
والعالم ا�سالم 

1
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 ≥∏©àj  Éª«a  ÜÉéYE’G  ô«ãj  kÉ```≤°SÉæàeh  kÉ«æZ  kÉØ«°TQCG  á«∏gC’G  ¿hDƒ°ûdG  ƒ```ØXƒeh

 á«dÉàdG  äÉ```ëØ°üdG  »ah  ,á```«£°SƒàªdGh  á```«≤jôaE’G  á```«eÓ°SE’G  äÉ```©ªàéªdÉH

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  »```a  »°ùfôØdG  ó«∏≤à∏d  á```°ù«FôdG  íeÓªdG  ±É```°ûμà°SÉH  Ωƒ```bCÉ°S

 ≈©°SCÉ°Sh  ,¬JGô¨K  nRôHCG  ∂dòch  ,á«°SÉ°SC’G  ¬JGRÉéfEG  ¢†©H  ¢ûbÉfCGh  ,ΩÓ```°SE’G

 ¢üFÉ°üîdÉH  ¬£HQ  πLCG  øe  ,Ió```≤©ªdG  ájôμØdG  ¬dƒ°UCG  »a  Ö«≤æà∏d  kGó```gÉL

 á∏MôªdG áæeRCG  »a k’ƒéàe ,á«aÉ≤ãdG ä’ÉéªdGh ,á«°ùfôØdG á°SÉ«°ù∏d ádƒëàªdG

 IOÉYEG  ∫ƒM  ô«ãªdG  ¢TÉ≤ædG  πLDhCÉ°Sh  ,Ω1962 ̀ ` 1798  ø```«H  É¡«∏Y  Éæ∏¨à°TG  »```àdG

 Ω1962  òæe  áª∏°ùªdG  äÉ```©ªàéªdGh  ΩÓ°SEÓd  á«°ùfôØdG  äÉ```°SGQódG  ±É```°ûàcG

.¬JGP  óM  »a  º¡e  ´ƒ°Vƒe  ƒ¡a  ,iôNCG  áÑ°SÉæe  ≈dEG

 É kYGôàNG  q’EG  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  »ª°S  Ée  øμj  ºd  :»dÉàdG  ó«cCÉàdÉH  CGóHCG

 º¡fCG  ``  πjƒW  ø```eR  òæe  ``  ø««Hô¨dG  ø```«°SQGódG  Ö∏ZCG  »©j  π```©ØdÉH  ,kÉ```«°ùfôa

 É«∏©dG  á£∏°ùdG  É```°ùfôØd  ¿ƒ```μJ  ,á∏MôªdG  √ò```g  »a  ΩÓ°SE’G  ¿ƒ```°SQój  É```ªæ«M

 ô¶ædG  ¢†¨H  ? ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùH  »```æYCG  GPÉ```e  ø```μd  .(hyper-pouvoir)

 ¿CG  ó≤àYCG ’  »æfEÉa  ,»dÉëdG  É```æàbh  »a  ΩÓ°SE’G  ∫ƒM  äÉ°SGQódG  QÉgORG  ø```Y

 QÉÑàYG ≈∏Y ,øjódG É«Lƒdƒ«°Sƒ°S »a »Yôa ¢ü°üîJ ΩÓ°SE’G (É«Lƒdƒ«°Sƒ°S)

 Éªc  ,(1995 Colonna)  á«dÉ«fƒdƒc  ó```©H  Ée  ∫ƒ°UCG  ≈dEG  Oƒ©J  Iô«NC’G  √ò```g  ¿CG

 ,¥Gô°ûà°S’ÉH  ±hô©ªdGh  ,á¨∏dG  ¬≤a  ≈∏Y  kÉ°SÉ°SCG  õμJôªdG  ¢ü°üîàdG  »æYCG ’

 áμÑ°Th  ,1
 (de Sacy)  z™```ªàéªdG  º∏Y{  Ωó```≤j  ¬fCG  ¬eÉjCG  êhCG  »```a  ≈Y sOG  …ò```dG

 OQGhOEG  Ω qób  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  »ah  .áª∏°ùªdG  äÉ```©ªàéªdG  º¡a  πLCG  øe  á```«∏jhCÉJ

 ≠dÉH  kÉ qjƒb  kGó```≤f  z¥Gô°ûà°S’G{  kÉ«μ«°SÓc  QÉ```°U  …òdG  ¬HÉàc  ∫ÓN  ø```e  ó```«©°S

 Ée  ≈∏Y  Ö`°üæj  ¢†jô©dG  ´ƒ`°VƒªdG  Gòg  »a  …õ````«côJh  ,¥Gô`°ûà°SÓd  ´É```æbE’G

 ∫ÓN øe ,áª∏°ùªdG äÉ©ªàéªdG É«Lƒdƒ«°Sƒ°S (ó qª©àªdG ¢ûjƒ°ûàdG  ™e) ¬`«ª°SCG

 ,»°ùfôa  ¥ô°ûà°ùeh  äÉ«fÉ°ùd  ºdÉY  ,(Ω1838  ``  1758)  ôà°ù#∏°S  ¿hQÉH  ¥Éë°SEG  ¿Gƒ£fCG  ,»°SÉ°S  hO ```  1

.(ºLôàªdG)  .åjóëdG  ¥Gô°ûà°S’G  ¢ù°SDƒe  qó©jh
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 á«YÉªàL’G  äGAÉ°üME’ÉH  ¬£HQ  øY  åëHCG ’  ,πμ°ûdG  Gò¡H  ÉæYƒ°Vƒe  á```«ª°ùJ

 ∂dPh  ,á«°ùfôØdG  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  »a  …õcôªdG  ¬LƒàdG  π```ãªJ  »àdGh  ,Ö```°ùëa

 (Political arithmetic)  zá```«°SÉ«°ùdG  äÉ«°VÉjôdG{  »```a  ájôjƒæàdG  É¡dƒ°UCG  ò```æe

 âeƒc  IOÉ```«≤H  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  »a  á«ªjOÉcC’G  ¢SQGó```ªdG  Qƒ```¡X  ≈```àMh

 »a  »Øμj  ÉªH  ¬```H  ±ôà©oj  ºd  …òdG  ¬```LƒàdÉH  `` kÉ°†jCG ̀ `  ,¬```£HQ  π```H  ,º```jÉcQhOh

 »àdG  á```«YÉªàL’G  á```¶MÓªdG  º```∏Y  :…CG  ;á```«°ùfôØdG  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  ô```jƒ£J

 ,ádÉëdG  √òg  »a  .äÉYÉªédGh  OGôaC’G  á°SGQód  Iô°TÉÑªdG  á¶MÓªdG  â∏ª©à°SG

 ∫ƒM  áénàæ oªdG  á```dGódG  ∫É```ªYC’G  ´ƒ```ªée  º°†J  ΩÓ```°SE’G  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ¿EÉ```a

 IGƒ¡dGh  ,(ÜGQBGhô«H)  á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  •ÉÑ°V  πÑb  øe  á«eÓ°SE’G  äÉ©ªàéªdG

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  âeób  ó```≤a  iôæ°S  Éªch  ,ø««°ùfôØdG  ø««ªjOÉcC’Gh  ,ø```««fóªdG

 ïjQÉJ  º««≤J  OÉ©«°S  É¡dÓN  øe  »àdGh  ,Iõ«ªàe  ô¶f  á¡Lh  á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G

 má¡L  øe  IôKDƒªdG  ó«©°S  OQGhOEG  á```jô¶fh  ,á¡L  øe  á«°ùfôØdG  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG

 ø«Yƒ°Vƒe Éª¡Ø°UƒH  Éª¡d  »àjDhQ  ìô°TC’  QÉ°üàNÉH  OƒYCÉ°S  ΩÉàîdG  »ah ,iôNCG

.ø«μHÉ°ûàe

∫ƒ°UC’G  :á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S

 »a  ´ÉªLE’G  ¿Éc  ,Ω1978  áæ°S  ¥Gô°ûà°S’G  ÜÉàc  ó«©°S  OQGhOEG  ô°ûf  ÉeóæY

 øàªdG  ∂dP  øe  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ájGóH  q¿CG  ≈∏Y  ΩÉb  ób  »°ùfôØdG  ó«∏≤àdG

 »a  ™≤j  …òdGh  ,Ω1798  áæ°S  ô°üªd  á«fƒ«dƒHÉædG  á«aÉ°ûμà°S’G  á∏Mô∏d  º```î°†dG

 ÜÉàc  ¿CG  ó«©°S  iô```j  .(1822  ``  1809)  ô```°üe  ∞°UƒH  ±hô```©ªdGh  ,G kAõ```L  23

 á«HÉ£îdG  á£∏°ùdG  ádBG / ájƒcƒØdG  áaô©ª∏d  π```eÉμdG  ∫ÉãªdG  ƒg  (ô°üe  ∞```°Uh)

 áæª«¡dG  πLCG  øe  ¥ô°ûdG  á```£jôN  º°SQ  …ò```dG  (power discursive machine)

 .ôeC’G  ájÉ¡f  »a  Iô```£«°ùdGh  »HhQhC’G  ±É°ûàcÓd  OGó```YE’G  kÉ°†jCGh  ,á```«°ùfôØdG

 øe  ,»°ùfôØdG  ôjƒæà∏d  á```jôμØdG  áaÉ≤ãdG  »a  Iƒ≤H  Qòéàe  (ô```°üe  ∞```°Uh)  ¿EG
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 kÉîjQÉJ  ájô°üªdG  QOÉ°üª∏d  π```eÉμdG  ±É°ûàc’G  ºjó≤àd  ø«aódG  ìƒª£dG  å```«M

 ±É°ûàc’G  á∏¶e  âëJ  á£∏°ùdGh  áaô©ªdG  êÉ```eOEG  ºK  ,≈dhCG  á¡L  øe  kÉ```©ªàéeh

 ¿CG  »a  ó«©°S  ™e  ≥ØJCG  »æfCG  ºZQh  .iôNCG  á¡L  øe  (1798)  ô°üªd  »fƒ«dƒHÉædG

 äÉ«FÉæã∏d  ≥°ùàe  ΩÉ¶æc  ¥Gô°ûà°S’G  ≈```ª°ùªdG  ÜÉ£îdG  ø q°TO  (ô°üe  ∞```°Uh)

 ô«Z  ¬àZÉ«°U  ¿CG  óLCG  ,á```£∏°ùdÉH  §ÑJôe  (…ô°üY / …ó«∏≤J  ,Üô```Z / ¥ô°T)

 á∏eÉμdG  á```jôμØdG  ∫ƒ°UC’G  º```jó≤J  »a  íéæj  º```d  PEG  ;iôNCG  mìGƒ```f  ø```e  á```«aÉc

 ô«Z  ó«©°S  áHQÉ≤e  ¿EG  .¬```«ØdDƒªd  á```«îjQÉàdG  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  ’h  ,¥Gô```°ûà°SÓd

 πNGO  ¬©°Vh  »a  kÉ°†jCG  â≤ØNCG  ó```bh  ,¥Gô°ûà°SÓd  ïjQCÉJ  »g  å«M  øe  á```«aÉc

 »HÉàc  »ah  .ºdÉ©dGh  ,ÉHhQhCGh  ,É°ùfôØH  á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdG  ä’ƒëàdG  äÉ```bÉ«°S

 ô«Ñc  π«°üØàH  ∞°ûcCG  ,Ω1962  ``  1798  ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°Sh  É°ùfôa  :ΩOÉ```≤dG

 Éægh  ,(Burke, submitted b)  ó«©°S  π```«∏ëJ  »a  ä’É¨°ûf’G  √òg  ÜÉ«Z  è```FÉàf

 ôNBG  ¿Éμe  »a  âªb  »```æfCG  kÉª∏Y  ,ÜÉ°†àbÉH  »àéM  ô```°UÉæY  ºjó≤J  §```≤a  tOhCG

.(Burke and Prochaska 2008)  ó«©°S  ¥Gô°ûà°S’  Q qƒ£e  ó≤f  ºjó≤àH

 ∫GDƒ°S  ø```e  AóÑdG  ø```e  k’óHh  ,á```Ø∏àîe  ájôμa  á```∏MQ  »```a  ≥```∏£ææ°S  É```æfEG

 .É°ùfôa  »a  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  π≤M  ∫ƒ°UCG  á«dÉμ°TEG  øe  ´ô°ûf  ±ƒ°S  ,¥Gô°ûà°S’G

 »a  π°†aCG  πμ```°ûH  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ™```°Vh  øe  Éææμªj ’  ∑ô```ëàdG  Gò```gh

 …ôμØdG  π≤ëdG  øª°V  kÉ```°†jCG  πH  ;Ö°ùëa  ≈dhC’G  á```«HhQhC’G  á«dÉjôÑe’G  ¥É```«°S

 ôμØdG  ƒgh  ’CG  ,(ó```«©°S  áHQÉ≤e  »a  »ØîdG  ÖfÉédG)  ¬```«a  ô¡X  …òdG  ô```ÑcC’G

 ¿CG  Öéj  ôeC’G  Gò¡H  ΩÉ```«≤∏dh  .á«°ùfôØdG  IQƒãdG  çGôJh  ,…ôjƒæàdG  »```YÉªàL’G

 ΩGóîà°SÉH ∫É q©a πμ°ûH Éææ qμªj .ƒjOQƒH ≈dEG »°ûeGôZ / ƒcƒa øe øjô¶æªdG ôq«¨f

 »aÉ≤ãdG  π≤ëdGh  »°SÉ«°ùdG  π≤ëdG  ø«H  (Bourdieu 1984, 1976)  ƒjOQƒH  õ««ªJ

 º¡àbÓY  ∫ƒëJ  ó°U nQh  ,º¡bÉ«°S  »a  ΩÓ°SE’G  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°S  »éàæe  ™°Vh  ø```e

 á≤jô£dG  √ò¡d  .…ôμØdG  ó«∏≤àdG  Gòg  ïjQÉJ  ∫ƒW  ≈∏Y  áaô©ªdGh  á£∏°ùdG  »∏≤ëH

 √ôgÉ¶e óMCGh)  ¥Gô°ûà°S’G  ø«H  äÉbÓ©dG  ó≤©J  π°†aCG  πμ°ûH  iôf  ¿CG  ™«£à°ùf
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 çGôJh  ,á¡L  øe  ôjƒæàdGh  (ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  Éæg  √ƒYOCG  …òdG  á```°UÉîdG

 ájôμØdG  äGOóëªdG  ™ÑààH  kÉ°†jCG  Éæd  íª°ùjh  ,iôNCG  á¡L  øe  á«°ùfôØdG  IQƒ```ãdG

.π≤ëdG  Gò¡H  á°UÉîdG

 ô°üe  ≈dEG  á∏MQ  ÜÉàc  ø```e  á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ∫ƒ°UCG  CGó```ÑJ

 Costantin - François  ±ƒÑ°SÉ°T  »ædƒ"  Gƒ°ùfGôa  ø«£æ£°ù≤d  ,(1787)  ÉjQƒ°Sh

 (Destitute de  áYƒªéªH  kÉ```£ÑJôe  »```ædƒ"  ¿Éc  .Volney Chasseboeuf (1787)

 ¿É°ùfE’G  »¶MÓe  á«©ªéd  ¢ù```°SDƒe  ƒ°†Y  kÉ```°†jCG  ƒ```gh  ,Tracy and (Cabanis)

 äGAÉ°üMEÓd  …ƒb  ô°UÉæeh  ,(Société des Observateurs de l’homme) SOH

 ≈©°S  .(É```¡æ«M  kÉ```ahô©e  ¿Éc  É```ªc  ,á```«°SÉ«°ùdG  äÉ```«°VÉjôdG  hCG)  á```«YÉªàL’G

 á¶MÓª∏d  ¢ù°SDƒJ  ájô¶f  áHQÉ≤e  ôjƒ£J  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  »¶MÓe  á«©ªL  ƒ°ù°SDƒe

 IóFÉØd  kÉ«ª∏Y  kÉ```WÉ°ûf  ``  á∏Mô∏d  kÉLPƒªf  ``  »```ædƒ"  á∏MQ  â```e qóbh  ,á```«YÉªàL’G

 »ædƒ"  ΩGõàdG  ¿Éch  ,ô```°üe  ∞°Uh  GƒÑàc  øjòdG  ø```«Ø≤ãªdGh  AÉª∏©dG  øe  π```«L

 »a  »fGó«ªdG  π```ª©dG  è```¡æe  ô```jƒ£àd  kÉ``` q«bÉÑà°SG  kÓ```eÉY  á```«ª∏©dG  á```¶MÓªdÉH

 á«aÉ°ûμà°S’G  á```∏Mô∏d  §```«£îàdG  »a  kÉ``` q«ØN  kGQhO  kÉ```°†jCG  Ö```©dh  ,É```«LƒdƒæKE’G

 »ædƒ"  äÓMQ  øe  áî°ùf  ¿ƒ«∏HÉf  Ω qó```b  óbh  .kÉ«îjQÉJ  ≥Kƒe  ôeCG  ƒgh  ,ô```°üªd

 »ædƒ"  QhO  ±ô``` oY  Ée  kGQOÉ```f  ,∂dP  ™eh  ,¬```à∏MQ  »```a  ø```«cQÉ°ûªdG  ø```«jQGOEÓd

 kÉjQƒK  √QÉÑàYÉHh  ,á«°ùfôØdG  IQƒãdG  ∫ÓN  äÉeÓ©à°S’G  RÉ¡L  »a  …OÉ«b  ƒ°†©c

 kGóFGQ  ¿Éch  πH  ;§≤a  á```jQƒWGôÑeE’G  øY  kÉ©aGóe  RôÑj  ºd  ,kÉ```«YÉªàLG  kÉ```ªdÉYh

 ¿CG  Ωƒ∏©eh  .ájQÉª©à°S’G  äÉ°SÉ«°ùdGh  ,á«YÉªàL’G  á```¶MÓªdG  øe  ¢UÉN  ´ƒæd

 ô°UÉ©ªdG  …ô°üªdG  ™```ªàéªdG  ∫ƒM  1áãjóëdG  ádhódG  »```a  IQƒ°ûæªdG  ä’É```≤ªdG

 øe  á«YÉªàL’G  á```¶MÓªdG  ≈∏Y  õ```«côàdGh  á«°ùfôØdG  IQƒ```ãdG  π``` oã oe  â```ª¡∏à°SG

 »a  ™≤j  …òdG  (1917  ``  1841)  è```fQÉH  ø«∏#jEG  ΩÉ```©dG  »fÉ£jôÑdG  π°üæ≤dG  ∞``` ndDƒe  Ö```JÉμdG  ó```°ü≤j ```  1

 »a  äôL  »àdG  á«∏«°üØàdG  çGóMC’G  …hôjh  ,»fÉ£jôÑdG  ∫ÓàM’G  á```°SÉ«°S  oΩ q pƒ n≤ oj  ¬«ah  ,ø```jó∏ée

.(ºLôàªdG)  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  øe  Iô«NC’G  áKÓãdG  Oƒ≤©dG  »a  ô°üe
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 ¿EÉa  ``  (submitted a)  ô```NBG  ¿Éμe  »a  oâÑKCG  É```ªch  ``  ∂dP  ¢Uƒ```°üîHh  ,»```ædƒ"

.IôNCÉàªdG  á«dÉ«fƒdƒμdG  É«aGôZƒæKE’G  øY  ®ƒë∏e  πμ°ûH  ∞∏àîJ  ä’É≤ªdG  ∂∏J

 á«°ùfôØdG  ™jQÉ°ûªdG  øe  á∏°ù∏°S  »a  ∫hC’G  πª©dG  (ô°üe  ∞°Uh)  ÜÉàc  tó```©j

 »fGó«ªdG  º°SôdG  ±ó¡H  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ¿ÉHEG  ™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  äóàeG  »```àdG

 ójôJ  …òdG  ∫Ééª∏d  á«aGôZƒæKE’Gh  ,á«ª∏©dGh  ,á«Lƒdƒ«édGh  ,á«aGô¨édG  á```£jôî∏d

 á«aÉ°ûμà°S’G  äÓ```MôdG  çÉ```ëHCG  âÑMÉ°Uh  ,¬```«a  πª©dG  á```«°ùfôØdG  á```«dÉjôÑeE’G

 ô```FGõédGh  ,31 ̀ ` 1829  á```æ°S  ¿É```fƒ«dG  ≈```dEG  á```«°ùfôØdG  Oƒ```æédG  äGó```Mh `` kÉ°†jCG ``

 ºcGôàdG  Gòg  ôØ°SCGh  ,á«ª∏©dG  äÉeƒ∏©ªdG  øe  Iô«Ñc  á```«ªc  äô°ûf  »```àdG  42 ̀ ` 1839

 ¬Ø°UƒH  »£°SƒàªdG  º```dÉ©dG  ±É```°ûàcG  ≈∏Y  (á«ª∏Y  Ihó```f  kGôNDƒe  ¬```àØ°Uh  É```ªc)

 í```ª°S  ó```°üb  ¿hO  ø```eh  .(Bourguet et al 1998)  á```«ª∏©dG  á```°SGQó∏d  kÉ```Yƒ°Vƒe

 ™e  ¿PEG  ÉæãëH  ∫ƒ°UCG  CGó```ÑJ  .»ª∏©dG  åëÑ∏d  kÉYƒ°Vƒe  ΩÓ°SE’G  ±É```°ûàcÉH  ∂```dòc

 »ª∏©dG  ±É°ûàc’G  ∞dDƒe  øe  kGAõL  37  kÉ°†jCG  øª°†àj  ¬æμd  ;ô°üe  ∞°Uhh  »ædƒ"

 »Hô¨dG  ∫Éª°ûdG  á°SGQO  πLCG  øe  ≥FÉKƒd  á©HQC’G  AGõLC’Gh  ,(67 ̀ ` 1844)  ô```FGõé∏d

 ,(25 ̀ ` 1904)  kGAõL 33  »a  ™≤J  »àdG  á«Hô¨ªdG  äÉXƒØëªdGh  ,(4 ̀ ` 1892)  É«≤jôaE’

 πª°ûj  Éªc  ,(1981, Broc)  »```JQÉe  ∫ƒ```Ñd  Oƒ°SC’G  ΩÓ°SE’G  ∫ƒ```M  äÉ```«aGôZƒfƒeh

 ∫ƒM  »°ùfôØdG  »dÉ«fƒdƒμdG  ∞```«°TQCÓd  á∏eÉμdG  ºFGƒ≤dG  »a  á∏ãªàe  áeÉg  ™```LGôe

 áªà¡ªdG  á«°ùfôØdG  á«dÉ«fƒdƒμdG  äGQƒ°ûæªdG  :É¡æª°V  øeh  ,ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S

 ,á«dÉª°ûdG É«≤jôaEG áæéd äGQƒ°ûæeh ,á«≤jôaE’G á∏éªdGh ,ºFÉ≤dG º∏°ùªdG ™ªàéªdÉH

 ºdÉ©dG  á∏ée  ≈dEG  IQÉ°TE’G  ø«©àj  ájÉ¡ædG  »ah  .á«aGô¨édG  äÉ©LGôªdG  øe  Oó```Yh

 ,ø«°üàîªdG  •É°ShCG  »a  iƒ°S  Ωƒ«dG  kGô«ãc  áahô©ªdG  ô«Z  (24 ̀ ` 1904)  »eÓ°SE’G

 .á«eÓ°SE’G äÉ©ªàéª∏d áfQÉ≤ªdG á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG á°SGQódG kÉ«∏ªY âYóHCG  »àdG »gh

 äÉ©ªàéªdG  ∫ƒM  »°ùfôØdG  »```dÉ«fƒdƒμdG  ∞«°TQC’G  ≈ª°ùj  Ée  ™ qªéJ  πμ```°ûdG  Gò```¡H

 ≈dEG  á«fƒ«∏HÉædG  á```«aÉ°ûμà°S’G  á```∏MôdG  ™e  Ω1798  á```æ°S  CGó```H  …òdG ``  á```«eÓ°SE’G

.Ω1962  áæ°S  …ôFGõédG  ∫Ó≤à°S’G  ™e  ¬JhQP  ≠∏Hh  `` ô°üe
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 `` ôKDƒe  πμ°ûH ``  á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  (á©aO  â£YCG  Éªc)  âªYO

 ,»μjôeC’G  π≤ë∏d  ójGõàªdG  õ```côªJÓdG  πHÉ≤e  »ah  ,á«°ù°SDƒªdG  äÉ«æÑdG  ∞```∏àîe

 ádhódÉH  kÉ«°ù°SDƒe  á```£ÑJôe  É¡àjGóH  òæe  á«°ùfôØdG  ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  â```fÉc

 áaô©ªdG  êÉàfEG  »a  áª¡°ùªdG  á«°SÉ°SC’G  çÓãdG  äÉYƒªéªdG  ø«H  øeh  ,á```«°ùfôØdG

 IGƒ¡dGh  ,¿ƒ```«ªjOÉcC’Gh  ,á```«∏gC’G  ¿hDƒ°ûdG  •É```Ñ°V)  áª∏°ùªdG  äÉ```©ªàéªdG  ∫ƒ```M

 ô°TÉÑe  mπμ°ûHh  kÉ«°ù°SDƒe  á```£ÑJôe  ô«Z  Iô«NC’G  áYƒªéªdG  √òg  ¿EÉa  (¿ƒ```«fóªdG

 kÉ«∏L  ô¡¶j  .É¡æe  πμd  ,ô«Ñc  π«°üØàHh  ,Ö°SÉæªdG  âbƒdG  »a  ¥ô£JCÉ°Sh  .ádhódÉH

 á«∏gC’G  Ö```JÉμªdG  •ÉÑ°V  á```dÉM  »a  •ÉÑJQ’G  Gò```g

 ∫ƒM  ∫É```ªYC’G  π```°†aCG  ø```e  kÉ```°†©H  Gƒ```éàfCG  ø```jòdG

 Ée ƒgh ,ô°ûY ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »a …ôFGõédG ™ªàéªdG

 âfÉc  »àdG  ø««ªjOÉcC’G  ∫É```ªYCG  ≈∏Y  ∂dòc  ¥ oó°üj

 äÉ°ù°SDƒe  ájÉYôH  AGƒ°S  É¡Ñ∏ZCG  èàfoCG  »àdGh  ,á¡HÉ°ûe

 á°SQóeh  ,¢ùfGôa  hO  è«dƒμdG  πãe) ájOÉ«≤dG  QƒëªdG

 äÉ°SGQó∏d  á«≤«Ñ£àdG  á```°SQóªdGh  ,á«bô°ûdG  äÉ```¨∏dG

 ¢SQGóªdG  π nÑ pb  øe  hCG  ,(iô```NCG  äÉ°ù°SDƒeh  ,ÜGOB’Gh  ¢Tƒ≤ædG  á```«ªjOÉcCGh  ,É```«∏©dG

 âfÉc  »àdG  ,ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  »```a  ájQÉª©à°S’G  á```«HQÉ¨ªdG  äÉ```©eÉédGh

 hCG  ,äÉjƒfÉãdG  hCG  (ôFGõédG  »a)  á«∏ëªdG  á«Hô©dG  ``  á«°ùfôØdG  ¢SQGóªdG  ∂∏J  É```eEG

 áeÉ¡dG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .(•ÉHôdGh  ,¢ùfƒJh  ,ôFGõédG)  äÉ©eÉédG

 ,IôgÉ≤dG  øe  πc  »a  ø«ª∏°ùªdG  ∫ƒM  »aô©ªdG  êÉàfEÓd  õcGôªc  IOƒLƒªdG  kÉ```°†jCG

 ôjƒ£àd  ≈dhC’G  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  Ée  IQOÉÑe  âaóg  .QÉcOh  ,•ÉHôdGh  ,≥°ûeOh

 ∫Éª°Th  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  á«°ùfôØdG  äGôª©à°ùªdG  IQGOE’  »```≤°ùf  »°SÉ«°S  §```N

 IQGOE’  É«∏©dG  äÉ°SGQódG  õ```côe  ∫ÓN  øe  á«°ùfôØdG  á«Hô¨dG  É```«≤jôaEGh  ,É```«≤jôaEG

 ájQÉª©à°S’G  äÉ```°ù°SDƒªdG  √ò```g  âfÉc  ,kÉeƒªYh  .(CHEAM)  á```«eÓ°SE’G  OÓ```ÑdG

.É¡«dEG  IQÉ°TE’G  â≤Ñ°S  »àdG  áeÉ¡dG  QƒëªdG  äÉ°ù°SDƒe  øe  ô«ãμd  kÉjôμa  kÓX  kÉªFGO

 á∏MQ  »a  ≥∏£ææ°S  ÉæfEG
 k’óHh  ,áØ∏àîe  ájôμa
 ∫GDƒ°S  øe  AóÑdG  øe
 ´ô°ûf  ±ƒ°S  ,¥Gô°ûà°S’G
 π≤M  ∫ƒ°UCG  á«dÉμ°TEG  øe
É°ùfôa  »a  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG
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 øe  áª∏°ùªdG  äÉ```©ªàéª∏d  »°ùfôØdG  »```dÉ«fƒdƒμdG  ∞```«°TQC’G  á```«ªgCG  »```JCÉJ

 ∫Éée  ’h  .»JÉ°ù°SDƒªdG  ¬```YƒæJ  Iƒb  :»fÉãdGh  ,…ôμØdG  ¬```LÉàfEG  :∫hC’G  :ø```«¡Lh

 ,Iôª©à°ùªdG  á«eÓ°SE’G  Üƒ©°ûdÉH  á≤∏©àªdG  áaô©ªdG  äÉ«dƒM ø«Hh  ¬æ«H  áfQÉ≤ª∏d

 (§°ShC’G  ¥ô°ûdGh  ,É«≤jôaEGh  ,óæ¡dG  :øª°†àJ  ≥WÉæªdG  ∂∏J)  á«fÉ£jôÑdG  AGƒ°S

 Üƒ©°ûdG  øe  áª¡e  áÑ°ùæd  Iô pª©à°ùªdG  iô```NC’G  á«HhQhC’G  Iƒ≤dG)  á```jóædƒ¡dG  hCG

 áfGõîdG  Öàμe  ≈```dEG  ô¶æf  ¿CG  Öéj  äÉfQÉ≤ªdG  ¬```LhCG  Öjô≤àdh  .(á```«eÓ°SE’G

 ºàgG  …òdG  (…óæ¡dG  »dÉ«fƒdƒμdG  ∞«°TQC’G  …ƒàëj  …òdG)  …óæ¡dG  »```fÉ£jôÑdG

 ´ƒªée  øe  %80  ¿ƒ¨∏Ñj  øjòdG  ,á«HƒæédG  É«°SB’  ájóæ¡dG  Üƒ©°ûdÉH  ájGóÑdG  òæe

 áª∏°ùªdG  Üƒ©°ûdÉH  kGô«Ñc  kÉeÉªàgG  É«fÉ£jôH  âdhCG  ó≤d  ,(1996 Cohn)  ¿Éμ```°ùdG

 GPEG  :á```ë°VGh  hó```ÑJ  á```°UÓîdGh  .(Hardy 1978 Lelyveld, 1972)  á```jóæ¡dG

 »°ùfôØdG  »dÉ«fƒdƒμdG  ∞«°TQC’G  ¿CÉH  Éæd  ócCÉà«°S ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùH ÉæªªàgG

 iƒbC’G  …ôμØdG  πNóàdG  ƒg  §°ShC’G  ¥ô°ûdGh  É«≤jôaE’  áª∏°ùªdG  Üƒ```©°ûdG  ∫ƒM

 ºd  ™bGƒdG  Gò```g  ≈∏Y  ájõ«∏éfE’ÉH  ø```«≤WÉædG  AÉª∏©dG  ±ô©J  A§```H  ¿CGh  ,á```d’O

.∫Éμ°TC’G  øe  πμ°T  …CÉH  ∞«°TQC’G  ∂dP  á«ªgCG  øe  ¢ü≤àæj

ø««Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S

 ¿EÉa  ,á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  á```jGóH  â∏é°S  ób  ô°üe  â```fÉc  GPEG

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  »a  Qƒ```£àdG  QÉ°ùe  â∏μ°T  (1962  ``  1830)  á```jôFGõédG  Iô```eÉ¨ªdG

 ô«KCÉàdG  QÉÑàY’G  ø```«©H  òNCÉf  ÉeóæY  oádÉëdG  §```Ñ°†dÉH  √òg  .É°ùfôØH  ΩÓ```°SE’G

 Å°TÉædG  π≤ëdG  Gò¡d  ájôμØdG  ¢ù«jÉ≤ªdGh  ,á«MÉf  øe  »dÉ«fƒdƒμdG  hõ¨∏d  ôWDƒªdG

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°ù`d  »°ùfôØdG  ó«∏≤àdG  »a ÉæãëH Ée GPEGh  .iôNCG  á«MÉf øe πbCG  πμ°ûH

 iôÑc  äGQÉ°ùe  á```KÓK  øe  ¿ƒμàj  ¬fCG  hóÑ«°ùa  ,»```îjQÉJ  Qƒ¶æe  ø```e  ΩÓ```°SE’G

 π©L  Ée  Gògh  ,∞°üfh  ¿ôb  ióe  ≈∏Y  π≤ëdG  Gòg  áÑcôªdG  É¡JÓYÉØJ  â∏μ°T

 ∂∏J  âfÉch  .Égó©H  »```JCÉ«°S  Éªd  ìGƒf  IóY  øe  kÉ```LPƒªfCG  ájôFGõédG  á```HôéàdG



9

1962-1798 الكالسيكية  ا�سالم  وسوسيولوجيا  فرنسا 

 .ø««ªjOÉcC’Gh  ,ø««fóªdG  IGƒ¡dGh  ,(ÜGQBGhô«H)  á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  :»g  ó«dÉ≤àdG

 á«YÉªàL’G  iƒ```≤dÉH  É```¡WÉÑJQG  º```μëH  ``  çÓ```ãdG  äÉ```YƒªéªdG  √ò```¡d  â```fÉch

 ,≈dhCG  á«ªgCG  ``  ™```ªàéª∏d  á«≤«≤ëdG  äGQƒ```°üàdGh  äÉ```eÉªàg’G  äGP  á```«≤«≤ëdG

 º¡Ød  ∂dP  øe  ôãcCG  πH  ;Ö°ùëa  …ô```μØdG  π≤ëdG  ¬«∏Y  …ƒ£æj  Ée  º¡Ød  ¢ù```«d

.á«°ùfôØdG  á«dÉ«fƒdƒμdG  äÉ°SÉ«°ùdG  äÉ«côM

 Qƒ£J  »```a  á«ªgCG  ∫Éμ```°TC’G  ô```ãcCG  á```«∏gC’G  Ö```JÉμªdG  •É```Ñ°V  çGô```J  ¿Éc

 »°SÉ«°ùdG  π```≤ëdG  »a  º¡©bƒe  øe  º```ZôdG  ≈∏Yh  ,á```jôFGõédG  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG

 äÉ°SÉ«°ùdG  ôKC’  kÉ¶≤«J  ô```ãcCGh  ,äÉeƒ∏©ªdÉH  Ohõe  π°†aCG  ®ƒë∏e  πμ°ûH  Gƒ```fÉc

 ≥«ª©dG  ºgôKCÉJ  QÉÑàYÉH  ``  GƒehÉb  óbh  ,ø«jôFGõédG  ø```«ª∏°ùªdG  ≈∏Y  á«°ùfôØdG

 ,Iƒ≤dG  ≈dEG  ºμàëªdG  ¥Gô°ûà°S’G  πNGO  äÉ«FÉæãdG  áæª«g  1``  ø««fƒª«°S  ¿É```°ùdÉH

 á«°ùfE’G  ™```e  á«°ùfôØdG  á```£∏°ùdG  πoã oe  ≥```«aƒJ  øY  å```ëÑdÉH  É```¡æY  Gƒ```°VÉ©à°SGh

 ø«H  ø```e  (Imerit, 1941)  ¿ƒ```«fƒª«°S  ¿É```°ùdG  ¿Éc  .¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  á```«fƒμdG

 (La Moricière)  ô```««°ùjQƒe’  :ø```«ª«YõdG  πãe  á«∏gC’G  Ö```JÉμª∏d  ø```«°ù°SDƒªdG

 ™e  kÉeÉé°ùfG  ô```ãcCG  ø««fƒª«°S  ¿É```°ùdG  ¿EÉ```a  Ωƒ```«dG  É```eCG  ,((Richard)  QÉ```°ûjQh

 ,(Indigénophile)  zø««∏°UC’G  ¿Éμ°ùdG  øY  ™aGóªdG{  ¿ÉHQhCG  π«YÉª°SEG  á«°üî°T

 á«HôY  áμ∏ªe  ôFGõédG  ¿ÓYEÉH  ådÉãdG  ¿ƒ«∏HÉf  ´ÉæbEG  »a  √QÉμaCG  äóYÉ°S  …òdG

 ∞dÉëJ øeh ¢VQC’G  ≈∏Y AÓ«à°S’G ¿ƒdhÉëj øe ó°V á«dÉjôÑeE’G  ¬àjÉªM âëJ

.(Levallois 2001)  á«dÉ«fƒdƒμdG  á«WGôbhô«ÑdG  »a  º¡©e

 ,…ôFGõédG ™ªàéªdG ∫ƒM á«ªgCG ôãcC’G ∫ÉªYC’G øe iôÑμdG á°üëdG äAÉL

 ∑ÉL º¡«ª°ùj Éªc zø«°TÉ«ædG ÜÉë°UCG 2äÉæ°ùæHhôdG{ ∂ÄdhCG  øe ¬æjOh ,¬JGOÉYh

 kIƒb πFÉÑ≤dÉH  É¡WÉÑJQG π©ØH á«∏gC’G ÖJÉμªdG äóªà°SGh ,(Berque, 1962)  ∑ô«H

 ,(1825  ``  1760)  z¿ƒª«°S  ¿É```°S{  âfƒc  ,…hôØjQ  …O  …ôæg  Oƒ∏c  ≈dEG  áÑ°ùf  :ø```««fƒª«°S  ¿É```°ùdG ```  1

.(á©LGôªdG)  á«°ùfE’G  Iôμa  øY  ™aGO  »°SÉ«°Sh  …OÉ°üàbG  ƒ«°Sƒ°S  Ögòe

.(ºLôàªdG)  ƒ#jO  π««fGO  ÖJÉμdG  ájGhQ  π£H  hRhôc  ø°ùæHhQ  ≈dEG  áÑ°ùf ```  2
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 ™ªàéªdG  áaÉ≤K  âfÉc  .…ôFGõédG  ™```ªàéª∏d  º¡ª¡a  ``  ¬°ùØf  ¿B’G  »```a  ``  kÉ```Ø©°Vh

 AóÑdG  òæe  IOóëe  `` (moral topography)  z¥Ó```NC’G  á«æH{  å«M  øe ``  »```∏Ñ n≤dG

 á«æÑdG  êPƒ```ªf  ¿Éc  .á```«∏gC’G  ÖJÉμªdG  ∫É```LQ  πÑb  ø```e  á°ù«FôdG  É```¡WÉ≤f  »```a

 πÑb  øe  õéæªdG  ∫hC’G  π```ª©dG  …ƒHC’G  »```∏FÉ©dG  Ö°ùædG  ≈```∏Y  ¢ù``` s°SDƒªdG  á```«∏Ñ≤dG

 (1893  ,1848)  QÉ```°ûjQh  ,(Pein 1893)  ø```Hh  ,(Daumas 1844, 1853)  ¢SÉ```ehO

 Éæ∏°Uh  ≈àM  ΩÉ¡dE’G  »a  ∫É```ªYC’G  √òg  äôªà°SG  óbh  ,(Urbain 1847)  ø```HQhCGh

 á∏HÉ≤ªdG  äÉ«æ≤J  ∫Éª©à°SG  Qƒ```£J  ø qμeh  ,(1930)  »fÉàfƒe  ô«HhQ  áMhôWCG  ≈```dEG

 á°SGQOh  ,¢SÉ```ehód  (1845)  ájhGôë°üdG  π```FÉÑ≤dG  á°SGQO  RÉ```éfEG  øe  á```jƒØ°ûdG

 QòëdG  ÜGƒéà°S’G  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ,πFÉÑ≤dG  ∫ƒM  (Ernest Carette)  âjQÉc  â°ùfQEG

 ≥```«Ñ£J  º```Jh  ,(1848)  ø```««∏ëªdG  ø```jôÑîª∏d  (a careful cross-questioning)

 â°Sh’  π«eE’  ájôHôH  AÉ«°TCGh  äÉª∏c  :πãe  ∫ÉªYCG  êÉàfE’  oó©H  øe  ¬°ùØf  è¡æªdG

 (August Moulièras  ¢SGô««dƒe  â```°ùLhCG  á```°SGQOh)   (Emile Laoust)  (1920)

.(1902)  ∞jôdG  ∫ƒM

 ká°UÉN  ,»Ñ©°ûdG  ΩÓ```°SE’G  á°SGQód  á«∏gC’G  Ö```JÉμªdG  •ÉÑ°V  ∂dòc  QOÉ```H

 QhòédG  ∫ƒM  (1846)  OQÉ```°ûàjQ  õdQÉ°T  á°SGQO  âfÉch  ,á```«aƒ°üdG  ¥ô```£dG  QhO

 zIôgódG  Oô```ªJ  ∫ƒM  á°SGQO{  ¿Gƒ```æ©H  ájôFGõédG  á```ehÉ≤ª∏d  á```«Ñ©°ûdG  á```«æjódG

 »ÑgòdG  ô°ü©dG  iƒàëeh  ï```jQÉJ  ±É°ûμà°S’  ≈dhC’G  á```dhÉëªdG  (1846  ``  1845)

 áehÉ≤ªdG  ógÉ°ûe  ∫Ó```N  øe  ΩÓ°SE’G  OQÉ°ûàjQ  iCGQ  ó```≤d  .»```Ñ©°ûdG  ΩÓ```°SEÓd

 á«Ñ©°ûdG  á```«æjódG  äGó≤à©ªdG  kÉ```°†jCG  iCGQ  É```¡æ«Mh  ,á«°ùfôØdG  IQƒ```ã∏d  á```«æjódG

 ´ƒ°VƒªdG  ¿Éch  .(Burke, 2002)  á«°SÉ«°ùdG  áehÉ≤ªdGh  á«MhôdG  Iƒ≤∏d  kGQó```°üe

 AÉ«dhC’G)  AÉ«dhCÓd  »°SÉ«°ùdG  QhódG  ƒg  åëÑdG  øe  kGô«ãc  QÉKCG  …òdG  ábÓ©dG  hP

 zôFGõédG  »ª∏°ùe  óæY  á«æjódG  áª¶fC’G  :¿ƒ«fGƒNE’G{  ÜÉàc  ¿Éch  ,(ø```««Ñ©°ûdG

 …ƒ```°†©dG  AÉ```ªàf’G  ∫ƒ```M  (1845)  (François de Neveu)  ƒ```#«f  hO  Gƒ```°ùfGôØd

 äÉeƒ∏©ªdG  á```«≤°ùf  ≈```∏Y  á°ù s°SDƒªdG  äÉ```jôëàdG  á```∏°ù∏°S  »```a  ≈```dhC’G  á```≤jô£∏d
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 iôNCG  k’ÉªYCG  ``  ∂dòc  ``  ø```ª°†àj  Éªc  .ájQGOE’G  IQÉªà°S’G  á```£°SGƒH  á```© qªéªdG

 ±ÉàchCGh  ,(1884)  z¿GƒîdGh  AÉ«dhC’G{  (Louis Rinn)  ø```jQ  ¢ùjƒd  :πãe  ,Iô```«Ñc

 óbh  .(Xavier Coppolani)  (1897)  »f’ƒHƒc  »«aGRh  (Octave Depont)  ¿ƒHhO

 ôNBG  OÉªNEG  ÖÑ°ùH  ΩÓ°SEÓd  á```«°SÉ«°ùdG  Iƒ≤dÉH  kÉ°SÉ°SCG  É°ùfôa  ΩÉªàgG  ≈```°TÓJ

 ø«ÑbGôªdG  º¡a  Aƒ°S  ∫ÓN  øe  kÉ```≤M’  ócCÉJ  Ée  ƒgh  ,Ω1871  áæ°S  iô```Ñc  IQƒ```K

 á«æWƒdG  áYõædG  (RhôHh)  ,(6  ``  1921)  »HÉ q£îdG  ºjôμdG  óÑY  IQƒãd  ø««°ùfôØdG

.øjô°û©dG  ¿ô≤dG  »a

 »a  ``  πFGhC’G  á¶MÓe  ¿ƒc  á«°ùfôØdG  É«aGôZƒæKE’G  »a  âaÓdG  íª∏ªdG  ¿EG

 ™°VƒdG  ¿Éc  nºd  .hóÑj  Ée  ≈∏Y  kÉ«LƒdƒjójCG  kÉaGôëfG  πbCGh  kGó«≤©J  ôãcCG  ``  ÖdÉ¨dG

 π«é∏d  ¿Éc  ó≤d  ;øgòdG  ≈```dEG  ≈JCÉàJ  IójóY  ÜÉÑ°SCG  ∑É```æg  ? ∫ÉëdG  Gòg  ≈```∏Y

 ,kÉLRÉWh  ,kGó```jóL  GóH  A»°T  πc  ,™°VƒdG  á```©«Ñ£Hh  ,∫hC’G  ¬```fƒc  RÉ```«àeG  ∫hC’G

 ,ôμ°ùY  ∫ÉLQ  πFGhC’G  ø«¶MÓªdG  øe ójó©dG  ¿Éc  ∂dP  øe ôãcCGh  .kÉeÉg  ¿ƒμj

 á°UÉN  áë∏°üe  º```¡d  âfÉμa  ,…QÉª©à°S’G  ´hô```°ûªdÉH  Iô```°TÉÑe  ø```«£ÑJôe  hCG

 ¬JÉfƒμe  ø«H  õ```««ªàdG  ≈∏Y  IQó≤dGh  ,¬JÉ«°Uƒ°üN  πc  »```a  ™ªàéªdG  º```¡a  »```a

 øe  Qò©àJ  ób  IÉ«ëdÉa  ,á```WÉ°ùÑH  ´ƒ°VƒªdG  ≈dEG  ô¶ædG  É```æÄ°T  GPEGh  .á```«°SÉ°SC’G

 ,ó©H  Éª«a  á«eƒ«dG  á«WGôbhô«Ñ∏d  ôeC’G  qÖàà°SG  .º¡ØdG  ∂dP  ≈∏Y  OÉªàY’G  ¿hO

 kÉ«éjQóJ  ≈¨£a  ,º¡aÓ°SCG  ô```jQÉ≤J  ø««ëJ  ƒg  ¿ƒjQGOE’G  ¬«dEG  qô``` o£°VG  É```e  πch

 »a  πbCG  kÉ```àbh  ¿ƒ°†≤j  GhQÉ```°Uh  ,º¡àª¡e  ≈```∏Y  »b nQ nƒdG  »```WGôbhô«ÑdG  π```ª©dG

 Qhôe  ó©Hh ``  kGô«NCGh  .º¡eÉ¡e  á```jOCÉàd  π«îdG  Qƒ¡X  ≈∏Y  hCG  ¥Gƒ°SC’G  äÉ```MÉ°S

 ¿CÉH  ô¡Xh  ,ø««HhQhC’G  IóFÉØd  º°SÉM  πμ°ûH  ájôμ°ù©dG  oáÑ∏¨dG  âdƒëJ  `` â```bƒdG

 AÉ£NCG  â°VƒY  IójóédG  á```jôμ°ù©dG  äÉ«LƒdƒæμàdG  ô```°ûf  ≈∏Y  á¨dÉÑdG  IQó```≤dG

 iƒ≤dG  IQÉ¡eh  áYÉé°T  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ,(Adam, 1972)  á«°SÉ«°ùdG  π```«dÉëàdG

 âfÉc  ÜÉÑ°SC’G  √òg  πc  áé«àfh  ,ihóL  ¿hO  ™aóª∏d  º¡à¡LGƒe  âfÉc  ,á«∏Ñ≤dG

 ƒëf  Iƒ£îdG  â```fÉc  ™°VƒdG  Gòg  øe  kÉbÓ£fGh  .á```«°ù«°SCÉJ  Iô```μÑªdG  π```MGôªdG
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 …òdG  ô«ª°†dG  º°SÉH  É¡æY  QGòàY’G  ºJ  òFó©H)  Iô«ÑμdG  á«°ûMƒdG  ∫ÉªYC’G  ∂∏J

.(á«°ùfôØdG  ájQƒWGôÑeE’G  ™°SƒJ  ≥aGôj

 ≈∏Y  ∞MGõdG  »```°ùfôØdG  ¢û«é∏d  á«dGƒàªdG  äÉ```©a oó∏d  á```£jôN  É```æª°SQ  GPEG

 áaô©ªdG  Ωó```≤J  ™e  ÜQÉ≤àe  πμ°ûH  Ö```°SÉæàJ  É¡fCG  ó```éæ°S  ,á```«dÉª°ûdG  É```«≤jôaEG

 ájÉ¡f  ™e  ôFGõé∏d  »```aGôZƒæKE’G  ±É```°ûàc’G  kÉ«∏ªY  πªàμ«°Sh  ,™```ªàéªdG  ∫ƒ```M

 ¢ùfƒJ  »a  .±É°ûàcG  ¿hO  É```góMƒd  AGôë°üdG  π```¶à°Sh  ,á«fÉãdG  á```jQƒWGôÑeE’G

 …QGOE’G  ΩÉ```¶ædG  ¿Éch  ,§≤a  á```«HƒæédG  ≥WÉæª∏d  Ió```«L  äÉ```«aGôZƒæKEG  É```æjód

 Iƒ≤H  •Gôîf’G  ºJ  QÉ°ùªdG  ¢ù```Øf  »ah  .É¡∏ª©à°ùj  √óMh  …ôFGõédG  …ô```μ°ù©dG

 ¿Éμ°ùH  ájGóÑdG  âfÉc  :Üô¨ªdG  ∫ƒ```M  á«°ùfôØdG  áaô©ª∏d  »îjQÉàdG  Qƒ£àdG  »```a

 Éª«ah  ,á«∏NGódG  ¿óªdG  ºK  ,(§°ShC’G)  …õcôªdG  π¡°ùdGh  á«∏MÉ°ùdG  ≥```WÉæªdG

 ,¢Sƒ°S  …OGhh  ,ô```«ÑμdGh  §```°SƒàªdG  ø```«°ù∏WC’G  ∫É```ÑLh  ,∞jôdG  π```FÉÑb  ,ó```©H

 ø«H  πª©∏d  º«°ù≤J  ¬©ÑW  Üô```¨ªdG  »a  πª©dG  ¿CG  ô«Z  .á```jhGôë°üdG  Üƒ```¡°ùdGh

 ¿Éμ°S  á«∏gC’G  Ö```JÉμªdG  ƒØXƒe  ¢SQO  å```«M  ;ø««ªjOÉcC’Gh  ¢û```«édG  »```ØXƒe

 ¿ƒ«ªjOÉcC’G  π¨à°TG  ø```«M  »a  ,ájhGôë°üdG  ≥WÉæªdG  ¿Éμ```°Sh  ôHôÑdG  ¢ù```∏WC’G

.∫ƒ¡°ùdGh  ¿óªdG  ≈∏Y  ¿ƒ«°ùfôØdG  ¿ƒ«fóªdG

 ká∏ sãªe  á«°ùfôØdG  ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùd  äGQÉ```°ùªdG  iôÑc  »fÉK  â```fÉch

 ΩÉªàg’ÉH  º¡JÉHÉàc  âª°ùJG  øjòdG  ,ø«Ø°ûμà°ùªdGh  ø««fóªdG  IGƒ¡dG  πªY  »a

 âfÉch  ,ø```«æWƒà°ùªdG  ™```ªàée  √É```aQ  ≥```«≤ëJh  ,¢VQC’G  ∫Ó```àMÉH  ô```°TÉÑªdG

 ø«H  øe  ∞©°VC’G  (ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S)  π```≤ëdG  »a  ájôμØdG  º```¡JÉeÉ¡°SEG

 Gòg  GóH  ,á«°SÉ«°ùdG  á```«MÉædG  øe  ¬ªjƒ≤J  iódh  ¬fCG  ’EG  .á```KÓãdG  äÉ```eÉ¡°SE’G

 Iôª©à°ùªdG  ôFGõédG  »a  Ω1871  ó©H  ¢TÉ≤ædG  OGóà°TG  ¿EG  .»°SÉ°SCG  óL ΩÉ¡°SE’G

 :…CG  ;ø«ª∏°ùªdG  ¿Éμ```°ù∏d  ø««°ù«FôdG  IÉ```ªëdGh  ø«æWƒà°ùªdG  äÉ```eÉªàgG  ø«H

 òæeh  .á«°ùfôØdG  É«aGôZƒæKEÓd  »eÉæàªdG  ¢ù««°ùàdG  ≈dEG  iOCG  ,á«∏gC’G  ÖJÉμªdG

 áæª«g  äóYÉ°üJ  ,π```≤à°ùe  ¬Ñ°T  á«∏gC’G  Ö```JÉμª∏d  …ôμØdG  êÉ```àfE’G  QÉ```°U  ¿CG
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 ºd  PEG  ;ôFGõédG  É«aGôZƒæKEG  ≈```∏Y  á«°ùfôØdG  á«dÉ«fƒdƒμdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ÜÉ```£N

 ,óédG  òNCÉe  ø«ª∏°ùªdG  ôeCG  òNC’  IQhô°V ’  ¿PEG  ;»≤«≤M  ójó¡J  ∑Éæg  ó©j

 Ω1919h  1871  ø«H  Ée  äQƒ```∏ÑJh  .áØ«©°V  º¡à°SGQO  äGõØëe  äQÉ```°U  »```dÉàdÉHh

 ájô°üæY  IQƒ°U  πμ°T  »a  (á«ë«°ùe  á«Ø∏N  äGP)  á«∏«éfEG  á```«£ªf  äGQƒ°üJ

 »a  kGô°TÉÑe  kGô```«Ñ©J  óLh  Ée  Gò```gh  ,(Ageron, 1960)  …ô```FGõédG  ™```ªàéª∏d

 ƒ```gh  ,(The Algerian Colonial Gospel)  …ô```FGõédG  …QÉ```ª©à°S’G  π```«éfE’G

 ,º∏°ùªdG  …ôFGõédG  ™ªàéªdG  á©«ÑW  ∫ƒM  á«£ªædG  äGQƒ```°üàdG  øe  áYƒªée

 ∂∏J  ´ƒªée  É```¡fCG  ;πFÉÑ≤dG  IQƒ```£°SCÉH  »```ª°S  Éªd  ≈```ª¶©dG  á```«ªgC’G  â```fÉch

 ¿Éch  ,ôHôÑdGh  Üô```©dG  ø```«H  á°VôàØªdG  äÉ```aÓàNÓd  á```«£ªædG  äGQƒ```°üàdG

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  É```¡∏ªëJ  »àdG  Iôªà°ùªdG  ô```gÉ¶ªdG  ºgCG  ó```MCG  É¡«∏Y  QGô```°UE’G

.(Lorcin, 1995)  á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G

 ,ΩÓ°SE’G  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°S  äGQÉ°ùe  å```dÉK  ¿ƒ«°ùfôØdG  ¿ƒ```«ªjOÉcC’G  π```ãªjh

 åjóëàd  áHÉéà°SG  Ω1871  ó©H  ’EG  Iõ«ªàe  áYƒªée  º¡Ø°UƒH  Ghô¡¶j  ºd  º```gh

 π«ªjEG  ó```©jh  ,á«YÉªàL’G  Ωƒ```∏©dG  äÉ```°ü°üîJ  Rhô```Hh  ,á```«°ùfôØdG  á```©eÉédG

 ¢üî°T  …CG  øe  ôãcCG  ``  âëæe  »àdG  á«°üî°ûdG  (Emile Masqueray)  …Gôμ°ùe

 ∂dPh  ,á```«Yô°Th  ágÉLh  …ô```FGõédG  ™```ªàéª∏d  á```«ªjOÉcC’G  á```°SGQó∏d  `` ô```NBG

 ô¡X  …òdG  zô```FGõédÉH  ø«ª«≤ªdG  ¿Éμ```°ùdG  iód  ô°VGƒëdG  ¿ qƒ```μJ{  ¬```HÉàc  »```a

 »dÉ©dG  ó¡©ªdG  èjôN  …Gô```μ°ùe  ¿Éch  .(1983  áæ°S  ¬©ÑW  ó«YoCG)  Ω1886  á```æ°S

 ¿CG  øY  kÉ°VƒY  √ô°ü©d  ájôμØdG  äGQÉ«àdG  º°†N  »a  â«°üdG  ™FGòdG  ø```«ª∏©ª∏d

 ¬fCG  ºZQh  .ø««°ùfôØdG  ø```«jôFGõédG  ø««ªjOÉcC’G  »```bÉÑc  ¢ûeÉ¡dG  ≈∏Y  ¿ƒ```μj

 OÉch  ,áeôàëe  á«ª«∏bEG  á°ù°SDƒe  ¿ƒμàd  ôFGõédG  á°SQóe  ¢ù«°SCÉàd  ô«ãμdÉH  ΩÉb

 ¬àMhôWCG  âfÉc  :ìƒª£dG  π«∏b  øμj  ºd)  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ºjÉcQhO  ¿ƒμj

 ø«NQDƒªdG  º«YR  ,Fustel de Coulanges  èf’ƒc  hO  πà°Sƒa  πªY  ≈∏Y  kÉeƒég

 á©«¶ØdG  èFÉàædG  RhÉéJ  ≈∏Y  IQó≤dG  ¬d  øμJ  ºd  ájÉ¡ædG  »a  ¬fCG  nó r« nH  (¬àbh  »a
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 ¬d  ḿ ÉÑJCG  ÜÉ«Z  ™e  á°UÉN  ,á°SÉ«°ùdG  »a  á«dÉ«fƒdƒμdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  •Gôîf’

.(Colonna and Brahimi, 1976)

 á«Hô¨dG  É«≤jôaE’  áª∏°ùªdG  äÉ©ªàéªdG  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ∂dòc  Iƒ≤H  äôKCÉJ

 äCGóHh  ,…ô```FGõédG  êPƒ```ªædÉH  (Afrique occidentale française)  á```«°ùfôØdG

 ,Ω1880  á```æ°S  Oƒ°SC’G  ΩÓ```°SE’ÉH  ó```©H  Éª«a  »```ª o°S  Ée  á```°SGQO  …ó```L  πμ```°ûH

 ¿ƒ«fóªdGh  ,¿ƒjôμ°ù©dGh  ,¿ƒ«°ùfôØdG  á```«∏gC’G  ¿hDƒ°ûdG  ƒ°üàîe  ºàgG  É```ªæ«M

 §«ëªdG  øe  ,á«fGOƒ°ùdG  á```«Hô¨dG  É«≤jôaEG  ΩGõM  »a  á«aƒ°üdG  ¥ô```£dG  QhóH

 á«æ«aƒ°ûdGh  ájô°üæ©dG  ñÉ```æe  »ah  .(Triaud, 1987)  ƒàcƒÑeƒJ  ≈dEG  »```°ù∏WC’G

 øe  ±ƒîdG  …ójó°T  AOF  •ÉÑ°V  íÑ°UCG  ,¿ô≤dG  ájÉ¡f  É°ùfôØd  IóëdG  »≤FÉa

 øe  áeOÉ≤dG  ∂∏J  á°UÉN  ,(pan-Islamic)  1á«eÓ°SE’G  á©eÉédG  IÉY oO  äGôeGDƒe

 ,á∏«∏b  âfÉc  äÉaƒîàdG  √ò```¡d  áªYGódG  ádOC’G  ¿CG  º```ZQ  ,á«°Sƒæ°ùdG  á```≤jô£dG

 øY  á«°ùfôØdG  äÉHÉàμdG  äÉ```aƒîàdG  ∂∏J  Iƒ≤H  â©ÑWh  .áeó©æe  :π```≤f  º```d  ¿EG

 πªY  ó©jh  ,(Triaud, 1995)  Ω1914  áæ°S  πÑb  Ée  á∏Môe  »a  Oƒ°SC’G  ΩÓ```°SE’G

 kÉaÉ°ûàcG  Oƒ```°SC’G  ΩÓ°SE’G  ∫ƒ```M (Paul Marty)  (1938  ``  1882)  »```JQÉe  ∫ƒ```H

 (Marty,  .25``  1913  á```∏Môe  »```a  á«Hô¨dG  É```«≤jôaEG  ΩÓ°SEG  á```°SGQód  kÉ```jôgƒL

 øe »JQÉe ôÑà©jh ,1913 , 1916, 1919, 1920 � l a,1920 � lb, 1922, 1926)

 á«∏gC’G  ¿hDƒ°ûdG  ó«∏≤J  πX  »a  Gƒf qƒμJ  øjòdG  ôμ°ù©dG  ø««aGôZƒæKE’G  ôNBG  ø«H

 hójôe{  áª«b  ÉgôãcCG)  äÉ```«aGôZƒfƒe  ô°ûY  øe  ôãcCG  ø«H  ø```eh  ,á```jôFGõédG

 á∏àμdGh  á```«fÉªdC’G  á∏àμdG  QGô```Z  ≈∏Y  zá∏eÉ°ûdG  á```«eÓ°SE’G  á©eÉédG{  kÉ```«aôM  »```æ©j)  í```∏£°üe ```  1

 ≈dEG  IQÉ°TEÓd  ΩÓ°SE’G  ¿CÉ°ûH  ¿ƒ«HhQhC’G  ¿ƒjQÉª©à°S’G  AGôÑîdGh  ¿ƒØXƒªdG  ¬∏ª©à°SG  (á«μjôeC’G

 É¡àÄÑ©J  ∫ÉªàMG  øe  GƒaÉN  »àdGh  ,á«eƒ≤dG  OhóëdG  ôÑY  ø«ª∏°ùªdG  ø«H  á«bÉÑdG  øeÉ°†àdG  ôYÉ°ûe

 á«ªdÉ©dG  á«HhQhC’G  á```æª«¡dG  IhQP  »a  ¿ƒ```«HhQhC’G  ô°†ëà°SG  Gò```μgh  .…QÉª©à°S’G  º```μëdG  ó```°V

 ôeBÉàJ  ø«Ñ°ü©àªdG  IÉ°ù≤dG  ø«ª∏°ùªdG  ø```e  ájô°S  äÉ«©ªL  øY  IOó¡e  á°†eÉZ  äGQƒ°üJ  É```¡JGP

 ≈∏Y  Ωƒ≤j  ó«HôY  ¢ù≤W  ôÑY  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  ôÑY  ¿Éμe  πc  »a  …QÉª©à°S’G  ºμëdÉH  áMÉWEÓd

 .(ºLôàªdG)  AÉeódG  ábGQEG
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 »JQÉªd  á«FÉæãà°S’G  äÉ```LÉàfE’G  ≈```≤ÑJ  (1913  áæ°S  É¡ØdCG  »```àdG  zÉÑeÉH  hOÉ```eCG

 â°ù°SCÉJ  »àdG)  á«°ùfôØdG  ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  äÉ```«dƒM  »a  ÉgóMh  ká```∏KÉe

.(á«°ùfôØdG  á«Hô¨dG  É«≤jôaEG  »a  ø««∏ëªdG  •ÉÑ°†dG  äGQÉªà°SG  ô°ûf  ≈∏Y

 á°SQóe  º°SÉH  Gƒaô oY  øjòdG  ``  ø««°ùfôØdG  ø««ªjOÉcC’G  øe  áYƒªée  äõcQ

 ΩÓ°SE’G  ≈∏Y  ``  ¬«°SÉH  ¬```«æjQ  IOÉ«≤H  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  ájÉ¡f  »a  ô```FGõédG

 »àdG  á¡HÉ°ûàªdG  iƒ≤dG  øe  ójó©∏d  kGô¡¶e  áYƒªéªdG  √ò```g  âfÉch  ,…ôFGõédG

 (Edmund Doutté) »JhO ófƒeOEG ôÑoàYG .»°ùfôØdG »dÉ©dG º«∏©àdG oó©H øe äô«Z

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  â```fÉc  å```«M  ,kÉeÉg  kÉjôμa  kGó```FÉb

 ¬æμd  ;kÉ«JGP  kÉª∏©J  ™°SGh  πμ°ûH  ºn∏©à oJ  É¡H  ≈JCG  É```ªc

 ø««ªjÉàcQhódÉH  •É```ÑJQ’G  ≈∏Y  kGQOÉ```b  kÉ```°†jCG  ¿Éc

 ó≤d  .(Valensi, 1984)  á```«æØdG  »```a  ájÉZ  IQÉ```¡ªH

 ôFGõédG  á°SQóe  á```Yƒªéªd  …ôμØdG  êÉàfE’G  õ```cQ

 ,»Ñ©°ûdG  ø```jódGh  ,»Ñ©°ûdG  çGô```àdG  á```°SGQO  ≈```∏Y

 ™«°VGƒªdG  á°SGQO  ,iôNCG  IQÉÑ©Hh  ,äÉé¡∏dG  º∏Yh

 kÉ«°SÉ«°S  kkáWôîæe  kÉ```°†jCG  áYƒªéªdG  âfÉch  .kÉ```jôμa  ìƒª£dGh  IóFÉØdG  á```∏«∏≤dG

 …òdG  á«æ«aƒ°ûdG  ñÉ```æe  ºbÉØJ  kÉ°Uƒ°üN  ≥aGQ  …ò```dG  ôeC’G  ƒgh  ,ô```«Ñc  mπμ```°ûH

 ôKEG  ≈∏Yh  ,Ω1905  áæ°ùd  á«Hô¨ªdG  á```eRC’G  ≈dEG  äOCG  »àdG  á∏MôªdG  ≈∏Y  ô```£«°S

 kÉ©Ñ°û oe  kGôFÉZ  kÉ```HÉ£N  ``  É¡àææ¡e  á«°ûY  ``  ΩÓ°SE’G  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°S  âªªY  ∂```dP

.»°ùfôØdG  …QÉª©à°S’G  Qƒ°†ëdÉH

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdGh É«aGôZƒ«°Sƒ°ùdG) ΩÓ°SE’G É«Lƒdƒ«°Sƒ°S »°Sôc ¢ù«°SCÉJ ¿EG

 ,π≤ëdG  Gòg  Qƒ```¡X  º n°S nh  Ω1902  á```æ°S  ¢ùfGôa  hO  è«dƒμdG  »```a  (á```«eÓ°SE’G

 kÉ£ÑJôe  »°SôμdG  Gòg  ÖMÉ°U  (Alfred Le Chatelier)  ¬«dƒJÉ°Tƒd  OôØdCG  ¿Éch

 »JGP  »Yh  ôjƒ£àH  kÉeõà∏eh  ,á«∏gC’G  ÖJÉμªdÉH  kÉ≤HÉ°S  kÉØXƒe  √QÉÑàYÉH  kÉ«°SÉ«°S

 ¬«dƒJÉ°Tƒd  ΩÉb  .á«°ùfôØdG  ájQƒWGôÑeEÓd  ø«ª∏°ùªdG  ¿Éμ°ùdG  øY  »Lƒdƒ«°Sƒ°S

 ø«H  »°SÉ°SC’G  §HGôdG  ¿EG
 ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S
 É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG ¢ü°üîJh
 Qƒ¡X  ƒg  É°ùfôa  »a
á«ªjÉcQhódG  á°SQóªdG
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 ¿Éμ°ùdG  ∫ƒM  ÜôëdG  IQGRh  Ió```FÉØd  äÉ°SGQódG  ø```e  OóY  êÉàfEÉH  ¬æ««©J  π```Ñb

 É¡°†©H  ô```°ûf)  Üô¨ªdGh  ,ô```°üeh  ,RÉéëdGh  ,á```«Hô¨dG  É```«≤jôaE’  ø```«ª∏°ùªdG

 Üô¨ªdG  »a  åëÑ∏d  √ój  ≥∏£j  »eƒμM  QGôb  QGó```°UEG  ºJ  ¬æ««©J  ó©Hh  ,(§```≤a

 Üô¨ªdÉH  á```«ª∏©dG  áã©ÑdG  ¬```«dƒJÉ°Tƒd  ¢ù°SCG  ,á```eÉY  á```«eÓ°SE’G  äÉ```©ªàéªdGh

 »gh  ,Üô¨ªdG  ∫ƒ```M  IóFGQ  á```«ª∏Y  ájQhO  ∂```dòch  ,Ω1903  á```æ°S  áéæW  »```a

 á«Hô¨ªdG  äÉXƒØëªdG  á```∏ée  äô°ûfh  ,1(26  ``  1906)  á```«Hô¨ªdG  äÉ```XƒØëªdG

 ≈dEG  (authoritative ethnologies)  á```bƒKƒªdG  äÉ«LƒdƒæKE’G  øe  óàªJ  äÉ```°SGQO

 π°ù∏°ùàdG  :π```ª°ûJ  »àdG  ™«°VGƒªdG  ∞```∏àîe  »a  á«MÉàØªdG  ¢Uƒ```°üædG  á```ªLôJ

 äÉ«μ∏ pªdG  ¿ƒfÉbh  ,á```«aƒ°üdG  ÜÉ°ùfC’G  Iô```é°Th  ,áªcÉëdG  ä’Ó o°ù∏d  »```æeõdG

 äÉ°SGQódG  øe  kGOóY  ,¢Uƒ```°üîdÉH  `` á∏éªdG  äô°ûfh ``  ,(…QÉ```≤©dG  ¿ƒfÉ≤dG)

 (George Salmon)  ¿ƒ```ªdÉ°S  êQƒ```L  π```Ñb  ø```e  Iô```KDƒªdG  á```«îjQÉJ `` ƒæKE’G

 ¬«dƒJÉ°Tƒd  IQGOEG  âëJh  .(Edward Michaux-Bellaire)  ô```«∏«H ` ƒ°û«e  OQGhOEGh

 ø«H  ¿hÉ©àH  ,Üô```¨ªdG  πFÉÑbh  ¿óe  :¿Gƒæ©H  á```«fÉãdG  á∏°ù∏°ùdG  â```≤∏£fG  kÉ```°†jCG

 AGõLCG  kÉ«∏ªY  á∏°ù∏°ùdG  √òg  äô°ûfh  ,á«∏gC’G  ¿hDƒ°ûdG  •ÉÑ°Vh  ø««Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG

 áª¡e  iôNCG  äÉ```ã©H  kÉ°†jCG  ∑Éægh  .áéæWh  ,•É```HôdGh  ,AÉ°†«ÑdG  QGó```dG  ∫ƒ```M

 »JhO  ófƒeOEG  ΩÉb  .á∏MôªdG  √ò```g  »a  á«aGô¨édG  äÉ©ªàéªdG  á£HGQ  É```¡àªYO

 .AÉ`°†«ÑdG  QGódG  Üƒ`æéd  »°ù∏WC’G  π`MÉ°ùdG  ¿Éμ°S  â°SQO  á«ãëH  äÉã©H  ™```HQCÉH

 ≈fOCG  óëc  Ω1890  ø```e  kAGóàHG  ``  Üô`¨ª∏d  á````«°ùfôØdG  á`aô©ªdG  â````ëÑ°UCG  ó```≤d

.á«°ùfôØdG  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  »a  êÉàdG  IôgƒL  ``  Ω1925  OhóM  ≈dEGh

 áæ°S  äCGóH  á«Hô¨ªdG  äÉ```XƒØëªdG  ¿EG  å«M  CÉ£N  á```eƒ∏©ªdG  √òg  OQhCG  ∑Qƒ```H  ó```fƒeOEG  ¿CG  hó```Ñj ```  1

 áæ°S  ôNBG  Qƒ°ûæe  ºK  ,Ω1906  áæ°S  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  á∏ée  É```¡à©ÑJh  ,Ω1906  áæ°S  ¢ù```«dh  ,Ω1904

 14  »ah  ,Ω1915  áæ°S  ájôHôÑdG  äÉXƒØëªdG  á∏ée  ºK  ,Üô¨ªdG  »a  πFÉÑ≤dGh  ¿óªdG  ¿Gƒæ©H  Ω1914

 äÉ°SGQó∏d  kÉª°ùb âëÑ°UCGh  ,áeÉ©dG  áeÉbEÓd á«∏gC’G ¿hDƒ°ûdG  ájôjóªH áã©ÑdG  â≤ëdCG  Ω1919 ôHƒàcCG

 ,»Hô¨ªdG  ∞«°TQC’G  øe  kGAõL  24  QGó°UEG  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »a  áã©ÑdG  âYÉ£à°SGh  ,á«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG

.(ºLôàªdG)  Üô¨ªdG  πFÉÑbh  ¿óe  øY  AGõLCG  6h  ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  á∏ée  øe  kGAõL  35h
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 É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  ¢ü°üîJh  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ø«H  »°SÉ°SC’G  §```HGôdG  ¿EG

 ¬«dƒJÉ°Tƒdh  »JhO  ø```e  πc  ø∏©jh  ,á«ªjÉcQhódG  á```°SQóªdG  Qƒ¡X  ƒg  É°ùfôa  »```a

 ºZôdG  ≈∏Yh  .(¥ó°ü«d  øμj  ºd  ¿EG  ≈àM ,∂dP  ôcP  ÖLh) »ªjÉcQhódG  Éª¡Ñ°ùf

 ¿EÉa  ,É°ùfôa  êQÉN  ºdÉ©dÉH  º¡eÉªàgG  Ωó```©H  Ghô¡à°TG  ¬YÉÑJCGh  ºjÉcQhO  ¿CG  ø```e

 kÉ°ü°üîJ É°ùfôa »a É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG QÉÑàYG »a πãªàJ »ªjÉchQódG êPƒªædG á©ª°S

 ∫ÉMCG  á«FÉ°üME’G  äÉØæ°üªdÉH  ø««ªjÉcQhódG  ∫É¨°ûfG  ¿EÉa  π©ØdÉHh  ,∫ƒëàdG  ºFGO

 ,ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ≈dEG  Oƒ©j  ¿CÉ```°ûH  ø««°ùfôØdG  ´ÉªàL’G  AÉª∏Y  ∫É¨°ûfG  ≈```∏Y

 ´ÓW’G  óæY  á«YÉªàL’G  äGAÉ°üME’ÉH  πKÉªe  ΩÉªàgG  ô¡¶j  ¿CG  øμªj  πeCÉàdÉHh

 ≈æ©ªdG  Gòg  »a  .á```jQÉª©à°S’G  ájôFGõédG  á∏«Ñ≤dG  äÉ```Ø∏eh  »fƒdÉa  QÉØ°SCG  ≈```∏Y

 ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  »a  äQƒ£J  É```ªc  ``  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ¿EG  :∫ƒ≤dG  ø```μªj

 »a  ¢ü°üîàdG  ™FÉbh  ™```e  ≥Ñ°ùe  πμ°ûH  áª∏bCÉàe  âfÉc  ``  á«dÉª°ûdG  É```«≤jôaEG  »```a

 ô«KCÉJ  πé°ùf  ¿CG  øμªj  ,¬°ùØf  âbƒdG  »ah  ,á«°ùfôØdG  á«ªjOÉcCÓd  øjô°û©dG  ¿ô≤dG

 ,kÉ q«°SÉ«°S  ∞°Uƒ«°S  …ò```dG  º∏©dG  ∂dP  ,á«°ùfôØdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ù∏d  »```fÉãdG  QÉ```°ùªdG

 ¿CG  Éææμªj  .á«YÉªàL’G  á¶MÓªdG  Ωƒ∏Y  ø«H  øe  á«JGP  ôãcCG  »Yƒd  kÓeÉM  ¬fƒμH

 ,áÑbÉ©àªdG  ∫É«LC’G  »a  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ≈∏Y  (ô°üe  ∞°Uh)  ô«KCÉJ  πé°ùf

 »Wƒ«d  á°SQóe  ≈dEG  ôFGõédG  »a  ø««fƒª«°S  ¿É°ùdG  á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  •ÉÑ°V  ø```e

 A’Dƒgh  .ô«∏«H  ƒ```°û«e  OQGhOEG  πãe  OGhôdG  ø```««æKE’G  ø«NQDƒªdGh  á```«∏gC’G  ¿hDƒ```°û∏d

 »```LhQh  ,(Robert Montagne) (1930)  »```fÉàfƒe  ô```«HhQ  »```a  ó```©H  É```ª«a  Ghô```KCG

 .(Jacques Berques 1956)  ∑ô«H  ∑ÉLh  (Roger Le Tourneau 1949)  ƒ```fQƒJƒd

 å«M  øe  ,É°ùfôØH  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  ´ƒæJ  »a  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ¿PEG  â```ª¡°SCG

.iôNCG  má¡L  øe  á«YÉªàL’G  á¶MÓªdGh  ,á¡L  øe  á«YÉªàL’G  äGAÉ°üME’G

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  »```a  ¬JÉeÉ¡°SEG  øe  ó©HCG  ƒ```g  Éª«a  ¬«dƒJÉ°Tƒd  á```«ªgCG  ø```ªμJ

 (26  ``  1906)  »```eÓ°SE’G  º```dÉ©dG  á∏ée  ¢SCGQ  ≈```∏Y  øe  ø```∏YCG  ó```≤d  ,Üô```¨ªdG

 ºdÉ©dG  á∏ée  ± qô```© oJ{  ,∂dP  øe  k’óHh  ,zá```jQÉª©à°SG  ’h  á```«bGô°ûà°SG  ’{  É```¡fCG
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 ™ªL  ≈∏Y  É¡eÉªàgG  äõ```cQh  ,z»dÉëdG  ¬```dƒëJ  QƒW  »a  ΩÓ```°SE’ÉH  »```eÓ°SE’G

 ÖæéJ  ∂dòH  á```dhÉëe  ,á«eÓ°SE’G  äÉ```©ªàéªdG  ∫ƒ```M  zá```«YÉªàL’G  ™```FÉbƒdG{

 á«LƒdƒjójEG  äÉHQÉ≤e  ∞XƒJ  äGQÉ«J  ™e  í```°VGƒdG  •ÉÑJQ’G  â∏°†ah  ,á```°SÉ«°ùdG

 äGOôªJ  âfÉc  ∫ÉM  ájCG  ≈∏Y)  á«eÓ°SE’G  äÉ©ªàéªdG  á°SGQO  »a  kÉLÉYREG  π```bCG

 ºdÉ©dG  á∏ée  äô°ùc  ó≤d  .(»```HhQhC’G  ºgƒ∏d  É«∏©dG  á«°†≤dG  á«eÓ°SE’G  á```∏àμdG

 É¡à≤fÉ©e  ∫ÓN  øe  ,¥ô£dG  ≈à°ûH  »bGô°ûà°S’G  êPƒªfC’ÉH  ábÓ©dG  »```eÓ°SE’G

 k’óH  ,Üô¨ªdG  ≈dEG  ø«Ñ∏ØdG  øe  Iô°UÉ©ªdG  á«eÓ°SE’G  äÉ©ªàéªdG  äÉ```Yƒ°Vƒªd

 äÉØ∏e  hCG  ,»Hô©dG  ƒ```ëædG  »a  á°†eÉ¨dG  §```≤ædG  ∫ƒM  áæ≤∏ªdG  äÉ```HÉ£îdG  ø```e

 IQƒ°üdG  ¿EG  .ø««°ùfôØdG  ø```«jQÉª©à°S’G  ø««aGôZƒæKE’G  ≈```∏Y  Iõjõ©dG  á```∏«Ñ≤dG

 øe  äô¡X  »```àdGh  ``  É```æfô≤d  ∫hC’G  ™```HôdG  »```a  »```eÓ°SE’G  ™```ªàéª∏d  á```ÑcôªdG

 »g  ,π©ØdÉH)  …ƒ```«Mh  »M  ™ªàée  IQƒ°U  »```g  ``  á∏éªdG  IAGôb  IOÉ```YEG  ∫Ó```N

 ácôM  πNGO  õ```éàMG  ,(zº«¶©dG  ó```«∏≤àdG{  ¢ù```Øf  º°SÉ≤àJ  äÉ```©ªàée  á```∏°ù∏°S

 ¢ùμ©H  ∂dPh  ,QÉàîj  πÑ°ùdG  …CG  ¢Uƒ```°üîH  √ÉJh  ,¬°ùØf  ≈∏Y  º°ù≤fGh  ,ô```««¨àdG

 á©£b  πãe  ºKÉL{  ¬```fCÉH  ΩÓ°SE’G  ∞°Uh  …òdG  »∏«éfE’G  …QÉ```ª©à°S’G  Qƒ```°üàdG

 ,™ªàéªdG  (πgÉc)  ≈∏Y  (weigming down like a leaden mantale)  z¢UÉ°UQ

 ôãcCG  ôÑà©Jh  .(Doutté, 1909)  ô««¨àdG  äÉ«fÉμeEG  ≥```æîjh  ,OGôaC’G  IÉ«M  √ qƒ```°ûjh

 π≤M  OƒLh  AÉYóà°SG  ø```e  Égô¶f  á©°S  ¬«dEG  äOCG  Ée  á«ªgCG  á```∏éªdG  äGRÉ```éfEG

QƒëªdG  äÉ°ù°SDƒe  õcôe  »a  kÉfÉμe  ¬FÉ£YEGh  ``  ΩÓ```°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ``  ó```jóL

.Metropolitan institutions

 á«fÉªã©dG  á```jQƒWGôÑeE’G  QÉ```«¡fG  »```a  ≈```dhC’G  á```«ªdÉ©dG  Üô```ëdG  â```ÑÑ°ùJ

 á∏àμdG  •ƒ≤°Sh  ,§```°ShC’G  ¥ô°û∏d  ø```jô°üàæªdG  AÉ```Ø∏ëdG  ΩÉ°ùàbGh  ,á```aÓîdGh

 ¢Uƒ°üîH iôÑc äGô««¨J ≈dEG kÉ°†jCG äOCG Éªc ,á«æWƒdG áYõædG RhôHh ,á«eÓ°SE’G

 √ÉéJ  áëàØæªdG  ∞bGƒªdG  øe  ójõe  á```«fÉμeEG  ™æe  ºJ  Éªc  .»HÉ£îdG  iƒ```à°ùªdG

 á∏ée  IQOÉÑeh  ,Üô¨ªdÉH  á«ª∏©dG  áã©ÑdG  »a  á∏ãªªdG  ∂∏àc  áª∏°ùªdG  äÉ©ªàéªdG
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 ó¡©e  ¢ù«°SCÉJ  ¿EG  .1926  á```æ°S  ÉgOGóYCG  ô```NBG  äô°ûf  »àdG  ,»```eÓ°SE’G  º```dÉ©dG

 ≈dEG  Üô¨ªdÉH  á«ª∏©dG  á```ã©ÑdG  ∫ƒëJh  ,Ω1920  áæ°S  á«Hô¨ªdG  É```«∏©dG  äÉ```°SGQódG

 (á«∏gC’G  ájôμ°ù©dG  á```°SÉ«°ù∏d  á«WGôbhô«H  áÑ©°T  »g)  »Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  º```°ù≤dG

 ¬«LƒJ  ≈∏Y  á«æÑe  áHQÉ≤e  ≈dEG  kÉ°†jCG  øμd  ,á«æ¡ªdG  øe  ójõe  ƒëf  ∫ƒëàdG  ™ÑW

 ÉjQƒ°S  øe  πc  »a  äÉeƒμë∏d  »```°ùfôØdG  ¢†jƒØàdG  ¿EG  .åëÑ∏d  í°VGh  »```eƒμM

 πª©∏d  ójóédG  º«°ù≤àdG  »ah  .á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  ó«∏≤J  ≈∏Y  kÉ°†jCG  óªàYG  ¿ÉæÑdh

 ó«YCG  …ò```dG  ≥°ûeóH  »```°ùfôØdG  ó```¡©ªdG  ¿ƒ```NQDƒªdGh  ¿ƒ```bô°ûà°ùªdG  ø```Wƒà°SG

 á°SÉ«°ùdÉH  á```∏°üàe  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ô```¡¶J  äCGóH  ¢ù```jQÉH  »ah  ,√DhÉ```«MEG

 ,(á«ªjÉcQhódG  á```°SQóªdG  øe  k’óH  ,á«∏gC’G  Ö```JÉμªdG  ó«∏≤àH  kÉ°†jCG  á```£ÑJôe)

 IQGOEÉH  ``  (CHEAM)  á```«eÓ°SE’G  OÓÑdG  IQGOE’  É«∏©dG  äÉ```°SGQódG  õcôe  õ```cQh

 …QÉª©à°S’G  ¿ƒfÉ≤dG  âëJ  áª∏°ùªdG  äÉ```©ªàéªdG  ∫ƒM  ¬KÉëHCG  ``  ¿Éàfƒe  ô```«HhQ

 πØμàj  …õcôe  Ö```àμe  ¢ù«°SCÉJ  ¢Uƒ```°üîH  ¬«dƒJÉ°Tƒd  º```∏M  äÉ```eh  ,»```°ùfôØdG

 ,á«eÓ°SE’G  á∏àμdGh  áaÓîdG  äƒªH  áª∏°ùªdG  äÉ©ªàéªdG  ∫ƒ```M  åëÑdG  ≥«°ùæàH

 ,ø««YÉªàL’G  ø«¶MÓªdG  ≈```∏Y  iôÑc  äÉjóëJ  á«æWƒdG  áYõædG  RhôH  ìô```Wh

 ≥«≤ëJ  »a  π°ûØdG  ≈dEG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  π≤M  (professionalisation)  áææ¡e  äOCGh

.áaô©ª∏d  ájQÉª©à°S’G  ∫Éμ°TC’G  πNGO  …ôμa  ∫ƒëJ

 kÉãÑ°ûJ  ï q°SQ  ¬fCG  hóÑj  …òdG  »eƒ≤dG  …óëàdG  á©«ÑW »a Éæg õ««ªàdG  Ö©°üj

 ±QÉ°ûe  ≈∏Y  äÉ°SGQódG  äôªà°SG  (Gòμgh)  ,á«bGô°ûà°S’G  êPÉ```ªædÉH  kÉÑu∏°üàe

 ihÉYO  RGôaEG  »a  á∏jƒW  Ióªd  á«dÉª°ûdG  É«≤jôaEG  ∫Éª°ûH  »°ùfôØdG  OƒLƒdG  ájÉ¡f

 ¢†¨Hh  ,∂dòc  ó©J  ºd  É¡fCG  ºZQ  á«aƒ°üdG  áª¶fCÓd  á«°SÉ«°ùdG  á«ªgC’ÉH  ∫ƒ```≤J

 É«≤jôaEG  ¿óe  »```a  í«Ø°üdG  QhO  ∫ƒM  IôNCÉàªdG  äÉ```°SGQódG  ¢†©H  øY  ô```¶ædG

 »àdG  äÉ°SGQódG  øe  π«∏≤dG  ¿EÉa  (Montagne, 1952 n ; Adam, 1963)  á«dÉª°ûdG

 ™bGh  »a  âWôîfG  »àdG  »g  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  Ée  á∏Môe  »a  âéàfCG

 äÉ«æÑdG  ¿Gƒæ©H AÉæãdÉH  ôjóédG ∑ô«H ∑ÉL ÜÉàc ¿CG  ≈àM ,»°ùfôØdG  QÉª©à°S’G
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 GóH  ∑ô«H  ¿CG  ∂dP)  ìƒ°VƒdG  øY  kÉ©LGôJ  πsãe  ô«ÑμdG  ¢ù∏WC’G  »a  á«YÉªàL’G

 π°üM GPÉªd ,(…QÉª©à°S’G ™ªàéªdG ó≤àæj ø«M √QÉ°ùe ájGóH »a áYÉé°T ôãcCG

 áWQƒàe  ``  ô°TÉÑe  πμ°ûHh  ``  AóÑdG  òæe  á«dÉ«fƒdƒμdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  âfÉc  ? Gòg

 ôeC’G  ájÉ¡f  »a  á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  ∫É```LQ  ¬æY  åëH  Ée  ¿EG  .áæª«¡dG  QÉ```°ùe  »```a

 á«MÉàØªdG  QGô°SC’G  hCG  ô°ùdG  πH  ;äÉ©ªàéªdG  √ò```¡d  »Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  º¡ØdG  ¢ù```«d

 òæe  ¬fEG  :∫ƒ≤dG  ø```μªj  .Iô£«°ùdG  ≥«≤ëàH  ``  â```aô oY  ¿EG  ``  º¡d  í```ª°ùà°S  »```àdG

 ¿ƒªμëàj  GƒfÉc  »àdG  πFÉÑ≤dÉH  º¡àbÓY  á©«Ñ£H  á¡Lƒe  º¡KÉëHCG  âfÉc  ájGóÑdG

 ∂dòd  ;ø««YÉªàLG  AÉª∏Y  á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  ∫ÉLQ  øμj  ºd  ó«cCÉàdÉH  ,É```gQGóbCÉH

 ,∂dP  º¡«∏Y  Qò```©J  ÉªdÉW  √ƒfƒμj  ºd  Ée  ≈```∏Y  º¡àÑ°SÉëe  ∫ƒ≤©ªdG  ô```«Z  ø```e

 ,ôFGõédG  á°SQóe  ≈∏Y  kÉ°†jCG  ¥ó°üj  á«∏gC’G  ÖJÉμªdG  ≈∏Y  ¥ó°üj  Ée  ¿CG  ô«Z

 ø«H  ábÓ©dG  ¿EG  .≥°ûeóH  »°ùfôØdG  ó¡©ªdGh  ,á«Hô¨ªdG  É«∏©dG  äÉ°SGQódG  ó¡©eh

 ¬fCG  âÑãàd  â∏NóJ  ``  Æô```ÑfõjÉ¡d  ∂°ûdG  EGóÑe  »a  Éªc  ``  ô``` nª©à°ùªdGh  ô``` pª©à°ùªdG

.É¡°ùØf  áÑbGôªdGh  á¶MÓªdG  IôgÉX  πjó©J  ºàj  á¶MÓªdG  πªY  º°†N  »a

 ád’O  ƒg  ``  √ƒ```∏gÉéJ  Ée  ≈gOC’G  hCG  ``  á```«∏gC’G  ÖJÉμªdG  ∫ÉLQ  ¬```¶M’  É```e

 (∂dP  äóªà°SG  ó≤d  :∫ƒ≤dG  ø```μªj  ,á∏«Ñ≤dG  (encountered)  Gƒ∏HÉb  ∞«ch  ø```jCG

 .á«°SÉ«°ùdG  É```gQÉμaCGh  É```¡JÉ«æHh  ,É```gô°ü©d  …ô```μØdG  ø```gGôdÉH  É```¡àbÓY  ø```e

 ;ø««Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  A’Dƒ```g  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ó««°ûJ  ¢SÉ```°SC’G  Gòg  ≈∏Y  §≤a  ø```μªj

 kGQòéàe  ¿Éc  √hCGQ  É```e  .á«dÉ«fƒdƒμdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  á```aô©e  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°S  :…CG

 ,É¡JÉ°SQÉªeh  ,É```¡JGó≤à©eh  ,É¡JÉ«M  §ªfh  ,á∏«Ñ≤∏d  á```ØãμªdG  á«°Uƒ°üîdG  »```a

 á∏«Ñ≤dG  ájDhQ  âªJ  øμd  ;¢VQC’ÉH  É```¡JÉWÉÑJQGh  ,á«°SÉ«°ùdG  á£∏°ùdÉH  É```¡JÉbÓYh

 ájÉ¡f  »```ah  ,»∏«éfE’G  QÉ```ª©à°SÓd  á```«£ªædG  QÉμ```aC’G  ø```e  áμÑ°T  ∫Ó```N  ø```e

 ,á«MÉf  øe  kÉàHÉK  kGôgƒL  âfÉc  ºgô¶f  »a  á∏«Ñ≤dG  ¿EG  :∫ƒ≤dG  ø```μªj  ±É```£ªdG

 .iôNCG  á«MÉf  øe  »°VÉªdÉHh  í```«°ùØdG  ºdÉ©dÉH  É¡£HôJ  IóMGh  Iô```©°T  ¿CG  É```ªc

 ,…QÉª©à°S’G  Qƒ°†ëdG  É¡ÑÑ°S  »àdG  ä’ƒ```ëàdG  πgÉéJ  ``  ™°SGh  πμ°ûH `` ºJ  ó```≤d
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1962-1798 الكالسيكية  ا�سالم  وسوسيولوجيا  فرنسا 

 ¿CG  kGó«L  (á«∏gC’G  Ö```JÉμªdG  ∫ÉLQ)  ¢†©ÑdG  ±ôYh  ,…QÉ```ª©à°S’G  ß``` pMÓªdGh

 GƒfÉc Ée ¿CÉHh ,º¡æY Üô¡J ºdGƒY ∑Éæg ¿CGh  ,º¡æe iCGôe ≈∏Y ô«¨àj ™ªàéªdG

 ø«¶MÓªdG  A’Dƒg  ¿CG  áLQO  ≈dEG  ,¬àbh  »a  ≈àM  kÉ«æeR  kGR nhÉ```éàe  ¿Éc  ¬```fƒ∏©Øj

 iDhQ º¡d âfÉc ``  kÉ«∏c ¬jƒ°ûàdÉH kÉfÉ«MCG O qnó¡oJ á«LƒdƒjójC’G º¡àjDhQ âfÉc øjòdG ``

 ¥ÉaB’ÉH  ¿ƒeõà∏e  ôeC’G  ájÉ¡f  »a  º¡∏ch  .ó«∏≤àdG  Gòg  êPÉªæd  IRhÉéàeh  ,áÑbÉK

 ÉjÉ°†≤dG  ∂∏àd  vÓM  πãªj  ∂dP  ¿CG  nó``` r« nH  ;QÉª©à°S’G  ádÉëd  á«dÉμ°TE’Gh  á```jôμØdG

 »g  á«dÉ«fƒdƒμdG  É«Lƒdƒ«°Sƒ°ù∏d  Iõ```«ªªdG  áª°ùdG  âfÉc  ƒ```d  ¬fC’  ;í°VGh  πμ```°ûH

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ¿EG  :∫ƒ≤dG  RÉéd  á£∏°ù∏d  ´ƒ°†îdG  ÖÑ°ùH  π nªàëªdG  ¬jƒ°ûàdG  ∂```dP

 Ió≤©ªdG  QƒeC’G  √òg  ìô°T  Éæg  Éæ©°ùj  ’h  ,á£∏°ù∏d  kÉYƒ°†N  πbCG  â°ù«d  QƒëªdG

 lº∏Y  ΩÓ°SE’G  É«Lƒdƒ«°Sƒ°S  ¿EG  :∫ƒ≤dG  øμªj  πg  :∫GDƒ°ùH  ºàNCG  ¿CG  ójQCGh  .kÉ«∏c

 ≠dÉÑdG  »YôØdG  ¢ü```°üîàdG  øe  kÉYƒf  ÉgQÉÑàYÉH  ∫hC’G  ΩÉ```≤ªdG  »a  …QÉ```ª©à°SG

 É«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  ø```e  G kAõL  É¡Ø°UƒH  É¡ª¡a  π```°†aC’G  øe  ΩCG  ? á£∏°ùdÉH  ô```KCÉàdG

.kÉ©e  Éªg  ,kGó«≤©J  ôãcCG  πμ°ûH  hCG  ? á«°ùfôØdG
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 ø«ª∏°ùªdG  oá```aÉ≤K  ¿ÉªjE’Gh  QÉ``` qéàdG  :ƒ t°ùjQ  É```«°ûjôJÉH  ÜÉ```àc  øe  ¢ùeÉîdG  π```°üØ∏d  lá```ªLôJ  √ò```g  ■

.168 ̀ ` 141 ¢U ¢U  ;Ω2009  ,1995  ,…óæ¡dG  §«ëªdG  »a  º¡oJQÉéJh

:É«°SBG  »a  ¿ƒ«HhQhC’G  .1
 ¢ùeÉîdG  ¿ô```≤dG  ô```NGhCG  »```a  ¿ƒ```«HhQhC’G  º```q∏©J

 ¿ƒjƒ«°SB’G  ¿Éc  Ée  ô```°ûY  ¢SOÉ°ùdG  πFGhCGh  ô```°ûY

 ìÉjôdG  ÜƒÑg  áª¶fCG  ΩGóîà°SG  ¿CÉ°ûH  ,πÑb  øe  √ƒª∏©J  ó```b

 ôeC’G  π«∏≤H  ∂```dP  πÑb  Gƒª∏©J  Éªc  ,…ó```æ¡dG  §«ëªdG  »```a

 º¡à£YCG  ó```bh  .…OÉ¡dGh  »```°ù∏WC’G  ø«£«ëªdG  »```a  ¬``` n°ùØf

 Gƒ∏NO  º¡æμd  ;»ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  kIõ«e  ±QÉ©ªdG  √ò```g

 á«HhQhC’G  É```«LƒdƒæμàdG  RhÉ```éàJ  ¿CG  π```Ñb  á```jƒ«°SB’G  √É```«ªdG

 IQÉ≤dÉH  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  πÑbh  ,ájƒ«°SB’G  É¡Jô«¶f  ájôëÑdG

 á«LÉàfE’G  äGQó```≤dG  â```fÉc  âbƒdG  ∂```dP  »```ah  .á```«HhQhC’G

 ¢ù«jÉ≤ªdG  qπμH  káeó≤àe  ∫GõJ  Ée  `` ájóæ¡dG  ÉªHQh ̀ `  á«æ«°üdG

 »a  ¿Éμ°ùdG  Oó```Y  ¿Éch  .á«HhQhC’G  á«LÉàfE’G  IQó```≤dG  ≈```∏Y

البحرية  المالحة  على  التناُفُس 
الهندي المحيط  في 

(1550 - 1860م)

■  ƒ t°ùjQ  É«°ûjôJÉH
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 QhódG  øμj  ºdh  ,á≤jôY  ájô n°† nM  äÉ```aÉ≤K  É¡«a  âfÉc  Éªc  ,kÉ«Ñ°ùf  kGô```«Ñc  É```«°SBG

. kÉ© sbƒàe  hCG  kÉahô©e  É«°SBG  »a  ¿ƒ«HhQhC’G  ¬Ñ©∏«°S  …òdG

 âfÉc  ,ô°ûY  ¢SOÉ```°ùdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  É```«°SBG  ≈dEG  ¿ƒ```«HhQhC’G  π°Uh  É```eóæY

 kGó«©H  á«∏NGódG  ≥WÉæªdG  ≈∏Y  ÉgPƒØf  §°ùÑJh  ájƒb  ºμë∏d  máª¶fCG  á©HQCG  ∑Éæg

 »a  ∫ƒ¨ªdGh  ,ø«°üdG  »```a  ≠æ«ªdG  ájQƒWGôÑeEG  :»gh  ,É«°SBG  »```a  πMGƒ°ùdG  ø```Y

 GóY  Éª«ah  .á«fÉªã©dG  á```jQƒWGôÑeE’G  kGô```«NCGh  ,¿GôjEG  »a  ø```«jƒØ°üdGh  ,ó```æ¡dG

 ™ q°SƒJ  óbh  .á«eÓ°SEG  iôNoC’G  çÓãdG  âfÉc  ,(á«æ«°üdG)  ≈dhC’G  á```jQƒWGôÑeE’G

 ¿ƒ«HhQhC’G  ¿Éch  .Éæ««a  ≈dEG  π°Uh  ≈àM  …ôμ°ù©dGh  »°SÉ«°ùdG  ø««fÉªã©dG  Pƒ```Øf

 π qμ°ûj  á«eÓ°SE’G  á```«æjódG  ™aGhódG  ¬```côëJ  …òdG  »fÉªã©dG  ™``` t°SƒàdG  q¿CG  ¿hô```j

 (∫É¨Jô`ÑdGh É«fÉÑ°SEÉH) ø`jô««ÑjCÓd âfÉch .ÉHhQhCG Ör∏≤d kÉ«aÉ≤Kh kÉjôμ°ùY kGójó¡J

 kGôªà°ùe  »eÓ°SE’G  Oƒ```LƒdG  qπX  óbh  ,»eÓ°SE’G  í```àØdG  ™e  ïjQGƒJh  äÉ```jôcP

 Gòg  ¿Éc  óbh  ,Ω1492  ΩÉ```Y  ≈¡àfG  ¿CG  ≈dEG  ,ádhÉ£àe  ¿hô```b  ióe  ≈∏Y  ∑É```æg

 ,…óæ¡dG  §«ëªdG  ≈dEG  ¿ƒ```¡éàj  ºgh  ø««HhQhC’G  ¿ÉgPCG  »```a  kGô°VÉM  Qƒ```°üàdG

 ,á«∏NGódGh  á```«∏MÉ°ùdG  ≥```WÉæªdG  »a  ø```«jƒ«°SB’G  ø```«ª∏°ùªdG  iƒ```b  âÑ©d  ó```bh

 ≈dhC’G  á∏MôªdG  »a  káª¡e  kGQGhOCG  ,»eÓ°SE’G  ™ t°SƒàdG  øe  ø```««HhQhC’G  ±hÉîeh

.ø«aô£dG  ø«H  π°UGƒàdGh  ∑ÉμàM’G  øe

 »a  É¡àédÉ©e  ójôf  »àdG  áÑ≤ëdG  ájGóH  »a  qΩÉ©dG  ∞bƒªdG  ƒg  Gòg  ¿Éc  ó≤d

 q¿EÉa  ;(π°üØdG  Gòg  ájÉ¡f)  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ∞°üàæe  »a  É qeCG  .π°üØdG  Gòg

 âq∏Mh  ,äQÉ¡fG  ób  á«æ«°üdG  ≠æ«ªdG  Iô°SoCG  âfÉc  .kÉeÉªJ  ô«¨J  ób  ¿Éc  ∞```bƒªdG

 ,ø««HhQhC’G  ΩÉeCG  ÅfGƒªdG  øe  ójó©dG  íàØd  äô£°VG  »àdG  ≠æ«μdG  Iô°SoCG  É¡s∏ëe

 Éªc  ,¿ƒjQÉLÉ≤dG  ¿Gô```jEG  ºμM  »a  º```¡s∏ëe  sπMh  Gƒ¡àfG  ó```b  ¿ƒ```jƒØ°üdG  ¿Éch

 É¡fƒ n°VÉ≤àj  o¬ oaÓ°SCG  ¿Éc  »```àdG  óYÉ≤àdG  ¥ƒ≤M  ó≤a  ób  »dƒ¨e  ∂```∏e  ô``` pNBG  ¿Éc

 Iô«¨°üdG  äGQÉ```eE’G  É qeCG  .(Ω1885)  á```«fÉ£jôÑdG  á```«bô°ûdG  ó```æ¡dG  á```cô°T  ø```e

 Gòμgh  ,á«fÉ£jôÑdG  ó```æ¡dG  ≈dEG  É```¡ uª°V  áehÉ≤e  øY  kIõ```LÉY  âfÉμa  ,á```«bÉÑdG
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 ΩÉ©dG  »dGƒM  áμ°SÉªàe  á```«eÓ°SEG  ájQƒWGôÑeEG  ô```NBG  ºg  ¿ƒ«fÉªã©dG  ¿Éc  ó```≤a

 ÆQƒÑ°ùHÉg  ∫BG  ΩÉeCG  ºFGõ¡dÉH  á```©°SÉ°T  ≥WÉæe  Ghó≤a  ób  GƒfÉc  º```¡æμd  ;Ω1850

 »a)  ¢ShôdG  ΩÉ```eCGh  ,(ôéªdG/ÉjQÉ¨æg  º```¡æe  Gƒ```YõàfG  øjòdG)  ø```«jhÉ°ùªædG

 ájôμ°ù©dG  Iƒ```≤dG  äQÉ°U  ó≤a  ∂dòHh  .(Ωô```≤dG  ôëHh  RÉbƒ≤dGh  É```«°SBG  §```°SGhCG

 w»ªdÉY  w…OÉ°üàbG  lΩÉ```¶f  ô¡Xh  .¿Éμe  qπc  »a  ká°ù«FQ  ø```««HhQhCÓd  á```«°SÉ«°ùdGh

.kÉ≤ªYh  káeÉ°ù nL  qπbCG  â°ù«d  mäÉjóëJh  kGójó¡J  π qμ°ûj  ,ÉHhQhCG  √õcôe

:¿ƒ«dÉ¨JôÑdG  .2

 ø«H  ø```e  á```jôμ°ù©dGh  á```«ª∏©dG  Oƒ```¡édG  õ``` qcQ  ø```e  ∫hCG  ¿ƒ```«dÉ¨JôÑdG  ¿Éc

 ΩÉ©dG  ó©H  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG)  õ«∏éfE’Gh  ¿ƒjóædƒ¡dG  º¡«∏j  ,É«°SBG  √ÉéJÉH  ø««HhQhC’G

 øeh  .É«°SBG  »```a  IQÉéà∏d  mäÉcô```°T  áKÓãdG  A’Dƒg  ø```e  wπc  ¿ sƒ```c  ó```≤a  ,(Ω1701

 øe  Égƒ¡LGh  »àdG  áehÉ≤ªdGh  ,A’Dƒ```g  øe  mπμd  IõLƒe  IAGô≤H  ΩÉ```«≤dG  ó```«ØªdG

 äÉjGóH  øe  IôàØdG  »ah  ,ø«∏°UGƒdG  ∫hCG  ºg  ¿PEG  ¿ƒ«dÉ¨JôÑdG  ¿Éc  .ø```«ª∏°ùªdG

 kÉë°VGh  º¡MÉéf  ¿Éc  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ájGóH  ≈```àMh  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô```≤dG

 Iô°ûàæªdG  ÅfGƒªdG  »a  áÑbGôª∏d  ≥WÉæeh  Üƒ«L  õ«côJ  GƒYÉ£à°SG  ó≤a  ,¿É«©∏d

 Gƒ∏ch  ≥«ÑeRƒe  Å```fGƒªdG  √òg  øeh  .ø«°üdG  ≈``` qàMh  á«≤jôaE’G  π```MGƒ°ùdG  ≈```∏Y

 GƒZh  ƒjOh  ø°Tƒch  ,è«∏îdG  πNóe  ≈∏Y  õeôgh  ,É«≤jôaEG  ¥ô°T  »```a  É°SÉÑeƒeh

 ô£n«°S  Éªc  .…ÉÑeƒH  á```æjóe  ¢ù«°SCÉàH  GƒeÉb  å«M  á```«Hô¨dG  óæ¡dG  πMGƒ°S  »```a

 ≈∏Y  ≠æ«ªdG  áμ∏ªe  øe  Gƒ∏°üMh  ,Ω1511  ΩÉY  »a  á≤∏e  AÉæ«e  ≈∏Y  ¿ƒ```«dÉ¨JôÑdG

 .Ω1557 ΩÉY ¿ƒàfÉc áæjóe øe máHô≤e ≈∏Y hÉcÉe »a ájQÉéJ ICÉ°ûæ oe áeÉbEÉH ¿PEG

 §«ëªdG  ≈dEG  ø««dÉ¨JôÑdG  A»ée  q¿CG  ÉeÉZ  GO  ƒμ°SÉa  ô«¡°ûdG  ádÉ qMôdG  ôcP  óbh

 øY  kÉ°†jCG  åëÑ∏d  øμdh  ,πØ∏ØdGh  πHGƒàdG  πLCG  øe  π°UC’G  »a  ¿Éc  É```e  …ó```æ¡dG

 ≥WÉæªdG  ∂∏J  »a  »```ë«°ùe  ºcÉM  OƒLh  GhQ sƒ°üJ  ó```bh  .ø««ë«°ùªdG  º```¡fGôbCG

 óæ¡dGh  É«Hƒ«KEÉH  »ë«°ùªdG  OƒLƒdG  i qòZh ,¿ƒL ¢ù o≤dG  o√ƒª°SCG  á°†eÉ¨dG  á«bô°ûdG
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 GƒfÉc  …òdGh  ¢SÉeƒJ  ¢ùjó≤dG  ôÑb  øY  åëÑdG  GhOGQCG  º¡fCG  Éªc  .IQƒ£°SoC’G  √òg

 ΩÉY  »ah  ,á«ë«°ùe  lÜƒ«L  ∑Éæg  âfÉc  å«M  ,óæ¡dG  Üƒ```æéH  √OƒLh  ¿hó```≤à©j

 q¢†¨H  ÉªfEG  .º¡∏°SQ  óMC’  kGôÑb  √hôÑàYG  Ée  ≈∏Y  ∫ófÉehôμdG  »```a  Ghô```ãY  Ω1518

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ̀ `  º¡fCG  í```°VGƒdÉa  ,óæ¡dÉH  »ë«°ùªdG  OƒLƒdG  ádCÉ°ùe  ø```Y  ô¶ædG

 ∂∏J  »a  Iô£«°ùªdG  á```«eÓ°SE’G  iƒ```≤dG  øe  nπ```« nædG  GhOGQCG  `` á```jQÉéàdG  á```æª«¡dG

 ≥WÉæªdG  »a  GƒÑ°ùàcG  Ée  ¿ÉYô°S  ø«ëJÉØdG  QÉéàdG  A’Dƒg  q¿EÉa  Gòdh  .´É```≤°UC’G

 mäGOÉHEGh  má«°ûMh  mäÉ°SQÉªªH  á≤∏e  »a  GƒeÉb  PEG  ;á«Ñ∏°S  kIô¡°T  É¡«dEG  Gƒ∏°Uh  »àdG

 ≈dEG  ¬```««ØjR  ø```«°ùfôa  ƒ```g  kÉ```«Yƒ°ùj  kÉ```°ù ob  â```©aO

 ∞jô£dGh  ,á«ë«°ùªdG  º°SÉH  mIó```°ûH  ∂dP  QÉμæà°SG

 øHG  √ôcP  Ée  Ée  móM  ≈```dEG  ¬Ñ°ûj  OÉ≤àf’G  Gò```g  q¿CG

 ø«ª∏°ùªdG  ¬```fGôbCG  øY  ¬```°ùØf  AÉæ«ªdG  »```a  óLÉe

 .»dÉ¨JôÑdG  ∫ÓàM’G  øe  äGƒæ°S  πÑb  º¡JÉaô°üJh

 É¡°VôY »àdG  IójóédG ájOÉ°üàb’G ¢U nô oØdG  q¿CG  nó r« nH

 π°UGƒàdG  øe  ∫Éμ°TCG  ≈dEG  kÉ°†jCG  â©aO  ¿ƒ«dÉ¨JôÑdG

 Gƒf qƒch  qø¡©e  Gƒ°TÉYh  ,äÉjƒ«°SBG  øe  ø««dÉ¨JôÑdG  ¢†©H  êhõ```J  ó≤a  ;êGõàe’Gh

 ,ø«jƒØ°üdG  iód  ≥HÉ°ùdG  ô«Ø°ùdG  Gôjô«a  π«μ«e  πãe  øe  ;ø«àaÉ≤K  äGP  kGô``` n°SoCG

 ó©àÑj  ’  m¿Éμe  »a  ,∫ófÉehQƒμdG  πMÉ°S  ≈∏Y  √O’hCGh  ¬```àLhR  ™e  ô≤à°SG  …ò```dG

 øØ°ùdG  øe  …ô```ëÑdG  o¬ ndƒ£°SoCG  ô```jój  ¿Éch  ,¢SÉ```eƒJ  ¢ùjó≤dG  ôÑb  ø```Y  kGô```«ãc

.∑Éæg  øe  á∏bÉædG

 âfÉch  ,äÉcôëàdG  √òg AGQh  øe ¢ù«FôdG  ±ó¡dG  »g âq∏Xh IQÉéàdG  âfÉc

 QÉéàdG  ∑QÉ°Th  ,áfƒÑ°ûd  »```a  Égô≤e  á«dÉ¨JôH  lájQÉμàMG  lájQÉéJ  lá```cô°T  ∑É```æg

 º¡æª°V  øeh  áëHôªdG  IQÉéàdG  »```a  á°UÉîdG  º¡JÉcô°ûH  º¡°ùØfCG  ¿ƒ```«dÉ¨JôÑdG

 ƒg  É«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæL  »a  OƒLƒªdG  πØ∏ØdG  ¿Éch  .á«μ∏ªdG  Iô°SoC’G  OGôaCG  ¢†```©H

 øØ°ùdG ≈∏Y ¿Éch ,AGôZE’G Iójó°T âfÉc Ée ¬JGóFÉY q¿CG ºZQ ,kÉLGhQ ™∏°ùdG ôãcCG

 …ôëÑdG  ¢ùaÉæàdÉa
 ô«Z  QÉμàM’G  π©L
 äÉcô°ûdG  â∏°ûah  ,øμªe
 á∏≤d  ;kGô«NCG   á«dÉ¨JôÑdG
 »°SÉ«°ùdGh  »dÉªdG  ºYódG
∫É¨JôÑdG  øe
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 âªJ  óbh  ,Ég só°V  o∞æ©dG  Ωóîà°ùoj  hCG  õéëoJ  ’  ≈àM  Qhôe  Ωƒ°SQ  ™aO  ájQÉéàdG

 Éeh  .ø«jƒ«°SB’G  ¢†©Hh  ,øjôNB’G  ø```««HhQhC’G  ÖfÉL  øe  ΩÉ¶ædG  Gòg  IÉcÉ```ëe

 á©°SÉ°T  ≥WÉæªdG  q¿CG  ø«ÑJ  ºK  IQÉéàdG  ≥jƒ©J  ≈dEG  á```¶gÉÑdG  ô«Z  Ωƒ```°SôdG  äOCG

 má°UÉîHh  ;ø««dÉ¨JôÑdÉH  QGô°VE’Gh  Ωƒ```°SôdG  ™aO  øe  Üô¡àdG  øμªj  ¬fCGh  ,kGó```L

 π©L  …ôëÑdG  o¢```ù oaÉæàdÉa  .ø```jô nNB’G  ø```««HhQhC’G  QÉ```éàdGh  iƒ```≤dG  ÖfÉL  ø```e

 »dÉªdG  ºYódG  á∏≤d  ;kGô«NCG  á«dÉ¨JôÑdG  äÉcô°ûdG  â∏°ûah  ,øμªe  ô«Z  QÉμ```àM’G

.á∏eÉ©dG  …ójC’G  »a  ójó°ûdG  ¢ü≤ædGh  ,∫É¨JôÑdG  øe  »°SÉ«°ùdGh

:¿ƒ«dÉª°ûdG  ¿ƒ«HhQhC’G  .3

 §«ëªdG á≤£æe »a á∏YÉØdG iƒ≤dG qºgCG ø«H ¿ƒ«fÉ£jôÑdGh ¿ƒjóædƒ¡dG QÉ°U

 kIóMh É¡àbh  ¿ÉÑ°SE’Gh  ¿ƒ«dÉ¨JôÑdG  ¿Éch  .ô°ûY ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  »a …óæ¡dG

 øØ°ùdG  âfÉch  .(Ω1640 ̀ ` 1580) øjó∏ÑdG  »a  ¢Tô©dG  »dƒàe  IóMh ÖÑ°ùH  IóMGh

 ¿CG  ™bƒàªdG  øe  ¿Éc  ∂dòdh  ,IõgÉL  á«∏MÉ°ùdG  ¿ƒ°üëdGh  ,áës∏°ùe  á```«dÉ¨JôÑdG

 ô°üàbG  Éeh  .kÉ©e  IQÉ```éàdGh  Üôë∏d  kÉ°†jCG  øjõgÉL  Oó```édG  ¿ƒ°ùaÉæªdG  ¿ƒ```μj

 ø«àμjôeC’G  ≈dEG  qóàeG  πH  …óæ¡dG  §«ëªdG  ≈∏Y  á«HhQhC’G  iƒ≤dG  ø«H  ¢ù```aÉæàdG

 ¿ƒ«dÉª°ûdG  ¿ƒ«HhQhC’G  ¿Éc  Éeh  .ø«Ñ∏«ØdG  »a  Ó«fÉe  ≈dEG  ÇOÉ¡dG  §«ëªdG  ôÑYh

 øe  rº o¡ n°ù oØfCG  ¿ƒ«fÉ£jôÑdGh  ¿ƒjóædƒ¡dG  º q¶fh  .ø```««dÉ¨JôÑdG  øY  ká«°ûMh  ¿ƒ∏≤j

 ôãcCG  ÉgQÉéJ  ºYóJ  ájóædƒ¡dG  áeƒμëdG  âfÉch  ,kÉ°†jCG  ájQÉμàMG  äÉcô°T  ≥jôW

 QÉ°Uh  ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  ∫hódG  ø«H  ¢ù``` oaÉæàdG  øe  ĺ ƒf  CÉ°ûfh  ,É«fÉ£jôH  ø```e

 ΩÓ°ùdG  ¢Vôah  ÜôëdG  ÜÉ°ûfEGh  ájôμ°ùY  äGƒb  øjƒμJ  äÉcô°ûdG  ∂∏J  q≥M  øe

 äÉcô°ûdG  ájƒ≤J  ∂```dP  AGQh  øe  OGôªdG  ¿Éch  .ô°ûY  ø```eÉãdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  ™```e

 ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  óªY  óbh  .ø«jƒ«°SB’G  á¡LGƒe  »a  ¢ù«dh  ø««dÉ¨JôÑdG  á¡LGƒe  »a

 óªYh  ,Ω1622  ΩÉ```Y  ø««dÉ¨JôÑdG  ó°V  õ oeô og  AÉ```æ«e  »a  ø«jƒØ°üdG  Ió```YÉ°ùªd

 √É«ªdG  äQÉ```°Uh  ,Ω1641  ΩÉ```Y  á≤∏e  AÉ```æ«e  ≈```∏Y  AÓ```«à°S’G  ≈```dEG  ¿ƒ```jóædƒ¡dG
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 »≤H  øeh  ,ø««fÉ£jôÑdGh  ø«jóædƒ¡dG  má°UÉîHh  ™«ªédG  ΩÉeCG  káMƒàØe  á```jƒ«°SB’G

 ™°SƒH  QÉ°U  ó≤a  Gòμgh  .ø««°ùfôØdGh  ø««cQÉªfódG  ≈dEG  qº°†fG  ø««dÉ¨JôÑdG  øe

 ä’OÉÑªdGh  ™∏°ùdG  IôãμH  ¬dDhÉØàH  Ω1619  ΩÉ©dG  »a  ì qô°üj  ¿CG  …óædƒ¡dG  ºcÉëdG

 ≈dEGh  óæ¡dÉH  äGQÉLƒc  ø«H  Éª«a  ¥ƒ```°ùdG  ´É°ùqJG  ÖÑ°ùH  ô«ÑμdG  íHô∏d  ¢U nô``` oØdGh

.Üô©dG  OÓH  πMGƒ°Sh  ¿ÉHÉ«dGh  ø«°üdG  ÅfGƒeh  Iô£eƒ°S  πMGƒ°S

:ájƒ«°SB’G  IQÉéàdG  äGQƒK  .4

 IQÉéJ  ≈∏Yh  ájƒ«°SB’G  áMÓªdG  ≈∏Y  »HhQhC’G  Qƒ¡¶dG  ¬côJ  …òdG  ôKC’G  Ée

 øe  ∑Éæg  .∫GDƒ°ùdG  Gò```g  ≈∏Y  äÉHÉLE’G  »a  lºjób  l±ÓN  ∑É```æg  ?ø```«ª∏°ùªdG

 ∑Éæg  ÉªfEG  .á```«HhQhC’G  áæª«¡∏d  kájGóH  ≈```æY  ø««dÉ¨JôÑdG  Qƒ¡X  q¿CG  ≈```dEG  Ö```gP

 AÉæãà°SÉH  mOhó```ëe  môKCG  äGP  â```fÉc  á«dÉ¨JôÑdG  Iƒ```£°ùdG  q¿EG  : kÉ```°†jCG  ∫ƒ```≤j  ø```e

 ºéM  qøμd  ;kGóL  káÄ«°S  º¡dƒM  äÉYÉÑ£f’G  âfÉc  ¿EGh  ,á«μ«dƒKÉμdG  ≈dEG  √ÉéJ’G

 »≤H  `` ídÉ°üdG  AÉ```LôdG  ¢SCGQ  ≈```dEG  º¡æØ°S  ¬```«LƒJ  º```ZQ ̀ `  á```jƒ«°SB’G  IQÉ```éàdG

 ôÑcCG  ºgôKCG  ¿Éc  ó≤a  ∫Éª°ûdG  ƒ```«HhQhCG  ÉeCG  .¢SÉ≤oj  ’  ÉªH  º¡JQÉéJ  ø```e  ô```ÑcCG

 q¿CG  ≈dEG  Ögòj  OQÉ```Z  ¢ù«æ«à°S  õ∏««f  q¿CG  ≈```∏Y  . q∂°T  ’h  ø««dÉ¨JôÑdG  ô```KCG  ø```e

 Gòg  »a  áª¡ªdG  á```KOÉëdGh  ,ájƒ«°SB’G  IQÉéàdG  Gƒ```©é°T  õ«∏éfE’Gh  ø```«jóædƒ¡dG

 IôjõL  øe  ø```««dÉ¨JôÑdG  OôW  ≈```∏Y  ø«jƒØ°üdG  ™e  õ```«∏éfE’G  o¿ ohÉ```©J  Oó```°üdG

 ∂dP  ó©H  OÉ©à°SG  Ée  AÉæ«ªdG  Gòg  qøμd  ;ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô```≤dG  ájGóH  »a  õ```eôg

 ºNõdG  π≤àfG  ó```bh  ,è«∏îdGh  óæ¡dG  ø«H  IQÉ```éà∏d  mπ r°Uh  á≤∏M  ¬```Ø°UƒH  ¬```àfÉμe

 »a  º°SÉëdG  É```ªfEG  .¿Éª oY  »a  §```≤°ùe  ≈dEG  ºK  ¢SÉ```ÑY  QóæH  ≈dEG  á```jGóÑdG  »```a

 º¡JÉcô°T  º```«¶æJ  ábO  πH  ∫Éª°ûdG  »```«HhQhC’  ájôμ°ù©dG  Iƒ```≤dG  ¿Éc  É```e  ô```eC’G

 øe  ôãcCG  äÉcô```°ûdG  ºYóJ  äÉeƒμëdG  â```fÉch  ,á«dÉ¨JôÑdG  äÉcô```°ûdG  ±Ó```îH

 QÉ©°SCÉH  Ωƒ°Sô∏d  A’Dƒ```g  èeO  øY  kÓ°†a  Gò```gh  .º¡JÉcô°ûd  ø```««dÉ¨JôÑdG  º```YO

 º¡fEG  ºK  ,IQÉéàdG  ºéM  IOÉjR  ™e  ôÑcCG  mìÉHQCG  ≥«≤ëJ  º¡d  øμeCG  å«ëH  ™n∏ p°ùdG
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 ≈dEG  ¿GôjEGh  ájQƒ°S  ôÑY  ájôÑdG  ¥Gô©dG  øe  ∫ƒ```ëàdÉH  ø«jƒ«°SB’G  QÉéàdG  Gƒ```©æbCG

 OQÉZ  ¢ù«æ«à°S  q¿EÉa  ∂dòdh  .ídÉ°üdG  AÉLôdG  ¢SCGQ  ôÑY  øeB’G  …ôëÑdG  ≥jô£dG

 ≈∏Y  √òg  ¬JÉLÉàæà°SG  »a  óªàYG  óbh  ,ájƒ«°SB’G  IQÉéàdG  »a  mIQƒK  øY  çóëàj

 áÑ°ùædÉH  ó©H  Éª«a  Rôà°SÉe  ¢ShôH  óªàYG  Éªc  ,ájƒ«°SB’G  äÉ¨∏dÉH  äÉHÉàch  ≥FÉKh

 âKóM  Ée  OQÉZ  É¡æY  çóëJ  »àdG  IQƒãdG  q¿CG  Rôà°SÉe  iôjh  ,á```«Ñ∏ëdG  IQÉ```éà∏d

 ¿ƒ«HhQhC’G  πNOCG  ø«M  ô°ûY  ™```HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  πFGhCG  òæe  èjQóàdÉH  πH  ; kICÉ```LÉØe

 IQÉéàdG  á«ªgCG  äóYÉ°üJh  ,É«°SBG  »a  ájójóëdG  ∂μ°ùdG  ºK  ,á```jQÉéàdG  øØ°ùdG

 âbƒdG  ∂dP  »ah  .Ω1750h  1620  ø«H  É```ª«a  äGô«¨àªdG  √òg  ≈∏Y  kAÉæH  á```«Ñ∏ëdG

 »≤H  óbh  .kÉ°†jCG  ôjôëdG  IQÉéJh  πH  ,ájôëH  äQÉ°U  ób  πHGƒàdG  IQÉéJ  âfÉc  Ée

 á«°SÉ«°ùdG  äÉHGô£°V’G  ºZQ  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ≈àM  kÉXƒë∏e  QÉgOR’G  Gòg

 ø«H  Éª«a  á«fÉ£jôÑdGh  ájóædƒ¡dG  ø«àcô°ûdG  ïjQÉJ  o™tÑàJ  ó«ØªdG  øeh  .¿GôjEG  »a

 OƒLh øe áª°SÉëdG  IôàØdG  ∂∏J  »a ¿ƒjƒ«°SB’G  OÉaCG  ó≤a ;Ω1855h  1650 ø«eÉ©dG

 QOÉ°üeh  »∏ëªdG  ¥ƒ```°ùdG  Ö∏£H  áaô©ªdGh  ,á```côà°ûe  äÉ¨dh  á```jQÉéJ  äÉμ```Ñ°T

 §«ëªdG  ≥WÉæe  »a  IOó©àªdG  ájQÉéàdG  º¡JÉ£ëe  ø```«jóædƒ¡∏d  âfÉch  ,™n∏ p°ùdG

 »a  ºμëàdG  GƒdhÉM  óbh  .É```«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæL  IQÉéàH  ø«ªà¡e  GƒfÉch  ,…ó```æ¡dG

 á≤£æe  QÉéJ  á°ùaÉæªd  ∑ƒ∏ªdGh  Iô£eƒ°Sh  IhÉL  QõL  øe  πHGƒàdG  IQÉéJ  ≥aóJ

 ÖÑ°ùH  ,ø«jóædƒ¡dG  ≈∏Y  káKQÉc  ¿Éc  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  q¿EÉa  ∂dP  ™eh  .¬```°ûJBG

 ,ájóædƒ¡dG  ácô°ûdG  â```°ù∏aCG  Ω1799  ΩÉ©dG  ∫ƒ```∏ëHh  .OÉ°ùØdGh  ,QÉ©°SC’G  ´É```ØJQG

 πªëàJ  ¿CGh  ,É```¡fƒjO  É¡≤JÉY  ≈```∏Y  òNCÉJ  ¿CG  á```jóædƒ¡dG  á```eƒμëdG  ≈```∏Y  ¿Éch

 ,∫É¨æÑdÉH  G kAóH  óæ¡dG  ≈∏Y  Ghõ qcQ  ó≤a  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  É```eCG  .ájQGOE’G  É```¡JÉ«dhDƒ°ùe

 q¿EÉa  ∂dP  ™eh  .Ö°ùMh  ÅfGƒªdG  »a  ¢ù«dh  kÉ°†jCG  á«∏NGódG  IQÉéàdG  »a  Gƒ∏NóJh

 Ghô£°VG  å«ëH  ,¢SÉ≤j  ’  ÉªH  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  »a  º¡«∏Y  äOGORG  äÉ≤ØædG

 ™e  GƒYQÉ°üJ  ó≤a  .ájôμ°ù©dG  äÉ```≤ØædG  IOÉjR  ™e  ,kÉfÉ«MCG  ΩÉéMC’G  ¢†```«Øîàd

 ≥WÉæªdG  »a  ájQGOEG  äÉ≤Øf  ™aOh  ,áæ°Uô≤dG  áehÉ≤e  º¡«∏Y  ¿Éch  ,ø```««°ùfôØdG
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 ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  mäÉHƒ©°U  ¿ƒ«fÉªã©dG  ¬```LGhh  .Égh oQGOCGh  É¡«∏Y  Ghô£«°S  »```àdG

 Ω qó≤J  øe  ≥∏≤dG  ºgQhÉ°ùj  ¿Éc  ø«M  ,á«bô°ûdG  Üô©dG  OÓH  ≥```WÉæeh  Iô```°üÑdG

 ∫ƒ¨ªdG  ó≤ah ,Ω1722 ΩÉY ¿GôjEÉH  ø«jƒØ°üdG  ºμM ≈¡àfGh  .ø«jƒ°ùªædGh  ¢ShôdG

 »dGƒM  »¡dO  §«ëe  »a  Ghô°üëfGh  ,Ω1730  ΩÉY  äGQƒ°S  AÉæ«e  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 √òg  qπc  ¢†jƒ©J  á«fÉ£jôÑdG  á«bô°ûdG  ó```æ¡dG  ácô°T  äOGQCG  óbh  .Ω1750  ΩÉ```©dG

 âdƒà°SGh  ,…óæ¡dG  §«ëªdG  IQÉ```éJ  øe  ôÑcCG  á°üM  ≈∏Y  Iô£«°ùdÉH  äÉ```≤ØædG

 ™e  º¡JQÉéJ  ôFÉ°ùN  ¢†jƒ©J  ¿ƒ```«fÉ£jôÑdG  OGQCGh  ,Ω1815  ΩÉY  IQƒaÉ¨æ°S  ≈```∏Y

 ≠æ«c  AÉ```æ«e  »a  …ó```æ¡dG  ¿ƒ```«aC’G  ™```«ÑH  ø```«°üdG

 ¿ƒ«æ«°üdG  ∫hÉM  ÉeóæYh  ,¿ƒàfÉμd  ™°SÉàdG  ø«°üdG

 ,º¡ëdÉ°U  ô«¨d  …QÉéàdG  ¿Gõ«ªdG  ∫ƒëàd  áehÉ≤ªdG

 º o¡ n°ù oØfCG  GhóLh  ,Iô«ÑμdG  á«YÉªàL’G  äÓμ```°ûª∏dh

 .ábƒØàªdG á«fÉ£jôÑdG ájôëÑdG äGƒ≤dG øe ø«b sƒ£e

 ΩÉY  á```«fÉ£jôÑdG  Iô```£«°ùdG  â```ëJ  ¿ó```Y  â```©bhh

 ôëÑdG  ≈∏Y  lõ«ªàe  l™bƒe  É«fÉ£jôÑd  QÉ°üa  ,Ω1839

 áªjõg  ó©Ña  ,ø««°ùfôØdG  ø```e  kIójó°T  ká°ùaÉæe  ¿ƒ```«fÉ£jôÑdG  áLGhh  ,ô```ªMC’G

 Gƒ∏°UGƒJ  ºK  ,¢Sƒ«°ûjQƒe  π```ãe  á«°ûeÉ¡dG  ÅfGƒªdG  ≈dEG  GhCÉéd  óæ¡dG  »```a  A’Dƒ```g

 ¬«a  ¿Éc  …òdG  âbƒdG  »```a  Gògh  ,§≤°ùe  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d  ó```«©°SƒÑdG  Iô°SoCG  ™```e

 QÉÑéfR  øe  kÉbÓ£fG  É«≤jôaEG  ¥ô°T  IQÉéJ  »a  kGRQÉH  kGhQO  ¿ƒÑ©∏j  ¿ƒjó«©°SƒÑdG

 ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  ¢Vô```àYG  Ω1799  ΩÉY  ô°üe  ≈∏Y  ¿ƒ«∏HÉf  AÓ```«à°SG  ó©Hh  .iƒ```∏ch

 π°SQCG  Ω1800  ΩÉ```Y  »ah  ,¿Éª oY  ºcÉM  ≈dEG  äô```HÉfƒH  øe  á∏ n°Sô oe  ká```jOh  ká```dÉ°SQ

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  É¡«a  º o¡ oë°üæj  ø««fÉª o©dG  ≈dEG  kádÉ°SQ  ø««fÉ£jôÑ∏d  »°SQÉa  π```«ªY

 ô≤à°ùªdG  óæ¡dG  ácô°T  »dhDƒ°ùe  ôÑcCG  q¿EG  ºK  .ø««°ùfôØdG  øe  QGôØdGh  É«fÉ£jôH

 GƒÑ∏Lh  ,øjódG  Gƒ``` n̈ rdCG  øjòdG  ø««°ùfôØdG  ó```°V  á«FÉYO  πFÉ°SQ  ´Rh  É```Jƒμ∏c  »```a

 ¿ƒ«fÉª o©dG  OOôJ  ÉeóæYh  !ºdÉ©dG  ≥WÉæe  ôFÉ°S  ≈dEG  ΩÉ¶ædÉH  ∫ÓNE’Gh  ≈°VƒØdG

 òîJG  Ω1830  ΩÉ©dG  ó©Hh
 QÉÑéfR  ¿Éª oY  ºcÉM
 ¬JQÉéJ  ™ q°Shh  ,¬d  kGô≤e
 áaÉ°VEG  ,≥jô£dG  Gòg  øe
 »a  z¬fGƒNG{  IóYÉ°ùªd
´É≤°UC’G  ∂∏J
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 øe  óæ¡dG  ÅfGƒe  ¥ÓZEÉH  ¿ƒ```«fÉ£jôÑdG  O sóg  ,á«fÉ£jôÑdG  íFÉ°üædG  ∫ƒ```Ñb  »a

 QÉÑéfR  ¿Éª oY  ºcÉM  ò```îJG  Ω1830  ΩÉ©dG  ó©Hh  ,ø```««fÉª o©dG  ΩÉeCG  …ÉÑeƒH  π```ãe

 ∂∏J  »a  z¬fGƒNEG{  IóYÉ°ùªd  káaÉ°VEG  ,≥jô£dG  Gòg  øe  ¬JQÉéJ  ™ q°Shh  ,¬d  kGô≤e

 kAÉæ«e  §≤°ùe  äQÉ°U  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  øe  »fÉãdG  ∞°üædG  »ah  ,´É```≤°UC’G

.kÉª¡e

:ø«ª∏°ùªdG  áehÉ≤e  .5

 máehÉ≤ªH  á```jƒ«°SB’G  á```jôëÑdG  á```MÓªdG  »```a  »HhQhC’G  Qhó```dG  π```Hƒb  ó```≤d

 …óëàdG  í q°VƒJ  áehÉ≤ª∏d  oá```«dÉàdG  oáKÓãdG  á∏ãeC’Gh  ,ø```«jƒ«°SB’G  øe  má```°†gÉæeh

 ΩÉb  »àdG  ≈dhC’G  á∏ªëdG  âfÉch  ,á«eÓ°SE’G  áMÓªdG  ºdÉY  ¬¡LGƒj  ¿Éc  …ò```dG

 ƒª∏°ùe  É¡H  ΩÉ```b  »àdG  »g  á«fÉãdGh  .ø```««dÉ¨JôÑdG  ó```°V  ¢SÓ«HÉªdG  Ö```©°T  É```¡H

 ÉeóæY  .…Qƒ°ù«e  áμ∏ªe  ¿É```£∏°S  ƒÑ«J  É¡H  ΩÉb  áãdÉãdGh  .Iô```£eƒ°S  »a  ¬```«°ûJBG

 á«°Shóæg  äGQÉeEG  ™HQCG  ∑É```æg  âfÉc  ,’Gô«chCG  QÉH’Ée  ≈dEG  ¿ƒ«dÉ¨JôÑdG  π```°Uh

 ,ΩÓ°SE’G  ¿ƒ```«∏°UC’G  ¿Éμ```°ùdG  ≥```æàYG  óbh  .Å```fGƒe  á©HQCG  É```¡d  á```≤£æªdG  »```a

 ø«JBG  ø«ª∏°ùe  ™```e  IQÉéàdG  ≈∏Y  Ghô```£«°Sh  ,¢SÓ«HÉªdG  º```°SG  º```¡«∏Y  ≥```∏£ojh

 óbh  ,πHGƒàdG  »g  äGQOÉ°üdG  º¶©e  âfÉch  ,õ«°ùjOQÉÑdG  º¡ª°SGh  ¥ô°ûªdG  øe

 ™°SÉàdG  ø«fô≤dG  ø«H  QÉH’ÉªdG  á```≤£æe  »a  ø«ª∏°ùªdG  PƒØfh  OGóYCG  äó```YÉ°üJ

 ∫ƒ«îdG  IQÉéJ  ≈∏Y  ájGóÑdG  »a  ¿ƒ«dÉ¨JôÑdG  ô£«°S  óbh  ,OÓ«ª∏d  ô°ûY  ådÉãdGh

 ¿ƒª∏°ùªdG  ∫ƒëJh  .π```HGƒàdG  IQÉéJ  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  »```a  Gƒ∏°ûa  º¡æμd  ;á```«Hô©dG

 ™e  ¢Shóæ¡dG  ΩÉμëdG  ∞dÉëJh  ,ø««dÉ¨JôÑdG  Ötæéàd  äGôLƒμdG  ≈```dEG  º¡JQÉéàH

 ,QƒfÉfÉc  AÉæ«ªH  ∫Ó≤à°S’G  GƒYÉ£à°SG  A’Dƒg  qøμd  ;ø«ª∏°ùªdG  ó°V  ø««dÉ¨JôÑdG

 á≤£æe  äó°üJh  ,ó©H  Éª«a  ájóædƒ¡dG  ºK  á«dÉ¨JôÑdG  Iô£«°ùdG  ¿ƒehÉ≤j  Gƒ```∏Xh

 íéf  óbh  ,á«∏MÉ°ùdG  ∑ƒ```∏ªdG  QõL  ≈```∏Y  Ghô£«°S  øjòdG  ø```««dÉ¨JôÑ∏d  ¬```«°ûJBG

 ºgóYÉ°Sh  ,Oƒæ¡dGh  Üô©dG  ø«ª∏°ùªdG  QÉéàdG  OôW  »a  ájGóÑdG  »a  ¿ƒ«dÉ¨JôÑdG
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 AÉæ«e  »a  ºgQƒeCG  º«¶æJ  GhOÉYCG  º¡æμd  ;π«eÉàdG  ¢Shóægh  ¿ƒ«æ«°üdG  ∂dP »a

 ,á¡LGƒªdG  »```a  Oƒª°üdG  ¬«°ûJBG  â```YÉ£à°SGh  ,á```«dÉëdG  IQƒaÉ¨æ°S  »```a  ô```gƒL

 .¿GôjEG  ™e  §```HGhQ  É¡d  âfÉch  ø««fÉªã©dÉH  º```K  ô°üªH  ∂```«dÉªªdÉH  â```fÉ©à°SGh

 É«°SBG  ¥ô°T  ÜƒæL  Qõ```L  »a  ø«ª∏°ùªdG  …óædƒ¡dGh  »```dÉ¨JôÑdG  Qƒ¡¶dG  ™``` sé°Th

 OGORG  óbh  ,ôªMC’G  ôëÑdG  á≤£æeh  øª«dG  ™e  Iô```°TÉÑªdG  º¡JQÉéJ  IOÉjR  ≈```∏Y

 läÉcôM  äô¡Xh  ,»eÓ°SE’G  ø oeÉ°†àdÉH  Qƒ```©°ûdG  OGORGh  ,ΩÓ°SE’G  ≈dEG  ¬``` tLƒàdG

 ºd  º¡æμd  ;IóYÉ°ùªdG  ¿ƒ«fÉªã©dG  ∫hÉMh  .á«∏ëªdG  äGOÉ©dG  øe  ΩÓ°SE’G  á«≤æàd

 áehÉ≤ªd  ådÉãdG  ∫ÉãªdG  ÉeCG  .Oƒª°üdG  »a  ¿ƒ«°ûJB’G  íéf  ÉªfEGh  ,kGô«ãc  Gƒëéæj

 Qƒ°ù«e  áæ£∏°S  ºμM  …ò```dG  ƒÑ«J  ¿É£∏°ùdG  êPƒªf  ƒ¡a  ø```««HhQhCÓd  ø```«ª∏°ùªdG

 ,»dÉëdG  âbƒdG  »a  ÉcÉJÉfQÉc  á```j’h  πHÉ≤j  Ée  :…CG  ;»HƒæédG  óæ¡dG  §```°Sh  »```a

 Iô£«°ùdG  QÉ«¡fG  ó©H  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  øe  ô«NC’G  ™HôdG  »a  ƒÑ«J  ºμM  óbh

 âfÉch  ,QƒdÉ¨fÉe  AÉæ«e  ≈dEG  kGòØæe  ∂∏ªJ  É¡æμd  á≤∏¨e  Qƒ°ù«e  âfÉch  ,á«dƒ¨ªdG

 Iójó°T  máehÉ≤e  ó```©Hh  ,¢Shóæ¡dG  øe  ¿Éμ°ùdG  qø```μd  ;áª∏°ùe  áªcÉëdG  á```ÑîædG

 ¿É£∏°ùdG  áª°UÉY  ≈∏Y  Iô```£«°ùdG  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  ´É£à°SG  ,äGQÉ°üàfGh  mÜhô```Mh

.IôàØdG  ∂∏J  »a  äÉe  å«M  Ω1799  ΩÉY

 ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ™```dÉ£e  òæe  É«°SBG  ≈dEG  kÉªeoCGh  k’hO  ¿ƒ```«HhQhC’G  πNO  ó```≤d

 ∑Éægh  ,QGôªà°S’Gh  ΩDhÓ```àdGh  áehÉ≤ªdG  QÉ```éàdG  ¿ƒjƒ«°SB’G  ´É```£à°SGh  ,ô```°ûY

 Iô«NC’G  Oƒ```≤©dG  »```a  ¢Vô```©àJ  ø```««HhQhC’G  Iô```£«°S  ¿CÉ```°ûH  lIô```«ãc  läÉ```ªs∏°ùe

 GƒYÉ£à°SG  Ée  º¡æμd  ;Iô£«°ùdG  ¿ƒ«fÉ£jôÑdG  ´É```£à°SG  ájÉ¡ædG  »ah  ,RGõàgÓd

.ΩÓ°SE’G  ´ÓàbG
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.ôFGõédG  øe  åMÉH  ■

■  ¢û«Yƒ"  ∫ÉªL

والفلسفة العلم 
والميتافيزياء الفيزياء  حوار  أو 

 øjô°û©dG  ¿ô```≤dG  øe  ≈dhC’G  áKÓãdG  Oƒ```≤©dG  ¿É``` qHEG

 ájQòdG  âëJ  É```eh  ájQòdG  AÉjõ«ØdG  ä qOCG  ,OÓ```«ª∏d

 ø```e  ó```jó©dG  »```a  á```jQòL / á«μ«μØJ  IAGô```b  Qƒ```¡X  ≈```dEG

 …òdG  ôeC’G  ,™```bGƒdG  ø```Y  á```«°SÉ°SC’G  QÉμ```aC’Gh  º```«gÉØªdG

 Iô¶f  øe  :ºdÉ©dG  ≈```dEG  ÉæJô¶f  »a  kÉ```≤«ªY  kGô««¨J  çó```MCG

 Iô¶æH  áYƒÑ£ªdG  (Newton)  øJƒ«fh  (Descartes)  äQÉμ```jO

 Iójó°T  É¡qfCG  ø``` q«ÑJ  ,zá«dƒª°T  Iô¶f{  ≈```dEG  ,á```«J’BG / á«fÓc

 Qƒ°ü©dG  ø```e  ø««aƒ°üdGh  AÉ```ªμëdG  äGô¶f  ™```e  ¥hÉ```°ùàdG

.áaÉc  ä’ƒ≤æªdGh

 ≈dEG  zIó```jóédG  Iô```¶æ∏d{  ø```««FÉjõ«ØdG  ∫ƒ```Ñb  q¿CG  nó``` r« nH

 q…CG  øe  kÓ¡°S  øμj  ºd  ,ø```jô°û©dG  ¿ô≤dG  ájGóH  »a  ™```bGƒdG

 âëJ  Éeh  …Qò```dG  ºdÉ©dG  ±É```°ûμà°SG  º¡©°Vh  ó```≤a  ,¬```Lh

 »a  .z™ qbƒàe  ô```«Zh  Ö```jôZ  ™bGh{  ™```e  q¢SÉªJ  ≈```∏Y  …Qò```dG
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 AÉª∏©dG  ∑QOCG  ``  zójóédG  ™bGƒdG{  Gòg  øe  øμªàdG  á«¨H  ``  á```∏°UGƒàªdG  º```¡KÉëHCG

 ºd  É¡àeôH  ô«μØàdG  »a  º¡à≤jôWh  º¡à¨dh  á```«°SÉ°SC’G  º¡ª«gÉØe  q¿CÉH  ø```«∏eCÉàe

 πH  ;Ö°ùMh  ájôμa  º¡JÓμ°ûe  øμJ  ºd  .ájQòdG  ôgGƒ¶dG  ∞«°Uƒàd  áëdÉ°U  ó©J

 º¡qæμd  ;ájÉ¨∏d  á≤«ªY  ájOƒLh  πH  ,IQƒ£îdG  Iójó°T  á«fÉMhQ  áeRCG  áHÉãªH  »```g

 É¡àbÓY  »ah  IOÉ```ªdG  á©«ÑW  »a  á≤«ªY  äGô```°üÑàH  zGƒÄaƒc{  `` á```jÉ¡ædG  »```a ``

.…ô°ûÑdG  π≤©dÉH

 (Crisis of Sciences) Ωƒ∏Y áeRCG É¡FÉæH ≥ªY »a »gh `` áeRC’G √òg ≈∏éàJh

 áÑ°ùædÉH  á```ª°SÉëdGh  á«°SÉ°SC’G  ä’AÉ```°ùª∏d  zÉ```¡FÉ°übEG{  »a  `` ∫ô```°Sƒg  Ö```°ùM

 hCG  …ô°ûÑdG  OƒLƒdG  ≈```æ©ªH  ≥q∏©àJ  »àdG  ä’AÉ°ùªdG  ∂```∏J  ,¬q∏c  …ô°ûÑdG  Oƒ```Lƒ∏d

 ∑ƒ∏°ùH  á£ÑJôe  »g  »àdGh  ,zπ≤YÓdG{h  π≤©dÉH  ≥```∏©àJ  »àdG  ∂∏J  :…CG  ;√É```æ©e ’

 ¬£«ëe  π qμ°ûj  ¿CG  »a  ¬àjôëHh  ,…ô°ûÑdG  ô«Zh  …ô°ûÑdG  §«ëªdG  AGREG  ¿É```°ùfE’G

.(Husserl, E. 1976: 4)  .π≤©dG  ô«jÉ©e  Ö°ùëH

 è¡æe  áeRCG  »g  ,¬HÉàc  π¡à°ùe  »a  ∫ô°Sƒg  É¡æY  çóëàj  »àdG  á```eRC’G  q¿EG

 »bÓNC’G  ¬```LƒàdG  áeRCG  ;≈```æ©ªdG  ¿Gó≤a  áeRCG  ô```cP  É```ªc  »```g  hCG  ,´ƒ```°Vƒeh

 ÉgQÉÑàYÉH ,áØ°ù∏ØdGh º∏©dG áeRCG ¬JGP âbƒdG »a »gh .ÉHhQhCG iód »YÉªàL’Gh

 ìhQ  øe kÉbÓ£fG  â°ù q°SCÉJ  »àdG  ``  ÉHhQhCG  q¿EG  .á«HhQhC’G  ájô°ûÑ∏d  ¢ù°SDƒªdG  CGóÑªdG

 CÓªJ  »àdG  IôμØdG  â≤≤M  GPEG  q’EG  zá```ª«∏°S{  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj ’  ``  Ωƒ```∏©dG  á```Ø°ù∏a

 ƒg  ≥≤ëàJ  ºd  áHQÉ≤ªdG  √òg  q¿CG  ≈∏Y  ∫ój  Éeh  ,ÉgOƒLƒd  ≈æ©e  »£©Jh  ,É¡fÉ«c

 »HhQhC’G  ¿É°ùfE’G  íÑ°UCG  .á```Ñ©°ûàe  äÉYõfh  äGQÉ«J  ≈dEG  »Ø°ù∏ØdG  ôμØdG  ´Rƒ```J

 ≈∏Y `` ∫É«LC’G ™«ªL º¡°ùJ ,IóMGh áØ°ù∏a ≈∏Y ``  ∫ô°Sƒg Ö°ùM kÉªFGO ``  ôaƒàj

 Ω qó≤ààd  ;É¡FÉæH  »```a  `` á«LƒdƒjójE’G  É¡JÉ≤∏£æeh  á```«æjódG  É¡JGó≤à©e  ±Ó```àNG

 äÉ«HOCG  Éæjód  .záq«M  IóMGh{  áØ°ù∏a  øe  k’óH  ,zπeÉμdG  ≥≤ëàdG{  ƒëf  kÉ```«éjQóJ

 ,É¡æ«H  §HGQ  πc  ≈dEG  ó≤àØJ  øμdh  ,OhóM  ÓH  ójGõàJ  ,á«Ø°ù∏a  ∫ÉªYCGh  ,á«Ø°ù∏a

 É¡£HGôJ  `` É```¡HQÉ°†J  ºZQ ``  ø∏©J  á```°VQÉ©àe  äÉjô¶f  ø«H  …ó```L  QGƒM  ∫ó```Hh
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 ,zá«≤«≤M  áØ°ù∏ØH  â```HÉãdG{  É¡fÉªjEGh  ,á```«°SÉ°SC’G  É¡JÉYÉæàbG  Ió```Mhh  »```∏NGódG

 .º¡æ«H  Éª«a  áØ°SÓØ∏d  …óL  πYÉØJ ’  ,…ô```¡¶e  ó≤fh  …ô¡¶e  ≥aGƒJ  É```æjódh

.(50 : 1958 .EG  ,∫ô°Sƒg)

 ,(Hermeneutic Situation) á«≤«Wƒfƒeôg á«©°Vh Ωƒ¡ØªdG Gò¡H áeRC’G π qμ°ûJh

.á«MhôdG  ôgÉ¶ªdG  ™«ªéd  IóbÉØdG  ,zIô«NC’G  áKGóëdG{  ¢UGƒN  øe  »gh

 ,á∏KÉªe  áeRCG  ¬```LGƒj  πμc  Ωƒ«dG  »fÉ°ùfE’G  ™```ªàéªdG  q¿CÉH  OÉ≤àY’G  ø```μªj

 øe  »fÉ©f  :Ωƒj  qπc  ∞ë°üdG  »a  Iójó©dG  É```gôgÉ¶e  øY  CGô≤f  ¿CG  Éæd  ø```μªjh

 áeRCG  øe  »fÉ©f  ,ábÉW  áeRCG  øe  »fÉ©f  ,ádÉ£ÑdGh  ºî°†àdG  øe  á©ØJôe  á```Ñ°ùf

 »fÉ©f  ,á«Ä«ÑdG  çQGƒ```μdG  øe  √ô«Zh  çƒ∏àdG  øe  »fÉ©f  ,á```«ë°üdG  ájÉYôdG  »```a

 q¿CG  ÉfOÉ≤àYG  »ah  .∂«dGhO  Gòμgh  ,áªjôédGh  ∞æ©dG  øe  IóYÉ°üàe  áLƒe  øe

 √ògh  ,É¡æ«Y  IóMGƒdG  áeRCÓd  á```Ø∏àîe  ¬LhCG  q’EG  kÉ©«ªL  »g  Ée  äÉeRC’G  √ò```g

 áeRCG  πãªc  É¡∏ãe ``  »¡a  .(Crisis Perception)  ∑GQOE’G  »a  á```eRCG  ôgƒédG  »```a

 Iô¶f  º«gÉØe  ≥qÑ£f  ¿CG  ∫hÉ```ëf  Éæfƒc  øe  ´ qôØàJ  `` äÉ«æjô°û©dG  »a  AÉ```jõ«ØdG

 ,z»æJƒ«ædG / »JQÉμjódG  º∏©∏d{  á«J’B’G  Iô¶ædG  »gh  ’CG  ,É¡fGhCG  äÉa  ºdÉ©dG  ≈dEG

 »a  Ωƒ«dG  É«ëf  øëf  .º```«gÉØªdG  √òg  á¨∏H  ¬ª¡a  ¿ÉμeE’ÉH  ó©j  º```d  ™bGh  ≈```∏Y

 á«YÉªàL’Gh  á«Lƒdƒμ«°ùdGh  á«Lƒdƒ«ÑdG  √ôgÉ¶e  ºdÉY  ,zÜGôàdG  »ªdÉY{  º```dÉY

.zá∏cGƒàe{  kÉ©«ªL  á«Ä«ÑdGh

 ,áHôàdG  ä’Éée  »a  ¢SÉ```°SC’G  AÉjõ«Ø∏d  ≥«Ñ£J  »g  kÓ```ãe  áHôàdG  AÉ```jõ«a  q¿EG

 âØ∏àNG  ó≤a ;≥«Ñ£àdG  ±hôX ±ÓàNGh  á«°SÉ°SC’G  AÉjõ«ØdG  º«gÉØe ´ƒæàd  kGô¶fh

 ∞jQÉ©àdG  âØ∏àNG  kÉ°†jCG  ∂dòdh  .¿ƒμdG  »a  ôNBG  ≈dEG  ™bƒe  øe  äÉ≤«Ñ£àdG  á©«ÑW

 óbh  Gòg  .∞```jô©àdÉH  ºFÉ≤dG  ∫É```ªYCG  äÉØ°UGƒªd  kÉ```©ÑJ  á```HôàdG  AÉ```jõ«Ød  á```«∏ª©dG

 ø«H  ìhGôàJ  ,∞jQÉ©àdG  øe  kGOóY  (D. Swartzendruber)  ôHhQOhQófõJQGƒ°T  ¢VôY

 ¢UGƒîdG  á°SGQO  hCG  ,É¡dÉ≤àfG  ¥ô```Wh  áHôJC’G  »a  ábÉ£dGh  IOÉªdG  ä’É```M  á```°SGQO
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 ΩÉ¡ªdG  áaÉc  É¡qfCG  ≈∏Y  ± qô©J  ób  hCG  ,(™FÉ°ûdG  ∞jô©àdG  ƒgh)  ÜGôà∏d  ájhÉjõ«ØdG

 Ée  `` ∫GƒMC’G  Ö∏ZCG  »```a ``  πª°ûJ  »àdGh  ,ÜGôàdG  ƒ«FÉjõ«a  É```¡dhÉæàj  »àdG  á```«ª∏©dG

 ájô©Jh  IQGôMh  AGƒgh  AÉeh  »FÉjõ«ØdG  Ö«côàdGh  záé°ùædG{  øe  πc  á°SGQóH  ≥∏©àj

 á«Fƒ°†dGh  á«°ù«WÉæ¨ªdGh  á```«FÉHô¡μdG  äÉ≤«Ñ£àc  ,™«°VGƒªdG  øe  É```gô«Zh  áHôàdG

 èFÉàf  âæq«H  .(47 ̀ ` 46 : 1988  .h  ,…ó«μ©dG)  .AÉjõ«ØdG  º∏Y  »a  áahô©ªdG  äƒ°üdGh

 ¬«a  É«ëf  …òdG  ¿ƒμdG  q¿CG  ``  á```Ñ°SÉæe  øe  ôãcCG  »a  ``  áHôàdG  AÉ```jõ«a  »a  çƒ```ëÑdG

...á«FÉ¡ædG  ¬∏MGôe  »a  ¬qfEG  ;Ωƒj  ó©H  kÉeƒj  ¬ªéM  ¢ü∏≤àjh  ,zπcBÉàj{  ¬qfCG  ¢VôàØj

 Qƒ¶æe  ≈dEG  áLÉM  »a  øëf  ,zkÉÑ°SÉæe  kÉ```Ø«°UƒJ  ¿ƒμdG  Gòg  ∞ q°Uƒf{  »```μdh

.ºdÉ©dG  ≈dEG  á«JQÉμjódG  Iô¶ædG  ¬ë«àJ ’  ,»LƒdƒμjEG  ``  »dƒª°T

 zIójóL  ájDhQ{)  ó```jóL  º#jOGôH  ƒ```g  ``  ¿PEG  ``  ¬```«dEG  áLÉM  »a  ø```ëf  É```e

 Gòg  äÉ°UÉgQEGh  ,Éæª«bh  É```æJÉcGQOEGh  ÉfQÉμaCG  »a  …QòL  ô««¨J  ,(™```bGƒdG  ≈```dEG

 âJÉH  ™bGƒ∏d  z»dƒª°ûdG{  Qƒ°üàdG  ≈dEG  »J’B’G  Qƒ°üàdG  øe  á∏≤ædG  √òg  ,ô««¨àdG

 ¿ô≤dG  »a  Oƒ```°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  ø```e  ,á«FÉjõ«ØdG  ∫ƒ```≤ëdG  »a  ¿B’G  ò```æe  á```«Fôe

 ¿CÉ°T  øe  q¿CG  ≈dEG  ¿Gô«°ûj  »ªdÉ©dG  ÉgGóeh  áeRC’G  IQƒ£N  q¿EG  .√ô°SCÉH  »```dÉëdG

 á£≤f  øY  ,ábƒÑ°ùe  ô«Z  OÉ©HCG  …P  ∫ƒëJ  øY  ¢†îªàJ  ¿CG  á«dÉëdG  äGô««¨àdG

.πμc  Öcƒμ∏d  ±É£©fG

 (Paradigm Shift)  á```«ª#jOGôÑdG  á```∏≤ædG  √ò```g  äÉª°S  á°ûbÉæe  π```LCG  ø```e

 Iô```¶ædG)  z»```μ«°SÓμdG  º```#jOGôÑdG{  ∞```«°UƒJ  ø```e  k’hCG  qó```H ’  ,É```¡JÉ°SÉμ©fGh

 ô«μØàdG  ≈dEG  ∫É≤àf’G  πÑb  ,™ªàéªdGh  º∏©dG  ≈∏Y  ¬JGô«KCÉJh  (ºdÉ©dG  á```«JQÉμjódG

.É¡JÉjƒ£æeh  áeRC’G  IRhÉée  »a

 ≈dEG  á«J’B’G  Iô¶ædG  §°ùÑH  ø```Jƒ«fh  äQÉμjOh  »∏«dÉ"  ``  »dGƒàdG  ≈∏Y  ``  ΩÉ```b

 ≈∏Y  á©«Ñ£dG  ≈dEG  ¬Jô¶f  äQÉμjO  z¢ù q°SCG{  óbh  ,ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »a  ºdÉ©dG

 ºdÉY  :ôNB’G  øY  É```ªgóMCG  π≤à°ùj  ø«∏°üØæe  ø```«ªdÉY  ≈dEG  …QòédG  É```¡ª«°ù≤J
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 á«μ«fÉμ«e  ádBG{  ``  ¬JÉMhôWCG  Ö°ùM  ``  z…OÉªdG{  ¿ƒμdG  ¿Éc  .IOÉªdG  ºdÉYh  π≤©dG

 ¿ÉμeE’ÉH  ¿Éμa  ,záàHÉK  á«μ«fÉμ«e  ø```«fGƒb{`d  kÉ≤ah  πª©J  á©«Ñ£dG  âfÉch  ,zIQÉ```b

 º qªY  óbh  .É¡àcôMh  ¬FGõLCG  Ö«JôJ  á¨∏H  …OÉªdG  ºdÉ©dG  »a  zA»°T  πc{  ô```«°ùØJ

 äÉJÉÑædGh  á«ëdG  äÉ```æFÉμdG  πª°ûàd  IOÉ```ªdG  ≈dEG  á«J’B’G  Iô```¶ædG  √òg  äQÉμ```jO

 ;(Mechanical Organisms)  zá«μ«fÉμ«e  ä’BG{  qó©J  áWÉ°ùÑH  âfÉμa  ,äÉfGƒ«ëdGh

 ô«Z  ¿Éc  …ô°ûÑdG  º°ùédG  q¿CG  q’EG  ;á∏bÉY  ¢ùØf  É¡æμ°ùJ  âfÉc  ájô°ûÑdG  äÉæFÉμdGh

.ádB’G / ¿Gƒ«ëdG  øY  õ««ªà∏d  πHÉb

 ƒg  áaô©ªdG  ≈dEG  äQÉμ```jO  áHQÉ≤e  ô```gƒL  ¿Éc

 øY  IQÉÑY  √ò```gh  ,ô«μØàdG  »```a  »```∏«∏ëàdG  ¬```é¡æe

 ∞«æ°üJ  ºK  ,™£b  ≈dEG  äÓμ°ûªdGh  QÉμaC’G  ™```«£≤J

 QÉ°U  óbh  .»```≤£æªdG  É¡Ñ«JôJ  Ö°ùëH  ™```£≤dG  √òg

 ôμØdG  äÉ«°UÉN øe ájôgƒL á«°UÉN Üôà≤ªdG  Gòg

 §°ùH  »a  Iô«ÑμdG  É¡JóFÉa  â```àÑK  ,åjóëdG  »ª∏©dG

 á«LƒdƒæμàdG  ™```jQÉ°ûªdG  ò«ØæJh  á«ª∏©dG  äÉ```jô¶ædG

 á«JQÉμjódG  á≤jô£dG  ≈```∏Y  óFGõdG  ójó°ûàdG  q¿EÉa  ``  πHÉ≤ªdG  »```a  ``  øμd  .Ió```≤©ªdG

 ≈dEGh  á«ªjOÉcC’G  ÉæégÉæeh  ΩÉ©dG  Éfô«μØJ  nÓ pc  ¬H  º°ùqàj  …òdG  â«àØàdG  ≈```dEG  iOCG

 q¿CÉH  OÉ≤àY’G  º```∏©dG  »a  ´ƒ«°ûdG  ™```°SGƒdG  (Reductionism)  »```dGõàN’G  ∞```bƒªdG

.áf qƒμªdG  É¡FGõLCG  ≈dEG  É¡dGõàNÉH  kÉ©«ªL  É¡ª¡a  øμªj  Ió≤©ªdG  ôgGƒ¶dG  äÉª°S

 º°SQh  ,IOÉªdGh  π≤©dG  ø«H  »°SÉ°SC’G  º«°ù≤àdÉH  äQÉμjO  zºq∏°S{  ø«M  »```a

 QÉÑàN’G  ø«H  ™ªL  øe  z∫hCG{  »∏«dÉ"  ¿Éc  ,™bGƒdG  ≈dEG  zá«àdB’G  ¬àjDhQ{  •ƒ£N

 á©«Ñ£dG  ∞«°UƒJ  øe  AÉª∏©dG  ø qμªj  »μdh  ,á«°VÉjôdG  á¨∏dG  ∫Éª©à°SGh  »ª∏©dG

 ¢UGƒîdG  á```°SGQO  ≈∏Y  ô```°üà≤j  ¿CG  º∏©dG  ≈```∏Y  ¬qfCÉH  »```∏«dÉ"  º```q∏°S  kÉ``` q«°VÉjQ

 É¡d  øμªj  »àdG  ``  ácôëdGh  OGó```YC’Gh  äÉÄ«¡dG  ``  ájOÉªdG  ΩGôLCÓd  á```jôgƒédG

.º qªμJh  ¢SÉ≤J  ¿CG

 ¿ƒμdG  Gòg  ∞ q°Uƒf  »μd
 »a  øëf  ,kÉÑ°SÉæe  kÉØ«°UƒJ
 »dƒª°T  Qƒ¶æe  ≈dEG  áLÉM
 Iô¶ædG  ¬ë«àJ  ’  »LƒdƒμjEG
ºdÉ©dG  ≈dEG  á«JQÉμjódG
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 øe  âfÉμa  ``  áëFGôdG  hCG  ¥GòªdGh  äƒ°üdGh  ¿ƒ∏dÉc  ``  iôNC’G  ¢UGƒîdG  É qeCG

 ó©Ñà°ùJ  ¿CG  »¨Ñæj  »àdG  ,(Abstract Projections)  IOô```éªdG  äÉWÉ≤°SE’G  π```«Ñb

 º∏©dG  »a  Qƒ°†ëdG  á≤FÉa  á```«é«JGôà°SE’G  √òg  q¿CG  øq«ÑJ  óbh  ,º∏©dG  ∫É```ée  ø```e

 ≈æ©oj ’  …òdG  º∏©dG  .áªcGôàe  äÉeRCG  »a  ∂dòc  âÑÑ°ùJ  É¡ qæμd  ;áÑWÉb  åjóëdG

 πeÉ©àdG  øY  ¬ª«ª°U  »a  õLÉY  lº∏Y  kGô```°üM  ¢SÉ«≤dG  ≈∏Y  ¢ù q°SCÉàjh  º```μdÉH  q’EG

 ≈∏Y  AÉª∏©dG  ¢UôM  ``  »```∏«dÉZ  òæe  ``  π©ØdÉHh  .º«≤dG  hCG  ´ƒ```ædG  hCG  IôÑîdG  ™```e

 ≈dEG  Ωƒ«dG  …ODƒj  ∞bƒªdG  Gògh  ,kÉeƒªY  á«bÓNC’G  ÉjÉ°†≤dG  ≈dEG  ¥ô£àdG  ÖæéJ

.ájÉ¨∏d  áª«Nh  ÖbGƒY

 »∏«dÉZ  √óLhCG  …òdG  »ª«gÉØªdG  QÉWEÓd  z»dÉØàMG  ΩÉªJEG{ ̀ H  øJƒ«f  ΩÉb  óbh

 òæeh .á©«Ñ£dG ≈dEG  á«J’B’G Iô¶æ∏d áμ°SÉªàe á«°VÉjQ áZÉ«°U kÉ£°SÉH ,äQÉμjOh

 OÉ°S  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  ≈àM  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô```≤dG  øe  »fÉãdG  ∞```°üædG

 â∏Ñb{  PEG  ;¬q∏c  »ª∏©dG  ô```μØdG  ≈∏Y  ¿ƒμ∏d  z»```æJƒ«ædG / »μ«fÉμ«ªdG  º```#jOGôÑdG{

 `` kÉ©«ªL  á«YÉªàL’G  Ωƒ```∏©dGh  äÉ«fÉ°ùfE’G  ≈```dEG  áaÉ°VE’ÉH  ``  zá```«©«Ñ£dG  Ωƒ```∏©dG

 πbC’G  ≈∏Y  hCG ``  zí«ë°üdG  ô«°ùØàdG{  É```¡Ø°UƒH  ,zá«μ«°SÓμdG  AÉjõ«ØdG{  Iô```¶æH

.∂dP  ≈°†à≤ªH  É¡JÉjô¶f  zâLòªf{h  ,™bGƒ∏d  `` ∫ƒÑ≤ªdG

 GhDƒéd  zø««ª∏Y{  Gƒfƒμj  ¿CG  OÉ°üàb’Gh  ´ÉªàL’Gh  ¢ùØædG  AÉª∏Y  OGQCG  É```ªq∏c

 ∂ q°ùªJh  ,zá```«æJƒ«ædG  AÉjõ«Ø∏d{ ̀ d  á```«°SÉ°SC’G  º```«gÉØªdG  ≈```dEG  z kÉ q«©«ÑW  G kAƒ```éd{

 ¬JGP  »FÉjõ«ØdG  ÜÉ£îdG  ÉgÉ£îJ  ¿CG  ó©H  ≈àM  ,º«gÉØªdG  √ò¡H  º¡æe  ójó©dG

.ô«ãμH  É¡æe  ó©HCG  ≈dEG

 á«ëdG  äÉæFÉμdG  ≈```dEG  á«JQÉμjódG  Iô```¶ædG  âdGR ’  É«Lƒdƒ«ÑdG  º```∏Y  »```a

 z»ª«gÉØªdG  QÉWE’G  ô```aƒJ{  ``  á∏°üØæe  AGõLCG  ø```e  záÑcôe  ä’BG{  É```¡Ø°UƒH ``

 »°†ªJ  ¿CG  É¡d  ¿Éc  Ée  á£«°ùÑdG  zá«J’B’G  äQÉμjO  É«Lƒdƒ«H{  q¿CG  ™```e  ,ó```FÉ°ùdG

 ¿hô≤dG  ¿ÉqHEG  ¬```H  ¿É¡à°ùj ’  kÓjó©J  É```¡∏jó©J  øe  qóH ’  ¿Éch  ,kGó```«©H  kÉ```Wƒ°T
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 äÉæFÉμdG  √òg  ¢üFÉ°üN  º¡a  ¿ÉμeE’ÉH  ¬qfCÉH  OÉ≤àY’G  »≤Hh  ,á≤MÓdG  áKÓãdG

 äÉeõ«fÉμ«ªdG  á°SGQóHh  ,iô```¨°üdG  É¡JÉf qƒμe  ≈dEG  zÉ¡dGõàNG{ ̀ H  ∂dPh  ,á```aÉc

 »Lƒdƒ«ÑdG  ô«μØàdG  º¶©e  øe  ,¢SÉ°SC’G  »a  kÉ°†HGQ  É¡dÓN  øe  πYÉØàJ  »àdG

.ô°UÉ©ªdG

 ôμØdG  ≈∏Y  (Microbiology)  zá«dGõàN’G  É«Lƒdƒ«ÑdG{  ô«KCÉJ  øY  ºéf  ó```bh

 »ª«gÉØªdG  ¢SÉ```°SC’G  π qμ°ûj  …ò```dG  z»Ñ£dG  …ƒ«ëdG  º```#jOGôÑdG{  ∂dP  »```Ñ£dG

 É¡∏«∏ëJ  ø```μªj  ádBÉc  …ô```°ûÑdG  º```°ùédG  ≈dEG  ô```¶æj  ,å```jóëdG  »```ª∏©dG  Ö```£∏d

 »àdG  á«Lƒdƒ«ÑdG  äÉ```«dB’G  »a  kGQƒ```°üb  ¬Ø°UƒH  iôj  AGódGh  ;É```¡FGõLCG  Ö```°ùëH

 ¿CG  ƒg  Ö«Ñ£dG  QhOh  ;á```«ÄjõédGh  ájƒ∏îdG  É«Lƒdƒ«ÑdG  ô```¶f  á¡Lh  øe  ¢SQó```J

 å«M  ,áæ«©e  á«dBG  zQƒ°üb{  í«ë°üàd  ``  kÉ«FÉ«ª«c  É qeEGh  kÉ```«FÉjõ«a  É qeEG ``  zπ```Nóàj{

 AõL  ≈dEG  ¬æ«©H  ¢Vôe  §HQ  ¿Éc  ™Ñ£dÉHh  .º°ùédG  AGõLCG  øe  AõL  qπc  è```dÉ©j

 Ö£dG  q¿CG  ô«Z  ,ä’ÉëdG  øe  ójó©dG  »a  IOÉaEG  É```ª qjCG  kGó«Øe  º°ùédG  øe  ø``` q«©e

 ôjƒ£J  ∫hÉMh  ,á«dGõàN’G  áHQÉ≤ªdG  ≈```∏Y  ójó°ûàdG  »a  ≈dÉZ  åjóëdG  »```ª∏©dG

 ¬Ø°UƒH  AGódG  ájDhQ  øY  zõéY{  Ée  kÉÑdÉZ  Ö£dG  º∏Y  q¿CG  qóM  ≈dEG  ,¬JÉ°UÉ°üàNG

 .∂dòc  É¡Ø°UƒH  É¡©e  πeÉ©àdG  »a  äÉHƒ©°U  ≈```b’h  πH  ,πμc  øFÉμdG  »a  kÓ```∏N

 ¿hO  kÉeƒªY  ºàj  Gòg  ;¬æ«©H  è«°ùf  hCG  ƒ°†Y  á```édÉ©e  ≈dEG  π«ªdG  øe  ´ƒf  ™```bƒa

 á«YÉªàL’G  ôgÉ¶ªdG  òNCG  øY  ∫õ©ªH  ,¿ÉÑ°ùëdG  »a  º°ùédG  AÉ°†YCG  á«≤H  òNCG

...QÉÑàY’G  ø«©H  z¢†jôªdG{  AGód  á«Lƒdƒμ«°ùdGh

 ,á«FÉjõ«ØdG  ¬à©«ÑW  ≈dEG  É```æªμàMG  GPEG  z»∏°UCG  Ωƒ¡Øe{  ƒ```g  º```«¶æàdG  q¿EG

 º```«¶æàdGh  q»```ëdG  º```«¶æàdG  »```a  IQ qò```éàe  á```«FÉjõ«a  á```©«ÑW  hP  ƒ```¡a

 º«¶æàdG  »a  á«∏jƒëJ  äGQƒ£àc  ÉgQÉÑàYG  Öéj  »àdGh  ,»```YÉªàLG / ƒ>hôãfC’G

 É«Lƒdƒ«ÑdGh  AÉjõ«ØdG  ø```«H  á£HGôdG  ô°üëæJ  ¿CG  øμªj ’  ¬«∏Yh  .»```FÉjõ«ØdG

 ,(ʻJacques Monodʼ  ƒ```fƒe  ∑ÉL  ó≤àYG  É```ªc)  Ö°ùëa  AÉ«ª«μdG  º```∏Y  »```a

 ƒfQÉc  ’ƒμ«f  ∂dP  ó```«cCÉJ  ∫hÉM  Éª∏ãe)  ájQGôëdG  Éμ```«eÉæjódG  »a  ≈```àM  ’h
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 kÉjQhô°V  äÉH  É```æg  øeh  ,áª¶àæe  ¿ƒμJ  ¿CG  Ö```éj  π```H  ;(ʻNicolas Carnotʼ

.»FÉjõ«ØdG  ∫ÉéªdÉH  »YÉªàLG / ƒ>hôãfC’G  ∫ÉéªdG  §HQ

 ±QÉ©ªH  ΩÉ```ªdE’G  Öéj  »```FÉæãdG  §```HôdG  øe  ´ƒ```ædG  Gòg  OÉ```éjE’  ø```μd

 ™bGƒdG  º¡a  øe  ø qμªàf  ºd  GPEG  »Øμj ’  Gògh  πH  ,ÉæJGQób  RhÉéàJ  äGAÉØch

 ∞°üf  øe  ôãcCG  òæe  º∏©f  ÉæqfEG  .ô«°ùØJ  qπμd  á«Yƒ°VƒªdG  IóYÉ≤dG  ,»FÉjõ«ØdG

 á«FÉjõ«ØdG / á«fƒμdG  á¶MÓªdG  ’h  ,á«FÉjõ«ahôμ«ªdG  á¶MÓªdG ’  q¿CÉH  ¿ôb

.(Observer)  ßMÓªdG  øY  Éª¡∏°üa  ¿ÉμeE’ÉH  (Cosmo-Physique)

 ,»Lƒdƒ«°Sƒ°S  ó```jóëàd  ™```°†îJ  ``  á«FÉjõ«a  ô```ãcC’G  ≈```àM  ``  á```aô©e  πc

 ,á«Lƒdƒ>hôãfCG  äGQÉÑàYG  ``  ∂dòc  »FÉjõ«a  ôãcC’Gh  ``  º∏Y  πc  »a  óLƒj  É```ªc

 .AÉjõ«ØdG  º∏Y  ¥ÉªYCG  »a  OƒLƒe  »YÉªàLG / ƒ>hôãfC’G  ™bGƒdG  q¿EÉ```a  »dÉàdÉHh

.(Morin, E. 1977: 10-11)

 ≈∏Y  ≠«°U  ``  ´ÉªàL’Gh  É```«Lƒdƒ«ÑdG  »ª∏Y  πãe  ¬∏ãe  ``  ¢ù```ØædG  º∏Y  ∂```dòc

 GƒæÑJ  ``  äQÉμ```jO  QGôZ  ≈```∏Y  ``  ¢ùØædG  AÉ```ª∏©a  ,»```JQÉμjódG الپراديڤــــــم   á```Ä«g

 ¿ÉàHQÉ≤e  â©°Vh  º«°ù≤àdG  Gòg  ≈∏Y  kAÉæHh  .IOÉªdGh  π≤©dG  ø«H  kÉeQÉ°U  kÉª«°ù≤J

 ¢SQO  :ø«jôÑc  ø«à«fÉ°ùØf  ø«à°SQóe  ∂dòH  ¿ÉJóLƒe  ,ájô°ûÑdG  ¢ùØædG  á°SGQód

 ≈dEG  »YƒdG  π«∏ëJ  GƒdhÉMh  ,(Introspection)  ¿É£Ñà°S’G  ôÑY  øgòdG  ¿ƒjƒ«æÑdG

 á°SGQO  ≈∏Y  kGô°üM  (Behaviorists)  ¿ƒ«cƒ∏°ùdG  õ qcQ  Éª«a  ,á«°SÉ°SC’G  √ô```°UÉæY

 Óc  .¬à qeôH  øgòdG  OƒLh  zπgÉéJ{  ≈dEG  ºgOÉb  …òdG  ôeC’G  ,»LQÉîdG  ∑ƒ∏°ùdG

 ≈∏Y ™bGƒ∏d  »æJƒ«ædG  º#jOGôÑdG  É¡«a  OÉ°S  á∏Môe »a ÉJô¡X ø«à°SQóªdG  ø«JÉg

 ,zá«μ«°SÓμdG{  AÉjõ«ØdG  QGôZ  ≈∏Y  zÉàLòªæJ{  ∂dP  ≈°†à≤ªHh  ;»```ª∏©dG  ôμØdG

.ø«jô¶ædG  Éª¡jQÉWEG  »a  á«æJƒ«ædG  Éμ«fÉμ«ª∏d  á«°SÉ°SC’G  º«gÉØªdG  ø«àLQóe

 kÓ¨à°ûe  ``  (Sigmund Freud)  ó```jhôa  ófƒª#«°S  π```ª©à°SG  ∂dP  AÉæKCG  »```a

 zôëdG  »YGóàdG{  á```«æ≤J  ``  ô```ÑàîªdG  ø```e  k’óH  IQƒ°ûªdG  á```aôZh  IOÉ```«©dG  »```a
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 ájô¶f  ¿Éc  π«∏ëàdG  q¿CG  ™```eh  .»```°ùØædG  π```«∏ëàdG  §```°ùÑd  (Free Association)

 á«°SÉ°SC’G  ¬ª«gÉØe  q¿EÉa  ;…ô°ûÑdG  øgòdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ájQƒKh  ,ájÉ¨∏d  á```Ø∏àîe

 ô«μØàdG  äGQÉ```«J  q¿EÉa  ∂dòHh  .É```¡à©«ÑW  å«M  øe  kÉ°†jCG  »```g  á«æ«Jƒ«f  â```fÉc

 ¿ÉæKG  ``  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ≈dhC’G  Oƒ≤©dG  »a  áKÓãdG  á°ù«FôdG  »```Lƒdƒμ«°ùdG

 º#jOGôÑdG{  ≈```∏Y  ¢ù«d  â°ù q°SCÉJ  ``  IOÉ```«©dG  »```a  óMGhh  á«ªjOÉcC’G  »```a  É```¡æe

.™bGƒdG  øY  kGô°üM  á«æ«Jƒ«ædG  º«gÉØªdG  ≈∏Yh  πH  ,Ö°ùëa  z»JQÉμjódG

 ,á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  »a  »æJƒ«ædG / »JQÉμjódG  ôμØdG  äGô«KCÉJ  ¢VôY  øμªj

 É¡fCÉ°T  ájOÉ°üàb’G  Ωƒ```∏©dÉa  ,…OÉ°üàb’G  ¿Gó«ªdG  »a  ¢Uƒ°üîdG  ¬```Lh  ≈∏Yh

 ,»dGõàNGh  »ÄjõéJ  ™```HÉW  äGP  kÉ°†jCG  »¡a  ,á```«YÉªàL’G  Ωƒ∏©dG  á«ÑdÉZ  ¿CÉ```°T

 øe  óMGh  ô¡¶e  Oô```ée  ƒg  OÉ°üàb’G  º∏Y  q¿CÉ```H  ±GôàY’G  øY  ô``` q°ü≤J  É```¡qfEG

 π«ªJ  äÉjOÉ°üàb’G  q¿EÉ```a  Gòd  .zπeÉμàe{  »YÉªàLGh  »```LƒdƒμjEG  è«°ùf  ô```gÉ¶e

 ≈dEGh  ,¬«a  π``` q°UCÉàj  …òdG  è```«°ùædG  Gòg  øY  ájOÉ°üàb’G  Iô```gÉ¶dG  ∫õ```Y  ≈```dEG

 qºJ  óbh  .ó«©H  qóM  ≈dEG  á«©bGh  ô«Zh  á«£«°ùÑJ  ájô¶f  êPÉªf  ∫Éª©à°SÉH  ¬Ø«°UƒJ

 »æWƒdG èJÉædG ,ájOhOôªdG ,á«dÉ©ØdG :ƒëf á«°SÉ°SC’G É¡ª«gÉØe º¶©ªH ∞jô©àdG

 »a  É¡JÉeGóîà°SGh  ,IóY  mìGƒf  øe  πªàμe  ô«Z  hóÑj  kÉØjô©J  ,ïdEG  ...,»dÉªLE’G

 …ôéj  á°UÉN  á```Ø°üHh  .™°ShC’G  »LƒdƒμjE’Gh  »```YÉªàL’G  É¡bÉ«°S  ø```Y  ∫õ```©e

 äÉWÉ°ûædG ™«ªL øY áªLÉædG á«LƒdƒμjE’Gh á«YÉªàL’G ôFÉ°ùîdG ∫ÉªgEG kÉeƒªY

 É¡H  ∫ƒª©ªdG  ájOÉ°üàb’G  êPÉªædGh  º«gÉØªdG  π©é«°S  …òdG  ôeC’G  ,ájOÉ°üàb’G

 å«M  øe  πcGƒàe  ºdÉY  »a  ``  ájOÉ°üàb’G  ôgGƒ¶dG  ∞«æ°üàd  É¡àÑ°SÉæe  Ωó©d ``

 äÓμ°ûªdG  º¡a  øY  á```jOÉ°üàb’G  äÉHQÉ≤ªdG  zõéY{  »JCÉj  É```æg  øe  ;¢SÉ```°SC’G

.iôÑμdG  ájOÉ°üàb’G

 áFhÉæe  `` ≥q«°†dG  »dGõàN’G  ÉgQÉWEG  AGôL  øe ``  á«YÉÑqJ’G  äÉjOÉ°üàb’G  q¿EG

 äÉ«q∏c á£«ëªdG á«LƒdƒμjE’G äÉeƒ¶æªdG q¿CG  ø«M »a ,É«LƒdƒμjEÓd É¡ª«ª°U »a

 ,(Self-Adjusting)  π```jó©àdG  á«JGPh  (Self-Balancing)  ¿RGƒ```àdG  á«JGP  á```jƒ°†Y
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§Ñ°†dG  »```JGP  CGóÑe  q…CÉ```H  ±ô```à©J ’  á```«dÉëdG  É```æJÉ«LƒdƒæμJh  É```æJGOÉ°üàbG  ¿EG

 »LƒdƒæμàdGh …OÉ°üàb’G ƒªædG) õjÉªàªdG ô«Z ƒªædÉa ,(Jano, I. 1976: 262-263)

 OÉ°üàbG{  ≈```∏Y  áeÓY  ``  ø«jOÉ°üàb’G  á```«ÑdÉZ  ô```¶æH  ``  ∫GR  É```e  (»```°ù q°SDƒªdGh

 QÉ°ûàfG  »a  ,á«LƒdƒμjEG  á```KQÉc  »a  ¿B’G  ÖÑ°ùàj  ¬fƒc  øe  ºZôdG  ≈```∏Y  ,z»```ë°U

 ÜôM  ´ƒbƒd  ójGõàe  ∫ÉªàMG  »ah  ,»YÉªàL’G  ï°ùØàdG  »ah  ,áª¶æªdG  áªjôédG

.ájhƒf  á«fƒc

 º¡°UôM  »```a ``  ø«jOÉ°üàb’G  á```«ÑdÉZ  q¿CG  ™```°VƒdG  º```bÉØJ  »```a  OGR  É``` qªeh

 º«≤dG  áeƒ¶æªH  záMGô°U  ±GôàY’G  ¿ƒ∏ª¡j{  ``  á«ª∏©dG  áeGô°üdG  ≈∏Y  π∏°†ªdG

 á∏àîªdG  º```«≤dG  á∏ªL  kÉæª°V  ¿ƒ```∏Ñ≤j  Gò¡Hh  ,º```¡LPÉªf  É¡«∏Y  ¢ù``` q°SCÉàJ  »```àdG

 .á«YÉªàL’G  ÉæJÉ°ù q°SDƒe  »a  êQóæJh  ,ÉæàaÉ≤K  Oƒ°ùJ  »àdG  ó«©H  qóM  ≈dEG  ¿RGƒàdG

 ≈dEG  ™LGôdG  (Cultural Imbalance)  »aÉ≤ãdG  ∫ÓàN’ÉH  ≈ qª°ùj  Ée  Qƒ¡X  ÖÑ°ùHh

 π«dO  ô«N  ∂«à«fôÑ«°ùdG  º∏Y  Qƒ£Jh)  ºdÉ©dG  ≈dEG  á«J’B’G  Iô¶ædG  áaÉ≤K  QÉ°ûàfG

 É¡à«ª°ùJ  ≈∏Y  ìôà≤f  øëfh  ``  kÉ«∏ªYh  kÉjô¶f  áaÉ≤ãdG  √òg  zä qô°UCG{  ,(∂dP  ≈∏Y

 `` »æ«°üdG  ΩÉ¡dE’G  äGP  (Yin and Yang Culture)  z&```fÉ«dGh  ø```««dG{  á```aÉ```≤ãH

 Oôe  Éªa  .É¡d  á∏ qªμªdGh  á∏HÉ≤ªdG  zø««dG{  º«b  â∏ªgCGh  ,z&```fÉ«dG{  º«b  π```«°†ØJ

 áaô©ªdG  πH  ;Ö```«côàdG  ≈∏Y  π«∏ëàdG  π```«°†ØJh  ,πeÉμàdG  ≈```∏Y  äGòdG  π```«°†ØJ

? á«ãëÑdG / á«aÉ°ûμà°S’G  áªμëdG  ≈∏Y  á«fÓ≤©dG

 ¿CG  ∫hÉëj  ¿B’G  ƒgh  ,Iô```°UÉ©ªdG  AÉjõ«ØdG  »a  zójóédG  º#jOGôÑdG{  ô```¡X

 º∏Y  ,Ö£dG  ,É```«Lƒdƒ«ÑdG  :Ωƒ∏Y  ÉfôcP)  iô```NCG  ä’Éée  »a  áfÉμe  ¬```d  ò```NCÉj

 πH  ;Ö°ùMh  zIójóL  º```«b{  áeƒ¶æªH  ¢ù«d  ƒgh  .(ïdEG  ...,OÉ```°üàb’G  ,¢ù```ØædG

 äÉ°ù q°SDƒe{  »ah  »YÉªàL’G  º«¶æàdG  øe  iôNCG  ∫Éμ°TCG  »a  ¢ùμ©æj  ¿CG  ∫hÉ```ëj

 »àdG  ,á«ªjOÉcC’G  äÉ°ù q°SDƒªdG  ¥É£f  êQÉN  ô«Ñc  qóM  ≈dEG  ÆÉ°üj  ∂dòd  .zIójóL

 ôjó≤J  ™«£à°ùJ  ¿CG  øe  »JQÉμjódG  QÉWE’ÉH  kÉWÉÑJQG  ≥KhCG  É¡FÉ≤H  ≈∏Y  âdGR  É```e

 Iô¶ædG  ô¡¶J  zÖ°SÉæªdG  º#jOGôÑdG{  ∞°Uƒdh  .kÉjóée  kGôjó≤J  IôjÉ¨ªdG  QÉμaC’G
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 äÉæFÉμdG  ™«ªL  πª°ûJh  óàªàd  ;áãjóëdG  AÉjõ«ØdG  øe  â≤ãÑfG  Éª∏ãe  IOÉªdG  ≈dEG

.á«YÉªàL’G  ôgGƒ¶dG  á«≤Hh  »YƒdGh  …ô°ûÑdG  π≤©dGh  á«ëdG

 á«μ«fÉμ«e  áeƒ¶æe{  ¢ù«d  ``  Iô°UÉ©ªdG  AÉjõ«Ø∏d  kÉ```≤ah  ``  …OÉªdG  º```dÉ©dG  q¿EG

 äÉÄjõédÉa .äÉbÓ©dG øe Ió q≤©e áμÑ°û`c ô¡¶J πH ;zá∏°üØæe AÉ«°TCG øY áéJÉf

 iôoJ  ¿CG  Öéj  πH  ;á∏°üØæeh  ádhõ©e  äÉfÉ«μc  É¡ª¡a  øμªj ’  ájQòdG  âëJ  É```e

 q¿EG  å«M  .çGó```MC’G  øe  áμÑ°T  øª°V  äÉ```£HGôJ  hCG  á∏NGóàe  äÓ```°U  É```¡Ø°UƒH

 ¿ƒμJ  Ée  kGô«ãc  ,z»dÉãªdG  ™«Ñ£àdG{  øe  ´ƒf  q’EG  ƒg  Ée  á∏°üØæªdG  AÉ«°TC’G  Ωƒ¡Øe

? áë°üdG  øe  É¡d  ¢SÉ°SCG ’  ¬qfCG  hóÑj  øμd  ,ájÉ¨∏d  Ió«Øe

 ±ô©J ’  á```«fƒc  IQhô«°S  »```a  äÉª#jOGôH  á```aÉc  AÉ«°TC’G  √ò```g  π```ãe  qó```©J

 ájQòdG  âëJ  Ée  äÉÄjõédGh  .É¡≤ªY  »a  á«eÉæjO  äÉª#jOGôH  »gh  ,∫É```°üØf’G

 πμ°T  »g á∏àμdG  √òg øμd  ,áæ«©e  á∏àc  É¡d  ,…OÉe  ôgƒL q…CG  øe áYƒæ°üe ô«Z

 ;äÉWÉ°ûæH  :…CG  ;äGQhô«°ùH  kÉehO  á£ÑJôe  ábÉ£dG  q¿CG  ó«H  ;ábÉ£dG  ∫Éμ°TCG  ø```e

 Ée  äÉÄjõédÉH  á°UÉîdG  ábÉ£dG  äÉª#jOGôHh  .äÉWÉ°ûædG  √ò¡d  ¢SÉ«≤e  »g  π```H

.z•É°ûf  äÉª#jOGôH{  hCG  ábÉ£dG  øe  ΩõM  øY  IQÉÑY  ¿PEG  íÑ°üJ  ájQòdG  âëJ

 ájQP  ≈æH  …Qò```dG  âëJ  Ée  ºdÉ©dÉH  á```°UÉîdG  ábÉ£dG  äÉ```ª#jOGôH  π qμ```°ûJ

 »>ƒμ°ShôcÉªdG  É```gô¡¶e  AÉØ°VEGh  IOÉ```ªdG  ∞«dCÉJ  ∫hÉ```ëJ  ,Iô≤à°ùe  á```«ÄjõLh

 …OÉe  ôgƒL  øe  áYƒæ°üe  É¡qfCÉH  ó≤à©f  Éæ∏©éj  ÉªH  ,É¡«∏Y  ∂°SÉªàªdG  Ö∏°üdG

 Ωƒ¡Øe  ``  »>ƒμ°ShôcÉªdG  ,»eƒ«dG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ``  ôgƒédG  Ωƒ¡Øe  q¿EG  (...)  .Ée

 äGQòdG  .≈æ©ªdG  ≈```dEG  ô≤àØj  ``  …QòdG  ó```«©°üdG  ≈∏Y  ``  ¬ qæμd  ;á```¨dÉH  IOÉ```aEG  hP

 .…OÉe  •É°ûf  q…CG  ø```Y  áéJÉf  â```°ù«d  äÉÄjõédG  √ò```gh  ,äÉÄjõL  ø```e  á```ØqdDƒe

 »g  ó°Uôj  É```ªa  ,¥ÓWE’G  ≈∏Y  ôgƒL  q…CG  Ió```gÉ°ûe  øμªj ’  ,É```gó°UQ  ó```æY

 πHÉ≤J  ¬Ñ°ûj  ÉªH  ,ΩGhódG  ≈∏Y  ôNBG  ≈dEG  ÉgóMGh  ∫ qƒëàj  ,zá«eÉæjO  äÉ```ª#jOGôH{

.&fÉ«dGh  ø««dG



12

نظر وجهات 

 ≈∏Y  Oó°ûJ  »¡a  ;á```«dƒª°T / á«fÉ°ùfEG  áeRCG  »g  áØ°ù∏ØdGh  º```∏©dG  á```eRCG  q¿EG

 .AÉjõ«aÉà«ªdGh  AÉ```jõ«ØdG  ø«H  ;É¡q∏c  ôgGƒ¶dG  ø«H  zπcGƒ```àdG{h  »Ñ∏°ùdG  ≥```dÉ©àdG

 º«ª©J  q¿CG  ô«Z  ;»FÉjõ«ØdG  ™bGƒ∏d  É¡ª«ª°U  »a  á«eÉæjódG  á©«Ñ£dG  ≈∏Y  ∂dòch

 ? É¡JGP  AÉjõ«ØdG  IRhÉée  Öq∏£àj  á«ëdG  äÉeƒ¶æªdG  ∞«°UƒJ  ≈∏Y  áeRC’G  √ò```g

 ,»FÉjõ«ØdG  ÜÉ```£îdG  º«gÉØªd  á```«©«ÑW  ádÉ£à°SG  ¬``` qfCG  hóÑj  QÉ```WEG  ¿B’G  á```ªKh

 zäÉeƒ¶æª∏d  áeÉ©dG  ájô¶ædG{ ̀ H  hCG  ,zäÉeƒ¶æªdG  ájô¶f{ ̀ H  ≈ qª°ùj  QÉWE’G  Gògh

.(General Systems Theory)

 ,¬≤ªY  »a  Rhõ¡e  í```∏£°üe  [äÉeƒ¶æªdG  ájô¶f]  í```∏£°üe  q¿CG  ™```bGƒdGh

 hCG  á«Ñ°ùædG  á```jô¶f  ƒëf  øe  ,zkÉeQÉ°U  kÉ```æ««©J  áæq«©e  ájô¶f{  â°ù«d  É```¡qfCG  É```ªH

.Oóëe  Qƒ¶æe  øe  á¨d  áæq«©e  áHQÉ≤e  í°UC’ÉH  É¡qfEG  ;á«àfGƒμdG  ájô¶ædG

 äÉ«q∏c{  »g  É```ªH  ,äÉeƒ¶æªdG  ∞```«°UƒàH  zá«eƒ¶æªdG  á```HQÉ≤ªdG{  ¢ü```àîJ

 q¿EÉa  ,Gòd  .É¡FGõLCG  ø```«H  äÉ≤dÉ©àdG  øe  ájôgƒédG  É¡°UGƒN  ó```ªà°ùJ  zá```∏eÉμàe

 äÓcGƒàdGh  äÉ≤dÉ©àdG  ≈∏Y  í°UC’ÉH  π```H  ,AGõLC’G  ≈∏Y  õcôJ ’  áHQÉ≤ªdG  √ò```g

 q»ëdG  :ø«ªdÉ©dG  Óc  »a  äÉ```eƒ¶æªdG  ≈∏Y  á∏ãeCG  OÉéjEG  øμªjh  ,AGõLC’G  ø```«H

. q»ëdG  ô«Zh

 áeƒ¶æe  ƒg  (…ô°ûH  øFÉc  hCG  ,¿Gƒ«M  ,äÉÑf  ,IOôØe  á«∏N)  q»M  øFÉc  πc

 (äÉeƒ¶æe  hCG)  äÉ```« q°†©àe{  ¿ƒ```μJ ’  ób  á«ëdG  äÉ```eƒ¶æªdG  q¿CG  ô```«Z  ,á```«M

 ;™ªàéªdG  hCG  Iô°SC’Éc  ``  á«YÉªàLG  äÉeƒ¶æe  ∑Éæg  q¿CG  PEG  ;IQhô°†dÉH  zIOôØe

 á∏eÉ°ûdG  äÉeƒ¶æªdG  hCG  (Ecosystems)  á```«LƒdƒμjE’G  äÉ```eƒ¶æªdG  ø```Y  kÓ°†a

 äÉμÑ°T  É¡«a  §HGôàJ  ``  (Universe System)  zá```«fƒμdG  á```eƒ¶æªdG{ ̀c  ,iô```ÑμdG

 øe  ∂HÉ°ûàe  è```«°ùf  π«μ°ûàd  ;á```Yƒæàe  á«M  ô```«Z  äÉf qƒμe  Ö```fÉL  ≈dEG  ,É```¡æe

 kÉ©«ªL  √ògh  .á∏°UGƒàe  äÉ```≤∏M  »a  ábÉ£dGh  IOÉªdG  ∫OÉÑJ  øª°†àJ  äÉ```bÓ©dG

 ôgÉ¶ªdG  øe  .…ôgÉ¶dG  º```«¶æàdG  øe  á¡HÉ°ûe  êPÉªf  …ó```ÑJ  áq«M  äÉ```eƒ¶æe
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 øe  äÉjƒà°ùªdG  Ió```jóY  ≈æH  π«μ°ûJ  ≈```dEG  É¡Yhõf  áq«ëdG  äÉ```eƒ¶æª∏d  á```eÉ¡dG

 …ô°ûÑdG  º°ùédG  ¿ qƒμàj  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏©a  ,iôNCG  äÉeƒ¶æe  øª°V  äÉeƒ¶æe

 kÉ©«ªL  √ò```gh  .ÉjÓN  ø```e  è«°ùf  πch  ,è```«°ùf  ø```e  ƒ```°†Y  πch  ,AÉ```°†YCG  ø```e

 »ah  ,ô¨°UCG  AGõ```LCG  øY  IQÉÑY  »```g  `` á q«M  äÉ```eƒ¶æe  hCG  ,á```«M  äÉ```« q°†©àe ``

 äÉeƒ¶æªdG  …ó```ÑJ  ºK  ,™°ShCG  äÉ«q∏c  ø```e  AGõLCG  É¡Ø°UƒH  π```ª©J  ¬JGP  â```bƒdG

 ,áeƒ¶æªdG  äÉjƒà°ùe  ø```«H  äÓcGƒJh  äÉ£HGôJ  ∑Éægh  ,kÉ«ÑJGôJ  kÉ```eÉ¶f  á«ëdG

.É¡à«q∏μH  ¬àÄ«H  ™e  π°UGƒàjh  iƒà°ùe  πc  πYÉØàj  å«ëH

? ¬JÉª#jOGôH  Éeh  »JGòdG  º«¶æàdG  Éªa
 äGQhô```«°ùdG  ø```e  á```ØFÉW  ≈```∏Y  π```ªà°ûj  ¬``` qfEG

 ôgÉ¶e É¡Ø°UƒH iôJ ¿CG É¡d øμªj »àdG ,ôgGƒ¶dGh

 áq«ëdG  áeƒ¶æªdÉa  ,¬°ùØf  »eÉæjódG  CGóÑª∏d  áØ∏àîe

 øe ``  É¡eÉ¶f  q¿CG  »æ©j  …òdG  ôeC’G  ,á«JGP  áeƒ¶æe

 ;áÄ«ÑdG  É¡«∏Y  ¬°VôØJ ’  ``  á```Ø«XƒdGh  á«æÑdG  å```«M

 øe  áæ«©e  áLQO  …ó```ÑJ  á«JGòdG  äÉeƒ¶æªdGh  ,É```¡°ùØf  áeƒ¶æªdG  ¬```î q°SôJ  π```H

 Ö°ùëH  É¡ªéM  â«ÑãJ  ≈dEG  ´õæJ  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ? ∂dP  ∞«c  ,á«dÓ≤à°S’G

 Gògh  ,á«LQÉîdG  äGô```KDƒªdG  ø```Y  á∏≤à°ùe  ,á«∏NGO  (º```«¶æJ)  »``` q°†©J  ÇOÉ```Ñe

 `` ¢ùμ©dG  ≈∏Y ``  »```g  πH  ;É¡àÄ«H  øY  á```dhõ©e  áq«ëdG  äÉ```eƒ¶æªdG  q¿CG  »```æ©j ’

.É¡ª«¶æJ  øq«©j ’  πYÉØàdG  Gòg  øμd  ;kGôªà°ùe  kÓYÉØJ  É¡©e  πYÉØàJ

 kGójóL  kGAƒ°V  »```≤∏J  á«JGòdG  äÉeƒ¶æªdG  √ò```¡d  á«Ñ°ùædG  á```«dÓ≤à°S’G  q¿EG

 ,øeõdG  Ωó```b  áªjó≤dG  ,(Iô```ëdG  IOGQE’G)  á```«Ø°ù∏ØdG  ô```««îàdG  á```dCÉ°ùe  ≈```∏Y

 Ωƒ¡Øe  ÉªgÓc  ájôëdGh  (ô```««°ùàdG)  á«ªàëdG  :äÉeƒ¶æªdG  ô```¶f  á¡Lh  ø```ªa

 Ée  QGó≤ªH  ∂```dòc  ;É¡àÄ«H  øY  π```≤à°ùJ  Ée  QGó≤ªH  Iô```M  á```eƒ¶æªdÉa  .»```Ñ°ùf

 .á«Ä«ÑdG  äGô```KDƒªdÉH  É```¡WÉ°ûf  ø«©àj  π```YÉØàdG  ∫Ó```N  øe  É¡àÄ«H  ≈```∏Y  πμ```àJ

 kÉ≤ah  ``  …OÉªdG  ºdÉ©dG  ¿EG
 `` Iô°UÉ©ªdG  AÉjõ«Ø∏d
 áeƒ¶æe  ¢ù«d
áéJÉf  á«μ«fÉμ«e
á∏°üØæe  AÉ«°TCG  øY
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نظر وجهات 

 ≠∏ÑJh  ,Égó«≤©J  ó```jGõàH  ójGõàJ  Ée  IOÉ```Y  äÉeƒ¶æª∏d  á```«Ñ°ùædG  á```«dÓ≤à°S’Gh

 …òdG  ,¿ƒμdG  Qƒ¡X  ™e  äô¡X  á«dÓ≤à°SG  »gh  ,ájô°ûÑdG  äÉæFÉμdG  »a  É¡LhCG

 øeõdG  ¢û«©j  ¬à∏©L  ácQÉ°ûªdG  √ò```gh  ,¬«a  Iô°TÉÑªdG  ¿É°ùfE’G  á```cQÉ°ûªH  CGó```H

 z kÉ«fƒc  kÉ```æeR{  ±É£ªdG  á```jÉ¡f  »```a  í```Ñ°ü«d  ,(Mythical Time)  …Qƒ```̀£°SC’G

.(Eliade, M. 1969: 72-73)  (Cosmological) Time

 ä’ƒ≤æªdG  Iô```¶f  ™e  kÉ```bhÉ°ùàe  IOGQE’G  á```jôëd  »```Ñ°ùædG  Ωƒ```¡ØªdG  hó```Ñj

 Gƒ©jh  ,zá```dhõ©e  äGP{  Ωƒ```¡Øe  GhRhÉéàj  ¿CG  É```¡YÉÑJCÉH  Ö```«¡J  »àdG  á```«aƒ°üdG

 √òg  ájÉZh  ,¬```«a  π q°UCÉàe  ƒ```g  …òdG  ¿ƒμdG  øe  CGõ```éàj ’  AõL  ¿É```°ùfE’G  q¿CÉ```H

 IôÑîdÉH  ``  êÉeóf’Gh  ,(Ego)  zÉfC’G{  ¢ù«°SÉMCG  øY  ΩÉàdG  »q∏îàdG  »g  ä’ƒ≤æªdG

 q¿CG  hóÑj  ádÉëdG  √òg  π```ãe  Æƒ∏H  ºàj  ¿CG  Éeh  .¿ƒμdG  Gòg  á«q∏c  »```a  ``  á```«aƒ°üdG

 Óa  ¿ƒμdG  â```æc  GPEG  »æqfEG  PEG  ;É```gÉæ©e  ó≤ØJ  zô```««îàdG{  hCG  QÉ```«àN’G  á```dCÉ°ùe

 ájƒØY{  ¿ƒμJ  ±ƒ°S  áaÉc  ¿É°ùfE’G  ∫É©aCGh  ,zá«LQÉN  äGôKDƒe{  óLƒJ  ¿CG  øμªj

 kÉ«Ñ°ùf  ô««îàdG  Ωƒ¡Øe  ¿ƒμj  ``  »dÉàdÉH  ``  kÓãe  á«aƒ°üdG  ô¶f  á¡Lh  øe  .zIôM  ``

 »a  É¡∏ª©à°ùf  »àdG  iôNC’G  º```«gÉØªdG  ôFÉ°S  ¿CÉ°T  ¬fCÉ°T  ,∫É≤j  É```ªc  kGOhó```ëeh

.™bGƒ∏d  »fÓ≤©dG  ÉæØ°Uh

 (Dissipated Structures Theory) zIO qóÑªdG äÉeƒ¶æªdG ájô¶f{ â¨«°U ó≤d

 ôμØªdG  ój  ≈∏Y  ,¬H  ¿É¡à°ùj ’  π«°üØàH  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  ô«NC’G  ™HôdG  ¿ÉqHEG

 q…CG  q¿CG  Iôe  øe  ô```ãcCG  ó qcCG  …òdG  (Ilya Prigogine)  ø```«Lƒ#jô>  É«∏jEG  »```μ«é∏ÑdG

 áÑbÉ©àe  á«æeR  πMGôe  ô```ÑY  øμd  ,áæcÉ°S  ä’ÉM  ƒëf  Qƒ```£àdG  á«fÉμeEÉH  ΩÉ```¶f

 ,(Irreversible)  z¢SÉμ```©fÓd  á∏HÉb  ô«Z  ájƒØY  á```≤jôW{ ̀ H  hCG  ,(»æeR  º```«¶æJ)

 øμªj  ,Iô«NC’G  ádÉëdG  »ah  .zOóÑªdG  hCG  »°TÓàªdG  º«¶æàdG{ ̀ H  ¬« qª°ùj  É```e  ƒgh

 Qƒ£àj  »àdG  á≤FÉØdG  ádÉëdG)  kÉ≤°SÉæJh  áHÉJQ  ôãcCG  ájGóÑdG  »a  íÑ°üj  ¿CG  ΩÉ¶æ∏d

 º«¶æàdG`H  Iô```gÉ¶dG  √òg  ≈ qª°ùJh  ,(¥É```°ùqJ’G  ≈dEG  ≈°VƒØdG  ø```e  ΩÉ¶ædG  É```¡«a

.(Self-Organization)  »JGòdG
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 á«dhC’G  •hô```°ûdG  q¿C’  ;ΩÉ```¶ædG  Gòg  Qƒ£J  ™```bƒJ  kGóHCG  ø```μªj ’  ,π```HÉ≤ªdÉH

 á≤∏©àªdG  äÉ¶MÓªdG  ¢†©H  ó°UQ  ºJ  ó≤d  ? ...IOhóëe  ô«Z  Qƒ£àdG  äÉ```fÉμeEGh

 ,¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Yh ,á«ª∏©dG øjOÉ«ªdG øe ô«ãμdG »a  zIOóÑªdG äÉeƒ¶æªdG{ ̀ H

 á```jƒ∏îdG  É```«Lƒdƒ«ÑdGh  (Chimical Catalyse)  á```jhÉª«μdG  õ```aGƒëdG  π```≤M  »```a

 Éμ«eÉæjOƒeôJ  ±ôW  øe  zìƒàØªdG  §îdG{  »a  ô¡¶à°S  Éªc  .(Cellular Biology)

 ,QGô≤à°SGÓdG  ƒ```ëf  áμFÉ°T  º«gÉØe  ô«ãJ  »àdG  ,¢SÉμ```©fÓd  á∏HÉb  ô«Z  ô```gGƒ¶dG

 »a  É¡≤«Ñ£J  ∫Éée  ™°Sƒà«°S  »àdG  ,(z»ªàëdG  ¢ShÉμdG{  ájô¶f)  Öq∏≤àdGh  ™°SƒàdG

 ø«Lƒ#jôH  º∏μJ  ó≤d  .´ÉªàL’G  º∏Y  hCG  OÉ```°üàb’G  ,äÉ«°VÉjôdG  :iôNCG  ø```jOÉ«e

 Qƒ£à∏d  ΩRÓªdG  ,(Arrow of Time)  zø```eõdG  º¡°S{ ̀ H  ≈YóJ  IôgÉX  OƒLh  ø```Y

 ≈∏Y  á«æÑªdG  ôgGƒ¶∏d  ájQƒ£àdG  áª«≤dG  ``  IócDƒe  IQƒ°üH  ``  øq«Ñj  …òdGh  ,»©«Ñ£dG

.(Aleatory Phenomenons)  áaOÉ°üªdG

 ºμëJ  »àdG  ø«fGƒ≤dG{ ̀ H  óq«≤àªdG  QÉWE’G  RhÉéJ  ø«Lƒ#jô>  áHQÉ≤e  â```dhÉM

 hCG)  AÉjõ«ØdG  »```a  »æeõdG  ó```©ÑdG  ∞«XƒJ  IOÉYEÉH  ∂```dPh  ,z¬```JQhô«°Uh  ¿ƒ```μdG

 ÜÉ£îdG  ≈dEG  ¬æeh  ,»ª∏©dG  ô```μØdG  ≈dEG  ô¶æj  ∞«XƒàdG  Gògh  ,(ø```eõdG  º```¡°S

 ¢†©H  í«ë°üJ{  á«fÉμeEG  ∫ƒ```M  Qhój  íÑ°UCG  ôeC’Éa  ,á«Ø°ù∏a  Iô```¶f  »```FÉjõ«ØdG

 ,»æ«à°ûæjC’Gh  »æ«Jƒ«ædG  ô```μØdG  øY  kÉ°SÉ°SCG  áKhQƒªdG  ,¿ƒμ∏d  zá«ªàëdG  QÉμ```aC’G

 ™e  øμd  ;»fÉ°ùfE’G  π≤©dG  êQÉN  øeR  OƒLh  Iôμa  kÉ≤∏£e  kÉ°†aQ  É°†aQ  ø``` rjò∏dG

 ,ºFGO  QGô≤à°SG’  »a  ô```¡¶j  …òdGh  ,»dÉëdG  ¿ƒμ∏d  zá°†bÉæàªdG  äÉ```¶MÓªdG{

 ƒg ’  ¿ƒμdG{  q¿CG  zócCÉàj{  ø```«Lƒ#jô>  â∏©L  ,øjôªà°ùe  Qƒ£Jh  á«eÉæjO  »```ah

 äôÑàYG  »àdG  zá«FÉjõ«ØdG  ø«fGƒ≤dG{h  ,záaOÉ°üªdG  ≈∏Y  »æÑe  ƒg  ’h  »```ªàëH

 ºdÉY  ≈dEG  kÉ°†jCG  »g  ´õæJ  ,zá«æ«≤j  ``  á«ª∏Y  ø«fGƒb{  ájÉ¨∏d  á∏jƒW  á«æeR  Ióªd

.IQƒ£°SC’Gh  É«Lƒdƒ«ãdG

 Iô```μa  z¢†```bÉæJ{ ̀ °S  ,(Chaos Theory)  ¢ShÉμ```dG  á```jô¶f  Qƒ```£J  q¿CG  É```ªc

 ób  .(Ignorance)  á```aô©eÓdG  π«Ñb  ø```e  ƒg  ø«≤jÓdG  q¿CÉ```H  á∏FÉ≤dG  ø```jÉà°ûæjCG
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 íÑ°üj  Éægh  ,z™bGƒdG  AÉæH{  »a  º¡°ùj  ƒ¡a  »dÉàdÉHh  ;¬q∏c  OƒLƒdG  øeõdG  ≥Ñ°ùj

.z√RÉéfEG  qºJ  kÉæμªe{  ¿É°ùfE’G

 äÉeƒ¶æªdG  q¿CG  »```g  z»JGòdG  º```«¶æàdG{  ¢üFÉ°üN  º```gCG  ø```e  Ió```MGh  q¿EG

 ábÉ£∏d  ôªà°ùe  ∫OÉ```ÑJ  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  É¡«∏Y  q¿EG  PEG  ;zπ```ª©dG  áªFGO{  äGó```Mh

 ∞«XƒJ  øª°†àj  ∫OÉÑàdG  Gògh  .IÉ«ëdG  ó«b  ≈∏Y  ≈≤ÑJ  »μd  É¡àÄ«H  ™e  IOÉ```ªdGh

 ΩÉ¶f{  ≈∏Y  ®É```Øë∏d  äÉfƒμªdG  ¢†```©H  ∫Éª©à°SG  º```K  ,É¡Ø««μJh  á```ª¶æe  ≈```æH

.(Metabolism)  zÜÓ≤à°S’G{ ̀ H  ≈YóJ  á«∏ª©dG  √ògh  ,¬JOÉjR  ≈àMh  ,zá« q°†©àªdG

 áq«ëdG  äÉ```eƒ¶æª∏d  π°UGƒàªdG  •É```°ûæ∏d  iô```NC’G  á```ª¡ªdG  ôgÉ¶ªdG  ø```e

 :kGôªà°ùe  kGó```jóéJ  É¡JGP  O qóéJ  áq«M  á```eƒ¶æe  πμa  ,»JGòdG  Oó```éàdG  IQhô```«°S

 äGQhO  »a  É```gÉjÓN  OóéJh  , kAÉ°†YCGh  kÉ```é°ùfh  k≈æH  Ö```côJh  ,âàØàJ  É```jÓîdG

 ≈∏Y  á« q°†©àªdG  ß```aÉëJ  ,Gòg  ôªà°ùªdG  É```gôq«¨J  øe  ºZôdG  ≈```∏Yh  ,á```∏°UGƒàe

 º#jOGôH  øμd  ,ÉgôjhóJ  OÉ©jh  OóéàJ  É¡JÉf qƒμeh  ,ø««dÉªLE’G  Égô¡¶eh  É¡à«æH

.zkGô≤à°ùe{  ≈≤Ñj  º«¶æàdG

 OóéàdÉH  •ÉÑJQ’G  á≤«Kh  »```gh  ``  »JGòdG  º«¶æà∏d  iôNC’G  ôgÉ¶ªdG  ø```eh

 ™e  ∞q«μàdGh  ∫É```eóf’Gh  »```JGòdG  AÉ```Ø°ûdG  ô```gGƒX  ``  (Self-Renewal)  »```JGòdG

 kÉjõcôe  kGQhO  äÉ```Ñq∏≤àdG  Ö©∏J  äGQhô```«°ùdG  √òg  ™«ªL  »```a  ,á«Ä«ÑdG  äGô``` q«¨àdG

 »àdG  á∏cGƒàªdG  äGôq«¨àªdG  á```¨∏H  ∞ q°UƒJ  ¿CG  á«ëdG  á« q°†©àª∏d  øμªj  PEG  ;á```jÉ¨∏d

 .ôªà°ùªdG  Öq∏≤àdG  øe ádÉM »a áeƒ¶æªdG  ≈≤ÑJ  å«ëH ,áæ«©e OhóM ø«H  ¢SƒæJ

 ádÉM) »gh ,AGƒ°ùdG  ≈∏Y (Homeostasis)  äÉÑãdG  º°SÉH  ±ô©J  ádÉëdG  √òg πãe

 ´õæJ  Ée  π∏N  çóëj  ÉeóæYh  ,á≤FÉa  áfhôe  …óÑj  …òdG  »eÉæjódG  ¿RGƒàdG  øe

 ¥ô£H  ¿ƒμj  ∞q«μàdG  Gògh  ,á«∏°UC’G  áÑq∏≤àªdG  É¡àdÉM  ≈dEG  IOƒ©dG  ≈dEG  áeƒ¶æªdG

 ∞«ØîàdG  ≈dEG  ´õæàa  ,á©LGôdG  (ájò¨àdG  äÉ«dBG  πNóàJ  ºK  ,zπ∏îdG{  ™e  áYƒæàe

.(Feedback)  áfRGƒàªdG  ádÉëdG  øY  ±GôëfG  q…CG  øe
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 ≈∏Y  iôJ  ¿CG  ¿B’G  ≈àM  É¡Ø°Uh  qºJ  »àdG  z»JGòdG  º«¶æàdG{  ôgÉ¶ªd  øμªj

 kÉÑ©°U  áq«ëdG  äÉeƒ¶æªdG  º¡a  π©éj  Éeh  ,zá«JGP  áfÉ«°U  äGQhô«°S{  É¡qfCG  ¢SÉ°SCG

 ;Ö°ùMh  á«eÉæjódG  É¡àdÉM  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈dEG  ´hõ```æH  ∞°üàJ ’  É¡qfCG  ƒg  kÉ```eÉªJ

 » q£îJ  ≈dEG  ,É¡JGP  RhÉéJ  ≈dEG  kÉYhõf  ∂dòc  …óÑJ  ``  ¬```°ùØf  âbƒdG  »a  ``  É```¡ qæμd

 m∫Éμ°TCGh  mIó```jóL  k≈æH  ó«dƒJ  π```LCG  øe  ,kÉbÓN  kÉ«£îJ  É```¡àjOhóëeh  É```gOhóM

 »a  ≈q∏éàj  (Self-Transcendence)  »JGòdG  RhÉéàdG  CGóÑeh  ,º«¶æàdG  øe  IójóL

.(Vidal, C. 1988: 72)  Qƒ£àdGh  ƒªædGh  º∏©àdG  äGQhô«°S

 IóMGh  q’EG  Qƒ£àdG  »a  á«æ pjhQGódG  ájô¶ædG  πãªJ ’  äÉeƒ¶æªdG  ájô¶f  Ö°ùMh

 iôNC’G  Iô¶ædGh  ,Qƒ£àdG  IôgÉX º¡Ød  …Qhô°V ÉªgÓc ,zø«à∏eÉμàe  ø«Jô¶f{  øe

 .ó«≤©à∏d  º¶æe íàØJ  ≈dEG  Oƒ≤j  ,»JGòdG  º«¶æà∏d  kÉjôgƒL kÉ«q∏éJ  ¬Ø°UƒH  Qƒ£àdG  iôJ

 ,äGòdG  RhÉéJh  á```̀«JGòdG  áfÉ«°üdG  ``  á```̀«JGòdG  äÉeƒ¶æª∏d  ¿Ó```̀eÉμàªdG  ¿É```̀YhõædGh

.…Qƒ£àdG  ∞q«μàdG  IôgÉX  »a  º¡°ùj  ÉªgÓch  ,k’ƒ°Uƒe  kÉ«eÉæjO  kÓYÉØJ  ¿ÓYÉØàJ

? ójóL  øe  π≤©dG  º¡a  øμªj  πg
 äÉæFÉμdG  ≈∏Yh  ,≈bQCG  äÉ« q°†©àe  ≈∏Y  á«eƒ¶æªdG  Iô¶ædG  ≥«Ñ£J  πLCG  øe

 »fÉ£jôÑdG  ìôàbG  .π≤©dG  IôgÉX  ™e  πeÉ©àdG  …Qhô°†dG  øe  ,á°UÉîH  ájô°ûÑdG

 (Palo Alto)  zƒàdBG  ƒdÉ>{ á°SQóe ÖMÉ°U ,(Gregory Bateson)  ¿ƒ°ùà«H …Qƒ#jô"

 äÉ« q°†©àªdG  É```¡H  ¢üàîJ  á«eƒ¶æe  Iô```gÉ¶c  zπ≤©dÉH  ∞```jô©àdG{  É```«fQƒØ«dÉμH

.á«LƒdƒμjE’G  äÉeƒ¶æªdGh  äÉ©ªàéªdGh  áq«ëdG

 »μd  É¡«Ñ∏J  ¿CG  äÉeƒ¶æªdG  ≈∏Y  »¨Ñæj  »àdG  ô«jÉ©ªdG  øe  á∏ªL  O qóY  ó```bh

 ,äÉeƒ∏©ªdG  áédÉ©e  øe  ø qμªàJ  ô«jÉ©ªdG  ∂∏J  »Ñ∏J  áeƒ¶æe  πμa  ,π≤©dG  çóëj

 .ïdEG  ...,IôcGòdG  ,º∏©àdG  ,ô«μØàdG  :π≤©dG  ≈```dEG  É¡Ñ°ùæf  áYƒæàe  ôgGƒX  »```ªæJh

 πÑb  CGóÑj  ,ø«©e  ó«≤©àd  á«ªàMh  á```jQhô°V  áé«àf  π≤©dG  q¿CG  ¿ƒ°ùà«H  ô¶f  »```ah

. m≥Jôe  »Ñ°üY  RÉ¡édh  ÆÉeó∏d  πjƒW  âbƒH  äÉ« q°†©àªdG  á«ªæJ
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 ¢ü```FÉ°üîH  á```∏°üdG  á```≤«Kh  É```¡qfCG  ø```«Ñàj  π```≤©∏d  ¿ƒ```°ùà«H  ô```«jÉ©e  q¿EG

 øe  ájôgƒL  á```«°UÉN  π```≤©dG  q¿EÉa  π```©ØdÉHh  ,º```«¶æàdG  á```«JGP  äÉ```eƒ¶æªdG

 :(Fritjof Capra)  GôHÉc  ±ƒéàjôa  ôqÑY  É```ªc  ,áq«ëdG  äÉeƒ¶æªdG  ¢üFÉ°üN

 »g  IÉ«ëdG  â°ù«d  :á«eƒ¶æªdG  ô¶ædG  á¡Lh  øeh  ,zIÉ«ëdG  ôgƒL  ƒg  π≤©dG{

 IÉ«ëdG  øe  qπμa  ,IOÉ```ªdG  ™e  πYÉØàj  kÉfÉ«c  ¢ù«d  π≤©dGh  ,Iƒ```≤dG  hCG  ô```gƒédG

 πãªJ  »àdG  äGQhô«°ùdG  ø```e  á∏ªL  :É¡æ«Y  á«eƒ¶æªdG  ¢UGƒî∏d  qπéJ  π```≤©dGh

 » q°†©àdG  á«eÉæjO  :π```≤©∏d  »Øjô©J  ¿ƒ```μ«°S  Gògh  .»JGòdG  º```«¶æàdG  á```«eÉæjO

.(Capra, F. 1979: 45-46)  .»JGòdG

 ≈∏Y  Ö∏¨à∏d{  ÉæJ’hÉëe  »a  á∏FÉg  áª«b  zπ≤©∏d  ójóédG  Ωƒ¡Øª∏d{  ¿ƒ```μ«°S

 Éª¡qfCÉch  ¿B’G  ó```©H  GhóÑj  ø```d  IOÉªdGh  π≤©dG  ø```e  πch  ,z»```JQÉμjódG  º```«°ù≤àdG

 Éª¡Ø°UƒH  Éª¡«dEG  ô```¶ædG  øμªj  πH  ;ø«àæKG  ø«à∏°üØæe  ø```«àdƒ≤e  ≈dEG  ¿É```«ªàæj

 ÆÉeódGh π≤©dG  ø«H ábÓ©dG ¿B’G íÑ°üJ .É¡°ùØf IôgÉ¶∏d ø«àª°S Oôée ¿Óãªj

 ,»JGòdG »°†©àdG á«eÉæjO ƒg π≤©dG :ìƒ°VƒdG ΩÉªJ áë°VGh `` ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ̀ `

.á«eÉæjódG  √òg  É¡dÓN  øe  ò qØæJ  »àdG  á«Lƒdƒ«ÑdG  á«æÑdG  ƒg  ÆÉeódGh

 í∏£°üe  ∞«XƒJ  Ö```éj  ,É¡«∏Y  í∏£°üªdG  á```¨∏dG  ≈dEG  ÜôbCG  ≈```≤Ñf  »```μdh

 ƒgh ̀ `  (Mentation)  π``` q≤©àdG  ∞ qXƒfh  ,»bGôdG  ó«≤©àdG  äGP  äÉ```ª«¶æà∏d  zπ```≤Y{

 ≈∏Y  »JGòdG  º```«¶æàdG  á«eÉæjO  ∞«°Uƒàd  ``  z»```∏≤©dG  •É°ûædG{  »```æ©j  í```∏£°üe

 áWôîæe  (ïdEG  ,ƒ°†Y  ,è```«°ùf  ,á«∏N)  áq«M  áeƒ¶æe  πc  q¿EG  .≈```fOCG  äÉ```jƒà°ùe

 …òdG)  »∏NGódG  ºdÉ©dGh  zá«bGôdG  äÉª«¶æàdG{  »a ``  É¡ qæμd  ;π≤©àdG  IQhô«°S  »a

 ôμØdGh  á```«YGƒdG  Iô```ÑîdGh  »JGòdG  »```YƒdG  ≈```∏Y  πªà°ûJ  `` (π```≤©dG  ¬```H  õ``` q«ªàj

 áÄ«g  ≈∏Y  óLƒJ  ¢ü```FÉ°üîdG  √òg  á```«ÑdÉZh  .ïdEG  ájõeôdG  á```¨∏dGh  …Qƒ```°üàdG

.ájô°ûÑdG  äÉæFÉμdG  »a  É¡ëàØJ  êhCG  ≠∏ÑJ  É¡ qæμd  ;äÉfGƒ«ëdG  ∞∏àîe  »a  á«FGóH

 ∞°üf  øe  ôãcCG  òæe  Ωƒ∏©dG  ≈∏Y  âæª«g  z»©«Ñ£dG  AÉØ£°U’G{  Iô```μa  q¿EG
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 :É¡∏jóÑc  Ió```jóL  iDhQ  ìô£J  »```JGòdG  ΩÉ¶àf’G  Ωƒ```∏Y  q¿EÉa  ,∂dP  ™```eh  ,¿ô```b

 ÖfÉédG  ôª°†j  q’CG  Öéj  ,É¡ªFGƒb  äÉfGƒ«ëdG  Ö°ùcCG  …òdG  ,»©«Ñ£dG  º```∏bCÉàdÉa

 áYƒªéªc  IóMGƒdG  πª©J ’  ,Ég qƒªfh  á```« q°†©àªdG  É«Lƒdƒjõ«a  á«MÉf  øe  º```gC’G

.¢ùfÉéàe  qπμc  πH  ;äÉØ°üdG  øe

 øe  kÉbÓ£fG  º¡Øoj  ¿CG  ø```μªj ’  õjÉªàe  ô«Z  ø«æL  »a  ƒ```°†Y  ™```°Vƒe  q¿EG

 áé«àæc  ``  ¢ù```μ©dG  ≈∏Y  ``  ¬```ª¡a  Öéj  πH  ; kÓ```Ñ≤à°ùe  ¬«dEG  ∫hDƒ```«°S  É```e  ô```jó≤J

 á£≤f  qπc  »a  óLƒj  Ée  qπμd  kÉ«∏NGO  ∫OÉÑàªdG  ∞jô©àdGh  ádOÉÑàªdG  á«dÓ≤à°SÓd

 •ÉªfC’Gh  ∫Éμ°TC’G  Qƒ```¡X  ájDhQ  kGô«ãc  ∂```dP  ¬Ñ°ûjh  πH  ,á« q°†©àªdG  •É```≤f  ø```e

 kÓãe  ™bGƒ≤∏d  á∏«ªédGh  Ió```≤©ªdG  ∫Éμ°TC’G  ¿EÉa  ¢SÉ°SC’G  Gòg  ≈∏Yh  .É```¡dÉ≤àfGh

 ó¡édG  CGóÑe{  óªà©j  …òdG  »FÉæÑdG  qƒªædG  øe  âHÉK  §ªæd  ád qóÑàe  èFÉàæc  ô q°ùØJ

 øe  ’h  Öjôb  øe ’ ``  ≥q∏©àj ’  áØ∏àîªdG  ∫Éμ°TC’G  »a  ´ qƒæàdG  Gòg  q¿CGh  ,zπbC’G

.á©«Ñ£dG  ™e  º∏bCÉàdG  ≈àM  hCG  zAÉØ£°U’G{  ≈Yóoj  ÉªH  `` ó«©H

 á«é¡æªd  kGôjÉ¨e  Éª¡a  ìô£J  »àdG  ,»JGòdG  ΩÉ```¶àf’G  á«dBG  ¢ü«î∏J  ø```μªjh

 ∑ƒ∏°S  ƒg  »JGòdG  ΩÉ¶àf’G  :»∏j  Éªc  ,É¡d  ¿É```°ùfE’G  »Yhh  á©«Ñ£dG  ™e  π```eÉ©àdG

 ô¶f  á¡Lh  øe  QhôªdÉH  zá«JGP  IóMGh{  ∞°Uh  øμªjh  .á«JGòdG  äGóMGƒ∏d  õq«ªe

 ,á«JGò∏d  ó«cCÉàch  á```© qbƒàe  ô«Z  I qóéc  ô¡¶j  …òdG  »```∏NGódG  ºZÉæàdÉH  êhGõ```àdG

 ≈æH  »a  q»ëdG  ºdÉ©dG  º«¶æJ  q¿EG  .ΩÉ```¶àf’G  á«JGP  IóMGƒd  ∑ƒ∏°ùc  ,QÉ```°üàNÉHh

 …ô°ûÑdG  º«¶æàdG  »a  .π≤©∏d  äÉjƒà°ùe  ∂dòc óLƒJ  ¬qfCG  »æ©J  äÉjƒà°ùªdG  IójóY

 πªà°ûJ  ,z»HÓ≤à°S’G  π q≤©àdG{  øe  áYƒæàe  äÉjƒà°ùe  áªK  ``  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈```∏Y  ``

 ƒg  …òdG  ,ÆÉeó∏d  »Ñ°ü©dG  π≤©àdG  ∑Éæg  ºK  ;AÉ°†YC’Gh  è```°ùædGh  ÉjÓîdG  ≈```∏Y

 á«q∏ch  .»fÉ°ùfE’G  Qƒ```£àdG  πMGôe  ∞```∏àîe  πHÉ≤J  IójóY  äÉjƒà°ùe  ø```Y  IQÉ```ÑY

 »ah  .¢ùØædG  hCG  …ô°ûÑdG  øgòdG  ¬« qª°ùf  ¿CG  »```d  øμªj  Ée  ∞dDƒJ  äÓ≤©àdG  √ò```g

 äÉeƒ¶æª∏d  ™°ShC’G  ∫ƒ≤©dG  »a ájOôØdG  ∫ƒ≤©dG  π°UCÉàJ  á©«Ñ£∏d  »ÑJGôàdG  ΩÉ¶ædG

 ,á«ÑcƒμdG  á```«∏≤©dG  äÉeƒ¶æªdG  »```a  êQóæJ  √ò```gh  ,á```«LƒdƒμjE’Gh  á```«YÉªàL’G
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 QÉWE’G  q¿EG  .»fƒμdG  hCG  »q∏μdG  π≤©dG  øe  ´ƒ```f  »a  ∑QÉ°ûJ  ¿CG  Öéj  ÉgQhóH  »```àdG

 ``  ∫Éμ°TC’G øe πμ°T q…CÉH  ``  ô°üëæJ ’ zIójóédG á«eƒ¶æªdG áHQÉ≤ª∏d{ »eƒ¡ØªdG

 √òg »a  á«gƒdC’Éa  :ájó«∏≤àdG  ˆG  Iôμa  ø«Hh  »fƒμdG  π≤©dG  Gòg ø«H  §HôdG  »a

 ;á«°üî°T  IQƒ°U  áqjCG  »a  ≈q∏éàJ  ’h  ,≈ãfCG  ’h  kGôcP  â```°ù«d  ``  ™Ñ£dÉH  ``  Iô```¶ædG

.√ô°SCÉH  z¢Sƒª°Sƒc{ ̀ ∏d  º«¶æàdGh  á«JGòdG  á«eÉæjódG  øe  πbCG ’  πãªJ  πH

 ó«©ÑH  ≈£îàJ  É¡qfCG  ≈æ©ªH  ,á«LƒdƒμjEG  á```jDhQ  ™bGƒ∏d  zIójóédG  á```jDhôdG{  q¿EG

 ’  ,åjóëdG  º∏©dG  ó«jCÉJ  ≈≤∏J  »```gh  ,áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH  á«fB’G  äÉ```eÉªàg’G

 ≈ q£îàj  ™bGƒ∏d  ∑GQOEG  »a  QòéàJ  É¡ qæμd  ;zójóédG  »eƒ¶æªdG  Üôà≤ªdG{  É```ª«°S

 Iójó©dG  É¡JÉ«q∏éJ  πcGƒàdh  ,πμc  IÉ«ëdG  IóMƒ`d  »Ø°ûc  »Yh  ≈dEG  »ª∏©dG  QÉWE’G

 É¡Ø°UƒH  á```«fÉ°ùfE’G  ìhôdG  Ωƒ```¡Øe  º¡Øj  É```eóæYh  .É```¡dƒëJh  É```gôq«¨J  äGQhOh

 íÑ°üj  ,πμc  ¿ƒμdÉH  kÉ£ÑJôe  ÉgÉ°†à≤ªH  ¬°ùØæH  OôØdG  ô©°ûj  »àdG  »YƒdG  á«Ø«c

 Iôμa  q¿EÉa  ,π©ØdÉHh  .RÉ```«àeÉH  »MhQ  »Yh  »LƒdƒμjE’G  »YƒdG  q¿CG  í°VGƒdG  ø```e

 ,á«æ«JÓdG  ‹ø```jO›  áª∏c  »a  É¡æY  ôqÑ©e  ¢Sƒ```ª°SƒμdÉH  kÉ£ÑJôe  ¬```Ø°UƒH  Oô```ØdG

 »a  ∂dòc  »g  Éª∏ãe  ,Iƒ≤H  §```HôdG  »æ©j  …òdG  (Religare)  π©a  ø```e  á```≤à°ûªdG

 á«Hô©dG  ‹IÓ°U›  áª∏ch  ,OÉëqJ’G  »æ©J  »àdG  á«àjôμ°ùæ°ùdG  (Yoga)  zÉ"ƒj{  áª∏c

.á∏°üdG  ≈æ©e  ≈∏Y  …ƒ£æJ  »àdG

 øe  ójó©dG  ™e  á```bhÉ°ùàe  ™bGƒ∏d  zIójóédG  á```jDhôdG{  q¿CG  hôZ ’  ,Éæg  ø```e

 ô°üëæJ ’  ±ƒ°üàdGh  º∏©dG  ø«H  äÉjRGƒàªdGh  ,á«aƒ°üdG  ä’ƒ≤æªdG  »a  QÉμaC’G

 ∫É£àd  πãªdÉH  kGQôÑe  kÉ©«°SƒJ  ¿B’G  É¡©«°SƒJ  øμªj  πH  ;Iô°UÉ©ªdG  AÉ```jõ«ØdG  »a

 kGQGôμJh  kGQGôe  ¿GRô```ÑJ  ¿Éà«°SÉ°SCG  ¿Éàª°S  ∂dÉæg  PEG  ;á```«eƒ¶æªdG  É```«Lƒdƒ«ÑdG

 kGQôμàe  kGójó°ûJ  É¡«∏Y  ó```jó°ûàdG  ºàjh  ,á«ëdG  ô«Zh  á«ëdG  IOÉªdG  á```°SGQO  ø```e

 á©«ÑWh  ,áaÉc  äGôgÉ¶dG  ø«H  »```q∏μdG  πcGƒàdGh  §HGôàdG  :á«aƒ°üdG  º«dÉ©J  »```a

 »a  QÉμaC’G  ø```e  kGOóY  ∂```dòc  óéæd  ÉæqfEGh  .É```¡ª«ª°U  »```a  á```«eÉæjódG  ™```bGƒdG

 ≈∏Y  ó©H  …ƒ£æJ ’  hCG  ,Iô°UÉ©ªdG  AÉjõ«ØdG  ≈dEG  kÉJÉàe  πbCG  á«aƒ°üdG  ä’ƒ≤æªdG
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والفلسفة العلم 

 äÉ«°†©àªdG  ≈dEG  á«eƒ¶æªdG  Iô¶ædG  »```a  ájQƒëe  É¡ qæμd  ;É¡«dEG  áÑ°ùædÉH  iõ```¨e

 ,ä’ƒ≤æªdG  øe  ójó©dG  »a  kGRQÉH  kGQhO  »ÑJGôªdG  ΩÉ```¶ædG  Ωƒ¡Øe  Ö©∏j  .á``` q«ëdG

 äÉjƒà°ùe  Iôμa  ≈∏Y  Ωƒ¡ØªdG  Gòg  …ƒ£æj  ,åjóëdG  º∏©dG  »a  ôeC’G  ƒg  Éªμa

 É¡°†©H  πcGƒàjh  k’OÉÑàe  kÓ```YÉØJ  πYÉØàJh  Égó«≤©J  »a  ∞∏àîJ  ,™bGƒ∏d  Ió```jóY

 »àdG  ,π≤©dG  äÉjƒà°ùe  ``  á°UÉN  áØ°üH  ``  øª°†àJ  äÉjƒà°ùªdG  √ògh  .¢†©H  ≈∏Y

 ™eh  .(Cosmic Consciousness)  »fƒ`μdG  »Yƒ∏d  áØ∏àîe  äÉ«q∏éJ  É¡Ø°UƒH  iôJ

 É¡qfEÉa  ,ô°UÉ©ªdG  º∏©dG  QÉWEG  ô«ãμH  ≈£îàJ  »YƒdG  ≈dEG  á«aƒ°üdG  äGô```¶ædG  q¿CG

 ™e  á°VQÉ©àe  ``  ∫GƒMC’G  øe  ∫ÉM  q…CÉH  ’h  ``  â°ù«d

 .IOÉªdGh  π≤©dG  øY  áãjóëdG  á«eƒ¶æªdG  º«gÉØªdG

 IOGQE’G  Ωƒ```¡Øe  ≈```∏Y  á```∏KÉªe  äGQÉ```ÑàYG  í```°üJh

 äGô¶ædG  ™e ΩÉé°ùf’G  ΩÉªJ  ºé°ùæj  …òdG  ,IôëdG

 á«Ñ°ùædG  á«dÓ≤à°S’G  ≈```dEG  §Hôj  ÉeóæY  á«aƒ°üdG

 IQhô«°ùdG  º```«gÉØe  q¿CG  Éªc  .á```«JGòdG  äÉ```eƒ¶æª∏d

 ájQƒëªdG  ójó°T  kGQhO  Ö©∏J  »àdG  ,Ö∏≤àdGh  ôq«¨àdGh

 ä’ƒ≤æªdG  »a  É¡«∏Y  Oó```°ûj  ,á«ëdG  äÉ«°†©àªdG  ≈```dEG  á«eƒ¶æªdG  Iô¶ædG  »```a

 ¢SÉ°SCÉc  äÉÑq∏≤àdG  IôμØa  ,(Taoism)  ájhÉ£dG  »a  Éª«°S  ’  ,á«bô°ûdG  á```«aƒ°üdG

 øe  IóMGh  »```g  ô°UÉ©ªdG  º```∏©dG  »a  ø«Lƒ#jô>  É```«∏jEG  É¡ØXh  »```àdG  ,ΩÉ```¶æ∏d

 GhôbCG  ájhÉ£dG  AÉ```ªμM  q¿C’h  .á```aÉc  ájhÉ£dG  ¢Uƒ°üædG  »```a  iô```ÑμdG  äÉ```ª«ãdG

 ∫ƒ«ªdG  ≈∏Y  ∂dòc  GhOó°T  ó≤a  »ëdG  º```dÉ©∏d  ºgOÉ°UQCG  »a  äÉÑ∏≤àdG  á```«ªgCÉH

.IÉ«ëdG  ôgÉ¶e  øe  …ôgƒL  ô¡¶e  É¡qfCG  hóÑj  »àdG  ``  á∏ qªμªdG  øμd  ``  á°ùcÉ©ªdG

 ≈∏Y  …ƒ£æj  …ò```dG  ∫ƒ≤æªdG  »g  `` á```«bô°ûdG  ä’ƒ≤æªdG  ø```«H ``  á```jhÉ£dGh

 ôgÉ¶e  ø«H  ∫OÉ```ÑàªdG  πcGƒàdG  øμd  ;á```MGô°U  á«LƒdƒμjE’G  äGQƒ```¶æªdG  ô```ãcCG

 »a  Éª¡«∏Y  O qó°ûe  ¬JÉ£HGôàd  (Non-Linear)  á```«£NÓdG  á©«Ñ£dGh  áaÉc  ™```bGƒdG

 Ωƒ¡Øe  ¿Éæ£ÑJ  ¿Éàq∏dG  É```ªg  ¿ÉJôμØdG  ¿ÉJÉg  .»bô°ûdG  ±ƒ```°üàdG  ¥ôW  ô```FÉ°S

 IójóédG  ájDhôdG  ¿EG
 ,á«LƒdƒμjEG  ájDhQ ™aGó∏d
 ≈£îàJ  É¡fCG  ≈æ©ªH
 á«JB’G äÉeÉªàg’G ó«©ÑH
áÄ«ÑdG  ≈∏Y  ®ÉØëdÉH
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نظر وجهات 

 á«YÉªàL’G  äÉjƒ£æªdG  »a  É qeCG  ,∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  …óæ¡dG  (Karma)  zÉ```eQÉc{

 ≈∏Y  ¢ù«d  ,èFÉàædG  øe  ó```jó©dG  ≈∏Y  IÉ«ëdG  ≈dEG  á«eƒ¶æªdG  Iô```¶ædG  …ƒ```£æàa

 øe  É¡d  óH ’  PEG  . kÉ°†jCG  á«eƒ«dG  á°û«©ªdGh  ™ªàéªdG  ≈∏Y  øμdh  ;Ö°ùMh  º```∏©dG

 áÄ«ÑdG  ™e  ÉæàbÓY  »ah  ,¢VôªdGh  áë°üdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  ÉæbôW  »a  ôKDƒJ  ¿CG

 äCGóH  kÉ©«ªL  äGô««¨àdG  √ògh  .á«°SÉ«°ùdG  ÉfÉæH  øe  ójó©dG  ôq«¨J  ¿CGh  ,á«©«Ñ£dG

 Ée  âbh  »a  çóëj  ±ƒ°S  kÉÄ«°T  â°ù«d  á```«ª#jOGôÑdG  á∏≤ædÉa  : kÓ°UCG  çhó```ëdÉH

.¿B’G  çóëJ  »g  πH  ;πÑ≤à°ùªdG  øe

 º#jOGôH{ ̀ H  º°ùqàj  äÉaÉ≤ãdG  Qƒ£J  q¿CG  ≈```dEG  áaÉ≤ãdG  ƒNQDƒe  QÉ°TCG  Ée  kGô```«ãc

 ô«°üJ  ø«M  •É```£ëf’G  çóëjh  ,...∫GhR  ,•É```£ëfG  ,êhCG  ,Oƒ```©°U  :zº```¶àæe

 √òg hCG  ,»YÉªàL’G  É¡ª«¶æJ  ,ÉgQÉμaCG  ,É¡JÉ«LƒdƒæμJ  »a OƒªédG  øe Ée  áaÉ≤K

 IQÉ°ùîdG  √ògh  .Iôq«¨àªdG  •hô°ûdG  …óëJ á¡LGƒe øY zõé©J{  å«ëH  ,á©ªàée

 ôéØJ{  ≈dEG  ádÉëe ’  Oƒ≤J  ,ºZÉæàdG  »a  áeÉY  IQÉ°ùN  ™e  ≥aGôàJ  áfhôªdG  »```a

.zø««YÉªàL’G  ´ qó°üàdGh  ±ÓîdG

 »aÉ≤ãdG  QÉ```«àdG  ôéëàj  Éªæ«H  ,√ò```g  πq∏ëàdGh  •É```£ëf’G  IQhô```«°S  ¿É``` qHEGh

 ô¡¶J  ,zIóeÉédG{  ∑ƒ```∏°ùdG  êPÉªæHh  zá```àHÉãdG  QÉμaC’G{ ̀ H  ¬ãÑ°ûJ  ô```ÑY  ¢ù```«FôdG

 ≈dEG  á```ªjó≤dG  ô```°UÉæ©dG  ø```e  kÉ```ÑfÉL  ∫ qƒ```ëJh  ìô```°ùªdG  ≈```∏Y  á```YóÑe  äÉ```«∏bCG

 .IóYÉ°üdG  zIó```jóédG  áaÉ≤ãdG{  »```g  íÑ°üJ  ¿CG  å```Ñ∏J ’  ,zIó```jóL{  äÉ```æjƒμJ

 ¿CG  á£ëæªdG  áaÉ≤ãdG  ¢†aôJ  ∫ qƒ```ëàdG  …ôéj  ø«M  »```ah  .(Ibidem,: p.p. 47-48)

 äÉ°ù q°SDƒªdG  ¢†aôJ ∂dòc ,zá«dÉÑdG  ÉgQÉμaCÉH  ôÑcCÉa  ôÑcCG  OƒªéH áãÑ°ûàe{ ,ôq«¨àJ

 É¡ qæμd  ;IójóédG  á«aÉ≤ãdG  iƒ≤∏d  zIóFÉ≤dG  ÉgQGhOCG  º«∏°ùJ{  IóFÉ°ùdG  á```«YÉªàL’G

 IóYÉ°üdG  áaÉ≤ãdG  π°UGƒJ  Éªæ«H  ;ádÉëe ’  É¡∏∏ëJh  É¡WÉ£ëfG  »a  »°†ªJ  ±ƒ°S

 ±É£©f’G  á£≤f  ÜGô```àbG  ™eh  .óFÉ≤dG  ÉgQhóH  ∫BÉ```ªdG  »a  ™∏£°†Jh  ,É```gOƒ©°U

 á«°SÉ«°S  äÉWÉ°ûæd  øμªj ’  ´É°ùJ’G  Gò¡H  ájQƒK  äGô««¨J  q¿CÉH  ÉæcGQOEG  Éæd  ôaƒj

.πÑ≤à°ùªdG  πLCG  øe  iƒbC’G  Éæ∏eCG  É¡∏bô©j  ¿CG  ióªdG  áÑjôb
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 ô¶f  IOÉYEG  ≈dEG  áãjóëdG  AÉjõ«ØdG  äÉaÉ°ûàcG  â```©aO  äÉ≤∏£æªdG  √òg  ø```e

 áæμªe  äÉbÓY  øY  åëÑ∏d  äó```¡eh  ,...øeõdGh  IOÉªdG  »eƒ¡Øe  »```a  á``` qjQòL

 .á«Hô¨dG  áaÉ≤ã∏d  áq«MhôdGh  á«bÓNC’G  äÉeRC’G  πX  »```a  ,±qƒ°üàdGh  º∏©dG  ø«H

 z¢ü«∏≤J{ ̀ d  Iô```μÑe  ádhÉëe  zAÉjõ«ØdG  hÉ```W{  ¬HÉàc  »a  Gô>Éc  ±ƒ```éàjôa  Ω qó```b

.(á«bô°ûdG)  á«aƒ°üdG  áØ°ù∏ØdGh  (»Hô¨dG)  »ª∏©dG  ôμØdG  ø«H  Iƒ¡dG

 »cô«eC’G  AÉ```jõ«ØdG  ºdÉY  q¢```ùMCG  ¿ƒμdG  ácôëd  á```≤«ªY  π qeCÉJ  á```¶ëd  »```a

 AÉjõ«ØdG  q¿CGh  ,ábÓªY  á```«fƒc  á°übQ  iƒ°S  ¢ù«d  »LQÉîdG  AÉ```°†ØdG  q¿CG  Gô```>Éc

 øjôªJ  Oôée  ôeC’G  Gó```H  ≈dhC’G  á∏gƒ∏d  .»bô°ûdG  ±ƒ°üà∏d  ô```NB’G  ¬LƒdG  »```g

 Éeó©H  øμd  ;á```«ª∏©dG  á≤«≤ëdG  ≈```dEG  ¬æe  »aƒ°üdG  í```£°ûdG  ≈dEG  Üô```bCG  …ô```μa

 q¿CG  ∞°ûàcG  ,ájôFGódG  á°übôdG  õ¨dh  á«aƒ°üdG  áØ°ù∏ØdG  IAGôb  »a  Gô>Éc  ≥``` qª©J

 q¿EG  .á«aƒ°üdG  á≤«≤ë∏d  á```«∏eCÉàdG  IôÑî∏d  IBGôe  ƒg  »∏«∏ëàdG  »fÓ≤©dG  ô```«μØàdG

 ;º¡°†©H  ó≤à©j  ¿Éc  Éªc  á```àgÉH  Iôμa  â°ù«d  ±ƒ°üàdGh  AÉjõ«ØdG  ø«H  á```∏°üdG

.Iô«ãc  á«ª∏Y  RÉ¨dC’  z qπM{  »g  πH

 ,zájQƒcòdG{  ∞```bGƒªdGh  º«≤dG  â∏ q°†a  á```«Hô¨dG  áaÉ≤ãdG  q¿CG  Gô```>Éc  í``` q°Vƒj

 ≈∏Y  äGòdG  ó«cƒJ  ∂```dòc  â∏ q°†ah  ,zájƒãfC’G{  hCG  á```∏ qªμªdG  É```gôFÉ¶f  â```∏ªgCGh

 áªμëdG  ≈∏Y  á```«∏≤©dG  áaô©ªdGh  ,Ö```«côàdG  ≈∏Y  π```«∏ëàdGh  ,êÉeóf’G  ÜÉ```°ùM

 »aƒ°üdG  ôμØ∏d  kÉaÓN  ,¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ¢ùaÉæàdGh  ,øjódG  ≈∏Y  º∏©dGh  ,á```«°SóëdG

 Iò∏dG  ,í```Ñ≤dGh  ∫É```ªédG)  OGó```°VC’G  AGQh  É```e  ≈dEG  Qƒ```Ñ©dG  ≈```∏Y  Ωƒ```≤j  …ò```dG

 áeRCG  ≈dEG  á«Hô¨dG  áaÉ≤ãdG  π°UhCG  É```e  ,(äƒªdGh  IÉ«ëdG  ,ô°ûdGh  ô«îdG  ,º```dC’Gh

.á°†gÉæªdG  á«YÉªàL’G  äÉcôëdG  øe  á∏°ù∏°S  kÉ```≤M’  RôaCGh  ,á«MhQh  á```«bÓNCG

 ¿RGƒàdG  IOÉYEG  ádhÉëe »a  ±ƒ°üàdGh  áÄ«ÑdG  º∏©H  ójGõàªdG  ΩÉªàg’G  qÖ°üj  ’CG  

? ájô°ûÑdG  á©«Ñ£∏d  …ƒãfC’Gh  …QƒcòdG  ø«ÑfÉédG  ø«H

 »a  á«ªdÉ©dG  ájDhôdG  ø```«H  z≥«ª©dG  ºZÉæàdG  »```Yh{  ¿EÉa  ≥∏£æªdG  Gòg  ø```e
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 øe  kÉ«°SÉ°SCG  G kAõ```L  Ωƒ«dG  hóÑj  »bô°ûdG  ±ƒ°üàdG  iDhQh  Iô```°UÉ©ªdG  AÉ```jõ«ØdG

 AÉjõ«ØdG  èFÉàf  ∞```°ùæJ  ™bGƒ∏d  IójóL  ájDhQ  ≈dEG  Oƒ```≤«°S  ,πeÉ°T  »aÉ≤K  ∫ qƒ```ëJ

 q¿CG  øe  ºZôdG  ≈```∏Yh  .AÉª∏©dG  ΩÉeCG  ø«Ø∏àîe  ø```jQÉ°ùe  âëàa  »```àdG  á```ãjóëdG

 ô«eóà∏d  Ió``` q≤©e  πFÉ°Sh  ôjƒ£J  ™```e  ¿ƒØ≤j  AÉjõ«ØdG  AÉ```ª∏Y  øe  kGô```«Ñc  kGOó```Y

 º«≤dG  á∏î∏îd  »aÉ°VEG  ó¡L  ≈dEG  êÉàëj  GPƒH  ≥jôW  ≈∏Y  ¿ÉgôdG  q¿EÉa  ,πeÉ°ûdG

.¥ÓNC’G  »aÉéJ  »àdG  áeQÉ°üdG  á«ª∏©dG

 ábÓ©dG  ôÑ°S  »a  á«bô°ûdG  áØ°ù∏ØdG  ≥jôWh  AÉjõ«ØdG  ≥jôW  ø«H  §Hôjh

 »Ø°ù∏ØdG  çGô```àdG  »a  á«°SÉ°SC’G  QÉμ```aC’Gh  áãjóëdG  AÉjõ«ØdG  º```«gÉØe  ø```«H

 ¢SÉ°SCG  É```ª¡Ø°UƒH  ``  á«Ñ°ùædGh  º```μdG  ÉàHQÉ≤ªa  ,≈```°übC’G  ¥ô```°û∏d  »```æjódGh

 Iô¶f  ™e  ô«Ñc  óM  ≈```dEG  ¿ƒμ∏d  Éª¡àjDhQ  »a  z¿É«≤à∏J{  ``  á```ãjóëdG  AÉ```jõ«ØdG

 ï«°ûdG  á«aƒ°üH  kGQhô```e  ,...¿ƒ```μdG  ≈dEG  …hÉ```£dG  hCG  …Pƒ```ÑdG  hCG  »```°Shóæ¡dG

 á«°SÉ°SC’G IóMƒdG ócDƒJ É¡æjÉÑJ ≈∏Y äÉØ°ù∏ØdG √òg q¿EG PEG ;»HôY øHG ôÑcC’G

 É¡£HGôJh  AÉ«°TC’G  IóMh  »Yh{  :É¡ª«dÉ©àd  ájõcôªdG  áª°ùdG  »g  »àdG  ¿ƒ```μ∏d

 z»≤à∏J{  Gòμg .z≥∏£ªdG  ™bGƒdG  »a  »gÉªà∏d  äGòdG  Ωƒ¡Øe RhÉéJh  ,∫OÉÑàªdG

 ºZÉæàJ  PEG  ;ºdÉ©dG  Q qƒ°üJ  »a  á«aƒ°üdG  áØ°ù∏ØdÉH  áãjóëdG  AÉjõ«ØdG  äÉjô¶f

 πãe  ``  å```jóëdG  »FÉjõ«ØdG  .á```«MhôdG  ±Gó```gC’G  ™```e  á```«ª∏©dG  äÉ```aÉ°ûàc’G

 ,á£HGôàªdG  äÉf qƒμªdG  øe  áeƒ¶æe  ºdÉ©dG  iôj  QÉ°U  ``  »bô°ûdG  ±ƒ```°üàªdG

 √òg  øe  CGõéàj ’  AõL  ÖbGôªdG  q¿CG  kÉ```ª∏Y  ,ácôëdG  áªFGódGh  ,á```∏YÉØàªdGh

 ±É°ûàcG  ó```«©«°S  Ió≤©ªdG  ¬```JÉ«dBG  πμH  ô```°UÉ©ªdG  º```∏©dG  q¿CÉch  .á```eƒ¶æªdG

 ¿CG  ø««FÉjõ«ØdG  ≈∏Y  πg  :∫CÉ°ùj  q¿CG  π```Ñb  Gô>Éc  ßMÓj  ,á```̀ªjó≤dG  á```̀ªμëdG

? πeCÉàdG  »a  GhDhóÑjh  (...)  »ª∏©dG  Üƒ∏°SC’G  øY  Gƒq∏îàj

 …Qhô°V  É```ªgÓμa  ,z¢Só```ëdÉH  π≤©dG  êõ```e{  ƒg  É```æg  ºdÉ©dG  π```¨°ûj  É```e

 πYÉØàdG  ƒg  Ωƒ```«dG  ¬«dEG  êÉàëf  Ée  :ôNBG  ≈```æ©ªH  ;ºdÉ©∏d  πªcCG  º```¡a  πLCG  ø```e

.»ª∏©dG  π«∏ëàdGh  »aƒ°üdG  ¢SóëdG  ø«H  »μ«eÉæjódG
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 Éª¡JÉ¶MÓe  ¿ƒ```c  ≈∏Y  z¿É«≤à∏J{  ±qƒ```°üàªdGh  »FÉjõ«ØdG  »```à≤jôW  π```©d

 óéf  Iô°UÉ©ªdG  AÉjõ«ØdG  »a  .ájOÉ©dG  ¢SGƒë∏d  áMÉàe  ô«Z  øjOÉ«e  »a  çóëJ

 (±ƒ°üàdG)  AÉjõ«aÉà«ªdG  »```a  É qeCG  ,z…QòdG  ¿hO  É```eh  …QòdG  ºdÉ©dG{  ø```jOÉ«e

.¢SGƒëdG  ºdÉY  RhÉéJ  ¬«a  ºàj  …òdG  »YƒdG  øe  ájOÉ©dG  ô«Z  ä’ÉëdG  »¡a

 zAÉjõ«ØdG  hÉ```W{ ̀ d  ≈```dhC’G  á```©Ñ£dG  Qhó°U  ø```e  ó≤Y  ∞```°üfh  ó```≤Y  ó```©H

 ,(¢SóëdG  ≥jôW  øe  ó«dÉ≤à∏d  áeQÉ°üdG  óYGƒ≤dG  øe  Qôëà∏d  á≤jôW  ájhÉ£dG)

 πg  : kÓãe  óéf  á∏Ä°SC’G  √ò```g  øeh  ,IójóL  ä’Éμ°TEG  Gô>Éc  ±ƒ```éàjôa  ìô```£j

 ≈∏Y  hCG  ,AÉjõ«aÉà«ªdGh  AÉ```jõ«ØdG  ø«H  zäÉ```jRGƒàdG{  ¢Uƒ°üîH  ÉæàjDhQ  â```≤ q≤ëJ

? á©FÉ°T  áaô©e  äQÉ°U  πg  πbC’G

 áª°SÉM  áé«àæc  ;z¢SÉ°ùëdG  ôJƒdG{  ≈```∏Y  kÉHô°V  qó©j  ,zAÉjõ«ØdG  hÉW{  qπ```©d

 ¬«dEG  ô¶æJ  á«Hô¨dG  áaÉ≤ãdG  âfÉc  ÉªdÉ£d  ,±qƒ°üàdG  ≈æ©e  ≈dEG  Iô¶ædG  ôq«¨J  »a

 á°VôàØe  äGRÉée  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«aƒ°üdG  áHôéàdG  øμd  ;z kÉ°†eÉZ  kÉ```Ä«°T{  ¬Ø°UƒH

 É¡q∏ch  ,(...)  zπ```≤©dG  IBGôe  í°ùe{h  zπ```¡édG  ÜÉéM  ™aQ{h  z¥Gô```àN’G{  :ƒ```ëf

 É qeCG  ,IOÉªdG  äÉ```jƒà°ùe  »FÉjõ«ØdG  ∞°ûμà°ù«°S  ,Gòμg  .kGô```«Ñc  kÉMƒ°Vh  »```°†à≤J

 êQÉN  ¿ÉæK’G  πª©j  ø«àdÉëdG  Éà∏c  »ah  ;π≤©dG  äÉjƒà°ùe  ∞°ûμà°ù«a  »aƒ°üdG

.…OÉ©dG  »°ùëdG  ∑GQOE’G

 äGôq«¨J  zâªqàM{  Iô°UÉ©ªdG  AÉjõ«ØdG  äÉaÉ°ûàcG  q¿CG  ≈dEG  ∂dòc  Gô>Éc  ô«°ûj

 º«gÉØªdG  √òg  q¿CG  ÉªHh  ,IOÉªdGh  øeõdGh  AÉ°†ØdG  πãe  áî°SGQ  º«gÉØªd  á≤«ªY

 øjòdG ̀ ` ø««FÉjõ«ØdG q¿CG kÉÄLÉØe ¢ù«∏a ºdÉ©dÉH ÉæJôÑN á≤jô£d ájÉ¨∏d á«°SÉ°SCG »g

 øeh  ,záeó°üdG{  øe  A»°ûH  Ghô©°T  `` º«gÉØªdG  √òg  ô««¨J  ≈∏Y  zøjôÑée{  GƒfÉc

 ¢VôØdG  É¡Ø°Uh  »àdG  á```eó°üdÉa  ,zºdÉ©∏d  IójóL  ájDhQ{  äCÉ```°ûf  äGôq«¨àdG  √ò```g

 ∞∏àîJ ’  ,ájQòdG  AÉ```jõ«Ø∏d  zójóédG  ™bGƒdG{  ™e  ∫hC’G  ¬```°SÉªJ  ∫ÓN  »```Ñ°ùædG

.ºdÉ©dG  ≈dEG  ô¶ædG  »a  ¬JôÑN  ¢ù°SDƒj  PEG  ;»aƒ°üdG  ¬¡LGƒj  É qªY
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.¿ÉæÑd  ,…QÉ°†ëdG  çGôàdG  »a  »ª∏Y  åMÉH  ■

 á°SGQódÉH  ∫hÉ```æàf  ¿CG  πÑb  ``  Éæ«∏Y  »¨Ñæj  á```jGóH

 ΩÓ°SE’G  IQÉ```°†M  »a  ¿ƒ```μdG  íeÓe  π```«∏ëàdGh

 É¡àØ°SÓa  RôHCG  äÉ«£©e  ô```ÑY  ájOÉH  äAÉL  Éªc  ,á```≤°SÉÑdG

 ¿ƒμdG  Gò¡d  ¿É°ùfE’G  Qƒ```°üJ  ¿CG  ≈∏Y  ó```cDƒf  ¿CG  ``  É```¡FÉª∏Yh

 OƒLƒdG  »a  áfÉμe ¬d  ¿CG  CGóÑe  øe ≥∏£æj  ¿ƒμdG  »a  ¬°ùØædh

 äÉμ∏eh  ,áaô©ªdG  ≈```dEG  íª£j  π≤Yh  ,IÉ```«ëdG  »a  á```dÉ°SQh

 .Iô«æà°ùe  IQó≤H  πª©dG  ƒ```ëf  ™aóæJ  IOGQEGh  ,´ƒ```æàe  ∑GQOEG

 »a …ôμØdG É¡YGóHEÉH ``  á«eÓ°SE’G IQÉ°†ëdG Qƒ¡X AÉL óbh

 É¡dƒÑbh  á≤HÉ°ùdG  äGQÉ°†ëdÉH  Üô©dG  áaô©e  ó©H  ``  É```¡ªdÉY

 âfÉc  ó≤dh  .1ójóéJh  ó```≤fh  º¡ah  ºt∏©J  á°SGQO  É```¡à°SGQOh

 »Ø°ù∏ØdGh  »```ª∏©dG  ´Gó```HE’G  äÉfÉμeEG  ,Ió```jQ  ƒHCG  …OÉ¡dG  ó```ÑY  ó```ªëe ```  1

 ÉjÉ°†b  á∏ée  ,è¡æªdGh  åëÑdG  ´ƒ°Vƒªd  ôjƒ£àdGh  á©LGôªdG  π°†ØH

 ,ähô«H  ,ô°ûædGh  äÉ```°SGQó∏d  á«Hô©dG  á°ù°SDƒªdG  ,∫hC’G  Oó```©dG  ,á```«HôY

.104 , 103¢U  ,Ω1983  (ôjÉæj)  »fÉãdG  ¿ƒfÉc  ,Iô°TÉ©dG  á næ n°ùdG

■  ¬W  óªëe  ≈Ø£°üe

الكون مالمح  حول 
ا�سالم حضارة  في 
علمية فلسفية  دراسة 
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 ,¿ÉªjE’G  Qƒfh  øjódG  ™Ñf  øe  É¡∏c  q™°ûJ  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  »a  Iƒ≤dG  ôgÉ¶e

 ;∂∏ØdG  º∏Y  Ωó≤àa  ,¬∏°†ØH  äôgORGh  øjódG  øY  â≤ãÑfG  á«fóªdG  Ωƒ∏©dG  ≈àM

 Ωƒ°üdGh  IÓ°üdG  :∂∏ØdG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ΩÓ°SEÓd  á°ùªîdG  ¿ÉcQC’G  øe  á```KÓK  ¿C’

 á∏Ñb  ójóëJ  »a  ¬«dEG  áLÉë∏d  äÉã∏ãªdG  ÜÉ°ùM  º∏Y  ¿ƒª∏°ùªdG  ôμàHGh  ,è```ëdGh

.1¿Gó∏ÑdG  ∞∏àîe  »a  IÓ°üdG

 øjódG  Qƒ¡X  ¿CG  »a  ∂°T  qq…CG  Éæjód  ¢ù«d  ¬fCG  iôf  ÉæfEÉa  Ωó```≤J  Ée  Aƒ°V  »```ah

 ±QÉ©e  »```a  ójõjh  í```àØj  »μd  ;»```ª∏©dG  ôμØ∏d  á```jƒb  á©aO  π```ãe  ó```b  »```eÓ°SE’G

 ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ƒg  ,kÉHÉàc  IódÉîdG  ájQÉ°†ëdG  ¬oJõé©e  â°ù«dCG  ,¬à«gÉaQh  ¿É°ùfE’G

 ìÉàØe  »g  IAGô≤dGh  ``  |}}  ¬```JÉjBG  ≈dhCG  â°ù«dCG  ,[π```ãeC’G  IQÉ```°†ëdG  ÜÉ```àc]
 ¢VQC’Gh  AÉª°ùdG  äƒ```μ∏e  »a  ô«μØàdG  ≈```dEG  ¬JÉjBG  øe  ô«ãc  ƒ```YóJ  ’CG  `` IQÉ```°†ëdG

 {  z  y  x  }  :≈dÉ©J  ∫É```b  ,2â≤∏N  qºeh  â≤∏ oN  ∞«c  äÉ```æFÉμdGh  ¿ƒ```μdGh

 ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ❁  £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |
 ø«H  á°VÉ«a  IôK  á©°ûªdG  º«≤dG  √òg  äô qéØJ  óbh  .[20 ̀ ` 17 :á```«°TÉ¨dG]  |®
 ¿CG  ≈∏Y  ø«ª∏°ùªdG  äó```YÉ°S  »àdG  Ö```jQ  ’h  »gh  ,äGóLÉªdG  äÉ```jB’G  √ò```g  É```jÉæK

 ``  QÉμaCG  øe  »eÓ°SE’G  øjódG  ¬qãH  Ée  ∫Ó```N  øe  ∂dPh  ,Ωƒ∏©dG  ¢†©H  »a  Gƒ```YóÑj

 áqjƒÑædG  á sæ t°ùdGh  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  :ø«q«°SÉ°SC’G  ¬jQó°üe  ôÑY  ``  ÉæëªdCG  ¿CG  ≥Ñ°S  Éªc

 »a  çóMCG  ób  ,[IQÉ```°†ë∏d  ∫hC’G  óaGôdG]  √QÉ```ÑàYÉH  óLÉªdG  ¿BGô```≤dÉa  ,á```Øjô°ûdG

 áqjƒÑædG  á sæ t°ùdG  ÉeCG  .3¿ƒμdG  »a πeCÉàdGh  º∏©dG  qÖM ƒëf  áeQÉY áYõf  ¬«≤æà©e ¢SƒØf

 áë°VGh  äGQÉ°TEG  ``  á```Øjô°ûdG  åjOÉMC’G  ¢†©H  iƒàëeh  ¥É«°S  ø```ª°V  ``  AÉL  ó```≤∏a

 á©eÉL  ,…QÉcò```J  ÜÉàc  ,kGóbÉfh  kÉ```Ø≤ãeh  kÉãMÉH  É```jôcR  OGDƒa  ,¿hô```NBGh  »ëÑ°U  Oƒ```ªëe  ó```ªMCG ```  1

.287 ,286¢U  ,Ω1998= ̀g1418  âjƒμdG  ,áØ°ù∏ØdG  º°ùb  ,ÜGOB’G  á«∏c  ,âjƒμdG

 á°†¡ædG  »a  ΩÓ°SE’Gh  Üô©dG  ô```KCG  :ÜÉàc  øª°V  ,á©«Ñ£dGh  Ωƒ∏©dG  »```a  ,ô°üàæe  º```«∏ëdG  ó```ÑY ```  2

.204¢U  ,Ω1970= ̀g1390  IôgÉ≤dG  ,ô°ûædGh  ∞«dCÉà∏d  áeÉ©dG  ájô°üªdG  áÄ«¡dG  ,á«HhQhC’G

 ∫ÉªYCG  QGO  ,ô```°ûY  ¢SOÉ°ùdG  Aõ```édG  ,á«ªdÉ©dG  á```«Hô©dG  áYƒ°SƒªdG  :ø```«ãMÉÑdG  ø```e  á```Yƒªée ```  3

.423¢U  ,Ω1999= ̀g1419  á«fÉãdG  á©Ñ£dG  ,¢VÉjôdG  ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  áYƒ°SƒªdG
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ا�سالم حضارة  في  الكون  مالمح  حول 

 ¿CG  ÉgRôHCG  π©d  ,¿ƒμdG  √É```éJ  IƒÑædG  Iô¶æd  á q≤ëdG  áq«fÉªjE’G  ádÉ°UC’G  ió```e  ó```cDƒJ

 ôcP  å«M  ,ºdÉ©dG  á```jGóH  øY  !  »ÑædG  ô°üY  »a  ∫AÉ°ùJ  ó```b  ø«ª∏°ùªdG  ¢†```©H

 »a  ¬≤Øàæd  ∑ÉæÄL  :!  ˆG  ∫ƒ°Sôd  GƒdÉb  ø```ª«dG  πgCG  ¿EG{  :∫Éb  √ô«Zh  …QÉ```îÑdG

 hCG  ¬∏Ñb  A»```̀°T  øμj  ºdh  ˆG  ¿Éc{  :∫É≤a  ,ô```eC’G  Gòg  ∫hCG  øY  ∂```dCÉ°ùfh  ,ø```jódG

 kÉë°Vƒe  ájhÉë£dG  Ió«≤©dG  ìQÉ°T  ∫ƒ≤jh  .zAÉªdG  ≈∏Y  ¬°TôY  ¿Éch  √ô«Z  hCG  ¬©e

 Gòg  ∫hCG  øY  ∂```dCÉ°ùf  ÉæÄL  :øª«dG  πgCG  ∫ƒ```b  ¿EG{  :åjóëdG  Gòg  ø```e  Oƒ```°ü≤ªdG

 Éæg  ôeC’Gh  .z»FôªdG  ¿ƒ```μdG  :…CG{  ;Oƒ¡°ûe  OƒLƒe  ô°VÉM  ≈```dEG  IQÉ°TEG  ƒg  ô```eC’G

 Gòg  AóH  øY  !  q»ÑædG  º¡HÉLCG  óbh  .√ôeCÉH  ˆG  ¬```f qƒc  …òdG  …CG  QƒeCÉªdG  ≈```æ©ªH

 É¡æeh  ÉæªdÉ©H  ≥```∏©àj  Ée  É¡æe  »```àdG{  äÉbƒ∏îªdG  ¢ùæL  ø```Y ’  Oƒ```LƒªdG  º```dÉ©dG

 äGƒª°ùdG  ≥∏N  ø```Y  ºgôÑNCG  óbh  .∂dP  øY  √ƒdCÉ°ùj  º```d  º¡fC’  ;z¬H  ≥```∏©àj ’  É```e

 ,Éª¡æ«H  Éeh  ¢VQC’Gh  äGƒª°ùdG  AóÑH  ºgÉjEG  √QÉÑNEG  √Oƒ°ü≤e  ¿CG  ô¡¶a  ...¢VQC’Gh

 πÑb  ˆG  ¬≤∏N  É```e  ≥∏N  AGóàHG ’  ,ΩÉ```jCG  áà°S  »a  â≤∏ oN  »```àdG  äÉ```bƒ∏îªdG  »```gh

 `` åëÑ∏d  ºjó≤àdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  AÉ```L  …òdG  ``  …ô«¶æàdG  πNóªdG  Gòg  ó©Hh  ,1z∂```dP

:á«dÉàdG  á«ãëÑdG  QhÉëªdG  ≈dEG  åëÑdG  º«°ù≤J  ¿ÉμªH  IQhô°†dG  øe  ¬fCG  iôf

ΩÓ°SE’G  IQÉ°†M  AÉª∏Y  iód  ¿ƒμdG  á«gÉe  :∫hC’G  QƒëªdG

 OƒLƒe  πch  , mOƒLƒe  tπc  ƒ```g  »eÓ°SE’G  QÉ¶æªdG  »a  [¿ƒ```μdG]  º``` ndÉ©dG  ¿EG

 ±ƒ°Uƒeh  áØ°Uh  ¢V nôYh  ôgƒL  øe  I qQP  πch  ,¥ƒ∏îe  ¬```fÉëÑ°S  óMGƒdG  iƒ```°S

 ô«Z  ∂dP  AÉ°üMEGh  ,¬```JQóbh  ≈dÉ©J  ˆG  áªμM  ô¡¶oJ  Ö```FÉéYh  ÖFGôZ  É```¡«a

 kÉfÉ«MCG  á«Ø°ù∏a  Iô¶f  ¿ƒμ∏d  º```¡Jô¶f  »a  ``  ΩÓ°SE’G  AÉª∏Y  øμj  ºdh  .2ø```μªe

 ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  á```aÉ≤ãdG  QGO  ,ΩÓ```°SE’G  »a  ¿ƒ```μdGh  ¿É°ùfE’G  ,»```fGRÉàØàdG  »ª«æ¨dG  É```aƒdG  ƒ```HCG ```  1

.50 ,49¢U  ,Ω1995  =  `g1415  IôgÉ≤dG

 ,äGOƒLƒªdG  ÖFGôZh  äÉbƒ∏îªdG  ÖFÉéY  :(»æjhõ≤dG  Oƒªëe  øH óªëe  øH ÉjôcR)  »æjhõ≤dG ```  2

.12¢U  ,ïjQÉJ  ÓH  ,á°Sƒ°S  ,ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  ±QÉ©ªdG  QGO
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 áªK  ¿EÉa  »MÓ£°U’G  Qƒ¶æªdG  øe  ¿ƒμdG  íeÓeh  ¥ÉaBG  π«∏ëJh  á°SGQO  ó```æYh

:»dÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  Éª¡àaô©e  øe  óH ’  ø«ë∏£°üe

øjƒμàdG  ```  CG

 ô«¡°ûdG  ¬```HÉàc  »```a  ``  [Ω1745`` ̀g1158:ä]  …ƒ```fÉ¡àdG  »```∏Y  ó```ªëe  ì nô``` n°T

 ¬à∏°üd  kGô```¶f  ∂dPh  ;ø```jƒμàdG  Ωƒ```¡Øe  ``  Ωƒ∏©dGh  ¿ƒ```æØdG  ±É```°ûc  á```Yƒ°Sƒe

 êGôNEG  ø«ª∏μàªdG  óæY  ƒg  øjƒμàdG{  :∫ƒ≤j  Gòg  »ah  ¿ƒ```μdÉH  áq«ëdG  á```jƒ°†©dG

 Ωƒ¡ØªdG ’  êGôNE’G  CGóÑe  êGôNE’ÉH  OGôªdGh  ,OƒLƒdG  ≈dEG  Ωó©dG  øe  Ωhó©ªdG

 çGóME’Gh  ≥«∏îàdGh  ≥∏îdGh  π©ØdÉH  ``  kÉfÉ«MCG  ``  ô qÑ© oj  ¬æYh  .»FÉæàY’G  »aÉ°VE’G

 ;AÉ«ME’Gh  ôjƒ°üàdGh  ≥jRôàdG  πH  ,™æ°üdGh  ´Gó```HE’G  øe  ∂dP  ƒëfh  ´Gô```àN’Gh

 ...kÉ°UÉN  kÉ```≤t∏©J  √QÉÑàYÉH  ø```jƒμàdG  øY  äGô```«Ñ©J  äGQÉÑ©dG  √ò```g  ™«ªL  ¿EÉ```a

 ôFÉ°S  »a  Éªc  ≥∏©àdG  çhóëH  çOÉM  ¿ sƒμªdGh  ,k’RCGh  kGóHCG  m¥ÉH  âHÉK  øjƒμàdÉa

 √ôμfCG  ó```bh  ,äÉ≤∏©àªdG  Ω nó``` pb  É¡e nó pb  ø```e  Ωõ∏j ’  »```àdG  ,á```ªjó≤dG  äÉ```Ø°üdG

 »¡a  Qhó≤ªdG  »a  IQó≤dG  ájôKDƒe  ¢ù```Øf  ¬H  OGôªdG  ¿Éc  ¿EG  :GƒdÉbh  Iô```YÉ°TC’G

 çhóM Ωõ∏«a  çOÉM ¿ƒμdGh  ,ø«Ñ°ùàæªdG  ™e  ’EG  óLƒJ ’  ájQÉÑàYG  á«Ñ°ùf  áØ°U

 ¿CG  iôf  ,Ωƒ¡ØªdG  Gò¡d  á«é¡æªdGh  á```«ª∏©dG  äÉ«£©ªdG  Aƒ°V  »ah  .2zø```jƒμàdG

 øe  ¿ƒμdG  OÉéjEG  ΩRGƒd  øe  áeR’  ƒ¡a  Gò¡dh  ,≥∏îdGh  OÉéjEÓd  ≥HÉ°S  øjƒμàdG

 IQó≤dG  ábÓW  ióe  ≈∏Y  Ió«cCG  ád’O  Gòg  »ah  ,»eÓ°SE’G  Qƒ°üà∏d  kÉ≤ah  mΩóY

 âjƒμdG  ,ìÓ```ØdG  á```Ñàμe  ,»```eÓ°SE’G  Qƒ```°üàdG  »```a  ¿É```°ùfE’Gh  ¿ƒ```μdG  ,»```Ñ«æb  ¥OÉ```°U  ó```eÉM ```  1

.11¢U  ,Ω1980= ̀g1400

 :≥«≤ëJ  ,∫hC’G  AõédG  ,Ωƒ```∏©dGh  ¿ƒæØdG  äÉMÓ£°UG  ±É```°ûc  áYƒ°Sƒe  ,…ƒfÉ¡àdG  »```∏Y  ó```ªëe ```  2

.505¢U  ,Ω1996= ̀g1416  ähô«H  ,¿ÉæÑd  áÑàμe  ,øjôNBGh  êhôMO  »∏Y
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 øe  ≥∏îdG  á«∏ª©H  √Gƒ°S  ¿hO  O qôØJ  …òdG  ,≥ëdG  ≥dÉîdG  ƒg  8  ˆÉa  ,á«¡dE’G

.≥HÉ°S  ∫Éãe  ô«Z  ≈∏Y  ΩóY

¿ƒμdG  ```  Ü

 πHÉ≤e  AÉªμëdG  ó```æY  hGƒdG  ¿ƒ```μ°Sh  íàØdÉH  ¿ rƒ``` nμdG  ¿EG{  :…ƒ```fÉ¡àdG  ∫ƒ```≤j

 ≈∏Y  ∑Gôà°T’ÉH  ¿É```≤∏£j  AÉªμëdG  ±ô``` oY  »a  OÉ°ùØdGh  ¿ƒμdG  π```«bh  .OÉ```°ùØdG

 ¿CG  »æ©j  Éªe  ,iôNCG  á«Yƒf  IQƒ°U  ∫GhRh  á«Yƒf  IQƒ°U  çhóM  :∫hC’G  :ør« n« næ©e

 Ωó©dGh  Ω nó n©dG  ó©H  Oƒ```LƒdG  :»fÉãdGh  .OÉ°ùØdG  ƒg  ∫GhõdGh  ¿ƒμdG  ƒ```g  çhó```ëdG

 ájDhôdG  äÉª°üH  ¿CG  Éæg  ß```ë∏fh  .1∫hC’G  øe  qºYCG  ≈æ©ªdG  Gògh  ,Oƒ```LƒdG  ó```©H

 ;¿ƒμ∏d  Ωƒ¡ØªdG  Gòg äÉ«£©e ÉjÉæK  »a ìƒ°VƒdG  ájÉZ áë°VGh  IOQÉØdG  á«fBGô≤dG

 ¿ƒμdG  Gòg  ¿CG  ≈dEG  ``  ΩÓ°SE’G  …ô qμØeh  AÉª∏Y  πc  πãe  ``  …ƒfÉ¡àdG  Ögòj  å«M

 a`  _ }  ,¢S qó≤Jh  ∑QÉÑJ  ˆG  äÉ```bƒ∏îe  »bÉH  πãe  ¥ƒ∏îe  Ö```«MôdG

 q  p  o  nm  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  cb
.[63 ̀ ` 62 :ô qeõdG]  | u  t  s  r

ΩÓ°SE’G  IQÉ°†M  AÉª∏Y  iód  á«fƒμdG  ájDhôdG  íeÓe  :»fÉãdG  QƒëªdG

 ¿ÉqHEG  Ghô¡X  øjòdG  ,PGò```aC’G  AÉª∏©dG  ∂ÄdhCG  Éæg  ΩÓ°SE’G  AÉ```ª∏©H  ó```°ü≤f

 ™LGôàdG  Qƒ```°üY  »a  ``  kÉ°†jCG  ``  Gƒ```¨Ñf  øjòdG  Gò```ch  ,…QÉ°†ëdG  ≥```dCÉàdG  Ö```≤M

 GƒMÉàeG  ó```b  kÉ©«ªL  º¡fEÉa  ï```jQÉàdG  ™bGh  ó```cDƒj  Éªch  .ø```«ª∏°ùª∏d  …QÉ```°†ëdG

 É¡àeó≤e  »a  »JCÉjh  ,ΩÓ°SEÓd  á```°VÉq«ØdG  I qôãdG  ™HÉæªdG  øe  á«ª∏©dG  º```¡JÉ«£©e

 ≈cRCGh  IÓ°U  π°†aCG  É¡ÑMÉ°U  ≈∏Y  Iô¡£ªdG  á``` qjƒÑædG  á sæ t°ùdGh  ,óLÉªdG  ¿BGô```≤dG

 äGQÉ°†ëdG  AÉ```ª∏Y  AÉ£©d  »Yƒ°VƒªdG  º```¡HÉ©«à°SG  ∂```dP  ≈dEG  ±É°†j  ,ΩÓ```°S

 ÜÉ©«à°S’G  Gòg  πãªd  ¿Éc  Éeh  ,á«fƒμdG  äÉ°SGQódG  QÉWEG  »a  ΩÓ°SEÓd  á≤HÉ°ùdG

.áëØ°üdG  ¢ùØf  ,¬°ùØf  Qó°üªdG  ,…ƒfÉ¡àdG  »∏Y  óªëe ```  1
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 ºeC’G  çGôJ  ≈∏Y  ÉæàeCG  AÉª∏Y  ¬```°SQÉe  …òdG  ,…QÉ°†ëdG  ìÉàØf’G  ’ƒd  qº```àj  ¿CG

 Qƒ°üàdG  ™e  ΩOÉ°üàj ’  ¬fCG  ÉªdÉW »ª∏©dG  º¡KhQƒe øe ¢SÉÑàb’G  ôÑY ,iôNC’G

 ≈∏Y  ``  ¿ƒμ∏d  ÉæFÉª∏Y  äÉ«Fôe  âfÉc  Gò¡dh  .¿É°ùfE’Gh  IÉ«ëdGh  ¿ƒμ∏d  »eÓ°SE’G

.ÖMGôàªdG  ¿ƒμdG  Gò¡d  »eÓ°SE’G  Qƒ°üàdG  ¢ùμ©J  ájDhQ  áHÉãªH  ``  ø¶dG  Ö∏ZCG

[Ω874  ``  803  =   ̀ g260  ̀ ` 185]  …óæμdG  ``  1
 øH ìÉÑ°üdG  ø```H ¥Éë°SEG  ø```H Üƒ≤©j  ∞°Sƒj  ƒ```HCG  ƒg  !?…ó```æμdG  ƒg  ø```e

 ó```©e  ø```H …óæμdG  ¢ù```«b  ø```H å©°TC’G  ø```H óªëe  ø```H π«YÉª°SEG  ø```H ¿GôªY

 øH çQÉëdG  ø```H ájhÉ©e  øH á©«HQ  ø```H …óY  øH á∏ÑL  ø```H ájhÉ©e  ø```H Üôμj

 áªjó≤dG  Ωƒ∏©dG  áaô©e  »```a  √ô°üY  óMGhh  ,√ôgO  π°VÉa  ...Ió```æc  ø```H ájhÉ©e

 ≥£æªdG  πãe  áØ∏àîe  Ωƒ```∏Y  »a  ¬Ñàch  ,(Üô©dG  ±ƒ```°ù∏«a)  ≈ª°ùjh  .É```gô°SCÉH

 ô«Zh  Ωƒ```éædGh  ≈```≤«°SƒªdGh  »```≤«WÉªKQC’Gh  ÜÉ```°ùëdGh  á```°Sóæ¡dGh  á```Ø°ù∏ØdGh

 ƒg  Üô©dG  ±ƒ°ù∏«ØH  …ó```æμdG  â©f  ≈∏Y  ºjóædG  øHG  πªM  …òdG  π```©dh  .1∂```dP

 øHG  qó©jh  .É```¡H  ô¡à°ûjh  áØ°ù∏ØdG  ∫hÉ```æàj  º«ª°U  »```HôY  ∫hCG  ó```© oj  …ó```æμdG  ¿CG

 »dGƒM  ``  √óæY  ``  â¨∏H  É¡fCG  ≈àM  ,¬JÉØdDƒe  ≈°üMCG  øe  ΩóbCG  `` kÉ°†jCG  ``  º```jóædG

 øHG  ÉeCG  ,ádÉ°SQ  [228]  »dGƒëH  »£Ø≤dG  ÉgÉ°üMCG  óbh  ,kÉ```HÉàch  á```dÉ°SQ  [241]
 É¡æe óLƒj  ’h  ,[281]  »dGƒM ``  √óæY ``  …óæμdG  äÉØdDƒe  â¨∏H  ó≤a  á©Ñ«°UCG  »HCG

 »a  ,áªLôàdG  äGƒæ°S  ≈gRCG  …óæμdG  ô°UÉY  óbh  .ádÉ°SQh  kÉ```HÉàc  [16]  ’EG  ¿B’G

 ¬JÉØ qæ°üe  hCG  ¬JÉØdDƒe  øjhÉæY  øe  hóÑj  Éªc  …óæμdGh  ,»°SÉÑ©dG  ¿ƒeCÉªdG  ô°üY

 øe  √ô«Z  ±ôY  Ée  ô```ãcCG  [Ω.¥ 322 ̀ ` 384]  ƒ£°SQCG  ±ô```Yh  ,áaÉ≤ãdG  »```≤jôZEG

 .2π«°UC’G  »Hô©dG  ™HÉ£dÉH  É¡©ÑWh  áaÉ≤ãdG  √òg  πãªJ  ¬fCG  ’EG  ,≥jôZE’G  áØ°SÓa

 [Ω.¥ 347 ̀ ` 427]  ¿ƒ```WÓaCG  ±ô```©j  ø```μj  º```d  …óæμdG  ¿CG  ≥```Ñ°S  É```e  ≈```æ©eh

.315¢U ,ïjQÉJ  ÓH  ,ähô«H  ,•É«N áÑàμe  ,»Hô©dG  çGôàdG  ™FGhQ  á∏°ù∏°S  ,â°Sô¡ØdG  ,ºjóædG  øHG ```  1

 á©Ñ£dG  ,IôgÉ≤dG  ,»dƒHóe  á```Ñàμe  ,2ê  ,áØ°SÓØdGh  áØ°ù∏ØdG  áYƒ°Sƒe  ,»æØëdG  º```©æªdG  ó```ÑY ```  2

.1112¢U  ,Ω1999= ̀g1419  á«fÉãdG
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 πé∏L  øHG  ¬```«a  ∫Éb  ≈```àM  ,ƒ£°SQCÉH  ô```KCÉJ  ∂```dòdh  ,ƒ```£°SQC’  ¬```àaô©e  Qó```≤H

 ¬Ø«dGƒJ  »a  iòàMG  √ô«Z  ΩÓ```°SE’G  »a  øμj  º```d{  :[Ω987 ̀ ` 943= ̀g377 ̀ ` 332]
 º°üà©ªdG  ¿CG  ≈àM  ,ºu∏©ªc  á```©°SGh  Iô¡°ûH  »¶M  Gò¡dh  ,¢ù«dÉWƒ£°SQCG  hò```M

 ,¬«∏Y  ¬eƒ°üN  Qhó```°U  QÉ¨jEG  »a  kÉÑÑ°S  ∂dP  ¿Éch  ,ó```ªMCG  ¬æH’  kÉ```ª∏©e  ¬```æ«Y

 äÉ«°VÉjôdG  »```a  É¨Ñf  øjò∏dG  ôcÉ°T  ø```H ≈°Sƒe  » næHG  ó```ªMCGh  óªëe  á```°UÉNh

 áØ«∏îdG  √É```°übCG  ¿CG  ≈```dEG  ¬d  GOÉμ```a  ,√ó¡Y  »a  á```Ø°ù∏ØdGh  [∂```∏ØdG]  á```Ä«¡dGh

 ÉgÓ≤æa  ,≈°Sƒe  » næH’  É```gÉ£YCGh  á°UÉîdG  ¬àÑàμeh  ¬JÉØdDƒe  QOÉ```°Uh  ,¬```Hô°Vh

 ∫ƒ≤dG  øμªj  Éæg  øe  .1ájóæμdÉH  â« qª o°S  áë«°ùa  kGQGO  É¡d  GOôaCGh  ,Iô°üÑdG  ≈dEG

 Gò¡dh  ,á«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  ïjQÉJ  »a  ô```μÑe  ±ƒ°ù∏«a  ∫hCG  ƒg  …ó```æμdG  ¿CÉ```H

 ∫hCG  ¬fC’  ``  ÉæëªdCG  ¿CG  ≥Ñ°S  Éªc  ``  Üô©dG  ±ƒ°ù∏«ØH  ¬aô©j  áØ°ù∏ØdG  ïjQÉJ  ¿EÉa

 ≈dEG  ¬Jô¶f  »a  ∞°ù∏ØàdG  Ögòe  Ögòj  ``  »Hô©dG  ¢ùæédG  øe  ``  º∏°ùe  ±ƒ°ù∏«a

.2¿É°ùfE’Gh  IÉ«ëdGh  ¿ƒμdG

…óæμdG  áØ°ù∏a  »a  »ª∏©dG  ÖfÉédG  ```

 ,Iô«ãc  ∞«fÉ°üJ  ¬```dh  ,º∏©dG  äGôªZ  »a  kÉ```°†FÉN  kÉ```°Sóæ¡e  …ó```æμdG  ¿Éc

 å«M  ;3ä’ƒ≤©ªdG  ∫ƒ```°UCGh  ´ô°ûdG  ∫ƒ°UCG  ø«H  ¬```Ø«fÉ°üJ  ¢†©H  »a  ™ªL  ó```bh

 ,¿ƒë∏dG  ∞```«dCÉJh  ,≥£æªdGh  ,ÜÉ```°ùëdG  º∏Yh  ,á```Ø°ù∏ØdGh  Ö```£dÉH  kÉ```ªdÉY  ¿Éc

 qóM  ≈∏Y  ``  Iô«ãc  ∞```«dGƒJ  ¬dh  ...ΩƒéædG  º∏Yh  ,OGó```YC’G  ™FÉÑWh  ,á```°Sóæ¡dGh

 ,ÜOC’ÉH  ºgô°TÉÑa  ∑ƒ∏ªdG  ΩóNh ,º∏©dG  øe ¿ƒæa »a ``  á©Ñ«°UCG  »HCG  øHG  ô«Ñ©J

 ,Ö©°üà°ùªdG  ¢üîdh  πμ```°ûdG  É¡æe  í°VhCGh  ô«ãμdG  áØ°ù∏ØdG  Ö```àc  øe  º```LôJh

.1113¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG  ,»æØëdG  º©æªdG  óÑY ```  1

 ájôëdG  QGO  ,»fÉãdG  Aõ```édG  ,¥Gô©dG  IQÉ°†M  ÜÉàc  ø```ª°V  ,¥ÓNC’G  áØ°ù∏a  ,»```àjôμàdG  »```LÉf ```  2

.207¢U  ,Ω1985= ̀g1406  OGó¨H  ,áYÉÑ£∏d

 ó«ØªdG  á```©Ñ£e  ,»∏Y  Oôc  ó```ªëe  :≥«≤ëJ  ,ΩÓ```°SE’G  AÉ```ªμM  ï```jQÉJ  ,»```≤¡«ÑdG  ø```jódG  ô```«¡X ```  3

.41¢U  ,Ω1976= ̀g1396  ≥°ûeO  ,IójóédG
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 É¡H  ¢SCÉH ’  áMÉ°ùe  »ª∏©dG  Ö```fÉédG  πàëj  ¿CG  »a  hôZ  ’h  .1¢üjƒ©dG  §``` q°ùHh

 ΩÓ°SE’G  áØ°SÓa  ∫hCG  ƒg  …óæμdÉa  ,É```æaƒ°ù∏«Ød  »Ø°ù∏ØdG  AÉ£©dG  áWQÉN  ≈```∏Y

 á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG  ¿Gó```«e  »a  ¬FÉª∏Y  ∫hCG  kÉ°†jCG  ƒgh  ``  ÉæëªdCG  ¿CG  ≥```Ñ°S  É```ªc ``

 .2ø«ãMÉÑdG  ájÉæ©H  IôjóL  ájôμØdG  √QÉKBG  âfÉc  ∂dòdh  ,á«∏ª©dGh  É¡æe  ájô¶ædG

 »a  áeÉ¡dG  á«°UÉîdG  Éæd  Qƒ```∏ÑJ  …óæμdG  πFÉ°SQ  øe  á«Ø°ù∏a  ádÉ°SQ  RôHCG  π```©dh

 »gÉæJ  ìÉ°†jEG  »a  »fÉ°SGôîdG  óªëe  øH óªMCG  ≈```dEG  ¬àdÉ°SQ  »g  ÉªfEG  √ô```«μØJ

 è¡æªdG  ≈∏Y  ô«°ùj  ô«μØJ  ¬fCG  ÉgGƒàëeh  É¡bÉ«°S  øe  í°†àj  å«M  ,ºdÉ©dG  ΩôL

 É¡«∏Y  AÉæÑdG  ºK  ,É¡JÉÑKEGh  äÉeó≤ªdG  ™°Vh  ≈∏Y  Ωƒ≤j  …òdG  ,ºμëªdG  »°VÉjôdG

.3èFÉàædG  ≈dEG  k’ƒ°Uh

…óæμdG  iód  ¿ƒμdG  ájDhQ  íeÓe  ```

 ∫hC’G  πYÉØdG  ƒgh  ,≈dhC’G  á```∏©dG  ƒg  ≈dÉ©Jh  ∑QÉÑJ  ˆG  ¿CG  …ó```æμdG  iô```j

 OƒLƒdG  ƒg  ¢ùrjC’Gh  ,¢ù«d  øY  πμdG  ¢ùqjDƒeh  A»°T  πμd  ºªàªdGh  ∫hC’G  º``` qªàªdGh

 óæY  A»°ûdÉa  .Ωó©dG  øe  πμdG  óLƒe  ƒg  8  ˆÉa  ,Ωó©dG  ƒgh  ¢ù«q∏dG  √ó°Vh

 ,¬JGòd  kGOƒLƒe  ¿ƒμj  ¿CG  ø```μªj ’  :…CG  ;¬JGòd  á∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  ø```μªj ’  …ó```æμdG

 ΩGO  Éeh  ,ø```eõdG  »a  ájGóH  ¬d  ¿CG  …CG  ; m√É```æàe  √ó```æY  [¿ƒμdG]  º```dÉ©dG  Ωô```Lh

 ¬d  óH  ’h  çOÉM  ƒ¡a  ,¢ù«d  øe  ¢ùjCG  ¬fCG  …CG  ;Ωó©dG  øe  OƒLƒe  ƒ```¡a  kÉ```«gÉæàe

 á©«Ñ£dG  AÉª∏Y …óæμdG  ≥aGƒj  Gò¡Hh  ...¬fCÉ°T  qπL ˆG ƒg ¬Kóë oeh  ,ç póë oe  øe

 áÑàμe  QGO  ,É°VQ  QGõ```f  :≥«≤ëJh  ìô°T  ,AÉÑWC’G  äÉ≤ÑW  »```a  AÉÑfC’G  ¿ƒ«Y  ,á©Ñ«°UCG  »```HCG  ø```HG ```  1

.286¢U  ,Ω1965= ̀g1385  ähô«H  ,IÉ«ëdG

 QGO  ,∫hC’G  AõédG  ,á«Ø°ù∏ØdG  …óæμdG  πFÉ°SQ  :(êGôNEGh  ≥«≤ëJ)  IójQ  ƒHCG  …OÉ¡dG  óÑY  ó```ªëe ```  2

.`g  :¢U  ,Ω1950= ̀g1369  IôgÉ≤dG  ,»Hô©dG  ôμØdG

 ≈dEG  …óæμdG  ádÉ°SQ  ,á«Ø°ù∏ØdG  …óæμdG  πFÉ°SQ  :(êGôNEGh  ≥«≤ëJ)  IójQ  ƒHCG  …OÉ¡dG  óÑY  óªëe ```  3

 á«Ø°ù∏ØdG  …óæμdG  πFÉ°SQ  :øª°V  ,ºdÉ©dG  ΩôL  »gÉæJ  ìÉ°†jEG  »a  »fÉ°SGôîdG  ó```ªëe  ø```H óªMCG

.185¢U  ,(≥HÉ°S  Qó°üe)
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 ∂dP  ¿ƒ©Lôoj  ºgh  ,¿ÉeõdG  »a  ájGóH  ¬d  ºdÉ©dG  ¿CG  ¿hôj  øjòdG  ,øjô°UÉ©ªdG

 ÉeCG  ,áÑ¡à∏e  á```∏FÉ°S  ájRÉZ  ádÉM  »a  ¿ƒμdG  ¿Éc  É```eóæY  ø«æ°ùdG  ø```«jÓe  ≈```dEG

 ÉeEG  É¡fCG  iCGôa  º```dÉ©dG  á∏àc  ≈dEG  ô¶f  ÉeóæY  ôNBG  kÉ```Ñgòe  ÖgP  ó≤a  …ó```æμdG

 ºK  øeh  ,Iõ«ªàeh  á«gÉæàe  É¡fCG  ≈dEG  π°Uhh  á«gÉæàe  ô«Z  hCG  á«gÉæàe  ¿ƒμJ  ¿CG

 Aƒ°V  »ah  .1øeõdG  »a  á```jGóH  ¬d  ¿ƒμJ  ¿CG  óH ’  »gÉæàªdG  Oƒ```LƒdG  ¿CG  ±ô```Y

 ób  …óæμdG  ¿CG  ≈∏Y  ó```«cCÉàdG  Éææμªj  ,IójôØdG  ájDhôdG  √ò```¡d  »≤°ùædG  Qƒ```¶æªdG

 »àdG  ,∫ƒ°UC’Gh  äÉeó≤ªdG  ≥jôW  øY  [¿ƒμdG]  ºdÉ©dG  çhóM  ¬JÉÑKEG  ≈dEG  π°UƒJ

 ä qOCG  »dÉàdÉHh  ,¬JÉLÉàæà°SGh  ¬FGQB’  kÉ°SÉ°SCG  É¡©°Vh

 .á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ™e  ≥ØJG  …òdG  …CGôdG  ≈dEG  ¬H

 ¬dƒb  ºdÉ©dG  çhó```M  ≈∏Y  …ó```æμdG  ø```«gGôH  ∫hCGh

 »gÉæJ  …CG  ``  ÉæëªdCG  ¿CG  ≥Ñ°S  Éªc  ``  »gÉæàdG  IôμØH

 √òg  »a  ¬fCG  ôμæf  ’h  .¢UÉî°TC’G  »gÉæJh  ¿ÉeõdG

 º¡fC’  ;ádõà©ªdG  ¬```H  ∫Éb  ÉªH  ∫ƒ```≤j  OÉμj  Iô```μØdG

 É¡«∏Y  GƒeÉbCGh  ,»gÉæàdG  Iô```μØH  GƒdÉb  ób  ºgQhóH

 ,çhóëdG èéM øe áéëdG √òg …óæμdG  ∫hÉæJ óbh ,ºdÉ©dG  çhóM ≈∏Y º¡∏«dO

 ΩôL  »gÉæJh  ˆG  á```«fGóMh  »a  ¬```àdÉ°SQ  »a  »gÉæàdG  Iô```μa  ≈∏Y  Ωƒ```≤J  »```àdG

 kÓ°üàe  ¿ÉeõdG  ¢ù«∏a  ,OƒLƒe  Oóëe  ø```eR  ≈dEG  AÉ¡àf’G{  :∫ƒ≤j  å«M  º```dÉ©dG

 á«fBGh  ,ájÉ¡f  ÓH  ΩôédG  Ióe  â°ù«∏a  kGQGô£°VG  ájÉ¡f  øe  πH  ,¬d  ájÉ¡f ’  Éªe

 ;çóë oªdG  ç póëe  çóëªdGh  ,kGQGô£°VG  çóë oe  ¿PEG  ΩôédÉa  .∫õj  ºd  Ωô```édG

.2z¢ù«d  øY  kGQGô£°VG  çóë oe  πμdÉa  ,±É°†ªdG  øe  çóëªdGh  çóëªdG  PEG

 ∫ÉªYCG  QGO  ,ô```°ûY  ™HÉ°ùdG  Aõ```édG  ,á```«ªdÉ©dG  á```«Hô©dG  á```Yƒ°SƒªdG  :ø```«ãMÉÑdG  ø```e  á```Yƒªée ```  1

.469 ̀ ` 468¢U  ,Ω1999= ̀g1419  á«fÉãdG  á©Ñ£dG  ,¢VÉjôdG  ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  áYƒ°SƒªdG

 IôgÉ≤dG  ,±QÉ```©ªdG  QGO  ,ΩÓ```°SE’G  áØ°SÓa  ó```æY  ¿ƒμdGh  ˆG  ,ø```°ùM  óªëe  ¿É```ªãY  …ô```Ñ°U ```  2

.68 , 67¢U  ,Ω1987= ̀g1401

 ¿CÉH ∫ƒ≤dG Éææμªj Éægh
 ±ƒ°ù∏«a ∫hCG  …óæμdG
 IQÉ°†ëdG ïjQÉJ »a ôμÑe
 ∫hCG  ¬fC’ .á«eÓ°SE’G
 Ögòe Ögòj º∏°ùe ±ƒ°ù∏«a
 ≈dEG  ¬Jô¶f »a ∞°ù∏ØàdG
¿É°ùfE’Gh IÉ«ëdG ,¿ƒμdG
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…óæμdG  iód  ¿ƒμdG  AÉæH  ```

 ¢†©H  øe  ƒ£°SQCG  ÖgòªH  …OÉªdG  ºdÉ©dG  AÉæÑd  √Qƒ°üJ  »a  …óæμdG  òNCÉj

 √òg  óLƒJ  ºdÉ©dG  §°Sh  »a{  :∫ƒ≤j  å«M  ,iôNCG  √ƒLh  øe  ¬```ØdÉîjh  ,√ƒ```LƒdG

 É¡H  §«ëJh  É¡fÉμe  »a  áàHÉK  Iôc  »gh  ,π°ùædGh  çôëdG  øe  É¡«∏Y  Éeh  ¢VQC’G

 §«ëJh  ,ƒédG  øe  ≈```dhC’G  äÉ≤Ñ£dG  »ah  ¢VQC’G  í£°S  ≈```∏Y  ,AÉªdG  øe  Iô```c

 ÉæÑfÉL  ø```eh  .1zQÉædG  ø```e  Iôc  kGô```«NCG  É¡H  §```«ëJ  ,AGƒ```¡dG  øe  Iô```c  ∂```dòH

 áØ°SÓah  AÉª∏Y  iód  ¿ƒμdG  º```«°ù≤J  øY  ¢ùÑà≤e  º«°ù≤àdG  Gòg  ¿CG  iôf  É```æfEÉa

 ¬fCG  :…CG  ;áàHÉK  ¢ùª°ûdG  ¿CGh  ,∑ôëàJ  ¢VQC’G  ¿CG  ¢ùNôHEG  ø∏©j  ¿CG  πÑb  ,≥jôZE’G

 AÉª∏©dG  iód  kGóªà©e  qπX  …òdG  êPƒªædG  ºμdP  ,¿ƒμ∏d  »```ª∏£ÑdG  êPƒªædG  ™```Ñàj

 ¬JQƒK  [Ω1543 ̀ ` 1473= ̀g950 ̀ ` 878]  ≥«fôHƒc  åjóëdG  ∂∏ØdG  ºdÉY  ø∏YCG  ≈```àM

.∂∏ØdG  º∏Y  »a  á«HÓ≤f’G

…óæμdG  óæY  ¿ƒμdG  ΩÉ°ùbCG  ```

 ∫hC’G  ºdÉ©dG  :Éªg  ,¿É```ª°ùb  ¬à∏ªL  »a  [¿ƒμdG]  ºdÉ©dG  ¿CG  …ó```æμdG  iô```j

 Aƒ∏ªªdG  º```dÉ©dG  ƒgh  ,ôª≤dG  ¬```«a  …òdG  ∂∏ØdG  Ohó```M  ≈dEG  ¢VQC’G  ø```e  ó```àªj

 Éªdh  .OÉ°ùØdGh  ¿ƒμdG  ºdÉ©H  ≈ª°ùj  Ée  ƒgh  ,É¡æe  ÖcôJ  Éeh  á©HQC’G  ô°UÉæ©dÉH

 á°SƒÑ«dGh  IOhôÑdGh  IQGô```ëdG  »g  IOÉ°†àe  äÉ«Ø«c  äGP  ô```°UÉæ©dG  √òg  â```fÉc

 »a  Ió°SÉa  áæFÉc  â°ù«d  ô°UÉæ©dG  ¿CG  ô«Z  .OÉ°ùØdGh  ¿ƒ```μdGh  ô«¨àdG  ºdÉY  ƒ```¡a

 ,…ƒ∏©dG  ºdÉ©dG  ƒ¡a  »fÉãdG  º```dÉ©dG  ÉeCG  .2§≤a  É¡FGõLCG  ¢†©H  »a  π```H  É```¡à∏ªL

 ø«fGƒ≤d  kÉ©°VÉN ¢ù«d  ºdÉ©dG  Gògh  ,ºdÉ©dG  ájÉ¡f  ≈dEG  ôª≤dG  ∂∏a  øe  óàªj  ƒgh

 ÉgôNBGh  É¡eGôLCÉH  ∑ÓaC’G  »JCÉJ  ºK  ...äÉ«Ø«c  …P  ¢ù«d  ¬fC’  ;OÉ°ùØdGh  ¿ƒμdG

 Gògh  (πμdG  º°ùL)  …ó```æμdG  ¬«ª°ùjh  ºdÉ©dÉH  §```«ëj  …òdG  ,≈°übC’G  ∂```∏ØdG

 ƒHCG  …OÉ¡dG  ó```ÑY  óªëe  :êGôNEGh  ≥«≤ëJ  ,∫hC’G  Aõ```édG  ,á```«Ø°ù∏ØdG  …ó```æμdG  π```FÉ°SQ  ,…ó```æμdG ```  1

.59 , 58¢U  ,Ω1950= ̀g1369  IôgÉ≤dG  ,»Hô©dG  ôμØdG  QGO  ,IójQ

.60¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG  ,…óæμdG ```  2
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 øμªà oe ’  ¿Éμe  AÓîdG  ≈æ©e  ¿C’  ;√ó©H  º°ùL ’  ¬fC’  ;√ó©H  AÓ```e ’  º°ùédG

 ¿Éc  ¿EÉa  ,kÉ°†©H  ¬°†©H  ≥Ñ°ùj ’  …òdG  ±É```°†ªdG  øe  øμªàªdGh  ¿ÉμªdGh  ,¬```«a

.1 kGQGô°VG  ¿Éμe  ¿Éc  øμªà oe  ¿Éc  ¿EGh  ,kGQGô£°VG  øμªà oe  ¿Éc  l¿Éμe

…óæμdG  óæY  á«fƒμdG  ácôëdG  ```

 ácôMh  ,2¬```JGP  ¿ƒμdG  ƒg  ácôëdG  ´Gƒ```fCG  óMCG  ¿CG  ≈```dEG  …ó```æμdG  Ö```gòj

 õcôe  »g  áàHÉK  á£≤f  ∫ƒM  Qhój  ƒgh  ,ájôFGO  ``  …óæμdG  ájDhôd  kÉ≤ah ``  ∂∏ØdG

 √ô°SCÉH  ºdÉ©dG  ¿CG  …óæμdG  í°VhCG  ó≤a ,ájôFGO  ∂∏ØdG  ácôM âfÉc GPEGh  ,ºdÉ©dG

 ácôM  πãe  √õ```côeh  A»°ûdG  ¿Éμ```e  É¡«a  ô«¨àj  á```«fÉμe  ácôM  É```eEG  ∑ô```ëàe

 ,ájôFGódG  ∂∏ØdG  ácôM  πãe  √õcôe  ¿hO  ¬FGõLCG  ¿Éμe  É¡«a  ô«¨àj  hCG  ,á∏≤ædG

 kGó©H  hCG  õcôªdG  ø```e  kÉHôb  ¬JÉjÉ¡f  É¡«dEG  »¡àæJ  »```àdG  OhóëdG  É```¡«a  ô```«¨àJ  hCG

 ádƒªëªdG  äÉ«Ø«μdG  ô```«¨J  ácôM  hCG  ∫Óëª°V’G  hCG  ƒ```HôdG  ácôM  πãe  ,¬```æY

 ácôM  πãe  ¬°ùØf  A»°ûdG  ôgƒéd  ∫óÑJ  ácôM  hCG  ,ádÉëà°S’G  ácôM  πãe  ,§≤a

 ácôëdG  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  øμªj  ``  kÉ q«ª∏Yh  kÉ q«Ø°ù∏a  ``  ¥OCG  ≈æ©ªH  hCG  .3OÉ°ùØdGh  ¿ƒμdG

 ≈dEG  (¬à©«ÑW  hCG  ¬JGP)  ¬æ«Y  ø```Y  A»°ûdG  π≤æJ  »àdG  »g  ájOÉ°ùØdGh  á```«fƒμdG

 ≥∏ oN  ób  ¿ƒμdG  ¿CG  iôj  ¿Éc  …óæμdG  ¿CG  ≈dEG  ≥Ñ°S  Éªe  ¢ü∏îfh  .4iôNCG  ø«Y

 ºdÉ©dG  ¿CÉH  iôj  …òdG  ,ƒ£°SQCG  √PÉà°SCG  …CGôd  ∞dÉîe  …CGôdG  Gògh  .Ωó©dG  øe

 .ºdÉ©dG  çhóëH  ∫Éb  ¬fEÉa  ¿ƒWÓaCG  ÉeCG  ,Ωó©dG  øe  kÉbƒ∏îe  ¢ù«d  ¬fCGh  ,ºjób

 π°üj  ¿CG  …óæμdG  ´É£à°SG  óbh  ,¬«dEG  ¿hRÉ```ëæj  ΩÓ°SE’G  áØ°SÓa  π©L  Gò```gh

 ∫ƒ≤j  ¿Éc  Éªc  ,ºjó≤H  ¢ù«d  ¿ƒμdG  ¿CG  ¬«a  øq«Ñj  ¿ƒμdG  ≥∏îd  π«°UCG  π«dO  ≈dEG

.134 , 133¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ø°ùM  óªëe  ¿ÉªãY  …ôÑ°U ```  1

 ähô```«H  ,¿É```æÑd  á```Ñàμe  ,Üô```©dG  ó```æY  á```Ø°ù∏ØdG  äÉ```ë∏£°üe  á```Yƒ°Sƒe  ,»```eÉ¡L  QGô```«L ```  2

.704¢U  ,Ω1998= ̀g1419

.135  , 134¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ø°ùM  óªëe  ¿ÉªãY  …ôÑ°U ```  3

.272¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»eÉ¡L  QGô«L ```  4
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 ;ácôëdG  π«dóH  ∫ƒ≤dG  »a  ƒ```£°SQCG  ™e  …óæμdG  ≥ØqJGh  ,ƒ£°SQCG  ∫hC’G  º```∏©ªdG

 iƒëah  ,√PÉà°SCG  É¡«dEG  π°Uh  »àdG  áé«àædG  øY  ∞∏àîJ  áé«àf  ≈dEG  π°Uh  ¬```æμd

 ,¿ÉeR  »a  ’EG  ºàJ ’  ácôëdG  ¿CGh  ,∑ôëàe  ¿ƒμdG  »a  Ée  πc  ¿CG  …óæμdG  π«dO

 Gògh  .¿ÉeR  øμj  º```d  ácôM  øμJ  ºd  GPEGh  , o¿É```eõdG  ¿Éc  lácôM  â```fÉc  GPEÉ```a

 ,Ωó©dG  øe  ¿ƒμdG  ≥∏N  4  ˆG  ¿CG  »a  »eÓ°SE’G  OÉ≤àY’G  ™e  ≥Øàj  π«dódG

 ÇQÉÑdG  ≥dÉîdG  ƒ```g  ``  ¬JQób  âs∏L  ``  ¬fC’  äÉ```jBG  øe  ¬«a  Ée  ´óHCG  …ò```dG  ƒ```gh

.1ó«©ªdGh  ÇóÑªdGh  Qƒ°üªdG

[Ω950 ̀ `  874  =   ̀ g339  ̀ ` 260]  »HGQÉØdG  ``  2
 ÜÉjQÉØdG  øe  ¬∏°UCG  ,¿ÉNôW  øH óªëe  øH óªëe  ô°üf  ƒHCG  ƒg  ?ƒg  øe

 PÉà°SCG  ``  OGó¨H  »a  º```∏©Jh  ¢SQO  …òdG  ``  »HGQÉØdG  ó©jh  ,2¿É```°SGôN  ¢VQCG  ø```e

 ó≤a  ,´RÉæe  ¿hO  √ó©H  øe  ø```««eÓ°SE’G  áØ°SÓØdG  ï«°Th  á«eÓ°SE’G  á```Ø°ù∏ØdG

 øe  √ó©H  ≈```JCG  øª«a  ôqKCGh  ,á```aô©ªdG  ´hô```a  ™«ªL  »a  á```∏eÉμàe  á```Ø°ù∏a  Ö```àc

.3Üô¨ªdG  »a  ΩCG  ¥ô°ûªdG  »a  GƒfÉcCG  AGƒ°S  áØ°SÓØdG

»HGQÉØdG  áØ°ù∏a  »a  »ª∏©dG  ÖfÉédG  ```

 ø≤JCG  kÓ°VÉa  kÉeÉeEG  kÓeÉc  kÉaƒ°ù∏«a  5  ¿Éch{  :á©Ñ«°UCG  »HCG  øHG  ∫ƒ≤j

 ,AÉcòdG  …ƒb  ,¢ù```ØædG  »cR  ,á«°VÉjôdG  Ωƒ```∏©dG  »a  ´ôHh  ,á```«ªμëdG  Ωƒ```∏©dG

 áØ°SÓØdG  Iô«°S  ô```«°ùj  , p√ pO nhnCÉH  Ωƒ≤j  ÉªH  É```¡æe  kÉ©æà≤e  ,É«fódG  ø```Y  kÉ```Ñæéàe

.4zø«eó≤àªdG

 ,(≥HÉ°S  ™Lôe)  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  Aõ```édG  ,á«ªdÉ©dG  á«Hô©dG  áYƒ°SƒªdG  :ø```«ãMÉÑdG  øe  á```Yƒªée ```  1

.471 ̀ ` 470¢U

.322 , 321¢U  ,≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG  ,ºjóædG  øHG ```  2

.317¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»àjôμàdG  »LÉf ```  3

.603¢U  ,≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG  ,á©Ñ«°UCG  »HCG  øHG ```  4
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»HGQÉØdG  äÉØdDƒe  ```

 Égô¡°TCG ,ø«KÓãdG ≈∏Y kGôNDƒe É¡æe ô°ûof Ée ƒHôj Iô«ãc kÉÑàc »HGQÉØdG Öàc

 áæjóªdG  πgCG  AGQBG  ÇOÉÑe)  hCG  (á```∏°VÉØdG  áæjóªdG)h  (»fÉãdG  º«∏©àdG)  :ÜÉ```àc

 π«°üëJ)h  (ƒ```£°SQCGh  ¿ƒWÓaCG  ø```« nª«μëdG  »jCGQ  ø```«H  ™ªédG)h  ,(á```∏°VÉØdG

 (º«μëdG  ¢VGôZCG)h  (É¡Ñ«JôJh  Ωƒ∏©dG  AÉ°üMEG)h  (πFÉ°ùªdG  ¿ƒ«Y)h  (IOÉ©°ùdG

.1(ô«ÑμdG  ≈≤«°SƒªdG  ÜÉàc)h

¿ƒμ∏d  »HGQÉØdG  ájDhQ  íeÓe  ```

 iƒYO  »g Éªc  ``  äGƒª°ùdG  ºdÉY  ¿CG  »a  ¿ƒμ∏d  »HGQÉØdG  ájDhQ  íeÓe Qƒ∏ÑàJ

 ∂∏ØdG  º∏Y  äÉ«£©e  ≈∏Y  óªàYG  …òdG  ,ºjó≤dG  (É«LƒdƒeRƒμdG)  »fƒμdG  º∏©dG

 áÑ°ùædÉH  ô```eC’G  Gòch  ,IOóëe  äÉ```«FõL  øe  OóY  ø```e  ¿ qƒμàj  ``  ¬```d  ô```°UÉ©ªdG

 (äGôμdG)  ∑ÓaC’G  πãe  ``  kÉeÉ°ùLCG  âfÉcCG  AGƒ°S  É¡«a  »àdG  ,ájhÉª°ùdG  äÉæFÉμ∏d

 å«M  ,ájhÉª°S  k’ƒ```≤Y  ΩCG  kÉMGhQCG  âfÉc  ΩCG  ``  ô```«KC’G  øe  á```Yƒæ°üªdG  Ωƒ```éædGh

 íª∏ªdG  π©dh  .ºjó≤dG  ∂∏ØdG  º∏Y  ÉgÓeCG  »àdG  óYGƒ≤dG  Ö°ùM  É¡©°VGƒe  OóëàJ

 ¬∏c  ¿ƒμdG  πH  ,¬∏c  äGƒª°ùdG  ºdÉY  ≈∏Y  ô£«°ùj  ¬fCG  ≈dEG  É¡HÉgP ƒg  É¡«a  RQÉÑdG

 á«∏ª©dG  √òg  ∞°UƒJh  ,∫hC’G  Oôée  øe  äGOƒ```LƒªdG  πc  OƒLh  ÖLƒJ  IQhô```°V

 A»°T  OƒLƒd  √OƒLh  ¢†«a{  É¡fCÉH  ``  ¿ƒμdG  OÉéjEG  »a  »HGQÉØdG  á«Ñgòªd  kÉ```≤ah ``

.2zôNBG

 ,IOÉªdG  øY  √ qõæe  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ˆG  ¿CG  »HGQÉØdG  iôj  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah

 ≥∏N  ∞«c  ÉeCG  .IOÉ```ªdG  §dÉîj ’  ¢†ëe  π≤Y  ``  ¬fCÉ°T  qπ```L  ``  ¬fCG  »æ©j  Gò```gh

 »a  [Ω270= ̀g.¥ 352  :ä]  ø```«Wƒ∏aCG  ∫Éb  Éªc  »```HGQÉØdG  ∫ƒ≤«a  ?¿ƒ```μdG  ˆG

.941¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»æØëdG  º©æªdG  óÑY ```  1

 »a  ÉªgôKCGh  á```«Ø°ù∏ØdG  ÉªgQOÉ°üe  áLÉH  ø```HG  óæY  á°SÉ«°ùdGh  á```aô©ªdG  ,á«£Y  QÉ```ªY  á```jRƒa ```  2

.74  , 73¢U  ,Ω2000= ̀g1420  áJGô°üe  ,ájô«gÉªédG  QGódG  ,»eÓ°SE’G  ôμØdG
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 ;(ô«¨àªdG)  ó°SÉØdG  ºdÉ©dG  Gòg ≥∏îj  ºd  ˆG  ¿EG{  :(É«Lƒdƒ«KEG)  ájƒHôdG  :ÜÉàc

 kÉ©«ªL  äGOƒLƒªdGh  .kÉ«∏≤Y  kGQhó°U  ¬æY  Qó°Uh  ,kÉ°†«a  ¬æY  ¢VÉa  ºdÉ©dG  ø```μd

 ¬ª∏©d  áé«àf  ºdÉ©dG  ¬```æY  Qó°üjh  ¬JGP  π≤©j  ˆÉa  .ó```MGƒdG  º∏Y  øY  Qó```°üJ

 πH  ;óMGƒdG  º∏©d  ájÉZ  OƒLƒdG  ¢ù«dh  ,óMGƒdG  øY  kÉ«dBG  Qó°üj  ¢†«ØdGh  .¬JGòH

 iôf  Éæg  øe  .1z≥```∏£ªdG  ¬dÉªLh  ¬dÉªμd  kÉ«FÉ≤∏J  ó```MGƒdG  øY  Oƒ```LƒdG  Qó```°üj

 øe  kÉªàM  èàæà°ùf  ÉæfCG  »gh  ,á¡jóÑdG  √òg  ≈∏Y  ¬```àØ°ù∏a  OÉ°T  ób  »```HGQÉØdG  ¿CG

 ,¬JGòH  OƒLƒe  ,OƒLƒdG  Ö```LGh  øFÉc  nOƒLh  áæμªªdG  áKOÉëdG  äÉ```æFÉμdG  Oƒ```Lh

 äÉæFÉμdG  áYƒªée  »a  π°ù∏°ùàdG  π«ëà°ùj  PEG  ;äÉæFÉμdG  »bÉH  OƒLh  á∏Y  √OƒLh

 ÖLGƒdG  øFÉμdG  Gòg  OƒLƒH  kÉ«≤£æe  Éæªq∏°S  GPEGh  .A»°T  óLoh  Éªd  ’EGh  á```KOÉëdG

 ¿CG  Éæ«∏Y  »≤H  ,ˆG  √ƒYóf  Ée  ƒgh  ,∫ÉªμdG  ≥∏£ªdG  ,§«°ùÑdG  ,óMGƒdG  Oƒ```LƒdG

 ≈dEG  CÉ£N  áHƒ°ùæªdG)  á«°†«ØdG  ø«Wƒ∏aCG  áØ°ù∏a  ¿EG  .äÉæFÉμdG  »bÉH  OƒLh  π∏©f

 kÓM  Ωó≤J  ``  ÉæëªdCG  ¿CG  ≥```Ñ°S  Éªc  ``  (ƒ£°SQCG  É«LƒdƒKCG)  ÜÉ```àc  »a  (ƒ```£°SQCG

 iôNCG  á¡L  øeh  .ºdÉ©dG  OƒLh  ádCÉ°ùe  »æ©f  ,á°üjƒ©dG  ádCÉ°ùªdG  √ò¡d  kÉ```«≤£æe

 `` kÉ≤M’  »JCÉ«°S  Éªc  ``  É¡JÉcôMh  ∑ÓaCG  øe  ¬«a  ÉªH  ¿ƒμdG  ΩÉ¶f  ¢†«ØdG  ô°ùØj

 ƒg  , m¿ÉK  øFÉc  ¢†«Øj  ∫hC’G  ø```FÉμdG  øe  ¿EG{  :áq«°†q«ØdG  á```Ø°ù∏ØdG  ∫ƒ≤J  kÓ```©ah

 ∫hC’G  π≤©j  »```fÉãdG  Gògh  .¢üdÉN  π```≤Yh  , kÓ°UCG  º q°ùéàe  ô```«Z  ô```gƒL  kÉ```°†jCG

 .2zådÉK  π≤Y  ¬æY  ¢†«Øj  ¬JGòH  ÖLGh  øFÉμc{  ∫hCÓd  ¬∏≤©J  øeh  .¬JGP  π≤©jh

 qπëJ  ¿CG  âdhÉM  ób  »HGQÉØdG  iód  áq«°†q«ØdG  áØ°ù∏ØdG  ¿CG  ≈dEG  ≥Ñ°S  Éªe  ¢ü∏îfh

 Éª«°S  ’h  ,∞«æëdG  ´ô°ûdGh  ≥ØàJ ’  èFÉàf  ≈dEG  â¡àfG  É¡æμdh  ;á«fƒμdG  πFÉ°ùªdG

:»dÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  »g  ;çÓK  •É≤f  »a

 ,(≥HÉ°S  ™Lôe)  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  Aõ```édG  ,á«ªdÉ©dG  á«Hô©dG  áYƒ°SƒªdG  :ø```«ãMÉÑdG  øe  á```Yƒªée ```  1

.471¢U

 á©Ñ£dG  ,ähô«H  ,¥ô°ûªdG  QGO  ,á```∏°VÉØdG  áæjóªdG  πgCG  AGQBG  ÜÉàc  áeó≤e  ,QOÉf  …ô```°üf  ô```«ÑdCG ```  2

.19 ̀ ` 18¢U  ,Ω1973= ̀g1393  áãdÉãdG
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 ≥∏îH  ∫ƒ≤J  ’h  ,ºjób  ¢†«ØdG  ¿CG  iôJ  áØ°ù∏ØdG  √òg  ¿CG  :≈dhC’G  á£≤ædG

.Ωó©dG  øeh  ¿ÉeõdG  »a  ºdÉ©dG

 …òdG  ,(∫É©ØdG  π≤©dG)  π≤©H  ∫ƒ≤J  áq«°†q«ØdG  áØ°ù∏ØdG  ¿CG  :á«fÉãdG  á£≤ædG

.ô°UÉæ©dG  ºdÉY  ¢Sƒ°ùj

 (ˆG)  ∫hC’G  ¿CG  ≈```dEG  ÖgòJ  á«°†«ØdG  á```Ø°ù∏ØdG  ¿CG  :á```ãdÉãdG  á```£≤ædG

 π≤©dG  ¿EG  º```©f  .Iô°TÉÑe  ¬```H  ºà¡e  ô«Z  ``  ˆ  É```°TÉM  ``  º```dÉ©dG  ø```Y  ó```«©H

 »≤«≤ëdG  º¶æªdG  ƒg  ∫É©ØdG  π≤©dG  ≈≤Ñj  øμdh  ,∫hC’G  øFÉμdG  π≤©j  ∫É©ØdG

 π°üàj  Ée  ºgCG  ¿EG  .ÉæJOÉ©°S  ¿ƒμà°S  ¬Hh  ÉædBÉe  ƒg  ¬fCGh  É```ªc  ,Gòg  É```æªdÉ©d

 øFÉμdG  ájÉæY  ΩóY  ,ºdÉ©dG  Ωó```b  á«dÉμ°TEG  :á°SGQódÉH  çÓãdG  •É```≤ædG  øe

 ºd  É¡æμdh  ,á``` q«°†q«ØdG  áØ°ù∏ØdG  √ò```¡d  á«≤£æe  è```FÉàf  É```¡fEG  .º```dÉ©dÉH  ∫hC’G

 ∫Éb  øe  πc  Ghô qØc  ∂dòd  ,AGô¨dG  áq«eÓ°SE’G  Ió«≤©dG  ø```Y  ø«©aGóª∏d  ¥ô``` oJ

.1¬éFÉàæHh  ¢†«ØdÉH

 á≤ëdG  ¬```à«Ñgòeh  ΩÓ```°SE’G  Ió```«≤Y  øY  ø```«©aGóªdG  A’Dƒ```g  Rô```HCG  π```©dh

 ¬àjÉYQh  8  ˆG  á```jÉæY  á≤«≤M  Gò```ch  Ωó©dG  ø```e  ¿ƒμdG  ≥∏N  á```dCÉ°ùe  »```a ``

 »```dGõ¨dG  ó```eÉM  ƒ```HCG  ΩÉ```eE’G  ΩÓ```°SE’G  á```éM  ``  Ö```MGôàªdG  ¿ƒ```μdG  Gò```¡d

 ,≈dÉ©J  ˆ  ¥ƒ```∏îe  ¿ƒμdG  Gò```g  ¿CG  iô```j  …ò```dG  ,[Ω1111 ̀ ` 1058= ̀g505 ̀ ` 450]
 ÉeCG  ,¬KóMCG  …ò```dG  ƒg  ``  ¬JÉØ°U  â°S qó≤Jh  ¬```JQób  âdÉ©J  ``  ˆGh  ,çOÉ```M  ƒ```gh

 Gò¡dh  ,k’ƒ```Ñ≤e  kÉéjôîJ  ¬d  »```dGõ¨dG  iôj  Óa  ,º```dÉ©dG  Ωó≤H  á```Ø°SÓØdG  ∫ƒ```b

 áØ°üd  π«£©J  É¡fCG  iôjh  ,Éæ«°S  øHGh  »HGQÉØdG  óæY  ¢†«ØdG  ájô¶f  ó≤àæj  ƒ¡a

.2ˆG  óæY  ≥∏îdG

.22¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG  áeó≤e  ,QOÉf  …ô°üf  ô«ÑdCG ```  1

 ,(≥HÉ°S  ™Lôe)  ,ô°ûY  ™HÉ°ùdG  AõédG  ,á```«ªdÉ©dG  á«Hô©dG  áYƒ°SƒªdG  :ø«ãMÉÑdG  øe  á```Yƒªée ```  2

.474¢U
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[…OÓ«ªdG  ™°SÉàdG  =  …ôé¡dG  ådÉãdG  ¿ô≤dG]  áà°SQ  øHG  ``  3

 ¬HÉàc  Öàc  …ò```dG  ,áà°SQ  ø```H ôªY  øH óªMCG  ,»```∏Y  ƒHCG  ƒ```g  ?ƒg  ø```e

 ≈```àM  290]  ΩÉ```Y  ø```e  Ió```ªdG  ø```«H  É```ª«a  (á```°ù«ØædG  ¥Ó```YC’G)  ó```«MƒdG

 óbh  ,ÜÉàμdG  Gòg  ’EG  …ôμØdG  ¬KGôJ  øe  Éæ∏°üj  ºdh  ,[Ω913 ̀ ` 903= ̀ ```g 300

 ø««aGô¨édG  è¡æe  ≈∏Y  ``  ¿ƒμdG  ∫ƒM  ¬àjô¶f  ™°Vh  Oó°üH  ƒgh  ``  ¬«a  QÉ°S

 »ah  ,IôμdÉc  ôjóà°ùe  ∂∏a  áÄ«g  ≈∏Y  ¿ƒμdG  ¿CÉH  Ghó≤àYG  øjòdG  ,ø«ª∏°ùªdG

 :≈dÉ©J  ˆG  ∫ƒ≤j{  :1(á```°ù«ØædG  ¥ÓYC’G)  ¬HÉàc  »a  áà°SQ  ø```HG  ∫ƒ≤j  ∂```dP

 ≈∏Y  ∫ój  [¿ƒμdG]  ∂```∏ØdG  º```°SG  ¿PEG  ;[40 :¢ù```j]  | Õ  Ô  Ó  Ò }

 S R Q P } :πFÉb  øe qõY ∫ƒ≤j  Gòch  ,Üô©dG  á¨d  »a  IQGóà°S’G

 ’h  É```¡«a  á```Lôa ’  :…CG  .[6:¥]  | [  Z  Y  X  W  V  U  T
 ¿CG  ∫ój  Éªªa  ,É¡«a  ´É£≤fG ’  IQGóà°S’G  AGõLCG  á∏°üàe  »g  :…CG  ;∫É°üØfG

 ø«gGôÑdÉH  ¿ƒàÑãj  º¡fCG  º¡æe  ˆG  ÉgOGQCG  »àdG  π«Ñ°ùdG  Gƒμ∏°S  ób  ø«ªéæªdG

 ∂dPh  ;ΩÉ°ùLC’G  º¶YCG  …hô```μdG  º°ùédG  ¿CGh  ,ìƒ£°ùdG  º¶YCG  Iô```FGódG  ¿CG

 Qƒëeh  IôFGO  ô```£b  √ô£b  ihÉ°S  ∫Éμ°TC’G  ø```e  É```jGhRh  ´Ó```°VCG  …P  πc  ¿CG

 ∞jô©J  »a  áà°SQ  øHG  Éfójõj  ºK  .2zìƒ£°ùdG  º¶YCG  IôFGódG  í£°S  ¿EÉa  Iôc

 kGôjóà°ùe  [¿ƒμdG]  ∂∏ØdG  ™°Vh  8  ˆG  ¿EG{  :∫ƒ≤«a  Iô«°üH  ¿ƒμdG  IQƒ```°U

 »a  áàª°üe  IôμdÉc  kÉ°†jCG  Iôjóà°ùe  ¢VQC’Gh  ,kGQGhO  ±ƒLCG  IôμdG  IQGóà°SÉc

 QGó≤ªH  É¡«MGƒf  ™«ªL  øe  ∂∏ØdG  É¡H  §«ëj  AGƒ¡dG  »a  áªFÉb  ∂∏ØdG  ±ƒL

 »a  íªdÉc  É```¡£°Sh  »a  »¡a  ,É¡∏c  É```¡ÑfGƒLh  ÉgÓYCGh  É```¡∏Ø°SCG  øe  ó```MGh

 ,ÜƒæédG  »a  Ö£bh  ,∫Éª°ûdG  »```a  Ö£b  ,ø«Ñ£b  ≈∏Y  Qhój  ƒgh  .á```°†«ÑdG

 ™HÉ°ùdG  ó∏éªdG  ,»fÉãdG  Oó©dG  ,á∏aÉ≤dG  á∏ée  ,çGôàdG  Öàc  »a  ¿ƒμdG  ájô¶f  ,GôØdG  »∏Y  óªëe ```  1

.3¢U  ,Ω1988  ôHƒàcCG  ``  ôÑªàÑ°S= ̀g1409  ôØ°U  ,¿Gô¡¶dG  ,ƒμeGQCG  ,áeÉ©dG  IQGOE’G  ,¿ƒKÓãdGh

 …O  :≥«≤ëJ  ,™HÉ°ùdG  ó∏éªdG  ,á°ù«ØædG  ¥ÓYC’G  ,(áà°SQ  øH ôªY  øH óªMCG  »∏Y  ƒHCG)  áà°SQ  øHG ```  2

.7¢U  ,Ω1891  ¿ó«d  ,¬jƒN



43

ا�سالم حضارة  في  الكون  مالمح  حول 

 áLQO  ¿ƒ```à°Sh  áFÉªã∏K  ∂```∏ØdG  ¿C’  ;á```LQO  ¿ƒ```fÉªKh  á```FÉe  ø```«Ñ£≤dG  ø```«H

 ø«Ñ£≤dG  ≈∏Y  á∏«dh  Ωƒj  πc  »a  Qhój  ƒgh  É¡dhCG  ≈∏Y  ÉgôNBG  Oƒ©J  Iôjóà°ùe

 ,áYÉ°S  øjô°ûYh  ™HQCG  »a  ¬«dEG  Oƒ©«a  ,¥ô°ûªdG  øe  ¬dhCG  CGóÑj  ,IóMGh  IQhO

 øe  AGƒà°S’G  ™°Vƒe  ƒgh  ,á qÑ≤dG  AÉ```ª°ùdG  §°Sh  ≈ª°ùojh  ,¢VQC’G  âëJ  ô```ªj

 πc  ≈dEG  ,ÜƒæédGh  ∫Éª°ûdGh  Üô¨ªdGh  ¥ô°ûªdG  :™HQC’G  äÉ¡édG  ø«Hh  ,¬```æ«H

 ¿Éc  øªa  ¬```Ø°üf  ¬«Ñ£b  øe  Ö```£b  πc  ≈∏Y  Qhó```jh  .áLQO  ¿ƒ```©°ùJ  á```¡L

 iôL  áÑ≤dG  âëJ  ¿Éc  ø```eh  ,ÉMôdG  ôéëc  ∂∏ØdG  ¬«∏Y  QGO  Ö```£≤dG  â```ëJ

 ¿EG  .1z¢VQC’G  §°Sh  á```Ñ≤dGh  ÉMôdG  ìÉæéc  ¬```«∏Y

 ∑QóJ  »KGôàdG  ¢ü```ædG  Gò¡d  á«ª∏©dG  äÉ```«£©ªdG

 äÉª°üH  á°UÉîHh  ``  »≤jôZE’G  ôμØdG  ô«KCÉJ  ióe

 ,ΩÓ°SE’G  AÉª∏Y  ≈∏Y  ``  ¿ƒμdG  øY ƒ£°SQCG  ájô¶f

 ø```«ª∏°ùªdG  ø```««aGô¨édG  á```«ÑdÉZ  ó```≤àYG  å```«M

 ó≤àYG  Ée  ≈∏Y  ¿ƒ```μdG  õcôe  »a  ¢VQC’G  ™```°VƒH

 ¿CG  iôf  ÉæfEÉa  É```æÑfÉL  øeh  .2πÑb  øe  ≥```jôZE’G

 kÉjƒ°†Y  kÉWÉÑJQG  §ÑJôj  áà°SQ  øHG  iód  ¿ƒμdG  Ωƒ¡Øªd  ≥«bódG  ∞jô©àdG  Gòg

 kÓHÉ≤e  ∂∏ØdG  ¬∏©L  »a  Éª«°S  ’h  ,≈ëæªdG  Gòg  »a  √ô°üY  äÉ«£©ªH  kÉ```«M

 øe  ∫hC’G  ≥°ûdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah  ,»≤jôZE’G  Qƒ°üàdÉH  √OÉ≤àYG  »a  Gòch  ,¿ƒμ∏d

 √ôqKCÉJ  AÉL  Gò¡dh  ,ΩÓ```°SE’G  øHG  ƒ¡a  ∂dP  »a  á°VÉ°†Z  Ó```a  √òg  ¬```àjô¶f

 ¢Uƒ°üîH  ÉeCG  ,»ª∏©dG  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  OQÉØdG  q»fBGô≤dG  ≈£© oªdÉH  ô```°TÉÑªdG

 ``  »aGô¨L  ƒgh  ``  áà°SQ  øHÉH  ≈dhC’G  ¿Éμa  ,¿ƒμ∏d  »≤jôZE’G  Qƒ°üàdÉH  √ô```KCÉJ

.ôμØdG  Gò¡d  ájQƒ£°SC’G  äÉ«£©ªdG  øe  ¢ü∏îàjh  ,¬ægP  πª©j  ¿CG

.8¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG  ,áà°SQ  øHG ```  1

.3¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,GôØdG  »∏Y  óªëe ```  2

 pΩó p≤ pH  áØ°SÓØdG  ∫ƒb  ÉeCG
 »dGõ¨dG  iôj  Óa  ,ºdÉ©dG
 Gò¡dh  , k’ƒÑ≤e  kÉéjôîJ  ¬d
 ¢†«ØdG  ájô¶f  ó≤àæj  ƒ¡a
 ,Éæ«°S  øHGh  »HGQÉØdG  óæY
 áØ°üd  π«£©J  É¡fG  iôjh
 ˆG  óæY  ≥∏îdG
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[Ω1198  `` 1126  =   ̀ g 595  ``  520]  ó°TQ  øHG  ``  4

 ,ó°TQ  øH óªëe øH óªMCG  øH óªëe ó«dƒdG  ƒHCG  »°VÉ≤dG  ƒg{  ?ƒg øe

 »a  óMhCG  ,Ωƒ∏©dG  π«°üëàH  øà©e  π°†ØdÉH  Qƒ¡°ûe  ,áÑWô≤H  √Dƒ°ûæeh  √ódƒe

 .¥RQ  øH óªëe  »HCG  ßaÉëdG  ¬```«≤ØdG  ≈∏Y  π¨à°TGh  ,±ÓîdGh  ¬≤ØdG  º```∏Y

 ,»fÉ©ªdG  ø°ùM  ∞«æ°üàdG  ó``` q«L  ƒgh  ,Ö£dG  º∏Y  »a  kGõ«ªàe  kÉ```°†jCG  ¿Éch

 ø«Hh  ¬æ«H  ¿Éch  ,¬```Ø«dCÉJ  »```a  OÉLCG  óbh  ,äÉ```«∏μdG  :ÜÉàc  Ö£dG  »```a  ¬```dh

 øH’  ¬àªLôJ  á```©Ñ«°UCG  »```HCG  øHG  π°UGƒjh  .1zIOƒ```e  ô```gR  ø```H ¿Ghôe  »```HCG

 ƒHCG  »°VÉ≤dG  ¿Éc  :∫Éb  »LÉÑdG  ¿Ghô```e  ƒHCG  »°VÉ≤dG  »æKóM{  :∫ƒ≤«a  ó```°TQ

 π¨à°TG  ób  ¿Éch  ,¢ùØædG  …ƒb  IõÑdG  çQ  kÉ q«cP  …CGôdG  ø°ùM  ó°TQ  øH ó«dƒdG

 ¬æY  òNCGh  ,Ió```e  ¬eR’h  ,¿hQÉ```g  øH ôØ©L  »HCG  ≈```∏Y  Ö```£dGh  º```«dÉ©àdÉH

 º≤f  ób  (øjóMƒªdG  ô«eCG)  Qƒ```°üæªdG  ¿EG  ºK  ,á«ªμëdG  Ωƒ∏©dG  ø```e  kGô```«ãc

 »gh ``  áfÉ°ù«dCG  »```a  º«≤j  ¿CÉH  ôeCGh  ,ó°TQ  ø```H ó«dƒdG  »HCG  ≈∏Y  ó```©H  É```ª«a

 ≈∏Y  º≤fh  ,É¡æY  êôîj  ’CGh  ``  Oƒ¡«∏d  k’hCG  âfÉch  ,áÑWôb  øe  á```Ñjôb  Ió```∏H

 ,ôNoCG  ™°VGƒe  »```a  Gƒfƒμj  ¿CG  ô```eCGh  ,¿É«YC’G  AÓ```°†ØdG  øe  ô```NoCG  á```YÉªL

 áªμëdÉH  ¿ƒ∏¨à°ûe  º¡fCG  º¡«a  »Y qój  øe  ÖÑ°ùH  ∂dP  º¡H  π©a  ¬fCG  ô¡XCGh

 AÉªgódG  áÑμædG  √òg  πãe  ´ƒbh  ≈```∏Y  óYÉ°S  …òdG  π©d{h  .2zπFGhC’G  Ωƒ```∏Yh

 `` »eÓ°SE’G  …QÉ°†ëdG  AÉ°†ØdG  »a  ójôØdG  º pdÉ©dGh  ±ƒ°ù∏«ØdG  ``  ó°TQ  øHÉH

 Ωƒ∏Y  ø«H  OÉ°†J  OƒLƒH  øeDƒj  ¿Éc  ô°üY  »a  ¢û«©j  ¿CG  ¬d  Qó ob  ób  ¬fCG  ƒg

.3zAÉ¡≤ØdG  PƒØf  OÉjORGh  áªjó≤dG  áØ°ù∏ØdG  Ωƒ∏Yh  øjódG

.530¢U  ,≥HÉ°ùdG  Qó°üªdG  ,á©Ñ«°UCG  »HCG  øHG ```  1

.532 ,531¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG  ,á©Ñ«°UCG  »HCG  øHG ```  2

 ó°TQ  øHG  Ihóf  ∫ÉªYCG  :ÜÉàc  øª°V  ,ó```̀°TQ  øHG  óæY  á©«Ñ£dG  ó©H  Ée  ,πeÉc  OGDƒ```̀a  ó```̀ªMCG ```  3

 ,Ω1981= ̀g1401  ähô«H  ,äÉ```̀°SGQó∏d  á«©eÉédG  á°ù°SDƒªdG  ,»eÓ°SE’G  Üô```̀¨dG  »a  ¬```̀à°SQóeh

.224¢U
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 ô¨°UC’G  ó«dƒdG  »HC’  ¿CG  »Hô¨ªdG  ó«©°S  øHG  ôcòj  :ó°TQ  øHG  äÉØdDƒe  ```

 óbh  ,1∂dP  ô«Zh  áØ°ù∏ØdGh  ƒ```ëædGh  ∫ƒ°UC’Gh  ´hôØdG  »```a  Iô«ãc  ∞```«fÉ°üJ

 óbh  ,π«∏≤dG  q’EG  ó°TQ  ø```HG  äÉØdDƒªd  »Hô©dG  øàªdG  øe  ôÑcC’G  Aõ```édG  ó```≤ oa

 »dGõ¨dG  ÜÉàc  ≈∏Y  qOQ  ƒ```gh  ,(âaÉ¡àdG  âaÉ¡J)  :¬```HÉàc  á«Hô©dÉH  Éæd  »```≤H

 ¬```Mhô°Th  ,(á```Ø°SÓØdG  â```aÉ¡J)`H  Qƒ```¡°ûªdG  [Ω1111 ̀ ` 1058= ̀g505 ̀ ` 450]
 √ƒ«æj’  É¡©ÑWh  É```gô°ûf)  ƒ£°SQC’  áHÉ£îdGh  ô```©°ûdG  »HÉàc  ≈```∏Y  ≈```£°SƒdG

 ,ø«≤HÉ°ùdG  ø«HÉàμdG  ≈```∏Y  ¬Mô°ûH  á≤ë∏e  ≥```£æªdG  »a  á```dÉ°SQh  ,(Lasimi

 Ée)  ÜÉàc  ≈∏Y  »°ùjOhôaE’G  Qó```æμ°SE’G  ìô°T  øe  ™£b  ¢†```©H  ≈∏Y  ≥```«∏©Jh

 óLƒJh  ,(á©«Ñ£dG  ó```©H  Ée)  ≈∏Y  ôÑcC’G  ìô°ûdGh  ,(ƒ```£°SQC’  á©«Ñ£dG  ó```©H

 Öàc  ™eGƒL  ≈∏Y  Iô```«¨°U  ìhô°Th  .(2821 ºbQ  cat.cod.orient)  ¿ó```«d  »```a

 ,ºdÉ©dGh  AÉ```ª°ùdG  ,äÉ«©«Ñ£dG  :»```gh  [ójQóe]  §```jôéªH  ,¢ù```«dÉWÉ£°SQCG

 .á©«Ñ£dG  ó©H  Éª«a  πFÉ°ùe  ¢†©Hh  ,¢ùØædG  ,á```jƒ∏©dG  QÉKB’G  ,OÉ°ùØdGh  ¿ƒ```μdG

 ¬««JƒL  ¿ƒ«d  Éª¡°SQO  ,áØ°ù∏ØdGh  øjódG  ø«H  á∏°üdG  øY  ¿ÉàØjôW  ¿ÉàdÉ°SQh

 π°üa)  ÉªgGóMEG  ≈```ª°ùoJ  ,Miguel Asin  ø```«°SCG  π```jƒé«eh  Leon Gauthier

 ègÉæe)  iô```NC’Gh  ,(∫É°üJ’G  ø```e  áªμëdGh  á©jô°ûdG  ø```«H  É```ª«a  ∫É```≤ªdG

 ``  kÉ°†jCG  ``  »```≤H  ,»Ø«dCÉàdG  ¥É```«°ùdG  Gò```g  »ah  .2(∫ƒ```°UC’G  º∏Y  »```a  á```dOC’G

 ô°üàîe)  :π```ãe  ájôÑY  ±hôëH  »```Hô©dG  É¡°üf  kÉ```Hƒàμe  ¬```JÉØ qæ°üe  ¢†```©H

 (ájƒ∏©dG  QÉKB’G)h  (OÉ°ùØdGh  ¿ƒ```μdG)  Öàμd  §°ShC’G  ìô°ûdG  ,(≥£æªdG  »```a

 (ºdÉ©dGh AÉª°ùdG) ≈∏Y ¬Mhô°Th (iô¨°üdG äÉ«©«Ñ£∏d) ¬Mô°Th (¢ùØædG)h

 »àdG  ƒ£°SQCG  Öàμd  ó°TQ  øHG  ìhô°Th  .(ájƒ∏©dG  QÉKB’G)h  (OÉ°ùØdGh  ¿ƒμdG)h

 »bƒ°T  .O  :≥«∏©Jh  ≥«≤ëJ  ,»fÉãdG  AõédG  ,Üô```̀¨ªdG  ≈∏M  »a  Üô¨ oªdG  ,»Hô¨ªdG  ó«©°S  ø```̀HG ```  1

 ,Ω1918= ̀g1398 áãdÉãdG  á©Ñ£dG ,IôgÉ≤dG ,±QÉ©ªdG QGO ,(10) Üô©dG ôFÉNP á∏°ù∏°S ,∞«°V

.105¢U

 øe  áYƒªée  :áªLôJ  ,∫hC’G  Aõ```édG  ,á«eÓ°SE’G  ±QÉ```©ªdG  IôFGO  ,ó°TQ  ø```HG  IOÉ```e  ,ƒ```ØjOGQÉc ```  2

.189 , 188¢U  ,Ω1998= ̀g1418  ábQÉ°ûdG  ,…ôμØdG  ´GóHE’G  õcôe  ,ø«ªLôàªdG
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 Öàc  øe  ÜÉàc  πc  ìô°T  ¬fEG  : rπ ob  hCG  ,´GƒfCG  áKÓK  ≈∏Y  âfÉc  ÉgôeCG  ô```¡à°TG

 .ô¨°UCG  ìô```°Th  ,§°ShCG  ìô°Th  ,ô```ÑcCG  ìô°T  á```ªãa  :áKÓK  kÉ```Mhô°T  ƒ```£°SQCG

 »a  áahô©ªdG  çÓ```ãdG  º«∏©àdG  πMGôe  ™```e  ≈°ûªàj  »KÓãdG  ∞```«dCÉàdG  Gò```gh

 §°ShC’Gh  ,∫hC’G  ΩÉ©dG  »a  ¢S sQó```j  ô¨°UC’G  ìô°ûdÉa  ,á«eÓ°SE’G  äÉ```©eÉédG

 ≈∏Y  ¢S qQóJ  ó```FÉ≤©dG  âfÉch  ;ådÉãdG  ΩÉ```©dG  »a  ôÑcC’Gh  ,»fÉãdG  ΩÉ```©dG  »```a

 øHG  ìhô°T  ≈∏Y  áqjƒ«ëdG  øe  kÉ©HÉW  ≈Ø°VCG  …ò```dG  π©dh  .1 kÉ°†jCG  ƒëædG  Gò```g

 ¿CG  ƒg  ``  »ª∏©dGh  …ô```μØdG  É¡ÑfÉL  »a  ``  á«Ø°ù∏ØdG  ƒ```£°SQCG  äÉ«£©ªd  ó```°TQ

.2á°†¡ædG  ô°üY  ≈àM  ìhô°ûdG  π°†aCG  ∂dP  »a  ÖjQ  ’h  ó©J  ìhô°ûdG  √òg

 [Ω1260 ̀ ` 1199= ̀g658 ̀ ` 595] QÉHB’G øHG OÉLCG ó≤d :ó°TQ øH’ á«ª∏©dG á«©°VƒdG ```

 âfÉc{  :∫É≤a  ¬æY  çóëJ  ÉeóæY  ,√ô```̀°üY  AÉª∏Y  ø«H  ó°TQ  øHG  á```̀fÉμªd  ô```̀jƒ°üàdG

 .∂dP  ô«Zh  ,ΩÓμdG  º∏Yh  ∫ƒ°UC’Gh  ¬≤ØdG  ¢SQO  ,ájGhôdG  øe  ¬«∏Y  Ö∏ZCG  á```̀jGQódG

 qó°TCG  ``  ¬```̀aô°T  ƒ∏Y  ≈∏Y  ``  ¿Éch  . kÓ```̀°†ah  kÉª∏Yh  k’Éªc  ¬```̀∏ãe  ¢ùdófC’ÉH  CÉ```̀°ûæj  º```̀dh

 »μ oM  ≈àM  ,√ôÑc  ≈dEG  √ô¨°U  øe  º```̀∏©dÉH  »æ oY  ,kÉMÉæL  º¡°†ØNCGh  kÉ©°VGƒJ  ¢SÉ```̀ædG

 ≈∏Y  ¬FÉæH  á∏«dh  ¬«HCG  äƒe  á∏«d  ’EG  π≤Y  òæe  IAGô```̀≤dG  ’h  ô¶ædG  ŕ ój  ºd  ¬fCG  ¬```̀æY

 ±’BG  Iô°ûY  øe  kGƒëf  ô°üàNGh  ∞qdCGh  ó```̀ q«bh  ∞qæ°U  Éª«a  [Öàc]  O sƒ°S  ¬fCGh  ,¬```̀∏gCG

 ¿Éch  .√ô°üY  πgCG  ¿hO  á```̀eÉeE’G  É¡«a  ¬d  âfÉμa  ,π```̀FGhC’G  Ωƒ∏Y  ≈dEG  ∫É```̀eh  .á```̀bQh

 øe  ôaGƒdG  ßëdG  ™e  ,¬≤ØdG  »```̀a  √Gƒàa  ≈dEG  ´õØoj  Éªc  Ö£dG  »a  √Gƒàa  ≈```̀dEG  ´õ```̀Ø oj

 ßØëj  ¿Éc  ¬```̀fCG  ¿É°ù∏«£dG  ø```̀H º°SÉ≤dG  ƒHCG  ¬```̀æY  ≈μM  ≈```̀àM  ,ÜGOB’Gh  ÜGô```̀YE’G

 OQƒjh  ,¬°ù∏ée  »a  Éª¡H  [OÉ¡°ûà°S’G]  π«ãªàdG  ôãμjh  ,»```̀ÑæàªdGh  ΩÉªJ  »HCG  q… nô```̀©°T

 ió©àJ  ∞°UƒdG  Gòg  á«ªgCG  ¿CG  IQÉªY  óªëe  QƒàcódG  iô```̀jh  .3zOGôjEG  ø°ùMCG  ∂```̀dP

.189¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG  ,ƒØjOGQÉc ```  1

.225¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,πeÉc  OGDƒa  óªMCG ```  2

 IôgÉ≤dG  ,á«Hô©dG  ÖàμdG  AÉ«MEG  QGO  ,ôà«YR  ∫OÉY  :áªLôJ  ,ájó°TôdGh  ó°TQ  øHG  ,¿ÉæjQ  â°ùfQCG ```  3

.436, 435¢U  ,Ω1957= ̀g1377
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 ,»ª∏©dG  ¬dÉªc  ≈```̀dEG  IQÉ°TE’G  ≈dEG  ,ó°TQ  øH’  zá```̀°ü°üîàªdG  á«Yƒ°SƒªdG{  ô```̀jƒ°üJ

 ¬∏©éa  ,á«ª∏©dGh  á«YÉªàL’G  ¬àfÉμe  ±ô```̀°T  ¿GR  …òdG  ™°VGƒàdGh  ,»≤∏îdG  ¬```̀∏°†ah

 AÉª∏©dG  »a  ¬JQÉ°†Mh  ΩÓ°SE’G  É¡Wôà°TG  »àdG  ,á©eÉédG  ádGó©dG  º∏©dG  ≈dEG  kÉ```̀©eÉL

 ø«H …ôμØdG  ´Gô°ü∏d kGó«°ùéJ ájôμØdG  ¬JÉ«M âfÉc …òdG ``  ó°TQ øHÉa .AGôeC’G  πÑb

 ,´Gô°üdG  Gò¡d  ádGó©dG  §HGƒ°V ™°†j  …òdG  ƒg ``  ø«ª∏μàªdG  ¥ôah  áØ°SÓØdG  äGQÉ«J

 ∑ƒμ°ûdG  ´É≤jEG ’  ,≥```̀ëdG  Ö∏W  √ó°üb  ÉªfEG  ``  º pdÉY  ƒg  É```̀ªH  ``  º```̀ pdÉ©dG  ¿EG{  :∫ƒ```̀≤«a

 ∂dPh  ,z√ôμØd{  kGó«°ùéJ  º pdÉ©dG  zIÉ«M{  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  »YGódG  ƒgh  .z∫ƒ≤©dG  ô««ëJh

 »àdG  πjhÉbC’G  ¿ƒμJ  ÉªfEÉa{  ,∫ƒ```̀≤©dGh  Üƒ∏≤dG  ≈dEG  Ió¡ªe  kÉ≤jôW  √ô```̀μa  óéj  ≈```̀àM

 ,π©a  ø°ùMh  ìÓ```̀°U  …hP  É¡H  ¿hô«°ûªdG  ¿Éc  GPEG  á```̀©æ≤e  øæ o°ùdG  ≈∏Y  É```̀¡H  qå```̀ëoj

 GPEG  ¬fEÉa  ,É```̀æ«a  IOƒLƒeh  Éæd  áeƒ∏©e  É```̀ægÉg  IQƒcòªdG  AÉ```̀«°TC’G  √òg  ¿ƒμJ  ≈```̀àM

 Gòdh  .1z kÉYÉæbEG  ó°TCG  ¬«∏Y  åëdG  »a  Éædƒb  ¿Éc  ¬«∏Y  qåëf  …òdG  ≥∏ oîdG  É```̀æ«a  ó```̀L oh

 ``  ó°TQ  øHG  IÉ«M  ¿CÉ```̀H  Éæd  »°ûJ  ,ó°TQ  øH’  áq«ª∏©dG  á```̀ q«©°VƒdG  íeÓeh  ¥É```̀aBG  ¿EÉ```̀a

 ô°ûY  »fÉãdG  =  …ô```̀é¡dG  ¢SOÉ°ùdG]  ¿ô≤dG  äCÓ```̀e  ób  ``  º∏°ùe  º```̀ pdÉYh  ±ƒ```̀°ù∏«Øc

 Ωƒ∏Y  »a  kÉeÉeEG  ¿Éc  ÉªfEGh  ;Ö°ùëa  áØ°ù∏ØdG  »a  kÉ©e’  πLôdG  øμj  ºdh  ,[…OÓ«ªdG

.2á«Yƒ°Sƒe  áaÉ≤K  kÉØ≤ãeh  √ô°üY

…ó°TôdG  Qƒ°üàdG  »a  ¿ƒμdG  íeÓe  ```

 ≥∏£æe  øe  ``  »fƒμdGh  »eÓ°SE’G  º∏©dG  ¥É```«°S  »a  ``  ó°TQ  øHG  IOGôa  »```JCÉJ

 ,ô«¨àdG  »```a  á©bGh  ΩÉ```°ùLCGh  äGOƒ```Lƒe  øe  ¬```«a  É```eh  ``  [¿ƒ```μdG]  º```dÉ©dG  ¿CG

 áØ°ù∏a  »a  ¢ù```«FôdG  ´ƒ°VƒªdG  ƒ```g  ``  äÉfƒμ°ùdGh  äÉcô```ëdG  ´Gƒ```fCÉH  á```aƒ°Uƒeh

 ºdÉ©dG  Gòg  äGOƒ```Lƒe  åëÑdÉH  ∫hÉæàj  ¿CG  πÑb  ¬```fCG  ô«Z  ,á«©«Ñ£dG  ó```°TQ  ø```HG

 á°†¡f  QGO  ,(5)  »eÓ°SE’G  ôjƒæàdG  »a  á∏°ù∏°S  ,ΩÓ°SE’Gh  Üô¨dG  ø«H  ó°TQ  øHG  ,IQÉªY  óªëe ```  1

 .5¢U  ,Ω1997= ̀g1418  IôgÉ≤dG  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  ô°üe

 ±QÉ©ªdG  á°ù°SDƒe  ,¬```≤ØdG  »a  ¬é¡æe  ,√ô«KCÉJ  ,¬JÉØdDƒe  ,¬```JÉ«M  ,ó°TQ  øHG  ,…ó«Ñ©dG  …OÉ```ªM ```  2

.63¢U  ,Ω2000= ̀g1420  ähô«H  ,ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d
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 ™FÉÑ£dG  áØ∏àîe  ΩÉ°ùLCG  ≈dEG  º°ù≤æJ ’  á£«°ùH  kÉeÉ°ùLCG  âfÉcCG  AGƒ°S  ,¬eÉ°ùLCGh

 ΩÉ°ùLCG  ≈dEG  qπëæJ  áÑcôe  ΩÉ°ùLCG  hCG  ,QÉædGh  AGƒ¡dGh  AÉªdGh  ¢VQC’Gh  äGhÉª°ùdÉc

 É¡FOÉÑe  »a  åëÑj  ¬fEÉa  ,¿Gƒ```«ëdGh  äÉÑædG  πãe  âÑcôJ  É¡æe  Qƒ```°üdG  á```Ø∏àîe

 É¡à«gÉe  ≥«≤ëJ  »a  π```NóJ  »àdGh  ,É¡«dEG  óæà°ùJ  »àdG  ¢ù```°SC’Gh  ,É¡∏∏Yh  á```eÉ©dG

 á©«Ñ£dG  º∏Y  É¡H  ¢üàîj  Éªe  ÇOÉ```ÑªdG  √òg  ¿CG  ó°TQ  øHG  iCGQ  å```«M  ,É```gGƒbh

 ó°TQ  øHG  ¿CG  iôf  Éæc  ¿EGh  .ÉgOƒLh  äÉÑKEG  á«¡dE’G  áØ°ù∏ØdG  ÖMÉ°U  ≈∏Y  ¢ù«dh

 áØ°ù∏ØdG  ä’É```ée  ø«H  §∏Nh  ,CGó```ÑªdG  Gò¡H  Ωõà∏j  º```d  á«©«Ñ£dG  ¬```à°SGQO  »```a

 .1¬JGOƒLƒeh  ¬FOÉÑeh  ¿ƒμdG  á°SGQódÉH  ∫hÉæJ  ø```«M  áq«¡dE’G  áØ°ù∏ØdGh  á``` q«©«Ñ£dG

 Ωób  ádCÉ°ùe  ø```Y  ¬ãjóM  ƒg  ¿ƒμ∏d  ó°TQ  ø```HG  ájDhQ  »a  RQÉH  í```ª∏e  ºgCG  π```©dh

 ¬«a  ∞dÉN  ≥∏îdG  »a  …CGôH  AÉL  ∂dP  ™eh  ,¥ƒ∏îe  ¬fCG  ôμæj  ºd  å«M  ,º```dÉ©dG

 kÉbƒÑ°ùe  :…CG  ;IóMGh  á©aO  ø```μj  ºd  √óæY  ≥∏îdÉa  ,áØdÉîªdG  ¢†©H  ø```«ª∏μàªdG

 :ôNBG  ≈æ©ªHh  ,ô«¨àjh  ºdÉ©dG  Ωhój  ¬H  ¿BG  ó```©H  kÉfBG  Oóéàe  ≥∏N  ¬æμdh  ;Ωó```©dÉH

 .¬àcôMh  √AÉ≤H  ¬«∏Y  ßØëJh  ,ºdÉ©dG  Gòg  »a  QGôªà°SÉH  π©ØJ  á≤dÉN  Iƒb  ∑Éæg

 É¡«JCÉJ  ácôëdG  √ògh  ,ácôëdÉH  ’EG  óLƒJ ’  ¢UÉN  ¬Lh  ≈∏Y  áqjhÉª°ùdG  ΩGôLC’Gh

 ∫ƒ∏©e  ¬æμdh  ;ºjób  ¿ƒ```μdÉa  ,∫RC’G  òæe  É¡«a  ôKDƒJ  »àdG  ,á```côëªdG  Iƒ≤dG  ø```e

.2¬d  á∏Y ’  ºjób  √óMh  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ˆGh  ,ácôëeh  á≤dÉN  á∏©d

 øeh  ,ø«JÓdG  ¿ƒjó°TôdG  É¡H  ∫Éb  »àdG  ``  ¿ƒμdG  Ωób  iƒYO  ¿CG  iôf  Éæg  øe

 Ω sób  ób  ``  »Hô¨dG  ô```jƒæàdG  áØ°ù∏a  »a  ájOÉªdGh  á«©°VƒdG  ¢SQGó```ªdG  πc  º```gó©H

 ,OÉëdG  ÜÉ£≤à°S’G  Gòg  øe  É¡Lôîj  kÉ```Ñgòe  ``  Éæd  øq«ÑJ  Éªc  ``  ó°TQ  øHG  É```¡«a

 :¬HÉàc  »a ∫ƒ≤«a ,3ø««eÓ°SE’G  ø«ª∏μàªdG  ø«Hh  áØ°SÓØdG  ø«H  ÉgAGREG  ΩÉb  …òdG

 [±ÓàN’G  ¿EÉa]  ¬KhóM  [hCG]  º```dÉ©dG  Ωób  ádCÉ°ùe  ÉeCGh{  :(...∫É```≤ªdG  π```°üa)

.25¢U  ,Ω1998= ̀g1419  IôgÉ≤dG  ,AÉÑb  QGO  ,ºdÉ©dG  ``  á«©«Ñ£dG  ó°TQ  øHG  áØ°ù∏a  ,»Ø«ØY  ÖæjR ```  1

.191¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ƒØjOGQÉc ```  2

.25¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,IQÉªY  óªëe ```  3
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 ¿ƒμj  OÉμj  ø«eó≤àªdG  AÉªμëdG  ø«Hh  ájô©°TC’G  øe  ø«ª∏μàªdG  ø«H  …óæY  É```¡«a

 º¡fC’  ∂dPh  ;AÉ```eó≤dG  ¢†©H  ó```æY  á°UÉîHh  ,á```«ª°ùàdG  »a  ±Ó```àNÓd  kÉ```©LGQ

 ø«H  á£°SGhh  ,¿ÉaôW  :äGOƒ```LƒªdG  øe  ±Éæ°UCG  áKÓK  Éæg  Ég  ¿CG  ≈```∏Y  Gƒ```≤ØJG

 ±ô£dG  ÉeCÉa  .á£°SGƒdG  »a  GƒØ∏àNGh  ø«aô£dG  [á«ª°ùJ]  »a  Gƒ≤ØJÉa  ,ø«aô£dG

 πYÉa  ÖÑ°S  øY  »```æYCG  ;A»°T  øYh  √ô«Z  A»°T  ø```e  óLoh  OƒLƒe  :ƒ```¡a  ó```MGƒdG

 ΩÉ°ùLC’G  ∫ÉM  »g  √ògh  ,√Oƒ```Lh  ≈∏Y  »æYCG  ;¬«∏Y  Ωó≤àe  ¿ÉeõdGh  IOÉ```e  ø```eh

 ,äÉÑædGh  ¿Gƒ«ëdGh  ¢VQC’Gh  AGƒ¡dGh  AÉªdG  ¿ qƒμJ  πãe  ,¢ùëdÉH  É¡f qƒμJ  ∑Qóoj  »àdG

 ≥ØqJG  äGOƒLƒªdG  ø```e  ∞qæ°üdG  Gò¡a  .∂```dP  ô«Zh

 É¡à«ª°ùJ  ≈```∏Y  ø«jô©°TC’Gh  AÉ```eó≤dG  ø```e  ™```«ªédG

 OƒLƒe  ƒ¡a  Gò```¡d  πHÉ≤ªdG  ±ô```£dG  ÉeCGh  .á```Kóëe

 .¿ÉeR  ¬eó≤J  ’h  ,A»°T  øY  ’h  A»°T  øe  øμj  ºd

 ≈∏Y  ø```«àbôØdG  ø```e  ™```«ªédG  ≥```ØJG  kÉ```°†jCG  Gò```gh

 ,¿ÉgôÑdÉH  ∑Qó``` oe  OƒLƒªdG  Gògh  .kÉªjób  ¬```à«ª°ùJ

 πμdG  π```YÉa  ƒg  …ò```dG  ,≈```dÉ©Jh  ∑QÉ```ÑJ  ˆG  ƒ```gh

 kÉ©HÉW  »Ø°†j  …òdG  ¿EÉa  Gòdh  .1z√Qó```b  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ,¬d  ßaÉëdGh  ,√ó```Lƒeh

 ∞æYh  Iƒ≤H  ¢†aôj  ¬fCG  ¿ƒμdG  ≈dEG  ó°TQ  øHG  Iô¶f  ≈∏Y  ájQÉ°†ëdG  ádÉ°UC’G  øe

 πjhÉbCGh  äÉ```aGôN{  É¡∏c  É```¡fCÉH  É¡Ø°üjh  ,á```jƒæ«°ùdG  á```«HGQÉØdG  ¢†```«ØdG  á```jô¶f

 »g  Ég qOô«a  ,»≤£æªdG  É```¡°SÉ°SCG  øY  ∞°ûμjh  ,zø```«ª∏μàªdG  πjhÉbCG  øe  ∞```©°VCG

 øHG  ôμa  ¿EÉ```a  ô«NC’G  π«∏ëàdG  »```ah  .2ógÉ°ûdG  ≈∏Y  Ö```FÉ¨dG  ¢SÉ«b  ≈```dEG  É```°†jCG

 :π«∏ëJh  ºjó≤J  ,∫É°üJ’G  øe  áªμëdGh  á©jô°ûdG  ø«H  Ée  ôjô≤J  »a  ∫É≤ªdG  π°üa  ,ó°TQ  øHG ```  1

 õcôe  ,(1)  ó```°TQ  øHG  äÉØdDƒe  ,»Hô©dG  »```Ø°ù∏ØdG  çGôàdG  á```∏°ù∏°S  ,…ôHÉédG  ó```HÉY  ó```ªëe  .O

.104¢U  ,Ω1999= ̀g1420  á«fÉãdG  á©Ñ£dG  ,ähô«H  ,á«Hô©dG  IóMƒdG  äÉ°SGQO

 IójóL  IAGôb  ´hô°ûe)  ¢ù```dófC’Gh  Üô```¨ªdG  »a  á«Ø°ù∏ØdG  á```°SQóªdG  ,…ôHÉédG  ó```HÉY  ó```ªëe ```  2

 ,»eÓ°SE’G  Üô```¨ªdG  »a  ¬à°SQóeh  ó°TQ  ø```HG  Ihóf  ∫ÉªYCG  :ÜÉàc  ø```ª°V  ,(ó°TQ  ø```HG  á```Ø°ù∏Ød

.115 , 114¢U  ,Ω1981= ̀g1401  ähô«H  ,äÉ°SGQó∏d  á«©eÉédG  á°ù°SDƒªdG

 øe  kÉ©HÉW  »Ø°† oj  …òdG  q¿EG
 ≈∏Y  ájQÉ°†ëdG  ádÉ°UC’G
 ¬fCG  ¿ƒμdG  ≈dEG  ó°TQ  øHG  Iô¶f
 ájô¶f  ∞æYh  Iƒ≤H  ¢†aôj
 É¡Ø°üjh  á«HGQÉØdG  ¢†«ØdG
 πjhÉbCGh  äÉaGôN  É¡∏c{  É¡fCÉH
zø«ª∏μàªdG  πjhÉbCG  øe  ∞©°VCG
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 ≈∏Y  ¢üæJ  »àdG  ,áãjóëdG  AÉjõ«ØdG  ôμa  øe  kGô«ãc  Üôà≤j  ¿ƒμ∏d  √Qƒ°üJh  ó```°TQ

 .zábÉ£dG  AÉ≤H  ¿ƒfÉb{  º```°SÉH  ±ô©oj  Ée  ƒgh  ,çóëà°ùJ  ’h  ≈```æØJ ’  IOÉ```ªdG  ¿CG

 á«gÉaQ  πLCG  øe  IOƒLƒe  á©«Ñ£dG  πc  ¿CG  ∫ƒ≤©ªdG  øe  ¢ù«d  ¬fCG  ó°TQ  øHG  iôjh

 ºd  ¬fCG  ºZQh  ,Ωƒ°Sôe  ±ó```g  ƒëf  ô«°ùj  ¬∏c  ¿ƒμdG  ¿CG  iôj  ¿Éc  π```H  ;¿É```°ùfE’G

 Ωƒ«dG  ∂∏ØdG  AÉª∏Y  ôμa  ™e  ≈°ûªàj  Gòg  ¬°Vôa  ¿CG  ’EG  ,±ó¡dG  Gòg  Éæd  í```°Vƒj

.1¿ƒμdG  Gòg  πÑ≤à°ùe  »a  ¿hôμØj  ÉeóæY

ΩÓ°SE’G  IQÉ°†M  »a  ¿ƒμdG  ∫ƒM  á«eÉàN  äGQƒ°üJ
 áØ°SÓa  ``  πc  ¢ù«dh  ``  ¢†©H  iód  ¿ƒμdG  íeÓe  øY  Gòg  ÉæãëH  ájÉ¡f  »a

 Qƒ°üàdG  äÉª°üH  ¿CG  ≈```∏Y  ó«cCÉàdG  øe  óH ’  ¬fEÉa  ,ΩÓ```°SE’G  IQÉ°†M  AÉ```ª∏Yh

 ø«M  »a  ,º¡°†©H  ió```d  áq«∏Lh  áë°VGh  IQƒ```°üH  ájOÉH  âfÉc  ¿ƒ```μ∏d  q»```fBGô≤dG

 IOQÉØdG  áq«fBGô≤dG  ájDhô∏d  A»```°ûdG  ¢†©H  áØdÉîe  âfÉc  ôNB’G  º```¡°†©H  á```jDhQ  ¿CG

 äÉ«£©ªH  A’Dƒg  ô```KCÉJ  ≈dEG  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »```a  Oƒ©J  ∂dP  ÜÉÑ°SCG  π```©dh  .¿ƒ```μ∏d

 …CGôdG  Gòg  á```«Yƒ°Vƒe  ióe  ó«cCÉàdh  .≈```ëæªdG  Gòg  »```a  á«≤jôZE’G  á```Ø°ù∏ØdG

 Éææμªj  ``  IQƒ°üdG  ºdÉ©e  É¡dÓN  øe  Qƒ∏Ñf  ``  á q«eÉàN  äGQƒ°üJ  áªK  ¿EÉa  »ª∏©dG

:»dÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  É¡dÉªLEG

 πãªj  ¬JÉæFÉch  √ô```°UÉæYh  ¬FGƒLCÉH  ¬```∏c  ¿ƒμdG  ¿CG  ƒ```g  :∫hC’G  Qƒ```°üàdG

 ¿BGô≤dG  âØd  Gò¡dh  ,¿É```°ùfE’G  •É°ûæd  Éªî°V  kÉ```Mô°ùe  ΩÓ°SE’G  Qƒ¶æe  »```a

 ¢†Ñæj  ¬∏©d  ¢VQC’Gh  äGƒª°ùdG  »a  Ée  ≈dEG  ô¶æ∏d  ¬∏≤Yh  ¬Ñ∏bh  ¿É°ùfE’G  q¢ùM

 \  [  Z  Y  X }  :≈```dÉ©J  ∫É```b  .2Ö```«éà°ùjh  ≈```≤∏àjh  ∑ô```ëàjh

 Rô```HCG  π```©dh  .[101 :¢ù```̀fƒj]  | f  e  d  c  b  a  `  _  ^]
 ≈∏Y  kÉ q°†M  ¿É°ùfE’G  q¢†ëj  ºjôμdG  ÜÉàμdG  Gòg  ¿CG  ∂dP  »a  ¿BGô```≤dG  π```FÉ°Sh

.58¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ΩÓ°SEG  âMóe  óªMCG ```  1

.88¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»Ñ«æb  ¥OÉ°U  óeÉM ```  2
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 ¬fC’  ;º«∏°S  »é¡æe  »ª∏Y  Üƒ∏°SCÉH  ,¬dƒM  øe  ¿ƒμdG  »ah  ,¬°ùØf  »a  ô```¶ædG

 ∂dP  ¬æ«©«a  ,√QGô°SCGh  ¿ƒμdG  ≥FÉ≤M  øe  A»°T  ≈dEGh  ¬JGP  ≈dEG  ±ô©àj  ∂dòH

 Gògh  ,É¡JQÉªY  ø°ùMh  ¢VQC’G  »```a  ±Óîà°S’G  ÖLGƒH  ΩÉ«≤dG  ø°ùM  ≈```∏Y

 ¬≤dÉN  ≈dEG  ±ô```©àdG  ≈∏Y  ¬æ«©j  Éªc  ,IÉ```«ëdG  √òg  »a  ¬àdÉ°SQ  º```«ª°U  ø```e

 Oƒé°S  ¬≤dÉîd  ¿É°ùfE’G  óé°ù«a  ,º«¶©dG  ≥dÉîdG  Gòg  äÉØ°U  øe  A»°T  ≈dEGh

 áYÉ£dG  ø```e  ¬«∏Y  …ƒ£æj  É```eh  º«¶©dG  ≥```dÉî∏d  Oƒé°ùdG  Gò```gh  ,á```jOƒÑ©dG

 C }  :≈dÉ©Jh  ∑QÉÑJ  ≥```ëdG  ∫ƒ≤j  å«M  ;¿É°ùfE’G  ≥∏N  ø```e  áªμëdG  π```ãªj

 ôμØàdG  ≈```∏Y  q¢```†ëdG  »```ah  .[56 :äÉ```̀jQGòdG]  | H  G  F  E  D
 ]  \  [  Z  Y }  :≈```dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ≥```ëdG  ∫ƒ≤j  ¿ƒμdG  »```a

 i  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ¤}  :πFÉb  øe  qõY  ∫ƒ≤jh  .[191 , 190 :¿Gô```̀ªY ∫BG]  |y  x  w  v
 |°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À}  :∫ƒ```≤jh  .[57 :ô```̀aÉZ]
 É```æg  ø```eh  .[53 :â```̀∏°üa]  |Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É
 IQhô°Vh  IÉ«ëdG  √òg  »a  ¬àdÉ°Sôd  l≥«≤ëJ  ¿ƒμdG  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  ± tô© nJ  »a  ¿Éc

.1√OƒLh  äGQhô°V  øe

 ,áfRGƒàeh  á∏eÉμàe  ¿ƒμdG  »a  ΩÓ°SE’G  á«Ñgòe  ¿CG  ƒg  :»fÉãdG  Qƒ°üàdG

 uó nY  ΩóY  Gò```ch  ,¬æe  Ühô¡dG  Ωó```Yh  ,¬à¡LGƒe  ≈```∏Y  É¡°SÉ°SCG  »```a  á```ªFÉb

 áªμëdG  RôÑJ  ôgÉ¶e  √PÉ```îJGh  ,OƒLƒdG  ¿É«c  øe  AõL  É¡fC’  ;kGô°T  ¬```JOÉe

:πFÉ≤dG  ƒ```g  8  ≥dÉîdG  ¢ù```«dCG  .ájÉ¨dGh  ó```°ü≤dGh  ô```«HóàdGh  ´Gó```HE’G  »```a

 Oó©dG  ,á∏aÉ≤dG  á∏ée  ,ΩÓ```°SE’G  »a  IÉ«ëdGh  ¿ƒμdG  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  Iô```¶f  ,QÉéædG  Ö```ZGQ  ∫ƒ```∏ZR ```  1

.14¢U  ,Ω2000  ôHƒàcCG  ``  ôÑªàÑ°S= ̀g1421  ÖLQ  ,¿Gô¡¶dG  ,ájOƒ©°ùdG  ƒμeGQCG  ,49  ó∏éªdG  ,7
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نظر وجهات 

 C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 }

 ,[32 :±GôYC’G]  | N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D
 n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c }

 ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  ts  r  q  p  o
 «ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ¬
 í«°ùa  ¿Gó«e  ΩÓ```°SE’G  Qƒ¶æe  »```a  ¿ƒ```μdG  ¿EG  .[33 ̀ ` 30 :AÉ```«ÑfC’G]  |¾
 ôjƒ£Jh  ,¬«a  á```YOƒªdG  ø«fGƒ≤dG  ô«î°ùJ  ≥```jôW  øY  á```ª«¶©dG  äGRÉ```éfEÓd

 Iô«¨àe  áq«fÓ≤Y  ∫Ó```N  øe  ¿É°ùfE’G  ™Øæj  É```ªH  á©«Ñ£dG  ôgÉ¶e  øe  ô```«ãc

 ø«H  ô°TÉÑªdG  πeÉ©àdGh  áq«≤aGƒàdGh  á``` q«ÑÑ°ùdG  ≈∏Y  áªFÉb  ,äÉÑãdG  øY  Ió```«©H

 Gògh  .1á«°UƒæZ  ’h  á«fÉMhQ  äÉbGô¨à°SG  ’h  áq«∏eCÉJ  ’h  á«Ñq«Z  ÓH  ¬```FGõLCG

 ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ { ے   :≈```dÉ©J  ¬dƒb  ≥∏£æe  ø```e

 k  j  i }  :¬fÉëÑ°S  ¬dƒb  kÉ°†jCGh  ,[10 :±GôYC’G]  | «  ª  ©
 x  w  v  u  t  sr  q  p  on  m  l
 §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  ❁  y

.[12  ,11 :πëædG]  |©  ¨
 »Ø°ù∏ØdG  √Qƒ```°üJ  ¢ùÑàbG  ó```b  ó°TQ  ø```HG  ¿Éc  GPEG  ƒ```g  :å```dÉãdG  Qƒ```°üàdG

 ¬fEÉa  ,ƒ£°SQCG  ô```¡°TC’G  »≤jôZE’G  ±ƒ°ù∏«ØdG  äÉ```«£©e  øe  ¿ƒμdG  ≥∏N  á```«∏ª©d

 øe  √ô«¨d  hCG  ƒ£°SQC’  »```©«ÑW  OGóàeG  áHÉãªH  ¬∏©éj  ¿CG  º¡°†©H  ∫hÉ```M  É```ª¡eh

 ≈àM  hCG  , kájÉ¡fh  kIQhô```«°Uh  G kAóH  ¿ƒμ∏d  √Qƒ°üJ  »a  AGƒ```°S  ``  ≥jôZE’G  á```Ø°SÓa

 ∂ÄdhCG  É¡æY  πØZ  hCG  É¡n∏ ngÉéJ  AÉé∏H  á≤«≤M  áªK  ¿EÉa  ``  iôNCG  á«dÉμ°TEG  …CG  »```a

 ¿É```ªY  ,QÉ```ªY  QGO  ,É```¡°üFÉ°üNh  á```«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  á```«Ñgòe  ,ó```«ªëdG  ó```ÑY  ø```°ùëe ```  1

.27  , 26¢U  ,Ω2000= ̀g1420
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 ¬JÉ«£©e  ¿EÉa  »dÉàdÉHh  , wí``` ob  º∏°ùe  ±ƒ°ù∏«a  ó°TQ  øHG  ¿CG  É¡H  »```æ©fh  ,kÉ```©«ªL

 É¡æY  äôqÑY  »àdG  ,záq«eÓ°SE’G  ájó°TôdG{`H  ¬« qª°ùf  ¿CG  øμªj  Ée  âf qƒc  á``` qjôμØdG

 â≤°üdoCG  »àdG  ,záq«æ«JÓdG  á```jó°TôdG{`H  ÉgÉqfQÉb  øëf  GPEG  ,ó```°TQ  øHG  äÉ```YGóHEG

 ¬à°VÉN  …òdG  ´Gô```°üdG  ¿ÉHEG  º```∏°ùªdG  É```æaƒ°ù∏«ØH  ``  kÉ```fÉà¡Hh  kGQhR  ``  É```¡J’ƒ≤e

.1zø«JÓdG  ø«jó°TôdG{  ó°V  áq«HhQhC’G  á°ù«æμdG

 :ø«dGDƒ°S  ∫AÉ°ùàj  Éfô°üY  º∏Y  ¿Éc  GPEG  ƒgh  :ô«NC’G  »eÉàîdG  Qƒ°üàdG

 π°üj  É qªdh  ,∫AÉ°ùàj  ?√ôªY  ƒg  Éeh  :Éª¡«fÉKh  ?¿ƒμdG  Gòg  ióe  Ée  :É```ª¡dhCG

 øjòg  πÑb  øe  kÉ```°†jCG  GƒdAÉ°ùJ  ób  ΩÓ°SE’G  á```Ø°SÓa  ¿EÉa  ;ÜGƒL  ≈```dEG  ó```©H

 ∫ƒM  ∫óL  ∞æYCG  GƒdOÉéJh  ,AÉ```ª°ùdG  ájÉ¡æH  ∫ƒ≤dG  ≈∏Y  Gƒ≤ØJÉa  ,ø```«dGDƒ°ùdG

 »dGõ¨dG  çhóëdÉH  ∫É```b  øe  ô¡°TCG  π©dh  .¬KhóMh  ¬```eób  ∫ƒM  ,¿ƒμdG  ô```ªY

 ,Ió°ûH  »dGõ¨dG  √ó```≤àæj  …òdG  ,Éæ«°S  øHG  Ωó```≤dG  ádOCG  »a  §```°ùÑJ  ø```e  ∫hCGh

 ôÑªb  ÉæMƒj  qô≤f ’  É```æfEÉa  ,¬àjÉ¡fh  π«∏ëàdG  ájGóH  »ah  .2ó```°TQ  øHG  √ó```jDƒjh

 ,zºdÉ©dG  Ωó≤H{  ¬```dƒb  »a  Éæ«°S  øHG  ó``` qjCG  ób  ó°TQ  øHG  ¿CG  ≈```dEG  ¬```HÉgP  »```a

 ÉæjCGQh  ,ádCÉ°ùªdG  √ò```g  »a  ájó°TôdG  á```jDhôdG  OÉ©HCG  ÉfQƒ∏H  ¿CG  É```æd  ≥Ñ°S  ó```bh

 Qƒ£°ùdG  ¿EÉ```a  Gòdh  .¿ƒμ∏d  »eÓ°SE’G  Qƒ```°üàdG  á≤«≤M  ø```Y  êôîJ  ºd  É```¡fCG

 »àdG  äÉ«FôªdG  ádÉ°UCG  ió```e  ≈∏Y  ó«cCÉJ  áHÉãªH  á≤«≤ëdG  ≈∏Y  »```g  á```≤HÉ°ùdG

 Qƒ°üY  ¿ÉqHEG  Éª«°S  ’h ``  ΩÓ°SE’G  IQÉ°†M  AÉª∏Yh  áØ°SÓa  íFGôb  É¡H  äOÉL

 ,ÓYh  qπL  ˆ  kÉbƒ∏îe  ΩÓ°SE’G  QÉ¶æe  »a  πãªj  …òdG  ,¿ƒμdG  √ÉéJ  `` É¡≤dCÉJ

 »fƒfÉb  ≥∏£æe  øe  ∂dPh  ,¬∏ª°ûJh  √ÉYôJ  áq«fÉëdG  áq«¡dE’G  ájÉæ©dG  ¿EÉ```a  Gòdh

 á«eÓ°SEG  ∫É«àZG  á```∏°ù∏°S  ,?á«Ø°ù∏ah  ..á```«æjO  ø```«à≤«≤ëH  ó°TQ  ø```HG  ∫Éb  πg  ,IQÉ```ªY  ó```ªëe ```  1

 ,ôgRC’G  ,á«eÓ°SE’G  çƒ```ëÑdG  ™ªée  ,[75]  áæ°ùdG  ,[5]  Aõ```édG  ,ôgRC’G  á∏ée  ,[5]  ±ƒ```°ù∏«a

.132¢U  ,Ω2003  ¢ù£°ùZCG= ̀g1423  ≈dhC’G  iOÉªL  ,IôgÉ≤dG

 ,Ω1978= ̀g1398  ähô«H  ,á«bô°ûdG  áÑàμªdG  ,ÉgÉjÉ°†b  iôÑc  »a  á«Hô©dG  áØ°ù∏ØdG  ,ôÑªb  ÉæMƒj ```  2

.37¢U
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 ¬fƒc  Éª¡H  ≈dÉ©Jh  ¬```fÉëÑ°S  ˆG  ôq«°ùj  øjò∏dG  ,á``` q«FÉ¨dGh  [áq«ÑÑ°ùdG]  á```«∏©dG

 Éfô°üY  AÉª∏Y  Gƒ≤Ñ°S  ób  πFGhC’G  ÉfAÉª∏Y  ¿CG  ÉæjCGQ  ób  ÉæfCG  Éªc  ...Ö```«MôdG

 ä’DhÉ°ùàdG  ìô```W  QÉWEG  »```a  Éª«°S’h  ,¿ƒμ∏d  º```¡Jô¶f  »a  [º```∏©dG  ô```°üY]
 (  '  &  %  $  #  "  ! }  ...¬```fCÉ°ûH  á``` qjô«°üªdG

.[53 :¿GôªY ∫BG]  | )



دراســات

55

.Üô¨ªdG  ,á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódG  »a  åMÉH  ■

ád’ódGh  ájƒ¡dG  :¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y

 »àdG  Ωƒ```∏©dG  º```gCG  øe  ¬```≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  º```∏Y  tó```© oj

 »a  πNGóJ  å«ëH  ,á«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  É¡àéàfCG

 á«aô©ªdG ¥É°ùfC’Gh ∫Éμ°TC’G øe áYƒªée º∏©dG Gòg Ö«côJ

 ø«H  kÉ£«∏Nh  kÉéjõe ¿ƒμj  OÉμj  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏©a  ;á«ª∏©dGh

 πNGóàJh  ,´ƒ°VƒªdG  »a  ¬cQÉ°ûJ  »àdG  Ωƒ∏©dG  ø```e  áYƒªée

 »a  á≤jô©dG  á«é¡æªdG  Ωƒ```∏©dG  óMCG  ƒ¡a  ;è¡æªdG  »```a  ¬©e

 ≈≤à∏e  º∏©dG  Gòg  π qμ°T  å«ëH  ;1á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG

 º∏Y  ≈∏Y  ¬ãjóM  ¥É```«°S  »a  3/1  »dGõ¨dG  ΩÉeE’G  ≈```Ø°üà°ùe  »a  AÉ```L ```  1

 ,™ª°ùdG  ™```e  π≤©dG  ¬```«a  êhORG  É```e  Ωƒ∏©dG  ±ô```°TCÉa)  :¬```≤ØdG  ∫ƒ```°UCG

 .(π«Ñ≤dG  Gòg  øe  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Yh  ,´ô°ûdG  ™e  …CGôdG  ¬«a  Öë£°UGh

 ¿CG  ÖgòªdG  »©aÉ°ûdG  »fÉ©ª°ùdG  ΩÉ```eE’G  iCGQ  ádOC’G  ™WGƒb  ÜÉàc  »```ah

.17/1  (Ωƒ∏©dG  IóYÉbh  ∫ƒ°UC’G  π°UCG)  ƒg  :¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y

الفقه أصول  علم 
العلوم وتداخل 

■  ôª©æH  óªëe
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 ƒg  Ée  É¡æeh  ,»∏≤Y  ƒ```g  Ée  É¡æeh  ,»∏≤f  ƒg  Ée  É¡æe  ,Ωƒ```∏©dG  øe  á```Yƒªéªd

.1π°UCÓd  ΩOÉN  π«NO  q»©ÑJ  ƒg  Éeh  ,»∏°UCG

 º¡Ø∏d  §HÉ°V  »WÉÑæà°SG  »é¡æe  º∏Y  ƒg  å«M  øe  ``  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  º```∏©a

 äCÉ°ûf  »àdG  Ωƒ∏©dG  ∞∏àîe ™e πYÉØJ ób ``  á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  •ÉÑæà°SÉH  ≥«°üdh

 ,πNGóàeh  πeÉμàe »é¡æe ≥°ùæd  kÓeÉM AÉL PEG  ;»eÓ°SE’G  »Hô©dG  çGôàdG  »a

 øe  áYƒªée  ¬«a  â©ªàLG  óbh  ,á«é¡æeh  á«aô©e  ¥É```°ùfCGh  Ωƒ∏Y  Ió©d  kÉ```©eÉL

 ø«H  π°UGƒàdGh  πeÉμàdGh  πNGóàdG  êPƒªf  ™ªédG  Gò¡H  π sμ°Th  ,±QÉ©ªdGh  Ωƒ∏©dG

.á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  Ωƒ∏©dG

 ,≥«Ñ£àdÉH  ájô¶ædG  á```bÓY  »¡a  ¬≤ØdG  º```∏©H  º∏©dG  Gòg  ábÓY  ø```Y  É```eCG

 ≈∏Y  πª©jh  ,•ÉÑæà°SÓd  á```eÉ©dG  äÉjô¶ædG  ™°Vh  ¢SQÉ```ªj  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏©a

 ÉªfEGh  ,AÉ°T  Ée  AÉ°T  øe  ∫ƒ≤j  Óa{  ,∫’óà°S’G  »a  πdõdG  øe  ∫óà°ùªdG  áª°üY

 ™°†j  Éªc  ,2záeƒ°ü©ªdG  ÉgQOÉ°üe  ≈dEG  ∫ƒ°UC’G  OôJh  ,É¡dƒ°UCG  ≈dEG  ´hôØdG  OôJ

 âfÉc  ájƒ¨d  áØ∏àîªdG  É¡YGƒfCGh  IOó©àªdG  É¡J’Éμ°TEÉH  á«dÉªLE’G  á s«∏μdG  óYGƒ≤dG

.•ÉÑæà°S’G  ≈∏Y  ¬«≤ØdG  áfÉYE’  ;á«Yô°T  ΩCG

 ∂dPh  ;¥É```°ùfC’G  ∂∏Jh  äÉ```jô¶ædG  ∂∏J  ¬```«LƒJ  ≈dEG  ±ó```¡j  ¬≤ØdG  º```∏Yh

 äÉ«∏éJ  ó```MCG  tó© oj  Gògh  ,™```bGƒdG  ¢VQCG  ≈```∏Y  ¥É°ùfC’G  ∂```∏J  ≥```«Ñ£Jh  π```jõæàH

 º∏Y  ™e  ¬≤ØdG  º∏Yh  ,á```eÉY  Ωƒ∏©dG  ø«H  kÉªFÉb  ¿Éc  …ò```dG  πNGóàdGh  º```MÓàdG

.á°UÉN  ∫ƒ°UC’G

 øe  äÉ«Yô°ûdÉc  ;äGòdÉH  IOƒ°ü≤e  Ωƒ```∏Y  :ø«ª°ùb  ≈dEG  Ωƒ∏©dG  ¬àeó≤e  »a  ¿hó∏N  ø```HG  ∞``` qæ°U ```  1

 ≥£æªdGh  äÉ«Yô°û∏d  á```«Hô©dG  πãe  á«∏°UC’G  Ωƒ```∏©∏d  áeOÉN  á∏«°Sh  Ωƒ∏Yh  ¬≤ah  å```jóMh  ô```«°ùØJ

.544  áeó≤ªdG  ™LGôj  .áØ°ù∏Ø∏d

 Üô¨dG  QGO  øY  QOÉ```°üdG  »ØæëdG  »°TÉ°ûdG  ÜÉàμd  …hÉ```°Vô≤dG  ∞°Sƒj  ≥≤ëªdG  á```eó≤e  ™```LGôj ```  2

.Ω2001  :»eÓ°SE’G
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 ¬aô©J  ÉªY  iCÉæªH  øμJ  ºd  á```«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  ¿CG  πNGóàdG  Gòg  »a  Ö```Ñ°ùdGh

 ,á«é¡æe  ä’DhÉ```°ùJh  ,ás«aô©e  á```∏Ä°SCGh  ,á```jô¶f  ä’Éμ```°TEG  øe  iô```NC’G  Ωƒ```∏©dG

 ájô¶ædG  É```¡à∏Ä°SCG  »```ah  ,áaô©ªdG  êÉ```àfE’  É¡JÉ«eÉ¶àfG  »```a  á```«aô©e  äGQƒ```£Jh

 ,É¡æ«H  É```ª«a  áëàØæe  Ωƒ```∏©dG  √òg  â```fÉc  É```ªfEGh  .»```aô©ªdG  É```¡FÉæÑd  á```°ù°SDƒªdG

 áaÉ≤ãdG  ≈∏Y  á∏«NódG  á«∏≤©dG  Ωƒ```∏©dG  ™e  ≈àM  ,ájô¶ædG  ÉjÉ°†≤dG  »a  á```∏°UGƒàe

 ¬°û«©J  Éeh  ,É¡éFÉàf  »a  ä’É≤àfGh  ,É¡©«°VGƒe  »a  Qƒ£J  øe  ,á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG

 ∫Ó≤à°S’Gh  ∫É°üØf’G  π©L  É```ªe  ,É¡égÉæe  »a  á«aô©eh  ájô¶f  ä’Éμ°TEG  ø```e

.á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  äCÉ°ûf  »àdG  Ωƒ∏©dG  »a  ìhô£e  hCG  OQGh  ô«Z

 É¡Yhôa  ™«ªéH  Ωƒ∏©dG  √òg  ø«H  π°UGƒàdGh  πeÉμàdG  Gòg  ≈∏Y  óYÉ°S  É```ªeh

 QÉWE’G  Ió```Mh  ``  á«∏≤Y  ΩCG  â```fÉc  á``` s«∏≤f  ,π```°UCÓd  á```eOÉN  hCG  â```fÉc  á```«∏°UCG ``

 É¡àeóN  »a  ó```MGh  ≥°ùf  »a  âªëàdG  PEG  ;Ωƒ```∏©dG  √ò```g  ™ªL  …ò```dG  ™```LôªdGh

 kÉWÉÑæà°SGh  kÉfÉ«H  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ƒ```ëf  Ωƒ∏©dG  πc  â¡éJG  ó≤a  ,ºjôμdG  ¿BGô```≤∏d

.1...IAGôbh  kÉ≤«≤ëJh  kÉ≤«KƒJh  kÓjhCÉJh  kGô«°ùØJh  kGOGóªà°SGh

 hCG  ¢üædG  ≥«KƒJ  ƒëf  √ÉéJ’G  ƒg  Ωƒ∏©dG  √ò¡d  ∑ô```à°ûªdG  ™```eÉédG  ¿Éc  ¿EGh

.¢üædG  ¬∏ªëj  …òdG  ≈æ©ªdG  OGóªà°SG

 Gòg  ¬dƒM  ∑ôëàj  …ò```dG  QƒëªdG  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ¿Éch  ’EG  º```∏Y  øe  É```ªa

 äô¡X  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  áaô©ªdG  ´hôa  ∞∏àîe  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ô```eC’G  Gògh  ,º```∏©dG

 ¢üædG  ƒg  ¿Éc  É¡∏c  á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG  QGóªa  ,á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »```a

 Ωƒ∏©dG  ø```e  º∏Y  …CG  »```a  åëÑdG  π©L  É```ªe  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG  ƒ```gh  ,¢ù```°SDƒªdG

 øe  OóY  ø«H  kÓ```NGóàeh  kÉμHÉ°ûàe  kAÉ```°†ah  kÉë«°ùa  kÉfGó«e  π qμ```°ûj  á```«eÓ°SE’G

.á«eÓ°SE’G  áaÉ≤ãdGh  áeÉY  Ωƒ∏©dG  Qƒ£J  ≈∏Y  √ôKCG  ¢ùμ©fG  Éªe  ,Ωƒ∏©dG

 äGQƒ°ûæe  ,21¢U  ,»μdÉªdG  óªëe  Qƒàcó∏d  .√ô«°ùØJ  ∫ÓN  øe  ≈æ©ª∏d  …ôÑ£dG  äÉ°SGQO  :™LGôj ```  1

.Ω2000  .±ÉbhC’G  IQGRh
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 á°UÉN  ``  á«eÓ°SE’G  á```aÉ≤ãdG  »a  ´ƒtæàdGh  Oó©àdG  ¿CG  ô©°ûj  ≈```£©ªdG  Gò```gh

 »a  G kOó©J  ¿Éc  ÉªfEG  ``  »fBGô≤dG  ¢üædÉH  á∏°üdG  äGP  á«aô©ªdG  ∫ƒ≤ëdÉH  ≥∏©J  Ée

 »a  ’h  ájDhôdG  »a  ’h  Qƒ°üàdG  »a  G kOó©J  øμj  ºdh  ,±ó¡dGh  è¡æªdGh  ´ƒ°VƒªdG

.∫ƒ≤ëdG  √ò¡d  ¬LƒªdG  ™LôªdG  »a  hCG  QÉWE’G

 ¬«LƒJ  »```a  âªμëJ  á«æjO  á```«Ø∏N  ∑É```æg  ¿EG  :∫ƒ```≤dG  ≈dEG  É```fOƒ≤j  Gò```gh

 É¡JÉ°ü°üîJ  ±Ó```àNG  ≈```∏Y  Ωƒ∏©dG  â```∏©Lh  ,á```«fBGô≤dGh  á```jƒ¨∏dG  äÉ```°SGQódG

.1»fBGô≤dG  ¢üædG  áeóN  ƒëf  ¬éàJ  É¡JÉ¡LƒJh  É¡YRÉæeh

 QÉ°†ëà°SG  É¡ÑdÉW  øe  »°†à≤j  á«KGôàdG  Ωƒ∏©dG  Ö∏W  ¿CG  ¬æY  Ωõ∏j  Ée  ƒgh

 áYƒªée  »a  ∑ô```à°ûJ  Ωƒ∏©dG  √òg  ¿CG  ¿ƒ```μd  Ωƒ∏©dGh  ±QÉ```©ªdG  øe  á```Yƒªée

 q¢üæ∏d  É¡àeóN  ƒgh  ,ΩÉ¡ªdGh  ∞```FÉXƒdG  »a  πNGóàJh  ,ájô¶ædG  πFÉ°ùªdG  ø```e

.»fBGô≤dG

 QƒëªdGh  ,á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ë∏d  ¢ù```°SDƒªdG  ¢üædG  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  π sμ```°T  PEG

 á«ª∏©dGh  ájôμØdG  Oƒ¡édG  πμd  ∑ôà°ûªdG  ≥∏£æªdGh  ,Ωƒ∏©dGh  ±QÉ©ª∏d  ó```«°ûªdG

 ºZQ  äÉ°SGQódGh  Ωƒ∏©dG  ∞∏àîe ¬dƒM äQGO  PEG  ;á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a

 »a  Iô¡°üæe  Ωƒ∏©dG  √ò```g  π©L  …òdG  A»°ûdG  ,Ωƒ∏©dG  √ò```g  á«©Lôe  ±Ó```àNG

 »àdG  á«©jô°ûàdG  ä’Éμ```°TE’Gh  ÉjÉ°†≤∏d  áÑ«éà°ùe  ,óMqƒeh  π```eÉμàe  »≤°ùf  AÉ```æH

 ,…QÉ°†ëdG  ÉgQƒ£Jh  á```«îjQÉàdG  É¡JQhô«°U  »a  á«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  â```¡LGh

.É¡«a  ´ô°ûdG  ºμM  ¿É«H  ≈dEG  á°SÉe  áLÉëH  âfÉc  ÉjÉ°†b  »gh

 á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG  ¿CG  ßë∏j á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  ∫Éμ°TCG  »a ôXÉædÉa

 AGOC’Gh  ∫hÉæàdG  »```a  ±ÓàNGh  ähÉØJ  ø```e  É¡æ«H  Ée  ºZQ  ``  á```«Yô°T  hCG  á```jƒ¨d

 É¡eÉªàgG  §ëe »fBGô≤dG  q¢ü```ædG  â∏©L ób  ``  ÉjÉ°†≤dGh  ôgGƒ¶dG  ¢Vô```Y  »```ah

 á«∏c  äGQƒ°ûæe  .12  :»```μdÉªdG  ó```ªëe  Qƒàcó∏d  ájô©°ûdG  ó```gGƒ°ûdG  á```°SGQO  »a  …ô```Ñ£dG  Oƒ```¡L ```  1

.Ω1994  :Üô¨ªdG  ,¢SÉa  ,ÜGOB’G
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 ™bGƒdG  É¡aôY  »àdG  á«©jô°ûàdG  ÉjÉ°†≤∏d  É¡à°SGQO  »a  kÉ≤∏£æeh  É¡àjÉæY  ™```Lôeh

 ¬HÉàc  áeó≤e  »```a  »Ñ∏μdG  …õ```L  øHG  ∫Éb  Éªc  º```jôμdG  ¿BGô```≤dÉa  ,»```eÓ°SE’G

 ø«©J  äGhOCG  Ωƒ∏©dG  ôFÉ°Sh  ,¬°ùØæH  Oƒ°ü≤ªdG  ƒg)  ¿Éc  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ô«°ùØJ

.1(¬æY  ´ôØàJ  hCG  ,¬H  ≥∏©àJ  hCG  ,¬«∏Y

 øe  ô«ãμd  á```∏eÉM  äAÉL  »àdG  Ωƒ```∏©dG  ºgCG  øe  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  º```∏Y  tó```© ojh

 ≈dEG  Oƒ©j  ÖÑ°ùdGh  ,Ωƒ```∏©dG  ø«H  π°UGƒàdGh  π```NGóàdG  CGóÑªd  kÉ```≤≤ëe  ,±QÉ```©ªdG

 IQÉÑY  ƒ¡a  ;¬Yhôa  πNGóJ  »```a  º∏©dG  Gòg  á```«≤°ùf

 §Ñ°V  ≈∏Y  πª©J  á```«d’óà°SG  á«é¡æe  óYGƒb  ø```Y

 ;»©jô°ûàdG  ∫ÉéªdG  »```a  •ÉÑæà°S’Gh  º¡ØdG  è¡æe

 ,π≤©dGh  π≤ædG  ø«H  ™eÉL  ∫’óà°S’G  »a  è¡æe  ƒ¡a

 ¬JÉ«©Lôeh  ¬JÉfƒμe  óªà°ùj  , q¢ü```ædGh  …CGôdG  ø«Hh

 »```a  ¬```cQÉ°ûJ  »```àdG  Ωƒ```∏©dG  ø```e  á```Yƒªée  ø```e

.è¡æªdG  »a  ¬©e  πNGóàJh  ,´ƒ°VƒªdG

 πNóJ  ºd  Ωƒ∏©dG  øe  ≥°ùf  ô¡¶ªH  ô¡¶j  …òdG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  ¿CG  ∂dP

 á«∏≤©dG  Ωƒ```∏©dG  kÉ°†jCG  ¬```«a  â∏NO  πH  ;É```góMh  á«eÓ°SE’G  Ωƒ```∏©dG  Ö```©°T  ¬```«a

 hCG  á«aô©e  á```HGôb  É¡d  »àdGh  ,iô```NC’G  äGQÉ```°†ëdGh  äÉaÉ≤ãdG  ø```e  á```dƒ≤æªdG

.2¬©e  á«é¡æe

:¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a  ájƒ¨∏dG  á¡LƒdG  ``  1

 ;»fÉ«ÑdG  …ƒ¨∏dG  Qƒ```ëªdG  º∏©dG  Gò¡d  á∏μ°ûªdG  á«ª∏©dG  QhÉ```ëªdG  RôHCG  ø```e

 ¢üædG  øe  »Yô°ûdGh  …ƒ¨∏dG  ≈æ©ªdG  πãªJh  ΩÉμMC’G  ≈```∏Y  ∫’óà°S’G  ¿EG  å```«M

.6/1  :»Ñ∏μdG  …õL  øH’  ,πjõæàdG  Ωƒ∏Y  »a  π«¡°ùàdG ```  1

.93  :øªMôdG  óÑY  ¬£d  ,çGôàdG  ºjƒ≤J  »a  è¡æªdG  ójóéJ ```  2

 á«æjO  á«Ø∏N  ∑Éæg  ¿EG
 ¬«LƒJ  »a  âªμëJ
 ájƒ¨∏dG  äÉ°SGQódG
 ƒëf  ¬éàJ  ...á«fBGô≤dGh
»fBGô≤dG  ¢üædG  áeóN
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 √òg  âfÉcCG  AGƒ```°S  ,É¡eƒ∏Y  ø```e  øμªàdGh  á```«Hô©dG  á¨∏dG  §```Ñ°V  ≈∏Y  ∞```bƒàj

 ¬H  OGôj  …òdG  ¥É«°ùdÉH  hCG  º```é©ªdÉH  hCG  ád’ódÉH  hCG  Ö```«côàdÉH  á```∏°üàe  Ωƒ```∏©dG

.•ÉÑæà°S’G  ´ƒ°Vƒe  ƒg  …òdG  ÜÉ£îdÉH  á£«ëªdG  äÉ«°†à≤ªdG

 …QÉée »a Üô©dG ó°UÉ≤e ≥ah É¡dhõf ºμëHh á©jô°ûdG √òg á«HôY ºμëÑa

 ó°üb  rø ne  ≈∏Y  ÖLGƒdG  ø```e  ¬fEÉa  ;É¡Ñ«dÉ°SCG  ∞jô°üJ  »a  º```¡JGOÉYh  É```¡HÉ£N

 áaô©eh  º∏Y  ≈∏Y  ¿ƒ```μj  ¿CG  u¢üædG  øe  ΩÉμMC’G  •É```Ñæà°SG  ΩGQ  hCG  ∫’ó```à°S’G

 ;ÖWÉîàdGh  ÜÉ£îdG  »a  ÉgOƒ¡©ªd  kÉcQó```e  ,ÉgóYGƒ≤H  kÉaQÉY  ,á«Hô©dG  á```¨∏dÉH

 »a  Üô©dG  Oƒ¡©e  ≥ah  Ö```WÉîàdG  iôL  É¡Hh  ¿BGô≤dG  ∫õf  á```«Hô©dG  á```¨∏dÉH  ¿C’

 øeh  ,≈æ©ª∏d  ¬FGOCGh  ÖWÉîà∏d  ¬FGôLEG  »a  É¡∏gCG  ∂∏°ùe  ∂∏°S  ó≤a  ;ÜÉ```£îdG

 ,ÖWÉîàdGh  º¡ØdG  »a  á¨∏dG  §HGƒ°V  øe  kÉæμªàe  §Ñæà°ùªdG  ¿ƒμj  ¿CG  ÖLh  ºK

.1º¡ÑWÉîJ  »a  Üô©dG  Oƒ¡©ªH  º∏Y  ≈∏Yh

 ``  º¡ÑgGòeh  º¡°SQGóe  ±Ó```àNÉH  ``  ∫ƒ°UC’G  AÉª∏Y  ø«H  π°UÉM  ¥É```ØJ’Gh

 Ö∏W  »a  ∞©°†dG  ¿CGh  ,á¨∏dG  »```a  OÉ¡àL’G  Ωõ∏à°ùj  ΩÉμMC’G  »a  OÉ```¡àL’G  ¿CG

 ∫óà°ùªdG  Öæéj  É¡Ñ∏W  »a  ô«°ü≤àdG  hCG  É¡eƒ∏Y  øY  ¢VGôYE’G  hCG  á«Hô©dG  á¨∏dG

 ±GôëfÓd  á°VôY  ΩÉμMC’G  ≈∏Y  ¬d’óà°SG  π©éjh  ,CÉ£î∏d  ¬°Vô©jh  ,ÜGƒ```°üdG

 ¿Éc  Éªd{  :…RGô```dG  ΩÉeE’G  ∫Éb  ,™jô°ûàdG  ó```°UÉ≤e  É¡«a  Ö«¨J  å```«ëH  ;π```dõdGh

 Üô©dG  á¨∏H  ¿GOQGh  É```ªgh  ,QÉÑNC’Gh  ¿BGô≤dG  ≈dEG  É```æYô°T  áaô©e  »a  ™```LôªdG

.2zQƒeC’G  √ò¡H  º∏©dG  ≈∏Y  kÉaƒbƒe  ÉæYô°ûH  º∏©dG  ¿Éc  ;º¡Øjô°üJh  ºg pƒ rënfh

.213  ,»ª∏©dG  ó«ªëdG  óÑY  Qƒàcó∏d  ,»ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  óæY  »d’ódG  ¢SQódG ```  1

.221/1  ,…RGô∏d  ,∫ƒ°üëªdG ```  2

:™LGôj  ΩÉμMC’G  •ÉÑæà°SGh  á«Hô©dG  á¨∏dG  ø«H  §HGôdG  ∫Éμ°TE’G  Gòg  ≈∏Y  ±ƒbƒ`∏d  ``

 ,¢übÉf  ƒ¡a  ’EGh  kÉ```jƒ¨dh  kÉjƒëf  ¿ƒμj  ¿CG  ¬```«≤Ø∏d  óH ’  ¬fEG)  :52/1  ΩõM  ø```H’  ,ΩÉμ```ME’G  »```a ``

 ¿C’)  :äÉ≤aGƒªdG  »ah  ,(äÉjB’G  º¡a  øY  √ó r© oHh  AÉª°SC’G  »fÉ©ªH  ¬∏¡éd  »```àØj  ¿CG  ¬d  π``` pëj  ’h

 ≥M  á«Hô©dG  á¨∏dG  º```¡a  øe  ’EG  º¡ØdG  ≥M  É```¡ª¡Øj  Óa  á«HôY  â```fÉc  GPEGh  ,á```«HôY  á```©jô°ûdG=
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 ¬éàJ  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏Y  åMÉÑe  øe  kGAõL  π©L  …òdG  ƒg  ∫Éμ```°TE’G  Gò```g

 á«©LôªdG  á£∏°ùdÉa{  ,á°UÉN  á«¶Ø∏dG  á```d’ódGh  áeÉY  á¨∏dG  »a  åMÉÑªdG  ƒ```ëf

 √òg  º¶àæj  …òdG  ¢ù«FôdG  QƒëªdGh  ,ájƒ¨∏dG  çƒëÑ∏d  »g  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a

.1z≈æ©ªdGh  ßØ∏dG  ábÓY  ƒg  çƒëÑdG

 ,É¡XÉØdCG  ád’O  ¥ôWh  á«Hô©dG  á¨∏dÉH  º∏©dG  ≈∏Y  ºFÉb  AÉæÑdG  Gòg  ¢SÉ°SCÉa

 äGô«¨J  øe  »fÉ©ªdG  √òg  ≈∏Y  CGô£j  Éeh  , m¿É©e  øe  ®ÉØdC’G  √òg  ¬```∏ªëJ  É```eh

 »gh  .Ö«côàdG  »a  ®ÉØdC’G  √òg  ∫Éª©à°S’  kÉ©ÑJ  ≈æ©ªdGh  ád’ódG  »a  ä’ƒ```ëJh

 ôKC’G  ``  »```dÉ≤ªdGh  »dÉëdG  É```¡«ª°ù≤H  ``  øFGô≤dGh  ¥É```«°ù∏d  É¡«a  ¿ƒ```μj  äGô```«¨J

 ø«H  ®ÉØdC’G  √ò```¡d  π°üØdGh  ≈```æ©ªdG  ø```««©Jh  ,ád’ódG  ó```jóëJ  »```a  í```°VGƒdG

.»Yô°ûdG  ∫Éª©à°S’Gh  …ƒ¨∏dG  ∫Éª©à°S’G

 QGôbE’G  ≈dEG  ÉfOƒ≤J  ø««dƒ°UC’G  ø```«H  á¨∏dG  É¡H  â«¶M  »àdG  áfÉμªdG  √ò```¡a

 º∏Y  óªà°SG  É¡æe  »àdG  óaGhôdGh  QOÉ°üªdG  ºgCG  øe  á¨∏dG  º∏Y  ¿CÉH  ±GôàY’Gh

 ø««dƒ°UC’G  äÉØdDƒe  â```ÑYƒà°SG  ó≤a  ;¬ãMÉÑeh  ¬Yƒ°Vƒeh  ¬```JOÉe  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG

 Ée  ƒgh  ,ád’ódGh  á```¨∏dG  ÉjÉ°†≤H  Iô°TÉÑe  á```∏°U  É¡d  »àdG  åMÉÑªdG  ø```e  kGô```«ãc

 äÉjô¶ædG  ø```e  ô«Ñc  Oó©d  á```∏eÉM  ¿ƒμJ  ¿C’  á```«dƒ°UC’G  å```MÉÑªdG  √ò```g  π``` qgCG

.É¡JAGôbh  ¢Uƒ°üædG  ô«°ùØàH  á≤∏©àªdG  á«d’ódGh  ájƒ¨∏dG

 áLQO  Æƒ∏H  ø```Y  á©jô°ûdG  »a  ó¡àéª∏d  ≈```æZ ’  ¬fCG  π°UÉëdÉa)  :ô```NBG  ™°Vƒe  »```ah  ,(º```¡ØdG

 Éªdh)  :…ƒæ°SE’G  øjódG  ∫Éªéd  ,171/1  :∫ƒ°ùdG  ájÉ¡f  »ah  .117/4  (Üô©dG  ΩÓc  »a  OÉ```¡àL’G

 áaô©eh  á¨∏dG  á```aô©e  ≈∏Y  kÉ```Øbƒàe  ∫’óà°S’G  ¿Éc  Üô```©dG  á```¨∏H  kGOQGh  õ```jõ©dG  ÜÉ```àμdG  ¿Éc

 ô¶ædG  ÖLh  Üô©dG  á¨∏H  É```æà©jô°T  äAÉL  Éªdh{  :»°ûcQõ∏d  §```«ëªdG  ôëÑdG  »ah  ,(É```¡eÉ°ùbCG

 :á°VhôdG  ô°üàîe  ìô°T  »ah  .233/2  §«ëªdG  ôëÑdG  zÉ¡©°Vh  å«M  øe  É¡àd’O  á«Ø«ch  É```¡«a

 √ògh  .zá sæ t°ùdGh  ÜÉ```àμdG  ø```e  ΩÉμMC’G  êGô```îà°SG  ¬æμªj ’  á```¨∏dG  ±ô©j ’  ø```e  ¬```fEG{  107/4

 :ájB’G  ,∞°Sƒj]  | |  {  z  y}  :≈```dÉ©J  ¬dƒb  ócDƒàd  äAÉL  É¡Jôãc  ≈```∏Y  ¢Uƒ```°üædG

.[5  :ájB’G  ,º«gGôHEG]  |l  k  j  i  h  g  f }  :¬fÉëÑ°S  ¬dƒbh  ,[2

.56¢U  ,…ôHÉédG  óHÉY  óªëe  Qƒàcó∏d  ,»Hô©dG  π≤©dG  á«æH ```  1

=
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 ¬àbÓY »a  ß```Ø∏dG  Qƒëe  …ƒ¨∏dG  ¿ qƒ```μª∏d  Ió«°ûªdG  QhÉ```ëªdG  Rô```HCG  ø```eh

 á¶Ø∏dG  á©HÉàe  ≈```∏Y  ¿ƒe pó r≤ oj  ∫ƒ```°UC’G  AÉª∏Y  ¢†```©H  π©L  Ée  ƒ```gh  ,≈```æ©ªdÉH

 äÉjƒà°ùªdG  ™```«ªL  øe  É```¡«fÉ©e  ¿hó```°Uôjh  ,ÉjGhõdGh  äÉ```¡édG  ∞```∏àîe  ø```e

 ôNBG  ≈dEG  ™°VGƒdG  ™°Vh  ∫hCG  øe  âfÉc  á©HÉàªdG  ∂∏Jh  ó°UôdG  Gògh  ,ÖfGƒédGh

 âfÉc  »àdG  äÉjƒà°ùªdGh  äÉ¡édG  √òg  ™«ªL  §Ñ°V  Qò©àj  å«ëH  ;™eÉ°ùdG  º¡a

.∫ƒ°UC’G  AÉª∏Y  ∫É¨à°TG  ´ƒ°Vƒe

 á¨∏dG  óYGƒ≤H  Ωƒ```μëe  ƒ¡a  ,Üô©dG  ¿É°ù∏H  ∫õ```f  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ¿CG  ∂```dP

 ¿BGô≤dGh á«Hô©dG á¨∏dÉa ,AGOC’Gh º¡ØdG »a É¡aGôYCGh É¡£HGƒ°†d ™°VÉNh á«Hô©dG

 ¿Éc  Ée  ƒgh  ,á«Hƒ∏°SC’Gh  á«Ñ«côàdGh  á«d’ódG  äÉjƒà°ùªdG  »```a  ¿É≤aGƒàj  ºjôμdG

 .»Yô°ûdG  ¢üæ∏d  √ô«°ùØJ  »a  §HÉ°†dG  Gòg √QÉÑàYG  »a  ™°†j  ¿CG  ó¡àéª∏d  kÉ©aGO

 »a  ®ÉØdC’G  ád’O  øe  ≥≤ëàdG  ¬eõd  ¬àd’O  ¢ùªàdGh  ,¿BGô≤dG  »fÉ©e  ≈¨àHG  øªa

 »fÉ©ªdG  øY  Iô uÑ©ªdG  ®É```ØdC’ÉH  ’EG  ¿ƒμj ’  ô```«°ùØàdGh  ¿É```«ÑdG  ¿C’{  ;Ö```«côàdG

 ¿É°ù∏dG  á¡L  ƒ```g  áaô©ªdG  √òg  »a  π«Ñ°ùdGh  ,1zá```¨∏dG  »a  É¡«∏Y  â```©bhCG  »```àdG

 ÖWÉîà∏d  º¶æªdGh  ºcÉëdG  ¿ƒfÉ≤dG  ƒgh  ,…ƒ¨∏dG  ™°VƒdÉH  OGôªdG  ƒgh  »```Hô©dG

.2á«Hô©dG  á¨∏dÉH  ø«≤WÉædG  ø«H  ºgÉØàdG  …ôéj  ¬«∏Yh  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  »a

 áæ« p© oªdG  π```FÉ°SƒdG  ºgCG  ø```e  tó© oj  ßØ∏dG  ¿CG  á```©HÉàªdG  √ò```g  ≈```dEG  ™```aGódGh

 ájƒ¨∏dG  áédÉ©ªdG  »```a  »é¡æªdG  ≥∏£æªdG  ¿CGh  ,¢ü```ædG  º```¡ØJ  »a  á```«°SÉ°SC’Gh

 »g  ßØ∏dÉH  á```aô©ªdG  ¿CG  ≈```Øîj ’  PEG  ;¢ü```ædG  øe  Çó```àÑj  ¿CG  Ö```éj  ¢ü```æ∏d

 IOôØªdG  ®ÉØdC’G  øe  ≥≤ëàdG  ≈```dEG  óª©j  ºd  øªa  ,º¡ØdG  »a  ≈```dhC’G  Iƒ```£îdG

 º¡ØdG  ¬«∏Y  πμ°ûà°ùjh  ¬«∏Y  ¢ùÑà∏j  q¢üæ∏d  »≤«≤ëdG  ≈```æ©ªdG  ¿EÉa  Ö«côàdG  »```a

.¢SÉÑY  ¿É°ùMEG  ≥«≤ëJ  ,272¢U  ,≥£æªdG  óëd  Öjô≤àdG ```  1

 ΩÓμdG  º¶©e  ¿CG  º```∏YG)  130/1  :ø«eôëdG  ΩÉeE’  ¿É```gôÑdG  ÜÉàc  »a  AÉ```L  .66/2  äÉ```≤aGƒªdG ```  2

 á©jô°ûdG  ¿EÉa  ;É¡H  AÉæàY’G  øe  óH  Óa  ®ÉØdC’G  ÉeCG  ,»fÉ©ªdGh  ®ÉØdC’ÉH  ≥∏©àj  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a

.(á«HôY
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 ƒg  º¡ØdG  ¿CG  kÉª∏Y  .ÜÉ£îdG  ád’O  ¢SÉªàdG  ¬«∏Y  Qò©àjh  ,OGôªdG  ¬«∏Y  ≈Øîjh

 .OÉ¡àLÓd  iôNC’G  πMGôªdG  ™«ªL  »æÑæJ  ¿CG  Öéj  ¬«∏Yh  ,OÉ¡àL’G  ≥jôW  ∫hCG

 ™°VƒdGh  ,AÉØîdGh  ìƒ°VƒdG  å«M  øe  ``  ®ÉØdC’G  ä’ƒdóe  ójóëJ  ¿EÉa  ºK  ø```eh

 ô«°ùØJ  »```a  ®ƒë∏e  ô```KCG  É```¡d  ``  Ö```«côàdGh  OGô```aE’Gh  ,∫É```ªgE’Gh  ∫É```ª©à°S’Gh

 ójóëàdG  Gòg  ¿hOh  á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  •ÉÑæà°SG  »a  Gòch  ,á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG

.•ÉÑæà°S’G  §Ñ°V  Qò©àj

 øjòdG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  AÉ```ª∏Y  πFGhCG  øe  (`g204 ä)  »©aÉ°ûdG  ΩÉ```eE’G  tó```© ojh

 ¢üædG  IAGôb  πLCG  øe  ô«°ùØàdGh  º¡ØdG  »a  πeÉμàe  è¡æe  π«°UCÉJ  ≈```∏Y  Gƒ```∏ªY

 º¡ØdG  »a  É¡≤£æªdh  á«Hô©dG  á¨∏dG  óYGƒ≤d  á```£Ñ°†æeh  áª«∏°S  IAGôb  »```Yô°ûdG

 áéM  ¿Éc  »©aÉ°ûdG  ΩÉ```eE’Éa  .ÆÓHE’G  »```a  É¡à≤jôWh  ÖWÉîàdG  »```a  É```¡JGOÉYh

 á¨∏dG  π©L  …òdG  ô```eC’G  ƒgh  ,∂dP  ≈∏Y  ó```gÉ°T  zádÉ°SôdG{  ¬HÉàch  ,á```¨∏dG  »```a

 á«¡≤ØdG  πFÉ°ùª∏d  ¬JÉéjôîJh  ¬JGô«¶æJh  ¬```JÓ«°UCÉJ  »a  Iƒ≤H  Iô°VÉM  á```«Hô©dG

 zádÉ°SôdG{  ¬HÉàc  »a  ∞°ûμæj  …òdG  ƒg  »```d’óà°S’G  ≈£©ªdG  Gògh  ,á```«dƒ°UC’Gh

.1zΩC’G{  ¬HÉàch

 IóFÉ°ùdG  á«¡≤ØdG  äÉ```gÉéJ’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  ¬YÓWÉH{  Gòg  ¬```d  ô°ù«J  ó```bh

 á«é¡æe  ≈∏Y  ∞bhh  ,¥Gô```©dG  ¬≤ØHh  RÉéëdG  ¬≤ØH  ¢SôªJ  å«ëH  ;√ô```°üY  »```a

.2z•ÉÑæà°S’Gh  ô«°ùØàdGh  ∫’óà°S’G  »a  á°SQóe  πc

 ¢üædG  º¡ØJ  πLCG  øe  …ƒ¨∏dG  åëÑdG  ¿CG  ø«°SQGódG  øe  ô«ãc  ¬«∏Y  …òdGh

 ƒgh  ,OÉ¡àL’G  π«Ñb  øe  tó©oj  »Yô°ûdG  ºμëdG  •É```Ñæà°SG  πLCG  øe  hCG  »```Yô°ûdG

 ´hôØdG  øe ájƒëædG  ∫ƒ°UC’G  ≈∏Y  êôîàj  Éª«a  …QódG  ÖcƒμdG  :ÜÉàc  »a  äÉéjôîàdG  √òg ™LGôj ```  1

.217  :…ƒæ°SE’G  øjódG  ∫Éªéd  ,á«¡≤ØdG

 ,31¢U  ,ô«¨°üdG  ó«éªdG  óÑY  Qƒàcó∏d  ,ΩÓ°SE’G  »a  á«ª∏©dG  á£∏°ùdG  á«dÉμ°TEGh  »```dƒ°UC’G  ô```μØdG ```  2

.¿ÉæÑd  ÖîàæªdG  QGO
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 ¬àbÉWh  √Oƒ```¡L  iQÉ°üb  ¬«≤ØdG  ∫ò```Ñj  ¿CG  ƒgh  .»fÉ«ÑdG  OÉ```¡àL’ÉH  ≈```ª°ùªdG

 AGƒ°S  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ```°üædG  É¡∏ªëJ  »```àdG  »fÉ©ªdG  ¢SÉªàdG  π```LCG  øe  á```jôμØdG

.ás«∏c  ΩCG  á«FõL  á«Yô°T  ΩCG  ájƒ¨d  »fÉ©ªdG  √òg  âfÉcCG

 óYGƒb  »```g  ájô«°ùØàdG  á```¡LƒdG  äGP  á```«dƒ°UC’G  á```jƒ¨∏dG  ó```YGƒ≤dG  √ò```gh

 Ióªà°ùe  É¡fC’  ;OÉ«ëdG  ≈∏Y  á°ù°SDƒe  óYGƒb  »```gh  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  øe  Ió```ªà°ùe

 AGOCG  »a  É¡a rô oYh  ,»```fÉ©ªdG  ≈∏Y  É¡XÉØdCG  ád’O  »```a  á«Hô©dG  á¨∏dG  á©«ÑW  ø```e

 ¿Éc  ó≤d  .ájƒ¨∏dG  óYGƒ≤dÉH  ø```««dƒ°UC’G  óæY  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  »gh  ,ÜÉ```£îdG

 AGô≤à°SG  ó```©Hh  ,á«Hô©dG  á```¨∏dG  øe  ô«°ùØàdG  ó```YGƒb  ™°VƒJ  ¿CG  »```©«Ñ£dG  ø```e

 ¿CG  øμªj  É```e  áaô©eh  ÜÉ£îdG  »```a  É```¡à©«Ñ£d  ∑GQOEGh  É```¡Ñ«cGôJh  É```¡Ñ«dÉ°SC’

.1»fÉ©eh  ä’ƒdóe  øe  Ö«cGôàdGh  ®ÉØdC’G  ¬jODƒJ

  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Yh  á«Hô©dG  á¨∏dG  ø«H  »```é¡æªdGh  »aô©ªdG  ÜQÉ≤àdG  Gò```gh

 ÖàμdG  á°UÉN  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a  áfhóªdG  ÖàμdG  ∞∏àîe  ¬d  ó¡°ûJ  …ò```dG ``

 ΩÉeEÓd  ≈Ø°üà°ùªdGh  ,ø```«eôëdG  ΩÉ```eE’  ¿ÉgôÑdG  πãe  äÉ``` seoC’G  øe  ó```©J  »```àdG

 QÉÑédG  óÑY  »```°VÉ≤∏d  óª©dGh  ,…ô```°üÑdG  ø«°ùëdG  »```HC’  ó```ªà©ªdGh  ,»```dGõ¨dG

 ΩÉμMC’G  ∫ƒ°UCG  »a  ΩÉμMC’Gh  ,»LÉÑdG  ó«dƒdG  »HC’  ∫ƒ°üØdG  ΩÉμMEGh  ,»fGóª¡dG

 ,»aGô≤∏d  ∫ƒ°UC’G  ¢ùFÉØfh  ,…RGôdG  øjódG  ôîa ΩÉeEÓd  ∫ƒ°üëªdGh  ,ΩõM øH’

 ø«æ≤àdGh  π«°UCÉàdG  ø```e  ójõe  ≈dEG  áLÉëH  ƒ```g  ``  2»°ûcQõ∏d  §```«ëªdG  ô```ëÑdGh

 áeÉY  á¨∏dG  Ωƒ∏Y  ¢ùe  …òdG  ô«ÑμdG  Qƒ£àdG  ºμëH  ,ójóéàdGh  á©HÉàªdGh  åëÑdGh

 øμªJ  ¬æY  Ωõ∏j  Ée  ƒgh  ,Iô°UÉ©ªdG  IôàØdG  »a  á°UÉN ÜÉ£îdG  π«∏ëJ  ègÉæeh

 ójóL  πc  ≈∏Y  º¡MÉàØfGh  ,Ωƒ```∏©dG  √òg  øe  á«dƒ°UC’G  äÉ```°SGQódÉH  ø```«∏¨°ûªdG

 ègÉæeh  á¨∏dG  Ωƒ∏Y  ¬àaôY  …òdG  Qƒ£àdG  ≈∏Y  º```¡YÓWEGh  ,Ωƒ∏©dG  √òg  ¬```∏ªëJ

.9/1  ,ídÉ°U  ÖjOC’  ¢Uƒ°üædG  ô«°ùØJ ```  1

 ÖdÉ£ªdG  øe  ƒg  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a  ∞qæ°Uh  ¿ qhO  Ée)  Ö∏ZCG  ¿CG  ≈```dEG  »ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  QÉ```°TCG ```  2

.117/4(á«Hô©dG
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 ô°ù«J  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe  áaô©ªdG  √òg  ¿C’  ;1Iô°UÉ©ªdG  IôàØdG  »a  ÜÉ£îdG  π«∏ëJ

 ≈∏Y  »æÑæj  kÉ```ªjƒ≤J  ∫ƒ°UC’G  AÉ```ª∏Y  óæY  ô«°ùØàdGh  º```¡ØdG  è¡æe  º```jƒ≤J  º```¡d

 »a  É¡æ«fGƒbh  ,º¡ØdG  »```a  á«Hô©dG  á¨∏dG  §HGƒ°†H  ó«≤àdGh  ,»```é¡æªdG  §```Ñ°†dG

 »àdG  áë«ë°üdG  »fÉ©ªdG  ≈dEG  AGóàg’G  ó°üb  ÖWÉîàdG  »a  É```gOƒ¡©eh  ,AGOC’G

.á«Hô©dG  á¨∏dG  »a  Qô≤e  ƒg  Ée  ≥ah  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  É¡∏ªëj

 »é¡æªdG  ó```jóéàdG  »```MÉæe  ¿EÉ```a  º```K  ø```eh

 IOÉªdG  ô```jƒ£J  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  º∏Y  »```a  á```©HÉàªdGh

 …ƒ¨∏dG  ¢SQó```dG  ≈∏Y  ìÉàØf’G  ≥jôW  ø```Y  á```jƒ¨∏dG

 »a  ä’ƒëJ  øe  ¢SQódG  Gòg  ¬aôY  Éeh  ,ô°UÉ©ªdG

.¬J’Ééeh  ¬JÉfƒμe

 á```«∏ªY  π```©éj  ¿CG  ¬```fCÉ°T  ø```e  π```ª©dG  Gò```gh

 IQô≤ªdGh  IOƒ¡©ªdG  §HGƒ°†dGh  •hô°û∏d  á≤≤ëeh  ,ábódG  ≈∏Y  áªFÉb  •ÉÑæà°S’G

.∫ƒ°UC’G  AÉª∏Yh  AÉ¡≤ØdG  ø«H

:¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a  á«≤£æªdG  á«d’óà°S’G  á¡LƒdG  ``  2

 ÜÉ£îdG  QÉªãà°SGh  ∫’óà°S’G  Qƒëe  :º∏©dG  Gò¡d  Ió«°ûªdG  QhÉëªdG  øeh

 ∫ƒ°UCG  º∏Y  ìô°U  ¬```«∏Y  »æÑæj  …òdG  ¢SÉ°SC’G  Qƒ```ëªdG  Gòg  ó```©jh  ,»```Yô°ûdG

 …ƒ¨∏dG  ¢SQódGh  »dƒ°UC’G  ¢SQó```dG  ø«H  ¬HÉ°ûàdG  ¬LhCG  »```a  åëÑdG  âdhÉM  »àdG  äÉ```°SGQódG  ø```e ```  1

 .¿É°†eQ  ≈«ëj  Qƒàcó∏d  ,»dƒ°UC’G  ÜÉ£îdG  »a  IAGô≤dG  :π«∏ëàdGh  ô«°ùØàdG  Qƒëe  »a  ô°UÉ©ªdG

 ÖWÉîàdG  º```∏Y  :»∏Y  ¢ù```fƒj  ó```ªëe  á```°SGQO  ``  :Gò```ch  .Ω2008  ¿OQC’G  å```jóëdG  Ö```àμdG  º```dÉY

 . ̀ `  Ω2008  :QGó```ªdG  QGO  .¢üædG  º```¡a  »a  ∫ƒ°UC’G  AÉª∏Y  è```gÉæªd  á```«fÉ°ùd  á```°SGQO  :»```eÓ°SE’G

 :ô°ûæ∏d  á«Hô©dG  á°ù°SDƒªdG  øY  QOÉ°üdG  ,ÜÉ£îdG  ¥ƒW  :…ôjódG  óªMCG  »æjôëÑdG  óbÉædG  á°SGQOh

 :¥É«°ùdG  ájô¶fh .11  :QÉØ¨dG  óÑY ó«°ù∏d  ø««dƒ°UC’G  óæY …ƒ¨∏dG  Qƒ°üàdG  :∂dòc ™LGôj ``  .Ω2008

.Ω2006  ,»μfR  øjódG  ºéæd  á«dƒ°UCG  á°SGQO

 »aô©ªdG  ÜQÉ≤àdG  Gògh
 á¨∏dG  ø«H  »é¡æªdGh
 ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Yh  á«Hô©dG
 øe  ójõe  ≈dEG  áLÉëH  ƒg
 åëÑdGh   ø«æ≤àdGh  π«°UCÉàdG
...ójóéàdGh  á©HÉàªdGh
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 ábÓ©H  Éª¡æ«H  ábÓ©dG  ¬«Ñ°ûJ  øμªj  å«ëH  º¡ØdG  Qƒëªd  ΩRÓe  ƒgh  ,1¬≤ØdG

 è¡æe  π«°UCÉJ  ≈∏Y  (`g505 ä)  »dGõ¨dG  ΩÉeE’G  π```ªY  ó≤dh  .Ωhõ∏ªdÉH  ΩRÓ```dG

 QÉªãà°SG  É¡«∏Y  ¢ù°SCÉàj  »àdG  óYGƒ≤dG  ó«©≤Jh  ,»dƒ°UC’G  ¢SQódG  »a  ∫’óà°S’G

 ∫Ó¨à°SG  ájÉ¨d  ∫’óà°S’G  ∫Éμ°TCGh  ≥```£æªdG  äÉ«dBG  kGôî°ùe  ,»Yô°ûdG  q¢ü```ædG

 •ÉÑæà°SG  »```a  kÉ≤jôW  ¿ƒ```μàd  ;»```Yô°ûdG  ¢ü```æ∏d  á```jƒ¨∏dGh  á```«d’ódG  á```bÉ£dG

 ,Ωƒ¡ØªdG  ≈```dEG  ¥ƒ£æªdG  øe  Qƒ```Ñ©dG  ájÉ¨d  É```gQÉªãà°SGh  á```«Yô°ûdG  ΩÉμ```MC’G

 ≈æ©ªdG  øeh  ,ôª°†ªdG  ≈dEG  íjô°üdG  øeh  ,§Ñæà°ùªdG  ≈dEG  ¢Uƒ```°üæªdG  øeh

....»ehõ∏dG  ≈æ©ªdG  ≈dEG  »≤HÉ£ªdG

 ≥£æªdG  º∏Yh  ∫ƒ```°UC’G  º∏Y  ø«H  π°UGƒàdGh  ø```«ª∏©dG  ø«H  ÜQÉ≤àdG  Gò```gh

 á«©jô°ûàdG  ä’Éμ°TE’G  πM ¬æe ±ó¡dG  ¿Éc  »dGõ¨dG  ΩÉeE’G  ¬ªFÉYO ≈°SQCG  …òdG

 ´ƒ°VƒªH  ø```««dƒ°UC’G  ø«H  ±hô```©ªdG  ƒgh  ,IójóédG  É```jÉ°†≤dG  É```¡Mô£J  »```àdG

.2ô°ûÑdG  ™FÉbh  »gÉæJ  ¿hO  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  »gÉæJ

 øe  É¡Ñ°ùàcG  »```àdG  á©°SGƒdG  á```«≤£æªdG  ¬àaÉ≤K  ø```«æ≤àdG  Gò```¡d  ¬∏ qgCG  ó```bh

 √ó««°ûJ  »```a  Égô sî°Sh  ,»```≤jôZE’G  ≥£æªdGh  á```Ø°ù∏ØdG  ≈```∏Y  ™```°SGƒdG  ¬```YÓWG

 AGƒ°S  ,»dƒ°UC’G  É¡LÉàëj  »```àdG  á«d’óà°S’G  ¥É°ùfC’Gh  ∫Éμ°TC’G  øe  á```Yƒªéªd

 ƒg  ≥£æªdG  ¿C’  ;á«Yô°ûdG  ¢Uƒ```°üæ∏d  ¬ª¡ØJ  hCG  ,ΩÉμ```MC’G  ≈∏Y  ¬d’óà°SG  »```a

 õ«ªªdGh  ,¬ë«ë°Uh  π```«dódG  ó°SÉa  ø«H  π°üØdG  ≈```∏Y  πª©J  »àdG  ádB’Gh  º```∏©dG

 ∫ƒ°UCG  º∏Y  IóªY  ƒg  Ö£≤dG  Gòg  ¿CG  º∏YG)  :11/1  »dGõ¨dG  ΩÉeEÓd  :≈Ø°üà°ùªdG  ÜÉàc  »a  AÉL ```  1

 á«∏c  á∏ée  .¢Uƒ°üædG  ô«°ùØJ  »a  É```gôKCGh  ád’ódG  :»°ù«ÑμdG  ó«ªM  óªM  åëH  ™```LGôj  .(¬```≤ØdG

.Ω1986  ,8 ́  ,á«bGô©dG  á©jô°ûdG

 »gÉæJ  ¿hO  »```Yô°ûdG  ¢üædG  »gÉæJ  á```dCÉ°ùe  ¬Mô£J  …ò```dG  »©jô°ûàdG  ∫Éμ```°TE’G  ≈```∏Y  ±ƒ```bƒ∏d ```  2

 ¢ùjQOEG  Qƒàcó∏d  ,√QÉªãà°SG  ¥ôWh  »Yô°ûdG  ÜÉ£îdG  :ÜÉàc  ≈dEG  ´ƒLôdG  ø°ùëà°ùj  ô°ûÑdG  ™```FÉbh

 ôÑ©J  »àdGh  ∫ƒ°UC’G  AÉª∏Yh  AÉ¡≤ØdG  É¡∏bÉæJ  »àdG  ¢Uƒ°üædG  øe  ô«ãμd  ¢VôY å«M ,171  :…OÉªM

.∫Éμ°TE’G  Gòg  ≈∏Y
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 ,π«dó∏d  §HÉ°†dG  º```∏©dG  ƒ¡a  .Ió°SÉØdG  á°ù«bC’G  ø```e  áë«ë°üdG  á°ù«bC’G  ø```«H

 ¬Yhô°ûªH  »dGõ¨dG  ΩÉ```eE’G  ¿Éμa  ,¬≤ØdG  ≥£æe  ƒg  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏Y  ¿CG  É```ªc

 kGó°ùée  ``  ¬```≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏©d  kÉeOÉN  kÉ```ª∏Y  ≥£æªdG  ¬```«a  π©L  …ò```dG  ``  Gò```g

 ≥£æªdG  ™e  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  º∏Yh  ,áeÉY  Ωƒ∏©dG  ø```«H  π°UGƒàdGh  π```eÉμàdG  CGó```Ñªd

 GƒHôbh  ,≥£æªdG  Ghô``` qî°S  øjòdG  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  AÉª∏Y  πFGhCG  øe  ƒ```¡a  .á```°UÉN

 Iƒ≤H  ™aGój  ¬à∏©L  »àdG  »g  IOÉjôdG  √ògh  .1á«©jô°ûJ  á«fÉ«H  ¢VGôZC’  ¬```ãMÉÑe

 ø«°VQÉ©ªdG  πLÉ°ùjh  .»```eÓ°SE’G  »Hô©dG  ∫hGóàdG  »a  ≥£æªdG  á```«Yhô°ûe  øY

 á°VQÉ©e  »```a  º```¡ééMh  º```¡JÉeÉ¡JG  Oô```jh  ,≥```£æªdG  á```YÉæ°üd  ø```«°†aGôdGh

 ¬JÉ«dBG  ∞«XƒJh  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  ≈dEG  ≥£æªdG  Öjô≤J  ≈∏Y  πªY  PEG  ;2≥£æªdG

 äGP  åMÉÑªdG  Qƒëe  »a  á°UÉN  .á«fÉ«Hh  á«¡≤a  ¢VGôZC’  á«d’óà°S’G  ¬dÉμ°TCGh

 »a  ≥£æªdG  π```ª©à°SG  øe  ∫hCG  ƒ```g  »dGõ¨dG  ΩÉeE’G  ¿CG  ,`g 620  :»```°Só≤ªdG  á```eGób  ø```HG  ô```còj ```  1

 áª°UÉ©dG  QGO  ,7/1  ,á∏ªædG  ºjôμdG  óÑY  ≥«≤ëàH  á°VhôdG  ™LGôj  .á«dƒ°UC’Gh  á«¡≤ØdG  ¬```JÓ«°UCÉJ

.1998

 ,ΩÉ¡aEÓd  ¬```Hôbh  ≥£æªdG  ô°ùj  ø```e  ∫hCG  ƒg  »HGQÉØdG  ô```°üf  ÉHCG  ¿CG  »```ÑdÉ£dG  QÉ sªY  ô```cP  ó```bh

 ¿BGô≤dG  øe  á∏ãeC’G  Üô°V  ≈dEG  óªYh  ø```««dƒ°UC’G  äÉë∏£°üeh  AÉ¡≤ØdG  äGQÉÑY  ¬«a  Ωó```îà°SGh

.196  ,ø«eCG  ¿ÉªãY  Qƒàcó∏d  ,á«Ø°ù∏a  ¢Uƒ°üf  .ºjôμdG

:™LGôj  á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  ≥£æªdG  á«Yhô°ûe  á«dÉμ°TEG  ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d ```  2

 âfÉch  .Ω1980  ,Üô¨ªdG  •ÉHôdG  ÜGOB’G  á«∏c  Ihóf  äGQƒ°ûæe  ,á«fÉfƒ«dG  áaÉ≤ãdGh  »Hô©dG  ôμØdG  ``

 .á«∏μdÉH  áØ°ù∏ØdG  áÑ©°T  º«¶æJ  øe

.1998  áæ°S  ,1´  ,IôXÉæªdG  á∏ée  øªMôdG  óÑY  ¬W  Qƒàcó∏d  ,≥£æªdG  á«Yhô°ûe  ``

 á«∏μH  áfƒbôe  á«©eÉL  ádÉ°SQ  171  ,¢ûjQÉH  ¿ƒª«e  Qƒàcó∏d  ,»eÓ°SE’G  Üô```¨dG  AÉ¡≤ah  ≥```£æªdG  ``

.øªMôdG  óÑY  ¬W  É¡«∏Y  ±ô°TCG  •ÉHôdG  ÜGOB’G

 »dGõ¨dG  óeÉM  »HCG  ∫ÓN  øe  »fÉfƒ«dG  ≥```£æªdGh  á«dƒ°UC’G  á«é¡æªdG  :…QÉ≤ædG  ƒªM  á```°SGQOh  ``

.Ω1994  IO’h  QGO  ,á«ª«J  øHG  øjódG  »≤Jh

.Ω2004  ,…OÉ¡dG  QGO  º«gGôHEG  ø«°ùM  ΩÓZ  Qƒàcó∏d  ,»dGõ¨dG  ΩÉeE’G  óæY  áaô©ªdGh  ≥£æªdG  ``

 ΩõM  øHG  QGO  ,≥£æªdG  óëd  Öjô≤àdG  ÜÉàμd  »fÉªcôàdG  ≥```ëdG  óÑY  ï«°û∏d  ,á«ª∏©dG  á```eó≤ªdG  ``

.Ω2007
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 ™°Vh  ≈dEG  ¬H  GòM  Éªe  .1(ä’’ódG  åëÑe)  ≈æ©ªdÉH  ¬àbÓYh  ßØ∏dÉH  á```∏°üdG

 ¢üædG  º¡a  ºàj  É¡à£°SGƒH  »àdG  ä’ƒ≤ªdGh  ó```YGƒ≤dGh  §HGƒ°†dG  øe  á```Yƒªée

 ,ÖWÉîàdG  »```a  á«Hô©dG  á¨∏dG  ±Gô```YCG  ¬«a  ≈YGôJ  ,kÉ```ë«ë°U  kÉ```ª¡a  »```Yô°ûdG

 ≈dEG  á«≤«≤ëdG  ád’ódG  øe  ®ÉØdC’G  ±ô°U  »a  É¡æ«fGƒbh  ,AGOC’G  »```a  É```¡≤£æeh

.á«©ÑàdG  ád’ódG  ≈dEG  á«∏°UC’G  ád’ódG  øeh  ,ájRÉéªdG  ád’ódG

 ,…ƒ¨d  åëÑe  ¬```∏°UCG  »```a  ``  ä’’ó```dG  å```ëÑe  ``  å```ëÑªdG  Gò```g  ¿Éc  GPEGh

 ¢ù«d  ¬fEÉa  ;≈æ©ªdÉH  ß```Ø∏dG  ábÓ©d  º¡JÉ°SQGóe  »```a  ∫ƒ°UC’G  AÉª∏Y  ¬```æ°†àMG

 »≤£æªdG  ∫É¨à°TG  ¿CG  kÉ```ª∏Y  ,¬«a  ôKC’G  ≥£æªdG  º∏©d  ¿ƒ```μj  ¿CG  ó©Ñà°ùªdG  ø```e

 »a  áÑWÉîªdGh  IQhÉëªdG  iƒ```à°ùªH  ¬dÉ¨à°TG  ¬à¡Lhh  ¬à∏ renCG  á```jƒ¨∏dG  å```MÉÑªdÉH

 ¢†©H  »a  ¬```éàJ  ≥£æªdG  á```YÉæ°U  π©L  …ò```dG  ôeC’G  ƒ```gh  .≥```£æªdG  á```YÉæ°U

.2á«¶Ø∏dG  ÉjÉ°†≤dG  øe ¿Éc Ée á°UÉN ,ájƒ¨∏dG  ÉjÉ°†≤dG  ƒëf É¡FGõLCGh  É¡ÑfGƒL

 ,Ωƒ∏©dG  ø```e  áYƒªée  É```¡àª°SÉ≤J  »àdG  å```MÉÑªdG  ø```e  ƒg  á```d’ódG  º```∏©a

 á«d’ódG  åMÉÑªdG  »a  ≥£æªdG  º∏Y  êGQOEGh  ,≥£æªdG  º∏Yh  ∫ƒ°UC’G  º∏Y  á°UÉN

 ∫’óà°S’G  »a  ábódG  Ö∏£àj ’  »é¡æe  º∏Y  ≥£æªdG  º```∏Y  ¿CG  »a  √QôÑe  ó```éj

 ájƒ¨∏dG  Ö«cGôàdGh  ®ÉØdC’G  ∫Éª©à°SG  »a  ábódG  ≈dEG  ∂dòc  êÉàëj  πH  ;Ö```°ùëa

 .≈æ©ªdG  á«∏éJh  π```«°üëJ  »a  πFÉ°Shh  ,ô«μØàdG  øY  ô```«Ñ©àdG  äGhOCG  »g  »```àdG

 É¡à¨d  »a  á«HôY  ¢Uƒ°üf  ∞«∏μàdG  É¡«a  ™bh  »àdG  á«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  ¿CG  É```ªc

 kÉª∏Y  ,ÖWÉîàdGh  ≠«∏ÑàdGh  AGOC’G  »a  á¨∏dG  √òg  óYGƒ≤d  ™°†îJ  »¡a  ;É¡Hƒ∏°SCGh

 ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a  ä’’ódG  åëÑe  ¿CG  :»bhRôªdG  Üô©j  »HC’  ¬JÉ°ûbÉæe  »```a  »WƒÑdG  ï«°ûdG  ô```còj ```  1

 »a  ∫Éb  .¬æjƒμJ  »a  á«LQÉîdG  äGôKDƒª∏d  ôKCG  ’h  ,á«Hô©dG  á¨∏dG  øe  kGóªà°ùe  kÉãëÑe  tó```© oj  ¬```≤ØdG

 ¿ƒfÉb  øe  á≤ãÑæe  É```¡fCG  óéJ  óYGƒ≤dG  √òg  π```eCÉJ)  :162  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ó```jóéJ  á```«dÉμ°TEG  :¬```HÉàc

 á«Hô©dG  á¨∏dÉH  ø```«≤WÉædG  øe  kGóMCG  ¿EGh  ,º```jó≤dG  »Hô©dG  ™°VƒdG  øe  á«JB’G  á```«Hô©dG  ä’’ó```dG

.(¬àÑZQ  ≈°†à≤ªH  kÉÄ«°T  É¡æe  ô«¨j  ¿CG  ∂∏ªj ’

.17  ,ø«°SÉj  ∫BG  ôØ©éd  ,»æ«°ùdG  ≥£æªdG ```  2
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 É¡«a  ähÉØàj  å«ëH  ∫Éμ°TCGh  ÖJGôe  IóY  òNCÉJ  ≈æ©ªdG  ÜÉ```°ùàcG  äÉ```jƒà°ùe  ¿CG

 »a  ájôμØdGh  á```«aÉ≤ãdG  º¡JÉ«fÉμeEGh  º```¡JGQóbh  º¡JÓgDƒe  ºμëH  ,¿ƒ```©eÉ°ùdG

.1ád’ódG  ÜÉ°ùàcGh  ≈æ©ªdG  á«∏éJ

 ¬æeh  ,¬H  ìô°üªdG  ¥ƒ£æªdG  ≥jôW  øY  ¿ƒμj  Ée  ¬æe  Ö°ùàμªdG  ≈```æ©ªdGh

 ád’O  ƒgh  ,¬d  ΩRÓªdGh  ¥ƒ£æªdG  øe  §Ñæà°ùªdG  Ωƒ¡ØªdG  ≥jôW  øY  ¿ƒμj  Ée

 …òdG  ¥ƒ£æª∏d  ΩR’  ¬æμdh  ;¢üædG  ¬d  ≥«°S  ’h  Oƒ°ü≤e  ô«Z  ºμM  ≈∏Y  ßØ∏dG

 ÜÉ°ùàcG  »a  ôÑcC’G  ôKC’G  á«∏≤©dG  ΩRGƒ∏d  ¬«a  ¿ƒμJ  ≥jôW  ƒgh  ,ΩÓμdG  ¬d  ≥«°S

 É¡dh  ,á≤WÉæªdG  åMÉÑe  º«ª°U  øe  »g  á«d’ódG  ΩRGƒ∏dG  √òg  ¿CG  kÉª∏Y  .ád’ódG

 AÉª∏Y  É¡LQOCG  óbh  .ΩÉμMC’G  ≈```∏Y  ∫’óà°S’Gh  ≈æ©ªdG  º¡ØJ  »a  ôÑcC’G  ô```KC’G

 ∫’óà°S’G  »a  ™°SGhh  ÖMQ  ∫Éée  »g  å«M  øe  ä’’ódG  åMÉÑe  »a  ∫ƒ°UC’G

 AÉ¡≤ØdG  ±Ó```àNG  »```a  ôKDƒe  ∫É```ée  ∂```dòc  »```gh  ,á```«Yô°ûdG  ΩÉμ```MC’G  ≈```∏Y

 á«ª∏©dG  º¡JGQóbh  ájôμØdG  º¡JÉ«fÉμeEGh  á«aÉ≤ãdG  º¡JÓgDƒªd  kÉ©ÑJ  ,øjó¡àéªdGh

.»Yô°ûdG  ¢üæ∏d  ºgô«°ùØJ  »a

(≥£æªdGh ¬≤ØdG ∫ƒ°UCG) ø«ª∏©dG ø«H ™WÉ≤àdG É¡«a ™bh »àdG äÉ¡édG øeh

 øe  áYƒªée  ó«©≤J  ≈∏Y  ∫ƒ°UC’G  AÉ```ª∏Y  óªY  å«ëH  á«dƒ°UC’G  óYGƒ≤dG  á```¡L

 øe  áÑcôe  á«≤£æe  ÉjÉ°†b  πμ°T  ≈∏Y  2á«Yô°ûdGh  á```jƒ¨∏dGh  á«dƒ°UC’G  ó```YGƒ≤dG

 ájƒ¨∏dG  äÉ°SGQódG  ¿CG{  z»```μdÉªdG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ≈dEG  πNóªdG{  ¬```HÉàc  »a  √ÉHCG  ódh  QÉ```àîªdG  ô```cP ```  1

 »eôJ  »àdG  á```«fÉ«ÑdGh  á«≤£æªdG  äÉ```°SGQódG  øY  »©jô°ûàdG  ¿Gó```«ªdG  »a  π```°üØæJ  ¿CG  ø```μªj ’

 ¢UÓîà°SGh  ,kÉ```ë«ë°U  kÉª¡a  º¡Øj  ÜÉ£îdG  »```a  Oƒ°ü≤ªdG  ≈æ©ªdG  π```©éJ  §HGƒ°V  ™```°Vh  ≈```dEG

 á«¶Ø∏dG  ä’’ódG  ø```«H  äÉbÓ©dG  ójóëJh  á¨∏dG  ∫ƒ```°UCG  ¢VGô©à°SG  ≈dEG  êÉ```àëj  §HGƒ°†dG  √ò```g

.28  ,»μdÉªdG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ≈dEG  πNóe  zIOƒ°ü≤ªdG  äÉjƒàëªdGh

 ¬«a  ºμM  ∫ƒb  :»g  á«°†≤dGh  ,Iô«ãc  äÉ«FõL  ≈∏Y  É¡ªμM  ≥Ñ£æj  á«∏c  á```«°†b  :IóYÉ≤dÉH  OGô```j ```  2

 ≥£æªdG  º∏Y  äÉ```ë∏£°üe  :™LGôj  .≥∏£æe  hô```ªYh  ÖgGP  ójR  :É```ædƒb  πãe  A»°T  ≈```∏Y  A»```°ûH

.625  ,ºé©dG  ≥«aôd
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 Ö∏¨j  ÉjÉ°†≤dG  √ò```gh  .ôÑîdG  ƒ```gh  ∫ƒªëe  øeh  ,¬æY  ô```ÑîªdG  ƒ```gh  ´ƒ```°Vƒe

.1OGôW’ÉH  ∞°üàJh  QÉ°üàN’Gh  RÉéjE’G  É¡«∏Y

 äÉ«Fõéd  ™ÑàJh  ™°SGh  AGô≤à°SÉH  GƒeÉb  ¿CG  ó©H  πª©dG  Gòg  º¡d  ô q°ù«J  ó```bh

 ÉjÉ°†b  πμ```°T  ≈∏Y  √DhGô```≤à°SG  ºJ  É```e  GƒZÉ°Uh  ,É```¡YhôØd  í```Ø°üJh  á```©jô°ûdG

 ≥ah  áZÉ«°üdG  √òg  âfÉch  ,QÉ```°üàN’Gh  RÉéjE’G  ≈∏Y  Ió«°ûe  á«∏≤Y  á```«≤£æe

.á«≤£æªdG  ô«μØàdG  ø«fGƒb

 »æÑæJ  á«d’óà°SG  á«é¡æe  á```«∏ªY  ƒg  äÉ«∏μdG  √ò¡d  ¢ù°SDƒªdG  AGô```≤à°S’Gh

 ´hôØdG  ¥ô¨à°ùJ  áeÉY IóYÉb hCG  »∏c ºμM AÉæH  πLCG  øe äÉ«FõédG  íØ°üJ ≈∏Y

.äÉ«FõédG  ≈∏Y  ∫õæJh

:óYGƒ≤dG  √òg  π«Ñb  øeh

.ôgÉ¶dG  ≈∏Y  πªëj  ¿CG  ßØ∏dG  »a  π°UC’G  ``

.IóFÉØdG  ≥≤ëj  ¿CG  ÜÉ£îdG  »a  π°UC’G  ``

.á≤«≤ëdG  ≈∏Y  πªëj  ¿CG  ΩÓμdG  »a  π°UC’G  ``

.RÉéªdG  ≈dEG  ôs« o°U  á≤«≤ëdG  ≈∏Y  πªëdG  Qò©J  GPEG  ``

.πª¡ªdG  ßØ∏dÉH  ¬fÉëÑ°S  ≥ëdG  ÉæÑWÉîj ’  ``

.¬dÉªgEG  øe  ≈dhCG  ßØ∏dG  ∫ÉªYEG  ``

.π°UC’G  ±ÓN  πjhCÉàdG  ``

.π«dóH  ’EG  πjhCÉà∏d  QÉ°üj ’  ``

.óMGh  ∫Éª©à°SG  »a  RÉéªdGh  á≤«≤ëdG  ø«H  ™ªédG  Rƒéj ’  ``

 ™e  kÉªé°ùæe  AÉL  Ée  ƒg  ÜGƒ°üdG  ≈dEG  É¡HôbCÉa  äÓjhCÉàdG  â```°VQÉ©J  GPEG  ``

.ÜÉ£îdG  ΩÉ≤e

.•ÉHôdG  ,ÜGOB’G  á«∏c  äGQƒ°ûæe  ,155  »chôdG  óªëe  Qƒàcó∏d  ,»¡≤ØdG  ó«©≤àdG ```  1
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.∫Éª©à°S’ÉH  ôÑà©j  ¬fCG  Ωƒª©dG  »a  π°UC’G  ``

.áª sμëe  IOÉ©dG  ``

.Égó°UÉ≤ªH  QƒeC’G  ``

.®ƒØ∏ªdÉH ’  Oƒ°ü≤ªdÉH  IôÑ©dG  ``

.»fÉÑªdGh  ®ÉØdC’ÉH ’  »fÉ©ªdGh  ó°UÉ≤ªdÉH  IôÑ©dG  ``

.¢ù«°SCÉàdG  ≈∏Y  πªëdG  ø«©àj  ó«cCÉàdGh  ¢ù«°SCÉàdG  ø«H  ßØ∏dG  QGO  GPEG  ``

.º¡ÑªdÉH  ’h  πªéªdÉH  ∞«∏μJ ’  ``

 »a  á«eÓ°SE’G  á```«¡≤ØdG  á```«∏≤©dG  á```©°Sh  ≥ªY  ø```Y  ∞°ûμj  π```ª©dG  Gò```gh

 Gòg  ójóªJh  ,¬∏«°UCÉJh  »¡≤ØdG  åëÑ∏d  É¡≤«ª©Jh  ,iôNC’G  Ωƒ```∏©dG  ™e  É¡∏°UGƒJ

 áª¶æeh  áææ≤e  åMÉÑªdG  √ò```g  π©Lh  .iôNC’G  á«aô©ªdG  ∫ƒ≤ëdG  ≈dEG  å```ëÑdG

 AÉæH  »a  ¬```«≤Ø∏d  IóYÉ°ùeh  á```æ«©e  IGOCG  ¿ƒ```μàd  §```HGƒ°Vh  óYGƒb  πμ```°T  ≈```∏Y

.1á«YhôØdG  ¬JÉWÉÑæà°SG  »a  ¬JÉéjôîJh  á«¡≤ØdG  ¬J’’óà°SG

 øY  IQÉÑY  É¡fCG  ∫’ó```à°S’ÉH  É¡àbÓY  å```«M  øe  óYGƒ≤dG  √òg  õ``` u«ªj  É```eh

 ºàj  å«ëH  ,¿ÉμªdGh  ¿ÉeõdG  »∏eÉY  øY  IOôée  áeÉY  á«Yô°T  ó```YGƒbh  äÉ«u∏ oc

 êGQOEG  ≥jôW  øY  äÉ«LÉëdG  á«Ñ∏Jh  äGóéà°ùªdG  ÜÉ©«à°SG  »a  É¡«∏Y  OÉ```ªàY’G

.2áFQÉ£dG  äÉ«FõédG  ≈∏Y  äÉ«∏μdG  √òg  πjõæJh

 á¡L  ∫ƒ°UC’G  AÉ```ª∏Y  ∫É¨à°TG  ´ƒ```°Vƒe  âfÉc  »```àdG  ≥£æªdG  äÉ```¡L  ø```eh

 »àdG  äÉ«FÉæãdGh  º«gÉØªdG  øe  áYƒªée øY IQÉÑY  á```¡édG  √ògh  ,äÓ```HÉ≤àªdG

.»Yô°ûdG  u¢üæ∏d  º¡ª¡ØJ  »a  ∫ƒ°UC’G  AÉª∏Y  Égô sî°S

 ,ôFÉ°üÑdG  á∏ée  ,kÉLPƒªf  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  :Ωƒ∏©dG  ø```«H  πNGóàdG  :¢ûjôH  ¿ƒª«e  á°SGQO  ™```LGQ ```  1

.Ω2007  ¢S  ,4´

.96¢S  ,2310´  ,≥ëdG  IƒYO  á∏ée  »chôdG  óªëe  ,»¡≤ØdG  ó«©≤àdG ```  2
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 äÉë∏£°üªdGh  º```«gÉØªdG  ø```e  áYƒªée  ø```Y  IQÉÑY  äÓ```HÉ≤àªdG  √ò```gh

 ¿CG  øμªj ’  ¿Gò∏dG  ¿ÉÄ«°ûdG{  :Éªg  hCG  ,π```HÉ≤àdG  CGóÑe  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ```«FÉæãdGh

.1zóMGh  âbh  »ah  IóMGh  á¡L  »a  kÉ©e  GóLƒj

 »a  óLƒJ ’  »```àdG  AÉ«°TC’G  πc{  »```gÉØ°ûdG  ¬HÉàc  »```a  Éæ«°S  ø```HG  IQÉ```Ñ©Hh

.2zäÓHÉ≤àªdG  øe  ≈ª°ùJ  É¡fEÉa  óMGh  ¿ÉeR  »a  IóMGh  á¡L  øe  óMGh  ´ƒ°Vƒe

 ,πHÉ≤àdG  CGóÑe ≈∏Y áªFÉ≤dG  ®ÉØdC’G  »g ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y »a äÓHÉ≤àªdGh

 πªéªdGh  ,»```ØîdGh  í°VGƒdGh  ,Ωƒ```¡ØªdGh  ¥ƒ```£æªdGh  ,≈æ©ªdGh  ß```Ø∏dG  :π```ãe

 ád’ódGh  ,ó«≤ªdGh  ≥```∏£ªdGh  ,RÉéªdGh  á≤«≤ëdGh  ,¢UÉ```îdGh  ΩÉ©dGh  ,ø```«ÑªdGh

 OGôaE’Gh  ,á«Yô°ûdG  á©°VGƒªdGh  á```jƒ¨∏dG  á©°VGƒªdGh  ,á«©ÑàdG  ád’ódGh  á```«∏°UC’G

....∑Gôà°T’Gh

 πãªàdG  »a  iôÑc  á```«ªgCG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  »a  äÓ```HÉ≤àªdG  â∏ sμ°T  ó```≤dh

 ôcòà∏d  IÉYóe  ¿ƒμj  »ægP  πHÉ≤J  øe  ¬«∏Y  …ƒ£æJ  Éªd  ;≈æ©ªdG  ÜÉ°ùàcG  »```ah

 kÉª°SG  GòîJG  ¿EGh  ø```«ª°ù≤dG  ø```e  óMGh  πc  ¿CG  ≈∏Y  kAÉ```æH  ;π```ãªàdGh  QÉ```ÑàY’Gh

 ≈dEG  ô«¶ædG  ´ÉLQEÉH  ∂dPh  ,√ô«¶f  ™e  ¬à∏HÉ≤ªH  ’EG  ≥≤ëàj ’  √Éæ©e  ¿EÉa  kÉæ«©e

.3≈æ©ªdG  ÜÉ°ùàcGh  πãªàdG  »a  •ô°T  ó«≤dG  Gògh  ,¬∏HÉ≤j  Ée

 º¡ØJ  »a  §HÉ°†dG  Gòg  ≈dEG  GhQÉ°TCG  øjòdG  ø«ª∏°ùªdG  á≤WÉæªdG  RôHCG  øeh

 ¬HÉàc  »a  ôcP  PEG  ;»HGQÉØdG  ô```°üf  ƒHCG  ¬àd’O  AÓéà°SGh  √Éæ©e  π```ãªJh  ¢ü```ædG

 »a  ™aÉf  ¬fEÉa  ;A»```°ûdG  πHÉ≤e  πª©à°SG  ¿EG{  ≥```£æªdG  »a  á```∏ª©à°ùªdG  ®É```ØdC’G

.4πãªàdG  »a  OƒLCGh  ´ô°SCG  ƒ¡a  ¬∏HÉ≤e  ™e  ÖJQ  GPEG  A»°ûdG  ¿CG  π nÑ pb  øe  º¡ØdG

.821,Üô©dG  óæY  ≥£æªdG  º∏Y  äÉë∏£°üe ```  1

.204  ,Éæ«°S  øH’  ,ÉØ°ûdG ```  2

.»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG  101  ,…OÉªM  ¢ùjQOEG  Qƒàcó∏d  ,ÜÉ£îdG  ¬≤a  »a  »dƒ°UC’G  è¡æªdG ```  3

.399  ,»HGQÉØdG  ô°üf  »HC’  ,≥£æªdG  »a  á∏ª©à°ùªdG  ®ÉØdC’G ```  4
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 ;π°üØdG  ¬HÉàc  »a  ΩõM  øHG  ΩÉeE’G  √ÉÑàf’G  ¬d  âØd  Ée  ƒg  ≈æ©ªdG  Gò```gh

 ,ÉgÉ°†à≤e  ≈∏Y  ®ÉØdC’G  òNDƒJ  ∞«c  ±ô©J{  ≥£æªdG  á£°SGƒH  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCG  PEG

 É¡°†©H  ®ÉØdC’G  AÉæHh  ,π°üØªdG  øe πªéªdGh  ,ΩÉ©dG  øe ¢UÉîdG  ±ô©j  ∞«ch

.1z¢†©H  ≈∏Y

 »fÉ©ªdG  QGQóà°SG  ¿CG  §HÉ°†dG  Gò¡H  á≤∏©àªdG  á```«é¡æªdG  äÉ«°†à≤ªdG  øeh

 ’EG  ô°ù«àj ’  á∏HÉ≤àªdG  É¡JÉ¡L  »a  É¡«fÉ©e  πãªJh  É¡cGQOEG  ô«°ù«Jh  ®ÉØdC’G  øe

 á¨∏dG  ∫ƒ°UCG  ≈dEG  ΩÉμàM’G  ™e  á∏HÉ≤àªdG  äÉ¡édG  √òg  »a  ®ÉØdC’G  »a  ô```¶ædÉH

.ÜÉ£îdG  ¥É«°Sh  ÆÓHE’G  »a  É¡≤£æeh

 øe  ß```Ø∏dÉH  ∫ó```© oj ’  ¢SÉ```°SC’G  Gò```g  ≈```∏Yh

 ≈∏Y  ¬∏ªM  Qò```©J  GPEG  ’EG  RÉ```éªdG  ≈```dEG  á```≤«≤ëdG

 πªëj  ’h  ,¥É«°ùdG  ∫hó©dG  Gò```¡d  ó¡°Th  ,á≤«≤ëdG

 ,¢ü°üîªdG  »°ü≤J  ó```©H  ’EG  Ωƒª©dG  ≈∏Y  ß```Ø∏dG

 Qò```©J  GPEG  ’EG  »```Yô°ûdG  ≈```æ©ªdG  ≈```dEG  QÉ```°üj  ’h

 ß```Ø∏dG  QGO  GPEGh  ,…ƒ```¨∏dG  ≈```æ©ªdG  ≈```∏Y  π```ªëdG

 ¬fC’  ;OGôaE’G  ≈∏Y  πªM  ∑Gôà°T’Gh  OGô```Øf’G  ø«H

 Gòg  ¿C’  ;óMGh  ∫Éª©à°SG  »```a  óMGh  ßØ∏d  ¿É«æ©e  Oôj  ¿CG  Rƒ```éj  ’h  ,π```°UC’G

.2ÜÉ£îdG  »a  ÉgóYGƒbh  á«Hô©dG  á¨∏dG  á©«ÑW  ™e  ≈aÉæàj  Éªe

 ∫’óà°S’G  »a  kÓ«Ñ°S  äÓHÉ≤àªdG  PÉ```îJG  »a  á«é¡æªdG  äÉ«°†à≤ªdG  ø```eh

 á«d’O IóMh ƒg å«M øe »fBGô≤dG  ÜÉ£îdG »a ô¶ædG  Ωhõd º¡ØdG  »a kÉ≤jôWh

 IÉYóe  Gògh  .ΩÉé°ùf’Gh  ¥É°ùJ’G  ô°UÉæY  πc  ≈```∏Y  ôaGƒàJ  á≤°ùàeh  á```μ°SÉªàe

.40/1  ,π°üØdG ```  1

 .»ØæëdG  ¢UÉ°üédG  ôμH  »HC’  ,∫ƒ°UC’G  º∏Y  »a  ∫ƒ°üØdG  ÜÉàc  »a  áKƒãÑe  óYGƒ≤dG  √òg  äóLh ```  2

.∫ƒ°üØdG  ÜÉàc  ™LGôj  ``

 »àdG  AÉ«°TC’G  πc{
 ´ƒ°Vƒe  »a  óLƒJ ’
 IóMGh  á¡L  øe  óMGh
 É¡fEÉa  óMGh  ¿ÉeR  »a
zäÓHÉ≤àdG  øe  ≈ª°ùJ
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 ¿C’  ;A…õéJ  ’h  ô«£°ûJ  ¿hO  »∏μdG  √Gƒà°ùe  »a  ÜÉ£îdG  Gòg  »a  ô```¶ædG  ≈```dEG

 ácôà°ûªdG  ¢Uƒ°üædG  ø```«H  ™ªédG  ΩóY  ƒg  πãªàdGh  ô«°ùØàdG  »```a  §∏¨dG  QGó```e

.1óMGƒdG  ´ƒ°VƒªdG  »a

 øe  Ωõ∏à°ùJ  Ωƒ«dG  á«é¡æªdGh  á«ª∏©dG  IQhô```°†dG  ¿EÉa  ≈£©ªdG  Gò¡d  kÉ```©ÑJh

 á«≤£æªdG  á«d’óà°S’G  ¥É```°ùfC’G  ≈∏Y  ìÉ```àØf’G  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏©H  ø```«∏¨à°ûªdG

 √òg  π r©Lh  ,Iô«NC’G  áfhB’G  »a  kGô«Ñc  kGQƒ```£J  ÉgQhóH  âaôY  »àdG  ,Iô```°UÉ©ªdG

 ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  Gòg  »a  ÜÉ```£îdG  º¡ah  ∫’óà°S’G  Qƒëªd  áeOÉN  ¥É```°ùfC’G

 »a  äGóéà°ùªdG  É```¡Mô£J  »àdG  á```«©jô°ûàdG  ä’Éμ°TEÓd  á```HÉéà°S’G  πLCG  ø```e

 ¿É«H  ≈dEG  áLÉëH  »gh  ,ô«ãc  πμ°ûH  âÑ©°ûJ  äGóéà°ùe  »gh  ,Iô°UÉ©ªdG  IÉ«ëdG

.É¡«a  ´ô°ûdG  ºμM

™bGƒdG  ¬≤a  ™e  ∫ƒ°UC’G  º∏Y  πNGóJ  :ådÉãdG  QƒëªdG
 OÉ¡àL’ÉH OGôªdG ƒgh ,™bGƒdG ¬≤a Qƒëe ƒg º∏©dG Gòg »a ådÉãdG QƒëªdGh

 ≈dEG  êÉàëj  ™bGƒdG  ≈dEG  q¢üædG  øe  »Yô°ûdG  ºμëdG  πjõæJ  ¿CG  ∂dP  ;2»```∏jõæàdG

 ô°üÑàdGh  ,¬JGô«¨àeh  ¬```JÉÑK  »ah  ¬fƒμ°Sh  ¬à«côM  »```a  ™bGƒdÉH  á≤«ªY  á```aô©e

 äÉgGôcE’Gh  ∫GƒMC’Gh  äÉ°ùHÓª∏d  Ée  ∫ÉªgEG  hCG  ∫ÉØZEG  ¿hO  ¬J’ƒëJh  ¬```JGôKDƒªH

 πjõæJ  »a  ôKC’G  É¡d  ¿ƒμjh  ,™bGƒdG  Gò```g  ™e  ¬∏YÉØJ  »a  ∞∏μªdG  ¢Vôà©J  »```àdG

 äÉaÉ°VE’G  øY  kGOô```ée  »Yô°ûdG  ºμëdG  ∫õæj  ¿CG  ø```«H  ºFÉb  ¥ôØdÉa  ,º```μëdG

 ƒg  ÉªfEG  ø«î°SGôdG  áªFC’G  óæY  ádOC’G  òNCÉe  ¿EÉa{  :ΩÉ°üàY’G  ¬```HÉàc  »a  »ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  ∫É```b ```  1

.244/1  ,ΩÉ°üàY’G  zIóMGƒdG  IQƒ°üdÉc  á©jô°ûdG  òNDƒJ  ¿CG

 .¢û«ëL  Oƒdƒªd  ,»∏jõæàdG  OÉ¡àL’G  »```a  :™LGôj  OÉ¡àL’G  øe  ´ƒædG  Gòg  á≤«≤M  ≈```∏Y  ±ƒ```bƒ∏d ```  2

.Ω2003  ,94 ́  áeC’G  ÜÉàc

 á°SGQOh  .Ω2006  :ΩÓ°ùdG  QGO  äGQƒ```°ûæe  OƒYƒH  óªMCG  Qƒàcó∏d  ,§HGƒ°Vh  ∫ƒ°UCG  ™```bGƒdG  ¬```≤a  ``

 ó¡©ªdG  äGQƒ°ûæe  ø```e  »gh  OÉ¡àL’G  »a  √ôKCGh  ™bGƒdG  ¬```≤a  :IQƒ°üM  ø«°ùM  ô```gÉe  å```MÉÑdG

.Ω2010  :»eÓ°SE’G  ôμØ∏d  »ªdÉ©dG
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 ºμëdG  πjõæJ  »a  ≥MGƒ∏dGh  äÉaÉ°VE’Gh  ™HGƒàdG  ∂∏J  ≈YGôJ  ¿CG  ø«Hh  ,™```HGƒàdGh

.¢TÉ©ªdG  ™bGƒdG  ≈dEG  »Yô°ûdG

 •ÉÑæà°SGh  ÜÉ£îdG  ô«°ùØJ  ≈∏Y kGô°UÉb  ¬∏ªY ¢ù«d  ÜÉ£îdG  »a ó¡àéªdÉa

 iôNCG  Iƒ£N  É¡«∏J  ,§≤a  á«dhCG  Iƒ£N  qó©j  πª©dG  Gò¡a  ,¬æe  »Yô°ûdG  º```μëdG

 »a  ¢SÉædG  äÉaô°üJ  ≈∏Y  »Yô°ûdG  ºμëdG  πjõæJ  »gh  ,á«ªgCG  ôãcCG  âfÉc  ÉªHQ

.1¬«a  ¿ƒ°û«©j  …òdG  »YÉªàL’G  º¡©bGh

 øjòdG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  AÉ```ª∏Y  RôHCG  øe  »ÑWÉ°ûdG  ¥É```ë°SEG  ƒHCG  ΩÉeE’G  tó```© ojh

 ≈∏Y  •ôà°TG  PEG  ``  πjõæàdG  ¬≤a  ``  OÉ```¡àL’G  øe  ´ƒædG  Gòg  π«°UCÉJ  ≈∏Y  Gƒ```∏ªY

 ºμëdG  ∫õæ«d  ;É¡«a  ô```¶æj  »àdG  á¡édG{  ≈∏Y  ´ÓWG  ≈```∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  ó```¡àéªdG

.2zá¡édG  ∂∏J  ≥ah  »Yô°ûdG

 »Yô°ûdG  ºμëdG  πjõæJ  »a  ó°UÉ≤ªdG  QhO  ≈∏Y ¬ãjóM ¥É«°S  »a  √Qôb  Éªeh

 øY  kÉLQÉN  OÉ¡àL’G  π```©éj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  OÉ¡àL’G  »```a  ó°UÉ≤ªdG  ∫É```ªgEG  ¿CG

 πàNG  ó°UÉ≤ªdG  øY  OÉ```M  øªa  ,¬d  Ωƒ°SôªdG  π«Ñ°ùdG  øY  kÉ```aôëæeh  ,≥```jô£dG

.á«eÓ°SE’G  á©jô°û∏d  ¬ª¡a  Üô£°VGh  ¬ªμM

 ¬«≤ØdG  ∞jô©J  »```a  º¡°ùJ  »àdG  Ωƒ∏©dG  RôHCG  ø```e  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  º```∏Yh

 »gh  ,¬d  áØ°TÉμdGh  ™bGƒdÉH  Iô°üÑªdG  Ωƒ∏©dG  øe  ƒ¡a  ,OÉ¡àL’G  øe  ´ƒædG  Gò¡H

 øe  ¬WÉÑæà°SG  ºJ  Ée  πjƒëJ  ≈```∏Y  áæ«©ªdGh  á©jô°ûdG  ΩÉμMC’  ™```eÉédG  §```HGôdG

 ≈dEG  á«FõL  hCG  á```«∏c  á«Yô°T  m¿É©e  ø```e  ¬HÉ°ùàcG  ºJ  Éeh  ,ΩÉμ```MCG  ø```e  ¢ü```ædG

.3∞∏μªdG  äÉaô°üJ  »a  Gòch  ™bGƒdG  »a  Ió°ùée  á«©bGh  äÉaô°üJ

.127  ,»Yô°ûdG  ÜÉ£îdG ```  1

.165/4  ,»ÑWÉ°ûdG  ΩÉeEÓd  ,äÉ≤aGƒªdG ```  2

 øH ôgÉ£∏d  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  ÜÉàμd  …hÉ°ù«ªdG  ôgÉ£dG  É¡H  Ω só```b  »àdG  á«ª∏©dG  áeó≤ªdG  ™```LGôj ```  3

 ó¡©ªdG  äGQƒ°ûæe  .ájó°UÉ≤e  áHQÉ≤e  ¿É°ùfE’G  ídÉ°üe  :QƒædG  óÑY  GõH  PÉà°SC’G  á°SGQOh  .Qƒ°TÉY=
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 ∫ƒ°UC’G  AÉª∏Y RôHCG  øe »ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  ¿EG  :∫ƒ≤f  ¿CG  Éæ«∏Y »∏ªj Ée Gògh

 ™e  ∫ƒ°UC’G  º∏Y  Öjô≤J  ≈∏Y  πªY  PEG  ;Ωƒ∏©dG  ø«H  πeÉμàdG  CGóÑe  Gƒ≤≤M  øjòdG

.á«aô©ªdG  áHGô≤dG  äGP  Ωƒ∏©dG

 øμªàªdG  ¬«≤ØdG  ƒg  Ωƒ«dG  ¬«≤ØdG  ¿CÉH  ±GôàY’G  Éæ«∏Y  »∏ªJ  äGQÉÑàY’G  √òg

 ô«¨àªdGh âHÉãdG ≈∏Y ™∏£ªdGh ,á«eƒ«dG ¬∏cÉ°ûeh ¬àaÉ≤Kh ¬YÉ°VhCGh √ô°üY ∫GƒMCÉH

 ≥≤ëjh  ,™bGƒdGh  ¢üædG  ø«H  ™ªéj  …òdG  ƒg{  :º«≤dG  øHG  IQÉÑ©Hh  .™bGƒdG  Gòg  »a

 ™£≤jh  ,Éª¡æ«H  IhGó©dG  »≤∏j  øe ’  ,»≤«Ñ£J  ƒg  Éeh  …ô¶f  ƒg  Ée  ø«H  π°UGƒàdG

.1zº¡fÉeõH  ¢SÉædGh  ,º rμ oM  ¿ÉeR  πμ∏a  ,Éª¡æ«H  π°UGƒàdG

 ºμëdG  ™jƒæJ  »```a  ôÑcC’G  ô```KC’G  É¡d  ¿ƒ```μj  ¿CG  áaô©ªdG  √ò```g  ¿CÉ```°T  ø```eh

 :»ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  ∫Éb  ,∞∏μªdG  É¡«∏Y  ¿ƒμj  …òdG  ™°VƒdGh  ∫Éë∏d  kÉ©ÑJ  »Yô°ûdG

.2zIóMGh  áLQO  ≈∏Y  áeÉ©dGh  á°UÉîdG  ∫ÉªYC’G  ∫ƒÑb  »a  â°ù«d  ¢SƒØædG  ¿EG{

 øjódG  ¢VGôZCG  ≥«≤ëJ  »a  íéæj  ¿CG  ó¡àéª∏d  øμªj  ™bGƒdG  ¬≤a  QGó```≤ªHh

 »àdG  á«©jô°ûàdG  ≈```°VƒØdG  øe  ¬°ùØf  »```≤jh  ,™jô°ûàdG  ó```°UÉ≤e  ≈dEG  ∫ƒ```°UƒdGh

 ádƒ«°ùdGh  »FGƒ°û©dG  ≥aóàdG  ÖÑ°ùH  Iô«NC’G  áfhB’G  »a  á«aÉ≤ãdG  áMÉ°ùdG  É¡àaôY

 ¢†©H  É¡«a  âª¡°SCG  »àdGh  ,¢ü```°üîàdG  êQÉN  øe  á«JB’G  á«æjódG  áaô©ªdG  »```a

 á©jô°ûdG  Ωƒ∏©H  º¡d  ábÓY ’  ¢UÉî°TC’  iƒàØ∏d  èeGôH  Ω qó≤J  »àdG  äÉ```«FÉ°†ØdG

 áaô©ªdG  π©L  Ée  ƒgh  ,É¡J’Ééeh  É¡£HGƒ°Vh  É¡Whô°T  »a  iƒàØdG  áYÉæ°üH  ’h

.πgÉédGh  ºdÉ©dG  É¡eó≤j  , sÜOh  sÖg  øe  πμd  IOÉJôe  á«æjódG

 .ó°UÉ≤ªdG  øe ógÉ°ûe :¬«H  øH ˆGóÑY ï«°ûdG  PÉà°SC’G  á°SGQOh Ω2008 »eÓ°SE’G  ôμØ∏d  »ªdÉ©dG

 »dRGƒædG  ôμØdG  »```a  √ôKCGh  ó°UÉ≤ªdG  ¬```≤a  :Gòch  .Ω2010  .Ωƒ«dG  ΩÓ```°SE’G  á```°ù°SDƒe  :äGQƒ```°ûæe

 ó«éªdG óÑY  á```°SGQOh  .Ω2004  :Üô```¨ªdG  ¥ô°ûdG  É«≤jôaEG  QGó```°UEG  øe  .»```©aGôdG  ΩÓ```°ùdG óÑ©d

.Ω2006  :»eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  .IójóL  OÉ©HCÉH  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  :QÉéædG

.220/4  :º«≤dG  øH’  ,ø«©bƒªdG  ΩÓYEG ```  1

.70/4  :äÉ≤aGƒªdG ```  2

=
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 »àØªdG  ≈∏Y  Ωõ∏j  »àdGh  ™```bGƒdÉH  áaô©ªdG  √òg  ≈∏Y  áæ«©ªdG  Ωƒ∏©dG  ø```eh

 ±QÉ©ªdGh  Ωƒ```∏©dG  èFÉàæH  á```fÉ©à°S’G  ¿C’  ;á```«fÉ°ùfE’G  Ωƒ```∏©dG  :É```¡H  á```fÉ©à°S’G

 ±É°ûμà°SGh  ™ªàéªdG  äÉfƒμe ≈∏Y ±ô©àdG  πLCG  øe á«é¡æe IQhô°V á«fÉ°ùfE’G

 √òg  ¢ü«î∏J  ≈```dEG  á°SÉe  áLÉëdG  âfÉc  ¿EGh  .¬```J’ƒëJ  ≈∏Y  ±ƒ```bƒdGh  ™```bGƒdG

.ájôμØdG  É¡JÉ«©Lôeh  ájó≤©dG  É¡JÉ«Ø∏Nh  á«ÑgòªdG  É¡JÉ¡LƒJ  øe  Ωƒ∏©dG

 Ö©°ûJ  ºμëH  ``  Ωƒ«dG  ¬«≤ØdG  Qhó```≤e  »a  â°ù«d  âfÉc  ¿EGh  áaô©ªdG  √ò```gh

 ¬«∏Y Ωõ∏J  á«ª∏©dG  IQhô°†dG  ¿EÉa  ``  É¡JÉ°UÉ°üàNG  ´ƒæJh  É¡μdÉ°ùe  ´ôØJh  ,Ωƒ∏©dG

 .™bGƒdG  Gò¡d  ¬```aÉ°ûμà°SG  »a  Ωƒ∏©dG  √ò```¡H  áaô©ªdGh  IôÑîdG  π```gCÉH  á```fÉ©à°S’G

 ≈∏Y  Ö«éj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  ™bGƒdG  ¬«≤ah  ¢üædG  ¬«≤a  ø«H  π°UGƒàdG  ¿EÉa  ºK  øeh

 ,Ωƒ«dG  á«eÓ°SE’G  áeC’G  É¡°û«©J  »àdG  á«¡≤ØdG  ä’DhÉ°ùàdGh  á«©jô°ûàdG  ä’Éμ°TE’G

 »a  kGOGó°S  ôãcCG  ájOÉ¡àL’G  á«∏ª©dG  π```©éjh  ,πjõæàdG  ó°UÉ≤e  ≥≤ëj  Ée  Gò```gh

.≥ëdG  áHÉ°UEG

 ™eÉédG  »YÉªédG  OÉ¡àL’G  ≈```dEG  Aƒé∏dG  »g  OÉ¡àL’G  »a  ≈∏ãªdG  á```¨«°üdÉa

 ,Égó°UÉ≤eh  ¢Uƒ°üædG  ¿ƒª∏©j  AÉ¡≤ØdG  ¿C’  ;™bGƒdG  AGôÑNh  ¢Uƒ°üædG  AÉ¡≤a  øÑj

 ;¬JÓgDƒeh  ¬```JÉ«fÉμeEGh  ¬JÉgGôcEGh  ¬```JÉjóëJh  ¬J’BÉeh  ™```bGƒdG  ¿ƒaô©j  AGô```ÑîdGh

 ó°UôdGh ,á«fGó«ªdG  çƒëÑdG  ≈∏Y Ió«°ûªdG  á«ª∏©dG  äÉ«£©ªdG  ≈∏Y ¿hóªà©j º¡fC’

 ¿CG  ™ªédG  Gòg  ¿CÉ°T  ø```ªa  .á«FÉ°üME’G  äÉfÉ«ÑdGh  á«fÉ°ùfE’G  ô```gGƒ¶∏d  ô```ªà°ùªdG

 »a  ìhô£ªdG  ´ƒ°VƒªdÉH  kÉeÉªdEGh  á«°†≤∏d  kÉHÉ©«à°SG  ôãcCG  …OÉ¡àL’G  πª©dG  π```©éj

 u¢üædÉH  áaô©ªdG  ø«H  Öcôe  »```Yô°ûdG  ºμëdG  ¿C’  ;äÉjƒà°ùªdGh  ÖfGƒédG  ™```«ªL

.OGó°ùdGh  ÜGƒ°üdG  ≈dEG  kÉÑjôb  OÉ¡àL’G  ¿ƒμj  ™ªédG  Gò¡Hh  ,™bGƒdÉH  áaô©ªdGh

 √òg  ±GôWCG  óYÉÑJ  Ö```Ñ°ùH  áÑ©°U  ádOÉ©e  π¨°ûj  ¿Éc  ¿EG  π```°UGƒàdG  Gò```gh

 »îjQÉàdG  ±ô¶dG  ¿EÉ```a  ;äÉ°ü°üîàdG  ±ÓàNGh  øjƒμàdG  å```«M  øe  á```dOÉ©ªdG

 É¡«a  »≤à∏Jh  ,±QÉ©ªdG  É¡«a  π°UGƒàJ  á∏°UGƒàeh  áYƒæàe  kGOƒ¡L  Ö∏£àj  øgGôdG
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 Ωƒ∏©dG  ™«ªL ≈dEG  ±QÉ©ªdG  √òg É¡«a ôÑ r©Jh  ,äGQÉ¡ªdG  É¡«a ÜQÉ≤àJh  ,äGôÑîdG

 Iô«ãμdGh  á≤«bódG  á«©jô°ûàdG  ä’Éμ°TE’G  πMh  ,OÉ¡àLÓd  IÉ«ëdG  IOÉYEG  πLCG  øe

 IójóL  á«côM  å```©H  πLCG  øe  Gòch  .Ωƒ«dG  Iô```°UÉ©ªdG  IÉ«ëdG  É¡Mô£J  »```àdG

 Gòg  QGôªà°SG  ƒgh  »eÓ°SE’G  ÜÉ£îdG  âHGƒK  óMC’  kÉ≤«≤ëJ  ;»```eÓ°SE’G  ¬≤Ø∏d

.1á«fÉ°ùfE’G  IÉ«ëdG  QGôªà°SÉH  ÜÉ£îdG

:áª``JÉ`N

 ¬≤ØdG  iƒ```à°ùe  ≈∏Y  ¬```≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏Y  É¡H  ≈¶ëj  »```àdG  á```«ªgC’G  √ò```g

 É¡∏°UGƒJh  ,±QÉ©ªdGh  Ωƒ∏©dG  øe  áYƒªée  »bÓàd  kGõaÉM  ¿Éc  Ée  ƒg  ™jô°ûàdGh

 »a  Oóëàj  …òdGh  ,º∏©dG  Gòg  ¢ù°SCG  ¬∏LCG  øe  …òdG  »©jô°ûàdG  ±ó```¡∏d  á```eóN

.•ÉÑæà°S’G  §Ñ°Vh  º¡ØdG  §Ñ°V

 ¬LÉ¡æªH  hCG  ¬Yƒ°VƒªH  á```∏°üdG  äGP  Ωƒ∏©dGh  ∫ƒ°UC’G  º```∏Y  ø«H  »```bÓàdGh

 á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  ±QÉ©ªdGh  Ωƒ∏©dG  ø«H  »aô©ªdG  πeÉμàdG  äÉ«∏éJ  óMCG  π qμ°T

 »àdG  Ωƒ∏©dG  ™```«ªL  ø«H  kÉcôà°ûe  kÉª°SÉb  ¿ƒ```μj  OÉμj  πeÉμJ  ƒ```gh  ,2á```«eÓ°SE’G

.á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  äô¡X

 ÜGOB’G  á«∏c  äGQƒ```°ûæe  ,IOÉªM  ¥hQÉa  ≥«°ùæJ  ,¬bÉaBGh  OÉ```¡àL’G  ≈∏Y  ÉgQÉKBGh  á```ªdƒ©dG  :™```LGQ ```  1

.141  :√QÉªãà°SG  ¥ôWh  »Yô°ûdG  ÜÉ£îdG  :∂dòc  ™LGôj  .Ω2009  ,•ÉHôdG

.ô«¨°üdG  ó«éªdG  óÑY  Qƒàcó∏d  ,É¡JÉ«∏éJh  É¡JÉ«æH  :ΩÓ°SE’G  »a  πeÉμàdG  Ωƒ¡Øe  á«dÉμ°TEG ```  2

 •hô°ûdGh  á```jô¶ædG  ¢ù```°SC’G  :á«eÓ°SE’G  Ωƒ```∏©dG  ø```«H  »aô©ªdG  π```eÉμàdG  Ihóf  ∫É```ªYCG  ø```ª°V

.Ω2009  ,Üô¨ªdG  á«æ°ùëdG  åjóëdG  QGO  .á«≤«Ñ£àdG

 ,ÜGOB’G  á«∏c  äGQƒ°ûæe  .º«gÉØªdGh  äÉjô¶ædG  ∫É≤àfG  :áØ°ù∏ØdG  áÑ©°ûd  á«ª∏©dG  IhóædG  ™```LGôj  ``

.Ω1999  ,áØ°ù∏ØdG  áÑ©°T  ,•ÉHôdG

 áeó≤e  »a  Qƒ°ûæªdG  z»aô©ªdG  πeÉμàdG  »a  º«gÉØe{  :¿Gƒæ©H  ƒgh  …hÉμ∏e  »ëàa  åëH  ™LGôj  ``

 ôμØ∏d  »ªdÉ©dG  ó¡©ªdG  äGQGó°UEG  øe  »gh  ,Ω2010:áæ°S  áaô©ªdG  á«eÓ°SEG  á∏ée  øe  60  Oó©dG

.ø£æ°TGƒH  »eÓ°SE’G
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 ¿C’  ;¬égÉæeh  ¬Yƒ°Vƒe  »a  º∏©dG  Gòg  á©LGôe  IQhô°V  ≈dEG  IÉYóe  Gògh

 ôãcCG  πμ°ûH  π°UGƒàdG  á«∏ªY  ≥```«≤ëJ  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  ¿CG  á©LGôªdG  √òg  ¿CÉ°T  ø```e

 ,¬égÉæeh  ¬Yƒ°VƒªH  á```«aô©e  á∏°U  hCG  á```«ª∏Y  áHGôb  É¡d  »àdG  ±QÉ```©ªdG  ø```«H

 AÉ¡≤ØdG  ô°üÑJ  ≈∏Y  IóYÉ°ùªdGh  áæ«©ªdG  á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ```∏©dG  øe  ¿Éc  Ée  á```°UÉN

 hCG  ,¬JÉWÉÑæà°SG  »a  ¬«≤ØdG  ∫É¨à°TG  ´ƒ```°Vƒe  ƒg  …òdG  ™bGƒ∏d  º¡aÉ°ûμà°SG  »```a

.1á«Yô°ûdG  ΩÉμMCÓd  ¬∏jõæJ  »a

 Gòg  π°üJG  AGƒ```°S  OÉ¡àL’G  á«∏ª©H  ™aódG  ≈```∏Y  ôKCG  É¡d  á©LGôªdG  √ò```gh

.™bGƒdÉH  ΩCG  q¢üædÉH  OÉ¡àL’G

 ¥É°ùfC’G  øe  Oó©d  á©eÉédGh  á«é¡æªdG  Ωƒ∏©dG  øe  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ¿Éc  É```ªdh

 IQhô°†dG  ¿EÉa  ;¬HGƒHCG  ≈dEG  â∏∏°ùJh  ,¬ãMÉÑªd  ä nô nÑY  »àdG  á«é¡æªdGh  á```«aô©ªdG

 ;√QhÉëe  øe  ™«°SƒJh  ¬```dÉ¨à°TG  ä’Éée  øe  ô¶ædG  IOÉYEG  »Yóà°ùJ  á```«é¡æªdG

.2á«fÉ°ùfE’G  áaô©ªdG  ¥É°ùfCGh  ∫Éμ°TCG  øe  ôÑcCG  OóY  ™ªL  ¬d  ≈æ°ùàj  ≈àM

 â≤ëd  »àdG  åMÉÑªdGh  ÖFGƒ°ûdG  øe  ¬à«Ø°üJ  á©LGôªdG  √òg  äÉ«∏éJ  øeh

 áHGôb  hCG  á«é¡æe  á```∏°U  åMÉÑªdG  √ò¡d  ¿ƒ```μJ  ¿CG  ¿hO  ¬«a  âªëbCG  »```àdGh  ¬```H

 Üƒ∏°SCÉH  ¬°VôYh  ,Iô°UÉ©e  áZÉ«°U  ¬àZÉ«°U  ≈∏Y  πª©dGh  ,º∏©dG  Gò¡H  á```«aô©e

.3OÉ¡àL’Gh  •ÉÑæà°S’G  ÉjÉ°†≤H  ø«∏¨°ûªdG  ø«H  IQÉKEG  ôãcCG  ¿ƒμj  ≈àM  ;ójóL

 ábQÉ°ûdG  á©eÉL á∏ée  .¬ªdÉ©eh  ¬îjQÉJ  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ójóéJ  :á°Sƒ°ùdG  ó«éªdG  óÑY  á°SGQO  ™LGQ ```  1

 á«YÉªàL’G  áeC’G  Ωƒ```∏Y  AÉæH  IOÉYEG  ƒëf  :∂dòc  ™```LGôj  ``  .228  :´  .3ó∏ée  .á```«Yô°ûdG  Ωƒ```∏©∏d

 ôμØ∏d  »ªdÉ©dG  ó¡©ªdG  äGQƒ°ûæe  ,Ω2009  ,ΩÓ```°ùdG  QGO  ,π°†ØdG  ƒHCG  ≈æe  IQƒàcó∏d  ,á```«Yô°ûdGh

.»eÓ°SE’G

 ,ΩÓ°ùdG  QGO  ,π°†ØdG  ƒ```HCG  ≈æe  IQƒàcó∏d  ,á«Yô°ûdGh  á«YÉªàL’G  á```eC’G  Ωƒ∏Y  AÉæH  IOÉ```YEG  ƒ```ëf ```  2

.Ω2009

 É¡«∏Y  ≈æÑj ’  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  áeƒ°Sôe  ádCÉ°ùe  πc)  :42/1  äÉ≤aGƒªdG  »a  »ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  ∫Éb ```  3

.(ájQÉY  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  É¡©°Vƒa  ∂dP  »a  kÉfƒY  ¿ƒμJ ’  hCG  á«Yô°T  äGhOCG  hCG  á«¡≤a  ´hôa
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 øe  ™°SƒàdG  IQhô°V  º```∏©dG  Gòg  á©LGôe  »a  á«é¡æªdG  äÉ«°†à≤ªdG  ø```eh

 ™e  á«aô©e  á```HGôb  É¡d  iôNCG  á«aô©e  äÉ```YÉ£b  πª°ûj  ≈```àM  ¬dÉ¨à°TG  ∫É```ée

 óYGƒ≤dÉa  ;á«fƒfÉ≤dG  ¢Uƒ°üædÉH  ô«°ùØàH  π```°üJG  Ée  á°UÉN  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º```∏Y

 ¢Uƒ°üædG  ô«°ùØJ  »a  ô```ªãà°ùJh  ∞XƒJ  ¿CG  ≈∏Y  IQOÉb  ô«°ùØàdG  »```a  á```«dƒ°UC’G

.1iôNC’G  Ωƒ∏©dG  ≈dEG  º∏©dG  Gòg åMÉÑe QƒÑY ∫Éμ°TCG  óMCG  ó©oj  Gògh  ,á«fƒfÉ≤dG

 º¡JGô«°ùØJ »a É¡H Gƒ∏¨à°TGh ,∫ƒ°UC’G AÉª∏Y É¡°ù°SCG  »àdG ájƒ¨∏dG  óYGƒ≤dÉa

 óYGƒb  »g  á```«Hô©dG  á¨∏d  º¡FGô≤à°SG  ó```©H  Éghóªà°SGh  ,á```«Yô°ûdG  ¢Uƒ```°üæ∏d

 óYGƒ≤dG  √òg  ¿C’  ;á«Hô©dG  á¨∏dÉH  áfhóªdG  á«fƒfÉ≤dG  ¢Uƒ°üædG  ô«°ùØàd  áëdÉ°U

 »a  É¡bôWh  ≈æ©ª∏d  É¡FGOCG  »```a  á«Hô©dG  á¨∏dG  øe  ICGô≤à°ùe  ájƒ¨d  ó```YGƒb  »```g

 á¨∏dÉH  ÆÉ°üªdG  á«fƒfÉ≤dG  OGƒªdG  º¡a  ≈dEG  áëdÉ°U  óYGƒb  »¡a  ,ÜÉ£îdG  ≠«∏ÑJ

.2É¡àd’O  πãªJh  ,á«Hô©dG

 IAGô≤dG  »a  ájô«°ùØàdG  äGQó≤dGh  á«ª∏©dG  äÓgDƒªdG  øe É¡d  óYGƒ≤dG  √ò¡a

 áfhóªdG  á«fƒfÉ≤dG  ¢Uƒ°üædG  ô«°ùØàd  äGhOCG  ¿ƒμJ  ¿C’  É¡ë°Tôj  Éªe  ô```«°ùØàdGh

 Éeh  ∫GƒbC’G  í```«LôJh  »fÉ©ªdG  º¡a  ≈```∏Y  ¿ƒ©dG  º©æd  É¡fEGh{  ,á```«Hô©dG  á```¨∏dÉH

.3zÉ¡àaô©e  ≈dEG  ô°ùØªdG  êƒMCG

 »ªdÉ©dG  ó¡©ªdG  äGQƒ°ûæe  ,…ƒ«μY  ºjôμdG  óÑY  ,83¢U  ,á«eÓ°SE’G  Ωƒ```∏©dG  »a  QÉÑàY’G  á```jô¶f ```  1

.Ω2008  ,»eÓ°SE’G  ôμØ∏d

 ád’ódG  ,»°ù«ÑμdG  ó«ªM  á°SGQO  ™LGôj  ,144  ,±ÓN  ÜÉgƒdG  óÑ©d  ±Óîd  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ™LGôj ```  2

.Ω1986/1  ,á«bGô©dG  á©jô°ûdG  á«∏c  á∏ée  ,¢üædG  ô«°ùØJh

.4/1  …õL  øH’  ,π«¡°ùàdG  ô«°ùØJ  áeó≤e ```  3
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.¢ùfƒJ  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

■  §HGôªdG  ¢VÉjQ

الرباطات  مدينة  الُمنَْسِتير: 
الوسيط العصر  في  والزّهاد 

 »bô°ûdG  π```MÉ°ùdG  ≈```∏Y  ô«à°ùæªdG  á```æjóe  ™```≤J

 ¢ù```fƒJ  Üƒ```æL  º```∏c  164)  á```«°ùfƒàdG  OÓ```Ñ∏d

 , kÉÑjô≤J  ¬°ùØf  ¿Ghô«≤dG  ¢VôY  §```N  ≈∏Y  »gh  (áª°UÉ©dG

.º∏c 70  iƒ°S  É¡æY  É¡∏°üØJ  ’h

 ƒëf  É¡àMÉ°ùe  IôjõL  ¬```Ñ°T  ≈∏Y  Ωƒ«dG  áæjóªdG  ó```àªJ

 ∫Éª°ûdG  øe  §°SƒàªdG  ¢†«HC’G  ôëÑdG  É¡£«ëj  QÉ```àμg  600

 áîÑ°ùH  kÉHôZ  á°ùHÉ«dG  øY  π°üØæJ  Éªæ«H  ¥ô°ûdGh  ÜƒæédGh

 ´QPCG  á```KÓK  iƒ°S  É```¡d  ∑ôàj  ’  É```ªe  (…ô```ëH  ™```≤æà°ùe)

 ¥ôàîJh  kÉHƒæL  ájó¡ªdG  ƒ```ëfh  k’Éª°T  á°Sƒ°S  ƒëf  IOhó```ªe

.¿Ghô«≤dG  √ÉéJG  »a  ñÉÑ°ùdG  áãdÉK  ≥jôW

 º«YõdG  ¢SCGQ  §≤°ùe  É¡fƒμH  ô« pà r°ù næ oªdG  ô¡à°ûJ  ¿CG  π```Ñb

 ¿hô≤dG  »a É¡à«°U ´GP ó≤a ,ô«NC’G  √Gƒãeh  áÑ«bQƒH  Ö«ÑëdG
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2

 áæ t°ùdG  ´Ób øe á©∏bh ,IOÉÑYh •ÉHQ õcôe É¡Ø°UƒH Iôé¡dG øe ≈dhC’G á°ùªîdG

 ! ∫ƒ°Sô∏d  ø«Ñ°SÉf  áæédG  ÜGƒ```HCG  óMCG  Égh qóY  ø«©°VGƒdG  ¿CG  ≈```àM  ,á```«μdÉªdG

 ,¬JÉ≤ÑW  ≈a  Üô©dG  »```HCG  iód  √CGô≤f  Ée  ∂dP  ø```e  ,¢Vô¨dG  Gòg  »```a  å```jOÉMCG

 ∫Éb  :∫Éb  ôªY  øHG  øY{  :¢SƒØædG  ¢VÉjQ  ÖMÉ°U  »μdÉªdG  ˆG óÑY  »HCG  ió```dh

 ô« pà r°ùnæ oªdG  ¬```̀d  ∫É≤j  á```̀æédG  ÜGƒHCG  ø```̀e  ÜÉH  á```̀«JƒªZ  π```̀MÉ°S  :! ˆG  ∫ƒ```°SQ

 ¢ùfCG  øY{  ∞«°†jh  ,zˆG  ƒ```̀Ø©Ña  ¬```̀æe  êôN  ø```̀eh  ,ˆG  á```̀ªMôÑa  ¬```̀∏NO  ø```̀ªa

 ,áæédG  ¬d  âÑLh  ΩÉjCG  áKÓK  ô«à°ùæªdÉH  §HGQ  øe  :! ˆG  ∫ƒ°SQ  ∫Éb  :∫Éb

 øH ±ô£e  øYh{  :CGô≤f  ¬°ùØf  ¥É«°ùdG  »ah  ,z  ˆG  ∫ƒ°SQ  Éj  ïH  ïH  :¢ù```fCG  ∫É```b

 øe  ÜÉH  ô«à°ùæªdÉH  :∫Éb  ¬fCG  ! ˆG  ∫ƒ°SQ  ≈dEG  ¬©aôj  ô«î°ûdG  ø```H ˆG óÑY
1.z...ø«dhC’G  ôWÉæb  øe  Iô£æb  ¬dhCG  ∞fC’G  :¬d  ∫É≤j  áæédG  ÜGƒHCG

 QOÉ°üe »a äOQh áYƒ°VƒªdG åjOÉMC’G √òg ¿CG QÉÑàY’G ø«©H òNCÉf ÉeóæY

 ø«H  ΩGó°üdG  Iôàa  ∫ÓN  ¢UÉ```N  πμ°ûHh  ,Iôé¡∏d  ¢ùeÉîdGh  ™HGôdG  :ø```«fô≤dG

 º∏©f  Éªæ«Mh  .á«∏YÉª°SE’G  á```«©«°ûdG  á«ªWÉØdG  á```aÓîdGh  áæ t°ùdG  á«≤jôaG  π```gCG

 ô«é¡Jh  ,∫GƒeC’G  AÉØ°üà°SGh  ,áë∏°SC’G  IQOÉ°üªH  âeÉb  á«ªWÉØdG  á```£∏°ùdG  ¿CG

 `` 2∂dÉe  QGóH  ô¡à°TG  …òdG  OÉHR  ô°üb  á°UÉîHh ``  äÉWÉHôdG  ¢†©H  øY  OÉÑ©dG

 kÉ°†jCG  º¡Øf  øμdh  ;á```Yƒ°VƒªdG  åjOÉMC’G  √ò¡d  »≤«≤ëdG  ¥É```«°ùdG  ô°ù«H  º```¡Øf

 ô°ü©dG  »a  »≤jôaE’G  ô```«ª°†dG  »a  ô«à°ùæªdG  É¡à∏àMG  »àdG  á```bƒeôªdG  á```fÉμªdG

 ,ÉgAGQh  ∞≤j  …ò```dG  ƒg  ô«¡°ûdG  É```¡WÉHQ  ô°üb  ¿CG  ∂```°T  ’  á```fÉμe  ,§```«°SƒdG

 ≈∏Yh  ,»°SÉ°SCG  πμ°ûH  á°SGQódG  √òg  »a  ¬«∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ∫hÉëæ°S  Ée  ∂dPh

 ø«°ùM  :ºjó≤Jh  ,»HÉ°ûdG  »```∏Y  :≥«≤ëJ  ,¢ùfƒJ  ,á«≤jôaEG  AÉ```ª∏Y  äÉ≤ÑW  ,»ª«ªàdG  Üô```©dG  ƒ```HCG ```  1

.5  ``  4  ¢U  ,1985  ¢ùfƒJ  ,»aÉ«dG

 ºgOÉgRh  á«≤jôaEGh  ¿Ghô«≤dG  AÉª∏Y  äÉ≤ÑW  »a  ¢SƒØædG  ¢VÉjQ  ,»μdÉªdG  ˆG óÑY  ôμH  ƒ```HCG  ``

 :á©LGôeh  ,¢TƒμÑdG  ô«°ûÑdG  :≥```«≤ëJ  ,º¡aÉ°UhCGh  º¡∏FÉ°†ah  ºgQÉÑNCG  ø```e  ô«°Sh  º```¡cÉ°ùfh

.8  ``  7 ¢U  ,1  ê  ,1983  »eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,»°Shô©dG  óªëe

.222 ¢U  ,2  ê  ,Qó°üªdG  ¢ùØf...¢SƒØædG  ¢VÉjQ  ,»μdÉªdG ```  2
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 ïjQÉàdG  ¿C’h  øμdh  ;¢UÉN  RGôW  äGP  á«≤jôaEÉH  á«eÓ°SEG  áæjóe  IO’h  »a  √QhO

.ΩÓ°SE’G  πÑb  ô«à°ùæªdG  ≈dEG  ``  QÉ°üàNÉH  ƒdh  ``  ô«°ûf  ¿CG  óH ’  á£HGôàe  äÉ≤∏M

á«Hô©dG  ô«à°ùæªdG  ≈dEG  á«fÉ©æμdG  Éæ«Ñ°SQ  øe  - I

:»Hô©dG  íàØdG  ≈dEG  QhòédG  øe  (1

 ∫ƒ∏M  ™e  CGóÑj  »```≤jôaE’G  ïjQÉàdG  ¿CG  øjô«ãμdG  ø```X  »a  Ögòj  ∫GR É```e

 πÑb  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG  ô```NGhCG  »```a ``  É```¡°ù«°SCÉJh  ,á```°ù«∏Y  á```«fÉ©æμdG  Iô```«eC’G

 á«æ«JÓdG É¡àZÉ«°üH âaôY »àdG IójóédG áæjóªdG hCG  â°TóM äôb `` OÓ«ªdG

 √ò¡H  á«fÉ©æμdG  äÉæWƒà°ùªdG  áeÉbEGh  »≤«æ«ØdG  ™°SƒàdG  ¿CG  ∫ÉëdGh  ,zêÉ```Wôb{

 ºgC’Gh  ,…OÓ«ªdG  πÑb  ô°ûY  »fÉãdG  ¿ô≤dG  òæe  πbC’G  ≈∏Y  äCGóH  ób  ´ƒHôdG

 øe  ’h  ájô°ûÑdG  á```«MÉædG  øe  ’  kGô``` rØ nb  øμJ  ºd  ´ƒ```HôdG  √òg  ¿CG  ∂```dP  ø```e

.ájQÉ°†ëdG  á«MÉædG

 É¡H  …ô°ûÑdG  Qƒ°†ëdG  ógGƒ°T  ΩóbCG  ¿EÉa  ô«à°ùæªdG  IôjõL  ¬Ñ°ûd  áÑ°ùædÉHh

 ¿CG  ôãcCG  √ÉÑàfÓd  âaÓdG  ¿CG  ô«Z  ,OÓ«ªdG  πÑb  áæ°S  ∞dCG  ø«KÓK  ƒëf  ≈dEG  Oƒ©J

 É¡∏MGƒ°S  øe  ¢†©H  ≈∏Yh  É¡d  ájPÉëe  IôjõL  »```a  ßØàëJ  âdGR Ée  ô```«à°ùæªdG

 á∏ª©à°ùªdGh  ,ájôî°üdG  äÉ¡LGƒdG  ≈∏Y  IQƒ≤æªdG  ±ƒ¡μdG  øe  áª¡e  áYƒªéªH

 ájõFÉæédG áYƒªéªdG √òg ±ô©J ,kÉ°†jCG IQƒ≤æe m¢SGôe É¡d âÄ«g óbh ,øaGóªc

 áæjóe  ô uÑ©Jh  ,â«fGƒëdG  º°SÉH  ``  OÓ«ªdG  πÑb  á```ãdÉãdG  á«ØdC’G  ≈dEG  Oƒ©J  »```àdG ``

 iôNCG  á«MÉf  øeh  ,AÉ«MCÓd  áæWƒà°ùe  OƒLh  ≈∏Y  ``  á«MÉf  øe ``  √òg  äGƒeC’G

 º¶æeh  ≥«bO  πμ°ûH  øaGóªdG  ò«Øæàd  kGô¶f  ;»YÉªàL’G  º«¶æàdG  øe  Qób  ≈∏Y

 äGôªe  É¡æ«H  π°üØJ  äÉ≤ÑW  πμ°T  »a  äAÉL  PEG  ;IôeBG  á£∏°S  OƒLh  ÖLƒà°ùj

.1É¡«dEG  »°†ØJ  »àdG  »°SGôªdG  ≈∏Y  IhÓY  ICÉ«¡e

Dr. Carton, «excursions et promenades a Monastir (Ruspina)», B. S. A. S, 1904 pp 43.  ̀̀̀  1
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 :áahô©ªdG  ÉgAÉª°SCG  ΩóbCG  ô«à°ùæª∏d  ¿ƒ```«≤«æ«ØdG  hCG  ¿ƒ«fÉ©æμdG  ≈```£YCG

 »a  Éæ«Ñ°ShQ  QÉ```°U  …òdG  º```°S’G  ¬JGP  ƒ```gh  ,(á```jhGõdG  ¢SCGQ)  É```æ«H  ¢ThQ

 »ah  ,∫ÉH  GP  kÉ```Ä«°T  á«fƒÑdG  É```æ««°ShQ  øY  ±ô```©f  ’  ,á```«æ«JÓdG  QOÉ```°üªdG

 AÉà°T  »a  ÉgQÉàNG  ób  ô°ü«b  ¢Sƒ«dƒj  »fÉehôdG  óFÉ≤dG  ¿CG  ±ô©f  π```HÉ≤ªdG

 áæ°ùdG  »```a  áª°SÉëdG  ¬```à¡LGƒe  πÑb  ¬```°Tƒ«éd  kGô```μ°ù©e  OÓ```«ªdG  π```Ñb  47

 ƒëf  Éæàæjóe øY ó©ÑJ  »àdG  ¢Sƒ°ùHÉJ  á©bƒe  »a  ¢Sƒ«ÑeƒH  ¬ª°üîd á«dGƒªdG

.1 kÉHƒæL  º∏c  45

 IOÉªdG  »a  ìOÉØdG  ¢ü≤ædG  ájôKC’G  äÉ«£©ªdG  ∑QGóàJ  ¿CG  πeDƒªdG  øe  ¿Éc

 »a  ábôØàe  ógGƒ°ûH  iƒ```°S  ôØ¶f  ºd  ÉæfCG  ’EG  ;á```ªjó≤dG  ¢Uƒ```°üæ∏d  á```jQÉÑNE’G

 äÉMƒ∏H  á°ThôØe  É```¡JÉ«°VQCG  ¢†©Hh  äƒ«H  ∫ÓWCG  É```¡ªgCG  π©d  ,IôjõédG  ¬```Ñ°T

 ΩÉªM  ∫ÓWCG  ∂```dòc  ,OÓ«ª∏d  å```dÉãdG  ¿ô```≤dÉH  ï```jQÉà∏d  á```∏HÉ≤dG  AÉ```°ùØ«°ùØdG

 ±ô£dÉH  ∂dPh  ,OÓ«ª∏d  ™HGôdGh  âdÉãdG  ¿ô≤dÉH  ñQDƒe  ºéëdG  Ohóëe  »fÉehQ

 ô«æàdG  ô«°ûæg  º```°SÉH  ±hô©ªdG  ™bƒªdG  »```a  IôjõédG  ¬Ñ°ûd  »```Hô¨dG  »```HƒæédG

.2Éæ«Ñ°ShQ  áæjóe  õcôe  qóY  …òdG

 IôjõédG  ¬Ñ°T  »```bÉH  »a  »eÓ°SEG  π```ÑbÉªdG  Qƒ°†ëdG  ó```gGƒ°T  â```à°ûJh

 ±GôWC’G  »```a  »£fõ«H  ø```aóe  ≈∏Y  ô```ãY  PEG  ;á```«dÉëdG  á```æjóª∏d  á```fƒμªdG

 ≥«àY  πLÉe  ≈∏Y  ÉfôãY  Éªc  ,3¢ü```fÉ≤°S  ™bƒªH  áæjóª∏d  á«Hô¨dG  á```«dÉª°ûdG

 ™HGôdG  ¿ô≤dG  ø«H  É```ªH  ñQDƒJ  »àdG  ájQÉîØdG  Qƒ°ùμdG  øe  á```ª¡e  äÉ«ªc  ¬```H

 Kallala (N), «La localisation du site de Ruspina d’après une prospection récente ```  1

 dans la presqu’ile de Monastir», actes du 113 congé national des sociét és savantes,

 colleque sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord, Strasbourg 1988T II,

p 533-555.

Kallala (N), «La localisation…», op.cit p 523.  ̀̀̀  2

 kGQƒμ°ûe  Éf sóeh  ¿Gô```ª©dG  ¬MÉàéj  ¿CG  πÑb  ™bƒªdG  Gò```g  »a  äÉjôØëH  ádÓb  π«Ñf  å```MÉÑdG  ΩÉ```b ```  3

.ó©H  ô°ûæJ  ºd  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  ¿CG  ’EG  á«dhC’G  ¬JÉLÉàæà°SÉH
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 πMÉ°ùd  ájPÉëªdG  IôjõédG  º¡J  äÉØ°ûàμªdG  ºgCG  ¿CG  ’EG  ;OÓ«ª∏d  ¢SOÉ°ùdGh

 âØ°ûc  å«M  ;»```°ùeGó¨dG  Iô```jõL  º°SÉH  kÉ«dÉM  ±ô```©J  »```àdGh  ,ô```«à°ùæªdG

 ¿É£«à°SG  á≤ÑW  ¬àëJ  ó©édG  øHG  ô°üb  ƒg  »eÓ°SEG  •ÉHQ  øY  äÉ```jôØëdG

 ácô©e  ÉjÉë°†d  Qƒ```Ñb  √QGƒL  »```ah  ,OÓ«ª∏d  ™HGôdG  ¿ô```≤dÉH  ñQDƒ```J  á```ªjób

 óFÉ≤dG  ¢Tƒ«Lh  ∫Gó```æØdG  ôNGhCG  Éªg  É¡«aôW  ¿CG  äGô```°TDƒªdG  ∫óJ  ,á```Ñ«gQ

 kÉ«¡æe  Ω535  áæ°ùd  Iô```«¡°ûdG  ∫GõfE’G  á«∏ªY  OÉ```b  iòdG  QÉ°ù«∏ÑH  »```£fõ«ÑdG

 ∫ƒM  IôaƒàªdG  äÉ«£©ªdG  ¿EÉa  ôeCG  øe  øμj  Éª¡eh  ,1»dGófƒdG  OƒLƒdG  É```¡H

 á©«ÑW  ≈∏Y  ±ô©àdÉH  ¿B’G  ó```ëd  íª°ùJ  ’  ΩÓ°SE’G  πÑb  ô```«à°ùæªdG  »```°VÉe

 Ée  πc  ,»fGôª©dG  É```gõcôe  ≈∏Y  ’h  ,á```≤«à©dG  á```æjóª∏d  …ô```«ª©àdG  πμ```°ûdG

 (á°Sƒ°S)  ΩƒàªjQOÉg  ¿hO  á«FÉæ«e  áæjóªH  ≥∏©àj  ôeC’G  ¿EG  :¬dƒ≤f  ¿CG  øμªj

 πbC’G  ≈∏Y  É¡HƒæL  á```©bGƒdG  (á£ªd)  Qƒæ«e  ¢SƒàÑd  ¿hOh  É```¡dÉª°T  á```©bGƒdG

 ≈dEG  É¡H  kÓ°UGƒàeh  kÉª¶àæe  ¿Éc  …ô°ûÑdG  Qƒ°†ëdG  øμd  ,â«°üdG  á«MÉf  øe

.ΩÓ°S’G  ôéa

 øe  á«ª°ùàdG  ∫É≤àfG  ô°ùH  ìƒÑj  ’  ô«à°ùæª∏d  ≥```«à©dG  »°VÉªdG  ¿CG  Ö```jô¨dG

 QÉÑNCÉH  á∏°üàªdG  á```«Hô©dG  ¢Uƒ°üædG  ìƒ```ÑJ  ’  Éªc  ,ô«à°ùæªdG  ≈```dEG  É```æ«Ñ°ShQ

 ∂∏J  ∫ÓN  ™bƒªdG  º°SÉH  ≈àM  ’h  ,…ô```«°üªdG  çóëdG  Gòg  ïjQÉàH  ’  í```àØdG

 ÉeóæY  Iôé¡∏d  47  áæ°S  âëàa  É¡fCG  ¢VôàØªdG  øe  ¬fEG  ¬dƒb  Éæ©°ùj  Ée  ,IôàØdG

 Gòg  πàëJ  »```àdG  áæjóªdG  §```≤a  »æ©J  ’  á°Sƒ°S  ¿CGh  É```ª«°S  ,á```°Sƒ°S  â```ëàa

 IôjõL  ¬Ñ°T  âfÉc  kÓeÉc  kÉª«∏bEG  »æ©J  ÉªfEGh  ``  áªjó≤dG  ºjQOÉg  »gh  ``  º°S’G

.2¬JÉfƒμe  óMCG  ô«à°ùæªdG

 øμd  ;ÉæHÓW  ¢†©H  É¡«a  ∑QÉ°Th  ÉgÉæÑcGh  ™bƒªdG  Gòg  »a  äÉjôØëH  Ohóe  ó```dÉN  åMÉÑdG  ΩÉ```b ```  1

.äÉÑ«≤æàdG  èFÉàf  ô°ûæJ  ºdh  ,ΩƒMôªdG  π«eõdG  äCÉLÉa  á«æªdG

 ,2004  ¢ùfƒJ  »```©eÉédG  ô°ûædG  õcôe  ,§```«°SƒdG  ó¡©dG  »```a  πMÉ°ùdGh  á```°Sƒ°S  ,»```gÉÑdG  ó```ªMCG ```  2

.139  ``  128 ¢U
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:≥«à©dG  çhQƒªdG  ™e  π°UGƒàdG  á«dÉμ°TEG  »eÓ°SE’G  »Hô©dG  íàØdG  (2

 øe  É¡d  ôcP  ∫hCGh  ,Ruspina  ƒg  áªjó≤dG  ≥FÉKƒdG  »a  á```æjóª∏d  ôcP  ô```NBG  ¿EG

 ¢†©H  ¿CG  ∂dP  ;k’Éμ```°TEG  ìô£J  ádCÉ°ùe  »gh  ,ô«à°ùæªdG  ƒ```g  á«eÓ°SE’G  QOÉ```°üªdG

 â©Lôà°SGh  ,áªjó≤dG  á«æ«JÓdG  É```¡FÉª°SCG  øY  â∏îJ  zá«eÓ°SE’G  á«≤jôaEG  ™```bGƒe{

 äOÉY áæÑWh  ,á°Sƒ°S  äOÉY ¢ù«dƒH  É«æ«à°SƒL hCG  ºjQOÉ¡a  :á«∏ëe ájôHôH  äÉ«ª°ùJ

.?Ωƒ«dG  »eÉ©dG  ≥£ædG  ƒg  Éªc  kGô«à°ùe  hCG  kGô«à°ùæe  Éæ«Ñ°ShQ  äOÉY  π¡a  ,¢ùbÉØ°U

 kGóL  á```∏«∏b  á```«dÉμ°TE’G  √ò```g  ∫ƒ```M  Iô```aƒàªdG  á```«îjQÉàdG  äGô```°TDƒªdG  ¿EG

 ìÉëdEÉH  zô```«à°ùæªdG{  ßØd  Éfôcòj  .¬```°†«≤fh  ô«°ùØàdG  π```ªàëJ  ó```b  á```°†bÉæàeh

 á«góH  ¿ƒμJ  OÉμJ  áHGôb  »gh  ,ôjódG  ≈æ©ªH  á«æ«JÓdG  zMonasterium{  IQÉ```Ñ©H

 IQÉ©à°SG  ƒg  ΩCG  ,™```bƒªdÉH  ºjób  ôjO  OƒLh  ø```eCG  ?º°S’G  Gòg  AÉL  ø```jCG  ø```ªa

?•ÉHôdÉH  áahô©ªdG  á«eÓ°SE’G  á°ù°SDƒªdG  øY  ô«Ñ©à∏d

 π≤f  øe  óæY  ó©H  Éª«a  äOOQ  ``  ¬```JÉ≤ÑW  »a  Üô©dG  »HC’  áeÉg  IQÉ°TEG  π```ãªJ

 â©ª°S)  :¢ü```ædG  ∫ƒ≤j  å```«M  ∫DhÉ°ùàdG  Gò```g  øY  ÜGƒé∏d  kÉ```ª¡e  kÓ```Nóe  `` ¬```æY

 ô«à°ùæªdG  ¿É«æH  »a  √QÉ°ûà°SG  ø«M  ø«YCG  øH áªKôg  ôjRƒd  ∫ƒ≤j  ó°TGQ  øH ∫ƒ∏¡ÑdG

 :ó°TGQ  øH ∫ƒ∏¡ÑdG  ¬d  ∫É≤a  ,™°Vƒe Ée  ô«Z »ah  á«æ«eQCÉH  ≈æH  áãeôg ¿CG  ¬d  OóYh

 ™bƒªdG  OƒLƒH  ∞£à≤ªdG  Gòg  »Mƒj  (¬```æe  π°†aCG  ô«à°ùæªdGh  ’EG  kÉÄ«°T  äôcP  É```e

 â°SQófG  ΩCG  »```ë«°ùªdG  ôjódG  óLoh  AGƒ```°S  ,•ÉHôdG  AÉ```æH  πÑb  ∫hGó```àªdG  º```°S’ÉH

 »æ©j  ’  ô```jO  OƒLh  ¿CG  kÉ```°†jCG  ßMÓf  ¿CG  ó```«ØªdG  øeh  .√Gô```cP  â```«≤Hh  ¬```ªdÉ©e

 ,¿Gôª©dG  êQÉN  ΩÉ≤J  IôjO’G  ¿CG  ∂dP  ;¬JGP  ¿ÉμªdG  »a  áæjóe  Oƒ```Lh  IQhô```°†dÉH

 QÉÑ°SC’G  øe  kÉbÓ£fG  º```J  »ë«°ùe  ôjO  OƒLh  OÉ©Ñà°SG  ¿CG  á```¶MÓªdG  QóéJ  É```ªc

 øe  âÑKCG  »àdGh  ,•ÉHôdG  ô°üb  ¢ù°SCG  »a  øjõ«d  »°ùfôØdG  ¢Sóæ¡ªdG  É¡H  ΩÉb  »àdG

.1á°Sƒ°S  •ÉHQ  ô°üb  √ô«¶f  ¢ùμY  ôμH  ¢VQCG  ≈∏Y  º«bCG  º∏ r©ªdG  ¿CG  É¡dÓN

Lezine (A), Le ribat de Sousse suivit de notes sur le ribat de Monastir, Tunis 1959.  ̀̀̀  1
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 óLƒj  nº``` pdh  ,ô«à°ùæªdÉH  º```jób  ôjO  Oƒ```Lh  ó©Ñà°ùf  ’  ¢SÉ```°SC’G  Gò```g  ≈```∏Yh

 Ghóéj  ºd  ø«ëJÉØdG  Üô©dG  ¿CG  ∂°T  øe  Éeh  ?•ÉHôdG  ô°üb  ™°Vƒe  »a  IQhô°†dÉH

 kÉ°Uƒ°üN  ,™bƒª∏d  √É£YCG  ¿ƒμj  ób  …òdG  º°S’G  ô«Z  ∫ÉH  GP  kÉÄ«°T  ôjódG  Gòg  øe

.»£fõ«ÑdG  ó¡©dG  ôNGhCG  »a  á«fGôª©dG  IÉ«ëdG  QƒgóJ  QÉÑàY’G  ø«©H  ÉfòNCG  GPEG

 Ωƒ«dG  áahô©ªdGh  ô```«à°ùæª∏d  á```∏HÉ≤ªdG  Iô```jõédG  ¿CG  ≈```dEG  ô```«°ûf  ¿CG  Ö```éj

 øHG  IôjõéH  §```«°SƒdG  ô°ü©dG  ∫ÓN  á```ahô©ªdGh  ,»°ùeGó¨dG  …ó```«°S  Iô```jõéH

 á«ª°ùàdG  √òg  áZÉ«°U  ÉfóYCG  GPEG  øëfh  ,1ô«à°ùæªdG  IôjõéH  kÉ°†jCG  â«YO  ó©édG

 ¿Éc  π¡a  ,ôjódG  Iô```jõL  íÑ°üJ  áë«°üa  á```«Hô©H

 IôjõédG  ¬Ñ°T  π```eÉc  ≈∏Y  ô«à°ùæªdG  º```°SG  ¥ÓWEG

 ≈∏Y  ∫Éãe  ô«Nh  ,¢UÉîdÉH  ΩÉ©dG  á«ª°ùJ  π«Ñb  ø```e

 áæjóe  º```°SG  πªëJ  »```àdG  á«°ùfƒàdG  OÓ```ÑdG  ∂```dP

 »```YO  É```ªdÉW  …ò```dG  ≈```°übC’G  Üô```¨ªdGh  ,¢ù```fƒJ

 QhÉ¨e  ¿CG  ≈dEG  ô```«°ûf  ¿CG  Éæg  ÉæJƒØj  ’h  ?¢û```cGôe

 á∏gDƒe  IôjõédG  √ò```g  É¡jƒàëJ  »àdG  ïjQÉàdG  ô```éa

 ¥ô°ûªdG  øe  IóY  AÉLQCG  »```a  âaôY  Éªc  ,¿ÉÑgôdG  äÉjÓb  áØ«Xh  …ODƒ```J  »```μd

 πØM  øe  êôîf  ºd  iôNCG  Iôe  ,2AÉæ«°S  »a  äô°ûàfG  »àdG  ∂∏J  É```ª«°S  ,»```Hô©dG

.É¡àgÉLh  âfÉc  kÉjCG  äÉ°VGôàa’G  øe  kÉbÓ£fG  Öàμj  ’  ïjQÉàdGh  ,äÉ°VGôàa’G

 ∫Gƒ≤«e  »fÉÑ°SE’G  PÉà°SC’G  ¬«dEG  ÖgP  Ée  ¢Vô©f  ¿CG  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  Éæ«∏Yh

 IQÉÑY  ¿CG  ø```e  ``  z¢ù```dófC’G  ¥ô°T  ô```«à°ùæe{  ∫ƒ```M  á```°SGQO  »```a  ``  Gõ```dÉÑjG  …O

 äô°ûàfG  »àdG  É¡JGP  á°ù°SDƒªdG  º°SG  »g  Ée  Qó≤H  ¿Éμe  º°SG  â°ù«d  zô«à°ùæªdG{

 ô«à°ùæªdG •ÉHQ IQÉÑY Éeh ,á«≤jôaEG ô«à°ùæe øe kÉbÓ£fG »eÓ°SE’G Üô¨ªdG »a

.420¢U  ,1  ê  ,Qó°üªdG  ¢ùØf  ...¢SƒØædG  ¢VÉjQ  ,»μdÉªdG ```  1

 Otto Meinarous, Monks and Monastiros of the Egyptian Desert, the American University ``` 2

at Cairo Press, Cairo 1961, p  9.

 øμªj  ’  ô«à°ùæªdG  ¿CG
 á°ù°SDƒªdG  øY  ôÑ©J  ¿CG
 ôeC’G  ¿Éc  ƒ∏a  ,á«YÉaódG
 ∂dòc  âKóëàd  ∂dòc
zäGô«à°ùæe{  øY  ¢Uƒ°üædG
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 ø««HôY  ø```«ë∏£°üªd  Juxtaposition Onaomatique  »```eÓYEG  ™```«ªéJ  iƒ```°S

 ô°ûY …OÉëdG  ¿ô≤dG  ≈dEG  zô«à°ùæªdG{  :áØ∏àîe Qƒ°üY »a IóMGh  á≤«≤M ¿É«æ©j

 ≈dEG  ∂dP  »a  óæà°SGh  ,ô°ûY  …OÉëdG  ¿ô≤dG  øe  kÉbÓ£fG  z•ÉHôdG{h  ,…OÓ```«e

 øªe  ábQÉaC’G  ø«MRÉædG  ¢†```©H  É¡°ù°SCG  »àdG  z¢ùdófC’G  ¥ô```°T  ô«à°ùæe{  Oƒ```Lh

 ÉfóªàYG  ƒdh  .1Ω944/`g  333  áæ°S  ∂dP  ¿Éch  ,á«Ñ∏ZC’G  ádhódG  áeóN  »a  GƒfÉc

 `` á°ù°SDƒªc ``  º```∏ r©ªdG  ¿CG  Éæéàæà°S’  ≥HÉ°ùdG  ¢ü```ædG  IAGôb  »a  OÉ¡àL’G  Gò```g

 Éæ©°ùj  ’  ¬ª∏Yh  PÉà°SC’G  OÉ¡àL’  ôjó≤àdG  ô«Ñc  ™eh  ,áªKôg  Ωhób  πÑb  OƒLƒe

:á«dÉàdG  äGQÉÑàYÓd  ¬«dEG  ÖgP  Ée  ≈∏Y  ¢Vôà©f  ¿CG  ’EG

. kÉ«HôY  ¢ù«d  zô«à°ùæªdG{  ßØd  ¿CG  :k’hCG

 ôeC’G ¿Éc ƒ∏a ,á«YÉaódG á°ù°SDƒªdG øY ôqÑ©J ¿CG øμªj ’ ô«à°ùæªdG ¿CG :kÉ«fÉK

 äÉWÉHôdGh  ¿ƒ°üëdG  Oó©H  zäGô«à°ùæe{  øY  ¢Uƒ°üædG  ∂```dòc  âKóëàd  ∂dòc

 øeÉãdG)  Iôé¡∏d  »fÉãdG  ¿ô≤dG  òæe  á«≤jôaE’G  πMGƒ°ùdG  πeÉc  ≈∏Y äô°ûàfG  »àdG

 ,z•ÉHôdG  ô°üb  ``  ô```°üb  ``  •ÉHQ{  »g  IôãμH  OOôàJ  »àdG  ®É```ØdC’Éa  ,(OÓ```«ª∏d

.ô«à°ùæªdG  •ÉHQ  øe  ó¡©dG  Öjôb  á°Sƒ°S  •ÉHQ  ∂dP  ≈∏Y  ∫Éãe  ø°ùMCGh

 ≈∏Y  áéM  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  ’  z¢ù```dófC’G  ¥ô°T  ô«à°ùæe{  á```«ª°ùJ  ¿CG  :kÉ```ãdÉK

 ád’ó∏d  ™bGƒªdG  AÉ```ª°SCG  QÉ©à°ùJ  ¿CG  äôL  IOÉ©dG  ¿C’  ;PÉ```à°SC’G  ¬«dEG  ÖgP  É```e

 z¢ùdófC’G  ¥ô°T  ô«à°ùæe{  »°ù°SDƒe  ¿CG  kÉ°Uƒ°üN  ,øª«àdG  π«Ñb  øe  iôNCG  ≈```∏Y

 »Yh  »a  ô```«Ñc  π°†a  ô«à°ùæªdG  •É```Hôd  ¿Éc  å```«M  ;á```«≤jôaEG  ø```e  ¿hQó```ëæj

.πbC’G  ≈∏Y  ábQÉaC’G

 º°SG  πªëj  ™```bƒªdG  ¿CG  ≈∏Y  ∫ój  √Ó```YCG  ¬«dEG  QÉ```°ûªdG  ¢ü```ædG  ¿CG  :kÉ```©HGQ

. kÓ°UCG  •ÉHôdG  AÉ°ûfEG  πÑb  zô«à°ùæªdG{

 Di Epalza (M), «Al Monastir d’Ifriqiya et al Monastir de Xarq al Andalus», cahiers ```  1

de Ceres, 1991, pp  95-107.
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 âfÉc  GPÉªa  ,É¡∏c  á≤«≤ëdG  ø«ÑJ  øe  Üô©dG  »HCG  ¢ü```f  Éææ qμªj  ’  kGô```«NCGh

 ÖLGƒdGh  á«é«JGôà°S’G  É```¡à«ªgCG  ≈∏Y  ó°TGQ  ø```H ∫ƒ∏¡ÑdG  í∏j  »àdG  ô```«à°ùæªdG

?áªKôg  »dGƒdG  ´hô°ûe  ºéM  »a  ø°üëH  É¡cQGóJ

 ÉªfEGh  ,áªKôg  ∫ƒ```∏M  πÑb  kGôØbh  AÓN  øμj  ºd  ô«à°ùæªdG  ™```bƒe  ¿CG  hó```Ñj

 äRôHCG  ó≤∏a  ,πbC’G  ≈∏Y  Iôé¡∏d  »fÉãdG  ¿ô≤dG  òæe  áª∏°ùe  áYÉªL  ¬H  äó```Lh

 óYGƒb  (Iô```é¡∏d  ¢ùeÉîdG  ¿ô≤dG  á```jGóH)  ∫Óe  ΩCG  Ió```«°ùdG  ô```°üb  äÉ```jôØM

 ¿ô≤dÉH  ñQDƒe  ,QƒcòªdG  ô°ü≤dG  ¢ù°SCG  êQÉN  »Hô¨dG  ¬Ø°üf  ™≤j  ô«¨°U  óé°ùe

 ™bƒªdÉH  áª∏°ùe  á«dÉL  Oƒ```Lh  ócDƒj  Ée  ƒgh  .OÓ«ª∏d  øeÉãdG  ``  Iô```é¡∏d  »```fÉãdG

 QÉÑàY’G  ø«©H  É```fòNCG  ƒd  kGó«L  ∂```dP  º¡Øfh  ,áªKôg  ∫ƒ∏M  π```Ñb  Oó©dG  á```∏«∏b

 ;á«≤jôaEÉH  »Hô©dG  OƒLƒdG  øe  IôμÑªdG  á∏MôªdG  äõ«e  »àdG  á«îjQÉàdG  á«aô¶dG

 ≈dEG  á«∏MÉ°ùdG  É¡fƒ°üM  â```dƒM  kGô¨K  É¡∏ªcCÉH  IójóédG  á©WÉ≤ªdG  ä qó``` oY  å```«M

 ô«à°ùæªdGh  ,á«é«JGôà°S’G  ™bGƒªdÉH  ≥ØJG  ÉªØ«c  »Hô©dG  óæédG  ΩÉbCGh  ,äÉWÉHQ

 ô«°ûj  Ée Qó≤H  …ô°†M í«°ùf  ≈dEG  ô«°ûj  Ée É¡«a óLƒj ’ »àdG  ÖjQ ¿hO ÉgóMCG

 øjó¡©dG  ø«H  kÉ```eÉªJ  ô°UGhC’G  ¬«a  ™£≤æJ  º```d  ôeÉY  »eÓ°SEG  ô```¨K  OƒLh  ≈```dEG

.»Hô©dGh  »£fõ«ÑdG

ájOÉ¡L  áæjóe  IO’h  - II

 ¢VÉjQ  øe  ≈```dhC’G  á©Ñ£∏d  ¬```àeó≤e  »a  ``  ¢ù```fDƒe  ø«°ùM  Qƒ```àcódG  ∫ƒ```≤j

 ¿EÉa  ;»≤jôaE’G  ï```jQÉà∏d  ∫hC’G  Ö```°ü©dG  »g  á«μdÉªdG  â```fÉc  GPEG{  : ̀ ` ¢Sƒ```ØædG

 §«°SƒdG  ô°ü©dG  »```a  ô«à°ùæªdG  ïjQÉJ  ∫õàîjh  ,1z»fÉãdG  É```¡Ñ°üY  ƒg  •É```HôdG

 í°VGh  πμ°ûH  É£ÑJQG  ób ÉgQƒ£Jh ÉgQƒ¡X ¿CG  ∂dP ;∫GõàNG  ÉªjCG  ádƒ≤ªdG  √ò¡H

 øe  πμd  ájôμ°ù©dG  äÉ«é«JGôà°S’G  ºK  øeh  ,»≤jôaE’G  »YÉaódG  RÉ¡édG  Qƒ£àH

.4 ¢U  ,(1959  IôgÉ≤dG  ,¢ùfDƒe  ø«°ùM  :≥«≤ëJ)  ,1 ê  ,Qó°üªdG  ¢ùØf  ...¢SƒØædG  ¢VÉjQ  ,»μdÉªdG ```  1
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 ,ø««≤jôaE’G  »aÉ≤ãdGh  »°SÉ«°ùdG  ñÉæªdÉH  kÉ£ÑJQG  Éªc  ,ø```««ªWÉØdG  ºK  áÑdÉZC’G

 Iôé¡∏d  ™HGôdG  ¿ô≤dG  ájGóHh  ådÉãdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  »a  ÖLhCG  …òdG  ñÉæªdG  Gòg

 ,IƒYódG  ¬°SÉ°SCG  ≈∏Y âeÉb …òdG  »∏«YÉª°SE’G  »©«°ûdG  Ögòª∏d  Iójó°T  áehÉ≤e

.á«ªWÉØdG  ádhódG  ºK

•ÉHQ  ≈dEG  ô¨K  øe  ∫ƒëàJ  ô«à°ùæªdG  (1

 äÉ°SGQO  âàÑKCG  ø«M  »a  1á«≤jôaE’G  äÉWÉHôdG  ΩóbCG  ô«à°ùæªdG  •É```HQ  qóY

 hCG  ,(IôZÉãªdG)  §«°ùÑdG  ¬```∏μ°ûH  ``  á£HGôªdG  •É°ûf  ¿CG  IOó©àe  ø```FGôbh  Ió```Y

 ``  áÑbGôª∏d  áÄ«¡àdG  IOÉ©e  hCG  Ió```©e  ¿ƒ°üM  »a  áeÉbE’G  å«M  Qƒ£àªdG  ¬```∏μ°ûH

.2ø«YCG  øH áªKôg  A»ée  ≥Ñ°S  ób

 QOÉ°üªdG  É¡«dƒJ  »```àdG  á¨dÉÑdG  á«ªgC’G  ≈dEG  hó```Ñj  Éª«a  §∏îdG  Gòg  iõ```©jh

 ôeCG  ƒgh  ,√ô«Z  ø```e  ôãcCG  áªKôg  •ÉHôd  ``  ¢SÉ```°SC’ÉH  á«μdÉe  »```gh  ``  á```«îjQÉàdG

 áaÓîdG  ±hô```X  ¿CG  kÉ«FóÑe  ô```còf  ¿CG  ó```«ØªdG  øªa  ,√ó```æY  ∞```bƒàdG  »```Yóà°ùj

 íª°ùJ  øμJ  ºd  ,É```¡°ùØf  á«≤jôaEG  ±hôXh  ,Üô```¨ªdG  OÓÑH  Üô©dG  QGô```≤à°SG  ô```KEG

:ø«æeGõàe ø«°ùLÉ¡H á«Hô©dG IQGOE’G ∫É¨à°T’ kGô¶f ;Iô«Ñc ™jQÉ°ûe »a ¥Ó£f’ÉH

 •.óæédG  Ö¨°Th  áHQÉ¨ªdG  äÉ°VÉØàfG  »a  πãªJ  ,»∏NGO

 •.3ôëÑdG  á¡L  øe  »£fõ«ÑdG  ô£îdG  ¬ª°ùL  ,»LQÉN

Djaiet (H) et Alii, Histoire de la Tunisie: le moyen Age, STD Tunis, p73.  ̀̀̀  1

:(∞«dCÉàdG  á«≤Ñ°SCG  Ö°ùM)  ´ƒ°VƒªdG  Gòg  ∫ƒM  ô¶fG ```  2

 √GQƒàcO  áMhôWCG  ,ø```jóMƒªdG  A»```ée  ≈dEG  íàØdG  ø```e  á°Sƒ°S  áæjóe  ï```jQÉJ  ,ìÉ```eôdG  OGô```e  ``

.Égó©H  Éeh  120 ¢U  ,(áfƒbôe)  1981  ¢ùfƒJ  ,ìƒÑ°T  º«gGôHG  .CG  :±Gô°TEG  âëJ

 ,Iôé¡∏d  ådÉãdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  ≈dEG  á«≤jôaEÉH  ø«£HGôªdG  ™ªàéeh  •ÉHôdG  ,§HGôªdG  ¢VÉjQ  ``

.59  ``  56  ¢U  ,1988  ¢ùfƒJ  ,ø°ùM  óªëe  :±Gô°TEG  âëJ  ,åëÑdG  »a  IAÉØc  ádÉ°SQ

.1999  ¢ùfƒJ  ,§«°SƒdG  ô°ü©dG  »a  á«≤jôaE’G  ájôëÑdG  äÉWÉHôdG  ,∫ƒ∏L  »LÉf  ``

 Djaiet (H),«La Wilaya d’Ifriqiya au II / IIIème Siècles: études institutionnelle», Studia ```  3

Islamica, Fase XXVI, p 116.
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 ø«jƒeC’G  I’ƒdG  ó¡Y  »a  Üô©dG  π¨à°SG  áÑ«°ü©dG  ±hô¶dG  √òg  πX  »ah

 …òdG  zá≤æj{  ô°üb  πãe  ,á£HGôª∏d  á«∏MÉ°ùdG  á«£fõ«ÑdG  ¿ƒ°üëdG  πbC’G  ≈```∏Y

 áaÓîdG  ΩÉ```«b  ™eh  .1Iô```é¡∏d  »fÉãdG  ¿ô```≤dG  »```a  ø```«£HGôªdÉH  kGô```eÉY  ¿Éc

 áaÓîdG  á°SÉ«°S  äQÉ```°Uh  ,á¡L  ø```e  »£fõ«ÑdG  ô£îdG  ∞```YÉ°†J  á```«°SÉÑ©dG

 »Hô¨dG  ìÉæé∏d  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh  ,É¡jójCG  âëJ  Ée  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈dEG  ±ó¡J

 »≤«≤ëdG  QÉW’G  ƒ```g  ¿PEG  ∂dP  .2™```°SƒàdG  ≈dEG  »©°ùdG  ø```e  ôãcCG  ádhódG  ø```e

 á«∏NGódG  ôWÉîªdG  AQód  Ω795/`g  179  áæ°S  á«≤jôaEG  ≈∏Y  kÉ«dGh  áªKôg  Ωhó≤d

 ±ô°TCG  …òdG  ƒg  ø«YCG  øHG  ¿CG  É```æfÉgPCG  øY  Ö«¨j  ¿CG  Ö```éj  ’h  ,á```«LQÉîdGh

 ΩÉ¶f AÉ¨dEG  »a á∏ãªàªdG  ó«°TôdG  ¿hQÉ¡d ájôμ°ù©dG  á°SÉ«°ùdG  ò«ØæJ  ≈∏Y ¬°ùØæH

 å«M ;Ω788/`g 171 áæ°S òæe ∂dPh ,Qƒ¨ãdG  áj’h AÉ°ûfEGh  ,»JGƒ°ûdGh ∞FGƒ°üdG

 πeÉμàªdG  ´hô```°ûªdG  Gòg  ¥É£f  »ah  ,3™```°Vƒe  ô«Z  »a  kÉfƒ°üM  á```ªKôg  ≈```æH

 ¿CG  πFÉ°ùdh  .¢ù```∏HGôW  Qƒ°S  º«eôJh  ô```«à°ùæªdG  •ÉHQ  AÉæH  ∫õ```æàj  »```dƒª°ûdGh

 ´hô°ûe  ¥É£f  »a  §≤a  ø```«ª∏ r©e  ≈∏Y  áªKôg  äGRÉéfEG  ô```°üà≤J  ∞«c  :∫CÉ```°ùj

?áaÓîdG  ádhO  äÉ«fÉμeEG  ºéëH

 ≥«à©dG  çGô```àdG  á«ªgCG  QÉ```ÑàY’G  ø«©H  ò```NC’G  ≈dEG  kGOó```ée  ∂```dP  É```æ∏«ëj

 áªZÉæàe  I’ƒ```dG  Qƒ°üY  »a  á```Kóëe  iôNCG  áμÑ°T  Oƒ```Lhh  ,äÉ```æ«°üëàdG  ø```e

 ∑QGóJ  áHÉãªH  ô«à°ùæªdG  ô°üb  ¢ù```«°SCÉJ  ¿Éμa  ,á«°SÉÑ©dG  ´ÉaódG  äÉÑ∏£àe  ™```e

 ≈∏Y  ó°TGQ  øH ∫ƒ∏¡ÑdG  êÉëdG  ô°ùØj  É```eh  ,»YÉaódG  RÉ¡édG  »a  Iô«£N  Iô```¨K

 ™eõªdG  äÓNóàdG  óchCG  »a  á«≤jôaE’G  ÖîædG  äô«°ûà°SG  ø«M  ô«à°ùæªdG  ™bƒe

 IOÉ«°ùdG  áª°UÉY  ¿Ghô«≤∏d  kGô°TÉÑe  kÓNóe πãªJ  ô«à°ùæªdG  ¿CG  á°UÉN ,ÉgDhGôLEG

.120  ¢U  Ω  ¿  ,..á°Sƒ°S  áæjóe  ïjQÉJ  ,ìÉeôdG  OGôe ```  1

 á∏éªdG  ,zá```«Ñ«∏°üdG  Ühô```ëdG  ≈dEG  §°SƒàªdG  ô```ëÑdG  ¢Vƒ```M  »a  ¿ƒ```ª∏°ùªdG{  ¢ù```fDƒe  ø```«°ùM ```  2

.4 ¢U  ,1OóY  ,4  ó∏ée  ,ájô°üªdG  á«îjQÉàdG

.234 ¢U  ,8 ê  ,∑ƒ∏ªdGh  π°SôdG  ïjQÉJ  ,…ôÑ£dG ```  3
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 »àdG  á°SGó≤dG  á```dÉg  ∑Qóf  »μd  ``  kÉ°†jCG  ∞«°†f  ¿CG  É```æ«∏Y  .á```«≤jôaEÉH  á```«Hô©dG

 ’  á£HGôªdG  •É°ûf  ¿CG  ``  ¬«a  á```£HGôªdG  »a  áÑZôªdGh  ô«à°ùæªdG  ≈∏Y  â```¨Ñ°SCG

 ∞©°†d  kÉjóée  kÉ```WÉ°ûf  ``  »fÉãdG  ¿ô≤dG  πbÓb  Qó```°üe  ``  »Hô©dG  ó```æé∏d  π```ãªj

 ô°UÉæ©dG  ƒ```g  π```jóÑdG  ¿Éc  ∂```dòdh  ;º```æ¨ªdG  »```dÉàdÉHh  ,ΩGó```°üdG  ä’É```ªàMG

 åjOÉMC’G  ∂```dP  »a  ÉªH  πFÉ°SƒdG  ∞```∏àîªH  É```¡©«é°ûJ  ™bh  »```àdGh  á```Yƒ£àªdG

.1áYƒ°VƒªdG

 áÑ°ùædÉH  π``` qãe  Ω796/  `g180  á```æ°S  •ÉHôdG  ¢ù```«°SCÉJ  ¿CG  :∫ƒ```≤dG  á```°UÓNh

 §ÑJôe  ø«°üM  π≤©e  ≈dEG  kÉ«Ñ°ùf  ±ƒ°ûμe  ô¨K  ø```e  kÉjôgƒL  k’É≤àfG  ô```«à°ùæª∏d

 ΩóbCG  ô«à°ùæªdG  •ÉHQ  ¿ƒ```μj  §≤a  ¥É£ædG  Gòg  »ah  ,É¡°ùØf  á```aÓîdG  IOGQEÉ```H

 »æcÉ°S  á©«ÑW  »a  …QòL  ∫ƒëJ  á£≤f  AÉ°ûfE’G  Gòg  πãªj  Éªc  ,á«≤jôaEG  á£HQCG

 Éªgh  ,¿ÉμªdG  á«°Sóbh  ´ƒ```£àdG  »JôμØH  kÉ£ÑJôe  ºgóaGƒJ  QÉ°U  …òdG  ™```bƒªdG

.á≤MÓdG  πMGôªdG  »a  ô«à°ùæªdG  Qƒ£J  ¿Gô°ùØJ  ¿Éà°ù«FQ  ¿Éàª°S

á£HQC’G  ™ªée  ≈dEG  •ÉHôdG  øe  (2

 AÉ°†a  ƒg  å«M  øe  ``  áæjóe  ¬JGP  óM  »a  •É```HôdG  qó nY  øY  ô¶ædG  ™```£≤H

 kÉYhô°ûe  πãªj  ó```b  Éªe  ,áØ∏àîe  äÉ```æ«Y  øe  Qóëæj  kÉ©ªàée  º```°†j  …QÉ```ª©e

 §Ñ°†dÉH  øμªj  ≈àe  :∫AÉ°ùàf  ÉæfEÉa  ``  á«Hô©dG  áæjóªdG  Ωƒ¡Øe  ™«°Sƒàd  kÓ```≤à°ùe

 ,áaQÉ©àªdG  á«μ«°SÓμdG  í```eÓªdÉH  zô«à°ùæªdG{  ô```°üe  hCG  áæjóe  øY  å```jóëdG

 Ωƒª©∏d  áYƒ°Vƒe  »g  å«M  øe  á«YÉªàL’G  É¡Whô°T  ¿hó```∏N  øHG  ™°Vh  »```àdGh

 ’  »àdG  QÉ°üeC’G{  :É```¡JGQhô°V  É¡°ùØæH  ôaƒJ  É¡fEG  å«M  ø```eh  ,2¢Uƒ```°üî∏d  ’

 á«ªgCG  øY  ¥Gƒ°SC’G  ôÑ©Jh  ,3  z..QÉ°üeC’G  øe  ó©J  ’  É¡JGQhô°†H  É¡dÉªYCG  »aƒJ

.5 ¢U  Ω  ¿  ...äÉ≤ÑW  ,Üô©dG  ƒHCG ```  1

.677  ,609 ¢U  ,1979  ähô«H  ,»fÉæÑ∏dG  ÜÉàμdG  QGO  ,™HGôdG  ÜÉÑdG  ,áeó≤ªdG  ,¿hó∏N  øHG ```  2

.Qó°üªdG  ¢ùØf   ```  3
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 QÉ°üeC’G  π°VÉØJ  ¿CG{  »a  kÓ```eÉc  kÓ°üa  ¿hó∏N  øHG  ¢ü°üN  å«M  ;á```æjóªdG

 É¡fGôªY  π°VÉØJ  »a  ƒg  É```ªfEG  ¥Gƒ°SC’G  ¥ÉØfh  É¡∏gC’  ¬aôdG  Iôãc  »```a  ¿ó```ªdGh

 AÉ°†a  A»°T  πc  πÑb  á«Hô©dG  áæjóªdÉa  ¢SÉ°SC’G  Gòg  ≈∏Yh  ,1zá∏≤dGh  IôãμdG  »a

 ,Ihôã∏d  ¿ƒ```éàæe  ,äÉWÉ°ûædGh  ∞```FÉXƒdG  hOó©àe  ¬```fÉμ°S  ,ô≤à°ùe  »```YÉªàLG

 .…QÉéàdG  ∫OÉÑàdG  ô```ÑY  …OÉ°üàb’G  º¡£«ëe  êÉàfEG  ¢†```FGƒa  »a  ¿ƒ```aô°üàeh

 ¿ƒ∏eÉ©àj  ¥Gƒ°SCGh  ,äÓFÉ©dG  Ö```Yƒà°ùJ  ∫RÉæe  OƒLh  »a  kÉjQÉª©e  º°ùéàj  É```ªe

 ájƒg  øY  ôÑ©j  ™eÉLh  ,Ée  á£∏°ùd  õeôJh  ôWÉîªdG  º¡æY  ™aóJ  äBÉ°ûæeh  ,É¡«a

 ô«à°ùæªdG  »a  •hô```°ûdG  √òg  øe  ∫ƒ≤©ªdG  ≈fOC’G  óëdG  ≥```≤ëJ  ≈àªa  ,Ió```FÉ°S

?∂dP  ≥≤ëJ  ∞«c  ºgC’Gh  ,áæjóªc  É¡æY  çóëàæd

 É¡eóbCG  ,áHQÉ°†àeh  á```Yƒæàe  ¢Uƒ°üîdG  Gòg  »```a  ôaƒàJ  »àdG  äGô```°TDƒªdG

 §°SGhCG  »£HGôe  øe)  ó```Ñ©àªdG  Ωôμªd  ¬àªLôJ  óæY  ¬«a  ∫ƒ≤j  »```μdÉª∏d  ¢ü```f

.(`g 256 ä  ¿ƒæë°S  øH óªëªd  ô°UÉ©eh  Iôé¡∏d  ådÉãdG  ¿ô≤dG

 º¡HÉ°UCG  óbh  ô«à°ùæªdG  ≈```dEG  Iôe  GƒJCG  ΩhôdG  ¿CG  ô```«à°ùæªdG  ñƒ«°T  ô```cPh{

 ≈≤°ùà°SÉa  ,AÉªdG  òNCG  ºgƒ©æeh  ºgƒ≤°ùj  º∏a  AÉªdG  Gƒ≤°ùà°SÉa  ó```jó°T  ¢û£Y

 AÉªdG  É¡H  Gƒ≤∏Jh  ´É```£fC’G  GƒÑ°üæa  ,Ghô£eCÉa  GƒYOh  ºgQƒ©°T  Gƒ```∏Ñ°SCGh  Ωhô```dG

 ób  ,º¡d  º∏Y  ’  ∫É¡L  Ωƒb  ÉægÉg  :¬```HÉë°UC’  Ωôμe  ∫Éb  .GhhQ  ≈àM  Gƒ```Hô°ûa

 ñƒ«°T  ™ªàLGh  :GƒdÉb  .≥M ≈∏Y A’Dƒg  ¿CG  ¿ƒæ¶jh  ,A»°T  Gòg øe º¡Hƒ∏b  πNGO

 π°SQCÉa  ,AÉYódG  »a  Ghó¡àLGh  ø«à©cQ  Gƒ∏°Uh  Ωôμe  ≈dEG  º¡àYÉªéH  ô```«à°ùæªdG

 ÅWÉ°T  ≈∏Y  º¡àeQh  º```¡ÑcGôe  äô°ùμa  ôëÑdG  πNGO  øe  kÉ```ëjQ  ¬```fÉëÑ°S  ˆG

 øe  π°üM  Ée  ™«ªL  Gƒ©ªLh  ºgƒªæZh  ¿ƒ```ª∏°ùªdG  º¡«dEG  êôîa  :∫Éb  ,ô```ëÑdG

.2zô«ÑμdG  ô°ü≤dG  ¢†HQ  ¬H  GƒæHh  ,∂dP

.677  ,609 ¢U  ,1979  ähô«H  ,»fÉæÑ∏dG  ÜÉàμdG  QGO  ,™HGôdG  ÜÉÑdG  ,áeó≤ªdG  ,¿hó∏N  øHG ```  1

.421 ¢U  ,1 ê  ,...¢SƒØædG  ¢VÉjQ  ,»μdÉªdG ```  2
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 ådÉãdG  ¿ô≤dG  §°SGhCG  òæe kÉ°†HQ  âaôY ô«à°ùæªdG  ¿CÉH  ¢üædG  ôgÉX »Mƒj

 ájQƒ£°SC’G  á©«Ñ£dG  ≈dEG  ``  AÉëjE’G  Gòg  πÑ≤J  πÑb  ``  ¬Ñæf  ¿CG  ÉæJƒØj  ’h  ,Iôé¡∏d

 ≈∏Y  Éæ∏ªëj  A»°T  Óa  ¢†HôdG  IQÉÑ©d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,¢üædG  »a  IOQGƒdG  á°ü≤∏d

 »a  á©°SƒàH  ≥∏©àªdGh  , kÓãe  »```°üØëdG  ô°ü©dG  »a  OÉ°S  …òdG  ≈æ©ªdÉH  É```¡ª¡a

 ≈dEG  øμj  ºd  •ÉHôdG  ¿C’  k’hCG  ,(Iô```°TÉÑe  á«MÉ°V)  ójóL  »M  á```eÉbEÉH  á```æjóe

 Éª¡e ``  ÖcGôe  ™```°†H  ÜÉ°ûNCG  ¿ƒ```μJ  ¿CG  kÉ«fÉK  ó©Ñà°ùfh  ,á```æjóe  ø```«ëdG  Gò```g

 hCG  á©°SƒJ  iƒ°S  ¢ù«d  Éæg  ¢†```HôdÉa  ,»æμ°S  »M  AÉæÑd  á«aÉc  ``  É```¡à«ªgCG  â```fÉc

 á«æHC’G  á¨∏dG  »a  ¢†HôdG  »fÉ©e  øªa  ,•ÉHôdG  ô°üb  ƒg  …QÉª©e  π°UC’  áaÉ°VEG

 ócDƒJ  »àdG  øjõ«d  PÉà°SC’G  á°SGQóH  »≤à∏f  Éægh  ,1´Ó≤dG  âëJ  hCG  ¿óªdG  êQÉ```N

 â∏≤àfG  å«M  á```eÉg  ;á©°SƒJ  Iô```é¡∏d  ådÉãdG  ¿ô≤dG  ∫Ó```N  ó```¡°T  •É```HôdG  ¿CG

 êÉàæà°S’G  Gòg  ºYój  Éeh  2™Hôe  ôàe  2300  ≈dEG  ™Hôe  ôàe  1300  øe  ¬àMÉ°ùe

 ``  kGójóëJ  `g 245  áæ°S  »ah  ``  å```dÉãdG  ¿ô≤dG  §°SGhCG  »a  â```°Vô©J  á```«≤jôaEG  ¿CG

 ób  á≤«ªY  äÉMÓ°UEG  kÓ©a  ÖLƒà°ùj  Éªe  3É¡fƒ°üëH  ô°VCG  ∞```«æY  ∫GõdR  ≈```dEG

.¢üædG  Égó°üb  »àdG  »g  ¿ƒμJ

 ,ô«à°ùæªdG  πbƒM  ø```HG  QGR  (…OÓ«e  ô°TÉ©dG)  Iô```é¡∏d  ™HGôdG  ¿ô≤dG  »```a

 π°UGƒJ  ≈∏Y  kGócDƒe  ,¬aÉbhCG  á«ªgCGh  ,É```¡WÉHQ  áª¶Y  iƒ°S  ¬gÉÑàfG  ´ôà°ùJ  º```dh

 ÜÉ«Z  ócDƒj  É```ªe  ,á°ù«ØædG  á```ª©WC’G  º¡©e  ø«ÑdÉL  kÉ```jQhO  ø```«£HGôªdG  Ωhó```b

 ºd  ¿EÉa  ,√ÓYCG  OóëªdG  ≈æ©ªdÉH  …ô°†M  •É°ûf  ÜÉ«Z  »dÉàdÉHh  ,¥ƒ°ùdG  ô°üæY

?¿PEG  âfÉc  GPÉªa  áæjóe Iôé¡∏d  ™HGôdG  ¿ô≤dG  §°SGhCG  ájÉZ  ≈dEG  ô«à°ùæªdG  øμJ

 ±ôY  …òdG  á```£HGôªdG  •É°ûæH  ≈```dhCG  á```LQóH  â```£ÑJQG  ô```«à°ùæªdG  ¿CG  hó```Ñj

.¢†HQ  IOÉe  ,Üô©dG  ¿É°ùd  ,»≤jôaE’G  Qƒ¶æe  øHG ```  1

LEZINE (A) le Ribat de sousse…op cit p 41.  ̀̀̀  2

.287 ¢U  ,5 ê  ,ïjQÉàdG  »a  πeÉμdG  ,ô«KC’G  øHG ```  3
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 ô«Z  áYƒæàeh  IójóY  ÜÉÑ°SC’  ;Iôé¡∏d  ådÉãdG  ¿ô≤dG  »a  ô«¶ædG  ™£≤æe  kGQÉgORG

 π≤j  ’  Ée  ådÉãdG  ¿ô≤dG  »```a  º°†J  ô«à°ùæªdG  âëÑ°UCG  å«M  ;á```jôμ°ù©dG  π```eGƒ©dG

 º«bCG  …òdG ô°ü≤dGh ,ójhO ô°übh ,ô«ÑμdG ô°ü≤dG :»g IQhÉéàe á£HQCG  á°ùªN øY

 áæ°S  πÑb  äGòdG  ºFÉb  ¿Éc  …ò```dG  ó©L  øHG  ô°übh  ,Ió«°ùdG  ô°üb  ¬```°VÉ≤fCG  ≈```∏Y

 ™ªée  ¬«∏Y  ≥∏£f  ¿ƒ°üë∏d  ô«Ñc  ™ªéJ  AGREG  ¿PEG  øëf  .¢üfÉ≤°S  ô°übh  ,`g  256

 øe á«≤jôaEG  ¢Tô©d º¡FÉ≤JQG óæY ø««ªWÉØdG â©æe Iô«Ñc á°SGó≤H ™àªàj ,á£HQC’G

 ,á«≤jôaEG  ¿ƒ°üM  ôFÉ°ùH  â∏©a  Éª∏ãe  ¬«∏Y  ô°SÉéàdG

 ,ÉgOÉÑYh  É¡àë∏°SCG  øe  â∏Nh  ,É¡aÉbhCG  â©£b  »```àdG

 øe  kGójõe  øq«∏dG  »ªWÉØdG  ∞```bƒªdG  Gòg  ÖÑ°S  óbh

 πgCG  ´ƒªL  ¬H  âªàMG  å«M  ;á£HQC’G  ™ªéªd  Qƒ£àdG

 IójóédG  áª°UÉ©dÉH  •ÉÑJQG  ájGóH  ÖÑ°S  Éªc  ,á sæ°ùdG

.¿Ghô«≤dG  ™e  á©«£b  ÉªfhO

 áæjóªdG  ¿hO  QOÉ``fh  »``°Uƒ°üN  …ô«ª©J  πμ``°T  :á£HQC’G  ™ªée  -I II
káfÉμe  É¡æe  ≈∏YCGh  kÉªéM

 áª«b  áJhÉØàªdG  äÉ```°SGQódG  äÉÄe  º```ZQ  ``  á«eÓ°SE’G  ¿ó```ªdÉH  É```æàaô©e  ¿EG

 º°UGƒ©dG  â```dhÉæJ  äÉ°SGQódG  º```¶©e  ¿CG  ∂```dP  ;IOhó```ëe  âdGR  É```e  ``  kÉ```ªéMh

 á«£ªf  Qƒ°U  ÉæfÉgPCG  »a  âî°SôJ  å«ëH  ,º«dÉbC’G  »a  IOÉ«°ùdG  õcGôeh  iôÑμdG

 ìPÉªf  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJh  ,É¡à©LGôe  ø```e  óH ’  ,á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  á```æjóª∏d

 »àdG  á«£ªædG  IQƒ```°ü∏d  Ö«éà°ùJ  ’  »```àdG  ∂∏J  É```ª«°S  ,ô°VGƒëdG  ø```e  á```«aÉ°VEG

 hCG  IQÉeE’G  QGOh  ™eÉédG  óé°ùªdG  É¡dõàîj  á£∏°S  AÉ°†Øc  á```æjóªdG  É¡«a  iAGô```àJ

 AÉ«MC’G  ¬Ø∏N  øeh  ,¥Gƒ°SC’G  ΩGõM  ¬£«ëj  …ò```dG  õcôªdG  »a  É¡eÉ≤e  Ωƒ≤j  É```e

 hóÑJh  .á«ØFÉW  hCG  á«bôY  hCG  á«∏Ñb  âfÉc  AGƒ°S  É¡æ«©H  á«YÉªàLG  kÓàc  ¢ùμ©J  »àdG

 ≈dEG  ¢UÉîdG  ≈dEG  ΩÉ©dG  øe  kGôªà°ùe  kÉLQóJ  áLQóàe  áæjóªdG  IQƒ°üdG  √òg  ≥```ah

 ô«à°ùæªdG  ¿CG  hóÑj
 ≈dhCG  áLQóH  â£ÑJQG
 …òdG  á£HGôªdG  •É°ûæH
 ™£≤æe  kGQÉgORG  ±ôY
 ¿ô≤dG  »a  ô«¶ædG
Iôé¡∏d  ådÉãdG
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 hCG  ôHÉ≤ªdG  »a  ÉeEG  , kÓãªe  √Qƒ°†M  ΩÉ©dG  AÉ°†ØdG  ó«©à°ùj  å«M  ;QGƒ°SC’G  OhóM

 ¢ùeÉîdG  / Iôé¡∏d  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉZ ≈dEGh  ô«à°ùæªdG  øμd ;1Éª¡«∏c hCG  ¢VÉHQC’G

.á°Uƒ°üîe  á«fGôªY  äGõ«ªe  πªëJh  ,zIóYÉ≤dG{  √òg  øY  ò°ûJ  OÓ«ª∏d  ô°ûY

¢UÉîdG  AÉ°†ØdG  ≈∏Y  ΩÉ©dG  AÉ°†ØdG  Iô£«°S  (1

 ±ô©f  Éææμd  ;kGQÉ```àμg  28  kÉ```«dÉM  IQƒ°ùªdG  á```æjóª∏d  OGóàeG  ≈```°übCG  ≠```∏Ñj

 §«°SƒdG  ô°ü©dG  ájÉ¡f  »a  RhÉéàJ  º```d  áæjóªdG  ¿CG  `` ¿É«Y  Oƒ¡°T  ∫ÓN  ø```e ``

 ô°ü©dG  ≈dEG  áHƒ°ùæªdG  ºdÉ©ªdG  óæY  ÉæØbƒJ  Ée  GPEGh  ,áMÉ°ùªdG  øe  äGQÉàμg  8

 ¢ùªîdG  hCG  ™HQC’G  OhóM  »a  »g  ™ªéªdG  Gò```g  áMÉ°ùe  ¿EÉa  Ωó≤àªdG  §```«°SƒdG

 »a  óéfh  ,áæjóªdG  ≈dEG  É¡æe  áªî°†dG  á©∏≤dG  ≈dEG  ÜôbCG  »g  å«ëH  ,äGQÉàμg

 áæjóe  Éª«°S  OÉ```©HC’G  √òg  ¬Ñ°ûj  Ée  •É```HQ  õcGôe  kÉ°†jCG  âfÉc  á```«≤jôaEG  ¿ó```e

 ΩóbC’G  É¡ª°ùb  ±hô©ªdG  äQõæH  áæjóeh  ,ó∏ÑdÉH  áahô©ªdG  IQƒ°ùªdG  äÉeÉªëdG

 ô°üb  hCG  ô«ÑμdG  ô°ü≤dG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ``  óéf  AÉ°†ØdG  Gòg  πNGO  ,2áÑ«°ü≤dÉH

 ,º«gGôHEG  ø```H ójhO  ô°üb  ``  QOÉ```°üªdG  äÉ```«£©e  ¬dƒM  õcôàJ  …ò```dG  á```ªKôg

 Éªc  ,IOÉÑ©dG  ≈dEG  ™£≤fG  »Ñ∏ZCG  ô```«eCG  πÑb  øe  …ô«N  πª©c  ¢ù°SCG  •ÉHQ  ƒ```gh

 õ©ªdG  áªY  ∫Óe  ΩCG  Ió«°ùdG  ≈dEG  áÑ°ùf  ,Ió«°ùdG  ô°üb  ≈Yój  ôNBG  kÉWÉHQ  óéf

.Ω 1022/`g  413  áæ°S  IÉaƒàªdG  »LÉ¡æ°üdG  ˆG øjód

 ô°TÉ©dG  /  Iôé¡∏d  ™HGôdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  ≈dEG  ó«cCÉJ  πμH  ô°ü≤dG  Gòg  Oƒ©jh

 ô«à°ùæªdG  Iô```jõL  »a  ó©édG  ø```HG  ô°üb  QGƒ°SC’G  êQÉ```N  óéf  É```ªc  ,…OÓ```«e

.3áYƒªéªdG  √òg  øY  kÓ≤à°ùe  ¿ƒμj  ób  …òdG  ¢üfÉ≤°S  ô°übh

 Sayadi (M S) Monastir Essai d’histoire sociale du XIX eme Siècle, Tunis, 1979 p  96 - 98.  ̀̀̀  1

.Bouita (H) les monuments islamiques, Tunis. 1992  :á°UÉN  :ô¶fG ```  2

:ô¶æj  π«°UÉØàdG  ójõªd ```  3

.139  ``  138¢U  ,Ω  ¿  ....ø«£HGôªdG  ™ªàéeh  •ÉHôdG  ,§HGôªdG  ¢VÉjQ  ``

.108  ``  98  ¢U  ,Ω  ¿  ....á«≤jôaE’G  ájôëÑdG  äÉWÉHôdG  ,∫ƒ∏L  »LÉf  ``
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 â∏J  »àdG  ≈dhC’G  á```KÓãdG  ¿hô≤dG  ∫ÓN  â```aôY  ób  ô```«à°ùæªdG  ¿CG  ó```«cC’G

 óæY  ¢UÉN  πμ°ûH  √Gó°U  óéf  ,kÉXƒë∏e  kÉjQÉª©e  kGQƒ£J  ô«ÑμdG  ô°ü≤dG  ¢ù«°SCÉJ

 ôéëdGh  äƒ«ÑdG  ô«à°ùæªdÉHh{  :∫ƒ≤j  …òdG  (Ω1085/`g 487)  …ôμÑdG  ó«ÑY  »```HCG

 ,πª©dG  ø≤àe  AÉæÑdG  »```dÉY  ø°üM  ƒgh  ,AÉªdG  πLGƒeh  á«°SQÉØdG  ø```«MGƒ£dGh

 øH óªëe  ∫É```bh  ...π°VÉa  ï«°T  ø```e  ƒ∏îj  ’  óé°ùe  ¬```æe  á```«fÉãdG  á```≤Ñ£dÉHh

 ¿ÉK  ø°üM  ¢†HôdG  »```ah  ,™°SGh  ¢†HQ  o¬```o∏ pNGO  ,∫ÉY  ô«Ñc  ô°üb  ƒ```g  :∞```°Sƒj

 ¬«a  í«°ùa  øë°U  ¬æe  á∏Ñ≤dG  øeh  ,á«dÉ©dG  ÜÉÑ≤dGh  óLÉ°ùªdGh  øcÉ°ùªdG  ô«ãc

.1zäÉ£HGôªdG  AÉ°ùædG  É¡dƒM  ∫õæJ  áæ≤àe  á«dÉY  ÜÉÑb

 …ôμÑdG  ÉªgÉ≤à°SG  ,ó```MGh  º∏©ªd  ø```«Ø∏àîe  ø«Ø°Uh  ≈∏Y  ¢ü```ædG  …ƒ```àëj

 ådÉãdG  ¿ô≤dG  •É```HôH  ∫hC’G  ≥∏©àj  ø```«æeGõàe  ô«Z  ø```jQó°üe  øe  ∂```°T  ¿hO

 øe  ƒgh)  »fGhô«≤dG  ∞°Sƒj  øH óªëe  øY  »fÉãdG  òNCGh  ,áªKôg  ó«©H  Iôé¡∏d

 πbC’G ≈∏Y ™HGôdG ¿ô≤dG •ÉHQ øY çóëàjh ,(Iôé¡∏d ™HGôdG ¿ô≤dG äÉ«°üî°T

 …Qhô°†dG  øe  hóÑj  »àdG  äÉ¶MÓªdGh  ,Iô«Ñc  äÓjó©J  ¬«∏Y  â```∏NOCG  ¿CG  ó©H

:»∏j  Éª«a  ¢üî∏àJ  ¢üædG  ∫ƒM  É¡ªjó≤J

 • ™HÉ£dG  …ôμ°ùY  kGóMGh  kÉª∏©e  ô«à°ùæªdG  uóY  ≈∏Y  ¿ÉJô≤ØdG  ≥ØàJ  :k’hCG

(...ô«Ñc  ô°üb  ...AÉæÑdG  »dÉY  ø°üM)

 • ô«à°ùæªdG  ¿Éμ°S  ø«H  ™eÉédG  OƒLh  ≈∏Y  kÉ°†jCG  ¿ÉJô≤ØdG  ≥ØàJ  :kÉ```«fÉK

 á«YÉªàL’G  äÉ```WÉÑJQ’G  ø```Y  ∫Gõ©f’Gh  IOÉ```Ñ©dGh  ìÓ```°üdG  ´ƒ```«°Th

.áaƒdCÉªdG

 • á«°SQÉØdG  ø«MGƒ£dGh  ô né oëdGh  äƒ«ÑdG  ¿CG  º```¡°†©H  Qƒ°üàj  ób  :kÉ```ãdÉK

:™e  ¢VQÉ©àj  OhOôe  Qƒ°üJ  ƒgh  ,»æμ°S  »M  ôFÉªY  πãªJ

 á«Hô©dG  QGódG  ,…ô«a  …QófGh  øaƒ«d  ¿Éa  ¿ÉjQOCG  .íJ  ,∂dÉªªdGh  ∂dÉ°ùªdG  ,(ó«ÑY  ƒHCG)  …ôμÑdG ```  1

.692 ¢U  ,2  ê  ,1993  ¢ùfƒJ  ,áªμëdG  â«H  /ÜÉàμ∏d
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 áYƒªée  ƒg  »```ëdG  ¿C’  ;πgC’G  ø```Y  ø```«©£≤æªdG  ¿Éμ```°ùdG  á```©«ÑW   ``  CG

.kGOGôaCG  ¢ù«dh  á«YÉªàLG  äGóMh

 »àdGh  ,™HGôdG  ¿ô```≤∏d  Oƒ©J  »àdG  á```«îjQÉàdG  äGô°TDƒªdG  ¢†```©H  ™```e  ``  Ü

 ¢üØëdG  ƒHCG  §HGôªdG  ¿Éc  ó≤a  ,á«∏FÉY  á«YÉªàLG  IÉ«M  ÜÉ«Z  ócDƒJ

 .á°Sƒ°ùH  ¬```àLhRh  ô«à°ùæªdÉH  ø```£≤j  »aó°üdG  ˆG ó```ÑY  ø```H ôªY

 øcÉ°ùe  iƒ```°S  â°ù«d  É¡«dEG  QÉ```°ûªdG  ô``` né oëdGh  äƒ«ÑdG  ¿EÉ```a  ¬```«∏Yh

 á«ªgCÉHh  •ÉHôdG  ±ÉbhCG  á«ªgCÉH  §ÑJôàa  ø«MGƒ£dG  ÉeCG  ,ø«£HGôªdG

.ø«£HGôª∏d  ¢ù«FQ  AGò¨c  ÜƒÑëdG

 • »a  ¿B’G  √ógÉ°ûf  É```ªH  kÓ©a  ¢üædG  øe  á«fÉãdG  Iô```≤ØdG  ≥```∏©àJ  :kÉ```©HGQ

 ø«≤HÉ£dG  iƒà°ùªH  ™```HGôdG  ¿ô≤∏d  Oƒ©J  äÉaÉ°VEG  ø```e  »∏Ñ≤dG  ´É```£≤dG

 ô«Ñc º∏©e ¬fCÉc É¡ÑÑ°ùH •ÉHôdG ô°üb hóÑj å«M ;πbC’G ≈∏Y ø««∏Ø°ùdG

 Iô£«°S  ÖÑ°ùH  âªJ  äÉaÉ°VE’Gh  ,ô°UÉæ©dG  Oó©àe  ô```NBG  º∏©e  ¬∏NGóH

 äÉMÓ°UEG  RÉ```éfEG  ≈dEG  ø```jQƒ°ù«ªdG  ¢†©H  ™```aóJ  »àdG  ´ƒ```£àdG  á```Yõf

.ô«Z  ’  ájô«N  ∫ÉªYCÉc  ¬°ùØf  ø°üëdG  πNGO  äÉaÉ°VEG  hCG  äÉ©°SƒJh

 óLÉ°ùe  ø```Y  á∏≤à°ùªdG  óLÉ°ùªdG  AÉ```°†ØdG  Gò```¡H  Oó©J  iô```NCG  á¡L  ø```e

 øeR  ≈dEG  áÑ£îdG  ¬```«a  kÉYƒæªe  ¿Éc  …òdG  ≥```«à©dG  óé°ùªdG  É```¡ªgCGh  ,ô```°ü≤dG

 ¿ô≤dG  øe  »fÉãdG  ∞°üædG  ∫Ó```N  áª¡e  á©°SƒJ  ó¡°T  …òdGh  ,¿ƒ```æë°S  ΩÉ```eE’G

 ¬d  QhÉéªdG  QÉ```°üfC’G  óé°ùe  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,OÓ```«ª∏d  ô°TÉ©dG/  Iô```é¡∏d  ™```HGôdG

 ,OÓ«ª∏d  ™HGôdGh  å```dÉãdG  ¿ô≤dG  ø«H  É```e  ≈dEG  Oƒ©j  …òdGh  ,á```∏Ñ≤dG  á«MÉf  ø```e

 ô°ü©dG  ≈dEG  kÉ°†jCG  ¿GOƒ©j  ørjò∏dG  õ©ªdGh  áHƒàdG  …óé°ùªH  áªFÉ≤dG  √òg  πªàμJh

.1…ôjõdG

:ô¶æj  ô«à°ùæªdG  óLÉ°ùe  ∫ƒM ```  1

 Ωƒ∏©dG  á«∏c  ,åëÑdG  »a  ≥ª©àdG  ádÉ°SQ  ,ô«à°ùæªdG  áæjóªH  á«æjódG  ºdÉ©ªdG  ,»dÓ¡dG  ±ÉØY  ``

.1999  ¢ùfƒJ  ,¢ùfƒàH  á«YÉªàL’Gh  á«fÉ°ùfE’G
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 »fÉãdG  ∞°üædG)  ájôjõdG  Iô```àØdG  ∫ÓN  âaôY  ô«à°ùæªdG  ¿CG  í```°VGƒdG  ø```e

 `` ô°TÉ©dG  ¿ô≤dG  ,Iôé¡∏d  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  øe  ∫hC’G  ∞°üædG  ``  ™HGôdG  ¿ô≤dG  øe

 áLQÉN  É¡dÉîJ  ’  ,á¨dÉH  á```jÉæYh  kÉjQÉª©e  kGQƒ£J  (OÓ«ª∏d  ô```°ûY  »fÉãdG  ¿ô```≤dG

 º°SÉH  ºμëJ  âfÉc  ¿CG  ó©H  á sæ t°ùdG  πgC’  áªcÉëdG  Iô°SC’G  √òg  QÉ°üàfG  QÉWEG  øY

 ,äÉ«∏°üªdGh  óLÉ°ùªdG  √òg OƒLh ≈æ©e øY ∫AÉ°ùàf  ¿CG  Éædh  ,á«ªWÉØdG  áaÓîdG

?äGQÉM  hCG  AÉ«MCG  OƒLh  Éæjód  âÑãj  ¿CG  ¿hO  AÉ«MC’G  óLÉ°ùe  ¬Ñ°ûJ  »àdGh

 º¡æe  º°ùb  ¿Éc  PEG  ,º```¡°ùØfCG  ø```«£HGôªdG  á©«ÑW  »```a  ø```ªμj  ÜGƒ```édG  ¿EG

 πbC’G  ≈∏Y  AGQƒ°TÉY  »```ah  ¿É°†eQ  ô¡°T  »a  ™ªéªdG  ≈```∏Y  ¿ƒªMOõj  ø```«ª°Sƒe

 ¿ƒ°üëdG ¿ƒ∏Nój ’ øjòdG QGhõdG A’Dƒ¡d óH ’h ,¢ùeÉîdGh ™HGôdG ø«fô≤dG ∫ÓN

 äGAÉ°†a  øe  íÑ°üdG  ó©H  É¡ëàa  áYÉ°S  ≈dEG  Üô¨ªdG  óæY  É¡HGƒHCG  ≥∏Z  áYÉ°S  øe

 óLÉ°ùªdG  ¿óe  Oó```©J  ¿EÉa  iôNCG  á¡L  øe  ,äÉ```WÉHôdG  óLÉ°ùe  êQÉ```N  IOÉ```Ñ©∏d

.ájó¡ªdGh  ¿Ghô«≤dG  AÉ¡Lh  πÑb  øe  ájô«îdG  ∫ÉªYC’G  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’ÉH  ô s°ùØj

 ¿Éc  å«M  ,äGƒeC’G  áæjóªd  kGó```jGõàe  kÉªî°†J  iôNCG  á¡L  øe  ß```MÓf

 ™ÑJG  óbh  ,•ÉHôdG  QGƒ°SCG  πNGO  º```¡æaGóe  PÉîJG  ≈∏Y  ¿hô°üj  ¿ƒ```£HGôªdG

 ógGƒ°T  øe  Éæ∏°Uh  Éª«a  πeCÉàªdGh  ,≈ëæªdG  Gòg  ¿ƒ«LÉ¡æ°üdGh  ¿ƒ«ªWÉØdG

 »a  øeõdG  Qhô```e  ™e  kÉLQóJ  ß```MÓj  ô«à°ùæªdÉH  á```jôëÑdG  Iô```Ñ≤ªdG  Qƒ```Ñb

 ≈àM  ΩGƒ©dG  ≈dEG  á«bGôdG  äÉ```ÄØdG  øe  »æaóªdG  »YÉªàL’G  AÉªàf’G  á```©«ÑW

.1πMÉ°ùdG  πgCG  ΩƒªY  ÉªHôdh  ájó¡ªdG  πgCG  IôÑ≤e  ô«à°ùæªdG  âJÉH

¥ƒ°ùdG  :á«μ«°SÓμdG  á«eÓ°SE’G  áæjóª∏d  ¢ù«FQ  ¿ƒμe  ÜÉ«Z  (2

 §«°SƒdG  ô°ü©dG  ôNBG  »a  ¬«dEG  â¡àfG  Éªc  áæjóªdG  §£îe  Éæ∏eCÉJ  É```e  GPEG

 Iô«¨°U  kÉbƒ°S  :áæjóªdG  »∏Nóe  øe  πNóe  óæY  óMGh  πc  ,ø«bƒ°S  É¡H  óéæ°S

 iôNCG  kÉbƒ°Sh  ,ô«à°ùæªdG  ÜGƒ```HCG  ΩóbCG  ƒgh  ,á∏Ñ≤dG  á¡L  Qƒ°ùdG  ÜÉ```ÑH  á```∏°üàe

.1966  ¢ùfƒJ  ,ô«à°ùæªdG  ¢ûFÉ≤f  ,ådÉãdG  AõédG  ,á«°ùfƒàdG  ¢ûFÉ≤ædG  ¿GƒjO  ,¢ù«HR  ≈Ø£°üe  ¿Éª«∏°S ```  1
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 ,(Ω 13/`g 7 ¥)  »°üØëdG  ó¡©dG  »a  áæjóª∏d  ¢ù«FôdG  ÜÉÑdG  ÜQódG  ÜÉH  ó```æY

 øY  ¿GôÑ©j  å«ëH  ;…ô°†ëdG  AÉ°†ØdG  »a  ÉªgôNCÉJ  ≈∏Y  ø«bƒ°ùdG  ™bƒe  ∫ójh

.Éæ«æ©J  »àdG  IôàØdG  ó©H  Ée  ≈dEG  Oƒ©J  ô«à°ùæªdG  ƒªf  øe  á≤M’  á∏Môe

 ¿Éc  ∞«ch  ,kÉbƒ°S  π```KÉªj  ¿CG  øμªj  Ée  ≈∏Y  á```£HQC’G  ™ªée  iƒ```àMG  π```¡a

?¥ƒ°S  óLƒj  ºd  PEG  ¢SÉædG  ¢TÉ©e

 √OQƒj  É```e  ∂dP  øe  á```«FóÑªdG  äÉ«£©ªdG  ¬```H  »MƒJ  É```e  ¢Uƒ```°üædG  ó```cDƒJ

 ∫hC’G  ∞°üædG  »a  ¬eOÉN π°SQCG  »°ùeGó¨dG  π°†ØdG  ÉHCG  §HGôªdG  ¿CG  øe 1»μdÉªdG

 ,É¡æe  kÉfGôØYRh  kGó«ª°Sh  kÓ°ùY  ¬d  …ôà°û«d  á°Sƒ°S  ≈dEG  Iôé¡∏d  ™HGôdG  ¿ô≤dG  øe

 á£HQC’G  ™ªée  øY  ¥ƒ°ùdG  ô°üæY  ÜÉ«Z  ¿CG  iôNCG  Iôe  ócDƒf  ¿CG  …Qhô°†dG  øeh

 ∂dP  ¿CG  ô«Z  ,ájó«∏≤àdG  áæjóªdG  øY  Iõ«ªJ  »àdG  á°ù«FôdG  äÉª°ùdG  ióMEG  πãªj

 ±ÉbhCG  á«ªgCG  πbƒM  øHG  ßM’  ó≤∏a  ,kÉeÉªJ  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ÜÉ«Z  »æ©j  ’

?±ÉbhC’G  √ò¡H  ø«£HGôªdG  á∏°U  »g  Éªa  ô«à°ùæªdGh  ¢üfÉ≤°S  »WÉHQ

 òæe  •ÉHôdG  ≈```ªëH  »°üî°ûdG  ´ÉØàf’G  ø```Y  »¡f  ájô¶ædG  á```«MÉædG  ø```e

 ,(`g324  ``  `g  251  ø«H  ¢TÉ```Y)  Qhô°ùe  øH ∞°Sƒj  π°†ØdG  »HCG  §HGôªdG  ó```¡Y

 ,(¬H  Gƒ∏ª©j  ¿CG  ¿ƒ°üëdG  πgCG  ≈∏Y  Ö```éj  Éeh  á«ªMC’G  »a)  kÉHÉàc  ∞qdCG  …ò```dG

 ø°ùMCG  ¿EG{  :¢ü```ædG  ∫ƒ≤j  å«M  ;´ƒæªªdG  ∫ƒ```°üM  ``  ÉæjCGôH  ``  ó«Øj  »```¡f  ƒ```gh

 ,¬à≤Øf  ¬eõ∏J  øeh  ¬°ùØf  ≈∏Y  ≥```Øæj  Ée  ¬©eh  É¡æμ°ùj  ¿CG  É¡æμ°S  ø```ªd  Qƒ```eC’G

 ¿CG  á©æ°U  GP  ¿Éc  ¿EG  ¬```d  âjCGQ  ó≤∏a  ,á```bÉa  ¬à°ùe  ¿EGh  ∫ÓM  ø```e  ¿ƒ```μj  ¿CGh

 ,¿GƒNE’G  óæY  ¬«Øμj  Ée  çôë«dh  êôî«∏a  Iƒb  ¬d  øμj  ºd  ¿EGh  ...¬à©æ°U  πª©j

.2zá¡Ñ°ûdG  øe  ¬«a  Éªd  ;≈ªëdG  »a  çôëdG  øe  »dEG  ÖMCG  Gò¡a

 ,á£HQC’G ™ªée ΩƒªY äÉ«LÉëd á°ü°üîe áeÉY á«μ∏e OƒLh ¢üædG Gòg ócDƒj

.441  ``  440 ¢U  ,2ê  Ω  ¿...¢SƒØædG  ¢VÉjQh  »μdÉªdG ```  1

.209 ¢U  h  ,196 ¢U  ,1ê  ,Qó°üªdG  ¢ùØf ```  2
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 ø«£HGôªdG ¢†©ÑH á```°UÉN á«μ∏e ÖfÉL ≈dEG  ,¬°ùØæd É```¡dÓ¨à°SG º¡°†©H óª©àj ób

 Qƒ°üæe »HCG §HGôªdG πãe ,AGôLCÉc É```¡H πª©∏d ºgDhGô≤a ô£°†j Éªæ«H ;øjQƒ°ù«ªdG

 »°ùeGó¨dG π°†ØdG ƒHCG ¿Éc Éªc ,(çôëdG »```a ¬°ùØf ôLGDƒj) ¿Éc …òdG »°ù∏HGô£dG

 ,áYƒæàe á£°ûfCG OƒLƒH ó«ØJ iôNCG äGQÉ°TEG óLƒJ Éªc ,ø«£HGôªdG IóFÉØd Ö£àëj

 ,á°Sƒ°ùH Üƒ£dG ô°ü≤H ácÉ«ëdG ≈```àMh ô«à°ùæªdÉH øàdGh ¢üfÉ≤°ùH ∂ª°ùdG ó«°üc

 äÉ«LÉëdG ø«eCÉJ ô«¨d hóÑj Éª«a á¡Lƒe øμJ ºd ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G √òg ¿CG ô«Z

 ø«£HGôª∏d á«JÉ«ëdG äÉeóîdG ø```«eCÉJh ,¬°SÉÑMCG  ¥GRQCG  á£°SGƒH •ÉHô∏d á«°SÉ°SC’G

 øëf .1ΩÉY πμ°ûH áæjóªdGh á«eÓ°SE’G QÉ°üeC’G á©«ÑW ™e ä’ÉëdG πc »a ≈aÉæàj

.πbCG ÉªHQh ôãcCG ’ »°TÉ©e OÉ°üàbG AGREG ¿PEG

:áªJÉîdG
 ïjQÉJ  »```a  á©jô°ùdG  IAGô```≤dG  √ò```g  øe  ¬H  êhô```îdG  ø```μªj  É```e  º```gCG  ¿EG

 ΩÉ©dG  …QÉ°†ëdG  ¥É«°ùdG  ø```Y  kÉJÉàH  ∫õ©ªH  øμj  ºd  ÉgQƒ£J  ¿CG  ƒ```g  ô```«à°ùæªdG

 á«°SÉ«°ùdG  ´É°VhCÓd  kGô°TÉÑe  kÉ°SÉμ©fG  π``` qãe  å«M  ;»eÓ°SE’G  ºdÉ©dGh  á```«≤jôaEÉH

 ¢UÉN  ≥°ùf  »```a  AÉL  ¢SÉμ```©f’G  Gò```g  ¿CG  ô```«Z  ,á```«YÉªàL’Gh  á```jOÉ°üàb’Gh

 §«°SƒdG  ô°ü©dG  »a  É¡àeR’  »àdG  á°Só≤ªdG  É¡JÉ«°Uƒ°üîH  §```ÑJôj  ô«à°ùæªdÉH

 ™°Vh  ≈∏Y  kÉ```jƒæ©e  kÉ«dÉ©àe  kÉ```jôK  kÉ«MhQ  kGõcôe  É```¡æe  â∏©L  »```àdGh  ,Ωó```≤àªdG

 ¢üî∏àJh  ,ô°ü©dG  Gò```g  ájÉ¡f  »a  ’EG  kÓ©a  ó```dƒJ  ºd  »àdG  á```jó«∏≤àdG  á```æjóªdG

:á«dÉàdG  äGôàØdG  »a  Iô«°ù©dG  IO’ƒdG  √òg  πMGôe

-  ¬«a  πæj  ºd  `g 180/`g 179  á```æ°S  ≈dEG  íàØdG  øe  ±ƒ°ûμªdG  ô¨ãdG  Iô```àa

 √ó©H  ÖÑ°ùH  ∂dP  π©dh  ,á«é«JGôà°S’G  ¬à«ªgCG  ºZQ  kGô«Ñc  kÉ¶M  ™bƒªdG

.á£ªd  ``  á°Sƒ°S  ≥«à©dG  äÓ°UGƒªdG  §N  øY  »Ñ°ùædG

:ÉædÉ≤e  »a  π«°UÉØàdG  ô¶fG ```  1

 ,7ó∏ée  ,äGQGó```e  á∏ée  ,z√ô```°üY  »£HGôe  ø«H  »```°ùeGó¨dG  π°†ØdG  ƒ```HCG{  §```HGôªdG  ¢VÉ```jQ  ``

.51  ``  40  ¢U  ,2001  ¢ùfƒJ  ,14 ̀ ` 13 OóY
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-  §°SGhCG  ≈dEG  `g180  ô```«ÑμdG  ô°ü≤dG  ¢ù«°SCÉJ  ø```e  OôØªdG  •ÉHôdG  Iô```àa

 ájõcôe øe á©HÉædG  á°Só≤ªdG  ¬à¨Ñ°üH •ÉHôdG  É¡«a  õ«ªJ  ådÉãdG  ¿ô≤dG

.ô«Ñ©àdG  í°U  ƒd  áaÓîdG  •ÉHQ  ƒ¡a  ¬FÉ°ûfEG  QGôb

-  ¿ô≤dG  §°SGhCG  ≈dEG  å```dÉãdG  ¿ô≤dG  §°SGhCG  øe  á£HQC’G  ™```ªée  á```∏Môe

.…QÉ°†ëdG  É¡YÉ©°TEG  êhCG  ô«à°ùæªdG  É¡«a  âaôY  ¢SOÉ°ùdG

 á£∏°ùdG  ¿CG  ƒdh  ,ô«à°ùæªdG  øY  QÉÑNC’G  QóæJ  Iôé¡∏d  ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ó©H

 »a  ÉgQGƒ°SCG  äOó```éa  ,º¡e  »```MhQ  õcôªc  É¡H  á```jÉæ©dG  â```∏°UGh  á```«°üØëdG

 øμdh  ;™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájGóH  »a ô«ÑμdG  ô°ü≤dG  âë∏°UCGh  ,™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  §°SGhCG

 `` º¡æY  â©æàeGh  kÓjƒW  É¡æY  Gƒ©æàeG  ¿CG  ó©H  ``  iOCG  É¡LQÉN  ÜGôYC’G  §```¨°V

 øe  ¿Éc  É```eh  ,É¡aÉbhCG  ≈```∏Y  PGƒëà°S’Gh  É```¡«£HGôe  AÓLEGh  É```¡eÉëàbG  ≈```dEG

 ÜGôYC’G  AÉ¡Lh  óMCG  á```æ«©e  ™bGƒdG  ôeCÓd  â©°†N  ¿CG  ’EG  á```jõcôªdG  á```£∏°ùdG

 ≈dEG  â≤JQG  É¡fCG  ƒ```dh  ,É¡àÑ«g  ô«à°ùæªdG  äó≤a  Gò```μgh  ,ô«ÑμdG  ô°ü≤∏d  kÉ```æ«eCG

 :¬dƒ≤H  Iôé¡∏d  ô°TÉ©dG  ¿ô≤dG  »a  ¿GRƒdG  ø°ùëdG  É¡Ø°ü«°S  áæjóe  ,áæjóe  áÑJQ

 ...ájÉæ©H  πNGódG  »```a  ∂dòc  á«æÑe  ÉgQhOh  ,á«dÉY  áæ«àe  QGƒ```°SCG  É¡H  §```«ëJ{

 hCG  ¿ƒLÉ°ùf  º```¡Ñ∏ZCGh  ...∫ƒ°ùàdG  ó```M  ≈dEG  AGô≤a  É```¡∏gCG  ¿CG  ¬«a  ∂```°T  ’  É```eh

.1zÖFGô°†dG  øe  ¬H  É¡d  ábÉW  ’  ÉªH  áæjóªdG  π≤ãj  ∂∏ªdG  ¿CG  ’EG  ...¿hOÉ«°U

 å«M  Égƒªf  »a  kGójóL  kÉ≤°ùf  áæjóªdG  ±ô©à°S  »fÉªã©dG  íàØdG  ó©H  ø```μdh

 ôãcCG  (`g12  ¿ô≤dGh  `g10  ¿ô≤dG)  ¿ÉeõdG  øe  ø«fôb  ∫ÓN  É¡àMÉ°ùe  âØYÉ°†J

.2…ô°†ëdG  É¡îjQÉJ  øe  iôNCG  áëØ°U  ∂∏Jh  ,äGôe  çÓK  øe

 óªëe  ,»éM  óªëe  ∞```jô©J  ,É«≤jôaEG  ∞```°Uh  ,(»≤jôaE’G  ¿ƒ«∏H  ±hô```©ªdG)  ¿GRƒ```dG  ø```°ùëdG ```  1

.84 ¢U  , 2ê  ,1983  ,8 •  ,»eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,ô°†NC’G

:¢UÉN  πμ°ûH  ô¶æj  áãjóëdG  IôàØdG  »a  ô«à°ùæªdG  ∫ƒM ```  2

Saydi (MS), Monastir au XIX ème siècle: essais d’histoire sociale, Tunis 1969.
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ô«à°ùæªdG  áæjóªd  »fGôª©dG  Qƒ£àdG  á£jôN

.(áæjóªdG  áeƒM)  Ω16  ¿ô≤dG  πÑb  áæjóªdG

.(§°ShC’G  ¢†HôdG)  Ω17/16  ¿ô≤dG  AÉ«MCG

.(≈°übC’G  ¢†HôdG)  Ω18/17  ¿ô≤dG  AÉ«MCG

.18  ¿ô≤dG  §°SGhCG  ójóédG  ¢†HôdG

1

2

3

4



ية
تاح
فت
اال

7

 ´GóHE’Gh  ´ÉÑqJ’ÉH  q»```æ r© nªdG  ∫ƒM  l¥ÉØJG  ∑Éæg  ¿Éc  É```e

 ø«ë∏£°üªdG  q¿CG  o™```bGƒdG  PEG  ;»HOC’G  ∫É```éªdG  êQÉ```N

 ,…ôé¡dG  »fÉãdG  ¿ô```≤dG  øe  »fÉãdG  ∞```°üædG  ó©H  É```eóîoà°SG

 .AGô©°ûdG  ø```e  ø```«jó«∏≤àdGh  ø```jO uóéªdG  ø```«H  ´Gô```°üdG  »```a

 ádÉ°UC’G  …CG  ;zô©°ûdG  OƒªY{  ájô¶f  ÜÉë°UCG  ºg  ¿ƒ«YÉÑqJ’Éa

 .ájô©°ûdG Q nƒ o°üdG »a Éªc ,á«aÉ≤dGh ¿RƒdG »a á«Hô©dG ájô©°ûdG

 ójóéàdÉH  ¿ƒdƒ≤j  GƒfÉc  øjòdG  ºg  ™jóÑdG  πgCG  hCG  ¿ƒYóÑªdGh

 ,ájô©°ûdG  äÉYƒ°VƒªdG  »```a  ójóéàdGh  ,ájô©°ûdG  IQƒ°üdG  »```a

 ÉeCG  .∫ÓWC’G  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  Ö«°ùædÉH  q¢UÉîdG  ó«∏≤àdG  ô``` régh

 º¡eƒ°üNh  ,á```dõà©ªdG  »ªu∏μàe  ø```«H  QGO  …òdG  ´Gô°üdG  »```a

 ´ÉÑqJ’G  ™e  ájƒ°ûëdG  âØbh  ó≤a  `` zájƒ q°ûëdG{  º ogƒ sª°S  øjòdG ``

 πFÉ°ùªdG  »```a  ≈qàM  OÉ¡àL’ÉH  á```dõà©ªdG  â```dÉbh  ,øjódG  »```a

 AGó©dGh  ó«∏≤àdG  oπgCG  ºg  º¡fCÉH  ´ÉÑqJ’G  πgCG  Gƒª¡qJGh  ,ájó n≤ n©dG

.π≤æ∏d  x»aôMh  móeÉL  mº¡a  ídÉ°üd  π≤©∏d

 ôNGhCG  »a  ô¡¶a  ´GóHE’ÉH  …QÉ°†ëdG  ¢```Vƒ¡ædG  o§HQ  É qeCG

 ôμØdG  q¿CG  ≈dEG  oÖgòJ  lájô¶f  äOÉ°S  ø«M  ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG

 m•É£ëfG áÑ≤M »a …ôé¡dG ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG òæe πNO s»eÓ°SE’G

الحضاري والنهوض  واالتّباع  ا�بداع 

»ªdÉ°ùdG  øªMôdG  óÑY
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 ,áãjóëdG  áæeRC’G  ±QÉ°ûe  ≈dEG  oáÑ≤ëdG  ∂∏J  ä qóàeGh  ,ä’ÉéªdG  ôFÉ°S  »a  má∏jƒW

 .ΩÉY  ∞dC’G  »ndGƒM  ΩGO  kÉWÉ£ëfG  ±ôY  »Hô©dG  s…ôμØdG  ïjQÉàdG  q¿EG  :π«b  å```«M

 »a  ájó«∏≤àdG  äÉ¡LƒàdG  ≈∏Y  Gƒ∏ªM  øjòdG  ¿ƒbô°ûà°ùªdG  ná«°V nô nØdG  √òg  OÉb  óbh

 ¿ƒª∏°ùªdG  ¿ƒ«MÓ°UE’G  º¡≤aGh  Éeh  .ΩÓμdG  º∏Y  »ah  á©HQC’G  á«¡≤ØdG  ÖgGòªdG

 mìÓ°UEÉH  ΩÉ«≤dGh  ,…QÉ°†ëdG  ¢Vƒ¡ædG  ≈```∏Y  IQ ró o≤dG  ø«H  §HôdG  »a  ájGóÑdG  »```a

 o¬ oMÓ°UEG  nÜƒ∏£ªdG  q¿CG  `` ∫ƒ≤dG  ≥```Ñ°S  Éªc ``  kájGóH  ¿ƒ«MÓ°UE’G  iCGQ  ó≤a  ;»```æjO

 É qeCG  ,á«°SÉ«°ùdGh  á```«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  :¬```ÑfGƒéH  …ƒ«fódG  ¿CÉ```°ûdG  ƒg  É```ªfEG

 .É¡«a  ìÓ°UEÓd  káLÉM  ∑É```æg  q¿CG  A’Dƒg  ó≤àYG  Éªa  á«¡≤ØdGh  á```«æjódG  π```FÉ°ùªdG

 ,¬≤ØdG  »a  OÉ¡àL’G  ÜÉ```H  íàØH  ∫ƒ≤∏d  GƒYQÉ°S  ¬```JòeÓJh  √óÑY  ó```ªëe  q¿CG  nó``` r« nH

 q¿CG  A’Dƒg  áéMh  ,¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  »eÓμdGh  »æjódG  ∫ÉéªdG  »a  ìÓ°UE’ÉHh

 ΩÉμMC’G  ô«¨àH  á∏FÉ≤dG  á«¡≤ØdG  IóYÉ≤dG  π«©ØJh  ójóéàH  lπ«Øc  OÉ¡àL’G  ÜÉH  íàa

 §rHQh  ,áYóÑdG  åMÉÑe  á«ëæJ  ≈dEG  …ODƒ«a  »eÓμdG  ójóéàdG  ÉeCG  .¿ÉeõdG  ô```t«¨àH

 •É£ëf’G  øe  êhô```îdG  »æ©j  OƒªédG  øe  êhôîdG  q¿C’  ;á``` qæ o°ùdG  åMÉÑªH  ∂```dP

 π ocGƒàdG  øe  k’ó```H  …QÉ°†ëdG  ¢Vƒ¡ædG  »```a  oó«Øoj  …òdG  ´Gó```HE’G  ≈dEG  …QÉ```°†ëdG

.¬ pe nó pb  ≈∏Y  ºjó≤dG  AÉ≤Hh  ,á«aƒ°üdG  á°ThQódGh

 øe  ìÓ°UE’G  äGQhô```°V  §rHQ  :ø```«àæKG  ø«àdCÉ°ùe  »```a  ≈```≤ÑJ  á```«dÉμ°TE’G  q¿EG

 ióe  ≈∏Y  OÉ°S  …òdG  •É£ëf’G  øe  êhô```îdÉH  …ƒ«fódGh  »æjódG  ¢Vƒ¡ædG  π```LCG

 »a  ÉHhQhCG  »a  π°üM  É```ªH  kÉ¡tÑ°ûJ  »æjódG  ìÓ°UE’G  oÖt∏£Jh  ,ΩÉ```Y  ∞dC’G  »``` ndGƒM

 ≈∏Y  âfÉà°ùJhôÑdÉH  Gƒaô oY  rø ne  OôªJ  ø«M  ô°ûY  ™HÉ°ùdGh  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG  ø«fô≤dG

 øjódG  π°üØH  º```K  ,k’hCG  á«æjódG  ájôëdÉH  Gƒ```dÉbh  ,»μ«dƒKÉμdG  á```°ù«æμdG  ¿É```£∏°S

 ºu∏°ùj  ≈dhC’G  ádCÉ°ùªdG  »```a  .ô nNB’G  øe  Éª¡æe  xπc  ôjôëJ  πLCG  ø```e  ,ádhódG  ø```Y

 ,º¡JÉ«M  ≈dEG  ø```«ª∏°ùªdG  ô¶f  ójóéàd  w…Qhô```°V  s»¡≤ØdG  OÉ```¡àL’G  q¿CG  ™```«ªédG

 ’h  AÉeó≤dG  É```¡aôY  Ée  kIójóL  ikDhQ  Ö```∏£àJ  »àdGh  Ió```éà°ùªdG  π```FÉ°ùªdG  ≈```dEGh

 ≈∏Y  IQó≤dG  ΩÉeCG  káÑ≤Y  ∞≤j  ¬fEG  πH  ;É¡«a  oó«Øj  ’  t»¡≤ØdG  ó«∏≤àdGh  ,É¡«a  Ghô sμa



9

 É¡dƒM  ô«KoCG  »àdG  πFÉ°ùªdÉa  ,kÉ°†jCG  w…Qhô°V  t»eÓμdG  ójóéàdGh  ,äÓμ°ûªdG  qπ```M

 øe  ºdÉ©dG  ¿ƒμJ  »a  ∫GóédG  πãeh  ,¿BGô≤dG  ≥r∏ nNh  Q nó n≤dGh  AÉ°†≤dG  πãe ``  o∫GóédG

 á«£°SQC’G  AÉjõ«ØdG  ≈≤ÑJ  ¿CG  tí°üj  ’h  kIOQGh  äOÉY  Ée  `` ïdEG  ..¢VGôYCGh  ôgGƒL

 ∂dP  qøμd  .ájó n≤©dGh  á«eÓμdG  ä’ƒ≤ªdG  »a  ¢SÉ°SC’G  »g  »£°SQC’G  ≥£æªdGh  πH

 hCG  t»eÓμdG  oOƒ```ªédG  o¬oà∏Y  l∫hÉ£àe  w…QÉ°†M  l•É```£ëfG  ∑Éæg  ¿Éc  ¬```fCG  »```æ©j  ’

 kájójóéJ  kácôM  nó¡°T  ô```°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ≈qàëa  ,»¡≤ØdGh  »eÓμdG  oOGó```°ùf’G

 ójóéàdG  â¡rfnCG  »àdG  á«fƒ«∏HÉædG  oIhõ¨dG  âfÉc  ¿CG  ≈dEG  ,ä’ÉéªdG  ≈qà°T  »a  kIôNGR

.á«HhQhC’G  oáKGóëdG  »g  iôNoCG  máKGóM  ídÉ°üd  s»JGòdG  s»eÓ°SE’G

 ábÓ©H  o≥s∏©àJ  ká«HhQhCG  mäÉ«dÉμ°TEG  É```¡©e  âÑ∏L  »àdG  »g  oá«HhQhC’G  oá```KGóëdGh

 ø«H  ĺ Gô°U  ∑Éæg  ¿Éc  É```e  á£«°SƒdG  á«eÓ°SE’G  á```HôéàdG  »Øa  ,á```dhódÉH  ø```jódG

 »°SÉ«°ùdG  πª©dG  ∫Éée  øY  kÉØ∏àîe  ¿Éc  AÉ¡≤ØdG  πªY  ∫Éée  q¿C’  ;ádhódGh  øjódG

 øe  vÓc  q¿C’  ;´Gô°üdG  Ö°ûf  ó```≤a  á£«°SƒdG  ÉHhQhCG  »a  É qeCG  .»°SÉ«°ùdG  ô```«HóàdGh

.¬s∏ëe  ∫ƒ∏ëdG  hCG  ôNB’G  AÉ¨dEG  OGQCG  ø«aô£dG

 »a  kGó«∏≤J  hCG  kÉ```YÉÑqJG  oΩõ```∏à°ùj  ’  ø```jódG  »a  ´ÉÑqJ’G  q¿EÉ```a  ∫É```M  x…CG  ≈```∏Yh

 q¿CG  Éªc  ,á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ```°ûdG  »a  ’h  ,»¡≤ØdG  ∫É```éªdG

 ≈qà°Th  á«æØdGh  á«HOC’G  ä’É```éªdG  »a  ´GóHE’G  øY  ∞tbƒàdG  »```æ©j  ’  ´ÉÑJ’G  Gò```g

 láLÉM  ∑Éæg  äOÉY  Éeh  ,ójóéàdGh  ô```««¨àdG  ™bh  ó≤d  .á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG  »```MÉæe

 πÑ≤à°ùªdG  √ÉéJÉH  ¢†ªæ∏a  ,»°VÉªdG  »a mOGó°ùfG  ≈dEG  ô°VÉëdG  »a mπ°ûa  u…CG  áÑ r°ùæd

.»eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ójóéàdG  äÉ«bÓNCG  ø«ª¡∏à°ùe  ,Ωó≤àªdGh  …QÉ°†ëdGh  …ƒ≤dG

 oCGô≤j  lOóY  ƒgh  ,ΩÉ©dG  »dGƒM  òæe  ºgÉØàdG  á∏ée  øe  32  Oó©∏d  ÉfO róYCG  ó≤d

 ïjQÉJ  ô¶f  á¡Lh  øe  ,…QÉ°†ëdG  ¢```Vƒ¡ædGh  ójóéàdG  äÉ«dÉμ°TEG  ¿ƒãMÉÑdG  ¬```«a

.»æjódGh  »aÉ≤ãdG  ø«H  ádOÉÑàªdG  äGô«KCÉàdG  ô¶f  á¡Lh  øeh  ,¿QÉ≤ªdG  QÉμaC’G

.≥«aƒàdG  ˆÉHh



آفــــاق

1

.Üô¨ªdG  øe  »ªjOÉcCGh  åMÉH  ■

 ¬```Jô¶f  »```a  m¥GQ  OÉ```≤àYG  ø```e  ΩÓ```°SE’G  ≥```∏£æj

 áØ«∏N  ¿É```°ùfE’G  8 ˆG  π```©L  å```«M  ;¿É```°ùfEÓd

 ,É¡«a  ¬à©jô°T  ΩÉμ```MCG  á```eÉbEGh  ,1É```¡JQÉª©d  ¢VQC’G  »```a  ¬```d

 ôFÉ°S  ø«H  õ«ªªdG  ¥ƒ∏îªdG  ƒgh  ,OƒLƒdG  Qƒëe ƒg  ¿É°ùfE’Éa

 á«dƒª°T  ΩÉμMCÉH  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  äAÉL  óbh  .äÉbƒ∏îªdG

 á«£°SƒdG  ¢SÉ```°SCG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ¿CÉ°ûH  á```àHÉKh

 ø«H  IƒNC’Gh  QGƒëdGh  ¢SÉædG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  å«M  ,∫GóàY’Gh

 ¥ƒ≤ëdG  ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M â∏ª°T  óbh  ,ºeC’G  áaÉc

 ájOÉ°üàb’G  iôNC’G  ¥ƒ≤ëdG  Ö```fÉL  ≈dEG  ,ájOôØdG  á°UÉîdG

 á«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG  â≤Ñ°S  ó```bh  .á```«YÉªàL’Gh  á```«aÉ≤ãdGh

 á«dhódG  ≥«KGƒªdGh  äÉ```fÓYE’Gh  á«dhódG  äGó```gÉ©ªdG  AGô```¨dG

 ΩÓ°SE’G  º«dÉ©J  ø```«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  :»dGõ¨dG  óªëe  ï```«°ûdG  :ô```¶fG ```  1

.Ω1984  ,(¿.O)  ,áãdÉãdG  á©Ñ£dG  ,IóëàªdG  ºeC’G  ¿ÓYEGh

■  ¢TƒHƒH  óªëe

ا
نسان حقوق 
ا
سالمي الفكر  في 



آفــــاق

2

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫É```ée  »a  kÉfôb  ô°ûY  á```°ùªN  òæe  áaÉc  á```«æWƒdG  äÉ```©jô°ûàdGh

 ,äÉbƒ∏îªdG  øe  ô«ãc  ≈∏Y  π«°†ØJh  ºjôμàH  ¬àWÉMEGh  ,OôØdG  õcôªH  ±GôàY’Gh

:åMÉÑe  áKÓK  ∫ÓN  øe  Iô¶ædG  √òg  π«°üØàdÉH  ∫hÉæàæ°S  Gò¡dh

.¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  »¡dE’G  Qƒà°SódG  :∫hC’G  åëÑªdG

.ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  äÉª«°ù≤J  :»fÉãdG  åëÑªdG

 ôμØdGh  »Hô¨dG  ô```μØdG  ø«H  ±ÓàN’Gh  ¥ÉØJ’G  •É```≤f  :å```̀dÉãdG  å```̀ëÑªdG

.»eÓ°SE’G

¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  »¡dE’G  Qƒà°SódG  :∫hC’G  åëÑªdG

 »a  OôØdG  ¥ƒ≤Mh  ,¢VQC’G  »a  ¬àØ«∏N  ¬∏©Lh  ¿É°ùfE’G  8 ˆG  Ωôc  ó```≤d

 ¿É°ùfEÓd  IOÉ©°ùdG  ≥«≤ëàd  ∂dPh á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  QOÉ°üe øe ™ÑæJ  ΩÓ°SE’G

 ábÓ©dG  ádCÉ°ùe  ¿CG  ∂°T  ’h  ,∂dP  ô«Zh  ¢VQC’G  »a  ¬àaÓN  õjõ©àdh  É«fódG  »a

 »àdG  áª¡ªdG  πFÉ°ùªdG  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«°SÉ°SC’G  äÉ```jôëdGh  ΩÓ°SE’G  ø«H

 √òg  èdÉ©æ°S  ¬«∏Yh  ,á«Hô©dG  OÓÑdG  »a  IÉ«ëdG  ä’Éée  »a  Éæ°Vôà©J  ∫Gõ```J  ’

:ø«Jô≤a  ∫ÓN  øe  QÉμaC’G

- .8 ˆG  áØ«∏N  ¿É°ùfE’G  :≈dhC’G  Iô≤ØdG

- .¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »¡dE’G  Qó°üªdG  :á«fÉãdG  Iô≤ØdG

.8 ˆG  á``Ø«∏N  ¿É`°ùfE’G  :≈``dhC’G  Iô``≤ØdG

 ¬fCGh  ,¥ƒ∏îªdG  ≈```æ©ªH  Iôe  65  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »```a  z¿É°ùfEG{  á```ª∏c  äOQh

 ,1
|P   O    ❁   M   L   ❁   J   I   ❁   G  }  ˆG  ó```ÑY

 ™°VƒdÉa  .z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M{  πHÉ≤e  »a  ,zOÉÑ©dG{  ¥ƒ≤M  ≈dEG  AÉ¡≤ØdG  QÉ°TCG  ∂dòd

 ¥ƒ≤ëdG  √òg  ¿C’  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  ájÉæ©dG  πÑb  ¿É°ùfE’ÉH  ájÉæ©dG  ƒ```g  »©«Ñ£dG

.4  ``  1  äÉjB’G  ,øªMôdG  IQƒ°S ```  1



ا
سالمي الفكر  في  ا
نسان  حقوق 

3

 äÉæFÉμdG  øe  øFÉc  ¬fC’  ¢ù«dh  ,kÉfÉ°ùfEG  ¬fƒμd  É¡≤ëà°SGh  ¿É°ùfEÓd  âØ«°VCG  ÉªfEG

 äÉbƒ∏îªdG  »bÉH  ≈∏Y ¿É°ùfE’G  8 …QÉÑdG  π°†a óbh  ,äÉbƒ∏îªdG  øe ¥ƒ∏îeh

 É¡dÉª©à°SGh  Égô«î°ùJ  ¬bƒ≤M  øeh  ,É¡d  ¢ù«d  É```e  ¥ƒ≤ëdG  øe  ¬∏a  ,äÉ```æFÉμdGh

 p¬ p∏ r©L  ∫ÓN  øe  IÉ«ëdG  »```a  ¿É°ùfE’G  ádÉ°SQ  ΩÓ°SE’G  OóM  ó```≤dh  .1¬```àë∏°üªd

  "   ! }  : kÓFÉb  ΩOB’  ¬```≤∏N  áμFÓªdG  ≠u∏Ñj  É```eóæY  ,¬°VQCG  »```a  ˆG  á```Ø«∏N

 IQƒ°S  »a  ∂dP  ¿BGô≤dG  ó```cCGh  ,2
|)   (   '   &   %   $   #

 ôNBG  ™°Vƒe  »ah  ,3
|Þ   Ý    Ü Û   Ú }  :É¡«a  OQh  PEG  ΩÉ©fC’G

.4
|+   *         )   (   '&   %   $   #  "   ! }  :ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ∫ƒ≤j

 ±ô°ûdÉH  ΩÉ©fE’Gh  ájÉYôdGh  ºjôμàdG  »æ©j  ¢VQC’G  »a  ¿É°ùfE’G  ±Óîà°SGh

 kGó°ùL  IQƒ°U  ø°ùMCG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ≥∏N  ˆG  ¿CG  ¿ƒª∏°ùªdG  øeDƒjh  ,¬«∏Y  Iõ©dGh

 ¬àμFÓe ≈dÉ©J  …QÉÑdG  ôeCG  å«M ,¿É°ùfEÓd  ºjôμJ  Iô¶f ΩÓ°SE’G  ô¶æa ,kÉMhQh

  F   E   D   C    B   A }  :≈dÉ©J  ∫É```≤a  ,¬d  Oƒé°ùdÉH

.5
|I    H   G

 :…CG  ;±GôëfG πc øe kÉÄjôH ˆG ¬≤∏N å«M ¿É°ùfE’G ∫ÉªμH ≥∏©àj Ée É¡æeh

 á©jô°ûd  kÉaÓN  ¢VQÉY  ’EG  ±Gôëf’G  Éeh  ,(Iô£ØdÉH)  ΩÓ°SE’G  »a  ±ô©j  É```e

 ±ÉbhC’G  IQGRh  ,ájQhO  á∏°ù∏°S  ,áeC’G  ÜÉàc  ,á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  Qƒëe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  :»fƒ°ùjôdG  óªMCG ```  1

 ô¶fG  ,Égó©H  É```eh  40 ¢U  ,22  áæ°ùdG  ,Ω2002 / Ω1422  ,(87)  Oó```©dG  ,ô```£b  ,á```«eÓ°SE’G  ¿hDƒ```°ûdGh

 ,IôgÉ≤dG  ,á«bô°T  º```eCG  áÑ°üY  íÑ°üàd  Égôjƒ£Jh  á```aÓîdG  á«°†b  :…Qƒ¡æ°ùdG  ¥GRô```dG  óÑY  :kÉ```°†jCG

 :»ÑYõdG  ídÉa  ¥hQÉa  ÉªgôcP  ø«©Lôe  .Égó©H  Éeh  45 ¢U  ,Ω1993  ,ÜÉàμ∏d  áeÉ©dG  ájô°üªdG  áÄ«¡dG

 ,¥ƒ≤ëdG  á∏ée  ,áfQÉ≤e  á```«∏«∏ëJ  á°SGQO  ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  á«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG  ø«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

.112 ¢U  ,Ω2005  ôÑª°ùjO / ̀g1426  Ió©≤dG  hP  ,âjƒμdG  ,»ª∏©dG  ô°ûædG  ¢ù∏ée  ,29  áæ°ùdG  ,4  Oó©dG

.30  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  2

.165  ájB’G  ,ΩÉ©fC’G  IQƒ°S ```  3

.39  ájB’G  ,ôWÉa  IQƒ°S ```  4

 .116  ájB’G  ,¬W  IQƒ°S ```  5
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4

 ≥ëà°ùjh  ,Égô«Zh  á«HôàdG  Aƒ°S  hCG  á```°UÉîdG  ¿É°ùfE’G  äGƒ¡°T  ô«KCÉJ  â```ëJ  ˆG

 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ¬JÉaô°üJh  ¬cƒ∏°S  øY  ¬à«dhDƒ°ùªH  ≥∏©àj  Ée  É¡æeh  ,áHƒ≤©dG  òFóæY

.1™«ªé∏d  áë∏°üªdGh  ô«îdGh  ΩÓ°ùdG  ¿Éª°†d  ;IGhÉ°ùªdGh  ∫ó©dG  áeÉbEG

 ,¿É°ùfE’G Gò¡d ø«μªJh ∞jô°ûJ ¢VQC’G »a ¿É°ùfE’G áaÓîa ∂dP Aƒ°V »ah

  B   A   @}  :∫ƒ≤j  8 …QÉÑdG  ¿CG  π«°†ØàdGh  ºjôμàdG  ÜÉÑ°SCG  ø```eh

 Oô```ée  ¢ù```«d  ¿É```«ÑdGh  ,4
|P   O }h  ,3

|b    a   `   _   ^ }h  ,2|C
 øe  ºgC’Gh  ,É¡fÉ«H  ºK  ,QÉμaCÓd  º¶fh  ô```μa  ``  ∂dP  πÑb  ``  πH  ΩÓμdGh  ≥```£ædG

 ,5
|Ã    Â   Á   À   ¿   ¾}  ¬MhQ  øe  ¬«a  ïØf  …QÉÑdG  ¿CG  ƒg  ∂```dP

 OóªdGh  ¬JÓgDƒeh  ¬ÑgGƒe  ™Ñæeh  ¬bƒØJh  √ƒª°S  ÖÑ°S  ºjôμàdG  øe  ´ƒædG  Gò```gh

 º¡d  π°SQCÉa  ,ô```°ûÑdG  »æH  8 …QÉÑdG  ó```¡©J  å«M  ,6¬«bôJh  ¬```«eÉ°ùàd  º```FÓdG

 õjõ©dG  •Gô°U  ≈dEG  º¡fhOƒ≤jh  º¡fhQòæjh  ,º¡fhô°ûÑj  äÉfÉ«ÑdGh  ádOC’ÉH  ¬∏°SQ

   T    S     R    Q    P    ON    M    L    K    J }  :º```«MôdG

 Ö«éj  ,¿É°ùfEÓd  ˆG  º```jôμJ  »∏éJ  á«Ø«c  ø```Y  áHÉLE’G  »```ah  .7
|V    U

:ø«ÑfÉL  øe  ô¡¶j  ¿CG  øμªj  ºjôμàdG  Gòg  ¿CÉH  º¡°†©H

-  √Gƒ°S  Ée  ≈∏Y  Iõ«e  ¬```FÉ£YEÉH  ¿É°ùfE’G  ºjôμJ  »æ©j  ƒgh  :»```Ñ°ùædG  Ö```fÉédG

.¬d  äÉbƒ∏îªdG  ô«î°ùJh

 äÉ¡Ñ°ûdG  ≈∏Y  Oô```dGh  ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  :π«≤ëdG  óªëe  øªMôdG  ó```ÑY  ø```H  ¿É```ª«∏°S ```  1

 :»ÑYõdG  ídÉa  ¥hQÉa  :√ôcP  ™Lôe  .31  ``  30 ¢U  ,1994 / 1415  ,(¿.O)  ájOƒ©°ùdG  ,É¡dƒM  IQÉãªdG

 .113 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ...¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

.31  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  2

.5  ájB’G  ,≥∏©dG  IQƒ°S ```  3

.4  ájB’G  ,øªMôdG  IQƒ°S ```  4

.29  ájB’G  ,ôéëdG  IQƒ°S ```  5

.43 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»fƒ°ùjôdG  óªMCG ```  6

.153  ájB’G  ,ΩÉ©fC’G  IQƒ°S ```  7
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-  ¬JÉbÓY  »a  É¡î«°SôJh  ¿É°ùfE’G  áeGôc  QGô```bEG  »æ©j  ƒgh  :≥∏£ªdG  Ö```fÉédG

:É¡æe  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ∂dPh  ,¬°ùØf  ¬Yƒf  πNGO  :…CG  ;á«YÉªàL’G

1  ``   ¿ƒμj  ÉeóæY ,ôNB’G  É¡H  πeÉ©àj  »àdG  •hô°ûdG  ≥ah  ¿É°ùfEG  πc  á∏eÉ©e

.¬°ùØf  »fƒfÉ≤dG  õcôªdG  »a  ¿É°ùfE’G

2  ``   ¬ÑgGƒeh  ¬à«fÉ°ùfEG  øY  G kô«Ñ©J  ±ô°üàdG  »a  ¿É°ùfE’G  ájôM  ≥∏£J  ¿CG

.´ƒæªe  ô«Z  ƒg  Ée  πμH  ΩÉ«≤dÉH  ¬d  íª°ùj  πμ°ûH

3  ``   ¬H  íª°ùJ  É```e  Qó≤H  ºjôμdG  ¢û```«©dG  ø«eCÉàd  π```FÉ°SƒdG  ¬```d  ø```eDƒJ  ¿CG

 πªcCG  ≈∏Y  kÉ«YÉªàLGh  kÉ```«°SÉ«°S  √QhóH  Ωƒ≤«d  ;á```jOÉ°üàb’G  ´É```°VhC’G

.¬Lh

4  ``   ∫Éæj  Ée  πc  øe ¬°†jƒ©Jh  É¡Yƒbh  Qƒa  ºdÉ¶ªdG  ¬æY ™aôJ  ¿CG  á«fÉμeEG

 kÉ°SQÉªe  ``  ≥FGƒY  ¿hO  øe  ``  ôªà°ù«d  ;¬```dÉeh  ¬àjôM  hCG  ¬°üî°T  ø```e

.¬∏LCG  øe  ˆG  ¬≤∏N  …òdG  √Qhód

5  ``   ¿É¡àeG  hCG  º```¡bRQ  øe  º¡fÉeôM  ≈```dEG  Oƒ≤j ’  ΩOBG  »```æH  º```jôμJ  ¿EG

 ¿ƒ∏°†Øe  º¡fEG  ,º```¡à«fÉ°ùfEG  øe  ¢UÉ≤àf’G  hCG  á```«°üî°ûdG  º```¡àeGôc

.¿hõ«ªe  º¡fEGh

ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  QOÉ°üe  :á«fÉãdG  Iô≤ØdG

 z¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ΩÓ°SE’G{  øY  á°SGQO  »a  1»Hô¨dG  ¬≤ØdG  »a  …CGQ  Ö```gòj

 πc  Qó°üe{  ƒg  √óMh  ˆG  ¿CÉ```H  ´Éæàb’G  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ¥ƒ```≤ëdG  √òg  ¿CÉ```H

 áØ°üH  ¬°ùØf  ˆG  ≈```∏Y  ≥∏£j  (≥ëdG)  »```fBGô≤dG  Ωƒ¡ØªdGh  ,2¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

 GPEGh  ,zÉ¡JÉ«£©eh  (ˆG  ¥ƒ```≤ëd)  kGQó°üe  ¬àØ°üHh  ,á«dÉ©àe  á```≤∏£e  á```«≤«≤M

.66 ¢U  ,Ω1998 / ̀g1418  ™«HQ  ,3  áæ°ùdG  ,9  Oó©dG  ,êÉ¡æªdG  á∏ée  :ô¶fG ```  1

.406 ¢U  ,36  ºbQ  ÜÉàμdG  ,áZÓÑdG  è¡f  :3 »∏Y  ΩÉeE’G ```  2
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 IôFGO  »a  òFóæY  πNój  ¬fEÉa  ,É```¡H  ΩõàdG  hCG  ¥ƒ≤ëdG  √òg  ¿É°ùfE’G  Ωô```àMG Ée

 iôjh  .¿É°ùfEÓd  áÑ°ùædÉH  ¥ƒ```≤M  øe  É¡æY  èàæj  Éeh  á≤«≤ëdGh  º```¶YC’G  ≥```ëdG

 »g  ¥ƒ≤ëdG  √ò```g  ¿CG  z…ô```«î°ùàdG  »```∏Y  ó```ªëe{  ï```«°ûdG  »```fGôjE’G  ô```μØªdG

 ≥ëdG  ¿CG  ∞«°†jh  ,¬Jô£ah  ¬à©«Ñ£H  ¿É°ùfE’G  É¡LÉàëj  »àdG  á«©«Ñ£dG  ä’ÉëdG

.1zá«fƒfÉb  ádÉM  ≈dEG  QÉÑàY’G  É¡dƒMh  ÉgócCGh  ,»©«ÑW  πμ°ûH  áàHÉK  áLÉM{

 »a  Qó°U …òdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  »eÓ°SE’G  ¿É«ÑdG  øe πc  ócCG  óbh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »eÓ°SE’G  ¿Ó```YE’Gh  ,1981  ¢ùjQÉH  »a  ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æe  ô```≤e

 ,1990  ΩÉY  IôgÉ≤dÉH  É```¡YÉªàLG  »a  »eÓ°SE’G  ôªJDƒªdG  á```ª¶æe  øY  QOÉ```°üdG

 ΩóY  »dÉàdÉHh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  »¡dE’G  Qó°üªdG  ≈∏Y  ``  ¬```à¡L  øe  ``  wπc  ó```cCG

.É¡∏gÉéJ  hCG  É¡bôN  hCG  É¡FÉ¨dEG  hCG  ¥ƒ≤ëdG  √òg  πjó©J  RGƒL

 ¿ƒYój  øe  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  ≈```dEG  ¬≤ØdG  »a  2…CGQ  Ögòj  ¥É«°ùdG  Gò```g  »```ah

 Ée  πμd  ô°TÉÑªdG  Qó°üªdG  á```©jô°ûdG  hCG  ˆG  ¿ƒc  øe  ¿ƒ∏©éj  ø```««dƒ°UC’ÉH

 ,ôÑcCG  Iƒ```b  Iô«NC’G  √òg  »```£©j  ∂dP  ¿CG  ¿hô```j{  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëH  ≥```∏©àj

 ôãcCG  »a  º```¡àeƒ¶æe  ¿CG  Gƒ¶ë∏j  º```d  º¡fCG  kGôÑà©e  …CGô```dG  »```a  º```¡ØdÉîjh

 kÉ°Uƒ°üæe kÉ«¡dEG  kGôeCG  â°ù«dh ,¬H GƒeÉb •ÉÑæà°SGh OÉ¡àLG »g ÉªfEG  É¡FGõLCG

.z¬«∏Y

 â°ù«d  ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿CG  ≈dEG  ø«°SQGódG  øe  OóY  QÉ°TCG  ó```bh

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿CG  :…CG  ;á«Yô°T  äÉ```ÑLGhh  äGQhô°V  »g  ÉªfEGh  ;¥ƒ≤M  Oô```ée

 á©jô°ûdG  ø```e  AõL  »g  ÉªfEG  ,»```©°Vh ’  »¡dEG  ÉgQó°üeh  ,Iô```eBG  óYGƒb  »```g

 åëH  ,á«Yhô°ûªdG  CGóÑe  πX  »a  »°SÉ«°ùdG  ¿Gó«ªdG  »a  …CGôdG  ájôM  ,OÉªM  ∫ÓL  óªMCG  :ô¶fG ```  1

 ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  AÉaƒdG  QGO  ,IQƒ°üæªdG  ,ΩÓ```°SE’Gh  á«Hô¨dG  á«WGô≤ªjódG  »a  ¿QÉ```≤e

.73 ¢U  ,Ω1987 / ̀g1408

 OÉ¡àL’G  á∏éªd  Ωó≤e  åëH  ,ô°UÉ©ªdG  »eÓ°SE’G  ôμØdGh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ  :ô¶fG ```  2

.266 ¢U  ,≥HÉ°S  ™Lôe  ,êÉ¡æªdG  á∏ée  ,(á∏éªdG)  ÉgôjôëJ  ¢ù«FQ  ∞dDƒªdGh
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 .áaÉc  ô°ûÑdG  »```æÑdh  ¿É°ùfEÓd  ΩÉ©dG  ídÉ°üdG  ø```«eCÉJ  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á```«eÓ°SE’G

 QOÉ°üe  »g  ,ΩÓ```°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  á«°SÉ°SCG  QOÉ```°üe  á©HQCG  ∑É```ægh

 ¬æY  ´ôØàJ  ∫hCG  kGQó°üe  √QÉÑàYÉH  ºjôμdG  ¿BGô≤dÉH  πãªàJh  ,1á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG

 ™«ªL »a  ádƒ≤©ªdG  ô«Z  ó«dÉ≤àdG  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ∫hÉæàjh  ,iôNC’G  QOÉ°üªdG  á«≤H

 »a  hCG  á«æjódG  √óFÉ≤Y  »a  kÓeÉ°T  kÉMÓ°UEG  ™ªàéªdG  ìÓ°UEGh  ,¿É°ùfE’G  ¿hDƒ```°T

 õ««ªJ  ¿hO  ≈∏°†a  á```«fÉ°ùfEG  IÉ«M  ≈dEG  IƒYódG  ∫Ó```N  øe  á«YÉªàL’G  ¬```JÓ°U

 ô«îdG  ≈dEG  IƒYódGh  ¥ô©dG  hCG  á¨∏dG  hCG  ¢ùæédG  ÖÑ°ùH  ,äÉÑLGƒdGh  ¥ƒ≤ëdG  »```a

 øY  »¡ædGh  ±hô```©ªdÉH  ôeC’Gh  ,ô```°T  πc  Ö```æéJh

 AÉLh  ,¢SÉædG  ø«H  ΩÓ```°ùdG  ≈dEG  IƒYódGh  ,ô```μæªdG

 á©jô°û∏d  ∫hC’G  Qó```°üªdG  ¬àØ°üH  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG

 óYGƒbh  á«∏c  ΩÉμMCÉH  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á```«eÓ°SE’G

 ø«H  õ««ªàdG  Ωó©c  πjó©àdGh  ô««¨àdG  πÑ≤J ’  áeÉY

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh  á«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG  AÉæHCG

 ,¬à«H  áfÉ°üMh  á```«°üî°ûdG  ¬àjôM  øe  á```«°SÉ°SC’G

 ¿Éª°V  »g  ™ªàéªdG  »a  ¬≤Mh  ,πª©dG  »a  ¿É°ùfEG  πc  ≥Mh  ,¬eOh  ¬dÉe  áfÉ«°Uh

.ºμëdG  »a  ∫ó©dGh  øjódG  »a  √GôcE’G  ΩóYh  ,áªjôc  IÉ«M

 á qæ°ùdG  ƒ¡a  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »fÉãdG  Qó°üªdG  ÉeCG

 π©a  hCG  ∫ƒb  øe  ! ˆG  ∫ƒ```°SQ  øY  Qó°U  Ée  πc  »```gh  ,á```Øjô°ûdG  á```jƒÑædG

 :≈dÉ©J  ˆG  ∫Éb  ,á«Yô°T  áéM  ájƒÑædG  á qæ°ùdGh  ...á«≤∏N  á```Ø°U  hCG  ô```jô≤J  hCG

 ºjôμdG  ¿BGô≤∏d  á```©HÉJ  á```jƒÑædG  á``` sæ°ùdGh  .2
|&   %  $  #  "    ! }

 ,¬∏ªéªd  §°ùHh  ,¬```«∏μd  ìô°T  hCG  ¿BGô≤dG  óYGƒb  ≈```∏Y  ™jôØJ  ÉeEG  ,¬d  ¿É```«Hh

 :∂dòc  ô¶fGh  .Égó©H  Éeh  33 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™```LôªdG  ,π«≤ëdG  óªëe  øªMôdG  óÑY  ø```H  ¿É```ª«∏°S ```  1

.Ω2001  ,ähô«H  ,»Hô©dG  ôμØdG  QGO  ,ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,…hÓàØdG  ø«°ùM

.80  ájB’G  ,AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  2

 øe  OóY  QÉ°TCG  óbh
 ¥ƒ≤M  ¿CG  ≈dEG  ø«°SQGódG
 ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G
 ,¥ƒ≤M  Oôée  â°ù«d
 äGQhô°V  »g  ÉªfEGh
á«Yô°T  äÉÑLGhh
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 ,¬«a  á«∏c  óYGƒb  øe  hCG  á«FõL  ΩÉμ```MCG  øe  Ióªà°ùe  áeÉY  IóYÉb  ™``` r°Vh  hCG

.´ÉÑJ’G  ÖLGh  ™jô°ûJ  á sæ t°ùdÉa

 Qó°üj  Ée  ƒgh  ,ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ådÉK  Qó°üªc ´ÉªLE’G  »JCÉjh

 »a  áeÉ©dG  ÇOÉÑªdGh  óYGƒ≤dG  OÉ```°TQEG  âbh  ¿ÉeR  πc  »a  á©jô°ûdG  AÉ```ª∏Y  ø```Y

 ±ôW  øeh  ,á«∏«°üØàdG  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á```Øjô°ûdG  ájƒÑædG  á qæ°ùdGh  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG

 á©jô°ûdG  AÉ```ª∏Y  ¢†©H  …CGQh  »YÉªLE’G  π```eÉ©àdGh  »YÉªLE’G  …CGô```dG  ´É```ªLE’G

 iód  πeÉ©àdG  hCG  …CGô```dG  Gòg  ≈∏Y  Gƒ©∏WG  ø```jòdG  ø«ãMÉÑdG  äƒ```μ°ùH  kÉ```Hƒë°üe

.1¬«∏Y  Gƒ©∏WG  øjòdG  ø«bÉÑdG  øe  ¬«∏Y  ¢VGôàYG  ¿hO  á©jô°ûdG  AÉª∏Y  ¢†©H

 ƒgh  ,OÉ¡àL’G  ƒ````¡a  ΩÓ`°SE’G  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ™HGôdG  Qó```°üªdG  É```eCG

 OÉ°TQEG  ≥`ah  ¿Éμeh  ¿ÉeR  πc  »a  á©jô°ûdG  AÉª∏Y  ø```Y  QOÉ°üdG  …OôØdG  …CGô```dG

 …CGôdG  ƒgh ``  OÉ¡àL’Gh  ,´ÉªLE’Gh  á qæ°ùdGh  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »a  áeÉ©dG  ó```YGƒ≤dG

 ¢Uƒ°üædG  »a  ΩÉ¡HE’G  ó```æY  kÉjô«°ùØJ  kGOÉ¡àLG  ¿ƒ`μj  ó```b  `` ¬«∏Y  ™ªéªdG  ô```«Z

 √òg  äƒμ°S  óæY  ¿ƒμj  Éªc  ,IójóédG  á«`bƒ≤ëdG  π`FÉ°ùªdG  ¢†©H  √ÉéJ  á«Yô°ûdG

.2É¡«∏Y  ¢üf ’  á«bƒ≤M  ™FÉbh  øe  qóéj  Éª«a  ¢Uƒ°üædG

 ΩGó©fG  ô°UÉ©ªdG  ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ∞æàμJ  »àdG  Üƒ«©dG  øe  ¿Éc  GPEGh

 á«©Lôe  Oƒ```Lh  ΩóYh  ,¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÇOÉ```Ñe  ≥```«Ñ£àd  á```«fƒfÉ≤dG  π```FÉ°SƒdG

 ≥ëdG  ¥É≤MEG  á«fÉμeEG  Ωó```Y  »æ©j  Gògh  ,¬bƒ≤M  ájÉªëd  CÉ```é∏e  ¿ƒμJ  á```«FÉ°†b

 ób  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ΩÉμMCG  ¿EÉ```a  ,ô°UÉ©ªdG  ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  πX  »```a

 »a  ¢TÉY  º∏°ùe  ô«Z  hCG  º∏°ùe  ¿É°ùfEG  πμ```∏a  ,¬≤«Ñ£J  á∏«°SƒHh  ºμëdÉH  äAÉ```L

.3¬bƒ≤M  ájÉªëd  AÉ°†≤dG  ™LGôj  ¿CG  ø«ª∏°ùªdG  ájÉªM

.115 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  ...á©jô°ûdG  ø«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,»ÑYõdG  ídÉa  ¥hQÉa ```  1

.115 ¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  2

.303 ¢U  ,≥HÉ°S  ™Lôe  ,....§«°SƒdG  ,…hÓàØdG  ø«°ùM  π«¡°S ```  3
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ΩÓ°SE’G  »a  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG  º«°ù≤J  :»fÉãdG  åëÑªdG
 ,OôØdG  ≈∏Y  ™```ªàéªdG  ¥ƒ≤M  ≈dEG  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩÓ```°SE’G  AÉª∏Y  º``` s°ùb

 É¡«dEG  ±É°†jh  ,1™```ªàéªdG  ≈∏Y  ™ªàéªdG  ¥ƒ```≤Mh  ,OôØdG  ≈∏Y  Oô```ØdG  ¥ƒ```≤Mh

 ¥ƒ≤ëdG  √òg  ò```«Øæàd  äÉfÉª°V  É¡fEG  å«M  ø```e  ˆG  ¥ƒ≤M  ƒgh  π```≤à°ùe  º```°ùb

 »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ´GƒfCG  ´Rƒ```àJ  §HGƒ°†dG  √òg  Aƒ°V  »ah  ,á```©HQC’G  É```¡eÉ°ùbCÉH

.ø«Jô≤a  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩÉ°ùbCG  ºgCG  ¢Vô©æ°S  Gò¡dh  ,2ΩÓ°SE’G

.á«°üî°ûdG  äÉjôëdG  :≈dhC’G  Iô≤ØdG

.á«°üî°ûdG  ¥ƒ≤M  :á«fÉãdG  Iô≤ØdG

á``«°üî``°ûdG  äÉ```jôëdG  :≈`dhC’G  Iô≤ØdG

 ¿C’  ;á≤∏£e  kÉbƒ≤M  â°ù«d  É¡fCG  ƒg  ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õ«ªj  Ée  ¿EG

 ájGóÑdG  òæe  ™°†j  ¬fEÉa  ,OGôaC’G  äÉÑLGh  øe  ΩÉY  ¬LƒH  ≥∏£æj  ÉªdÉW  ΩÓ```°SE’G

 …òdG  ¬≤ØdG  Ohó```Mh  ,ΩGôëdGh  ∫Ó```ëdG  OhóM  É¡fEG  ,3¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd  kGOhó```M

 ájôM  πH  ;¿É°ùfEÓd  á≤∏£e  ájôM  Óa  ¿ÉeRC’Gh  ídÉ°üªdGh  øcÉeC’G  ∫óÑJ  »YGôj

 øe  äÉbƒ∏îªdG  ôFÉ°S  øY  Iõ«ªªdG  ¿É°ùfE’G  á«°üî°ûHh  ,¢SÉædG  ídÉ°üªH  Ió«≤e

 øjôNB’G  á¡LGƒe  »a  OôØ∏d  áMƒàØe  á«μ∏e  ’h  ,Qƒ©°ûdGh  ô```«ª°†dGh  π≤©dG  å```«M

 »àdGh  ,OôØdG  ¥ƒ```≤Mh  OôØdG  ájôM  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á```«Hô¨dG  áØ°ù∏ØdÉH  »```eÓ°SE’G  ô```μØdG  ò```NCÉj  ’ ```  1

 ø«H  ¿RGƒJ  ∑É```æg  ,¬bƒ≤Mh  ™ªàéªdG  á```jôM  …hÉ°ùJ  ¬```bƒ≤Mh  OôØdG  äÉjôM  ´ƒ```ªée  ¿CG  ó```éJ

 ¥ƒ≤Mh  OôØdG  ¥ƒ≤M  ø«H  ¿RGƒàdG  CGóÑe  Oóëj  …òdG  »eÓ°SE’G  ôμØdG  QÉWEG  »a  áYÉªédGh  OôØdG

.ôNB’G  ≈∏Y  ÉªgóMCG  »¨£j ’  å«ëH  ™ªàéªdG  hCG  áYÉªédG

 ,IôëdG  IóFÉªdG  á∏°ù∏°S  ,áªμëdG  â«H  ,ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,»ªdõdG  º«gGôHEG  ≈Ø£°üe ```  2

 ,Ω1998  ∫ƒ∏jCG  ,23  Oó©dG  ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,¢UÉN  Oó```Y

.9 ¢U  ,Ω1998  OGó¨H  ,IOhóëªdG  ájOGó¨ÑdG  ÖjOC’G  á©Ñ£e  ácô°T

.145 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,..........áeÉ©dG  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG  ,¢ûjhQO  º«gGôHEG  óªëe  ``

 ,≥°ûeO  ,ôμØdG  QGO  ,»Hô©dG  øWƒdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,ø«°ùM  ó«°ùdG  ¿ÉfóYh  …ó«°TôdG  óªMCG ```  3

.Ω2002
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 ’h  ,¢SÉædG  ø```«H  »YÉªàL’G  πaÉμàdG  É```gOóëj  §HGƒ°V  π```H  ,¬©ªàée  »æH  ø```e

 ájOÉªàe á«dÉjôÑeEG  »a ™≤f  ’EGh  ,Üƒ©°ûdG  ÜÉ°ùM ≈∏Y äGhôãdGh  OQGƒªdÉH  QÉãÄà°SG

.1ºdÉ©dG  øe  IOóëe  ≥WÉæe  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ™°ûH  ∫Ó¨à°SGh

¢ùØædG  ßØMh  IÉ«ëdG  »a  ≥ëdG  :k’hCG

 ä qóY  óbh  ,OƒLƒdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¬μ∏àªj  Ée  ≈∏ZCG  øe  IÉ«ëdG  »a  ≥ëdG  ó©oj

 ∫hC’G  ≥ëdG  ƒ¡a  ,ÉgóYGƒb  øe  á«°SÉ°SCG  IóYÉb  ≥ëdG  Gòg  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG

 ¥ƒ≤ëdG  »¡àæJ  ¬```FÉ¡àfG  óæYh  ,≥Ñ£Jh  iôNC’G  ¥ƒ```≤ëdG  CGóÑJ  √ó©Hh  ¿É```°ùfEÓd

 ¬«∏Y  AGóàYG  …CÉa  ,¿É°ùfEÓd  8 …QÉÑdG  ¬ëæe  ≥ëdG  Gògh  ,2Ωó©æJh  iô```NC’G

 ,¬àjÉYQh  ,¬¶ØM Öéj ¢Só≤e ≥M IÉ«ëdG  ≥ëa ,ΩÓ°SE’G  ô¶f  »a  áªjôL qó©j

 ,ΩGôM  º∏°ùªdG  ≈∏Y  º∏°ùªdG  πc{  :! ∫ƒ°SôdG  ∫Éb  ó≤a  ,¬«∏Y  AGóàY’G  ΩóYh

.¬«∏Y  ≥Øàe  ``  z¬°VôYh  ¬dÉeh  ¬eO

 :≈dÉ©J  ∫É≤a  ,≥M  ¬Lh  ¿hO  ,¿É°ùfE’G  πàb  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  âeôM  óbh

 á```jÉªëd  Oó```°ûàdG  IhQP  π```ãªJh  .3
|Î     Í    Ì    Ë  Ê  É    È    Ç }

 »gh  ,¬«∏Y  …ó```à©j  øe  ≈∏Y  ™bƒJ  ¿CG  Ö```éj  »àdG  áHƒ≤©dG  ´ƒ```f  »a  ≥```ëdG  Gò```g

 4|`   _   ^   ]   \  }  :≈dÉ©J  ∫É≤a  ,¢SÉædG  IÉ«ëd  kÉfÉª°V  ¢UÉ°ü≤dG

  *  )  }  :∫É```bh  ,5
|©   ¨    §   ¦   ¥   ¤}  : kÉ```°†jCG  ∫É```bh

 ô°ûædGh  äÉ°SGQó∏d  á```«©eÉédG  á°ù°SDƒªdG  ,ΩÓ```°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ,ø«°ùM  ó```«°ùdG  ¿É```fóY ```  1

.316 ¢U  ,Ω2006 / ̀g1426  ,≈dhC’G  á©Ñ£dG  ,ähô«H  ,™jRƒàdGh

 É¡H  π«ãªàdG  hCG  ¬àãéd  ¢Vô```©àdG  Rƒéj  Óa  ,¬JÉah  ó©H  ≈àM  ºjôμàdG  »a  ¢ü```î°ûdG  ≥```M  ô```ªà°ùj ```  2

 ,áeÉ©dG  äÉjôëdGh  á«°SÉ«°ùdG  º```¶ædG  ,â«≤ªdG  »∏Y  ójõ«dG  ƒHCG  :ô```¶fG  ,ôÑ≤dG  øe  É```¡LGôNEG  hCG

.197 ¢U  ,(ïjQÉJ  ¿hO)  ájQóæμ°SE’G  ,áãdÉãdG  á©Ñ£dG  ,»©eÉédG  ÜÉÑ°ûdG  á°ù°SDƒe

.151  ájB’G  ,ΩÉ©fC’G  IQƒ°S ```  3

.178  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  4

.179  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  5
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   6    5    4    3    2   1    0    /    .    -     ,    +
.1

|;     :    9    8    7
 ;É¡ÑMÉ°üd kÉμ∏e â°ù«d IÉ«ëdG ¿C’ ;QÉëàf’G á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG âeôM Éªc

 ,É¡«∏Y  AGóàY’G  Rƒéj ’  ,É¡ÑMÉ°U  ó«H  áfÉeCG  ìhôdGh  ,≈dÉ©J  ˆG  øe  áÑg  π```H

 »a  ÜÉ≤©dGh  ºKE’G  ó°TCG  É¡ÑμJôe  ≥ëà°ùj  áªjôL  QÉëàf’G  ΩÓ°SE’G  qó```Y  Gò¡dh

 øe{  :! ∫ƒ```°SôdG  ∫ƒ```≤jh  ,2
|K    J    I }  :≈```dÉ©J  ∫É```≤a  ,Iô```NB’G

 ´ôØàjh  .¬«∏Y  ≥```Øàe  ``  záeÉ«≤dG  Ωƒ```j  ¬H  ÜòY  É«fódG  »```a  A»```°ûH  ¬```°ùØf  π```àb

 ƒg  ≈dÉ©J  ˆÉa  ,¿hPCÉªdGh  ¿PB’G  º```KCÉj  å«M  ;πà≤dÉH  ¿PE’G  ºjôëJ  ∂dP  ø```Y

 ∫Éààb’G  :…CG  ;IRQÉÑªdG  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  âeôM  Éªc  ,â«ªªdG  »«ëªdG  √óM

 ≈≤àdG  GPEG{  :! ∫ƒ```°SôdG  ∫É≤a  ,QÉ©dG  ™```aód  hCG  ≥ëdG  äÉÑKE’  ø```«°üî°T  ø```«H

 Ée  :ˆG  ∫ƒ°SQ  Éj  :GƒdÉb  ,QÉ```ædG  »a  ∫ƒà≤ªdGh  πJÉ≤dÉa  É```ª¡Ø«°ùH  ¿É```ª∏°ùªdG

.¬«∏Y  ≥Øàe  ``  z¬ÑMÉ°U  πàb  ≈∏Y  kÉ°üjôM  ¿Éc  :∫Éb  ?∫ƒà≤ªdG  ∫ÉH

 kGóªY  π°üM  ¿EÉa  ,º```MôdG  »a  ø«æédG  πàb  :…CG  ;¢VÉ```¡LE’G  âeôM  É```ªc

 äÉe  ºK  kÉ«M  ∫õf  ¿EGh  ,á```jódG  ô r°û oY  ∞°üf  »gh  ,I qô``` ö dG  ¬«a  ÖLh  AGó```àYÉHh

 hCG  …ô°ûÑdG  ´ƒædG  AÉæaEG  âeôM  Éªc  .»M  ≈∏Y  ájÉæL  »¡a  ,á∏eÉc  ájódG  Öéàa

 âMÉHCGh  ,¬ª«¶æàd  IOóëe  IQƒ°U  »a  ’EG  ájQòdG  ≈∏Y  AÉ```°†≤dGh  π°ùædG  ó```jóëJ

 ≥ë∏jh  ,äGQƒ```¶ëªdG  í«ÑJ  äGQhô```°†dÉa  ,IÉ«ëdG  ≈∏Y  ®É```Øë∏d  äGQƒ```¶ëªdG

 ,ájó°ùédG  ¬àeÓ°S  ∫Ó```N  øe  ¿É°ùfE’G  á```eGôc  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  IÉ```«ëdG  ≥```ëH

 ,ø«ØμàdGh  ,π°ù¨dÉH  Ωôμj  å«M  ;â«ªdG  ¿É°ùfE’G  ΩGôàMG  Öéj  ∂dP  øe  ó©HCGh

 á©jô°ûdG  â∏Øch  .3¬°ûÑfh  ,√ôÑb  ≈∏Y  ¢Sƒ∏édG  Ωôëjh  ,¬```æaOh  ,¬«∏Y  IÓ°üdGh

.32  ájB’G  ,IóFÉªdG  IQƒ°S ```  1

.29  ájB’G  ,AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  2

 á«fÉãdG  áæ°ùdG  ,87  Oó©dG  ,áeC’G  ÜÉàc  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ¢SÉ°SCG  á©jô°ûdG  ó°UÉ≤e  ,»∏«MõdG  óªëe ```  3

 ,»ÑYõdG  ídÉa  ¥hQÉ```a  √ôcP  ™Lôe  .É```gó©H  É```eh  103 ¢U  ,Ω2002 / ̀g1423  ,ô```£b  ,¿hô```°û©dGh

.120 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ...¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
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 øªKCG  √QÉÑàYÉH  ¬à«ªgCGh  ≥Øàj  …òdG  ióªdG  ≈dEG  ∫ƒª°ûdGh  áWÉME’ÉH  ≥ëdG  Gò```g

.1¬μ°SÉªJh  ¬àjƒ«Mh  ,™ªàéªdG  ¿É«c  ßØëH  ¬WÉÑJQ’h  ¿É°ùfEÓd  ≥M

 êGhõdG  ΩÓ```°SE’G  ´ô```°T  å```«M  ;¿É```°ùfE’G  äGP  »```g  á```«fÉ°ùfE’G  ¢ù```ØædGh

 …ô°ûÑdG  OƒLƒdG  ø«eCÉJh  ,»```fÉ°ùfE’G  ´ƒædG  AÉ≤H  ¿Éª°†dh  É```gOÉéjE’  π```°SÉæàdGh

 áëμfC’G  ´Gƒ```fCG  ™«ªLh  ,ÉfõdG  Ωô```ëa  ,πFÉ°SƒdG  ø```°ùMCGh  ,¥ô£dG  ô```¡WCG  ø```e

 É¡«∏Y  AGó```àY’G  ΩóYh  É¡àjÉªMh  ¢ù```ØædG  ß```Øëd  ´ô°Th  ,á```∏WÉÑdG  Ió```°SÉØdG

 ájódGh  ¢UÉ°ü≤dG  ÖLhCGh  ,øμ°ùªdGh  ¢SÉÑ∏dGh  ÜGô°ûdGh  ΩÉ©£dG  ∫hÉæJ  Üƒ```Lh

 ΩôM  ˆG  ¿EG{  :! ∫ƒ```°SôdG  ∫ƒ```≤j  PEG  ;OCGƒdGh  ¢VÉ```¡LE’G  Ωô```Mh  ,IQÉ```ØμdGh

 á«LÉëdG  ΩÉμMC’G  ´ô°Th  .¬«∏Y  ≥```Øàe  ``  zäÉæÑdG  OCGhh  äÉ¡eC’G  ¥ƒ```̀≤Y  º```̀μ«∏Y

 ™°VôªdGh  πeÉëdG  í```æeh  ,ø«æédGh  πªëdG  ájÉYQ  Ö```∏£a  ,¢ùØædG  OÉéjEG  »```a

 øe  ,O’hCÓd  ΩÉμ```MC’G  ™°Vh  ºK  ,É```ª¡©°Vh  ájÉYQh  Éª¡æY  ∞```«Øîà∏d  kÉ```°üNQ

 ≈àM  º«∏©àdGh  ∫ÓëdG  AGò```¨dGh  ÖjOCÉàdGh  á«HôàdGh  áfÉ°†ëdGh  á```«ª°ùàdG  å```«M

 ,á«°ü©à°ùe  á«LhõdG  IÉ«ëdG  ¿ƒμJ  ø«M  ô«NCG  êÓ©c  ¥Ó£dG  ´ô```°Th  .2Æƒ∏ÑdG

 ìÉHCGh  ,¥Rô∏d  Ö```°ùμdG  ´ô°ûa  ,á«fÉ°ùfE’G  äGò```dG  ≈∏Y  πeÉμdG  ®ÉØëdG  ´ô```°Th

 ∑Óg  ¬«a  Ée  πc  øY  ó©ÑdGh  ,á°VÉjôdGh  IQÉ```¡£dGh  áaÉ¶æ∏d  ÉYOh  ,äÉ```Ñ«£dG

 ™æeh  ,∫É°UƒdG  Ωƒ```°U  ΩôMh  áæjõdG  ìÉ```HCGh  ,…hGóàdG  ´ô```°Th  ,º°ùé∏d  ≥```≤ëe

.3¢üNôdG  ÜGƒHCG  íàah  ,ôgódG  ΩÉ«°U

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ÜÉàc  ,ΩÓ°SE’G  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  äÉëªd  ,QÉ```ØdG  óªëe  ó```MGƒdG  ó```ÑY ```  1

 ∫Éªc  ≈Ø£°üe :kÉ°†jCG  ô¶fG  .51 ¢U  ,Ω1989  ,¿ÉæÑd  ,ähô«H  ,ø«jÓª∏d  º∏©dG  QGO  ,ådÉãdG  ó∏éªdG

 ,Ω1994  ,IôgÉ≤dG  ,(¿.O)  ,á```jô°ü©dG  º¶ædÉH  kÉfQÉ≤e  ΩÓ```°SE’G  »a  …Qƒà°SódG  ΩÉ```¶ædG  »```Ø°Uh

.Égó©H  Éeh  32 ¢U

 ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  á```«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ø```«H  πØ£dG  ¥ƒ≤M  ,…OÉ¡dG  ó```ÑY  ôª«îe  õ```jõ©dG  ó```ÑY ```  2

.Égó©H  Éeh  21 ¢U  ,Ω1997  ,âjƒμdG  á©eÉL  äGQƒ°ûæe  ,áfQÉ≤e  á°SGQO

.Égó©H  Éeh  98 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»∏«MõdG  óªëe ```  3
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:ô«Ñ©àdGh  OÉ≤àY’G  ájôM  :kÉ«fÉK

 ,øjóàdG  ƒëf  ¬¡LƒJ  ¬Jô¶f  ¿CGh  ,kG qôM  ó```dƒj  ¿É°ùfE’G  ¿CG  ΩÓ°SE’G  ó```cDƒj

 ôbCG  å```«M  ,óFÉ≤©dG  ø```e  x…CG  ¥É```æàYG  »```a  ≥ëdG  ¿É```°ùfEG  πμ```d  ¿EÉ```a  Gò```¡dh

 ƒYój  ∂dP  πHÉ≤eh  ,É¡àjÉªMh  É¡àdÉØc  ≈```∏Y  πªYh  ,Ió«≤©dG  ájôM  ΩÓ```°SE’G

 ,πWÉÑdÉH  ≥ëdG  É¡H  §∏àîj  »àdG  ô```«WÉ°SC’G  øe  OôéªdG  ôëdG  ô«μØàdG  ≈```dEG

    *    ) }  :≈dÉ©J  ∫ƒ≤j  ,1ó«∏≤àdG  ≥jôW  øY  OGóLC’G  øY  AÉHB’G  É```¡KQGƒàjh

  :    9    87     6    5    4    3    2    1    0    /    .    -    ,    +
 πNój  ôeCG  ƒg  ¬Jó«≤©d  OôØdG  QÉ```«àNÉa  .2

|A    @    ?    >=    <   ;
 ,í«ë°üdG  ô«μØàdGh  ô```ëdG  πeCÉàdG  ¬°SÉ°SCGh  ,»```°üî°ûdG  ¬YÉæàbG  ¥É```£f  »a

 ∞dÉîj  Ée  ¥É```æàYG  ≈∏Y  ¬gôμJ  ’h  ,¬```àÑZQ  Ωô```àëJ  á```«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdGh

 :kÉ°†jCGh  ,3|Ú  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ }  :≈```dÉ©J  ∫ƒ≤j  ,¬```àÑZQ

.4
|:    9   8    7   6   5 }

 ∫ÓN  øe  Ió«≤©dG  á```jôM  ájÉªM  ≈∏Y  á«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG  â∏ªY  Gò```¡dh

 ÖMÉ°U  ádOÉéeh  ,¬```gGôcEG  Ωó```Yh  AÉ°ûj  É```e  OÉ≤àYG  »```a  ô«¨dG  ≥```M  ΩGô```àMG

 Iƒb  ≈dEG  øÄª£Jh  ,É```¡°ùØæH  ≥ãJ  »àdG  Ió«≤©dÉa  ,≈æ°ùëdÉH  á```ØdÉîªdG  Ió```«≤©dG

 ≈dEG  áLÉëH  ô©°ûJ ’  Égô«μØJ  ≥ªYh  IÉ```«ëdG  πcÉ°ûªd  É¡dƒ∏M  áeÓ°Sh  É```¡fÉ«æH

 ¬eÉeCG  ÉgQÉμaCG  ¢Vô```©H  »ØàμJ  πH  ;É¡YÉÑJG  hCG  É```¡bÉæàYG  ≈∏Y  kGó```MCG  √ô```μJ  ¿CG

 ìhQ  ¬«a  ìhôà°ùj  …òdG  ÇOÉ¡dG  …ôμØdGh  »°ùØædG  ƒédG  ¬d  Å«¡Jh  ,áMGô°U  πμH

.5¬àæ«fCÉªWh  ¿ÉªjE’G

.59 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,QÉØdG  óªëe  óMGƒdG  óÑY ```  1

.179  ájB’G  ,±GôYC’G  IQƒ°S ```  2

.256  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  3

.54  ájB’G  ,QƒædG  IQƒ°S ```  4

 ,á°SOÉ°ùdG  á©Ñ£dG  ,ähô«H  ,∑ÓªdG  QGO  ,¿BGô≤dG  »a  IƒYódG  Üƒ∏°SCG  ,ˆG  π°†a  ø```«°ùM  ó```ªëe ```  5

.123 ¢U  ,`g1418
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 äGOÉÑ©dG  ´GƒfCGh  á°ùªîdG  øjódG  ¿ÉcQCGh  Ió«≤©dG  ΩÉμMCG  ΩÓ°SE’G  øs«H  óbh

 ,OÉ¡édG  ΩÓ°SE’G  ´ô°T  ¬«∏Y  AGóàY’G  ΩóYh øjódG  ßØM πLCG  øeh  ,É¡à«Ø«ch

 áHƒ≤Y  ´ô°T  Éªc  1|M    L       K     J   I   H   G   F }  :≈```dÉ©J  ∫ƒ```≤j

 ¬æjO  ∫ó```H  øe{  :! ∫ƒ```°SôdG  ∫É≤a  ,ø```jódG  »a  å```ÑY  ¬```JOQ  ¿C’  ;ó```JôªdG

 ,¬æjO  øY  ±ô```ëæªdG  áHƒ≤Y  øjódG  á```jÉªëd  ΩÓ°SE’G  ´ô°T  É```ªc  .z√ƒ```∏àbÉa

 øjódG  øe º∏Y Éªd ôμæªdGh IÉcõdG  ™fÉeh IÓ°üdG ∑QÉJ ój ≈∏Y òNC’G Ö∏Wh

 Ωõ∏j ’  ΩÓ°SE’G  ¿CG  ’EG  .øjódG  áfÉ«°üd  á«LÉëdG  ΩÉμMC’G  ´ô°T  Éªc  ,IQhô°†d

 ,OÉ≤àY’G  »a  ájôëdG  ¬∏a  ,ΩÓ°SE’G  »a  ∫ƒNódG  ≈∏Y  πbÉ©dG  ≠```dÉÑdG  ¿É```°ùfE’G

 Ωôëjh  ,¬Jó«≤Y  ™e  ≥ØàJ  »àdG  äGOÉÑ©dG  á°SQÉªe  ájôM  º∏°ùªdG  ô«¨d  ∑ôàjh

 á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  äQôb  Éªc  ,IOÉÑ©dG  äƒ«H  ≈∏Y  AGóàY’G  ø«ª∏°ùªdG  ≈```∏Y

 ø«ª∏°ùªdG  ô«Z  ¢TÉY  óbh  .º¡«∏Y  Ée  ¬«∏Yh  ø«ª∏°ùª∏d  Ée  ¬d  º∏°ùªdG  ô«Z  ¿CG

 ¿ÉeC’Gh  øeC’ÉH  »eÓ°SE’G  ™ªàéªdG  ¿É°†MCG  »ah  á«eÓ°SE’G  áaÓîdG  πX  »a

.2¿É°ùME’Gh  ∫ó©dGh

 QÉμaC’G  øe  ójôj  Ée  ¥ÉæàYG  »a  kGôM  OôØdG  ¿ƒμj  ¿CG  »g  ôμØdG  ájôM  ¿EG

 âeGO  Éeh  ,äÉjô¶ædGh  á«Ø°ù∏ØdGh  á```«ª∏©dGh  á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  á```«°SÉ«°ùdG

 ™ªàéªdG  º```«≤d  áØdÉîe  ó©J ’  É```¡fEÉa  ¿É°ùfE’G  ô```μa  »a  á```©HÉb  ôμØdG  á```jôM

 A»°T  »a  ô«μØàdG  ø```e  ¿É°ùfE’G  ™æe  ádhO  hCG  óMCG  Qhó```≤ªH  ¢ù«dh  ,¬```JGó≤à©eh

.3»LQÉîdG  ºdÉ©∏d  ô¡¶j  ºd  ¿É°ùfE’G  á∏«îe  »a  ô«μØàdG  Gòg  ΩGO  Ée  ø«©e

.193  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  1

 ΩÉμMCG  :¿GójR  ºjôμdG  óÑY  :∂dòc  ô¶fG  .Égó©H  Éeh  84 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  :»∏«MõdG  óªëe ```  2

 .Ω1986  ,ähô«H  ,á```dÉ°SôdG  á°ù°SDƒeh  ¢Só```≤dG  áÑàμe  ,ΩÓ°SE’G  QGO  »```a  ø```«æeCÉà°ùªdGh  ø```««eòdG

 ,ähô«H  ,»eÓ°SE’G  ™```ªàéªdG  »a  ø«ª∏°ùªdG  ô```«Z  :…hÉ°Vô≤dG  ∞```°Sƒj  .O  .É```gó©H  É```eh  20 ¢U

.30  ``  9 ¢U  ,Ω2001  ,ádÉ°SôdG  á°ù°SDƒe

.317 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  §«°SƒdG  ,…hÓàa  ø«°ùM  π«¡°S ```  3
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á``«`°üî°ûdG  ¥ƒ≤M  :á```«fÉãdG  Iô`≤ØdG

 ±ôà©j  ¿CG  »gh  ,¿É°ùfE’G  äGò```H  á≤∏©àªdG  ¥ƒ≤ëdG  »g  á«°üî°ûdG  ¥ƒ```≤M

 ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdG  ∂```dP  ≈∏Y  ÖJôàJh  ,á```∏eÉμdG  á«fƒfÉ≤dG  á```«°üî°ûdÉH  Oôa  πμ```d

 á«fƒfÉ≤dG  á```«°üî°ûdG  á```°SGQO  ∫hÉ```æàæ°S  ¬«∏Yh  ,OGô```aC’G  ™```«ªL  ™```e  ¿ƒ```fÉ≤dG

:á«dÉàdG  QhÉëªdG  »a  AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdGh

á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH  ™àªàdG  :kn’hCG

 á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH  ±Gô```àY’ÉH  ∫hó∏d  á«∏NGódG  ø```«fGƒ≤dG  Ö∏ZCG  ¬```éàJ

 ±GôàY’ÉH  ôeC’G  ≥```∏©àj  ÉeóæY  kGó«≤©J  ô```ãcCG  ¿ƒμJ  á∏μ°ûªdG  ¿CG  ô```«Z  ,Oô```Ø∏d

 »dhódG  ¿ƒ```fÉ≤dÉa  ,»dhódG  ¿ƒ```fÉ≤dG  Aƒ```°V  »a  Oô```Ø∏d  á```«fƒfÉ≤dG  á```«°üî°ûdÉH

 á«dhódG  äÉª¶æªdGh  ∫hó∏d  ’EG  á```«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH  ±ôà©j ’  áeÉY  IQƒ```°üH

 ;¬d  á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH  ±GôàY’G  ¢†aôj  øe  ∑Éæ¡a  OôØdG  ÉeCG  .¿Éμ«JÉ#dGh

 á«dhódG  áYÉªédG  ¿CGh  ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ¢SÉ°SCG  ƒg  OôØdG  ¿CÉH  ¿hôNBG  iôj  Éªæ«H

 á«dhódG  ≥FÉKƒdG  ø```e  ójó©dG  âæª°†J  ó```bh  ,ájô°ûH  áYÉªL  á≤«≤ëdG  »```a  »```g

.1á«dhódG  á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH  OôØ∏d  ±GôàY’G

 á«°üî°ûdÉH  Oô```Ø∏d  ±ôàYG  ΩÓ°SE’G  ¿EÉ```a  ,∂dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈```∏Y  ø````μdh

 hCG  á¨∏dG  hCG  ¢ù```æédG  Ö```Ñ°ùH  õ««ªJ  Ó```H  ∂dPh  ,AÉL  ò```æe  á```«dhódG  á```«fƒfÉ≤dG

 ¬eÉμMCG  ¿EÉa  kÉ«ªdÉY  kÉ```æjO  áØ°UƒHh  .AÉ°ùædGh  ∫ÉLôdG  ø«H  ≥```jôØJ  ’h  ,º```«∏bE’G

.É¡∏c  äÉYÉªédGh  kÉ©«ªL  ô°ûÑdG  ÖWÉîJ

 »a  ΩÓ°SE’G  ¥ô```Øj  º∏a  ,ΩÓ°SE’G  »```a  ¿ƒfÉ≤dG  Ió```Mh  ≈dEG  ∂```dP  ™```Lôjh

 ÜÉ£îdG  ¿C’  ∂```dPh  ;ÉgQƒ°U  ±ÓàNG  ≈```∏Y  áYÉªédGh  OôØdG  ø```«H  ÜÉ```£îdG

 á«fƒfÉ≤dG  Ωƒ∏©dG  á∏ée  ,»```dhódG  ¿ƒfÉ≤dGh  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ,Iô```gR  ƒHCG  óªMCG  ó```ªëe  ï```«°ûdG ```  1

 ,Ω1972  ,IôgÉ≤dG  ,ÜÉàμ∏d  ájô°üªdG  áÄ«¡dG  ,Ω1969  OGó¨H  ,áãdÉãdG  á«°SGQódG  á≤∏ëdG  ,á«°SÉ«°ùdGh

.704 ¢U
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 hCG  õ««ªJ  ÓH  ô```°ûÑdG  ™«ªL  ÖWÉîj  ∞°UƒdG  Gò```¡H  ƒgh  ,»ªdÉY  ΩÓ°SE’G  »```a

 Üƒ©°ûdGh  äÉ```YÉªédGh  OGôaC’G  º«¶æJ  ≈```dEG  ±ó¡J  ΩÓ°SE’G  á```©jô°Th  .≥```jôØJ

 ∫GƒMC’Gh  ,ÇOÉ```ÑªdG  »ah  ,Ió```«≤©dG  »```a  Ióëàe  á«ªdÉY  á```ª¶æe  »```a  º```eC’Gh

 ájô°üæ©dG  øe  Qô```ëàªdG  π°VÉØdG  ™ªàéªdG  »```a  äÉbÓ©dG  ºμëJ  »```àdG  á```«∏μdG

 »a  áàÑãªdG  á«dƒ°UC’G  É```¡eÉμMCG  å«M  øe  ``  á«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdGh  .á```«ØFÉ£dGh

 ájOôa  ``  á«fÉ°ùfE’G  äÉbÓ©dG  áaÉc  º```¶æJ  ``  ∫ƒ°SôdG  á sæ o°S  ≈ah  ºjôμdG  ¿BGô```≤dG

 ™ªàéªdG  πNGO  ,äÉ```YÉªédG  hCG  OGôaC’G  ø```«H  Éª«a  AGƒ°S  ``  á```«YÉªL  hCG  â```fÉc

 É¡JGòH  á```ªFÉb  IóMh  ¬Ø°UƒH  »```eÓ°SE’G  ™```ªàéªdG  ø```«H  hCG  ,¬```JGP  »```eÓ°SE’G

 º∏°ùdG  âbh  ,Ió«≤©dG  »```a  É¡©e  áØ∏àîªdG  iôNC’G  á«fÉ°ùfE’G  äÉYÉªédG  ø```«Hh

 πc  á«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG  »a  ™ªàéJ  ∂```dP  ≈∏Yh  .AGƒ°ùdG  ≈∏Y  Üô```ëdG  â```bhh

 øª°†àJh  ,É«fódGh  øjódG  ¿hDƒ°T  º¶æJ  »àdG  á«©jô°ûàdG  á«∏μdG  ∫ƒ°UC’Gh  ΩÉμMC’G

 ,áØ∏àîªdG  ¬YhôØH  »```∏NGódG  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  πch  »```dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμ```MCG  πc

 »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  πª°ûj  ó```MGh  ¿ƒfÉb  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ¿EÉa  ,ô```NBG  ô```«Ñ©àH  hCG

 å«M  øe  ``  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  »a  á«fƒfÉ≤dG  IóYÉ≤dGh  kÉ©e  »∏NGódG  ¿ƒfÉ≤dGh

 »gh  ,»LQÉîdG  ¥É£ædG  »ah  »∏NGódG  ¥É```£ædG  »a  IóMGh  ``  É¡àjÉZh  É```¡à©«ÑW

 ∂dPh  ,É¡aGôWCG  ∞∏àNG  Éª¡eh  ,É¡Yƒf  ¿Éc  É```ª¡e  á«fÉ°ùfE’G  äÉbÓ©dG  º```«¶æJ

 IGhÉ°ùªdGh  ádGó©dG  »```gh  ,ΩÓ°SE’G  »a  á«∏μdG  ∫ƒ°UC’Gh  ÇOÉ```ÑªdG  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y

 á©jô°ûdG  ¿CG  ¬```∏c  ∂dP  øe  ¢ü```∏îfh  .ó¡©dÉH  AÉ```aƒdGh  ,¥Ó```NC’Gh  ,iQƒ```°ûdGh

 ø«H  ¥ôØJ ’  ``  á«fÉ°ùfE’G  äÉbÓ©dG  º«¶æàH  á°UÉîdG  É¡eÉμMCG  »a  ``  á«eÓ°SE’G

.»dhódG  ΩÉ¶ædGh  »∏NGódG  ΩÉ¶ædG

 á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  ΩÉ¶f  »a  á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdG  ¿CG  ∂dP  ≈∏Y  Ö```Jôàjh

 ¬fCGh  ,kÉ«fƒfÉb  kÉ°üî°T  ó©j  É¡eÉ¶f  »a  ∞°UƒdG  Gò```g  Ö°ùàμj  øe  ¿CGh  ,Ió```MGh

 Éªeh  .kÉ©e  »dhódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  »∏NGódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ∞°UƒdG  Gò¡H  ™àªàj

 ΩÉ¶æd  kÉ≤ÑW  ``  á```«dhódG  á```«°üî°ûdÉH  OGô```aC’G  ™àªJ  ¿CÉ°T  ø```e  ¿CG  ¬```«a  Ö```jQ’
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 å«M  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á```«dhódG  áfÉª°†dG  õjõ©Jh  ºYO  ``  á```«eÓ°SE’G  á```©jô°ûdG

 ™àªJ  QÉÑàYÉH  ,∫hódG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,äÉYÉªédGh  OGôaCÓd  É¡æY  ™aGójh  É```¡∏Øμj

 áHÉbôdG  Iõ```¡LCG  ≈dEG  Aƒé∏dG  ≥```M  º¡d  ∫ƒîJ  »```àdG  á«°üî°ûdG  √ò```¡H  ø```«dhC’G

 íª°ùJ  »àdG  ,á«dhódG  á«°üî°ûdÉH  º¡©àªJ  ΩóY  ≈dEG  óæà°ùj  môéM  ¿hO  á```«dhódG

 ¿CGh  á°UÉN  ,á«HÉbôdG  á```∏«°SƒdG  √ò¡H  ™àªàdÉH  º```¡d

 ΩÉeCG  ``  AÉ```«ëà°SGh  QòëH  ``  í```àØæj  ∫Gõj ’  ÜÉ```ÑdG

 áeó≤ªdG  äÉZÓÑdGh  ihÉμ°ûdGh  ¿ƒ©£dG  »a OGôaC’G

 áfÉª°Vh  áHÉbôH  á°üàîªdG  ,á«dhódG  Iõ```¡LC’G  ≈dEG

.1É¡YGƒfCGh  ÉgQƒ°U  ±ÓàNG  ≈∏Y  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

2IGhÉ°ùªdG  ≥M  :kÉ«fÉK

 ¿É°ùfEG  ø«H ¥ôa ’ IóMGh ájô°ûÑdG ¢ùØædG ¿CG  »æ©j ¢SÉædG ø«H IGhÉ°ùªdG CGóÑe

 ¢SÉædG  ¿CGh  Égõjõ©Jh  IGhÉ```°ùªdG  ó«cCÉJ  ≈∏Y  ¢Uô```Mh  ΩÓ°SE’G  AÉL  å```«M  ,ô```NBGh

 πLôdG  ø«H  ΩÓ```°SE’G  ihÉ°Sh  .3iƒ```≤àdÉH  ’EG  ôNBG  ≈∏Y  ó```MGƒd  π```°†a ’  á```«°SGƒ°S

 »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  »a  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«dhódG  á«YÉªédG  áfÉª°†dG  ,…QÉ°üfC’G  ˆG  ó```ÑY  ó```ªëe ```  1

 »ªdÉ©dG  ¿Ó```YE’G  ∫ƒM  »eÓ°SE’G  Qƒ```¶æªdG  Ihóf  »a  ,á```«eÓ°SE’G  á©jô°ûdGh  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd

:»fhôàμdE’G  É¡©bƒe  ≈∏Y  âjƒμdG  ádhO  ,∫ó©dG  IQGRh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

http: / / www.moj.gov.kw / InternationalRelations / page4.htm

 ,á«dhódG  á°SÉ«°ùdG  ,IGhÉ°ùªdG  »a  ≥ë∏d  á«dhódG  ájÉªëdG  ,ídÉ°U  ˆG  óÑY  ,™LGQ  :IGhÉ°ùªdG  ∫ƒM ```  2

.Égó©H  Éeh  8 ¢U  ,Ω2008  ƒ«dƒj  ,173  Oó©dG

 :0 ∫Éb  ó≤a  ,ôØ°UCG  hCG  Oƒ```°SCG  ≈∏Y  ¢†«HC’  π°†a  Óa  ,±QÉ©àdG  CGóÑe  ¢SÉ```ædG  ø«H  IGhÉ```°ùªdG ```  3

 ºdÉ¶dG  …ƒ≤dG  ¿EÉa  ,Iƒ```≤dÉH  π°†a ’  ¬fCG  Éªc  ,zπ°†a  AGOƒ```°ùdG  øHG  ≈∏Y  AÉ```°†«ÑdG  ø```H’  ¢ù```«d{

  ¦    ¥   ¤   £   ¢   ¡ }  :≈```dÉ©J  ∫É```b  óbh  .¢VQC’G  »```a  OÉ```°ùØdG  º```Y  ’EGh  ,™```aóoj

 ¬fCG  É```ªc  ..251  :á```jB’G  Iô```≤ÑdG  .|¯   ®   ¬    «   ª   ©  ¨  §
 ’h  äÉÑLGh  ºdÉ©dG  ≈∏Y  ¢VôØj  º∏©dG  ¿EG  πH  ,πgÉL  ≈∏Y  ºdÉY  ’h  ,…hóH  ≈∏Y  …ô°†ëd  π°†a ’

 IQÉ°†M  É¡fhO  áeC’  á«©«Ñ£dG  ¥ƒ≤ëdÉH  ø«¡à°ùJ  ¿CG  ,Iô°†ëàe  áeC’  Rƒéj  Óa  ,AÓ©à°S’G  ¢VôØj=

 OôØ∏d  ±ôàYG  ΩÓ°SE’G  ¿EG
 á«fƒfÉ≤dG  á«°üî°ûdÉH
 ∂dPh  ,  AÉL  òæe  á«dhódG
 ¢ùæédG  ÖÑ°ùH  õ««ªJ  ÓH
º«∏bE’G  hCG  á¨∏dG  hCG
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 ,¿hDƒ°ûdG  ™«ªL  »```a  IGhÉ°ùªdG  Ωób  ≈∏Y  kÉ©«ªL  ¢SÉ```ædG  á∏eÉ©e  ÖLhCGh  ,ICGô```ªdGh

 áÄa  hCG  ôNBG  ¿hO  Ö```©°ûd  ¬Lƒe  ô«Zh  ,¢SÉædG  ™«ªL  πª°ûj  8 …QÉ```ÑdG  ÜÉ```£îa

 »°SÉ°SC’G  øcôdG  »g  ˆG  ΩÉeCG  ∞«∏μàdGh  CÉ°ûæªdG  »a  ¢SÉædG  IGhÉ°ùªa  ,iôNCG  ¿hO

   @    ?>    =    <    ;      :    9 }  :≈dÉ©J  ∫ƒ≤j  ,1IGhÉ°ùªdG  CGóÑªd

.2
|M    L    K    J    I    H    G    F    E   D    C    B    A

¿ƒfÉ≤dG  ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdG  *
 …QÉØ¨dG  QP  ƒHCG  nô s« nY  ø«ëa  ,¢ùæédG  hCG  ¿ƒ∏dG  ÖÑ°ùH  ΩÓ°SE’G  »a  ábôØJ  ’

 »HCG  »a  ìÉ°Uh  ,! ˆG  ∫ƒ°SQ  Ö°†Z  ,¬```eCG  OGƒ°ùH  3 k’ÓH  :π«bh  ,¬```eOÉN

 ,á«Ñ°ü©dG  hCG  √ÉédG  hCG  ∫ÉªdG  ÖÑ°ùH  ábôØJ  ’h  .zá«∏gÉL  ∂«a  DhôeG  ∂fEG{  :QP

 πJÉb  øe  É```æe  ¢ù«dh  ,á«Ñ°üY  ≈```dEG  ÉYO  øe  Éæe  ¢ù```«d{  :∫É```b  ! ∫ƒ```°SôdÉa

 ƒHCG  ∫hC’G  áØ«∏îdG  ∫Éb  óbh  ,zá«Ñ°üY  ≈∏Y  äÉe  øe  Éæe  ¢ù«dh  ,á«Ñ°üY  ≈∏Y

 òNBG  ≈àM  ∞```«©°V  …óæY  ºμæe  …ƒ≤dG{  :á```aÓîdG  ¬«dƒJ  óæY  ≥jó°üdG  ô```μH

 ÖÑ°ùH  ábôØJ  ’h  .z¬```d  ≥ëdG  ò```NBG  ≈àM  …ƒb  º```μæe  ∞```«©°†dGh  ,¬```æe  ≥```ëdG

 çóM  PEG{  ;Iô«¡°T  ¢UÉ©dG  øH  hôªY  øHG  ™e  ÜÉ£îdG  øH  ôªY  á°ü≤a  ,PƒØædG

 øH  »∏Y  ∫Éb  óbh  ,≈æ°ùëdÉH  É¡ª«∏©Jh  É¡KGôJ  á«ªæJh  ,Égó«H  òNCÓd  É¡fhÉ©J  ¿CG  É¡«∏Y  πH  ;Éª∏Yh

 ,zGƒªu∏© oj  ºd  ºd  AÉª∏©dG  ∫CÉ°ù oj  ≈àM  Gƒª∏©àj  rºnd  rº pd  AÓ¡édG  ∫CÉ°ù oj  ’{  :¬¡Lh  ˆG  Ωôc  ÖdÉW  »HCG

 ,áeÉ©dG  ÇOÉÑªdG  ,∫hC’G  ÜÉàμdG  ,ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  §«°SƒdG  :ô«°†N  ¿Gƒ∏Y  º```jôμdG  ó```ÑY

.65 ¢U  ,Ω1997  ``  `g1417  ≈dhC’G  á©Ñ£dG  ,¿OQC’G  ,¿ÉªY  ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  áaÉ≤ãdG  QGO  áÑàμe

 Ωó≤e  åëH  ,áãjóëdG  á```«fƒfÉ≤dG  º¶ædGh  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  »```a  IGhÉ°ùªdG  ,OÉ«Y  »```∏Y  ó```ªëe ```  1

 äÉjóëàdG  ,¿ƒfÉ≤dGh  á```©jô°ûdG  ø«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M{  :¿Gƒæ©H  »fÉãdG  ¥ƒ```≤ëdG  á«∏c  ô```ªJDƒe  ≈```dEG

 ,¿OQC’G  ,Ω2001  πjôHCG  9  ``  8 / ̀g1426  ≈dhC’G  iOÉªL 20  ``  19  :á«∏gC’G  AÉbQõdG  á©eÉL ,z∫ƒ∏ëdGh

 ájÉªMh  á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  QOÉ°üe  ,»fƒ«°ùH  ∞jô°T  óªëe  :kÉ°†jCG  ô¶fG  ,Égó©H  Éeh  1025 ¢U

 º∏©dG  QGO  ,¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  á∏°ù∏°S  ,ΩÓ```°SE’G  »a  á«FÉæédG  á```dGó©dG  QÉWEG  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

.17 ¢U  ,Ω1995  ø«jÓª∏d

.123  ájB’G  ,AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  2

=
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 Éª¡æ«H  ¥ÉÑ°S  »```a  ¬«∏Y  Ωó≤J  ø«M  ô°üe  •É```ÑbCG  óMCG  º£d  ô```«NC’G  Gò```g  ¿CG

 »a  √ódGhh  √ÉYóà°SG  ôªY  ≈dEG  √Éμ°T  Éª∏a  ,ø«eôcC’G  øHG  ≥Ñ°ùJCG{  :¬d  kÓ```FÉb

 ¬Lh  »a  kÉëFÉ°U  »fÉédG  ø```e  ¢üà≤j  ¿CG  ¬«∏Y  »æéªdG  ôeCGh  ,è```ëdG  º```°Sƒe

 º¡Jódh  óbh  ¢SÉædG  ºJóÑ©à°SG  ≈```àe)  :≥ë∏d  Ö°†Z  »a  ¢UÉ©dG  ø```H  hô```ªY

.1z(kGQGôMCG  º¡JÉ¡eCG

 ô°ûH  kÉ©«ªL  º¡fC’  ;AGƒ°S  ¿ƒeƒμëªdGh  ΩÉμëdÉa  ,á```£∏°ùdG  ÖÑ°ùH  á```bôØJ  ’h

 âæc  øe  ’CG{  :∫Éb  IÉaƒdG  ! ∫ƒ°SôdG  äô°†M  ø«ëa  ,kÉÄ«°T  º¡°ùØfC’  ¿ƒμ∏ªj ’

 Gò¡a  kÉ°VôY  ¬```d  âªà°T  â```æc  øeh  , ró p≤nà r°ù«∏a  …ô```¡X  Gò```¡a  kGô```¡X  ¬```d  äó```∏L

 øe  º¡æe  ™bh  ÉªY  ΩÉμëdG  á«dhDƒ°ùe  ∂dP  ≈∏Y  ¬≤ØdG  ÖJQh  ,z ró p≤nà°ù«∏a  »°VôY

 º¡à«YQ  ø«Hh  ,∫Éª©dGh  I’ƒ```dG  ø«H  ¢UÉ°ü≤dG  …ôéjh{  :áeGób  øHG  ∫É≤a  ,º```∏X

 ™ªLCG{  :»ÑWô≤dG  ∫Ébh  ,zºgDhÉeO  CÉaÉμàJ  ø«æeDƒªdG  ¿C’h  ,QÉÑNC’Gh  äÉjB’G  Ωƒª©d

 øe  óMCG  ≈∏Y  ió```©J  ¿EG  ¬°ùØf  øe  ¢ü```à≤j  ¿CG  ¿É£∏°ùdG  ≈```∏Y  ¿CG  ≈```∏Y  AÉ```ª∏©dG

 ∂dPh  ,π«cƒdGh  »°UƒdÉc  º¡d  ô¶ædG  ájõe  ¬d  ÉªfEGh  ,º¡æe  óMGh  ƒg  PEG  ;á«YôdG

.2z8 ˆG  ΩÉμMCG  »a  ¥ôa  áeÉ©dG  ø«Hh  ¬æ«H  ¢ù«dh  ,¢UÉ°ü≤dG  ™æªj ’

AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdG  *
 IQƒ°üH  ¬```d  ÉYOh  ΩÓ°SE’G  ¬```H  AÉL  π```«°UCG  »```eÓ°SEG  CGó```Ñe  IGhÉ```°ùªdG

 Éªc  ,»¡dE’G  ∫ó©dÉH  §ÑJôe  ΩÓ°SE’Gh  IGhÉ°ùªdG  CGóÑe  ¿CG  á≤«≤ëdGh  ,Iõ«ªe

 ≥M  øªa  ,ádGó©dG  ≥M  ΩÓ°SE’G  πØc  ó≤a  Gò¡d  ,≥ëdG  ≈dEG  á∏«°Sh  ∫ó©dG  ¿CG

 :≈dÉ©J  ∫É≤a  ÉgGƒ°S  ¿hO  É¡«dEG  ºcÉëj  ¿CGh  á©jô°ûdG  ≈dEG  ºcÉëàj  ¿CG  Oôa  πc

.3
|Ù    Ø      ×    Ö    Õ    Ô     Ó  Ò }

.67  ``  66 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  §«°SƒdG  ,ô«°†N  ¿Gƒ∏Y  ºjôμdG  óÑY ```  1

.67 ¢U  ,¬°ùØf  ™LôªdG ```  2

.59  ájB’G  ,AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  3
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 :≈dÉ©J  ∫ƒ≤j  ,º```∏X  øe  ¬≤ë∏j  Ée  ¬°ùØf  øY  ™```aój  ¿CG  OôØdG  ≥```M  ø```eh

 øeh  OôØdG  ≥```M  ø```eh  ,1
|+    *    )    (    '    &      %    $    #    " }

 RƒéJ  ’h  ,¬°ùÑM  »a  áYÉªédG  ≥M  øYh  ,ôNBG  Oôa  …CG  ≥M  øY  ´ÉaódG  ¬ÑLGh

 ¢ù∏L  GPEG{  :! ˆG  ∫ƒ°SQ  ∫Éb  ,¬```°ùØf  øY  ´ÉaódG  »a  OôØdG  ≥M  IQOÉ```°üe

 øe  â©ª°S  Éªc  ôNB’G  øe  ™ª°ùJ  ≈àM  ø«°†≤J  Óa  ¿Éª°üîdG  ∂jój  ø«H

 ,ádOÉY  áªcÉëe  »a  OôØdG  ≥Mh  2,zAÉ°†≤dG  ∂d  ø«Ñàj  ¿CG  iôMCG  ¬fEÉa  ,∫hC’G

 ,z¿hôgÉéªdG  ’EG  ≈aÉ©e  »àeCG  πc{  :! ∫ƒ°SôdG  ∫ƒ≤j  :π°UC’G  »g  IAGôÑdÉa

     ¾   ½   ¼   »   º }  :≈```dÉ©J  ∫ƒ```≤j  ,»```Yô°T  ¢ü```æH  ’EG  º```jôéJ  ’h

 ¬HÉμJQG  äƒÑK  ó©H  ’EG  ΩôéH  ÖbÉ©j  ’h  ¢üî°T  º```jôéàH  º```μëj  ’h  .3
|¿

.4AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  á©WÉb  ádOCÉH

 AÉ°†≤dG  √’h  ø«M  …ô©°TC’G  ≈°Sƒe  »HCG  ≈dEG  ÜÉ£îdG  øH  ôªY  ádÉ°SQ  »ah

 ™ª£j ’  ≈àM  ,∂```°ù∏éeh  ∂dóYh  ∂```¡Lh  »a  ¢SÉædG  ø```«H  p¢SBG{  :É```¡«a  AÉ```L

 CGóÑe  ΩÓ°SE’G  Qôb  óbh  .z..∂```dóY  øe  ∞«©°V  ¢SCÉ«j  ’h  ,∂Ø«M  »a  ∞```jô°T

 kÉ≤M  ∫ó©dG  π©Lh  ,»fÉ°ùfE’G  QÉÑàY’G  å«M  øe  Üƒ©°ûdGh  ºeC’G  ø«H  IGhÉ°ùªdG

.5AGóYC’G  ≈àM  ô°ûÑdG  ø«H  kÉcôà°ûe  kÉ«fÉ°ùfEG

 øe  ¿Éc  õLGƒëdG  áaÉc  Ωó```gh  IGhÉ°ùªdG  ó«cCÉJ  ≈∏Y  ΩÓ```°SE’G  ¢Uô```M  ¿EG

.148  ájB’G  ,AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  1

 á©jô°ûdG  »```a  AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  Ωƒ```°üîdG  ø«H  IGhÉ```°ùªdG  :»dGh  »```ëàa  :∂dP  π```«°üØJ  »```a  ô```¶fG ```  2

 :ábhôN  øjódG  AÓ```Y  :ô¶fG  ,Égó©H  Éeh  97 ¢U  ,Ω1989  ,ähô```«H  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ,á```«eÓ°SE’G

.Égó©H  Éeh  103 ¢U  ,Ω1989  ,ähô«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,á«eÓ°SE’G  á©jô°ûdG  »a  º¡àªdG  ¥ƒ≤M

.15  ájB’G  ,AGô°SE’G  IQƒ°S ```  3

 ¿hOh  ô°TÉf  ¿hO),¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,ΩÓ°SE’G  »a  AÉ°†≤dG  ΩÉeCG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,»éHQƒ°ûdG  óªëe ```  4

.Égó©H  Éeh  82 ¢U  ,(ïjQÉJ

 ,Ω1996  ΩÓ°SE’G  ΩÉ¶f  ÜÉ```àc  »a  Qƒ°ûæe  åëH  ,á«dhódG  äÉbÓ©dG  ΩÉ¶f  ,Gƒ```°üdG  Oƒªëe  »```∏Y ```  5

.297 ¢U  ,á«HÓ£dG  äÉeóî∏d  »Hô©dG  õcôªdG
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 óbh  .¬«dEG  ¿ƒYô¡j  ø«eƒ∏¶ªdGh  øjQƒ¡≤ªdGh  ó```«Ñ©dG  â∏©L  »àdG  πeGƒ©dG  º```gCG

 »a  ∫ƒ≤dG  ≈dEG  z’ÉgO{  Qƒàcó∏d  kÉ```©aGO  ø«ª∏°ùªdG  ∑ƒ∏°S  ™e  ó```«cCÉàdG  Gò```g  ¿Éc

 ƒg  ºdÉ©dG  ¿ÉjOCG  ø«H  √ó```Mh  óªëe  ø```jO  ¿EG{  :Our Perfecting World  ¬```HÉàc

 kÉÑ«MôJ  É¡©°Sh  ≈∏Y  ¬«YGQP  íàØj  ¬fEG  ...»fƒ∏dG  õLÉëdG  øe  kGQôëàe  πX  …òdG

 º¡JGõ«eh  º¡bƒ≤M  ™«ªédG  íæªj  ƒgh  ,øjPƒÑæe  hCG  kÉLƒfR  GƒfÉc  kÉjCG  ¬```«≤æà©ªH

 ¥É£f  »a  º```¡æ°†àëj  É```ª∏ãe  ™ªàéªdG  ¥É```£f  »```a  º```¡æ°†àëjh  ,ß```ØëJ  ¿hO

 ¬«≤æà©e  ≈à°T  πÑ≤jh  ,¿ƒ```∏dGh  ódƒªdG  õLGƒM  πc  ó©Ñà°ùj  ΩÓ```°SE’Gh  ,Ió```«≤©dG

.1áeÉàdG  á«YÉªàL’G  IGhÉ°ùªdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ø«ª∏°ùªdG  áYÉªL  øª°V

 ôμØdGh »Hô¨dG ôμØdG ø``«H ±ÓàN’Gh ¥ÉØJ’G •É≤f :ådÉãdG å``ëÑªdG
»eÓ°SE’G

 øY  ô«Ñ©à∏d  ¿Éë∏°üJ  ¿Éà∏dG  ¿ÉJQÉÑ©dG  Éªg  z™°SÉ°T  ¿ƒH{  hCG  zá≤«ªY  Iƒg{

 »a  »eÓ°SE’G  É¡∏HÉ≤eh  á«Hô¨dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áeƒ¶æe  ø«H  ±ÓàN’G  á≤«≤M

 ¢†©ÑdG  ¿CG  øe  ºZôdÉH  ,ø```«àeƒ¶æªdG  áfQÉ≤e  øμªj ’  å```«M  ;á«dÉãªdG  ¬```àjDhQ

 á«bƒ≤ëdG  á```eƒ¶æªdG  π©L  ``  É k°†jCG  á```«f  ø°ùëHh  ,ó```ªY  øY  ``  G kó```gÉL  ∫hÉ```ëj

.¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«Hô¨dG  áeƒ¶æª∏d  ™HÉJ  ¢†ëe  á«eÓ°SE’G

 áLQód  ô°UÉ©ªdG  »```°SÉ«°ùdG  ôμØdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  Ωƒ¡Øe  ´É°T  ó```≤d

 :¬à«ª°ùJ  âªJ  É```e  ™°Vƒd  ∑ôëàdG  ≈dEG  ΩÓ```°SE’G  ≈∏Y  øjQƒ«¨dG  ¢†```©H  â```©aO

 ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  ≥°ùf  ≈∏Y  ,ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉY  ¿É«H

 OhóM  â¨∏H  óbh  ,1948  ΩÉ```Y  »a  IóëàªdG  ºeC’G  áÄ«g  øY  QOÉ```°üdG  ¿É```°ùfE’G

 Qƒ°üdGh  ,º«gÉØªdG  øª°†J  »eÓ°SE’G  ¿ÓYE’G  ¿CG  óM  Ióª©àªdG  ô«Z  á```«©ÑàdG

 ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™```e  ,IóëàªdG  º```eC’G  ¥Éã«e  »a  äOQh  »```àdG  É```¡°ùØf  á```«bƒ≤ëdG

.69 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ΩÉ©dG  »dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  »a  §«°SƒdG  ,ô«°†N  ¿Gƒ∏Y  ºjôμdG  óÑY ```  1
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 ,É¡°ùØf  IóëàªdG  º```eC’G  ¿ÓYEG  »a  IOQGƒ```dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¬```H  ΩÓ```°SE’G  ¿CG

 hCG  ,Oó°üdG  Gòg  »a  »eÓ°SE’G  ¢üædG  ìƒ°Vh  ΩóY øY ºdÉ©dG  ≈```dEG  ø```jQòà©e

 Éªa  .âbƒdG  ∂dP  ≈àM  ¬```H  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  ΩÉªàgG  Ωó```Y  øY  ø```jQòà©e

 »eÓ°SE’Gh  »Hô¨dG  ôμØdG  ø«H  ±ÓàN’Gh  (≈dhC’G  Iô≤ØdG)  ¥ÉØJ’G  •É≤f  »g

.(á«fÉãdG  Iô≤ØdG)

¥É`Ø`J’G  •É```≤f  :≈```dhC’G  Iô≤ØdG

 ¥ƒ≤ëd  á«dhódG  áYô°ûdG  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ø«H  ¥ÉØJ’G  •É≤f  RôHCG  ø```e

:»∏j  Ée  »eÓ°SE’G  Qƒ°üàdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ø«Hh  ,¿É°ùfE’G

á«°SGƒ°S  ¢SÉædG  :k’hCG

 :»JB’G  ≈∏Y  ≈```dhC’G  ¬JOÉe  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »```ªdÉ©dG  ¿Ó```YE’G  ¢ü```æj

 πμd{  :á«fÉãdG  ¬JOÉe »ah .z¥ƒ≤ëdGh áeGôμdG  »a øjhÉ°ùàe kGQGôMCG  ¢SÉædG  ódƒj{

 ¿ÓYE’G  Gòg  »a  IQƒ```còªdG  äÉjôëdGh  ¥ƒ≤ëdG  ™```«ªéH  ™àªàdG  ≥```M  ¿É```°ùfEG

 .z¢ùæédG  hCG  ¿ƒ```∏dG  hCG  ô°üæ©dG  Ö```Ñ°ùH  Éª«°S  ’h  ´ƒf  …CG  ø```e  õ```««ªJ  É```ªfhO

 ºg qóY  å«M  ,ΩOBG  »```æÑd  áª«¶©dG  á«fÉ°ùfE’G  ¬Jô¶æH  Rô```H  ób  ΩÓ```°SE’G  ¿CG  ’EG

  '   &   %   $   #  "   ! }  :¢VQC’G  ≈```∏Y  ˆG  AÉ```Ø∏N  ¿BGô```≤dG

  -   ,   + }  á∏ oM  π°†aCG  »a  ¬```≤∏N  …òdG  áØ«∏îdG  Gò```g  ,1
|)   (

   %    $    #    "    ! }  :≥```∏îdG  á©«ÑW  »```a  ≥```jôØJ  ’h  ,2
|0   /   .

 »Øa  ,á¨∏dG  hCG  ¿ƒ∏dG  Ö```Ñ°ùH  õ```««ªJ  ’h  .3
|,      +    *    )    (    '    &

 ’EG  ¢†«HCG  ≈∏Y  Oƒ°SC’  ’h  ,»ªéYCG  ≈∏Y  »Hô©d  π°†a  ’{  :∞jô°ûdG  åjóëdG

  \  [  Z  Y }  :≈ãfC’Gh  ôcòdG  áë∏°üªd  ¿hóJ  πª©dG  áª«bh  .ziƒ≤àdÉH

.30  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  1

.4  ájB’G  ,ø«àdG  IQƒ°S ```  2

.1  ájB’G  ,AÉ°ùædG  IQƒ°S ```  3
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  i   h   g    f   ed   c   b   a   `   _   ^    ]
.1

|k   j

Öjò©àdG  ™æe  :kÉ«fÉK

 Öjò©à∏d  ó```MCG  ´É°†NEG  Rƒ```éj ’  :á```°ùeÉîdG  IOÉ```ªdG  »a  ,¿Ó```YE’G  »```Øa

 »ah  .áeGôμdÉH  á```WÉëdG  hCG  á«fÉ°ùfEGÓdG  hCG  á```«°SÉ≤dG  á```Hƒ≤©dG  hCG  á```∏eÉ©ª∏d  ’h

 äÉHƒ≤©dG  ΩÉ¶æd  §```HGƒ°Vh  OhóM  óLƒJ  ΩÓ```°SE’G

 ¬£HGƒ°†H  ’EG  »Yô°ûdG  óëdG  ò«ØæJ  Rƒéj ’  å«ëH

 ¢Vô©j  ’h  ,OôH  hCG  xô nM  »a  òØæj  Óa  ,á```«∏«°üØàdG

 IRÉLEG  ôeC’G Ö∏£àjh ,áHƒ≤©dG ≈∏Y á«aÉ°VEG  πeGƒ©d

 √OÉ¡àLÉH  áHƒ≤©dG  QÉàîj  hCG  »```Yô°ûdG  ºcÉëdG  øe

 Aƒ°S  ÖÑ°ùH  ¢TóîdG  hCG  ìô```édG  óæYh  ,»°üî°ûdG

 áeR’  ájódÉa  §HGƒ°†dG  ø```Y  êhôîdG  hCG  á∏eÉ©ªdG

 äÉbÓ©dG  IôFGO  »```a  ∂dP  ¿ÉcCG  AGƒ°S  ,¬«∏Y  ió```à©ªdG  ájÉªëd  …óà©ªdG  ≈```∏Y

 »a  ,º¡àbÓY  »a  ™ªàéªdG  OGôaCG  ø«H  ΩCG  ,Iô```°SC’G  πNGO  »a  á«eƒ«dG  á```jOÉ©dG

.ø«ØdÉîª∏d  äÉHƒ≤©dG  ΩÉ¶f  ò«ØæJ

¿ƒfÉ≤dG  ájÉªM  :kÉãdÉK

 ,¿ƒfÉ≤dG  ΩÉeCG  AGƒ°S  kÉ©«ªL  ¢SÉædG{  :¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  »a

 ìó°üj  ΩÓ°SE’Gh  ,zõ««ªJ  ÉªfhO  ¿ƒfÉ≤dG  ájÉªëH  ™àªàdG  ≥M  »a  ¿hhÉ°ùàj  ºgh

.zÉgój  â©£≤d  âbô°S  óªëe  âæH  áªWÉa  ¿CG  ƒd{  :! ∫ƒ°SôdG  ∫ƒ≤H

 »∏Y  ø«æeDƒªdG  ô«eCG  â∏©L  áLQO  ≈dEG  ∫ó©dG  øjO  ¬fCÉH  ΩÓ°SE’G  ô¡à°TG  óbh

 ≥M  ô«¨H  äòNCG  »àdG  ∫GƒeC’G  IOÉYEG  ≈∏Y  πª©j  ¬¡Lh  ˆG  Ωôc  ÖdÉW  »HCG  ø```H

.97  ájB’G  ,πëædG  IQƒ°S ```  1

 ∞jô°ûdG  åjóëdG  »Øa
»Hô©d  π°†a  ’{

 ’h  ,»ªéYCG  ≈∏Y
,¢†«HCG  ≈∏Y  Oƒ°SC’
ziƒ≤àdÉH  ’EG
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 Ée  πch  ¿ÉØY  øH  ¿ÉªãY  É¡©£bCG  á©«£b  πc  ¿EG  ’CG{  :ø«ª∏°ùªdG  ∫Ée  â«H  øe

 ƒdh  ,A»°T  ¬∏£Ñj ’ ≥ëdG  ¿EÉa  ,ˆG  â«H  »a  OhOôe ƒ¡a  ˆG  ∫Ée  øe √É£YCG

 .z¬JOOôd  ¿Gó∏ÑdG  »a  ¥ôah  ,AÉ```̀eódG  ¬H  â∏∏bh  ,AÉ°ùædG  ¬H  êh uõoJ  ó```̀b  ¬```̀JóLh

 ôÑcC’G  ñC’G  ƒgh  ¬«∏Y  π«≤Y  ìÉëdEG  ¢†aôjh  ,™jRƒàdG  »```ah  AÉ£©dG  »a  …hÉ```°ùjh

 ,¢SÉædG  ¥ƒ≤M  ≈```∏Y  ø«eCG  ΩÉeE’Gh  ,√õ```««ªàH  íª°ùJ ’  ó```YGƒ≤dG  ¿C’  ;êÉ```àëªdG

 √ÉNCG  ¬LGhh  ,á°UÉN  äÉ```eóîd  ™bƒªdG  ∫Ó¨à°SG  ΩóY  Ö∏£àJ  ¿ƒ```fÉ≤∏d  ¬```àjÉYQh

 :áeÉ«≤dG  Ωƒj  »a  á«dhDƒ°ùªdÉH  ô©°û«d  IójóM  ¬d  ≈ªM  ¿CG  ó```©H  Qƒ¡°ûªdG  ∫ƒ```≤dÉH

 ≈dEG  »fôéJh  ,¬Ñ©∏d  ¿É°ùfEG  ÉgÉªMCG  Ió```jóM  øe  øÄJCG  π«≤Y  Éj  πcGƒãdG  ∂```à∏μK{

.z? ≈¶d  øe  øFCG  ’h  ,iPC’G  øe  øÄJCG  ? ¬Ñ°†¨d  ÉgQÉÑL  Égôé°S  QÉf

º¡àªdG  IAGôH  :kÉ©HGQ

 ,z¬àfGOEG  âÑãJ  ≈```àM  A…ôH  º¡àªdG{h  ,ΩÓ°SE’G  »```a  º¡àªdG  IAGôH  π```°UC’G

 ∞∏àîJ  iô```NCG  π«°UÉØJh  ø```«dó©dG  IOÉ```¡°Th  QGô```bE’Éc  ,É```¡∏Ñ°S  É```¡d  á```fGOE’Gh

 ádOC’G  ôaGƒJ  ΩóY  ™e  á¡Ñ°ûdG  ≈∏Y  º¡àªdG  áfGOEG  π≤©j  ’h  ,OQGƒ```ªdG  ±Ó```àNÉH

 »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’Gh  .¬àfGOE’  äÉÑKEÉH  ºcÉëdG  ÖdÉ£j  πH  ;IAGôH  äÉÑKEÉH  ÖdÉ£j  ’h

 âÑãj  ¿CG  ≈dEG  kÉÄjôH  ôÑà©j  á```ªjôéH  º¡àe  ¢üî°T  πc{  :∫ƒ≤j  11  IOÉªdG  »```a

.zá«æ∏Y  áªcÉëe  »a  kÉfƒfÉb  É¡d  ¬HÉμJQG

áeÉ©dG  ¥ƒ≤ëdG  :kÉ°ùeÉN

 »YÉªàL’G  ¿Éª°†dGh  áMGôdGh  º∏©àdGh  ∂∏ªàdGh  πª©dG  ≥ëc áeÉ©dG  ¥ƒ≤ëdG

 øe  ¿ÓYE’G  »```a  IQƒcòªdG  á```«°üî°ûdG  ƒªfh  ÜÉ```îàf’Gh  á```aÉ≤ãdGh  á```ë°üdGh

 á«eÉ°S  ºdÉ©e  Rô```ÑJ  πH  ΩÓ°SE’G  É```¡∏Øc  ¥ƒ≤ëdG  √ò```g  ,(29  ≈```dEG  21)  IOÉ```ªdG

.ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  çóëàf  ÉeóæY

 IôFGO  »a  á```«ªëe  á°UÉîdG  á«μ∏ªdGh  ,ˆG  π```«Ñ°S  »a  ¬```dÉ«Y  »a  qOÉμ```dÉa
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 ,ø«°üdÉH  ƒdh  ≈àM  óë∏dG  ≈dEG  ó¡ªdG  øe  ¬Ñ∏Wh  ,á°†jôa  º∏©dG  Ö∏Wh  ,∫ÉëdG

 äÉbó°üdGh  IÉcõ```dGh  ¢ùªîdG  ∫Gƒ```eCG  ™jRƒJ  ∫Ó```N  øe  »```YÉªàL’G  π```aÉμàdGh

 »a  kÉaÉ©e  ¬```Hô°S  »a  kÉæeBG  íÑ°UCG  ø```eh  ,…OÉÑ©dG  ™HÉ£dÉH  êõ```àªj  äGQÉ```ØμdGh

 øe  kÉ«cƒ∏°Sh  kÉjôμah  kÉ«MhQ  á«°üî°ûdG  á«ªæJh  ,É```«fódG  ¬d  äõ«M  ÉªfCÉμa  ¬```fóH

 kÓª©e  ΩÓ°SE’G  qó©j  ¬«∏Yh  ...º```«∏°ùdG  »eÓ°SE’G  AÉæÑdG  »a  πeÉμàdG  äÉ```eÓY

.á«YÉªàL’Gh  ájOôØdG  ¥ƒ≤ëdG  ∫Éée  »a  kGRQÉH  kÉjQÉ°†M

1±ÓàN’G  •É≤f  :  á«fÉãdG  Iô≤ØdG

õ«ªàdGh  õjÉªàdG  :»eÓ°SE’G  ìô£dG  :kn’hCG

 ≈dEG  GƒYQÉ°S  ø```jòdG  ø«ª∏°ùªdG  ø```jôμØªdG  ¢†©H  á```dÉëd  πÑb  ø```e  É```fô°TCG

 ,Üô¨dG  Éªc  ¿É°ùfEG  ¥ƒ```≤M  áeƒ¶æe  ¬jód  ΩÓ°SE’G  ¿CG  Gƒ```æ∏YCGh  ,Üô¨dG  ó```«∏≤J

 øY  É¡àª«b  »ah  É```¡bÉ£f  »a  áàÑdG  tπ≤J ’  ΩÓ```°SE’G  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ¿CGh

.»Hô¨dG  ôμØdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áeƒ¶æe  áª«b

 ájóbÉ©J  ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù o°SoCG  ¿EG  :∫ƒ≤f  ¿CG  Éæ«∏Y  π¡°ùdG  øe

 ÜQ  ˆ  ΩÓ```°ùà°S’Gh  º«∏°ùàdG  ≈```∏Y  ó```bÉ©J  ¬∏c  ΩÓ```°SE’Éa  ,Üô¨dG  »```a  É```ªc

    ®   ¬   «  ª   ©   ¨   §    }  áæédG  πHÉ≤e »a ø«ªdÉ©dG

 ÉàfÉc  á«fÉãdGh  ≈dhC’G  :áÑ≤©dG  r»à©«H  ¿CG  ∂dP  ≈dEG  ∞°VCG  .2
|±°¯

 Gòg  óæH  ™«°Sƒàd  êÉàMG  ! »ÑædG  ¿EG  ≈àM  ,óbÉ©àdG  ∫Éμ°TCG  øe  kÉë°VGh  kÓμ°T

 q»∏Y  Ghô«°TCG{  :∫Éb  ø«M  ,QóH  »a  ¢ûjôb  IÉbÓªd  êhôîdG  OGQCG  ø```«M  ó```bÉ©àdG

.QÉ°üfC’G  ó°ü≤j  z..¢SÉædG  É¡jCG

 : kÉ°†jCG  ô¶fG  ,277 ¢U  ,Ω1998 / ̀g1418  ™«HQ  ,áãdÉãdG  áæ°ùdG  ,™°SÉàdG  Oó©dG  ,êÉ¡æªdG  á∏ée  :ô¶fG ```  1

 ôμØdG  QGO  ,IôgÉ≤dG  ,áfQÉ≤e  á```°SGQO  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ΩÓ°SE’G  ,á«∏ÑW  Ö£≤dG  ó```ªëe  Ö```£≤dG

.350 ¢U  ,Ω1976  ``  1936  ,»Hô©dG

.111  ájB’G  ,áHƒàdG  IQƒ°S ```  2
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 IQÉ°†ëdG  øe  ≈fOCG  ¢ù«d  ΩÓ°SE’G  ¿CG  äÉÑKEG  ΩÓ°SE’G  …ôμØe  ä’hÉëe  ¿EG

 É¡FÓ£H GƒeÉbh  ,á«Hô¨dG  á«ª«≤dG  áeƒ¶æªdG  GhOQƒà°SG  ¿CG  ≈dEG  º¡H  äOCG  á«Hô¨dG

 É¡°ù°SCÉH  á£ÑJôe  º```«gÉØªdG  ¿CG  º¡JÉah  ``  ô```«Ñ©àdG  RÉL  ¿EG  ``  »```eÓ°SEG  AÓ```£H

 …ODƒà°S  á```«Hô¨dG  ¬°ù°SCÉH  »```Hô¨dG  êPƒªædG  OGô```«à°SG  á```dhÉëe  ¿CGh  ,á```«Ø°ù∏ØdG

 …ôμØdG  OGô«à°S’G  ≈```∏Y  OÉªàY’G  QGôªà°SG  ≈```dEG  ``  π©ØdÉH  äOCG  ó```bh  ``  É```æàeCÉH

 á«©ÑàdG  øe  ádÉM  ≈```dEG  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  É```æàeCG  äOÉb  ºK  øeh  ,ô```NB’G  ø```e

 ¥ôØàdG  çGóMEG  »a  IOQƒà°ùªdG  á«bƒ≤ëdG  áeƒ¶æªdG  ôKCG  ø```Y  ∂«gÉf  ,á«aÉ≤ãdG

 Éæàeƒ¶æe  »æÑf  ¿CG  øe  ÉæeôM  OGô«à°S’G  Gò```g  ¿CG  Éªc  .»YÉªàL’G  ´Gô```°üdGh

 ¬«dEG  áLÉëdG  ¢ùeCG  »a  Ωƒ«dG  ƒg  …QÉ```°†M  π©°ûe  øe  Üô¨dG  ΩôMh  ,á```°UÉîdG

.»YÉªàLG  ï°ùØJ  øe  ¬«dEG  π°Uh  Éeó©H

ºMGôàdG  ≈dEG  óbÉ©àdG  øe  :kÉ«fÉK

 »a  »Hô¨dG  ìô£dGh  »eÓ°SE’G  ìô£dG  ø«H  »°SÉ°SC’G  ¥QÉØdG  ¿EG  :∫ƒ≤f  ájGóH

 ,¿ÉªjE’Gh  ´Gô°üdG  »eƒ¡Øe  ø«H  ábQÉØªdG  »a  πãªàj  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  Ωƒ¡Øe  AÉæH

 ´Gô°üdG  ¿ÉcCG  AGƒ°S  ..´Gô```°üdG  ƒg  Üô¨dG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  Ωƒ¡Øe  ¢SÉ```°SCÉa

 â°ù°SCÉJ  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤ëa  .É```¡à°SQÉªªd  É``` kHƒ∏°SCG  ΩCG  á```«bƒ≤ëdG  á```dÉë∏d  É``` k°ù u°SDƒe

 ádÉëdG  á°SQÉªeh  ,™```«ªédG  ó°V  ™«ªédG  ´Gô°U  á```dÉM  Qƒ°üJ  ÖÑ°ùH  Üô¨dG  »```a

 .ôNB’G  É¡°†©Hh  ¥ƒ≤ëdG  ¢†©H  ø«H  ´Gô°üdG  ≈∏Y  ∂dòc  óªà©J  á«Hô¨dG  á«bƒ≤ëdG

.Gòμgh  ,πLôdG  ™e  ICGôªdG  ´Gô°U  ôÑY  ’EG  ¢ù°SCÉàJ  ºdh  ≥≤ëàJ  ºd  ICGôªdG  ¥ƒ≤ëa

 ¬«∏Y  â«æH  …ò```dG  ¢SÉ°SC’G  ¿Éc  ¿ÉªjE’G  ¿EÉ```a  »eÓ°SE’G  QÉWE’G  »```a  É```eCG

 .ºMGôàdGh  Iƒ```NC’G  Ωƒ¡Øe  ó``` qdh  ¿ÉªjE’Éa  ,á```«eÓ°SE’G  á```«bƒ≤ëdG  á```eƒ¶æªdG

      b   a   ` }  :≈```dÉ©J  ∫Ébh  ,1
|¯   ®   ¬ }  :≈```dÉ©J  ˆG  ∫É```b

.10  ájB’G  ,äGôéëdG  IQƒ°S ```  1
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 ø«H  »NBÉàdG  ábÓY  ¿ƒ°üd  ºMGôàdG  Ωõ```∏à°ùJ  ≈dhC’G  á```jB’Éa  .1
|d   c

 ¿CG  QÉÑàYG  ≈∏Y  ,ø«ªdÉ©∏d  ºMGôàdG  Gòg  ¥É£f  ä sóe  á«fÉãdG  ájB’Gh  .ø«ª∏°ùªdG

.É¡àdÉ°SQ  ≈∏Y  á≤∏¨æe  áeCG ’  áªMQh  IƒYO  áeCG  áeC’G  √òg

»eÓ°SE’G  ≥∏£ªdG  ≈dEG  »Hô¨dG  »Ñ°ùædG  øe  :kÉãdÉK

 »YGO  ≈dEG  äó```æà°SG  É¡fCG  á```«eÓ°SE’G  ¥ƒ≤ëdG  á```eƒ¶æe  äGõ«ªe  º```gCG  ø```e

 πc  ,≥FÓîdG  ¥ƒ≤M  »g  á«eÓ°SE’G  áeƒ¶æªdG  »a  ¥ƒ≤ëdÉa  ,≥∏îdG  ÜôH  ¿ÉªjE’G

 ¿EÉa  kÉ≤∏£e  ≥FÓîdG  ÜQ  ΩGO  Éeh  .≥FÓîdG  ÜQ  É¡H  ôeCG  áeƒ¶æe  »gh  ,≥FÓîdG

 .É¡H  QÉªàF’G  »a  ¿hÉ¡àdG  øμªj ’  ,á≤∏£e  áeƒ¶æe  ¿ƒμJ  É¡°Vôa  »àdG  áeƒ¶æªdG

 á«≤Ñ£dG  º¡ëdÉ°üe º¡d  ¿ƒμJ  ób  ô°ûH  É¡©°†j  ¿CG  ≈∏Y á«dÉ©àe  áeƒ¶æe É¡fCG  Éªc

 ≈dEG  ¬«a  ¥ƒ≤ëdG  ≥°ùf  óæ°SCG  ó≤a  Üô¨dG  ÉeCG  .ïdEG  ...á«°SÉ«°ùdG  hCG  ájOÉ°üàb’G  hCG

 Éªc  .∫GƒMC’G  ¿GQhOh  ¿ÉeõdG  ô«¨àH  Iô«¨àe  á«Ñ°ùf  Iôμa  á©ØæªdGh  .á©ØæªdG  Iôμa

 QGô≤dG  áYÉæ°U  ôFGhO  ≈∏Y  áæª«¡ªdG  áYÉªédG  Iô¶f  ≥ah  ô«¨àJ  á©ØæªdG  Iôμa  ¿CG

 hCG  ,á«YÉªàL’G äÉ≤Ñ£dG  hCG  ,§¨°†dG  äÉYÉªéc :¬«∏Y ô«KCÉàdG  ôFGhO  øe áÑjôb hCG

 áeƒ¶æªdG  »a  ¥ƒ≤ëdG  Iôμa  π©éj  Ée  Gògh  .ïdEG  ...áæª«¡ªdG  á«°SÉ«°ùdG  Ö```îædG

 8 ˆG  ºjôμàd  Ωôμe  OôØdG  ¿CG  iôj  ΩÓ°SE’G  ¿EG  .á«©ÑàdÉH  á«Ñ°ùf  Iôμa  á«Hô¨dG

 kÉ≤M  ∂dP  »Hô¨dG  ôμØdG  iôj  Éªæ«H  ;¬Hôd  ¿É°ùfE’G  ájOƒÑ©H  §ÑJôj  ºjôμàdGh  ,¬```d

.IOÉ«°S  Égƒ∏©J ’  »àdG  ¿É°ùfEÓd  á≤∏£ªdG  IOÉ«°ùdG  øe  ™Ñæj  …òdGh  ,kÉ«©«ÑW

 ,äÉbƒ∏îªdG  øe √ô«Z ≈∏Y ¬∏°†ah ¿É°ùfE’G  Ω qôc …òdG  »eÓ°SE’G  øjódG  ¿EG

 :¢VQC’G  »a  ¬d  áØ«∏N  ˆG  ¬∏©Lh  ,¬```àeóîd  ¿ƒμdG  »a  Ée  ™«ªL  ôî°S  å```«ëH

 ¿ƒμj  ¿CG  ø```μªj ’  2|)   (   '   &   %   $   #   "   ! }

.á«°SÉ°SC’G  ¬bƒ≤M  QGôbEG  »a  ô q°üb  ób

.107  ájB’G  ,AÉ«ÑfC’G  IQƒ°S ```  1

.30  ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  2
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 ±ô£dG  ¢†Z  hCG  »```°VÉ¨àdG  øμªj ’  É```ªe  ΩÓ°SE’G  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëa

 »a  √Éæ°VôY  …òdG  Gò```g  Éeh  ,¢Só≤ªdG  ´ô°ûdG  »a  ¬∏¨°ûJ  …ò```dG  õ«ë∏d  ;É```¡æY

 ™e  Ö°SÉæàj ’  É```ªH  ¬«a  åjóëdG  ™°ùàj  ¢†```«a  øe  ¢†«Z  iƒ°S  å```ëÑdG  É```jÉæK

.äÉëØ°üdG  √òg  ájOhóëe

 `` ΩÓ°SE’G  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ``  Ö```fÉédG  Gòg  ¿CG  ∞°SDƒªdG  ô```eC’G  ø```μdh

 π¡éj  º¡æe  ô«ãμdG  π©L  Éªe  ;ø«ª∏°ùªdG  ø«H  IOÉëdG  äÉaÓîdG  πX  »a  Ö«¨e

.ΩÓ°SE’G  »a  ¥ƒ≤ëdG  √òg  OƒLh

 ÖLƒàjh  ,º¡ªdG  »eÓ°SE’G  Ö```fÉédG  Gòg  RGôHEG  ≈dEG  á°SÉe  áLÉëH  ø```ëæa

 çGôàdG  Öàc  ≈∏Y  ∫É```«LC’G  ±É≤jEG  `` á«ÑgòªdG  äÉ```aÓîdG  øY  kGó```«©H ``  É```æ«∏Y

:1π«Ñb  øe  ;ô«ãμdG  A»°ûdG  RƒæμdG  √òg  øe  …ƒëJ  »àdG

1  ``   ¿ƒª∏°ùªdG  ±ôY  …òdG  ÜÉàμdG  Gòg  0 »∏Y  ΩÉeEÓd  :áZÓÑdG  è¡f

.¬fƒª°†e  π¡éj  º¡æe  ô«ãμdG  ¿CG  ’EG  ¬ª°SG

2  ``   0 ÖdÉW »HCG øH »∏Y øH ø«°ùëdG øH »∏Y ΩÉeEÓd :¥ƒ≤ëdG ádÉ°SQ

 §ÑJôj  ábÓYh  ádCÉ°ùe  πc  »a  ¥ƒ≤ëdG  øe  …ƒëJ  »àdG  ádÉ°SôdG  √òg

.√ô«Z  ™e  ¿É°ùfE’G  É¡H

 ,`g1422  ¿ÉÑ©°T  ,63  Oó```©dG  ,CÉÑædG  á```∏ée  ,ΩÓ°S’G  »a  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ø```e  ,…ô```°üÑdG  Qó```«M ```  1

:CÉÑædG  á∏ée  ™bƒe  ≈∏Y  Ω2001  »fÉãdG  øjô°ûJ

http: / / www.annabaa.org / nba63 / mnhiqoq.htm
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ÖJÉμdG  ■

الفقه وأصول  الجاحظ 

 Ée  PEG  ; kÉ```ÑjôZ  á∏NGóªdG  √ò```g  ´ƒ°Vƒe  hóÑj  ó```b

 ¿É«ÑdG{h  z¿Gƒ```«ëdG{h  zAÓ```îÑdG{  Ö```MÉ°U  á```∏°U

 kÉÑjOCG  ß```MÉédG  ±ô```© oj  º```dCG  ? ¬```≤ØdG  ∫ƒ```°UCÉH  zø```««ÑàdGh

 Ée  ™bƒe  øY  ¬d  åëÑf  GPÉª∏a  ? ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  kÉ```ª∏μàeh

 ßMÉé∏d  âfÉc  GPEGh  !? ™```jô°ûàdG  QOÉ°üªH  ø«∏¨à°ûªdG  ø```«H

? É¡JÉ«∏éJ  »g  Éªa  ΩÉμMC’G  ∫ƒ°UCÉH  á∏°U

 ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  øe  ß```MÉédG  ∞```bGƒe  á```°SGQO  qó```©J

 ïjQÉJ  »a  ø```«JôgƒL  ø«Jô¨K  »```aÓàd  ;kÉ```jQhô°V  kGô```eCG

 á≤ª©àe  á```aô©e  ÜÉ```«Z  É```ªg’hCG  :¬```≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  º```∏Y

 ¿ô≤dG  ∫Ó```N  á```«dƒ°UC’G  á```dõà©ªdG  ∞```bGƒªH  á```∏°üØeh

 ¿ô≤dG  ôNGhCG  ≈dEG  Oƒ```©j  Éæ∏°Uh  ÜÉàc  ∫hCG  ¿C’  ;å```dÉãdG

 óÑY  »°VÉ≤∏d  z»æ¨ªdG{  øe  AGõLCG  ƒgh  ,…ôé¡dG  ™HGôdG

 á«dƒ°UC’G  QOÉ°üªdG  ÜÉ«Z  á«fÉãdGh  .(`g 415 ä)  QÉÑédG

■  ÖjhP  …OÉªM
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 øjhÉæY  ¢†©ÑH  Éæàaô©e  øe  ºZôdÉH  kÉeƒªY  ådÉãdG  ¿ô≤dG  »a  âÑàc  »```àdG

.Éæ∏°üJ  ºd  »àdG  ÖàμdG

 :∞«dBÉàdG  ø```e  ø«Øæ°U  ≈```∏Y  kGOÉªàYG  á```dCÉ°ùªdG  √ò```g  »a  ô```¶ædG  ø```μªjh

 ? É¡«a  kGô°VÉM  ß```MÉédG  ¿Éc  ióe  …CG  ≈dEÉa  ,á```«dƒ°UC’G  QOÉ°üªdG  ƒ```g  ∫hC’G

 É¡«a  ô¶ædG  Éæd  ∫ qƒîj  π¡a  .¬°ùØf  ß```MÉédG  äÉØdDƒe  ƒ¡a  »fÉãdG  ∞æ°üdG  É``` qeCG

 ∫hC’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  ÉeCG  ? á«¡≤ØdG  ∫ƒ°UC’G  øe  ßMÉédG  ∞bƒe  »a  å```ëÑf  ¿CG

 πHÉ≤ªdG  »a  ƒ¡a  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  QOÉ°üe  øe  OóY  »a  kÉÑFÉZ  ßMÉédG  ¿Éc  øÄ∏a

 ¥ô£àdG  óæY ôÑîdG  åëÑe »a √ôcP oO pô nj  Ée  IOÉYh  .É¡æe  ôNBG  OóY »a Qƒcòe

 RGôHE’  ;OÉ¡àL’G  å```MÉÑe  »a  kÉ°†jCG  ôcòj  Éªc  ,ÜòμdGh  ¥ó```°üdG  ádCÉ°ùe  ≈```dEG

 âfÉc  GPEGh  .º```∏°ùªdG  ô«Z  ó¡àéªdG  º```μMh  ∫ƒ°UC’G  »a  OÉ¡àL’G  ø```e  ¬```Øbƒe

 É¡«a  Oôj  ó≤a  ,á«dƒ°UC’G  áfhóªdG  »a  IôJGƒàªdGh  IOÉà©ªdG  p√ pô``` rc pP  o™°VGƒe  √ò```g

 ôëÑdG{  ÜÉàc  »a  ¿BGô≤dG  RÉéYEG  åëÑe  »a  √ôcP  QGôZ  ≈∏Y  PÉ°T  πμ°ûH  É°†jCG

.(``g794  ä)  »°ûcQõ∏d  z¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  §«ëªdG

 É¡fCG  í°VGƒdÉa  ß```MÉédG  äÉØdDƒªH  ¢UÉ```îdG  »fÉãdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  É``` qeCG

 ´ƒædG  »```Øa  .Éæà∏°Uh  iô```NCGh  ,Éæ∏°üJ  º```d  äÉØdDƒe  :ø```«Yƒf  ≈```dEG  º```°ù≤æJ

 ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCÉH  Ió«cCG  á∏°U  äGP  ßMÉédG  É¡ØqdCG  Öàc  ø```jhÉæY  É```æà¨∏H  ∫hC’G

 ÜÉàc  »a  m∞``` nà of  iƒ°S  ¬```æe  ÉæjójCG  ∫É```£J ’  …òdG  zQÉ```ÑNC’G{  ÜÉ```àc  É```¡æe

 …ô«ªëdG  ¿Gƒ°ûf  ó«©°S  ƒHCG  ƒg  …ójR  »æªj  ºdÉ©d  1zø```«©dGQƒëdÉH{  Ωƒ```°Sƒe

 ßMÉédG ≈dEG »fÓbÉÑdG ¬Ñ°ùf óbh ,zóMGƒdG ôÑN{ ÜÉàc É¡æeh ,(`g 573 ä)

 ¢ù«FQ  åëÑe  óMGƒdG  ôÑN  ¿CG  Ωƒ```∏©ªdG  øeh  ,2z¿BGô≤dG  RÉéYEG{  ¬HÉàc  »```a

.á«dƒ°UC’G  áfhóªdG  »a

.1985  ,øª«dG  ,AÉ©æ°U  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  ∫GRBG  QGO  ,2 ̀W  ,ø«©dG  QƒëdG  ,…ô«ªëdG ```  1

www.almeshkat.net.  ,á«eÓ°SE’G  IÉμ°ûe  áÑàμe  ,186 ¢U  ,¿BGô≤dG  RÉéYEG  ,»fÓbÉÑdG ```  2
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 ƒgh  ,¢ù«FQ  πμ°ûH  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  ≈∏Y Qhój  ¬fCG  ¬fGƒæY »Mƒj  ÜÉàc  ßMÉé∏dh

:ø«©°Vƒe  »a  ÜÉàμdG  Gòg  ôcP  óbh  ,zΩÉμMC’Gh  É«àØdG  ∫ƒ°UCG{  hCG  zÉ«àØdG  ∫ƒ°UCG{

 Éªc  ¿BGô≤dG  ≥∏N »a »HÉàc  ârÑ pYh{  :ßMÉédG  ∫ƒ≤j  PEG  ;z¿Gƒ«ëdG{  »a ∫hC’G

 ,ΩÉμMC’Gh  É«àØdG  ∫ƒ°UCG  »a  »HÉàc  âÑYh  ,á¡Ñ°ûªdG  ≈```∏Y  OôdG  »a  »HÉàc  â```ÑY

 »a  ƒ¡a  »fÉãdG  ™```°VƒªdG  É qeCG  ,1z¿BGô≤dG  º```¶æd  êÉéàM’G  »a  »HÉàc  â```ÑY  É```ªc

 ¢SÉædG  ±ÓàN’  ™eÉL  ÜÉ```àc  ``  ˆG  ∑É≤HCG  ``  …óæYh{  :∫ƒ≤j  ¬```«ah  zπ```FÉ°SôdG{

 Éæà∏°Uh  óbh  ,2zΩÉμMC’G  äOÉ°†Jh  ´hôØdG  âØ∏àNG  É¡«∏Y  »àdG  É«àØdG  ∫ƒ°UCG  »```a

 É¡æe  ôcòf  ,á«©«°ûdGh  á« uæ o°ùdG  QOÉ°üªdG  ¢†©H  »a  ÜÉàμdG  Gòg  øe  Iô«¨°U  ™£b

 »gh  ,(``g 606 ä)  …RGô```dG  øjódG  ôîØd  z¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  ∫ƒ```°üëªdG{  ÜÉ```àc

 èàæà°ùf  ¿CÉH  Éæd  íª°ùj  Ée  Gògh  ,3áHÉë°üdG  »a  ΩÉ q¶ædG  º«gGôHEG  ø©W  øª°†àJ

 ƒgh  ,4ΩÉ q¶ædG  º«gGôHE’  zâ```μ qædG{  ÜÉàμH  ôKCÉJ  zÉ«àØdG{  ¬```HÉàc  »a  ß```MÉédG  ¿CG

 ,(`g 656 ä)  ójóëdG  »HCG  øH’  záZÓÑdG  è¡f  ìô°T{  »a  ÉjÉ≤H  ¬æe  óLƒJ  ÜÉàc

.5´ÉªLE’ÉH  á°UÉîdG  AÉ¡≤ØdG  ádOCG  »a  ø©£∏d  ¬©°Vh  ΩÉ q¶ædG  ¿CG  ≈∏Y q¢üæj  å«M

 Ée ≈∏Y …ƒàëj ƒ¡a Éæà∏°Uh  »àdG  ßMÉédG  äÉØdDƒe  øe »fÉãdG  ´ƒædG  É qeCGh

 ΩÉ©dG  øe  CGóÑædh  .¬≤ØdG  ∫ƒ°UCÉH  ßMÉédG  á∏°U  »a  åëÑdG  á```«Yhô°ûe  â```Ñãj

 ÉgÉæ©e  Ö°ùàμJ  áaô©ªdG  ¿CG  øeDƒj  ΩÉY  iƒà°ùe  »a  ßMÉédÉa  ,¢UÉîdG  ≈```dEG

 Éªd  áaô©ªdG  ∫Éª©à°SG  ’ƒ```dh{  :∫ƒ≤j  ;ádOC’G  ΩGóîà°SG  ∫Ó```N  øe  »```≤«≤ëdG

 ád’ódG  ™°Vƒd  ¿Éc  Éªd  ádOC’ÉH  ∫’óà°S’G  ’ƒd  ¬fCG  Éªc  ,≈```æ©e  á```aô©ª∏d  ¿Éc

.9 / 1  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  1

.98 ¢U  ,É«àØdG  ÜÉàμH  É¡«a  √ôÑîj  OGDhO  »HCG øH  óªMCG  ≈dEG  ádÉ°SQ  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  2

.Égó©H  Éeh  438 / 2  :∫ƒ°üëªdG  ,…RGôdG ```  3

  J. Van Ess Das kitab al-Nakth des Nazzam und seine rezeption im kitab  ™```LGQ ```  4

 al-Futya des Jahiz, Gottingen, 1972.

.34  ``  33 / 6  ,áZÓÑdG  è¡f  ìô°T  ,ójóëdG  »HCG  øHG ```  5
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 :…CG  ;ádOC’ÉH  á∏¨°ûæªdG  Ωƒ∏©dG  kÉ°SÉ°SCG  º¡j  ∞bƒªdG  Gòg  ¿CG  ∂°T  ’h  ,1z≈æ©e

.¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Yh  ΩÓμdG  º∏©c  ;∫ƒ°UC’G

 …ô¶f  ∫É¨°ûfG  ßMÉédG  iód  áaô©ªdG  ø```e  ∞bƒªdG  Gòg  ≈∏Y  ÖJôJ  ó```bh

 É«fódGh  øjódG  QƒeCG  É¡«∏Y  ¢†¡æJ  »àdG  óYGƒ≤dGh  ∫ƒ°UC’G  ø```Y  åëÑdÉH  »```∏ªYh

 RôÑj  kÉªFGO  ¿Éc  ¬```æμd  ;∫ƒ°UC’G  í∏£°üe  ΩGó```îà°SG  ¬JÉHÉàc  »a  ô```JGƒàa  ,kÉ```©e

 ,2zÉ¡dƒ°UCG  ≈dEG  á©LGQ  ádÉëe ’  ´hôØdG  ¿EG{  :∫ƒ≤j  ´hôØdG  ≈∏Y  ∫ƒ°UC’G  ájƒdhCG

 •ÉÑJQ’G  ¿C’  ;´hô```ØdGh  ∫ƒ```°UC’G  ø«H  ¥É°ùJ’G  IQhô```°V  ≈∏Y  ó```cDƒj  ¿Éc  É```ªc

 ¬Yhôa ∞dÉîJ øe ¢†©H  øe Üô¨à°ùj  ∂dòd  ;áé«àædÉH  ÖÑ°ùdG  •ÉÑJQÉc  Éª¡æ«H

 óbh  ,3zºμdƒ°UCG  ºμYhôa  ∞```dÉîJ  ∞«c  É«fódG  ó«ÑY  Éj  ºμ∏jh{  : kÓFÉb  ¬```dƒ°UCG

 ;¬Ñàc  ∞«dCÉJ  è```¡æe  iƒà°ùe  »a  AGƒ°S  ájô¶ædG  ÇOÉ```ÑªdG  √òg  ßMÉédG  ≥```ÑW

 ¢Uƒ°üædG  ™e  ¬∏eÉ©J  iƒ```à°ùe  »a  hCG  ,4´hôØdG  πÑb  ∫ƒ```°UC’ÉH  CGóÑj  ¿Éc  å```«M

 ´ÉØàf’G  ≥«≤ëàd  ∫ƒ°UC’ÉH  º∏©dG  •ôà°TG  ∂dòd  ;á«æjódG  ô«Zh  á«æjódG  QÉÑNC’Gh

 ’h  ¥OÉ°üàdG  ™e  ’EG  QÉÑNC’G  »a  ΩÓμdÉH  ¢SÉædG  ™Øàæj  ¢ù«dh{  :∫ƒ≤j  ,QÉÑNC’ÉH

.5z∫ƒ°UC’ÉH  º∏©dGh  ´Éª°ùdG  Iôãc  ™e  ’EG  ¥OÉ°üJ

 º```«gÉØªdG  Ö```∏ZCG  ß```MÉédG  äÉ```Øæ°üe  »```a  ô```aƒàJ  Gò```g  ≈```∏Y  IhÓ```Yh

 ¿É«ÑdGh  ¢UÉîdGh  ΩÉ©dÉc  ;¬```≤ØdG  ∫ƒ°UCG  Öàc  »a  áeóîà°ùªdG  äÉ```ë∏£°üªdGh

 ,πjó©àdGh  ìôédGh  ,ôÑîdGh  á qæ°ùdGh  ,ñƒ°ùæªdGh  ï°SÉædGh  ,¬HÉ°ûàªdGh  º```μëªdGh

.65 / 2  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  1

.172 ¢U  ,¿É«≤dG  ÜÉàc  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  2

.321 ¢U  ,ø««ÑàdGh  ¿É«ÑdG  ,ßMÉédG ```  3

 :∫É¡édG  º«∏©J  »a  á°SÉ«°ùdGh  ÜÉàμdG  ™```°Vh  »a  ô«HóàdG  ¿C’{  :¥É«°ùdG  Gòg  »a  ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  4

 ÜÉàμdG  ôNBG  ¿ƒμj  ≈àM  ´hôØdG  πÑb  ∫ƒ°UC’ÉHh  ,ÜôbC’Éa  ÜôbC’Gh  ,í°VhC’Éa  í°VhC’ÉH  CGó```Ñj  ¿CG

.338 ¢U  ,¿BGô≤dG  ≥∏N  »a  áHÉàc  Qó°U  øe  π°üa  ,πFÉ°SôdG  z¢SÉ«≤dG  ôNB’

.330 ¢U  ,IƒÑædG  èéM  »a  ¬HÉàc  øe  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  5
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 √òg  ¿CG  ô«Z  ,π```≤©dGh  OÉ¡àL’Gh  á∏©dGh  ¢SÉ```«≤dGh  ´ÉªLE’Gh  ,ó```æ°ùdGh  ø```àªdGh

 äÉbÉ«°S »a OôJ πH ;á∏≤à°ùe åMÉÑe É¡d ¢ü°üîJ ’ º«gÉØªdGh äÉë∏£°üªdG

 ôÑîJ  É¡æμd  ;¿Gƒ«ëdÉH  hCG  ¿É°ùfE’ÉH  á°UÉNh  á«æjO  hCG  á«°SÉ«°S  ¿ƒμJ  ób  IôKÉæàe

.¬≤ØdG  ∫ƒ°UCGh  øjódG  ∫ƒ°UCG  »ª∏©H  á©°SGh  áaô©e  ¬d  É¡eóîà°ùe  ¿CG

ßMÉédG  óæY  ™jô°ûà∏d  ∫hCG  π°UCG  ¿BGô≤dG  ``  1
 ∞qæ°U  óbh  ,¿BGô≤dG  πFÉ°ùe  å```ëH  ≈dEG  ádõà©ªdG  ≥Ñ°SCG  øe  ßMÉédG  qó```©j

 z¿BGô≤dG  ≥∏N{h  z¿BGô≤dG  …BG{h  z¿BGô```≤dG  º¶f{  É¡æe  Öàc  IóY  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »```a

 ≥∏N{  ÜÉàc  ø```e  á©£b  GóY  É```e  Éæ∏°üJ  ºd  É```¡∏ch  ,z¿BGô```≤dG  »```a  π```FÉ°ùªdG{h

 ¬JÉØdDƒe  ∞«YÉ°†J  »a  Éæd  ∑ôJ  ßMÉédG  øμdh  ;¬∏FÉ°SQ  øª°V  äô°ûf  z¿BGô≤dG

.¬ª¶fh  ¿BGô≤dG  RÉéYEÉH  π°üàJ  »àdG  AGQB’G  øe  ¬H  ¢SCÉH ’  kGOóY  Éæà∏°Uh  »àdG

 ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  AÉª∏Y  ™e  ßMÉédG  »≤à∏j  ¿BGô≤dG  RÉéYEG  åëÑe  iƒà°ùe  »ah

 ¿BGô≤dG  á«éM  äÉÑKEG  »a  GhóªàYÉa  ,á«eÓμdG  çƒëÑdG  ô«KCÉJ  âëJ  Gƒ©bh  øjòdG

 ÜÉàc  ¿CG  AÓ≤©dG  ø«H  ±ÓN  ’h{  :»°ûcQõdG  ∫ƒ≤j  .á°ù«FQ  áéM  √RÉéYEG  ≈∏Y

 ¿Éc  πg  ¬ÑÑ°S  »```a  GƒØ∏àNGh  ,¬à°VQÉ©e  øY  Ghõ```éY  Üô```©dG  ¿C’  ;õ```é©e  ˆG

 ≈ª°ùªdG  ƒgh  ¬«∏Y  º¡JQób  ™```e  ∂dP  øY  ºgÉjEG  ˆG  ™æªd  hCG  ,kGõ```é©e  ¬```fƒμd

 ≥Ñ£æj ’  ∫ƒ≤dG  Gògh  .1zQƒ¡ªédG  ∫ƒb  ∫hC’Gh  ádõà©ªdG  ∫ƒb  »fÉãdGh  .áaô°üdÉH

 ∫ƒ≤H  É¡«a  òNCÉj  ø«àdõæªdG  ø«H  ádõæe  QÉàNG  ¬fCG  ∂```dP  ;ßMÉédG  ≈∏Y  kÉ```eÉªJ

.QGó≤ªH  ’EG  ¬Ñgòe  ∫ƒb  øY  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  π«ªj  ’h  ,á«Ñ∏ZC’G

 »ah{  :∫ƒ≤j  ,™jóÑdG  ¬ª¶f  ¿BGô```≤dG  RÉéYEG  áéM  ¿CG  ø∏©j  √ÉfóLh  Gò```μgh

 ≈∏Y  Qó≤j ’  …òdG  ™jóÑdG  ¬``` oª¶f  : l¥ ró p°U  ¬fCG  ≈∏Y  ∫ój  …ò```dG  ,∫õæªdG  É```æHÉàc

.2z¬H  AÉL  øe  É¡H  AÉL  »àdG  πF’ódG  øe  ∂dP  iƒ°S  Ée  ™e  OÉÑ©dG  ¬∏ãe

.446 / 1  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  §«ëªdG  ôëÑdG  ,»°ûcQõdG ```  1

.90 / 4  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  2
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 ¬JÉgÉ°†e  ø```Y  ¢SÉædG  õéY  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y  ¿BGô≤dG  º¶f  õ```«ªJ  ¢†```¡æj  ’h

 .1…ô°ûÑdG  ΩÓμ```dG  ¿ƒæa  ôFÉ°ùd  ¬```àØdÉîeh  ¬àæjÉÑe  ≈```∏Y  ∂dòc  π```H  ;Ö```°ùëa

 »a  ¿BGô≤dG  ¿CG  iCGQ  …òdG  ΩÉ q¶ædG  º«gGôHEG  ¬î«°T  ∞bƒe  ∞dÉîj  ∞bƒªdG  Gògh

 OÉμJ  ’h  ,Üô©dG  ΩÓc  øe  í«°üØdG  ≠«∏ÑdG  ≈∏Y  ¥ƒØàj ’  ƒ¡a  õé©e  ô«Z  ¬JGP

 ¿BGô≤dG  πãªH  Gƒ```JC’  ∫ÉéªdG  º¡d  ∑ôJ  ƒdh  .∂dP  »```a  π°†a  hCG  ájõe  ¬```d  ¿ƒ```μJ

 ;∞bƒªdG  Gò¡d  ßMÉédG  i qó```°üJ  óbh  .∞«dCÉJh  º¶f  ø°ùMh  á```ZÓHh  á```MÉ°üa

 äó¡LCG  kÉHÉàc  ∂d  âÑàμa{  :(`g 240 ä)  OGDhO  »HCG øH  óªMCG  kÉÑWÉîe  ∫ƒ≤j  PEG

 ≈∏Y  qOôdGh  ¿BGô```≤∏d  êÉéàM’G  »a  »∏ãe  ø```μªj  Ée  ≈°übCG  â¨∏Hh  ,»```°ùØf  ¬```«a

 ,OÉÑe  ôaÉμd  ’h  …ƒ°ûëd  ’h  »ãjóëd  ’h  »°†aGôd  ádCÉ°ùe  ¬«a  ŕ OCG  ºdh  ,¿É©£dG

 ºYõj  øªe  ΩÉ q¶ædG  ó©H  ºéf  øªdh  ,ΩÉ q¶ædG  ÜÉë°UC’  ’h  ,´ƒª≤e  ≥```aÉæªd  ’h

.2zád’O  ’h  ¿ÉgôÑH  ¢ù«dh  πjõæJ  ¬fCGh  ,áéëH  ¬Ø«dCÉJ  ¢ù«dh  ,≥∏N  ¿BGô≤dG  ¿CG

 ≈æÑJ  ¬fCG  ∂```dP  ;áaô°üdG  Ωƒ¡Øªd  ß```MÉédG  ¢†aQ  ó≤ædG  Gò```g  »```æ©j  ’h

 ,É¡«∏Y  Ωƒ≤j  √RÉéYEG  ¿CG  »ah  ,¿BGô≤dG  áZÓH  »a  ìó≤j ’  ¬H  kÉ°UÉN É¡d  kÉeƒ¡Øe

 ¢SÉædG  ¢SƒØf  √É°†à≤ªH  ˆG  ±ô°U  »¡dE’G  ô«HóàdG  øe  Üô°V  √ô¶f  »```a  »```gh

 :ßMÉédG  ∫ƒ```≤j  .åÑ©dGh  ∂«μ°ûàdG  ø```e  ¬¶Øëj  ≈àM  ¿BGô```≤dG  á```°VQÉ©e  ø```Y

 ¿BGô≤∏d  á°VQÉ©ªdG  øY  º¡°SƒØf  ±ô°Uh  Üô©dG  ΩÉghCG  øe  ™aQ  Ée  ∂dP  πãeh{

 ¬«a  ™ªW  ƒ```dh  ,¬«a  ™ªW  kGó```MCG  óéf  º```d  ∂dòdh  ;¬```ª¶æH  º```gGóëJ  ¿CG  ó```©H

 á°ü≤dG  âª¶©d  á¡Ñ°T  ≈fOCG  ¬«a  ô```eCÉH  AÉéa  ∂dP  º¡°†©H  ∞∏μJ  ƒdh  ,¬```Ø∏μàd

 »°VGôàdGh  áªcÉëªdG  GƒÑ∏£dh  , kÓªY  ø«ª∏°ùª∏d  ∂dP  ≈≤dC’h  ...ÜGô```YC’G  ≈∏Y

 ƒgh  ``  ∫ƒ°UC’G  AÉ```ª∏Y  óMCG  ¬ÑàfG  óbh  ,3z∫É≤dGh  π```«≤dG  nôoãμdh  ,Üô©dG  ¢†```©ÑH

 ,zΩÓμdG  ô```FÉ°ùd  ¿BGô≤dG  º```¶f  áæjÉÑe  ±ô```Y  ∞«dCÉàdG  ±ƒ```æ°U  ±ôY  GPEÉ```a{  :ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  1

.367 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ÜÉàc  ,πFÉ°SôdG

.144  ``  143 ¢U  ,I qƒÑædG  èéM  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  2

.296 / 6  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  3
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 ,ádõà©ªdG  ∞```bƒe  øY  áaô°üdG  ø```e  ßMÉédG  ∞bƒe  õ```«ªJ  ≈```dEG  ``  »```°ûcQõdG

 ¢ù«dh  ,¬H  ¿É```«JE’G  øY  ≥∏îdG  o™æe  RÉ```éYE’G  ¿CG  ßMÉédG  øY  »```μMh{  :∫É```≤a

 ¿EÉa  ;ádõà©ªdGh  …ô©°TC’G  ø```°ùëdG  »HCG  ï«°ûdG  ≈dEG  hõ©ªdG  áaô°üdG  ∫ƒ```b  Gò```g

 º¡Ñ∏°S  ºK  ,¬∏ãªH  ¿É«JE’G  ≈∏Y  ádƒÑée  âfÉc  ºgGƒb  ¿CG  :√Éæ©e  áaQÉ°üdG  ∫ƒ```b

 ¿C’  ;AGóàHG  n∫ƒ°üM  Gò¡H  lπ°UÉM  RÉéYE’Gh  ,øjõLÉY  GhQÉ°üa  Iƒ≤dG  ∂∏J  ˆG

.1z¬«∏Y  Qó≤j  ºd  ÉªH  ¬jóëJ  øe  ≠∏HCGh  ¬d  õéYCG  ¬JQób  ¿É°ùfE’G  Ö∏°S

 ø«H  ™eÉédG  ßMÉédG  ∞```bƒe  ô q°ùØj  Ée  qπ```©dh

 ¬fÉªjEG  »```a  k’hCG  πãªàj  á```aô°üdGh  º¶ædG  »```Jôμa

 π«dódGh  »dhCG  πμ```°ûH  ¬JGP  »a  õé©e  ¿BGô≤dG  ¿CÉ```H

 ¿BGô≤dG  ¿CG  √OÉ≤àYG  øY  kÓ°†a  ,∂dP  ócDƒj  »∏≤©dG

 .á«æjódG  ΩÉμMC’G  ∫ƒ°UCG  ø«H  IQGó°üdG  ΩÉ≤e  πàëj

 ÜÉàμdÉH  ΩGô```ëdGh  ∫ÓëdG  ±ô©j  É```ªfEGh{  :2∫ƒ```≤j

 ÜÉ```àμdGh  ,3z...É```¡«∏Y  ™```ªéªdG  á```æ°ùdGh  ≥```WÉædG

 RGôHEG  ∞°UƒdG  Gòg  øe  Oƒ°ü≤ªdG  qπ©dh  .4≥£æj  ¬fCÉc  øq«ÑdG  ≈æ©ªH  Éæg  ≥WÉædG

 `` ΩGôëdGh  ∫ÓëdÉc ``  á«ªgC’G  øe  ô«Ñc  iƒà°ùe  »a  ΩÉμMCG  ¬æe  óªà°ùJ  Ée  ¿CG

446 / 1  ,QƒcòªdG  Qó°üªdG  ,»°ûcQõdG ```  1

 ™bƒªc  ™bƒe  π≤©dG  »a  É¡d  áeÓ©H  ¢Uƒ°üîe  kGóªëe  ¿EG{  :∫É```̀éªdG  Gòg  »a  ßMÉédG  ∫ƒ```̀≤j ```  2

 AGô©°ûdG  øe  É¡«a  É```̀e  ™e  áeÉY  Üô©∏dh  á°UÉN  ¢û```̀jô≤d  ¬dƒb  ∂dPh  ;ø«©dG  ø```̀e  ôëÑdG  ≥```̀∏a

 ,»ÑjòμJ »a ºàbó°Uh …GƒYO »a âHòc ó≤a IóMGh IQƒ°ùH »fƒªà°VQÉY ¿EG  :AÉ¨∏ÑdGh AÉÑ£îdGh

 ó«°S  ƒgh  º¡eÓc  ΩÓμdGh  º¡∏∏Y  ±ÓàNGh  ºgOóY  Iôãc  »a  Üô©dG  πãe  ¿ƒμj  ¿CG  Rƒéj  ’h

 øe  ƒ∏îj ’  ∂dP  »a  ºgôeCG  ¿CG  ≈∏Y  πbÉ©dG  ∂dP  q∫óa  ....¢VQÉ©e  ¬°VQÉ©j ’  ºK  ...º¡∏ªY

 èéM  ,πFÉ°SôdG  ,z...∂dP  ô«Z  ¿ƒμj  ¿CG  É```̀eEGh  ...ºgô«Z  GƒaôY  Gƒfƒμj  ¿CG  ÉeEG  :ø```̀jôeCG  ó```̀MCG

.373 / 3  ,IƒÑædG

.418 ¢U  ,ôªîdG  ¿hO  ò«ÑædG  π«∏ëJ  »a  ¬æe  π°üa  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  3

 ¿É°ùd  ,ΩƒàîªdGh  oRhô```ÑªdG  ≥WÉædG  ¬```MGƒdCG  ≈∏Y  lO nóL  Ögòe  hCG  :¿CÉ```°ûdG  Gòg  »```a  ó```«Ñd  ∫ƒ```≤j ```  4

.188 / 14  ,Üô©dG

 ∫ÓëdG  ±ô©j  ÉªfEG{
 ≥WÉædG  ÜÉàμdÉH  ΩGôëdGh
z...É¡«∏Y  ™ªéªdG  á sæ o°ùdGh
ßMÉé∏d  zπFÉ°SôdG{
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 ;äÓjhCÉàdG  ≈à°ûd  á∏HÉb  á```d’ódG  á°ùÑà∏e  á¡HÉ°ûàe  kÉ°Uƒ°üf  ¿ƒ```μj  ¿CG  ø```μªj ’

 …CGôdG  Gògh  ,πjhCÉàdÉH  ¢VQÉ```©J ’  ád’ódG  á«©£b  kÉ°Uƒ°üf  ¿ƒ```μJ  ¿CG  qóH ’  π```H

 ¬«a  …hôj  ß```MÉédG  äÉØdDƒe  á```eƒ¶æe  êQÉ```N  øe  ∫hCG  ô```eCG  :¿Gô```eCG  √ó```°†©j

 ó©H  øe  ±ÓàN’G  óæY  á```éëdG  π≤©J  ’{  :ΩÉ q¶ædG  ∫ƒb  …ô«ªëdG  ¿Gƒ```°ûf  ƒ```HCG

 ,1πjhCÉàdÉH  ¢VQÉ©j ’  πjõæJ  ¢üf  É¡àeó≤e  »a  ôcP  √ƒLh  áKÓK  øe  ’EG  »```ÑædG

 x»∏©d  ≥£æj  ºd  GPEÉa{  :¬dƒb  ƒ```¡a  ßMÉédG  áfhóe  πNGO  øe  »fÉãdG  ôeC’G  É``` qeCG

 ábOÉ°üdG  IOÉ```¡°ûdGh  á©WÉ≤dG  áéëdG  A»```ée  ¬H  ôÑîdG  AÉL  ’h  ¿BGô```b  ∂```dòH

 IõªM  ¬« qªY  ´ÉÑ£c  ¬YÉÑW  ¿CG  kÉ©«ªL  Ö«¨ªdG  »ah  ºμëdG  »a  ÉfóæY  Ωƒ∏©ªdÉa

 ≈∏Y  qOôdG  kÉ«fÉK  .áaô°üdGh  º¶ædG  ø```«H  ßMÉédG  ™ªL  ô°ùØj  Éeh  ,2z¢SÉ```Ñ©dGh

 ¬«a  ø©£dGh  ¿BGô```≤dG  á°VQÉ©ªd  »îjQÉàdG  ™bGƒdG  »```a  äô¡X  »àdG  ä’hÉ```ëªdG

 kGQƒW  ¬Ø«dCÉJ  ≈```∏Yh  ,iôNCG  IQÉJ  RÉ```éªdG  ≈∏Yh  IQÉJ  ¬```HÉ°ûàªdG  ≈∏Y  kGOÉ```ªàYG

 ájƒg  ßMÉédG  O qó```M  óbh  .ôNBG  kGQƒ```W  ¬JÉjBG  »a  ¢†bÉæJ  ¬```fCG  hóÑj  É```e  ≈```∏Yh

 ¿ÉjOC’G  ÜÉë°UCG  øe  :…CG  ;ø«ª∏°ùªdG  ô«Z  øe  º°ùb  :¿Éª°ùb  ºgh  ,ø```«æYÉ£dG

 nπ nà rÑ oJ  ºd  áeC’G  √ò```g  ¿CG  ≈∏Y{  :¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  ∫ƒ≤j  .á```«HÉàμdG  ô«Zh  á```«HÉàμdG

 ¿ƒ©Ñàj  º¡fCG  ∂dPh  ;iQÉ°üædÉH  â«∏àHG  Éªc  ø«ÄHÉ°üdG  ’h  ¢SƒéªdG  ’h  Oƒ¡«dÉH

 …BG  øe  ¬HÉ°ûàªdGh  ÉæJÉjGhQ  ø```e  OÉæ°SE’ÉH  ∞«©°†dGh  ÉæãjOÉMCG  ø```e  ¢†```bÉæàªdG

 Üô©dG  øe  ¿ÉK  º°ùbh  .3zÉæeGƒY  É¡æY  ¿ƒdCÉ°ùjh  ,ÉæFÉØ©°†H  ¿ƒ∏îj  ºK  ,É```æHÉàc

 »HCG  øHG  ™æe  …òdG  ƒg  ∂dP  øe  º¡©æe  …òdGh{  :º¡°†©H  AÉª°SCG  ôcP  º¡°ùØfCG

 ¢SÉLQC’G  øe  º¡gÉÑ°TCGh  Qò```æªdG øH  ¿Éª©ædGh  äƒ```dÉW øH  ¥Éë°SEGh  AÉ```Lƒ©dG

 áéëdÉHh  ,Iƒ```≤°T  IOÉ©°ùdÉHh  ,kGô```Øc  ¿É```ªjE’ÉHh  ,k q’P  qõ```©dÉH  Gƒ```dóÑà°SG  ø```jòdG

 ¿hódƒjh  ,QÉKB’G  ¿ƒ©æ°üj  GƒfÉc  ó≤a  ,á°UÉN  á```bófõdG  »a  á¡Ñ°T ’  πH  .á```¡Ñ°T

.327 ¢U  ,ø«©dG  QƒëdG  ,…ô«ªëdG  ™LGQ ```  1

.9 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,ßMÉédG ```  2

.347 / 3  ,iQÉ°üædG  ≈∏Y  qOôdG  »a  ¬HÉàc  Qó°U  øe  π°üa  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  3
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 ,¬¡HÉ°ûàe  øY  ¿ƒdCÉ°ùjh  ,¿BGô≤dG  »a  ¿ƒæ©£jh  ,QÉ°üeC’G  »a  É¡fƒãÑjh  ,QÉÑNC’G

 Qób  ≈∏Y  ógÉ°ûdG  Gòg  ¿EG  1z...¬∏gCG  ≈∏Y  ÖàμdG  ¿ƒ©°†jh  ,¬eÉYh  ¬°UÉN  øYh

 ø©£dG  ácôM  øY  IQOÉ```ædG  á«îjQÉàdG  äÉ«£©ªdG  øe  ¬fC’  ;á```«ªgC’G  øe  ô```«Ñc

 OƒY  OGóà°TG  Q qôÑJ  äÉ```«£©e  »gh  ,ô qμÑªdG  »eÓ°SE’G  ï```jQÉàdG  »a  ¿BGô≤dG  »```a

.√RÉéYEGh  ¿BGô≤dG  á«éM  øY  á©aGóªdG  äÉjô¶ædG

 »àdG  ¬JÉØæ°üe  »a  ¿BGô```≤dG  øe  ßMÉédG  ∞bƒe  ¿CG  ¿PEG  ¬°ü∏îà°ùf  É```eh

 ´ÉaódG  »a  É¡æe  ó©HCG  Ögòj  ób  πH  ;á qæ°ùdG  πgCG  äGQÉ```«àNG  Ωó°üj ’  É```æà∏°Uh

 øª°V  ™°VƒJ  ºd  »àdG  áNƒ°ùæªdG  äÉjB’G  ióMEG  √ qóY  kÓãe  ô¶fG)  .¿BGô≤dG  ø```Y

 ,ájBG  É¡fhó©j  ø«« uæ o°S  AÉª∏Y  ¿CG  øe  ºZôdÉH  ∫ƒ°Sô∏d  k’ƒ```b  »fÉªã©dG  ∞```ë°üªdG

 ≈¨àH’  ÖgP  ø```e  ø«jOGh  ΩOBG  ø```H’  ¿CG  ƒ```d  :ˆG  ∫ƒ°SQ  ∫Éb  Gò```μgh{  :∫ƒ```≤j

.2zÜGôàdG  ’EG  ΩOBG  øHG  ±ƒL  CÓªj  ’h  ,kÉãdÉK  Éª¡«dEG

ßMÉédG  óæY  ôÑîdGh  á sæ t°ùdG  ``  2

 ¿BGô≤dÉHh  É¡H  º∏©dG  ¿CG  √OÉ≤àYG  ≈∏Y  á``` sæ°ùdG  øe  ßMÉédG  ∞bƒe  ¢ù``` q°SCÉàj

 :¢SÉÑY  ø```HG  øY  kÉKóëàe  ∫ƒ```≤j  ,Ωƒ∏©dG  ™```«ªL  ø«H  IQGó```°üdG  á```ÑJôe  π```àëj

 ¬ q°üN  Éªd  ,kÉ°Uƒ°üîe  É¡Hh  kÉ```≤ëà°ùe  ¬fGôbCG  ø«H  øe  á∏«°†Ø∏d  øμj  º```d  ƒ```dh{

 ™aQCG  Éªgh  ,á qæ°ùdGh  ÜÉ```àμdG  º∏©H  ¬ q°üN  É```ªdh  ,áHÉéà°ùªdG  IƒYódÉH  ∫ƒ```°SôdG

 kÉ«fÉK  kÓ°UCG  á```æ t°ùdG  ßMÉédG  π```©L  Gòg  ≈∏Y  kAÉæHh  .3zô```μØdG  ±ô```°TCGh  º```∏©dG

.278  ``  277 / 3  ,IƒÑædG  èéM  »a  ¬HÉàc  øe  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  1

 ≈°Sƒe  ƒHCG  ô```̀cP  »àdG  IQƒ°ùdG  ∂```̀dP  øeh{  :  ΩõM  øHG  ∫ƒ```̀b  ô```̀¶fGh  .48 ¢U  :π```̀FÉ°SôdG  ,ß```̀MÉédG ```  2

 â«°ùf  É¡fCGh  ,IAGô```̀H  IQƒ°S  ∫ƒW  »a  âfÉch  .ˆG  ∫ƒ°SQ  ó```̀¡Y  ≈∏Y  É¡fhCGô≤j  GƒfÉc  º```̀¡fCG  …ô```̀©°TC’G

 :  ΩÉμMC’G  ∫ƒ```̀°UCG  »a  ΩÉμME’G  z...ΩOBG  ø```̀H’  ¿Éc  ƒd  :  »```̀gh  É¡æe  ájBG  ’EG  ®É```̀ØëdG  ø```̀e  â```̀©ØJQGh

.466 / 1

.94 ¢U  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  3
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 á¡Lh{  :¬àdÉ°SQ  »a  πFÉ≤dG  »©aÉ°ûdG  ™e  ∂dP  »a  kÉ≤Øàe  ,¿BGô≤dG  ó©H  ™jô°ûà∏d

 ø«H  ¥ qôØj  Ée  øμd  ;1z¢SÉ«≤dG  hCG  ´É```ªLE’Gh  á sæ t°ùdG  hCG  ÜÉàμdG  »a  ôÑîdG  º```∏©dG

 ájCÉH  ó«≤e  ô```«Z  ≥∏£e  ßØd  »©aÉ°ûdG  Qƒ```°üJ  »a  á``` qæ°ùdG  ¿CG  ø```«ª∏©dG  ø```jòg

 Qó°üe  É¡∏©éJ  á«éM  Ö°ùàμJ  ¿CG  øμªj  É¡YGƒfCG  ∞∏àîe  ¿CG  »```æ©j  É qªe  ,á```Ø°U

 Gòg  √ó qcCG  ∞°UƒH  ó«≤e  ßØd  ßMÉédG  óæY  áæ°ùdG  ¿CG  ô«Z  ,á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G

 ≥WÉædG  ÜÉàμdÉH  ΩGôëdGh  ∫ÓëdG  ±ô©j  ÉªfEGh{  :ÉæãëH  »a  …õcôªdG  ó```gÉ°ûdG

 ÖMÉ°U  ô¶f  »a ``  ≥```ëà°ùJ  »àdG  á qæ°ùdG  ¿EÉa  ¿PEGh  .2zÉ```¡«∏Y  ™```ªéªdG  á``` qæ°ùdGh

 :…CG  ;É¡«∏Y  ™ªéªdG  á qæ°ùdG  »g  ΩÉμMC’G  ∫ƒ°UCG  ø«H  á«fÉãdG  áÑJôªdG  `` z¿Gƒ«ëdG{

.ßMÉédG  ô°üY ó©H  ôNCÉàe  âbh  »a  ô≤à°SG  …òdG  »dƒ°UC’G  ô«Ñ©àdÉH  IôJGƒàªdG

 ∫ÓN  øe  ¿BGô≤dG  iƒà°ùe  ≈dEG  á``` sæ°ùdG  ádõæe  ™aQ  ób  »```©aÉ°ûdG  ¿Éc  GPEGh

 ô¶f  ∞«μa  ,3´hôdG  »a  AÉ≤dE’G  √É``` qª°S  ôjÉ¨e  §ªf  øe  øμd  ¬∏ãe  kÉ``` q«Mh  É```g qóY

 ¿CG  ™°Vƒe  øe  ôãcCG  »a  ßMÉédG  ì qô°üj  ? ¿BGô≤dÉH  á qæ°ùdG  á∏°U  ≈dEG  ß```MÉédG

 øe  á sæ o°S  π«îdG  ójõd  ÜGƒédG  ¿Éc  ƒdh{  :∫ƒ≤j  á qæ°ùdG  ádõæe  ¥ƒa  ÜÉàμdG  ádõæe

 Gòg  ≈∏Yh  ,4zá qæ°ùdG  ¥ƒ```a  ÜÉàμdGh  ∞«μa  á©aôdG  ∂dP  »```a  ¿Éμd  »ÑædG  ø```æ o°S

.5ádõæªdG  »a  Éª¡JhÉØJ  ≥ah  ähÉØàe  Éª¡d  óMÉédG  ÜÉ≤Y  ¿CG  iôj  ¢SÉ°SC’G

 »a  É¡æY  åëÑj  ¿CG  øμªj  Gò```g  ßMÉédG  ∞bƒe  äÉ«Ø∏N  ¿CG  ß```MÓªdGh

 ,¬∏Ñb  ádõà©ªdG  ñƒ«°T  ∞bGƒªH  kÉªàM  ôKCÉJ  ó≤a  ,¬°ûjÉY  …òdG  »îjQÉàdG  ™bGƒdG

.39 ¢U  ,ádÉ°SôdG  ,»©aÉ°ûdG ```  1

.418 ¢U  ,ôªîdG  ¿hO  ò«ÑædG  π«∏ëJ  »a  ¬æe  π°üa  .πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  2

 »a  »≤dCG  …òdG  áªμëdG  ¬```àæ o°Sh  qø°S  Ée  πc  ¬YhQ  »a  »≤dCG  :∫É```b  øe  º¡æeh{  :»```©aÉ°ûdG  ∫ƒ```≤j ```  3

.93 ¢U  ,ádÉ°SôdG  z¬àæ o°S  ¬YhQ  »a  »≤dCG  Ée  ¿Éμa  ˆG  øY  ¬YhQ

.129 / 2  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  4

 âfÉc  GPEG  á qæ°ùdG  qOQh  ÜÉ```àμdG  óëL  QÉØcE’G  øe  ≥ëà°ùj  É```e  ÜÉH  »a  AGƒ°Sh{  :ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  5

 ,πFÉ°SôdG  ,z qó°TCG  ¬«∏Y  IôNB’G  ÜÉ≤Yh  º¶YCG  ÉªgóMCG  ¿CG  ’EG  ,√Qƒ¡Xh  ÜÉàμdG  Iô¡°T  »a  á qæ°ùdG

.123 / 2  ,OGDhO  »HCG  øHG  ≈dEG  áàHÉædG  »a  ádÉ°SQ
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 øe  ±ô©j  ≥ëdG{  :AÉ```£Y øH  π°UGh  ≈dEG  Üƒ```°ùæe  ∫ƒb  øe  π≤f  É```e  á```°UÉNh

 .záeC’G  ´ÉªLEGh  ,π```≤Y  áéMh  ,¬«∏Y  ™ªée  ôÑNh  ,≥```WÉf  ÜÉàc  :á©HQCG  √ƒ```Lh

 ´Gô°üdG  ±hôX  QÉ°†ëà°SG  ¿hO  ß```MÉédG  ∞bƒe  º¡Øj ’  ∂dP  øY  kÓ```°†ah

 AGREÉa  ,iôNCG  á```¡L  øe  ádõà©ªdGh  …CGôdG  πgCGh  á```¡L  øe  åjóëdG  πgCG  ø```«H

 …ƒ«fO  hCG  »æjO  ôeCG  πc  »```a  √OÉªàYG  »a  á¨dÉÑªdGh  åjóëdG  º```«î°†J  ∞```bƒe

 ,É¡HÉ°üf  ≈dEG  Qƒ```eC’G  IOÉYEG  º¡d  πHÉ≤ªdG  ≥jôØdG  ∫hÉ```M  ,åjóëdG  πgCG  ó```æY

 kÉ«°VÉb  ¿ƒμ«d  ;IQGó°üdG  ™°Vƒe  »```a  ¬©°Vhh  ¿BGô≤dG  ádõæe  AÓYEG  ∫ÓN  ø```e

 ÜÉàc  »a  ßMÉédG  Ω qó```b  óbh  .¬«∏Y  á```«°VÉb  »g  ¿ƒμJ  ¿CG  ∫ó```H  á qæ°ùdG  ≈```∏Y

 É¡ªgCG  øe  ø«ØbƒªdG  ø«H  »îjQÉàdG  ´Gô°üdG  Gòg  ≈∏Y  á«∏ªY  á∏ãeCG  z¿Gƒ«ëdG{

 π«°†ØJ  »a  åjóëdG  π```gCG  óªàYG  ó≤a  ;Ö∏μdGh  Qƒæ°ùdG  ø```«H  á∏°VÉØªdG  ∫É```ãe

 º«gGôHEG  ∫ƒ≤j  ,z1º```μ«∏Y  äÉaGƒ£dG  ø¡fEG{  :å```jóM  ≈∏Y  Ö∏μdG  ≈∏Y  Qƒ```æ°ùdG

 ôeCG  »ÑædG  ¿CG  ºàjhQh  ,Ö∏μdG  ≈∏Y  Qƒæ°ùdG  ºàe qób{  :¥É```«°ùdG  Gòg  »a  ΩÉ``` q¶ædG

 :É¡æY  ¬àdCÉ°ùe  óæY  ¬dƒ≤d  É¡à«HôJh  É¡Ñjô≤Jh  ô«fÉæ°ùdG  AÉ«ëà°SGh  ÜÓμdG  πà≤H

 Ée  ¿É«H  ≈∏Y  ∂```dP  ≈∏Y  »dGõàY’G  OôdG  õ```côJh  ,2zºμ«∏Y  äÉ```aGƒ£dG  ø```¡fEG{

   j    i    hg    f    e    d }  :á```jB’G  ƒgh  Ö∏μ∏d  kÉ```Móe  ¿BGô≤dG  »a  ∫õ```f

   y    x    wv    u    t    s    r    q    p     o    n    ml    k
 »àdG  ájB’G  √ò```g  øe  ß```MÉédG  ≥```∏£fG  ó```bh  ,3

|~    }    |    {      z
 á«dƒ°UC’G  IóYÉ≤dG  √òg  ≈∏Y  kAÉæHh  á qæ°ùdG  ¥ƒa  ÜÉàμdG  ¿CG  øq«Ñ«d  áªμ rë oe  ÉgóY

.Qƒæ°ùdG  ≈∏Y  Ö∏μdG  á«∏°†aCG  »g  á«Yôa  áé«àf  CÉ°ûæJ

ôÑîdG  øe  ßMÉédG  ∞bƒe  ```  CG

 á∏ªL  »a  Iô```KÉæàe  ßMÉédG  ó```æY  ôÑîdÉH  á```°UÉîdG  IOÉ```ªdG  â```fÉc  ø```Äd

.85  ºbQ  åjóëdG  ,IQÉ¡£dG  ÜÉH  ,…òeôàdG  øæ o°S ```  1

 .93/ 2  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  2

.4  :IóFÉªdG ```  3
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 ÜÉàc{h  ,zIƒÑædG  è```éM{  »g  πFÉ°SQ  çÓK  »a  á°UÉN  õ```côàJ  É¡fEÉa  ,¬```JÉØdDƒe

.1záaô©ªdG  »a  äÉHGƒédGh  πFÉ°ùªdG  {  ÜÉàch  ,zí°üJ  ∞«ch  QÉÑNC’G

 øe  áØ∏àîªdG  ß```MÉédG  ∞bGƒe  øe  √Éæ©ªL  É```e  ≈∏Y  kAÉæH  ``  ø```μªjh

 ájô¶f  ¬d  ¿CÉ```H  Ωõéf  ¿CG  ``  »```≤«Ñ£àdGh  …ô¶ædG  ø```«jƒà°ùªdG  »```a  ô```ÑîdG

 ,ôÑîdG  ´Gƒ```fCG  Oó```ëj  ∫hCG  iƒ```à°ùe  »```a  ƒ¡a  ,ô```ÑîdÉH  á```°UÉN  á```∏eÉμàe

 ¿CG  º∏YGh{  :∫ƒ```≤j  IôJGƒàªdG  QÉ```ÑNC’G  í∏£°üe  ≈dhC’G  Iô```ª∏d  Ωó```îà°ùjh

 ,É¡d  ™HGQ ’  áKÓK  √ƒLh  ø```e  ÜÉ°üj  ÉªfEG  ¿Éc  Ée  kÉæFÉc  Ö```FÉ¨H  º```∏Y  πc

 ÜÉZ  Éªa  ,É¡H  QÉãÄà°S’ÉH  äÉWÉME’G  ájÉZ  ≈```dEG  ∑ô«¨d  ’h  ∂d  π```«Ñ°S  ’h

 QÉÑNC’G  ¬H  º∏©dG  π«Ñ°ùa  ¿É«©dÉH  ∑Qój  ób  Éªe  ∑ô«Z  √BGQ  ób  Éªe  ∂æY

 »a  á°†«Øà°ùªdG  ídÉ£dGh  ídÉ°üdGh  hó```©dGh  »dƒdG  É¡∏ªëj  »àdG  Iô```JGƒàªdG

 ¬LƒdG  Gògh  .É¡≤jó°üàd  º```∏©dG  øe  É¡YÉª°S  ≈∏Y  áØ∏c ’  ∂∏àa  ,¢SÉ```ædG

.2zπgÉédGh  ºdÉ©dG  ¬«a  …ƒà°ùj

 QÉÑNC’ÉH ≥∏©àj ÉªfEGh  ,á«æjódG  QÉÑNC’G ¢üîj ’ ógÉ°ûdG  Gòg »a ôJGƒàªdGh

 É¡«a  ôaƒJ  GPEG  »```æ«≤«dG  º```∏©dG  ó```«ØJ  »gh  ,ô°üÑdG  ≥```jôW  øY  ∑Qó```J  »```àdG

 QÉÑNC’G  øe  áÄØdG  √òg  ≈```dEG  »ªàæjh  .¢SÉædG  ø«H  á°VÉØà°S’Gh  Iô```¡°ûdG  •ô```°T

 Ö°ùàμj  ¬æμd  ;∫hC’G  ´ƒ```ædG  IGhQ  ø```e  πbCG  ¬JGhQ  OóY  :…CG  ;¬```æe  q¢ü```NCG  ô```ÑN

 .º¡æ«H  ¥ôØj  É```e  Iôãμd  ;¬©°Vh  ≈```∏Y  ¬JGhQ  ¥ÉØJG  ádÉëà°SG  ø```e  ¬```à«bGó°üe

 ∫GDƒ°ùdÉH  ’EG  ±ô©j ’  ¬fCG  ’EG  Gòg  øe  q¢üNCG  ôÑN  A»éj  óbh{  :ßMÉédG  ∫ƒ≤j

 »a ``  º o¡n∏ rã pe  ¿CG  ¬ª∏Y  §«ëj  ∂o∏ rã peh  ,kGôÑN  Gƒ∏≤f  Ωƒ≤c  ,¬∏gC’  ICÉLÉØªdGh  ¬```æY

 π¡L  ¿EGh  DƒWGƒàdG  ¬∏ãe  »a  øμªj ’  `` ±QÉ©àdG  øe  ºgóYÉÑJh  º¡dGƒMCG  ähÉØJ

 QƒëdG{  »a  …ô«ªëdG  ¿Gƒ°ûf  ƒHCG  É```gGhQ  ,ßMÉé∏d  zQÉÑNC’G{  ÜÉàc  øe  äÉØ£à≤e  :kÉ```°†jCG  ô```¶fG ```  1

.zø«©dG

.26  ``  24 ¢U  ,¢ShGôc  ∫ƒHh  …ôLÉëdG  ≥«≤ëJ  :¢TÉ©ªdGh  OÉ©ªdG  ádÉ°SQ  ,ßMÉédG ```  2
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 ¬«a  ¥ÉØJ’G  CÉ«¡àj  ’h  Üò```μdG  ™æàªj  ôÑîdG  Gòg  πãe  »ah  ,¢SÉædG  ô```ãcCG  ∂```dP

 º∏©dG  ó«Øj  ¬fCG  ≈∏Y  q¢üæ«d  OÉMB’G  ôÑN  ≈dEG  ßMÉédG  π```≤àæjh  .1zπWÉÑdG  ≈```∏Y

 ôÑN  A»éj  óbh{  :∫ƒ≤j  .¬àë°U  äÉÑKE’  ø«gGôHh  ádOCG  ≈dEG  êÉàëj  …òdG  »æ¶dG

 ¿CG  Rƒéjh  ¥ó```°üj  ¿CG  Rƒéj  øªe  ¿ÓLôdGh  π```LôdG  ¬∏ªëj  Gòg  ø```e  ¢ü```NCG

 á≤ãdGh  ôÑîªdG  »a  ø¶dG  ø°ùëH  ƒg  ÉªfEG  ∂Ñ∏b  »a  ôÑîdG  Gòg  ¥ó°Uh  ,Üòμj

 ¿Éc  ƒdh  ,ø«dhC’G  ø```jôÑîdG  ΩÉ≤e  ∂Ñ∏b  ø```e  ôÑîdG  Gòg  Ωƒ≤j  ø```dh  ,¬```àdGó©H

 ,ø«ªdÉ©dG  øe  øWÉÑdGh  ô```gÉ¶dG  iƒà°SGh  ,øjódÉH  ™æ°üàdG  π```£H  ∂dòc  ∂```dP

 ¢†©Hh  ,áfÉ«N øY AÉæeC’G  ¢†©H  ¢ûàØj  ób  ¿CG  ∫ƒ≤©dG  »a  kGOƒLƒe  ¿Éc  ¿CG  Éªdh

 Éª¡∏ãe  »a  ¢SÉædG  Ö≤©àj  ºd  ø«dhC’G  øjôÑîdG  πãe  ¿CGh  ,Üòc  øY  ø«bOÉ°üdG

 Ée  ÉeCGh  ,ø«≤«dG  A»```ée  AÉL  Éª¡∏ãe  øe  AÉL  GPEG  ôÑîdG  ¿CG  º```∏Y  ,§b  kÉ```Hòc

.2z¿ÉªàF’Gh  ø¶dG  ø°ùëH  ƒg  ÉªfEÉa  óMGƒdG  ôÑN  øe  º∏Y

 ¬«∏Y  ™ªéªdG  ôÑîdG  Ωƒ```¡Øe  ßMÉédG  OóM  á«æjódG  QÉ```ÑNC’G  ∫Éée  »```ah

 á«dƒ°UC’G  áfhóªdG  »a  ±QÉ©àe  ƒg  ÉªH  á≤«Kh  äÓ°U  ¬d  kGójóëJ  (ôJGƒàªdG  hCG)

 ¿CG  •ôà°ûj  ’h  ,ø```jôÑîªdG  á```dGóY  ô```JGƒàªdG  »```a  •ôà°ûj ’  ƒ```¡a  ,á```«¡≤ØdG

 ¬JGhQ  ¥ÉØJG  ádÉëà°SG  …Qƒ```ëªdG  ¬Wô°T  ÉªfEGh  ,3 kGô```«Ñc  øjôÑîªdG  OóY  ¿ƒ```μj

 ±ÓàNG  øY  kÓ°†a  Gƒ∏°SGôàj  ºdh  GƒbÓàj  ºd  º¡fC’  ;¬©°Vh  ºgóª©J  ádÉëà°SGh

 AÉØ©°V  ºgh  áKÓãdGh  ¿ÓLôdG  ¬∏ªàëj  å```jóëdG  ¿ƒμj  óbh{  :∫ƒ≤j  ,º```¡HÉÑ°SCG

 kGPÉ°T  ¬fƒª°ùj  ’h  ,¬```«∏bÉf  ∞©°†d  kÉ```Ø«©°V  åjóëdG  ¿ƒ```μ«a  ,ôKC’G  π```gCG  ó```æY

 ¬«a  ™æàªj  …òdG  A»éªdG  »a  áéëdG  ÉªfEGh  ,¬LhCG  áKÓK  øe  AÉ```L  ó```b  ¿Éc  GPEG

 ôÑîdG  ¿ƒμj  ¢ù```«dh  .´ÉªLE’G  ƒg  ô```ÑîdG  øe  ¢ùæédG  Gò```gh  ,¥ÉØJ’Gh  ó```ª©dG

.26  ``  24 ¢U  ,¢ShGôc  ∫ƒHh  …ôLÉëdG  ≥«≤ëJ  :¢TÉ©ªdGh  OÉ©ªdG  ádÉ°SQ  ,ßMÉédG ```  1

.É¡°ùØf  áëØ°üdG  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  2

 .¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  AÉ```ª∏Y  ø«H  Iô«Ñc  äÉaÓN  ôJGƒàªdG  ô```ÑîdG  »a  •ôà°ûªdG  Oó©dG  á```dCÉ°ùe  äQÉ```KCG ```  3

.123  ``  109 ¢U  ,zïjQÉàdGh  ∫ƒ°UC’G  ø«H  á qæ°ùdG{  ÉæHÉàc  ™LGQ
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 ƒg  ÉªfEGh  ,ø«KóëªdG  ádGóY  πÑb  øe  ’h  ø«∏bÉædG  OóY  Iôãc  pπ nÑ pb  øe  kÉ```YÉªLEG

 ôÑN  ≈∏Y  º¡àæ°ùdCG  ≥ØàJ  ’h  ,Gƒ∏°SGôàj  ºdh  GƒbÓàj  ºd  º¡fCG  º∏©f  …òdG  Oó©dG

.1zº¡HÉÑ°SCGh  º¡∏∏Y  ±ÓàNG  ™e  ´ƒ°Vƒe

 ôJGƒàªdG  ôÑîdG  øe  ¬Øbƒe  »a  QÉ«©ªdG  Gò¡H  »```̀Øàμj ’  ßMÉédG  ¿CG  ô```̀gÉ¶dGh

 QÉÑNC’G  ÜÉë°UCG  iód  ¬à°VÉØà°SG  ƒg  ôNBG  kGQÉ«©e  ¬«dEG  ∞«°†j  πH  ;¬«∏Y  ™ªéªdG  hCG

 ¬«¨àÑj  ¿Éc  É```̀e  ¿CG  hóÑjh  .2´ÉªLE’G  ó```̀M  ≈dEG  π°üJ  á```̀°VÉØà°SG  á```̀Ø∏àîe  ó```̀«fÉ°SCÉH

 ≈∏Y  á«ZÉ£dG  ¢VQÉ©àdGh  ±ÓàN’Gh  ø¶dG  IôFGO  øe  êhôîdG  ∂dP  øe  ß```̀MÉédG

 QÉÑNC’G  ó≤f  ≈```̀dEG  ÉYO  ¬©bGƒd  ¬JAGôb  ≈```̀∏Y  kAÉæHh  .√ô°üY  »a  á```̀jƒÑædG  å```̀jOÉMC’G

 AÉ¡≤ØdG  π«e  ø```̀e  Üô¨à°SGh  ,º¡«∏Y  π```̀jó©àdGh  ìôédG  ó```̀YGƒb  á```̀°SQÉªeh  IGhô```̀dGh

 ∑ôJh  ,QÉKB’G  õ««ªJ  AÉ¡≤ØdG  ∑ôJ  øe  Öé©dGh{  :∫ƒ≤H  πª©dG  Gòg  øY  ø«ª∏μàªdGh

 »ÑæàªdG  øe  »ÑædG  ¢SÉædG  ±ô©j  QÉÑNC’ÉHh  ,QÉÑNC’G  í«ë°üJ  »a  ∫ƒ≤dG  ø«ª∏μàªdG

 øe  ,πjó©àdGh  ìôédG  óYGƒb  ¬```̀°ùØf  ßMÉédG  ≥ÑW  óbh  .3zÜPÉμdG  øe  ¥OÉ```̀°üdGh

 ádGó©dG  π```̀gCG  øe  ¿Éch  ΩÉ```̀éëdG  êôa  :(¿GOƒ```̀°ùdG  :»æ©j)  º```̀¡æeh{  :¬```̀dƒb  ∂```̀dP

 ¬àdGóY  øe  ≠∏Hh  ,4...(`g  174)  ¿Éª«∏°S øH  ôØ©L  ¬≤àYCG  IOÉ¡°ûdG  »a  ø«e qó≤ªdGh

 GƒfÉc  óHôªdG  πgCG  QÉÑch  ôØ©L  ódh  øe  ¬«dGƒe  ¿CG  ¬```̀YQhh  ¬«bƒJh  ¬°ùØf  »a  ¬```̀∏Ñfh

.5z¬«a  ±ÓàNG ’  í«ë°U  ôeCG  ≈∏Y  ’EG  √hó¡°ûj  ¿CG  ¿ƒ©ª£j ’

.116  ``  115 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,ßMÉédG ```  1

 º¡fEÉa  ¢†aGhôdG  ’EG  º```¡«©«°Th  º¡ÄLôe  QÉÑNC’G  ÜÉ```ë°UCG  ¬∏≤f  ôÑN  Gògh{  :  ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  2

 ÖLƒjh  ähÉØàªdG  ôgódG  »a  áØ∏àîªdG  ó«fÉ°SC’ÉH  ™FÉ°ûdG  ¢†«Øà°ùªdG  óëéj  øe  ¿C’  ;¿ƒbÉ£j ’

 ,á«fÉªã©dG  ,z...Ö∏£ªdG  ô```«°ùY  ÖfÉédG  ™æàªe  ...±ô©j ’  …òdG  PÉ°ûdG  ≥```jó°üJ  ¬ª°üN  ≈```∏Y

 ¿CG  QÉÑNC’Gh  QÉ©°TC’Gh  ô«°ùdG  ÜÉ```ë°UCG  øe  ¬«∏Y  ™ªàéªdG  ôKC’Gh{  :  ¬dƒb  kÉ```°†jCG  ô```¶fGh  .82 ¢U

.110 ¢U  ,¬°ù≤f  Qó°üªdG  z...∫ƒ≤j  CÉ°ûfCÉa  ,kÉÄ«°T  ôμH  »HCG  »a  â∏b  ÉeCG  :¿É°ùëd  ∫Éb  ! »ÑædG

.315 ¢U  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  3

.¢SÉÑY øH  ˆG  óÑY  »HÉë°üdG  øHG  :ƒg  ¿Éª«∏°S øH  ôØ©L ```  4

.55 / 1  ,¿É°†«ÑdG  ≈∏Y  ¿GOƒ°ùdG  ôîa  ÜÉàc  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  5
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 óM  ≈dEG  π qμ°ûàj  CGóH  …òdG  ádGó©dG  Ωƒ¡Øe  øY  kÓaÉZ  ßMÉédG  øμj  ºdh

 ,º¡æ«H  ≥∏îdG  äÓeÉ©e  äôL  ∂dòch{  :∫ƒ≤j  »```fÉãdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  »a  É```e

 ÉªHQh  ≥°SÉØdG  ¿ƒ```≤°ùØjh  ,AÉ°SCG  É```ªHQh  ¬∏©a  øe  ÖdÉ¨dÉH  ∫OÉ```©dG  ¿ƒ```dó©j

.1zø°ùMCG

 »a  ¬dƒb  ¬«dEG  iõ```©j  PEG  ;»©aÉ°ûdG  ó```æY  ¬∏KÉªj  É```e  óéf  Ωƒ```¡ØªdG  Gò```gh

 ’EG  á«°ü©ªH  É¡£∏îj  ºd  ≈qàM  ˆG  áYÉW  ≈£YCG  kGóMCG  º∏YCG  ’{  :Oó```°üdG  Gò```g

 áYÉ£dG  Ö∏ZC’G  ¿Éc  GPEÉa  ,áYÉ£H  §∏îj  º∏a  ˆG  ≈°üY  ’h  ,ÉjôcR  øH ≈«ëj

 ≥∏£æªdG  Gòg  øeh  .2zì qô néªdG  ƒ¡a  á```«°ü©ªdG  Ö∏ZC’G  ¿Éc  GPEGh  ,∫ qó©ªdG  ƒ```¡a

 ≈∏Y  OÉªàY’Gh  åëÑdG  »a  Qƒ°ü≤dÉH  º¡ª¡JGh  ø```«K qóëªdG  ≈∏Y  ßMÉédG  π```ªM

 GƒfÉc  ƒdh{  :∫ƒ≤j  .π```∏©dGh  ÜÉÑ°SC’G  øY  åëÑdG  hCG  π```≤©dG  ∫É```ªYEG  ¿hO  ™```ªédG

 äÉjGhôdG  ô```ãcCG  øμdh  ,á```fhDƒªdG  â``` qØ nN  É¡JÉfÉgôHh  É```¡∏∏Y  ™```e  Qƒ```eC’G  ¿hhô```j

 øY  QÉÑNE’G  ¿hOh  á∏©dG  ájÉμM  ¿hO  ßØ∏dG  ôgÉX  ≈∏Y  Ghô°üàbG  óbh  IOô```ée

 º∏Y  ΩÉ«b  ≈dEG  ƒ```Yój  ßMÉédG  ¿CG  ¬```æe  º¡Øj  ób  ógÉ°ûdG  Gò```gh  .3z¿É```gôÑdG

 ,»fBGô≤dG  ¢üædÉH  ¢UÉîdG  ∫hõædG  ÜÉÑ°SCG  º∏Y  πKÉªj  åjOÉMC’G  ájGhQ  ÜÉ```Ñ°SC’

 IôFGO  øe  êôîJ  ø«gGôHh  á```dOCÉH  QÉÑNC’G  ó«°†©J  ≈```dEG  ¬JƒYO  ¬æe  º¡Øj  É```ªc

 z∫õ¡dGh  óédG{  ádÉ°SQ  »a  ßMÉédG  Égôcòj  IƒYódG  √ògh  .ø«≤«dG  ≈dEG  ø```¶dG

 ¿CG  ’EG  ,∫ÉLôdG  äGOÉ¡°T  øe  kÉà«ÑãJ  ó°TCG  QƒeC’G  πF’O  :∫hC’G  ∫Éb  óbh{  : kÓFÉb

 ’h  ≥aÉæj  ’h  Üòμj ’  π«dódG  ¿C’  ;¿ÉgôH  IOÉ¡°ûdG  ™eh  π«dO  ôÑîdG  »a  ¿ƒμj

 Éfôcòj  ∞bƒªdG  Gògh  ,4z∂dP  øe  ™æàªJ ’  ¿É```°ùfE’G  IOÉ¡°Th  ,∫óÑj  ’h  ó```jõj

 ,áæjôb  ¬H  âfôàbG  GPEG  º∏©dG  óMGƒdG  ôÑN  AÉ°†àbG  øe  ΩÉ q¶ædG  ¬«dEG  ÖgP  É```ªH

.31 ¢U  ,OÉ©ªdGh  ¢TÉ©ªdG  ádÉ°SQ  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  1

.79 ¢U  ,1988,,ähô«H  ,á«ª∏©dG  ÖàμdG  QGO  ,ájGhôdG  º∏Y  »a  ájÉØμdG  ,…OGó¨ÑdG  Ö«£îdG ```  2

.166 / 1  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  3

.75 ¢U  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  4
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 (`g 478 ä)  »æjƒédG  øe  ájGóH  …CGôdG  Gòg  IôYÉ°TC’G  ø«ª∏μàªdG  QÉ«J  Q qƒW  óbh

.1á«¡≤ØdG  á«dƒ°UC’G  áfhóªdG  øª°V

 ájô¶ædG  √ó```YGƒbh  √AGQBG  ≥ÑW  π```H  ôÑî∏d  ô«¶æàdÉH  ß```MÉédG  ∞àμj  º```dh

 á°UÉNh  ,á°†bÉæàªdG  áHÉë°üdG  πFÉ°†a  åjOÉMCG  ∂dP  øe  .Iô«ãc  åjOÉMCG  ≈∏Y

 øe  ≥∏£æj  ƒ¡a  ,ôμH  »HCG  ≈∏Y  kÉ q«∏Y  hCG  q»∏Y  ≈∏Y  ôμH  ÉHCG  π°†ØJ  »àdG  åjOÉMC’G

 ’h  .2É¡©°Vh  π«dO  åjOÉMC’G  √ò```g  ¢†bÉæJ  ¿CG  èàæà°ù«d  ¢†```bÉæàj ’  ≥```ëdG  ¿CG

 QÉ°üfCGh  »∏Y  QÉ°üfCG  ø«H  »æjódG  »°SÉ«°ùdG  ∫óédG  õY  »a  ƒgh  ßMÉédG  πØ¨j

 øe  í«ë°üdG  ôÑîdG  õ```««ªàd  ájô¶ædG  óYGƒ≤dG  øe  á```∏ªL  ™°Vh  øY  ôμH  »```HCG

 ,OÉæ°SE’G  Iƒb  k’hCG  »g  óYGƒ≤dG  √ògh  ,á°VQÉ©àªdG  åjOÉMC’G  ádÉM  »a  ∞```FGõdG

 í«ë°üdG  ôÑîdG  É```ªfEGh{  :∫ƒ≤j  .á°VQÉ©ªdG  ÜÉ```«Z  kÉãdÉKh  ,π```°UC’G  Iƒb  kÉ```«fÉKh

 Iôãμd  ¬«a  ∞bƒj  ’h  π°UC’G  ∞©°†d  ∑ôàj  ’h  OÉæ°SE’G  ∞©°†H  óªà©j ’  …ò```dG

 ,3zºgógÉ°ûeh  º¡JÉeÉ≤e  »a  ºgôKBÉe  øe  ÉæjhQ  Ée  qƒªæc  ÇhÉæªdGh  ¢VQÉ```©ªdG

 ∞bƒe  PÉîJG  ßMÉédG  ô```¶f  »a  πëdÉa  óYGƒ≤dG  √òg  ≥«Ñ£J  Qò```©J  ¿EG  ø```μdh

.4äÉjGhôdG  §°ShCÉH  òNC’G  :…CG  ;§°Sh

 π≤f  PEG  ;záªMQ  »àeCG  ±ÓàNG{  åjóM  ≈∏Y  ¬°VGôàYÉH  ßMÉédG  ±ôY  óbh

 åjóë∏d  √ó≤f  …hQ  Éªc  ,5z kÉHGòY  ¥ÉØJ’G  ¿Éμd  áªMQ  ±Ó```àN’G  ¿Éc  ƒd{  :¬```dƒb

 IOÉaEG  »a  øjôÑîªdG  OÉMBG  ΩÉ≤e  Ωƒ≤J  ôÑîdÉH  áØàëªdG  øFGô≤dÉa  Gòg  âÑK  GPEGh{  :»aƒ£dG  ∫ƒ≤j ```  1

 .85 / 2  ,á°VhôdG  ô°üàîe  ìô°T  z...√ójGõJh  ø¶dG

 kÉ≤M  ôμH  »HCG  á∏«°†a  »a  GhhQ  Éeh  kÉ≤M  »∏Y  á```∏«°†a  »a  ºàjhQ  Ée  ¿Éc  ¿EÉa{  :  ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  2

 Gòg  »ah  ¢†bÉæàj ’  ≥ëdGh  ,¢†bÉæàdG  Gò```gh  ôμH  »HCG  øe  ô«N  »∏Yh  »∏Y  øe  ô«N  ô```μH  ƒ```HCÉa

.138  ``  137 ¢U  :  á«fÉªã©dG  ,z...∂dòH  º∏μàj  ºd  »ÑædG  ¿CG  ≈∏Y  π«dO

.143 ¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  3

 ø«H  ôeC’ÉHh  ø```«àjGhôdG  §°ShCÉH  òNDƒj  ¿CG  ¢SÉ```«≤dGh{  :»∏Y  ΩÓ°SEG  á```dCÉ°ùe  »a  ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  4

.5 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,zøjôeC’G

.26 ¢U  ,áæ°ùëdG  ó°UÉ≤ªdG  ,…hÉî°ùdG  :ô¶fG ```  5
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 ¬«∏Y  ≥∏Y  ó≤a  ¿ƒ```cô°ûªdG  √Oƒ°ùa  ¢†«HCG  ¿Éc  …ò```dG  Oƒ°SC’G  ô```éëdÉH  ¢UÉ```îdG

 ßMÉédG  πNóoj  ºdh  .1zGƒ```ª∏°SCG  ø«M  ¿ƒª∏°ùªdG  ¬```°†«Ñj  ¿CG  Öéj  ¿Éc{  :¬```dƒ≤H

 :∫ƒ≤j  .áeÉ©dG  ∫Gƒ```bCG  øª°V  ¬bÉ°S  πH  ;åjOÉMC’G  ø```ª°V  QÉ«£dG  ô```Ø©L  å```jóM

 ,QÉ«£dG  ¿ƒª∏°ùªdG  √Éª°S  ≈àM  kGôFÉW  ÖdÉW  »HCG øH  ôØ©L  ˆG  ∫ sƒM  óbh  :GƒdÉb{

.2z»∏Y  ¬«NCG  π≤Y  πãe  ¬dh  áæédG  »a  kGóZ  √Gôf  ¿CG  øe  ∂dP  ¬Lôîj  ºdh

 :ô«£dG  øe  ¿ƒμj  ¿CG  kÉ«aÉf  ôØ©L  á°üb  ≈dEG  kÉ°†jCG  ¥ô£àj  ôNBG  ¿Éμe  »ah

 hP  ÖdÉW  »HCG øH  ô```Ø©Lh  ô«£dG  øe  â°ù«dh  áëæLCG  É```¡dh  ô«£J  á```μFÓªdGh{

.3zô«£dG  øe  ôØ©L  ¢ù«dh  AÉ°T  å«M  áæédG  »a  Éª¡H  ô«£j  ø«MÉæL

 äÉ```ØdDƒe  »```a  å```jóëdG  ó```≤f  É```fóLh  ó```bh

 ó≤f  ∂dP  øe  ,¬```fÉ°ùd  ô«Z  ¿É°ùd  ≈```∏Y  ß```MÉédG

 ,ájhó©dG  »æH  øe  ï«°T  ¿É°ùd  ≈∏Y  áHÉHòdG  å```jóM

 ï«°T  ájhó©dG  »```æH  »```a  ÉfóæY  ¿Éc  ó```bh{  :∫ƒ```≤j

 ób{  :∫ƒbCG  »æ©ª°ùa  ,á°VQÉ©dG  ójó°T  ôμæe  º```¡æe

 ø«ª«dG  ÜÉHòdG  ìÉæL  â```ëJ  ¿CG  åjóëdG  »a  AÉ```L

 »a  §≤°S  GPEÉa  ,kÉ qª o°S  ô°ùjC’G  ¬MÉæL  âëJh  AÉØ°T

 ìÉæédG  ∂dP  óæY  ™aôj  ¬```fEÉa  ,¬«a  √ƒ°ùªZÉa  ¥ôe  »a  hCG  ÜGô```°T  »a  hCG  AÉ```fEG

 »eCGh  âfCG  »HCÉH  :∫É≤a  ,º```°ùdG  ¬àëJ  …òdG  ìÉæédG  §ëjh  AÉØ°ûdG  ¬àëJ  …ò```dG

.4zIó«μªdGh  IhGó©dG  ™ªéj  Gòg

 ,∫ƒ°SôdG  ≈∏Y  å```jóëdG  ™°VƒH  ßMÉédG  ΩÉ```¡JG  ≈dEG  ∞```bGƒªdG  √ò```g  äOCGh

.356 / 4  ,¿Gõ«ªdG  ¿É°ùd  ,ôéM  øHG ```  1

.226 / 6  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  2

.14 / 1  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  3

.102 / 3  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  4

 ßMÉédG  ±ôY  óbh
 ¿Éc  ƒd{  :¬dƒb
 ¿Éμd  áªMQ  ±ÓàN’G
zkÉHGòY  ¥ÉØJ’G
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 »a  ßMÉédG  ∞bGƒe  ∂«μ°ûJ  ÖÑ°ùH  ø«« uæ q°ùdG  ¢†©H  ΩÉ¡J’G  Gò```g  Qó°üe  ¿Éch

 :¬©Ñàjh ˆG ∫ƒ°SQ ∫Éb :∫ƒ≤jh{ :áÑ«àb øHG ∫ƒb ∂dP øe á°UÉN OÉMB’G åjOÉMCG

 ∫ƒ°SQ  πéjh  ,¢ûMGƒØdG  øe  Gòch  Gòc  ¿GhõZ øH  π«YÉª°SEG  ∫Ébh  ,RÉªédG  ∫É```b

 ...!? øjô£°S  hCG  ô£°S  ó©H  ábQh  »a  ∞«μa  ¬«a  Gôc oP  ÜÉàc  »a  ô```còj  ¿CG  ˆG

 äƒëdG  óÑc  √ôcòc  ;º∏©dG  πgCG  ≈∏Y  ≈Øîj ’  AGõ¡à°SG  åjóëdG  øe  Çõ```¡à°ùjh

 óbh  ,¿ƒcô°ûªdG  √Oƒ°ùa  ¢†«HCG  ¿Éc  ¬fCGh  ,Oƒ°SC’G  ôéëdG  ôcPh  ¿É£«°ûdG  ¿ôbh

 á©«°ûdG  ∂dòc  √Qó°üe  ¿CG  Éªc  .1zGƒª∏°SCG  ø«M  ¿ƒª∏°ùªdG  ¬°†«Ñj  ¿CG  Öéj  ¿Éc

 â«ÑãJ  πLCG  øe  º¡©e  ∫óédG  ¥É«°S  »a  º¡ãjOÉMCG  øe  kGô«ãc  ßMÉédG  OQ  øjòdG

.¬æe  áaÓîdÉH  ¬à«≤MCGh  »∏Y  ≈∏Y  ôμH  »HCG  á«∏°†aCG

ßMÉédG  óæY  áHÉë°üdG  ádGóY  ``  3
 πFÉ°ùe  øª°V  áHÉë°üdG  á```dGóY  ádCÉ°ùe  IOÉY  ¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG  AÉª∏Y  å```ëÑj

 ≈∏Y  ÖJôJ  ó≤a  ``  ΩÉμ```MCÓd  »fÉãdG  π```°UC’G  ``  á qæ°ùdG  å```ëÑªd  á```©HÉàdG  QÉ```ÑNC’G

 óªà©Jh  ,åjóëdG  IGhôH  π```¨°ûæJ  äÉØdDƒeh  äÉ°SGQO  Qƒ¡X  åjóëdG  ó≤f  Oƒ```¡L

 ∫DhÉ°ùàdG  RôH  ¥É«°ùdG  Gòg  »ah  .º¡«∏Y  hCG  º¡d  ºμë∏d  πjó©àdGh  ìôédG  »JóYÉb

 πãe  πjó©àdGh  ìôédG  »JóYÉ≤d  ¿ƒ©°†îj  GƒfÉc  GPEG  É qªYh  áHÉë°üdG  ádGóY  øY

.åjóëdG  IGhQ  øe  ºgô«Z

 ¬fC’  ;ßMÉédG  äÉ```HÉàc  »```a  åëÑªdG  Gòg  π```ãe  óéf  q’CG  »```©«Ñ£dG  ø```eh

 IôàØdÉH  √Qƒ¡X  ïjQÉJ  ø«KóëªdG  ø«°SQGódG  ¢†©H  §Ñ°†j  PEG  ;¬JÉah  ó©H  ô```¡X

 øe  ≈dhC’G  Oƒ≤©dGh  Iô```é¡∏d  ådÉãdG  ¿ô≤dG  øe  Iô```«NC’G  Oƒ≤©dG  ø«H  Ió```àªªdG

 ¬d  â°ù«d  ßMÉédG  ¿CG  »```æ©j ’  ÜÉ«¨dG  Gòg  ¿CG  ô«Z  .2Iôé¡∏d  ™```HGôdG  ¿ô```≤dG

 kÉ°Uƒ°üîe kÉØjô©J  á«¡≤ØdG  á«dƒ°UC’G  áfhóªdG  â∏≤f  óbh  .áHÉë°üdG  øe  ∞bGƒe

.58 ¢U  ,1988  ,ähô«H  ,á«aÉ≤ãdG  ÖàμdG  á°ù°SDƒe  ,1.•  ,åjóëdG  ∞∏àîe  πjhCÉJ  ,áÑ«àb  øHG ```  1

Juynboll, The collective ta’dil of the companions, in «Muslim tradition», p p190 - 194  ™LGQ ``` 2
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 ,»Ñæ∏d  áÑë°üdG  ∫ƒW  »```g  áKÓK  •hô°T  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ßMÉédG  óæY  »```HÉë°ü∏d

 ∫ƒb  ™e  ºé°ùæj  ∞jô©àdG  Gòg  ¿Éc  øÄdh  .2∫ƒ°SôdG  øY  ¬àjGhQh  ,1¬æe  ¬```ª∏©Jh

 øjQƒ¡°ûªdG áHÉë°üdG øe ô«ãc êGôNEG ¬æY ôéæj Ée ºgCG ¿EÉa  ;3ádõà©ªdG ñƒ«°T

 Gƒª«≤j  ºdh  ∫ƒ°SôdG  ≈∏Y  Ghóah  º¡fC’  ;áHÉë°üdG  IôFGO  øe  ájGhôdGh  áÑë°üdÉH

.∫ƒ°SôdG  øY  kGóMGh  kÉãjóM  ihQ  º¡°†©H  ¿CG  øY  kÓ°†a  kÓ«∏b  ’EG  √óæY

 »g  áHÉë°üdG  ≈dEG  ßMÉédG  É¡«a  ¥ô£J  »àdG  á°ù«FôdG  äÉbÉ«°ùdG  ¿CG  hóÑjh

 »eÓ°SE’G  ôμØdG  »a  ájõcôªdG  á«°SÉ«°ùdG  ádCÉ°ùªdG  ∫ƒM  QhóJ  á«eÓc  äÉ```bÉ«°S

 ¿EG  :πFÉ≤dG  …CGô∏d  áªYGódG  äGóæà°ùªdG  óMCG  ≈£©ªdG  Gòg  qπ©dh  ,áeÉeE’G  »```gh

 ób  ¬fCG  ô«Z  áeÉeE’G  ∫ƒ°UCG  »a  ¬«dEG  áLÉëdG  ¢ùªJ  π°UC’G  »a  áHÉë°üdG  πjó©J

.4´ô°ûdG  πFÉ°ùe  ¢†©ÑH  ≥∏©àj

 º¡à«≤Ñ°SC’  áHÉë°üdG  ìóªj  zIƒÑædG  èéM{  ¬HÉàc  »a  ßMÉédG  óéf  Gòμgh

 ≈∏Y  »fBGô≤dG  ¢üædÉH  ∂dP  π°UDƒjh  ¬°ù°SCG  õ«côJ  πLCG  øe  º¡JÉfÉ©eh  øjódG  »a

 :∫ƒ≤j ,»dƒ°UC’G áfhóªdG »a áahô©ªdG ¬°Uƒ°üf øe ¢üf ¢ü«°üîJ ¿hO Ωƒª©dG

 ºgh  ,´ôØdG  øe  Iƒ≤dÉH  ≥```MCG  π°UC’Gh  ,¬Yôa  øëfh  ôeC’G  Gò```g  π°UCG  º```¡fC’h{

 ¬Ø∏μæd  øμf  ºd  Ée  ÉfƒØ∏ch  QÉædG  GƒÄWh  øjòdG  ºgh  ,¿ƒ©HÉàdG  ø```ëfh  ¿ƒ```≤HÉ°ùdG

 ºgQÉàNG  ≈dÉ©J  ˆG  ¿C’h  ,ájÉØμdG  ìhQ  Éfƒëæeh  QGôªdG  ¿hO  GƒYôéàa  ,Éæ°ùØfCG

 ¬àÑë°U  âdÉW  ø```e  ¬H  ≈ª°ùj  É```ªfEG  º°S’G  Gòg  ¿EG{  :  ß```MÉédG  ∫ƒ```b  »```∏ÑæëdG  AG qô```ØdG  …hô```j ```  1

 ∫ƒb  »°ûcQõdG  ôcòjh  .988 / 3  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  I qó©dG  ,zº∏©dG  ¬æY  ò```NCGh  ¬H  ¬WÓàNGh  »```Ñæ∏d

 »a  §«ëªdG  ôëÑdG  :™LGQ  .kÉ«HÉë°U  qó©j  »μd  ∫ƒ°SôdG  øe  »HÉë°üdG  º```∏©J  •Gôà°TÉH  ß```MÉédG

.302 / 4  ,áHÉë°üdG  ádGóY  »a  π°üa  .¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG

 ô¶fG .zßMÉédG ¬```̀dÉb .¬æY …hQh ¬```̀àÑë°U âdÉW ø```̀e ¬fCG  ™HGQ ∫ƒ```̀b »≤Hh{ :QÉ```̀£©dG ∫ƒ≤j ```  2

/»eÓ°SE’G ¬≤ØdG ™eÉL ™bƒe .™eGƒédG ™ªL ≈∏Y »∏ëªdG ∫ÓédG ìô°T ≈∏Y QÉ£©dG á«°TÉM

www.feqh.al-islam.com 

.302 /4  ,QƒcòªdG  Qó°üªdG  ,»°ûcQõdG  :¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  ™LGQ ```  3

.626 / 2  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  ¿ÉgôÑdG  ,»æjƒédG  :ô¶fG ```  4
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 √ƒæªdG  ∞bƒªdG  Gòg  Qôμàjh  ,1zº¡à∏«°†ØH  ≥£f  ¿BGô≤dG  ¿C’h  ,! ¬«Ñf  áÑë°üd

 ÜÉë°UCG  ºgh{  :∫ƒ```≤j  ,á°†aGôdG  ≈```∏Y  kG qOQ  zá«fÉªã©dG{  ÜÉ```àc  »a  á```HÉë°üdÉH

 .2zøjôLÉ¡ªdGh  QÉ```°üfC’Gh  ø«jQóÑdGh  áHÉë°üdG  ø```e  ∫ƒ°SôdG  á°UÉNh  ¿BGô```≤dG

 óæY  áahô©ªdG  å```jOÉMC’G  ≈```∏Y  kGOÉ```ªàYG  ∞```bƒªdG  Gò```g  ß```MÉédG  π```°UDƒj  ’h

 ! óªëe  ÜÉë°UCG  áeC’G  √òg  ô«N{  :¿ƒ©HÉàdG  ¬dÉb  kGôÑN  ôcòj  πH  ;ø««dƒ°UC’G

 »a  ¬«∏Y  kÉ©ªée  kÉãjóM  ¬«dEG  ∞«°†jh  ,3zGhôμ°ûa  º¡«∏Y  º©fCGh  ,GhôÑ°üa  Gƒ```∏àHG

 :∫Éb  ! »ÑædG  ¿CG  QÉ```KB’G  ∫É qª oMh  QÉÑNC’G  ÜÉë°UCG  ™```ªLCG  óbh{  :∫ƒ≤j  ,√ô```¶f

.4zÜÉ°ùM  ô«¨H  áæédG  ¿ƒ∏Nój  kÉØdCG  ø«©Ñ°S  »àeCG  øe  ¿EG{

 ßMÉédG  ¿CG  áHÉë°üdG  ≈```∏Y  »æãªdG  ∞bƒªdG  Gò```g  Éæªgƒj  ¿CG  »```¨Ñæj  ’h

 ∂dP  ;áHÉë°ü∏d  á```jó≤ædG  ∞```bGƒªdG  ø```e  ô«ãμH  ±hô```©e  ƒ¡a  ,º```¡∏c  º```¡q∏éj

 º«gGôHEG  √PÉà°SCG  ≈```dEG  Üƒ°ùæªdG  áHÉë°üdG  ó≤f  ∞bƒªd  »```°SÉ°SC’G  …hGôdG  ¬```fCG

 »a  ¬Mób  ÉeCGh{  :…RGô```dG  ∫ƒ≤j  .É«àØdÉH  Ωƒ```°SƒªdG  ¬HÉàc  »a  ∂```dPh  ,ΩÉ``` q¶ædG

 ¬eÓc  ≈μM  ßMÉédG  øμd  ;IAGOô```dG  ájÉZ  »a  ¿Éc  ¿EGh  ƒ¡a  áHÉë°üdG  ô```HÉcCG

 »HCG  øHG  …ójõdG  ºdÉ©dG  ihQ  óbh  .5z√ôcP ≈dEG  ÉæH  áLÉM Óa zÉ«àØdG{  ÜÉàc  »a

 ÉHCG  ¿CG  zó«MƒàdG{  ÜÉàμH  º°Sƒj  Éæ∏°üj  ºd  ÜÉàc  »a  ôcP  ßMÉédG  ¿CG  ójóëdG

 »a  ¬≤Kƒj  w»∏Y  øμj  ºdh  :∫Éb  ,ˆG  ∫ƒ```°SQ  øY  ájGhôdG  »a  á≤ãH  ¢ù```«d  Iô```jôg

 Gò¡H  ≥ãf  ¿CG  øμªjh  .6zá```°ûFÉYh  ôªY  ∂dòch  ¬«a  ìó```≤jh  ¬ª¡àj  πH  ;á```jGhôdG

 ,Iôjôg  ƒHCG  √GhQ  åjóM  …CG  ôcP  øe  á«dÉN  π```FÉ°SôdG  ¿C’  ;Ée  qóM  ≈dEG  …CGô```dG

.228 / 3  ,IƒÑædG  èéM  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  1

.248 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,ßMÉédG ```  2

.É¡°ùØf  áëØ°üdG  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  3

.249 ¢U  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  4

 ,»©eÉédG  ô°ûædG  õcôe  ,á©ªL  ó```©°SCG  :≥«≤ëJ  ,º∏©dG  πgCG  AGQBG  »a  á≤fƒªdG  ¢VÉ```jôdG  ,…RGô```dG ```  5

.241 ¢U  ,2004  ,¢ùfƒJ

.31 / 20  ,áZÓÑdG  è¡f  ìô°T  ,ójóëdG  »HCG  øHG ```  6



الفقه وأصول  الجاحظ 

49

 ÜÉàc  »ah  ,¬æY  á```jhôªdG  åjOÉMC’G  øe  π«∏b  Oó```Y  ¬«Øa  ¿Gƒ«ëdG  ÜÉ```àc  É``` qeCG

 ƒHCG  ihQh{  :ßMÉédG  ∫ƒ≤j  PEG  ;…CGôdG  Gòg  ócDƒj  Ée  óéf  z¿ÉLô©dGh  ¿É°UôÑdG{

 ,√ô°SÉ«ªH  CGóÑa  Aƒ°VƒdÉH  »∏Y  ÉYóa  øeÉ«ªdÉH  CGóÑj  ¿Éc  ¬fCG  »ÑædG  øY  Iô```jôg

 »a  Éæ∏°Uh  á```HÉë°ü∏d  ó≤f  ºgCG  qπ```©dh  .1zIôjôg  »```HCG  åjóM  ø```HòcC’{  :∫É```bh

 á« uæ t°ùdG  Ió«≤©dG  ∞dÉîj  ∞bƒe  ƒ```gh  ,√QÉØcEGh  ájhÉ©ªd  √ó≤f  ßMÉédG  äÉ```ØdDƒe

 ßMÉédG  ∫ƒ≤j  ,áHÉë°üdÉH  á°UÉîdG  á«aÓîdG  πFÉ°ùªdG  »a  ô¶ædG  â≤q∏Y  »àdG

 á«≤H  ≈∏Y  ó```Ñà°SGh  ,∂∏ªdG  ≈```∏Y  ájhÉ©e  iƒ```à°SG  Égóæ©a{  :¿CÉ```°ûdG  Gò```g  »```a

 …òdG  ΩÉ©dG  »a  ø```jôLÉ¡ªdGh  QÉ°üfC’G  øe  ø«ª∏°ùªdG  á```YÉªL  ≈∏Yh  iQƒ```°ûdG

 ájôÑLh  ô¡bh  ábôa  ΩÉY  ¿Éc  πH  ;áYÉªL ΩÉY  ¿Éc  Éeh  ,áYÉªédG  ΩÉ```Y  √ƒ``` qª°S

 kÉÑ°üZ  áaÓîdGh  ,kÉ```jhô°ùc  kÉμ```∏e  áeÉeE’G  ¬```«a  âdƒëJ  …ò```dG  ΩÉ©dGh  ,á```Ñ∏Zh

 ÉæÑJQ  Ée  ∫RÉæe  ≈```∏Yh  Éæ«μM  Ée  ¢ùæL  øe  ¬```«°UÉ©e  âdGR  Ée  º```K  , kÉ```jô°ü«b

 »a  kGôgÉX  kGóëL  ¬ªμM  óëLh  ,kÉaƒ°ûμe  kG qOQ  ! ˆG  ∫ƒ°SQ  á«°†b  OQ  ≈```àM

 ΩÉ©WEGh  (`g 51 ä)  …óY øH  ô ré oM  πàb  ¢ù«dh  ...ôgÉ©∏d  Öéj  Éeh  ¢TGôØdG  ódh

 QÉ«àNGh  ,A»ØdÉH  QÉãÄà°S’Gh  ™«∏îdG  ójõj  á©«Hh  ô°üe  êGôN  ¢UÉ©dG øH  hôªY

 ó rë nL  ¢ù```æL  øe  áHGô≤dGh  á```YÉØ°ûdÉH  Ohó```ëdG  π«£©Jh  ,iƒ```¡dG  ≈```∏Y  I’ƒ```dG

 kGô«ãc  ¿CG  ≈∏Y  ...áHƒ°üæªdG  øæ o°ùdGh  IQƒ¡°ûªdG  ™FGô°ûdGh  á°Uƒ°üæªdG  ΩÉμMC’G

 Éfô°üY  áàHÉf  º¡«∏Y  râHQCG  óbh  ,√QÉØcEG  ∑ôàH  GhôØc  ób  ô°ü©dG  ∂dP  πgCG  øe

 øeh  ,áYóH  ájhÉ©e  Ö°Sh  ,áÑë°U  ¬d  ¿EÉ```a  √ƒ qÑ°ùJ ’  :âdÉ≤a  ,ÉfôgO  á```YóàÑeh

.2á qæ°ùdG  ∞dÉN  ó≤a  ¬°†¨Ñj

 zá«fÉªã©dG{  ÜÉàc  »a  ÖdÉW »HCG øH  »∏©d  ó≤ædG  øe kGô«ãc  ßMÉédG  ¬Lh  Éªc

 º¡°†©H ôcPh ,á©«°ûdG AÉª∏Y ¬«∏Y qOQ óbh ,êGhõdG øe √QÉãcEG  ¬gƒLh øe ,á°UÉN

 ôãcCG  ¬fCG  É qeCGh{  :(``g 673 ä)  ¢ShhÉW  øHG  ∫ƒ≤j  .¬```°ùØf  A»°ûdG  π©a  ∫ƒ```°SôdG  ¿CG

.117 ¢U  ,¿ÉLô©dGh  ¿É°UôÑdG  ,ßMÉédG ```  1

.123 / 2,OGDhO  »HCG  øHG  ≈dEG  áàHÉædG  »a  ádÉ°SQ  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  2
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 ¬ãM  ¬à qæ°S  âfÉc  PEG  ;ˆG  ∫ƒ°SQ  ≈∏Y  ø©W  ∂dP  ¿EÉa  ∂dòH  ¬d  kGô«©e  ....èjhõàdG

.∫ƒ°SôdGh  »∏Y  ø«H  IÉgÉªe  øe  qOôdG  Gòg  »a  Ée  ≈Øîj  ’h  ,1z∂dP  ≈∏Y

 πeÉ©dG  É¡JQGó°U  »a  áHÉë°ü∏d  ßMÉédG  ó≤f  ô q°ùØJ  I qóY  πeGƒY  ¿CG  hóÑjh

 á«°SÉÑ©dG  á```°SÉ«°ùdG  ™e  ºé°ùæj  ø```«jƒeC’Gh  ájhÉ©e  ø```e  ∞bƒªdÉa  ,»```°SÉ«°ùdG

 kÉ£ÑJôe  ¿Éc  ß```MÉédGh  ,É¡∏Ñb  â```ªμM  »àdG  ádhódG  ó```≤f  ™é°ûJ  â```fÉc  »```àdG

 ∞bƒªdG  áé«àf  ƒ¡a  »∏Y  ó≤f  É qeCG  .§HGhQ  Ió©H  áªFÉ≤dG  á```«°SÉÑ©dG  á£∏°ùdG  ™```e

 »∏Y  ≈∏Y  ô```μH  »HCG  á```«∏°†aCG  ≈∏Y  ¢†```¡æj  ∞bƒe  ƒ```gh  ,ß```MÉé∏d  »```°SÉ«°ùdG

 áaÓîdG  IôàØd  »HÉéjEG  ºjƒ≤J  ≈∏Y  ∞bƒªdG  Gòg  Ωƒ≤j  Éªc  ,áaÓîdÉH  ¬à«≤MCGh

 .¿ÉªãY  áaÓN  øe  ∫hC’G  ∞°üædGh  ôªYh  ôμH  »HCG  áaÓN  ≈∏Y  óàªj  Ió°TGôdG

 á≤Ñ£dÉa{  :ΩÓ°SE’G  »```a  áeC’G  äÉ≤ÑW  øY  ¬```ãjóM  ¥É«°S  »a  ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j

 ≈∏Y  GƒfÉc  ¿ÉªãY  áaÓN  øe  ø«æ°S  â°Sh  ôªYh  ôμH  »HCGh  »ÑædG  ô°üY  ≈dhC’G

 ÜÉàμdG  ≈∏Y  áª∏μdG  ´ÉªàLGh  áØdC’G  ™e  ¢ü∏îªdG  ¢UÓNE’Gh  í«ë°üdG  ó«MƒàdG

 ’h  áYÉW  øe  ój  ´õf  ’h  á°ûMÉa  á```YóH  ’h  í«Ñb  πªY  ∑Éæg  ¢ù«dh  ,á``` qæ°ùdGh

.2z¿ÉªãY  πàb  øe  ¿Éc  …òdG  ¿Éc  ≈àM  ∫hCÉJ  ’h  πZ  ’h  ó°ùM

 qóH ’ PEG  ;áHÉë°üdG  ¢†©Ñd  ßMÉédG  ó≤f  √óMh ô°ùØj ’ »°SÉ«°ùdG  πeÉ©dGh

 Ée  ¥É«°S  ƒgh  ,¬«a  Öàμj  ¿Éc  …òdG  »ÑgòªdGh  »aÉ≤ãdG  ¥É«°ùdG  QÉ°†ëà°SG  øe

 ºd  áHÉë°üdG  ≈dEG  ô¶ædG  ∫GR  Éeh  ,¬H  kÉMƒª°ùe  »ÑgòªdGh  …ôμØdG  O qó©àdG  ∫GR

 .ßMÉédG  ô°üY  ó©H  çóë«°S  …òdG  πμ°ûdÉH  ó©H  ¢Só≤ªdÉH  ∞∏¨j  ºdh  óªéàj

 ¢†aôj  ¿Éch  ,Iô«Ñc  á«Ñgòe  •ƒ¨°V  ¿hO  Öàμj  ßMÉédG  ¿Éc  Gòg  ≈∏Y  kAÉæHh

 .ádAÉ°ùªdGh  ó≤ædG  ¥ƒ```a  º¡∏©éJ  ô°ûÑdG  øe  ≈```∏YCG  áfÉμe  »a  áHÉë°üdG  ™```°Vh

 øe  qó©Jh  ,áHÉë°üdG  ájô°ûH  RôÑJ  I qóY  QÉÑNCG  π≤f  Gòg  √OÉ≤àYG  øY  qôéfG  óbh

 Qƒ°ûæe  ƒgh  ,239 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ádÉ°SôdG  ¢†≤f  »a  á«ªWÉØdG  ádÉ≤ªdG  AÉæH  ,¢ShhÉW  ø```HG  ™```LGQ ```  1

www.mezan.net / books / libr. html.  :»dÉàdG  ¿Gƒæ©dG  ≈∏Y  âfôàfE’G  áμÑ°ûH

 .121 ¢U  ,QƒcòªdG  Qó°üªdG  ,ßMÉédG ```  2
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 ¢Uƒ°üN  »a  ¬dƒb  ∂dP  øe  ,á```«dƒ°UC’Gh  á«¡≤ØdG  áeƒ¶æªdG  »a  äGQƒ```¶ëªdG

 πÑ≤j  ¿CG  áaô©ªdGh  ∫ƒ```≤©dG  »a  ™æàªj  ¢ù«d  ¬fCG  iôJ  ’CG  :ôªY  ø```HG  »```HÉë°üdG

 AÓîdG  »a  É¡∏Ñ≤j  Éªc  CÓªdG  »a  É¡∏Ñ≤j  ≈àM  ¬æ«ªj  âμ∏e  Ée  qÖM  »a  πLôdG

 É¡≤æY  ¿CÉc  A’ƒ∏L  Ωƒj  ájQÉL  …ój  »a  â©bh{  :ôªY  øHG  åjóM  ∂dP  ¥ó°üj

.1z¿hô¶æj  ¢SÉædGh  É¡à∏Ñb  ≈àM  äôÑ°U  Éªa  á°†a  ≥jôHEG

 º qμëj  πH  ;áHÉë°üdG  ≈∏Y  á```ª°ü©dG  AÉØ°VEG  ¢†aôj  ßMÉédG  ¿EÉa  Gò```μgh

 øjódG  ó```YGƒb  ≥ah  º```¡cƒ∏°S  ≈```∏Y  ºμë∏d  ¬```∏≤Y

 qπ©dh  .º```jó≤dG  »```bÓNC’Gh  »```YÉªàL’G  ±ô```©dGh

 ó«∏≤àdG  òÑfh  π```≤©dG  ΩGóîà°SG  ¬«dEG  i qOCG  É```e  º```gCG

 áHÉë°üdG  á```≤ÑW  QÉμàMG  ¢†```aQ  ¿CÉ°ûdG  Gò```g  »a

 øe  áÄØdG  √ò```¡d  ¿Éc  ø```Ä∏a  ,á```≤«≤ëdGh  á```aô©ª∏d

 ¿EÉa  øjódG  øY  ´ÉaódGh  ≥```Ñ°ùdG  ±ô°T  ø```«ª∏°ùªdG

 ádOÉ©dG  á```jDhôdG  √ò```¡Hh  .iô```NCG  π```FÉ°†a  ∞```∏î∏d

 .Qƒ°ü©dG  qπc  »a  OÉ¡àL’G  ™aO  ßMÉédG  ∫hÉM  É¡≤M’h  É¡≤HÉ°S  áeC’G  äÉ≤Ñ£d

 ’h  AÉª∏©dGh  º∏©dÉH  ô```°VCG  áª∏c  ¢SÉædG  πª©à°ùj  Éªe  ¢ù```«d  :GƒdÉb  óbh{  :∫ƒ```≤j

 πª©à°SG  ƒdh  ,kÉÄ«°T  ôNBÓd  ∫hC’G  ∑ôJ  Ée  :º```¡dƒb  øe  áeÉ©dGh  á°UÉîdÉH  qô```°VCG

 ¿Éc  Ée  QGó≤e  ’EG  GƒWÉ©àj  ºdh  ∞∏μàdG  ™«ªL  Gƒcôàa  ΩÓμdG  Gòg  ≈æ©e  ¢SÉædG

 êhõà«d  ∫ÉªdG  ™```aO  …òdG  ÜÉ£îdG øH  ô```ªYôÑN  kÉ°†jCG  ô```¶fGh  .407 ¢U  ,π```FÉ°SôdG  ,ß```MÉédG ```  1

 áμJÉ©H  ÜÉ£îdG øH  ô```ªY  ¢SôYCGh{  :ß```MÉédG  ∫ƒ≤j  .¬Jƒe  ô```KEG  ôμH  »HCG øH  ˆG  ó```ÑY  á```LhR

 ¿CG  ó©H  É```¡æY  äÉªa  ôμH  »```HCG øH  ˆG  ó```ÑY  óæY  ¬∏Ñb  â```fÉch  π```«Øf øH  hô```ªY øH ójR  á```æHG

 ôªY  É¡Ñ£îa  çQE’G  iƒ°S  ¬dÉe  ø```e  á©£b  É¡∏ëf  ¿CG  ≈∏Y  kGóHCG  √ó©H  êhõàJ  q’CG  É```¡«∏Y  •ô```à°TG

 .ôμH  »HCG øH  ˆG  óÑY  øY  ¬H  ¥ qó°üàa  ∫ÉªdG  øe  ∂dP  πãe  É¡«£©j  ¿CÉ```H  ÉgÉàaCGh  ÜÉ```£îdG øH

:¬à«Kôe  »a  âdÉ≤a

Gô`Ñ`ZCG  …ó∏``L  ∂`Øæj  ’h  ∂«∏Y         áæ«î°S  »æ«Y  ∂ØæJ ’  âª°ùbCÉa

.173 ¢U  ,πFÉ°SôdG  z...QÉ°üfC’Gh  øjôLÉ¡ªdG  ÉYOh  ºdhCG  ÜÉ£îdG øH  ôªY  É¡H  ≈æàHG  Éª∏a

 ô°üY ≈dhC’G á≤Ñ£dÉa{
 ôªYh  ôμH  »HCGh  »ÑædG
 áaÓN  øe  ø«æ°S  â°Sh
 ≈∏Y  GƒfÉc  ¿ÉªãY
z...í«ë°üdG  ó«MƒàdG
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 º q°ù≤j  ¿CG  ’EG  ˆG  ≈HCG  øμdh  .≈°üëJ ’  ≥aGôeh  kÉªL  kÉª∏Y  Ghó≤Ød  º¡jójCG  »a

 É¡à°üM  áeCG  πch  Oôa  πc  »£©j  ∫ó```Y  áª°ùb  √OÉÑY  ™«ªL  äÉ≤ÑW  ø«H  ¬```ª©f

.1zÉ«fódG  ídÉ°üe  ∫Éªch  øjódG  ó°TGôe  ΩÉªJ  ≈∏Y  É¡Ñ«°üfh

ßMÉédG  äÉØdDƒe  »a  ´ÉªLE’G  ádõæe  ``  4
 ∫ÓN  øe  i qóÑàJ  á```«eÉ°S  ádõæe  ßMÉédG  äÉ```Øæ°üe  »a  ´ÉªLE’G  π```¨°ûj

 ’EG  Ωôëj ’  A»°ûdG  :GƒdÉb{  :¬d  kÉ«æÑàe  √Gôf  Éææμd  ;ø«dƒ¡ée  ≈dEG  Üƒ°ùæe  ∫ƒb

 »a  π°UCG  ≈∏Y  ¢SÉ```«≤dG  á¡L  øe  hCG  π≤Y  áéM  hCG  ´É```ªLEG  hCG  ÜÉàc  á```¡L  ø```e

 ™FÉbƒdG  ¢†©H  ≈```∏Y  ¬≤«∏©J  áÑJôªdG  √òg  ó```cDƒj  É qªeh  ,2z´É```ªLEG  hCG  ˆG  ÜÉ```àc

 ...¬©aój  ´ÉªLE’G  ’h  √ôμæj  ¿BGô≤dG  óéf ºdh{  : kÓFÉb  äÉfGƒ«ëdG  óMCÉH  á°UÉîdG

 ôÑîdGh  ôgÉ¶dG  ¿É«©dÉH  ’EG  ¬```fƒaô©j  ’h  ¢SÉ«≤dÉH  ¢SÉædG  ¬ª∏©j ’  É```ªe  Gò```gh

 :∫ƒ≤j  ,á©WÉb  áéM  ´É```ªLE’G  ßMÉédG  qóY  ¢SÉ°SC’G  Gòg  ≈```∏Yh  ,3zô```gÉ¶àªdG

 ¬H  èàëj  …òdG  A»```éªdG  Åéj  ºdh  ,ô«ãc  (ôμH  »HCG  »```a  äÉjB’G)  Gò```g  π```ãeh{

 äÉjB’G  »a  øjô°ùØªdG  ´É```ªLEG  »a  á©WÉ≤dG  áéëdG  øμdh  ó```°TôªdGh  ∞```°üæªdG

.4zQÉ¨dG  á°üb  »a  πÑb  ÉgÉfôcP  »àdG

 »a ’  ,ø«≤«dGh  á≤«≤ë∏d  kGQó°üe  ßMÉédG  √ qóY  ∂dòc  ´ÉªLE’G  ¿Éc  É``` qªdh

 ∫ƒ≤j  .kÉ°†jCG  á```jƒ«fódG  ä’ÉéªdG  ø```e  √ô«Z  »a  ÉªfEGh  ;Ö```°ùëa  øjódG  ∫É```ée

 íÑ≤H  πãªdG  Üô°V  ≈∏Y  √Éæ«≤d  øe  πch  Üô©dGh  ø«ª∏°ùªdG  ´ÉªLEG  »Øa{  : kÓãe

.5zí«Ñb  qπc  øe  íÑbCG  á≤«≤ëdG  »a  ¬fCG  ≈∏Y  π«dO  ¿É£«°ûdG

.103 ¢U  ,AÓcƒdG  »a  ÜÉàc  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  1

.84 / 6  ¬àHÉ£à°SGh  Ö°†dG  qπM  »a  ∫ƒ≤dG  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  2

.62/7  ,¬°ùØf  Qó°üªdG ```  3

.115 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,ßMÉédG ```  4

.213/6  ,¿Gƒ«ëdG  ,ßMÉédG ```  5
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 ≈gÉªàj  ßMÉédG  Qƒ°üJ  »a  ´ÉªLE’G  ¿Éc  GPEG  É qªY  ∫AÉ°ùàf  ¿CG  É```æd  ≥```ëjh

 ? kÉ°ü«°üîJ  AÉ```¡≤ØdGh  kÉeƒªY  AÉª∏©dG  ≈```∏Y  ô°üà≤ªdG  »dƒ°UC’G  ´É```ªLE’G  ™```e

 ´ÉªLE’G  í∏£°üe  ßMÉédG  É¡«a  Ωóîà°SG  »àdG  äÉbÉ«°ùdG  ∞```∏àîe  Éæ©ÑàJ  ó≤d

 kGQOÉf  ’EG  √óéf  º∏a  ``  ¬```«∏Y  ™ªàéªdG  ôeC’Gh  ¥ÉØJ’Gh  ¥É```ÑWE’Éc  ``  ¬```JÉaOGôeh

 ∂dP  øe  »æãà°ùf  ,»©«°ûdG  hCG  »``` qæ°ùdG  ¬ª¡ØH  AÉª∏©dG  ´ÉªLEG  ´ÉªLE’ÉH  ó```°ü≤j

 É qeCGh  .á«fÉªã©dG  ÜÉ```àc  »a  πjhCÉàdG  ÜÉë°UCG  hCG  ø```jô°ùØªdG  ´ÉªLEG  øY  ¬```ãjóM

 ´É°ùJG  ó«Øj  kÉeGóîà°SG  ´ÉªLE’G  ΩGóîà°SG  ßMÉédG  ≈∏Y  ÖdÉ¨dÉa  ∂dP  ±ÓN

 ¬jód  ôJGƒJ  ∂```dòd  ;Égô«Z  ¿hO  ¢SÉædG  ø```e  áÄa  ≈∏Y  √QÉ°üàbG  Ωó```Yh  ¬```àd’O

 »æjódG  ¥É«°ùdG  »```Øa  .≈à°T  ájƒ«fO  hCG  á```«æjO  äÉbÉ«°S  »a  ´É```ªLE’G  ∫É```ª©à°SG

.IÓ°üdG  πgCG  ´ÉªLEGh  ,2ø«ª∏°ùªdG  ´ÉªLEÉHh  ,1áeC’G  ´ÉªLEÉH  ßMÉédG  èàMG

 ´ÉªLEGh  Üô©dG  ´ÉªLEG  IQÉÑY  Iôe  ø```e  ôãcCG  óªàYG  …ƒ«fódG  ¥É«°ùdG  »```ah

 √ƒLh  øe  kÉ q«ØN  kÉ```¡Lh  Éæd  RôÑJ  ¿CG  äÉ```«£©ªdG  √òg  ¿CÉ```°T  øe  qπ```©dh  ,¢SÉ```ædG

 ´ÉªLEÓd  »æ t°ùdG  Qƒ°üàdG  øY  qò°ûj  ¬fCGh  hóÑj  PEG  ;´ÉªLE’G  øe  ßMÉédG  ∞bƒe

 ≈∏Y)  ádÓ°V  ≈∏Y  »àeCG  ™ªàéJ ’  åjóM  ≈∏Yh  áYÉªédG  áª°üY  ≈∏Y  º```FÉ≤dG

 ¢SÉædG  πc  ´ÉªLEG  ádÉëà°SÉH  ∫ƒ≤dG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ¬d  kÓHÉ≤e  kGQƒ°üJ  »°Sô«d  ;(CÉ£N

 øμd  ;3z∫Éæj ’  ôeCG  ÜGƒ°üdG  ≈∏Y  º¡∏c  ¢SÉædG  ´ÉªLEGh{  :∫ƒ≤j  ,ÜGƒ°üdG  ≈∏Y

 ¢SÉædG  ´ÉªLEG  ƒgh  ``  √ó°†H  ßMÉédG  ¿ÉªjEG  èàæà°ùf  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  Gòg  íª°ùj  πg

 ¿EG  ? ΩÉ q¶ædG  ¬H  ±ôY  …ò```dG  …CGôdG  ƒgh  õFÉL  ôeCG  ¬fCGh  ``  CÉ```£îdG  ≈∏Y  º```¡∏c

 …CGQ  É¡æe  ,äÉ«£©ªdG  øe  á∏ªL  Éfô°†ëà°SG  GPEG  ó©Ñà°ùe  ô«Z  êÉàæà°S’G  Gò```g

 IAGôÑdGh  ¬Ñ«Y  ≈∏Y  áeC’G  â©ªLCGh  øjôÑéàªdG  ø©dh  øjôÑμàªdG  ˆG  qΩP  ó```bh{  :ßMÉédG  ∫ƒ```≤j ```  1

.410 ¢U  ,πFÉ°SôdG  z¬æe

 ø«ª∏°ùªdG  øe  ´ÉªLEÉH  ≥jó q°üdG  ¬dƒ≤a  »Ñf  ’EG  ¬H  qº°ùj  ºd  …òdG  º°S’G  É qeCÉa{  :ß```MÉédG  ∫ƒ```≤j ```  2

.123 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,z√ô«Z  ¿hO  ôμH  »HC’  ¬fCG  º°S’G  Gòg  ≈∏Y

.195 ¢U  ,á«fÉªã©dG  ,ßMÉédG ```  3
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 ≈∏Y  πH  ;ô«ãμdG  Oó©dG  ÖfÉL  ≈```dEG  á≤«≤ëdG  ¿CG  »æ©j ’  ´ÉªLE’G  ¿CG  ß```MÉédG

 »gÉ°†j  ¿CG  øμªj  óMGƒdG  πLôdG  ¿CG  iôjh  á```∏≤dÉH  √ƒæj  √Gôf  ∂dP  øe  ¢ù```μ©dG

 ≈∏Y ’  π«∏b  ¢ü≤ædGh  π«∏b  π```°†ØdG  ¿CG  ¬H  OGôj  ∂dP  πμa{  :∫ƒ≤j  á```∏eÉc  á```eCG

 áeC’ÉH  ¿Rƒj  πLôdG  óéf  ób  ÉfC’  ;OGóYC’G  √ò```g  øe  ´ÉªàL’G  √É≤∏àj  Ée  Ö```°ùf

.1zπLôdG  ôØX  á ne nÓ ob  …hÉ°ùJ ’  áeC’G  óéfh

 »àdG  ájô¶ædG  äÉ«Ø∏îdG  ø```e  kÉÑfÉL  πãªJ  á≤HÉ°ùdG  ∞bGƒªdG  ¿CG  ô```gÉ¶dGh

 É¡æY  ™LGôJ  »≤«Ñ£àdG  iƒ```à°ùªdG  »a  ¬æμd  ;´ÉªLEÓd  ßMÉédG  Qƒ°üJ  â```ªμM

 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  ``  »°SÉ«°ùdG  √ô```μa  iƒà°ùe  »a  AGƒ°S  »qæ°ùdG  ∞bƒªdG  ™e  ≈```gÉªà«d

 ¿BGô≤dG  ™ªL  á«∏ªY  áeÓ°S  √OÉ≤àYG  iƒà°ùe  »a  hCG  ``  »∏Y  ≈∏Y  ôμH  »HCG  π«°†ØJ

 áë∏°SCG  øe  kÉMÓ°S  ´ÉªLE’G  ßMÉédG  ∞Xƒj  ø«àdÉëdG  »ah  ,¿ÉªãY  ô°üY  »a

 øe  ádõà©ªdGh  á qæ°ùdG  πgCG  ø«H  áMƒàØªdG  ´Gô°üdG  áMÉ°S  »a  »ÑgòªdG  ∫ó```édG

 »æjO  »Ñgòe ¬Lh  ¬d  ´Gô°üdG  Gògh  ,iôNCG  á¡L øe zá°†aGôdG{  á©«°ûdGh  á¡L

 áq«æ°ùdG  á«LƒdƒjójE’G  õFÉcQ  áæYô°T  ∂dP  øe  »¨àÑj  ƒgh  .kÉ°†jCG  »°SÉ«°S  ¬Lhh

 ,z¢†aGhôdG{  á```«LƒdƒjójEG  ó```jóëàdÉH  hCG  á```«©«°ûdG  á«LƒdƒjójE’G  á```¡LGƒe  »```a

 ∞ë°üªdG  »a  ¬æ©£d  ;áYÉªédG  øe  »°ü≤ªdG  ó```«MƒdG  ≥jôØdG  √ô¶f  »a  º```¡a

.2¬«∏Y  áÄLôªdGh  êQGƒîdGh  á©«°ûdGh  ádõà©ªdG  ´ÉªàLG  πHÉ≤e  »fÉªã©dG

.46 ¢U  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG ```  1

.234 ¢U  ,IƒÑædG  èéM  ,πFÉ°SôdG  ,ßMÉédG  :™LGQ ```  2
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.á«eÓ°SE’G  ähô«Hh  ô£b  »à©eÉL  »a  ôFGR  PÉà°SCG  ■

 øY  å```̀jóë∏d  kÉ```̀HÉH  ¬```̀≤ØdG  ∫ƒ```̀°UCG  AÉ```̀ª∏Y  ¢ü```̀ s°üN

 ádCÉ°ùe  åëH  ≈∏Y  ¬dÓN  Gƒ```̀L nQO  ,¬eÉμMCGh  OÉ```̀¡àL’G

 tπc  πgh  ,øjó¡àéªdG  äÉaÓàNG  øe  p∞bƒªdGh  OÉ¡àL’G  º```̀μ oM

 ? ¿ƒÄ£îe  ¿ƒbÉÑdGh  lóMGh  Ö«°üªdG  ¿CG  ΩCG  ? lÖ«°üe  mó```̀¡àée

 ø neh  ,záÄ£îàdGh  Ö```̀jƒ°üàdG{  á```̀dCÉ°ùªH  ádCÉ°ùªdG  √ò```̀g  â```̀aô oY

 ø ne  »ª o°S  ø«M  ≈∏Y  ,áH qƒ°üªdÉH  Gƒ```̀ tª o°S  Öjƒ°üàdG  ≈dEG  Gƒ```̀ÑgP

 â«¶ nM  óbh  ,á```̀Ä u£ nî oe  IóMGh  á```̀¡L  »a  ≥ëdG  ¿CG  ≈```̀dEG  Ö```̀gP

 ∫ƒ°UC’G  Öàc  ≈∏Y  ô```̀°üà≤j  ºd  ;ô«Ñc  ΩÉªàgÉH  á```̀dCÉ°ùªdG  √ò```̀g

 áª«¶Y{  ádCÉ°ùe  É```̀¡fCÉH  »μÑ°ùdG  ΩÉeE’G  É¡Ø°Uh  ∂```̀dòdh  ,§```̀≤a

 ádRÉf  »g{  :»Hô©dG  øH ôμH  ƒHCG  ΩÉeE’G  É¡æY  ∫Ébh  ,1zÖ```̀£îdG

.2záª«¶Y  ±ÓîdG  »a

 ÖàμdG  QGO  ,ähô```«H  ,êÉ¡æªdG  ìô°T  »a  êÉ¡HE’G  ,»```μÑ°ùdG  øjódG  »```≤J  1

.257¢U  ,3ê  ,Ω1995  ,á«ª∏©dG

.320¢U  ,13ê  ,…QÉîÑdG  í«ë°U  ìô°T  …QÉÑdG  íàa  ,ôéM  øHG  :ô¶fG  2

■  Ö«£îdG  õà©e

المجتهدين:  تصويب  مقالة 
ا�فكار تاريخ  في  إسهام 
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 , kÉ q«îjQÉJ  ÉgQtƒ n£nJh  á```dÉ≤ªdG  ∂∏J  ICÉ°ûf  »a  ≥```«bóàdG  á°SGQódG  √òg  ∫hÉ```ëJ

 ká©fÉªe â«≤d  ∞«ch ,É¡«dEG  áLÉëdG  äRôH äÉbÉ«°S  …CG  »ah ,äô¡X ∞«c ô q°ùØJh

 OhóM  ≈∏Y  ájôgƒL  äÓjó©J  ™```e  á≤«°V  OhóM  »a  ’EG  ∫ƒÑ≤dG  ≥∏J  º```dh  ,á```jƒb

 ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  Ö∏°U  »a  É¡LÉeOEG  ºJ  ∞«c  ºK  ,É¡Ø«XƒJ  äÉfÉμeEGh  ádÉ≤ªdG

 »¡≤ØdG  OÉ¡àL’G  ó```«°TôJ  »a  âª¡°SCGh  ,á```«¡≤a  πFÉ°ùe  É¡«∏Y  ≈```æÑfG  ºK  ø```eh

.¬J’Ééeh  ¬°ù°SCG  §rÑ n°Vh  ,¬H  ∫ƒÑ≤dG  áæYô°Th  ±Óî∏d  ájô¶f  ∫ƒ°UCG  AÉ°SQEGh

ÉgOÉØ oeh  ádÉ≤ªdG  π°UCG  : k’hCG

 ¿Éc{  …òdG  q… pô``` nÑ ræ n©dG  ≈dEG  ``  É```¡JCÉ°ûf  π°UCG  »```a  ``  ™LônJ  Ö```jƒ°üàdG  á```dÉ≤e

 »a  π°UCG  ¬dh  ,í«ë°U  Q nó n≤dÉH  ∫ƒ≤dÉa  ;±Ó```àN’G  ≈∏Y  ∫ój  ¿BGô≤dG  ¿EG  :∫ƒ```≤j

 ƒ¡a  Gò¡H  ∫Éb  øeh  .ÜÉàμdG  »a  π```°UCG  ¬dh  ,í«ë°U  QÉÑLE’ÉH  ∫ƒ≤dGh  ,ÜÉ```àμdG

 ø«¡Lh ≈∏Y âsdO  ÉªHQ  IóMGƒdG  ájB’G  ¿C’  ;Ö«°üe ƒ¡a  Gò¡H  ∫Éb  øeh  ,Ö«°üe

.øjOÉ°†àe  ø««æ©e  â∏ªàMGh  ,ø«Ø∏àîe

 Ωƒb  A’Dƒg  , lÖ«°üe  wπc  :∫É≤a  QÉÑLE’G  πgCGh  Qó≤dG  πgCG  øY  kÉeƒj  π```Ä°Sh

.ˆG  Gƒg sõf  lΩƒb  A’Dƒgh  ,ˆG  Gƒª q¶ nY

 ó≤a  kÉæeDƒe  »```fGõdG  ≈ª°S  ø```e  πμa  ;AÉ```ª°SC’G  »```a  ∫ƒ≤dG  ∂```dòch  :∫É```b

 ’h  øeDƒªH  ¢ù«dh  ≥°SÉa  ƒg  :∫Éb  øeh  ,ÜÉ°UCG  ó≤a  kGôaÉc  √Éª°S  øeh  ,ÜÉ```°UCG

 ,ÜÉ°UCG  ó≤a  ôaÉc  ’h  ø```eDƒªH  ¢ù«d  ≥aÉæe  ƒg  :∫Éb  ø```eh  ,ÜÉ°UCG  ó≤a  ô```aÉc

 ∑ô°ûe  ôaÉc  ƒg  :∫Éb  øeh  ,ÜÉ```°UCG  ó≤a  ∑ô°ûªH  ¢ù«dh  ôaÉc  ƒg  :∫É```b  ø```eh

.»fÉ©ªdG  √òg  πc  ≈∏Y  s∫O  ób  ¿BGô≤dG  ¿C’  ;ÜÉ°UCG  ó≤a

 ájÉ©°ùdÉH ∫ƒ≤dGh ,¬aÓNh áYô o≤dÉH ∫ƒ≤dÉc :áØ∏àîªdG øæ°ùdG  ∂dòch :∫Éb

 òNCG  ∂dP  …CÉ```Hh  ,ôaÉμH  ¬∏àb  ΩóYh  ô```aÉμdÉH  øeDƒªdG  πà≤H  ∫ƒ```≤dGh  ,¬```aÓNh

.Ö«°üe  ƒ¡a  ¬«≤ØdG
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 »a  ƒg  :∫Éb  ƒdh  ,kÉ```Ñ«°üe  ¿Éc  QÉædG  »a  πJÉ≤dG  ¿EG  :π```FÉb  ∫Éb  ƒdh  :∫É```b

 ójôj  ÉªfEG  ¿Éc  PEG  ; kÉÑ«°üe  ¿Éc  √ôeCG  CÉLQCGh  ¬«a  ∞bh  ƒdh  ,kÉÑ«°üe  ¿Éc  áæédG

.Ö«¨ªdG  oº∏Y  ¬«∏Y  ¢ù«dh  ∂dòH  √óqÑ n© nJ  ≈dÉ©J  ˆG  ¿CG  ¬dƒ≤H

 ¬∏c  ∂dP  ¿EG  :¬```d  Éª¡dÉàbh  ô«HõdGh  á```ë∏£d  x»∏Y  ∫É```àb  »a  ∫ƒ```≤j  ¿Éch

.1≈dÉ©J  ˆ  áYÉW

√QÉμaCGh  ¬à«°üî°T  ..  t…ôÑæ©dG  :kÉ«fÉK

 , t… pô nÑ ræ n© rdG  , t»``` pª« pªsàdG  , pø r« n°ü oërdG  pøH  pø``` n°ùëdG  oøH  ŝ G  oó r« nÑ oY  ƒ```g  t…ô```Ñæ©dGh

 lájÉμM ƒg ÉªfEG  ≥HÉ°ùdG  ¢üædGh  ,kÉHÉàc  ¬d  ±ô©f  ’h  ;2É n¡ oÑ« p£ nN nh  pI nô r°ü nÑdG  » p°VÉ nb

 oπgCG  ¬æY  nádƒ≤ªdG  ∂∏J  ≈μMh  ,3¿hôNBG  ¬æYh  ,(`g 276)  áÑ«àb  øHG  É¡∏ n≤ nf  ,¬æY

 íØ°üJ  »a  …ó¡L  oäó¡L  ó```bh  , mÜÉàc  ≈dEG  º¡æe  lóMGh  Ég oõ© nj  º```dh  ,∫ƒ```°UC’G

 »æfCG  Éªc  ,ô nØXnCG  º∏a  ádÉ≤ªdG  ∂∏àd  mOÉæ°SEG  ≈∏Y  ∞bC’  äÉ≤Ñ£dGh  ºLGôàdG  Öàc

 π©d  ;¬à«°üî°T  áaô©eh  ¬Ñgòe  á≤«≤M  ≈∏Y  ∞bC’  …ôÑæ©dG  áªLôJ  »a  oâ ra sƒ nW

.ÉgóaGhQh  É¡JCÉ°ûfh  IôμØdG  ∂∏J  åYGƒH  ≈∏Y  ±ƒbƒdG  øe  Éææ qμªoj  ∂dP

.46  ``  45¢U  ,åjóëdG  ∞∏àîe  πjhCÉJ  ,áÑ«àb  øHG  1

 ºLGôàdG  oÖàc  ¬àn∏≤f  ¬æYh  ,¬îjQÉJ  »a  …OGó¨ÑdG  Ö«£îdG  √OQhCG  Éªc  ;¬ª°SG  »a  í«ë°üdG  ƒg  Gòg  2

 ±ÓàNG  ™bh  ó≤a  ``  ºgô«Zh  ,ôéM  øHGh  q»```̀ÑgòdGh  q… uõ pªdGh  ,ÜÉ°ùfC’G  »a  q»fÉ©ª°ùdG  π```̀©a  É```̀ªc  ``

 ºé©e  »ah  ,ø«°ùëdG  øH ø°ùëdG  ø```̀H ˆG  ó«ÑY  :IÉ°†≤dG  QÉÑNCG  »Øa  ,QOÉ°üªdG  ø```̀«H  ¬ª°SG  »```̀a

 ,ΩÓ°ùdG  áæjóe  ï```̀jQÉJ  ,…OGó¨ÑdG  Ö```̀«£îdG  :»a  ¬àªLôJ  ô```̀¶fG  .ø°ùëdG  ø```̀H ˆG óÑY  :AÉ```̀HOC’G

 øjódG  ∫ÉªLh  ,7¢U  ,12ê  ,Ω2001  ,»```̀eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,ähô```̀«H  ,±hô©e  OGƒY  QÉ°ûH  ≥```̀«≤ëJ

 ,ádÉ°SôdG  á°ù°SDƒe  ,ähô«H  ,±hô©e  OGƒY  QÉ°ûH  ≥«≤ëJ  ,∫ÉLôdG  AÉª°SCG  »a  ∫ÉªμdG  Öjò¡J  ,…õªdG

 ≥«≤ëJ  ,ΩÓYC’Gh  ô«gÉ°ûªdG  äÉ n« nahh  ΩÓ°SE’G  ïjQÉJ  ,»ÑgòdG  øjódG  ¢ùª°Th  ,23¢U  ,19ê  ,Ω1992

 ,»fÓ≤°ù©dG  ôéM  øHGh  ,449¢U  ,4ê  ,Ω2003  ,»eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,ähô«H  ,±hô©e  OGƒY  QÉ°ûH

.8¢U  ,4ê  ,(Ω1992  ,»Hô©dG  çGôàdG  AÉ«MEG  QGO  :ähô«H)  ,2•  ,Öjò¡àdG  Öjò¡J

 áÑàμe  ,IôgÉ≤dG  ,É```°VQ  ó«°TQ  ∞```jô©J  ¬H  ,ΩÉ°üàY’G  ,»```ÑWÉ°ûdG  ≈°Sƒe  ø```H º«gGôHEG  :º```¡æe  3

.133  ``  132¢U  ,1ê  ,2009  ,Iô°SC’G
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 ≥«bóàdG  øe óH  Óa , q…ôÑæ©dG  ô rc pP  ≈∏Y ≈JCG  ø ne  oΩóbCG  áÑ«àb  øHG  ¿CG  ÉªHh

 πgCG  ádÉ≤e{  ````d  √ôtH nó nJ  øª°V  √ô```cP  ób  ƒ¡a  ,¬«a  ¬```©°Vh  …òdG  ¥É```«°ùdG  »```a

 ΩÉ s¶ædGh  (`g 235) ± sÓ©dG  πj nò o¡dG  ƒHCG  :º¡æe ¿Éμa  ºgAÉª°SCG  ¥É°Sh  ,zΩÓμdG

 ,Égóqæah  ΩÉ q¶ædG  ä’É≤e  ôcP  ºK  ,(`g 168)  ø°ùëdG  øH ˆG  ó«Ñ oYh  (`g 231)

 Gògh  .1ø°ùëdG  øH ˆG  ó«ÑY  ôc pP  ≈∏Y  AÉL  ºK  ,Égóqæah  ± qÓ©dG  ä’É≤e  ºK

 ¿CG  oº p¡Øoj  ∂dP  tπc  ,A’Dƒ```g  ä’É≤e  á°ûbÉæe  »a  áÑ«àb  ø```HG  oá≤jôWh  o¥É```«°ùdG

 º¡«∏Y  lΩó≤àe  ¬fCG  ™e  ,º¡æe  kGóMGh  øμj  ºd  r¿EG  ;á```dõà©ªdÉH  l≥«°üd  …ô```Ñæ©dG

.øeõdG  »a

 øHG  ≈dEG  ∂dP  ¿hõ©j  º```góLCG  ºd  É¡ pàn∏ n≤ nfh  …ôÑæ©dG  á```dÉ≤e  »a  ≥```«bóàdÉHh

 ¿CG  ø¶dG  Ö```∏ZCG  øμdh  ,¬æY  ¬```∏≤æH  ì qô°U  …ò```dG  »```ÑWÉ°ûdG  ’EG  º```¡∏dG  ,á```Ñ«àb

 …ôÑæ©dG áªLôJ »a ôã©f ’ ÉæfCG  âaÓdG Öjô¨dG øeh ,Gƒ∏≤f ¬æY kÉ°†jCG  øjôNB’G

.zÖjò¡àdG  Öjò¡J{  ÜÉàc  AÉæãà°SÉH  ,ádÉ≤ªdG  ∂∏àd  ájÉμM ≈∏Y  ∫ÉLôdG  Öàc  øe

 Éæ«∏Y  ôμ©J  ¿CG  É¡fCÉ°T  ø```e  øjó¡àéªdG  πc  Üqƒ°üJ  »àdG  q…ô```Ñæ©dG  á```dÉ≤eh

 øμdh  , lÖ«°üe  tπμdG  PEG  ;¥ôØdG  ∂```∏J  øe  IóMGh  ≈dEG  ¬HÉ°ùàfG  hCG  ¬FÉªàfG  º```¡a

 ºàNh  ,ΩÓμdG  πgCG  á```ØFÉW  »a  √ôcP  ø«M  kÉë°VGhh  kÉ```ëjô°U  ¿Éc  áÑ«àb  ø```HG

 Éªeh  ,2zô¶ædG  pπgCGh  ¢SÉ«≤dGh  ΩÓμdG  πgCG  øe  lπLQ  ƒgh{  :¬dƒ≤H  ¬«∏Y  ΩÓμdG

 ,ø°ùëdG  øH ˆG  ó«ÑY  ≈dEG  ô«°üf  ºK{  :∫ƒ≤J  lIQÉÑY  áÑ«àb  øHG  q¢üf  »a  πμ r°û oj

 ¢†bÉæJ  Ió```°Th  ¬ÑgGòe  í«Ñb  ø```e  ``  º sé n¡nà na  Iô```°üÑdG  AÉ```°†b  n»``` pd nh  ¿Éc  ó```bh

 A’Dƒg  √ôμfCG  Éªe  :…CG  ;z√hôμfCG  Éªe  kÉ°†bÉæJ  ¿ƒμj  ¿CÉH  ≈dhCG  ƒg  Ée  ≈∏Y  `` ¬dƒb

 »Øa  ,zºé¡àa{  áª∏c  »a  zåjóëdG  πjhCÉJ{  ÜÉàc  oï°ùf  âØ∏àNG  óbh  ,¿ƒª∏μàªdG

 …ôgR  óªëe  ¬£Ñ°Vh  ¬```ëë°U  ,åjóëdG  ∞∏àîe  πjhCÉJ  ,á```Ñ«àb  øH º∏°ùe  øH ˆG óÑY  :ô```¶fG  1

.15  ``  13¢U  ,[ä.O]  ,ájôgRC’G  äÉ«∏μdG  áÑàμe  :IôgÉ≤dG  ,QÉéædG

.46¢U  ,åjóëdG  ∞∏àîe  πjhCÉJ  ,áÑ«àb  øHG  2
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 âªghCG  Iô«NC’G  á```ª∏μdG  √òg  π©dh  ,1zº``` q¡éàa{  É¡°†©H  »ah  ,zè```¡æa{  É```¡°†©H

.∂dP  ó«ØJ  mIQÉ°TEG  …CG  óéf  ºdh  ,á«ª¡édG  øe  ¿Éc  …ôÑæ©dG  ¿CG  ø«ãMÉÑdG  n¢†©H

 √ó«Ø oj  Éªc  ``  ádõà©ªdG  á°UÉNh  ``  ø«ª∏μàªdG  øe  …ôÑæ©dG  ¿Éc  πg  øμd
? áÑ«àb  øHG  oΩÓc

 ,kGôcP  q…ôÑæ©∏d  óLCG  º∏a  º¡JÉ≤ÑWh  ádõà©ªdG  Öàc  ¢†©H  »a  kGô«ãc  oâ°ûsàa

 óéf  É¡«Øa  ,ø«K qóëªdG  ºLGôJ  Öàc  »a  ¬àªLôJ  óéf  ∂dP  øe  ¢ùμ©dG  ≈∏Y  πH

 ,í«ë°üdG »a kGóMGh kÉãjóM lº∏°ùe ¬d  ihQ ó≤a ;¬d  πjó©àdGh  ìôédG áªFCG  ≥«KƒJ

 ¬«≤a  :»FÉ°ù sædG  ¬æY  ∫É```bh  ,…ó¡ ne  øH øªMôdG óÑY  ô«ÑμdG  ΩÉeE’G  ¬```æY  ihQh

 ,2z∫ÉLôdG  øe  kÓ```bÉY  kGOƒªëe  á≤K  ¿Éc{  :ó```©°S  øHG  ¬«a  ∫Ébh  ,á```≤K  …ô```°üH

 ,3z kÉª∏Yh  kÉ¡≤a  Iô°üÑdG  πgCG  äGOÉ°S  øe{  :∫Ébh  äÉ≤ãdG  »a  ¿ÉÑM  øHG  √ô```cPh

 ¿Éc  :∫Éb  ? áé oM  ∑óæY  ø°ùëdG  øH ˆG  oó«ÑY  :OhGO  »HC’  â∏b  :… uô oLB’G  ∫Ébh

 øª°V  s…ôÑæ©dG  ˆG ó«ÑY  ôcP  (`g 405)  …Qƒ```HÉ°ù«ædG  ºcÉëdG  ¿EG  πH  .4 kÉ```¡«≤a

 ,55¢U  ,ô°üªH  á«eÉ©dG  ¿Éà°SOôc  á©Ñ£e  »a  ,`g 1326  áæ°S  áYƒÑ£ªdG  áî°ùædG  »a  (º qé n¡nà na)  :»```̀g  1

 áaô©ªH  áëë°üªdG  á```̀«£°SGƒdG  áî°ùædG  :ï```̀°ùf  çÓK  ≈∏Y  á```̀ëë°üe  áî°ùf{  :É¡aÓZ  ≈```̀∏Y  Ö```̀à och

 øjódG  ∫ÉªL  ó```̀ªëe  §îH  áëë°üªdG  á```̀HƒàμªdG  á```̀«≤°ûeódG  áî°ùædGh  ,»```̀°SƒdB’G  …ô```̀μ°T  Oƒ```̀ªëe

 ,QÉéædG  …ôgR  óªëe  á©ÑW  »a  ∂dòc  »gh  ,zájƒjóîdG  áfÉîÑàμdÉH  áXƒØëªdG  áî°ùædGh  ,»ª°SÉ≤dG

 ,Ω2009  ,¿ÉØY  øHG  QGOh  ,º«≤dG  øHG  QGO  :IôgÉ≤dG  ,¢VÉjôdG  ,2• :»dÓ¡dG  º«∏°S  á©ÑW »ah  ,44¢U

 øH óªMCG  §îH  âÑà oc  »àdG  GóædôjEG  »a  »àHôà°ù°ûJ  á```̀î°ùf  »a  ¬fCG  ≈dEG  ¢ûeÉ¡dG  »a  QÉ```̀°TCGh  ,121¢```̀U

 √ògh  .è¡æa  :iô```̀NCG  áî°ùf  »ah  ,(º```̀¡éàa)  :`g 673  á```̀æ°S  »©aÉ°ûdG  »```̀Ñ∏ëdG  ó```̀ªëe  ø```̀H ¥Éë°SEG

 ,»eÓ°SE’G  ÖàμªdG  ,ähô«H  ,2•  ,¬à©ÑW  »a  ôØ°UC’G  øjódG  »«ëe  óªëe  √óªàYG  Ée  »```̀g  Iô```̀«NC’G

 .51¢U  ,(Ω1995  ,ôμØdG  QGO  :ähô«H)  »a  ¬à©ÑW  »a  º«MôdG óÑY  óªëeh  ,95¢U  ,Ω1999

 ,á«ª∏©dG  ÖàμdG  QGO  ,ähô«H  ,É£Y  QOÉ≤dG óÑY  óªëe  ≥«≤ëJ  ,iôÑμdG  äÉ≤Ñ£dG  ,ó©°S  øH óªëe  2

.209¢U  ,7ê  ,Ω1990

.143¢U  ,7ê  ,Ω1973  ,á«fÉªã©dG  ±QÉ©ªdG  IôFGO  :OÉHBG  Qó«M  ,äÉ≤ãdG  ,¿ÉÑM  øHG  3

 ∫ÉLôdG  áaô©e  »a  »fÉà°ùé°ùdG  å©°TC’G  øH ¿Éª«∏°S  OhGO  É```HCG  q… qôLB’G  ó«ÑY  »HCG  ä’GDƒ°S  ,OhGO  ƒ```HCG  4

 .448¢U  ,1ê  ,Ω1997  ,áeÉ≤à°S’G  QGO  :ájOƒ©°ùdG  ,…ƒà°ùÑdG  º«∏©dG óÑY  ≥«≤ëJ  ,º¡∏jó©Jh  º¡MôLh
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 äÉ≤ãdG  áªFC’G  áaô©e{  ƒgh  ,åjóëdG  Ωƒ∏Y  áaô©e  øe  ø«©HQC’Gh  ™°SÉàdG  ´ƒædG

 IôcGòªdGh  ßØë∏d  º```¡ãjóM  o™ nªéoj  øªe  º¡YÉÑJCGh  ø```«©HÉàdG  øe  ø```jQƒ¡°ûªdG

.1zÜô¨dGh  ¥ô°ûdG  øe  ºgôcòHh  º¡H  ∑ôÑàdGh

 √OQƒoj  mÖjôZ  môÑN  iƒ°S  ΩÓμ```dG  º∏Y  »a  mä’É≤e  …ôÑæ©∏d  ó```éf  OÉμ```f  ’h

 …ó«gGôØdG]  óªMCG  øH nπ«∏îdG  oâ«JCG{  :∫Éb ¬fCG  ,¬«dEG  √OÉæ°SEÉH  …ôÑæ©dG  øY l™«ch

 Éæ∏Ñb  GƒØ∏àNG  ób  n¢SÉædG  ¿EGh  ,á«æWÉÑdG  øe  :â∏≤a  ? âfCG  øe  :∫É≤a  ,[`g 175ä

 ,¥ƒ∏îªH  ¢ù«d  :º¡°†©H  n∫É nbh  , l¥ƒ∏îe  ¢SÉædG  ΩÓc  :º¡°†©H  ∫É≤a  ,ΩÓμdG  »a

 ? ∞NCG  ΩÓμdG  »a  ±ôM  q…CÉa  :∫Éb  ,º©f  :â∏b  ? ≥ëdG  ô```°üæJ  rπ ng  :»d  n∫É``` n≤ na

 q…CÉa  ;âbó°U  :∫Éb  ,∂«àØ°T  É¡H  ∑ qôëoJ  ÉªfEG  ;∂fÉ°ùd  É¡H  º∏μàj  ’  (ÉH)  :â∏b

 ,âbó°U  :∫Éb  ;∂aƒL  ø```e  É¡LôîoJh  (Ég)  :â∏≤a  ? π≤KCG  ΩÓμdG  »```a  m±ô```M

 ? (ÉH)  ™°Vƒe  ø```e  (Ég)h  ;(Ég)  ™°Vƒe  ø```e  (ÉH)  êôîoJ  ¿CG  ™```«£à°ùJ  π```¡a

 ¬«μënj  ôÑîdG  Gòg  ƒ```ëfh  ,2zˆG  o≥r∏ nN  ¢SÉædG  ΩÓc  ¿CG  º```∏YÉa  :∫Éb  ,’  :â```∏b

 ø°ùëdG øH ˆG óÑY ¿Éc{ :É¡«a ∫ƒ≤j káHGôZ ôãcCG  á¨«°üH øμd ,…ƒ nªëdG äƒbÉj

 AÉéa  , lA»°T  ¬ nÑ∏b  πNóa ,ΩƒéædÉH  ∫ƒ≤j  ¬d  kGQÉL »JCÉj  Iô°üÑdG  »°VÉb  …ôÑæ©dG

 :∫Éb  ? É¡Lôîe  øjCG  øe  AÉëdG  øY  »fô pÑNCG  :π«∏îdG  ¬d  ∫É≤a  ,¬dCÉ°ùa  oπ```«∏îdG

 ±ôW  øe  :∫É```b  ? É¡Lôîe  øjCG  ø```e  AÉÑdG  øY  »fô pÑNCÉa  :∫É```b  .≥```∏ëdG  ø```e

 ∂fEÉa  ºb  :∫Éb  .’  :∫Éb  ? ∂∏J  êôîe  øe  √òg  êô rîoJ  ¿CG  Qó≤àaCG  :∫Éb  .¿É°ù∏dG

.4IhÉÑZ  »a  l≥ rª oM  : o¥ rƒ nªdGh  ,3z≥FÉe

 ,»ÑæàªdG  áÑàμe  ,IôgÉ≤dG  ,ø```«°ùM  º¶©e  ≥«≤ëJ  ,åjóëdG  Ωƒ∏Y  áaô©e  ,…Qƒ```HÉ°ù«ædG  º```cÉëdG  1

.248¢U  ,[ä.O]
 .112 ̀ ` 111¢U  ,2ê  ,[ä.O]  ,ÖàμdG  ºdÉY  ,ähô«H  ,IÉ°†≤dG  QÉÑNCG  ,¿É«M  øH ∞∏N  øH óªëe  ™«ch  2

 ,¢SÉÑY  ¿É°ùMEG  ≥```«≤ëJ  ,ÖjOC’G  áaô©e  ≈```dEG  ÖjQC’G  OÉ°TQEG  :AÉ```HOC’G  ºé©e  ,…ƒ```ªëdG  äƒ```bÉj  3

.1266  ``  1265¢U  ,3ê  ,Ω1993  ,»eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,ähô«H

 QƒØ¨dG óÑY  óªMCG  ≥«≤ëJ  ,á«Hô©dG  ìÉë°Uh  á¨∏dG  êÉJ  ìÉë°üdG  ,…ôgƒédG  OÉ```ªM  ø```H π«YÉª°SEG  4

.1557¢U  ,4ê  ,Ω1987  ,ø«jÓª∏d  º∏©dG  QGO  ,ähô«H  ,4•  ,QÉ£Y
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 ≥M  »a  ô nμæà°ùe  ßØd  ƒgh  , m™«ch  ßØd  »a  zá«æWÉÑdG  øe{  ≈æ©e  º¡aCG  ºdh

 ∞∏àNG  lIóMGh  ájÉμM  Éª¡fCG  hóÑj  πH  ``  ¿É```àjÉμëdG  ¿ÉJÉ¡a  xπc  ≈∏Yh  , q…ô```Ñæ©dG

 ’h  ,¬nàfÉμeh  πLôdG  n∫ÉMh  ≥ØàJ  ’  É¡fEG  å«M  øe  ; x∂°T  o™°Vƒe  ``  É¡XÉØdCG  o¢†©H

 :»ÑgòdG  ¬«a  ∫Éb  ∂dòdh  ,√òg  Öjƒ°üàdG  ádÉ≤e  πLC’  ’EG  ¬«a  Gƒª∏μJ  º```¡aô©f

 ¢ùÄH  :¿É£≤dG  øHG  ∫Ébh  .áYóÑH  √ó≤à©e  »a  ºp∏ oμ oJ{

 »HCG  øH óªMCG  √ôcP  Ée  ≈∏Y  ;ÖgòªdÉH  ˆG oó```«ÑY

 á≤K  øe  ¿Éc{  :»```ÑWÉ°ûdG  ∫Ébh  ,1z√ oô```«Zh  á```ªã« nN

 ,á sæ t°ùdÉH  ø«aQÉ©dG  AÉª∏©dG  QÉÑc  øeh  åjóëdG  πgCG

 ¬æY  »μ oM  m∫ƒb  ÖÑ°ùH  áYóÑdÉH  √ rƒ neQ  ¢SÉædG  ¿CG  ’EG

 ¿ÉjOC’G  π```gCG  øe  ó¡àée  πc  ¿CÉ```H  ∫ƒ≤j  ¬```fCG  ø```e

 ,2z√ô«Zh  ô```μH  ƒHCG  »°VÉ≤dG  √ô``` qØc  ≈àM  ,Ö```«°üe

 »a  ∞dÉNh  ,äÉ«∏≤©dGh  óFÉ≤©dG  ≈a  ó«∏≤àdG  R qƒ néoj  ¬```fCG  ¬ÑFGôZ  øe{  Gh tó nY  ó```bh

.3záaÉc  AÉª∏©dG  ∂dP

 ,ô nμæ oj  ’  q»```eÓc  lôKCG  É```¡«a  ládÉ≤e  Ö```jƒ°üàdG  ádÉ≤e  ¿CG  ø```e  º```ZôdÉHh

 øe  ¿Éc  …ô```Ñæ©dG  ¿CG  ó«ØoJ  á```YÉæb  ≈dEG  ±Gƒ£àdG  Gò```g  πc  ó©H  rπ```°UCG  º```∏a

 ≈∏Yh  ,á sæ t°ùdG  AÉ```ª∏Y  øe  √ qó nY  ≈∏Y  ºLGôàdG  Ö```àc  â≤ØJG  ó≤a  ,ø```«ª∏μàªdG

 ºdh{  : ̀ `  »°VÉ≤dG  …ô```Ñæ©dG  QÉÑNCG  ôcP  ¿CG  ó```©H  ``  l™«ch  ∫Éb  ∂```dòdh  ,¬```¡≤a

 √QÉÑNCG  ÉfôcP  ÉªfEGh  ,¬``` n©°Vƒe  Gòg  ¢ù«dh  , lô«ãc  ¬fC’  ;ˆG ó```«ÑY  ¬≤a  ô```còf

 :ähô«H)  ,OƒLƒªdG óÑY  ∫OÉYh  ¢Vƒ©e  »∏Y  ≥«≤ëJ  ,∫ÉLôdG  ó≤f  »a  ∫GóàY’G  ¿Gõ«e  ,»ÑgòdG  1

.6¢U  ,5ê  ,(Ω1995  ,á«ª∏©dG  ÖàμdG  QGO

.132¢U  ,1ê  ,ΩÉ°üàY’G  ,»ÑWÉ°ûdG  2

 :ô¶fGh  ,311¢U  ,1ê  ,[ä.O]  ,á```«ª∏©dG  ÖàμdG  QGO  ,ähô```«H  ,äÉ¨∏dGh  AÉª°SC’G  Ö```jò¡J  ,…hƒ```ædG  3

 ,™ª∏dG  ,…RGô«°ûdGh  ,401¢```U  ,Iô°üÑàdG  ,…RGô«°ûdGh  ,128¢U  ,2ê  ,¬```≤ØàªdGh  ¬«≤ØdG  ,Ö```«£îdG

.223¢U  ,4ê  ,ΩÉμMC’G  ∫ƒ°UCG  »a  ΩÉμME’G  ,…óeB’Gh  ,125¢U

 ¢SÉædG  ôãcCG  º¡dÉH  Éªa  ..
 ¿ÉæKG  ™ªàéj  ’  kÉaÓàNG
 ôeCG  ≈∏Y  º¡FÉ°SDhQ  øe
!?øjódG  »a  óMGh
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 øH ÉjôcR  ≈«ëj  ƒHCG  ß```aÉëdG  ∞qæ°U  ø«Mh  ,1z√ÉjÉ°†b  øe  É```æ«dEG  iOnCÉ nJ  É```eh

 o√É sª n°S  kÉ```HÉàc  äÉ«aÓîdGh  ¬```≤ØdG  »```a  (`g 307)  …ô```°üÑdG  »```LÉ°ùdG  ≈```«ëj

 øjòdG  nAÉª∏©dG  ¬à nÑ£ oN  »a  O só``` nY  ;¬≤ØdG  nÜGƒHCG  ¬«a  ÖYƒà°SG  z¬≤ØdG  ∫ƒ```°UCG{

 ,≈∏«d  »HCG  ø```HGh  ,áØ«æM  ƒHCGh  ,∂```dÉeh  ,»©aÉ°ûdG{  :º```gh  ,º¡ naÓàNG  ô```cP

 ,óªMCGh  ,á neô rÑ°T  øHGh  ,ô na oRh  ,∞ o°Sƒj  ƒHCGh  ,…ôÑæ©dG  ø°ùëdG  øH ˆG  ó«ÑYh

 ,ó«Ñ oY  ƒHCGh  ,ó«©°S  øH ≈«ëjh  ,OÉ nf uõdG  »HCG  øHGh  ,á©«HQh  ,…QƒãdGh  ,¥Éë°SpEGh

.3zAÉ¡≤ØdG  äÉ≤ÑW  »a  √ só n© na  (`g 476)  t…RGô«°ûdG  AÉL  ºK  ,2Q rƒ nK  ƒHCGh

 kGô«°ùj  kGQõf  ’EG  ¬```d  óéf  OÉμf  ’  , lô«ãc  ¬fCGh  ,¬```¡≤a  øY  π«b  É```e  πc  ™```eh

 ,∫GƒbC’Gh  ÖgGòª∏d  É¡àjÉμM  ¥É```«°S  »a  ÖàμdG  ¢†©H  ¬à∏bÉæJ  Éªe  ∫GƒbC’G  ø```e

 øμd  ,ádƒ≤æªdG  ¬dGƒbCG  ájÉØc  Ωó©d  q»¡≤ØdG  ¬¡LƒJ  oójóëJ  Ö©°üdG  øe  ∂```dòdh

 …ôÑæ©dG  áªLôJ  »a  OQhCG  ``  (`g 354)  ç qóëªdGh  »©aÉ°ûdG  ¬«≤ØdG  ``  ¿É```Ñ pM  ø```HG

 A»°ûdG  »a  º¡ØdÉîjh  ,ø««aƒμdG  Ögòe  ≈∏Y  ¬≤Ønà nj  ¿Éch{  :∫ƒ≤J  áª¡e  kIQÉ```ÑY

 É¡«∏Y  ká≤HÉ°S  kIQÉ```ÑY  º¡Øf  ¿CG  ø```μªj  IQÉÑ©dG  √òg  Aƒ°V  »```ah  ,4zA»°ûdG  ó```©H

 ,QƒKCÉe  ô«Ñc  ¬≤a  ¬dh  ,±ô°Th  Qób  ø°ùëdG  øH ˆG  ó«Ñ©d{  :É```¡«a  ∫ƒ≤j  m™```«cƒd

 ¬àjGhQ  ná∏b  ¿CG  ó«Øoj  ób  Ée  ,5z!åjóëdG  øe  nóæ°SCGh  QÉKB’G  øe  ihQ  Ée  sπbCG  Éeh

 ÜÉë°UCG  øe  ¬fƒc  ≈dEG  ôeC’G  á≤«≤M  »a  ™Lôj  ø««aƒμdG  Ögòe  ≈```∏Y  ¬``` n¡ t≤ nØ nJh

.¥Gô©dG  »a  …CGôdG

 …ô°üÑdG  nø°ùëdG  ≥aGƒj  kÉfÉ«MCG  ¬fCG  óéf  É```æJOQh  »àdG  ¬∏FÉ°ùe  ¢†©H  ø```eh

.118¢U  ,2ê  ,IÉ°†≤dG  QÉÑNCG  ,™«ch  1

 .300¢U  ,3ê  ,á«©aÉ°ûdG  äÉ≤ÑW  ,»μÑ°ùdG  2

 .91¢U  ,Ω1970  ,óFGôdG  QGO  ,ähô«H  ,¢SÉÑY  ¿É°ùMEG  ≥«≤ëJ  ,AÉ¡≤ØdG  äÉ≤ÑW  ,…RGô«°ûdG  3

 ÖàμdG  QGO  ,ähô«H  ,iQƒ°ûdG  Qƒ°üæe  øH …óée  ¬«∏Y  ≥∏Y  ,QÉ°üeC’G  AÉª∏Y  ô«gÉ°ûe  ,¿ÉÑM  øHG  4

.190¢U  ,Ω1995  ,á«ª∏©dG

.88¢U  ,2ê  ,IÉ°†≤dG  QÉÑNCG  ,™«ch  5
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 ø«∏ rL uôdG  π°ùZ  ø```«H  √ô««îJh  ,1AGó¡°ûdG  π°ù ö H  ¬```dƒb  »a  óéf  Éªc  ,¬```jCGQ  »```a

 mIƒYO  uπ oc  áHÉLpEG{  :¬dƒ≤c  ôgÉ¶dG  πgCG  Ögòe  ™e  ≥ØàJ  πFÉ°ùe  ¬dh  ,2Éª¡ë°ùeh

 á≤HÉ°ùdG  …hƒædG  IQÉÑY  π```©dh  ,3z láÑLGh  kÉeÉ©W  É¡«a  uƒYóª∏d  É¡ oÑMÉ°U  É```gòîJG

 õjƒéJh  ,Öjƒ°üàdG  ádÉ≤ªc  :IójóY  nÖFGôZ  ¬d  Gh tóY  º¡fCG  ó«ØoJ  z¬ÑFGôZ  øeh{

 »fÓbÉÑdG  Ö«£dG  ƒHCG  ¬∏≤f  Ée  ¬≤ØdG  »a  ¬ÑFGôZ  øe  øμdh  ,óFÉ≤©dG  »a  ó«∏≤àdG

 øHG  √ÉμM  …ô```Ñæ©∏d  l∫ƒb  áªKh  ,4AÉ```æ¨dÉH  kÉ°SCÉH  iô```j  ’  ¿Éc  …ô```Ñæ©dG  ¿CG  ø```e

 nô°ùYnCG  GPEG  nêhõ```dG  ¿CG  iôj  ¿Éc  …ô```Ñæ©dG  ¿CG  ∂dP  , n∫ƒ≤dG  ¬```«a  nß∏ZnCGh  º```«≤dG

 o√É nμ nM  lÖ``` ng rò ne  G nò ng nh{  :º```«≤dG  øHG  ∫Éb  ,¬```≤Øæ oj  Ée  óéj  ≈àM  ¢ù```Ñ oM  á```≤ØædÉH

 ø°ùëdG  øH ˆG  ó«ÑY  ø```Y  Éªgô«Zh  » pæ r̈ oª rdG  pÖMÉ°Uh  Ω rõ``` nM  øHG  øY  o¢```SÉ sædG

 ø«H  ¬«∏Y  o™ nª réoj nh  oø né r°ù oj  mA r»``` n°T  u…nC p’  ! oÖ né n© rdG  p s n̂ É nj nh  .Iô°üÑdG  »°VÉb  …ô```Ñæ©dG

 l¿É nà r¡ oH  Gòg  ∂fÉëÑ°S  ? ¬∏gCG  øY  pó``` r© oÑdG  ÜGòYh  ô≤ØdG  pÜGòYh  pø ré u°ùdG  ÜGò```Y

.5z! Gòg  ∫ƒ≤j  pº∏©dG  náëFGQ  sº n°T  ø ne  tø oXnCG  Éeh  , lº« p¶ nY

É¡JGQƒ£Jh  ádÉ≤ªdG  ICÉ r°û nf  :kÉãdÉK

 Éª«a  ``  ∫ój  q…ô```Ñæ©dG  á«°üî°T  øY  äÉ```eƒ∏©e  øe  Éæjód  É```ªa  ,á```∏ªédÉHh

 ∂∏J  äRôH  øjCG  øe  øμdh  .º∏YCG  ˆGh  ,…CGôdG  πgCG  øe  ¿Éc  ¬fCG  ≈∏Y  ``  ¬ëLQoCG

? øjó¡àéªdG  ™«ªL  É¡«a  Ü qƒ n°üoj  »àdG  ádÉ≤ªdG

 .118¢U  ,5ê  ,QÉcòà°S’G  ,ôÑdG óÑY  øHG  :ô¶fG  1

 .307¢U  ,2ê  ,óªà©ªdG  ,…ô°üÑdG  ø«°ùëdG  ƒHCG  2

.531¢U  ,5ê  ,QÉcòà°S’G  ,ôÑdG óÑY  øHG  3

 :¢VÉjôdG)  ,»≤ØdG  óeÉM  óªëe  ≥«≤ëJ  ,¿É£«°ûdG  ójÉ°üe  øe  ¿ÉØ¡∏dG  áKÉZEG  ,º«≤dG  øHG  :ô¶fG  4

 øH º«gGôHEG  :¿ÓLQ  ’EG  AÉæ¨dG  ≈a  ∞dÉN  Éeh{  :ΩÓμdG  ¢üfh  .230¢U  ,1ê  ,(±QÉ```©ªdG  á```Ñàμe

 ø°ùëdG  øH ˆG  ó```«ÑY  :»fÉãdGh  ,kÉ```°SCÉH  ¬H  iô```j  ’  ¿Éc  ¬fCG  :¬```æY  ≈μM  »```LÉ°ùdG  ¿EÉ```a  ;ó```©°S

.z¬«a  ¿ƒ©£e  ƒgh  ,Iô°üÑdG  »°VÉb  ,iôÑæ©dG

.461¢U  ,5ê  ,OÉ©ªdG  OGR  ,º«≤dG  øHG  5
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 ≈∏Y ±ƒbƒ∏d  kÉ«aÉc øμj ºd  √QÉμaCG  øe Éæn∏°Uh Éeh πLôdG  Iô«°S  »a oåëÑdG

 ÜÉë°UCG  øeh  l¬«≤ah  m¢VÉb  ¬```fCG  ≈dEG  Éæ«¡àfG  ób  øμdh  ,¬JGôKDƒeh  ∫ƒ```≤dG  CÉ```°ûæe

 AÉª∏©dG  ø```e  ¿Éc  ∂dP  ™eh  ,á```YóÑdÉH  »e oQh  , oÖ```FGôZ  ¬d  ä só oY  ó```bh  ,…CGô```dG

 øe  kGôKCG  É¡«a  CGô```≤f  ¿CG  øμªj  láKOÉM  q…ô```Ñæ©dG  QÉÑNCG  ∞FGôW  ø```eh  .á``` sæ t°ùdÉH

 øH ˆG  nó«ÑY  GƒÑ∏W  ˆG óÑY  øH QG sƒ n°S  äÉe  Éªd{  ¬```fCG  ∂dP  ,Öjƒ°üàdG  á```dÉ≤e

 áeÓ°ùd  nâHôg  nâæc  ¿EG  !»```æ oH  Éj  :√ƒHCG  ¬d  ∫É≤a  ,Üô```¡a  ,¬fƒ°†≤à°ù nj  ø```°ùëdG

 nâæ°ùMCG  ó≤a  ,∂«∏Y  º¡d  ≈ n°V rQnCG  ¿ƒμàd  nâHôg  nâæc  ¿EGh  , nâ```æ°ùMCG  ó≤a  ∂```æjO

.1zQG qƒ°S  ó©H  n»°†≤oà°SÉa  ,kÉ°†jCG

 øY  kGó«©H  øμj  º```d  ¬fEÉa  ;ΩÓμdG  πgCG  ø```e  q…ôÑæ©dG  ¿ƒμd  É```æ«Ø nf  ™```eh

 øH oπ p°UGƒa  ,â```bƒdG  ∂dP  »a  Iô°üÑdG  äOÉ```°S  »àdG  á«eÓμdG  ä’OÉ```éªdG

 ¬«∏Y  CGô≤j  ¿Éch{  ,(`g 110)  …ô```°üÑdG  ø°ùëdG  ò«ª∏J  ¿Éc  (`g 131)  AÉ```£Y

 Oô∏d πà nÑ nJh ∞qæ°U øe ∫hCG ¿CG ºp∏ nY QÉÑNC’G »a ô¶f ø ne{h ,2zQÉÑNC’Gh Ωƒ∏©dG

 ¿Éc  óbh  ,AÉ£Y  øH π°UGh  áØjòM  ƒHCG  ƒg  Iô«ãμdG  ÖàμdÉH  ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y

 øH ∂∏ªdG óÑY  ádCÉ°ùe  óæY  kÉHÉàc  ∞qæ°U  …ô°üÑdG  ø°ùëdG  »HCG  ø```H ø°ùëdG

 Ωó≤J  øe  ¿CG  ø``` q«Hh  ,∫ó```©dGh  ó«MƒàdG  ø```e  ¬dƒ≤j  É```e  ¬«a  ø``` q«H  ,3¿Ghô```e

 ∞dÉîe  º¡æ«H  É```ª«a  øμj  ºd  ¬fC’  ;∂```dP  øY  Gƒd nó nY  É```ªfEG  áHÉë°üdG  ø```e

 ,¬«Ñ°ûàdG  Iôãch  ôÑ nédG  Qƒ¡¶d  ;∂dP  ≈dEG  ÉæéàMG  ÉªfEG  É qfCGh  ,¬ nÑ o°T  Ö```MÉ°Uh

.8¢U  ,12ê  ,OGó¨H  ïjQÉJ  ,…OGó¨ÑdG  Ö«£îdG  :ô¶fGh  ,315¢U  ,»∏é©dG  ,äÉ≤ãdG  1

.46¢U  ,1ê  ,áeó≤ªdG  ,¿hó∏N  øHG  2

 ∫É≤a  ,ø°ùë∏d  ¬àÑ°ùf  »```a  ¿hó∏N  øHG  ∂μ°Th  ,559¢U  ,2/1ê  ,â```°Sô¡ØdG  ,ºjóædG  øHG  :ô```¶fG  3

 øH ∂∏ªdG óÑY  ≈dEG  É¡Ñàc  …ô°üÑdG  ø°ùëdG  ≈dEG  âÑ°ùf  ádÉ°SQ  âjCGQh{  :47¢U  ,1ê  ,áeó≤ªdG  »a

 ∫óà°SGh  ,ájQó≤dG  Ögòe  ≥aGƒj  ÉªH  É¡«a  ¬HÉLCÉa  ,ôÑédGh  Qó≤dÉH  ∫ƒ≤dG  øY  ¬dCÉ°S  óbh  ,¿Ghôe

 øªe  ø°ùëdG  ¿Éc  É```ªa  ,AÉ£Y  øH π°UGƒd  É¡∏©dh  .π```≤©dG  øe  πF’Oh  ÜÉ```àμdG  øe  äÉ```jBÉH  É```¡«a

 É¡«∏Y  ™ªéªdÉc  äÉª∏μdG  √ò```g  ¿EÉa  ,≈dÉ©J  ˆG  øe  √ô°Th  √ô«N  Qó```≤dG  ¿CG  »a  ∞```∏°ùdG  ∞```dÉîj

.zºgóæY
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 ƒYój  ¿Éc  ó≤a  ,ó«MƒàdGh  ∫ó©dG  øe  ô¡X  Ée  ¿Ór« nZ  øe  ô¡X  ¬eÉjCG  »ah

 øe  »fÉãdG  ∞°üædG  »a  ¥ nô pØdG  âªμëà°SG  óbh  .1z¬```∏FÉ°SQh  ¬dƒ≤H  ˆG  ≈```dEG

 πFÉ°ùe  »a  ¿ƒª∏μàªdG  É¡ØdCG  »àdG  ÖàμdGh  äÉØæ°üªdG  äôãch  ,»fÉãdG  ¿ô≤dG

 á°UÉNh  ,¢†```©H  ≈∏Y  É¡°†©H  ø```e  OhOôdG  oÖàc  äô```ãch  ,á```jó≤Yh  á```«eÓc

 ,øjóë∏ªdG  ≈∏Yh  ,êQGƒ```îdGh  áÄLôªdGh  IôÑé oªdGh  ájQó≤dG  ≈```∏Y  OôdG  »```a

 áeC’G  ¥GôàaG{  ÜÉ```àc  (`g 200)  qº°UnC’G  ô```μH  ƒHCG  Öàc  ≈```àM  ,2iQÉ```°üædGh

.3z™«°ûdG  ±ÓàNGh

 ¿CG  º∏YÉa{  :¬d  ¬ pdƒbh  , q…ôÑæ©dG  ™e  …ó«gGôØdG  áKOÉM  πeCÉJ  ≈dEG  IOƒ©dÉHh

 ≥r∏ nN  ΩÓμdG  ¿EG  :∫ƒ≤j  ¿Éc  …ôÑæ©dG  ¿CG  ¬æe  º¡Øoj  ób  ,zˆG o≥r∏ nN  ¢SÉædG  ΩÓc

 Q nó≤dG  »ØæH  ∫ƒ≤dG  Iôãc  ™e  πbC’G  ≈∏Y  ádCÉ°ùªdG  »```a  OOôàj  ¿Éc  hCG  ,¿É```°ùfE’G

 ,4zQÉÑLE’G  ≈∏Y  ``  ˆG  º°üY  øe  ’EG  ``  ká©ªée  á«eCG  ƒæH{  âfÉch  ,Iô°üÑdG  »a

 ,ô°ûdGh  ô«î∏d  πYÉØdG  ƒg  óÑ©dG{  :∫ƒ≤j  Iô```°üÑdG  »a  AÉ£Y  ø```H π°UGh  ¿Éch

 ≈dÉ©J  tÜôdGh  ,¬∏©a  ≈∏Y i nRÉéªdG  ƒgh  ,á«°ü©ªdGh  áYÉ£dGh  ,ôØμdGh  ¿ÉªjE’Gh

 ,äÉæμ°ùdGh  ,äÉcô```ëdG  »a  IQƒ°üëe  OÉÑ©dG  ∫É©aCGh  ,¬```∏c  ∂dP  ≈∏Y  √ nQó``` rbnCG

 (π©aG) ̀ H  oóÑ©dG  Ö``` nWÉîj  ¿CG  π«ëà°ùjh  :∫Éb  .º∏©dGh  ,ô```¶ædGh  äGOÉ```ªàY’Gh

 √ôμfCG  øeh  ,π©ØdGh  nQGóàb’G  ¬°ùØf  øe  q¢ù pëoj  ƒg  ’h  ,π©Øj  ¿CG  ¬æμªj  ’  ƒgh

.5IQhô°†dG  ôμfCG  ó≤a

.162¢U  ,ádõà©ªdG  äÉ≤ÑWh  ∫GõàY’G  π°†a  ,QÉÑédG óÑY  »°VÉ≤dG  1

.595  ``  558¢U  :2/1ê  ,â°Sô¡ØdG  ,ºjóædG  øHG  πeCÉJ  2

.595¢U  ,2/1ê  ,â°Sô¡ØdG  ,ºjóædG  øHG  3

 πFÉ°SQ  çÓK  øe  ≈dhC’G  ádÉ°SôdG  ƒgh)  ,ádõà©ªdG  äÉ≤ÑWh  ∫GõàY’G  π°†a  ,»î∏ÑdG  º°SÉ≤dG  ƒHCG  4

 QGódG  ,ó«°S  OGDƒa  ≥```«≤ëJ  (»ª°û oédG  ºcÉëdGh  QÉÑédG óÑY  »°VÉ≤dGh  »```î∏Ñ∏d  :ÜÉàμdG  É```gGƒàMG

.87¢U  ,ô°ûæ∏d  á«°ùfƒàdG

.47¢U  ,1ê  ,πëædGh  π∏ªdG  ,»fÉà°Sô¡°ûdG  5
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 ø°ùëdG  nô°UÉ©e  (`g 112)  »```≤°ûeódG  ¿Ó«Z  ¿CG  π```eCÉàdG  »Yóà°ùj  É```ªeh

 π°SQCG  ób  ¿Éc  ``  1AÉ```LQE’Gh  Qó≤dÉH  n∫ƒ```≤dG  çóMnCG  øe  ∫hCG  ƒ```gh  ``  …ô```°üÑdG

 ƒgh  ,2ôrÑédGh  Q nó≤dG  á∏μ°ûe  »```a  ¬«a  ¬°ûbÉf  õjõ©dG óÑY  øH ôªY  ≈dEG  kÉ```HÉàc

 ¿É°ùfEÓd  ¿CG  ºgó«cCÉJ  »a  ájQó≤dG  Gƒ©HÉJ  å«M  ;∂dP  ó©H  ádõà©ªdG  √Qôc  Ée

 ø«H  mΩƒj  äGP  º∏μJ  ¬fCG  …ôÑæ©dG  QÉÑNCG  ¢†©H  øe  ±ô©fh  ,3¬```∏©a  ≈∏Y  kIQó```b

 oßYGƒeh  ¿Ó«Z  oπFÉ°SQ{  :Ωƒ```«dG  ∂dP  ¬àª∏c  º««≤J  »a  π«≤a  ,…ó¡ªdG  … nó```j

 ≈∏Y  ™∏WG  hCG  CGôb  ób  ¿Éc  ¬fCG  ∂dP  ≈æ©ªa  ,4zío∏ nªa  ∂dP  ø«H  è n°ù nf  ,ø°ùëdG

 ∂∏J  ¢†©ÑH  ôKCÉàj  ¿CG  …ôÑæ©dG  ≈```∏Y  Öjô¨H  ¢ù«dh  .»≤°ûeódG  ¿Ó«Z  π```FÉ°SQ

 GhôKCÉJ  âbƒdG  ∂```dP  »Kóëe  øe  kGOóY  ¿CG  É```æª∏Y  Ée  GPEG  á```°UÉN  ,ä’É```≤ªdG

 A»°T  πc{  :∫ƒ≤j  ¿Éc  ¬fCG  ¬æY  …h oQ  …ô```°üÑdG  ø°ùëdG  ≈àëa  ,Qó≤dG  á```dÉ≤ªH

 ,»°Shó°ùdG  áeÉ nY pO  øH IOÉnà nb  :∫ƒ≤dG  Gòg  ≈∏Yh  ,5z»°UÉ©ªdG  ’EG  Qóbh  AÉ°†≤H

 (`g 153)  »FGƒnà°S sódG  ΩÉ```°ûgh  ,áHh oô nY  »HCG  ø```H ó«©°Sh  ,¿Gƒc nP  ø```H ø°ùëdGh

 ä’OÉée âeÉb ó≤a ;ø«ª∏μàªdG øe GƒfÉc º¡fCG ∂dP »æ©j ¿CG ¿hO ,6ºgô«Zh

 ,Iô«ÑμdG  ÖμJôeh  ,Qó```≤dGh  ,ôÑédG  ∫ƒ```M  ``  ∫GõàY’G  ICÉ°ûf  â```≤Ñ°S  ``  Iô```«ãc

 øH π°UGh  ∞```bh  ä’OÉéªdG  √ò```g  øe  IóMGh  πc  »```ah  ,π```ªédG  ÜÉ```ë°UCGh

 »a  ká°UÉN ``  AGƒLC’G  √ò```g  πX  »ah  ,kÉYóàÑe  ôÑoàYÉa  kÉ°VQÉ©e  kÉØbƒe  AÉ```£Y

 ;∂∏ªdG óÑY  øH ΩÉ°ûg  ¬∏àb  »≤°ûeódG  ¿Ó«Zh  ,139¢U  ,1ê  ,πëædGh  π∏ªdG  ,»fÉà°Sô¡°ûdG  :ô¶fG  1

 ,Ω.O)  ,2•  ,ádõà©ªdG  äÉ```≤ÑW  ,≈°†JôªdG  øH ≈«ëj  øH óªMCG  :»a  ¬```àªLôJ  ô¶fGh  .¬```J’É≤ªd

.436¢U  ,3ê  ,ô«ÑμdG  AÉØ©°†dG  ,»∏«≤©dGh  ,27  ``  25¢U  ,(Ω1987  ,ähô«H

.26  ``  25¢U  ,ádõà©ªdG  äÉ≤ÑW  ,≈°†JôªdG  øH ≈«ëj  øH óªMCGh  2

 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ,IôgÉ≤dG  ,Ö```«Ñd  ≈Ø£°üe  áªLôJ  ,ø«ª∏μàªdG  áØ°ù∏a  ,¿ƒ```°ùØdh  …QÉg  :ô```¶fG  3

.783  ``  779¢U  ,2ê  ,Ω2005  ,áaÉ≤ã∏d

.10¢U  ,12ê  ,OGó¨H  ïjQÉJ  ,…OGó¨ÑdG  Ö«£îdG  :»a  á°ü≤dG  ô¶fG  4

.87¢U  ,ádõà©ªdG  äÉ≤ÑWh  ∫GõàY’G  π°†a  ,»î∏ÑdG  º°SÉ≤dG  ƒHCG  5

 øH óªMCGh  ,100  ``  86¢```U  ,á```dõà©ªdG  äÉ```≤ÑWh  ∫GõàY’G  π```°†a  ,»î∏ÑdG  º```°SÉ≤dG  ƒ```HCG  :ô```¶fG  6

.139  ``  136¢U  ,ádõà©ªdG  äÉ≤ÑW  ,≈°†JôªdG  øH ≈«ëj
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 ä’É≤ªdG  ¢†©H  »a  kÉÑjôZ  kÉμ∏°ùe  ∂∏°S  t…ôÑæ©dG  ¿ƒμj  ¿CG  ó©Ñ nj  ’  `` Iô°üÑdG

 ≈dEG  ∂dP  ≈bônj  ¿CG  ¿hO  ;á«¡≤ØdG  ä’É≤ªdG  ¢†©H  »a  ¬fCÉ°T  ƒg  Éªc  ,ájó≤©dG

.kÉª∏μàe  ¬fƒc

 √ rƒ nμM  É```ªc  ``  Öjƒ°üàdG  á```dÉ≤e  »```a  …ôÑæ©dG  ΩÓc  ¢ü```f  ≈dEG  É```æÄL  ƒ```dh

 ¬oàéëa  ;ó«≤©àdGh  Ö```«côàdG  øe  m∫ÉN  ¬```dƒb  ≈∏Y  ¬d’óà°SG  ¿CG  É```fóLƒd  `` ¬```æY

 »a  óæà°ùj  mπ```FÉb  sπc  ¿CGh  ,z±Ó```àN’G  ≈∏Y  ¿BGô≤dG  ∫É```ªà°TG{  »```g  á```«°SÉ°SC’G

 ádÉ≤ªdG  ≈æÑe  ¿CG  »æ© nj  Ée  ,á sæ t°ùdG  »a  o±ÓàN’G  ∂dòch  ,¿BGô```≤dG  ≈dEG  ¬```àdÉ≤e

 »àdG  qø¶dG  ádCÉ°ùe  ≈dEG  π«ëoj  Ée  ƒgh  ,OÉ¡àL’G  Oó n© nJh  ±ÓàN’G  á```dCÉ°ùe  ≈```∏Y

 ó≤Y  (`g 370)  »ØæëdG  ¢UÉ q°üédG  ¿EG  πH  .kÉ≤M’ ¿ƒ«dƒ°UC’Gh  ¿ƒª∏μàªdG  É¡ãëH

 πc PEG ...{ :»dÉàdG  πμ°ûdG ≈∏Y É¡ZÉ°Uh ,…ôÑæ©dG ádÉ≤e á°ûbÉæªd kÉ q°UÉN kÓ°üa

 º¡©«ªéa  ,á sæ t°ùdGh  ÜÉàμdG  πjhCÉJ  á¡L  øe  ¬«dEG  QÉ°U  Ée  ó≤àYG  ÉªfEG  º¡æe  πFÉb

 ≈dƒà°SGh  ¬æX  »a  Ö∏Z  ÉªH  ¬«a  ∫ƒ≤j  ¿CG  ∞u∏ oc  º¡æe  óMGh  πc  q¿C’  ;¿ƒ```Ñ«°üe

.1z≈dÉ©J  ˆG  óæY  Ö«¨ªdG  nº∏Y  ¬«a  ∞s∏ nμ oj  ºdh  ,¬ojCGQ  ¬«∏Y

 GƒfÉc  º¡fCG  ±ô```© nf  ¿É```eõdG  ∂dP  »ª∏μàe  ø```e  ô«ãc  ä’É```≤e  ™``` tÑ nà nJ  ø``` peh

 ≥a nh  ``  2 kÓãe  AÉ£Y  øH π°UGh  ¿CÉ°ûc  ``  ¿BGô≤dG  øe  äÉ```jBÉH  º¡J’É≤ªd  ¿ƒ```dóà°ùj

 ™e  ,»∏≤©dG  ¢SÉ«≤dG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ,¬≤ØdG  øe  mQÉ©à°ùe  ∫’óà°S’G  »a  øs«©e  mè```¡æe

 »àdG  ´ô°ûdG  πFÉ°ùªH  ≥∏©àj  ¿Éc ¬≤ØdG  »a ∫’óà°S’G è¡æe ¿CG  ø«H  ¥ô nØdG  ájÉYQ

 ΩÓμdÉH  π°üàJ  πFÉ°ùªdG  âfÉc  OÉ≤àY’G  πFÉ°ùe  »a  Éªæ«H  ; nπ©ØdG  ºμënJ  â```fÉc

 »àdG  ä’Éμ°TE’G  ∂∏J ™e Ö°SÉæàJ  á«fBGôb äÓjhCÉJ  Qƒ¡X ≈dEG  iOCG  Éªe ,¥ƒ£æªdG

 ≈dEG  Aƒé∏dÉH  ¿ÉªjE’G  äÉYƒ°Vƒe  ô«°ùØJ  GƒdhÉM  ø«ª∏°ùªdG  πFGhCÉa  .IQÉã oe  âfÉc

 ΩGóîà°SG  CGóH  óFÉ≤©dG  π«°UÉØJ  »a  ±ÓîdG  ™bh  Éªæ«M  øμdh  ,á sæ t°ùdGh  ¿BGô≤dG

.375¢U  ,4ê  ,∫ƒ°UC’G  »a  ∫ƒ°üØdG  ,¢UÉ°üédG  1

.47¢U  ,1ê  ,πëædGh  π∏ªdG  ,»fÉà°Sô¡°ûdG  :ô¶fG  2
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 Éª«a  iOCG  Ée  ƒgh  ,π≤ædG  ø```e  óªà°ùªdG  π«dódG  ≈∏Y  kIOÉjR  π```≤©dÉH  ∫’ó```à°S’G

 ≈∏Y  Aƒ°†dG  øe  kGójõe  »≤∏ oj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  Gògh  ,1ΩÓμdG  º∏Y  Qƒ¡X  ≈dEG  ó©H

 ,AÉ£Y  øH π°UGh  ™e  Qƒ∏Ñ nJ  …òdG  ≈æ©ªdÉH  ø«ª∏μàªdG  øe  øμj  ºd  …ôÑæ©dG  ¿CG

 ¬fCÉ°T  øe  Éªc  ,± qÓ©dGh  ΩÉ q¶ædG  ™e  »Ø°ù∏ØdG  oΩÓμ```dG  ó©H  Éª«a  CÉ°ûæj  ¿CG  π```Ñb

 á«fBGô≤dG  äÓjhCÉàdG  øe  IójóédG  ádÉëdG  ¬æY  äódƒJ  …ò```dG  ¢SÉ°SC’G  ô```°ùØj  ¿CG

 ƒgh ,áÄ°TÉædG ¥ôØ∏d áØ∏àîªdG ä’É≤ªdG É¡HPÉéàJ âfÉc »àdG á«eÓμdG πFÉ°ùª∏d

 ,±ÓàN’G  ≈∏Y  ∫ój  ¿BGô≤dG  ¿CG  ÉgOÉØ oe  √ô«Zh  …ôÑæ©dG  iód  káYÉæb  óLhCG  É```e

 ø«H  ∫óédG  ΩGóàMG  ™```e  á°UÉN  ,Öjƒ°üàdG  ádÉ≤ªH  ∫ƒ```≤∏d  káeó≤e  ∂```dP  ¿Éch

 ≈àM  ,≥ëdG  ≈∏Y  º¡fCÉH  á```dÉ≤e  ÜÉë°UCG  πc  AÉY qOGh  ,ä’É≤ªdG  ∂```∏J  ÜÉ```ë°UCG

 π«Ñ°ùdG{  º°SÉH  kÉHÉàc  ∞qæ°U  ø ne  (`g 131)  AÉ£Y  øH π°UGh  ÜÉ```ë°UCG  øe  ó```L oh

 ™e  OÉ≤àY’G  ô```eCG  »```a  ±ÓàN’G  Ió```°T  âfÉc  Gò```μgh  ,2z≥```ëdG  á```aô©e  ≈```dEG

 øHG  ¬cQóoj  ºd  Ée  ƒgh  ,Ö```jƒ°üàdG  ádÉ≤e  Aƒ°ûf  nå©Ñe  ΩÓμdG  ¥ô``` pa  ΩÉμ```ëà°SG

 ;º¡aÓàNG  IôãμH  ø«ª∏μàªdG  »a  nø©£dG  ∫hÉM  ø«M  ∂dP  ó©H  (`g 276)  áÑ«àb

 ä’BG  OGóYEGh  ¢SÉ«≤dG  áaô©e  ø```e  ¬fƒY qój  Ée  ™e  ``  Öéj  ¿Éc{  ¬fCG  º```g nƒ nJ  ¬```fC’

 º¡àdBG  ¿C’  ;¿ƒ°Sóæ¡ªdGh  ìÉ s°ù oªdGh  ÜÉ s°ù oëdG  ∞∏àîj  ’  Éªc  GƒØ∏àîj  q’CG  ``  ô¶ædG

 ™ªàéj  ’  kÉaÓàNG  ¢SÉ```ædG  ôãcCG  º```¡dÉH  Éªa  ...  ,óMGh  Oó```Y  ≈```∏Y  ’EG  ∫ó```J  ’

 É¡eóîà°ùj  »àdG  áéëdÉa  ,3z!? øjódG  »a  óMGh  ôeCG  ≈∏Y  º¡FÉ°SDhQ  ø```e  ¿É```æKG

 ¿CG  π≤ædG  GƒÑ«© nj  ¿CG  ∫ó```H  º¡«∏Y  ¿EG  : kÓFÉb  ``  ø«ª∏μàªdG  øe  π```«æ∏d  áÑ«àb  ø```HG

 ¿EG  :∫ƒ≤«d  Égóqæa  r¿CG  ¿ÉeõdG  øe  m¿ôb  ƒëf  πÑb  q…ôÑæ©∏d  ≥ nÑ n°S  ``  πjhCÉàdG  Gƒª¡àj

.ÜGƒ°U  ¬q∏c  πjhCÉàdG  ≈dEG  óæà°ùªdG  ±ÓàN’G  Gòg

 ,45¢U  ,1ê  ,ø«ª∏μàªdG  á```Ø°ù∏a  ,¿ƒ°ùØdh  …QÉ```gh  ,586¢U  ,1ê  ,áeó≤ªdG  ,¿hó```∏N  øHG  :ô```¶fG  1

.81 ̀ ` 77¢Uh

.561¢U  ,2/1ê  ,â°Sô¡ØdG  ,ºjóædG  øHG  2

.14¢U  ,åjóëdG  ∞∏àîe  πjhCÉJ  ,áÑ«àb  øHG  3
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 , kÉ≤∏£e  øjó¡àéªdG  Ö```jƒ°üJ  øY  çóëàJ  Öjƒ°üàdG  »```a  q…ôÑæ©dG  á```dÉ≤e

 øeDƒe  :AÉ```ª°SC’G  ¥ÓWEGh  QÉ```ÑLE’Gh  Q nó≤dÉc  :á```jOÉ≤àY’G  πFÉ°ùªdG  »```a  AGƒ```°S

 ,(á«∏ª©dG  á«¡≤ØdG  nπ```FÉ°ùªdG  ó°ü≤j)  á``` sæ t°ùdG  »a  ΩCG  ,≥```aÉæeh  ≥°SÉah  ô```aÉch

 (`g 370)  ¢UÉ°üédG  ΩÉeE’G  ô qÑY  óbh  ,¢†©Ñd  º¡°†©H  áHÉë°üdG  ∫Éàb  »```a  ΩCG

 á∏ªdG  πgCG  ±ÓàNG  ¿CG  …ô```Ñæ©dG  ˆG  oó«Ñ oY  ºYR{  :¬dƒ≤H  …ôÑæ©dG  á```dÉ≤e  ø```Y

 ,AÉª°SC’G  »ah  ,ó«YƒdGh  AÉLQE’Gh  ,¬«Ñ°ûàdGh  ó«MƒàdG  »ah  ,ô```ÑédGh  ∫ó©dG  »a

.1z...ÜGƒ°Uh  ≥M  ¬∏c  :¬«a  GƒØ∏àNG  Ée  ôFÉ°Sh  ,ΩÉμMC’Gh

 ßMÉédG  øY π≤of  Ée  ’EG  ;¬àdÉ≤e  ≈∏Y  ``  º∏©f  Éª«a  ``  lóMCG  s…ôÑæ©dG  sô≤oj  ºdh

 »a  ¿Éc  ¿EGh  ,(`g  255  ``  150)  »dõà©ªdG  …ô°üÑdG  ô rë nH  øH hôªY  ¿É```ªãY  »```HCG

 ¿hO  ßMÉédGh  …ôÑæ©dG  »ndƒb  ø«H  …qƒ°ùj  q…RGôdÉa  ,kÉ°†jCG  l±ÓàNG  ¬æY  π```≤ædG

 ΩÓ°SE’G  á∏ pe  n∞```dÉîe  ¿CG{  ßMÉédG  øY  π```≤f  s»dGõ¨dG  ¿CG  ø«M  »```a  ,2≥```jôØJ

 ƒ¡a  ``  √OÉ≤àYG  ±ÓN  ≈∏Y  ``  kGó pfÉ©e  ¿Éc  ¿EG  ájôgódGh  iQÉ°üædGh  Oƒ¡«dG  ø```e

 ø«H  ¥ sôah  ,z...º```KBG  ô«Z  Qhò©e  ƒ```¡a  ≥ëdG  ∑QO  øY  õ```é©a  ô```¶f  ¿EGh  ,º```KBG

 ô°T  ÖgòªdG  Gò¡a{  :…ôÑæ©dG  ádÉ≤e  »a  ∫É```b  ºK  ,…ôÑæ©dGh  ßMÉédG  »```àdÉ≤e

.3zkGQhò©e  Å£îªdG  π©Lh  óMGh  Ö«°üªdG  ¿CÉH  ôbCG  ¬fEÉa  ;ßMÉédG  Ögòe  øe

 ób  ΩÓμdG  º∏Y  ¿CG  ø«M  »a  ,∂∏J  ¬àdÉ≤e  »a  kGO uôØàe  t…ôÑæ©dG  »≤H  Gòμgh

 Éª«a  s≥ëdG  Q qô≤J  mábôa  tπc  âfÉμa  ;¬∏FÉ°ùe  »a  ±ÓàN’G  I qóM  äóà°TGh  Qƒ∏ÑJ

 º∏Y  ¿CÉH  ô qcòof  ¿CG  ó«ØªdG  øe  ¬∏©dh  ,¬ØdÉN  Ée  ∫É£HEG  »a  ó¡éJh  ,¬«dEG  âÑgP

.375¢U  ,4ê  ,∫ƒ°üØdG  ,¢UÉ°üédG  1

 ádÉ≤e  πªëjh  É```ª¡æ«H  …ƒ°ùj  ƒgh  ,29¢```U  ,6ê  ,∫ƒ°UC’G  º```∏Y  øe  ∫ƒ°üëªdG  ,…RGô```dG  :ô```¶fG  2

.OÉ≤àY’G  á≤HÉ£e  ¢ù«dh  ºKE’G  »Øf  ≈æ©e  ≈∏Y  …ôÑæ©dG

 á©eÉédG  ,IQƒ```æªdG  áæjóªdG  ,ß```aÉM  IõªM  ≥«≤ëJ  ,∫ƒ```°UC’G  º∏Y  ø```e  ≈```Ø°üà°ùªdG  ,»```dGõ¨dG  3

 øHGh  ,178¢U  ,4ê  ,ΩÉμMC’G  ∫ƒ°UCG  »a  ΩÉμME’G  ,…óeB’G  :ô```¶fGh  ,38  ``  35¢U  ,4ê  ,á```«eÓ°SE’G

.352  ``  350¢U  ,2ê  ,ôXÉæªdG  áæLh  ôXÉædG  á°VhQ  ,áeGób



المحـور

56

 :…CG  ;…ôé¡dG  »fÉãdG  ¿ô≤dG  ™dÉ£e ádõà©ªdG  øe  ∫hC’G  π«YôdG  ™e  Qƒ∏Ñ nJ  ΩÓμdG

 äGôXÉæªdG  ¿CG  ¢VôàØ nj  …òdG  ôeC’G  ,¬«a  øjhóàdGh  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y Qƒ¡X πÑb

 ¢†©H  âfÉc  πbC’G  ≈∏Y  hCG  ,1á```«eÓμdG  äGôXÉæªdG  øe  äOÉØà°SG  ó```b  á```«¡≤ØdG

 Ée  ƒgh  ,kÉæª°V  hCG  káMGô°U  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  AÉæH  »a  Iô°VÉM  á```«eÓμdG  ä’É```≤ªdG

 πFÉ°ùe  »a  ±ÓîdG  ¿ƒμdh  .¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  Öjƒ°üàdG  ádÉ≤e  á°ûbÉæªd  ó¡ª«°S

 ``  á°Vhô©ªdG  ∫ƒ∏ëdGh  á°Vôà©ªdG  πcÉ°ûªdGh  ÉjÉ°†≤dG  oQƒ°üJ  å«M øe ``  Ió«≤©dG

 ádÉ≤e  â«≤H  ó≤a  ,¬≤ØdGh  á©jô°ûdG  πFÉ°ùe  »a  ¬æe  kGójôéJ  nó©HCGh  k’ƒª°T  nôãcCG

 ¿C’  ;¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  Qƒ∏ nÑ nJ  ™```e  kÉ°Uƒ°üN  ,kGó«jCÉJ  ≈≤∏ nJ  ’  ká«°ûeÉg  …ô```Ñæ©dG

 oº∏Yh  ,±ÓàN’G  πªàëJ  ¿BGô≤dG  äÉ```jBG  ¿ƒc  ≈∏Y  ºFÉb  …ôÑæ©dG  ádÉ≤e  ¢SÉ```°SCG

 ≈dEG  ≈©°ùj  É```ªc  ,πjhCÉàdGh  ∫’ó```à°S’G  ¿ƒfÉb  §Ñ°V  ≈```dEG  ≈©°ùj  ¬```≤ØdG  ∫ƒ```°UCG

 É¡∏ªàënj  »àdG  á«∏≤©dG  ä’ÉªàM’G  oIQó≤e  âØ o© n°V  sº```K  øeh  ,±ÓàN’G  ≥```««°†J

 kÉ°Uƒ°üN ,äGOÉ¡àL’G  πc  ≈∏Y  ÜGƒ°üdG  AÉØ°VEG  øY  …ƒÑædG  hCG  »fBGô≤dG  o¢üædG

.™£≤dG  hCG  ø«≤«dG  Ö∏W  ≈dEG  ™«ªédG  É¡«a  ≈©°S  »àdG  óFÉ≤©dG  ¿Gó«e  »a

 ∞°ûc  ,á«∏ª©dG  ΩÉμMC’G  ¿Gó```«e  »a  ∫ƒNódGh  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  øjhóJ  ø```μdh

 ôoã nc  áq«Yô q°ûdG  áqdOC’G  øe  §```Ñæà°ùªdG  ¬≤ØdG  Gòg{  ¿C’  ;IójóY  äÉaÓàNG  ø```Y

 qóH  ’  kÉaÓN  ;ºgQÉ¶fCGh  º```¡cQGóe  ±ÓàNÉH  øjó¡àéªdG  ø```«H  ±ÓîdG  ¬```«a

 Éfó¡°T  ób  πH  ;äÉ«aÓîdG  søa  ∂dP  ó©H  ≈Yóà°SG  …òdG  ôeC’G  ,2z¬```Yƒbh  ø```e

 (`g 182)  ∞°Sƒj  ƒHCG  π©a  Éªc  ,ôμÑe  âbh  »a  »¡≤ØdG  ±ÓàN’G  ¢†©H  øjhóJ

 ,3z≈∏«d  »```HCG  øHGh  á```Ø«æM  »```HCG  ±ÓàNG{  Ö```àc  ø«M  á```Ø«æM  »```HCG  Ö```MÉ°U

 ,3•  ,êÉé pëdG  Ö«JôJ  »```a  êÉ¡æªdG  ,»LÉÑdG  :ÜÉàc  ≥«≤ëJ  áeó≤e  ,»```côJ  ó«éªdG óÑY  :ô```¶fG  1

.5¢U  ,Ω2001  ,»eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,ähô«H

.577¢U  ,1ê  ,áeó≤ªdG  ,¿hó∏N  øHG  2

 ™Ñ oWh  ,óæ¡dG  »a  á«fÉª©ædG  ±QÉ©ªdG  AÉ«MEG  áæéd  øe  ájÉæ©H  ,»fÉ¨aC’G  ÉaƒdG  »HCG  í«ë°üàH  ™Ñ oW  3

.`g 1357  áæ°S  AÉaƒdG  á©Ñ£e  »a
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 ºJ  ¬fCG  ÉfóLh  ∂dòdh  ,±Ó```àN’G  Gòg  øe  ∞bƒªdG  ìÉ°†jEG  ø```e  óH  ’  ¿Éμ```a

 ¿ÉªãY  øY  π≤of  ó```≤a  , q»¡≤ØdG  ±ÓîdG  »a  É```æg  Öjƒ°üàdG  á```dÉ≤e  AÉ```Yóà°SG

 ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  ¬«∏Y  Ö```Jôàj  Éªe  ;1ádOC’G  DƒaÉμàH  ∫ƒ```≤j  ¿Éc  ¬```fCG  (`g 143)  q»``` qà nÑdG

 ∫Éb  ¬fCG  3 áØ«æM  »```HCG  øY  Éæ¨∏H{h  ,ádOC’G  …hÉ```°ùàd  ; lÖ```«°üe  ó```¡àée  sπc

 ,2zóMGh  ˆG  ó```æY  t≥ëdGh  ,Ö«°üe  ó```¡àée  tπc  :»à rª s°ùdG  ó```dÉN  ø```H ∞°Sƒ«d

 ΩGO  Ée  ¬u∏c  OÉ¡àL’G  Öjƒ°üJ  ≈dEG  ≈©°ùj  ádÉ≤ªdG  øe  l§°Sh  ∞bƒe  ¬fCG  hóÑjh

 Oó©J  ¿EGh  ,¬JGP  »```a  q≥ëdG  Oó©àH  ∫ƒ≤dG  ≈dEG  Aƒ```é∏dG  ¿hO  ;¬∏gCG  ø```e  kGQOÉ```°U

.º¡JGOÉ¡àLGh  øjó¡àéªdG  Ö°ùëH

 ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  ¿Éc  á```∏HÉ≤ªdG  á```¡édG  ≈∏Y  ø```μdh

 ¬≤ØdG  ÜÉ```ë°UCG  iód  ká```°UÉN  ,kÉ qjƒb  ló```MGh  ≥```ëdG

 :(`g 179)  ¢ù```fCG  øH ∂dÉe  π```Ä o°S  ó≤a  ;å```jóëdGh

 ¢†©H  ø```Y  lá≤K  ¬K sóM  må```jóëH  ò```NCG  ø```ªd  iô```JCG

 `` ˆGh ``  ’{  :∫Éb  ? ká©°S  ! ˆG  ∫ƒ°SQ  ÜÉë°UCG

 ø«dƒb  »```a  ≥ëdG  ¿ƒμj  OÉμ```j  ’  , lóMGh  ’EG  ≥```ëdG  É```eh  , s≥```ëdG  Ö```«°üoj  ≈```àM

 ∑QÉÑªdG  øH ˆG  oóÑY  πÄ°Sh  ,(`g 175)  ó©°S  øH oå«∏dG  ∫É```b  √ nƒëfh  ,z¿ÉØ∏àîj

 ÜGƒ°üdG{  :∫É```≤a  ? lÜGƒ°U  ¬t∏c  ! óªëe  ÜÉ```ë°UCG  ±Ó```àNG  ø```Y  (`g  182)

.3zƒLQCG  Ωƒ≤dG  øY  ĺ ƒ°Vƒe  CÉ£îdGh  , lóMGh

 »a  ¬Ä£Nh  OÉ¡àL’G  ÜGƒ°U  ádCÉ°ùe  (`g 204  ``  150)  t»```©aÉ°ûdG  åëH  ó```bh

 r™ nª ré nj  ºd  ø ne  ≈```àaCGh  ºμM  ó≤a  : lπ pFÉ nb  ∫Éb  r¿pEÉ``` na{  :Éª¡dhCG  »a  ∫É```b  ,ø```«©°Vƒe

 kG qOÉ n°†nà oe  É¡æe  kGô«ãc  âjCGôa  rº``` ogÉ n« rà oa nh  rº o¡ neÉ nμ rMnCG  oârjnCG nQ  ó≤a  :π«b  ? nâ``` rØ n°U nh  É```e

.1050¢U  ,2ê  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  1

.407¢U  ,ádOC’G  ºjƒ≤J  ,»°SƒHódG  2

 ≥«≤ëJ  ,¬≤ØàªdGh  ¬```«≤ØdG  ,…OGó¨ÑdG  Ö«£îdG  :»```a  ∑QÉÑªdG  øHGh  å«∏dGh  ∂```dÉe  ∫GƒbCG  ô```¶fG  3

.115  ``  114¢U  ,2ê  ,Ω1996  ,…RƒédG  øHG  QGO  ,ájOƒ©°ùdG  ,…RGõ©dG  ∫OÉY

 ¿CG  ó«ØªdG  øe  ¬∏©dh
 ΩÓμdG  º∏Y  ¿CÉH  ô qcòof
 ∫hC’G  π«YôdG  ™e Qƒ∏ÑJ
 ™dÉ£e  ádõà©ªdG  øe
…ôé¡dG  »fÉãdG  ¿ô≤dG
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 ˆGh  , o√É n« rà oa nh  p¬ pª rμ oM  »a  o¬ nÑ pMÉ n°U  oÅ u£ nîoj  ø«≤jôØdG  øe  óMGh  πc  oâjCGQh  ,kÉæ pjÉ nÑ nà oe

 t≥ nërdG  ∞«c  n¿h oó p¡ nà ré oªrdG  ¬«a  nó n¡ nà rLG  É ne  ârjnCG nQnCG  :πFÉb  ∫Éb  ¿EÉa  .¿É©à°ùªdG  ≈dÉ©J

 t≥ nërdG  n¿ƒ oμ nj  ¿CG  ``  º∏YCG  ≈dÉ©J  ˆGh  ``  ÉfóæY  ¬«a  Rƒéj  ’  :π«b  ? ̂ G  ó```æY  ¬```«a

 ; ló pMGh  o¬ neÉ nμ rMnCG nh  8 ˆG  º```∏Y  ¿C’  ;kGó```MGh  ’EG  ¬u∏c  ``  ≈dÉ©J  ˆG  ó```æY  ``  ¬```«a

 , lAG nƒ n°S  ``  o√ oDhÉ næ nK  sπ nL  ``  mó``` pMG nh  uπ oμ pH  o¬ nªr∏ pY  s¿nCGh  ,√óæY  á«fÓ©dGh  ô```FGô°ùdG  AGƒ```à°S’

 rº o¡ o© n°ù nj nh  n¿ƒ oØ p∏ nà rî nj  πg  má sæ o°S  rhnCG  mÜÉnà pc  ≈∏Y  n¢ù« p≤ n« na  nó p¡ nà ré nj  ¿CG  ¬d  ø ne  :π```«b  ¿EÉ```a

 rº p¡ p°† r© nÑ pd  hCG  , n¿ƒoÄ p£ rî oe  rhnCG  rº o¡t∏ oc  n¿ƒ oÑ« p°ü oe  :Gƒ oØn∏ nà rNG  ¿EG  º¡d  o∫É n≤ oj  hCG  ? o± nÓpà rN p’G

 ¿Éc  r¿EG  GƒØ∏àNG  ¿EG  º¡æe  óMGh  ≈∏Y  Rƒéj  ’  :π«b  ? lÖ« p°ü oe  º¡°†©Hh  lÅ p£ rî oe

 øμdh  ,kÉ≤∏£e  CÉ```£NCG  :¬d  ∫É n≤ oj  ¿CG  kÓ nªnà rë oe  kÉ```Ñ ng rò ne  ÖgPh  OÉ¡àL’G  ¬```d  rø``` sª pe

 Ö«¨dG  nºr∏ pY  r∞s∏ nμ oj  ºdh  ,¬«a  nÜÉ n°UnCG nh  n∞u∏ oc  Éª«a  ń É nWnCG  ób  :º¡æe  óMGh  πμd  ∫É≤j

.1z ló nMnCG  ¬«∏Y  r™ p∏ s£ nj  ºd  …òdG

 ∞u∏ oc  É```ªfEG{  :¬```°ùØf  ∫ƒ≤dG  ≈```dEG  »```©aÉ°ûdG  ≈```¡àfG  »```fÉãdG  ™```°VƒªdG  »```ah

 ∞u∏ oc  ÉªH  ¿É«JE’ÉH  ÜÉ°UCG  ó≤a  π©a  GPEÉa  , nOÉ¡àL’G  ¬æY  ÜÉZ  Éª«a  [ oó¡àéªdG]
 øe  lí°VGƒa  ,2zˆG  ’EG  øWÉÑdG  º∏©j  ’h  ,ô```gÉ¶dG  ≈∏Y  √óæY  lÜGƒ°U  ƒgh  ,¬```H

 uπc  áHÉ°UEÉH  ’  ,¬∏gCG  ø```e  p™bGƒdG  OÉ¡àL’G  ÜGƒ°üH  ∫ƒ≤j  ¬```fCG  »©aÉ°ûdG  »``` s°üf

. s≥ëdG  mó¡àée

 øY  ájGhôdG  â```Ø∏àNG  GPEG{  :∫É```b  ó```≤a  (`g 240)  π```ÑæM  ø```H óªMCG  É```eCG

 ≥ëdÉa  ,√ó°V  ôNBG  åjóëH  ôNB’G  òNCGh  ø«ãjóëdG  óMCÉH  πLQ  òNCÉa  ! »ÑædG

.3zÅ£îe  ¬fEG  :¬ØdÉîªd  ∫ƒ≤j  ’h  ó¡àéj  ¿CG  πLôdG  ≈∏Yh  , móMGh  »a  ˆG  óæY

.317¢U  ,7ê  ,(ΩC’G  ™e)  ¿É°ùëà°S’G  ∫É£HEG  ÜÉàc  ,»©aÉ°ûdG  1

 »àdG  äÉëØ°üdG  »a kÓeÉc  ΩÓμdG  ¢üf ô¶fGh  ,498¢U ,ôcÉ°T  óªMCG  ≥«≤ëJ  ,ádÉ°SôdG  ,»©aÉ°ûdG  2

.É¡∏Ñb

.1547  ``  1542¢U  ,5ê  ,Ió©dG  ,≈∏©j  ƒHCG  :»a  ≈æ©ªdG  Gòg  ≈∏Y  ∫óJ  óªMC’  ∫GƒbCG  á∏ªL  ô¶fG  3
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 ádÉ≤e  Ghô```°üf  ø``` ne  ``  º```g nóMh  ``  å```jóëdGh  ¬```≤ØdG  ÜÉ```ë°UCG  ø```μj  º```dh

 ñƒ«°T  øe  (`g 218)  q»°ù rj uô nªdG  ô r°û pH  : lóMGh  ≥ëdG  ¿CG  ≈dEG  ÖgP  ó≤a  ;áÄ u£ nî oªdG

 »dõà©ªdG  tº n°UnC’G  ¿É°ù«c  øH øªMôdG  oóÑYh  ,AÉLQE’G  ¬Jó«≤Y  âfÉch  á```dõà©ªdG

 øH oº«gGôHEG  √ oò«ª∏Jh  ,±Ó©dG  π```jò¡dG  »HCG  ™e  äGôXÉæe  ¬d  â```fÉch  (`g 218)

 ,»©aÉ°ûdG  ™e  ¬dƒ°UCGh  ¬≤ØdG  »a  äGôXÉæe  ¬d  âfÉc  óbh  ,ás«n∏ oY  ø```HG π«YÉª°SEG

.1ΩÓμdGh  ∫ƒ°UC’G  »a  äGPhò°T  ¬d  ä só oYh

 kIô°VÉM  â```fÉc  øjó¡àéªdG  Ö```jƒ°üJ  á```dÉ≤e  ¿CG  »```æ©j  ¬```∏c  Gò```g  ¿EG

 »fÉãdG  ¿ô```≤dG  »```a  ±Ó```àN’G  ∫ƒ```M  Iô```FGódG  äÉ```°TÉ≤ædG  »```a  `` Iƒ```≤H ``

 »a  lAGƒ°S  ,¬```àdÉ≤e  ≈∏Y  √É```æª∏Y  lóMCG  s…ô```Ñæ©dG  sô≤oj  ºd  ø```μdh  ,…ô```é¡dG

 ≈∏Y  Égô°ü nb  »```a  ΩCG  ,(¬≤ØdG =)  πª©dGh  OÉ```≤àY’G  πFÉ°ùe  »a  É```gO rô nW

 »a  â°ûbƒfh  äô¡X  á```dÉ≤ªdG  ¿CG  kÉ°†jCG  ¬«æ© nj  É```ªeh  ,§≤a  πª©dG  π```FÉ°ùe

 ¢ùdÉéj  ¿Éc  q»``` qàÑdG  o¿ÉªãYh  , w…ô```°üH  `` ≥Ñ°S  Éªc ``  …ô```Ñæ©dÉa  ,Iô```°üÑdG

 q» pà rª s°ùdG  ódÉN  øH ∞°Sƒjh  ,2(`g 144)  »dõà©ªdG  …ô°üÑdG  ó«ÑY  øH hôªY

 É¡H  ∫Éb  ≈àM  Iô°üÑdG  πgCG  »a  ádÉ≤ªdG  √òg  äôªà°SGh  ,3
w…ô°üH  (`g 189)

 øHGh  ,312¢U  ,4ê  ,ó«¡ªàdG  ,»fGP nƒr∏ nμdGh  ,949¢U  ,2ê  ,óªà©ªdG  ,…ô°üÑdG  :»a  º¡Ñgòe  ô```¶fG  1

 ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T  ,»aGô≤dGh  ,1548¢U  ,5ê  ,Ió©dG  ,≈∏©j  ƒHCGh  ,357¢U  ,5ê  ,í°VGƒdG  ,π«≤Y

 ,¬ª°SG  ójóëJ  ¿hO  øe  ,zá«∏Y  øHG{  »ª°ùJ  ∫ƒ°UC’G  Öàc  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  ÖéJh  .345  ``  344¢U

 , l¬«≤ah  ç uóëe  ÜC’Éa  ,á«∏Y  øH π«YÉª°SEG  øH º«gGôHEG  ø```H’Gh  á«∏Y  øH π«YÉª°SEG  ÜC’G  ∑É```ægh

.»fGPƒ∏μ∏d  ó«¡ªàdG  ≥≤ëe  ºgƒJ  Éªc  ,Éæg  Oƒ°ü≤ªdG  ƒg  ¢ù«dh

 m… rCG nQ  nÖ pMÉ n°U  n¿É nc nh  , oåj pOÉ nMnCG  o¬ nd  , ká n≤ pK  n¿É nc nh  , mRƒ oe rô oL  pø rH  n¿É nª r«n∏ o°S  oø rHG  nƒ og nh  (`g 143)  t»uà nÑ rdG  o¿É nªrã oY  2

 ,Ω1968  ,QOÉ°U  QGO  ,ähô«H  ,¢SÉÑY  ¿É°ùMEG  ≥«≤ëJ  ,iôÑμdG  äÉ≤Ñ£dG  ,ó©°S  øHG  :ô```¶fG  . m¬``` r≤ pa nh

.242¢U  ,∫GõàY’G  π°†a  ,QÉÑédG óÑY  »°VÉ≤dGh  ,257¢U  ,7ê

 âjCGQ  :ºJÉM  ƒHCG  ∫Ébh  ,¿hôNBG  ¬H qòch  ,ziƒàØdGh  …CGô```dÉH  kGô«°üH  ¿Éc{  :∫Ébh  ,ó©°S  øHG  ¬```Ø©°V  3

 l™LGQ  ¬d  ø«K qóëªdG  ∞«©°†J  ¿CG  hóÑjh  , náeÉ«≤dGh  n¿Gõ«ªdG  ¬«a  ôμæoj  º¡éàdG  »a  ¬©°Vh  kÉHÉàc  ¬d

 ,∫GóàY’G  ¿Gõ«e  ,»ÑgòdGh  ,453¢```U  ,4ê  ,AÉØ©°†dG  ,»∏«≤©dG  :ô```¶fG  .º∏YCG  ˆGh  ¬Ñgòe  ≈```dEG

.464¢U  ,4ê  ,…hÉéÑdG •
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 ƒHCGh  ,(`g 235 ̀ ` 131)  ± qÓ```©dG  πjò¡dG  ƒHCG  :äÉ«æ¶dG  »a  Iô```°üÑdG  oá```dõà©e

 :π«b  πH  ,1(`g 321)  »```FÉ sÑ oédG  º°TÉg  ƒHCG  ¬ oæHGh  ,(`g 303)  »```FÉ sÑ oédG  »```∏Y

.2 káÑWÉb  ádõà©ªdG  Ögòe  ∂dP  ¿EG

 »FÉÑ oédG »∏Y »HCG  ò«ª∏J (`g 324) …ô©°TC’G ø°ùëdG ƒHCG  kÉ°†jCG  É¡H ∫Éb óbh

 oá«≤H  √òg  ¿EG  :∫Éb{  : t…RGô«°ûdG  ∫Éb  ≈àM  ,(`g 303)  ¬```àbh  »a  ádõà©ªdG  ï```«°T

 …ôÑ£dG  Ö«£dG  ƒHCG  »°VÉ≤dG  ∫Ébh  ,zˆG  ¬```ªMQ  ø°ùëdG  »HCG  »a  n»≤H  m∫Gõ```àYG

 º¡∏¡éd  ∂dP  GƒdÉbh  ,á```YóÑdG  √òg  »a  π°UC’G  º```g{  á```dõà©ªdG  ¿EG  :(`g 450)

 Ée  ø«Hh  ¬æ«H  á```∏°UÉØdG  ,≥ëdG  ≈∏Y  ádGódG  á```ë«ë°üdG  ¬bôWh  ¬≤ØdG  »```fÉ©ªH

.3zá∏WÉÑdG  ¬ nÑ t°ûdG  øe  √GóY

 » p°VÉ n≤ rdG nh  pá``` sj pô n© r°TnC r’G  pá seÉ nY{  Ö```gòe  ¬fEG  :π«b  ≈```àM  lOóY  s…ô©°TC’G  n™```Ñ nJh

 ,ó«fR  ƒHCG  ó«ªëdG óÑY  ≥«≤ëJ  ,ó nª o©dG  ìô°T  ,…ô°üÑdGh  ,370¢U  ,2ê  ,óªà©ªdG  ,…ô°üÑdG  :ô¶fG  1

 ΩÉμMCG  »a  ∫ƒ```°üØdG  ΩÉμMEG  ,»```LÉÑdGh  ,238  ,2ê  ,````g 1410  ,á```«Ø∏°ùdG  á```©Ñ£ªdG  QGO  ,Iô```gÉ≤dG

 ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  º«gGôHEG  ¥Éë°SEG  ƒHCGh  ,708¢U  ,2ê  ,»côJ  ó«éªdG óÑY  ≥«≤ëJ  ,∫ƒ°UC’G

.1050¢U  ,1048¢U  ,2ê  ,Ω1988  ,»eÓ°SE’G  Üô¨dG  QGO  ,ähô«H  ,»côJ  ó«éªdG óÑY  ≥«≤ëJ

 ,¢ü«î∏àdG  ,»æjƒédGh  ,16¢```U  ,5ê  ,ádOC’G  ™WGƒb  ,»fÉ©ª°ùdG  :ádõà©ªdG  n∫ƒ```b  ∂dP  ¿ƒμH  Ωõ```L  2

 ∫ƒ°UCG  ìô°T  QGô```°SC’G  ∞°ûc  ,…QÉîÑdG  øjódG  AÓ```Y  :»a  É```ªc  , q…hOõ```ÑdGh  ,341  ``  340¢```U  ,3ê

 ,»°ûcQõdG  ø```jódG  QóHh  ,16¢U  ,4ê  (¿Éμ```eh  ïjQÉJ  ¿hO  ,»```eÓ°SE’G  ÜÉ```àμdG  QGO)  ,…hOõ```ÑdG

 ,442¢U  ,(Ω2002  ,[¿.O]  ,[Ω.O])  ,2•  ,»£«≤æ°ûdG  QÉàîªdG  óªëe  ≥«≤ëJ  ,ÖgòdG  π°SÓ°S

 ,2ê  ,[ä.O]  ,í«Ñ°U  á```©Ñ£e  ,IôgÉ≤dG  í«°VƒàdG  ≈∏Y  íjƒ∏àdG  ìô```°T  ,»fGRÉàØàdG  øjódG  ó```©°Sh

 øªMôdG óÑY  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  ôjôëàdG  ìô°T  ô«ÑëàdG  »a  ,…hGOôªdG  ¿Éª«∏°S  øH »∏Yh  ,236¢U

 .3941¢U  ,8ê  ,Ω2000  ,ó°TôdG  áÑàμe  ,¢VÉjôdG  ìGô°ùdG  óªMCG  ,»fô≤dG  ¢VƒY  ,øjôÑédG

 ,ádOC’G  ™WGƒb  ,»fÉ©ª°ùdG  :ô¶fGh  ,1048¢```U  ,2ê  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  º«gGôHEG  ¥Éë°SEG  ƒ```HCG  3

 ,ÉgƒYóàHG  º¡fCGh  ádõà©ªdG  ádƒ≤e  »g  ádƒ≤ªdG  ¿ƒc  »a  ,…RGô«°ûdG  »fƒ°ùjôdG  ó```q∏bh  .16¢```U  ,5ê

 QGO  ,¢ùfƒJ  ,Ö«∏¨àdGh  Ö```jô≤àdG  ájô¶f  ,»fƒ°ùjôdG  .!…ô```Ñæ©dG  ôcP  ≈∏Y  äCÉj  º```d  ¬fCG  Ö```jô¨dGh

.240¢U  ,Ω2009  ,»eÓ°SE’G  Üô¨dG
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 ∫É```bh  ,1z på```j pó nërdG  pπ``` rg nCG  »``` pªu∏ nμ nà oe  p¢```† r© nH nh  u»``` pf nõ oª rdG nh  u»``` pdG nõ n̈ rdG nh  u»``` pf sÓ pbÉ nÑ rdG

 ¥É në r°SpEG  É nH nCG  PÉ nà r°S oC r’G  s’pEG  ,∫ƒ o°UoC r’G  ≈``` ndpEG  ≈ nªnà rfG  øe  uπc  ...QÉ n« pà rNG  ƒg{  : t»```æjƒédG

 ∫ƒb  ƒg{  :»aGô≤dG  ∫Ébh  ,2zó pMG nh  Ö« p°ü oªrdG  ¿nCG  ≈ndpEG  QÉ n°U  o¬ sf pEÉ na  ;[»æ«jGôØ°SE’G]
 ≈dEG  ádÉ≤ªdG  É¡æe  â∏NO  »àdG  áHGƒÑdG  ≈dEG  π«ëoj  Ée  Gògh  ,3zø«ª∏μàªdG  Qƒ¡ªL

 øe  OÉ¡àL’G  ÜÉH  πFÉ°ùe  øe  á∏«°UCG  ádCÉ°ùe  âëÑ°UCG  ≈àM  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y

.∫ƒ°UC’G  º∏Y  Öàc

 …ô©°TC’Éa  Iô```°üÑdG  á```dõà©e  ≈```dEG  q…ôÑæ©dG  ø```e  Iô```μØdG  â```∏≤àfG  Gò```μg

 kÉ©e  ¬≤ØdGh  óFÉ≤©dG  áMÉ°S  ø```e  Égôs« n°ü na  É¡«∏Y  CGôW  mπjó©J  ™e  ;ø```««dƒ°UC’Éa

 (´hôØdG)  »¡≤ØdG  OÉ¡àL’G  áMÉ°S  ≈```dEG  ``  …ôÑæ©dG  óæY  ``  (´hôØdGh  ∫ƒ```°UC’G)

 πH  ;ÉgOhóMh  IôμØdG  ∞«XƒJ  ∫Éée  ≈∏Y  ô°üà≤j  º```d  πjó©àdG  ¿CG  ô«Z  ,§```≤a

 …ôÑæ©dG  ô«Ñ©J  ¿Éc  ø«M  »Øa  ,É¡JÉÑKE’  êÉ né pëdGh  É¡æY  ô«Ñ©àdG  Üƒ```∏°SCG  ∫hÉ```æJ

 ≥£æªdGh  ΩÓμdG  º∏Y  oôKCG  GóH  ,»eÓc  ôKCG  …CG  hCG  ó«≤©àdG  øe  kÉ«dÉN  ¬d’óà°SGh

 óéf  ’  ÉæfCG  Éªc  ,Éªgó©H  rø``` neh  4ø«s«FÉ sÑ oédG  »∏Y  »HCGh  º```°TÉg  »HCG  iód  kÉ``` q«∏L

 øe kÉXÉØdCG  …ôÑæ©dG  ádÉ≤ªd  (`g 370) ¢UÉ°üédGh  (`g 276) áÑ«àb  øHG  π r≤ nf  »a

 ,zäÉ«æ¶dGh  äÉ«©£≤dG{  hCG  zäÉ«∏ª©dGh  äÉ```«∏≤©dG{  hCG  z´hôØdGh  ∫ƒ°UC’G{  :π```«Ñ nb

 ¢ùeÉîdG  ¿ô≤dG  øe  kGAóH  ø««dƒ°UC’G  á¨d  »a  Iô°ûàæe  ®ÉØdC’G  √òg  óéf  øμdh

 Ögòe  ¿CG  …ôÑ£dG  »```∏Y  »HCG  øY  …RGô«°ûdG  π≤f  øμd  ,18¢```U  ,4ê  ,QGô°SC’G  ∞```°ûc  ,…QÉ```îÑdG  1

 ºjƒ≤J  »a  ,»°SƒHódG  ∫Ébh  .1048¢U  ,2ê  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  .ó```MGh  »a  ≥ëdG  ¿CG  »```fõªdG

 É¡eÉμMCÉH  iƒàØdG  Rƒéj »àdG  çOGƒëdG  √òg »a ≥ëdG  :ø«ª∏μàªdG  øe ≥jôa ∫Éb{ :407¢U ,ádOC’G

.z¥ƒ≤M  :OÉ¡àL’Gh  ¢SÉ«≤dÉH

 »°VÉ≤dG  QÉ°üa{  :1319¢```U  ,2ê  ,¿ÉgôÑdG  »a  ∫Ébh  .341  ``  340¢```U  ,3ê  ,¢ü```«î∏àdG  ,»```æjƒédG  2

 oá≤Ñ£dG  º```¡©HÉJh  ,øjó¡àéªdG  Ö```jƒ°üJ  ≈dEG  […ô```©°TC’G]  ø```°ùëdG  ƒHCG  É```æî«°Th  [»```fÓbÉÑdG]
.záÑdÉ¨dG

.344¢U  ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T  ,»aGô≤dG  3

.1050¢U  ,2ê  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  : kÓãe  ô¶fG  4
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 ádÉ≤e  øY  ô«Ñ©àdG  ó```æY  hCG  1øjó¡àéªdG  Öjƒ°üJ  á```dCÉ°ùe  å rënH  óæY  …ô```é¡dG

 πc  hCG  ,Ö```«°üe  ´hôØdGh  ∫ƒ```°UC’G  »a  ó¡àée  πc  ¿EG  :∫ƒ```≤j  ¬```fCGh  ,…ô```Ñæ©dG

 ∫ƒ°UCG  ≈dEG  ´ô°ûdG  π```FÉ°ùe  º«°ù≤J  ¿C’  ;∂dP  ô«Z  ≈dEG  ,äÉ```«∏≤©dG  »a  ó```¡àée

.3¿ƒ«dƒ°UC’G  √òNCG  º¡æYh  ,2ø«ª∏μàªdG  á¨d  »a  óLoh  ´hôah

º¡aÓàNGh  ø««dƒ°UC’G  ÖgGòe  :kÉ©HGQ

 øY  ∞°ûμj  ,ºgô«Zh  IôYÉ°TCG  øe  ,ø««dƒ°UC’G  ÖgGòe  »a  ≥```«bóàdG  øμd

 √Éæ∏≤f  Éªa  ,kÉ°†jCG  ´hôØdG  »a  øjó¡àéªdG  Öjƒ°üJ  á```dÉ≤e  ∫ƒÑb  »a  º```¡aÓàNG

 »a  ≥ëdG  ¿hôj  º```¡fEG  :∫ƒ≤dG  ≈∏Y  πªënj  á```©HQC’G  ÖgGòªdG  áªFCG  ø```Y  kÉ```≤HÉ°S

 ≈dhC’G  :ø«à¡L  øe  ±Ó```àN’G  ™bhh  ,∂dP  »a  º¡YÉÑJCG  n∞∏àNG  ø```μdh  , mó```MGh

 ¢†©H  ´ÉÑJCG  n∞∏àNG  :á«fÉãdGh  ,áØ«æM  »HCGh  ∂dÉeh  »©aÉ°ûdG  Ögòe  ≥«≤ëJ  »a

.áÄ£îàdG  ≈dEG  º¡°†©Hh  Öjƒ°üàdG  ≈dEG  º¡°†©H  Ögòa  ÖgGòªdG  ∂∏J

 Gòg  »a  ∂dÉªd  ró``` pé nf  rº nd{  :ô```ÑdG óÑY  øHG  ∫É```b  ,á«μdÉªdG  ¢ü```îj  É```ª«Øa

 p¿pEG nh  √óæY  nÅ``` p£ rî oªrdG  s¿nCG  ó```«Øj  Ée  ¬æY  nô nc nP  mÖ``` rg nh  ø```HG  s¿nCG  ’EG  ;z kÉ```Ä r« n°T  ÜÉ```ÑdG

 » pa  o ŝ G  o¬ nª pM nQ  m∂``` pdÉ ne  nÖ ng rò ne  s¿nCG{  oí«ë°üdGh  ,∫É```ëdG  u» p°V rô nª pH  ¢ù```«∏a  nó``` n¡ nà rLG

 ,»LÉÑdGh  ,308¢```U  ,Iô°üÑàdG  ,…RGô«°ûdG  :´hô```ØdGh  äÉfÉjódG  ∫ƒ```°UCG  hCG  ∫ƒ°UC’ÉH  ô``` qÑY  ø```ªªa  1

 ``  1540¢U  ,5ê  ,Ió©dG  ,≈∏©j  ƒHCGh  ,335¢U  ,3ê  ,¢ü«î∏àdG  ,»æjƒédGh  ,707¢U  ,∫ƒ°üØdG  ΩÉμMEG

 ô sÑY  øªeh  .356h  ,351¢U  ,5ê  ,í°VGƒdG  ,π«≤Y  øHGh  ,310¢U  ,4ê  ,ó«¡ªàdG  ,»```fGPƒ∏μdGh  ,1541

 ,363¢U  ,2ê  ,≈Ø°üà°ùªdG  ,»```dGõ¨dGh  ,1316¢U  ,¿ÉgôÑdG  ,»æjƒédG  :äÉ```fƒæ¶ªdG  hCG  äÉ```«æ¶dÉH

 .ºgô«Zh

 :´hôØdGh  ∫ƒ```°UC’G  ≈æ©e  ¿É```«H  »a  ô¶fGh  ,41¢```U  ,1ê  ,π```ëædGh  π```∏ªdG  ,»```fÉà°Sô¡°ûdG  :ô```¶fG  2

.336¢U  ,3ê  ,¢ü«î∏àdG  ,»æjƒédG

 º∏©H  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  º∏Y  á```bÓY  ,»KQÉëdG  πFGh  :ô¶fG  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »```a  ΩÓμdG  º∏Y  ô```KCG  ¿É```«Ñd  3

 ,iô≤dG  ΩCG  á©eÉéH  á«eÓ°SE’G  äÉ°SGQódGh  á©jô°ûdG  á«∏c  ≈dEG  áeó≤e  ô«à°ùLÉe  ádÉ°SQ  ,≥£æªdG

.Ω2010  áæ°S
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 ∫RGƒf  øe  oπj phrCÉ sàdG  ¬«a  oRƒ oé nj  Éª«a  GƒØ∏àNG  GPEG  nø« u« p°S pÉ n« p≤ rdG nh  øjó¡àéªdG  OÉ¡àLG

 πc  ¿CG  ’EG  ;º¡aÓàNGh  º¡dGƒbCG  øe  lóMGh  ˆG  óæY  ∂dP  øe  ≥ëdG  ¿CG  ΩÉμMC’G

 oádBG  ¬©eh  áYÉæ°üdG  πgCG  øe  ¿Éch  , o∫rCÉ nj  ºdh  n≠ ndÉ nH nh  nô peoCG  Éªc  ó¡àLG  GPEG  ó¡àée

 √ó°üb  ≈∏Y  lQƒ oLrCÉ ne  ƒgh  ,∂dP  oô«Z  ¬«∏Y  ¢ù«dh  ,¬«∏Y  Ée  i sOnCG  ó```≤a  ;OÉ```¡àL’G

 pó nb{  :ôÑdG óÑY  øHG  ∫Éb  .zkGóMGh  ∂dP  øe  ˆG  ó```æY  ≥ëdG  ¿Éc  ¿EGh  nÜG nƒ``` s°üdG

.1zÉ næ rØ n°U nh  Éª«a  ∂dÉe  ÜÉë°UCG  n∞n∏ nà rNG

 : t…RGô«°ûdG  ∫Éb  ≈```àM  ,¬Ñgòe  »a  ¬HÉë°UCG  ∞∏àNG  ó```≤a  ,»©aÉ°ûdG  É```eCGh

 ∫Ébh  ,2z∂```dP  »a  3 »```©aÉ°ûdG  Ö```gòe  »```a  ¿ƒ```Ø∏àîe  É```æHÉë°UCG  ô```ãcCGh{

 ,kÉJÉÑKEG  ’h  kÉ```«Øf  ’  ¢ü« p°ü rîsàdG  ≈∏Y  ¢ü```f  ádCÉ°ùªdG  »a  ¬d  ¢ù```«∏a{  :»```æjƒédG

 √Éæ∏≤f  Ée  øμdh  ,3z¬eÓc  ÉjÉ°†b  øe  ¿ƒ£Ñæà°ùªdGh  ¬æY  án∏≤ædG  âØ∏àNG  ø```μdh

 ¬H  ΩõL  Ée  ƒgh  ,¬```«a  kÉ q°üf  ¬d  ¿CGh  ¬Ñgòe  »```a  líjô°U  ¬eÓc  øe  oπ```Ñb  ¬```æY

 ,ójóédGh  ºjó≤dG  »```a  »©aÉ°û∏d  ¬«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG  ƒg  Gò```g{  :∫É≤a  …RGô```«°ûdG

 Ωƒb  Ö°ùfh  .¬Ñgòe  »a  ∞∏àNG  øe  ¬HÉë°UCG  øe  º∏YCG  ’h  ,√Gƒ°S  l∫ƒb  ¬d  ¢ù«dh

 Ö n°ù nf  øªeh  ,zÖ«°üe  ó¡àée  πc  ¿CG  ¬```ÑgòªH  º¡d  áaô©e  ’  øjôNCÉàªdG  ø```e

 ôcP  Ée  ≈∏Y  ∫hC’G  ¬Ñgòe  øe  í«ë°üdG  øμdh  ,»fÓbÉÑdG  »°VÉ≤dG  ∂dP  ¬```«dEG

.4Éªgô«Zh  »fÉ©ª°ùdGh  »æjƒédG

 ÖgP  Gòg  ≈dEGh  ,áÄ u£ nî oªdG  øe  ¬fCGh  ¬Ñgòe  Ωó≤J  ó≤a  óªMCG  ΩÉeE’G  ÉeCGh

 ,kÉ°†jCG  móMGh  »a  ´hô```ØdG  »a  øjó¡àéªdG  ∫ƒb  øe  ≥ëdGh{  :Gƒ```dÉ≤a  ,¬``` oHÉë°UCG

 ,2ê  ,∫ƒ°üØdG  ΩÉμMEG  ,»LÉÑdG  :ô¶fGh  ,883¢```U  ,2ê  ,¬∏°†ah  º∏©dG  ¿É«H  ™eÉL  ,ôÑdG óÑY  ø```HG  1

.344¢U  ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T  ,»aGô≤dGh  ,707¢U

.1046¢U  ,2ê  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  2

.338¢U  ,3ê  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  »a  ¢ü«î∏àdG  ,»æjƒédG  3

 ,340  ``  339¢U  ,3ê  ,¢ü«î∏àdG  ,»æjƒédGh  ,1048  ``  1046¢U  ,2ê  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  :ô¶fG  4

.19  ``  16¢U  ,5ê  ,ádOC’G  ™WGƒb  ,»fÉ©ª°ùdGh
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 äÉgÉ©dG  øe  ºp∏ n°S  ø ne  ƒgh  ,¬ oÑn∏ nW  ó¡àée πc  ≈∏Y  Öéj  lπ«dO  ≥ëdG  ∂dP  ≈∏Yh

 øe  ∂dP  ó©H  ºp∏ n°S  ¬fEG  º```K  ,äÉaB’G  øe  √ô¶f  äGhOCGh  √OÉ```¡àLG  ä’BG  â```ªp∏ n°Sh

.1zóªMCG  ¬«∏Y  s¢üf  .ø«YƒÑàªdGh  ±Ó°SCÓd  á«Ñ°ü©dGh  iƒ¡dGh  π«ªdG

 :¢UÉ°üédG  ∫Ébh  ,2¿ÉàjGhQ  ¬æY  »μ oMh  ,¬dƒb  Ωó n≤ nJ  ó≤a  áØ«æM  ƒHCG  É```eCGh

 óMGh  ≈æ©e  ≈dEG  ™```LôJ  É¡à≤«≤M  ,á°ùÑà∏e  l®ÉØdCG  É```æHÉë°UCG  øY  â«μ oM  ó```bh{

 ¿CG  ó¡àéªdG  ∞u∏ och  ,≈```dÉ©J  ˆG  óæY  áeƒ∏©e  á≤«≤M  ∑Éæg  ¿CG{  ƒ```gh  ,zÉ```fóæY

 ,É¡àHÉ°UEG  ó¡àéªdG  ∞s∏ nμ oj  ºdh  ,áKOÉëdÉH  ∫ƒ°UC’G  ¬Ñ°TCG  »gh  ,É¡nà≤aGƒe  iôëàj

 oô«Z  ÉæHÉë°UCG  Ögòe  ¿CG  ø«Ñàj{  Gò¡Hh  ,z¬```Ñ°TC’G  ¬fCG  √OÉ¡àLG  »a  ∞q∏ oc  É```ªfEGh

 πjhÉbCG  ™«ªL  »```a  ≥ëdG  ¿EG  :ø«∏FÉ≤dG  ø```e  ¬dƒb  Éæ«μM  ø``` ne  Ögòªd  ∞```dÉîe

 ∂dP  »a  º¡aÓN  ¿CGh  ,çOGƒëdG  ΩÉμMCG  øe  OÉ¡àL’G  ¬≤jôW  Éª«a  ø«Ø∏àîªdG

 ¿ƒæ¶ªdG  Üƒ∏£ªdG  ¬Ñ°TCG  ∫ƒ°UC’G  »a  ¿ƒμj  ¿CG  ≈```Øf  øe  ≈∏Y  ±ÓN  ƒg  É```ªfEG

 kIQÉJ  Ö«°üj  ¬fCG  ó¡àéªdG  »a  ÉfóæY  ÖgòªdG{  :»°ùNô°ùdG  ∫Ébh  .3zOÉ```¡àL’ÉH

 ¬d  øs« nÑ nàj  º```d  Ée  ;ôgÉ¶dG  »```a  ¬H  πª©dG  »```a  Qhò©e  ¬```æμdh  ,iô```NCG  Å```£îjh

.4z∂dP  øe  iƒbCG  π«dóH  CÉ£îdG

 ≈dEG  º¡æe  mô«ãc  ¿ƒcQ  Ωó```Y  ô¡¶oJ  »gh  ,AÉ¡≤ØdG  áeÉY  ÖgGòe  √ò```g

 ;¿ƒª∏μàeh  IôYÉ°TCG  ÉgósjCGh  É¡«dEG  ÖgP ÉªfEGh  ,´hôØdG  »a  ≈àM ádÉ≤ªdG  ∂∏J

 á°VhQ  ,áeGób  ø```HGh  ,310¢U  ,4ê  ,ó```«¡ªàdGh  ,1541¢```U  ,5ê  ,Ió```©dGh  .356¢```U  ,5ê  ,í```°VGƒdG  1

.602¢U  ,3ê  ,á°VhôdG  ô°üàîe  ìô°T  ,»aƒ£dGh  ,347  ,2ê  ,ôXÉædG

 .¢SÉÑY  øH º«gGôHEGh  »NôμdG  ø°ùëdG  ƒHCGh  óªëe  É¡∏≤f  ,Ö«°üe  ó¡àée  πc  ¿CG  á«fÉãdG  ájGhôdG  2

.1049¢U  ,2  ,™ª∏dG  ìô°T  ,…RGô«°ûdG  :ô¶fG

.299  ``  297¢U  ,4ê  ,∫ƒ°üØdG  ,¢UÉ°üédG  3

 ,4ê  ,QGô°SC’G  ∞°ûc  ,…QÉîÑdG  õjõ©dG óÑY  :ô¶fGh  ,14¢U  ,2ê  ,»°ùNô°ùdG  ∫ƒ°UCG  ,»```°ùNô°ùdG  4

 ,¿ÉgôH  øHG  ¬ëLQ  É```e  ƒgh  ,308¢U  ,3ê  ,ô«ÑëàdGh  ô```jô≤àdG  ,êÉëdG  ô```«eCG  ø```HGh  ,18  ``  17¢```U

.348¢U  ,2ê  ,∫ƒ°UC’G  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
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 äGQÉÑY  âØ∏àNGh  ,Iô```YÉ°TC’G  áeÉY  Ögòe  É¡fEG  ``  Ωó```≤J  Éªc  ``  π«b  ≈```àM

 ∫Ébh  ,ø«ª∏μàªdG  ¢†```©H  Ögòe  »```g  :»°SƒHódG  ∫É≤a  :ø```««dƒ°UC’G  ¢†```©H

 ...QÉ n« pà rNG  ƒg{  : t»```æjƒédG  ∫Éb  πH  ,1ø«ª∏μàªdG  Qƒ¡ªL  ∫ƒ```b  »g  :»```aGô≤dG

 GƒØ∏àNG  ájô©°TC’G  ¿CG  ô```¡¶oj  ≥«bóàdG  øμd  ,2z∫ƒ o°UoC r’G  ≈``` ndpEG  ≈ nªnà rfG  ø```e  uπc

 …ô©°TC’G  ÖgòªdG  ¿ÉcQCG  øe  Éªgh  ``  »æjƒédGh  »æ«jGôØ°SE’Éa  ;º¡æ«H  Éª«a

 …ô©°TC’G  ø```°ùëdG  ƒHCG  QÉ```°U  ø«M  ≈```∏Y  , móMGh  »```a  ≥```ëdG  ¿EG  :¿’ƒ```≤j  ``

 ,3záÑdÉ¨dG  oá≤Ñ£dG  º¡©HÉJh{  ,øjó¡àéªdG  Öjƒ°üJ  ≈dEG  »fÓbÉÑdG  »°VÉ≤dGh

 »a  (`g 536)  q… pQ nRÉ```ªdG  ∫É```WCGh  ,4∑nQ rƒ``` oa  øHÉc

 ¢üf  É¡«a  ¢ù«d  á«°†b  »a  ó¡àLG  ø ne  ¿CG  ôjô≤J

 ô°üàfGh  ,CÉ```£îdG  ¬```«∏Y  ≥n∏£oj  Ó```a  ´É```ªLEG  ’h

 »a  ≥ëdG  ¿EG  :∫É```b  ø```e  ¿EG{  :∫É```b  ºK  ,∂```dòd

 AÉ¡≤ØdG  øe  ≥«≤ëàdG  πgCG  ôãcnCG  ∫ƒb  ƒg  ø«aôW

 :(`g 543)  »```Hô©dG  ø```HG  ∫É```bh  .5zø```«ª∏μàªdGh

 ∫ƒb  ƒ```gh  ,Ö```« p°ü oe  ´h oô``` oØ rdG  »``` pa  ó```¡ nà ré oe  tπc{

 AÉ nØ n© t°†dG  π```« pªj  ¬«dEGh  ,º¡°†©H  ∫ƒb  »```a  t≥ërdG  :∫Éb  øe  º```¡æeh  ,AÉ```ª∏©dG

 ¢VÉ«Y  »°VÉ≤dG  ∫Ébh  ,6zÖ« p°ü oe  ó¡nà ré oe  tπc  í«ë°üdGh  ,á≤jô£dÉH  º¡∏¡éH

.344¢U  ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T  ,»aGô≤dG  1

 »°VÉ≤dG  QÉ°üa{  :1319¢```U  ,2ê  ,¿ÉgôÑdG  »a  ∫Ébh  .341  ``  340¢```U  ,3ê  ,¢ü```«î∏àdG  ,»```æjƒédG  2

 oá≤Ñ£dG  º```¡©HÉJh  ,øjó¡àéªdG  Ö```jƒ°üJ  ≈dEG  […ô```©°TC’G]  ø```°ùëdG  ƒHCG  É```æî«°Th  [»```fÓbÉÑdG]
.záÑdÉ¨dG

.1319¢U  ,2ê  ,¿ÉgôÑdG  ,»æjƒédG  3

 ìô°T  ,…RGô«°ûdG  :ô¶fG  .óMGh  »a  ≥ëdG  ¿EG  :∫ƒ≤j  ¬fCG  ∑Qƒa  øHG  ø```Y  …ôÑ£dG  »∏Y  ƒHCG  ≈```μM  4

 .zøjó¡nà ré oªrdG  Öjƒ°üàH  ∫ƒ``` o≤ nj  n¿É nc  ¬fnCG  É nfóæY  … pòsdG nh{  :»æjƒédG  ∫É```b  øμd  ,1048¢U  2ê  ,™```ª∏dG

.341  ``  340¢U  ,3ê  ,¢ü«î∏àdG  ,»æjƒédG

.320/13  ,…QÉÑdG  íàa  ,ôéM  øHG  5

.152¢U  ,∫ƒ°üëªdG  ,»Hô©dG  øHG  6

 »a  ÉfóæY  ÖgòªdG  ..
 Ö«°üj  ¬fCG  ó¡àéªdG
 ,iôNCG  Å£îjh  IQÉJ
 πª©dG  »a  Qhò©e  ¬æμdh
...ôgÉ¶dG  »a  ¬H
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 ∫Ébh  ,1zÉfóæY  ÜGƒ°üdGh  ≥ëdG  ƒg  øjó¡àéªdG  Öjƒ°üàH  ∫ƒ≤dG{  :(`g 544)

 øjô«ãc  óæY  QÉàîªdG  ƒ```g  Gògh  , lÖ« p°ü oe  mó``` p¡ nà ré oe  tπ oc{  :(`g 676)  …hƒ```ædG

 oQƒ o¡ rª oérdG  ; pán∏ rª oérdÉ pH nh{  :(`g 716)  »aƒ£dG  ∫Ébh  ,2zº pg pônãcCG  hCG  ø«≤ u≤ në oªdG  øe

 QÉàîªdG{  :∫É```b  ºK  ,z p¬ pÑ ng rò ne  ≈``` ndpEG  lπ pFÉ ne  oπ``` r≤ n© rdG nh  , pß``` pMÉ nérdG  p± nÓ``` pN  ≈```n∏ nY

 Gògh  .3z¬aÓN  ≈∏Y  ∫ój  OÉMB’G  QÉÑNCG  ¢†©H  ¿Éc  ¿EGh  ,Öjƒ°üàdÉH  ∫ƒ```≤dG

 o¢†©H  ºghCG  Ée  ¢ùμY  ≈∏Y  ,´hôØdG  »a  Öjƒ°üàdÉH  ∫ƒ≤dG  Iƒb  OÉjORG  ô¡¶oj

.øjô°UÉ©ªdG

É¡JÉfÉμeEGh  ÉgôFÉ°üe  ..  …ôÑæ©dG  ádÉ≤e  :kÉ°ùeÉN

 áØ∏àîe  èéMh  ä’ƒ≤e  Qƒ¡X  ≈dEG  iOCG  ∞bƒªdG  »a  n±ÓàN’G  Gòg  π©dh

 ¿EG  :∫ƒ≤dG  ≈```dEG  GhDƒéd  áÄ q£ nî oªdG  ¢†```©Ña  ,ádÉ≤ªdG  π```°UCG  ø«gƒJ  ≈```dEG  ≈```©°ùJ

 áªã«N  »HCG  øHG{  ø```Y  ôéM  øHG  ≈μM  Éªc  ,∂∏J  ¬àdÉ≤e  ø```Y  ™LQ  …ô```Ñæ©dG

 º p¡tJG  ø°ùëdG  ø```H ˆG ó«Ñ oY  ¿Éc  :∫Éb  ï«°T  »```HCG  øH ¿Éª«∏°S  »fôÑNCG  :∫É```b

 π≤nfh  .Ö«°üe  ó¡àée  πc  :¬dƒb  »```æ©j  ;A…OQ  ΩÓc  ¬æY  …h oQh  º«¶Y  ô```eCÉH

 ¬æY äô pc oP  »àdG  ádCÉ°ùªdG  øY ™LQ ¬fCG  :¬JÉ≤K  »a …ORC’G  π«YÉª°SEG  øH óªëe

 øH øªMôdG óÑY  ¿CG  ºLGôàdG  oÖàc  ôcòJh  ,4zº∏YCG  ˆGh  ÜGƒ°üdG  ¬d  ø« nÑ nJ  É qªd

 ójóëJ  ¿hO  øe  ,™Lôa  É¡«a  ¬©LGôa  ,É```¡«a  §p∏ n̈ a  ádCÉ°ùe  øY  ¬dCÉ°S  …ó```¡e

 …ó¡e  øHG  ¿CG  º«©of  »HCG  ájGhQ  ø```e  ±ô©f  Éææμdh  ,É¡æY  ™LQ  »àdG  á```dCÉ°ùªdG

 , p¬« pa  » pæ nØ ndÉ nî na{  :∫Éb  , m¢VÉ nb  mò pÄ ne rƒ nj  nƒ``` og nh  kÉãj pó nM  ø°ùëdG  øH ˆG  ó«ÑY  nô``` ncGP

 , nä rô nc nP  É nª nc  oåj pó nërdG  n∑G nP  :» pd  n∫É n≤ na  pø r« nWÉ nª p°S  o¢SÉ sædG  o√ nó ræ pY nh  , p¬``` r«n∏ nY  oâr∏ nN nó na

135  ``  132¢U  ,»eôμdG  »Yôe  ,¿É°†eQ  øe  ∂°ûdG  Ωƒj  Ωƒ°üH  ¿ÉëLôdG  ≥«≤ëJ  1

113  ,≥«bO  øH’  …hƒædG  ø«©HQC’G  ìô°T  :ô¶fGh  23/2  ,…hƒædG  ìô°T  2

.614  ,611¢U  ,3ê  ,á°VhôdG  ô°üàîe  ìô°T  ,»aƒ£dG  3

.9  ``  8¢U  ,4ê  ,Öjò¡àdG  Öjò¡J  ,ôéM  øHG  4
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 ÉªfEG  ¬fC’  ;ádÉ≤ªdG  øY  ™LQ  ¬fCG  ájÉμM  ∞ p©°†oj  oôÑîdG  Gògh  ,1zkGô pZÉ n°U  o™ pL rQnCG nh

. måjóM  øY  πÄ o°S

 »æjƒédG  ≈μM  πH  ,…ôÑæ©dG  á```dÉ≤e  πjhCÉJ  »a  Gƒ°VÉN  ø```««dƒ°UC’G  o¢```†©Hh

 ó¡nà ré oe  πc  Üqƒ°UCG  É```fnCG  : pø r« nà njG nh uôdG  ô¡°TCG  »a  ∫É```≤a{  ,¬æY  zájGhôdG{  ±Ó```àNG

 ¬æY  IGhôdG  ¢†©H  ÓZh  .¿ƒH sƒ n°üoj  nÓ na  I nô nØ nμ rdG  ÉeCGh  ,ás∏ªrdG  º¡©ªéJ  øj qódG  »``` pa

 øY  ø«°Vô r© oªdGh  áYó pÑdG  ≈dEG  ø```«æcGôdG  ¿hO  ;øjó¡àéªdG  øe  áaÉμdG  Üsƒ``` n°ü na

 á≤HÉ£e  ≈æ©ªH  ’  ,ºKE’G  ΩóY  ≈```æ©ªH{  :¬ndƒb  º¡°†©H  ∫hnCÉ nJh  .2zOÉ¡àL’G  ô```enCG

 ÖgòªdG  Gòg  ``  ádõà©ªdG  øe  ``  ¬fGƒNEG  ™°ûÑà°SG  ób{  :»dGõ¨dG  ∫Ébh  ,3zOÉ≤àY’G

 á«eÓμdG  πFÉ°ùªdG  »```a  ø«ª∏°ùªdG  ±ÓàNG  ¬```H  OGQCG  :GƒdÉbh  ,√ƒ```d qhCGh  √hô```μfCÉa

 IOGQEGh  ¿BGô≤dG  ≥∏Nh  ∫ÉªYC’G  ≥∏Nh  ájDhôdG  ádCÉ°ùªc  :ô«ØμJ  É¡«a  Ωõ∏j  ’  »```àdG

 ,á°VQÉ©àe  É¡«a  ´ô```°ûdG  ádOCGh  á¡HÉ°ûàe  É¡«a  QÉ```ÑNC’Gh  äÉjB’G  ¿C’  ;äÉ```æFÉμdG

 áª¶©H  ≥«dCGh  0 ¬dƒ°SQ  ΩÓch  ˆG  ΩÓμd  ≥ahCG  √BGQ  Ée  ≈dEG  ÖgP  ≥jôa  πch

.4zøjQhò©eh  ø«Ñ«°üe  ¬«a  GƒfÉμa  ,¬æjO  äÉÑKh  ¬fÉëÑ°S  ˆG

 πH  ,¬fÓ£H  ¿É«Hh  ¬```«∏Y  Oô∏d  ¬eÓc  GhOQhCG  ø««dƒ°UC’G  ø```e  kGô«ãc  qø```μdh

 ¢UÉ°üédGh  áÑ«àb  ø```HG  π©a  Éªc  ,¬«∏Y  Oô∏d  kÉ q°UÉN  kÓ```°üa  OôaCG  º```¡°†©H  ¿EG

 ló°SÉa  Ögòe Gògh{  :¬dƒb  ájÉμM ó©H  ¢UÉ°üédG  ∫Éb  ≈àM ,ºgô«Zh  »dGõ¨dGh

.41¢U  ,9ê  ,AÉ«dhC’G  á«∏M  ,º«©f  ƒHCG  1

 á∏Ñ≤dG  πgCG  øe  øjó¡àéªdG  ¿EG{  :á¨«°üdG  √ò¡H  ¬dƒb  n»μ oMh  .335¢U  ,3ê  ,¢ü```«î∏àdG  ,»```æjƒédG  2

 ,1540¢U  ,5ê  ,Ió©dG  ,≈∏©j  ƒHCG  .zk q’É```°V  ’h  kÓ p£Ñ oe  º¡æe  óMCG  ¢ù«dh  ,º¡aÓàNG  ™```e  ¿ƒ```Ñ«°üe

.351¢U  ,5ê  ,í°VGƒdG  ,π«≤Y  øHG

 ,344¢U  ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T  ,»aGô≤dG  : kÓãe  ô¶fG  .Éªgô«Zh  ¿ÉgôH  øHGh  »aGô≤dG  π©a  Éªc  3

 áæjóªdG  ,2• ,»£«≤æ°ûdG  ø«eC’G  óªëe øH QÉàîªdG  óªëe ≥«≤ëJ ,ÖgòdG  π°SÓ°S ,»°ûcQõdGh

.442¢U  ,Ω2002  ,[¿.O]  ,IQƒæªdG

.39¢U  ,4ê  ,≈Ø°üà°ùªdG  ,»dGõ¨dG  4
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 á£°ùØ°S  ¬dhCG{  É¡H  ∫ƒ≤dG  ¿CÉH  ádÉ≤ªdG  ≈∏Y  ºé¡àdG  qºJ  Éªc  .1z∫Óëf’G  oôgÉX

 »°VÉ≤dG  ≈dpEG  Öàc  …òdG  »```æ«jGôØ°SE’G  ¥Éë°SEG  »HC’  ∫ƒb  ƒgh  ,zá```bófR  √ô```NBGh

 √ôNBGh  ,á£°ùØ°S  ¬```dhnCG  ,Ö« p°ü oe  ó¡nà ré oe  πc  :∫É```b  øe  ∫ƒ nb{  :∫É≤a  »```fÓbÉÑdG

 ó¡nà ré oe  πc  :∫ƒ obnCG  » ufnCG  øX  PÉ```à°SC’G  π©d{  :¬HGƒL  »a  »°VÉ≤dG  Öàμ na  ,zá```bófR

 »dGõ¨dGh  »æjƒédG  í°VhCGh  ,2z´h oô oØ rdG  »a  Gòg  É nª sfpEG  πH  ;’  ,∫ƒ°UC’G  »a  Ö« p°ü oe

 IÓ¨dG  Ögòe  ¿EG  :»æjƒédG  ∫É≤a  ,á£ n°ù rØ s°ùdG  ≈dEG  ádÉME’G  ∂∏J  ≈æ©e  Éªgô«Zh

 ,AÉ°ûj  ø«aô£dG  q…CG  QÉàîj  Ée  π©Ø«a  , nOÉ¡àLG  ’h  ,OÉ¡àL’G  »a  Üƒ∏£e  ’{  ¬fCG

 ôeC’G ¢†jƒØJh áéëdG ™aQh Iôn« pîdG äÉÑKEG :ábófR √ôNBG :PÉà°SC’G ∫Éb Gòg øYh

 ,3z¢ùμ©dG  ≈∏Yh  Ωôëe  A»°T  π«∏ëJ  ¬fEÉa  ;á£°ùØ°S  ¬dhCGh  ,ójôªdG  QÉ«àNG  ≈```dEG

 º¡fC’  ;á«FÉ£°ùaƒ°ùdG  Ö```gòe  øe  wô°T  ƒ```g{  :∫ƒ≤dÉH  »dGõ¨dG  Ωõ```L  ø«M  »```a

 ,4zäGOÉ≤àYÓd  á©HÉJ  É¡∏©L  ºK  ≥FÉ≤ëdG  âÑKCG  ób  Gògh  ,AÉ«°TC’G  ≥FÉ≤M  Gƒ``` nØf

 ≈∏Y  º∏μJ  ø«M  zkÉë té nÑ nJ{  É```gôÑàYGh  á£°ùØ°ùdÉH  áª¡àdG  √òg  óqæØa  OÉY  ¬```æμdh

 n∫ƒ≤dG  Gòg  Qôc  m¿hôb  ó©Hh  ,5QÉàîªdG  ÖgòªdG  »g  É¡∏©Lh  ´hôØdG  »a  ádÉ≤ªdG

 ábôØdG  É¡d  ∫É≤oj  »àdG  ábôØdÉH  ádÉ≤ªdG  √ò¡H  πFÉ≤dG  n¬Ñ°TCG  Éeh{  :∫É≤a  t»fÉcƒ°ûdG

 øe  lóMCG  º¡dGƒbCÉH  só nà© nj  º∏a  ;π≤©dG  ∞```dÉîj  ÉªH  GhDhÉL  º¡fEÉa  ;á```«FÉ£°ùaƒ°ùdG

 ób  á£°ùØ°ùdG  â```fÉch  ,6zπ≤©dÉH  É¡æe  ¬```Ñ°TCG  ¿ƒæédÉH  É¡fC’  ;∫ƒ```≤©ªdG  AÉ```ª∏Y

 πjò¡dG  »HCÓa  ,ô```eC’G  ÇOÉH  »a  º¡°ùØfCG  ádõà©ªdG  ø```e  kGójó°T  kGOÉ≤àfG  â```«≤d

.7á«FÉ£°ùaƒ°ùdG  ≈∏Y  OôdG  »a  ÜÉàc  (`g 235)  ±Ó©dG

.376¢U  ,4ê  ,∫ƒ°üØdG  ,¢UÉ°üédG  1

.525¢U  /1ê  ,ìÓ°üdG  øHG  ,äÉ≤ÑW  2

.1320¢U  ,2ê  ,¿ÉgôÑdG  ,»æjƒédG  3

.39¢U  ,4ê  ,≈Ø°üà°ùªdG  ,»dGõ¨dG  4

.59¢U  ,4ê  ,¬°ùØf  Qó°üªdG  5

.326¢U  ,»dƒdG  ô£b  ,»fÉcƒ°ûdG  6

.566¢U  ,2/1ê  â°Sô¡ØdG  7
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 Önàμ oj  ºd  ∂dòdh  ,kGójó°T  kGó≤f  ïjQÉàdG  nôÑY  q…ôÑæ©dG  ádÉ≤e  äó¡°T  Gò```μg

 á«∏ª©dG  πFÉ°ùªdG  »a kGQÉ°üfCGh  kÉ≤jôW É¡°ùØæd  äó nL nƒa  É¡bÓWEG  ≈∏Y ∫ƒÑ≤dG  É¡d

 ≈dEG  GhDƒéd  ´hôØdG  »a  Éghô°üfh  ádÉ≤ªdG  GhósjCG  øjòdG  ¿CG  ø«M  ≈∏Y  ,á«¡≤ØdGh

 ≈dEG  »dGõ¨dG  ™e  ôeC’G  π```°Uh  πH  ,É¡àë°U  äÉÑKE’  á«Yô°Th  á```«∏≤Y  äÉ```éLÉëe

 ™£≤f  …òdG  ƒgh  ``  ÉfóæY  QÉ```àîªdGh{  :∫É≤a  ,á«©£b  á«dƒ°UCG  ádCÉ°ùe  É```gQÉÑàYG

 ¢ù«d  É¡fCGh  ,Ö«°üe  äÉ«æ¶dG  »```a  ó¡àée  πc  ¿CG  ``  ¬«a  ∞dÉîªdG  Å```£îfh  ¬```H

 ádÉ≤ªdG  π© nL  ≈dEG  ``  º¡°†©H  ™e  ``  ôeC’G  π```°Uhh  ,1z≈dÉ©J  ˆ  ø«©e  ºμM  É```¡«a

.2 kÉ qjƒÑf  kÉãjóM

 »a  πNóf  º```d  øëfh  ``  á```dÉ≤ªdG  ∫ƒM  ó```jó°ûdG  ±Ó```àN’G  Gò```g  πc  ™```eh

 oóéj  ``  »ØædG  ΩCG  äÉ```ÑKE’G  »a  lAGƒ°S  ,É¡d  äOô```aoCG  »àdG  á```dƒ£ªdG  äÉ```éLÉëªdG

 ,á«eÓ°SE’G  Ωƒ∏©dG  Öàc  ≈à°T  »a  ,ádÉ≤ªdG  ∂∏àd  kÉ qjƒb  kGQƒ°†M  o≥ qbóªdG  åMÉÑdG

 ,ádCÉ°ùªdG  ≈∏Y  q»æÑªdG  ±ÓîdÉH  ¿h qó```à© nj  º¡fEÉa  ;É¡H  ø«∏FÉ≤dG  ô«Z  óæY  ≈```àM

 ìhô°Th  ô```«°ùØàdG  Öàc  »```a  Gòg  óéf  .á```H qƒ°üªdG  ô```¶f  á```¡Lh  ¿hô```°†ëà°ùjh

.Égô«Zh  ¬≤ØdGh  ∫ƒ°UC’Gh  ΩÓμdG  Ωƒ∏Yh  åjóëdG

 ≈æÑfGh  ,á```«eÓc  πFÉ°ùe  ≈∏Y  â```«æ oH  πH  ;ájô¶f  á```dÉ≤ªdG  √òg  ø```μJ  º```dh

 »a  É¡LÉeOEGh  s…ƒ≤dG  ÉgQƒ°†M  ô°ùØoj  Ée  Gògh  ,3á«¡≤a  á«dƒ°UCG  πFÉ°ùe  É```¡«∏Y

.50¢U  ,4ê  ,≈Ø°üà°ùªdG  ,»dGõ¨dG  1

 ,»fÓ«c  ó«°S  ≥«≤ëJ  ,¿BGô```≤dG  ÖjôZ  »a  äGOôØªdG  ,(`g 502)  »```fÉ¡Ø°UC’G  ÖZGôdG  :»a  É```ªc  2

 :»a  …OÉHBGRhô«ØdG  :¢†```jôªàdG  á¨«°üH  √ô```cP  ∂dòch  ,288¢U  ,[ä.O]  ,á```aô©ªdG  QGO  ,ähô```«H

 áæéd  ,IôgÉ≤dG  ,QÉéædG  »∏Y  ó```ªëe  ≥«≤ëJ  ,õjõ©dG  ÜÉàμdG  ∞FÉ£d  »a  õ```««ªàdG  …hP  ô```FÉ°üH

.448¢U  ,3ê  ,Ω1996  ,»eÓ°SE’G  çGôàdG  AÉ«MEG

 ´õæe  äGP  »```gh  ,É¡æe  á«fÉªK  q»```aƒ£dG  øq«H  , l∫ƒ```°UCG  ¬«∏Y  »æÑæj  Ö```jƒ°üàdÉH  ∫ƒ```≤dG  ≥```«≤ëJh  3

 ô°üàîe  ìô°T  ,»```aƒ£dG  :»a  Égô¶fG  ,á```«dƒ°UCG  äÉ```éLÉëeh  πFÉ°ùe  É¡«∏Y  â```æÑfGh  , q»```eÓc

.615  ``  614¢U  ,3ê  ,á°VhôdG
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 åjóëdG  øe  ∫ƒ°UC’G  Öàc  øe  ÜÉàc  ƒ∏îj  OÉμj  ’  ≈àM  ;¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  π```FÉ°ùe

.OÉ¡àL’G  ÜÉH  »a  zøjó¡àéªdG  Öjƒ°üJ{  ádCÉ°ùe  øY

 ¢üf  ’  »àdG  á«Yô°ûdG  ™FÉbƒdG  ¿CG  ≈∏Y  w»æÑe  ádÉ≤ªdG  »a  ±ÓîdG  π```°UCGh

 ˆ ¢ù«d  ¬fCG  ≈dEG  áH qƒ°üªdG  ÖgP , p¿’ƒb  ? ’  ΩCG  lºμM É¡«a  ≈dÉ©J  ˆ πg ,É¡«a

 oºμMh  ,ó¡àéªdG  øX  ™Ñàj  ºμëdG  πH  ;ô```¶ædÉH  Ön∏£oj  ™FÉbƒdG  »a  øq« n© oe  º```μM

 ˆG  oºμëa  lôeCG  ¬æX  ≈∏Y  Ö∏Z  GPEÉa  ,¬æX  ≈∏Y  Ö∏Z  Ée  ó¡àée  πc  ≈∏Y  ˆG

 πª©dG  ¬eõ∏j  π«∏ëàdG  ≈dEG  √OÉ¡àLG  √GOCG  …òdÉa  ,¬Ñ nLƒeh  ¬æX  áÑn∏ nZ  ó ÉÑJG  ¬«∏Y

 o¿ÉjôédG  ¬«∏Y  ºàëàj  ºjôëàdG  ≈```dEG  √OÉ¡àLG  ≈°†aCG  …òdGh  ,√OÉ¡àLG  Ö```LƒªH

 ≈dÉ©J  ˆG ôeCG  øe øjOÉ¡àL’G  ≈°†à≤ªH  πª©dG  ÜƒLhh  ,√OÉ¡àLG  ≈°†à≤e ≈∏Y

 êhôî∏d  lÖ«°üeh  ,¬æX  ≈```∏Y  Ö∏Z  Éªd  lÖ«°üe  ó¡àée  tπc  ò```Äæ«Mh  ,¬```HÉéjEGh

.1Ió¡ o©dG  øY

 ó¡àéªdG ∞s∏ nμ oj ºd øμdh ,kÉæ«©e kÉªμM ˆ ¿EG :GƒdÉb áHƒ°üªdG ¢†©H ∑Éægh

 ¿EGh  ¬Whô°T  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  OÉ¡àL’G  OôéªH  kÉÑ«°üe  ¿ƒμ«a  ∂dP  ô°ù©d  ,¬àHÉ°UEG

.2ˆG  óæY  ø«©ªdG  ºμëdG  ∂dP  ±OÉ°üj  ºd

 ,´hôØdGh  ∫ƒ°UC’Gh  ,ø¶dGh  ™£≤dG  oádCÉ°ùe  ∂dòc ádÉ≤ªdG  ¬«∏Y  â«æoàHG  Éªeh

 Éªc  ,OÉ¡àL’G  πFÉ°ùe  »a  ø¶dG  áÑ∏¨H  πª©dG  ÜƒLh  ó¡àéªdG  ≈∏Y  GƒÑ sJ nQ  ó```≤a

 ,á°VhôdG  ô°üàîe  ìô°T  ,»aƒ£dGh  ,1322¢Uh  ,1320  ``  1319¢U  ,2ê  ,¿ÉgôÑdG  ,»æjƒédG  :ô```¶fG  1

 ô qÑY  ,(`g 370)  ¢UÉ°üédG  ¿CG  ≈```dEG  QÉ°û oj  .443¢U  ,ÖgòdG  π°SÓ°S  ,»```°ûcQõdGh  ,613¢```U  ,3ê

 ˆ  ¿EG  :∫ƒ≤j  ÉªgóMCG  :¿É```≤jôa  çOGƒëdG  ΩÉμMCG  »a  ¢SÉ«≤dÉH  ¿ƒ```∏FÉ≤dG  :∫ƒ≤dÉH  á```dCÉ°ùªdG  ø```Y

 ,IóMGh  á∏©H  ¬«∏Y  ¢SÉ≤j  ló```MGh  π°UCG  É¡d  áKOÉëdGh  ,áKOÉëdG  ºμM  ≈∏Y  kÉ```Hƒ°üæe  kÓ«dO  ≈```dÉ©J

 ¬≤jôW  Éª«a  lóMGh  lπ```«dO  áKOÉëdG  ºμM  ≈∏Y  ≈dÉ©J  ˆ  ¢ù«d  ¬```fCG  ≈∏Y  ¿ƒ≤Øàe  ô```NB’G  ≥```jôØdGh

 óMGh  πc  ≈dEG  á```KOÉëdG  tO nQ  Æƒ°ù nj  ,∫ƒ°UC’G  ø```e  ∫ÉãeCGh  √ÉÑ°TCG  »```g  πF’O  ∑Éæg  π```H  ,OÉ```¡àL’G

.295¢U  ,4ê  ,∫ƒ°üØdG  ,¢UÉ°üédG  :ô¶fG  .√OÉ¡àLG  ¬«dEG  ¬jODƒj  Ée  Ö°ùM  ≈∏Y  ;É¡æe

.444¢U  ,ÖgòdG  π°SÓ°S  ,»°ûcQõdGh  ,296¢U  ,4ê  ,∫ƒ°üØdG  ,¢UÉ°üédG  :ô¶fG  2
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 lAGƒ°S  kÓ```°UCG  äÉ«æ¶dG  »a  º```KEG  ’h  ,ºKBG  äÉ```«©£≤dG  »a  Å```£îªdG  ¿CG  GhQô```b

 ™Lôj  á«æ¶dGh  á«©£≤dG  π```FÉ°ùªdG  ø«H  ¥ôØdGh  .1áÄ q£îªdG  ΩCG  á```H qƒ°üªdG  ó```æY

 k’ÉªàMG  ¬∏ªàMG  hCG  n±Ó```îdG  πªàëj  ’  l™WÉb  π«dO  ¬«∏Y  q∫O  Éªa  ,π```«dódG  ≈```dEG

 lπ«dO  ¬«∏Y  q∫O  Éeh  ,»©£b  ƒ¡a  ¬∏LC’  ¬«∏Y  ∫ sƒ n© oj  Ée  Iƒ≤dG  øe  ¬d  ¢ù«d  kÉØ«©°V

 ƒ¡a  ,kÉaôYh  kÓ≤Y  ¬«dEG  QÉ°U  ø ne  ¬«a  Q nò©oj  kÉ qjƒb  k’ÉªàMG  n¢†«≤ædG  πªàënj  »æX

.2…OÉ¡àLG

 §```Ñ°V  »```a  lô```KCG  á```bôØàdG  √ò```¡d  ¿Éc  ó```bh

 ∫ƒ°UCG  »```a  ±ÓàN’G  »```Øf  sºJ  å```«ëH  ,±Ó```îdG

 ø«M  ≈∏Y  ,É¡«a  Å£îªdG  º«KCÉJh  ,á«©£≤dG  øjódG

 ´hôØdG  π```FÉ°ùe  »a  »```¡≤ØdG  ±ÓîdG  §```Ñ°V  º```J

 øμeCG  å```«ëH  ,OÉ¡àL’G  π```FÉ°ùe  »```a  πNój  É```ªe

 ,á«¡≤ØdG  äGOÉ¡àL’G  ∞```∏àîe  á«Yô°ûH  ±GôàY’G

 OÉ¡àLG  ¢Vôa  ≈dEG  Aƒé∏dG  ¿hO  øe  ,á«dƒ°UCGh  á«eÓc  äÉéLÉëeh  óYGƒb  ≥ah

 √GOCG  ÉªH  lΩ nõ∏e  ó¡àée  πc  ¿CG  GhQôb  º¡fC’  ;¬H  øjôNB’G  ΩGõdEGh  mó```MGh  mó```¡àée

 ∫ƒ≤j  ¿CG  ádƒ≤ªdG  ∂∏J  ≈æ©e  øμj  ºdh  ,¬≤M  »```a  ÜGƒ°üdG  ƒgh  ,√OÉ¡àLG  ¬```«dEG

 Éªc  ¬JGPh  ó¡àéªdG  π≤Y  øe  á```©HÉf  øjódG  ΩÉμMCG  ¿CGh  ¬d  GóH  É```e  ó```¡àée  πc

.!3øjô°UÉ©ªdG  ¢†©H  ºghCG

 IOÉYEG  πLCG  øe  øjô°UÉ©ªdG  ¢†```©H  øe  kÉeÉªàgG  â«≤d  Öjƒ°üàdG  á```dÉ≤eh

:ø«à¡L  øe  ,áãjóëdG  QÉμaC’G  ¢†©H  ¢ù«°SCÉJ  »a  ÉgQÉªãà°SG

 ÖàμdG  QGO  ,ähô```«H  ,»aÉ°ûdG óÑY  ΩÓ```°ùdG óÑY  óªëe  ≥```«≤ëJ  ,≈Ø°üà°ùªdG  ,»```dGõ¨dG  :ô```¶fG  1

.384¢U  ,Ω1993  ,á«ª∏©dG

.616¢U  ,3ê  ,á°VhôdG  ô°üàîe  ìô°T  ,»aƒ£dG  :»a  ∂dP  π«°üØJ  ô¶fG  2

.214¢U  ,Ö«∏¨àdGh  Öjô≤àdG  ájô¶f  ,»fƒ°ùjôdG  óªMCG  ∂dP  π©a  3

 ¬fCG  ≈dEG  áH qƒ°üªdG  ÖgP
 ø q«© oe  ºμM  ˆ  ¢ù«d
 ÖdÉ£ oj  ™FÉbƒdG  »a
 ºμëdG  πH  ,ô¶ædÉH
ó¡àéªdG  øX  ™Ñæj
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 ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  OÉ¡àL’G  ôjƒãJ  IOÉYE’  kÓNóe  ádÉ≤ªdG  »a  äCGQ  ≈dhC’G  á```¡édG

 »dƒ°UC’G  ôμØdG  ¿CG  π```Nóe  øe  ádCÉ°ùªdG  √òg  ø«ãMÉÑdG  ¢†```©H  CGôb  ó≤a  ,¿É```eõdG

 ∫ƒ°üëªdGh  »```¡dE’G  OGôªdG  á≤«≤M  ø```«H  õ««ªàdG  á```dCÉ°ùªH  ≥«ªY  »```Yh  ≈```∏Y  ¿Éc

 kÉØ∏°S  áæs« n© oe  á```≤«≤M  »g  πg  øjódG  ná```≤«≤M  ¢ûbÉf  ø«M  ,º¡ØdG  ø```e  …OÉ```¡àL’G

 º¡Ø∏d  á©HÉJh  É```jÉ°†≤dG  ¢†```©H  »a  áàHÉK  »```g  hCG  ,…ô°ûÑdG  º```¡ØdG  ø```Y  á```∏≤à°ùeh

 á«∏ªY  Oó°ùj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  õ««ªàdG  Gòg  ¿EÉa  ¬«∏Yh  ? iôNCG  ÉjÉ°†b  »a  …OÉ¡àL’G

 ΩÉμMC’G  ∫Éée  »Øa  ,…ô°ûH  Éeh  »æjO  ƒg  Ée  ø«H  π°üØdG  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ¿CGh  º¡ØdG

 »a  äÉÑãdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ó«MƒdG  »```æ«≤«dG  ¬LƒdG  ≈dEG  OÉ≤àY’G  ¬Lƒàj  á```«©£≤dG

 áHƒ°üªdG  ø«H  ±ÓîdG  É¡«a  ™bh  »àdG  »gh á«æ¶dG  ΩÉμMC’G  ±ÓîH ,øjódG  ∫ƒ°UCG

 ≈dEG  ∫ƒëàj  ¿CG  øμªj  ``  åMÉÑdG  Gòg  Ö°ùëH  ``  ø«≤jôØdG  ø«H  ±ÓîdGh  ,áÄ£îªdGh

 ójõªdÉH  ´QòàdG  ≈dEG  áÄ£îªdG  …CGQ  …ODƒ```«a  ,º¡ØdG  »a  OÉ¡àL’G  ó«°Tôàd  ô```aÉ°†J

 ™aQ  ≈dEG  áHƒ°üªdG  …CGQ  …ODƒ```jh  ,ô¶ædG  »```a  ™°SƒdG  ÆGôaEGh  á```£«ëdG  ÜÉÑ°SCG  ø```e

 kÉæjO  ∞∏îdG  Égòîà«d  ,∞∏°S  ø ne  ΩÉ¡aCG  ≈```dEG  ¿ƒcôdG  ΩóYh  OÉ¡àL’G  øe  Ö```«¡àdG

.º¡fÉeRh  º¡YÉ°VhC’  kÉÑ°SÉæe  ¿ƒμj  ’  óbh  ,º¡JÉ«M  ¬«∏Y  ¿hôéoj

 kÉ q«∏ªY  ióLCG  ``  å```MÉÑdG  Gòg  ô¶f  á```¡Lh  ø```e  ``  á```H qƒ°üªdG  …CGQ  ¿Éc  ¿EGh

 iód  π°üëàJ  ¿C’  ∫É```éªdG  ¬«a  í°ùØæj  …CGQ  ¬```fC’  ;¿É°ùfE’G  IÉ```«M  ôjƒ£J  »```a

 kÉ≤≤ëe  É¡æe  mº¡a  πc  ¿ƒμjh  ,IóMGƒdG  á«°†≤dG  »a  IôjÉ¨àe  lΩÉ¡aCG  øjó¡àéªdG

 ¿CG  ≈dEG  º∏°ùªdG  ¿CÉ```ªWG  GPEÉa  .¿ÉeõdG  ±Ó```àNG  Ö°ùëH  ø«ª∏°ùªdG  á```ë∏°üªd

 ¿CGh  ,á«æ«©dG  ±hô¶dG  ±ÓàNÉH  kÉØ∏àîe  ¿ƒμj  ób  äÉ«æ¶dG  »a  »¡dE’G  OGô```ªdG

 áédÉ©e  ≈dEG  kÉYÉaófG  ôãcCG  ¿ƒμ«°S  òÄæ«M  ¬fEÉa  ,∂dòd  kÉ©ÑJ  ∞∏àîJ  ób  ΩÉ¡aC’G

.1¬MÓ°U  ≥«≤ëJ  ≈dEG  …ODƒJ  ∫ƒ∏ëH  ,øeõdÉH  áÑ∏≤æªdG  ¬JÉ«M  ´É°VhCG

 á°SÉFQ  ,ô£b  ,22  áeC’G  ÜÉàc  á∏°ù∏°S  , kÓjõæJh  kÉª¡a  øjóàdG  ¬≤a  »a  ,QÉéædG  ó«éªdG óÑY  :ô¶fG  1

.Égó©H  Éeh  87¢U  ,1ê  ,`g 1410  ,á«æjódG  ¿hDƒ°ûdGh  á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG
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 áÄ£îªdG  ΩGO  Ée  ;¬∏c  ∂dòd  Æ qƒ°ùe  ’  ¬fCG  iôJ  á∏HÉ≤ªdG  ô¶ædG  á¡Lh  øμdh

 ¢†©H  øe  kÉÑ«°üeh  kGQhò©e  kÉªFGO  ¬fhó©j  πH  ,OÉ¡àL’G  »a  Å£îªdG  ¿ƒªKDƒj  ’

 Éªe  ôãcCG  ó≤ædGh  á©LGôªdÉH  íª°ùj  áÄ£îàdÉH  ∫ƒ≤dG  ¿CGh  , lôLCG  ¬d  πH  ,√ƒ```LƒdG

.1Öjƒ°üàdÉH  ∫ƒ≤dG  ¬H  íª°ùj

 áYÉ°TEGh  »ÑgòªdG  Ö°ü©àdG  ≥jƒ£àd  kÓNóe ádÉ≤ªdG  »a  äCGQ  á«fÉãdG  á¡édG

 äÉYó°üàdG  ™«ªL  Ö«Ñ°†J  ≈dEG  ±ó¡j  …OÉ¡àL’G  Öjƒ°üàdG  ¿C’  ;íeÉ°ùàdG  ìhQ

 ’  ¬fCG  ºμëH  ,ó```MGƒdG  …CGô∏d  ≥∏¨æªdG  ¢ùªëàdG  á```eC’G  ¿É«c  »a  É```¡KóMCG  »```àdG

 ÖfÉé oe  Å```£îe  ¬ nØ pdÉî oe  ¿CGh  ¬```æ«©H  ó```MGh  OÉ¡àL’G  »```a  ≥```ëªdG  ¿CG  »```Y qój

 ¬fEÉa  ΩÉμMC’G  •ÉÑæà°SG  »a  √ó¡L  ∫òH  ≈àe  ó¡àéªdG  ¿CG  Qô≤j  ÉªfEGh  ,ÜGƒ°ü∏d

 ≥ëdG  ∂dP  ,≥ëdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ∫hÉM  ¬fCG  ¬∏bCG  ,ÜGƒ°üdG  øe  Qó```b  ≈∏Y  ¿ƒ```μj

 ,OÉ¡àL’G  ¬«dEG  π°Uh  Ée  ≈¡àæe  øY  IQÉÑY  ƒ```g  ÉªfEGh  kÉæ s« n© oe  ¿ƒμj  ’  ób  …ò```dG

.2äGòdÉH  ¬àHÉ°UEÉH  ó¡àéªdG  ∞s∏ nμ oj  ºd  ¬àbód  ¬æμd  kÉæ«©e  ¿ƒμj  ób  hCG

:áªJÉN
 ,É¡JGQÉ°ùe  ™``` qÑ nà nJh  ádÉ≤ªdG  √ò```g  ïjQCÉJ  IôeÉ¨ªH  Ωƒ```≤f  ¿CG  Éæd  øμeCG  Gò```μg

 ,á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  É¡«dEG  ô≤àØf  »àdG  áaô©ªdG  ´hôa  øe  ḿ ôa  ≈∏Y  k’Éãe  ¿ƒ```μàd

 OÉ¡àL’G  ádCÉ°ùe  »a  :É¡dhCG  ,IOó©àe  πNGóe  øe  É¡«∏Y  AÉæÑdG  øμªj  ládÉ≤e  »gh

 ádCÉ°ùe  »a  :É¡«fÉKh  ,ø```jó¡àéªdG  Üƒ∏£eh  äÉjÉZh  ,¬```àØ°ù∏ah  √ÉæÑeh  ,√Ohó```Mh

 I qQÉ≤dG áª°ù≤dG ≈∏Y AÉæH ,…ôμØdGh »¡≤ØdG ±Óî∏d ájô¶f AÉæHh ±ÓîdG §Ñ°V

 »∏μdGh  ,»æ¶dGh  »©£≤dG  ø«H  õ««ªàdG  oå«M  øe  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCGh  ΩÓμdG  »ª∏Y  »a

 âHÉK  ≥ëdG  π```gh  ,≥ëdG  ∑ÓàeG  AÉYOG  ø```e  ∂dP  ≈∏Y  ÖJôàj  É```eh  ,»```YôØdGh

.241¢U  ,Ö«∏¨àdGh  Öjô≤àdG  ájô¶f  ,»fƒ°ùjôdG  óªMCG  :ô¶fG  1

 ,íeÉ°ùàdG  á∏ée  ,ø«ª∏°ùªdG  ø«H  íeÉ°ùàdG  π«°UCÉJ  πLCG  øe  áeó≤e  ,IõªM  øH ≈Ø£°üe  :ô```¶fG  2

.Ω2004  áæ°S  ,7  OóY  ,¿Éª oY  áæ£∏°S
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 πFÉ°ùªdG  »a  OÉ```¡àL’G  §HGƒ°Vh  óYGƒb  Ö°ùëH  »```Ñ°ùf  ΩCG  ˆG  OGôe  »a  »```∏ch

 »a  AGƒ°S  ,äGQÉ```ÑàYGh  ∞```bGƒe  øe  ∂dP  ≈```∏Y  »æÑæj  É```eh  ,á```«æ¶dGh  á```«YôØdG

 ÖfÉédG  åëH  »a  :É¡ãdÉKh  ,øjôNB’G  øjó¡àéªdG  »a  ΩCG  áMhô£ªdG  äGOÉ```¡àL’G

 ≈æÑeh  ,¬«∏Y  º«KCÉàdGh  ôLC’G  Ö«JôJh  ,±ÓàN’Gh  OÉ¡àL’G  ádCÉ°ùe  »a  …ó```Ñ©àdG

 ,ádÉ≤ªdG  ∂∏J  QÉªãà°S’  á```«∏ª©dGh  á«îjQÉàdG  äÉfÉμeE’G  »```a  :É¡©HGQh  .¬∏c  ∂```dP

 ájhÉ©eh  »∏Y  ΩÉeE’G  ø«H  ±ÓîdG  »a  ádÉ≤ªdG  ∂∏J  QÉªãà°SG  ºJ  ¬fCG  ±ô©f  øëæa

 ≈àM  ,ø©∏dGh  Ö°ùdGh  áÄ£îàdG  øY  ó©ÑdGh  1 kÉÑ«°üeh  kGó¡àée  Éª¡æe  xπc  ¿ƒc  »a

 ,Å£îªdG  øu« n© oj  ºd  lÖ«°üe  ôNB’Gh  Å£îe  ÉªgóMCG  ¿CG  ≈dEG  ÖgP  ø ne  ¢†©H  ¿EG

 ΩóYh  á≤«≤ëdG  á```«Ñ°ùæH  ∫ƒ```≤dG  »a  Ωƒ«dG  á```dÉ≤ªdG  øe  IOÉ```aE’G  ø```μªj  ∂```dòch

 ±ÓàNGh  ÜPÉ```éJ  ™°Vƒe  »g  »àdG  á```«æ¶dGh  á«YôØdG  π```FÉ°ùªdG  »```a  É```¡cÓàeG

 áªFÉ≤dG  äÉaÓîdG  »```a  ôJƒàdG  IóM  ∞Øîj  ¿CG  ¬```fCÉ°T  øe  Gògh  ,OÉ```¡àL’G  »```a

 É¡°ùØf  ádÉ≤ªdG  QÉªãà°SG  ¿CG  Éªc  ,á«ª∏©dGh  ájôμØdGh  á«HõëdGh  á«b nô pØdG  :É¡YGƒfCÉH

 ≥dõfG  Ée  ±ÓîH  ,º```gOÉ¡àLG  »a  ø«dhCÉàªdG  ô«ØμJ  ÉæÑ qæ néoj  Ió```«≤©dG  ´hôa  »```a

 ΩÓ°SE’G  AÉª∏©d  ΩÉ©dG  »eÓ°SE’G  ∞bƒªdG  ¿CG  ±ô©f  øëæa  ,2 kÓãe  á∏HÉæëdG  ¬«dEG

 º¡∏ rª nMh  º¡d  ºgOÉ≤àfG  Ió°T  ™e  ¥ôØdG  øe  ºgô«Zh  ádõà©ªdG  GhôØμj  ºd  º```¡fCG

 ô«ØμàdÉH  ºμëdG  ø«Hh  ∫ƒ°UC’Gh  OÉ¡àL’G  ±Ó```àNG  ø«H  õ««ªàdG  nøμeCÉa  ,º```¡«∏Y

.OÉ¡àL’G  ¬ t≤M  Éª«a

 ,á«aÉ≤ãdG  ÖàμdG  QGO  ,âjƒμdG  ,…hóH  øªMôdG óÑY ≥«≤ëJ ,á«æWÉÑdG  íFÉ°†a ,»dGõ¨dG  : kÓãe ô¶fG  1

 ,…ô©°TC’G  ø°ùëdG  »HCG  ΩÉeE’G  ≈dEG  Ö```°ù of  Éª«a  …ôàØªdG  Üòc  ø««ÑJ  ,ôcÉ°ùY  ø```HGh  ,98  ``  97¢```U

 ¢†≤f  »a  ájƒÑædG  á``` sæ t°ùdG  êÉ¡æe  ,á```«ª«J  øHGh  ,152¢U  ,````g 1404  ,»Hô©dG  ÜÉ```àμdG  QGO  ,ähô```«H

 ,Oƒ©°S  øH óªëe  ΩÉeE’G  á©eÉL  ,ájOƒ©°ùdG  ,º```dÉ°S  OÉ°TQ  óªëe  ≥«≤ëJ  ,ájQó≤dG  á```©«°ûdG  ΩÓc

 ¢†aôdG  πgCG  ΩÓc  ¢†≤f  »a  ∫GóàY’G  êÉ¡æe  øe  ≈≤àæªdG  ,»ÑgòdGh  ,220  ``  219¢U  ,2ê  ,Ω1986

 .187¢U  ,6ê  ,§«ëªdG  ôëÑdG  ,»°ûcQõdGh  ,59¢U  ,Ö«£îdG  øjódG  Öëe  ≥«≤ëJ  ,∫GõàY’Gh

 »Øfh  ¿BGô≤dG  ≥∏îH  ø«∏FÉ≤dÉc  :ø«dhCÉàªdG  ø```e  áYÉªL  ô«ØμJ  ≈∏Y  ™°VGƒe  »a  óªMCG  s¢```üf  ó```≤a  2

.1540¢U  ,5ê  ,Ió©dG  ,≈∏©j  ƒHCG  .ºgOÉ¡àLG  »a  º¡àHÉ°UEG  ™æªj  Gògh  ,∫É©aC’G  ≥∏Nh  ájDhôdG
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.¢ùfƒJ  ,áfƒàjõdG  á©eÉL  ,øjódG  ∫ƒ°UC’  »dÉ©dG  ó¡©ªdÉH  PÉà°SCG  ■

 »```a  iƒ```°üb  á```«ªgCÉH  ´Gó```HE’G  ´ƒ```°Vƒe  ≈```¶ëj

 ¬«∏Y  ¢ù```°SCÉJ  …ò```dG  ƒg  ¬``` qfC’  ;å```jóëdG  ô```°ü©dG

 ƒg  ´GóHE’Gh  ,π```eÉ°ûdG  √Éæ©ªH  …QÉ```°†ëdGh  »ª∏©dG  Ω qó```≤àdG

.áªdƒ©dG  ¬H  âªdƒ©J  …òdG  è¡ædG  ƒgh  ,áKGóëdG  ôgƒL

 ´GóHE’G  á«dÉμ°TEG  ¢û```«©J  áe qó≤àªdG  ∫hó```dG  â```fÉc  GPEGh

 `` kÉe qó≤Jh  Iƒ```b  Égójõj  …òdG  ``  ´Gó```HE’G  π©a  ¢SQÉªJ  »```gh

 ñƒ°SQ  ≈dEG  ™q∏£àj  ƒgh É¡°û«©j  ∫GR  Ée »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  q¿EÉa

 …òdG  ´ÉÑJ’G  è```¡f  øe  Q qôëàdGh  ,´Gó```HE’G  è¡f  »```a  Ωó```≤dG

.¬JGƒ£N  π≤ãj

 :¬dGDƒ°S  ™ªàée ø«H  …ôgƒL ¥ôa óLƒj  ¬qfCG  »æ©j  Gògh

?™Ñàf  ΩCG  ´óÑf  :¬dGDƒ°S  ™ªàéeh  ?´óÑf  ∞«c

 ™°†f  ¿CÉ```H  »FÉæãdG  ∫GDƒ```°ùdG  Gò```g  ∞```«£∏J  ø```μªjh

بين  االتباع  ونهج  ا�بداع  نهج 
وا�يديولوجيا والمعرفة  الدين 

■  …ƒ«à°ûdG  óªëe
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 áZÉ«°üdG ô«°üàa ,ÉæJÉMƒª£H qø¶∏d kÉæ«°ùëJ á«YGóHEG á«°VQCG ≈∏Y á«dÉμ°TE’G

:»dÉàdÉc

 ≥«≤ëàd  ´ó```ÑJ  ¿CG  ó```jôJh  ,IOƒ≤ØªdG  É```¡àjƒ«M  ó```jóéJ  ó```jôJ  á``` qeCG  É```æfEG

 ´GóHE’G  è¡f  qøμd  ;´QÉ°ùàªdG  á```KGóëdG  ºdÉY  »a  É¡©°VƒH  AÉ≤JQÓdh  ,É```¡à«JGP

 è¡f  √É°ûªe  π≤ãj  ``  á«aÉc  ô«Z  âfÉc  ¿EGh  ``  äGƒ£N  ¬«a  äQÉ°Sh  √ójôJ  …òdG

 ¢ùLƒàj  πbC’G  ≈∏Y  hCG  ,´óÑdG  äÉKóëe  øe  √Gôjh  kÓ°UCG  ´GóHE’G  ôμæj  q»YÉÑJG

 h  g﴿  :≈°Sƒªd  I qõ©dG  qÜQ  ∫Éb  Éªc  ¬d  ∫ƒ≤j  øe  ô¶àæj  ¬fCÉc  áØ«N  ¬æe

.[21  :¬W]  ﴾i

 á≤q∏©àªdG  äÉ≤∏£æªdG  ø```e  á∏ªL  ¬d  ´GóHE’G  øe  ø```«ØFÉîdG  ¢†©H  o±qƒ```îJh

 hCG  ø«ØFÉîdG  :…CG  ``  º```¡qfC’  ;É```¡àHGƒKh  á```eC’G  á```jƒg  ≈∏Y  á```¶aÉëªdGh  ø```jódÉH

 ä’Éée  ΩÉëàbÉH  ájOÉæªdG  äGƒ°UC’G  ™```aQCG  q¿CG  ¿ƒ¶MÓj  ``  ´GóHEÓd  ø```«Y qóÑªdG

 πbCG  ≈∏Y  √ó```««ëJ  ójôJ  hCG  ø```jó∏d  ájOÉ©e  á```«LƒdƒjójEG  äGƒ```°UCG  »```g  ´Gó```HE’G

 »≤jõ«aÉà«ªdG  √ó©H  ÖÑ°ùH  Q qƒ£àdG  ¢†aôj  q»bƒKh  è```¡f  Égô¶f  »a  ¬qfC’  ;ô```jó≤J

.´GóHE’ÉH ’h  á«Yƒ°VƒªdG  á«ª∏©dG  áaô©ªdÉH  ¬d  ábÓY ’  …òdG

 »YGóHEG  q§N  ¬∏HÉ≤j  â```HÉK  »YÉÑJG  q§N  »a  øjódG  ™```°†j  ìô£dG  Gò```g  q¿EG

.É«LƒdƒjójE’G  q§N  ƒg  Q qƒ£àe

 óMGh  q»YÉÑJG  è¡f  »a  É«LƒdƒjójE’Gh  øjódG  ™°†j  ôNBG  ìôW óLƒj  ¬qfCG  ô«Z

.´GóHE’Gh  áaô©ª∏d  ¢†bÉæe

 á«dÉμ°TE’G  q¿CG  iô```f  ÉªqfEGh  ,¬«∏j  …òdÉH  ’h  ∫ qhC’G  ìô```£dÉH  ºq∏°ùf ’  ø```ëfh

 »a  á∏NGóàªdG  Égô°UÉæY  ¢†©H  ¢ùeÓf  ¿CG  É```æÑ°ùMh  ,ó«≤©àdG  Iójó°Th  á```Ñ qcôe

 »g  ΩCG  ?´GóHE’G  É¡é¡f  áaô©e  É«LƒdƒjójE’G  πg  :πãe  á∏Ä°SC’G  øe  á∏ªL  Aƒ°V

?É«LƒdƒjójEG  øjódG  πg  πH  ?»YÉÑJG  è¡f
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 øe  ô«ãc  ¬```∏NOCG  …ò```dG  »eÓ°SE’G  ø```jódG  ƒ```g  ô```ãcCG  É```æ«æ©j  …ò```dGh

 ´ÉÑJ’G  áfÉN  »```a  √ƒ©°Vhh  ,ΩÉ¡J’G  ¢üØb  »```a  ø«bô°ûà°ùªdGh  ø```««fÉª∏©dG

 á«îjQÉJ  ´É°VhCG  ≈dEG  OÉæà°S’G  É¡«∏Y  π¡°S  OGóM  áæ°ùdCÉH  √ƒ≤°TQh  ,OƒªédGh

 ô°ü©dG  Gò```g  »a  ¿ƒ°û«©j  ø```jòdG  ø```«æ qjóàªdG  øe  êGƒ```aCG  ≈```dEGh  ,á```Øq∏îàe

 ,ó≤f  ô«¨H  çGôàdG  ¢S qó```≤J  `` ¿ƒdƒ≤j  Éªc ``  á```«àæª°SEG  hCG  á```jƒ°VÉe  äÉ```«∏≤©H

.´óÑªdG  ô«μØàdGh  áaÉ°VE’G  Ω qôëJh

?´ÉÑJ’Gh  ´GóHE’G  »é¡æH  Oƒ°ü≤ªdG  Ée  ,∂dP  á°ûbÉæe  πÑb  øμdh

:´ÉÑJ’G  è¡fh  ´GóHE’G  è¡f

 ƒ¡a  1z≥HÉ°S  ∫Éãe  ô«Z  ≈∏Y  A»°T  çGóMEG{  ¬qfCÉH  ´GóHE’G  ¿ƒª∏°ùªdG  ± qôY

 ójóL  QÉμàHG  ¬qfEG  ,™ qÑàe  ∫ÉãªH  ’h  Ω qó≤àe  ≥HÉ°ùH  óq«≤àj ’  êÉàfEG  ≈æ©ªdG  Gò¡H

 Gƒ©°Vh  ÉªqfEG  ø«ª∏°ùªdG  q¿CG  Ωƒ∏©eh  .iòàëj  »∏Ñb  êPƒªæd  á≤HÉ£e  ¬«a  ¢ù```«d

 ¦ }h  ≥dÉîdG  ƒ```g  ≈dÉ©J  ˆG  q¿CÉH  º```¡fÉªjEG  øe  kÉbÓ£fG  ∞```jô©àdG  Gò```g

 ƒgh  ,A»°T  ¬∏Ñb  ¢ù```«d  IQó≤dG  ≥∏£e  ƒ```¡a  [117  :Iô```̀≤ÑdG]  |¨  §
 á≤HÉ°S  êPÉªf  ’h  AÉ«°TCG  ’h  á∏ãeCG  ¬∏Ñb  ¢ù«∏a  ∂dP  ≈∏Y  AÉæHh  ,ôNB’Gh  ∫ qhC’G

 øe  AÉ«°TC’G  çóëjh  ,≥```HGƒ°S  ô«Z  ≈∏Y  πFGhC’G  ´óÑj  …ò```dG  ƒg  πH  ;É```¡©Ñàj

 OÉéjEG{  ¬qfCÉH  ´Gó```HE’G  »fÉLôédG  ± qô```Y  ∂dòd  AÉ«°TCG  ô«Z  ø```e  :…CG  ;Ωó```©dG

.2zA»°T ’  øe  A»°ûdG

 A»°ûdG  OÉéjEÉH  ¬d  ábÓY ’  …òdG  …ô°ûÑdG  ´GóHE’G  ƒg  ÉæãëH  ´ƒ°Vƒe  qøμd

 .´GóHE’G  ≈```∏Y  ´GóHEG  ¬ª¡aCG  …ò```dG  »eÓ°SE’G  ≈æ©ªdÉH  ƒ```g  πH  ,A»°TÓdG  ø```e

 á∏HÉb  ø«fGƒbh  øæ°S  ≈∏Y  √G qƒ°S  ¬«a  »àdG  IÉ«ëdGh  ¿ƒμdG  ´óHCG  É qªd  ≈```dÉ©J  ˆÉ```a

.134/1  ,1984  ,∫ƒÑfÉà°SEG  ,¿Éeô¡b  QGO  ,¿ƒæØdG  äÉMÓ£°UG  ±É°ûc  :…ƒfÉ¡àdG ```  1

.13¢U  ,Ω1986/`g1406  ,¥Gô©dG  ``  OGó¨H  ,áeÉ©dG  á«aÉ≤ãdG  ¿hDƒ°ûdG  QGO  :äÉØjô©àdG ```  2
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 ÖgGƒe  øeh  ,áaô©ª∏d  qÖM  øe  ¬«a  √CGQP  ÉªH  ¿É°ùfE’G  ∞∏îà°SG  qºK  ,ô```«î°ùà∏d

 ;É¡æ«H  á£HGôdG  äÉbÓ©dG  ±É```°ûμà°SGh  øæ o°ùdG  º¡a  øe  ¬æμªJ  á```jOGQEGh  á```«∏≤Y

 Ée  QÉμàHÉH  IõgÉédG  á©«Ñ£dG  RhÉéà«dh  ,äGQhô°†dG  ∫ÓN  øe  äÉæμªªdG  ´óÑ«d

.øFÉc  ƒg  É qªe  kÉbÓ£fG  ¿ƒμj  ¿CG  √ójôj

 q»ªcGôJ  …ó«dƒJ  êÉàfEG  ƒg πH  ;≥HÉ°S  õéæe ƒg Ée  qπμd  kÉ°†aQ ´GóHE’G  ¢ù«∏a

 .AGôKE’Gh  ójóéàdG  ≈∏Y  IQóbh  ájô«î°ùJ  á£∏°S  OƒLƒªdÉH  áaô©ªdG  ≥ªY  √ójõj

 ´óHCG  …òdG  ƒg  ¢ù«d  kGõq«ªàe  kÉ«HOCG  kÉHƒ∏°SCG  ´óÑj  hCG  ``  kÓãe  ``  kkGô©°T  ´ó```Ñj  …ò```dÉa

 ≥HÉ°S  ´GóHEG  ≈∏Y  kGó```jóL  kÉYGóHEG  ¢SQÉªj  ƒg  π```H  ,É¡Hh  É¡«a  ´óÑj  »```àdG  á```¨∏dG

 .á«∏°UC’G  ÉgóYGƒbh  á¨∏dG  á«æH  ≈∏Y  O qôªàj  ¿CG  ¿hO  IóFÉ°ùdG  ¥É°ùfC’G  ¬H  RhÉéàj

 Égô qéØj  ºd  äÉ```bÉW  ô qéØj  ``  »YGóHE’G  ¬``` q°ùMh  »aô©ªdG  ¬```æ qμªJ  º```μëH  ``  ¬``` qfEG

 äÉMÉ°ùe  ∞°ûμà°ùjh  ,ó```MCG  É¡c qôM  ¿CG  ≥```Ñ°ùj  ºd  âHGƒK  ∑ qô```ëjh  ,óMCG  ¬```∏Ñb

 äÉª«ª°üàH  ,kÉaÉØdCG  äÉæLh  ,kÉÑ∏Z  ≥FGóM  É¡«a  âÑæ«d  ;kÉaÉéY  ¬∏Ñb  âq∏X  kGô```μH

 PEG  ;´GóHE’G  ä’É```ée  øe  ∫Éée  πc  »a  ôeC’G  Gòμgh  .á```Ø∏àîe  iDhQh  Ió```jóL

.áaô©e  ô«Z  øe  ´GóHEG  ’h  ,ÆGôa  øe  ´GóHEG ’

 IQó≤dG{  ƒg  ´GóHE’G  q¿CG  iôj  øe  ø«ãMÉÑdG  øe  ÉfóLh  √ÉfôcP  Éªd  kGó«cCÉJh

 º«¶æJ ¬qfEG  ...ÉgQ qƒ°üJh áKhQƒªdG  IÉ«ëdG ≥FÉ≤M ø«H IójóL äÉbÓY ájDhQ ≈∏Y

 AÉ«°TC’G  Qƒ```°Uh  IôcGòdG  QÉKBG  ø```eh  ,äÉcQóªdG  øe  á≤HÉ°S  Iô```Ñîd  »d qhCG  »```q∏c

 ¬qfCG  ``  »Ø°ù∏ØdG  ´GóHE’G  ≈∏Y  ºq∏μàj  ƒgh  ``  …ó«bh  óªëe  ó qcCG  óbh  .1zäÉcôëdGh

 OƒLh ’  ¬qfCG  ∂dP  »æ©j  ¿CG  ¿hO  áØ°ù∏ØdG  ïjQÉJ  »a  á≤∏£ªdG  I qó```é∏d  Oƒ```Lh  ’{

.2zïjQÉàdG  Gòg  »a  ´GóHEÓd

 á∏éªdG  ,áªdƒ©dG  äÉj qóëJh  á«JGòdG  ≥FGƒ©dG  ø«H  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  ´GóHE’G  :ó©°S  ó```dh  QÉ```àîªdG ```  1

.70¢U  ,2002  ôÑªàÑ°S  ,43  Oó©dG  áaÉ≤ã∏d  á«Hô©dG

.50¢U ,1989  ôÑªàÑ°S  ,6  Oó©dG  ,á°ùeÉîdG  áæ°ùdG  ,IóMƒdG  :Iô°UÉ©ªdG  á«Hô©dG  áØ°ù∏ØdG  »a  ´GóHE’G ```  2
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 øe  ™fÉe  Óa  ¬«∏Y  ≥Øàe  óMGh  ∞jô©J  »a  ´GóHE’G  ô°üM  Ö©°üj  ¬qfCG  ™eh

 :Éμ°ThQ  Qóæ°ùμdCG  ∫ƒ≤j  .¬à°SGQO  »```a  ø«°ü q°üîàªdG  óMCG  ∞jô©àH  ¢SÉ```æÄà°S’G

 I qóédÉH  ∞°üqàj  êÉàfEG  ≈dEG  Oƒ≤J  »àdG  á```«∏ª©dG  hCG  •É°ûædG  ƒg  kGô°üM  ´Gó```HE’G{

 kGQÉ«©e  â°ù«d  I qó```édG  q¿CG  »æ©j  Gògh  ,1z™ªàéªdG  πLCG  ø```e  áª«≤dGh  á```dÉ°UC’Gh

 øe  qóH  ’  πH  ,á«aÉc  ’h  á≤∏£e  â°ù«d  É¡ qæμd  ;ΩR’  •ô°T  »¡a  ,´GóHEÓd  kGó«Mh

 êÉàfE’G  Ö°ùæj  å«ëH  O qôØàdG  hCG  áaGô£dGh  á«°Uƒ°üîdG  »æ©J  ób  »àdG  á```dÉ°UC’G

 ’h  .ó«∏≤Jh  á«©ÑJ  ¿hO  IQÉ°†M  ΩCG  kÉ©ªàée  ΩCG  ¿Éc  kGOôa  ¬ÑMÉ°U  ≈dEG  »YGóHE’G

 kÉ©LÉfh  kGó«Øe  :…CG  ;áaÉ°†e  áª«b  GP  π«°UC’G  ójóédG  Gòg  ¿ƒμj  ¿CG  ∂dòc  qó```H

.∞«XƒàdGh  QÉªãà°SÓd  kÓHÉbh  ,¬fGó«e  »a

 ¿CG  √ójôf ’  ¬«∏Y  º∏μàf  …òdG  ´GóHE’G  q¿EG  qº```K

 á«FÉæãà°SG  äÉbÉãÑfG  hCG  Iô```HÉY  äÉà∏a  O qôée  ¿ƒ```μj

 ,åëÑdG  ¥ô```a  ¢†©H  hCG  OGô```aC’G  ¢†©H  É```¡H  Ωƒ```≤j

 kÉ```é¡f  ´Gó```HE’G  ¿ƒ```μj  ¿CG  ƒ```g  √ó```°ü≤f  …ò```dÉa

 ñÉæe  ¥É«°S  »a  kÉjQÉ°†M  kGQÉ«Nh  kÓeÉ°T  kÉ«YÉªàLG

 »a  º¡JÉbÉW  ô```«éØJ  ≈∏Y  ø«YóÑªdG  ™ qé°ûj  ΩÉ```Y

.ádhDƒ°ùªdG  áj qôëdG  øe  qƒL

 ìôW ø°ù rëoJ  á«eÉëàbG  á«∏≤Yh ,RÉéfE’Gh  ô«μØàdG  »a è¡æe ´GóHE’G  è¡f  q¿EG

 á«°üî°ûdG  øjƒμJ  ¬H  ó°ü≤j  »ª∏Yh  …ƒHôJ  QÉ«N  ∂dòc  ƒgh  .áª°SÉëdG  á∏Ä°SC’G

.™ªàéªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  »YGóHEG  ™°Vh  ¢ù«°SCÉJh  ,OôØdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  á«YGóHE’G

 ácôëd  ó qªéeh  ,áaô©ªdG  qƒªæd  π q£©e  ôμØ∏d  ô°SBG  è¡f  ƒ¡a  ´ÉÑJ’G  è¡f  É qeCG

 ±GôàYG  ¬qfC’  ;π«dO  ÓH  òNC’Gh  ó«∏≤àdG  ¬eGƒb  » q≤∏àdG  »```a  è¡æe  ƒgh  .ï```jQÉàdG

.19¢U  ,Ω1989/`g  1410  ,âjƒμdG  ,144  Oó©dG  ,áaô©ªdG  ºdÉY  á∏°ù∏°S  :¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ´GóHE’G ```  1

 ƒg  kGô°üM  ´GóHE’G{
 á«∏ª©dG  hCG  •É°ûædG
 êÉàfEG  ≈dEG  Oƒ≤J  »àdG
 I qóédÉH  ∞°ü qàj
 øe  áª«≤dGh  ádÉ°UC’Gh
z™ªàéªdG  πLCG
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 AGƒ°S  ôNB’ÉH  ô¡ÑæJh  á©ÑqàªdG  êPÉªædG  qóéªJ  á«aô©e  ádÉ≤à°SGh  õé©dÉH  í```jô°U

.kGô°UÉ©e  kÉØ∏N  ΩCG  ≈°†e  ób  kÉØ∏°S  ôNB’G  Gòg  ¿ÉcCG

 ,è¡ædG  Gò¡d  á«Ñ∏°ùdG  äƒ```©ædG  Oô°S  »a  ∫É°Sôà°S’G  …Qhô°†dG  ø```e  ¢ù«dh

 ∫ƒbCG  ’h  ``  ø```«ØbGƒdG  ¢†```©H  óéf  óbh  ,´Gó```HE’G  è¡æd  ¢†```bÉæe  ¬``` qfCG  qº```¡ªdÉa

 qøμd  ;¬fhôμàëj  π```H  ;ójóéàdG  QÉ```©°T  ¿ƒ©aôj  ÜQó```dG  Gòg  ≈```∏Y  ``  ø```jôFÉ°ùdG

 ´ÉÑJG  ¢†ëe  ƒg  PEG  ;áª«≤dGh  ádÉ°UC’G  øe  m∫É```N  ¬qfC’  ;¬«a  ´GóHEG ’  º```gójóéJ

 É qæe  »°†à≤j  Gògh  .á«Yƒ°VƒªdG  áaô©ªdG  øY áÑjôZ á«LƒdƒjójEG  ájÉYOh  ,ôNBÓd

.áaô©ªdGh  ´GóHE’ÉH  É«LƒdƒjójE’G  ábÓY  »a  ô¶ædG

:áaô©ªdGh  É«LƒdƒjójE’G

 É¡qfC’  ;É«LƒdƒjójE’G  ≈dEG  q»Hô©dG  ÜÉ£îdG  áLÉM  ióe  ≈∏Y  ¿hô«ãμdG  ºq∏μJ

 iôj  Éªc ``  qº¡ªdG  ¢ù«d  PEG  ;É¡JGP ¢VôØJ  IQhô°V »¡a ,»YÉªàL’G ô««¨àdG  IGOCG

 ≈∏Y  IQób  É¡H  Ö°ùàμf  á``` q«Yƒ°Vƒe  áaô©e  ºdÉ©dG  ø«fGƒb  ±ô```©f  ¿CG  ``  ¢ù```cQÉe

 q¿CG  A’Dƒg  iôjh  .√ô««¨J  πLCG  øe  áaô©ªdG  √ò```g  ΩGóîà°SG  qº¡ªdG  πH  ;√ô```«°ùØJ

 Gòg  »a  iôÑμdG  äÉ°ûbÉæªdG  øe  ô«Ñc  AõL  ≈∏Y  Pƒëà°SG  É«LƒdƒjójE’G  Ωƒ¡Øe

 ,áYÉªédG  ≈∏Y  »JGòdG  ®ÉØëdG  »a  á qeC’Gh  ádhó∏d  áª¡e  IGOCG  ó©J  É¡qfC’  ;¿ô≤dG

 hCG  IÉ°Sôe  ¿hOh  .ΩÉ¶f  hCG  ¿ƒ```fÉb  ¿hOh  ô«ª°V  ¿hO  kÉÑjô≤J  ¿ƒ```μf  É¡fhO  ø```eh

 »àdG  iôNC’G  ºdGƒ©∏d  á```jDhQ  Éæjód  ¿ƒμJ  ¿CG  ø```μªj ’  É¡fhO  øe  kÉ```°†jCG  ,AÉ```æ«e

 ,á«°SÉ«°ùdG  Éæª¶fh  É```æJÉgÉéJGh  Éæ©aGhO  Æƒ°üJ  »```àdG  »¡a  ,É¡aGô°ûà°SG  ó```jôf

.1Éæª«b  π qμ°ûJh

 óªëe  πãe  ``  ¿hô```«ãμdG  ßM’  ó≤a  IÉ```Y qóªdG  IQhô°†dG  √ò```g  ºZQ  ø```μdh

 Oó©dG  ,7  áæ°ùdG  ,IóMƒdG  ,á«©ªàéªdG  á«ªæàdGh  á«Hô©dG  É«LƒdƒjójE’G  :»∏Y  π«YÉª°SEG  óªMCG  óªëe ```  1

.87¢U  ,1990  ôÑª°ùjO  ,75
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 q¿CG  ``  á```≤HÉ°ùdG  Iô```≤ØdG  »```a  ¬```eÓc  ¢†```©H  É```æ°ü qîd  …ò```dG  q»```∏Y  π```«YÉª°SEG

 ôgƒL  øe  ™ÑæJ ’  ,á```«YÉæ£°UG  äÉ«LƒdƒjójEG{  â∏qãe  á```«Hô©dG  äÉ```«LƒdƒjójE’G

 áÑjôZ »dÉàdÉHh  ,IOQƒà°ùe  äÉ«LƒdƒjójEG  É qeEG  »¡a  ,»Hô©dG  Ö©°ûdG  ájƒgh  ™bGƒdG

 ìhQ  øe  ™ÑæJ  ¿CG  ¿hO  äÉeƒμëdG  É¡ª¡∏J  É¡qfCG  É qeEGh  ,á«Hô©dG  IÉ«ëdG  ≥FÉ≤M  øY

.1záq«∏©ØdG  É¡∏cÉ°ûeh  É¡àaÉ≤K  øY  ôqÑ©Jh  á«Hô©dG  ô«gÉªédG

 πH  ;É¡JGP  »a  É«LƒdƒjójE’G  ≈∏Y  ¢Vôà©j ’  q…ó```≤ædG  ΩÓμdG  Gòg  q¿CG  ô```«Z

 ô«Z  iôNCGh  áëLÉf  É«LƒdƒjójEG  ø«H  õ««ªàdG  ™e  É¡JQhô°†H  º«∏°ùàdG  ≈∏Y  Ωƒ≤j

 ,á«Yƒ°VƒªdGh ¥ó°üdG ≈∏Y ád’ó∏d kÉ«aÉc kÉ°SÉ«≤e ¢ù«d ìÉéædG q¿CG  ºZQ ,áëLÉf

 ÉªH  ´ÉæbE’G  »a  ´óÑªdG  π°ûØj  ø«M  »a  ¬é¡f  ï«°SôJ  »a  »YÉÑJ’G  íéæj  ó```≤a

 ¥ qƒ°ùJ  »àdG  √QÉμaCG  ∞jR  ºZQ  QÉ°ûàf’G  »a  »LƒdƒjójEG  QÉ«J  íéæj  óbh  ,¬YóHCG

.Q qƒ£àdGh  ´GóHE’G  áàa’  âëJ

 OƒLƒe  ƒg  πH  ;Ö°ùëa  á```«LƒdƒjójE’G  äÉ≤«Ñ£àdG  »a  øªμj ’  ∫Éμ```°TE’Éa

 ¢ùÑ∏j  ¿Éc  ƒdh  kGOQƒ```à°ùe  kÉ«YÉÑJG  kÉé¡f  É¡Ø°UƒH  É```¡JGP  É«LƒdƒjójE’G  á«æH  »```a

 ∫ƒ≤j  .º∏©∏dh  á«Yƒ°VƒªdG  áaô©ª∏d  ¢†bÉæe  ¬qfC’  ∂dPh  ;ô««¨àdGh  I qóédG  ¢Sƒ```Ñd

 …òdG  »Yƒ°VƒªdG  ô```μØdG  ™e  »LƒdƒjójE’G  ô```μØdG  ¢VQÉ©àj{  :…hô©dG  ˆGó```ÑY

 Ωƒ∏©dG  óÑ©j  …òdG  ``  Éfô°üY  q¿EG  .¬```æ«fGƒ≤H  ™ qÑ°ûà«a  »LQÉîdG  §«ëª∏d  ™```°†îj

 »a  É«LƒdƒjójE’G  â°ù«dh  ,2zô«Ñc  ¢VÉ©àeÉH  q»LƒdƒjójE’G  ôμØdG  iôj  ``  á«©«Ñ£dG

 ºZQ ,™bGƒ∏d ≥HÉ£ªdG ô«Z ôμØdG »g ÉªqfEGh ;Ió«≤©dG hCG  IO qôéªdG IôμØdG{ √ô¶f

 á«°ùcQÉªdG  É«LƒdƒjójE’G  ø```Y  Qƒ¡°ûªdGh  3z∂dP  ¢ùμY  qø¶j  ô qμØªdG  Oô```ØdG  q¿CG

 »g  É¡fƒc  øY  πaÉ¨àJ  É¡ qæμd  ;∞FGR  »```Yh  É¡qfCG  iôJh  ,É«LƒdƒjójE’G  ó≤æJ  É```¡qfCG

.96¢U  :¿  .Ω ```  1

 :4.•  ,Üô¨ªdG  ``  AÉ°†«ÑdG  QGódG  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG  :É«LƒdƒjójE’G  Ωƒ¡Øe ```  2

.10¢U  ,1988

.12¢U  ,1981  :4.•  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,á≤«≤ëdG  QGO  :Iô°UÉ©ªdG  á«Hô©dG  É«LƒdƒjójE’G ```  3
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 ∑Éægh  .áaô©ªdG  ¬«LƒJ  »a  π qNóàJh  á```«ª∏©dG  »Y qóJ  áq«bƒKh  É«LƒdƒjójEG  É```¡JGP

 áaô©e  â°ù«d  »g  πH  ;áÄWÉN  áaô©e  O qôée  â°ù«d  É```«LƒdƒjójE’G  q¿CG  iôj  ø```e

 É¡qfEG  .á«©bGƒdG  ¢û«©dG  ±hô¶H  áaô©e  â°ù«d{  ``  ∂dP  ≈∏Y  kAÉæH  ``  »¡a  ,1 kÓ°UCG

 πNGO  ¬∏Nóàa  »Yƒ°VƒªdG  ºgƒdG  ∑QóJh  ,(áYG qóîdG  ôgÉ¶ªdG)  ô°TÉÑªdG  Q qôμJ

 q¿EÉa  ¬∏jƒëàd  á∏«°Shh  ,™bGƒdÉH  áaô©e  º∏©dG  ¿Éc  GPEÉa  ,á≤«≤ëdG  ¬qfCG  ó≤à©J  ≥°ùf

.2záaô©ªdG  Aƒ°ûf  qó°V  πª©J  É«LƒdƒjójE’G

 É«LƒdƒjójE’G  q¿CG  ≈∏Y  ``  G vóL  ô«ãc  Égô«Zh  ``  ÉgÉæ∏≤f  »àdG  AGQB’G  √òg  q∫óJ

 ´GóHEG  É¡æe  ≈```Lôj ’  ¬qfC’  ;á```«ª∏©dG  •É°ShC’G  »```a  á©ª°ùdG  Å«°S  q…ô```μa  è```¡f

 ¬HÉë°UCG  π°VÉæjh  ,á≤«≤ëdG  ∑ÓàeG  ôμàëj  q»bƒKh  ´ÉÑJG  ¢†ëe  »g  πH  ;π«°UCG

 ¢SÉædG  ô«gÉªL  πjƒëJh  ™bGƒdG  ≈∏Y  ºgQÉμaCG  ¢Vôa  πLCG  ø```e  πFÉ°SƒdG  ≈``` qà°ûH

.ójóéàdGh  ájQƒãdG  AÉ£Z  âëJ  á«LƒdƒjójE’G  ΩÉghC’G  ºgQ qóîJ  º¡d  ø«©HÉJ  ≈dEG

:É«LƒdƒjójE’Gh  øj qódG

 »a  øjódG  ™°Vh  »Hô©dG  ÜÉ£îdG  »```̀a  á©FÉ°ûdG  á«LƒdƒjójE’G  äÉWÉ≤°SE’G  ø```̀e

 äGOÉ≤àYG  ≈∏Y  ¿É«æÑe  ¿É«bƒKh  ¿Éé¡f  Éª¡qfCG  iƒYóH  É«LƒdƒjójE’G  ™e  IóMGh  áfÉN

 »àdG  ±ÓàN’G  √ƒLh  ºZQh  ,»aô©ªdG  ´GóHE’G  ¿GòÑæjh  ,OÉ≤àf’G  ¿É°†aôjh  ,á```̀«∏Ñb

 ô«Z  ,ø««°UÓN  øjôμa  Éª¡fƒc  É```̀¡æe  ¢üFÉ°üN  I qóY  »a  ¿Écôà°ûj  Éª¡a  É```̀ª¡æ«H

 ¿Gô«Ñ©J  Éª¡a  , q…ƒ«fO  É```̀¡°UÓN  É«LƒdƒjójE’Gh  ,»Ñ«Z  …hôNCG  ¬```̀°UÓN  ø```̀jódG  q¿CG

 ¬°SÉ°SCG  øjódG  ¿Éc  GPEGh  ,3¢UÓ```̀îdG  »a  áÑZôdG  »g  IóMGh  á«°†b  ø```̀Y  ¿É```̀æjÉÑàe

 ø∏≤©J  É«LƒdƒjójE’G  q¿EÉ```̀a  π```̀≤©dG  Ohó```̀M  AGQh  ºFÉ≤dG  ¢S qó```̀≤ªdG  ΩÓμ```̀dGh  »```̀dÉ©àdG

 ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,á©«∏£dG  QGO  ,É«LƒdƒjójE’Gh  º∏©dG  É≤jõ«aÉà«ªdG  :»```dÉ©dG  óÑY  øH  ΩÓ°ùdG  ó```ÑY ```  1

.93¢U  ,1993  :2.•

.94¢U  :¿  .Ω ```  2

.7¢U  ,1990  ôÑª°ùjO  ,75  Oó©dG  ,7  áæ°ùdG  ,IóMƒdG  ,É«LƒdƒjójEÓd  ájõeôdG  áØ«XƒdG  :Rhõe  óªëe ```  3
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 ≈∏Y  ó≤æoJ  äÉ«LƒdƒjójE’G  äQÉ°U  §∏îdG  Gòg  ≈∏Y  kAÉæHh  .1π≤©dG  ¢S qó≤Jh  ¢S qó≤ªdG

 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ó≤æJ  ¿ÉjOC’G  äQÉ°U  Éªc  ,áãjÉëe  kÉfÉjOCG  âfÉc  ¿EGh  ¿ÉjOCG  É¡qfCG  ¢SÉ°SCG

 º°ùJ »àdG π«dÉëàdG »a äô¡Xh ,á«≤jõ«aÉà«e hCG  áq«Ñ«Z âfÉc ¿EGh äÉ«LƒdƒjójEG  É¡qfCG

 äÉ«LƒdƒjójE’G  ¢†©H  ∫ƒ°UCG  ø«H  áLPÉ°S  äÉfQÉ≤e  á«Yƒ°Vƒeh  á«ª∏Y  É¡fCÉH  É```̀¡°ùØf

 »g  ÉjQÉà«dhôÑdGh  ,¿É£«°ûdG  iƒb  »g  kÓãe  ájRGƒLQƒÑdÉa  ,á«Ñ«¨dG  óFÉ≤©dG  ∫ƒ°UCGh

 ™ªàéªdGh  ,áeÉ«≤dG  »g  IQƒãdGh  ,≈dhC’G  áÄ«£îdG  ƒg  ∫Ó¨à°S’Gh  ¢üq∏îªdG  ∑ÓªdG

 ≈dEG  2Qó≤dG  »g  á«ªàëdGh  ,º«ëédG  ƒg  »dÉª°SCGôdG  ™ªàéªdG  ,á qæédG  ƒg  »≤ÑWÓdG

.øjódGh  á«°ùcQÉªdG  ø«H  á«ª∏YÓdG  äÉfQÉ≤ªdG  øe  ∂dP  ô«Z

 É qæ°ùMCG  GPEG  ``  kGƒ¡°S  hCG  kGóªY ¿ƒ°SÉæàj  ø««LƒdƒjójE’G  øe kGô«ãc  q¿CG  Öjô¨dGh

 ¿hó≤æj  ø«M  ÉªgGóMEG  :π```bC’G  ≈∏Y  ø«J qôe  ¿ƒ```«LƒdƒjójEG  º¡fCG  ``  qø```¶dG  º```¡H

 É¡fhôj  »àdG  º¡JÉ«LƒdƒjójEG  ¿ƒæãà°ùjh  ,∞```FGR  »Yh  É¡qfCÉH  kÉeƒªY  É```«LƒdƒjójE’G

 »a  ¿ÉjOC’G  ™«ªL  ¿ƒ```©°†j  ø«M  iôNC’G  I qô```ªdGh  .»Yƒ°VƒªdG  ™```bGƒ∏d  kÉ```YGóHEG

 ê qhôJ  á«aÉ≤K  äGQÉμàHGh  ,á«LƒdƒjójEG  äGô«Ñ©J  kÉ©«ªL  É¡qfCG  ¿hôjh  ,IóMGh  á```q∏°S

.3»©bGƒdG  ºdÉ©dG  ôjhõJ  AÉØNE’  kGOƒ°Uôe  kGQ qhõe  kÉ«dÉ«N  kÉªdÉY

 ∞j qõdGh  QhõdÉc  á«Mó≤dG  ±É°UhC’G  øe  ¬```dÉãeCGh  ΩÓμdG  Gòg  É```fO qôL  GPEGh

 ``  øjódG  ≥∏£e  ``  øjódG  q¿CÉH  ™WÉ≤dG  ΩõédG  »```a  ¿ƒcôà°ûj  A’Dƒg  q¿EÉa  É```ªgƒëf

 »aÉ≤K  ô«Ñ©J  ƒg  hCG  ,á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  äGRGôaEG  øe  RGôaEGh  …ô°ûH  êÉàfEG  ƒ```g

.4Égô«Zh  ¿ƒæØdGh  ôë°ùdGh  ô«WÉ°SC’Éc

 AÉ°†«ÑdG  QGódGh  ähô«H  ,»Hô©dG  »aÉ≤ãdG  õcôªdG  ,á«∏eÉμJ  Iô¶f  ƒëf  É«LƒdƒjójE’G  :Ó«Ñ°S  óªëe ```  1

.195 ̀ ` 194¢U  ,1992  :1.•

.183¢U  :¿  .Ω ```  2

 :1.•  ,ÉjQƒ°S  ``  á```«bPÓdG  ,QGƒëdG  QGO  ,ø```jódGh  áØ°ù∏ØdG  ≈dEG  É«LƒdƒjójE’G  ø```e  :Qó```«M  ó```ªMCG ```  3

.106¢U  ,2002

 ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,»Hô©dG  ÖîàæªdG  QGO  ,ΩÓ°SE’G  »```a  á«LƒdƒjójE’G  äÓ qμ°ûàdG  :¢û«ªM  º```dÉ°ùæH ```  4

.214¢U  ,Ω1993/`g1413  :1.•
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 ¢Uƒ°üN  »a  É¡ qªgCG  ø```e  á∏Ä°SC’G  øe  ô«ãc  ¬```«∏Y  OôJ  ΩÓμdG  Gòg  π```ãeh

 êÉàfEG  ¬qfCÉH  øjódG  ∞°Uh  »a  ´GóHE’G  øjCG  ≈```æ©ªH  ,´GóHE’G  ∫GDƒ°S  ƒg  É```æYƒ°Vƒe

?kÉ«fÉK  É«LƒdƒjójEG  ¬qfCÉH  ¬Ø°Uh  »a  qºK  ,k’ qhCG  q…ô°ûH

 ïjQÉàdG  qôe  ≈∏Y  π```°SôdG  äGƒYO  Gƒ°†aQh  øjódG  GhôμfCG  ø```jòdG  ™```«ªL  q¿EG

 i  h  g  f }  :0  ìƒf  Ωƒ```b  ∫Éb  kÉªjó≤a  , q…ô°ûH  êÉàfEG  ¬``` qfCG  ¿hôj  Gƒ```fÉc

 w  v  u  t  s❁  q  p  o  n  m  l  k  j
 º¡©°Vh  øe  á«æKh  áfÉjO  ÜÉ```ë°UCG  GƒfÉc  ó```≤a  [34 ̀ ` 33  :¿ƒ```æeDƒªdG]  | y  x
 º¡æY  õq«ªàj ’  ¬qfCG  ÉªHh  ,¬LÉàfEG  øe  …ô°ûH  øjóH  ºgAÉL  0  kÉMƒf  q¿CG  Gƒ qæX

 √ƒ©°Vh  Ée  ∑ô```J  ÖLƒj  Ée  ∑É```æg  ¢ù«∏a  ``  º```¡∏ãe  ô°ûH  ¬``` qfCG  º```μëH  ``  A»```°ûH

 ∫ƒ≤j  ¿Éc  ∂```dòch  .…ó«MƒJ  øjO  ø```e  º¡d  ¬©°Vh  Ée  ´É```ÑJGh  q»æKh  ø```jO  ø```e

 q…ô°ûH  êÉàfEG  øjódG  q¿EG  Ωƒ«dG  ¿ƒdƒ≤j  øjòdGh  .π°SôdG  äGƒYód  øjôμæªdG  áeÉY

 á«ª∏Y  AÉª°SCÉH  áØq∏¨e  IójóL  äÉZÉ«°üH  øμdh  ¬°ùØf  ¿ƒeóbC’G  ∫Éb  Ée  ¿hQ qôμj

 ,É¡à«ª∏Y  øe  É¡LôîJ  á«LƒdƒjójEG  ä’Éª©à°SG  É¡HÉë°UCG  ô«Z  É¡∏ª©à°ùj  á```ªîa

 ≈∏Y  ô°ù©j ’  ¬fCG  ™```e  ,É«LƒdƒHhôàfC’G  º```∏Y  ∞«XƒàH  …ôμØdG  AGƒ```≤à°S’G  π```ãe

 ΩÉμMC’G  AÉ≤dEÉH  ±RÉéj ’  ójÉëe  q»LƒdƒHhôàfCG  ø«H  ¥ qôØj  ¿CG  qπ≤à°ùªdG  ôXÉædG

 ô«Z  ¬eÓc  »a  ¢ù«d  øe  ø«Hh  ,kÉ«aô©e  kÉeÉªàgG  ¬```ª∏©H  qºà¡jh  áeÉ©dG  á``` q«ª«≤dG

 º∏©dG  Gòg  ∞ qXƒj  ¬qfCG  ø«M  »a  , q»Yƒ°Vƒe  åMÉH  ¬qfCÉH  ΩÉ¡jEÓd  º°S’ÉH  øqjõàdG

 »a  ∂dòc  ºq∏μàj  √óéJ  ∂qfEG  πH  ;¬°SQÉe  ób  ¿ƒμj  ¿CG  ¿hO  kÉ```«LƒdƒjójEG  kÉ```Ø«XƒJ

 ó∏≤ªdG  ΩÓc  Ωƒ∏©dG  ø```e  Égô«Zh  É«Lƒdƒμ«°ùdGh  É```«LƒdƒæJE’Gh  É```«Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG

 ¬dÉb  ¿EGh  ,Ωƒ∏©dG  √ò```¡H  ø«aQÉ©dG  ™«ªL  ¬∏≤j  ºd  É```e  øjódG  »a  ∫ƒ```≤«d  ™```ÑàªdG

.á°UÉîdG  á«YÉªàL’Gh  ájôμØdG  º¡JÉbÉ«°S  øe  kÉbÓ£fG  º¡°†©H

 ÜÉ£îdG  äÉ```YGóHEG  øe  ¢ù```«d  ƒ¡a  É«LƒdƒjójEG  ¬``` qfCÉH  ø```jódG  ∞```°Uh  É``` qeCG

 CÉ°ûf  í∏£°üªd  ´É```ÑJG  ¢†ëe  ¬qfC’  ;á```«YÉÑJ’G  ¬JÉYGóàHG  øe  ƒ```g  πH  ;»```Hô©dG
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 ájGóHh  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  »a  »eÓ°SE’Gh  »Hô©dG  ôμØdG  ¥É«°S  êQÉ```N

.ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG

 AÉªàf’G  ôgÉ¶e  ≈```∏Y  kGójóL  kÉë∏£°üe  ≥```∏£f  ¿CG  Rƒéj  ≈```æ©e  …CÉH  qº```K

 §ÑJôj  πg  iôNCG  IQÉÑ©H  hCG{  ?á≤HÉ°ùdG  ¿hô≤dG  É¡àaôY  »àdG  q»æjódG  hCG  …ôμØdG

.1z?É¡æY  π°üØæe  ¬qfEG  ΩCG  IôgÉ¶dG  Aƒ°ûæH  ßØ∏dG  Aƒ°ûf

 á«MÓ£°U’G  á```«ª°ùàdÉH  ≥∏©àªdG  »```eƒ¡ØªdG  ∫GDƒ```°ùdG  Gò```g  É```fRhÉéJ  GPEGh

 ƒg  …òdG  øjódGh  ∫ qõæªdG  q…hÉª°ùdG  øjódG  ø«H  ≥jôØàdG  øjCÉa  áªjó≤dG  ôgGƒ¶∏d

?øjódG  áédOCGh  ¬JGP  »a  øjódG  ø«H  ≥jôØàdG  øjCG  qºK  ?ô°ûÑdG  êÉàfEG  øe

 ≈∏Y  qÖ°üfG  ób  q»LƒdƒjójE’G  ÜÓà°S’G  q¿CG  ``  Qó«M  óªMCG  ∫ƒ≤j  Éªc  ``  ™bGƒdGh

 ... qøØdGh  É≤jõ«aÉà«ªdG  π```̀ãe  ôNBG  q»MhQ  •É°ûf  q…CG  ≈```̀∏Y  qÖ°üfG  É qªe  ô```̀ãcCG  ø```̀jódG

 qó°TC’Gh  ,ájô°ûÑdG  ¢ùØædG  »a  GQ qòéJ  qó°TC’G  ´hõædG  ƒg  øjódG  q¿CG  ∂dP  »a  ÖÑ°ùdGh

 äÉjGóH  òæe  øjódG  ≈∏Y  ÜÓà°S’G  Gòg  ≈dƒà°SG  óbh  ,2z™```̀ªàéª∏d  kÉμjôëJh  ká```̀«dÉ©a

 á«≤ædG  ¬```̀àdÉM  »a  øjódG  ≈```̀∏Y  Qƒã©dG  Ö©°üj  QÉ```̀°U  å```̀«ëH  á```̀«fÉ°ùfE’G  IQÉ```̀°†ëdG

 ,øjódG  áédOCG  ≈∏Y áe qó≤àe á«≤f  á«æjO  ádÉM ¢VGôàaG  øe ∂dP ™e qóH  ’h  ,á«∏°UC’G

 Éªd{  á«°SÉ°SC’G  ¬JÉLÉM  øe  áLÉMh  ¿É°ùfE’G  É¡«∏Y  ô£a  Iô£a  øjódG  øμj  ºd  ƒdh

 q»æjódG  ¢UÓîdG  ºgh  ,ºgƒdG  Gò¡d  ¿Éc  Éeh  , q»LƒdƒjójE’G  ÜÓà°S’G  ¬«∏Y  qÖ°üfG

.3zïjQÉàdG  á∏«W  º¡«Yh  Ö∏à°ùjh  ô°ûÑdG  πq∏°†j  ¿CG  ``  ¢ùcQÉe  √Gôj  Éªc ``

 ä’É°SQ  ≈∏Y â∏NOCG  »àdG  äÉØjôëàdGh  á«©°VƒdG  äÉfÉjódG  ∞°Uh RÉL GPEGh

 á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  ≈dEG  Ö°ùàæj  øªd  Rƒéj  ∞«μa  äÉ«LƒdƒjójEG  É¡qfCÉH  AÉ«ÑfC’G

?É«LƒdƒjójEG  ¬qfCÉH  ΩÓ°SE’G  ∞°üj  ¿CG

.27¢U  ,1990  ôÑª°ùjO  ,75  Oó©dG  ,7  áæ°ùdG  ,IóMƒdG  ,áKGóëdGh  É«LƒdƒjójE’G  :Ó«Ñ°S  óªëe ```  1

.108¢U  :øjódGh  áØ°ù∏ØdG  ≈dEG  É«LƒdƒjójE’G  øe ```  2

.109¢U  :¿  .Ω ```  3
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 ºgÉfóLƒa  ´GóHE’G  QÉ©°T  ¿ƒ©aôj  ø qªe  ÉæJó∏L  AÉæHCG  øe  ô«ãμd  ÉfCGôb  ó≤dh

 π«Ñ°S  ≈∏©a  .É```«LƒdƒjójE’G  ¢üFÉ°üN  ø```e  ¬fhôj  Ée  ΩÓ°SE’G  ≈```∏Y  ¿ƒ```£≤°ùj

 ájDhQ  ¬qfC’  ;ájƒ°†Y  hCG  á«°ù«°SCÉJ  É«LƒdƒjójEG  ΩÓ°SE’G  q¿CG  iôj  øe  ∑Éæg  ∫ÉãªdG

 ájƒÑ©J  IQób  ¬dh  ,¬«a  ºgOƒLƒdh  º```dÉ©∏d  ádõàîe  Iô¶f  ´ÉÑJC’G  Ö¡J  á```«dƒª°T

 ôNBG  »a  »∏©ØdG  ∞```æ©dG  hCG  , kÉ«aÉc  ¿Éc  ¿EG  q»```eÓμdG  ∞æ©dG  É```¡eGƒb  á```«YÉaOh

 »g  á«îjQÉJ  IQhô«°S  ¥É«°S  »ah  ,á«Hô©dG  áÄ«ÑdG  »```a  CÉ°ûf  ÉªqfEG  ƒgh  .±É```£ªdG

 áYƒªée  π«μ°ûJ  »a  á```«Hô©dG  πFÉÑ≤dG  áÑZQ  hCG  , q»©ªédG  Oƒ```LƒdG  øY  ô```«Ñ©àdG

 Oƒ©jh  ,¢SôØdGh  ΩhôdG  Éªg  ø««ª¶Y  ø«Jƒb  ø«H  É¡àjƒg  ßØëJ  ¿CG  ≈∏Y  IQOÉb

 ÉgOÉæ°SEÉH  ÉgôjòéJh  á```ÑZôdG  ∂∏J  øY  ∞°ûμdG  »a  ΩÓ°SE’G  q»Ñf  ≈```dEG  π```°†ØdG

 …OƒLh  ôqJƒJ  √Oƒ≤j  ΩÓ°SE’G  »a  »æjódG  ≥£æªdÉa  Gòμgh  ,á«FGQh  Ée  ¢ù°SCG  ≈dEG

 á q≤ëdG  áaô©ªdG  ≈```∏Y  ¢ù«d  qÖ°üæe  ¬```«a  Oƒ¡éªdG{  »```JÉÑKEG  ÜÉ£N  ø```Y  ô``` qÑ©j

.1zá≤«≤M  ΩÉ¶f  AÉæH  ≈∏Y  πH  ;á≤«≤ëdG  ΩÉ¶æd

 kÉ≤HÉ£e  kÉ``` q«fÉ qHQ  kÉ«Mh  ¢ù```«d  ΩÓ°SE’G  q¿CG  ¬```dÉãeCGh  ΩÓμ```dG  Gòg  á```°UÓNh

 »dÉàdÉH  ƒgh  ,á°Uƒ°üîe  á«îjQÉJ  ±hôX  ¬JRôaCG  q…ô°ûH  êÉàfEG  ƒg  πH  ;á≤«≤ë∏d

 ´ƒ°Vƒªc ’  á≤«≤ëdG  ™```°†j{  ¬qfC’  ;áaô©ªdG  ≈∏Y  á£≤°ùe  á```«YÉÑJG  É```«LƒdƒjójEG

.2záaô©e  πμ°T  πc  ≈∏Y  á≤HÉ°ùc  πH  ,QÉÑà°SGh  åëH

 ihÉYódG  √òg  á°ûbÉæe  π«°üØJ  »```a  ™ q°SƒàdG  øY  ≥«°†j  ∫ÉéªdG  q¿CG  ™```eh

 ø«H  √Éæ£Ñ°V …òdG  »dÉμ°TE’G  QÉWE’G  ∫ÓN øe É¡©aO  ô«°ù«dG  øªa  á«bÓWE’G

 ΩÓ°SE’G  ™°†j ’  q»```YÉÑJG  ÜÉ£îdG  Gòg  q¿C’  ∂dPh  ;´É```ÑJ’Gh  ´GóHE’G  á```«FÉæK

 ¬«∏Y  πNój  ÉªqfEGh  ,¬```à≤«≤M  øY  ∞°ûμdG  ó°üb  »aô©ªdG  å```ëÑdG  ™°Vƒe  »```a

 êPÉªæH  kÉ«°SCÉJ  kGô°ùb  ¬```«∏Y  É¡£≤°ùj  á«∏Ñb  äGQ qƒ°üJh  IõgÉL  QÉμ```aCÉH  kGO qhõ```e

.222 ̀ ` 221¢U  ,ΩÓ°SE’G  »a  á«LƒdƒjójE’G  äÓμ°ûàdG  :¢û«ªM  ºdÉ°S  øH ```  1

.222¢U  :¿  .Ω ```  2
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 É¡HÉë°UCG  qø¶j  á∏«≤à°ùe  ∫ƒ≤Y  ≈∏Y  ¿É£∏°S  É```¡d  QÉ°U  IOQƒà°ùe  á```«LƒdƒjójEG

.¿ƒYóÑe  ¿ƒ∏≤à°ùe  º¡qfCG

 ,ájQÉ°†ëdG  É```¡àjƒg  øe  á qeCG  ï```∏°S  »a  ´GóHE’G  ø```ªμj  ø```jCG  …QOCG  â```°ùdh

.ájƒ¡dG  âHGƒK  Aƒ°V  »a  QÉμàHGh  áaÉ°VEGh  AÉæH  πH  kÉeóg  ¢ù«d  ´GóHE’Éa

:´GóHE’Gh  ΩÓ°SE’G

 ´óÑªdG  ô«Z  ´É```ÑJ’G  á¡Ñ°T  ≥```°üdCG  …ò```dG  q¿EG

 »a  OÉ```°S  …òdG  »```YÉÑJ’G  è```¡ædG  ƒ```g  ΩÓ```°SE’ÉH

 ≈dEG  ø«ª∏°ùªdG  ΩÉ°ù≤fGh  ,ó«∏≤àdGh  ∞∏îàdG  Qƒ°üY

 QÉμàMG  É```¡æe  qπc  »Y qój  ¥ô```ah  á©aGóàe  ∞```FGƒW

 …ô©°TC’G  ¬æY  ô``` qÑY  Ée  ƒgh  ,á«eÓ°SE’G  á```≤«≤ëdG

 º¡°†©H  É¡«a  π```q∏°V  Iô«ãc  AÉ«°TCG  »a  !  º```¡«Ñf  ó©H  ¢SÉædG  ∞```∏àNG{  :¬```dƒ≤H

 1zø«àqà°ûàe  kÉHGõMCGh  ø«æjÉÑàe  kÉbôa  GhQÉ°üa  ,¢†©H  øe  º¡°†©H  Ç qô```Hh  ,kÉ°†©H

 πqàμàdGh  ¬JQGOEG  Aƒ°S  πH  ;´ÉÑJ’G  è¡f  π q°UCG  …òdG  ƒg  ¬JGP  »a  ±ÓàN’G  ¢ù«∏a

 A’ƒdG  ≈∏Y  ™ÑàªdG  Ögòª∏d  A’ƒdG  Ω qó≤J  á≤∏¨æe  á«Ñgòe  äGA’h  πNGO  ôJƒàªdG

.™«ªédG  πª°ûj  …òdG  ΩÓ°SEÓd

 á«é¡æe ∫ƒ°UCG  ≈∏Yh ,±ÓàN’G q≥ëH ±GôàY’G ≈∏Y ºFÉ≤dG  ±ÓàN’G q¿EG

 Ω qó≤j  »YGóHEG  è¡f  ¢ù```«°SCÉàH  π«Øc  …OÉ¡àLG  ∂∏°ùeh  ,AGô```K  πeÉY  ô¶ædG  »```a

.AÉ«ª©dG  á«©ÑàdG  ≈∏Y  ∞°TÉμdG  ∫’óà°S’Gh  ,Ü qõëàdG  ≈∏Y  á«ª∏©dG  áaô©ªdG

 âeÉb  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  kÉ«YGóHEG  kG qó```e  »eÓ°SE’G  ïjQÉàdG  ±ôY  ó```≤dh

 qøμd  ;¬Jô°UÉY  »àdG  IóFÉ°ùdG  äGQÉ```°†ëdG  âbÉah  âe qó≤J  »àdG  ¬JQÉ°†M  ¬```«∏Y

 ,á«fÉªdC’G  ø«bô°ûà°ùªdG  á«©ªéd  á«eÓ°SE’G  äGô°ûædG  :ø«q∏°üªdG  ±ÓàNGh  ø««eÓ°SE’G  ä’É```≤e ```  1

.2 ̀ ` 1¢U  ,Ω1980/`g1400  :É«fÉªdCG  ``  ¿OÉÑà°ù«a  ,ôàjQ  äƒª∏g  í«ë°üJ

 ´ÉÑJ’ÉH  √ó°ü≤f  …òdGh
 •Gô°U  ´ÉÑJG  ƒg  ´óÑªdG
 ¬dƒ°SQh  ≈dÉ©J  ˆG
 ´ÉÑJ’G  ÉeG   ,ºjôμdG
 ô°ûÑdG  ó«∏≤J  ƒ¡a  ô°SB’G
á që°U  ô«¨H
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 ÖÑ°ùH  ™LGôJ  á```«fƒμdGh  á«fÉ°ùfE’Gh  á```«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  »a  q»```aô©ªdG  qóªdG  Gò```g
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 π°üØdÉa  ;¬JÉq«∏ch  ´ô°ûdG  ó```°UÉ≤ªH  kÉªFGO  k’ƒ°Uƒe  ≈≤Ñj  `` ∂dP  º```ZQ  ``  ¬```æμdh

.¬d  OƒLh ’  ΩÓ°SE’G  »a  »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø«H  ≥∏£ªdG

É¡JQhô«°Uh  äÉjGóÑdG  á¶ëd  :Üô¨dG  »a  á°SÉ«°ùdGh  øjódG  ``  2

 §°SƒàªdG  ¢†«HC’G  ôëÑdG  º«∏bEG  É¡fÉ£∏°S  âëJ º°†J{  á«fÉehôdG  ádhódG  âfÉc

 Éªc  ,ÜƒfGódGh  øjGôdG  …ô¡f  ∫GƒW  ≈∏Y  ÉgOhóM  äóàeG  á«Hô¨dG  ÉHhQhCG  »Øa  ¬q∏c

 ≈∏Y  ¿ÉehôdG  ≥∏WCG  óbh  ,É«fÉ£jôH  »a  ôμ°ù©J  á«fÉehôdG  ájôμ°ù©dG  êGƒaC’G  âfÉc

 äÉ©WÉ≤ªdG  √òg  â```fÉch  ``  äÉ©WÉ≤e  ``  º°SG  É```«fÉ£jôH  êQÉN  á```©bGƒdG  º```¡cÓeCG

 ¿Éμ°S  ¿Éch  ,á```«fÉehQ  äÉ«eÉM  ™°VƒJ  â```fÉc  É¡«ah  ,¿ÉehQ  I’h  π```Ñb  øe  QGó```J

 á≤£æe  âfÉc  É```ªc  1,á«fÉehôdG  á```dhódG  á```æjõîd  ÖFGô°†dG  ¿h qODƒ```j  äÉ```©WÉ≤ªdG

.2ÉehQ  á£∏°ùd  É¡Ñ∏ZCG  »a  á©°VÉN  ¿ÉeõdG  ∂dP  »a  §°ShC’G  ¥ô°ûdG

 π«FÉî«e  ¿É```°ùMEG  ,ô```J  ,á```«fÉehôdG  á```jQƒWGôÑeE’Gh  π```FGhC’G  ¿ƒ```«ë«°ùªdG  :É```jÉμ«°ùæ«Ø°S  .¢S  .G ```  1

 .7¢U  ,2006  ,1•  ,øjódG  AÓY  QGO  ,¥Éë°SEG

.ÉehQ  äÉ©WÉ≤e  øe  á©WÉ≤e  âfÉc  kÓãe  ΩÉ°ûdG  OÓÑa ```  2
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 ádhódG  √òg  ¿CG  á«°SÉ«°SGô¨édG  áÄWƒàdG  √òg  »a  √ÉfôcP  Éª«a  Éæª¡j  …òdGh

 ÉehQ  áæjóe  Ghós«°T  ø```jòdG  1ø««μ°ShôJ’G{  ój  ≈```∏Y  â°ù°SCÉJ  »àdGh  ``  á```HÉ¡ªdG

 ,G kó«©H  kGhCÉ```°T  IQÉ°†ëdGh  Ωó```≤àdG  øe  â```¨∏H  ``  º¡àμ∏ªªd  á```ª°UÉY  É```ghòîJGh

 AÓÑædG  É¡ªYõJ  »```àdG  IQƒãdG  ó```©H  â°Vô≤fG  É¡fCG  ’EG  ;ó```àeGh  É```¡∏©a  π```°UGƒJh

.Ω.¥ 509  áæ°S  2ájQƒ¡ªédG  Gƒæ∏YCGh  á«μ∏ªdG  Gƒ£≤°SCG  øjòdG  ¿ÉehôdG

 AÉæH  »a  Gó°VÉ©J  ób  á°SÉ«°ùdGh  øj qódG  ¿CG  ïjQÉàdG  ógGƒ°T  øe  ó```cCÉJ  …ò```dGh

 √òg  »a  »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø```«H  ábÓ©dG  ¢SQój  øe  πμa  ,ÉehQ  IQÉ°†M  ìô```°U

 ,(á°SÉ«°ùdGh  ø```jódG)  ¿Ó```YÉØdG  ºëàdG  ∞```«c  ßMÓj  ¿CG  ™```«£à°ùj  IQÉ```°†ëdG

 ;á«¡dE’G  áØ°üdG  á«°SÉ«°ùdG  ¬à sjõeQ  Ö```fÉL  ≈dEG  ¬d  óæ°ùJ  »fÉehôdG  Qƒ```WGôÑeE’Éa

 á°SÉ« q°ùdG  øμJ  º∏a  3á¡dBÓd  ’EG  ≈£©j ’  Ö≤d  ƒg  kÓãe  ¢ù£°ùZCG{  Ö≤d  ¿CG  ∂dPh

 »ªëJ  »àdG  á```«Yô°ûdG  IGOC’G  »g  á```°SÉ« q°ùdG  âfÉc  πH  ;ø```j qódG  ø```Y  ∫õ```©ªH  ¿PEG

 ¢ù∏ée ¿Éc  πH  .ÉehQ  á¡dBG  :á¡dB’G  ΩGôàMG  CGóÑe ¢SôëJ »àdG  »g ádhódÉa  .øjódG

 ≈dƒàj  á«fÉehôdG  á```dhó∏d  á«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒªdG  º```gCG  øe  ó©oj  …ò```dGh  ``  ñƒ```«°ûdG

 QÉ°Sh  .á«æjódG  ¿hDƒ```°ûdG  ≈∏Y  ô¡ q°ùdG  ``  á°†ëªdG  á«°SÉ«°ùdG  ¬```eÉ¡e  ÖfÉL  ≈```dEG ``

 ø«H  ΩÉëàd’G  ≥°ùf  πqãeh  ,»LƒdƒjójEG  ΩÉFh  ≥°ùf  ≈∏Y  øjódGh  á°SÉ«°ùdG  ø«H  ôeC’G

 ∞XƒJ  ¿CG  ádhódG  âYÉ£à°SG  å«M  ;É```ehQ  IQÉ°†ëd  ™aO  Iƒb  »°SÉ«°ùdGh  »```æjódG

.4¿Gôª©dGh  IQÉ°†ëdG  ídÉ°üdh  óéªdG  ídÉ°üdh  IóMƒdG  ídÉ°üd  »æKƒdG  øjódG

 π©ØHh  ,¿Éfƒ«dG  áØ°SÓa  QÉμaCG  π©ØH  á```«æKƒdG  ¿ÉjOC’G  ô«KCÉJ  âØN  É```eóæYh

 ,≈°übC’Gh §°ShC’G  ø«bô°ûdG  äÉ«fÉMhQ å«M á«bô°ûdG  á«æjódG  QÉμaC’G  äGô«KCÉJ

 ,¬JQƒ°U  âfÉc  kÉ``` qjCG  ,»æKƒdG  ¢ù≤ q£dG  ™```e  ™£b  …òdG  …Oƒ¡«dG  ó```«MƒàdG  π```©ØHh

.184¢U  ,1971  ,ähô«H  ,±ô°ûªdG  QGO  ,2•  ,äGQÉ°†ëdG  :Ö«Ñd  ,ôJÉ°ùdG  óÑY ```  1

.¿  ¢U  ,¿  .Ω ```  2

.200¢U  ,¿  .Ω ```  3

.¿  ¢U  ,¿  .Ω ```  4
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 »àdG  á«ë«°ùªdG  Iƒ```YódG  π©ØHh  .óMGh  z…hÉ```ª°S{  ¬dEG  IOÉ```ÑY  ≈dEG  ÉYO  …ò```dGh

 çóM ÉeóæY  .øjô°ûÑªdG  π°SôdG  øe  í«°ùªdG  ´ÉÑJCG  ≥jôW øY ÉehQ  ≈dEG  â∏°Uh

 Üƒ©°Th  ÉehQ  Ö©°T  q¿CG  Gƒª∏©a  ,∫ÉëdG  ™bGh  ¿ÉehôdG  á°SÉ°ùdG  CGô≤à°SG  Gò```g  πc

 ¬ qéàJh  á«æKƒdG  ¿ÉjOC’G  ø```e  ôØæJ  É¡©«ªL  äCGóH  ºgPƒØæd  á©HÉàdG  äÉ```©WÉ≤ªdG

 ,ô£îdG  ¢ù«bGƒf  á«°SÉ«°ùdG  áYÉ°ùdG  â qbóa  ,á°UÉN á«ë«°ùªdG  Üƒ°U  ´ÉæàbG  øY

 áãL  íÑ°üà°S  øjO  ô«Z  øe  ájQƒWGôÑeE’G  q¿CG  AÉªμëdG  ¿ÉehôdG  á°SÉ°ù∏d  Gó```Ña

 ≈∏Y  IQOÉb{  á«ë«°ùªdG  ¿CG  º¡d  øq«ÑJh  ,AÉ£Y  ’h  Iƒb  ’h  É¡«a  ìhQ ’  á«°SÉ«°S

.1zádhódG  ó°ùL  »a  IójóL  ìhQh  ójóL  ΩO  uåH

 πNó«d »ë«°ùªdG øj qódG  á«fÉehôdG ádhódG âqæÑJ OÉ¡àL’G Gòg ¢SÉ°SCG  ≈∏Yh

 »æjódG  É¡«a  êhGõJ  IójóL  á«îjQÉJ  á∏Môe  …OÓ«e  ™HGôdG  ¿ô≤dG  òæe  Üô¨dG

 OƒLh  ¢VôàØJ  ájô¶f  á£fõ«H  äOÉ°S{  ¿CG  áLQO  ≈dEG  »fGƒØæY  πμ°ûH  »°SÉ«°ùdGh

.2z kÉ©e  ájQƒWGôÑeE’Gh  á°ù«æμdG  √Oƒ≤J  óMGh  »ªdÉY  »ë«°ùe  ™ªàée

ΩÉëàd’G  Gò¡d  …ô¶ædG  ¢SÉ°SC’G  ``  3

 º«dÉ©àa  ø```«μe  …ô¶f  ¢SÉ°SCG  ≈```∏Y  á°ù«æμdGh  á```dh qódG  ø«H  ΩÉ```ëàd’G  qº```J

 á«°ùØædGh  á«∏≤©dG  ¬JGQGóàbG  ¬```«LƒJ  ≈dEG  ¿É°ùfE’G  ƒYóàd  äAÉL  0  í```«°ùªdG

 Ée  m√ÉéJÉH  »© q°ùdG  ≈dEG  âYO  Éªc  .¿É```°ùfE’G  áÑëeh  ˆG  áÑëe  ƒëf  á```jó°ùédGh

 »© q°ùdG  ≈∏Y  ¢üNC’ÉH  äõ qcQh  ,3¢VQC’G  »```a  ΩÓ q°ùdGh  ìÓ°üdGh  ô«îdG  ≥```≤ëj

 …òdG  ´hô°ûªdG  Gòg  q¿CG  á«ë«°ùªdG  ¢Uƒ°üf  äôÑàYGh  ,»°üî°ûdG  ¢UÓîdG  ≈dEG

 AÓY  QGO  ,2•  ,¥Éë°SEG  π```«FÉî«e  ¿É°ùM  ,ôJ  ,äÉfÉjódGh  á```¡dB’G  QGô```°SCG  :≈```μ°ùØ«dƒ¨«e  .¢S  .G ```  1

.464¢U  ,2006  ÉjQƒ°S  ,≥°ûeO  øjódG

 ,πFGhC’G  QGO  ,1•  ,Ωƒ«dG  ≈àM  ΩÓ°SE’G  Qƒ¡X  òæe  á«eÓ°SE’G  ÖgGòªdG  ¥ôØdG  :ó```©°S  ,Ω  â```°SQ ```  2

.34¢U  ,2003  ,ÉjQƒ°S  ,≥°ûeO

.á≤«≤ëdG  √òg  âÑãJ  π«LÉfC’G  ¢Uƒ°üf  á©LGôe ```  3
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 ≥«≤ëJh  .¢VQC’G  »a  CGóÑj  ˆG  äƒ```μ∏ªa  ≥«≤ëà∏d  πHÉb  ¿ÉμeEG  ƒg  ˆG  ¬```cQÉÑj

 π°VÉæªdG  ƒ¡a  ,í```«°ùªdG  øe  º¡∏à°ùj  ∫É```°†f  ≈dEG  §≤a  êÉ```àëj  äƒμ∏ªdG  Gò```g

 ¿EGh  .á°ù«ØædG  º```«≤dG  ∂∏àH  ∞```jô©àdG  π«Ñ°S  »```a  ¬°ùØæH  q≈ë°V  …ò```dG  õ```eôdG

 OGõH  á«fÉ°ùfE’G  ô«N  πLCG  øe  ø«∏°VÉæªdG  óªj  kÉæ«©e  ¿É«≤Ñ«°S  ¬ª«dÉ©Jh  ¬Jô«°S

 GPEG  ’EG  kÉ°ü∏îe  kÉ«ë«°ùe  ¿ƒμj ’  »```ë«°ùªdG  ¿EÉa  ¬«∏Y  kAÉæHh  ,òØæj ’  »```dÉ°†f

 ´É£à°SG  »ë«°ùªdG  ¿ƒª°†ªdG  Gòg  q¿CG  ôgÉ¶dGh  .¢VQC’G  »a  ¿ÉμeE’G  Gòg  ≥≤M

 »àdG  Üƒ©°ûdG  äÉ```eÉªàgG  ióMEG  øª°V  ¿ƒμj  ¿CG  ´É```£à°SGh  óFÉ q°ùdG  êô```ëj  ¿CG

.1záØWÉ©dG  øe  GOôéJ  OGOõj  Üô£°†e  ºdÉY  »a  ¿ÉeC’G{  øY  åëÑJ  âfÉc

 »ë«°ùªdG  »æjódG  ÜÉ```£îdG  ™e  á«fÉeh qôdG  ájQƒWGôÑeE’G  Üƒ```©°T  â```∏YÉØJ

 âYôgh  π```H  ,∂dP  π«Ñ°S  »```a  äÉ«ë°†J  É```¡©FÓW  â```e qóbh  √ô```°üæJ  äCGó```Hh

 ÉehQ  »a  á```°SÉ«°ùdG  ∫ÉLQ  ¿CG  √GQCG  …ò```dGh  .¬```bÉæàYG  ≈dEG  Iô```«Ø¨dG  ô```«gÉªédG

 ÜÉ£îdG  á«∏YÉØa  ,ádhódGh  á```°ù«æμdG  ø«H  ΩÉëàd’G  ÜƒLƒH  ø«©æà≤e  Gƒ```ëÑ°UCG

 á≤Ñ£dG  âæ£a  »àdG  »gh  ,á«fÉehôdG  ádhódG  äôZCG  »àdG  »g  »ë«°ùªdG  »æjódG

 Gò¡d  ájQÉ°†ëdG  á```«°SÉ«°ùdG  áª«≤dG  ≈dEG  ¬```ÑàæJ  É¡à∏©éa  ,á«fÉehôdG  á```«°SÉ«°ùdG

 ¢û©æj …òdGh ,á«æKƒdG ΩÉghCG òÑæj …òdG ``  ÜÉ£îdG Gòg áYÉ£à°SÉH PEG ;ÜÉ£îdG

 `` º∏°ùdGh  ìÓ°üdÉH  ô```°ûÑj  …òdGh  ,¿É°ùfE’G  ΩGôàMG  ≈```dEG  ƒYój  …òdGh  ,ìhô```dG

 É¡d  »àdG  ádhódG  √ò```g  .2ádhódG  ó°ùL  »a  IójóL  kÉMhQh  kGó```jóL  kÉeO  å```Ñj  ¿CG

 ≈∏Y  IQOÉb  á«YÉªàLGh  ájOÉ°üàbGh  á«FÉ°†bh  ájôμ°ùYh  ájQGOEG  äGQGóàbG  IôÑN

 IƒYódGh  á«ë«°ùªdG  Iô°üf  √ÉéJÉHh  kÉ«°SÉ«°S  »ë«°ùªdG  »æjódG  ÜÉ£îdG  ∞«XƒJ

 ≈°†à≤e  ≈∏Y  á«fÉehôdG  ádhódGh  á«ë«°ùªdG  ø«H  ΩÉFƒdG  ™bh  Gòμgh  .¥ó°üH  É¡d

.ádÉ q©ah  á©æ≤e  ájô¶f  á«©Lôe  Égóæ°ùJ  »àdG  ácôà°ûªdG  áë∏°üªdG

 óªëe  ÜÉgƒdG  ó```ÑY  ,ôJ  ,äÉYƒ°Vƒe  ∫Ó```N  øe  IQÉ°†ëdG  ï```jQÉJ  ,ºdÉ©dGh  Üô```¨dG  :≈```∏jGQ  ø```«bÉc ```  1

.164¢U  ,1985  ,ƒ«fƒj  âjƒμdG  ,90  OóY  áaô©ªdG  ºdÉY  á∏°ù∏°S  ,…RÉéM  ™«ª°ùdG  óÑY  iógh  …ô«°ùªdG

.259  ¢Uh  255¢U  ,¿  .Ω  :ÉjÉμ°ù«æ«Ø°S  .¢S  .G  kÉ°†jCG  ô¶fGh  .464¢U  ,¿  .Ω:»μ°ùØ«dƒ¨«e  .¢S  .G ```  2
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?Üô¨dG  IQÉ°†ëd  á°SÉ«°ùdGh  øjódG  Ω qób  GPÉe  ``  4
 øe  á«fÉehôdG  ájQƒWGôÑeE’G  »```ë«°ùªdG  øjódG  ò≤fCG  ∫hC’G  ΩÉ```ëàd’G  ò```æe

.Qƒ q£àdGh  O qóéàdG  øe  É¡àæ sμe  á«LƒdƒjójEG  äÉ¡ qLƒàH  Ég qóeCGh  QÉ«¡f’G

 ó©J  ºdh  É¡fCÉ°T  ∞©°Vh  ,§«°SƒdG  ô°ü©dG  »```a  ájQƒWGôÑeE’G  âμμØJ  É``` qªdh

 ÉgPƒØf  ¢üq∏≤Jh  ,Ió«©ÑdGh  áÑjô≤dG  äÉ©WÉ≤ªdG  É¡æY  â q≤°ûfGh  ,IóMƒe  á≤£æe

 ¥É≤°ûfG  ≈dEG  ä qOCG  »àdGh á«JƒgÓdG äÓjhCÉàdG  Qƒ¡X ºZôHh .…QGOE’Gh …QÉ°†ëdG

 ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  »ë«°ùªdG  ø```jódG  ßaÉM  ∂dP  πc  ºZQ  ¢ùFÉæμdG  Oó```©Jh  á```°ù«æμdG

 ájƒg  π«μ°ûJ  »a  kÉ°ù«FQ  kGQhO  Ö©∏J  á«ë«°ùªdG  â«≤Hh  ,ÉHhQhCG  πNGO  …OÉjQ  QhóH

 ≈dEG  èdCG  ¿CG  Éæg  »ææμªj  ’h  ,…QÉ°†ëdG  π©ØdG  RÉ```éfEG  »ah  ,»HhQhC’G  ¿É```°ùfE’G

 ¿CÉ°ûdG  »a  ø«°üàîªdG  ø```«NQDƒªdG  áª¡e  øe  πª©dG  Gò```¡a  ,äÓ«°üØàdG  π```≤M

 ô°üY  ≈dEG  §«°SƒdG  ô°ü©dÉH  kGQhô```e  ¬fEG  :∫ƒ≤dG  ™«£à°SCG  »æfCG  ’EG  ;…QÉ```°†ëdG

 øe  kÉàHÉK  »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø```«H  ¢ûjÉ©àdG  »≤H  åjóëdG  ô°ü©dG  ≈dEG  á```°†¡ædG

 OhóM  ≈dEGh  äÉjGóÑdG  òæªa  .√É```ÑàfÓd  âØ∏e  πμ°ûHh  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  â```HGƒK

 øY  øjódG  π°üa  á```dƒ≤ªd  Üô¨dG  º∏°ùà°ùj  ºd  …OÓ```«ªdG  ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô```≤dG

 √ôμa πqãe …òdGh ̀ ` (1650 ̀ ` 1596) äQÉμjO ¬æjQ ¿CG ≈àM ,á≤∏£e áØ°üH á°SÉ«°ùdG

 ÉeóæY  á«μ«dƒKÉμdG  ìhQ  øe  kÉ```Ñjôb  »≤H  ``  ¬«a  øëf  Ée  ÜÉH  »a  á```jó≤f  á```¶ëd

 ¿ÉªjE’G  ÜƒLh  ≈dEG  ÉYOh  ,¬«∏Y  π«dódG  áeÉbEG  ≈YOGh  ,πeÉc  ¬dEG  OƒLh  ¢VôàaG

 É¡à°SQóe  »a  á«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG  âdhÉM  ºK  ,1á«fÉ°ùfE’Gh  ¿É```°ùfE’G  ídÉ°üd  ¬```H

 ,zá«JQÉμjódG{  ájô¶ædGh  »```ë«°ùªdG  »fÓ≤©dG  ÖfÉédG  ø«H  ≥ qaƒJ  ¿CG  á```«°ùfôØdG

 á«fÉªjEG  ô°UÉæ©H  äQÉμjO  áØ°ù∏a  »```a  IOƒLƒªdG  äGô¨qãdG  qó°ùJ  q¿CG  ≈dEG  äó```ª©a

.2 kGô«Ñc  k’ÉªgEG  äQÉμjO  É¡∏ªgCG

 OÉ¡f  ,ôJ  ,åjóëdG  ô°ü©dG  ≈àM  ≈£°SƒdG  ¿hô≤dG  øe  »Ø°ù∏ØdG  ôμØdG  äGQÉ«J  :¿ƒ°ùjôc  ,ájQófG ```  1

.103¢U  ,1982  ¢ùjQÉH  ``  ähô«H  ,äGójƒY  äGQƒ°ûæe  ,2•  ,É°VQ

.¿  ¢U  :¿  .Ω ```  2
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 ,ô°ûY ™HÉ°ùdG ¿ô≤dG »a øjRQÉÑdG øjôμØªdG øe ô«Ñc OóY ¬LƒàdG Gòg ≈qæÑJh

 ,(Ω1715 ̀ ` 1638)  z¢û```fGôÑdÉe{h  (Ω1662 ̀ ` 1623)  ∫Éμ```°SÉH  ø```e  πc  ™e  ∂```dP  ¿Éc

 áªμMh  ¥ÓNCG  øe  ¬H  »Mƒj  É```eh  øjódG{  Öq∏¨J  áægGôe  ≈dEG  z∫Éμ°SÉH{  É```YO  ó```≤a

 ÖbGƒY  ≈dEG  …ODƒ```j  OôªJ  ƒg  ∫Éμ°SÉÑd  áÑ°ùædÉH  ø```jódG  ó°V  ¿É```g qôdÉa  ,1zá```∏«°†ah

 á«ë«°ùªdG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ø```e  z∫Éμ°SÉÑd{  áÑ°ù qædÉH  Üô¨∏d  ôØe  ’h  ,á```ª«Nh  ó```L

 √ÉéJ’G  Qƒ∏ÑJ  óbh  .2zájƒ«M  á©Øæe  øe  É```¡d  Éªd  ∂dPh{  ;á«μ«dƒKÉμdG  É¡àî°ùf  »```a

 ƒ¡a  ,π°†aCG  πμ```°ûH  z¢ûfGôÑdÉe{  ™e  »ë«°ùªdG  ø```j qódG  AÉ°übEG  ΩóY  ≈```dEG  »```YGódG

 ø«eÉ°†ªdGh  äQÉμjO áØ°ù∏Ød  »é¡æªdGh  …ô¶ædG  ¥É«°ùdG  ø«H  ™ªédG  ≈dEG  ÉYO …òdG

 …òdG  π≤©dÉa  ,á q°UÉN  (Ω430 ̀ ` 354)  zø«£°ùZhCG{  ¢ùjó≤dG  É```¡ª¡a  Éªc  á«ë«°ùªdG

.»∏NGódG  »MƒdG  áHÉãªH  z¢ûfGôÑdÉe{  óæY  ƒg  ¬fCÉ°T  øe  äQÉμjO  ™aQ

 »MƒdG  Éæd  §Ñ°†J  »àdG  »¡a  (πFÉ°SôdGh  π```«LÉfC’G)  á°Só≤ªdG  ÖàμdG  É```eCGh  ``

 ∫ƒ≤j  ,¿ÓeÉμàe  Éª¡a  ,ø««MƒdG  øjòg  ø«H  ±ÓàNG  ’h  ,…ôgÉ¶dG  hCG  »```LQÉîdG

 ¿CG  ó≤àYCG  ’{  :``  ø```jódGh  äÉ```«FGQhÉªdG  »```a  äÉKOÉëe  ¬```HÉàc  »```a  ``  z¢û```fGôÑdÉe{

 ºgôYÉ°ûe  »a  ¿ƒØ∏àîj  øjRÉàªªdG  áØ°SÓØdG  q¿CGh  øjó∏d  áØdÉîe  á≤ëdG  á```Ø°ù∏ØdG

 ¬LƒH  É¡æμd  ;≈qà°T  ¥ô```£H  ÉæÑWÉîJ  á≤«≤ëdG  ¿EG  ...ø```««≤«≤ëdG  ø««ë«°ùªdG  ø```Y

.3zøjódGh  áØ°ù∏ØdG  kGóHCG  πHÉ≤f  ’CG  Öéj  ∂dòd  ,A»°ûdG  ¢ùØf  kÉªFGO  ∫ƒ≤J  ó«cCÉàdG

 çƒdÉãdG  ≈dEG  ™HGQ  ô```°üæY  áaÉ°VEG  øe  óH ’  ¬qfCG  ≈dEG  ô```«°ûj  ΩÓμdG  Gò```gh

 »MƒdG  ƒg  ™HGôdG  ô°üæ©dG  Gò```gh  (áHôéàdG  ,êÉàæà°S’G  ,¢SóëdG)  »```JQÉμjódG

 z¢ûfGô«dÉe{  ó°ü≤jh  ,4äGó```≤à©ªdG  ±ô©j  ¿CG  ¿hO  ôμØj  q’CG{  ±ƒ°ù∏«ØdG  ≈```∏©a

.191¢U  ,¿  .Ω ```  1

.93  ,92  äÉëØ°üdG  ô¶fGh  100¢U  ,¿  .Ω   ```  2

 ,á«Hô©dG ≈dEG  ¬∏≤f ,áØ°ù∏ØdG ¢SƒeÉb :Julia �� Didier  É«dƒL ¬jójO :kÉ°†jCG  ô¶fGh .105¢U ,¿ .Ω ```  3

.476¢U  ,1992  ,¢ùjQÉH  ,¢ShQ’  QGOh  ,ähô«H  ,¿Gƒ£fCG  áÑàμe  ,1  •  ,¿hôNBGh  ÜƒjCG  Gƒ°ùfôa

.106¢U  ,¿  .Ω  :¿ƒ°ùjôc  ájQófG ```  4
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 Óa  ¬«∏Y  kAÉæHh  .™```eÉéªdG  É¡Jô q°ùa  É```ªc  á«ë«°ùªdG  äGó```≤à©ªdG  :äGó```≤à©ªdÉH

 øe  ``  »°SÉ«°ùdG  ¿CÉ``` q°ûdG  É```¡«a  ÉªH  ``  IQÉ```°†ëdG  ¿hDƒ°T  ∞```jô°üJ  ó```æY  ¢UÉ```æe

 »°SÉ«°ùdG  Qƒ¶æªdG  ≈æÑj  ¿CG  ø```μªj  Óa  ,»æjódG  q¢üædG/»MƒdG  ≈∏Y  OÉ```ªàY’G

 ¿É°ùfE’G  á°SÉ«°S  πLCG  øe  AÉL  Éªq`fEG  »```ë«°ùªdG  øjódG  ¿C’  ;øj qódG  øY  ∫õ```©ªH

 ≥≤ëJ  »àdG  º¶ædG  ™°VƒH  :kGô```gÉX  ¿É°ùfE’G  á°SÉ«°Sh  1zÜƒ∏≤dG  ájGóg{  :kÉ```æWÉH

 ßØMh  ΩÓ°ùdG  ô°ûfh  ∫ó©dG  á```eÉbEGh  ´ÉªàL’G  ô°UGhCG  õjõ©Jh  ∑ƒ∏°ùdG  §```Ñ°V

 ¿CG{  ócDƒJ  ô```gÉ¶dG  iƒ```à°ùe  ≈∏Y  ¿É```°ùfE’G  á```°SÉ«°Sh  ..äÉμ```∏àªªdGh  ¢Sƒ```ØædG

 »ah  .2zºdÉ©dGh  IÉ```«ëdG  ƒëf  ¬LƒàdG  É¡«a  OGOõj  »àdG  á```fÉjódG  »g  á```«ë«°ùªdG

 ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô```≤dG  OGóàeG  ≈∏Y  Üô```¨dG  »a  ôeC’G  QÉ°S  ¬```LƒàdG  Gò```g  ¥É```«°S

 ∫hódG  øe  Égô«Z  hCG  É°ùfôa  »a  AGƒ°S  ¢SƒØædG  »a  ás«M  á«μ«dƒKÉμdG  â«≤H  å«M

 áfÉª°†dG  á°SÉ«°ùdG  Ö```°ùμj  …òdG  óaGôdG  ƒ```g  øj qódG  »≤Hh  ,iô```NC’G  á```«HhQhC’G

.ájƒ«ëdG  øe  OóªH  »Hô¨dG  …QÉ°†ëdG  π©ØdG  óaôjh  ,á«bÓNC’G

óbÉædG  ôμØdG  QÉ«J  ``  5
 kÉYƒf  ``  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  òæe  ``  ó¡°ûj  á```̀°SÉ«°ùdGh  øjódG  ø«H  ∫É°üJ’G  CGó```̀H

 ájó≤ædG  áØ°ù∏ØdG  å```̀MÉÑe  Qƒ¡X  ó©H  Éª«°S ’  ∫É°üØf’G  ƒëf  ô```̀«°ùjh  ,QƒàØdG  ø```̀e

 øJƒ«f  ™eh  ,Ωƒ```̀∏©dG  áØ°ù∏a  »```̀a  (1626 ̀ ` 1561)  z¿ƒ```̀cÉH{  ø```̀e  πc  ™```̀e  á```̀jõ«∏éfE’G

.ôμØdG  áØ°ù∏a  »a  (1704 ̀ ` 1632)  z∑ƒd{  ™eh  ,á«©«Ñ£dG  áØ°ù∏a  »a  (1727 ̀ ` 1643)

 Ió°ûH  ó```≤f  …ô```μa  ¬``` qLƒJ  á``` q°UÉN  »```°ùfôØdG  QÉ```«àdG  π```NGO  Rô```H  ó```≤dh

 ¿ qƒgh  ,3¢Só≤ªdG  ÜÉàμ∏d  á```«îjQÉàdG  áª«≤dG  »a  ∂ qμ°Th  ,á«°ùæμdG  äGó```≤à©ªdG

 óbÉædG  QÉ«qàdG  Gòg  QÉ°Sh  ,øj qó∏d  á```«YÉªàL’Gh  á«LƒdƒjójE’G  QGhOC’G  ¿CÉ°T  ø```e

.130¢U  ,¿  .Ω   ```  1

.225¢U  ,¿  .Ω  :É«dƒL  ,¬jójO   ```  2

.144¢U  ,¿  .Ω  :¿ƒ°Sôc  ¬jQófG ```  3
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 äGOÉ≤àfÉa  .á```°ù«æμdG  AÉHBGh  ¢û```fGôÑdÉeh  z∫Éμ°SÉH{  ¬```«dEG  ÉYO  Ée  ¢ù```μY  ≈```∏Y

 zñÉÑdhO{  äÉμ«μ°ûJh  (1778 ̀ ` 1712)  zƒ```°ShQ{  ΩÉμ```MCGh  (1778 ̀ ` 1694)  zQÉ```àdƒa{

 øe  Qô```ëàdG  ≈```dEG  Iƒ```YódG  Üƒ```°U  Ωõ```ëH  ¬```éàJ  É```¡∏c  â```fÉc  (1789 ̀ ` 1723)

 ¿CG  ’EG  á«Ø°ù∏ØdG  á«MÉædG  øe  QÉ«àdG  Gòg  ∞©°V  ºZôH  .á«ë«°ùªdG  äGOÉ≤àY’G

 É«fÉªdCG  øe  πc  ≈dEG  ó```àeG  …òdG  ó≤ædG  ∫GDƒ°S  IQƒ∏H  »a  ájóéH  äô``` qKCG  ¬```JÉ«HOCG

 z§≤a  π≤©dG  OhóM  »a  øj qódG{  ¬HÉàc  »a  (Ω1804 ̀ ` 1724)  z§fÉc{  øe  πc  ™e

 kGôKCÉàe  GóH  ¿EGh  …òdG  ,(1831 ̀ ` 1770)  zπ```é«g{  ™eh  ,17941  áæ°S  Qó°U  …ò```dGh

 Ghó q¡e  øjòdG  øe  zπé«g{  qó```©jh  .π≤©dGh  ôμØdÉH  ¬∏FÉ°ùe  ∫hÉ```æJ  ó≤a  ø```j qódÉH

 ∫GDƒ°S  ¿CG  ≈dEG  ô```«°ûf  ¿CG  ÉæJƒØj ’  É```ªc  .(1883 ̀ ` 1818)  ¢ù```cQÉe  ∫QÉc  Qƒ```¡¶d

 ïjQÉàdG{  ¬HÉàc  »a  (1776 ̀ ` 1711)  zΩƒ«g  ó«"GO{  ™e  Góæ∏àμ°SG  ≈dEG  π≤àfG  ó≤ædG

.2Ω1757  áæ°S  QOÉ°üdGh  zøjó∏d  »©«Ñ£dG

 ™ªédG  áªq∏°ùe  áYõYR  »```a  ô«ÑμdG  ÉgôKCG  á«Ø°ù∏ØdG  äÉ```HQÉ≤ªdG  √ò```¡d  ¿Éc

 á≤∏©àªdG  äÉjô¶ædG  πc  äÉØ°ù∏ØdG  √òg  âeóg  ó≤d  πH  ;»°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø«H

 ƒgh ̀ ` ¿ƒ°ùjôc  ¬jQófCG  π©L  Éªe  .á«°SÉ« q°ùdGh  ¥ÓNC’Gh  á©«Ñ£dGh  º∏©dGh  øj qódÉH

 ≈àM  ≈£°SƒdG  ¿hô```≤dG  ø```e  »Ø°ù∏ØdG  ô```μØdG  äGQÉ«J  »```a  ¢ü```°üîàe  å```MÉH

 ≈dEG  áeGóg  áØ°ù∏a  ô°ûY  ø```eÉãdG  ¿ô≤dG  áØ°ù∏a  q¿EG{  :∫ƒ≤j  ``  å```jóëdG  ô```°ü©dG

.3zô«Ñc  óM

ó≤ædG  áØ°ù∏a  ∫ƒM  ∫GDƒ°S  ``  6
 πμ°ûH  Üô¨dG  »a  »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø«H  ábÓ©dG  ≈dEG  Iô¶ædG  äôq«¨J  ó≤d

 ΩÉμMC’G  »a Éæg §≤°ùj  ’CG  åMÉÑdG  ≈∏Y øμdh  ;ô°ûY øeÉãdG  ¿ô≤dG  òæe í°VGh

.425  ,¿  .Ω  :É«dƒL  ¬jójO ```  1

.586¢U  :¿  .Ω   ```  2

.215¢U  ,¿  .Ω  :¿ƒ°ùjôc  ájQófG ```  3
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 øjódG  êôN  πg  :»JB’G  ∫GDƒ°ùdG  ΩÉ```≤ªdG  Gòg  »a  ìô£j  ¿CG  ¬«∏Y  πH  ;á```≤∏£ªdG

 á≤∏£e  áØ°üH  π°üØfG  πgh  ?á```«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  »a  ácQÉ°ûªdG  øe  »```ë«°ùªdG

?á°SÉ«°ùdG  øY

 äÉØ°ù∏a  É```̀¡àKóMCG  »àdG  á```̀L qôdG  ºZôHh  ¬```̀fEG  :∫ƒbCG  ∫GDƒ```̀°ùdG  Gòg  ø```̀Y  á```̀HÉLEG

 »æjódG  ø«H  â```̀©ªL  »àdG  ¬Ø∏°S  áHôéJ  ¿õ```̀àîj  Üô¨dG  »≤H  ô```̀°ûY  øeÉãdG  ¿ô```̀≤dG

 º¡aÓ°SCG  q¿CG  áÑWÉb  ÉHhQhCG  É¡©eh  É°ùfôa  â¶M’  .IQÉ°†ëdG  RÉéfEG  óæY  »°SÉ«°ùdGh

 ,IQÉ°†ëdG  RÉéfEG  ≈∏Y  ø«ÑFGO  GƒfÉc  Éªc  º¡æjO  ™e  ¥Éah  ≈∏Y  Ée  má∏Môe  »a  GƒfÉc

 á≤jô£dG{  ¿ÉÑgQ  ô sÑYh  ,πÑb  ø```̀e  ¬d  øμJ  ºd  áeôM  πª©∏d  á«ë«°ùªdG  â```̀∏©L  ó```̀≤a

 ,IOÉÑY  πª©dG  q¿EG  :º```̀¡dƒ≤H  á«ë«°ùªdG  ∞bƒe  ø```̀Y  Benedictine order  zá```̀«àcóæÑdG

 äÉHÉ≤ædG  ¿CG  ™```̀bGƒdGh  ,ø«æeDƒªdG  äÉ```̀YÉªL  á«ªgCG  »```̀a  ∫Éª©dG  äÉ```̀YÉªL  â```̀fÉμa{

 áqàÑdG  á```̀«æjódG  É```̀¡à¨Ñ°U  ó≤ØJ  º```̀d  »gh  ,á```̀«æjO  äÉ```̀jƒNCG  É```̀gôeCG  ∫hCG  »```̀a  â```̀fÉc

 ídÉ°üeh  É¡FÉ°†YCG  í```̀dÉ°üe  áeóN  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ø«éàæªdGh  QÉ```̀éqàdG  äÉHÉ≤f  â```̀fÉμa

 ;…OÉ°üàb’G  áæjóªdG  AÉNQh  ádOÉ©dG  QÉ©°SC’Gh  á©æ°üdG  IOƒL  ¿Éª°†H  ø```̀«μ∏¡à°ùªdG

 áæjóªdG  ¿Éμ°ùd  É¡FGOCGh  á«æjódG  äÉ«Mô°ùªdG  OGóYE’  kÓKÉªe  kÉeÉªàgG  âdhCG  É```̀¡æμdh

 ø«eCÉàdÉH  É¡FÉ°†YCG  ójhõJh  ø«æWGƒªdG  ´ÉªàLG  äÉYÉbh  ¢ù```̀FÉæμdGh  ¢SQGóªdG  AÉæHh

 ,øØ∏d  á°SQóe  ¿ƒ```̀μj  ¿CG  øjódG  ´É```̀£à°SG  ó≤d  π```̀H  .1z...äÉ```̀fÉLô¡ªdGh  äÓ```̀ØëdGh

 ,á«Hô¨dG áæjóªdG QÉª©e »a á°UÉN âq∏éJ »àdGh ,á«dÉªédG á«HôàdG  óaQ ≈∏Y óYÉ°ùa

 ¿CG  á«ë«°ùªdG  â```̀YÉ£à°SG  º©f  ...¢SÉ```̀Ñ∏dG  »a  ≥fCÉàdG  »ah  ,â```̀ëædGh  º°SôdG  »```̀ah

.2¿É°ùfE’G  äÉLÉëH  »Øj  Ée  …ô°ûÑdG  ´ÉªàLÓd  Ω qó≤J  ¿CGh  .áæjóªdG  óæ°ùJ

 ¿ô≤dG  ôμa  äOhGQ  »àdG  áeGó¡dG  IQGOE’G{  ó```≤f  GhOGQCG  øjòdG  ø q≤«J  ó```≤d

 ød  ájƒ«M  ÉjÉ°†b  ≈```∏Y  …ƒàëJ  á«ë«°ùªdG  ¿CG  3z´É```£≤fG  ¿hO  ô```°ûY  ø```eÉãdG

.226¢U  ,¿  .Ω  :»∏jGQ  ø«bÉc   ```  1

.230¢U  :¿  .Ω   ```  2

.278¢U  ,¿ƒ°ùjôc  ájQófG ```  3
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 ¿ÉªjE’ÉH  kÉ```ªFGO  Éf qóªJ  ¿CG  ™```«£à°ùJ  ,IódÉNh  á```∏«°UCG  ≥FÉ≤M  É```¡fC’  ;Ωó```¡àJ

 øμªJ  »àdG  ™aódG  iƒb  »g  á©HQC’G  πYGƒØdG  √ògh  ,¥ÓNC’Gh  Iƒ≤dGh  π```eC’Gh

 ¬LƒàdG  Gòg  øY  ôqÑY  óbh  .…ô°ûÑdG  ¿Gôª©dG  π```°UGƒJh  IQÉ°†ëdG  RÉéfEG  ø```e

 ó≤f  å«M  ,á«ë«°ùªdG  áfÉjódG  ájô≤ÑY  ¬HÉàc  »a  (1848 ̀ ` 1768)  z¿ÉjôHƒJÉ°T{

 ,á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  øe  á«ë«°ùªdG  AÉ°übEG  ójôj  …òdG  QÉ«àdG  Gòg  ¬HÉàc  »a

 »a  (1755 ̀ ` 1689)  zƒ«μ°ùàfƒe{  ΩÉ```°ûàMÉH  ¬«dEG  ÉYO  Ée  z¿ÉjôHƒJÉ°T{  RhÉ```éJh

 ÇOÉÑe  ¢†©ÑH  ¢SÉæÄà°S’G  ¢ùªà∏j  zƒ«μ°ùàfƒe{  ¿Éc  GPEÉa  .™FGô°ûdG  ìhQ  ¬HÉàc

 z¿ÉjôHƒJÉ°T{  ¿EÉa  ;ø«fGƒ≤dG  •ÉÑæà°SG  óæY  øjódG

 ,á```«ë«°ùªdG  ø```e  »```q∏μdG  ¢SÉ```Ñàb’G  ≈```dEG  ƒ```Yój

 ájôYÉ°T  ô```ãcC’G  á```fÉjódG{  ¬```«dEG  á```Ñ°ùædÉH  »```¡a

 ¿ƒæØdGh  ájôë∏d  áeAÓe  ôãcC’Gh  á«fÉ°ùfEG  ôãcC’Gh

 πμH  É```¡d  ø```jóe  å```jóëdG  º```dÉ©dG  q¿EGh  ,ÜGOB’Gh

 øeh  ájójôéàdG  Ωƒ∏©dG  ≈```àM  áYGQõdG  øe  A»°T

 óHÉ©ªdG  ≈dEG  AÉ°SDƒÑdG  AGƒjE’  â«æH  »àdG  ÅLÓªdG

 »°ùfôØdG  ôμØªdG  qô```°UCG  óbh  ,1zπ«FÉaGQ{  É```¡æjRh  zèfG  πμ«e{  É```gó«°T  »```àdG

 ádhÉëe{ ̀ H  ¿ƒæ©ªdG  áHÉàc  »```a  ``  (1854 ̀ ` 1782)  z¬«æe’  …Oô«HhQ  ¬```«à°ù«∏«a{

 ¥ÉØJG  ¿CG  ≈∏Y  ``  1823  áæ°S  Qó°U  …òdGh  zø```jódG  QƒeCG  »a  I’ÉÑeÓdG  å```ëÑd

 »MhôdG  π°UGƒàdG  ∂```dP  CÉ°ûfCG  …òdG  ƒ```g  É¡fÉ£∏°Sh  á«ë«°ùªdG  ∫ƒ```M  Üô```¨dG

.2πeÉμdG  »©ªàéªdG  ΩÉ¶ædG  ∂dP  kÉ°†jCG  CÉ°ûfCG  …òdG  ƒgh  ,Ö«é©dG

 »ë«°ùªdG  øj qódG  ø«H  á©«£≤dG  q¿CG  É```°ùfôa  »a  ™æjCG  …òdG  QÉq«àdG  Gòg  ø``` q£ØJ

 É«fÉ£jôHh  É«dÉ£jEG  ≈dEG  QÉ```«àdG  Gòg  ô«KCÉJ  óàeG  ºK  ,á¡«Lh  ô«Z  hó```ÑJ  á```°SÉ« q°ùdGh

 á«fÉμeEG  ≈dEG  Oƒ©j ¿CG  QÉ«àdG  Gòg ∫hÉM ó≤d ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdGh É«fÉªdCGh

.282¢U  :¿  .Ω   ```  1

.451¢U  ,¿  .Ω  ,É«dƒL  ¬jójO  :kÉ°†jCG  ô¶fGh  283¢U  :¿  .Ω ```  2

 øjódG  êôN  πg
 ácQÉ°ûªdG  øe  »ë«°ùªdG
 ?á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  »a
 áØ°üH  π°üØfG  πgh
?á«°SÉ«°ùdG  øY  á≤∏£e
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 ¬eGƒb  …ô¶f  Qƒ¶æe  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  …QÉ°†ëdG  ¬LPƒªf  ΩÉbCG  …òdG  ,»Hô¨dG  ∞∏°ùdG

?IƒYódG  √òg  ™e  Üô¨dG  πYÉØà«°S  π¡a  ,»YÉªàL’Gh  »æjódG  ø«H  áëdÉ°üªdG

á«fÉª∏©dG  QOGƒH  ≈dEG  zâfƒc  â°ù«bhG{  øe  ``  7

 ™e  áëdÉ°üªdG  ≈```dEG  ´ƒLôdG  QÉ```°üfCG  (1857 ̀ ` 1798)  â```fƒc  â°ù«bhG  ó```≤f

 á∏Môe  ™e  Ö```°SÉæàJ{  ó©J  ºd  á``` qeÉY  á```«ë«°ùªdG  á```Ø°ù∏ØdG  q¿CG  iCGQh  ,á```°ù«æμdG

 ºdh  ,Q qƒ£qàdGh  Ωó```≤qàdG  ≈dEG  ¥ƒàJ  »àdGh  1zô```«μØàdG  ≈∏Y  kÉ≤M  IQOÉ```≤dG  ¿É```gPC’G

 §ªf  ≈°†à≤e  ≈∏Y  á°SÉ«°ùdGh  øj qódG  ø«H  ™```ªédG  Iôμa  zâfƒc  â°ù«bhG{  π```Ñ≤j

 ºdh  ,á«MhôdGh  á```«æeõdG  ø«à£∏°ù∏d  kÉ≤∏£e  kGõ```eQ  ∂∏ªdG  ¿ƒμj  å«M  ;á```μ∏ãμdG

 ≈dEG  »YGódG  …õ«∏μfE’G  ΩÉ¶ædG  QÉ```°üfCG  áHQÉ≤ªH  kÉ°†jCG  zâfƒc  â°ù«bhG{  ™```æà≤j

 ÉYO  πH  ;2á```cQÉ°ûªdG  ¥É```°ùfCGh  áÑbGôªdG  º```¶f  á£°SGƒH  ∂```∏ªdG  á```£∏°S  ó```««≤J

 á£∏°S  ¬æe  ≥```ãÑæJ  ,»fÓ≤Y  ´ÉªàLG  º```∏Y  AÉæÑd  zº∏©dG{  OÉ```ªàYG  ≈dEG  zâ```fƒc{

 ¿É£∏°S  √ô≤j  Ée  ≥```ah  á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  ≈MÉæe  ô```«WCÉJ  ≈∏Y  IQOÉb  á```jhÉ«fO

.»ª∏©dG  ô«μØàdG  ≈°†à≤e  ≈∏Y  π≤©dG

 áLhGõªdG  ≥£æe  Üô```¨dG  RhÉéàj  q¿CG  ¿PEG  zâ```fƒc  â°ù«bhCG{  á```¶ëd  »```°†à≤J

 º∏©dG  òNCÉj  å«M  ;á«©°VƒdG  á≤jô£dÉH  ¢S qôªàj  r¿CG  ¬«∏Yh  ,á°SÉ«°ùdGh  á°ù«æμdG  ø«H

 ,É¡«dEG  êÉàëf  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  º¶ædG  Éæd  èàæ«°S  …òdG  ƒg  º∏©dÉa  ,á°ù«æμdG  ¿Éμ```e

 …òdG  ó≤ædG  ºZôÑa  .»Hô¨dG  »°SÉ«°ùdG  π≤©dG  á«æH  ô««¨J  »a  á«©°VƒdG  äôqKCG  óbh

 ™HGôdG  ¿ô≤dG  òæe  ΩÉb  …òdG  »îjQÉàdG  ∞dÉëàdG  zâfƒc{  áHQÉ≤e âYõYR É¡d  ¬ qLh

 É«fÉªdCGh  Gôà∏éfEG  »a  zâ°ù«bhCG{  QÉμaCG  äô°ûàfGh  ,á°SÉ« q°ùdGh  á°ù«æμdG  ø«H  …OÓ«e

 ó≤ædG  è°†fh  ,…Q qƒ£àdG  ÖgòªdG  QÉ°ûàf’  kGóYÉ°ùe  kÉNÉæe  ∂dÉæg  äóLh  ¿CG  ó```©H

 É°ùfôa  øe  πc  »a  »ë«°ùªdGh  …Oƒ```¡«dG  »æjódG  q¢üæ∏d  »îjQÉàdG  ó≤ædGh  »```ª∏©dG

.313¢U  ,¿  .Ω  :¿ƒà°ùjôc  ájQófG ```  1

.315¢U  :¿  .Ω   ```  2
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 á°SÉ«°ùdGh  øjódG  ø«H  π°üØdG  ƒëf  Üô¨dG  ¬LƒJ  »a  OGR  É qªeh  .É«fÉ£jôHh  É«fÉªdCGh

 ƒYój  QÉ«àc  1zNaturalisme Scientiste{  :ájhÉª∏©dG  á«fÉ©«Ñ£dG{ ̀ H  ±ô©j  Ée  Qƒ¡X

 √ qƒæf  ¿CG  ÉæJƒØj  ’h  .»ë«°ùªdG  »æjódG  ¢üædG  Iƒ£°S  øY  kGó«©H  ºdÉ©dG  áaô©e  ≈dEG

 IƒYódG  π«°UCÉJh  ôjòéJ  »a  OGR  ÉgQÉ°ûàfGh  á«°ùcQÉªdG  Qƒ¡X  q¿CG  ΩÉ≤ªdG  Gòg  »a

.Üô¨dG  »a  á°SÉ« q°ùdGh  øjódG  ø«H  π°üØdG  ≈dEG

ó««≤àdGh  ¥ÓWE’G  ø«H  ∫É°üØf’G  á¶ëd  ``  8

 Üô¨dG  »a »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø«H π°üØdG  ¿CÉH  Q qô≤j r¿CG  åMÉH q…C’ øμªj ’

 »àdG  áØëéªdG  ájÉ°UƒdG  ∂∏J  øe  Üô¨dG  ºÄ°S  ó≤d  º©f  .á≤∏£e  áØ°üH  qºJ  ób

 ógGƒ°T  q¿CG  ’EG  ,2á°SÉ«°ùdGh  ô```μØdG  ≈∏Yh  ¬°ùØf  øjódG  ≈∏Y  á```°ù«æμdG  É```¡à°SQÉe

 á«ë«°ùª∏d  ôμæàj  ºd  »```Hô¨dG  »°SÉ« q°ùdG  ó¡°ûªdG  q¿CG  Ωƒ```«dG  ≈dEGh  âÑãJ  ï```jQÉàdG

 ºZôHh  .á«°ùæμdG  á°ù°SDƒª∏d  »°SÉ«°ùdG  π©ØdG  áMGREG  ™£à°ùj  º```dh  ,ÉgOô£j  ºdh

 âë°VCG  »àdGh  (1920 ̀ ` 1864)  zôÑ«b  ¢ùcÉe{  É¡ZÉ°U  Éªc{  áæª∏©dG  ájô¶f  ô«KCÉJ

 ¿EÉa  ;3zIòaÉf  á```«©Lôe  á£∏°S  äGP  ¿B’G  ≈```dEGh  á«fÉãdG  á```«ªdÉ©dG  Üô```ëdG  ó```©H

 π°üa  IQhô°†H  πFÉ≤dG  Qƒ```°üà∏d  º∏°ùà°ùj  ºd  IQÉ°†Mh  kÉfÉ°ùfEGh  Ió```«≤Y  Üô```¨dG

:»∏j  Ée  ∂dP  ≈∏Y  Éæ∏«dOh  ,ádhódG  øY  øjódG

 ó≤a  ,»dƒª°ûdG  π°üØdÉH  ∫ƒ≤J ’  á«fÉ£jôÑdG  á«fÉª∏©dG  áHQÉ≤ªdG  q¿CG  :k’hCG

 äÉYƒªée  â°†aQ  ¿CG  ø```jô°û©dG  ¿ô```≤dG  øe  äÉæ«©°ùqàdG  §```°SGhCG  »a  çó```M

 »a  kGô```jƒëJ  çó```ëj  ¿CG  OGQCG  …ò```dG  »```eƒμëdG  ´hô```°ûªdG  á```«fÉ£jôH  á```«æjO

.389¢U  :¿  .Ω   ```  1

 Üô¨ªdG  ,AÉ```°†«ÑdG  QGódG  ,»Hô©dG  »```aÉ≤ãdG  õ```côªdG  ,1  •  :á```KGóëdG  ìhQ  :¬```W  ,ø```ªMôdG óÑY ```  2

.194¢U  ,2006

 ,ÜGOB’G  á∏ée  ,É```¡à«fÉîjQÉJh  ádhódÉH  ø```jódG  ábÓ©d  á«dƒª°ûdG  äÉ```jOô°ùdG  :¥QÉW  ,…hÓ```ëμdG

 .ähô«H  ,9 ̀ ` 8  ``  7 ̀ ` 6  Oó©dG  55  áæ°ùdG

.13¢U  ,2007  ôÑªàÑ°S  /ähCG  ¿ÉæÑd ```  3
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 äÉYƒªéªdG  √ò```g  â£¨°V  óbh  ,á```∏eÉμdG  áæª∏©dG  √É```éJÉH  zΩÉ```©dG  ¿ƒ```fÉ≤dG{

 ø«¶aÉëªdG  áeƒμM  q¿EG  πH  ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  Qhó°U  ∫É°ûaEG  »a  âëéfh  á```«æjódG

 Oó©àe  »°SÉ«°S  ó≤Y{  ≈dEG  á«YGódG  äÉYƒªéªdG  ∂∏J  äÉMôà≤e  â∏Ñb  ∑Gò```fBG

.1 Multifaithism  zóFÉ≤©dG

 ¬qfCG  ’EG  π°üØdG  ádCÉ°ùe  ™e  á«dÉμjOGQ  ô```ãcCG  »°ùfôØdG  ∫ÉãªdG  hóÑj  :kÉ```«fÉK

 ôKCG  πgÉéàf  q’CG  »°ùfôØdG  ∫ÉãªdG  »a  ó«ØªdG  øeh  , kÓjƒWh  kÉbÉ°T  kGQÉ°ùe  òNCG

 óæY á°ù«æμ∏d ádhódG ∫Éª©à°SG kÉ°†jCG ≈°ùæf ’h ,»°ùfôØdG ø«ª«dG »a á«ë«°ùªdG

 ájQÉª©à°S’G  äÉeƒμëdG  âq∏¨à°SG  å«M  ;á«°ùfôØdG  ájQÉª©à°S’G  á```jô¶ædG  AÉæH

 ≈∏Y  IóYÉ°ùªdG  ó```aGhôdG  øe  kGó```aGQ  ¬JôÑàYGh  »```ë«°ùªdG  »```æjódG  ÜÉ```£îdG

 zƒ¨«g  Qƒàμ«"{  ôYÉ°ûdG  ¿EG  π```H  ,Iôª©à°ùªdG  Üƒ©°ûdG  ≈∏Y  É```¡Jô£«°S  ≥```«≤ëJ

 ∑QÉH  ``  Humaniste  ``  »°ùfE’G  ÖgòªdG  RƒeQ  óMCG  qó© oj  …òdGh  ``  (1885 ̀ ` 1802)

 ¿CG  iCGQh  ,á°ù«æμdGh  ádhódG  ∞dÉëJ  z…õ«dE’G{  ô°üb  »a  √É≤dCG  ¬d  ÜÉ£N  »```a

 zá°ûMƒàªdG{  §°SƒàªdG  ¢†```«HC’G  ôëÑdG  ÜƒæL  Üƒ©°T  QÉª©à°SG  ≈```dEG  êhô```îdG

.2…QÉ°†M  πªY  ƒg

 É«fƒdƒH  »a záKóëªdG  ájhÉeƒàdG  hCG  »μ«dƒKÉμdG  QÉ«àdG{  π©a qóà°TG  ó≤d  :kÉãdÉK

.3 1990  áæ°S  OÓÑdG  IOÉ«b  øe  á«°ùcQÉªdG  QÉ°ùëfG  ó©H  Éª«°S ’

 á«ª°SôdG  É¡àfÉjO{  ¿CG  iôJ  ∫GõJ ’  Üô¨dG  »a  iôNCG  ∫hO  ∑É```æg  :kÉ```©HGQ

 Éªc  .ájô°ùjƒ°ùdG  äÉ©WÉ≤ªdG  ¢†```©H  ,ƒcÉfƒe  IQÉeEG  ,É£dÉe  :á«μ«dƒKÉμdG  »```g

:øY  kÓ≤f  .16¢U  :¿  .Ω ```  1

 T. Modood (ed), Church, State and Minorities. (London: Policy Studies Institue,

1996, P5.

 ,2002  ,¢ù```jQÉH  ø```«cƒH  ¿ƒ```a’  QÉ```HhQ  ,äGQƒ```°ûæe  ,á```∏eÉμdG  ∫É```ªYC’G  :ƒ```¨«g  Qƒ```àμ«"  ô```¶fG ```  2

.1012 ̀ ` 1009 ¢U ¢U

 .382  ä  ,¿  Ω  ,¬jójO  ,É«dƒL  :¿QÉb ```  3
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 á«ª°SQ  äÉfÉjO  É```gô«JÉ°SO  »a  ≈qæÑàJ  âdGR  É```e  á«°SÉ°SCG  á```«HhQhCG  ∫hO  ó```LƒJ

 ádh qódG  á```fÉjO  á«°ùcPƒKQhC’G  ¿Gó```ªà©J  á```«fÉfƒ«dG  ¢Uô```Ñbh  ¿É```fƒ«dÉa  iô```NCG

 πãe  ∫hO  »a  ájôKƒ∏dG  á```°ù«æμdG  áfÉμe  ∫õæàJ  ¬°ùØf  ¥É```«°ùdG  »ah  .á```«ª°SôdG

.1zèjhôædGh  ∑QÉªfGódG

 á«æjO  ádhO  »gh  ,¿Éμ```«JÉ#dG  ádhO  ≈∏Y  ßaÉëj  Üô¨dG  ∫Gõ```j ’  :kÉ```°ùeÉN

 q¿CG  ó≤à©j  ∫Gõj  ’h  ,»fÉμ«JÉØdG  õeô∏d  ΩGôàM’G  qøμj  Üô¨dG  ∫Gõj  ’h  ,RÉ«àeÉH

 ƒg  πH  áμ«dƒKÉμdG  á«ë«°ùª∏d  »æjódGh  »°SÉ« q°ùdG  QhódG  øY  ôqÑ©ªdG  ƒg  ¿Éμ«JÉØdG

.2ºdÉ©dG  »a  áμ∏ãμdG  áª°UÉY

 á«fÉª∏©dG  áHôéàdG  ™e  áLGò°ùH{  çóëàf  ¿CG  øμªªdG  øe  ó©j  º```d  :kÉ```°SOÉ°S

 ïjQÉJ)  á```©LGôe  IQhô°†H  ó```jGõàe  ∫ƒÑb  ∑É```æg  PEG  ;Ió```ëàªdG  äÉ```j’ƒdG  »```a

 Ö°SÉæe  ô«Z  πjhCÉJ  ≈∏Y  ºFÉb  ïjQÉJ  ƒgh  OÓÑdG  ∂∏J  »a  (…Qƒ£°SC’G  á«fÉª∏©dG

 ¿ƒfÉ≤H  ±hô©ªdG  (Ω1791)  á```æ°ùd  í q≤æªdG  »μjôeC’G  Qƒà°SódG  øe  ∫hC’G  ó```æÑ∏d

 QGó°UEG  ≈∏Y  ¢Sô¨fƒμdG{  IQób  ΩóY  ∫ƒM  IQƒKCÉªdG  á∏ªé∏d  øª°†àªdGh  ,¥ƒ≤ëdG

 óLƒj  ’h  ,¬à°SQÉªe  ájôM  ™```æe  hCG  ¿ÉjOC’G  øe  øjO  áeÉbEÉH  ¢UÉ```N  ¿ƒ```fÉb  …CG

 ádhódGh  øjódG  ø«H  πeÉc  π°üa  Oó```°üH  ¿B’G  ÉæfCG  »a  ø«ãMÉÑdG  ø```«H  º```gh  …CG

 ≈¶ëj  á«WGô≤ªjódG  ƒëf  êQóàªdG  ´hõædG  ¿CG  kÉë°VGh  hóÑj  PEG  ;OÓÑdG  ∂∏J  »a

.3zá∏eÉμdG  áæª∏©dG  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ájƒdhC’ÉH

.17¢U  ,¿  .Ω  ,¥QÉW  ,…hÓëμdG ```  1

 ,EG  ,¿Gƒ£fG  ,Ö```jô©J  ºdÉ©dG  »a  á∏μãμdG  á```ª°UÉY  ¿Éµ«JÉ#dG  ,QÉjƒj  ∫ƒ```H  ÜÉàc  ™°SƒàdG  ó```jõªd  ™```LGQ

.äGQƒ°ûæe  ,º°TÉ¡dG

 .1996  ,1•  ,¿ÉæÑd  ,ähô«H  ,äGójƒY ```  2

 zQOÉH  âjÉa{  …óædƒ¡dG  ´ÉªàL’G  ºdÉY  ¿CG  ôcòf  ≥«KƒàdG  ójõªd  .16¢U  ,¿  .Ω  :¥QÉW  ,…hÓëμdG ```  3

 áª¡e  óL  ä’É≤e  ¬dh  .á«fÉª∏©∏d  …Qƒ```£°SC’G  ïjQÉàdG  á©LGôe  »a  ≥ª©J  …ò```dG  ƒ```g  Veit Bader

 .1999  ôHƒàcCG  27  »a  IQOÉ°üdG  ``  Political Theory  á∏éªH  Qƒ°ûæªdG  ¬ãëH  É¡æeh  ÜÉÑdG  Gòg  »a

.Religions Pluralism: Secularismor Priority for Democratie ̀ H  ¿ƒæ©ªdGh
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 ÉYO  óbh  ,á«æ«JÓdG  ÉμjôeCG  »a  Éª«°S ’  zQôëàdG  äƒg’{  QÉq«J  ô¡X :kÉ©HÉ°S

 ™e  ∞dÉëàdG  Üƒ°U  ¬```éàJ  IójóL  IAGôb  á«ë«°ùªdG  CGô```≤J  ¿CG  ≈dEG  QÉ q«àdG  Gò```g

.1Iôª©à°ùªdG  hCG  á°û qª¡ªdG  hCG  Iô«≤ØdG  Üƒ©°ûdG  ÉjÉ°†b  ,¿É°ùfE’G  ÉjÉ°†b

 øjO  ∫ÉLQ  É```¡°ù«°SCÉJ  »a  ∑QÉ```°T  á«Hô¨dG  á```KGóëdG  q¿CG  ≈```°ùæf ’  :kÉ```æeÉK

 OGhôc  zø««àfÉà°ùJhôÑdG{  QhO  É«dÉ£jEG  »a  RôH  å«M ;á°†¡ædG  á¶ëd  ≈dEG  ¿ƒªàæj

 ,2á«Hô¨dG á«dÉª°SCGôdG  ICÉ°ûf »a π°†ØdG º¡d ™Lôj øjòdG ºgh »æjódG ìÓ°UEÓd

 »a  ¿ƒ∏ªëj  Gƒ```fÉc  á«Hô¨dG  áKGóë∏d  Ghó``` q¡e  øjòdG  q¿CG  π```Ñb  øe  É```fôcP  ó```≤dh

 3...π¨«gh  §fÉch  øJƒ«fh  äQÉμjO  πãe  IôgÉX  á«æjO  kGQÉKBG  º¡eƒ∏Yh  ºgQÉμaCG{

 Üô¨dG  »a  øj qódG  ¿CÉH  Qô≤f  ¿CG  øμªj  Óa  √ÉfôcP  Ée  ≈∏Y  kAÉæHh  .ô«ãc  ºgô«Zh

.…QÉ°†ëdG  √QhO  ∑ôJ  ¬fCG  hCG  ,á«°SÉ« q°ùdG  øY  á≤∏£e  áØ°üH  π°üØfG  ób

ΩÓ°SE’G  »a  á°SÉ« q°ùdGh  øj qódG  á¶ëd  ``  9

¥É« q°ùdG  á«°Uƒ°üN  »a  ```  1

 ≈∏Y  Oóëàj  ºd  ΩÓ°SE’G  »a  á°SÉ«°ùdGh  øjódG  ø«H  ™ªL  …òdG  ¥É```«°ùdG  q¿EG

 ¿CG  Éªc  øjódG  ≥```Ñ°ùJ  ºd  ΩÓ°SE’G  »a  á```dhódÉa  ,Üô¨dG  »a  çó```M  Ée  á```∏cÉ°T

.ádhódG  ≥Ñ°ùj  ºd  øjódG

 Ió«≤Y  É```¡eGƒb  ájóeô°S  ø```«eÉ°†ªd  π```eÉM  ø```jóc  ΩÓ```°SE’G  ô```¡X  ó```≤d

 ádCÉ°ùªdG  ¿CG  ô«Z  ;™bGƒdG  •ô°T  É¡°VôØj  á«°SÉ«°S  ø«eÉ°†ªd  πeÉëch  ó```«MƒàdG

 »a  áØ«∏îdÉa  ;á```«WGôbƒ«àdG  ìhôdG  ø```e  á«dÉN  âfÉc  ΩÓ```°SE’G  »a  á```«°SÉ«°ùdG

.ˆG  ∫ƒ°SQ  áØ«∏N  ÉfCG  :∫ƒ≤j  πH  ;ˆG  áØ«∏N  ÉfCG  :∫ƒ≤j ’  ΩÓ°SE’G

 áMhôWCG  ,QôëàdG  äƒ```g  ’  »a  ájôëdGh  ¿É```°ùfE’G  :π«YÉª°SEG  øH ø°ùëe  :ô```¶fG  ™```°SƒàdG  ó```jõe ```  1

 .¢ùfƒJ  ,áfƒàjõdG  á©eÉL  ,áfƒbôe  ,áãdÉK  á∏Môe  ,√GQƒàcO

.49¢U  ,¿  .Ω  :¬W  ,øªMôdG  óÑY ```  2

.¢U  ¿  ,¿  .Ω ```  3
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 ∫ƒÑ≤d  ICÉ q«¡e  âfÉc  ¿BGô```≤dG  É¡«a  ∫ qõæJ  »àdG  á```«Hô©dG  áÄ«ÑdG  ¿CG  ô```gÉ¶dGh

 ó«MƒàdG  ≈dEG  ¿ƒa qƒ°ûàj  GƒfÉc  Üô©dÉa  ;»°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø«H  ΩÉëàdE’G  IôgÉX

 ∂dP  .»°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ø«≤∏b  GƒfÉc  Éªc  1ΩÉæ°UC’G  ≈∏Y  º¡aƒμY  º```ZQ

 áeƒμM  º¡d  Ωó≤J  ºdh  ádhO  Üô©∏d  ™æ°üJ  ºd  á∏«Ñ≤dG  á¶ëd  ≈dEG  á```°SÉ«°ùdG  q¿CG

 øμªj  kÉ«°SÉ«°S  kGóée  º```¡d  ≥≤ëJ  ºdh  ,´É«°üf’G  ≈∏Y  º¡°VhôJ  º```dh  ,Ió```°TGQ

 ¿PEG  ¿BGô≤dG  AÉL  .¢TÉÑMC’Gh  ΩhôdGh  ¢SôØdÉc  iôNCG  ºeCG  óæY  Ée  »```gÉ°†j  ¿CG

 QÉ°ùe  ƒëf  á«Hô©dG  ájQÉ°†ëdG  á¶ë∏dG  ¬Lƒ«dh  ,»Hô©dG  ≥∏≤dG  Gòg  ™e  πYÉØà«d

 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  πH  ;»°SQÉØdG  hCG  »fÉehôdG  êPƒªædG  ó«∏≤J  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y ’  ,ô```««¨àdG

 ¥ôdGh  á«æKƒdGh  ô≤ØdGh  π¡édG  á≤HQ  øe  ¿É°ùfE’G  ô```jôëJ  ó°ûæJ  IójóL  á```Ø°ù∏a

 ΩÓ°SE’G  ´É£à°SG  ó```jóL  A»°T  á qªK  .QÉ```Ñμà°S’Gh  ájô°üæ©dGh  º```∏¶dGh  ô```¡≤dGh

 A»°ûdG  ∂dP  πãªàjh  .¬```«dEG  IÉYódG  Gƒfƒμ«d  Üô©dG  í q°TQh  ,ô```°ûÑdG  ¬H  ™```æ≤j  ¿CG

 ø«eÉ°†ªH  äAÉ```L  »àdGh  ,á```«ãjóëdGh  á```«fBGô≤dG  ¢Uƒ```°üædG  ∂∏J  »```a  ó```jóédG

 º«b  »gh  .É¡H  ô«°ûÑàdG  ≈dEGh  ,IódÉîdG  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dG  øY  ´ÉaódG  ≈```dEG  ƒ```YóJ

 AÉæH  óæY  É¡H  ió¡à°ùj  .á«©Lôe  πYGƒØc  º«∏°ùdG  π≤©dG  hP  ¿É```°ùfE’G  É```¡LÉàëj

.¿Gôª©dG  π°UGƒàjh  IQÉ°†ëdG  õéæJ  É¡H  »àdG  äÉ°ù°SDƒªdG

RÉéfE’Gh  π«°UCÉàdG  ø«H  ΩÓ°SE’G  »a  »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ≥dÉ©J  ```  2

π«°UCÉàdG  (CG

 Ö°ü©dG  »g  âfÉc  ¢VQC’G  »```a  ¿É°ùfE’G  ácôëHh  ¿É```°ùfE’ÉH  ∫É```¨°ûf’G  ¿EG

 …ô°ûÑdG  π©ØdG  ¬```«LƒJ  πLCG  øe  AÉL  ¿BGô≤dÉa  ;∞```«∏μàdG  ÜÉ£N  »```a  ¢ù```«FôdG

 ¿CG  ó°ûæJ  »àdG  ±Ó```îà°S’G  áØ°ù∏a  ≈°†à≤e  ≈```∏Y  ,¢VQC’G  »a  ø```«μªàdG  ƒ```ëf

 OƒLƒH  ¿ÉªjE’G  ¬æY  Ö```̀éëJ  ºd  ΩÉæ°UCÓd  ¬JOÉÑ©a  á«MhôdG  á```̀«MÉædG  øe  kGô«≤a  »Hô©dG  ø```̀μj  º```̀d ```  1

 Éªd  »Hô©dG  ¿EG  πH  Iô«ãc  äÉjBG  »a  á≤«≤ëdG  √òg  ¿BGô≤dG  ôcP  óbh  ,¬d  ôHóªdGh  ¿ƒμ∏d  ≥dÉîdG  ˆG

.[3  :ôeõdG]  | f  e  d  c  b  a  ` }  :∫Éb  ΩÉæ°UC’G  ≈∏Y  ¬aƒμY  ÖÑ°S  øY  πÄ°S
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 ,RÉéf’ÉH  ¬d  ó¡°ûJ  ájQÉ°†M  á«fGôªY  QGhOCÉH  ΩÓ°SE’ÉH  øeDƒªdG  ¿É°ùfE’G  Ωƒ```≤j

 Ð  Ï  Î  Í }  :≈dÉ©J  ∫É```b  ,ïjQÉàdG  ìô°ùe  ≈```∏Y  ¬JÉª°üH  ôKCG  ∑ô```àJh

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â}  :kÉ```°†jCG  ∫É```bh  [61 :Oƒg]  | Ò  Ñ
 óæY  ø```jô°ùØªdG  ô```ãcCG  Ö```gP  ó```bh  .[14 :¢ùfƒj]  | Ë  Ê  É  È
 øe  »g  πH  ;∫ÉªYC’G  πaGƒf  øe  â```°ù«d  ¢VQC’G  IQÉªY  q¿CG  ≈dEG  ø«àjB’G  ô```«°ùØJ

 IójóédG  á©jô°ûdG  ™°†J  ¿CG  ±Ó```îà°S’G  á qª¡e  â°†àbGh  ,IócDƒªdG  äÉ```ÑLGƒdG

 ,»YÉªàLE’G  ∑GôëdG  ôWDƒà°S  »àdG  º¶ædG  É¡«∏Y ≈æÑà°S  »àdG  äÉ«q∏μdG  ø«ª∏°ùª∏d

 RÉéëdG  ÜôY  ôcòdÉH  ¢üNCGh  ``  Üô©dG  q¿CG  ∂dP  ;¬H  Üô©∏d  ó¡Y ’  ÉªH  ø```μdh

 ø«ª∏°ùªdG  ™ªàée  ICÉ°ûf  ™e  ’EG  ºμëdG  ΩÉ¶f  ≈æ©eh  ádhódG  ≈æ©e  Gƒaô©j  ºd  ``

 1Iõ«ªàeh  IOƒ```¡°ûe  áÄ«g  íÑ°UCGh  ™```ªàéªdG  Gòg  ¿qƒ```μJ  Éeóæ©a  .áæjóªdG  »```a

 .º¡©ªàée  É¡«∏Y  Ωƒ```≤«°S  …òdG  º¶ædG  ø«ª∏°ùª∏d  á```©jô°ûdG  §```£îJ  ¿CG  ¿É```M

 º¶ædG  √òg  q¿CG  ßMÓj  …ƒÑædG  åjóëdG  ¢üfh  »fBGô≤dG  ¢üqædG  Çô≤à°ùj  …òdGh

 ;2z»fÉ°ùØædG  »æjódG  ´RGƒdG  ≈dEG  ∫ƒcƒe{  ¢†```ëe  »MhQ  ƒg  ÉªH  §≤a  ºà¡J  º```d

 áÄ«¡dG  áeÉbEÉH  ájÉæ©dG  å«M  ;á°SÉ« q°ùdG  á```Ø«Xh  ≈dEG  ∫ƒcƒe  ƒg  ÉªH  â∏¨°ûfG  π```H

:É¡«dEG  πcƒj  »àdG  (ôeC’G  »dhCG)  áªcÉëdG

 μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬} :ΩÉμMC’G ò«ØæJ ``

 ,[65 :AÉ°ùædG]  |À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
.[59 :AÉ°ùædG]  |Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç }

 ´  ³  ² }  ,[90 :πëædG]  | N  M  L  K }  :∫ó```©dG  áeÉbEGh  ``

.[58 :AÉ°ùædG]  |¹  ¸  ¶  μ

 ,¢ùfƒJ  ,¿ƒæë°S  QGO  ,2  •  ,ΩÓ°SE’G  »a  »YÉªàL’G  ΩÉ¶ædG  ∫ƒ°UCG  ,ôgÉ£dG  óªëe  ,Qƒ°TÉY  øHG ```  1

.109¢U  ,2006

.115¢U  ,¿  Ω ```  2
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.[28 :iQƒ°ûdG]  |p  o  n }  :iQƒ°ûdG  åHh  ``

 π°†aCG  øe  ≥```à©dG  π©Lh  ¥Ébôà°S’G  ÜÉ```Ñ°SCG  ∫É£HEÉH  :á```jôëdG  á```jÉªMh  ``

.[13 ̀ ` 12 :ó∏ÑdG]  | }  |  ❁   z  y  x  w}  .äÉHô≤dG

 v  u}  ,[25 :äÉaÉ°üdG]  | $  #  "  ! }  :á«©ªédG  äGò```dG  ájÉªMh  ``

.[39 :iQƒ°ûdG]  |z  y  x  w
 V  U  T  S}  :ìÓ```°üdG  ÜÉ```Ñ°SCGh  ø```eC’G  ô```«aƒJh  ``

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q}  ,[90 :πëædG]  |W
 |i h g f e }  ,[205 :Iô≤ÑdG]  |_ ^ ] \ [Z

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´}  ,[60 :Iô≤ÑdG]
.[77 :¢ü°ü≤dG]  |Ñ  Ð  Ï  Î  Í }  [116 :Oƒg]  |Á

 " ! } :¬©jRƒJ ø°ùMh áeC’G ∫Ée ßØMh IhôãdG øjƒμJ ≈dEG »©°ùdGh ``
 |j  i  ❁  g  f  e  d  c}  .[46 :∞¡μdG]  |%  $  #

...[34 :AGô°SE’G]  |¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }}  ,[25 ̀ ` 24 :êQÉ©ªdG]
 J  I }  :ÜôëdGh  º∏ q°ùdG  »a  ôNB’G  ™e  äÉbÓ©dG  §HGƒ°V  ø««©J  ™e  ``

 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^

.[9 ` 8 :áæëàªªdG]  |u  t  s  r  q  po  n  m

 ;»°SÉ«°ùdGh  »```æjódG  É```¡«a  ídÉ°üàj  »```àdG  á```LhGõªdG  √ò```g  ≈```∏Y  kAÉ```æHh

 ¿CÉ°ûdÉH  ™∏£°†J  (á```eƒμM)  áªcÉM  áÄ«g  áeÉbEG  ¿CG  π```FGhC’G  ø«ª∏°ùª∏d  ø``` q«ÑJ

 ,™bGƒdG  •ô°T  ¬°VôØj  Éªe  ¬fC’  ;1z…Qhô```°†dG  áÑJôe  »a  ôeCG  ƒg{  »```°SÉ«°ùdG

 ,ø«ëdG  ∂dP  »a  »```°SÉ«°S  ƒ«édG  §«ëªdG  ™e  ΩDhÓ```àdG  áªμM  ¬°VôØJ  É```ªeh

.199¢U  ,¿  Ω  :Qƒ°TÉY  øHG ```  1
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 Ée  ¿ƒ∏àj  ºgh  ``  !  »ÑædG  ÜÉë°UC’  ø``` q«ÑJ  ó≤d  .äGòdG  ßØM  ¬°VôØj  É```ªeh

 ! óªëe ∫ƒ°SôdG  É¡æjƒμJ  ≈dEG  ƒYój  »àdG  áeC’G  ∫ÉM ¿CG  ``  ¿BGô≤dG  øe ∫ qõæàj

 ¢ù«d  ΩÓ°SE’G  ≈dEG  ∫ qƒëàdG  íÑ°UCG  ó≤a  »dÉàdÉHh  ,áeƒμM  ¿hO  øe  º```«≤à°ùj ’

 √óªà°ùf  ∂dP  ≈∏Y  π«dódGh  ,1 kÉ°†jCG  kÉ«°SÉ«°S  kÉÑ∏£e  π```H  ;Ö°ùëa  kÉ«æjO  kÉ```Ñ∏£e

 äCGóH  áæjóªdG  »```a  ø«ª∏°ùªdG  ô```eCG  …ƒb  É```eóæ©a  ,á«îjQÉàdG  á```≤«≤ëdG  ø```e

 kÉ°†jCG  §ÑJôe  ¬æμdh  ;…ó≤Y  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ΩÓ°SE’G  ≈dEG  πNóJ  á«Hô©dG  πFÉÑ≤dG

 QÉ°üfC’Gh  øjôLÉ¡ªdG  ∞dÉëJ  ¿CG  á«Hô©dG  πFÉÑ≤dG  äCGQ  å«M  ;á«°SÉ«°S  á«ã«ëH

.IóYGh  á«°SÉ«°S  Iƒb  πãªj  íÑ°UCG

RÉéfE’G  ```  Ü

 ΩÓ°SE’G  ¿EG  :``  á≤HÉ°ùdG  Iô≤ØdG  »a  ¬JôcP  Ée  ≈∏Y  kAÉæH  ``  ∫ƒbCG  ¿CG  ™«£à°SG

 »æjódG  ,»æeõdGh  »```MhôdG  ¬«a  ídÉ°üàj  »```¡dEG  ´ô°T  IQƒ```°U  »a  ¢SÉæ∏d  ô```¡X

 ¿ƒª∏°ùªdG  ∑QOCÉa  ,Oƒ```LƒdG  É¡«a  ≈¶°ûàj ’  á«Lƒdƒ£fG  ájDhQ  ≥```ah  »```°SÉ«°ùdGh

 áª¡e  äÉ«q∏éJ  óMCG  √Gôj  πH  ;»°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG  »¨∏j ’  º¡æjO  q¿CG  äÉjGóÑdG  òæe

 QOÉH  óbh  ,¿É°ùfE’G  π```eÉμJ  ≥ q≤ëJ  »àdG  ájƒ«ëdG  ô°UÉæ©dG  ó```MCGh  ,±Ó```îà°S’G

 ``  á«æjódG  IQƒãdG  âëª°ùa  ,¬©bGh  »a  ó°ü≤ªdG  Gòg  πjõæàH  !  óªëe  ∫ƒ°SôdG

 óªëe  ôq«Z  .2á«àa  ádhO  á«æH  ¢ù«°SCÉàH  ``  !  óªëe  »ÑædG  º°SÉH  â£ÑJQG  »àdG

 ÖJGôàdG  πYÉa  ≈∏Y  á```«æÑªdG  á«°SÉ«°ùdG  äGA’ƒdG  ``  »```MƒdG  øe  ¬```«LƒàHh ``  !
 hCG  ,á«bô©dG  á```jô°üæ©dG  π```YÉa  ≈∏Y  á```«æÑªdG  hCG  ,(á```∏«Ñ≤dG)  Ö```jô≤dG  »```e qódG

 π©Lh  ,ádhódG  Ió«≤Y  ≈dEG  A’ƒdG  ∫ qƒMh  ,»aGô¨édG  º«∏bE’G  πYÉa  ≈∏Y  á```«æÑªdG

 .Üô©dG  IôjõL  π```eÉμH  »aGô¨édG  ÉgOGóàeG  O qó```Mh  ,á«°SÉ«°S  áª°UÉY  á```dhó∏d

 …òdG  ,záæjóªdG{  /…ô°†ëdG  §°SƒdG  øe  »°SÉ«°ùdG  ¬∏©a  ≥∏£æj  ¿CG  π q°†a  É```ªc

.223¢U  ,¿  Ω  :∞dhh  ,∂jôjG ```  1

.226¢U  :¿  Ω ```  2
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 õcGôªdG  áÑbGôe  ≈∏Y  ¬àª°UÉY  âaô°TCGh  ,»°SÉ«°ùdG  •É```°ûædG  ôãcCG  ¬«a  ¢û©àæj

 kÉ°û«L  ¿qƒc  Éªc  .á«Hô©dG  Iô```jõédG  ô°VGƒM  iôÑc  ≈∏Y  âYRƒJ  »```àdG  á```jQGOE’G

 :á«μ∏ªdG  OhóM  §```Ñ°Vh  ,∫ÉªdG  ácôM  º q¶fh  ,á«FÉ°†b  á```£∏°S  CÉ°ûfCGh  ,kÉ```ª q¶æe

 AGôeC’G  øq«Yh  (...,IÉcõdG  ÜÉ°üf  O qóM  ,ΩôëªdÉH  IôLÉàªdG  ™æe  ,ÉHôdG  ™æe)

 í∏°üdG  Oƒ≤Y  ΩôHCGh  ,¿ÉjOC’G  ΩGôàMG  ¢Vô```ah  ,∑ƒ∏ª∏d  π°SQCGh  AGôØ°ùdG  å```©Hh

 ΩôàëJh  ,øWƒ∏d  É¡F’h  »a  ¥ó°üJ  á«fóe  áæWGƒe  ≈dEG  áæjóªdG  »a  ÉYO  ó≤d  πH

.áØ«ë°üdÉH  ±ô©J  á≤«Kh  ∂dòd  Qó°UCGh  ,á«aÉ≤qãdGh  á«æjódG  ájOó©àdG

 »a  Üô©∏d  õéæj  ¿CG  !  óªëe  ´É£à°SG  ó```≤d

 √hõéæj  ¿CG  Gƒ```©«£à°ùj  ºd  É```e  »°SÉ«°ùdG  ∫É```éªdG

 ìÉ```ª q°ùdGh  1zá```dhódG  Iô```μa  IQƒ```∏H{  :¿hô```b  á```∏«W

 »a  Ghó```éj  ¿CG  »```°SÉ«°ùdG  ìƒ```ª£dG  …hP  ∫É```Lô∏d

 »a  øμdh  º```¡MƒªW  »```Ñ∏j  Ée  ¿BGô```≤dG  ø```«eÉ°†e

.¬H  Gƒª∏ëj  ºd  ¥É«°S

 ;IódÉN  á«fÉ°ùfEG  ÇOÉÑe  øe  ¬«a  Éªd  ΩÓ```°SE’ÉH  ¿ƒª∏°ùªdG  ≥s∏©J  ó≤d  ,º```©f

 ¿É£∏°ùdG  ´RGh  π«©ØJ  ≈∏Y  øjódG  Gòg  IQób  GhôÑN  É qªd  OGORG  ≥q∏©àdG  Gòg  øμdh

 3  ¿ÉØY  øH ¿ÉªãY  ß```ë∏ªdG  Gòg  ø```Y  ô qÑY  óbh  ,™ªàéªdG  ô```«N  ¬«a  É```ªd

 AÉØ∏îdG  êQO  kÓ©ah  ,2z¿BGô≤dÉH  ´õj ’  Ée  ¿É£∏°ùdÉH  ´õj  ˆG  q¿EG{  :∫Éb  ÉeóæY

 ∂dP  GhCGQh  ,»°SÉ« q°ùdGh  »æjódG  ø```«H  áLhGõª∏d  AÉaƒdG  ≈∏Y  á©HQC’G  ¿hó```°TGôdG

 »a  á«eÓ°SE’G  á```j’ƒdG  ∫GƒMCG{  º```¡jójCG  ≈∏Y  â∏ªàcGh  ,ΩÓ```°SE’G  º```«ª°U  ø```e

.3zIGhÉ°ùªdGh  ∫ó©dGh  á©«ÑdG

.227¢U  :¿  .Ω ```  1

.199¢U  ,¿  .Ω  :Qƒ°TÉY  øHG ```  2

.202¢U  :¿  .Ω ```  3

 ôeCG  …ƒb  Éeóæ©a  ...
 áæjóªdG  »a  ø«ª∏°ùªdG
 á«Hô©dG  πFÉÑ≤dG  äCGóH
 ≈∏Y  ΩÓ°SE’G  ≈dEG  πNóJ
 §ÑJôe  ¬æμdh  ,…ó≤Y  ¢SÉ°SCG
á«°SÉ«°S  á«ã«ëH  kÉ°†jCG
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 Q qôëàdG  ≈∏Y  Üƒ```©°ûdG  äóYÉ°S  »àdG  äÉMƒàØdG  º```gó¡Y  »a  â```£°ûfh

 ¿hO  ¿É«Ø°S  »HCG  ø```H ájhÉ©e  øμj  ºdh{  ,OGó```Ñà°S’Gh  π¡édGh  á«æKƒdG  ø```e

 ∫ qhCÉJ  øY  ™HGôdG  áØ«∏îdG  øY  êhôîdG  øe  √ôeCG  ∫hCG  §dÉN  Éª«a  s’EG  á©HQC’G

 ôeC’G  ¬d  ΩÉ≤à°SG  ¿CG  ≈dEG  kÉÄ£îe  kGOÉ¡àLG  ¿Éc  ¬fCÉH  ÉfDhÉª∏Y  ΩõL  …OÉ¡àLG

 π°UGƒJh  ,1z¬JÉ«M Ióe ø«ª∏°ùªdG  ∫ÉM í∏°üa ,áaÓîdG  øY ø°ùëdG  ∫RÉæàH

 çóM  Ée  ºZôHh  .¬àdhO  AÉLQEG  á°†¡ædG  â qªYh  ,¬fÉeR  »a  IQÉ°†ëdG  RÉéfEG

 ΩÉ¶ædG  Qƒ¡¶H  ºμëdG  »a  É¡Hƒ∏°SCGh  Ió°TGôdG  áaÓîdG  ¥É«°S  øY  I qOQ  ø```e

 »°SÉ«°ùdGh  »æjódG  ø«H  áLhGõªdG  ¿EÉa  ,Iô«ãμdG  π```∏©dG  …P  »KGQƒdG  »```μ∏ªdG

 äõéfCG  ó≤dh  .…QÉ°†ëdG  É```¡∏©a  ádhódG  π©ØJ  ¬H  …òdG  ¿ƒfÉ≤dG  »```g  â```«≤H

 Ée  á«fÉªã©dG  á```aÓîdG  •ƒ≤°S  ø«M  ≈```dEG  á«eoCG  »æH  ò```æe  á```ªcÉëdG  ô```°SoC’G

 ºdh  .π«°üØàdG  ΩÉ≤e  Gòg  ¢ù«dh  ∂dP  ≈∏Y  ∫óJ  ïjQÉàdG  ógGƒ°Th  ,äõ```éfCG

 »a  á«fÉªã©dG  ádhódG  ∫ÉM  QƒgóJ  ™e  ’EG  ø«ª∏°ùª∏d  …QÉ```°†ëdG  π©ØdG  ô```àØj

 ¿ô≤dG  ¿ÉqHEG  óæ¡dG  »a  á«dƒ¨ªdG  ádhódGh  ¿GôjEG  »a  ájƒØ°üdG  ádhódGh  É```«côJ

 ºK  ,2»HhQhC’G  §¨°†dG  π©ØHh  á«∏NGO  ÜÉ```Ñ°SCG  π©ØH  …OÓ«e  ô°ûY  ™```HÉ°ùdG

 ¿ô≤dG  ∫ƒ∏M  ™e  ø```«ª∏°ùª∏d  …QÉ°†ëdG  π©ØdG  QÉ```¡fGh  G kAƒ°S  ™```°VƒdG  OGORG

 ºμëdG  âëJ  iô```NCG  á°ù«FQ  á«eÓ°SEG  QÉ```£bCG  â∏NO{  ø```«M  ô°ûY  ™```°SÉàdG

 ¿ƒ«fÉ£jôÑdGh  É«°ù«fhófEG  ≈```∏Y  ¿ƒjóædƒ¡dG  ô£«°ùa  ,»HhQhC’G  …QÉ```ª©à°S’G

 ∫Éª°T  ≈```∏Y  ¿ÉÑ°SE’Gh  ¿ƒ```«dÉ£jE’Gh  ¿ƒ```«°ùfôØdG  ô```£«°Sh  ,3zô```°üe  ≈```∏Y

.4ΩÉ°ûdG  OÓHh  É«≤jôaEG

.¿  ¢U  ,¿  .Ω ```  1

 ÜÉàc  ø```ª°V  ,º```««≤Jh  á```©LGôe  ,á```«°SÉ«°ùdGh  á```«eÓ°SE’G  á```aÉ≤ãdG  á```°SGQO  :Qƒ```°üæe  ∫ó```©ªdG ```  2

.343¢U  ,ô°ûY  »fÉãdG  π°üØdG  .ΩÓ°SE’G  É«LƒdƒHhôàHG

.¿  ¢U  :¿  .Ω ```  3

.¿  ¢U  :¿  .Ω ```  4
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QòëdGh  πeC’G  ø«H  :™HÉæªdG  ≈dEG  IOƒ©dG  ```  3

 ¢SÉædG  á«ÑdÉZ  ΩÉªàgG  ´ƒ```°Vƒe  íÑ°ü«d  ójóL  øe  ΩÓ°SE’G  OÉ```Y  ¿CG  ó```©H

 Ωƒ«dG  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  ∫hÉëj  ,É¡HQÉ¨eh  ¢VQC’G  ¥QÉ```°ûe  »a  ¬fƒ≤æà©j  ø```jòdG

 ¿ƒfÉb  ≈∏Y  ¢ù°SCÉJ  …òdG  »eÓ°SE’G  »```°SÉ«°ùdG  Qƒ¶æªdG  QÉªãà°SG  ≈dEG  Oƒ```©j  ¿CG

 QÉª©à°S’G  ¬côJ  …òdG  ≠«∏ÑdG  ô«KCÉàdG  ºZôHh  .á```°SÉ«°ùdGh  øjódG  ø«H  á```LhGõªdG

 …OÉ°üàb’Gh  »```YÉªàL’Gh  »```aÉ≤ãdGh  »°ùØædGh  »```∏≤©dG  ™```°VƒdG  ≈```∏Y  »```Hô¨dG

 á«fÉª∏©dG  ájôμ°ù©dG  á«dƒ°UCÓd  ájójóëdG  á°†Ñ≤dG  ºZôHh  ,ø«ª∏°ùª∏d  »°SÉ«°ùdGh

 äódh  ∂dP  πc  º```ZôH  ,ΩÓ°SE’G  QÉ```£bCG  πL  â```ªμM  »àdGh  ø```jó∏d  á```jOÉ©ªdG

 åjóëàdG  »a  º¡e  QhóH  ΩÉ«≤dG{  ¬fÉμeEÉH  ΩÓ°SE’G  q¿CG  äCGQ  á«eÓ°SEG  äÉ```HQÉ≤e

 ;§≤a áeCÓd »aÉ≤ãdG ´É≤dG πqãªj …òdG π«°UC’G õeôdG ¬qfCG Ö°ùëH ’ ,1z»°SÉ«°ùdG

 Ée  QÉÑàYÉHh  ,»°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àªdG  ¬°Uƒ°üf  áfhôeh  á«eÉæjO  QÉÑàYÉH  π```H

 ≥ãÑæJ  ¿CG  øμªj  ,kÉ«°SÉ«°S  IóYGh  á«fÉ°ùfEG  ó```°UÉ≤e  øe  ¢Uƒ°üædG  √òg  ¬```jƒàëJ

 ≈dEG  πNóªdG  ¿ƒμj  ¿CG  •ô°ûH  ,á©æ≤eh  Ió«°TQ  á«eÓ°SEG  á«°SÉ«°S  áHQÉ≤e  É```¡æe

 ≈∏Y  Ωƒ≤j  …òdG  ,»∏jhCÉàdG  ≥°ù qædG  ≈æqÑàj  »∏≤Y  ™°Vƒd  ó«¡ªàdG  ≥jôW  øY  ∂```dP

 ó©H  Ée  á¶ëd  ô°UÉ©jh  åjÉëjh  ,äGô«¨àªdGh  âHGƒãdG  »YGôj  …OÉ¡àLG  Qƒ```¶æe

 ÉæKGôàd  …ó≤f  ∞bƒe  ƒëf  ¢ùØædG  »a  á≤Kh  »ª∏Y  QGóàbG  πμH  ¬éàjh  ,á```KGóëdG

.»©q«°ûdGh  »qæ°ùdG  »°SÉ«°ùdG

 ™eh  ájQƒà°SódG  IQƒãdG  »a  ø««fGôjE’G  AÉª∏©dG  ácQÉ°ûe  ™e  äÉHQÉ≤ªdG  √òg  äCGóH  .355¢U  :¿  .Ω ```  1

 ácôëdG  äÉHQÉ≤e  ™eh  .»°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°ûdG  »a  OÉ¡àL’G  ≈```dEG  âYO  »àdG  ,ìÓ°UE’G  ácôM  äÉ```«HOCG

 ¢ùfƒJh  ôFGõédGh  Üô```¨ªdGh  ÉjQƒ°Sh  ¿É```æÑdh  ô°üe  »a  ¿CÉ```°ûdG  ƒg  Éªc  Iô```°UÉ©ªdG  á```«eÓ°SE’G

 »a  ∫GõJ ’  äÉHQÉ≤ªdG  á```«≤H  ¿EÉa  á«côàdG  áHôéàdG  ¬à¨∏H  …ò```dG  è°†ædG  ºZôHh  ¿Gô```jEGh  É```«côJh

.»°SÉ«°S  º∏Y  AÉæH  ≈dEG  áLÉM
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.¿ÉæÑd  øe  åMÉH  ■

 ô¡°TCG  óMCG  ƒ```g  (1985 ̀ ` 1902)  π```jOhôH  ó```fÉfôa

 ,øjô°û©dG  ¿ô```≤dG  ∫ÓN  ø««°ùfôØdG  ø```«NQDƒªdG

 ,Ωƒ«dG  ≈àM  ºdÉ©dG  º¡aôY  øjòdG  ø«NQDƒªdG  RôHCG  óMCGh  πH

 áHÉàμd  Ió```jóédG  á«°ùfôØdG  á```°SQóªdG  »°ù°SDƒe  ó```MCG  ƒ```gh

 äCGQ  »àdG  zäÉ```«dƒëdG  á```°SQóe{  º°SÉH  á```ahô©ªdG  ï```jQÉàdG

.»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉæ«KÓK  »a  QƒædG

 á≤£æe »a Iô«¨°U ájôb »a 1902 ΩÉY »a πjOhôH  ód oh

 ,»fÉªdC’G  ∫ÓàM’G  âëJ  ∑GòfBG  á©bGƒdG  á«°ùfôØdG  øjQƒ∏dG

 .ábƒeôªdG  õ```jôÑàdG  IOÉ¡°T  ≈```∏Y  1923  ƒ«dƒj  »```a  π```°üMh

 OOôj  ¿Éch  ,á«MÓØdG  ¬```dƒ°UCÉH  kGóL  kÉ£ÑJôe  π```jOhôH  πX

 ¢ùjQóJ  áæ¡e  ¢SQÉeh  ,z»MÓa  π°UCG  øe  ñQDƒe  ÉfCG{  : kÉªFGO

 âëJ  ∫GõJ ’  âfÉc  »àdG  ,ô```FGõédG  »a  k’hCG  ïjQÉàdG  IOÉ```e

الحضارات لغة  قواعد 
بروديل فرناند  الفرنسي  للمؤرخ 

Grammaire des civilizations
Fernand Braude

■  ºMGõe  ºã«g
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 áæ«£æ°ùb  áæjóe  »a  ,1932  ``  1924  äGƒæ°S  ∫ÓN  ∂dPh  ,»```°ùfôØdG  QÉ```ª©à°S’G

.ôFGõédG  áª°UÉ©dG  »a  ºK

 ¢†«HC’G  ôëÑdG{  É```¡Yƒ°Vƒe  áMhôWCG  ø```Y  √GQƒàcódG  IOÉ¡°T  π```jOhôH  ∫É```f

 ¬HÉàc  ¿Gƒ```æY  ƒgh  ,z»fÉãdG  Ö```«∏«a  ó```¡Y  »a  »```£°SƒàªdG  º```dÉ©dGh  §```°SƒàªdG

 ,øjô°û©dG  ¿ô≤dG  »a  IQOÉ°üdG  á«îjQÉàdG  ÖàμdG  º```gCG  óMCG  ó©j  …òdG  ô```«¡°ûdG

.IójóY  äÉ¨d  ≈dEG  π≤f  …òdGh

 á°SQóªdG »a kGPÉà°SCG øq«Y πjRGôÑdGh ôFGõédG »a ¢ùjQóàdG »a ¬àHôéJ ó©Hh

 √ƒ∏≤fh  ,¿ÉªdC’G  ¬∏≤àYG  1940  ΩÉY  »ah  ,¢ùjQÉH  »a  É«∏©dG  äÉ°SGQó∏d  á«≤«Ñ£àdG

 ≈°†eCG  å«M  ,1945  ΩÉY  ≈àM  á```jôÑédG  áeÉbE’G  âëJ  ™°Vh  å«M  É«fÉªdCG  ≈```dEG

 ádÉ°SQ  ¢ûbÉf  1947  áæ°S  »```ah  ,√GQƒàcódG  ádÉ°SQ  OGóYEG  »a  äGƒ```æ°ùdG  ∂```∏J  πc

 ó¡Y  »a  »£°SƒàªdG  ºdÉ©dGh  §°SƒàªdG  ¢†```«HC’G  ôëÑdG{  É¡Yƒ°Vƒeh  √GQƒ```àcódG

.z»fÉãdG  Ö«∏«a

 `` ôaÉa  ¿É«°Sƒd  ñQDƒªdG  ÖfÉL  ≈dEG  ``  íÑ°UCG  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  Ö≤Yh

 IÉah  ó©H  íÑ°UCG  ºK  ,Iô«¡°ûdG  (Les Annales)  äÉ«dƒëdG  á∏éªd  kGóYÉ°ùe  kGôjóe

 ,á«≤«Ñ£àdG  á```°SOÉ°ùdG  áÑ©°û∏d  kÉÑJÉc  í```Ñ°UCG  Éªc  ,É¡d  kGô```jóe  1967  ΩÉY  ô```aÉa

 ƒgh  ,É°ùfôa  »a  á«YÉªàL’G  Ωƒ∏©∏d  á°ù°SDƒe  ô```ÑcCG  ≈dEG  É¡∏jƒëJ  ´É£à°SG  å```«M

.á≤jô©dG  ¿ƒHQƒ°ùdG  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  á«°ùfôØdG  äÉ©eÉédG  á¶«ØM  QÉKCG  Ée

 á∏ée  äÉ¡LƒJh  §```°SƒàªdG  ∫ƒ```M  ¬à°SGQO  ¬LƒJ  ø```«H  ≥HÉ£J  ∑É```æg  ¿Éc

.á«îjQÉàdG  äÉ°SGQódG  õcôªd  kGôjóe  1949  ΩÉ©dG  »a  øq«Yh  ,zäÉ«dƒëdG{

äÉ«dƒëdG  á∏ée

 º°SÉH  1929  ô```jÉæj  »a  ÉgOGóYCG  ∫hCG  Qó```°U  äÉ«dƒëdG  á```∏ée  ¿CG  Ωƒ```∏©eh

 äÉ«dƒM{  ≈dEG  É¡ª°SG  äôq«Z  º```K  ,z»YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G  ïjQÉàdG  äÉ```«dƒM{
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 zäÉ«dƒëdG{  º```°SG  â``` qæÑJ  1946  ΩÉ```Y  »ah  ,zá```«îjQÉJ  êGõ```eCG{  º```K  ,zï```jQÉàdG

 å©ÑH  É¡àÑdÉ£ªH  á```∏éªdG  äõ``` q«ªJh  .zäGQÉ```°†M  ``  äÉ```©ªàée  ``  äÉ```jOÉ°üàbG{

 …CG  ;äÉ«ægòdGh  OÉ```°üàb’Gh  ™ªàéªdG  á°SGQóH  ΩÉ```ªàg’ÉH  ≈æ©j  ójóL  ï```jQÉJ

 áØ°üH  »KóëdGh  …ô```μ°ù©dGh  »```°SÉ«°ùdG  ï```jQÉàdG  ¢ü«∏≤Jh  ,zá```«ØîdG  ≈```æÑdG{

 QÉKB’G  º∏Y  πãe  Üƒàμe  ô```«Z  ƒg  Ée  ïjQÉàdG  πª°ûj  ¿CG  ≈dEG  âYO  É```ªc  ,á```eÉY

 »°ùfôØdG  ´ÉªàL’G  º```dÉ©H  zäÉ«dƒëdG{  á°SQóe  äôKCÉJ  ó```bh  .äÉfƒ≤jC’G  º```∏Yh

 äóHCGh  ,É```«aGô¨édG  AÉª∏Y  ™```e  QGƒëdÉH  â∏¨°ûfGh  ,º```jÉ¡cQhO  π```«eEG  ô```«¡°ûdG

 ºdÉ©dG  ≈∏Y  ìÉ```àØf’G  øe  ó```jõe  ≈dEG  âYOh  ,OÉ```°üàb’ÉH  kÉ```Xƒë∏e  kÉ```eÉªàgG

 ìƒ°VƒH  äRôH  äÉæ«à°ùdG  á```jGóH  ™eh  .ÉHhQhCG  hCG  É```°ùfôa  »a  ¢SÉÑëf’G  Ωó```Yh

 ,¢ShGôà°S  »Ø«d  Oƒ∏c  ô«KCÉJ  π©ØH  á∏éªdG  ≈∏Y  ájƒ«æÑdG  É```«LƒdƒHQƒãfC’G  áæ«ªg

.ójóédG  ïjQÉàdÉH  » qª°S  Ée  ô¡Xh

 ≈∏Y  ± qô©J  …ò```dG  ``  ¿Gƒeƒd  ∞jG  »°ùfôØdG  »```fƒfÉ≤dGh  ñQDƒ```ªdG  Öàc  ó```bh

 πjOhôH  IÉ«M  Iô«°S  ``  1985  ΩÉY  ¬JÉah  ≈àM  ¬æe  kÉÑjôb  »≤Hh  1979  ΩÉY  πjOhôH

 ¬fEG  :É¡«a  ∫Éb  ,zá≤∏b  ∫Éμ°TCGh  ñQDƒ```e  äÉMƒªW  :πjOhôH  ófÉfôa{  ¿GƒæY  â```ëJ

 á∏Ä°SC’Gh  πjOhôH  ófÉfôa  ñQDƒªdG  zäÉMƒªW{  í q°Vƒj  ¿CG  ¬```HÉàc  ∫ÓN  øe  ó```jôj

 øe  ¬≤«≤ëJ  ™```£à°ùj  º```d  Éeh  ,¬```≤≤M  É```eh  ¬```°ùØf  ≈```∏Y  É```¡Mô£j  ¿Éc  »```àdG

 ¢ù«d  ¬fCG  ≈æ©ªH  ,¬dÉªYCG  øe  ¬aÉØ°ûà°SG  øμªj  …òdG  ¬≤∏b  QOÉ°üeh  ,äGRÉ```éfEG

 ≥∏b  √OhGôj  ¿Éc πjOhôH  ¿CG  ∂dP ;zá«ª∏Y á©«ÑW{ hP ¬æμdh  ;z kÉ«Lƒdƒμ«°ùH  kÉ≤∏b{

 Ωƒ∏©dG  zábƒL{  »a  ïjQÉàdG  √òNCÉj  ¿CG  »¨Ñæj  …òdG  zójóédG  ≈æ©ªdG{  ¿CÉ°ûH  ô«Ñc

 Ωƒ∏©dG  ™e  ´ƒ£≤ªdG  ïjQÉàdG  zQGƒM{  √Qó°üe  ¿Éc  …òdG  ≥∏≤dG  :…CG  ;á«YÉªàL’G

 kÉYƒf  øjÉà°ûæjCG  äÉjô¶f  âKóMCG  »àdG  ``  äÉ«°VÉjôdGh  AÉjõ«ØdG  πãe  ``  á```aô°üdG

 ¿ÉμªdGh  ¿ÉeõdÉH  á≤∏©àªdG  QÉμ```aC’G  ∞°ùæH  ≥∏©àj  Éª«a  zÉ```¡àZÉ«°U  IOÉYEG{  ø```e

 ƒYójh  .â```bƒdG  ∂dP  ≈```àM  Éª¡dÉée  »```a  ¿ƒ```côëàj  ¿ƒ```NQDƒªdG  ¿Éc  ø```jò∏dG

 Oƒ∏c  zájƒ«æÑdG{  ¢ù```°SDƒe  ø«H  äQGO  »àdG  äGQGƒëdG  IAGô```b  IOÉYEG  ≈dEG  ¿Gƒ```eƒd
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 º¡Ød  »°VÉªdG  ¿ô```≤dG  äÉæ«KÓK  òæe  πjOhôH  ófÉfôa  ñQDƒ```ªdGh  ¢Shôà°S  »```Ø«d

.ïjQÉàdG  º¡ØH  ≥∏©àj  Éª«a  πjOhôH  ¬H  ´ô°T  …òdG  z∞£©æªdG{  ≥ªY

 ïjQÉàdG  IQhô«°S  »a  πjOhôH  É¡«∏Y  ócDƒj  »```àdG  á«°SÉ°SC’G  ä’ƒ≤ªdG  ió```MEG

 å«ëH  ,zπjƒ£dG  ióªdG{  ∫ÓN  ºàJ  ``  äÉØ£©æªdG  ``  á```≤«ª©dG  ä’óÑàdG  ¿CG  »```g

 ¬©aGOh  ïjQÉà∏d  …ô°ùdG  ±ó¡dG  ¿EG{  :πjOhôH  ∫ƒ≤j  .á∏eÉc  k’É«LCG  ¥ô¨à°ùJ  É```¡fEG

 »àdG  iôNC’G  á«°SÉ°SC’G  ádƒ≤ªdGh  .zô°UÉ©e  ƒg  Ée  ô«°ùØJh  ìô```°T  ¢ù«d  ≥```«ª©dG

 áZÉ«°U  »a  á«YÉªàL’Gh  á```jOÉ°üàb’G  π```eGƒ©dG  QhO  »g  πjOhôH  É```¡«∏Y  ó```cDƒj

.zäGQÉ°†ëdG  óYGƒb{  áZÉ«°U  »ah  äÉ©ªàéªdG  ïjQÉJ

zäGQÉ°†ëdG  óYGƒb{  ÜÉàc

 »a  πjOhôH  ø```e  ΩÉ¡°SEG  iƒ```°S  zäGQÉ```°†ëdG  á¨d  ó```YGƒb{  ÜÉ```àc  ¢ù```«dh

 ¬Ñàc  ¬àdÉf  …òdG  â«°üdÉH  nß```ëj  ºdh  .ájƒfÉãdG  ±ƒØ°üdG  »a  ï```jQÉàdG  º```«∏©J

 ,(1949)  z»fÉãdG  Ö«∏«a  ó¡Y  »a  »£°SƒàªdG  ºdÉ©dGh  §°SƒàªdG{  πãe  iôNC’G

 .(1986)  É°ùfôa  ájƒgh  ,(1979)  á«dÉª°SCGôdGh  OÉ°üàb’Gh  ájOÉªdG  IQÉ```°†ëdGh

 ÜÉàμdG  Gò¡d  á«£«°ùÑàdGh  á«LƒZGó«ÑdGh  á«°SQóªdG  á```©«Ñ£dG  ≈dEG  ∂dP  Oƒ©jh

 ó«YCG  ºK  zøgGôdG  ºdÉ©dG{  ¿GƒæY  âëJ  1963  ΩÉY  »a  Iô```e  ∫hC’  Qó°U  …ò```dG

 ó©H  ,zäGQÉ```°†ëdG  á```¨d  óYGƒb{  ƒ```g  ójóL  ¿Gƒ```æY  â```ëJ  1987  ΩÉ```Y  √ô```°ûf

 ∫hÉæàe  »a  ∂dòc  ¬∏©édh  á«ªdÉ©dG  çGó```MC’G  äGóéà°ùe  Aƒ°V  »a  ¬```à©LGôe

.AGô≤dG  øe  ¢†jô©dG  Qƒ¡ªédG

 »a  ïjQÉàdG  ¢ù```jQóJ  èeGôH  ô```jƒëJ  ´hô°ûe  øª°V  ÜÉ```àμdG  Gòg  êQó```æjh

 …òdG  QÉ```eódG  ó©H  É```°ùfôa  QÉªYEG  IOÉ```YEG  º```°†N  »```a  ,á```«°ùfôØdG  É```jQƒdÉμÑdG

 ájOÉ°üàb’G  äÉ```«é«JGôà°S’G  πc  á```©LGôeh  ,á«fÉãdG  á```«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ¬```àØq∏N

 ∑QÉe  √Éª°SCG  Ée  ≈dEG  á©ªàée  äOCG  »àdG  á«ª«∏©àdG  ∂dòch  á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdGh
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 Ωƒ∏©dG  êGQOEG  ∞∏N  ∞```≤j  πjOhôH  ¿Éch  .1940  ΩÉY  zá```«Hô¨dG  áªjõ¡dG{`H  ñƒ```∏H

 …ƒfÉãdG  º«∏©àdG  IòJÉ°SCG  ¿CG  ’EG  ,1962  ΩÉ```Y  ÉjQƒdÉμÑdG  è```eGôH  »a  á```«YÉªàL’G

 ºdÉ©dG{  πjOhôH  ÜÉàc  ¿CGh  , móée  ô«Z  ôjƒëàdG  ∂dP  ¿CG  iƒYóH  ∂dP  Gƒ°VQÉY

 á∏ªM  ó©H  Gƒ```YÉ£à°SGh  ,»KóëdG  ï```jQÉàdG  å«M  øe  ¢ü```bÉfh  Ö©°U  zø```gGôdG

 Gòμgh  .ÉjQƒdÉμÑdG  ø```e  iôÑμdG  á```jQÉ°†ëdG  äGAÉ°†ØdG  á```°SGQO  AÉ```¨dEG  AGƒ```©°T

.πjOhôH  Ö∏≤H  è©J  âfÉc  »àdG  ójóéàdG  IOGQEG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  á«ægòdG  âÑ∏¨J

 ≥«aƒàdG  ¬«a  πjOhôH  ´É£à°SG  …òdG  ``  zäGQÉ°†ëdG  á¨d  óYGƒb{  ÜÉàc  πªëj

 á«aÉ≤ãdG  äGAÉ°†ØdG  á```°SGQO  êGhQ  äÉª°üH  ``  º∏©dG  äÉ«°†à≤eh  §```«°ùÑàdG  ø```«H

 äÉj’ƒdG  »```a  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ```æ«°ùªN  »```a  â```YÉ°T  »```àdG  (Area Studies)

 QÉμaCG  á```°UÉNh  ,…ƒ«æÑdG  Ö```gòªdÉH  πjOhôH  ô```KCÉJ  É```ªc  ,á```«cô«eC’G  Ió```ëàªdG

 Iôμa  ¢†aôJ  »àdG  ,¢ShGôà°S  »Ø«d  Oƒ```∏c  »°ùfôØdG  »LƒdƒHhôãfC’Gh  ±ƒ```°ù∏«ØdG

.ÉgóæØJh  iôNCG  ≈∏Y  IQÉ°†M  á«∏°†aCG

 øY  ¬°ùØæH  iCÉ```fh  ,á«dÉY  á«Ø«dCÉJ  á```¨∏H  äGQÉ°†ëdG  π```jOhôH  ¢SQO  ó```≤d

 äÉHÉàc  ™ÑW  …òdG  AÓ©à°S’Gh  zá«HhQhC’G  äGò```dG  ∫ƒM  IQƒëªàªdG{  á```«ægòdG

 ïjQÉàdG  º∏Y ¿CG  IôμØH  kÉfƒμ°ùe  ¿Éc  .iôNC’G  ºdGƒ©dG  øY ø««Hô¨dG  ø«Ø≤ãªdG

 »YƒdGh  ,πμ°ûàj  ¿CG  »æWh  »```Yh  …C’  øμªj ’  ¬fhO  øe  …òdG  ô°üæ©dG{  ƒ```g

 á«≤«≤M  IQÉ°†M  …CG  hCG  á```∏«°UCG  áaÉ≤K  …C’  øμªj ’  ¬fhO  øe  …ò```dG  »```æWƒdG

.zπμ°ûàJ  ¿CG

 AÉ≤dEG  ∫hÉMh  ,á«fÉ°ùfE’G  äGQÉ°†ëdG  ´ƒ°Vƒe  »a  √ô«μØJ  πjOhôH  πªYCG  ó≤d

 (ájOÉ°üàb’G  ≈æÑdG)  äGQÉ°†ë∏d  ájOÉªdG  ÖfGƒédG  QÉÑàY’G  ø«©H  òNCÉJ  Iô```¶f

 óéfh  .πjƒ£dG  ióªdG  ≈∏Y  ∂dPh  ,á«°SÉ«°ùdG  ôWC’Gh  äÉaÉ≤ãdGh  ¿ÉjOC’G  ∂dòch

 IQƒ∏Ñe  É¡∏c  â°ù«d  É¡æμd  ;áahô©ªdG  ¬ª«gÉØeh  πjOhôH  QÉμaCG  ÜÉàμdG  ÉjÉæK  »a

 QhóJh  .πeÉμdG  …ôμØdG  ¬ né°†f  oó©H  ≠∏H  ób  øμj  ºd  ∞dDƒªdG  ¿C’  ;í°VGh  πμ°ûH
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 ,»fÉ°ùfE’G ïjQÉàdG »a á«°SÉ«°ùdG çGóMCÓd IOhóëªdG á«ªgC’G ∫ƒM QÉμaC’G √òg

 É«aGô¨édG  ô«KCÉJ  Iƒb  ∫ƒMh  ,¬îjQÉJ  ™æ°U  »a  ¿É°ùfE’G  ájôM  ájOhóëe  ∫ƒ```Mh

 ≈∏Y  ±ƒbƒ∏d  zπ```jƒ£dG  ióªdG{  OÉªàYG  IQhô```°V  √QÉμaCG  øeh  .ô```ëÑdG  á```°UÉNh

 ≈Mƒà°ùe  Ωƒ¡Øe  ƒgh  ,á°ù«FôdGh  á≤«ª©dG  á«îjQÉàdG  ôgGƒ¶dGh  çGóMC’G  ≈```æ©e

 äÉjOÉ°üàb’G  áHQÉ≤e  IQhô°†H  πjOhôH  øeDƒj  Éªc  .á«°ùcQÉªdGh  É«aGô¨édG  ø```e

.äGQÉ°†ëdG  ø«H  ∞bÉãàdG  á«ªgCGh  ,ºdÉ©dG  ``  OÉ°üàb’G  Ωƒ¡ØªH  á«ªdÉ©dG

 ÜÉàc  á«ªgCG  ø```ªμJ  ¬```àHÉàc  ≈∏Y  á```∏jƒW  Oƒ≤Y  Qhô```e  øe  º```ZôdG  ≈```∏Yh

 É«aGôZƒªjódGh  É«aGô¨édG  É¡«a  πNóJ  á∏eÉ°T  á«∏ª©c  ïjQÉà∏d  ¬àjDhQ  »a  πjOhôH

 .á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉæªdGh  ÜhôëdGh  ¢Tƒ«édGh  äÉ```eƒμëdG  ÖfÉL  ≈dEG  OÉ°üàb’Gh

 πbCG  »g  √òg  ¿CG  hóÑj  πH  ;ÜhôMh  ΩÉ qμ oMh  Oƒ¡Y  nπ°ù∏°ùJ  ïjQÉàdG  ≈≤Ñj ’  É```æg

 É¡«a  Ö©∏J  »àdG  á∏eÉ°ûdG  IQhódG  »a  èFÉàf  iƒ```°S  ¿ƒμJ ’  óbh  ,kGRhôH  AÉ```«°TC’G

.IOóëe  kGQGhOCG  É«aGô¨édGh  OÉ°üàb’Gh  áaÉ≤ãdG

áKÓãdG  áæeRC’G  Iôμa

 :…CG  ;»```aGô¨édG  øeõdG  k’hCG  :á```«îjQÉJ  á```æeRCG  á```KÓK  ø«H  π```jOhôH  õ``` q«e

 ¿ƒμj  z¬JÉ°ü∏≤J{  ``H  ¢SÉ```°ùME’G  OÉμj ’  …òdG  ,ô≤à°ùªdG  ,âHÉãdG  ¬Ñ°T  ï```jQÉàdG

 §°SƒdG  ™eh  ô°ûÑdG  ™e  ábÓ©dG  ójóëàdÉH  ¢üîj »îjQÉàdG  øeõdG  Gògh  ,kÉæμªe

.§«ëªdG

 ∑ôëàªdG{  ï```jQÉàdG  ¢üî«a  »YÉªàL’G  …OÉ```°üàb’G  »```fÉãdG  øeõdG  É```eCG

 äÉYƒªéªdG  π©a  ¢üîj  …òdG  »YÉªàL’G  øeõdG  πjOhôH  ¬```H  ó°ü≤jh  ,zA§ÑH

 ¬æe  hóÑj ’  å«ëH  äÉ©ªàéªdG  ≥ªY  »a  çóëj  …òdG  :…CG  ;»æª°†dG  á«fÉ°ùfE’G

.í£°ùdG  ≈∏Y  ô«ãμdG  A»°ûdG

 »KóëdG  …ó«∏≤àdG  ïjQÉàdG  ¢ü```îj  …òdG  »°SÉ«°ùdG  ådÉãdG  øeõdG  kGô```«NCGh
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 ïjQÉJ  »a  zäÉØ£©æe  / kÉ```KGóMCG{  ±ô©j  …òdG  :…CG  ;zí£°ùdG  ≈```∏Y  ∑ô```ëàªdG{

 ióªdG  ≈```∏Y  á«YÉªàL’G  äÉ```Yƒªéª∏d  A»```£ÑdG  π```ª©∏`d  á```é«àæc  äÉ```©ªàéªdG

 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ≈æZ  ÉgôãcCGh  kÉ≤jƒ°ûJ  ïjQGƒàdG  ôãcCG  ƒg  ïjQÉàdG  Gò```gh  .πjƒ£dG

.»fÉ°ùfE’G

 kÉ«HhQhCG  kGô```«Ñ©J  πãªJ  »```àdG  ``  á```«dÉª°SCGôdG  ≈```dEG  ô¶æj  πjOhôH  ø```μj  º```dh

 `` ô°ûY  ø```eÉãdGh  ô°ûY  ¢ù```eÉîdG  ø«fô≤dG  ø```«H  ájOÉe  IQÉ```°†M  øY  kÉ```ëjô°U

 áeƒ¶æe{  Égó©j  ¿Éc  πH  ;zÉ«LƒdƒjójCG{  É```¡fCG  ≈∏Y

 åëÑdG  äÉ«é«JGôà°SEG  kÉ«éjQóJ  É¡Jóqdh  ,zájOÉ°üàbG

 `` ¢ùcQÉªd  kÉ```aÓN  ``  iôj  øμj  ºdh  ,á```£∏°ùdG  ø```Y

 ¿CG  iCGQ  π```H  ;ô```°ûÑdG  ø```«H  ähÉ```ØàdG  ≥```ª©J  É```¡fCG

 πÑb  Ée  äÉ©ªàéªdG  »```a  kÉ≤ªY  ôãcCG  ¿Éc  ähÉ```ØàdG

 øe  á«°SÉ°SCG  áª°S  QÉμàM’G  ¿CG  âÑKCGh  ,á«dÉª°SCGôdG

.á«dÉª°SCGôdG  äÉª°S

 ≈∏Y  ¢UôM  πjOhôH  ¿CG  QÉªjCG  ¢ùjQƒe  ÖJÉμdG  ôÑàYG  ,ÜÉ```àμ∏d  ¬ªjó≤J  »```a

 »≤«≤M  »LƒZGó«H  ´hô°ûe  å©H  IQhô°†H  Iójó°ûdG  ¬àYÉæb  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  IOÉYEG

 ¬∏ª©à°ùjh  ,(?ïjQÉà∏d  ∞```«æ©dG  QhódG  ôμæj  øe)  ájõcôe  áfÉμe  ï```jQÉà∏d  Oô```Øj

 »°VÉªdG  ô«°ùØJ  iôMC’ÉH  hCG  ,√ô«°ùØJh  ºdÉ©dG  QGƒZCG  ôÑ°ùd  Iõ«ªàe  IGOCG  ¬àØ°üH

 …ó«∏≤àdG  ïjQÉàdG  ¿CÉ```H  QGôμàdG  øY  πjOhôH  ∞```bƒàj  ºdh  .Éª¡©«ªL  ô```°VÉëdGh

 ÜÉ£≤à°SG  ≈∏Y  QOÉ≤dG  ó«MƒdG  ƒg  ``  á≤«bO  É«Lƒdƒfhôc  ≈∏Y  óªà©ªdG  Oô```°ùdG ``

 ΩÉ°ùbC’G  »```a  øjó°TGôdG  ™```e  áfQÉ≤ªdÉH  ∫É```ØWC’G  QÉ```¨°üdG  ò```«eÓàdG  ΩÉ```ªàgG

.øeõdG  ≈∏Y  …Qhô°†dG  ±ô©àdG  øe  º¡æ«μªJh  ,á«FÉ¡ædG

 √QÉμaCG  1936  ΩÉY  »a  ƒdhÉHhÉ°S  »```a  ¬d  Iô°VÉëe  »a  πjOhôH  ¢VôY  ó```≤d

 ¬fCG  É¡«a  iôj  »àdGh  ,á≤M’  áæ°S  ø```«°ùªN  ∫ÓN  ÉgQôμj  πX  »àdG  á```«°SÉ°SC’G

 ¢UÉN  ïjQÉJ  áªK  ¢ù«d
 ∑Éæg  ÉªfEGh  ,É°ùfôØH
 ..ÉHhQhCÉH  ¢UÉN  ïjQÉJ
 ¢UÉN  ïjQÉJ  ∑Éæg  ¢ù«dh
 ∑Éæg  ÉªfEGh  ,ÉHhQhCÉH
ºdÉ©dÉH  ¢UÉN  ïjQÉJ
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 áWÉ°ùÑdG  ô«Z  zäGôeÉ¨e  ájGhQ{  ≈dEG  zá«°SQóªdG  ájGhôdG{  πjƒëàd  ô°S  áªK  ¢ù«d

 ,á≤«≤ëdG  √ qƒ°ûJ  »àdG  áWÉ°ùÑdG{  â°ù«d  »gh  ,»°SÉ°SCG  ƒg  ÉªH  ∂°ùªàdG  »g  »àdG

 Qƒfh  ìƒ°VƒdG  »g  »àdG  áWÉ°ùÑdG  ÉªfEGh  ;ádÉë°†dG  ™e  ≈gÉªàJh  ,ÆGôØdÉc  ¿ qƒμJh

.z..IQÉ°†M  …CG  Qƒëe  πμ°ûj  Ée  ≈dEG  PÉØædG  ...AÉcòdG

 »àdG  ,É¡°ùØf  IQÉ°†ëdG  ádƒ≤e  ∫ƒM  ¬LhCG  π°Uhh  √ô«μØJ  πjOhôH  Q qƒW  ó≤d

 …ƒ£æJ  ÉªH  zkGó«≤©J  É```gôãcCGh  âHGƒãdG  ≈dhCG{  É¡àØ°üH  §°SƒàªdG  »```a  É```¡Ø°ûàcG

 √òg  øμd  ,á«dGôÑ«dh  á```jƒNCG  ø«eÉ°†e{  äGQÉ```°†ë∏d  ¿C’  ;äÉ°†bÉæJ  øe  ¬```«∏Y

 ’h  ...áªdÉ°ùeh  ...á```Ø«æYh  á«FÉ°übEGh  á≤∏¨e  ¬°ùØf  ¿B’G  »```a  »g  äGQÉ```°†ëdG

.zΩÉªàgÓd  Iô«ãe  á«JƒÑK  äGP  »gh  ,á«dÉà≤dG  áYõædG  É¡°ü≤æJ

 áeó≤e  »a  ÉgôNBGh  Iô```«ãc  kÉfÉ«MCG  ñƒ∏H  ∑QÉ```e  ádƒ≤e  πjOhôH  ≈```æÑJ  ó```≤d

 ∑Éæg  ÉªfEGh  ,É°ùfôØH  ¢UÉN  ïjQÉJ  áªK  ¢ù«d{  :∫Éb  å«M  zÉ°ùfôa  ájƒg{  ¬```HÉàc

 ∑Éæg  ÉªfEGh  ,ÉHhQhCÉH  ¢UÉN  ïjQÉJ  ∑Éæg  ¢ù«dh  ...ÉHhQhCÉH  ¢UÉ```N  ïjQÉJ  §```≤a

.zºdÉ©dÉH  ¢UÉN  ïjQÉJ

á¨∏dG  äGô q«¨Jh  IQÉ°†ëdG  ∞jô©J

 IQÉ°†M  áª∏c  ∞```jô©J  øμeCG  ƒd  ≥```FÉ°ûdG  øe  ¿ƒμ«°S  ¬```fEG  :π```jOhôH  ∫ƒ```≤j

 º°ùédG  hCG  å∏ãªdG  hCG  º«≤à°ùªdG  §îdG  ± qô```©f  Éª∏ãe  ,kÉ£«°ùHh  kÉë°VGh  kÉ```Øjô©J

 ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô```≤dG  »a  Civilization  IQÉ°†M  á```ª∏c  äô¡X  ó≤d  .»```FÉ«ª«μdG

 ¿Éàª∏c  Éªgh  ø««°ùfôØdG  Civiliser  π©a  øeh  Civilise  øe  â≤à°TG  áª∏c  »```gh

 »gh  .ô°ûY  ¢SOÉ```°ùdG  ¿ô```≤dG  òæe  ¿Éà∏ª©à°ùeh  π```jƒW  ó```eCG  òæe  ¿É```JOƒLƒe

 óæY  zá«fóe{  ≈æ©e  ≈dEG  ô«°ûj  »```fƒfÉb  ≈æ©ªH  πª©à°ùJ  1732  ΩÉ©dG  ≈àM  â```s∏X

 áãjóëdG  IQÉÑ©dG  ÉeCG  .á```«fóe  á«°†b  :∫É≤j  …CG  ;á«eGôLEG  á```«°†b  øY  å```jóëdG

 1752  ΩÉY  IôNCÉàe  äô```¡X  ó≤a  zô°†ëàªdG  ™°VƒdG  ≈```dEG  ∫É≤àf’G{  »æ©J  »```àdG
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 ∞æ°üe{  ÜÉàc  ™e  ´ƒÑ£e  q¢üf  »a  kÉ«ª°SQ  áª∏μdG  â∏NOh  ,ƒZQƒJ  ¿É°ùd  ≈```∏Y

 ô«Ñ©J  πª©à°ùj  ºd  ô«àdƒa  ¿CG  âaÓdG  øeh  .Mirabeau  ƒ```HGô«ªd  z¿Éμ°ùdG  ∫ƒ```M

 ¬àdÉ°SQ  »a  ádƒ≤ªdG  √òg  Q qƒ°üJ  …òdG  πLôdG  ¬fƒc  øe  ºZôdG  ≈∏Y  zIQÉ°†ëdG{

 .IQÉ°†ë∏d  ΩÉY  ïjQÉàd  ≈dhCG  á¨«°U  õéfCGh  ,(1756)zºeC’G  ìhQh  äGOÉ©dG{  ∫ƒM

 É¡H  ó°ü≤j  »àdG  ,zájôHGôH{  áª∏μd  á°†bÉæe  ójóédG  ÉgÉæ©ªH  IQÉ°†M  á```ª∏c  ¿EG

.Iô°†ëàªdG  Üƒ©°ûdG  πHÉ≤e  á«FGóÑdGh  á°ûMƒàªdG  Üƒ©°ûdG

 ,Civilization  ≈æ©ªH  1772  òæe  Gôà∏éfEG  »a  IOƒLƒe  zIQÉ°†M{  áª∏c  âfÉc

 ÉeCG  ,ó«©H  øeR  òæe  áªFÉb  âfÉc  »àdG  Civility  ≈∏Y  âbƒØJ  »àdG  áª∏μdG  »```gh

 ™e  ÖæL  ≈dEG  kÉÑæL  É«fÉªdCG  »a  AÉæY  ¿hO  øe  äô≤à°SG  ó≤a  Zivilization  áª∏c

.Bildung  áªjó≤dG  áª∏μdG

 áªjób  áª∏μH  ÉHhQhCG  ∫ƒM  É¡aGƒ£àH  áHƒë°üe  IójóédG  áª∏μdG  âfÉc  ó```≤d

 »Øa  ,IQÉ°†M  áª∏μd  áaOGôe  á∏jƒW  IôàØd  (áaÉ≤K)  áª∏c  â∏Xh  ,(áaÉ≤K)  »g

 Éª¡d  ¿CÉch  ø«àª∏μdG  π```ª©à°ùj  π¨«g  ±ƒ°ù∏«ØdG  ¿Éc  1830  ΩÉ```Y  ø«dôH  á```©eÉL

.Éª¡æ«H  ≥jôØà∏d  áLÉëdG  äô¡X  kÉ≤M’  øμd  ;¬°ùØf  ≈æ©ªdG

 ;ájOÉe kÉª«bh á«bÓNCG  kÉª«b ¬°ùØf ¿B’G »a »æ©J áLhOõe IQÉ°†M ádƒ≤e ¿EG

 ,(á«MhôdG) á«bƒØdG  ≈æÑdGh  (ájOÉªdG) á«àëàdG  ≈æÑdG  ø«H  ¢ùcQÉe ∫QÉc õq«e PEG

 »g  IQÉ°†ëdG  ¿EG  :¢SƒHƒ«fÉ°S  ∫QÉ°T  ∫Éb  óbh  .≈dhCÓd  Ió```°ûH  ™°†îJ  Iô```«NC’Gh

 â°ù«d  IQÉ°†ëdG  ¿CG  ¢Sƒ```e  π«°SQÉe  iCGQ  Éª«a  ,Å```aGôªdGh  ÅfGƒªdGh  äÉ```bô£dG

 ø«LhCG  ñQDƒªdG  ôÑàYG  É```ªæ«H  ,ájô°ûÑdG  äÉÑ°ùàμªdG  πc  »```g  πH  ;Ö°ùëa  ìhô```dG

.z..πFÉ°†ØdGh  ΩÉ¶ædGh  øØdGh  º∏©dG  øe  ≈fOC’G  óëdG{  É¡fCG  ∑É«æ«aÉc

 »a  áÑZôdG  äAÉL  Éæg  øe{h  :πjOhôH  ∫ƒ≤j  ,¿É≤HÉW  »```g  IQÉ```°†ëdG  ,kGPEG

 πØμàJ  Éª¡æe  IóMGh  ¿CG  ¢SÉ```°SCG  ≈∏Y  ,IQÉ°†Mh  áaÉ≤K  ø```«àª∏μdG  ø«H  õ```««ªàdG

 ¿CG  ƒg  …hÉ```°SCÉe  ƒg  Ée  ø```μd  ,äÉjOÉªdG  á```gÉØàH  á```«fÉãdGh  äÉ```«fÉMhôdG  π```ÑæH
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 hCG  ¿Gó∏ÑdG  Ö°ùM  kGôq«¨àe  π¶«°S  …ò```dG  õ««ªàdG  Gòg  ≈∏Y  ¬jCGQ  ô≤à°SG  ó```MCG ’

.z¿Gó∏ÑdGh  áæeRC’G  Ö°ùëH  ¬°ùØf  ó∏ÑdG  »a

 Kultur  áaÉ≤K  ≈dEG  ájƒdhC’G  øe  ´ƒf  AÓjEG  ≈dEG  õ```««ªàdG  ≈°†aCG  É«fÉªdCG  »```a

 ¢ù«fƒJ  PÉà°SC’G  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG  ,IQÉ°†M  áª∏c  øe  »YGƒdG  ¢UÉ≤æà°S’G  ≈```dEGh

 á«æ≤àdG  ±QÉ```©ªdG  øe  áYƒªée  iƒ```°S  â°ù«d  (IQÉ```°†M)  ¿EÉa  ,ô```Ñ«a  Oô```ØdGh

 ≈∏Y  »¡a  áaÉ≤ãdG  ÉeCG  .á©«Ñ£dG  ô```««¨àd  πFÉ°SƒdG  øe  áYƒªéeh  ,äÉ```°SQÉªªdGh

 .ìhôdG  QÉ°üàNÉH  hCG  ,πãªdGh  º«≤dGh  á«ª«≤dG  ÇOÉ```ÑªdG  »¡a  ,∂dP  øe  ¢ù```μ©dG

 áÑ°ùædÉH  áÑjôZ  hóÑJ  »àdG  IôμØdG  ô q°ùØJ  ∞bGƒªdG  √ò```g  ¿EÉa  ,πjOhôH  Ö```°ùëHh

 ÖLGh  ¿EG{  :¬dƒ≤H  ø°ùeƒe  º∏¡∏«a  »fÉªdC’G  ñQDƒªdG  øY  IQOÉ°üdGh  »°ùfôa  …C’

 º£ëJ  ’CGh  ,áaÉ≤ãdG  IQÉ```°†ëdG  º£ëJ  ’CG  ƒ```g  (1951  ΩÉY)  Ωƒ```«dG  ¿É```°ùfEG  …CG

.z…ô°ûÑdG  øFÉμdG  á«æ≤àdG

 »g  IQÉ°†M  á```ª∏c  ¿C’  ;π```jOhôÑd  áÑ°ùædÉH  á```HGô¨dG  á```∏ªédG  √ò```g  ô```«ãJh

 »a  áaÉ≤ãdG  á```ª∏μd  Éªæ«H  ;IóëàªdG  äÉ```j’ƒdGh  Gôà∏éfEGh  É```°ùfôa  »a  Ió```FÉ°ùdG

 áaÉ≤K  áª∏c  ô```¡¶J ’  ,É°ùfôa  »Øa  .π```°üØdG  ∫ƒ≤dG  É«fÉªdCGh  É```«°ShQh  É```«fƒdƒH

 IÉ«ë∏d  »°üî°T  πμ°T  πc{  ≈dEG  IQÉ°TE’ÉH  ô```eC’G  ≥∏©àj  ÉeóæY  ’EG  …ƒb  ô```¡¶ªH

 øY  º∏μàf  É```æfEG  :∫ƒ≤j  …ò```dG  …ô«dÉa  ∫ƒHh  ,hQÉ```e  …ôæg  Ö```°ùëH  ,zá```«MhôdG

 º«≤dG  ``  kÉ°SÉ°SCG  ``  »```æ©J  IQÉ°†ëdG  ¿CG  ¢SÉ```°SCG  ≈∏Y  ,IQÉ°†ëdG  ø```Y ’  á```aÉ≤ãdG

.á«YÉªédG

 ¿ƒ«LƒdƒHhôãfC’G  åëH  PEG  ;äGó«≤©àdG  ø```e  ¢†«a  ΩÉeCG  ÉæfCG  πjOhôH  iô```jh

 ≈∏Y  Égƒ≤Ñ£j  »```c  IQÉ°†ëdG  áª∏μd  IôjÉ¨e  á```ª∏c  øY  ¿ƒ```«fƒμ°ùμ°S  ``  ƒ```∏¨fC’G

 IQÉ°TEÓd IQÉ°†M áª∏c Ωóîà°ùJ ájõ«∏éfE’G á¨∏dG âfÉc PEG ;á«FGóÑdG äÉ©ªàéªdG

 äGQÉ°†M  É¡∏HÉ≤J  á«FGóH  äÉaÉ≤K  ∑Éæg  ¿EG  :GƒdÉ≤a  .áãjóëdG  äÉ©ªàéªdG  ≈```dEG

 …òdG  z»aÉ≤K{  â©f  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  äGó«≤©àdG  πc  Ö«¨Jh  ,IQ qƒ£àªdG  äÉ```©ªàéªdG
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 …ƒ£æJ  …òdG  ¿ƒª°†ªdG  πc  »æ©j  â©f  ƒgh  ,1850  ƒëf  É«fÉªdCG  »a  √QÉμ```àHG  º```J

 …òdG  ó«MƒdG  ƒ```gh  ,¬°ùaÉæj  kÉà©f  ó```éj  ºd  ƒ¡a  ,áaÉ≤Kh  IQÉ```°†M  É```àª∏c  ¬```«∏Y

.¬°ùØæH  ¬°ùØf  Ωóîj

äGQÉ°†M  ≈dEG  IQÉ°†M  øe

 ≈dEG  OôØªdG  á¨«°üH  â```∏X  »àdG  IQÉ°†M  áª∏c  â∏≤àfG  ,1810  ΩÉ```Y  Ohó```ëH

 ´ƒªée ƒg ,kÉeÉªJ ôjÉ¨e ójóL ≈æ©e PÉîJG ≈dEG ´õæJ{ âëÑ°UCGh ,™ªédG á¨«°U

 ¿EG  .zô°ü©d  hCG  ájô°ûH  áYƒªéªd  á```«YÉªédG  IÉ«ëdG  É¡H  ∞°üàJ  »àdG  äÉ```ª°ùdG

 á¨«°üH)  äGQÉ°†ëdG  hCG  (OôØªdG  á¨«°üH)  IQÉ°†ëdG  á∏μ°ûªd  í```°VGƒdG  ìô£dG

 »àdG  »g  ™ªédG  á¨«°üa  .øq«¡dÉH  ¢ù«d  ójóL  ó«≤©àH  ΩGó£°U’G  √Éæ©e  (™ªédG

 øe  ôãcCG  É¡fC’  ;øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  πLQ  á«ægP  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  É```¡°ùØf  ¢Vô```ØJ

 π«Ñ°S  ≈∏Y  ``  ∞MÉàªdÉa  .á«°üî°ûdG  ÉæHQÉéàH  Iô°TÉÑe  á£ÑJôe  OôØªdG  á```¨«°U

.IóFÉH  äGQÉ°†M  ≥ªY  ≈dEG  øeõdG  ôÑY  ÉæH  πMôJ  ``  ∫ÉãªdG

 Ωƒ¡Øe AÉØàNG áé«àf ƒg IQÉ°†ëdG ∞jô©J »a ™ªédG á¨«°U ∫Éª©à°SG ¿EG

 »àdGh  ,ô°ûY  ø```eÉãdG  ¿ô≤dÉH  á```°UÉîdG  IôμØ∏d  »```éjQóàdG  QÉ```Kóf’Gh  ø``` q«©e

 ≈∏Y  IQƒ°ü≤e  »```gh  ,¬JGP  qóM  »a  Ωó```≤à∏d  áaOGôe  IQÉ```°†ëdG  ¿CG  É```gOÉØe

 ∫ƒ≤j  ,ßëdG  ø°ùëdh  ,zá```ÑîædG{  äÉYƒªée  hCG  áXƒ¶ëªdG  Üƒ```©°ûdG  ¢†```©H

 å«ëH  ,á«ª«≤dG  ΩÉμ```MC’G  øe  á∏ªL  øe  ø```jô°û©dG  ¿ô≤dG  ¢ü```∏îJ  :π```jOhôH

 äó≤a  Gòμgh  .¢ù```«jÉ≤e  …CG  ≥ahh  ,π°†aCG  äGQÉ```°†ëdG  …CG  ó```jóëJ  Ö```©°üj

 øeÉãdG  ¿ô≤dG  QGôZ  ≈```∏Y  ``  ó©J  ºdh  É¡≤jôH  ``  OôØªdG  á```¨«°üH  ``  IQÉ```°†ëdG

 ô©°ûJ  áãjóëdG  á¨∏dG  âëÑ°UCGh  .ÉgÉbQCGh  á«aÉ≤Kh  á«bÓNCG  áª«b  ≈∏YCG  ``  ô°ûY

 »æ©j  …òdG  ºjó≤dG  ÉgÉæ©ªH  IQÉ°†M  áª∏c  πª©à°ùJ  ÉeóæY  êôëdG  øe  A»°ûH

.…ô°ûÑdG  ¥ qƒØàdGh  RÉ«àe’G
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äGAÉ°†a  äGQÉ°†ëdG

 äÉaÉ°VEG  ôaÉ°†àH  ’EG  IQÉ°†ëdG  ßØd  ∞jô©J  ¿ÉμeE’ÉH  ¢ù«d{  :πjOhôH  ∫ƒ≤j

 IQÉ°†ëdG  Ωƒ¡Øe  ∞jô©J  πjOhôH  ∫hÉëjh  .zïjQÉàdG  É¡«a  ÉªH  ¿É°ùfE’G  Ωƒ∏Y  πc

 ¢ùØædG  º```∏Yh  OÉ°üàb’Gh  ´É```ªàL’G  º```∏Yh  É```«aGô¨édG  ≈```dEG  kÉ```YÉÑJ  ´ƒ```LôdÉH

 áHƒLC’G  øμd  ,kGóHCG  á¡HÉ°ûàe  ô```«Z  m¢VGQCG  ≈dEG  zäGôØ°S  ™HQCG  »```¡a{  ,»```YÉªédG

 ∂dP  ¢ùμY  hóÑj  Éªe  ºZôdG  ≈∏Y  É¡æ«H  Éª«a  áHQÉ≤àe  ¿ƒμà°S  É¡«∏Y  π°üëàªdG

.≈dhC’G  á∏gƒdG  øe

 ΩCG  áª«¶Y  âfÉcCG  AGƒ```°S  É¡ªéM  ¿Éc  Éª¡e  ``  äGQÉ```°†ëdG  ójóëJ  ø```μªj

 ¿Éμe  äÉbƒ©ªH  É```¡à≤«≤M  ø```e  ¢ù«FQ  AõL  §```ÑJôjh  ,á£jôN  ≈```∏Y  `` á```∏ë°V

 òæe  ¿É°ùfE’G  ¬```ZÉ°U  ób  ô```≤à°ùªdG  Gòg  ¿CÉ```H  kÉ```ª∏Y  ,√É```jGõªH  hCG  É```gQGô≤à°SG

 øY  åjóëdG  √Éæ©e  IQÉ°†ëdG  øY  å```jóëdGh  .ø«æ°ùdG  ±’BG  òæe  ÉªHQh  ¿hô```b

 IÉ£©e ™aÉæeh á«fGƒ«M ¢SÉæLCGh äÉJÉÑfh äÉNÉæeh ¢ùjQÉ°†Jh m¢VGQCGh äGAÉ°†a

.áÑ°ùàμe  hCG

 Iô°TÉÑe  äGRÉ```«àeG  êÉàf  »```g  IQÉ°†M  πμ```a  IÉ£©ªdG  ™```aÉæª∏d  á```Ñ°ùædÉHh

 äGQÉ°†ëdG  ïjQÉàdG  ô```éa  »a  äôgORG  ó≤a  Gò```μgh  ,kGôcÉH  ¿É```°ùfE’G  É```¡∏¨à°SG

 ≈∏Y  ájôëÑdG  äGQÉ```°†ëdGh  ,QÉ```¡fC’G  ±É```Ø°V  ≈```∏Y  º```jó≤dG  º```dÉ©∏d  á```«FÉªdG

 »Hô¨dG  ºdÉ©dG  Ö∏ZCG  ¢ù```«d  hCG  :πjOhôH  ∫AÉ°ùàj  .QÉëÑdGh  äÉ```£«ëªdG  Å```WGƒ°T

 »a  kÉ≤∏ëàe  »fÉehôdG  ºdÉ©dG  ¿Éc  Éªc  ,»°ù∏WC’G  §«ëªdG  ∫ƒM  kÉ≤∏ëàe  »dÉëdG

 »a  ∞°ûμJ  á«μ«°SÓμdG  ä’É```ëdG  √òg  ¿EG{  :∫ƒ≤jh  ?§°SƒàªdG  ∫ƒ```M  »```°VÉªdG

 ¿hO  øe  ¢û«©dG  ≈∏Y  IQOÉb  IQÉ°†M  á```ªK  ¢ù«∏a  ,∫OÉÑàdG  ájƒdhCG  ∫hC’G  ΩÉ```≤ªdG

 ÖÑ°ùàj  »àdG  äÉeOÉ°üªdGh  ∫OÉÑàdG  π°†ØH  »```æà¨J  IóMGh  πμa  ,á°UÉN  á```«côM

 ôÑY  ¬∏aGƒb  ácôM  ¿hO  øe  ΩÓ°SE’G  º¡Øf  ¿CG  ø```μªj  Óa  ,ôªãªdG  QGƒédG  É```¡H

 »a  IOƒLƒªdG  Üƒ``` o¡ t°ùdGh  iQÉ```ë°üdG  ∂∏J  ,zAÉe  Ó```H  á©°SÉ°ûdG  QÉ```ëÑdG{  ∂```∏J
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 ôÑYh  §°SƒàªdG  »```a  ájôëÑdG  ¬JÉcôëJ  ¿hO  ø```e  ΩÓ°SE’G  º```¡Øoj  ’h  ,¬```FÉ°†a

.zø«°üdGh  Éc’Ée  ≈àM  …óæ¡dG  §«ëªdG

 ºdh  ô°ûH  É¡≤≤M  GPÉªdh  ,äGQÉ```°†ëdG  äÉMÉéf  øY  k’GDƒ°S  πjOhôH  ìô```£j

 OGóàeG  ≈∏Y  ∂dPh  ,iôNCG  ¿hO  á```≤£æe  »a  â≤≤ëJ  GPÉªdh  ?¿hôNBG  É```¡≤≤ëj

 πc  AGQƒa  ,∫ÉéªdG  Gò```g  »a  ájô¨e  ájô¶f  »ÑæjƒJ  ó```dƒfQCG  Ω sób  ó```≤d  ?∫É```«LCG

 ô°ûÑdG  ≈∏Y  É¡°ùØf  ìô£J  á©«Ñ£dÉa  ,áHÉéà°SGh  xóëJ  kÉªFGO  óLƒj  …ô°ûH  ìÉéf

 ¿EÉa  ,…óëàdG  ¿É°ùfE’G  ™aQ  Ée  GPEGh  ,É¡«∏Y  Ö∏¨àdG  øe  óH ’  á```Hƒ©°U  É```¡àØ°üH

 ≈dEG  ájô¶ædG  √ò```g  Éæ©aO  GPEG  øμd  .IQÉ°†ë∏d  É```¡°ùØf  óYGƒ≤dG  ≥∏îj  ¬```jó°üJ

 ¿Éc  ,kGô«Ñc  ¿Éc  Éª∏c  á©«Ñ£dG  …óëJ  ¿CG  èàæà°ùf  ¿CG  Öéj  π¡a  ,ô«NC’G  ÉgGóe

 ¿ô≤dG  ¿É°ùfEG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ∂dP  »a  πjOhôH  ∂μ°ûj  ?iƒbCG  É¡d  ô°ûÑdG  …ó°üJ

 ;á«FGƒà°S’G  hCG  á«Ñ£≤dG  ≥```WÉæªdGh  …QÉë°üdG  ióëJ  ób  ô°†ëàªdG  ø```jô°û©dG

 ÖgòdG  ``  ó```MCG  É¡à«ªgCG  »```a  ∂°ûj ’  »àdG  í```dÉ°üªdG  øe  ºZôdG  ≈```∏Y  ¬```æμd

.É¡«a  á«≤«≤M  äGQÉ°†M  ≥∏Nh  É¡«a  QÉ°ûàf’G  øe  øμªàj  ºd  ¬fEÉa  ``  §ØædGh

»aÉ≤ãdG  ∫ÉéªdG

 »a  ô£«°ùJ  AÉ```°†a  ø««LƒdƒHhôãfC’G  á```¨d  Ö°ùM  ƒg  »```aÉ≤ãdG  ∫É```éªdG  ¿EG

 á«aÉ≤ãdG  ä’ÉéªdG  ¢†```©H  ∑Éæ¡a  ,IôaÉ°†àªdG  á«aÉ≤ãdG  äÉª°ùdG  ¢†```©H  ¬Ñ∏°U

 ácôà°ûªdG  äÉª°ùdG  ¢†©H  Ö°ùM  iôÑc  äÉ©ªéJ  øª°V  É¡æ«H  Éª«a  ∑ôà°ûJ  »àdG

 ¿CG  q» p© nÑ nWh  .iô```NC’G  iôÑμdG  äÉ```©ªéàdG  ¢†©H  øY  É```gõq«ªJ  »àdG  á```Yƒªéª∏d

 ä’Éée  ø```Y  Gƒ```Kóëà«a  ø```««LƒdƒHhôKC’ÉH  ¿ƒ```NQDƒªdGh  ¿ƒ```«aGô¨édG  ≈```°SCÉàj

 øμªj  äGAÉ°†a  »g  ,IôªdG  √òg  IOó©àeh  IQƒ£àe  äGQÉ°†M  ¿hó°ü≤j  ,á«aÉ≤K

 øμªªdG  ∂«μØàdG  Gò```gh  ,á°UÉîdG  º«dÉbC’G  øe  á∏°ù∏°S  ≈```dEG  Iôe  πc  É```¡μ«μØJ

 ≈dEG  ΩÉ¶àfÉH  CGõ```éàJ  »àdG  iô```ÑμdG  äGQÉ°†ëdG  óæY  á```°UÉNh  ,kÉ```«°SÉ°SCG  ≈```≤Ñj

.∫ÉéªdG  á≤«°V  äGóMh
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 IQÉ°†ëdG{ ¬°ùØf âbƒdG »a »g zá«Hô¨dG{ IQÉ°†ëdÉH IÉª°ùªdG IQÉ°†ëdG ¿EG

 kÉ°†jCG  »gh  ,á«æ«JÓdG  Écô«eCG  IQÉ°†Mh  á«cô«eC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  zá«cô«eC’G

 äGQÉ°†ëdG  ø```e  á∏°ù∏°S  »g  É¡°ùØf  É```HhQhCGh  .ÉHhQhCG  ∫É```ëdG  á```©«Ñ£Hh  É```«°ShQ

 πjOhôH  ƒYójh  ..ï```dEG  á«°ùfôØdGh  ájõ«∏éfE’Gh  á«dÉ£jE’Gh  á```«fÉªdC’Gh  á```«fƒdƒÑdG

 ≈∏Y  ÉgQhóH  …ƒ```£æJ  á«eƒ≤dG  äGQÉ°†ëdG  √ò```g  ¿ƒc  ∫ÉØZEG  ΩóY  ≈```dEG  ∂```dòc

 ’h  ...∂°SÉÑdG  OÓH  ,á«∏≤°U  ,É«fƒdÉJÉc  ,GóædôjEG  ,¢SƒμjE’G  :ô¨°UCG  zäGQÉ°†M{

 »g  ¿GƒdC’G  áØ∏àîªdG  äÉ©HôªdG  äGP  »g  AÉØ°ù«ØdGh  äÉª«°ù≤àdG  ∂∏J  ¿CG  ≈°ùæf

 OhóëdGh  ájÉ¨∏d  ádƒgCÉªdG  äGAÉ°†ØdG  √òg  äÉÑK  ¿EG  .áàHÉK  ¬Ñ°T  hCG  áàHÉK  äÉª°S

 Iô«ÑμdG  äÓ≤æàdG  ΩÉeCG  kGõLÉM  πãªJ  OhóëdG  ∂∏J  ¿CG  »æ©j ’  É¡H  §«ëJ  »àdG

 É¡JÉμ∏àªe  Qó°üJ  IQÉ°†M  πμa  ,ÉgôÑY  ôªJ  ∂ØæJ ’  »àdG  á«aÉ≤ãdG  äÉμ∏àªª∏d

 á«aÉ≤ãdG  äÉμ∏àªªdÉH  ó```°ü≤jh  ,Égô«Z  äÉμ∏àªe  πHÉ≤ªdG  »a  ≈```≤∏àJh  á```«aÉ≤ãdG

 ,¿ƒæØdGh  QÉμ```aC’Gh  äGOÉ©dG  ≈```dEG  äÉéàæeh  ™```∏°Sh  ä’BG  øe  äGQOÉ```°üdG  É```æg

.á«YÉæ°üdG  IQÉ°†ëdG  ihóY  ™e  kÉ°Uƒ°üN

äÉjOÉ°üàbGh  äÉ©ªàée  äGQÉ°†ëdG

 É¡JGôJƒJ  π©ØH  É¡£°ûæJh  É¡æ°†àëJ  äÉ©ªàée  ¿hO  øe  äGQÉ°†ëd  OƒLh  ’

 IQÉ°†M  áª∏c  ≥∏N  …Qhô°†dG  øe  πg  :πjOhôH  ∫GDƒ°S  »JCÉj  Éæg  øeh  .ÉgQƒ£Jh

 πª©à°ùj ’CG  ?™ªàée áª∏μd kÉaOGôe âfÉc ƒd »ª∏©dG  iƒà°ùªdG ≈∏Y É¡H »bôdG ºK

 ºdCG  ?É¡°VƒYh  Civilization  IQÉ°†M  áª∏c  ¿Éμe  Society  ™ªàée  áª∏c  »```ÑæjƒJ

 ßØd  øe  kÉMƒ°Vh  πbCG  ó«cCÉàdÉH  ƒg  IQÉ°†ëdG  ß```Ød{  ¿CG  ¢Sƒe  π«°SQÉªd  ô```¡¶j

?zkÉ«æª°V  IQÉ°†ëdG  ¬«æ©J  …òdG  ™ªàée

 ¿É¶Ø∏dGh  ,í«ë°U  ¢ùμ©dGh  IQÉ```°†ëdG  øY  ™ªàéªdG  π°üa  kGóHCG  ø```μªj  ’

 ¿É≤HÉ£àj ’  Éª¡fEG{  :¢ShGôà°S  »```Ø«d  Oƒ∏c  ∫ƒ≤j  Éªch  ,¬°ùØf  A»°ûdÉH  ¿É```≤∏©àj

 …òdG  ¬°ùØf  A»°ûdG  ∫ƒM  ø«à∏eÉμàe  ô¶f  »à¡Lh  ™e  ÉªfEGh  ;áæjÉÑàe  AÉ«°TCG  ™e
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 áª∏μdG  á£°SGƒH  hCG  ≈dhC’G  á```ª∏μdG  á£°SGƒH  ÉeEG  áªFÓe  áØ°üH  ¬Ø«°UƒJ  ø```μªj

.z√ÉæÑàf  …òdG  ≈æ©ªdG  •ÉÑJQÉH  á«fÉãdG

 »àdG zá«YÉæ°üdG IQÉ°†ëdG{ áæ«gQ »g É¡«a ¢û«©f »àdG á«Hô¨dG IQÉ°†ëdG ¿EG

 :…CG  ;¬°ùØf  ™ªàéªdG  Gòg  ∞```«°UƒJ  óæY  É¡Ø«°UƒJ  ô«°ù«dG  øe  ¿ƒμjh  ,É```¡£°ûæJ

 ¬JÉcôMh  ¬∏oã oeh  á«bÓNC’Gh  á«aÉ≤ãdG  ¬ª«bh  ¬JGôJƒJh  ájô°ûÑdG  ¬JÉYƒªée  ∞«°UƒJ

 ájGQ  ¿ƒ∏ªëj  øjòdG  ¢SÉ```ædG  ∞«°UƒJ  QÉ°üàNÉH  :…CG  ;ïdEG  ...¬```bGhPCGh  Iô```JGƒàªdG

 Ée  GPEGh  .º```gô«Z  ≈dEG  É¡fhQ qôªjh  IQÉ```°†ëdG  √ò```g

 IQÉ°†ëdG  ¿EÉa  ,ôq«¨J  hCG  »```æª°†dG  ™ªàéªdG  ∑ô```ëJ

 ¿EÉa  ¿ÉeódƒZ  ¿É«°Sƒd  ∫ƒ≤j  Éªμa  .ô``` q«¨àJh  ∑ôëàJ

 ∞bƒªdG øe á«°SÉ°SC’G É¡JGAÉ°VEG óªà°ùJ IQÉ°†M πc

 hó©j ’  ∞bƒªdG  Gòg  øμd  ,ºdÉ©dG  AGREG  √ÉæÑàJ  …òdG

 äGôJƒà∏d  áé«àf  hCG  kÉ```°SÉμ©fG  Iôe  πc  »a  ¿ƒ```μj  ¿CG

 πª©J  IBGôªdÉc  IQÉ```°†ëdÉa  ,á```æª«¡ªdG  á```«YÉªàL’G

.äGOƒ¡éªdGh  äGôJƒàdG  ∂∏J  π qé°ùJ  »àdG  ádB’G  É¡fCÉch

 AGQh  ∞```≤j  äÉ```©ªàéªdGh  äGQÉ```°†ëdG  ø```«H  »```gÉªàdG  ¿CG  π```jOhôH  iô```jh

 ø«H  ≥jôØàdÉH  á```≤∏©àªdG  ø```««LƒdƒHhôãfC’Gh  ¢ShGô```à°S  »```Ø«d  Oƒ∏c  äÉ```MhôWCG

.áãjóëdGh  á«FGóÑdG  äÉ©ªàéªdG  ø«Hh  ,äGQÉ°†ëdGh  äÉaÉ≤ãdG

 äGQÉ°†ëdGh  äÉaÉ≤ãdG  ø«H  ¥hôØdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  iƒbC’G  »LQÉîdG  ô```̀¡¶ªdG  ¿EG

 É¡æμd  ;IQÉ°†ëdÉH  ôeC’G  ≥∏©J  GPEG  ô```̀gOõJ  áæjóªdÉa  .É¡HÉ«Z  hCG  ¿óªdG  Qƒ°†M  ƒ```̀g

 IQƒ£àªdG  äÉ©ªàéªdGh  äGQÉ°†ëdG  ≈àëa  .äÉaÉ≤ãdÉH  ôeC’G  ≥∏©J  GPEG  á«æ«æL  π```̀¶J

 πjOhôH  »£©j  Ée  ƒ```̀gh  ,É¡°ùØf  ÉgOhóM  πNGO  á```̀FóàÑe  äÉ©ªàée  OƒLh  ¢Vô```̀àØJ

 ≈∏Y  ``  t¢ù nª nj ’  Qƒ£àdÉa  .±ÉjQC’Gh  ¿óªdG  ø«H  ôªà°ùªdG  º¡ªdG  QGƒëdG  ¬```̀«∏Y  k’É```̀ãe

.∞q∏îàdG  øe  Iô«¨°U  QõL  ¬«a  óLƒJh  ,™ªàée  …CG  »a  íFGô°ûdG  ™«ªL  ``  …hÉ°ùàdG

 É¡JÉYÉ≤jEG  IQÉ°†ë∏∏a
 ô¡¶ªH  ô¡¶J  »gh
 äÉaƒ°ùμdG  …P  ïjQÉàdG
 πjOhôH  É¡ª q°ù≤j  »àdG
 áÑbÉ©àe  ™£b  ≈dEG
IôaÉæàe  ¬Ñ°T  íFGô°Th
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 ,™ªàéªdGh  IQÉ°†ëdG  ø```«H  áæ«àªdG  ábÓ©dG  ≈```dEG  kGô¶f  ¬fCG  πjOhôH  iô```jh

 πjƒ£dG ïjQÉàdG  ≈dEG  ¥ô£àdG  ºJ Éª∏c ´ÉªàL’G ºdÉ©c ± qô°üàdG  »a IóFÉa óLƒJ

 äGQÉ°†ëdG  ø«H  §∏îdG  ΩóY  ≈∏Y  ô°üà≤«°S  kÉNQDƒe  ¬àØ°üH  ¬æμd  ;äGQÉ```°†ë∏d

 ôãcCG  á«Lƒdƒfhôc  äGAÉ```°†a  kÉ```æª°V  »æ©Jh  »```£¨J  IQÉ```°†ëdÉa  ,äÉ```©ªàéªdGh

 »àdG  äÉ©ªàéªdG  øe  πbCG  áYô°ùH  ôq«¨àJ  »¡a  ,á«YÉªàLG  á≤«≤M ájCG  øe  kÉYÉ°ùJG

.ÉgRôØJ  hCG  É¡æ°†àëJ

 á«LƒdƒæμJh  á```jOÉ°üàbG  äÉ```«£©e  ó```éf  IQÉ```°†M  πch  ™```ªàée  πc  AGQhh

 Iƒb  πμH  á```«Lƒdƒ«ÑdGh  ájOÉªdG  ±hô```¶dG  §```¨°†Jh  ,á```«aGôZƒªjOh  á```«Lƒdƒ«Hh

 hCG  Ió«édG  áë°üdG  ,¬°VÉØîfG  hCG  ô°ûÑdG  OóY  oójGõJ  :äGQÉ°†ëdG  ô«°üe  ≈```∏Y

 AÉ«°TCG  É¡∏c  .¬ o© oLGôJ  hCG  »```æ≤àdG  hCG  …OÉ°üàb’G  QÉgOR’G  ,IQƒgóàªdG  á```ë°üdG

 áª∏μ∏d  ™°SGƒdG  ≈æ©ªdÉH  »°SÉ«°ùdG  OÉ°üàb’Éa  ,»YÉªàL’G  ¿É«æÑdG  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ

.áªî°†dG  πcÉ°ûªdG  √òg  πc  á°SGQO  ƒg

 IQÉ°†ëdG  »a  ¿É```°ùfE’G  ájQƒëeh  ¿Éμ```°ùdG  OóY  á«ªgCG  ≈dEG  π```jOhôH  ô```«°ûjh

 πc  ¿EÉa  kÉ«∏ªYh  kÉ«FóÑeh  .É```¡d  ó«MƒdG  ∑ôëªdGh  ™fÉ°üdGh  Ió```«MƒdG  IGOC’G  ¬```fƒc

 ,áÑ∏≤àe  ájOÉ°üàb’G  IÉ«ëdG  ¿CG  Éªc  ,äGQÉ°†ëdG  QÉgORG  ô°ù«J  á«aGôZƒªjO  IOÉjR

 Gòg  Ö∏≤àdG  òîJG  AGƒ```°Sh  .á∏jƒW  É¡°†©Hh  Iô«°üb  äÉ```Ñ∏≤J  πμ°T  òNCÉj  É```¡°†©H

 ∂∏J  ¥ÉØfEGh  ,kÉ```ªFGO  ¢†FÉØdG  Rô```ØJ  ájOÉ°üàb’G  IÉ```«ëdG  ¿EÉ```a  ,∑GP  hCG  √É```éJ’G

.øØdG  ∫Éμ°TCG  ¢†©Ñdh  äGQÉ°†ëdG  ±ôàd  ájQhô°†dG  •hô°ûdG  óMCG  ƒg  ¢†FGƒØdG

äÉjQGôªà°SGh  á«YÉªL  äÉ«ægP  äGQÉ°†ëdG

 áæq«©e  á«YÉªL  á«ægPh  AÉ«°TCÓdh  ºdÉ©∏d  øq«©e  Q qƒ°üJ  ô°üY  πc  »a  óLƒj

 ¬ qLƒJh  ,∞bGƒªdG  »∏ªJ  »àdG  á«ægòdG  √ògh  ,É¡bôàîJh  ™ªàéªdG  á∏àc  πc  § q°ûæJ

 ôeCG  »gh  ,™ªàéªdG  äÉcôM  á¡Lh  ôq«¨Jh  á«∏ÑbÉªdG  QÉμaC’G  ≥ qª©Jh  ,äGQÉ«àN’G

 á«YÉªàLGh  á«îjQÉJ  É kahôX  hCG  çOGƒM  â°ù«d  »¡a  .áª∏μdG  ≈æ©e  ºJCÉH  …QÉ°†M
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 Iô«ëdGh  ±ƒîdGh  äGó```≤à©ªdG  øe  ºjób  çQEG  IôªK  »```g  ÉªfEGh  ,øq«©e  ô```°ü©d

 »a  ábQÉZ  ÉgQhòH  ,Iô«Ñc  ihóY  É¡fEG  .¿É```«MC’G  Ö∏ZCG  »a  á«YGhÓdG  á```ªjó≤dG

 ™°†îJ ’  áYÉ°ùdG  çGóMCG  ≈∏Y  ™ªàée  π©a  OhOQh  .∫É«LC’G  É¡∏bÉæàJh  »°VÉªdG

 ™°†îJ  »```g  πH  ,á```«fÉfC’G  á```ë∏°üªdG  ≈```àM  hCG  ≥```£æª∏d  IOhó```ëe  á```Ø°üH  ’EG

 »a  ∂«μØàdG  áÑ©°U  RƒeQ  øe  É¡d  ÉªH  ,á```ª¡ÑªdG  áæª«¡dG  ∂∏àd  á°ù«FQ  IQƒ```°üH

 º«≤dGh  á«Lƒdƒμ«°ùdG  ≈æÑdG  √òg ¿EG  .»YÉªédG  »YhÓdG  øe á©HÉf  »gh  ,ÖdÉ¨dG

 ,Égô«Z  ≈dEG  ádƒ¡°ùH  √ôjôªJ  äGQÉ°†ëdG  ™«£à°ùJ ’  Ée  ó«cCÉàdÉH  »g  á«°SÉ°SC’G

.¢†©H  øY  É¡°†©H  Égõq«ªjh  É¡dõ©j  Éeh

 ƒgh  ,äGQÉ°†ëdG  Ö∏b  »a  ™bƒªàj  PEG  ;Iƒb  ôãcC’G  áª°ùdG  ƒg  Éæg  øjódG  ¿EG

 ¿EÉa  ,á«ë«°ùªdG  √QhòL  ≈°SÉæJ  …òdG  »Hô¨dG  ºdÉ©dG  ≈àM  .Égô°VÉMh  É¡«°VÉe

 Éª«a  kGóHCG  ™£≤æJ  ºd  äGQGƒM  áªK  hCG  ,º∏©dGh  á«fÉª∏©dGh  øjódG  ø«H  É k°ûjÉ©J  áªK

 â°Vôa  á«ë«°ùªdG  ¿EG  :π```jOhôH  ∫ƒ≤j  .ôgÉ¶ªdG  ¬```H  »MƒJ  Éªd  kÉaÓN  ,É```¡æ«H

 ≈∏Y  ≈àM  É¡JÉª°üH  âcôJh  ,á«Hô¨dG  IÉ```«ë∏d  á«°SÉ°SCG  á≤«≤M  É¡àØ°üH  É```¡°ùØf

 πª©dG  áª«bh  äƒªdGh  IÉ```«ëdG  øe  ∞bGƒªdGh  á«bÓNC’G  ó```YGƒ≤dÉa  ,Ió```MÓªdG

 ;»ë«°ùªdG  Qƒ©°ûdÉH  É¡d  ábÓY ’  ¿CG  hóÑJ  äÉ«cƒ∏°S  É¡∏c  πØ£dGh  ICGôªdG  QhOh

 »a  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  IOGô```a  øμd  .¬æY  Iódƒàe  ∂dP  ø```e  ºZôdG  ≈∏Y  É```¡æμd

 »≤jôZE’G  ôμØdG  Q qƒ£J  òæe  ∫GõJ ’  á«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG  áYõf  ¿CG  »a  »g  ¬```jCGQ

.á«fÓ≤©dG  ≈dEG  AÉ≤JQ’G  »g

 ∂dP  »a  á«°SÉ°SC’G  ¬```JGô«°ùØJh  ¬JÉ°SÉ«bh  ï```jQÉàdG  ∫ÉNOEG  …Qhô°†dG  ø```e

 kÉª¡a  É¡ª¡a  øμªj  áægGQ  IQÉ°†M  áªK  ¢ù«∏a  ,äGQÉ°†ëdG  øY  ó≤©ªdG  QGƒ```ëdG

 ÜQÉéàdGh  áªjó≤dG  º«≤dGh  É¡©£b  ºJ  »àdG  äGQÉ°ùªdG  áaô©e  ¿hO  øe  kÉ```«≤«≤M

 ¿EÉa  ∂dòd  kÉ©ÑJh  ,kÉ«M  ∫Gõj ’  øq«©e  m¢VÉeh  m¢VÉe  »g  IQÉ°†M  πμa  .á°û«©ªdG

 »àdG  ∂∏J  øY  ``  áªjó≤dG  äÉ```«£©ªdG  ø«H  øe  ``  åëÑdG  ƒg  IQÉ```°†M  …CG  ï```jQÉJ

.Ωƒ«dG  ≈dEG  á∏YÉa  ∫GõJ ’
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 äÉ«q∏éàdG  øe  á∏°ù∏°ùH  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »```a  É¡°ùØf  øY  ôqÑ©J  IQÉ```°†M  πc  ¿EG

 hCG  ¢SÉÑd á°Vƒe ,áØ°ù∏a hCG  ÜÉàc êGhQ ,º°SQ ¢Vô©e ,á«Mô°ùe :º¡ØdG Iô«°ù«dG

 √ògh  .¢†©H  øY  É¡°†©H  á∏≤à°ùe  hóÑJ  çGóMCG  É¡∏ch  ,»æ≤J  hCG  »ª∏Y  ±É°ûàcG

.Ió«æ©dG  ä’qƒëàdG  ≈∏Y  ádƒÑée  »gh  , kÓ«∏b  ’EG  ô qª©J ’  ájQÉ°†ëdG  ™FÉbƒdG

 Qƒ°ü©∏d  ¬```°ùØf  ™HÉààdG  á£°SGƒH  ¬```°ùØf  øY  ô```«¨àªdG  ™HÉ£dG  Gò```g  ô``` qÑ©jh

 ,É¡°ùØf  ≈∏Y  á≤∏¨æe  á«æeR  äÉ≤∏M  É¡∏c  »```gh  ,á«Ø°ù∏ØdG  hCG  á«æØdG  hCG  á```«HOC’G

 á∏jƒW  äÉÑ∏≤J  :…CG  ;ájOÉ°üàb’G  äÉbÉ«°ùdG  QGô```Z  ≈∏Y  á«aÉ≤K  äÉbÉ«°S  ó```LƒJh

 A»°T  πμa  .∞«æ©dG  ¢VQÉ```©àdG  ™e  ¿É«MC’G  Ö∏ZCG  »```a  ™HÉàJ  »gh  ,á```ÄLÉØe  hCG

 .á«YGhÓdG  ¬JÉcôMh ¬JÉYƒ°Vƒeh  ¬fGƒdCG  ô°üY πμdh  ,ôNBG  ≈dEG  ô°üY øe ôq«¨àj

 É¡ª q°ù≤j  »àdG  äÉaƒ°ùμdG  …P  ïjQÉàdG  ô¡¶ªH  ô¡¶J  »gh  É¡JÉYÉ≤jEG  IQÉ```°†ë∏∏a

.IôaÉæàe  ¬Ñ°T  íFGô°Th  áÑbÉ©àe  ™£b  ≈dEG  πjOhôH

 ,QGhOC’Gh  äÉcôëdGh  ∫É©aC’G  øe  á∏°ù∏°S  ≈```dEG  º°ù≤æJ  á«æeR  á```≤∏M  πc  ¿EG

 ±Éæ°UCG  øe  ≈```°üëj ’  Ée  :…CG  ;ô°ûH  »```g  ±É£ªdG  ájÉ¡f  »```a  äGQÉ```°†ëdÉa

 ÜÓ≤f’G  ∂dòch  ,ô°ûÑdG  ÉgÉWÉ©àj  »```àdG  ΩGõàd’Gh  ¢ùªëàdGh  π©ØdGh  »```°ûªàdG

 ô«°ùdGh  äGRÉéfE’Gh  ∫É©aC’G  øe  á∏°ù∏°ùdG  √òg  øª°V  øμd  .kÉ°†jCG  ∞bGƒªdG  »a

 ≈∏Y  ,∫É£HCG  hCG  çGóMCG  É¡°ùμ©J  á«îjQÉJ  π°UÉØe  hCG  äÉLô©æe  óLƒJ  ,á```«JGòdG

 ≠dÉH  kÉKóM  ¿Éc  ó≤a  ,1687  ΩÉY  øJƒ«f  πÑb  øe  á«HPÉédG  ¿ƒfÉb  ±É°ûàcG  QGôZ

 …ÉfQƒc É¡Ñàc »àdG á«°ùfôØdG Le Cid zó«°S ƒd{ á«Mô°ùe ¢VôY ∂dòch ,á«ªgC’G

 »àdG  á°UÉîdG  áfÉμªdG  º¡a  ≈∏Y  á©HÉààªdG  á«æeõdG  äÉ≤∏ëdG  óYÉ°ùJ  .1636  ΩÉY

.äGQÉ°†ëdG  ïjQÉJ  »a  ø««FÉæãà°S’G  ∫É£HC’Gh  çGóMC’G  ¢†©H  É¡∏àëJ

äGQÉ°†ëdG  πYÉØJ

 É¡∏cÉ«g  óMCG  ≈dEG  A»°ùj  ób  »aÉ≤K  ∂∏ oe  »qæÑJ  øe  IOÉY  IQÉ°†M  …CG  ôØæJ

 IQOÉf  AÉ«°TCG  á```«ØîdG  äGhGó```©dG  ∂∏Jh  Gòg  IQÉ```©à°S’G  ¢†aQ  qó```©jh  ,á```≤«ª©dG
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 ,Ωƒj  πc  »```a{  :πjOhôH  ∫ƒ≤j  .IQÉ```°†ëdG  √òg  Ö∏b  ≈```dEG  òØæJ  É```¡æμd  ;kÉ```«Ñ°ùf

 IOÉYEG{  ≈dEG  É¡H  ôeC’G  π°Uh  ƒd  ≈àM  ,É¡JGQÉL  øe  AÉ«°TCG  IQÉ```°†M  πc  ô```«©à°ùJ

 É¡fCÉch  ≈dhC’G  á∏gƒdG  øe  IQÉ°†M  πc  hó```ÑJh  .¬ª°†gh  É¡æY  √òNCÉJ  Ée  zπ```jhCÉJ

 ’EG  ,iôNCG  kÉWÓNCG  π°SôJh  á©àeC’G  øe  •ÓNC’G  ≈≤∏àJ  ∂ØæJ ’  ™FÉ°†H  §ëe

 ,á«LQÉîdG  áaÉ°VE’G  ∂∏J  OÉæ©H  ¢†aôàa  ,É¡JOhGôe  ™≤J  ¿CG  IQÉ°†ëd  øμªj  ¬fCG

 √òg  ¢SQÉªJ ’  º```°S’G  Gò¡H  IôjóL  IQÉ```°†M  óLƒJ ’  :∂dP  ≈dEG  É```æ¡Ñf  ó```bh

 á∏°ù∏°ùd  kÉéjƒàJ  ¢†```aôdG  ¿ƒμj  Iôe  πc  »```ah  .á°†aGôdGh  á```jQOõªdG  ∞```bGƒªdG

 òîàjh  ,A»£H  QGôbh  ≥ qª©e  ô«μØJ  á∏°üëe  ¿ƒμj  ÜQÉéàdGh  OOôàdG  øe  á∏jƒW

.ziƒ°üb  á«ªgCG  kÉªFGO

 IQÉ°†M ¬°SQÉªJ …òdG ¢†aôdG hCG  ∫ÉÑ≤à°S’G »a πãªàªdG ``  •É°ûædG  Gòg ¿EG

 Gògh  .É¡°ùØf  ∫É«M  A§ÑH  kÉ°†jCG  ¬°SQÉªJ  ``  iôNC’G  á«LQÉîdG  äGQÉ°†ëdG  AGREG

 π°†ØH  øμd  ,kÉeó©æe  hCG  kGOhó```ëe  ¬H  »YƒdG  ¿ƒ```μj  QÉ«àNG  kÉªFGO  ƒ```g  QÉ```«àN’G

 AõL  øY  (Se partager)  z»```∏îàdÉH{  kÉ«éjQóJ  IQÉ°†ëdG  ôq«¨àJ  ,QÉ«àN’G  ∂```dP

.ƒcƒa  ∫É°û«e  ¬q«ª°ùj  Éªc  ,É¡«°VÉe  øe

 ∞°ûμJ  IQÉ°†M  …CG  ¿EG{  :``  ¬æY  kÓ≤f  ÉªHQ  hCG  ƒcƒØH  kGôKCÉàe  ``  πjOhôH  ∫ƒ≤j

 »°VGQC’G  ΩÓ```X  øe  É¡LGõe  ô qμ©j  É```ªY  ≈∏îàJ  ÉeóæY  á```«°üî°ûdG  É```¡à≤«≤M

 É¡à«°üî°T  á«≤æJ  ƒg  É¡îjQÉJh  ,á«ÑæLCG  IôÑà©ªdG  »°VGQC’G  »gh  ,É¡d  áªNÉàªdG

 á«°üî°T  …CG  πãe  ``  íLQCÉàJ  π¶J  »àdG  á«°üî°ûdG  ∂∏J  ,¿hô≤dG  ôÑY  á«YÉªédG

 IóYÉb  ¬àØ°üH  πª©j  , ḿ Gh  ’h  ¢†eÉZ  ô«°üeh  í°VGhh  ḿ Gh  ô«°üe  ø«H  ``  ájOôa

.zkÉªFGO  ¬°ùØf  øY  ø∏©j  ¿CG  ¿hO  øe  øμd  ;ôNBÓd  kÉ«°SÉ°SCG  kÉ©aGOh

 »∏îJ  :z»∏îàdG  ¬Ñ°T{  hCG  z»∏îàdG{  äÉ«∏ªY  øY  É¡eó≤j  »àdG  á∏ãeC’G  ø```eh

 Oôée  :…CG  ;§«°SƒdG  ô°ü©dG  √Q qƒ°üJ  Éªc  »ë«°ùªdG  äƒªdG  øY  »Hô¨dG  ºdÉ©dG

 íÑ°UCG  ó≤d  .ôNB’G  »a  á«≤«≤ëdG  IÉ«ëdG  ≈dEG  ¢VQC’G  ≈dEG  »ØæªdG  øFÉμdG  ∫É≤àfG
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 iƒ°ü≤dG  áæëªdG  π```ãªj  íÑ°UCGh  ,z kÉ«fÉ°ùfEG{  ô```°ûY  ¢ùeÉîdG  ¿ô≤dG  »a  äƒ```ªdG

 Gòg  »a  ¿É°ùfE’G  óLh  óbh  .ó°ùédG  π∏ëJ  ÖÑ°ùj  kÉ©«¶a  G kôeCG  ¬àØ°üH  ¿É°ùfEÓd

 ÉgÉæ©e  ójóL  ø```e  âÑ°ùàcG  IÉ«ëd  kGó```jóL  kÉeƒ¡Øe  äƒª∏d  ó```jóédG  Ωƒ```¡ØªdG

 »a  äƒªdÉH  ¢Sƒ```¡dG  øe  ´ƒædG  ∂dP  ∫GR  ó```bh  .√ô¶f  »```a  á```«fÉ°ùfE’G  É```¡àª«bh

.IÉ«ëdG  áMôa  ¿ôb  ¿Éc  …òdG  `` ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG ``  »dÉàdG  ¿ô≤dG

 É¡JGQÉ«N  É¡d  IQÉ°†M  πμa  ,á«ª∏°S  kÉehO  äGQÉ°†ëdG  ø«H  ábÓ©dG  øμJ  ºd

 âfÉch  ,Ö```∏ZC’G  »a  Ió```YÉ≤dG  »g  É```¡æ«H  áØ«æ©dG  äÉ```bÓ©dG  â```∏Xh  ,Iô```ëdG

.πjƒ£dG  ióªdG  ≈∏Y  IóFÉØdG  áªjóYh  ájhÉ°SCÉe  äÉbÓY

 .»¡àæJ ’ á«îjQÉJ äÉjQGôªà°SGh äÉjQGôªà°SG äGQÉ°†ëdG ¿CG πjOhôH iôjh

 ñQDƒªdG  øμd  ,á∏jƒ£dG  ïjQGƒàdG  πc  ø«H  øe  ∫ƒWC’G  »g  IQÉ°†ëdG  ¿EÉa  Gò```μgh

 ,á©HÉààe  äÉ¶MÓe Ö≤Y ’EG  RôÑJ ’  »g PEG  ;Iô°TÉÑe  á≤«≤ëdG  √òg ∞°ûàμj ’

.kÉ«îjQÉJ  ¬àjDhQ  ™°ùàJ  ≥∏°ùàj  …òdÉa

ïjQÉà∏d  áØ∏àîªdG  áæeRC’G

 ,Ö∏ZC’G  ºYC’G  »a  áØ∏àîe  á«°SÉ«b  äGóMhh  äÉLQO  ≥ah  ï```jQÉàdG  π¨à°ûj

 äGô°ûY  QGó```e  ≈∏Y  hCG  ,iô```NCG  ≈dEG  á```æ°S  øe  hCG  ,ô```NBG  ≈dEG  Ωƒ```j  ø```e  AGƒ```°S

.É¡∏ªcCÉH  ¿hôb  ióe  ≈∏Y  hCG  ,äGƒæ°ùdG

:»g  πbC’G  ≈∏Y  äÉjƒà°ùe  áKÓK  ≈∏Y  ``  πjOhôH  Ö°ùëH  ``  π¨à°ûj  ñQDƒªdGh

 π≤àæj  …òdG  OÉà©ªdG  Oô°ùdGh  …ó«∏≤àdG  ïjQÉàdG  iƒ```à°ùe  ƒg  :∫hCG  iƒ```à°ùe

 ºàj  Gòμgh  ,»```aÉë°üdG  π©Øj  Éª∏ãe  ,»```dÉàdG  çóëdG  ≈dEG  çó```M  øe  á```Yô°ùH

 äÉÑ∏≤àdÉH  »æZh  ,¿GƒdC’G  Oó©àe  ïjQÉJ  É¡æe  πμ°ûà«a  ,á«M  IQƒ°U  ∞dCG  •É≤àdG

 øjõLÉY  Éæcôàj  ¿É«°ùædG  ¬jƒ£j  …òdG  ïjQÉàdG  Gòg  øμd  ;É¡H  ≥∏©àf  ájGhQ  πãe

.º¡ØdG  hCG  º««≤àdG  øY
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 :äGòdG  áªFÉb  äGóMh  É¡àØ°üH  É¡«dEG  ô¶æj  äÉ≤∏M  ¢ù```μ©j  : m¿ÉK  iƒ```à°ùe

 .á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ,á«YÉæ°üdG  IQƒ```ãdG  ,á«°ùfôØdG  IQƒãdG  ,á```«≤«£fÉehôdG

 ¿ƒ°ùªN  hCG  áæ°S  ¿hô```°ûY  hCG  äGƒæ°S  ô°ûY  »g  IôªdG  √ò```g  á«°SÉ«≤dG  Ió```MƒdG

 çGóMC’G  áfQÉ≤e  …ô```éJ  QGƒWC’G  hCG  äÉ≤∏ëdG  hCG  äGôàØdG  √ò```g  ÖÑ°ùHh  ,á```æ°S

.äGô«°ùØJ  É¡d  Ωó≤Jh  ∫hDƒJh  ,¢†©ÑH  É¡°†©H

 ’EG  »≤Ñj  ’h  ,á∏jƒ£dG  çGóMC’G  √òg iƒà°ùªdG  Gòg RhÉéàj  :ådÉK  iƒà°ùe

 ¬«a  º°ùàJ  kÉîjQÉJ  ìô£J  »¡a  ,IóY  kÉ```fhôb  hCG  kÉfôb  ΩhóJ  »àdG  äÉcôëdG  ≈```∏Y

 ¬bGôàNG  øμªj ’  kÉîjQÉJh  ,Iô«Ñc  á«æeR  äGAÉ°†a  »£¨Jh  ,A§ÑdÉH  á```côM  πc

 ó«cCÉàdÉH  á«°SÉ°SCG  á¶ëd  iƒ°S  â°ù«d  á«°ùfôØdG  IQƒãdÉa  .kGóL  Iô«Ñc  IõØ≤H  ’EG

 ,»Hô¨dG  ºdÉ©∏d  ∞«æ©dGh  »dGôÑ«∏dG  …Qƒ```ãdG  ô«°üª∏d  πjƒ£dG  ïjQÉàdG  ∂dP  ø```e

.ôëdG  ôμØdG  Q qƒ£J  øe  á£«°ùH  á∏Môe  Oôée  ô«àdƒah

 ¬Ñ°T  É¡∏cÉ«gh  É¡àjQGôªà°SG  hCG  πjƒ£dG  ÉgôªY  øY  ∞°ûμJ  äGQÉ°†ëdG  ¿EG

 »àdG  äÉÑ∏≤àdGh  çOGƒëdG  øY  ô¶ædG  ™```£≤H  ∂dPh  ,á«°SÉ°SC’G  É¡æμd  á```°†eÉ¨dG

 IQÉ°†ëdG  â°ù«d  πjOhôH  ô```¶f  »ah  .É¡JÉª°üH  É¡«∏Y  âcôJh  É```gô«°üe  â```f qƒd

 á∏°ù∏°S  ø«H  ø```e  ´É£à°SG  Ée  É```ªfEGh  ; kÉ```æ q«©e  kÉ```©ªàée  hCG  kÉ```æ q«©e  kGOÉ```°üàbG  kGPEG

 A§ÑHh  áHƒ©°üH  ´ƒ°†îdGh  IÉ«ëdÉH  åÑ°ûàdG  äÉ©ªàéªdG  á∏°ù∏°Sh  äÉjOÉ°üàb’G

 ∂dPh  ,πjƒW  øeR  OGó```àeG  ≈∏Y  ’EG  IQÉ°†M  øe  π```«ædG  ø```μªj  ’h  .äGô```«KCÉà∏d

 ¬«∏Y  â¶aÉM  Ée  :…CG  ;¬```q∏M  øe  »¡àæJ  ¿CG  øμªj ’  …ò```dG  πÑëdÉH  ∑É```°ùeE’ÉH

 ôãcC’G  É¡à«μ∏e  áØ°üH  ôNBG  ≈dEG  π«L  øe  Égô«¨d  ¬JQ qôeh  ,ô°ûÑdG  øe  áYƒªée

.Ö∏ZC’G  ºYC’G  »a  ∞°UÉYh  Ö∏≤àe  ïjQÉJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,áª«b

 ,áæq«©e  ájhGR  øe  ¬«dEG  Qƒ¶æe  røμdh  ;¬∏c  ïjQÉàdG  ƒg  äGQÉ°†ëdG  ïjQÉJ  ¿EG

 ΩÉé°ùf’  kÉ```ªFÓe  ¿ƒμjh  ,ø```μªe  »Lƒdƒfhôc  AÉ```°†a  ™```°ShCG  ø```ª°V  êQó```æeh

 ¬«∏Y  ΩÉ©dG  ô«°ùØàdG  AÉ```æY  ¬°ùØf  ∞q∏μj  ïjQÉJ  πch  .øq«©e  »YÉªàLGh  »```îjQÉJ
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 É«LƒdƒfhôμdGh  §FGôîdGh  ΩÉbQC’G  ≈dEGh  ,¢Sƒ```ª∏ªdG  ™bGƒdG  ≈dEG  áªFGódG  IOƒ```©dG

 `` IQÉ°†M  ≈æ©e  º¡Ød  ``  ≥q∏©àdG  º∏°SC’G  øeh  .âÑãàdG  äÉ«∏ªY  ≈dEG  :…CG  ;á≤«bódG

.á°Sƒª∏ªdG  ä’ÉëdG  á°SGQóH  ¢UÉN  πμ°ûHh  ÉªfEGh  ;äGQÉ°†ëdG  á¨d  óYGƒ≤H ’

»eÓ°SE’G  ºdÉ©dGh  ΩÓ°SE’G

 ºdÉ©dG  äGQÉ°†M  º```gCG  πjOhôH  ¢Vô©à°ùj  ÜÉ```àμdG  øe  »fÉãdG  AõédG  »```a

 óæ¡dÉa  ,óæ¡dÉa  ,ø```«°üdÉa  ,AGOƒ°ùdG  IQÉ≤dÉa  ,ΩÓ```°SE’ÉH  kGAóH  á«HhQhC’G  ô```«Z

 kAGóàHG  á«HhQhC’G  äGQÉ```°†ëdG  ∫hÉæàj  ådÉãdG  AõédG  »```ah  .¿ÉHÉ«dÉa  ,á```«æ«°üdG

 kÓ≤à°ùe  kÓ°üa  ¢ü```°üîj  ºK  ,»HƒæédGh  »dÉª°ûdG  É¡«≤°ûH  Écô```«eCÉa  ,É```HhQhCÉH

 π°üØH  É«°ShQ  q¢```üîj  ºK  ,ºdÉ©dG  AÉëfCG  »```a  ¬JGôª©à°ùeh  …õ```«∏éfE’G  º```dÉ©∏d

 ô°VÉëdGh  ≥«ë°ùdG  ïjQÉà∏d  QÉ```°†ëà°SG  ∑Éæg  ∫ƒ°üØdG  √òg  πc  »ah  .π```≤à°ùe

.IóM  ≈∏Y  IQÉ°†M  πμd  πÑ≤à°ùªdG  Ωƒªgh  øgGôdG

 çóëàj  ∫hC’G  π°üØdG  :∫ƒ°üa  á©HQCG  ∑Éæg  ΩÓ°SE’ÉH  ≥∏©àªdG  AõédG  »ah

 .zÉ«aGô¨édG  Éæª∏©J  Ée{  øY  çóëàj  »fÉãdG  π°üØdGh  .zïjQÉàdG  Éæª∏©j  Ée{  ø```Y

 ™HGôdG  π°üØdG  .z√AÉØμfGh  ΩÓ°SE’G  áª¶Y{  πjOhôH  ∫hÉæàj  ådÉãdG  π°üØdG  »ah

.zøgGôdG  ¬KÉ©ÑfGh  ΩÓ°SE’G{  »a  åëÑj

 `` ÜÉàμdG ∫ƒ°üa á«≤H QGôZ ≈∏Y ``  »eÓ°SE’G ºdÉ©dÉH á°UÉîdG ∫ƒ°üØdG »a

 PEG  ;iôNCG  •ƒ≤°Sh  ádhO  ΩÉ«b  hCG  äGhõZ hCG  äÉMƒàØd  »æeR  π°ù∏°ùJ  ∑Éæg ¢ù«d

 øª°V  IóM  ≈∏Y  IQÉ°†M  πc  ïjQÉJ  ≈dEG  ábƒ°ûe  á∏MQ  »a  ÇQÉ≤dG  πjOhôH  òNCÉj

 »a  »YGóHEG  Üƒ∏°SCÉH  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«aGô¨édGh  á«îjQÉàdG  É¡JÉbÉ«°S

.ïjQÉàdG  áHÉàc

 Égô≤à°ùe Å«¡Jh ódƒJ »μd kÓjƒW kÉæeR äGQÉ°†ëdG ¥ô¨à°ùJ{ :πjOhôH ∫ƒ≤j

 (»ÑædG)  ™e  äGOhó©e  äGƒæ°S  ±ôX  »a  ódh  ΩÓ°SE’G  ¿CÉH  OÉ≤àY’Gh  ,¢†¡æJh
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 º¡ah  ,í«ë°U  ô«Z  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  ¬æμd  ;kGóL  í«ë°U  OÉ≤àYG  ƒg  !  óªëe

 í«°ùªdG  πÑbh  í```«°ùªdG  ™e  É¡°ùØf  á```«ë«°ùªdG  äódh  ó```≤d  .Ö©°U  ô```eC’G  Gò```g

 ’EG  ,ΩÓ°SE’G  ’h  á«ë«°ùªdG ’  óLƒàd  øμj  ºd  í«°ùªdGh  óªëe ¿hO  øeh  ,ô«ãμH

 áªFÉ≤dG  äGQÉ°†ëdG  º°ùL  »a  ÉéeófG  ób  ÉfÉc  ø```jójóédG  ø«æjódG  ø```jòg  ¿CG

 kÉKQEG  É«≤∏àa  ,ájGóÑdG  òæe  ßëdG  Éª¡Ø©°SCG  óbh  ,É¡MhQ  ¿Óãªj  ÉëÑ°UCGh  ,Éª¡∏Ñb

.zkÉ°†jCG  kÓÑ≤à°ùeh  ¬∏ªcCÉH  kGô°VÉMh  kÉ«°VÉeh  kÉ«æZ

 ó≤a  ,É¡à∏°UGhh  á«fÉehôdG  á```jQƒWGôÑeE’G  âKQh  »àdG  á«ë«°ùªdG  QGôZ  ≈```∏©a

 ≈fOC’G  ¥ô```°ûdG  »a  ¬JÉjGóH  »```a  ΩÓ```°SE’G  Ö```°üàfG

 Üƒ©°ûdGh  ô```°ûÑ∏d  z¥ôW  ¥ô```àØe{  ΩóbCG  qó```©j  …ò```dG

 ¬d  ôeCG  Gò```gh  ,º```dÉ©∏d  Ωó```bC’G  É```ªHQh  Iô```°†ëàªdG

 ób  á«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  ¿CG  »```gh  ,á```∏FÉg  á```é«àf

 É¡°VôØJ  á```ªjób  äÉÑLGh  ¢UÉ```îdG  É¡HÉ°ùëd  â``` qæÑJ

 äÉ°ù°SDƒeh  ,á«æjóe  k’Éμ°TCGh  ,á```«°SÉ«°ùdG  É«aGô¨édG

.¢û«©dGh OÉ≤àY’G øe áªjób ¥ôWh óYGƒbh äGOÉYh

 ≥æà©ªdGh  »```≤jôZE’G  Qƒ```°†ë∏d  ¢VQÉ©ªdG  ``  ó```«æ©dG  ≈```fOC’G  ¥ô```°ûdG  »```Øa

 `` áØ«æ©dGh  á∏°UGƒàªdG  á```«æjódG  πbÓ≤dG  ¬```H  ∞°ü©J  âfÉc  …ò```dGh  ,á```«ë«°ùª∏d

 ÉjQƒ°S  :ø```jô°TÉÑe  ø«ÄWƒe  (Ω642 ̀ ` 634)  ≈```dhC’G  á```«Hô©dG  äGhõ```¨dG  äó```Lh

 Éª¡d  âª°†fGh  ,ó```jóédG  ø```jódG  É```à∏Ñ≤à°SG  ø```«à∏dG  (Ω634)  ô```°üeh  (Ω632)

 ¥ô°ûdG  áYô°ùH  Üô©dG  ¿ƒëJÉØdG  πàMGh  .á©bƒàe  ô«Z  áYô°ùH  (Ω642)  ¢SQÉ```a

 iô¨°üdG É«°SBG  AÉæãà°SÉH Üô¨dG á¡L øe kGô«ãc √OhóM GhRhÉéJh ,¬∏ªcCÉH ≈fOC’G

.É¡àªMh  á£fõ«H  É¡æY  â©aGO  »àdG  á«∏ÑédG

 ,»ÑædG  ∫É©aCGh  ájƒÑædG  åjOÉMC’Gh  ¿BGô≤dG  π```°†ØH  kÉæjO  ΩÓ°SE’G  óq«°T  ó```≤d

 âfÉc  »àdG  á```«Hô©dG  IôjõédG  ¢ûeÉg  ≈```∏Y  ô¡X  ,áWÉ°ùÑdÉH  º```°ùqJG  øjO  ƒ```gh

 ø«H  ábÓ©dG  øμJ  ºd
 ,á«ª∏°S  kÉehO  äGQÉ°†ëdG
 É¡d  IQÉ°†M  πμa
 â∏Xh  ,IôëdG  É¡JGQÉ«N
 É¡æ«H  áØ«æ©dG  äÉbÓ©dG
Ö∏ZC’G  »a  IóYÉ≤dG  »g
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 áHQÉëªdG  É```¡àbh  ájhóÑdG  Üô```©dG  IôjõL  â```©°Vhh  .πjOhôH  Ö```°ùëH  ,á```«FGóH

 âØ∏j  á«Hô©dG  πFÉÑ≤dG  QhO  ¿CG  π```jOhôH  iôjh  .ΩÓ°SE’G  áeóN  »a  á```«FÉæãà°S’G

 íÑ°üà°S  »àdG  IQÉ°†ëdG  √ò```g  ,ΩÓ°SE’G  É¡H  ºYO  »àdG  á≤jô£dG  ≈```dEG  QÉ```¶fC’G

 ≈∏Y  OÉªàY’ÉH  kÉ```Ñjô≤J  ¬JÉMÉéf  πc  kÉ```YÉÑJ  É¡à£°SGƒH{  ,kGó```L  á```≤fCÉàe  á```Ñjôb

 É¡ÑYƒà°SG  »àdG  á«FGóÑdG  Üƒ©°ûdG  ∂∏Jh  áHQÉëªdG  zäÉaÉ≤ãdG{  ∂∏àd  áq«ëdG  iƒ≤dG

.zIQÉ°†ëdG  ≈dEG  É¡∏NOCGh  Iôe  πc  »a

É«aGô¨édG  Éæªq∏©J  Ée

 á©°VÉîdGh  ,É¡æ«H  Éª«a  á£HGôàªdG  äGAÉ°†ØdG  øe  á∏°ù∏°S  ΩÓ°SE’G  í```°ùªj

 `` πjOhôH  …CGQ  »a  ``  ΩÓ°SE’G  ïjQÉJ  ¿EÉa  ∂dòd  ;kGóL IOÉM äGôq«¨àd  É¡eƒîJ  »a

 ™àªJ  PEG  ;á«Ñ°ùf  π¶J  äGôq«¨àdG  ∂∏J  øμd  ,∂dòc  øμj  ºdh  kÉFOÉg  kÉîjQÉJ  ¢ù```«d

 á∏°ù∏°S  ¬fCÉch  hóÑj  ƒ```¡a  ,âHÉK  QGô≤à°SÉH  k’ÉªLEG  ™°SÉ°ûdG  »```eÓ°SE’G  ìô```°ùªdG

 kÉªFGO  É¡«∏Y  ô£«°S  »àdG  Ωƒ```«dG  ΩÓ°SE’G  ≥WÉæe  ¿EG  .äGôq«¨àdGh  ≥FÉ≤ëdG  ø```e

 Üô¨ªdG  øe  óàªJ  »gh  ,á«æZ  kÉªFGO  â°ù«d  »gh  ,á©°SÉ°T  π¶J  ó«©H  øeR  òæeh

 hCG  ,ø«Ñ∏ØdGh  á«°ù«fhófC’G  QõédGh  ø«°üdG  ≈dEG  á```«°ù∏WC’G  AGôë°üdGh  ≈°übC’G

.ÉJôcÉL  ≈dEG  QÉcGO  øe

 ΩÓ°SE’G  ¿EG{  :∫É```b  ÉeóæY  ≥ëe  (…ÉH  ó°SCG)  Ö```JÉμdG  ¿EG  :π```jOhôH  ∫ƒ```≤j

 øe  áYƒªéªdG  √ò```g  iô```MC’ÉH  hCG  ``  AGô```ë°üdG  √ò```g  ø```μd  ;zAGô```ë°üdG  ƒ```g

 ídÉªdG  AÉªdG  ø```e  øjOGóàeG  ø«Hh  ø«àMÓe  ø```«H  á¡L  øe  ™```≤J  `` …QÉ```ë°üdG

 óM  ≈dEG  áØ«ãc  πàc  çÓK  ø«H  iôNCG  á¡L  øeh  ,…óæ¡dG  §«ëªdGh  §°SƒàªdÉH

 A»°T  πc  πÑb  ƒg  ΩÓ°SE’G  ¿EG  .AGOƒ°ùdG  É«≤jôaCGh  ,ÉHhQhCGh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  ,Ée

.á©°SGƒdG  äGAÉ°†ØdG  ∂∏J  ø«H  §HôJ  zá«dÉ≤àfG  IQÉb{

 ¢ùeC’ÉH  kGôÑée  ``  ô```°ûÑdG  ≈dEG  ô≤àØJ  »àdG  IQÉ```°†ëdG  ``  ΩÓ°SE’G  ¿Éc  ó```≤d

 øeõªdG  QÉ≤àa’G  ¿Éch  ,¬jój  ∫hÉ```æàe  »a  ºgóéj  øjòdG  ô°ûÑdG  ∞«XƒJ  ≈```∏Y
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 øe  kÉjOÉe  kGó«Øà°ùe  π```X  ΩÓ°SE’Gh  ,π°UCÉàªdG  √ô≤a  ∫Éμ```°TCG  øe  kÓμ°T  ô```°ûÑ∏d

 ’h  .øØ°ùdGh  QÉéàdGh  πaGƒ≤dG  QƒÑY  äÉ«∏ªY  øe  á«°SÉ«°ùdG  á«aGô¨édG  ¬à«©°Vh

 »a  Iô«ãc  »gh  ,áª«¶Y  ¿óe  ¿hO  øe  ájQÉéàdG  äÉcôëàdG  √òg  Q qƒ°üJ  ø```μªj

 á©°SÉ°ûdG  π≤æàdG  á```côM  π©éJ  »àdG  äÉcôëàdG  áHÉãªH  âfÉch  ,ΩÓ```°SE’G  º```dÉY

.áæμªe  √òg

 ájQƒWGôÑeEG  ``  á«Hô©dG IQhódG »gh ``  äGhõ¨dG øe ≈dhC’G IQhódG â≤∏N ó≤d

 ¬àª¶Yh  ΩÓ°SE’G  QÉgORG  ¿CG  π```jOhôH  iôjh  ,IQÉ°†M  ≥∏îJ  º```d  É¡æμd  ;á```dhOh

 ø«ãMÉÑdG  πch  ,ô```°ûY  ø```eÉãdGh  ô°ûY  »```fÉãdG  ø«fô≤dG  ø```«H  É```e  ≈```dEG  ¿GOƒ```©j

 .ô≤¡≤àdG  É¡«a  CGó```H  »àdG  á¶ë∏dÉH  ≥```∏©àj  ±ÓîdG  øμd  ;∂dP  ≈```∏Y  ¿ƒ```©ªée

 §∏îdG  »æ©j  Gòg  ø```μd  ,ô°ûY  ådÉãdG  ¿ô≤dG  òæe  º```°SÉëdG  ™LGôàdG  CGóH  ó```≤d

 í°VGƒdG  øe  .IQÉ°†M  á```jÉ¡fh  áæª«g  ájÉ¡f  :ø«Ø∏àîe  óL  ø```«æKG  øjôeCG  ø```«H

 »a  ’EG  CGóÑj  ºd  ô«£îdG  √ô≤¡≤J  øμd  ,IOÉjôdG  õcôe  ∑GòfBG  ó```≤a  ΩÓ```°SE’G  ¿CG

 kÉªeCG  qó©J  »àdG  ºeC’G  øe  ô«ãμdG  Qób  ƒg  ΩÓ°SE’G  Qób  ¿EG  .ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG

 π©L  ≈∏Y  IQOÉ≤dG  á```«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ÖcQ  ø```Y  âØ∏îJ  É¡fC’  ;Ωƒ```«dG  á```Ø∏îàe

 ¬àØ°üH  ``  râªj  ºd  ΩÓ°SE’G  ¿CG  ’EG  .É¡°ùØf  ádBÓd  É¡°ùØf  Iô«JƒdÉH  Ωó≤àj  ºdÉ©dG

 ø«fô≤H  ÉHhQhCG  øY  ΩÓ```°SE’G  ôNCÉJ  ó≤d{  .Gòg  ìÉéædG  Ωó```Y  AGôL  ``  IQÉ```°†M

.πjOhôH  ∞«°†j  ,z!ø«fôb  …CG  øμd  ,§≤a  …OÉªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y

áªJÉN

 »aGô¨Lh  ñQDƒ```ªd  CGô≤j  ¬fCG  ÇQÉ```≤dG  ô©°ûj  zäGQÉ```°†ëdG  á¨d  ó```YGƒb{  »```a

 ó≤d  .óMGh  qm¢```üf  »a  mhGQh  ÖjOCGh  »```LƒdƒHhôãfGh  …OÉ```°üàbGh  ´ÉªàLG  º```dÉYh

 »a  IQÉ°†M  πc  äÉ«°Uƒ°üNh  äÉjƒ¡dG  π```FÉ°ùe  ∫ƒM  kGô«Ñc  k’óL  √DhGQCG  äQÉ```KCG

 π«Fƒª°U  áMhôWCG  »a  á«°SÉ°SC’G  äÉ```«©LôªdG  óMCG  ¢†©ÑdG  √ qóY  å«ëH  º```dÉ©dG

.zäGQÉ°†ëdG  ΩGó°U{  ∫ƒM  ¿ƒà¨æàæg
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 IóMƒdGh  ≥«bódG  …QGOE’G  ΩÉ```¶ædG  ¿CG  π```jOhôH  ôcòj  ∫ÉãªdG  π```«Ñ°S  ≈```∏©a

 á«YÉæ°U  IQƒ```K  ≈dEG  pODƒ```J  ºd  »```ª∏©dG  Qƒ```£àdGh  á```«eƒμëdG  á```æª«¡dGh  á```«aÉ≤ãdG

 IOGQEÉH  ºàj  º```d  ∂dP  ¿CG  º¡Øf  ,…RGƒ```LQƒH  ΩÉ¶f  ΩÉ«b  ≈dEG  ’h  ,ø```«°üdG  »```a

 ¿Éc  ó≤a  .´GôàNÓd  áLÉM  p≥ÑJ  ºd  á∏FÉ¡dG  á«fÉμ°ùdG  áaÉãμdG  ¿C’  øμd  ;ΩÉ qμëdG

 áaÉãc  á«MÉædG  √òg  øe  πHÉ≤f  ¿CG  Éææμªjh  .ä’B’G  πëe  Ωƒ≤j  »fÉ°ùfE’G  ó¡édG

 IQÉ°TE’G  √òg  ¿ƒμJ  ób  .ÉHhQhCG  »a  »fÉμ°ùdG  ójó©dG  ádBÉ°V  ™e  á«fÉμ°ùdG  ø«°üdG

.»∏«∏ëàdG  πjOhôH  è¡æe  ≈∏Y  á∏ãeCG  óMCG  á«aGôZƒªjódG
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ÖJ  .ºgÉØàdG  á∏ée  ôjôëJ  QÉ°ûà°ùeh  ,¿ÉæÑd  øe  »ªjOÉcCGh  ôμØe  ■

 á«fBGô≤dG  á```jDhôdG  ¿CÉ```°ûH  oá∏NGóªdG  √ò```g  õ```côàJ

 ájDhQ  :•É≤f  qâ°S  »```a  ºeoC’G  ¢Vƒ¡æd  hCG  ï```jQÉà∏d

 »fBGô≤dG  Qƒ°üàdGh  ,ºdÉ©dG  ájDhQ  º«gÉØeh  ¥É£f  »a  ¿BGô≤dG

 »a  º neoC’Gh  OGôaC’Gh  ,¬JÉjÉZh  √Éæ©e  hCG  ¬æ«eÉ°†eh  ïjQÉà∏d

 ájDhôdG  »a  áªcÉëdG  º```«gÉØªdGh  º```«≤dGh  ,á«fBGô≤dG  á```jDhôdG

 áHôéàdGh  ,á«fBGô≤dG  á```jDhôdG  »a  »°SÉ«°Sƒ«édGh  ,á```«fBGô≤dG

.á«fBGô≤dG  ájDhôdG  Aƒ°V  »a  á«eÓ°SE’G  á«îjQÉàdG

:èFÉàædGh  è¡æªdG  »a  zºdÉ©dG  oájDhQ{  .1

 º```dÉ©dG  »```a  ô```¶æ∏d  kÉ```é¡æe  zº```dÉ©dG  á```jDhQ{  äQÉ```°U

 ¿ô≤dG  ôNGhCG  »```a  áæ s«©e  má```aÉ≤K  hCG  má```eC’  »```aÉ≤ãdG/»æjódG

 ±ƒ°ù∏«ØdG  Ég nõFÉcQh  É¡ n°ù o°SoCG  í```°VhCG  ÉeóæY  ,ô°ûY  ™°SÉàdG

 nΩÉªàg’G  ™```HÉJh  ,(Ω1911 ̀ ` 1846)  …É```àdO  º```∏¡∏a  »```fÉªdC’G

القرآنية  الرؤية  والتاريخ:  القرآن 
والحضارات ا�مم  في 

■  ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ
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 ∂dP  kÉ£HGQ  (Ω1920 ̀ ` 1864)  ô```Ñ«a  ¢ùcÉe  ô«ÑμdG  »fÉªdC’G  »Lƒdƒ«°Sƒ°ùdG  É```¡H

 ≈dEG  oá```Ø°ù∏ØdG  ∂∏J  º```°ù≤æJh  .™```ªàéªdGh  ï```jQÉàdÉH  á```Ø°ù∏ØdG  ∂```∏J  hCG  è```¡æªdG

 ,πWÉÑdGh  ≥ëdGh  ,ô°ûdGh  ô«îdG)  á«°SÉ°SC’G  äGQƒ```°üàdÉH  ∫hC’G  ≥∏©àj  ,ø```«ª°ùb

 äÉeDhÓàdGh  äÉÑ«JôàdÉH  oô``` nNB’G  ≥∏©àjh  ,( qΩÉ```©dGh  q¢UÉîdGh  ,ájƒ¡dGh  AÉ```ªàf’Gh

 á«∏μdG  äGQ qƒ°üàdG  Aƒ°V  »a  OGôaC’G  É¡H  oΩƒ≤j  »àdG  ,¥Gô```àa’Gh  »bÓàdG  √ƒ```Lhh

 hCG  iô¨ o°üdG  á```Ä«ÑdGh  ¿ÉμªdGh  ¿É```eõdÉH  π°üàJ  »àdGh  ,º```¡àaÉ≤K  »a  Ió```FÉ°ùdG

 ,óFÉ°ùdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  É```¡àHQÉ≤e  ≈dEG  ÖdÉ¨dG  »a  oOGôaC’G  oπ```«ªj  »àdGh  ,á```≤ q«°†dG

 ÖÑ°ùdG  Gò¡d ``  º¡fC’  É qeEG  , lIô«¨°U  läÉYƒªéeh  lOGôaCG  kÉfÉ«MCG  É¡«∏Y  Oôªàj  É```ªc

 áÑJôàªdG  äÉÑ«JôàdG  ¿hôj  ’  º```¡fC’  hCG  ,á«∏μdG  äGQƒ°üàdG  ¿ƒ```°†aôj  `` ∑GP  hCG

 .Iô«¨°üdG  äÉYƒªéª∏d  hCG  …Oô```ØdG  º¡©°Vƒd  ká```ªFÓe  á«∏μdG  äGQ qƒ°üàdG  ≈```∏Y

 ôFÉ°üeh  ïjQÉàdG  »a  á«fBGô≤dG  ájDhôdG  π teCÉàd  lídÉ°U  è¡æªdG  Gòg  q¿CG  oâjCGQ  ó```bh

 »a  á«MÉàØªdG  äÉ```ë∏£°üªdG  o¢ù tª∏J  ¬≤jôW  øe  ø```μªj  ¬fC’  ;¿É°ùfE’Gh  º``` neoC’G

 õFÉcQ  »a  oô¶ædG  `` iôNoCG  má¡L  øe ``  øμªj  Éªc  ,QƒeoC’G  √ò¡H  á≤u∏©àªdGh  ¿BGô≤dG

 áÑqJôàªdG  èFÉàædGh  ,á«fBGô≤dG  ájDhô∏d  É¡∏tãªJ  QÉÑàN’  á«eÓ°SE’G  á«aÉ≤ãdG  áHôéàdG

.ïjQÉàdG  »a  πtãªàdG  ∂dP  ≈∏Y

 ¿BGô≤dG  ≈∏Y  kGójóL  ¢```ù«d  á°SGQódGh  π teCÉàdG  »a  è¡æªdG  Gò```g  q¿CG  o™```bGƒdGh

 ¿ƒ°Vô©j  ø```jòdÉa  ;º```°S’G  Gòg  ø«°SQGódG  ió```d  π```ªëj  º```d  ¿EGh  ,ΩÓ```°SE’Gh

 »a  Ió«≤©∏d  á«°SÉ°SC’G  äGQƒ```°üà∏d  ¿ƒ°Vô©àj  ,ádhódG  ΩÉ«bh  ,ΩÓ```°SE’G  Qƒ```¡¶d

 ÇOÉÑªdG  ∂∏J  ø«H  âeÉb  »àdG  ájQGƒëdG  IAGôb  ¿ƒdhÉëj  ºK  ,ΩÓ°SE’Gh  ¿BGô```≤dG

 øeh  .ájQƒWGôÑeEGh  káaÓNh  ká«°SÉ«°S  káYÉªLh  káaÉ≤K  GhQÉ°U  ÉeóæY  ø«ª∏°ùªdGh

 ègÉæe  øY  ¬JÉ°SGQO  »```a  çóëàj  rø ne  ô««¨à∏d  ø«YÉ°ùdG  ø```«ª∏°ùªdG  ø```«°SQGódG

 É¡°V nô nY  Éªc  º``` neoC’G  ôFÉ°üe  ≈```dEG  É qeEG  ∂dP  »a  o™```Lôjh  ,¿BGô≤dG  »```a  ô```««¨àdG

 ºjôμdG  ¿BGô≤dG  ÉgGôj  »àdG  º«≤dG  ≈dEG  hCG  ,É¡FÉ«ÑfCG  ™e  É¡HQÉéJ  Aƒ°V »a  ¿BGô≤dG

 .É¡cÓg  hCG  É```¡WÉ£ëfG  ≈dEG  É```¡oàØdÉîe  … qODƒJ  É```ªc  ,ºeoC’G  ¢```Vƒ¡æd  ká```jQhô°V
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 øe  ¬Jô«°Sh  !  »ÑædG  Iƒ```Ñf  IAGô≤d  ¿ƒKó rë oe  ¿ƒ°SQGO  ¬```MôàLG  lè¡f  ∑É```ægh

 hCG  äGQƒ```°üàdG  ≈dEG  ™Ñ£dÉH  ô```eC’G  Gò```g  »a  ¿hCÉé∏j  ’  º```gh  .¿BGô```≤dG  ∫Ó```N

 ábÓY  øY  ¿BGô≤dG  »a  IQƒcòªdG  ™```FÉbƒdG  ¿hô¡¶à°ùj  πH  ;á«fBGô≤dG  º```«gÉØªdG

 á«fóªdG  á∏MôªdG  »a  ¿BGô```≤dG  »a  OQh  Ée  ≈dEGh  ,¢ûjô ob  øe  ¬eƒb  »```æÑH  »```ÑædG

 »JCÉJ  »àdG  z∫hõædG  ÜÉ```Ñ°SCG  {  ≈dEG  Éªc  ,äGhõ¨dGh  çGó```MC’G  ≈dEG  mäGQÉ°TEG  ø```e

 º«gÉØªdG  ≈dEG  IOƒ©dG  q¿CG  ¿hôj  ºgh  .á«fóªdGh  á«μªdG  á«fBGô≤dG  äÉjBÓd  kGô«°ùØJ

 çGóMC’Gh  ™FÉbƒdG  ≈dEG  IOƒ©dG  q¿CG  Éªc  ,¿BGô≤dG  »a  ºndÉ©dG  ájDhQ  í q°VƒJ  á«fBGô≤dG

.»eÓ°SE’Gh  »fÉ°ùfE’G  ø«îjQÉà∏d  ¿BGô≤dG  ájDhQ  í q°VƒJ

:ïjQÉàdGh  o¿BGô≤dG  .2

 ,¿ÉeõdG  :ô°UÉæY  á```KÓK  ≈∏Y  óªà©j  ïjQÉà∏d  kGQƒ```°üJ  ºjôμdG  o¿BGô≤dG  ∂```∏ªj

 πÑb  Ée  ¿É```eõdG  :ΩÉ°ùbCG  á```KÓK  ≈dEG  º°ù≤æ«a  ¿É```eõdG  É``` qeCG  .Iô```μØdGh  ,¿Éμ```ªdGh

 oó p°übnCGh  .»```îjQÉàdG  ¿ÉeõdGh  ,»```©«Ñ£dG  ¿É```eõdGh  ,ïjQÉàdG  ¥ƒ```a  Ée  hCG  ï```jQÉàdG

 mäGQÉ°TEGh  mäÉ```HÉ£N  ø```e  ºjôμdG  o¿BGô```≤dG  o√ oô ocòj  É```e  ïjQÉàdG  ¥ƒ```a  É```e  ¿É```eõdÉH

 ,QÉædGh  áæédG  øYh  ,á qæédG  »a  ΩOBG  øYh  , qøédGh  áμFÓªdG  ºdGƒY  øY  ¢```ü°ü nbh

 ;zïjQÉàdG  ¥ƒa  Ée{  ƒ```gh  .É¡u∏X  »a  á«fÉ°ùfE’Gh  á«fƒμdG  ô```FÉ°üªdGh  áeÉ«≤dG  ø```Yh

 ládÉM  »fÉ°ùfE’G  o¿ÉeõdÉa  ,¿ÉμªdÉH  o§ÑJôj  ’  ¬fCG  Éªc  , máæ s«©e  máÑ≤ëH  §ÑJôj  ’  ¬fC’

 á«fBGô≤dG  äÉHÉ£îdG  »a  ∂dòc  oôeC’G  ¢```ù«dh  ,¿ÉμªdÉH  Oóëàj  lÜÉ£N  hCG  lOó```Y  hCG

 »àdG  zäÉ«fÉeõdG{  √ò```g  q¿CG  nó r« nH  ;iô```NoC’G  AÉ«°TC’G  hCG  äGhò```dG  hCG  º```dGƒ©dG  ¿CÉ```°ûH

 É¡ peóY  hCG  áë°üdÉH  É¡«∏Y  oº nμëoj  ’  √ó©H  Ée  hCG  »fÉ°ùfE’G  ¿ÉeõdG  πÑb  É```e  çó```ëJ

 ≈s∏éàJ  ÉªqfEGh  ,á«fÉμe  ô«Z  π°UC’G  »```a  É¡fC’  ;¿ÉμªdÉH  É¡WÉÑJQG  ióe  ≥jôW  ø```e

 ˆG  IQóbh  ¿ƒμdÉH  o≥s∏©àj  Éª«a  É¡nà«ÑãJ  oójôoJ  »àdG  á«∏μdG  äGQƒ```°üàdG  »a  É```¡oà«ªgCG

 ¿É°ùfE’G  ≥r∏ nN  øY  É¡à«ÑãJ  ó```jôJ  »àdG  IôμØdG  »a  oá«ªgC’G  ∂∏J  ≈```s∏éàJ  É```ªc  ,8
 Ée  hCG ``  »îjQÉJ  ¥ƒ```a  Ée  ¿ÉeõdÉa  Gòμgh  .º```dÉ©dG  Gòg  »a  ¬```àØ«Xhh  √ô```FÉ°üeh
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 ,ájô«°ùØJ  iô```NoCGh  ájQtƒ°üJ  ∞FÉXh  ∂```∏ªjh  ,á«FÉ¨dG  ≈∏Y  Ωƒ```≤j  `` »îjQÉJ  π```Ñb

 ¿BGô≤dG  »a  ¿ÉeõdG  ø```e  »fÉãdG  ó ƒædG  ÉeCGh  .iôÑc  lájõeQ  lOÉ```©HCG  øjôeC’G  Óμ```dh

 ºndÉ©dG  ≥r∏ nN  øY  çóëàJ  »```àdG  ¢Uƒ°üædG  »a  oô¡¶j  ƒgh  ,»©«Ñ£dG  o¿É```eõdG  ƒ```¡a

 â°ù«dh  lá«©«ÑW  »gh  ,äÉæFÉμdG  É«Lƒdƒ«Hh  ºndÉ©dG  AÉjõ«ØH  lá∏°üàe  »gh  ,¿É°ùfE’Gh

 IQób É¡ oæª°†J áàHÉK  ø«fGƒb ≈dEG  ÉgOÉæà°S’ ;ºdÉ©dG  Gòg »a É¡KhóM ºZQ á«îjQÉJ

 ôsKCGh  o¿ÉμªdG  ôsKCG  ¿EGh  ,≈dhoC’G  É¡àfƒæ«c  »a  ¿É°ùfEÓd  πNóe  ’h  ,¬oJOGQEGh  8  ˆG

 ; qΩÉ©dG  ≈æ©ªdÉH  w»îjQÉJ  ¿ÉeõdG  øe  ó ƒædG  Gòg  .á```jQƒ£àdG  É¡∏MGôe  »a  o¿É```°ùfE’G

 .∂dòd  q»ª∏©dG  ≈æ©ªdÉH  ¢ü tëØàdGh  á°SGQó∏d  lπHÉb  ¬fCG  Éªc  , kájGóH  ¬```JÉjƒàëªd  q¿C’

 ¢ù«d  s»fBGô≤dG  ó r°ü≤dG  q¿EÉa  ;QÉÑàNÓd  ¬Yƒ°†Nh  ¢SGƒëdÉH  ¬cGQOEGh  √Qƒ```¡X  ºZQh

 Éªch)  πH  ;(»ª∏©dG  RÉéYE’G  ƒãMÉH  ó≤à©j  Éªc)  ¬JÉ«FÉ«ª«c  hCG  ¬JÉ«Lƒdƒ«°ùa  ™tÑàJ

 É qeCG  .≥r∏ nîdG  áYÉæ°U  ΩÉμMEGh  ¬JQóbh  ˆG  OƒLh  ≈∏Y  ∫’óà°S’G  (¿ƒª∏°ùªdG  º```¡a

 »a  çóëj  ƒ¡a  `` »îjQÉàdG  ¿ÉeõdG  o¬ oà«ª°S  …òdG  ƒgh ``  ¿ÉeõdG  øe  oådÉãdG  ´ƒædG

 .(ÉgAGREG  º neoC’G  ∂dÉ°ùeh  ,AÉ«ÑfC’G  äGƒYO)  IO sóëe  ™FÉbh  øª°†àj  ƒgh  ,¿Éμ```ªdG

 ,ºeoC’Gh  äGƒÑædÉH  ≥```q∏©àªdG  ¢ü n°ü n≤dG  :ø«à¡éd  lí°VGh  Oó°üdG  Gòg  »```a  ¿BGô≤dGh

 ’  »μd  »ÑædG  IƒYO  ¥ÉæàYG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’ÉH  É¡æe  ø«ª∏°ùªdGh  »ÑædG  IOÉ```aEG  IQhô```°Vh

 ¬Ø°UƒH ``  o¿BGô≤dGh  .º¡FÉ«ÑfCG  äGƒYO  GƒØdÉN  øjòdG  ÜÉ```°UCG  Ée  ø«ª∏°ùªdG  Ö```«°üj

 , qô°ûdGh  ô«îdG  ø```«H  ĺ Gô°U  ¬fCG  :…CG  ;QÉWE’G  Gò```g  »a  nºndÉ©dG  iôj  `` kÉ```«æjO  kÉ```HÉàc

 IƒYO  hô°UÉ© oe  OÉaCG  GPEG  ó```«cCÉàdÉH  ô«îdG  ô°üàæj  ±ƒ°ùdh  ,π```WÉÑdGh  ≥ëdG  ø```«Hh

 .IƒYó∏d  iôÑμdG  ÇOÉÑªdÉH  GƒeõàdG  Ée  GPEGh  ,äGƒYódG  ïjQÉJh  »°VÉªdG  øe  »ÑædG

 ø«ª∏°ùªdG  ˆG  ≥ sah  ∞«ch  ,QóH  á© rbh  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ôcòj  ¿BGô≤dG  q¿EÉ```a  Gò```dh

 ˆG  oáªMQ  ’ƒd  ¿hô°ùîj  ¿ƒª∏°ùªdG  OÉc  ∞«ch  ,ø«æM  á```©bh  ôcòj  Éªc  ,É```¡Ñ r°ùμd

 ¿Éc  Ée  º¡«Ñf  äGOÉ°TQEG  Gƒ©Ñàj  º```d  É qªd  kÉ°SQO  mó oMoCG  oáªjõg  âfÉc  ø«M  »```a  ;º```¡H

 »îjQÉàdG  ¿ÉeõdÉa  Gò```μgh  .∫Éà≤dG  äÉÑ«JôàH  É``` v°UÉN  É¡æe  ¿Éc  Éeh  kÉ```eÉY  É```¡æe

 ≈æ©ªH  ;IƒYódG  hCG  Iô```μØdGh  ,¿ÉμªdÉH  ¿ÉeõdG  •É```ÑJQG  :¿ÉJõ«cQ  ¬d  ¿BGô≤dG  »```a
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 .ïjQÉàdG  »a  á«æjódG  IƒYódG  ôFÉ°üªd  ñ qQDƒj  ÉªfEG  á¡édG  √ò¡d  s»fBGô≤dG  q¢```üædG  q¿CG

 ¿ÉμªdGh  ¿ÉeõdGh  ¢SÉædG  n™ ra nO  oó s°ü≤àJ  É¡fCG  :…CG  ; lájhó¡e  lIƒYO  »g  √òg  oIƒYódGh

 É¡«∏Y  ÖqJôàJ  Éªc  ,√ oQÉ```gORGh  ºndÉ©dG  o¿Gôª oY  É```¡«∏Y  ÖJôàj  »àdG  ájGó¡dG  √É```éJÉH

 Ωƒ≤Jh  ,¿hôÑμà°ùªdG  oΩõ```¡æjh  ¿ƒ```Ø n©°†à°ùªdG  ô°üàæj  PEG  ;º``` neoCGh  m¿É```jOCG  oô```FÉ°üe

 ¿ƒª∏°ùªdGh  »ÑædG  º```gÉYO  »àdG  AGƒ°ùdG  áª∏μ∏d  kÉ```©ÑJ  zÜÉàμdG  πgCG{  ™```e  läÉ```bÓY

 .∑Óg  ,¢†aQ  ,IƒYO  :QGôμJ  IQƒ°U  »a  GóH  ¿EGh ``  ≈æ©ªdG  Gò¡H  oïjQÉàdÉa  .É```¡«dEG

 Å«ée  q¿CG  ∂dP  ;ájƒ«ëdG  ó```jó°T  ≈≤Ñj  `` ∞jôëJ  hCG  ±GôëfÉa  ,∫ƒ```Ñb  ,Iƒ```YO  hCG

 ,¿ÉeõdG  »a  áeoC’G  Qƒ¡¶H  ¬JhQP  ≠∏Ñj  ∫ÉªcE’Gh  í«ë°üà∏d  ¬àdÉ°SôH  móªëe  u»```ÑædG

  i   h   g}  :8  ˆG  ¿É```ª°†H  ≈¶ëj  …ò```dG  ƒg  ¿ÉeõdG  »a  á```eC’G  Qƒ```¡Xh

 ¿BGô≤dG  º¡æY  çóëàj  øjòdG  º```g  oá n¶ nØëdGh  ,[9 :ô```̀éëdG]  | m    l   k    j
 l®ƒØëe  ôcòdÉa  .[44 :±ôNõdG]  |¬   «    ª©   ¨     §   ¦ }  :¬```dƒ≤H

 ±ô°ûdG  Gòg  øY  ¿ƒ```dhDƒ°ùªdG  ºg  ¬H  ¿ƒæeDƒªdGh  »```ÑædG  oΩƒb  É```ªfEG  ,ˆG  ¿É```ª°†H

 , w»FÉZh  w…hó¡e  ¬fCG  :ïjQÉàdG  Gòg  á«°Só ob  »JCÉJ  Éæg  øeh  ,º```¡≤JGƒY  ≈∏Y  ≈```≤r∏ oªdG

 :IôμØdGh  ¿ÉμªdGh  ¿É```eõdG  »a  ÉgOGƒ°S  hCG  ÉgQÉ°üàfGh  á```eC’G  Qƒ¡¶H  w»æ©e  ¬```fCGh

.[33 :áHƒàdG]  |;     :    9   8 }

:á«fBGô≤dG  ájDhôdG  »a  ºeoC’Gh  OGôaC’G  .3

 hCG  IôÑ©dGh  á```¶©dG  π«Ñ°S  ≈```∏Y  kGOGô```aCG  kÉ°UÉî°TCG  kÉ```fÉ«MCG  ¿BGô```≤dG  ô```còj

 ¬æμd  ;AÉcô°T  ¬«a  …ò```dG  πLôdG  hCG  ,¿Éà°ùÑdG  hCG  áæédG  Ö```MÉ°U  πãe  ,∫É```ãeC’G

 hCG  máeoCG  ≈dEG  ¿ƒ```Kƒ©ÑªdG  AÉ«ÑfC’G  º```¡a  kGOGôaCG  ôcòj  ÉeóæY  Ö```∏ZC’G  qºYC’G  »```a

 ,ájô≤dG  hCG  áeC’G  ∂∏J  øe  IOÉ©dG  »a  »JCÉj  …òdG ``  t»ÑædG  ƒYójh  .ájôb  hCG  máæjóe

 GPEG  Iõé©ªdÉH  º¡«JCÉj  óbh  ,ˆÉH  ¿ÉªjE’G  ≈dEG  ¬eƒb  »æH  ƒYój  `` ˆG  ¬«Ø£°üjh

 OGOõ«a  ∫ƒÑ nb  nAóH  ¿hô¡¶ojh  ¿hOOôàj  óbh  .¢ùfƒjh  í```dÉ°Uh  mOƒg  ¿CÉ°T  É```gƒÑ∏W

 ƒYó«a  ,ôØμdGh  QÉμfE’G  ≈dEG  kÉÑdÉZ  ¿ƒ¡àæj  º¡æμd  ;º¡àjGóg  ≈∏Y  q»ÑædG  o¢```UôM
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 ºdÉ©dG  »a  ¬fƒæéj  Éªd  πH  ;»ÑædG  πLCG  øe  ¢ù«d  º```¡æe  ΩÉ≤àf’G  ≈```dEG  8 ˆG

 Éª¡«a  ¿ƒμJh  ,É```ªgQôμjh  ¿BGô≤dG  É```ª og oOQƒj  ¿Éà©bGh  ∑É```ægh  . qô°T  øe  ¬```«∏Yh

 »æH  ≈∏Y  ô£«°ùªdGh  »ÑædG  ø«H  É```ªfEGh  ,¬eƒb  »æHh  »ÑædG  ø«H  ¢ù«d  oá```¡LGƒªdG

 (¿ƒYôØdG)  …ô°üªdG  ∂∏ªdGh  ,º«gGôHEG  ádÉM  »a  t»∏HÉÑdG  o∂∏ªdG  É```ªgh  ,¬eƒb

 IƒYódG  ¿ÉjOÉ©j  ø```j nò∏dG  rø« nμ∏ªdÉH  π```©ØdÉH  ∑Ó¡dG  ∫õ```æjh  .≈°Sƒe  á```dÉM  »```a

 ø«∏LQ  øe IƒYódG  Ó pÑb  Éeh  ,¬°ùØf  »a  á«gƒdoC’G  ó≤àYG  Éª¡æe  k qÓc  ¿CG  :ø«ÑÑ°ùd

 ÉYÉ£à°SG  Éªa  ,ähôÑédGh  ¿É«¨£dG  ádCÉ°ùe  BGôªà°SG  ób  ÉfÉc  Éª¡fCGh  ,áeÉ©dG  øe

.»ÑædG  IƒYód  áHÉéà°S’G  hCG  ,ídÉ°üdG  πª©dGh  áYÉ£dGh  ¿ÉªjE’G  √ÉéJÉH  ô««¨àdG

 hCG  áæjóªdG  hCG  á```jô≤dG  hCG  á```eoC’G  ô```«°üe  É``` qeCG

 øjôeCG  ≈dEG  Oƒ```©«a  ∑Ó¡dG  ≈```dEG  É¡«∏Y  ô```£«°ùªdG

 »```àdG  oá```jô≤dÉa  .OÉ```°ùØdGh  ô```ØμdG  :ø```«μ∏°ùe  hCG

 âfÉc  É¡fCG  ≈```æ©ªH  , káæÄª£e  ká```æeBG  É```¡ obRQ  É```¡«JCÉj

 oáª©ædG  É```¡©aóJ  ,í```dÉ°üdG  πª©dGh  ¿É```ªjE’G  ≈```∏Y

 q»ÑædG  IƒYO  º```ZQ  ¬«a  …OÉªàdG  ≈dEGh  ,ô```ØμdG  ≈dEG

 ÜÉÑ°SCÓd  ÉgQÉμfEG  q¿EÉa  ádÉëdG  √òg  »ah  .¬MÉëdEGh

 ¿ƒμj  `` q≥ëdG  ≈dEG  ´ƒ```Lô∏d  É¡fƒYój  øjòdG  ≈dEG  IAÉ°SE’Gh  á```ª©ædG  QÉμ```fEG  :…CG ``

 kIóMGh  kIôe  ¬t∏c  ∂dP  çóëj  ’  óbh  .É¡«∏Y  áª≤ædG  ´ƒbƒd  ô°TÉÑªdG  ÖÑ°ùdG  ƒg

 mAÓàHGh  máæëªH  ¿h tôªj  ób  πH  ;ídÉ°U  Ωƒb  hCG  m•ƒd  Ωƒb  ™e  çóM  Éªc  kICÉéa  hCG

 ≈dEG  Gƒ```Ñ«æ ojh  Gƒ```Hƒàj  »```μd  [112 :π```ëædG]  |F   E     D   C   B }

 ;Ö r°ùMh  q»```ÑædG  IƒYO  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  Ωó```Y  »æ©j  ’  ô```ØμdG  q¿EÉa  ∂```dòHh  . q≥```ëdG

 kÉ«JBG  ¥RôdG  ¿Éc  ¬```°SÉ°SCG  ≈∏Y  …òdG  »bÓNC’G  ΩÉ```¶ædG  áfÉ«N  kÉ°†jCG  »```æ©j  π```H

 ≈dEG  IAÉ°SE’ÉH  ô```ØμdG  ¿GôàbÉH  ¿ƒμ«a  OÉ```°ùØdG  É qeCG  .QÉ```gORGh  máeÉ≤à°SGh  mAÉ```æ¡H

 ÜhôëdG  IQÉKEÉH  ¿ƒμj  Éªc  ,áeC’G  hCG  ájô≤dG  πNGóH  Iôq«îdG  iƒ≤dGh  ø«ëdÉ°üdG

 »æ©j  ¢VQC’G  »a  oOÉ```°ùØdÉa  .kÉfGhóYh  kÉ«¨H  iô```NoCG  mº neoCGh  mΩGƒbCG  ™```e  äÉ```YGõædGh

 kÉfÉ«MCG  ¿BGô≤dG  ôcòj
 ≈∏Y  kGOGôaCG  kÉ°UÉî°TCG
 IôÑ©dGh  á¶©dG  π«Ñ°S
 ÖMÉ°U  πãe  ,∫ÉãeC’G  hCG
 hCG  ,¿Éà°ùÑdG  hCG  áæédG
AÉcô°T  ¬«a  …òdG  πLôdG
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 hCG  ¿É°ùfE’ÉH  ó``` qª©àªdG  Qô°†dG  ∫GõfEÉH  , oá```æàØdG  ¬«æ©J  Ée  `` º```LÉ©ªdG  Ö```°ùëH ``

 Gòdh  .kGQÉ```Ñμà°SGh  kÉfÉ«¨W  ó```«©ÑdGh  Öjô≤dG  ≈```∏Y  ¿Gh ró o©dGh  »```¨ÑdGh  ,¿Gô```ª©dG

 ’  rø ne  uπμd  çóëJ  ká qæ o°S  n¿ƒμj  ¿CG  o∂°Tƒj  OÉ°ùØdG  áé«àf  π```°UÉëdG  ∑Ó¡dG  q¿EÉ```a

 ¢VQC’G  »a  OÉ°ùØdG  ô°ûf  ≈dEG  ∂dP  ¿hRhÉéàj  πH  ;ÜÉÑ°SC’ÉH  ∫Ó```NE’ÉH  ¿ƒ```Øàμj

 q¿CG  OÉ≤©dG  Oƒªëe  ¢```SÉÑY  πMGôdG  ôcP  óbh  .kÉ```fGhóYh  kÉ«¨Hh  ,kÉ```fÉ°ùfEG  hCG  ká```Ä«H

 »àdG  ¿ oó oªdG  ∂∏J  oäÉØ°UGƒe  »g  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  Égôcòj  »àdG  iô≤dG  äÉØ°UGƒe

 É¡«°TGƒM  ≈∏Y  hCG  AGô```ë°üdG  Ö∏b  »ah  ,πaGƒ≤dG  ¥ oô``` oW  ≈∏Y  äôgORGh  äCÉ```°ûf

 hCG  É¡H  §ÑJQG  óbh  .kÉ°†jCG  (ôëÑdG  nIô°VÉM)  ¿ƒμJ  ¿CG  øμªj  ÉªfEGh  ,ÖdÉ¨dG  »a

 á∏FÉ¡dG  äGhôãdG  áé«àf  É¡«a  ô«ÑμdG  OÉ°ùØdG  ´ƒ```«°T  :¿GôeCG  »îjQÉàdG  É```gQÉ°ùªH

 äGô≤à°ùªdG  ∂∏J  IOÉYEG  ¿ƒdhÉëj  øjòdG  ø«ë∏°üªdG  Qƒ¡Xh  ,É¡«∏Y  tÖ°üæJ  »àdG

 ¢†©H »a ¿ƒë∏°üªdG íéf óbh .»fÉ°ùfE’Gh »bÓNC’G •ÉÑ°†f’G ≈dEG  ájQÉ°†ëdG

 `` kGôjòëJh  kIôÑYh  ká¶Y ``  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  Égôcòj  »àdG  ä’ÉëdG  qøμd  ;¿É«MC’G

 Iô£«°S  ÖÑ°ùH  ,Iƒ≤°ûdG  É¡∏gCG  ≈∏Y  râÑ∏Zh  ,AÉ«ÑfCÓd  lô«Ñc  lìÉéf  É¡«a  ¿Éc  É```e

 :øjôeCG  ¿BGô≤∏d  ¿hô u°ùØªdG  ôcòjh  .OÉ°ùØdÉH  ¬æY  ô sÑ©ªdG  »bÓNC’G  ÜGô£°V’G

 ∞£∏H  â°†≤fG  kIôgÉX  ¿Éc  ÉªfEG  á©«Ñ£dG  »a  ÜGô£°V’G  á```é«àf  ∑Ó```gE’G  q¿CG

 »JCÉJ  ¿CG  ,OÉ```°ùØdGh  ¿Ghó©dGh  »¨ÑdG  á```é«àf  »bÉÑdG  q¿CGh  ,IOÉ```Ñ©H  ¬```àªMQh  ˆG

 ¬Ñ°ûoJh  ,ádhÉ£àe  mäÉjóe  ≈∏Yh  ÉgR ohÉéJ  hCG  ÜÉÑ°SC’G  ∫ÉªgEG  ∫ÓN  øe  oÖbGƒ©dG

 ¿ƒμ«a  ,»≤jõ«ØdG  ∑Ó¡dG  ¢ù«dh  iôNoCG  ≈dEG  máeCG  øe  ájQÉ°†ëdG  IOÉ«°ùdG  ∫É≤àfG

 øjôNB’G  áÑ∏Zh  ,ÉgQÉgORG  ó©H  ºeoCÓd  m•É£ëfG  øe  oô ncòoj  Ée  ≈dEG  ≈fOCG  ô```eC’G

 o±ô©oj  QÉ°U  É```e  hCG  …QÉ°†ëdG  Ühô```¨dG  hCG  …QÉ°†ëdG  ∫É```≤àf’G  »```YGóH  É```¡«∏Y

 »a  óYh  ¬fÉëÑ°S  ˆG  q¿CG  ¿hô u°ùØªdG  √ôcòj  …òdG  oô``` nNB’G  ôeC’Gh  .•É```£ëf’ÉH

 ød  ¬fÉëÑ°S  ¬fCG  »æ©j  Gògh  ,øjódG  QÉ¡XEÉH  :…CG  ;ô rcòdG  ßØëH  ºjôμdG  ¿BGô≤dG

 Éªc  º¡«∏Yh  ™«ªé∏d  lπ°UÉM  ¬fEÉa  oAÓàH’G  É qeCG  .É```gô«Z  ΩÓ°SE’G  áeCÉH  ∫ó```Ñà°ùj

.É«fódG  QGO  hCG  ,…ƒ«fódG  ºdÉ©dG  »a  ,äÉYÉªédGh  OGôaC’G  ™e  ¿CÉ°ûdG  ƒg
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:á«fBGô≤dG  ájDhôdG  »a  º«gÉØªdGh  º«≤dG  .4
 lá«ª«b  läGQÉÑàYG  ¬«a  äGQÉ```°†ëdGh  ºeoC’Gh  ïjQÉà∏d  á«fBGô≤dG  ájDhôdG  º```μëJ

 ˆG  nQtƒ°üJ  q¿CG  ƒ```°ùJhõjEG  ƒ```à«¡«cCG  »fÉHÉ«dG  ¥ô```°ûà°ùªdG  ôcP  ó```bh  .á```«bÓNCGh

 ƒg  `` ¢Uƒ°üîdG  ≈∏Y  ΩÓ°SE’G  »ah ``  á«ª«gGôHE’G  ó«MƒàdG  äÉfÉjO  »a  ¬fÉëÑ°S

 º«≤dÉa  ,¥ÓNC’Gh  º«≤dG  ø«H  kÉbôa  ∑Éæg  q¿CG  ±hô©ªdG  ø```eh  .»bÓNCG  lQtƒ```°üJ

 ∑ƒ∏°ùdG  »a  hóÑJ  »àdG  oQƒ```eC’G  »g  ¥ÓNC’Gh  ,…ó≤©dGh  …ô¶ædG  oÖ```fÉédG  »```g

 ≈dEG  ≈fOCG  »¡a  ;π°UC’G  »a  lá«æjO  läÉeGõdEG  á«bÓNC’G  äÉeGõdE’G  q¿C’h  .»fÉ°ùfE’G

 è¡æe  »a  øjôeC’G  ø«H  n™ rªédG  ÉærdhÉM  ó≤a  ;∫ƒ≤dG  ≥Ñ°S  É```ªch  .kÉª«b  n¿ƒ```μJ  ¿CG

 »àdG  oá«°SÉ°SnC’G  oäGQƒ°üàdG  …ô¶ædG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  oô o°†ëJ  å«M  zºdÉ©dG  á```jDhQ{

 äÉYÉªédGh  OGôaCÓd  »```©bGƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É qeCG  ,Ée  ≈``` kæ©ªH  ¥ÓWE’ÉH  oº```°ùsàJ

.OQGƒdG  ∑ƒ∏°ùdGh  ô«μØàdG  ƒg  tπ¶j  ¬àdhÉëe  hCG  ΩDhÓàdG  q¿EÉa  ;Iô«¨°üdG

 o≥```s∏©àj  É```ª«a  ¿BGô```≤dG  AGô```≤à°SGh  ,º```dÉ©dG  á```jDhQ  è```¡æe  ≈```dEG  kGOÉ```æà°SGh

 q¿CG  oäô¡¶à°SG  äGQÉ```°†ëdGh  ºeoC’ÉH  ≥```FÓ©dG  oº oμëJ  »```àdG  ÇOÉÑªdGh  º```«≤dÉH

 : qâ°S  »a  oõ qcôàJ  ,á```«bÓNC’G  /á«ª«≤dG  âHGƒãdG  hCG  í```«JÉØªdG  /äÉ```ë∏£°üªdG

 oIGhÉ°ù oªdG  É qeCG  .ΩÉ©dG  ô«îdGh  ± oQÉ©àdGh  ádGó©dGh  áªMôdGh  áeGôμdGh  IGhÉ°ùªdG

 IGhÉ°ù oªdG  »æ©J  »àdGh  ,ˆG  É¡ n≤∏N  »àdG  zIóMGƒdG  ¢ùØædG{  á≤«≤M  ≈dEG  óæà°ùàa

 läÉbƒ∏îe  kÉ©«ªL  º¡fCG  »æ©J  É```¡fCG  ≈∏Y  kÉÑtJôJ  ,√ƒLƒdG  ôFÉ°S  øe  ¢SÉædG  ø```«H

 ,õ««ªàdG  øY  OÉ©àH’G  `` kÓªYh  kGô¶f ``  øeDƒªdG  ÖfÉL  øe  »°†à≤j  Gò```gh  .ˆ

 ≈dEG  oπ p°UƒoJ  ób ,á©«¶a ôFÉÑc øjôeC’G ∫ƒ°üM QÉÑàYGh ,AÉjôÑμdG  øY OÉ©àH’Gh

 O sôée  ¢ù«dh  ,ô¶ædG  »a  ÇOÉÑe  hCG  kÉª«b  äQÉ°U  ¿EG  OÉ°ùaE’Gh  OÉ°ùØdGh  ôØμdG

 ∂dP  ;≥«Kh  mπμ°ûH  IGhÉ°ùªdG  áª«≤H  á```eGôμdG  áª«b  π°üàJh  .áÄ£îe  äÉcƒ```∏°S

 ¿É°ùfE’G  Iô£ØH  ≥∏©àJ  , lájOƒLh  lá```ª«b  »g  ¿BGô≤dG  É¡ o°Vô©j  Éªc  á```eGôμdG  q¿CG

 Gòg  äÉ«fÉμeEG  ô«î°ùJh  ,ºdÉ©dG  »a  ±Óîà°S’Gh  π≤©dÉH  ¬d  ˆG  ¢UÉ°üàNGh

 ¥ÉëdEG  ø«ª∏°ùªdG  øjôμØªdG  ¢†©H  ójôjh  .¬«a  áj’ƒdG  ≈∏Y  √QGóbEGh  ,¬d  ºndÉ©dG
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 ¬fÉëÑ°S  ˆG q¿CG  √GQCG  …òdGh  .¿É°ùfEÓd  »¡dE’G  ∞«∏μàdG  ÖLGh  hCG  Ωƒ¡ØªH  ∂dP

 ∂dP  Éæª¡a  ƒdh  ,kGQÉ«N  ô nNB’G  º°ù≤dG  »ah  , kIô```£a  ¬æe  mº°ùb  »a  ∂dP  π```©L

 »a  má«HÉéjEG  má≤jô£H  ∑QÉ°ûj  ’  …òdG  ¿É°ùfE’G  Éæ rLôNC’  ;∞```«∏μàdG  º¡Øf  É```ªc

 …òdGh  .√ oó p°ü≤f  …òdG  ¥É«°ùdG  »a  mOQGh  ô«Z  Gògh  ,¿ÉªjE’G  øe  ¿ƒ nμdG  QÉªYEG

 øY  áeGôμdG  äÉjBG  ¢```†©H  »a  çóëàj  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  q¿CG  É```æg  o¬oàaÉ°VEG  oó```jQoCG

 ôFÉ°S  øY  o¬ rJõq«e  »àdG  o¬oà«fÉ°ùfEG  É¡«°†à≤J  láe rô oM  ¿É°ùfEÓ∏a  ;OhóëdGh  áeô oëdG

 »æ©J  ÉgQÉÑàYÉH  áe rô oëdG  √òg  º¡Øj  rø ne  AÉ```ª∏©dG  øe  ∑Éægh  .ˆG  äÉ```bƒ∏îe

 ó°UÉ≤e  {  ¬HÉàc  »a  Qƒ°TÉY  ø```H ôgÉ£dG  ΩÉb  óbh  .Ωƒ«dG  ájôëdÉH  ¬```«æ©f  É```e

 ájQhô°†dG  ¿É°ùfE’G  ídÉ°üe  á```eƒ¶æe  ≈dEG  ájôëdG  áaÉ°VEÉH  π©ØdÉH  zá```©jô°ûdG

 ≥M  :»gh  áªjó≤dG  á```«eÓ°SE’G  á```«¡≤ØdG  áeƒ¶æªdG  ø```e  áKhQƒªdGh  ¢```ùªîdG

 ; m∫ÉM  u…CG  ≈∏Yh  .∂```r∏ pªdG  t≥Mh  π r°ùædG  t≥Mh  π```≤©dG  t≥Mh  øjódG  t≥```Mh  ¢```ùØædG

 iôNoCG  má```¡L  øe  π°üàJh  ,IGhÉ```°ùªdÉH  á¡L  ø```e  π°üàJ  áeGôμdG  á```ª«b  q¿EÉ```a

 ¿BGô≤dG  »ah  ,áªMôdG  oáª«b  »¡a áãdÉãdG  oáª«≤dG  É qeCG  .¿ nƒμdG  »a ¿É°ùfE’G  ™bƒªH

 »a  É«∏©dG  áª«≤dG  É¡∏©Lh  ,áªMôdG  ¬°ùØf  ≈∏Y  Öàc  ¬fÉëÑ°S  ˆG  q¿CG  º```jôμdG

 ÖfÉL  øe  áª©ædGh  áªMôdG  q¿CG  »æ©j  Gògh  ,¢†©H  ™```e  º¡ p°†©H  ô°ûÑdG  π``` oeÉ©J

 ø«H  π oeÉ©àdG  »a  áæ«μ°Sh  áªMQh  I qOƒe  äÉbÓY  ¿É°ùμ©æJ  ¿É°ùfE’G  √É```éoJ  ˆG

 ΩÓ°SE’Gh  s»ÑædG  qó©j  ¿BGô≤dG  q¿EG  πH  .∂dòc  ôeC’G  n¿ƒμj  ¿CG  »```¨Ñæj  hCG  ,ô```°ûÑdG

  c    b   a   ` }  :kÉ©«ªL  º¡JÉ«M  »a  ≈s∏éàJ  ¿CG  »¨Ñæj  ¢SÉæ∏d  káªMQ

  E }  :±oQÉ```©àdG  oáª«b  áªMôdG  á```ª«≤H  π```°üàJh  .[107 :AÉ```̀«ÑfC’G]  | d
 .[13 :äGô```̀éëdG]  | O   N   M    L   K   J   I   H      G   F
 ±oQÉ©àdG  Gƒ≤ rëdCG  Ée  kÉãjóM  ¿hôμØªdGh  ,kÉªjób  ¿ƒª∏°ùªdG  ¿hô q°ùØªdG  ¿Éc  GPEGh

 q¿EÉa  ; kIóMGh  kIôe  ÉgQƒ¡¶d  lÜ róf  hCG  láë«°üf  É¡fCG  ºgOÉ≤àY’  iôNoC’G  º«≤dÉH

 »a  oOôj  lΩƒ```¡Øe  ƒgh  ,±hô©ªdÉH  n± oQÉ```©àdG  oπ p°ünJ  ¿BGô```≤∏d  ≥```ªYC’G  IAGô```≤dG

 ¿É°ùfE’G  ¬```«NCG  √ÉéoJ  ¿É°ùfE’G  Ö```fÉL  øe  oáªMôdGh  .äGô```ªdG  äÉ```Äe  ¿BGô```≤dG
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 Éª¡ oª¡a  ø```μªj  Óa  ,±hô```©ªdGh  o± oQÉ```©àdG  É qeCG  ;á```jOôa  má≤jô£H  º```¡ØoJ  ó```b

 º¡fÉjOCG  ±Ó```àNG  ≈∏Y  ô°ûÑdG  ø«H  äÉ```bÓ©dG  »a  :…CG  ; má```∏eÉ°T  má```≤jô£H  q’EG

 ká«°SÉ°SCG  kácôà°ûe  º```°SGƒb  ¢VôàØJ  oá«fBGô≤dG  äÉ```jB’Éa  .º¡bÓNCGh  º```¡JÉaÉ≤Kh

 »fÉ©ªdGh  º«≤dG  »gh  ,± oQÉ©àdG  hCG  ±hô```©ªdGh  áeGôμdGh  IGhÉ°ùªdG  »a  π``` qãªàJ

 ∂dP  çóM  ƒdh  .äGQÉ°†ëdGh  ºeoC’G  ø«H  äÉbÓ©dG  »a  nOƒ°ùJ  ¿CG  »¨Ñæj  »```àdG

 ádGó©dG  oáª«b  É qeCG  .É¡ pJGP  º neoC’G  πNGóHh  ºeoC’G  ø«H  oOÉ°ùØdGh  ôØμdG  ô°ûàfG  Éªd

 ô¶ædG  »a  áeÉ≤à°S’G  »æ©J  »gh  ,»fBGô≤dG  ÜÉ£îdG  »a  Qƒ°†ëdG  IôgÉX  »¡a

 ø«H  äÉbÓ©dG  »a  ¿ oRGƒàdGh  á```eÉ≤à°S’Gh  ,πª©dGh

 oójôoj  ’  ¬fÉëÑ°S  ˆG  q¿CG  Q uô```≤j  o¿BGô≤dGh  .¢```SÉædG

 qºYC’G  »a  »g  ∫ó©dG  áª«b  q¿CG  nó r« nH  ;OÉÑ©∏d  kÉ```ªr∏ oX

 äÉbÓ©dG  »ah  ,OGôaC’G  ø«H  äÉbÓ©dG  »a  Ö∏ZC’G

 ôeC’G  o≥s∏©àj  É```ªæ«M  lájQhô°V  »```gh  .º neoC’G  ø```«H

 IGhÉ°ùªdG  ¥É```«°S  »a  oº¡ØoJh  ,¥ƒ≤ëdGh  á```eGôμdÉH

 OGôaC’ÉH  ôeC’G  ≥s∏©àj  ÉeóæY  ± oQÉ©àdGh  ,áªMôdGh

 ô«îdG  oá```ª«b  á«fBGô≤dG  º```«≤dG  áeƒ¶æe  oá```ªJÉNh  .º neoC’G  ø```«H  äÉ```bÓ©dÉH  hCG

 øªMôdGh  áªMôdG  ó```©H  ¿BGô≤dG  »a  kGOhQh  ô```ãcC’G  ƒg  ô```«îdG  Oô```Øeh  , qΩÉ```©dG

 .± tô°üàdGh  π```©ØdGh  ô```«μØàdG  »a  π```ªLC’Gh  ø°ùMC’G  »```æ©j  ƒ```gh  ,º```«MôdGh

 äÉbÓ©dÉH  ôeC’G  ≥∏©àj  ÉeóæY  äGô«N  ≈∏Y  ô«N  o™ªéj  ¿BGô≤dG  q¿CG  ®ƒë∏ªdGh

 í°VGƒdG  øeh  .[148 :Iô≤ÑdG]  |@   ? }  :iôNoC’G  º neoC’Gh  ¿ÉjOC’G  ™e

 πãe  áeƒ¶æªdG  AGõ```LCG  á«≤H  ™```e  o∂HÉ°ûàJh  o≥dÉ©àJ  iô```ÑμdG  á```ª«≤dG  √ò```g  q¿CG

 á«ª«≤dG  náeƒ¶æªdG  qó```©j  »fBGô≤dG  nÜÉ£îdG  q¿EG  .á```dGó©dGh  ± oQÉ```©àdGh  á```ªMôdG

 É¡fCGh  ,äGQÉ°†ëdGh  ºeoC’G  ø«H  äÉbÓ©dG  ≈dEG  Iô¶æ∏d  äOÉ°S  q¿EG  kIO uó°ùe  √òg

 ¿É°ùfE’G  á©«Ñ£d  OÉ```°ùaE’Gh  OÉ°ùØdG  ¿hO  o∫ƒëJ  »àdG  äÉ```fÉª°†dG  ≈∏Y  …ƒ```àëJ

.¢†©ÑH  º¡°†©H  ¢SÉædG  äÉbÓ©dh  ,¬Jô£ah

 IQÉ°TE’G  √ò¡H  ¿BGô≤dÉa
 ídÉ°üd  ôeC’G  oº°ùëj
 ø««ë«°ùªdG  hCG  ΩhôdG
 á¡LGƒe  »a  ø««£fõ«ÑdG
¢SƒéªdG  ¢SôØdG
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:á«fBGô≤dG  ájDhôdG  »a  »°SÉ«°Sƒ«édG  .5

  ¢   ¡   ❁   ~   } }  :ΩhôdG  IQƒ°S  ™∏£e  »a  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »a  AÉ```L

 .[4 ̀ ` 2 :Ωhô```dG]  |¬   «    ª   ❁  ¨   §    ¦   ¥   ¤   £
 »a  äGô oØdG  GhôÑY  ó```b  ¿ƒ«fÉ°SÉ°ùdG  ¢SôØdG  ¿Éch  .ΩÉ```°ûdG  »g  ¢VQC’G  ≈```fOCGh

 »a  ÉªH  ΩÉ°ûdG  »a  øWGƒe  IóY  ≈∏Y  Ghô£«°Sh  ,…OÓ«ªdG  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ™∏£e

 …òdG  zäƒÑr∏°üdG  Ö«∏°U{  áeÉ«≤dG  á°ù«æc  øe  GƒÑ∏à°SG  å«M ,¢Só≤ªdG  â«H  ∂dP

 Ée  ø««£fõ«ÑdG  q¿EÉa  π©ØdÉHh  .¬«∏Y  Ö∏ o°U  í«°ùªdG  ó«°ùdG  q¿CG  ¿ƒ«ë«°ùªdG  ó≤à©j

 , xOÉ°†e mΩƒé¡H GƒeÉb ¿CG  `` Ω610 ΩÉY á£∏°ù∏d  π°Uh …òdG ``  π rbô pg IOÉ«≤Hh GƒãÑd

 ≈∏Y  ¥Gô©dÉH  káªFÉb  âfÉc  »àdG  á«fÉ°SÉ°ùdG  áª°UÉ©dG  :…CG  ;øFGóªdG  ≈dEG  Gƒ∏°Uhh

 øe  A»°T  ≈∏Y  Gƒt∏Xh  ,Ö«∏°üdG  Ghò```≤æà°SÉa  ,áªjó≤dG  πHÉH  áæjóe  øe  má```Hô≤e

 »dGƒM  á«eÓ°SE’G  äÉ```MƒàØdG  äCGóH  ÉeóæY  äGô```ØdG  ¥ô°T  ≥```WÉæªH  Iô```£«°ùdG

 Éª¡à«Ø∏N  hCG  ø```«àjB’G  ≈æ©e  ìô°T  »a  A»```°ûdG  ¢†©H  oâr∏WCG  ó```≤d  .Ω635  ΩÉ```©dG

 √ò¡H  ¿BGô≤dÉa  ;á«fBGô≤dG  ájDhôdG  »a  »°SÉ«°Sƒ«édG  á«ªgCG  ≈dEG  ô«°ToC’  ;á«îjQÉàdG

 ÖÑ°ùHh ``  ø```««£fõ«ÑdG  ø««ë«°ùªdG  hCG  Ωhô```dG  ídÉ°üd  ô```eC’G  oº```°ùëj  IQÉ```°TE’G

 »°SÉ«°Sƒ«édG  ≈àM  ¬fEÉa  Gò```μgh  .¢SƒéªdG  ¢SôØdG  á¡LGƒ oe  »```a  `` º¡à«ë«°ùe

 áÑ°ùædÉH  ôeC’G  ¬«∏Y  ¿Éc  Éªch  ,≈```dhoC’G  áLQódÉH  w»æjO  ƒg  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  »```a

 É¡Yƒbhh  ,AÉ«ÑfC’G  äGƒYO  ≈∏Y  É¡FÉ°ü©à°S’  âμ∏g  oº neoC’G  ∂∏àa  .IôHÉ¨dG  ºeoCÓd

 »fBGô≤dG  »°SÉ«°Sƒ«édG  Gòg  q¿EG  ºK  .»°SÉ«°ùdGh  »YÉªàL’Gh  »æjódG  OÉ°ùØdG  »a

 äÉfÉjódG  AÉ≤∏d  kÉæWƒe  ÉgQÉÑàYÉH  (¢Só≤ªdG  â«H)  ΩÉ°ûdG  ôcòj  …òdGh  q¢UÉîdG

 r¿EGh  ,kÉ°†jCG  (ô```°üe)  ôcòj  ,óMGƒdG  (»ª«gGôHE’G)  ø```jódG  ´É```ÑJCG  hCG  ,çÓ```ãdG

 ¿BGô≤dG  á«aGô¨éH  kÉªjób  ¿BGô```≤dG  AÉª∏Y  qºàgG  óbh  .»îjQÉJ  ôNBG  m¢```Vô©e  »```a

 ,á«aGô¨édG  √òg  ≈æ©ªd  Gƒ```ªàgG  Ée  º¡æμd  ;∂dP  »a  ÖàμdG  Gƒ```ØqdCGh  ,¬```eÓYCGh

/…Oƒ¡«dG  çhQƒª∏d  á«æjódG  á```«aGô¨édG  »a  kÉμjô°T  nΩÓ°SE’G  º```g uó nY  AÉ```æãà°SÉH

.»ë«°ùªdG
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 Éæg  ôeC’G  q¿C’  :á«eÓ°SE’G  á```̀«îjQÉàdG  áHôéàdGh  á```̀«fBGô≤dG  á```̀jDhôdG  .6

 ∫ÉéªdG  »a  tπ¶æ°ùa  ;äGQÉ```°†ëdGh  ºeoC’G  ájDhQh  ï```jQÉàdGh  ¿BGô≤dG  oô renCG  ƒ```g

 á«eÓ°SE’G  á«îjQÉàdG  áHôéàdG  »a  mIô¶æH  ºàîf  :…CG  ;¬```H  oºàîfh  ,»```îjQÉàdG

 øH óªëe ñ qQDƒªdG q¿CG  rô scòàædh .äGƒYódGh ºeoC’Gh ïjQÉà∏d á«fBGô≤dG ájDhôdG ™e

 :ºndÉ©dGh  ΩÓ°SE’G  ïjQÉJ  »a  ô```«¡°ûdG  ¬HÉàc  ≈ sª°S  (`g 310)  …ôÑ£dG  ô```jôL

 º°S’G  q¿CG  o¬ oë uLQoCG  …òdGh  .∑ƒ∏ªdGh  º neoC’G  ïjQÉJ  hCG  ,∑ƒ∏ªdGh  π°SôdG  ï```jQÉJ

 ≈dEG  Gƒã© oH  π°SôdÉa  .…ôÑ£dG  √ó°üb Éªd  íLQnC’G  ƒg (∑ƒ∏ªdGh  π°SôdG) ∫hC’G

 , w…hó¡e  lïjQÉJ  ƒg  πH  ;kÉjOÉY  kÉîjQÉJ  ¢ù«d  …ôÑ£dG  ïjQÉJh  ,∑ƒ∏ªdGh  º```eoC’G

 .äÉ£∏°ùdGh  á£∏°ù∏d  kÉ s£Nh  ,äGƒYódGh  øjó∏d  kÉ£N  :ø« s£N  º«≤j  ¬fCG  ≈æ©ªH

 π«FGô°SEG  »æH  iód  π°üM  Éªc  ,kÉfÉ«MCG  ¿É«bÓàJ  oá£∏°ùdGh  oIƒÑædG  âfÉc  óbh

 ¬fCG  t…ôÑ£dG  o√ oó```°ü≤j  Ée  ÉªfEG  .¢ùμ©dG  hCG  AÉ«ÑfCG  º```¡cƒ∏e  o¢†©H  ¿Éc  å```«M

 IƒÑædG  äOÉY  :…CG  ,¬```JhQP  ≈dEG  ï```jQÉàdG  π°Uh  ,!  óªëe  »```ÑædG  IƒÑf  ™```e

 ájDhôdG  √òg  q¿CG  ≈```∏Y  .áaÓîdG  ádhOh  IƒÑædG  áeoCG  »```a  á£∏°ùdG  ™e  ≈```bÓààd

 É¡d  i qó°üJ  πH  ;…ôÑ£dG  ñ qQDƒªdGh  ¬«≤ØdG  É¡H  OôØfG  Ée  áHôéàdG  ∫Ó```N  ø```e

 ø«H  ábÓ©dG  »a  ∫ó©dG  áª«b  Ω qó nb  rø ne  ∑É```æg  ¿Éμa  ,¿ƒª∏°ùªdG  ¿ƒ```ª∏μàªdG

 ,(á«eÉeE’Gh  oá```jójõdG  á©«°ûdGh  á```ª uμëªdGh  ádõà©ªdG  º```gh)  ¿É```°ùfE’Gh  ˆG

 ¿É°ùfE’Gh  ˆG  ø«H  ábÓ©dG  »a  áªMôdGh  ájÉæ©dG  áª«b  Ω sób  rø ne  ∑Éæg  ¿Éch

.(áYÉªédGh  á sæ t°ùdG  πgCG  ºgh)

 oπ©Øjh  ô uKDƒj  ºjôμdG  ¿BGô≤dG  o∫Gõj  Éeh  ,IôNGR  lá«îjQÉJh  lá«æjO  láHôéJ  É¡fEG

 øYh  ,IôHÉ¨dG  ºeC’G  øY)  ø««îjQÉàdG  ¬```«HÉ£N  »a  Éªc  ,Iô°VÉëdG  áeC’G  »```a

 q¢üædG  IAGô```b  É¡HQÉéJ  ∫ÓN  ø```eh  oó«©oJ  oáeC’G  tπ```¶à°Sh  ,(á```«eÓ°SE’G  á```eC’G

  Á   À   ¿ }  :∫Ó```¶dG  áaQGƒdGh  áÑMôdG  ¬```JÉÑæL  »a  ¢```û«©dGh  »```fBGô≤dG

º«¶©dG  ˆG  ¥ó°U  .[17 :óYôdG]  |Ê   É   È   Ç   Æ    Å   Ä   ÃÂ
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.ÉehQ  »a  É°ùæ««HÉ°S’  á©eÉéH  »°ùfƒJ  PÉà°SCG  ■
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■  ájÉæY  øj qódGõY

 øe  wƒL  »ë«°ùªdG  …Oƒ```¡«dG  ïjQÉàdG  ≈```∏Y  º``` s«N

 AÉæãà°SÉH  ,ø«àq∏ªdG  ´É```ÑJCG  ø«H  AGó©dGh  ΩÉ```°üîdG

 á«ë«°ùªdG  êhô```N  √É qaƒe  »```a  ó¡°T  …ò```dG  ∫ qhC’G  ¿ô```≤dG

 É```gó««°ûJh  É```¡dÉ°üØfGh  ,…Oƒ```¡«dG  ó```Ñ©ªdG  º```MQ  ø```e

 ø```eõdG  ø```e  kÉ```MOQ  â```«≤H  ¿CG  ó```©H  ,¢UÉ```îdG  É```¡∏μ«g

 ≈∏YCG  AGó```©dG  ∂dP  ≠∏Hh  .á```jOƒ¡«dG  á```«ë«°ùªdÉH  ±ô```© oJ

 äGôàa  É```¡à∏q∏îJ  »àdG  ,á```«eÉ°SÓdG  á```Ñ≤M  »a  ¬```JGQ qƒ£J

 IOÉédG  Iô``` nHÉμªdG  ∂```∏J  âØ¡J  º```dh  .IOhó```ëe  êGô```ØfG

 á«°TÉØdG  Iƒ```£°S  ´É```°û≤fÉH  q’EG  »```ë«°ùªdG  ±ô```£dG  ø```e

 ï```jQÉJ  ¿Éc  ó```≤d  .É```«fÉªdCG  »```a  á```jRÉædGh  É```«dÉ£jEG  »```a

 ∂dòH  qôbCG  .IÉfÉ©e  ïjQÉJ  á«ë«°ùªdG  ájOƒ¡«dG  äÉ```bÓ©dG

 ≈dEG  IQ qô```μàªdG  ¬JGAGóf  »a  »```fÉãdG  ¢ùdƒH  É```æMƒj  É```HÉÑdG

Ö©°ûdG  ∫É```«M  º¡JÉbÓY  á```©LGôe  ¢Vô```¨H  ∂```«dƒKÉμdG
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 `` ø«à«ØdC’G  ∫GƒW ``  ø«àfÉjódG  ø```«H  äÉbÓ©dG  á∏«°üM  âfÉc  PEG  ;1…Oƒ```¡«dG

.2á«Ñ∏°S  π©ØdÉH

 ÜÉ«Z  ó```©H ``  ø```«jQGƒë∏d  á```jOƒLƒdG  ICGô```édG  äô``` q°ù«J  É```e  ,Aó```ÑdG  »```Øa

 ô«°ûÑàdG  ¥ÉaQ  øe  ¢†©Hh  ¢ùdƒH  AÉL  ≈àM  , qπ≤à°ùe  §N  IQƒ∏Ñd  ``  0 í«°ùªdG

 øe  `` √ôKEG  ≈∏Y ``  á«ë«°ùªdG  â```LôN  .kÉfÉªjEGh  ká≤K  á«ë«°ùªdG  GhDƒ∏ªa  ,π```FGhC’G

 äCGóHh  ,á°ù«æc  kÉ```≤M’  »ª°S  , qπ≤à°ùe  óÑ©e  á```HÉMQ  ≈dEG  ∑ôà°ûe  πμ«g  ≥```«°V

 ¿CG  ô«Z  ;kGôgO  óYÉÑàdG  ∂dP  qô```ªà°SGh  ,É¡Jƒg’  ó«©≤Jh  ,ÉgóFÉ≤Y  π«°UCÉJ  »```a

 ;á«fÉãdG  á«ØdC’G  ≈¡àæe  ™e  kGO qóée  á°ù«æμdG  ÆóZó«d  OÉY  »FóÑdG  •ÉÑJQ’G  ∂dP

 á«ë«°ùªdG  q¿CG  π¡a  .áØ∏àîe  äGQ qôÑeh  IôjÉ¨e  øjhÉæY  âëJ  IôªdG  √ò```g  øμdh

 ¥É≤°ûf’G  ∂```dP  øY  ô uØμàd  ≈```©°ùJ  `` GhO qƒ```¡J  ø```ªe  ø```gGôdG  »```a  É```¡HGôàbÉH ``

 º¶YC’G  ÉgôÑM  ≈cÉÑàj  ≈àM  ôeC’G  É¡H  ≠∏Ñ«d  ,πμ«¡dG  øe  É¡LhôîH  »```îjQÉàdG

 ôeC’G  pΩCG  ,ø«£°ù∏a  ¢VQCG  »a  IGQƒàdG  AÉ«ÑfCG  ∂∏°ùe  ™ qÑààjh  ,≈μÑªdG  §FÉM  óæY

?äƒgÓdG  ≈∏Y  ΩÉjC’G  ∫ qóÑJh  á°SÉ«°ùdG  o¬ ràn∏ reCG  l•ÉÑJQG

π«MôdG  ≈HCÉj  m¢VÉe

 ´É°VhCG  â≤aGQ  3á«fÉehôdG  á```jQƒWGôÑeE’G  áfÉjO  á«ë«°ùªdG  äó```Z  ¿CG  òæe

 òæeh ``  á°ù«æμdG  π```NGO  á«©ª réªdG  äÉÄ«¡dG  áÑ∏¨dG  ∂```∏J  â©aOh  ,Oƒ¡«dG  á``` qdòdG

 ™e  äÉbÓ©dÉH  ø```«Ø∏μªdG  »Ø≤°SC’G  ôªJDƒªdG  »```Hhóæe  ≈dEG  ¬ qLƒe  ÜÉ```£N  :»fÉãdG  ¢ù```dƒH  É```æMƒj ```  1
.Insegnamenti 51, 1982, 743-747  (1982  ¢SQÉe  6)  ájOƒ¡«dG

 Oƒ¡«∏d  ÖFÉ°üdG  ¢Vô©dG  ¿CÉ°ûH  äÉ¶MÓe  ,Oƒ¡«dG  ™```̀e  äÉbÓ©dÉH  áØq∏μªdG  »dƒ°SôdG  »°SôμdG  á```̀æéd ```  2
.Enc. Vat. 9, 1966  :1  VI,  (1985  ¿GƒL  24)  á«μ«dƒKÉμdG  á°ù«æμdG  º«dÉ©Jh  Ö£N  »a  ájOƒ¡«dGh

 ôÑY  …òdG  CGóÑªdÉH  â∏Ñb  ø«M  ’EG  ™«ªédG  ΩÉeCG  áëàØæeh  áÑdÉZ  áfÉjO  ≈dEG  á«ë«°ùªdG  ∫ qƒëàJ  ºd ```  3
 ±ÓîH  ƒgh  ,zódƒªdÉH  øjódG  çôj  ’h  kÉ q«ë«°ùe  AôªdG  íÑ°üj{  :¬dƒ≤H  »LÉWô≤dG  ¿É```«∏JôJ  ¬```æY

.Oƒ¡«dG  ø«H  kÉ©FÉ°T  ¿Éc  Ée

Tertulliano, Apologetico, XVIII, 4.  
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 ,º¡©e  πeÉ©àdG  §Ñ°†d  QGô≤dG  ƒ∏J  QGô≤dG  QGó°UEGh  º¡«∏Y  ≥««°†à∏d  `` ô qμÑe  âbh

 ´ƒf  …CGh  §∏àîªdG  êGh qõdG  ô«éëJ  ºJ  å«M  ,Ω306  áæ°S  Gô«ØdEG  ™ªée  øe  G kAóH

 ø««ë«°ùªdG  á∏cGDƒe  ºjôëJ  øY  kÓ°†a  ,ø«àq∏ªdG  AÉæHCG  ø«H  äÉéjõdG  ´GƒfCG  ø```e

 ájCÉH  Oƒ¡«dG  ∞«∏μJ  ºjôëJ  Ω535  áæ°S  âfƒeô«∏c  ™ªée  »a  ÉgÓJ  ºK  ,Oƒ```¡«dG

 Qƒ¡¶dG  ºjôëJ  qôboCG  Ω538  áæ°S  ¿É«dQhCÉH  ådÉãdG  ™ªéªdG  »a  ºK  ,á«eƒªY  ΩÉ¡e

 äGQGô≤H  GQhô```e  .Ω’B’G  ´ƒÑ°SCG  ió```e  ≈∏Y  áeÉ©dG  äÉbô£dG  »```a  Oƒ¡«dG  ≈```∏Y

 áæ°S  ô°ûY  »```fÉãdG  ƒjó«dƒJ  ™```ªée  »a  iôNCG  äÉ```HÉàch  Oƒª∏àdG  QÉ```Ø°SCG  ¥ô```M

 »a  ∂dPh  ø««ë«°ùªdG  QGô```Z  ≈∏Y  Qƒ°û©dG  ™aóH  Oƒ¡«dG  ΩGõ```dEG  ¿Éc  º```K  ,Ω681

 nÖ∏°S  kGQGôb  Ω1179  ådÉãdG  ¿Gô«J’  ™ªée  òîJG  Éªc  ,Ω1078  áæ°S  Éfhô«L  ™ªée

 ΩGõdEG  ¿Éc  ºK  ,ºg qó°V  IOÉ¡°ûdG  hCG  ø««ë«°ùªdG  IÉ```°VÉ≤e  q≥M  Oƒ¡«dG  ¬```ÑLƒªH

 ,Ω1215  ™HGôdG  ¿Gô«J’  ™ªée  ™e  º¡à°ùÑdCG  ≈∏Y  I qõ«ªe  äÉeÓY  πªëH  Oƒ```¡«dG

 º¡gGôcEG  ºK  ,Ω1222  áæ°S  OQƒ```Ø°ùcCG  ™ªée  »a  ∂dPh  ™ n« pÑdG  AÉæH  ºjôëJ  ≈```dEG

 ≈dEG  ,Ω1267  áæ°S  É```«aÓ°ùjôH  ™ªée  ™e  ádhõ©e  äGƒà«Z  π```NGO  ≈æμ°ùdG  ≈```∏Y

.1Ω1434  É«∏jRÉH  ™ªée  »a  á«ªjOÉcCG  äÉLQO  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øe  º¡©æe

 √Q qôÑJ  ,»©ªédG  »YhÓdG  »```a  kGô°VÉM  Oƒ¡«∏d  »ë«°ùªdG  ΩÉ```¡J’G  qπX  ó```≤d

 åjóM  ÉgRôHCG  π©d  ,í«°ùª∏d  …Oƒ¡«dG  AGó©dG  É¡«a  ¢ü sî∏J  Oƒª∏àdG  øe  äGóæ°S

 Ωƒ«dG  ÉeCG  .2º«ëédG  »a  »```∏¨j  AôN  »a  ¬bGôZEÉH  í«°ùªdG  áHƒ≤Y  ø```Y  Oƒ```ª∏àdG

 äGQGô≤dG  ∂```∏J  äóZ  ¿CG  ó```©H  ,á```∏FÉ¡dG  á```«©ªàéªdG  äGô```«¨àdG  ∂```∏J  º```ZQh ``

 ô««¨J  »a  ,á qªL  äÉ```j qóëJ  ¬HÉéj  »°ùæμdG  ∫ qƒ```ëàdG  Åàa  Éªa  `` á```«Z’  á```«°ùæμdG

 áëjô°U  á«∏«éfEG  ¢Uƒ```°üf  »a  É¡d  kGóæ°S  ó```éJ  ,áî°SGQ  âJÉH  á```«æjO  äÉ```YÉæb

 ≈∏Yh  Éæ«∏Y  ¬eO  øμ«d{  :πãe  ,í«°ùªdG  ¬d  ¢V qô©J  Ée  nQRh  nOƒ¡«dG  π qªëoJ  ,ád’ qódG

Hans Küng, Ebraismo, Bur, Milano 2005, pp. 268-269.  ̀̀̀  1
 :•  ,ô°†N  ø°ùM  :áªLôJ  ,Oƒ¡«dG  ô«Z  øe  É¡Øbƒeh  ájOƒ¡«dG  áfÉj qódG  :∑ÉMÉ°T  π«FGô°SEG  :ô¶fG ```  2

.28  :¢U  ,Ω1994  IôgÉ≤dG  ,ô°ûæ∏d  Éæ«°S  QGO  ,1
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 !± qóL  ób{  :ñô°Uh  ¬```HÉ«K  áæ¡μdG  ¢ù«FQ  q≥```°ûa{  hCG  ,(27  :26  ≈``` qàe)  zÉ```fO’hCG

 Éªa  ,¬ØjóéJ  ºà©ª°S  ób  ºàfCG  Égh  Oƒ¡°T  ≈dEG  oó©H  Éæd  áLÉM ’  `` í«°ùªdG  :…CG ``

.(67 ̀ ` 66  :26  ≈qàe)  z!äƒªdG  áHƒ≤Y  q≥ëà°ùj{  :GƒHÉLCG  ?ºμjCGQ

 ø«ÑfÉédG  ø«H  á```côà°ûe  á«æjO  ájQ qƒ°üJ  IóMh  º```jó≤dG  ó¡©dG  π qμ°T  ø```Ädh

 :ádƒ≤e  ÖÑ°ùH  ,ôqJƒàdÉH  áHƒ°ûe  Éª¡æ«H  ábÓ©dG  â«≤H  ó≤a  ,»ë«°ùªdG  …Oƒ```¡«dG

 πμ°ûH  äô°†Mh  ,¿hôb  á∏«W  É```¡JÉÑK  ≈∏Y  â¶aÉM  »àdG  ,z¬dE’G  πJÉb  Ö```©°ûdG{

 ≈∏Y  ø«ÑfÉédG  ø«H  »æª°†dG  ≥```aGƒàdG  ™Ø°ûj  º∏a  ,»ë«°ùªdG  ∫É«îe  »```a  º```FGO

 ∞«£∏J  ≈àM  hCG  É```ª¡æ«H  á```bÓ©dG  ô«¡£àd  ¢S qó```≤ªdG  ÜÉàμdG  ø```e  π```FÉg  º```°ùb

 ájDhôdG  äôªà°SGh  ,± qóée  ¬fCG  í«°ùªdG  øe  …Oƒ¡«dG  ∞bƒªdG  qôªà°SG  .AGƒ```LC’G

 É¡àÑë°U  á«°SÉ«°S  ä’qƒëJ  âqHO  ≈àM  ,ÜôdG  á∏àb  åjQh  ¬fCG  …Oƒ¡«∏d  á«ë«°ùªdG

 ¬îjQÉàd  ô«°ùØàdG  IOÉYEG  ≈∏Y  »ë«°ùªdG  ÖfÉédG  äôÑLCG  ,á«≤«Wƒæeôg  äGAGôb

 …Oƒ¡«dG  çGôàdG  ádƒ≤ªH  Ωƒ```«dG  ±ô©j  Éª«a  â°ü qî∏J  ,IójóL  ä’ƒ≤e  ó```«dƒJh

 É¡H  ÖMôj  ºd  ,RÉ«àeÉH  á«ë«°ùe  á«HôZ  ádƒ≤e  ≈≤ÑJ  »àdG  ,∑ôà°ûªdG  »ë«°ùªdG

.OQÉW  »HôZ  ™bGh  ™e  á«°SÉ«°S  áëdÉ°üe  øe  ¬d  â∏Øc  Ée  Qó≤H  ’EG  …Oƒ¡«dG

á°SÉ«°ùdG  …ó¡H  …óà¡j  äƒg’
 âqHO  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô```≤dG  ™∏£e  ™eh  ô```°ûY  øeÉãdG  ¿ô```≤dG  ÜÉ```≤YCG  »```a

 ≠∏H  ,á«HhQhC’G  ∫hódG  πªée »a  ä nô°S  ,Oƒ¡«dG  ™e  πeÉ©àdG  »a  ájôgƒL ä’qƒëJ

 ÉjÉYôdG  øe  º¡FGô¶f  iƒà°ùe  âgÉ°V  IGhÉ°ùe  `` ΩÉY  πμ°ûHh ``  ÉgAÉæKCG  Oƒ```¡«dG

 ∂∏J  øμd  ;™ªàéªdG  »```a  IôqKDƒe  ™```bGƒe  qπàëj  º¡æe  OóY  äÉ```Hh  ,ø```««ë«°ùªdG

 ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  ™```e  ¢Uƒ°üîdÉHh ``  âeó£°UG  Ée  ¿É```Yô°S  äG qó```éà°ùªdG

 áã«ãëdG  á«YÉªàL’G  äGô```«¨àdG  ∂∏J  ñÉæe  »a  .á≤fÉM  á```«eƒb  äÉYõæH  `` ô```°ûY

 »a  GóHh  ,ºgOGóYCG  ™e  Ö°SÉæàj  ’  PƒØf  á°SQÉªªH  äÉeÉ¡J’  á°VôY Oƒ¡«dG  ¿Éc

 OÉ©HCG  äGP  ájOƒ¡«∏d  á«FGóY  ácôM  QÉ°ûàfG  `` ÉHhQhCG  øe  ™°SGh  AõL  »a ``  ≥aC’G
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 ájô°üæY  ø«fGƒb  Qhó°üH  áLƒªdG  ∂∏J  êhCG  ¿Éch  ,1á«æjOh  á«°SÉ«°Sh  á«YÉªàLG

.Oƒ¡«dG  âaó¡à°SG  É«dÉ£jEGh  É«fÉªdCG  øe  qπc  »a

 §î∏d  É¡∏ªée  »```a  ájQÉée  Oƒ```¡«dG  √ÉéJ  ¿Éμ«JÉ#dG  á```°SÉ«°S  â```«≤H  ó```≤d

 ô°TÉ©dG  ¢Sƒ```«H  ÉHÉÑdG  qOQ  ¿Éc  .¬```d  IRhÉéàe  ’  É```HhQhCG  »```a  ò```aÉædG  »```°SÉ«°ùdG

 QhOƒ«J  Ö∏W  ≈∏Y  Ω1904  ô```jÉæj  øe  øjô°û©dGh  ¢ù```eÉîdG  »```a  (Ω1914 ̀ ` 1835)

 ºd  Oƒ¡«dG  ¿EG{  :ô```«¡°ûdG  ¬dƒ≤H  ,kÉª°SÉM  ø«£°ù∏a  »a  Oƒ```¡«dG  ø«Wƒàd  ∫õ```Jôg

 Ö©°ûdÉH  ±GôàY’G  É```æ©°SƒH  ¢ù«d  ∂dP  πLC’h  ,í```«°ùªdG  ´ƒ°ùj  É```æ qHôH  Gƒ```aôà©j

.z…Oƒ¡«dG

 ,…RÉædGh  »```°TÉØdG  ø```«eÉ¶ædG  •ƒ```≤°ùH  ø```μd

 ó```©H  É```e  É```HhQhCG  AÉ```æH  »```a  á```°ù«æμdG  •Gô```îfGh

 äÉH  πμ°ûH  ÉgôeCG  º°ùëJ  ¿CG  É¡«∏Y  Ö qLƒJ  ,ÜôëdG

 »àdG  ,ájOƒ¡«dG  ádCÉ°ùªdG  ™```e  `` kÉ«°SÉ«°Sh  kÉ```«Jƒg’ ``

 ô«Z  á©LGôe  ácôM  â≤∏£fÉa  ,kÉ```«HôZ  kÉfCÉ°T  âJÉH

 qôboCG  Ée  á∏ªL  ø```e  ¿Éch  ,á°ù«æμdG  πNGO  IOƒ```¡©e

 »a{  ¿ÓYEG  øª°V  »fÉãdG  »```fÉμ«JÉ#dG  ™ªéªdG  »a

 ,Oƒ¡«dÉH  É¡©ªéj  …òdG  çGôàdÉH  ó«°ûJ  á°ù«æμdG  ¿EG{  :(nostra aetate)  zÉfô°üY

 »°SÉ«°S  ÖLƒªH  ’  ,Oƒ¡«dGh  á«eÉ°ù∏d  AGóYh  º∏Xh  √ôc  øe  ±ôoàbG  Éªd  ∞°SCÉJh

.z¿Éc  ±ôW  …CG  øeh  áæeRC’G  πc  »a  ∂dPh  ,»∏«éfEG  »æjO  ´QƒH  øμdh

 á∏FÉg  äGô«¨J  âqHO  ≈àM  ÉgQGRhCG  á«fÉãdG  á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  â©°Vh  ¿EG  É```eh

 ∞«μa  ,ä’ƒëàdG  ∂∏J  á°ù«æμdG  IGQÉéªd  IÉYóe  âfÉc  ,á```«ªdÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  »```a

 ?QÉ°ùªdG  ∂dP  êQÉN  ¬à°ù«æc  ≈≤ÑJ  ¿CG  º¡d  ádhO  AÉ°ûfEÉH  Oƒ¡«dG  ø°†àMG  Üô¨d

 David I. Kertzer, I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell’ascesa dell’antisemitismo ``` 1
moderno, Rizzoli, Milano 2001, p. 14.

 ΩÉ¡J’G  qπX  ó≤d
 Oƒ¡«∏d  »ë«°ùªdG
 »YhÓdG  »a  kGô°VÉM
 äGóæ°S  √Q qôÑJ   ,»©ªédG
 É¡«a  ¢ü sî∏J  Oƒª∏àdG
í«°ùª∏d  …Oƒ¡«dG  AGó©dG
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 ájDhôH  ºdÉ©∏d  á°ù«æμdG  nêhôN  º```dÉ©dG  »a  âKóM  áª°SÉM  äÉØ£©æe  â∏eCG  ó```≤d

 ájOƒ¡«dG  IQÉ```°†ëdG  ìôW  ≈JCG  .Qƒ```gódG  çQEG  ø```e  á°üq∏îàeh  á```ëàØæe  á```«æjO

 ∂dPh  ,Oƒ¡«dG  ≥M  »a  ±ônà≤ªdG  ÖfòdG  øY  ô«ØμàdG  áHÉãªH  Üô¨∏d  á```«ë«°ùªdG

 Aƒ°S  õ«ªdG  äGAGôLEG  º¡àeÉ°S  ¿CG  ó©H  ,áæª«¡ªdG  IQÉ°†ëdG  ¿ qƒμe  ≈dEG  º¡ª°†H

 :¿Éàjô°üæ©dG  º¡JOÉHEG  »a  »∏©ØdG  ´hô°ûdÉH  â qªg  ¿CG  ó©Hh  ,¿hôb  á∏«W  ÜGò©dG

.á«°TÉØdGh  ájRÉædG

 »fÉãdG  ¿Éμ```«JÉ#dG  ó©H  Ée  äGƒ```HÉH  ÜhÉæJ  ájQòédG  ä’ƒ```ëàdG  ∂∏J  Ö``` p≤Y

 øgGôdG  ≈àM  ø```jô°û©dGh  ådÉãdG  ÉæMƒj  ø```e ``  ¬```°ùØf  Ωõ```©dÉH  (Ω1965 ̀ ` 1962)

 ∫hC’G  ¢ù```dƒH  ÉæMƒj  á```jƒHÉÑdG  ô```«°üb  AÉ```æãà°SÉH  ,ô```°ûY  ¢SOÉ```°ùdG  ¢Sƒ```àcóæH

 »àdG  ,z¬dE’G  π```JÉb  Ö©°ûdG{  ádƒ≤e  ƒëªd  kÉ```eób  ô```«°ùdG  ≈```∏Y  `` (Ω1978 ̀ ` 1978)

 πaÉM  ï```jQÉJ  ô«¡£J  ≈```∏Y  Gƒ```∏ªYh  ,I qó```Y  ¿hôb  ió```e  ≈```∏Y  Oƒ```¡«dG  â```e qôL

.Oƒ¡«dG  qó°V  IQOÉ°üdG  á«°ùæμdG  äGQGô≤dÉH

 ™e  äòîJG  ó≤a  ,É¡àjGóH  »a  áª n°ûàëe  á«fÉμ«JÉ#dG  áHƒàdG  ∂∏J  äóH  ø```Ädh

 kÉªYGO  πLôdG  ∞bh  .kÉàa’  kGRhô```H  »fÉãdG  ¢ùdƒH  ÉæMƒj  πMGôdG  »```fƒdƒÑdG  É```HÉÑdG

 »ë«°ùªdG  ºdÉ©dG  »a  âYÉ°T  : kÓ```FÉb  á°ù«æμdG  É¡Jó¡°T  »àdG  äG qóéà°ùªdG  ∂```∏J

 ójóédG  ó¡©∏d  áÑFÉ°U  ô«Zh  áaôëæe  äÓjhCÉJ  `` á°ù«æμdG  •É°ShCG  »a  ∫ƒbCG  ’h ``

 âØq∏N  ≈àM  ,πjƒW  â```bh  ióe  ≈∏Y  ≈Y qóªdG  ¬ªKEGh  …Oƒ```¡«dG  Ö©°ûdÉH  â```≤q∏©J

 óéJ  π«MôdG  qOƒ```j  ’  …òdG  »```°VÉªdG  Gòg  ΩÉ```eCGh  ,1Ö©°ûdG  Gò```g  √É```éJ  AGó```Y

 Gƒ°ù«d  ¬∏àb  »a  Gƒ©°Sh  í«°ùªdG  Gƒæàa  øe  ¿CG  äÓjhCÉJ  ¥ÓàNG  »a  kÉàæY  á°ù«æμdG

 ,áæq«ÑdG  π«éfE’G  …B’  êQÉ```îeh  äGQ qôÑe  øY  åëÑdG  »a  É¡°ùØf  ó```¡éJh  ,kGOƒ```¡j

.É¡Ø∏°S  ºKEG  çôJ  ¿CG  á qeoC’  ¿Éc  Éeh  ,âÑ°ùc  Ée  á qeoCG  qπμd  q¿CG  ≈dEG  π q°UDƒJ  »gh

 •É°ShC’G  »a  Oƒ¡«dG  √ôc  QhòL{  »°SGQódG  AÉ≤∏dG  »a  ø«cQÉ°ûªdG  »a  ÜÉ£N :»fÉãdG  ¢ùdƒH  ÉæMƒj ```  1
.(Ω1997  ôHƒàcCG  31)  zá«ë«°ùªdG

L’osservatore Romano, 1 Novembre 1997, p. 6.
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 …Oƒ¡«dG  çGôàdG  ádƒ≤e  q¿CG  å```jóëdG  »°ùæμdG  »îjQÉàdG  ø```e  ≈q∏éàj  É``` qªªa

 πH  ;»ë«°ùªdG  äƒ```gÓdG  »a  á```q∏≤à°ùe  äGQ qƒ£J  á```∏«°üM  âfÉc  É```e  »```ë«°ùªdG

 äÓàμàdGh  Üô```¨dG  É¡«a  ¥É```°ùfG  á«°SÉ«°S  äGQÉ```°ùeh  á```jôμa  ä’qƒ```ëJ  É```¡à∏eCG

 ó©H  Ée  äGƒHÉH  ídCG  ø««ë«°ùªdÉH  Oƒ¡«dG  äÉbÓY  ¥ÉaBG  ≈dEG  ô¶ædÉHh  .á```jOƒ¡«dG

 ¢ùdƒH  É qæMƒj  ÉHÉÑdG  ∫ƒ≤j  ; qóéà°ùªdG  è¡ædG  ∂dP  ï«°SôJ  ≈∏Y  »fÉãdG  ¿Éμ```«JÉ#dG

 º¡«Yh  ójóéJ  äÉ«μ«dƒKÉμdG  É```æJGƒNCGh  ∂«dƒKÉμdG  É```æfGƒNEG  øe  Ö∏£f  :»```fÉãdG

 øe  Qóëæe  í«°ùªdG  ´ƒ°ùj  ¿CG  ô qcòàd  ºgƒYóf  Éªc  ,º¡fÉªjE’  ájOƒ¡«dG  QhòédÉH

 …Oƒ¡«dG  Ö©°ûdG  ∂dP  ádÓ°S  øe  πFGhC’G  ò«eÓàdGh  AGQò```©dG  º```jôe  ¿CGh  ,OhGO

 É¡H  âª q©W  »àdG  áÑq«£dG  áfƒàjõdG  ∂∏J  øe  ÉgQhòL  qóªà°ùJ  á°ù«æμdG  ¿CGh  ,kÉ°†jCG

 ≈æ©ªHh  ,á qÑMC’Gh  I qõYC’G  ÉæJƒNEG  Oƒ¡«dG  ¿CGh  ;1QÉ«ZCÓd  … qôÑdG  ¿ƒàjõdG  ¿É°üZCG

.2 kÉ q≤M  zQÉÑμdG  ÉæJƒNEG{  ºg  É qe

 äGOÉ≤àfG  øe  ¬dƒM  ΩÉ```M  Ée  ºZQ  ,kÉ°†jCG  »dÉëdG  É```HÉÑdG  ÜQódG  ≈∏Y  QÉ```°S

 Ée  ¿ÉYô°S  øμd  ;…RÉædG  »```dƒØ£dG  ¬«°VÉªd  kGô¶f  ,ájƒHÉÑdG  I qó°S  ¬```FÓàYG  ó```æY

 ƒg  πH  ;√OôØªH  ôØf  √ô£°ùj  kGQÉ«N  ¢ù«d  á°ù«æμdG  π«Ñ°ùa  ,±hÉîªdG  ∂∏J  äO qóÑJ

 á©HÉàªH  ¬eGõàdG  ø∏YCGh  ôWGƒîdG  áFó¡J  ≈dEG  ÉHÉÑdG  ´QÉ°S  PEG  ;á°ù q°SDƒe  √ qô≤J  QÉ°ùe

 óÑ©e  ≈dEG  ¬JGQÉjR  ≈dhCG  âfÉμa  ,á```jOƒ¡«dGh  Oƒ¡«dG  ™e  ÜQÉ≤àdG  ÜQO  »a  ô```«°ùdG

 ,Ω2005  ΩÉ©dG  ø```e  ¢ù£°ùZCG  »a  ,É«fƒdƒc  á```©«H  Égó°ü≤e  »ë«°ùe  ô```«Z  »```æjO

 »a  ƒæ«cô«H  õà«Ø°ThCG  äGó°ûàëe  ¬```JQÉjR  øY  kÓ°†a  .É«fÉªdCG  √ó∏ÑH  ¬dƒ∏M  AÉ```æKCG

 øe  QÉÑMCÉH  ájƒHÉÑdG  »°Sôc  ¬FÓàYG  ø```e  ∫hC’G  ΩÉ©dG  »a  ¬JGAÉ≤dh  Ω2006  ƒ```jÉe

 ÉgQÉÑàYÉH  ,á«eÉ°SÓdG  ÉHÉÑdG  ¿GOCG  É```ªc  ,ÉehQ  áæjóe  ΩÉNÉëH  ∂dòch  π```«FGô°SEG

 AAS 86,  ,(1994  ô```jÉæj  15)  »°SÉeƒ∏HódG  ∂```∏°ùdG  AÉ```°†YCG  »a  ÜÉ£N  :»```fÉãdG  ¢ù```dƒH  É```æMƒj ```  1
.(1994), 816

 ,(1986  πjôHCG  13)  É```ehQ  »a  ájOƒ¡«dG  á«dÉédÉH  AÉ```≤∏dG  áÑ°SÉæªH  ÜÉ£N  :»```fÉãdG  ¢ù```dƒH  É```æMƒj ```  2
.1120  ,(1986)  ,784  AAS
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 ¬Ø∏°S  ¬∏©a  Ée  ƒgh  ,á«ë«°ùªdG  QhòédG  øe  kÉ q°ùeh  ô°ûÑdG  ó°Vh  ˆG  ó°V  áÄ«£N

 ∂dP  âàÑKCG  ¬àjƒHÉÑd  á```«dGƒªdG  ¿ƒæ°ùdG  ÉªHQ  .kÉ```°†jCG  »fÉãdG  ¢ùdƒH  É```æMƒj  É```HÉÑdG

 π qØμJ  …òdG  á```°ù«æμdG  πNGO  ¥PÉ```ëdG  ¢Sóæ¡ªdG  ƒgh  ,¬```«a  QÉ°S  …ò```dG  »```°ûªàdG

 ôjƒ£J  ¿Éμ«JÉ#dG  Q qôb  É```ªd  ,π«FGô°SEG  ™e  á«°SÉeƒ∏HódG  äÉbÓ©dG  ¢ù```°SoCG  AÉ```°SQEÉH

 ó©H  øjQOÉ°üdG  ¬«HÉàc  »Øa  ;ø```««∏«FGô°SE’Gh  ø««æ«£°ù∏ØdG  øe  qπc  ™e  ¬```JÉbÓY

 IóMh  õFÉcQ  â«ÑãJ  ÉgOÉØe  ,ø«∏ª©dG  á≤«ªY  Iôμa  â∏¨°T  ,1ájƒHÉÑdG  »°Sôc  ¬«dƒJ

 hóÑj  ΩÉ©dG  ¿ƒª°†ªdG  ¿CG  ºZQ  ,á«Jƒg’  ºFÉYO  ≈∏Y  »ë«°ùªdG  …Oƒ¡«dG  çGô```àdG

.ºdÉ©∏d  í«°ùªdG  ájDhQ  ¿CÉ°ûH  π«LÉfC’G  »a  OQh  Éªd  kÉMô°Th  kÉ≤«∏©J  …OÉ©dG  ÇQÉ≤∏d

 øjòdG  qOh  pÖ£îd  å¡∏J  áq«μ«dƒKÉμdGh  »fÉãdG  ¿Éμ«JÉ#dG  ™ªée  OÉ≤©fG  òæªa

 …Oƒ¡«dG  »é«à°Sƒd  …QÉ```e  ¿ƒL  ∫ÉæjOôμdÉH  ∂dP  »```a  äóéæà°SG  óbh  ,GhOÉ```g

 ø«dÉÑe  ô«Z  IGQƒàdG  QÉÑMCG  ¬«a  åμe  âbh  »a  ,(Ω2007  áæ°S  »aƒJ)  ô q°üæàªdG

 óæY  GƒÄàa  Éeh  ,πãªdÉH  á```∏eÉ©e  á«ë«°ùªdG  ≈∏Y  áëàØæe  á«æjO  IAGô```b  RÉ```éfEÉH

 ä qôbCG  »àdG  ,∫ qhC’G  …OÓ```«ªdG  ¿ô≤dG  ™∏£e  ™e  IQOÉ°üdG  ø```jQó¡æ°ùdG  äGQGô```b

 »a ``  ¿Éμ```«JÉ#dG  Iô°VÉM  …ó```éà°ùJ  ∂```dP  ™```e  .± qó```ée  í```«°ùªdG  ó``` q«°ùdG  ¿CG

 ¿ƒWôà°ûjh  IQÉJ  ¿ƒ©fÉªj  º```gh  ,πÑ°ùdG  ≈qà°ûH  Oƒ¡«dG  øe  ÜQÉ≤àdG  `` É```fô°VÉM

 QÉ°ùªdG  ∂dP  âLqƒJ  ≈àM  ,á«JƒgÓdG  äGAGôZE’G  áaÉc  ∂dP  »a  áØ qXƒe  ,iôNCG

 OQGhOEG  ∫ÉæjOôμdG  á°SÉFôH  ,ájOƒ¡«dG  ™e  á«æjódG  äÉbÓ©dG  áæéd  É¡JóYCG  á≤«KƒH

 äQó°U  ,ábôëªdG  »a  äÓ qeCÉJ  :ô qcòàf  øëf  á≤«KƒH  ±ô©J  ,…ó«°SÉc  ¢ùjQOEG

.2Ω1988  ¢SQÉe  øe  ô°ûY  »fÉãdG  »a  ¿Éμ«JÉ#dG  »a

 Joseph Ratzinger Benedetto XVI, Gesù di Nazaret: dal battesimo alla trasfigurazione, ```  1
Rizzoli, Milano 2007.

 - Gesù di Nazaret: dall'ingresso a Gerusalemme alla resurrezione, Libreria Editrice

.Vaticana 2011

 ,zá«HôZ äGQGó```e{ á∏ée »a IQƒ°ûæªdG É```æàªLôJ ≈dEG ´ƒLôdG ø```μªj á≤«KƒdG ∂∏J iƒ```ëa ≈∏Y ´Ó```WÓd ``` 2
.Égó©H Éeh 95 :¢U ,ábôëªdG »a äÓ qeCÉJ :ô qcòàf øëf :¿GƒæY âëJ ,¢ùjQÉH 5 :Oó©dG Ω2005 ôjGôÑa
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á q°û¡dG  IQÉ°†ëdG  IóMh
 ádƒ≤e  »a  ∂ qμ```°ûe  äƒ°U  q…CG  OÉ```ªNE’  á°ù«æμdGh  Üô```¨dG  ä’hÉ```ëe  hó```ÑJ

 πLQ  √QÉKCG  …òdG  ∫Éμ°TE’G  ™e  kÉ q«∏L  ∂dP  RôH  ,IOÉLh  áª°SÉM  ∑ôà°ûªdG  çGôàdG

 πÑ pb  øe  §s∏°ùªdG  ¿ÉeôëdG  á«Ø∏N  ≈∏©a  ;¿ƒª°SÉ«dh  OQÉ°ûàjQ  »μ«dƒKÉμdG  øjódG

 ,… qÓa  QÉfôH  :áKÓãdG  áØbÉ°SC’G  ≈∏Yh  ¬«∏Y  »fÉãdG  ¢ùdƒH  ÉæMƒj  πMGôdG  É```HÉÑdG

 :º¡ª«°SôJ  ≈qdƒJ  øe  ≈∏Y  ∂dòch  ,…ô«dÉe  …O  »«°ù«Jh  ,ÉàjQ’ÉZ  …O  ƒ°ùfƒØdCGh

 ƒ«fƒj  ô¡°T  øe  ø«KÓãdG  »a  (Ω1991  áæ°S  » qaƒJ)  ôHÉaƒd  ∫É```°SQÉe  Qƒ```«æ°ùfƒªdG

 ™e  á°ù«æμdG  áëdÉ°üe  â```fÉc  ;¿ƒμjEÉH  ájô°ùjƒ°ùdG  ¬à©∏b  »a  Ω1988  ΩÉ```©dG  ø```e

.Oƒ¡«∏d  áLôëe  áYÉªédG  ∂∏J

 ,á°ù«æμdG πNGO kÉ¶aÉëe kÉjƒjDhQ É v£N ¿ƒdGõj ’h Gƒ∏qãe ø«jôHÉaƒ∏dG ¿CG ∂dP

 ¿ƒeó£°üj  º¡∏©L  Ée  ƒgh  ,á«ë«°ùªdG  ájOƒ¡«dG  IQÉ°†ëdG  Ωƒ¡Øe  ™e  ¢†bÉæàj

 ¿Éμ«JÉ#dG  ™ªéªdG  äGQGôb  øe  ¬fƒ°†aôj  Ée  AGôL  ,º¡à°ù«æμH  kÉjôμah  kÉ«Jƒg’

 »æ«JÓdG  ¢SG qó```≤dG  u¢ü```f  »a  ô```jƒëàdG  π```ãe  ,kÉ```aGôëfG  ¬```fh qó©j  É```eh  ,»```fÉãdG

.»æ«àfójôàdÉH  ±hô©ªdG  ,»dÉμ°TE’G

 áæàØdG  ∂∏J  áëØ°U q»£d  ÉehQ  á°ù«æc  â©°S  Ω2009  ΩÉ©dG  øe ôjÉæj  21  Ωƒj

 âëJ  kGO qóée  ∫ƒNódÉH  ø«jôHÉaƒ∏dG  ∫ƒÑb  øμdh  ;§s∏°ùªdG  ¿ÉeôëdG  ∂dP  ™```aQh

 …òdG)  »æ«JÓdG  ¢SG qó≤dG  ≈dEG  IOƒ©dÉH  º¡Ñ∏£e ≈dEG  ¿ÉYPEG  √GRGh  á°ù«æμdG  ∞≤°S

 ƒgh  ,(á°ù«æμdG  ∞æc  »a  ∫ƒNódGh  áHƒàdÉH  Oƒ¡«∏d  IƒYO  ¬JGô≤a  ¢†©H  ø qª°†àJ

 ¢ü qî∏J  »àdG  ,zô```c qòàf  øëf{  á≤«Kh  äGQ qô≤e  ™```e  √ôgƒL  »a  ¢†```bÉæàj  ¢SG qó```b

 Ö°ùëH  ,ábôëªdÉH  kGQGôbEGh  º¡d  k’ÓLEG  ø qª°†àJh  ,Oƒ¡«dG  ™e  ¿Éμ«JÉ#dG  á°SÉ«°S

.á«∏«FGô°SE’G  ájGhôdG

 `` ¿ƒjôHÉaƒ∏dG  ¬«∏Y  qô```°UCG  …òdG ``  »æ«JÓdG  ¢SG qó≤dG  ≈dEG  IOƒ```©dÉH  øμdh

 ∞ qbƒàj  ºdh  ,kGO qóée  kGôqJƒJ  π«FGô°SEG  ™eh  Oƒ¡«dG  ™e  ¿Éμ«JÉ#dG  ábÓY  äó¡°T



للغرب المسيحية  اليهودية  الحضارة 

163

 A»°ùJ  »àdG  ¢SG qó≤dG  á¨«°U  ≈∏Y  ºgQGô°UEÉH ``  qó```ëdG  ∂dP  óæY  ¿ƒ```jôHÉaƒ∏dG

 ´É°T  Éeh  ábôëªdG  ∫ƒ°üM  ôμfCG  ¿ƒ°ùeÉ«dh  OQÉ°ûàjQ  ∞≤°SC’G  ¿EG  πH  `` Oƒ¡«∏d

 ádCÉ°ùªdG  â```fÉc  .kÉØjRh  á«îjQÉJ  á```YóN  ÉgôÑàYGh  ,RÉ¨∏d  ±ô```Z  øe  É```¡dƒM

 AGƒ°S  ,´ƒ°VƒªdG  Gòg  »a  q∂°T  √QhÉ°ùj  ø```e  πμd  kÉªjôéJ  ∑Éæg  ¿C’  ;á```μHôe

 QÉKCG  …òdG  ôeC’G  ,á«Hô¨dG  •É°ShC’G  »a  É```¡LQÉN  øe  hCG  á°ù«æμdG  πNGO  ø```e

 ìGôé∏d  CÉμf  á«∏ª©dG  kGô```Ñà©e  ,QójGh  ójOhCG  É```«dÉ£jEG  äÉeÉNÉM  ô«Ñc  Ö```°†Z

 ¢ù«FQ ``  ¿RhQ  ó«"GO  ΩÉNÉëdG  ø∏YCG  ¿CG  ≈```dEG  Ö°†¨dG  qóàeGh  ,ø«aô£dG  ø```«H

 ábôëªdG  ó```MÉL  ≈∏Y  ¿É```eôëdG  ™```aQ  ¿CG  `` á```«ªdÉ©dG  á```jOƒ¡«dG  äÉ```£HGôdG

 á°ù«æμdG  ø```«H  áëdÉ°üªdG  QÉ```°ùªd  kGó```jó¡J  π qμ```°ûj  `` ¿ƒ```°ùeÉ«dh  OQÉ```°ûàjQ ``

.…Oƒ¡«dG  Ö©°ûdGh  á«μ«dƒKÉμdG

 `` Iô°UÉ©ªdG  Iô```àØdG  ∫Ó```N ``  »ë«°ùªdG  …Oƒ```¡«dG  ÜQÉ≤àdG  ≥``` q≤M  ó```≤d

 ÜÉ£îdG  iƒ```à°ùe  ≈```∏Y  ÉªHQh  ,1»```°SÉ«°ùdG  iƒ```à°ùªdG  ≈```∏Y  kGô```«Ñc  kÉ```e qó≤J

 á«μ«dƒKÉμdG  áª°UÉY  »```a ``  »Ñ©°ûdG  QƒØædG  ¿CG  nó``` r« nH  ; kÉ°†jCG  »```ª°SôdG  »```æjódG

 …Oƒ¡«dG ``  »dÉ«e  ƒdhÉH  »dÉ£jE’G  »Øë°üdG  øq« oY  ø«ëa  , kÓKÉe  ∫Gõj  ’ `` kÓãe

 qô£°VG  ;Ω2003  áæ°S  á```«ª°SôdG  z…GôdG{  IÉæb  á°ù q°SDƒe  ¢SCGQ  ≈```∏Y  `` á```fÉjódG

 π©ØHh  »Ñ©°ûdG  §¨°†dG  AG qô```L  ¬à«ëæJ  ≈dEG  »dÉ£jE’G  ¿CÉ```°ûdG  ≈∏Y  ¿ƒ```ªFÉ≤dG

 äô°ûof  Éªd  Ω2008  ΩÉ©dG  ∫ÓN  πãªdÉHh  ,¬àjOƒ¡j  ÖÑ°ùH  É¡¡LGh  »àdG  á∏ªëdG

 ,zAGOƒ°ùdG  áªFÉ≤dG{`H  â«ª°S  ,á«JƒÑμæ©dG  áμÑ°ûdG  »a  Öjh  áëØ°U  ≈∏Y  áªFÉb

 ,á«dÉ£jE’G  äÉ©eÉédG  »a  ¿ƒ∏ª©j  kÉjOƒ¡j  kÉãMÉHh  kGPÉà°SCG  162  AÉª°SCG  â``` qª°Vh

 á«dÉ£jE’G  á«ªjOÉcC’G  áMÉ°ùdG  É¡àaôY  äGôJƒàdG  øe  ºcGôàd  kGOGóàeG  âJCG  óbh

 ø«fGƒ≤dG  iôcP  á∏©ØdG  ∂∏J  ¿ÉgPCÓd  äOÉ```YCG  ,Oƒ¡«dG  ™e  kÉeƒªY  á```«HhQhC’Gh

 ¬àª°U  AGôL  ,ô∏àg  ÉHÉÑH  ¬à©fh  ô```°ûY  »fÉãdG  ¢Sƒ«H  ÉHÉÑdG  Öjƒ r£àd  ájOƒ¡j  á```°VQÉ©e  â```«≤H  ¿EGh ```  1
.ájRÉædG  áÑ≤ëdG  ¿ÉqHEG
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 ¿ÉªdôÑdG  É```¡«∏Y  äqƒ°U  »```àdG  ,Ω1938  áæ°S  É```«dÉ£jEÉH  IQOÉ```°üdG  á```jô°üæ©dG

 IQGRh  âYQÉ°S  »àdG ``  Ö```jƒdG  áëØ°U  ƒª qª°üe  º n¡qJG  .∂```∏ªdG  É¡«∏Y  ¥OÉ```°Uh

 π«FGô°SEG  Iô°UÉæªH  ø```«ãMÉÑdGh  IòJÉ°SC’G  ná```Yƒªée  `` É¡ÑéM  ≈dEG  á```«∏NGódG

 »a  á«fƒ«¡°üdG  ¢VGôZCG  áeóîd  …Oƒ¡j  »ªjOÉcCG  »```Hƒd  π«μ°ûJ  ≈dEG  º```¡«©°Sh

 äÉ©eÉédG  ø```«H  ¿hÉ©àdG  ∞ rbƒd  á```ëØ q°üdG  ¬«∏Y  âqãM  É``` qªY  kÓ°†a  ,É```«dÉ£jEG

 øe  IGOCG  »dÉ£j’G  Ö©°ûdG  ∫Éª©à°SG  Iô```Ñà©e  ,ájôÑ©dG  äÉ©eÉédGh  á```«dÉ£jE’G

 ’CG  »LQÉN  »°SÉ«°S  ¿É«c  ™e  kÉ«aÉ≤K  áØdÉëàeh ``  áéndODƒe  á«bôY  á«∏bCG  ±ôW

.Iô«£îdG  äÉb’õf’G  øe  `` π«FGô°SEG  ƒgh

 ádhódG  hóÑJ  äÉHPÉéàdG  ∂```∏J  qπX  »a  ø```μdh

 Ωƒ¡Øe  ø```e  ¢ùªj  Ée  πμ```d  OÉ```°UôªdÉH  Iô```°VÉM

 ó≤a  ,¬«dEG  Å«°ùj  ób  Ée  hCG  á```côà°ûªdG  IQÉ°†ëdG

 Ω2008  ∫Ó```N  á«dÉ£jE’G  äÉ```ÑàμªdG  ø```e  Öë o°S

 πà≤dGh  ÉHhQhCG  Oƒ```¡j  :á«eGO  í°üa  OÉ«YCG{  ÜÉ```àc

 IQƒ```°ùL  á```©LGôe  ø```e  ¬```«a  É```ªd  ;1z…ô```FÉ© q°ûdG

 …ôFÉ© q°ûdG  π```à≤dÉH  á∏ q°üdG  äGP  äÉaGôàY’Gh  äÉ```ªcÉëªdGh  º¡qàdG  äÉ```«ã«ëd

 ¢û«àØqàdG  ºcÉëe  π```Ñb  øe  ájOƒ¡j  äÉYÉªLh  OGôaC’  Ö```°ùf  …òdG  ,∫É```ØWCÓd

 á≤WÉ qædG  á≤£æªdG  »a  ,Ω1500h  1100  ø«H  Ée  ,§«°SƒdG  ô°ü©dG  »a  ÉHhQhCG  »a

 ≈dEG  ñ qQDƒªdG  ¬```«a  ¢ü∏N  .»éjOBGh  ÜƒfG qódGh  ƒ```æjQ  ø«H  I qóàªªdG  ,á```«fÉªdC’ÉH

 ,…ôFÉ©°ûdG  πà≤dG  äÉ°SQÉªe  »a  ájOƒ¡«dG  ¬àq∏e  AÉ```æHCG  ¢†©Ñd  »∏©ØdG  • qQƒ```àdG

 ±G nƒ oW  π«jQCG  ñ qQDƒªdG  ¿CG  ™e  ,¢S qó≤ªdG  ô«£Ø∏d  ÉjÉë q°†dG  ΩO  á```aÉ°VEG  ¢Vô```¨H

 QÉH  á©eÉL  »a  á°†¡qædG  ô```°üY  ïjQÉJh  §«°SƒdG  ïjQÉqàdG  PÉà°SCGh  …Oƒ```¡j  ƒ```g

.±GƒW  ƒ«∏jEG  ≥Ñ°SC’G  ÉehQ  ΩÉNÉM  øHGh  ,¿ÓjEG

Ariel Toaff, Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali, Il Mulino, Bologna 2008. ```  1

 ÜQÉ≤àdG  ≥≤M  ó≤d
 kÉeó≤J  »ë«°ùªdG  …Oƒ¡«dG
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  kGô«Ñc
 ≈∏Y  ÉªHQh  ,»°SÉ«°ùdG
 »æjódG  ÜÉ£îdG  iƒà°ùe
kÉ°†jCG  »ª°SôdG
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?™fÉe  ΩCG  ™eÉL  çGôJ
 »àdG ``  z∑ôà°ûªdG  »ë«°ùªdG  …Oƒ```¡«dG  çGôàdG{  ádƒ≤e  ≈dEG  Üô©dG  ¬ qÑæJ  É```ªd

 ÖgP `` AGƒ°S qóM ≈∏Y á°ù«æμdG ÜÉ£N »ah Üô¨dG ÜÉ£N »a IRQÉH áeÓY âJÉH

 »eÓ°SE’G  øjódG  ´ÉÑJCG  ∫õY  ¢SÉ°SC’ÉH  ±ó```¡à°ùJ  ádƒ≤ªdG  ¿CG  øjô«ãμdG  qøX  »```a

 ¿CÉ°ûH  Üô©dG  âeR’  »àdG  áÑjôdG  øY  kÓ```°†a  ,GƒfÉc  ÉªæjCG  GhOÉg  øjòdG  I’Gƒ```eh

 ø«£°ù∏a  ¢VQCG  ≈∏Yh  ¢Só≤dG  ádCÉ°ùe  ≈∏Y  …Oƒ¡«dG  »ë«°ùªdG  ÜQÉ≤àdG  ∂dP  QÉKBG

 ádƒ≤e  á°ûbÉæe  ¿ÉqHEG ``  »fÉãdG  »fÉμ«JÉ#dG  ™ªéªdG  ä’hGóe  π©L  Ée  ƒgh  .kÉeƒªY

 πÑb  øe  äGOÉ≤àfGh  äÉ```°VGôàYG  ≈≤∏J  `` ∑ô```à°ûªdG  »ë«°ùªdG  …Oƒ```¡«dG  çGô```àdG

 ø««Hô¨dG  øe  óéf  PEG  ;IQ qôÑe  áÑjQ  á≤«≤ëdG  »a  »gh  .á«bô°ûdG  ¢ùFÉæμdG  »∏qãªe

 ’  ƒ¡a  ,z»d rõ¡dG{  p`H  √ÉjEG  kÉàYÉf  á«ë«°ùªdG  á```jOƒ¡«dG  IQÉ°†ëdG  Ωƒ¡Øe  ó≤àfG  ø```e

 ≠dÉÑdG  á«ë«°ùªdG  á«eÓ°SE’G  IQÉ```°†ëdG  Ωƒ¡Øe  ôKC’Gh  ™bGƒdG  å«M  øe  »```gÉ°†j

 :»eÓ°SE’G  ïjQÉàdG  PÉ```à°SCG  »«dƒH  .h  OQÉ°ûàjQ  »μjôeC’G  ∫ƒ```≤j  .Q qƒ£àdGh  PÉ```ØædG

 IQÉ°†ëdG{`d  ±OGôªc  zá«ë«°ùªdG  ájOƒ¡«dG  IQÉ°†ëdG{  ádƒ≤ªH  ∫ƒÑ≤dG  q¿CG  hôZ  ’{

 ƒdh ``  áaô©e  ¬d  øªa  ,IQhô°†dÉH  ¿É«≤à∏j  ’  ô«°üªdGh  ïjQÉàdG  ¿CG  øq«Ñj  zá«Hô¨dG

 ø«Jô«NC’G  ø«à«ØdC’G  ∫Gƒ```W  á«ë«°ùªdG  á```jOƒ¡«dG  äÉbÓ©dG  ï```jQÉàH  `` á```©°VGƒàe

 Éª¡æe  πc  óLh  ø««æjO  øjó«∏≤J  ø«H  ™ªéj  Ωƒ¡Øªd  »dõ¡dG  ™HÉ£dG  ô°ù«H  ∑Qój

.1zôNB’G  ™e  øq«H  ±ÓN  »a  `` á©°SGh  πMGôe  ióe  ≈∏Y ``  ¬°ùØf

 Ég nQhòL  zá```«ë«°ùªdG  ájOƒ¡«dG  IQÉ```°†ëdG{  ¬«a  »eôJ  …ò```dG  âbƒdG  »```Øa

 ø«fô≤dG  AÉæKCG  á∏°UÉëdG  çQGƒμdG  øY  áHÉLEG  É¡àØ°üH  ,ÉHhQhCG  πNGO  á```«îjQÉàdG

 á«aGô¨Lh  á«îjQÉJ  QhòéH  zá«ë«°ùªdG  á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG{  ≥q∏©àJ  ,ø```jô«NC’G

.2Iô°UÉ©ªdG  IQÉ°†ëdG  ¿CÉ°ûH  Éæ∏ZÉ°ûe  ≈∏Y  äGô«KCÉJ  É¡dh  ,áØ∏àîe

 Richard W. Bulliet, La civiltà Islamico Cristiana. Una proposta, Editori Laterza, ```  1
Roma-Bari 2005, p. 8.

Ibid, p. 13.  ̀̀̀  2
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 ïjQÉàdG  »```a  áæq«H  ácôà°ûe  á```«ë«°ùe  ájOƒ¡j  í```dÉ°üe  ∑É```æg  q¿CG  s∂```°T  ’

 ¿CG  ÉeCGh  ,´ qƒ```æàªdG  ¿hÉ©àdGh  ÜQÉ≤àdG  ø```e  ∫Éμ°TCG  ƒëf  ™aO  Ée  ƒ```gh  ,å```jóëdG

 ÖfÉédG  ¬d  qº°†f  ¿CG  ¿hO ``  kÉcôà°ûe  kÉ«ë«°ùe  kÉ```jOƒ¡j  kÉKGôJ  ∑Éæg  ¿CÉH  É```¡aOôf

 º«≤à°ùj  ’h  ,±ÉëLEG  ¬«a  ôeCG  ∂dP  ¿CG  hóÑ«a  `` √AÉ```°übEG  ó qª©àf  hCG  »```eÓ°SE’G

 kÉaôà©eh  kÉ«∏L  äÉH  á«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG  »a  …Oƒ¡«dG  ¿ qƒμªdÉa  ,kÉ«ª∏Yh  kÉ```«îjQÉJ

 Év«ØN  GóZ  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  »a  »eÓ°SEG  ¿ qƒμe  ¬jRGƒjh  ,á«°SÉ«°S  ÜÉÑ°SC’  ¬```H

. kÉ°†jCG  á«°SÉ«°S  ÜÉÑ°SC’  kGó©Ñeh

 ÖJÉμdG  Ögòj  z∑ôà°ûªdG  çGôàdG  IQƒ£°SCG  :¿ƒ«ë«°ùªdGh  Oƒ¡«dG{  ÜÉàc  »a

 ,á«ë«°ùªdGh  ájOƒ¡«dG  ø«H  §HGôàdG  ∂dP  »```¨∏j  Ée  ≈dEG  ôfRƒf  Üƒ≤©j  …Oƒ```¡«dG

 ø«à«æjO  ø«àeƒ¶æªc  Éª¡cGQOEG  »¨Ñæj  : kÓFÉb  ájó≤Yh  á«îjQÉJ  ájhGR  øe  ∂dPh

 ºMQ  øe  á«ë«°ùªdG  óqdƒJ  øY  åjóëdG  ≈àM  Rƒéj  ’  »dÉàdÉHh  ,kÉ«∏c  ø«à∏≤à°ùe

 »fÉãdG  ¿ô≤dG)  á«æjƒμàdG  á∏MôªdG  iƒà°ùe  »a ``  ø«àeƒ¶æªdG  Éà∏c  ¿C’  ;ájOƒ¡«dG

 AÉ«°TCG  øY  ¿ÉKóëàJh  ø«Ø∏àîe  ¢SÉ```fCG  øe  ø«àf qƒμàe  ÉàfÉc  `` (™HGôdG  ¿ô```≤dG ``

 iôJ  »àdG  á«KGôàdG  äÉMhô£dÉa  ,∞∏àîe  §gQ  ≈dEG  Éª¡æe  πc  ¬ qLƒàjh  ,áØ∏àîe

 Éª¡«∏c  ¿C’  ;IQƒ£°SCG  áHÉãªH  »g  »æjO  ÖfÉL  øe  zÜQÉbCG{  ø««ë«°ùªdGh  Oƒ¡«dG

.1¬à«Ø∏Nh  ¬∏jhCÉJh  ¬JAGôb  πμd  øμd  ;ºjó≤dG  ó¡©dG  CGô≤j

 …Oƒ¡«dG  çGôàdG  ádƒ≤e  á°ù«æμdG  ¬«a  âqæÑJ  …òdG  âbƒdG  »a  ¬fCG  ßMÓªdGh

 ≈dEG  ¬°ùØf  ¿B’G  »```a  äóªY  ,É```¡d  ájÉYódG  »```a  â©°Sh  ,∑ô```à°ûªdG  »```ë«°ùªdG

 øe  ±óg  .kÉ°†jCG  ø```«ª∏°ùªdG  ™e  QGƒëdG  øe  ´ƒf  »a  `` qí```∏e  πμ°ûH ``  ¢Vƒ```îdG

 ΩÉFƒdG  ø«H  âYRƒJ  ¿hôb  ó©H  ,á«æjódG  äÉbÓ©dG  ™«Ñ£J  ≈dEG  ¬d  ±óg  Ée  á∏ªL

 äÉH  å«M  ;áJhÉØàe  hóÑJ  ø«àHôéàdG  ∂æ«J  á∏«°üM  áfQÉ≤e  ¿CG  nó r« nH  ;ΩÉ°üîdGh

:¬HÉàc  ô¶fG  ,ôfRƒf  Üƒ≤©j  iód  πeÉμàdG  ’  IôjÉ¨ªdG  äÉMhôWC’  á«aÉ°V  á©HÉàªd ```  1
 Jacob Neusner, Ebrei e cristiani. Il mito di una tradizione comune, San Paolo, Milano

2009.
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 õ«ªdG  ±É```æ°UCG  ójóY  ≈dEG  `` π```°UGƒàe  πμ```°ûHh ``  á```°VôY  ¿ƒ```ª∏°ùªdGh  Üô```©dG

 QGƒëdG  ´hô°ûe  ºZQ  ,Gòg  Éæeƒj  »a  Üô¨dG  »a  á«eÓYE’G  äÓªëdGh  §¨°†dGh

 kGôKCG  ∞q∏îj  ºdh  ,»```eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  ™e  ¬æ«°TóJ  á```«Hô¨dG  á°ù«æμdG  ä qOh  …ò```dG

 ∞bƒe  ¿CG  ≈dEG  óFÉY  ô```eC’G  π©dh  ,ø«ª∏°ùªdG  ó°V  »Hô¨dG  π```eÉëàdG  ô««¨J  »```a

 ,Üô¨dG  πNGO  kÉ«∏©a  k’ qƒëJ  ó¡°ûj  ºdh  ,ø«ª∏°ùªdG  √ÉéJ  ê qƒªàe  êGôLQ  á°ù«æμdG

 á«°ùæμdG  ô«Z  hCG  á«°ùæμdG  áaÉë°üdG  É¡H  πØëJ  Ée  kÉÑdÉZ  ø«ª∏°ùª∏d  äGOÉ≤àf’Éa

 á«Hô©dG  OÓÑdG »a ø««ë«°ùe q¢ùªj çóM …CG  ∫ƒ°üM OôéªH `` AGƒ°S móM ≈∏Y ``

 ìÉëdEG  iôNC’G  á```¡édG  øe  OÉ≤àf’G  ∂dP  πHÉ≤j  ;â``` qÑãJ  ¿hO  ƒdh  ,á```«eÓ°SE’Gh

 ÜÉ£N  ƒgh  ,ø«jQGƒëdG  ájOƒ¡jh  í«°ùªdG  ájOƒ¡j  ≈∏Y  »ë«°ùªdG  ÜÉ£îdG  »```a

 πg :í«°VƒJ  øe óH  ’  ¿Éc  óbh  .ô°UÉ©ªdG  »fÉμ«JÉØdG  ∫ƒ≤ªdG  »a  âa’h Q qôμàe

 ÉªHQ  ?»bôY  Ωƒ¡Øe  ΩCG  »æjO  Ωƒ¡Øe  É¡d  ôHÉ¨dG  ó¡©dG  ∂dP  »a  ájOƒ¡«dG  âfÉc

 ¬JQƒK  πÑb  í«°ùªdG  QÉÑàYÉH  É¡à«Yhô°ûe  äGAGô≤dG  ¢†©H  óéJ  ÖfÉédG  Gòg  øe

 ¢ù«dh  »æjódG  Ωƒ¡ØªdÉH  ≈°Sƒe  áfÉjO  âëJ  kÉjƒ°†æe  ¿Éc  πμ«¡dG  ä’ÉLQ  ≈```∏Y

 Ωƒ«dG  ΩÉ°ûdG  OÓH  »«ë«°ùe  ™°†f  øjCG  q’EGh  ,Ωƒ«dG  ¬d  ê shôªdG  »bô©dG  Ωƒ¡ØªdÉH

?ºjó≤dG  ïjQÉàdG  ∂dòd  kGOGóàeG  ºgQÉÑàYÉH

 kÉeƒ¡Øe  `` ô°VÉëdG  øgGôdG  »a ``  á«ª«gGôHE’G  áq∏ªdG  Ωƒ¡Øe  ≈≤Ñj  Éæg  ø```e

 Éª∏ãe  ¬«dEG  ≈©°Sh  ¬H  qôbCG  Ée  áKÓãdG  ¿ÉjOC’G  øe  ∑Éæg  ¢ù«dh  ,kGRQÉH  kÉ```«eÓ°SEG

 ∂∏J  ¿hO  hó```Ñ«a  á«ë«°ùªdG  á```jOƒ¡«dG  IQÉ```°†ëdG  Ωƒ¡Øe  É```eCG  .ΩÓ```°SE’G  π```©a

 ìÉàØf’Gh  ¥Ó¨f’G  ä’’O  »```a  …ôgƒédG  ¥QÉØdG  øªμj  Éægh  ,ô```«ãμH  á```HÉMôdG

.ø«eƒ¡ØªdG  »a

?√É¡àæe  zá«ë«°ùªdG  ájOƒ¡«dG  IQÉ°†ëdG{  Ωƒ¡Øe  ±QÉ°T  πg
 øª°V  ¬fCG  ô¡¶oj  `` ¬JÉbÉØNEGh  ¬JÉMÉéf  å«M  øe ``  Ωƒ¡ØªdG  QÉKBG  ™``` qÑàJ  ¿EG

 …Oƒ¡«dG  ±ô£dG  Qƒàa  π©ØH  ,¢SÉÑëf’G  øe  kÉÄ«°T  ≈b’  »æjódG  »KGôàdG  ¬dƒdóe
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 kÉ¶M  ôahCG  ¬æe  QOÉ°üdG  OÉ≤àf’G  ¿Éc  ÉªHQh  ,»ë«°ùªdG  ∫ƒ```≤ª∏d  ¬à°SÉªM  á```∏bh

 …òdG  ,äGQÉ°†ëdG  ΩGó```°U  nôμa  oΩƒ¡ØªdG  ∞``` q≤∏J  ¿CG  ≈dEG  .¥ÉaƒdÉH  √QGô```bEG  ø```e

 »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  Rhô```Hh  »JÉ«aƒ°ùdG  OÉ```ëJ’G  …QGƒJ  òæe  kÉÑ°üN  k’É```ée  ó```Lh

 ´Gô°üdG  ∑ô```à©e  ≈dEG  ¬∏jõæàH  kÉ```°TÉ©àfG  Ωƒ¡ØªdG  ≈```bÓa  ,á«°SÉ«°S  á```«dÉμ°TEÉc

 πNGO  O qóªàdG  ≈dEG  á«æjódG  IôFGódG  πNGO  ¢TÉªμf’G  øe  ¬LôNCG  Ée  ,…QÉ°†ëdG

.ájQÉ°†ëdG  äÓYÉØàdG

 ≈dEG  áaÉ°VEG ``  »```eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »a  åjóëàdG  á```Ä« rÑJ  á«dÉμ°TEG  â∏qãe  ó```≤a

 ¿CG  ≈∏Y  ºμë∏d  á«Hô¨dG  ájõcôªdG  QÉ°üfC’  kGQ qôÑe  `` »```WGô≤ªjódG  QÉ°ùªdG  ôqã©J

 á«aÉ≤ãdG  á«æÑdG  »```a  øeÉc  á«eÓ°SE’G  äÉ```©ªàéªdG  ∂∏J  »a  á```«dÉμ°TE’G  ô```gƒL

 QhòédG  äGP  á«Hô¨dG  á«aÉ≤ãdG  á«æÑdG  πHÉ≤e  »a  áMhô£e  âJÉH  »àdG  ,1á«æjódG

.ºYõoj  Éªc  á«∏«éfE’G  á«JGQƒàdG

 ≈∏Y ``  á«ë«°ùªdG  ájOƒ¡«dG  IóMƒdG  ∂∏J  AÉ°SQEG  »a  Ωƒ¡ØªdG  ôqã©J  Ée  Qó≤Hh

 ,á«°SÉ«°S  ¢ù°SCG  ≈```∏Y  ºª¡dG  õØM  »a  äÉ```MÉéædG  ¢†©H  ≥≤M  `` á```«æjO  ¢ù```°SCG

 ø«Y  »a  »```eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  É```¡«a  äÉH  »àdG ``  Iô```«NC’G  Oƒ```≤©dG  »```a  ±OÉ```°Uh

 ∂∏J  ¿ƒà¨æàæg  π«FƒeÉ°U  äÉMhôWCG  â```éLCG  ¿CG  `` á«Hô¨dG  á«°SÉ«°ùdG  á```Ø°UÉ©dG

 ájQÉ°†M  äÓàμJ  πHÉ≤e  ,ÖfÉL  øe  π«FGô°SEGh  Üô```¨dG  É¡«a  ∞bh  »àdG  iDhô```dG

 »a  kGOôa  ¿ƒà¨æàæg  ≥Ñj  ºd  .ôNBG  ÖfÉL  øe  ¬Ø«°UƒJ  Ö°ùëH  á«WGô≤ªjO  ô```«Z

 øªe  ,¢ùs«°ùªdG  Ωƒ¡ØªdG  ∂```dP  ≈dEG  ÜÉqàμdG  øe  ójó©dG  ≈YGóJ  π```H  ;¬```JÉMhôW

 Üô¨dG  ø«H  â∏HÉb  ,ájƒfÉe  ô¶f  á¡Lh  øe  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  äÉ«dÉμ°TEG  GƒdhÉæJ

 ∂∏J  ≈dEG  kGOóée  Ü qô°ùJ  Qƒ```àØdG  øμd  ;§qÑîàªdG  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dGh  ô```°†ëàªdG

.»fÉ°ùfEG  ¥RCÉe  øe  ¬H  ó p© nJ  Éª pd  äÉMhô£dG

Renzo Guolo, L'Islam è compatibile con la democrazia?, Laterza, Bari – Roma 2007. ```  1
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.¢ùfƒJ  øe  åMÉH  ■

 ºdÉ©dÉH  á°UÉîdG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjQÉ≤J  ôÑà©J

 øμªj  »```àdG  ¢Uƒ°üædG  º```gCG  ø```«H  ø```e  »```Hô©dG

 ´É°VhCÓd  Iô```°UÉ©ªdG  äGAGô```≤dG  äÉ```«HOCG  øª°V  É```¡LGQOEG

 ôjQÉ≤àdG  √ò```g  äQÉKCG  óbh  .á«Hô©dG  á```jQÉ°†ëdGh  á```«aÉ≤ãdG

 á«ª°SôdG  •É°ShC’G  ∞```∏àîe  »a  kÉ©°SGh  k’óL  `` ∫Gõ```J  ’h ``

 QÉÑàY’G  ø«©H  ÉgòNCG  ÖfÉL  ≈```dEG  ,á«°SÉ«°ùdGh  á«ªjOÉcC’Gh

 á≤£æªdG  √ò```¡H  áªà¡ªdG  á```«dhódG  ±Gô```WC’G  πc  π``` nÑ pb  ø```e

 AGôÑN  ¿CG  øe  º```ZôdÉHh  .ºdÉ©dG  øe  á```jƒ«ëdGh  á```°SÉ°ùëdG

 QhÉëe  ™°Vh  ¿ƒdƒàj  øjòdG  ºg  á«Hô©dG  ∫hódG  ∞∏àîe  ø```e

 ¿CG  ’EG  É¡àZÉ«°U  ¿ƒdƒàjh  É¡é¡æe  ¿ƒ£Ñ°†jh  ôjQÉ≤àdG  √ò```g

 á°VQÉ©e  iô```NCG  ±GôWCG  ÖfÉL  ≈```dEG ``  äÉeƒμëdG  º```¶©e

 º«gÉØeh  ègÉæªd  ió°U{  É```¡«a  iôJ  ∫GõJ  ’  `` á```∏≤à°ùe  hCG

 ≈∏Y  É¡WÉ≤°SEG  ô```jQÉ≤àdG  √ò```g  ÜÉ```ë°UCG  ∫hÉ```ëj  ,zá```«HôZ

■  »°TQƒédG  øjódG  ìÓ°U

لوضاع  المعاصرة  القراءات 
ضوء  في  العربية  الثقافية 
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 √òg  πHÉ≤e  »a  øμd  .á«YÉªàL’Gh  á«aÉ≤ãdGh  á«îjQÉàdG  É¡JÉ s«°Uƒ°üN  É¡d  á```Ä«H

 ’h  É¡à∏ª©à°SG  »```àdG  äGhOC’G  ió```MEG  ≈dEG  ôjQÉ≤àdG  √ò```g  â```dƒëJ  ,äGOÉ```≤àf’G

 π°ûa  äÉÑKE’  á«ª«∏bE’Gh  á«∏ëªdG  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉª¶æeh  äÉ°VQÉ©ªdG  ∫GõJ

 ,äÉeƒμëdGh  áª¶fC’G  á```«Yô°T  »a  á≤ãdG  á```eRCG  ≥«ª©Jh  ,á```«ª°SôdG  äÉ```°SÉ«°ùdG

 …ô¶ædG  ó¡édG  Gòg  ºjƒ≤J  IOÉYEG  √ÉéJG  »a  ™aóàd  á«Hô©dG  äGQƒãdG  äAÉL  óbh

.ΩÉ¡dG

?(ôcòdG  Å«°S)  »Hô©dG  ôjô≤àdG
 ,Ω1990  ΩÉY  »ªdÉ©dG  ó```«©°üdG  ≈∏Y  ∫hC’G  ájô°ûÑdG  á```«ªæàdG  ôjô≤J  Qó```°U

 á©LGôe  ≈dEG  Iƒ```YódG  »a  π```ãªàJ  √AGQh  ∞≤J  »```àdG  ájQƒëªdG  Iô```μØdG  â```fÉch

 á«ªdÉ©dG  ÜôëdG  ó©H  É```e  òæe  kÉ«dhO  kÉæª«¡e  »≤H  …òdG  …OÉ```°üàb’G  ÜÉ```£îdG

 äÉ©ÑJ ¬d âfÉch ,óMGh ¿BG  »a kÉ£«°ùHh kÉMƒªW{ ∂dP øe ±ó¡dG ¿Éch ,á«fÉãdG

 iƒà°ùe  ºjƒ≤àd  ô°TDƒªc  π```NódG  ≈∏Y  OÉªàY’G  RhÉéJ  »```a  â∏ãªJ  óeC’G  Ió```«©H

 Ö©°ûdG  πÑb  øe  Ö```©°û∏d  á«ªæàdG  ≥«≤ëJh  ,ó```«©ÑdG  ióªdG  ≈∏Y  Üƒ```©°ûdG  √É```aQ

 .zäÉqjôMh  äGQÉ«N  »```g  á«ªæàdG  ±GógCG  q¿CG  ≈∏Y  ójó°ûàdG  ™```e  Ö©°ûdG  π```LC’h

 áqjô°ûÑdG  á«ªæàdÉH  á```°UÉîdG  ≈dhC’G  áKÓãdG  ôjQÉ≤àdG  äQó```°U  √ÉéJ’G  Gòg  »```a

 øe  »fÉ©J  ºdÉ©dG  øe  á≤£æªdG  √òg  ¿CG  äôÑàYG  »àdG  (Ω2005 ̀ ` 2002)  áq«Hô©dG

 ,zICGôªdG  ø«μªJh  áqjôëdGh  áaô©ªdG{  »g  ájƒ«M  ä’Éée  áKÓK  »a  ìOÉa  ¢ü≤f

.ôjQÉ≤àdG  á«≤H  âdGƒJ  ∂dP  ó©Hh

 ™ªàée  AÉæH{  ¿Gƒ```æY  âëJ  Ω2003  ΩÉ```Y  Qó°U  …òdG  ôjô≤àdG  á```«ªgCG  ™```e

 …òdG  »aô©ªdG  ô```≤ØdG  ºéMh  áeRCG  ≥```ª©dG  øe  A»°ûH  ¢ùe’  …ò```dG  zá```aô©ªdG

 á¡Lh  øe ``  qó©J  »```àdG  á°SÉ«°ùdG  ø«Hh  ∂dP  ø```«H  §HQh  ,á≤£æªdG  ¬```æe  »```fÉ©J

 π«∏ëJ  »a  kGôKCG  ó©HC’G  ¬∏©dh  ,ô«NC’G  »©LôªdG  QÉWE’G{  `` ôjô≤àdG  »©°VGh  ô¶f

 áqjôëdG  ƒëf{  ôjô≤J  ¿CG  ’EG  ,zá«Hô©dG  ¿Gó```∏ÑdG  »a  áaô©ªdG  ÜÉ°ùàcG  äGOó```ëe
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 ,iƒbCG  ká qLQ  çó```MCG  ób  (Ω2004)  áæ°S  ó©H  Qó```°U  …òdG  z»Hô©dG  ø```WƒdG  »```a

 Å«°S  ôjô≤àdG{  ¬```fƒμH  á«Hô©dG  á```«ª°SôdG  á«°SÉ«°ùdG  •É```°ShC’G  ¢†©H  ¬```àØ°Uhh

 áLQO  »a  IóFGõdG  á```YôédG  Éª¡dhCG  :ø«æKG  ø```«ÑÑ°S  ≈dEG  ∂dP  Oƒ```©jh  ,zô```còdG

 PEG  ;á«Hô©dG  OÓ```ÑdG  »a  á«°SÉ«°ùdG  ´É```°VhC’G  ôjô≤àdG  É¡H  ∫hÉ```æJ  »àdG  ICGô```édG

 ∫Éée  »a  ìOÉ```ØdG  ¢ü≤ædG  øY  åjóëdG  »```a  kÉëjô°Uh  kGô```°TÉÑe  ¬```Hƒ∏°SCG  ¿Éc

 øª°†J  ó≤d  ,∂```dP  øY  ÖJôàJ  ¿CG  øμªj  »```àdG  Iô«£îdG  è```FÉàædGh  ,äÉ```jôëdG

 RÉéfEÉH  á«Hô©dG  äÉeƒμëdG  ó¡©J  Aƒ°V  »a  á```«°SÉ«°ùdG  ádÉë∏d  kÉëjô°ûJh  kÉ```ª««≤J

.»°SÉ«°ùdG  ìÓ°UE’G

 Ö```°†Z  QÉ```KCG  …ò```dG  »```fÉãdG  π```eÉ©dG  É```eCG

 ¢ù```«FôdG  IQGOEG  ≈```dEG  Oƒ```©«a  á```≤£æªdG  äÉ```eƒμM

 ¥É«°S  »```a ``  »àdG  ,øH’G  ¢Tƒ```H  êQƒ```L  »```μjôeC’G

 ô°ûY  …OÉëdG  çGóMCG  äÉ«YGóJ  ≈∏Y  É¡dÉ©aCG  OhOQ

 ôjô≤àdG  »a  OQh  É```e  ≈∏Y  äóæà°SG  `` ôÑªàÑ°S  ø```e

 ;äÉjôëdG  ´É```°VhC’  »Ñ∏°S  º```jƒ≤Jh  äÉ```eƒ∏©e  øe

 ,á«Hô©dG  áª¶fC’G  ≈∏Y  »```°SÉ«°ùdG  É¡eƒég  ôjôÑàd

 .(ô«ÑμdG  §°ShC’G  ¥ô```°ûdG  ´hô°ûe)  º°SG  âëJ  ±hô```©ªdG  É¡Yhô°ûe  ¥Ó```WEGh

 ,ÜÉgQE’G  ïjôØJ  á«dhDƒ°ùe  á«Hô©dG  áª¶fC’G  øe  kGOóY  π sªM  …òdG  ´hô°ûªdG  ƒgh

 É¡©aO  πLCG  øe  ¢ùeC’G  AÉØ∏M  ≈∏Y  §¨°†dG  ôÑY  qô oªJ  ∂dP  áédÉ©e  ¿CG  ôÑàYGh

 .É¡«∏Y  á«°SÉ«°ùdG  äÉ```MÓ°UE’G  øe  OóY  AÓeEGh  ºμëdG  áª¶fCG  áWô≤eO  ƒ```ëf

 »a  É¡Hƒ∏°SCG  ô```jôÑJh  É¡°ùØf  øY  ´ÉaódG  âdhÉM  É```ª∏c  äÉeƒμëdG  √òg  â```fÉch

 ,ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  ô```jô≤J  »a  OQh  Ée  ≈∏Y  É¡àdÉMEG  qº```J  »∏NGódG  ¿CÉ```°ûdG  IQGOEG

 »a  kGRQÉH  kÉ```©bƒe  πàëj  á«ª«∏bE’Gh  á```«dhódG  äGQƒ£àdG  ∂∏J  ò```æe  íÑ°UCG  …ò```dG

 º««≤J  ∫ƒM  ∫Gõ```J  ’h  äQGO  »àdG  äÉ```°TÉ≤ædG  ∞∏àîe  »```ah  ìÓ```°UE’G  äÉ```«HOCG

. kÉ«ª«∏bEGh  kÉ«∏ëe  É¡H  ¢Vƒ¡ædG  πÑ≤à°ùeh  ,á≤£æªdG  ´É°VhCG

 á«ªæàdG  ôjô≤J  ∫hÉæJ
 Ω2004  ΩÉ©∏d  á«Hô©dG
 »a  äÉjôëdG  ´É°VhCG
 çóMCÉa  ,»Hô©dG  ºdÉ©dG
 äOOôJ  kájƒb  káeó°U
äGƒæ°ùd  ÉgDhGó°UCG
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±ÓîdG  ôéah  áÑjôdG  QÉKBG  oø oeGõJ

 á°SÉ«°ùdG  ∞```bGƒe  »a  ∫ƒëàdG  ø```«Hh  ôjô≤àdG  Qhó```°U  ø«H  ø```eGõàdG  Gò```g

 ∫ƒM ΩÉ¡Øà°SG  •É≤f ™°Vh ≈dEG  ¢†©ÑdÉH  ™aO ób Üô©dG  É¡FÉØ∏M √ÉéJ á«μjôeC’G

 π°ü«a  »fÉæÑ∏dG  ÖJÉμdG  ∫ƒ≤j  .∂dP AGQh  ∞≤J  »àdG  ±GôWC’G  z™aGhOh  äÉ«Ø∏N{

 ≈∏Y  IóëàªdG  ºeC’G  ôjô≤J  õcôj  ¿CG  á°†ëªdG  áaó°üdG  ÜÉH  øe  ¢ù«d{  :∫ƒ∏L

 QÉªãà°S’  ƒYój  ¿CGh  ,º¡jójCG  ø«H  IhôãdG  Oƒ```Lh  ºZQ  AGô≤a  Üô©dG  ¿EG  :∫ƒ```≤dG

 á«fÉK  á¡L øe.á«Hô©dG  ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  »ah  »Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  §ØædG  äGóFÉY

 QòéàJ  ÜÉgQE’G  Iô```gÉX  ¿EG  :∫ƒ≤j  »HôZ  Qƒ°üJ  ™```e  ôjô≤àdG  Qhó°U  ø```eGõàj

 ’  ÜÉgQE’G  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  ≈æ°ùàj  ≈àMh  ,ø«ª∏°ùªdGh  Üô©dG  AGô≤a  ±ƒØ°U  »```a

 »àdG  áª¡ªdG  »gh  ,zÉ```¡ªgCG  øe  ô≤ØdGh  ,¬jò¨J  »àdG  ™«HÉæ«dG  ∞```«ØéJ  øe  ó```H

 :…CG  ;É k©e  ø«JôgÉ¶∏d  ió°üJ{  ø```«M  ÖJÉμdG  ô¶f  á¡Lh  øe  ôjô≤àdG  É¡H  ΩÉ```b

.zÜÉgQEÓd  óaGôc  ô≤Ø∏d  …ó°üàdGh  á«£ØædG  ∫GƒeC’G  ±ô°U  á≤jô£d

 ¿CG  øe É¡eƒj ¢TƒH ¢ù«FôdG IQGOEG  ™æªj ºd ôjô≤à∏d »μjôeC’G ∞«XƒàdG øμd

 »μjôeC’G  hõ¨dG  OÉ≤àfÉH  ¢UÉîdG  ÜÉÑdG  πjó©J  πLCG  øe  kájóL  kÉWƒ¨°V  ¢SQÉªJ

 »a  á«ªæàdG  ôã©J  á```«dhDƒ°ùe  øe  G kAõL  »∏«FGô°SE’G  ∫Ó```àM’G  π«ªëJh  ,¥Gô```©∏d

 ¬FõL  »a  á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjô≤J  Qhó°U  ™æªJ  äOÉch  ,»Hô©dG  ºdÉ©dG

 ≈∏Y  áaô°ûªdG  á°ù°SDƒªdG  á«fGõ«e  ¢†«ØîàH  âeÉb  IQGOE’G  √òg  ¿EG  π```H  ;ådÉãdG

 ÉgÉ°VQ  ΩóY  ÖÑ°ùH  Q’hO  ¿ƒ«∏e  12  QGó≤ªH  á«fÉ°ùfE’G  á```«ªæàdG  ôjQÉ≤J  QGó```°UEG

.∫hC’G  ôjô≤àdÉH  OQh  Ée  ≈∏Y

 áeóîd â©°Vh ôjQÉ≤àdG  √òg ¿CÉH  ∫ƒ≤J »àdG  á«°VôØdÉH º«∏°ùàdG  ºJ ƒd  ≈àM

 á«HÉéjE’G äÉ«YGóàdG ô°ùØj ’ ∂dP ¿EÉa ,á≤£æªdÉH á«μjôeC’G äÉ°SÉ«°ùdG ±GógCG

 ≈dEG  äÉ¶ë∏dG  øe  á¶ëd  »```a  âdƒëJ  ¿CG  ó©H  ôjQÉ≤àdG  √òg  ø```Y  âÑJôJ  »```àdG

 ºμëdG  áª¶fCG  ≈∏Y  »°SÉ«°ùdG  §¨°†dG  á°SQÉªªd  á°ù«FôdG  áÄÑ©àdG  äGhOCG  ióMEG
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 ,á∏LÉ©dGh  á°Sƒª∏ªdG  äÉ```MÓ°UE’G  ¢†©H  AGôLEG  ƒëf  É```¡©aO  πLCG  øe  á```«Hô©dG

 á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjô≤J  øY  ∫ƒ≤j  πμ«g  ø«æ°ùM  óªëe  π©L  Ée  ƒgh

 øeõdG  øe  Iô«NC’G  á```YÉ°ùdG  øe  Iô«NC’G  á≤«bódG  ™```e  ¿Q  kÉ°SôL  AÉ```L{  ¬```fCÉH

.zô°UÉ©ªdG  »Hô©dG

á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjQÉ≤J  äGõ«ªe

:äGõ«ªe  ™HQCÉH  á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjQÉ≤J  õ«ªàJ

 AGôÑîdG  ø```e  ™```°SGh  Oó```Y  ∂```jô°ûJ  º```àj  :»```∏ª©dG  ó```«©°üdG  ≈```∏Y  :k’hCG

 ≈dhC’G  äÉ°ù∏édG  ¿ƒμJh  ,áØ∏àîªdG  äÉ°UÉ°üàN’G  …hP  øe  Üô©dG  ø```«Ø≤ãªdGh

 ∫OÉÑàd  É¡YÉ°†NEG  ™≤j  áeÉY  QhÉëe  ìô£J  ,…ôμØdG  ∞°ü©∏d  äGAÉ≤d  πμ°T  »a

 äGAÉ≤∏dG  √òg  áªJÉN  »```ah  .ÉjÉ°†≤dG  √ò¡d  áeÉ©dG  äÉgÉéJ’G  ó```jóëJh  …CGô```dG

 áªFÉb  ójóëJ  ∫ÓN  øe  IójóL  á∏Môe  CGóÑàd  á°†jô©dG  •ƒ```£îdG  √òg  Qƒ```∏ÑàJ

 QƒëªdÉH  á∏°üdG  äGP  ¢Uƒ```°üædGh  É«aGô¨∏Ñ«ÑdGh  äÉ```eƒ∏©ªdG  ™```ªLh  ø```«ãMÉÑdG

 ¢üædG  áZÉ«°U  ≈```dEG  ∫É≤àf’G  ºàj  ∂dP  ó```©H  ,á«YôØdG  ¬HGƒHCGh  ô```jô≤à∏d  ΩÉ```©dG

.»FÉ¡ædG

 Üôà≤J  IQƒ°U  º°SQ  ≈∏Y  ôjQÉ≤àdG  √òg  πª©J  :è¡æªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y  :kÉ«fÉK

 ∂dP  πLCG  ø```e  ™ªéJh  .É¡∏ªée  »```a  á«Hô©dG  ádÉëdG  ∫ƒ```M  ™bGƒdG  ø```e  kGô```«ãc

 äGOÉ¡°ûdG  ÖfÉL  ≈```dEG  ,á«YƒædGh  á«ªμdG  äGôjó≤àdGh  ΩÉ```bQC’G  øe  kÓFÉg  kÉ``` qªc

 ¿CG  øμªj  ’  máeÉg mäÉeƒ∏©e  IóYÉb  É¡∏ªée »a πμ°ûJ  »àdG  ,á«°üædG  äGójDƒªdGh

 ≈dƒàJ  ôNBG  ≈æ©ªH  ,á°VQÉ©ªdG  hCG  á£∏°ùdG  »a  GƒfÉcCG  AGƒ°S  ¿ƒ«°SÉ«°ùdG  É```gôμæj

 Ωƒ≤Jh  ,»Hô©dG  º```dÉ©dÉH  á°UÉîdG  ábôØàªdG  äÉ```eƒ∏©ªdG  ™«ªéJ  ô```jQÉ≤àdG  √ò```g

 ≈∏Y  kGô«ãc  ó```YÉ°ùj  Éªe  ,á«°SÉ°SCG  QhÉ```ëe  Ö°ùMh  á«é¡æe  á```≤jô£H  É```¡Ñ«JôàH

.É¡JÉeRCG  ¢ü«î°ûJ  »a  ∞©°V  øe  ƒμ°ûJ  ∫GõJ  ’  á≤£æªd  á≤«bO  IQƒ°U  º°SQ
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 ¢Uôa  ≥∏N  »a  πãªàJh  :ájQhódG  ôjQÉ≤àdG  √òg  ÉgôaƒJ  iôNCG  Iõ«e  :kÉãdÉK

 ,…CGôdG  ÜÉ```ë°UCGh  ø««YÉªàL’Gh  ø```««°SÉ«°ùdG  ø«∏YÉØdG  ∞```∏àîe  ø«H  QGƒ```ë∏d

 πNOCGh  ,»Hô©dG  …ƒ```ªæàdG  ôμØdG  äÉ«HOCG  Iô```«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  iôKCG  É```e  ƒ```gh

 ™°SGh  AõL  ¿Éc  ¿CG  ó©H  ,IójóédG  ¬```ª«gÉØeh  »dhódG  ¢SƒeÉ≤dG  äGOôØe  ¬```«dEG

 á∏Môe  ¬àéàfCG  …òdG  …OÉ°üàb’Gh  »aÉ≤ãdG  º```é©ªdG  ¢ù«ÑM  äÉ«HOC’G  √òg  ø```e

 âëÑ°UCG  ó```b  ôjQÉ≤àdG  √ò```g  ¿CG  ∂```dP  ≈dEG  ±É```°†j  ,Ω1967  á```ªjõg  ó```©H  É```e

 ¿CG  ó©H  Üô©dG  ø«Ø≤ãªdG  ió```d  á«aGô°ûà°S’G  IQó≤dG  á«ªæJ  óaGhQ  ó```MCG  πμ```°ûJ

 ∞©°V  πeGƒY  óMCG  π qμ°T  Ée  ƒgh  ,á```∏jƒW  IôàØd  »æ«ëdG  hCG  »eƒ«dG  º```¡μ∏¡à°SG

 AÉæH  øY  õLÉ©dG  ™°Vƒe  »a  º¡æe  øjô«ãμdG  ™°Vhh  ,º¡jód  »é«JGôà°S’G  ôμØdG

 §∏îJ ’h ,á«©bGh  äÉ«°Vôa ≈∏Y á°ù°SDƒe  ¿ƒμJ  πÑ≤à°ùª∏d  á∏ªàëe äÉgƒjQÉæ«°S

.øμªªdGh  á«LƒdƒjójC’Gh  áÑZôdG  ø«H

 ó©H  ∂dPh  ,»Hô©dG  ºdÉ©∏d  ¿ƒª°†ªdG  Ió```Mh  ôjQÉ≤àdG  √òg  äOÉYCG  :kÉ```©HGQ

 øe  ºZôdÉÑa  ;åëÑdG  ∫ƒ```≤M  ∞∏àîe  ≈∏Y  ≈¨Wh  …ô£≤dG  ΩÉ```ªàg’G  OÉ```°S  ¿CG

 ób  óMƒªdG  »```ª«∏bE’G  ôjô≤àdG  Iô```μa  ¿CG  ’EG  ,ájô£≤dG  äÉ```«°Uƒ°üîdG  á```«ªgCG

 »a  hCG  ,äÉjóëàdGh  äÓμ°ûªdG  iƒà°ùe  »a  AGƒ°S  ácôà°ûe  º°SGƒb  OƒLh  äRôHCG

 ¿EG  ,ájOÉ°üàb’Gh  á```«°SÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdG  π```eGƒ©dG  ™WÉ≤Jh  ádhódG  á«æH  iƒ```à°ùe

 ÉgÉjÉ°†≤d  kIóMGh  ká«é«JGôà°SG  káédÉ©e  ¢VôØJ  á≤£æªdG  √ò¡d  IóMƒªdG  á```jƒ¡dG

.»dhódGh  »ª«∏bE’G  ÉgQhódh

IOÉ°†e  ∞bGƒe
 ó≤æd  á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á«ªæàdG  ôjQÉ≤J  äÉjƒàëe  â°V qô©J  ∂dP  πHÉ≤e  »a

 á«°SÉ«°ùdG  º¡HQÉ°ûe  ±ÓàNG  ºZQ  Üô©dG  ø«Ø≤ãªdG  øe  mOó```Y  πÑb  øe  ó```jó°T

 ,ø«Ø≤ãªdG  A’Dƒ```¡d  ájó≤ædG  äÉ```HQÉ≤ªdG  ¥É«°ùdG  Gò```g  »a  äOó```©Jh  ,á```jôμØdGh

 ¢Vô©à°ùæ°Sh  ,ø«eÉ°†ª∏d  ió°üJ  ô```NB’G  ¢†©ÑdGh  è¡æªdG  ≈∏Y  õ qcQ  º```¡°†©Ña
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 ∫óédGh ±ÓàN’G ÖfGƒL øY ∞°ûμdG É¡æμªj »àdG äÉHQÉ≤ªdG √òg øe ø«àæ«Y

.á«Hô©dG  ájôμØdG  áMÉ°ùdG  äÉfƒμe  ∞∏àîe  ø«H

»aÉ≤ãdG  §«ªæàdG  ¢†aôj  »bhRôªdG
 …òdG  êÓ©dG  á```«é¡æe  ≈∏Y  √RGô```àMG  øY  »bhRôªdG  Üô```©j  ƒ```HCG  .O  ô``` qÑY

 ób  á«Hô©dG  á«fÉ°ùfE’G  á```«ªæàdG  ôjQÉ≤J  ¿CG  ô```ÑàYGh  ,ôjô≤àdG  ÜÉ```ë°UCG  ¬```MôàbG

 á«ë£°ùdG  äÉeÓ©dG  ø```«H  áfQÉ≤ªdG  øY  è```JÉædG  ¢ü«î°ûàdG  CÉ```£N{  »a  â```©bh

 ¥QÉØdG  QÉÑàYG  Ωó```Y  ÖÑ°ùH  á«fÉ°ùfE’G  äGô```gÉ¶∏d

 èàæj  Éeh  ,…QÉ°†ëdG  ƒªædG  πMGôe  ø«H  »```îjQÉàdG

 á«∏YÉØdG  •hô°T  ≥«≤ëJ  »a  …Qƒ£àdG  êQóàdG  ø```Y

 ,z∫É````©aC’Gh  AÉ```«°TC’G  »fÉ©e  ôq«¨J  »àdG  á```«fGôª©dG

 ôjô≤àdG  ÜÉë°UCG  ÉjGƒf{  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  óM  ≈dEG  ÖgPh

 ƒëf  IQÉ«°S  ¥ôW{  ≈dEG  ∫ƒëàJ  ¿CG  øμ rª oj  zá```æ°ùëdG

 ójôJ  ÉªH  ∂dP  §HQ  GPEG  É k°Uƒ°üN  ,ºæ¡L  õ«dÉgO

 ∞«ØéJ  á°SÉ«°S  øe  ¬```«∏Y  Ωó≤J  ¿CG  `` ∫ƒ∏jCG  øe  ô°ûY  …OÉ```ëdG  ó©H ``  Éμ```jôeCG

 ∞«ØéJh  »Hô¨dG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M ójóëJ »a Ée »Øîj ób ójóL πNóªH ™HÉæªdG

.zájôgƒédG  Éæª«b  ¢†©H  ™e  ¢VQÉ©J  øe  ™HÉæªdG

 ∫ÉØZEG  ƒ```g  ôjô≤àdG  Gò```g  »a  ¢†```bÉæàdG  ô```gƒL{  ¿EÉ```a  √OÉ```≤àYG  Ö```°ùMh

 áØ∏c  É¡d  »àdG  á```jô°ûÑdG  á«ªæàdG  ø```«H  ≥«aƒàdG  øμªj  ∞```«c  :¢ù«FôdG  πμ```°ûªdG

 ô°üY  »a  ¢ùaÉæàdG  πcÉ°ûe  ÖÑ°ùH  É¡æe  ¢ü```∏îàJ  á¡aôàªdG  äÉ©ªàéªdG  äCGó```H

 ájOÉ°üàb’G  ¬JóYÉb  ∫Gõ```J  ’  ™ªàée  »a  ájOÉ°üàb’G  á```«ªæàdG  ø«Hh  ,á```ªdƒ©dG

 Üƒ©°ûdG  ø«H  äÉ```°ùjÉ≤ªdG  Ö∏ZCG  ¿CG  ≈dEG  kGô```«°ûe  .z?á«FGóH  á```«æ≤àdGh  á```«ª∏©dGh

 É¡°VôØj  »àdG  á```≤Ñ°ùªdG  ΩÉμMC’G  ¬°SÉ°SCG  …QÉ```«©e  ºs∏°S  ≈∏Y  á```«æÑe{  º`````eC’Gh

 øHG  í∏£°üªH  áæ«©e  á«îjQÉJ  áÑ≤M  ≈∏Y  ¿ƒ```ÑdÉ¨dG  QƒeC’G  ó«dÉ≤e  ºgó«H  ø```e

 á«ªæàdG  ôjQÉ≤J  ≈dƒàJ
 äÉeƒ∏©ªdG  ™«ªéJ
 ºdÉ©dÉH  á°UÉîdG  ábôØàªdG
 É¡Ñ«JôàH  Ωƒ≤Jh  ,»Hô©dG
á«é¡æe  má≤jô£H
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 »aÉ≤ãdG  º«¶æàdG  »a ¬¡Ñ°ûj  ’  øe Qƒ°üàj{  »Hô¨dG  ¿É°ùfE’Éa  »dÉàdÉHh  ,z¿hó∏N

 AGôÑîdG  Ö∏ZCG  º¡©eh ``  Üô¨dG  ƒ«LƒdƒjójCÉa  .á«fÉ°ùfE’G  »a  ¬```fhO  »YÉªàL’Gh

 óà©J  ’  á«LƒdƒjójCG  äÉ≤∏£æe  øe  ¿É«MC’G  uπL  »a  ôjQÉ≤àdG  ¿ƒéHój  `` Üô```©dG

 êÉeóf’G  »a  πãªàªdG  ó«MƒdG  º¡∏M  ≥∏£æe  øe  ’EG  á«≤«≤ëdG  ™bGƒdG  äÉ«£©ªH

 »a  º¡fCG  »æYCG  ;º¡jCGQ  Ö°ùM  …QÉ°†ëdG  Qƒ£à∏d  áæμªªdG  Ió«MƒdG  π«Ñ°ùdG  »```a

.zïjQÉàdG  ájÉ¡f  ájô¶æH  ¿ƒæeDƒj  á≤«≤ëdG

 π«ªëJ  øe  áYô°ùàªdG  äÉ```fQÉ≤ªdG{  ¿CG  ó```cDƒ«d  »bhRôªdG  OÉ```Y  ¬«∏Y  kAÉ```æH

 ¿hôb  ó©H  ’EG  ¬```≤≤ëj  º```d  ¬°ùØf  Üô¨dG  ¿ƒ```μd  ;¬H  É```¡d  á```bÉW  ’  É```e  É```æfGó∏H

 ¥É«°ùdG  Gòg  »a  Üô°Vh  ,z¬JÉfÉμeEG  ∫Ó¨à°SGh  ºdÉ©dG  QÉª©à°SG  á∏°UGƒe  π°†ØHh

 ƒªædG  ™e  ≥«≤ëàdG  áLQóàe  äÉjôëdG  â°ù«dCG{  :∫AÉ°ùJ  ø«M  ô¶æ∏d  kÉàa’  k’É```ãe

 »a  π°üM  Éªc  Qƒ£àdG  øe  Iô«NC’G  äÉLQódG  »a  ’EG  á∏Y  â°ù«dh  ,¬```d  á```é«àfh

 ¬«∏Y  Éªd  á¡«Ñ°ûdG  ±hô¶dG  »a  »æYCG  ;¢Vƒ¡ædG  äÉjGóH  »a  ¥ô°ûdG  »ah  Üô¨dG

 ´É°†NEG  ¢†aQ  »dÉàdÉHh  .z?ïjQÉàdG  øæ o°S  øY  ¿ƒLQÉN  ÉæfCG  ΩCG  »dÉëdG  É```æ©°Vh

 »àdG  á«ªμdG  ô«jÉ©ªdGh  á«∏μ°ûdG  áfQÉ≤ªdG  è¡æe{  p`H  √É qª°S  É```ªd  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG

.zájôgƒédG  π∏©dG  ≈°ùæJh  á«°Vô©dG  äÉeÓ©dÉH  ƒªædGh  Ω qó≤àdG  ¢ù«≤J

»eÉ°üØf’G  »YƒdG  »a  πμ°ûªdG  :ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQ
 ¿Gƒ°VQ  Qƒàcó∏d  »g  ¥É«°ùdG  Gòg  »a  ÉgÉfôàNG  »àdG  á«fÉãdG  ô¶ædG  á```¡Lh

 á«ªæà∏d  ∫hC’G  ô```jô≤àdÉH  ø««cô«eC’G  Ö«MôJ  ÜÉ```Ñ°SCG  øY  åëH  …ò```dG  ,ó```«°ùdG

 »ØdDƒe  πÑb  øe  záaƒ°Uƒe  ádÉªY{  hCG  IôeGDƒe  ∂```dP  »a  nô nj  ºd  ƒgh  .á```«fÉ°ùfE’G

 áZÉ«°üdG  »a  Gƒª¡°SCG  ø```jòdG  Üô©dG  øjôμØªdG  ¿CG  ≈∏Y  ócCG  É```ªfEGh  ,ô```jô≤àdG

 ≥ëdGh  ,OóédG  ø«¶aÉëªdGh  ¢TƒH  áfƒMÉW  »a  AÉªdG  qÖ°U  ≈dEG  Ghó°üb  Ée{

 »Hô©dG  ø```WƒdG  »```a  ä’É```éªdG  ≈```à°T  »```a  á```Ä«°ùdG  ´É```°VhC’G  ó```≤f  ¿CG  É``` k°†jCG

 áÑdÉ£e ¿CG  É k°†jCG  ≥ëdGh  .ºgô°ùj  ºd  ΩCG  ø««cô«eC’G  ∂dP qô n°S  AGƒ°S  …Qhô°V
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 ,ôÑªàÑ°S 11 ó©H »°SÉ«°ùdGh »aÉ≤ãdGh »æjódG  ô««¨àdÉH  Éæd  IóëàªdG  äÉj’ƒdG

 ób  …òdGh  ,óFÉ°ùdÉH  åÑ°ûà∏d  Éæ©aóJ  ¿CG  »¨Ñæj  ’  ,∂dP  πLCG  øe  É¡Wƒ¨°Vh

 »àdG  ±GógC’Gh  á```«Ø«μdÉH  ¢ù«d  ¿EGh  πjóÑàdGh  ô```««¨àdÉH  É k≤«≤M  kÓ```©a  ¿ƒ```μj

 iCGQh  ,zÜô```¨dG  »ah  ¥ô°ûdG  »```a  iôNCG  ±Gô```WCG  É```gójôJh  ,Éμ```jôeCG  É```gójôoJ

 mäÉ©ªàée ``  Éæ«∏Y  ¢Vô```ØJ{  »Hô©dG  ºdÉ©dG  É¡æe  »fÉ©j  »```àdG  äÓμ```°ûªdG  ¿CG

 Éæbƒ≤M  πLCG  øe  ô«HóàdGh  ô«μØàdG  ≥FGôW  »a  ájQòL  ô¶f  IOÉ```YEG  `` É``` kÑîofh

.zG kô°ûH  ÉfQÉÑàYÉH  ÉæJÉeGôch

 Ö«MôàdG  Gò¡d  »≤«≤ëdG  ÖÑ°ùdG  ¿CÉH  ó≤à©j  ƒg

 Oƒ©j  ¢Uƒ°üîdÉH  ø```««Hô¨dG  πÑb  øe  ¬«a  ≠```dÉÑªdG

 äÉfÉ«H  É¡H  º°ùàJ  »àdG  DhôÑàdGh  ±ô≤dG  áé¡d{  ≈dEG

 ≈∏Yh  ,ôjô≤àdG  á```HÉàc  »a  zø«cQÉ°ûªdG  ø```«Ø≤ãªdG

 kÉØ«æY  kÉeƒég  ó```«°ùdG  ¿Gƒ°VQ  sø°T  ¢SÉ```°SC’G  Gòg

 ,zOóédG  ø«jQƒãdG  øjô««¨àdG{  `H  º¡Ø°Uh  øe  ≈```∏Y

 »a  `` √OÉ```≤àYG  Ö°ùM ``  º```¡à∏μ°ûe  ø```ªμJ  ø```jòdG

 Gƒ∏°VÉf  º¡fCG  áéëH  ,¿ƒ°ùFÉj  ¿ƒ«eóY  ºg  πH  ;É k≤M  É kYhô°ûe  ¿ƒμ∏ªj  ’{  º¡fCG

 hCG  ∫hódÉH  π```eCG  ’  ¬fCG  ¿B’G  ¿ƒ```æ∏©j  ºgh  ,zIóFÉa{  É```ªfhO  Oƒ≤Y  á```©HQCG  ∫Gƒ```W

 øjòdG  ∂ÄdhCG  »a  G kó```jóëJh  áÑîædG  »a  øªμJ  √óæY  á```∏μ°ûªdÉa  ,zäÉ```©ªàéªdÉH

 hCG  á°SÉ«°ùdG  »```a  IòØæàe  ™```bGƒe  »a  á«°VÉªdG  á```©HQC’G  Oƒ```≤©dG  ∫Gƒ```W  Gƒ```fÉc{

 ¿ƒ≤∏ oj  Ωƒ«dG  º```g  ºK  ,¬∏c  ∂dP  »a  hCG  ,á```aÉ≤ãdGh  º```«∏©àdG  »```a  hCG  IQGOE’G  »```a

 äÉ©ªàéªdG  ≈∏Y  ºK  øeh  ,É¡©e  Gƒ∏ªY  »àdG  á```ª¶fC’G  ±ÉàcCG  ≈∏Y  á```«dhDƒ°ùªdÉH

.zOƒ≤Yh  Oƒ≤©d  É¡æY  áHÉ«ædÉH  (∂dP  »a  GƒcQÉ°T  hCG)  GhôqHOh  Ghô qμa  »àdG

 πª°û«d  ™°ùàj  ÉªfEGh  ,á«Hô©dG  ÖîædG  øe  ≥°ûdG  Gòg  ™e  ¬aÓN  ∞```≤j  ’

 ôjô≤àdG  »a  Ió```FÉ°ùdG  É«LƒdƒjójC’G  Ö```°ùM{  PEG  ;áKGóë∏d  º```¡eƒ¡Øe  kÉ```°†jCG

 Üô©j  ƒHCG  ¢†aôj
 §«ªæàdG  »bhRôªdG
 ôjQÉ≤J  »a  »é¡æªdG
 É¡dƒëj  Éªe  ,á«ªæàdG
 ó≤Øàa  É«LƒdƒjójCG  ≈dEG
ájó≤ædG  É¡JGô«KCÉJ
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 ƒgh  ,á«ªæàdG  í```∏£°üe  QÉ```°ûàfG  Ö```Ñ°ùH  É k°†jCG  ìƒ```°VƒH  ≈```∏éàJ ’  »```àdGh)

 ;(É«LƒdƒjójCG  ≈```dEG  ¬dƒëJh  ¬```à«dƒª°ûd  É k°†jCG  kÓμ```°ûe  ô«°üj  ó```b  í```∏£°üe

 ™£à°ùJ  ºd  É¡æμd  ;Oƒ≤Y  á°ùªN  πÑb  ádhódG  ≈dEG  â∏chCG  áª¡e  áKGóëdG  ¿EÉ```a

 ;Ö°ùMh  º¡à«WGô≤ªjO  ’h  ΩÉμëdG  ájOGóÑà°SG  ≈dEG  ∂dP  ™Lôj  ’h  .É¡≤«≤ëJ

 åjóëJ  ≈dEG  á```KGóëdG  É```¡jód  â©LGôJ  »```àdG  äÉ©ªàéªdG  ∞```∏îJ  ≈dEGh  π```H

 áª¡e  ¿EÉ```a  `` ádhódG  øe  ¢SCÉ```«dG  ó©Hh ``  ∂```dòd  ;(»HGô°T  ΩÉ```°ûg  Ö```°ùM)

 ¿CG  ¬«∏Y  ¿ƒμj  …ò```dG  »fóªdG  ™ªàéªdG  ≥JÉY  ≈∏Y  ¿B’G  á```Yƒ°Vƒe  á```KGóëdG

 á¡L  øe  ájOGóÑà°S’G  á```dhódGh  ,á```¡L  øe  (…ô«gÉªédG)  ∞```∏îàdG  ¬```LGƒj

 ób  (º¡æe  Aõ```L  ôjô≤àdG  ƒ```ØdDƒeh)  ÖîædG  √ò```g  ¿CÉH  ó≤à©j  ƒ```¡a  .zá```«fÉK

 ,áKGóëdG  ºdÉY ≈dEG  º¡dÉNOE’  á«Hô©dG  Üƒ©°ûdG  ≈∏Y AÉ«°UhCG  º¡°ùØfCG  GƒÑ q°üf

 áª«≤d  IOQÉÑdG  Üô```ëdG  á«°ûY  ≈dEG  Oƒ©J{  áKGóë∏d  º```¡àjDhQ  ¿CÉH  ó≤à©j  ƒ```gh

 »a  ’EG  √ójóëJ  øμªj  É¡d  ≈æ©e  ’  áKGóëdGh  .ó«∏≤àdG  á¡LGƒe  »a  á```KGóëdG

 º«≤dG  É¡«a  ó°ûàëJ  á```KGóëdG  ¿CG  Éæg  Oƒ°ü≤ªdÉa  ∂dòHh  ,ó```«∏≤àdG  á```¡LGƒe

 äGô«Ñ©J  »a  ó«∏≤àdG  …hÉ°ù oj  …òdG  ∞∏îàdG  πHÉ≤e »a á«HÉéjE’G  äÉ°SQÉªªdGh

.zø«Ø≤ãªdG  øe  »°VÉªdG  π«édG

 ¬Øjô©J »a ¿Gƒ°VQ ∂μ°ûj …òdG »fóªdG ™ªàéªdG Ωƒ¡Øe ≈dEG áKGóëdG øeh

 äÉ©ªàée  ∑É```æg  ÉªfCÉc)  »fóªdG  ™```ªàéªdG  Gòg  ƒg  É```e{  : kÓ```FÉ°ùàe  ,¬```àjƒgh

 äGP  áaÉ≤K  ∂∏ªJ  ’h  Iõ```LÉYh  áØ∏îàe  É```æJÉ©ªàée  âeGO  Ée  ,(!á```«fóe  ô```«Z

 ¿ qƒμe  »fóªdG  ™ªàéªdG  ¿CG  ≈dEG  k’óL  ÉæÑgP  GPEÉa  !?á«WGô≤ªjOh  ájƒªæJ  OÉ```©HCG

 »a  ø«∏eÉ©dG  ø```e  »YƒdG  »a  º¡fƒ∏KÉªjh  º```¡fhójDƒj  øeh  ,ô```jô≤àdG  á nÑ nàc  ø```e

 ójóL  øe  Éæ¡LGƒoJ  ,ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ¢†©H  »ah  ,(NGO)  á«Yƒ£àdG  äÉ```«©ªédG

 Gƒ∏¶à°SG  ¿CG  º```¡d  ≥Ñ°S  ÉæØ∏îJ  ø```e  ø«fÉaô≤dGh  ø```«°ùFÉ«dG  A’Dƒ```g  ¿CG  á```≤«≤M

 Gƒæ∏YCGh  ,Qƒ¡ªédG  á¡LGƒe  »a  áª¶fC’G  ™e  (Ωó≤àdG  ¢ù«dh)  áKGóëdG  äGQÉ©°ûH

 ºgh  ,zº¡àKGóM  ó©H  É```e{  ¥ó°üof  ¿CG  Éæfhójôj  ∞«μa  ,º```¡°SÓaEG  ájÉ¡ædG  »```a
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 ,»fóªdG  º¡YÉªàLG  ¥ó```°üf  ¿CG  Éæfhójôj  ∞«ch  !?ÉæãjóëJ  øeh  É```æe  ¿ƒ```°ùFÉj

.z?zø«Ø∏îàªdG  ø««eÓ°SE’G{  á¡LGƒe  »a  äÉ£∏°ùdG  ™e  πª©∏d  GhOÉY  óbh

 ºg{  :™ªàéªdGh  ádhódG  πHÉ≤e  »a  z»fóªdG  ™ªàéªdG{  ™°Vh  ó«°ùdG  ¢†aôj

 OGOõ«a  Éª¡H  ÉæfƒfQÉ≤jh  ,á```«æ«JÓdG  ÉμjôeCGh  ,á«bô°ûdG  É```«°SBG  ÜQÉéJ  ¿hô```còj

 äÉ«∏ªY  äOÉb  »```àdG  »g  É«°SBG  ¥ô```°T  »a  ádhódG  øμd  ;É```æYÉ°VhCG  Aƒ```°S  Qƒ```¡X

 ÉæfGó∏H  »a  Ωó≤àdG  ΩÉeCG  á```Ñ≤Y  É¡°ùØf  ádhódG  ¿ƒμJ  GPÉª∏a  ,∫Gõ```J  ’h  Ω qó```≤àdG

 øëf{  ôjô≤àdG  ÜÉë°UCG  ÖWÉîjh  ,ádhódG  QhóH  ∂°ùªàj  ¬«∏Y  kAÉæH  .z!?äGò```dÉH

 øY  ºμFÉæ¨à°SG  ºK  ,™ªàéªdG  ídÉ°üd  ádhódG  øY  ºμFÉæ¨à°SG  »a  ºμ©e  ∞∏àîf

.zÖ°ùMh  ºàfCG  :…CG  ;»fóªdG  ™ªàéªdG  ídÉ°üd  ™ªàéªdG

 ôjô≤àdG  »```ØdDƒe  ™e  ó«°ùdG  ¿Gƒ```°VQ  ¬«a  ∞```∏àNG  …òdG  ô```«NC’G  ô```°üæ©dG

 ∞∏îà∏d  ô°TÉÑe  ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  á©fÉ°üdG  á«ªdÉ©dG  äÉ```bÉ«°ù∏d  º¡∏gÉéJ{

 í«ë°üdG  ô«Z  ÉeCG  ,É¡∏c  áë«ë°U  IOÉ```°ùdG  É¡jCG  ºμJÉ«FÉ°üMEG  ¿EG  ;OGó```Ñà°S’Gh

 êQÉNh  ,ïjQÉàdG  êQÉ```N  Éæ o©°†j  …òdG  »£ oeô o≤dG  »```YƒdG  ∂dP  ƒ```¡a  π pμ``` r°û oªdG  hCG

 ≥«≤ëJ  »a  ô```HóJh  ,¢SÉædG  ø```«H  äÉbÓY  »g  É```ªH  á°SÉ«°ùdG  êQÉ```Nh  ,º```dÉ©dG

 ™°†jh  z!ƒªædGh  Ωó≤àdGh  ô```«îdG  Éæd  ¿hójôj  øjòdG  ∂ÄdhCG  ΩÓbCÉHh  ,í```dÉ°üªdG

 ≥FGô£H  π©ØæJh  ∑ôëàà°S  É¡fCG  iôj  »àdG  äÉ©ªàéªdG  »a  ¬∏eCG  ó«°ùdG  ¿Gƒ```°VQ

.¿ƒ«dhódG  ¿ƒ∏YÉØdG  ’h  äÉ£∏°ùdG  ’h  ¿ƒØ≤ãªdG  É¡©bƒàj  ’

ó©H  Égôμa  ™æ°üJ  ºd  äGQƒãdG

 Aƒ°†dG  ¿É£∏°ùJ  ó«°ùdG  ¿Gƒ°VQh  »bhRôªdG  Üô©j  »HCG  øe  πc  ô¶f  Éà¡Lh

 ∫ƒM  Qhójh  ,á«Hô©dG  ÖîædG  ±ƒ```Ø°U  ≥°ûj  ∫Gõj  ’  …òdG  ∫óédG  á```©«ÑW  ≈```∏Y

 …òdG ``  ∫óédG  Gò```g  .ô««¨àdG  ègÉæeh  áaÉ≤ã∏d  á```«KGóëdG  äGAGô≤dG  äGõ```μJôe

 ójóL  øe  ¬```°üëa  …Qhô°†dG  ø```e  íÑ°UCG  `` áHƒ∏£e  á```jƒ«M  ¢ùμ©j  É```e  Qó```≤H
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 ,ô°üe  ≈dEG  â∏≤àfGh  ¢ùfƒJ  øe  â≤∏£fG  »àdG  á«Hô©dG  ô««¨àdG  á```côM  Aƒ°V  »```a

 ≈∏Y  ¬«a  â¶aÉM  …òdG  âbƒdG  »a  ,É«Ñ«d  »a  í∏°ùe  ´Gõ```f  ≈dEG  ∫ƒëàJ  ¿CG  π```Ñb

 kÉ«dÉM  »gh  ,ó∏ÑdG  Gò```g  »a  ìÓ°ùdG  QÉ°ûàfG  º```ZQ  øª«dG  »a  »```ª∏°ùdG  É```¡©HÉW

.ájQƒ°S  »a  è∏ãdG  Iôc  áHÉãªH  íÑ°üJ

 hCG  ä’É```ªàM’G  ∞∏àîe  ø```Y  âLôNh  ,™```«ªédG  äCÉLÉa  äÉcô```ëdG  √ò```g

 äÉjƒdhCG  ™```«ªédG  ≈∏Y  â°Vôah  ,Ö```îædG  É¡æY  â```KóëJ  »```àdG  äÉ```gƒjQÉæ«°ùdG

 ôªà°ùJ  ¿CG  í°üj  π```¡a  ,»aÉ≤ãdGh  »°SÉ«°ùdG  ¿Gó¡°ûªdG  ¬```«∏Y  ¿Éc  Éªd  Iô```jÉ¨e

 äGQƒãdG  √òg  É¡JRôaCG  »```àdG  ájQòédG  äGô«¨àªdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  Ö```îædG  √ò```g

 øe  êhôîdG  ójóL  »```HôY  ôμa  IO’h  Ωõà∏°ùJ  π```gh  ,áªjó≤dG  äGhOC’G  ¢ù```ØæH

.?¬©e  ™£≤dÉH  ΩCG  ≥HÉ°ùdG  ôμØdG  ºMQ

:á«dÉàdG  πFÉ°ùªdG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóéJ  ¥É«°ùdG  Gòg  »a

 á≤£æªdG  É¡¡LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG  IóMh  á«Hô©dG  ô««¨àdG  äÉcôM  ä qócCG ●

 ºî°V  ô««¨J  …CÉH  ôKCÉà∏d  á∏HÉbh  ,É¡YÉ°VhCG  »a  á¡HÉ°ûàe  É¡∏©L  Éªe  ,á```«Hô©dG

 Ö°ùM ``  z…QòdG{  hCG  »```ÄjõéàdG  π≤©dG  ¿EG  ,É```¡dhO  øe  ádhO  …CG  »```a  π```°üëj

 §HGhôdG  ìô```°T  ≈∏Y  óYÉ°ùj  ¿CG  ¬```æμªj  ’  ````` »Ñf  øH  ∂```dÉe  ô```μØªdG  ô```«Ñ©J

.á≤£æªdGh  áeoC’G  äÉfƒμe  ø«H  óMƒJ  »àdG  á≤«ª©dG

 á£∏°ùdG  RÉ¡Lh ádhódG  ìÓ°UEG  ádÉëà°SG  øY á«Ñ©°ûdG  äÉcôëdG  √òg âØ°ûc ●

 É¡Hƒ∏°SCG  á©LGôªH  QOÉ```ÑJ  ¿CG  ºμëdG  áª¶fCG  â```°†aQ  ó≤d  ,áªjó≤dG  äÉ```«dB’G  ≥```ah

 É¡H  âeó≤J  »àdG  ìÓ°UE’G  ÖdÉ£e  πgÉéJ  ≈∏Y  äô°UCGh  ,ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdG  IQGOEG  »a

 ™ªàéªdG  AÉ£°ûfh  ÜGõ```MC’G  ¢û«ª¡J  ≈∏Y  â```∏ªYh  ,ájôμØdGh  á```«°SÉ«°ùdG  Ö```îædG

 ¿CG  º¡«∏Y  â°Vôah  ,ΩÉ```ghCG  »a  º¡à©bhCGh  ,A’Dƒ```g  Oƒ¡éH  ±ÉØîà°S’Gh  »```fóªdG

 ´É°TCG  Ée  ƒgh  ,»```JCÉj  ød  …òdG  ìÓ°UE’G  QÉ```£b  QÉ¶àfGh  ádÉ£Y  á```dÉM  »a  Gƒ```≤Ñj
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 ∫ƒ¨J  ≈dEG  ∂dP  iOCG  óbh  .ô««¨àdG  IÉYOh  ø«Ø≤ãªdG  ±ƒØ°U  »a  ¢SCÉ«dGh  •É```ÑME’G

 äOCG  Iójó°T  ÆGôa  ádÉM  ≥∏Nh  ,πNGódG  øe  É¡fÉ«c  ôîfh  ,ºμëdG  áª¶fC’  »°Vôe

 GƒÄ«¡«d  áãjóëdG  ∫É°üJ’G  πFÉ°SƒH  GƒfÉ©à°SG  øjòdG  ÜÉÑ°ûdGh  ø«°ûª¡ªdG  OôªJ  ≈dEG

 AGôªM  AGƒ°VCG  π°SôJ  äòNCGh  ,∑Éægh  Éæg  â©dófG  á«YÉªàLG  ∞°UGƒ©d  ±hô¶dG

 áægGôªdG  ºî°†Jh  ,á```jOGóÑà°S’G  áaÉ≤ãdG  Iô```£«°Sh  OÉæ©dG  ÖÑ°ùH  øμd  .á```«dÉààe

 πeÉc  ¢SÉª¨fG  ™e  »aÉ≤ãdGh  »YÉªàL’Gh  »°SÉ«°ùdG  ¿CÉ°û∏d  á«æeC’G  áédÉ©ªdG  ≈```∏Y

 É¡à≤aGƒªH  ìÓ°UE’G  ¢†aôJ  ºμëdG  áª¶fCG  øe  ójó©dG  π©L  OÉ°ùØdG  ™≤æà°ùe  »```a

 ,»LÉéàMG  ∑Gô```M  ΩÉeCG  ∫É```éªdG  ∂dP  í```àa  ¿CG  á```é«àædG  â```fÉμa  ,É```¡àcQÉ°ûeh

 äGQƒK  ≈dEG  ô«NC’G  »a  »¡àæ«d  ,¥É£ædG  á©°SGh  äÉ°VÉØàfG  ≈dEG  ∫ƒëJ  É```e  ¿É```Yô°S

 ô««¨J  øe  º¡àæμeh  ,±ƒîdG  Ió```≤Y  øe  ø«æWGƒªdG  ôjôëJ  øe  âæμªJ  á```MƒàØe

 ájOhóëe  øY  ∞```°ûc  ∂dP  πc  .ô°üeh  ¢ù```fƒJ  øe  πc  »a  πbC’G  ≈```∏Y  ø```«eÉ¶f

 ô«gÉªédG  IOÉ«b  hCG  ,πÑ≤à°ùªdG  ±Gô°ûà°SG  ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdGh  á«aÉ≤ãdG  ÖîædG  IQób

 á«ªæàdG  ôjQÉ≤J  ∞∏àîe  ≈dEG  ´ƒLôdÉHh  .»WGô≤ªjódG  ∫É≤àf’Gh  IQƒãdG  äÉ¶ëd  »a

 ºZQ  ,ô«Ñc  óM  ≈dEG  kÉ≤aƒe  ¿Éc  »Hô©dG  ™bGƒ∏d  É¡°ü«î°ûJ  ¿CÉH  ßMÓj  á«fÉ°ùfE’G

 Éªc  ,∫ƒª°ûdGh  áYô°ùdG  √ò¡H  äGQƒK  ΩÉ«b  ∫ÉªàMÉH  DƒÑæàdG  óM  ≈dEG  π°üJ  ºd  É¡fCG

.¬JGQóbh  Qƒ¡ªédG  äÉ«fÉμeEÉH  ΩRÓdG  øe  ôãcCG  âØîà°SG  É¡fCG

 ,ÆGôa  øe  ó```dƒJ  ºd  É¡fCG  ’EG  á```≤MÓàªdG  á«Hô©dG  äGQƒ```ãdG  á```«FÉéa  º```ZQ

 äòZ  »àdG ``  á```«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á```«YÉªàL’G  πeGƒ©dG  ≈```dEG  á```aÉ°VE’ÉÑa

 º«≤dGh  QÉμaC’G  øe  ¿hõîe  ∑Éæg  ,á°ùFÉÑdG  ´É°VhC’G  ≈∏Y  OôªàdG  ƒëf  ´hõ```ædG

 ô°ùØj  Ée  ƒgh  ,∫ƒ≤©dGh  ¢SƒØædG  πNGO  »ªcGôJ  πμ```°ûH  É¡∏©a  π©ØJ  âfÉc  »```àdG

 kÉfÉ«∏Z  äó```¡°T  »àdG  ∫hódG  ∞∏àîe  »```a  ô«gÉªédG  ¬H  â```∏eÉ©J  …òdG  è```°†ædG

 ¿Éc  »àdG  Iôã©àªdG  á≤HÉ°ùdG  Oƒ¡édG  ¿CG  »æ©j  Gòg  .¥É£ædG  ™°SGh  kÉ«Ñ©°T  kÉ```jQƒK

 ºd  É¡fCG  ºZQ  Ió```FÉa  ¿hO  øμJ  ºd  IOó©àe  äÉ```«ª°ùJ  âëJ  ¿ƒØ≤ãe  É```¡H  Ωƒ```≤j

 äƒªj  ’  ôμØdG  .»ªcGôJ  πμ°ûH  É¡∏©a  π©ØJ  âfÉc  ÉªfEGh  ,É¡æ«M  »a  É¡∏cCG  päDƒ```J
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 ó«©«d  π©ØdG  •hô```°T  ∫Éªμà°SG  ô¶àæj  ,»```YƒdG  »a  ¿hõîe  ≈dEG  ∫ƒ```ëàj  É```ªfEGh

 ΩÉeCG  IGhÉ°ùªdGh  π¨°ûdGh  ádGó©dG  ÖdÉ£ªa  .iôNCG  äÉ«ª°ùe  âëJ  ¬J’ƒ≤e  êÉàfEG

 á«MÓ°UE’G  ÖîædG  Oƒ```¡L  É¡dƒM  äQƒëªJ  QÉμaCGh  º«b  »g  á```jôëdGh  ¿ƒ```fÉ≤dG

 äÉcôë∏d  á«YÉªàL’G  IóYÉ≤dG  â∏ qμ°T  »àdG  »gh  ,á«°VÉªdG  áæ°S  ø«KÓãdG  á∏«W

.πÑ≤à°ùªdG  ≈∏Y  áMƒàØªdG  á«Hô©dG

 äÉcôëdGh  ,äƒ```ªj  ’  º```jó≤dG  ¿CÉH  ∫ƒ```≤dG  øμªj  ≥```Ñ°S  Ée  Aƒ```°V  »```a

 IQhô°†dÉH  ¢ù«d  ¬```H  »JCÉJ  ób  …òdG  ójóédG  øμd  ;™```£≤dG  ≈ëæe  ƒëæJ  ó```b

 ôμØdG  πãe ``  äGQƒãdÉa  ;√OÓ```«e  ≈dEG  â°†aCG  »àdG  ¬JÉeó≤e  ™e  á©«£b  »```a

 kÓWÉH  ¢ù«d  ºjó≤dÉa  ,RhÉéàdGh  ÜÉ©«à°S’G  ¿ƒfÉb  Éª¡ªμëj  `` ¬éàæJ  …ò```dG

 Éªc  ïjQÉàdG  á∏Hõe  »```a  ¬H  ≈≤∏j  ≈àM  ¬àeôH  ó°SÉa  ƒ```g  ’h  ,¬Yƒªée  »```a

 .äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEG  øeh  ,äÉbÉØNEGh  Ö°SÉμe  øe  Öcôe  ƒg  ÉªfEGh  ,∫É```≤j

 »a  íéæ«a  ,»°VÉªdG  AÉ£NCG  êÉàfEG  ó«©j  ’  …òdG  ƒg  º«∏°ùdG  …QƒãdG  ôμØdGh

 »YÉªédG  AÉ≤JQ’G  ƒëf  ™aóJ  á«∏eÉμJ  á```«é¡æªH  äÉeƒ¶æªdG  Ö«côJ  IOÉ```YEG

 xπc  »a  kÉ«dÉM  ájQÉédG  ´RÉæàdG  ádÉM  ô°ùØj  Ée  Gògh  ,äÉ©ªàéªdGh  ´É°VhC’ÉH

 ¢ùμ©J  IójóL  áaÉ≤K  AÉæH  øY  kÉãëH  iƒ≤dG  ∞∏àîe  ø«H  ô°üeh  ¢ù```fƒJ  ø```e

 ¬àªLôJ  ºàJ  ºd  …òdGh  ,»°SÉ«°ùdG  ∫ÉéªdG  »a  π°üM …òdG  ºî°†dG  ∫ƒëàdG

.…ôμØdG  ó«©°üdG  ≈∏Y  ìƒ°VƒH

 ™e  ¢†bÉæàj  ìÓ°UE’G  π```g  :  ΩÉjC’G  √òg  OOôàj  …òdG  ∫GDƒ°ùdG  ìô```£j  É```æg

 äÉHÓ≤f’G  á∏°ù∏°S  â∏°ûa  ¿CG  ó©Hh  ,á«Hô©dG  á°†¡ædG  ácôM  IO’h  òæªa  ?IQƒãdG

 äÉæ«°ùªîdG  ™```∏£e  òæe  á«eƒ≤dG  äÉcô```ëdG  Oƒ©°U  â```ÑMÉ°U  »àdG  á```jôμ°ù©dG

 ,¿B’G  .kÉ«MÓ°UEG  kÉ©HÉW  ¬JGQÉ«J  πμH  »Hô©dG  ôμØdG  ≈```°ùàcG  ,ájQƒãdG  É```¡JGQÉ©°ûH

 ¢VôàØj  πg  ,»Hô©dG  ™«HôdÉH  ∞°Uƒj  íÑ°UCG  Ée  sπMh  ,äGQƒãdG  √òg  âKóM  óbh

 ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  ’CG  ?á```«MÓ°UE’G  áeƒ¶æªdG  πc  á©LGôªH  ΩÉ```«≤dG  á«ªàM  ∂```dP
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 É¡à©«ÑW  »a  ’  äÉMÓ°UE’G  ≥°ùf  »```a  §≤a  ∞∏àîj  ,kÉjô««¨J  kÉé¡æe  ìÓ```°UE’G

 ¢ùfƒJ  øe  πμ```d  áÑ°ùædÉH  »°SÉ«°ùdG  ∫É```éªdG  »a  ≈```∏éJ  Ée  ƒ```gh  ?É```¡æ«eÉ°†eh

 á©LGôe  å«M  ø```e  ,»WGô≤ªjódG  ∫É≤àf’G  Ió```æLCÉH  ΩõàdG  É```ªgÓμa  ,ô```°üeh

 ¥ÓWEGh  ,á≤HÉ°ùdG  á∏MôªdG  Rƒ```eQ  áÑ°SÉëeh  ,áàbDƒe  áeƒμM  π«μ°ûJh  Qƒ```à°SódG

 á¡jõf  äÉHÉîàfG  º«¶æàd  ó```«YGƒe  ójóëJh  ÜGõMC’G  øjƒμJh  á```aÉë°üdG  ájôM

 iƒà°ùªdG  ≈```∏Y  Gòg  .äÉjƒdhC’Gh  ≠```«°üdG  »a  ÉØ∏àNG  É```ª¡æμd  ;É```¡fGhC’  á```≤HÉ°S

 ±GôWC’G  ø«H  ™aGóàdG  ∫Gõj  Óa ,»aÉ≤ãdGh  …ôμØdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y ÉeCG  »°SÉ«°ùdG

 èàæj  ¿CG  ¿hO  kÓ°UGƒàe  `` ¬H  â≤ëàdG  »```àdG  ∂∏J  hCG ``  …QƒãdG  çóë∏d  á```©fÉ°üdG

.ójóL  ôμa  íeÓe

 â```e qób  äÉcô```ëdG  √ò```g  ¿CG  kÉ```°†jCG  ó```cDƒªdG

 ∂dPh  ,»```aÉ≤ãdGh  …OÉ```°üàb’G  ≈```∏Y  »```°SÉ«°ùdG

 ∫hódG  »```a  ºμëdG  á```ª¶fCÉH  â```eó£°UG  É```eóæY

 »àdG  áÑ≤©dG  É```gQÉÑàYÉH  ,kÉ```≤HÉ°S  É```¡«dEG  QÉ```°ûªdG

 ;á≤«ªYh  á«≤«≤M  äÉMÓ°UEG  ≥```«≤ëJ  ¿hO  âdÉM

 πëJ  ºd  ájOÉ°üàb’Gh  á```«aÉ≤ãdG  ≥```FGƒ©dG  ¿CG  :…CG

 √òg  øeh  .á«°SÉ«°ùdG  iƒ```≤dG  øjRGƒe  ô««¨J  ¿hO

 ∫hO  É¡àaôY  »àdG  á≤HÉ°ùdG  äGQƒãdG  øY  á«Hô©dG  äGQƒãdG  ∞∏àîJ  ºd  á```jhGõdG

 ¢ù«FôdG  …ó```ëàdG  øμd  ;á«Ø°û∏ÑdGh  á```«°ùfôØdG  IQƒ```ãdG  ∂dP  »a  É```ªH  Ió```jóY

 ójóëàH  ≥∏©àjh  ,kÉjOÉ°üàbG  kÉjóëJ  ≈≤Ñ«°S  kÉ«dÉM  äGQƒãdG  √òg  ¬¡LGƒJ  …òdG

 OGôaC’G  ø«H  á«YÉªàL’G  ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  IQOÉb  ¿ƒμJ  ,á∏jóH  ájƒªæJ  ájDhQ

 øªμj  Éægh  .á«æWƒdG  IhôãdG  á«ªæJh  êÉàfE’G  »a  IOÉjõdG  ¿Éª°V  ™e  ,äÉ¡édGh

 ,Iô«NC’G  äGƒ```æ°ùdG  ∫ÓN  âLGQ  »àdG  á«ªæàdG  äÉ```«HOCÉa  .¢ù«FôdG  …ó```ëàdG

 ≈∏Y  É¡°Vôa  sºJh  ó```≤ædG  ¥hóæ°Uh  »dhódG  ∂æÑdG  É```gQƒ∏H  »àdG  äÉ```°SÉ«°ùdGh

 ÖYÉàe  øe  âØYÉ°Vh  ´É°VhC’G  º```jRCÉJ  »a  âª¡°SCG  »àdG  »```g  á```≤£æªdG  ∫hO
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 É¡fCG  ≈∏Y  πH  ;¬JGòH  ºFÉb  Oôa  É¡fCG  ≈∏Y ’  ,IóMGh  Iô≤H  ≈dEG  ô¶æJ  ∂fCG  ≈æ©ªH

.3z√ô°SCÉH  kÉYƒf  πãªJ  áæ u« nY

 ∂dP äÉ«FõL »a ºμëdG ∂dP OƒLƒd »∏c πc ƒg AGô≤à°S’G{ :Éæ«°S øHG ∫Ébh

.4zQƒ¡°ûªdG  AGô≤à°S’G  ƒgh  ÉgôãcCG  ÉeEGh  ,ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  ƒgh  É¡∏c  ÉeEG  ,»∏μdG
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J. Lachelier, du Fondement de l induction et outres texts. ed, Fayarrd, 1992. p9.  ̀̀̀  2

Jacques francau, La Pensee Scientifique, Ed, Labor, Bruxelles, 1968. P54  : kÉ°†jCG  ô¶fGh
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 Mill, Stuart, Systeme De Logique, Paris, Librairie Philosophique.. Pierre P324  :ô```¶fG ```  5

Mardage, Ed 1988, P324.
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- .É¡Ñ∏ZCG  hCG  ádCÉ°ùª∏d  OGôaC’Gh  äÉ«FõédG  πc  íØ°üJh  ™ÑàJ  :¬é¡æe

-  hCG  ´hôØdG  πμ```d  ábô¨à°ùe  áeÉY  Ió```YÉb  hCG  »∏c  ºμM  á```ZÉ«°U  :¬```àjÉZ

.ÉgôãcCG

- .á∏ªL  ÜÉ£îdG  º¡ah  iôNC’G  πFÉ°ùªdG  ¿É«H  ≈∏Y  ¬H  ∫’óà°S’G  :¬JóFÉa

AGô≤à°S’G  á«éM  »a  :kÉ«fÉK
 ≈dEG  ∂dP  Oƒ©jh  ,AGô≤à°S’G  π«dO  á«éM  ∫ƒM  ¿ƒ«dƒ°UC’Gh  AÉ¡≤ØdG  ∞∏àNG

.ÖgGòªdG  øe  Ögòe  πc  ≈∏Y  ±ô©àdG  Ö≤Y  ÉgôcPCÉ°S  ÜÉÑ°SCG
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 AGô≤à°SGh  ΩÉJ  AGô≤à°SG  :¿ÉHô°V  …ó«∏≤àdG  ¬ª«°ù≤J  Ö°ùëH  AGô```≤à°S’Éa

:¢übÉf

 ¬fC’  ;ø««dƒ°UC’Gh  AÉ```¡≤ØdG  ™«ªL  ó```æY  áéM  ƒ¡a  :ΩÉàdG  AGô```≤à°S’G  É```eCG

 »a  ∂°û∏d  πbÉ©∏d  k’Éée  ´ój ’  …òdG  ,»≤£æªdG  »∏≤©dG  ∫’óà°S’G  øe  Üô```°V

:ºXÉædG  ∫ƒ≤j  Gòg  »ah  ,¬àd’O  »a  ø¶dGh  ¬à«éM

¥É```Ø`J’ÉH  á```é`M  ƒ````¡`a           ¥É`≤à°TG  …P  º``©j  ¿EÉ`a

 :…CG  ;¥É≤°ûdG  IQƒ```°U  ô«Z  AGô≤à°S’G  º©j  ¿CG  ƒ```g  ΩÉàdÉa{  :ìQÉ°ûdG  ∫É```bh

 »a  ™ÑààdÉH  ¬```JÉÑKEG  á£°SGƒH  »∏μdG  ∂```dP  »a  ºμëdG  äƒÑK  ¿ƒ```μj  ¿CÉH  ,´Gõ```ædG

 »a  ºμëdG  äÉÑKEG  »a  »©£b  π«dO  ƒgh  ,´RÉæàdG  IQƒ°U  GóY  Ée  ¬JÉ«FõL  ™«ªL

.1z¬à«éM  »a  ±ÓN  ’h  ôãcC’G  óæY  ´GõædG  IQƒ°U

 ΩÉ```àdG  ô```«Z  hCG  ¢ü```bÉædG  AGô```≤à°S’G  É```eCG

 ÉeCG  ,AÉª∏©dG  ø```«H  ´GõædG  π```ëe  ¿Éc  …òdG  ƒ```¡a

 ºgóæY  qó```©«a  á```∏HÉæëdGh  á```«©aÉ°ûdGh  á```«μdÉªdG

 »a  …ôãcC’G  Ö```dÉ¨dG  ¿C’  ;∫’ó```à°S’G  »a  á```éM

 QOÉædG  OôØdG  ≥ë∏«a  ,ΩÉ©dG  »∏μdG  ºμëc  º```¡jCGQ

.Ö∏ZC’G  ºYC’ÉH  êQÉîdG

 Ió«ØªdG  ¢ü```bÉædG  AGô```≤à°S’G  ád’ód  ¬```fÉ«H  ó©H  »```aGô≤dG  ΩÉ```eE’G  ∫ƒ```≤j

 iCGôa  »dGõ¨dG  ΩÉeE’G  É```eCG  .2zAÉ¡≤ØdG  óæYh  ÉfóæY  áéM  ø¶dG  Gògh{  :ø```¶∏d

 ôãcC’G  óLh  Éª r¡ ne  ¬fC’  ;äÉ«¡≤Ø∏d  ’EG  í∏°üj  ºd  kÉ qeÉJ  øμj  ºd  ¿EG{  AGô≤à°S’G  ¿CG

.3z∂dòc  ôNB’G  ¿CG  ø¶dG  ≈∏Y  Ö∏Z  §ªf  ≈∏Y

.163 / 2 ¢U  ,»£«≤æ°û∏d  ,Oƒ©°ùdG  »bGôe  ≈∏Y  OƒæÑdG  ôãf ```  1

.448 ¢U  ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T ```  2

.41 ¢U  ,≈Ø°üà°ùªdG ```  3

 óMCG  AGô≤à°S’G  qó©j
 ΩÉb »àdG  iôÑμdG  ¢ù°SoC’G
 »ª∏©dG  ¿Gôª©dG  É¡«∏Y
ΩÓ°S’G  …ôμØªd



دراســات

8

 ¬«∏Y  Ö∏¨j  ,kÉëLGQ  kÉæX  ó```«Øj  »dGõ¨dG  ΩÉeE’G  óæY  ¢übÉædG  AGô```≤à°S’Éa

 π«Ñ°ùdG  Gòg  ≈∏Yh  ,IôÑà©ªdG  á«éëdG  áÑJôe  ≈dEG  ¬©aôJ  »àdG  ,™£≤dG  ≈dEG  π```«e

 á∏«dh  Ωƒj  ¬∏bCG  ¿CGh  ø«æ°S  ™°ùJ  ¢†«ëdG  ø°S  πbCG{  ¿CG  »©aÉ°ûdG  ΩÉeE’G  óæY  âÑK

 Çô≤à°ùj  ºd  »©aÉ°ûdG  ¿CG  Ωƒ```∏©eh  ,™Ñ°S  hCG  â°S  ¬ÑdÉZh  ,ô°ûY  á```°ùªN  √ô```ãcCGh

 ’h  ø¡Ø°üf  ∫ÉM  ’h  πH  ,øgôãcCG  ∫ÉM  ’h  ,¬fÉeR  »a  ºdÉ©dG  AÉ°ùf  ™«ªL  ∫ÉM

 ¬FGô≤à°SG  Ωó©H  ™£≤∏d  ¥ÓWE’G  ≈∏Y  º```dÉ©dG  AÉ°ùf  øY  kÓ°†a  ,¬æe  Üô≤j  É```e

 »©aÉ°ûdG  ΩÉeE’G  ∂∏°ùe  ƒg  Gòg  ¿Éch  ,1z¬«∏Y  áeó≤àªdG  QÉ°üYC’G  ™«ªL  ∫É```M

.2á«dƒ°UC’G  √óYGƒbh  á«Yô°ûdG  ¬eÉμMCG  øe  ô«ãc  ôjô≤J  »a

 ¬fC’  ;ó©H  Éª«a  ôãcCG  í°†à«°S  É```ªch  ø«ÑJ  Éªc  »ÑWÉ°ûdG  ÉæeÉeEG  …CGQ  ƒ```gh

 ÖdÉ¨dG  ¿CG{  Ió```YÉb  ≈∏Y  á©jô°ûdG  Ωƒ```∏Y  »a  á«ª∏©dG  ¬```àaô©e  º«≤j  É```e  IOÉ```Y

 ¿ƒæ¶dG  äÉÑ∏Z{  IóYÉb  ºK  ,z»©£≤dG  ΩÉ©dG  QÉÑàYG  á©jô°ûdG  »a  ôÑà©e  …ôãcC’G

.zá©jô°ûdG  »a  IôÑà©e

 ,…RGôdG  ΩÉeE’G  óæY ø¶dG  ’h  ™£≤dG ’  ¢übÉædG  AGô≤à°S’G  ºμM ó«Øj  ’h

 ±ÓàNG  RGƒéd  ;»```∏μdG  âÑãj ’  »```FõédG{  :º¡dƒb  ™FÉ°ûdG  ø```e  ¿CÉ```H  ∫ó```à°ùjh

 É¡°†©H  AGô≤à°SG  ΩóY  ™e  ,äÉ«FõédG  ¢†©H  AGô≤à°SGh  ,ΩÉμMC’G  »a  äÉ«FõédG

 ¬ªμM  ¿ƒμj  ¿CG  RGƒéd  ;»bÉÑdG  »```a  ºμëdG  âÑãj  Óa  ,kÉ«FõL  kAGô```≤à°SG  ô```NB’G

.3zπWÉH  AGô≤à°SG  Gòg  á£°SGƒH  »bÉÑdG  ≈∏Y  ºμëdÉa  ,Çô≤à°SG  Éªd  kÉØdÉîe

 »a  kÓ≤à°ùe  kÓ«dO  ¬àØ°üH  ¢übÉædG  AGô≤à°S’ÉH  Gƒaôà©j  º∏a  á«ØæëdG  É```eCG

 ≈∏Y  ∫O  GPEG  ¢SÉ«≤dG  ≈dEG  ™LGQ  ¬fCG  ≈dEG  º¡æe  kÉHÉgP  ,á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G  äÉÑKEG

.4IOÉ©dGh  ±ô©dG  ≈dEG  ™LGQ  ¬fCG  hCG  ,äÉ«FõédG  ™«ªéd  ™eÉL  ôÑà©e  ∞°Uh

.165 / 2 ¢U  ,»£«≤æ°û∏d  ,Oƒ©°ùdG  »bGôe  ≈∏Y  OƒæÑdG  ôãf ```  1

.40  ,39  ¢U  ,¿Éª∏°S  ƒHCG  ÜÉgƒdG  óÑY  ,»©aÉ°ûdG  ¢ùjQOEG øH  óªëe  á«é¡æe  :ô¶fG ```  2

.215 / 2  ,ó«°ùdG  …ô°†N  Ö«£dG  ,¬«a  q¢üf ’  Éª«a  OÉ¡àL’G  :∂dP  π«°üØJ  ô¶fG ```  3

.917 / 2  ,»∏«MõdG  áÑgh  ,»eÓ°SE’G  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG ```  4
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 PEG  ;¬«YƒæH  AGô≤à°S’G  øe  ¬```Øbƒe  »a  áMGô°U  ôãcCG  ¿Éμa  ΩõM  øHG  É```eCG

 :∫É≤a  ,AGô≤à°SG  ø```e  ºJ  Ée  ≈∏Y  ’EG  óªà©j  ’CG  º```∏©dGh  á≤«≤ëdG  Ö```dÉW  Qò```M

 ,¢ùMCGh  ógÉ°T  ÉªH  ô≤jh  ,π≤©dG  ¬ÑLhCG  ÉªH  ô≤j  ¿CG  á≤«≤M  ÖdÉW  πμd  »```¨Ñæj{

 ≈dEG  ’EG  ø```μ°ùj  q’CGh  ,ø```jQƒcòªdG  ¢SÉ```ædG  ≈dEG  ™```LGQ  ¿ÉgôH  ¬```«∏Y  ΩÉ```b  É```ªHh

 …òdG  πμdG  âëJ  »àdG  äÉ«FõédG  ™«ªéH  kÉª∏Y  §«ëj  ¿CG  ’EG  , kÓ°UCG  AGô```≤à°S’G

 ºμëj  ’h  ,ógÉ°ûj  ºd  Ée  ≈∏Y  ºμëdG  »a  ™£≤j  Óa  Qó≤j  ºd  ¿EÉa  ,¬«a  ºμëj

.1z∑Qój  ºd  Ée  ¿hO  ,¬cQOCG  Ée  ≈∏Y  ’EG

 ≈∏Yh  ≥ëdG  Ö∏W  ≈∏Y  iƒ≤J ’  ¬àd’O  Ωõ```M  øHG  óæY  ¢übÉædG  AGô```≤à°S’Éa

 kÉªμëJh  kÉæ¡μJ  ¿ƒμj ’  AGô```≤à°S’G  ¿CG  »æ©j ’  Gògh{  ,á```«æ«≤«dG  á```aô©ªdG  ∑GQOEG

 ;ø«jhÉ°ùàe ’  ø«aôW  ø«H  ájƒ°ùJh  ,ÖFÉ¨dG  ≈```∏Y  ógÉ°ûdÉH  k’’ó```à°SG  ¿Éc  GPEG  ’EG

 kÉ©«°SƒJ  ¿Éc  GPEG  É```eCG  ,ˆGh  ¿É°ùfE’Gh  ,É¡bƒa  Éeh  á©«Ñ£dGh  ¥ƒ```∏îªdGh  ≥```dÉîdÉc

 çOGƒM  OGôWG  ¿EÉ```a  ,ÉgôÑîf  ºd  iôNCG  ÜQÉ```éJ  ≈∏Y  ÉæHQÉéJ  è```FÉàæd  kÉ```ª«ª©Jh

 ,2z∂dP  Éæd  è```àæj  ``  kÓ≤Y  Ωƒ∏©e  ∂dP  πch  ``  É```¡à«ÑÑ°Sh  É```gQGôªà°SGh  ,á```©«Ñ£dG

 •É≤°SEG  ¿C’  ;ä’ÉëdG  ™«ªL  »a  á«©£b  áéM  √ qóYh  ¬«dEG  ¿ƒcôdG  Rƒéj ’  »dÉàdÉHh

.≈dhCG  ÜÉH  øeh  kAGóàHG  AGô≤à°S’G  •É≤°SEG  »a  ôKDƒe  √óæY  ∫’óà°S’G  øe  ¢SÉ«≤dG

 Gòg  π©dh  ,¬```«YƒæH  AGô≤à°S’G  á«éM  ø```e  á«dƒ°UC’G  ∞bGƒªdG  º```gCG  √ò```g

:É¡ªgCG  QƒeCG  ≈dEG  √Oôe  AÉª∏©dG  ø«H  ±ÓàN’G

 AGô≤à°S’G π«dO ∫ÉªYEG øY »æ¨J ≈dhCG á¡L øe iôNCG ádOCG OhQh ¿CG :∫hC’G

 ƒg  Éªc  π°UC’G  å«M  ø```e  √OÉªàYGh  √QÉÑàYG  ádÉM  »a ’  ,á```«æ¶dG  ¬àdÉM  ≈```∏Y

.á«ØæëdG  óæY  âHÉK

 ,»côJ  ó«éªdG  óÑY  ,ƒ£°SQCG  ≥£æe  øe  »dƒ°UC’G  ΩõM  øHG  ∞bƒe  :kÉ°†jCG  ô¶fG  ,166 ¢U  ,Öjô≤àdG ```  1

.289 ¢U  ,•ÉHôdG  ,á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dGh  ÜGOB’G  á«∏c  ,á«fÉfƒ«dG  áaÉ≤ãdG  »Hô©dG  ôμØdG  Ihóf  ∫ÉªYCG

.226 ¢U  ,äƒØj  ºdÉ°S  ,¢ùdófC’Gh  Üô¨ªdÉH  »Ø°ù∏ØdG  ôμØdGh  ΩõM  øHG ```  2
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 ≥FÉ≤ëdG  ∑GQOEG  »```a  ¬«dEG  OÉæà°S’G  í```°üj ’  AGô≤à°SG  π```«dO  ¿CG  :»```fÉãdG

 ¢SÉªàdG  »a  ¥ÓWE’G  ≈```∏Y  ídÉ°U  ô«Z  ¬fC’  ;¬H  êÉéàM’G  ø```μªj  ’h  ,á```«ª∏©dG

 »a  áMOÉ≤dG  á```«≤£æªdG  äGQÉ```ÑàY’ÉH  É```e  óM  ≈```dEG  ô```KCÉàe  …CGQ  ƒ```gh  ,™```£≤dG

.…ôgÉ¶dG  ΩõM  øHG  QÉ°S  ∂dP  ≈∏Yh  ,¢übÉædG  AGô≤à°S’G

 ;¬H  êÉéàM’G  »a  í«ë°Uh  ∫’óà°S’G  »a  ôÑà©e  ø¶dG  ÖdÉZ  ¿CG  :å```dÉãdG

 ìó≤j ’  äÉ«FõédG  OÉMBGh  QOGƒædG  ¿C’  ;™£≤∏d  ó«ØªdG  »∏μdG  ΩÉ©dG  áHÉãªH  ¬```fC’

 »bÉHh  »ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  …CGQ  ∂dP  ≈∏Yh  ,É¡à«©£bh  äÉ«∏μdG  áeÓ°S  »a  É¡Ø∏îJ

.á«©aÉ°ûdG  Gòch  á«μdÉªdG

ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  ád’O  »a  :kÉãdÉK
L'INDICATION DE L'INDUCTION COMPLÈTE

™£≤dG  ó«Øj  ΩÉàdG  AGô≤à°S’G

 ó«Øj  ΩÉàdG  AGô```≤à°S’G  ¿CG  »a  á«∏≤©dG  hCG  á```«∏≤ædG  Ωƒ∏©dG  π```gCG  ∞```∏àîj  ’

 ≈æ©e  hCG  ºμM  ΩÉªJ  ≈∏Y  ºJ  ``  ¬∏°UCG  å«M  øe  ``  ƒg  πH  ;»æ«≤«dG  º∏©dGh  ™£≤dG

 ΩÉY  ¿ƒfÉb  ’EG  ¬æY  èàæj  Óa  ,á«∏≤©dGh  á«≤£æªdG  IQhô°†dG  Ö°ùëH  ¬«∏Y  Ωƒ≤j

.∫ÉªàMG  ¬«dEG  ¥ô£àj  ’h  Phò°ûdG  øe  ∫ÉN  Oô£e

 ΩÉμMCG  ≈∏Y  ∫ój  ¿CG  hó©j ’  äÉ```«FõédG  πμd  »°üëªdG  ΩÉàdG  AGô```≤à°S’Éa

 AGô≤à°S’G  ¿CG  ``  »dGõ¨dG  ∫Éb  Éªc  ``  Gò¡H  âÑãa  ,á©«Ñ£dÉH  á«æ«≤j  Ωƒ∏Yh  á«©£b

 ¿CG  Gòg  øe  π°üë«a  ,äÉ«©£≤∏d  í```∏°Uh  ∫hC’G  º¶ædG  ≈dEG  ™```LQ  kÉ```eÉJ  ¿Éc  ¿EG

.1º∏©dG  ó«Øj  ΩÉàdG

 ¬«a  âHÉãdG  »≤£æªdG  ¢SÉ«≤dG  º°SG  AGô≤à°S’G  øe  ´ƒædG  Gòg  ≈∏Y  ≥```∏£jh

.2≥£æªdG  πgCG  óæY  ™£≤dGh  º∏©dG

.52 / 1  ,≈Ø°üà°ùªdG  ,118 ¢U  ,º∏©dG  QÉ«©e  :ô¶fG ```  1

.60 ¢U  ,¬≤ØdG  ∫ƒ°UCG  äÉë∏£°üe  ºé©e  :ô¶fG ```  2



ا�صوليين عند  والظن  القطع  بين  االستقراء  داللة 

11

 ,á«ª∏©dG  ègÉæªdG  »a  ô¶ædG  IOÉYEG  áLƒe  ¿CG  ≈dEG  ô«°TCG  ¿CG  Éæg  »æJƒØj  ’h

 ób  ``  Iô«NC’G  á```fhB’G  »a  »ª∏©dG  å```ëÑdG  Éª¡aôY  ø```jò∏dG  ``  á```jôμØdG  IQƒ```ãdGh

 iód  íÑ°UCG  …ò```dG  ,AGô≤à°S’ÉH  ô```¶ædG  è¡æe  ∫ƒM  IójóL  äGQƒ```°üJ  É```JRôaCG

 ¢ù«dh  ,¬Hhô°V  πc  »```a  á«©£≤dG  á```ÑZôdG  »Ñ∏j ’  á«é¡æªdG  Ö```gGòªdG  ¢†```©H

 ôμØdG{  kÉ°†jCG  AÉL  Éªc  ,1•ƒÑ°†e  hCG  »©£b  º∏Y  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á«æ«≤j  á```∏«°Sh

 øKGôH  øe  á```jô°ûÑdG  áaô©ªdG  PÉ```≤fE’  πM  …CÉ```H  ¬dDhÉØJ  Ωó```Y  kÉ```jóÑe  å```jóëdG

:É¡æe  3¢üFÉ°üîH  õ«ªàj  ¬HÉë°UCG  ô¶f  »a  ¬fC’  ;2zø¶dGh  ∑ƒμ°ûdG

.áë«ë°U  IQhô°†dÉH  ¢ù«d  ¬d’óà°SG  èFÉàf  ¿CG  :k’hCG

.á«≤£æe  äÉeó≤e  hCG  áeó≤e  øe  IQhô°†dÉH  ≥∏£æj ’  ¬fCGh  :kÉ«fÉK

 ¢†©ÑdG  óæY  ø```μªe  AGô≤à°S’G  »```a  ∂°ûdG  πμ```°ûªa  ∂dP  ø```e  kÉ```bÓ£fGh

 ÖFÉ°U  ô«Z  hCG  ÖFÉ°U  ƒg  Ée  ø«H  ¿hõ«ªj  ¢SÉædG  ¿CG  í°VGƒdG  øe  ¬fC’  ;ô```NB’G

.4á«FGô≤à°S’G  äÉjÉ¨dG  »a

 QÉªãà°SG  »```a  k’É```ãe  ¬à∏©L  É```ªH  Ö∏£ªdG  Gò```g  »```a  π```«ãªàdG  ≈```dEG  Oƒ```YCGh

.¬°ùØf  ¢Vô¨dG  Ωóîj  ¬fC’h  ,Éª¡©ªéj  …òdG  ≥«KƒdG  •ÉÑJQÓd  ;ΩÉàdG  AGô≤à°S’G

 å«M  ,∫ƒ≤©dG  ÉjÉ°†≤d  á```«Yô°ûdG  ádOC’G  ≥aGƒJh  ΩRÓ```J  ádCÉ°ùe  ∂dP  ø```eh

 ΩÉàdG AGô≤à°S’G ¬Lh É¡æ«H øe ,√ƒLh Ió©H IóYÉ≤dG √òg ≈∏Y »ÑWÉ°ûdG ∫óà°SG

 âHÉK  ∂dPh  ,π≤©dG  ƒ```g  ∞«∏μàdG  OQƒe  ¿CG  iCGQ  å«M  ,É¡H  ™```£≤dG  ó«Øj  …ò```dG

 Antoine Arnould et Pierre Nicole, La Logique ou Lart De Penser, Paris,  :ô```¶fG ```  1

Librairie Philosophique J. Vrin, 2ed, P259.

 Iô°UÉ©e  á«eÓ°SEG  ÉjÉ°†b  á```∏ée  ,óªëe  ≈«ëj  zAGô≤à°S’G  ÖgGòeh  Qó```°üdG  ôμØdG  á```MhôWCG{ ```  2

.293 ¢U  ,2001 / 1421 ,12 ,11´

Pranab, Kumar Sen, Logic Indution, Humanities Press Atlantic Highlands, Ed 1980, P98 ```  3

 Hacking, Ian, The Emergence, of Probability, Cambridge University Press, Ed,  :ô```¶fG ```  4

1984, P176.
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 ¬bGô¨à°SGh  AGô≤à°S’G  ΩÉªJ  ¿C’  ;ºq∏°ùe  ôeC’G  Gògh  ,1zΩÉàdG  AGô≤à°S’ÉH  kÉ```©£b

.∫ƒ°üëªdG  º∏©dÉHh  ø«≤«dGh  ™£≤dG  ¬æY  CÉ°ûæj  ICGô≤à°ùªdG  ´hôØdG  πμd

 hCG  πμ°ûà°ùªd  ¬```à≤aGƒe  ∫Ó```N  ø```e  á«©£≤dG  √ò```g  »ÑWÉ°ûdG  ó```cDƒj  É```ªc

 á«∏μdG  IóYÉ≤dÉH  ™£≤dGh  º∏©dG  ∫ƒ°üM  ó©H  »FõédG  QÉÑàYG  ióe  ≈∏Y  ¢Vôà©e

 ¿C’{  ;É¡«∏Y  ¥Éaƒ∏d  áÑ°SÉæe  ô«Z  ÉgBGQ  »àdG  äÓ«°üØàdG  ¢†©H  ≈∏Y  ¬¶ØëJ  ™e

 ¬àØdÉîe  ¢Vôah  ,AÉæY  ∂dP  ó©H  »```FõédG  ô¶ædÉa  ,ºJ  GPEG  »©£b  AGô```≤à°S’G

 ≈æ©e  AGô≤à°S’ÉH  kÓãe  ¿É°ùfE’G  á≤«≤M  øe  Éæ∏°üM  GPEG  É```fCG  ºc  ,í«ë°U  ô```«Z

 »∏μdÉH  ¬«∏Y  º```μëdÉa  ,¿Gƒ«M  ƒgh  ’EG  ¿É```°ùfEG  óLƒj  ¿CG  í°üj  º```d  á```«fGƒ«ëdG

.2z∞∏îàj ’  »©£b

 á°ü∏îà°ùªdG  ¬éFÉàfh  AGô≤à°S’G  ΩÉμ```MCG  á«©£b  ôãcCG  ¥Éë°SEG  ƒHCG  ø``` q«Ñ«dh

 AGô≤à°S’ÉH  áàHÉãdG  á«∏μdG  ∫ƒ```°UC’G  ø«H  á«©£≤dG  »a  …hÉ°ùj  o√É nØr∏ nf  ,¬dÉªc  ø```e

 ,áæ«©ªdG  á«©£≤dG  ádOC’ÉH  IôÑà©ªdG  ∫ƒ```°UC’G  ø«Hh  ,OGôaC’Gh  ´hôØdG  ™ÑàJ  ø```eh

 òNCÉJ  Éªc  ,Iƒ```≤dG  å«M  ø```e  ¬«∏Y  É¡YÉØJQG  á```dÉM  É¡æY  É```¡ë«LôJ  ó```M  ≈```dEG

 ób  ,kÉ«©£b  ¿Éc  GPEG  »```∏μdG  π```°UC’Gh{  :∫ƒ≤j  á```àHÉãdG  ∫ƒ°UC’G  »```bÉÑc  É```¡ªμM

 ,¬Ø©°Vh  ø«©ªdG  π```°UC’G  Iƒb  Ö°ùëH  ¬«∏Y  ≈```Hôj  óbh  ø«©ªdG  π```°UC’G  …hÉ```°ùj

 áæ«©ªdG  ∫ƒ°UC’G  ô```FÉ°S  ºμM  πFÉ°ùªdG  ¢†©H  »```a  kÉMƒLôe  ¿ƒμj  ób  ¬```fCG  É```ªc

.3zí«LôàdG  ÜÉH  »a  á°VQÉ©àªdG

 ôªãà°SG  ,™£≤dG  Ió«ØªdG  É¡à«æ«≤j  äÉÑKEGh  ¬≤ØdG  ∫ƒ°UC’  ó«©≤àdG  ∫Éée »ah

 ∫ƒ°UCG  ád’O  ¿CG  iCGôa  ,∂dP  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  kÉª¡e  knÉHƒ∏°SCG  ΩÉàdG  »∏μdG  AGô```≤à°S’G

 É¡fCG  :ÉªgóMCG{  :ø«¡Lh ≈dEG  ¢SÉ°SC’ÉH  ™LôJh  ,á«æX ’ á«©£b øjódG  »a  ¬≤ØdG

.19 / 3  ,äÉ≤aGƒªdG ```  1

.4 / 3  ,äÉ≤aGƒªdG ```  2

.27 / 1  ,äÉ≤aGƒªdG ```  3
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 ádOCG  øe  »∏μdG  AGô≤à°S’G  ≈dEG  ÉeEGh  ,á«©£b  »gh  á«∏≤Y  ∫ƒ°UCG  ≈dEG  ÉeEG  ™```LôJ

 ∞dDƒªdGh  Éª¡æe  ´ƒªéªdG  ’EG  ø```jò¡d  ådÉK  ’h  ,kÉ°†jCG  »©£b  ∂dPh  ,á```©jô°ûdG

.1z»©£b  äÉ«©£≤dG  øe

 ó«ØªdG  º```∏©dG  ¬æe  π°üëj  ``  IQÉ```°TE’G  â```≤Ñ°S  É```ªc  ``  ΩÉ```àdG  AGô```≤à°S’Éa

 ÖJôàJ  ¬fC’  ;á«ª∏©dG  ¬éFÉàf  øY  »°VÉ¨àdG  hCG  ¬```àØdÉîe  øμªj ’  …òdG  ,™```£≤∏d

 iôNCG  á«¡≤a  ´hôa  É```¡«∏Y  »æÑæJh  ∞∏μªdG  Ωõ∏J  ,IójóY  á```«Yô°T  ΩÉμMCG  ¬```æY

.ÉgQÉÑàYG  »¨Ñæj

 AGô≤à°S’G  ád’O  åëH  ∫É```ée  »a  áMhô£ªdG  ä’Éμ°TE’G  ºgCG  ø```e  ≈≤ÑJh

 hCG  ΩÉªàdG  Ωƒ¡Øe  :ø```««dƒ°UC’G  óæY  á©jô°ûdG  Ωƒ∏Y  »```a  »ª∏©dG  ¬é¡æeh  ΩÉ```àdG

 Qƒ°üàj  ∞«c  PEG  ;á«Yô°ûdG  ÜGƒ```HC’G  ∂∏J  »a  AGô≤à°S’G  ≈dEG  á```Hƒ°ùæªdG  á```«∏μdG

 ¿hO  øe  ºμëdG  ∂```dP  âëJ  áLQóæªdG  ´hôØdGh  äÉ```«FõédG  πc  íØ°üJh  ™```ÑàJ

 πc  ≈∏Y  ∂dP  Qò©J  Éæª∏Y  GPEG  á```°UÉN  ,? ó««≤J  hCG  ¢ü≤f  ¿hO  ø```eh  ,AÉ```æãà°SG

 ¢SÉ°SC’G  øY ∫AÉ°ùàj  º¡°†©H  π©L Ée  Gògh  ,á«fÉ°ùfE’G  Ωƒ∏©dG  ∫Éée »a  ôjó≤J

 çOGƒëdG  ø```e  …CG  ;»∏μdG  ≈```dEG  »FõédG  ø```e  ∫É≤àf’G  »a  ¬```«∏Y  ó```ªà©j  …ò```dG

 Gòg  õ«éJ ’  AGô≤à°S’G  ¥ôW  ¿CG  ≈dEG  kÉ```ÑgGP  ,IógÉ°ûªdG  ô«Z  ≈dEG  Ió```gÉ°ûªdG

 ≥FÉ≤ëdG  ≈```dEG  áÑ°ùædÉH  á«°VôØdG  ¥ó```°U  ≈∏Y  ø```gôÑj  πH{  ;º```«ª©àdGh  ΩÉ```ªàdG

 »a  AGô≤à°S’G  á«∏ªY  á°SGQO  Oó```ëj  ôNB’G  º¡°†©H  øμd  ;2zô«Z ’  Ió```gÉ°ûªdG

 è¡æªdG  Iôμa  É```¡«∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  ÇOÉÑdG  hCG  CGó```ÑªdG  ádCÉ°ùe  ≈```dhC’G{  :ø```«àdCÉ°ùe

 ä’ÉëdG  øe  ∫É≤àf’G  Éæd  øª°†j  …òdG  ¿Éª°†dG  ádCÉ°ùe  kÉ«fÉKh  ,¬°ùØf  »ÑjôéàdG

.3zΩÉ©dG  ¿ƒfÉ≤dG  ™°Vh  ≈dEG  IógÉ°ûªdG  á«FõédG

 QÉ°†ëà°SG ≈∏Y ∞bƒàj á«FGô≤à°S’G áé«àædÉH Éæ©£b{ ¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg

.20  ,19 / 1  ,äÉ≤aGƒªdG ```  1

.285 ¢U  ,ÉÑ«∏°U  π«ªL  ,≥£æªdG ```  2

.170 ¢U  ,…hóH  øªMôdG  óÑY  ,»ª∏©dG  åëÑdG  ègÉæe ```  3
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 kÉ°übÉf  IQhô°†dÉH  ¿ƒμ«°S  AGô≤à°S’G  ¿EÉa  ,≥∏£e  πμ°ûH  É¡©ÑàJh  äÉ«FõédG  πc

 á«∏ªY  ¿CG  ó```≤à©j  º¡°†©H  ¿EÉ```a  ¬«∏Yh  .1zô```°ù«e  ô```«Z  ∂dP  ∫ƒ```°üM  ΩGO  É```e

 ’h  ,»FÉæãà°SG  ƒg  Éªd  ’EG  á«FÉ¡f  â°ù«d  áÑbGôe  QÉ°†ëà°SG  ôÑY  ºàJ  AGô≤à°S’G

 hCG  2AÉ£NC’G  AÉ°übEÉH  ’EG  á«ª∏©dG  á```aô©ªdG  »a  á≤«≤ëdG  ≈dEG  É¡H  ∫ƒ°UƒdG  º```àj

.ΩÉ©dG  CGóÑªdG  ™e  áªé°ùæªdG  ô«Z  ä’ÉëdG

 Ωƒ∏©dG  ¿Gó```«e  »a  ø««dƒ°UC’G  çƒ```ëHh  äÉ```°SGQO  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Gò```g  π```¡a

.åëÑªdG  Gòg  øe  »fÉãdG  Ö∏£ªdG  »a  ¬àédÉ©e  ∫hÉMCÉ°S  Ée  ∂dP  ,á«Yô°ûdG

ø««dƒ°UC’G  óæY  ΩÉªàdG  Ωƒ¡Øe
 ø««dƒ°UC’G  ¢†```©H  äÉØjô©J  OGôjEG  Ωƒ```¡ØªdG  Gòg  ôjôëJ  »```a  ó«ØªdG  ø```e

 óæY  AGô≤à°S’Éa  ,∂```dP  §Ñ°V  »```a  áª¡e  äGQÉ°TEG  π```ªëJ  É```¡fC’  ;AGô```≤à°SÓd

 ºd  ¿EGh  ,äÉ«©£≤∏d  í∏°Uh  ,∫hC’G  º¶ædG  ≈```dEG  ™LQ  kÉeÉJ  ¿Éc  GPEG{  :óeÉM  »```HCG

 Ö∏Z  §ªf  ≈∏Y  ô```ãcC’G  óLh  Éª r¡ ne  ¬```fC’  ;äÉ«¡≤Ø∏d  ’EG  í```∏°üj  ºd  kÉ```eÉJ  ø```μj

 Ö°ùëH  AGô≤à°S’G  º°ùb  ób  »dGõ¨dG  ¿CG  ô¡¶jh  .z∂dòc  ôNB’G  ¿CG  ø```¶dG  ≈```∏Y

 ∫ÉéªdG  á```«°Uƒ°üN  á©jô°ûdG  Ωƒ```∏©d  í```æe  ób  ¬fCG  ô```«Z  ,»```≤£æªdG  º```«°ù≤àdG

 »æ¶dG  QÉÑàY’G  øe  ¬d  ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  É¡fÉÑ°ùëH  á«ª∏©dG  á©«Ñ£dGh  »```dhGóàdG

 ƒ¡a  √OhQh  ¢Vôa  ≈∏Yh  ,ΩÉJ  AGô≤à°SG  OhQh  Qóæj  Gò¡Hh  ,Çô≤à°SG  Ée  ô«Z  ≈∏Y

 äÉ«FõL  íØ°üJ{  ƒ¡a  »ÑWÉ°ûdG  ∞jô©J  ÉeCG  ,»```æ¶dÉH  ≥ë∏j  √GóY  Éeh  ,»```©£b

 ôeCG  ƒgh  ,»æX  É```eEGh  »©£b  ÉeEG  ,ΩÉY  ºμM  É```¡à¡L  øe  nâoÑã«d  ≈```æ©ªdG  ∂```dP

 πc  »a  ¬H  ºμM  AGô≤à°S’G  ºJ  GPEÉa  ,á«∏≤ædGh  á«∏≤©dG  Ωƒ```∏©dG  πgCG  óæY  º```q∏°ùe

.3z™°VƒªdG  Gòg  »a  OGôªdG  Ωƒª©dG  ≈æ©e  ƒgh  ,Qó≤J  ºμM

.80 / 79 ¢U  ,…hóH  øªMôdG  óÑY  ,ƒ£°SQCG ```  1

 Robert Blanch, L'induction Scientifique Et Les Lois Naturelles, 2Ed, 1975, P91. :ô¶fG ```  2

.221 / 3  ,äÉ≤aGƒªdG ```  3
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:…òdG  ∞jô©àdG  øe  »fÉãdG  ≥°ûdG  ƒg  ádCÉ°ùªdG  √òg  »a  »æ©Øæj  Éeh

-  Ωƒ∏©dG  π```gCG  ø«H  AGô≤à°S’G  Ωƒ```¡Øe  ∑Gô```à°TÉH  »ÑWÉ°ûdG  ¬```«a  º```∏°ùj

.á«∏≤ædGh  á«∏≤©dG

- .ΩÉ©dG  Ωƒ¡Øe  ád’Oh  AGô≤à°S’G  Ωƒ¡Øe  ád’O  ø«H  ¬«a  §Hôjh

- .á«FGô≤à°S’G  á«∏ª©dG  »a  …ƒæ©ªdG  ÖfÉédG  ≈∏Y  Iƒ≤H  ¬«a  õcôjh

 äÉ«£©ªdG  √ò```g  Aƒ```°V  ≈∏Y  AGô```≤à°S’G  »```a  ΩÉªàdG  º```¡a  ø```μªj  ∞```«μa

 Éeh  ? »∏≤©dGh  »∏≤ædG  ¢UÉ°üàN’G  πgCG  ø«H  ¬H  º«∏°ùàdG  ¬LhCG  Éeh  ? ájôgƒédG

? √óæY  AGô≤à°S’G  ád’Oh  ΩÉ©dG  ád’O  ø«H  §HôdG  ô°S

 `` »≤£æªdG  Ωƒ¡ØªdÉH ``  ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  qó©j

 »a  ºμëdG  ∂```dP  OƒLƒd  ;¢ù```æédG  ≈```∏Y  º``` rμ oM

 Gòg  πgCG  ¬```Ø°üj  …ò```dG  ƒgh  ,1¬```YGƒfCG  ™```«ªL

 ¢SÉ```«≤dG  hCG  º```°ù≤ªdG  ¢SÉ```«≤dÉH  ¢UÉ```°üàN’G

 Oôa  ¬```æe  êô```îj ’  ΩÉ```àdG  ¿CG  :…CG  ;2»```≤£æªdG

 ƒ¡a  ,´GƒfC’G  øe  óMGh  ´ƒf  hCG  OGôaC’G  øe  óMGh

 ≈æ©ªdG  Gòg  π¡a  .AÉ```æãà°SG  ¿hO  øe  ´hôØdGh  äÉ```«FõédG  πc  πª°ûj  º```μM

.? »ÑWÉ°ûdG  É¡«a πª©j »àdG  á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  ∫Éée »a OhQƒ∏d  πHÉb hCG  OQGh

 Oó°üdG  Gò```g  »```a  ø```««dƒ°UC’G  äÉ```LÉàfEG  ≈```∏Y  ™```∏£ªdG  ¿CG  ß```MÓªdGh

 πgCGh  ≥£æªdG  º```∏Y  ≈∏Y  ø«ÑdGh  í```°VGƒdG  º```¡∏eÉëJ  ¬```Øbƒà°ùj  ,¢Uƒ```°üîdÉH

 Ö°SÉæàJ ’  »àdG  å```ëÑdG  ègÉæe  »a  É¡fƒØXƒj  »```àdG  º¡JÉ«dBGh  ,≥£æªdG  º```∏Y

 á°ûbÉæe  π«ãªàdG  π```«Ñ°S  ≈∏Y  ò```Nh  ,á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  »```a  åëÑdG  á```©«ÑW  ™```e

.AGô≤à°S’G  ∞jô©J  Ö∏£e  »a  ƒ£°SQCG  ™e  ∞jô©àdG  Gòg  ôcP  ≥Ñ°S ```  1

.32 ¢U  ,»fÉLôé∏d  äÉØjô©àdG  Gòch  ,559 ¢U  ,Éæ«°S  øH’  ,AÉØ°ûdG  :ô¶fG ```  2

 »dƒ°UC’G  AGô≤à°S’G  ¿CG
 √ô«¶f  øY  ∞∏àîj
 ∫Éée  Ö°ùëH  »≤£æªdG
åëÑdG  è¡æeh  á°SGQódG
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 »àdG  ,1(ΩGô```̀M  ôªN  πch  ,ô```̀ªN  ô```̀μ°ùe  πc)  á```«Yô°ûdG  Ió```YÉ≤∏d  »```ÑWÉ°ûdG

 ,á«Ø°ù∏ØdG  º¡JGQÉÑàYG  á«≤£æªdG  ègÉæª∏d  ø«°ùªëàªdG  ¢†©H  É¡¡≤a  »a  ∞ qXh

 óØj  ºdh  ádCÉ°ùªdG  º¡d  ¢ü∏îàJ  º```∏a  ,»Yô°ûdG  ó°ü≤dGh  ≈æ©ªdÉH  Gƒq∏NCG  ≈```àM

 ¢ù«d  Éæg  Ég  ø«àeó≤ªdÉH  OGôªdG  ¿CG  º∏YGh{  :º¡«∏Y  kÉÑ≤©e  ∫É≤a  ,É¡H  ¿É«JE’G

 ¢†bÉæàdG  QÉÑàYG  ≈∏Y  ’h  ,áahô©ªdG  ∫Éμ°TC’G  ≥ah  ≈∏Y  ≥£æªdG  πgCG  ¬ª°SQ  Ée

 Öàà°ùj  Óa  á≤«≤ëdG  »```a  É¡≤ah  ≈∏Y  ôeC’G  iô```L  ¿EGh  ∂dP  ô```«Zh  ,¢ù```μ©dGh

.2zìÓ£°U’G  ∂dP  ≈∏Y  ¬fÉjôL

 ÉgƒØ≤∏a  ∫ƒ°UC’G  ∂∏J  ≈dEG  áØ°SÓØdG  ≈JCÉa{  :º¡μdÉ°ùe  kÉ°†jCG  kGó≤àæe  ∫Ébh

 ∂dP  Gƒ∏©Lh  ,º```¡dƒ°UCG  ≈°†à≤e  ≈```∏Y  √ƒLôîj  ¿CG  GhOGQCÉ```a  ,É```¡æe  Gƒ```Ø≤∏J  hCG

.3zGƒªYR  Éªc  ôeC’G  ¢ù«dh  ,kÉ«Yô°T ’  kÉ«∏≤Y

 πgCG  è¡æªd  »```ÑWÉ°ûdG  √ÉæÑàj  …ò```dG  ∞dÉîªdG  …CGôdG  Gò```g  øμj  ºd  GPEÉ```a

 á«∏μdG  π```«Ñ°S  ≈∏Y  ¬```dÉªYEGh  √QÉ```ÑàYG  ¢SÉ°SCG  »```a  kÉ```MOÉb  º```¡JÉ«dBGh  ≥```£æªdG

 è¡æe  »a  ìó```≤dG  ≥ah  ≈∏Y  ¬```ª¡ah  √Qƒ°üJ  ø```e  ™æªj  A»```°T  Ó```a  ,∫É```ªLE’Gh

 ,á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  ∫É```ée  »a  √QÉªãà°SG  ió```ªd  ó≤ædG  ¬«LƒJ  ≥ahh  ¬```H  π```eÉ©àdG

 »a  ``  ™°†j  …òdG  A»°ûdG  .∞°ù©àªdG  ∫ÉªYE’G  ∂dP  É¡«∏Y  iôL »```àdG  IQƒ```°üdÉH

 ∞«XƒJ  ≈∏Y  πª©dG  ≠jƒ°ùàd  »ÑWÉ°ûdG  ΩÉ```eE’G  ΩÉeCG  IóqÑ©ªdG  á«°VQC’G  ``  …ô```¶f

 πμ°ûdÉH  á«Yô°ûdG  ÉjÉ°†≤dG  øe  Iô«ãc  ™°VGƒe  »a  »≤£æªdGh  »Ø°ù∏ØdG  è```¡æªdG

 äÉ«dB’G  IQÉ©à°SG  »a  É¡ª°SQ  »```àdG  §HGƒ°†dG  ≥ahh  ,k’É©ah  kÉÑ°SÉæe  √Gôj  …ò```dG

.¬dÉée  »a  AGô≤à°S’G  á«dBG  É¡æeh  ,á«≤£æªdG

 AGô≤à°S’G  ∂∏°ùe  »ÑWÉ°ûdG  ¬H  π°Uh  »àdG  §HôdG  ¬LhCG  »a  åëÑf  Éªd  øμd

.360 / 4  Qƒ¡°ûe  ï«°ûdG  èjôîJ  :ô¶fG  ,2002  ºbQ  º∏°ùe  √GhQ ```  1

.249 / 4  ,äÉ≤aGƒªdG ```  2

.32 / 1,ΩÉ°üàY’G ```  3
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 º¡Øf  ,»Yô°ûdG  ÜÉ£îdG  ¬≤a  »a  ,…ƒæ©ªdG  ô```JGƒàdG  ∂∏°ùeh  ΩÉ©dG  ∂∏°ùe  ™```e

.√óæY  OGôªdG  ¥ÓWE’Gh  ΩÉªàdG  á≤«≤M  ôãcCG

 …ƒæ©ªdG  Ωƒ```ª©dG{  :Ωƒª©dÉH  ó```°ü≤j  ¬fCG  ø```««dƒ°UC’G  ø```«Hh  ¬æ«H  ¥ô```ØdGh

 Égô«Z  hCG  IÓ```°üdG  ÜƒLh  »a  Éæ∏b  GPEÉ```a  ,’  rhnCG  á°Uƒ°üîe  á```¨«°U  ¬d  â```fÉc

 ¿CG  ∂dP  ≈æ©e  É```ªfEÉa  ,ΩÉY  ¬fEG  :√ô«Z  hCG  º```∏¶dG  ºjôëJ  »ah  äÉ```ÑLGƒdG  ø```e

 ádOC’G  ≈∏Y  kAÉæH  ,’  rhCG  ΩƒªY  á¨«°U  π```«dóH  Ωƒª©dGh  ¥ÓWE’G  ≈∏Y  âHÉK  ∂```dP

.1zºμëdÉH  ™£≤dG  É¡YƒªéªH  á∏°üëªdG  á«FGô≤à°S’G  »gh  Éæg  á∏ª©à°ùªdG

 ,É¡«∏Y  ádGódG  É¡¨«°üH  ™£≤dG  ≠∏Ñe  á¨dÉH  ádCÉ°ùe  »ÑWÉ°ûdG  óæY Ωƒª©dG  ád’óa

: ̀ ` ∂dP  ócDƒj  Éªc ``  ø«à¡L  øe  áàHÉK  É¡fC’  ;áªFÉ≤dG  IOó©àªdG  É¡àdOCÉH  hCG

.»©£≤dG  Ωƒª©dG  ∂dP  ≈∏Y  ádGódG  á¨«°üdG  :≈dhC’G

 Gòg  ¿É«H  »```a  Ö¡°SCG  óbh  ,ΩÉ```àdG  …ƒæ©ªdG  AGô```≤à°S’G  á```¡L  :á```̀«fÉãdGh

 ;á©jô°ûdG  »a  êôëdG  ™aQ  ádCÉ°ùªd  ó```©≤j  ¿Éc  Éªd  ¬«∏Y  íjô°U  ∫ÉãªH  ò```NCÉªdG

 á¨«°U ¬«a  Oƒ≤Øe kÓãe øjódG  »a  êôëdG  ™aQ  ¿CG  Éæ°Vôa GPEG  ∂dòμa{  :∫Éb  PEG

 »a  á≤Øàe  äÉ¡édG  áØ∏àîe  á```°UÉN  IOó©àe  ∫RGƒf  øe  √ó«Øà°ùf  É```fEÉa  ,Ωƒ```ªY

 kÓªY  É¡∏c  ÜGƒHC’G  »```a  êôëdG  ™aQ  ≥∏£ªH  ºμëf  ÉfEÉa  ...êô```ëdG  ™aQ  π```°UCG

 »a  âÑK  …ƒæ©ªdG  ôJGƒàdG  QÉ```ÑàYG  âÑK  GPEÉa  »¶Ød  ΩƒªY  ¬```fCÉμa  ,AGô```≤à°S’ÉH

.2z¬«a  øëf  Ée  ¬æª°V

 ≈æ©ªdG  ¬©e  Öë°üà°SG  º```góæY  ΩÉàdG  AGô≤à°S’Éa  ø```««dƒ°UC’G  »bÉH  É```eCG

 º«ª©J  ºàj  ≈àM  ,AÉæãà°SG  ¿hO  äÉ«FõédG  πc  ™ÑààH  ,á≤WÉæªdG  óæY  ôJGƒJ  …òdG

 ™ÑààdG  ΩÉªJEG  IQhô°V  øe  ΩõM  øHG  ¬«dEG  ÖgP  Ée  ∂dP  øeh  ,¬bÓWEGh  ºμëdG

.194 / 3  ,äÉ≤aGƒªdG ```  1

.222 / 3  ,äÉ≤aGƒªdG ```  2
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 ;ôÑà©j ’ kÉ°übÉf  ó©j  AGô≤à°S’Éa ’EGh  ,ºμëdÉH  ™£≤dG  ºàj  ≈àM É¡∏c äÉ«Fõé∏d

 ≈dEG  øμ°ùj  q’CGh{  ,≥«≤ëàdG  »```a  ¢üëªj  ¿CG  ≈dEG  ≥ëdG  øY  åMÉÑdG  ÉYO  å```«M

 …òdG  πμdG  âëJ  »àdG  äÉ«FõédG  ™«ªéH  kÉª∏Y  §«ëj  ¿CG  ’EG  , kÓ°UCG  AGô```≤à°S’G

 ºμëj  ’h  ,ógÉ°ûj  ºd  Ée  ≈∏Y  ºμëdG  »a  ™£≤j  Óa  Qó≤j  ºd  ¿EÉa  ,¬«a  ºμëj

.1z∑Qój  ºd  Ée  ¿hO  ,¬cQOCG  Ée  ≈∏Y  ’EG

 »dƒ°UC’G  AGô≤à°S’G  ¿CG  ¢Uƒ°üf  øe  ¬JÉÑKEG  ºJ  Ée  ∫ÓN  øe  ¿PEG  ô¡¶«a

 ƒHCÉa  ,åëÑdG  è```¡æeh  á°SGQódG  ∫É```ée  Ö°ùëH  »≤£æªdG  √ô```«¶f  øY  ∞```∏àîj

 Oƒ°ü≤ªdGh  ,Ωƒª©dG  ™e  ¬àbÓY  »a  ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  √QÉÑàY’  ¢ù```°SDƒj  ¥Éë°SEG

 ÜÉ£îdG  øe  …ƒæ©ªdG  ÖfÉédG  ≥ë∏J  AGô≤à°S’G  »a  √óæY  á«∏μdG  hCG  á«eÉªàdÉH

 ´hôØdG  πc  AÉ```Ø«à°SG  ¬```©e  Qò```©àj  ô```eC’G  Gògh  ,√ô```«Z  ø```e  ô```ãcCG  »```Yô°ûdG

 º«ª©àdG  ≥∏£e  ∫ƒ°üM  Ö©°üj  ¬«∏Yh  ,íØ°üàdGh  ô¶ædG  øe  É¡≤M  äÉ«FõédGh

 á£≤f  ≈∏Y  ∞bƒàj ’  ájôJGƒàdG  áaô©ªdG  »a  ™£≤dG  ∫ƒ°üM  ¿CG  ∂dP{  ;ΩÉªàdGh

 π°üëj  ≈àM  Iô«ãc  á«æX  äÉ«FõL  ™Ñààj  π¶j  Çô≤à°ùªdÉa  ,É¡æ«©H  á```∏Môe  hCG

 á«©£≤dG  áaô©ªdG  ∂```∏J  ∫ƒ°üMh  ,Ée  á¶ëd  »```ah  Ée  ádCÉ°ùªH  »©£b  º```∏Y  ¬```d

 øe  ∂dP  ¿Éc  ’EGh  ,É```gô°üMh  äÉ```«FõédG  ™«ªL  OÉ```Øæà°SG  É```¡«a  •ô```à°ûj ’

.2zá«≤£æªdG  äÓ«ëà°ùªdG

 ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  Ωƒ¡Øe  ¿CG  ÉgOÉØe  á```é«àf  ≈dEG  ¢Uƒ∏îdG  øμªj  Gò```¡Hh

 äÉ«FõL  íØ°üJ  ƒ```g  »ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  óæY  »```Yô°ûdG  ÜÉ£îdG  ∫Éée  »```a

 ™£≤dG  ∫ƒ°üM  ≈∏Y  Çô≤à°ùªdG  ¬«a  øÄª£j  …òdG  ó```ëdG  ≈dEG  ≈æ©ªdG  ∂```dP

 ∫ƒîJ  äÉfÉμeEG  OƒLh  ™e  ,»∏ªY  ¬Lh  ≈∏Y  kÉ«∏©a  ∂dP  ºàj  ºd  ¿EGh  ,≥∏£ªdG

 Gòg  øY  »ÑWÉ°ûdG  í```°üaCG  óbh  ,kÉ°VQÉY  AÉ```æãà°SG  ¿ƒμj  ¿CG  ø```μªj  É```e  OQ

.166 ¢U  ,Öjô≤àdG ```  1

 á«eÓ°SEG  á∏ée  ,»ëdGƒ°U  ¢ù```fƒj  ,äÉ≤aGƒªdG  êPƒªf  ,»eÓ°SE’G  ô¶ædG  è```gÉæe  »a  AGô```≤à°S’G ```  2

.73  ,72 ¢U  ,áaô©ªdG
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 ´QÉ°ûdG  ó°üb  ¿Éc  É```ªdh{  :∫Éb  Éªd  íjô°üàdG  øe  Üôà≤j  πμ```°ûH  Ωƒ```¡ØªdG

 á qæ°S  É¡H  äô```L  ób  óFGƒ©dG  â```fÉch  ,áeÉ©dG  ó```YGƒ≤dG  ≈dEG  ≥```∏îdG  §```Ñ°V

 ôeC’G  ∂dP  ≈°†à≤e  ≈∏Y  áYƒ°Vƒe  á```©jô°ûdG  âfÉch  ,áeÉY ’  á```jôãcCG  ˆG

 ΩÉàdG  »∏μdG  Ωƒª©dG ’  …OÉ```©dG  Ωƒª©dG  ≈∏Y  óYGƒ≤dG  AGô```LEG  ¬«dEG  â```Øà∏ªdG

 ≈∏Y  øμ«∏a{  :¬```¡«ÑæàH  ∂dP  ó```cDƒj  ºK  ,zÉ```e  »FõL  ¬æY  ∞```∏àîj ’  …ò```dG

 ≈∏Y  ∫õæJ  ÉªfEG  áeÉ©dG  óYGƒ≤dG  ¿CG  á«Yô°ûdG  π```FÉ°ùªdG  »a  ô¶ædG  øe  ∫É```H

.1z…OÉ©dG  Ωƒª©dG

 ,ø««dƒ°UC’G »bÉH óæY √ô«Z »ÑWÉ°ûdG óæY á«∏μdGh ΩÉªàdÉH ¿PEG Oƒ°ü≤ªdÉa

 ¿hO  á©jô°ûdG  Ωƒ```∏Y  ¥É```£æH  §ÑJôªdG  Ωƒ```¡ØªdG  ≈```∏Y  êô```îj ’  ∫hC’G  ió```∏a

 ø««dƒ°UC’G  »bÉH  ÉeCG  ,≥£æªdGh  á```Ø°ù∏ØdG  πgCG  óæY  ™FÉ°ûdG  Ωƒ¡ØªdÉH  ¬```WÉÑJQG

.á≤WÉæªdG  ¬«∏Y  ™°VGƒJ  Ée  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  ºgóæY  ΩÉªàdÉa

¢übÉædG  AGô≤à°S’G  ád’O  :kÉ©HGQ
L'INDICATION DE L'INDUCTION INCOMPLÈTE

 QÉªãà°S’Gh  OhQƒdG  áÑ©°U  ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  á«∏ªY  ∫ƒ°üM á«fÉμeEG  âeGO  Ée

 ±ÓàN’G  ≈```dEG  ô¶ædÉH  ,É```¡«a  ´ƒbƒdG  IQOÉ```fh  ,á©jô°ûdG  Ωƒ```∏Y  ä’É```ée  »```a

 ƒg  Ée  ∫ƒ°üM  ¿EÉ```a  ,áØ°ù∏ØdGh  ≥£æªdG  Ωƒ```∏Y  ä’Éée  ø«Hh  É```¡æ«H  π```°UÉëdG

 ,IQhô°†dÉH  π°UÉMh  º```FÉb  ôeCG  É¡«a  á«∏ª©dG  ∂∏J  øe  ΩÉ```ªàdG  å«M  øe  ≈```fOCG

.»Yô°ûdG  ÜÉ£îdG  ¬≤a  »a  kÉeGóîà°SG  ôãcC’G  ƒgh

 ΩÉμMC’G AÉæH »a ¿ƒ«dƒ°UC’G √óªàYG …òdG Üô°†dG ƒg ¢übÉædG AGô≤à°S’Gh

.á«dƒ°UC’G  πFÉ°ùªdG  ôjôëJh  á«¡≤ØdG  á«∏μdG

 .200  ,198  ,197 / 3  ,äÉ≤aGƒªdG ```  1
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™£≤dG  ó«Øj  ¢übÉædG  AGô≤à°S’G

 ádhÉëe  í«°VƒàdG  »```a  IOÉjõdGh  ¿É```«ÑdG  »a  ÜÉ¡°SE’G  ÜÉH  ø```e  ¿ƒμj  ó```b

 ≈dEG  ô¶ædÉH  ,ø```««dƒ°UC’G  ó```æY  ¢übÉædG  AGô```≤à°S’G  á```«©£b  ≈∏Y  ∫’ó```à°S’G

 ≥∏©J  ƒg  ÉªfEG  AGô```≤à°S’G  á«∏ª©H  á«∏μdGh  ΩÉ```ªàdG  ≥∏©J  ¿CG  ø```e  √ôjô≤J  ºJ  É```e

 ΩÉ©dG  ¬≤ØdG  øe  kÉbÓ£fG  Çô≤à°ùj  º```d  Éª«a  á≤ãdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  …RÉée  ¬```°SÉ°SCG

 ≈æ©ªdG  ΩÉ```ªàH  ¢ùØædG  óæY  ¿É```æÄªW’G  ∫ƒ°üM  ¬```£HÉ°Vh  ,»```Yô°ûdG  ó```°ü≤∏d

 Ωƒ¡ØªdG  ™```e  á«d’O  á∏°U  ¬```£HôJ  ’h  ,iôNC’G  á```«Yô°ûdG  ÉjÉ°†≤dG  »```bÉH  »```a

 AGô≤à°S’G{  ¿C’  ºK  ,º°ù≤ªdG  »≤£æªdG  ¢SÉ«≤dG  hCG  ΩÉ```àdG  AGô≤à°SÓd  »≤£æªdG

 Gòg  ¿CG  ’EG  ,1zø«≤«dG  ∫ÉªàMG  ΩóY  ``  ¥ÓWE’G  áØ°U  ≈∏Y  ``  √Éæ©e  ¢ù«d  ¢übÉædG

 •É°ShC’G  »a  ™```°SGh  ∫óL  QÉãe  πμ°ûj  ``  ¿ƒ```«dƒ°UC’G  ¬eõàdG  …ò```dG  ``  Ö```gòªdG

 Éªe  ôãcCG  »≤£æe  √ôgƒL  AGô≤à°S’G  πμ```°ûe  ¿CG  iôJ  »àdG  á«≤£æªdGh  á```«ª∏©dG

 ¿CÉH  á∏FÉ≤dG  á≤«≤ëdG  QÉÑàYG  Æƒ°ùj  ∞«c{  PEG  ;á≤ãdÉH  á∏°U  ¬d  »°ùØf  πμ°ûe  ƒ```g

.2z? Ωƒª©dG  ≈∏Y  ôªà°ùJ  É¡fCG  ≈∏Y  π«dO  á¶MÓªdG  ä’ÉëdG  øe  ΩÉ¶àfG  OƒLh

 á«©£≤dG  ád’ódG  ∫ƒ°üM  ô«°ùØJ  ìÉàØe  ¿ƒμj  ¿CG  øμªj  ≥«bO  ôeCG  áªK  øμd

 ø«H  ¢Sƒª∏e  ÜQÉ≤J  ∑Éæg  ¿Éc  ¿EGh  ,√óæY  ±ƒbƒdG  ≈```dEG  »æ©aój  ¢übÉædG  »```a

 å«M  øe  Éª¡æ«H  á```jôgƒL  ¥hôa  ΩGó©f’  ¢übÉædGh  ΩÉ```àdG  AGô≤à°S’G  Ωƒ```¡Øe

.á«©£≤dG  ád’ódG

 »a  ¢übÉædG  AGô≤à°S’G  á«Yô°T  ¿ƒ```«dƒ°UC’G  É¡«∏Y  ≈æH  »àdG  óYGƒ≤dG  ø```e

 ôÑà©e  …ôãcC’G  Ö```dÉ¨dG  ¿EG{  :IóYÉb  :äÉ```«∏μdGh  ΩÉμMC’G  øe  á```Yƒªée  äÉ```ÑKEG

 »Ñ∏ZC’G  ¢übÉædG  AGô```≤à°S’G  á«©£≤a  ,3z»```©£≤dG  ΩÉ©dG  QÉÑàYG  á```©jô°ûdG  »```a

.240 ¢U  ,ˆG  π°†a  …ó¡e  ``  …ó«∏≤àdG  ≥£æªdG  ``  ,≥£æªdG  º∏Y  ≈dEG  πNóe ```  1

 Sydney Choemker, “Properties, Causation, and Projectibility”, Proceedings of Conference At ```  2

The Gueen’s College, Oxford, 21-24 August 1978, Ed, Clarender Press, Oxford, 1980, P293.

.42 /2 ,äÉ≤aGƒªdG ```  3
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 óæY  ΩÉ©dGh  ΩÉàdG  AGô```≤à°S’G  »a  º°ùëdG  ºJ  É```ªc  ,É¡«a  Ωƒ```°ùëe  …ô```ãcC’G  hCG

 âHÉãdG  ¿EÉa  Gòg  ≈∏Yh{  :»fƒ°ùjôdG  óªMCG  QƒàcódG  ∫ƒ≤j  ,á≤WÉæªdGh  ø««dƒ°UC’G

 ¬fEÉa  É¡ªμM  »a  kGOGôWG  ÉfÉ£YCG  GPEG  ájôãcCG  â°ù«dh  ,Iô«ãc  ä’ÉM  AGô≤à°SG  ¿CG

 AÉ≤JQ’G  ¿CG  ≈≤Ñjh  ,ºμëdG  ¢ùØf  É¡d  ÉgôFÉ¶f  ¿ƒc  »a  kÉfÉëLQ  kÉ°†jCG  É```æ«£©j

 Ée  hCG  ™£≤dG  ≈dEG  ÉæH  π°üJ  ób  Iƒ≤dG  øe  kGójõe  Éæ«£©j  ôãcC’G  ≈dEG  ô«ãμdG  øe

.1z¬æe  Üô≤j

 ¬àª«b  øe  ¢ü```≤æj ’  AGô≤à°S’G  øY  äÉ```«FõédGh  OGôaC’G  ¢†```©H  ∞```∏îàa

 äÉ«FGô≤à°S’G  »a  á«∏μdG{  ¿EG  :»ÑWÉ°ûdG  ΩÉeE’G  ∫ƒ≤j  ,á«©£≤dG  ¬àd’Oh  á«ª∏©dG

 ™°Vh  ób  ¿ƒμj  Gò¡Hh  ,2zäÉ«FõédG  ¢†©H  ÉgÉ°†à≤e  øY  ∞∏îJ  ¿EGh  ,á```ë«ë°U

 ∫ƒëàd  k’Éée  É¡d  ŕ nó nj  ºdh  ,´hôØdG  øe  êQGƒîdGh  äÉ«æãà°ùªdG  »aÓàd  ¢ûeGƒg

 IôÑà©e ô«Z √ô¶f »a É¡fC’ ;á«∏μdGh ΩÉªàdG OhóMh ájôãcC’G á«Ñ∏ZC’G OhóM ø«H

.πμ°ûdG  ∂dòH  á«FGô≤à°S’G  äÉ«∏μdG  »a  á«©£≤dG  áaô©ªdG  ∫ƒ°üM  ΩÉeCG

 ,Ωôëe  áMÉHEG  hCG  ÖLGh  •É≤°SEG  »```a  kÉÑÑ°S  ¿ƒμJ  »àdG  π«ëdG  ádCÉ°ùe  »```ah

 áYhô°ûe  ô«Z  Qƒ```còªdG  ≈æ©ªdÉH  øjódG  »```a  π«ëdG{  :»ÑWÉ°ûdG  ΩÉ```eE’G  ∫ƒ```≤j

 »a  øμd  ,á qæ°ùdGh  ÜÉ```àμdG  øe  ô°üëæj  ’  Ée  ∂dP  ≈∏Y  π«dódGh  ,á```∏ªédG  »```a

.3z™£≤dG  ≈∏Y  É¡æY  »¡ædGh  É¡©æe  É¡Yƒªée  øe  º¡Øj  äÉ°Uƒ°üN

 »a  …ôéJ  á«æ¶dG  πF’ódG  ¿CG  iCGQ  PEG  ;∂dP  øe  ó©HCG  ≈dEG  ΩÉeE’G  ÖgP  πH

 øμªj  ’h  ,»©£≤dG  π«dódG  É¡«∏Y  ΩÉb  ádCÉ°ùe  ,á«©£≤dG  πF’ódG  iôée  ´ô```°ûdG

.4™WÉ≤dG  á°VQÉ©ªH  ø¶dG  QÉÑàYG  •É≤°SEG  ∫GƒMC’G  øe  ∫ÉM  …CÉH

 .109 ¢U  ,Ö«∏¨àdGh  Öjô≤àdG  ájô¶f ```  1

.41 / 2  ,äÉ≤aGƒªdG ```  2

.288 / 2  ,äÉ≤aGƒªdG ```  3

.253 / 2  ,Qó°üªdG  ¢ùØf  ô¶fG ```  4
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 ¢übÉædG  AGô≤à°S’G  ¿CG  ≈dEG  …ƒeQC’G  øjódG  êGô°S  Ögòj  iôNCG  á¡L  øeh

 ô¡XC’Gh  ,√ô«¨d  ∞dÉîe  ¢ùæL  ø```e  ´ƒf  ºμM  ¿ƒμj  ¿CG  RGƒéd  ø«≤«dG  ó```«Øj ’

.1áéM  ƒ¡a  √ó«Øj  å«Mh  π°üØæªd  ’EG  ø¶dG  ó«Øj ’  ¬fCG

 äÉLQO  Ö```°ùëH  ÖJGôe  √ó```æY  AGô```≤à°S’Éa  »```∏ÑæëdG  QÉ```éædG  ø```HG  É```eCG

 ,ÖJGôªdG  ∂∏J  ≈```∏Y  ¬àd’O  ¢ùμ©æJ  ¬```fEÉa  ∂dP  ≈∏Yh  ,ICGô```≤à°ùªdG  äÉ```«FõédG

 AGô≤à°S’G ¿Éc Éª∏μa ,äÉ«FõédG ±ÓàNÉH ø¶dG ¬«a ∞∏àîjh »æX ƒ¡a{ :∫ƒ≤j

 áÑJôe  ≈dEG  π°üj  ób  ¢übÉædG  AGô```≤à°S’G  ¿CG  :…CG  ;2z kÉæX  iƒbCG  ¿Éc  ô```ãcCG  »```a

 ∂dPh  ,É¡«a  ø¶dG  ÖdÉZ  á«FGô≤à°S’G  ¬àé«àf  âfÉc  Ée  GPEG  ,™£≤dG  øe  Üôà≤J

.»ÑWÉ°ûdG  ∫Éb  Éªc  »©£≤dG  ΩÉ©dG  QÉÑàYG  ∫ƒ°UC’G  πgCG  óæY  ôÑà©e

 ádÉM  ≈∏Y  ¬JÉ«FõL  »a  ºμëdG  ™ÑàJ{  :ƒg  »aGô≤dG  ΩÉeE’G  óæY  AGô≤à°S’Gh

 »a  ¢VôØdG  AGô≤à°SÉH  ,ádÉëdG  ∂∏J  ≈∏Y  ´GõædG  IQƒ°U  »a  ¬fCG  ø¶dG  ≈∏Y  Ö∏¨j

 kÉ°Vôa  ¿Éc  ƒd  ¬fC’  ;ôJƒdG  ø¶dG  ≈∏Y  Ö∏¨«a  ,á∏MGôdG  ≈∏Y  iODƒj  ¬fCÉH  ¬JÉ«FõL

 äÉÑ∏Z  ¿C’  ;3zAÉ¡≤ØdG  óæYh  ÉfóæY  áéM  ø¶dG  Gò```gh  ,á∏MGôdG  ≈∏Y  …OCG  É```ªd

.»Yô°ûdG  ÜÉ£îdG  ∫ƒ°UCG  º¡a  »a  4IôÑà©e  ¿ƒæ¶dG

 π«∏©J  ≈∏Y  ádGódG  á```«Yô°ûdG  ¢Uƒ°üædG  øe  á∏ªéd  ¬```FGô≤à°SG  ó©H  ¢ü```∏îjh

 πμd  ΩÉJ  ô«Zh  »∏c  ô«Z  πμ°ûH  á qæ°ùdGh  ¿BGô≤dG  »a  É¡d  ¬©ÑàJh  ,á«Yô°ûdG  ΩÉμMC’G

 á«°†≤dG  √òg πãe »a ¿Éch  ,Gòg ≈∏Y AGô≤à°S’G  ∫O GPEG{  ¬fCG  ≈dEG  á«°üædG  ´hôØdG

.5zá©jô°ûdG  π«°UÉØJ  ™«ªL  »a  ôªà°ùe  ôeC’G  ¿CÉH  ™£≤f  øëæa  ,º∏©∏d  kGó«Øe

.331 / 2  ,∫ƒ°üëªdG  øe  π«°üëàdG ```  1

.109 ¢U  ,ô«æªdG  ÖcƒμdG  ìô°T ```  2

.448  ,∫ƒ°üØdG  í«≤æJ  ìô°T ```  3

.254 / 1  ,äÉ≤aGƒªdG ```  4

.5 / 2  ,äÉ≤aGƒªdG ```  5
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 ìô£j{  ¢übÉædG  AGô≤à°S’G  ¿Éc  ¿EGh  ,ô«NC’G  »```a  ∫ƒ≤dG  øe  óH  ’  ¬```fCG  ’EG

 ≈∏Y  iƒ≤J ’  á«dhCG  äÉ«£©e  OÉªàYG  ¿C’  ;á«≤£æªdG  á«MÉædG  øe  kÉ«Ø°ù∏a  kÓμ°ûe

 Ωƒ∏©dG  √òg  πãe  »a  åëÑdG  »a  √OÉªàYG  ¿EÉa  AGô≤à°S’G  øe  ´ƒædG  Gò¡H  É¡JÉÑKEG

 ¿É«MC’G  ¢†©H  »a  AGô≤à°S’G  Qƒ°üàj  ∂dP πLC’  1zá«ª∏Y  IQhô°V íÑ°UCG  iôNC’G

 øμªj ’ á«FGô≤à°S’G  äÉLÉàæà°S’G  ¿C’  ;CÉ£îdG  øe ≈Ø©e ¬°VôY øμªj  ’{  ¬fCÉH

 äÉeó≤ªdG  ¿CG  º```ZQ  ,kÉ©£b  áë«ë°U  äÉ°UÓN  ≈```dEG  Oƒ©J  É¡fCG  ≈```∏Y  É```gQÉ¡XEG

.2záë«ë°U  É¡∏c  á°UÉîdG  ™FÉbƒdG  hCG  çGóMC’G  ôjƒ°üJ  :…CG  ;á«≤£æªdG

 ≈≤ÑJ  ¬ëØ°üJh  ¬```àWÉMEG  »a  ¢übÉædG  AGô≤à°S’G  á```d’O  ¿EÉa  ∂dP  º```ZQh

 ¬dƒ°UCG  »a  Oƒ©j  ¬«a  π°UÉëdG  ¿É°ü≤ædG  Gòg  ¿Éc  ¿EGh  ,ø««dƒ°UC’G  óæY  á«©£b

:¿É°ü≤ædG  ¿ƒμj  ó≤a  ,IOó©àe  √ƒLh  ≈dEG  á«ª∏©dG

 hCG  »∏μdG  π°UC’G  âëJ  áLQóæªdG  ´hôØdG  ™«ªL  AÉØ«à°SG  ΩóY  iƒà°ùe  ≈∏Y

 ºμëdG  É¡≤ë∏j  ICGô≤à°ùªdG  ô«Z  ´hôØdG  ¿CG  ∂dP  §HÉ°Vh  ,á«FGô≤à°S’G  áé«àædG

.ICGô≤à°ùªdG É¡à¡«Ñ°T πãe É¡fCÉH Çô≤à°ùªdG óæY π°UÉM ø«≤«d ;IQhô°†dÉH »∏μdG

 ≈æ©ªdG  âëJ  ∫ƒNódG  øY  á```«FõédG  OÉMB’G  ¢†©H  ∞∏îJ  iƒà°ùe  ≈```∏Y  hCG

 ,á«©£≤dG  á```«∏μdG  »a  ìó≤dG  ≈```∏Y  É¡JQób  Ωó©d  ∂```dòc  IôÑà©e  É```¡fC’  ;»```∏μdG

 Qô≤e  ƒg  Éªc  äÉ«∏μdG  »a  ìó```≤j ’  äÉ«FõédG  OÉMBG  ∞∏îJ  ¿CG  ∂dP  §```HÉ°Vh

.¥Éë°SEG  »HCG  óæY

¢übÉædG  AGô≤à°S’G  á«©£b  π«∏©J

 ¬°ü≤æJ …òdG πªàμªdG ô«Z äÉ«FõédGh ´hôØdG AGô≤à°SG ¿CG ≥Ñ°S Éªe øq«Ñàj

 AGô≤à°S’G  ¥ÉëdEG  ΩóY  á¡L  øe  ÉeEG  ,¬eÉªJh  ¬dÉªàcG  ¿hO  ∫ƒëJ  áæ«©e  OGôaCG

.393 ¢U  ,ø°ùM  »∏bƒH  øjódG  ∫ÉªL  ,á«Ø°ù∏a  ÉjÉ°†b ```  1

 Jennifer Trusted, Logic of Scientific Inference, An Introduction, British Library, First ```  2

Published, GB, P6
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 ÖdÉ¨dG  ø¶dG  ó«Øj  ƒ¡a  ,á°UÉîdG  á«∏μdG  ≈°†à≤e  øY  É¡Ø∏îJ  á¡L  øe  hCG  ,É¡H

 º¡Ñgòe  ¿ƒ«dƒ°UC’G  Æ qƒ°ùj  ∞«μa  ,»©£≤dG  ΩÉ©dG  QÉÑàYG  á©jô°ûdG  »a  ô```Ñà©ªdG

? ∂dP  »a  º¡∏«∏©J  ƒg  Éeh  ¬H  ™£≤dG  »a

 :çÓãdG  äÉ```«∏μdG  äÉ```ÑKEG  »a  ¬```©°Sh  Æô```Øà°SG  É```ªd  ``  kÓ```ãe  ``  »```ÑWÉ°ûdÉa

 »àdG  á«©£≤dG  ÉjÉ°†≤dG  øe  ÉgQÉÑàYGh  ,äÉ«æ«°ùëàdGh  äÉ«LÉëdGh  äÉ```jQhô°†dG

 äÉ«FõédG  ¢†```©H  »d’óà°S’G  ¬```ãëH  »a  ¬à°VôàYG  ,OÉ```Ñ©dG  í```dÉ°üªd  â```Yô°T

 ∂dP  nôj  ºd  ¬æμd  ;á```«©£b  èFÉàf  øe  ¬«dEG  π```°Uh  Ée  ΩôîJ  hCG  ìó≤J  ó```b  »```àdG

 ¢übÉædG  ¬ÑfÉL  »a  »FGô≤à°S’G  ¬```d’óà°SG  øY  πjõj  …òdG  óëdG  ≈```dEG  kÓμ```°ûe

 É¡à«©£b  á```«FGô≤à°S’G  äÉ```«∏μdG  øY  ™```aôjh  ,∫hC’G  ó```°ü≤dÉH  á```«ª∏©dG  ¬```àd’O

 âYô°T  ób  âfÉc  GPEG  çÓ```ãdG  äÉ«∏μdG  √ò```g{  :ˆG  áªMQ  ¬«∏Y  ∫ƒ```≤j  .™```ÑàdÉH

 »a  ÉeCG  :á∏ãeCG  ∂dòdh  ,äÉ«FõédG  OÉMBG  ∞∏îJ  É¡©aôj  Óa  á°UÉîdG  í```dÉ°üª∏d

 Óa  ÖbÉ©j  øe  óéf  ÉfCG  ™```e  ,QÉLORÓd  áYhô°ûe  äÉHƒ≤©dG  ¿EÉ```a  äÉ```jQhô°†dG

 ô°ü≤dÉμa  äÉ```«LÉëdG  »a  ÉeCGh  ,ô```«ãc  ∂dP  øeh  ,¬```«∏Y  ÖbƒY  É```ªY  ô```LOõj

 ,¬d  á≤°ûe ’  ¬aôàªdG  ∂∏ªdGh  ,á≤°ûªdG  ¥ƒ```ë∏dh  ∞«Øîà∏d  ´hô°ûe  ,ôØ°ùdG  »```a

 kÉ°†jCG  õFÉL ¬fCG  ™e ,êÉàëªdÉH  ≥aô∏d  õ«LCG  ¢Vô≤dGh  .´hô°ûe ¬≤M »a ô°ü≤dGh

 ≈∏Y  áaÉ¶æ∏d  âYô°T  IQÉ```¡£dG  ¿EÉa  äÉ«æ«°ùëàdG  »a  ÉeCGh  .á```LÉëdG  ΩóY  ™```e

 »a  ìOÉb  ô«Z  Gòg  πμa  ,ºª«àdÉc  áaÉ¶ædG  ±ÓN  ≈∏Y  É¡°†©H  ¿CG  ™e  á```∏ªédG

 É¡«a  ôgÉ¶dG  ``  á«¡≤a  ´hôa  øe  »ÑWÉ°ûdG  √ô```cP  Ée  πμa  ,1zá«Yhô°ûªdG  π```°UCG

 IQOÉb  äÉ«FõL  πãªJ ’  ``  É¡eƒªY  »a  É¡Móbh  É```gOGôWG  »a  äÉ«∏μdG  á```ØdÉîe

 ;AGô≤à°S’G  ∂∏°ùe  ôÑY  É¡H  º∏©dG  π```°üM  »àdG  äÉ«∏μdG  ∂∏J  äÉÑK  ô««¨J  ≈```∏Y

 »∏μdG  ≈°†à≤e  øY  äÉ```«FõédG  ¢†©H  ∞∏îàa  kÉ«∏c  âÑK  GPEG  »```∏μdG  ô```eC’G  ¿C’{

 á©jô°ûdG  »a  ô```Ñà©e  …ôãcC’G  ÖdÉ¨dG  ¿EÉ```a  kÉ°†jCGh  .kÉ```«∏c  ¬fƒc  øY  ¬```Lôîj ’
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 ¢VQÉ©j  »∏c  É¡æe  º```¶àæj ’  á«FõédG  äÉØ∏îàªdG  ¿C’  ;»©£≤dG  ΩÉ```©dG  QÉ```ÑàYG

.1zâHÉãdG  »∏μdG  Gòg

 øY  çóëJ  É```ªæ«M  ≠jƒ°ùàdG  Gò```g  πãe  ≈```dEG  »dGõ¨dG  ΩÉ```eE’G  QÉ```°TCG  ó```bh

 ≈dEG  ™LQ  kÉeÉJ  ¿Éc  GPEG  AGô```≤à°S’G  ¿CG  Gò¡H  â```Ñãa{  :∫É≤a  kÉ```eƒªY  AGô```≤à°S’G

 ;äÉ«¡≤Ø∏d  ’EG  í∏°üj  º```d  kÉeÉJ  øμj  ºd  ¿EGh  ,äÉ«©£≤∏d  í```∏°Uh  ,∫hC’G  º```¶ædG

.2z∂dòc  ôNB’G  ¿CG  ø¶dG  ≈∏Y  Ö∏Z  §ªf  ≈∏Y  ôãcC’G  óLh  Éª¡e  ¬fC’

 Ée  »∏μdG  »a  êQóJ  »dGõ¨dG  óæY  ø¶dG  á```Ñ∏¨a

 âeGO  Ée  É¡æe  CGô≤à°ùªdG  øª°V  Çô≤à°ùe  ô«Z  ƒg

 ,É¡fÉ¶e  »a  á©Ñààeh  ICGô≤à°ùe  ájôãcC’G  äÉ«FõédG

 …CGôdG  ¬°SÉ°SCG  »a  ∞dÉîj  ádCÉ°ùª∏d  Qƒ```°üàdG  Gògh

 ∫ÉªàM’G  ó```YGƒ≤d  »∏μ°ûdG  π```«∏ëàdG{  ¿CÉH  π```FÉ≤dG

 ójóëJ  ≈∏Y  É¡JGP  óM  »a  IQOÉb  ô«Z  »FGô≤à°S’G

 π«∏©à∏d  IQô```ÑªdG  óYGƒ≤dG  ∂∏J  ø```«H  §HôdG  ¬```LhCG

 ƒg  Éªc  ,¬jód  ™£≤dGh  ø```«≤«dG  Æƒ∏H  »a  íLGQ  ÖdÉ¨dG  ø```¶dÉa  ,3z»```FGô≤à°S’G

 πªY  ΩóY  øq«H  É qªd  ¬à«°TÉM  »a  QÉ£©dG  kÉ°†jCG  QÉ°TCG  Gòg  ≈dEGh  .»ÑWÉ°ûdG  ó```æY

 »a  ìó≤j  ’{  :∫Éb  PEG  ;á«FGô≤à°S’G  äÉ```«∏μdG  »a  äÉØ∏îàªdG  hCG  ´GõædG  IQƒ```°U

 »a  GƒdÉb  Éªc  ,…OÉ©dG  ™£≤dG  »aÉæJ ’  Ió«©ÑdG  ä’ÉªàM’G  ¿C’  ;™£≤dG  IOÉ```aEG

 º∏©dG  ¬JOÉaEG  »aÉæj ’  ÜòμdG  ≈∏Y  DƒWGƒàdG  ∫ÉªàMG  ¿CG  øe  º∏©dG  ôJGƒàdG  IOÉaEG

.4z…Qhô°†dG

.41 / 2  ,äÉ≤aGƒªdG ```  1
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 George, Henrik, Van, Wright, The Logical Problem, 2Ed, 1957, Green Wood Press, ```  3

Publishers, Westerport, P89.

.386 ¢U  ,QÉ£©dG  á«°TÉM ```  4

 äÉ«LÉëdG  »a  ÉeCGh  ,...
 ,ôØ°ùdG  »a  ô°ü≤dÉμa
 ¥ƒë∏dh  ∞«Øîà∏d  ´hô°ûe
 ¬aôàªdG  ∂∏ªdGh  ,á≤°ûªdG
 »a  ô°ü≤dGh  ,¬d  á≤°ûe  ’
...´hô°ûe  ¬≤M



دراســات

26

 ÖÑ°ùd  ¬JOÉaEG  »a  kÉ«ª∏Y  ¬àd’O  »a  kÉ«©£b  ¢übÉædG  AGô≤à°S’G  ¿ƒμj  óbh

 å«M  øe  áMOÉb  áØ∏îàe  hóÑJ  ób  »àdG  OGôaC’Gh  äÉ«FõédG  ™°VƒH  ≥∏©àj  ôNBG

 OGôaC’G  hCG  IOƒ```°ü≤ªdG  ¬JÉ«FõL  ø```ª°V  áàÑdG  á```∏NGO  ô«Z  É```¡æμd  ;ô```gÉ¶dG

 ,¬H  ≈dhCG  »```g  Éªd  äóLh  ób  »àdG  »```∏°UC’G  ÉgÉ°†à≤e  å«M  ø```e  ,IOGô```ªdG

 ó°üb  É¡«a  ó¡àéj  »àdG  É¡°ùØf  ádCÉ°ùªdG  »```a  ¥Éë°SEG  ƒHCG  ¬«dEG  QÉ°TCG  Ée  ƒ```gh

 ¿ƒμj  ób  áØ∏îàªdG  äÉ«FõédÉa{  :∫Éb  å«M  ,ídÉ°üª∏d  äÉ«∏μdG  ™jô°ûJ  äÉÑKEG

 hCG  , kÓ°UCG  ¬«a  á∏NGO  ¿ƒμJ  Ó```a  ,»∏μdG  ≈°†à≤e  øY  áLQÉN  mº nμ pëd  É```¡Ø∏îJ

 ∂∏ªdÉa  ,≈dhCG  ¬H  »g  Ée  ¢Uƒ°üîdG  ≈∏Y  É¡°VQÉY  øμd  ;ÉfóæY  á∏NGO  ¿ƒμJ

 hCG  ,É¡FÉØîd  ∂dòH  ¬«∏Y  ºμëf ’  Éæμd  ;¬≤ë∏J  á≤°ûªdG  ¿EG  :∫É≤j  ób  ¬aôàªdG

 QÉLOR’G  â°ù«d  áë∏°üªdG  ¿EG  :É¡ÑMÉ°U  ôLOõj  ºd  »àdG  äÉHƒ≤©dG  »a  ∫ƒ≤f

 ¿EG  É¡∏gC’  äGQÉ```Øc  OhóëdG  ¿C’  ;IQÉ```Øc  ¬fƒc  ƒgh  ôNBG  ôeCG  sº``` nK  πH  ,§```≤a

 ΩOÉN  ¬fCG  ºgƒàj  Ée  ôFÉ°S  ∂dòch  ,ó°SÉØªdG  ´É```≤jEG  ≈∏Y  kÉ°†jCG  kGôLR  â```fÉc

 ™°Vh  áë°U  »```a  äÉ«FõédG  á```°VQÉ©ªH  QÉ```ÑàYG ’  ô```jó≤J  πc  ≈```∏©a  ,»```∏μ∏d

.1zídÉ°üª∏d  äÉ«∏μdG

 ∫ƒ°UC’G  πgCG  É```¡H  Æƒ°ùj  »àdG  ÜÉÑ°SC’G  º```gCG  ô°üM  øμªj  á```∏ªédG  ≈```∏Yh

:á«°SÉ°SCG  ÇOÉÑe áà°S »a á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  ∫Éée »a ¢übÉædG  AGô≤à°S’G á«©£b

 Ωôîj ’  »∏μdG  ≈°†à≤e  øY  äÉ«FõédGh  OGô```aC’G  ¢†©H  êhô```N  ¿CG  :∫hC’G

.ø«≤«dG  º∏©dGh  ™£≤dG  ¬JOÉaEG  »a  ìó≤j ’  »dÉàdÉHh  ,»∏μdG  ¬©°Vh

 øY  É¡LhôNh  äÉ«FõédG  √ò```g  OÉMBG  ¢†©H  ∞∏îJ  ádÉM  »```a  ¬fCG  :»```fÉãdG

 ,ôNBG  kÉ«∏c  É¡dÓ≤à°SG  »```a  Å°ûæàd  É¡∏eÉμH  º¶àæJ ’  É```¡fEÉa  ,äÉ«∏μdG  ≈```°†à≤e

.√OGôWG  ¬Lh  »a  kÉ°VQÉ©e  ∞≤j  hCG  »∏°UC’G  »∏μdG  »gÉ°†j  ¿CG  √Qhó≤ªH
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 »∏°UCÓd  á°VQÉ©eh  á```MOÉb  äô¡X  ¿EGh  á«FõédG  äÉ```Ø∏îàªdG  ¿CG  :å```dÉãdG

 »ah  ,ôNBG  »∏c  π```°UCG  »a  ∫ƒNó∏d  äóLh  hCG  â```Y uô°T  ¿ƒμJ  ób  É```¡fEÉa  ,»```∏μdG

.∫hC’G  ÖfÉédG  øe  ≈dhCG  ÖfÉL  áeóN

 äÉ«FõédG  »a  Çô≤à°ùªdG  hCG  åMÉÑdG  óæY  äOó```©J  GPEG  ádOC’G  ¿CG  :™```HGôdG

 ΩÉ©dG  ΩÉ≤e  Ωƒ≤J  äÉ«æX  á∏ªL  É¡YƒªéªH  ¿ƒμàa  ,kÉ°†©H  É¡°†©H  ºYóJ  É```¡fEÉa

 ó°†Y  ádOC’G  äôKÉμJ  GPEGh{  :»ÑWÉ°ûdG  ∂dP  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc  ,í«ë°üdG  »©£≤dG

.1z™£≤∏d  Ió«Øe  É¡YƒªéªH  äQÉ°üa  kÉ°†©H  É¡°†©H

 ôJGƒàdÉH  ≈ª°ùj  Ée  ø«H  kÉ©°SGh  kÉbôa  ¿hóéj ’  ø««dƒ°UC’G  ¿CG  :¢ùeÉîdG

 á«°üædG  á«Yô°ûdG  ´hô```ØdG  ∫Éée  »a  AGô≤à°S’G  π«dOh  ,QÉÑNC’G  ∫É```ée  »a

 º∏©dG  ¿Éc  GPEÉ```a  ,ßØ∏dG  å```«M  øe  hCG  ≈æ©ªdG  å```«M  øe  É```eEG  ,IOQGƒ```àªdG

 ÖYƒà°SG  Éª¡e  »dÉàdÉHh  ,OGôaC’G  øe  ø«©e  Oó©H  √ójóëJ  øμªj ’  …ôJGƒàdG

 »a  ¢übÉædG  AGô```≤à°S’G  ∂dòμa  ,ΩÉ```ªàdG  øY  kGô```°UÉb  ≈≤Ñ«°S  OGô```aCG  ø```e

.á«Yô°ûdG  ´hôØdG

 á«∏μdG  äÉ«FGô≤à°S’G  »```a  ÉgOÉMBGh  äÉ«FõédG  ¢†©H  ∞```∏îJ  ¿CG  :¢SOÉ```°ùdG

 ±ÓîH  É¡H  ™£≤dG  »a  ìó≤j ’  kÉeƒªY  á«fÉ°ùfE’Gh  á«Yô°ûdG  Ωƒ∏©dG  ∫Éée  »```a

 ,á«FGô≤à°S’G  äÉ```«∏μdG  ¿CÉ°T  Gò```g{  :»ÑWÉ°ûdG  ∫ƒ≤j  ,iô```NC’G  á«∏≤©dG  Ωƒ```∏©dG

 ¿ƒμd  ;¬«a  øëf  É```e  ≈dEG  A»°T  ÜôbCG  É```¡fEÉa  ,á«Hô©dG  äÉ«∏μdÉH  ∂```dP  ô```ÑàYGh

 ∞∏îJ  ¿ƒμj  ¿CG  Qƒ°üàj  É```ªfEGh  . kÉ«∏≤Y ’  kÉ«©°Vh  kGôeCG  ø«∏«Ñ≤dG  ø```e  ó```MGh  πc

 âÑK  A»°û∏d  âÑK  Ée{  :∫ƒ≤f  Éªc  ,á«∏≤©dG  äÉ«∏μdG  »a  kÉMOÉb  äÉ«FõédG  ¢†```©H

 ºμëdG  í°üj  ºd  ∞∏îJ  ƒd  PEG  ;áàÑdCG  ∞∏îàdG  ¬«a  øμªj ’  Gò¡a  ,z kÓ≤Y  ¬```∏ãªd

 .2z¬∏ãªd  âÑK  A»°û∏d  âÑK  Ée{  :á∏FÉ≤dG  á«°†≤dÉH
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 øe  ábôØàe  ™```°VGƒe  »```a  ¿ƒ«dƒ°UC’G  É```góªàYG  ô```°UÉæY  á```Yƒªée  √ò```g

 ,¢übÉædG  AGô≤à°S’G  ád’O  ≈∏Y  á«©£≤dG  áaô©ªdG  AÉØ°VEG  ≠jƒ°ùJ  »a  º¡JÉØdDƒe

 á«¡≤a  ÉjÉ°†b  »a  ΩÉY  πμ°ûH  AGô≤à°S’G  ∫ÉªYEG  »a  á«ª∏Y  äGóæà°ùe  É¡fCG  É```ªc

.IójóY  á«dƒ°UCG  πFÉ°ùeh

áªJÉN

 ™e  øjÉÑàJ  ø««dƒ°U’G  óæY  AGô≤à°S’G  á```d’O  ¿CG  ≥Ñ°S  Ée  ∫ÓN  øe  ø``` q«ÑJ

 ™£≤dG  ó«ØJ  »∏μdG  hCG  ΩÉàdG  AGô≤à°S’G  ád’O  âfÉc  GPEÉa  ,á≤WÉæªdG  óæY  ¬àd’O

 ó«ØJ  áeÉàdG  ô«Z  hCG  á°übÉædG  ¬JQƒ°U  »a  ¬àd’O  ¿EÉa  ,Éª¡æe  πc  óæY  á«ª∏©dGh

 ¢ùμY  ø««dƒ°UC’G  iód  ¬JGôjô≤Jh  ¬eÉμMCÉH  πª©dG  á«©£b  ≈dEG  »°†ØªdG  ™```£≤dG

 »dhGóàdG  º¡dÉée  »a  á```àÑdCG  ¬fhôj ’  øjòdG  ≥£æªdG  πgCG  óæY  ¬```àd’Oh  √É```æ©e

.ø«≤«dGh  á«ª∏©dG  ó«Øj  kÉ q«©£b  kÓ«dO
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.Üô¨ªdG  ,äGQÉ°†ëdGh  ¿ÉjOC’G  QGƒMh  »eÓ°SE’G  ôμØdG  »a  åMÉH  ■

 :ô°UÉ©ªdG  »```fÉ°ùfE’G  ô```μØdG  äGRÉ```éfG  º```gCG  ø```e

 áaOÉ¡dGh  ,¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  »```a  IQô≤ªdG  ™```LGôªdG

 »àdG  ¿Ghó©dGh  §∏°ùàdGh  ô¡≤dG  ∫Éμ°TCG  πc  øe  ¬àjÉªM  ≈```dEG

 ™LGôªdG  ∂∏J  πãªàJh  ,ôNBG  ¿É°ùfEG  ¬«∏Y  É¡°SQÉªj  ¿CG  øμªj

 á«∏ëªdG  hCG  á«dhódG  ≥«KGƒªdGh  ,á«ªdÉ©dG  äÉfÓYE’G  πc  »```a

.¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  áªà¡ªdG

 äÉ```fÓYE’G  √ò```g  äÉ```«©Lôe  ≈```dEG  ô```XÉædG  ¿CG  nó``` r« nH

 áLQóæªdG  ¥ƒ≤ëdG  øe  ô«ãμd  Iô uWDƒªdG  ájô¶ædG  äÉØ°ù∏ØdGh

 πNGO  Iô°UÉ©ªdG  ò```«ØæàdGh  ≥«Ñ£àdG  ∫Éμ```°TCG  ≈dEGh  ,É```¡àëJ

 ßë∏j  ``  áØ∏àîªdG  Üƒ©°ûdGh  QÉ£bC’G  ø«H  hCG  óMGƒdG  ô£≤dG

 äÉfÓYE’G  ∂∏J  π```©L  »a  º¡°ùJ  ájƒ«æH  äÓμ```°ûe  á```ªK  ¿CG

 ;¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  QGôbEG  øe  É¡JÉjÉZh  Égó°UÉ≤ªH  á≤≤ëàe  ô«Z

 »a  ¿B’G  ∂```¡àæJ  Éªc  kÉeƒj  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∂```¡àæJ  º```d  PEG

ا
نسان حقوق 
ا
براهيمية: ا�ديان  في 

ترشيد لمنظومة حقوق ا
نسان المعاصرة

■  …ô°UÉædG  óªëe
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 ¬à≤≤M  …òdG  ô«ÑμdG  Ωó≤àdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  ™```∏£e

.äÉeƒ∏©ªdGh  ∫É°üJ’G  äÉ«æ≤J  »a  ájô°ûÑdG

 ,ô°UÉ©ªdG  ÉæªdÉY  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  É¡aô©J  »àdG  á°SÉμàf’G  √ò```g  ΩÉ```eCG

 ∫ƒ°UCG  »g  »àdGh  ``  ¥ƒ```≤ëdG  √òg  ≈∏Y  á```æª«¡ªdG  ájôμØdG  ∫ƒ```°UC’G  ¿CG  ó```≤à©f

 ô«Z  »FÉ¨dEG  /»FÉ°übEG  »HôZ …õcôe PƒØf  äGPh  ,ájOÉe  á«Ø°ù∏a  á«©Lôe äGP

 åjóëdG  ∫ÉØZEG  ¿hO  kÉ©ÑW  ,á°SÉμàf’G  ∂∏J  »a  ¢ù«FQ  lÖÑ°S  ``  ™«ªédG  ™e  ∫OÉY

:Üô¨∏d  IôFÉédGh  á«ªμëàdG  äÉ°SÉ«°ùdG  øY

 áë∏°üªdG  QÉ```ÑàYÉH  ’EG  ≈```dhC’G  á¡édG  ø```e  ¥ƒ≤ëdG  ≈```dEG  ô```¶æj  º```∏a  ```  CG

 »àdG  IOÉ©°ùdGh  Iò```∏dGh  á©àªdGh  »ªμdG  AGOC’Gh  á```«LÉàfE’Gh  á```jOhôªdGh  á```«JGòdG

 Gòg  ô«°ùØJ  óéfh  .Ωhô```a  ∂jQEG  ô«Ñ©J  óM  ≈∏Y  »```YÉæ°üdG  ô°ü©dG  É```¡H  ô``` s°ûH

 ¢üæj  …òdG  ``  á«dGôÑ«∏dG  á«WGô≤ªjó∏d  …ô¶ædG  ¢SÉ°SC’G  ``  á©ØæªdG  Ögòe  »```a

 Éª∏c  ¬fCGh  ,¬ëdÉ°üe  Aƒ```°V  »a  OôØdG  ±ô°üàj  ¿CG  kÉ```«bÓNCG  lQ sô nÑ oe{  ¬```fCG  ≈```∏Y

 ¥ƒ≤M  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ∂dP  ¿Éc  ƒdh  ,1zπ```°†aCG  IÉ«M  ¢TÉY  ôãcCG  Gòg  OôØdG  π```©a

 ¥ƒ≤M  ΩGôàMÉH  ¿É°ùfE’G  ΩGõdEG  øμªj ’  ≥```Ñ°S  Ée  ≈∏Y  kAÉæÑa  .øjôNB’G  IÉ```«Mh

 ÖgòªdG  ¥ÓWEG  í°ü«d  ;á«JGP  áë∏°üe  hCG  á©Øæe  É¡«a  iôj  øμj  ºd  GPEG  √ô«Z

 »a  ¿É°ùfE’G  ¿Éc  ó≤dh  .á```©ØæªdG  Ögòe  ≈∏Y  ``  õHƒg  ¬d  ê shQ  …ò```dG  ``  »```fÉfC’G

 √òg  QGôbEG  »a  »Ø°ù∏ØdG  ¬LƒàdG  Gòg  øe  ∫hC’G  Qô°†àªdG  ƒg  á«fÉ°ùfE’G  ¬àfƒæ«c

 ∫ÓN  øe  ``  ¿ƒμdG  »```a  IOÉ«°ùdGh  ±Óîà°S’G  õ```côe  øe  π```≤àfG  PEG  ;¥ƒ```≤ëdG

 äÉeƒ¶æe  »a  ¿É```HhòdGh  á«©ÑàdG  õcôe  ≈```dEG  ``  ¬«a  ájô£ØdG  ¥Ó```NC’Gh  º```«≤dG

 í«ë°U  ô«Z  hCG  kÉë«ë°U  qó```©j ’  É¡«a  π©ØdG  ,á∏jóH  á«YÉæ°U  á```«bÓNCGh  á```«ª«b

.¬éFÉàf  ≈∏Y  AÉæH  πH  ¬JGòH

 .øjô°û©dGh  óMGƒdG  ¿ô≤dG  »a  áØ°ù∏ØdG  πÑ≤à°ùe  :ÜÉàc  øª°V  ,¥ÓNC’G  πÑ≤à°ùe  ,ROQGhOEG  ô```à«H ```  1

 ¢SQÉe  ,âjƒμdG  ,áaô©ªdG  ºdÉY  á∏°ù∏°S  ,óªëe  Oƒªëe  ≈Ø£°üe  :áªLôJ  ,¿Éª«d  ôØ«dhCG  ôjôëJ

.100¢U  ,301 ́  ,2004
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 ∫ÓN  øe  ’EG  á«fÉãdG  á¡édG  øe  ¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  ≈dEG  ∂dòc  ô¶æoj  ºd  ºK  ```  Ü

 kGõcôeh  kÓ°UCG  √QÉ```ÑàYÉH  á«©°SƒàdG  ¬JÉMƒªWh  k’hCG  »```Hô¨dG  ¿É```°ùfEÓd  É```¡àeóN

 ,ôNBG  ¿hO  ¿É```°ùfE’  kGõ«ëàe  ≥ëdG  ¿ƒ```μj  ºK  øeh  ,¢ûeGƒgh  kÉ```aGôWCG  »```bÉÑdGh

 äÉØ«æ°üJh  äÉª«°ù≤àd  kÉ©ÑJ  ,º```gô«Z  ¿hO  ºgóMh  Ωƒ≤dh  ,√Gƒ°S  ¿hO  Ö```©°ûdh

 ôNBGh  kÉeó≤àe  º```dÉ©dG  øe  G kAõL  π©éJ  ,á«LƒdƒjójEGh  á```«°SÉ«°Sh  á«æjOh  á```«æKEG

 ô«Zh  ø««ë«°ùeh  ,Üô```Zh  ¥ô```°Th  ,ÜƒæLh  ∫É```ª°T  ≈```dEG  ¬```ª°ù≤J  hCG  ; kÉ```Ø∏îàe

 øe  ¿É°ùfEÓd  áeOÉN  ô«Z  ∂dòH  ¥ƒ```≤ëdG  ¿ƒμàa …Oƒ°Sh  ¢†«Hh  ,ø```««ë«°ùe

.äÉª«°ù≤àdGh  äÉØ«æ°üàdG  ∂∏J  πc  øY  ô¶ædG  u¢†¨H  kÉfÉ°ùfEG  ¬fƒc  å«M

 ¢ù«d  »Hô¨dG  ¿É°ùfEÓd  »g  ô```°UÉ©ªdG  ÉæªdÉY  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëa  k’É```ªLEG

 OhóëdG  á©bQ  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  IQÉ°†M  á«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG  hó```¨àd  ;√ô```«¨d

 É¡fEG  .OhóëdG  ∂```∏J  êQÉN  ¥ƒ≤ëdG  √òg  ∑É¡àfG  IQÉ```°†Mh  ,Üô¨∏d  á```«aGô¨édG

.…ôHÉédG  ô«Ñ©J  óM  ≈∏Y  ø«dÉ«μªH  π«μdG  á°SÉ«°S

 …OÉªdG  »```Ø°ù∏ØdG  ¬```LƒàdG  äÉ```°UÓN  ¢†```©H  hCG  º```gCG  √ò```g  â```fÉc  GPEÉ```a

 Qô°†dG  ∫Gõj  Ée  å«M  ``  ¥ƒ```≤ëdG  áeƒ¶æe  ™e  πeÉ©àdG  »a  »```Hô¨dG  …õ```côªdGh

 ó≤à©f  ÉæfEÉa  ``  iôNC’G  Üƒ©°ûdG  ¿É°ùfEGh  ¬°ùØf  Üô```¨dG  ¿É°ùfEG  ,¿É°ùfE’ÉH  É```≤M’

 º°SÉM  QhO  ¬d  ¿Éc  ∫É```éªdG  Gòg  øY  á«æjódG  äÉØ°ù∏ØdGh  ø```jódG  OÉ```©Ñà°SG  ¿CG

 øμj  Éª¡e  ¬fCGh  .á≤«ª©dG  á«fÉ°ùfE’G  É```¡æ«eÉ°†e  øe  äÉfÓYE’G  ∂∏J  ÆGôaEG  »```a

 ºμëH  kGô°UÉb  ≈≤Ñj  Gòg  √ó¡L  ¿EÉa  ¬JOÉ©°S  ø```Y  åëÑdG  »a  ¿É°ùfE’G  OÉ```¡àLG

 É¡«dEG  π«Ñ°S ’ »àdG ≥∏îdG ó°UÉ≤eh äÉjÉZ ∑GQOEG  »a ¬àaô©e ájOhóëeh ¬àÑ°ùf

 ,äGOÉ≤àY’G  »a  ≥ëdG  ≈dEG  ó°Tôj  »¡dEG  ™°Vh  »```g  ÉªH  ,¿ÉjOC’G  ∫ÓN  ø```e  ’EG

.äÓeÉ©ªdGh  ∑ƒ∏°ùdG  »a  ô«îdG  ≈dEGh

 Öjƒ°üJh  ó«°TôJh  π```«©ØJ  »a  ¿ÉjOC’G  QhOh  á```«ªgCG  ≈∏Y  ó```cDƒf  PEG  ø```ëfh

 ,√ÉéJ’G  Gòg  »a  ¿ÉjOC’G  ø```«H  ∑ôà°ûªdG  ≈∏Y  ∂dòc  ócDƒf  ;¥ƒ≤ëdG  á```eƒ¶æe
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 ¢Uƒ°üædG  ô«°ùØJ  »a  âª sμëJ  »àdG  »îjQÉàdG  ±ÓàN’G  Iô```FGO  ≈∏Y  ¬d  kÉ```Ñ«∏¨J

 IOÉ©°ùd  É¡fCG  ¿É```jOC’G  »a  π```°UC’Éa  .ÖgGòªdGh  ¥ô```ØdG  ∞∏àîe  ø```«H  É```¡∏jhCÉJh

.OÉ©ªdGh  ¢TÉ©ªdG  »a  OÉÑ©dG  ídÉ°üeh

 äÉfÓYEG  ø«Hh  ¿É```jOC’G  ø«H  ∑ôà°ûªdG  Iô```FGO  ¿CG  ≈∏Y  ∂```dòc  ócDƒf  É```ªc

 ≈∏Y  ¥ƒ≤ëdG  äÉØ°ù∏Ød  »```©LôªdG  AÉæÑdG  ¿CGh  ,á©°SGh  á«dhódG  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤M

 ô«ãc  ¿hO  ∫ƒëj  É```ªc  ,á«aÉ°VEG  á«∏«©ØJ  G kOÉ©HCG  É```¡Ñ°ùμj  ácôà°ûe  á```«æjO  ¢ù```°SCG

 ájOÉªdG  äÉ```«©LôªdG  »a  IOƒLƒªdG  õ```««ªàdGh  º∏¶dGh  ±É```ëLE’G  ∫Éμ°TCG  ø```e

 í«≤æJ  »a  º```¡°ùj  ¿CG  ¬fÉμeEÉH  »```æjódG  ó©ÑdG  π```«©ØJ  ¿CG  ó```≤à©fh  ,Iõ```côªàªdG

 IôeóªdG  á«YÉªàL’Gh  á```«°ùØædG  äÓμ°ûªdG  QÉ```°ùe  í«ë°üJh  É```¡°ùØf  ¥ƒ```≤ëdG

.¢†ëªdG  …OÉªdG  »Ø°ù∏ØdG  Qƒ£àdG  äGRGôaEG  ióMEG  »g  »àdGh  ,¿É°ùfEÓd

 á«æjO  äÉYõfh  äÉØ°ù∏a  ≈dEG  IOƒ```©dG  ¬LƒàdG  Gòg  øe  kGô«NCG  OGôªdG  ¢ù```«d

 ≈dEG  QÉÑàY’G  OQ  OGôªdG  πH  .™ØæJ  Éªe  ôãcCG  ô°†Jh  ,QôëJ  Éªe  ôãcCG  óq«≤J  á≤∏¨e

 ,™ªàéªdGh  OôØdG  É¡«∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  »¨Ñæj  »àdG  áfRGƒàªdGh  AGƒ°ùdG  §°SƒdG  ádÉëdG

 äÉjÉ¨d  kÉ≤ah  ``  í∏°UC’G  ≈dEG  kGOÉ°TQEGh  kÉ¡«LƒJ  ``  ¿ÉjOC’G  É¡Zƒ°U  »a  º¡°ùJ  »àdGh

 »a  áÑ°ùàμªdG  ±QÉ©ªdGh  Ωƒ∏©dG  ∂dòc  É¡«a  º¡°ùJh  ,»fÉ°ùfE’G  OƒLƒdG  ó°UÉ≤eh

 ,¿É°ùfEG  πc  ¿É°ùfE’G  ídÉ°üd  åjóëàdGh  á«ªæàdGh  Qƒ```£àdG  ≥≤ëj  ÉªH  ô```°üY  πc
1.(*)áæ∏©e  hCG  á«ØN  äGõcôªJh  äGõ«ëJ  ô«Z  øe

 ó«°TôJh  π«©ØJ  »```a  ¿ÉjOC’G  QhOh  á«ªgCG  ¿É```«H  åëÑdG  Gòg  »a  É```æ°VôZh

 ájhÉª°ùdG  äÉ```fÉjódG  ¿CG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ∫Ó```N  øe  ,¥ƒ≤ëdG  á```eƒ¶æe  Ö```jƒ°üJh

 Éæ∏b  GPEG  ≠```dÉÑf ’  Éæ∏©dh  .¿É```°ùfE’ÉH  â```«æY  »àdG  QOÉ```°üªdG  ¢SCGQ  ≈```∏Y  »```JCÉJ

 ¢ù∏éªdGh  ∫Óe »æH  ÜGOB’G  á«∏c  :º«¶æJ  .¿ÉjOC’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M:Ihóæd  ájô«WCÉàdG  ábQƒdG  øY *
 ó°UÉ≤e  ôÑàîeh  .,IQÉ°†ëdGh  áaô©ªdG  äÉ°SGQO  õcôe  ™e  ¿hÉ©àdÉH  .∫Óe  »æH  .»∏ëªdG  »```ª∏©dG

.Üô¨ªdG  .…QÉ°†ëdGh  »æjódG  π°UGƒàdGh  »MƒdG
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 »ªdÉ©dG  ¿ÓYE’G  »```a  kÓãe  ¬«∏Y  ¢ü«°üæàdG  º```J  Ée  ¿EG  :¢Uƒ°üîdG  Gò```g  »```a

 ,Ω1948  ΩÉY  Ió```ëàªdG  ºeCÓd  áeÉ©dG  á```«©ªédG  øY  QOÉ°üdG  ¿É```°ùfE’G  ¥ƒ```≤ëd

 ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëH  á```∏°üdG  äGP  á«dÉàdG  ≥«KGƒªdGh  äÉ```fÓYE’G  øe  ójó©dG  »```ah

 ,¢ùæédÉH  á≤∏©àe  ÜÉÑ°SC’  OGôaC’G  ø«H  á∏eÉ©ªdG  »a  õ««ªàdG  RGƒL  ΩóY  ¿CÉ```°ûH

 ÉªY  ∞°TÉc  ôeCG  ’EG  ƒg  Ée  ,»°SÉ«°ùdG  AÉªàf’G  hCG  »bô©dG  hCG  ,»æWƒdG  π°UC’G  hCG

 ájó«MƒàdG  ä’É°SôdG  »≤à∏J  PEG  ;ájhÉª°ùdG  ¿ÉjOC’G  √òg  ``  πÑb  øe  ``  ¬«∏Y  â q°üf

 ∫ƒM  ``  ΩÓ°SE’Gh  á```«ë«°ùªdGh  ,ájOƒ¡«dG  ``  çÓ```ãdG

 ≥«≤ëJ  ≈dEG  IƒYódGh  , qΩÉY  πμ°ûH  ¿É°ùfE’G  ΩGô```àMG

 »àdG  ,IGhÉ°ùªdG  ¢SÉ```ædG  íæeh  ,á«fÉ°ùfE’G  á```eGôμdG

.kÉ©«ªL  ¥ƒ≤ëdG  ¢SÉ°SCG  »g

 ¢Uƒ°üædG  ¢†©H  ∫É```≤ªdG  Gòg  »a  ¢Vô```©æ°Sh

 ¥ƒ```≤ëdG  ¢†```©Ñd  Ió```cDƒªdG  á```«∏«éfE’Gh  á```«JGQƒàdG

 πμd  á«bƒ≤ëdG  á```Ø°ù∏ØdG  ¢Uƒ°üîH  É```æJÉXƒë∏e  ¢†©H  π```«é°ùJ  ™e  á```«fÉ°ùfE’G

 áØ°ù∏ØdG  øY  åjóëdÉH  ÉæãëH  »¡ææ°Sh  ,á«ë«°ùªdGh  á```jOƒ¡«dG  :ø«à©jô°ûdG  ø```e

 ßaÉëdG  øª«¡ªdG  ¥ uó```°üªdG  ºJÉîdG  øjódG  √QÉ```ÑàYÉH  ΩÓ°SE’G  »```a  á```«bƒ≤ëdG

.™FGô°T  øe  ¬≤Ñ°S  Ée  çGôàd

:ájOƒ¡«dG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 Gò¡H  ¿BGô≤dG  ÉgÉ qª°S  »àdG  ≈°Sƒe  ∞ë°U  øe  ájOƒ¡«dG  äÉ©jô°ûàdG  â≤∏£fG

 ,1| 2  1  0  ❁  .  -  ,  +  * }  :≈dÉ©J  ¬dƒb  »a  º```°S’G

 »àdG  ÉjÉ°UƒdG  »g  √òg{  :(22)  á«æãàdG  ôØ°S  »a  ÉgôcP  AÉL  »àdG  ìGƒdC’G  øeh

 ¿BGô≤dG  É¡æY  çóëJ  óbh  ,z s»dEG  É¡ª∏°Sh  πÑédG  »Mƒd  ≈∏Y  É¡Ñàch  É¡H  ˆG  ºs∏c

.19,18  :¿ÉàjB’G  ,≈∏YC’G  IQƒ°S ```  1

QÉÑàY’G  OQ  OGôªdG
 §°SƒdG  ádÉëdG  ≈dEG
 áfRGƒàªdGh  AGƒ°ùdG
 ¿ƒμj  ¿CG  »¨Ñæj  »àdG
™ªàéªdGh  OôØdG  É¡«∏Y
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 0}  ±GôYC’G  IQƒ°S  »a  AÉL  Ée  É¡æeh  ,äÉjB’Gh  Qƒ°ùdG  øe  OóY  »```a

 ±Gô```YC’G  »```ah  ,1z| :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y }  :≈```dÉ©J  ¬```dƒb  kÉ```°†jCG

.2| ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ,≈°Sƒe  É¡H  ˆG  º```s∏c  »àdG  ô°û©dG  ÉjÉ°UƒdG  »```g  É¡«dEG  QÉ```°ûªdG  É```jÉ°UƒdGh

 »a  AÉL  …òdG  IÉ«ëdG  »a  ¬≤ëc  ;¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  ¢†©H  ΩGôàMG  øª°†àJ  »```gh

 á¨«°U  »a  AÉL  …òdG  á«μ∏ªdG  ¿ƒ°U  ≥```Mh  ,zπà≤J  ’{  :πà≤dG  øY  »¡ædG  á```¨«°U

 ¬∏≤M  ’h  óMCG  â«H  p¬ nà r°û nJ  ’{  :á¨«°U  »ah  ,z¥ô°ùJ  ’{  :¬μ∏ªH  ¢ùªdG  øY  »¡ædG

 øY  »¡ædG  »ah  ,z∑Gƒ°ùd  Éªe  kÉÄ«°T  ’h  √QÉªM  ’h  o√ nQ rƒ nK  ’h  ¬```à nenCG  ’h  √ó```ÑY  ’h

 óbh  .3ºdÉX  OÉæ°SE’  hCG  ¬```àYÉ°VEGh  ô«¨dG  ≥M  QÉμ```fE’  ÖμJôj  ób  …òdG  Üò```μdG

:∂dP  øe  ,iôNC’G  á«fÉ°ùfE’G  ¥ƒ≤ëdG  øe  ójó©dG  á«æãàdG  ôØ°S  øª°†J

:á«æjódG  ¥ƒ≤ëdG

 øY  AÉHB’G  πà≤j  ’{  :ô«¨dG  QGRhCG  πªëJ  ΩóYh  á```«∏°UC’G  IAGôÑdG  »a  ≥```ëdG

.4zπà≤j  ¬àÄ«£îH  ¿É°ùfEG  πc  ,AÉHB’G  øY  O’hC’G  πà≤j  ’h  ,O’hC’G

:ájô°SC’G  ¥ƒ≤ëdG

 Éªc  ∂eCGh  ∑É```HCG  ΩôcCG{  :Éª¡eGôcEGh  É```ª¡«dEG  ¿É°ùME’G  »a  ø```jódGƒdG  ≥```M

.5z∂eÉjCG  ∫ƒ£J  »μd  ∂¡dEG  ÜôdG  ∑É°UhCG

.145  :ájB’G  ,±GôYC’G  IQƒ°S ```  1

.154  :ájB’G  ,±GôYC’G  IQƒ°S ```  2

 áæ°S  ,1•  ,AÉ°†«ÑdG  áaÉ≤ãdG  QGO  ,ô```°UÉ©ªdG  ΩÓ°SE’G  ÉjÉ°†b  øe  ,ÖdÉWƒH  …OÉ¡dG  ó```ÑY  :ô```¶fG ```  3

.18 ̀ ` 17¢U  ,2ê  ,2004

.16  Iô≤ØdG  ,24  ìÉë°UE’G  ,á«æãàdG  ôØ°S  ,ºjó≤dG  ó¡©dG ```  4

.9  ``  8 ̀ ` 7  äGô≤ØdG  ,15  ìÉë°UE’G  ,áª«àdG  ôØ°S  ,ºjó≤dG  ó¡©dG ```  5
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:á«YÉªàL’G  ¥ƒ≤ëdG

 ∑Éæg  ¿Éc  ¿EGh{  :IÉ```°SGƒªdGh  Ió```YÉ°ùªdG  »a  ø«LÉàëªdGh  AGô```≤ØdG  ≥```M

 ,ô«≤ØdG  ∂«NCG  øY  ∑ój  ¢†Ñ≤J  ’h  ∂Ñ∏b  ¢ù≤J  Óa  ...∂JƒNEG  øe  óMCG  ,ô«≤a

.1z¬«dEG  êÉàëj  Ée  QGó≤e  ¬°VôbGh  ∑ój  íàaG  πH

:ájOÉ°üàb’G  ¥ƒ≤ëdG

:øY  »¡ædÉH  ∂dPh  á«dÉªdG  ¬bƒ≤M  »a  ¿É°ùfE’G  ßØM

.2zΩÉ©W  ÉHQ  hCG  á°†a  ÉHQ  ,ÉHôH  ∑ÉNCG  ¢Vô≤J  ’{  :ÉHôdG

 øe  πc  ...Iô«¨°Uh  Iô«Ñc  áØ∏àîe  ¿GRhCG  ∂°ù«c  »a  ∂d  ø```μj  ’{  :¢û```¨dG

.3z∂¡dEG  ÜôdG  iód  √hôμe  kÉ°ûZ  πªY

.4zAÉªμëdG  ø«YCG  »ª©J  Iƒ°TôdG  ¿EÉa  Iƒ°TQ  òNCÉJ  ’h{  :Iƒ°TôdG

:á«fóªdGh  á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG

.5zGƒ∏ëJQGh  GƒdƒëJ{  :Iôé¡dGh  π≤æàdG  »a  ≥ëdG  ```

 : kÓFÉb  âbƒdG  ∂dP  »a  ºμJÉ°†b  äôeCGh{  :ádOÉ©dG  áªcÉëªdG  »a  ≥ëdG  ```

.6z¬∏jõfh  ¬«NCGh  ¿É°ùfE’G  ø«H  ≥ëdÉH  Gƒ°†bGh  ºμjƒNCG  ø«H  Gƒ©ª°SG

.7z¿É°ùfEG  ¬Lh  GƒHÉ¡J ’  ,¿ƒ©ª°ùJ  ô«ÑμdÉc  ô«¨°ü∏d{  :IGhÉ°ùªdG  »a  ≥ëdG  ```

.19  Iô≤ØdG  ,3  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  1

.16 ̀ ` 13  äGô≤ØdG  ,3  ìÉë°UE’G  ¬°ùØf ```  2

.16 ̀ ` 13  ,äGô≤ØdG  ,25  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  3

.19  Iô≤ØdG  ,16  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  4

.07  Iô≤ØdG  ,01  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  5

.16  Iô≤ØdG  ,01  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  6

.17  Iô≤ØdG  ,1  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  7
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 ô°üe  ¢VQCG  øe  ∂LôNCG  …òdG  ∂¡dEG  ÜôdG  ƒg  ÉfCG{  :ájôëdG  »a  ≥ëdG  ```

.1zájOƒÑ©dG  â«H  øe

.2z∂fƒª∏©j  Ée  πc  Ö°ùM  πª©J  ¿CG  ¢UôëJh{  :º«∏©àdG  »a  ≥ëdG  ```

 qø p°S  ,ø«©H  ø«Y  ,¢ùØæH  ¢ù rØ nf  ,∂```æ«Y  ≥Ø°ûJ  ’{  :¢UÉ°ü≤dG  »```a  ≥```ëdG  ```

.3z...πLôH  π rL pQ  ,ó«H  ój  ,ø°ùH

.4z∂dÉªYCG  ™«ªL  πª©Jh  π¨à°ûJ  ΩÉjCG  áà°S{  :πª©dG  »a  ≥ëdG  ```

 ,∂¡dEG  Üô∏d  âÑ°ùa  ™```HÉ°ùdG  Ωƒ«dG  ÉeCGh{  :áMGôdGh  á```∏£©dG  »```a  ≥```ëdG  ```

 ∑QÉªMh  ∑QƒKh  ∂```àeCGh  ∑óÑYh  ∂àæHGh  ∂æHGh  â```fCG  ,Ée  kÓªY  ¬«a  π```ª©J ’

.5z∂∏ãe  ∂àeCGh  ∑óÑY  íjôà°ùj  »μd  ∂HGƒHCG  »a  …òdG  ∂∏jõfh  ,∂ªFÉ¡H  πch

 ï«°SôJ  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  âª¡°SCG  ób  ájOƒ¡«dG  ¿CG  ócDƒf  ≥Ñ°S  Ée  ≈```∏Y  kAÉ```æH

 øe  ¬«dEG  âYO  Éeh  ,¥ƒ≤M  øe  ¬H  â°UhCG  Ée  ≥```∏£æe  øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º```«b

.AGóàYG  πc  øe  É¡àjÉªM  ÜƒLh

 ;ø«ª¡e  ø«dGDƒ°S  ø```Y  áHÉLE’G  Éæ«∏Y  ÖLƒàj  ¬JÉg  á```¶ë∏dG  »ah  ¬fCG  ô```«Z

:¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  øY  ´ÉaódG  »a  ájOƒ¡«dG  ≥£æe  º¡a  Éæd  ≈æ°ùàj  ≈àM

 »àdG  á¶YƒªdGh  á```ªMôdG  á«°UÉîH  â¶ØàMG  ≈```°Sƒe  á©jô°T  πg  :É```ª¡dhCG

?∂dòd  á°†bÉæe  iôNCG  äÉØ°U  âÑ°ùàcG  ΩCG  ,É¡H  ¿BGô≤dG  É¡Ø°Uh

 ΩCG  ,¢SÉædG  πc  πª°ûJ  á```≤∏£e  IGQƒàdG  É¡JôbCG  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  π```g  :É```ª¡«fÉK

?Oƒ¡«dG  øe  π«FGô°SEG  »æÑH  á°UÉN  É¡fCG

.6  Iô≤ØdG  ,5  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  1

.10  Iô≤ØdG  ,17  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  2

.21  Iô≤ØdG  ,19  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  3

.13  Iô≤ØdG  ,5  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  4

.14  Iô≤ØdG  ,5  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  5
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 øe  øjôØ°ùd  É```æJAGô≤H  PEG  ; kÉ```©£b  Ö∏°ùdÉH  :∫hC’G  ∫GDƒ```°ùdG  ø```Y  ÜGƒ```édG

 á©jô°T  ¿CG  øq«Ñàj  ``  Oó```©dG  ôØ°Sh  á«æãàdG  ô```Ø°S  Éªgh  ``  ºjó≤dG  ó```¡©dG  QÉ```Ø°SCG

 ô°UE’G  á©jô°T  ≈dEG  ``  ¿BGô≤dG  É¡Ø°Uh  Éªc  ``  áªMôdG  á©jô°T  øe  âdƒëJ  ≈```°Sƒe

 Gòg  »ah  .¢SÉ```ædG  ≈∏Y  ójó°ûàdGh  Iƒ```≤H  òNC’Gh  á≤°ûªdGh  êô```ëdGh  ∫Ó```ZC’Gh

 ÉægÉg  OQƒf  Éædƒb  ≈∏Y  π«dóà∏dh  ,¬àeGôc  øe  §Mh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  AGóàYG

 øe  ,á≤°ûªdGh  ójó°ûàdGh  ƒ∏¨dG  ƒëf  ájOƒ¡«dG  ´hõf  É¡dÓN  øe  í°Vƒf  kÉ°Uƒ°üf

:á«æãàdG  ôØ°S  »a  CGô≤f  å«M  ;áHƒ≤©dG  »a  •GôaE’G  ≈∏Y  Égó«cCÉJ  ∫ÓN

 øY  ™aGóJ  »```gh  »ÑæLCG  IQƒ©H  ∂```°ùªJ  »àdG  ICGô```ªdG  ój  ™```£≤H  º```μëdG  ```

 âeó≤Jh  ,√ƒNCGh  πLQ  kÉ°†©H  É¡°†©H  ¿ÓLQ  º°UÉîJ  GPEG{  ,áeƒ°üN  »a  É¡LhR

 ¬JQƒ©H  âμ°ùeCGh  Égój  äóeh ¬HQÉ°V ój  øe É¡∏ oL nQ  ¢ü∏îJ  »μd  ÉªgóMCG  ICGôeG

.1z∂æ«Y  ∂≤Ø°ûJ  ’h  ,Égój  ™£bCÉa

 ≈fR  øHG  πNój  ’{  :ô°TÉ©dG  π«édG  ≈àM ÉfõdG  øH’  ÜôdG  áYÉªL øe Oô£dG  ```

.2zÜôdG  áYÉªL  »a  óMCG  ¬æe  πNój ’  ,ô°TÉ©dG  π«édG  ≈àM  ,ÜôdG  áYÉªL  »a

 ∫ƒ≤d  ™ª°ùj ’  G kOQÉeh  É kbÉY  É``` kæHG  πLôdG  ¿Éc  GPEG{  ¬jódGh  ¥É©d  º```LôdG  ```

.3zäƒªj  ≈àM  IQÉéëH  ¬àæjóe  ∫ÉLQ  ™«ªL  ¬ªLôj  ...¬eCG  ∫ƒ≤d  ’h  ¬«HCG

:áHƒ≤Y  Oó©dG  ôØ°S  »a  CGô≤fh

 ájôÑdG  »a  π«FGô°SEG  ƒæH  ¿Éc  Éªdh{  :â`Ñ°ùdG  »a  πª©dG  ô°ùμj  øªd  πà≤dG  ```

 πLôdG  πà≤j  :≈°Sƒªd  ÜôdG  ∫É```≤a{  :â`Ñ°ùdG  Ωƒj  kÉÑ£M  Ö£àëj  kÓLQ  Ghó```Lh

.4záYÉªédG  πc  IQÉéëH  ¬ªLôj

.11  Iô≤ØdG  ,25  ìÉë°UE’G  ,á«æãàdG  ôØ°S  ,ºjó≤dG  ó¡©dG ```  1

.7  Iô≤ØdG  ,24  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  2

.21 ̀ ` 18  :äGô≤ØdG  ,21  ìÉë°UE’G  ,á«æãàdG  ôØ°S  ,ºjó≤dG  ó¡©dG ```  3

.36 ̀ ` 32  :äGô≤ØdG  ,15  ìÉë°UE’G  ,Oó©dG  ôØ°S  ,ºjó≤dG  ó¡©dG ```  4
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 ôNBG  ¿É°ùfEG  äƒe  √Qƒ°†M  Oôéªd  ¿É°ùfE’G  ≈∏Y  »ØædGh  á°SÉéædÉH  ºμëdG  ```

 ,¢UôHCG  πc  á```∏ëªdG  øe  GƒØæj  ¿CG  π«FGô°SEG  »```æH  p¢UhCG{  ¢Uô```ÑdÉH  ¬```°Vôªd  hCG

 á∏ëªdG  êQÉN  ≈dEG  ¿ƒØæJ  ≈```ãfC’Gh  ôcòdG{  â«ªd  ¢ù```æéàe  πch  ,π```«°S  …P  πch

.1zº¡£°Sh  »a  øcÉ°S  ÉfCG  å«M  ;º¡JÓëe  Gƒ°ùéæj  Ó«μd  º¡fƒØæJ

 ∫É©aCG  ≈∏Y áHƒ≤©dG Oó°ûJ »àdGh ,π«Ñ≤dG Gòg øe »àdG ¢Uƒ°üædG »g Iô«ãc

 Qó≤dÉÑa  ,ájOƒ¡«dG  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áeƒ¶æe  á°TÉ°ûg  ô```°ùØj  Éªe  ,Iô```«¨°U

 Qó≤H  É¡àjÉªMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  ≈dEG  ájƒ°SƒªdG  á©jô°T  ¬«a  ƒYóJ  …ò```dG

.¬bƒ≤M  ≈∏Y  AGóàY’Gh  ¿É°ùfE’G  áeGôc  øe  É¡£M

 ¥ƒ≤M  øe  á```jOƒ¡«dG  ¬```JôbCG  Ée  ¿EÉ```a{  »fÉãdG  ∫GDƒ```°ùdG  ¢Uƒ```°üîH  É```eCG

 á∏eÉ°T  â°ù«dh  ,ºgô«Z  ¿hO  Oƒ¡«dG  øe  π«FGô°SEG  »æÑH  á°UÉN  »g  ¿É°ùfEÓd

 ¢üædG  â∏©Lh  É¡bÓWEÉH  â```s∏NCG  , kÉ°Uƒ°üf  IGQƒàdG  âæª°†J  PEG  ;¢SÉædG  πμ```d

 ƒ¡a  IÉ«ëdG  »a  ≥ëdG  kÓ```ãªa  ,√Gƒàëe  øe  ¬àZôaCG  Oƒ«b  »```a  kÉ```°ùÑëæe  ∫hC’G

 CGô≤f  å«M  ,πà≤dG  ’EG  ≥ëà°ùj ’  …ò```dG  √Gƒ°S  ¿hO  …Oƒ¡«dG  ¿É°ùfE’ÉH  ¢UÉ```N

 …òdG  »ÑæLC’Gh  ...¿ƒjhÓdG  ¬dõæj  øμ°ùªdG  ∫ÉëJQG  óæ©a{  :Oó```©dG  ôØ°S  »a

.2zπà≤j  Üôà≤j

 É¡HQÉëJ  »μd  áæjóe  øe  Üô≤J  ø«M{  á```«æãàdG  ôØ°S  »a  CGô≤f  ¬bÉ«°S  »```ah

 Ö©°ûdG  πμ```a  ∂d  âëàah  í∏°üdG  ≈```dEG  ∂àHÉLCG  ¿EÉ```a  ,í∏°üdG  ≈```dEG  É```¡Yóà°SG

 â∏ªY  πH  ,∂ªdÉ°ùJ  ºd  ¿EGh  ,∂```d  óÑ©à°ùjh  ô«î°ùà∏d  ∂d  ¿ƒμj  É```¡«a  Oƒ```LƒªdG

 ™«ªL  Üô°VÉa  ∑ó```j  ≈dEG  ∂¡dEG  ÜôdG  É```¡©aO  GPEGh  ,Égô°UÉëa  ,kÉ```HôM  ∂```©e

.3z∞«°ùdG  uóëH  ÉgQƒcP

.3 ̀ ` 1  :äGô≤ØdG  ,5  ìÉë°UE’G  ,Oó©dG  ôØ°S  ,¬°ùØf ```  1

.51  Iô≤ØdG  ,1  ìÉë°UE’G  ,Oó©dG  ôØ°S  ,¬°ùØf ```  2

.13 ̀ ` 10  :äGô≤ØdG  ,20  ìÉë°UE’G  ,á«æãàdG  ôØ°S  ,ºjó≤dG  ó¡©dG ```  3
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 ºgô«°üªa ºgô«Z ÉeCG  ,Oƒ¡«dÉH kÉ°UÉN kÉ≤M tó©oj  ∂∏ªàdG  »a ≥ëdG ¿CG  Éªc

 ¬fGƒæY  kÉMÉë°UEG  á«æãàdG  ôØ°S  »a  CGô≤f  ∂dP  øYh  ,…ô°ù≤dG  ô«é¡àdGh  Oô£dG

 ÜôdG  ∂H  ≈JCG  ≈```àe{  :¬«a  AÉL  …ò```dG  ™HÉ°ùdG  ìÉë°UE’G  ƒ```gh  zº```eC’G  Oô```W{

 øe  Iô«ãc  kÉHƒ©°T  Oô```Wh  ,É¡μ∏àªàd  É¡«dEG  πNGO  â```fCG  »àdG  ¢VQC’G  ≈dEG  ∂```¡dEG

 ™£≤J ’  º¡eôëJ  ∂```fEÉa  º¡àHô°Vh  ∂eÉeCG  ∂```¡dEG  ÜôdG  º¡©aOh  ...∂```eÉeCG

 :º¡H  ¿ƒ∏©ØJ  Gò```μg  øμdh  ...ºgôgÉ°üJ  ’h  ,º```¡«∏Y  ≥Ø°ûJ  ’h  ,kGó```¡Y  º```¡d

 âfCG  ∂fC’  ...º````¡jQGƒ°S  ¿ƒ©£≤Jh  ,º```¡HÉ°üfCG  ¿hô°ùμJh  º```¡ëHGòe  ¿ƒ```eó¡J

.1z∂¡dEG  Üô∏d  ¢Só≤e  Ö©°T

 √ô«Z  É```eCGh  ,…Oƒ```¡«∏d  á```jôëdG  »```a  ≥```ëdGh

 ,QÉàîªdG  ˆG  Ö©°T  ≥∏£æe  øe  ,ô°SC’G  √ô```«°üªa

 Üƒ©°T  ôFÉ°S  ¬```d  äôî°S  …òdG  ¢Só```≤ªdG  Ö©°ûdG

 ∂dP  øYh  ,¬àMGQ  ≈```∏Y  ô¡°ùdGh  ¬```àeóîd  ¢VQC’G

 É¡«a  OƒLƒªdG  Ö©°ûdG  πμa{  :á«æãàdG  ôØ°S  »a  CGô≤f

.2z∂d  óÑ©à°ùjh  ô«î°ùà∏d  ∂d  ¿ƒμj

 »æjódG  ≥```°ùædG  äGõμJôe  ó```MCG  QÉàîªdG  ˆG  Ö```©°T  ádƒ≤e  â```JÉH  ¬```«∏Yh

 QÉ°üa  Ö©°ûdG  »a  πMh  ,á°Só≤e  íÑ°üàd  ¢VQC’G  »a  ¬dE’G  sπM  Éeó©H  ,…Oƒ¡«dG

:ø«jhÓdG  ôØ°S  »a  AÉL  ,kÉ«dRCGh  kÉ°Só≤eh  kGQÉàîe

 »fC’  ;ø«°ùjób  »d  ¿ƒfƒμJh  ...Üƒ©°ûdG  øe  ºcõ«e  …òdG  ºμ¡dEG  ÜôdG  ÉfCG{

.3z»d  Gƒfƒμàd  Üƒ©°ûdG  øe  ºμJõ«e  óbh  ,ÜôdG  ÉfCG  ¢Shób

 ¢SOÉ°ùdG  ¿ô≤dG  »a  ¬æjhóJ  ºJ  …òdG  (Oƒª∏àdG)  õcQ  ∂```dP  ÖfÉL  ≈```dEG

.6 ̀ ` 1  äGô≤ØdG  ,7  ìÉë°UE’G  ,á«æãàdG  ôØ°S  ,¬°ùØf ```  1

.11  Iô≤ØdG  ,20  ìÉë°UE’G  ,¬°ùØf ```  2

.26 ̀ ` 23  :äGô≤ØdG  ,20  ìÉë°UE’G  ,ø«jhÓdG  ôØ°S ```  3

 ƒYóJ  …òdG  Qó≤dÉÑa  ...
 ájƒ°SƒªdG  á©jô°T  ¬«a
 ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  ≈dEG
 Qó≤H  É¡àjÉªMh  ¿É°ùfE’G
 ¿É°ùfE’G  áeGôc  øe  É¡£M
¬bƒ≤M  ≈∏Y  AGóàY’Gh
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 ó¡©dG  πëe  πM  ¬fCG  ≈àM  ``  ∫hC’G  »æjódG  Oƒ¡«dG  ÜÉ```àc  íÑ°UCGh  ,…OÓ```«ªdG

 »a  º¡°SCGh  ,ô```°ûÑdG  ôFÉ°S  ø«H  Oƒ```¡«dG  á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  ``  1¬```°ùØf  º```jó≤dG

 ,á«fƒ«¡°üdG  á```côëdGh  »```fƒ«¡°üdG  ô```μØ∏d  â°ù°SCG  »```àdG  º```¡àdõY  ≥```«≤ëJ

 ,…ô```°üæY  ¿ƒ```ª°†e  äGP  »```¡a  É```¡JGOóëe  â```fÉc  É```ª¡e  á```«fƒ«¡°üdGh

 ÉªfEGh  ; kÉ«°VôY kGôHÉY  kÉKóM ¢ù«d  »fƒ«¡°üdG  ÜÉgQE’Gh{  ,»HÉgQEG  ,»FÓ©à°SG

 á¨«°üdG  »ah  ,»```dÓME’G  »fÉ£«à°S’G  »fƒ«¡°üdG  ´hô```°ûªdG  »a  øeÉc  ƒ```g

 ÜÉgQE’G  Gò```g  äÉ«dBGh  äÉ```≤∏M  ¿CG  É```ªc  ,á```∏eÉ°ûdG  á```«°SÉ°SC’G  á```«fƒ«¡°üdG

.2zá≤MÓàeh  á£HGôàe

 ájOƒ¡«dG  »ah  Oƒ¡«dG  óæY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ø```Y  åjóëdG  ô«°üj  ∂dP  ≈```∏Y

 ,ájOƒ¡«dGh  á```«fƒ«¡°üdG  ø«H  õ```««ªàdG  ™e  Gòg  ,á```«ª∏©dG  IôWÉîªdG  ø```e  kÉ```Yƒf

.áæjÉ¡°U  ô«Z  Oƒ¡j  ¢UÉî°TCG  OƒLh  á¶MÓe  IQhô°Vh

 äGó≤à©ªdGh  ºjó≤dG  ó¡©dG  ¢Uƒ°üf  ¿CÉ°ûH  ájOƒ¡«dG  AGQB’G  »a  ÜQÉ°†J  áªK

 ,á«eƒ≤dGh  á```«YÉªàL’G  äÉæjƒμàdG  á```Ø∏àîe  ájOƒ¡j  äÉ```YÉªL  áªKh  ,á```≤MÓdG

 ióe  ≈∏Y  ∫hÉM  »fƒ«¡°üdG  ´hô```°ûªdG  ¿CG  ƒdh  ,á«°SÉ«°ùdG  ±Gó```gC’G  IOó```©àeh

 åjóëdG  ∫Ó```N  øe  ,á«°SÉ«°ùdG  ±Gó```gC’Gh  iDhô```dG  ó«MƒJ  ¿É```eõdG  øe  ¿ô```b

.…Oƒ¡«dG  Ö©°ûdÉH  ≈ª°ùj  Ée  OƒLh  øY  ΩƒYõªdG

 ájƒ°SƒªdG  ÉjÉ°UƒdG  äó©J  ájOƒ¡«dG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ádCÉ°ùe  ,ôNBG  ô«Ñ©àH

 (...QhR  IOÉ```¡°T  ∂Ñjôb  ≈∏Y  ó¡°ûJ ’  , p¿ rõ``` nJ ’  ,¥ô°ùJ ’  ,π```à≤J  ’)  ô```°û©dG

 »∏«FGô°SE’G  êPƒªædG  GP  ƒg  Égh  ,á«fƒ«¡°üdGh  Oƒª∏àdÉH  á£ÑJôe  É¡à°SGQO  âJÉHh

 á«°Uƒ°üNh  ,∫Gõ©f’Gh  ájô°üæ©dG  øY  áæ«©e  IQƒ°U  Ωó≤j  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a

 ,IôgÉ≤dG  ,¥hô°ûdG  QGO  ,á«fƒ«¡°üdGh  ájOƒ¡«dGh  Oƒ¡«dG  áYƒ°Sƒe  ,…ô«°ùªdG  ÜÉgƒdG  óÑY  :ô```¶fG ```  1

.83/5  ,Ω1999  ,≈dhCG  á©ÑW

.130/7  ,.¢S.Ω ```  2
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 …òdG  ,ôNB’G  ™e  πeÉ©àdG  á«°Uƒ°üN  É¡fEG  ...¿É£«à°S’Gh  øeC’Gh  ΩÓ°ùdG  º```¡a

.1…Oƒ¡«dG  ô°üæ©dG  øe  áfÉμeh  áÑJôe  ≈fOCG  ƒg

:á«ë«°ùªdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 ,ô°û©dG  É```jÉ°UƒdG  âeõàdG  ó```b  á«ë«°ùªdG  ó```éf  Gò```g  øe  ¢†```«≤ædG  ≈```∏Y

 ¿É°ùfE’G  ºjôμJ  ≈dEG  É¡eƒªY  »a  ƒYóJ  ,IójóL  á«ë«°ùe  ÇOÉÑe  É¡«dEG  âaÉ°VCGh

 OGôaC’G  ø«H  ºMGôàdGh  ∫ó©dG  ô°ûfh  ,áÑëªdG  áeÉbEG  ≈∏Y  qåëJh  ,¬bƒ≤M  ßØMh

 ó≤à©ªdG  ≈dEG  kGOÉæà°SG  ,¢SÉædG  ø«H  »NBÉàdGh  IGhÉ°ùªdG  ≈∏Y  ™é°ûJh  ,äÉYÉªédGh

 ∂dP  øYh  ,IóMGƒdG  º¡JƒHCG  øe  kÉbÓ£fG  IƒNEG  ô°ûÑdG  ¿CÉH  »°VÉ≤dG  »```ë«°ùªdG

 ;¢VQC’G  »a  ºμd  kÉHCG  kGóMCG  GƒYóJ  ’h  ,IƒNEG  kÉ©«ªL  º¡fEG{  :≈sàe  π«éfEG  »a  CGô≤f

.2z…hÉª°ùdG  ÜC’G  ƒg  kGóMGh  kÉHCG  ºμd  ¿C’

 IQhô°†H  É¡JGƒYO  äQôμJ  ób  á«ë«°ùªdG  ó```éf  ≥∏£æªdG  Gòg  øe  kÉ```bÓ£fG

:á«dÉàdG  ¢Uƒ°üædG  OQƒf  π«dóà∏dh  ,á°Uƒ≤æe  ô«Z  á∏eÉc  ¬bƒ≤ëH  ¿É°ùfE’G  ™« pà rª nJ

:á«æjódG  ¥ƒ≤ëdG

 »H  øeBG  øe  πμa  ,ºdÉ©dG  ≈```dEG  AÉL  …òdG  QƒædG  ÉfCG{  :OÉ```̀≤àY’G  á```̀jôM

 ;¬«∏Y  ºμMCG ’  É```fCÉa  ¬H  πª©j  ’h  »eÓc  ™ª°ùj  ø```e  ,ΩÓ¶dG  »a  ó```©≤j ’

 πÑ≤j  ’h  »æ°†aôj  øe  ,ºdÉ©dG  ò≤fC’  πH  ;ºdÉ©dG  ≈∏Y  ºμMC’ ’  ,âÄL  »fC’

 Ωƒ«dG  »a  ¬«∏Y  ºμëà°S  É¡H  …OÉfCG  »àdG  »àdÉ°SQ  ,¬«∏Y  ºμëj  øe  ¬d  »eÓc

.3zôNB’G

 ÜÉàc  øª°V  .ø```«fGƒ≤dGh  ™FGô°ûdG  ø```«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á```«WGô≤ªjódG  ,ø«°ùM  ó```«°ùdG  ¿É```fóY ```  1

.153 ̀ ` 151¢U  ,.¢S.Ω  ,»Hô©dG  øWƒdG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

.9 ̀ ` 8  :¿ÉJô≤ØdG  ,23  ìÉë°UE’G  ,≈qàe  π«éfEG ```  2

.48 ̀ ` 46  :äGô≤ØdG  ,12  ìÉë°UE’G  ,ÉæMƒj  π«éfEG ```  3
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:ájô°SoC’G  ¥ƒ≤ëdG

 ¿EGh  ≈àM øμLGhRC’  ø©°†NG  äÉLhõdG  É¡jCG  ∂dòc{  :¬àLhR  ≈∏Y  êhõdG  ≥M

 ¿hO  ≥FÓdG  É¡aô°üàH  ¿ÉªjE’G  ≈dEG  ¬àLhR  ¬HòéJ  .áª∏μdÉH  øeDƒe  ô«Z  êhõdG  ¿Éc

 ™«£J  âfÉc  kÓãe  IQÉ°ùa{  1ÉgQÉbhh  ô```gÉ£dG  É¡cƒ∏°S  ßMÓj  ø«M  ∂```dPh  ,ΩÓc

.2zÉ¡d  äÉæH  ø¡fCG  ø«Ñàj  É¡H  øjóà≤j  »JÓdG  äÉæeƒªdGh  ,…ó«°S  √ƒYóJh  ,É¡LhR

 ºμJÉLhR  ¿ƒ```æcÉ°ùJ  PEG  êGhRC’G  É```¡jCG  ºàfCGh{  :êhõ```dG  ≈```∏Y  á```LhõdG  ≥```M

 áKGQh  »a  ºμd  äÉμ```jô°T  øgQÉÑàYÉH  øgƒeôcCG  ,º```μæe  ∞©°VCG  ø¡fCG  ø```«ªdÉY

.3zA»°T  ºμJGƒ∏°U  ¥ƒ©j ’  »μd  IÉ«ëdG  áª©f

 ∑ÉHCG  ΩôcCG{  :É```ª¡«dEG  ¿É```°ùME’Gh  Éª¡eGôcEG  AÉ```æHC’G  ≈```∏Y  ø```jódGƒdG  ≥```M

.5zäƒªj  kÉJƒªa  ¬eCG  hCG  √ÉHCG  ø©d  øeh  ,∂eCGh  ∑ÉHCG  ΩôcCG{  :ˆG  ∫Éb  z4∂eCGh

:á«fóªdGh  á«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG

.6zπà≤J  ’{  :πà≤dG  øY  »¡ædG  ≥jôW  øY  :IÉ«ëdG  »a  ≥ëdG  ```

 π©a  ΩCG  ô«îdG  π©a  âÑ°ùdG  »a  πëjCG  :k’GDƒ```°S  ºμdCÉ°SCG  :áÑàμ∏d  ´ƒ°ùj{  ∫É```b

 øªa  πà≤J ’  :ºμFÉHB’  π«b  ¬fCG  ºà©ª°S{  7zÉ¡cÓgEG  ΩCG  ¢ùØædG  ¢ü«∏îJ  ?ô```°ûdG

 ¬«NCG  ≈∏Y  Ö```°†Z  øe  :ºμd  ∫ƒ```bCÉa  ÉfCG  ÉeCG  ,»```°VÉ≤dG  ºμM  Ö```Lƒà°ùj  π```à≤j

.8z»°VÉ≤dG  ºμM  ÖLƒà°SG

.2 ̀ ` 1  :¿ÉJô≤ØdG  ,3  ìÉë°UE’G  ,I  ¢Sô£H  ádÉ°SQ ```  1

.6  Iô≤ØdG  ,3  ìÉë°UE’G  ,I  ¢Sô£H  ádÉ°SQ ```  2

.7  Iô≤ØdG  ,3  ìÉë°UE’G  ,I  ¢Sô£H  ádÉ°SQ ```  3

.4  Iô≤ØdG  ,15  ìÉë°UE’G  ,≈àe  π«éfEG ```  4

.20  Iô≤ØdG  ,18  ìÉë°UE’G  ,Ébƒd  π«éfEG ```  5

.20  Iô≤ØdG  ,18  ìÉë°UE’G  ,Ébƒd  π«éfEG ```  6

.8  Iô≤ØdG  ,6  ìÉë°UE’G  ,Ébƒd  π«éfEG ```  7

.22 ̀ ` 21  :¿ÉJô≤ØdG  ,5ìÉë°UE’G  ,≈àe  π«éfEG ```  8
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 âÑ°ùdG  Ωƒ```j  »a  kGóMGh  kÓ```ªY  â∏ªY  :≈```°ù«Y  ∫É```b{  :∫ó```©dG  »```a  ≥```ëdG  ``

 ≈àM  ¿ÉàîdG  ¿ƒ°SQÉªJ  ºàfCÉa  ∂dòdh  ¿É```àîdÉH  ºcôeCG  ≈°Sƒe  ,ºμ∏c  º```àéYõfÉa

 â«Ø°T  »fC’  q»∏Y  ¿ƒÑ°†¨J  π¡a  ...≈```°Sƒe  á©jô°T  GƒØdÉîJ  ÓÄd  âÑ°ùdG  Ωƒj  »```a

.1z∫ó©dÉH  GƒªμMG  πH  ;ôgÉ¶dG  Ö°ùëH  GƒªμëJ ’  ,âÑ°ùdG  Ωƒj  »a  ¬∏eÉμH  kÉfÉ°ùfEG

 kÉHQ  ™«ªé∏d  ¿C’  ;»fÉfƒ«dGh  …Oƒ¡«dG  ø«H  ¥ôa  Óa{  :IGhÉ°ùªdG  »a  ≥ëdG  ```

.2zkGóMGh

 øe  ¿hòîàj  …ò```dÉc ’  kÉ```≤M  QGôMCÉc  Gƒ```aô°üJ{  :á```jôëdG  »```a  ≥```ëdG  ```

.3zô°ûdG  ÜÉμJQ’  kGQÉà°S  ájôëdG

 (º∏©j)  áª∏c  äOQh  √óMh  ¢ùbôe  π«éfEG  »a  kÓãªa  :º«∏©àdG  »```a  ≥```ëdG  ```

 ´ƒªLh  √ò«eÓJ  øe  §≤a  ¢ù«d  ,(Iôe  12)  kÉ```ª∏©e  í«°ùªdG  »YOh  ,(Iô```e  15)

 êôN  ºK{  :¢Uƒ°üædG  √òg  øe  .¬d  ø«ehÉ≤ªdGh  ¬FGóYCG  øe  ≈àM  ÉªfEGh  ,Ö©°ûdG

.4zº¡ª∏©a  ™ªédG  πc  ¬«dEG  ≈JCGh  ôëÑdG  ≈dEG  kÉ°†jCG

 ™ªéªdG  »a  øjô°VÉëdG  ¢û```bÉæj  â```Ñ°S  πc  ¿Éch{  :ô```«Ñ©àdG  »```a  ≥```ëdG  ```

.5zø««fÉfƒ«dGh  Oƒ¡«dG  ´ÉæbE’

 ´OG  :¬∏«cƒd  ΩôμdG  Ö```MÉ°U  ∫Éb  AÉ°ùªdG  AÉL  Éªdh{  :π```ª©dG  »```a  ≥```ëdG  ```

.7z¬eÉ©W  ≥ëà°ùj  πeÉ©dG  ¿EG{  ,6zºgQƒLCG  º¡d  ™aOGh  º¡∏c  ∫Éª©dG

24 ̀ ` 21  :äGô≤ØdG  ,7  ìÉë°UE’G  ,ÉæMƒj  π«éfEG ```  1

.13 ̀ ` 12  :¿ÉJôØdG  ,10  ìÉë°UE’G  ,ÉehQ  ádÉ°SQ ```  2

.16  Iô≤ØdG  ,2  ìÉë°UE’G  ,I  ¢Sô£H ```  3

.13  Iô≤ØdG  ,2  ìÉë°UE’G  ,¢ùbôe  π«éfEG ```  4

.4  Iô≤ØdG  ,18  ìÉë°UE’G  ,π°SôdG  ∫ÉªYCG ```  5

.8  Iô≤ØdG  ,20  ìÉë°UE’G  ,≈àe  π«éfEG ```  6

.10  Iô≤ØdG  ,10  ìÉë°UE’G  ,≈àe  π«éfEG ```  7
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.1z¿ƒKQGh  kÉ°†jCG  øëæa  kGO’hCG  ÉæeO  Ée{  :çQE’G  »a  ≥ëdG  ```

 íeÉ°ùàdG  kÉeƒªY  á«ë«°ùªdG  º«dÉ©J  ™```ÑW  ó≤a  ¥ƒ≤ëdG  √òg  ≈dEG  á```aÉ°VE’ÉH

 Gƒq∏°Uh  ,ºμ«æY’  GƒcQÉHh  ,ºμ°†¨Ñe  ≈dEG  Gƒæ°ùMCGh  ºcAGóYCG  GƒÑMCG{  :CGô≤f  å«M

.2zôNB’G  ¬d  ∫ƒëa  ∑óN  ≈∏Y  ∂Hô°V  øeh  ,ºμ«dEG  ø«Ä«°ùª∏d  GhôØ¨à°SGh

 øe  G kAóH  ,á«fÉ°ùfE’Gh  á«YÉªàL’G  É¡J’ƒdóe  »a  á«ë«°ùªdG  ƒæ°U  áÑëªdGh{

 ,á«fÉ°ùfE’G  á```eGôμdG  ≈∏Y  äGó«cCÉJ  á```ªK  ∂dòd  ,Iô°SoC’G  ø```jƒμJh  πØ£dG  IÉ```«M

 ,á«°ùæL  ÜÉÑ°SC’  ICGôªdGh  πLôdG  ø«H  ¥ôa  ’h  ,ô°ûÑdG  ø«H  IGhÉ°ùªdGh  ájôëdGh

.3zôMh  πbÉY  øFÉc  ÉªgÓch  ,¢VQC’G  ¬Lh  ô««¨àd  ƒYóe  ÉªgÓμa

 ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  ≈```dEG  kIƒYO  ájOƒ¡«dG  øe  ô```ãcCG  âfÉc  á«ë«°ùªdÉa  ,k’É```ªLEG

 ¥ƒ≤M  øY  åjóëdG  AÉ¡fEG  πÑbh  ¬fCG  ’EG  ,¬àeGôc  ßØM  ≈∏Y  kÉ°UôMh  ,¿É```°ùfE’G

:ø«àXƒë∏e  ≈∏Y  ÉægÉg  ó«cCÉàdG  »¨Ñæj  á«ë«°ùªdG  »a  ¿É°ùfE’G

 ,§Ñ°†dG áÑ©°U º¡ØdG á«°üY á«ë«°ùªdG »a á«bƒ≤ëdG áØ°ù∏ØdG ¿CG :Éª¡dhCG

 ¬bƒ≤M  ≈∏Y  á¶aÉëe  ¿É°ùfEÓd  áe uôμe  hóÑJ  ób  ``  ôcP  Ée  ≈dEG  ô¶ædÉHh  ``  »¡a

 øμd  .ájô°SoC’Gh  á«bÓNC’Gh  ájOÉªdG  ¬JÓeÉ©eh  ,√ôμah  ,¬YÉªàLGh  ¬Jó«≤Y  »```a

 ¥ƒ≤ëdG  ∂∏J  kÉëjô°U  kÉ°†≤f  ¢†≤æJ  IójóY  ¢Uƒ°üf  ÉæaOÉ°üJ  π«LÉfC’G  IAGô≤H

.É¡«¨∏Jh

 ``  óMGƒdG  π«éfE’G  πH  ``  π«LÉfC’G  ¢Uƒ°üf  ø«H  ¢†bÉæàdG  Gò```g  ¿CG  ∂```°T  ’h

 ∂∏J  GƒÑàc  øjòdG  ∂ÄdhCG  Üƒ∏b  ≈∏Y  ô```£«°S  …òdG  iƒ¡dGh  ∞jôëàdG  ≈dEG  √ tOô```e

.π«LÉfC’G

.17  Iô≤ØdG  ,8  ìÉë°UE’G  ,ÉehQ  ádÉ°SQ ```  1

.Égó©H  Éeh  38  Iô≤ØdG  ,5  ìÉë°UE’G  ,≈àe  π«éfEG ```  2

.153¢U  ,.¢S.Ω  ,ø«fGƒ≤dGh  ™FGô°ûdG  ø«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódG  ,ø«°ùM  ó«°ùdG  ¿ÉfóY ```  3
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 ¢SQÉªJ  âfÉc  ``  1≈£°SƒdG  Qƒ°ü©dG  »a  kÉ°Uƒ°üNh  ``  á°ù«æμdG  ¿CG  :Éª¡«fÉK

 É¡à°SQÉªe  âª°ùJÉa  ,á```dhódG  ≈∏Yh  ¬```°ùØf  øjódG  ≈∏Y  ájÉ°UƒdG  ø```jódG  º```°SÉH

:A»°T  πc  »a  ±ô£àdGh  ∞°ù©àdGh  ô¡≤dGh  º∏¶dÉH

 OGóªà°S’G ºYRh √ô«°ùØJh ¬ª¡a QÉμàMÉH :øjódG ≈∏Y ájÉ°UƒdG »a ±ô£àdG

 õéM  ,ÉjÉ£îdG  ô«ØμJ  ``  ¿Gô```Ø¨dG  ∑ƒμ°U)  í«°ùªdG  øe  hCG  ˆG  øe  ô```°TÉÑªdG

.(...áæédG  »a  óYÉ≤e

 ,º¡à«ëæJ  hCG  º¡°ùØfCG  ∑ƒ∏ªdG  ø««©J  ≥M  ∑ÓàeÉH  :á°SÉ«°ùdG  »a  ±ô£àdG

.k’hCG  á°ù«æμdG  ídÉ°üe  ΩóîJ  »àdG  äÉ©jô°ûàdGh  º¶ædG  QGôbEGh

 á«°ùchPƒKQCGh  á```«àfÉà°ùJhôHh  á«μ«dƒKÉc  ,É```¡ØFGƒW  ™«ªéH  á°ù«æμdG  â```∏ªY  øjô°û©dG  ¿ô```≤dG  »```a ```  1

 √ò¡d  ô«¶æJ  ø```e  á«æjódG  É¡JGOÉ«b  ø```Y  Qó°U  ÉªH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  áaÉ≤K  AÉæZEG  ≈```∏Y  ,á```«bô°T

 ÖàμdGh  í```«°ùªdG  º«dÉ©J  »```a  á«æjO  á```«©Lôe  øY  É¡d  å```ëÑ∏d  ó¡L  ø```e  ¬àdòH  É```eh  ,¥ƒ```≤ëdG

 ÉªH  á«ë«°ùªdG  øY  ÉæãjóM  ºàîf  …òdG  ,»fÉãdG  ÉæMƒj  ¥Éë°SEG  ÉHÉÑdG  ΩÉ¡°SEG  Éª«°S  ’h  ,á°Só≤ªdG

 QÉ£NCG  øe  Ωƒ«dG  ¿É°ùfEG  Oó¡j  ÉªY  çóëàj  ƒgh  ,z¿É°ùfE’G  ¢ü∏îe{  áfƒæ©ªdG  ¬à¶Yƒe  »a  ¬dÉb

 QÉ°†eh  ÖFÉ°üªH  kÉfÉ«MCG  ¬```«∏Y  Oƒ©j  Ωƒ«dG  ¿É°ùfEG  πªY  ¿ƒ```c  øe  ,™«ªédG  ¬¶MÓj  É```e  É```¡ã©Ñe

.äGòdG  ÖjôîJ  óM  ≈dEG  ¬H  π°üJ

 äÉ«æ≤àdG  á«ªæJ  §N  »```a  ô«°ùf  ÉæfC’  ;»©«Ñ£dG  ¬£«ëe  Oó¡j  Ωƒ```«dG  ¿É°ùfE’G  •É```°ûf  ¿EG{  :∫ƒ```≤j

 ¿CG  Éæ«∏Yh  ,á«≤∏îdG  É```æJÉ«M  Oƒ°ùJ  ¿CG  Öéj  »àdG  á«Ñ°ùædG  á«ªæàdG  ó```≤àØfh  ,É¡«a  ºμëàf ’  »```àdG

 IÉ«ëdG  π©éj  ,√Gƒb  πμH  ¬æY  ™aGójh  ,¿É°ùfE’G  ¬©æ°üj  …òdG  Ωó≤àdG  Gòg  ¿CG  á≤«≤M  πg  ∫AÉ°ùàf

 »a  ∞°SCG  πμH  ÉeÉY  Gòg  ¢ù«d{  :Ö«éjh  z?¢ù«jÉ≤ªdG  ™«ªéH  á«fÉ°ùfEG  ôãcCG  ¢VQC’G  ≈```∏Y  á```jô°ûÑdG

 ;º¡°ùØfCG  ≈∏Y  ∫GDƒ°ùdG  Gò```g  Gƒ©°†j  ¿CG  ø««ë«°ùªdG  ≈∏Y  ¿EG{  :∫ƒ≤j  ºK  ,zIÉ```«ëdG  ôgÉ¶e  ™```«ªL

 ¢ù°ùëàdG  ≈dEG  ™«ªédG  ÉYOh  ¿É°ùfE’G  á∏μ°ûªH  ºdÉ©dG  ¢ù°ùM  ¬ª«∏©J  ™«ªL  »a  í```«°ùªdG  ´ƒ```°ùj  ¿C’

 áª«b  áeôM  ≈∏Y  ócCGh  ,¬æY  OÉ©àH’Gh  ¬ÑæéJ  ≈```∏Y  åMh  ,¿É°ùfE’G  áª«≤H  ¢ùªj  hCG  ô°†j  É```e  πμ```H

 ¿CG  º¡«∏Y  Ωõ∏j  ,í«°ùªdG  IƒYóH  ø««ë«°ùªdG  ¿ÉªjEG  ≥∏£æe  øeh  ,É¡àfÉμe  ™aQh  É¡ª¶Yh  ¿É°ùfE’G

 ¿hóLƒj  øjòdG  ô°ûÑdG  øe  ø«jÓªdG  πÑ≤à°ùe  øYh  ,á«ªæàdG  á∏μ°ûe  øY  ºgô«Zh  º¡°ùØfCG  Gƒ∏FÉ°ùj

 øY  ádhDƒ°ùe  ,¿É°ùfE’ÉH  á```jÉæ©dG  øY  ádhDƒ°ùe  É¡°ùØf  ôÑà©àd  á°ù«æμdG  ¿EGh  ,Å```«°S  ™°Vh  »a  Ωƒ```«dG

 √ògh  .IÉ«ëdG  »```a  ¬≤M  øYh  √Qƒ```£Jh  ¬à«ªæJ  øY  á```dhDƒ°ùe  ,¢VQC’G  ≈```∏Y  ¬```∏Ñ≤à°ùeh  ¬```à«fÉ°ùfEG

.z∂dòH  ó¡°ûJ  »àdG  ,á°Só≤ªdG  ÖàμdG  »a  Iô£°ùªdG  í«°ùªdG  º«dÉ©J  É¡«∏Y  É¡à≤dCG  á«dhDƒ°ùªdG
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 áªîØdG  Qƒ```°ü≤dGh  á©°SÉ°ûdG  »```°VGQC’G  ∑ÓàeÉH  :´É```£bE’G  »a  ±ô```£àdG

.äGhÉJE’Gh  ¢SƒμªdGh  ÖFGô°†dG  ¢Vôah  ,≥«bôdG  ±’BGh

 ≈dEG  Phò°ûdGh  ¿É```eOE’G  ôgÉ¶e  ´ƒ```«°Th  ,»≤∏îdG  ∫Ó```ëf’G  »a  ±ô```£àdG

 kÉ≤∏N  ≈bQCG  ¢û«édG  πLQ  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  ≈dEG  á```jôμØdG  •É°ShC’G  ¬©e  â∏°Uh  á```LQO

.øjódG  πLQ  øe

 É¡JÉ°ù°SDƒe  ≈∏Y  á```°ù«æμdG  äóªàYG  ±ô£àdG  ø```e  ∫Éμ°TC’G  √òg  á```jÉªëdh

 Öjò©àdGh  á«Ø°üàdG  πFÉ°Sh  πμH  Iõ¡éªdG  ¢û«àØàdG  ºcÉëªH  áahô©ªdG  áªî°†dG

 á«°ûMƒH  ...ø```jódGh  ôμØdGh  º```∏©dG  ∫ÉLQ  ø```e  ø«ØdÉîªdG  á```≤MÓeh  á```©HÉàªd

 áYÉ°ûH  ΩÉ```eCG  .ôaÉ°S  πμ```°ûH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ```≤M  É¡©e  âYÉ°V  Ió```jó°T  á```«éªgh

 πc  ≈∏Y  áeQÉY  IQƒK  ∑Éæg  âfÉc  É¡ëFÉ°†a  Oó©Jh  ,É¡àYÉ¶ah  á°ù«æμdG  ºFGôL

 ájOÉªdG  äGQÉ«àdG  πc  »a  π```ãªJh  ,øjódG  ó°V  ±ô£àdÉH  OôdG  AÉéa  ,Ió```©°UC’G

 QÉ°üàNÉHh  ,§```∏°ùàdGh  ¿É«¨£dGh  OGó```Ñà°S’G  ºéëH  äô```¡X  »àdG  á```jOÉëdE’Gh

 á«dÉààe  äGQƒ```K  ≈dEG  kÉ≤M’  É```HhQhCG  OÉb  É```ªe  ,¬JGP  »°ùæμdG  ±ô```£àdG  º```éëH

 äGQÉ«àdG  Aƒ°ûædh  á°†¡ædG  ô°ü©d  â°ù°SCGh  ,IÉ«ëdG  »MÉæe  áaÉc  ÉgQÉKBÉH  âdhÉæJ

.1zá«fÉª∏©dG  ºK  á«MÓ°UE’G

:ΩÓ°SE’G  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 øe  √GóY  ÉªY  ΩÓ°SE’G  ¬```H  õ«ªàj  Ée  RôHCG  ¿EG  :∫GóL  ¿hO  ∫ƒ```≤dG  ø```μªj{

 òæe  ``  ¿É°ùfEÓd  ˆG  √ôbCG  A»°T  ƒgh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ∫Éée  »a  ¬bƒØJ  ™FGô°ûdG

 ô«î°ùJh  ,√Gƒ°S  Ée  ≈∏Y  ¬∏«°†ØJh  ¬```°ùæéd  ºjôμàdG  ¥ƒ≤M  øe  ``  ¬```≤∏N  CGó```H  ¿CG

 áHÉ«f  ¢VQC’G  »a  ¬aÓîà°SGh  ,¬àeóîd  äGAÉ°†ØdGh  äGhÉª°ùdGh  ¢VQC’G  »a  É```e

.ÉgQÉªãà°SGh  É¡MÓ°UE’  ¬æY

.154¢U  ,.¢S.Ω  ,ø«fGƒ≤dGh  ™FGô°ûdG  ø«H  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  á«WGô≤ªjódG  ,ø«°ùM  ó«°ùdG  ¿ÉfóY ```  1
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 ≥M º¡d ø pª n°V :ô°ü©dG  ô«Ñ©àH  hCG  ,º¡ªjôμJ ≥M ô°ûÑdG  ¢ùæéd ˆG øª°V ó≤d

 d  c  b  a  `  _ }  :º```̀jôμdG  ¬HÉàc  »a  ¬fÉëÑ°S  ∫Éb  É```̀eóæY  ,á```̀eGôμdG

.2|1
ko  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

 Oóëj  ºd  áªjôμdG  á```jB’G  ¬«dEG  äQÉ```°TCG  …òdG  ºjôμàdG  Ωƒ```¡Øe  ¿CG  ß```MÓfh

 πH  ;ø«©e  ¿ƒd  hCG  ¢ù```æL  hCG  ô°üæY  øe  Gƒfƒμj  ¿CÉc  ,º```jôμàdG  Gò¡d  á```æ«©e  á```Äa

 ¬JGòd  É keôμe  É kfÉ°ùfEG  ¬fƒc  ≈dEG  äQÉ°TCG  ÉªfEGh  ,¿É°ùfE’G  Ió«≤Y  ≈dEG  ájB’G  ô°ûJ  ºd

 É kfÉ°ùfEG  ¬fƒc  øe  ≥```∏£æJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«eÓ°SE’G  ájDhôdG  ¿CG  É```ªc  .á```«fÉ°ùfE’G

 ¬```dƒ≤d  ,¢VQC’G  IQÉ```ª©d  4  ˆG  ø```e  É```Ø∏îà°ùe

 ,3| Þ  Ý  Ü  Û  Ú }  :≈```dÉ©J

 '  &%  $  #  "  ! }

 ¬```Ø∏îà°SG  rø``` ne  ¿CG  ∂```°T  ’h  .4| )(
 ¬æ qμªj  Ée  ¥ƒ```≤ëdG  øe  ≥```ëà°ùj  ¬```eôcCGh  4 ˆG

 ¬```fÉëÑ°S  ¬```JOÉÑY  »```gh  ,á```ª¡ªdG  √ò```g  AGOCG  ø```e

 ,ÉgQÉªãà°SGh  Égôjƒ£Jh  É```¡à«ªæàH  ,¢VQC’G  IQÉªYh

 øY  π°Vh  ôØc  øe  ≈àM{  ,¿É°ùfEG  πc  5¿É°ùfE’G  äÉLÉM  ôaƒjh  √ÉaôdG  ≥≤ëj  ÉªH

 lΩ sôμe  ``  ¢VQC’G  ¥ƒa  ¬aô°üJh  ¬Jó«≤Y  âfÉc  ÉªØ«c  ``  …ô°ûÑdG  ¢ùæédÉa  ,π«Ñ°ùdG

.6z¬∏c  ˆG  äƒμ∏eh  ¢VQC’Gh  äGhÉª°ùdG  ¬d  lI nô sî n°ù oe  (∞∏îà°ùe)  π°†Øe

.70  :ájB’G  ,AGô°SE’G  IQƒ°S ```  1

 ,1.•  .AÉ°†«ÑdG  .Ió```jóédG  ìÉéædG  á©Ñ£e  ,ô```°ü©dG  ÉjÉ°†bh  ΩÓ```°SE’G  ,ÖdÉWƒH  …OÉ```¡dG  ó```ÑY ```  2

84.¢U  .Ω2004

.165  :ájB’G  ,ΩÉ©fC’G  IQƒ°S ```  3

.30  :ájB’G  ,Iô≤ÑdG  IQƒ°S ```  4

 ```  5

 áæ°ùdG  ,53 ̀ ` 52´  ,OÉ¡àL’G  á∏ée  ,á«dhódG  äÉbÓ©dG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ,…ô«¡ªdG  ÜQÉM  ó```«©°S ```  6

.135 ̀ ` 134¢U  ,2002 ̀ ` 2001  AÉà°Th  ∞jôN  ,13

 ΩÓ°SE’G ¬H õ«ªàj Ée RôHCG ¿EG
 ™FGô°ûdG øe √GóY ÉªY
 ¥ƒ≤M ∫Éée »a ¬bƒØJ
 ¬aÓîà°SGh ...¿É°ùfE’G
 ¬æY áHÉ«f ¢VQC’G »a
ÉgQÉªãà°SGh É¡MÓ°UE’
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 ájô°üæY  ≈dEG  ó róJ  º∏a  ,ô°ûÑdG  ºjôμàH  ˆG  º«dÉ©J  áæ t°ùdG  â≤ÑW  ó```bh{

 ºd  ΩÓ°SE’G  ¿EG  ,AÉ°übE’Gh  …ô```°üæ©dG  õ««ªàdG  ó¡Y  »¡æàd  äAÉLh  ,á```à«≤e

 ¢†«HC’  ’h  »ªéYCG  ≈∏Y  »Hô©d  π°†a  Óa  ,kÉYGƒfCGh  π```FÉ°üa  ô°ûÑdG  ∞``` uæ°üj

 :ô¡WC’Gh  ≈cRC’G  ƒ```g  π°VÉØdG  πª©dÉa  ,ÜÉ```°ùfC’ÉH  ôNÉØJ  ’h  ,Oƒ```°SCG  ≈```∏Y

 »àdG  á«∏gÉédG  ≈```dEG  IOƒY  ∂```dP  ±Ó```Nh  ,| U  T  S  R  Q  }

 IQƒK  É¡°VÉ≤fCG  ≈```∏Y  º«≤«dh  ,É¡fÉcQCG  ó```¡jh  ,É¡°ù°SCG  Ωó```¡«d  ΩÓ°SE’G  ≈```JCG

 ,¢VQC’G  á£∏°S  ΩÉeCG  ∫ò```dGh  ´ƒ°†îdG  øe  ¿É°ùfE’G  ôjôëJ  É¡eGƒb  á```jQôëJ

 áª©fh  !?ôÑcCG  ˆG  :ƒg  ódÉîdG  ΩÓ°SE’G  QÉ©°T  ¢ù«dCG  .AÉª°ùdG  á£∏°ùH  ¬£HQh

.¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  º¶YCG  πμ°ûdG  Gòg  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  ôjôëJ

 Üô¨dG  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  â```æ∏YCG  »àdG  ≥«KGƒªdG  hCG  á«dhódG  ø```«fGƒ≤dG  ¿EG

 ≥ëH ΩÓ°SE’G  »a ≈ª°ùj  …òdG  áeGôμdG  ≥ëH ¬©àªJ  ï«°SôJ  ±ó¡à°ùJ  âfÉc  ÉªfEG

 ≥FÉKƒdG  √òg  É¡æY  çóëàJ  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  øe  ≥M  πc  ´ÉLQEG  øμªj  PEG  ;ºjôμàdG

 QÉÑàY’G  OQh  ,áeÉ©dG  äÉjôëdÉH  ¿É°ùfE’G  ™```àªJ  ¢ù«dCG  .≈ª°SC’G  ≥ëdG  Gòg  ≈```dEG

 ,≥«KGƒªdGh  ,ô«JÉ°SódG  É¡H  äAÉ```L  »àdG  ``  º∏¶dG  øe  ¬àjÉªMh  ,¬à«°üî°T  ≈```dEG

?áeGôμdG  hCG  ºjôμàdG  ≥M  øe  G kAõL  ∂dP  πc  ¢ù«dCG  AGƒ°S  ``  ¥ƒ≤ëdG  äÉfÓYEGh

 ÜÉ```àμdG  π```gC’h  ,ø```«æeDƒª∏d  ¿É```°ùfE’G  º```jôμJ  ≥```M  ΩÓ```°SE’G  π```Øc  ó```bh

 …CG  øeh  øjO  …CG  ≈∏Y  ΩÓ°SE’G  QGO  »a  ¢TÉY  øªdh  ,áeòdG  πgCGh  øjógÉ©ªdGh

 kÉ q°üf  ¬≤«Ñ£J  ≈∏Y  ô¡°Sh  ,áØ«ë°üdG  Qƒà°SO  »a  ¬H  »ÑædG  Ωõ```àdGh  ,¿Éc  ¢ù```æL

 º°†¡J  ºd  »àdG  ábô°ûªdG  ΩÓ°SE’G  Oƒ¡Y  »a  AÉØ∏îdG  ¬jóg  ≈∏Y  QÉ°Sh  ,kÉMhQh

 ™e  ¿ƒª∏°ùªdG  É¡eƒ¡ØªH  π```eÉ©Jh  ,øjóMÉédG  áeGôc  ’h  ,ø```«æeDƒªdG  á```eGôc ’

.1QÉ°ùëf’G  Oƒ¡Yh  QÉ°üàf’G  Oƒ¡Y  »ah  º∏°ùdGh  ÜôëdG  »a  ºgô«Z

 áeGôμdG  r»FóÑe øe ΩÓ°SE’G  »a ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M Iôμa ¥Ó£fG  ÖfÉL ≈dEG

.22978  åjóëdG ºbQ  ,»ÑædG  ÜÉë°UCG  øe  πLQ  åjóM  ,óªMCG  óæ°ùe ```  1
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 :8  ¬dƒb  »```a  Qô≤ªdG  IGhÉ```°ùªdG  CGó```Ñe  øe  kÉ```°†jCG  ≥```∏£æJ  ,±Ó```îà°S’Gh

 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E }

.1| U  T  S
 É¡jCG{  ``  ´GOƒdG  áéM  »a  ¢SÉædG  Ö```£îj  ƒgh  ``  !  ádÉ°SôdG  ÖMÉ°U  ∫ƒ```≤j

 ºμeôcCG  ,ÜGôJ  øe  ΩOBGh  ,ΩOB’  ºμ∏c  ,óMGh  ºcÉHCG  ¿EGh  ,óMGh  ºμHQ  ¿EG  ¢SÉædG

 ’h  ,»HôY  ≈```∏Y  »ªé©d  ’h  ,»```ªéY  ≈∏Y  »```Hô©d  ¢ù```«d  ,º```cÉ≤JCG  ˆG  ó```æY

 oâ r̈ s∏H  πg  ’CG  ,iƒ≤àdÉH  ’EG  lπ r°† na  ôªMCG  ≈∏Y  ¢†«HC’  ’h  ¢†«HCG  ≈∏Y  ôªMC’

.2zÖFÉ¨dG  ºμæe  ógÉ°ûdG  ≠∏Ñ«∏a  ’CG  ,ó¡°TÉa  º¡∏dG

.13  :ájB’G  ,äGôéëdG  IQƒ°S ```  1

 äGQhô°†dG  ø```e  ÉgóY  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  ΩÓ```°SE’G  ¢ùjó≤J  ôgÉ¶e  ø```e  ¿CG  ≈```dEG  ô```«°ûf  ¿CG  »```≤H ```  2

 ¢ù```Ñ∏ªdGh  πcCÉ```ªdÉa  ...äÉ```ÑLGƒdG  á```ÑJôe  ≈```dEG  É```¡©aQ  Gò```¡dh  ,¬```à«fÉ°ùfE’  á```eRÓdG  á```«°SÉ°SC’G

 ácQÉ°ûªdGh  ...º«∏©àdGh  º∏©dGh  ...ô«Ñ©àdGh  OÉ```≤àY’Gh  ôμØdG  »a  ájôëdGh  ..øeC’Gh  ...ø```μ°ùªdGh

 »g  QƒeC’G  √òg  πc  ...QƒeC’G  AÉ«dhC’  áÑ°SÉëªdGh  áÑbGôªdGh  ™ªàéª∏d  ΩÉ©dG  ΩÉ¶ædG  áZÉ«°U  »```a

 ∂°ùªàjh  ,É¡∏«Ñ°S  »a  ≈©°ùjh  É¡Ñ∏£j  ¿CG  ¬≤M  øe  ¿É°ùfEÓd  kÉbƒ≤M  §≤a  â°ù«d  ΩÓ°SE’G  ô¶f  »a

 É¡fEG  πH  ...¿É°ùfE’G  Gò¡d  áÑLGh  äGQhô°V  »g  ÉªfEGh  ...É¡Ñ∏W  øY  √ó°U  Ωôëjh  É¡«∏Y  ∫ƒ°üëdÉH

 ,ΩÓ°ùdG  QGO  ,¥ƒ≤M ’  äGQhô°V  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤Mh  ΩÓ°SE’G  ,IQÉªY  óªëe  zkÉ°†jCG  ¬«∏Y  äÉ```ÑLGh

 á«fÉ°ùfEG  ≥«≤ëJ  »gh  ``  ¥ƒ≤ëdG  ∂```∏J  π©éj  ºd  ΩÓ```°SE’G  ¿CG  É```ªc  .16 ̀ ` 15¢U  ,2005 ̀ ` 2004  ,1•

 å«ëH  ,™bGƒdG  »a  Égó«°ùéJ  ô```eCG  OGôaCÓd  kÉchôàe  ,á«dÉãe  ÇOÉÑeh  á«bÓNCG  É```jÉ°Uh  ``  ¿É```°ùfE’G

 ,É¡àÑbGôªd  »∏NGódG  ´RGƒ```dG  ΩÉbCGh  ,É¡«∏Y  ¢SÉædG  ≈``` sHQ  ÉªfEGh  ,á«ØN  ÉgRhÉéJh  É```¡cÉ¡àfG  ø```μªj

 äÉ©jô°ûàdÉH  ∂```dP  ó°†Yh  ,É```¡cÉ¡àfG  ≈```∏Y  ÜÉ≤©dGh  ,É```¡eGõàdG  ≈∏Y  …hô```NC’G  ÜGƒ```ãdG  Ö```JQh

 á«dhDƒ°ùªdGh  É¡H  ¿ÉªjE’Gh  áYÉæ≤dG  ô«aƒàH  ,¢ùØædG  πNGO  øe  ´ƒ°VƒªdG  èdÉ©a  ,áeõ∏ªdG  á«fƒfÉ≤dG

 ,É¡H  á°UÉîdG  äÉ©jô°ûàdG  ™```°VƒH  ¢ùØædG  êQÉN  øe  ¬d  äÉØdÉîªdG  §Ñ°V  É```ªc  ,É¡æY  á```jhôNC’G

.AGóàbÓd  êPÉªf  ∂dòd  Ωóbh  ,É¡cÉ¡àfG  ≈∏Y  áÑbÉ©ªdGh

 ó°UÉ≤e  Qƒëe  ¬à«fÉ°ùfEG  ájÉªMh  ¬```àeGôc  ßØMh  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  π©L  ÉªfEGh  ,§≤a  ∂```dP  ¢ù```«dh

 ,AÉ«ÑfC’G  IQƒ°S  | d  c  b  a  ` } :≈dÉ©J  ∫É≤a  ,IƒÑædG  øe  ájÉ¨dGh  ,á©jô°û∏d

 …ô°ù«d  ,…ƒÑædG  åjóëdG  Aƒ°V  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ÜÉàc  áeó≤e  ,áæ°ùM  ó«ÑY  ôªY  .107  :á```jB’G

.30  , 29¢U  ,¿hô°û©dGh  á°SOÉ°ùdG  áæ°ùdG  ,`g1427  ÖLQ  ,114Oó©dG  ,áeC’G  ÜÉàc  ,ó°TQCG  óªëe
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 áaÉc  ¢SÉ```ædÉa  ,IGhÉ°ùªdG  É```¡fEG{  ,¿É```°ùfE’G  ¥ƒ≤M  »```a  áeÉYO  º```gCG  É```¡fEG

 ∑Éæg  ¿Éc  GPEGh  ,ô```gƒédG  »```gh  ácôà°ûªdG  á```«fÉ°ùfE’G  áª«≤dG  »```a  ¿hhÉ```°ùàe

 Gò¡a  ,á∏«Ñ≤dGh  π```°UC’Gh  ó```≤à©ªdGh  ¿ƒ```∏dGh  ¢ùæédÉc  ;ô```¡¶ªdG  »```a  ±Ó```àNG

 ájB’G  ¥ƒ£æe  Ö°ùëH  ,∞cÉæàdGh  AÉØé∏d ’  ∞dBÉàdGh  ±QÉ©à∏d  IÉYóe  ±ÓàN’G

.√ÓYCG  åjóëdG  Ö°ùëHh  äGôéëdG  IQƒ°S  øe  13

 á«fÉ°ùfE’G áª«≤dG »a áaÉc ¢SÉædG ø«H á≤∏£ªdG IGhÉ°ùªdG √òg øe kÉbÓ£fGh

 iôNC’G  ¥ƒ≤ëdG  ™«ªL  »a  ¢SÉædG  ø«H  IGhÉ°ùªdG  ≈dEG  ΩÓ°SE’G  π©L  ,ácôà°ûªdG

 `` ájOÉ°üàb’Gh  á```«YÉªàL’G  ¥ƒ≤ëdGh  ,á«fóªdG  ¥ƒ```≤ëdGh  ,áeÉ©dG  ¥ƒ```≤ëdÉc ``

 ,á∏©àØe  ¥hôØd  ¢SÉ```ædG  ø«H  õ««ªàdG  Rƒ```éj  Óa  ;¬æe  kÉZhôØe  kÉ```°VhôØe  kGô```eCG

.õ««ªJ  ’h  ájô°üæY  Óa  ,§°ûªdG  ¿Éæ°SCÉc  ``  ΩÓ°SE’G  »a  ``  ¢SÉædÉa

 ≥ëdG  ,IÉ«ëdG  »```a  ≥ëdG  :¿É°ùfEÓd  ΩÓ```°SE’G  Ég qôbCG  »```àdG  ¥ƒ```≤ëdG  ø```eh

 »a  ≥ëdG  ,á«μ∏ªdG  »```a  ≥ëdG  ,IGhÉ°ùªdG  »a  ≥ëdG  ,É```¡YGƒfCG  πμH  ájôëdG  »```a

 ...Iô°SoCG  øjƒμJ  »a  ≥ëdG  ,≥FÓdG  øμ°ùdG  »a  ≥ëdG  ,πª©dG  »a  ≥ëdG  ,º«∏©àdG

 ¥ƒ≤ëdG  áeƒ¶æe  øe  π©éj  Éªe  ájÉªëdG  äÉ```fÉª°†H  ¥ƒ≤ëdG  √òg  •ÉMCG  ó```bh

.á«bƒ≤ëdG  äÉØ°ù∏ØdG  øe  ÉgGóY  É qªY  Iõ«ªàe  ΩÓ°SE’G  »a

á```ª`JÉN

 ΩÓ°SE’G  »```a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ø```Y  AÉL  ÉªH  ∞```jô©àdG  ¿CG  ó```≤à©f  kGô```«NCGh

 ¥ƒ≤M  áaÉ≤K  á```YÉ°TEG  á```dÉ°SQ  Ωóîj  É```e  ô```«N  iô```NC’G  á```jhÉª°ùdG  äÉ```fÉjódGh

 nó r°ü nb  ,ájôμØdG  Oƒ```¡édG  øe  ójõªdG  ≈dEG  á```LÉM  »a  ∫GõJ  Ée  »```àdG  ,¿É```°ùfE’G

 ôÑY  É¡àYÉ°TEG  ¿CG  »```a  ∂°T  øe  É```eh  .É¡«a  ∫GóL ’  á«ªdÉY  á```eƒ¶æe  É```¡∏©L

 Gòg  øe  rOôof  º```dh  ,á«æjódG  É¡à«©Lôe  ≈∏Y  AGƒ```°VC’G  §«∏°ùàH  R uõ```©à°S  º```dÉ©dG

.¢Vô¨dG  Gòg  ’EG  Ö°†à≤ªdG  åëÑdG
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.ô°üe  ,¢ùª°T  ø«Y  á©eÉL  ,ÜGOB’G  á«∏c  »a  áØ°ù∏a  PÉà°SCG  ■

ó«¡ªJ

 z¥ô°ûdG{  »JQÉ°†M  ø```«H  ÜQÉ≤àdG  ádhÉëe  äô```¡X

 ø```e  Ió```jóL  á```∏Môe  ÜÉ```àYCG  ≈```∏Y  zÜô```¨dG{h

 äó¡°Th  ,ô°ûY ™°SÉàdGh  ô°ûY øeÉãdG  ø«fô≤dG  »a  ÉªgQƒ£J

 ø«aôW  ø```«H  ¢ù«d  kÉ«aÉ≤K  k’OÉ```ÑJh  kÉ```HQÉ≤J  á```∏MôªdG  √ò```g

 .kÉ qjôμah  kÉ«æjO  ø«°†bÉæàe  πH  ;Ö°ùëa  kÉjQÉ°†M  ø«°†bÉæàe

 øe  â∏©Lh  á°ù«æμdG  ™e  ÉgôeCG  âª°ùM  áÑjô¨dG  IQÉ°†ëdÉa

 â≤∏£fG  Éªæ«H  ;zôjƒæàdG  ô°üY{  »a  kGó°Tôeh  kÉªcÉM  π```≤©dG

 á¶ë∏dG  ¿CG  iô```J  á«æjO  á```«°VQCG  ø```e  á```«bô°ûdG  IQÉ```°†ëdG

 ¿CG  ™bGƒdGh  .É```¡eÉeCG  â°ù«dh  É```gAGQh  á```«fÉ°ùfEÓd  á```«ÑgòdG

 ájDhQ ¢VôàØj …QÉ°†ëdG iƒà°ùªdG ≈∏Y zΩó≤àdG{ Iôμa åëH

 òNC’Gh  ,zÜô¨dG{h  z¥ô°ûdG{  ø«H  ábÓ©dG  ïjQÉàd  á«Yƒ°Vƒe

 π°UGƒàdÉa  ;Ió```M  ≈∏Y  áaÉ≤K  πc  á```«°Uƒ°üN  QÉÑàY’G  »```a

■  º«∏ëdG óÑY  ∑hôÑe  πeCG

الحضارة»  في  التقدم  «فكرة 
والغرب الشرق  بين 
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 kÉ q«aGô¨L  Ió```YÉÑàe  hCG  kÉ«îjQÉJ  á```Ø∏àîe  äGQÉ°†M  Üƒ©°T  AÉ```æHCG  ø«H  »```MhôdG

 ôgÉ¶e  âØ∏àNG  ¿EGh  ,Üƒ```©°ûdG  √òg  äÉeRCG  øe  êhô```îdG  IQhô°V  øe  ≥```∏£æj

 á∏«°Sh  ƒg  ájô°ûÑdG  ¬Jó¡°T  …òdG  »aô©ªdG  ∫OÉ```ÑàdÉa  ;ÉgôgƒLh  äÉeRC’G  √ò```g

 `` áeOÉ≤dG  á∏«∏≤dG  äÉëØ°üdG  »a  ``  ∫hÉëf  ±ƒ°Sh  .ábÓ©dG  √òg  »aô£d  AÉ«MEG

 áaÉ≤ãH  É¡àbÓYh  Üô¨dG  IQÉ°†M  »a  zΩó≤àdG{  IôμØd  á«°SÉ°SC’G  Qhò```édG  åëH

 »a  ô«°ùj  ï```jQÉàdG  ¿CG  iô```J  á«Ø°ù∏a  á```jDhQ  É¡fƒc  å«M  ø```e  ,»```Hô©dG  ¥ô```°ûdG

 ∂∏àªJ  ájDhôdG  √ò```g  ,≈bQC’G  ≈```dEG  ≈fOC’G  ø```eh  ΩÉeC’G  ≈```dEG  á```ª«≤à°ùe  á```côM

 É¡LPƒªfh  É¡JhQP  á```ãjóëdG  á«Hô¨dG  IQÉ°†ëdG  πãªJ  á```ÑbÉ©àe  á«îjQÉJ  êPÉ```ªf

 áaOGôe  á«Hô©dG  á«bô°ûdG  áaÉ≤ãdG  »a  á°†¡ædG  äQÉ°U  óbh  .™bGƒdG  »a  ≥≤ëàªdG

 ¥ÉëdEG  ´hô```°ûe  øe  É¡Yhô°ûe  ∫ƒ```ëJh  ,á```«Hô¨dG  á```«fóªdG  ≥```jôW  ≈```∏Yô«°ù∏d

 á°†¡ædG  ÜÉ```£N  ¿CG  ≈æ©ªH  ,π```«°UCG  »eó≤J  ´hô```°ûe  ≈dEG  …QÉ```°†M  ´É```Ñàà°SGh

 `` á«Hô¨dG  áaÉ≤ã∏d  áfƒμªdG  º«gÉØªdG  ø```e  ƒg  …òdG ``  zΩó≤àdG{  Ωƒ¡ØªH  §```ÑJQG

 `` zôjƒæàdG{h  zåjóëàdG{h  zójóéàdG{h  zìÓ```°UE’G{  πãe `` iôNCG  º«gÉØe  π```©Lh

.¥ô°ûdG  »a  øjôμØªdG  iód  Iô«Ñc  á«∏HÉ≤H  ≈¶ëJ

 zôNCÉàdG{  :πãe  º```«gÉØe  »Hô©dG  …ƒ°†¡ædG  ÜÉ£îdG  »```a  OOôJ  Ée  kGô```«ãch

 òæe  ¬dGƒMCG  πH  ,¥ô°ûdG  ∫ÉM  ∞°üJ  äGôjô≤J  ÉgQÉÑàYÉH  zá«©ÑàdG{h  zIƒ```Ø¨dG{h

 äGQÉ©°T  πHÉ≤e  »a  ``  á«fÉªã©dG  ádhódG  ºμM  òæe  :…CG  ``  ô°ûY  ¢SOÉ```°ùdG  ¿ô```≤dG

 øY  åjóëdGh  .á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ájGóH  øeR  zΩó≤àdG{h  zájôëdG{h  zá```«fÓ≤©dG{

 ;Üô¨dG  ™bGh  πHÉ≤e  ¥ô```°ûdG  ™bGh  ,™bGh  πHÉ≤e  kÉ©bGh  Oó```ëj  zôNCÉàdG{  Ωƒ```¡Øe

 IQÉjR  òæeh  .Oƒ```©°üdG  øeR  Üô¨dG  π```Nóojh  ,ôNCÉàdG  øeR  »```a  ¥ô°ûdG  π```Nóoj

 zô```NCÉàdG{  ø```«H  »```îjQÉàdG  AÉ```≤∏dG  CGó```H  É```°ùfôØd  (1873  ``  1801)  z…hÉ```£¡£dG{

 á«dÉμ°TEG (Üô¨dG `` ¥ô°ûdG) (Ωó≤àdG `` ôNCÉàdG) á«FÉæãdG √òg â∏μ n°Th ,zΩó≤àdG{h

 »a  »îjQÉàdG  zôNCÉàdG{  íeÓe  ø«Ñàf  ¿CG  øμªjh  .≈```dhC’G  É¡JQƒ°U  »a  á```°†¡ædG

 Ió≤©eh  IócGQ  á«YÉªàLG  äÉbÓY  »a  ºK  ,»YÉ£bEG  ¬Ñ°T  »LÉàfEG  §ªf  IOÉ```«°S
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 äÉ°ù°SDƒe  ¬jò¨J  »aÉ≤K  OƒªLh  »```°SÉ«°S  OGóÑà°SG  ∂dP  ≈dEG  ±É°†j  ;Ö```«côàdG

 É¡fQÉ≤f  ÉeóæY  `` ájƒb  IQƒ°üH  ``  í°†àJ  äÉª°ùdG  √ògh  .ájó«∏≤J  á«æjO  á```«ª«∏©J

 êÉàfE’G  §ªf  øª°V  πμ°ûJ  …òdG  Ωó≤àdG  ,Üô¨dG  »a  »îjQÉàdG  Ωó≤àdG  ∫Gƒ```MCÉH

 ≥aCG  ≈æHh  ,á«WGô≤ªjódG  á```«°SÉ«°ùdG  á°SQÉªªdG  äÉ```°ù°SDƒe  RôaCGh  ,»```dÉª°SCGôdG

.»fÓ≤©dG  ôμØdG

Ωó≤àdG  ≈æ©e

 »fÉãdG  óLƒj  ’  å«ëH  ôNB’G  πÑb  kGOƒLƒe  A»°ûdG  ¿ƒc  zΩó≤àdG{  áª∏c  ó«ØJ

 …òdG  Ωó≤àdG  ƒg  :∫hC’G  ;ΩÉ°ùbCG  á©HQCG  áØ°SÓØdG  óæY  ¬dh  ,∫hC’G  ó``` oLh  GPEG  ’EG

 Ωó≤àdG  ƒg :»fÉãdGh .óMGƒdGh ø«æK’Éc Ωó≤àªdG  ≈dEG  kÉLÉàëe ôNCÉàªdG  ¬«a ¿ƒμj

 Ωó≤àc  ;¬«a  kGOƒLƒe  ôNCÉàªdG  ¿ƒμj  ’  ¿ÉeR  »a  Ωó≤àªdG  ¿ƒc  ƒgh  ,¿ÉeõdG  »a

 Ωó≤àªdG  ¿ƒc  ƒgh  ,áÑJôdG  »a  Ωó≤àdG  ƒg  :ådÉãdGh  .z»HGQÉØdG{  ≈∏Y  zƒ```£°SQCG{

 ¢SÉæLC’G  »a  Éªc  ``  äGò```dÉH  ¿ƒμj  ób  Ö«JôàdG  Gògh  ,ø«©e  CGó```Ñe  ≈dEG  Üô```bCG

 Ö°ùëH  ∞°üdG  »a  ò```«eÓàdG  Ö«Jôàc  ;¥ÉØJ’ÉH  ¿ƒμj  hCG  ``  á```«dÉààªdG  ´Gƒ```fC’Gh

 á∏©∏d  ¿EÉa  á```«s∏©dÉH  Ωó≤àdG  ƒg  :™HGôdGh  .¬```æe  º¡Hôb  hCG  PÉ```à°SC’G  øY  º```gó©oH

 áØ∏àîªdG  ΩÉ°ùbC’G  √òg  áØ°SÓØdG  ™```LQCG  óbh  .∫ƒ∏©ªdG  πÑb  OƒLƒdG  ¥É```≤ëà°SG

 ƒg  »∏≤©dG  Ωó≤àdÉa  ;z»fÉeõdG  Ωó```≤àdG{h  ,z»∏≤©dG  Ωó≤àdG{  :Éªg  ø«ª°ùb  ≈```dEG

 ¿Éc  áé«àf  ôNB’Gh  kCGóÑe  ÉªgóMCG  ¿Éc  GPEÉa  ,ø«Ä«°ûdG  ø«H  »≤£æªdG  •É```ÑJQ’G

 ¿ƒμj  ¿CG  ƒg  »fÉeõdG  Ωó≤àdGh  .kÉ q«JGP  hCG  kÉ q«∏≤Y  kÉeó≤J  »fÉãdG  ≈∏Y  kÉeó≤àe  ∫hC’G

.1»fÉãdG  øe  kÉfÉeR  ΩóbCG  ø«Ä«°ûdG  óMCG

 hCG  ,ΩÉeC’G  ≈dEG  ô«°ùdÉH  á£ÑJôe  É¡fCG  ``  zΩó≤àdG{  ``  É¡JGP  áª∏μdG  øe  í°VGh

 É¡Jô«¶fh  ájõ«∏éfE’G  Progress  áª∏c  ≈æ©e  ƒg  Gògh)  áæ«©e  á¡L  ≈dEG  ácôëdG

.321 ¢U  ,1971  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,»fÉæÑ∏dG  ÜÉàμdG  QGO  ,»Ø°ù∏ØdG  ºéo©ªdG  ,ÉÑ«∏°U  π«ªL ```  1
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 øe  á≤à°ûe  Progressus  á```«æ«J’  á```ª∏c  É¡∏°UCG  »```a  »```gh  ,Progrês  á```«°ùfôØdG

 hCG  z™LGôàdG{  ó°V  áª∏μdG  √ògh  ,1(ΩÉ```eC’G  ≈dEG  ô«°ùdG  ≈æ©ªH  Progredi  π```©ØdG

 zΩó≤J{h  áYÉæ°üdG  zΩó≤J{  ¬```æeh  ,º¡≤Ñ°S  …CG  ;z nΩƒ≤dG  nΩ só≤J{  :πãe  ,zô```NCÉàdG{

 ,√Éæàe  ƒgh  π°üàªdG  Ωó≤àdG  ƒg  »≤«≤ëdG  zΩó≤àdG{h  .¢û«édG  zΩó≤J{h  ,¢VôªdG

 ô«Z  ÉeCG  ,Oóëe  ∫Éée  »a  áæ«©e  ájÉZ  ≥«≤ëJ  ≈dEG  ¬éàj  …òdG  ƒg  »gÉæàªdGh

 ≈dEG  ≥HÉ°S  xó nM øe áæ«©e •hô°T »a π°üàªdG  …Qhô°†dG  ∫É≤àf’G  ƒ¡a »gÉæàªdG

 zΩó≤àdG{h  .á∏YÉØdG  ÜÉÑ°SC’G  π```°ù∏°ùJ  hCG  ,OGóYC’G  π°ù∏°ùJ  »a  Éªc  ,≥M’  xó``` nM

 øe  …CG  ;ø°ùMC’G  ≈```dEG  ø n°ù nëdG  øe  ∫É≤àf’G  ƒ```g  »aÉ°VE’G  ,≥```∏£e  hCG  »```aÉ°VEG

 ¢SÉædG  ºμM  ∞```∏àîjh  ,k’Éªc  É¡fhó©j  á```dÉM  ≈dEG  kÉ```Ø∏îJ  ¢SÉædG  É```gó©j  á```dÉM

 ƒ¡a  ≥∏£ªdG  ÉeCG  .É¡fQƒ°üàj  »```àdG  º«≤dG  ±ÓàNÉH  ∫É≤àf’G  Gò```g  á©«ÑW  ≈```∏Y

 á«≤«≤ëdG  IQó≤dG  øY  hCG  ,á«fƒμdG  hCG  á«îjQÉàdG  á«ªàëdG  øY  Å°TÉædG  zΩó```≤àdG{

 §∏îjh  .2IÉ«ëdG  äGô«¨J  ≈∏Y  Iô£«°ùªdG  á«FÉ¨dG  øY  hCG  ;OGôaC’G  »a  Iô```KDƒªdG

 IQƒ°üH  ``  Ö°üæj  ô«¨àdG  ¿EG  å«M  ;ô«¨àdÉH  ∫ƒ≤dGh  Ωó≤àdÉH  ∫ƒ≤dG  ø«H  ¢†```©ÑdG

 π≤æj  ¬fCG  Éªc  ;á«FÉjõ«ØdG  ôgGƒ¶dG  ºdÉY  ≈∏Y  hCG  »fƒμdG  Qƒ£àdG  ≈∏Y  ``  á°UÉN

 .á«fƒμdG  iƒ≤dGh  á©«Ñ£dÉH  á∏°üàªdG  á«îjQÉàdGh  á«YÉªàL’G  ôgGƒ¶dG  π≤M Éæ«dEG

 §ÑJôe  ô«¨J  ¬æμd  ;ô«¨àdG  ôgÉ¶e  øe  »FõL  ô¡¶e  ``  ≈æ©ªdG  Gò¡H  ``  Ωó≤àdÉa

 The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn, Oxford, New York, Oxford ```  1

University 1994, p. 305.

  Willson H. Coates, What is Progress? The Journal of Philosophy, vol, 45,  : kÉ```°†`jCG  ``
No. 3 (Jon, 29, 1948 ), p. 67.

 The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, Editor in Chief, the Macmillan ```  2

Company and the Free Press, New York, 1967, Volume six, p. 483.

.322 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,ÉÑ«∏°U  π«ªL  :kÉ°†jCG  ``

 äÉë∏£°üªdGh º«gÉØªdG :á«aÉ≤ãdG ájô¶ædG áYƒ°Sƒe ,∂jƒL ó«°S ôà«Hh QÉLOEG hQófCG :∂dòc ``

 »eƒ≤dG  õcôªdG  ,…ôgƒédG  óªëe ≥«∏©Jh  ºjó≤Jh  á©LGôe ,iôgƒédG  AÉæg áªLôJ  ,á«°SÉ°SC’G

.199 ¢U  ,2009  ,IôgÉ≤dG  ,áªLôà∏d
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 ∑Qójh  ™FÉbƒdG  ø```e  á©bGh  ≈∏Y  »fÉ°ùfE’G  »```YƒdG  ¢†Ñ≤j  ø«M  ∂```dPh  ;á```ª«≤H

.™ªàéª∏d  hCG  OôØ∏d  á°UÉN  á«fÉ°ùfEG  á«ªgCG  ¬«∏Y  ≥∏©j  É¡d  kÉ°UÉN  k≈æ©e

 É¡∏Ñ≤Jh  ácôëdG  ≈∏Y  ≥aGƒJ  áØ°ù∏a  á«°UÉN  øe  ƒg  Ωó≤àdÉH  ∫ƒ≤dG  ¿CG  ≥ëdGh

 Üƒ∏£ªdG  ø«≤«dG  OƒLh  ¢†aôJ  »àdG  áØ°ù∏ØdG  á«°UÉN øe ¬fCG  Éªc  ,á«HÉéjEG  áª«≤c

 ∫ƒ≤dG  ¿EG  :iôNCG  IQÉÑ©H  .á«fÉ°ùfE’G  áHôéàdG  »```a  πeÉμdG  OƒLƒdG  hCG  áaô©ªdG  »```a

 øeh  .πªàμe  ô«Z  ¢übÉf  ºdÉ©dG  ¿CÉ```H  ∫ƒ≤J  »àdG  áØ°ù∏ØdG  ¿CÉ°T  øe  ƒg  Ωó```≤àdÉH

 kÉLPƒªf  Plato (427 - 347 B.C)  z¿ƒWÓaCG{  áØ°ù∏a  â```eób  ,Ωƒ¡ØªdG  Gòg  ∫Ó```N

 áæjóªdÉa  ;kÉ```°SÉ°SCG  zô```«¨àdG{  ¢†aôJ  É```¡fC’  ;zΩó```≤àdG{  Ωƒ¡Øe  π```Ñ≤J  ’  á```Ø°ù∏Ød

 ∫Éªc  ≈°übC’  ó```«°ùéJ  É¡JGP  »```g  É¡fC’  ;ó```HC’G  ≈dEG  ≈```≤ÑJ  ¿CG  »```¨Ñæj  á```∏°VÉØdG

 á«eÉ°ùdG  äÉfÉjódÉa  ∂```dòc  .πãªdG  ºdÉ©d  á«fÉ°ùfE’G  IQƒ```°üdG  É¡Ø°UƒH  ,¿É```°ùfEÓd

 áÑ°ùædÉH  zôNCÉJ{  »g  πH  ;z kÉeó≤J{  â°ù«d  ¿É°ùfEÓd  âKóM  »àdG  äGQƒ£àdG  ¿CG  iôJ

.1zAGƒM{h  zΩOBG{  É¡°TÉY  »àdG  á∏eÉμdG  IOÉ©°ùdG  ∫ÉM  ≈dEG

 IQÉ°†ëdG  øμd  ;zΩó≤àdG{  Ωƒ¡Øe  äôÑN  IQÉ°†M  πc  ¿CG  ∑GQOEG  π¡°ùdG  øeh

 ,á«aô©ªdG  áeƒ¶æª∏d  á```«°SÉ°SC’G  Iõ«côdG  Ωƒ¡ØªdG  Gòg  äCGQ  »```àdG  »g  á```«Hô¨dG

 åjóëdG  ôμØdG  òNCG  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  ∫GƒWh  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ôNGhCG  »Øa

 :ø«fô≤dG  ∫ÓN  É¡FÉ°SQEG  ≈∏Y  πªY  »àdG  á«é¡æªdGh  á«∏≤©dG  ¢ù°SC’ÉH  ¬à≤K  ócDƒj

 ¬Jƒ≤Hh  ºjó≤dG  ôμØdG  øY  ¬aÓàNÉH  ¬«Yh  ójGõJh  ,ô°ûY  ™HÉ°ùdGh  ô°ûY  ¢SOÉ°ùdG

 ¥É°ùfC’G  â©ØJQGh  .¿hô```≤dG  ôÑY  á«M  â```∏X  »àdG  º«≤dG  á¡LGƒe  »```a  ¬```à£∏°Sh

 kÉÑgòe  »```æÑj  ±ƒ°ù∏«a  πc  ìGQh  ,∫É```ªμ∏d  í```ª£J  »```àdG  á```«°VÉjôdGh  á```«Ø°ù∏ØdG

 ,∫hC’G  ó∏éªdG  ,1986  ,»Hô©dG  AÉªfE’G  ó¡©e  ,IOÉjR  ø©e  ±Gô°TEG  ,á«Hô©dG  á«Ø°ù∏ØdG  áYƒ°SƒªdG ```  1

.294 ¢U  ,º«gÉØªdGh  äÉMÓ£°UE’G

 áªLôJ  ,zá```«fÉ°ùfE’G  IQÉ```°†ë∏d  á```jó≤f  á```°SGQO{  á```ª«≤dG  ¥É```aBG  ,…ô```ÑH  ø```JQÉH  ∞```dGQ  : kÉ```°†jCG  ``

 áÑàμe  ,Oƒªëe  Ö«éf  »cR  ºjó≤J  ,¿Éjô©dG  »∏Y  óªëe  á©LGôe  ,ΩÓ°S  ∞WÉY  ø°ùëªdG óÑY

 .540 ¢U  ,1968  ,ájô°üªdG  á°†¡ædG
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 ¥ƒØàH  ójóédG  º∏©dG  ÜÉ£bCG  ô©°Th  ,¬fÉμe  πàë«d  ¬«∏Y  ≥HÉ°ùdG  ÖgòªdG  í```jõj

 »MƒdG  øY  π≤©dG  ±ÓàNG  GhócCG  å«M  .á≤HÉ°ùdG  ¿hô≤dG  áaô©e  ≈∏Y  º¡àaô©e

 äÉgÉéJ’G  √ò```g  πc  .Qƒ£àdGh  Ωó≤àdÉH  RGõ```àY’G  ô¡Xh  ,¿É```ªjE’G  øY  º```∏©dGh

 Qƒæ∏d  á«YÉªàL’G  á```ZÉ«°üdG  »gh  ,1zôjƒæàdG{  ¿GƒæY  â```ëJ  âLQófG  IOó```©àªdG

 zGRƒæ«Ñ°SG{h  Descartes (1596 - 1650)  zäQÉμ```jO{  ¬```æY  ç qóëJ  …òdG  …ô```£ØdG

 øe  ójó©dÉH  zôjƒæàdG{  ô```°üY  ó°ûàMG  óbh  .2π```Ñb  ø```e  Spinoza (1632 - 1677)

 ™ÑàJ  ∫hÉ```M  …òdG  Turgot (1727 - 1781)  zƒ```LQƒJ{  ∫É```ãeCG  zΩó```≤àdG{  á```Ø°SÓa

 »a  IôμØdG  √ò```g  èdÉYh  ,zΩó≤àdG{  Iô```μa  Aƒ°V  ≈∏Y  …ô°ûÑdG  ¢ù```æédG  ô```«°üe

 IôμØdG  √òg  ¢üî∏àJh  ,1750  ΩÉY  ô¡X  …òdG  z»ªdÉ©dG  ïjQÉàdG  »a  ∫É≤e{  ¬HÉàc

 ≈dEG  kÉªFGO  ô«°ùj  kGóMGh  kÉª°ùLh  kGóMGh  kÉ©ªàée  ¬Ø°UƒH  …ô°ûÑdG  ¢ùæédG  ¿CG  »a

 ≈dEG  ƒëæj  ``  ô«°ùdG  Gò```g  »a  ``  ¬æμdh  ;Oô£°†ªdG  »bôdGh  ∫É```ªμdG  ƒëfh  ΩÉ```eC’G

 Ahóg  »a  êÉàfE’Gh  πª©dG  ∂```dP  »a  ¬à∏«°Shh  ,∫ÉéJQ’Gh  á∏é©dG  ≈```dEG  ’  »```fCÉàdG

 kÉfƒfÉb  ∑Éæg ¿CG  zƒLQƒJ{  iôj  ∂dP ≈∏Y  kAÉæH  .iôNCG  kÉfÉ«MCG  áÑKhh  IQƒKh  kÉfÉ«MCG

 øe  ÉgQƒ£Jh  ÉgAÉ≤JQGh  ΩÉeC’G  ≈dEG  ºFGódG  Égô«°S  πãªj  á«fÉ°ùfE’G  Qƒ£àd  kÉeÉY

 º∏©J  ÜQÉéàdG  ¿EG{  :∫ƒ```≤j  É```æg  øeh  ,Ωó≤àdGh  ô```°†ëàdG  ≈dEG  Ió```°ûdGh  Ió```ëdG

 Iô«NC’G  Oƒ¡©dG  øeh  ,»fÉ°ùfE’G  ≈æ©ªdG  º¡°SƒØf  »a  kÉªFGO  ¿ƒbôj  ∞«c  ¢SÉ```ædG

 ≈dEG  ójó°ûdG  π«ªdG  ∞©°VCG  Ée  Gògh  á∏«ÑædG  ôYÉ°ûªdGh  ô«îdG  áÑëe  º¡æ«H  â qªY

 ó≤a  Condorcet (1743 - 1794)  z¬«°SQófƒc{  ÉeCG  .3zºeC’Gh  OGôaC’G  ø«H  ΩÉ≤àf’G

 á«∏≤Y  áØ°ù∏a  IOÉ```«°S  :…CG  Enlightenment  zô```jƒæàdG  ô°üY{  ¬```fCÉH  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô```≤dG  ±ô```© oj ```  1

 ïjQÉàdGh  AÉ«ª«μdGh  á```©«Ñ£dGh  ∂∏ØdGh  á°VÉjôdÉH  º```à¡Jh  øjódGh  É≤jõ«aÉà«ªdG  ¢†```aôJ  á```«ÑjôéJ

 ÉghóëJ  ,A»°T  πc  »a  ójóéàdG  ≈dEG  ≈©°ùJh  ô«¨àdÉH  øeDƒJ  áØ°ù∏a  ,Ö£dGh  É«aGô¨édGh  »©«Ñ£dG

.¿É°ùfE’G  ∫ƒM  É¡«a  ô«μØàdG  Qhójh  π≤©dG  »a  á≤∏£e  á≤K

.101 ¢U  ,»fÉãdG  AõédG  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,ôjƒæàdG  QGO  ,Iô°UÉ©e  ÉjÉ°†b  ,»ØæM  ø°ùM ```  2

 Edited by Frank E. Manue, The Prophets of Paris: Turgot, Condorcet, Saint - Simon, ```  3

fourier, and comte, New York, Harper and Row, 1965, p. =
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 á«îjQÉJ  IQƒ°U  ∞sdCGh  zΩó≤àdG{  Iôμa  Aƒ°V  ≈∏Y  IQÉ°†ëdG  ïjQÉàd  kÉª«ª°üJ  ™°Vh

 Ωó≤àdG  ø«H  º°üØæJ  ’  »àdG  IóMƒdG  ó«cCÉJ  ≈```∏Y  õcQh  ,»fÉ°ùfE’G  π≤©dG  Ωó```≤àd

 »a  º∏©dG  ô```«KCÉJh  ;á«©«Ñ£dG  ¥ƒ```≤ëdG  ΩGô```àMGh  ,á∏«°†ØdGh  á```jôëdGh  …ô```μØdG

 øe  â©Ñf  ób  ¥ÓNC’Gh  á°SÉ«°ùdG  AÉ```£NCG  πc  ¿CG  ôcPh  ,âeõàdG  ≈∏Y  AÉ```°†≤dG

 ,á©«Ñ£dG  ø«fGƒ≤H  π¡édGh  AÉjõ«ØdG  AÉ£NCÉH  á∏°üdG  á≤«KƒdG  áØFGõdG  äGó≤à©ªdG

 ôjƒæà∏d  IGOCG  Ωó```≤à∏d  ójóédG  Ö```gòªdG  »```a  iCGQh

 ≈°†eh  .»YGóàªdG  âeõàdG  ìô°üd  á«°VÉb  áHô°Vh

 á©«Ñ£dG  ¿CG  ``  ïjQÉàdG  ™```FÉbh  ≈∏Y  kGOÉªàYG  ``  â```Ñãj

 ájCÉH  á«fÉ°ùfE’G  äÉμ∏ªdG  AÉ≤JQG  á«∏ªY  »a  ó```«≤àJ  ’

 ƒg  ∫ÉªμdG  Æƒ```∏H  ΩÉ```eCG  ó```«MƒdG  ó```ëdGh  ,•hô```°T

 zâfƒc  â°ùLhCG{  ô``` s°ùa  ó```bh  .1¢VQC’G  AÉ```≤H  ióe

 äÉ©ªàéªdG  Ωó```≤J  Auguste Conte (1820 - 1903)

 kGô«°S  ô«°ùJ  äÉ©ªàéªdG  √òg  ¿CG  ≈```æ©ªH  ,≈∏YCG  ≈dEG  óYÉ°U  §N  ≈∏Y  á```jô°ûÑdG

.É¡ª¶æJh  É¡ªμëJ  ájQhô°V  ø«fGƒ≤d  ™°†îJh  kÉ«FÉ≤∏J

 zQhójO{  ±Gô°TEG  âëJ  zá«°ùfôØdG  áYƒ°SƒªdG{  Qƒ¡X  ≈```dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg

 ø«H  â©ªéa  ,Dalembert (1713 - 1784)  zäôÑªdGO{h  Diderot (1713 - 1784)

 áaô©ªdG  »a  zΩó≤àdG{  ≈dEG  ¿hô¶æjh  ,π≤©dG  ¿hóéªj  kÉHÉqàch  øjôμØe  É```¡«àaO

 Ωó≤àH  iOÉf  …òdG  Fontenelle (1627 - 1757)  zπæàfƒa{  πãe  á```«¡jóH  áªs∏°ùªc

 ,IôgÉ≤dG  ,IôμØdG  áÑàμe  ,´ÉªàL’G  º∏Yh  ï```jQÉàdG  áØ°ù∏a  ,äõY  õjõ©dG  óÑY  :∂dòc  ¿QÉ```b  ``  

.184 - 183  ¢U ¢U  ,1951

 ¢ù∏éªdG  ,»cÉN  óªMCG  á```©LGôe  ,Oƒªëe  …óªM  óªMCG  áªLôJ  ,Ωó```≤àdG  Iô```μa  ,…Qƒ```«H  .Ü  .ê ```  1

.184 - 182  ¢U ¢U  ,1982  ,IôgÉ≤dG  ,áaÉ≤ã∏d  ≈∏YC’G

 Antoine Nicolas De Condorcet, Sketch for A Historical Picture  : kÉ```°†jCG  ô```¶fG  ``  
 of the Progress of the Human Mind, Translated by June Barraclough, with an

introduction by Sturat Hampshire, London: Weidenfeld and Nicolson, 1955, p.60.

=

 ∫ƒ≤dG  ¿CG  ≥ëdGh
 øe  ƒg  Ωó≤àdÉH
 ≥aGƒJ  áØ°ù∏a  á«°UÉN
 É¡∏Ñ≤Jh  ácôëdG  ≈∏Y
á«HÉéjEG  áª«≤c
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 ¿ÉªjE’Gh  Ωó≤àdG  äÉjGQ  ™aQh  ,áªjó≤dG  ±QÉ©ªdG  áHQÉëeh  IójóédG  á```aô©ªdG

 äOÉ°S  »àdG  á```∏FÉØàªdG  Iô¶ædG  √ò```g  ¿CG  ôcòdÉH  ô```jóédGh  .π```eÉ°ûdG  π```≤©dÉH

 ôjƒæàdG  áØ°SÓa  É¡H  ≈æ¨Jh  ,»°ùfôØdG  ™ªàéªdG  »a  äõcôªJ  zôjƒæàdG{  ô°üY

 IóZôdG  IÉ```«ëdG  å«M  ô```°ûY  ™HGôdG  ¢ù```jƒd  ∂∏ªdG  º```μM  ¿É```HEG  ¿ƒ```«°ùfôØdG

 áéàëªdG  äGƒ°UC’G  ¢†```©H  â©ØJQG  ó≤a  ∂```dP  ™eh  .±ôàdG  »a  ¥Gô```¨à°S’Gh

 ’h  ,π≤©dG  ≈```∏Y  º¡£ rî o°S  ¿ƒ```Øîoj  ’  øjódG  ∫É```Lôa  ,zΩó≤àdG{  Iô```μa  ≈```∏Y

 zôKƒd{  ¬«∏Y  º```μM  óbh  ,¬```à£∏°ùH  (1662 - 1623)  Pascal  z∫Éμ```°ùH{  ±ô```à©j

 ¬HÉ°UCG  …òdG  π≤©dG  ¿EG{  :∫É```b  Éªæ«M  »```°SÉ≤dG  ¬```ªμM  Luther (1546 - 1483)

 øe  ¬¶M  OGORG  Éª∏ch  ,iPCG  º¶YCG  á«¡dE’G  Qƒ```eC’G  …PDƒj  ¿É£«°ûdG  øe  w¢```ùe

 ¿CG  Rousseau (1712 - 1778)  zƒ°ShQ{  ∫hÉ```Mh  .z√Qô°V  OGORG  áYGôÑdGh  º```∏©dG

 OÉ°ùØ∏d  ¢Vô©àJ{  É```æMhQCG  ¿CG  ø∏YCG  ÉeóæY  ïjQÉàdG  »```a  ¢Uƒμf  çhóM  â```Ñãj

 ºdh  .1z∫É```ªμdG  √ÉéJ  É```æfƒæah  Éæeƒ∏Y  ¬```«a  Ωó```≤àJ  …òdG  ¬°ùØf  â```bƒdG  »```a

 á«°SÉ«°ùdG  ´É°VhC’G  QGô≤à°S’  ÉªHQ  zΩó≤àdG{  IôμØd  …õ«∏éfE’G  ôμØdG  ¢ùªëàj

 øjôμØªdG  π©L  Éªe  ,QGô≤à°S’G  Gòg  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  áÑZôdGh  á«YÉªàL’Gh

 ¿CG  ócDƒj  Hume (1711 - 1776)  zΩƒ```«g{  óéæa  .Ωó```≤àdÉH  òNC’G  »a  ø```jQòM

 ádƒ¡μdG  º```K  è°†ædGh  ádƒØ£dG  ø```e  áØ∏àîe  π```MGôªH  ôªj  ¿CG  Ö```éj  º```dÉ©dG

 ¿ƒæØdGh  Ωƒ∏©dG  ôgOõJh  ,QGƒWC’G  √òg  πc  »a  ¿É°ùfE’G  ∑QÉ°ûjh  ,áNƒî«°ûdGh

.2∫ƒHò∏d  iôNCG  Iôe  ¢Vô©àJ  ºK  ôNB’  ø«M  øe

 ÉgGóHCG  »```àdG  äGOÉ≤àf’Gh  äÉ```¶ØëàdGh  ôjPÉëªdG  πc  ø```e  º```ZôdG  ≈```∏Yh

 »àdG  iôÑμdG  á«ª∏©dG  äÉYGôàN’Gh  äÉaÉ°ûàc’G  ¿EÉa  ;zΩó≤àdG{  Iô```μØd  º¡°†©H

.161 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,…Qƒ«H  .Ü  .ê ```  1

 David Spadafora, The Idea of Progress in Eighteenth Century, Yale University ```  2

 Press, New Haven & London, 1990, p.18.

.190 - 189  ¢U ¢U  ,ôcòdG  ∞dÉ°S  ™LôªdG  ,…Qƒ«H  .Ü  .ê  :kÉ°†jCG  ``
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 π≤©dG  äGQób  »a  á≤ãdG  â∏©L  ô°ûY  ø```eÉãdGh  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ø«fô≤dG  »a  â```ªJ

 áØ°SÓØdG  π©L  πFÉ¡dG  »```ª∏©dG  Ωó≤àdÉa  .É¡æY  ´ƒLQ  ’  á```≤∏£e  á≤K  …ô```°ûÑdG

 º¡©°SƒH ¿CG  Gƒ∏«îJh ,zïjQÉàdG{ »a á«ªàM IQhô°†c zΩó≤àdG{ Iôμa ≈dEG  ¿hô¶æj

 Iôμa  øY  »∏îàdÉH  GhCGóH  »dÉàdÉHh  ,IQÉ```°†ëdG  »a  kÉ«FÉ¡f  ’  kÉeó≤J  Gƒ```≤≤ëj  ¿CG

 OÉ°S  »°VGôàaG  »```æ«ªîJ  ïjQÉJ  Ωó≤àdG  Gòg  ø```Y  ¢†îªJh  .QƒgóàdGh  OÉ```°ùØdG

 Qƒ£à∏d  á«©«Ñ£dG  ø```«fGƒ≤dG  øY  π≤©dG  ∫ÓN  ø```e  åëÑj  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô```≤dG

 ¢ù«d  zΩó≤àdG{  ¿CG  ô°ü©dG  ∂dP  hôμØe  ó```≤àYGh  ,πμc  …ô°ûÑdG  ¢ùæédG  Ωó```≤Jh

 çGóMC’G  äÓé°S  ≈∏Y óªà©j  ’  zΩó≤J{  ,á«îjQÉJ  IQhô°V ¬æμdh  ;kÉ«°VôY kÉÄ«°T

.1π≤©dG  ∫Éª©à°SG  ≈∏Y  øμdh  ïjQÉàdG  »a  á«∏©ØdG

 ,¥ô°ûdG  »a  ø```jôμØªdG  ôãcCG  ∫ÉªYCG  »```a  äQƒ∏ÑJ  Éªc  ``  zΩó```≤àdG{  Iô```μah

 ô£NCG  øe  ó©oJ  ``  ïjQÉàdG  »a  ∫É©ah  π«°UCG  »JGP  »Yh  OƒLƒd  kGó«°ùéJ  É¡Ø°UƒH

 IóMGh  ’EG  â°ù«d  á«°†≤dG  √òg  ¿CG  hóÑjh  .åjóëdG  ôμØdG  â∏¨°T  »àdG  ÉjÉ°†≤dG

 zΩó≤àdG{  Iôμa  ¿CG  »g  á≤«≤ëdG  øμd  ;ôμØdG  Gòg  É¡H  πØëj  Iô«ãc  ÉjÉ°†b  øe

 ,¬∏ªée »a »bô°ûdG  ôμØdG  äÉ«∏éJ  Ö£≤à°ùJ  »àdG  Ió«MƒdG  ádCÉ°ùªdG  ¿ƒμJ  ÉªHQ

 ¿CG  ≈∏Y  ø«Ø≤ãªdG  â∏ªM  »```àdG  á«∏ª©dGh  ájô¶ædG  äÉ«dÉ©ØdG  π``` oL  AGQh  ø```ªμJh

 …òdG)  zΩó≤àdG{  í∏£°üe  øμd  .åjóëdG  ºdÉ©dG  Gò```g  AÉæH  á«∏ªY  »a  Gƒ```ª¡°ùj

 í∏£°üªdG  ƒ```g  ¢ù«d  (πÑb  ø```e  ÉfôcP  Éªc  Progress  á```ª∏μd  »```HôY  π≤f  ƒ```g

 äÉë∏£°üe  á```ªK  PEG  ;»Hô©dG  ¥ô```°ûdG  »a  øjôμØªdG  ó```æY  kÉ```eGóîà°SG  ô```ãcC’G

 »a  ø«à«ªdÉ©dG  ø```«HôëdG  ø```«H  Ée  Iôàa  ≈```àM  kGQÉ°ûàfG  ™```°ShCG  É```góéf  iô```NCG

 »Ø«μdG  ø°ùëàdG  ≈```∏Y  ∫ój  …òdG  z»```bôàdG{  í∏£°üe π```ãe  ;ø```jô°û©dG  ¿ô```≤dG

 ,1975  ,ájQóæμ°SE’G  ,á```«©eÉédG  áaÉ≤ãdG  á```°ù°SDƒe  ,ïjQÉàdG  á```Ø°ù∏a  »a  ,»ëÑ°U  Oƒ```ªëe  ó```ªMCG ```  1

.179 - 177 ¢U ¢U

 ôjƒæàdG  QGO  ,ƒ```μ«a  Éà°ù«J  É```ÑeÉL  óæY  ï```jQÉàdG  áØ°ù∏a  ,Oƒ```©°ùdG  ƒHCG  äÉ«£Y  :∂```dòc  ô```¶fG  ``

.5 ¢U  ,2006  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d
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 QôëàdG  øY  ôqÑ©j  …òdG  zô°†ëàdG{  í∏£°üeh  ,OƒLƒdG  ÖJGôe  »a  ƒª°ùdG  ≈∏Yh

 IQób  ájCGh  ,QôëàdG  øe  ójõe  ≈dEG  …ODƒj  ó¡L  …CÉa  ;á«fÉ°ùfE’G  áeGôμdG  ≥«≤ëJh

 äGòdG  ¥ÓWEG  »a  hCG  ¿É°ùfEG  øY  º∏X  ™aQ  »a  hCG  á©«Ñ£dG  ™jƒ£J  »```a  á```Ñ°ùàμe

 …òdG  2zåjóëàdG{  í∏£°üe  ∂```dòc  .1»eó≤J  Ö°ùc  »g  á≤«°†dG  ÉgOhóM  ø```e

 IójóL  ¥ÉaBG  ≈∏Y  ìÉàØf’Gh  áaÉ≤ãdGh  ôμØdG  ∫Éée  »a  ójóéàdGh  ô««¨àdG  »```æ©j

 AÉL  …òdG  ,zìÓ```°UE’G{  í∏£°üeh  .á```eó≤àªdG  •ÉªfC’G  ™```e  ¿hÉ©àdGh  ,É```ª¡«a

 ¿ô≤dG  ájGóHh  ô```°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  ™e  »```æjódG  ójóéàdG  QÉ«àH  kÉ```£ÑJôe

 ,(1905 - 1849)  z√óÑY  óªëe{h  (1902 - 1848)  z»ÑcGƒμdG{  ó```j  ≈∏Y  øjô°û©dG

 »a  …QòL  ô«Z  kGôjƒ£J  hCG  kÓjƒëJ  »```æ©j   ìÓ°UE’G  ¿EG  :∫ƒ≤dG  øμªj  ºK  ø```eh

 ¢ù«d  ƒgh  ,É¡°ù°SCÉH  ¢SÉ```°ùe  ¿hO  øe  á```«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG  hCG  º```μëdG  πμ```°T

 ƒg  …òdG  zôjƒæàdG{  í∏£°üeh  .»YÉªàL’Gh  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  »a  ø«°ùëJ  iƒ°S

 ∂dP  ô««¨J  »a  áÑZôdGh  ,ºFÉ≤dG  ™bGƒ∏d  ¢†aôdGh  IQƒãdG  πH  ;OôªàdG  øY  ô«Ñ©J

 ≈æ©ªdÉH  ``  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  á∏eÉ°T  ô««¨J  ácôM  zôjƒæàdG{h  ,¬```∏jó©Jh  ™bGƒdG

 ô°TÉÑªdG  »aÉ≤ãdG  ∫É°üJ’G  á∏°üëe ƒgh ``  záaÉ≤K{  áª∏μd  ™°SGƒdG  ≈LƒdƒHhôãfC’G

 í∏£°üe  ÉeCG  .áaÉ≤ãdG  √òg  É¡«∏Y  õμJôJ  »àdG  ájôμØdG  º«≤dÉH  ôKCÉàdGh  ,Üô¨dÉH

 Üô©dG  â¡Ñf  »àdGh  á«Hô©dG  OÓÑdG  â```ªY  »àdG  ácôëdG  ≈dEG  Oƒ©«a  3zá```°†¡ædG{

 QGO  ,åjóëdG  »```Hô©dG  º```dÉ©dG  »a  ΩÓ```°SE’G  …ôμØe  ó```æY  Ωó```≤àdG  ¢ù```°SCG  ,¿É```YóL  »```ª¡a  .O ```  1

.11 ¢U  ,1988  ,¿OQC’G  ``  ¿ÉªY  ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  ¥hô°ûdG

.293 ¢U ,1981  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,ø«jÓª∏d  º∏©dG  QGO  ,IQÉ°†ëdG  ácô©e »a  ,≥jQR  ø«£æ£°ùb  :kÉ°†jCG  ``

 ø«°üëJh  ¬àjƒg  ó«cCÉJ  øe  ``  øjôμØªdG  ¢†©H  iôj  Éªc  ``  CGóÑj  »Hô©dG  ôμØdG  »a  zåjóëàdG{  ¿EG ```  2

 QÉWEG  »a  ºàj  ¿CG  »¨Ñæj  É```ªc  ,Iô°UÉ©ªdG  äÉaÉ≤ãdG  ≈∏Y  »HÉéjE’G  í```àØàdG  ≈dEG  k’ƒ```°Uh  ¬```JÉeƒ≤e

 IÉ«ëdG  É¡«∏Y  Ωƒ≤J  »àdG  á«ª«¶æàdG  •ÉªfC’Gh  á«LƒdƒæμàdG  äGQÉ¡ªdGh  á«ª∏©dG  äGQó```≤dG  ∑ÓàeG

 øe  øμªàJ  ≈àM  ;ájôμØdGh  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  É¡J’Éée  ∞∏àîe  »a  á```«ªdÉ©dG

.…QÉ°†ëdG  ÉgQhO  ±ÉæÄà°SGh  á«eƒ≤dG  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ

 π©ØdG  øe  AÉLh  ,Renewal  ójóéàdGh  Rebirth  IO’ƒdG  IOÉYEG  Renaissance  zá°†¡ædG{  ßØd  »æ©j ```  3

 ;Renasci  »æ«JÓdG  ßØ∏dG  øeh  ,To be born again  iô```NCG  Iôe  ó```dƒj  :…CG  Renaitre  »```°ùfôØdG=



والغرب الشرق  بين  الحضارة»  في  التقدم  «فكرة 

23

 ÉªH  »°VÉªdG  Gòg  AÉ«ME’  º¡«©°Sh  ,ô```NCÉàªdG  º¡©bGh  º¡cGQOEGh  º¡«°VÉe  ≈```dEG

 `` IQÉ°†ëdG  ÖcQ øY ``  ôNCÉàdG  Gòg RhÉéJ ≈∏Y πª©dGh  ;ábGôYh ádÉ°UCG  øe ¬«a

 .1π°†aCG  πÑ≤à°ùe  AÉæH  πLCG  øe

Ωó≤àdG  IôμØd  »îjQÉàdG  Qƒ£àdG

 ,á«Hô¨dG  IQÉ```°†ëdG  »```a  ájõcôªdG  QÉμ```aC’G  ióMEG  »```g  zΩó```≤àdG{  Iô```μa

 á∏HÉb  IôμØH  â£ÑJQG  å«M  ;ºjó≤dG  »fÉfƒ«dG  ôμØdG  ≈dEG  É¡∏°UCG  »a  Oƒ©J  »```gh

 Æƒ∏H  øμªj  ¬fCÉH  á∏FÉ≤dG  Iô```μØdG  »gh  ,∫ÉªμdG  Æƒ∏H  ≈∏Y  IQó```≤dG  :…CG  ;∫É```ªμdG

 á«fÉ°ùfE’G  IQÉ°†ëdG  ¿CG  ¿Éfƒ«dG  ôμa  øY Ö¨j  ºdh  .IOÉ©°ùdGh  áªμëdGh  á∏«°†ØdG

 AÉ≤JQG  ádCÉ°ùe  ``  ¬```dÓN  øe  ``  â≤≤M  »```éjQóJ  ƒªf  á«∏ªY  ≈```∏Y  óªà©J  â```fÉc

 Qƒ°U  kÓãªa  ,»bôdGh  ô°†ëàdG  ádÉM  ≈dEG  á«FGóÑdG  á```«éª¡dG  ádÉM  øe  ¿É```°ùfE’G

 Éjó«LGôàdG  ÜÉqàc  º```gCG  øe  ƒ```gh  ``  Aeschylus (525 - 452 B.C)  z¢Sƒ```∏«î°SEG{

 áÑWQ  ±ƒ¡c  »a  π°UC’G  »```a  ¿ƒ«ëj  ô°ûÑdG  ¿Éc  ∞«c  ``  (»```fÉfƒ«dG  ÜOC’G  »```a

 ¿CG  ó©H  á```dÉëdG  √òg  øe  2 Prometheus  z¢Sƒ```«ãehôH{  º```¡∏°ûàfG  º```K  ,á```ª∏¶e

 ÆÉ°üe  í∏£°üe  ƒ¡a  ,≥HÉ°S  OƒLh  ¬d  »îjQÉJ  ™bGh  ≈dEG  á«HhQhC’G  áaÉ≤ãdG  »a  ßØ∏dG  Gòg  ô«°ûjh

 á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  hCG  »```Hô©dG  ôμØdG  »```a  ÉeCG  . kÓ©a  ≥≤ëàe  Oƒ```Lƒe  ≈dEG  ô```«°ûj  ¬```fCG  :…CG  z kÉ```jó©H{

 »HhQhC’G  ôμØdG  »a  Éªc  ``  z≥≤ëàe{  ™bGh  ≈dEG  ô«°ûj  ’  í∏£°üªdG  Gò¡a  ,kÉeÉªJ  ∞∏àîe  ™°VƒdÉa

 ’  zkÉ«∏Ñb{  ÆÉ°üe  á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  »a  í∏£°üªdG  ¿CG  ≈æ©ªH  ;z≥«≤ëàdG  ∫ƒeCÉe{  ™bGh  ≈dEG  ÉªfEGh  ``

.≥«≤ëàdG  øμªe  OƒLƒe  ≈dEG  ÉªfEGh  ;≥≤ëàeh  »∏©a  OƒLƒe  ≈dEG  ô«°û«d

 øjódG  QóH  OGóYEGh  áªLôJ  ,á°†¡ædG  ácô©e »a  »Hô©dG  ôμØdG  ,∂∏ªdG  óÑY  QƒfCG  :∂dP  »a  ¿QÉb ```  1

.17 ¢U  ,1978  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,ÜGOB’G  QGO  ,»cOhôY

 ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  ájDhQ  ,á```°†¡ædG  á«dÉμ°TEGh  ≈°Sƒe  áeÓ°S  ,∞«£∏dG  ó```ÑY  ∫Éªc  :kÉ°†jCG  ô```¶fG  ``

.30 - 23 ¢U  ,2009  ,IôgÉ≤dG

 ƒgh  ,ø«£dG  øe  …ô°ûÑdG  ¢ùæédG  ≥dÉN  á«fÉfƒ«dG  ô«WÉ°SC’G  »a  π£H  Prometheus  z¢Sƒ«ãehôH{ ```  2

 É¡H  §Ñgh  ,áaƒée  É°üY  π```NGO  »a  ÉgÉØNCGh  ¢ùª°ûdG  áÑcôe  øe  ájhÉª°ùdG  QÉ```ædG  ¥ô°S  …ò```dG

.¿É°ùfE’G  ≈dEG  É¡ª∏°S  ºK  ¢VQC’G  ≈dEG

=
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 ¬eó≤Jh  …ô°ûÑdG  ¢ù```æédG  AÉ≤JQG  Iôμa  ¿CG  ∂```dP  ≈æ©e  .IÉ«ëdG  ¿ƒæa  º```¡ª∏Y

 ,ábQÉN  á«¡dEG  iƒb  øe  πNóJ  çhóëH  á∏FÉ≤dG  ájQƒ£°SC’G  á©«Ñ£dG  ™e  ≈°TÉªàJ

 É¡fCG  …CG  ;»©«Ñ£dG  ¥ƒa  iƒà°ùe  ≈dEG  Qƒ¶æe  »©«ÑW  iƒà°ùe  øe  ¿É```°ùfE’G  π```≤æJ

 ºdGƒ©dGh  …ƒ«fódG  ºdÉ©dG  ø```«H  áªFGO  á∏°U  ¢ù°SDƒJh  ,IódÉN  ≥FÉ≤M  ≈∏Y  Ωƒ```≤J

 ô°üæ©dG  ¿CÉH  ó```FÉ°ùdG  OÉ≤àY’G  ™e  ¢VQÉ```©àj  ’  ∫ƒ≤dG  Gòg  π```ãeh  .1á```°Só≤ªdG

 »bôdG  º∏°S  »a  êQó```J  ºK  ,ájGóÑdG  »a  QƒgóàdG  ø```e  ádÉëd  ¢Vô```©J  »```fÉ°ùfE’G

 Ωƒ¡ØªH ¿Éfƒ«dG  áØ°SÓa ±GôàYG ºZQh .á«dÉJ  Oƒ¡Y ∫ÓN …OÉªdGh  »YÉªàL’G

 É«ëj  ¿É°ùfE’G  ¿CÉH  ∫ƒ≤dG  ≈∏Y  äõcôJ  áeÉ©dG  º¡Jô¶f  ¿EÉa  ,»Ñ°ùædG  zΩó```≤àdG{

 ´ÉÑJG  ≈∏Y  ôÑée  ¬```fCG  ≈dEG  ¬à«ªàM  ™LôJ  ,Ωƒàëe  QGó```ëfGh  QƒgóJ  ô°üY  »```a

 ≥∏N  øe  ``  z¿ƒWÓaCG{  iCGQ  Éªc  ``  ºndÉ©dÉa  .á©«Ñ£dG  iƒb  ô«KCÉàH  ô```«°üªdG  Gò```g

 ¢ù«d  ¬æμd  ;¬©æ°U  øe  ¬fC’  ;∫ÉªμdÉH  õ«ªàjh  ,á©aGódG  ¬Jƒb  óªà°ùj  ¬æeh  ,¬dE’G

 iƒ°S  IôμØdG  √òg  øμJ  ºdh  .2  √OÉ°ùa  hCG  √QƒgóJ  QhòH  ≈∏Y  …ƒàëj  ƒ¡a  ,kGódÉN

 ÉeóæYh  ,™ªàéª∏d  ¿Éfƒ«dG  Qƒ°üJ  OÉ°S  ≥∏£e  »dÉãe  ΩÉ¶f  OƒLƒH  øgôÑj  ∫Éãe

 ô¶f  ÉeóæYh  .CGƒ°SC’G  ≈dEG  kÉgÉéJG  ¬æY  ±GôëfG  …CG  íÑ°üj  ΩÉ¶ædG  Gòg  ô≤à°ùj

 iCGQ  ,á«∏ªY  ájhGR  øe  IôμØdG  √òg  ≈```dEG  Aristotle (384 - 322 B.C)  zƒ```£°SQCG{

.3ï°SGQ  »YÉªàLG  ΩÉ¶f  …CG  ô«¨àj  ¿CG  øμªj  ’  ¬fCG

 ô°ûÑdG  Qƒ```góJ  á```jô¶f  »```a  Seneca (3 B.C - 65 A.C)  zÉμ```«æ°S{  ó```≤àYGh

 QÉeó∏d  kÉjQhO  ¢Vô```©àJ  á«fÉ°ùfE’G  IÉ```«ëdG  ¿CG  iCGQh  ,¬```æe  ¢ShDƒ```«ªdG  √OÉ```°ùa  hCG

 IôàØH  CGóÑj  »îjQÉJ  ô```°üY  πch  ,ÜhÉæàdÉH  çQGƒ```μdGh  äÉfÉ°†«ØdGh  ≥```FGôëdGh

 É«Lƒdƒã«ªdG  »```a  äÉ°SGQO{  ≈æ©ªdGh  IQƒ```£°SC’G  ,ìGƒ```°ùdG  ¢SGôa  :ô¶fG  π«°üØàdG  ø```e  ó```jõªd ```  1

.15 ¢U  ,1997  ,≥°ûeO  ,øjódG  AÓY  QGO  äGQƒ°ûæe  ,zá«bô°ûdG  äÉfÉjódGh

 Rupert C. Loge, Plato and Progress, the Philosophical Review, Vol. 55, No. 6 (Nov. ```  2

1946), p. 651.

.36 ¢U  ,Ωó≤àdG  Iôμa  ,…Qƒ«H  .Ü  .ê ```  3
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 ,QGóëfGh  QƒgóJ  É```¡Ñ≤©j  ºK  áæÄª£e  á```£«°ùH  IÉ«M  ¢SÉædG  ¬«a  É```«ëj  á```«ÑgP

 ¬Ä«¡J  ÉªH  QƒgóàdG  IOÉ```jR  »a  kGóYÉ°ùe  kÓ```eÉY  äÉYôàîªdGh  ¿ƒ```æØdG  í```Ñ°üJh

 Iôμa  â°†aQ  ó```≤a  zájQƒ≤«HC’G  á```Ø°ù∏ØdG{  ÉeCG  .á```∏jPôdGh  ±ôà∏d  ÜÉ```Ñ°SCG  ø```e

 kÉë°VGh  kÉ```°VQÉ©J  ¢VQÉ©àj  Gò```g  ¿C’  ;QƒgóJ  øe  ¬```©Ñàj  Éeh  »```ÑgòdG  ô```°ü©dG

 á«Fôe  ô«Z  äGQòdG  √òg)  äGQP  ø```e  ¿ qƒμàj  ºdÉ©dG  ¿CÉH  á∏FÉ≤dG  º```¡àjô¶f  ™```e

 äóÑa  ,1»¡dEG  πNóJ  ¿hO  ∂dPh  (πμ°ûdGh  ¿RƒdGh  ºéëdG  »```a  ∞∏àîJ  Ió```dÉNh

 á«FGóÑdG  ádÉëdG  √òg  øe  ,ÜGhó```dG  ∫GƒMC’  á¡HÉ°ûe  ≈dhC’G  ô°ûÑdG  ∫GƒMCG  º```¡d

 ≥∏£æªdG  Gòg  øe  .áªFÉ≤dG  IQÉ°†ëdG  ádÉM  Gƒ¨∏H  ≈àM  º¡≤jôW  Gƒ≤°T  zá°ù©àdG{

 ájô¶f  äó©Ñà°SG  ÉeóæY  zΩó≤àdG{  Iôμa  ƒëf  áeÉg  Iƒ£N  zá```jQƒ≤«HC’G{  â£N

 øe  á∏°ù∏°S  ™æ°U  øe  IQÉ°†ëdG  ¿CÉH  âaôàYGh  ``  Égô«μØJ  õ«M  øe  ``  zQƒgóàdG{

 GƒÑgòj  ºd  º¡æμd  ;√óMh  ¿É°ùfE’G  π°†ØH  â```≤≤ëJ  »àdG  á≤MÓàªdG  äGRÉ```éfE’G

 øeõdG  »a  Oô```ØdG  ádÉM  ≈∏Y  º```¡JGô¶f  äõcôJ  PEG  ;¿CÉ```°ûdG  Gò```g  ø```Y  kGó```«©H

 ΩÉªàg’G  Gò¡d  á```jô°ûÑdG  ïjQÉàd  º```¡à°SGQO  â©°†Nh  ,(¿B’Gh  É```æg)  ô```°VÉëdG

 QÉWE’  »°VÉªdG  »a  »fÉ°ùfE’G  Ωó≤àdÉH  º¡aGôàYG  áª«b  â©°†N  Éªc  ,»°üî°ûdG

 óà¡j  ºd  »fÉfƒ«dG  π```≤©dG  ¿EG  :∫ƒ```≤dG  øμªj  Éæg  øeh  .2IÉ```«ëdG  ≈```dEG  º```¡Jô¶f

 á«îjQÉàdG  ¬àHôéJ  ¿C’  ``  å```jóëdG  ÉgÉæ©ªH  ``  zΩó```≤àdG{  Iôμa  ≈dEG  ¬```Jô¶f  »```a

 áª«b  »a  ¬μμ°ûJh  √ôμa  äÉª∏°ùe  ∂dòc  ,IôμØdG  √òg  ≈dEG  p¢†ØoJ  ºd  IOhóëªdG

 `` ájQÉ°†ëdG  äGQhó```dGh  QƒgóàdG  Ωƒ```¡Øe  øY  √QÉμaCG  ≈dEG  á```aÉ°VE’ÉH  ``  ô```«¨àdG

.Ωó≤àdGh  »bôdG  ™e  ¢VQÉ©àdG  ó°TCG  â°VQÉ©J

 º¡a  ,IOÉY  É¡«dEG  iõ©J  »àdG  ∂∏J  øY  ±ÓàN’G  ºJCG  ∞∏àîJ  äÉª°S  É¡d  á```¡dB’G  ¿CG  zá```jQƒ≤«HC’G{  äCGQ ```  1

 .º¡JOÉ©°S  ôμ©j  ¬fC’  ;¿É°ùfE’G  ºdÉ©H  ¿ƒªà¡j  ’  º¡æμd  ;ÖcGƒμdG  ø«H  ºdGƒY  »a  Ió«©°S  IÉ«M  ¿ƒ°û«©j

 ¿CGh  ,á¡dB’G  øe  ≈°ûîj  ’CG  ¬«∏Yh  ,»```¡dE’G  πNóà∏d  A»°T  …CÉH  øjóe  ô«Z  ¿É°ùfE’G  ¿EÉa  ,∂```dòd  kÉ```©ÑJh

.á©«Ñ£∏d  ábQÉN  Iƒb  ájCG  øe  ≈°ûîj  ’CG  ¬«∏Y  ,Iò∏dG  øe  ≈°übC’G  óëdG  IÉ«ëdG  øe  ´õàæj

 George S. Painter, The Idea of Progress, The American Journal, 23, Sociology, ```  2

Vol. 28, No. 3, (Nov. 1922), p. 253.
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 á°UÉîH  á```°ù«æμdG  AÉHBG  É```¡H  iOÉf  »```àdG  ``  á```«ë«°ùªdG  á```jô¶ædG  ±ó```¡Jh

 É¡∏c  ïjQÉàdG  ácôM  ¿CG  ≈dEG  ``  Augustine (354 - 430)  zø```«£°ùZhCG{  ¢ù```jó≤dG

 …CÉH  ájô¶ædG  √ò```g  ºq∏°ùJ  ºd  ∂dP  ≈∏Y  AÉ```æHh  ,ájô°ûÑdG  IOÉ©°S  ø```«eCÉJ  »```g

 ïjQÉàdG  ¿CG  zø«£°ùZhCG{  øX  ó≤a  .¢VQC’G  ≈∏Y  »fÉ°ùfE’G  ïjQÉà∏d  ó©HCG  Ωó```≤J

 ¬«æ©j  ó©j  º∏a  ;¬```Lh  ô«N  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  π```LCG  ≈¡àfG  GPEG  kÓ```ªàμe  í```Ñ°ü«°S

 »a  OÉjORG  hCG  ™ªàéªdG  ≈```∏Y  CGô£j  »éjQóJ  ø°ùëJ  …CG  ø«H  •ÉÑJQ’G  Oƒ```Lh

 ¬HÉàc  »a  √óéfh  .ÜÉ°ùëdG  Ωƒj  ≈∏Y  á«bÉÑdG  á«æeõdG  IôàØdG  ø«Hh  ,á```aô©ªdG

 ˆG  äƒμ∏e  :≈```dEG  ¬ª°ùb  …òdG  á```«fÉ°ùfE’G  ïjQÉJ  ø```Y  çó```ëàj  zˆG  á```æjóe{

 Qƒ£J  òNCGh  .ô°ûdGh  ô«îdG  ´Gô°U  ,ºFGO  ´Gô°U  »a  Éªgh  ,¿É£«°ûdG  äƒ```μ∏eh

 »¡àæ«°Sh  ,´Gô°üdG  Gòg  »a  »FÉ¡ædG  º°ùëdG  ≈dEG  ƒëæj  `` √ô¶f  »a  ``  ïjQÉàdG

 Gò```gh  º```°ùëdG  ∑GP  ï```jQÉà∏d  Oó```Mh  ≥```Ñ°S  ó```b  ˆG  ¿C’  ;ô```«îdG  QÉ```°üàfÉH

 ,zí«°ùªdG{  óæY  π°Uh  ¿CG  ≈dEG  äGôàa  â°S  »a  ´Gô°üdG  Gò```g  ôeh  .QÉ```°üàf’G

 QÉ«NC’G  π°üØj  ≈àM  áeÉ«≤dG  Ωƒ«H  »¡àæà°S  »àdG  Iô«NC’G  IôàØdG  äCGóH  ¬```©eh

 »ë«°ùªdG  ôμØdG  ≈∏Y  á«fÉ°ùfE’G  ï```jQÉàd  Qƒ°üàdG  Gòg  ô£«°Sh  .QGô```°TC’G  øY

 .1≈£°SƒdG  ¿hô≤dG  áØ°SÓah  »```Jƒg’  QÉÑc  ≈∏Y  ≈àMh  ,á≤MÓdG  ¿hô≤dG  »```a

 ºgCG  øe  qó©oj  Roger Bacon (1214 - 1294)  z¿ƒμ«H  ôLhQ{  ¿CG  »a  ∫Gó```L  ’h

 á«ª∏Y  á°†¡f  ≈dEG  ÉYO  øe  ∫hCGh  ,zΩó≤àdG{  Iô```μØH  GhôgÉL  øjòdG  ø```jôμØªdG

 ΩóYh ó«fÉ°SC’G  ≈∏Y AÉ°†≤dG  øe óH  ’  á°†¡ædG  √ò¡H  ΩÉ«≤∏d  ¬fCG  iCGQh  ,áãjóM

 »JCÉJ  ÉªH  ’EG  ±Gô```àY’G  ºàj  ’h  ,âfÉc  É```ª¡e  á«°üî°T  ájCG  …CGô```d  ´ƒ```°†îdG

 ,áaô©ªdG  √òg  øY  á∏eÉ°T  ájDhQ  ¬jód  âfÉch  .áë«ë°üdG  á«∏≤©dG  áaô©ªdG  ¬```H

 ΩÉeEG  áªLôJ  ,§```«°SƒdG  ô°ü©dG  »a  á```«ë«°ùªdG  áØ°ù∏ØdG  ìhQ  ,¿ƒ```°ù∏L  ø«JEG  :∂dP  »```a  ¿QÉ```b ```  1

.444 ¢U  ,1996  IôgÉ≤dG  ,»dƒHóe  áÑàμe  ,ìÉàØdG óÑY

 ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  á```jGó¡dG  QGO  ,»```ë«°ùªdG  äƒ```gÓdG  áØ°ù∏a  :QÉ```°üf  âª°üY  :kÉ```°†jCG  ô```¶fG  ``

.204 ¢U  ,2008  ,IôgÉ≤dG  ,™jRƒàdGh

.43 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,…Qƒ«H  .Ü  .ê  :kÉ°†jCG  ``
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 .Ωƒ∏©dG  √òg  ¢SCGQ  ≈```∏Y  á«©«Ñ£dG  á```Ø°ù∏ØdG  π©éa  ,Ωƒ∏©dG  ∞```«æ°üJ  ∫hÉ```Mh

 ™HÉW  äGP  äÉ°SGQO  ∫É```NOEGh  º«∏©àdG  ìÓ°UEG  ≈```∏Y  ¬àjÉZ  äõcôJ  Éæg  ø```eh

 ô°ùdG{  ¬HÉàc  »```a  ``  ÖgPh  .á«JƒgÓdG  π```FÉ°ùªdG  ¢†©H  º¡a  á```dhÉëªd  »```ª∏Y

 áªμëdG  Ö∏W  »a  áeÉg  Iƒ£N  »g  áØ°ù∏ØdG  ¿CG  ≈```dEG  ``  Opus Minus  zô```ÑcC’G

 ∫ÓN  øe  ô```¡¶Jh  ,¢Só≤ªdG  ÜÉ```àμdG  »a  ó```LGƒàJ  »```àdG  á```eÉàdG  á```«ë«°ùªdG

 ∫OÉÑàªdG  ∫É°üJ’G  CGóÑe  ≈∏Y  »MÓ°UE’G  ¬Yhô°ûe  ≈æH  óbh  .»°ùæμdG  ¿ƒfÉ≤dG

 ,Iô«æà°ùªdG  √QÉμaCG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  øμd  .Ωƒ```∏©dG  IóMhh  áaô©ªdG  ´hôa  ø```«H

 º∏a  .IójóY  Ö```fGƒL  »a  √ô°ü©d  kÉ```æHG  ¿Éc  ó```≤a

 ≈£°SƒdG  Qƒ```°ü©dG  Iô```¶f  ø```e  Qô```ëàdG  ™```£à°ùj

 áeÉ©dG  ¬JGô¶f  ∞∏àîJ  º```dh  ,¿ƒμdG  øY  á©FÉ°ûdG

 øY  kÉ°Sƒª∏e  kÉ```aÓàNG  …ô```°ûÑdG  ï```jQÉàdG  √É```éJ’

 Éæd  í°†àj  Gòμgh  .1zø```«£°ùZhCG{  ¢ùjó≤dG  Iô```¶f

 Qƒ°ü©dG  »a  zΩó≤àdG{  Iôμa  Qƒ¡X  ádÉëà°SG  ióe

 QhO  øY  IóFÉ°ùdG  äGô```¶æ∏d  ¿Éc  ó≤a  ,≈```£°SƒdG

 äÉjô¶ædG  ô«KCÉJ  øY  ∞∏àîj  ºd  ôKCG  ºdÉ©dG  á```jÉ¡æH  OÉ≤àY’Gh  á«¡dE’G  á```ª©ædG

 âfÉc  iôMC’ÉH  hCG  ,ºdÉ©dG  äGQhO  IOƒY  QGôμJh  ,zô«¨àdG{  á©«ÑW  øY  á«fÉfƒ«dG

 ;á«∏≤Y ø«gGôH  øe á°ü∏îà°ùe  èFÉàf  â°ù«d  É¡fC’  ;…ƒb  ôKCG  äGP  IôμØdG  √òg

 Iô¶ædG  âfÉc  É```ªc  ,¬dE’G  ¿É£∏°S  ≈```dEG  óæà°ùJ  á«≤«WÉªLhO  ó```FÉ≤Y  É```¡æμdh

 ,á«fÉfƒ«dG  Iô```¶ædG  ∂∏J  øe  áeGô°U  ó```°TCG  ¿É°ùfE’G  ô```«°üe  øY  á```ªFÉ°ûàªdG

 ôKCG  ¿CG  ô«Z  .ô```NBG  ºdÉY  »a  IOÉ©°ùdG  Æƒ```∏Ñd  »fÉ°ùfEG  πeCG  ∑É```æg  ¿Éc  å```«M

 √ô«°üe øY åëÑj  ¿CG  øY ¿É°ùfE’G  äó s©H  ``  ∫É«îdG  âÑ¡dCG  »àdG  ``  IôμØdG  √òg

 .»°VQC’G  ºdÉ©dG  πNGO

 Robert, Nisbet, History of Idea of Progress, Basic Books, Inc., Publishers, New ```  1

York, 1980, p.47.

 øjôμØªdG  Ö∏ZCG  ¿EÉa
 ±É°ûàcG  ≈∏Y  GƒØμY
 ™°SƒàdGh  ºjób  ƒg  Ée
¬JÉcÉëeh  √ó≤fh  ,¬«a
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 IôμØd  äÉ```°UÉgQEG  ∑É```æg  ¿Éc  á```«HhQhC’G  á```°†¡ædG  ô°üY  á```jGóH  ™```eh

 »a  »fÉ°ùfE’G  π≤©dG  É¡≤≤M  »àdG  iôÑμdG  èFÉàædG  ∫ÓN  øe  äô¡X  zΩó≤àdG{

 ádhÉëe  ó©H  ¬°ùØæH  ¬à≤K  π≤©dG  IOÉ©à°SG  :»a  ¢üî∏àJ  »àdGh  ,á∏MôªdG  √ò```g

 ¥ÓNC’G  óYGƒb  ≈```∏Y  √OôªJh  ,øjódG  ∫É```LQh  á°ù«æμdG  ¿É£∏°S  ø```e  √Qô```ëJ

 ô°ü©dG  É¡H  AÉL  »```àdG  á«°SQóªdG  áØ°ù∏ØdG  ¬```°†aQh  ,É¡«∏Y  ≥ØàªdG  á```«æjódG

 á∏≤à°ùe  ¢VQC’G  ≈∏Y  IÉ«ëdG  É¡H  ™àªàJ  »àdG  áª«≤dÉH  ¬aGôàYG  ∂dòc ,§«°SƒdG

 á°†¡ædG  ∫ÉLQ  ™ÑJGh  .äƒ```ªdG  ó©H  IÉ«ëdÉH  á£ÑJôe  ±hÉîeh  m¿ÉeCG  …CG  ø```Y

 ÉgóFÉ≤Yh  á«fÉfƒ«dG  á```Ø°ù∏ØdG  äÉ```Yõf  øe  ô«ãμdG  ``  áeÉ©dG  º```¡JÓeCÉJ  »```a  ``

 ájQƒãdG  QÉKB’G  äGP  iôÑμdG  ±ƒ°ûμdG  ¢†©H  ≥≤ëJ  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .IóeÉédG

 ºjób  ƒg  Ée  ±É```°ûàcG  ≈∏Y  GƒØμY  øjôμØªdG  Ö```∏ZCG  ¿EÉa  ,ô°ü©dG  Gò```g  »```a

 zá«fÉ°ùfE’G  á```YõædG{  ÜÉë°UCG  º```¡°SCG  ó≤a  .¬JÉcÉëeh  √ó```≤fh  ,¬«a  ™```°SƒàdGh

 ≈μ«°SÓμdG  çGôàdG  å```©Hh  ,≈eGó≤dG  ÜÉ`sàμdG  äÉØdDƒe  ô```°ûf  »```a  Humanism

 äÉHÉàc  ô```°ûæH  GƒªàgÉa  ;ï```jQÉàdGh  á```Ø°ù∏ØdGh  ƒ```ëædGh  ÜOC’Gh  á```ZÓÑdG  »```a

 Titus Livius (59 B.C - 17 A.C)  z¢Sƒ«Ø«d  ¢Sƒ```à«J{  πãe  ¿ÉehôdG  ø«NQDƒªdG

 ájƒHôJ  º«bh  IôÑY  øe  É¡«a  Ée  ¢UÓîà°S’  Tacitus (55 - 120)  z¢Sƒà«°SÉJ{h

 …òdG  Plutarch (46 - 190)  z∑QÉ```Jƒ∏H{  ï```jQÉJ  ∂```dòc  ,á```«bÓNCGh  á```«ª«∏©Jh

 πeCÉàdG  CGóÑj  ºdh  ,zô°ü«bh{  zQó```æμ°SE’G{  πãe  áª«¶©dG  äÉ«°üî°ûdÉH  ô```Nõj

 ô°üY  øe  Iô«NC’G  äGƒæ°ùdG  »a  ’EG  IójóL  ¥Ó£fG  á£≤f  ƒ```ëf  åëÑdG  »```a

 √QÉμaCÉH  ``  ∑QÉ°Th  Bacon (1561 - 1626)  z¿ƒμ«H  ¢ù«°ùfôa{  AÉLh  .1á```°†¡ædG

 áÑ≤M  ájGóH  »```a  »ª∏©dG  ôμØdÉH  ¢Vƒ```¡ædG  »```a  ádÉ©a  á```cQÉ°ûe  ``  á```«eó≤àdG

 ôμØdG  Gò¡d  áeÉ©dG  á©«Ñ£dG  ≈```∏Y  ¬eÉªàgG  Ö°üfG  å«M  ,áãjóëdG  á```Ø°ù∏ØdG

 »a  π°†a  ¬d  ¿Éch  ,¿É°ùfE’Gh  ¿ƒμdÉH  á≤∏©àªdG  á«Ø°ù∏ØdG  π```FÉ°ùªdÉH  ¬àbÓYh

 ºàgGh  .¬JGP  »Ø°ù∏ØdG  πeCÉàdG  ô«°S  »a  á«ª∏©dG  Iô¶ædG  ¬àKóMCG  …òdG  ô«KCÉàdG

.49 ¢U  ,ôcòdG  ∞dÉ°S  ™LôªdG  ,…Qƒ«H  .Ü  .ê ```  1
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 ¬àbôØJ  ΩÉbCGh  ,IÉ«ëdG  »ah  Ωƒ∏©dG  »a  √ôKCGh  è¡æªdG  »a  åëÑdÉH  1zäQÉμ```jO{

 áaô©ªdG  ø«Hh  á```«°VÉjQ  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á```«∏≤©dG  áaô©ªdG  ø```«H  á```≤«bódG

 ïjQÉàdGh  äÉ¨∏dG  á```aô©e  »a  Égóéf  Éªc  ,ájô°ûÑdG  Iô```ÑîdG  ≈∏Y  Ωƒ≤J  »```àdG

 ≈∏Y  É¡°ùØf  ¢VôØJ  ¿CG  ∫hÉ```ëJ  á£∏°S  πc  ¢†aQ  ≈dEG  ÉYO  É```ªc  ;É```«aGô¨édGh

 QÉ«©e  ’EG  kGQÉ«©e  á≤«≤ë∏d  iô```j  ’  …òdG  π≤©dG  ºμM  ’EG  π```Ñ≤J  ’h  ,ô```«μØàdG

 ó≤a  ``  äQÉμ```jóH  äôKCÉJ  »àdG ``  á```«μ°ûdG  áYõædG  É```eCG  .zìƒ```°VƒdGh  á```gGóÑdG{

 »a  ºJ  Ée  áaô©e  ≈∏Y  »îjQÉàdG  Ωó≤àdG  ácôM  ô«°ùØJ  ≈∏Y  É¡eÉªàgG  Ö°üfG

 ÖfÉéHh  .√QÉ°ùeh  ¬à¡Lh  ø«ÑJ  ÇOÉÑeh  ¢Vhôa  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ¢ù«dh  ,»```°VÉªdG

 ≈dEG  π°Uh  ÉªHQ  ``  kGô«Ñc  kÉfÉªjEG  Ωó≤àdGh  º∏©dÉH  øeBG  øe  óéf  OÉ≤tædGh  ∑É sμ t°ûdG

 ’  ¬fCG  ô°ûY  ™HÉ°ùdG  ¿ô≤dG  ájÉ¡f  »a  ø∏YCG  …òdG  zπæàfƒa{  πãe  ``  ¿ƒæédG  óM

.…ô°ûÑdG  Qƒ£à∏d  ájÉ¡f

ôjƒæàdG  ≈æ©eh  Ωó≤àdG  Iôμa

 IQÉ°†ëdG  »a  zô```jƒæàdG  ô°üY{õ«ªj  Ée  ºgCG  ø```e  á«∏≤©dG  áYõædÉH  ¿É```ªjE’G

 ôμØe  …CG  ó```æY  ≠```∏Ñj  ºd  π```≤©dG  ó```«éªJ  π```©dh  ``  ∫ƒ```≤dG  ≥```Ñ°S  É```ªc  ``  á```«Hô¨dG

 z∞dƒa{  »```fÉªdC’G  ±ƒ```°ù∏«ØdG  ó```æY  ¬```¨∏H  Ée  π```ãe  ô°ü©dG  Gò```g  iô```μØe  ø```e

 øe  ´hQCG  kÉÄ«°T  ˆG  øe  ≥```∏àj  ºd  ¿É°ùfE’G  ¿CG  iô```j  …ò```dG  ,Wolff (1679 - 1754)

 √Gƒb  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ¬```JQób  OGOõJ  Ée  Qó≤H  kÉfÉ°ùfEG  ≈```ª°ùj  ¿CG  ≥ëà°ùjh  ,π```≤©dG

 ó«éªJ  »a  ¬jô°UÉ©e  ≈```∏Y  Voltaire (1694 - 1778)  zô```«àdh"{  ¥ƒ```Øàjh  .á```«∏≤©dG

 øμdh  ;øØdGh  º∏©dG  Ωó≤àH  Iójó©dG  ¬Ñàc  »a  ºàgG  å«M  ;»YƒdG  ô```jôëJh  π```≤©dG

 É¡ÑÑ°ùJ  »àdG  Ω’B’Gh  AÉ≤°û∏d  IQhÉée  Ωó≤àdGh  IOÉ©°ùdG  ¿CG  ¬æY  Ö¨j  ºd  ∂dP  ™e

 √óéf  Éªc  ``  zΩó≤àdG{  Ωƒ```¡Øe  ¿EG  :∫ƒ≤dG  øμªjh  .¬```JÉHGô£°VGh  ô°ü©dG  Ühô```M

 Peter Schouls, Descartes and the Idea of Progress, History of Philosophy Quarterly ```  1

Vol. 4, No. 4 (Oct. 1987), p. 423.
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 §N  »a  ô«°ùj  ``  ºgô«Zh  á«°ùfôØdG  IQƒãdG  AÉªYRh  z¬«°SQófƒc{h  zƒ```LQƒJ{  ó```æY

 ÜhôëdG  ¬«a  »¡àæJ  Ωó≤J  ƒgh  ,á«∏≤Y  á«WÉÑà°SG  á≤jô£H  ¬JÉÑKEG  GƒdhÉM  º«≤à°ùe

 Ωó≤J  `` Hegel (1770 - 1831)  zπ```é«g{  ∫ƒb  óM  ≈∏Y  ``  ƒg  hCG  ,ΩÓ```°ùdG  Oƒ```°ùjh

 »cGôà°TG  ™ªàée  ƒ```ëf  Ωó≤J  hCG  ,É¡JGP  Iô```μØdG  »Yh  Ωó≤J  hCG  á```jôëdÉH  »```YƒdG

 ƒëf  Ωó≤J  ƒghCG  `` Marx (1818 - 1883)  z¢ùcQÉe{  iCGQ  Éªc  ``  äÉ≤Ñ£dG  ¬«a  ÜhòJ

 º¡≤«≤ëJh º¡°ùaÉæJh º¡WÉ°ûf ≥jôW øY OGôaCÓd ΩÉé°ùf’G ≥≤ëJ Ió«©°S èFÉàf

 zƒμj"{ ÉeCG .1 Adam Smith (1723 - 1790) zå«ª°S ΩOBG{ iCGQ Éªc ,á°UÉîdG ¬JÉjÉ¨d

 ïjQÉàdG  »a  »∏≤©dG  Ωó≤àdG  ÖÑ°ùJ  »àdG  ±hô¶dÉH  ºàgG  ó≤a  Vico (1668 - 1744)

 zƒ«μ°ùàfƒe{  çóMCGh  .OÉ°ùØdG  ≈dEG  ¬H  QóëæJ  »àdG  ±hô¶dÉH  ºàgG  Éªc  ,»fÉ°ùfE’G

 ,ájô¶ædG  ÇOÉÑªdG  øe á∏ªL √ôjƒ£àH  á«é¡æe IQƒK  Montesquieu (1689 - 1755)

 ègÉæªd  kÓKÉªe  kÉ```é¡æe  ∂∏àªJ  á«YÉªàLG  AÉ```jõ«a  AÉ°ûfEG  Iô```μa  ∫ƒM  äQƒ```ëªJ

 »fÉ°ùfE’G  ´ÉªàL’G  ô«°ùØàH  ``  è¡æªdG  Gòg  ``  É¡d  íª°ùj  å```«ëH  ;á«©«Ñ£dG  Ωƒ```∏©dG

 ¿ô≤dG  »a  ô¡X  ÜÉàc  º¶YCG  zø«fGƒ≤dG  ìhQ{  ¬HÉàc  ó n© ojh  .kÉ«ª∏Y  kGô«°ùØJ  ¬JÉ«dBGh

 ,Éª¡æ«H  ¿RGhh  »°ùfôØdGh  …õ```«∏éfE’G  ºμëdG  r»eÉ¶f  n¢S nQ nO  ¬«ah  ,ô```°ûY  ø```eÉãdG

 »a  á«°SÉ«°ùdG  º¶ædG  øe  ºgô«Zh  ¿ÉehôdG  óæY  ºμëdG  ΩÉ¶f  Qƒ£J  ≈dEG  QÉ```°TCGh

 áª¶fC’G  ¿CG  :»g  áeÉg  IóYÉb  ≈dEG  `` ájÉ¡ædG  »```a  ``  π°UƒJh  ,ô°VÉëdGh  »```°VÉªdG

 á«©«Ñ£dG  IÉ«ë∏d  á```ªFÓe  ¿ƒμJ  ¿CG  óH  ’  á```ëLÉf  áª¶fCG  ¿ƒμJ  »```μd  á```«°SÉ«°ùdG

 ¿ÉªjE’G  ƒg  »HhQhC’G  zô```jƒæàdG{  ô°üY  ±óg  ¿Éc  ¿PEG  .2á```«∏≤©dG  ¢ü```FÉ°üîdGh

 õ«ªàJ  á«dDhÉØJ  Iô¶f  kÉ```ªFGO  ¬Ñë°üJ  ¿ÉªjE’G  Gòg  πãe  ,»```YƒdG  ó«éªJh  π```≤©dÉH

.¬eó≤J  ¿hO  A»°T  ∫ƒëj  ’h  ,¬JGòH  ƒ∏©dG  ≈∏Y  ¿É°ùfE’G  IQó≤H  OÉ≤àY’ÉH

 Ann Arbor, Progress Fact or Illusion, The University of Michigan, 1996, p. 28 ```  1

.137 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,…Qƒ«H  .Ü  .ê  :kÉ°†jCG  ô¶fG

 ,IôgÉ≤dG  ,ÜÉàμ∏d  á```eÉ©dG  ájô°üªdG  áÄ«¡dG  ,ô```à«YR  ∫OÉY  á```ªLôJ  ,™```FGô°ûdG  ìhQ  ,ƒ```μ«°ùàfƒe ```  2

.∞dDƒªdG  áeó≤e  øe  13 ¢U  ,2010
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 øY  Ghô sÑY  ¿hô```μØe  á«bô°ûdG  äÉ```©ªàéªdG  »a  1zôjƒæàdG{  AGƒ```d  πªM  ó```≤dh

 GƒeÉbh  ,º¡JÉ©ªàée  Oƒ°ùJ  »```àdG  ájOôàªdG  ´É°VhC’G  ≈∏Y  IQƒãdGh  OôªàdG  ô```YÉ°ûe

 kÉÑfÉL ∞dDƒJ »àdG á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’G ¥É°ùfCÓd …QòL ô««¨J ≥«≤ëàd ∫É©a QhóH

 πeGƒY  Qƒ¡X  ó©H  ∂dPh  ,äÉ©ªàéªdG  √ò¡d  õ```«ªªdG  »YÉªàL’G  AÉæÑdG  øe  kÉ```ª¡e

 ,ô°ûY  ™°SÉàdG  ¿ô≤dG  ájGóH  ™e  Üô¨dÉH  »aÉ≤ãdG  ∑ÉμàM’G  ≈∏Y  äóYÉ°S  Ió```jóL

 ¿CG  ∂°T  ’h  .ä’ÉéªdG  πc  »a  »fÉ°ùfE’G  ™ªàéªdG  Ωó≤J  ¿ÉμeEÉH  øeDƒJ  âfÉc  »àdGh

 OƒªédGh  ôNCÉàdG  ádÉM  øe  á«°SÉ«°Sh  á«YÉªàLGh  á«aÉ≤K  á∏≤f  πãªJ  ä’ƒëàdG  √òg

 áKQGƒàe ájó«∏≤J  áaÉ≤K  ÉgOƒ°ùJ  á∏Môe øe á∏≤f  …CG  ,ácôMh kÉeó≤J  ôãcCG  ádÉM ≈dEG

 ≈dEG  ,™ªàéªdG  πNGO  ¿RGƒàdG  ≈∏Y á¶aÉëªdG  áéëH ô««¨àdG  ≈°ûîJ  IócGQh  áæcÉ°S

 hCG  ,¬©e  ∞«μàdG  ∫hÉëJh  ,óaGƒdG  ó```jóédG  πÑ≤J  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«eÉæjO  ôãcCG  á```∏Môe

 ¬JÉ©∏£Jh  ¬JÉÑ∏£àeh  √ó«dÉ≤Jh  ™ªàéªdG  äÉfƒμe  ™e  ΩAÓàj  ÉªH  ¬©jƒ£J  πbC’G  ≈∏Y

 áaOÉg  á≤jô£H  ºàj  ``  kÉ```ªFGO  ``  Üô¨dÉH  ôKCÉàdG  ¿Éc  ó```≤dh  .zΩó≤àdG{  ≥«≤ëJ  ƒ```ëf

 ∞≤J  ºd  ¥É°ùfC’G  ∂∏J  ¿CG  »```æ©j  Éªe  ,áKQGƒàªdG  ájó«∏≤àdG  ¥É```°ùfC’G  QÉWEG  ø```ª°V

 ∑ƒ∏°ùdG  •ÉªfCGh  IÉ```«ëdG  Qƒ°U  sπc  oπÑ≤J  å«M  ``  á```aÉ≤ãdG  √òg  øe  kÉ```«Ñ∏°S  kÉ```Øbƒe

 óaGƒdG  êõ```e  ≈∏Y  πª©J  âfÉc  π```H  ``  õ««ªJ  ô```«¨H  IÉ«ëdG  ≈```dEG  Iô```¶ædGh  º```«≤dGh

 QƒeC’G  √ògh  .¢UÉîdG  É```¡©HÉW  É¡d  á∏eÉμàe  ájƒ°†Y  á«aÉ≤K  Ió```Mh  »a  π```«°UC’Gh

 ™°ùà«°S  …òdG  ``  ø«jôjƒæàdG  øjôμØªdG  äÉHÉàc  »a  ``  á```JhÉØàe  äÉMQóH  ``  â```°ùμ©fG

 ≈àM  (1889 - 1825)  z»°ùfƒàdG{h  z…hÉ```£¡£dG{  øe  kAGóàHG  ``  º¡à°ûbÉæªd  ∫É```éªdG

 zπ«ª°T  ≈∏Ñ°T{h  (1929 - 1849)  z»```∏Y  ô«eCG  ó```«°ùdG{h  (1897 - 1838)  z»```fÉ¨aC’G{

 ,ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈```∏Y  ,(1922 - 1874)  z¿Gƒ£fCG  ìô```a{h  (1917 - 1850)

.áãjóëdG  á«Hô©dG  äÉHÉàμdG  º¡FÉª°SCÉH  ôNõJ  øªe  ºgô«Zh

.329 ¢U ,2004 ,IôgÉ≤dG  ,áaÉ≤ãdG  Qƒ°ü≤d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ,á«Hô©dG  áaÉ≤ãdG  ájƒg  ,ójR  ƒHCG  óªMCG ```  1

 QGO  ,∫ƒbõY  ºjôc  á```ªLôJ  ,á°†¡ædG  ô°üY  »a  »```Hô©dG  ôμØdG  ,»fGQƒM  äôÑdCG  :∂```dòc  ¿QÉ```b

.9 ¢U  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  QÉ¡ædG
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 ó≤a  ,1z…hÉ£¡£dG{  ô```μa  »a  kÉ qjƒb  kGôKCG  »°ùfôØdG  zô```jƒæàdG{  ô°üY  ∑ô```J

 É¡JGRÉéfEGh  á«HhQhC’G  IÉ«ëdG  ôgÉ¶e  ≈∏Y  ``  É```°ùfôa  ≈dEG  ¬àã©H  ∫ÓN ``  ±ô```©J

 á```«°ùfôØdG  á```¨∏dÉH  á```≤«bO  á```aô©e  Ö```°ùàcGh  ,2ä’É```éªdG  πc  »```a  á```«ª∏©dG

 áØ°ù∏ØdGh  ºjó≤dG  ï```jQÉàdG  »a  kÉÑàc  ™dÉWh  ,á```«Hô©dG  ≈dEG  É```¡àªLôJ  πcÉ```°ûªHh

 CGôb  Éªc  ,≥```£æªdGh  äÉ```«°VÉjôdGh  É```«aGô¨édGh  ô```«WÉ°SC’G  ¢SQOh  ,á```«fÉfƒ«dG

 Racine  zø«°SGQ{  QÉ```©°TCG  ¢†```©Hh  Napoleon (1769 - 1821)  z¿ƒ```«∏HÉf{  Iô```«°S

 ,Ö«∏j"  ¬æHG  ≈dEG  Chesterfiel  zó```∏«aôà°ù°ûJ{  OQƒ```∏dG  π```FÉ°SQh  ,(1639 - 1699)

 z∑Éjófƒc{h  zô«àdh"{  πãe  ô°ûY  øeÉãdG  ¿ô≤dG  áØ°SÓa  QÉÑc  ≈∏Y  ± sô©J  É```ªc

 äÉØdDƒe  ºgCGh  »YÉªàL’G  ó≤©dG  øY  zƒ°ShQ{  QÉμaCGh  Condillac (1715 - 1780)

 ôμØdG  çGôJ  ≈∏Y  ≈``` sHôJ  øe  ≈∏Y  áÑjôZ  QÉμaC’G  √ò```g  øμJ  º```d  .zƒ```«μ°ùàfƒe{

 ,™ªàéªdG  »a  ƒ°†©c  ¬JGP  ≥```≤ëj  ¿É°ùfE’G  ¿CÉH  ∫ƒ≤dÉc  ,»eÓ°SE’G  »```°SÉ«°ùdG

 ájÉZ  ¿CÉ```Hh  ,z∫ó©dG{  CGó```Ñe  ¬«∏Y  øª«¡j  …ò```dG  ƒg  í```dÉ°üdG  ™```ªàéªdG  ¿CÉ```Hh

 ∂dP  ,´ô n°û oªdG  ≈dEG  zƒ°ShQ{  Iô¶f  ∂dP  ≈```dEG  ∞°VCG  .ø«eƒμëªdG  ô«N  º```μëdG

 ™«£à°ùj  …òdGh  ,áëdÉ°üdG  ™```FGô°ûdG  á«∏≤©dG  ¬JQÉ¡ªH  §Ñæà°ùj  …òdG  ¿É```°ùfE’G

 ,É¡àë°üH  QGôbE’Gh  É```¡ª¡a  Ö©°ûdG  áeÉ©d  øμªj  á«æjO  Rƒ```eôH  É¡æY  ô``` uÑ©j  ¿CG

 ø«ª∏°ùªdG  á```Ø°SÓØdG  QÉμaCG  ™```e  ¢ùfÉéàdG  ¢†©H  ø```e  oπînJ  ºd  Iô```¶ædG  √ò```g

 »a  õjôHE’G  ¢ü«∏îJ{  :Éªg  ø««°SÉ°SCG  ø«HÉàc  »a  zΩó≤àdG{  Iôμa  øY  √AGQBG  z…hÉ£¡£dG{  ¢VôY ```  1

 ƒg  ∫hC’G  ÜÉàμdG  .zájô°ü©dG  ÜGOB’G  è```gÉÑe  »a  ájô°üªdG  ÜÉÑdC’G  ègÉæe{h  ,zõ```jQÉH  ¢ü```«î∏J

 øY  IQÉÑY  ƒg  »fÉãdGh  .áeÉ©dG  É¡Wƒ£N  »a  ÉHhQhCG  IQÉ°†Mh  É°ùfôa  ïjQÉàH  ∞jô©àdG  øY  IQÉÑY

.á«eƒª©dG  ™aÉæªdG  :…CG  ;…ô°üªdG  …OÉ°üàb’G  •É°ûæ∏d  á°SGQO

 hCG  Ió∏ÑdG  ¿CG  Ωƒ```̀∏©ªdG  øe{  zõjQÉH  ¢ü«î∏J  »```̀a  õjôHE’G  ¢ü«∏îJ{  :¬HÉàc  »```̀a  z…hÉ```̀£¡£dG{  ∫ƒ```̀≤j ```  2

 OÓÑdGh  ,¢ûMƒàdGh  á```̀fƒ°ûîdG  ádÉM  ø```̀Y  Égó©Hh  É¡àaô©e  Qó```̀b  ≈∏Y  IQÉ°†ëdG  ø```̀e  ≠∏ÑJ  á```̀æjóªdG

.z¿Gôª©dG øjõJh ¢ùfC’G Ö∏éJ É¡fCG  ¿É°ùfEG  ôμæj ’ »àdG ÜGOB’Gh ±QÉ©ªdG ´GƒfCÉH  áfƒë°ûe á«éfôaE’G

 ájô°üªdG  áÄ«¡dG  ,õjQÉH  ¢ü«î∏J  »a  õjôHE’G  ¢ü«∏îJ  ,…hÉ£¡£dG  ™aGQ  áYÉaQ  :∂dP  »a  ô¶fG

.193 ¢U  ,zôjƒæàdG{  (2)  ºbQ  ,1993  ,IôgÉ≤dG  ,ÜÉàμ∏d  áeÉ©dG
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 ¢ùª∏f  ¿CG  ø```μªj  IójóL  QÉμ```aCG  ∑Éæg  ø```μd  .1¬àdÉ°SQh  »```ÑædG  á```©«ÑW  ∫ƒ```M

 »a  ∑ôà°ûj  ¿CG  ¬æμªj  Ö```©°ûdG  ¿CÉH  ∫ƒ≤dÉc  ;z…hÉ£¡£dG{  äÉ```HÉàc  »a  É```gôKCG

 ¿CG  Öéj  ™FGô°ûdG  ¿CÉHh  ,á```jÉ¨dG  √òg  πLCG  øe  ¬Ñjò¡J  ÖLGƒdG  ø```eh  ,º```μëdG

 ÉgÉ≤à°SG  ¬∏©d  »àdG  záeC’G{  Iôμa  øY  kÓ°†a  Gòg  ,ô°ü©dG  ±hôX  ô«¨àH  ô«¨àJ

 ÜÉÑ°SC’  ¿É©°†îj  ÉgQÉ«¡fGh  ∫hódG  ΩÉ«b  ¿CG  ≈dEG  ÖgP  …òdG  zƒ«μ°ùàfƒe{  ø```e

 ´ô n°û oªdG  ≈∏Y{  :¬dƒb  ∂dòc  ,záeC’G  ìhQ{  »a  øªμJ  ÜÉÑ°SC’G  √òg  ¿CGh  ,áæ«©e

 QÉμaC’G  √òg  â```fÉc  .2záeƒμëdG  ÇOÉ```Ñe  ¢†bÉæJ  º```d  GPEG  á```eC’G  ìhQ  ™```Ñàj  ¿CG

 ¿ÉehôdG  áª¶Y  ÜÉÑ°SCG  »a  äÓeCÉJ  {  : ̀ `  zƒ«μ°ùàfƒe{  ÜÉàμH  á≤∏©àªdG  á°UÉN ``

 kÉHGƒL ¬°ùØæd  óéj ¿CG  »a z…hÉ£¡£dG{  óæY á∏«°UCG  áÑZQ ¢ùμ©J  ,zº¡WÉ£ëfGh

 :ƒgh  ¬àeó≤e  »```a  (1406 - 1332)  z¿hó```∏N  øHG{  ¬MôW  …ò```dG  ∫GDƒ°ùdG  ø```Y

 .?äGQÉ°†ëdGh  ºeC’G  ≈æÑJ  ∞```«c  ,»dÉàdÉHh  ?GPÉªdh  äGQÉ°†ëdG  QÉ¡æJ  ∞```«c{

 »àdG  Iƒ¡dG  iCGQh  ,á«eÓ°SE’G  IQÉ°†ëdG  QÉ«¡fG  á©bGƒH  z…hÉ```£¡£dG{  ≈Yh  ó≤d

 É¡eó≤Jh  É¡JÉ«M  ≈∏Y  ™∏WG  »àdG  zè```fôaE’G{  áeCG  ø«Hh  ¬àeCG  ø«H  π°üØJ  â```JÉH

 ∞«c  :»g  πM  øY  É¡d  åëÑj  ìGQh  ¬```àb sQCG  »àdG  ádCÉ°ùªdG  âfÉch  ,É```°ùfôa  »```a

?Ωó≤àdGh  ¿óªàdG  ≈dEG  π«Ñ°ùdG

 »a  zôjƒæàdG{  ÜÉ```£bCG  øe  √ô«Z  øY  ``  z»°ùfƒàdG  ø```jódG  ô«N{  õ```«ªJ  ó```bh

 ,á°SÉ«°ùdG  π```LQh  ôμØªdG  á«°üî°T  ø«H  ™```ªL  ¬fCG  »a  ``  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô```≤dG

 √ô«Z  É¡°VÉN  »```àdG  ÜQÉéàdG  ø«H  Ió```jôa  áHôéJ  ÖMÉ°U  ¬```∏©L  …òdG  ô```eC’G

 á«°SÉ«°ùdG  ™bGƒªdG  ∂dòc  ,á«eÓ°SE’G  á```«Hô©dG  á©≤ÑdG  »a  ìÓ°UE’G  ∫ÉLQ  ø```e

 É¡H  AÉL  »àdG  á«MÓ°UE’G  √QÉμaCG  øe  kÉ°†©H  ≥≤ëj  ¿CG  ø```e  ¬àæ sμe  É¡∏¨°T  »```àdG

.92 ¢U  ,≥HÉ°ùdG  ™LôªdG  ,»fGQƒM  äôÑdCG ```  1

 ,åjóëdG  »Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  ΩÓ°SE’G  …ôμØe  óæY  Ωó≤àdG  ¢ù°SCG  ,¿ÉYóL  »ª¡a  :kÉ°†jCG  ¿QÉb

.118 - 117 ¢U

.436 ¢U  ,ôcòdG  ∞dÉ°S  ™LôªdG  ,ƒμ«°ùàfƒe ```  2
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 π≤©dG  z»°ùfƒàdG{  ¿Éc  .1z∂```dÉªªdG  ∫GƒMCG  áaô©e  »```a  ∂dÉ°ùªdG  ΩƒbCG{  :¬```HÉàc

 ó≤a  ,2zá°†¡ædG  ƒHCG{  Ö≤d  ≥ëà°SG  ¬fCG  »æ©j  Éªe  ,¢ùfƒJ  »a  ìÓ°UEÓd  ô```HóªdG

 ô«¡£Jh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ≈æÑdG  åjóëJ  OGQCG

 AÉ≤∏dG  ∂dòd  ó¡e  kÉ°†jCG  ;OÉ°üàb’G  ìÓ°UEGh  øjó°ùØªdG  ¢UÉî°TC’G  øe  ádhódG

 øe  ,IÉ«ëdG  »MGƒf  áaÉc  ¬JÉMÓ°UEG  â∏ª°Th  .ΩÓ°SE’Gh  Üô¨dG  ø«H  …QÉ°†ëdG

 äÉYÉæ°üdGh  ±ô```ëdG  AÉ«MEG  ≈dEG  AÉ°†≤dGh  ™```jô°ûàdGh  á«HôàdG  ≈```dEG  á```aÉë°üdG

 øe  z»°ùfƒàdG{  CGóH  ÉeóæYh  ,¢VGô≤f’G  ≈dEG  É¡≤jôW  »a  âfÉc  »àdG  Iô```«¨°üdG

 á«ªæJh  á«eÓ°SE’G  áeC’G  ∫ÉM  ø°ùM  ≈dEG  á∏°UƒªdG  πFÉ°SƒdG  øY  åëÑdG  á∏μ°ûe

 ™«°SƒJ  ƒg  ¿óªàdÉHh  ∫É```ëdG  ø°ùëH  √ó°ü≤j  …ò```dGh)  É¡«bQh  É```¡fóªJ  ÜÉ```Ñ°SCG

 ôFÉ°S  èjhôJh  ,IQÉ```éàdGh  á```YGQõdG  øe  Ihô```ãdG  ¥ôW  ó«¡ªJh  ,Ωƒ```∏©dG  ô```FGhO

 hòM  hòëj  ¿CG  ``  z∂dÉªªdG  ∫GƒMCG  áaô©e  »a  ∂dÉ°ùªdG  ΩƒbCG{  ¬HÉàc  »a  ``  z»°ùfƒàdG{  ∫hÉM ```  1

 ≈dEG  â°†aCG  »àdG  ÜÉÑ°SC’G  ≈∏Y  áeó≤ªdG  »a  õcQ  .zkÉîjQÉJ{h  záeó≤e{  ¬æª°†a  z¿hó∏N  øHG{

 õcQh  ,º¡à°†¡f  ≈dEG  π```«Ñ°ùdG  kÉ°†jCGh  ,ÉgƒaôY  »àdG  QÉ```gOR’G  Qƒ°üY  ó©H  ø```«ª∏°ùªdG  ô```NCÉJ

 óbh  .IQÉ°†Mh  »bQh  ¿óªJ  øe  ¬«∏Y  ƒ```g  ÉªH  »HhQhC’G  ó¡°ûªdG  ≈∏Y  »îjQÉàdG  Ö```fÉédG  »```a

 É«fÉªdCGh  É«°ShQh  Gô```à∏éfEGh  É°ùfôa  :É¡æe  IóY  á«HhQhCG  ∂```dÉªe  ∞°Uh  øe  z»```°ùfƒàdG{  ø```μªJ

 áaÉ°VE’ÉH  ,¿Éfƒ«dGh  Gô```°ùjƒ°Sh  Éμ«é∏Hh  ∑QÉªfGódGh  Góædƒgh  ∫É```¨JôÑdGh  É«fÉÑ°SEGh  É```«dÉ£jEGh

 ÉgôNCÉJh  ºeC’G  Ωó≤J  ÜÉÑ°SCG  »a  kÓjƒW  kÓeCÉJ  â∏eCÉJ{  :∫ƒ```≤j  .á«fÉªã©dG  ádhó∏d  ¬Ø°Uh  ≈```dEG

 ,á«éfôaE’Gh  á«eÓ°SE’G  ï```jQGƒàdG  øe  ¬ëØ°üJ  ø```μeCG  Éªd  ∂dP  »a  kGóæà°ùe  , kÓ```«éa  kÓ```«L

 Éeh  ,á«eÓ°SE’G  áeC’G  ¬«dEG  âdBG  Éeh  ¬«∏Y  â```fÉc  Éª«a  ø«≤jôØdG  øe  ¿ƒØdDƒªdG  √QôM  É```e  ™```e

 √ƒYój  Ée  hCG  ``  á```ãjóëdG  á«HhQhC’G  ±QÉ```©ªdG  QÉ«àNGh  .zπ```Ñ≤à°ùªdG  »a  ÉgôeCG  ¬```«dEG  ∫hDƒ```«°S

 ™e  kÉ≤aGƒàe  »JCÉj  å«ëH  ,AÉæÑdG  áªμëe  IóYÉb  ≈∏Y  ºàj  ¿CG  Öéj  ``  »HhQhC’G  Ωó≤àdG  ÜÉÑ°SCG

 ∞M  øe  Éª«°S’  ,ÉæHõM  ¢ù«d  øe  ∫GƒMCG  áaô©ªH  ’EG{  :¬```dƒb  óM  ≈∏Y  hCG  ô°ü©dG  äÉ```Ñ∏£àe

 .zÉæHô≤H  πMh  ÉæH

 ø©e  ºjó≤Jh  ≥```«≤ëJ  ,∂dÉªªdG  ∫Gƒ```MCG  áaô©e  »```a  ∂dÉ°ùªdG  Ωƒ```bCG  ,»°ùfƒàdG  ø```jódG  ô```«N  ``

.146 - 145 ¢U  ,1985  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  äÉ°SGQó∏d  á«©eÉédG  á°ù°SDƒªdG  ,IOÉjR

 ƒHCG  ô«ª°S  OGó```YEG  ,zá«°ùfƒàdG  á```°†¡ædG  ƒHCG{  »```°ùfƒàdG  øjódG  ô```«N  ,á```°†¡ædG  ô```°üY  á```Yƒ°Sƒe ```  2

.5 ¢U  ,1993  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,™jRƒàdGh  ô°ûædGh  áYÉÑ£∏d  á«ªdÉ©dG  ácô°ûdG  ,¿GóªM
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 á°UÉîHh  ``  Üô```¨dG  ¬≤≤M  Ée  √ô¶f  âØd  (á```dÉ£ÑdG  ÜÉÑ°SCG  »```Øfh  äÉ```YÉæ°üdG

 ,zá«WGô≤ªjódG{  Ωƒ```¡Øe  »```a  Qƒ```£J  øe  ``  á```ãjóëdG  á```«fóªdG  »```a  1zÉ```°ùfôa{

 á«ª∏Y  IAÉØc  …hP  ∫ÉLQ  ø```e  ¿ qƒμàj  Öîàæe  iQƒ°T  ¢ù∏ée  çGó```ëà°SÉH  CGó```Ña

 kÉ q«FÉ¡f  kG qóM  ™°Vh  ¬fCG  Éªc  ,áeC’G  ∫ÉM  ìÓ°UEG  º¡≤JÉY  ≈∏Y  ¿hòNCÉj  ,á```«aÉ≤Kh

 óbh  .äÉ°ù°SDƒªdGh  ádhódG  ó«©°U  ≈∏Y  …ôéj  Ée  áÑbGôeh  óMGƒdG  OôØdG  º```μëd

 πãªàdG  ¢ù∏éªdG  Gò```g  AÉ°ûfEG  øe  z»```°ùfƒàdG{  OGQCG

 »a  ``  º```cÉëdÉa  ,Üô¨dG  »```a  á```«°SÉ«°ùdG  IÉ```«ëdÉH

 IóÑà°ùªdG  á£∏°ùdG  ∂∏J  πãªj  ’  `` äÉ©ªàéªdG  √òg

 ,Ö«°ùM  hCG  Ö```«bQ  …CG  ø```Y  iCÉæe  »```a  π¶J  »```àdG

 ƒëf  ¬Yhõfh  ¬dÉeBGh  ¬JÉMƒªWh  Ö©°ûdG  πãªj  ÉªfEGh

 ≈∏Y  ∞bh  ¿CG  ó```©H  ``  iCGQ  ∂dòd  .»bôdGh  Ωó```≤àdG

 ``  É°ùfôa  »```a  á«WGô≤ªjódG  äÉ```°ù°SDƒªdGh  º```¶ædG

 ≥jô£dG  ∂∏°ùJ  º```d  Ée  ô≤ah  ôNCÉJ  ø```e  ¬«∏Y  »g  Éªe  ¢ù```fƒàd  ¢UÓ```N  ’  ¬```fCG

 .Ωó≤àdGh  á°†¡ædG  ≈dEG  kÓ«Ñ°S  åjóëàdG  ≈dEG  CÉé∏J  ºd  Éeh  ,»WGô≤ªjódG

 â≤≤ëJ  ÉªfEG  Üô¨dG  äGQÉ°üàfG  ¿CG  º∏©j  ¿Éμa  z»fÉ¨aC’G  øjódG  ∫ÉªL{  ÉeCG

 Éªc  ,á°Sƒª∏ªdG  á«∏ª©dG  É¡JÉ≤«Ñ£Jh  á```aô©ªdG  ∫Éée  »a  πFÉ¡dG  Ωó≤àdG  π```°†ØH

 ≈dEG  ™LGQ  ``  á«eÓ°SE’G  ∫hódG  »a  kÓãªàe  ``  ¥ô°ûdG  ∞©°V  ¿CG  kÉ```°†jCG  º```∏©j  ¿Éc

 øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .á```«Hô¨dG  á«fóªdG  »a  IQÉ```°†ëdG  ÖcQ  øY  ô```NCÉàdGh  π```¡édG

 ÜÉÑ°SCG  ¬«æ«Y  Ö°üf  ™°Vhh  ,»HhQhC’G  ≥°ùædG  ≈∏Y  ìÓ°UE’G  ä’ƒ≤e  ìô```W  »a  z»°ùfƒàdG{  ´ô```°T ```  1

.¢ùfƒJ  ø«Hh  É¡æ«H  ¿QÉbh  ºeC’G  √òg  »bQ

 ``  ähô«H  ,»Hô©dG  ÜÉ```àμdG  QGO  ,åjóëdG  ô```°ü©dG  »a  ìÓ```°UE’G  AÉªYR  ,ø```«eCG  ó```ªMCG  ``  :ô```¶fG

.155 ¢U  ,1965  ,¿ÉæÑd

 ºdÉY  á∏°ù∏°S  ,á```ãjóëdG  á«Hô©dG  á```°†¡ædG  ôéa  »a  ájôëdGh  á```dGó©dG  ,»fôb  äõ```Y  ``  : kÉ```°†jCG

.121 ¢U  1980  (30  OóY)  ,âjƒμdG  ,áaô©ªdG

 »àdG  ádCÉ°ùªdG  âfÉch
 É¡d  åëÑj  ìGQh  ¬àb sQCG
 ∞«c  :»g  πM  øY
 ¿óªàdG  ≈dEG  π«Ñ°ùdG
?Ωó≤àdGh
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 zΩó≤àdG{  ≈æ©ªH  É```¡WÉÑJQG  å«M  øe  ,»```fÉ¨aC’G  óæY  zá«fóªdG{  Iô```μa  á```«ªgCG

 »a  »HhQhC’G  ™°SƒàdG  ô```£N  øe  QòM  ¬fCG  ’EG  ,¬«dEG  ≈```©°ùjh  √ó°ûæj  ¿Éc  …ò```dG

 IóMh  ≈dEG  »©°ùdGh  ™°SƒàdG  Gòg  áehÉ≤e  ≈dEG  ÉYOh  ;á«eÓ°SE’G  á«Hô©dG  QÉ£bC’G

 á«YÉªàLG  äÉMÓ°UEG  ≥≤ëJ  ájQƒà°SO  äÉ```eƒμM  ΩÉ«b  ≈dEG  kÉ°†jCG  ÉYOh  ,á```«æWh

 Ihô©dG{  »a  ∫ƒ≤j  .á«Hô¨dG  ºeC’G  ±É°üe  »a  á«eÓ°SE’G  ºeC’G  π©L  ≈dEG  …ODƒJ

 ’  å«ëH  ¿Gƒ¡dGh  •É£ëf’G  øe  »g  ÉªfEG  á«eÓ°SE’G  ∂```dÉªªdG  ¿EG{  :1z≈```≤KƒdG

 ∫hódG  ∂∏J  ¿CG  ø«M  »a  ,É¡°ùØæH  É¡°ùØf  ¿hDƒ```°T  ≈∏Y  áeG sƒb  ¿ƒμJ  ¿CG  ™```«£à°ùJ

 ``  QÉædGh  ójóëdGh  Üô```ëdÉH  ≈àM  ``  ™FGQòdG  ±ƒdCÉH  ´QòàdG  øY  q∞```μJ  ’  É```¡æ«Y

 ,á«eÓ°SE’G  OÓÑdG  »a  ìÓ°UE’Gh  á°†¡ædG  äÉcôM  øe  ácôM  πc  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d

 ™«£à°ù«d  ô«Ñc  »YÉaO  ∞∏M  »a  óësàj  ¿CG  »eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  ≈∏Y  Öéj  ºK  øeh

 ¬«∏Y  Öéj  ÉªfEG  ájÉ¨dG  √òg  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏dh  .AÉæØdG  øe  ¬°ùØf  ¿ƒ°üj  ¿CG  ∂```dòH

.2zÜô¨dG  »a  Ωó≤àdG  ÜÉÑ°SCÉH  òNCÉj  ¿CG

 ó≤a  ,á©°SGƒdG  á«Hô¨dGh  á«bô°ûdG  ¬```àaÉ≤ãH  3z»∏Y  ô«eCG  ó«°ùdG{  RÉ```àeGh

 »a  õ«∏éfE’G  AÉ```HOCÉH  ¬HÉÑ°T  »a  π```°üJGh  ,á«°SQÉØdGh  á«Hô©dG  á```¨∏dG  º```s∏©J

 äÉjGhQ  ôãcCG  ¿É©eEÉH  CGôbh  ,á≤«ªY á°SGQO  ájõ«∏éfE’G  ÜGOB’G  ¢SQóa ,óæ¡dG

 É¡JÉëØ°U  º¶©e  â°ü°üN  z√ó```ÑY  óªëe{h  z»fÉ¨aC’G{  É¡°ù°SCG  á```«HôY  á∏ée  z≈≤KƒdG  Ihô```©dG{ ```  1

 ô°üe  »a  Gôà∏éfEG  á°SÉ«°S{  á°UÉN  áØ°üHh  ,»eÓ°SE’G  ºdÉ©dG  »a  iôÑμdG  ∫hódG  á°SÉ«°S  π«∏ëàd

 ¢Vƒ¡æ∏d  ø«ª∏°ùªdG  âãMh  πNGódG  »a  á«eÓ°SE’G  iƒ≤dG  ∞©°V  ´ƒ°Vƒe  âédÉY  Éªc  ;z¿GOƒ°ùdGh

 .∞©°†dG  Gòg  êÓ©d

 ìÓ°U ≥«≤ëJ  ,iôÑμdG  ájQôëàdG  IQƒãdGh  ≈≤KƒdG  Ihô©dG  ,√óÑY  óªëeh  »fÉ¨aC’G  øjódG  ∫ÉªL ```  2

.29 ¢U  ,1993  ,IôgÉ≤dG  Üô©dG  QGO  ,»fÉà°ùÑdG  øjódG

 ∫hC’G  »a  ,zΩÓ°SE’G  ìhQ{h  zÜô```©dG  ïjQÉJ  ô°üàîe{  :É```ªg  ø«HÉàc  z»∏Y  ô```«eCG  ó```«°ùdG{  Qó```°UCG ```  3

 »ah  ,ÜGòLh  ø«°UQ  ¢ù∏°S  Üƒ∏°SCÉH  á«YÉªàL’G  º¡àdÉM  ∞°UƒH  »æ oYh  ø«ª∏°ùªdG  ïjQÉJ  ¢ü```îd

 Öà oc  Ée  ´óHCG  øe  ÜÉàμdG  Gòg  ó©jh  ,ájóªëªdG  ádÉ°SôdGh  »eÓ°SE’G  øjódG  ∞°UƒH  »æ oY  »fÉãdG

.ΩÓ°SE’G  øY
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 ¿ƒ```éd{  Oƒ```≤ØªdG  ¢ShOô```ØdGh  ,Shakespeare (1564 - 1616)  zô```«Ñ°ùμ°T{

 Pyrrhon (360 - 270  B.C)  z¿hô```«H{  CGôbh  Milton (1608 - 1674)  z¿ƒ```à∏«e

 ô```«°ùdG  äÉ```jGhQ  πch  Thomas More (1478 - 1535)  zQƒ```e  ¢SÉ```eƒJ{h

 z¿ƒ```Ñ«L  OQGhOEG{  ÜÉ```àch  Walter Scott (1771 - 1832)  zäƒ```μ°Sôàdh{

 á```«fÉehôdG  á```jQƒWGôÑeE’G  ∫Ó```ëfG  ø```Y  Edward Gibbon (1737 - 1794)

 .(á«°ùfôØdG  IQƒãdG  AÉ```æKCG  âYÉ°T  »àdG  ÖàμdG  ô¡°TCG  øe  ƒgh)  É```¡Wƒ≤°Sh

 ìÓ°UE’G  ≥jôW  »a  QÉ```°Sh  ,óæ¡dG  »a  á«eÓ°SE’G  á«°SÉ«°ùdG  á```côëdG  OÉ```b

 ≈∏Y  Oƒæ¡dG  ø«H  Ö«£dG  Qƒ©°ûdG  á«bôàd  áØ∏àîªdG  äÉ«©ªédG  ∞dDƒj  ,πª©dGh

 ídÉ°üe  ájÉªëd  ≈©°ùj  ¬°ùØf  âbƒdG  »```ah  ,ºgóFÉ≤Yh  º¡JÉ≤ÑW  ±Ó```àNG

 ¿EG{  :∫ƒ```≤j  .á«°SÉ«°ùdG  º```¡bƒ≤M  ≈∏Y  á```¶aÉëª∏d  º```gƒYójh  ø```«ª∏°ùªdG

 ΩÉeCGh  áeƒμëdG  ΩÉ```eCG  áë°VGh  á«°SÉ«°S  ¥ƒ≤M  º```¡d  óæ¡dG  »a  ø```«ª∏°ùªdG

 ∫ó©dG  ¬«a  É```e  ô«Z  ¿ƒÑ∏£j  ’  ºgh  ,á```≤M  º```¡ÑdÉ£e  ¿EG  ...ø```««chóæ¡dG

 ºg nOóYh  ≥Øàj  k’OÉY  kÓ«ãªJ  »°SÉ«°ùdG  º¡∏«ãªàH  ¿ƒÑdÉ£j  º¡fEG  ,±É°üfE’Gh

 »a  ¿ƒ«chóæ¡dG  º¡«∏Y  RÉàªj  ¿CG  ¿ƒHCÉj  ø«ª∏°ùªdG  ¿EG  .º¡îjQÉJh  º¡à«ªgCGh

 ¿ƒª∏°ùªdÉa  ,™```«ªédG  ø«H  …ƒ``` o°S  GPEÉa  ,á```«°SÉ«°ùdG  ¥ƒ≤ëdG  ø```e  ≥```M  …CG

.1zìÓ°UE’ÉH  ¿ƒÑMôj

 á°†¡ædG  ïjQÉJ  »a  á```jôμØdG  äÉ«°üî°ûdG  RôHCG  øe  2zπ«ª°T  »```∏Ñ°T{  ó``` o©jh

 z»ª∏©dG  √ÉéJ’G{  ºFÉYO  AÉ```°SQEG  »a  âª¡°SCG  QÉμaCG  øe  ¬H  ô```°ûH  Éªd  ,á```«Hô©dG

 äô¡X  »àdG  ``  iô```ÑμdG  á```côëdG  ∂∏J  ≈```dEG  »ªàæj  ¿Éc  .å```jóëdG  ô```μØdG  »```a

.142 ¢U  ,√ôcP  ≥Ñ°S  ™Lôe  ,ø«eCG  óªMCG  :øY  kÓ≤f ```  1

 QGO  ,»μÑ∏©ÑdG  ∞«ØY  á«Hô©dG  ≈dEG  ¬∏≤f  ,Üô```©dG  ïjQÉJ  ô°üàîe  ,»∏Y  ô«eCG  ó«°S  :∂```dòc  ¿QÉ```b

.∞dDƒªdG  áeó≤e  ô¶fG  ,1967  ,¿ÉæÑd  ``  ähô«H  ,ø«jÓª∏d  º∏©dG

 Qƒ£àdG  Iôμa  oº«YR  zπ```«ª°T{  ¿CG  ≈∏Y  åjóëdG  »Hô©dG  ô```μØdG  ïjQÉJ  »a  ¿ƒãMÉÑdG  ™```ª oéj  OÉμ```j ```  2

.»eó≤àdG  »Hô©dG  ôμØdG  OGhQ  øe  ¬fCGh  »©«Ñ£dG  º∏©dG  »a  Aƒ°ûædGh
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 á≤jôW  Oôée  ø```e  ôãcCG  º∏©dG  qó```©J  »àdGh  ``  ô°ûY  ™```°SÉàdG  ¿ô≤dG  ô```NGhCG  »```a

 πH  ;¿ƒμdG  õ¨d  π```ëd  kÉMÉàØe  ¿Éc  PEG  ,AÉ```«°TC’G  §HGôJ  »a  ΩÉ```¶ædG  ±É```°ûàc’

 …òdG  »≤jõ«aÉà«ªdG  ΩÉ¶ædG  zπ«ª°T{  óæY  »æ©j  º∏©dG  ¿Éch  .IOÉÑ©dG  ø```e  kÉYƒf

 Spencer (1820 - 1903)  zô```°ùæÑ°S{h  Huxley (1834 - 1895)  z»```∏°ùμg{  √É```æH

 zô```àîH  è```«aOƒd{h  Haeckel (1825 - 1919)  zπμ```g  â```°ùfQG{h  ,Gô```à∏éfEG  »```a

 õdQÉ°ûJ{  óæYQƒ£àdG  ájô¶f  äÉ«°Vôa ≈∏Y ;É«fÉªdCG  »a  Buchner (1824 - 1899)

 ≈∏Y 1zAÉ≤JQ’Gh Aƒ°ûædG áØ°ù∏a{ ¬HÉàc πªà°ûjh .Darwin (1809 - 1882)  zøjhQGO

 zá≤«≤ëdG{ ÜÉàc ≈∏Y πªà°ûj Éªc ,´GƒfC’G π°UCG øY zøjhQGO{ Ögòe »a ä’É≤e

 ≈∏Y  πªà°ûj  ∂dòc  ,¬«Øæd  Gƒ°Vô©J  øjòdG  ≈∏Y  kGOQ  ÖgòªdG  Gò```¡d  ó«jCÉJ  ¬```«ah

 ≈∏Y  πªà°ûj  kÉ```°†jCG  ,ájOÉªdG  IÉ```«ëdG  øY  Ió```jóY  á«ª∏Y  äÉ```°ûbÉæeh  å```MÉÑe

 ¬Jô¶f  á°UÓN  É¡«a  í°Vƒj  áªJÉN  ≈∏Yh  ,zôàîH{  ìô°ûd  ø«à«aÉ°VEG  ø```«àeó≤e

 Égô«KCÉJh  É¡à≤«≤Mh  É```¡dƒëJh  ÉgDhƒ°ûf  å«M  ø```e  ¬àØ°ù∏ah  ¿É°ùfE’G  Ωƒ```∏Y  ≈```dEG

 ¿CG  øμªj  ÉæfCG  ™bGƒdGh  .á«YÉªàL’G  ¬dGƒMCG  ôFÉ°Sh  ¬bÓNCGh  ¬dƒ«eh  ¬dÉ©aCG  ≈∏Y

 ≥«ª©dG  ¬°SÉ°ùMEG  ``  á«ª∏©dG  ¬Jô¶f  Ö```fÉéH  ``  zπ«ª°T{  äÉHÉàc  πc  øe  ∞```°ûà°ùf

 ¬«a  òNCG  …òdG  âbƒdG  »Øa  ,Üô¨dG  øY  ¥ô°ûdG  π°üØJ  »àdG  ájQÉ°†ëdG  Iƒ¡dÉH

 øe  »àdGh  ``  á°†¡ædG  ô°üY  »a  ÉgQhòH  äCGóH  »àdG  äGô«¨àdG  QÉªK  »æéj  Üô¨dG

 á©«Ñ£dG  QGô°SCG  øY  ∞°ûμdG  »a  º∏©dG  ÉgÉ£N  »àdG  á©°SGƒdG  äGƒ£îdG  É¡à∏ªL

 ÉªY  kÓaÉZ  ,≥«ªY  äÉÑ°S  »a  kÉªFÉf  ¥ô°ûdG  ¿Éc  ``  á«fÉ°ùfE’G  áeóîd  Égô«î°ùJh

 ô°üàbCG  ºd  »fC’  ;zAÉ```̀≤JQ’Gh  Aƒ°ûædG  áØ°ù∏a{  º```̀°SG  ¬«∏Y  â≤∏WCG  ó≤d{  :zπ«ª°T  »```̀∏Ñ°T{  ∫ƒ```̀≤j ```  1

 ,¢†©H  øe  É¡°†©H  É```̀¡∏°ù∏°ùJh  AÉ«MC’G  Aƒ```̀°ûf  å«M  øe  §«°ùÑdG  …ô```̀jô≤àdG  ô¶ædG  ≈```̀∏Y  ¬```̀«a

 É¡dƒëJh  É¡∏°UCG  å```̀«M  øe  ¿Gƒ«Mh  äÉÑfh  OÉªL  ø```̀e  É¡∏c  á©«Ñ£dG  ≈∏Y  ¬àjô¶f  â```̀≤∏WCG  π```̀H

 πc  »a  ∂Øæj  ’  kÉ£HGôJ  §```̀HGôàe  Oƒ¡°ûªdG  πμdG  Gòg  ¿CG  kÉ```̀æ«Ñe  ,¢†©H  ≈dEG  É```̀¡°†©H  É```̀¡àÑ°ùfh

 ,ºéYC’G  ¿Gƒ«ëdG  »a  hCG  ,á«eÉædG  AÉ«MC’G  »a  hCG  ,áàeÉ°üdG  á©«Ñ£dG  »a  AGƒ°S  ¬```̀dÉ©aCGh  √Qƒ```̀°U

.z≥WÉædG  ¿É°ùfE’G  »a  hCG

.(CG) ¢U  ,1983  ,OƒÑY  ¿hQÉe  QGO  ,AÉ≤JQ’Gh  Aƒ°ûædG  áØ°ù∏a  ,π«ª°T  »∏Ñ°T  :ô¶fG
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 ≥≤ëJ  ¿CG  âYÉ£à°SG  »àdG  1¿É```HÉ«dG  AÉæãà°SÉH  ;Ωó≤Jh  Qƒ£J  øe  Üô¨dG  ¬```≤≤M

 ø«Hh  É¡æ«H  π```°üØJ  âfÉc  »àdG  Iƒ```¡dG  ΩOôJ  äOÉc  á```ë°VGh  á```jQÉ°†M  á```°†¡f

 ºdh  ,zº∏©dG{  »g  ∂dP  ≥«≤ëJ  øe  ¿ÉHÉ«dG  âæ sμe  »àdG  á∏«°SƒdG  âfÉch  .Üô¨dG

 ô«μØàdG  »a  è¡æªc  º∏©dG  ≈dEG  √QÉ≤àaÉH  ’EG  IQÉ°†ëdG  ÖcQ  øY  ¥ô°ûdG  ∞```∏îàj

.¿É°ùfE’G  áeóîd  Égô«î°ùJh  á©«Ñ£dG  QGô°SCG  ∞°ûμd  IGOCÉch

 »ah  zô```jƒæàdG{  ô```°üY  …ô```μØe  äÉ```ØdDƒe  Rô```HCG  z¿Gƒ```£fCG  ìô```a{  ™```dÉWh

 ádhÉëeh  ,ájôëdGh  π```≤©dÉH  ¿ÉªjE’G  ≈dEG  ¬```JƒYO  á°UÉîH  zô```«àdh"  {  º```¡àeó≤e

 ¥É≤°ûdGh  ±ÓîdG  º¡JQÉKEGh  º```¡Ñ°ü©J  áfGOEGh  ,øjódG  ∫ÉLQ  á```£∏°ùd  …ó```°üàdG

 äÉaGôîdGh  π¡édÉH  ¿hô≤ªdG  Ö°ü©àdG  áHQÉëe  ≈dEG  ¬JƒYO  kÉ°†jCGh  ,¢SÉædG  ø«H

 ø«H  »æjódG  íeÉ°ùàdG  ≈dEG  ¬JƒYO  ∂dòc  ;øjódG  ≈∏Y  á∏«NódG  á«dÉÑdG  ó«dÉ≤àdGh

 º¶YCG  øe  zô«àdh"{  ôÑà©j  z¿Gƒ£fCG{  π©L  ∂dP  πc  .áØ∏àîªdG  ÖgGòªdG  ´É```ÑJCG

 zƒ«μ°ùàfƒe{h  zƒ°ShQ{  øY Öàc  Éªc  .ÉHhQhCG  ôjôëJ  »a  Gƒª¡°SCG  øjòdG  áØ°SÓØdG

 »a  ¬H  ΩÉb  …ò```dG  QhódGh  2 Simon (1814 - 1896)  z¿ƒ```ª«°S  ∫ƒ```éH{  ôKCÉJ  É```ªc

 á«HOC’G  á«HôàdG  QhO  á```«ªgCG  ≈dEG  ¬gÉÑàfG  âØd  …òdGh  ,¬```©ªàée  ìÓ°UEG  π```«Ñ°S

 ìÓ°UEG  ƒgh  ,¬ª∏M ≥«≤ëJ  ƒëf  ƒ£îj  ¿CG  ≈∏Y  ¬ãMh  ,á∏°VÉØdG  ¥ÓNC’G  áeÉbEGh

 (ÉgôjôëJ  ¢ù«FQ  ¿Éc  »àdG)  zá©eÉédG{  á∏ée  »a  ô sÑY  óbh  .»bô°ûdG  ¬©ªàée

 .3z¬àØ°ù∏ah  ó°TQ  øHG{  øY  Öàc  Éªc  ,√ô°üY  »a  Ωó≤àªdG  »HhQhC’G  ôμØdG  øY

 ,åjóëdG  »Hô©dG  ôμØdG  »a  á«ª∏©dG  áYõædG  ,QÉÑédG  óÑY  ó«ªëdG  ó```ÑY  π«Ñf  :∂dP  »a  ™```LGQ ```  1

.101 ¢U  ,2007  ,¿OQC’G  ,¿ÉªY  ™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  á∏LO  QGO

 ∫ÓN  øe  ∂dPh  ¥Ó```NC’G  øY  z¿ƒª«°S  ∫ƒ```L{  »°ùfôØdG  ±ƒ```°ù∏«ØdG  QÉμ```aCÉH  z¿Gƒ```£fCG{  º```àgG ```  2

 §°ùÑ«d  ;ø«°ü°üîàªdG  ô```«Z  AGô≤dG  áÑWÉîe  ±ó¡H  1845  ΩÉY  √Qó°UCG  …ò```dG  zÖLGƒdG{  ¬```HÉàc

 ,¿ƒª«°S  ∫ƒL  :ô¶fG  .á```«ª∏Y  ¢ù°SCG  ≈∏Y  π≤©dG  ΩGôàMGh  ô```«μØàdG  ≈dEG  ºgƒYójh  á```Ø°ù∏ØdG  º```¡d

 .1999  ,IôgÉ≤dG  ,áaÉ≤ãdG  Qƒ°ü≤d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ,ø«°ùM  ¬Wh  ¿É°†eQ  óªëe  áªLôJ  ,ÖLGƒdG

 Gòg  ∞«dCÉJ  øe  ¢Vô¨dG  ¿EG{  :∫ƒ≤«a  zó°TQ  øHG{  øY  Öàμj  ¬∏©L  …òdG  ÖÑ°ùdG  z¿Gƒ```£fCG{  ìô```°ûj ```  3

 øgôÑj  ¿CÉH  ’  ...áª∏μdG  ™```ªLh  Üƒ∏≤dG  π°ùZh  ¥ô°ûdG  ô°UÉæY  ø«H  OÉ©HC’G  Ö```jô≤J  ƒg  ÜÉ```àμdG=
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 øHG{  øY  ¬àØ°ù∏a  ô°ûf  ≈```∏Y  Ω pó r≤ oj  ºd  ¬fCÉH  ±ôàYG  ób  z¿Gƒ```£fCG{  ¿CG  ™```bGƒdGh

 ø«H  OÉ©HC’G  Öjô≤J  : ̀ `  ¬dƒb  óM  ≈∏Y  ``  ƒg  ø«©e  ¢Vô```Z  AGQh  kÉ«©°S  ’EG  zó```°TQ

.áª∏μdG  ™ªLh  ,Üƒ∏≤dG  π°ùZh  ,¥ô°ûdG  ô°UÉæY

 ΩÉªàgÉH  ôKCÉà°SG  …òdG  »°SÉ°SC’G  ´ƒ```°VƒªdG  ¿CG  ≈dEG  ¬∏c  ∂dP  øe  ¢ü```∏îf

 øY  åëÑdG  ƒg  ``  …ô```μØdG  º¡égƒJ  á∏Môe  »```a  Éª«°S  ’  ``  Üô```©dG  ø```jôμØªdG

 Üô¨dG  äÉ©°Sƒàd  …ó°üàdG  øe  º¡æ«μªJh  ™```ªàéªdG  ìÓ°UE’  í«ë°üdG  π```«Ñ°ùdG

 »àdG  áaÉ≤ãdG  á©«ÑWh  É¡«a  GhDƒ°ûf  »àdG  áÄ«ÑdG  ºμëH  ``  Gƒ```Yh  ó≤d  .á```jQÉª©à°S’G

 ¬fÉ«c  Oó¡j  Éeh  …QÉ°†M  ∞∏îJh  ôNCÉJh  π¡L  øe  ¥ô°ûdG  ¬```«fÉ©j  Ée  ``  É```gƒ≤∏J

 ábôØdGh  ôMÉæàdGh  ¥É≤°ûdG  ìhQ  ´ƒ«°T  ÖÑ°ùH  ´ó°üàdG  ô£N  AGƒ```°S  QÉ£NCG  ø```e

 ó≤d  .Üô¨dG  ∫hO  Ö```fÉL  øe  ∫Ó```àM’G  hCG  ¿Ghó©dG  ô```£N  hCG  ,√ô```°UÉæY  ø```«H

 hCG  »YÉªàLG  ó≤Y ≈dEG  á°SÉe  áLÉM »a  ¥ô°ûdG  ¿CÉH  OÉ≤àY’G  ≈dEG  º¡«Yh  ºgOÉb

 `` ô«°üªdGh  π°UC’G  IóMƒH  Qƒ©°ûdG  º¡«a  ï°Sôj  ,√ô°UÉæY  ôFÉ°S  Ö£≤à°ùj  ó¡Y

 πeC’Gh  ,ô```°VÉëdG  »a  ácôà°ûªdG  IÉ```fÉ©ªdGh  ,»```°VÉªdG  »a  ∑ô```à°ûªdG  π```°UC’G

.1πÑ≤à°ùªdG  »a  ∑ôà°ûªdG

 Gòg  ...¬fÉeR  ≈```°†b  ób  ôeCG  Gò¡a  ,¬æjO  ø```e  π°†aCG  ¬æjO  ¿CG  »fÉãdG  ≥```jôØ∏d  ó```MGƒdG  ≥```jôØdG

.z√ó≤à©eh  √ô«Z  …CGQ  ≥jôa  πc  Ωôàëj  ¿CÉH  »°†≤j  …òdG  áØ°ù∏ØdGh  º∏©dG  ¿ÉeR  ¿ÉeõdG

 (1)  ôjƒæàdG  ,1993  ,Iô```gÉ≤dG  ,ÜÉàμ∏d  áeÉ©dG  á```Ä«¡dG  ,ó°TQ  øHG  á```Ø°ù∏a  ,¿Gƒ£fCG  ìô```a  :ô```¶fG

.∞dDƒªdG  áeó≤e

.304 ¢U  ,á°†¡ædG  ô°üY  »a  »Hô©dG  ôμØdG  ,»fGQƒM  äôÑdCG  :∂dP  »a  ¿QÉb ```  1

=
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  باب: اإلسالم والعالم
      

 التناُفُس على المالحة البحرية في المحيط الهندي
م)1550-1860(  

  *وباتريشيا ريسُّ 
ــون فــي آســيا.1 ــاألوروبي ــم األوروبيــون فــي أواخــر الق رن الخــامس عشــر : تعّل

قــد تعلمــوه مــن قبــل، بشــأن اســتخدام أنظمــة  اآلســيويونمــا كــان  وأوائــل الســادس عشــر
هبــــوب الريــــاح فــــي المحــــيط الهنــــدي، كمــــا تعلمــــوا قبــــل ذلــــك بقليــــل األمــــر نفَســــه فــــي 

 معارف ميزًة على المسـتوى العـالمي؛والهادي. وقد أعطتهم هذه ال المحيطين األطلسي
نظيرتهـــا ا األوروبيـــة البحريـــة قبـــل أن تتجـــاوز التكنولوجيـــ اآلســـيويةلكـــنهم دخلـــوا الميـــاه 

كانــت القـــدرات  ، وقبــل الثــورة الصـــناعية بالقــارة األوروبيــة. وفــي ذلـــك الوقــتاآلســيوية
مــــا تــــزال متقدمــــًة بكــــّل المقــــاييس علــــى القــــدرة  -وربمــــا الهنديــــة- اإلنتاجيــــة الصــــينية

كانـت فيهـا ثقافـات  اإلنتاجية األوروبية. وكان عـدد السـكان فـي آسـيا كبيـرًا نسـبيًا، كمـا
  ولم يكن الدور الذي سيلعبه األوروبيون في آسيا معروفًا أو متوقَّعًا. َحَضرية عريقة,

عنــدما وصــل األوروبيــون إلــى آســيا نهايــة القــرن الســادس عشــر، كانــت هنــاك   
سـواحل أربعة أنظمٍة للحكم قوية وتبسط نفوذها على المناطق الداخلية بعيدًا عـن ال

والصــفويين ول فــي الهنــد، طوريــة المينــغ فــي الصــين، والمغــفــي آســيا، وهــي : إمبرا
طوريــــــة األولــــــى اإلمبرافــــــي إيــــــران، وأخيــــــرًا اإلمبراطوريــــــة العثمانيــــــة. وفيمــــــا عــــــدا 

(الصــينية)، كانــت الــثالث اُألخــرى إســالمية. وقــد توّســع نفــوذ العثمــانيين السياســي 
ـــع العثمـــاني  والعســـكري حتـــى وصـــل إلـــى فيينـــا. وكـــان األوروبيـــون يـــرون أّن التوسُّ

فع الدينيـة اإلسـالمية يشـّكل تهديـدًا عسـكريًا وثقافيـًا لقْلـب أوروبـا. الذي تحركه الـدوا
  وكانت لأليبييريـن( بأسبانيا  والبـرتغال) ذكريات وتواريخ مع 

---------  
(*) هــذه ترجمــٌة للفصــل الخــامس مــن كتــاب باتريشــيا ريســو: التّجــار واإليمــان ثقافــُة المســلمين وتجــارُتهم فــي 
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متطاولـة، الفتح اإلسالمي، وقد ظّل الوجود اإلسالمي مسـتمرًا هنـاك علـى مـدى قـرون 
ين وهـم وقد كان هذا التصـور حاضـرًا فـي أذهـان األوروبيـ م,1492إلى أن انتهى عام 

فــــي المنــــاطق  اآلســــيويينوقــــد لعبــــت قــــوى المســــلمين  يتجهــــون إلــــى المحــــيط الهنــــدي,
ـــع اإلســـالمي، أدوارًا مهمـــًة فـــي  الســـاحلية والداخليـــة، ومخـــاوف األوروبيـــين مـــن التوسُّ

  المرحلة األولى من االحتكاك والتواصل بين الطرفين.
لقـــد كـــان هـــذا هـــو الموقـــف العـــاّم فـــي بدايـــة الحقبـــة التـــي نريـــد معالجتهـــا فـــي هـــذا     

ة هـذا الفصـل)؛ فـإّن الموقـف كـان الفصل. أّما فـي منتصـف القـرن التاسـع عشـر( نهايـ
رة الكينـغ التـي نية قد انهارت، وحّلت محلَّها ُأسـقد تغير تمامًا. كانت ُأسرة المينغ الصي

حــلَّ وكــان الصــفويون قــد انتهــوا و  عديــد مــن المــوانئ أمــام األوروبيــين,اضــطرت لفــتح ال
وق التقاعــد مغــولي قــد فقــد حقــكمــا كــان آِخــر ملــك  ريون,حكــم إيــران القاجــاي محلَّهــم فــ

ّمــــا م). أ1885نــــد الشــــرقية البريطانيــــة (التــــي كــــان أســــالُفُه يتقاَضــــونها مــــن شــــركة اله
 ضــمِّها إلـــى الهنـــد البريطانيـــة,اإلمــارات الصـــغيرة الباقيـــة، فكانــت عـــاجزًة عـــن مقاومـــة 
المية متماســــكة حــــوالي العــــام وهكــــذا فقــــد كــــان العثمــــانيون هــــم آخــــر إمبراطوريــــة إســــ

م أمــام آل هابســبورغ النمســاويين د فقــدوا منــاطق شاســعة بــالهزائلكــنهم كــانوا قــ م؛1850
واسـط آسـيا والقوقـاز وبحـر فـي أيـا/ المجـر)، وأمـام الـروس (الذين انتزعوا مـنهم هنغار (

فـي كـّل مكـان.  رئيسـةً وبذلك فقد صارت القوة العسكرية والسياسـية لألوروبيـين القرم). 
تهديـــدًا وتحـــدياٍت ليســـت أقـــّل يشـــّكل  وظهـــر نظـــاٌم اقتصـــاديٌّ عـــالميٌّ مركـــزه أوروبـــا،

  َجسامًة وعمقًا.
ــاليون. 2      : كــان البرتغــاليون أول مــن رّكــز الجهــود العلميــة والعســكرية مــن البرتغ

(= البريطـــانيون بعـــد العـــام بـــين األوروبيـــين باتجـــاه آســـيا، يلـــيهم الهولنـــديون واإلنجليـــز
اٍت للتجـارة فـي آسـيا. ومـن المفيـد القيـام كوَّن كلٌّ من هؤالء الثالثة شرك فقد م),1701

البرتغـاليون بقراءة موجزة لكٍل من هؤالء، والمقاومة التـي واجهوهـا مـن المسـلمين. كـان 
عشـر وحتـى بدايـة القـرن وفي الفترة من بدايات القرن السادس  إذن هم أول الواصلين,

ـــاطق  الســـابع عشـــر كـــان نجـــاحهم واضـــحًا للعيـــان, فقـــد اســـتطاعوا تركيـــز جيـــوب ومن
للمراقبة في الموانئ المنتشرة على السواحل اإلفريقية وحّتى الصين. ومـن هـذه المـوانئ 
موزمبيق وكلوا ومومباسا في شرق إفريقيـا، وهرمـز علـى مـدخل الخلـيج، وكوشـن وديـو 
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س مدينــــة بومبــــاي. كمــــا ســــيطر يوغــــوا فــــي ســــواحل الهنــــد الغربيــــة حيــــث قــــاموا بتأســــ
م، وحصــلوا مــن مملكــة المينــغ علــى إذن 1511عــام ي رتغــاليون علــى مينــاء ملقــة فــالب

م. وقـد ذكـر 1557في ماكاو على مقربـٍة مـن مدينـة كـانتون عـام  ُمنشأة تجارية بإقامة
البرتغـاليين إلـى المحـيط الهنـدي مـا كـان فـي يء الرّحالة الشهير فاسكو داغامـا أّن مجـ

ن للبحـــث أيضـــًا عـــن أقـــرانهم المســـيحيين. وقـــد األصـــل مـــن أجـــل التوابـــل والفلفـــل، ولكـــ
تصوَّروا وجود حـاكم مسـيحي فـي تلـك المنـاطق الشـرقية الغامضـة أسـموُه القُـس جـون، 
وغّذى الوجود المسيحي بإثيوبيا والهند هذه اُألسطورة. كما أنهم أرادوا البحـث عـن قبـر 

هنــاك جيــوٌب هنــد، حيـث كانــت القـديس تومــاس والــذي كــانوا يعتقـدون وجــوده بجنــوب ال
مـا اعتبـروه قبـرًا ألحـد رسـلهم.  الكرومانـدل علـىم عثروا في 1518ام وفي ع مسيحية,

باإلضـافة إلـى -إنما بغّض النظر عن مسألة الوجـود المسـيحي بالهنـد، فالواضـح أنهـم 
ولـذا أرادوا الَنيَل مـن القـوى اإلسـالمية المسـيطرة فـي تلـك األصـقاع.  -الهيمنة التجارية
طق التــي وصــلوا إليهــا شــهرًة ســرعان مــا اكتســبوا فــي المنــا تجــار الفــاتحينفــإّن هــؤالء ال

إذ قــاموا فــي ملقــة بممارســاٍت وحشــيٍة وٕابــاداٍت دفعــت ُقســًا يســوعيًا هــو فرنســين  ســلبية؛
يشـبه إلـى حـٍد  استنكار ذلك بشدٍة باسم المسيحية, والطريف أّن هذا االنتقادزيفييه إلى 

عــن أقرانــه المســلمين وتصــرفاتهم قبــل ســنوات  نفســه مــا مــا ذكــره ابــن ماجــد فــي المينــاء
 ي عرضـها البرتغـاليونمن االحتالل البرتغالي. بيد أّن الفُـَرص االقتصـادية الجديـدة التـ

فقـــد تـــزوج بعـــض البرتغـــاليين مـــن  إلـــى أشـــكال مـــن التواصـــل واالمتـــزاج؛ دفعـــت أيضـــاً 
يكيـــل فيريـــرا الســـفير أســـيويات، وعاشـــوا معهـــّن وكّونـــوا ُأَســـرًا ذات ثقـــافتين؛ مـــن مثـــل م

السابق لدى الصفويين، الذين استقر مع زوجتـه وأوالده علـى سـاحل الكورومانـدل، فـي 
يـدير ُأسـطوَلُه البحـري مـن السـفن وكـان  مكاٍن ال يبتعد كثيرًا عن قبر القـديس تومـاس،

  الناقلة من هناك.
ت هنـاك وكانـ هـدف الـرئيس مـن وراء هـذه التحركـات,كانت التجارة وظلّـت هـي ال     

وشـارك التجـار البرتغـاليون أنفسـهم  كاريـٌة برتغاليـة مقرهـا فـي لشـبونة,شركٌة تجاريٌة احت
بشركاتهم الخاصة في التجارة المربحة ومن ضمنهم بعض أفراد اُألسرة الملكية. وكـان 

عائداته ما كانـت  ، رغم أنّ الفلفل الموجود في جنوب شرق آسيا هو أكثر السلع رواجاً 
ُتحجــــز أو  وكــــان علــــى الســــفن التجاريــــة دفــــع رســــوم مــــرور حتــــى ال ء,شــــديدة اإلغــــرا
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وقـد تمـت محاكـاة هـذا النظـام مـن جانـب األوروبيـين اآلخـرين،  ُيستخدم العنُف ضدَّها,
. ومـــا أدت الرســـوم غيـــر الباهظـــة إلـــى تعويـــق التجـــارة ثـــم تبـــين أّن اآلســـيويينوبعـــض 

واإلضـــرار بالبرتغـــاليين؛  الرســـومفـــع د المنـــاطق شاســـعة جـــدًا، وأنـــه يمكـــن التهـــرب مـــن
َخــــرين. فالتنــــاُفُس البحــــري جعــــل اآل وروبيــــينجانــــب القــــوى والتجــــار األ وبخاصــــٍة مــــن

السياسـي الـدعم المـالي و  لقلـة ؛اليـة أخيـراً البرتغ وفشلت الشركات ار غير ممكن,االحتك
  العاملة. نقص الشديد في األيديالو  البرتغال،من 

ـــون الشـــماليو. 3       : صـــار الهولنـــديون والبريطـــانيون بـــين أهـــّم القـــوى ناألوروبي
الفاعلــة فــي منطقــة المحــيط الهنــدي فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر. وكــان البرتغــاليون 

م). 1640-1580واألسبان وقتها وحدًة واحدة بسبب وحدة متولي العرش  في البلدين(
كـان مـن المتوقـع  السـاحلية جـاهزة، ولـذلك لسفن البرتغالية مسـلَّحة، والحصـونوكانت ا

اقتصـر التنـافس   أن يكون المنافسون الجـدد جـاهزين أيضـًا للحـرب والتجـارة معـًا. ومـا
بـــين القـــوى األوروبيـــة علـــى المحـــيط الهنـــدي بـــل امتـــّد إلـــى األمـــريكتين وعبـــر المحـــيط 
الهــادئ إلــى مــانيال فــي الفيلبــين. ومــا كــان األوروبيــون الشــماليون يقلــون وحشــيًة عــن 

شركات احتكاريـة أيضـًا،  ونّظم الهولنديون والبريطانيون أنُفَسُهْم من طريقالبرتغاليين. 
ونشـأ نـوٌع مـن التنـاُفس بـين  ثر من بريطانيـا,وكانت الحكومة الهولندية تدعم تجارها أك

الـــدول والشـــركات الخاصـــة، وصـــار مـــن حـــّق تلـــك الشـــركات تكـــوين قـــوات عســـكرية 
الثــامن عشــر. وكــان المــراد مــن وراء وٕانشــاب الحــرب وفــرض الســالم مــع نهايــة القــرن 

. وقــد عمــد اآلســيويينذلــك تقويــة الشــركات فــي مواجهــة البرتغــاليين ولــيس فــي مواجهــة 
وعمـد  م,1622ُهرُمـز ضـد البرتغـاليين عـام لمساعدة الصفويين في مينـاء ريطانيون الب

 اآلســـيويةوصـــارت الميـــاه  م,1641ملقـــة عـــام الهولنـــديون إلـــى االســـتيالء علـــى مينـــاء 
ومن بقي من البرتغاليين انضـّم  الجميع وبخاصٍة الهولنديين والبريطانيين,فتوحًة أمام م

إلــى الــدنماركيين والفرنســيين. وهكــذا فقــد صــار بوســع الحــاكم الهولنــدي أن يصــّرح فــي 
م بتفاؤلـــه بكثـــرة الســـلع والمبـــادالت والُفـــَرص للـــربح الكبيـــر بســـبب اّتســـاع 1619العـــام 

بالهنــــد وٕالــــى ســــواحل ســــومطرة ومــــوانئ الصــــين واليابــــان الســــوق فيمــــا بــــين كوجــــارات 
  وسواحل بالد العرب. 



5 
 

: مـــا األثـــر الـــذي تركـــه الظهـــور األوروبـــي علـــى اآلســـيويةثـــورات التجـــارة . 4     
وعلــى تجــارة المســلمين؟ هنــاك خــالٌف قــديٌم فــي اإلجابــات علــى هــذا  اآلســيويةالمالحــة 

البرتغاليين عنـى بدايـًة للهيمنـة األوروبيـة. إنمـا ذهب إلى أّن ظهور  السؤال. هناك من
محــدوٍد باســتثناء االتجــاه  إّن الســطوة البرتغاليــة كانــت ذات أثــرٍ  :هنــاك مــن يقــول أيضــاً 

 اآلسـيويةلكـّن حجـم التجـارة  انت االنطباعات حولهم سيئًة جدًا؛ن كثوليكية، وإ إلى الكا
. ال ُيقــاس تهم بمـار امـن تجــ بقـي أكبــر -رأس الرجـاء الصــالح إلــى رغـم توجيــه سـفنهم-

ّن نييلــز أوال شـّك. علــى  البرتغــاليين رأثـ كـان أثــرهم أكبـر مــن أمـا أوروبيــو الشـمال فقــد
والحادثــة  ,اآلســيويةذهب إلــى أّن الهولنــديين واإلنجليــز شــجعوا التجــارة ســتينيس غــارد يــ

 جزيـرة المهمة في هذا الصدد تعاُوُن اإلنجليز مع الصفويين على طرد البرتغـاليين مـن
لكــّن هـــذا المينــاء مـــا اســتعاد بعـــد ذلــك مكانتـــه  هرمــز فـــي بدايــة القـــرن الســابع عشـــر؛

وقـد انتقـل الـزخم فـي البدايـة إلـى بنـدر  لـيج,بوصفه حلقة وْصٍل للتجـارة بـين الهنـد والخ
عبـــاس ثـــم إلـــى مســـقط فـــي ُعمـــان. إنمـــا الحاســـم فـــي األمـــر مـــا كـــان القـــوة العســـكرية 

وكانــــت  ,ظــــيم شــــركاتهم بخــــالف الشــــركات البرتغاليــــةألوروبيــــي الشــــمال بــــل دقــــة تن
الحكومات تدعم الشركات أكثر مـن دعـم البرتغـاليين لشـركاتهم. وهـذا فضـًال عـن دمـج 

ربـــاٍح أكبـــر مـــع زيـــادة حجـــم هـــؤالء للرســـوم بأســـعار الِســـَلع بحيـــث أمكـــن لهـــم تحقيـــق أ
بالتحول من العراق البريـة عبـر سـورية وٕايـران  اآلسيويينثم إنهم أقنعوا التجار  التجارة,

ـــذلك فـــإّن ســـتينيس غـــارد  إلـــى الطريـــق البحـــري اآلمـــن عبـــر رأس الرجـــاء الصـــالح. ول
وقــد اعتمــد فــي اســتنتاجاته هــذه علــى وثــائق  ,اآلســيويةيتحــدث عــن ثــورٍة فــي التجــارة 

ارة يمـــا بعـــد بالنســـبة للتجــــ، كمـــا اعتمـــد بــــروس ماســـترز فاآلســـيويةوكتابـــات باللغـــات 
ويـــرى ماســـترز أّن الثـــورة التـــي تحـــدث عنهـــا غـــارد مـــا حـــدثت مفاجـــأًة؛ بـــل  الحلبيـــة,

ة، ثــم بالتــدريج منــذ أوائــل القــرن الســابع عشــر حــين أدخــل األوروبيــون الســفن التجاريــ
وتصاعدت أهمية التجارة الحلبيـة بنـاًء علـى هـذه المتغيـرات  السكك الحديدية في آسيا,

ك الوقت ما كانت تجـارة التوابـل قـد صـارت بحريـة، م. وفي ذل1750و1620فيما بين 
بل وتجارة الحرير أيضًا. وقد بقي هذا االزدهار ملحوظًا حتى القرن التاسع عشر رغم 
ـــــُع تـــــاريخ الشـــــركتين الهولنديـــــة  االضـــــطرابات السياســـــية فـــــي إيـــــران. ومـــــن المفيـــــد تتبُّ

فـــي تلـــك الفتـــرة  اآلســـيويونفقـــد أفـــاد  م؛1855و1650نيـــة فيمـــا بـــين العـــامين والبريطا



6 
 

طلــب الســوق المحلــي الحاســمة مــن وجــود شــبكات تجاريــة ولغــات مشــتركة، والمعرفــة ب
ي منــاطق المحــيط محطــاتهم التجاريــة المتعــددة فــ وكانــت للهولنــديين ومصــادر الِســَلع,

ا الـتحكم فـي تـدفق تجـارة و وكانوا مهتمـين بتجـارة جنـوب شـرق آسـيا. وقـد حـاول الهندي,
تجـار منطقـة آتشـه. ومـع ذلـك فـإّن  لمنافسـةوسـومطرة والملـوك التوابل مـن جـزر جـاوة 

علـــى الهولنـــديين، بســـبب ارتفـــاع األســـعار، والفســـاد.  القـــرن الثـــامن عشـــر كـــان كارثـــةً 
م أفلســـت الشـــركة الهولنديـــة، وكـــان علـــى الحكومـــة الهولنديـــة أن 1799وبحلـــول العـــام 

أمـا البريطـانيون فقـد رّكـزوا تأخذ على عاتقها ديونها، وأن تتحمل مسؤولياتها اإلداريـة. 
علـــى الهنـــد بـــدًءا بالبنغـــال، وتـــدخلوا فـــي التجـــارة الداخليـــة أيضـــًا ولـــيس فـــي المـــوانئ 

ت علــيهم فــي القــرن الثــامن عشــر بمــا ال يقــاس، حســب. ومــع ذلــك فــإّن النفقــات ازدادو 
بحيث اضـطروا لتخفـيض األحجـام أحيانـًا، مـع زيـادة النفقـات العسـكرية. فقـد تصـارعوا 

وكــان علــيهم مقاومــة القرصــنة، ودفــع نفقــات إداريــة فــي المنــاطق التــي  ,فرنســيينمــع ال
سيطروا عليها وأداُروها. وواجه العثمانيون صعوباٍت في الحفاظ على البصرة ومناطق 

ى نمســويين. وانتهــيســاورهم القلــق مــن تقــدم الــروس والبــالد العــرب الشــرقية، حــين كــان 
ــ م,1722حكــم الصــفويين بــإيران عــام  المغــول الســيطرة علــى مينــاء ســورات عــام د وفق

م. وقــد أرادت شــركة الهنــد 1750وانحصــروا فــي محــيط دلهــي حــوالي العــام  م،1730
حصــة أكبــر مــن تجــارة علــى الشــرقية البريطانيــة تعــويض كــّل هــذه النفقــات بالســيطرة 

وأراد البريطـــانيون تعـــويض  م,1815المحـــيط الهنـــدي, واســـتولت علـــى ســـنغافورة عـــام 
مينـــاء كينـــغ الصـــين التاســـع خســـائر تجـــارتهم مـــع الصـــين ببيـــع األفيـــون الهنـــدي فـــي 

وعنــدما حــاول الصــينيون المقاومــة لتحــول الميــزان التجــاري لغيــر صــالحهم،  لكــانتون,
قين مـن القـوات البحريـة البريطانيـة  وللمشكالت االجتماعية الكبيرة، وجدوا أنُفَسُهم مطـوَّ

ا موقـٌع م، فصـار لبريطانيـ1839البريطانيـة عـام  تفوقة. ووقعت عدن تحت السيطرةالم
فبعــد  يون منافســًة شــديدًة مــن الفرنســيين,وواجــة البريطــان متميــٌز علــى البحــر األحمــر,

 ثــم تواصــلوا مــع وريشــيوس,ل ملجــأوا إلــى المــوانئ الهامشــية مثــ الهنــدهزيمــة هــؤالء فــي 
يديون عســـو وهـــذا فـــي الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه الب ,قطســـمللســـيطرة علـــى  دســـعيُأســـرة البو 

اســتيالء  وبعــد زنجبــار وكلــوى. انطالقــًا مــن إفريقيــافــي تجــارة شــرق ارزًا يلعبــون دروًا بــ
بونابرت  لًة وديًة ُمرَسلة منرسا اعترض البريطانيون م1799مصر عام  نابليون على
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ـــى إ  لـــىإ ســـالةً م أرســـل عميـــل فارســـي للبريطـــانيين ر 1800عـــام ي وفـــ حـــاكم ُعمـــان,ل
أكبـــر  يين. ثـــم إنّ ســـنلفر نيـــا والفـــرار مـــن ابالتعـــاون مـــع بريطا صـــُحُهم فيهـــاني نيينالُعمـــا

وا ين الذين أْلغَ الفرنسي ئل دعائية ضدي كلكوتا وزع رسامسؤولي شركة الهند المستقر ف
ـــدين،  تـــردد جلبـــوا الفوضـــى واإلخـــالل بالنظـــام إلـــى ســـائر منـــاطق العـــالم! وعنـــدماو  ال

هــدَّد البريطــانيون بــإغالق مــوانئ الهنــد مــن  يطانيــة،البر  قبــول النصــائح يفــ الُعمــانيون
اتخــذ حــاكم ُعمــان زنجبــار مقــرًا لــه،  1830العــام  وبعــد ,مــانيينمــام العُ أبومبــاي ل مثــ

وفـــي  األصــقاع, إخوانـــه" فــي تلـــكلمســاعدة " هــذا الطريـــق، إضــافةً  ووّســع تجارتــه مـــن
  قط ميناًء مهمًا.التاسع عشر، صارت مس القرن نصف الثاني منلا

 اآلسـيوية: لقد قوبل الدور األوروبي فـي المالحـة البحريـة مقاومة المسلمين. 6      
واألمثلـــة الثالثـــُة التاليـــُة للمقاومـــة توّضـــح التحـــدي  ,اآلســـيويينبمقاومـــٍة ومناهضـــٍة مـــن 

وكانت الحملـة األولـى التـي قـام بهـا شـعب  ن يواجهه عالم المالحة اإلسالمية,الذي كا
البرتغـــاليين. والثانيـــة هـــي التـــي قـــام بهـــا مســـلمو آتشـــيه فـــي ســـومطرة.  ابيالس ضـــدالمـــ

ســـلطان مملكـــة ميســـوري. عنـــدما وصـــل البرتغـــاليون إلـــى ماالبـــار قـــام بهـــا تيبو والثالثـــة 
أوكيراال، كانت هناك أربع إمارات هندوسية في المنطقـة لهـا أربعـة مـوانئ. وقـد اعتنـق 

عليهم اسـم المـابيالس، وسـيطروا علـى التجـارة مـع السكان األصليون اإلسالم، وُيطلق 
 ديسـيز, وكانـت معظـم الصـادرات هـي التوابـل,مين آتـين مـن المشـرق واسـمهم البار مسل

رنين التاسـع والثالـث وقد تصاعدت أعداد ونفوذ المسلمين في منطقـة الماالبـار بـين القـ
لكــنهم  العربيــة؛ لبدايــة علــى تجــارة الخيــولوقــد ســيطر البرتغــاليون فــي ا عشــر للمــيالد,

لـــى الكـــوجرات فشـــلوا فـــي الســـيطرة علـــى تجـــارة التوابـــل. وتحـــول المســـلمون بتجـــارتهم إ
لكـــّن  نـــدوس مـــع البرتغـــاليين ضـــد المســـلمين؛وتحـــالف الحكـــام اله لتجنُّـــب البرتغـــاليين,

ـــانور,هـــؤالء اســـ ـــاومون الســـيطرة ا تطاعوا االســـتقالل بمينـــاء كان ـــة ثـــم وظلـــوا يق لبرتغالي
ســـيطروا علـــى جـــزر  وتصـــدت منطقـــة آتشـــيه للبرتغـــاليين الـــذين بعـــد, الهولنديـــة فيمـــا

وقــد نجــح البرتغــاليون فــي البدايــة فــي طــرد التجــار المســلمين العــرب  الملــوك الســاحلية,
لكــنهم أعــادوا تنظــيم أمــورهم  نــدوس التاميــل؛والهنــود، وســاعدهم فــي ذلــك الصــينيون وه

يه الصـــمود فـــي المواجهـــة، واســـتطاعت آتشـــ مينـــاء جـــوهر فـــي ســـنغافورة الحاليـــة, فـــي
واســــتعانت بالمماليــــك بمصــــر ثــــم بالعثمــــانيين وكانــــت لهــــا روابــــط مــــع إيــــران. وشــــجَّع 
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البرتغالي والهولندي المسلمين في جزر جنوب شرق آسيا على زيـادة تجـارتهم  الظهور
ـــه إلـــى اإلســـالم، وازداد  رة مـــع الـــيمن ومنطقـــة البحـــر األحمـــر,المباشـــ وقـــد ازداد التوجُّ

حليــة. التضــاُمن اإلســالمي، وظهــرت حركــاٌت لتنقيــة اإلســالم مــن العــادات المالشــعور ب
لكــــنهم لــــم ينجحــــوا كثيــــرًا، وٕانمــــا نجــــح اآلتشــــيون فــــي  وحــــاول العثمــــانيون المســــاعدة؛

أمــا المثــال الثالــث لمقاومــة المســلمين لألوروبيــين فهــو نمــوذج الســلطان تيبــو  الصــمود.
واليــة كارناتاكــا فــي أي مــا يقابــل  بي؛لطنة ميســور فــي وســط الهنــد الجنــو الــذي حكــم ســ

عشــر بعــد انهيــار وقــد حكــم تيبــو فــي الربــع األخيــر مــن القــرن الثــامن  الوقــت الحــالي,
نـاء مانغـالور, وكانـت وكانت ميسور مغلقة لكنها تملك منفذًا إلـى مي السيطرة المغولية,

روٍب وبعـــد مقاومـــٍة شـــديدة وحـــ النخبـــة الحاكمـــة مســـلمة؛ لكـــّن الســـكان مـــن الهنـــدوس,
م حيـث 1799عـام  انيون السيطرة علـى عاصـمة السـلطانوانتصارات، استطاع البريط

  مات في تلك الفترة.
 ر,لقــد دخــل األوروبيــون دوًال وُأممــًا إلــى آســيا منــذ مطــالع القــرن الســادس عشــ       

وهناك مسـلَّماٌت كثيـرٌة بشـأن  ار المقاومة والتالؤم واالستمرار,التج اآلسيويونواستطاع 
هايـــــة اســـــتطاع وفـــــي الن تعـــــرض فـــــي العقـــــود األخيـــــرة لالهتـــــزاز,طرة األوروبيـــــين تســـــي

 لكنهم ما استطاعوا اقتالع اإلسالم. البريطانيون السيطرة؛



 1

  الدراساتباب: 

  الجاحظ وأصول الفقه

  حمادي ذويب

 "البخالء "إذ ما صلة صاحب د يبدو موضوع ھذه المداخلة غريبا؛ق

أديبا ومتكلما في  الجاحظ عرفبأصول الفقه؟ ألم يُ " "البيان والتبيين"و "الحيوان"و

ا وإذ !فلماذا نبحث له عن موقع ما بين المشتغلين بمصادر التشريع؟ ؟المقام األول

  كانت للجاحظ صلة بأصول األحكام فما ھي تجلياتھا؟

لتالفي ثغرتين  ؛تعّد دراسة مواقف الجاحظ من أصول الفقه أمرا ضروريا 

غياب معرفة متعمقة ومفصلة   أوالھما :جوھرتين في تاريخ علم أصول الفقه

ألن أول كتاب وصلنا يعود إلى  ؛بمواقف المعتزلة األصولية خالل القرن الثالث

وھو أجزاء من المغني للقاضي عبد الجبار (ت  الھجري، اخر القرن الرابعأو

صولية التي كتبت في القرن الثالث عموما األوالثانية غياب المصادر  .ھـ)415

  التي لم تصلنا. الكتب  بالرغم من معرفتنا ببعض عناوين

األول ھو  :صنفين من التآليفيمكن النظر في ھذه المسألة اعتمادا على و

الثاني  لصنفالجاحظ حاضرا فيھا؟ أّما ا كان فإلى أي مدى ,لمصادر األصوليةا

بحث في موقف الجاحظ ه. فھل يخّول لنا النظر فيھا أن نفھو مؤلفات الجاحظ نفس

لئن كان الجاحظ غائبا في عدد من فالصعيد األول  ىأما علمن األصول الفقھية؟ 

ذكره  دُ رِ دد آخر منھا. وعادة ما يَ مصادر أصول الفقه فھو في المقابل مذكور في ع

كما يذكر أيضا في  ,في مبحث الخبر عند التطرق إلى مسألة الصدق والكذب

                                                 
  . أستاذ الفكر اإلسالمي والحضارة العربية، جامعة صفاقس، تونس  
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إلبراز موقفه من االجتھاد في األصول وحكم المجتھد غير  ؛مباحث االجتھاد

في المدونة األصولية، فقد  والمتواترةالمعتادة  هِ رِ كْ ذِ  المسلم. وإذا كانت ھذه مواضعُ 

 "يھا أيضا بشكل شاذ على غرار ذكره في مبحث إعجاز القرآن في كتابيرد ف

  ھــ). 794للزركشي (ت  "حر المحيط في أصول الفقهالب

تنقسم إلى  أنھا فالواضحأّما على الصعيد الثاني الخاص بمؤلفات الجاحظ 

وأخرى وصلتنا. ففي النوع األول بلغتنا عناوين كتب  ,نوعين : مؤلفات لم تصلنا

منھا كتاب األخبار الذي ال تطال أيدينا  ,ا الجاحظ ذات صلة أكيدة بأصول الفقهفھألّ 

لعالم يمني زيدي ھو أبو سعيد  1العين"حورفي كتاب موسوم "بال فٍ تَ منه سوى نُ 

 الباقالني وقد نسبه ,"خبر الواحد"ومنھا كتاب  ،ھــ) 573نشوان الحميري (ت 

 رئيسالمعلوم أن خبر الواحد مبحث  ومن ،2عجاز القرآن""إكتابهفي إلى الجاحظ 

  في المدونة األصولية.

 رئيس,وللجاحظ كتاب يوحي عنوانه أنه يدور على أصول الفقه بشكل 

وقد ذكر ھذا الكتاب في  ,أصول الفتيا واألحكام""أصول الفتيا "أو  "وھو

  موضعين:

 كماكتابي في خلق القرآن  تبْ عِ إذ يقول الجاحظ : "و ؛األول  في الحيوان

كما  ,كتابي في أصول الفتيا واألحكام عبتو ,كتابي في الرد على المشبھة عبت

 "الرسائل "أّما الموضع الثاني فھو في ،3كتابي في االحتجاج لنظم القرآن"  عبت

الناس في أصول الفتيا التي  الختالفكتاب جامع  -أبقاك هللا-وفيه يقول : "وعندي 

من ھذا  صغيرةوقد وصلتنا قطع  ,4"عليھا اختلفت الفروع وتضادت األحكام

                                                 
  .1985 ،اليمن  ،صنعاء  ،دار آزال للطباعة والنشر والتوزيع ,2ر العين، طـالحميري، الحو )1 
 .www.almeshkat.net مكتبة مشكاة اإلسالمية، ,186الباقالني، إعجاز القرآن، ص  )2  
  .1/9الحيوان،  ،الجاحظ ) 3 
  .98ص  ،يخبره فيھا بكتاب الفتيائل، رسالة إلى أحمد بن أبي دؤاد الرسا ،الجاحظ ) 4 
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ل في محصونذكر منھا كتاب "ال ,الكتاب في بعض المصادر السنية والشيعية

 النظّام إبراھيموھي تتضمن طعن  ،ھــ)606أصول الفقه" لفخر الدين الرازي (ت 

تأثر "الفتيا  "وھذا ما يسمح لنا بأن نستنتج أن الجاحظ في كتابه ,1في الصحابة

شرح نھج  "وھو كتاب توجد منه بقايا في ،2النظّامبراھيم ال "تالنّك "بكتاب

وضعه للطعن في  النظّامحيث ينص على أن  ,ه)656(تأبي الحديد البن "البالغة

  .3أدلة الفقھاء الخاصة باإلجماع

وأّما النوع الثاني من مؤلفات الجاحظ التي وصلتنا فھو يحتوي على ما يثبت 

 ,بأصول الفقه. ولنبدأ من العام إلى الخاص مشروعية البحث في صلة الجاحظ

الحقيقي من خالل  فالجاحظ في مستوى عام يؤمن أن المعرفة تكتسب معناھا

كما أنه لوال  ,ال استعمال المعرفة لما كان للمعرفة معنىيقول: "ولو استخدام األدلة؛

ھم وال شك أن ھذا الموقف ي ,4االستدالل باألدلة لما كان لوضع الداللة معنى"

  أي األصول كعلم الكالم وعلم أصول الفقه. ؛أساسا العلوم المنشغلة باألدلة

وقد ترتب على ھذا الموقف من المعرفة لدى الجاحظ انشغال نظري وعملي 

فتواتر في  ,بالبحث عن األصول والقواعد التي تنھض عليھا أمور الدين والدنيا معا

ا يبرز أولوية األصول على لكنه كان دائم ؛كتاباته استخدام مصطلح األصول

كما كان يؤكد على  ,5الفروع يقول : "إن الفروع ال محالة راجعة إلى أصولھا"

بينھما كارتباط السبب  رتباطاالألن  ؛األصول والفروع تساق بين ضرورة اال

لذلك يستغرب من بعض من تخالف فروعه أصوله قائال: "ويلكم يا عبيد  ؛بالنتيجة

                                                 
  .وما بعدھا 2/438المحصول:  ،الرازي  )1
Futya  –al  kitab Nakth des Nazzam und seine rezeption im -Das kitab al J. Van Essراجع   )2 

des Jahiz, Gottingen, 1972.                        
    
  .34- 6/33 ،ابن أبي الحديد، شرح نھج البالغة ) 3   
  .2/65 ،الجاحظ الحيوان  ) 4 
  .172ص  ،كتاب القيان ،الرسائل ،الجاحظ ) 5 
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وقد طبق الجاحظ ھذه المبادئ النظرية  ,1"وعكم أصولكمالدنيا كيف تخالف فر

أو في  ,2حيث كان يبدأ باألصول قبل الفروع ؛سواء في مستوى منھج تأليف كتبه

لذلك اشترط العلم  ؛مستوى تعامله مع النصوص واألخبار الدينية وغير الدينية

م في األخبار يقول : "وليس ينتفع الناس بالكال ألصول لتحقيق االنتفاع باألخبار,با

   .3إال مع التصادق وال تصادق إال مع كثرة السماع والعلم باألصول"

وعالوة على ھذا تتوفر في مصنفات الجاحظ أغلب المفاھيم والمصطلحات 

 ,كالعام والخاص والبيان والمحكم والمتشابه ,المستخدمة في كتب أصول الفقه

واإلجماع  ,والمتن والسند ,يلوالجرح والتعد ,والسنة والخبر ,والناسخ والمنسوخ

غير أن ھذه المصطلحات والمفاھيم ال تخصص  ,والقياس والعلة واالجتھاد والعقل

بل ترد في سياقات متناثرة قد تكون سياسية أو دينية وخاصة  ؛لھا مباحث مستقلة

لكنھا تخبر أن مستخدمھا له معرفة واسعة بعلمي أصول  ؛أو بالحيوان باإلنسان

  ه.الفقالدين وأصول 

  أول للتشريع عند الجاحظ القرآن أصل-1

وقد صنّف في ھذا  ق المعتزلة إلى بحث مسائل القرآن,الجاحظ من أسب يعدّ 

المسائل في "ي القرآن" و"خلق القرآن" وآ"و "نظم القرآن"الشأن عدة كتب منھا 

نشرت ضمن  "خلق القرآن "عدا قطعة من كتاب اوكلھا لم تصلنا م، "القرآن

ولكن الجاحظ ترك لنا في تضاعيف مؤلفاته التي وصلتنا عددا ال بأس به  رسائله؛

  من اآلراء التي تتصل بإعجاز القرآن ونظمه.

                                                 
  .132والتبيين، ص البيان ،الجاحظ ) 1 
 ,أ باألوضح فاألوضحأن يبد :يقول الجاحظ في ھذا السياق: "ألن التدبيرفي وضع الكتاب والسياسة في تعليم الجھال )2 

وباألصول قبل الفروع حتى يكون آخر الكتاب آلخر القياس" الرسائل، فصل من صدر كتابة في خلق  ,واألقرب فاألقرب
  .338القرآن، ص 

  .330الجاحظ، الرسائل، من كتابه في حجج النبوة، ص  )3 
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وفي مستوى مبحث إعجاز القرآن يلتقي الجاحظ مع علماء أصول الفقه 

حجية القرآن على  إثباتفاعتمدوا في  ,وقعوا تحت تأثير البحوث الكالمية ينالذ

 ؛يقول الزركشي: "وال خالف بين العقالء أن كتاب هللا معجز .ةإعجازه حجة رئيس

أو  ,واختلفوا في سببه ھل كان لكونه معجزا ,ألن العرب عجزوا عن معارضته

. والثاني قول ةلمنع هللا إياھم عن ذلك مع قدرتھم عليه وھو المسمى بالصرف

ذلك  ؛الجاحظوھذا القول ال ينطبق تماما على  1.المعتزلة واألول قول الجمھور"

وال يميل في الوقت نفسه  ,أنه اختار منزلة بين المنزلتين يأخذ فيھا بقول األغلبية

  عن قول مذھبه إال بمقدار.

: "وفي كتابنا , يقول وھكذا وجدناه يعلن أن حجة إعجاز القرآن نظمه البديع

باد مع ما ه البديع الذي ال يقدر على مثله العنظمُ  :قٌ دْ الذي يدل على أنه صِ  ,المنزل

  .1سوى ذلك من الدالئل التي جاء بھا من جاء به"

 ؛ظم القرآن على أساس عجز الناس عن مضاھاته فحسبنوال ينھض تميز 

وھذا الموقف يخالف  2بل كذلك على مباينته ومخالفته لسائر فنون الكالم البشري.

ال يتفوق أن القرآن في ذاته غير معجز فھو  رأىالذي  النظّامبراھيم موقف شيخه إ

كون له مزية أو فضل في ذلك. ولو توال تكاد  ,يح من كالم العربفصعلى البليغ ال

ترك لھم المجال ألتوا بمثل القرآن فصاحة وبالغة وحسن نظم وتأليف. وقد تصّدى 

فكتبت  ":ھــ)  240إذ يقول مخاطبا أحمد بن أبي دؤاد (ت  ؛الجاحظ لھذا الموقف

بلغت أقصى ما يمكن مثلي في االحتجاج للقرآن و ,نفسي ت فيهلك كتابا  أجھد

فيه مسألة لرافضي وال لحديثي وال لحشوي وال لكافر  أدعْ  ولم ,والرّد على الطعان

                                                 
  .1/446، البحر المحيط في أصول الفقه, الزركشي )1
  .4/90الجاحظ،الحيوان، ) 1
كتاب العثمانية، ص  ،الرسائل،ظم القرآن لسائر الكالم"نفإذا عرف صنوف التأليف عرف مباينة  ":يقول الجاحظ )  2 

367.  
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ممن يزعم أن  النظّامولمن نجم بعد  ,النظّاموال ألصحاب  ,وال لمنافق مقموع ,مباد

  .3ة"وأنه تنزيل وليس ببرھان وال دالل ,وليس تأليفه بحجة خلق,القرآن 

 لھاذلك أنه تبنى مفھوما  ؛وال يعني ھذا النقد رفض الجاحظ لمفھوم الصرفة

وھي في نظره  ،وفي أن إعجازه يقوم عليھا ,خاصا به ال يقدح في بالغة القرآن

ضرب من التدبير اإللھي صرف هللا بمقتضاه نفوس الناس عن معارضة القرآن 

ومثل ذلك ما رفع من أوھام حتى يحفظه من التشكيك والعبث. يقول الجاحظ : "

ولذلك لم  ؛العرب وصرف نفوسھم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحداھم بنظمه

ولو تكلف بعضھم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى  ,ولو طمع فيه لتكلفه ,أحدا طمع فيه نجد

طلبوا لو ,على األعراب... وأللقى ذلك للمسلمين عمال القصةلعظمت  شبھة

وقد انتبه أحد علماء  ,4القيل والقال" رَ ولكثُ  ,العرب المحاكمة والتراضي ببعض

عن موقف  الصرفة إلى تميز موقف الجاحظ من -وھو الزركشي-األصول 

وليس  ,به اإلتيانالخلق عن  منعُ  ن اإلعجازفقال: "وحكي عن الجاحظ أ المعتزلة,

فإن قول  شيخ أبي الحسن األشعري والمعتزلة؛إلى ال المعزورفة صھذا قول ال

ثم سلبھم هللا تلك القوة  ,بمثله تياناإلعلى  مجبولةلصارفة معناه: أن قواھم كانت ا

 قدرته اإلنسانسلب ألن  ؛ابتداء بھذا حصولَ  فصاروا عاجزين، واإلعجاز حاصلٌ 

  .5أعجز له وأبلغ من تحديه بما لم يقدر عليه"

 يتمثل النظم و الصرفةما يفّسر موقف الجاحظ الجامع بين فكرتي  ولعلّ 

 ،في إيمانه بأن القرآن معجز في ذاته بشكل أولي والدليل العقلي يؤكد ذلك ◌ً أوال

 1يقول.مقام الصدارة بين أصول األحكام الدينية  يحتلاعتقاده أن القرآن  فضال عن

                                                 
  .144- 143الجاحظ، الرسائل ، حجج النبّوة ، ص  )3 
  .6/296 ،الجاحظ، الحيوان  )4  
  1/446 ،المصدر المذكور  , الزركشي )5
وذلك  ؛البحر من العين فلقال : "إن محمدا مخصوص بعالمة لھا في العقل موقع كموقع يقول الجاحظ في ھذا المج)  1 

في  كذبتإن عارضتموني بسورة واحدة فقد  بلغاء:قوله لقريش خاصة وللعرب عامة مع ما فيھا من الشعراء والخطباء وال
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 ,1: "وإنما يعرف الحالل والحرام بالكتاب الناطق والسنة المجمع عليھا..."

. ولعّل المقصود من ھذا الوصف 2طقنه ينن كأب الناطق ھنا بمعنى البيّ الكتاو

ال  -كالحالل والحرام-إبراز أن ما تستمد منه أحكام في مستوى كبير من األھمية 

بل ال بّد أن  ؛يمكن أن يكون نصوصا متشابھة ملتبسة الداللة قابلة لشتى التأويالت

أمر  :وھذا الرأي يعضده أمران قطعية الداللة ال تعارض بالتأويل, صاكون نصوي

الحميري قول النظّام  أول من خارج منظومة مؤلفات الجاحظ يروي فيه أبو نشوان

  ذكر في  هوجو  إال من ثالثة  من بعد النبي  االختالف عند  الحجة : "ال تعقل 

األمر الثاني من داخل مدونة أّما ، 3بالتأويل ال يعارض نص  تنزيل   متھامقد

مجيء الحجة  بذلك قرآن وال جاء الخبر به يٍّ ق لعلالجاحظ فھو قوله:"فإذا لم ينط

القاطعة والشھادة الصادقة فالمعلوم عندنا في الحكم وفي المغيب جميعا أن طباعه 

 ثانياوما يفسر جمع الجاحظ بين النظم والصرفة  ,4"حمزة والعباس عميّهكطباع 

طعن ى المحاوالت التي ظھرت في الواقع التاريخي لمعارضة القرآن والالرّد عل

 وعلى تأليفه طورا وعلى ,فيه اعتمادا على المتشابه تارة وعلى المجاز تارة أخرى

وھم  ,آياته طورا آخر. وقد حّدد الجاحظ ھوية الطاعنين في تناقض ما يبدو أنه

أي من أصحاب األديان الكتابية وغير الكتابية.  ؛المسلمين غيرقسم من  :قسمان

باليھود وال المجوس وال  لَ تَ بْ تُ  ألمة لميقول في ھذا الشأن : "على أن ھذه ا

وذلك أنھم يتبعون المتناقض من أحاديثنا  ؛ابئين كما ابتليت بالنصارىالص

 ,بضعفائنا ثم يخلون ,كتابنا آي ابه منوالضعيف باإلسناد من رواياتنا والمتش

                                                                                                                                                         
عللّھم والكالم كالمھم وھو سيد وال يجوز أن يكون مثل العرب في كثرة عددھم واختالف  كذيبي,دعواي وصدقتم في ت

يكونوا عرفوا  : إما أنعملھم... ثم ال يعارضه معارض .... فدّل ذلك العاقل على أن أمرھم في ذلك ال يخلو من أحد أمرين
  .3/373 ،حجج النبوة  ،الرسائل ،غيرھم ... وإما أن يكون غير ذلك ..."

  .418ص  ،الخمر  دون ذفصل منه في تحليل النبي ،الجاحظ الرسائل )  1 
  .14/188 ،لسان العرب  ،الناطق المبروُز والمختوم     ھب جَدٌد على ألواحهذيقول لبيد في ھذا الشأن  : أو م)  2 
  .327ص  ،ور العين حال ،راجع الحميري)  3 
  .9ص ،العثمانية ،الجاحظ) 4 
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وقسم ثان من العرب أنفسھم ذكر أسماء بعضھم: "والذي  .1ا"ويسألون عنھا عوامن

م من ذلك ھو الذي منع ابن أبي العوجاء وإسحاق بن طالوت والنعمان بن منعھ

وبالسعادة  ,وباإليمان كفرا ,س الذين استبدلوا بالعّز ذالّ المنذر وأشباھھم من األرجا

 ,فقد كانوا يصنعون اآلثار ,وبالحجة شبھة. بل ال شبھة في الزندقة خاصة ,شقوة

ويسألون عن  ,قرآنويطعنون في ال ,ارويبثونھا في األمص ,يولدون األخبارو

إن ھذا الشاھد على  2ويضعون الكتب على أھله...." ,وعن خاصه وعامه ,متشابھه

ألنه من المعطيات التاريخية النادرة عن حركة الطعن في  ؛قدر كبير من األھمية

وھي معطيات تبّرر اشتداد عود النظريات  رآن في التاريخ اإلسالمي المبّكر,الق

  عن حجية القرآن وإعجازه. المدافعة

وما نستخلصه إذن أن موقف الجاحظ من القرآن في مصنفاته التي وصلتنا 

بل قد يذھب أبعد منھا في الدفاع عن القرآن. (انظر  ؛ال يصدم اختيارات أھل السنة

إحدى اآليات المنسوخة التي لم توضع ضمن المصحف العثماني قوال  عّدهمثال 

لو  :يقول:"وھكذا قال رسول هللا يعدونھا آية,ماء سنيين للرسول بالرغم من أن عل

وال يمأل جوف ابن آدم إال  إليھما ثالثا, البتغىأن إلبن آدم واديين من ذھب 

  .3التراب"

  السنة والخبر عند الجاحظ-2

يتأّسس موقف الجاحظ من السنة على اعتقاده أن العلم بھا وبالقرآن يحتل 

ا عن ابن عباس:"ولو لم يكن للفضيلة يقول متحدث ,مدارة بين جميع العلومرتبة الص

                                                 
  .3/347 ،فصل من صدر كتابه في الرّد على النصارى ،الرسائل ،الجاحظ ) 1 
  .278-3/277،الجاحظ، الرسائل، من  كتابه في حجج النبوة  )2 
. وانظر قول ابن حزم : "ومن ذلك السورة التي ذكر أبو موسى األشعري أنھم كانوا يقرأونھا 48الجاحظ الرسائل : ص  )3 

ي : لو كان إلبن آدم وأنھا نسيت وارتفعت من الحفاظ إال آية منھا وھ ,على عھد رسول هللا. وكانت في طول سورة براءة
  .1/466..." اإلحكام في أصول األحكام : 
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 ا خّصه الرسول بالدعوة المستجابة,من بين أقرانه مستحقا وبھا مخصوصا، لم

ھذا . وبناء على 1وھما أرفع العلم وأشرف الفكر" ,ولما خّصه بعلم الكتاب والسنة

الشافعي القائل  مع فقا في ذلكتم ,نة أصال ثانيا للتشريع بعد القرآنجعل الجاحظ السُّ 

لكن   ؛2في رسالته: "وجھة العلم الخبر في الكتاب أو السنة واإلجماع أو القياس"

لمين أن السنة في تصور الشافعي لفظ مطلق غير مقيد بأية عما يفّرق بين ھذين ال

يعني أن مختلف أنواعھا يمكن أن تكتسب حجية تجعلھا مصدر األحكام  مّما ,صفة

ة عند الجاحظ لفظ مقيد بوصف أّكده ھذا الشاھد المركزي الشرعية، غير أن السن

 .3"اب الناطق والسنة المجمع عليھافي بحثنا:"وإنما يعرف الحالل والحرام بالكت

المرتبة الثانية بين  -في نظر صاحب "الحيوان"-وإذن فإن السنة التي تستحق 

صولي الذي أي المتواترة بالتعبير األ ؛أصول األحكام ھي السنة المجمع عليھا

  استقر في وقت متأخر بعد عصر الجاحظ.

 عّدھاوإذا كان الشافعي قد رفع منزلة السنة إلى مستوى القرآن من خالل 

 إلىالجاحظ  نظرفكيف  ,4وحيا مثله لكن من نمط مغاير سّماه اإللقاء في الروع

صلة السنة بالقرآن؟ يصّرح الجاحظ في أكثر من موضع أن منزلة الكتاب فوق 

ة من سنن النبي لكان في ذلك نَّ خيل سُ يقول : "ولو كان الجواب لزيد ال لة السنةمنز

يرى أن عقاب الجاحد لھما  وعلى ھذا األساس ,5الرفعة فكيف والكتاب فوق السنة"

  6متفاوت وفق تفاوتھما في المنزلة.

                                                 
  .94ص  ) الجاحظ ، الرسائل ،1 
  .39ص  ) الشافعي ، الرسالة ، 2 
  .418ص  ل منه في تحليل النبيذ دون الخمر ,الرسائل. فص ) الجاحظ , 3 
ما ألقي في  ذي ألقي في روعه عن هللا فكانسّن وسنته الحكمة ال ما يقول الشافعي : "ومنھم من قال ألقي في روعه كل)  4 

  .93ص  روعه سنته" الرسالة ,
  .2/129 ) الجاحظ , الحيوان ,5 
انت السنة في شھرة الكتاب الكتاب ورّد السنة إذا ك جحدالجاحظ : "وسواء في باب ما يستحق من اإلكفار  ) يقول 6 

  .2/123رسائل،رسالة في النابتة إلى ابن أبي دؤاد،ال ،إال أن أحدھما أعظم وعقاب اآلخرة عليه أشّد" وظھوره,
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والمالحظ أن خلفيات موقف الجاحظ ھذا يمكن أن يبحث عنھا في الواقع 

وخاصة ما نقل  ,فقد تأثر حتما بمواقف شيوخ المعتزلة قبله ,ي عايشهالتاريخي الذ

واصل بن عطاء: "الحق يعرف من وجوه أربعة : كتاب  قول منسوب إلى نم

وفضال عن ذلك ال يفھم  .وإجماع األمة" ,وحجة عقل ,وخبر مجمع عليه ,ناطق

 موقف الجاحظ دون استحضار ظروف الصراع بين أھل الحديث من جھة وأھل

فإزاء موقف تضخيم الحديث والمبالغة في  ,الرأي والمعتزلة من جھة أخرى

حاول الفريق المقابل لھم  ,اعتماده في كل أمر ديني أو دنيوي عند أھل الحديث

موضع في  من خالل إعالء منزلة القرآن ووضعه ,إعادة األمور إلى نصابھا

عليه. وقد قدم الجاحظ  ليكون قاضيا على السنة بدل أن تكون ھي قاضية ؛الصدارة

في كتاب الحيوان أمثلة عملية على ھذا الصراع التاريخي بين الموقفين من أھمھا 

فقد اعتمد أھل الحديث في تفضيل السنور على  مثال المفاضلة بين السنور والكلب؛

:  في ھذا السياق النظّاميقول إبراھيم  ",1"إنھن الطوافات عليكم :الكلب على حديث

ورويتم أن النبي أمر بقتل الكالب واستحياء السنانير  ,لسنور على الكلب" قدمتم ا

وتركز الرد ، 2"إنھن الطوافات عليكم" :وتقريبھا وتربيتھا لقوله عند مسألته عنھا

االعتزالي على ذلك على بيان ما نزل في القرآن مدحا للكلب وھو اآلية : 

علمتم من الجوارح مكلبين الطيبات وما   "يسألونك ماذا أحل لھم قد أحل لكم

وقد انطلق  ,3تعلمونھن مما علمكم هللا فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم هللا"

كمة ليبين أن الكتاب فوق السنة وبناء على ھذه حْ الجاحظ من ھذه اآلية التي عدھا مُ 

  القاعدة األصولية تنشأ نتيجة فرعية ھي أفضلية الكلب على السنور.

  الخبر  موقف الجاحظ من-أ

                                                 
  .85الحديث رقم  ) سنن الترمذي, باب الطھارة , 1 
   .2/93،الجاحظ الحيوان )  2 
  .5/4 ) المائدة 3 
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فإنھا  ,كانت المادة الخاصة بالخبر عند الجاحظ متناثرة في جملة مؤلفاتهلئن 

 ,"كتاب األخبار وكيف تصح"و ,"حجج النبوة "تتركز خاصة في ثالث رسائل ھي

  1."المسائل والجوابات في المعرفة "وكتاب

بناء على ما جمعناه من مواقف الجاحظ المختلفة من الخبر في -ويمكن 

فھو  ,نظرية متكاملة خاصة بالخبر له أن نجزم بأن - يين النظري والتطبيقيالمستو

ويستخدم للمرة األولى مصطلح األخبار  ,في مستوى أول يحدد أنواع الخبر

المتواترة يقول : "واعلم أن كل علم بغائب كائنا ما كان إنما يصاب من وجوه ثالثة 

فما غاب  ھا,إلحاطات باالستئثار بوال سبيل لك وال لغيرك إلى غاية ا ,ال رابع لھا

عنك مما قد رآه غيرك مما قد يدرك بالعيان فسبيل العلم به األخبار المتواترة التي 

يحملھا الولي والعدو والصالح والطالح المستفيضة في الناس، فتلك ال كلفة على 

  2سماعھا من العلم لتصديقھا. وھذا الوجه يستوي فيه العالم والجاھل".

األخبار التي وإنما يتعلق ب ,ر في ھذا الشاھد ال يخص األخبار الدينيةوالمتوات

وھي تفيد العلم اليقيني إذا توفر فيھا شرط الشھرة  تدرك عن طريق البصر,

أي عدد  ؛واالستفاضة بين الناس. وينتمي إلى ھذه الفئة من األخبار خبر أخص منه

ته من استحالة اتفاق رواته لكنه يكتسب مصداقي ؛األول رواته أقل من رواة النوع

لكثرة ما يفرق بينھم. يقول الجاحظ :" وقد يجيء خبر أخص من ھذا  ؛على وضعه

ك يحيط لُ ثْ ومِ  المفاجأة ألھله، كقوم نقلوا خبرا,إال أنه ال يعرف إال بالسؤال عنه و

ال يمكن في مثله  - في تفاوت أحوالھم وتباعدھم من التعارف-م ھُ لَ ثْ علمه أن مِ 

وإن جھل ذلك أكثر الناس، وفي مثل ھذا الخبر يمتنع الكذب وال يتھيأ  التواطؤ

وينتقل الجاحظ إلى خبر اآلحاد لينص على أنه يفيد العلم  3االتفاق فيه على الباطل".

                                                 
  .رواھا أبو نشوان الحميري في الحور العين ,انظر أيضا مقتطفات من كتاب األخبار للجاحظ)  1 
  .26-24ص عاش: تحقيق الحاجري وبول كراوس, رسالة المعاد والم ) الجاحظ،2 
   .الصفحة نفسھا در نفسه,المص ) 3 
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قول : "وقد يجيء خبر ي .الظني الذي يحتاج إلى أدلة وبراھين إلثبات صحته

 ,يصدق ويجوز أن يكذبأخص من ھذا يحمله الرجل والرجالن ممن يجوز أن 

ن ظن في المخبر والثقة بعدالته، ولوصدق ھذا الخبر في قلبك إنما ھو بحسن ال

كذلك بطل التصنع  ذلك يقوم ھذا الخبر من قلبك مقام الخبرين األولين، ولو كان

أن  , ولما أن كان موجودا في العقولواستوى الظاھر والباطن من العالمين ,بالدين

عن كذب، وأن مثل الخبرين اء عن خيانة، وبعض الصادقين قد يفتش بعض األمن

مثلھما جاء  من لم يتعقب الناس في مثلھما كذبا قط، علم أن الخبر إذا جاء األولين

  1مجيء اليقين، وأما ما علم من خبر الواحد فإنما ھو بحسن الظن واالئتمان".

يه (أو وفي مجال األخبار الدينية حدد الجاحظ مفھوم الخبر المجمع عل

 ,لفقھيةالمتواتر) تحديدا له صالت وثيقة بما ھو متعارف في المدونة األصولية ا

عدالة المخبرين، وال يشترط أن يكون عدد المخبرين  فھو ال يشترط في المتواتر

 ؛وإنما شرطه المحوري استحالة اتفاق رواته واستحالة تعمدھم وضعه ,2كبيرا

يقول : "وقد يكون  ,بابھمعن اختالف أس ألنھم لم يتالقوا ولم يتراسلوا فضال

ديث فيكون الح ,ضعفاء عند أھل األثرمله الرجالن والثالثة وھم تحالحديث ي

يسمونه شاذا إذا كان قد جاء من ثالثة أوجه، وإنما  ضعيفا لضعف ناقليه، وال

الحجة في المجيء الذي يمتنع فيه العمد واالتفاق، وھذا الجنس من الخبر ھو 

كثرة عدد الناقلين وال من قبل عدالة  لِ بَ وليس يكون الخبر إجماعا من قِ اإلجماع. 

وال تتفق ألسنتھم  ,المحدثين، وإنما ھو العدد الذي نعلم أنھم لم يتالقوا ولم يتراسلوا

  .3"وضوع مع اختالف عللھم وأسبابھمعلى خبر م

                                                 
  .الصفحة نفسھا در نفسه,المص) 1 

تابنا السنة بين األصول ) أثارت مسألة العدد المشترط في الخبر المتواتر خالفات كبيرة بين علماء أصول الفقه. راجع ك  2
  .123-109ص  والتاريخ,

  116-115ص ية, ) الجاحظ العثمان3 
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تر أو والظاھر أن الجاحظ ال يكتفي بھذا المعيار في موقفه من الخبر المتوا

بل يضيف إليه معيارا آخر ھو استفاضته لدى أصحاب األخبار  ؛المجمع عليه

ويبدو أن ما كان يبتغيه الجاحظ  1بأسانيد مختلفة استفاضة تصل إلى حد اإلجماع.

من ذلك الخروج من دائرة الظن واالختالف والتعارض الطاغية على األحاديث 

 دعا إلى نقد األخبار والرواةاقعه النبوية في عصره. وبناء على قراءته لو

واستغرب من ميل الفقھاء والمتكلمين عن  ,عليھموالتعديل وممارسة قواعد الجرح 

وترك المتكلمين القول  ,ھذا العمل بقول : "والعجب من ترك الفقھاء تمييز اآلثار

األخبار، وباألخبار يعرف الناس النبي من المتنبي والصادق من  حيحفي تص

من ذلك قوله : "ومنھم  ,الجاحظ نفسه قواعد الجرح والتعديلطبق  وقد .2الكاذب"

مين في الشھادة أعتقه رج الحجام وكان من أھل العدالة والمقدّ ف :السودان)يعني (

ورعه أن ووبلغ من عدالته ونبله في نفسه وتوقيه  ,3ھـ)... 174جعفر بن سليمان (

معون أن يشھدوه إال على أمر مواليه من ولد جعفر وكبار أھل المربد كانوا ال يط

  .4صحيح ال اختالف فيه"

في إلى حد ما  يتشّكلولم يكن الجاحظ غافال عن مفھوم العدالة الذي بدأ 

أواخر القرن الثاني يقول : "وكذلك جرت معامالت الخلق بينھم، يعدلون العادل 

  5.بالغالب من فعله وربما أساء، ويفسقون الفاسق وربما أحسن"

إذ يعزى إليه قوله في ھذا الصدد  ؛ما يماثله عند الشافعي وم نجدوھذا المفھ 

وال  ,لم يخلطھا بمعصية إال يحيى بن زكريا حتّى : "ال أعلم أحدا أعطى طاعة هللا
                                                 

ألن من يجحد  ؛صحاب األخبار مرجئھم وشيعيھم إال الروافض فإنھم ال يطاقونأ خبر نقلهاحظ : " وھذا جيقول ال )1 
المستفيض الشائع باألسانيد المختلفة في الدھر المتفاوت ويوجب على خصمه تصديق الشاذ الذي ال يعرف ... ممتنع الجانب 

أيضا قوله : "واألثر المجتمع عليه من أصحاب السير واألشعار واألخبار أن  انظر. و82ص  ،العثمانية ،عسير المطلب..."
  .110ص  ،فأنشأ يقول ..." المصدر نقسه  ,بكر شيئا أبيالنبي (ص) قال لحسان : أما قلت في 

  .315ص  ،الرسائل  ،الجاحظ )2 
  مان ھو ابن الصحابي عبد هللا بن عباس.يجعفر بن سل )3 
  .1/55 ،كتاب فخر السودان على البيضان  ,الرسائل ,الجاحظ )4 
  .31ص  ) الجاحظ, الرسائل, رسالة المعاش والمعاد,5 
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ل، وإذا كان األغلب عصى هللا فلم يخلط بطاعة، فإذا كان األغلب الطاعة فھو المعدّ 

ثين واتھمھم ل الجاحظ على المحدّ ومن ھذا المنطلق حم 1ح".رّ المعصية فھو المجَ 

بالقصور في البحث واالعتماد على الجمع دون إعمال العقل أو البحث عن 

ت فّ ون األمور مع عللھا وبرھاناتھا خَ واألسباب والعلل. يقول : "ولو كانوا ير

ولكن أكثر الروايات مجردة وقد اقتصروا على ظاھر اللفظ دون حكاية  ,المؤونة

نه أن الجاحظ يدعو إلى وھذا الشاھد قد يفھم م 2ار عن البرھان".العلة ودون اإلخب

 ,ألسباب رواية األحاديث يماثل علم أسباب النزول الخاص بالنص القرآنيقيام علم 

من دائرة الظن إلى  ضيد األخبار بأدلة وبراھين تخرجكما يفھم منه دعوته إلى تع

والھزل قائال : "وقد قال األول  اليقين. وھذه الدعوة يذكرھا الجاحظ في رسالة الجد

إال أن يكون في الخبر دليل ومع  ,: دالئل األمور أشد تثبيتا من شھادات الرجال

 اإلنسانوشھادة  ,ألن الدليل ال يكذب وال ينافق وال يزيد وال يبدل ؛الشھادة برھان

من اقتضاء خبر  النظّاموھذا الموقف يذكرنا بما ذھب إليه  ,3ال تمتنع من ذلك"

وقد طور تيار المتكلمين األشاعرة ھذا الرأي  ا اقترنت به قرينة,الواحد العلم إذ

  .4ضمن المدونة األصولية الفقھية ه)478(تمن الجويني بداية

ولم يكتف الجاحظ بالتنظير للخبر بل طبق آراءه وقواعده النظرية على 

حاديث وخاصة األ ,أحاديث كثيرة. من ذلك أحاديث فضائل الصحابة المتناقضة

ال  الحقفھو ينطلق من أن  بكر على علي أو عليا على أبي بكر,التي تفضل أبا 

وال يغفل الجاحظ وھو  .5ضعھاوتناقض ليستنتج أن تناقض ھذه األحاديث دليل ي

                                                 
  .79ص  ،1988، ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،الكفاية في علم الرواية ،لخطيب البغدادي) ا1
  .1/166 ،الحيوان  ،الجاحظ)  2 
  .75ص  ) الجاحظ, الرسائل,3 
ادة الظن وتزايده ...." شرح فبالخبر تقوم مقام  آحاد المخبرين في إ حتفةھذا فالقرائن الم ثبت"وإذا يقول الطوفي : )  4 

  . 2/85 ،الروضة  مختصر
يقول الجاحظ : "فإن كان مارويتم في فضيلة علي حقا وما رووا في فضيلة أبي بكر حقا فأبو بكر خير من علي وعلي  )5 

- 137العثمانية : ص  ،حق ال يتناقض وفي ھذا دليل على أن النبي لم يتكلم بذلك ..."خير من أبي بكر وھذا التناقض، وال
138.  
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في عز الجدل السياسي الديني بين أنصار علي وأنصار أبي بكر عن وضع جملة 

ن الزائف في حالة األحاديث من القواعد النظرية لتمييز الخبر الصحيح م

وثالثا غياب  ,وثانيا قوة األصل ,وھذه القواعد ھي أوال قوة اإلسناد ,المتعارضة

المعارضة. يقول : "وإنما الخبر الصحيح الذي ال يعتمد بضعف اإلسناد وال يترك 

ما روينا من مآثرھم  لضعف األصل وال يوقف فيه لكثرة المعارض والمناوئ كنموّ 

ولكن إن تعذر تطبيق ھذه القواعد فالحل في نظر  ,1م ومشاھدھم"في مقاماتھ

  .2الجاحظ اتخاذ موقف وسط أي األخذ بأوسط الروايات

إذ نقل قوله  ؛وقد عرف الجاحظ باعتراضه على حديث اختالف أمتي رحمة

كما روي نقده للحديث الخاص  ,3: "لو كان االختالف رحمة لكان االتفاق عذابا"

"كان يجب :لذي كان أبيض فسوده المشركون فقد علق عليه بقوله بالحجر األسود ا

الجاحظ حديث جعفر الطيار ضمن  يُدخلولم  .4أن يبيضه المسلمون حين أسلموا"

يقول : "قالوا : وقد حول هللا جعفر بن أبي  .بل ساقه ضمن أقوال العامة ؛األحاديث

ن أن نراه غدا في ولم يخرجه ذلك م ,الطيار طالب طائرا حتى سماه المسلمون

  .5"الجنة وله مثل عقل أخيه علي

:   ى قصة جعفر نافيا أن يكون من الطيروفي مكان آخر يتطرق أيضا إل

"والمالئكة تطير ولھا أجنحة وليست من الطير وجعفر بن أبي طالب ذو جناحين 

  .6يطير بھما في الجنة حيث شاء وليس جعفر من الطير"

                                                 
  .143ص  ) المصدر نفسه, 1 
  .5"والقياس أن يؤخذ بأوسط الروايتين و باألمر بين األمرين"،العثمانية،ص:في مسألة إسالم علييقول الجاحظ )  2 
  .26المقاصد الحسنة ، ص  : السخاوي,انظر )3 
  .4/356ابن حجر، لسان الميزان، ) 4 
  .6/226الحيوان ،  ،الجاحظ) 5 
  .1/14) الجاحظ،الحيوان،6 
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من ذلك  ,قد الحديث في مؤلفات الجاحظ على لسان غير لسانهن وجدناوقد 

يقول : "وقد كان عندنا في بني  ,نقد حديث الذبابة على لسان شيخ من بني العدوية

فسمعني أقول : "قد جاء في الحديث أن  ,العدوية شيخ منھم منكر شديد العارضة

سقط في إناء أو في فإذا  ,تحت جناح الذباب اليمين شفاء وتحت جناحه األيسر سما

فإنه يرفع عند ذلك الجناح الذي تحته الشفاء  ,شراب أو في مرق فاغمسوه فيه

  .1فقال بأبي أنت وأمي ھذا يجمع العداوة والمكيدة" ,ويحط الجناح الذي تحته السم

وكان  م الجاحظ بوضع الحديث على الرسول,و أدت ھذه المواقف إلى اتھا

بسبب تشكيك مواقف الجاحظ في أحاديث اآلحاد  مصدر ھذا االتھام بعض السنيين

قال الجماز،وقال :"ويقول قال رسول هللا و يتبعه :من ذلك قول ابن قتيبة  خاصة

سماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحش،ويجل رسول هللا أن يذكر في كتاب إ

... ويستھزئ من الحديث استھزاء ؟!كرا فيه فكيف في ورقة بعد سطر أو سطرينذُ 

يخفى على أھل العلم،كذكره كبد الحوت و قرن الشيطان وذكر الحجر  ال

األسود،وأنه كان أبيض فسوده المشركون،وقد كان يجب أن يبيضه المسلمون حين 

كما أن مصدره كذلك الشيعة الذين رد الجاحظ كثيرا من أحاديثھم في .  2أسلموا"

  وأحقيته بالخالفة منه.سياق الجدل معھم من أجل تثبيت أفضلية أبي بكر على علي 

  عدالة الصحابة عند الجاحظ -3

ضمن مسائل   الصحابة  عدالة  مسألة  عادة  أصول الفقه  علماء  يبحث

فقد ترتب على جھود نقد  -األصل الثاني لألحكام-لمبحث السنة   التابعة  األخبار

وتعتمد قاعدتي الجرح  ,الحديث ظھور دراسات ومؤلفات تنشغل برواة الحديث

                                                 
  .3/102) المصدر نفسه،1 
  . 58،ص1988مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،1ابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، ط،) 2 
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عليھم. وفي ھذا السياق برز التساؤل عن عدالة الصحابة لھم أووالتعديل للحكم 

  وعّما إذا كانوا يخضعون لقاعدتي الجرح والتعديل مثل غيرھم من رواة الحديث.

ألنه ظھر بعد  ؛نجد مثل ھذا المبحث في كتابات الجاحظ ومن الطبيعي أالّ 

وره بالفترة الممتدة بين العقود إذ يضبط بعض الدارسين المحدثين تاريخ ظھ ؛وفاته

غير أن  1األخيرة من القرن الثالث للھجرة والعقود األولى من القرن الرابع للھجرة.

ليست له مواقف من الصحابة. وقد نقلت المدونة  الجاحظھذا الغياب ال يعني أن 

األصولية الفقھية تعريفا مخصوصا للصحابي عند الجاحظ يقوم على شروط ثالثة 

ولئن كان ھذا  3الرسول.وروايته عن  ,2وتعلمه منه ,ل الصحبة للنبيھي طو

ا ينجر عنه إخراج كثير من فإن أھم م 4التعريف ينسجم مع قول شيوخ المعتزلة

ألنھم وفدوا على  ؛بالصحبة والرواية من دائرة الصحابة ينة المشھورالصحاب

واحدا عن ديثا ح ىالرسول ولم يقيموا عنده إال قليال فضال عن أن بعضھم رو

  الرسول.

إلى الصحابة ھي  الجاحظ رق فيھاة التي تطدو أن السياقات الرئيسويب

وھي  اسية المركزية في الفكر اإلسالميسياقات كالمية تدور حول المسألة السي

ن تعديل إ :ولّعل ھذا المعطى أحد المستندات الداعمة للرأي القائل اإلمامة,

                                                 
  راجع  )1 

Juynboll, The collective  ta’ dil of the companions, in " Muslim tradition  ,pp190-194.  
طالت صحبته للنبي واختالطه به وأخذ عنه العلم"  من  سم إنما يسمى بهلحنبلي قول الجاحظ : " إن ھذا االالفّراء ا ) يروي2

صحابيا. راجع  يعدّ . ويذكر الزركشي قول الجاحظ باشتراط تعلم الصحابي من الرسول لكي 3/988العّدة في أصول الفقه، 
  .4/302،لمحيط في أصول الفقه. فصل في عدالة الصحابة.البحر ا

احظ". انظر حاشية العطار على شرح الجالل جعنه. قاله ال ىيقول العطار: "وبقي قول رابع أنه من طالت صحبته ورو) 3
 /www.feqh.al-islam.comجامع الفقه اإلسالميالمحلي على جمع الجومع. موقع 

  .4/302،المصدر المذكورراجع في ھذا الشأن الزركشي، ) 4
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ببعض   قليه في أصول اإلمامة غير أنه قد يتعلالصحابة في األصل تمس الحاجة إ

  .1مسائل الشرع

الصحابة ألسبقيتھم في يمدح  "حجج النبوة "وھكذا نجد الجاحظ في كتابه

الدين ومعاناتھم من أجل تركيز أسسه ويؤصل ذلك بالنص القرآني على العموم 

 يقول : "وألنھم صه المعروفة في المدونة األصولي,دون تخصيص نص من نصو

وھم السابقون ونحن  ,واألصل أحق بالقوة من الفرع ,أصل ھذا األمر ونحن فرعه

فتجرعوا دون  ,النار وكلفونا ما لم نكن لنكلفه أنفسنا اووطئوھم الذين  ,التابعون

وألن  ,)وألن هللا تعالى اختارھم لصحبة نبيه (ص ,المرار ومنحونا روح الكفاية

 "الموقف المنوه بالصحابة في كتابويتكرر ھذا  ,2القرآن نطق بفضيلتھم"

وھم أصحاب القرآن وخاصة الرسول من  "يقول : رّدا على الرافضة, "العثمانية

وال يؤصل الجاحظ ھذا الموقف  .3يين واألنصار والمھاجرين"رالصحابة والبد

بل يذكر خبرا قاله التابعون :  ؛اعتمادا على األحاديث المعروفة عند األصوليين

 ,4وأنعم عليھم فشكروا" ,ابتلوا فصبروا(ص)  مة أصحاب محمد"خير ھذه األ

قول : "وقد أجمع أصحاب األخبار ي ,ويضيف إليه حديثا مجمعا عليه في نظره

ر خلون الجنة بغييد افلأال اآلثار أن النبي (ص) قال : "إن من أمتي سبعين مّ وحُ 

  .5حساب"

يجلّھم أن الجاحظ على الصحابة  يوال ينبغي أن يوھمنا ھذا الموقف المثن

ذلك أنه الراوي األساسي  كثير من المواقف النقدية للصحابة؛فھو معروف ب ,كلھم

وذلك في كتابه الموسوم  ,النظّامبراھيم نقد الصحابة المنسوب إلى أستاذه إلموقف 

                                                 
  .2/626الجويني، البرھان في أصول الفقه ،  انظر: ) 5
  .3/228حجج النبوة ،  ،الرسائل ،الجاحظ ) 2
  .248الجاحظ، العثمانية، ص ) 3 
  المصدر نفسه، الصفحة نفسھا.) 4 
  .249المصدر نفسه، ص ) 5 
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يقول الرازي : "وأما قدحه في أكابر الصحابة فھو وإن كان في غاية  .تيابالف

وقد  .1حكى كالمه في كتاب الفتيا فال حاجة بنا إلى ذكره" لكن الجاحظ ؛الرداءة

روى العالم الزيدي ابن أبي الحديد أن الجاحظ ذكر في كتاب لم يصلنا يوسم بكتاب 

 قال : ولم يكن عليٌّ  ,هللاأن أبا ھريرة ليس بثقة في الرواية عن رسول  ""التوحيد

ويمكن أن نثق بھذا  2ائشة".بل يتھمه ويقدح فيه وكذلك عمر وع ؛يوثقه في الرواية

أّما كتاب  ,ألن الرسائل خالية من ذكر أي حديث رواه أبو ھريرة ؛الرأي إلى حّد ما

ان صة عنه، وفي كتاب "البريقليل من األحاديث المروالحيوان ففيه عدد 

أبو ھريرة عن  ىإذ يقول الجاحظ :"ورو ؛كد ھذا الرأييؤ اموالعرجان" نجد 

ألكذبن وقال : " ,بالوضوء فبدأ بمياسرهدعا علي الميامن فالنبي أنه كان يبدأ ب

صحابة وصلنا في مؤلفات الجاحظ نقده . ولعّل أھم نقد لل3حديث أبي ھريرة"

وھو موقف يخالف العقيدة السنية التي علّقت النظر في المسائل  ,لمعاوية وإكفاره

ا استوى معاوية ھيقول الجاحظ في ھذا الشأن : "فعند ,الخالفية الخاصة بالصحابة

وعلى جماعة المسلمين من األنصار  ىواستبد على بقية الشور ,على الملك

بل كان عام  ؛وما كان عام جماعة ,والمھاجرين في العام الذي سّموه عام الجماعة

والخالفة  ,عام الذي تحولت فيه اإلمامة ملكا كسروياوال ,رية وغلبةبوقھر وجفرقة 

صيه من جنس ما حكينا وعلى منازل ما رتبنا حتى ثم مازالت معا ,غصبا قيصريا

وجحد حكمه جحدا ظاھرا في ولد الفراش  ,مكشوفا ارد قضية رسول هللا (ص) ردّ 

بن  وــ) وإطعام عمرھ51ر بن عدي (تجْ وما يجب للعاھر ... وليس قتل حُ 

واختيار الوالة على  ,يءفالعاص خراج مصر وبيعة يزيد الخليع واالستئثار بال

د األحكام المنصوصة حْ وتعطيل الحدود بالشفاعة والقرابة من جنس جَ  ,الھوى

العصر قد والشرائع المشھورة والسنن المنصوبة... على أن كثيرا من أھل ذلك 
                                                 

  .241، ص 2004تونس،  ،جمعة، مركز النشر الجامعيفي آراء أھل العلم، تحقيق أسعد  نقةالرياض المو ،الرازي)  1 
  .20/31ابن أبي الحديد، شرح نھج البالغة، )  2 
  .117ان والعرجان، ص صالجاحظ، البر)  3 
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فقالت : ال  ,دعة دھرناتة عصرنا ومبتعليھم ناب كفروا بترك إكفاره، وقد أربتْ 

  1خالف السنة. ومن يبغضه فقد ,وسب معاوية بدعة ,تسبّوه فإن له صحبة

 "العثمانية"كما وجه الجاحظ كثيرا من النقد لعلي بن أبي طالب في كتاب 

بعضھم  وذكر ,وقد رّد عليه علماء الشيعة من وجوھه إكثاره من الزواج,،خاصة 

ھــ) : "وأّما أنه أكثر  673وس (ت ويقول ابن طاأن الرسول فعل الشيء نفسه. 

إذ كانت سنته حثه على  ؛طعن على رسول هللا .... معيرا له بذلك فإن ذلكيجالتزو

  بين علي والرسول. ھاة ما في ھذا الرّد من مما يخفىوال ،2"ذلك 

فّسر نقد الجاحظ للصحابة في صدارتھا العامل ت عوامل عّدة ويبدو أن

فالموقف من معاوية واألمويين ينسجم مع السياسة العباسية التي كانت  ,السياسي

والجاحظ كان مرتبطا مع السلطة العباسية ،قبلھا  تي حكمتالدولة تشجع نقد ال

موقف  وھو ،أّما نقد علي فھو نتيجة الموقف السياسي للجاحظ.القائمة بعدة روابط 

كما يقوم ھذا الموقف ،ينھض على أفضلية أبي بكر على علي وأحقيته بالخالفة 

كر وعمر والنصف يم إيجابي لفترة الخالفة الراشدة يمتد على خالفة أبي بعلى تقو

األول من خالفة عثمان. يقول الجاحظ في سياق حديثه عن طبقات األمة في 

اإلسالم: "فالطبقة األولى عصر النبي وأبي بكر وعمر وست سنين من خالفة 

اجتماع الكلمة عثمان كانوا على التوحيد الصحيح واإلخالص المخلص مع األلفة و

ح وال بدعة فاحشة وال نزع يد من طاعة وليس ھناك عمل قبي على الكتاب والسنة,

  .3"ل حتى كان الذي كان من قتل عثمانوال حسد وال غل وال تأو

                                                 
  .2/123الرسائل،رسالة في النابتة إلى ابن أبي دؤاد، ) الجاحظ,1 
على  اإلنترنت وھو منشور بشبكة ,239ص  ،الرسالة العثمانية نقض المقالة الفاطمية في، بناء راجع ابن طاووس )2 

 . lwww.mezan.net/books/libr. htmالعنوان التالي : 
          .121ص  ، المصدر المذكور,الجاحظ ) 3 



 21

إذ ال بّد من  ؛والعامل السياسي ال يفسر وحده نقد الجاحظ لبعض الصحابة

وھو سياق مازال التعّدد  ,استحضار السياق الثقافي والمذھبي الذي كان يكتب فيه

ومازال النظر إلى الصحابة لم يتجمد ولم يغلف  ,به الفكري والمذھبي مسموحا

بالمقدس بعد بالشكل الذي سيحدث بعد عصر الجاحظ. وبناء على ھذا كان الجاحظ 

وكان يرفض وضع الصحابة في مكانة أعلى من  ,يكتب دون ضغوط مذھبية كبيرة

ّدة تبرز عن اعتقاده ھذا نقل أخبار ع رّ نجاالبشر تجعلھم فوق النقد والمساءلة. وقد 

من ذلك  ,من المحظورات في المنظومة الفقھية واألصولية وتعدّ  ,بشرية الصحابة

قوله في خصوص الصحابي ابن عمر:" أال ترى أنه ليس يمتنع في العقول 

يقبل الرجل في حّب ما ملكت يمينه حتى يقبلھا في المأل كما يقبلھا في والمعرفة أن 

ت في يدي جارية يوم جلوالء كأن عنقھا الخالء يصدق ذلك حديث ابن عمر: "وقع

   .1بريق فضة فما صبرت حتى قبلتھا والناس ينظرون"إ

بل يحّكم عقله  ؛رفض إضفاء العصمة على الصحابةيوھكذا فإن الجاحظ 

جتماعي واألخالقي القديم. ولعّل للحكم على سلوكھم وفق قواعد الدين والعرف اال

التقليد في ھذا الشأن رفض احتكار طبقة أھم ما أّدى إليه استخدام العقل ونبذ 

فلئن كان لھذه الفئة من المسلمين شرف السبق والدفاع  ,الصحابة للمعرفة والحقيقة

عن الدين فإن للخلف فضائل أخرى. وبھذه الرؤية العادلة لطبقات األمة سابقھا 

ما م ليس :"وقد قالوا ع االجتھاد في كّل العصور. يقول:والحقھا حاول الجاحظ دف

: ما  يستعمل الناس كلمة أضر بالعلم والعلماء وال أّضر بالخاصة والعامة من قولھم

ترك األول لآلخر شيئا، ولو استعمل الناس معنى ھذا الكالم فتركوا جميع التكلف 

                                                 
ثر يتزوج زوجة عبد هللا بن أبي بكر إل لأيضا خبرعمر بن الخطاب الذي دفع الما وانظر. 407الرسائل، ص  ،الجاحظ)  1 

موته. يقول الجاحظ: "وأعرس عمر بن الخطاب بعاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل وكانت قبله عند عبد هللا بن أبي بكر 
قطعة من ماله سوى اإلرث فخطبھا عمر بن الخطاب نحلھا فمات عنھا بعد أن اشترط عليھا أالّ تتزوج بعده أبدا على أن 

  اھا بأن يعطيھا مثل ذلك من المال فتصّدق به عن عبد هللا بن أبي بكر. فقالت في مرثيتهوأفت
ودعا المھاجرين   فلما ابتنى بھا عمر بن الخطاب أولم ا   ،عليك وال ينفك جلدي أغبر نة  : فأقسمت ال تنفك عيني سخي
  .173واألنصار..." الرسائل، ص 
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ولم يتعاطوا إال مقدار ما كان في أيديھم لفقدوا علما جما ومرافق ال تحصى. ولكن 

بين طبقات جميع عباده قسمة عدل يعطى كل فرد وكل  م نعمهأبى هللا إال أن يقسّ 

  1أمة حصتھا ونصيبھا على تمام مراشد الدين وكمال مصالح الدنيا".

  منزلة اإلجماع في مؤلفات الجاحظ-4

 قول يشغل اإلجماع في مصنفات الجاحظ منزلة سامية تتبّدى من خالل

ال يحرم إال من جھة  "قالوا الشيء : اه متبنيا لهرلكننا ن ؛منسوب إلى مجھولين

كتاب أو إجماع أو حجة عقل أو من جھة القياس على أصل في كتاب هللا أو 

ومّما يؤكد ھذه المرتبة تعليقه على بعض الوقائع الخاصة بأحد  ,2إجماع"

جد القرآن ينكره وال اإلجماع يدفعه... وھذا مما ال يعلمه نالحيوانات قائال:"ولم 

وعلى ھذا  ,3إال بالعيان الظاھر والخبر المتظاھر"الناس بالقياس وال يعرفونه 

يقول :" ومثل ھذا (اآليات في أبي بكر)  عّد الجاحظ اإلجماع حجة قاطعة,األساس 

ولم يجئ المجيء الذي يحتج به المنصف والمرشد ولكن الحجة القاطعة في  ,كثير

   .4"التي ذكرناھا قبل في قصة الغارإجماع المفسرين في اآليات 

ال في مجال  ,الجاحظ مصدرا للحقيقة واليقين هكان اإلجماع كذلك عدّ  ّمالو

"ففي إجماع  :جاالت الدنيوية أيضا. يقول مثالوإنما في غيره من الم ؛الدين فحسب

المسلمين والعرب وكل من لقيناه على ضرب المثل بقبح الشيطان دليل على أنه في 

  .5الحقيقة أقبح من كّل قبيح"

                                                 
  103.ء، ص كتاب في الوكال الرسائل،الجاحظ ،)  1 
  .6/84الجاحظ، الحيوان، القول في حّل الضب واستطابته)  2 
  .7/62المصدر نفسه، ) 3 
  .115العثمانية، ص  ،الجاحظ) 4  
  .6/213الحيوان،  ،الجاحظ) 5  
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مع ل عّما إذا كان اإلجماع في تصور الجاحظ يتماھى ءويحق لنا أن نتسا

والفقھاء تخصيصا ؟ لقد تتبعنا  ومااإلجماع األصولي المقتصر على العلماء عم

طباق كاإل-مختلف السياقات التي استخدم فيھا الجاحظ مصطلح اإلجماع ومرادفاته 

إجماع العلماء فلم نجده إال نادرا يقصد باإلجماع  -واالتفاق واألمر المجتمع عليه

نستثني من ذلك حديثه عن إجماع المفسرين أو أصحاب  ,بفھمه السني أو الشيعي

التأويل في كتاب العثمانية. وأّما خالف ذلك فالغالب على الجاحظ استخدام اإلجماع 

لذلك  ؛على فئة من الناس دون غيرھا هاستخداما يفيد اتساع داللته وعدم اقتصار

جماع في سياقات دينية أو دنيوية شتى. ففي السياق الديني تواتر لديه استعمال اإل

  وإجماع أھل الصالة.  ،2وبإجماع المسلمين ،1األمة بإجماعاحتج الجاحظ 

عبارة إجماع العرب وإجماع  وفي السياق الدنيوي اعتمد أكثر من مرة

ولعّل من شأن ھذه المعطيات أن تبرز لنا وجھا خفيا من وجوه موقف  الناس,

إذ يبدو وأنه يشّذ عن التصور السني لإلجماع القائم على  ؛من اإلجماع الجاحظ

ليرسي  ؛ي على ضاللة (على خطأ)تعصمة الجماعة وعلى حديث ال تجتمع أم

يقول  ,تصورا مقابال له يقوم على القول باستحالة إجماع كل الناس على الصواب

سمح ھذا القول بأن لكن ھل ي ؛3:"وإجماع الناس كلھم على الصواب أمر ال ينال"

أمر جائز  وأنه -وھو إجماع الناس كلھم على الخطأ-نستنتج إيمان الجاحظ بضده 

ام؟ إن ھذا االستنتاج غير مستبعد إذا استحضرنا وھو الرأي الذي عرف به النظّ 

ن الحقيقة إلى جانب ال يعني أ اإلجماعالجاحظ أن  رأيمنھا  ,جملة من المعطيات

احد يمكن أن الرجل الو ويرىينوه بالقلة  العكس من ذلك نراهبل على  العدد الكثير؛

أن يضاھي أمة كاملة يقول :"فكل ذلك يراد به أن الفضل قليل والنقص قليل ال 
                                                 

  .410ص  ،وأجمعت األمة على عيبه والبراءة منه" الرسائل ينوقد ذّم هللا المتكبرين ولعن المتجبر"يقول الجاحظ: ) 1 
سم أنه ألبي بكر دون ق بإجماع من المسلمين على ھذا االسم الذي لم يسّم به إال نبي فقوله الّصدي) يقول الجاحظ:"فأّما اال2 

  .123غيره" العثمانية، ص 
  .195العثمانية، ص  ،الجاحظ) 3
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ألنا قد نجد الرجل يوزن باألمة  ؛من ھذه األعداد ماعتجاالعلى نسب ما يتلقاه 

  .1ة ظفر الرجل"مَ الَ ونجد األمة ال تساوي قُ 

واقف السابقة تمثل جانبا من الخلفيات النظرية التي حكمت والظاھر أن الم

لكنه في المستوى التطبيقي تراجع عنھا ليتماھى مع  ؛تصور الجاحظ لإلجماع

القائم على تفضيل أبي بكر على -السياسي  هالموقف السني سواء في مستوى فكر

ي وف ,أو في مستوى اعتقاده سالمة عملية جمع القرآن في عصر عثمان -علي

الحالتين يوظف الجاحظ اإلجماع سالحا من أسلحة الجدل المذھبي في ساحة 

من جھة  "الرافضة"الصراع المفتوحة بين أھل السنة والمعتزلة من جھة والشيعة 

صراع له وجه مذھبي ديني ووجه سياسي أيضا. وھو يبتغي من ال ذاوھ،أخرى 

ة أو ديولوجية الشيعيركائز اإليديولوجية السنية في مواجھة اإلي ةشرعنذلك 

فھم في نظره الفريق الوحيد المقصي من  ,"الروافض "يديولوجيةإبالتحديد 

لطعنه في المصحف العثماني مقابل اجتماع المعتزلة والشيعة والخوارج  ؛الجماعة

   .2والمرجئة عليه

                                                 
  46الجاحظ الرسائل، ص  ) 1 
  .234راجع الجاحظ، الرسائل، حجج النبوة ص )  2 



 1

  المحورباب: 
  للغرب الحضارة اليهودية المسيحية

  تحّوالتالمسارات وال
  ين عنايةعزالدّ 

  
باستثناء القرن ، تنيبني أتباع امللّ اء عدالاخلصام و من  جوٌّ املسيحي  التاريخ اليهوديعلى  مخيَّ 

هيكلها  انفصاهلا وتشييدهاو  ،املسيحية من رحم املعبد اليهودي األّول الذي شهد يف موفّاه خروج
 راتهتطوّ أعلى ذلك العداء بلغ و  .يةعرف باملسيحية اليهوداً من الزمن تُ حبقيت رد بعد أن ،اخلاص
 طرفمن ال ةاداجل كابَرةلك املت فت. ومل حمدودة لتها فرتات انفراجاليت ختلّ الالسامية،  يف حقبة

لعالقات تاريخ اكان   لقد انيا.الفاشية يف إيطاليا والنازية يف أمل انقشاع سطوةب إالّ املسيحي 
 ىلإه املتكّررة يوحنا بولس الثاين يف نداءات بذلك البابا أقرّ  .تاريخ معاناة ةاملسيحي يةاليهود

بني حصيلة العالقات إذ كانت  ؛1حيال الشعب اليهودي ماعالقمراجعة بغرض لكاثوليك ا
  .2سلبيةبالفعل  -األلفيتني طوال-ني تناالدي
بلورة خط ل -(ع) املسيح بعد غياب- حوارينيتيّسرت اجلرأة الوجودية للما في البدء، ف

املسيحية ثقة وإميانا. خرجت  فملؤوا، رفاق التبشري األوائلبعض من و  حىت جاء بولس ،مستقلّ 
، ، مسي الحقا كنيسةمستقلّ  معبدرحابة  إىلمشرتك  هيكلمن ضيق  -ى إثرهعل- املسيحية 
ا، واستمرّ  تقعيدعقائدها، و  يف تأصيلوبدأت  ط غري أن ذلك االرتبا ؛ذلك التباعد دهراً  الهو
رة حتت عناوين مغايرة ولكن هذه امل ؛مع منتهى األلفية الثانية ادعاد ليدغدغ الكنيسة جمدّ  البدئي

اب-أّن املسيحية تلفة. فهل رات خمومربّ  ّودوا راهنيف ال اقرتا عن ذلك ر تسعى لتكفِّ  -ممن 
                                                 

  رومايف أستاذ تونسي جبامعة السابيينسا .  

  )1982مارس  6ه إىل مندويب املؤمتر األسقفي املكلفني بالعالقات مع اليهودية (يوحنا بولس الثاين: خطاب موجّ  1 
Insegnamenti 51, 1982, 743-747. 

العرض الصائب لليهود واليهودية يف خطب فة بالعالقات مع اليهود، مالحظات بشأن جلنة الكرسي الرسويل املكلّ  2 
  .VI, 1: Enc. Vat. 9, 1966) 1985جوان  24وتعاليم الكنيسة الكاثوليكية (
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ا األمر ، اهليكلخبروجها من  التارخيياالنشقاق  عند حائط حربها األعظم تباكى يحىت ليبلغ 
 األياموتبّدل السياسة  هُ تْ لَ أمْ  ارتباطٌ  األمر ، أمِ نبياء التوراة يف أرض فلسطنيع مسلك أبّ تتياملبكى، و 

  على الالهوت؟
  

  الرحيل يأبى ماضٍ 
 دفعت تلكو  ,الذّلة اليهود رافقت أوضاع 3الرومانيةمنذ أن غدت املسيحية ديانة اإلمرباطورية 

القرار تلو دار وإص للتضييق عليهم -رمنذ وقت مبكّ و -معية داخل الكنيسة هليئات اجملْ ا الغلبة
أي و  املختلط مت حتجري الّزواج حيث م،306جممع إلفريا سنة من  ابدءً  ,همالتعامل معضبط لالقرار 

مث تالها يف  ,ن حترمي مؤاكلة املسيحيني اليهودبني أبناء املّلتني، فضال ع زجياتالنوع من أنواع 
م حترمي تكليف اليهود بأية مهام عمومية، مث يف اجملمع الثالث بأورليان 535جممع كلريمونت سنة 

. مرورا اآلالمعلى مدى أسبوع العامة قّر حترمي الظهور على اليهود يف الطرقات م أُ 538سنة 
مث كان  ,م681بقرارات حرق أسفار التلمود وكتابات أخرى يف جممع توليديو الثاين عشر سنة 

اختذ كما م،  1078 وذلك يف جممع جريونا سنة نياملسيحي على غرارم اليهود بدفع العشور إلزا
الشهادة ملسيحيني أو ا مقاضاةاليهود حّق مبوجبه  سلبَ م قرارا 1179الثالث  التريانجممع 

م، 1215الرابع  ة على ألبستهم مع جممع التريانهم، مث كان إلزام اليهود حبمل عالمات مميزّ ضدّ 
كراههم على السكىن داخل إمث  ،م1222ع وذلك يف جممع أكسفورد سنة يَ إىل حترمي بناء البِ 

من احلصول على درجات أكادميية  ، إىل منعهمم1267مع جممع بريسالفيا سنة  لةو عز غيتوات م
  .4م1434يف جممع بازيليا 

ام املسيحي لليهود حاضرا يف الالوعي اجل لقد ظلّ  من التلمود تلخَّص  ره سندات، تربّ عيماال
 يف خرء يغلي بإغراقهاملسيح عقوبة  نعلمسيح، لعل أبرزها حديث التلمود فيها العداء اليهودي ل

                                                 

القرطاجي بقوله:  ترتلياناملبدأ الذي عرب عنه ب إال حني قبلتاجلميع  أماممنفتحة غالبة و ل املسيحية إىل ديانة تحوّ مل ت 3 
  ما كان شائعا بني اليهود. وهو خبالف ،باملولد" الدينال يرث و ا مسيحيّ  رءيصبح امل"

Tertulliano, Apologetico, XVIII, 4. 
4 Hans Küng, Ebraismo, Bur, Milano 2005, pp. 268-269. 
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تلك القرارات  غدت بعد أن ،التغريات اجملتمعية اهلائلةتلك رغم و - أما اليوم .5يف اجلحيم
باتت حتّديات ّمجة، يف تغيري قناعات دينية  ابهجيالكنسي  التحّول ما فتئف -الغية الكنسية

ض له املسيح، ما تعرّ وزَر يف نصوص إجنيلية صرحية الّداللة، ُحتّمل اليهوَد هلا جتد سندا  ،سخةار 
أو "فشّق رئيس الكهنة ثيابه وصرخ: "قد )، 27: 26"ليكن دمه علينا وعلى أوالدنا" (مىت مثل:
فما رأيكم؟  , شهود وها أنتم قد مسعتم جتديفهإىل ال حاجة لنا بعدُ  -أي املسيح- جّدف

  ).67-66: 26" (مىتأجابوا: "يستحّق عقوبة املوت
 فقد املسيحي، اليهودياجلانبني شّكل العهد القدمي وحدة تصّورية دينية مشرتكة بني  ولئن
اليت حافظت على  ،"الشعب قاتل اإلله" :مقولةبسبب  ر،توتّ مشوبة بالبينهما العالقة بقيت 

 بنيالضمين  توافقفلم يشفع ال ,املسيحي يف خميالبشكل دائم  توحضر  ,ا طيلة قرونثبا
. أو حىت تلطيف األجواء همالتطهري العالقة بين سقسم هائل من الكتاب املقدّ اجلانبني على 

واستمرت الرؤية املسيحية لليهودي أنه وريث قتلة  ,ملسيح أنه جمّدفمن االيهودي  وقفامل استمرّ 
 على املسيحي أجربت اجلانب ،هرمنوطيقية قراءاتالت سياسية صحبتها حتوّ  دّبتب، حىت الر 

ما يعرف اليوم مبقولة الرتاث اليهودي صت فيتلخّ  ،وتوليد مقوالت جديدة لتارخيه تفسريإعادة ال
إال بقدر ما  اليهودي  ا مل يرحب ،اليت تبقى مقولة غربية مسيحية بامتياز ،املشرتك املسيحي
  .مع واقع غريب طارد مصاحلة سياسيةله من  كفلت

  
  الهوت يهتدي بهدي السياسة

ية يف التعامل الت جوهر حتوّ  تدبّ  مع مطلع القرن التاسع عشرالقرن الثامن عشر و  أعقاب يف
مساواة ضاهت  -بشكل عامو - أثناءها اليهود بلغ , جممل الدول األوروبيةيفسَرت  ،مع اليهود
لكن تلك  ؛رة يف اجملتمعمؤثّ  مواقع حيتلّ املسيحيني، وبات عدد منهم  رعاياهم من النظرائمستوى 

قومية  نزعاتب -عشرالقرن التاسع  وباخلصوص مع أواخر- ما اصطدمت سرعان ستجّداتامل

                                                 

: ص ،1994 القاهرة ،دار سينا للنشر ،1ط:  ،حسن خضر :ترمجة ،وموقفها من غري اليهود يانة اليهوديةالدّ  انظر إسرائيل شاحاك: 5 
28.  
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امات مبمارسة نكان اليهو   تلك التغريات االجتماعية احلثيثةحانقة. يف مناخ  وذ ال فد عرضة ال
انتشار حركة عدائية لليهودية  -من أوروبا يف جزء واسع- بدا يف األفقتناسب مع أعدادهم، و ي

من  عنصرية يف كلّ بصدور قوانني  وكان أوج تلك املوجة ،6أبعاد اجتماعية وسياسية ودينية ذات
  .استهدفت اليهود أملانيا وإيطاليا

ال  للخط السياسي النافذ يف أوروبا جمملها يف اسة الفاتيكان جتاه اليهود جماريةلقد بقيت سي
 1904م) يف اخلامس والعشرين من يناير 1914-1835العاشر ( وسالبابا بي ردّ  كان  .متجاوزة له

: "إن اليهود مل يعرتفوا الشهري بقوله، حامساً  توطني اليهود يف فلسطنيل تيودور هرتزلطلب على 
  وألجل ذلك ليس بوسعنا االعرتاف بالشعب اليهودي". ,بربّنا يسوع املسيح

ب أوروبا ما بعد احلرب، توجّ  ي، واخنراط الكنيسة يف بناءلكن بسقوط النظامني الفاشي والناز 
 اليت باتت شأنا ،املسألة اليهودية مع -الهوتيا وسياسيا- عليها أن حتسم أمرها بشكل بات

كان من مجلة ما أُقّر يف اجملمع و  ,، فانطلقت حركة مراجعة غري معهودة داخل الكنيسةغربيا
الرتاث الذي الكنيسة تشيد ب"إن  :)nostra aetate"يف عصرنا" ( إعالنالفاتيكاين الثاين ضمن 

سياسي  وجبمب ال ،اليهودو عداء للسامية ف من كره وظلم و اقرتُ  امل أسفجيمعها باليهود، وت
  يف كل األزمنة ومن أي طرف كان".وذلك  ،ولكن بورع ديين إجنيلي

  ،يف السياسة العاملية تغريات هائلة دّبت احلرب العاملية الثانية أوزارها حىت وضعت نإما و 
أن م دولة هل فكيف لغرب احتضن اليهود بإنشاء تلك التحوالت، لكنيسةا جملاراة كانت مدعاة
الكنيسة خروَج  حدثت يف العامل حامسة أملت منعطفاتلقد  سار؟خارج ذلك امل تبقى كنيسته

 احلضارة اليهودية املسيحية للغربأتى طرح للعامل برؤية دينية منفتحة ومتخّلصة من إرث الدهور. 
، ن احلضارة املهيمنةف يف حق اليهود، وذلك بضمهم إىل مكوّ قرتَ ملا مبثابة التكفري عن الذنب

يف الفعلي  شروعالب ّمهتبعد أن طيلة قرون، و سوء العذاب  يزامل إجراءاتبعد أن سامتهم 
  النازية والفاشية. :تانالعنصري مإباد

                                                 
6 David I. Kertzer, I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell’ascesa dell’antisemitismo 
moderno, Rizzoli, Milano 2001, p. 14. 
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العزم ب م)1965-1962(بابوات ما بعد الفاتيكان الثاين  تناوب تلك التحوالت اجلذرية بعقِ 
باستثناء قصري البابوية  ،حىت الراهن بندكتوس السادس عشريوحنا الثالث والعشرين من - نفسه

و مقولة "الشعب قاتل اإلله"، اليت حملعلى السري قدما  -)1978-1978يوحنا بولس األول (
حافل بالقرارات الكنسية الصادرة  تطهري تاريخ علىة، وعملوا عدّ اليهود على مدى قرون  جّرمت

  ضّد اليهود.
الراحل  ذت مع البابا البولويناخت قدمة يف بدايتها، فالفاتيكانية حمتشَ  تلك التوبة بدتولئن 

ا الكنيسة ملستجدّ تلك ا داعماالرجل وقف  بروزا الفتا. يوحنا بولس الثاين قائال: ات اليت شهد
ة للعهد ائبمنحرفة وغري ص تتأويال -الكنيسة يف أوساطوال أقول - املسيحييف العامل شاعت 
جتاه  عداء فتخلّ على مدى وقت طويل، حىت  عىإمثه املدّ بالشعب اليهودي و  تقتعلّ اجلديد 

جتد الكنيسة عنتا يف اختالق تأويالت أن  هذا املاضي الذي ال يوّد الرحيل أمامو  ,7هذا الشعب
رات وخمارج آلي عن مربّ  يف البحث جتهد نفسهامن فتنوا املسيح وسعوا يف قتله ليسوا يهودا، و 

  اإلجنيل البّينة، وهي تؤّصل إىل أّن لكّل أّمة ما كسبت، وما كان ألّمة أن ترث إمث سلفها.
ما كانت مقولة الرتاث اليهودي املسيحي  أنّ  ى من التارخيي الكنسي احلديثيتجلّ  امّ مف

ومسارات سياسية  الت فكريةبل أملتها حتوّ  ؛يف الالهوت املسيحي مستقّلةرات حصيلة تطوّ 
 واتأحل باب آفاق عالقات اليهود باملسيحيني بالنظر إىلو  .ت اليهوديةفيها الغرب والتكتال انساق

ا بولس الثاين: نطلب نّ يقول البابا يوح ؛املستجدّ على ترسيخ ذلك النهج بعد الفاتيكان الثاين ما 
م هموعيوأخواتنا الكاثوليكيات جتديد  الكاثوليك من إخواننا كما   ،باجلذور اليهودية إلميا

ساللة ندعوهم لتذّكر أن يسوع املسيح منحدر من داود، وأن مرمي العذراء والتالميذ األوائل من 
تستمّد جذورها من تلك الزيتونة الطّيبة اليت طّعمت  وأن الكنيسة ,ذلك الشعب اليهودي أيضا

                                                 

أكتوبر  31يوحنا بولس الثاين: خطاب يف املشاركني يف اللقاء الدراسي "جذور كره اليهود يف األوساط املسيحية" ( 7 
1997 .(L’osservatore Romano, 1 Novembre 1997, p. 6.  
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ا هم "إخوتنا ؛ وأن اليهود إخوتنا األعزّة واألحّبة، ومبعىن مّ 8ا أغصان الزيتون الربّي لألغيار
  .9حّقا الكبار"

نتقادات عند اعتالئه سّدة من احوله  ما حام رغمالدرب البابا احلايل أيضا،  سار على
الكنيسة  سبيلدت تلك املخاوف، فلكن سرعان ما تبدّ  ؛نظرا ملاضيه الطفويل النازي ،البابوية

دئة اخلواطررع ااسإذ  ؛سةمؤسّ  تقرّه مسارهو بل  ؛مبفرده نفريسطره  اليس خيار  وأعلن  لبابا إىل 
إىل معبد ديين غري  زياراته فكانت أوىل ،التقارب مع اليهود واليهوديةيف درب  ريسالة تابعالتزامه مب

ال عن فض .أملانيابلده أثناء حلوله ب ،2005يف أغسطس من العام  ،بيعة كولونيا مقصدهامسيحي 
ولقاءاته يف العام األول من اعتالئه كرسي البابوية  2006يف مايو  أوشفيتز بريكينوت ادحمتش زيارته

باعتبارها خطيئة ضد  ،كما أدان البابا الالسامية  ,رومامدينة اخام حببأحبار من إسرائيل وكذلك 
نا بولس الثاين أيضا. رمبا وهو ما فعله سلفه البابا يوح ،اهللا وضد البشر ومّسا من اجلذور املسيحية

 داخل الكنيسة اذقوهو املهندس احل ،لبابويته أثبتت ذلك التمشي الذي سار فيهاملوالية  ونالسن
ر الفاتيكان تطوير عالقاته مع  ا قرّ ، ملالدبلوماسية مع إسرائيل قاتأسس العال إرساءالذي تكّفل ب

شغلت  ،10ليه كرسي البابويةبعد تو  ففي كتابيه الصادرين ؛كّل من الفلسطينيني واإلسرائيليني
 على دعائم الهوتية، وحدة الرتاث اليهودي املسيحيركائز تثبيت  مفادها ،العملني ةعميقفكرة 

ملا ورد يف األناجيل بشأن رؤية املسيح  للقارئ العادي تعليقا وشرحا يبدوالعام رغم أن املضمون 
  للعامل.
وقد الكاثوليكّية تلهث خلطِب وّد الذين هادوا، و  منذ انعقاد جممع الفاتيكان الثاينف

يف )، 2007اليهودي املتنّصر (تويف سنة  يبالكردينال جون ماري لوستيجيف ذلك  استنجدت

                                                 

  .AAS 86, (1994), 816)، 1994 يناير 15. يوحنا بولس الثاين: خطاب يف أعضاء السلك الدبلوماسي (8 
 ,AAS 784)، 1986 أبريل 13يوحنا بولس الثاين: خطاب مبناسبة اللقاء باجلالية اليهودية يف روما ( 9 

(1986), 1120.  
10 Joseph Ratzinger Benedetto XVI, Gesù di Nazaret: dal battesimo alla trasfigurazione, Rizzoli, 
Milano 2007. 
     - Gesù di Nazaret: dall'ingresso a Gerusalemme alla resurrezione, Libreria Editrice Vaticana 
2011. 
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، بإجناز قراءة دينية منفتحة على املسيحية معاملة باملثل التوراة غري مبالنيوقت مكث فيه أحبار 
وما فتئوا عند قرارات السنهدرين الصادرة مع مطلع القرن امليالدي األّول، اليت أقّرت أن السّيد 

التقارب من اليهود بشىت  -يف حاضرنا- ذلك تستجدي حاضرة الفاتيكانمع املسيح جمّدف. 
 حىت ،تيةانعون تارة ويشرتطون أخرى، موّظفة يف ذلك كافة اإلغراءات الالهو السبل، وهم مي

ا جلنة العالقات الدينية مع اليهودية، برئاسة الكردينال إدوارد  ثيقةذلك املسار بو  تّوجت أعد
يف  صدرت يف الفاتيكان المحرقة، نحن نتذّكر: تأّمالت فيإدريس كاسيدي، تعرف بوثيقة 

  .198811الثاين عشر من مارس 
  

  وحدة الحضارة الهّشة
ة مقولة الرتاث املشرتك حامس ك يفشكّ مصوت  إلمخاد أيّ  الكنيسةالغرب و تبدو حماوالت 

فعلى  ؛ريتشارد وليامسونالكاثوليكي رجل الدين  ي أثارهاإلشكال الذ عم جلياذلك  برز ،وجادة
برنار  :ةثالثاألساقفة ال وعلى يهعل الراحل يوحنا بولس الثاينمن ِقبل البابا  طاحلرمان املسلَّ خلفية 

ملونسنيور ا :من توّىل ترسيمهمعلى كذلك و  ،يسيي دي مالرييفّالي، وألفونسو دي غاالريتا، وت
يف قلعته السويسرية  1988يف الثالثني من شهر يونيو من العام  )1991سنة (توّيف  مارسال لوفابر

  كانت مصاحلة الكنيسة مع تلك اجلماعة حمرجة لليهود.  ؛بإيكون
يتناقض مع مفهوم  ،داخل الكنيسة رؤيويا حمافظا خطاّ  يزالون ا واللو أن اللوفابريني مثّ  ذلك

يا بكنيستهم، جراء ما يصطدمون الهوتيا وفكر  وهو ما جعلهم، احلضارة اليهودية املسيحية
اس التحوير يف نص القدّ ونه احنرافا، مثل ، وما يعدّ من قرارات اجملمع الفاتيكان الثاين يرفضونه
  ، املعروف بالرتيدنتيين.اإلشكايل الالتيين
 احلرمانذلك ورفع  تلك الفتنة صفحة سعت كنيسة روما لطيّ  2009 من العام يناير 21يوم 

إىل مطلبهم إذعان  وازاه الكنيسة سقفدا حتت اللوفابريني بالدخول جمدّ  قبولولكن  ؛طاملسلَّ 

                                                 

 5العدد:  2005، فرباير "مدارات غربية"يف جملة  املنشورة تناإىل ترمج تلك الوثيقة ميكن الرجوعفحوى لالطالع على  .11 
  .وما بعدها 95، ص: نحن نتذّكر: تأّمالت في المحرقة، حتت عنوان: باريس
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 يف كنفدعوة لليهود بالتوبة والدخول  هن بعض فقراتالذي تتضمّ بالعودة إىل القّداس الالتيين (
تلّخص سياسة كر"، اليت وثيقة "حنن نتذّ مقّررات مع يف جوهره يتناقض  الكنيسة)، وهو قّداس

  ة اإلسرائيلية.روايوإقرارا باحملرقة، حبسب ال إجالال هلمن تتضمّ د، و مع اليهو الفاتيكان 
عالقة الفاتيكان مع شهدت  -اللوفابريونعليه  ذي أصرّ ال- اس الالتيينلقدّ ولكن بالعودة إىل ا
بإصرارهم على صيغة - ن عند ذلك احلدّ ومل يتوّقف اللوفابريو  ,توّترا جمّددا اليهود ومع إسرائيل

وما شاع  رقةحصول احمل أنكر األسقف ريتشارد وليامسون بل إن - تسيء لليهودالقّداس اليت
ألن هناك جترميا لكل  ؛. كانت املسألة مربكةوزيفا خدعة تارخييةلغاز، واعتربها لحوهلا من غرف 

 ,يف األوساط الغربية خارجهامن داخل الكنيسة أو من يف هذا املوضوع، سواء  شكّ ساوره من ي
اح بني جر لل أوديد وايدر، معتربا العملية نكأاألمر الذي أثار غضب كبري حاخامات إيطاليا 

أن  -امليةرئيس الرابطات اليهودية الع- علن احلاخام دافيد روزنأالغضب إىل أن  وامتدّ  ,الطرفني
ديدا ملساريشكّ  -ريتشارد وليامسون-حملرقة ارفع احلرمان على جاحد  املصاحلة بني الكنيسة  ل 

  الكاثوليكية والشعب اليهودي.
ا كبريا على املستوى ّدمتق -الفرتة املعاصرةخالل -ق التقارب اليهودي املسيحي لقد حقّ 
يف عاصمة -د أن النفور الشعيب بيْ  ؛أيضا ورمبا على مستوى اخلطاب الديين الرمسي ،12السياسي

 - الديانة اليهودي- ميايلباولو الصحفي اإليطايل  ّني فحني عُ  ,ماثال ال يزال -مثالالكاثوليكية 
إىل  اضطّر القائمون على الشأن اإليطايل ؛2003سنة الرمسية  "الراي" قناةسة على رأس مؤسّ 

خالل العام باملثل و  ,حلملة اليت واجهها بسبب يهوديتها وبفعل الضغط الشعيب جرّاءتنحيته 
، مسيت بـ"القائمة السوداء"، الشبكة العنكبوتيةيف ويب شرت قائمة على صفحة ملا نُ  2008

امتدادا لرتاكم  تأتوقد  لون يف اجلامعات اإليطالية،عمأستاذا وباحثا يهوديا ي 162ضّمت أمساء و 
لألذهان  تأعاد ،اإليطالية واألوروبية عموما مع اليهود األكادميية من التوترات عرفتها الساحة

لربملان اليت صّوت عليها ا ،1938ذكرى القوانني العنصرية الصادرة بإيطاليا سنة تلك الفعلة 
 -حجبهاإىل اليت سارعت وزارة الداخلية - ويبصفحة ال مومصمّ  مهَ اتّـ . وصادق عليها امللك

                                                 
  النازية.احلقبة  إبّان صمته جراء ،بابا هتلرنعته بو  الثاين عشر سالبابا بيو ويب تطْ ل يةيهودوإن بقيت معارضة  12
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دمة خلتشكيل لويب أكادميي يهودي  ىلإ همسعيمبناصرة إسرائيل و األساتذة والباحثني  جمموعةَ 
التعاون بني اجلامعات  وْقفلة حليه الّصفع حّثتفضال عما  ,صهيونية يف إيطالياالأغراض 
 ةدجلَ ؤ طرف أقلية عرقية ماستعمال الشعب االيطايل أداة من  معتربةة، عربية واجلامعات الاإليطالي

  من االنزالقات اخلطرية. -إسرائيل وافيا مع كيان سياسي خارجي أال وهة ثقحالفومت-
ضارة مفهوم احلمن حاضرة باملرصاد لكل ما ميس  الدولةتلك التجاذبات تبدو  ولكن يف ظلّ 

كتاب "أعياد   2008ُسحب من املكتبات اإليطالية خالل  ، فقدأو ما قد يسيء إليه املشرتكة
ت الّتهم يثياحل مراجعة جسورةملا فيه من  ؛13فصح دامية: يهود أوروبا والقتل الّشعائري"

سب ألفراد ومجاعات ذات الّصلة بالقتل الّشعائري لألطفال، الذي ن واحملاكمات واالعرتافات
م، يف املنطقة 1500و  1100يف أوروبا يف العصر الوسيط، ما بني  حماكم الّتفتيش قبلمن  يهودية

ىل التوّرط الفعلي لبعض املؤرّخ إ خلص فيه .انوب وآدجييالّناطقة باألملانية، املمتّدة بني رينو والدّ 
مع  ,ضافة دم الّضحايا للفطري املقّدسشعائري، بغرض إالقتل اليف ممارسات اليهودية  تهأبناء ملّ 

أستاذ الّتاريخ الوسيط وتاريخ عصر الّنهضة يف جامعة بار و يهودي هو أرييل ُطَواف ملؤرّخ ا أن
   إيليو طواف. وابن حاخام روما األسبق إيالن،
  

  ؟تراث جامع أم مانع
اليت باتت عالمة بارزة يف - الرتاث اليهودي املسيحي املشرتك"مقولة "ملا تنّبه العرب إىل 

ة تستهدف أن املقول ينكثري ال ذهب يف ظنّ  -على حّد سواء الكنيسةالغرب ويف خطاب خطاب 
، فضال عن الريبة اليت الزمت أينما كانوا الذين هادواومواالة  اإلسالمي باألساس عزل أتباع الدين

أرض فلسطني على على مسألة القدس و املسيحي اليهودي ذلك التقارب  بشأن آثارالعرب 
مقولة الرتاث اليهودي  ةمناقشإبان -  الثايناجملمع الفاتيكاين مداوالت وهو ما جعل .عموما

يف احلقيقة  وهي .الكنائس الشرقية ليممثّ من قبل وانتقادات  اعرتاضات لقىت -املسيحي املشرتك

                                                 

13 Ariel Toaff,  Pasque di sangue. Ebrei d'Europa e omicidi rituali, Il Mulino, Bologna 2008. 
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، "اهلْزيل"ناعتا إياه بـاملسيحية جند من الغربيني من انتقد مفهوم احلضارة اليهودية  إذ ؛ريبة مربّرة
ر. التطوّ النفاذ و مفهوم احلضارة اإلسالمية املسيحية البالغ  واألثر فهو ال يضاهي من حيث الواقع

"احلضارة قولة مبالقبول أّن  ال غروالتاريخ اإلسالمي: "ريتشارد و. بوليي أستاذ األمريكي يقول 
فمن  ,بالضرورة أن التاريخ واملصري ال يلتقيان اليهودية املسيحية" كمرادف لـ"احلضارة الغربية" يبّني 

 دركاألخريتني ياأللفيتني  طوال ةاملسيحي يةاليهود بتاريخ العالقات -متواضعةولو - له معرفة
 حلادى مر على م- نفسه كل منهما  بني تقليدين دينيني وجد فهوم جيمعالطابع اهلزيل مل يسرب

  .14"مع اآلخر بّني يف خالف  - ةواسع
جذوَرها التارخيية داخل أوروبا، ففي الوقت الذي ترمي فيه "احلضارة اليهودية املسيحية" 

الكوارث احلاصلة أثناء القرنني األخريين، تتعّلق "احلضارة اإلسالمية املسيحية"  نإجابة ع بصفتها
  .15احلضارة املعاصرة بشأنوهلا تأثريات على مشاغلنا  ,لفةجبذور تارخيية وجغرافية خمت

دفع حنو  وهو مانة يف التاريخ احلديث، هناك مصاحل يهودية مسيحية مشرتكة بيّ  ال شك أنّ 
- امشرتك امسيحي ايهودي ان هناك تراثبأ ن نردفهاوأما أع، التقارب والتعاون املتنوّ من  أشكال

ال فيه إجحاف، و فيبدو أن ذلك أمر  -أو نتعّمد إقصاءه له اجلانب اإلسالمي دون أن نضمّ 
ألسباب ومعرتفا به يا جلبات  ن اليهودي يف احلضارة الغربيةيستقيم تارخييا وعلميا، فاملكوّ 

  .ألسباب سياسية أيضاومبعدا ا خفيّ  غدان إسالمي يف احلضارة الغربية مكوّ  وازيهيو  ،سياسية
الكاتب اليهودي يعقوب نوزنر "اليهود واملسيحيون: أسطورة الرتاث املشرتك" يذهب  يف كتاب

ينبغي قائال: تارخيية وعقدية  من زاويةوذلك  ،اليهودية واملسيحية بني ما يلغي ذلك الرتابطإىل 
 احلديث عن توّلد املسيحية منحىت  بالتايل ال جيوزو إدراكهما كمنظومتني دينيتني مستقلتني كليا، 

  - القرن الرابع) -يف مستوى املرحلة التكوينية (القرن الثاين - املنظومتنيكلتا ألن   اليهودية؛رحم 
رهط ه كل منهما إىل ويتوجّ  ,نتني من أناس خمتلفني وتتحدثان عن أشياء خمتلفةكانتا متكوّ 

                                                 
14 Richard W. Bulliet, La civiltà Islamico Cristiana. Una proposta, Editori Laterza, Roma-Bari 
2005, p. 8. 
15 Ibid, p. 13. 
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اليهود واملسيحيني "أقارب" من جانب ديين هي مبثابة  الطروحات الرتاثية اليت ترىف ,خمتلف
  .16لكل قراءته وتأويله وخلفيتهلكن  ؛هما يقرأ العهد القدميكلي  ألن ؛أسطورة

 ،كالكنيسة مقولة الرتاث اليهودي املسيحي املشرت  ي تبّنت فيهذال وقتاملالحظ أنه يف الو 
من احلوار مع  نوع يف -بشكل ملحّ - وضاخلىل إيف اآلن نفسه  تدعم، اوسعت يف الدعاية هل

بني  توزعتبعد قرون  ،تطبيع العالقات الدينيةإىل  ههدف من مجلة ما هدف ل .أيضا املسلمني
حيث بات العرب  ؛متفاوتةة حصيلة تينك التجربتني تبدو د أن مقارنبيْ  ؛اخلصامو  الوئام

يف  واحلمالت اإلعالميةط امليز والضغ صنافعديد أ ىلإ -وبشكل متواصل-واملسلمون عرضة 
العامل اإلسالمي،  ت الكنيسة الغربية تدشينه معرغم مشروع احلوار الذي ودّ  ،يف يومنا هذا الغرب

 أن موقف الكنيسةإىل ولعل األمر عائد  ,املسلمني ضدالغريب  تحاملف أثرا يف تغيري المل خيلّ و 
نتقادات للمسلمني غالبا ما فاال، الغربال فعليا داخل جتاه املسلمني، ومل يشهد حتوّ متمّوج رجراج 

ا الصحافة الكنسية أو غري الكنسية   مبجرد حصول أي حدث ميسّ  -على حد سواء-حتفل 
 من اجلهة األخرىيقابل ذلك االنتقاد  دون تثّبت؛، ولو يف البالد العربية واإلسالمية مسيحيني
ر والفت يف وهو خطاب متكرّ  ،اخلطاب املسيحي على يهودية املسيح ويهودية احلواريني إحلاح يف

 الغابرهل كانت اليهودية يف ذلك العهد  :توضيحبد من  كان القد  و  .كاين املعاصراملقول الفاتي
مشروعيتها باعتبار  اجلانب جتد بعض القراءات هلا مفهوم ديين أم مفهوم عرقي؟ رمبا من هذا

لديين وليس اهليكل كان منضويا حتت ديانة موسى باملفهوم ا ترجاالاملسيح قبل ثورته على 
لذلك  د الشام اليوم باعتبارهم امتدادا، وإّال أين نضع مسيحيي بالله اليوم جوَّ ر باملفهوم العرقي امل
  التاريخ القدمي؟

 وليس هناك، ابارز  اإسالمي افهومم -الراهن احلاضريف -  املّلة اإلبراهيمية فهومميبقى  من هنا
مفهوم احلضارة اليهودية أما . اإلسالم فعل وسعى إليه مثلماأقّر به  ما ةالثالث ديانمن األ
االنغالق دالالت وهنا يكمن الفارق اجلوهري يف بكثري،  فيبدو دون تلك الرحابة املسيحية

  املفهومني.واالنفتاح يف 
                                                 

  :كتابه  ، انظريعقوب نوزنر ل لدىطروحات املغايرة ال التكامملتابعة ضافية أل 16 

Jacob Neusner, Ebrei e cristiani. Il mito di una tradizione comune, San Paolo, Milano 2009. 
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  منتهاه؟ "الحضارة اليهودية المسيحية" مفهوم هل شارف
 مدلوله الرتاثي الديين ضمن ظهر أنهيُ  -يث جناحاته وإخفاقاتهمن ح- فهوماملع آثار تتبّ إن 
 كانورمبا   ،للمقول املسيحي هتوقلة محاس اليهودي الطرفبفعل فتور  ،شيئا من االحنباسالقى 
 ،صدام احلضارات فكرَ  ف املفهومُ تلقّ  إىل أن .الوفاقب هرار إقمن  حظا أوفر منهالصادر  االنتقاد

 ،الذي وجد جماال خصبا منذ تواري االحتاد السوفيايت وبروز العامل اإلسالمي كإشكالية سياسية
الدائرة  داخل كماشاالن ه منخرجأما  ،تنزيله إىل معرتك الصراع احلضاريب انتعاشااملفهوم  فالقى

  .احلضارية التفاعالت داخل دالتمدّ الدينية إىل 
 - افة إىل تعّثر املسار الدميقراطيإض- يئة التحديث يف العامل اإلسالميفقد مثّلت إشكالية تبْ 

مربّرا ألنصار املركزية الغربية للحكم على أن جوهر اإلشكالية يف تلك اجملتمعات اإلسالمية كامن 
الثقافية الغربية ذات اجلذور التوراتية ، اليت باتت مطروحة يف مقابل البنية 17يف البنية الثقافية الدينية

  اإلجنيلية كما يُزعم.
حقق  -على أسس دينية- املفهوم يف إرساء تلك الوحدة اليهودية املسيحية  ما تعّثربقدر و 

اليت بات فيها - , وصادف يف العقود األخريةعلى أسس سياسيةاهلمم  يف حفز بعض النجاحات
هاتنغتون  صاموئيل جت أطروحاتأن أج -اسية الغربيةيف عني العاصفة السيالعامل اإلسالمي 

 ةغري دميقراطيتكتالت حضارية مقابل  ،اليت وقف فيها الغرب وإسرائيل من جانب تلك الرؤى
من عديد ال ىتداع بل ؛فردا يف طروحاته مل يبق هاتنغتون .من جانب آخر حبسب توصيفه

 ،إشكاليات العامل اإلسالمي من وجهة نظر مانوية تناولوا ممن ،سإىل ذلك املفهوم املسيَّ  الكّتاب
تلك  ىلإب جمددا لكن الفتور تسرّ  ؛والعامل اإلسالمي املتخّبط بني الغرب املتحضر تقابل

  .د به من مأزق إنساينعِ ما تَ الطروحات لِ 

                                                 
17 Renzo Guolo, L' Islam è compatibile con la democrazia?, Laterza, Bari – Roma 2007. 
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 باب المحور:

  في بناء الحضارة بين اإلسالم والغرب وأثرھماياسة الدين والسّ 

  سيف الدين ماجدي

  مدخل منھجي  - 1

الدين والسياسة  بدأ مقاربتي ھذه بسؤال مركزي يقول : ھلأ أنيمكنني 

ھما لحظتان  وأمسبق من األخرى؟ أ حداھماإھل  أيتان متعاقبتان ؟ ظلح

   .عن األخرى حداھماإتعزل  أنمترابطتان ؟ بحيث ال يمكن 

 ؛سياق المضمون أيضاھذا السؤال يفرضه سياق المنھج ، كما يفرضه  إن

فالمساحة النصية للعنوان  .ھذا السؤال مندمج في مضمون عنوان البحث  أنّ ذلك 

 إلىر ظنأالتاريخ وستقرئ أعندما  ننيأل على ذلك والدلي، إثارتهتجبرنا على 

حيث ستدخل  ؛الصواب إلىلحظة التعاقب تبدو ھي األقرب  فإنالتجربة الغربية 

دولة السابقة (ل دولة بَ حبا به من قِ الفضاء السياسي الغربي ضيفا مرّ  إلىالمسيحية 

وھي دولة لھا تراث سياسي ولھا  .سختھا اإلمبراطورية )نالرومانية في 

الديني والسياسي سيلتحمان التحام  فإنوبالتالي  ،لةمؤسسات سياسية متجذرة وفاع

رابط ھي التي تبرز لحظة الت فإنالتجربة اإلسالمية  إلىنظر أأما عندما  ،تعاقب

ولم يجد  ،ل فيه دولةفاإلسالم لم يجد في محيطه الذي تنزّ  ،وھي التي تقنع

فكان  ،الدولةاإلسالم ھو الذي سيقوم بتأسيس  إنّ بل  ؛"مؤسسات " سياسية فاعلة

الدين ھو المرجع الذي  أناتصلت العالقة بين الديني والسياسي على مقتضى  أن

 أساسه.والذي على  واآلخرةنيا دّ في ال تكون الحالة المثلى للوجود أساسهعلى 

فات وكل المؤسسات التي بھا تتأطر نظم العمران والحضارة عند تبنى كل التصرّ 
                                                            

   . أستاذ أصول الدين في جامعة الزيتونة، تونس  
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السياق األنتروبولوجي  فإن؛ جوھر اإلسالم ھو الدعوة أنوبرغم   ،المسلمين

بل  ؛اإلسالم لم يكن مطلبا دينيا محضا إلىالتحول  أنّ والحقيقة التاريخية يثبتان 

  .1مطلبا سياسيا  أيضاكان 

في المدينة ، لھا خصائص الجماعة  أولىحيث تميزت باإلسالم جماعة 

تيار سياسي  إلىيرمز  أصبحبالمفھوم السياسي فتحالف المھاجرين واألنصار 

فعل ب. ولم يولد ھذا التيار من فراغ وال أيضاجديد له مقوماته العقدية والسياسية 

راع انخراط المسلمين في الصّ  إلى أّدت.بل ولد داخل صيرورة  ؛نص الوحي فقط

 أمام أنفسناذ وجدنا ؛ إالمدينة إلىالذي اقتضاه الحراك الجيو سياسي منذ الھجرة 

فكان ، كي يبتغي حماية المھاجرين واألنصار ، الذين اختاروا ھذا الدينحر إسالم

 وأطرتصوص القرآنية التي نظمت حياة المسلمين األوائل نتوارد نزول ال أنّ 

وال يمكن بحال  ،حضارة جديدة -بمساعدة الوحي-ون بنفبدؤوا ي ،عمرانھم أحوال

 أنذلك  ؛وحي والزمنيالرّ  ستويينالمنفصل في بنية اإلسالم الحركي بين  أن

آن : " كما جاء في القروعالمة ذلك ، واآلخرةم نفسه بكونه دين الدنيا اإلسالم يقدّ 

صالتي  إنّ قل " 2 "ال تنسى نصيبك من الدنيافيما آتاك هللا الدار اآلخرة و بتغاو

. ولما استقر اإلسالم أفاض القرآن 3ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين "

تضمنتھا سورة البقرة والمائدة والنساء والنور وأمثالھا.  التشريعات العامة التيفي 

لقد تبين من و ،سيةنجد في ھذه التشريعات العامة ما ھو من صميم الوظيفة السياو

قبوله على مقتضى أنه المرجع  إلىاإلسالم يدعو المؤمنين به  أننصوص القرآن 

ك ال فإنھذا الشمول  إلىاألمر يعود  أنبما و كلھا.الذي يحكم حركة الحياة 

                                                            

: التنظيم االجتماعي في مكة وأصول اإلسالم ، ضمن كتاب LF oIRIC . Wلمزيد التوسع انظر بحث اريك وولف : 1 

  .223،ص 2005بغداد ، ،بكر احمد باقادر ، دار الھادي انتروبولوجيا اإلسالم ، للدكتور أبو

  .77القصص :  2 

  .162األنعام : 3 
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أن  ياسي إال على مقتضىالسّ و تفصل في لحظة اإلسالم بين الديني أن تستطيع

السياسي زمني وتاريخي ومتحول وخاضع ألحوال العمران ومتعلق برفع الشّدة 

 ؛يبقي موصوال دائما بمقاصد الشرع وكلياته -رغم ذلك-ولكنه  ؛عن اإلنسان

  ن الديني والسياسي في اإلسالم ال وجود له.فالفصل المطلق بي

  السياسة في الغرب : لحظة البدايات وصيرورتھا و الدين  -2

  

المتوسط  األبيضالبحر  إقليمنھا كانت الدولة الرومانية " تضم تحت سلطا

كما  ،ا على طوال نھري الراين والدانوبالغربية امتدت حدودھ أوروباه ففي كلّ 

الرومان على  أطلقوقد  ،بريطانيا في العسكرية الرومانية تعسكركانت األفواج 

وكانت ھذه المقاطعات تدار  –مقاطعات  –الواقعة خارج بريطانيا اسم  أمالكھم

وكان سكان  ،وفيھا كانت توضع حاميات رومانية ،انممن قبل والة رو

ة الشرق كما كانت منطق 4،ون الضرائب لخزينة الدولة الرومانية دّ ؤالمقاطعات ي

  .5غلبھا لسلطة روما أفي  األوسط في ذلك الزمان خاضعة

ھذه الدولة  أنة يوالذي يھمنا فيما ذكرناه في ھذه التوطئة الجغراسياس

الذين شيدوا مدينة روما  6على يد " االتروسكيين  تأسستوالتي -ة بالمھا

وتواصل  بعيًدا،بلغت من التقدم والحضارة شأوا  -مة لمملكتھمصواتخذوھا عا

انقرضت بعد الثورة التي تزعمھا النبالء الرومان الذين  إنھا إال؛ فعلھا وامتد

  ق م . 509سنة  7الجمھورية  وأعلنواسقطوا الملكية أ

                                                            

،  1إحسان ميخائيل إسحاق ، دار عالء الدين ، ط مبراطورية الرومانية ، تر.ا.س سفينسيكايا : المسيحيون األوائل واإل  4 

  . 7، ص2006

  .الد الشام مثال كانت مقاطعة من مقاطعات روما فب 5 

  . 184، ص 1971، دار المشرف ، بيروت ، 2عبد الساتر ،لبيب : الحضارات ، ط 6 

  .م.ن ،ص ن  7 
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ين والسياسة قد تعاضدا في بناء صرح الدّ  أنوالذي تأكد من شواھد التاريخ 

فكل من يدرس العالقة بين الديني والسياسي في ھذه الحضارة  ،حضارة روما

فاإلمبراطور الروماني  ،يالحظ كيف التحم الفاعالن (الدين والسياسة) أنيستطيع 

مثال  أغسطسلقب " أنوذلك  ؛اإللھيةجانب رمزيته السياسية الصفة  إلىتسند له 

بل كانت  ؛ينعن الدّ بمعزل  إذنياسة فلم تكن السّ  8 لآللھة إاللقب ال يعطي  ھو

فالدولة ھي التي تحرس مبدأ  ياسة ھي األداة الشرعية التي تحمي الدين.السّ 

المؤسسات  أھموالذي يعد من -بل كان مجلس الشيوخ روما.  آلھة :اآللھةاحترام 

ھر السّ  -ةضجانب مھامه السياسية المح إلى-يتولى  -السياسية للدولة الرومانية

إيديولوجي، ار األمر بين السياسة والدين على نسق وئام على الشؤون الدينية .وس

حيث استطاعت  ؛ل نسق االلتحام بين الديني والسياسي قوة دفع لحضارة روماومثّ 

 لصالح الحضارةو لصالح المجدو لصالح الوحدةتوظف الدين الوثني  أنالدولة 

  .9العمرانو

 فالسفة اليونان، أفكاروعندما خفت تأثير األديان الوثنية بفعل  -

 بفعل تأثيرات األفكار الدينية الشرقية حيث روحانيات الشرقين األوسطو

قس الوثني ، أيا كانت بفعل التوحيد اليھودي الذي قطع مع الطّ و األقصى،و

بفعل الدعوة و " واحد .ي" سماو لهإعبادة  إلىالذي دعا و ،صورته

سيح من الرسل الم تباعأروما عن طريق  إلىالمسيحية التي وصلت 

وا مفعل ستقرأ الساسة الرومان واقع الحال،المبشرين. عندما حدث كل ھذا ا

شعوب المقاطعات التابعة لنفوذھم بدأت جميعھا تنفر من و شعب روما أنّ 

فدقت الساعة  ،ه عن اقتناع صوب المسيحية خاصةوتتجّ  الوثنيةاألديان 

                                                            

  .200م.ن ، ص  8 

  ن. م.ن،ص 9 



5 
 

اإلمبراطورية  أنّ لساسة الرومان الحكماء ل بداف ،السياسية نواقيس الخطر

وتبين  ،ال عطاءو ال قوةو غير دين ستصبح جثة سياسية ال روح فيھامن 

المسيحية " قادرة على بث دم جديد وروح جديدة في جسد الدولة  أنلھم 

"10. 

ين ت الدولة الرومانية الدّ جتھاد تبنّ ھذا اال أساسوعلى  -

الرابع ميالدي مرحلة تاريخية جديدة المسيحي ليدخل الغرب منذ القرن 

" سادت بيزنطة  أن ةدرج إلىالسياسي بشكل عنفواني و تزاوج فيھا الديني

 نظرية تفترض وجود مجتمع مسيحي عالمي واحد تقوده الكنيسة

 .11اإلمبراطورية معا" و

 

 لتحام األساس النظري لھذا اال -3

م المسيح مكين فتعاليالكنيسة على أساس نظري و ولةلتحام بين الدّ تم اال

 النفسيةو توجيه اقتداراته العقلية إلىاإلنسان  عليه السالم جاءت لتدعو

ما يحقق  باتجاه عيالسّ  إلىعت د كما محبة اإلنسان.و الجسدية نحو محبة هللاو

 إلى عيزت باألخص على السّ وركّ  ،12الم في األرض السّ و الصالحو الخير

 الذي ھذا المشروع أنّ اعتبرت نصوص المسيحية و ،الخالص الشخصي

تحقيق ھذا و ملكوت هللا يبدأ في األرض.قابل للتحقيق ف إمكانيباركه هللا ھو 

فھو المناضل الرمز الذي  ،نضال يستلھم من المسيح إلىالملكوت يحتاج فقط 

                                                            

 ،2006ق ،سوريا ش،دار عالء الدين دم2يانات ،تر،حسان ميخائيل إسحاق،طدلھة والا.س. ميغوليفسكى: أسرار اآل 10 

  .464ص

،دار 1المذاھب اإلسالمية منذ ظھور اإلسالم حتى اليوم ،ط :م ،سعد:الفرق  رست 11 

  .34،ص2003األوائل،دمشق،سوريا،

   .مراجعة نصوص األناجيل تثبت ھذه الحقيقة 12 



6 
 

تعاليمه و سيرتهإن وة. يسبنفسه في سبيل التعريف بتلك القيم النف ضحىّ 

بناء و ،جل خير اإلنسانية بزاد نضالي ال ينفذأمن  لينضالمنامعينا يمد سيبقيان 

حقق ھذا اإلمكان في  إذا إالالمسيحي ال يكون مسيحيا مخلصا  فإنعليه 

 ائديحرج السّ  أنھذا المضمون المسيحي استطاع  أنّ اھر ظالو األرض.

اھتمامات الشعوب التي كانت تبحث عن "  إحدىيكون ضمن  أناستطاع و

  .13فة " طاألمان في عالم مضطرب يزداد تجردا من العا

 ومانية مع الخطاب الديني المسيحيتفاعلت شعوب اإلمبراطورية الرّ 

بل وھرعت الجماھير  ،مت طالئعھا تضحيات في سبيل ذلكبدأت تنصره وقدّ و

مقتنعين  أصبحوارجال السياسة في روما  أن أراهالذي و .اعتناقه إلىالغفيرة 

ففاعليه الخطاب الديني المسيحي ھي  ،الدولةو بين الكنيسة االلتحامبوجوب 

 ،ھي التي فطنت الطبقة السياسية الرومانيةو ،الدولة الرومانية أغرتالتي 

باستطاعة ھذا  إذ ؛ضارية لھذا الخطابالقيمة السياسية الح إلىفجعلتھا تنتبه 

 إلىالذي يدعو و الذي ينعش الروح،و       الوثنية،  أوھاملذي ينبذ ا-الخطاب 

ما جديدا وروحا د يبث أن -يبشر بالصالح والسلمالذي و احترام اإلنسان،

وعسكرية  إدارية. ھذه الدولة التي لھا خبرة اقتدارات 14جديدة في جسد الدولة 

وقضائية واقتصادية واجتماعية قادرة على توظيف الخطاب الديني المسيحي 

سياسيا وباتجاه نصرة المسيحية والدعوة لھا بصدق .وھكذا وقع الوئام بين 

سندھا لى مقتضى المصلحة المشتركة التي تالمسيحية والدولة الرومانية ع

  الة .مرجعية نظرية مقنعة وفعّ 

  السياسة لحضارة الغرب ؟و ماذا قدم الدين -4 
                                                            

كاقين رايلى : الغرب والعالم ، تاريخ الحضارة من خالل موضوعات ،تر،عبد الوھاب محمد المسيري وھدى عبد  13 

   .164،ص 1985، يونيو، الكويت 90السميع حجازي ،سلسلة عالم المعرفة عدد 

  . 259وص  255سكايا: م.ن ،ص يسفين .وانظر أيضا ا.س.464ا.س.ميغوليفسكى:م.ن، ص 14 
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الدين المسيحي اإلمبراطورية الرومانية من  أنقذاألول  االلتحاممنذ 

  طور .دد والتّ مكنتھا من التجّ  إيديولوجيةھات بتوجّ  وأمّدھانھيار اال

وضعف شأنھا ولم تعد  ط،يا تفككت اإلمبراطورية في العصر الوسولمّ 

ص نفوذھا القريبة والبعيدة، وتقلّ ت عنھا المقاطعات قّ منطقة موحدة، وانش

إلى  أّدتوالتي  وبرغم ظھور التأويالت الالھوتيةواإلداري. الحضاري 

رغم كل ذلك حافظ الدين المسيحي على القيام انشقاق الكنيسة وتعدد الكنائس 

وبقيت المسيحية تلعب دورا رئيسا في تشكيل ھوية  ،أوروبابدور ريادي داخل 

 إلى ألج أنوال يمكنني ھنا  ،نجاز الفعل الحضاريإ  وفي ،اإلنسان األوروبي

فھذا العمل من مھمة المؤرخين المختصين في الشأن ، حقل التفصيالت

عصر  إلىط ينه مرورا بالعصر الوسإ :ستطيع القولأ أنني إال ؛الحضاري

من ثوابت  االعصر الحديث بقي التعايش بين الديني والسياسي ثابت إلىالنھضة 

لى حدود القرن التاسع إفمنذ البدايات و .نتباهالغربية وبشكل ملفت لالارة الحض

 ،بصفة مطلقة ميالدي لم يستسلم الغرب لمقولة فصل الدين عن السياسةالعشر 

في  نقديةلحظة  هل فكروالذي مثّ  - ) 1650 -1596رينه ديكارت ( أنحتى 

له إوجود  بقى قريبا من روح الكاثوليكية عندما افترض –باب ما نحن فيه 

وجوب اإليمان به لصالح اإلنسان  إلىالدليل عليه ،ودعا  إقامةكامل، وادعى 

ق بين توفّ  أنثم حاولت الحضارة الغربية في مدرستھا الفرنسية  ،15واإلنسانية 

غرات د الثّ تسّ  أنّ  إلىفعمدت  ،الجانب العقالني المسيحي والنظرية "الديكارتية"

  .16كبيرا إھماالديكارت  أھملھا إيمانيهالموجودة في فلسفة ديكارت بعناصر 

                                                            

،منشورات 2سون:تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر الحديث ،تر ،نھاد رضا، طاندرية ،كري 15 

  .103،ص1982باريس -عويدات،بيروت

  م.ن: ص ن. 16 



8 
 

ى ھذا التوجه عدد كبير من المفكرين البارزين في القرن السابع وتبنّ 

- 1638م ) و"مالبرانش" (1662 -1623مع كل من باسكال ( كان ذلك ،عشر

وحى به من ب "الدين وما يلّ غمراھنة ت إلىفقد دعا "باسكال "  ،م )1715

ھان ضد الدين بالنسبة لباسكال ھو تمرد يؤدي فالرّ  ،17وحكمة وفضيلة" أخالق

سبة "لباسكال" من المحافظة على وال مفر للغرب بالنّ  ،عواقب جد وخيمة إلى

. وقد  18"وذلك لما لھا من منفعة حيوية " ؛وليكيةثالمسيحية في نسختھا الكا

ش" بشكل نين المسيحي مع "مالبراالدّ  إقصاءعدم  إلىالداعي تجاه تبلور اال

الجمع بين السياق النظري والمنھجي لفلسفة ديكارت  إلىفھو الذي دعا  ،أفضل

 ،ةم) خاصّ  430-354" (أوغسطينوالمضامين المسيحية كما فھمھا القديس "

   .ش" بمثابة الوحي الداخلينفالعقل الذي رفع ديكارت من شأنه ھو عند "مالبرا

(األناجيل والرسائل) فھي التي تضبط لنا الوحي ما الكتب المقدسة أو -

يقول ، فھما متكامالن، وال اختالف بين ھذين الوحيين ،الظاھري أوالخارجي 

 أن عتقدأ:" ال  -في كتابه محادثات في الماورائيات والدين-ش" ن"مالبرا

في مشاعرھم عن الفالسفة الممتازين يختلفون  نّ أالفلسفة الحقة مخالفة للدين و

لكنھا بوجه التأكيد  ؛ىالحقيقة تخاطبنا بطرق شتّ  نإالمسيحين الحقيقيين ... 

  .19الفلسفة والدين " أبدانقابل  الألذلك يجب  ،الشيءتقول دائما نفس 

الثالوث  إلىعنصر رابع  إضافةه ال بد من نّ أ إلىوھذا الكالم يشير 

ستنتاج،التجربة )) وھذا العنصر الرابع ھو الوحي فعلى س،االد(الح الديكارتي

                                                            

  .191م ن ،ص  17 

  . 93،92وانظر الصفحات  100م ن ، ص  18 

 .يوبأ: قاموس الفلسفة ،نقله الى العربية ،فرسوا Julia - Didierيضا : ديديه جوليا أ. وانظر 105م ن ، ص  19 

  .476،ص 1992ن، بيروت، ودار الروس باريس،انطوأ،مكتبة 1وآخرون،ط 



9 
 

ويقصد " ماليرانش"  ،20يعرف المعتقدات  أنيفكر دون  أالّ الفيلسوف " 

رتھا المجامع .وبناء عليه فال مناص بالمعتقدات المعتقدات المسيحية كما فسّ 

عتماد على من اال -أن السياسيبما فيھا الشّ -عند تصريف شؤون الحضارة 

 ؛ينيبنى المنظور السياسي بمعزل عن الدّ  أنفال يمكن  ،/ النص الديني الوحي

ة القلوب يجل سياسة اإلنسان باطنا : " ھداأجاء من  إنـّماألن الدين المسيحي 

بوضع النظم التي تحقق ضبط السلوك وتعزيز  :وسياسة اإلنسان ظاھرا 21"

 .العدل ونشر السالم وحفظ النفوس والممتلكات وإقامة االجتماع أواصر

المسيحية ھي الديانة التي  نأ.وسياسة اإلنسان على مستوى الظاھر تؤكد " 

وفي سياق ھذا التوجه سار األمر في  22لم ".ايزداد فيھا التوجه نحو الحياة والع

الغرب على امتداد القرن السابع عشر حيث بقيت الكاثوليكية حية في النفوس 

ين ھو الرافد األخرى ، وبقى الدّ  األروبيةغيرھا من الدول  وأاء في فرنسا سو

بمدد ويرفد الفعل الحضاري الغربي  ،الذي يكسب السياسة الضمانة األخالقية

  من الحيوية.

  تيار الفكر الناقد  -5

نوعا  -منذ القرن الثامن عشر-تصال بين الدين والسياسة يشھد بدأ اال

نفصال ال سيما بعد ظھور مباحث الفلسفة النقدية ويسير نحو اال ،من الفتور

) في فلسفة العلوم ومع نيوتن 1626 – 1561ليزية مع كل من "باكون (جاإلن

) في فلسفة 1632/1704) في فلسفة الطبيعية ومع "لوك" (1643/1727(

   .الفكر

                                                            

  .106اندرية كريسون:م ن ،ص  20 

  . 130م ن ، ص  21 

  . 225ديدية ، جوليا : م ن ، ص  22 
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المعتقدات نقد بشدة ه فكري ة توجّ ولقد برز داخل التيار الفرنسي خاصّ 

ن من شأن وھوّ  ،23في القيمة التاريخية للكتاب المقدس  كوشكّ  ،الكنسية

 يار الناقد على عكس ماوسار ھذا التّ  ،ينللدّ  واالجتماعيةاألدوار اإليديولوجية 

 - 1694تقادات "فولتار" (فإنالكنيسة . وآباء"باسكال" ومالبرانش  إليهداعا 

) وتشكيكات " دولباخ "  1778/ 1712" روسو " (  وأحكام) 1778

التحرر من  إلى) كانت كلھا تتجه بحزم صوب الدعوة 1789 -1723(

 أن إال الفلسفيةوبرغم ضعف ھذا التيار من الناحية عتقادات المسيحية .اال

مع كل  ألمانياكل من  إلىدية في بلورة سؤال النقد الذي امتد جب رتأثّ  أدبياته

الذي و "ين في حدود العقل فقطم) في كتابه "الدّ 1804 -1724من "كانط" (

متأثرا  ان بدإ) ، الذي و1770/1831ل " (جومع "ھي ،179424صدر سنة 

دوا لظھور ل" من الذين مھّ ج"ھي تناول مسائله بالفكر والعقل .ويعدّ  فقدين بالدّ 

سؤال النقد  أن إلىنشير  أنكما ال يفوتنا  .)1883 -1818كارل ماركس (

) في كتابه " التاريخ 1776 -1711اسكتلندا مع "دافيد ھيوم" ( إلىانتقل 

  .25م  1757الطبيعي للدين " والصادر  سنة 

مة الجمع بين الكبير في زعزعة مسلّ  ثرھاأكان لھذه المقاربات الفلسفية 

ين لقد ھدمت ھذه الفلسفات كل النظريات المتعلقة بالدّ  بل ؛والسياسيالديني 

وھو باحث -كريسون  ندريهأمما جعل  والّسياسية.والعلم والطبيعة واألخالق 

متخصص في تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر 

   .26حد كبير " إلى ةفلسفة ھدام رفلسفة القرن الثامن عش إنّ " :يقول -الحديث
                                                            

  .144اندريه كرسون : م ن ، ص  23 

  . 425ديديه جوليا : م ن ،   24 

  . 586م ن : ص  25 

  . 215كريسون : م ن ، ص  اندريه 26 
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  حول فلسفة النقد  السؤ -6

العالقة بين الديني والسياسي في الغرب بشكل  إلىرت النظرة لقد تغيّ 

يسقط ھنا في األحكام  الأولكن على الباحث  ؛واضح منذ القرن الثامن عشر

تي : ھل خرج الدين يطرح في ھذا المقام السؤال اآل أنبل عليه  ؛المطلقة

المسيحي من المشاركة في الحضارة الغربية ؟  وھل انفصل بصفة مطلقة عن 

  السياسة ؟ 

فلسفات  أحدثتھاجة التي نه وبرغم الرّ إ :أقولعن ھذا السؤال  إجابة

التي جمعت بين الديني  هبقى الغرب يختزن تجربة سلف القرن الثامن عشر

 أنّ قاطبة  أوروباومعھا ت فرنسا نجاز الحضارة . الحظإوالسياسي عند 

نجاز إكانوا في مرحلة ما على وفاق مع دينھم كما كانوا دائبين على  أسالفھم

وعبر رھبان "  ،فقد جعلت المسيحية للعمل حرمة لم تكن له من قبل ،الحضارة

العمل  إنّ  :عن موقف المسيحية بقولھم  Benedictine orderية " تالطريقة البندك

 أنوالواقع  ،جماعات المؤمنين أھميةفكانت جماعات العمال في " ،عبادة

ة غتھا الدينية البتّ بوھي لم تفقد ص ،دينية أخويات أمرھا أولالنقابات كانت في 

ومصالح  أعضائھاجار والمنتجين تقوم على خدمة مصالح فكانت نقابات التّ 

 ؛االقتصادية المستھلكين بضمان جودة الصنعة واألسعار العادلة ورخاء المدين

ة ينلسكان المد وأدائھااھتماما مماثال إلعداد المسرحيات الدينية  أولت ولكنھا

بالتأمين  أعضائھاالمواطنين وتزويد  المدارس والكنائس وقاعات اجتماعوبناء 

 ،للفنيكون مدرسة  أنبل لقد استطاع الدين  .27 "..والمھرجانات.والحفالت 

والتي تجلت خاصة في معمار المدينة  ،د على رفد التربية الجماليةعفسا

                                                            

  . 226كاقين رايلي : م ن ، ص  27 
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... نعم استطاعت ق في اللباس وفي التأن ،تحوفي الرسم والن ،الغربية

البشري ما يفي بحاجات  لالجتماعم ن تقدّ أو .ةينتسند المد أنالمسيحية 

  .28اإلنسان

راودت فكر القرن  التينقد " اإلدارة الھدامة  أرادوالقد تيقن الذين 

 ؛تحتوي على قضايا حيوية لن تتھدم يةحيالمس أن29الثامن عشر دون انقطاع"

 تستطيع ،وخالدة أصيلةألنھا حقائق  نا دائما باإليمان واألمل والقوة تمدّ  أن 

نجاز  إوھذه الفواعل األربعة ھي قوى الدفع  التي تمكن من  ،واألخالق

د عبر عن ھذا التوجه "شاتوبريان " واصل العمران البشري . وقوت الحضارة

) في كتابة عبقرية الديانة المسيحية ، حيث نقد في كتابه ھذا 1768-1848(

وتجاوز "شاتوبريان"  ،االجتماعيةالمسيحية من الحياة  إقصاءالتيار الذي يريد 

) في كتابه روح الشرائع . 1755-1689باحتشام "مونتسكيو" ( إليهدعا  ما

ببعض مبادئ الدين عند استنباط  االستئناسكان "مونتسكيو" يلتمس  فإذا

فھي بالنسبة  ،ي من المسيحيةالكلّ قتباس اال إلىشاتوبريان" يدعو  فإن ؛القوانين

للحرية والفنون  مةمالءواألكثر  إنسانية"الديانة األكثر شاعرية واألكثر  إليه

ن الزراعة حتى العلوم العالم الحديث مدين لھا بكل شيء م نّ إو ،واآلداب

دھا يالمعابد التي ش إلىالتي بنيت إليواء البؤساء  المالجئالتجريدية ومن 

ستية يالمفكر الفرنسي " فيل أصرّ وقد  ،30"ميكل انج " وزينھا رافائيل "

في كتابة المعنون بـ "محاولة لبحث  –) 1854-1782" ( روبيردي المنيه

اتفاق الغرب  أنعلى  -1823الدين " والذي صدر سنة  أمورالالمباالة في 

                                                            

  .230ص  :م ن  28 

  .278كريسون ، ص  اندريه 29 

  .  282ص  :م ن  30 



13 
 

وھو  ،نشأ ذلك التواصل الروحي العجيبأحول المسيحية وسلطانھا ھو الذي 

   .31ذلك النظام المجتمعي الكامل  أيضانشأ أالذي 

ين المسيحي القطيعة بين الدّ  أنّ في فرنسا  أينعار الذي ن ھذا التيّ تفطّ 

يطاليا وبريطانيا إ إلىثم امتد تأثير ھذا التيار  يھة،وجياسة تبدوغير والسّ 

 إمكانية إلىيعود  أنلقد حاول ھذا التيار  ،والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا

منظور نظري قوامه  أساسنموذجه الحضاري على  أقامالذي  ،يربالسلف الغ

  ؟ فھل سيتفاعل الغرب مع ھذه الدعوة   ،واالجتماعيالمصالحة بين الديني 

  

  بوادر العلمانية  إلىمن " اوقيست كونت"  -7

المصالحة مع  إلىالرجوع  أنصار) 1857-1798نقد اوقيست كونت (

ة لم تعد " تتناسب مع مرحلة األذھان الفلسفة المسيحية عامّ  أنّ  رأىو ،الكنيسة

ولم يقبل "  ،رطوّ والتّ قدم  التّ  إلىوالتي تتوق  32القادرة حقا على التفكير "

 ؛ين والسياسة على مقتضى نمط الكثلكةكونت " فكرة الجمع بين الدّ  يستقاو

ولم يقتنع "اوقيست  ،لزمنية والروحيةاحيث يكون الملك رمزا مطلقا للسلطتين 

تقييد سلطة الملك  إلىالنظام اإلنكليزي الداعي  أنصاربمقاربة  أيضاكونت " 

اعتماد  إلىبل دعا "كونت"  ؛33نساق المشاركة أبواسطة نظم المراقبة و

وية قادرة على تأطير يا"العلم" لبناء علم اجتماع عقالني ، تنبثق منه سلطة دن

جتماعية وفق ما يقره سلطان العقل على مقتضى التفكير مناحى الحياة اال

  العلمي .

                                                            

  . 451يضا : ديديه جوليا، م ن ، ص أوانظر  283م ن : ص  31 

  . 313كريستون : م ن ، ص  اندريه 32 

  . 315م ن : ص  33 
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يتجاوز الغرب منطق المزاوجة  أنّ  إذنوقيست كونت" أتقتضي لحظة " 

حيث يأخذ العلم  ؛س بالطريقة الوضعيةيتمرّ  أنّ وعليه  ،بين الكنيسة والسياسة

وقد  ،إليھافالعلم ھو الذي سينتج لنا النظم السياسية التي نحتاج  ،مكان الكنيسة

ه النقد الذي وجّ الوضعية في تغيير بنية العقل السياسي الغربي . فبرغم  أثّرت

القرن الرابع لھا زعزعت مقاربة " كونت " التحالف التاريخي الذي قام منذ 

  وألمانيا ترانجلإوقيست" في أ"  أفكاروانتشرت  ،ياسةميالدي بين الكنيسة والسّ 

النقد   ونضج ،رينتشار المذھب التطوّ الوجدت ھنالك مناخا مساعدا  أنبعد 

العلمي والنقد التاريخي للنص الديني اليھودي والمسيحي  في كل من فرنسا 

في توجه الغرب نحو الفصل بين الدين ا زاد  وبريطانيا . وممّ  وألمانيا

»  Naturalismeية : ووالسياسة ظھور ما يعرف بـ "الطبيعانية العلما

»  Scientiste 34  معرفة العالم بعيدا عن سطوة النص الديني  إلىكتيار يدعو

ظھور الماركسية وانتشارھا  أنّ في ھذا المقام  نّوهن أنالمسيحي . وال يفوتنا 

   .في الغرب والّسياسةالفصل بين الدين  إلىصيل الدعوة  زاد في تجذير وتأ

  نفصال بين اإلطالق والتقييد لحظة اال -8

ن الفصل بين الديني والسياسي في أر بيقرّ  أنّ باحث  ال يمكن أليّ 

. نعم لقد سئم الغرب من تلك الوصاية المجحفة التي بصفة مطلقة الغرب قد تمّ 

شواھد  أنّ  إال ،35مارستھا الكنيسة على الدين نفسه وعلى الفكر والسياسة 

ولم  يحيةلمسلياسي الغربي لم يتنكر المشھد السّ  أنّ لى اليوم إالتاريخ تثبت و

 تأثيرالفعل السياسي للمؤسسة الكنسية . وبرغم  إزاحةولم يستطع  ،يطردھا

بعد  أضحت) والتي 1920-1864نظرية العلمنة " كما صاغھا "ماكس قيبر" (

                                                            

  .389م ن: ص  34 

  . 194، ص ،  2006، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب  1عبد الرحمن ، طه : روح الحداثة : ط  35 
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الغرب  فإن ؛36ذات سلطة مرجعية نافذة "  اآلنلى إالحرب العالمية الثانية و

عقيدة وإنسانا وحضارة لم يستسلم للتصور القائل بضرورة فصل الدين عن 

  ودليلنا على ذلك ما يلي: ،الدولة

فقد حدث  ،المقاربة العلمانية البريطانية ال تقول بالفصل الشمولي نأ :أوال

رفضت مجموعات دينية بريطانية  أنسعينات من القرن العشرين في أواسط التّ 

قانون العام" باتجاه العلمنة اليحدث تحويرا في "  أنالذي أراد  الحكومي المشروع

صدور ھذا  إفشالنجحت في و وقد ضغطت ھذه المجموعات الدينية ،الكاملة

آنذاك قبلت مقترحات تلك المجموعات الداعية  المحافظينحكومة  بل إنّ  ،القانون

  multifaithism  37"عقد سياسي متعدد العقائد"   إلى

خذ أه نّ أ إاليبدو المثال الفرنسي أكثر راديكالية مع مسألة الفصل  ثانيا:

نتجاھل أثر المسيحية في  الّ أومن المفيد في المثال الفرنسي  ،طويالو مسارا شاقا

ال ننسى أيضا استعمال الدولة للكنيسة عند بناء النظرية و ،اليمين الفرنسي

خطاب الديني لستعمارية ات الحكومات االحيث استغلّ  ؛ستعمارية الفرنسيةاال

اعتبرته رافدا من الروافد المساعدة على تحقيق سيطرتھا على الشعوب و المسيحي

الذي يعد أحد رموز و- )1885-1802لشاعر"فيكتور ھيقو"( ا إنبل  ،المستعمرة

في خطاب له ألقاه في قصر "اإلليزي" تحالف  بارك - Humaniste -المذھب اإلنسي

استعمار شعوب جنوب البحر األبيض  إلىالخروج  أن رأىو، الكنيسةو الدولة

   .38المتوسط "المتوحشة" ھو عمل حضاري 

                                                            

،  9-8-7-6العدد  55السنة  اآلدابالكحالوي ،طارق : السرديات الشمولية لعالقة الدين بالدولة وتاريخانيتھا مجلة  

   36بيروت ، لبنان أوت / سبتمبر 2007، ص 13 .

 37   م ن : ص 16.نقال عن :

 T.Modood(ed),Church,state and minorities.(london : policy studies Institue,1996,P,5  

  38 انظر فيكتور ھيغو : األعمال الكاملة، منشورات، روبار الفون بوكين باريس، 2002، ص ص،1009- 1012 .
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ونيا ال فعل "التيار الكاثوليكي او التوماوية المحدثة" في بول لقد اشتدّ  ثالثا :

  . 39 1990سية من قيادة البالد سنة سيما بعد انحسار المارك

أن "ديانتھا الرسمية ھي  رىفي الغرب ال تزال ت أخرى: ھناك دول  رابعا

موناكو، بعض المقاطعات السويسرية. كما توجد دول  إمارةالكاثوليكية : مالطا، 

 فاليونان أخرىى في دساتيرھا ديانات رسمية أوروبية أساسية مازالت تتبنّ 

في السياق نفسه و ولة الرسمية .كسية ديانة الدّ ذوثان األورمدقبرص اليونانية تعتو

  .40النرويج" و تتنزل مكانة الكنيسة اللوثرية في دول مثل الدانمارك

ھي دولة دينية و ،: ال يزال الغرب يحافظ على دولة الفاتيكان خامسا

 أنّ  تقدال يزال يعو للرمز الفاتيكاني ، االحترام ال يزال الغرب يكنّ و ،بامتياز

الديني للمسيحية الكاثوليكة بل ھو و ياسير عن الدور السّ الفاتيكان ھو المعبّ 

  .   41عاصمة الكثلكة في العالم 

نتحدث " بسذاجة مع التجربة العلمانية في  أنلم يعد من الممكن  سادسا :

 تاريخ العلمانية(ھناك قبول متزايد بضرورة مراجعة  إذ ؛الواليات المتحدة

للبند األول من  مناسب في تلك البالد وھو تاريخ قائم على تأويل غير )األسطوري

والمتضمن  ،الحقوقم) المعروف بقانون 1791ح لسنة (الدستور األمريكي المنقّ 

 بإقامةقانون خاص  أي إصدارللجملة المأثورة حول عدم قدرة " الكونغرس على 

 أنناوھم بين الباحيثين في  أيوال يوجد  ،منع حرية ممارسته أودين من األديان 

                                                            

  39 قارن : جوليا، ديدية، م ن، ت 382 .

  40 الكحالوي ، طارق ، م ن ، ص 17.

 .نشورات، إ ، الھاشم  ، م أنطوانعاصمة الكثكلة في العالم تعريب،  الفاتيكانراجع لمزيد التوسع كتاب بول يويار،  

  41.عويدات ، بيروت ، لبنان ،ط1 ، 1996.
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النزوع  أنذ يبدو واضحا إ ؛بصدد فصل كامل بين الدين والدولة في تلك البالد اآلن

    .42المتدرج نحو الديمقراطية يحظى باألولوية على حساب العلمنة الكاملة "

وقد  ،الالتينية أمريكاوت التحرر" ال سيما في ھ" ال ار ظھر تيّ  سابعا :

تقرأ المسيحية قراءة جديدة تتجه صوب التحالف مع قضايا  أن إلىار ودعا ھذا التيّ 

     .43المستعمرة  أوشة المھمّ  أواإلنسان ، قضايا الشعوب الفقيرة 

 إلىالحداثة الغربية شارك في تأسيسھا رجال دين ينتمون  أنّ نسى ال ن ثامنا :

لإلصالح رواد ك ن"ييطاليا دور " البروتستانتيإحيث برز في  ؛لحظة النھضة

ولقد ذكرنا من  ،44الفضل في نشأة الرأسمالية الغربية  الذين يرجع لھمالديني وھم 

 آثاراوعلومھم  أفكارھمدوا للحداثة الغربية كانوا يحملون في "الذين مھّ  أنّ قبل 

وغيرھم كثير . وبناء على  45دينية  ظاھرة مثل ديكارت ونيوتن وكانط وھيقل ...

ين في الغرب قد انفصل بصفة مطلقة عن ن الدّ أنقرر ب أنما ذكرناه فال يمكن 

  .نه ترك دوره الحضاري أ أو، ياسيةالسّ 

  

   ياسة في اإلسالمين والسّ لحظة الدّ  -9

  ياق في خصوصية السّ  -1

                                                            

ھو  veit baderجتماع الھولندي " فايت بادر " ن عالم االأ. لمزيد التوثيق نذكر 16الكحالوي ، طارق: م ن ، ص 42 

الذي تعمق في مراجعة التاريخ األسطوري للعلمانية .وله مقاالت جد مھمة في ھذا الباب ومنھا بحثه المنشور بمجلة 

political theory‐  والمعنون بـ  1999كتوبر أ 27الصادرة في .religions Pluralism : 

Secularismor priority  for dem ocratie  

التحرر، أطروحة دكتوراه مرحلة ثالثة ،  ھوتال :اإلنسان والحرية فيلمزيد التوسع انظر، محسن بن إسماعيل  43 

   .ة جامعة الزيتونة ، تونسنمرقو

  . 49ن ، طه : م ن ، ص عبدالرحم 44 

  .م ن ، ن ص  45 
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السياق الذي جمع بين الدين والسياسة في اإلسالم لم يتحدد على شاكلة ما  نّ إ

  الدين لم يسبق الدولة. أنفالدولة في اإلسالم لم تسبق الدين كما  ،حدث في الغرب

عقيدة التوحيد لقد ظھر اإلسالم كدين حامل لمضامين سرمدية قوامھا 

المسألة السياسية في  أنغير  ؛وكحامل لمضامين سياسية يفرضھا شرط الواقع

خليفة  أنا :ة في اإلسالم ال يقولففالخلي؛ اإلسالم كانت خالية من الروح التيوقراطية

  نا خليفة رسول هللا.أ :بل يقول ؛هللا

أة لقبول ظاھرة ن كانت مھيّ آتنزل فيھا القر التيالبيئة العربية  أنوالظاھر 

ھم فالتوحيد رغم عكو إلىفون يتشوّ فالعرب كانوا  ؛ بين الديني والسياسي لتحاماإل

 إلىالسياسة  أنّ كما كانوا قلقين على المستوي السياسي . ذلك  46على األصنام 

لحظة القبيلة لم تصنع للعرب دولة ولم تقدم لھم حكومة راشدة ،  ولم تروضھم 

 أخرى أمميضاھي ما عند  أنا يمكن يتحقق  لھم  مجدا سياسنصياع ، ولم االعلى 

وليوجه  ،ليتفاعل مع ھذا القلق العربي إذنن آكالفرس والروم واألحباش . جاء القر

تقليد النموذج  أساسال على  ،اللحظة الحضارية العربية نحو مسار التغيير

نسان من ربقة فلسفة جديدة تنشد تحرير اإل أساسبل على  ؛الفارسي أوالروماني 

ة شيء . ثمّ االستكبارو الجھل والفقر والوثنية والرق والقھر والظلم والعنصرية

. ويتمثل إليهح العرب ليكونوا الدعاة ورشّ  ،يقنع به البشر أنجديد استطاع اإلسالم 

، والتي جاءت بمضامين ةيذلك الشيء الجديد في تلك النصوص القرآنية والحديث

لى التبشير بھا . وھي قيم يحتاجھا إو ،القيم اإلنسانية الخالدةلى الدفاع عن إ تدعو

اإلنسان ذو العقل السليم  كفواعل مرجعية . يستھدى بھا عند بناء المؤسسات  التي 

  الحضارة ويتواصل العمران  زبھا تنج

                                                            

تحجب عنه اإليمان بوجود هللا الخالق للكون والمدبر له ، ي فقيرا من الناحية الروحية فعبادته لألصنام لم لم يكن العرب 46 

 إالدھم بي لما سئل عن سبب عكوفه على األصنام قال : " ما نعن العربإيات كثيرة . بل آقيقة في ن ھذه الحآوقد ذكر القر

  . 3هللا زلفى ' الزمر ،  إلىليقربونا 
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  تعالق الديني والسياسي في اإلسالم بين التأصيل واإلنجاز   -2

 التأصيل   )أ

باإلنسان وبحركة اإلنسان في األرض كانت ھي العصب نشغال اال إن

جل توجيه الفعل البشري نحو أرآن جاء من فالق ؛الرئيس في خطاب التكليف

يقوم  أنستخالف التي تنشد على مقتضى فلسفة اال ،التمكين في األرض

وتترك  ،نجازاإلنسان المؤمن باإلسالم بأدوار عمرانية حضارية تشھد له باال

نشأكم من األرض أقال تعالى : " ھو  ،على مسرح التاريخثر بصماته أ

:" ثم جعلناكم خالئف في األرض من بعدھم  أيضاوقال  47"واستعمركم فيھا

 أنّ  إلىيتين المفسرين عند تفسير اآل أكثروقد ذھب  .48ون"مللننظر كيف تع

 ،بل ھي من الواجبات المؤكدة ؛عمارة األرض ليست من نوافل األعمال

يات التي تضع الشريعة الجديدة للمسلمين الكلّ  أنالف  خستة االواقتضت مھمّ 

ستبنى عليھا النظم التي ستؤطر الحراك اإلجتماعي ، ولكن بما ال عھد للعرب 

لم يعرفوا معنى الدولة  -خص بالذكر عرب الحجازأو -العرب  نّ أذلك  ؛به

ن ھذا دما تكوّ ال مع نشأة مجتمع المسلمين في المدينة . فعنإومعنى نظام الحكم 

سلمين ن تخطط الشريعة للمأحان  49مشھودة ومتميزة  وأصبح ھيئةالمجتمع 

ص القرآني ونص النّ  ئوالذي يستقر مجتمعھم.سيقوم عليھا  ذيالنظم ال

ھو روحي محض "  مابھذه النظم لم تھتم فقط  نّ أالحديث النبوي يالحظ 

                                                            

 . 61ھود ،  47 

   .14يونس :  48 
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 ھو موكول إلى وظيفة ل انشغلت بماب ؛50الوازع الديني النفساني " إلىموكول 

   إليھا:األمر ) التي يوكل  أولىالھيئة الحاكمة (  بإقامةحيث العناية  ياسة؛السّ 

حكموك فيما يتنفيذ األحكام : " فال وربك ال يؤمنون حتى  -

، 51ا مما قضيت ويسلموا تسليما "جرح أنفسھمشجر بينھم ثم ال يجدوا في 

 .52األمر منكم "  وأولىالرسول  وأطيعواهللا  أطيعوامنوا آالذين  يأيھا"

حكمتم بين  وإذا، "  53هللا يأمر بالعدل " نأالعدل : "  وإقامة -

 .54تحكموا بالعدل  أنالناس 

 .55شورى بينھم "  وأمرھموبث الشورى : "  -

وجعل العتق من  االسترقاق أسباب بإبطالوحماية الحرية :  -

 .56فك رقبة "  .ما العقبة أدراكالقربات ." وما  أفضل

ذا إوالذين " ،57وحماية الذات الجمعية :" مالكم ال تناصرون "  -

 .58البغي ھم ينتصرون " أصابھم

الصالح : " وينھى عن الفحشاء  وأسبابوتوفير األمن  -

في األرض ليفسد فيھا ويھلك ى سعى تولّ  وإذا" ، 59والمنكر والبغي " 

 ،مفسدين"وال تعثوا في األرض " ،60نسل وهللا ال يحب الفساد " الحرث والّ 

                                                            

  . 115م ن ، ص  50 

  . 65النساء ،  51 

  . 59النساء ، 52 

  . 90النحل :  53 

  . 58النساء ،  54 

  . 38الشورى ،   55 

  . 13-12البلد ، 56 

  . 25الصافات ، 57 

  . 39الشورى ،  58 

  . 90النحل ، 59 

  . 205البقرة ،  60 
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بقية ينھون عن الفساد في األرض  أولو" فلوال كان من القرون من قبلكم  61

 .63" وال تبغ الفساد في األرض "62"

تكوين الثروة وحفظ مال األمة وحسن توزيعه :"  إلىوالسعي  -

معلوم للسائل  حق أموالھم"والذين في  .64المال والبنون زينة الحياة الدنيا "

 ...  66" أحسنبالتي ھي  إالبوا مال اليتيم "وال تقر ،65والمحروم "

ب : " ال لم والحرّ خر في السّ مع تعيين ضوابط العالقات مع اآل -

 أنين ولم يخرجوكم من دياركم ينھاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدّ 

ينھاكم هللا عن الذين  إّنماهللا يحب المقسطين .  نإ إليھموھم وتقسطوا تبرّ 

 أن أخراجكممن دياركم وظاھروا على  وأخرجوكمقاتلوكم في الدين 

 .67ھم الظالمون "  فأولئكھم وھم ومن يتولّ تولّ 

ن تبيّ  لتي يتصالح فيھا الديني والسياسي؛وبناء على ھذه المزاوجة ا

ھيئة حاكمة  (حكومة) تضطلع بالشأن السياسي "  إقامة أنللمسلمين األوائل 

ومما تفرضه  ،رضه شرط الواقعألنه مما يف؛ 68في مرتبة الضروري" أمرھو 

ومما يفرضه حفظ  ،حكمة التالؤم مع المحيط الجيو سياسي في ذلك الحين

وھم يتلون ما يتنزل من  -ن ألصحاب النبي صلى هللا عليه وسلمالذات. لقد تبيّ 

تكوينھا الرسول محمد صلي هللا عليه  إلىحال األمة التي يدعو  أن - نآالقر

اإلسالم ليس  إلىل التحوّ  أصبحوبالتالي فقد  ،دون حكومة من وسلم ال يستقيم

                                                            

  . 205البقرة ، 61 

  . 116ھود   62 

  . 77القصص،  63 

   46الكھف،  64 

  . 24المعارج ، 65 

  . 34اإلسراء ، 66 

  . 9الممتحنة ، 67 

   .199ابن عاشور : م ن ،ص  68 
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والدليل على ذلك نستمده من  ،69 أيضابل مطلبا سياسيا  ؛مطلبا دينيا فحسب

المسلمين في المدينة بدأت القبائل العربية  أمرفعندما قوى  ،الحقيقة التاريخية

حيث  ؛سيةسيا ةبحيثي أيضاولكنه مرتبط  ؛عقدي أساساإلسالم على  إلىتدخل 

سياسية  ةيمثل قو أصبحتحالف المھاجرين واألنصار  أنرأت القبائل العربية 

  واعدة .

  اإلنجاز  -ب

اإلسالم  نإ :-بناء على ما ذكرته في الفقرة السابقة- أقول أناستطيع  

تصالح فيه الروحي والزمني، الديني يلھي إظھر للناس في صورة شرع 

فأدرك المسلمون  ،فيھا الوجود انطولوجية ال يتشظي والسياسي وفق رؤية 

يات مھمة حد تجلّ أه ابل ير ؛دينھم ال يلغي الشأن السياسي أنّ منذ البدايات 

وقد بادر  اإلنسان،ق تكامل واحد العناصر الحيوية التي تحقّ  ،ستخالفاال

" فسمحت ،واقعهالرسول محمد صلى هللا عليه وسلم بتنزيل ھذا المقصد في 

بتأسيس  -التي ارتبطت باسم النبي محمد صلى هللا عليه وسلم-رة الدينية الثو

 - وبتوجيه من الوحي-  ر محمد صلى هللا عليه وسلم. غيّ 70بنية دولة فتية " 

 أو ،مي القريب (القبيلة )الوالءات السياسية المبنية على فاعل التراتب الدّ 

 ،المبنية على فاعل اإلقليم الجغرافي أو ،المبنية على فاعل العنصرية العرقية

دادھا وحدد امت ،وجعل للدولة عاصمة سياسية ،عقيدة الدولة إلىل الوالء وحوّ 

ي من ن ينطلق فعله السياسأل الجغرافي بكامل جزيرة العرب . كما فضّ 

 وأشرفت ،النشاط السياسي أكثرالذي ينتعش فيه  ،الوسط الحضري / "المدينة"

المراكز اإلدارية التي توزعت على كبرى حواضر  عاصمته على مراقبة

                                                            

  . 223ايريك ،وولف: م ن ، ص  69 
  
  . 226م ن : ص  70 
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 م حركةونظّ  ،نشأ سلطة قضائيةأو ،مان جيشا منظّ الجزيرة العربية . كما كوّ 

حدد نصاب  ،المتاجرة بالمحرم منع ( منع الربا، :وضبط حدود الملكية ،المال

وفرض احترام  ،لملوكل وأرسلن األمراء وبعث السفراء الزكاة،...) وعيّ 

ة تصدق يمواطنة مدن إلىبرم عقود الصلح بل لقد دعا في المدينة أو ،األديان

صدر لذلك وثيقة تعرف أو ،قافيةوتحترم التعددية الدينية والثّ  ،في والئھا للوطن

    .بالصحيفة

في المجال ز للعرب جين أنلقد استطاع محمد صلى هللا عليه وسلم 

 71لورة فكرة الدولة " ينجزوه طيلة قرون :" ب أنالسياسي ما لم يستطيعوا 

ن ما يلبي آيجدوا في مضامين القر أنماح للرجال ذوي الطموح السياسي والسّ 

  ا به .حلموطموحھم ولكن في سياق لم ي

ولكن  ؛خالدة إنسانيةنعم لقد تعلق المسلمون باإلسالم لما فيه من مبادئ 

ا خبروا قدرة ھذا الدين على تفعيل وازع السلطان لما فيه ق ازداد لمّ ھذا التعلّ 

رضي هللا عنه عندما  فإنر عن ھذا الملحظ عثمان بن عوقد عبّ  ،خير المجتمع 

وفعال درج الخلفاء  ،72ن " آهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقر إنّ "  :قال

وا ذلك من رأو ،ياسيالراشدون األربعة على الوفاء للمزاوجة بين الديني والسّ 

الوالية اإلسالمية في البيعة  أحوال"  أيديھمواكتملت على  ،صميم اإلسالم

  . 73والعدل والمساواة " 

ر من ونشطت في عھدھم الفتوحات التي ساعدت الشعوب على التحرّ 

سفيان دون األربعة اال  أبي" ولم يكن معاوية بن  ،واالستبدادالوثنية والجھل 

ل اجتھادي جزم من الخروج عن الخليفة الرابع عن تأوّ  أمره أولفيما خالط 
                                                            

  . 227م ن : ص  71 

  . 199ابن عاشور : م ن ، ص  72 

  . 202م ن : ص  73 



24 
 

استقام له األمر بتنازل الحسن عن  أن إلىكان اجتھادا مخطئا  بأنهعلماؤنا 

نجاز الحضارة في إوتواصل  ،74فصلح حال  المسلمين مدة حياته "  ،الخالفة

ة عن سياق دولته . وبرغم ما حدث من ردّ  إرجاءوعمت النھضة  ،زمانه

ثي ذي العلل في الحكم بظھور النظام الملكي الورا وأسلوبھاالخالفة الراشدة 

ة بين الديني والسياسي بقيت ھي القانون الذي به تفعل المزاوج فإن ،الكثيرة

حين  إلى أميةت األسر الحاكمة منذ بني زنجأالدولة فعلھا الحضاري . ولقد 

واھد التاريخ تدل على ذلك وليس ھذا وش ،تزنجأسقوط الخالفة العثمانية ما 

مع تدھور حال الدولة  إال مقام  التفصيل . ولم يفتر الفعل الحضاري للمسلمين

 إّبانوالدولة المغولية في الھند  إيرانفي تركيا والدولة الصفوية في ية العثمان

ثم  ،75داخلية وبفعل الضغط األوروبي  أسبابالقرن السابع عشر ميالدي بفعل 

ازداد الوضع سوءا وانھار الفعل الحضاري للمسلمين مع حلول القرن التاسع 

ستعماري تحت الحكم اال أخرىرئيسة  إسالمية أقطارعشر حين " دخلت 

 ،76ندونسيا والبريطانيون على مصر "إفسيطر الھولنديون على  ،األوروبي

  . 77د الشام وبال إفريقياوسيطر الفرنسيون واإليطاليون واإلسبان على شمال 

  لحذرلى المنابع : بين األمل واإالعودة  -3

عاد اإلسالم من جديد ليصبح موضوع اھتمام غالبية الناس الذين  أنبعد 

يعود  أنيحاول العالم اإلسالمي اليوم  ،يعتنقونه في مشارق األرض ومغاربھا

على قانون المزاوجة بين  تأسساستثمار المنظور السياسي اإلسالمي الذي  إلى

                                                            

  .م ن ، ص ن  74 

م ، ضمن كتاب ابتروبولوجيا اإلسالم . الفصل ييالمعدل منصور : دراسة الثقافة اإلسالمية والسياسية ، مراجعة وتق  75 

  . 343الثاني عشر ، ص 

  .م ن : ص ن  76 
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ستعمار الغربي على الدين والسياسة. وبرغم التأثير البليغ الذي تركه اال

والسياسي  واالقتصادي واالجتماعيالوضع العقلي والنفسي والثقافي 

وبرغم القبضة الحديدية لألصولية العسكرية العلمانية المعادية للدين  ،مسلمينلل

 رأت إسالميةك ولدت مقاربات رغم كل ذلب ،اإلسالم أقطاروالتي حكمت جل 

ه نّ أحسب ب ال ،78"القيام بدور مھم في التحديث السياسي "  بإمكانهسالم اإل أنّ 

بل باعتبار دينامية ومرونة  ؛فقط لألمةل القاع الثقافي الرمز األصيل الذي يمثّ 

صوص من وباعتبار ما تحتويه ھذه الن، ياسيالس ننصوصه المتعلقة بالشأ

 إسالميةتنبثق منھا مقاربة سياسية  أنيمكن  ،واعدة سياسيا إنسانية مقاصد

ذلك عن طريق التمھيد لوضع  إلىيكون المدخل  أنرشيدة ومقنعة ، بشرط 

الذي يقوم على منظور اجتھادي يراعي الثوابت  ،سق التأويليالنّ  ىيتبّ عقلي 

ويتجه بكل اقتدار علمي  ،ويحايث ويعاصر لحظة ما بعد الحداثة ،والمتغيرات

  .عيي والشيّ وثقة في النفس نحو موقف نقدي لتراثنا السياسي السنّ 

                                                            

حركة  أدبياتمع مشاركة العلماء اإليرانيين في الثورة الدستورية ومع  المقارباتھذه  بدأت. 355م ن : ص  78 

رة كما ھو الشأن في صاعفي الشأن السياسي . ومع مقاربات الحركة اإلسالمية الم االجتھاد إلىاإلصالح، التي دعت 

ن بقية إالتركية فالذي بلغته التجربة  النضجوبرغم  وإيرانمصر ولبنان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس وتركيا 

    .بناء علم سياسي إلىال تزال في حاجة   اتالمقارب
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  وجهات نظرباب: 

  والفـــلسفة العــلــم

  - أو حوار الفيــزياء والميـــتافيزياء- 

  جمال ڤوعيش

ا       ة وم اء الذري يالد، أّدت الفيزي رن العشرين للم ى من الق ة األول إبّان العقود الثالث

راءة تفكيكية ور ق ى ظھ ة إل ت الذري ار /تح اھيم واألفك ن المف د م ي العدي ة ف جذري

الم: من نظرة  واقع،عن ال األساسية ى الع األمر الذي أحدث تغييرا عميقا في نظرتنا إل

ارت ( وتن(Descartesديك رة كالنيةNewton) وني ة بنظ رة /) المطبوع ى "نظ ة، إل آالتي

ع اوق م ديدة التس ا ش يّن أنّھ مولية"، تب ن العصور  ش اء والصوفيين م رات الحكم نظ

  والمنقوالت كافة.

م يكن ل"بيد أّن قبول الفيزيائيين  لنظرة الجديدة" إلى الواقع في بداية القرن العشرين، ل

ى تماس  ذري عل ا تحت ال سھال من أّي وجه، فقد وضعھم استكشاف العالم الذري وم

ع بغي-مع "واقع غريب وغير متوقّع". في أبحاثھم المتواصلة  ذا "الواق ة التمكن من ھ

ي -الجديد" ر ة ولأدرك العلماء متأملين بأّن مفاھيمھم األساس تھم وطريقتھم في التفكي غ

ل  ؛رية. لم تكن مشكالتھم فكرية وحسبلم تعد صالحة لتوصيف الظواھر الذ برمتھا ب

ديدة  ة ش ة روحاني ة أزم ي بمثاب ةھ ة للغاي ة عميق ل وجودي ورة، ب نّھم ؛الخط ي - لك ف

 "كوفئوا" بتبصرات عميقة في طبيعة المادة وفي عالقتھا بالعقل البشري. -النھاية

ة وتتجل ذه األزم ا-ى ھ ق بنائھ ي عم ي ف وم وھ ة عل حسب  )Crisis of Sciences( أزم

ه،  -ھوسرل في "إقصائھا" للمساءالت األساسية والحاسمة بالنسبة للوجود البشري كلّ

ق  ي تتعل ك الت اه؛ أي تل ى الوجود البشري أو ال معن ق بمعن ي تتعلّ تلك المساءالت الت

ر بالعقل و"الالعقل"، والتي ھي مرتبطة ب سلوك اإلنسان إزاء المحيط البشري وغي

  )Husserl,E.1976: 4(حسب معايير العقل.بالبشري، وبحريته في أن يشّكل محيطه 
                                                 

  أستاذ في كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغانم، الجزائر .  
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ة  ه، ھي أزم نھجإّن األزمة التي يتحدث عنھا ھوسرل في مستھل كتاب ، موضوعو م

ا.  دى أوروب أو ھي كما ذكر أزمة فقدان المعنى؛ أزمة التوجه األخالقي واالجتماعي ل

ت ذ ي الوق ي ف هوھ فة ات م والفلس ة العل رية أزم س للبش دأ المؤس ا المب ، باعتبارھ

ال يمكن أن تكون  -ت انطالقا من روح فلسفة العلومالتي تأّسس-األوروبية. إّن أوروبا 

د ,وتعطي معنى لوجودھا ,"سليمة" إالّ إذا حققت الفكرة التي تمأل كيانھا ا ي ى وم ل عل

ق م تتحق ة ل ذه المقارب عبة.  أّن ھ ارات ونزعات متش ى تي في إل ر الفلس وزع الفك و ت ھ

وفر  ي يت ان األوروب رل -أصبح اإلنس ا حسب ھوس ھم  -دائم دة، تس فة واح ى فلس عل

ال داتھا - جميع األجي ى اختالف معتق ةعل ا اإليديولوجي ة ومنطلقاتھ ا -الديني  ؛في بنائھ

دالً  ل"، ب ق الكام و "التحق دريجيا نح دم ت دة حيّ لتتق فة "واح ن فلس ات  .ة"م دينا أدبي ل

دل ح وار فلسفية، وأعمال فلسفية، تتزايد بال حدود، ولكن تفتقد إلى كل رابط بينھا، وب

ن ة تعل ات متعارض ين نظري دي ب اربھا- ج م تض دة  -رغ داخلي ووح ا ال ترابطھ

د  ري ونق ق مظھ دينا تواف ة"، ول فة حقيقي ت بفلس ا "الثاب ية، وإيمانھ ا األساس اقتناعاتھ

 ).1958:50ھوسرل،إ.(جدي للفالسفة فيما بينھم.مظھري، ال تفاعل 

، وھي من )Hermeneutic Situation( يقية"طوضعية ھرمونو وتشّكل األزمة بھذا المفھوم

  خواص "الحداثة األخيرة"، الفاقدة لجميع المظاھر الروحية.

رأ يواجه أزمة مماثلة، ويمكن لنا أن نق بأّن المجتمع اإلنساني اليوم ككليمكن االعتقاد 

ن التضخم  ة م بة مرتفع ن نس اني م وم: نع ّل ي ي الصحف ك دة ف ا العدي عن مظاھرھ

ة الصحية، ي الرعاي ة ف اني من أزم ة، نع ة طاق اني من أزم ة، نع اني والبطال من  نع

ة، من موجة متصاعدة من العنف والجر نعاني التلوث وغيره من الكوارث البيئية، يم

ا إالّ أ ماتوھكذا دواليك. وفي اعتقادنا أّن ھذه األز ا ھي جميع ة م ة لألزم وجه مختلف

ا دة عينھ ي  ,الواح ة ف وھر أزم ي الج ذه ف يPerception Crisis( اإلدراكوھ ا - ). فھ مثلھ

اھيم نظرة  -مثل أزمة الفيزياء في العشرينياتك ق مف ا نحاول أن نطبّ ّرع من كونن تتف

ع /تيلعلم الديكارلأال وھي النظرة اآلالتية " إلى العالم فات أوانھا، ى واق  النيوتني"، عل

وملم يعد باإلمكان فھمه بل ا الي راب" غة ھذه المفاھيم. نحن نحي المي الت الم "ع  ، في ع

  عالم مظاھره البيولوجية والسيكولوجية واالجتماعية والبيئية جميعا "متواكلة".

وع إّن فيزياء التربة مثال  ة، ونظرا لتن  ھي تطبيق للفيزياء األساس في مجاالت الترب
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فقد اختلفت طبيعة التطبيقات من  ؛ألساسية واختالف ظروف التطبيقمفاھيم الفيزياء ا

ذلك أيضامو ا  قع إلى آخر في الكون. ول ة تبع اء الترب ة لفيزي اريف العملي اختلفت التع

وارتزندرودروبر( رض ش د ع ذا وق التعريف. ھ ائم ب ال الق فات أعم  D.لمواص

Swartzendruberاريف ن التع ددا م ر ,) ع يناتت ي  وح ب ة ف ادة والطاق االت الم ة ح دراس

ف  و التعري راب (وھ ة للت واص الفيزياوي ة الخ ا، أو دراس رق انتقالھ ة وط األترب

ر ائيو الت ا فيزي ي يتناولھ ة الت ام العلمي ة المھ ا كاف ى أنّھ ب، االشائع)،  أو قد تعّرف عل

مل  ي تش وال-والت ب األح ي أغل جة" والتر -ف ن "النس ل م ة ك ق بدراس ا يتعل ب م كي

ات  ن المواضيع، كتطبيق ا م ة وغيرھ ة الترب رارة وتعري واء وح اء وھ ائي وم الفيزي

اء. م الفيزي ي عل ة ف وت المعروف وئية والص ية والض ة والمغناطيس  الكھربائي

دي،و. ةبيّن .)47-1988:46(العكي اء الترب ي فيزي ائج البحوث ف ن - ت نت ر م ي أكث ف

وم؛  ,"يتآكل"يفترض أنّه  أّن الكون الذي نحيا فيه -مناسبة د ي ا بع ه يوم ويتقلص حجم

ة...             ه النھائي ي مراحل ه ف إنّ

مولي ور ش ى منظ ة إل ي حاج ن ف با"، نح ون توصيفا مناس ذا الك ي "نوّصف ھ  -ولك

   إيكولوجي، ال تتيحه النظرة الديكارتية إلى العالم.

د ( -إذن– يهنحن في حاجة إل ما راديڤم جدي ر  ھو ب ع)،  تغيي ى الواق دة" إل ة جدي "رؤي

جذري في أفكارنا وإدراكاتنا وقيمنا، وإرھاصات ھذا التغيير، ھذه النقلة من التصور 

ة،  ول الفيزيائي ذ اآلن في الحق ة من ع باتت مرئي اآلالتي إلى التصور "الشمولي" للواق

رن ي الق ود ف أنھا أن تس ن ش المي  م داھا الع ة وم ورة األزم ره. إّن خط الي بأس الح

ر  اد غي ول ذي أبع ن تح تمخض ع ة أن ت رات الحالي أن التغيي ن ش ى أّن م يران إل يش

   مسبوقة، عن نقطة انعطاف للكوكب ككل.

 ال بّد أوالً انعكاساتھا، و )Paradigm Shift(النقلة البراديڤمية من أجل مناقشة سمات ھذه 

الكالسيكي"(النظرة الديكارتية العالم) وتأثيراته على العلم م من توصيف "البراديڤ

  والمجتمع، قبل االنتقال إلى التفكير في مجاوزة األزمة ومنطوياتھا.

رن  ببسط النظرة اآلالتية ڤاليلي وديكارت ونيوتن -على التوالي- قام الم في الق ى الع إل

ابع عشر د  ,الس ةوق ى الطبيع ه إل ارت نظرت ى  "أّسس" ديك يمھا الجذريعل ى  تقس إل

تقل  المين منفصلين يس ون أع ان الك ادة. ك الم الم ل وع الم العق ر: ع ن اآلخ دھما ع ح
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ادي"  ه-"الم ب أطروحات ارة" -حس ة ق ة ميكانيكي ا  ,"آل ل وفق ة تعم ت الطبيع وكان

ة  ادي بلغ الم الم لـ"قوانين ميكانيكية ثابتة"، فكان باإلمكان تفسير "كل شيء" في الع

ه وح ب أجزائ مل ترتي ادة لتش ى الم ة إل رة اآلالتي ذه النظ ارت ھ م ديك د عّم ا. وق ركتھ

اطة  ت ببس ات، فكان ات والحيوان ة والنبات ات الحي دّ الكائن "آالت  تع

والكائنات البشرية كانت تسكنھا نفس عاقلة؛ إالّ أّن ؛ )Mechanical Organismsميكانيكية"(

  ./اآللةحيوانالالجسم البشري كان غير قابل للتمييز عن 

ركان جوھر مقاربة ديكارت إلى المعر ارة  ,فة ھو منھجه التحليلي في التفكي ذه عب وھ

ا  ب ترتيبھ ع بحس ذه القط نيف ھ م تص ع، ث ى قط كالت إل ار والمش ع األفك ن تقطي ع

ي  ر العلم يات الفك ن خاص ة م ية جوھري رب خاص ذا المقت ار ھ د ص ي. وق المنطق

ة العلمية وتنفيذ الالحديث، ثبتت فائدتھا الكبيرة في بسط النظريات  مشاريع التكنولوجي

فإّن التشديد الزائد على الطريقة الديكارتية أدى إلى التفتيت  -في المقابل- المعقدة. لكن

ف  ى الموق ة وإل ا األكاديمي ام ومناھجن ا الع ال تفكيرن ه ك م ب ذي يتّس ال

ھر المعقدة ) الواسع الشيوع في العلم االعتقاد بأّن سمات الظواReductionismاالختزالي(

  يمكن فھمھا جميعا باختزالھا إلى أجزائھا المكّونة.

ه   ادة، ورسم خطوط "رؤيت ل والم في حين "سلّم" ديكارت بالتقسيم األساسي بين العق

ار ين االختب ة  اآللتية" إلى الواقع، كان ڤاليلي "أول" من جمع ب العلمي واستعمال اللغ

 لّم ڤاليلي بأنّه على العلمس طبيعة رياضيّاولكي يمّكن العلماء من توصيف ال ,الرياضية

ة  رام المادي ة لألج واص الجوھري ة الخ ى دراس ر عل داد -أن يقتص ات واألع الھيئ

  التي يمكن لھا أن تقاس وتكّمم.  -والحركة

  

رى واص األخ ا الخ ةك- أّم ذاق أو الرائح وت والم ل  -اللون والص ن قبي ت م فكان

م)، التProjections Abstractاإلسقاطات المجردة( د  ,ي ينبغي أن تستبعد من مجال العل وق

ةفائ اإلستراتيجيةتبيّن أّن ھذه  ذلك  ؛قة الحضور في العلم الحديث قاطب ا تسببت ك لكنّھ

ذي ال يُ  م ال ى إالّ في أزمات متراكمة. العل اس حصرا عن ى القي الكم ويتأّسس عل مٌ  ب  عل

يم وع أو الق رة أو الن اليلي- . وبالفعلعاجز في صميمه عن التعامل مع الخب ذ غ  -من
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وھذا الموقف يؤدي  ,طرق إلى القضايا األخالقية عموماحرص العلماء على تجنب الت

   اليوم إلى عواقب وخيمة للغاية.

ارت،  اليلي وديك ده غ ذي أوج اھيمي ال الي" لإلطار المف ـ"إتمام احتف وتن ب ام ني د ق وق

 ً يعة. ومنذ النصف الثاني من صياغة رياضية متماسكة للنظرة اآلالتية إلى الطب باسطا

انيكي عشر حتى نھاية القرن التاسع عشر القرن السابع ني" النيوت/ساد "البراديڤم الميك

ه ة" ؛للكون على الفكر العلمي كلّ وم الطبيعي ى اإلن- إذ "قبلت العل انيات باإلضافة إل س

ا ة جميع وم االجتماعي يكية" -والعل اء الكالس رة "الفيزي ير ,بنظ فھا "التفس  بوص

 للواقع، و"نمذجت" نظرياتھا بمقتضى ذلك.  -أو على األقل المقبول- الصحيح"

نفس واالجتم اء ال ا أراد علم ين"كلّم وا "علمي اد أن يكون وءً  اع واالقتص ؤوا "لج ا لج

ية ل اھيم األساس ى المف ا" إل ذه ـ"لطبيعيّ نھم بھ د م ك  العدي ة"، وتمّس لفيزياء النيوتني

  لخطاب الفيزيائي ذاته إلى أبعد منھا بكثير.المفاھيم، حتى بعد أن تخطاھا ا

ا م البيولوجي ي عل ة  ف ات الحي ى الكائن ة إل رة الديكارتي ت النظ ھا "آالت بوصف-ال زال

لة زاء منفص ن أج ة" م ائد -مركب اھيمي" الس ار المف وفر اإلط ا  ,"ت ع أّن "بيولوجي م

ان ال ديلھا  ديكارت اآلالتية" البسيطة ما كان لھا أن تمضي شوطا بعيدا، وك ّد من تع ب

م  ان فھ ه باإلمك اد بأنّ ي االعتق ة، وبق ة الالحق رون الثالث ان الق ه إبّ تھان ب ديال ال يس تع

ا الصغرى، وبدراسة  ى مكّوناتھ ـ"اختزالھا" إل ك ب ة، وذل ات كاف خصائص ھذه الكائن

ر  م التفكي ن معظ اس، م ي األس ا ف ا رابض ن خاللھ ل م ي تتفاع ات الت الميكانيزم

  ر.البيولوجي المعاص

ة"(  ا االختزالي أثير "البيولوجي ن ت م ع د نج يMicrobiologyوق ر الطب ى الفك ك  )عل ذل

ّكل األس ذي يش ي" ال وي الطب راديڤم الحي ديث"الب ي الح اھيمي للطب العلم  ,اس المف

رى بوصفه  داء ي ا؛ وال ا بحسب أجزائھ ن تحليلھ ة يمك م البشري كآل ى الجس ينظر إل

ي ت ة الت ات البيولوجي ي اآللي ورا ف ة قص ا الخلوي ر البيولوجي ة نظ ن وجھ درس م

دخل"والجز و أن "يت ب ھ ة؛ ودور الطبي ا- يئي ا كيميائي ا وإّم ا فيزيائي حيح  -إّم لتص

م. زاء الجس ن أج زء م ّل ج الج ك ث يع ة، حي ة معين الطبع "قصور" آلي ط  وب ان رب ك

ا ادة مرض بعينه إلى جزء معيّن من الجسم مفيدا أيّم ر  إف د من الحاالت، غي في العدي
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ة، وحاول تطوير  ة االختزالي ى المقارب أّن الطب العلمي الحديث غالى في التشديد عل

ال في  اختصاصاته، إلى حّد أّن علم الطب غالبا ما "عجز" عن رؤية الداء بوصفه خل

الكائن ككل، بل والقى صعوبات في التعامل معھا بوصفھا كذلك. فوقع نوع من الميل 

ه؛  ا إلى معالجة عضو أو نسيج بعين تم عموم ذا ي ة أعضاء الجسم في ھ دون أخذ بقي

ين  داء "المريض" بع ة والسيكولوجية ل الحسبان، بمعزل عن أخذ المظاھر االجتماعي

 االعتبار...

يمإّن  وم أصلي" إذ  التنظ و "مفھ ةھ ه الفيزيائي ى طبيعت ا إل ة  ,ا احتكمن و ذو طبيع فھ

ا /فيزيائية متجّذرة في التنظيم الحّي والتنظيم األنثروپو اجتماعي، والتي يجب اعتبارھ

ورات تحوي هكتط ائي. وعلي يم الفيزي ي التنظ ة ف ين  لي ة ب ن أن تنحصر الرابط ال يمك

و  د جاك مون اء فحسب(كما اعتق م الكيمي )، 'Jacques Monod'الفيزياء والبيولوجيا في عل

ارنو وال ك ك  نيك د ذل اول تأكي ة(مثلما ح ديناميكا الحراري ي ال ى ف  Nicolas' وال حت

Carnot'(ل ال  ؛ ب ط المج روريا رب ات ض ا ب ن ھن ة، وم ون منتظم ب أن تك يج

  .اجتماعي بالمجال الفيزيائي/األنثروپو

ن إل  ائيلك ربط الثن ن ال وع م ذا الن اد ھ اءات  يج ارف وكف ام بمع اوز يجب اإللم تتج

دة الموضوعية  ، بل وھذا ال يكفيقدراتنا ائي، القاع ع الفيزي إذا لم نتمّكن من فھم الواق

ة، وال ل أّن ال المالحظة الميكروفيزيائي رن ب كّل تفسير. إنّنا نعلم منذ أكثر من نصف ق

ة الكونية ة/المالحظ ن Cosmo-Physique( الفيزيائي لھما ع ان فص ظ) باإلمك  المالح

)Observer.(  

متخضع لتحدي -حتى األكثر فيزيائية- كل معرفة  د سوسيولوجي، كما يوجد في كل عل

ذ- ائي ك ر فيزي ة -لكواألكث ارات أنثروپولوجي الي ,اعتب ع  وبالت إّن الواق ف

  ).(Morin,E. 1977:10-11 اجتماعي موجود في أعماق علم الفيزياء./األنثروپو

نفس اعمثل- كذلك علم ال ا واالجتم ل علمي البيولوجي راديڤم ص -ه مث ة الپ ى ھيئ يغ عل

ديكارتي نفس ,ال اء ال ارت- فعلم رار ديك ى غ ي -عل ارما ب يما ص وا تقس ل ن تبن العق

يم والمادة. وبناء ذا التقس نفس البشرية،  على ھ ان لدراسة ال  موجدتانوضعت مقاربت

تبطان ر االس ذھن عب ون ال ريين: درس البنيوي انيتين كب تين نفس ذلك مدرس  ب
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)Introspection ز ا رّك ية، فيم ره األساس ى عناص وعي إل ل ال اولوا تحلي )، وح

ى ) حصرا على دراسة اBehavioristsالسلوكيون( ادھم إل لسلوك الخارجي، األمر الذي ق

ا  اد فيھ ة س ي مرحل ا ف تين ظھرت اتين المدرس ال ھ ه. ك ذھن برّمت ود ال ل" وج "تجاھ

ى غرار  ذجتا" عل ك "تنم ى الفكر العلمي؛ وبمقتضى ذل ع عل وتني للواق البراديڤم الني

ة في إ ا النيوتني ا الفيزياء "الكالسيكية"، مدرجتين المفاھيم األساسية للميكانيك طاريھم

  .النظريين

ك اء ذل ي أثن د( ف يڤموند فروي تعمل س اد- )Freud Sigmundاس ي العي تغال ف ة مش ة وغرف

ر ن المختب دال م ورة ب داعي -المش ة 'الت ر'( تقني ط Association  Freeالح ل ) لبس التحلي

ل ع أّن التحلي ي. وم ة النفس ة للغاي ة مختلف ان نظري ذھن  ,ك ق بال ا يتعل ة فيم وثوري

فإّن  من حيث طبيعتھا. وبذلك أيضامفاھيمه األساسية كانت نيوتينية ھي  فإنّ  ؛البشري

رن العشرين  ةة الثالثيارات التفكير السيكولوجي الرئيست ى من الق ود األول –في العق
 

ديكارتي"   –في العيادة منھا في األكاديمية وواحد اثنان راديڤم ال تأّسست ليس على "الب

   نية حصرا عن الواقع.فحسب، بل وعلى المفاھيم النيوتي

ديكارتي أثيرات الفكر ال ى وجه  النيوتني/يمكن عرض ت ة، وعل وم االجتماعي في العل

دا ي المي اديةالخصوص ف العلوم االقتص ادي، ف وم  ن االقتص ة العل أن غالبي أنھا ش ش

أّن  أيضااالجتماعية، فھي  راف ب ذات طابع تجزيئي واختزالي، إنّھا تقّصر عن االعت

اد ھ م االقتص يج عل اھر نس ن مظ د م ر واح رد مظھ اعي و مج وجي واجتم إيكول

ذا النسيج  "متكامل". لذا فإّن االقتصاديات تميل إلى عزل الظاھرة االقتصادية عن ھ

الذي يتأّصل فيه، وإلى توصيفه باستعمال نماذج نظرية تبسيطية وغير واقعية إلى حّد 

و: ا ية نح ا األساس م مفاھيمھ ّم التعريف بمعظ د ت د. وق اتج بعي ة، الن ة، المردودي لفعالي

الوطني اإلجمالي،... إلخ، تعريفا يبدو غير مكتمل من نواحي عدة، واستخداماتھا في 

اعي ياقھا االجتم وجي األوسع. وبصفة خاصة معزل عن س ا  واإليكول يجري عموم

ع النشاطات االقتصادية ة عن جمي ة الناجم ة واإليكولوجي ائر االجتماعي  ,إھمال الخس

ذي ر ال ا  األم ول بھ ادية المعم اذج االقتص اھيم والنم يجعل المف بتھا -س دم مناس لع

واھر االقتصادية ا -لتصنيف الظ ن ھن اس؛ م ث األس ن حي ل م الم متواك ي ع أتي ف  ي

   ."عجز" المقاربات االقتصادية عن فھم المشكالت االقتصادية الكبرى
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ة في صميمھا  -من جراء إطارھا االختزالي الضيّق- إّن االقتصاديات االتّباعية مناوئ

ة  وية ذاتي ات عض ة كلّي ة المحيط ات اإليكولوجي ين أّن المنظوم ي ح ا، ف لإليكولوجي

ديل(Self-Balancingالتوازن ( ا  إن)، Self-Adjusting) و ذاتية التع اقتصاداتنا وتكنولوجياتن

ي الضبطالحالي دأ ذات أّي مب ايز ,)Jano,I.1976:262-263( ة ال تعترف ب ر المتم النمو غي  ف

ا و االقتص ازال(النم ي) م وجي والمؤّسس اديين- دي والتكنول ة االقتص ر غالبي  -بنظ

ة  ي كارث بب اآلن ف ه يتس ن كون رغم م ى ال حي"، عل اد ص ى "اقتص ة عل عالم

ة،  ة المنظم ار الجريم ي انتش ة، ف ال وإيكولوجي ي احتم اعي، وف خ االجتم ي التفس ف

   متزايد لوقوع حرب كونية نووية.

اقم  ي تف ا زاد ف اديينومّم ة االقتص ع أّن غالبي ي ح- الوض ى ف لل عل ھم المض رص

ة ة  -الصرامة العلمي راف صراحة" بمنظوم ون االعت ا "يھمل ي تتأّسس عليھ يم الت الق

اذجھم ود  ,نم ي تس د الت ّد بعي ى ح وازن إل ة الت يم المختل ة الق ون ضمنا جمل ذا يقبل وبھ

ا ة. ,ثقافتن اتنا االجتماعي ي مؤّسس درج ف ا ي وتن ور م بب ظھ االختالل وبس ّمى ب س

الم (وتطور Imbalance Culturalالثقافي( ) الراجع إلى انتشار ثقافة النظرة اآلالتية إلى الع

ر دل يبرنيتيك خي م الس ةعل ذه الثقاف ى ذلك)،"أصّرت" ھ ل عل ا ي ا وعملي ونحن - نظري

ميتھا بثق ى تس رح عل ـنقت انڤ' (ــ ين والي ام  )Yin and Yang Cultureافة  'الي ذات اإللھ

انڤ' -صينيال يم 'الي رد  ,تفضيل ق ا م ا. فم ة لھ ة والمكّمل ين' المقابل يم 'الي ت ق و أھمل

ل،  ى التكام ذات عل بوتفضيل ال ى التركي ل عل ة  ؛تفضيل التحلي ة العقالني ل المعرف ب

 البحثية ؟ /االستكشافيةعلى الحكمة 

ه اء المعاصرة، وھو اآلن يحاول أن يأخذ ل ة  ظھر "البراديڤم الجديد" في الفيزي مكان

خ).  نفس، االقتصاد،... إل م ال ا، الطب، عل في مجاالت أخرى (ذكرنا علوم: البيولوجي

بل يحاول أن ينعكس في أشكال أخرى من  ؛ھو ليس بمنظومة "قيم جديدة" وحسبو

ذلكالتنظيم االج دة". ل ر خارج نطاق  تماعي وفي "مؤّسسات جدي ّد كبي ى ح يصاغ إل

ا المؤّسسات األكاديمية، التي مازال ق ارتباط ديكارتيت على بقائھا أوث من  باإلطار ال

تظھر  جديا. ولوصف "البراديڤم المناسب"أن تستطيع تقدير األفكار المغايرة تقديرا م

النظرة إلى المادة مثلما انبثقت من الفيزياء الحديثة؛ لتمتد وتشمل جميع الكائنات الحية 

   والعقل البشري والوعي وبقية الظواھر االجتماعية.
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ياء ليس "منظومة م -وفقا للفيزياء المعاصرة- إّن العالم المادي ة ناتجة عن أش يكانيكي

ة . فالجزيئاتشبكة معقّدة من العالقاتبل تظھر كـ ؛منفصلة" ا تحت الذري ال يمكن  م

ل يجب أن تُ ؛منفصلةو  لھا فھمھا ككيانات معزولة ة أو ب رى بوصفھا صالت متداخل

وع إث. حيث ترابطات ضمن شبكة من األحدا ا ھو إالّ ن ّن مفھوم األشياء المنفصلة م

ا من  ه ال أساس لھ دو أنّ ة، لكن يب دة للغاي ا تكون مفي را م الي"، كثي من "التطبيع المث

 ؟        الصحة

ة براديڤمات ف تعدّ  ياء كاف ة ال تعرف االنفصالمثل ھذه األش وھي  ,ي سيرورة كوني

ات  ا. و الجزيئ ي عمقھ ة ف ات دينامي ن أّي براديڤم ر مصنوعة م ة غي ا تحت الذري م

ذ ة، لكن ھ ة معين ا كتل ادي، لھ ةجوھر م ة ھي شكل من أشكال الطاق د  ؛ه الكتل أّن بي

يرورات ا بس ة دوم ة مرتبط اطات.  ؛الطاق ذه النش اس لھ ي مقي ل ھ اطات؛ ب أي بنش

عبارة عن حزم من  الخاصة بالجزيئات ما تحت الذرية تصبح إذن وبراديڤمات الطاقة

 .' براديڤمات نشاط'و الطاقة أ

تقرة،  ة مس ة وجزيئي ى ذري ذري بن تشّكل براديڤمات الطاقة الخاصة بالعالم ما تحت ال

ا الماكروسكوپي الصلب المتماسك ادة وإضفاء مظھرھ أليف الم ا تحاول ت ا عليھ ، بم

على الصعيد - مادي ما.(...) إّن مفھوم الجوھر يجعلنا نعتقد بأنّھا مصنوعة من جوھر

ذري- إفادة بالغة؛ لكنّه ومفھوم ذ -لماكروسكوپياليومي، ا ى  -على الصعيد ال ر إل يفتق

ادي.  المعنى. الذرات مؤلّفة من جزيئات، وھذه الجزيئات ليست ناتجة عن أّي نشاط م

ا يرصد ھي "براديڤمات  عند رصدھا، ال يمكن مشاھدة أّي جوھر على اإلطالق، فم

  وام، بما يشبه تقابل اليين واليانڤ.دينامية"، يتحّول واحدھا إلى آخر على الد

م والفلسفة ھي  ة إنسانية/شموليةإّن أزمة العل الق السلبي أزم ى التع ؛ فھي تشدد عل

ة  ى الطبيع ذلك عل اء. وك اء والميتافيزي ين الفيزي ا؛ ب واھر كلّھ ين الظ ل" ب و"التواك

ائيالدين ع الفيزي ميمھا للواق ي ص ة ف ى تو ؛امي ة عل ذه األزم يم ھ ر أّن تعم صيف غي

اء ب مجاوزة الفيزي ا المنظومات الحية يتطلّ ة اآلن ذاتھ ه استطالة  ؟ وثم دو أنّ إطار يب

ات"، أو  ـ"نظرية المنظوم ذا اإلطار يسّمى ب ائي، وھ اھيم الخطاب الفيزي ة لمف طبيعي

 .)General Systems Theoryبـ'النظرية العامة للمنظومات'(
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ا ليست أّن مصطلح [نظرية المنظومات] مصطلح م والواقع ا أنّھ ه، بم ھزوز في عمق

ا  ة؛ إنّھ ة الكوانتي بية أو النظري ة النس و نظري ن نح ا صارما"، م ة تعيين ة معيّن "نظري

  باألصح مقاربة معيّنة لغة من منظور محدد.

ة" تستمد  تختص "المقاربة المنظومية" بتوصيف المنظومات، بما ھي "كلّيات متكامل

ين أج ات ب ى خواصھا الجوھرية من التعالق ة ال تركز عل ذه المقارب إّن ھ ذا، ف ا. ل زائھ

ى ا ل باألصح عل زاء، ب زاءاألج ين األج واكالت ب ات والت ة  ,لتعالق اد أمثل ن إيج ويمك

 الحّي وغير الحّي. :على المنظومات في كال العالمين

ةحّي(خلية مفردة، نبات، حيوان، أو كائن بشري) ھو كل كائن  ة حي ر أّن  ,منظوم غي

ة د ال تكون "متعّض المنظومات الحي ردة" بالضرورةق إذ أّن  ؛يات(أو منظومات) مف

ة ات اجتماعي اك منظوم ات - ھن ن المنظوم ال ع ع؛ فض رة أو المجتم كاألس

ة( ـ"المنظومةEcosystemsاإليكولوجي رى، ك املة الكب ات الش  ) أو المنظوم

ة"( ر ح -)System Universeالكوني ات غي ى جانب مكّون ا، إل ا شبكات منھ رابط فيھ ة تت ي

ات  ؛متنوعة ة في حلق ادة والطاق ادل الم لتشكيل نسيج متشابك من العالقات تتضمن تب

من  متواصلة. وھذه جميعا منظومات حيّة تبدي نماذج مشابھة من التنظيم الظاھري.

ة ات الحيّ ة للمنظوم اھر الھام ن  المظ تويات م دة المس ى عدي كيل بن ى تش ا إل نزوعھ

ى  رى، فعل ات أخ ات ضمن منظوم السمنظوم ن  بيل المث ري م م البش ّون الجس يتك

ا  ذه جميع ا. وھ ة، -أعضاء، وكل عضو من نسيج، وكل نسيج من خالي يات حي متعّض

ة ات حيّ ار -أو منظوم هھي عب ي الوقت ذات زاء أصغر، وف ل بوصفھا ت ة عن أج عم

اك ترابطات  ,أجزاء من كلّيات أوسع ا، وھن ا تراتبي ة نظام دي المنظومات الحي م تب ث

واكالت ب ه وت ع بيئت ل مستوى ويتواصل م ة، بحيث يتفاعل ك تويات المنظوم ين مس

  بكلّيتھا.

  ؟ فما التنظيم الذاتي وما براديڤماته

رى بوصفھا  ا أن ت ي يمكن لھ ة من السيرورات والظواھر، الت ى طائف إنّه يشتمل عل

ه، دينامي نفس دأ ال ة للمب ذي   مظاھر مختلف ر ال ة، األم ة ذاتي ة منظوم ة الحيّ فالمنظوم

ا ي أّن نظامھ ة- يعن ة والوظيف ث البني ن حي ة -م ا البيئ ه عليھ خه  ؛ال تفرض ل ترّس ب
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ك ؟  ,المنظومة نفسھا تقاللية، كيف ذل والمنظومات الذاتية تبدي درجة معينة من االس

ي(تنظيم) داخل ادئ تعّض ا بحسب مب ت حجمھ ى تثبي زع إل ال، تن بيل المث ى س ة، عل ي

ة ؤثرات الخارجي ن الم تقلة ع ذا ال ,مس اتوھ ي أّن المنظوم ن   يعن ة ع ة معزول الحيّ

اعال مستمرا -على العكس- بيئتھا؛ بل ھي ا تف يّن  ؛تتفاعل معھ ذا التفاعل ال يع لكن ھ

  تنظيمھا.

ر  النسبية لھذه المنظومات الذاتية إّن االستقاللية ألة التخيي ى مس دا عل تلقي ضوءا جدي

فية(اإل زمنالفلس دم ال ة ق رة)، القديم ن  ,رادة الح اتوفم ر المنظوم ة نظ  :جھ

ا تستقل عن  الحتمية(التسيير) والحرية كالھما مفھوم نسبي. فالمنظومة حرة بمقدار م

المؤثرات  ين نشاطھا ب ا من خالل التفاعل يتع بيئتھا؛ كذلك بمقدار ما تتكل على بيئتھ

ا غ أوجھ دھا، وتبل د تعقي د بتزاي ا تتزاي ادة م  البيئية. واالستقاللية النسبية للمنظومات ع

دأ بمشاركة  ذي ب ون، ال تقاللية ظھرت مع ظھور الك في الكائنات البشرية، وھي اس

)، Time Mythical(الزمن األسطورياإلنسان المباشرة فيه، وھذه المشاركة جعلته يعيش 

  )Cosmological) Time).(Eliade,M.1969:72-73"زمنا كونيا" ليصبح في نھاية المطاف

ي تھيب يبدو المفھوم النسبي لحرية اإل والت الصوفية الت رادة متساوقا مع نظرة المنق

أّن اإلنسان جزء ال تت وا ب ة"، ويع جزأ من بأتباعھا أن يتجاوزوا مفھوم "ذات معزول

ه ل في و متأّص ذي ھ ون ال ام عن أحاسيس  ,الك ي الت والت ھي التخلّ ذه المنق ة ھ وغاي

ل  في كلّية ھذا الكون. -بالخبرة الصوفية- )، واالندماجEgo'األنا'( وغ مث تم بل ا أن ي وم

ايبدو أّن مسألة اال ھذه الحالة د معناھ ر" تفق ي إذا كنت الكون ؛ختيار أو "التخيي  إذ إنّن

ة ة سوف تكون "عفوي ال اإلنسان كاف ة"، وأفع  – فال يمكن أن توجد "مؤثرات خارجي

ثال  الي–حرة". من وجھة نظر الصوفية م ر -بالت وم التخيي بيا ومحدودا يكون مفھ  نس

  كما يقال، شأنه شأن سائر المفاھيم األخرى التي نستعملھا في وصفنا العقالني للواقع.

ر  )Dissipated Structures Theoryلقد صيغت 'نظرية المنظومات المبّددة'( ع األخي إبّان الرب

ا  ي إيلي ر البلجيك د المفك ى ي ه، عل تھان ب يل ال يس رين بتفص رن العش ن الق م

رة )Prigogine  Ilyaپريڤوجين( ر من م د أكث ة التطور نحو  الذي أّك أّن أّي نظام بإمكاني

ة  ـ"طريقة عفوي ي)، أو ب ة(تنظيم زمن ة متعاقب ر مراحل زمني اكنة، لكن عب حاالت س

وھو ما يسّميه بـ'التنظيم المتالشي أو المبدد'. وفي  ,)Irreversibleغير قابلة لالنعكاس" (
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ةالحالة األخيرة، يمكن للنظا ي البداي ق م أن يصبح ف ة وتناس ر رتاب ً أكث ة  ا ة الفائق (الحال

ـ ذه الظاھرة ب اق)، وتسّمى ھ ى االتّس التنظيم التي يتطور فيھا النظام من الفوضى إل

  ). Self-Organization(الذاتي 

ات التطور  ؛توقع تطور ھذا النظام بالمقابل، ال يمكن أبداً  ة وإمكان ألّن الشروط األولي

في  قد تم رصد بعض المالحظات المتعلقة بـ"المنظومات المبددة"ل ؟ ... غير محدودة

وافز  ل الح ي حق وص، ف ه الخص ى وج ة، وعل ادين العلمي ن المي ر م الكثي

ة( ة (Chimical Catalyseالكيماوي ا الخلوي ا ستظھر ).Cellular Biology) والبيولوجي في  كم

ر قا ا الظواھر غي وح" من طرف ترموديناميك ر "الخط المفت ي تثي اس، الت ة لالنعك بل

ي  اوس الحتمي")، الت ة "الك ب (نظري تقرار، التوسع والتقلّ ائكة نحو الالاس اھيم ش مف

. لقد االجتماعالرياضيات، االقتصاد أو علم  :وسع مجال تطبيقھا في ميادين أخرىسيت

ـ دعى ب اھرة ت ود ظ ن وج وجين ع م بريڤ زمن'تكل ھم ال الزم  )،Arrow of Time('س الم

ى  -بصورة مؤكدة-لطبيعي، والذي يبيّن للتطور ا ة عل القيمة التطورية للظواھر المبني

  ). Aleatory Phenomenons( المصادفة

  

وجين ة پريڤ ت مقارب ون  حاول م الك ي تحك ـ"القوانين الت د ب ار المتقيّ اوز اإلط تج

ذا سھم الزمنوصيرورته"، وذلك بإعادة توظيف البعد الزمني في الفيزياء (أو  )، وھ

األمر التو فية، ف ائي نظرة فلس ظيف ينظر إلى الفكر العلمي، ومنه إلى الخطاب الفيزي

ا  ة أساس ون، الموروث ة" للك ار الحتمي أصبح يدور حول إمكانية "تصحيح بعض األفك

ا فك اللذْينعن الفكر النيوتيني واألينشتيني،  رة وجود زمن خارج رفضا رفضا مطلق

اني ذي يظھر في لكن مع "المالحظات ال ؛العقل اإلنس الي، وال متناقضة" للكون الح

د" أنّ  وجين "يتأك الكون «الاستقرار دائم، وفي دينامية وتطور مستمرين، جعلت پريڤ

ى المصادفة ي ،» ال ھو بحتمي وال ھو مبني عل ة" الت وانين الفيزيائي اعتبرت  و"الق

ال أيضايقينية"، تنزع ھي  - "قوانين علمية لمدة زمنية طويلة للغاية ى ع ام إل  الثيولوجي

  .األسطورةو

اوس ( أّن Chaos Theoryكما أّن تطور نظرية الك ة ب تاين القائل رة أينش ـ"تناقض" فك )، س
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و ). قد يسبق الزIgnoranceالاليقين ھو من قبيل الالمعرفة( الي فھ ه؛ وبالت من الوجود كلّ

  ". ممكنا تّم إنجازهھم في "بناء الواقع"، وھنا يصبح اإلنسان "يس

دة ذاتي" إّن واح يم ال م خصائص "التنظ ن أھ ات  م ي أّن المنظوم ة ھ دات "دائم وح

ا لكي تبقى  ؛العمل" ادة مع بيئتھ ة والم إذ إّن عليھا المحافظة على تبادل مستمر للطاق

على قيد الحياة. وھذا التبادل يتضمن توظيف بنى منظمة وتكييفھا، ثم استعمال بعض 

ية"، و ام المتعّض ى "نظ اظ عل ات للحف دعى المكون ة ت ذه العملي ه، وھ ى زيادت حت

  ).Metabolismبـ"االستقالب"(

اھر  ن المظ ةم دد  المھم يرورة التج ة س ات الحيّ اط المتواصل للمنظوم األخرى للنش

تمرا: الخالي دا مس ا تجدي ّدد ذاتھ ة تج ة حيّ ل منظوم ذاتي، فك ى ال ت، وتركب بن ا تتفت

اء جا وأعض لة ،ونس ي دورات متواص ا ف دد خالياھ ى  ,وتج ا وعل ن تغيّرھ رغم م ال

ي ذا، تحافظ المتعّض اليينالمستمر ھ ا اإلجم ا ومظھرھ ى بنيتھ ا تتجدد  ,ة عل ومكّوناتھ

  ويعاد تدويرھا، لكن براديڤم التنظيم يبقى "مستقرا". 

ذاتيوم يم ال رى للتنظ اھر األخ ذاتي(- ن المظ دد ال اط بالتج ة االرتب ي وثيق -Selfوھ

Renewal(-  ذاتي فاء ال دمظواھر الش راتواالن ع  ال والتكيّف مع التغيّ ة، في جمي البيئي

يرورات ذه الس ةتل ھ ا للغاي ات دورا مركزي ب التقلّب ة أن  ؛ع ية الحي ن للمتعّض إذ يمك

ة  توّصف بلغة المتغيّرات المتواكلة التي تنوس بين حدود معينة، بحيث تبقى المنظوم

ات( ة تعرف باسم الثب ذه الحال ل ھ ى Homeostasisفي حالة من التقلّب المستمر. مث ) عل

ل  ,الدينامي الذي يبدي مرونة فائقة وھي (حالة من التوازن ,السواء وعندما يحدث خل

تنزع المنظومة إلى العودة إلى حالتھا المتقلّبة األصلية، وھذا التكيّف يكون بطرق  ما

ة ة) الراجع ات التغذي دخل آلي ى التخفيف من أّي  ,متنوعة مع "الخلل"، ثم تت زع إل فتن

  ).Feedbackف عن الحالة المتوازنة(انحرا

ى اآلنيمكن لمظاھر "التنظيم  ّم وصفھا حت ي ت ذاتي" الت ا  ال ى أساس أنّھ رى عل أن ت

ا ال  ا ھو أنّھ ة صعبا تمام م المنظومات الحيّ "سيرورات صيانة ذاتية"، وما يجعل فھ

تبدي  -في الوقت نفسه- لكنّھا ؛لحفاظ على حالتھا الدينامية وحسبتتصف بنزوع إلى ا

كذلك نزوعا إلى تجاوز ذاتھا، إلى تخطّي حدودھا ومحدوديتھا تخطيا خالقا، من أجل 
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ذاتي( دأ التجاوز ال ) Self-Transcendenceتوليد بنى جديدة وأشكال جديدة من التنظيم، ومب

  ).(Vidal,C. 1988:72يتجلّى في سيرورات التعلم والنمو والتطور

ات ة المنظوم ب نظري ل النظر وحس ن ال تمث دة م ور إالّ واح ي التط ة ف ة الدارويِني ي

رى  ,كالھما ضروري لفھم ظاھرة التطور "نظرتين متكاملتين"، والنظرة األخرى ت

د. والنزوعان  التطور بوصفه تجليّا جوھريا للتنظيم الذاتي، يقود إلى تفتح منظم للتعقي

اعال ديناميا عالن تفالصيانة الذاتية وتجاوز الذات، تتفا – المتكامالن للمنظومات الذاتية

  .التكيّف التطوريھم في ظاھرة موصوال، وكالھما يس

  ؟ ھل يمكن فھم العقل من جديد

رية  ات البش ى الكائن ى، وعل يات أرق ى متعّض ة عل ق النظرة المنظومي ن أجل تطبي م

وري  اني ڤريڤ رح البريط ل. اقت اھرة العق ع ظ ل م روري التعام ن الض ة، م بخاص

) بكاليفورنيا "التعريف Alto Palo('پالو آلتو'، صاحب مدرسة )Bateson Gregoryبيتسون (

ة والمجتمعات والمنظومات  يات الحيّ ا المتعّض ة تختص بھ بالعقل" كظاھرة منظومي

  اإليكولوجية.    

ل،  ا لكي يحدث العق ى المنظومات أن تلبيھ وقد عّدد جملة من المعايير التي ينبغي عل

وتنمي ظواھر متنوعة  ,ن من معالجة المعلوماتفكل منظومة تلبي تلك المعايير تتمكّ 

ل نتيجة  ذاكرة،...إلخ. وفي نظر بيتسون أّن العق تعلم، ال ر، ال ننسبھا إلى العقل: التفكي

دماغ  ل لل ت طوي يات بوق ة المتعّض ل تنمي دأ قب ين، يب د مع ة لتعقي رورية وحتمي ض

  .ولجھاز عصبي مرتقٍ 

ة التنظيم الصلة إّن معايير بيتسون للعقل يتبين أنّھا وثيقة  ,بخصائص المنظومات ذاتي

ل ية ج وبالفع ل خاص إّن العق ةف ات الحيّ ائص المنظوم ن خص ة م ر  ,وھري ا عبّ كم

ابرا( وف ك وھر ال):”Fritjof Capraفريتج و ج ل ھ اةالعق ر “حي ة النظ ن وجھ ، وم

ادة :المنظومية ا يتفاعل مع الم يس كيان ل ل وة، والعق  ,ليست الحياة ھي الجوھر أو الق

ي  من فكلّ  ة من السيرورات الت ا: جمل ة عينھ ّل للخواص المنظومي ل تج اة والعق الحي

ي  ة التعّض ل: دينامي ي للعق يكون تعريف ذا س ذاتي. وھ يم ال ة التنظ ل دينامي تمث

   ):Capra,F.1979 45-46الذاتي.(
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يكون " الس ي محاوالتن ة ف ة ھائل ل" قيم د للعق وم الجدي يم  لمفھ ى التقس ب عل "للتغل

ولتين و ,الديكارتي" ى مق ان إل ا ينتمي د اآلن وكأنّھم دوا بع ن يب ادة ل ل والم كل من العق

لتين  ينمنفص اھرة  ؛اثنت متين للظ رد س ثالن مج ا بوصفھما يم ر إليھم ن النظ ل يمك ب

بح ھا. تص دماغ نفس ل وال ين العق ة ب ال- اآلن العالق بيل المث ى س ام  -عل حة تم واض

ذاتيالوضوح:  د ,العقل ھو دينامية التعضي ال ذ وال ي تنفّ ة الت ة البيولوجي ماغ ھو البني

   من خاللھا ھذه الدينامية.

ل"  طلح "عق ف مص ب توظي ا، يج طلح عليھ ة المص ى اللغ رب إل ى أق ي نبق ولك

ل( ف التعقّ ي، ونوظّ د الراق ات ذات التعقي ي - )Mentationللتنظيم طلح يعن و مص وھ

ي" اط العقل تويات أ -"النش ى مس ذاتي عل يم ال ة التنظ يف دينامي ل لتوص ى. إّن ك دن

يج، عض ة، نس ة حيّة(خلي لمنظوم يرورة التعق ي س ة ف خ) منخرط ا ؛و، إل ي - لكنّھ ف

الم ة" والع ات الراقي ل) "التنظيم ه العق ز ب ذي يتميّ داخلي (ال وعي  -ال ى ال تمل عل تش

ذه  ة ھ خ. وغالبي ة إل ة الرمزي وري واللغ ر التص ة والفك رة الواعي ذاتي والخب ال

ات الخصائص توجد على ھيئة بدائية ا في  ؛في مختلف الحيوان غ أوج تفتحھ ا تبل لكنّھ

 الكائنات البشرية.

إّن فكرة "االصطفاء الطبيعي" ھيمنت على العلوم منذ أكثر من نصف قرن، ومع 

ذلك، فإّن علوم االنتظام الذاتي تطرح رؤى جديدة كبديلھا: فالتأقلم الطبيعي، الذي 

ب األھم من ناحية فيزيولوجيا أكسب الحيوانات قوائمھا، يجب أالّ يضمر الجان

 . ككّل متجانسبل  ؛تعمل الواحدة كمجموعة من الصفات المتعّضية ونمّوھا، ال

من تقدير ما سيؤول  إّن موضع عضو في جنين غير متمايز ال يمكن أن يُفھم انطالقا

كنتيجة لالستقاللية المتبادلة والتعريف  -على العكس- بل يجب فھمه ؛إليه مستقبال

 ط المتعّضية، بل ويشبه ذلك كثيرادل داخليا لكّل ما يوجد في كّل نقطة من نقاالمتبا

ألشكال المعقدة ا فإن نماط وانتقالھا. وعلى ھذا األساسرؤية ظھور األشكال واأل

تفّسر كنتائج متبّدلة لنمط ثابت من النمّو البنائي الذي يعتمد  والجميلة للقواقع مثال

ال من قريب وال - ع في األشكال المختلفة ال يتعلّقا التنوّ "مبدأ الجھد األقل"، وأّن ھذ

  بما يُدعى "االصطفاء" أو حتى التأقلم مع الطبيعة.  -من بعيد
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ع  ة التعامل م ايرا لمنھجي ا مغ ي تطرح فھم ذاتي، الت ام ال ة االنتظ ويمكن تلخيص آلي

ز لل لوك مميّ و س ذاتي ھ ام ال ي: االنتظ ا يل ا، كم ان لھ ي اإلنس ة ووع دات الطبيع واح

اغم  زاوج بالتن ر الت ة نظ ن وجھ المرور م ة" ب دة ذاتي ن وصف "واح ة. ويمك الذاتي

دة  ة، وباختصار، كسلوك لواح د للذاتي ة وكتأكي ر متوقّع ّدة غي الداخلي الذي يظھر كج

دة المستوياتإّن تنظيم العا ذاتية االنتظام. ى عدي ذلك  لم الحّي في بن ه توجد ك ي أنّ تعن

ال- نظيم البشريتمستويات للعقل. في ال ى سبيل المث ة مستويات متنوعة من  -عل ثم

ل  اك التعق م ھن اء؛ ث ج واألعض ا والنس ى الخالي تمل عل تقالبي"، تش ل االس "التعقّ

ل مختلف مراحل التطور  دة تقاب العصبي للدماغ، الذي ھو عبارة عن مستويات عدي

ذھن ّميه ال نفس. اإلنساني. وكلّية ھذه التعقالت تؤلف ما يمكن لي أن نس  البشري أو ال

ة ول األوسع للمنظومات  وفي النظام التراتبي للطبيع ة في العق ول الفردي تتأصل العق

دورھااالجتماعية واإليكولوجية، وھذه تندرج في ا ي ب  لمنظومات العقلية الكوكبية، الت

وني. إّن اإلطار المفھومي " ي أو الك ل الكلّ ة ليجب أن تشارك في نوع من العق لمقارب

دة" ال تنحصرالمنظو ة الجدي كال- مي ن األش أّي شكل م ل  -ب ذا العق ين ھ ربط ب ي ال ف

ذه النظرةالكوني وبين فكرة هللا الت ة في ھ ة: فاأللوھي الطبع– قليدي را وال  -ب ليست ذك

بل تمثل ال أقل من الدينامية الذاتية والتنظيم  ؛، وال تتجلّى في أيّة صورة شخصيةأنثى

   للـ"كوسموس" بأسره.

د االھتإّن "ال ا تتخطى ببعي ى أنّھ ة، بمعن ة إيكولوجي ع رؤي دة" للواق مامات رؤية الجدي

سيما "المقترب المنظومي العلم الحديث، ال وھي تلقى تأييد ,اآلنية بالحفاظ على البيئة

لكنّھا تتجذر في إدراك للواقع يتخطّى اإلطار العلمي إلى وعي كشفي لـوحدة  ؛الجديد"

وم ولتواكل تجلّ  ,الحياة ككل م مفھ دما يفھ ا. وعن ا وتحولھ دة ودورات تغيّرھ ياتھا العدي

ا  اھا مرتبط ه بمقتض رد بنفس عر الف ي يش وعي الت ة ال فھا كيفي انية بوص روح اإلنس ال

از.  ي بامتي ي روح وجي وع وعي اإليكول ح أّن ال ن الواض بح م ل، يص الكون كك ب

ي ا ف ر عنھ موس معبّ ا بالكوس رد بوصفه مرتبط رة الف إّن فك ل، ف ة ' وبالفع نكلم ' دي

ة Religareالالتينية، المشتقة من فعل( ذلك في كلم ا ھي ك ) الذي يعني الربط بقوة، مثلم

ى صالة) السنسكريتية التي تعني االتّحاد، وكلمة 'Yoga'(يوڤا' ' العربية التي تنطوي عل

  معنى الصلة.
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ا، ال  ن ھن عم دة" للواق ة الجدي رو أّن "الرؤي ار غ ن األفك د م ع العدي اوقة م ي  متس ف

و والت الص م المنق ين العل ات ب وفية، والمتوازي اء والتص ي الفيزي ر ف ف ال تنحص

ةبل يمكن توسيعھا اآلن توسيعا مبررا با ؛المعاصرة  ؛لمثل لتطال البيولوجيا المنظومي

ر  ة وغي ادة الحي ة الم ن دراس رارا م رارا وتك رزان م يتان تب متان أساس ك س إذ ھنال

ي الحية، ويتم التشديد عليھا تشديد رابط والتواكل الكلّ ا متكررا في تعاليم الصوفية: الت

ذلكبين الظاھرات كافة، وطبيعة الواقع الدينا ا لنجد ك ددا من  مية في صميمھا. وإنّن ع

اء المعاصرة، أو ال ت ى الفيزي ا إل ل متات د األفكار في المنقوالت الصوفية أق نطوي بع

 المنظومية إلى المتعضيات الحيّة. لكنّھا محورية في النظرة ؛على مغزى بالنسبة إليھا

يلعب مفھوم النظام المراتبي دورا بارزا في العديد من المنقوالت، فكما ھو األمر في 

ي  ع، تختلف ف دة للواق تويات عدي رة مس ى فك وم عل ذا المفھ ديث، ينطوي ھ م الح العل

 منتعقيدھا وتتفاعل تفاعال متبادال ويتواكل بعضھا على بعض. وھذه المستويات تتض

ة- فة خاص ة  -بص ات مختلف فھا تجلّي رى بوص ي ت ل، الت تويات العق وعي مس لل

ر  ).(Cosmic Consciousnessالكـوني وعي تتخطى بكثي ى ال ومع أّن النظرات الصوفية إل

اھيم  -وال بأّي حال من األحوال- إطار العلم المعاصر، فإنّھا ليست متعارضة مع المف

ادة ل والم ة عن العق ة الحديث وم اإلرادة المنظومي ى مفھ ة عل ارات مماثل . وتصح اعتب

تقاللية  ى االس ربط إل دما ي الحرة، الذي ينسجم تمام االنسجام مع النظرات الصوفية عن

والتغيّر والتقلب، التي تلعب دورا تية. كما أّن مفاھيم السيرورة النسبية للمنظومات الذا

ة يات الحي ى المتعض ة إل رة المنظومي ي النظ ة ف ديد المحوري ي ش ا ف دد عليھ ، يش

ة( ي الطاوي يما ف رقية، الس والت الصوفية الش رة Taoismالمنق ات)، ففك كأساس  التقلّب

رى  إيليا پريڤوجين في العلم المعاصرللنظام، التي وظفھا  ھي واحدة من الثيمات الكب

في النصوص الطاوية كافة. وألّن حكماء الطاوية أقروا بأھمية التقلبات في أرصادھم 

الم ال يللع ة  ح ول المعاكس ى المي ذلك عل ددوا ك د ش ة-فق ن المكّمل ا  -لك دو أنّھ ي يب الت

  مظھر جوھري من مظاھر الحياة. 

ر المنظورات  -بين المنقوالت الشرقية- والطاوية ى أكث ذي ينطوي عل ول ال ھي المنق

ة  ة والطبيع ع كاف اھر الواق ين مظ ادل ب ل المتب ن التواك راحة؛ لك ة ص اإليكولوجي

ة( رNon-Linearالالخطي ائر ط ي س ا ف ّدد عليھم ه مش رقي. ) لترابطات ق التصوف الش

ا  ,الھندي على سبيل المثال )Karma('كارما'ھما اللّتان تبطنان مفھوم  ھاتان الفكرتان أّم
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ي ة ف ات االجتماعي دف المنطوي ى العدي اة عل ى الحي ة إل رة المنظومي ن تنطوي النظ  م

ةولكن على الم ؛النتائج، ليس على العلم وحسب د أيضا جتمع والمعيشة اليومي . إذ ال ب

ة  ا مع البيئ لھا من أن تؤثر في طرقنا في التعامل مع الصحة والمرض، وفي عالقتن

دأت بالحدوث  ا ب رات جميع ذه التغيي الطبيعية، وأن تغيّر العديد من بنانا السياسية. وھ

تقب أصال: فالنقلة البراديڤمية ليست شيئا ا من المس ل ھي  ؛لسوف يحدث في وقت م ب

   .تحدث اآلن

تظم": صعود،  كثيرا ما أشار مؤرخو الثقافة إلى أّن تطور الثقافات يتّسم بـ"براديڤم من

ي  ود ف ن الجم ا م ة م ير ثقاف ين تص اط ح دث االنحط اط، زوال...، و يح أوج، انحط

ن  ز" ع ث "تعج ة، بحي ذه مجتمع اعي، أو ھ ا االجتم ا، تنظيمھ ا، أفكارھ تكنولوجياتھ

ة  تغيّرة. وھذه الخسارة في المرونةلشروط الممواجھة تحدي ا ارة عام تترافق مع خس

  في التناغم، تقود ال محالة إلى "تفجر الخالف والتصّدع االجتماعيين". 

بثه  نما يتحجر التيار الثقافي الرئيسوإبّان سيرورة االنحطاط والتحلّل ھذه، بي ر تش عب

دة"، لوك "الجام اذج الس ة" وبنم ـ"األفكار الثابت ى المسرح  ب ة عل ات مبدع ر أقلي تظھ

ي و ث أن تصبح ھ دة"، ال تلب ات "جدي ى تكوين ة إل ن العناصر القديم ا م ّول جانب تح

ترفض الثقافة  في حين يجري التحّولو ).:,47p.p. Ibidem-48( "الثقافة الجديدة" الصاعدة.

بثة بجم ر، "متش ة أن تتغيّ ة"المنحط ا البالي أكبر بأفكارھ ر ف رفض ,ود أكب ذلك ت  ك

ا  ليم أدوارھ دةالمؤّسسات االجتماعية السائدة "تس ة الجدي وى الثقافي دة" للق ا  ؛القائ لكنّھ

وف تم ةس ا ال محال ا وتحللھ ي انحطاطھ ي ف اعدة  ؛ض ة الص ل الثقاف ا تواص بينم

دورھا ا آل ب راب نقطة االنعطافصعودھا، وتضطلع في الم د. ومع اقت ا  لقائ وفر لن ي

ذا ة المدى أن  إدراكنا بأّن تغييرات ثورية بھ االتساع ال يمكن لنشاطات سياسية قريب

   تعرقلھا أملنا األقوى من أجل المستقبل.

ات ذه المنطلق ن ھ ي  م ة ف ر جذريّ ادة نظ ى إع ة إل اء الحديث افات الفيزي ت اكتش دفع

م والتصّوف،  ين العل ة ب ات ممكن مفھومي المادة والزمن...، ومھدت للبحث عن عالق

ة. في ظل األزمات األخالقية و ة الغربي هالروحيّة للثقاف اپرا في كتاب ّدم فريتجوف ك  ق

اء' ين ال 'طاو الفيزي وة ب ـ"تقليص" الھ رة ل ة مبك ي) ومحاول الفلسفة فكر العلمي(الغرب

  الصوفية(الشرقية). 
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ة الكون اپرا أّن الفضاء  في لحظة تأّمل عميقة لحرك اء األميركي ك الم الفيزي أحّس ع

اء ھي الوجه اآلالخارجي ليس سوى رقصة كونية ع خر للتصوف مالقة، وأّن الفيزي

ه  بدا األمر مجرد تمرين فكري أقرب إلى الشطح الشرقي. للوھلة األولى الصوفي من

لكن بعدما تعّمق كاپرا في قراءة الفلسفة الصوفية ولغز الرقصة  ؛إلى الحقيقة العلمية

ر رآة للخب و م ي ھ ي التحليل ر العقالن ف أّن التفكي ة، اكتش ة الدائري ة للحقيق ة التأملي

د بعضھمالصوفية. إّن الصلة بين ا  ؛لفيزياء والتصوف ليست فكرة باھتة كما كان يعتق

  .بل ھي "حّل" أللغاز علمية كثيرة

ا الثقافة الغربية فّضلت القيم و يوّضح كاپرا أنّ  المواقف "الذكورية"، وأھملت نظائرھ

ذلكالمك ة"، وفّضلت ك ذات  ّملة أو "األنثوي د ال ل توكي دماج، والتحلي ى حساب االن عل

افس  دين، والتن ى ال م عل ية، والعل ة الحدس ى الحكم على التركيب، والمعرفة العقلية عل

ا وراء األضداد  ى م ور إل ى العب وم عل ذي يق ر الصوفي ال ا للفك اون، خالف ى التع عل

ة والشر، الحياة والموت)، ما أوصل الثقافة الغال والقبح، اللذة واأللم، الخير (الجم ربي

ة المناھضة  .إلى أزمة أخالقية وروحية، وأفرز الحقا سلسلة من الحركات االجتماعي

ام المتزا  ة والتصوفأال يصّب االھتم م البيئ د بعل ين  ي وازن ب ادة الت ة إع ي محاول ف

 الجانبين الذكوري واألنثوي للطبيعة البشرية ؟ 

ق ذا المنطل ن ھ إ م ة العا نف ين الرؤي ق" ب اغم العمي ي التن ي الفيز"وع ة ف اء لمي ي

افي شامل،  المعاصرة ورؤى التصوف الشرقي يا من تحّول ثق يبدو اليوم جزءا أساس

ارين  ي فتحت مس ة الت اء الحديث ائج الفيزي ع تنسف نت دة للواق ة جدي ى رؤي يقود إل س

ون مع  من مختلفين أمام العلماء. وعلى الرغم اء يقف اء الفيزي را من علم ددا كبي أّن ع

د تطوير وسائل معقّ  ى جھ اج إل وذا يحت ق ب ى طري ان عل إّن الرھ دة للتدمير الشامل، ف

  .إضافي لخلخلة القيم العلمية الصارمة التي تجافي األخالق

اھيم  ين مف ة ب بر العالق ي س رقية ف فة الش ق الفلس اء وطري ق الفيزي ين طري ربط ب وي

رق األ ديني للش في وال راث الفلس ي الت ية ف ار األساس ة واألفك اء الحديث ىالفيزي  ,قص

بية  م والنس ا الك ة-فمقاربت اء الحديث اس الفيزي فھما أس ا  -بوص ي رؤيتھم ان" ف "تلتقي

رورا  ى الكون...، م وذي أو الطاوي إل للكون إلى حد كبير مع نظرة الھندوسي أو الب

ر  يخ األكب وفية الش نبص ي اب دة  ؛عرب د الوح ا تؤك ى تباينھ فات عل ذه الفلس إذ إّن ھ
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ا:األساسية للكون التي ھي الس ة لتعاليمھ ا  ”مة المركزي ياء وترابطھ دة األش وعي وح

ق ,المتبادل ع المطل ي الواق اھي ف ات “. وتجاوز مفھوم الذات للتم ذا "تلتقي" نظري ھك

ة مع  ؛الفلسفة الصوفية في تصّور العالمالفيزياء الحديثة ب افات العلمي اغم االكتش إذ تتن

ديث  ائي الح ة. الفيزي داف الروحي ل المتصوف -األھ الم  -رقيالشمث رى الع صار ي

ب  ا أّن المراق ة، علم ة الحرك ة، والدائم ة، والمتفاعل ات المترابط ن المكّون ة م منظوم

ة ذه المنظوم ن ھ زأ م زء ال يتج أّن او .ج دةك ه المعق ل آليات م المعاصر بك يعيد  لعل س

ل أنّ  ، يالحظ كاپراالحكمة القديمةاكتشاف  وا  قب ائيين أن يتخلّ ى الفيزي يسأل: ھل عل

  ؟  التأملاألسلوب العلمي(...) ويبدؤوا في  عن

م أكمل  ھو "مزج العقل بالحدس"، فكالھما ضروري من ما يشغل العالم ھنا أجل فھ

ين الحدس الصوفي  :للعالم؛ بمعنى آخر ديناميكي ب ما نحتاج إليه اليوم  ھو التفاعل ال

  .والتحليل العلمي

ى ك ان" عل ّوف "تلتقي ائي والمتص ي الفيزي ل طريقت ي لع دث ف ا تح ون مالحظاتھم

اد س العادية. في الفيزياء المعاصرةميادين غير متاحة للحوا ذري نجد مي الم ال ين 'الع

وعي  أّما في الميتافيزياء(التصوف) ,وما دون الذري' فھي الحاالت غير العادية من ال

  .الذي يتم فيه تجاوز عالم الحواس

ـ'طاو ى ل ة األول دور الطبع ن ص د م د ونصف عق د عق ة  بع ة طريق الفيزياء'(الطاوي

اپرا  ق الحدس)، يطرح فريتجوف ك د من طري د الصارمة للتقالي ن القواع للتحرر م

وص  ا بخص ت رؤيتن ل تحقّق ثال: ھ د م ئلة نج ذه األس ن ھ دة، وم كاالت جدي إش

 ؟  "التوازيات" بين الفيزياء و الميتافيزياء، أو على األقل ھل صارت معرفة شائعة

اء'، او الفيزي ّل 'ط دّ  لع ر  يع ي تغيّ مة ف ة حاس اس"، كنتيج وتر الحس ى "ال ربا عل ض

ة الغرب ت الثقاف ا كان ى التصّوف، لطالم ى معن رة إل يئا النظ ه بوصفه "ش ة تنظر إلي ي

ع  ؛غامضا" راق' و'رف لكن التجربة الصوفية تقوم على مجازات مفترضة نحو: 'االخت

ل'  اب الجھ احج ل'(...)، وكلّھ رآة العق ح م وحا و 'مس ي وض ذا،  تقتض را. ھك كبي

ليستكشف ف، أّما الصوفي مستويات المادةسيستكشف الفيزيائي  ؛ وفي مستويات العق

  .خارج اإلدراك الحسي العادي االثنانكلتا الحالتين يعمل 
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ذلك اپرا ك ير ك ى يش رة إل اء المعاص افات الفيزي ة  أّن اكتش رات عميق ت" تغيّ "حتّم

اھيم ھي أساسو ,راسخة مثل الفضاء والزمن والمادةلمفاھيم  ة بما أّن ھذه المف ية للغاي

ر الذين كانوا -ليس مفاجئا أّن الفيزيائيين ف لطريقة خبرتنا بالعالم ى تغيي رين" عل "مجب

دة  ,شعروا بشيء من "الصدمة" -ھذه المفاھيم ة جدي رات نشأت "رؤي ذه التغيّ ومن ھ

د" للعالم"، فالصدمة التي وصفھا الفرض النسبي خالل تماسه األول مع "ا لواقع الجدي

ه الصوفي ا يواجھ ف عّم ة، ال تختل اء الذري ى  ؛للفيزي ي النظر إل ه ف إذ يؤسس خبرت

  العالم. 

ا  دا عن صرامة التكنولوجي م"، بعي إّن 'طاو الفيزياء' "يرغب في تحسين صورة العل

ةالحديثة، ويرى أّن "طريق الفيزياء" يمكن أن ي فھل  ،كون سبيال إلى المعرفة الروحي

  ر الفيزياء والميتافيزياء مدخال حقيقيا إلى حوار الحضارات ؟يكون حوا
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  المحورباب: 
  المعاصرة لألوضاع الثقافية العربية لقراءاتا

  في ضوء تقارير التنمية

  

  صالح الدين الجورشي

 

الخاصة بالعالم العربي من بين أھم النصوص  نسانيةتقارير التنمية اإل تعدّ 
يمكن إدراجھا ضمن أدبيات القراءات الحداثية لألوضاع الثقافية والحضارية التي 

جدال واسعا في مختلف األوساط  -وال تزال- ھذه التقارير أثارتالعربية. وقد 
الرسمية واألكاديمية والسياسية، إلى جانب أخذھا بعين االعتبار من قبل كل 

وبالرغم من  األطراف الدولية المھتمة بھذه المنطقة الحساسة والحيوية من العالم.
 محاور ھذه التقاريريتولون وضع  خبراء من مختلف الدول العربية ھم الذين أن
إلى جانب أطراف - فإن معظم الحكوماتصياغتھا ، لون وتيمنھجھا ويضبطون و

 ,"غربية  مفاھيمصدى لمناھج و" ال تزال ترى فيھا  -أخرى معارضة أو مستقلة
خية يإسقاطھا على بيئة لھا خصوصياتھا التاريحاول أصحاب ھذه التقارير 

التقارير إلى تحولت ھذه  ھذه االنتقادات بلمقا. لكن في والثقافية واالجتماعية 
المعارضات ومنظمات المجتمع المدني وال تزال ھا تستعملإحدى األدوات التي ا

لثقة في شرعية المحلية واإلقليمية إلثبات فشل السياسات الرسمية، وتعميق أزمة ا
ھذا  تقويمة لتدفع في اتجاه إعادة وقد جاءت الثورات العربي األنظمة والحكومات,
   الجھد النظري الھام.

  التقرير العربي ( سيئ الذكر ) ؟

 ,1990عام  على الصعيد العالمي صدر تقرير التنمية البشرية األول
إلى مراجعة الخطاب  وكانت الفكرة المحورية التي تقف وراءه تتمثل في الدعوة

                                                            
 باحث وأكاديمي من تونس .  
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 وكان الھدف ,ا دوليا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانيةھيمناالقتصادي الذي بقي م
ً في آن واحد، وكانت له تبعات بعيدة األمد تمثلت في "  من ذلك ً وبسيطا طموحا

يم مستوى رفاه الشعوب على المدى ووز االعتماد على الدخل كمؤشر لتقتجا
من قبل الشعب وألجل الشعب مع التشديد على أّن  وتحقيق التنمية للشعب ,البعيد

 تقارير الثالثةصدرت ال االتجاه ھذافي  ." أھداف التنمية ھي خيارات وحرّيات
أن ھذه  رأتالتي ) 2005-2002التنمية البشرّية العربّية (ب الخاصةاألولى 

المعرفة  " مجاالت حيوية ھي ةثالثالمنطقة من العالم تعاني من نقص فادح في 
  وبعد ذلك توالت بقية التقارير. ," والحرّية وتمكين المرأة

تحت عنوان " بناء مجتمع  2003عام  صدرالذي  تقريرال مع أھمية
الذي المس بشيء من العمق أزمة وحجم الفقر المعرفي الذي تعاني منه المعرفة" 
 - من وجھة نظر واضعي التقرير- تعدّ التي  وربط بين ذلك وبين السياسة المنطقة،

ولعله األبعد أثرا في تحليل محددات اكتساب المعرفة  ," اإلطار المرجعي األخير
الذي صدر  " نحو الحرّية في الوطن العربي"إال أن تقرير ي البلدان العربية " ،ف

ض األوساط السياسية بعقد أحدث رجة أقوى، ووصفته  ) 2004بعد سنة ( 
 , ويعود ذلك إلى سببين اثنين:الذكر " سمية العربية بكونه " التقرير سيئالر

وضاع السياسية بھا التقرير األ أولھما الجرعة الزائدة في درجة الجرأة التي تناول
إذ كان أسلوبه مباشرا وصريحا في الحديث عن النقص الفادح  في البالد العربية؛

أن تترتب عن ذلك, لقد تضمن في مجال الحريات، والنتائج الخطيرة التي يمكن 
يما وتشريحا للحالة السياسية في ضوء تعھد الحكومات العربية بإنجاز تقو

  اإلصالح السياسي.

يعود إلى إدارة المنطقة ف أما العامل الثاني الذي أثار غضب حكومات
عيات في سياق ردود أفعالھا على تدا-الرئيس األمريكي جورج بوش االبن، التي 

ا ورد في التقرير من معلومات استندت على م -أحداث الحادي عشر من سبتمبر
األنظمة العربية،  لتبرير ھجومھا السياسي على وتقويم سلبي ألوضاع الحريات؛

وإطالق مشروعھا المعروف تحت اسم ( مشروع الشرق األوسط الكبير). وھو 
 ورأىل عددا من األنظمة العربية مسؤولية تفريخ اإلرھاب، المشروع الذي حمَّ 
عبر الضغط على حلفاء األمس من أجل دفعھا نحو دمقرطة  رّ أن معالجة ذلك تمُ 
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وكانت ھذه الحكومات  حات السياسية عليھا.أنظمة الحكم وإمالء عدد من اإلصال
إحالتھا  تمّ  وبھا في إدارة الشأن الداخليكلما حاولت الدفاع عن نفسھا وتبرير أسل
الدولية  ، الذي أصبح منذ تلك التطوراتعلى ما ورد في تقرير التنمية البشرية

ي قاشات التيحتل موقعا بارزا في أدبيات اإلصالح وفي مختلف الن واإلقليمية
ستقبل النھوض بھا محليا يم أوضاع المنطقة، ومدارت وال تزال حول تقو

  .وإقليميا

  ثار الريبة وفجر الخالف تزامن آ

ھذا التزامن بين صدور التقرير وبين التحول في موقف السياسة األمريكية 
تجاه حلفائھا العرب قد دفع بالبعض إلى وضع نقاط استفھام حول " خلفيات  

 " :يقول الكاتب اللبناني فيصل جلولاف التي تقف وراء ذلك. ودوافع " األطر
 : إنز تقرير األمم المتحدة على القولليس من باب الصدفة المحضة أن يرك
عائدات النفط في  وأن يدعو الستثمار ,العرب فقراء رغم وجود الثروة بين أيديھم

من صدور التقرير العالم العربي وفي التنمية البشرية العربية.من جھة ثانية يتزا
ر في صفوف فقراء العرب إن ظاھرة اإلرھاب تتجذ :مع تصور غربي يقول

وحتى يتسنى القضاء على اإلرھاب البد من تجفيف الينابيع التي  ,والمسلمين
وھي المھمة التي قام بھا التقرير من وجھة نظر  ", والفقر من أھمھا ,تغذيه

طية ريقة صرف األموال النفأي لط ؛تصدى للظاھرتين مًعا " الكاتب حين
  ". !!والتصدي للفقر كرافد لإلرھاب

من أن  يومھا التوظيف األمريكي للتقرير لم يمنع إدارة الرئيس بوش لكن
الخاص بانتقاد الغزو األمريكي  رس ضغوطا جدية من أجل تعديل البابتما

العالم  من مسؤولية تعثر التنمية في اوتحميل االحتالل اإلسرائيلي جزءً  ,للعراق
بل  نسانية العربية في جزئه الثالث؛العربي، وكادت تمنع صدور تقرير التنمية اإل

المؤسسة المشرفة على إصدار تقارير إن ھذه اإلدارة قامت بتخفيض ميزانية 
مليون دوالر بسبب عدم رضاھا على ما ورد  12بمقدار  التنمية اإلنسانية
  بالتقرير األول.



4 

 

وضعت لخدمة رير االتق التي تقول بأن ھذه رضيةفالحتى لو تم التسليم ب 
فسر التداعيات اإليجابية التي أھداف السياسات األمريكية بالمنطقة، فإن ذلك ال ي

للحظات إلى إحدى أدوات تحولت في لحظة من ا ھذه التقارير بعد أن ترتبت عن
 مارسة الضغط السياسي على أنظمة الحكم العربية من أجلمل ةالرئيس التعبئة

وھو ما جعل حسنين  ,الملموسة والعاجلة دفعھا نحو إجراء بعض اإلصالحات
جاء جرسا رن مع الدقيقة  بأنه " نسانية العربيةالتنمية اإلھيكل يقول عن تقرير 

   ". خيرة من الزمن العربي المعاصرخيرة من الساعة األاأل

  مميزات تقارير التنمية اإلنسانية

  :مميزات  العربية بأربع يةنسانير التنمية اإلتتميز تقار

المثقفين و يتم تشريك عدد واسع من الخبراء :أوال: على الصعيد العملي
ولى في شكل لقاءات تكون الجلسات األو ,العرب من ذوي االختصاصات المختلفة

قع إخضاعھا لتبادل الرأي وتحديد للعصف الفكري, تطرح محاور عامة ي
خاتمة ھذه اللقاءات تتبلور ھذه الخطوط  فيو ,االتجاھات العامة لھذه القضايا

 جمع المعلوماتو باحثينالعريضة لتبدأ مرحلة جديدة من خالل تحديد قائمة ال
بعد  ,أبوابه الفرعيةو النصوص ذات الصلة بالمحور العام للتقريرو غرافياالبيبلو

  ذلك يتم االنتقال إلى صياغة النص النھائي .

ذه التقارير على رسم صورة تقترب كثيرا من تعمل ھ المنھج: على مستوىثانيا: 
الواقع حول الحالة العربية في مجملھا. وتجمع من أجل ذلك كما ھائال من األرقام 

لى جانب الشھادات والمؤيدات النصية، التي تشكل تقديرات الكمية والنوعية، إوال
في  ارھا السياسيون سواء أكانوفي مجملھا قاعدة معلومات ھامة ال يمكن أن ينك

تتولى ھذه التقارير تجميع المعلومات المتفرقة  بمعنى آخر السلطة أو المعارضة,
الخاصة بالعام العربي، وتقوم بترتيبھا بطريقة منھجية  وحسب محاور أساسية، 
مما يساعد كثيرا على رسم صورة دقيقة لمنطقة ال تزال تشكو من ضعف في 

  تشخيص أزماتھا.
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وتتمثل في خلق فرص للحوار  الدورية: ذه التقاريرثالثا: ميزة أخرى توفرھا ھ
وھو ما أثرى في  اسيين واالجتماعيين وأصحاب الرأي,بين مختلف الفاعلين السي

السنوات األخيرة أدبيات الفكر التنموي العربي، وأدخل إليه مفردات القاموس 
معجم الدولي ومفاھيمه الجديدة، بعد أن كان جزء واسع من ھذه األدبيات حبيس ال

يضاف إلى ذلك أن  ,67ي أنتجته مرحلة ما بعد ھزيمة الثفافي واالقتصادي الذ
تشكل أحد روافد تنمية القدرة االستشرافية لدى المثقفين  ھذه التقارير قد أصبحت

وھو ما شكل أحد عوامل  ،العرب بعد أن استھلكھم اليومي أو الحيني لفترة طويلة
جز عن ان منھم في موضع العيالكثير ضعف الفكر االستراتيجي لديھم، ووضع

بناء سيناريوھات محتلمة للمستقبل تكون مؤسسة على فرضات واقعية، وال تخلط 
  والممكن.ولوجية بين الرغبة واأليدي

رابعا : أعادت ھذه التقارير وحدة المضمون للعالم العربي، وذلك بعد أن ساد 
غم من أھمية فبالر قول البحث؛االھتمام القطري وطغى على مختلف ح

فكرة التقرير اإلقليمي الموحد قد أبرزت وجود قواسم  فإنالخصوصيات القطرية، 
مشتركة سواء في مستوى المشكالت والتحديات، أو في مستوى بنية الدولة 

إن الھوية الموحدة لھذه المنطقة  الثقافية والسياسية واالقتصادية, وتقاطع العوامل
    لقضاياھا ولدورھا اإلقليمي والدولي.معالجة إستراتيجية واحدة تفرض 

  مواقف مضادة  

تعرضت محتويات تقارير التنمية اإلنسانسة العربية لنقد  في مقابل ذلك  
 رب رغم اختالف مشارب العديد منھم,المثقفين الع من شديد من قبل عديد

فبعضھم ركز على  مقاربات النقدية لھؤالء المثقفين,وتعددت في ھذا السياق ال
من ھذه  تينوسنستعرض عين وبعضھم اآلخر تصدى للمضامين,ھج المن

المقاربات التي يمكنھا الكشف عن جوانب االختالف والجدل بين مختلف مكونات 
  الساحة الفكرية العربية.

   المرزوقي يرفض التنميط الثقافي  

 منھجية العالج الذي اقترحهعلى  هزاحتراعن د أبو يعرب المرزوقي  عبر  
خطأ وقعت في "  قد العربية التنمية اإلنسانية قاريرتأن  ، واعتبرريرالتق أصحاب
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التشخيص الناتج عن المقارنة بين العالمات السطحية للظاھرات اإلنسانية بسبب 
وما ينتج عن التدرج  ,عدم اعتبار الفارق التاريخي بين مراحل النمو الحضاري

ير معاني األشياء التطوري في تحقيق شروط الفاعلية العمرانية التي تغ
كن مْ " يُ نوايا أصحاب التقرير الحسنة  " القول بأنحد ذھب إلى و ," الــــواألفع

خصوًصا إذا ربط ذلك بما تريد  ,طرق سيارة نحو دھاليز جھنم" إلى أن تتحول 
أن تقدم عليه من سياسة تجفيف المنابع  -بعد الحادي عشر من أيلول -أمريكا 

ي تحديد حقوق اإلنسان الغربي وتجفيف المنابع من بمدخل جديد قد يخفي ما ف
   ". تعارض مع بعض قيمنا الجوھرية

التقرير ھو إغفال المشكل  جوھر التناقض في ھذا "وحسب اعتقاده فإن 
: كيف يمكن التوفيق بين التنمية البشرية التي لھا كلفة بدأت المجتمعات الرئيس

وبين التنمية  ,عصر العولمة المترفھة تتخلص منھا بسبب مشاكل التنافس في
".  االقتصادية في مجتمع ال تزال قاعدته االقتصادية والعلمية والتقنية بدائية؟

مبنية على سلم معياري " م ــأن أغلب المقايسات بين الشعوب واألم مشيرا إلى 
ن على حقبة وا من بيدھم مقاليد األمور الغالبأساسه األحكام المسبقة التي يفرضھ

يتصور من ال " اإلنسان الغربي وبالتالي ف ," معينة بمصطلح ابن خلدون تاريخية
-اإلنسانية. فأيديولوجيو الغرب  يشبھه في التنظيم الثقافي واالجتماعي دونه في

ن من منطلقات يدبجون التقارير في جل األحيا -ومعھم أغلب الخبراء العرب
منطلق حلھم الوحيد المتمثل  معطيات الواقع الحقيقية إال منب تدأيديولوجية ال تع

أعني  ؛في االندماج في السبيل الوحيدة الممكنة للتطور الحضاري حسب رأيھم
  ". أنھم في الحقيقة يؤمنون بنظرية نھاية التاريخ

المقارنات المتسرعة من تحميل بلداننا ليؤكد أن "  عاد المرزوقيبناء عليه 
إال بعد قرون وبفضل مواصلة  لكون الغرب نفسه لم يحققه ؛ما ال طاقة لھا به

وضرب في ھذا السياق مثاال الفتا للنظر  ," استعمار العالم واستغالل إمكاناته
وليست علة  ,أليست الحريات متدرجة التحقيق مع النمو ونتيجة لهحين تساءل "

إال في الدرجات األخيرة من التطور كما حصل في الغرب وفي الشرق في 
ما عليه وضعنا الحالي أم أننا لالظروف الشبيھة أعني في  ؛بدايات النھوض

رفض إخضاع العالم اإلسالمي لمـــا ". وبالتالي  خارجون عن سنن التاريخ؟ 
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منھج المقارنة الشكلية والمعايير الكمية التي تقيس التقدم والنمو  " ـب سماه
  ." بالعالمات العرضية وتنسى العلل الجوھرية

  وعي القرمطي: المشكل في الرضوان السيد   

دكتور رضوان وجھة النظر الثانية التي اخترناھا في ھذا السياق ھي لل  
ر األول التقرياإلسرائيليين واألمريكان بترحيب السيد، الذي بحث عن أسباب 

مؤلفي قبل في ذلك مؤامرة أو " عمالة موصوفة " من  لم ير. للتنمية اإلنسانية
 " ما قصدوا إلى الصياغةرب الذين أسھموا في المفكرين العأكد على أن  التقرير،وإنما

والحق أيًضا أن نقد األوضاع السيئة في شتى  ,صّب الماء في طاحونة شارون وبوش

ذلك اإلسرائيليين أم لم يسرھم. والحق  رّ المجاالت في الوطن العربي ضروري سواء سَ 

سبتمبر،  11ا بالتغيير الديني والثقافي والسياسي بعد أيًضا أن مطالبة الواليات المتحدة لن

والذي قد يكون فعالً حقيًقا  ,وضغوطھا من أجل ذلك، ال ينبغي أن تدفعنا للتشبث بالسائد

ا أطراف أخرى بالتغيير والتبديل وإن ليس بالكيفية واألھداف التي ُتريدھا أمريكا، وتريدھ

تفرض  " التي يعاني منھا العالم العربي تمشكالال أنورأى  ," في الشرق وفي الغرب

من أجل  جذرية في طرائق التفكير والتدبيرإعادة نظر  -وُنخًبا ومجتمعاتٍ  سلطاتٍ -علينا 

  حقوقنا وكراماتنا باعتبارنا بشًرا".

من قبل اإلسرائليين  ھو يعتقد بأن السبب الحقيقي لھذا الترحيب المبالغ فيه

ن المشاركين " التبرؤ التي تتسم بھا بيانات المثقفيلھجة القرف وإلى "  وديع بالخصوص

على من وصفھم ب  اعنيف ارضوان السيد ھجوم شنوعلى ھذا األساس  ,في كتابة التقرير

ال " أنھم في  -حسب اعتقاده-" التغييرين الثوريين الجدد "، الذين تكمن مشكلتھم 

لوا طوال أربعة عقود بل ھم عدميون يائسون، بحجة أنھم ناض ؛يملكون مشروًعا حًقا

فالمشكلة عنده  ," وھم يعلنون اآلن أنه ال أمل بالدول أو بالمجتمعات ,»فائدة«دونما 

كانوا طوال العقود األربعة الماضية في مواقع "  أولئك الذين في اتكمن في النخبة وتحديدً 

م ھم اليوم متنفذة في السياسة أو في اإلدارة أو في التعليم والثقافة، أو في ذلك كله، ث

ُيلقون بالمسؤولية على أكتاف األنظمة التي عملوا معھا، ومن ثم على المجتمعات التي 

  ." فكروا ودبروا (أو شاركوا في ذلك) بالنيابة عنھا لعقود وعقود
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تسع ليشمل أيضا مفھومھم نما يإال يقف خالفه مع ھذا الشق من النخب العربية، و

لسائدة في التقرير (والتي ال تتجلى بوضوح أيًضا بسبب حسب األيديولوجيا اإذ "  ؛للحداثة

انتشار مصطلح التنمية، وھو مصطلح قد يصير مشكالً أيًضا لشموليته وتحوله إلى 

لكنھا لم تستطع  ؛أوكلت إلى الدولة قبل خمسة عقود أيديولوجيا)؛ فإن الحداثة مھمة

تھم وحسب؛ بل وإلى تخلف تحقيقھا. وال يرجع ذلك إلى استبدادية الحكام وال ديمقراطي

وبعد - لذلك ؛داثة إلى تحديث (حسب ھشام شرابي)المجتمعات التي تراجعت لديھا الح

فإن مھمة الحداثة موضوعة اآلن على عاتق المجتمع المدني الذي  -اليأس من الدولة

فھو يعتقد  ." يكون عليه أن يواجه التخلف من جھة، والدولة االستبدادية من جھة ثانية

بوا أنفسھم أوصياء على الشعوب ) قد نصّ التقرير جزء منھم ومؤلفولنخب (ھذه ا بأن

" تعود إلى عشية  للحداثةوھو يعتقد بأن رؤيتھم  لم الحداثة,العربية إلدخالھم إلى عا

الحرب الباردة لقيمة الحداثة في مواجھة التقليد. والحداثة ال معنى لھا يمكن تحديده إال 

فيھا القيم والممارسات  تحتشدالمقصود ھنا أن الحداثة فبذلك في مواجھة التقليد، و

  . " اإليجابية في مقابل التخلف الذي ُيساوي التقليد في تعبيرات الجيل الماضي

  

ومن الحداثة إلى مفھوم المجتمع المدني الذي يشكك رضوان في تعريفه وھويته، 

، ما دامت  ات غير مدنية!)ما ھو ھذا المجتمع المدني (كأنما ھناك مجتمع " :متسائال

مجتمعاتنا متخلفة وعاجزة وال تملك ثقافة ذات أبعاد تنموية وديمقراطية؟! فإذا ذھبنا جدالً 

ة التقرير، ومن يؤيدونھم ويماثلونھم في الوعي من بَ إلى أن المجتمع المدني مكون من كتَ 

اجھنا من جديد )، وفي بعض وسائل اإلعالم، ُتوNGOالعاملين في الجمعيات التطوعية (

لوا بشعارات الحداثة ظحقيقة أن ھؤالء اليائسين والقرفانين من تخلفنا سبق لھم أن است

فكيف  ,ھور، وأعلنوا في النھاية إفالسھم(وليس التقدم) مع األنظمة في مواجھة الجم

، وھم يائسون منا ومن تحديثنا؟! وكيف يريدوننا »ما بعد حداثتھم«يريدوننا أن ُنصدق 

اإلسالميين «ق اجتماعھم المدني، وقد عادوا للعمل مع السلطات في مواجھة أن نصد

  ". ؟»المتخلفين

ھم يذكرون "  ,الدولة والمجتمع في مقابل» المجتمع المدني« يرفض السيد وضع  

 ؛نا بھما فيزداد ظھور سوء أوضاعناتجارب آسيا الشرقية، وأمريكا الالتينية، ويقارنون

فلماذا تكون الدولة  ,قادت عمليات التقدم وال تزالھي التي  لكن الدولة في شرق آسيا
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. بناء عليه يتمسك بدور الدولة، ويخاطب " نفسھا عقبة أمام التقدم في بلداننا بالذات؟!

نحن نختلف معكم في استغنائكم عن الدولة لصالح المجتمع، ثم أصحاب التقرير " 

  ". أنتم وحسب أي ؛عن المجتمع لصالح المجتمع المدنياستغنائكم 

م تجاھلھ"  مع مؤلفي التقريررضوان السيد فيه اختلف العنصر األخير الذي 

صائياتكم إن إح؛ أو غير مباشر للتخلف واالستبداد للسياقات العالمية الصانعة بشكل مباشر

أما غير الصحيح أو الُمْشِكل فھو ذلك الوعي القُرُمطي الذي  ,أيھا السادة صحيحة كلھا

ج التاريخ، وخارج العالم، وخارج السياسة بما ھي عالقات بين الناس، وتدبر يضُعنا خار

  ". في تحقيق المصالح، وبأقالم أولئك الذين يريدون لنا الخير والتقدم والنمو!

  الثورات لم تصنع فكرھا بعد

يعرب المرزوقي ورضوان السيد يسلطان الضوء على  يوجھتا نظر كل من أب

، ويدور حول مرتكزات القراءات ال يشق صفوف النخب العربيةطبيعة الجدل الذي ال يز

أصبح  - الذي بقدر ما يعكس حيوية مطلوبة-. ھذا الجدل الحداثية للثقافة ومناھج التغيير 

الثورات العربية التي انطلقت من تونس وانتقلت من الضروري فحصه من جديد في ضوء 

على  فيه حافظت الوقت الذيفي  إلى مصر، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح في ليبيا،

طابعھا السلمي في اليمن رغم انتشار السالح في ھذا البلد، وھي حاليا تصبح بمثابة كرة 

  الثلج في سوريا. 

ھذه الثورات فاجأت الجميع، وخرجت عن مختلف االحتماالت أو السيناريوھات 

ن عليه المشھدان أولويات مغايرة لما كا الجميع، وفرضت على التي تحدثت عنھا النخب

فھل يصح أن تستمر ھذه النخب في التعامل مع المتغيرات الجذرية  ,السياسي والثقافي

والدة فكر عربي جديد سيخرج  أنّ ات بنفس األدوات القديمة، وھل التي أفرزتھا ھذه الثور

  من رحم الفكر السابق أم بالقطع معه ؟. 

  ية :المسائل التال في ھذا السياق تجدر اإلشارة إلى

  أكدت الثورات العربية وحدة التحديات التي تواجھھا المنطقة العربية ، مما

ير ضخم يحصل في أي دولة تغيجعلھا متشابھة في أوضاعھا، وقابلة للتأثر بأي 

 - حسب تعبير المفكر مالك بن نبي-إن العقل التجزيئي أو " الذري "  من دولھا,
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قة التي توحد بين مكونات ھذه ال يمكنه أن يساعد على شرح الروابط العمي

   المنطقة.

 جھاز السلطة وفق اآلليات كشفت ھذه الثورات عن استحالة إصالح الدولة و

لقد رفضت أنظمة الحكم أن تبادر بمراجعة أسلوبھا في إدارة الشأن  القديمة,

العام، وأصرت على تجاھل مطالب اإلصالح التي تقدمت بھا النخب السياسية 

على تھميش األحزاب ونشطاء المجتمع المدني واالستخفاف  والفكرية، وعملت

وفرضت عليھم أن يبقوا في حالة عطالة  ,وأوقعتھم في أوھام ,بجھود ھؤالء

حباط واليأس في صفوف اإلوھو ما أشاع  ،لن يأتي اإلصالح الذي وانتظار قطار

ر إلى تغول مرضي ألنظمة الحكم، ونخوقد أدى ذلك  ودعاة التغيير. المثقفين

، وخلق حالة فراغ شديدة أدت إلى تمرد المھمشين والشباب الداخلكيانھا من 

الظروف لعواصف اجتماعية  ليھيئوال االتصال الحديثة ئبوسا وااستعان نالذي

وأخذت ترسل أضواء حمراء متتالية. لكن العناد وسيطرة  ,وھناكاندلعت ھنا 

األمنية للشأن السياسي  وتضخم المراھنة على المعالجة، الثقافة االستبدادية

 أنظمةجعل العديد من  في مستنقع الفسادواالجتماعي والثقافي مع انغماس كامل 

ترفض اإلصالح بموافقتھا ومشاركتھا، فكانت النتيجة أن فتح ذلك المجال  الحكم

واسعة النطاق، لينتھي في  تجاجي، سرعان ما تحول إلى انتفاضاتحراك احأمام 

الخوف،  ةتوحة تمكنت من تحرير المواطنين من عقداألخير إلى ثورات مف

كل ذلك كشف  .في كل من تونس ومصر ومكنتھم من إسقاط نظامين على األقل

لنخب على استشراف المستقبل، أو قيادة الجماھير في عن محدودية قدرة ا

مختلف تقارير التنمية  وبالرجوع إلى لحظات الثورة واالنتقال الديمقراطي.

حظ بأن تشخيصھا للواقع العربي كان موفقا إلى حد كبير، رغم أنھا يال اإلنسانية

 باحتمال قيام ثورات بھذه السرعة والشمول.  التنبؤلم تصل إلى حد 

  فباإلضافة إلى  فإنھا لم تولد من فراغ,رغم فجئية الثورات العربية المتالحقة

حو التمرد على ن التي غذت النزوع-العوامل االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

ھناك مخزون من األفكار والقيم التي كانت تفعل فعلھا بشكل  -األوضاع البائسة

الجماھير تراكمي داخل النفوس والعقول، وھو ما يفسر النضج التي تعاملت به 

في مختلف الدول التي شھدت غليانا ثوريا شعبيا واسع النطاق. ھذا يعني أن 
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وم بھا مثقفون تحت تسميات متعددة لم تكن ن يقالجھود السابقة المتعثرة التي كا

بشكل دون فائدة رغم أنھا لم تؤت أكلھا في حينھا، وإنما كانت تفعل فعلھا 

تراكمي. الفكر ال يموت وإنما يتحول إلى مخزون في الوعي، ينتظر استكمال 

فمطالب العدالة والشغل  شروط الفعل ليعيد إنتاج مقوالته تحت مسميات أخرى.

واة أمام القانون والحرية ھي قيم وأفكار تمحورت حولھا جھود النخب والمسا

ة االجتماعية اإلصالحية طيلة الثالثين سنة الماضية، وھي التي شكلت القاعد

  للثورات العربية المفتوحة على المستقبل.

 لثورات قد تنحو منحى القديم ال يموت، وا القول بأن يمكن في ضوء ما سبق

مع مقدماته التي في قطيعة  بالضرورة تأتي به ليسقد د الذي الجدي لكن القطع؛

قانون االحتفاظ  مايحكمھ - مثل الفكر الذي تنتجه-فالثورات  أفضت إلى ميالده؛

في  به وال ھو فاسد برمته حتى يلقى ,في مجموعه فالقديم ليس باطال والتجاوز,

ومن إيجابيات  وإخفاقات، مزبلة التاريخ كما يقال، وإنما ھو مركب من مكاسب

ينجح ال يعيد إنتاج أخطاء الماضي، فوالفكر الثوري السليم ھو الذي  وسلبيات.

االرتقاء الجماعي تكاملية تدفع نحو المنظومات بمنھجية في إعادة تركيب 

وھذا ما يفسر حالة التنازع الجارية حاليا في كل من  ألوضاع والمجتمعات,با

ة جديدة تعكس التحول فبناء ثقا تونس ومصر بين مختلف القوى بحثا عن

ترجمته بوضوح على تتم الضخم الذي حصل في المجال السياسي، والذي لم 

 الصعيد الفكري.

  .ھنا يطرح السؤال الذي يتردد ھذه األيام : ھل اإلصالح يتناقض مع الثورة ؟

فمنذ والدة حركة النھضة العربية، وبعد أن فشلت سلسلة االنقالبات العسكرية 

، نذ مطلع الخمسينات بشعاراتھا الثوريةصاحبت صعود الحركات القومية مالتي 

اكتسى الفكر العربي بكل تياراته  طابعا إصالحيا. اآلن، وقد حدثت ھذه الثورات، 

وحل ما أصبح يوصف بالربيع العربي، ھل يفترض ذلك حتمية القيام بمراجعة 

منھجا ثوريا، يختلف فقط اإلصالح كل المنظومة اإلصالحية ؟ أال يمكن أن يكون 

وھو ما تجلى في المجال  ؟ ومضامينھا في نسق اإلصالحات ال في طبيعتھا

ة االنتقال ، فكالھما التزم بأجندمصرو السياسي بالنسبة لكل من تونس

ومحاسبة رموز ، من حيث مراجعة الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة، الديمقراطي
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وتكوين األحزاب وتحديد مواعيد وإطالق حرية الصحافة المرحلة السابقة، 

ھذا اختلفا في الصيغ واألولويات.  لكنھما  ؛نزيھة سابقة ألوانھا لتنظيم انتخابات

ال يزال التدافع فعلى المستوى الفكري والثقافي،  على المستوى السياسي أما

متواصال دون ـ أو تلك التي التحقت به  ـ بين األطراف الصانعة للحدث الثوري

  المح فكر جديد.م أن ينتج

  المؤكد أيضا أن ھذه الثورات قدمت السياسي على االقتصادي والثقافي، وذلك

عندما اصطدمت بنظام الحكم في الدول المشار إليھا سابقا، باعتبارھا العقبة 

أي أن العوائق الثقافية  دون تحقيق إصالحات حقيقية وعميقة؛التي حالت 

ومن ھذه الزاوية لم ن القوى السياسية. واالقتصادية لم تحل دون تغيير موازي

تختلف الثورات العربية عن الثورات السابقة التي عرفتھا دول عديدة بما في 

ھذه الثورات  الذي تواجھه ؛ لكن التحدي الرئيسلثورة الفرنسية والبلشفيةذلك ا

قادرة ة تنموية بديلة، تكون يرؤتحديا اقتصاديا، ويتعلق بتحديد حاليا سيبقى 

ضمان الزيادة في تحقيق العدالة االجتماعية بين األفراد والجھات، مع على 

. فأدبيات التنمية التي لوطنية. وھنا يكمن التحدي الرئيستنمية الثروة انتاج واإل

راجت خالل السنوات األخيرة، والسياسات التي بلورھا البنك الدولي وصندوق 

في تأزيم األوضاع  ھي التي أسھمت النقد وتم فرضھا على دول المنطقة

صالحة لبناء  ھذه االختيارات وبالتالي لن تكون، الحكومات من متاعبوضاعفت 

و ما من شأنه أن يشكل تحديا قويا للمفكرين والخبراء وھ اقتصاد ما بعد الثورة.

سانية ولغيرھم من المثقفين العرب, نون وراء صياغة تقارير التنمية اإلالذين يقف

يھا موازين القوى لصالح تغيرت فه في اللحظة التي ألن وضمنھم ناقدوھم؛

بفضل الجھود الجبارة التي قامت بھا قطاعات حيوية من الجماھير التغيير 

مؤھلين ، لم يكن خبراء االقتصاد والفكر التنموي وفي مقدمتھا الشباب العربية

تكون قادرة على تجاوز انزالقات اقتصاد السوق  لتقديم حلول بديلة وناجعة

 تاھات اللبرالية المتوحشة.وم
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  :المحورباب 
  

  األمم والحضارات: الرؤية القرآنية في والتاريخ القرآن
  السيدرضوان 

تتركز هذه المداخلُة بشأن الرؤية القرآنية للتاريخ أو لنهوض اُألمم في   
، والتصــور القرآنــي رؤيــة العــالمســّت نقــاط: رؤيــة القــرآن فــي نطــاق ومفــاهيم 

فــي الرؤيــة القرآنيــة،  واألفــراد واُألَمــمومضــامينه أو معنــاه وغاياتــه،  للتــاريخ
فـــي الرؤيـــة  والجيوسياســـيالحاكمـــة فـــي الرؤيـــة القرآنيـــة، القـــيم والمفـــاهيم و

  اإلسالمية في ضوء الرؤية القرآنية. والتجربة التاريخيةالقرآنية، 
: صــارت "رؤيــة العــالم" منهجــًا رؤيــُة العــالم" فــي المــنهج والنتــائج".1

ـــديني/ ا ـــٍة معيَّنـــة فـــي أواخـــر القـــرن للنظـــر فـــي العـــالم ال ـــافي ألمـــٍة أو ثقاف لثق
التاســــع عشــــر، عنــــدما أوضــــح ُأُسَســــها وركائَزهــــا الفيلســــوف األلمــــاني فلهلــــم 

م)، وتــابع االهتمــاَم بهــا السوســيولوجي األلمــاني الكبيــر 1911-1846دلتــاي(
رابطـــًا ذلـــك المـــنهج أو تلـــك الفلســـفة بالتـــاريخ  م)1920-1864مـــاكس فيبـــر(
قســـــم تلـــــك الفلســـــفُة إلـــــى قســـــمين، يتعلـــــق األول بالتصـــــورات والمجتمـــــع. وتن

والخــــــاّص  األساســــــية(الخير والشــــــر، والحــــــق والباطــــــل، واالنتمــــــاء والهويــــــة،
والعاّم)، ويتعلق اآلَخُر بالترتيبات والتالؤمات ووجوه التالقـي واالفتـراق، التـي 

ي تتصـل يقوُم بها األفراد في ضوء التصورات الكلية السائدة في ثقافتهم، والت
الضـّيقة، والتـي يميـُل األفـراُد فـي الغالـب  بالزمان والمكان والبيئة الُصـغرى أو

إلــى مقاربتهــا علــى أســاس الســائد، كمــا يتمــرد عليهــا أحيانــًا أفــراٌد ومجموعــاٌت 
يرفضـــون التصـــورات الكليـــة، أو  -لهـــذا الســـبب أو ذاك-صـــغيرٌة، إّمـــا ألنهـــم 

                                                 
 . مفكر وأكاديمي من لبنان، ومستشار تحرير مجلة التفاھم  
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الترتيبــات المترتبــة علــى التصــورات الكليــة مالئمــًة لوضــعهم  يــرونألنهــم ال 
ـــل  الفـــردي أو للمجموعـــات الصـــغيرة. وقـــد رأيـــُت أّن هـــذا المـــنهج صـــالٌح لتأمُّ

ألنــه يمكــن مــن طريقــه  التــاريخ ومصــائر اُألَمــم واإلنســان؛الرؤيــة القرآنيــة فــي 
، كمـا يمكـن تلمُُّس المصـطلحات المفتاحيـة فـي القـرآن والمتعلِّقـة بهـذه اُألمـور

التجربـــة الثقافيـــة اإلســـالمية الختبـــار النظـــُر فـــي ركـــائز  -مـــن جهـــٍة ُأخـــرى-
  تمثُّلها للرؤية القرآنية، والنتائج المترتّبة على ذلك التمثُّل في التاريخ.

ــل والدراســةوالواقــُع أّن    لــيس جديــدًا علــى القــرآن  هــذا المــنهج فــي التأمُّ
فالـذين يعرضـون لظهـور  ذا االسـم؛لـم يحمـل لـدى الدارسـين هـ واإلسالم، وٕان

اإلســـالم، وقيـــام الدولـــة، يتعرضـــون للتصـــورات األساســـية للعقيـــدة فـــي القـــرآن 
مسـلمين الو  المبادئ كلن تواإلسالم، ثم يحاولون قراءة الحوارية التي قامت بي

وجماعــًة سياســيًة وخالفــًة وٕامبراطوريــة. ومــن الدارســين صــاروا ثقافــًة  عنــدما
عــن منــاهج التغييــر فــي  لتغييــر َمــْن يتحــدث فــي دراســاتهالمســلمين الســاعين ل

ها القـرآن فـي ضـوء إّما إلى مصائر اُألَمم كمـا َعَرضـ القرآن، ويرجُع في ذلك
القـرآن الكـريم ضـروريًة لنهـوض  يراهـاائها، أو إلى القيم التـي يتجاربها مع أنب

اجترحــه اُألمــم، كمــا تــؤّدي مخالفُتهــا إلــى انحطاطهــا أو هالكهــا. وهنــاك نهــٌج 
وسيرته من خـالل  -صلى اهللا عليه وسلم-دارسون ُمْحدثون لقراءة نبوة النبي

القـــرآن. وهـــم ال يلجـــأون فـــي هـــذا األمـــر بـــالطبع إلـــى التصـــورات أو المفـــاهيم 
القرآنيــة؛ بــل يســتظهرون الوقــائع المــذكورة فــي القــرآن عــن عالقــة النبــي ببنــي 

رحلــة المدنيــة مــن إشــاراٍت قومــه مــن ُقــريش، وٕالــى  مــا ورد فــي القــرآن فــي الم
إلى األحداث  والغزوات، كما إلى " أسباب النزول" التي تأتي تفسيرًا لآليـات 

وّضــح العــودة إلــى المفــاهيم القرآنيــة ت أنّ  يــرونالقرآنيــة المكيــة والمدنيــة. وهــم 
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وّضــح رؤيــة أّن العــودة إلــى الوقــائع واألحــداث ترؤيــة العــاَلم فــي القــرآن، كمــا 
  للتاريخين اإلنساني واإلسالمي.القرآن 
ــاريخ. 2   : يملــك القــرآُن الكــريم تصــورًا للتــاريخ يعتمــد علــى القــرآُن والت

ثالثـــة عناصـــر: الزمـــان، والمكـــان، والفكـــرة. أّمـــا الزمـــان فينقســـم إلـــى ثالثـــة 
ما فوق التـاريخ، والزمـان الطبيعـي، والزمـان  خ أول التاريأقسام: الزمان ما قب

بالزمــــان مــــا فــــوق التــــاريخ مــــا يــــذُكُرُه القــــرآُن الكــــريم مــــن  . وَأقِصــــدُ يالتــــاريخ
، ةآدم فـي الجّنـ وَقصص عن عوالم المالئكة والجّن، وعـن وٕاشاراتٍ  خطاباتٍ 

وعن الجنة والنار، وعن القيامة والمصائر الكونية واإلنسانية في ظلِّهـا. وهـو 
 رتبُط بالمكــان,نــٍة، كمــا أنــه ال يــمعيَّ  نــه ال يــرتبط بحقبــةٍ أل ؛"مــا فــوق التــاريخ"

ـــٌة أو عـــدٌد أو خطـــاٌب يتحـــدد بالمكـــان، ولـــيس األمـــُر  فالزمـــاُن اإلنســـاني حال
بيـد  األشياء اُألخرى؛ كذلك في الخطابات القرآنية بشأن العوالم أو الذوات أو

ال ُيحَكـُم  قبل الزمان اإلنساني أو ما بعـده الزمانيات" التي تحدث ماأّن هذه "
ألنهـــا فـــي  طريـــق مـــدى ارتباطهـــا بالمكـــان؛ ها مـــنعـــدمِ  عليهـــا بالصـــحة أو

األصــل غيــر مكانيــة، وٕاّنمــا تتجلَّــى أهميُتهــا فــي التصــورات الكليــة التــي ُتريــُد 
، كمـا تتجلَّـى تلـك األهميـُة فـي عـّز وجـلَّ تثبيَتها فيما يتعلَّـُق بـالكون وقـدرة اهللا 

العالم. ووظيفته في هذا  ه الفكرة التي تريد تثبيتها عن َخْلق اإلنسان ومصائر 
يقــوم علــى الغائيــة،  -أو مــا قبــل تــاريخي- اريخيوهكــذا فالزمــان مــا فــوق تــ

مـرين أبعـاٌد رمزيـٌة كبـرى. ولكـال األ ويملك وظـائف تصـوُّرية وُأخـرى تفسـيرية،
فهــو الزمــاُن الطبيعــي، وهــو يظهــُر  مــن الزمــان فــي القــرآن النــوُع الثــانيوأمــا 

نسـان، وهـي متصـلٌة بفيزيـاء في النصوص التي تتحـدث عـن َخْلـق العـاَلم واإل
يخية رغم حدوثها فـي هـذا وهي طبيعيٌة وليست تار  ا الكائنات,العاَلم وبيولوجي

الســتنادها إلــى قــوانين ثابتــة تضــمُنها قــدرة اهللا عــّز وجــّل وٕارادُتــه، وال  العــالم؛
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مـــدخل لإلنســـان فـــي كينونتهـــا اُألولـــى، وٕان أثـَّــر المكـــاُن وأثـَّــر اإلنســـاُن فـــي 
ألّن  ريخيٌّ بـــــالمعنى العـــــاّم؛وريـــــة. هـــــذا النـــــوُع مـــــن الزمـــــان تـــــامراحلهـــــا التط

والـــتفحُّص بـــالمعنى العلمـــّي لـــذلك.  لمحتوياتـــه بدايـــًة، كمـــا أنـــه قابـــٌل للدراســـة
لـيس  لالختبـار؛ فـإّن القْصـد القرآنـيَّ  ورغم ظهوره وٕادراكه بالحواس وخضـوعه

بــــل  العلمــــي)؛كما يعتقــــد بــــاحثو اإلعجــــاز كيميائياتــــه( تتبُّــــع فســــيولوجياته أو
(وكمـــا فهـــم المســـلمون) االســـتدالل علـــى وجـــود اهللا وقدرتـــه وٕاحكـــام صـــناعة 

 -يالزمــان التــاريخوهــو الــذي ســميُتُه - ق. أّمــا النــوع الثالــُث مــن الزمــانالَخْلــ
فهــــو يحــــدث فــــي المكــــان، وهــــو يتضــــمن وقــــائع محــــدَّدة( دعــــوات األنبيــــاء، 

الَقَصــص ٌح لجهتــين: اضــوالقــرآن فــي هــذا الصــدد و  َمــم إزاءهــا).األُ  ومســالك
باإلقبال علـى  النبي والمسلمين منها وضرورة إفادةبالنبوات واُألمم،  عّلقتالم

ما أصاب الـذين خـالفوا دعـوات  اعتناق دعوة النبي لكي ال يصيب المسلمين
 أي أنـه يـرى العـاَلَم فـي هـذا اإلطـار؛ -ينيـاً بوصـفه كتابـًا د-القـرآُن ئهم. و ياأنب
الحــــق والباطــــل، ولســــوف ينتصــــر الخيــــر  شــــّر، وبــــينوال ربــــين الخيــــ راعٌ صــــ

بالتأكيد إذا أفاد ُمعاصرو دعوة النبي من الماضي وتـاريخ الـدعوات، وٕاذا مـا 
المثــال ل التزمــوا بالمبــادئ الكبــرى للــدعوة. ولــذا فــإّن القــرآن يــذكر علــى ســبي

وكيـف  ها، كمـا يـذكر وقعـة حنـين،بوكيف وفَّق اهللا المسلمين لكسْ  وْقعة بدر،
ُأُحـٍد درسـًا  هزيمـةُ  هم؛ في حين كانتب المسلمون يخسرون لوال رحمُة اهللا كاد

ـــيهم مـــا كـــان منهـــا ـــا لـــم يتبعـــوا إرشـــادات نب خاصـــاًّ  نهـــاعامـــًا ومـــا كـــان م لّم
بترتيبـــات القتـــال. وهكـــذا فالزمـــان التـــاريخي فـــي القـــرآن لـــه ركيزتـــان: ارتبـــاط 

القرآنــيَّ لهــذه  أّن الــنّص بمعنــى  أو الــدعوة؛ وارتباطــه بــالفكرة المكــان،ب الزمــان
والـدعوُة هـذه هـي دعـوٌة  الجهة إنما يؤّرخ لمصائر الدعوة الدينية فـي التـاريخ.

ـــُد َدْفـــ مهدويـــٌة؛ الهدايـــة التـــي  َع النـــاس والزمـــان والمكـــان باتجـــاهأي أنهـــا تتقصَّ
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كمـا تترتّـب عليهـا مصـائُر أديـاٍن وُأَمـم؛  ترتب عليهـا ُعمـراُن العـاَلم وازدهـاُره،ي
مــــع "أهــــل  تصــــر المستضــــَعفون وينهــــزُم المســــتكبرون، وتقــــوم عالقــــاتٌ إذ ين

الكتاب" تبعًا للكلمة السواء التي دعاهم النبي والمسلمون إليها. فالتـاريُخ بهـذا 
أو دعــوة، قبــول، وٕان بــدا فــي صــورة تكــرار: دعــوة، رفــض، هــالك. -المعنــى 

محمــــٍد يــــة؛ ذلــــك أّن مجيــــئ النبــــيِّ يبقــــى شــــديد الحيو  -فــــانحراف أو تحريــــف
وظهــور  اُألمــة فــي الزمــان, بظهــور رســالته للتصــحيح واإلكمــال يبلــغ ذروتــهب

: { إّنــا نحــن نزْلنــا  األمــة فــي الزمــان هــو الــذي يحظــى بضــمان اهللا عــّز وجــلَّ
رآن بقولــه: { الــذكر وٕاّنــا لــه لحــافظون}، والحَفَظــُة هــم الــذين يتحــدث عــنهم القــ

ا محفــوٌظ بضــمان اهللا، إنمــ ك وســوف ُتســألون}. فالــذكروٕانــه لــذْكٌر لــك ولقومــ
هــــذا الشــــرف الُمْلقــــى علــــى  ؤولون عــــنســــمقــــوُم النبــــي والمؤمنــــون بــــه هــــم ال

، وأنـه معنـيٌّ  عواتقهم, ومن هنـا تـأتي ُقدسـية هـذا التـاريخ: أنـه مهـدويٌّ وغـائيٌّ
بظهــور األمــة وانتصــارها أو ســوادها فــي الزمــان والمكــان والفكــرة: { لُيظهــره 

  على الدين كّله}.
: يــذكر القــرآن أحيانــًا أشخاصــًا األفــراد واُألمــم فــي الرؤيــة القرآنيــة. 3  

لبسـتان، أفرادًا على سبيل العظة والعبرة أو األمثـال، مثـل صـاحب الجنـة أو ا
فهــم  لكنـه فــي األعــّم األغلـب عنــدما يـذكر أفــراداً  أو الرجـل الــذي فيـه شــركاء؛
يـأتي فـي الـذي - النبـيُّ  و مدينٍة أو قرية. ويـدعواألنبياء المبعوثون إلى أمٍة أ

يدعو بني قومه إلى اإليمـان  -ة أو القرية، ويصطفيه اهللامن تلك األم العادة
ــــد  ــــالمعجزة إذا طلبوهــــا شــــأن هــــوٍد وصــــالح ويــــونس. وق ــــأتيهم ب ــــاهللا، وقــــد ي ب

لكـــنهم  فيـــزداد حـــرُص النبـــّي علـــى هـــدايتهم؛ يتـــرددون وُيظهـــرون بـــدَء َقبـــول
فيــدعو اهللا عــّز وجــّل إلــى االنتقــام مــنهم  ,نتهــون غالبــًا إلــى اإلنكــار والكفــري
بـــل لمـــا يجنونـــه فـــي العـــالم وعليـــه مـــن شـــّر. وهنـــاك  يس مـــن أجـــل النبـــي؛لـــ
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واقعتــان يورُدُهمــا القــرآن ويكررهمــا، وتكــون فيهمــا المواجهــُة لــيس بــين النبــي 
وبني قومه، وٕانما بين النبـي والمسـيطر علـى بنـي قومـه، وهمـا الملـُك البـابليُّ 

وينـــزل  اهيم، والملـــك المصـــري(= الفرعـــون) فـــي حالـــة موســـى.فـــي حالـــة إبـــر 
اعتقـد  أن كـال منهمـااللـَذين يعاديـان الـدعوة لسـببين:  الهالك بالفعل بـالملَكينْ 

مــن رجلــين مــن العامــة، وأنهمــا كانــا قــد ومــا قــِبال الــدعوة ، نفســهاألُلوهيــة فــي 
إليمــــان اســـتمرآ مســــألة الطغيــــان والجبــــروت، فمـــا اســــتطاعا التغييــــر باتجــــاه ا

  والطاعة والعمل الصالح، أو االستجابة لدعوة النبي.
أّما مصير األمة أو القريـة أو المدينـة أو المسـيطر عليهـا إلـى الهـالك   

. فالقريُة التـي يأتيهـا رزُقهـا آمنـًة والفساد الكفرفيعود إلى أمرين أو مسلكين: 
الصالح، تدفعها النعمـُة إلـى  مطمئنًة، بمعنى أنها كانت على اإليمان والعمل

هــذه الحالــة فــإّن الكفــر، وٕالــى التمــادي فيــه رغــم دعــوة النبــّي وٕالحاحــه. وفــي 
الـذين يـدعونها للرجـوع إلـى  أي إنكار النعمة واإلساءة إلى- إنكارها لألسباب

يكــون هــو الســبب المباشــر لوقــوع النقمــة عليهــا. وقــد ال يحــدث ذلــك  -الحــقّ 
ون كلُّه مرًة واحدًة أو فج أًة كما حدث مع قوم لوٍط أو قوم صالح؛ بـل قـد يمـرُّ

} لكــي يتوبــوا وُينيبــوا إلــى الخــوفوالجــوع بمحنــٍة وابــتالٍء{ فــأذاقهم اهللا لبــاس 
 ال يعني عدم اإلقبـال علـى دعـوة النبـّي وحْسـب؛ بـل الكفرالحّق. وبذلك فإّن 

بهنـاٍء  خيانة النظام األخالقي الـذي علـى أساسـه كـان الـرزق آتيـاً  يعني أيضا
باإلسـاءة إلـى الصـالحين  تران الكفـرفيكـون بـاق الفسادواستقامٍة وازدهار. أّما 

والقــوى الخّيــرة بــداخل القريــة أو األمــة، كمــا يكــون بإثــارة الحــروب والنزاعــات 
ـــًا وعـــدوانًا. فالفســـاُد فـــي األرض يعنـــي  ـــٍم ُأخـــرى بغي بحســـب  –مـــع أقـــواٍم وُأَم

ـــُة، بـــإنزال  -المعـــاجم ـــد باإلنســـان أو العمـــران، مـــا تعنيـــه الفتن الضـــرر المتعّم
فـــإّن الهـــالك والبغـــي والُعـــْدوان علـــى القريـــب والبعيـــد طغيانـــًا واســـتكبارًا. ولـــذا 
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َمـــْن ال يكتفـــون  يوشـــُك أن يكـــوَن ُســـّنًة تحـــدث لكـــلِّ  الحاصـــل نتيجـــة الفســـاد
باإلخالل باألسباب؛ بل يتجاوزون ذلك إلى نشـر الفسـاد فـي األرض بيئـًة أو 

بغيــًا وعــدوانًا. وقــد ذكــر الراحــل عبــاس محمــود العقــاد أّن مواصــفات إنســانًا، و 
ـــُدن التـــي نشـــأت  القـــرى التـــي يـــذكرها القـــرآن الكـــريم هـــي مواصـــفاُت تلـــك الُم

علـــى ُطـــُرق القوافـــل، وفـــي قلـــب الصـــحراء أو علـــى حواشـــيها فـــي  وازدهـــرت
حاضـــرَة البحـــر) أيضـــًا. وقـــد ارتـــبط بهـــا أو ( الغالـــب، وٕانمـــا يمكـــن أن تكـــون

ســـارها التـــاريخي أمـــران: شـــيوع الفســـاد الكبيـــر فيهـــا نتيجـــة الثـــروات الهائلـــة بم
التي تنصبُّ عليها، وظهور المصلحين الذين يحاولون إعادة تلك المستقرات 

وقـــد نجـــح المصـــلحون فـــي الحضـــارية إلـــى االنضـــباط األخالقـــي واإلنســـاني. 
وعبــــرًة عظــــًة - حــــاالت التــــي يــــذكرها القــــرآن الكــــريملكــــّن ال بعــــض األحيــــان؛

مـــا كـــان فيهـــا نجـــاٌح كبيـــٌر لألنبيـــاء، وغلبـــْت علـــى أهلهـــا الشـــقوة،  -وتحـــذيراً 
بســبب ســيطرة االضــطراب األخالقــي المعبَّــر عنــه بالفســاد. ويــذكر المفسِّــرون 
للقــرآن أمــرين: أّن اإلهــالك نتيجــة االضــطراب فــي الطبيعــة إنمــا كــان ظــاهرًة 

تيجـــــة البغـــــي والعـــــدوان انقضـــــت بلطـــــف اهللا ورحمتـــــه بعبـــــادة، وأّن البـــــاقي ن
والفســـاد، أن تـــأتي العواقـــُب مـــن خـــالل إهمـــال األســـباب أو تجاُوزهـــا وعلـــى 

ُتشـبه انتقـال السـيادة الحضـارية مـن أمـٍة إلـى ُأخـرى ولـيس و مدياٍت متطاولة، 
إلــى مــا ُيــذَكُر مــن انحطــاٍط لُألمــم بعــد  الهــالك الفيزيقــي، فيكــون األمــر أدنــى
ــــة اآلخــــرين عليهــــا  ــــال الحضــــاريازدهارهــــا، وغلب ــــداعي االنتق أو الغــــروب  ب

ــــرُ  األمــــرأو مــــا صــــار ُيعــــرُف باالنحطــــاط. و الحضــــاري الــــذي يــــذكره  اآلَخ
ــرون أّن اهللا ســبحانه وعــد فــي القــرآن الكــريم بحفــظ الــ أي بإظهــار  ذْكر؛المفسِّ

سـتبدل بأمـة اإلسـالم غيرهـا. أّمـا االبـتالُء ي نأنه سـبحانه لـ الدين، وهذا يعني
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الجماعـــات، فـــي و  الشـــأن مـــع األفـــرادوعلـــيهم كمـــا هـــو  فإنـــه حاصـــٌل للجميـــع
  .العالم الدنيوي، أو دار الدنيا

لقرآنيـة للتـاريخ : تحكـم الرؤيـة االقيم والمفاهيم في الرؤيـة القرآنيـة. 4  
واُألمــــم والحضــــارات فيــــه اعتبــــاراٌت قيميــــٌة وأخالقيــــة. وقــــد ذكــــر المستشــــرق 

َر اهللا ســــــب حانه فــــــي ديانــــــات التوحيــــــد اليابــــــاني أكيهيتــــــو إيزوتســــــو أّن تصــــــوُّ
ٌر أخالقـــي. ومـــن  -الخصـــوصوفـــي اإلســـالم علـــى - ةاإلبراهيميـــ هـــو تصـــوُّ

المعـــروف أّن هنـــاك فرقـــًا بـــين القـــيم واألخـــالق، فـــالقيم هـــي الجانـــُب النظـــري 
واألخــــالق هــــي األمــــوُر التــــي تبــــدو فــــي الســــلوك اإلنســــاني. وألّن  ،والعقــــدي

فهـــي أدنـــى إلـــى أن تكـــوَن  ألصـــل؛خالقيـــة إلزامـــاٌت دينيـــٌة فـــي ااإللزامـــات األ
قيمـــًا. وكمـــا ســـبق القـــول؛ فقـــد حاوْلنـــا الجْمـــَع بـــين األمـــرين فـــي مـــنهج "رؤيـــة 

التـي تتَّسـُم  التصـوراُت اَألساسـيةُ العالم" حيث تحُضُر على المستوى النظـري 
ـــــا ـــــى مـــــا، أّم ـــــاإلطالق بمعًن ـــــراد والجماعـــــات  ب ـــــواقعي لألف ـــــى المســـــتوى ال عل

  محاولته يظلُّ هو التفكير والسلوك الوارد.  الصغيرة؛ فإّن التالؤم أو
واســـتنادًا إلـــى مـــنهج رؤيـــة العـــالم، واســـتقراء القـــرآن فيمـــا يتعلَّـــُق بـــالقيم    

اســـــــــتظهرُت أّن  حُكـــــــــُم العالئـــــــــق بـــــــــاُألمم والحضـــــــــاراتوالمبـــــــــادئ التـــــــــي ت
المصــــطلحات/ المفــــاتيح أو الثوابــــت القيميــــة/ األخالقيــــة، تترّكــــُز فــــي ســــّت: 

مـــة والرحمـــة والعدالـــة والتعـــاُرف والخيـــر العـــام. أّمـــا الُمســـاواُة المســـاواة والكرا
والتـي تعنـي الُمسـاواة بـين  فتستند إلى حقيقة "النفس الواحدة" التـي خلَقهـا اهللا،

النــاس مـــن ســـائر الوجـــوه، ترتُّبـــًا علــى أنهـــا تعنـــي أنهـــم جميعـــًا مخلوقـــاٌت هللا. 
التمييــــز، عــــن  االبتعــــاد -نظــــرًا وعمــــالً -وهــــذا يقتضــــي مــــن جانــــب المــــؤمن 

واالبتعــاد عــن الكبريــاء، واعتبــار حصــول األمــرين كبــائر فظيعــة، قــد ُتوِصــُل 
إلـــى الكفـــر والفســـاد واإلفســـاد إن صـــارت قيمـــًا أو مبـــادئ فـــي النظـــر، ولـــيس 
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 بقيمــة المســاواة بشــكٍل وثيــق؛ الكرامــةمجــرَّد ســلوكات مخطئــة. وتتصــل قيمــة 
وجوديٌة، تتعلق بفطرة اإلنسـان  كما يعرُضها القرآن هي قيمةٌ  الكرامةذلك أّن 

واختصــاص اهللا لــه بالعقــل واالســتخالف فــي العــالم، وتســخير إمكانيــات هــذا 
العــاَلم لــه، وٕاقــداره علــى الواليــة فيــه. ويريــد بعــض المفكــرين المســلمين إلحــاق 

ســبحانه  ســان. والــذي أراه أّن اهللاإللهــي لإلن التكليــفواجــب  ذلــك بمفهــوم أو
ولـو فهمنـا ذلـك كمـا  وفـي القسـم اآلَخـر خيـارًا, فطـرًة،جعل ذلك في قسٍم منـه 

بطريقــٍة إيجابيــٍة فــي إعمــار  يشــارك الالــذي ألخرْجنــا اإلنســان  م التكليــف؛نفهــ
الَكــون مــن اإليمــان، وهــذا غيــر وارٍد فــي الســياق الــذي نقِصــُده. والــذي ُأريــُد 

 مــةر الحُ إضــافُتُه هنــا أّن القــرآن الكــريم يتحــدث فــي بعــض آيــات الكرامــة عــن 
فلإلنسان ُحْرمٌة تقتضـيها إنسـانيُتُه التـي مّيزتْـُه عـن سـائر مخلوقـات  والحدود؛

ـــه  اهللا. وهنـــاك مـــن ـــْن يفهـــم هـــذه الُحْرمـــة باعتبارهـــا تعنـــي مـــا نعني العلمـــاء َم
مقاصـــد الشـــريعة" بالحريـــة اليـــوم. وقـــد قـــام الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي كتابـــه " 

بالفعـــل بإضـــافة الحريـــة إلـــى منظومـــة مصـــالح اإلنســـان الضـــرورية الخمـــس 
والموروثــة مــن المنظومــة الفقهيــة اإلســالمية القديمــة وهــي: حــق الــنفس وحــقُّ 
الـــدين وحـــقُّ العقـــل وحـــقُّ النْســـل وحـــقُّ الِمْلـــك. وعلـــى أيِّ حـــاٍل؛ فـــإّن قيمـــة 

جهــٍة ُأخــرى بموقــع اإلنســان الكرامــة تتصــل مــن جهــة بالمســاواة، وتتصــل مــن 
القــرآن الكــريم أّن اهللا  وفــي ,الرحمــةفــي الكــَون. أّمــا القيمــُة الثالثــة فهــي قيمــُة 

ا فـــي تعاُمـــل البشـــر ، وجعلهـــا القيمـــة العليـــالرحمـــةســـبحانه كتـــب علـــى نفســـه 
نعمــــة مــــن جانــــب اهللا ُتجــــاه وهــــذا يعنــــي أّن الرحمــــة وال بعِضــــهم مــــع بعــــض,

ة ورحمـة وسـكينة فـي التعاُمـل بـين البشـر، أو تنعكسان عالقـات مـودّ  اإلنسان
للنـاس  النبـيَّ واإلسـالم رحمـةً  يعـدّ رآن يكوَن األمر كذلك. بل إّن القينبغي أن 

ينبغـــي أن تتجلَّـــى فـــي حيـــاتهم جميعـــًا:{ ومـــا أرســـْلناك إّال رحمـــًة للعـــالمين}. 
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ٍر :{ يــا أيهــا النــاس إّنــا خلقنــاكم مــن ذكــالتعــاُرفقيمــُة  الرحمــةوتتصــل بقيمــة 
وُأنثــــى وجعْلنــــاكم شــــعوبًا وقبائــــل لتعــــاَرفوا}. وٕاذا كــــان المفّســــرون المســــلمون 

بــالقيم اُألخــرى العتقــادهم أنهــا  التعــاُرفقــديمًا، والمفكــرون حــديثًا مــا ألْحقــوا 
ـــراءة األعمـــق للقـــرآن َتِصـــُل  ـــإّن الق ـــْدٌب لظهورهـــا مـــرًة واحـــدًة؛ ف نصـــيحٌة أو ن

فـي القـرآن مئـات المـرات. والرحمـُة مـن ، وهـو مفهـوٌم يـرُد بالمعروف التعاُرفَ 
ـــا التعـــاُرُف  جانـــب اإلنســـان ُتجـــاه أخيـــه اإلنســـان قـــد تُفهـــم بطريقـــٍة فرديـــة؛ أّم

أي فـــي العالقـــات بــــين  ا إّال بطريقـــٍة شـــاملٍة؛مـــوالمعـــروف، فـــال يمكـــن فهُمه
البشــر علــى اخــتالف أديــانهم وثقافــاتهم وأخالقهــم. فاآليــات القرآنيــُة تفتــرض 

أساســيًة تتمثّــل فــي المســاواة والكرامــة والمعــروف أو التعــاُرف، قواســم مشــتركًة 
وهــــــي القــــــيم والمعــــــاني التــــــي ينبغــــــي أن تســــــوَد فــــــي العالقــــــات بــــــين اُألمــــــم 
والحضــارات. ولــو حــدث ذلــك لمــا انتشــر الكفــر والفســاُد بــين اُألمــم وبـــداخل 

 فهــي ظــاهرة الحضــور فــي الخطــاب القرآنــي، العدالــةاُألَمــم ذاِتهــا. أّمــا قيمــُة 
واالســتقامة والتــواُزن فــي العالقــات  وهــي تعنــي االســتقامة فــي النظــر والعمــل،

ر أّن اهللا  بيــد أّن قيمــة  ســبحانه ال ُيريــُد ُظْلمــًا للعبــاد؛بــين النــاس. والقــرآُن يقــرِّ
هـي فـي األعـّم األغلـب فـي العالقـات بـين األفـراد، وفـي العالقـات بـين  العدل

األمر بالكرامة والحقوق، وتُفهـُم فـي سـياق اُألَمم. وهي ضروريٌة حينما يتعلَُّق 
المســاواة والرحمــة، والتعــاُرف عنــدما يتعلَّــق األمــر بــاألفراد أو بالعالقــات بــين 

هــو  الخيــرومفــرد  ,الخيــر العــامّ  قيمــةُ اُألَمــم. وخاتمــُة منظومــة القــيم القرآنيــة 
وهــو يعنــي األحســن  قــرآن بعــد الرحمــة والــرحمن والــرحيم,األكثــر ورودًا فــي ال

علـى  خيرواألجمل في التفكير والفعل والتصرُّف. والملحوظ أّن القرآن يجمُع 
عنـدما يتعلـق األمـر بالعالقـات مـع األديـان واُألَمـم اُألخـرى: {فاسـتبِقوا  خيرات

الخيـــرات}. ومـــن الواضـــح أّن هـــذه القيمـــة الكبـــرى تتعـــالُق وتتشـــابُك مـــع بقيـــة 
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 يعـــدّ ة. إّن الخطـــاَب القرآنـــي أجـــزاء المنظومـــة مثـــل الرحمـــة والتعـــاُرف والعدالـــ
المنظومـــَة القيميـــة هـــذه مســـدِّدًة إّن ســـادت للنظـــرة إلـــى العالقـــات بـــين اُألمـــم 
والحضارات، وأنها تحتوي علـى الضـمانات التـي تحـوُل دون الفسـاد واإلفسـاد 

  لطبيعة اإلنسان وفطرته، ولعالقات الناس بعضهم ببعض.
فـــي القـــرآن الكـــريم فـــي : جـــاء الجيوسياســـي فـــي الرؤيـــة القرآنيـــة. 5  

وهــم مــن بعــد َغَلــبهم  . فــي أدنــى األرضمطلــع ســورة الــروم: { ُغلبــت الــرومُ 
فـــــي بضـــــع ســـــنين}. وأدنـــــى األرض هـــــي الشـــــام. وكـــــان الفـــــرس  .ســـــَيغِلبون

عبــروا الفُــرات فــي مطلــع القــرن الســابع المــيالدي، وســيطروا  الساســانيون قــد
حيــث اســتلبوا مــن  علــى عــدة مــواطن فــي الشــام بمــا فــي ذلــك بيــت المقــدس،

الصــْلبوت" الــذي يعتقــد المســيحيون أّن الســيد المســيح  كنيســة القيامــة "صــليب
الــذي وصــل -ُصــلب عليــه. وبالفعــل فــإّن البيــزنطيين مــا لبثــوا وبقيــادة ِهرْقــل 

أي  ؛المـــدائنأن قـــاموا بهجـــوٍم مضـــادٍّ، ووصـــلوا إلـــى  -م610للســـلطة عـــام 
ــٍة مــن مدينــة بابــل العاصــمة الساســانية التــي كانــت قائمــًة بــالعراق ع لــى مقرب

مــن الســيطرة بمنــاطق شــرق  شــيءفاســتنقذوا الصــليب، وظلُّــوا علــى  القديمــة,
ـــُت 635الفـــرات عنـــدما بـــدأت الفتوحـــات اإلســـالمية حـــوالي العـــام  م. لقـــد أطْل

ُألشـــير إلـــى  ى اآليتـــين أو خلفيتهمـــا التاريخيـــة؛فـــي شـــرح معنـــ الشـــيءبعـــض 
فــالقرآن بهــذه اإلشــارة يحســُم األمــر  اســي فــي الرؤيــة القرآنيــة؛يأهميــة الجيوس

فــي ُمواجهــة  -ســبب مســيحيتهموب- ح الــروم أو المســيحيين البيــزنطيينلصــال
الفــرس المجــوس. وهكــذا فإنــه حتــى الجيوسياســي فــي القــرآن الكــريم هــو دينــيٌّ 

ــُم  بالنســبة بالدرجــة اُألولــى، وكمــا كــان عليــه األمــر لُألمــم الغــابرة. فتلــك اُألَم
ــــديني  ــــي الفســــاد ال ــــاء، ووقوعهــــا ف ــــى دعــــوات األنبي هلكــــت الستعصــــائها عل
واالجتماعي والسياسي. ثم إّن هذا الجيوسياسي القرآني الخاّص والذي يـذكر 
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الشـــام(= بيـــت المقـــدس) باعتبارهـــا موطنـــًا للقـــاء الـــديانات الـــثالث، أو أتبـــاع 
ـــدين( اإلبراهيمـــي) الواحـــد، يـــذكر (مصـــر) أيضـــًا، وٕاْن فـــي معـــرٍض آخـــر  ال

تاريخي. وقد اهتّم علماء القرآن قديمًا بجغرافية القرآن وأعالمه، وأّلفـوا الكتـب 
اإلســالَم  َعــدِّهملكــنهم مــا اهتمــوا لمعنــى هــذه الجغرافيــة، باســتثناء  ؛فــي ذلــك

  شريكًا في الجغرافية الدينية للموروث اليهودي/ المسيحي.
: ألّن األمر هنا هـو والتجربة التاريخية اإلسالمية يةالقرآنالرؤية . 6  

اريخي، َأْمُر القرآن والتاريخ ورؤية اُألمم والحضارات؛ فسنظلُّ فـي المجـال التـ
أي نخــــتم بنظــــرٍة فــــي التجربــــة التاريخيــــة اإلســــالمية مــــع الرؤيــــة  ونخــــتُم بــــه؛

ــــاريخ واُألمــــم ــــة للت ــــذكَّْر أّن المــــؤّرخ محمــــد  القرآني ــــدعوات. ولنت ــــر وال ــــن جري ب
ســـمَّى كتابـــه الشـــهير فـــي تـــاريخ اإلســـالم والعـــاَلم: تـــاريخ  هــــ)310-الطبـــري(

ُحــــُه أّن االســــم األول  الرســــل والملــــوك، أو تــــاريخ اُألَمــــم والملــــوك. والــــذي ُأرجِّ
(الرســل والملــوك) هــو اَألرجــح لمــا قصــده الطبــري. فالرســل ُبعثــوا إلــى اُألمــم 

، بمعنــى والملــوك، وتــاريخ الطبــري لــيس تاريخــًا  عاديــًا؛ بــل هــو تــاريٌخ مهــدويٌّ
أنه يقيم خطَّين: خطًا للدين والدعوات، وخطًَّا للسلطة والسـلطات. وقـد كانـت 

إســـرائيل حيـــث كـــان  تالقيـــان أحيانـــًا، كمـــا حصـــل لـــدى بنـــيالنبـــوُة والســـلطُة ت
بعـُض ملــوكهم أنبيــاء أو العكــس. إنمـا مــا يقصــُدُه الطبــريُّ أنـه مــع نبــوة النبــي 

، وصــل التــاريخ إلــى ذروتــه، أي عــادت النبــوة -اهللا عليــه وســلمصــلى -محمــد
فــي ُأمــة النبــوة ودولــة الخالفــة. علــى أّن هــذه الرؤيــة مــن  لتتالقـى مــع الســلطة

لمـون خالل التجربة ما انفرد بها الفقيه والمؤّرخ الطبري؛ بل تصّدى لهـا المتك
هللا واإلنسان(وهم بين ا في العالقة العدلْن َقّدم قيمة المسلمون، فكان هناك مَ 

ْن قـــدَّم قيمـــة لزيديــُة واإلماميـــة)، وكـــان هنــاك َمـــالمعتزلــة والمحكِّمـــة والشـــيعة ا
  العناية والرحمة في العالقة بين اهللا واإلنسان (وهم أهل السنة والجماعة).



13 
 

إنها تجربٌة دينيٌة وتاريخيـٌة زاخـرة، ومـا يـزاُل القـرآن الكـريم يـؤثِّر ويفعـُل   
كمــا فــي خطابيــه التــاريخيين( عــن األمــم الغــابرة، وعــن فــي األمــة الحاضــرة، 

ـــنّص  ـــُد ومـــن خـــالل تجاربهـــا قـــراءة ال األمـــة اإلســـالمية)، وســـتظلُّ األمـــُة ُتعي
  .الوارفة الظاللالقرآني والعيش في جنباته الرحبة و 



 1

  مدن وثقافاتباب: 
  

  مدينة الرباطات والزھاد في العصر الوسيط :يرتِ سْ نَ المُ 

  رياض المرابط
كلم جنوب تونس  164تقع مدينة المنستير على الساحل الشرقي للبالد التونسية (

 70وال تفصلھا عنھا سوى  ،تقريبانفسه العاصمة) وھي على خط عرض القيروان 

  كلم .

ھكتار يحيطھا البحر  600 وبه جزيرة مساحتھا نحتمتد المدينة اليوم على ش

األبيض المتوسط من الشمال والجنوب والشرق بينما تنفصل عن اليابسة غربا 

ة نحو سوسة درع ممدوذبسبخة (مستنقع بحري)    مما ال يترك لھا سوى ثالثة أ

  السباخ في اتجاه القيروان. ةطريق ثالث خترقت وشماال ونحو المھدية جنوبا 

 ،يرخواه األثير بكونھا مسقط رأس الزعيم الحبيب بورقيبة ومتِ سْ نَ أن تشتھر المُ قبل 

فقد ذاع صيتھا في القرون الخمسة األولى من الھجرة بوصفھا مركز رباط 

وھا أحد أبواب الجنة عدعين ضحتى أن الوا ،نة المالكيةوقلعة من قالع السُّ  ،وعبادة

من ذلك ما نقرأه  ،الغرضديث في ھذا هللا عليه وسلم) أحا ىناسبين للرسول (صل

 :أبي عبد هللا المالكي صاحب رياض النفوس ولدى ،أبي العرب فى طبقاته لدى

ساحل غموتية باب من  :"عن ابن عمر قال: قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)

 ،ومن خرج منه فبعفو هللا" ،ير فمن دخله فبرحمة هللاتِ سْ نَ أبواب الجنة يقال له المُ 

من رابط بالمنستير  :يضيف "عن أنس قال: قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)و

نفسه وفي السياق  ،بخ  بخ يا رسول هللا " :قال أنس ،له الجنة جبتثالثة أيام و

رسول هللا (صلى هللا عليه  إلى"وعن مطرف بن عبد هللا بن الشخير يرفعه  :نقرأ

                                                 
  . أستاذ اآلثار اإلسالمية والتاريخ الوسيط في جامعتي القيروان وتونس  
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أوله قنطرة من األنف  :ب الجنة يقال لهبالمنستير باب من أبوا :وسلم ) أنه قال

  )1(قناطر األولين...

عندما نأخذ بعين االعتبار أن ھذه األحاديث الموضوعة وردت في مصادر 

الل فترة الصدام بين أھل خ خاصشكل وب ،الرابع والخامس للھجرة :القرنين

السلطة  . وحينما نعلم أنسماعليةالشيعية اإلنة والخالفة الفاطمية افريقية السُّ 

وتھجير العباد عن بعض  ،واستصفاء األموال ،ية قامت بمصادرة األسلحةمالفاط

نفھم بيسر السياق  -) 2وبخاصة قصر زباد الذي اشتھر بدار مالك ( -الرباطات 

احتلتھا  التيولكن نفھم أيضا المكانة المرموقة  ؛الحقيقي لھذه األحاديث الموضوعة

العصر الوسيط، مكانة ال شك أن قصر رباطھا  في اإلفريقيالمنستير في الضمير 

ذلك ما سنحاول تسليط الضوء عليه في ھذه و ،ھير ھو الذي يقف وراءھاالش

فريقية ذات طراز إوعلى دوره في والدة مدينة إسالمية ب  ،الدراسة بشكل أساسي

 إلى -لو باختصارو-يخ حلقات مترابطة البد أن نشير ولكن وألن التار ؛خاص

  .اإلسالمقبل المنستير 

  

I- المنستير العربية إلىينا الكنعانية بمن رس  

  الفتح العربي: إلىور ذمن الج -)1

يبدأ مع حلول األميرة الكنعانية  اإلفريقيمازال يذھب في ظن الكثيرين أن التاريخ 

قرت حدشت  أو المدينة  -في أواخر القرن التاسع قبل الميالد-وتأسيسھا  ،عليسة

والحال أن التوسع الفنيقي  ،"قرطاج"صياغتھا الالتينية ت برفع التيالجديدة 

وإقامة المستوطنات الكنعانية بھذه الربوع قد بدأت على األقل منذ القرن الثاني 

ال من الناحية  رافْ قَ واألھم من ذلك أن ھذه الربوع لم تكن  ،عشر قبل الميالدي

  البشرية وال من الناحية الحضارية.
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نحو  إلىالحضور البشري بھا تعود  شواھدن أقدم إمنستير فوبالنسبة لشبه جزيرة ال

غير أن الالفت لالنتباه أكثر أن المنستير مازالت  ،ثالثين ألف سنة قبل الميالد

من  ةتحتفظ في جزيرة محاذية لھا وعلى بعض من سواحلھا بمجموعة مھم

لھا وقد ھيئت  ،والمستعملة كمدافن ،الكھوف المنقورة على الواجھات الصخرية

األلفية الثالثة  إلىتعود  التي-تعرف ھذه المجموعة الجنائزية  ،منقورة أيضا مراسٍ 

على وجود  - من ناحية-ھذه  ألمواتر مدينة اوتعبِّ  ،يتنباسم الحوا -قبل الميالد

فيذ نظرا لتن ؛ومن ناحية أخرى على قدر من التنظيم االجتماعي ،مستوطنة لألحياء

في شكل طبقات  ذ جاءت إ ؛مرهآتوجب وجود سلطة بشكل دقيق ومنظم يس المدافن

  .)3( ليھاإتفضي  التيتفصل بينھا ممرات مھيأة عالوة على المراسي 

س روش بينا (رأ :الكنعانيون أو الفينيقيون للمنستير أقدم أسماءھا المعروفة ىأعط

 ال نعرف ،صار روسيينا في المصادر الالتينية الذيوھو ذاته االسم  ،)4(الزاوية) 

س يوليوابل نعرف أن القائد الروماني مقوفي ال ،بال اذ عن روسيينا البونية شيئا 

قبل الميالد معسكرا لجيوشه قبل مواجھته الحاسمة  47قيصر قد اختارھا في شتاء 

تبعد عن مدينتا نحو  التيسوس بفي السنة الموالية لخصمه بومبيوس في موقعه تا

  .)4( كلم جنوبا 45

خبارية تتدارك المعطيات األثرية النقص الفادح في المادة اإل كان من المؤمل أن

لعل  ،شبه الجزيرةفي شواھد متفرقة بنظفر سوى  مال أننا لإ ؛للنصوص القديمة

للتاريخ  بلةالل بيوت وبعض أرضياتھا مفروشة بلوحات الفسيفساء القاطأھمھا أ

م مؤرخ بالقرن كذلك أطالل حمام روماني محدود الحج ،للميالد ثلثابالقرن ال

في الموقع الغربي لشبه الجزيرة الجنوبي بالطرف  وذلك  ،الثالت والرابع للميالد

   .) 5(مركز مدينة روسينا عدّ الذي المعروف باسم ھنشير التنير
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ه الجزيرة المكونة للمدينة بباقي شفي سالمي إ الما قبلوتشتت شواھد الحضور 

طراف الشمالية الغربية للمدينة بموقع األ فيذ عثر على مدفن بيزنطي إ ؛الحالية

على ماجل عتيق به كميات مھمة من الكسور الفخارية  ناكما عثر ،)6(سقانص 

م ھال أن أھم المكتشفات تإ ؛تؤرخ بما بين القرن الرابع والسادس للميالد التي

 ؛سيمداغتعرف حاليا باسم جزيرة ال التيو ،الجزيرة المحاذية لساحل المنستير

  استيطانقصر ابن الجعد تحته طبقة  سالمي ھو إالحفريات عن رباط  كشفتحيث 

تدل  ،ضحايا معركة رھيبةلوفي جواره قبور  ،قديمة تؤرخ بالقرن الرابع للميالد

سار الذى قاد يزنطي ببليالمؤشرات أن طرفيھا ھما أواخر الفندال وجيوش القائد الب

ومھما يكن من  ،)7(نداليووجود الال منھيا بھام  535نزال الشھيرة لسنة عملية اإل

سالم ال تسمح لحد اآلن ن المعطيات المتوفرة حول ماضي المنستير قبل اإلإأمر ف

 ،وال على مركزھا العمراني ،بالتعرف على طبيعة الشكل التعميري للمدينة العتيقة

 (سوسة) ن األمر يتعلق بمدينة مينائية دون ھادريمتومإ :كل ما يمكن أن نقوله

الواقعة جنوبھا على األقل من ناحية (لمطة) نوريوس ملبتعة شمالھا ودون الواق

  .فجر االسالم إلىومتواصال بھا لكن الحضور البشري كان منتظما  ،الصيت

 إلىال التسمية من روسينا قالغريب أن الماضي العتيق للمنستير ال يبوح بسر انت

ار الفتح ال بتاريخ ھذا كما ال تبوح النصوص العربية المتصلة بأخب ،المنستير

ما يسعنا قوله أنه من  ،وال حتى باسم الموقع خالل تلك الفترة ،الحدث المصيري

سوسة ال ن سيما وأ  ،عندما فتحت سوسةللھجرة  47المفترض أنھا فتحت سنة 

قليما إ ينما تعنإو -وھي ھادريم القديمة-تحتل ھذا االسم  التيفقط المدينة  يتعن

  .) 8يرة المنستير أحد مكوناته ( كامال كانت شبه جز

  سالمي إشكالية التواصل مع الموروث العتيق:الفتح العربي اإل) 2
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وأول ذكر لھا من المصادر  ، Ruspinaالوثائق القديمة ھو  فين آخر ذكر للمدينة إ

فريقية إذلك أن بعض "مواقع  ؛شكاالإوھي مسألة تطرح  ،ھو المنستير اإلسالمية

استرجعت تسميات بربرية و ،ھا الالتينية القديمةئن أسما" تخلت عاإلسالمية

فھل  ،ة عادت صفاقسنوطب ،فھادريم أو جوستينيا بوليس عادت سوسة :محلية

  عادت روسبينا منستيرا أو مستيرا كما ھو النطق العامي اليوم؟.

شكالية قليلة جدا ومتناقضة قد تحتمل المتوفرة حول ھذه اإلإن المؤشرات التاريخية 

" الالتينية Monasteriumبعبارة " حلحاإتفسير ونقيضه. يذكرنا لفظ "المنستير" بال

بمعنى الدير، وھي قرابة تكاد تكون بدھية فمن أين جاء ھذا االسم؟ أمن وجود دير 

  المعروفة بالرباط؟ اإلسالميةقديم بالموقع، أم ھو استعارة للتعبير عن المؤسسة 

مدخال  -عند من نقل عنه درددت فيما بع- قاته تمثل إشارة ھامة ألبي العرب في طب

ما للجواب عن ھذا التساؤل حيث يقول النص:( سمعت البھلول بن راشد يقول مھ

ة بن أعين حين استشاره في بنيان المنستير وعدد له أن ھرمثة بنى ثملوزير ھر

ما ذكرت شيئا إال  :بأرمينية وفي غير ما موضع، فقال له البھلول بن راشد

تير أفضل منه) يوحي ھذا المقتطف بوجود الموقع باالسم المتداول قبل بناء والمنس

معالمه وبقيت ذكراه. ومن المفيد أن الرباط، سواء وجد الدير المسيحي أم اندرست 

ذلك  ذاته؛ بالضرورة وجود مدينة في المكان يوجود دير ال يعنأن نالحظ أيضا 

مالحظة أن استبعاد وجود دير مسيحي كما تجدر ال ،أن االديرة تقام خارج العمران

 ،الرباطقصرقام بھا المھندس الفرنسي ليزين في أسس  التيتم انطالقا من األسبار 

رباط قصر ض بكر عكس نظيره رلم أقيم على أأثبت من خاللھا أن المعْ  التيو

  .)9( سوسة

ة في يوجد بالضرور مَ و لِ  ،وعلى ھذا األساس ال نستبعد وجود دير قديم بالمنستير

شيئا الدير موضع قصر الرباط؟ وما من شك أن العرب الفاتحين لم يجدوا من ھذا 
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أعطاه للموقع، خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار قد يكون ذا بال غير االسم الذي 

  تدھور الحياة العمرانية في أواخر العھد البيزنطي. 

ليوم بجزيرة سيدي أن الجزيرة المقابلة للمنستير والمعروفة ا إلىيجب أن نشير 

خالل العصر الوسيط بجزيرة ابن الجعد دعيت أيضا  والمعروفة  ،دامسىغال

ونحن إذا أعدنا صياغة ھذه التسمية بعربية فصيحة تصبح  ،)10(بجزيرة المنستير

طالق اسم المنستير على كامل شبه الجزيرة من قبيل إفھل كان  ،جزيرة الدير

تحمل اسم مدينة  التيى ذلك البالد التونسية وخير مثال عل ،تسمية العام بالخاص

 إلىوالمغرب األقصى الذي طالما دعي مراكش؟ و ال يفوتنا ھنا أن نشير  ،تونس

  قالياتلكي تؤدي وظيفة  تحتويھا ھذه الجزيرة مؤھلة التياور فجر التاريخ غأن م

ت انتشر التيسيما تلك  ،كما عرفت في أرجاء عدة من المشرق العربي ،نالرھبا

والتاريخ ال يكتب  ،اتضمرة أخرى لم نخرج من حفل االفترا ،) 11في سيناء (

  ات أيا كانت وجاھتھا.ضانطالقا من االفترا

- سباني ميقوال دي ايبالزا ليه األستاذ اإلإأن نعرض ما ذھب  شأنوعلينا في ھذا ال

من أن عبارة "المنستير" ليست اسم  -في دراسة حول "منستير شرق األندلس"

انطالقا سالمي انتشرت في المغرب اإل التيان بقدر ماھي اسم المؤسسة ذاتھا مك

 Juxtapositionعالمي إفريقية، وما عبارة رباط المنستير سوى تجميع إمن منستير 

Onaomatique  :لمصطلحين عربيين يعنيان حقيقة واحدة في عصور مختلفة

" انطالقا من القرن الحادي و "الرباط ،القرن الحادي عشر ميالدي إلى"المنستير" 

أسسھا بعض  التيوجود "منستير شرق األندلس"  إلىعشر، واستند في ذلك 

 333فارقة ممن كانوا في خدمة الدولة األغلبية، وكان ذلك سنة النازحين األ

. ولو اعتمدنا ھذا االجتھاد في قراءة النص السابق الستنتجنا أن )12(م  944ھـ/
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قبل قدوم ھرثمة، ومع كبير التقدير الجتھاد األستاذ  موجود - كمؤسسة-لم المعْ 

  ليه لالعتبارات التالية:إال أن نعترض على ما ذھب إوعلمه ال يسعنا 

  ن لفظ "المنستير" ليس عربيا.أأوال: 

فلو كان األمر كذلك  ،ن المنستير ال يمكن أن تعبر عن المؤسسة الدفاعيةأثانيا: 

انتشرت  التيبعدد الحصون والرباطات  لتحدثت كذلك النصوص عن "منستيرات"

فاأللفاظ  ،ة منذ القرن الثاني للھجرة (الثامن للميالد)اإلفريقيعلى كامل السواحل 

وأحسن مثال على ذلك رباط  ،قصر الرباط" -قصر-تتردد بكثرة ھي "رباط التي

  سوسة قريب العھد من رباط المنستير.

ليه إة على ما ذھب جمكن أن تكون حلس" ال يدن تسمية "منستير شرق األنأثالثا: 

جرت أن تستعار أسماء المواقع للداللة على أخرى من قبيل  ةألن العاد ؛األستاذ

 ؛فريقيةإخصوصا أن مؤسسي "منستير شرق األندلس" ينحدرون من  ،التيمن

  .في وعي األفارقة على األقل حيث كان لرباط المنستير فضل كبير

عاله يدل على أن الموقع يحمل اسم "المنستير" قبل ليه أإرابعا: أن النص المشار 

  صال.أنشاء الرباط إ

 التيفماذا كانت المنستير  ،ننا نص أبي العرب من تبين الحقيقة كلھاوأخيرا ال يمكّ 

يلح البھلول بن راشد على أھميتھا االستراتيجية والواجب تداركھا بحصن في حجم 

  مشروع الوالي ھرثمة؟

وإنما وجدت به  ،ير لم يكن خالء وقفرا قبل حلول ھرثمةيبدو أن موقع المنست

فلقد أبرزت حفريات قصر  ،جماعة مسلمة منذ القرن الثاني للھجرة على األقل

السيدة أم مالل (بداية القرن الخامس للھجرة) قواعد مسجد صغير يقع نصفه 

يالد . الثامن للم-مؤرخ بالقرن الثاني للھجرة  ،الغربي خارج أسس القصر المذكور

عدد قبل حلول ھرثمة، ونفھم ذلك وھو ما يؤكد وجود جالية مسلمة بالموقع قليلة ال
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ميزت المرحلة المبكرة من  التيجيدا لو أخذنا بعين االعتبار الظرفية التاريخية 

غرا حولت ثت المقاطعة الجديدة بأكملھا ُعدّ حيث  ؛فريقيةإالوجود العربي ب

قام الجند العربي كيفما اتفق بالمواقع أو ،رباطات إلىحصونھا الساحلية 

نسيح  إلىال يوجد فيھا ما يشير  التيوالمنستير أحدھا دون ريب  ،االستراتيجية

سالمي عامر لم تنقطع فيه األواصر تماما إغر ثوجود  إلىحضري بقدر ما يشير 

  بين العھدين البيزنطي والعربي.

II-  والدة مدينة جھادية  

ا ذإ" -مقدمته للطبعة األولى من رياض النفوس في-يقول الدكتور حسين مؤنس 

" الثاني عصبھان الرباط ھو إف ؛اإلفريقيللتاريخ  لاألو كانت المالكية ھي العصب

ذلك  ؛ھذه المقولة أيما اختزالبلوسيط اويختزل تاريخ المنستير في العصر  ،) 13(

 ،ريقياإلفأن ظھورھا وتطورھا قد ارتبطا بشكل واضح بتطور الجھاز الدفاعي 

كما ارتباطا  ،م الفاطميينثم االستراتيجيات العسكرية لكل من األغالية ثومن 

ھذا المناخ الذي أوجب في نھاية القرن الثالث  ،يناإلفريقيبالمناخ السياسي والثقافي 

سماعيلي الذي قامت وبداية القرن الرابع للھجرة مقاومة شديدة للمذھب الشيعي اإل

  دولة الفاطمية.م الث ،على أساسه الدعوة

  رباط إلىالمنستير تتحول من ثغر  )1

في حين أثبتت دراسات عدة ) 14(ة اإلفريقيرباط المنستير أقدم الرباطات  عدّ 

ه البسيط (المثاغرة)، أو بشكله المتطور لبشك -وقرائن متعددة أن نشاط المرابطة

رثمة بن قد سبق مجيء ھ -قامة في حصون معدة أو معادة التھيئة للمراقبةحيث اإل

  .)15( أعين

- توليھا المصادر التاريخية  التياألھمية البالغة  إلىويعزى ھذا الخلط فيما يبدو 

التوقف  يلرباط ھرثمة أكثر من غيره، وھو أمر يستدع -وھي مالكية باألساس
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عنده، فمن المفيد أن نذكر مبدئيا أن ظروف الخالفة إثر استقرار العرب ببالد 

 ؛ة نفسھا، لم تكن تسمح باالنطالق في مشاريع كبيرةفريقيإالمغرب، وظروف 

  دارة العربية بھاجسين متزامنين:الشتغال اإل نظرا

 تمثل في انتفاضات المغاربة وشغب الجند ،داخلي.  

 16(جسمه الخطر البيزنطي من جھة البحر ،خارجي(. 

وفي ظل ھذه الظروف العصيبة استغل العرب في عھد الوالة األمويين على األقل 

الذي كان عامرا مثل قصر "ينقة"  ،الحصون البيزنطية الساحلية للمرابطة

ومع قيام الخالفة العباسية تضاعف  )17(بالمرابطين في القرن الثاني للھجرة.

المحافظة على ما  إلىالخطر البيزنطي من جھة، وصارت سياسة الخالفة تھدف 

 إلىكثر من السعي تحت أيديھا، وخاصة بالنسبة للجناح الغربي من الدولة أ

فريقية سنة إذلك إذن ھو االطار الحقيقي لقدوم ھرثمة واليا على  )18(التوسع.

لدرء المخاطر الداخلية والخارجية، وال يجب أن يغيب عن أذھاننا  م 795/ھـ 179

أن ابن أعين ھو الذي أشرف بنفسه على تنفيذ السياسة العسكرية لھارون الرشيد 

وذلك منذ سنة  ،نشاء والية الثغورإو ،الصوائف والشواتي لغاء نظامإالمتمثلة في 

وفي نطاق ھذا  ،)19(حيث بني ھرثمة حصونا في غير موضع  ؛م 788ھـ 171

المشروع المتكامل والشمولي يتنزل بناء رباط المنستير وترميم سور طرابلس. 

لمين فقط في نطاق نجازات ھرثمة على معْ إولسائل أن يسأل: كيف تقتصر 

  مكانيات دولة الخالفة؟إبحجم  مشروع

األخذ بعين االعتبار أھمية التراث العتيق من التحصينات،  إلىمجددا ذلك يحيلنا 

ووجود شبكة أخرى محدثة في عصور الوالة متناغمة مع متطلبات الدفاع 

العباسية، فكان تأسيس قصر المنستير بمثابة تدارك ثغرة خطيرة في الجھاز 

اج البھلول بن راشد على موقع المنستير حين استشيرت الدفاعي، وما يفسر الح
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ة في أوكد التدخالت المزمع إجراؤھا، خاصة أن المنستير تمثل اإلفريقيالنخب 

- أيضا فريقية. علينا أن نضيف إعاصمة السيادة العربية ب مدخال مباشرا للقيروان

أن  -ابطة فيهأسبغت على المنستير والمرغبة في المر التيلكي ندرك ھالة القداسة 

نشاطا مجديا  -مصدر قالقل القرن الثاني -نشاط المرابطة ال يمثل للجند العربي

ولذلك كان البديل ھو العناصر  ؛وبالتالي المغنم ،لضعف احتماالت الصدام

وقع تشجيعھا بمختلف الوسائل بما في ذلك األحاديث  التيالمتطوعة و

  .)20(الموضوعة

ل بالنسبة للمنستير مثّ م  796/ھـ  180اط سنة ن تأسيس الربأ :وخالصة القول

رادة الخالفة إمعقل حصين مرتبط ب إلىانتقاال جوھريا من ثغر مكشوف نسبيا 

فريقية، كما يمثل إنفسھا، وفي ھذا النطاق فقط يكون رباط المنستير أقدم أربطة 

ري في طبيعة ساكني الموقع الذي صار توافدھم ذنشاء نقطة تحول جھذا اإل

طا بفكرتي التطوع وقدسية المكان، وھما سمتان رئيستان تفسران تطور مرتب

  المنستير في المراحل الالحقة.

  مجمع األربطة إلىمن الرباط  )2

من حيث ھو فضاء معماري يضم -الرباط في حد ذاته مدينة  َعدّ بقطع النظر عن 

م مجتمعا ينحدر من عينات مختلفة، مما قد يمثل مشروعا مستقال لتوسيع مفھو

متى يمكن بالضبط الحديث عن مدينة أو مصر  :ننا نتساءلإف - المدينة العربية

 اوضع ابن خلدون شروطھ التيو ،"المنستير" بالمالمح الكالسيكية المتعارفة

نھا إومن حيث  ،)21(االجتماعية من حيث ھي موضوعه للعموم ال للخصوص 

من بضروراتھا ال تعد  ال توفي أعمالھا التي"األمصار  :توفر بنفسھا ضروراتھا

حيث خصص ابن خلدون  ؛وتعبر األسواق عن أھمية المدينة ،)22(األمصار.." 

 األسواقفصال كامال في "ان تفاضل األمصار والمدن في كثرة الرفه ألھلھا ونفاق 
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وعلى ھذا األساس فالمدينة  ،)23( إنما ھو في تفاضل عمرانھا في الكثرة والقلة"

 ،سكانه متعددو الوظائف والنشاطات، مستقرضاء اجتماعي العربية قبل كل شيء ف

نتاج محيطھم االقتصادي عبر التبادل إومتصروفون في فوائض  ،منتجون للثروة

وأسواق  ،التجاري. مما يتجسم معماريا في وجود منازل تستوعب العائالت

وجامع يعبر عن  ،ومنشآت تدفع عنھم المخاطر وترمز لسلطة ما ،يتعاملون فيھا

دنى المعقول من ھذه الشروط في المنستير فمتى تحقق الحد األ ،وية سائدةھ

  واألھم كيف تحقق ذلك؟ ،لنتحدث عنھا كمدينة

أقدمھا نص للمالكي  ،تتوفر في ھذا الخصوص متنوعة ومتضاربة التيالمؤشرات 

يقول فيه عند ترجمته لمكرم المتعبد ( من مرابطي أواسط القرن الثالث للھجرة 

  ھـ) 256لمحمد بن سحنون تومعاصر 

المنستير وقد أصابھم عطش شديد  إلى" وذكر شيوخ المنستير أن الروم أتوا مرة 

شعورھم  أسبلوافاستسقى الروم و ،فاستسقوا الماء فلم يسقوھم وومنعوھم أخذ الماء

نطاع وتلقوا بھا الماء فشربوا حتى رووا. قال مكرم فنصبوا األ ،مطرواأودعوا ف

قد داخل قلوبھم من ھذا شيء، ويظنون أن  ،نا قوم جھال ال علم لھمألصحابه: ھاھ

مكرم وصلوا  إلىواجتمع شيوخ المنستير بجماعتھم  :ھؤالء على حق. قالوا

ركعتين واجتھدوا في الدعاء، فأرسل هللا سبحانه ريحا من داخل البحر فكسرت 

وھم وجمعوا غنموليھم المسلمون إمراكبھم ورمتھم على شاطئ البحر، قال فخرج 

  .)24(وبنوا به ربض القصر الكبير" ،جميع ما حصل من ذلك

 ،ظاھر النص بأن المنستير عرفت ربضا منذ أواسط القرن الثالث للھجرة ييوح

الطبيعة األسطورية للقصة الواردة  إلى -يحاءقبل تقبل ھذا اإل-وال يفوتنا أن ننبه 

حملنا على فھمھا بالمعنى الذي في النص، أما بالنسبة لعبارة الربض فال شيء ي

قامة حي جديد إ، والمتعلق بتوسعة في مدينة بساد في العصر الحفصي مثال
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ونستبعد ثانيا أن  ،ھذا الحين مدينة إلىأوال ألن الرباط لم يكن  ،(ضاحية مباشرة)

فالربض  ،كافية لبناء حي سكني -مھما كانت أھميتھا-خشاب بضع مراكب أتكون 

فمن معاني  ،ضافة ألصل معماري ھو قصر الرباطإعة أو ھنا ليس سوى توس

وھنا نلتقي بدراسة  )25(الربض في اللغة األبنية خارج المدن أو تحت القالع،

ھامة  ؛تؤكد أن الرباط شھد خالل القرن الثالث للھجرة توسعة التياألستاذ ليزين 

يدعم وما  )26(متر مربع 2300 إلىمتر مربع  1300حيث انتقلت مساحته من 

ھـ  245وفي سنة -ھذا االستنتاج أن افريقية تعرضت في أواسط القرن الثالث 

مما يستوجب فعال إصالحات  )27( اھزلزال عنيف أضر بحصون إلى -تحديدا

  ھا النص.قصد التيميقة قد تكون ھي ع

ولم تسترع  ،في القرن الرابع للھجرة (العاشر ميالدي) زار ابن حوقل المنستير

مؤكدا على تواصل قدوم المرابطين  ،وأھمية أوقافه ،عظمة رباطھاانتباھه سوى 

وبالتالي  ،ؤكد غياب عنصر السوقيمما  ،دوريا جالبين معھم األطعمة النفيسة

غاية أواسط  إلىنى المحدد أعاله، فإن لم تكن المنستير عغياب نشاط حضري بالم

  القرن الرابع للھجرة مدينة فماذا كانت إذن؟

تير ارتبطت بدرجة أولى بنشاط المرابطة الذي عرف ازدھارا يبدو أن المنس

ألسباب عديدة ومتنوعة غير العوامل  ؛منقطع النظير في القرن الثالث للھجرة

حيث أصبحت المنستير تضم في القرن الثالث ما ال يقل عن خمسة  ؛العسكرية

نقاضه والقصر الذي أقيم على أ ،وقصر دويد ،أربطة متجاورة ھي : القصرالكبير

وقصر  ،ھـ 256وقصر ابن جعد الذي كان قائم الذات قبل سنة  ،قصر السيدة

يتمتع  ،ذن إزاء تجمع كبير للحصون نطلق عليه مجمع األربطةإسقانص. نحن 

فريقية من التجاسر عليه مثلما إ شبقداسة كبيرة منعت الفاطميين عند ارتقائھم لعر

 ،وخلت من أسلحتھا وعبادھا ،اقطعت أوقافھ التي ،فريقيةإفعلت بسائر حصون 
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حيث  ؛ن مزيدا من التطور لمجمع األربطةوقد سبب ھذا الموقف الفاطمي الليّ 

احتمت به جموع أھل السنة، كما سبب بداية ارتباط بالعاصمة الجديدة دونما قطيعة 

  مع القيروان. 

III-  مجمع األربطة: شكل تعميري خصوصي ونادر دون المدينة حجما

  مكانةوأعلى منھا 

ً رغم مئات الدراسات المتفاوتة قيمة وحجم- اإلسالميةن معرفتنا بالمدن إ مازالت  -ا

ذلك أن معظم الدراسات تناولت العواصم الكبرى ومراكز السيادة في  ؛محدودة

 بد منال ،اإلسالميةبحيث ترسخت في أذھاننا صور نمطية للمدينة العربية  ،األقاليم

ال  التيسيما تلك  ،ضافية من الحواضرإح و تسليط الضوء على نماذ ،مراجعتھا

 ختزلھا المسجدتتراءى فيھا المدينة كفضاء سلطة ي التيتستجيب للصورة النمطية 

 ،المركز الذي يحيطه حزام األسواق فيمارة أو ما يقوم مقامھا اإل ودارالجامع 

أو  عينھا سواء كانت قبلية أو عرقيةبتعكس كتال اجتماعية  التيمن خلفه األحياء و

 إلىرا من العام تمتدرجا مسمتدرجة ھذه الصورة المدينة  وفقبدو تطائفية. و

ما في إ ،ستعيد الفضاء العام حضوره ممثاليحيث  ؛سوارألحدود ا إلىالخاص 

غاية القرن التاسع  إلىلكن المنستير و ؛)28اض أو كليھما (  بالمقابر أو األر

وتحمل مميزات عمرانية  ،لقاعدة"عشر للميالد تشذ عن ھذه "ا / الخامسللھجرة 

  .مخصوصة

  سيطرة الفضاء العام على الفضاء الخاص )1

من خالل شھود -لكننا نعرف  ؛ھكتارا 28يبلغ أقصى امتداد للمدينة المسورة حاليا 

 ،ھكتارات من المساحة 8أن المدينة لم تتجاوز في نھاية العصر الوسيط  - عيان

ن مساحة ھذا إفالعصر الوسيط المتقدم  إلىة بوسذا ما توقفنا عند المعالم المنإو

القلعة  إلىبحيث ھي أقرب   ،المجمع ھي في حدود األربع أو الخمس ھكتارات
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فريقية كانت أيضا مراكز رباط ما إونجد في    مدن  ،المدينة إلىالضخمة منھا 

ومدينة بنزرت   ،ورة المعروفة بالبلدسيشبه ھذه األبعاد سيما مدينة الحمامات الم

 إلىضافة باإل-داخل ھذا الفضاء نجد  ،) 29ا األقدم بالقصيبة (قسمھلمعروف ا

قصر دويد  -القصر الكبير أو قصر ھرثمة الذي تتركز حوله معطيات المصادر

  ،العبادة إلىوھو رباط أسس كعمل خيري من قبل أمير أغلبي انقطع  ،براھيمإابن 

ل عمة المعز لدين ماللسيدة أم ا إلىنسبة  ،كما نجد رباطا آخر يدعى قصر السيدة

  م. 1022ھـ/ 413هللا الصنھاجي المتوفاة سنة 

كما  ،أواخر القرن الرابع للھجرة / العاشر ميالدي إلىويعود ھذا القصر بكل تأكيد 

نجد خارج األسوار قصر ابن الجعد في جزيرة المنستير وقصر سقانص الذي قد 

  .)30( يكون مستقال عن ھذه المجموعة

تلت تأسيس القصر  التيأن المنستير قد عرفت خالل القرون الثالثة األولى  األكيد

بكري عبيد ال يبأنجد صداه بشكل خاص عند  ،الكبير تطورا معماريا ملحوظا

قول: " وبالمنستير البيوت والحجر والطواحين ي الذيم )  1085ھـ/ 487(

وبالطبقة الثانية منه  ،وھو حصن عالي البناء متقن العمل ،الفارسية ومواجل الماء

 ،مسجد ال يخلو من شيخ فاضل... وقال محمد بن يوسف: ھو قصر كبير عال

وفي الربض حصن ثان كثير المساكن والمساجد والقباب  ،ربض واسع هُ لُ داخِ 

العالية، ومن القبلة منه صحن فسيح فيه قباب عالية متقنة تنزل حولھا النساء 

  .)31(مرابطات"ال

استقاھما البكري دون شك من  ،صفين مختلفين لمعلم واحديحتوى النص على و

مصدرين غير متزامنين يتعلق األول برباط القرن الثالث للھجرة بعيد ھرثمة، 

القيرواني ( وھو من شخصيات القرن الرابع  وأخذ الثاني عن محمد بن يوسف

 تيالويتحدث عن رباط القرن الرابع على األقل بعد أن أدخلت عليه تعد ،للھجرة)
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يبدو من الضروري تقديمھا حول النص تتلخص فيما  التيوالمالحظات  ،كبيرة

  يلي:

  المنستير معلما واحدا عسكري الطابع (حصن  عدِّ أوال: تتفق الفقرتات على

  عالي البناء...قصر كبير...)

  شيوع الجامع بين سكان المنستير و على وجودثانيا: تتفق الفقرتان أيضا

 .النعزال عن االرتباطات االجتماعية المألوفةالصالح والعبادة وا

  ُر والطواحين الفارسية تمثل جَ ثالثا: قد يتصور بعضھم أن البيوت والح

 وھو تصور مردود يتعارض مع : ،عمائر حي سكني

ألن الحي ھو مجموعة وحدات  ؛طبيعة السكان المنقطعين عن األھل -أ

  .اجتماعية وليس أفرادا

غياب تؤكد  التيو ،تعود للقرن الرابع التيمع بعض المؤشرات التاريخية  -ب

بط أبو الحفص عمر بن عبد هللا احياة اجتماعية عائلية، فقد كان المر

ر جَ ن البيوت والحُ إالصدفي يقطن بالمنستير وزوجته بسوسة. وعليه ف

أما الطواحين فترتبط بأھمية  ،ليھا ليست سوى مساكن المرابطينإالمشار 

 بوب كغذاء رئيس للمرابطين.أوقاف الرباط وبأھمية الح

 ية من النص فعال بما نشاھده اآلن في القطاع القبلي ناثرة القرابعا: تتعلق الف

حيث  ؛مستوى الطابقين السفليين على األقلبضافات تعود للقرن الرابع إمن 

 ،ر الرباط بسببھا كأنه معلم كبير بداخله معلم آخر متعدد العناصرقصيبدو 

تدفع بعض الميسورين  التيسيطرة نزعة التطوع بسبب تمت ضافات واإل

ضافات داخل الحصن نفسه كأعمال إصالحات وتوسعات أو إنجاز إ إلى

  خيرية ال غير.



 16

وأھمھا  ،القصرجھة أخرى تعدد بھذا الفضاء المساجد المستقلة عن مساجد من 

 والذي شھد ،مام سحنونزمن اإل إلىالخطبة  فيهالمسجد العتيق الذي كان ممنوعا 

ضافة إ ،العاشر للميالد/خالل النصف الثاني من القرن الرابع للھجرة  مھمةتوسعه 

ا بين القرن م إلىوالذي يعود  ،مسجد األنصار المجاور له من ناحية القبلة إلى

يعودان  ْينوبة والمعز اللذتوتكتمل ھذه القائمة بمسجدي ال ،الثالث والرابع للميالد

  .)32(العصر الزيري إلىأيضا 

ن الواضح أن المنستير عرفت خالل الفترة الزيرية (النصف الثاني من القرن م

القرن الثاني  -القرن العاشرللھجرة، النصف األول من القرن السادس  –الرابع 

خالھا خارجة عن اطار انتصار ت ال ،عشر للميالد) تطورا معماريا وعناية بالغة

ولنا أن  ،حكم باسم الخالفة الفاطميةھذه األسرة الحاكمة ألھل السنة بعد أن كانت ت

تشبه مساجد األحياء دون  التيو ،نتساءل عن معنى وجود ھذه المساجد والمصليات

  ود أحياء أو حارات؟جبت لدينا وثيأن 

ذ كان قسم منھم موسمين إ ،ن الجواب يكمن في طبيعة المرابطين أنفسھمإ

ألقل خالل القرنين يزدحمون على المجمع في شھر رمضان وفي عاشوراء على ا

ال يدخلون الحصون من ساعة غلق ين ذوالبد لھؤالء الزوار ال ،الرابع والخامس

فتحھا بعد الصبح من فضاءات للعبادة خارج مساجد ساعة  إلىأبوابھا عند المغرب 

قبال على األعمال ر باإلن تعدد مدن المساجد يفسَّ إمن جھة أخرى ف ،الرباطات

  قيروان والمھدية.الخيرية من قبل وجھاء ال

حيث كان المرابطون  ،نالحظ من جھة أخرى تضخما متزايدا لمدينة األموات

وقد اتبع الفاطميون  ،أسوار الرباط داخل يصرون على اتخاذ مدافنھم

البحرية  المقبرة والمتأمل فيما وصلنا من شواھد قبور ،والصنھاجيون ھذا المنحى

ي طبيعة االنتماء االجتماعي المدفني بالمنستير يالحظ تدرجا مع مرور الزمن ف
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وام حتى باتت المنستير مقبرة أھل المھدية ولربما عموم عال إلىمن الفئات الراقية 

   .)33(أھل الساحل

  الكالسيكية: السوق  اإلسالميةغياب مكون رئيس للمدينة  )2

ا خر العصر الوسيط سنجد بھآليه في إذا ما ما تأملنا مخطط المدينة كما انتھت إ

صغيرة متصلة بباب السور  اسوق :احد عند مدخل من مدخلي المدينةوكل  ،سوقين

ً وسوق ،وھو أقدم أبواب المنستير ،جھة القبلة أخرى عند باب الدرب الباب الرئيس  ا

تأخرھما  لىويدل موقع السوقين ع ،م ) 13ھـ/ 7للمدينة في العھد الحفصي ( ق 

 إلى تعودة الحقة من نمو المنستير بحيث يعبران عن مرحل ؛في الفضاء الحضري

  تعنينا. التيما بعد الفترة 

وكيف كان معاش الناس  ،فھل احتوى مجمع األربطة على ما يمكن أن يماثل سوقا

  ذ لم يوجد سوق؟إ

 )34( المالكي يورده تؤكد النصوص ما توحي به المعطيات المبدئية من ذلك ما

دمه في النصف األول من القرن الفضل الغدامسي أرسل خا امن أن المرابط أب

ومن  ،سوسة ليشتري له عسال وسميدا وزعفرانا منھا إلىالرابع للھجرة 

الضروري أن نؤكد مرة أخرى أن غياب عنصر السوق عن مجمع األربطة يمثل 

تميزة عن المدينة التقليدية، غير أن ذلك ال يعني غياب  التيحدى السمات الرئيسة إ

، فلقد الحظ ابن حوقل أھمية أوقاف رباطي سقانص النشاط االقتصادي تماما

  والمنستير فماھي صلة المرابطين بھذه األوقاف؟

الرباط منذ عھد المرابط أبي من الناحية النظرية نھي عن االنتفاع الشخصى بحمى 

الذي ألف كتابا ( في  ،ھـ)324-ھـ 251الفضل يوسف بن مسرور (عاش بين 

 -برأينا-نھي يفيد  ووھ ،)أن يعملوا به حمية ومايجب على أھل الحصوناأل

حيث يقول النص : "إن أحسن األمور لمن سكنھا أن يسكنھا  ؛حصول الممنوع
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 ،ته فاقهسوأن يكون من حالل وإن م ،ومعه ما ينفق على نفسه ومن تلزمه نفقته

فلقد رأيت له إن كان ذا صنعة أن يعمل صنعته...وإن لم يكن له قوة فليخرج 

لما فيه من  ى؛لي من الحرث في الحمإخوان، فھذا أحب فيه عند اإلوليحرث ما يك

  .)35(الشبھة" 

قد  ،ة عامة مخصصة لحاجيات عموم مجمع األربطةييؤكد ھذا النص وجود ملك

جانب ملكية خاصة ببعض المرابطين  إلى ،يتعمد بعضھم استغاللھا لنفسه

المرابط أبي منصور مثل  ،فقراؤھم للعمل بھا كأجراء ربينما يضط ؛الميسورين

كما كان أبو الفضل الغدامسي  ،الذي كان (يؤاجر نفسه في الحرث) يالطرابلس

 ،كما توجد إشارات أخرى تفيد بوجود أنشطة متنوعة ،يحتطب لفائدة المرابطين

غير  ،كصيد السمك بسقانص والتن بالمنستير وحتى الحياكة بقصر الطوب بسوسة

كن موجھة فيما يبدو لغير تأمين الحاجيات أن ھذه األنشطة االقتصادية لم ت

 وتأمين الخدمات الحياتية للمرابطين ،األساسية للرباط بواسطة أرزاق أحباسه

. )36والمدينة بشكل عام( اإلسالميةفي كل الحاالت مع طبيعة األمصار  ىيتناف

  زاء اقتصاد معاشي ال أكثر وربما أقل.إنحن إذن 

  الخاتمة:

به من ھذه القراءة السريعة في تاريخ المنستير ھو أن  إن أھم ما يمكن الخروج

فريقية والعالم إتطورھا لم يكن بمعزل بتاتا عن السياق الحضاري العام ب

حيث مثل انعكاسا مباشرا لألوضاع السياسية واالقتصادية  ؛سالمياإل

واالجتماعية، غير أن ھذا االنعكاس جاء في نسق خاص بالمنستير يرتبط 

جعلت منھا  التيالزمتھا في العصر الوسيط المتقدم، و التيلمقدسة بخصوصياتھا ا

ال إلم تولد فعال  التيمركزا روحيا ثريا متعاليا معنويا على وضع المدينة التقليدية 

  وتتلخص مراحل ھذه الوالدة العسيرة في الفترات التالية: ،في نھاية ھذا العصر
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ھـ لم ينل فيه الموقع حظا 180ھـ/ 179سنة  إلىمن الفتح فترة الثغر المكشوف  -

رغم أھميته االستراتيجية، ولعل ذلك بسبب بعده النسبي عن خط  كبيرا 

  لمطة. - المواصالت العتيق سوسة

أواسط القرن الثالث  إلىھـ  180فترة الرباط المفرد من تأسيس القصر الكبير  -

ئه فھو رباط نشاإتميز فيھا الرباط بصبغته المقدسة النابعة من مركزية قرار 

  الخالفة لو صح التعبير.

أواسط القرن السادس عرفت  إلىاسط القرن الثالث ومرحلة مجمع األربطة من أ  -

  شعاعھا الحضاري.إفيھا المنستير أوج 

ولو أن السلطة الحفصية  ،بعد القرن السادس للھجرة تندر األخبار عن المنستير

 ،وارھا في أواسط القرن السابعفجددت أس ،واصلت العناية بھا كمركز روحي مھم

ولكن ضغط األعراب خارجھا  ؛وأصلحت القصر الكبير في بداية القرن التاسع

جالء مرابطيھا إاقتحامھا و إلى -بعد أن امتنعوا عنھا طويال وامتنعت عنھم-أدى 

وما كان من السلطة المركزية إال أن خضعت لألمر  ،واالستحواذ على أوقافھا

وھكذا فقدت المنستير  ،مينا للقصر الكبيرأوجھات األعراب الواقع معينة أحد 

ن الوزان في القرن سرتبة مدينة ، مدينة سيصفھا الح إلىرتقت اولو أنھا  ،تھابھي

ودورھا مبينية كذلك في  ،بقوله: "تحيط بھا أسوار متينة عالية العاشر للھجرة

لتسول ... وأغلبھم حد ا إلىالداخل بعناية ... وما ال شك فيه أن أھلھا فقراء 

ة بما ال طاقة لھا به من قل المدينثال أن الملك يإنساجون أو صيادون ... 

   .)37(الضرائب"

ولكن بعد الفتح العثماني ستعرف المدينة نسقا جديدا في نموھا حيث تضاعفت 

ھـ) أكثر من ثالث  12ھـ والقرن 10مساحتھا خالل قرنين من الزمان (القرن 

  (38). خرى من تاريخھا الحضريوتلك صفحة أ ،مرات
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  خريطة التطور العمراني لمدينة المنستير

  

م ( 16/17م ( حومة المدينة)           أحياء القرن  16المدينة قبل القرن     

  الربض األوسط) 

  

م ( الربض األقصى )            الربض الجديد أواسط 17/18أحياء القرن      

  18القرن 

  

1

3

2 

4 
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  االفتتاحية:
  اإلبداع واالّتباع والنهوض الحضاري

  عبد الرحمن السالمي
  

بـــاع واإلبـــداع خـــارج المجـــال هنـــاك اتفـــاٌق حـــول الَمْعنـــّي باالتّ  لـــم يكـــن  
إذ الواقــُع أّن المصــطلحين اســُتخدما بعــد النصــف الثــاني مــن القــرن  األدبــي؛

الثـــــاني الهجـــــري، فـــــي الصـــــراع بـــــين المجـــــدِّدين والتقليـــــديين مـــــن الشـــــعراء. 
أي األصـــــالة الشـــــعرية  عمـــــود الشـــــعر"؛فاالّتبـــــاعيون هـــــم أصـــــحاب نظريـــــة "

العربيـــة فـــي الـــوزن والقافيـــة، كمـــا فـــي الُصـــَور الشـــعرية. والمبـــدعون أو أهـــل 
بــديع هــم الــذين كــانوا يقولــون بالتجديــد فــي الصــورة الشــعرية، والتجديــد فــي ال

الموضـــــوعات الشـــــعرية، وهْجـــــر التقليـــــد الخـــــاّص بالنســـــيب والوقـــــوف علـــــى 
-فــي الصــراع الــذي دار بــين متكلِّمــي المعتزلــة، وخصــومهم  أمــااألطــالل. 

وقالـت  وقفـت الحشـوية مـع االّتبـاع فـي الـدين، فقـد -الذين سمَّوُهم "الحّشـوية"
المعتزلة باالجتهاد حّتى في المسـائل الَعَقديـة، واّتهمـوا أهـل االّتبـاع بـأنهم هـم  

  أهُل التقليد والعداء للعقل لصالح فهٍم جامٍد وحرفيٍّ للنقل.
فظهــر فــي أواخــر القــرن التاســع  ا ربــُط النهــوض الحضــاري باإلبــداعأّمــ  
دخــل منــذ القــرن  حــين ســادت نظريــٌة تــذهُب إلــى أّن الفكــر اإلســالميَّ  ,عشــر

السابع الهجري فـي حقبـة انحطـاٍط طويلـٍة فـي سـائر المجـاالت، وامتـّدت تلـك 
ـــــل ـــــة الحديثـــــة، حيـــــث قي ـــــُة إلـــــى مشـــــارف األزمن إّن التـــــاريخ الفكـــــريَّ  :الحقب

عـــرف انحطاطـــًا دام حـــواَلي األلـــف عـــام. وقـــد قـــاد هـــذه الَفَرضـــيَة  اإلســـالمي
يديـة فـي المـذاهب الفقهيـة وفـي المستشرقون الذين حملوا على التوجهـات التقل

اإلصــالحيون المســلمون فــي البدايــة فــي الــربط بــين  ولــم يــوافقهمعلــم الكــالم. 
فقــــــــد رأى  دينــــــــي؛القُــــــــْدرة علــــــــى النهــــــــوض الحضــــــــاري، والقيــــــــام بإصــــــــالٍح 
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أّن المطلوَب إصالُحُه إنما هو الشأن  -كما سبق القول -اإلصالحيون بدايةً 
االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية، أّمـــا المســـائل الدينيـــة  :الـــدنيوي بجوانبـــه

والفقهيـــــــة فمـــــــا اعتقـــــــد هـــــــؤالء أّن هنـــــــاك حاجـــــــًة لإلصـــــــالح فيهـــــــا. بيـــــــد أّن 
ن ســارعوا للقــول بفــتح بــاب االجتهــاد فــي الفقــه، وباإلصــالح فــي اإلصــالحيو 

وحجــة هــؤالء أّن فــتح بــاب  الــديني والكالمــي علــى وجــه الخصــوص, المجــال
يــٌل بتجديــد وتفعيــل القاعــدة الفقهيــة القائلــة بتغيــر األحكــام بتغيُّــر االجتهــاد كف

، ورْبـط ذلــك البدعـة الزمـان. أمـا التجديـد الكالمـي فيـؤدي إلـى تنحيـة مباحـث
ــــّنة؛بمب ــــي الخــــروج مــــن االنحطــــاط  احــــث الُس ألّن الخــــروج مــــن الجمــــود يعن

واُكــل الحضــاري إلــى اإلبــداع الــذي ُيفيــُد فــي النهــوض الحضــاري بــدًال مــن الت
ر اإلصـــالحيون أو  والدروشـــة الصـــوفية، وبقـــاء القـــديم علـــى ِقَدِمـــه. لقـــد حـــرَّ

ــــي، ومــــن  ــــد األعمــــى للنمــــوذج األوروب ــــات النهــــوض مــــن التقلي حــــاولوا عملي
  اعتباراُت التقليد قد أّدت إليها. األوضاع التي كانت

إّن اإلشكالية تبقـى فـي مسـألتين اثنتـين: رْبـط ضـرورات اإلصـالح مـن   
ذي سـاد علـى مـدى وض الديني والدنيوي بـالخروج مـن االنحطـاط الـأجل النه

وتطلُُّب اإلصالح الديني تشبُّهًا بما حصل في أوروبا فـي  حواَلي األلف عام,
القـــرنين الســـادس عشـــر والســـابع عشـــر حـــين تمـــرد َمـــْن ُعرفـــوا بالبروتســـتانت 

بفصل الـدين على سلطان الكنيسة الكاثوليكي، وقالوا بالحرية الدينية أوًال، ثم 
أجل تحرير كلٍّ منهما من اآلَخـر. فـي المسـألة األولـى يسـلِّم  الدولة، من عن

 قضـــايا الجميـــع أّن االجتهـــاد الفقهـــيَّ ضـــروريٌّ لتجديـــد نظـــر المســـلمين إلـــى
لـم يعرفهـا القـدماء جديـدًة  لمسائل المستجدة والتي تتطلب رًؤىحياتهم، وٕالى ا

بـل إنـه يقـف عقبـًة أمـام القـدرة  فيـُد فيهـا؛ال ي والتقليـد الفقهـيُّ  ولم يفكَّـروا فيهـا,
على حّل المشكالت، والتجديد الكالميُّ ضـروريٌّ أيضـًا، فالمسـائل التـي ُأثيـر 

ي تكــون مثــل القضــاء والَقــَدر وَخْلــق القــرآن، ومثــل الجــدال فــ-حولهــا الجــداُل 
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ء واردًة وال يصــحُّ أن تبقــى الفيزيــا لــم تعــد -لخالعــالم مــن جــواهر وأعــراض..إ
األرســـــطية بـــــل والمنطـــــق األرســـــطي هـــــي األســـــاس فـــــي المقـــــوالت الكالميـــــة 
والعَقدية. لكّن ذلك ال يعنـي أنـه كـان هنـاك انحطـاٌط حضـاريٌّ متطـاوٌل علتُـُه 

فحتّـــى القـــرن الثـــامن عشـــر  الفقهـــي,الجمـــوُد الكالمـــيُّ أو االنســـداُد الكالمـــي و 
كانــــت الغــــزوُة  نشــــهَد حركــــًة تجديديــــًة زاخــــرًة فــــي شــــّتى المجــــاالت، إلــــى أ

النابليونيـــة التـــي َأْنهـــت التجديـــد اإلســـالميَّ الـــذاتيَّ لصـــالح حداثـــٍة ُأخـــرى هـــي 
  الحداثُة األوروبية. 

والحداثـــُة األوروبيـــُة هـــي التـــي جلبـــت معهـــا إشـــكالياٍت أوروبيـــًة تتعلَّـــُق   
هنـاك صـراٌع لـم يكـن ففـي التجربـة اإلسـالمية الوسـيطة  الدولة,بعالقة الدين ب

ألّن مجــال عمــل الفقهــاء كــان مختلفــًا عــن مجــال العمــل  الدولــة؛و بــين الــدين 
ألّن  ؛السياسي والتدبير السياسي. أّما في أوروبا الوسـيطة فقـد نشـب الصـراع

  كالًّ من الطرفين أراد إلغاء اآلخر أو الحلول محلَّه.
 النهضــويين دَأبــوا علــى اعتبــار أّن اإلّتبــاع فــي مســائل االعتقــاد بيــد أن  

لسياســـية اّتباعـــًا أو تقليـــدًا فـــي المجـــال الفقهـــي، وال فـــي الشـــؤون ا ال يســـتلزمُ 
كمـا أّن هـذا االتبـاع ال يعنـي التوقُّـف عـن اإلبـداع  واالقتصادية واالجتماعية,

. لقـد وقــع التغييــر اإلنســان علـومت األدبيـة والفنيــة وشـّتى منــاحي فـي المجــاال
لحاضــر إلــى انســداٍد والتجديــد، ومــا عــادت هنــاك حاجــٌة لنْســبة أيِّ فشــٍل فــي ا

فلنمض باتجاه المستقبل القوي والحضاري والمتقدم، مسـتلهمين  ي,في الماض
إّن المشــكلة ليســت  .والنهــوض العربــي اإلســالميأخالقيــات التجديــد العربــي 

فــــي المــــوروث أو معــــه، بــــل هــــي فــــي العمــــل علــــى صــــنع الحداثــــة الفكريــــة 
  والقيمية، من طريق تجديد الوعي، والتواصل مع الجمهور.
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  آفـاقباب: 
  

 اإلبراھيمية حقوق اإلنسان في األديان
  منظومة حقوق اإلنسان المعاصرة لترشيد 

  محمد الناصري
  

     
م           ن أھ اني المعاصر: م ر اإلنس ازات الفك ي اانج ررة ف ع المق لمراج

ي حمايته والھادفة إلى  ,حقوق اإلنسان دوان الت من كل أشكال القھر والتسلط والع

ن أن يما ھايمك ه رس ر علي ان آخ ات  ,إنس ل اإلعالن ي ك ع ف ك المراج ل تل وتتمث

  والمواثيق الدولية أو المحلية المھتمة بحقوق اإلنسان. ,العالمية

ة            فات النظري ات والفلس ذه اإلعالن ات ھ ى مرجعي اظر إل د أن الن بي

ؤطِّ  ذ الم ق والتنفي كال التطبي ى أش ا ,وإل ة تحتھ وق المندرج ن الحق ر م رة لكثي

ة  -بين  األقطار والشعوب المختلفة  المعاصرة داخل القطر الواحد أو يلحظ أن ثم

ا وغاياتھا من مشكالت بنيوية تسھم في جعل تلك اإلعالنات غير متحققة بمقاصدھ

ا  ان يوم وق اإلنس م تنتھك حق وق؛ إذ ل ك الحق رار تل ع إق ي مطل ا تنتھك اآلن ف كم

رغم من التلعشرين, القرن الحادي وا ى ال ه البشريةعل ذي حققت ر ال دم الكبي في  ق

  تقنيات االتصال والمعلومات.

د أن  أمام ھذه االنتكاسة التي تعرفھا حقوق اإلنسان في عالمنا المعاصر ،نعتق

وق  ذه الحق ى ھ ة عل ة المھيمن ة -األصول الفكري ي أصول ذات مرجعي ي ھ والت

ر عادل  عفلسفية مادية ،وذات نفوذ مركزي غربي إقصائي /إلغائي غي ع الجمي  -م

ال الحديث عن السرئيس في تلك االنتكاسة,  سببٌ  ة طبعا دون إغف ياسات التحكمي

  و الجائرة للغرب:

                                                 
  . باحث في الفكر اإلسالمي وحوار األديان والحضارات، المغرب  
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ـفلم ي  ى أ ة األول ن الجھ وق م ى الحق ر إل ة نظ لحة الذاتي ار المص إال باعتب

ي بشَّ عادة الت ذة والس ة والل ي والمتع ة واألداء الكم ة واإلنتاجي ا  والمرودي ر بھ

ة العصر الصناعي ع لى حد تعبير إريك فروم. ونجد تفسير ھذا  في مذھب المنفع

ة- ه "مُ  -األساس النظري للديمقراطية الليبرالي ى أن ذي ينص عل ا أن  رٌ رَّ َبال أخالقي

ل ا ا فع ه كلم ي ضوء مصالحه ،وأن رد ف اة يتصرف الف ر عاش حي ذا أكث رد ھ لف

اء عاة اآلخرين . فولو كان ذلك على حساب حقوق وحي, 1أفضل " ا سبق بن ى م ل

فيھا منفعة أو مصلحة ال يمكن إلزام اإلنسان باحترام حقوق غيره إذا لم يكن يرى 

اني ذاتية؛  ذي روج ل-ليصح إطالق المذھب األن وبزال ة.  -ه ھ ى مذھب المنفع عل

ه  ذا التوج ن ھ رر األول م و المتض انية ھ ه اإلنس ي كينونت ان ف ان اإلنس د ك ولق

انتقل من مركز االستخالف والسيادة في الكون إذ سفي في إقرار ھذه الحقوق؛ الفل

ات إلى مركز التبعية والذوبان في منظوم -ل القيم و األخالق الفطرية فيهمن خال-

ل  يعدّ  قيمية وأخالقية صناعية بديلة, الفعل فيھا ال ه ب صحيحا أو غير صحيح بذات

  بناء على نتائجه .

ة الثنظر كذلك إثم لم يُ -ب ةلى تلك الحقوق من الجھ خدمتھا  خالل إال من اني

زاً  ه أصالً وطموحاته التوسعية باعتبار لإلنسان الغربي أوالً  ا  ومرك اقي أطراف والب

وامش ن ثوھ واه , وم عب دون س ر ،ولش ان دون آخ زا إلنس ق متحي ون الح م يك

دھ وم وح رھ م،ولق ية م, دون غي ة وسياس ة وديني نيفات إثني يمات وتص ا لتقس تبع

ا ؛تجعل جزءا م ,وإيديولوجية دما وآخر متخلف الم متق ىأو  ن الع شمال  تقسمه إل

يض و يحيين, وب ر مس يحيين وغي رب, ومس رق وغ وب, وش ودوجن ون …س فتك

ك  الحقوق  بذلك غير خادمة لإلنسان من حيث كونه إنسانا بغض النظر عن كل تل

  التصنيفات والتقسيمات.
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يحقوق اإلنسان في عالمنا المعاصر ھي لإلنفإجماال  ي ل ره؛ سان الغرب س لغي

ان  وق اإلنس ارة حق ة حض ارة الغربي دو الحض ة لتغ دود الجغرافي ة الح ي رقع ف

رب,  ة الكيللغ دود.إنھا سياس ك الح ارج تل وق خ ذه الحق اك ھ ارة انتھ ل وحض

  بمكايلين على حد تعبير الجابري.

م          ذه أھ ت ھ إذا كان ادي ف في الم ه الفلس ات  التوج ض  خالص أو بع

ا -تعامل مع منظومة الحقوق ربي في الوالمركزي الغ زال الضرر الحق ا ي حيث م

تبعاد  -لغرب نفسه وإنسان الشعوب األخرىباإلنسان ، إنسان ا د أن اس ا نعتق فإنن

دين و ال ال ذا المج ن ھ ة ع فات الديني ك الفلس راغ تل ي إف م ف ه دور حاس ان ل ك

ا اد اإلنس ن اجتھ ا يك ه مھم ة .وأن انية العميق ن مضامينھا اإلنس ات م ي اإلعالن ن ف

بتالبحث عن سعادته فإ ه في ن جھده ھذا يبقى قاصرا بحكم نس ة معرفت ه ومحدودي

ا ھي  ان ، بم ا إال من خالل األدي ي ال سبيل إليھ إدراك غايات ومقاصد الخلق الت

  .إلى الخير في السلوك والمعامالت و ,وضع إلھي يرشد إلى الحق في االعتقادات

ان  ة ودور األدي ى أھمي د عل ن إذ نؤك ويب ونح يد وتص ل وترش ي تفعي ف

ه  ا ل اه ،تغليب ذا االتج منظومة الحقوق ؛نؤكد كذلك على المشترك بين األديان في ھ

ين  ا ب ي تفسير النصوص وتأويلھ ي تحكمت ف اريخي الت رة االختالف الت على دائ

ي  اد ف عادة ومصالح العب ا لس ان أنھ ي األدي ذاھب .فاألصل ف رق والم ف الف مختل

  المعاش والمعاد .

ا  ين إعالكم ان وب ين األدب رة المشترك ب ى أن دائ ذلك عل د ك وق نؤك ات حق ن

ة واسعة,  ة اإلنسان الدولي ى أسس ديني وق عل اء المرجعي  لفلسفات الحق وأن البن

ر من أشكال اإلجحاف  ا تفعيليةمشتركة يكسبھا أبعادً  إضافية ،كما يحول دون كثي

ي ال ودة ف ز الموج م والتميي ة المتوالظل ات المادي زة, مرجعي ل مرك د أن تفعي ونعتق

وق نفسھا وتصحيح مسار المشكالت  يح الحق البعد الديني بإمكانه أن يسھم في تنق
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رازات التطور الفلسفي  ,النفسية واالجتماعية المدمرة لإلنسان والتي ھي إحدى إف

  المادي المحض.

ة  ة مغلق ى فلسفات ونزعات ديني ودة إل ذا التوجه الع ليس المراد أخيرا من ھ

د ة  تقّي ى الحال ار إل راد رد االعتب ل الم ع .ب ا تنف ر مم ا تحرر،وتضر أكث ر مم أكث

والمجتمع ،والتي تسھم  دالوسط السواء والمتوازنة التي ينبغي أن يكون عليھا الفر

ات ومقاصد الوجود  -توجيھا وإرشادا إلى األصلح-في صوغھا األديان  ا لغاي وفق

ارف ا يحقق  اإلنساني ،وتسھم فيھا كذلك العلوم والمع المكتسبة في كل عصر بم

زا ر تحي ن غي ان ،م ل إنس ان ك الح اإلنس ديث لص ة والتح ور والتنمي و  تالتط

  *.تمركزات خفية أو معلنة 

ذا البحث  ي ھ نا ف ي تفعو غرض ان ف ة ودور األدي ان  أھمي يد بي ل وترش ي

وق, ة الحق أتي  وتصويب منظوم ماوية ت ديانات الس ى أن  ال د عل ن خالل التأكي م

ى رأ اعل الغ إذا قلن ا ال نب ان . ولعلن ت باإلنس ي عني ادر الت ذا  س المص ي ھ ف

وق اإلنسان  :الخصوص المي لحق ثال في اإلعالن الع ه م م التنصيص علي إن ما ت

ات 1948الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  م، وفي العديد من اإلعالن

د أن ع ان، بش وق اإلنس لة بحق ة ذات الص ق  التالي ي والمواثي ز ف واز التميي م ج

الجنس ة ب باب متعلق راد ألس ين األف ة ب ي أو  ,المعامل وطني، أو العرق أو األصل ال

ه  ل–االنتماء السياسي، ما ھو إال أمر كاشف عما نصت علي ان  -من قب ذه األدي ھ

ثالث إذ تلالسماوية؛  ة ال ة، -تقي الرساالت التوحيدي  -المسيحية واإلسالمواليھودي

انحول  رام اإلنس امّ  احت نح بشكل ع انية، وم ة اإلنس ق الكرام ى تحقي دعوة إل ، وال

  التي ھي أساس الحقوق جميعا. , الناس المساواة

ال بعض   ذا المق دة وسنعرض في ھ ة المؤك ة واإلنجيلي النصوص التوراتي

ة   ملحوظاتنالبعض الحقوق اإلنسانية مع تسجيل بعض  بخصوص الفلسفة الحقوقي



5 
 

ريعتين:  ن الش ل م ة لك ننھي اليھودي يحية, وس فة  والمس ن الفلس ديث ع ا بالح بحثن

ي اإلسالم   ارهالحقوقية ف اتم المصدِّ  باعتب دين الخ ا ال راث م يمن الحافظ لت ق المھ

  .سبقه من شرائع

  

  حقوق اإلنسان في اليھودية :

انطلقت التشريعات اليھودية من صحف موسى التي سماھا القرآن بھذا االسم 

الى :" ه تع ي قول ن  ,)2"(وموســى  إبــراهيمصــحف   .الصــحف األولــى  إن هــذا لفــيف وم

ة ( ا ) :22األلواح التي جاء ذكرھا في سفر التثني ا وكتبھ م هللا بھ ذه ھي الوصايا التي كل "ھ

ي ات،  على لوحي الجبل وسلمھا إل رآن في عدد من السور واآلي ا الق د تحدث عنھ "، وق

راف " ورة األع ي س اء ف ا ج ا م كــل شــيء موعظــة  وكتبنــا لــه فــي األلــواح مــن  ومنھ

الى : " ,)3" (وتفصيال لكل شيء ولمـا سـكت عـن موسـى  وفي األعراف أيضا قوله تع

  ) 4" (الغضب اخذ األلواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون

ار  اوالوصايا المش ا موسى، وھي  إليھ م هللا بھ ي كل ھي الوصايا العشر الت

الحياة الذي جاء في صيغة النھي كحقه في  ,تتضمن احترام بعض حقوق اإلنسان

ذي جاء في صيغة النھي عن المس  ,عن القتل: "ال تقتل" ة ال وحق صون الملكي

ده وال أَ  هِ تَ ْش"ال تَ  :وفي صيغة ,: "ال تسرق" بملكه ه وال عب ه مَ بيت أحد وال حقل ت

وال حماره وال شيئا مما لسواك"، وفي النھي عن الكذب الذي قد يرتكب  هُ رَ وْ وال ثَ 

المنكار حق الغير وإضاعته أو إل ناد ظ د 5" (إلس ة العدي د تضمن سفر التثني ). وق

  من ذلك :  األخرى,من الحقوق اإلنسانية 

  الحقوق الدينية : 
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ر اء عن األوالد، " : الحق في البراءة األصلية وعدم تحمل أوزار الغي ل اآلب ال يقت

  ).6" (وال يقتل األوالد عن اآلباء، كل إنسان بخطيئته يقتل

  الحقوق األسرية : 

ا ا وإكرامھم ي اإلحسان إليھم دين ف رب " :حق الوال ا أوصاك ال اك وأمك كم رم أب أك

  .)7("لكي تطول أيامك إلھك

  الحقوق االجتماعية :

اة :" ان حق الفقراء والمحتاجين في المساعدة والمواس اكوإن ك ر، أحد من  ھن فقي

هإخوتك ... فال تقس قلبك وال تقبض يدك عن أخيك ال اج إلي ا يحت دار م دك واقرضه مق تح ي ل اف " فقير، ب

)8  .(  

  الحقوق االقتصادية : 

  حفظ اإلنسان في حقوقه المالية وذلك بالنھي عن : 

  ). 9" (ال تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعامالربا : " 

د ك أوزان مختلفة كبيرة وصغيرة ...ال يكن لك في كيسالغش : "  روه ل رب كل من عمل غشا مك ى ال

  ) .10" (إلھك

  .)11" (وال تأخذ رشوة فإن الرشوة تعمي أعين الحكماءالرشوة : "

  الحقوق السياسية والمدنية : 

  .)12"(تحولوا وارتحلواالحق في التنقل والھجرة : "-

ة :"  - ة العادل ي المحاكم ويكم الحق ف ين أخ معوا ب ائال : اس ك الوقت ق ي ذل وأمرت قضاتكم ف

  ).13" (اإلنسان وأخيه ونزيلهواقضوا بالحق بين 

  ).14" (للصغير كالكبير تسمعون، ال تھابوا وجه إنسانالحق في المساواة :"-

  ). 15"(أنا ھو الرب إلھك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبوديةالحق في الحرية  :"-

  ).16"(وتحرص أن تعمل حسب كل ما يعلمونكالحق في التعليم "-
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د، رِ  نّ س بنفس، عين بعين، سِ فْ تشفق عينك، نَ  الالحق في القصاص : "-  ل برجل..."ْجبسن، يد بي

)17.(  

  ). 18"(ستة أيام تشتغل وتعمل جميع أعمالكالحق في العمل :"-

ة والراحة :"- ا، أنت الحق في العطل ه عمال م رب إلھك، ال تعمل في ابع فسبت لل وم الس ا الي وأم

دك  وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بھائمك، ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عب

  ).19"(وأمتك مثلك

يم  ر في ترسيخ ق د أسھمت بشكل كبي ة ق د أن اليھودي بناء على ما سبق نؤك

ه من وجوب  ا دعت إلي وق، وم ه من حق ا أوصت ب ق م حقوق اإلنسان من منطل

  حمايتھا من كل اعتداء.

ه يتوج ا اإلجابغير أنه وفي اللحظة ھات ين ة عنب علين ى  ؛سؤالين مھم حت

  ھودية في الدفاع عن حقوق اإلنسان:يتسنى لنا فھم منطق الي

ا ي  أولھم ة الت ة والموعظ ية الرحم ت بخاص ى احتفظ ريعة موس ل ش : ھ

  اكتسبت صفات أخرى مناقضة لذلك؟وصفھا القرآن بھا، أم 

ا ا  ثانيھم اس، أم أنھ ل الن ة تشمل ك وراة مطلق ا الت ي أقرتھ وق الت : ھل الحق

  خاصة ببني إسرائيل من اليھود؟ 

واب ا؛ الج لب قطع ؤال األول : بالس ن الس فار إذ بقراءت ع ن أس فرين م ا لس ن

دد- العھد القديم ة وسفر الع ين أن شريعة موسى تحولت من  -وھما سفر التثني يتب

ة  ريعة الرحم رآن-ش فھا الق ا وص رج  -كم الل والح ر واألغ ريعة اإلص ى ش إل

وق اإلنسان  شديد على الناس .ألخذ بقوة والتوالمشقة وا ى حق داء عل ذا اعت وفي ھ

ا  ا نصوصا نوضح من خاللھ ورد ھاھن ا ن ى قولن دليل عل ه، وللت وحط من كرامت

راط في  ودية نحو الغلو والتشديد والمشقة,نزوع اليھ ى اإلف دھا عل من خالل تأكي

  حيث نقرأ في سفر التثنية :  ؛العقوبة
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ع - م بقط ي تمسك الحك رأة الت د الم ي ي ي وھ ورة أجنب ي  بع ا ف ن زوجھ دافع ع ت

رأة أحدھما لكي تخلص رَ خصومة، " ا جُ إذا تخاصم رجالن بعضھا بعضا رجل وأخوه، وتقدمت ام لھ

  ).20" (من يد ضاربه ومدت يدھا وأمسكت بعورته فأقطع يدھا، وال تشفقك عينك

ى الطرد من جماعة الرب البن الزنا حتى الجيل العاشر :" - ن زن في جماعة ال يدخل اب

  ).21" (الرب، حتى الجيل العاشر، ال يدخل منه أحد في جماعة الرب

ه  اوماردً  اعاقً  اإذا كان الرجل ابنً الرجم لعاق والديه " - ه ... يرجم ول أم ه وال لق ول أبي ال يسمع لق

  ). 22" (جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت

  ونقرأ في سفر العدد عقوبة : 

ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجال يحتطب ل في السبـت : "القتل لمن يكسر العم -

  ). 23" (حطبا يوم السبـت :"فقال الرب لموسى : يقتل الرجل يرجمه بحجارة كل الجماعة

ر أو  - ان آخ وت إنس وره م رد حض ان لمج ى اإلنس ي عل ة والنف م بالنجاس الحك

كل أبرص، وكل ذي سيل، وكل متجنس أوص بني إسرائيل أن ينفوا من المحلة لمرضه بالبرص "

م وا محالتھ يال ينجس ونھم لك ة تنف ارج المحل ى خ ون إل ى تنف ذكر واألنث ت " ال ي  ؛لمي اكن ف ا س ث أن حي

  ).24" (وسطھم

ال  ى أفع ة عل ي تشدد العقوب ل، والت ذا القبي ي من ھ رة ھي النصوص الت كثي

ة ي اليھودي ان ف وق اإلنس ة حق ة منظوم ر ھشاش ا يفس ذي فبا ,صغيرة، مم در ال لق

ا من  در حطھ ا بق وق اإلنسان وحمايتھ رام حق ى احت تدعو فيه شريعة الموسوية إل

  كرامة اإلنسان واالعتداء على حقوقه.

وق لإلنسان ھي  أما بخصوص السؤال الثاني " فإن ما أقرته اليھودية من حق

ود د ن اليھ رائيل م ي إس ة ببن اس؛خاص ل الن املة لك ت ش رھم، وليس إذ  ون غي

ود تضمنت الت ا في قي ا وجعلت النص األول منحبس وراة نصوصا، أخلت بإطالقھ

سواه فمثال الحق في الحياة فھو خاص باإلنسان اليھودي دون  ,أفرغته من محتواه
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ون " :ال القتل، حيث نقرأ في سفر العددالذي ال يستحق إ ه الالوي فعند ارتحال المسكن ينزل

  ).25" (... واألجنبي الذي يقترب يقتل

ى الصلح، اقه نقرأ في سفر التثنية "وفي سي تدعھا إل حين تقرب من مدينة لكي تحاربھا اس

م  ك، وإن ل تعبد ل ك للتسخير ويس ا يكون ل ك فكل الشعب الموجود فيھ ى الصلح وفتحت ل فإن أجابتك إل

ا بحد  ع ذكورھ دك فاضرب جمي ى ي تسالمك، بل عملت معك حربا، فحاصرھا، وإذا دفعھا الرب إلھك إل

  ).26" (السيف

رھم فمصيرھم الطرد  ,كما أن الحق في التملك يعد حقا خاصا باليھود أما غي

م"  ه "طرد األم ة إصحاحا عنوان والتھجير القسري، وعن ذلك نقرأ في سفر التثني

ه ى األرض التي أنت داخل " :وھو اإلصحاح السابع الذي جاء في رب إلھك إل ى بك ال ى أت مت

رب إلھك أمامك وضربتھم فإنك تحرمھم ال إليھا لتمتلكھا، وطرد شعوبا كثيرة  م ال من أمامك ... ودفعھ

تقطع لھم عھدا، وال تشفق عليھم، وال تصاھرھم ... ولكن ھكذا تفعلون بھم : تھدمون مذابحھم وتكسرون 

  ). 27" (أنصابھم، وتقطعون سواريھـم ... ألنك أنت شعب مقدس للرب إلھك

ره فم ا غي ق شعب والحق في الحرية لليھودي ، وأم صيره األسر، من منطل

ه   عوب األرض لخدمت ائر ش ه س خرت ل ذي س دس ال عب المق ار، الش هللا المخت

ك " :وعن ذلك نقرأ في سفر التثنية ,والسھر على راحته ا يكون ل فكل الشعب الموجود فيھ

  ). 28"  (للتسخير ويستعبد لك

ديني ا ار أحد مرتكزات النسق ال ودي، وعليه باتت مقولة شعب هللا المخت ليھ

ارا  ار مخت عب فص ي الش ل ف ة، وح بح مقدس ي األرض لتص ه ف ل اإلل دما ح بع

  ومقدسا وأزليا، جاء في سفر الالويين :

ألني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من  ؛أنا الرب إلھكم الذي ميزكم من الشعوب ... وتكونون لي قديسين"

  ).29"(الشعوب لتكونوا لي

وأصبح  تم تدوينه في القرن السادس الميالدي، ركز (التلمود) الذي جانب ذلك إلى

ديني األول ود ال اب اليھ ه(- كت ديم نفس د الق ل العھ ل مح ه ح ى أن ى  -)30حت عل
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ي أسست للفكر  وأسھمخصوصية اليھود بين سائر البشر،  ق عزلتھم الت في تحقي

دداتھا  ت مح ا كان ھيونية مھم ھيونية، والص ة الص ھيوني والحرك ي ذات فالص ھ

امضمون عنصري ابي، "واإلرھ ابرا ، استعالئي، إرھ دثا ع يس ح ب الصھيوني ل

ي  عرضيا؛ ي، وف تيطاني اإلحالل روع الصھيوني االس ي المش امن ف و ك ا ھ وإنم

اب  ذا اإلرھ ات ھ ات وآلي ا أن حلق املة، كم ية الش ھيونية األساس يغة الص الص

  ).31مترابطة ومتالحقة" (

ويصير ال على ذلك د اليھ ةوفي اليھ دحديث عن حقوق اإلنسان عن ا  ودي نوع

رورة  ة، وض ھيونية واليھودي ين الص ز ب ع التميي ذا م ة، ھ اطرة العلمي ن المخ م

  مالحظة وجود أشخاص يھود غير صھاينة.

ي اآلراء  ارب ف ة تض ديمثم د الق أن نصوص العھ ة بش دات  اليھودي والمعتق

ة، ومتع ة والقومي ات االجتماعي ة التكوين ة مختلف ددة الالحقة، وثمة جماعات يھودي

ان  األھداف السياسية، ولو أن المشروع الصھيوني حاول على مدى قرن من الزم

ا  ود م ن وج وم ع ديث المزع الل الح ن خ ية، م داف السياس رؤى واألھ د ال توحي

  يسمى بالشعب اليھودي. 

وية  ايا الموس دت الوص ة تع ي اليھودي ان ف وق اإلنس ألة حق ر، مس ر آخ بتعبي

ى قريبك شھادة زور ...نِ زْ العشر (ال تقتل، ال تسرق، ال َت ) وباتت ، ال تشھد عل

النموذج اإلسرائيلي في الشرق  ذا والصھيونية، وھا ھو دراستھا مرتبطة بالتلمود

الم  م الس زال، وخصوصية فھ ة عن العنصرية واالنع دم صورة معين األوسط يق

ة  ى مرتب ذي ھو أدن واألمن واالستيطان ... إنھا خصوصية التعامل مع اآلخر، ال

  ).32كانة من العنصر اليھودي " (وم

  حقوق اإلنسان في المسيحية : 
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د التزمت الوصايا العشر، وأضافت  يحية ق ذا نجد المس ى النقيض من ھ عل

اإليھا مبا ه، إل دئ مسيحية جديدة، تدعو في عمومھ ريم اإلنسان وحفظ حقوق ى تك

راد والجماع وتحثّ  وتشجع  ,اتعلى إقامة المحبة، ونشر العدل والتراحم بين األف

على المساواة والتآخي بين الناس، استنادا إلى المعتقد المسيحي القاضي بأن البشر 

ى ,إخوة انطالقا من أبوتھم الواحدة ل مت رأ في إنجي ا إخوة، " :وعن ذلك نق م جميع إنھ

  ).33" (ألن لكم أبا واحدا ھو األب السماوي ؛وال تدعوا أحدا أبا لكم في األرض

ا بضرورة  نطلقالمانطالقا من ھذا  د تكررت دعواتھ عنجد المسيحية ق  َتْمِتي

  اإلنسان بحقوقه كاملة غير منقوصة، وللتدليل نورد النصوص التالية : 

  الحقوق الدينية : 

اد : " د في الحرية االعتق الم، فكل من آمن بي ال يقع ى الع ذي جاء إل ور ال ا الن ظالم، من يسمع أن

ت، ال أل يه؛كالمي وال يعمل به فأنا ال أحكم عل ي جئ الم؛ألن ى الع م عل ذ ا حك ل ألنق الم، من يرفضني ب لع

  ).34" (له من يحكم عليه، رسالتي التي أنادي بھا ستحكم عليه في اليوم اآلخر وال يقبل كالمي

  الحقوق األسرية : 

ه :" ى زوجت ا الزوجات اخضعن حق الزوج عل ذلك أيھ ر  ألزواجكنك زوج غي ان ال ى وإن ك حت

لوكھا الطاھر  مؤمن بالكلمة. ك حين يالحظ س تجذبه زوجته إلى اإليمان بتصرفھا الالئق دون كالم، وذل

يقتدين بھا يتبين أنھن  , والمومنات الالتيفسارة مثال كانت تطيع زوجھا، وتدعوه سيدي) "35(ووقارھا

  ). 36" (بنات لھا

الميننتم أيھا األوأحق الزوجة على الزوج : " اتكم ع نكم،  زواج إذ تساكنون زوج أنھن أضعف م

  ). 37" (أكرموھن باعتبارھن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة لكي ال يعوق صلواتكم شيء

ال هللا )" 38" (أكرم أباك وأمك" :حق الوالدين على األبناء إكرامھما واإلحسان إليھما ق

  ).39" (أكرم أباك وأمك، ومن لعن أباه أو أمه فموتا يموت

  الحقوق السياسية والمدنية : 

  ).40" (ال تقتل"  :الحق في الحياة : عن طريق النھي عن القتل
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" أسألكم سؤاال : أيحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر ؟ تخليص النفس أم إھالكھا :يسوع للكتبةقال "

من غضب  أقول لكم:ب حكم القاضي، أما أنا فل آلبائكم : ال تقتل فمن يقتل يستوجأنه قي سمعتم) "41(

  ).42" (على أخيه استوجب حكم القاضي

ركم  :قال عيسىالحق في العدل : "- م، موسى أم انزعجتم كلك وم السبت ف دا في ي عملت عمال واح

الفوا شريعة موسى ... فھل تغضبون  ئال تخ وم السبت ل بالختان ولذلك فأنتم تمارسون الختان حتى في ي

  ). 43" (بل احكموا بالعدل ؛ال تحكموا بحسب الظاھر ,يوم السبت ألني شفيت إنسانا بكامله في عليّ 

  ). 44" (ألن للجميع ربا واحدا ؛فال فرق بين اليھودي واليونانيالحق في المساواة :"-

تارا الرتكاب الحق في الحرية :"- ة س ذي يتخذون من الحري ا ال كال أحرار حق تصرفوا ك

  ). 45" (الشر

ي  الحق في التعليم؛- ثال ف ة فم ده وردت كلم ل مرقس وح م(إنجي رة)،  15( )يعل م

ى  مرة)، ليس فقط من تالميذه 12ما (ودعي المسيح معل وجموع الشعب، وإنما حت

ذه النصوص:من أعدا ه. من ھ اومين ل ه كل ث" ئه والمق ى البحر وأتى إلي م خرج أيضا إل

  ).46" (الجمع فعلمھم

ر : "- ي التعبي اقش الحاضرين الحق ف ل سبت ين ان ك انيينوك ود واليون اع اليھ ع إلقن ي المجم " ف

)47(.  

" ادع العمال كلھم وادفع لھم أجورھم :ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيلهالحق في العمل :"-

  ).49" (إن العامل يستحق طعامه" ,)48(

  ). 50" (ما دمنا أوالدا فنحن أيضا وارثونالحق في اإلرث :"-

د طب وق فق ذه الحق ى ھ امح حيث باإلضافة إل ا التس يحية عموم اليم المس ع تع

ومن  وا واستغفروا للمسيئين إليكم,وصلّ  ,أحبوا أعداءكم وأحسنوا إلى مبغضكم، وباركوا العنيكمنقرأ: "

  ).51" (ضربك على خدك فحول له اآلخر

اة  ن حي دءا م انية، ب ة واإلنس دلوالتھا االجتماعي ي م يحية ف نو المس ة ص "والمحب

رة، وين األس ل وتك ة  الطف انية، والحري ة اإلنس ى الكرام دات عل ة تأكي ذلك ثم ل
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دعو  والمساواة بين البشر، وال فرق بين الرجل والمرأة ألسباب جنسية، فكالھما م

  ).52لتغيير وجه األرض، وكالھما كائن عاقل وحر" (

وق اإلنسان،  إجماال، فالمسيحية كانت أكثر من اليھودية دعوةً  إلى احترام حق

ى حفظ ك وق اإلنسان في وحرصا عل اء الحديث عن حق ل إنھ ه وقب ه، إال أن رامت

  :  ملحوظتينالمسيحية ينبغي التأكيد ھاھنا على 

أولھما  أن الفلسفة الحقوقية في المسيحية عصية الفھم صعبة الضبط، فھي 

دو مكِّ  -وبالنظر إلى ما ذكر– ى حققد تب ة لإلنسان محافظة عل ه رم ه في عقيدت وق

ة واألسرية. لكن بقومعواجتماعه، وفكره،  ل امالته المادية واألخالقي راءة األناجي

  عديدة تنقض نقضا صريحا تلك الحقوق وتلغيھا. تصادفنا نصوص

ل  ين نصوص األناجي اقض ب ذا التن د-والشك أن ھ ل الواح ل اإلنجي ردُّ  -ب ى م ه إل

  التحريف والھوى الذي سيطر على قلوب أولئك الذين كتبوا تلك األناجيل. 

ا  ة ثانيھم طى (–: أن الكنيس ور الوس ي العص ا ف ارس  -)53وخصوص ت تم كان

الظلم  تھا ب مت ممارس ة، فاتس ى الدول ه وعل دين نفس ى ال دين الوصاية عل م ال باس

  والقھر والتعسف والتطرف في كل شيء: 

تمداد  - ه وتفسيره وزعم االس التطرف في الوصاية على الدين : باحتكار فھم

يح ( ن المس ن هللا أو م ر م رانالمباش كوك الغف ز  -ص ا، حج ر الخطاي تكفي

  مقاعد في الجنة...)

تھم - ھم أو تنحي وك أنفس ين المل ق تعي امتالك ح ة : ب ي السياس رف ف  ,التط

 وإقرار النظم والتشريعات التي تخدم مصالح الكنيسة أوال.

ة وآالف  - التطرف في اإلقطاع : بامتالك األراضي الشاسعة والقصور الفخم

 المكوس واإلتاوات.الرقيق، وفرض الضرائب و
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ى درجة  ,التطرف في االنحالل الخلقي - ان والشذوذ إل وشيوع مظاھر اإلدم

ا من  أن رجل الجيش أرقى خلق ول ب ى الق ة إل وصلت معه األوساط الفكري

 رجل الدين. 

اتھا الضخمة  علىالكنيسة  اعتمدتولحماية ھذه األشكال من التطرف  مؤسس

زة بك يش المجھ اكم  التفت ة بمح ائلل المعروف ة  وس ذيب لمتابع فية والتع التص

ديدة  ة ش ية وھمجي دين ... بوحش ر وال م والفك ال العل ن رج الفين م ة المخ ومالحق

ا، بشكل سافرضاعت معھا حقوق اإلنسان  ام بشاعة جرائم الكنيسة وفظاعتھ . أم

التطرف على كل األصعد فضائحھا كانت ھناك ثورة عارمة وتعد رد ب دة، فجاء ال

تبداد  ضد الدين, وتمثل في كل التيارات المادية واإللحادية التي ظھرت بحجم االس

اد أور ,والطغيان والتسلط، وباختصار بحجم التطرف الكنسي ذاته ا ومما ق ا الحق ب

اة، وأسست لعصر النھضة  احي الحي ة من ا كاف ة تناولت بآثارھ ورات متتالي إلى ث

 ).54ولنشوء التيارات اإلصالحية ثم العلمانية" (

  

 إلنسان في اإلسالم :حقوق ا

داه :يمكن القول دون جدال"  من الشرائع إن أبرز ما يتميز به اإلسالم عما ع

ره هللا لإلنسان  شيء، وھو تفوقه في مجال حقوق اإلنسان ه–أق دأ خلق ذ أن ب  -من

ن ح ام ى م يله عل ه وتفض ريم لجنس وق التك ي األرض  ق ا ف خير م واه، وتس س

ت ه، واس اءات لخدمت ماوات والفض الحھا والس ه إلص ة عن ي األرض نياب خالفه ف

 واستثمارھا. 

ن لھم حق مِ ضَ  :لقد ضمن هللا لجنس البشر حق تكريمھم، أو بتعبير العصر

"ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في  :ما قال سبحانه في كتابه الكريمالكرامة، عند
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 55البر والبحر ورزقناھم من الطيبات وفضلناھم على كثير ممن خلقنا تفضيال"

"56.  

ونالحظ أن مفھوم التكريم الذي أشارت إليه اآلية الكريمة لم يحدد فئة معينة 

بل لم تشر اآلية إلى  ونوا من عنصر أو جنس أو لون معين؛كأن يك ,لھذا التكريم

لذاته اإلنسانية. كما أن  امكرمً  اعقيدة اإلنسان، وإنما أشارت إلى كونه إنسانً 

مستخلفا من هللا سبحانه  ان تنطلق من كونه إنسانً الرؤية اإلسالمية لحقوق اإلنسا

 ,57"األرضخالئف  جعلكموتعالى لعمارة األرض، لقوله تعالى :"وھو الذي 

استخلفه  نْ . والشك أن مَ 58خليفة" األرض"وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في 

 نه من أداء ھذه المھمة،هللا سبحانه وتعالى وأكرمه يستحق من الحقوق ما يمكّ 

وھي عبادته سبحانه وعمارة األرض، بتنميتھا وتطويرھا واستثمارھا، بما يحقق 

"حتى من كفر وضل عن السبيل،  ,كل إنسان59 الرفاه ويوفر حاجات اإلنسان"

مفضل  مٌ مكرَّ  -ما كانت عقيدته وتصرفه فوق األرضكيف-فالجنس البشري 

  .60له"له السماوات واألرض وملكوت هللا ك ةٌ رَ خَّ سَ (مستخلف) مُ 

إلى عنصرية مقيتة،  عُ نة تعاليم هللا بتكريم البشر، فلم تدْ "وقد طبقت السُّ 

وجاءت لتنھي  عھد التمييز العنصري واإلقصاء، إن اإلسالم لم يصنف البشر 

فصائل وأنواعا، فال فضل لعربي على أعجمي وال ألبيض على أسود، وال تفاخر 

 ,قاكم"ر : "إن أكرمكم عند هللا أتواألطھباألنساب، فالعمل الفاضل ھو األزكى 

وخالف ذلك عودة إلى الجاھلية التي أتى اإلسالم ليھدم أسسھا، ويھد أركانھا، 

وليقيم على أنقاضھا ثورة تحررية قوامھا تحرير اإلنسان من الخضوع والذل أمام 

 ار اإلسالم الخالد ھو هللا أكبر؟!سلطة األرض، وربطه بسلطة السماء. أليس شع

  تحرير اإلنسان على ھذا الشكل أعظم حقوق اإلنسان. ونعمة 
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إنما  لتي أعلنت حقوق اإلنسان في الغربإن القوانين الدولية أو المواثيق ا

 ؛كانت تستھدف ترسيخ تمتعه بحق الكرامة الذي يسمى في اإلسالم بحق التكريم

حق وثائق إلى ھذا الإذ يمكن إرجاع كل حق من الحقوق التي تتحدث عنھا ھذه ال

اإلنسان بالحريات العامة، ورد االعتبار إلى شخصيته،  تمتع األسمى. أليس

سواء  - الحقوق اتالتي جاءت بھا الدساتير، والمواثيق، وإعالن- وحمايته من الظلم 

  جزءا من حق التكريم أو الكرامة ؟ أليس كل ذلك

 منين، وألھل الكتاب والمعاھدينحق تكريم اإلنسان للمؤاإلسالم  كفلوقد 

، والتزم كان وأھل الذمة، ولمن عاش في دار اإلسالم على أي دين ومن أي جنس

النبي به في دستور الصحيفة، وسھر على تطبيقه نصا وروحا، وسار على ھديه 

الخلفاء في عھود اإلسالم المشرقة التي لم تھضم ال كرامة المؤمنين، وال كرامة 

في الحرب والسلم وفي عھود  الجاحدين، وتعامل بمفھومھا المسلمون مع غيرھم

  .61االنتصار وعھود االنحسار"

الكرامة  إلى جانب انطالق فكرة حقوق اإلنسان في اإلسالم من مبدئيْ 

من مبدأ المساواة المقرر في قوله عز وجل :"يا أيھا  أيضا واالستخالف،  تنطلق

كرمكم عند الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أ

  .62هللا أتقاكم"

وھو يخطب الناس في حجة - صاحب الرسالة صلى هللا عليه وسلميقول 

 ,"أيھا الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم آلدم، وآدم من تراب -الوداع

وال لعجمي على عربي، وال  ,أكرمكم عند هللا أتقاكم، ليس لعربي على عجمي

اللھم   تُ غْ إال بالتقوى، أال ھل بلَّ  لٌ ضْ ى أحمر فَ ألحمر على أبيض وال ألبيض عل

  .63فاشھد، أال فليبلغ الشاھد منكم الغائب"
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"إنھا المساواة، فالناس كافة متساوون في  ,إنھا أھم دعامة في حقوق اإلنسان

القيمة اإلنسانية المشتركة وھي الجوھر، وإذا كان ھناك اختالف في المظھر 

ألصل والقبيلة، فھذا االختالف مدعاة للتعارف كالجنس واللون والمعتقد وا

من سورة الحجرات  13والتآلف ال للجفاء والتناكف، بحسب منطوق اآلية 

  وبحسب الحديث أعاله.

وانطالقا من ھذه المساواة المطلقة بين الناس كافة في القيمة اإلنسانية 

- ألخرى المساواة بين الناس في جميع الحقوق ا إلى اإلسالم جعلالمشتركة، 

أمرا  -واالقتصادية, والحقوق االجتماعية والحقوق المدنية ,كالحقوق العامة

في –فالناس  ,الناس لفروق مفتعلة بينفال يجوز التمييز  مفروضا مفروغا منه؛

  كأسنان المشط، فال عنصرية وال تمييز. -اإلسالم

الحرية الحق في الحياة ،الحق في  :رھا اإلسالم لإلنسانمن الحقوق التي أقو

بكل أنواعھا ،الحق في المساواة ،الحق في الملكية ،الحق في التعليم ، الحق في 

العمل ،الحق في السكن الالئق ، الحق في تكوين أسرة...  وقد أحاط ھذه الحقوق 

بضمانات الحماية مما يجعل من منظومة الحقوق في اإلسالم متميزة عما عداھا 

  من الفلسفات الحقوقية.

 

 

  خاتمة 

أخيرا نعتقد أن التعريف بما جاء عن حقوق اإلنسان في اإلسالم والديانات و

التي ما تزال  ,السماوية األخرى خير ما يخدم رسالة إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان

جعلھا منظومة عالمية ال جدال  دَ صْ قَ  ،جة إلى المزيد من الجھود الفكريةفي حا
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ز بتسليط األضواء على تعزَّ فيھا. وما من شك في إن إشاعتھا عبر العالم س

  من ھذا البحث المقتضب إال ھذا الغرض. ردْ ولم نُ  مرجعيتھا الدينية ،
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  .153) عدنان السيد حسين، الديمقراطية وحقوق اإلنسان بين الشرائع والقوانين، م.س.، ص 52(

ع طوائ) في الق53( تانتية وأرثوذرن العشرين عملت الكنيسة بجمي ة وبروتس ا، كاثوليكي وكسية شرقية، فھ

د  ه من جھ ا بذلت على إغناء ثقافة حقوق اإلنسان بما صدر عن قياداتھا الدينية من تنظير لھذه الحقوق، وم

يما  ة، وال س اليم المسيح والكتب المقدس ي تع ة ف ة ديني ا عن مرجعي ھامللبحث لھ ا  الباب إس ا إسحاق يوحن

ة "مخلص اإلنسان"، وھو يتحدث  ه المعنون ه في موعظت ا قال الثاني، الذي نختم حديثنا عن المسيحية بم

ا  ه أحيان ود علي وم يع عما يھدد إنسان اليوم من أخطار مبعثھا ما يالحظه الجميع، من كون عمل إنسان الي

  لذات.بمصائب ومضار تصل به إلى حد تخريب ا

دد محيطه الطبيعييقول :"إن نشاط  وم يھ تحكم  ؛اإلنسان الي ات التي ال ن ة التقني ا نسير في خط تنمي ألنن

دم  ذا التق ة أن ھ فيھا، ونفتقد التنمية النسبية التي يجب أن تسود حياتنا الخلقية، وعلينا أن نتساءل ھل حقيق

ى األرض أكث رية عل اة البش ل الحي واه، يجع ل ق ه بك دافع عن ان، وي ذي يصنعه اإلنس ع ال انية بجمي ر إنس

ى المسيحيين ول :"إن عل م يق اة"، ث  المقاييس؟" ويجيب : "ليس ھذا عاما بكل أسف في جميع مظاھر الحي

ى أنفسھم؛ الم بمشكلة اإلنسان  أن يضعوا ھذا السؤال عل ه حسس الع ع تعليم ألن يسوع المسيح في جمي

ة اإلنسان، وحث  د ودعا الجميع إلى التحسس بكل ما يضر أو يمس بقيم ه، وأك اد عن ه واالبتع ى تجنب عل

ة اإلنسان  ة قيم ى حرم اعل زم  وعظمھ يح، يل دعوة المس يحيين ب ان المس ق إيم ا، ومن منطل ع مكانتھ ورف

رھم عن مش ينعليھم أن يسائلوا أنفسھم وغي تقبل المالي ة، وعن مس ذين يوجدون  كلة التنمي من البشر ال
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ؤو ھا مس ر نفس ة لتعتب يئ، وإن الكنيس ي وضع س وم ف انيته الي ؤولة عن إنس ان، مس ة باإلنس لة عن العناي

ا  ا عليھ ذه المسؤولية ألقتھ اة. وھ ه في الحي ومستقبله على األرض، مسؤولة عن تنميته وتطوره وعن حق

  تعاليم المسيح المسطرة في الكتب المقدسة، التي تشھد بذلك"

  .154انين، م.س.، ص) عدنان السيد حسين، الديمقراطية وحقوق اإلنسان بين الشرائع والقو54(

  .70) سورة اإلسراء، اآلية 55(

ر ،)56( ايا العص الم وقض ب ،اإلس ادي بوطال د الھ اء  عب اح الجديدة.البيض ة النج مطبع

  84م.ص.1.2004..ط

  .165) )سورة األنعام، اآلية 57( 

  .30)سورة البقرة ،اآلية .58(

  .39)سورة فاطر، اآلية 59(

ةإلن) سعيد حارب المھيري، حقوق ا60( ة، مجل اد، ع سان في العالقات الدولي ، 13، السنة 53-52االجتھ

  .135-134، ص2002-2001خريف وشتاء 

  . 13) سورة الحجرات، االية 61(

  .22978مسند أحمد، حديث رجل من أصحاب النبي، رقم الحديث ) 62(

وق اإلنسان عدھا من الضرورات63( ديس اإلسالم لحق األساسية  ) بقي أن نشير إلى أن من مظاھر تق

ة  الالزمة إلنسانيته، ولھذا رفعھا إلى مرتبة الواجبات ... فالمأكل والملبس والمسكن ... واألمن.. والحري

ام للمجتم ة  عفي الفكر واالعتقاد والتعبير ... والعلم والتعليم ... والمشاركة في صياغة النظام الع والمراقب

ه أن  والمحاسبة ألولياء األمور ... كل ھذه األمور ھي في نظر اإلسالم ليست فقط حقوقا لإلنسان من حق

ا ھي ضرورات  ا ... وإنم ا ويحرم صده عن طلبھ بيلھا، ويتمسك بالحصول عليھ يطلبھا ويسعى في س

وق اإلنسان ضرورات ال  واجبة لھذا اإلنسان ... بل إنھا واجبات عليه أيضا" محمد عمارة، اإلسالم وحق

وھي تحقيق - ا أن اإلسالم لم يجعل تلك الحقوق. كم16-15، ص2005-2004، 1حقوق، دار السالم، ط

ع، بحيث يمكن  -إنسانية اإلنسان يدھا في الواق راد أمر تجس ا لألف ة، متروك ادئ مثالي ة ومب وصايا أخالقي

ا ربَّ ة، وإنم ا خفي ا وتجاوزھ واب انتھاكھ ب الث ا، ورت داخلي لمراقبتھ وازع ال ام ال ا، وأق اس عليھ ى الن

ى ا روي عل الج األخ ة، فع ة الملزم ريعات القانوني ك بالتش د ذل ا، وعض ى انتھاكھ اب عل ا، والعق لتزامھ

الموضوع من داخل النفس، بتوفير القناعة واإليمان بھا والمسؤولية األخروية عنھا، كما ضبط المخالفات 

  القتداء.له من خارج النفس بوضع التشريعات الخاصة بھا، والمعاقبة على انتھاكھا، وقدم لذلك نماذج ل

ريعة،  ور مقاصد للش انيته مح ة إنس ه وحماي ظ كرامت ان وحف وق اإلنس ل حق ا جع ط، وإنم ك فق يس ذل ول

د 107" سورة األنبياء، اآلية وما أرسلناك إال رحمة للعالمينوالغاية من النبوة، فقال تعالى : " . عمر عبي



22 
 

د  ري محم وي، ليس ديث النب وء الح ي ض ان ف وق اإلنس اب حق ة كت نة، مقدم ة، حس اب األم د، كت أرش

  .30-29ھـ، السنة السادسة والعشرون، ص1427، رجب 114العدد

 

  



1 
 

  آفـاقباب: 
  

 حقوق اإلنسان في الفكر اإلسالمي
  محمد بوبوش

 

حيث جعل هللا عز وجل ؛ من اعتقاد راق في نظرته لإلنسان ينطلق اإلسالم

، وإقامة أحكام شريعته فيھا،فاإلنسان ھو 1اإلنسان خليفة له في األرض لعمارتھا

الشريعة  محور الوجود، وھو المخلوق المميز بين سائر المخلوقات. وقد جاءت

اإلسالمية بأحكام شمولية وثابتة بشأن حقوق اإلنسان، تقوم على أساس الوسطية 

واالعتدال، حيث المساواة بين الناس والحوار واألخوة بين كافة األمم، وقد شملت 

إلى جانب الحقوق األخرى  ,حقوق اإلنسان في اإلسالم الحقوق الخاصة الفردية

ية. وقد سبقت الشريعة اإلسالمية الغراء المعاھدات االقتصادية والثقافية واالجتماع

الدولية والتشريعات الوطنية كافة منذ خمسة عشر  قالدولية واإلعالنات والمواثي

قرنا في مجال حقوق اإلنسان واالعتراف بمركز الفرد، وإحاطته بتكريم وتفضيل 

 ةثالث على كثير من المخلوقات،ولھذا سنتناول بالتفصيل ھذه النظرة من خالل

 :مباحث

  ن.الدستور اإللھي وحقوق اإلنسااألول:  المبحث

  .اإلنسان في اإلسالم تقسيمات حقوقالثاني:  المبحث

: نقاط االتفاق واالختالف بين الفكر الغربي والفكر المبحث الثالث

  .اإلسالمي

 

  األول: الدستور اإللھي وحقوق اإلنسان المبحث  
ه خليفته في األرض،وحقوق الفرد في لقد كرم هللا عز وجل اإلنسان وجعل

اإلسالم تنبع من مصادر الشريعة اإلسالمية وذلك لتحقيق السعادة لإلنسان في 

                                                 
 قانون الدولي، جامعة محمد الخامس، الرباط .باحث في العالقات الدولية وال  

الشيخ محمد الغزالي: حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وٕاعالن األمم المتحدة، الطبعة الثالثة، (د.ن)،  انظر - 1 
1984.  
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الدنيا ولتعزيز خالفته في األرض وغير ذلك، والشك أن مسألة العالقة بين اإلسالم 

والحريات األساسية وحقوق اإلنسان من المسائل المھمة التي التزال تعترضنا في 

  وعليه سنعالج ھذه األفكار من خالل فقرتين: ,الت الحياة في البالد العربيةمجا

  .اإلنسان خليفة هللا عز وجلالفقرة األولى:  -

 المصدر اإللھي لحقوق اإلنسان. الفقرة الثانية: -

  .الفقــرة األولــى: اإلنسـان خليفــة هللا عز وجـل 

نه عبد معنى المخلوق، وأمرة ب 65في القرآن الكريم  "إنسان"كلمة  وردت

، لذلك أشار الفقھاء إلى 2خلق اإلنسان علمه البيان" .هللا " الرحمن علم القرآن

نسان حقوق" العباد"، في مقابل" حقوق اإلنسان". فالوضع الطبيعي ھو العناية باإل

لكونه  قوق إنما أضيفت لإلنسان واستحقھاألن ھذه الح؛ قبل العناية بحقوق اإلنسان

 - وليس ألنه كائن من الكائنات ومخلوق من المخلوقات، وقد فضل الباريإنسانا،

 ,ليس لھا اإلنسان على باقي المخلوقات والكائنات، فله من الحقوق ما-عز وجل

. ولقد حدد اإلسالم رسالة اإلنسان في 3ومن حقوقه تسخيرھا واستعمالھا لمصلحته 

ما يبلغ المالئكة خلقه آلدم قائال: خليفة هللا في أرضه، عند جْعلِهِ الحياة  من خالل 

وأكد القرآن ذلك في , 4 وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة""

، وفي موضع آخر 5""وھو الذي جعلكم خالئف األرضسورة األنعام إذ ورد فيھا: 

األرض فمن كفر فعليه كفره"  في وھو الذي جعلكم خالئف": يقول القرآن الكريم
6.  

                                                 

  .2سورة الرحمن، اآلية   -2 
وزارة األوقاف والشؤون   أحمد الريسوني: حقوق اإلنسان محور مقاصد الشريعة،كتاب األمة،سلسلة دورية، -3 

أيضا:عبد الرزاق السنهوري:  وما بعدها، انظر 40،ص: 22، السنة 1422/2002)، 87اإلسالمية،قطر،العدد (
وما  45ص:  ،1993قضية الخالفة وتطويرها لتصبح عصبة أمم شرقية، القاهرة،الهيئة المصرية العامة  للكتاب، 

حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، دراسة تحليلية فاروق فالح الزعبي: بعدها.مرجعين ذكرهما 
، 2005هـ/ ديسمبر 1426، مجلس النشر العلمي، الكويت، ذو القعدة 29، السنة 4مقارنة،مجلة الحقوق، العدد 

  .112ص:
  . 29سورة البقرة، اآلية   -4 
  .167سورة األنعام، اآلية  -5 
  .39سورة فاطر، اآلية   -6 
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 اإلنعام بالشرفني التكريم والرعاية واإلنسان في األرض يعواستخالف 

أن هللا خلق اإلنسان على أحسن صورة جسدا  والعزة عليه، ويؤمن المسلمون

تعالى مالئكته بالسجود  وروحا، فنظر اإلسالم نظرة تكريم لإلنسان،حيث أمر الباري

  .7"بليس أبىوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إله، فقال تعالى:"

أي ما  ؛يث خلقه هللا بريئا من كل انحرافومنھا ما يتعلق بكمال اإلنسان ح

يعرف في اإلسالم (بالفطرة)، وما االنحراف إال عارض خالفا لشريعة هللا تحت 

تأثير شھوات اإلنسان الخاصة أو سوء التربية وغيرھا، ويستحق عندئذ العقوبة، 

ه وتصرفاته على أساس إقامة العدل ومنھا ما يتعلق بمسؤوليته عن سلوك

  .8والخير والمصلحة للجميع  لضمان السالم ؛والمساواة

وفي ضوء ذلك فخالفة اإلنسان في األرض تشريف وتمكين لھذا اإلنسان، 

:" وعلم آدم األسماء يقول -عز وجل –ومن أسباب التكريم والتفضيل أن الباري 

،والبيان ليس مجرد 11 لمه البيان"و"ع، 10 علم اإلنسان مالم يعلم"، و"9 كلھا"

فكر ونظم لألفكار، ثم بيانھا، واألھم من ذلك ھو أن  -قبل ذلك-النطق والكالم بل 

وھذا النوع  ،12"فإذا سويته ونفخت فيه من روحي"الباري نفخ فيه من روحه 

من التكريم سبب سموه وتفوقه ومنبع مواھبه ومؤھالته والمدد الالئم لتساميه 

بني البشر، فأرسل لھم رسله باألدلة  -عز وجل-ث تعھد الباري ، حي13وترقيه

وأن ھذا ھم إلى صراط العزيز الرحيم:"ونوالبيانات يبشرونھم، وينذرونھم ويقود

. وفي 14صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله"

                                                 

  .   116سورة  طه، اآلية    -7 
حولها،  ةسليمان  بن عبد الرحمن محمد الحقيل: حقوق اإلنسان في اإلسالم والرد على الشبهات المثار   -8

فاروق فالح الزعبي: حقوق اإلنسان...المرجع  . مرجع ذكره: 31 -30، ص: 1994/1415السعودية (د.ن)، 
  . 113ص: السابق،

  .03سورة البقرة، اآلية   -9 
  .5سورة العلق، اآلية   -10 
  .2سورة الرحمن، اآلية  -11 
  .29سورة الحجر, اآلية  -12 
  .43المرجع السابق، ص:  أحمد الريسوني,  -13 
  .154سورة األنعام، اآلية   -14 
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لتكريم يمكن أن بأن ھذا ا بعضھماإلجابة عن كيفية تجلي تكريم هللا لإلنسان، يجيب 

  يظھر من جانبين:

الجانب النسبي: وھو يعني تكريم اإلنسان بإعطائه ميزة على ماسواه  -

  وتسخير المخلوقات له.

الجانب المطلق: وھو يعني إقرار كرامة اإلنسان وترسيخھا في عالقاته  -

 أي داخل نوعه نفسه، وذلك على أسس منھا: ؛االجتماعية

وط التي يتعامل بھا اآلخر، عندما يكون معاملة كل إنسان وفق الشر -1

  اإلنسان في المركز القانوني نفسه.

عن إنسانيته ومواھبه بشكل  اأن تطلق حرية اإلنسان في التصرف تعبيرً  - 2

 ھو غير ممنوع. القيام بكل مابيسمح له 

أن تؤمن له الوسائل لتأمين العيش الكريم بقدر ما تسمح به األوضاع  - 3

 ه سياسيا واجتماعيا على أكمل وجه.ليقوم بدور ؛االقتصادية

إمكانية أن ترفع عنه المظالم فور وقوعھا وتعويضه من كل ما ينال من  - 4

ممارسا لدوره الذي خلقه هللا  -من دون عوائق -ليستمر  ؛شخصه أو حريته وماله

 من أجله.

إن تكريم بني آدم ال يقود إلى حرمانھم من رزقھم أو امتھان كرامتھم  - 5

 نتقاص من إنسانيتھم، إنھم مفضلون وإنھم مميزون.الشخصية أو اال

 

  اإلسالمالفقرة الثانية: مصادر حقوق اإلنسان في 

في دراسة عن "اإلسالم وحقوق اإلنسان"بأن  15يذھب رأي في الفقه الغربي

مصدر كل حقوق  ھذه الحقوق تقوم على أساس االقتناع بأن هللا وحده ھو"

يطلق على هللا نفسه بصفة حقيقية مطلقة  )الحق( ، والمفھوم القرآني16اإلنسان

ومعطياتھا"، وإذا ما احترم اإلنسان ھذه  )لحقوق هللا( متعالية، وبصفته مصدرا

الحقوق أو التزم بھا، فإنه يدخل عندئذ في دائرة الحق األعظم والحقيقة وما ينتج 

"محمد علي عنھا من حقوق بالنسبة لإلنسان.ويرى المفكر اإليراني الشيخ 

                                                 

  .66م ،ص: 1998هـ/ 1418، ربيع 3، السنة 9مجلة المنهاج، العدد  انظر -15 
  .406، ص: 36بالغة، الكتاب رقم اإلمام علي رضي اهللا عنه: نهج ال -16 
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أن ھذه الحقوق ھي الحاالت الطبيعية التي يحتاجھا اإلنسان بطبيعته سخيري"الت

وأكدھا وحولھا االعتبار  ،وفطرته، ويضيف أن الحق " حاجة ثابتة بشكل طبيعي

  .17إلى حالة قانونية " 

وقد أكد كل من البيان اإلسالمي العالمي لحقوق اإلنسان الذي صدر في مقر 

، واإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان الصادر 1981منظمة اليونسكو في باريس 

من - أكد  كلٌّ  ,1990عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في اجتماعھا بالقاھرة عام 

على المصدر اإللھي لحقوق اإلنسان، وبالتالي عدم جواز تعديل ھذه  -جھته

  الحقوق أو إلغائھا أو خرقھا أو تجاھلھا.

يدعون باألصوليين  أن منبالقول  في الفقه إلى 18وفي ھذا السياق يذھب رأي

المصدر المباشر لكل ما يتعلق بحقوق اإلنسان"  كون هللا أو الشريعةيجعلون من 

ويخالفھم في الرأي معتبرا أنھم لم  ,ھذه األخيرة قوة أكبر أن ذلك يعطييرون 

يلحظوا أن منظومتھم في أكثر أجزائھا إنما ھي اجتھاد واستنباط قاموا به، وليست 

  إلھيا منصوصا عليه ".أمرا 

وقد أشار عدد من الدارسين إلى أن حقوق اإلنسان في اإلسالم ليست مجرد 

أي أن حقوق اإلنسان ھي قواعد  ؛وإنما ھي ضرورات وواجبات شرعية ؛حقوق

ومصدرھا إلھي ال وضعي، إنما ھي جزء من الشريعة اإلسالمية القائمة  ,آمرة

ي البشر كافة. وھناك أربعة مصادر أساسية على تأمين الصالح العام لإلنسان ولبن

، وتتمثل بالقرآن 19لحقوق اإلنسان في اإلسالم، ھي مصادر الشريعة اإلسالمية

الكريم باعتباره مصدرا أول تتفرع عنه بقية المصادر األخرى، ويتناول القضاء 

على التقاليد غير المعقولة في جميع شؤون اإلنسان، وإصالح المجتمع إصالحا 

في عقائده الدينية أو في صالته االجتماعية من خالل الدعوة إلى حياة  شامال

بسبب الجنس أو اللغة أو العرق  إنسانية فضلى دون تمييز في الحقوق والواجبات،
                                                 

حرية الرأي في الميدان السياسي في ظل مبدأ  المشروعية، بحث مقارن في  انظر: أحمد جالل حماد, -17 
  .73م،ص: 1987هـ/ 1408الديمقراطية الغربية واإلسالم، المنصورة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 

الفكر اإلسالمي المعاصر، بحث مقدم لمجلة االجتهاد والمؤلف رئيس حقوق اإلنسان و  انظر: رضوان السيد, - 18 
  .266ص:  تحريرها(المجلة)، مجلة المنهاج، مرجع سابق،

 فتالوي,حسين ال: بعدها. وانظر كذلك وما 33المرجع السابق،ص:  سليمان بن عبد الرحمن محمد الحقيل, -19 
  .2001 حقوق اإلنسان في اإلسالم، دار الفكر العربي، بيروت،
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والدعوة إلى الخير وتجنب كل شر، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر،والدعوة 

ه المصدر األول للشريعة إلى السالم بين الناس، وجاء القرآن الكريم بصفت

اإلسالمية وحقوق اإلنسان بأحكام كلية وقواعد عامة ال تقبل التغيير والتعديل كعدم 

التمييز بين أبناء الشريعة اإلسالمية وحماية حقوق اإلنسان األساسية من حريته 

الشخصية وحصانة بيته، وصيانة ماله ودمه،وحق كل إنسان في العمل،وحقه في 

  ان حياة كريمة،وعدم اإلكراه في الدين والعدل في الحكم.المجتمع ھي ضم

أما المصدر الثاني لحقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية فھو السنة النبوية 

وھي كل ماصدر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قول أو فعل أو  ,الشريفة

" من يطع ى: تقرير أو صفة خلقية... والسنة النبوية حجة شرعية، قال هللا تعال

. والسنة النبوية تابعة للقرآن الكريم وبيان له، إما تفريع 20الرسول فقد أطاع هللا"

ع قاعدة عامة مستمدة من ضْ وأو  ,بسط لمجملهو ,على قواعد القرآن أو شرح لكليه

  تباع.كلية فيه، فالسنة تشريع واجب اال أحكام جزئية أو من قواعد

وھو ما يصدر عن  اإلنسان في اإلسالم،ثالث لحقوق مصدر كويأتي اإلجماع 

علماء الشريعة في كل زمان وقت إرشاد القواعد والمبادئ العامة في القرآن الكريم 

الرأي  اتھا التفصيلية، ومن طرف اإلجماعوالسنة النبوية الشريفة وتطبيق

اإلجماعي والتعامل اإلجماعي ورأي بعض علماء الشريعة مصحوبا بسكوت 

التعامل لدى بعض علماء الشريعة دون  وأاطلعوا على ھذا الرأي الباحثين الذين 

  .21اعتراض عليه من الباقين الذين اطلعوا عليه

أما المصدر الرابع لحقوق اإلنسان في اإلسالم فھو االجتھاد، وھو الرأي 

إرشاد القواعد  وفقالفردي الصادر عن علماء الشريعة في كل زمان  ومكان 

وھو الرأي غير المجمع  -يم والسنة واإلجماع، واالجتھادالعامة في القرآن الكر

قد يكون اجتھادا تفسيريا عند اإلبھام في النصوص الشرعية تجاه بعض  - عليه

من وقائع  المسائل الحقوقية الجديدة، كما يكون عند سكوت ھذه النصوص فيما يجدّ 

  .22حقوقية ال نص عليھا 

                                                 

  .79سورة النساء، اآلية   -20 
 115حقوق اإلنسان بين الشريعة ......المرجع السابق، ص:  فاروق فالح الزعبي, - 21

  .115المرجع نفسه، ص:  -22 
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انعدام  لدولي العام المعاصروإذا كان من العيوب التي تكتنف القانون ا

وعدم وجود مرجعية قضائية تكون  ,الوسائل القانونية لتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان

ملجأ لحماية حقوقه، وھذا يعني عدم إمكانية إحقاق الحق في ظل القانون الدولي 

وسيلة تطبيقه، ببالحكم و قد جاءت أحكام الشريعة اإلسالمية فإنالعام المعاصر، 

ان مسلم أو غير مسلم عاش في حماية المسلمين أن يراجع القضاء لحماية فلكل إنس

 .23حقوقه

  الثاني:  تقسيم الحقوق والحريات في اإلسالم المبحث
قسم علماء اإلسالم حقوق اإلنسان إلى حقوق المجتمع على الفرد، وحقوق 

و ، ويضاف إليھا قسم مستقل وھ24الفرد على الفرد، وحقوق المجتمع على المجتمع

نھا ضمانات لتنفيذ ھذه الحقوق بأقسامھا األربعة،وفي ضوء إيث حقوق هللا من ح

أھم أقسام  سنعرضولھذا  ،25ھذه الضوابط تتوزع أنواع حقوق اإلنسان في اإلسالم

  حقوق اإلنسان في فقرتين.

  .الحريات الشخصيةالفقرة األولى: 

  .حقوق الشخصيةالفقرة الثانية: 

  ات الشــخصيــةالفقرة األولـى: الحريـــ

ألن ؛ إلسالم ھو أنھا ليست حقوقا مطلقةإن ما يميز حقوق اإلنسان في ا

اإلسالم طالما ينطلق بوجه عام من واجبات األفراد، فإنه يضع منذ البداية حدودا 

، إنھا حدود الحالل والحرام، وحدود الفقه الذي يراعي تبدل 26لحقوق اإلنسان

بل حرية مقيدة بمصالح ؛ نرية مطلقة لإلنسااألماكن والمصالح واألزمان فال ح

                                                 

  .303الوسيط....، مرجع سابق،ص:  سهيل حسين الفتالوي, -23 
وحقوق الفرد،والتي تجد أن مجموع حريات  ال يأخذ الفكر اإلسالمي بالفلسفة الغربية القائمة على حرية الفرد -24 

الفرد وحقوقه تساوي حرية المجتمع وحقوقه،هناك توازن بين الفرد والجماعة في إطار الفكر اإلسالمي الذي يحدد 
  مبدأ التوازن بين حقوق الفرد وحقوق الجماعة أو المجتمع بحيث ال يطغي أحدهما على اآلخر.

إلنسان في اإلسالم،بيت الحكمة،سلسلة المائدة الحرة،عدد خاص،حقوق حقوق ا مصطفى إبراهيم الزلمي, -25 
،شركة مطبعة األديب البغدادية المحدودة، 1998،أيلول 23اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، العدد 

  .9،ص: 1998بغداد 
  .145: الحقوق والحريات العامة..........، المرجع السابق، صدرويش, محمد إبراهيم -   

  .2002حقوق اإلنسان في الوطن العربي، دار الفكر،دمشق،أحمد الرشيدي وعدنان السيد حسين,  -26 
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الناس، وبشخصية اإلنسان المميزة عن سائر المخلوقات من حيث العقل والضمير 

من بني مجتمعه، بل  مفتوحة للفرد في مواجھة اآلخرين والشعور، وال ملكية

ضوابط يحددھا التكافل االجتماعي بين الناس، وال استئثار بالموارد والثروات 

مبريالية متمادية واستغالل بشع لحقوق اإلنسان إاب الشعوب، وإال نقع في على حس

  .27في مناطق محددة من العالم

  الحق في الحياة وحفظ النفس أوال:   

 وقد عّدت يعد الحق في الحياة من أغلى ما يمتلكه اإلنسان في الوجود،

األول لإلنسان الشريعة اإلسالمية ھذا الحق قاعدة أساسية من قواعدھا، فھو الحق 

، 28وبعده تبدأ الحقوق األخرى وتطبق، وعند انتھائه تنتھي الحقوق األخرى وتنعدم

جريمة في نظر  يعدّ وھذا الحق منحه الباري عز وجل لإلنسان، فأي اعتداء عليه 

فقد اإلسالم، فحق الحياة حق مقدس يجب حفظه، ورعايته، وعدم االعتداء عليه، 

"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وسلم: الرسول صلى هللا عليه  قال

  متفق عليه.وعرضه" 

"وال وقد حرمت الشريعة اإلسالمية قتل اإلنسان، دون وجه حق، فقال تعالى:

.وتمثل ذروة التشدد لحماية ھذا الحق في 29تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق"

ي القصاص ضمانا لحياة نوع العقوبة التي يجب أن توقع على من يعتدي عليه، وھ

في : "ولكم وقال أيضا 30""كتب عليكم القصاص في القتلىالناس، فقال تعالى: 

في  من قتل نفسا بغير نفس أو فساد:"، وقال31القصاص حياة يا أولي األلباب"

  .32 فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياھا فكأنما أحيا الناس جميعا" األرض

                                                 
حقوق اإلنسان في اإلسالم،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،الطبعة  عدنان السيد حسين, -27

  .316، ص:2006هـ/1426األولى،
فال يجوز التعرض لجثته أو التمثيل بها أو إخراجها من القبر،  ,بعد وفاتهحتى  في التكريميستمر حق الشخص  -28 

النظم السياسية والحريات العامة، مؤسسة الشباب الجامعي، الطبعة الثالثة،  أبو اليزيد علي المقيت, :انظر
  .197ص:  اإلسكندرية(دون تاريخ)،

  .152سورة األنعام، اآلية  -29 
  .177سورة البقرة، اآلية   -30 
  .178سورة البقرة، اآلية   -31 
  .34سورة المائدة، اآلية   -32 
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بل  ؛ألن الحياة ليست ملكا لصاحبھا؛ نتحاركما حرمت الشريعة اإلسالمية اال

 عدّ ھبة من هللا تعالى، والروح أمانة بيد صاحبھا، ال يجوز االعتداء عليھا،ولھذا 

 فقالمرتكبھا أشد اإلثم والعقاب في اآلخرة،  اإلسالم االنتحار جريمة يستحق

ل من قت، ويقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "33:"وال تقتلوا أنفسكم"تعالى

يتفرع عن ذلك تحريم متفق عليه. و في الدنيا عذب به يوم القيامة" يءنفسه بش

كما  ,المميت أذون، فا تعالى ھو حده المحيياآلذن والم يأثمحيث  ؛اإلذن بالقتل

أي االقتتال بين شخصين إلثبات الحق أو  ؛حرمت الشريعة اإلسالمية المبارزة

 "إذا التقى المسلمان بسيفھماه وسلم: لدفع العار، فقال الرسول صلى هللا علي

فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول هللا: ما بال المقتول؟ قال: كان حريصا 

  .متفق عليه.على قتل صاحبه"

 في الرحم، فإن حصل عمدا وباعتداءأي قتل الجنين  ؛كما حرمت اإلجھاض

فتجب الدية كاملة،  تم مار الدية، وإن نزل حيا ثشْ ة، وھي نصف عُ رّ وجب فيه الغُ 

تحديد النسل والقضاء  فھي جناية على حي. كما حرمت إفناء النوع البشري أو

إال في صورة محددة لتنظيمه، وأباحت المحظورات للحفاظ على  على الذرية

فالضرورات تبيح المحظورات، ويلحق بحق الحياة المحافظة على كرامة  ,الحياة

؛ من ذلك يجب احترام اإلنسان الميتدية، وأبعد اإلنسان من خالل سالمته الجس

حيث يكرم بالغسل، والتكفين، والصالة عليه، ودفنه، ويحرم الجلوس على قبره، 

. وكفلت الشريعة ھذا الحق باإلحاطة والشمول إلى المدى الذي يتفق 34ونبشه

وأھميته باعتباره أثمن حق لإلنسان والرتباطه بحفظ كيان المجتمع، وحيويته 

  . 35اسكهوتم

                                                 

  .29سورة النساء، اآلية  -33 
رون، ، السنة الثانية والعش87مقاصد الشريعة أساس لحقوق اإلنسان، كتاب األمة، العدد  محمد الزحيلي, -34

إلنسان...المرجع حقوق ا . مرجع ذكره فاروق فالح الزعبي,اوما بعده 103م، ص: 2002هـ/ 1423قطر، 
  .120ص: السابق،

لمحات عن حقوق اإلنسان في اإلسالم، كتاب حقوق اإلنسان، المجلد الثالث، دار  عبد الواحد محمد الفار, -35 
النظام الدستوري في  انظر أيضا: مصطفى كمال وصفي. 51، ص: 1989العلم للماليين، بيروت، لبنان، 

  و ما بعدها. 32، ص:1994، القاهرة، اإلسالم مقارنا بالنظم العصرية، (د.ن) 
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حيث شرع اإلسالم الزواج والتناسل  ؛والنفس اإلنسانية ھي ذات اإلنسان

إليجادھا ولضمان بقاء النوع اإلنساني، وتأمين الوجود البشري من أطھر 

باطلة، الطرق،وأحسن الوسائل، فحرم الزنا، وجميع أنواع األنكحة الفاسدة ال

وب تناول الطعام والشراب وعدم االعتداء عليھا وج وشرع لحفظ النفس وحمايتھا

إذ  ؛ة والكفارة، وحرم اإلجھاض والوأدوأوجب القصاص والدي ,واللباس والمسكن

عليكم عقوق األمھات ووأد  إن هللا حرميقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:"

متفق عليه. وشرع األحكام الحاجية في إيجاد النفس،فطلب رعاية الحمل  "البنات

والمرضع رخصا للتخفيف عنھما ورعاية وضعھما،ثم والجنين، ومنح الحامل 

وضع األحكام لألوالد، من حيث التسمية والحضانة والتربية والتأديب والغذاء 

كعالج أخير حين تكون الحياة وشرع الطالق  .36الحالل والتعليم حتى البلوغ

وشرع الحفاظ الكامل على الذات اإلنسانية، فشرع الكسب  الزوجية مستعصية,

والبعد عن كل ما فيه  ,ودعا للنظافة والطھارة والرياضة ,، وأباح الطيباتللرزق

ھالك محقق للجسم، وشرع التداوي، وأباح الزينة وحرم صوم الوصال، ومنع 

  .37صيام الدھر،وفتح أبواب الرخص

  ثانيا:حرية االعتقاد والتعبير:     

تدين، ولھذا فإن وأن نظرته توجھه نحو ال ,يؤكد اإلسالم أن اإلنسان يولد حرا

وعمل  ,قر اإلسالم حرية العقيدةأحيث  من العقائد، لكل إنسان الحق في اعتناق أيٍّ 

على كفالتھا وحمايتھا، ومقابل ذلك يدعو إلى التفكير الحر المجرد من األساطير 

، 38التي يختلط بھا الحق بالباطل، ويتوارثھا اآلباء عن األجداد عن طريق التقليد

ھم قلوب ال يفقھون بھا ولھم أعين ال يبصرون بھا ولھم آذان ال : "ليقول تعالى

فاختيار الفرد . 39يسمعون بھا أولئك كاألنعام بل ھم أضل أولئك ھم الغافلون"

الحر والتفكير  وأساسه التأمل ,لعقيدته ھو أمر يدخل في نطاق اقتناعه الشخصي

اعتناق ما يخالف وال تكرھه على  ,والشريعة اإلسالمية تحترم رغبته ,الصحيح
                                                 

حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي،دراسة مقارنة،  عبد العزيز مخيمر عبد الهادي, -36 
  ومابعدها. 21،ص: 1997منشورات جامعة الكويت،

  وما بعدها. 98المرجع السابق، ص:  محمد الزحيلي -37 
  .59لسابق، ص: المرجع ا عبد الواحد محمد الفار  -38 
  .179سورة األعراف، اآلية  -39 
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وأيضا:  ,40ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي"رغبته، يقول تعالى: "

  .41"وما على الرسول إال البالغ المبين"

ولھذا عملت الشريعة اإلسالمية على حماية حرية العقيدة من خالل احترام 

لفة ومجادلة صاحب العقيدة المخا ,ر في اعتقاد ما يشاء وعدم إكراھهحق الغي

لھا لمشاكل وتطمئن إلى قوة بنيانھا وسالمة حلو ,التي تثق بنفسھا بالحسنى، فالعقيدة

 ؛تباعھاا أوال تشعر بحاجة إلى أن تكره أحدا على اعتناقھا الحياة وعمق تفكيرھا 

وتھيئ له الجو النفسي والفكري  ,بل تكتفي بعرض أفكارھا أمامه بكل صراحة

  .42يمان وطمأنينتهالھادئ الذي يستروح فيه روح اإل

وقد بين اإلسالم أحكام العقيدة وأركان الدين الخمسة وأنواع العبادات 

ومن أجل حفظ الدين وعدم االعتداء عليه شرع اإلسالم الجھاد، يقول  ,وكيفيتھا

 ؛كما شرع عقوبة المرتد 43""وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين  تعالى:

"من بدل دينه  الرسول صلى هللا عليه وسلم: لفقاألن ردته عبث في الدين، 
وطلب األخذ  ,كما شرع اإلسالم لحماية الدين عقوبة المنحرف عن دينه فاقتلوه".

على يد تارك الصالة ومانع الزكاة والمنكر لما علم من الدين لضرورة، كما شرع 

العاقل على ن اإلسالم ال يلزم اإلنسان البالغ أحكام الحاجية لصيانة الدين. إال األ

فله الحرية في االعتقاد، ويترك لغير المسلم حرية ممارسة  ,الدخول في اإلسالم

ويحرم على المسلمين االعتداء على بيوت العبادة،  ,العبادات التي تتفق مع عقيدته

وقد  كما قررت الشريعة اإلسالمية أن غير المسلم له ما للمسلمين وعليه ماعليھم.

ل الخالفة اإلسالمية وفي أحضان المجتمع اإلسالمي غير المسلمين في ظ عاش

  .44باألمن واألمان والعدل واإلحسان

                                                 

  .255سورة البقرة، اآلية  -40 
  .52سورة النور، اآلية   -41 
هـ، 1418أسلوب الدعوة في القرآن، دار المالك، بيروت، الطبعة السادسة،  محمد حسين فضل اهللا, -42 

  .123ص:
  .192سورة البقرة، اآلية    -43 
كذلك: عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين  انظر. اوما بعده 84بق، ص: محمد الزحيلي: المرجع السا  -44 

وما بعدها. د .يوسف  20.ص: 1986والمستأمنين في دار اإلسالم، مكتبة القدس ومؤسسة الرسالة، بيروت، 
  .30 -9، ص: 2001القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع اإلسالمي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 
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األفكار  يكون الفرد حرا في اعتناق ما يريد منإن حرية الفكر ھي أن 

السياسية واالجتماعية والثقافية والعلمية والفلسفية والنظريات، ومادامت حرية 

ته، وليس د مخالفة لقيم المجتمع ومعتقداالفكر قابعة في فكر اإلنسان فإنھا ال تع

دولة منع اإلنسان من التفكير في شيء معين مادام ھذا التفكير في بمقدور أحد أو 

  .45مخيلة اإلنسان لم يظھر للعالم الخارجي

  الفقـــرة الثانيـــة: حقـــوق الشخصـيــة

رد حقوق الشخصية ھي الحقوق المتعلقة بذات اإلنسان،وھي أن يعترف لكل ف

بالشخصية القانونية الكاملة، وتترتب على ذلك المساواة أمام القانون مع جميع 

األفراد، وعليه سنتناول دراسة الشخصية القانونية والمساواة أمام القضاء في 

  المحاور التالية:

  أوال: التمتع بالشخصية القانونية          

صية القانونية للفرد، تتجه أغلب القوانين الداخلية للدول باالعتراف بالشخ

غير أن المشكلة تكون أكثر تعقيدا عندما يتعلق األمر باالعتراف بالشخصية 

القانونية للفرد في ضوء القانون الدولي، فالقانون الدولي بصورة عامة ال يعترف 

القانونية إال للدول والمنظمات الدولية والفاتيكان.أما الفرد فھناك من  ةبالشخصي

بينما يرى آخرون بأن الفرد ھو أساس  له؛بالشخصية القانونية يرفض االعتراف 

وأن الجماعة الدولية ھي في الحقيقة جماعة بشرية، وقد تضمنت  ,القانون الدولي

  .46العديد من الوثائق الدولية االعتراف للفرد بالشخصية القانونية الدولية

القانونية  ولكـن على العكس من ذلك، فإن اإلسالم اعترف للفرد بالشخصية

بين  ، وذلك بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو اإلقليم، وال تفريقجاءمنذ  الدولية

والجماعات  فإن أحكامه تخاطب البشر جميعاً  ياالرجال والنساء. وبوصفة ديناً عالم

  . كلھا

الخطاب بين  في اإلسالم، فلم يفرق اإلسالم فيإلى وحدة القانون  ويرجع ذلك

عالمي،  اإلسالم فيوذلك ألن الخطاب  ؛على اختالف صورھا ةالفرد والجماع

                                                 

  .317الوسيط في القانون الدولي العام،المرجع السابق، ص:  وي,فتالسهيل حسين  -45 
 ةالشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، الحلق الشيخ محمد أحمد أبو زهرة, -46 

  .704، ص: 1972، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 1969الدراسية الثالثة، بغداد 
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 وھو بھذا الوصف يخاطب جميع البشر بال تمييز أو تفريق. وشريعة اإلسالم تھدف

 فيمنظمة عالمية متحدة  فيإلى تنظيم األفراد والجماعات والشعوب واألمم 

جتمع الفاضل الم فيواألحوال الكلية التي تحكم العالقات  ,وفى المبادئ العقيدة،

من حيث أحكامھا - ة والطائفية. والشريعة اإلسالميةالعنصري المتحرر من

تنظم كافة العالقات اإلنسانية  -القرآن الكريم وفى سنة الرسول فياألصولية المثبتة 

داخل المجتمع  ,الجماعات وأسواء فيما بين األفراد  -جماعية  فردية كانت أو -

تمع اإلسالمي بوصفه وحدة قائمة بذاتھا وبين المج اإلسالمي ذاته، أو بين

العقيدة، وقت السلم ووقت الحرب  فيمعھا  الجماعات اإلنسانية األخرى المختلفة

اإلسالمية كل األحكام واألصول الكلية  الشريعة فيعلى السواء. وعلى ذلك تجتمع 

ولي وكل التشريعية التي تنظم شؤون الدين والدنيا، وتتضمن كل أحكام القانون الد

بتعبير آخر، فإن الشريعة اإلسالمية  أحكام القانون الداخلي بفروعه المختلفة، أو

 في والقاعدة القانونية الداخلي معاً  قانون واحد يشمل القانون الدولي والقانون

النطاق الداخلي وفى  فيواحدة  -وغايتھا من حيث طبيعتھا- الشريعة اإلسالمية

مھما كان نوعھا، ومھما اختلف  اإلنسانية العالقاتتنظيم  يوھ ,الخارجيالنطاق 

اإلسالم، وھى العدالة  فيواألصول الكلية  أطرافھا، وذلك على أساس المبادئ

أن الشريعة  ونخلص من ذلك كله .بالعھد والمساواة والشورى، واألخالق، والوفاء

ين النظام التفرق ب -العالقات اإلنسانية  أحكامھا الخاصة بتنظيم في -اإلسالمية 

  الداخلي والنظام الدولي.

نظام الشريعة اإلسالمية واحدة،  فيأن الشخصية القانونية  ذلك ويترتب على

ً قانونياً،وأنه يتمتع بھذا  فيالوصف  وأن من يكتسب ھذا نظامھا يعد شخصا

أن من  ستوى الدولي معاً.ومما الريب فيهوعلى الم الوصف على المستوى الداخلي

ً لنظام الشريعة اإلسالمية- الدولية راد بالشخصيةشأن تمتع األف دعم وتعزيز  -طبقا

ألفراد والجماعات، لحيث يكفلھا ويدافع عنھا  اإلنسان، الضمانة الدولية لحقوق

 حق باعتبار تمتع األولين بھذه الشخصية التي تخول لھم باإلضافة إلى الدول،

تمتعھم بالشخصية  إلى عدمحجٍر يستند دون  للجوء إلى أجھزة الرقابة الدوليةا

 يزال بالتمتع بھذه الوسيلة الرقابية، خاصة وأن الباب ال الدولية، التي تسمح لھم

المقدمة  الطعون والشكاوى والبالغات في أمام األفراد - بحذر واستحياء -ينفتح 
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المختصة برقابة وضمانة حقوق اإلنسان، على اختالف  إلى األجھزة الدولية،

  . 47اصورھا وأنواعھ

  48ا:حق المساواةثاني

عني أن النفس البشرية واحدة ال فرق بين إنسان يمبدأ المساواة بين الناس 

حيث جاء اإلسالم وحرص على تأكيد المساواة وتعزيزھا وأن الناس  وآخر،

. وساوى اإلسالم بين الرجل 49سواسية ال فضل لواحد على آخر إال بالتقوى

في جميع الشؤون،  ا على قدم المساواةوالمرأة، وأوجب معاملة الناس جميع

يشمل جميع الناس، وغير موجه لشعب دون آخر أو  -عز وجل-فخطاب الباري 

الركن األساسي  يفي المنشأ والتكليف أمام هللا ھ فئة دون أخرى، فمساواة الناس

: "ليس بأمانيكم وال أماني أھل الكتاب من يعمل يقول تعالى, 50لمبدأ المساواة

  .51"وليًّا وال نصيرابه وال يجد له من دون هللا يجز  اسوءً 

                                                 

الضمانة الجماعية الدولية لحقوق اإلنسان،في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان   األنصاري,اهللا محمد عبد - 47 
والشريعة اإلسالمية، في ندوة المنظور اإلسالمي  حول اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وزارة العدل،دولة الكويت 

  على موقعها اإللكتروني: 
http://www.moj.gov.kw/InternationalRelations/page4.htm  

، يوليو 173الحماية الدولية للحق في المساواة، السياسة الدولية، العدد  حول المساواة: راجع، عبد اهللا صالح, - 48
 وما بعدها. 8، ص: 2008

أصفر، فقد قال عليه السالم: " ليس البن  وأبيض على أسود ن الناس مبدأ التعارف، فال فضل ألالمساواة بي -49 
األرض. دفع، وٕاال عم الفساد في نه ال فضل بالقوة، فإن القوي الظالم يُ بن السوداء فضل"، كما أالبيضاء على ا

ع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولكن اهللا ذو فضل على العالمين".البقرة اآلية وقد قال تعالى: "ولوال دف
لم يفرض على العالم واجبات وال ..كما أنه ال فضل لحضري على بدوي، وال عالم على جاهل،بل إن الع251
بل عليها أن  حضارة وعلما؛ ا، أن تستهين بالحقوق الطبيعية ألمة دونهاالستعالء،فال يجوز ألمة متحضرة يفرض

سأل وتنمية تراثها وتعليمها بالحسنى،وقد قال علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه: " اليُ  ،بيدهاتعاونها لألخذ 
عبد الكريم علوان خضير: الوسيط في القانون الدولي موا"، علِّ سأل العلماء لم لم يُ حتى يُ  يتعلموا مْ لَ  مْ الجهالء لِ 

 - هـ1417العام،الكتاب األول،المبادئ العامة،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،األردن،الطبعة األولى 
  .65، ص:1997

قانونية الحديثة، بحث مقدم إلى مؤتمر كلية المساواة في الشريعة اإلسالمية والنظم ال محمد علي عياد, -50 
 - 19الحقوق الثاني بعنوان: "حقوق اإلنسان بين الشريعة والقانون، التحديات والحلول"،جامعة الزرقاء األهلية : 

: محمد شريف أيضا انظر،اوما بعده 1025، األردن، ص: 2001أبريل 9 -8هـ/ 1426جمادى األولى  20
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 المساواة أمام القانون* 

 ,التفرقة في اإلسالم بسبب اللون أو الجنس، فحين عير أبو ذر الغفاري خادمه

وصاح في  ,غضب رسول هللا عليه وسلم ,بسواد أمه –رضي هللا عنه  -وقيل: بالال

 ,لعصبيةب المال أو الجاه أو افيك جاھلية". وال تفرقة بسب امرؤأبي ذر: إنك 

وليس منا من  ,"ليس منا من دعا إلى عصبيةفالرسول صلى هللا عليه وسلم قال: 

وقد قال الخليفة األول أبو  ,وليس منا من مات على عصبية" ,قاتل على عصبية

"القوي منكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه،  :بكر الصديق عند توليه الخالفة

".وال تفرقة بسبب النفوذ، فقصة عمر بن حتى آخذ الحق له والضعيف منكم قوي

" إذ حدث أن ھذا األخير لطم أحد أقباط  ؛خطاب مع ابن عمرو بن العاص شھيرةال

أتسبق ابن األكرمين،فلما شكاه مصر حين تقدم عليه في سباق بينھما قائال له: "

وأمر المجني عليه أن يقتص من  ,إلى عمر استدعاه ووالده في موسم الحج

متى استعبدتم الناس ( :في وجه عمر بن العاص في غضب للحقالجاني صائحا 

  .52)وقد  ولدتھم أمھاتھم أحرارا

ألنھم جميعا بشر ال  ؛بسبب السلطة، فالحكام والمحكومون سواء وال تفرقة 

أال  قال:" يملكون ألنفسھم شيئا، فحين حضرت الرسول صلى هللا عليه وسلم الوفاة

، ومن كنت شتمت له عرضا فھذا دْ قِ تَ من كنت جلدت له ظھرا فھذا ظھري فليسْ 

 ,ورتب الفقه على ذلك مسؤولية الحكام عما وقع منھم من ظلم ,"دْ قِ عرضي فليستَ 

"ويجري القصاص بين الوالة والعمال، وبين رعيتھم لعموم  :فقال ابن قدامة

وقال القرطبي:"أجمع العلماء على  ,فأ دماؤھماآليات واألخبار، وألن المؤمنين تتكا

إذ ھو واحد  ؛نفسه إن تعدى على أحد من الرعية أن على السلطان أن يقتص من

وليس  ,، وإنما له مزية النظر لھم كالوصي والوكيل، وذلك ال يمنع القصاصمنھم

 .53بينه وبين العامة فرق في أحكام هللا عز وجل"

  المساواة أمام القضاء* 
                                                                                                                                                         

سالمية وحماية حقوق اإلنسان في إطار العدالة الجنائية في اإلسالم، سلسلة حقوق مصادر الشريعة اإل بسيوني,
  . 17، ص: 1995اإلنسان، دار العلم للماليين 

  .122سورة النساء اآلية  -51 
  .67 -66الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص:  عبد الكريم علوان خضير, -52 
  .67المرجع نفسه، ص:  -53 
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واة مبدأ إسالمي أصيل جاء به اإلسالم ودعا له بصورة مميزة، والحقيقة المسا

 ي، كما أن العدل وسيلة إلى الحق،أن مبدأ المساواة واإلسالم مرتبط بالعدل اإللھ

لھذا فقد كفل اإلسالم حق العدالة، فمن حق كل فرد أن يتحاكم إلى الشريعة وأن 

زعتم في شيء فردوه إلى هللا يحاكم إليھا دون سواھا فقال تعالى:"فإن تنا

  .54والرسول"

:"ال يحب هللا ومن حق الفرد أن يدفع عن نفسه ما يلحقه من ظلم، يقول تعالى

أي فرد  حق ومن حق الفرد ومن واجبه الدفاع عن ,55الجھر بالسوء إال من ظلم"

ادرة حق الفرد في الدفاع عن آخر،وعن حق الجماعة في حبسه،وال تجوز مص

: "إذا جلس بين يديك الخصمان فال عليه وسلم صلى هللا ل هللاقال رسو, نفسه

فإنه أحرى أن يتبين لك  تقضين حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من األول،

وحق الفرد في محاكمة عادلة، فالبراءة ھي األصل: "يقول الرسول 56،القضاء"

نص ، وال تجريم إال بكل أمتي معافى إال المجاھرون"صلى هللا عليه وسلم: "

. وال يحكم بتجريم 57:"وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال"شرعي، يقول تعالى

  .58شخص وال يعاقب بجرم إال بعد ثبوت ارتكابه بأدلة قاطعة أمام القضاء

حين واله القضاء جاء  وفي رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى األشعري

في  شريف بين الناس في وجھك وعدلك ومجلسك، حتى ال يطمع فيھا: " آسِ 

من عدلك..". وقد قرر اإلسالم مبدأ المساواة بين األمم  ، وال ييأس ضعيفحيفك

                                                 

  .58سورة النساء ، اآلية  -54 
  .147سورة النساء، اآلية  -55 

في تفصيل ذلك: فتحي والي: المساواة بين الخصوم أمام القضاء في الشريعة اإلسالمية،حقوق  انظر - 56
عالء الدين خروقة: حقوق المتهم في الشريعة اإلسالمية،حقوق  انظرومابعدها، 97، ص: 1989اإلنسان،بيروت، 
 ومابعدها. 103،ص: 1989، اإلنسان بيروت

  .15سورة اإلسراء، اآلية،   -57 
حقوق اإلنسان أمام القضاء في اإلسالم، حقوق اإلنسان،(دون ناشر ودون تاريخ)، ص: محمد  الشوربجي,  - 58

 وما بعدها. 82
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وجعل العدل حقا إنسانيا مشتركا بين البشر  ,والشعوب من حيث االعتبار اإلنساني

  . 59حتى  األعداء

من أھم  أكيد المساواة وھدم كافة الحواجز كانإن حرص اإلسالم على ت

يد والمقھورين والمظلومين يھرعون إليه. وقد كان ھذا العوامل التي جعلت العب

 Our   التأكيد مع سلوك المسلمين دافعا للدكتور"دھاال" إلى القول في كتابه 

Perfecting World Our  بين أديان العالم ھو الذي ظل  ه: "إن دين محمد وحد

قيه أيا كانوا متحررا من الحاجز اللوني...إنه يفتح ذراعيه على وسعھا ترحيبا بمعتن

ويحتضنھم في  ,زنوجا أو منبوذين، وھو يمنح الجميع حقوقھم وميزاتھم دون تحفظ

واإلسالم يستبعد كل حواجز  ,ع مثلما يحتضنھم في نطاق العقيدةنطاق المجتم

ويقبل شتى معتنقيه ضمن جماعة المسلمين على أساس المساواة  ,المولد واللون

 .60االجتماعية التامة

بين الفكر الغربي والفكر  واالختالفلث: نقاط االتفاق الثا المبحث
  اإلسالمي

"ھوة عميقة" أو "بون شاسع" ھما العبارتان اللتان تصلحان للتعبير عن 

حقيقة االختالف بين منظومة حقوق اإلنسان الغربية ومقابلھا اإلسالمي في رؤيته 

-عض يحاول جاھًدا المثالية؛ حيث ال يمكن مقارنة المنظومتين، بالرغم من أن الب

جعل المنظومة الحقوقية اإلسالمية محض تابع  -عن عمد، وبحسن نية أيًضا

  للمنظومة الغربية لحقوق اإلنسان.

لقد شاع مفھوم حقوق اإلنسان في الفكر السياسي المعاصر لدرجة دفعت 

بعض الغيورين على اإلسالم إلى التحرك لوضع ما تمت تسميته: بيان عالمي 

ان في اإلسالم، على نسق اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر لحقوق اإلنس

، وقد بلغت حدود التبعية غير المتعمدة حد 1948عن ھيئة األمم المتحدة في عام 

التي وردت في  نفسھا والصور الحقوقية ,أن اإلعالن اإلسالمي تضمن المفاھيم
                                                 

 ، المركز العربي1996نظام العالقات الدولية،بحث منشور في كتاب نظام اإلسالم علي محمود الصوا,  -59
  .297ص:  للخدمات الطالبية،

  .69الوسيط في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص:  عبد الكريم علوان خضير, -60
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ق اإلنسان الواردة في ميثاق األمم المتحدة، مع التأكيد على أن اإلسالم به حقو

، معتذرين إلى العالم عن عدم وضوح النص اإلسالمي نفسھا إعالن األمم المتحدة

في ھذا الصدد، أو معتذرين عن عدم اھتمام الحضارة اإلسالمية به حتى ذلك 

بين الفكر الغربي  واالختالف(الفقرة األولى) الوقت.فما ھي نقاط االتفاق 

  .(الفقرة الثانية)واإلسالمي 

  الفقرة األولـــى: نقـــاط االتـفـاق

من أبرز نقاط االتفاق بين حقوق اإلنسان في الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان، 

  وبين حقوق اإلنسان في التصور اإلسالمي ما يلي:

  أوال: الناس سواسية 

"يولد  لى اآلتي:ي لحقوق اإلنسان في مادته األولى عينص اإلعالن العالم

"لكل إنسان حق ساوين في الكرامة والحقوق". وفي مادته الثانية: الناس أحرارا مت

التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في ھذا اإلعالن دونما تمييز من أي 

إال أن اإلسالم قد برز بنظرته  نوع وال سيما بسبب العنصر أو اللون أو الجنس".

"وإذ قال  هللا على األرض:القرآن خلفاء  عّدھماإلنسانية العظيمة لبني آدم، حيث 

في أفضل الذي خلقه ھذا الخليفة  ،61ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة"

يا " : ، وال تفريق في طبيعة الخلق62"ولقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقويم" ُحلة

. وال 63أيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا"

 عربي على أعجمي،لفضل  "الاللغة، ففي الحديث الشريف:  تمييز بسبب اللون أو

: وقيمة العمل تدون لمصلحة الذكر واألنثى سود على أبيض إال بالتقوى".ألوال 

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينھم  وھو مؤمن "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى

  .64كانوا يعملون" أجرھم بأحسن ما

                                                 

  .29سورة البقرة، اآلية:  -61 
  .4سورة التين، اآلية:  -62 
  .1سورة النساء، اآلية  -63 
  .97سورة النحل، األية:  -64 
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  ثانيا: منع التعذيب

المادة الخامسة: ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة ففي اإلعالن،في 

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة". وفي اإلسالم توجد حدود 

وضوابط لنظام العقوبات بحيث ال يجوز تنفيذ الحد الشرعي إال بضوابطه 

على العقوبة،  أو برد، وال يعرض لعوامل إضافية رٍّ التفصيلية، فال ينفذ في حَ 

ويتطلب األمر إجازة من الحاكم الشرعي أو يختار العقوبة باجتھاده الشخصي، 

الزمة وعند الجرح أو الخدش بسبب سوء المعاملة أو الخروج عن الضوابط فالدية 

كان ذلك في دائرة العالقات العادية أسواء  ,عليه ىعلى المعتدي لحماية المعتد

في تنفيذ نظام  ,بين أفراد المجتمع في عالقتھمأم  ,اليومية في داخل األسرة

  العقوبات للمخالفين.

  ثالثا: حماية القانون

في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: "الناس جميعا سواء أمام القانون،وھم 

واإلسالم يصدح بقول  ,متع بحماية القانون دونما تمييز"يتساوون في حق الت

  ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدھا".: " لو أالرسول صلى هللا عليه وسلم

وقد اشتھر اإلسالم بأنه دين العدل إلى درجة جعلت أمير المؤمنين علي بن 

أبي طالب كرم هللا وجھه يعمل على إعادة األموال التي أخذت بغير حق من بيت 

ن كل قطيعة أقطعھا عثمان بن عفان وكل ما أعطاه من مال إ: "أال مال المسلمين
وج به زِّ ردود في بيت هللا، فإن الحق ال يبطله شيء،ولو وجدته قد تُ هللا فھو م

ويساوي في العطاء وفي  النساء، وقللت به الدماء، وفرق في البلدان لرددته".

ألن القواعد ال  ؛األكبر المحتاج ويرفض إلحاح عقيل عليه وھو األخ التوزيع،

للقانون تتطلب عدم تسمح بتمييزه، واإلمام أمين على حقوق الناس،ورعايته 

وواجه أخاه بالقول المشھور بعد أن حمى له  ,استغالل الموقع لخدمات خاصة

حديدة ليشعر بالمسؤولية في يوم القيامة: "ثكلتك الثواكل يا عقيل أتئن من حديدة 

 ,وتجرني إلى نار سجرھا جبارھا لغضبه"؟ أتئن من األذى ,أحماھا إنسان للعبه

  وال أئن من لظى؟".
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  : براءة المتھمرابعا

و"المتھم بريء حتى تثبت إدانته"، واإلدانة  ,األصل براءة المتھم في اإلسالم

لھا سبلھا، كاإلقرار وشھادة العدلين وتفاصيل أخرى تختلف باختالف الموارد، وال 

بل  ؛يعقل إدانة المتھم على الشبھة مع عدم توافر األدلة وال يطالب بإثبات براءة

: "كل شخص يقول 11ت إلدانته. واإلعالن العالمي في المادة يطالب الحاكم بإثبا

  متھم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لھا قانونا في محاكمة علنية".

 خامسا: الحقوق العامة

الحقوق العامة كحق العمل والتملك والتعلم والراحة والضمان االجتماعي والصحة 

)، 29إلى  21المادة ( من اإلعالنمذكورة في والثقافة واالنتخاب ونمو الشخصية ال

نتحدث عن حقوق اإلنسان  سالم بل تبرز معالم سامية عندماھذه الحقوق كفلھا اإل

  في اإلسالم.

في عياله في سبيل هللا، والملكية الخاصة محمية في دائرة الحال،  فالكادّ 

تكافل وطلب العلم فريضة،وطلبه من المھد إلى اللحد حتى ولو بالعين، وال

االجتماعي من خالل توزيع أموال الخمس والزكاة والصدقات والكفارات يمتزج 

 ,في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا معا من بالطابع العبادي، ومن أصبح آمنا في سربه

وتنمية الشخصية روحيا وفكريا وسلوكيا من عالمات التكامل في البناء اإلسالمي 

ال حضاريا بارزا في مجال الحقوق الفردية اإلسالم معم يعدّ السليم...وعليه 

 واالجتماعية.

  65الفقرة الثانية : نقاط االختالف 

  الطرح اإلسالمي: التمايز والتميزأوال: 

                                                 

انظر أيضا: ، 277م، ص:  1998هـ/ 1418ة الثالثة، ربيع : مجلة المنهاج، العدد التاسع، السنانظر -65 
 ،1976 -1936ة، دار الفكر العربي، اإلسالم وحقوق اإلنسان، دراسة مقارنة، القاهر القطب محمد القطب طبلية, 

  .350ص:
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 ,أشرنا من قبل لحالة بعض المفكرين المسلمين الذين سارعوا إلى تقليد الغرب

اإلنسان في وأعلنوا أن اإلسالم لديه منظومة حقوق إنسان كما الغرب، وأن حقوق 

في نطاقھا وفي قيمتھا عن قيمة منظومة حقوق اإلنسان في  اإلسالم ال تقلُّ ألبتة 

  الفكر الغربي.

إن أُُسس حقوق اإلنسان في اإلسالم تعاقدية كما  :من السھل علينا  أن نقول 

في الغرب، فاإلسالم كله تعاقد على التسليم واالستسالم  رب العالمين في مقابل 

أضف  .66إِنَّ هللاَ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن أَْنفَُسُھْم َوأَْمَوالَُھْم بِأَنَّ لَُھُم اْلَجنَّةَ}{الجنة 

من أشكال التعاقد،  واضحااألولى والثانية كانتا شكالً  :العقبة إلى ذلك أن بيعتيْ 

ج حتى إن النبي صلى هللا عليه وسلم احتاج لتوسيع بند ھذا التعاقد حين أراد الخرو

  لمالقاة قريش في بدر، حين قال: "أشيروا علّي أيھا الناس.." يقصد األنصار.

إن محاوالت مفكري اإلسالم إثبات أن اإلسالم ليس أدنى من الحضارة 

وقاموا بطالئھا بطالء  الغربية أدت بھم إلى أن استوردوا المنظومة القيمية الغربية،

وأن محاولة  مرتبطة بأسسھا الفلسفية،وفاتھم أن المفاھيم  -إن جاز التعبير-إسالمي

إلى  -وقد أدت بالفعل- غربي بأسسه الغربية ستؤدي بأمتنااستيراد النموذج ال

استمرار االعتماد على االستيراد الفكري من اآلخر، ومن ثم قادت أمتنا العربية 

واإلسالمية إلى حالة من التبعية الثقافية،ناھيك عن أثر المنظومة الحقوقية 

وردة في إحداث التفرق والصراع االجتماعي. كما أن ھذا االستيراد حرمنا المست

من أن نبني منظومتنا الخاصة، وحرم الغرب من مشعل حضاري ھو اليوم في 

  أمس الحاجة إليه بعدما وصل إليه من تفسخ اجتماعي.

  ثانيا: من التعاقد إلى التراحم

مي والطرح الغربي في إن الفارق األساسي بين الطرح اإلسال :بداية نقول

 ارقة بين مفھومي الصراع واإليمان,بناء مفھوم حقوق اإلنسان يتمثل في المف

ًسا  فأساس مفھوم حقوق اإلنسان في الغرب ھو الصراع.. سواء أكان الصراع مؤسِّ

للحالة الحقوقية أم أسلوبًا لممارستھا. فحقوق اإلنسان تأسست في الغرب بسبب 
                                                 

  .111سورة التوبة، اآلية   - 66
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ضد الجميع، وممارسة الحالة الحقوقية الغربية تعتمد تصور حالة صراع الجميع 

. فحقوق المرأة لم تتحقق ولم اآلخرالحقوق وبعضھا  بعض كذلك على الصراع بين

  تتأسس إال عبر صراع المرأة مع الرجل، وھكذا.

ليه المنظومة أما في اإلطار اإلسالمي فإن اإليمان كان األساس الذي بنيت ع

: {إِنََّما يمان ولد مفھوم األخوة والتراحم. قال هللا تعالىفاإل الحقوقية اإلسالمية,
فاآلية  .68{َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن}وقال تعالى:  ،67اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ}

األولى تستلزم التراحم لصون عالقة التآخي بين المسلمين.واآلية الثانية مدَّت نطاق 

لمين، على اعتبار أن ھذه األمة أمة دعوة ورحمة ال أمة منغلقة ھذا التراحم للعا

  على رسالتھا.

  نسبي الغربي إلى المطلق اإلسالميثالثا: من ال

تندت إلى داعي اإليمان من أھم مميزات منظومة الحقوق اإلسالمية أنھا اس

ظومة اإلسالمية ھي حقوق الخالئق, كل الخالئق, فالحقوق في المنبرب الخلق, 

وما دام رب الخالئق مطلقا فإن المنظومة  منظومة أمر بھا رب الخالئق. وھي

ال يمكن التھاون في االئتمار بھا. كما أنھا  ,منظومة مطلقة تكون التي فرضھا

منظومة متعالية على أن يضعھا بشر قد تكون لھم مصالحھم الطبقية أو االقتصادية 

لحقوق فيه إلى فكرة المنفعة. والمنفعة أو السياسية... إلخ. أما الغرب فقد أسند نسق ا

فكرة نسبية متغيرة بتغير الزمان ودوران األحوال. كما أن فكرة المنفعة تتغير وفق 

نظرة الجماعة المھيمنة على دوائر صناعة القرار أو قريبة من دوائر التأثير عليه: 

..إلخ. كجماعات الضغط، أو الطبقات االجتماعية، أو النخب السياسية المھيمنة.

وھذا ما يجعل فكرة الحقوق في المنظومة الغربية فكرة نسبية بالتبعية. إن اإلسالم 

 كريم يرتبط بعبودية اإلنسان لربه؛يرى أن الفرد مكرم لتكريم هللا عز وجل له، والت

بينما يرى الفكر الغربي ذلك حقا طبيعيا، والذي ينبع من السيادة المطلقة لإلنسان 

  ادة.التي ال تعلوھا سي

                                                 
  .10سورة الحجرات،اآلية  - 67
  .107سورة األنبياء،اآلية  - 68
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إن الدين اإلسالمي الذي كّرم اإلنسان وفضله على غيره من المخلوقات، 

بحيث سخر جميع ما في الكون لخدمته، وجعله هللا خليفة له في األرض: (وإذ قال 

ر في إقرار ال يمكن أن يكون قد قصّ  69ربك للمالئكة إني جاعل في األرض خليفة)

 حقوقه األساسية.

 ؛ھامما ال يمكن التغاضي أو غض الطرف عنفحقوق اإلنسان في اإلسالم 

للحيز الذي تشغله في الشرع المقدس، وما ھذا الذي عرضناه في ثنايا البحث سوى 

  غيض من فيض يتسع الحديث فيه بما ال يتناسب مع محدودية ھذه الصفحات.

مغيب في  -حقوق اإلنسان في اإلسالم  -ولكن األمر المؤسف أن ھذا الجانب 

الحادة بين المسلمين؛ مما جعل الكثير منھم يجھل وجود ھذه الحقوق ظل الخالفات 

  في اإلسالم.

-، ويتوجب علينا المھمفنحن بحاجة ماسة إلى إبراز ھذا الجانب اإلسالمي 

إيقاف األجيال على كتب التراث التي تحوي من ھذه  -بعيداً عن الخالفات المذھبية

  70الكنوز الشيء الكثير؛ من قبيل:

بالغة: لإلمام علي(ع) ھذا الكتاب الذي عرف المسلمون اسمه إال نھج ال -1

  أن الكثير منھم يجھل مضمونه.

رسالة الحقوق: لإلمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) ھذه  -2

  الرسالة التي تحوي من الحقوق في كل مسألة وعالقة يرتبط بھا اإلنسان مع غيره.

 

                                                 
 .30رة، اآلية سورة البق - 69
 2001، تشرين الثاني 1422، شعبان 63من حقوق اإلنسان في االسالم، مجلة النبأ، العدد  حيدر البصري,- 70

  على موقع مجلة النبأ:
http://www.annabaa.org/nba63/mnhiqoq.htm 
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  وجهات نظرباب: 
  حول مالمح الكون في حضارة اإلسالم

  دراسة فلسفية علمية
  مصطفى محمد طه

  مدخل:
قبل أن نتناول بالدراسة والتحليل مالمح الكون في حضارة -بداية ينبغي علينا 

أن نؤكد على  -ر معطيات أبرز فالسفتها وعلمائهااإلسالم الباسقة، كما جاءت بادية عب
في الوجود  ينطلق من مبدأ أن له مكانة هذا الكون ولنفسه في الكوننسان لتصور اإلأن 

وٕارادة تندفع نحو  ,وملكات إدراك متنوع ,في الحياة، وعقل يطمح إلى المعرفة ورسالة
 - بإبداعها الفكري في عالمها-العمل بقدرة مستنيرة. وقد جاء ظهور الحضارة اإلسالمية 

 .)1(م وفهم ونقد وتجديدبولها ودراستها دراسة تعلُّ بعد معرفة العرب بالحضارات السابقة وق
 ,ولقد كانت مظاهر القوة في الحضارة اإلسالمية تشّع كلها من نبع الدين ونور اإليمان

ألن ثالثة من  ؛فتقدم علم الفلك ,حتى العلوم المدنية انبثقت عن الدين وازدهرت بفضله
الصوم والحج، وابتكر المسلمون علم األركان الخمسة لإلسالم تقوم على الفلك: الصالة و 

  .)2(البلدانحساب المثلثات للحاجة إليه في تحديد قبلة الصالة في مختلف 
 أي شك في أن ظهور الدين اإلسالميأنه ليس لدينا وفي ضوء ما تقدم فإننا نرى 

لكي يفتح ويزيد في معارف اإلنسان ورفاهيته، أليست  دفعة قوية للفكر العلمي؛ قد مثل
ه الحضارية الخالدة كتابًا، هو القرآن الكريم [كتاب الحضارة األمثل]، أليست أولى تُ معجز 

من آياته إلى التفكير في أال تدعو كثير  –والقراءة هي مفتاح الحضارة  –آياته "اقرأ" 
أفال " قال تعالى: ,)3(ملكوت السماء واألرض والكون والكائنات كيف ُخلقت ومّم خلقت

 وٕالى الجبال كيف ُنصبت. وٕالى السماء كيف ُرفعت. كيف ُخلقت.ينظرون إلى اإلبل 

                                                 
  . باحث علمي في التراث الحضاري، لبنان  
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القيم المشعة وقد تفّجرت هذه  ].20-17وٕالى األرض كيف ُسطحت" [سورة الغاشية، آية:
هي وال ريب التي ساعدت المسلمين على و ثرة فياضة بين ثنايا هذه اآليات الماجدات، 

كما  –الدين اإلسالمي من أفكار  ما بّثه وذلك من خاللأن يبدعوا في بعض العلوم، 
والسّنة النبوية الشريفة، فالقرآن  القرآن الكريم :عبر مصدريه األساسّيين –سبق أن ألمحنا 
 ة نحومنزعة عار أحدث في نفوس معتنقيه  قد[الرافد األول للحضارة]،  الماجد باعتباره

ياق ومحتوى بعض من سض-فلقد جاء  أما السنة النبوية .)4(حّب العلم والتأمل في الكون
لنظرة النبوة تجاه  مدى األصالة اإليمانية الحقةتؤكد  إشارات واضحة -األحاديث الشريفة

هللا عليه وسلم الكون، لعل أبرزها أن بعض المسلمين قد تساءل في عصر النبي صلى ا
لرسول اهللا صلى  اليمن قالوا ذكر البخاري وغيره قال: "إن أهلعن بداية العالم، حيث 

جئناك لنتفقه في الدين، ونسألك عن أول هذا األمر، فقال: "كان اهللا ولم  :هللا عليه وسلما
ويقول شارح العقيدة الطحاوية  يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء".

ن هذا الحديث: "إن قول أهل اليمن: جئنا نسألك عن أول هذا األمر موضحًا المقصود م
"أي الكون المرئي". واألمر هنا بمعنى المأمور أي  ؛موجود مشهودهو إشارة إلى حاضر 

الذي كّونه اهللا بأمره. وقد أجابهم النبي صلى اهللا عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود 
ألنهم لم  ق بعالمنا ومنها ما ال يتعلق به"؛ال عن جنس المخلوقات "التي منها ما يتعل

ق السموات واألرض... فظهر أن مقصوده إخباره يسألوه عن ذلك. وقد أخبرهم عن خل
ال  لمخلوقات التي ُخلقت في ستة أيام,إياهم ببدء السموات واألرض وما بينهما، وهي ا

الذي جاء على سبيل -  التنظيريوبعد هذا المدخل  ,)5(ابتداء خلق ما خلقه اهللا قبل ذلك"
  ى المحاور البحثية التالية:إل البحثنرى أنه من الضرورة بمكان تقسيم  -للبحثالتقديم 

  
  المحور األول: ماھية الكون لدى علماء حضارة اإلسالم

، وكل موجود سوى الواحد موجودٍ  هو كلُّ  م [الكون] في المنظار اإلسالميإن العالَ 
وصوف فيها غرائب وعجائب ض وصفة ومسبحانه مخلوق، وكل ذرة من جوهر وعرَ 

-ولم يكن علماء اإلسالم  .)6(ذلك غير ممكن اهللا تعالى وقدرته، وٕاحصاء ُتظهر حكمة
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نشازًا في ذلك، فلهم في  -في نظرتهم للكون نظرة فلسفية أحيانًا بجوار النظرة العلمية
في ذلك شأن  شأنهم-علماء اإلغريق األسوة الحسنة، فلقد اعتقد علماء اإلغريق 

وعند  .)7(ن اكتشافهابوجود عالم [كون] يخضع لنظام، ويعمل وفقًا لقوانين يمك - الفالسفة
فإن ثمة مصطلحين ال بد  المح الكون من المنظور االصطالحيدراسة وتحليل آفاق وم

  من معرفتهما على النحو التالي:
  التكوين -أ

شهير موسوعة في كتابه ال- ]م1745=هـ1158ت:[ محمد علي التهانوي َشَرح
ضوية الحّية بالكون وفي وذلك نظرًا لصلته الع ؛مفهوم التكوين -كشاف الفنون والعلوم

يقول: "التكوين هو عند المتكلمين إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، والمراد  هذا
بالفعل  –أحيانًا  –وعنه ُيعبر باإلخراج مبدأ اإلخراج ال المفهوم اإلضافي االعتنائي. 

ق والخلق والتخليق واإلحداث واالختراع ونحو ذلك من اإلبداع والصنع، بل الترزي
 اوالتصوير واإلحياء؛ فإن جميع هذه العبارات تعبيرات عن التكوين باعتباره تعلق

... فالتكوين ثابت باق أبدًا وأزًال، والمكوَّن حادث بحدوث التعلق كما في سائر اخاص
إن  :الصفات القديمة، التي ال يلزم من قدمها ِقَدم المتعلقات، وقد أنكره األشاعرة وقالوا

القدرة في المقدور فهي صفة نسبية اعتبارية ال توجد إال مع نفس مؤثرية كان المراد به 
وفي ضوء المعطيات العلمية  .)8(المنتسبين، والكون حادث فيلزم حدوث التكوين"

والمنهجية لهذا المفهوم، نرى أن التكوين سابق لإليجاد والخلق، ولهذا فهو الزمة من 
اإلسالمي، وفي هذا داللة أكيدة على مدى  وفقًا للتصور لوازم إيجاد الكون من عدمٍ 

لخلق طالقة القدرة اإللهية، فاهللا عّز وجّل هو الخالق الحق، الذي تفّرد دون سواه بعملية ا
  من عدم على غير مثال سابق.

  الكون -ب

ن بالفتح وسكون الواو عند الحكماء مقابل الفساد. وقيل وْ إن الكَ يقول التهانوي: "
حدوث صورة  يطلقان باالشتراك على معَنَيْين: األول: رف الحكماءالكون والفساد في عُ 

لكون والزوال هو الفساد. نوعية وزوال صورة نوعية أخرى، مما يعني أن الحدوث هو ا
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ونلحظ هنا  .)9(الوجود بعد الَعَدم والعدم بعد الوجود، وهذا المعنى أعّم من األول والثاني:
ثنايا معطيات هذا المفهوم  واضحة غاية الوضوح في ن بصمات الرؤية القرآنية الفاردةأ

إلى أن هذا الكون  –مثل كل علماء ومفّكري اإلسالم  –حيث يذهب التهانوي  للكون؛
"اهللا خالق كل شيء وهو على  باقي مخلوقات اهللا تبارك وتقّدس، الرحيب مخلوق مثل

 أولئك هم مقاليد السموات واألرض والذين كفروا بآيات اهللاكل شيء وكيل. له 
  ].63-62الخاسرون" [سورة الزّمر، آية:

  لكونية لدى علماء حضارة اإلسالمالمحور الثاني: مالمح الرؤية ا

أولئك العلماء األفذاذ، الذين ظهروا إبان حقب التألق  نقصد بعلماء اإلسالم هنا
 في عصور التراجع الحضاري للمسلمين. وكما –أيضًا  –الذين نبغوا  وكذاالحضاري، 

يؤكد واقع التاريخ فإنهم جميعًا قد امتاحوا معطياتهم العلمية من المنابع الثرة الفياضة 
والسنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل  ويأتي في مقدمتها القرآن الماجد, لإلسالم،

لعطاء علماء الحضارات  الموضوعيصالة وأزكى سالم، يضاف إلى ذلك استيعابهم 
أن يتّم لوال  االستيعابار الدراسات الكونية، وما كان لمثل هذا السابقة لإلسالم في إط

االقتباس  عبراالنفتاح الحضاري، الذي مارسه علماء أمتنا على تراث األمم األخرى، 
ثهم العلمي طالما أنه ال يتصادم مع التصور اإلسالمي للكون والحياة واإلنسان. و من مور 
بمثابة رؤية تعكس التصور  –أغلب الظن  على –كانت مرئيات علمائنا للكون  ولهذا

  اإلسالمي لهذا الكون المتراحب.
  م]874-803هـ=260- 185الكندي [ -1

بن عمران بن  الصباحبن  إسحاقمن هو الكندي؟! هو أبو يوسف يعقوب بن 
بن محمد بن األشعث بن قيس الكندي بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن  إسماعيل

ة بن الحارث بن معاوية بن كندة... فاضل دهره، وواحد عصره عدي بن ربيعة بن معاوي
ويسمى (فيلسوف العرب)، وكتبه في علوم مختلفة مثل في معرفة العلوم القديمة بأسرها. 

. )10(المنطق والفلسفة والهندسة والحساب واألرثماطيقي والموسيقى والنجوم وغير ذلك
هو أن الكندي ُيعد أول  سوف العربيم على نعت الكندي بفيلولعل الذي حمل ابن الند
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أقدم من أحصى  –أيضًا  –ابن النديم  ويعدّ عربي صميم يتناول الفلسفة ويشتهر بها. 
حصاها القفطي وقد أ ] رسالة وكتابًا,241حوالي [ –عنده  –مؤلفاته، حتى أنها بلغت 

حوالي  - عنده –أما ابن أبي أصيبعة فقد بلغت مؤلفات الكندي  ] رسالة,228بحوالي [
] كتابًا ورسالة. وقد عاصر الكندي أزهى سنوات 16]، وال يوجد منها اآلن إال [281[

الترجمة، في عصر المأمون العباسي، والكندي كما يبدو من عناوين مؤلفاته أو مصّنفاته 
أكثر ما عرف غيره من فالسفة  ق.م] 322-384[ إغريقي الثقافة، وعرف أرسطو

ومعنى ما سبق  .)11(ه الثقافة وطبعها بالطابع العربي األصيلاإلغريق، إال أنه تمثل هذ
بقدر معرفته ألرسطو، ولذلك تأثر  ق.م] 347-427[ أن الكندي لم يكن يعرف أفالطون
: "لم يكن في اإلسالم م]987-943هـ=377-332[ بأرسطو، حتى قال فيه ابن جلجل

م، حتى أن واسعة كمعلِّ غيره احتذى في تواليفه حذو أرسطوطاليس، ولهذا حظي بشهرة 
وكان ذلك سببًا في إيغار صدور خصومه عليه، المعتصم عينه معلمًا البنه أحمد، 

وخاصة محمد وأحمد ابَني موسى بن شاكر اللذين نبغا في الرياضيات والهيئة [الفلك] 
والفلسفة في عهده، فكادا له إلى أن أقصاه الخليفة وضربه، وصادر مؤلفاته ومكتبته 

البَني موسى، فنقالها إلى البصرة، وأفردا لها دارًا فسيحة ُسّميت وأعطاها الخاصة 
من هنا يمكن القول بأن الكندي هو أول فيلسوف مبكر في تاريخ الحضارة  .)21(بالكندية

ألنه  –كما سبق أن ألمحنا  – اإلسالمية، ولهذا فإن تاريخ الفلسفة يعرفه بفيلسوف العرب
يذهب مذهب التفلسف في نظرته إلى الكون  –نس العربي من الج –أول فيلسوف مسلم 

  .)13(والحياة واإلنسان
  الجانب العلمي في فلسفة الكندي -

كان الكندي مهندسًا خائضًا في غمرات العلم، وله تصانيف كثيرة، وقد جمع في 
حيث كان عالمًا بالطب  ؛)14(بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول المعقوالت

م الحساب، والمنطق، وتأليف اللحون، والهندسة، وطبائع األعداد، وعلم والفلسفة، وعل
في فنون من العلم،  –على حّد تعبير ابن أبي أصيبعة  –النجوم... وله تواليف كثيرة 

وخدم الملوك فباشرهم باألدب، وترجم من كتب الفلسفة الكثير وأوضح منها الشكل 
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في أن يحتل الجانب العلمي مساحة  وال غرو .)15(ولخص المستصعب، وبّسط العويص
 –ال بأس بها على خارطة العطاء الفلسفي لفيلسوفنا، فالكندي هو أول فالسفة اإلسالم 

وهو أيضًا أول علمائه في ميدان العلوم اإلنسانية النظرية منها  –كما سبق أن ألمحنا 
رز رسالة فلسفية ل أبولع .)16(والعملية، ولذلك كانت آثاره الفكرية جديرة بعناية الباحثين

إلى أحمد بن  ة الهامة في تفكيره إنما هي رسالتهتبلور لنا الخاصي من رسائل الكندي
، حيث يتضح من سياقها ومحتواها أنه اساني في إيضاح تناهي جرم العالممحمد الخر 

تفكير يسير على المنهج الرياضي المحكم، الذي يقوم على وضع المقدمات وٕاثباتها، ثم 
  .)17(عليها وصوًال إلى النتائج البناء

  
  لدى الكندي لكونامالمح رؤية  -

هو العلة األولى، وهو الفاعل األول والمتّمم  أن اهللا تبارك وتعالى الكندي يرى
األول والمتمم لكل شيء ومؤّيس الكل عن ليس، واألْيس هو الوجود وضده الّليس وهو 

لكندي ال يمكن أن يكون فالشيء عند ا العدم، فاهللا عّز وجل هو موجد الكل من العدم.
وجرم العالم [الكون] عنده متناه؛ أي أن  ي ال يمكن أن يكون موجودًا لذاته,أ علة لذاته؛

أي أنه أيس من ليس، فهو  ؛وما دام متناهيًا فهو موجود من العدم ,له بداية في الزمن
يوافق الكندي علماء  حدثه هو اهللا جّل شأنه... وبهذاث، ومُ حدِ حادث وال بد له من مُ 

له بداية في الزمان، وهم ُيرجعون ذلك إلى  لمعاصرين، الذين يرون أن العالمالطبيعة ا
ماليين السنين عندما كان الكون في حالة غازية سائلة ملتهبة، أما الكندي فقد ذهب 

ية فرأى أنها إما أن تكون متناهية أو غير متناه آخر عندما نظر إلى كتلة العالم مذهباً 
ووصل إلى أنها متناهية ومتميزة، ومن ثم عرف أن الوجود المتناهي ال بد أن تكون له 

، يمكننا التأكيد على الفريدة وفي ضوء المنظور النسقي لهذه الرؤية .)18(بداية في الزمن
قد توصل إلى إثباته حدوث العالم [الكون] عن طريق المقدمات واألصول،  الكنديأن 

آلرائه واستنتاجاته، وبالتالي أّدت به إلى الرأي الذي اتفق مع  التي وضعها أساساً 
كما  –قوله بفكرة التناهي  ل براهين الكندي على حدوث العالماإلسالمية. وأو الشريعة 
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أي تناهي الزمان وتناهي األشخاص. وال ننكر أنه في هذه الفكرة يكاد  –سبق أن ألمحنا 
هم قد قالوا بفكرة التناهي، وأقاموا عليها دليلهم على ألنهم بدور  يقول بما قال به المعتزلة؛

حدوث العالم، وقد تناول الكندي هذه الحجة من حجج الحدوث، التي تقوم على فكرة 
يث يقول: "االنتهاء إلى زمن التناهي في رسالته في وحدانية اهللا وتناهي جرم العالم ح

من نهاية اضطرارًا فليست مدة  موجود، فليس الزمان متصًال مما ال نهاية له، بل محدد
ث الجرم بال نهاية، وآنية الجرم لم يزل. فالجرم إذن ُمحدث اضطرارًا، والمحدث محدِ 

  .)19(حدث اضطرارًا عن ليس"إذ المحدث والمحدث من المضاف، فالكل مُ  حدث؛المُ 
  بناء الكون لدى الكندي -

من بعض الوجوه، يأخذ الكندي في تصوره لبناء العالم المادي بمذهب أرسطو 
هذه األرض وما عليها من  توجدويخالفه من وجوه أخرى، حيث يقول: "في وسط العالم 

وهي كرة ثابتة في مكانها وتحيط بها كرة من الماء، على سطح األرض  ,الحرث والنسل
وفي الطبقات األولى من الجو، وتحيط بذلك كرة من الهواء، تحيط بها أخيرًا كرة من 

مقتبس عن تقسيم الكون لدى علماء  جانبنا فإننا نرى أن هذا التقسيممن و  .)20(النار"
أي أنه  أن األرض تتحرك، وأن الشمس ثابتة؛وفالسفة اإلغريق، قبل أن يعلن إبرخس 

ى أعلن يتبع النموذج البطلمي للكون، ذلكم النموذج الذي ظّل معتمدًا لدى العلماء حت
ثورته االنقالبية في علم  ]م1543-1473=هـ950-878[ قعالم الفلك الحديث كوبرني

  الفلك.
  أقسام الكون عند الكندي -

يرى الكندي أن العالم [الكون] في جملته قسمان، هما: العالم األول يمتد من 
وما تركب وهو العالم المملوء بالعناصر األربعة  ود الفلك الذي فيه القمر,األرض إلى حد

ساد. ولما كانت هذه العناصر ذات كيفيات متضادة منها، وهو ما يسمى بعالم الكون والف
هي الحرارة والبرودة واليبوسة فهو عالم التغير والكون والفساد. غير أن العناصر ليست 

أما العالم الثاني فهو العالم  .)21(ها فقطفاسدة في جملتها بل في بعض أجزائ كائنة
العالم ليس خاضعًا لقوانين الكون  العلوي، وهو يمتد من فلك القمر إلى نهاية العالم، وهذا
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ألنه ليس ذي كيفيات... ثم تأتي األفالك بأجرامها وآخرها الفلك األقصى، الذي  ؛والفساد
 ؛ ألنه ال جسم بعده؛وهذا الجسم ال مالء بعده م الكل)يحيط بالعالم ويسميه الكندي (جس

اف الذي ال يسبق المض تمكن فيه، والمكان والمتمكن منألن معنى الخالء مكان ال مُ 
تمكن كان مكان تمكن اضطرارًا، وٕان كان مُ مُ  كان فإن كان مكانٌ  ,بعضه بعضاً 

  .)22(ضراراً ا
  
  عند الكندي الحركة الكونية -

وفقًا  –وحركة الفلك  ,)23(يذهب الكندي إلى أن أحد أنواع الحركة هو الكون ذاته
وٕاذا كانت حركة كز العالم، دائرية، وهو يدور حول نقطة ثابتة هي مر  –لرؤية الكندي 

الفلك دائرية، فقد أوضح الكندي أن العالم بأسره متحرك إما حركة مكانية يتغير فيها 
حركة مكان الشيء ومركزه مثل حركة النقلة، أو يتغير فيها مكان أجزائه دون مركزه مثل 

المركز أو بعدًا الفلك الدائرية، أو تتغير فيها الحدود التي تنتهي إليها نهاياته قربًا من 
حركة عنه، مثل حركة الربو أو االضمحالل أو حركة تغير الكيفيات المحمولة فقط، مثل 

. أو بمعنى )24(االستحالة، أو حركة تبدل لجوهر الشيء نفسه مثل حركة الكون والفساد
يمكن القول بأن الحركة الكونية والفسادية هي التي تنقل الشيء  –فلسفيًا وعلميًا  –أدق 
ونخلص مما سبق إلى أن الكندي كان  .)25(ن عينه (ذاته أو طبيعته) إلى عين أخرىع

يرى أن الكون قد ُخلق من العدم. وهذا الرأي مخالف لرأي أستاذه أرسطو، الذي يرى بأن 
وأنه ليس مخلوقًا من العدم، أما أفالطون فإنه قال بحدوث العالم. وهذا جعل  ,العالم قديم

استطاع الكندي أن يصل إلى دليل أصيل لخلق ازون إليه، وقد فالسفة اإلسالم ينح
الكون يبين فيه أن الكون ليس بقديم، كما كان يقول المعلم األول أرسطو، واتفق الكندي 

لكنه وصل إلى نتيجة تختلف عن النتيجة التي  الحركة؛مع أرسطو في القول بدليل 
وأن الحركة ال تتم  ,الكون متحرك وصل إليها أستاذه، وفحوى دليل الكندي أن كل ما في

، وٕاذا لم تكن حركة لم يكن زمان. وهذا الدليل كان الزمانُ  حركةٌ إال في زمان، فإذا كانت 
الذي يتفق مع االعتقاد اإلسالمي في أن اهللا سبحانه وتعالى خلق الكون من العدم، وهو 



 9

ور والمبدئ هو الخالق البارئ المص -لَّت قدرتهج-أبدع ما فيه من آيات ألنه 
  .)26(والمعيد

  م]950-874ھـ=339-260الفارابي [ -2

أصله من الفارياب من أرض  محمد بن محمد بن طرخان,هو أبو نصر  من هو؟
أستاذ الفلسفة اإلسالمية وشيخ  - م في بغدادالذي درس وتعل-الفارابي  ويعد ,)27(خراسان

متكاملة في جميع فروع الفالسفة اإلسالميين من بعده دون منازع، فقد كتب فلسفة 
  .)28(كانوا في المشرق أم في المغربأالمعرفة، وأثر فيمن أتى بعده من الفالسفة سواء 

  الفارابي فلسفةالجانب العلمي في  -

يقول ابن أبي أصيبعة: "وكان رحمه اهللا فيلسوفًا كامًال إمامًا فاضًال أتقن العلوم 
متجنبًا عن الدنيا، مقتنعًا  ,س، قوي الذكاءالحكمية، وبرع في العلوم الرياضية، زكي النف

  .)29(، يسير سيرة الفالسفة المتقدمين"هِ دِ وَ منها بما يقوم بأَ 
  مؤلفات الفارابي -

كتب الفارابي كتبًا كثيرة يربو ما ُنشر منها مؤخرًا على الثالثين، أشهرها كتاب: 
ينة الفاضلة)، و(الجمع بين (التعليم الثاني) و(المدينة الفاضلة) أو (مبادئ آراء أهل المد

و(تحصيل السعادة) و(عيون المسائل) و(إحصاء  ي الحكيَمين أفالطون وأرسطو)رأي
  .)30(العلوم وترتيبها) و(أغراض الحكيم) و(كتاب الموسيقى الكبير)

  مالمح رؤية الفارابي للكون -

علم كما هي دعوى ال –تتبلور مالمح رؤية الفارابي للكون في أن عالم السموات 
 –الكوني (الكوزمولوجيا) القديم، الذي اعتمد على معطيات علم الفلك المعاصر له 

يتكّون من عدد من جزئيات محددة، وكذا األمر بالنسبة للكائنات السماوية، التي فيها 
أم كانت  -رات) والنجوم المصنوعة من األثيرمثل األفالك (الك-سواء أكانت أجسامًا 
علم الفلك  اوية، حيث تتحدد مواضعها حسب القواعد التي أمالهأرواحًا أم عقوًال سما

القديم. ولعل الملمح البارز فيها هو ذهابها إلى أنه يسيطر على عالم السموات كله، بل 
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 –الكون كله ضرورة توجب وجود كل الموجودات من مجرد األول، وتوصف هذه العملية 
  .)31(ا "فيض وجوده لوجود شيء آخر"بأنه –وفقًا لمذهبية الفارابي في إيجاد الكون 

وفي هذا السياق يرى الفارابي أن اهللا سبحانه وتعالى منّزه عن المادة، وهذا يعني 
فيقول  الكون؟عقل محض ال يخالط المادة. أما كيف خلق اهللا  –جّل شأنه  –أنه 

ن اهللا م] في كتاب الربوية (إثيولوجيا): "إ270ق.هـ=352الفارابي كما قال أفلوطين [ت: 
وصدر عنه صدورًا  ,لكن العالم فاض عنه فيضاً  ؛لم يخلق هذا العالم الفاسد (المتغير)

عقليًا. والموجودات جميعًا تصدر عن علم الواحد. فاهللا يعقل ذاته ويصدر عنه العالم 
بل  ؛وليس الوجود غاية لعلم الواحد ته. والفيض يصدر آليًا عن الواحد,نتيجة لعلمه بذا

من هنا نرى أن الفارابي قد  .)32(عن الواحد تلقائيًا لكماله وجماله المطلق"د يصدر الوجو 
 حتمًا من وجود الكائنات الحادثة الممكنة فلسفته على هذه البديهة، وهي أننا نستنتجشاد 
إذ يستحيل  ه، وجوده علة وجود باقي الكائنات؛كائن واجب الوجود، موجود بذات وجودَ 

ئنات الحادثة وٕاال لما ُوجد شيء. وٕاذا سّلمنا منطقيًا بوجود هذا التسلسل في مجموعة الكا
اهللا، بقي علينا أن  هالكائن الواجب الوجود الواحد، البسيط، المطلق الكمال، وهو ما ندعو 

نعلل وجود باقي الكائنات. إن فلسفة أفلوطين الفيضية (المنسوبة خطأ إلى أرسطو) في 
تقدم حًال منطقيًا لهذه المسألة  –أن ألمحنا كما سبق  –كتاب (أثولوجيا أرسطو) 

العويصة، نعني مسألة وجود العالم. ومن جهة أخرى يفسر الفيض نظام الكون بما فيه 
وفعًال تقول الفلسفة الفيضية: "إن من الكائن  –كما سيأتي الحقًا  –من أفالك وحركاتها 

قل خالص. وهذا الثاني األول يفيض كائن ثان، هو أيضًا جوهر غير متجّسم أصًال، وع
يعقل األول ويعقل ذاته. ومن تعقله لألول "ككائن واجب بذاته يفيض عنه عقل 

لدى الفارابي قد حاولت أن تحّل ونخلص مما سبق إلى أن الفلسفة الفيضية  .)33(ثالث"
ولكنها انتهت إلى نتائج ال تتفق والشرع الحنيف، والسيما في نقاط  مسائل الكونية؛ال

  على النحو التالي: ثالث؛ هي
أن الفيض قديم، وال تقول بخلق العالم في الزمان  ترىأن هذه الفلسفة النقطة األولى:  -

  ومن العدم.
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بعقل (العقل الفعال)، الذي يسوس عالم أن الفلسفة الفيضية تقول  النقطة الثانية: -
  العناصر.

 –عن العالم  عيدتذهب إلى أن األول (اهللا) بأن الفلسفة الفيضية النقطة الثالثة:  -
يعقل الكائن األول، ولكن يبقى غير مهتم به مباشرة. نعم إن العقل الفعال  –حاشا هللا 

 العقل الفعال هو المنظم الحقيقي لعالمنا هذا، كما وأنه هو مآلنا وبه ستكون سعادتنا.
: إشكالية قدم العالم، عدم عناية الكائن بالدراسةإن أهم ما يتصل من النقاط الثالث 

األول بالعالم. إنها نتائج منطقية لهذه الفلسفة الفيضية، ولكنها لم ُترق للمدافعين عن 
  .)34(العقيدة اإلسالمية الغراء، لذلك كّفروا كل من قال بالفيض وبنتائجه

في مسألة خلق - عن عقيدة اإلسالم ومذهبيته الحقةولعل أبرز هؤالء المدافعين 
حجة  -جّل ورعايته لهذا الكون المتراحباهللا عّز و وكذا حقيقة عناية  الكون من العدم

م]، الذي يرى أن هذا 1111-1058هـ=505-450اإلسالم اإلمام أبو حامد الغزالي [
هو الذي  - تعالت قدرته وتقّدست صفاته-واهللا  ,وهو حادثالكون مخلوق هللا تعالى، 

مقبوًال، ولهذا فهو ينتقد  أحدثه، أما قول الفالسفة بقدم العالم، فال يرى الغزالي له تخريجاً 
  .)35(نظرية الفيض عند الفارابي وابن سينا، ويرى أنها تعطيل لصفة الخلق عند اهللا

  ابن رستة [القرن الثالث الھجري = التاسع الميالدي] -3

من هو؟ هو أبو علي، أحمد بن عمر بن رستة، الذي كتب كتابه الوحيد (األعالق 
م]، ولم يصلنا من تراثه 913- 903هـ=300حتى  290م [فيما بين المدة من عا النفيسة)

على  –وهو بصدد وضع نظريته حول الكون  –الفكري إال هذا الكتاب، وقد سار فيه 
منهج الجغرافيين المسلمين، الذين اعتقدوا بأن الكون على هيئة فلك مستدير كالكرة، وفي 

ي فلك اهللا تعالى: "وكل ف يقول: )36(ذلك يقول ابن رستة في كتابه (األعالق النفيسة)
االستدارة في لغة إذن اسم الفلك [الكون] يدل على  ]؛40يسبحون" [سورة يس، آية:

فوقهم كيف بنيناها وزّيناها وما  ن قائل: "أفلم ينظروا إلى السماءوكذا يقول عّز م العرب,
زاء أي هي متصلة أج ؛]. أي ال فرجة فيها وال انفصال6لها من فروج" [سورة ق، آية:

فمما يدل أن المنجمين قد سلكوا السبيل التي أرادها اهللا منهم  ,االستدارة ال انقطاع فيها
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أنهم يثبتون بالبراهين أن الدائرة أعظم السطوح، وأن الجسم الكري أعظم األجسام؛ وذلك 
 أن كل ذي أضالع وزوايا من األشكال ساوى قطره قطر دائرة ومحور كرة فإن سطح

ثم يزيدنا ابن رستة في تعريف صورة الكون بصيرة فيقول:  .)37(سطوح"الدائرة أعظم ال
رًا، واألرض اوضع الفلك [الكون] مستديرًا كاستدارة الكرة أجوف دو وعّز "إن اهللا جّل 

جميع  مستديرة أيضًا كالكرة مصمتة في جوف الفلك قائمة في الهواء يحيط بها الفلك من
ها وجوانبها كلها، فهي في وسطها كالمح في نواحيها بمقدار واحد من أسفلها وأعال

البيضة. وهو يدور على قطبين، قطب في الشمال، وقطب في الجنوب، بين القطبين 
ألن الفلك ثلثمائة وستون درجة مستديرة تعود آخرها على أولها وهو  ائة وثمانون درجة؛م

ق، فيعود إليه في يدور في كل يوم وليلة على القطبين دورة واحدة، يبدأ أوله من المشر 
أربع وعشرين ساعة، يمر تحت األرض، وُيسمى وسط السماء القبة، وهو موضع 

المشرق والمغرب والشمال والجنوب، إلى كل  االستواء من بينه، وبين الجهات األربع:
جهة تسعون درجة. ويدور على كل قطب من قطبيه نصفه فمن كان تحت القطب دار 

كان تحت القبة جرى عليه كجناح الرحا والقبة وسط  عليه الفلك كحجر الرحا، ومن
 الفكر اإلغريقيدرك مدى تأثير عطيات العلمية لهذا النص التراثي تالم إن .)38(األرض"

على علماء اإلسالم، حيث اعتقد غالبية  -وبخاصة بصمات نظرية أرسطو عن الكون-
 .)39(اإلغريق من قبل الجغرافيين المسلمين بوضع األرض في مركز الكون على ما اعتقد

رتبط ارتباطًا يومن جانبنا فإننا نرى أن هذا التعريف الدقيق لمفهوم الكون لدى ابن رستة 
يًا بمعطيات عصره في هذا المنحى، والسيما في جعله الفلك مقابًال للكون، عضويًا ح

وكذا في اعتقاده بالتصور اإلغريقي، وفيما يتعلق بالشق األول من نظريته هذه فال 
ضاضة في ذلك فهو ابن اإلسالم، ولهذا جاء تأثره المباشر بالُمعطى القرآني الفارد في غ

أثره بالتصور اإلغريقي للكون، فكان األولى بابن هذا السياق العلمي، أما بخصوص ت
  ويتخلص من المعطيات األسطورية لهذا الفكر. ,أن يعمل ذهنه -وهو جغرافي-رستة 

  م]1198-1126ھـ=595- 520ابن رشد [ -5
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مولده ومنشؤه  ليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد,هو القاضي أبو الو  من هو؟
العلوم، أوحد في علم الفقه والخالف، واشتغل بقرطبة، مشهور بالفضل معتن بتحصيل 

على الفقيه الحافظ أبي محمد بن رزق. وكان أيضًا متميزًا في علم الطب، وهو جيد 
نه التصنيف حسن المعاني، وله في الطب كتاب الكليات، وقد أجاد في تأليفه، وكان بي

 البن رشد فيقول:ويواصل ابن أبي أصيبعة ترجمته  .)40("وبين أبي مروان بن زهر مودة
أبو الوليد بن رشد حسن الرأي قال: كان القاضي  "حدثني القاضي أبو مروان الباجي

ذكيًا رث البزة قوي النفس، وكان قد اشتغل بالتعاليم والطب على أبي جعفر بن هارون، 
ثم إن المنصور (أمير الموحدين) قد نقم  خذ عنه كثيرًا من العلوم الحكمية,وأ ,والزمه مدة

وهي بلدة قريبة من  –ما بعد على أبي الوليد بن رشد، وأمر بأن يقيم في أليسانة في
ونقم على جماعة ُأخر من الفضالء  يخرج عنها, وأال –قرطبة، وكانت أوًال لليهود 

األعيان، وأمر أن يكونوا في مواضع ُأخر، وأظهر أنه فعل بهم ذلك بسبب من يّدعي 
مثل هذه ولعل الذي ساعد على وقوع  .)41(األوائل" فيهم أنهم مشتغلون بالحكمة وعلوم

هو  -الحضاري اإلسالميالفيلسوف والعاِلم الفريد في الفضاء - النكبة الدهماء بابن رشد
أنه قد ُقدر له أن يعيش في عصر كان يؤمن بوجود تضاد بين علوم الدين وعلوم 

  .)42(الفلسفة القديمة وازدياد نفوذ الفقهاء"
أن ألبي الوليد األصغر تصانيف  يذكر ابن سعيد المغربي شد:مؤلفات ابن ر  -

وقد ُفقد الجزء األكبر من المتن  ,)43(كثيرة في الفروع واألصول والنحو والفلسفة وغير ذلك
العربي لمؤلفات ابن رشد إال القليل، وقد بقي لنا بالعربية كتابه (تهافت التهافت)، وهو رّد 

م] المشهور بـ(تهافت الفالسفة)، 1111-1058هـ=505-450على كتاب الغزالي [
)، Lasimiوشروحه الوسطى على كتابي الشعر والخطابة ألرسطو (نشرها وطبعها الينيوه 

ورسالة في المنطق ملحقة بشرحه على الكتابين السابقين، وتعليق على بعض قطع من 
كبر على شرح اإلسكندر اإلفروديسي على كتاب (ما بعد الطبيعة ألرسطو، والشرح األ

وشروح صغيرة على  ).2821رقم  cat.cod.orient(ما بعد الطبيعة)، وتوجد في ليدن (
جوامع كتب أرسطاطاليس، بمجريط [مدريد] وهي: الطبيعيات، السماء والعالم، الكون 
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والفساد، اآلثار العلوية، النفس، وبعض مسائل فيما بعد الطبيعة. ورسالتان طريفتان عن 
 Miguelوميجويل أسين  Leon Gauthierوالفلسفة، درسهما ليون جوتييه الصلة بين الدين 

Asin ُسمى إحداهما (فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من االتصال)، واألخرى ، ت
بعض  –أيضًا  – وفي هذا السياق التأليفي، بقي .)44((مناهج األدلة في علم األصول)

ية مثل: مختصر في المنطق، الشرح األوسط مصّنفاته مكتوبًا نصها العربي بحروف عبر 
لكتب (الكون والفساد) و(اآلثار العلوية) و(النفس) وشرحه (للطبيعيات الصغرى) 

لوية). وشروح ابن رشد والعالم) و(الكون والفساد) و(اآلثار العوشروحه على (السماء 
كل كتاب من نه شرح : إلْ التي اشتهر أمرها كانت على ثالثة أنواع، أو قُ  لكتب أرسطو

كتب أرسطو شروحًا ثالثة: فثمة شرح أكبر، وشرح أوسط، وشرح أصغر. وهذا التأليف 
الثالثي يتمشى مع مراحل التعليم الثالث المعروفة في الجامعات اإلسالمية، فالشرح 
األصغر يدرَّس في العام األول، واألوسط في العام الثاني، واألكبر في العام الثالث؛ 

ولعل الذي أضفى طابعًا من الحيوية  .)45(تدّرس على هذا النحو أيضاً وكانت العقائد 
هو أن  –في جانبها الفكري والعلمي  –على شروح ابن رشد لمعطيات أرسطو الفلسفية 

  .)46(وال ريب في ذلك أفضل الشروح حتى عصر النهضة تعدهذه الشروح 
-1199هـ=658-595لقد أجاد ابن اآلبار [ الوضعية العلمية البن رشد: -

] التصوير لمكانة ابن رشد بين علماء عصره، عندما تحدث عنه فقال: "كانت م1260
الدراية أغلب عليه من الرواية، درس الفقه واألصول وعلم الكالم، وغير ذلك. ولم ينشأ 

أشّد الناس تواضعًا  –على علو شرفه  –باألندلس مثله كماًال وعلمًا وفضًال. وكان 
النظر وال  ني بالعلم من صغره إلى كبره، حتى ُحكي عنه أنه لم يدعْ وأخفضهم جناحًا، عُ 

د [كتب] فيما صنف  القراءة منذ عقل إال ليلة موت أبيه وليلة بنائه على أهله، وأنه سوَّ
وقيد وألف واختصر نحوًا من عشرة آالف ورقة. ومال إلى علوم األوائل، فكانت له فيها 

ع إلى فتواه في الطب كما ُيفزع إلى فتواه في الفقه، اإلمامة دون أهل عصره. وكان ُيفز 
أنه كان  حكى عنه أبو القاسم بن الطيلسان مع الحظ الوافر من اإلعراب واآلداب، حتى

تمام والمتنبي، ويكثر التمثيل [االستشهاد] بهما في مجلسه، ويورد ذلك  يحفظ شعَري أبي
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ذا الوصف تتعدى تصوير ية هويرى الدكتور محمد عمارة أن أهم .)47(أحسن إيراد"
المتخصصة" البن رشد، إلى اإلشارة إلى كماله العلمي، وفضله الخلقي،  "الموسوعية

والتواضع الذي زان شرف مكانته االجتماعية والعلمية، فجعله جامعًا إلى العلم العدالة 
ي الذ- رشدالجامعة، التي اشترطها اإلسالم وحضارته في العلماء قبل األمراء. فابن 

هو  -تيارات الفالسفة وفرق المتكلمين كانت حياته الفكرية تجسيدًا للصراع الفكري بين
 إنما قصده -مبما هو عالِ -م فيقول: "إن العالِ  ,الذي يضع ضوابط العدالة لهذا الصراع

طلب الحق، ال إيقاع الشكوك وتحيير العقول". وهو الداعي إلى أن تكون "حياة" العاِلم 
"فإنما تكون  ,وذلك حتى يجد فكره طريقًا ممهدة إلى القلوب والعقول ,"تجسيدًا "لفكره

إذا كان المشيرون بها ذوي صالح وحسن  التي ُيحّث بها على السنن مقنعة األقاويل
فعل، حتى تكون هذه األشياء المذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة فينا، فإنه إذا ُوجد فينا 

آفاق ومالمح  إنولذا ف .)48(ا في الحث عليه أشد إقناعًا"الُخلق الذي نحّث عليه كان قولن
قد  –كفيلسوف وعاِلم مسلم  –حياة ابن رشد  تشي لنا بأنالوضعية العلمية البن رشد، 

كن الرجل المعًا في الفلسفة مألت القرن السادس الهجري = الثاني عشر الميالدي، ولم ي
  .)49(ثقافة موسوعيةوٕانما كان إمامًا في علوم عصره ومثقفًا  فحسب؛
  مالمح الكون في التصور الرشدي -

من منطلق أن العالم  - في سياق العلم اإلسالمي والكوني-تأتي فرادة ابن رشد 
بأنواع الحركات وما فيه من موجودات وأجسام واقعة في التغير، وموصوفة -[الكون] 

أنه قبل أن يتناول غير  ,عيةيفي فلسفة ابن رشد الطب هو الموضوع الرئيس -والسكونات
بسيطة ال تنقسم إلى أجسام  اً كانت أجسامأبالبحث موجودات هذا العالم وأجسامه، سواء 

الطبائع كالسماوات واألرض والماء والهواء والنار، أو أجسام مركبة تنحّل إلى  مختلفة
أجسام مختلفة الصور منها تركبت مثل النبات والحيوان، فإنه يبحث في مبادئها العامة 

ابن  رأىوالتي تدخل في تحقيق ماهيتها وقواها، حيث  ,التي تستند إليها , واألسسوعللها
رشد أن هذه المبادئ مما يختص بها علم الطبيعة وليس على صاحب الفلسفة اإللهية 

وخلط  ,إثبات وجودها. وٕان كنا نرى أن ابن رشد في دراسته الطبيعية لم يلتزم بهذا المبدأ
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الطبيعية والفلسفة اإللهية حين تناول بالدراسة الكون ومبادئه  بين مجاالت الفلسفة
ولعل أهم ملمح بارز في رؤية ابن رشد للكون هو حديثه عن مسألة قدم  .)50(وموجوداته

خالف فيه المتكلمين العالم، حيث لم ينكر أنه مخلوق، ومع ذلك جاء برأي في الخلق 
ولكنه خلق متجدد  ة؛ أي مسبوقًا بالعدم؛واحدفالخلق عنده لم يكن دفعة  بعض المخالفة,

آنًا بعد آن به يدوم العالم ويتغير، وبمعنى آخر: هناك قوة خالقة تفعل باستمرار في هذا 
وتحفظ عليه بقاءه وحركته. واألجرام السماوية على وجه خاص ال توجد إال  ,العالم

 ؛منذ األزل، فالكون قديم بالحركة، وهذه الحركة تأتيها من القوة المحركة، التي تؤثر فيها
  .)51(ولكنه معلول لعلة خالقة ومحركة، واهللا سبحانه وتعالى وحده قديم ال علة له

، ومن بعدهم نالتي قال بها الرشديون الالتي-من هنا نرى أن دعوى قدم الكون 
كما  –ابن رشد  قد قدَّم فيها -المادية في فلسفة التنوير الغربيكل المدارس الوضعية و 

مذهبًا يخرجها من هذا االستقطاب الحاد، الذي قام إزاءها بين الفالسفة وبين  –ن لنا تبيّ 
 العالم [أو] م، فيقول في كتابه (فصل المقال...): "وأما مسألة قد)52(المتكلمين اإلسالميين

حدوثه [فإن االختالف] فيها عندي بين المتكلمين من األشعرية وبين الحكماء المتقدمين 
وذلك ألنهم اتفقوا  التسمية، وبخاصة عند بعض القدماء؛راجعًا لالختالف في  يكاد يكون

فاتفقوا في  ,وواسطة بين الطرفين ,على أن ها هنا ثالثة أصناف من الموجودات: طرفان
جد من شيء [تسمية] الطرفين واختلفوا في الواسطة. فأما الطرف الواحد فهو: موجود وُ 

ل ومن مادة والزمان متقدم عليه؛ أعني على اعأعني عن سبب ف غيره وعن شيء؛
وهذه هي حال األجسام التي ُيدرك تكّونها بالحس، مثل تكّون الماء والهواء  وجوده,

واألرض والحيوان والنبات، وغير ذلك. فهذا الصنف من الموجودات اتفق الجميع من 
موجود لم يكن  القدماء واألشعريين على تسميتها محدثة. وأما الطرف المقابل لهذا فهو

على  ا أيضًا اتفق الجميع من الفرقتينمن شيء وال عن شيء، وال تقدمه زمان. وهذ
تسميته قديمًا. وهذا الموجود ُمدرك بالبرهان، وهو اهللا تبارك وتعالى، الذي هو فاعل الكل 

فإن الذي يضفي طابعًا من األصالة  ولذا .)53(وموجده، والحافظ له، سبحانه وتعالى قدره"
أنه يرفض بقوة وعنف نظرية الفيض الفارابية  ارية على نظرة ابن رشد إلى الكونلحضا
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السينوية، ويصفها بأنها كلها "خرافات وأقاويل أضعف من أقاويل المتكلمين"، ويكشف 
وفي التحليل  .)54(إلى قياس الغائب على الشاهد أيضافيرّدها هي  ,عن أساسها المنطقي
يقترب كثيرًا من فكر الفيزياء الحديثة، التي  تصوره للكونبن رشد و األخير فإن فكر ا

تنص على أن المادة ال تفنى وال تستحدث، وهو ما ُيعرف باسم "قانون بقاء الطاقة". 
 عة موجودة من أجل رفاهية اإلنسان؛ويرى ابن رشد أنه ليس من المعقول أن كل الطبي

أنه لم يوضح لنا هذا الهدف،  بل كان يرى أن الكون كله يسير نحو هدف مرسوم، ورغم
إال أن فرضه هذا يتمشى مع فكر علماء الفلك اليوم عندما يفكرون في مستقبل هذا 

  .)55(الكون
  
  تصورات ختامية حول الكون في حضارة اإلسالم -

فالسفة وعلماء  –وليس كل  –عن مالمح الكون لدى بعض  اهذ بحثنافي نهاية 
كانت  ى أن بصمات التصور القرآني للكونتأكيد علحضارة اإلسالم، فإنه ال بد من ال
كانت مخالفة  ضهم، في حين أن رؤية بعضهم اآلخربادية بصورة واضحة وجلية لدى بع

بعض الشيء للرؤية القرآنية الفاردة للكون. ولعل أسباب ذلك تعود في المقام األول إلى 
يد مدى موضوعية هذا كتأثر هؤالء بمعطيات الفلسفة اإلغريقية في هذا المنحى. ولتأ

يمكننا  –نبلور من خاللها معالم الصورة  –فإن ثمة تصورات ختامية  الرأي العلمي
  إجمالها على النحو التالي:

هو أن الكون كله بأجوائه وعناصره وكائناته يمثل في منظور التصور األول: 
لبه وعقله اإلسالم مسرحًا ضخما لنشاط اإلنسان، ولهذا لفت القرآن حّس اإلنسان وق
. قال )56(للنظر إلى ما في السموات واألرض لعله ينبض ويتحرك ويتلقى ويستجيب

وما تغني اآليات والنذر عن قوم ال  ل انظروا ماذا في السموات واألرضتعالى: "ق
]. ولعل أبرز وسائل القرآن في ذلك أن هذا الكتاب 101يؤمنون" [سورة يونس، آية:
, بأسلوب علمي وفي الكون من حوله على النظر في نفسه, الكريم يحّض اإلنسان حّضاً 

فيعينه  ,ألنه بذلك يتعرف إلى ذاته وٕالى شيء من حقائق الكون وأسراره منهجي سليم؛
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ذلك على حسن القيام بواجب االستخالف في األرض وحسن عمارتها، وهذا من صميم 
شيء من صفات هذا رسالته في هذه الحياة، كما يعينه على التعرف إلى خالقه وٕالى 

وما الخالق العظيم، فيسجد اإلنسان لخالقه سجود العبودية، وهذا السجود للخالق العظيم 
حيث يقول الحق تبارك  ؛يمثل الحكمة من خلق اإلنسان ينطوي عليه من الطاعة

وفي الحّض ]. 56وتعالى: "وما خلقت الجّن واإلنس إال ليعبدون" [سورة الذاريات، آية:
في الكون يقول الحق سبحانه وتعالى: "إن في خلق السموات واألرض على التفكر 

واختالف الليل والنهار آليات ألولي األلباب. الذين يذكرون اهللا قيامًا وقعودًا وعلى 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطًال سبحانك فقنا 

ويقول عّز من قائل: "لخلق السموات  ].191-190عذاب النار" [سورة آل عمران، آية:
]. 57واألرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون" [سورة غافر، آية:

ويقول: "سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك 
ن إلى ]. ومن هنا كان في تعرف اإلنسا53أنه على كل شيء شهيد" [سورة فصلت، آية:

  .)57(لرسالته في هذه الحياة وضرورة من ضرورات وجوده تحقيقٌ الكون 
هو أن مذهبية اإلسالم في الكون متكاملة ومتوازنة، قائمة في التصور الثاني: 

َعدِّ مادته شرًا؛ ألنها جزء من كيان وكذا عدم  ,أساسها على مواجهته، وعدم الهروب منه
في اإلبداع والتدبير والقصد والغاية. أليس الخالق  واتخاذه مظاهر تبرز الحكمة الوجود,

عّز وجّل هو القائل: "قل من حرم زينة اهللا التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي 
يعلمون" [سورة  للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل اآليات لقوم

 ففتقناهماالسموات واألرض كانتا رتقا  "أو لم ير الذين كفروا أن ],32األعراف، آية:
وجعلنا من الماء كل شيء حّي أفال يؤمنون. وجعلنا في األرض رواسي أن تميد بهم 
وجعلنا فيها فجاجًا سبًال لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفًا محفوظًا وهم عن آياتها 

ون" [سورة معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كّل في فلك يسبح
ميدان فسيح لإلنجازات العظيمة  ]. إن الكون في منظور اإلسالم33-30األنبياء، آية:

عن طريق تسخير القوانين المودعة فيه، وتطوير كثير من مظاهر الطبيعة بما ينفع 
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اإلنسان من خالل عقالنية متغيرة بعيدة عن الثبات، قائمة على السببية والتوافقية 
ين أجزائه بال غيبية وال تأملية وال استغراقات روحانية وال والتعامل المباشر ب

: "ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم فيها تعالى. وهذا من منطلق قوله )58(غنوصية
: "وسخر لكم سبحانه]، وأيضًا قوله 10معايش قليًال ما تشكرون" [سورة األعراف، آية:
مره إن في ذلك آليات لقوم يعقلون. وما الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأ

-12ذرأ لكم في األرض مختلفًا ألوانه إن في ذلك آلية لقوم يذكرون" [سورة النحل، آية:
14.[  

الفلسفي لعملية خلق الكون  ابن رشد قد اقتبس تصورهكان هو إذا  التصور الثالث:
 هأن يجعل ضهمبعمن معطيات الفيلسوف اإلغريقي األشهر أرسطو، فإنه ومهما حاول 

سواء في تصوره للكون  - رسطو أو لغيره من فالسفة اإلغريقامتداد طبيعي ألبمثابة 
ها أو لَ ثمة حقيقة بلجاء تجاهَ  فإن –أو حتى في أي إشكالية أخرى  ا وصيرورة ونهاية,بدءً 

، وبالتالي فإن حٌّ عنها أولئك جميعًا، ونعني بها أن ابن رشد فيلسوف مسلم قُ غفل 
الفكرية كّونت ما يمكن أن نسّميه بـ"الرشدية اإلسالمية"، التي عّبرت عنها معطياته 

زورًا - لالتينية"، التي ُألصقت مقوالتهاإبداعات ابن رشد، إذا نحن قارّناها بـ"الرشدية ا
بفيلسوفنا المسلم إبان الصراع الذي خاضته الكنيسة األوروبية ضد "الرشديين  -وبهتاناً 
  .)59(الالتين"

أولهما: ما وهو إذا كان علم عصرنا يتساءل سؤالين:  ر الختامي األخير:التصو 
فإن  بعد إلى جواب؛ا يصل مدى هذا الكون؟ وثانيهما: وما هو عمره؟ يتساءل، ولمّ 

من قبل هذين السؤالين، فاتفقوا على القول بنهاية  أيضاً  فالسفة اإلسالم قد تساءلوا
وحدوثه. ولعل أشهر من قال  ون، حول قدمهعنف جدل حول عمر الكالسماء، وتجادلوا أ

بالحدوث الغزالي وأول من تبسط في أدلة القدم ابن سينا، الذي ينتقده الغزالي بشدة، 
وفي بداية التحليل ونهايته، فإننا ال نقّر يوحنا قمبر في ذهابه إلى  .)60(ويؤيده ابن رشد

سبق لنا أن بلورنا أبعاد الرؤية  أن ابن رشد قد أّيد ابن سينا في قوله "بقدم العالم"، وقد
ولذا  الرشدية في هذه المسألة، ورأينا أنها لم تخرج عن حقيقة التصور اإلسالمي للكون.
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السطور السابقة هي على الحقيقة بمثابة تأكيد على مدى أصالة المرئيات التي  فإن
تجاه  –ا والسيما إبان عصور تألقه –قرائح فالسفة وعلماء حضارة اإلسالم  بهاجادت 

الكون، الذي يمثل في منظار اإلسالم مخلوقًا هللا جّل وعال، ولذا فإن العناية اإللهية 
وذلك من منطلق قانوني العلية [السببية] والغائية، اللذين يسّير اهللا  ,ترعاه وتشمله الحانية

ا علماء ... كما أننا قد رأينا أن علماءنا األوائل قد سبقو الرحيبكونه بهما سبحانه وتعالى 
عصرنا [عصر العلم] في نظرتهم للكون، والسيما في إطار طرح التساؤالت المصيرية 
بشأنه... "ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين" [سورة آل عمران، 

  ].53آية:
*  *  *  *  *  

ة والتطوير إمكانات اإلبداع العلمي والفلسفي بفضل المراجع محمد عبد الھادي أبو ريدة,  -1
، مجلة قضايا عربية، العدد األول، المؤسسة العربية للدراسات لموضوع البحث والمنھج
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  .50-49، صم1995ھـ=1415القاھرة 

، عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتزويني): القزويني (زكريا بن محمد بن محمود الق  -6
  .12دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، بال تاريخ، ص

، مكتبة الفالح، الكويت الكون واإلنسان في التصور اإلسالمي حامد صادق قنيبي,  -7
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  .505م، ص1996ھـ=1416ن، مكتبة لبنان، بيروت علي دحروج وآخري
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، سلسلة روائع التراث العربي، مكتبة خياط، بيروت، بال تاريخ، الفھرست ابن النديم, - 10
  .315ص
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  .1113المرجع نفسه، ص عبد المنعم الحفني, - 12
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  .185(مصدر سابق)، ص

، الجزء السابع عشر، دار أعمال الموسوعة العربية العالميةمجموعة من الباحثين:  - 18
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  الدراساتباب: 
  

  األصوليينعند  داللة االستقراء بين القطع والظن
  الحسان شھيد

العلمي لمفكري  الكبرى التي قام عليھا العمران حد  األسس االستقراء أ يعدّ 

األنسب في البحث واألجدى في  بالنظر إلى أنهين منھم، األصوليوخاصة  ,اإلسالم

  ع والعلمية.الوصول إلى النتائج المرجوة من حيث القط

د إن المتأمل في فلسفة البحث والنظر و اتھم -األصوليين عن من خالل كتاب

دوويف، رْ منھجي ِص دٍ عْ أنھا قائمة في أساسھا على بُ  سيتضح له بجالء -وتآليفھم  ب

ة األ ائھم المعرف رة ذلك من خالل بن ات كثي صولية في صورة قواعد تجمع جزئي

ددة، ت ام متع ا أحك درج تحتھ وابط تن وص وض تقرائية للنص ا االس وحي بمعانيھ

  الشرعية.

ين  ا وب ل بينھ ة؟ وھ ه العلمي ا دالالت ولي؟ وم تقراء األص وم االس ا مفھ فم

ذه األد ة من اختالف؟ ھ دى المناطق ذه الصفحات الاللته ل ا تحاول ھ ئلة وغيرھ س

  البحث فيھا.

  

    INDUCTIONفي  معنى االستقراءأوال: 

رأ، ط :واستقرأه, ئ استقراءمن استقرأ يستقر االستقراء لغة : ه أن يق لب إلي

ور تقرأ األم بالد  :واس رى ال ھا، واقت ا وخواص ة أحوالھ ا لمعرف ع أقراءھ تتب

ا تقراھا وتقراھ ا يخرج من أرض :واس ة  تتبعھ تقرأ الجمل الناق ى أرض ،واس  :إل

  1ركھا لينظر أ لقحت أم الت

دد تقراء بتع اني االس دد مع طالحية، فتتع ة االص ن الوجھ ا م االت  أم مج

  االختصاص.

م في  ك الحك فعند المناطقة، عرفه أرسطو بأنه" حكم على الجنس لوجود ذل

ذه  اد، وكل واحد من ھ جميع أنواعه، مثال ذلك الجسم إما حيوان أو إنسان أو جم

ز ام متحي ز" ,األقس م متحي ل جس ك أن ك ن ذل تج ع ة 2فين د باألمثل و "ال يري ،فھ
                                                 

  . باحث من املغرب  
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ة  ياق-الجزئي ذا الس ي ھ رادا -ف رة ب ؛أف ى بق ر إل ك تنظ ى أن ا، بمعن د أنواع ل يري

  .3نة تمثل نوعا بأسره"يِّ بل على أنھا عَ  ؛حدة، ال على أنھا فرد قائم بذاتهوا

ك  ات ذل وقال ابن سينا : "االستقراء ھو كل كلي لوجود ذلك الحكم في جزئي

  .4الكلي،إما كلھا وھو االستقراء التام، وإما أكثرھا وھو االستقراء المشھور"

رة،  -في معيار العلم- فه الغزاليوعر ات كثي م في جزئي ع الحك ه "أن تتب بأن

ك  ى ذل ات حكمت عل ك الجزئي داخلة تحت معنى كلي،حتى إذا وجدت حكما في تل

ه" ي ب ى5الجزئ ذا المعن ى ھ تقراء عل باب ، فاالس ائج باألس ط النت ى رب ل عل  ,يعم

ا الد واھر وبنياتھ ذه الظ بط ھ ي تض وانين الت د الق ك بتحدي ط وذل ة والمخط اخلي

  .6النظري الذي يساعدنا على تمھيدھا

ه وارزمي بقول ه الخ ع  :وعرف ي بجمي يء الكل رف الش و تع تقراء" ھ االس

ي لوجوده في . 7أشخاصه " ى كل م عل ده ھو "الحك تقراء عن أما الجرجاني، فاالس

ه أل ؛في أكثر جزئياته :أكثر جزئياته، وإنما قال ع جزئيات ان في جمي و ك ن الحكم ل

تقراءلم ي ع  ؛كن اس ه ال تحصل إال بتتب ذا ألن مقدمات ا مقسما، ويسمى ھك ل قياس ب

  .8جزئياته"

انأما االستقراء في اصطالح علماء التربية، فله  ا من حيث  معني وإن تقارب

األول :المضمون ة  :ف ن مالحظ ر م ه الفك ل بموجب تدالل، ينتق ن االس ط م و نم ھ

ت ي ي م كل ى استخالص حك ة إل اقي الحاالت ودراسة حاالت جزئي ى ب ه عل م تعميم

  المتشابھة للحالة المالحظة .

اني ى  :والث ال إل ل، ومن المث ى الك درج من الجزء إل ى الت تعلم عل درة الم ق

ى  درة عل ة، ويشمل الق ار العام ات واألفك ى الكلي القاعدة، ومن الحاالت الجزئية إل

  .9ربط الحقائق بعضھا ببعض للوصول إلى فكرة جديدة أو قانون عام

ره من  ا سبق ذك ه واألصول عم اء الفق وال يبتعد مفھوم االستقراء عند علم

ى  يرى أبو حامدف تعريفات، ا عل نحكم بحكمھ أنه "عبارة عن تصفح أمور جزئية ل

  .10أمر يشمل تلك الجزئيات"

ى  ة يغلب عل ى حال ه عل ي جزئيات م ف ع الحك وعرفه اإلمام القرافي بأنه" تتب

  .11ى تلك الحالة"الظن أنه في الصورة النزاع عل
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رازي ال ال ي  :وق ه ف ي لثبوت ي كل م ف ات الحك و إثب ون ھ تقراء المظن "االس

  .12بعض جزئياته "

ة  ارة عن تصفح أمور جزئي ده "ھو عب تقراء عن ة، فاالستدالل باالس أما ابن قدام

  .13ليحكم بحكمھا على مثلھا "

ام الشاطبي في ذي أودعه اإلم تقراء ذاك ال اريف االس  ولعل من أوضح تع

ا  تَ بُثْ يَ ھو" تصفح جزئيات ذلك المعنى لِ  :موافقاته  بقوله ام، إم م ع ا حك من جھتھ

قطعي وإما ظني، وھو أمر مسلم عند أھل العلوم العقلية والنقلية، فإذا تم االستقراء 

  .14حكم به في كل حكم تقدر"

  أشار ابن عاصم في منظومته األصوليةوإلى ذلك 

  ع الجزئي حكما حكماوھناك االستقراء خذه رسما && تتب

  15ثم يرى  والحكم  فيه يطرد  && بذلك الحكم حيثما يرد

ابقوھم  ره س ا ذك ز عم م تتمي أما تعريفات المتأخرين لمصطلح االستقراء، فل

  من المتقدمين، منھا على سبيل المثال: 

"تصفح الجزئيات ليحكم بھا على أمر يشمل تلك : تعريف المشاط إذ قال فيه

اس الجزئيات، فھو ا ي، عكس القي ه للكل ى ثبوت ات عل م للجزئي ستدالل بثبوت الحك

  .16المنطقي، وھذا ھو االستقراء التام"

ر  ه أكب وكذا محمد باقر الصدر الذي قال بأنه "كل استدالل تجيء النتيجة في

ي , 17في تكوين ذلك االستدالل" أسھمتمن المقدمات التي  أو ھو "تلك العملية الت

  .18ال من معرفة الوقائع إلى القوانين التي تخضع لھا"بواسطتھا يمكننا االنتق

وت  ه استدالل بثب انو "بأن دده قطب مصطفى س د ح ا من المعاصرين فق أم

، كما عرفه 19حكم في الجزئيات، بناء على ثبوته في األمر الكلي لتلك الجزئيات"

ة ة العلمي ات الحقيق د ويعت ,محمد محمد أمزيان بأنه المسلك الذي "يستخدم في إثب م

ك بمالحظة  يم، وذل على االنتقال من الحكم على البعض إلى الكل على سبيل التعم

ة في  ائج عام ى نت اء إل م االرتق ك، ث الجزئيات وإيراد التجارب عليھا كلما أمكن ذل

  . 20صورة قوانين تضيف جديدا إلى المعرفة العلمية"



4 
 

ة أو حاالت وعليه فالدليل االستقرائي نستدل به على ما نعرفه حقيقة في حال

ات  ؛جزئية ليصبح حقيقة في كل الحاالت المشابھة لألولى من خالل بعض العالق

  .21المسوغة لھذا التشابه

  مالحظ 

وع أل ذا الجرد المتن د كل من بعد ھ تقراء عن اريف االس م تع أھل الفلسفة ھ

والمنطق من جھة، وأھل الفقه واألصول من جھة أخرى، يمكن الخروج بالمالحظ 

  اآلتية:

ة، أأ~ ين مختلف التخصصات العلمي ل مشترك ب ن االستقراء في أصله دلي

وين وصياغة  ى تك واع ترشد إل ات وأن راد و جزئي فھو منھج بحث وتتبع لجملة أف

  قاعدة عامة، وقانون مطرد يستمر في بيان وكشف حقائق األمور.

ة ن منھجأب~ تقراء في الفلسفة اليوناني  -وخاصة المنطق األرسطي- االس

اقص يتفرع  تقراء ن ه اس رع عن ا يتف ي، كم عنه استقراء تام يفيد القطع والعلم اليقين

راجح  يفيد الظن، أما جمھور الفقھاء واألصوليين، فاالستقراء الناقص يفيد الظن ال

  . لغلبة الظن فيه؛ إلى مرتبة القطع الذي يرتقي

ن األسس الماأج~ ةن م وم العقلي ي العل تقراء ف ة لالس ة دي ألتي المالحظ  مس

دة  والتجربة ثم وضع الفروض، وھذه عناصر أساسية تفضي إلى نتيجة، ھي القاع

إذ  ؛قه وأصوله فيختلف األمر في بعضھاأو القانون االستقرائي، أما في علمي الف

يم النتيجة المتحقق  م تعم ا،  ومن ث ات واقتفائھ ع الجزئي ى تتب يتم التركيز فيھما عل

  .كليى حكم عام شامل منھا في تلك الفروع، وھذا ما يؤدي إل

  

  فاالستقراء إذن:

  .~ عملية علمية استداللية

   .متخصص في العلم المبحوث فيه :~القائم بھا

  .ئيات واألفراد للمسألة أو أغلبھاتتبع وتصفح كل الجز :~منھجه

  .مة مستغرقة لكل الفروع أو أكثرھاصياغة حكم كلي أو قاعدة عا :~غايته

  .طاب جملةيان المسائل األخرى وفھم الخاالستدالل به على ب :~فائدته
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  في حجية  االستقراء    ثانيا: 

  

تقراء  ل االس ة دلي ى  ,اختلف الفقھاء واألصوليون حول حجي ك إل ود ذل ويع

  أسباب سأذكرھا عقب التعرف على كل مذھب من المذاھب.

  :استقراء تام واستقراء ناقص ضربان:فاالستقراء بحسب تقسيمه التقليدي 

اء واألصوليينأما اال ع الفقھ د جمي ه ضرب  ؛ستقراء التام: فھو حجة عن ألن

ه والظن من االستدالل العقلي المنطقي، الذي ال يدع مجاال للعاق ل للشك في حجيت

  وفي ھذا يقول الناظم:, في داللته

  فإن يعم ذي اشتقاق && فھو حجة  باالتفاق

ر صورة ا زاع، وقال الشارح:" فالتام ھو أن يعم االستقراء غي لشقاق أي الن

ي بأن يكون ثبوت ا  الحكم في ذلك الكل ه م ع جزئيات التتبع في جمي ه ب بواسطة إثبات

د  زاع عن ي صورة الن م ف ات الحك ي إثب ل قطعي ف و دلي ازع، وھ دا صورة التن ع

  .22األكثر وال خالف في حجيته"

اء،  أما االستقراء الناقص ين العلم زاع ب أو غير التام فھو الذي كان محل الن

ة  افعية والحنابل ة والش ا المالكي دّ أم تدالل فيع ي االس ة ف دھم حج ب  ؛عن ألن الغال

  األكثري في رأيھم كحكم الكلي العام، فيلحق الفرد النادر الخارج باألعم األغلب.

ذا  :يقول اإلمام القرافي بعد بيانه لداللة االستقراء الناقص المفيدة للظن " وھ

ي .أ23الظن حجة عندنا وعند الفقھاء" ام الغزال ا اإلم رأىم تقراء "إن ل ف م أن االس

ى الظن ھْ ألنه مَ  ؛يكن تاما لم يصلح إال للفقھيات ى نمط غلب عل ما وجد األكثر عل

  .24أن اآلخر كذلك"

ى  فاالستقراء الناقص عند اإلمام الغزالي يفيد ظنا راجحا، يغلب عليه ميل إل

ام القطع، التي ترفعه إلى مرتبة الحجية المعتبرة، وعلى  د اإلم ھذا السبيل ثبت عن

ة وأكث وم وليل ره خمسة عشر، الشافعي أن "أقل سن الحيض تسع سنين وأن أقله ي

الم في  وغالبه ست أو سبع، ع  نساء الع م يستقرئ حال جمي ومعلوم أن الشافعي ل

ه ,وال حال أكثرھن ,زمانه فضال عن نساء  ,بل وال حال نصفھن وال ما يقرب من

الق  ى اإلط الم عل ة الع ار المتقدم ع األعص ال جمي تقرائه ح دم اس ع بع للقط
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ه الشرعية 25عليه" ،وكان ھذا ھو مسلك اإلمام الشافعي في تقرير كثير من أحكام

  .26وقواعده األصولية

دوھو رأي إمامنا الشاطبي كم ا بع ر فيم ادة  ؛ا تبين وكما سيتضح أكث ه ع ألن

دة "أن ى قاع وم الشريعة عل ر  ما يقيم معرفته العلمية في عل ري معتب الغالب األكث

ريعة اعتب ي الش ي"اف ام القطع ي  ,ر الع رة ف ون معتب ات الظن دة "غلب م قاع ث

  الشريعة".

رازي ام ال د اإلم ن عن ع وال الظ اقص ال القط تقراء الن م االس د حك  ,وال يفي

ي ي ال يثبت الكل ولھم: الجزئ ات  ؛ويستدل بأن من الشائع ق لجواز اختالف الجزئي

تقراء في األحكام، واستقرا تقراء  بعضھاء بعض الجزئيات، مع عدم اس اآلخر اس

اقياجزئي ي الب م ف ت الحك ال يثب تقرئ،  ؛، ف ا اس ا لم ه مخالف ون حكم واز أن يك لج

  .27فالحكم على الباقي بواسطة ھذا استقراء باطل"

يال اقص بصفته دل تقراء الن وا باالس م يعترف ات  مستقال أما الحنفية فل في إثب

ر األحكام الشرعية، ذھ ى وصف معتب اس إذا دل عل ابا منھم إلى أنه راجع إلى القي

  .28جامع لجميع الجزئيات، أو أنه راجع إلى العرف والعادة

هأما ابن حزم فكان أكثر صرا تقراء بنوعي ه من االس إذ حذر  ؛حة في موقف

فقال:" ينبغي لكل طالب  ,ال يعتمد إال على ما تم من استقراءطالب الحقيقة والعلم أ

ان راجع حقيقة  أن يقر بما أوجبه العقل، ويقر بما شاھد وأحس، وبما قام عليه برھ

ذكورين،  اس الم ى الن ا  وأالّ إل يط علم ال، إال أن يح تقراء أص ى االس كن إال إل يس

م  در فال يقطع في الحك م يق بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحكم فيه، فإن ل

  .29ك"ركه، دون ما لم يدعلى ما لم يشاھد، وال يحكم إال على ما أدر

اقص  تقراء الن ن حزمفاالس د اب ى  عن ى طلب الحق وعل وى عل ه ال تق داللت

ا إال إذا  ا وتحكم تقراء ال يكون تكھن ي أن االس إدراك المعرفة اليقينية،"وھذا ال يعن

الق  اويين كالخ رفين ال متس ين ط وية ب ب، وتس ى الغائ اھد عل تدالال بالش ان اس ك

ائج والمخلوق والطبيعة وما  ا لنت يعا وتعميم ان توس فوقھا، واإلنسان وهللا، أما إذا ك

ة، واستمرارھا تجاربنا على تجارب أخرى  لم نخبرھا، فإن اطراد حوا دث الطبيع

ه  ,30ينتج لنا ذلك" -وكل ذلك معلوم عقال- وسببيتھا وبالتالي ال يجوز الركون إلي



7 
 

ه ؤثر  ألن إسقاط القياس من ؛حجة قطعية في جميع الحاالت وعدِّ ده م االستدالل عن

  في إسقاط االستقراء ابتداء و من باب أولى.

ذا  ل ھ ه، ولع تقراء بنوعي ة االس ن حجي ولية م ف األص م المواق ذه أھ ھ

  إلى أمور أھمھا: هاالختالف بين العلماء مرد

تقراء  ل االس ال دلي األول: أن ورود أدلة أخرى من جھة أولى تغني عن إعم

ا ھو ثابت على حالته الظنية، ال في حا اده من حيث األصل كم اره واعتم ة اعتب ل

  عند الحنفية.

الثاني:أن دليل استقراء ال يصح االستناد إليه في إدراك الحقائق العلمية، وال 

ى اإلطالق في التماس القطع، وھو رأي  ؛يمكن االحتجاج به ألنه غير صالح عل

تقر ى متأثر إلى حد ما باالعتبارات المنطقية القادحة في االس اقص، وعل ك اء الن ذل

  .سار ابن حزم الظاھري

ه ه  ؛الثالث: أن غالب الظن معتبر في االستدالل وصحيح في االحتجاج ب ألن

د للقطع ي المفي ات ال ؛بمثابة العام الكل اد الجزئي وادر وآح ا في  ألن الن دح تخلفھ يق

ات و اسالمة الكلي ذ ,قطعيتھ ة وك اقي المالكي اطبي وب ام الش ك رأي اإلم ى ذل ا وعل

  الشافعية .

  

  

  

ا:  امثالث تقراء الت ة االس ي دالل  L INDICATION DE L INDUCTIONف

COMPLAITE  

  

  االستقراء التام يفيد القطع 

  

ة ف ة أو العقلي وم النقلي ل العل ف أھ ع ال يختل د القط ام يفي تقراء الت ي أن االس

ي م اليقين ل ھو  ؛والعل ه -من حيث أصله-ب وم علي ى يق م أو معن ام حك ى تم م عل  ت

ام مطرد خال من  انون ع ه إال ق تج عن بحسب الضرورة المنطقية والعقلية، فال ين

  الشذوذ وال يتطرق إليه احتمال.
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ة  ام قطعي ى أحك فاالستقراء التام المحصي لكل الجزئيات ال يعدو أن يدل عل

ذا  ة، فثبت بھ ة بالطبيع ي-وعلوم يقيني ال الغزال ا ق ا  -كم ان تام تقراء إن ك أن االس

  .31نظم األول وصلح للقطعيات، فيحصل من ھذا أن التام يفيد العلمرجع إلى ال

م  ه العل اس المنطقي الثابت في ويطلق على ھذا النوع من االستقراء اسم القي

  .32والقطع عند أھل المنطق

ي ا ر ف ادة النظ ة إع ى أن موج ير إل ا أن أش وتني ھن ة، وال يف اھج العلمي لمن

ة ورة الفكري ث - والث ا البح ذين عرفھم ي اآلونال ي ف رةالعلم ا  -ة األخي د أفرزت ق

ذاھب  دى بعض الم ذي أصبح ل تقراء، ال تصورات جديدة حول منھج النظر باالس

ة للحصول  يلة يقيني يس وس ي كل ضروبه، ول ة ف ة القطعي المنھجية ال يلبي الرغب

ه 33على علم قطعي أو مضبوط ديا عدم تفاؤل ا جاء أيضا "الفكر الحديث مب ،كم

اذ الم أي حل إلنق كوك والظن"ب راثن الش ن ب رية م ة البش ي نظر  ؛34عرف ه ف ألن

  منھا : 35أصحابه يتميز بخصائص

  .ائج استدالله ليس بالضرورة صحيحةأوال:أن نت

  ثانيا:وأنه ال ينطلق بالضرورة من مقدمة أو مقدمات منطقية.

ألنه  ؛ك فمشكل الشك في االستقراء ممكن عند البعض اآلخروانطالقا من ذل

ن الواضح أن ات  م ي الغاي ر صائب ف و صائب أو غي ا ھ ين م زون ب اس يمي الن

  .36االستقرائية

ه م ا جعلت تقراء وأعود إلى التمثيل في ھذا المطلب بم تثمار االس اال في اس ث

  نفسه. الغرضوألنه يخدم  ,لالرتباط الوثيق الذي يجمعھما ؛التام

ول، حيث  استدل ومن ذلك مسألة تالزم وتوافق األدلة الشرعية لقضايا العق

د  ذي يفي ام ال تقراء الت ا وجه االس دة وجوه، من بينھ دة بع ذه القاع الشاطبي على ھ

تقراء  رأىالقطع بھا، حيث  ا باالس ك ثابت قطع ل، وذل ورد التكليف ھو العق أن م

تقرأة  ؛، وھذا األمر مسلم37التام" روع المس ألن تمام االستقراء واستغراقه لكل الف

  م المحصول.ينشأ عنه القطع واليقين وبالعل

ه لمستشكل أو معترض  ة من خالل موافقت ذه القطعي د الشاطبي ھ ا يؤك كم

ى  على مدى اعتبار الجزئي بعد حصول العلم والقطع بالقاعدة الكلية مع تحفظه عل

ا تقراء قطعي إذا  ؛بعض التفصيالت التي رآھا غير مناسبة للوفاق عليھ "ألن االس
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رض اء ، وف ك عن د ذل ي بع النظر الجزئ م، ف ا إذا  ت م أن حيح، ك ر ص ه غي مخالفت

حصلنا من حقيقة اإلنسان مثال باالستقراء معنى الحيوانية لم يصح أن يوجد إنسان 

  . 38إال وھو حيوان، فالحكم عليه بالكلي قطعي ال يتخلف."

ر و إسحاق أكث ين أب تقراء ونتائجه المستخلصة من  وليب ام االس ة أحك قطعي

ة اهُ فَ لْ كماله، نَ  ي القطعي ع  يساوي ف تقراء ومن تتب ة باالس ة الثابت ين األصول الكلي ب

د  ى ح ة، إل ة المعين ة القطعي رة باألدل ول المعتب ين األص راد، وب روع واألف الف

اقي  ا كب ذ حكمھ ا تأخ وة، كم ث الق ن حي ه م ا علي ة ارتفاعھ ا حال ا عنھ ترجيحھ

ين ": األصول الثابتة يقول د يساوي األصل المع ا، ق ان قطعي ي إذا ك  واألصل الكل

ا في  د يكون مرجوح وقد يربى عليه بحسب قوة األصل المعين وضعفه، كما أنه ق

  .39بعض المسائل حكم سائر األصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح"

تثمر  ع، اس دة القط ا المفي ات يقينيتھ ه وإثب ول الفق د ألص ال التقعي ي مج وف

ك،  ى ذل رأى االستقراء الكلي التام أسلوبا مھما للوصول إل ه  أنف ة أصول الفق دالل

ين ى وجھ ا  :أحدھما": في الدين قطعية ال ظنية، وترجع باألساس إل ا ترجع إم أنھ

ة الشريعة ي من أدل ك  ,إلى أصول عقلية وھي قطعية، وإما إلى االستقراء الكل وذل

ات  ن القطعي ف م ا والمؤل وع منھم ذين إال المجم ث لھ ا، وال ثال ي أيض قطع

  .40قطعي"

يحصل منه العلم المفيد للقطع، الذي ال  -ما سبقت اإلشارةك-فاالستقراء التام 

ن مخالف ةيمك ه العلمي ه أو التغاضي عن نتائج رعية  ؛ت ام ش ه أحك ب عن ه تترت ألن

  عديدة، تلزم المكلف وتنبني عليھا فروع فقھية أخرى ينبغي اعتبارھا.

ام  وتبقى من أھم اإلشكاالت المطروحة تقراء الت ة االس ي مجال بحث دالل ف

مفھوم التمام أو الكلية المنسوبة  :نھجه العلمي في علوم الشريعة عند األصوليينوم

ى ا رعيةإل واب الش ك األب ي تل تقراء ف ل  ؛الس فح ك ع وتص ور تتب ف يتص إذ كي

تثناء، ومن دون نقص  م من دون اس ك الحك الجزئيات والفروع المندرجة تحت ذل

دير  ى كل تق ك عل انية، أو تقييد؟، خاصة إذا علمنا تعذر ذل وم اإلنس في مجال العل

ل  ا جع ذا م ه  بعضھموھ د علي ذي يعتم اس ال ن األس اءل ع ن يتس ال م ي االنتق ف

ي ى الكل ر المشاھدة،  ؛الجزئي إل ى غي ىأي من الحوادث المشاھدة إل ا إل أن  ذاھب

يم ام والتعم ذا التم ز ھ تقراء ال تجي ى صدق الفرضية "؛ طرق االس رھن عل ل يب ب
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ة  بعضھمن كل؛ 41شاھدة ال غير"بالنسبة إلى الحقائق الم اآلخر يحدد دراسة عملي

االستقراء في مسألتين:"األولى مسألة المبدأ أو البادئ التي تقوم عليھا فكرة المنھج 

التجريبي نفسه، وثانيا مسألة الضمان الذي يضمن لنا االنتقال من الحاالت الجزئية 

  .42المشاھدة إلى وضع القانون العام"

ى ى استحضار  ھذا باإلضافة إل تقرائية يتوقف عل ا بالنتيجة االس أن "قطعن

ادام  كل الجزئيات وتتبعھا بشكل مطلق، فإن االستقراء سيكون بالضرورة ناقصا م

ر ميسر" ك غي إن  .43حصول ذل ه ف تم  بعضھموعلي تقراء ت ة االس د أن عملي يعتق

ى وال يتم الوصول ب ,عبر استحضار مراقبة ليست نھائية إال لما ھو استثنائي ا إل ھ

ر المنسجمة مع  44الحقيقة في المعرفة العلمية إال بإقصاء األخطاء أو الحاالت غي

  المبدأ العام.  

وم  دان العل ي مي وليين ف وث األص ات وبح ى دراس ق عل ذا ينطب ل ھ فھ

  الشرعية، ذلك ما سأحاول معالجته في المطلب الثاني من ھذا المبحث.

  

  مفھوم التمام عند األصوليين

  

د  ن المفي وليين  م ض األص ات بع راد تعريف وم إي ذا المفھ ر ھ ي تحري ف

د:  ؛لالستقراء ي حام ألنھا  تحمل إشارات مھمة في ضبط ذلك ، فاالستقراء عند أب

م يصلح وإن ل ,"إذا كان تاما رجع إلى النظم األول، وصلح للقطعيات ا ل م يكن تام

ى الظن أھْ ألنه مَ ؛ إال للفقھيات ذلك"ما وجد األكثر على نمط غلب عل  .ن اآلخر ك

د ه ق ر أن ي، غي يم المنطق تقراء بحسب التقس د قسم االس ي ق نح  ويظھر أن الغزال م

تقراء  بانھا االس ة بحس ة العلمي داولي والطبيع لعلوم الشريعة خصوصية المجال الت

ام،  تقراء ت ذر ورود اس ذا ين التام له من االعتبار الظني على غير ما استقرئ، وبھ

و وعلى فرض وروده فھو قطع ي، وماعداه يلحق بالظني، أما تعريف الشاطبي فھ

ى ليثبُ ك المعن ي،  تَ "تصفح جزئيات ذل ا ظن ا قطعي وإم ام، إم م ع ا حك من جھتھ

ه في كل وھو أمر مسلّ  م ب تقراء حك م االس إذا ت ة، ف م عند أھل العلوم العقلية والنقلي

  .45وھو معنى العموم المراد في ھذا الموضع" ,حكم تقدر

  ھذه المسألة ھو الشق الثاني من التعريف الذي: وما ينفعني في
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ة  وم العقلي ل العل ين أھ تقراء ب وم االس تراك مفھ اطبي باش ه الش لم في ~ يس

  .والنقلية

  .م االستقراء وداللة مفھوم العاميربط فيه بين داللة مفھو~ و

  .يركز فيه بقوة على الجانب المعنوي في العملية االستقرائية~ و

ة؟ فكيف يمكن فھم الت ات الجوھري ذه المعطي مام في االستقراء على ضوء ھ

وما أوجه التسليم به بين أھل االختصاص النقلي والعقلي؟ وما سر الربط بين داللة 

  العام وداللة االستقراء عنده؟

ام  يعدّ     تقراء الت المفھوم المنطقي-االس ى الجنسْكحُ  -ب ك  ؛م عل لوجود ذل

اس المقسم وھو الذي ي ،46الحكم في جميع أنواعه صفه أھل ھذا االختصاص بالقي

ي اس المنطق وع ؛ 47أو القي راد أو ن ن األف د م رد واح ه ف ام ال يخرج من أي أن الت

تثناء. فھل  ,واحد من األنواع روع من دون اس ات والف م يشمل كل الجزئي فھو حك

ا  ل فيھ ي يعم رعية الت وم الش ال العل ي مج ورود ف ل لل ى وارد أو قاب ذا المعن ھ

  الشاطبي؟.

والمالحظ أن المطلع على إنتاجات األصوليين في ھذا الصدد بالخصوص، 

اتھم  م المنطق، وآلي م المنطق وأھل عل ى عل ين عل املھم الواضح والب توقفه تح يس

وم  ي العل ة البحث ف ع طبيع ي ال تتناسب م اھج البحث الت ي من ا ف ي يوظفونھ الت

دة  ل مناقشة الشاطبي للقاع ى سبيل التمثي كل مسكر (الشرعية الشرعية، وخذ عل

ر رام ,خم ر ح ل خم اھج 48)وك ين للمن ا بعض المتحمس ي فقھھ ي وظف ف ، الت

تخلص  م ت المعنى والقصد الشرعي، فل وا ب ى أخل المنطقية اعتباراتھم الفلسفية، حت

ا"و فقال معقبا عليھم: ,لھم المسألة ولم يفد اإلتيان بھا دمتين ھ راد بالمق م أن الم  اعل

ا مه أھل الم ھن ا رس يس م ار ل ى اعتب ة، وال عل كال المعروف ق األش ى وف نطق عل

ة فال يستتب  ا في الحقيق التناقض والعكس، وغير ذلك وإن جرى األمر على وفقھ

  .49جريانه على ذلك االصطالح"

ا أو  ك األصول فلقفوھ ى تل فة إل أتى الفالس الكھم:" ف دا أيضا مس ال منتق وق

ا وا منھ ولھم ,تلقف ى مقتضى أص وه عل أرادوا أن يخرج ا ال  ,ف ك عقلي وا ذل وجعل

  .50وليس األمر كما زعموا" ,شرعيا
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اه ال ذي يتبن رأي المخالف ال ذا ال م يكن ھ إذا ل نھج أھل المنطق ف شاطبي لم

ال، فال شيء  وآلياتھم ة واإلجم ى سبيل الكلي ه عل اره وإعمال قادحا في أساس اعتب

ه ه ووفق توجي نھج التعامل ب ي م دح ف د  يمنع من تصوره وفھمه على وفق الق النق

لمدى استثماره في مجال العلوم الشرعية، بالصورة التي جرى عليھا ذلك اإلعمال 

ذي يضع  ي نظري-المتعسف.الشيء ال ام الشاطبي األرضية المعبّ -ف ام اإلم دة أم

ن  رة م ع كثي ي مواض ي ف في والمنطق نھج الفلس ف الم ى توظي ل عل ويغ العم لتس

في  فعاال، ووفق الضوابط التي رسمھاالقضايا الشرعية بالشكل الذي يراه مناسبا و

  ومنھا آلية االستقراء في مجاله. ,استعارة اآلليات المنطقية

تقراء مع  لكن لما نبحث في أوجه الربط التي وصل به الشاطبي مسلك االس

ة  ر حقيق م أكث ه الخطاب الشرعي، نفھ مسلك العام ومسلك التواتر المعنوي، في فق

  التمام واإلطالق المراد عنده.

ه  :والفرق بينه وبين األصوليين أنه يقصد بالعموم وي كانت ل "العموم المعن

ات وفي  وْ صيغة مخصوصة أَ  ال، فإذا قلنا في وجوب الصالة أو غيرھا من الواجب

الق  ى اإلط ت عل ك ثاب ك أن ذل ى ذل ا معن ام، فإنم ه ع ره: إن م أو غي ريم الظل تح

تقرائية  أوْ  عموم والعموم بدليل صيغة ال، بناء على األدلة المستعملة ھنا وھي االس

  .51المحصلة بمجموعھا القطع بالحكم"

ا ند الشاطبيفداللة العموم ع ة عليھ أو  ,مسألة بالغة مبلغ القطع بصيغھا الدال

  :-كما يؤكد ذلك-ألنھا ثابتة من جھتين  ؛بأدلتھا المتعددة القائمة

  .القطعياألولى: الصيغة الدالة على ذلك العموم 

والثانية:جھة االستقراء المعنوي التام ، وقد أسھب في بيان ھذا المأخذ بمثال 

ع الحرج في الشريعة ألة رف د لمس ان يقع ا ك ه لم ذلك إذا  ؛صريح علي ال:" فك إذ ق

وم ه صيغة عم ود في ثال مفق دين م ي ال تفيده من   ,فرضنا أن رفع الحرج ف ا نس فإن

ات م ة الجھ ددة خاصة مختلف وازل متع ع الحرج ..ن ي أصل رف ة ف م .تفق ا نحك فإن

إذا ثبت  بمطلق رفع الحرج في األبواب كلھا عمال باالستقراء، فكأنه عموم لفظي ف

  .52اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن فيه"

ذي  ى ال ه المعن دھم استصحب مع ام عن تقراء الت اقي األصوليين فاالس ا ب أم

واتر ع ل الجزت ع ك ة، بتتب د المناطق ات ن م ئي يم الحك تم تعم ى ي تثناء، حت دون اس
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ا  ات كلھ ع للجزئي وإطالقه، ومن ذلك ما ذھب إليه ابن حزم من ضرورة إتمام التتب

حيث دعا الباحث عن ؛ وإال فاالستقراء يعد ناقصا ال يعتبر ,حتى يتم القطع بالحكم

يحيط يسكن  إلى االستقراء أصال، إال أن  الّ "وأ, يمحص في التحقيق أن الحق إلى

در فال يقطع في  م يق إن ل ه، ف م في علما بجميع الجزئيات التي تحت الكل الذي يحك

  .53ك"رالحكم على ما لم يشاھد، وال يحكم إال على ما أدركه، دون ما لم يد

ولي  تقراء األص ن نصوص أن االس ه م م إثبات ا ت الل م ن خ ر إذن م فيظھ

نھج الب ة وم ال الدراس ي بحسب مج ره المنطق أبو إسحاق يختلف عن نظي حث، ف

ة أو  وم، و المقصود بالتمامي ه مع العم ام في عالقت تقراء الت اره االس يؤسس العتب

وي من الخطاب  ر من الكلية عنده في االستقراء تلحق الجانب المعن الشرعي أكث

ر ذا األم ره، وھ ر  غي ن النظ ا م ات حقھ روع والجزئي ل الف تيفاء ك ه اس ذر مع يتع

اميصعب حصول مطل وعليه ,والتصفح يم والتم ك أن حصول القطع ؛ ق التعم "ذل

تقرئ يظل  ا، فالمس ة بعينھ ة أو مرحل ى نقط ة  ال يتوقف عل ة التواتري ي المعرف ف

ا،  ا وفي لحظة م ألة م م قطعي بمس ه عل ى يحصل ل يتتبع جزئيات ظنية كثيرة حت

ات وحصرھا ع الجزئي تنفاد جمي  ,وحصول تلك المعرفة القطعية ال يشترط فيھا اس

  .54ذلك من المستحيالت المنطقية"وإال كان 

ام في مجال  ذا يمكن الخلوص إلى نتيجة مفادھاوبھ تقراء الت وم االس أن مفھ

ى الحد  ى إل ك المعن ات ذل ام الشاطبي ھو تصفح جزئي الخطاب الشرعي عند اإلم

ى  ,الذي يطمئن فيه المستقرئ على حصول القطع المطلق ا عل ك فعلي وإن لم يتم ذل

د وجه عملي، مع وجود  تثناء عارضا، وق إمكانات تخول رد ما يمكن أن يكون اس

ان  ا ك ال:" ولم ا ق أفصح الشاطبي عن ھذا المفھوم بشكل يقترب من التصريح لم

نة هللا  قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بھا س

ك األمر المل ه أكثرية ال عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذل تفت إلي

ي  إجراء القواعد على العموم العادي ال العموم الكلي التام الذي ال يختلف عنه جزئ

ه ,ما" ك بتنبيھ د ذل م يؤك ى ": ث يكن عل ال من النظر في المسائل الشرعيةفل أن  ب

  .55القواعد العامة إنما تنزل على العموم العادي"

ا د ب ره عن اطبي غي د الش ة عن ام والكلي  ,قي األصوليينفالمقصود إذن بالتم

ه  ريعة دون ارتباط وم الش اق عل رتبط بنط وم الم ى المفھ دى األول ال يخرج عل فل
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دھم  ام عن اقي األصوليين فالتم ا ب فة والمنطق، أم ل الفلس د أھ ائع عن المفھوم الش ب

  ينطبق على ما تواضع عليه المناطقة.

  

ا:     اقص رابع تقراء الن ة االس  L INDICATION DE L INDUCTIONدالل

INCOMPLAITE  

  

مادامت إمكانية حصول عملية االستقراء التام صعبة الورود واالستثمار في 

ا  مجاالت علوم الشريعة، ونادرة الوقوع فيھا، بالنظر إلى االختالف الحاصل بينھ

حيث التمام من وبين مجاالت علوم المنطق والفلسفة، فإن حصول ما ھو أدنى من 

ا ة فيھ ك العملي ائم وحاصل  تل ر ق ه أم ي فق تخداما ف ر اس و األكث بالضرورة، وھ

  الخطاب الشرعي.

ام  اء األحك ده األصوليون في بن ذي اعتم واالستقراء الناقص ھو الضرب ال

  الكلية الفقھية وتحرير المسائل األصولية.

  االستقراء الناقص يفيد القطع 

ا ي البي ھاب ف اب اإلس ن ب ون م د يك ة  نق يح محاول ي التوض ادة ف والزي

على قطعية االستقراء الناقص عند األصوليين، بالنظر إلى ما تم تقريره االستدالل 

ام والكلي ق التم ى من أن تعل ه مجازي عل ق أساس و تعل ا ھ تقراء إنم ة االس ة بعملي

ة في بيل الثق ابطه س رعي ،وض د الش ام للقص ه الع ن الفق ا م تقرئ انطالق م يس ا ل م

اقي ال ى في ب ام المعن قضايا الشرعية األخرى ، حصول االطمئنان عند النفس بتم

ي  اس المنطق ام أو القي تقراء الت ي لالس وم المنطق ع المفھ ة م وال تربطه صلة داللي

ى صفة اإلطالق -المقسم، ثم ألن "االستقراء الناقص ليس معناه ال  -عل عدم احتم

ار جدل واسع  -ليونالذي التزمه األصو-، إال أن ھذا المذھب 56اليقين" يشكل مث

ر مشكل ا ترى أنية والمنطقية التي في األوساط العلم الستقراء جوھره منطقي أكث

ة ومما ھ ه صلة بالثق أن  ؛مشكل نفسي ل ة ب ة القائل ار الحقيق إذ "كيف يسوع اعتب

  .57وجود انتظام من الحاالت المالحظة دليل على أنھا تستمر على العموم؟"
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ة القطع ة في لكن ثمة أمر دقيق يمكن أن يكون مفتاح تفسير حصول الدالل ي

ين وس ب ارب ملم اك تق ان ھن ده، وإن ك وف عن ى الوق دفعني إل اقص ي وم  الن مفھ

  النعدام فروق جوھرية بينھما من حيث الداللة القطعية.االستقراء التام والناقص 

ات  من القواعد التي بنى عليھا األصوليون شرعية االستقراء الناقص في إثب

اتمج ام والكلي دة :موعة من األحك ر في الشريعة "إن ال :قاع ري معتب غالب األكث

ري محسوم  ,58اعتبار العام القطعي" ي أو األكث اقص األغلب فقطعية االستقراء الن

ول  ة ، يق د األصوليين و المناطق ام عن ام والع تقراء الت فيھا، كما تم الحسم في االس

رة وليست  ,الدكتور أحمد الريسوني:"وعلى ھذا فإن الثابت أن استقراء حاالت كثي

ا  اية إذا أعطانا اطرادأكثر ا في كون نظائرھ ا أيضا رجحان ه يعطين في حكمھا فإن

د  وة ق لھا نفس الحكم، ويبقى أن االرتقاء من الكثير إلى األكثر يعطينا مزيدا من الق

  .59تصل بنا إلى القطع أو ما يقرب منه"

ة  ه العلمي نقص من قيمت فتخلف بعض األفراد والجزئيات عن االستقراء ال ي

تقرائيات صحيحة، وإن  إن :يقول اإلمام الشاطبي ,ه القطعيةوداللت "الكلية في االس

ات" د وضع ھوامش لتالفي  ,60تخلف عن مقتضاھا بعض الجزئي ذا يكون ق وبھ

ة  عْ دَ المستثنيات والخوارج من الفروع، ولم يَ ين حدود األغلبي ا مجاال لتحول ب لھ

ة ي نظره غيفألنھا  ؛التمام والكلية األكثرية وحدود ام حصول المعرف رة أم ر معتب

  القطعية في الكليات االستقرائية بذلك الشكل.

ول  ي إسقاط واجب أو إباحة محرم، يق ببا ف وفي مسألة الحيل التي تكون س

ة،  ي الجمل روعة ف ر مش ذكور غي المعنى الم دين ب ي ال اطبي:"الحيل ف ام الش اإلم

نة، لكن في  اب والس م من والدليل على ذلك ماال ينحصر من الكت خصوصات يفھ

  .61مجموعھا منعھا والنھي عنھا على القطع"

ك ن ذل د م ى أبع ام إل ب اإلم ل ذھ ي  رأىإذ  ؛ب ري ف ة تج دالئل الظني أن ال

أي  ي، وال يمكن ب دليل القطع ا ال ام عليھ ألة ق ة، مس دالئل القطعي الشرع مجرى ال

  .62حال من األحوال إسقاط اعتبار الظن بمعارضة القاطع

اقص ال ومن جھة أخرى يذھ تقراء الن ى أن االس ب سراج الدين األرموي إل

د  ه ال يفي يفيد اليقين لجواز أن يكون حكم نوع من جنس مخالف لغيره، واألظھر أن

  .63الظن إال لمنفصل وحيث يفيده فھو حجة
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ات  ده مراتب بحسب درجات الجزئي تقراء عن ي فاالس أما ابن النجار الحنبل

تقرأة نعكس د ,المس ه ت ك فإن ى ذل بوعل ك المرات ى تل ه عل ي  ,اللت و ظن ول:" فھ يق

ات اختالف الجزئي وى  ,ويختلف فيه الظن ب ان أق ر ك تقراء في أكث ان االس ا ك فكلم

ا  ؛64ظنا" ة تقترب من القطع، إذا م ى مرتب د يصل إل أي أن االستقراء الناقص ق

ار  د أھل األصول اعتب ر عن كانت نتيجته االستقرائية غالب الظن فيھا، وذلك معتب

  م القطعي كما قال الشاطبي.العا

"تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب  :ھو واالستقراء عند اإلمام القرافي

ه  تقراء الفرض في جزئيات ة، باس ك الحال ى تل على الظن أنه في صورة النزاع عل

ى  ؛ ألنهفيغلب على الظن الوتر ,بأنه يؤدى على الراحلة ا أدي عل لو كان فرضا لم

اء"الراحلة، وھذا ا رة ؛65لظن حجة عندنا وعند الفقھ ون معتب ات الظن  66ألن غلب

  في فھم أصول الخطاب الشرعي.

ل  ى تعلي ة عل رعية الدال ن النصوص الش ة م تقرائه لجمل د اس و يخلص بع

ام لكل  ر ت ي وغي ر كل رآن والسنة بشكل غي ا في الق ه لھ األحكام الشرعية، وتتبع

تقراء عل ه" إذا دل االس ى أن ذاالفروع النصية إل ذه القضية  ,ى ھ ل ھ ان في مث وك

  .67مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن األمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة"

رح  اقص "يط تقراء الن ان االس ر، وإن ك ي األخي ول ف ن الق د م ه الب إال أن

ا  ؛مشكال فلسفيا من الناحية المنطقية ى إثباتھ ألن اعتماد معطيات أولية ال تقوى عل

قراء فإن اعتماده في البحث في مثل ھذه العلوم األخرى أصبح بھذا النوع من االست

ه "ال يمكن 68ضرورة علمية" ان بأن ألجل ذلك يتصور االستقراء في بعض األحي

ا  ؛عرضه معفى من الخطأ ألن االستنتاجات االستقرائية ال يمكن إظھارھا على أنھ

ة دمات المنطقي م أن المق ا، رغ حيحة قطع ات ص ى خالص ود إل و ؛تع ير أي تص

  .69األحداث أو الوقائع الخاصة كلھا صحيحة"

ة  ه وتصفحه تبقى قطعي اقص في إحاطت تقراء الن ة االس ورغم ذلك فإن دالل

ى  ة إل ود في أصوله العلمي عند األصوليين، وإن كان ھذا النقصان الحاصل فيه يع

  وجوه متعددة، فقد يكون النقصان  :
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روع المندرجة ت ع الف تيفاء جمي ي أو على مستوى عدم اس حت األصل الكل

ي  م الكل ا الحك تقرأة يلحقھ ر المس روع غي ك أن الف تقرائية، وضابط ذل النتيجة االس

  ليقين حاصل عند المستقرئ بأنھا مثل شبيھتھا المستقرأة. ؛بالضرورة

ى  دخول تحت المعن ن ال ة ع اد الجزئي ف بعض اآلح توى تخل ى مس أو عل

ك ألنھا معتبرة كذلك لعدم قدرتھا على ال ؛الكلي ة، وضابط ذل قدح في الكلية القطعي

  أن تخلف آحاد الجزئيات ال يقدح في الكليات كما ھو مقرر عند أبي إسحاق.

  

  تعليل قطعية االستقراء الناقص

ذي تنقصه  ر المكتمل ال ات غي روع والجزئي تقراء الف يتبين مما سبق أن اس

ا، أو أفراد معينة تحول دون اكتماله وتمامه، إما من جھة عدم إلحاق اال تقراء بھ س

ر في  د الظن الغالب المعتب و يفي ة الخاصة، فھ ا عن مقتضى الكلي من جھة تخلفھ

ا  ه وم ذھبھم في القطع ب الشريعة اعتبار العام القطعي، فكيف يسوغ األصوليون م

  ھو تعليلھم في ذلك؟ 

الضروريات  :لما استفرغ وسعه في إثبات الكليات الثالث -مثال–فالشاطبي 

ات و الح والحاجي رعت لمص ي ش ة الت ايا القطعي ن القض ينيات،واعتبارھا م التحس

دح أو  د تق ي ق ات الت ا العباد، اعترضته في بحثه االستداللي بعض الجزئي تخرم م

ة ائج قطعي م ي هلكن ؛وصل إليه من نت كل ل عن  رى ذل ذي يزي ى الحد ال مشكال إل

تقرائي تدالله االس ة بالقصد ف اس ه العلمي اقص داللت ه الن ع عن ي جانب األول،ويرف

ثالث إذا  ات ال ذه الكلي ة هللا:" ھ ه رحم الكليات االستقرائية قطعيتھا بالتبع.يقول علي

ة:  ذلك أمثل اد الجزئيات،ول كانت قد شرعت للمصالح الخاصة فال يرفعھا تخلف آح

أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة لالزدجار، مع أنا نجد من يعاقب فال 

، ومن ذلك كثير، وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر، يزدجر عما عوقب عليه

ه  ه، والقصر في حق ه ال مشقة ل ك المترف مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والمل

ا  مشروع. والقرض أجيز للرفق بالمحتاج، مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة. وأم

ھا ع ع أن بعض ة م ى الجمل ة عل رعت للنظاف ارة ش إن الطھ ينيات ف ي التحس ى ف ل

التيمم، فك ة ك ي أصل المشروعيةخالف النظاف ادح ف ر ق ذا غي ا ،فك70" ل ھ ل م

دحھا الظاھر فيھا مخالفة الكل- ذكره الشاطبي من فروع فقھية ا وق ات في اطرادھ ي
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ال تمثل جزئيات قادرة على تغيير ثبات تلك الكليات التي حصل العلم  -في عمومھا

ات  "ألن األمر الكلي ؛بھا عبر مسلك االستقراء ا فتخلف بعض الجزئي إذا ثبت كلي

في  عن مقتضى الكلي ال يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب األكثري معتبر

ي يعارض  ؛الشريعة اعتبار العام القطعي ا كل ألن المتخلفات الجزئية ال ينتظم منھ

  .71ھذا الكلي الثابت"

ذا التسويغوقد أشار اإلمام الغزالي إلى مثل  ا تحدث ع ھ تقراء حينم ن االس

نظم األول، وصلح  ى ال ا رجع إل عموما فقال:"فثبت بھذا أن االستقراء إذا كان تام

نمط  ألنه مھما وجد األكثر على؛ م يكن تاما لم يصلح إال للفقھياتوإن ل ,للقطعيات

  .72"غلب على الظن أن اآلخر كذلك

ي د الغزال ن عن ة الظ من  فغلب تقرئ ض ر مس و غي ا ھ ي م ي الكل درج ف ت

ت ذا المس ي مظانھا،وھ ة ف تقرأة ومتتبع ة مس ات األكثري ت الجزئي ا مادام قرأ منھ

د  كلي لقواع ل الش أن "التحلي ل ب رأي القائ ه ال ي أساس الف ف ألة يخ التصور للمس

االحتمال االستقرائي غير قادرة على في حد ذاتھا على تحديد أوجه الربط بين تلك 

تقرائي" ل االس ررة للتعلي د المب الظن ال ,73القواع ين ف وغ اليق ي بل ح ف ب راج غال

ا  يته لم ذا أشار أيضا العطار في حاش والقطع لديه، كما ھو عند الشاطبي. وإلى ھ

زاع أو ال تقرائيةبين عدم عمل صورة الن ات االس ي الكلي ات  ف ال ؛متخلف "ال  :إذ ق

الوا في  ,ألن االحتماالت البعيدة ال تنافي القطع العادي ؛يقدح في إفادة القطع ا ق كم

اد م إف ه العل افي إفادت ذب ال ين ى الك ؤ عل ال التواط ن أن احتم م  م واتر العل ة الت

  .74الضروري"

اقص قطعي ه علمي اوقد يكون االستقراء الن ي داللت ه لسبب آخر  اف في إفادت

ة قادحة من حيث الظاھر دو متخلف د تب ي ق راد الت ات واألف  ؛يتعلق بوضع الجزئي

ه المق ة ضمن جزئيات ة ألبت ر داخل ا غي ث لكنھ ن حي رادة، م راد الم صودة أو األف

و إسحاق  ه أب ا أشار إلي ه، وھو م مقتضاھا األصلي التي قد وجدت لما ھي أولى ب

ألة ي المس ھا ف ث  نفس ات للمصالح، حي ريع الكلي ات تش ا قصد إثب د فيھ ي يجتھ الت

ي م خارجة عن مقتضى الكل ا لحك د يكون تخلفھ فال  ,قال:"فالجزئيات المتخلفة  ق

دناتكون داخلة ف ة عن ا  ؛يه أصال، أو تكون داخل ى الخصوص م لكن عارضھا عل

ال د يق ه :ھي به أولى،  فالملك المترفه ق ه ب ؛إن المشقة تلحق م علي ا ال نحك لك ذلكن
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ول ف ا، أو نق احبھالخفائھ ر ص م يزدج ي ل ات الت ت  :ي العقوب لحة ليس إن المص

ا و إن ألن الحدود كف ؛مر آخر وھو كونه كفارةاالزدجار فقط، بل ثم أ ارات ألھلھ

يوكذ ,انت زجرا أيضا على إيقاع المفاسدك ى  ,لك سائر ما يتوھم أنه خادم للكل فعل

  .75كل تقدير ال اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح"

ة  وعلى الجملة يمكن حصر أھم األسباب التي يسوغ بھا أھل األصول قطعي

  في ستة مبادئ أساسية : شرعيةجال العلوم الاالستقراء الناقص في م

رم  ي ال يخ ن مقتضى الكل ات ع راد والجزئي روج بعض األف األول: أن خ

  وضعه الكلي، وبالتالي ال يقدح في إفادته القطع والعلم اليقين.

الثاني:أنه في حالة تخلف بعض آحاد ھذه الجزئيات وخروجھا عن مقتضى 

دوره أن يضاھي الكليات، فإنھا ال تنتظم بكاملھا لتنشئ في استق اللھا كليا آخر، بمق

  الكلي األصلي أو يقف معارضا في وجه اطراده.

 ,الثالث: أن المتخلفات الجزئية وإن ظھرت قادحة ومعارضة لألصلي الكلي

ة جانب  ي آخر، وفي خدم دخول في أصل كل فإنھا قد تكون شرعت أو وجدت لل

  أولى من الجانب األول.

ددت عن ة إذا تع ع:أن األدل ا الراب ات فإنھ ي الجزئي تقرئ ف د الباحث أو المس

ھا  دعم بعض ات ي بعض ام القطع ام الع وم مق ات تق ة ظني ا جمل ون بمجموعھ ، فتك

ة عضد بعضھا بعضا : الصحيح، كما أشار إلى ذلك الشاطبي اثرت األدل "وإذا تك

  .76فصارت بمجموعھا مفيدة للقطع"

مى  ا يس ين م عا ب ا واس دون فرق امس:أن األصوليين ال يج ي الخ التواتر ف ب

واردة ودليل االستقراء ,مجال األخبار ا  ,في مجال الفروع الشرعية النصية المت إم

دد  ده بع واتري ال يمكن تحدي م الت من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، فإذا كان العل

راد ن األف ين م ام ,مع يبقى قاصرا عن التم راد س ن أف توعب م ا اس الي مھم  ,وبالت

  ي الفروع الشرعية.فكذلك االستقراء الناقص ف

ي  ة ف تقرائيات الكلي ي االس ا ف ات وآحادھ ف بعض الجزئي ادس:أن تخل الس

وم  ا بخالف العل ع بھ ي القط دح ف ا ال يق انية عموم رعية واإلنس وم الش ال العل مج

اطب ول الش رى، يق ة األخ تقرائيةالعقلي ات االس أن الكلي ذا ش ك  ,ي:" ھ ر ذل واعتب

هأقرب شيء إبالكليات العربية، فإنھا  ا نحن في ين  ؛لى م لكون كل واحد من القبيل
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ا في  ات قادح ا يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئي ا. وإنم أمرا وضعيا ال عقلي

ول ه عقال" :الكليات العقلية ، كما نق ا ثبت للشيء ثبت لمثل ه  ,"م ذا ال يمكن في فھ

ة ؛التخلف البتة م بالقضية القائل م يصح الحك ا ثبت للشيء ثبت :إذ لو تخلف ل  "م

  . 77لمثله"

اتھمھذه مجموعة عناصر اعتمدھا األصوليون في مواضع متفرقة من   مؤلف

ا  ا أنھ اقص، كم تقراء الن ة االس ى دالل ة عل ة القطعي فاء المعرف ويغ إض ي تس ف

ائل أصولية  ة ومس مستندات علمية في إعمال االستقراء بشكل عام في قضايا فقھي

  عديدة. 

  خاتمة

ه تبين من خالل ما سبق أن داللة  اين مع داللت االستقراء عند االصوليين تتب

د كل  عند المناطقة، فإذا كانت داللة االستقراء التام أوالكلي تفيد القطع والعلمية عن

ى  د القطع المفضي إل ة تفي ر التام ي صورته الناقصة أو غي ه ف إن داللت ا، ف منھم

ه وتقري ة العمل بأحكام دى األقطعي ه ل ه عرات اه وداللت د أھل صوليين عكس معن ن

  البتة في مجالھم التداولي دليال قطعيا يفيد العلمية واليقين.  يرونهالمنطق الذين ال 
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  الدراساتباب: 
  

  علم أصول الفقه وتداخل العلوم 
  محمد بنعمر

  علم أصول الفقه:الھوية والداللة-

بحيث  ,يعد علم أصول الفقه من أھم العلوم التي أنتجتھا الحضارة اإلسالمية

فعلم  واألنساق المعرفية والعلمية؛ التركيب ھذا العلم مجموعة من األشك تداخل في

خليطا بين مجموعة من العلوم التي تشاركه في و مزيجاأصول الفقه يكاد يكون 

لوم المنھجية العريقة في الثقافة العربية فھو أحد الع , وتتداخل معه في المنھج؛الموضوع

ومنھا  ,منھا ما ھو نقلي ,لمجموعة من العلومالعلم ملتقى  بحيث شكل ھذا؛ (1) اإلسالمية

  .)2( لألصلخيل خادم د يّ بع, وماھو تومنھا ماھو أصلي ,ما ھو عقلي

لصيق  ضابط للفھم و حيث ھو علم منھجي استنباطيمن -فعلم أصول الفقه 

التراث العربي مع مختلف  العلوم التي نشأت في   تفاعل دق -الشرعية ستنباط األحكامبا

وانساق  عدة علومل جامعا ,لومتداخ متكامل نسق منھجيجاء حامال لإذ  ؛اإلسالمي

بھذا الجمع  وشكل موعة من العلوم والمعارف,اجتمعت فيه مج , وقدومنھجية معرفية

  بين العلوم في الثقافة العربية اإلسالمية. لالتواصو التكاملالتداخل و نموذج

فعلم أصول  ,لفقه فھي عالقة النظرية بالتطبيقعن عالقة ھذا العلم بعلم ا أما

 لمن  الزل المستدل ةصمعويعمل  على  ,طالعامة لالستنباالفقه يمارس وضع النظريات 

وترد األصول أصولھا,  إلى, وإنما ترد الفروع فال يقول من شاء ما شاء, "في االستدالل

 المتعددة بإشكاالتھااإلجمالية الكلية  دالقواعكما يضع  ,)3( مصادرھا المعصومة" إلى

  إلعانة الفقيه على االستنباط. ؛لغوية كانت أم شرعية المختلفة وأنواعھا

                                                 
  . باحث في الدراسات اإلسالمية، المغرب  
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وذلك بتنزيل وتطبيق  ؛األنساقتلك و النظرياتتوجيه تلك  إلى يھدف هلفقوعلم ا

الذي كان قائما والتداخل حد تجليات التالحم أ يعد وھذاعلى أرض الواقع, تلك األنساق 

  األصول خاصة .مع علم وعلم الفقه , ةالعلوم عامبين 

ه العلوم بمنأى عما تعرف لم تكن الشرعيةالعلوم أن  والسبب في ھذا التداخل

 يف معرفية وتطورات ,منھجية تساؤالتو ,معرفيةأسئلة و, نظريةاألخرى من إشكاالت 

.وإنما كانت المؤسسة لبنائھا المعرفي ةالنظري أسئلتھافي و ,إلنتاج المعرفة انتظامياتھا

 العلوم العقلية عم حتى ,القضايا النظريةفي  متواصلة ,فيما بينھا منفتحةھذه العلوم 

 ,في نتائجھا وانتقاالت ,مواضيعھا فير تطومن , اإلسالميةلى الثقافة العربية ع الدخيلة

مما جعل االنفصال واالستقالل , في مناھجھا ومعرفية نظرية إشكاالتمن تعيشه وما 

  الثقافة العربية اإلسالمية.العلوم التي نشأت في ي ف أو مطروح  غير وارد

أصلية - روعھابجميع ف ھذه العلومومما ساعد على ھذا التكامل والتواصل بين 

وحدة اإلطار والمرجع الذي جمع ھذه  -نقليه كانت أم عقلية ,كانت أو خادمة لألصل

سق واحد في خدمتھا للقران الكريم, فقد اتجھت كل العلوم نحو في نإذ التحمت  ؛العلوم

  ).4. (..وقراءة وتحقيقا وتوثيقا وتأويال اواستمدادا وتفسيرالكريم بيانا واستنباطا  القرآن

ن كان الجامع المشترك لھذه العلوم ھو االتجاه نحو توثيق النص أو استمداد إو

  المعنى الذي يحمله النص.

وھذا  ,الكريم المحور الذي يتحرك حوله ھذا العلم فما من علم إال وكان القرآن

ية العرب التي ظھرت في الثقافة ينطبق على مختلف فروع المعرفة اإلنسانية األمر

مما  الكريم القرآنوھو  ,سالنص المؤس كان ھو كلھا اإلسالميةالعلوم  رفمدااإلسالمية, 

متشابكا فضاء  فسيحا وميدانا   لاإلسالمية يشك جعل البحث في أي علم من العلوم

  ةعامة والثقاف العلوم تطورمما انعكس أثره على  بين عدد من العلوم, ومتداخال

   . اإلسالمية

خاصة ما تعلق -أن التعدد والتنوع في الثقافة اإلسالمية  ريشع ىوھذا المعط

 والمنھجفي الموضوع  اإنما كان تعددً  -القرآنيذات الصلة بالنص  بالحقول المعرفية
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المرجع الموجه  أوفيفي التصور وال في الرؤية وال في اإلطار  اولم يكن تعددً  ,والھدف

  لھذه الحقول.

في توجيه الدراسات ة تحكمت ھناك خلفية دينين : إالقول إلىيقودنا  اھذو 

تتجه  وتوجھاتھا وجعلت العلوم على اختالف تخصصاتھا ومنازعھا ,والقرآنيةاللغوية 

  ).5( القرآنيالنص  خدمة نحو

استحضار مجموعة من طالبھا وھو ما يلزم عنه أن طلب العلوم التراثية يقتضي 

 ,النظرية ك في مجموعة من المسائلأن ھذه العلوم تشترلكون  والعلوممن المعارف 

 .القرآنيوھو خدمتھا للنص  ,الوظائف والمھاموتتداخل في 

 والمحور المشيد ,النص المؤسس للحضارة اإلسالمية الكريم القرآنشكل إذ  

في الثقافة العربية  والعلمية المشترك لكل الجھود الفكرية قوالمنطل ,للمعارف والعلوم

 ,اختالف مرجعية ھذه العلوم مه مختلف العلوم والدراسات رغإذ دارت حول ؛اإلسالمية

 مستجيبة للقضايا, دمتكامل وموحفي بناء نسقي  ةالعلوم منصھرالشيء الذي جعل ھذه 

 التشريعية التي واجھت الحضارة اإلسالمية في صيرورتھا التاريخية واإلشكاالت

  كم الشرع فيھا.بيان ح إلىماسة  بحاجة قضايا كانت وھي ,وتطورھا الحضاري

 أولغوية  اإلسالميةالعلوم  أنحظ يل اإلسالميةالعربية  فالناظر في أشكال الثقافة

األداء وفي عرض الظواھر ما بينھا من تفاوت واختالف في التناول ورغم -شرعية 

دراستھا  في اعنايتھا ومنطلق ومرجع اھتمامھامحط  القرآني قد جعلت النص -والقضايا

الكريم كما قال ابن جزي الكلبي  فالقرآن لواقع اإلسالمي,التي عرفھا ا ةيالتشريع اللقضاي

وسائر العلوم أدوات   ,ھو المقصود بنفسه (الكريم كان القرآنفي مقدمة كتابه تفسير 

  .)6( ) أو تتفرع عنه ,أو تتعلق به ,تعين عليه

 ,فجاءت حاملة لكثير من المعار ويعد علم أصول الفقه من أھم العلوم التي

في تداخل  نسقية ھذا العلم إلىالتواصل بين العلوم,والسبب يعود التداخل و لمبدأمحققا 

م واالستنباط فھو عبارة عن قواعد منھجية استداللية تعمل على ضبط منھج الفھ ؛فروعه

جامع بين النقل والعقل, وبين الرأي  في االستدالل فھو منھجفي المجال التشريعي؛ 
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 ,من مجموعة من العلوم التي تشاركه في الموضوع ومرجعياته تهيستمد مكوناوالنص, 

  وتتداخل معه في المنھج.

فيه شعب  أصول الفقه الذي يظھر بمظھر نسق من العلوم لم تدخلأن علم ذلك ‹‹

من الثقافات المنقولة بل دخلت فيه أيضا العلوم العقلية  العلوم اإلسالمية وحدھا؛

  .)7(معه أو منھجية رابة معرفيةوالتي لھا ق ,والحضارات األخرى

  الوجھة اللغوية في  علم أصول الفقه:-  1 -

حيث إن االستدالل  ؛المشكلة لھذا العلم المحور اللغوي البياني العلمية من أبرز المحاور

يتوقف على ضبط اللغة العربية  من النص على األحكام وتمثل المعنى اللغوي والشرعي

أو  المعجمبأو   انت ھذه العلوم متصلة بالتركيب أو بالداللةسواء أك ,والتمكن من علومھا

  .بالخطاب الذي ھو موضوع االستنباطالمقتضيات المحيطة  الذي يراد به بالسياق

مقاصد العرب في مجاري  قوف وبحكم نزولھا فبحكم عربية ھذه الشريعة

 رامأو ستداللاالقصد  نْ نه من الواجب على مَ في تصريف أساليبھا؛ فإ مخطابھا وعاداتھ

 ,عارفا بقواعدھا ,ومعرفة باللغة العربية يكون على علمأن  اط األحكام من النصاستنب

 جرى بھاو القرآن لن باللغة العربية نزوالتخاطب؛ أل  الخطاب مدركا لمعھودھا في 

 فقد سلك مسلك أھلھا في إجرائه للتخاطب ؛في الخطاب معھود العرب وفق التخاطب

في الفھم  اللغة ضوابطمن كنا تممالمستنبط  يكون أنومن ثم وجب  ,وأدائه للمعنى

  .)8(وعلى علم بمعھود العرب في تخاطبھم ,والتخاطب

 أن - ومذاھبھم باختالف مدارسھم- حاصل بين علماء األصول قواالتفا 

و أ في طلب اللغة العربية الضعفن , وأةفي اللغ داالجتھاد في األحكام يستلزم االجتھا

  ,ويعرضه للخطأ ,يجنب  المستدل الصواب أو التقصير في طلبھا عن علومھااإلعراض 

فيھا مقاصد   يبتغ بحيث ؛والزلل لالنحراف  عرضة ويجعل استدالله على األحكام

 القرآن إلىلما كان  المرجع  في معرفة شرعنا  " اإلمام الرازي:قال اإلمام   ,التشريع

كان العلم بشرعنا  موقوفا ھم وتصريفھم؛ وِ حْ وھما واردان بلغة العرب ونَ واألخبار, 

  .)9("األمورعلى العلم بھذه 
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جه نحو تتھو الذي جعل جزءا من مباحث علم أصول الفقه  ھذا اإلشكال

فالسلطة المرجعية في علم أصول للغة عامة والداللة اللفظية خاصة, "المباحث في ا

ھذه البحوث ھو عالقة اللفظ  الذي ينتظم , والمحور الرئيسالفقه ھي للبحوث اللغوية

  ).10("والمعنى

تحمله  اوم ,داللة ألفاظھا قفأساس ھذا البناء قائم على العلم باللغة العربية وطر

وما يطرأ على ھذه المعاني من تغيرات وتحوالت في الداللة  من معاٍن, ھذه األلفاظ

لسياق ل  فيھايكون .وھي تغيرات في التركيب  األلفاظوالمعنى تبعا الستعمال ھذه 

 المعنى وتعيين ’األثر الواضح في تحديد الداللة -بقسميھا الحالي  والمقالي-والقرائن 

  .بين االستعمال اللغوي واالستعمال الشرعي ھذه األلفاظلوالفصل 

اإلقرار واالعتراف  إلىتقودنا  ھذه المكانة التي حظيت بھا اللغة بين األصوليينف

در والروافد التي منھا استمد علم أصول الفقه مادته ن علم اللغة من أھم المصابأ

لھا صلة التي فقد استوعبت مؤلفات األصوليين كثيرا من المباحث  ؛ومباحثه وموضوعه

 تكون حاملة لعدد نأل ةاألصوليالمباحث  ل ھذهأھّ وھو ما بقضايا اللغة والداللة,  مباشرة

  ير النصوص وقراءتھا.تفسب ةوالداللية المتعلق من النظريات اللغوية كبير

وي محور اللفظ في عالقته بالمعنى, برز المحاور المشيدة للمكون اللغومن أ

من مختلف الجھات  اللفظةمون على متابعة دِ قْ صول يُ األعلماء  بعض جعل وھو ما

وتلك  ذا الرصدوھ, والجوانب من جميع المستويات معانيھا نرصدووي ,والزوايا

بحيث يتعذر ضبط جميع  ؛خر فھم السامعآ إلىالواضع بعة كانت من أول وضع متاال

  .األصولكانت موضوع اشتغال علماء  يوالمستويات الت ھذه الجھات

فھو محكوم بقواعد اللغة العربية , الكريم نزل بلسان العرب القرآنذلك أن 

الكريم يتوافقان  والقرآنفاللغة العربية  الفھم واألداء, يف وأعرافھا ضوابطھاخاضع لو

ھد أن يضع في دافعا للمجت كان وھو ما  ,في المستويات  الداللية والتركيبية واألسلوبية

والتمس   ,القرآن فمن ابتغى معاني في تفسيره للنص الشرعي.اعتباره ھذا الضابط 
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ال يكون إال  والتفسير ن البيان؛ "ألفي التركيب لزمه التحقق من داللة األلفاظ  داللته

والسبيل في ھذه , )11( "ن المعاني التي أوقعت عليھا في اللغةباأللفاظ المعبرة ع

 القانون الحاكم  ووھ ,اللغويبالوضع المراد  والعربي وھجھة اللسان  المعرفة ھو

وعليه  يجري التفاھم بين الناطقين باللغة  ,للتخاطب في اللغة العربية والمنظم

  .)12(العربية

ينة واألساسية في عِ من أھم الوسائل المُ  عدياللفظ ھذه المتابعة أن  إلىوالدافع  

ي المعالجة اللغوية للنص يجب أن يبتدئ من ن المنطلق المنھجي فوأ تفھم النص,

 إلىفمن لم يعمد  ,األولى في الفھم الخطوة يأن المعرفة باللفظ ھ إذ ال يخفى النص؛

ويستشكل  س عليهيلتبالحقيقي للنص  معنىالن من األلفاظ المفردة في التركيب فإالتحقق 

علما أن الفھم ھو  .داللة الخطابويتعذر عليه التماس  ويخفى عليه المراد, عليه الفھم

ن .ومن ثم فإجتھادلال األخرى جميع مراحل تنبني أنيجب  وعليه ,أول طريق االجتھاد

 ,واالستعمال واإلھمالوالوضع  ,من حيث الوضوح والخفاء-تحديد مدلوالت األلفاظ 

وكذا في استنباط  ,ثر ملحوظ في تفسير النصوص الشرعيةأ لھا - لتركيبواإلفراد وا

  .ضبط االستنباط يتعذردون ھذا التحديد و األحكام الشرعية

ھـ) من أوائل علماء أصول الفقه الذين عملوا على 204ويعد اإلمام الشافعي (تـ  

سليمة  ةالنص الشرعي قراء قراءة أجلمن  والتفسير الفھم في منھج متكامل تأصيل

في  طريقتھاو لتخاطبا يف عاداتھاوالفھم  يولمنطقھا فلقواعد اللغة العربية  ةومنضبط

وھو األمر , وكتابه الرسالة شاھد على ذلك ,فاإلمام الشافعي كان حجة في اللغة.اإلبالغ

للمسائل  وتخريجاته هتوتنظيراصيالته اللغة العربية حاضرة بقوة في تأجعل الذي 

في كتابه الرسالة وكتابه  ينكشف الذيھو ھذا المعطى االستداللي و ,ليةواألصوالفقھية 

  .)13(األم
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 تجاھات الفقھية السائدة في عصره؛اال اطالعه على مختلفب"وقد تيسر له ھذا 

 ووقف على منھجية كل مدرسة في االستدالل ,بحيث تمرس بفقه الحجاز وبفقه العراق

   .)14("واالستنباط والتفسير

 تفھم النص الشرعي أجلمن الدارسين أن البحث اللغوي من كثير  هعليوالذي 

وھو المسمى باالجتھاد  ,داستنباط الحكم الشرعي يعد من قبيل االجتھا أجلمن  وأ

التماس المعاني  أجلممن  ل الفقيه قصارى جھوده وطاقته الفكريةأن يبذ ووھ البياني.

 أم ةشرعية جزئي أمعاني لغوية ھذه الم أكانت ءالشرعية سواالتي تحملھا النصوص 

  كلية.

من  ةمستمدھي قواعد  ذات الوجھة التفسيرية األصولية اللغوية وھذه القواعد

اللغة العربية في  طبيعة من ألنھا مستمدة ؛على الحياد ةھي قواعد مؤسسو, اللغة العربية

عند  االمتعارف عليھي وھ, فھا في أداء الخطابرْ وعُ  على المعاني, ألفاظھاداللة 

من اللغة  لقد كان من الطبيعي أن توضع قواعد التفسير .األصوليين بالقواعد اللغوية

وإدراك لطبيعتھا في الخطاب ومعرفة ما  وتراكيبھا ھابعد استقراء ألساليبو، العربية

  .)15(تؤديه األلفاظ والتراكيب  من مدلوالت ومعاني نأيمكن 

الذي - ة العربية وعلم أصول الفقهعرفي والمنھجي بين اللغالتقارب الموھذا 

 اتاألُمَّ خاصة الكتب التي تعد من  ,ختلف الكتب المدونة في علم أصول الفقهتشھد له م

والمعتمد ألبي الحسين  ,والمستصفى لإلمام الغزالي ,مثل البرھان إلمام الحرمين

 ,لباجيوإحكام الفصول ألبي الوليد ا ,الھمداني للقاضي عبد الجبار والعمد ,البصري

  ,فخر الدين الرازي لإلمام والمحصول  ,واألحكام في أصول األحكام البن حزم

مزيد من  إلى ةبحاج ھو -)16(والبحر المحيط للزركشي ,ونفائس األصول للقرافي

 بحكم التطور الكبير الذي مس علوم اللغة ,والتجديد والبحث والمتابعة التأصيل والتقنين

وھو ما يلزم عنه تمكن  ,في الفترة المعاصرة خاصة ومناھج تحليل الخطاب عامة

م  على كل جديد تحمله ھذه وانفتاحھ ,من ھذه العلوم غلين بالدراسات األصوليةالمش
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 يف  ومناھج تحليل الخطاب اللغةعلى التطور الذي عرفته علوم  موإطالعھ العلوم,

  الفھم منھج ويمتق متيسر لھ نھا أنن ھذه المعرفة من شأ؛ أل)17(الفترة المعاصرة

والتقيد بضوابط اللغة  ,تقويما ينبني على الضبط  المنھجي األصولعلماء  دوالتفسير عن

 إلىقصد االھتداء  ومعھودھا في التخاطب ,األداءفي وقوانينھا  ,في الفھم العربية

  فق ما ھو مقرر في اللغة العربية.و الكريم القرآن التي يحملھا الصحيحة معانيال

في علم أصول الفقه تطوير  والمتابعة  مناحي التجديد المنھجي ن ومن ثم فإ

 ھذا الدرس عرفه اوم ,المادة اللغوية عن طريق االنفتاح على الدرس اللغوي المعاصر

  من تحوالت في مكوناته ومجاالته.

 ومحققة ,الدقة ىقائمة علنه أن يجعل عملية االستنباط وھذا العمل من شأ

  .األصولوعلماء  بين الفقھاء ةودة والمقررالمعھللشروط والضوابط 

  لية المنطقية في علم أصول الفقهالوجھة االستدال-2 -

 ,محور االستدالل واستثمار الخطاب الشرعي :ومن المحاور المشيدة لھذا العلم

وھو مالزم , )18( الفقهينبني عليه صرح علم أصول  الذي ويعد ھذا المحور األساس

ولقد عمل اإلمام  .عالقة الالزم بالملزومببينھما العالقة  تشبيه بحيث يمكنلمحور الفھم 

وتقعيد القواعد  ,األصوليفي الدرس  االستدالل منھج  ھـ) على تأصيل505الغزالي (تـ 

االستدالل  وأشكالالمنطق  آلياتمسخرا  يتأسس عليھا استثمار النص الشرعي,التي 

استنباط لتكون طريقا في  ؛الشرعي صاستغالل الطاقة الداللية واللغوية للن لغاية

ومن المنصوص  ,المفھوم إلىالعبور من المنطوق  األحكام الشرعية واستثمارھا لغاية

المعنى  إلىومن المعنى المطابقي  ,المضمر إلىمن الصريح و ,المستنبط إلى

  ...اللزومي.

 رسىأالذي  والتواصل بين علم األصول وعلم المنطق التقارب بين العلمينھذا و

القضايا  اطرحھت التي حل اإلشكاالت التشريعية كان الھدف منه دعائمه اإلمام الغزالي 
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تناھي ي النصوص الشرعية دون موضوع تناھب وھو المعروف بين األصوليين ,الجديدة

  .) 19 (وقائع البشر

اكتسبھا من اطالعه الواسع  يالواسعة الت وقد أھله لھذا التقنين ثقافته المنطقية 

 واألنساق وسخرھا في تشييده لمجموعة من األشكال والمنطق اإلغريقي, الفلسفة على

لنصوص أو تفھمه ل ,في استدالله على األحكام سواء ,االستداللية التي يحتاجھا األصولي

بين فاسد الدليل  تعمل على الفصل التي واآللة ن المنطق ھو العلمأل ؛الشرعية

 ,فھو العلم الضابط للدليل قيسة الفاسدة.يحة من األقيسة الصح, والمميز بين األصحيحهو

الذي جعل -بمشروعه ھذا اإلمام الغزالي  فكان  ,كما أن علم أصول الفقه ھو منطق الفقه

بين العلوم  والتواصل لمبدأ التكاملمجسدا  -فيه المنطق علما خادما لعلم أصول الفقه

 ائل علماء أصول الفقه الذينفھو من أو .خاصة مع المنطق  وعلم أصول الفقه ,ةعام

ھذه الريادة ھي التي  و). 20تشريعية( وقربوا مباحثه ألغراض بيانية ,روا المنطقسخّ 

 لساجوي .مشروعية المنطق في التداول العربي اإلسالمي عن بقوة دافعي جعلته

ويرد اتھاماتھم وحججھم في معارضة  ,والرافضين لصناعة المنطق  المعارضين

آلياته  وظيفوت ,علم أصول الفقه إلىعمل على تقريب المنطق  ذإ)؛ 21(المنطق

ذات الصلة خاصة في محور المباحث فقھية وبيانية. ضاالستداللية ألغرا وأشكاله 

مجموعة من وضع  إلىحذا به  مام ).22( )مبحث الدالالت ( وعالقته بالمعنى ظباللف

 ,لنص الشرعي فھما صحيحافھم ا يتم بواسطتھا يالتوالمقوالت  الضوابط والقواعد 

في صرف  اوقوانينھ ,األداءومنطقھا في  ,اف اللغة العربية في التخاطبعرتراعى فيه أ

  الداللة التبعية. إلىاألصلية  ومن الداللة ,الداللة المجازية إلىاأللفاظ من الداللة الحقيقية 

ماء احتضنه عل في أصله مبحث لغوي, -مبحث الدالالت– وإذا كان ھذا المبحث

نه ليس من المستبعد أن يكون لعلم مدارساتھم لعالقة اللفظ بالمعنى؛ فإ في األصول

ه اشتغاله تلته ووجھمْ علما أن اشتغال المنطقي بالمباحث اللغوية أَ  ,هالمنطق األثر في

صناعة الذي جعل  األمروھو   في صناعة المنطق. بمستوى المحاورة والمخاطبة
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خاصة ما كان من , القضايا اللغوية نحو وأجزائھا في بعض جوانبھا تتجه المنطق

  .))23(القضايا اللفظية  

, خاصة علم ھو من المباحث التي تقاسمتھا مجموعة من العلوم ةالداللعلم ف 

أن علم  يمبرره فالداللية يجد  وإدراج علم المنطق في المباحث  األصول وعلم المنطق,

الدقة في  إلىبل يحتاج كذلك  ستدالل فحسب؛ يتطلب الدقة في االالمنطق علم منھجي ال

في  لووسائ ,التفكيرالتعبير عن  أدواتاستعمال األلفاظ والتراكيب اللغوية التي ھي 

كما أن النصوص الشرعية التي وقع فيھا التكليف نصوص المعنى . وتجلية  تحصيل

والتخاطب,  يغقواعد ھذه اللغة في األداء والتبلل خضعتفھي  وأسلوبھا؛عربية في لغتھا 

 فيھا يتفاوت وأشكال بحيث مراتبعدة  تأخذمستويات اكتساب المعنى  أنا علم

في تجلية المعنى    وإمكانياتھم  الثقافية والفكريةوقدراتھم  بحكم مؤھالتھم  ,السامعون

  .)24الداللة(واكتساب 

 ما يكون منهو ,المصرح به يكون عن طريق المنطوقمنه ما المكتسب  والمعنى

وھو داللة اللفظ على حكم غير  ,والمالزم له المستنبط من المنطوق طريق المفھوم عن

 تكونوھو طريق  الزم للمنطوق الذي سيق له الكالم,ولكنه النص؛ مقصود وال سيق له 

 ھي من  الداللية اللوازم ھذه  أنعلما  .الداللة في اكتساب  األكبر فيه للوازم العقلية األثر

 . االستدالل على األحكامتفھم المعنى و في  األكبر  ولھا األثر ,ةطقامباحث المنصميم 

في  وواسع رحب من حيث ھي مجال في مباحث الدالالت األصولأدرجھا علماء  دوق

الفقھاء  فختالفي ا مؤثر  وھي كذلك مجالالشرعية, االستدالل على األحكام 

 في تفسيرھم وقدراتھم العلمية ةكريالفإمكانياتھم  الثقافية و لمؤھالتھمتبعا والمجتھدين, 

  .لنص الشرعيل

جھة )أصول الفقه والمنطق( التي وقع فيھا التقاطع بين العلمين الجھاتومن 

األصولية األصول على تقعيد مجموعة من القواعد  علماءبحيث عمد  األصوليةالقواعد 

خبر مركبة من موضوع وھو الم على شكل قضايا منطقية )25(والشرعية واللغوية
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تتصف  و واالختصار زعليھا اإليجا القضايا يغلبوھو الخبر.وھذه  لمحمومن و ,عنه

  .)26(طرادباال

لجزئيات الشريعة  عوتتب واسع باستقراء اقامووقد تيسر لھم ھذا العمل بعد آن 

مشيدة على  منطقية عقلية ما تم استقراؤه على شكل قضايا اوصاغوفروعھا, تصفح لو

  .ةالتفكير المنطقيوكانت ھذه الصياغة وفق قوانين  ,االختصار اإليجاز و

ية  تنبني على تصفح منھجية استداللواالستقراء المؤسس لھذه الكليات ھو عملية 

على  تنزل بناء حكم كلي أو قاعدة عامة تستغرق الفروع و أجلالجزئيات من 

  .تالجزئيا

  ومن قبيل ھذه القواعد:

  .الظاھراألصل في اللفظ أن يحمل على -

  األصل في الخطاب أن يحقق الفائدة.-

  يحمل على الحقيقة. أناألصل في الكالم -

  المجاز. إلىعلى الحقيقة صير  لإذا تعذر الحم-

  المھمل. ظال يخاطبنا الحق سبحانه باللف-

  .إعمال اللفظ أولى من إھماله-

  .األصلالتأويل خالف -

  بدليل. إالال يصار للتأويل -

  حقيقة والمجاز في استعمال واحد.ال يجوز الجمع بين ال-

الصواب ھو ما جاء منسجما مع مقام  إلى فأقربھا التأويالتتعارضت  إذا-

  الخطاب.

  نه يعتبر باالستعمال.األصل في العموم أ-
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  مة .العادة محكَّ -

  مور بمقاصدھا.األ-

   بالمقصود ال بالملفوظ.العبرة -

  ي.العبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمبان-

  .التأسيسيتعين الحمل على  والتأكيد التأسيسبين  إذا دار اللفظ-

  ال تكليف بالمجمل وال بالمبھم.-

في تواصلھا مع  وھذا العمل يكشف عن عمق وسعة العقلية الفقھية اإلسالمية

الحقول  إلىوتمديد ھذا البحث  ,وتأصيلهلبحث الفقھي ل ھاقتعميو ,األخرىالعلوم 

 لتكون وضوابطعلى شكل قواعد  ةومنظم ةمقنن ھذه المباحثعل وج. المعرفية األخرى

 في استنباطاته الفروعية هالفقھية وتخريجاتللفقيه في بناء استدالالته  معينة ومساعدةأداة 

)27.(  

عبارة عن كليات  وقواعد  أنھا لباالستدال من حيث عالقتھا وما يميز ھذه القواعد

بحيث يتم االعتماد عليھا في استيعاب  ,المكانشرعية عامة مجردة عن عاملي الزمان و

وتنزيل ھذه الكليات على الجزئيات  إدراجعن طريق  توتلبية الحاجيا المستجدات

  .)28(الطارئة

علماء األصول جھة  لموضوع اشتغا التي كانتالمنطق ومن جھات 

علماء  سخرھا لتيا والثنائيات وھذه الجھة عبارة عن مجموعة من المفاھيمالمتقابالت, 

  األصول في تفھمھم للنص الشرعي.

 والثنائيات ن مجموعة من المفاھيم والمصطلحاتالمتقابالت عبارة عوھذه 

في جھة واحدة  معا ان يوجد" الشيئان  اللذان ال يمكن أ: أوھما ,التقابل  القائمة على مبدأ

  .29"وفي وقت واحد
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ال توجد في موضوع  التي  األشياء"كل ھيوبعبارة ابن سينا في كتابه الشفا

  .30"احد من جھة واحدة في زمان واحد فإنھا تسمى من المتقابالتو

, مثل:اللفظ التقابل القائمة على مبدأ "األلفاظصول الفقه ھيوالمتقابالت في علم أ

والعام  ,والمجمل والمبين ,والواضح والخفي ,والمفھوم قوالمنطو والمعنى,

 ,صلية والداللة التبعية, والداللة األوالمطلق والمقيد ,والحقيقة والمجاز ,والخاص

  ....واإلفراد واالشتراك ,والمواضعة اللغوية والمواضعة الشرعية

برى في التمثل وفي اكتساب ھمية كت في علم أصول الفقه أولقد شكلت المتقابال

دعاة تلما  المعنى؛ ي يكون م ل ذھن ه من تقاب ذكرطوي علي ا للت ل رواالعتب اء  ؛والتمث بن

اه ال يتحقق إ اتخذان على أن كل واحد من القسمين وإ إن معن ة مع اسما معينا ف ال بمقابلت

ره ك  ,نظي اعوذل ر  بإرج ىالنظي ه إل ا يقابل د, م ذا القي اب  وھ ل واكتس ي التمث رط ف ش

  .31المعنى

نص في تفھم ال الضابطھذا  إلى أشاروابرز المناطقة المسلمين الذين ومن أ 

؛ إذ ذكر في كتابه "األلفاظ المستعملة بو نصر الفارابيتجالء داللته أوتمثل معناه واس

ذا رتب ل أن الشيء إبَ نه نافع في الفھم من قِ في المنطق " إن استعمل مقابل الشيء؛ فإ

  .32"وأجود في التمثل أسرعمع مقابله فھو 

 إلى رإذ أشا ؛الفصل ابن حزم في كتابه اإلماملفت له االنتباه  ھو ما وھذا المعنى

وكيف يعرف الخاص من  ,أن بواسطة المنطق"تعرف كيف تؤخذ األلفاظ على مقتضاھا

  .33", وبناء األلفاظ بعضھا على بعضوالمجمل من المفصل ,العام

ومن المقتضيات المنھجية المتعلقة بھذا الضابط أن استدرار المعاني من األلفاظ 

ة ال يتيسر إال بالنظر في األلفاظ في جھاتھا المتقابل يوتيسير إدراكھا وتمثل معانيھا ف

  وسياق الخطاب. ومنطقھا في اإلبالغ أصول اللغة إلىھذه الجھات المتقابلة مع االحتكام 

تعذر حمله على  إذا المجاز إال إلى الحقيقة باللفظ من عدلال يُ وعلى ھذا األساس 

تقصي بعد  ال يحمل اللفظ على العموم إالو ھذا العدول السياق,وشھد لالحقيقة, 
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 ,إال إذا تعذر الحمل على المعنى اللغوي المعنى الشرعي إلىوال يصار  ,المخصص

 أنوال يجوز , األصل ؛ ألنهداإلفراعلى  لواالشتراك حم دبين االنفرادار اللفظ  وإذا

اللغة العربية  طبيعة مع ما يتنافىن ھذا م؛ أليرد معنيان للفظ واحد في استعمال واحد

  .34خطابوقواعدھا في ال

ومن المقتضيات المنھجية في اتخاذ المتقابالت سبيال في االستدالل وطريقا في 

من حيث ھو وحدة داللية متماسكة ومتسقة تتوافر  القرآنيفي الخطاب  الفھم لزوم النظر

مستواه في  النظر في ھذا الخطاب إلىوھذا مدعاة  .االنسجاماالتساق وعلى كل عناصر 

ن مدار الغلط في التفسير والتمثل ھو عدم الجمع بين أل ؛ءتجزيالكلي دون تشطير وال 

  .35وص المشتركة في الموضوع الواحدالنص

لزم من المشتغلين ستالمعطى فإن الضرورة العلمية والمنھجية اليوم ت وتبعا لھذا

التي عرفت  ,بعلم أصول الفقه االنفتاح على األنساق االستداللية المنطقية المعاصرة

ل ھذه األنساق خادمة لمحور االستدالل وجعْ  ورا كبيرا في اآلونة األخيرة,تطبدورھا 

التي  شكاالت التشريعيةلإل ةاالستجاب أجلعلم أصول الفقه من في ھذا وفھم الخطاب 

وھي  ,بشكل كثير مستجدات تشعبتوھي  ,الحياة المعاصرة المستجدات في تطرحھا

  .ع فيھاالشربيان حكم  إلىحاجة ب

  مع فقه الواقع األصولتداخل علم  :ثالثالالمحور -

التنزيلي وھو المراد باالجتھاد  فقه الواقع, والمحور الثالث في ھذا العلم ھو محور

معرفة عميقة  إلىالواقع يحتاج  إلىمن النص تنزيل الحكم الشرعي ذلك  أن  )؛36(

الته دون والتبصر بمؤثراته وتحو ,وفي ثباته ومتغيراته وسكونه كيتهرحبالواقع في 

للمالبسات واألحوال واإلكراھات التي تعترض المكلف في تفاعله  ما إغفال أو إھمال

أن ينزل  الحكم  فالفرق قائم بين ,في تنزيل الحكم األثرويكون لھا  ,عمع ھذا الواق

 واإلضافاتوبين أن تراعى تلك التوابع رعي  مجردا عن اإلضافات والتوابع, الش

  .  .المعاش الواقع إلىكم الشرعي في تنزيل الح واللواحق
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واستنباط الحكم  فالمجتھد في الخطاب ليس عمله قاصرا على تفسير الخطاب

 أكثرتليھا خطوة أخرى ربما كانت  فقط, خطوة أولية يعد ا العملفھذمنه, الشرعي 

الذي  االجتماعي واقعھم في وھي تنزيل الحكم الشرعي على تصرفات الناس ,أھمية

  .37يعيشون فيه

علماء أصول الفقه الذين عملوا على  زبرعد اإلمام أبو إسحاق الشاطبي من أوي

إذ اشترط على المجتھد أن يكون على  -فقه التنزيل-تأصيل ھذا النوع من االجتھاد

  .38لينزل الحكم الشرعي وفق تلك الجھة"على"الجھة التي ينظر فيھا؛  اطالع

أن  في تنزيل الحكم الشرعي ر المقاصدفي سياق حديثه على دو ومما قرره 

 حرفانوم ,الطريق نخارجا ع يجعل االجتھاد أننه من شأإھمال المقاصد في االجتھاد 

 للشريعة فمن حاد عن المقاصد اختل حكمه واضطرب فھمهه, عن السبيل المرسوم ل

  .اإلسالمية

من ھم في تعريف الفقيه بھذا النوع التي تسبرز العلوم وعلم مقاصد الشريعة من أ 

وھي الرابط الجامع ألحكام    ,والكاشفة له  المبصرة بالواقعھو من العلوم ف ,االجتھاد

وما تم اكتسابه من  ,حكامأمن  المعينة على تحويل ما تم استنباطه من النصالشريعة و  

وكذا في تصرفات  مجسدة في الواقع تصرفات واقعية إلى شرعية كلية أو جزئية معانٍ 

  .39 المكلف

برز علماء األصول الذين إن اإلمام الشاطبي من أ :ن نقولا يملي علينا أوھذا م

إذ عمل على تقريب علم األصول مع العلوم ذات  ؛حققوا مبدأ  التكامل بين العلوم

  .القرابة المعرفية

بأحوال  المتمكن اليوم ھو الفقيهن الفقيه تملي علينا االعتراف بأ اتھذه االعتبار 

والمطلع على الثابت والمتغير في ھذا  ,ه ومشاكله اليوميةعصره وأوضاعه وثقافت

ويحقق التواصل بين ما  ھو الذي يجمع بين النص والواقع," :ابن القيم بعبارة و .الواقع

فلكل  ويقطع التواصل بينھما, ,ال من يلقي العداوة بينھما ,ھو نظري وما ھو تطبيقي

  ).40("والناس بزمانھم ,مكْ زمان حُ 
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تبعا الشرعي ع الحكم يفي تنو األكبر لھا األثر نيكو أن المعرفة ھذه نمن شأو

قال اإلمام الشاطبي:"إن النفوس ليست في  ,المكلف يكون عليھا والوضع الذي لللحا

  ).41(قبول األعمال الخاصة والعامة على درجة واحدة"

الوصول  وبمقدار فقه الواقع يمكن للمجتھد أن ينجح في تحقيق أغراض الدين و

الساحة الثقافية في  عرفتھا يويقي نفسه من الفوضى التشريعية الت ,مقاصد التشريع لىإ

السيولة في المعرفة الدينية اآلتية من خارج العشوائي و التدفق  بسبب   اآلونة األخيرة

فيھا بعض الفضائيات التي تقدم برامج للفتوى ألشخاص ال  أسھمتوالتي  ,التخصص

 ووھ ,ومجاالتھا في شروطھا وضوابطھا الفتوىبصناعة  وال بعلوم الشريعة عالقة لھم

  العالم والجاھل. ھايقدم ,ما جعل المعرفة الدينية مرتادة لكل من ھب ودب

والتي يلزم على المفتي االستعانة  عھذه المعرفة بالواق ىومن العلوم المعينة عل

إلنسانية ضرورة منھجية االستعانة بنتائج العلوم والمعارف ان ؛ أل:العلوم اإلنسانيةبھا

ن وإ استكشاف الواقع والوقوف على تحوالته.و على مكونات المجتمع التعرف أجلمن 

 تلخيص ھذه العلوم من توجھاتھا المذھبية وخلفياتھا العقدية إلىكانت الحاجة ماسة 

 ومرجعياتھا الفكرية.

 ,لومبحكم تشعب الع-ليست في مقدور الفقيه اليوم  ن كانتھذه المعرفة وإو

االستعانة بأھل ن الضرورة العلمية تلزم عليه فإ -وتنوع اختصاصاتھا مسالكھا وتفرع

بين فقيه التواصل ن م فإث ومن لھذا الواقع. هاستكشاف يفبھذه العلوم  والمعرفة  الخبرة 

الفقھية  توالتساؤالنه أن يجيب على اإلشكاالت التشريعية النص وفقيه الواقع من شأ

ويجعل العملية  ,يحقق مقاصد التنزيل وھذا ما, اإلسالمية اليوم ةمالتي تعيشھا األ

  أكثر سدادا في إصابة الحق.االجتھادية 

يبن فقھاء  االجتھاد الجماعي الجامع إلىالمثلى في االجتھاد ھي اللجوء  فالصيغة

والخبراء يعرفون وص ومقاصدھا, ون النصملالنصوص وخبراء الواقع؛ ألن الفقھاء يع

ألنھم يعتمدون على المعطيات  ؛وإمكانياته ومؤھالته كراھاتهومآالته وتحدياته وإالواقع 

والبيانات  اإلنسانيةوالرصد المستمر للظواھر  ,العلمية  المشيدة على البحوث الميدانية



 17

 المامبا للقضية وإر استيعاالجمع أن يجعل العمل االجتھادي أكث ن ھذافمن شأ.اإلحصائية

 الحكم الشرعي مركب بينن ؛ ألوالمستوياتجميع الجوانب  يالمطروح فبالموضوع 

الصواب  إلى قريبااالجتھاد  الجمع يكونوبھذا  المعرفة بالنص والمعرفة بالواقع,

  والسداد.

من   بسبب تباعد أطراف ھذه المعادلة ن كان يشغل معادلة صعبةوھذا التواصل إ

تطلب جھودا ي الراھن ين الظرف التاريخ؛ فإاختالف التخصصاتالتكوين و حيث 

فيھا   تتقاربو ,تلتقي فيھا الخبراتو ,تتواصل فيھا المعارف ومتواصلة متنوعة

 ,الحياة لالجتھاد إعادة  جميع العلوم من أجل إلى عارفالم هفيھا ھذبر وتعْ  ,تالمھارا

وكذا  تطرحھا الحياة المعاصرة اليوم. يالتوالكثيرة  وحل اإلشكاالت التشريعية الدقيقة 

الخطاب اإلسالمي وھو   ثوابتألحد تحقيقا  ؛ركية جديدة للفقه اإلسالميح بعث أجلمن 

  .42اإلنسانية ةباستمرار الحيااستمرار ھذا  الخطاب 
  خاتمة:-

ھو ما  ھذه األھمية التي يحظى بھا علم أصول الفقه على مستوى الفقه والتشريع

للھدف التشريعي لھا خدمة وتواص ,كان حافزا لتالقي مجموعة من العلوم والمعارف

  والذي يتحدد في ضبط الفھم وضبط االستنباط. ,العلمھذا  جله أسسأ الذي من

حد ل أشكّ  بين علم األصول والعلوم ذات الصلة بموضوعه أو بمنھاجه التالقيو

وھو , 43العربية اإلسالمية في الثقافة  تجليات التكامل المعرفي بين العلوم  والمعارف

التي ظھرت في الثقافة العربية العلوم جميع  كون قاسما مشتركا بينكامل يكاد يت

  .اإلسالمية

ألن من  جعة ھذا العلم في موضوعه ومناھجه؛ضرورة مرا إلىوھذا مدعاة 

المعارف  بين أكثربشكل  عملية التواصل تحقيق  علىأن تساعد  ھذه المراجعة  نشأ

 العلوم ما كان من خاصة ,مناھجهو بموضوعه  معرفية أو صلةالتي لھا قرابة علمية 
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 تبصر الفقھاء في استكشافھم للواقع الذي ھو موضوع علىوالمساعدة  ةالمعين اإلنسانية

  .)44(لألحكام الشرعية هتنزيل في  أو ,استنباطاته في الفقيه اشتغال

سواء اتصل ھذا االجتھاد  داالجتھا عمليةب الدفع  أثر على لھا ةوھذه المراجع

  لواقع.با بالنص أم

 ولما كان أصول الفقه من العلوم المنھجية والجامعة لعدد من األنساق المعرفية 

ي فإن الضرورة المنھجية تستدع أبوابه؛ إلىوتسللت  ,مباحثهلت رَ التي عبَ  والمنھجية

كبر أ جمع عددحتى يتسنى له  ؛من محاورهإعادة النظر من مجاالت اشتغاله وتوسيع 

  .)45(اإلنسانية المعرفةنساق وأأشكال من 

التي الشوائب والمباحث التي لحقت به وتصفيته من  ھذه المراجعةومن تجليات 

  ,بھذا العلم معرفية قرابة أو ھجيةنصلة م المباحثلھذه أقحمت فيه دون أن تكون 

حتى يكون أكثر إثارة  ؛سلوب جديدعرضه بأو ,العمل على صياغته صياغة معاصرةو

  .46تنباط واالجتھادين بقضايا االسبين المشغل

ع من مجال توسال ةالعلم ضرورومن المقتضيات المنھجية في مراجعة ھذا 

قرابة معرفية مع علم أصول الفقه,  اشتغاله حتى يشمل قطاعات معرفية أخرى لھا

على  ةفالقواعد األصولية في التفسير قادربالنصوص القانونية؛  بتفسير اتصل خاصة ما

حد أشكال عبور مباحث أ عديُ  وھذا ر النصوص القانونية,في تفسي مرأن توظف وتستث

  .47العلوم األخرى إلىھذا العلم 

في تفسيراتھم واشتغلوا بھا  ,علماء األصول أسسھافالقواعد اللغوية التي 

ھي قواعد صالحة لتفسير  دوھا بعد استقرائھم للغة العربيةواستم ,للنصوص الشرعية

قواعد لغوية مستقرأة  ھي ن ھذه القواعدألالعربية؛  لقانونية المدونة باللغةالنصوص ا

 إلىصالحة  قواعد فھي ,في تبليغ الخطاب اھللمعنى وطرقمن اللغة العربية في أدائھا 

  .48المصاغ باللغة العربية, وتمثل داللتھا يةمواد القانونال فھم
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 التفسيرالقراءة و في العلمية والقدرات التفسيريةا من المؤھالت فھذه القواعد لھ

وإنھا " المدونة باللغة العربية,  ن تكون أدوات لتفسير النصوص القانونيةأل يرشحھا مما

  .49"معرفتھا إلىلنعم العون على فھم المعاني وترجيح األقوال وما أحوج المفسر 

  :الھوامش

ا ازدوج وم مالعل شرفأففي سياق حديثه على علم أصول الفقه : (3/1  جاء في مستصفى اإلمام الغزالي - 1

.وفي كتاب قواطع األدلة )وعلم أصول الفقه من ھذا القبيل واصطحب فيه الرأي مع الشرع,فيه العقل مع السمع, 

  .1/17أصل األصول وقاعدة العلوم)( ھو الفقه: أصولعلم  أنالمذھب  اإلمام السمعاني الشافعي رأى

كالشرعيات من تفسير وحديث وفقه  لذاتقسمين: علوم مقصودة با إلىصنف ابن خلدون في مقدمته العلوم  - 2

  .544والمنطق للفلسفة. يراجع المقدمة وعلوم وسيلة خادمة للعلوم األصلية مثل العربية للشرعيات 

  .2001يراجع مقدمة المحقق يوسف القرضاوي لكتاب الشاشي الحنفي الصادر عن دار الغرب اإلسالمي":- 3

منشورات وزارة 21ص  ,للدكتور محمد المالكي .فسيرهدراسات الطبري للمعنى من خالل تيراجع:  - 4

  .2000.األوقاف

س المغرب .منشورات كلية اآلداب فا12لمالكي:للدكتور محمد ا ةالطبري في دراسة الشواھد الشعري جھود- 5

:1994 .  

  .1/6علوم التنزيل  البن جزي الكلبي:التسھيل في  - 6

    .93نحمج في تقويم التراث لطه عبد الرالمنھتجديد   - 7

  .213ا طبي للدكتور عبد الحميد العلمي, لدرس الداللي عند اإلمام الشا - 8

  .1/221المحصول للرازي,  - 9

  للوقوف على ھذا اإلشكال الرابط بين اللغة العربية واستنباط األحكام يراجع: -

ل له أن يفتي وال يحِ  ,قصنه ال بد للفقيه أن يكون نحويا ولغويا وإال فھو ناإ ( :1/52البن حزم  اإلحكامفي  -

وإذا كانت عربية فال ألن الشريعة عربية, ((في الموافقات:, و)ده عن فھم اآلياتعْ األسماء وبُ  لجھله بمعاني
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لمجتھد في فالحاصل أنه ال غنى ل( خر:, وفي موضع آ) من فھم اللغة العربية حق الفھميفھمھا حق الفھم إال

لجمال الدين 1/171 :وفي نھاية السول  .4/117)م العربكال يالشريعة عن بلوغ درجة االجتھاد ف

ولما كان الكتاب العزيز واردا بلغة العرب كان االستدالل متوقفا على معرفة اللغة ومعرفة ((سنوي:اإل

وجب النظر فيھا وكيفية داللتھا من " ولما جاءت شريعتنا بلغة العرب وفي البحر المحيط للزركشي: ,)أقسامھا

نه من ال يعرف اللغة ال يمكنه "إ 4/107: ةلروضا وفي شرح مختصر .2/233لبحر المحيط حيث وضعھا" ا

نا : "إنا أنزلناه قرآوھذه النصوص على كثرتھا جاءت لتؤكد قوله تعالى.من الكتاب والسنة" استخراج األحكام

  .5ن رسول إال بلسان قومه"إبراھيم "وما أرسلنا  م :وقوله سبحانه, 2عربيا""يوسف 

  . 56ص  لدكتور محمد عابد الجابري,ل  العربي نية العقلب  -10

  تحقيق إحسان عباس., 272تقريب لحد المنطق, صال -11

اعلم أن معظم الكالم في أصول الفقه ( 1/130الحرمين:  جاء في كتاب البرھان إلمام.2/66لموافقات ا -12

  .)ن الشريعة عربيةا؛ فإاأللفاظ فال بد من االعتناء بھ أمامعاني, يتعلق باأللفاظ وال

 الفروع الفقھية نما يتخرج على األصول النحوية متخريجات في كتاب:الكوكب الدري فيال هيراجع ھذ -13

  .217:سنويلجمال الدين اإل

دار المنتخب  ,31ص ر, في اإلسالم للدكتور عبد المجيد الصغي لفكر األصولي وإشكالية السلطة العلميةا-14

 لبنان.

  .1/9لنصوص ألديب صالح,تفسير ا -15

  .4/117ه ھو من المطالب العربية)علم أصول الفق وصنف في ما دون(أن اغلب  إلى أشار اإلمام الشاطبي-16

من الدراسات التي حاولت البحث في أوجه التشابه بين الدرس األصولي والدرس اللغوي المعاصر في -17

 عالم الكتب الحديث األردن .للدكتور يحي رمضان األصوليالقراءة في الخطاب  محور التفسير والتحليل:

فھم  األصول فيعلماء  جلمناھ دراسة لسانية :د يونس علي:علم التخاطب اإلسالميدراسة  محم- وكذا:.2008

لمؤسسة العربية عن ا  الصادر ,طوق الخطاب لديري:احمد أ ودراسة الناقد البحريني.-2008 النص.دار المدار:
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ق :دراسة .ونظرية السيا11ذلك:التصور اللغوي عند األصوليين للسيد عبد الغفار:يراجع ك-.2008للنشر:

  .2006أصولية لنجم الدين زنكي, 

يراجع .:(اعلم أن ھذا القطب ھو عمدة علم أصول الفقه) 1/11جاء في كتاب المستصفى لإلمام الغزالي -18

  .1986, 8ع ية الشريعة العراقية, صوص.مجلة كلتفسير الن يبحث حمد حميد الكبيسي:الداللة وأثرھا ف

يستحسن نص الشرعي دون تناھي وقائع البشر لة تناھي الاإلشكال التشريعي الذي تطرحه مسأ على للوقوف-19

حيث عرض لكثير من , 171كتاب الخطاب الشرعي وطرق استثماره للدكتور إدريس حمادي: إلىالرجوع 

 .لاإلشكاالتي تعبر على ھذا النصوص التي تناقلھا الفقھاء وعلماء األصول و

صيالته الفقھية استعمل المنطق في تأ نأن اإلمام الغزالي ھو أول م ,ه620ابن قدامة المقدسي: يذكر-20

  . 1998دار العاصمة   ,1/7الروضة بتحقيق عبد الكريم النملة,واألصولية .يراجع 

 تواستخدم فيه عبارا ,لإلفھام هق وقربوقد ذكر  عمار الطالبي أن أبا نصر الفارابي ھو أول من يسر المنط

نصوص فلسفية للدكتور عثمان  .الكريم القرآنضرب األمثلة من  إلى داألصوليين وعمالفقھاء ومصطلحات 

  .196أمين, 

    اإلسالمية يراجع:للوقوف على إشكالية مشروعية المنطق في الثقافة العربية - 21 

تنظيم شعبة  منوكانت  .1980ندوة كلية اآلداب الرباط المغرب,  , منشوراتالفكر العربي والثقافة اليونانية-

    الفلسفة بالكلية.

  .1998, سنة 1عمجلة المناظرة,  نعية المنطق للدكتور طه عبد الرحممشرو-

بكلية اآلداب الرباط أشرف رسالة جامعية مرقونة 171للدكتور ميمون باريش, يسالماإلالمنطق وفقھاء الغرب -

  .نالرحمعليھا  طه عبد 

مد الغزالي وتقي الدين ابن تيمية, األصولية والمنطق اليوناني من خالل أبي حا ةودراسة  حمو النقاري:المنھجي-

  .1994دار والدة 

  .2004ور غالم حسين إبراھيم دار الھادي, للدكتنطق والمعرفة عند اإلمام الغزالي الم-

  . 2007لتقريب لحد المنطق, دار ابن حزم ركماني لكتاب االمقدمة العلمية للشيخ عبد الحق الت-
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مبحثا  الفقه يعد أن مبحث الدالالت في علم أصول  في مناقشاته ألبي يعرب المرزوقي: البوطييذكر الشيخ -22

 في كتابه:إشكالية تجديد أصول الفقه قال ثر للمؤثرات الخارجية في  تكوينه., وال أمستمدا من اللغة العربية

ن أحدا من ة اآلتية من الوضع العربي القديم, وإأنھا منبثقة من قانون الدالالت العربي اعد تجدتأمل ھذه القو(:162

  .)لناطقين باللغة العربية ال يملك أن يغير منھا شيئا بمقتضى رغبتها

  .17المنطق السيني لجعفر آل ياسين, -23

ن الدراسات اللغوية ال يمكن أن تنفصل أأصول الفقه المالكي" إلىالمختار ولد أباه في كتابه المدخل   ذكر -24

وضع ضوابط تجعل المعنى المقصود في  إلىترمي  يفي الميدان التشريعي عن الدراسات المنطقية والبيانية الت

بين  اللغة وتحديد العالقات أصولاستعراض  إلىواستخالص ھذه الضوابط يحتاج  ,الخطاب يفھم فھما صحيحا

  .28أصول الفقه المالكي,  إلىالمقصودة"مدخل  الدالالت اللفظية والمحتويات

والقضية ھي:قول حكم فيه بشيء على شيء ة  ينطبق حكمھا على جزئيات كثيرة, قضية كلي :بالقاعدةيراد  -25

  .625رفيق العجم, مثل قولنا:زيد ذاھب وعمرو منطلق. يراجع:مصطلحات علم المنطق ل

  الرباط. ,اآلدابمنشورات كلية  ,155الفقھي للدكتور محمد الروكي  التقعيد-26

   .2007س , 4, عمجلة البصائرنموذجا,  راجع دراسة ميمون  بريش : التداخل بين العلوم:علم أصول الفقه-27

  .96س, 2310ع ,الفقھي   محمد الروكي مجلة دعوة الحق التقعيد-28

  .821عند العرب,علم المنطق  تمصطلحا-29

  .204الشفا البن سينا, -30

  .العربي الثقافيالمركز  101في فقه الخطاب للدكتور إدريس حمادي,  األصوليھج لمنا-31

  .399المستعملة في المنطق ألبي نصر الفارابي,  األلفاظ -32

  .1/40لفصل, ا-33

يراجع كتاب - ھذه القواعد مبثوثة في كتاب الفصول في علم األصول ألبي بكر الجصاص الحنفي. توجد-34

  الفصول.
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تؤخذ الشريعة  أناألدلة عند األئمة الراسخين إنما ھو  خذم الشاطبي في كتابه االعتصام :"فإن مأقال اإلما-35

  .1/244االعتصام,  كالصورة الواحدة"

, 94مة ع كتاب األ .جحيش دلمولوفي االجتھاد التنزيلي  للوقوف على حقيقة ھذا النوع من االجتھاد يراجع:-36

2003.  

ودراسة الباحث ماھر حسين .2006كتور أحمد بوعود منشورات دار السالم: فقه الواقع أصول وضوابط للد

  .2010منشورات المعھد العالمي للفكر اإلسالمي:وھي من  حصورة:فقه الواقع وأثره في االجتھاد

  .127الخطاب الشرعي,  -37

  .4/165الموافقات لإلمام الشاطبي,  -38

ودراسة الشريعة للطاھر بن عاشور. مقاصد الميساوي لكتاب  قدم بھا الطاھر يراجع المقدمة العلمية التي-39

 2008 سالميمنشورات المعھد العالمي للفكر اإل .ور:مصالح اإلنسان مقاربة مقاصديةاألستاذ بزا عبد الن

وكذا :فقه  .2010مؤسسة اإلسالم اليوم.منشورات:  .مشاھد من المقاصد الشيخ عبد هللا بن بيه: األستاذ دراسةو

.ودراسة  عبد 2004:المغرب إصدار إفريقيا الشرقمن  د وأثره في الفكر النوازلي لعبد السالم الرافعي.المقاص

  .2006:اإلسالميالمجيد النجار:مقاصد الشريعة بأبعاد  جديدة.دار الغرب 

  .4/220عالم الموقعين البن القيم:إ-40

  4/70لموافقات:ا-41

 .2009قه, تنسيق فاروق حمادة, منشورات كلية اآلداب الرباط, جع:العولمة وآثارھا على االجتھاد وآفارا-42

  .141:استثمارهيراجع كذلك:الخطاب الشرعي وطرق 

  .عبد المجيد الصغير رمفھوم التكامل في اإلسالم: بنياتھا وتجلياتھا للدكتو إشكالية-43

بيقية.دار الحديث ط التطالمعرفي بين العلوم اإلسالمية: األسس النظرية والشرو ضمن أعمال ندوة التكامل

  .2009الحسنية المغرب, 

, شعبة الفلسفة ,الرباط ,منشورات كلية اآلداب انتقال النظريات والمفاھيم. لشعبة الفلسفة: العلمية ندوةال يراجع-

1999.  
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 نم 60المنشور في مقدمة العدد  "التكامل المعرفي   مفاھيم  في  " فتحي ملكاوي وھو بعنوان : يراجع بحث -

  بواشنطن. اإلسالميوھي من إصدارات المعھد العالمي للفكر , 2010مجلة إسالمية المعرفة سنة:

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الفقه تاريخه ومعالمه.  لصوأ ع دراسة عبد المجيد السوسة: تجديداجر-44

للدكتورة منى أبو  يراجع كذلك":نحو إعادة بناء علوم األمة االجتماعية والشرعية-.228.ع:3الشرعية.مجلد

  منشورات المعھد العالمي للفكر اإلسالمي., 2009دار السالم,  الفضل

  .2009منى أبو الفضل, دار السالم,  ةحو إعادة بناء علوم األمة االجتماعية والشرعية للدكتورن-45

فروع فقھية أو  الة مرسومة في أصول الفقه ال يبنى عليھكل مسأ(1/42 في الموافقات: الشاطبي اإلمام قال-46

  .)أدوات شرعية أو ال تكون عونا في ذلك فوضعھا في أصول الفقه عارية

ت المعھد العالمي للفكر اإلسالمي, منشوراعبد الكريم عكيوي,  83ص ية االعتبار في العلوم اإلسالمية,ظرن-47

2008.  

بيسي, الداللة وتفسير النص، حميد الك يراجع دراسة , 144الف, لعبد الوھاب خيراجع أصول الفقه لخالف  -48

  .1/1986مجلة كلية الشريعة العراقية, 

  .1/4تفسير التسھيل البن جزيمقدمة  -49
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  اإلسالم والعالمباب: 

  19621-1798فرنسا وسوسيولوجيا اإلسالم الكالسيكية 

  �إدموند بورك

  ��لوكيلياترجمة: يونس 

أسعى في ھذا المقال إلى تتبع األصول الفكرية لما سأسميه سوسيولوجيا اإلسالم 
 م،1798الكالسيكية، بدًءا من أصولھا التي تعود إلى الرحلة االستكشافية لمصر سنة 

. إنني أُدافُع عن أنه خالل الفترة الممتدة بين م1962تى االستقالل الجزائري سنة وح
ذينك التاريخين قدم المستشرقون الفرنسيون، واإلثنولوجيون، وموظفو الشؤون 

ً يثير اإلعجاب ً ومتناسقا ً غنيا فيما يتعلق بالمجتمعات اإلسالمية  األھلية أرشيفا
ت التالية سأقوم باستكشاف المالمح الرئيسة اإلفريقية والمتوسطية، وفي الصفحا

للتقليد الفرنسي في سوسيولوجيا اإلسالم، وأناقش بعض إنجازاته األساسية، وكذلك 
أبرَز ثغراته، وسأسعى جاھداً للتنقيب في أصوله الفكرية المعقدة، من أجل ربطه 

أزمنة  بالخصائص المتحولة للسياسة الفرنسية، والمجاالت الثقافية، متجوالً في
وسأؤجل النقاش المثير حول إعادة  ،1962-1798المرحلة التي اشتغلنا عليھا بين 

إلى مناسبة  1962اكتشاف الدراسات الفرنسية لإلسالم والمجتمعات المسلمة منذ 
  أخرى، فھو موضوع مھم في حد ذاته.

سياً، بالفعل أبدأ بالتأكيد التالي: لم يكن ما سمي سوسيولوجيا اإلسالم إالّ اختراًعا فرن
أنھم حينما يدرسون اإلسالم في ھذه  -منذ زمن طويل-يعي أغلب الدارسين الغربيين 

. لكن ماذا أعني )hyper‐pouvoir(المرحلة، تكون لفرنسا السلطة العليا 
بسوسيولوجيا اإلسالم؟ بغض النظر عن ازدھار الدراسات حول اإلسالم في وقتنا 

اإلسالم تخصص فرعي في سوسيولوجيا  )ولوجياسوسي(الحالي، فإنني ال أعتقد أن 
الدين، على اعتبار أن ھذه األخيرة تعود إلى أصول ما بعد كولونيالية 

)1995Colonna  , ( ،كما ال أعني التخصص المرتكز أساسا على فقه اللغة ،
عى في أوج أيامه أنه يقدم والمعروف باالستشراق،   de﴿» علم المجتمع«الذي ادَّ

                                                            
     بجامعة كاليفورنيا، سانتا كروز، حيث يدير، أيضا، مركز التاريخ العالمي، وھو مؤلف لعدد من الكتب أستاذ التاريخ

بأطروحة  1970والمقاالت حول إفريقيا الشمالية، والعالم العربي والتاريخ العالمي. حصل على الدكتوراه من جامعة برينستون سنة 
: التاريخ حفريات االستشراق«شارك في تأليف كتاب ». 1912-1900ق الفرنسي االستجابات السياسية المغربية تجاه االخترا«حول 

  ».  1930- 1890الدولة اإلثنوغرافية: فرنسا واإلسالم والمغرب «وله تحت الطبع ». والنظرية والسياسات
 اإلنجليزي. المغرب, ومراجعة الترجمة: فاطمة أكنطور، باحثة مھتمة باألدب - باحث بمركز أديان للبحث والترجمة  
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Sacy﴾2ة تأويلية من أجل فھم المجتمعات المسلمة. وفي ھذا الموضوع قدم ، وشبك
نقداً قويا بالغ اإلقناع » االستشراق«إدوارد سعيد من خالل كتابه الذي صار كالسيكياً 

 عه ﴿مـب على ما أسميـوع العريض ينصـزي في ھذا الموضـوتركي راق،ـلالستش
من خالل تسمية موضوعنا بھذا  التشويش المتعّمد﴾ سوسيولوجيا المجتمعات المسلمة،

الشكل، ال أبحث عن ربطه باإلحصاءات االجتماعية فحسب، والتي تمثل التوجه 
الرياضيات «المركزي في السوسيولوجيا الفرنسية، وذلك منذ أصولھا التنويرية في 

وحتى ظھور المدارس األكاديمية في القرن   )Political arithmetic(»السياسية
بالتوجه الذي لم يُعترف به  -أيضا-ادة كومت ودوركايم، بل ربطه، التاسع عشر بقي

بما يكفي في تطوير السوسيولوجيا الفرنسية؛ أي علم المالحظة االجتماعية التي 
استعملت المالحظة المباشرة لدراسة األفراد والجماعات. في ھذه الحالة، فإن 

جة حول المجتمعات اإلسالمية سوسيولوجيا اإلسالم تضم مجموع األعمال الدالة الُمنتَ 
من قبل ضباط المكاتب األھلية (بيروآراب)، والھواة المدنيين، واألكاديميين 
الفرنسيين، وكما سنرى فقد قدمت سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية وجھة نظر متميزة, 
والتي من خاللھا سيعاد تقييم تاريخ السوسيولوجيا الفرنسية من جھة، ونظرية إدوار 

لمؤثرة من جھٍة أخرى، وفي الختام سأعود باختصار ألشرح رؤيتي لھما سعيد ا
  بوصفھما موضوعين متشابكين.

  سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية: األصول

كان اإلجماع في التقليد  م،1978عندما نشر إدوارد سعيد كتاب االستشراق سنة 
الضخم للرحلة  الفرنسي قد قام على أّن بداية سوسيولوجيا اإلسالم من ذلك المتن

جزًءا، والمعروف  23، والذي يقع في م1798االستكشافية النابوليونية لمصر سنة 
. يرى سعيد أن كتاب (وصف مصر) ھو المثال الكامل ﴾1822-1809﴿بوصف مصر 

الذي رسم  )power discursive machine( للمعرفة الفوكوية/ آلة السلطة الخطابية
فرنسية، وأيضا اإلعداد لالكتشاف األوروبي خريطة الشرق من أجل الھيمنة ال

والسيطرة في نھاية األمر. إن (وصف مصر) متجذر بقوة في الثقافة الفكرية للتنوير 
الفرنسي، من حيث الطموح الدفين لتقديم االكتشاف الكامل للمصادر المصرية تاريخا 

النابوليوني ومجتمعا من جھة أولى، ثم إدماج المعرفة والسلطة تحت مظلة االكتشاف 
من جھة أخرى. ورغم أنني أتفق مع سعيد في أن (وصف مصر) ﴾ 1798﴿لمصر 

دشن الخطاب المسمى االستشراق كنظام متسق للثنائيات ﴿شرق/غرب، 
تقليدي/عصري﴾ مرتبط بالسلطة، أجد أن صياغته غير كافية من نواٍح أخرى؛ إذ لم 

وال السوسيولوجيا التاريخية ينجح في تقديم األصول الفكرية الكاملة لالستشراق، 
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لمؤلفيه. إن مقاربة سعيد غير كافية من حيث ھي تأريخ لالستشراق، وقد أخفقت 
أيضا في وضعه داخل سياقات التحوالت السياسية والثقافية بفرنسا، وأوروبا، 

، أكشف 1962- 1798والعالم. وفي كتابي القادم: فرنسا وسوسيولوجيا اإلسالم 
 ﴾،Burke, submitted b﴿ياب ھذه االنشغاالت في تحليل سعيد بتفصيل كبير نتائج غ

وھنا أود فقط تقديم عناصر حجتي باقتضاب، علما أنني قمت في مكان آخر بتقديم نقد 
  ., ﴾Burke and Prochaska 2008﴿مطّور الستشراق سعيد 

إننا سننطلق في رحلة فكرية مختلفة، وبدال من البدء من سؤال االستشراق، سوف 
ع من إشكالية أصول حقل السوسيولوجيا في فرنسا. وھذا التحرك ال يمكننا من  نشر

وضع سوسيولوجيا اإلسالم بشكل أفضل في سياق االمبريالية األوروبية األولى 
﴿الجانب الخفي في فحسب؛ بل أيضا ضمن الحقل الفكري األكبر الذي ظھر فيه 

وتراث الثورة الفرنسية. وللقيام  مقاربة سعيد﴾، أال وھو الفكر االجتماعي التنويري،
بھذا األمر يجب أن نغيّر المنظرين من فوكو/غرامشي إلى بورديو. يمّكننا بشكل 

بين الحقل السياسي والحقل  ﴾ 1984Bourdieu، 1976﴿ فّعال باستخدام تمييز بورديو
الثقافي من وضع منتجي سوسيولوجيا اإلسالم في سياقھم، وَرصد تحول عالقتھم 

نستطيع  السلطة والمعرفة على طول تاريخ ھذا التقليد الفكري. لھذه الطريقةبحقلي 
﴿وأحد مظاھره الخاصة الذي أن نرى بشكل أفضل تعقد العالقات بين االستشراق 

والتنوير من جھة، وتراث الثورة الفرنسية من جھة  أدعوه ھنا سوسيولوجيا اإلسالم﴾
  رية الخاصة بھذا الحقل.أخرى، ويسمح لنا أيضا بتتبع المحددات الفك

تبدأ أصول سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية من كتاب رحلة إلى مصر وسوريا 
 Costantin-François Volney، لقسطنطين فرانسوا فولني شاسبوف﴾1787﴿

Chasseboeuf   Destitute de Tracy and. كان فولني مرتبطا بمجموعة (﴾1787﴿

(Cabanis،  مالحظي اإلنسانوھو أيضا عضو مؤسس لجمعيةSociété des 

Observateurs de l’homme ﴿SOH﴾ ومناصر قوي لإلحصاءات االجتماعية ﴿أو ،
الرياضيات السياسية، كما كان معروفا حينھا﴾. سعى مؤسسو جمعية مالحظي 

وقدمت رحلة   ،اإلنسان إلى تطوير مقاربة نظرية تؤسس للمالحظة االجتماعية
ً  -نموذجا للرحلة-فولني  ً لفائدة جيل من العلماء والمثقفين الذين كتبوا  نشاطا علميا

وصف مصر، وكان التزام فولني بالمالحظة العلمية عامال استباقيا لتطوير منھج 
في التخطيط للرحلة خفيا  العمل الميداني في اإلثنولوجيا، ولعب أيضا دورا 

ن رحالت االستكشافية لمصر، وھو أمر موثق تاريخيا. وقد قدم نابليون نسخة م
فولني لإلداريين المشاركين في رحلته، ومع ذلك، نادرا ما ُعرف دور فولني كعضو 
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قيادي في جھاز االستعالمات خالل الثورة الفرنسية، وباعتباره ثوريا وعالما 
ً عن اإلمبراطورية فقط؛ بل وكان رائداً لنوع خاص من  اجتماعيا، لم يبرز مدافعا

ت االستعمارية. ومعلوم أن المقاالت المنشورة في المالحظة االجتماعية، والسياسا
حول المجتمع المصري المعاصر استلھمت ُمثُل الثورة الفرنسية  3الدولة الحديثة

وكما أثبُت في -والتركيز على المالحظة االجتماعية من فولني، وبخصوص ذلك 
غرافيا فإن تلك المقاالت تختلف بشكل ملحوظ عن اإلثنو -﴾ submitted aمكان آخر ﴿

  الكولونيالية المتأخرة.

يعد كتاب (وصف مصر) العمل األول في سلسلة من المشاريع الفرنسية التي امتدت 
على نطاق واسع إبان القرن التاسع عشر بھدف الرسم الميداني للخريطة الجغرافية، 

ل اإلمبريالية الفرنسية العم ثنوغرافية للمجال الذي تريدإلوالجيولوجية، والعلمية، وا
وحدات الجنود الفرنسية إلى  -أيضا-فيه، وصاحبت أبحاث الرحالت االستكشافية 

التي نشرت كمية كبيرة من المعلومات  42-1839، والجزائر 31-1829اليونان سنة 
العلمية، وأسفر ھذا التراكم ﴿كما وصفته مؤخرا ندوة علمية﴾ على اكتشاف العالم 

ً للدراسة العلمي ومن دون  ,﴾.Bourguet et al 1998﴿ة المتوسطي بوصفه موضوعا
قصد سمح كذلك باكتشاف اإلسالم موضوعاً للبحث العلمي. تبدأ أصول بحثنا إذن مع 

جزءا من مؤلف االكتشاف العلمي  37فولني ووصف مصر؛ لكنه يتضمن أيضا 
، واألجزاء األربعة لوثائق من أجل دراسة الشمال الغربي ﴾67-1844﴿للجزائر

, )25- 1904(جزءا  33، والمحفوظات المغربية التي تقع في ﴾4- 1892﴿إلفريقيا 
كما يشمل مراجع  ﴾،Broc,1981﴿ومونوغرافيات حول اإلسالم األسود لبول مارتي 

ھامة متمثلة في القوائم الكاملة لألرشيف الكولونيالي الفرنسي حول سوسيولوجيا 
تمة بالمجتمع المسلم اإلسالم، ومن ضمنھا: المنشورات الكولونيالية الفرنسية المھ

القائم، والمجلة اإلفريقية، ومنشورات لجنة إفريقيا الشمالية، وعدد من المراجعات 
غير ﴾ 24-1904﴿الجغرافية. وفي النھاية يتعين اإلشارة إلى مجلة العالم اإلسالمي 

كثيرا اليوم سوى في أوساط المختصين، وھي التي أبدعت عمليا الدراسة  المعروفة
ية المقارنة للمجتمعات اإلسالمية. بھذا الشكل تجّمع ما يسمى األرشيف السوسيولوج

مع الرحلة  1798الذي بدأ سنة -الكولونيالي الفرنسي حول المجتمعات اإلسالمية 
  .  م1962وبلغ ذروته مع االستقالل الجزائري سنة  - االستكشافية النابليونية إلى مصر

مختلف  - بشكل مؤثر- م الفرنسيةعة﴾ سوسيولوجيا اإلسالدعمت ﴿كما أعطت دف
وفي مقابل الالتمركز المتزايد للحقل األمريكي، كانت  ،البنيات المؤسسية

ومن بين  ،سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية منذ بدايتھا مرتبطة مؤسسيا بالدولة الفرنسية
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المجموعات الثالث األساسية المسھمة في إنتاج المعرفة حول المجتمعات المسلمة 
الشؤون األھلية، واألكاديميون، والھواة المدنيون﴾ فإن ھذه المجموعة ﴿ضباط 

األخيرة غير مرتبطة مؤسسيا وبشكل مباشر بالدولة. وسأتطرق في الوقت المناسب، 
وبتفصيل كبير، لكل منھا. يظھر جليا ھذا االرتباط في حالة ضباط المكاتب األھلية 

تمع الجزائري في القرن التاسع الذين أنتجوا بعضا من أفضل األعمال حول المج
على أعمال األكاديميبن التي كانت مشابھة, والتي  أُنتج  وھو ما يصُدق كذلك ،عشر

أغلبھا سواء برعاية مؤسسات المحور القيادية ﴿مثل الكوليج دو فرانس، ومدرسة 
اللغات الشرقية، والمدرسة التطبيقية للدراسات العليا، وأكاديمية النقوش واآلداب، 

ل المدارس والجامعات المغاربية االستعمارية في نھاية بَ مؤسسات أخرى﴾، أو من قِ و
العربية المحلية ﴿في - القرن التاسع عشر، التي كانت إما تلك المدارس الفرنسية

إلضافة إلى  تلك الجزائر﴾ أو الثانويات، أو الجامعات ﴿الجزائر، وتونس، والرباط﴾. با
مراكز لإلنتاج المعرفي حول المسلمين في كل كة أيضا الموجود المؤسسات الھامة

من القاھرة، ودمشق، والرباط، ودكار. ھدفت مبادرة  ما بعد الحرب العالمية األولى 
لتطوير خط سياسي نسقي إلدارة المستعمرات الفرنسية في الشرق األوسط، وشمال 

إلدارة البالد إفريقيا، وإفريقيا الغربية الفرنسية من خالل مركز الدراسات العليا 
ظال فكريا دائما وعموما، كانت ھذه المؤسسات االستعمارية . ﴾CHEAM﴿اإلسالمية 

  لكثير من مؤسسات المحور الھامة التي سبقت اإلشارة لھا.  

تأتي أھمية األرشيف الكولونيالي الفرنسي للمجتمعات المسلمة من وجھين: األول: 
اتي. وال مجال للمقارنة بينه وبين حوليات إنتاجه الفكري، والثاني: قوة تنوعه المؤسس

المعرفة المتعلقة بالشعوب اإلسالمية المستعمرة، سواء البريطانية ﴿تلك المناطق 
تتضمن: الھند، وإفريقيا، والشرق األوسط﴾ أو الھولندية ﴿القوة األوروبية األخرى 

ت يجب أن المستعِمرة لنسبة مھمة من الشعوب اإلسالمية﴾. ولتقريب أوجه المقارنا
ننظر إلى مكتب الخزانة البريطاني الھندي ﴿الذي يحتوي األرشيف الكولونيالي 

 %80الھندي﴾ الذي اھتم منذ البداية بالشعوب الھندية آلسيا الجنوبية، الذين يبلغون 
لشعوب بالقد أولت بريطانيا اھتماما كبيرا   ،﴾, 1996Cohn﴿من مجموع السكان 

. والخالصة تبدو واضحة: إذا ﴾ Hardy  1978Lelyveld,1972﴿المسلمة الھندية 
اھتممنا بسوسيولوجيا اإلسالم سيتأكد لنا بأن األرشيف الكولونيالي الفرنسي حول 

ھو التدخل الفكري األقوى داللة، وأن  المسلمة إلفريقيا والشرق األوسط الشعوب
أھمية ذلك  لم ينتقص من طقين باإلنجليزية على ھذا الواقعبطء تعرف العلماء النا

  األرشيف بأي شكل من األشكال.
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  سوسيولوجيا السوسيولوجيين

إذا كانت مصر قد سجلت بداية سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية، فإن المغامرة 
 ھذهشكلت مسار التطور في سوسيولوجيا اإلسالم بفرنسا.  ﴾1962-1830﴿الجزائرية 
مؤطر للغزو الكولونيالي من الحالةُ عندما نأخذ بعين االعتبار التأثير ال بالضبط

ناحية، والمقاييس الفكرية لھذا الحقل الناشئ بشكل أقل من ناحية أخرى. وإذا ما بحثنا 
في التقليد الفرنسي ل سوسيولوجيا اإلسالم من منظور تاريخي، فسيبدو أنه يتكون 
 ،من ثالثة مسارات كبرى شكلت تفاعالتھا المركبة ھذا الحقل على مدى قرن ونصف

وكانت تلك ا ما جعل التجربة الجزائرية أنموذجا من عدة نواح لما سيأتي بعدھا. وھذ
وكانت ھي: المكاتب األھلية (بيروآراب)، والھواة المدنيين، واألكاديميين.  التقاليد

بحكم ارتباطھا بالقوى االجتماعية الحقيقية ذات االھتمامات - لھذه المجموعات الثالث
أھمية أولى، ليس لفھم ما ينطوي عليه الحقل الفكري  -معوالتصورات الحقيقية للمجت

  بل أكثر من ذلك لفھم حركيات السياسات الكولونيالية الفرنسية. ؛فحسب

كان  تراث ضباط المكاتب األھلية أكثر األشكال أھمية في تطور السوسيولوجيا 
فضل كانوا بشكل ملحوظ أ  لرغم من موقعھم في الحقل السياسيوعلى ا ،الجزائرية

 ،مزود بالمعلومات، وأكثر تيقظا ألثر السياسات الفرنسية على المسلمين الجزائريين
ھيمنة الثنائيات داخل  4-باعتبار تأثرھم العميق بالسان سيمونيين-وقد قاوموا 

االستشراق المحتكم إلى القوة، واستعاضوا عنھا بالبحث عن توفيق ُمثُل السلطة 
 ﴾Imerit ,1941﴿حقوق اإلنسان. كان السان سيمونيون الفرنسية مع اإلنسية الكونية ل

 )La Moricière(من بين المؤسسين للمكاتب األھلية ﴿مثل الزعيمين: الموريسيير
أما اليوم فإن السان سيمونيين أكثر انسجاما مع شخصية  ،﴾)Richard(وريشار 

اعدت الذي س )،Indigénophile»(المدافع عن السكان األصليين«إسماعيل أوربان 
أفكاره في إقناع نابليون الثالث بإعالن الجزائر مملكة عربية تحت حمايته اإلمبريالية 
ضد من يحاولون االستيالء على األرض ومن تحالف معھم في البيروقراطية 

  ﴾. Levallois 2001﴿,الكولونيالية 

 جاءت الحصة الكبرى من األعمال األكثر أھمية حول المجتمع الجزائري، وعاداته،
 ,Berque﴿كما يسميھم جاك بيرك » أصحاب النياشين 5الروبنسنات«ودينه من أولئك 

ً واستمدت المكاتب األھلية بفع ،﴾1962  - في اآلن نفسه- ل ارتباطھا بالقبائل قوةً وضعفا
 »بنية األخالق«من حيث - كانت ثقافة المجتمع القَبليفھمھم للمجتمع الجزائري. 

)moral topography(- نذ البدء في نقاطھا الرئيسة من قبل رجال المكاتب محددة م
األھلية . كان نموذج البنية القبلية المؤسَّس على النسب العائلي األبوي العمل األول 
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، وريشار ﴾Pein) ﴿1893(، وبن ﴾Daumas)) ﴿1844،1853المنجز من قبل دوماس 
اإللھام حتى  وقد استمرت ھذه األعمال في ،﴾Urbain) ﴿1847(وأوربن ﴾1848،1893﴿

ومّكن تطور استعمال تقنيات المقابلة  ،﴾1930﴿وصلنا إلى أطروحة روبير مونتاني 
لدوماس، ودراسة إرنست  ﴾1845﴿الشفوية من إنجاز دراسة القبائل الصحراوية 

 a careful(حول الْقبائل، على أساس االستجواب الحذر  )Ernest Carette(كاريت 

cross-questioning(  من بعُد  نفسه وتم تطبيق المنھج ،﴾1848﴿ن المحليين للمخبري
 ﴾Emile Laoust) ﴿1920(مثل: كلمات وأشياء بربرية إلميل الوست إلنتاج أعمال

  .﴾1902﴿حول الريف  Moulièras (August )ودراسة أوجست مولييراس 

كذلك ضباط المكاتب األھلية لدراسة اإلسالم الشعبي، خاصةً دَور الطرق  بادر
حول الجذور الدينية الشعبية  ﴾1846﴿وكانت دراسة شارلز ريتشارد  ،يةالصوف

المحاولة  ﴾1846-1845﴿» دراسة حول تمرد الدھرة«للمقاومة الجزائرية بعنوان 
األولى الستكشاف تاريخ ومحتوى العصر الذھبي لإلسالم الشعبي. لقد رأى ريتشارد 

 أيضا لفرنسية، وحينھا رأىاإلسالم من خالل مشاھد المقاومة الدينية للثورة ا
.  ﴾Burke,2002﴿المعتقدات الدينية الشعبية مصدرا للقوة الروحية والمقاومة السياسية

وكان الموضوع ذو العالقة الذي أثار كثيرا من  البحث ھو الدور السياسي لألولياء 
» راإلخوانيون: األنظمة الدينية عند مسلمي الجزائ«وكان كتاب  ،﴿األولياء الشعبيين﴾
 حول االنتماء العضوي للطريقة ﴾François de Neveu) ﴿1845(لفرانسوا دو نيفو

سة على نسقية المعلومات المجّمعة بواسطة األولى في سلسلة التحريات المؤسَّ 
أعماالً أخرى كبيرة، مثل: لويس رين  - كذلك- كما يتضمناالستمارة اإلدارية. 

)Louis Rinn (»وأوكتاف دوبون، ﴾1884﴿» واناألولياء والخ)Octave Depont( 
. وقد تالشى اھتمام فرنسا أساسا ﴾Xavier Coppolani) ﴿1897(وزافيي كوبوالني

 ، وھو ما تأكد الحقام1871بالقوة السياسية لإلسالم بسبب إخماد آخر ثورة كبرى سنة 
﴾، 6- 1921﴿من خالل سوء فھم المراقبين الفرنسيين لثورة عبد الكريم الخطّابي 

  ) النزعة الوطنية في القرن العشرين.(وبروز

أكثر  -في الغالب-ة كون مالحظة األوائل إن الملمح الالفت في اإلثنوغرافيا الفرنسي
تعقيدا وأقل انحرافا أيديولوجيا على ما يبدو. لَم كان الوضع على ھذا الحال؟ ھناك 

ل، وبطبيعة لقد كان للجيل األول امتياز كونه األو ؛أسباب عديدة تتأتى إلى الذھن
كان العديد من  وأكثر من ذلك. يكون ھاماالوضع، كل شيء بدا جديدا، وطازجا، 

المالحظين األوائل رجال عسكر، أو مرتبطين مباشرة بالمشروع االستعماري, 
فكانت لھم مصلحة خاصة في فھم المجتمع في كل خصوصياته، والقدرة على التمييز 
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من نظر إلى الموضوع ببساطة، فالحياة قد تتعذر بين مكوناته األساسية. وإذا شئنا ال
د، وكل ما دون االعتماد على ذلك الفھم. استتّب األمر للبيروقراطية اليومية فيما بع

ھو تحيين تقارير أسالفھم، فطغى تدريجياً العمل البيروقراطي  اضطُّر إليه اإلداريون
ألسواق أو على ظھور الَوَرقي على مھمتھم، وصاروا يقضون وقتاً أقل في ساحات ا

تحولت الغلبةُ العسكرية بشكل  -وبعد مرور الوقت- وأخيراالخيل لتأدية مھامھم. 
وظھر بأن القدرة البالغة على نشر التكنولوجيات العسكرية  ،حاسم لفائدة األوروبيين

وعلى الرغم من شجاعة  ،﴾Adam, 1972﴿الجديدة عوضت أخطاء التحاليل السياسية 
 ونتيجة كل ھذه األسباب ،دون جدوىواجھتھم للمدفع لقبلية، كانت موى اومھارة الق

 كانت المراحل المبكرة تأسيسية. وانطالقا من ھذا الوضع كانت الخطوة نحو تلك
تم االعتذار عنھا باسم الضمير الذي يرافق توسع  األعمال الوحشية الكبيرة ﴿بعدئذ

  اإلمبراطورية الفرنسية﴾.

ت المتوالية للجيش الفرنسي الزاحف على إفريقيا الشمالية، إذا رسمنا خريطة للُدفعا
وسيكتمل عمليا  ،سنجد أنھا تتناسب بشكل متقارب مع تقدم المعرفة حول المجتمع

االكتشاف اإلثنوغرافي للجزائر مع نھاية اإلمبراطورية الثانية، وستظل الصحراء 
طق الجنوبية فقط، وكان لدينا إثنوغرافيات جيدة للمنا في تونسلوحدھا دون اكتشاف. 

وفي نفس المسار تم االنخراط النظام اإلداري العسكري الجزائري وحده يستعملھا. 
في التطور التاريخي للمعرفة الفرنسية حول المغرب: كانت البداية بسكان  بقوة

المناطق الساحلية والسھل المركزي (األوسط)، ثم المدن الداخلية، وفيما بعد، قبائل 
الريف، وجبال األطلسين المتوسط والكبير، ووادي سوس، والسھوب الصحراوية. 

واألكاديميين؛ حيث  ين موظفي الجيشبعه تقسيم للعمل بغير أن العمل في المغرب ط
درس موظفو المكاتب األھلية سكان األطلس البربر وسكان المناطق الصحراوية، في 

  حين اشتغل األكاديميون المدنيون الفرنسيون على المدن والسھول.

وكانت ثاني كبرى المسارات لسوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية ممثَّلةً في عمل  الھواة 
مستكشفين، الذين اتسمت كتاباتھم باالھتمام المباشر باحتالل األرض، المدنيين وال

الفكرية في الحقل (سوسيولوجيا  إسھاماتھموكانت  ،وتحقيق رفاه مجتمع المستوطنين
من الناحية  يمهو. إال أنه ولدى تقةامات الثالثھساإلاإلسالم) األضعف من بين 

في الجزائر  1871د النقاش بعد . إن اشتداجد أساسي بدا ھذا اإلسھامالسياسية، 
المستعمرة بين اھتمامات المستوطنين والحماة الرئيسيين للسكان المسلمين،أي 
المكاتب األھلية، أدى إلى التسييس المتنامي لإلثنوغرافيا الفرنسية. ومنذ أن صار 
اإلنتاج الفكري للمكاتب األھلية شبه مستقل، تصاعدت ھيمنة خطاب السياسات 
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إذن ال  ؛إذ لم يعد ھناك تھديد حقيقي ؛ية الفرنسية على إثنوغرافيا الجزائرالكولونيال
 .ضعيفةدراستھم محفزات  وبالتالي صارتالمسلمين مأخذ الجد, أمر ضرورة ألخذ 

تصورات نمطية إنجيلية(ذات خلفية مسيحية) في  1919و 1871وتبلورت ما بين 
وھذا ما وجد تعبيرا  ،﴾Ageron,1960﴿شكل صورة عنصرية للمجتمع الجزائري 

، )The Algerian Colonial Gospel(مباشرا في اإلنجيل االستعماري الجزائري 
وكانت  ،وھو مجموعة من التصورات النمطية حول طبيعة المجتمع الجزائري المسلم

بائل؛ أنھا مجموع تلك التصورات النمطية األھمية العظمى لما سمي بأسطورة القْ 
بين العرب والبربر، وكان اإلصرار عليھا أحد أھم المظاھر لالختالفات المفترضة 

  .﴾Lorcin, 1995﴿المستمرة التي تحملھا سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية 

ويمثل األكاديميون الفرنسيون ثالث مسارات سوسيولوجيا اإلسالم، وھم لم يظھروا 
ية، وبروز استجابة لتحديث الجامعة الفرنس 1871بوصفھم مجموعة متميزة إال بعد 
  )Emile Masqueray( ويعد إيميل مسكراي ،تخصصات العلوم االجتماعية

للدراسة األكاديمية للمجتمع  - شخص آخرأكثر من أي -الشخصية التي منحت 
تكّون الحواضر لدى السكان المقيمين «الجزائري وجاھة وشرعية، وذلك في كتابه 

﴾. وكان مسكراي خريج م1983﴿أعيد طبعه سنة  م1886الذي ظھر سنة » بالجزائر
المعھد العالي للمعلمين الذائع الصيت في خضم التيارات الفكرية لعصره عوضاً عن 
أن يكون على الھامش كباقي األكاديميين الجزائريين الفرنسيين. ورغم أنه قام بالكثير 
لتأسيس مدرسة الجزائر لتكون مؤسسة إقليمية محترمة, وكاد يكون دوركايم 

اإلسالم ﴿لم يكن قليل الطموح: كانت أطروحته ھجوما على عمل فوستل  سوسيولوجيا
بيد أنه في النھاية لم  ﴾، زعيم المؤرخين في وقتهFustel de Coulanges دو كوالنج

تكن له القدرة على تجاوز النتائج الفظيعة النخراط السوسيولوجيا الكولونيالية في 
  .﴾Colonna and Brahimi, 1976﴿السياسة، خاصة مع غياب أتباٍع له 

تأثرت بقوة كذلك سوسيولوجيا المجتمعات المسلمة إلفريقيا الغربية الفرنسية 
﴿Afrique occidentale française﴾ وبدأت بشكل جدي دراسة  ،بالنموذج الجزائري

حينما اھتم مختصو الشؤون األھلية  ،م1880ما ُسمي فيما بعد باإلسالم األسود سنة 
كريون، والمدنيون بدور الطرق الصوفية في حزام إفريقيا الغربية الفرنسيون، والعس

. وفي مناخ ﴾Triaud, 1987﴿السودانية، من المحيط األطلسي إلى تومبوكتو 
 شديدي AOFالعنصرية والشوفينية فائقي الحدة لفرنسا  نھاية القرن, أصبح ضباط 

خاصة تلك القادمة  ،)Islamic-pan( 6الخوف من مؤامرات ُدعاة الجامعة اإلسالمية
 :من الطريقة السنوسية، رغم أن األدلة الداعمة لھذه التخوفات كانت قليلة، إن لم نقل
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تلك التخوفات الكتابات الفرنسية عن اإلسالم األسود في مرحلة  وطبعت بقوةمنعدمة. 
-Paul Marty) ﴿1882(ويعد عمل بول مارتي ،﴾Triaud, 1995﴿ م1914ما قبل سنة 

إلسالم األسود اكتشافا جوھريا لدراسة إسالم إفريقيا الغربية في مرحلة حول ا ﴾1938
1913-25 ﴿Marty, 1913 , 1916, 1919, 1920-l a,1920-lb, 1922, 1926 ﴾، 

ويعتبر مارتي من بين آخر اإلثنوغرافيين العسكر الذين تكّونوا في ظل تقليد الشؤون 
مريدو «رافيات ﴿أكثرھا قيمة ومن بين أكثر من عشر مونوغ ،األھلية الجزائرية

تبقى اإلنتاجات االستثنائية لمارتي ماثلةً وحدھا  م﴾1913التي ألفھا سنة » أمادو بامبا
في حوليات سوسيولوجيا اإلسالم الفرنسية ﴿التي تأسست على نشر استمارات 

  الضباط المحليين في إفريقيا الغربية الفرنسية﴾.

الذين ُعرفوا باسم مدرسة الجزائر في - ينمجموعة من األكاديميين الفرنسيركزت 
ھذه كانت و ،على اإلسالم الجزائري -نھاية القرن التاسع عشر بقيادة رينيه باسيه

المجموعة مظھرا للعديد من القوى المتشابھة التي غيرت من بعُد التعليم العالي 
نت قائدا فكريا ھاما، حيث كا )Edmund Doutté(الفرنسي. اعتُبر إدموند دوتي 

لكنه كان أيضا قادرا على  ؛السوسيولوجيا كما أتى بھا تُتعلَم بشكل واسع تعلما ذاتيا
. لقد ركز اإلنتاج ﴾Valensi, 1984﴿االرتباط  بالدوركتايميين بمھارة غاية في الفنية 

الفكري لمجموعة مدرسة الجزائر على دراسة التراث الشعبي، والدين الشعبي، وعلم 
وكانت رى، دراسة المواضيع القليلة الفائدة والطموح فكرياً. وبعبارة أخ ،اللھجات

ً تفاقم  المجموعة ً بشكٍل كبير، وھو األمر الذي رافق خصوصا ً منخرطةً سياسيا أيضا
 ،م1905مناخ الشوفينية الذي سيطر على المرحلة التي أدت إلى األزمة المغربية لسنة 

خطاباً غائراً ُمشبعا  -ننتھاعشية مھ-وعلى إثر ذلك عممت سوسيولوجيا اإلسالم 
  بالحضور االستعماري الفرنسي.

إن تأسيس كرسي سوسيولوجيا اإلسالم ﴿السوسيوغرافيا والسوسيولوجيا اإلسالمية﴾ 
وكان ألفرد لوشاتوليه  ،َوَسم ظھور ھذا الحقل م1902في الكوليج دو فرانس سنة 

)Alfred Le Chatelier( عتباره موظفا سابقا صاحب ھذا الكرسي مرتبطا سياسيا با
بالمكاتب األھلية، وملتزما بتطوير وعي ذاتي سوسيولوجي عن السكان المسلمين 
لإلمبراطورية الفرنسية. قام لوشاتوليه قبل تعيينه بإنتاج عدد من الدراسات لفائدة 
وزارة الحرب حول السكان المسلمين إلفريقيا الغربية، والحجاز، ومصر، والمغرب 

وبعد تعيينه تم إصدار قرار حكومي يطلق يده للبحث في المغرب  ،﴿نشر بعضھا فقط﴾
أسس لوشاتوليه البعثة العلمية بالمغرب في طنجة سنة  ،والمجتمعات اإلسالمية عامة

، وكذلك دورية علمية رائدة حول المغرب، وھي المحفوظات المغربية م1903
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ن اإلثنولوجيات ونشرت مجلة المحفوظات المغربية دراسات تمتد م ،7﴾26- 1906﴿
إلى ترجمة النصوص المفتاحية في مختلف  )authoritative ethnologies(الموثوقة 

لُسالالت الحاكمة، وشجرة األنساب لالمواضيع التي تشمل: التسلسل الزمني 
بالخصوص، عددا  - ونشرت المجلة- ،الصوفية، وقانون الِملكيات (القانون العقاري)

 )George Salmon(المؤثرة من قبل جورج سالمون   تاريخية-من الدراسات اإلثنو
أيضا  وتحت إدارة لوشاتوليه. )Edward Michaux-Bellaire(بيلير-وإدوارد ميشو

انطلقت السلسلة الثانية بعنوان: مدن وقبائل المغرب، بتعاون بين السوسيولوجيين 
يضاء، ونشرت ھذه السلسلة عمليا أجزاء حول الدار الب ،وضباط الشؤون األھلية

والرباط، وطنجة. وھناك أيضا بعثات أخرى مھمة دعمتھا رابطة المجتمعات 
الجغرافية في ھذه المرحلة. قام إدموند دوتي بأربع بعثات بحثية درست سكان 

رب ـة للمغـة الفرنسيـت المعرفـاء. لقد أصبحـوب الدار البيضـل األطلسي لجنـالساح
جوھرة التاج في سوسيولوجيا اإلسالم  - 1925كحد أدنى وإلى حدود  1890من  ابتداءً -

  الفرنسية.

إن الرابط األساسي بين سوسيولوجيا اإلسالم وتخصص السوسيولوجيا في فرنسا ھو 
ويعلن كل من دوتي ولوشاتوليه نسبھما الدوركايمي  ،ظھور المدرسة الدوركايمية

تباعه ﴾. وعلى الرغم من أن دوركايم وأوجب ذكر ذلك، حتى إن لم يكن ليصدق﴿
اشتھروا بعدم اھتمامھم بالعالم خارج فرنسا، فإن سمعة النموذج الدروكايمي تتمثل 

إن انشغال ف بالفعلو ،في اعتبار السوسيولوجيا في فرنسا تخصصا دائم التحول
الدوركايميين بالمصنفات اإلحصائية أحال على انشغال علماء االجتماع الفرنسيين 

وبالتأمل يمكن أن يظھر اھتمام مماثل  ،بشأن يعود إلى القرن الثامن عشر
باإلحصاءات االجتماعية عند االطالع على أسفار فالوني وملفات القبيلة الجزائرية 

كما تطورت في - يا اإلسالمإن سوسيولوج :يمكن القول في ھذا المعنىاالستعمارية. 
ع كانت متأقلمة بشكل مسبق مع وقائ -القرن التاسع عشر في إفريقيا الشمالية

، يمكن أن نسجل هنفس وفي الوقت ،التخصص في القرن العشرين لألكاديمية الفرنسية
تأثير المسار الثاني للسوسيولوجيا الفرنسية، ذلك العلم الذي سيوصف سياسيا، بكونه 
حامال لوعي أكثر ذاتية من بين علوم المالحظة االجتماعية. يمكننا أن نسجل تأثير 

إلسالم في األجيال المتعاقبة، من ضباط المكاتب على سوسيولوجيا ا ﴾وصف مصر﴿
األھلية السان سيمونيين في الجزائر إلى مدرسة ليوطي للشؤون األھلية والمؤرخين 
اإلثنيين الرواد مثل إدوارد ميشو بيلير. وھؤالء أثروا فيما بعد في روبير مونتاني 

)Robert Montagne) ﴿1930﴾ وروجي لوتورنو ،)Roger Le tourneau) ﴿1949﴾ 
سوسيولوجيا اإلسالم في  ھمت إذنأس. ﴾Jacques Berques) ﴿1956(وجاك بيرك 
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تنوع السوسيولوجيا بفرنسا, من حيث اإلحصاءات االجتماعية من جھة, والمالحظة 
  االجتماعية من جھٍة أخرى.

لقد أعلن  ،ته في سوسيولوجيا المغربإسھاماتكمن أھمية لوشاتوليه فيما ھو أبعد من 
ال استشراقية وال «أنھا  ﴾26- 1906﴿ى رأس مجلة العالم اإلسالمي من عل

تُعّرف مجلة العالم اإلسالمي باإلسالم في طور تحوله «وبدال من ذلك،  ،»استعمارية
حول المجتمعات » الوقائع االجتماعية«، وركزت اھتمامھا على جمع »الحالي

الواضح مع تيارات وفضلت االرتباط  ،اإلسالمية، محاولة بذلك تجنب السياسة
توظف مقاربات إيديولوجية أقل إزعاجا في دراسة المجتمعات اإلسالمية ﴿على أية 
حال كانت تمردات الكتلة اإلسالمية القضية العليا للوھم األوروبي﴾. لقد كسرت مجلة 
العالم اإلسالمي العالقة باألنموذج االستشراقي بشتى الطرق, من خالل معانقتھا 

معات اإلسالمية المعاصرة من الفلبين إلى المغرب،  بدال من لموضوعات المجت
الخطابات الملقنة حول النقط الغامضة في النحو العربي، أو ملفات القبيلة العزيزة 
على اإلثنوغرافيين االستعماريين الفرنسيين. إن الصورة المركبة للمجتمع اإلسالمي 

ھي صورة  -ة قراءة المجلةوالتي ظھرت من خالل إعاد-في الربع األول لقرننا 
﴾، »التقليد العظيم«مجتمع حي وحيوي ﴿بالفعل، ھي سلسلة مجتمعات تتقاسم نفس 

 ،احتجز داخل حركة التغيير، وانقسم على نفسه، وتاه بخصوص أي السبل يختار
جاثم مثل «بأنه وذلك بعكس التصور االستعماري اإلنجيلي الذي وصف اإلسالم 

على (كاھل) ) weigming down like a leaden mantale» (قطعة رصاص
وتعتبر  ﴾.Doutté, 1909﴿المجتمع، ويشّوه حياة األفراد، ويخنق إمكانيات التغيير 

- أكثر إنجازات المجلة أھمية ما أدت إليه سعة نظرھا من استدعاء وجود حقل جديد 
 Metropolitanوإعطائه مكانا في مركز مؤسسات المحور -سوسيولوجيا اإلسالم

institutions .  

تسببت الحرب العالمية األولى في انھيار اإلمبراطورية العثمانية والخالفة، واقتسام 
الحلفاء المنتصرين للشرق األوسط، وسقوط الكتلة اإلسالمية، وبروز النزعة 

تم  كما. الخطابيإلى تغييرات كبرى بخصوص المستوى  كما أدت أيضا ،الوطنية
قف المنفتحة تجاه المجتمعات المسلمة كتلك الممثلة في منع إمكانية مزيد من الموا

البعثة العلمية بالمغرب، ومبادرة مجلة العالم اإلسالمي، التي نشرت آخر أعدادھا 
وتحول البعثة  م،1920. إن تأسيس معھد الدراسات العليا المغربية سنة م1926سنة 

ية للسياسة العسكرية العلمية بالمغرب إلى القسم السوسيولوجي ﴿ھي شعبة بيروقراط
األھلية﴾ طبع التحول نحو مزيد من المھنية, لكن أيضا إلى مقاربة مبنية على توجيه 
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حكومي واضح للبحث. إن التفويض الفرنسي للحكومات في كل من سوريا ولبنان 
اعتمد أيضا على تقليد المكاتب األھلية. وفي التقسيم الجديد للعمل استوطن 

 وفي باريس ،المعھد الفرنسي بدمشق الذي أعيد إحياؤهالمستشرقون والمؤرخون 
بدأت تظھر سوسيولوجيا اإلسالم متصلة بالسياسة ﴿مرتبطة أيضا بتقليد المكاتب 

وركز مركز الدراسات العليا إلدارة البالد  ،األھلية، بدال من المدرسة الدوركايمية﴾
معات المسلمة تحت أبحاثه حول المجت -بإدارة روبير مونتان-) CHEAMاإلسالمية (

ومات حلم لوشاتوليه بخصوص تأسيس مكتب  ،القانون االستعماري الفرنسي
مركزي يتكفل بتنسيق البحث حول المجتمعات المسلمة بموت الخالفة والكتلة 

وطرح بروز النزعة الوطنية تحديات كبرى على المالحظين  ،اإلسالمية
حقل السوسيولوجيا إلى الفشل في  )professionalisation(وأدت مھننة  ،االجتماعيين

  تحقيق تحول فكري داخل األشكال االستعمارية للمعرفة.  

ً متصلِّباً  يصعب التمييز ھنا في طبيعة التحدي القومي الذي يبدو أنه رّسخ تشبثا
(وھكذا) استمرت الدراسات على مشارف نھاية الوجود  ،بالنماذج االستشراقية

ية لمدة طويلة في إفراز دعاوى تقول باألھمية السياسية الفرنسي بشمال إفريقيا الشمال
وبغض النظر عن بعض الدراسات  ،لألنظمة الصوفية رغم أنھا لم تعد كذلك

 ,Montagne, 1952 n ; Adam﴿المتأخرة حول دور الصفيح في مدن إفريقيا الشمالية 

المية الثانية فإن القليل من الدراسات التي أنتجت في مرحلة ما بعد الحرب الع ﴾1963
حتى أن كتاب جاك بيرك الجدير  ،ھي التي انخرطت في واقع االستعمار الفرنسي

بالثناء بعنوان البنيات االجتماعية في األطلس الكبير مثَّل تراجعا عن الوضوح ﴿ذلك 
لماذا  ،أن بيرك  بدا أكثر شجاعة في بداية مساره حين ينتقد المجتمع االستعماري﴾

متورطة في  -وبشكل مباشر- سيولوجيا الكولونيالية منذ البدءوحصل ھذا؟ كانت الس
مسار الھيمنة. إن ما بحث عنه رجال المكاتب األھلية في نھاية األمر ليس الفھم 

إن - ألسرار المفتاحية التي ستسمح لھمبل السر أو ا ؛السوسيولوجي لھذه المجتمعات
كانت أبحاثھم موجھة  بطبيعة  يةنه منذ البداإ :بتحقيق السيطرة.  يمكن القول -ُعرفت

لم يكن رجال المكاتب األھلية  بالتأكيد ،عالقتھم بالقبائل التي كانوا يتحكمون بأقدارھا
من غير المعقول محاسبتھم على ما لم يكونوه طالما تعذر  لذلك ؛علماء اجتماعيين

غير أن ما يصدق على المكاتب األھلية يصدق أيضا على مدرسة  ،عليھم ذلك
زائر، ومعھد الدراسات العليا المغربية، والمعھد الفرنسي بدمشق. إن العالقة بين الج

ت لتثبت أنه في خضم تدخل -كما في مبدإ الشك لھايزنبرغ-المستعِمر والمستعَمر 
  يتم تعديل ظاھرة المالحظة والمراقبة نفسھا. عمل المالحظة
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قابلوا أين وكيف  داللةھو  -ما تجاھلوه أو األدھى- ما الحظه رجال المكاتب األھلية
)encountered( من عالقتھا بالراھن الفكري  ) ذلك)لقد استمدت :يمكن القول ،القبيلة

على ھذا األساس تشييد سوسيولوجيا  يمكن فقطلعصرھا، وبنياتھا وأفكارھا السياسية. 
ه سوسيولوجيا معرفة السوسيولوجيا الكولونيالية. ما رأو :أي ؛ھؤالء السوسيولوجيين

كان متجذرا في  الخصوصية المكثفة للقبيلة، ونمط حياتھا، ومعتقداتھا، وممارساتھا، 
لكن تمت رؤية القبيلة من خالل  ؛وعالقاتھا بالسلطة السياسية، وارتباطاتھا باألرض

ن إ :يمكن القول وفي نھاية المطاف ،شبكة من األفكار النمطية لالستعمار اإلنجيلي
ً من ناحية, كما أن شعرة واحدة تربطھا بالعالم القبيلة في نظرھم كانت ج وھراً ثابتا

تجاھل التحوالت التي سببھا  -بشكل واسع- لقد تمالفسيح وبالماضي من ناحية أخرى. 
(رجال المكاتب  عرف البعضو ،الحضور االستعماري، والمالِحظ االستعماري

لم تھرب عنھم، وبأن األھلية) جيدا أن المجتمع يتغير على مرأى منھم، وأن ھناك عوا
- ته، إلى درجة أن ھؤالء المالحظينما كانوا يفعلونه كان متجاَوزا زمنيا حتى في وق

كانت لھم رؤى ثاقبة،  -د أحيانا بالتشويه كلياالذين كانت رؤيتھم األيديولوجية تُھدَّ 
ومتجاوزة لنماذج ھذا التقليد. وكلھم في نھاية األمر ملتزمون باآلفاق الفكرية 

ألنه لو  ؛بيد أن ذلك يمثل حال لتلك القضايا بشكل واضح ؛شكالية لحالة االستعمارواإل
كانت السمة المميزة للسوسيولوجيا الكولونيالية ھي ذلك التشويه المحتَمل بسبب 

ن سوسيولوجيا المحور ليست أقل خضوعا للسلطة، إ :لجاز القول سلطةالخضوع لل
 :كليا. وأريد أن أختم بسؤال: ھل يمكن القول وال يسعنا ھنا شرح ھذه األمور المعقدة

ن سوسيولوجيا اإلسالم علٌم استعماري في المقام األول باعتبارھا نوعا من إ
التخصص الفرعي البالغ التأثر بالسلطة؟ أم من األفضل فھمھا بوصفھا جزًءا من 

 السوسيولوجيا الفرنسية؟ أو بشكل أكثر تعقيدا، ھما معا.
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مؤسس االستشراق )، عالم لسانيات ومستشرق فرنسي، ويعد 1838-1758لفستر (دو ساسي, أنطوان إسحاق بارون س -   2
  .  (المترجم). الحديث

سياسة  مُ وِّ قَ يُ و فيه ) الذي يقع في مجلدين، 1917- 1841يقصد الكاتب مؤلَف القنصل البريطاني العام إيفلين بارنج ( -   3
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على غرار الكتلة األلمانية والكتلة األمريكية) استعمله الموظفون » الجامعة اإلسالمية الشاملة«مصطلح (يعني حرفيا  -   6

والخبراء االستعماريون األوروبيون بشأن اإلسالم لإلشارة إلى مشاعر التضامن الباقية بين المسلمين عبر الحدود القومية، والتي خافوا 
مال تعبئتھا ضد الحكم االستعماري. وھكذا استحضر األوروبيون في ذروة الھيمنة األوروبية العالمية ذاتھا تصورات غامضة من احت

مھددة عن جمعيات سرية من المسلمين القساة المتعصبين تتآمر لإلطاحة بالحكم االستعماري في كل مكان عبر العالم اإلسالمي عبر 
  ماء (المترجم).طقس عربيد يقوم على إراقة الد

م، 1906م، وليس سنة 1904يبدو أن إدموند بورك أورد ھذه المعلومة خطأ حيث إن المحفوظات المغربية بدأت سنة  -   7

م بعنوان المدن والقبائل في المغرب، ثم مجلة المحفوظات 1914م، ثم منشور آخر سنة 1906وتبعتھا مجلة العالم اإلسالمي سنة 

م ألحقت البعثة بمديرية الشؤون األھلية لإلقامة العامة، وأصبحت قسما للدراسات 1919أكتوبر  14 م، وفي1915البربرية سنة 

جزءا من مجلة العالم اإلسالمي،  35جزءا من األرشيف المغربي، و  24السوسيولوجية، واستطاعت البعثة في نھاية المطاف إصدار 

  أجزاء عن مدن وقبائل المغرب ﴿المترجم﴾. 6و 



  

 المحورباب: 
  

  الحضارة فيفكرة التقدم 
  بين الشرق والغرب

  أمل مبروك عبدالحليم

  تمھيد
على أعتاب مرحلة جديدة  "الشرق" و"الغرب" بين حضارتيالتقارب ظھرت محاولة 

ً وتبادالً  فيمن تطورھما  القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، وشھدت ھذه المرحلة تقاربا

 ً ً فحسب ثقافيا ً  بل ؛ ليس بين طرفين متناقضين حضاريا ً وفكريا فالحضارة  .متناقضين دينيا

ً ومرشداً ً أمرھا مع الكنيسة وجعلت من العقل  حسمتالغريبة   ؛في "عصر التنوير" حاكما

لشرقية من أرضية دينية ترى أن اللحظة الذھبية لإلنسانية وراءھا بينما انطلقت الحضارة ا

يفترض رؤية  الحضاريوالواقع أن بحث فكرة "التقدم" على المستوى  . أمامھا وليست

تبار خصوصية كل عاال في، واألخذ  بين"الشرق" و"الغرب" العالقةموضوعية لتاريخ 

ً بين أبناء شعوب حضارات مختلفة  الروحيثقافة على حدة ؛ فالتواصل  أو متباعدة  تاريخيا

 ً وإن اختلفت مظاھر ھذه  ، ھذه الشعوبأزمات ينطلق من ضرورة الخروج من  جغرافيا

 ھذه يوسيلة إحياء لطرفھو البشرية  شھدته الذي ياألزمات وجوھرھا ؛ فالتبادل المعرف

فكرة ل بحث الجذور األساسية –الصفحات القليلة القادمة  في –وسوف نحاول  العالقة .

رؤية فلسفية  ، من حيث كونھا يحضارة الغرب وعالقتھا بثقافة الشرق العرب في "التقدم"

حركة مستقيمة إلى األمام ومن األدنى إلى األرقى ، ھذه الرؤية  فيترى أن التاريخ  يسير 

 فيتمتلك نماذج تاريخية متعاقبة تمثل الحضارة الغربية الحديثة ذروتھا ونموذجھا المتحقق 

للسيرعلى طريق المدنية  فةالعربية مرادالشرقية  الثقافة في. وقد صارت النھضة  الواقع

 أصيل تقدميإلى مشروع  حضاريع إلحاق واستتباع مشرو من مشروعھاوتحول  , الغربية

ھو من المفاھيم المكونة للثقافة  الذي –بمفھوم "التقدم"  ارتبط النھضة، بمعنى أن خطاب 

 - مثل " "اإلصالح" و"التجديد" و"التحديث" و"التنوير"- أخرى مفاھيم وجعل –الغربية 

  .  الشرق  فيتحظى بقابلية كبيرة لدى المفكرين 

مفاھيم مثل : "التأخر" و "الغفوة" و  وكثيراً ما تردد في الخطاب النھضوي العربي      

أي  –تصف حال الشرق ، بل أحواله منذ القرن السادس عشر  "التبعية" باعتبارھا تقريرات

                                           
 فلسفة في كلية اآلداب, جامعة عين شمس, مصر .ال ةأستاذ  
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في مقابل شعارات "العقالنية" و"الحرية" و"التقدم" زمن بداية  – منذ حكم الدولة العثمانية

اقع الشرق مقابل والحديث عن مفھوم "التأخر" يحدد واقعاً مقابل واقع ، والثورة الصناعية . 

خل الغرب زمن الصعود . ومنذ زيارة واقع الغرب ؛ يُدخل الشرق في زمن التأخر ، و يُد

بدأ اللقاء التاريخي بين "التأخر" و"التقدم" ،  لفرنسا )1873 – 1801( "الطھطاوي"

إشكالية النھضة في صورتھا  الغرب ) –التقدم ) ( الشرق  –وًشكلت ھذه الثنائية  ( التأخر 

األولى . ويمكن أن نتبين مالمح "التأخر" التاريخي في سيادة نمط إنتاجي شبه إقطاعي ، ثم 

يضاف إلى ذلك استبداد سياسي وجمود ثقافي في عالقات اجتماعية راكدة ومعقدة التركيب ؛ 

عندما نقارنھا  –بصورة قوية  –تغذيه مؤسسات تعليمية دينية تقليدية . وھذه السمات تتضح 

وأفرز  , بأحوال التقدم التاريخي في الغرب ، التقدم الذي تٌشكل ضمن نمط اإلنتاج الرأسمالي

  الفكر العقالني .أفق  لممارسة السياسية الديمقراطية , وبنىمؤسسات ا

  معنى التقدم
إال إذا وُجد  الثانيموجوداً قبل اآلخر بحيث ال يوجد  الشيءتفيد كلمة "التقدم" كون 

يكون فيه المتأخر محتاجاً إلى  الذيھو التقدم :  األول أقسام : أربعةعند الفالسفة  وله األول ,

زمان ال  فيالزمان ، وھو كون المتقدم  في: ھو التقدم  والثانيثنين والواحد . الالمتقدم كا

الرتبة  في" . والثالث : ھو التقدم الفارابييكون المتأخر موجوداً فيه ، كتقدم "أرسطو" على "

األجناس  فيكما  –كون بالذات ، وھو كون المتقدم أقرب إلى مبدأ معين ، وھذا الترتيب قد ي

عدھم عن األستاذ الصف بحسب بُ  فيكترتيب التالميذ  ،أو يكون باالتفاق  –واألنواع المتتالية 

والرابع : ھو التقدم بالعلٌية فإن للعلة استحقاق الوجود قبل المعلول . وقد أرجع أو قربھم منه . 

فالتقدم  ؛" ي" ، و"التقدم الزمانالعقلي"التقدم  الفالسفة ھذه األقسام المختلفة إلى قسمين ھما :

واآلخر نتيجة كان األول  بين الشيئين ، فإذا كان أحدھما مبدأً ي قھو االرتباط المنط العقلي

 ً ً  الثانيعلى  متقدما ً . والتقدم تقدما ً أو ذاتيا ھو أن يكون أحد الشيئين أقدم زماناً  يالزمان عقليا

       . )1(الثانيمن 

أنھا مرتبطة بالسير إلى األمام ، أو الحركة إلى جھة  –التقدم""–واضح من الكلمة ذاتھا 

 في , وھي Progrêsاإلنجليزية ونظيرتھا الفرنسية  Progress( وھذا ھو معنى كلمة معينة 

 , )2( )بمعنى السير إلى األمام  Progrediمشتقة من الفعل  Progressusأصلھا كلمة التينية 

سبقھم ، ومنه "تقدم"  أي ؛ " القومَ مَ وھذه الكلمة ضد "التراجع" أو "التأخر" ، مثل : "تقدَّ 

التقدم المتصل وھو  ھو الحقيقيالصناعة و"تقدم" المرض ، و"تقدم" الجيش . و"التقدم" 

 المتناھيأما غير  مجال محدد , فييتجه إلى تحقيق غاية معينة  الذيھو  والمتناھي،  متناه

 فيالحق ، كما َحًدّ سابق إلى  َحدًّ شروط معينة من  فيالمتصل  الضروري االنتقالفھو 
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ھو  يأو مطلق ، اإلضاف إضافيتسلسل األعداد ، أو تسلسل األسباب الفاعلة . و"التقدم"

ً إلى حالة يعدونھا كماالً ,دھا الناس من حالة يع أي ن إلى األحسن ؛سَ من الحَ  االنتقال  تخلفا

يتصورنھا . أما المطلق فھو  التيباختالف القيم  االنتقالويختلف حكم الناس على طبيعة ھذا 

األفراد  فيالمؤثرة  عن الحتمية التاريخية أو الكونية ، أو عن القدرة الحقيقية الناشئ"التقدم" 

والقول            تقدم ويخلط البعض بين القول بال. )3( ؛ أو عن الغائية المسيطرة على تغيرات الحياة

أو على عالم  الكوني على التطور –بصورة خاصة  –ن التغير ينصب إ حيث بالتغير ؛

الظواھر الفيزيائية ؛ كما أنه ينقل إلينا حقل الظواھر االجتماعية والتاريخية المتصلة بالطبيعة 

لكنه تغير مرتبط  من مظاھر التغير ؛ يجزئ مظھر –بھذا المعنى  –. فالتقدم  والقوى الكونية

ً لھا  اإلنساني الوعيبقيمة ؛ وذلك حين يقبض  على واقعة من الوقائع ويدرك معنًى خاصا

  يعلق عليه أھمية إنسانية خاصة للفرد أو للمجتمع .

 والحق أن القول بالتقدم ھو من خاصية فلسفة توافق على الحركة وتقبلھا كقيمة إيجابية ،

المعرفة أو الوجود الكامل  فيترفض وجود اليقين المطلوب  التيكما أنه من خاصية الفلسفة 

تقول بأن  التيإن القول بالتقدم ھو من شأن الفلسفة  لتجربة اإلنسانية . بعبارة أخرى :ا في

 – Plato )427 "ن، قدمت فلسفة "أفالطو المفھومغير مكتمل . ومن خالل ھذا  العالم ناقص

347  B.C (  ً ألنھا ترفض "التغير" أساساً ؛ فالمدينة  لفلسفة ال تقبل مفھوم "التقدم" ؛ نموذجا

لإلنسان ، بوصفھا   ذاتھا تجسيد ألقصى كمال ھيألنھا  إلى األبد ؛ أن تبقى ينبغيالفاضلة 

حدثت  التيأن التطورات  ترىاإلنسانية لعالم المثل . كذلك فالديانات السامية  الصورة

ً لإلنسان ليست "تقدم عاشھا "آدم" و  التي"تأخر" بالنسبة إلى حال السعادة الكاملة  ھيبل  ؛ "ا

  .)4("حواء"

 ھيلكن الحضارة الغربية  ن كل حضارة خبرت مفھوم "التقدم" ؛ومن السھل إدراك أ

أواخر القرن السابع عشر  ففيھذا المفھوم الركيزة األساسية للمنظومة المعرفية ،  رأت التي

عمل  التيشر أخذ الفكر الحديث يؤكد ثقته باألسس العقلية والمنھجية وطوال القرن الثامن ع

والسابع عشر ، وتزايد وعيه باختالفه عن الفكر  رالسادس عش : على إرسائھا خالل القرنين

ظلت حية عبر القرون . وارتفعت األنساق  التيمواجھة القيم  فيوبقوته وسلطته  يمالقد

ً يزيح المذھب السابق  للكمال ، وراح كل فيلسوف يبنيطمح ت التيالفلسفية والرياضية  مذھبا

عليه ليحتل مكانه ، وشعر أقطاب العلم الجديد بتفوق معرفتھم على معرفة القرون السابقة . 

، وظھر االعتزاز بالتقدم والتطور .  نوالعلم عن اإليما الوحيحيث أكدوا اختالف العقل عن 

الصياغة االجتماعية  وھي ,)5(تحت عنوان "التنوير" كل ھذه االتجاھات المتعددة اندرجت 

 )  Descartes )1596 – 1650 تحدث عنه "ديكارت" الذي الفطريللنور 

احتشد عصر "التنوير" بالعديد من . وقد )6(من قبل )Spinoza  )2631 – 6771"او"اسبينوز



3 
 

تتبع مصير الجنس  حاول الذي)  Turgot )1727 – 1781فالسفة "التقدم" أمثال "تورجو" 

" العالميالتاريخ  فيكتابه "مقال  فيعلى ضوء فكرة "التقدم" ، وعالج ھذه الفكرة  البشري

َ واحداً  البشريأن الجنس  في، وتتلخص ھذه الفكرة  1750ظھر عام  الذي بوصفه مجتمعا

ً إلى األمام ونحو الكمال والرقى المضطرد ً واحداً يسير دائما ھذا  في –ولكنه  ؛ وجسما

ھدوء  فيذلك العمل واإلنتاج  فيووسيلته  ينحو إلى التأني ال إلى العجلة واالرتجال , –السير

يرى "تورجو" أن ھناك قانوناً عاماً لتطور  بة أحياناً أخرى . بناء على ذلكأحياناً وثورة ووث

دة والشدة إلى التحضر حاإلنسانية يمثل سيرھا الدائم إلى األمام وارتقاءھا وتطورھا من ال

ً  نإن التجارب تعلم الناس كيف يرقو"والتقدم ، ومن ھنا يقول :  نفوسھم المعنى  فيدائما

، ومن العھود األخيرة عمت بينھم محبة الخير والمشاعر النبيلة وھذا ما أضعف  اإلنساني

 – 1743( cetCondorأما  "كوندرسيه"  .)7(بين األفراد واألمم" الميل الشديد إلى االنتقام

ف صورة تاريخية وضع تصميماً لتاريخ الحضارة على ضوء فكرة "التقدم" وألَّ  فقد)  1794

والحرية  الفكريال تنفصم بين التقدم  التيأكيد الوحدة ، وركز على ت اإلنسانيلتقدم العقل 

القضاء على التزمت ، وذكر أن كل  فيوالفضيلة ، واحترام الحقوق الطبيعية ؛ وتأثير العلم 

أخطاء السياسة واألخالق قد نبعت من المعتقدات الزائفة الوثيقة الصلة بأخطاء الفيزياء 

المذھب الجديد للتقدم أداة للتنوير وضربة قاضية لصرح  فيوالجھل بقوانين الطبيعة ، ورأى 

 فيأن الطبيعة ال تتقيد  –اعتماداً على وقائع التاريخ  –. ومضى يثبت  المتداعيالتزمت 

شروط ، والحد الوحيد أمام بلوغ الكمال ھو مدى بقاء  ة ارتقاء الملكات اإلنسانية بأيةعملي

عات تقدم المجتم ) 1820 – 1903( Conte Augusteوقد فَسر "أوجست كونت"  .) 8( األرض

ً وتخضع سيراً  أعلى ، بمعنى أن ھذه المجتمعات تسير البشرية على خط صاعد إلى  تلقائيا

  تحكمھا وتنظمھا .لقوانين ضرورية 

 Diderot ھذا باإلضافة إلى ظھور "الموسوعة الفرنسية" تحت إشراف "ديدور"

فجمعت بين دفتيھا ،  )1713 – 1784( Dalembert "دالمبرت" ) و 1784 – 1713(

ً يمجدون العقلمفكرين وكتّ  مة بديھية مثل " المعرفة كمسلَّ  فيوينظرون إلى "التقدم"  , ابا

نادى بتقدم المعرفة الجديدة ومحاربة المعارف  الذي)  Fontenelle )1627 – 1757فونتنل" 

ه النظرة المتفائلة أن ھذ . والجدير بالذكر ورفع رايات التقدم واإليمان بالعقل الشامل ,القديمة

وتغنى بھا فالسفة التنوير  , الفرنسيالمجتمع  فيتمركزت  "التنوير" سادت عصر التي

الترف .  فيواالستغراق  غدةالفرنسيون إبان حكم الملك لويس الرابع عشر حيث الحياة الر

خفون ال يُ  التقدم"، فرجال الدينومع ذلك فقد ارتفعت بعض األصوات المحتجة على فكرة "

 وقد حكم، سلطته ب ) Pascal )1623 – 1662 "بسكال" وال يعترف ,العقل طھم علىخْ سُ 

أصابه مس  الذيقال : "إن العقل  حينما حكمه القاسي ) Luther )4831 – 6415 ر"لوث" عليه
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أذى ، وكلما ازداد حظه من العلم والبراعة ازداد  األمور اإللھية أعظم لشيطان يؤذيمن ا

 فين يثبت حدوث نكوص ) أ Rousseau )1712 – 1778"روسو" . وحاولضرره" 

علومنا  تتقدم فيه الذيالوقت نفسه  في" تتعرض للفساد  أن أروحنا التاريخ عندما أعلن

 " ربما الستقرارالتقدم" لفكرة اإلنجليزيولم يتحمس الفكر  . ) 9(وفنوننا تجاه الكمال "

، مما جعل  راالستقرا الحفاظ على ھذا  فيرغبة األوضاع السياسية واالجتماعية وال

يؤكد أن العالم )  Hume )1711 – 1776ھيوم" ". فنجد  األخذ بالتقدم فيالمفكرين حذرين 

، ويشارك اإلنسان  يجب أن يمر بمراحل مختلفة من الطفولة والنضج ثم الكھولة والشيخوخة

كل ھذه األطوار، وتزدھر العلوم والفنون من حين آلخر ثم تتعرض مرة أخرى للذبول  في
)10 (.  

بعضھم لفكرة " التقدم أبداھا  التيوعلى الرغم من كل المحاذير والتحفظات واالنتقادات 

القرنين السابع عشر والثامن  فيتمت  التيفإن االكتشافات واالختراعات العلمية الكبرى  "؛

الھائل  العلمي. فالتقدم  عنھاثقة مطلقة ال رجوع  البشريقدرات العقل  فيعشر جعلت الثقة 

وتخيلوا أن  ,"التاريخ" فيجعل الفالسفة ينظرون إلى فكرة "التقدم" كضرورة حتمية 

 ً ً ال نھائيا عن فكرة الفساد  بالتخليبدأوا  وبالتالي،  الحضارة فيبوسعھم أن يحققوا تقدما

يبحث  ساد القرن الثامن عشر افتراضي تخمينيوالتدھور . وتمخض عن ھذا التقدم تاريخ 

واعتقد مفكرو ذلك  ككل , البشريمن خالل العقل عن القوانين الطبيعية للتطور وتقدم الجنس 

ً عرضياً " العصر أن "التقدم ولكنه ضرورة تاريخية ، "تقدم" ال يعتمد على  ؛ليس شيئا

 .) 11(التاريخ ولكن على استعمال العقل  فيسجالت األحداث الفعلية 

بوصفھا تجسيداً  ، الشرق فيأعمال أكثر المفكرين  فيكما تبلورت  –-فكرة "التقدم" و        

شغلت الفكر  التيتُعد من أخطر القضايا  –التاريخ  فيأصيل وفعال  ذاتي وعيلوجود 

لكن  قضايا كثيرة يحفل بھا ھذا الفكر ؛واحدة من   إال أن ھذه القضية ليست الحديث . ويبدو

الشرقي تستقطب تجليات الفكر  التيربما تكون المسألة الوحيدة  أن فكرة "التقدم" ھيالحقيقة 

حملت المثقفين على أن يسھموا  التيوتكمن وراء ُجل الفعاليات النظرية والعملية  , مجمله في

لكلمة  عربيھو نقل  الذي(  لكن مصطلح "التقدم" . العالم الحديث ھذا عملية بناء في

Progress كما ذكرنا من قبل(  ً  الشرق فيعند المفكرين  ليس ھو المصطلح األكثر استخداما

الحربين العالميتين  ينإذ ثمة مصطلحات أخرى نجدھا أوسع انتشاراً حتى فترة ما ب ؛ العربي

 فيوعلى السمو  يدل على التحسن الكيفي الذي "الترقي؛ مثل مصطلح "القرن العشرين  في

يعبر عن التحرر وتحقيق الكرامة اإلنسانية ؛  الذيمراتب الوجود ، ومصطلح "التحضر" 

 رفع ظلم فيتطويع الطبيعة أو  في وأية قدرة مكتسبة ، إلى مزيد من التحرر يجھد يؤد فأي 

 كذلك مصطلح. ) 12( تقدميكسب  ھيإطالق الذات من حدودھا الضيقة  فيأو  إنسان عن
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مجال الفكر والثقافة واالنفتاح على آفاق  في التجديدو التغيير يعني الذي)  13(التحديث" "

اً جاء مرتبط الذي ، ومصطلح "اإلصالح"نماط المتقدمة . ألجديدة فيھما ، والتعاون مع ا
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على يد  نھايةبتيار التجديد الديني مع 

ثم يمكن ، ومن )  1905 – 1849( "محمد عبده"و)  1902 – 1848( "الكواكبي"
غير جذري في شكل الحكم أو  اً أو تطوير تحويالً يعني   إن اإلصالح : القول

ليس سوى تحسين في وھو  ,العالقات االجتماعية من دون مساس بأسسھا 
بل  ؛ ھو تعبير عن التمرد الذي"التنوير" مصطلح  و .النظام السياسي واالجتماعي 

و"التنوير" حركة  غيير ذلك الواقع وتعديله ,ت فيالثورة والرفض للواقع القائم ، والرغبة 

وھو  –نثروبولوجى الواسع لكلمة "ثقافة"بالمعنى األ –الثقافة العربية  فيتغيير شاملة 

ترتكز عليھا ھذه  التيالمباشر بالغرب ، والتأثر بالقيم الفكرية  الثقافيمحصلة االتصال 

نبھت  والتيعمت البالد العربية  التييعود إلى الحركة ف)  14(أما مصطلح "النھضة"  الثقافة .

بما فيه من  الماضيالعرب إلى ماضيھم وإدراكھم واقعھم المتأخر ، وسعيھم إلحياء ھذا 

من أجل بناء  –عن ركب الحضارة  –أصالة وعراقة ؛ والعمل على تجاوز ھذا التأخر

           .  )15(مستقبل أفضل

  
  لفكرة التقدم التاريخيالتطور 

أصلھا  فيتعود  وھيالحضارة الغربية ،  فيإحدى األفكار المركزية  ھيفكرة "التقدم"         

،  القدرة على بلوغ الكمال أي ؛ حيث ارتبطت بفكرة قابلة الكمال ؛ القديم اليونانيإلى الفكر 

. ولم يغب عن فكر اليونان أن  الفكرة القائلة بأنه يمكن بلوغ الفضيلة والحكمة والسعادة وھي

ارتقاء  مسألة –من خالله  –حققت  تدريجيالحضارة اإلنسانية كانت تعتمد على عملية نمو 

 سخيلوس"إ، فمثالً صور" البدائية إلى حالة التحضر والرقيالھمجية  حالةاإلنسان من 

Aeschylus  )525 – 452 B.C ( –  ّكيف  - ) اليونانياألدب  فياب التراجيديا وھو من أھم كت

 ، ثم انتشلھم "برومثيوس"مظلمة رطبة  كھوف فياألصل  فيان البشر يحيون ك

Prometheus )16(  . معنى ذلك أن فكرة ارتقاء  من ھذه الحالة بعد أن علمھم فنون الحياة

وتقدمه تتماشى مع الطبيعة األسطورية القائلة بحدوث تدخل من قوى إلھية  البشريالجنس 

أنھا تقوم  أي ؛ الطبيعيمنظور إلى مستوى فوق  طبيعيتنقل اإلنسان من مستوى  ،خارقة 

ومثل ھذا  .)17(والعوالم المقدسة  الدنيويوتؤسس صلة دائمة بين العالم  , على حقائق خالدة

  فيلحالة من التدھور  تعرض اإلنسانيالعنصر  بأن السائدالقول ال يتعارض مع االعتقاد 

ورغم اعتراف  . خالل عھود تالية والمادي االجتماعي سلم الرقي في، ثم تدرج البداية 
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نظرتھم العامة تركزت على القول بأن اإلنسان  فإن،  ة اليونان بمفھوم "التقدم" النسبيفالسف

محتوم ، ترجع حتميته إلى أنه مجبر على اتباع ھذا المصير  وانحدارعصر تدھور  فييحيا 

ومنه يستمد قوته  , من خلق اإلله –"كما رأى "أفالطون – مفالعالَ  بتأثير قوى الطبيعة .

على بذور تدھوره  يحتويفھو  , لكنه ليس خالداً  ؛ ألنه من صنعه ؛ الدافعة ، ويتميز بالكمال

مطلق ساد تصور  مثاليفكرة سوى مثال يبرھن بوجود نظام ال ھذه لم تكنو . ) 18( أو فساده

ً انحراف عنه  أيوعندما يستقر ھذا النظام يصبح اليونان للمجتمع ،  .  إلى األسوأ اتجاھا

إلى ھذه الفكرة من زاوية عملية ، رأى  )Aristotle )384 – 322 B.Cوعندما نظر "أرسطو" 

  .)  19(راسخ  اجتماعينظام  أيأنه ال يمكن أن يتغير 

 الميؤوسنظرية تدھور البشر أو فساده  في  )Seneca  )3 B.C – 65 A.Cواعتقد "سنيكا"           

ً للدمار والحرائق والفيضانات والكوارث  ورأى أن منه ، الحياة اإلنسانية تتعرض دوريا

يبدأ بفترة ذھبية يحيا فيه الناس حياة بسيطة مطمئنة ثم يعقبھا  تاريخيوكل عصر  ,بالتناوب 

زيادة التدھور بما تھيئه من  في، وتصبح الفنون والمخترعات عامالً مساعداً  وانحدارتدھور 

 وما يتبعه الذھبيفقد رفضت فكرة العصر  "الفلسفة األبيقورية"لة . أما أسباب للترف والرذي

  بأن العالم يتكون من ذرات القائلة تعارض تعارضاً واضحاً مع نظريتھمألن ھذا ي ؛من تدھور

 إلھيدون تدخل  وذلك الحجم والوزن والشكل ) في( ھذه الذرات غير مرئية وخالدة تختلف 
من ھذه الحالة البدائية  ,، فبدت لھم أحوال البشر األولى مشابھة ألحوال الدواب ) 20(

خطت  من ھذا المنطلق "التعسة" شقوا طريقھم حتى بلغوا حالة الحضارة القائمة .

من حيز  –"األبيقورية" خطوة ھامة نحو فكرة "التقدم" عندما استبعدت نظرية "التدھور" 

تحققت  التيالمتالحقة  نجازاتاإلواعترفت بأن الحضارة من صنع سلسلة من  –تفكيرھا 

إذ تركزت نظراتھم على حالة  لم يذھبوا بعيداً عن ھذا الشأن ؛ لكنھم بفضل اإلنسان وحده ؛

وخضعت دراستھم لتاريخ البشرية لھذا االھتمام  , لزمن الحاضر ( ھنا واآلن )ا فيالفرد 

إلطار نظرتھم إلى  الماضي في اإلنسانيكما خضعت قيمة اعترافھم بالتقدم  , الشخصي

 –نظرته إلى فكرة "التقدم"  فيلم يھتد  اليونانين العقل إ ومن ھنا يمكن القول : .) 21(الحياة 

إلى ھذه الفكرة  ، كذلك مسلمات  تُفضِ ألن تجربته التاريخية المحدودة لم  –بمعناھا الحديث 

أفكاره عن مفھوم التدھور والدورات   باإلضافة إلى -قيمة التغير  فيفكره وتشككه 

  والتقدم . يرضت أشد التعارض مع الرقتعا -الحضارية 

 "القديس "أوغسطينة خاصبباء الكنيسة آنادى بھا  التي -المسيحية  يةوتھدف النظر        

Augustine )354 – 430( -  وبناء على تأمين سعادة البشرية ،  ھيإلى أن حركة التاريخ كلھا

. فقد ظن "أوغسطين"  على األرض اإلنسانيتقدم أبعد للتاريخ  بأي ھذه النظرية ملم تسلّ ذلك 

أن التاريخ سيصبح مكتمالً إذا انتھى أجل اإلنسان على خير وجه ؛ فلم يعد يعنيه وجود 
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المعرفة ، وبين الفترة  فييطرأ على المجتمع أو ازدياد  تدريجيتحسن  أياالرتباط بين 

اإلنسانية كتابه "مدينة هللا" يتحدث عن تاريخ  فيونجده  الزمنية الباقية على يوم الحساب .

، صراع الخير  دائم صراع فيوھما  ،قسمه إلى : ملكوت هللا  وملكوت الشيطان  الذي

ھذا الصراع ،  في النھائيينحو إلى الحسم  –نظره  في –وأخذ تطور التاريخ والشر . 

بانتصار الخير ؛ ألن هللا قد سبق وحدد للتاريخ ذاك الحسم وھذا االنتصار . ومر  وسينتھي

 التيومعه بدأت الفترة األخيرة  , ست فترات إلى أن وصل عند "المسيح" فيھذا الصراع 

يوم القيامة حتى يفصل األخيار عن األشرار . وسيطر ھذا التصور لتاريخ اإلنسانية ب نتھيست

 وفالسفة القرون الوسطى  الھوتيالقرون الالحقة ، وحتى على كبار  في المسيحيعلى الفكر 

د من أھم يُع )1214 – 1294( Roger Baconأن "روجر بيكون"  فيوال جدال   . ) 22(

ورأى أنه  المفكرين الذين جاھروا بفكرة "التقدم" ، وأول من دعا إلى نھضة علمية حديثة ،

لرأي أية شخصية مھما األسانيد وعدم الخضوع على  للقيام بھذه النھضة البد من القضاء 

به المعرفة العقلية الصحيحة . وكانت لديه رؤية شاملة  تأتيوال يتم االعتراف إال بما  كانت ,

. م العلو عن ھذه المعرفة ، وحاول تصنيف العلوم ، فجعل الفلسفة الطبيعية على رأس ھذه 

لمحاولة فھم  علميتركزت غايته على إصالح التعليم وإدخال دراسات ذات طابع  ومن ھنا

 أن الفلسفةإلى  – Opus Minusكتابه "السر األكبر"  في –بعض المسائل الالھوتية . وذھب 

س ، وتظھر الكتاب المقد فيتتواجد  التيطلب الحكمة المسيحية التامة  فيخطوة ھامة   ھي

االتصال المتبادل بين  على مبدأ اإلصالحيقد بنى مشروعه . و القانون الكنسيمن خالل 

ً لعصره اكان  فقدالمستنيرة ،   أفكاره  لكن على الرغم من .ووحدة العلوم فروع المعرفة  بنا

عن الكون ، ولم  الشائعة جوانب عديدة . فلم يستطع التحرر من نظرة العصور الوسطى في

ً عن نظرة القديس "أوغسطين"  البشريتختلف نظراته العامة التجاه التاريخ  ً ملموسا اختالفا
العصور الوسطى ، فقد كان  فيوھكذا يتضح لنا مدى استحالة ظھور فكرة "التقدم"  .  )23(

 أثر لم يختلف عن تأثير إللھية واالعتقاد بنھاية العالمللنظرات السائدة عن دور النعمة ا

حرى كانت ألأو با ير" ، وتكرار عودة دورات العالم ,"التغ النظريات اليونانية عن طبيعة

ولكنھا عقائد  عقلية ؛ ألنھا ليست نتائج مستخلصة من براھين ذات أثر قوي ؛ھذه الفكرة 

إلنسان أشد كما كانت النظرة المتشائمة عن مصير ا جماطيقية تستند إلى سلطان اإلله ,دو

عالم آخر .  فيلبلوغ السعادة  إنسانيصرامة من تلك النظرة اليونانية ، حيث كان ھناك أمل 

دت اإلنسان عن أن يبحث عن مصيره  بعَّ  –ألھبت الخيال  التي –غير أن أثر ھذه الفكرة 

  .                           األرضيداخل العالم 

 ظھرت منكان ھناك إرھاصات لفكرة "التقدم"   عصر النھضة األوروبية بدايةومع         

: استعادة  فيتتلخص  والتي ,ھذه المرحلة في اإلنسانيا العقل حققھ التيالكبرى  ئجخالل النتا
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العقل ثقته بنفسه بعد محاولة تحرره من سلطان الكنيسة ورجال الدين ، وتمرده على قواعد 

كذلك  ,جاء بھا العصر الوسيط  التيورفضه الفلسفة المدرسية  ، المتفق عليھا األخالق الدينية

ومخاوف مرتبطة  أمانٍ  أيمستقلة عن  تتمتع بھا الحياة على األرض التياعترافه بالقيمة 

الكثير من نزعات الفلسفة  –تأمالتھم العامة  في –واتبع رجال النھضة  بالحياة بعد الموت .

وعقائدھا الجامدة . وعلى الرغم من تحقق بعض الكشوف الكبرى ذات اآلثار  اليونانية

العصر ، فإن أغلب المفكرين عكفوا على اكتشاف ما ھو قديم والتوسع فيه ، ھذا  فيالثورية 

الكتــَّاب نشر مؤلفات  في Humanismأصحاب "النزعة اإلنسانية" أسھمفقد ونقده ومحاكاته . 

 فاھتمواوالفلسفة والتاريخ ؛  البالغة واألدب والنحو فيالكالسيكى  القدامى ، وبعث التراث

 )Titus Livius  )59 B.C – 17 A.C "تيتوس ليفيوس" بنشر كتابات المؤرخين الرومان مثل

الستخالص ما فيھا من عبرة وقيم تربوية وتعليمية  ) Tacitus)55 – 120 و"تاسيتوس" 

يزخر بالشخصيات العظيمة  الذي ) Plutarch)46 – 190 وأخالقية ، كذلك تاريخ "بلوتارك"

 فيالبحث نحو نقطة انطالق جديدة إال  فيولم يبدأ التأمل  ,"وقيصر" "سكندرإلا"مثل 

 1561 – 1626( Bacon بيكون""فرنسيس  جاءو . )24(السنوات األخيرة من عصر النھضة 

بداية حقبة  في العلميالنھوض بالفكر  فيمشاركة فعالة  – بأفكاره التقدمية – وشارك )

حيث انصب اھتمامه على الطبيعة العامة لھذا الفكر وعالقته بالمسائل الفلسفة الحديثة ، 

 فيأحدثته النظرة العلمية  الذيالتأثير  فيوكان له فضل  , الفلسفية المتعلقة بالكون واإلنسان

 وفيالعلوم  فيالمنھج وأثره  فيبالبحث  )25(ھتم "ديكارت"وا . ذاته الفلسفيسير التأمل 

 التيالحياة ، وأقام تفرقته الدقيقة بين المعرفة العقلية القائمة على أسس رياضية وبين المعرفة 

كما دعا إلى  ؛معرفة اللغات والتاريخ والجغرافيا  فيتقوم على الخبرة البشرية ، كما نجدھا 

ال يرى  الذيحكم العقل  ، وال تقبل إالالتفكير رفض كل سلطة تحاول أن تفرض نفسھا على

 - تأثرت بديكارت  التي -أما النزعة الشكية  للحقيقة معياراً إال معيار "البداھة والوضوح" .

 , الماضي فيعلى معرفة ما تم  التاريخيالتقدم انصب اھتمامھا على تفسير حركة  فقد 

قاد نجد من اك والنُّ كَّ الشُّ  وبجانبتبين وجھته ومساره .  دئوليس على أساس فروض ومبا

 في أعلن الذي " فونتنل"مثل  –ربما وصل إلى حد الجنون  –آمن بالعلم والتقدم إيماناً كبيراً 

 . البشريأنه ال نھاية للتطور  سابع عشرنھاية القرن ال

  

  ومعنى التنويرفكرة التقدم 
كما سبق  –الحضارة الغربية  في التنوير" عصر"من أھم ما يميز اإليمان بالنزعة العقلية       

مفكر من مفكرى ھذا العصر مثل ما بلغه عند  أيولعل تمجيد العقل لم يبلغ عند  –القول 
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يرى أن اإلنسان لم يتلق من هللا  الذي ,) Wolff )1679 – 1754"فولف"  األلمانيالفيلسوف 

ً بقدر ما تزداد قدرته على استخدام قواه  ً أروع من العقل ، ويستحق أن يسمى إنسانا شيئا

تمجيد العقل  فيعلى معاصريه  ) Voltaire )1694 – 1778 " ولتيرڤ العقلية . ويتفوق "

ولكن مع ذلك لم يغب عنه أن  كتبه العديدة بتقدم العلم والفن ؛ في اھتمحيث  ؛ الوعيوتحرير 

ويمكن  .واضطراباته  رتسببھا حروب العص التيء واآلالم السعادة والتقدم مجاورة للشقا

 الفرنسية كما نجده عند "تورجو" و"كوندرسيه" وزعماء الثورة –مفھوم "التقدم"  نإ القول :

فيه  ھو تقدم تنتھيوعقلية ،  استباطية ةإثباته بطريق لواخط مستقيم حاو فييسير  – وغيرھم

تقدم  –) Hegel )1770– 1831على حد قول "ھيجل"  – ھوأو ، الحروب ويسود السالم 

تذوب فيه الطبقات  اشتراكيتقدم نحو مجتمع  ، أوالفكرة ذاتھا  وعيتقدم بالحرية أو  الوعي

ھو تقدم نحو نتائج سعيدة تحقق أو –) Marx )1818– 1883 كما رأى "ماركس"  –

، كما رأى "آدم  لغاياته الخاصة وتنافسھم وتحقيقھم عن طريق نشاطھم لألفراد االنسجام

 اھتمفقد  )8661– 7441( Vico "يكوڤ" أما .)Adam Smith  )1723– 1790 ()62 سميث"

تنحدر به  التيبالظروف  اھتم، كما  اإلنسانيالتاريخ  في العقليتسبب التقدم  التيبالظروف 

ثورة منھجية بتطويره  )Montesquieu )1689– 1755"مونتسكيو"وأحدث إلى الفساد . 

اجتماعية تمتلك منھجاً مماثالً  ياءالنظرية ، تمحورت حول فكرة إنشاء فيز المبادئجملة من 

وآلياته  اإلنسانيبتفسير االجتماع  –ھذا المنھج  –بحيث يسمح لھا  ؛ لمناھج العلوم الطبيعية

 ً القرن الثامن عشر، وفيه  فيويَُعد كتابه "روح القوانين" أعظم كتاب ظھر  . تفسيراً علميا

، وأشار إلى تطور نظام الحكم عند  ووازن بينھما والفرنسي اإلنجليزيالحكم  نظاميْ  سَ رَ دَ 

إلى  –النھاية  في –وتوصل  ,والحاضر الماضي فيالرومان وغيرھم من النظم السياسية 

تكون أنظمة ناجحة البد أن تكون مالئمة للحياة  لكي: أن األنظمة السياسية  ھيقاعدة ھامة 

ھو اإليمان  األوروبيإذن كان ھدف عصر"التنوير"  . )72(الطبيعية والخصائص العقلية 

ً نظرة تفاؤلية تتميز باالعتقاد بقدرة  الوعيبالعقل وتمجيد  ، مثل ھذا اإليمان تصحبه دائما

  تقدمه .  دونء شييحول  والاإلنسان على العلو  بذاته ، 

عبروا عن مشاعر  ونمفكر الشرقيةالمجتمعات  في) 82( ولقد حمل لواء "التنوير"       

وقاموا بدور فعال لتحقيق  ، مجتمعاتھم تسود التيالتمرد والثورة على األوضاع المتردية 

ً من البناء  التيلألنساق االجتماعية والسياسية  جذريتغيير   االجتماعيتؤلف جانباً مھما

 الثقافي، وذلك بعد ظھور عوامل جديدة ساعدت على االحتكاك  لھذه المجتمعاتالمميز 

 في اإلنسانيكانت تؤمن بإمكان تقدم المجتمع  والتي ,بالغرب مع بداية القرن التاسع عشر 

كل المجاالت . وال شك أن ھذه التحوالت تمثل نقلة ثقافية واجتماعية وسياسية من حالة 

ً وحركةالتأخر والجمود  نقلة من مرحلة تسودھا ثقافة تقليدية  أي ، إلى حالة أكثر تقدما
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، إلى متوارثة ساكنة وراكدة تخشى التغيير بحجة المحافظة على التوازن داخل المجتمع 

أو على األقل  , وتحاول التكيف معه , مرحلة أكثر دينامية تقوم على تقبل الجديد الوافد

 تطويعه بما يتالءم مع مكونات المجتمع وتقاليده ومتطلباته وتطلعاته نحو تحقيق "التقدم" .

 يتم بطريقة ھادفة ضمن إطار األنساق التقليدية المتوارثة ، –دائماً  –ولقد كان التأثر بالغرب 

ً من  يعنيمما  ً سلبيا صور الحياة  كلَّ  حيث تقبلُ  - ھذه الثقافةأن تلك األنساق لم تقف موقفا

تعمل على مزج الوافد  بل كانت - تمييزوأنماط السلوك والقيم والنظرة إلى الحياة بغير 

 – وھذه األمور انعكست . وحدة ثقافية عضوية متكاملة لھا طابعھا الخاص فيواألصيل 

ابتداء  –سيتسع المجال لمناقشتھم  الذي –المفكرين التنويرين كتابات  في –بدرحات متفاوتة 

سيد الو" )1897 –1838"(األفغاني) حتى"1889 –1825"(التونسي" و"الطھطاويمن "

 –1874"(أنطوانفرح و") 1917 –1850و"شبلى شميل"( )1929 –1849("علي أمير

ممن تزخر بأسمائھم الكتابات العربية  ، وغيرھم على سبيل المثال ال الحصر، ) 1922

  الحديثة . 

ً  الفرنسي "التنوير"ترك عصر          –، فقد تعرف  )29("الطھطاويفكر " فيأثراً قويا

 لمجاالتاكل  فينجازاتھا العلمية على مظاھر الحياة األوروبية وإ – خالل بعثته إلى فرنسا
)30( ،  ً  فيواكتسب معرفة دقيقة باللغة الفرنسية وبمشاكل ترجمتھا إلى العربية ، وطالع كتبا

كما  والجغرافيا والرياضيات والمنطق , ودرس األساطير ,التاريخ القديم والفلسفة اليونانية

 –1639( Racine) وبعض أشعار "راسين"Napoleon )1769– 1821 سيرة "نابليون  قرأ

لى كبار كما تعرف ع يليب ,ڤإلى ابنه   Chesterfiel ، ورسائل اللورد "تشسترفيلد" )1699

 وأفكار )Condillac  )1715– 1780 ولتير" و"كوندياك"ڤ مثل " فالسفة القرن الثامن عشر

غريبة على  لم تكن ھذه األفكار.  "مونتسكيو"وأھم مؤلفات  "روسو" عن العقد االجتماعي

 فييحقق ذاته كعضو  ، كالقول بأن اإلنسان اإلسالمي السياسيى على تراث الفكر من تربَّ 

يھيمن عليه مبدأ "العدل" ، وبأن غاية الحكم خير  الذي، وبأن المجتمع الصالح ھو المجتمع 

يستنبط بمھارته  الذي، ذلك اإلنسان  الُمَشرعإلى ذلك نظرة "روسو" إلى  أضف المحكومين .

يستطيع أن يعبر عنھا برموز دينية يمكن لعامة الشعب  والذيالعقلية الشرائع الصالحة ، 

من بعض التجانس مع أفكار الفالسفة المسلمين  خلُ ھذه النظرة لم تَ  ,فھمھا واإلقرار بصحتھا 

كتابات  فييمكن أن نلمس أثرھا   . لكن ھناك أفكار جديدة) 13( ورسالته  النبيحول طبيعة 

الحكم ، ومن الواجب تھذيبه من أجل  فيكالقول بأن الشعب يمكنه أن يشترك  ,"الطھطاوي"

ھذا فضالً عن فكرة  تتغير بتغير ظروف العصر , ھذه الغاية ، وبأن الشرائع يجب أن

ذھب إلى أن قيام الدول وانھيارھا يخضعان  الذيلعله استقاھا من "مونتسكيو"  التي"األمة" 

أن الُمَشرع :"على  ، كذلك قوله"روح األمة" فيألسباب معينة ، وأن ھذه األسباب تكمن 
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خاصة المتعلقة  –. كانت ھذه األفكار )23( الحكومة" مبادئيتبع روح األمة إذا لم تناقض 

رغبة أصيلة  تعكس ,أسباب عظمة الرومان وانحطاطھم" في:" تأمالت  - ب"مونتسكيو"بكتا

ً عن السؤال  في" الطھطاويعند "  –1332(طرحه "ابن خلدون"  الذيأن يجد لنفسه جوابا

كيف تبنى األمم  ، وبالتاليمقدمته وھو :"كيف تنھارالحضارات ولماذا ؟  في )1406

 التيورأى الھوة  ," بواقعة انھيار الحضارة اإلسالميةالطھطاوي" وعيوالحضارات ؟ . لقد 

وكانت  ،فرنسا  فيطلع على حياتھا وتقدمھا ا التيفرنج" إلباتت تفصل بين أمته وبين أمة "ا

  كيف السبيل إلى التمدن والتقدم ؟ : ھيقته وراح يبحث لھا عن حل أرَّ  التيالمسألة 

 –القرن التاسع عشر "فيالتنوير"عن غيره من أقطاب  –"التونسيالدين  تميز"خيروقد      

جعله صاحب تجربة فريدة بين  الذي، األمر  أنه جمع بين شخصية المفكر ورجل السياسة في

المواقع  كذلك، البقعة العربية اإلسالمية  فيخاضھا غيره من رجال اإلصالح  التيالتجارب 

ً  التيالسياسية  جاء بھا كتابه :  التيمن أفكاره اإلصالحية  شغلھا مكنته من أن يحقق بعضا

 في" العقل المدبر لإلصالح التونسيكان " . )33("معرفة أحوال الممالك فيأقوم المسالك "

فقد أراد تحديث البنى والمؤسسات  ، )34(أنه استحق لقب "أبو النھضة"  يعنيتونس ، مما 

، وتطھير الدولة من األشخاص المفسدين وإصالح  السياسية واالجتماعية واالقتصادية

ً مھد لذلك اللقاء  وشملت إصالحاته كافة  بين الغرب واإلسالم . الحضارياالقتصاد ؛ أيضا

الحياة ، من الصحافة إلى التربية والتشريع والقضاء إلى إحياء الحرف والصناعات  نواحي

" من مشكلة البحث التونسي" وعندما بدأ نقراض ,الإلى ا طريقھا فيكانت  التيالصغيرة 

 والذي ( ورقيھا تمدنھا عن الوسائل الموصلة إلى حسن حال األمة اإلسالمية وتنمية أسباب

وتمھيد طرق الثروة من الزراعة  ,يقصده بحسن الحال وبالتمدن ھو توسيع دوائر العلوم

 –لفت نظره ما حققه الغرب  )أسباب البطالة  , وترويج سائر الصناعات ونفيوالتجارة

، فبدأ  مفھوم "الديمقراطية" فيتطور من  –المدنية الحديثة  في) 35( "ة "فرنساوبخاصٌ 

كفاءة علمية وثقافية ، يأخذون على  يذومجلس شورى منتخب يتكون من رجال باستحداث 

 يحريلحكم الفرد الواحد ومراقبة ما  ا نھائياعاتقھم إصالح حال األمة ، كما أنه وضع حدً 

" من إنشاء ھذا المجلس التمثل بالحياة التونسيوقد أراد " على صعيد الدولة والمؤسسات .

تظل  التيال يمثل تلك السلطة المستبدة  –ھذه المجتمعات  في –الغرب ، فالحاكم  في السياسية

وآماله ونزوعه نحو التقدم  يمثل الشعب وطموحاتهنما رقيب أو حسيب ، وإ أيمنأى عن  في

أنه ال  –فرنسا  فيبعد أن وقف على النظم والمؤسسات الديمقراطية  –. لذلك رأى  والرقي

، وما لم تلجأ  الديمقراطيما لم تسلك الطريق  عليه من تأخر وفقر ھيخالص لتونس مما 

                                                                              النھضة والتقدم .إلى التحديث سبيالً إلى 

" فكان يعلم أن انتصارات الغرب إنما تحققت بفضل التقدم األفغانيأما "جمال الدين     
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وتطبيقاتھا العملية الملموسة ، كما كان يعلم أيضاً أن ضعف الشرق مجال المعرفة  فيالھائل 

المدنية  فيوالتأخرعن ركب الحضارة  راجع إلى الجھل –الدول اإلسالمية  في متمثالً  –

بمعنى  اارتباطھ، من حيث  األفغانيعند "المدنية" فكرة وعلى الرغم من أھميةالغربية . 

األقطار  في األوروبيكان ينشده ويسعى إليه ، إال أنه حذر من خطر التوسع  الذي"التقدم" 

ً  دعاو،  وطنيةإلى وحدة  والسعي؛ ودعا إلى مقاومة ھذا التوسع  العربية اإلسالمية إلى  أيضا

 فيإلى جعل األمم اإلسالمية  تؤديقيام حكومات دستورية تحقق إصالحات اجتماعية 

من  ھيإن الممالك اإلسالمية إنما : ) 36(الوثقى" "العروة  فييقول مصاف األمم الغربية . 

حين أن  فيامة على شئون نفسھا بنفسھا ، نحطاط والھوان بحيث ال تستطيع أن تكون قوَّ الا

للقضاء  -حتى بالحرب والحديد والنار  - عن التذرع بألوف الذرائع  تلك الدول عينھا ال تكفّ 

يجب على  البالد اإلسالمية ، ومن ثم فيعلى كل حركة من حركات النھضة واإلصالح 

لفناء . كبير ليستطيع بذلك أن يصون نفسه من ا دفاعيحلف  فيحد أن يتَّ  اإلسالميالعالم 

 . )37(الغرب "  فيإنما يجب عليه أن يأخذ بأسباب التقدم  إلى ھذه الغاية وللوصول

اللغة العربية بثقافته الشرقية والغربية الواسعة ، فقد تعلم ) 38(" أمير عليوامتاز "السيد       

اآلداب اإلنجليزية دراسة  الھند ، فدرس فيشبابه بأدباء اإلنجليز  فيوالفارسية ، واتصل 

، والفردوس  )Shakespeare )1564– 1616 وقرأ بإمعان أكثر روايات "شكسبير" عميقة ,

 270– 360 B.C( Pyrrhon وقرأ "بيرون" )Milton )1608– 1674المفقود "لجون ميلتون"

 وكل روايات السير"ولترسكوت" )1478– 1535( Thomas Moreو"توماس مور"  )

Walter Scott )1771– 1832( "وكتاب "إدوارد جيبون Edward Gibbon )1737– 1794 (

شاعت أثناء  التيالرومانية وسقوطھا ( وھو من أشھر الكتب  اإلمبراطورية انحاللعن 

طريق اإلصالح  في، وسار الھند  في. قاد الحركة السياسية اإلسالمية  الثورة الفرنسية )

ود على اختالف طبقاتھم يؤلف الجمعيات المختلفة لترقية الشعور الطيب بين الھن ، والعمل

الوقت نفسه يسعى لحماية مصالح المسلمين ويدعوھم للمحافظة على حقوقھم  وفي وعقائدھم ,

الھند لھم حقوق سياسية واضحة أمام الحكومة وأمام  فييقول : "إن المسلمين  السياسية .

فيه العدل واإلنصاف ، إنھم يطالبون  وھم ال يطلبون غير ما , البھم حقةالھندوكيين ... إن مط

. إن المسلمين يأبون أن  يتفق وعدَدھم وأھميتھم وتاريخھم عادال تمثيالً  السياسيبتمثليھم 

،  بين الجميع ، فإذا ُسوي حق من الحقوق السياسية أي فييمتاز عليھم الھندوكيون 

   )39(فالمسلمون يرحبون باإلصالح"

 تاريخ النھضة العربية ، لما بشر فيالفكرية  من أبرزالشخصيات )40("ويُعد "شبلى شميل    

إلى  ينتميكان  الفكر الحديث . في" العلميإرساء دعائم "االتجاه  في أسھمتبه من أفكار 

العلم أكثر من  تعدّ  والتي –أواخر القرن التاسع عشر فيظھرت  التي –تلك الحركة الكبرى 
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ً لحل  فيمجرد طريقة الكتشاف النظام  بل نوعاً  الكون ؛ لغزترابط األشياء ، إذ كان مفتاحا

  Huxley "بناه "ھكسلي الذي الميتافيزيقيعند "شميل" النظام  يعنيمن العبادة . وكان العلم 

 ، و"ارنست ھكل"نجلترا إ في )1820– 1903( Spencerو"سبنسر"  )1895 –1834(

Haeckel )1825– 1919( "و"لودفيج بختر Buchner)1824– 1899( ؛ على  ألمانيا في

ويشتمل كتابه  . )Darwin)1809– 1882 "ينداروالتطورعند"تشارلز فرضيات نظرية 

مذھب "داروين" عن أصل األنواع ، كما  فيعلى مقاالت  )41("فلسفة النشوء واالرتقاء"

كذلك  ھب رداً على الذين تعرضوا لنفيه ,المذ ايشتمل على كتاب "الحقيقة" وفيه تأييد لھذ

ً  علمية عديدة عن الحياة المادية , يشتمل على مباحث ومناقشات يشتمل على مقدمتين أيضا

علوم اإلنسان إضافيتين لشرح "بختر" ، وعلى خاتمة يوضح فيھا خالصة نظرته إلى 

ھا وتحولھا وحقيقتھا وتأثيرھا على أفعاله وميوله وأخالقه وسائر وفلسفته من حيث نشوؤ

بجانب نظرته  –كل كتابات "شميل" مننستشف أننا يمكن أن والواقع  . أحواله االجتماعية

 الذيالوقت  ففيتفصل الشرق عن الغرب ،  التيإحساسه العميق بالھوة الحضارية  –ية العلم

من جملتھا  والتي - عصر النھضة  فيبدأت بذورھا  التيثمار التغيرات  أخذ فيه الغرب يجني

الكشف عن أسرار الطبيعة وتسخيرھا لخدمة  فيخطاھا العلم  التيالخطوات الواسعة 

ً  –اإلنسانية   ؛سبات عميق ، غافالً عما حققه الغرب من تطور وتقدم  فيكان الشرق نائما

 التيحقق نھضة حضارية واضحة كادت تردم الھوة تأن  عتاستطا التي )42(اليابان  باستثناء

 ھيمكنت اليابان من تحقيق ذلك  التي. وكانت الوسيلة وبين الغرب  ھاكانت تفصل بين

 التفكير فيإال بافتقاره إلى العلم كمنھج ولم يتخلف الشرق عن ركب الحضارة  ، "العلم"

  وكأداة لكشف أسرار الطبيعة وتسخيرھا لخدمة اإلنسان .  

ولتير" ڤمقدمتھم "  وفي "التنوير"عصر  " أبرز مؤلفات مفكريأنطوان"فرح  طالعو    

وإدانة  , لسلطة رجال الدين التصدية دعوته إلى اإليمان بالعقل والحرية ، ومحاولة خاصب

ً دعوته إلى محاربة التعصب المقرون  تعصبھم وإثارتھم الخالف والشقاق بين الناس ، وأيضا

بين أتباع  الدينيبالجھل والخرافات والتقاليد البالية الدخيلة على الدين ؛ كذلك دعوته إلى التسامح 

 في أسھمواولتير" من أعظم الفالسفة الذين ڤ" " يعتبرأنطوانكل ذلك جعل " المذاھب المختلفة .

 جول سيمون"ب"كما تأثر "مونتسكيو" كما كتب عن "روسو" و تحرير أوروبا .

Simon)1814– 1896( )43(   لفت  والذيسبيل إصالح مجتمعه ،  فيقام به  الذيوالدور

وحثه على أن يخطو نحو تحقيق  األخالق الفاضلة , قامةانتباھه إلى أھمية دور التربية األدبية وإ

 كان رئيس تحريرھا التيمجلة "الجامعة" (  فيوقد عبر  . الشرقيمجتمعه  صالحإ وھو,  حلمه

أن  . والواقع )44(كما كتب عن "ابن رشد وفلسفته" عصره ، فيالمتقدم  األوروبي) عن الفكر 

سعياً وراء غرض معين  إال شر فلسفته عن "ابن رشد"م على ندِ " قد اعترف بأنه لم يُقْ أنطوان"



14 
 

  وجمع الكلمة . , وغسل القلوب , بين عناصر الشرق األبعاد تقريب –على حد قوله  –ھو 

 –المفكرين العرب  ماھتمابالموضوع األساسي الذي استأثر  إلى أن نخلص من ذلك كله     

ھو البحث عن السبيل الصحيح إلصالح المجتمع وتمكينھم  –السيما في مرحلة توھجھم الفكري 

وطبيعة  وا فيھا التي نشؤ ةبحكم البيئ - لقد وعوا  من التصدي لتوسعات الغرب االستعمارية .

ما يعانيه الشرق من جھل وتأخر وتخلف حضاري وما يھدد كيانه من  - الثقافة التي تلقوھا 

أخطار سواء خطر التصدع بسبب شيوع روح الشقاق والتناحر والفرقة بين عناصره ، أو خطر 

من جانب دول الغرب . لقد قادھم وعيھم إلى االعتقاد بأن الشرق في حاجة  العدوان أو االحتالل

ستقطب سائر عناصره ، يرسخ فيھم الشعور بوحدة األصل ماسة إلى عقد اجتماعي أو عھد ي

المشترك  واألمل لمشتركة في الحاضر ,، والمعاناة ااألصل المشترك في الماضي  -  والمصير

                . في المستقبل

 

*****  
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إمام عبد ، ترجمة  العصر الوسيط فيروح الفلسفة المسيحية ذلك : إتين جلسون ،  فيقارن   -22 

  .444، ص  1996، القاھرة  ، مكتبة مدبوليالفتاح

–  : ً ، دار الھداية للطباعة والنشر والتوزيع ،  المسيحيفلسفة الالھوت عصمت نصار : انظر أيضا

  .204،  ص  2008القاھرة ، 

ً أ –                                                     . 43المرجع السابق ، ص ،  يج.ب.بيور : يضا

23- Robert, Nisbet, History of Idea of Progress, Basic Books, Inc., Publishers , New York ,   

1980 , p.47.   

                                                                    .  49 ، صالمرجع سالف الذكر ،  يج.ب.بيور  - 24

       25- Peter Schouls, Descartes and the idea of progress, History of Philosophy 

Quarterly  Vol .4, No.4 ( Oct, 1987, p.423 .  
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26- Ann Arbor, Progress Fact or illusion, The University of Michigan, 1996, p.28 .                

  .137 ، صالمرجع السابق ،  يج.ب.بيور  انظر أيضاً : 

، ترجمة عادل زعيتر ، الھيئة المصرية العامة للكتاب ، القاھرة ،  روح الشرائعمونتسيكو ،   - 27

  .من مقدمة المؤلف 13ص  ،  2010

، ص  2004الھيئة العامة لقصور الثقافة ، القاھرة ،  ،ھوية الثقافة العربية أحمد أبو زيد ،  - 28

329 . 

، ترجمة كريم عزقول ، دار النھار للنشر  عصر النھضة في العربيالفكر ،  يقارن كذلك : ألبرت حوران

 .  9لبنان ، ص  –والتوزيع ، بيروت 

 في اإلبريز تخليصكتابين أساسيين ھما : " في" آراءه عن فكرة "التقدم" الطھطاويعرض " – 29

الكتاب األول ھو عبارة  . مباھج اآلداب العصرية" فيو"مناھج األلباب المصرية  , تلخيص باريز"

ھو عبارة عن دراسة  والثانيخطوطھا العامة .  فيعن التعريف بتاريخ فرنسا وحضارة أوروبا 

  المنافع العمومية . أي المصري االقتصاديللنشاط 

" من المعلوم أن البلدة أو "تخليص اإلبريز في تلخيص باريز" كتابه :  في" الطھطاوييقول " - 30

فرنجية إلوالبالد ا وبعدھا عن حالة الخشونة والتوحش ,المدينة تبلغ من الحضارة على قدر معرفتھا 

  ان" .تجلب األنس وتزين العمر ھاالينكر إنسان أن التيمشحونة بأنواع المعارف واآلداب 

، الھيئة المصرية العامة  تلخيص باريز في اإلبريز تخليص ، الطھطاويذلك : رفاعة رافع  فيانظر  

 . 193ص ) "التنوير" ، 2رقم (،  1993للكتاب ، القاھرة ، 

 .  92، ص  المرجع السابق،  يألبرت حوران - 31

: ً  - 117 ص،  الحديث العربيالعالم  فياإلسالم  مفكريأسس التقدم عند جدعان ،  فھمي قارن أيضا

118 . 

 . 436، ص  المرجع سالف الذكرمونتسيكو ،   - 32

أن يحذو حذو "ابن  - معرفة أحوال الممالك"  فيكتابه "أقوم المسالك  في -"التونسيحاول "  - 33

أفضت إلى تأخر المسلمين  التيالمقدمة على األسباب  فيخلدون" فضمنه "مقدمة" و"تاريخاً". ركز 

ً السبيل إلى نھضتھم  , عرفوھا التي االزدھار بعد عصور على  التاريخيالجانب  فيوركز  ،وأيضا

مالك م " من وصفالتونسي. وقد تمكن "وحضارة  بما ھو عليه من تمدن ورقي األوروبيالمشھد 

وھولندا والدانمارك  وإسبانيا والبرتغالنجلترا وروسيا وألمانيا وإيطاليا أوروبية عدة منھا : فرنسا وإ

 فيالعثمانية . يقول : "تأملت تامالً طويالً  للدولة، باإلضافة إلى وصفه  وسويسرا واليونان بلجيكاو

ذلك لما أمكن تصفحه من التواريخ اإلسالمية  فيأسباب تقدم األمم وتأخرھا جيالً فجيالً ، مستنداً 

ن من الفريقين فيما كانت عليه وما آلت إليه األمة اإلسالمية ، وما ، مع ما حرره المؤلفو واإلفرنجية
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أو ما يدعوه أسباب التقدم  –األوروبية الحديثة  فواختيار المعار". المستقبل فيسيؤول إليه أمرھا 

ً مع متطلبات العصر أو على  يأتييجب أن يتم على قاعدة محكمة البناء ، بحيث  -  األوروبي متوافقا

                                         حد قوله : "إال بمعرفة أحوال من ليس حزبنا ، السيما من حف بنا وحل بقربنا".

معن زيادة ، المؤسسة تحقيق وتقديم  ، معرفة أحوال الممالك فيأقوم المسالك ،  التونسيخير الدين  -    

               .  146 - 145ص ،  1985لبنان ،  –الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 

لتونسية" ، إعداد سمير أبو "أبو النھضة ا التونسي، خير الدين  موسوعة عصر النھضة - 34

  . 5ص ،  1993لبنان ،  -، الشركة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروتحمدان

ووضع نصب عينيه  األوروبي،طرح مقوالت اإلصالح على النسق  في" التونسيشرع " – 35      

   .ھذه األمم وقارن بينھا وبين تونس  أسباب رقي

لبنان ،  -بيروت ،  العربي، دار الكتاب  العصر الحديث فيزعماء اإلصالح أحمد أمين ،  - انظر :      

   . 155، ص  1965

     : ً ، سلسلة عالم المعرفة ،  فجر النھضة العربية الحديثة فيالعدالة والحرية ،  قرنيعزت  - أيضا

 . 121ص   1980)  30الكويت ، (عدد 

" و"محمد عبده" خصصت معظم صفحاتھا األفغانيالعروة الوثقى" مجلة عربية أسسھا ""  - 36  

مصر  فينجلترا ، وبصفة خاصة "سياسة إ اإلسالميالعالم  فيلتحليل سياسة الدول الكبرى 

وحثت المسلمين للنھوض لعالج  الداخل في؛ كما عالجت موضوع ضعف القوى اإلسالمية والسودان

    ھذا الضعف .

، تحقيق صالح  العروة الوثقى والثورة التحررية الكبرىومحمد عبده ،  األفغانيجمال الدين  – 37      

  . 29، ص  1993، دار العرب القاھرة ،  البستانيالدين 

األول  في" و"روح اإلسالم" ، كتابين ھما : "مختصر تاريخ العرب" علي أصدر "السيد أمير – 38      

 الثاني في رصين وجذاب ، و صف حالتھم االجتماعية بأسلوب سلسبو وُعنيلخص تاريخ المسلمين 

  ب عن اإلسالم . , ويعد ھذا الكتاب من أبدع ما ُكتوالرسالة المحمدية اإلسالميبوصف الدين  ُعني

  . 142 صمرجع سبق ذكره ، نقالً عن : أحمد أمين ،  – 39      

، دار العلم  البعلبكي، نقله إلى العربية عفيف  مختصر تاريخ العرب،  قارن كذلك : سيد أمير علي      

  ، انظر 1967لبنان ،  –للماليين ، بيروت 

  مقدمة المؤلف . 

فكرة التطور  زعيمُ "شميل" الحديث على أن  العربيتاريخ الفكر  فين يُجمع الباحثو يكاد  - 40      

  . التقدمي العربيمن رواد الفكر  وأنه الطبيعيالعلم  فيوالنشوء 

 لم أقتصر فيه ألني ؛ "لقد أطلقت عليه اسم "فلسفة النشوء واالرتقاء" : شميل""شبلى  يقول – 41      

نظريته  أطلقتوتسلسلھا بعضھا من بعض ، بل  األحياءالبسيط من حيث نشوء  التقريريالنظر  على
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 ، على الطبيعة كلھا من جماد ونبات وحيوان من حيث أصلھا وتحولھا ونسبتھا بعضھا إلى بعض

 , الطبيعة الصامتة فيكل صوره وأفعاله سواء  فيمبيناً أن ھذا الكل المشھود مترابط ترابطاً ال ينفك 

  " .الناطق اإلنسان فيأو  , الحيوان األعجم فيأو  , النامية األحياء فيأو 

  .) أ  ( ، ص 1983، دار مارون عبود ،  فلسفة النشوء واالرتقاءشميل ،  شبليانظر:       

، دار  الحديث العربيالفكر  فيالنزعة العلمية نبيل عبد الحميد عبد الجبار ، ذلك :  فيراجع  – 42       

  .101، ص  2007دجلة للنشر والتوزيع  عمان ، األردن ، 

عن األخالق وذلك من خالل كتابه " "جول سيمون"  ينسالفر الفيلسوف بأفكار" أنطوان" اھتم - 43

ليبسط لھم الفلسفة  دف مخاطبة القراء غير المتخصصين ؛بھ 1845أصدره عام  الذي"الواجب"  

، ترجمة محمد  الواجبانظر: جول سيمون ،  .العقل على أسس علمية واحترامويدعوھم إلى التفكير 

     . 1999الھيئة العامة لقصور الثقافة ، القاھرة ، رمضان وطه حسين ، 

جعله يكتب عن "ابن رشد" فيقول : "إن الغرض من تأليف ھذا  الذي" السبب أنطوانيشرح "  - 44       

الكتاب ھو تقريب األبعاد بين عناصر الشرق وغسل القلوب وجمع الكلمة ... ال بأن يبرھن الفريق 

أن دينه أفضل من دينه ، فھذا أمر قد قضى زمانه ... ھذا الزمان زمان العلم  الثانيالواحد للفريق 

  غيره ومعتقده" .  ن يحترم كل فريق رأيبأ ييقض الذيوالفلسفة 

  )1("التنوير  ، 1993،  الھيئة العامة للكتاب ، القاھرة،  فلسفة ابن رشد،  أنطوانانظر: فرح      

  . مقدمة المؤلف

  . 304 ، صعصر النھضة  في العربيالفكر ،  نيحوراألبرت  ذلك : فيقارن  – 45      

  

*****  
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 المحورباب: 

Grammaire des civilizations  

Fernand Braudel 

  قواعد لغة الحضارات

  بروديلفرنان  الفرنسيللمؤرخ 

  هيثم مزاحم

  

 خالل الفرنسيين المؤرخين أشهر أحد هو) 1985-1902( بروديل فرناند
 وهو ,اليوم حتى العالم عرفهم الذين المؤرخين أبرز وأحد بل ,العشرين القرن
 مدرسة" باسم المعروفة التاريخ لكتابة الجديدة الفرنسية المدرسة مؤسسي أحد

 .الماضي القرن ثالثينات في النور رأت التي "الحوليات

منطقة اللورين الفرنسية الواقعة في  صغيرة قريةفي  1902ولد بروديل في عام 
على شهادة التبريز  1923نذاك تحت االحتالل األلماني، وحصل في يوليو آ

 "أنا دائمًا: يردد وكان ,الفالحية بأصوله جداً  بروديل مرتبطاً  . ظلالمرموقة
 الجزائر، في أوالً  التاريخ مادة تدريس مهنة مارسو  ,فالحي" أصل من مؤرخ

                                                            
  . باحث من لبنان  
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-1924 سنوات خالل الفرنسي، وذلك االستعمار تحتال تزال  التي كانت
  . الجزائر العاصمة في ثم قسنطينة مدينة في ،1932

 المتوسط األبيض "البحر شهادة الدكتوراه عن أطروحة موضوعها بروديل نال
 يعد الذي الشهير كتابه عنوان وهو الثاني"، فيليب عهد في المتوسطي والعالم
لغات  والذي نقل إلى ,نالعشري القرن في الصادرة التاريخية أهم الكتاب أحد

  عديدة. 

عّين أستاذًا في المدرسة  البرازيلوبعد تجربته في التدريس في الجزائر و 
ونقلوه  ,اعتقله األلمان 1940في عام و  طبيقية للدراسات العليا في باريس,الت

، حيث أمضى 1945إلى ألمانيا حيث وضع تحت اإلقامة الجبرية حتى عام 
ناقش رسالة  1947سنة وفي  لسنوات في إعداد رسالة الدكتوراه,كل تلك ا

 عهد في المتوسطي والعالم المتوسط األبيض "البحر الدكتوراه وموضوعها
  الثاني". فيليب

مديرًا  -إلى جانب المؤرخ لوسيان فافر-أصبح  وعقب الحرب العالمية الثانية
د وفاة فافر عام صبح بعالشهيرة، ثم أ) Les Annalesمساعدًا لمجلة الحوليات(

ث استطاع حي ,كما أصبح كاتبًا للشعبة السادسة التطبيقية مديرًا لها, 1967
ثار حفيظة أتحويلها إلى أكبر مؤسسة للعلوم االجتماعية في فرنسا، وهو ما 

  ون العريقة.بالجامعات الفرنسية وعلى رأسها السور 
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، كان هناك تطابق بين توجه دراسته حول المتوسط وتوجهات مجلة "الحوليات"
  مديرًا لمركز الدراسات التاريخية. 1949وعّين في العام 

  

  الحولياتمجلة 

باسم "حوليات  1929ير اومعلوم أن مجلة الحوليات صدر أول أعدادها في ين
ثم  ,حوليات التاريخ""ثم غّيرت اسمها إلى  ,التاريخ االقتصادي واالجتماعي"

 –تبنت اسم "الحوليات" اقتصاديات  1946وفي عام  ,"أمزاج تاريخية"
ببعث تاريخ جديد يعنى وتمّيزت المجلة بمطالبتها حضارات".  –مجتمعات 

أي "البنى الخفية"، وتقليص  اسة المجتمع واالقتصاد والذهنيات؛باالهتمام بدر 
كما دعت إلى أن يشمل  ياسي والعسكري والحدثي بصفة عامة,التاريخ الس

وقد تأثرت مدرسة  ر وعلم األيقونات.ثاالتاريخ ما هو غير مكتوب مثل علم اآل
وانشغلت بالحوار  ,فرنسي الشهير إميل دوركهايمبعالم االجتماع ال "الحوليات"

ودعت إلى مزيد من ملحوظًا باالقتصاد،  وأبدت اهتماماً ، مع علماء الجغرافيا
 ومع بداية الستينات االنفتاح على العالم وعدم االنحباس في فرنسا أو أوروبا.

ليفي ثير كلود وجيا البنيوية على المجلة بفعل تأبرزت بوضوح همينة األنثوربول
  ستراوس، وظهر ما سّمي بالتاريخ الجديد.
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 بروديل على الذي تعّرف- لوموان وقد كتب المؤرخ والقانوني الفرنسي ايف
 تحت حياة بروديل سيرة -1985 عام وفاته حتى منه قريباً  وبقي  1979عام 

من  يريده إن :، قال فيها"قلقة وأشكال مؤرخ طموحات بروديل: فرنانعنوان "
 كان التي واألسئلة بروديل فرنان المؤرخ "طموحات" يوّضح أنخالل كتابه 

 ومصادر ,إنجازات من تحقيقه يستطع لم وما حققه، وما نفسه على يطرحها
 ولكنه "؛بسيكولوجياً  قلقاً " ليس أنه بمعنى ،أعماله من استشفافه يمكن الذي قلقه
 المعنىبشأن " كبير قلق يراوده كان بروديل أن ذلك ؛"علمية طبيعة" ذو

 القلقأي  االجتماعية؛ العلوم "جوقة" في التاريخ يأخذه أن ينبغي الذي "الجديد
 الفيزياء مثل- الصرفة العلوم مع المقطوع التاريخ "حوار" مصدره كان الذي

 فيما "صياغتها إعادة" من نوعاً  نشتاينيأ نظريات أحدثت التي -والرياضيات
 يتحركون المؤرخون كان اللذين والمكان بالزمان المتعلقة األفكار بنسف يتعلق
 التي الحوارات قراءة إعادة إلى لوموان يدعوو  .الوقت ذلك حتى مجالهما في

 منذ بروديل فرناند والمؤرخ ستروس ليفي كلود "البنيوية" مؤسس بين دارت
 فيما بروديل به شرع الذي "المنعطف" عمق لفهم الماضي القرن ثالثينات
 . التاريخ بفهم يتعلق

 أن هي التاريخ سيرورة في بروديل عليها يؤكد التي األساسية المقوالت إحدى
 تستغرق نهاإ بحيث ,"الطويل المدى" خالل تتم - المنعطفات-  العميقة التبدالت

 ليس العميق ودافعه للتاريخ السري الهدف إن": يقول بروديل. كاملة أجياالً 
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 عليها التي يؤكد خرىاأل ساسيةاأل مقولةوال. "معاصر هو ما وتفسير شرح
 تاريخ صياغة في واالجتماعية االقتصادية العوامل دور هي بروديل

  ".الحضارات قواعد" صياغة وفي المجتمعات

  

  كتاب "قواعد الحضارات"

 التاريخ تعليم في بروديل من إسهام سوى "قواعد لغة الحضارات" كتاب ليسو 
األخرى مثل ه يحَظ بالصيت الذي نالته كتبولم . الثانوية الصفوف في

والحضارة المادية  ،)1949(الثاني" فيليب عهد في المتوسطي والعالم "المتوسط
ويعود ذلك إلى الطبيعة  ).1986، وهوية فرنسا()1979واالقتصاد والرأسمالية(

الذي صدر ألول مرة في عام  لكتابهذا االمدرسية والبيداغوجية والتبسيطية ل
تحت عنوان  1987تحت عنوان "العالم الراهن" ثم أعيد نشره عام  1963

، بعد مراجعته في ضوء مستجدات األحداث جديد هو "قواعد لغة الحضارات"
  العالمية ولجعله كذلك في متناول الجمهور العريض من القراء.

التاريخ في البكالوريا  تدريس برامج حويرويندرج هذا الكتاب ضمن مشروع ت
بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية  الفرنسية، في خضم إعادة إعمار فرنسا

الثانية، ومراجعة كل االستراتيجيات االقتصادية والسياسية والثقافية وكذلك 
عام مارك بلوخ بـ"الهزيمة الغربية"  إلى ما أسماهالتعليمية التي أدت مجتمعة 
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يقف خلف إدراج العلوم االجتماعية في برامج البكالوريا  وكان بروديل .1940
، إال أن أساتذة التعليم الثانوي عارضوا ذلك بدعوى أن ذلك 1962عام 

كتاب بروديل "العالم الراهن" صعب وناقص من حيث ، وأن التحوير غير مجدٍ 
التاريخ الحدثي، واستطاعوا بعد حملة شعواء إلغاء دراسة الفضاءات الحضارية 

وهكذا تغلبت الذهنية المحافظة على إرادة التجديد التي  لكبرى من البكالوريا.ا
   كانت تعج بقلب بروديل.

وفيق بين الذي استطاع بروديل فيه الت- يحمل كتاب "قواعد لغة الحضارات"
 Areaبصمات رواج دراسة الفضاءات الثقافية( -التبسيط ومقتضيات العلم

Studiesالقرن الماضي في الواليات المتحدة  ) التي شاعت في خمسينات
األميركية، كما تأثر بروديل بالمذهب البنيوي، وخاصة أفكار الفيلسوف 
واألنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي ستراوس، التي ترفض فكرة أفضلية حضارة 

  على أخرى وتفندها.

لقد درس بروديل الحضارات بلغة تأليفية عالية، ونأى بنفسه عن الذهنية 
واالستعالء الذي طبع كتابات المثقفين  تمحورة حول الذات األوروبية""الم

كان مسكونًا بفكرة أن علم التاريخ هو "العنصر الغربيين عن العوالم األخرى. 
من ي ال يمكن ألي وعي وطني أن يتشكل، والوعي الوطني الذالذي من دونه 

  .كل"دونه ال يمكن ألي ثقافة أصيلة أو أي حضارة حقيقية أن تتش
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وحاول إلقاء نظرة  ,لقد أعمل بروديل تفكيره في موضوع الحضارات اإلنسانية
المادية للحضارات(البنى االقتصادية) وكذلك  تأخذ بعين االعتبار الجوانب

ونجد في ثنايا  األديان والثقافات واألطر السياسية، وذلك على المدى الطويل.
شكل لكنها ليست كلها مبلورة ب ؛المعروفة هالكتاب أفكار بروديل ومفاهيم

وتدور هذه  ه الفكري الكامل.نضجَ  ألن المؤلف لم يكن قد بلغ بعدُ  واضح؛
وحول  ,األفكار حول األهمية المحدودة لألحداث السياسية في التاريخ اإلنساني

ثير الجغرافيا وخاصة , وحول قوة تأمحدودية حرية اإلنسان في صنع تاريخه
معنى  اعتماد "المدى الطويل" للوقوف على رةمن أفكاره ضرو و البحر. 

األحداث والظواهر التاريخية العميقة والرئيسة، وهو مفهوم مستوحى من 
كما يؤمن بروديل بضرورة مقاربة االقتصاديات العالمية  الجغرافيا والماركسية.

  بمفهوم االقتصاد ــ العالم، وأهمية التثاقف بين الحضارات.

في  بروديل أهمية كتاب تكمن على كتابته طويلة عقودوعلى الرغم من مرور 
 إلى واالقتصاد والديموغرافيا الجغرافيا فيها تدخل شاملة كعملية للتاريخ رؤيته
 التاريخ يبقى ال هنا. السياسية والمناورات والحروب والجيوش الحكومات جانب
 ال وقد ,بروزاً  األشياء أقل هي هذه أن يبدو بل وحروب؛ امكّ وحُ  عهود تسلسلَ 
 واالقتصاد الثقافة فيها تلعب التي الشاملة الدورة في نتائج سوى تكون

  . محددة أدواراً  والجغرافيا

  فكرة األزمنة الثالثة
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 شبه التاريخأي  ؛الزمن الجغرافي أوالً  تاريخية: أزمنة ثالثة بين بروديل مّيز
 الزمن وهذا ,ممكناً  يكون بــ"تقلصاته" اإلحساس يكاد ال الذي المستقر، ،الثابت

 .المحيط الوسط ومع البشر مع العالقة بالتحديد يخص التاريخي

 ببطء"، "المتحرك التاريخ فيخصاالقتصادي االجتماعي  الثاني الزمن أما
 اإلنسانية المجموعات فعل يخص الذي االجتماعي الزمن بروديل هب ويقصد

 الشيء منه يبدو ال بحيث المجتمعات عمق في يحدث الذي أي الضمني؛
 .السطح على الكثير

 المتحركالتقليدي الحدثي " التاريخ يخص الذيالسياسي  الثالث الزمن وأخيراً 
 كنتيجة المجتمعات تاريخ في منعطفات""أحداثًا/ يعرف الذي أي السطح"، على
وهذا التاريخ هو  .الطويل المدى على االجتماعية للمجموعات البطيء لـلعمل
  التواريخ تشويقًا وأكثرها غنى على المستوى اإلنساني.أكثر 

 عن صريحاً  أوروبياً  تعبيراً  تمثل التي- الرأسمالية إلى ينظر بروديل يكن ولم
 أنها على -عشر والثامن عشر الخامس القرنين بين مادية حضارة

 إستراتيجيات تدريجياً  وّلدتها ,اقتصادية" "منظومة يعدها كان بل ؛"أيديولوجيا"
أنها تعمق التفاوت بين  - خالفًا لماركس- يرىم يكن لو , السلطة عن البحث
بل رأى أن التفاوت كان أكثر عمقًا في المجتمعات ما قبل الرأسمالية،  البشر؛

  ساسية من سمات الرأسمالية.أثبت أن االحتكار سمة أو 
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بروديل حرص على إعادة في تقديمه للكتاب، اعتبر الكاتب موريس أيمار أن 
التأكيد على قناعته الشديدة بضرورة بعث مشروع بيداغوجي حقيقي يفرد 

بصفته أداة للتاريخ مكانة مركزية(من ينكر الدور العنيف للتاريخ؟)، ويستعمله 
متميزة لسبر أغوار العالم وتفسيره، أو باألحرى تفسير الماضي والحاضر 

السرد المعتمد  –ليدي ولم يتوقف بروديل عن التكرار بأن التاريخ التق جميعهما.
هو الوحيد القادر على استقطاب اهتمام التالميذ  –على كرونولوجيا دقيقة 

وتمكينهم من  مع الراشدين في األقسام النهائية,الصغار األطفال بالمقارنة 
  الزمن. علىالتعرف الضروري 

أفكاره  1936لقد عرض بروديل في محاضرة له في ساوباولو في عام 
التي ظل يكررها خالل خمسين سنة الحقة، والتي يرى فيها أنه ليس األساسية 

ثمة سر لتحويل "الرواية المدرسية" إلى "رواية مغامرات" غير البساطة التي 
ون وتكّ  ,هي التمسك بما هو أساسي، وهي ليست "البساطة التي تشّوه الحقيقة

ونور  طة التي هي الوضوحاس؛ وٕانما البوتتماهى مع الضحالة ,كالفراغ
   الذكاء... النفاذ إلى ما يشكل محور أي حضارة..".

ه حول مقولة الحضارة نفسها، التي اكتشفها لقد طّور بروديل تفكيره ووصل أوج
يدًا" بما تنطوي عليه من تعقفي المتوسط بصفتها "أولى الثوابت وأكثرها 

هي ألن للحضارات "مضامين أخوية وليبرالية، لكن هذه الحضارات  ؛تناقضات
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قصائية وعنيفة ... ومسالمة ... وال تنقصها النزعة إ في اآلن نفسه مغلقة و 
  القتالية، وهي ذات ثبوتية مثيرة لالهتمام".

لقد تبنى بروديل مقولة مارك بلوخ أحيانًا كثيرة وآخرها في مقدمة كتابه "هوية 
فرنسا" حيث قال: "ليس ثمة تاريخ خاص بفرنسا، وٕانما هناك فقط تاريخ خاص 

  وٕانما هناك تاريخ خاص بالعالم". ,. وليس هناك تاريخ خاص بأوروبا.بأوروبا.

  

 تعريف الحضارة وتغّيرات اللغة

أمكن تعريف كلمة حضارة تعريفًا إنه سيكون من الشائق لو  :يقول بروديل
مثلما نعّرف الخط المستقيم أو المثلث أو الجسم الكيميائي.  ,واضحًا وبسيطاً 

ت اشتقفي القرن الثامن عشر وهي كلمة Civilisation لقد ظهرت كلمة حضارة 
وهما كلمتان موجودتان منذ أمد الفرنسيين  Civiliserومن فعل  ’Civiliseمن 

 1732وهي ظلت حتى العام طويل ومستعملتان منذ القرن السادس عشر. 
تستعمل بمعنى قانوني يشير إلى معنى "مدنية" عند الحديث عن قضية 

أما العبارة الحديثة التي تعني "االنتقال إلى  قضية مدنية. :أي يقال ؛إجرامية
، ودخلت على لسان تورغو 1752ظهرت متأخرة عام  فقد الوضع المتحضر"

"مصنف حول السكان" لميرابو  بالكلمة رسميًا في نص مطبوع مع كتا
Mirabeau.  على الرغم من  يستعمل تعبير "الحضارة"ومن الالفت أن فولتير لم
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كونه الرجل الذي تصّور هذه المقولة في رسالته حول "العادات وروح 
وأنجز صيغة أولى لتاريخ عام للحضارة. إن كلمة حضارة  ,)1756(األمم"

التي يقصد بها الشعوب المتوحشة  ,رية"بمعناها الجديد مناقضة لكلمة "براب
   والبدائية مقابل الشعوب المتحضرة.

، وهي Civilizationبمعنى  1772كانت كلمة "حضارة" موجودة في إنجلترا منذ 
أما كلمة  التي كانت قائمة منذ زمن بعيد, Civilityالكلمة التي تفوقت على 

Zivilisation  فقد استقرت من دون عناء في ألمانيا جنبًا إلى جنب مع الكلمة
  .Bildungالقديمة 

لقد كانت الكلمة الجديدة مصحوبة بتطوافها حول أوروبا بكلمة قديمة هي 
ففي جامعة  ) لفترة طويلة مرادفة لكلمة حضارة,ثقافة(ظلت كلمة و  ),ثقافة(

وكأن لهما المعنى تين كان الفيلسوف هيغل يستعمل الكلم 1830برلين عام 
  لكن الحقًا ظهرت الحاجة للتفريق بينهما. نفسه؛

إذ  ؛مزدوجة تعني في اآلن نفسه قيمًا أخالقية وقيمًا ماديةإن مقولة حضارة 
والبنى الفوقية(الروحية)، واألخيرة  )بين البنى التحتية(المادية اركسممّيز كارل 

إن الحضارة هي الطرقات  :وقد قال شارل سانيوبوس تخضع بشدة لألولى.
 ؛والموانئ والمرافئ، فيما رأى مارسيل موس أن الحضارة ليست الروح فحسب

بل هي كل المكتسبات البشرية، بينما اعتبر المؤرخ أوجين كافينياك أنها "الحد 
  األدنى من العلم والفن والنظام والفضائل..".
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ت الرغبة في التمييز من هنا جاء"و الحضارة هي طابقان، يقول بروديل: إذًا،
ثقافة وحضارة، على أساس أن واحدة منهما تتكفل بنبل  بين الكلمتين

، لكن ما هو مأساوي هو أن ال أحد استقر الروحانيات والثانية بتفاهة الماديات
نفسه  رأيه على هذا التمييز الذي سيظل متغّيرًا حسب البلدان أو في البلد

  ".بحسب األزمنة والبلدان

 وٕالى Kulturفي ألمانيا أفضى التمييز إلى إيالء نوع من األولوية إلى ثقافة 
تونيس والفرد  إلى األستاذأما بالنسبة  االستنقاص الواعي من كلمة حضارة,

 ,ليست سوى مجموعة من المعارف التقنية والممارسات )ارةضح(فيبر، فإن 
، على العكس من ذلك ومجموعة من الوسائل لتغيير الطبيعة. أما الثقافة فهي
وبحسب بروديل، فإن  فهي المبادئ القيمية والقيم والمثل، أو باختصار الروح.

تفّسر الفكرة التي تبدو غريبة بالنسبة ألي فرنسي والصادرة عن هذه المواقف 
) 1951المؤرخ األلماني فيلهلم مومسن بقوله: "إن واجب أي إنسان اليوم(عام 

  وأال تحطم التقنية الكائن البشري". ,فةالحضارة الثقاهو أال تحطم 

ألن كلمة حضارة هي السائدة في  ؛وتثير هذه الجملة الغرابة بالنسبة لبروديل
بينما لكلمة الثقافة في بولونيا وروسيا وألمانيا  رنسا وٕانجلترا والواليات المتحدة؛ف

ففي فرنسا، ال تظهر كلمة ثقافة بمظهر قوي إال عندما يتعلق  القول الفصل.
، األمر باإلشارة إلى "كل شكل شخصي للحياة الروحية"، بحسب هنري مارو
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وبول فاليري الذي يقول: إننا نتكلم عن الثقافة ال عن الحضارة، على أساس 
  القيم الجماعية. -أساساً –أن الحضارة تعني 

إذ بحث األنثروبولوجيون  ض من التعقيدات؛وديل أننا أمام فيويرى بر 
ة مغايرة لكلمة الحضارة كي يطبقوها على األنغلوسكسكونيون عن كلم

إذ كانت اللغة اإلنجليزية تستخدم كلمة حضارة لإلشارة  المجتمعات البدائية؛
بلها حضارات إن هناك ثقافات بدائية تقا :فقالوا إلى المجتمعات الحديثة.

النسبة إلى نعت "ثقافي" الذي تم وتغيب كل التعقيدات ب المتطّورة,المجتمعات 
يعني كل المضمون الذي تنطوي وهو نعت , 1850تكاره في ألمانيا نحو با

كلمتا حضارة وثقافة، فهو لم يجد نعتًا ينافسه، وهو الوحيد الذي يخدم عليه 
  نفسه بنفسه.

  من حضارة إلى حضارات

حضارة التي ظلت بصيغة المفرد إلى صيغة  ، انتقلت كلمة1810بحدود عام 
هو مجموع  لى اتخاذ معنى جديد مغاير تمامًا,وأصبحت "تنزع إ ,الجمع

 السمات التي تتصف بها الحياة الجماعية لمجموعة بشرية أو لعصر".إن
(بصيغة  الحضارات المفرد) أو الحضارة(بصيغة الطرح الواضح لمشكلة

فصيغة الجمع هي التي  بالهّين. ليس جديدمعناه االصطدام بتعقيد الجمع) 
 نألنها أكثر م ؛هنية رجل من القرن العشرينإلى ذتفرض نفسها بالنسبة 
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على سبيل - صيغة المفرد مرتبطة مباشرة بتجاربنا الشخصية. فالمتاحف
  ترحل بنا عبر الزمن إلى عمق حضارات بائدة. -المثال

إن استعمال صيغة الجمع في تعريف الحضارة هو نتيجة اختفاء مفهوم معّين 
والتي مفادها أن  ,بالقرن الثامن عشرللفكرة الخاصة  واالندثار التدريجي

وب ، وهي مقصورة على بعض الشعمرادفة للتقدم في حّد ذاتهالحضارة 
القرن تخلص  المحظوظة أو مجموعات "النخبة", ولحسن الحظ، يقول بروديل:

من جملة من األحكام القيمية، بحيث يصعب تحديد أي الحضارات ن يالعشر 
بريقها ولم  -بصيغة المفرد- ق أي مقاييس. وهكذا فقدت الحضارةأفضل، ووف

 أعلى قيمة أخالقية وثقافية وأرقاها. -على غرار القرن الثامن عشر-تعد 
وأصبحت اللغة الحديثة تشعر بشيء من الحرج عندما تستعمل كلمة حضارة 

  بمعناها القديم الذي يعني االمتياز والتفّوق البشري.

  الحضارات فضاءات

بتضافر إضافات كل يقول بروديل: "ليس باإلمكان تعريف لفظ الحضارة إال 
ويحاول بروديل تعريف مفهوم الحضارة  علوم اإلنسان بما فيها التاريخ".

، الجغرافيا وعلم االجتماع واالقتصاد وعلم النفس الجماعيإلى تباعًا بالرجوع 
المتحصل  أبدًا، لكن األجوبةغير متشابهة إلى أراٍض " "فهي أربع سفرات

ما بينها على الرغم مما يبدو عكس ذلك من الوهلة عليها ستكون متقاربة في
   األولى.
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 - حجمها سواء أكانت عظيمة أم ضحلة مهما كان- تحديد الحضاراتيمكن 
جزء رئيس من حقيقتها بمعوقات مكان استقرارها أو ويرتبط  على خريطة,

وربما منذ آالف  منذ قرونبمزاياه، علمًا بأن هذا المستقر قد صاغه اإلنسان 
وأراٍض وتضاريس  ضاءاتفوالحديث عن الحضارة معناه الحديث عن  السنين.

  و مكتسبة.ات وأجناس حيوانية ومنافع معطاة أومناخات ونبات

ت مباشرة استغلها هي نتاج امتيازا فكل حضارة المعطاة وبالنسبة للمنافع
وهكذا فقد ازدهرت في فجر التاريخ الحضارات المائية للعالم  اإلنسان باكرًا,

شواطئ المحيطات  القديم على ضفاف األنهار، والحضارات البحرية على
الغربي الحالي متحلقًا حول  بروديل: أو ليس أغلب العالم تساءلي والبحار.

في الماضي حول كما كان العالم الروماني متحلقًا  ,المحيط األطلسي
شف في المقام األول أولوية تكة يإن هذه الحاالت الكالسيكويقول: " المتوسط؟

من دون حركية خاصة، فكل  العيشل، فليس ثمة حضارة قادرة على التباد
المثمر، فال التي يتسبب بها الجوار واحدة تغتني بفضل التبادل والمصادمات 

من دون حركة قوافله عبر تلك "البحار الشاسعة بال  يمكن أن نفهم اإلسالم
الموجودة في فضائه، وال يفهم اإلسالم من دون  وبهُ ماء"، تلك الصحارى والسُّ 

  ي المتوسط وعبر المحيط الهندي حتى ماالكا والصين".تحركاته البحرية ف

ولماذا حققها بشر ولم يحققها  ,يطرح بروديل سؤاًال عن نجاحات الحضارات
لقد ؟ دون أخرى، وذلك على امتداد أجيال ةآخرون؟ ولماذا تحققت في منطق
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يوجد  نظرية مغرية في هذا المجال، فوراء كل نجاح بشري قدم أرنولد توينبي
ال بد  على البشر بصفتها صعوبة واستجابة، فالطبيعة تطرح نفسها دائمًا تحدٍّ 

يخلق القواعد  من التغلب عليها، وٕاذا ما رفع اإلنسان التحدي، فإن تصديه
لكن إذا دفعنا هذه النظرية إلى مداها األخير، فهل يجب أن  نفسها للحضارة.

كان تصدي البشر لها أقوى؟ يشكك نستنتج أن تحدي الطبيعة كلما كان كبيرًا، 
مشيرًا إلى أن إنسان القرن العشرين المتحضر قد تحدى  بروديل في ذلك

لكنه على الرغم من المصالح التي  والمناطق القطبية أو االستوائية؛ الصحاري
فإنه لم يتمكن من االنتشار فيها  -الذهب والنفط- هميتها أحدال يشك في أ

  .وخلق حضارات حقيقية فيها

  المجال الثقافي

ه إن المجال الثقافي هو حسب لغة األنثروبولوجيين فضاء تسيطر في صلب
المجاالت الثقافية التي تشترك فهناك بعض  بعض السمات الثقافية المتضافرة,

 بينها ضمن تجمعات كبرى حسب بعض السمات المشتركة للمجموعة امفي
سى يتأأن  يّ عِ وَطبَ لتجمعات الكبرى األخرى. التي تمّيزها عن بعض ا

يقصدون ، مجاالت ثقافية عن لمؤرخون باألثروبولوجيين فيتحدثواالجغرافيون وا
، هي فضاءات يمكن تفكيكها كل مرة إلى ة ومتعددة هذه المرةر حضارات متطو 

وخاصة عند  ، وهذا التفكيك الممكن يبقى أساسيًا،سلسلة من األقاليم الخاصة
  ل.الحضارات الكبرى التي تتجزأ بانتظام إلى وحدات ضيقة المجا
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إن الحضارة المسماة بالحضارة "الغربية" هي في الوقت نفسه "الحضارة 
األميركية وحضارة أميركا الالتينية، وهي أيضًا  للواليات المتحدةاألميركية" 

من الحضارات  هي سلسلةوأوروبا نفسها  روسيا وبطبيعة الحال أوروبا.
ويدعو بروديل كذلك  البولونية واأللمانية واإليطالية واإلنجليزية والفرنسية الخ..

كون هذه الحضارات القومية تنطوي بدورها على "حضارات" لى عدم إغفال إ
وال ننسى أن تلك  أصغر: اإليكوس، إيرلندا، كاتالونيا، صقلية، بالد الباسك...

التقسيمات والفيسفاء هي ذات المربعات المختلفة األلوان هي سمات ثابتةأو 
ال  لة للغاية والحدود التي تحيط بهاإن ثبات هذه الفضاءات المأهو  شبه ثابتة.

الثقافية التي التنقالت الكبيرة للممتلكات  يعني أن تلك الحدود تمثل حاجزًا أمام
وتتلقى في المقابل كل حضارة تصدر ممتلكاتها الثقافية ف ال تنفك تمر عبرها,

ويقصد بالممتلكات الثقافية هنا الصادرات من آالت وسلع ممتلكات غيرها, 
والفنون، خصوصًا مع عدوى الحضارة  ومنتجات إلى العادات واألفكار

  الصناعية.

  واقتصاديات الحضارات مجتمعات

وتنشطها بفعل توتراتها ال وجود لحضارات من دون مجتمعات تحتضنها 
ومن هنا يأتي سؤال بروديل: هل من الضروري خلق كلمة حضارة  وتطورها.

أال يستعمل  ثم الرقي بها على المستوى العلمي لو كانت مرادفًا لكلمة مجتمع؟
ألم  وعوضها؟ Civilizationمكان كلمة حضارة  Societyتوينبي كلمة مجتمع 
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بالتأكيد أقل وضوحًا من لفظ  ة هويظهر لمارسيل موس أن "لفظ الحضار 
  مجتمع الذي تعنيه الحضارة ضمنيًا".

ح، واللفظان يتعلقان والعكس صحي مجتمع عن الحضارةلال يمكن أبدًا فصل ا
شياء ستراوس: "إنهما ال يتطابقان مع أ وكما يقول كلود ليفي بالشيء نفسه,

وٕانما مع وجهتي نظر متكاملتين حول الشيء نفسه الذي يمكن  ؛متباينة
توصيفه بصفة مالئمة إما بواسطة الكلمة األولى أو بواسطة الكلمة الثانية 

   بارتباط المعنى الذي نتبناه".

إن الحضارة الغربية التي نعيش فيها هي رهينة "الحضارة الصناعية" التي 
أي  توصيف هذا المجتمع نفسه؛ عند تنشطها، ويكون من اليسير توصيفها

وحركاته توصيف مجموعاته البشرية وتوتراته وقيمه الثقافية واألخالقية وُمثُله 
هذه  ة. إلخ، أي باختصار توصيف الناس الذين يحملون رايوأذواقه.. المتواترة

وٕاذا ما تحرك المجتمع الضمني أو تغّير، فإن  إلى غيرهم.رونها الحضارة ويمرّ 
فكما يقول لوسيان غولدمان فإن كل حضارة تستمد  تتحرك وتتغّير.الحضارة 

العالم، لكن هذا الموقف ال إضاءاتها األساسية من الموقف الذي تتبناه إزاء 
 ,نعكاسًا أو نتيجة للتوترات االجتماعية المهيمنةأن يكون في كل مرة ا يعدو

  رات والمجهودات.فالحضارة كالمرآة تعمل وكأنها اآللة التي تسّجل تلك التوت
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ويرى بروديل أن التماهي بين الحضارات والمجتمعات يقف وراء أطروحات 
المتعلقة بالتفريق بين الثقافات كلود ليفي ستراوس واألنثروبولوجيين 

   والحضارات، وبين المجتمعات البدائية والحديثة.

والحضارات هو ما يتعلق بالفروق بين الثقافات إن المظهر الخارجي األقوى في
لكنها  ة تزدهر إذا تعلق األمر بالحضارة؛فالمدين حضور المدن أو غيابها.

فحتى الحضارات والمجتمعات المتطورة  تظل جنينية إذا تعلق األمر بالثقافات.
تفترض وجود مجتمعات مبتدئة داخل حدودها نفسها، وهو ما يعطي بروديل 

- سُّ مَ فالتطور ال يَ  دن واألرياف.مثاًال عليه الحوار المهم المستمر بين الم
ي مجتمع، وتوجد فيه جزر صغيرة من جميع الشرائح في أ -على التساوي

   التخّلف.

توجد فائدة  إلى العالقة المتينة بين الحضارة والمجتمع،ويرى بروديل أنه نظرًا 
 ؛االجتماع كلما تم التطرق إلى التاريخ الطويل للحضارات ملافي التصّرف كع

 سيقتصر على عدم الخلط بين الحضارات والمجتمعات,لكنه بصفته مؤرخًا 
فالحضارة تغطي وتعني ضمنًا فضاءات كرونولوجية أكثر اتساعًا من أية 

، فهي تتغّير بسرعة أقل من المجتمعات التي تحتضنها أو حقيقة اجتماعية
   تفرزها.

جية وبيولوجية تكنولو ووراء كل مجتمع وكل حضارة نجد معطيات اقتصادية و 
وتضغط الظروف المادية والبيولوجية بكل قوة على مصير  وديموغرافية,
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عدد البشر أو انخفاضه، الصحة الجيدة أو الصحة  الحضارات: تزايدُ 
تنعكس على . كلها أشياء هعُ االزدهار االقتصادي أو التقني أو تراجُ المتدهورة، 

الواسع للكلمة هو دراسة كل  السياسي بالمعنىالبنيان االجتماعي، فاالقتصاد 
   هذه المشاكل الضخمة.

ويشير بروديل إلى أهمية عدد السكان ومحورية اإلنسان في الحضارة كونه 
فإن كل زيادة  ومبدئيًا وعملياً  األداة الوحيدة والصانع والمحرك الوحيد لها.

ها كما أن الحياة االقتصادية متقلبة، بعض ديموغرافية تيسر ازدهار الحضارات,
التقلب هذا االتجاه أو  ء اتخذاوسو  يأخذ شكل تقلبات قصيرة وبعضها طويلة.

ذاك، فإن الحياة االقتصادية تفرز الفائض دائمًا، وٕانفاق تلك الفوائض هو أحد 
   الشروط الضرورية لترف الحضارات ولبعض أشكال الفن.

  الحضارات ذهنيات جماعية واستمراريات

وذهنية جماعية معّينة تنّشط شياء أللللعالم و يوجد في كل عصر تصّور معّين 
وتوّجه  ,وتخترقها، وهذه الذهنية التي تملي المواقف كل كتلة المجتمع

، وهي أمر وتغّير وجهة حركات المجتمع قبليةاألفكار الماوتعّمق  ,االختيارات
تاريخية واجتماعية  اأو ظروفً فهي ليست حوادث  حضاري بأتم معنى الكلمة.

دات والخوف والحيرة القديمة ، وٕانما هي ثمرة إرث قديم من المعتقلعصر معّين
بذورها غارقة في الماضي  ,واعية في أغلب األحيان. إنها عدوى كبيرةالال

وتتناقلها األجيال. وردود فعل مجتمع على أحداث الساعة ال تخضع إال بصفة 
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ألنانية، بل هي تخضع بصورة رئيسة لتلك محدودة للمنطق أو حتى المصلحة ا
الهيمنة المبهمة، بما لها من رموز صعبة التفكيك في الغالب، وهي نابعة من 

إن هذه البنى السيكولوجية والقيم األساسية هي بالتأكيد ما  الالوعي الجماعي.
ال تستطيع الحضارات تمريره بسهولة إلى غيرها، وما يعزلها ويمّيزها بعضها 

  .عن بعض

إذ يتموقع في قلب الحضارات، وهو  ن الدين هنا هو السمة األكثر قوة؛إ
حتى العالم الغربي الذي تناسى جذوره المسيحية، فإن ثمة  ماضيها وحاضرها.

ما بينها، أو ثمة حوارات لم تنقطع أبدًا فيبين الدين والعلمانية والعلم،  اتعايشً 
ن المسيحية فرضت نفسها إ :يقول بروديل خالفًا لما توحي به المظاهر.

، لمالحدةوتركت بصماتها حتى على ابصفتها حقيقة أساسية للحياة الغربية، 
والمواقف من الحياة والموت وقيمة العمل ودور المرأة  فالقواعد األخالقية

لكنها على  أن ال عالقة لها بالشعور المسيحي؛والطفل كلها سلوكيات تبدو 
لكن فرادة الحضارة الغربية في رأيه هي في أن  الرغم من ذلك متولدة عنه.

نزعة الحضارة الغربية ال تزال منذ تطّور الفكر اإلغريقي هي االرتقاء إلى 
  العقالنية.

من الضروري إدخال التاريخ وقياساته وتفسيراته األساسية في ذلك الحوار 
من  راهنة يمكن فهمها فهمًا حقيقياً حضارة فليس ثمة  ,عن الحضارات المعقد

فكل  دون معرفة المسارات التي تم قطعها والقيم القديمة والتجارب المعيشة.
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ذلك فإن تاريخ أي حضارة هي ماٍض وماٍض معّين ال يزال حيًا، وتبعًا ل
 عن تلك التي ال تزال فاعلة -من بين المعطيات القديمة- حضارة هو البحث

   إلى اليوم.

األول بسلسلة من التجّليات اليسيرة إن كل حضارة تعّبر عن نفسها في المقام 
الفهم: مسرحية، معرض رسم، رواج كتاب أو فلسفة، موضة لباس أو اكتشاف 
علمي أو تقني، وكلها أحداث تبدو مستقلة بعضها عن بعض. وهذه الوقائع 

  الحضارية ال تعّمر إال قليًال، وهي مجبولة على التحّوالت العنيدة.

نفسه بواسطة التتابع نفسه للعصور األدبية أو  ويعّبر هذا الطابع المتغير عن
وتوجد سياقات  ها حلقات زمنية منغلقة على نفسها,الفنية أو الفلسفية، وهي كل

ي تقلبات طويلة أو مفاجئة، وهي ية على غرار السياقات االقتصادية؛ أثقاف
تتابع في أغلب األحيان مع التعارض العنيف. فكل شيء يتغّير من عصر 

واعية. فللحضارة ر ألوانه وموضوعاته وحركاته الالولكل عصإلى آخر، 
إيقاعاتها وهي تظهر بمظهر التاريخ ذي الكسوفات التي يقّسمها بروديل إلى 

  قطع متعاقبة وشرائح شبه متنافرة.

إن كل حلقة زمنية تنقسم إلى سلسلة من األفعال والحركات واألدوار، 
ا ال يحصى من أصناف فالحضارات في نهاية المطاف هي بشر، أي م

تزام التي يتعاطاها البشر، وكذلك االنقالب في لالتمشي والفعل والتحمس واال
المواقف أيضًا. لكن ضمن هذه السلسلة من األفعال واإلنجازات والسير الذاتية، 
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توجد منعرجات أو مفاصل تاريخية تعكسها أحداث أو أبطال، على غرار 
فقد كان حدثًا بالغ  ,1687وتن عام اكتشاف قانون الجاذبية من قبل ني

الفرنسية التي كتبها كورناي  Le Cidاألهمية، وكذلك عرض مسرحية "لو سيد" 
. تساعد الحلقات الزمنية المتتابعة على فهم المكانة الخاصة التي 1636عام 

  تحتلها بعض األحداث واألبطال االستثنائيين في تاريخ الحضارات.

  تفاعل الحضارات

لى أحد هياكلها العميقة, لك ثقافي قد يسيء إمن تبّني مُ  عادة حضارة أيتنفر 
لكنها تنفذ  ؛بياً نادرة نس رفض االستعارة هذا وتلك العداوات الخفية أشياء ويعدّ 

يقول بروديل: "في كل يوم، تستعير كل حضارة أشياء  إلى قلب هذه الحضارة.
يل" ما تأخذه عنها حتى لو وصل األمر بها إلى "إعادة تأو  ,من جاراتها

وتبدو كل حضارة من الوهلة األولى وكأنها محط بضائع ال تنفك  وهضمه.
لحضارة أن تتلقى األخالط من األمتعة وترسل أخالطًا أخرى، إال أنه يمكن 

، وقد نبهنا إلى ذلك: ال تقع مراودتها، فترفض بعناد تلك اإلضافة الخارجية
لرافضة. هذه المواقف المزدرية وا توجد حضارة جديرة بهذا االسم ال تمارس

كون لسلسة طويلة من التردد والتجارب ي يكون الرفض تتويجاً  وفي كل مرة
  .، ويتخذ دائمًا أهمية قصوى"محصلة تفكير معّمق وقرار بطيء

المتمثل في االستقبال أو الرفض الذي تمارسه حضارة إزاء -إن هذا النشاط 
تمارسه أيضًا ببطء حيال نفسها. وهذا االختيار  - الحضارات الخارجية األخرى
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أو منعدمًا، لكن بفضل ذلك هو دائمًا اختيار يكون الوعي به محدودًا 
 Se(تتغّير الحضارة تدريجيًا "بالتخلي" ، االختيار partager ( عن جزء من
   ، كما يسمّيه ميشال فوكو.ماضيها

تكشف : "إن أي حضارة - متأثرًا بفوكو أو ربما نقًال عنه- يقول بروديل
عندما تتخلى عما يعّكر مزاجها من ظالم األراضي الشخصية  حقيقتها

وتاريخها هو تنقية شخصيتها وهي األراضي المعتبرة أجنبية،  ,المتاخمة لها
مثل أي شخصية -تلك الشخصية التي تظل تتأرجح الجماعية عبر القرون، 

يعمل بصفته قاعدة  ,بين مصير واٍع وواضح ومصير غامض وال واعٍ  -فردية
    عن نفسه دائمًا".لكن من دون أن يعلن  عًا أساسيًا لآلخر؛وداف

تخلي العالم  عمليات "التخلي" أو "شبه التخلي":ومن األمثلة التي يقدمها عن 
أي مجرد انتقال  ؛الغربي عن الموت المسيحي كما تصّوره العصر الوسيط

الكائن المنفي إلى األرض إلى الحياة الحقيقية في اآلخر. لقد أصبح الموت 
صبح يمثل المحنة القصوى لإلنسان ، وأفي القرن الخامس عشر "إنسانيًا"

. وقد وجد اإلنسان في هذا المفهوم أمًرا فظيعا يسبب تحلل الجسدبصفته 
انية سوقيمتها اإلنللموت مفهومًا جديدًا لحياة اكتسبت من جديد معناها الجديد 

السادس - في القرن التاليوقد زال ذلك النوع من الهوس بالموت  في نظره.
  الذي كان قرن فرحة الحياة. - عشر
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فكل حضارة لها خياراتها الحرة، العالقة بين الحضارات دومًا سلمية،  لم تكن
وظلت العالقات العنيفة بينها هي القاعدة في األغلب، وكانت عالقات 

  مأساوية وعديمة الفائدة على المدى الطويل.

  .ويرى بروديل أن الحضارات استمراريات واستمراريات تاريخية ال تنتهي
ؤرخ ال وهكذا فإن الحضارة هي األطول من بين كل التواريخ الطويلة، لكن الم

إذ هي ال تبرز إال عقب مالحظات متتابعة،  يكتشف هذه الحقيقة مباشرة؛
  سع رؤيته تاريخيًا.فالذي يتسلق تت

  األزمنة المختلفة للتاريخ

جات ووحدات قياسية مختلفة في األعم األغلب، سواء يشتغل التاريخ وفق در 
أو من سنة إلى أخرى، أو على مدار عشرات السنوات، أو  ,من يوم إلى آخر

  على مدى قرون بأكملها.

  على ثالثة مستويات على األقل هي: -بحسب بروديل-  والمؤرخ يشتغل

الذي ينتقل بسرعة من  مستوى أول: هو مستوى التاريخ التقليدي والسرد المعتاد
وهكذا يتم التقاط ألف صورة  لحدث التالي، مثلما يفعل الصحافي,حدث إلى ا

 ي بالتقلبات مثل رواية نتعلق بها؛وغن ,فيتشكل منها تاريخ متعدد األلوان ,حية
  يتركنا عاجزين عن التقييم أو الفهم. لتاريخ الذي يطويه النسيانهذا ا لكن
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يعكس حلقات ينظر إليها بصفتها وحدات قائمة الذات:  :مستوى ثانٍ 
الوحدة ية، الحرب العالمية الثانية. عالرومانطيقية، الثورة الفرنسية، الثورة الصنا

وبسبب  سنة,سنوات أو عشرون سنة أو خمسون القياسية هذه المرة هي عشر 
تجري مقارنة األحداث بعضها ببعض,  فترات أو الحلقات أو األطوارهذه ال

   وتؤول وتقدم لها تفسيرات.

وال يبقي إال على  ,يتجاوز هذا المستوى هذه األحداث الطويلةمستوى ثالث: 
فيه كل حركة الحركات التي تدوم قرنًا أو قرونًا عدة، فهي تطرح تاريخًا تتسم 

كبيرة وتاريخًا ال يمكن اختراقه إال بقفزة  ,وتغطي فضاءات زمنية كبيرة ,بالبطء
فالثورة الفرنسية ليست سوى لحظة أساسية بالتأكيد من ذلك التاريخ . جداً 

الطويل للمصير الثوري الليبرالي والعنيف للعالم الغربي، وفولتير مجرد مرحلة 
   بسيطة من تطّور الفكر الحر.

عمرها الطويل أو استمراريتها وهياكلها شبه  إن الحضارات تكشف عن
، وذلك بقطع النظر عن الحوادث والتقلبات التي لّونت الغامضة لكنها األساسية

ليست الحضارة إذًا  وفي نظر بروديل مصيرها وتركت عليها بصماتها.
من بين سلسلة االقتصاديات  وٕانما ما استطاع ؛اقتصادًا معّينًا أو مجتمعًا معّيناً 

وال  ت التشبث بالحياة والخضوع بصعوبة وببطء للتأثيرات.اسلة المجتمعوسل
وذلك باإلمساك بالحبل يمكن النيل من حضارة إال على امتداد زمن طويل، 

أي ما حافظت عليه مجموعة من البشر،  تنتهي من حّله؛الذي ال يمكن أن 
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ومّررته لغيرها من جيل إلى آخر بصفة ملكيتها األكثر قيمة، وذلك من خالل 
  تاريخ متقلب وعاصف في األعم األغلب.

منظور إليه من زاوية معّينة،  ولكنْ  ؛إن تاريخ الحضارات هو التاريخ كله
النسجام تاريخي  ضمن أوسع فضاء كرونولوجي ممكن، ويكون مالئماً  ومندرج

عليه العودة  خ يكّلف نفسه عناء التفسير العاموكل تاري واجتماعي معّين.
أي  والخرائط والكرونولوجيا الدقيقة؛ وٕالى األرقام ,الدائمة إلى الواقع الملموس

ال بقواعد لغة  -لفهم معنى حضارة- ومن األسلم التعّلقإلى عمليات التثبت. 
  .بدراسة الحاالت الملموسةوبشكل خاص وٕانما  ؛الحضارات

  اإلسالم والعالم اإلسالمي

 غير العالم حضارات أهم بروديل يستعرض في الجزء الثاني من الكتاب
 الصينية، فالهند فالهند، فالصين، السوداء، فالقارة باإلسالم، بدءاً  األوروبية
 كاير فأم بأوروبا، ابتداء األوروبية الحضارات يتناول الثالث الجزء وفي. فاليابان
 اإلنجليزي للعالم مستقالً  فصالً  يخصص ثم والجنوبي، الشمالي بشقيها

 هذه كل وفي. مستقل بفصل روسيا يخّص  ثم ,العالم أنحاء في ومستعمراته
 المستقبل وهموم الراهن والحاضر السحيق للتاريخ استحضار هناك الفصول

 .حدة على حضارة لكل
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 عن يتحدث األول الفصل :فصول أربعة هناك اإلسالموفي الجزء المتعلق ب
 وفي. "الجغرافيا تعلمنا ما" عن يتحدث الثاني الفصلو . "التاريخ يعلمنا ما"

يبحث  الرابع الفصل ."هوانكفاء اإلسالم عظمة" بروديل يتناول الثالث الفصل
  ".الراهن وانبعاثه المفي "اإلس

 يسل -الكتاب فصول بقية غرارعلى - اإلسالمي بالعالم الخاصة الفصول في
 يأخذ إذ ؛أخرى وسقوط دولة قيام أو غزوات أو لفتوحات زمني تسلسل هناك

 ضمن حدة على حضارة كل تاريخ إلى مشوقة رحلة في ارئبروديل الق
 في إبداعي بأسلوب واالجتماعية واالقتصادية والجغرافية التاريخية سياقاتها
  . التاريخ كتابة

تستغرق الحضارات زمنًا طويًال لكي تولد وتهيئ مستقرها يقول بروديل: "
ظرف سنوات معدودات مع (النبي)  واالعتقاد بأن اإلسالم ولد في وتنهض،
لكنه في الوقت نفسه  اعتقاد صحيح جدًا؛ هو) لى اهللا عليه وسلممحمد(ص

غير صحيح، وفهم هذا األمر صعب. لقد ولدت المسيحية نفسها مع المسيح 
لم يكن لتوجد ال المسيحية وال  ح بكثير، ومن دون محمد والمسيحسيوقبل الم
كانا قد اندمجا في جسم الحضارات ، إال أن هذين الدينين الجديدين اإلسالم

، فتلقيا ةالقائمة قبلهما، وأصبحا يمثالن روحها، وقد أسعفهما الحظ منذ البداي
  إرثًا غنيًا وماضيًا وحاضرًا بأكمله ومستقبًال أيضًا".
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فعلى غرار المسيحية التي ورثت اإلمبراطورية الرومانية وواصلتها، فقد انتصب 
للبشر أقدم "مفترق طرق"  يعدّ في الشرق األدنى الذي  اإلسالم في بداياته

وهذا أمر له نتيجة هائلة، وهي أن  وب المتحضرة وربما األقدم للعالم,والشع
قديمة تفرضها الجغرافيا  الحضارة اإلسالمية فد تبنت لحسابها الخاص واجبات

ومؤسسات وعادات وقواعد وطرق قديمة من  ,مدينيةالسياسية، وأشكاًال 
  االعتقاد والعيش.

المعارض للحضور اإلغريقي والمعتنق للمسيحية، - ففي الشرق األدنى العنيد
وجدت الغزوات  -المتواصلة والعنيفةوالذي كانت تعصف به القالقل الدينية 

) م632(سوريا  م) موطئين مباشرين:642 – 634العربية األولى(
 )م642(وانضمت لهما فارس ,اللتين استقبلتا الدين الجديد )م634(ومصر

واحتل الفاتحون العرب بسرعة الشرق األدنى بأكمله،  بسرعة غير متوقعة.
الجبلية التي سيا الصغرى كثيرًا من جهة الغرب باستثناء آ وتجاوزوا حدوده

  وحمتها. دافعت عنها بيزنطة

وأفعال النبي، وهو دين  دينًا بفضل القرآن واألحاديث النبوية لقد شّيد اإلسالم
ظهر على هامش الجزيرة العربية التي كانت بدائية، بحسب  ,اّتسم بالبساطة

تها المحاربة االستثنائية في خدمة قو  ووضعت جزيرة العرب البدوية بروديل.
إلى الطريقة التي دور القبائل العربية يلفت األنظار ويرى بروديل أن  اإلسالم.

"بواسطتها جدًا،  هذه الحضارة التي ستصبح قريبة متأنقة، ماإلسال بها دعم
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 تباعًا كل نجاحاته تقريبًا باالعتماد على القوى الحّية لتلك "الثقافات" المحاربة
  الحضارة".وتلك الشعوب البدائية التي استوعبها في كل مرة وأدخلها إلى 

  

  ما تعّلمنا الجغرافيا

والخاضعة في ما بينها، سلسلة من الفضاءات المترابطة فييمسح اإلسالم 
ليس  -في رأي بروديل-؛ لذلك فإن تاريخ اإلسالم تخومها لتغّيرات حادة جداً 

إذ تمتع المسرح  لك، لكن تلك التغّيرات تظل نسبية؛ولم يكن كذ تاريخًا هادئاً 
فهو يبدو وكأنه سلسلة من الحقائق  إجماًال باستقرار ثابت,مي الشاسع اإلسال

 دائمًا ومنذ زمن بعيدإن مناطق اإلسالم اليوم التي سيطر عليها  والتغّيرات.
تظل شاسعة، وهي ليست دائمًا غنية، وهي تمتد من المغرب األقصى 

دونيسية والفلبين، أو من داكار ء األطلسية إلى الصين والجزر األنوالصحرا
  لى جاكرتا.إ

: "إن اإلسالم هو محق عندما قال )أسد باي(يقول برديل: إن الكاتب 
 -أو باألحرى هذه المجموعة من الصحاري- كن هذه الصحراءل الصحراء"؛

وبين امتدادين من الماء المالح بالمتوسط والمحيط تقع من جهة بين مالحتين 
, الشرق األوسط الهندي، ومن جهة أخرى بين ثالث كتل كثيفة إلى حد ما،
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تربط بين إن اإلسالم هو قبل كل شيء "قارة انتقالية"  .وأفريقيا السوداء وأوروبا,
  تلك الفضاءات الواسعة.

على  مجبرًا باألمس - الحضارة التي تفتقر إلى البشر-  لقد كان اإلسالم
بشر في متناول يديه، وكان االفتقار المزمن للجدهم توظيف البشر الذين ي

من وضعيته  واإلسالم ظل مستفيدًا مادياً  أشكال فقره المتأصل,شكًال من 
وال يمكن تصّور  من عمليات عبور القوافل والتجار والسفن. الجغرافية السياسية

، وهي كثيرة في عالم اإلسالم، هذه التحركات التجارية من دون مدن عظيمة
  كنة.وكانت بمثابة التحركات التي تجعل حركة التنقل الشاسعة هذه مم

 إمبراطورية ودولة؛ -وهي الدورة العربية-لقد خلقت الدورة األولى من الغزوات 
بروديل أن ازدهار اإلسالم وعظمته يعودان إلى  يرىو  لم تخلق حضارة, لكنها

 شر، وكل الباحثين مجمعون على ذلك؛ع ما بين القرنين الثاني عشر والثامن
لقد بدأ التراجع الحاسم منذ  التقهقر.يتعلق باللحظة التي بدأ فيها لكن الخالف 

القرن الثالث عشر، لكن هذا يعني الخلط بين أمرين اثنين جد مختلفين: نهاية 
نذاك مركز الريادة، لكن من الواضح أن اإلسالم فقد آ هيمنة ونهاية حضارة.

تقهقره الخطير لم يبدأ إال في القرن الثامن عشر. إن قدر اإلسالم هو قدر 
ألنها تخلفت عن ركب الثورة  التي تعد أممًا متخلفة اليوم؛ ألممالكثير من ا
إال أن  القادرة على جعل العالم يتقدم بالوتيرة نفسها لآللة نفسها. الصناعية

. "لقد تأخر اإلسالم جراء عدم النجاح هذا -بصفته حضارة- اإلسالم لم يمتْ 
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قرنين!"، يضيف عن أوروبا بقرنين على المستوى المادي فقط، لكن أي 
   بروديل.

  خاتمة

 اجتماع وعالم وجغرافي لمؤرخ يقرأ أنه القارئ يشعر" الحضارات لغة قواعد" في
 كبيراً  جدالً  أثارت أراؤهلقد . واحد نص في وراوٍ  وأديب جيو وانثروبول واقتصادي

 البعض عّده بحيث العالم في حضارة كل وخصوصيات الهويات مسائل حول
 "صدام حول هنتنغتون صموئيل أطروحة في األساسية المرجعيات أحد

 الحضارات".

 الثقافية والوحدة الدقيق دارياإل النظاميذكر بروديل أن  المثال سبيل لىفع
 وال ,الصين في صناعية ثورة إلى تؤدِ  لم العلمي والتطور الحكومية والهيمنة

 الكثافة ألن لكن الحكام؛ بإرادة يتم لم ذلك نأ نفهم رجوازي،و ب نظام قيام ىإل
 محل يقوم نسانياإل الجهد كان فقد. لالختراع حاجة تبقِ  لم الهائلة السكانية

 ضآلة مع السكانية الصين كثافة الناحية هذه من نقابل نأ يمكنناو . تاآلال
على  مثلةأ أحد غرافيةو الديم شارةاإل هذه تكون قد. وروباأ في السكاني العديد
 .بروديل التحليلي منهج
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 المحورباب: 

  في تاريخ األفكار إسهام: تصويب المجتهدينمقالة 
  *معتز الخطيب

علماء أصول الفقه بابًا للحديث عن االجتهاد وأحكامه، دَرجوا خالله  صخصَّ 
وهل كلُّ جمتهٍد من اختالفات اجملتهدين،  كم االجتهاد واملوقفِ على حبث مسألة حُ 

ُعرفت هذه املسألة مبسألة  خمطئون؟مصيٌب؟ أم أن املصيب واحٌد والباقون 
ن "التصويب والتخطئة"، وَمن ذهبوا إىل التصويب ُمسُّوا باملصّوبة، على حني ُمسي مَ 

ظيت هذه املسألة باهتمام كبري؛ وقد حَ ُخمَطِّئة، أن احلق يف جهة واحدة ذهب إىل 
ا مل يقتصر على كتب األصول فقط مسألة ، ولذلك وصفها اإلمام السبكي بأ

"هي نازلة يف اخلالف وقال عنها اإلمام أبو بكر بن العريب:  ،1 "عظيمة اخلطب"
  .2 عظيمة"

فّسر كيف تو رها تارخييًّا، وُّ طَ تَ و املقالة تلك التدقيق يف نشأة حتاول هذه الدراسة 
ومل تلق  ,ظهرت، ويف أي سياقات برزت احلاجة إليها، وكيف لقيت ممانعًة قوية

القبول إال يف حدود ضيقة مع تعديالت جوهرية على حدود املقالة وإمكانات 
توظيفها، مث كيف مت إدماجها يف صلب علم أصول الفقه، ومن مث انبىن عليها 

إرساء أصول نظرية للخالف مسائل فقهية، وأسهمت يف ترشيد االجتهاد الفقهي و 
  ط أسسه وجماالته.بْ لقبول به، وضَ اوشرعنة 

  وُمفادهالة امقأوًال: أصل ال
ا  -رجع لة التصويب تَ مقا إن الذي "كان يقول: إىل الَعْنَربِّي  -يف أصل نشأ

وله أصل يف الكتاب، والقول  ,ر صحيحدَ لى االختالف؛ فالقول بالقَ القرآن يدل ع
ذا فهو مصيب ,باإلجبار صحيح ذا  ,وله أصل يف الكتاب. ومن قال  ومن قال 

                                                            
اج يف شرح املنهاج، بريوتاتقي الدين  1  .257، ص3، جم1995دار الكتب العلمية،  ,لسبكي، اإل
  .320، ص13انظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 2
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واحتملت معنيني  ,ألن اآلية الواحدة رمبا دلت على وجهني خمتلفنيفهو مصيب؛ 
  متضادين.

فقال: كلٌّ مصيٌب، هؤالء قوم َعّظموا  أهل القدر وأهل اإلجباروسئل يوًما عن 
  اهللا، وهؤالء قوٌم نزَّهوا اهللا.  

؛ فكل من مسى الزاين مؤمًنا فقد أصاب، ومن القول في األسماءقال: وكذلك 
فقد أصاب، ومن قال: هو فاسق وليس مبؤمن وال كافر فقد أصاب،  مساه كافرًا

ومن قال: هو منافق ليس مبؤمن وال كافر فقد أصاب، ومن قال: هو كافر وليس 
مبشرك فقد أصاب، ومن قال: هو كافر مشرك فقد أصاب؛ ألن القرآن قد دل على  

  كل هذه املعاين.
اية وخالفه، خالفه، والقول بالسعرعة و ، كالقول بالقُ السنن المختلفةقال: وكذلك 
  بكافر، وبأي ذلك أخذ الفقيه فهو مصيب. وعدم قتله املؤمن بالكافر والقول بقتل

قال: ولو قال قائل: إن القاتل يف النار كان مصيًبا، ولو قال: هو يف اجلنة كان 
اىل مصيًبا، ولو وقف فيه وأرجأ أمره كان مصيًبا؛ إذ كان إمنا يريد بقوله أن اهللا تع

  تـََعّبده بذلك وليس عليه علُم املغيب.
: إن ذلك كله طاعة هللا تعاىل" قتال عليٍّ لطلحة والزبير وقتالهما لهوكان يقول يف 

3  .  
  

   .. شخصيته وأفكاره ثانًيا: العنبريُّ 
، اْلَعْنَربِيُّ، احلَُْصْنيِ، التَِّميمِ  هو ُعبَـْيُد اللَّه بُن احلَسِن بنِ والعنربيُّ  َبْصَرِة قَاِضي اليُّ
لها ابن قتيبة قَ والنص السابق إمنا هو حكايٌة عنه، نَـ ؛ وال نعرف له كتابًا، 4َوَخِطيبُـَها 

                                                            
 .46- 45ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث، ص 3
كما فعل السمعاّين يف   -هذا هو الصحيح يف امسه؛ كما أورده اخلطيب البغدادي يف تارخيه، وعنه نقَلته كتُب الرتاجم  4

فقد وقع اختالف يف امسه بني املصادر، ففي أخبار القضاة: عبيد اهللا  -األنساب، واملِزِّّي والذهّيب وابن حجر، وغريهم 
: عبد اهللا بن احلسن. انظر ترمجته يف: اخلطيب البغدادي، تاريخ مدينة بن احلسن بن احلسني، ويف معجم األدباء
، ومجال الدين املزي، 7، ص12، جم2001دار الغرب اإلسالمي،  ,السالم، حتقيق بشار عواد معروف، بريوت

، 23، ص19، جم1992مؤسسة الرسالة،  ,الرجال، حتقيق بشار عواد معروف، بريوتذيب الكمال يف أمساء 
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، ومل يَعُزها واحٌد األصول عنه أهلُ  ، وحكى تلك املقولةَ 5 وعنه آخرون، هـ)276(
دُت جهدي يف تصفح كتب الرتاجم والطبقات ألقف ، وقد جهمنهم إىل كتابٍ 

ألقف على َطوَّْفُت يف ترمجة العنربي كما أنين َأظَفر،  لة فلم لتلك املقا على إسنادٍ 
لعل ذلك ُميّكننا من الوقوف على بواعث تلك  ؛حقيقة مذهبه ومعرفة شخصيته

ا وروافدها    .الفكرة ونشأ
ومبا أن ابن قتيبة أقدُم َمن أتى على ِذْكر العنربّي، فال بد من التدقيق يف السياق 

وساق أمساءهم ضمن َتَدبُّره لـ"مقالة أهل الكالم"،  هذكر الذي وضعه فيه، فهو قد 
ف ( فكان منهم: أبو  بيد اهللا بن احلسنوعُ هـ) 231هـ) والنظَّام (235اهلَُذيل العالَّ

دها، مث جاء ف وفنّ دها، مث مقاالت العّال ام وفنّ مث ذكر مقاالت النظّ  ،هـ)168(
طريقُة ابن قتيبة يف مناقشة مقاالت و  السياقُ  وهذا .6 كر عبيد اهللا بن احلسنعلى ذِ 

ألّن ، مل يكن واحًدا منهم إنْ  ؛باملرجئة هؤالء، كلُّ ذلك يُفِهُم أن العنربي لصيقٌ 
   .ينسْبُه أحٌد إليهممقالته شبيهٌة مبقالتهم وإن مل 

وبالتدقيق يف مقالة العنربي ونـََقَلِتها مل أجدهم يعزون ذلك إىل ابن قتيبة، اللهم إال 
 عنه نقلوا، ح بنقله عنه، ولكن أغلب الظن أن اآلخرين أيًضاالشاطيب الذي صرّ 

على حكاية  أننا ال نعثر يف ترمجة العنربي من كتب الرجال ومن الغريب الالفت
ذيب التهذيب"كتاب ، باستثناء  لةقالتلك امل ".  
ا أن تعكر علينا فهم انتمائه أو  لعنربّي اليت تصّوب كل اجملتهدينلة اومقا من شأ

ولكن ابن قتيبة كان صرًحيا ، ؛ إذ الكلُّ مصيبٌ انتسابه إىل واحدة من تلك الفرق
وختم الكالم عليه بقوله: "وهو رجٌل من وواضًحا حني ذكره يف طائفة أهل الكالم، 

                                                                                                                                                                          

دار الغرب  ,ألعالم، حتقيق بشار عواد معروف، بريوتالدين الذهيب، تاريخ اإلسالم ووفَـَيات املشاهري واومشس 
ذيب التهذيب، ط449، ص4، جم2003اإلسالمي،  ، (بريوت: دار إحياء الرتاث 2، وابن حجر العسقالين، 

 .8، ص4م)، ج1992العريب، 
، 1، ج2009مكتبة األسرة،  ,تعريف رشيد رضا، القاهرة ، االعتصام، بهمنهم: إبراهيم بن موسى الشاطيب 5

 .133-132ص
: مكتبة القاهرة، صححه وضبطه حممد زهري النجار، بن قتيبة، تأويل خمتلف احلديثانظر: عبد اهللا بن مسلم  6

 .15-13، صالكليات األزهرية، [د.ت]
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مث ابن قتيبة عبارٌة تقول: " كل يف نصّ ومما ُيشْ ، 7أهل الكالم والقياس وأهِل النظر" 
من قبيح -م جَّ هَ تَـ وقد كان َوِيلَ قضاء البصرة فَـ  ,نصري إىل عبيد اهللا بن احلسن

أي مما  ؛أنكروه"ىل بأن يكون تناقًضا مما على ما هو أو  -مذاهبه وشدة تناقض قوله
"تأويل احلديث" يف كلمة كتاب وقد اختلفت نسُخ  أنكره هؤالء املتكلمون، 

ولعل هذه الكلمة  ,8 "فتهجم"، ففي بعضها "فنهج"، ويف بعضها "فتجّهم"
تفيد  ، ومل جند أي إشارةٍ من اجلهميةكان الباحثني أن العنربي   األخرية أومهت بعضَ 

  .ذلك
كما   -المعتزلة  المرجئة أو وخاصة –من المتكلمين العنبري لكن هل كان 

   ابن قتيبة؟ يُفيده كالمُ 
بل على فلم أجد للعنربّي ذكًرا، م وطبقاكتب املعتزلة بعض  فتَّشت كثريًا يف 

ففيها جند توثيق أئمة اجلرح  العكس من ذلك جند ترمجته يف كتب تراجم احملّدثني،
حديثًا واحًدا يف الصحيح، وروى عنه اإلمام الكبري مسلٌم والتعديل له؛ فقد روى له 

ابن سعد: فيه وقال عنه النَّسائي: فقيه بصري ثقة، وقال هدي، عبد الرمحن بن مَ 
من "قال: ذكره ابن حبان يف الثقات و و  ،9 "كان ثقة حمموًدا عاقًال من الرجال"

اهللا بن  داود: عبيدُ ي: قلت أليب رِّ وقال اآلجُ  ،10 "سادات أهل البصرة فقًها وعلًما

                                                            
 .46ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث، ص 7
، وُكتب على غالفها: 55هـ، يف مطبعة كردستان العامية مبصر، ص1326النسخة املطبوعة سنة هي: (فَـتَـَهّجم) يف  8

"نسخة مصححة على ثالث نسخ: النسخة الواسطية املصححة مبعرفة حممود شكري اآللوسي، والنسخة الدمشقية 
ية"، وهي كذلك يف طبعة حممد املكتوبة املصححة خبط حممد مجال الدين القامسي، والنسخة احملفوظة بالكتبخانة اخلديو 

، م2009ابن القيم، ودار ابن عفان، الرياض، القاهرة: دار ، 2، ويف طبعة سليم اهلاليل: ط44زهري النجار، ص
، وأشار يف اهلامش إىل أنه يف نسخة تشسرتبيت يف إيرلندا اليت ُكتبت خبط أمحد بن إسحاق بن حممد احلليب 121ص

يي الدين األصفر يف نسخة أخرى: فنهج. وهذه األخرية هي ما اعتمده حممد حمه: (فتجهم)، و 673الشافعي سنة 
، وحممد عبد الرحيم يف طبعته يف (بريوت: دار الفكر، 95، صم1999املكتب اإلسالمي،  ,، بريوت2يف طبعته، ط

 . 51م)، ص1995
، 7، جم1990دار الكتب العلمية،  ,ى، حتقيق حممد عبد القادر عطا، بريوتحممد بن سعد، الطبقات الكرب  9

 .209ص
 .143، ص7، جم1973دائرة املعارف العثمانية،  حيدر آباد:ابن حبان، الثقات،  10
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هـ) 405بل إن احلاكم النيسابوري (. 11 "جة؟ قال: كان فقيًهااحلسن عندك حُ 
ذكر عبيد اهللا العنربيَّ ضمن النوع التاسع واألربعني من معرفة علوم احلديث، وهو 
"معرفة األئمة الثقات املشهورين من التابعني وأتباعهم ممن ُجيَمُع حديثهم للحفظ 

م وبذكرهم من الشرق والغرب" واملذاكرة وال   . 12تربك 
عن يُورده وكيٌع غريٍب سوى خٍرب  د للعنربي مقاالٍت يف علم الكالمجننكاد وال 

 ,هـ]175[الفراهيدي ت بن أمحد اخلليلَ  أتيتُ أنه قال: "بإسناده إليه،  العنربي
 الكالم، فقالد اختلفوا قبلنا يف ق ، وإن الناسَ : من أنت? فقلت: من الباطنيةفقال

لوق، فـََقاَل يل: َهْل تنصر بعضهم: ليس مبخ ، وقَالَ بعضهم: كالم الناس خملوقٌ 
ا  حرف يف الكالم أخف? قلت: (با) ? قلت: نعم، قال: فأيّ احلق ال يتكلم 

ا شفتيك، قال: صدقت؛ فأيّ رّ ؛ إمنا حتُ لسانك ? فقلت: يف الكالم أثقل حرفٍ  ك 
من موضع  )با(رج فهل تستطيع أن ختُ  ،صدقترجها من جوفك؛ قال: ) وختُ ها(
، 13" اهللا قُ لْ ? قلت: ال، قال: فاعلم أن كالم الناس خَ )با(من موضع  )ها(؛ و)ها(

كان : "فيها وحنو هذا اخلرب َحيكيه ياقوت احلَموي، لكن بصيغة أكثر غرابًة يقول
ه فدخل قلبَ  ,ا له يقول بالنجومد اهللا بن احلسن العنربي قاضي البصرة يأيت جارً يعب

ين عن احلاء من أين خمرجها؟ قال: فسأله، فقال له اخلليل: أخربِ  ، فجاء اخلليلُ شيءٌ 
ين عن الباء من أين خمرجها؟ قال: من طرف اللسان. قال: من احللق. قال: فأخربِ 

  ،14 فإنك مائق"رج هذه من خمرج تلك؟ قال: ال. قال: قم أفتقدر أن ختُْ 
َ
ُق: وْ وامل

 .15ُمحٌْق يف غباوة 

، ، وهو لفظ مستنَكر يف حق العنربيّ ومل أفهم معىن "من الباطنية" يف لفظ وكيعٍ 
ما حكاية واحدٌة اختلفب -هاتان احلكايتان على كلٍّ فو  ألفاظها  بعضُ  ل يبدو أ

                                                            
أبو داود، سؤاالت أيب عبيد اآلجّرّي أبا داود سليمان بن األشعث السجستاين يف معرفة الرجال وجرحهم  11

 . 448، ص1، جم1997االستقامة، السعودية: دار لهم، حتقيق عبد العليم البستوي، وتعدي
  .248، صمكتبة املتنيب، [د.ت] ,علوم احلديث، حتقيق معظم حسني، القاهرة احلاكم النيسابوري، معرفة 12
 . 112-111، ص2، جعامل الكتب، [د.ت] ,وكيع حممد بن خلف بن حيان، أخبار القضاة، بريوت 13
دار الغرب  ,عباس، بريوتياقوت احلموي، معجم األدباء: إرشاد األريب إىل معرفة األديب، حتقيق إحسان  14

  .1266-1265، ص3، جم1993اإلسالمي، 
دار  ,، بريوت4قيق أمحد عبد الغفور عطار، ط، حتالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري،  15

 .1557ص ،4، جم1987العلمل للماليني، 
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ا ال تتفق وحاَل الرجل ومكانتَ  ؛شكٍّ  موضعُ  - وال نعرفهم تكلموا ه، من حيث إ
م يف معتقده لِ كُ "تُ ولذلك قال فيه الذهيب: صويب هذه، تاللة مقافيه إال ألجل 

على ما ذكره أمحد بن أيب  ؛اهللا باملذهب ببدعة. وقال ابن القطان: بئس عبيدُ 
، وقال الشاطيب: "كان من ثقة أهل احلديث ومن كبار العلماء 16ه" يثمة وغريُ خَ 

نه من أنه يقول بأن  ه بالبدعة بسبب قوٍل ُحكي عوْ العارفني بالسنة، إال أن الناس رمَ 
وقد  ،17كل جمتهد من أهل األديان مصيب، حىت كّفره القاضي أبو بكر وغريه" 

َعدُّوا "من غرائبه أنه ُجيَّوز التقليد ىف العقائد والعقليات، وخالف يف ذلك العلماء  
  والذي أظنُه أّن الباطنية حتريٌف عن "ُمرجئة" وإن كنُت ال أتيقُن ذلك. .18كافة" 

بعد كل  فيها أثٌر كالمّي ال يُنَكر، فلم أصلْ  لةٌ من أن مقالة التصويب مقاوبالرغم 
فقد اتفقت كتب  من املتكلمني،كان العنربي  أن قناعة تُفيد هذا التطواف إىل 

ذكر أن بعد -وكيٌع قال ولذلك وعلى فقهه،  الرتاجم على َعّده من علماء السنة،
ه، ، وليس هذا موضعَ ألنه كثريٌ  ؛اهللا مل نذكر فقه عبيدو : "-أخبار العنربي القاضي

حني صّنف احلافظ أبو حيىي و ، 19دى إلينا من قضاياه" أَ وإمنا ذكرنا أخباره وما تَ 
أصول "واخلالفيات كتابًا َمسَّاُه الفقه هـ) يف 307زكريا بن حيىي الساجي البصري (

 ،همالذين ذكر اختالفَ  طَبته العلماءَ َعدَّد يف خُ  ؛هاَب الفقو " استوعب فيه أبالفقه
 ,سن العنربيعبيد اهللا بن احلو  ,وابن أيب ليلى ,وأبو حنيفة ,ومالك ,"الشافعيوهم 

 ,وابن أيب الزِّنَاد ,وربيعة ,والثوري ,وِإسحاق ,وأمحد ,وابن شْربَمة ,رفَ وزُ  ,وأبو يوُسف
دَّه يف عَ فَـ هـ) 476(جاء الشريازيُّ مث ، 20وأبو ثـَْور"  ,بيدوأبو عُ  ,وحيىي بن سعيد
  .21طبقات الفقهاء 

                                                            
الذهيب، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود، (بريوت: دار الكتب العلمية،  16

 .6، ص5م)، ج1995
 .132، ص1الشاطيب، االعتصام، ج 17
ذيب األمساء واللغات، بريوت 18 انظر: اخلطيب، الفقيه ، و 311، ص1، جدار الكتب العلمية، [د.ت] ,النووي، 

، واآلمدي، اإلحكام يف أصول 125، والشريازي، اللمع، ص401، والشريازي، التبصرة، ص128، ص2واملتفقه، ج
 .223، ص4األحكام، ج

 .118، ص2أخبار القضاة، جوكيع، 19
 . 300، ص3السبكي، طبقات الشافعية، ج 20
  .91، صم1970دار الرائد،  ,، بريوتالشريازي، طبقات الفقها، حتقيق إحسان عباس 21
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مما األقوال إال نزرًا يسريًا من له ال نكاد جند ومع كل ما قيل عن فقهه، وأنه كثٌري، 
ولذلك من الصعب ، يف سياق حكايتها للمذاهب واألقوال الكتببعض تناقلته 

الفقيه الشافعي -بان ابن حِ لكن حتديُد توجهه الفقهّي لعدم كفاية أقواله املنقولة، 
ى فقه علتَ وكان يَـ "أورد يف ترمجة العنربي عبارًة مهمة تقول:  -هـ)354(واحملّدث 

ميكن  هذه العبارة ءويف ضو  ،22 "وخيالفهم يف الشيء بعد الشيء ،مذهب الكوفيني
ن قدر وشرف، : "لعبيد اهللا بن احلسعليها لوكيٍع يقول فيها سابقةً  فهم عبارةً أن ن

ما قد يُفيد  ،23مأثور، وما أقلَّ ما روى من اآلثار وأسنَد من احلديث!"وله فقه كبري 
ه على مذهب الكوفيني يرجع يف حقيقة األمر إىل كونه من هَ قُّ فَ روايته وتَـ  أن قلةَ 

   يف العراق. أصحاب الرأي
كما جند   ،البصري يف رأيه يوافق احلسنَ أحيانًا ومن بعض مسائله اليت وردتنا جند أنه 

وله مسائل ، 25لني ومسحهما جْ وختيريه بني غسل الرِّ ، 24يف قوله بُغسل الشهداء 
ٍة اختذها صاحُبها للمدعوِّ فيها و ِإجابة ُكلِّ دع: "كقوله  أهل الظاهرمذهب  تتفق مع

م عدُّوا له تُ  ارة النووي السابقة "ومن غرائبه"عبولعل ، 26ٌة" طعاًما واجب فيد أ
يف وجتويز التقليد يف العقائد، ولكن من غرائبه كمقالة التصويب، عديدة،   غرائبَ 
ومثة ، 27الباقالين من أن العنربي كان ال يرى بأًسا بالغناء الطيب ما نقله أبو الفقه 

، ذلك أن العنربي كان يرى أن الزوَج قوٌل للعنربي حكاه ابن القيم وَأغلَظ فيه القولَ 
َوَهَذا َمْذَهٌب َحَكاُه "قال ابن القيم: إذا َأعسَر بالنفقة ُحبس حىت جيد ما يُنفقه، 

قاضي عبيد اهللا بن احلسن العنربي عن  عن ابن َحْزم وصاحِب اْلُمْغِين وغريمها النَّاسُ 
                                                            

، م1995دار الكتب العلمية،  ,علق عليه جمدي بن منصور الشورى، بريوتابن حبان، مشاهري علماء األمصار،  22
من املرجئة، وإن مل  -شأن أيب حنيفة–وكونه يتقلد بعض آراء الكوفيني، أي أهل الرْأي، يُرجِّح أنه كان  .190ص

 يوافقهم يف كل آرائهم.
  .88، ص2ج أخبار القضاة،وكيع،  23
  .  118، ص5انظر: ابن عبد الرب، االستذكار، ج 24
 . 307، ص2املعتمد، جأبو احلسني البصري،  25
 .531، ص5ابن عبد الرب، االستذكار، ج 26
، 1انظر: ابن القيم، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حتقيق حممد حامد الفقي، (الرياض: مكتبة املعارف)، ج 27
الغناء إال رجالن: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى عنه: أنه كان ال يرى  . ونص الكالم: "وما خالف ىف230ص

 به بأساً، والثاين: عبيد اهللا بن احلسن العنربى، قاضى البصرة، وهو مطعون فيه".
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اِب عليه بني عذاب السِّْجِن وعذُن َوُجيَْمُع . َويَالَلَِّه اْلَعَجُب! ِألَيِّ َشْيٍء ُيْسجَ البصرة
َمن َشمَّ رائحَة َأُظنُّ وما بـُْهَتاٌن َعِظيٌم، سبحانك هذا ؟ عن أهلهبُـْعِد الفقر وعذاب ال
  .28" !االعلِم يقول هذ

  ثالثًا: َنْشأة المقالة وتطوراتها
 –رجحه فيما أُ  –وباجلملة، فما لدينا من معلومات عن شخصية العنربّي يدل 

لة التي من أين برزت تلك المقا ولكن .واهللا أعلم ,من أهل الرأيعلى أنه كان 
  ُيَصّوب فيها جميع المجتهدين؟
للوقوف على منشأ  اكن كافيً ينا من أفكاره مل البحُث يف سرية الرجل وما وصلَ 

من أصحاب الرأي، وقد قاٍض وفقيٌه و ولكن قد انتهينا إىل أنه القول ومؤثراته، 
ومن طرائف  .ومع ذلك كان من العلماء بالسنةبالبدعة، وُرمي ، غرائبُ  ُعدَّت له

ملا مات ذلك أنه "لة التصويب، مقاأثًرا من حادثٌة ميكن أن نقرأ فيها  أخبار العنربيّ 
ستقضونه، فهرب، فقال له أبوه: يا اهللا بن احلسن يَ  طلبوا عبيدَ  بن عبد اهللار وَّ سَ 
 لتكون َأْرَضى هربتَ  ، وإن كنتَ لسالمة دينك فقد أحسنتَ  هربتَ  إن كنتَ  !ينبُ 

  .29" اربعد سوّ  أيًضا، فاسُتقضيَ  ، فقد أحسنتَ هلم عليك
نه مل يكن بعيًدا عن اجملادالت الكالمية فإ ؛ينا لكون العنربّي من أهل الكالمومع نَف

هـ) كان تلميذ احلسن 131بن عطاء ( لُ فواصِ اليت سادت البصرة يف ذلك الوقت، 
ن نظر يف األخبار "مَ و ،30" وكان يقرأ عليه العلوم واألخبار" ,هـ)110البصري (

تل للرد على املخالفني بالكتب الكثرية هو أبو حذيفة بَ ف وتَـ م أن أول من صنّ لِ عَ 
ف كتابًا عند مسألة واصل بن عطاء، وقد كان احلسن بن أيب احلسن البصري صنّ 

 أن من تقدم  فيه ما يقوله من التوحيد والعدل، وبّني ، بّني 31امللك بن مروان عبد 
                                                            

 .461، ص5زاد املعاد، جابن القيم،  28
 .8، ص12، وانظر: اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج315الثقات، العجلي، ص 29
 .46، ص1خلدون، املقدمة، ج ابن 30
، 1، وشكك ابن خلدون يف نسبته للحسن، فقال يف املقدمة، ج559، ص1/2انظر: ابن الندمي، الفهرست، ج 31
وقد سأله عن القول بالقدر واجلرب،  ,ورأيت رسالة نسبت إىل احلسن البصري كتبها إىل عبد امللك بن مروان: "47ص

، واستدل فيها بآيات من الكتاب ودالئل من العقل. ولعلها لواصل بن عطاء، فما  فأجابه فيها مبا يوافق مذهب القدرية
 كان احلسن ممن خيالف السلف يف أن القدر خريه وشره من اهللا تعاىل، فإن هذه الكلمات كاجملمع عليها عندهم".
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ه، بَ ألنه مل يكن فيما بينهم خمالف وصاحب شُ  ؛لوا عن ذلكدَ من الصحابة إمنا عَ 
الن ما يْ ويف أيامه ظهر من غَ  ،رب وكثرة التشبيهلظهور اجلَ  ؛ا إمنا احتجنا إىل ذلكوأنّ 

وقد  .32" كان يدعو إىل اهللا بقوله ورسائلهظهر من العدل والتوحيد، فقد  
ق يف النصف الثاين من القرن الثاين، وكثرت املصنفات والكتب رَ استحكمت الفِ 

اليت ألفها املتكلمون يف مسائل كالمية وعقدية، وكثرت كتُب الردود من بعضها 
جربة واملرجئة واخلوارج، وعلى 

ُ
على بعض، وخاصة يف الرد على القدرية وامل

ب "افرتاق األمة هـ) كتا200( صمّ أبو بكر األَ حىت كتب  ،33ين، والنصارى حداملل
  .34واختالف الشيع" 

ه له: " فاعلم أن كالم الناس وبالعودة إىل تأمل حادثة الفراهيدي مع العنربّي، وقولِ 
كان أو  ق اإلنسان، لْ ن الكالم خَ يُفهم منه أن العنربي كان يقول: إقد َخْلُق اهللا"، 

كانت "بنو أمية و ، ر يف البصرةمع كثرة القول بنفي القدَ  على األقل املسألة يف يرتدد
وكان واصل بن عطاء يف البصرة  ،35على اإلجبار"  –إال من عصم اهللا  –جممعًة 

يقول: "العبد هو الفاعل للخري والشر، واإلميان والكفر، والطاعة واملعصية، وهو 
، وأفعال العباد حمصورة يف والربُّ تعاىل أَْقدرَه على ذلك كله على فعله، اجملاَزى

احلركات، والسكنات، واالعتمادات والنظر، والعلم. قال: ويستحيل أن خياَطب 
العبُد بـ (افعل) وهو ال ميكنه أن يفعل، وال هو حيُِّس من نفسه االقتداَر والفعل، 

   .36" ومن أنكره فقد أنكر الضرورة
وهو  –معاصَر احلسن البصري هـ) 112(تأمل أن غيالن الدمشقي ومما يستدعي ال

أرسل كتابًا إىل عمر بن عبد  قد كان  - 37بالقدر واإلرجاء  حدث القولَ أَ أول من 
                                                            

  .162فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، صالقاضي عبد اجلبار،  32
 .595-558: ص1/2ت، جتأمل ابن الندمي، الفهرس 33
 .595، ص1/2ابن الندمي، الفهرست، ج 34
أبو القاسم البلخي، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، (وهو الرسالة األوىل من ثالث رسائل احتواها الكتاب:  35

 .87للبلخي والقاضي عبد اجلبار واحلاكم اُجلشمي) حتقيق فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر، ص
 .47، ص1مللل والنحل، جالشهرستاين، ا 36
، وغيالن الدمشقي قتله هشام بن عبد امللك؛ ملقاالته. وانظر 139، ص1انظر: الشهرستاين، امللل والنحل، ج 37

العقيلي، ، و 27-25م)، ص1987، (د.م، بريوت، 2أمحد بن حيىي بن املرتضى، طبقات املعتزلة، طترمجته يف: 
 .436، ص3الضعفاء الكبري، ج



10 
 

حيث  ؛، وهو ما كرره املعتزلة بعد ذلك38 ر واجلْرب العزيز ناقشه فيه يف مشكلة القدَ 
، ونعرف من بعض أخبار 39 تابعوا القدرية يف تأكيدهم أن لإلنسان قدرًة على فعله

فقيل يف تقييم كلمته ذلك اليوم:  ,أنه تكلم ذات يوٍم بني يَدي املهديالعنربي 
 قد ، فمعىن ذلك أنه كان40"رسائُل غيالن ومواعُظ احلسن، َنَسج بني ذلك فَمُلح" 

وليس بغريب على العنربي أن يتأثر  .قرأ أو اطلع على رسائل غيالن الدمشقي
خاصة إذا ما علمنا أن عدًدا من حمدثي ذلك الوقت تأثروا املقاالت، تلك ببعض 

كل شيء بقضاء "وي عنه أنه كان يقول: رُ فحىت احلسن البصري  ،لة القدرمبقا
امة السدوسي، واحلسن بن عَ بن دِ ادة تَ وعلى هذا القول: قَـ ، 41" وقدر إال املعاصي

، دون أن 42وغريهم هـ) 153وائي (وهشام الدَّستَ  ,وبةرُ وسعيد بن أيب عَ  ,كوانذَ 
م كانوا من سبقت نشأة  -؛ فقد قامت جمادالت كثرية املتكلمني يعين ذلك أ

وأصحاب اجلمل، ويف كل  ,ومرتكب الكبرية ,والقدر ,اجلربحول  - االعتزال
ويف  واحدة من هذه اجملادالت وقف واصل بن عطاء موقًفا معارًضا فاعُترب مبتدًعا،

ال يَبعد أن يكون العنربيُّ سلك مسلًكا  -يف البصرةخاصًة -ظل هذه األجواء 
دون أن  ؛كما هو شأنه يف بعض املقاالت الفقهية  ,غريًبا يف بعض املقاالت العقدية

  .إىل كونه متكلًمارقى ذلك يَ 
لوجدنا أن  –كما حَكْوه عنه   - مقالة التصويب نص كالم العنربي يفجئنا إىل ولو 

استدالله على قوله خاٍل من الرتكيب والتعقيد؛ فحجُته األساسية هي "اشتمال 
وكذلك قائٍل يستند يف مقالته إىل القرآن،  القرآن على االختالف"، وأن كلَّ 

دد عَ االختالف وتَـ عين أن مبىن املقالة على مسألة ما يَ  يف السنة، االختالفُ 
 اليت حبثها املتكلمون واألصوليون الحًقا. الظنّ ُحييل إىل مسألة وهو ما ، االجتهاد

هـ) عقد فصًال خاصًّا ملناقشة مقالة العنربي،  370بل إن اجلّصاص احلنفي (
                                                            

 .26-25حيىي بن املرتضى، طبقات املعتزلة، صوأمحد بن  38
، 2، جم2005اجمللس األعلى للثقافة،  ,ة املتكلمني، ترمجة مصطفى لبيب، القاهرةانظر: هاري ولفسون، فلسف 39
  .783-779ص
 .10، ص12اخلطيب البغدادي، تاريخ بغداد، جانظر القصة يف:  40
 .87، صأبو القاسم البلخي، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة 41
، وأمحد بن حيىي بن املرتضى، طبقات 100-86أبو القاسم البلخي، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، صانظر:  42

  .139-136املعتزلة، ص
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د ما صار إليه من وصاغها على الشكل التايل: "... إذ كل قائل منهم إمنا اعتق
كل واحد منهم ُكلِّف أن   جهة تأويل الكتاب والسنة، فجميعهم مصيبون؛ ألنّ 

ومل ُيَكلَّف فيه علَم املغيب عند اهللا  ،هيقول فيه مبا غلب يف ظنه واستوىل عليه رأيُ 
   .43تعاىل" 

م  ع مقاالت كثري من متكلمي ذلك الزمان نَ بُّ تَ ن تَـ مِ و  كانوا يستدلون عرف أ
م بآيات من القرآن فق منهٍج معنيَّ يف وَ  -44 كشأن واصل بن عطاء مثالً - ملقاال

رق بني أن االستدالل مستعاٍر من الفقه، يقوم على القياس العقلي، مع رعاية الفَ 
بينما  ؛منهج االستدالل يف الفقه كان يتعلق مبسائل الشرع اليت كانت َحتكم الفعلَ 

مما أدى إىل ظهور  املسائل تتصل بالكالم املنطوق،يف مسائل االعتقاد كانت 
أوائل املسلمني ف .تأويالت قرآنية تتناسب مع تلك اإلشكاالت اليت كانت ُمثارة

حاولوا تفسري موضوعات اإلميان باللجوء إىل القرآن والسنة، ولكن حينما وقع 
على الدليل  زيادةً  اخلالف يف تفاصيل العقائد بدأ استخدام االستدالل بالعقل

، وهذا من 45املستمد من النقل، وهو ما أدى فيما بعد إىل ظهور علم الكالم 
 باملعىن الذي لقي مزيًدا من الضوء على أن العنربي مل يكن من املتكلمنييُ أن  شأنه

مع النظّام  الفلسفي بلور مع واصل بن عطاء، قبل أن ينشأ فيما بعد الكالمُ تَ 
، كما من شأنه أن يفسر األساس الذي تولدت عنه احلالة اجلديدة من والعّالف

ا املقاالت املختلفة للفرق التأويالت القرآنية  للمسائل الكالمية اليت كانت تتجاذ
وهو ما أوجد قناعًة لدى العنربي وغريه ُمفادها أن القرآن يدل على  الناشئة،

، خاصة مع احتدام اجلدل بني ويب، وكان ذلك مقدمًة للقول مبقالة التصاالختالف
م على احلق، حىت ُوجد من  أصحاب تلك املقاالت، واّدعاء كل أصحاب مقالة بأ

ف كتابًا باسم "السبيل إىل معرفة ن صنّ هـ) مَ 131أصحاب واصل بن عطاء (
 االعتقاد مع استحكام ِفرق الكالم، وهكذا كانت شدة االختالف يف أمر 46احلق" 
هـ) بعد ذلك حني 276دركه ابن قتيبة (نشوء مقالة التصويب، وهو ما مل يُ  مبعثَ 

                                                            
 .375، ص4اجلصاص، الفصول يف األصول، ج 43
 .47، ص1انظر: الشهرستاين، امللل والنحل، ج 44
  .81- 77، وص45، ص1ولفسون، فلسفة املتكلمني، جهاري ، و 586، ص1انظر: ابن خلدون، املقدمة، ج 45
 .561، ص1/2الفهرست، جابن الندمي،  46
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مع ما  –كثرة اختالفهم؛ ألنه تـََوهم أنه "كان جيب يف املتكلمني ب حاول الطعنَ 
 خيتلفوا كما ال خيتلف اُحلسَّاب أّال  -يّدعونه من معرفة القياس وإعداد آالت النظر 

ُسَّاح واملهندسون؛ ألن آلتهم ال
 تدل إال على عدد واحد، ... فما باهلم أكثر وامل

فاحلجة  ،47الناس اختالفًا ال جيتمع اثنان من رؤسائهم على أمر واحد يف الدين؟!" 
عليهم بدل أن يَعيبوا النقل قائًال: إن - اليت يستخدمها ابن قتيبة للنيل من املتكلمني

إن هذا  :فّندها ليقول أنْ ن من الزما لعنربّي قبل حنو قرنٍ ق لبَ سَ  -أن يتهموا التأويل
  .ه صواباالختالف املستند إىل التأويل كلّ 

تتحدث عن تصويب اجملتهدين مطلًقا، سواء يف املسائل مقالة العنربّي يف التصويب 
االعتقادية: كالقَدر واإلجبار وإطالق األمساء: مؤمن وكافر وفاسق ومنافق، أم يف 

وقد  يف قتال الصحابة بعضهم لبعض، مالفقهية العملية)، أ السنة (يقصد املسائلَ 
اهللا العنربي أن  بيدُ هـ) عن مقالة العنربي بقوله: "زعم عُ 370عّرب اإلمام اجلصاص (

اختالف أهل امللة يف العدل واجلرب، ويف التوحيد والتشبيه، واإلرجاء والوعيد، ويف 
   .48حق وصواب ..." األمساء، واألحكام، وسائر ما اختلفوا فيه: كله 

أيب اجلاحظ عن  نُقل على مقالته؛ إال ما -فيما نعلم  –مل يُقرَّ العنربيَّ أحٌد و 
، وإن كان يف النقل عنه هـ) 255-150ر البصري املعتزيل (عثمان عمرو بن حبَْ 

يف حني  ،49 ، فالرازّي يسّوي بني قوَيل العنربي واجلاحظ دون تفريقاختالٌف أيًضا
لة اإلسالم من اليهود والنصارى والدهرية مِ  نقل عن اجلاحظ "أن خمالفَ  أن الغزايلَّ 

فهو آمث، وإن نظر فعجز عن درك احلق  -على خالف اعتقاده–إن كان معاِنًدا 
، وفرَّق بني مقاليت اجلاحظ والعنربي، مث قال يف مقالة فهو معذور غري آمث ..."

                                                            
 .14ابن قتيبة، تأويل خمتلف احلديث، ص 47
 .375، ص4اجلصاص، الفصول، ج 48
، وهو يسوي بينهما وحيمل مقالة العنربي على معىن نفي 29، ص6انظر: الرازي، احملصول من علم األصول، ج 49

 قة االعتقاد.اإلمث وليس مطاب
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ل عأقر بأن املصيب واحد وجالعنربي: "فهذا املذهب شر من مذهب اجلاحظ؛ فإنه 
  .50املخطئ معذورًا" 

يف حني أن علم الكالم قد تبلور وهكذا بقي العنربيُّ متفرًِّدا يف مقالته تلك، 
 ,فيما ذهبت إليه كلُّ فرقٍة تقّرر احلقَّ كانت  ؛ فهحّدة االختالف يف مسائلواشتدت 

بلور مع الكالم تَ لعله من املفيد أن نُذّكر بأن علم و إبطال ما خالفه، يف  هدوجت
قبل ظهور علم أصول أي  ؛عتزلة مطالع القرن الثاين اهلجريالرعيل األول من امل
 يف القرن الثاين اهلجري فرتض أن املناظرات الفقهيةاألمر الذي يَ  الفقه والتدوين فيه،

، أو على األقل كانت بعض املقاالت 51 قد استفادت من املناظرات الكالمية
ملناقشة سيمهد ، وهو ما صراحًة أو ضمًنا بناء أصول الفقه الكالمية حاضرة يف

من حيث -ولكون اخلالف يف مسائل العقيدة  مقالة التصويب يف أصول الفقه.
جتريًدا منه  مشوًال وأبعدَ  أكثرَ  -القضايا واملشاكل املعرتضة واحللول املعروضة تصورُ 

، ال تَلقى تأييًدا هامشيةً فقد بقيت مقالة العنربي  ،يف مسائل الشريعة والفقه
قائم على كون  خصوًصا مع تـََبلور علم أصول الفقه؛ ألن أساس مقالة العنربي

وعلُم أصول الفقه يسعى إىل ضبط قانون آيات القرآن حتتمل االختالف، 
َضُعفت مقدرُة ومن مثَّ يسعى إىل تضييق االختالف، كما االستدالل والتأويل،  

َحيتملها النُص القرآين أو النبوي عن إضفاء الصواب على  االحتماالت العقلية اليت 
اجلميع إىل طلب  خصوًصا يف ميدان العقائد اليت سعى فيها ،كل االجتهادات
  .اليقني أو القطع

كشف عن الدخول يف ميدان األحكام العملية،  تدوين أصول الفقه و ولكن 
ألن "هذا الفقه املستنبط من األدّلة الّشرعّية َكثُر فيه اخلالف بني  ؛اختالفات عديدة

ي األمر الذ، 52خالفًا ال بّد من وقوعه"  ؛اجملتهدين باختالف مداركهم وأنظارهم

                                                            
، 38-35، ص4، جاجلامعة اإلسالمية ,دينة املنورةاملن علم األصول، حتقيق محزة حافظ، الغزايل، املستصفى م 50

، 2، وابن قدامة، روضة الناظر وجنة املناظر، ج178، ص4وانظر: اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام، ج
 .352-350ص
دار الغرب  ,ريوتب، 3رتيب اِحلجاج، ط: الباجي، املنهاج يف تانظر: عبد اجمليد تركي، مقدمة حتقيق كتاب 51

 .5، صم2001اإلسالمي، 
 .577، ص1ابن خلدون، املقدمة، ج 52
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قد شهدنا تدوين بعض االختالف الفقهي بل  ؛استدعى بعد ذلك فنَّ اخلالفيات
هـ) صاحب أيب حنيفة حني كتب 182يف وقت مبكر، كما فعل أبو يوسف (

فكان ال بد من إيضاح املوقف من هذا ، 53"اختالف أيب حنيفة وابن أيب ليلى" 
ولذلك وجدنا أنه مت استدعاء مقالة التصويب هنا يف اخلالف الفقهّي، االختالف، 

؛ مما يرتتب 54أنه كان يقول بتكافؤ األدلة  هـ)143ن الَبّيتّ (عن عثمافقد نُقل 
رضي  -"بلغنا عن أيب حنيفة و، لتساوي األدلة ؛جمتهد مصيبٌ  عليه القول بأن كلَّ 

عند اهللا  جمتهد مصيب، واحلقُّ  يت: كلُّ مْ أنه قال ليوسف بن خالد السَّ  -اهللا عنه 
ما  هإىل تصويب االجتهاد كلِّ  ، ويبدو أنه موقف وسٌط من املقالة يسعى55واحد" 

لجوء إىل القول بتعدد احلّق يف ذاته، وإن تعدد حبسب ؛ دون الدام صادرًا من أهله
م.    اجملتهدين واجتهادا

خاصًة لدى أصحاب  ،ولكن على اجلهة املقابلة كان القول بأن احلق واحٌد قويًّا
أخذ حبديٍث حدَّثه : أترى ملن هـ)179( ُسئل مالك بن أنساحلديث؛ فقد الفقه و 

 –واهللا  –ثقٌة عن بعض أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعًة؟ قال: "ال 
، وما احلق إال واحٌد، ال يكاد يكون احلق يف قولني خيتلفان"، حىت ُيصيب احلقَّ 
هـ) عن  182، وسئل عبُد اهللا بن املبارك (هـ)175( بن سعد وحنَوه قال الليثُ 

صلى اهللا عليه وسلم كلُّه صواٌب؟ فقال: "الصواب واحٌد، اختالف أصحاب حممد 
  .56 واخلطأ موضوٌع عن القوم أرجو"

ه يف موضعني، ئمسألة صواب االجتهاد وخطهـ) 204-150( الشافعيُّ وقد حبث 
فقد  :قيل ؟َوَصْفتَ ما َجيَْمْع  : فقد حكم وأفىت َمن ملقَاِئلٌ قال "فَِإْن قال يف أوهلما: 

َياُهْم  رَأَْيتُ  ، ورأيُت كل واحد من ُمَتَضادًّا ُمَتَبايًِنافرأيت كثريًا منها َأْحَكاَمُهْم َوفـُتـْ
َياهُ يف ُخيَطُِّئ َصاِحَبُه  الفريقني  فإن قال قائل: .واهللا تعاىل املستعان ،ُحْكِمِه َوفـُتـْ

                                                            
طُبع بتصحيح أيب الوفا األفغاين، بعناية من جلنة إحياء املعارف النعمانية يف اهلند، وطُبع يف مطبعة الوفاء سنة  53

 هـ.1357
 .1050ص، 2الشريازي، شرح اللمع، ج 54
 .407الدبوسي، تقومي األدلة، ص 55
دار  ,واملتفقه، حتقيق عادل العزازي، السعودية اخلطيب البغدادي، الفقيهانظر أقوال مالك والليث وابن املبارك يف:  56

 .115-114، ص2، جم1996ابن اجلوزي، 
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ال جيوز فيه عندنا  :قيل ؟فيه عند اهللاحلَْقُّ كيف اْلُمْجَتِهُدوَن  فيه أَرَأَْيت َما اْجتَـَهَد 
ألن  ؛كلِّه إال واحًدا  -عند اهللا تعاىل  -فيه َيُكوَن احلَْقُّ أن  -واهللا تعاىل أعلم  -

َأنَّ ِعْلَمُه ِبُكلِّ و  ،الستواء السرائر والعالنية عنده ؛اِحدٌ علم اهللا عز وجّل َوَأْحَكاَمُه و 
ِكَتاٍب َأْو ُسنٍَّة على  َجيَْتِهَد فـََيِقيَس َمن له أن  :فإن قيلَسَواٌء،  -َجلَّ ثـََناُؤُه  -َواِحٍد 
اْختَـَلُفوا: ُمِصيُبوَن ُكلُُّهْم َأْو  هلم إنيـَُقاُل أو وَن َوَيَسُعُهْم اِالْخِتَالُف؟ َخيَْتِلفُ هل 

ال جيوز على واحد منهم إن  :قيل ُمِصيٌب؟أو لِبَـْعِضِهْم ُخمِْطٌئ وبعضهم  ،ُخمِْطُئونَ 
 ،أخطأ مطلًقا :له يـَُقالأن َمْذَهًبا ُحمَْتَمًال له االجتهاد وذهب ِممَّْن ن كاإْن  اختلفوا 

ُيَكلَّْف ِعْلَم ومل  ،فيهُكلَِّف َوَأَصاَب فيما  َأطَاَع قد  :ولكن يقال لكل واحد منهم
   .57 "َأَحدٌ عليه َيطَِّلْع الغيب الذي مل 

فيما غاب [اجملتهُد] "إمنا ُكلِّف  إىل القول نفسه:الشافعي ويف املوضع الثاين انتهى 
عنه االجتهاَد، فإذا فعل فقد أصاب باإلتيان مبا ُكلِّف به، وهو صواٌب عنده على 

فواضٌح من نصَّي الشافعي أنه يقول بصواب ، 58الظاهر، وال يعلم الباطن إال اهللا"
.   االجتهاد الواقِع من أهله، ال بإصابة كلِّ جمتهٍد احلقَّ

هـ) فقد قال: "إذا اختلفت الرواية عن النيب صلى اهللا 240ل (أما أمحد بن حنب
عليه وسلم فأخذ رجل بأحد احلديثني وأخذ اآلخر حبديث آخر ضده، فاحلق عند 

  .59اهللا يف واحٍد، وعلى الرجل أن جيتهد وال يقول ملخالفه: إنه خمطئ" 
َخطِّئةَمن نصروا مقالة  -وحَدهم  -ومل يكن أصحاب الفقه واحلديث 

ُ
فقد  ؛امل

 شْ : بِ ذهب إىل أن احلق واحدٌ 
َ
وكانت عقيدته  هـ) من شيوخ املعتزلة218( سيّ يْ رِّ ر امل

وكانت له مناظرات مع  هـ)218املعتزيل ( مُّ صَ األَ الرمحن بن كيسان  عبدُ و ، اإلرجاء
وقد كانت له مناظرات  ،ُعَليَّة بن إمساعيل بن ه إبراهيمُ ، وتلميذُ أيب اهلذيل العالف

  .60 يف الفقه وأصوله مع الشافعي، وُعدَّت له شذوذات يف األصول والكالم

                                                            
 .317، ص7الشافعي، كتاب إبطال االستحسان (مع األم)، ج 57
  ، وانظر نص الكالم كامًال يف الصفحات اليت قبلها.498قيق أمحد شاكر، صالشافعي، الرسالة، حت 58
 .1547-1542، ص5انظر مجلة أقوال ألمحد تدل على هذا املعىن يف: أبو يعلى، العدة، ج 59
، وابن عقيل، الواضح، 312، ص4، والَكْلَوذاين، التمهيد، ج949، ص2انظر مذهبهم يف: البصري، املعتمد، ج 60
. وجتب اإلشارة 345-344، والقرايف، شرح تنقيح الفصول، ص1548، ص5وأبو يعلى، العدة، ج، 357، ص5ج
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يف النقاشات  –بقوة  – كانت حاضرةً   إن هذا كله يعين أن مقالة تصويب اجملتهدين
عنربيَّ أحٌد علمناه ولكن مل يُقرَّ الالدائرة حول االختالف يف القرن الثاين اهلجري، 

َقصرها يف أم َطْردها يف مسائل االعتقاد والعمل (= الفقه)، يف سواٌء  ،على مقالته
الة ظهرت ونوقشت يف البصرة، أن املقمما يَعنيه أيًضا و مسائل العمل فقط، على 

عثماُن البّيتّ كان جيالس عمرو بن عبيد البصري بصريٌّ، و  –كما سبق   –فالعنربي 
واستمرت ، 62 هـ) بصريٌّ 189ِيتّ (، ويوسف بن خالد السَّمْ 61هـ) 144املعتزيل (

ا معتزلةُ  أبو اهلذيل  :الظنيات يف البصرة هذه املقالة يف أهل البصرة حىت قال 
ائي بَّ أبو هاشم اجلُ ابُنه هـ)، و 303هـ)، وأبو علي اجلُبَّائي (235-131العّالف (

  .64قاطبةً إن ذلك مذهب املعتزلة  :بل قيل ،63 هـ)321(
أيب علي اجلُبائي شيخ هـ) تلميذ 324احلسن األشعري ( أبوأيًضا  ذهب إليهاوقد 

: "يقال، هـ)303املعتزلة يف وقته ( يف  بقيَ  اعتزالٍ  إن هذه بقيةُ  :حىت قال الشريازيُّ
إن املعتزلة "هم : )هـ450( قال القاضي أبو الطيب الطربيأيب احلسن رمحه اهللا"، و 

                                                                                                                                                                          

إىل أن كتب األصول تسمي "ابن علية"، من دون حتديد امسه، وهناك األب إمساعيل بن علية واالبن إبراهيم بن 
  هيد للكلوذاين.إمساعيل بن علية، فاألب حمدِّث وفقيٌه، وليس هو املقصود هنا، كما توهم حمقق التم

هـ) َوُهَو اْبُن ُسَلْيَماَن ْبِن ُجْرُموٍز، وََكاَن ثَِقًة، َلُه َأَحاِديُث، وََكاَن َصاِحَب َرْأٍي َوِفْقٍه. انظر: ابن 143ُعْثَماُن اْلَبيتُِّّ ( 61
 ، والقاضي عبد اجلبار،257، ص7، جم1968دار صادر،  ,بقات الكربى، حتقيق إحسان عباس، بريوتسعد، الط

 .242فضل االعتزال، ص
ضعفه ابن سعد، وقال: "كان بصريًا بالرأي والفتوى"، وكّذبه آخرون، وقال أبو حامت: رأيت له كتابًا وضعه يف  62

التجهم يُنكر فيه امليزاَن والقيامَة، ويبدو أن تضعيف احملّدثني له راجٌع إىل مذهبه واهللا أعلم. انظر: العقيلي، الضعفاء، 
 .464، ص4يب، ميزان االعتدال، ط البجاوي، ج، والذه453، ص4ج
دار املطبعة  ,د، حتقيق عبد احلميد أبو زنيد، القاهرة، والبصري، شرح الُعمَ 370، ص2البصري، املعتمد، جانظر:  63

، 2، والباجي، إحكام الفصول يف أحكام األصول، حتقيق عبد اجمليد تركي، ج238، 2، جهـ1410السلفية، 
دار الغرب اإلسالمي،  ,اللمع، حتقيق عبد اجمليد تركي، بريوت إبراهيم الشريازي، شرح، وأبو إسحاق 708ص

 .1050، ص1048، ص2، جم1988
- 340، ص3التلخيص، ج، واجلويين، 16، ص5جزم بكون ذلك قوَل املعتزلة: السمعاين، قواطع األدلة، ج 64

األسرار شرح أصول البزدوي، (دار الكتاب البزدوّي، كما يف: عالء الدين البخاري، كشف األسرار كشف  ، و341
، وبدر الدين الزركشي، سالسل الذهب، حتقيق حممد املختار الشنقيطي، 16، ص4اإلسالمي، دون تاريخ ومكان) ج

مطبعة  ,ازاين، شرح التلويح على التوضيح القاهرة، وسعد الدين التفت442م)، ص2002، ([د.م]، [د.ن]، 2ط
عبد الرمحن  شرح التحرير يف أصول الفقه، لي بن سليمان املرداوي، يف التحبري، وع236، ص2، جصبيح، [د.ت]

  . 3941، ص8، جم2000مكتبة الرشد،  ,أمحد السراح الرياض اجلربين،  عوض القرين، 
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الفقه وطرقه الصحيحة الدالة األصل يف هذه البدعة، وقالوا ذلك جلهلهم مبعاين 
   .65"ما عداه من الشَُّبه الباطلة الفاصلة بينه وبني ,على احلق

ِينِّ  عددٌ  األشعريَّ  وتَبعَ  حىت قيل: إنه مذهب "َعامَِّة اْألَْشَعرِيَِّة َواْلَقاِضي اْلَباِقالَّ
اْخِتَيار ...  هو " :اجلويينُّ  لاوق، 66َواْلَغزَاِيلِّ َواْلُمَزِينِّ َوبـَْعِض ُمَتَكلِِّمي َأْهِل احلَِْديِث" 

ر ِإَىل فَِإنَُّه َصا [اإلسفراييين]؛ ِإالَّ اْألُْسَتاذ أَبَا ِإْسَحاق من انـَْتَمى ِإَىل اْألُُصول، كلِّ 
، وهذا ما 68، وقال القرايف: "هو قول مجهور املتكلمني" 67 "َأن اْلُمِصيب َواِحد

حىت أصبحت مسألة  ,إىل علم أصول الفقه ُحييل إىل البوابة اليت دخلت منها املقالة
  .من كتب علم األصول أصيلة من مسائل باب االجتهاد

هكذا انتقلت الفكرة من العنربّي إىل معتزلة البصرة فاألشعري فاألصوليني؛ مع 
ها من ساحة العقائد والفقه مًعا (األصول والفروع)  عند  -تعديٍل طرأ عليها َفَصريَّ

الجتهاد الفقهي (الفروع) فقط، غري أن التعديل مل يقتصر إىل ساحة ا - العنربي 
على جمال توظيف الفكرة وحدودها؛ بل تناول أسلوب التعبري عنها واِحلَجاج 
ا، ففي حني كان تعبري العنربي واستدالله خالًيا من التعقيد أو أي أثر   إلثبا

 69علي اجلُبَّائيَّني كالمي، بدا أثُر علم الكالم واملنطق جليًّا لدى أيب هاشم وأيب 
هـ) 370هـ) واجلصاص (276وَمْن بعدمها، كما أننا ال جند يف نـَْقل ابن قتيبة (

ملقالة العنربي ألفاظًا من قَبيل: "األصول والفروع" أو "العقليات والعمليات" أو 
"القطعيات والظنيات"، ولكن جند هذه األلفاظ منتشرة يف لغة األصوليني بدًءا من 

                                                            
وقّلد . 16، ص5قواطع األدلة، ج، وانظر: السمعاين، 1048، ص2أبو إسحاق إبراهيم الشريازي، شرح اللمع، ج 65

م ابتدعوها، والغريب أنه مل يأت على ذكر العنربي!. الر الريسوين  يسوين، الشريازي، يف كون املقولة هي مقولة املعتزلة وأ
 .240، صم2009دار الغرب اإلسالمي،  ,نظرية التقريب والتغليب، تونس

حلق يف ، لكن نقل الشريازي عن أيب علي الطربي أن مذهب املزين أن ا18، ص4البخاري، كشف األسرار، ج 66
: "قال فريق من املتكلمني: 407. وقال الدبوسي، يف تقومي األدلة، ص1048، ص2واحد. الشريازي، شرح اللمع، ج

  احلق يف هذه احلوادث اليت جيوز الفتوى بأحكامها بالقياس واالجتهاد: حقوق".
باقالين] : "فصار القاضي [ال1319، ص2قال يف الربهان، ج. و 341-340، ص3التلخيص، جاجلويين،  67

 وشيخنا أبو احلسن [األشعري] إىل تصويب اجملتهدين، وتابعهم الطبقُة الغالبة".
 .344القرايف، شرح تنقيح الفصول، ص 68
  .1050، ص2شرح اللمع، جانظر مثًال: الشريازي،  69
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أو عند التعبري عن  70مسألة تصويب اجملتهدين القرن اخلامس اهلجري عند َحبْث 
مقالة العنربي، وأنه يقول: إن كل جمتهد يف األصول والفروع مصيب، أو كل جمتهد 
يف العقليات، إىل غري ذلك؛ ألن تقسيم مسائل الشرع إىل أصول وفروع ُوجد يف 

  . 72، وعنهم أخذه األصوليون 71لغة املتكلمني 
  

  ختالفهماألصوليين وامذاهب رابًعا: 
لكن التدقيق يف مذاهب األصوليني، من أشاعرة وغريهم، يكشف عن اختالفهم يف 
قبول مقالة تصويب اجملتهدين يف الفروع أيًضا، فما نقلناه سابًقا عن أئمة املذاهب 
م يرون احلق يف واحٍد، ولكن اختلَف أتباعهم يف  األربعة َحيمل على القول: إ

: األوىل يف حتقيق مذهب الشافعي ومالك وأيب جهتنيمن ذلك، ووقع االختالف 
أتباع بعض تلك املذاهب فذهب بعضهم إىل التصويب  حنيفة، والثانية: اختلفَ 

  وبعضهم إىل التخطئة.
إال َأنَّ  "؛َشْيًئاملالك يف هذا الباب ملَْ جنَِْد قال ابن عبد الرب: "فيما خيص املالكية، ف

، احلالِمبَْرِضيِّ فليس َوِإِن اْجتَـَهَد عنده ما يفيد َأنَّ اْلُمْخِطَئ عنه َوْهٍب ذََكَر  ابن
إذا اختلفوا َواْلِقَيِاِسيَِّني اجتهاد اجملتهدين َأنَّ َمْذَهَب َماِلٍك َرِمحَُه اللَُّه ِيف والصحيُح "

من نوازل األحكام أن احلق من ذلك عند اهللا واحٌد من التَّْأِويُل فيه َجيُوُز فيما 
وكان من  ،يَْألُ ومل أُِمَر َوبَاَلَغ  قواهلم واختالفهم؛ إال أن كل جمتهد إذا اجتهد كماأ

وهو ، ذلك وليس عليه غريُ  ،ما عليهأَدَّى فقد  ؛أهل الصناعة ومعه آلُة االجتهاد

                                                            
، والباجي، إحكام الفصول، 308فممن عّرب باألصول أو أصول الديانات والفروع: الشريازي، التبصرة، ص 70
، والكلوذاين، التمهيد، 1541-1540، ص5، وأبو يعلى، العدة، ج335، ص3، واجلويين، التلخيص، ج707ص
ونات: اجلويين، الربهان، . وممن عربَّ بالظنيات أو املظن356، و351، ص5، وابن عقيل، الواضح، ج310، ص4ج
 ، وغريهم. 363، ص2، والغزايل، املستصفى، ج1316ص
، 3، وانظر يف بيان معىن األصول والفروع: اجلويين، التلخيص، ج41، ص1انظر: الشهرستاين، امللل والنحل، ج 71
 .336ص
بعلم املنطق، رسالة ماجستري لبيان أثر علم الكالم يف أصول الفقه انظر: وائل احلارثي، عالقة علم أصول الفقه  72

 م.2010مقدمة إىل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى، سنة 



19 
 

ابن عبد قال  ".ًداوإن كان احلق عند اهللا من ذلك واحالصََّواَب على قصده َمْأُجوٌر 
  .73 "َوَصْفَناأصحاب مالك فيما َقِد اْختَـَلَف ": الرب

حىت قال الشريازيُّ: "وأكثر فقد اختلف أصحابه يف مذهبه، وأما الشافعي، 
، وقال 74 يف ذلك" -رضي اهللا عنه  –أصحابنا خمتلفون يف مذهب الشافعي 

ال نفًيا وال إثباتًا، ولكن على التَّْخِصيص فليس له يف املسألة نص اجلويين: "
، ولكن ما نقلناه عنه قبُل من  75" كالمهواملستنبطون من قضايا  عنه النقَلة  اختلفت

"هذا هو  :فقال الشريازيهو ما جزم به و كالمه صريٌح يف مذهبه وأن له نصًّا فيه، 
املنصوص عليه للشافعي يف القدمي واجلديد، وليس له قوٌل سواه، وال أعلم من 

وم من املتأخرين ال معرفة هلم مبذهبه أن  أصحابه من اختلف يف مذهبه. ونسب ق
ب إليه ذلك القاضي الباقالين، ولكن الصحيح من سَ كل جمتهد مصيب"، وممن نَ 

  .76 والسمعاين وغريمهامذهبه األول على ما ذكر اجلويين 
َخطِّئة وأما اإلمام أمحد فقد تقدم مذهبه

ُ
ه، ، وإىل هذا ذهب أصحابُ وأنه من امل

"واحلق من قول اجملتهدين يف الفروع يف واحٍد أيًضا، وعلى ذلك احلق دليٌل فقالوا: 
مت آالت اجتهاده لِ ن العاهات وسَ مم لِ ه، وهو َمن سَ بُ لَ جيب على كل جمتهد طَ 

م بعد ذلك من امليل واهلوى والعصبية لِ وأدوات نظره من اآلفات، مث إنه سَ 
  .77" عليه أمحد لألسالف واملتبوعني. نصَّ 

وقال اجلصاص: "وقد ، 78وُحكي عنه روايتان دم قوله، قَ أبو حنيفة فقد تَـ وأما 
ُحكيت عن أصحابنا ألفاٌظ ملتبسة، حقيقتها ترجع إىل معىن واحد عندنا"، وهو 

                                                            
، 707، ص2، وانظر: الباجي، إحكام الفصول، ج883، ص2ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، ج 73

 .344والقرايف، شرح تنقيح الفصول، ص
 .1046، ص2الشريازي، شرح اللمع، ج 74
 .338، ص3اجلويين، التلخيص يف أصول الفقه، ج 75
، 340-339، ص3، واجلويين، التلخيص، ج1048-1046، ص2انظر: الشريازي، شرح اللمع، ج 76

 .19- 16، ص5والسمعاين، قواطع األدلة، ج
، 2، وابن قدامة، روضة الناظر، ج310، ص4، والتمهيد، ج1541، ص5. والعدة، ج356، ص5الواضح، ج 77

 .602، ص3، شرح خمتصر الروضة، ج، والطويف347
الرواية الثانية أن كل جمتهد مصيب، نقلها حممد وأبو احلسن الكرخي وإبراهيم بن عباس. انظر: الشريازي، شرح  78

 .1049، ص2اللمع، 
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موافقَتها، وهي "أن هناك حقيقة معلومة عند اهللا تعاىل، وُكلِّف اجملتهد أن يتحرى 
اجملتهد إصابتها، وإمنا ُكّلف يف اجتهاده أنه أشبه األصول باحلادثة، ومل ُيَكلَّف 

ذا "يتبني أن مذهب أصحابنا غُري خمالف ملذهب َمن حكينا قوله من  األشبه"، و
فيما طريقه االجتهاد من أحكام  القائلني: إن احلق يف مجيع أقاويل املختلفني

ل احلوادث، وأن خالفهم يف ذلك إمنا هو خالف على من نفى أن يكون يف األصو 
املذهب عندنا يف اجملتهد السرخسي: "وقال  .79أشبه املطلوب املظنون باالجتهاد" 

له مل يَتبَـنيَّ ما  ؛أنه يصيب تارًة وخيطئ أخرى، ولكنه معذور يف العمل به يف الظاهر
   .80 "ذلكأقوى من اخلطأ بدليل 

إىل تلك املقالة حىت  مة الفقهاء، وهي ُتظهر عدم ركون كثٍري منهمهذه مذاهب عا
 –كما تقدم   –حىت قيل  إليها وأيَّدها أشاعرة ومتكلمون؛ يف الفروع، وإمنا ذهب

ا مذهب عامة األشاعرة، واختلفت عبارات بعض األصوليني: فقال الدبوسي:  إ
بل قال  ،81 هي مذهب بعض املتكلمني، وقال القرايف: هي قول مجهور املتكلمني

، لكن التدقيق يُظهر أن 82ار ... كلِّ من انـَْتَمى ِإَىل اْألُُصول" اجلويينُّ: "هو اْخِتيَ 
ومها من أركان املذهب  -فاإلسفراييين واجلويين  ؛فيما بينهماختلفوا األشعرية 
صار أبو احلسن األشعري ن احلق يف واحٍد، على حني يقوالن: إ –األشعري 

 ، كابن فـُْوَرك83وتابعهم الطبقُة الغالبة" "إىل تصويب اجملتهدين،  والقاضي الباقالين
اجتهد يف قضية ليس فيها نص وال ن يف تقرير أن مَ هـ) 536(ّي رِ وأطال املازَ ، 84

احلق يف : إن قال مث قال: "إن من ،وانتصر لذلكإمجاع فال يُطَلق عليه اخلطأ، 

                                                            
 .299-297، ص4اجلصاص، الفصول، ج 79
، 18-17، ص4ج ، وانظر: عبد العزيز البخاري، كشف األسرار،14، ص2السرخسي، أصول السرخسي، ج 80

 .348، ص2، وهو ما رجحه ابن برهان، الوصول إىل األصول، ج308، ص3وابن أمري احلاج، التقرير والتحبري، ج
 .344القرايف، شرح تنقيح الفصول، ص 81
: "فصار القاضي [الباقالين] 1319، ص2قال يف الربهان، ج. و 341-340، ص3التلخيص، جاجلويين،  82

 ي] إىل تصويب اجملتهدين، وتابعهم الطبقُة الغالبة".وشيخنا أبو احلسن [األشعر 
 .1319، ص2الربهان، جاجلويين،  83
، 1048ص 2حكى أبو علي الطربي عن ابن فورك أنه يقول: إن احلق يف واحد. انظر: الشريازي، شرح اللمع، ج 84

 .341-340، ص3التلخيص، جاجلويين، . اجلويين: "َوالَِّذي عندنَا أَنه َكاَن يـَُقول بتصويب اْلُمْجَتهدين"لكن قال 
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العريب وقال ابن  .85واملتكلمني" التحقيق من الفقهاء َأكثر أهل هو قول طرفني 
 اْحلقُّ  :قال منومنهم  ،قول العلماء وهو ،ُجمَْتهد ِيف اْلُفُروع ُمِصيب هـ): "كلُّ 543(

ُجمَْتهد  كلُّ والصحيح   ،ميِيل الضَُّعَفاء جبهلهم بالطريقةوإليه  ،يف قول بعضهم
القول بتصويب اجملتهدين هو احلق ": هـ)544( وقال القاضي عياض ،86ُمِصيب" 

وهذا هو  ،هـ): "ُكلُّ ُجمَْتِهٍد ُمِصيبٌ 676وقال النووي ( ،87والصواب عندنا" 
 املختار عند كثريين من 

ُ
: هـ)716( وقال الطويف، 88" أكَثرِِهم أو َحقِّقنيامل

"َوبِاجلُْْمَلِة؛ اجلُْْمُهوُر َعَلى ِخَالِف اْجلَاِحِظ، َواْلَعْقُل َماِئٌل ِإَىل َمْذَهِبِه"، مث قال: 
 .89، وإن كان بعض أخبار اآلحاد يدل على خالفه" "املختار القول بالتصويب

وهذا يُظهر ازدياد قوة القول بالتصويب يف الفروع، على عكس ما أوهم بعُض 
   .املعاصرين

  
  وإمكاناتها مصائرها .. خامًسا: مقالة العنبري
خمتلفة تسعى إىل  وحجج مقاالتأدى إىل ظهور املوقف يف  ولعل هذا االختالفَ 
َخطّئةفبعض  توهني أصل املقالة،

ُ
إن العنربي رجع عن مقالته  :جلؤوا إىل القول امل

أخربين سليمان بن أيب شيخ قال: بن أيب خيثمة ا"كما حكى ابن حجر عن   ،تلك
ُِّ كان عُ   :قال   :يعين قوله عنه كالم رديء؛ م بأمر عظيم وُرويبيد اهللا بن احلسن ا

أنه رجع عن املسألة  :قل حممد بن إمساعيل األزدي يف ثقاتهونَ  كل جمتهد مصيب.
، وتذكر كتُب الرتاجم أن عبد 90 ني له الصواب واهللا أعلم"بَ ا تَـ رت عنه ملّ كِ اليت ذُ 

الرمحن بن مهدي سأله عن مسألة فَغِلط فيها، فراجعه فيها فرجع، من دون حتديد 
يب نُعيم أن ابن مهدي ذاَكَر عبيد املسألة اليت رجع عنها، ولكننا نعرف من رواية أ

َوِعْنَدُه َفَخاَلَفِين ِفيِه، َفَدَخْلُت َعَلْيِه، قال: "َحِديثًا َوُهَو يـَْوَمِئٍذ َقاٍض، اهللا بن احلسن 
                                                            

  .13/320فتح الباري، ابن حجر،  85
 .152ابن العريب، احملصول، ص 86
 135-132حتقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان، مرعي الكرمي، ص 87
 113وانظر: شرح األربعني النووي البن دقيق،  2/23شرح النووي،  88
  .614، 611، ص3الطويف، شرح خمتصر الروضة، ج 89
ذيب التهذيب، ج 90  .9-8، ص4ابن حجر، 
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، وهذا اخلُرب 91ا ذََكْرَت، َوأَْرِجُع َصاِغرًا" َذاَك احلَِْديُث َكمَ النَّاُس ِمسَاَطْنيِ فـََقاَل ِيل: 
  .؛ ألنه إمنا ُسئل عن حديثٍ أنه رجع عن املقالةُيضِعف حكاية 

بل حكى اجلويين اختالف  ،وبعُض األصوليني خاضوا يف تأويل مقالة العنربي
: أَنا أصّوب كل ُجمَْتهد ِيف الّدين جتمعهم فقال يف ، "عنه" الرواية" أشهر الرَِّوايـَتَـْنيِ

َفَصوَّب الكافة من الرواة عنه  وغال بعضاْلملَّة، وأما اْلَكَفَرة َفَال ُيَصوَّبون. 
ْعرضني عن أَمر االجتهاد" اجملتهدين

ُ
وتََأول بعضهم  .92؛ دون الراكنني إىل الِبدعة وامل

قال الغزايل: "قد استبشع و ، 93" ال مبعىن مطابقة االعتقاد ،عدم اإلمث"مبعىن  هقولَ 
وقالوا: أراد به اختالف  ,هذا املذهب فأنكروه وأّولوه –من املعتزلة  –إخوانه 

كمسألة الرؤية وخلق   ،املسلمني يف املسائل الكالمية اليت ال يلزم فيها تكفري
ة وأدلة  األعمال وخلق القرآن وإرادة الكائنات؛ ألن اآليات واألخبار فيها متشا
الشرع فيها متعارضة، وكل فريق ذهب إىل ما رآه أوفق لكالم اهللا وكالم رسوله عليه 

   .94فكانوا فيه مصيبني ومعذورين"  ،وأليق بعظمة اهللا سبحانه وثبات دينه السالم
ولكّن كثريًا من األصوليني أوردوا كالمه للرد عليه وبيان بطالنه، بل إن بعضهم أفرد 

حىت قال  وغريهم،والغزايل فصًال خاصًّا للرد عليه، كما فعل ابن قتيبة واجلصاص 
 متّ كما   .95اجلصاص بعد حكاية قوله: "وهذا مذهب فاسٌد ظاهُر االحنالل" 

ا التهجم على املقالة بأن  وهو قول أليب  ،"أوله سفسطة وآخره زندقة"القول 
: كل قال َقول من": الباقالين فقال يكتب ِإىل القاض  الذي إسحاق اإلسفراييين

 "لعلابه: "، َفكتب القاضي يف جو زندقةآخره فسطة، و ُجمَْتهد ُمِصيب، أَوله س
َا ال؛ ، يف األصولظن َأينِّ أَُقول: كل ُجمَْتهد ُمِصيب األستاذ  " اْلُفُروعهذا يف بل ِإمنَّ

                                                            
  .41، ص9حلية األولياء، جأبو نعيم،  91
ذه الصيغة: "إن اجملتهدين من أهل القبلة مصيبون مع 335، ص3اجلويين، التلخيص، ج 92 . وُحكَي قوله 

". أبو يعلى، العدة، ج ، 5الواضح، ج، ابن عقيل، 1540، ص5اختالفهم، وليس أحد منهم ُمبِطًال وال ضاالًّ
 .351ص
، والزركشي، سالسل 344شرح تنقيح الفصول، ص. انظر مثًال: القرايف، اوغريمهوابن برهان كما فعل القرايف   93

 .442، صم2002[د.ن]،  ,، املدينة املنورة2ر بن حممد األمني الشنقيطي، طالذهب، حتقيق حممد املختا
 .39، ص4املستصفى، جالغزايل،  94
 .376، ص4ج اجلصاص، الفصول، 95
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فقال ، اإلحالة إىل السَّْفَسطةوأوضح اجلويين والغزايل وغريمها معىن تلك ، 96
تهاَد، فيفعل ما اجلويين: إن مذهب الغالة أنه "ال مطلوب يف االجتهاد، وال اج

آخره زندقة: إثبات اِخلَرية ورفع خيتار أّي الطرفني يشاء، وعن هذا قال األستاذ: 
احلجة وتفويض األمر إىل اختيار املريد، وأوله سفسطة؛ فإنه حتليل شيء حمرم وعلى 

، يف حني جزم الغزايل بالقول: "هو شرٌّ من مذهب السوفسطائية؛ 97العكس" 
م نَفوا حقائق األشياء، وهذا قد أثبت احلقائق مث جعلها تابعة لالعتقادات"  ، 98أل

ولكنه عاد ففّند هذه التهمة بالسفسطة واعتربها "تـََبجًُّحا" حني تكلم على املقالة 
الشوكاينُّ  عد قروٍن كرر هذا القولَ وب، 99يف الفروع وجعلها هي املذهب املختار 

م  ذه املقالة بالفرقة اليت يُقال هلا الفرقة السوفسطائية؛ فإ فقال: "وما أشبَه القائل 
ا باجلنون  جاؤوا مبا خيالف العقل؛ فلم يَعَتدَّ بأقواهلم أحٌد من علماء املعقول؛ أل

ديًدا من املعتزلة وكانت السفسطة قد لقيت انتقاًدا ش ،100أشبه منها بالعقل" 
هـ) كتاب يف الرد على 235أنفسهم يف بادئ األمر، فأليب اهلذيل العالف (

  .101السوفسطائية 
 التاريخ نقًدا شديًدا، ولذلك مل ُيكَتب هلا القبول نربّي عربَ هكذا شهدت مقالة الع

على  ،دت لنفسها طريًقا وأنصارًا يف املسائل العملية والفقهيةجَ على إطالقها فوَ 
جلؤوا إىل حماججات عقلية وشرعية  دوا املقالة ونصروها يف الفروعحني أن الذين أيَّ 
 ,أصولية قطعيةبل وصل األمر مع الغزايل إىل اعتبارها مسألة  إلثبات صحتها،

أن كل جمتهد  –وهو الذي نقطع به وخنطئ املخالف فيه  –فقال: "واملختار عندنا 

                                                            
 .1/525طبقات، ابن الصالح،  96
  .1320، ص2اجلويين، الربهان، ج 97
 .39، ص4الغزايل، املستصفى، ج 98
 .59، ص4املصدر نفسه، ج 99

  .326قطر الويل، صالشوكاين،  100
 .566، ص1/2الفهرست ج  101
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ا ليس فيها حكم معني هللا تعاىل"   –وصل األمر و  ،102يف الظنيات مصيب، وأ
  .103نبويًّا  حديثًا إىل َجعل املقالة -مع بعضهم 

وحنن مل ندخل يف احملاججات  -ومع كل هذا االختالف الشديد حول املقالة 
ا حضورً  قُ دقّ الباحث املجيُد  –فردت هلا، سواٌء يف اإلثبات أم النفي ملطولة اليت أُ ا

م حىت  ،يف شىت كتب العلوم اإلسالمية، قويًّا لتلك املقالة ا؛ فإ عند غري القائلني 
جند هذا يف يَعتّدون باخلالف املبّين على املسألة، ويستحضرون وجهة نظر املصّوبة. 

  الكالم واألصول والفقه وغريها. علوم و وشروح احلديث كتب التفسري 
بل بُنيت على مسائل كالمية، وانبىن عليها مسائل  ؛ومل تكن هذه املقالة نظرية

، وهذا ما يُفسر حضورها القويَّ وإدماجها يف مسائل أصول 104 أصولية فقهية
ويب الفقه؛ حىت ال يكاد خيلو كتاب من كتب األصول من احلديث عن مسألة "تص

  . اجملتهدين" يف باب االجتهاد
مبينٌّ على أن الوقائع الشرعية اليت ال نص فيها، هل هللا املقالة وأصل اخلالف يف 

ليس هللا إىل أنه  يف االجتهاديات قوالِن، ذهب املصّوبة تعاىل فيها حكٌم أم ال؟
وحكُم اهللا على  ،اجملتهد بل احلكم يتبع ظن يُطَلب بالنظر؛ حكم ُمَعّني يف الوقائع

بة لَ فإذا غلب على ظنه أمٌر فحكُم اهللا عليه اتباُع غَ كل جمتهد ما غلب على ظنه، 
فالذي أداه اجتهاده إىل التحليل يلزمه العمل مبوجب اجتهاده، والذي ، ظنه وموَجبه

أفضى اجتهاده إىل التحرمي يتحتم عليه اجلرياُن على مقتضى اجتهاده، ووجوب 
وحينئذ كلُّ جمتهد مصيٌب ملا جتهادين من أمر اهللا تعاىل وإجيابه، العمل مبقتضى اال

  .105غلب على ظنه، ومصيٌب للخروج عن الُعهدة 

                                                            
 .50، ص4الغزايل، املستصفى، ج 102
دار املعرفة،  ,القرآن، حتقيق سيد كيالين، بريوتهـ)، املفردات يف غريب 502كما يف: الراغب األصفهاين (  103

العزيز، ، وكذلك ذكره بصيغة التمريض: الفريوزابادي يف: بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب 288، ص[د.ت]
  .448، ص3، جم1996نة إحياء الرتاث اإلسالمي، جل ,حتقيق حممد علي النجار، القاهرة

وحتقيق القول بالتصويب ينبين عليه أصوٌل، بّني الطوّيف مثانية منها، وهي ذات منزع كالمّي، وانبنت عليها مسائل  104
  .615-614، ص3، انظرها يف: الطويف، شرح خمتصر الروضة، جوحماججات أصولية

، 3خمتصر الروضة، جوالطويف، شرح ، 1322وص، 1320-1319، ص2انظر: اجلويين، الربهان، ج 105
هـ)، عّرب عن املسألة بالقول: القائلون 370شار إىل أن اجلصاص (يُ  .443، والزركشي، سالسل الذهب، ص613ص
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ولكن مل ُيَكلَّف اجملتهد إصابته،  ،وهناك بعض املصوبة قالوا: إن هللا حكًما معيًنا
احلكم ا مبجرد االجتهاد القائم على شروطه وإن مل يصادف ذلك لعسر ذلك فيكون مصيبً 

  .106 املعني عند اهللا
فقد َرتَّبوا واألصول والفروع، القطع والظن،  ومما ابتُنيت عليه املقالة كذلك مسألةُ 

كما قرروا أن املخطئ على اجملتهد وجوب العمل بغلبة الظن يف مسائل االجتهاد،  
 .107 سواٌء عند املصّوبة أم املخطّئة يف القطعيات آمث، وال إمث يف الظنيات أصالً 

عليه دليل قاطٌع ال  والفرق بني املسائل القطعية والظنية يرجع إىل الدليل، فما دلّ 
ل عليه ألجله أو احتمله احتماًال ضعيًفا ليس له من القوة ما يـَُعوَّ  حيتمل اخلالفَ 

ن صار تمل النقيَض احتماًال قويًّا يُعَذر فيه مَ عليه دليٌل ظين حيَ  فهو قطعي، وما دلّ 
  .108 فهو اجتهادي ،وعرفًاإليه عقًال 

وقد كان هلذه التفرقة أثٌر يف ضبط اخلالف، حبيث متَّ نفي االختالف يف أصول 
الدين القطعية، وتأثيم املخطئ فيها، على حني مت ضبط اخلالف الفقهي يف مسائل 

خمتلف االعرتاف بشرعية الفروع مما يدخل يف مسائل االجتهاد، حبيث أمكن 
من دون اللجوء إىل فق قواعد وحماججات كالمية وأصولية، االجتهادات الفقهية، و 

م قرروا أن كل جمتهد ملَزٌم مبا أداه  فرض اجتهاد جمتهٍد واحٍد وإلزام اآلخرين به؛ أل
، ومل يكن معىن تلك املقولة أن يقول كل جمتهد إليه اجتهاده، وهو الصواب يف حقه

وذاته كما أوهم بعض املعاصرين  ما بدا له وأن أحكام الدين نابعة من عقل اجملتهد
109!.  

                                                                                                                                                                          

إن هللا تعاىل دليًال منصوبًا على حكم احلادثة، واحلادثة هلا أصل  :بالقياس يف أحكام احلوادث فريقان: أحدمها يقول
واحٌد فيما طريقه  يق اآلخر متفقون على أنه ليس هللا تعاىل على حكم احلادثة دليلٌ واحٌد يقاس عليه بعلة واحدة، والفر 

على حسب ما يؤديه  ؛احلادثة إىل كل واحد منها دُّ سوغ رَ بل هناك دالئل هي أشباه وأمثال من األصول، يَ  ،االجتهاد
 .295، ص4إليه اجتهاده. انظر: اجلصاص، الفصول، ج

 .444الزركشي، سالسل الذهب، ص، و 296ص ،4اجلصاص، الفصول، جانظر:  106
 .384، صم1993الكتب العلمية،  ,يق حممد عبد السالم عبد الشايف، بريوتانظر: الغزايل، املستصفى، حتق 107
 .616، ص3انظر تفصيال ذلك يف: الطويف، شرح خمتصر الروضة، ج 108
 .214فعل ذلك أمحد الريسوين، نظرية التقريب والتغليب، ص 109
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ومقالة التصويب لقيت اهتماًما من بعض املعاصرين من أجل إعادة استثمارها يف 
  من جهتني: ، احلديثةتأسيس بعض األفكار 

رأت يف املقالة مدخًال إلعادة تثوير االجتهاد واالنفتاح على الزمان،  اجلهة األوىل
أن الفكر األصويل كان على وعي قرأ بعض الباحثني هذه املسألة من مدخل فقد 

االجتهادي من الفهم، حني واحملصول عميق مبسألة التمييز بني حقيقة املراد اإلهلي 
ومستقلة عن الفهم البشري، أو هي  نة سلفاً يَّ عَ هل هي حقيقة مُ  الدين حقيقةَ ناقش 

وعليه فإن هذا  ؟وتابعة للفهم االجتهادي يف قضايا أخرى لقضاياثابتة يف بعض ا
التمييز من شأنه أن يسدد عملية الفهم وأن يساعد على الفصل بني ما هو ديين 

ففي جمال األحكام القطعية يتوجه االعتقاد إىل الوجه اليقيين الوحيد وما بشري، 
هي اليت وقع فيها للمحافظة على الثبات يف أصول الدين، خبالف األحكام الظنية و 

 - حبسب هذا الباحث  – واخلالف بني الفريقنياخلالف بني املصوبة واملخطئة، 
ميكن أن يتحول إىل تضافر لرتشيد االجتهاد يف الفهم، فيؤدي رأي املخطئة إىل 

صوبة إىل التذرع باملزيد من أسباب احليطة وإفراغ الوسع يف النظر، ويؤدي رأي امل
 ها اخللف ديناً ن سلف، ليتخذالركون إىل أفهام مَ عدم و  االجتهادرفع التهيب من 

مجيُ  م ، وقد ال يكون مناسًبا ألوضاعهمرون عليه حيا   .وزما
يف تطوير  أجدى عمليًّا -ة نظر هذا الباحث من وجه –وإن كان رأي املصوبة 

 ألن تتحصل لدى اجملتهدين أفهامٌ  ألنه رأي ينفسح فيه اجملالحياة اإلنسان؛ 
، ويكون كل فهٍم منها حمققًا ملصلحة املسلمني حبسب القضية الواحدة يفمتغايرة 

فإذا اطمأن املسلم إىل أن املراد اإلهلي يف الظنيات قد يكون خمتلفاً  .اختالف الزمان
، فإنه حينئذ سيكون ألفهام قد ختتلف تبعًا لذلكباختالف الظروف العينية، وأن ا

أوضاع حياته املنقلبة بالزمن، حبلول تؤدي إىل حتقيق أكثر اندفاعًا إىل معاجلة 
  . 110 صالحه

ولكن وجهة النظر املقابلة ترى أنه ال مسوّغ لذلك كله؛ ما دام املخطئة ال يؤمثون 
له بل دائًما معذورًا ومصيًبا من بعض الوجوه،  يعدونهاملخطئ يف االجتهاد، بل 

                                                            
الشرعية رئاسة احملاكم  ,، قطر22وتنزيًال، سلسلة كتاب األمة انظر: عبد اجمليد النجار، يف فقه التدين فهًما  110

 وما بعدها. 87، ص1، جهـ1410والشؤون الدينية، 
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أجٌر، وأن القول بالتخطئة يسمح باملراجعة والنقد أكثر مما يسمح به القول 
  .111بالتصويب 
 ؛ ألنإشـاعة روح التسـامحو التعصـب املـذهيب رأت يف املقالة مدخًال لتطويق  اجلهة الثانية

مــــة إىل تضــــبيب مجيــــع التصــــدعات الــــيت أحــــدثها يف كيــــان األ يهــــدف التصــــويب االجتهــــادي
عي أن احملـــق يف االجتهـــاد واحـــد بعينـــه وأن دّ يـــحبكـــم أنـــه ال ، للـــرأي الواحـــدالـــتحمس املنغلـــق 

قرر أن اجملتهد مىت بذل جهده يف استنباط األحكام فإنه يانب للصواب، وإمنا ه خمطئ جمُ فَ الِ خمُ 
يكـــون علـــى قـــدر مـــن الصـــواب، أقلـــه أنـــه حـــاول الوصـــول إىل احلـــق، ذلـــك احلـــق الـــذي قـــد ال 

ا لكنـه لدقتـه عبارة عن منتهى ما وصل إليه االجتهاد، أو قـد يكـون معينًـ ا وإمنا هونً يـَّ عَ يكون مُ 
  .112 ف اجملتهد بإصابته بالذاتلَّ كَ مل يُ 
  

  خاتمة:
ا،بّـتَ املقالة وتَـ هذه تأريخ هكذا أمكن لنا أن نقوم مبغامرة  مثـاًال علـى فـرٍع مـن لتكـون  ع مسـارا

وهـــي مقالـــٌة ميكـــن البنـــاء عليهـــا مـــن مـــداخل فـــروع املعرفـــة الـــيت نفتقـــر إليهـــا يف الثقافـــة العربيـــة، 
وغايــات ومطلــوب اجملتهــدين، ومبنــاه وفلســفته، أوهلــا: يف مســألة االجتهــاد وحــدوده،  متعــددة،

وثانيهــا يف مســألة ضــبط اخلــالف وبنــاء نظريــة للخــالف الفقهــي والفكــري، بنــاء علــى القســمة 
لقطعــــي والظــــين، والكلــــي القــــارّة يف علمــــي الكــــالم وأصــــول الفقــــه، مــــن حيــــُث التمييــــز بــــني ا

وما يرتتب على ذلك من ادعاء امتالك احلق، وهل احلق ثابـت وكلـي يف مـراد اهللا أم  والفرعي،
ومــا ينبـين علــى ذلــك مــن نسـيب حبســب قواعــد وضـوابط االجتهــاد يف املســائل الفرعيـة والظنيــة، 

حبـث يف وثالثها: سواء يف االجتهادات املطروحة أم يف اجملتهدين اآلخرين،  ،مواقف واعتبارات
عليــه، ومبــىن ذلــك   اجلانــب التعبــدي يف مســألة االجتهــاد واالخــتالف، وترتيــب األجــر والتــأثيم

ورابعهـــا: يف اإلمكانـــات التارخييـــة والعمليـــة الســـتثمار تلـــك املقالـــة، فـــنحن نعـــرف أنـــه مت كلـــه. 
تهــًدا ومصــيًبا يف كــون كــلٍّ منهمــا جماســتثمار تلــك املقالــة يف اخلــالف بــني اإلمــام علــي ومعاويــة 

                                                            
  .241انظر: أمحد الريسوين، نظرية التقريب والتغليب، ص 111
، 7املسلمني، جملة التسامح، سلطنة عمان، عدد انظر: مصطفى بن محزة، مقدمة من أجل تأصيل التسامح بني  112
 م.2004سنة 



28 
 

حـــىت إن بعـــض َمـــن ذهـــب إىل أن أحـــدمها خمطـــئ ، والبعـــد عـــن التخطئـــة والســـب واللعـــن 113
كـــذلك ميكـــن اإلفـــادة مـــن املقالـــة اليـــوم يف القـــول بنســـبية و واآلخـــر مصـــيٌب مل يـَُعـــنيِّ املخطـــئ، 

احلقيقـــة وعـــدم امتالكهـــا يف املســـائل الفرعيـــة والظنيـــة الـــيت هـــي موضـــع جتـــاذب واخـــتالف يف 
قيـة واحلزبيـة رَ الفِ  :أنوعهاباالجتهاد، وهذا من شانه أن خيفف حدة التوتر يف اخلالفات القائمة 

قالــة نفســها يف فــروع العقيــدة ُجيَّنبنــا تكفــري املتــأولني يف كمــا أن اســتثمار املوالفكريــة والعلميــة،  
، فـنحن نعـرف أن املوقـف اإلسـالمي العـام 114اجتهادهم، خبالف مـا انزلـق إليـه احلنابلـة مـثًال 

ـــم مل يكفـــروا املعتزلـــة وغـــريهم مـــن الفـــرق مـــع شـــدة انتقـــادهم هلـــم وَمحْلهـــم  لعلمـــاء اإلســـالم أ
ـــواألصـــول وبـــني احلكـــم بـــالتكفري في االجتهـــاد التمييـــز بـــني اخـــتالف علـــيهم، فـــأمكنَ  ه مـــا حقُّ

  االجتهاد. 
  

                                                            
ابن ، و 98-97، صدار الكتب الثقافية ,باطنية، حتقيق عبد الرمحن بدوي، الكويتالغزايل، فضائح الانظر مثًال:  113

، هـ1404دار الكتاب العريب،  ,بريوت، فيما ُنسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري عساكر، تبيني كذب املفرتي
امعة ج ,حتقيق حممد رشاد سامل، السعودية، يف نقض كالم الشيعة القدرية ، وابن تيمية، منهاج السنة النبوية152ص

يف نقض كالم أهل  ، والذهيب، املنتقى من منهاج االعتدال220-219، ص2ج، م1986اإلمام حممد بن سعود، 
  . 187، ص6، والزركشي، البحر احمليط، ج59، حتقيق حمب الدين اخلطيب، صالرفض واالعتزال

يف مواضع على تكفري مجاعة من املتأولني، كالقائلني خبلق القرآن ونفي الرؤية وخلق األفعال، وهذا  فقد نصَّ أمحد 114
 .1540، ص5مينع إصابتهم يف اجتهادهم. أبو يعلى، العدة، ج
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  المحورباب: 

  ع ونهج االتباع بين الدينانهج اإلبد

  جياو والمعرفة واإليديول 

  الشتيوي محمد

 تأسس الذي هو ألّنه الحديث؛ العصر في قصوى بأهمية اإلبداع موضوع يحظى
 الذي النهج وهو الحداثة، جوهر هو واإلبداع الشامل، بمعناه والحضاري العلمي التقّدم عليه

  .العولمة به تعولمت

 الذي- اإلبداع فعل تمارس وهي اإلبداع إشكالية تعيش المتقّدمة الدول كانت وٕاذا
 نهج في القدم رسوخ إلى يتطّلع وهو يعيشها مازال اإلسالمي العالم فإنّ  - وتقّدما قوة يزيدها

  .خطواته يثقل الذي االتباع نهج من والتحّرر اإلبداع،

:  سؤاله ومجتمع نبدع؟ كيف سؤاله مجتمع بين جوهري فرق يوجد أّنه يعني وهذا
  نتبع؟ أم نبدع

 تحسينا إبداعية أرضية على اإلشكالية نضع بأن الثنائي السؤال هذا تلطيف ويمكن
  : كالتالي الصياغة فتصير بطموحاتنا، للظنّ 

 ولالرتقاء ذاتيتها، لتحقيق تبدع أن وتريد المفقودة، حيويتها تجديد تريد أّمة إننا
 وٕان– خطوات فيه وسارت تريده الذي اإلبداع نهج لكنّ  المتسارع؛ الحداثة عالم في بوضعها
 أو البدع، محدثات من ويراه أصال اإلبداع ينكر اتباعيّ  نهج ممشاه يثقل -كافية غير كانت

                                                            
  . أستاذ بالمعھد العالي ألصول الدين, جامعة الزيتونة, تونس  
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 ُخْذَها ﴿: لموسى العّزة ربّ  قال كما له يقول من ينتظر كأنه خيفة منه يتوجس األقل على
  ).21 اآلية:  طه سورة( ﴾ َتَخفْ  َوَال 

 بالدين المتعّلقة المنطلقات من جملة له اإلبداع من الخائفين بعض وتخّوفُ 
 يالحظون -لإلبداع المبّدعين أو الخائفين أي– ألّنهم وثوابتها؛ األمة هوية على والمحافظة

 أو للدين معادية إيديولوجية أصوات هي اإلبداع مجاالت باقتحام المنادية األصوات أرفع أنّ 
 بعده بسبب التطّور يرفض وثوقيّ  نهج نظرها في ألّنه تقدير؛ أقل على تحييده تريد

  .باإلبداع ال و الموضوعية العلمية بالمعرفة له عالقة ال الذي الميتافيزيقي

 خطّ  هو متطّور إبداعي خطّ  يقابله ثابت اتباعي خطّ  في الدين يضع الطرح هذا  إنّ 
  .اإليديولوجيا

 مناقض واحد اتباعيّ  نهج في واإليديولوجيا الدين يضع آخر طرح يوجد أّنه غير
  .واإلبداع للمعرفة

 وشديدة مرّكبة اإلشكالية أنّ  نرى وٕاّنما يليه، بالذي وال األّول بالطرح نسّلم ال ونحن
:   مثل األسئلة من جملة ضوء في المتداخلة عناصرها بعض نالمس أن وحسبنا التعقيد،

  إيديولوجيا؟ الدين هل بل اتباعي؟ نهج هي أم اإلبداع، نهجها معرفة اإليديولوجيا هل

 والمستشرقين العلمانيين من كثير أدخله الذي اإلسالمي الدين هو أكثر يعنينا والذي
 عليها سهل حداد بألسنة ورشقوه والجمود، االتباع خانة في ووضعوه االتهام، قفص في

 هذا في يعيشون الذين المتدّينين من أفواج وٕالى متخّلفة، تاريخية أوضاع إلى االستناد
 اإلضافة وتحّرم نقد، بغير التراث تقّدس -يقولون كما- إسمنتية أو ماضوية بعقليات العصر
  .المبدع والتفكير

  واالتباع؟ اإلبداع بنهجي المقصود ما ذلك، مناقشة قبل ولكن
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  : االتباع ونهج اإلبداع نهج

 المعنى بهذا فهو )1("سابق مثال غير على شيء إحداث" بأّنه اإلبداع المسلمون عّرف
 قبلي لنموذج مطابقة فيه ليس جديد ابتكار إّنه متّبع، بمثال وال متقّدم بسابق يتقّيد ال إنتاج
 هو تعالى اهللا بأنّ  إيمانهم من انطالقا التعريف هذا وضعوا إّنما المسلمين أنّ  ومعلوم. يحتذى
 وهو شيء، قبله ليس القدرة مطلق فهو)  117:  البقرة( واألرض﴾ السموات ﴿بديع و الخالق
 هو بل يتبعها؛ سابقة نماذج وال أشياء وال أمثلة قبله فليس ذلك على وبناء واآلخر، األّول
 لذلك أشياء غير من أي العدم من األشياء ويحدث سوابق، غير على األوائل يبدع الذي
  .)2("شيء ال من الشيء إيجاد" بأّنه اإلبداع الجرجاني عّرف

 الالشيء، من الشيء بإيجاد له عالقة ال الذي البشري اإلبداع هو بحثنا موضوع لكنّ 
 والحياة الكون أبدع لّما تعالى فاهللا. اإلبداع على إبداع أفهمه الذي اإلسالمي بالمعنى هو بل
 حبّ  من فيه ذرأه بما اإلنسان استخلف ثمّ  للتسخير، قابلة وقوانين سنن على سّواه فيه التي

 بينها؛ الرابطة العالقات واستكشاف السنن فهم من تمكنه وٕارادية عقلية مواهب ومن للمعرفة،
 يكون أن يريده ما بابتكار الجاهزة الطبيعة وليتجاوز الضرورات، خالل من الممكنات ليبدع

  .كائن هو مّما انطالقا

 عمق يزيده تراكميّ  توليدي إنتاج هو بل سابق؛ منجز هو ما لكلّ  رفضا اإلبداع فليس
 أو - مثال- شعراً  يبدع فالذي. واإلثراء التجديد على وقدرة تسخيرية سلطة بالموجود المعرفة
 إبداعا يمارس هو بل وبها، فيها يبدع التي اللغة أبدع الذي هو ليس متمّيزا أدبيا أسلوبا يبدع
 وقواعدها اللغة بنية على يتمّرد أن دون السائدة األنساق به يتجاوز سابق إبداع على جديدا

 أحد، قبله يفّجرها لم طاقات يفّجر - اإلبداعي وحّسه المعرفي تمّكنه بحكم- إّنه. األصلية
 لينبت عجافا؛ قبله ظّلت بكرا مساحات ويستكشف أحد، حّركها أن يسبق لم ثوابت ويحّرك
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 مجال كل في األمر وهكذا. مختلفة ورؤى جديدة بتصميمات ألفافا، وجنات غلبا، حدائق فيها
  .معرفة غير من إبداع وال فراغ، من إبداع ال إذ اإلبداع؛ مجاالت من

 رؤية على القدرة" هو اإلبداع أنّ  يرى من الباحثين من وجدنا ذكرناه لما وتأكيدا
 من سابقة لخبرة أّولي كّلي تنظيم إّنه... وتصّورها الموروثة الحياة حقائق بين جديدة عالقات

 يتكّلم وهو- وقيدي محمد أّكد وقد. )3("والحركات األشياء وصور الذاكرة آثار ومن المدركات،
 أّنه ذلك يعني أن دون الفلسفة تاريخ في المطلقة للجّدة وجود ال" أّنه - الفلسفي اإلبداع على
  .)4("التاريخ هذا في لإلبداع وجود ال

 االستئناس من مانع فال عليه متفق واحد تعريف في اإلبداع حصر يصعب أّنه ومع
 أو النشاط هو حصرا اإلبداع: "روشكا ألكسندر يقول. دراسته في المتخّصصين أحد بتعريف
 يعني وهذا ،)5("المجتمع أجل من والقيمة واألصالة بالجّدة يّتصف إنتاج إلى تقود التي العملية

 البدّ  بل كافية، وال مطلقة ليست لكّنها الزم؛ شرط فهي لإلبداع، وحيدا معيارا ليست الجّدة أنّ 
 إلى اإلبداعي اإلنتاج ينسب بحيث التفّرد أو والطرافة الخصوصية تعني قد التي األصالة من

 الجديد هذا يكون أن كذلك بدّ  وال. وتقليد تبعية دون حضارة أم مجتمعا أم كان فردا صاحبه
  .والتوظيف لالستثمار وقابال ميدانه، في وناجعا مفيدا أي مضافة؛ قيمة ذا األصيل

 انبثاقات أو عابرة فلتات مجّرد يكون أن نريده ال عليه نتكلم الذي اإلبداع إنّ  ثمّ 
 اإلبداع يكون أن هو نقصده فالذي البحث، فرق بعض أو األفراد بعض بها يقوم استثنائية

 تفجير على المبدعين يشّجع عام مناخ سياق في حضاريا   وخيارا شامال اجتماعيا نهجا
  .المسؤولة الحّرية من جوّ  في طاقاتهم

 األسئلة طرح ُتْحسن اقتحامية وعقلية واإلنجاز، التفكير في منهج اإلبداع نهج إنّ 
 مستوى على اإلبداعية الشخصية تكوين به يقصد وعلمي تربوي خيار كذلك وهو. الحاسمة
  .المجتمع مستوى على إبداعي وضع وتأسيس الفرد،
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. التاريخ لحركة ومجّمد المعرفة، لنموّ  معّطل للفكر آسر نهج فهو االتباع نهج أّما
 واستقالة بالعجز صريح اعتراف ألّنه دليل؛ بال واألخذ التقليد قوامه التلّقي في منهج وهو

 خلفا أم مضى قد سلفا اآلخر هذا أكان سواء باآلخر وتنبهر المتّبعة النماذج تمجدّ  معرفية
  .معاصرا

 أّنه فالمهمّ  النهج، لهذا السلبية النعوت سرد في االسترسال الضروري من وليس
 يرفعون الدرب هذا على -السائرين أقول وال– الواقفين بعض نجد وقد اإلبداع، لنهج مناقض
 إذ والقيمة؛ األصالة من خال ألّنه فيه؛ إبداع ال تجديدهم لكنّ  يحتكرونه؛ بل التجديد؛ شعار
 يقتضي وهذا. الموضوعية المعرفة عن غريبة إيديولوجية ودعاية لآلخر، اتباع محض هو
  .والمعرفة باإلبداع اإليديولوجيا عالقة في النظر مّنا

  : والمعرفة اإليديولوجيا

 التغيير أداة ألّنها اإليديولوجيا؛ إلى العربيّ  الخطاب حاجة مدى على الكثيرون تكّلم
 قوانين نعرف أن -ماركس يرى كما-  المهمّ  ليس إذ ذاتها؛ تفرض ضرورة فهي االجتماعي،

 من المعرفة هذه استخدام المهمّ  بل تفسيره؛ على قدرة بها نكتسب موضوعّية معرفة العالم
 المناقشات من كبير جزء على استحوذ اإليديولوجيا مفهوم أنّ  هؤالء ويرى. تغييره أجل

 الجماعة، على الذاتي الحفاظ في واألّمة للدولة مهمة أداة تعد ألّنها القرن؛ هذا في الكبرى
 من أيضا ميناء، أو مرساة ودون. نظام أو قانون ودون ضمير دون تقريبا نكون دونها ومن
 تصوغ التي فهي استشرافها، نريد التي األخرى للعوالم رؤية لدينا تكون أن يمكن ال دونها
  .)6(قيمنا وتشّكل السياسية، ونظمنا واتجاهاتنا دوافعنا

 الذي عليّ  إسماعيل محمد مثل- الكثيرون الحظ فقد المّدعاة الضرورة هذه رغم ولكن
 إيديولوجيات" مّثلت العربية اإليديولوجيات أنّ  -السابقة الفقرة في كالمه بعض لّخصنا

 مستوردة، إيديولوجيات إّما فهي العربي، الشعب وهوية الواقع جوهر من تنبع ال اصطناعية،
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 روح من تنبع أن دون الحكومات تلهمها أّنها وٕاّما العربية، الحياة حقائق عن غريبة وبالتالي
  .            )7("الفعلّية ومشاكلها ثقافتها عن وتعّبر العربية الجماهير

 على يقوم بل ذاتها؛ في اإليديولوجيا على يعترض ال النقديّ  الكالم هذا أنّ  غير
 ليس النجاح أنّ  رغم ناجحة، غير وأخرى ناجحة إيديولوجيا بين التمييز مع بضرورتها التسليم
 في نهجه ترسيخ في االتباعي ينجح فقد والموضوعية،  الصدق على للداللة كافيا مقياسا
 زيف رغم االنتشار في إيديولوجي تيار ينجح وقد أبدعه، بما اإلقناع في المبدع يفشل حين
  .والتطّور اإلبداع الفتة تحت تسّوق التي أفكاره

 بنية في موجود هو بل فحسب؛ اإليديولوجية التطبيقات في يكمن ال فاإلشكال
 وذلك والتغيير؛ الجّدة لبوس يلبس كان ولو مستوردا اتباعيا نهجا بوصفها ذاتها اإليديولوجيا

 اإليديولوجي الفكر يتعارض: "العروي اهللا عبد يقول. وللعلم الموضوعية للمعرفة مناقض ألّنه
 يعبد الذي- عصرنا إنّ . بقوانينه فيتشّبع الخارجي للمحيط يخضع الذي الموضوعي الفكر مع

 نظره في اإليديولوجيا وليست ،)8("كبير بامتعاض اإليديولوجيّ  الفكر يرى -الطبيعية العلوم
 يظنّ  المفّكر الفرد أنّ  رغم للواقع، المطابق غير الفكر هي وٕاّنما العقيدة؛ أو المجّردة الفكرة"

 وعي أّنها وترى اإليديولوجيا، تنقد أّنها الماركسية اإليديولوجيا عن والمشهور )9("ذلك عكس
 توجيه في وتتدّخل العلمية تّدعي وثوقّية إيديولوجيا ذاتها هي كونها عن تتغافل لكّنها زائف؛
 معرفة ليست هي بل خاطئة؛ معرفة مجّرد ليست اإليديولوجيا أنّ  يرى من وهناك. المعرفة
 المباشر تكّرر إّنها. الواقعية العيش بظروف معرفة ليست" -ذلك على بناء-  فهي ،)10(أصال

 كان فإذا الحقيقة، أّنه تعتقد نسق داخل فتدخله الموضوعي الوهم وتدرك ،)الخّداعة المظاهر(
  .)11("المعرفة نشوء ضدّ  تعمل اإليديولوجيا فإنّ  لتحويله ووسيلة بالواقع، معرفة العلم

 فكريّ  نهج اإليديولوجيا أنّ  على -جّدا كثير وغيرها– نقلناها التي اآلراء هذه تدلّ 
 اتباع محض هي بل أصيل؛ إبداع منها يرجى ال ألّنه العلمية؛ األوساط في السمعة سّيء
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 على أفكارهم فرض أجل من الوسائل بشّتى أصحابه ويناضل الحقيقة، امتالك يحتكر وثوقيّ 
 غطاء تحت اإليديولوجية األوهام تخّدرهم لهم تابعين إلى الناس جماهير وتحويل الواقع
  .والتجديد الثورية

  : واإليديولوجيا الّدين

 واحدة خانة في الدين وضع العربي الخطاب في الشائعة اإليديولجية اإلسقاطات من
 االنتقاد، ويرفضان قبلية، اعتقادات على مبنيان وثوقيان نهجان أّنهما بدعوى اإليديولوجيا مع

 خصائص عّدة في يشتركان فهما بينهما التي االختالف وجوه ورغم المعرفي، اإلبداع وينبذان
 خالصها واإليديولوجيا غيبي، أخروي خالصه الدين أنّ  غير خالصيين، فكرين كونهما منها

 الدين كان وٕاذا ،)12(الخالص في الرغبة هي واحدة قضية عن متباينان تعبيران فهما دنيوّي،
 وتقّدس المقّدس تعقلن اإليديولوجيا فإنّ  العقل حدود وراء القائم المقّدس والكالم التعالي أساسه
 كانت وٕان أديان أّنها أساس على تُنقد اإليديولوجيات صارت الخلط هذا على وبناء ).13(العقل
 أو غيبّية كانت إن و إيديولوجيات أّنها أساس على تنقد األديان صارت كما محايثة، أديانا

 ساذجة مقارنات وموضوعية علمية بأنها نفسها تسم التي التحاليل في وظهرت ميتافيزيقية،
 قوى هي مثال فالبورجوازية الغيبية، العقائد وأصول اإليديولوجيات بعض أصول بين

 هي والثورة األولى، الخطيئة هو واالستغالل المخّلص المالك هي والبروليتاريا الشيطان،
 هي والحتمية الجحيم، هو الرأسمالي المجتمع الجّنة، هو الالطبقي والمجتمع القيامة،
  .والدين الماركسية بين الالعلمية المقارنات من ذلك غير إلى )14(القدر

 -الظنّ  بهم أحسّنا إذا– سهوا أو عمدا يتناسون اإليديولوجيين من كثيرا أنّ  والغريب
 وعي بأّنها عموما اإليديولوجيا ينقدون حين إحداهما: األقل على مّرتين إيديولوجيون أنهم

 حين األخرى والمّرة. الموضوعي للواقع إبداعا يرونها التي إيديولوجياتهم ويستثنون زائف،



 
 
 

8 
 

 وابتكارات إيديولوجية، تعبيرات جميعا أّنها ويرون واحدة، سّلة في األديان جميع يضعون
  .)15(الواقعي العالم تزوير إلخفاء مرصودا مزّورا خياليا عالما ترّوج ثقافية

 هؤالء فإنّ  نحوهما والّزيف كالزور القدحية األوصاف من وأمثاله الكالم هذا جّردنا وٕاذا
 إفرازات من وٕافراز بشري إنتاج هو -الدين مطلق– الدين بأنّ  القاطع الجزم في يشتركون
  .)16(وغيرها والفنون والسحر كاألساطير ثقافي تعبير هو أو االجتماعية، الحياة

 هو موضوعنا خصوص في أهّمها من األسئلة من كثير عليه ترد الكالم هذا ومثل
 بأّنه وصفه في ثمّ  أّوال، بشريّ  إنتاج بأّنه الدين وصف في اإلبداع أين بمعنى اإلبداع، سؤال

  ثانيا؟ إيديولوجيا

 أّنه يرون كانوا التاريخ مرّ  على الرسل دعوات ورفضوا الدين أنكروا الذين جميع إنّ 
 تَْأُكُلونَ  ِممَّا يَْأُكلُ  مِّثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  َهَذا َما ﴿: السالم عليه نوح قوم قال فقديما بشرّي، إنتاج

 سورة( ﴾ ﴾34﴿لََّخاِسُرونَ  ِإًذا ِإنَُّكمْ  ِمثْـَلُكمْ  َبَشًرا َأَطْعُتم َولَِئنْ  ﴾33﴿ َتْشَربُونَ  ِممَّا َوَيْشَربُ  ِمْنهُ 
 بدين جاءهم السالم عليه نوحا أنّ  ظّنوا وضعهم من وثنية ديانة أصحاب كانوا فقد) المؤمنون
 ما هناك فليس - مثلهم بشر أّنه بحكم- بشيء عنهم يتمّيز ال أّنه وبما إنتاجه، من بشري
 كان وكذلك. توحيدي دين من لهم وضعه ما واتباع وثنيّ  دين من وضعوه ما ترك يوجب
 ما  يكّررون بشريّ  إنتاج الدين إنّ  اليوم يقولون والذين. الرسل لدعوات المنكرين عامة يقول
 غير يستعملها فخمة علمية بأسماء مغّلفة جديدة بصياغات ولكن نفسه األقدمون قال

 علم بتوظيف الفكري االستقواء مثل علميتها، من تخرجها إيديولوجية استعماالت أصحابها
 ال محايد أنتروبولوجيّ  بين يفّرق أن المستقلّ  الناظر على يعسر ال أنه مع األنتروبولوجيا،

 كالمه في ليس من وبين معرفيا، اهتماما بعلمه ويهتمّ  العامة القيمّية األحكام بإلقاء يجازف
 توظيفا العلم هذا يوّظف أّنه حين في موضوعّي، باحث بأّنه لإليهام باالسم التزّين غير

 واإلتنولوجيا السوسيولوجيا في كذلك يتكّلم تجده إّنك بل مارسه؛ قد يكون أن دون إيديولوجيا
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 العارفين جميع يقله لم ما الدين في ليقول المتبع المقلد كالم العلوم من وغيرها والسيكولوجيا
  .الخاصة واالجتماعية الفكرية سياقاتهم من انطالقا بعضهم قاله وٕان العلوم، بهذه

 من هو بل العربي؛ الخطاب إبداعات من ليس فهو إيديولوجيا بأّنه الدين وصف أّما
 واإلسالمي العربي الفكر سياق خارج نشأ لمصطلح اتباع محض ألّنه االتباعية؛ ابتداعاته

  .عشر التاسع القرن وبداية عشر الثامن القرن أواخر في

 الدينيّ  أو الفكري االنتماء مظاهر على جديدا مصطلحا نطلق أن يجوز معنى بأي ثمّ 
 إّنه أم الظاهرة بنشوء اللفظ نشوء يرتبط هل أخرى بعبارة أو" السابقة؟ القرون عرفتها التي

  .)17("عنها؟ منفصل

 القديمة للظواهر االصطالحية بالتسمية المتعلق المفهومي السؤال هذا تجاوزنا وٕاذا
 بين التفريق أين ثمّ  البشر؟ إنتاج من هو الذي والدين المنّزل السماويّ  الدين بين التفريق فأين
  الدين؟ وأدلجة ذاته في الدين

 الدين على انصبّ  قد اإليديولوجيّ  االستالب أنّ  -حيدر أحمد يقول كما- والواقع
 أنّ  ذلك في والسبب... والفنّ  الميتافيزيقا مثل آخر روحيّ  نشاط أيّ  على انصبّ  مّما أكثر
 وقد ،)18("للمجتمع وتحريكا فعالية واألشدّ  البشرية، النفس في تجّذرا األشدّ  النزوع هو الدين

 العثور يصعب صار بحيث اإلنسانية الحضارة بدايات منذ الدين على االستالب هذا استولى
 على متقّدمة نقية دينية حالة افتراض من ذلك مع والبدّ  األصلية، النقية حالته في الدين على
 لما" األساسية حاجاته من وحاجة اإلنسان عليها فطر فطرة الدين يكن لم ولو الدين، أدلجة

 يراه كما– الدينيّ  الخالص وهم الوهم، لهذا كان وما اإليديولوجّي، االستالب عليه انصبّ 
  .)19("التاريخ طيلة وعيهم ويستلب البشر يضّلل أن -ماركس
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 األنبياء رساالت على أدخلت التي والتحريفات الوضعية الديانات وصف جاز وٕاذا
 بأّنه اإلسالم يصف أن اإلسالمية الحضارة إلى ينتسب لمن يجوز فكيف إيديولوجيات بأّنها

  إيديولوجيا؟

 على يسقطون فوجدناهم اإلبداع شعار يرفعون مّمن جلدتنا أبناء من لكثير قرأنا ولقد
 اإلسالم أنّ  يرى من هناك المثال سبيل فعلى. اإليديولوجيا خصائص من يرونه ما اإلسالم

 ولوجودهم للعالم مختزلة نظرة األتباع تهب شمولية رؤية ألّنه عضوية؛ أو تأسيسية إيديولوجيا
 آخر في الفعلي العنف أو كافيا، كان إن الكالميّ  العنف قوامها ودفاعية تعبوية قدرة وله فيه،

 الوجود عن التعبير هي تاريخية سيرورة سياق وفي العربية، البيئة في نشأ إّنما وهو. المطاف
 قوتين بين هويتها تحفظ أن على قادرة مجموعة تشكيل في العربية القبائل رغبة أو الجمعّي،
 الرغبة تلك عن الكشف في اإلسالم نبيّ  إلى الفضل ويعود والفرس، الروم هما عظميين
 توّتر يقوده اإلسالم في الديني فالمنطق وهكذا ورائية، ما أسس إلى بإسنادها وتجذيرها
 لنظام الحّقة المعرفة على ليس منصبّ  فيه المجهود" إثباتي خطاب عن يعّبر وجودي
  .)20("حقيقة نظام بناء على بل الحقيقة؛

 إنتاج هو بل للحقيقة؛ مطابقا رّبانّيا وحيا ليس اإلسالم أنّ  وأمثاله الكالم هذا وخالصة
 على مسقطة اتباعية إيديولوجيا بالتالي وهو مخصوصة، تاريخية ظروف أفرزته بشريّ 

 شكل كل على كسابقة بل واستبار، بحث كموضوع ال الحقيقة يضع" ألّنه المعرفة؛
  .)21("معرفة

 فمن اإلطالقية الدعاوى هذه مناقشة تفصيل في التوّسع عن يضيق المجال أنّ  ومع
 وذلك واالتباع؛ اإلبداع ثنائية بين ضبطناه الذي اإلشكالي اإلطار خالل من دفعها اليسير

 عن الكشف قصد المعرفي البحث موضع في اإلسالم يضع ال اتباعيّ  الخطاب هذا ألنّ 
 تأسيا قسرا عليه يسقطها قبلية وتصّورات جاهزة بأفكار مزّودا عليه يدخل وٕاّنما حقيقته،



 
 
 

11 
 

 أّنهم أصحابها يظنّ  مستقيلة عقول على سلطان لها صار مستوردة إيديولوجية بنماذج
  .مبدعون مستقلون

 ليس فاإلبداع الحضارية، هويتها من أّمة سلخ في اإلبداع يكمن أين أدري ولست
  .الهوية ثوابت ضوء في وابتكار وٕاضافة بناء بل هدما

  : واإلبداع اإلسالم

 ساد الذي االتباعي النهج هو باإلسالم المبدع غير االتباع شبهة ألصق الذي إنّ     
 منها كلّ  يّدعي وفرق متدافعة طوائف إلى المسلمين وانقسام والتقليد، التخلف عصور في

 صلى نبيهم بعد الناس اختلف: "بقوله األشعري عنه عّبر ما وهو اإلسالمية، الحقيقة احتكار
 فرقا فصاروا بعض، من بعضهم وبرئ بعضا، بعضهم فيها ضّلل كثيرة أشياء في وسّلم عليه

 سوء بل االتباع؛ نهج أّصل الذي هو ذاته في االختالف فليس )22("متشتّتين وأحزابا متباينين
 الوالء على المتبع للمذهب الوالء تقّدم منغلقة مذهبية والءات داخل المتوتر والتكّتل إدارته

  .الجميع يشمل الذي لإلسالم

 النظر في منهجية أصول وعلى االختالف، بحقّ  االعتراف على القائم االختالف إنّ 
 التحّزب، على العلمية المعرفة يقّدم إبداعي نهج بتأسيس كفيل اجتهادي ومسلك ثراء، عامل

  .العمياء التبعية على الكاشف واالستدالل

 حضارته عليه قامت المجاالت مختلف في إبداعيا مّدا اإلسالمي التاريخ عرف ولقد
 العلوم في المعرفيّ  المدّ  هذا لكنّ  عاصرته؛ التي السائدة الحضارات وفاقت تقدمت التي

 السلبية اآلثار ومازالت والتقليد، االتباع نهج غلبة بسبب تراجع والكونية واإلنسانية الشرعية
 إلى ودعوات جامدة، وتعّصبات بغيضة طائفية من نراه فيما اليوم إلى قائمة النهج لهذا

 قوال أحدث أو رأيا ابتكر من لكلّ  وتبديع االجتهاد، من وتخويف مضى، بمن المطلق التأّسي
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 البرهنة من ظاهر حظّ  لصاحبه المعرفة من منهج على قائما كان ولو العصر ظروف يناسب
  .واالستدالل

 باسم نفسه يسّوق أّنه التجديد يبّدع الذي االتباعي النهج هذا في الخطر ومكمن
 يخرج مقّدسا إلزاما السابقين اتباع يجعل ظاهري بفهم النصوص سالح ويشهر اإلسالم،

  .اإلسالمي االلتزام دائرة من المبدعين المجتهدين

 أدلجة ظاهرة على يتكّلم العربي اإليديولوجي الخطاب جعل الذي هو النهج وهذا
 تشّدد تقليدية أدلجة: صنفين إلى األدلجة هذه قّسم من وهناك الحديث، العصر في اإلسالم
 التحّرر، قيم تبرز ثورية وأدلجة البشر، قضايا جميع في اهللا وتستحضر اإلسالم شمولية على
 التقوى قيم تؤّكد التي التقليدّية لألدلجة خالفا العدالة وقضايا االجتماعية األبعاد على وتركز
  .)23(لألوضاع السائدة والوالء

 إيديولوجية خلفية على يقوم ألّنه محايدا؛ علميا نظرا ليس التحليل هذا أنّ  وظاهر
 الشمولي بعده ويلغي العامة، الحياة من يسحبه تأويال تأويله في وتجتهد اإلسالم، من خائفة

 في وتحصره هللا الدين تجعل ضيزى بقسمة يقوم الذي العلماني للنهج اتباعا األصيل
 اهللا عن بعيدا قضاياها في يفكرون للجميع الدنيا بل الوطن وتجعل والمساجد، الضمائر
  .للناس ارتضاه الذي ودينه تعالى

  النهج وعن اإلبداع من يخاف الذي التقليدي االتباعي النهج عن النظر وبقطع
 وفي الوحي نصوص في المعرفي النظر فإنّ  اإلسالم؛ من يخاف الذي اإليديولوجي االتباعي

 إبداعي نهج اإلسالم أنّ  هو واضحا نراه استنتاج إلى بنا يؤدي اإلبداعي المسلمين تراث
 االجتهاد لخط المقّيد اآلسر االتباع يرفض المبدع االتباع من مخصوص نمط على يتأّسس
  .المعرفي
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 االتباع أّما الكريم، ورسوله تعالى اهللا صراط اتباع هو المبدع باالتباع نقصده والذي
 أّنه يفهمون كانوا التقليد عّرفوا حين المسلمون فالعلماء حّجة، بغير البشر تقليد فهو اآلسر
 وقد تخنقه، تكاد حتى صاحبها تلزم بحيث العنق في تجعل التي القالدة من لغة مأخوذ
 عند فهو للتقليد االصطالحي المفهوم من وسلم عليه اهللا صّلى الرسول سنة اتباع أخرجوا
 بال الحّجة به تقوم ال من رأي قبول" هو أو" حّجة غير من الغير بقول العمل" بعضهم
 ودليل حّجة قوله ألنّ  تقليدا؛ الرسول بقول العمل يعدّ  ال التعريف هذا على وبناء ،"حّجة
  .)24(غيره لقول خالفا

 اتباع أحدهما صنفين في مستعملة يجدها الكريم القرآن في االتباع مادة تتبع ومن
  .عنه ينهى مذموم واآلخر القرآن، عليه يحث محمود

 َهلْ  ُقلْ  ﴿ علم بغير الظنّ  واتباع األهواء، اتباع منها كثيرة عنه المنهي االتباع وأنواع
:  األنعام سورة(  ﴾ َتْخُرُصونَ  ِإالَّ  أَنُتمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  تـَتَِّبُعونَ  ِإن لََنا فـَُتْخرُِجوهُ  ِعْلمٍ  مِّنْ  ِعندَُكم
 سورة(  ﴾ َعِنيدٍ  َجبَّارٍ  ُكلِّ   َأْمرَ  َواتـَّبَـُعوا ﴿ وغيره فرعون مثل الجبابرة اتباع ومنها) 148 اآلية
) 37 اآلية:  الرعد سورة( ﴾ ِبَرِشيدٍ  ِفْرَعْونَ  َأْمرُ  َوَما ِفْرَعْونَ  َأْمرَ  َفاتـَّبَـُعوا ﴿ )59 اآلية:  هود
 َبلْ  قَاُلوا اللَّهُ  أَنَزلَ  َما اتَِّبُعوا َلُهمُ  ِقيلَ  َوِإَذا ﴿ معقولة حّجة بغير لهم تقليدا اآلباء اتباع ومنها
َنا َما نـَتَِّبعُ   اآلية:  البقرة سورة( ﴾ يـَْهَتُدونَ  َوَال  َشْيًئا يـَْعِقُلونَ  َال  آبَاُؤُهمْ  َكانَ   َأَوَلوْ  آبَاَءنَا َعَلْيهِ  أَْلَفيـْ

 محض ؛ألّنها والمعرفة للعقل معطل نهج في سير هي االتباع من  األنواع هذه فكل) 170
  .برهان بغير تقليد

 صلى الرسول على المنّزل الوحي واتباع تعالى اهللا اتباع فهو المحمود االتباع أّما
 ﴾ َيْشَقىٰ  َوَال  َيِضلُّ  َفَال  ُهَدايَ  اتـََّبعَ  َفَمنِ  ﴿ منها كثيرة ذلك على الدالة واآليات وسلم، عليه اهللا
َذا َوَأنَّ  ﴿) 123 اآلية:  طه سورة(  ِبُكمْ  فـَتَـَفرَّقَ  السُُّبلَ  تـَتَِّبُعوا َوَال  فَاتَِّبُعوهُ  ُمْسَتِقيًما ِصَراِطي هَٰ
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 ُدونِهِ  ِمن تـَتَِّبُعوا َوَال  رَّبُِّكمْ  مِّن ِإلَْيُكم أُنِزلَ  َما اتَِّبُعوا ﴿) 153 اآلية:  األنعام سورة( ﴾ َسِبيِلهِ  َعن
  ...الخ) 3 اآلية:  األعراف سورة( ﴾ َأْولَِياءَ 

 المبدع لنهج اتباع ألّنه  اإلبداع؛ لحركة معطال نهجا وليس تقليدا ليس االتباع فهذا    
 اإلنسان يشاهده الذي البديع الكون في شيء من فما كّله، الخلق أبدع الذي العظيم

 من الكائنات تحدث التي إبداعه كلمة من منبثق وهو إال والدقيقة الجليلة بدائعه ويستكشف
:  البقرة سورة( ﴾ فـََيُكونُ  ُكن  َلهُ  يـَُقولُ  فَِإنََّما َأْمًرا َقَضىٰ  َوِإَذا َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َبِديعُ  ﴿ العدم
  ).117 اآلية

 اإلنسان تأمر القرآن آيات ألنّ   معرفي؛ وبحث وعي بال اتباعا ليس االتباع هذا إنّ  ثمّ 
 من الناظر تنقل التي اإليمانية وظيفته جانب إلى النظر وهذا والحياة، الكون سنن في بالنظر
 الطبيعة قوانين استكشاف من اإلنسان تمّكن علمية وظيفة يؤدي بالمكّون اإليمان إلى الكون
 بربّ  المسلم فإيمان الكون، في بوضعه يرتقي ما كلّ  ابتكار في إبداعيا توظيفا توظيفها قصد

  .طريقه في مانعا وليس اإلبداع دوافع من كبير دافع هو هداه واتباع العالمين

 دالالتها وتتسع معانيها، تنفد ال التي اهللا لكلمات اتباع فهو والنّص  الوحي اتباع أّما
. جمود وال فيه نكوص ال تطوري تاريخ صناعة على يساعده بما اإلنسان يمدّ  مصدرا لتكون
 تعالى قال كما التدّبر على قائمة إبداعية قراءة القرآن قراءة تكون بأنّ  مشروط ذلك لكنّ 
بـَُّروا ُمَباَركٌ  ِإلَْيكَ  أَنَزْلَناهُ  ِكَتابٌ ﴿  ليستنفد ينزل لم فهو) 29 اآلية:  ص سورة(  ﴾ آيَاتِهِ  لَِّيدَّ

 وفي التاريخّية ظروفهم إطار في عصر كلّ  أبناء ليفهمه بل عصر؛ دون عصر في أغراضه
 الماضية؛ القراءات حدود عند يقفوا أن يلونهم للذين ينبغي وال العلمية، معارفهم سقف حدود
 لواقعهم مناسبة إبداعية ورؤى جديدة دالالت استكشاف قصد القراءة بإعادة مطالبون هم بل

 واالبتكارات العلمية الكشوفات بتراكم المتسع المعرفي السقف مستوى إلى ومرتفعة الجديد،
  .المتالحقة
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