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 التحؾقل ادلـفج الـظري وأدوات

أو ٢وؾوووو ٢ًووـه ٞوووه ٢لناووه نٞلووعتى ٢وو٥ قةًٍوووه نٞ ن ٍوو   و٢وو٥      كللمبحثذلل ب
نٞلسووا نعتـٚوووملس نعتسوووٛل  ه  ووو ـت  دٍووا ٌونووج   وو ن نعتلوونع  تجٖوو  نعتٓعغووٝ         
نِسعسووٍ  ه نعتوؾوووو  دتع٢ووع  ٣ًٚووٝ نعتسووعو ٌـسوو١ وٌػوووب نِسعسووٍع  ٢سوووةًجن     

 نضتزئٍع  ٢سٗكع  نُٞـٌا ونٞجخٍٝ.

ٌولعوٜ وًٌع٦ٕ ن٣ًٞـن٤ نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞ ي أٖع٢ه آتعؤ٦وع نًٞوـ    و٢وؾويلع   ن 
نعتس٣ٟو٤ ه نٝ جتـتون١ نٞوعبنتٍ  نٞيت  طوْت ون٢وعدت و ـيـيوت ه نوٝ بوو   
نْسوو٠ٕ و جٌووه و٢ةع ئووه نٞٛووات  أي  ع ٍووٙ نٞلهـٌوو  ن٣ًٞـن٦ٍوو  نٞوويت ؿتووج ع ه       

ٔ   ٣ٚوع ؿتوج ع أٌؿوع          ه  بنسو   ٟوٙ نظتواس     نٞٗوـآ٤ نٞٛوـ١ٌ أدٛع٢وع  و٢ةوع ص وأغوو
ونٞواـتوو  نٞوعبنتٍوو  نعتسووو٣جس ٢وو٥ نٞونٖووى نًٞـتووً نْسوو٢ًٕ ه  ووجي ٢ووع ن٢وووّ    
دلعٌووع غووجوب نًٞووـ  توووععتً  نٞٗـآ٦ووً وأضووـتت بودنووو١ تووعٞودً وَوو ت  و ٛووو ن        

 نسوا٣ًت ٖون ١ وأْػنت أدعسٍسن١ ي٥   ت نٞواـت  نٞوعبنتٍ  نٞٛات.

ًع٦وعس ونٞٓنو١ ونٔسووًٍع  ٣ٟٞاوعٜ نٞٗـآ٦وً      ومبًلى أغـو ٣ْع  ً  و ت نعتًع٦ٗو  ونعت  
يٟى نٞونٖى نًٞـتً نعتو٣خؽ ي٥  و ن نعتوٚوا نطتؿوعبي نٞووعبنتً نٞو ي أضوٍج ه       

 دٍعس ن٦ْسع٤.

ب أسسووع  مكتعؾوٍو  ي٣ـن٦ٍوو  ْوو س  وٞٛوو٥  وٝو  ؿوو٣ت ودتاٟووت  وو ت      ١ٌ ٌٗوـو ْووعٞٗـآ٤ نٞٛوـو
 أ٠  ًلوع  وؾٍٗع  وزتو ن . نعتةع ص تٛع٢ٟنع سً  ووتؤ  ونسوًٍعتع  ٥٢ ٖةٝ نٞواـت  نًٞـتٍ 
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و٢وو٥  نوو  أخووـت ْع٦ْسووع٤ ًٌووً وٌووجب٘ وٌٓنوو١ ٢وو٥ خووٕٜ بودووه و ٗعْوووه     
و٦هـ ه مذل نطتٍعس  و  ن ٢ع ٌٗو ٦ع مذل  بنس    ت نٞـوو نًٞـتٍو  و٢وع أتوجيت ٢و٥     
 ٗعْ  وأٌلًت ٥٢ دؿعبس ٚع٦ت نطتؿع٦  ّٞسو  نٞٓٛـٌو  نٞٗـآ٦ٍو  ونعتطووٝ نٞو ي      

  ـيـيت ٍْه   ت نِس . 

ه نًتك  نٞاعٞاو  ٢و٥ بدٟولوع نٔسوٛطوعٍْ  سولٗو٠ مبٗعب٦و  ٢لكٟٗوع  دؿوعب لع         و
طوو  طتؿووعبس نُٞووـ     نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  توٟووٙ نٞو٢ؿووع  نٞةع ووو  نٞـ٢ع ٌوو  نعتُةّ      

 ا  وبن  ٢سولٗى نعتع س تًٍجن  يو٥ نٞوـوو ونٞٗو١ٍ ون٦ْسوع٦ٍ  ودوا ن       ٕٞننعترتسة  
 ومدٍع  ٦ون٢ٍسه.

ع٤ ومننووعب ٢سووعٞٙ و بو  دؿووعب لع وو نووونع و٢ةوُع ووع وأخو ن  سوولًّٛ يٟووى  ةٍوو 
 و٢ةوجؤ ع وخا ع وَعٌونع وّٞ جنِ نٞيت  ـ٦و مٍٞنع ونعتـن٢ً نٞيت  سونجْنع.

 ٌٗوٜ نٞطعيـ ي٣ـ نظتٍع0٠

بففيبحداهبحنريَبأحسىاببببببببببإنبذفصمبانقطسجبعهبحبسىاب

ٌٛطووّ ٞلووع نٞطووعيـ هبو ن نٞوولسٓو  ونٞلٓنوو  ونٞووـوو نٞػوووٍْ  نٞو و ٌوو  نٞـو٢ع٦سووٍ   
  و ـ ن٦ْسع٤ ودٍٗٗوه نٞٛات ه أ٢وه.

وًٞٝ   ن ٢ع أْػو  يلوه نظتٍٟٓو  نِونت نعتلٍوا نٞـنضوج ي٣وـ تو٥ نظتكوع  م  ٖوع0ٜ          
 .##ٍّٚ ًٌلٍين أ٢ـ   ت ن٢ِ  م ن ٚع٤ ٔ ٌن٣ين ٢ع ٌن٣نع$$

أ ٝ م٤ ٢لونى أ٢ـي وسؤ  ي وَعٌيت و٣ٚعرل وضـه وأبٌج بودً و ـدً نعت٣ٗوو 
 و٥٢ خٕٜ  ٞٙ  ـ  ١   ت نٞوسعؤٔ  ه غجبي0 ت ن٢ِ  ٢ى   

  ٝ ٦ووّٖ أ٠ ٦س  يطونئٍع  أ٠ ٦لكٟٕ ٢ى بٚا نعتج٦ٍ  ونطتٍعس ونٞوٗج٠؟؟.
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نٞجوٞو  دؿوعبس ترسوـ ع وٖوج نسووا٣ًت ٖون وع وأْػونت        $$تو٤ٔ"0  بهتو٤ٌٗوٜ "
 .#1$##ي٥ ٦ٓسنع ه ٢ؤسسع 

 ؟.؟ووسؤنٜ آخـ  ٝ نٞ ن ٍ  نًٞـتٍ  ودجس أ٠ ودجس و ل

 ؟..؟ ٝ ن٦ٔج٢ع  ونٞو٣عسٙ أ ١ ٢ع هتٍز أ٢ولع

 وٖج  ٟٛٝ و وو    ن تر   نٞوودٍج نٞٗـآ٦ً.

 .#2$##نْس٠ٕ مبن س نًٍٞص نعتطرت٘$$َعب ٌ  "0   ٌٗوٜ " ٞوٌ

 .؟؟ ٝ نغتوٌ  نطتؿعبٌ   ًين نٞرتنث نطتً أ٠ نٞرتنث نعتخًٓ نعتٍت

ًٍو٦لوع ويٗوٞلوع ٖوـن س يـتٍو       ٝ ٦ًٓٝ ٣ٚع ًْٝ آتعؤ٦ع ْلٗوـأ نطتؿوعبن  نِخوـت ت   
 .؟؟مس٢ٍٕ 

 .؟؟#3$ ٝ ه نُٞـ  دطون  ٢ؿوٟٟ  ٣ٚع ٖعٜ نٞكنكعوي د٣ٛوه نٞ نئً  نٞػٍت

 .؟؟ ٝ نٞوج٥ٌ ٥٢  ونتت   ت ن٢ِ   و و ٦وو ٥٢ نضتةٟ  ونٞكةًٍ  ٣ٚع ٖعٜ نُِْع٦ً

ٝ ٖج ٌٟنج نعتـ  نًٞـتً أو ٌوز٦جٔ أو ٌلنـِ ي٥ نٞج٥ٌ  ٥ٛٞ ٌه$$ٌٗوٜ  . ي٣عبس0 
 .#4$##نٞج٥ٌ ٢و و ن  يلجت ٚر ـ نضتـو تًج أ٤ ٌلج٢ٝ

                                                 

  1986  1ٚوعتوووه نِخوووؤٕ ونٞسٍعسوووو 0  ـزتوووو   . ي٣ووووع  نًٞووووون   ٢طووووٕ   نب قووووٕ   ـ  # $1
 .301ظ

 نب نٞولووٌـ    َعب ٌه و . ؼت٣ج أبَوو٤ نْسو٠ٕ تو  ن٢ِو  ونُٞوج0  ـزتو  يٟوً نعتٟٗوج          ٞوٌ# $2
 .16  ظ1ٟٞكةعي  ونٞلطـ  ت و   ـ

ـ   نغتوٌ  ونٞرتنث  ػت٣وي ٢0جنخٟ   . ؼت٣ج ي٣عبس# $3   1984  1  ٢وؤٞٓ   تو و    نب ن٣ٟٛٞو   
 .41ظ

 .42نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $4
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 ٝ نغتوٌو   وً نٞةػو٣  نطتٍٍٗٗو  نعتكٟٗو  نعتطوو٣ٟ  يٟوى نطتٗوعئٕ نضوو٣عٜ          
 .؟؟نٞلونس يٟى نٞطاـس ه نٍُٞا نعتكٟٕ

 .؟ ٝ نغتوٌ   ً نٞاعتت نطتؿعبي ن م 

 .؟ ٝ نٞوج٥ٌ ٖس٣  أغٍٟ  ه ضخػٍيت و ـن ً

 .؟هتٍز دؿعب لع  ٝ و و  نٞٗوس نظتعٞٗ    و ٢ع

ه نطتوووا وٚر٦وووه ٌؤٞوووّ ه  يف األٌفوووخ واألال  طوووىق احلّبِوووخنتووو٥ دوووز٠ ٌؤٞوووّ 
 نْغتٍع .

يلج٢ع ٌسوُٟٕ يٍٟه ْن١ «نٞ ي  و ه ٦هـ "بٌلع٤" أدج نعتٟنج٥ٌ  "نت٥ سٍلع"وأ ج 
 ٌرت٘ أوبنٖه وٌلزٜ ٍٞوػجٔ يٟى نٞٓٗـن .  »ٚوع  ٢ع تًج نٞكةًٍ  ِبسكو

م٤ ن٦ْسوع٤ ٞوٍ  مبعٞوٙ    $$ غتً  و٣اوٝ دؿوعب لع ه ٢ٗوٞو 0   ه نٖٔوػع  ونًٞجٜ نْ
تطٛٝ ٢كٟٕ وٍٞست نعتٍٟٛ  ؼتـ٢  يٍٟه تطوٛٝ ٢كٟوٕ  ومقتوع نعتعٞوٙ نطتٍٗٗوً  وو       

 .#1$))ػتعملٌ ن   و٢ٍٟٛ  ن٦ْسع٤ 

 ٝ نًٞـوت  تععتًلى نطتؿعبي ٖس٣   عتو  ٢ى نٞوج٥ٌ ه  $$وفتٟع ٥٢  ٞٙ ٟٞٗو0ٜ 
 .؟؟##وخا لع ن٦ْسع٦ٍ   ٛو٥ٌ  وٌولع و ـن لع ودؿعب لع

  ن و٦لوت تر٤ ي١ٟ نٔ و٣عو ٌسو٣ًٝ  نعملن  ٢ٓع ٣ٍٍوع  ٌكٟوٕ يٍٟوه  سو٣ٍ  نعتخٍوعٜ      
  و ووو مباعتوو  ٢وووق٥ ٟٞوولٓ   ٣ٛنووع ٢وو٥    Imaginaire social #1$نٔ و٣ووعيً

 .#2$نٞجنخٝ أي  ١ٛ نٞلهع٠ نعتًـه ٟٞا٣عي  وٞطًوب ع نٞسٍعسً و٦ه٣نع نِخـت

                                                 

  .44نغتوٌ  ونٞرتنث  ػت٣وي  ٢ؤٞٓ   ظ  ٢0جنخٟ   . ؼت٣ج ي٣عبس $1#
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ونٞونٖى أ٦ه نٞـأي $$ب   ن نعتخٍعٜ نٔ و٣عيً تٗوٞه0 وٞٗج يـِ "تٍ " أ٦ػع
ٌٓرتؼ ٥٢ أ وٝ مؿتوعملت أ٤ ٌلوج٢ج ٚوٝ سوٟو٘ ْوـ ي ه ي٣وٝ         ##نًًٟٞٗ نٔ و٣عيً

مت٣ٝ قوعتى نٔسوو٣ـنبٌ  وأ٤  وله١ نٞوػوـْع  و واوعو  تًؿونع ٢وى تًوؽ قةٗوع           
ٞٗونيج ؾ٣لٍ  ٢سو٣ـس دسا ٢ع ٌلوهـت ٚٝ ٢لنع ٥٢ نِخـت وتًةوعبس أخوـت ْو ٤    

عت٣عبسوو  نٔ و٣عيٍوو  توغووٓنع  لوووه١ ضوووع   ػووـْع  نِْووـن  و و ٍننووع ـتووو         ن
أ جنِ ٢طرتٚ   ٓرتؼ و وو  تلٍو  ٢ًٗوجس ٢و٥ نٞٗو١ٍ وي٣ٍٟوع  نٞوًوٍ  ون٦ٔوج٢ع          

 س.ن و٣عيٍ  و٢سوؿ٣ـ »ضٍٓـس«  نًت٣ٝ ٢ٛع٤ و ٔٔ   ٣ٚع  ٓرتؼ ُٞ  ب٢زٌ 

 يلعغوـ ع نٍٞٓزٌٍٗو    ٍٞست  لعٞٙ أٌ  ؾتعبس  ن و٣عيٍ  مّٔ وهتٛو٥ مب عينوع مذل  
..  ٞٙ ٦ِه عت٣ع ٌطٛٝ  و ـ نعت٣عبس  نٔ و٣عيٍ  أكتع  وسعبو مذل نٞونٕٗ .ونعتع ٌ 

ه ضةٛ  ٥٢ نٞجٔٔ  نٞيت ٌو١ ٍْنع نسووًٍع  وجتوعومل نٞكوعتى نضتزئوً ٟٞوػوـْع       
ونِْـن   و٥٢  لع ْ ٤ ٚٝ ػتو٣وى ٌلطول ٞلٓسوه ػت٣ويو  ٢لوه٣و  ٢و٥ نٞوػووبن         

ٔ  ٥٢ خٕٞه ًٌٍج ن٦وع  ٦ٓسوه  ؽتٍوعٔ  لتًوٝ نضت٣عيو   وًوـِ      ونٞو٣إ  أي ؽتٍع
تونسوووكوه يٟوووى ٦ٓسووونع وٌووووملو نغتوٌوووع  ونِ ونب وًٌوووا يووو٥ نطتع وووع  نضت٣عيٍووو   

 ونِ جنِ نعتلطو س. 

ونجملو٣ًع  نطتجٌا  ٢اٟنع ٢اٝ نجملو٣ًع  نٞيت ٔ  ًـِ نٞٛوعت   لوج   ت نعتخعٌٍوٝ  
ٕ  و٥٢ خٕغتع  ٗو٠ ت٣ًٍٟ  نٞوًٍ  نٞ ن ً  نٔ و٣عيٍ     ت نعتلهو٢ع  ٥٢ نٞو٣ا

 .#3$٦ٓسنع تلٓسنع و اةت يٟى ضٛٝ ب٢ومل ٢ًعٌ  ع و٣ٍٖنع ً  

 ٗوو٠ نضت٣عيوع  نٞةطوـٌ  ت ٦طوع  ٢ًوع٤ال و ٔٔ  ؽتٍعٍٞو  ن و٣عيٍو         $$وٌٗوٜ تعدا آخـ0 
 و٥ٛ٣ ٢و٥ ميكوع  ٢ًلوى ٞٛوٝ ٢وع  وو ٢و وو  ٞٛوٝ ٢وع ٌٗوو٠ ٍْنوع وخعب نوع  وتٓؿوٝ  و ت               
                                                                                                                   

٣ـ ٌلكوي يٟى ْعيٝ ؿو٦ٓؿٝ  س٣ٍوه نطت  أو نٞؿ٣  نٔ و٣عيً ٦ِه د  ٢سو# $1
 أخًٕٖ.

ـ    # $2 توً  تو و   ٢ـٚوز  بنسوع  نٞودوجس نًٞـتٍو          . ؼت٣ج يعتوج نضتوعتـي0 نًٞٗوٝ نٞسٍعسوً نًٞ
 .14ظ  1990

(3  $ Pierre Ansart: Idéologies, conflits et pouvoir, Paris. 
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  نعتخٍعٍٞ   ٗو٠ نضت٣عيو  توجضو  ن٣ًٞوٝ نٞووعبنتً و لطوٍكه  وٚوٝ ػتو٣وى ٌٗوج٠         نٞجٔٔ
٦ٓسه ٞـؤٌ  نَخـ٥ٌ ٥٢ خٕٜ نٞػووبس نٞويت ٌٛوكتوع يو٥ ٦ٓسوه  و٢و٥ خوٕٜ  و ن نعتوضووب          

$##ٌـت نَخـ وٌػجب يٍٟه د٣ٛع 
1
#. 

وٚووٝ أ٢وو  ٢وو٥ ن٢ِوو١ غتووع ؽتٍعغتووع نٔ و٣ووعيً  ؾوو٣  ع نًٞووع٠ نضت٣ًووً  دسووونع           
 بودنع نًٞع٢   ون٢ولع غتع   ت نٞـوو نٞطٍٓـس أو نٞػـو.نعتطرت٘  

ْنو نعتـ ٝ نٞ ي غونـ  ٗعْولوع ونيو٣ٟوت ٍْوه ٣ٍٖلوع و ػووبن لع  وه  ٞوٙ ٌٗووٜ نٞوجٚووب          
م٤ ؽتٍعٞلع  وو نٞػوـو نعتاوعرل ٞـأصتعٞلوع ٢و٥ نعتول ـ ونٞةكوؤ         $$0 "ؼت٣ج يعتج نضتعتـي"

٥ ب٢ووومل نعتعؾووً  ٢اووٝ نٞطوولٓـي ودووع  وأ٦وونو نعتًع٦ووعس  نٞػووـو نٞوو ي ٌسووٛله يووج  ٚووة  ٢وو 
نٞكعئً وآٜ ٌعسـ وي٣وـ تو٥ نظتكوع  وخعٞوج تو٥ نٞوٍٞوج ونطتسو  وي٣وـ تو٥ يةوج نًٞزٌوز            
و ووعبو٤ نٞـضووٍج وأٞووّ ٍٟٞوو  وٍٟٞوو  وغووٕو نٞووج٥ٌ ونِوٍٞووع  نٞػووعطت  وأتووً ملٌووج نغتووٕرل  

 .##وزتعٜ يةج نٞلعغـ مؾعْ   مذل ب٢ومل نطتعؾـ ونعتعب  نًٞـتً ونُٞج نعتلطو 

ونعتخٍعٜ نٔ و٣عيً َ  نٞلهع٠ نعتًـه ػت٣وي  ٢و٥ نٞةوجن ع  ونعتًوعٌ  ونٞٗو١ٍ ونٞـ٢وومل       
ٔ  ٔٚوسع  نعتًـْو  توٝ ٔٚوسوع  نٞٗلعيوع  ػتوعٜ  سوو  ٍْوه دعٞو  نْهتوع٤           ْنو ٍٞ  ػتع

 ونٔيوٗع .

ونظتٕغ  ْخٍعٞلع نٔ و٣عيً نعتٛو٤ ٞؿ٣ ٦ع ودسلع نًٞع٠ وبودلع نعتطرتٚ  ٞه ؼتج ن وه  
لعغووـت أٔ و ووً نًٞلػووـ أو نضتوو ب نًٞـتووً ونًٞلػووـ أو نضتوو ب نْسوو٢ًٕ و٢وو٥  وو ت      وي

 نًتج ن   لطر نٞواٍٟع  ونعتهع ـ ونٞوًٍٍلع  دسا نٞواـت  نٞوعبنتٍ .

وًٞٝ أتـمل   ت نٞواٍٟع   ً نطتؿعبس نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ  ترٞونكتوع وأضوٛعغتع و ؿعبٌسونع      
 نسولع نَ ٍ .نعتخوٟٓ  و ً ٢وؾوو  ٣ٟسلع و٢ًع٦ٗولع و ب

 
                                                 

(1) Claude  Gillet:     Les lectures: Cours  social  et  écriture  revele, 

Studia Islamica, LXII. MLMLXXXI, P  49-50. 
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 متهيد عاو  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

و٠ ٌلطٕ ٌ ٢ع ٥٢$$0 #1$نٞٗوٜ  ن د٣ٛ  وأغجٔ ٖؤ  وأبغ٥  ٔٞ   حهبأتهل ب
َ ت مٔ وٌلع ي ٌع نت٥ آ ٠ أ٦ع خٟٕ  جٌج ويٟى ي٣ٟٙ ضونٍج ْوعَول١ ٢وين ْور٦ً ٔ     

 .#2$##أيو  مذل ٌو٠ نٍٞٗع٢ 

و٣ًٞووـي ٔ ٌلػووـِ  وو ن نٞٗوووٜ يٟووى ن٦ْسووع٤ نٞٓووـ   تووٝ هتوووج مذل نجملو٣ًووع           
 ..نخل..ونطتؿعبن  ونعتله٣ع  نٞجوٍٞ  ونٞسٍعسٍ  ونٞكةًٍٍ 

زتعٜ يةج نٞلعغـ  و نٞ ي ٌـْى بأسه مذل نِيٟى أ٢ع  ندٝنٞـْع٦ْسع٤ نطتـ ٣ٚع ٖعٜ 
 نًٞةٍج ْٕ ٌٗوو٤ مٔ يٟى ستٝ نِداعب نٞاٍٟٗ   و ـسٓن١ وجتنؽ ٖون ١.

ْٛٝ ضً  ه نٞو و  ٞوه و نو   وو ٢وٍٞنوع وٞوٍ  يةاوع  خاِٟوٕ ن ا غتو ت نعتو وو ن           
سوـ نطتٍووعس   و لوع٘ د٣ٛو  تعُٞو  وبن   و ن نظتٟوٕ ٖوج ٔ ٦سووكٍى م بنٚنوع  ومي٣وعب         

ومرتعب ع ومَجنٖنع ٚوا ن  ٢وع ٌٛوو٤ وبن   ـغو٥  و ت نعتخٟوٖوع  ونسوو٣ـنب و و  وع         
 .## و نٞز وب  وٓو  وٞلوةعب$$ٌٗوٜ نٞزي١ٍ "٢عو سً  و٦ٍ "0 

ونٞسؤنٜ نعتكـوو  و0  ٝ ٥٢ ضر٤ نطتٍعس وضرو ع أ٤  لكوي يٟى مل وـس وندوجس أ٠   
 .؟؟يٟى ٢لهو٢  ٥٢ نٞز وب ونٞوبو 

                                                 

 ٝ نطتجٌا   ن نطتجٌا  ٣ٚع ٦سةه أوٖج ؾًّّ تًؽ  ٜ ٦سا نٞةًؽ   ن نٞٗوٜ ٟٞـسو 1)$
 نٞةًؽ مذل ن٢ٔع٠ نطتس٥ نٞةػـي.

  نٞٗوع ـس   نب نٞٓٛوـ   ـزتو  ي٣وـ ٢سوٗعوي ويةوج       ٢211عٞٙ ت٥ تين0 ضوـوـ نٞلنؿو   ظ   # $2
 نٞػةوب ضع  .
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ٍى أ٤ ٦وػوب نًٞوعتو  هبو ت نٞجنبوٌلٍو  نٞاتـٌو  نعتوودطو  نٞويت        ٛ ن ٔ ٦سوك
 ... ٓو  ْع ع  ٥٢ أ ٝ نٞونع٠ نجملو٣ًع  ن٦ْسع٦ٍ  ونْرتنسنع

 ووٝ ٦وخكووى سوول  ن  ه أبؾووه أ٤  ٛووو٤ ٞووجٌلع يووجس دؿووعبن   ولووعْ  ٞوًكووً       
َجٖنع وأبلتنع ورتعب ع  وٞو٣ٛلنع ٥٢ ٦ٓسنع و ـغلنع ْوو٥ٛ٣ ٥٢ نًٞكوع  ونٞةووو   

 .66ادلطففني/ ْوٍِٟاوولاعْو ا ن٣ُِٞوولاعِْسُو٤ا ٞوٓو  ه ؾو  ٖوٞه  ًعذل0ون
   ٟٞوو »أ٦وٍةٍو ووٙ«ٞٗووج أو ووج ن   ًووعذل ه ٚووٝ ؽتٟووؤ يٟووى أبؾووه  نووعمل ٢لعيوو   

 ونٞ و  ي٥ نٞ ن  و رغٍٟنع ونٞجْعو يلنع.

 وٝ  ونوـ٘ نطتٍوعس ونجملو٣وى ونطتؿووعبس مذل نٞوًاوـ ونٞطووع  ونٞٓوؾوى  ٢اٟلوع ه          
ٙ ٢اووٝ سووٓ   ةووٝ  ًووـؼ ٟٞـٌووعو نِبتًووو  و٢وووـ  يٍٟووه يونغووّ ٚووٝ غوونـن      ٞوو

 وَع   ْلةت ْؤ أ ٌو١  ٞٙ نٞسٓ  نطتطوعئص ونطتلعنٝ ونٞلونتت.

 م٤ أ ١ نِؾـنب نٞلعزت  ي٥ ٢طٟٛ  نطتؿعبس نٔبجتعٍٞ   واٟى ه ٦عدٍو 0

ـ         0أوالمهب ي يلوج  نٟٞٗوٕ أو نٞػوـنو نٞلٓسوً نٞو ي ٌوؤ ي مذل نٞؿوٍعو تعْتوجنو نٞٓٛو
 أتلعئنع  وٌز ٕ نٞػٓع  نٞلٓسً نٞ ي  و ودجت ٢ػجب نٞسًع س ه نجملو٣ى.

ٞٗووج نسوووجيى نٟٞوووب  " ٚـو٢ووـ " نٞٗسووٍ  "  ٦ٟووو  " مذل نٞٗووع ـس وأودووى مٍٞووه أٔ     
لتووعبي سووٟو٘ نْسوو٠ٕ ٢وو٥ أسعسووه ٍْطوو  توو ٞٙ ب  نًٞٓووٝ يلووج ١  تووٝ يٍٟووه أ٤    

 .#1$ ضوىنجتع ع  ٥٢ لتًٝ ٥٢ ٢لع ج نٞو١ًٍٟ بًٍٖع  ٢زلتع  ٢ولعْـن  

           و نووو  نْسووو٠ٕ 0 اثوووٓ رُُّوووخ و ووو ن ٢وووع غوووـو توووه "  ٍوووا " ه ٢ٗج٢ووو  ٚوعتوووه       
whither Islam  0ٜم٤ نْسوو٠ٕ ٚػووٍُ  و٢وطووٛٝ وم٤ دل ٌٓوٗووج مٔ ٖٟووٍٕ ٢وو٥   $$ٖووع

 .#1$ ##٢ٛع٦هْٗج أمهٍوه وسٟكع٦ه  ٞٛله ٚٗوس ٢سٍكـس يٟى نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  ٖج 

                                                 

 .117 . ؼت٣ج سًٍج ب٢ؿع٤ نٞةوق0ً ٥٢ نٞٓٛـ ونٟٞٗا  ٢ٛوة  نٞٓعبنتً  ظ# $1
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ٔسووو٣ًعب تٗووع  ٖووجب ٢وو٥ دـٚوو  نْسوو٠ٕ  ٍووا ٌووا     ؤ بٌووا أ٤ ٢ػووٟن  ن
نٞػووـنو  ؤ ٌٗوووت يٟووى ٖٟووا نِوؾووعو ونٔسووو٣ًعب ًٌٟوو١ أ٤  ن  نٞػووـنو ونٟٞٗووٕ        

 نٞلٓسً  و أضج نِ ونب ه  سج ن٢ِ .

ْلع ج ٢و٥ نبجتعٍٞو  نطتؿوعبس ويوج٠ تلعئنوع يٟوى أسوع  ْٛوـي          0اٌضشس اٌضبٍٔأ٢ع 
عيً م  أغووٍةت تووه ن٢ِوو  ؾووعو سووٟوٚنع   سوو١ٍٟ  ْنووو نٞٓٗووـ نِ تووً  و ووو  ن  ن و٣وو  

 و  ا بمتنع.

وه ٦هـ٦ع م٤ ن٠ٕٛٞ يٟوى نطتؿوعبس  وو ه نٞلنعٌو  نٞٛو٠ٕ يٟوى نٞاٗعْو   ْعٞاٗعْو          
  ً ٞا نطتؿعبس و و ـ ع وٞةعهبع.

 وْؿًٕ ي٥  ٞٙ ْععتةع ص نٞاٗعٍْ  ٞجت ٢عٞٙ نت٥ تين  لٗس١ مذل ٢ع 0ًٌٟ

 نٞجسووب نظتًٟٗ. -1

 نٞ ؤ نضت٣عرل. -2

 ن٣ًًٟٞ.نعتلكٕ  -3
 .#2$نٞػلعي  توًة  نت٥ خٟجو٤ -4

  خِٕ نٞو١ًٟ  ٦هـٌ  ه نٞسٟو٘ أٚاوـ ؾتوع  وً نُٞـتو  ه     "نت٥ ٦يب"ْعٞاٗعْ  يلج 
 .#3$نعتًـْ 

                                                                                                                   

 .119ظ  ٍج ب٢ؿع٤ نٞةوق0ً ٥٢ نٞٓٛـ ونٟٞٗا  ٢ٛوة  نٞٓعبنتً . ؼت٣ج س$1#ً
 .623ضـوـ نٞلنؿ   ظ 0ٚوعته# $2
 بنس  حتٍٍٟٟ  ه ْٟسٓ  نطتؿوعبس   –ضعٌّ يٛعض 0 نٞػـنو نطتؿعبي ه نًٞعدل نْس٢ًٕ # $3

 .57ظ  1986 نب نٞٓٛـ   ٢طٕ   يلج ٢عٞٙ ت٥ تين
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وٞٗج  ٣ٟٛلع ه نٞس٣ع  نًٞع٢  طتؿعب لع  ٞٛله ٥٢ نٞػًا ه   ت نٞـًٖو   
ج  نٞؿووٍٗ  ٢وعتًوو  دتو ووع  نطتٍووعس نٞاٗعٍْوو  ه دؿووعب لع و ؿووعيٍٓنع  وم٤ و وو   

 نٞؿـوبس ه  بنس  ٣ًٟ٢  غت ت نٞاٗعْ 0

ه  بنس  ي١ٟ نٞٓٗه نْس٢ًٕ ودٍوٌوه نٞلعتؿ  ونعتسو٣جس ٥٢ نٞلع نًٞع٠  0أوذلّب
ْعٞٓٗوووه يٟووو١ نظتٍْٕوووع  ونطتـٚووو  ونٞواوووج  ونٞسوووً  ونعتـو٦ووو      نجمل٣وووٝ ونعتكٟوووٕ

 ونظتػوت  ونٞٗجبس يٟى نٔسوًٍع .

 ٍ  وو ٍٟٚو  نًٞٓعٍٞو  نًٍٟٞٗو  ونٞو جن٦ٍو       نٞو ي نخورت  بغوجت و اوه      0وادلؼٍُ اٌضوبٔ
 ونٞـودٍ  ه نطتؿعبس نْس٢ٍٕ .

 .#1$ْنلع نًٞع٠ أي  بنس  ػت٣ٝ  ؿعيٍّ و لعٌع وًْعٍٞ  نًٞٗٝ نًٞـتً

و لووع٘ نٞٓٗووه نْسوو٢ًٕ   و٤ أ٤ ٦لسووى نعتةووجأ نٞاعٞووا ه نٞاوووٗعْ  أٔ و ووو نعتةووجأ      
 ن٣ًًٟٞ.

نٞٗوي وٞسع٤ دعٞوه  و ٛو ن ٚوع٤      ٞٙ ٤ِ نٞٓٗه  و  ـزتع٤ نٞج٥ٌ نطتلٍّ وغو ه
 ن و٣ع٠ نًٞـ  هب ن ن١ًٟٞ ومٌٕئه  نج ١ وميكعئه أوٞوٌ  خعغ .

 ٝ ٦ٗوٜ م٤ أئ٣  نعت ن ا  ١ ٢و٥ نًٞوـ  أ٠ ٦ٗووٜ م٤ يٟوو٠ ن٢ِو  ٢ؤٞٓو  ٢و٥ نًٟٞو١         
 .. نخل   ١ نًٟٞو٠ نْس٢ٍٕ ..غـِ وـتو و عبٌوخ –تَٕ   –نًٞـت0ً ُٞ  

ؿعبٌ  ونٞاٗعٍْ  ٔ هت٥ٛ ٦ٟٗنع ٚع٢ٟ  ٥٢  ٗعْو  مذل    ن و٦ط  مذل أ٤ نًٞلعغـ نطت
أخووـت  ْٛووٝ خعغوو   ٗعٍْوو  ٢ـٚةوو  ٢وو٥ يووج  ٢وو٥ نًٞلعغووـ  ؤ هتٛوو٥ ٣ٟٞاو٣ووى        
نعتسوووً  أ٤ ًٌووً مٔ  ٞووٙ نٞٗوووجب ٢وو٥ نعتـٚووا نٞووو ي هتٛوو٥  زوٌووجت تووه يوو٥ قـٌووٕ        

ةوو   نِي٣عٜ نًتسوس  أو نٞوًة ن  ن٢ٍٕٛٞ   دووى ه   ت نطتعٞ  متو٣وٝ مٔ ٌٗو 

                                                 
  نب ن١ًٟٞ ٣ٌٟٕٞ . . دس٥ غًا0 حتجٌا نًٞٗٝ نًٞـتً  ت و   # $1
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نعتٗوة  ه نٞةلٍو  نٞاٗعٍْو  نضتجٌوجس ٢ـٚوزن      «نجملو٣ى مٔ ٦ونس  و ن نعتـٚا  وٌػةو  
  تووٝ م٤ نًٞلعغووـ نٞجنخٟوو  مذل نطتؿووعبس نعتسوووً س   »نٔب ةعقووع عتـٚووا  جٌووج ٢وو٥  

 .#1$حتعوٜ أ٤  طج مٍٞنع ػت٣وي  يلعغـ ٥٢ دؿعبذتع

 نغتلج َزٞوت   تر٤ ٢ٌٕ  نظتٍوـ نٞٗكلٍ  نٞيت تلٍت ه "َع٦جي"ٞٗج أ ب٘ 
 ١ دٍٛت ه ٦ٔٛط  ه تـٌكع٦ٍع  وأيٍج  مذل نغتلوج ٞـتكنوع توعُٞـ  تطوةٛ  ٢و٥      
خٍوووـ نًٞلٛةووو   ٛةٟوونع تعطتجٌووج  و وو ت ٖػوو  ستٟووه ٣ُٟٞووزٜ ٞوًوٌووج ضووًةه يٟووى  

 .#2$نٔسوٕٜٗ نٞٛع٢ٝ

م٤ م خعٜ أي يلػـ  ٗعه  جٌج مقتع ٌؤ ـ ه نطتعٜ يٟى نٞوونمل٤ نٞٗعئ١ ه نٞلسٕ  
ٝ   ن نًٞلػـ ه ٢ًرت٘ نٞولعْ  نًٞٓوعٜ ٢وى نطتؿوعبس نضتجٌوجس  وٖةوٝ أ٤      م  ٌجخ

 .#3$ٌػة   ز ن  ٥٢ غٟا نٞاٗعْ  ٔ تج أ٤ نتؿى ٞسٟسٟ   جٌجس ٥٢ نٞوًجٌٕ 

وٌؿـ  " وٌليب" ٢إً يٟى  ٞٙ ه نظتان  نٞ ٥ٌ نسواٟةن١ ؼت٣ج يٟوً تعضوع ٢و٥    
ظتان  غعبون ٌٛطٓو٤ يٟوى  ْـ٦سع ٞوكةٍا  لو ت  ْٗج  كوب ن٢ِـ مذل أ٤  ؤٔ  ن

 .#4$أ سع  ٦سع  نضتلو 

ً  « ن و٣عيٍ  وٍٞست نع ـس قةًٍٍ  ْعٞاٗعْ  نع ـس ٦ٓسٍ    »سوٍٛوٞو ٍ  نٞوٕٖو
 .#1$ؾ١ يلعغـ ٢وًعبؾ  و٢ولعٖؿ  »ٚعٞطخػٍ  ن٦ْسع٦ٍ «و سوكٍى 

                                                 

 1997 . يج٦ع٤ أتو ي٣ط 0  ٗعْولع ه ٢ون ن  نٞونوجٌع   ٢كةًو  أٞوّ توع  نِ ٌوا   ٢طوٕ       # $1
أب٦وٞووج  وووٌليب0 نًٞووعدل ونُٞووـ   نعتٛوووا نٞواووعبي ٟٞكةعيوو  ونٞووملٌووى ونٞلطووـ  توو و      56ظ
 .799  ظ1960  1ـ

 .83أب٦وٞج  وٌليب0 نًٞعدل ونُٞـ   ظ $2#
 .57ظ   ٗعْولع ه ٢ون ن  نٞونجٌع   . أتو ي٣ط #0 $3
 و٢ع تًج ع. 71ظ   وٌليب0 نًٞعدل ونُٞـ # $4



16 

و ٗعْ  نٟٞةع  أو غٟةنع  ً نٞيت  ٗو٠ ت٣ًٍٟع  نغتاو٠ ونٞجْعو  ْنوً  نوعمل   
نٞوو ي ٌووٖووّ يٍٟووه تٗووع  نطتؿووعبس و هتو٢ووونع ْنووً  ؿووًٓ   »ةٍو وو٦ٍٙونِ«نعتلعيوو  

 .#2$نٞوونمل٤ ؾج أي نب ةع٘ ١ٌٟ تعٞاٗعْ 

وطتؿعب لع نٞةعملَ  بأصتعغتع نٞـ٢زي و ـن نع و٣ٍٖنوع  و٥٢  و١ ْاٗعْو  نٟٞةوع   وً     
نٞوويت دتاووٝ ٢ـٚووز نٞاٗووٝ ونطتػوو٥ نطتػوو  ْوووً  وو ت نٞاٗعْوو   و ووً نٞوويت  وٟٗووى        

ًٞجٌوووجس  ْعيووع  يوو٥ ن٢ِوو  وو و  ووع  وتوووعٞوعرل ٣ْووع أٚاووـ  وو ت   نٞؿووـتع  نعتو ًووو  ن
 نٞؿـتع  ونغتا٣وع  نٞووً ن٦ةوـ   ٗعْو  نٟٞةع  ٟٞوٖوِ ه و ننع.

و ٗعْ  نٟٞةوع  ه دؿوعب لع  وً ٢وزٌج و٢ـٚوا و ولخً و سوع٦ج نٞاٗوعْو  نًٞـتٍو           
ع٦جس ونْسوو٢ٍٕ   م  ٍٚووّ  ٛووو٤  لعٞووٙ  ٗعْوو  مسوو٢ٍٕ   و٤ نٞاٗعْوو  نًٞـتٍوو  نعتسوو  

وخعغ  يٟو٠ نٞػـِ ونٞلنو ونُٟٞ  ونِ   ونٞوعبٌخ ونضتُـنٍْع  وَ   ٞوٙ  وٖوج   
صتٍت  ٗعْ  نٟٞةع    ت تًٟو٠ ن٢ِ  أو يٟو٠ نِونئٝ ونٞ ٥ٌ ٌـْؿو٤   ت نٞاٗعْو   
بونْؽ   ت ن٢ِ  نٞ ٥ٌ دوعبهب١ ودعبتو وع تعيوةوعب ١ خـ وون يٟوى نٞلهوع٠ نًٞوع٠        

مل ع و٦هـذتع مذل نٞو و  وبؤٌع ع  و٢ع يوجن  ٞوٙ   نٞاٗعه ٢ّٞ  أي يٟى ٣ٍٖنع وب٢و
أي ٢عيوووجن نظتوووـو  يٟوووى نٞلهوووع٠ نًٞوووع٠ نٞاٗوووعه  ْٗوووج نضوووونـ  أ٢ولوووع تعٞوسوووع٢   
ونٞوًووعٌص ونٞلٗووٝ ٢وو٥ ٚعْوو  نٞٓٛـٌووع  نٞػووٍلٍ  ونغتلجٌوو  ونٞٓعبسووٍ  ونٞـو٢ع٦ٍوو         
ونٍٞو٦ع٦ٍوو   م  ٚع٦ووت  وو ت نٞاٗعْووع   لٗووٝ وٌػووا يٍٟنووع يػووعب لع نغتعؾوو٣  مبووع ٔ 

وًعبؼ ٢ى  ٗعْونع   ٍوا أ٦طور  أ٢ولوع ٢طوـويع   ٗعٍْوع  يععتٍوع   ًعو٦ٍوع  نضورتٚت         ٌ
 ٍْه ٚعْ  نٞطًو  و ًعو٦ت ه نٟه ٚٝ ن١٢ِ يٟى  ـت    ن نٞوق٥.

                                                                                                                   

و٢ع  71و وٌليب نًٞعدل ونُٞـ   ظ 58ظ   . أتو ي٣ط 0  ٗعْولع ه ٢ون ن  نٞونجٌع # $1
 تًج ع.

 .58ظ نعتـ ى نٞسعتٕ # $2
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ل٥ توغٓنع ترٚاـ ؾتع ٖعٞه ٓٞٗج أضع   سونيج أ٢ولع دؿعبس ٔ ٦سوكٍى نٞو
 0ي٣عبس ن٣ٍٞين

بيناكبيابشحانبفكفسمبدنثدببببببببببدهفبانصحانبنيأذنيبمبثهيا

دؿعبس يةج نظتعٕٞ ه نٟنع أغجٔ يةوع س ودوا وخطوٍ  وم وٕٜ  ٚوٝ  ٞوٙ  لةوع         
مذل  لووا ٢ووى نطتٍووع  و ٗووجٌـ نٞطووــ نٞةطووـي  ميووٕ  وبًْوو  وختٍٟووجن  ٦ٓٞسووع٤       

 و ًزٌزن  عتٛع٦وه.

و ٛو ن ٚووع٤ يٍٟلوع أ٤ ـتٓووـ و٦لٗووا يو٥  وو ت نطتؿووعبس و٢ٛع٦وونع و٦ةنووا يلوونع ه     
ٗووع  نطتٍووعس ٚووً جتٍٟنووع و٦زٍٚنووع و٦طووُٝ نطتٍووعس ه أونب ووع     دةووع  نٟٞٗووا وه قة 

 و٦ةًا يةٗنع وأبلتنع و٦هنـ أعتنع نعت٣ٗوو و٢ع يع٦وه ٥٢ نـوِ نٞج ـ ونطتج ع٤.

  ته ٢سووٌع  نٞونؿوـ ٢ِو  ٢وع   وو ٦هـذتوع      عم٤ نعتًٍعب نٞس١ٍٟ نٞ ي لتا أ٤  ُٗو
ب نٟٞٓسٓ  نٞسٍعسٍ  مذل ن٦ْسع٤  و٢وًٖه و٢ٛع٦وه ه مقعب   ت نطتؿعبس  وه مقع

 ونٔ و٣عيٍ  نٞسعئجس.

ًْووووجت يٟووٍن١  لسووٍع  سوولوٌع   وأٚاووـ ٢وو٥ ٢ٍٟووو٦ً دعٞوو            عه أ٢ـٌٛوو ٌُ ٢ٍٟووو٤ قٓووٝ 
م نعؼ  وأسـس ٥٢ ٚٝ يطـ أسـ دتعب  ٦ٛعو نًتعب٠  ونٞـ١ٖ نطتًٍٗٗ أٚوا  ٤ِ  

  لع٘ دعٔ  ٔ  ػٝ مذل نٞٗؿع   أو مذل نٞجونئـ نٞػنٍ .

٢لون٥ هتعبسو٥    تععتعئو   ٢90ٌٕو  ن٢وـأس تعُٞو  َو  ٢وزو و        وه تـٌكع٦ٍ  رتع٦ٍو   
ودعٞ  قٕٔ ت  ٚٝ دعٞيت ملون  و٢ٍٟو٤ دعٞو  م نوعؼ سولوٌع  ه أوبتو        #1$نضتل 

و٥٢ نًٞس  يٟى نعتـأس أ٤ دتطوً ودوج ع تًوج َوـو  نٞطو٣  ه نعتوج٤ نٞٛوات ه        
 أوبتع وأ٢ـٌٛع.

                                                 
يٍ  ه تـٌكع٦ٍو  ه    # $1 زنٌوج ٢سوو٣ـ  م  أ٤ ٚوٝ     ٚـ  مدػعئٍع  بصتٍ  أ٤ يج  نعتونٍٞج َ  نٞطـو

يٍ  يوع٠     ٠ 1987قٓٝ ٥٢ ت  أبتً  أقٓعٜ ٌوٞجو٤ ٦وٍا   ـهت  نٞز٦ع  وتٍٟ يج  نِقٓعٜ َو  نٞطـو
  1977يوع٠   تععتعئو  10  و٦سوة   1986يوع٠   تععتعئو   21مزتعرل نعتونٍٞج  ٢ٗعب٦  ٢وى   تععتعئ  ٦2441سة  

 #.9  ظ 27نًٞج    يٓعِٟ  ػت  و1988ٌلعٌـ /  ٚع٦و٤ نٞاع155ً٦نعتس٣ٟو٤ نًٞج  ػتٟ  $
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  ٛ سوٍٙ  و و ن نٞوـ١ٖ ٔ هتاوٝ     وٌُةاٍّٟ ي٥ دعٞ  نَوػع  ٚٝ سوةى  ٖوعئٕ ه نعت
سووت ٦سووة  تسوٍك  ٢وو٥ دوعٔ  نَٔوػووع   ٤ِ نٞطوـق  ٖووج  وونقور ه ٚووا  ٢وو٥      

.. و نْى نعتع س  ونٟٞ س نٞ ن ٍ   أو ةع أٔ ٌلٓوٕ نِ  يٟوى نتلووه تًوج     #1$دعٔ  نٞوةٍٍٟ
أ٤  ػووة  ه نًٞطووـ٥ٌ ٢وو٥ ي٣ـ ووع  ٢ووى  ٓووع١ٖ سووٟكع  نْتعدٍوو   ْووع٦زٕٞ نجملووع٢ى  

 ٞوخٍّٓ نعتوً  نٞسـًٌ . ٦ع٦ً قـٌٕ نٞسةعٔ نِ

نٞج٦ٍع وأٚـ٠ ٢ع ه نٞٛوو٤  وخٍٟووه    »٢وًٟٗع «ه نطتؿعبس نطتٗ  أيز أئٕ  ن٦ْسع٤ 
 ةٗووى ٢ًعْووعس تةٗعئنووع سوو٣ٍٟ   أٔ و وًو     »نٞوويت  ػوو٣ج ن٢ِوو  تػوو٣و  ع «نٔ و٣عيٍوو  

ٞو ي  نِسـس   ؿ٥٣ نطتؿعبس غتع  ونملكتع ودػع٦ونع نِخٍٕٖ  نٞـودٍ   مكتع نطتػو٥ ن 
 ٌؿ٥٣ ٦ٓٞسع٤ بندوه نًٞعقٍٓ   وق٣ر٦ٍل  نٞلٓسٍ   وسًع  ه نٞـودٍ .

ودؿعب لع نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   ًٟت ٥٢ أوذل  يعئ٣نع نْهتع٤ تع  نٞوندج نظتعٕٞ  
و٥٢   ت نٞجيع٢   ٓـيت تٍٗو  ن٢ِووب نٔيوٗع ٌو   وي٣ّٟوت نٞلوع  أ٤ ٌرخو ون ٢و٥        

نًٞٗووٝ  ٟٞوًووـِ يٟووى دٗووعئٕ نٞٛووو٤     وو ت نٞووج٦ٍع نًٟٞوو١ ونعتًـْوو   وأو ةووت مكتووعؼ  
 ونطتٍعس  و ًٟت ٥٢  يعئ٣نع ندرتن٠ نًٞٗعئج نِخـت0

ِّ  .656اٌجمشح/ ٔو ماِٚـانتا ًِْ نٞج٥ٌِّا ٖوج  َّةاٍس٥ا نٞـُّضْجُ ٥ِ٢ا نًُِٞو
  تُؽ نٞلهـ يو٥ ٢ًوٗوجت  ؼترت٢و  بأٌوه وم٦سوع٦ٍوه  ٞٗوج       »م٦سع٦ع «ٞٗج ٦هـ  مٍٞه 

أووْ يتْوٗووعٜو0    ما٦َّوهُ َوٍْوـُ ٢ُسْو١ِٟ    عملس ٢وـ  أ٢ع٢وه  ٍْٗوٝ ٞوه0     ضتل  ٖع٠ نٞـسوٜ نٞٛـ١ٌ
ِسًع   ٞ ٞٙ ًٌاوا نٍٟٞٓسووِ "بٌلوع٤ " ت٣ٍٗو  ن٦ْسوع٤ ه نطتؿوعبس       ؟#2$ ىتٞوٍْساتْ ٦ٓو

 .#1$ ##نْس٠ٕ  و  ٥ٌ ن٦ْسع٤$$ نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   ٍْٗو0ٜ

                                                 
نٞةووعب  وتًووؽ أيووجن   ـٌووجس نٞطووـٔ      يٟووً يوو٥ ٚوووع 0 ن٢ِووـنؼ نضتلسووٍ  ٟٞووجٚووب ؼت٣ووج     # $1

 1985.٠سةو٣ا /أٌٟوٜ 28   عبٌخ 278نًٞج    نِوسف  ٦طـذتع $بسعٞ  نضتع٢ً #
توع  ٢و٥ ٖوع٠ ضتلوعملس      1312نضتلوعئز  ٚووع   ؼت٣ج ت٥ نصتعيٍوٝ نٞةخوعبي0 غونٍ  نٞةخوعبي      # $2

ً   961ي  وأخـ ه ٢س١ٟ ه نضتلعئز ٌنو  توع    4/54ه نضتلوعئز    تع  نٍٞٗع٠ ٟٞالعملس  ونٞلسوعئ
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 ٜ م ن ٚووع٤  وو ن  ووو نْسوو٠ٕ  ْٟٛلووع  $$ 0أ٢ووع نٍٟٞٓسوووِ نِعتووع٦ً "َو ووه" ٍْٗووو
 .#2$##؟٢٤س٣ٟو

ٍّٚ ٔ  وٖج ٦هـ  دؿعب لع مذل م٦سع٦ٍ  ن٦ْسع٤ يٟى أكتع ٚٝ ٔ ٌوازأ  ْع٦ْسوع٤ ه  
كتانووع ه أصتووى نعتـن ووا  و ووو َعٌوو  ه  ن ووه  َعٌوو  ه دـٌوووه وق٣ر٦ٍلوووه  وٚٓعٌوووه         

 .#3$##؟وٖج وٞجذت١ أ٢عذتو١ أدـنبن ٢ووى نسوًةج  نٞلوع  $$0 ٖعٜ نت٥ نظتكع  ويعٍْوه

   وقٟوا ي٣وـ تو٥ يةوج نًٞزٌوز     #4$##جن   ع ٌع   ودل ٌـسوٟه  عتٍوع   م٤ ن  أبسٝ ؼت٣$$
٥٢ ؤ ه أ٤ هتولًون ٥٢ مٌٗعو يٗوت  نْيوجن٠ مبو٥ ٌسوونٗنع مٔ تًوج يوـؼ ن٢ِوـ       

  أ٢وو  "ٌوسووّ توو٥  عضووٓ "يٍٟووه  ونطتػوووٜ يٟووى ٢ونْٗوووه  و وو ن ٢ووع ًْٟووه أٌؿووع   
ع زتووعو نٞووج٦ٍع   يٍٟووٙ توٗوووت ن   ْ كتوو  $$نعتووـنتك  وأوغووى ي٣ووـو ونٍٞووع  ْٗووع0ٜ     

ونَخـس  ون ًٝ بيٍوٙ نٞٛة  ٢لن١ ٚعٞونٞوج  ونٞوسوف ٚوعِو  ونٞػوُ  ٚوعِو  وتوـّ       
 .##ونٞج٘  وغٝ أخع٘ و ٟكّّ توٞج٘

و ًٟت دؿعب لع ٥٢ نًٟٞو١ ه ٚوٝ ػتعٔ وه ْـٌؿو  يٟوى نعتسو٣ٟ   وبًْوت ٢ٛع٦و          
و ًٟوت نٞوٛعْوٝ     9/اٌضِوش  ًْٟو٣ُوو٤ا  اِٝ ٌاسْووواي نَّٞ ٥ٌِا ٌاًْٟو٣ُوو٤ا وانَّٞو ٥ٌِا ٞووع ٌا   ن٣ًٟٞع 0 

 واٌُوووؤْ ِـُو٤ا ياٟووووى أو٦ُٓسِووونا١ْ واٞوووووْ ٚووووع٤ا تاناووو١ْ خاػاعغاووو    نٔ و٣وووعيً صتووو  نْهتوووع0٤  
يتوان ا ٞوع ٌُؤ٥ِ٢ُْ  وان ا ٞوع ٌُؤ٥ِ٢ُْ  وان ا ٞوع ٌُؤ٥ِ٢ُْ  ٢ا٥ْ تاع   0ٖوٜ نٞـسوٜ   و;/احلشش

 .#5$ ضاةًْاع٤ُ وا اعبُتُ  اعئِى  ماٞوى  الْةاهِ وا ُوا ٌاًْٟو١ُىت
                                                                                                                   

  ً قةًوو   نب نعتوور٢و٤   1437نطتووجٌا  2/62  نٍٞٗووع٠ ضتلووعملس ٢طووـ٘  و٢سوولج أتووً ًٌٟووى نعتوغووٟ
 ٟٞرتنث.

 .412 ـنث نْس٠ٕ  ظ# $1
#2  $ Haïdar Bammate: Visages de l'Islam, P21. 

 ٣ًٞـو ت٥ نًٞعظ.  كع ٖعغتع ي٣ـ ت٥ نظت# $3
 .)) نيٍع  ٞٓس٠ٕ  ودل ٌةًاه  عتٍع  م٤ ن   ٝ  لعؤت تًا ؼت٣جن  $$0 ي٣ـ ت٥ يةج نًٞزٌزٖعٜ  $4#
 بونت نٞةزّنمل  ونٞكان٦ً ه نِوسف ي٥ أ٦  و و دجٌا دس٥.# $5
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ٍووا يٍٟنووع أٔ نع  وأٖع٢ووت نٞـٖسووو ًٟووت نٞجيع٢وو  نِخٍٕٖوو  ٢وو٥ أصتووى أس
و و مهتع٤ نٞٓـ  تع   ْو ٤ َعتوت يو  نٞسوٟك   ْلووب مهتع٦وه بٍٖوا  نئو١  عتوع ٍْوه           

 خ  نٞةٕ  ونًٞةع   دوى ضو٣ٟت بيعٌوه وبستوه نطتٍون٤ ونٞلةع .

يلوج٢ع ٖوعٜ    ؟أي وغٍ    ت نٞيت ٖعغتع أتو تٛـ نٞػوجٌٕ ٖةوٝ أٞوّ وأبتوى ٢عئو  يوع٠      
 و و ٌو و  ٍص أسع٢  ت٥ ملٌج0

ع نٞلووع   ٖٓوون أوغوو١ٍٛ تًطووـ ْعدٓهو وع يووين0 ٔ ختو٦ووون  ؤ  ُٟووون  ؤ   ٌوع أٌنوو $$
 ُجبون  ؤ دتاّٟون  ؤ  ٗوٟون قًٕٓ غُ ن   ؤ ضوٍخع  ٚوة ن   ؤ ن٢وـأس  ؤ  ًٗوـون     
فتًٕ ؤ حتـٖوت  ؤ  ٗكًون ضاـس ٢ا٣ـس  ؤ    ون ضعس ؤ تٗوـس ؤ تًو ن  مٔ   

٠ ٖج ْـَون أ٦ٓسن١ ه نٞػوون٢ى  ْوجيو ١ و٢وع ْـَوون     عتعٞٛه  وسوِ دتـو٤ ترٖون
أ٦ٓسن١ ٞوه  وسوِ  ٗج٢و٤ يٟى ٖو٠ ٌر و١ٚ تل٦ٍو  ٍْنوع أٞوون٤ نٞكًوع٠  ْو  ن أٟٚوو١       
٢لنع ضٍئع  تًج ضً  ْوع ٚـون نسو١ ن  يٍٟنوع  و ٟٗوو٤ أٖون٢وع  ٖوج ْنػوون أوسوعـ         

ٞسووٍّ ْووعخٓٗو ١ تع –و وو١ نٞٗووع ٟو٤   –بؤوسوون١  و ـٚووون دوغتووع ٢اووٝ نًٞػووعئا    
 .#1$##خٓٗع   ن٦جًْون تعس١ ن 

ْع٦ْسع٤  سخـّ ٞه نعتع س ه دؿعب لع  تٍل٣ع قنلت دؿعبذت١ ت  داـي بدع وع  
ن٦ْسع٤  نطتاـ نِوٜ نٞـيا ٥٢ أسٟن  نٞٓووٙ نٞلووٌو   ودوـ  نٞلاوو٠  ونٞٗلعتوٝ      

 مذل ْٟارون. ونطتاـ نٞاع٦ً نٞٓـنٌ نٞـودً نٞ ي سةاّ  ـوتع  ٥٢ ونًٖن١ .نٞلرتو٦ٍ 
نعتسوووٛـن  ونعتخوووجبن   دووووى ٖع٢وووت أٚوووا  ٍئوووو  ه نٞؤٌوووع  نعتونوووجس  وبوسوووٍ   

 ْخػػوع ٢ئع  نعتٌٕ   ٞوٛعْ  نعتخجبن  ونعتسٛـن .

و  ن ٔ ًٌين يج٠ نِخ  ٥٢ ٢هع ـ نٞوٗج٠ ن٣ًٟٞوً نعتًعغوـ ووسوعئٟه  ْنؿوعب لع     
نطتؿوعبن    نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  دل  ٥ٛ ه ٌوو٠ ٢و٥ نٌِوع٠ ن٦كونئٍو   أو مبًوزٜ يو٥       

                                                 
 ه نٞوعبٌخ 0 نٞٛع٢ٝثبثٓ األصرييز نٞج٥ٌ أتً نطتس٥ يًٟ ت٥ ؼت٣ج نٞطٍةع٦ً  نعتًـوِ  $1#
 .3/226  نٞكاي 0  ٓس اٌطربٌ ؼت٣ج ت٥  ـٌـ  2/227
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نِخـت  تٝ نٖوةست ٚٝ ٦عْى ٢ٍٓج  و٥ٛٞ  ٞٙ دل ٥ٌٛ يٟى دسوع  نعتةوع ص نٞاعتوو     
نٞوويت حتٓووم ٞلووع ن٦ْسووع٤ ٢وو٥ أخكووعب نٔـتووٕٜ ونٔؾوو٣نٕٜ  ونٞٗوو١ٍ نٞـودٍوو           

 نعتٗجس . 

  ت ٢ٗج٢  يع٢  سٗلع ع أ٢ع٠ نٞٗعبص ي٣ٟع  أ٦ه سٍن١ٛ خك    ن نٞٛووع   ٗسو١ٍ   
ونٞاووع٦ً ٌوًٟووٕ  ثووبٌؼّشاْ اٌؼشثووٍعت  نِوٜ ٌوًٟووٕ  وو١ توو  ٖووعئ١ يٟووى ْػووٝ دتنٍووجي

 .ثبٌؼّشاْ اٌغشثٍ
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 متهيديحبث   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 ادلثال ومستوى الواقع مستوى

 مذل نٞوٓـٌى يٟى   ن نٞةنا نٞٓـوو نَ ٍ 0   ًظنعمد

 .نع ـس نعتاعٜ ونع ـس نٞونٖى ه نٞٗـآ٤ 

  نطتجث نٞورسٍسً نٞوجضٍين نِوٜ«نعتٍاعٔ نِيه١ ه نٞٗـآ٤«. 

   ً٢سووووورٞ  غوووووٍُ  نجملو٣وووووى «نظتػوووووعئع نًٞع٢ووووو  ٣ٟٞاو٣وووووى نْسووووو٢ٕ
 .»نْس٢ًٕ
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 مؼدمة

ه ٚوعتوه   "٦ج١ٌ نٞةٍكوعب "ع ـس غجًٌٗ يعدل نٔ و٣عو نٞجٚووب   ت نٞه دزض
 .#1$اٌزغشثخ اٌضىسَخ ثني ادلضبي واٌىالغ

ؤ ٌوسوى نعتٗوع٠ ٞوسواٍٝ نِْٛوعب نٞويت نيولٗنوع نٞٛووع  نعتو ٚوب  ودسوةلع نٔ وووزن           
 ويـؼ تًؿنع.

اوبس  ًو    ْوعٞ »13ظ«ٌط  نعتؤّٞ مذل نسونعٞ  نٞوكعتٕ ت  نعتاعٜ ونٞونٖى  ًْو  وندوجس   
ػتـ  ؼتعوٞ  ٦ٔةاع  نٞونٖى ه غوبس  ٗرت  ٢له و جْى نجملو٣وى مذل جتوعومل  ن وه يٟوى     

ـ     ٍج نٞووعبٌخ  ْنوًو  ٗوج٠ ٢سوو٣ ٖووت وحتوؤ   جٌووجس  لٗٝو  وو ن     ٖووع ب يٟوى  ٓاوو   غًو
    »14ظ«نٞوعبٌخ مذل غًٍج  جٌج هتاٝ  ب   أيٟى ٥٢ نٞٗـنت  ٢ى نعتاعٜ 

ٙ  ْنلعٞوووٙ ؼتعوٞووو  ٟٞٗوووةؽ يٟوووى نٞونٖوووى  ٞ     ً   ٛووو٥ يةاوووع   ٞووو        ونٞوووونًًٖ نِخٕٖووو
Ethical Realist        و  ٞٙ نٞ ي ٌـ ةف  ـٍْ  نعتاوعٜ ٚاوو ـ وندوج ٌونٗوٕ  ًْو 

  ونٞٓوعبٔ تو    »13ظ«وندجس  ْوٟٙ  ب٣َعئٍو  ي٣ٍوع  ٞوا٣ٍوج نٞوكووب نِخٕٖوً      
نِي٣عٜ نٞونًٍٖ  ونِدٛع٠ نعتًٍعبٌ   و نٞ ي ٌٓسـ نع ـس نٞوطعؤ٠ نٌِجٌوٞو ً أو 

 .»26ظ«ِخًٕٖ ن

وٚووا و٤ أخكئووون ه  ػوووبنذت١ يلووج٢ع  ٣ٟٛووون يٟووى ػتو٣ووى ٢اووعرل قوتووعوي ٌُٟووً     
  ٌٗوـ تعٔيو٣وع  يٟوى    »12ظ«نٞوعبٌخ أو ٌسة  ْوٖه  ٍْػة  ػتو٣ًوع  ٔ  عبنتٍوع    

 0  ودعٞلوووع مٔ أ٤ ٦وووـ   ٢وووع ٖعٞوووه " ٍاوووٝ"»13ظ«سوووو  نٞلٍووو  ونٞلهوووـس نٞول٢ـٌووو  
                                                 

 .1989  1نٞٛوع  ٥٢ ٢لطوبن  نجملٟ  نِيٟى ٟٞاٗعْ  نًٞـتٍ   ـ# $1
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ب٢ع ٌو   $$ 0ٙ أ٤ نٞلػوظ ٣ٚع ٌٗوٜ "َو ه" ٞ »39ظ« ## نٞ ن   ً ٢ع ٦ػلًه$$
٢ووع ٌولووع ى $$  أو ٣ٚووع ٌٗوووٜ "نٞطنـسوووع٦ً"0  ##أ٢ووع ضوواـس نطتٍووعس ْووجنئ٣ع  خؿووـن  

 .#نٞلع ٔ ٌسوكٍى أ٤ ٌسوويا ٢عٔ ٌولع ى نٞونٖى#

 ٛ ن ٌؤٚج ٞلع نٞجٚووب نٞةٍكعب أ٦ه ٔ هت٥ٛ نسولزنِ نٞونٖى وؾوةف دـٚووه   
ٔ هتٛوو٥ ٢ٗووج٢ع  نخوٍووعب نعتاووعٜ ه أوؾووعو      أو مبًلووى أ ٔ »3ظ« وزتٍووى  ون٦ةووه 

٢ػووكلً   و ٞووٙ ه غووٍُ  ؽتوووا ن و٣ووعيً  أي ٔ هتٛوو٥ ؾووةف وحتجٌووج زتٍووى    
 .»23ظ« ون٦ا نِوؾعو نعتوطةً  

  »26ظ«ْرمهٍ  نعتاعٜ  هنـ ه خٟٕ  و ـ يعٜال دع  ت  نٞوػوب ونٞونٖى 
 لطور   Processْععتاعٜ ٍٞ   و ـن  ٌو٣عب  أو ٌونٕٗ  ًْه وندجس  توٝ  وو ي٣ٍٟو     

تػوووبس ٢سووو٣ـس و٣ً٦ووج مذل  ػوونٍ   نذتووع ونٚو٣عغتووع و٦ؿووانع يٟووى ؾووو  نطتٍووعس   
. ٥ٛٞ نٞلٗك  نِسعسٍ   ً نْ عت  ي٥ سؤنٜ بئٍسً  و0  ٝ ٞلع ٢اوعٜ  .ونٞواعب 

 .؟؟و٢ع  و   ن نعتاعٜ
ٖةوووٝ نْ عتووو  ٔ توووج ٢ووو٥ نْضوووعبس مذل أ٤ ٢ـٚةلوووع نطتؿوووعبي ٢وووزٌج ٦ون وووه نٞٗوووـآ٤   

؟... وؾ٥٣   ن نٞونجٌوج نٞػوٟا  لعٞوٙ ضوـنئ      ؟  ن١ٍٗٞ نًٞـتٍ وأَػع٦ه نٞةعسٗ
 .#1$و ب ع  ه ن٢ٔوٍعو ٥٢   ن نعتـٚا نٞػٟا

 لعٞووٙ أٌؿووع  ضووـنئ  و ب ووع  ٢وو٥ نٞووور ـ تعطتؿووعبس نُٞـتٍوو   ْنووٝ م٤  وو ن نٞووور ـ  
..  ووٝ ٌٍٗلووع ٢اعٞلووع يوو٥ نٔسوووًع٦  ٢كٟٗووع   .؟؟ٌٗوػووـ يٟووى ن٢ِوووب نعتع ٌوو  نٞطووٍئٍ  

 ـتٍ .تعطتؿعبس نُٞ

ٞٗج ٚلع ه نًٞػـ نٞوسٍف أٖوٌع  نٖوةسلع ٥٢ ٢وٖى نٞٗوس خْٕع  ٞـن لٍولع نٞٗعئ٣  
 يٟى نٞوٍٟٗج.

                                                 
أس  نٞوٗج٠ يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ ه نًٞعدل نًٞـتً 0 ٌـن ى ه  ٞٙ ٚوع   . ْن٣ً  جيع٤# $1

 .نطتجٌا
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 .؟؟٢ع  ً نٞٗعيجس نطتؿعبٌ  نٞيت ٦لكٟٕ ٢لنع دعٍٞع  ن م 
 ووٝ غوونٍ  أ٦ووه لتووا نٔ ٦لكٟووٕ ٢وو٥ ٖونيووج نُٞوو  ٣ٍٖووع   وًٟووٕ تعٞرتتٍوو  ونٔ و٣ووعو  

 ..#1$ونِخٕٔ
وسٍع س  و ً تلع  ٢وٛع٢ٝ ٢ولعسوٕ أ٠ نكتوع ٢وزٔ وأ٢طوع        ٝ نطتؿعبس  ن  أغعٞ 

 ٥٢  لع و لع٘.

ؼت٣وج  " ٝ غنٍ  م٤ نطتـٚ  نْغٕدٍ  نٞيت وؾًنع نعتػٟنع٤ نُِْع٦ً ونٞطٍخ 
مقتع ن وع ت تًون٢وٝ ٦ٓسوٍ  وضوٗت قـٌٗنوع تًون٢وٝ ْٛـٌو  ٢نوج غتوع و ْوى           "يةجت

 .#2$ِ ٟنع ؼت٣ج يًٟ تعضع

 

                                                 

  1985  1 ٢طووٕ  ـ   . ؼت٣ووج سووًٍج ب٢ؿووع٤ نٞةوووق0ً دووونب دوووٜ ٢طووٕٛ  دؿووعبٌ       # $1
 .63ظ

 .17نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $2
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ببانفسعباألًل

 نىاقغ يف اإلسالوادلثال وا

تجيع  أ٤ ٌٛطّ نْس٠ٕ يو٥ نظتكووـ نًٞـٌؿو  ضتوو ـ يٕٖو  نعتاوعٜ        نيط
تووعٞونٖى ٞسووةا تسووٍف  ووو أ٤  وو ت نِْٛووعب  ًووة  يوو٥ قةووعئى نِضووٍع  و٢ع ٍووونع        

.. ونْس٠ٕ ٌٗـب توع ص  ي توج  أ٦وه ٌلكٟوٕ ٢و٥ ٦هوع٠       .نعتسوٛل  ه  و ـ ع نٞ ن ً
 .؟؟نٞطً  ه  ن هنٞٓكـس  و ٝ   ن نٞلهع٠ ضً  آخـ مٔ 

ْ  ن  ٟٞلع تعؿت ن  نٞـ ٝ ٣ٟٞـأس ونًٞٛ   ْنٝ ٦ًع٦ٕ ٦هع٠ نٞٓكـس  و٣ًٞـي ٍٚوّ  
 نتٟٕ ن   ًعذل   ت نٞسل٥ نٞسـ٢جٌ    ١ ٔ ٌر٢ـ٦ع تعظتؿوو غتع.

ْنو ت نًٕٖٞو  توو  نعتاوعٜ ونٞونٖووى ٍٞسوت ٢ٟوٙ ضووًا أو يػوـ أو  ٍووٝ  توٝ  ووً ه        
٥ ٖج ٌسةٕ نٞونٖى توؾى تًوؽ نٞؿوونتف ٞوه     نٞلنعٌ  يٕٖ  نٞ  ٥ تعٞونٖى  ْعٞ  

  ١ ٌرت٘ تًؽ نطتـٌ  ونعتٕ ٢  ٞوٗلٍع  نٞونٖى ومضًعيع ه و٢ـو٦وه وخػوتوه.

و  ن نٞٗوع٦و٤ ٔ نتوٟوّ ه نْسو٠ٕ يلوه ه نٞوله١ نٞوؾوًٍ  مٔ ٢و٥ دٍوا نطتٛو١          
 .#1$ونعتٗجنب ْعٞٗـآ٤ ستعٜ ٢ًع٤  و و ٚوع  نطتـٚ  ٣ٚع وغٓه " ٍاٝ"

س٣ٟو٤ ي١ٟ نٞٓٗه تر٦ه يٟو١ نظتٍْٕوع   ونعتسو١ٟ م ن ن ونوج وأخكور      وغت ن وغّ نعت
ْٟووه أ ووـ  وم ن أغووع  ْٟووه أ ووـن٤  ْعٞواجٌووج  ووو سوول  ن   وم ن ٖٟلووع تووعضت٣و           

                                                 

 .85  ظ1962 . دس٥ غًا0 حتجٌا نًٞٗٝ نًٞـتً  ت و    نب ن١ًٟٞ ٣ٌٟٕٞ   # $1
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ونٞوناـ  و٥٢  ن  أخوـت ْععتـو٦و  ونطتٍوٌو  ونظتػووت  أ٢وـ ٌػوجٔ يٟوى نٞولع         
و و  ونِتجٌ  ندرتن٢ع  نٞٗـآ٦ً تعٞجب   نِوذل ٦ِه مت١ٛ يٕٖ  ن  تع٦ْسع٤ ه نٞ

 ودةع  و ٓع٦ٍع .

٣ٍْوع ٌوًٟوٕ تهوع ـس نٞولع نًٞاٍوا       "ؼت٣ج أبَوو٤ "و  ن ٢ع ٚطٓه نٞجٚووب 
 .#1$أو نٞـنئى نظتٕ  ه نٞٗـآ٤ Exhaustiveنعتج ص 

 ٝ ؿتج أسع   ٞٙ نًٞاٍا ه  ٞٙ نٞػـنو نٞوجنئ١ تو  بَةوع  نٟٞٗوا ونٞوسوعئٝ      
ووـ  ٢ِّو٥ا   وٞه  ًعذل0 نٞيت دتوٟٛنع ْبؾعئنع  أ٠ ؿتجت ه ٖ وًس أو٦َّهُ نسْوو٣اىا ٦ٓو ُِٖٝ أُودًِا مٞا
٘و        1نِٞاا٥ِّ ْوٗوعُٞون ما٦َّع ساو٣ًِْلاع ُٖـْآ٦وع  ياااةوع يت    ـا ٞوو٥ ٦َطْو ْول٢السوع تاوِه وا ُـّضْوِج  ٞووى نٞ ٌانْوِجي ما ىت 

 .6/اجلٓ تاـاتِّلاع أوداجن 
 .؟؟٢ع  و   ن نعتج ص نظتٕ  ه نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ

ؼتعوٞوو  نٔب ٓووعو ونٞووغووٝ مذل ي٦ٍٕٗوو  يٍٟووع ودتعسووٙ  $$أبَووو0٤  ؼت٣ووج . ٌٗوووٜ 
ي٦ًٕٗ ٌوكٟةوه نْهتوع٤   و١ نٞووغوٝ مذل وٖوعئى َو  يع ٌو  ٔ يٕٖو  غتوع توعجملـت           

.. ٣ْوو٥  وو ت ن٢ِوووب ٦ٕدووم أ٤ نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ نٞوو ي ٌٓؿووٝ  .نٞكةًٍووً ّٞضووٍع 
ٔ  لٓوٙ  ٟخوع  و ت    ن٠ٕٛٞ يٟى ن٢ِووب نْغتٍو  ٌوـ ةف دتع٢وع  تونًٖو  ن٦كوٞو ٍو        

  نخل ...نٞونًٖ  ه نٞٗوٜ تر٤ يٓو ن  وبؤٌعت ونٞوودً ونعتًاوزن  ونٞةًوا ونعتٕئٛو     
ٔ هتٛوو٥ ؾووةكنع يوو٥ قـٌووٕ نطتووون  ؤ هتٛوو٥      ودٗووعئٕ  ووً يةووعبس يوو٥ وٖووعئى  

 ٓس  ع تونسك  نٞسةةٍ  نظتكٍ  نٞٓعيٟ   ٞٛلنع أٚاـ دٍٗٗ  وغن  ٥٢ نعتًكٍع  
 .#2$## نٞكةًٍٍ

                                                 

  ٢ـٚوووز نْقتوووع  نًٞـتوووً 1987أبَوووو0٤ نٞٓٛوووـ نْسووو٢ًٕ ٖوووـن س ي٣ٍٟووو   تووو و   ؼت٣وووج  . # $1
 .687ظ
. وأب ووو ٢وو٥ نٞٗووعبص نسووو٣ٛعٜ   189ظ   أبَووو0٤ نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ ٖووـن س ي٣ٍٟوو    ؼت٣ووج  .  $2#

 نٞةنا ي٥   ن نًٞاٍا نعتج ص ه نٞٗـآ٤ تعٞـ وو مذل أبَو٤ ه  اه نٞسعّٞ نٞ ٚـ.



31 

نظتِٕ ت  نعتًوزٞ  وتو  نطتلعتٟو  ْععتًوزٞو  دتسوٛون توععتونّٖ      و  ن سةا 
نٞٗـآ٦ٍووو  نٞووويت  ػووووب نٞو٣عسوووٙ نًٟٞٗوووً ه دووو  أ٤ نطتلعتٟووو  دتسوووٛون تعًٞاٍوووا   

 نعتج ص  ونٞلع نٞٗـآ٦ً  ع٢ى ٣ٟٞوٖٓ .

وْؿًٕ ي٥  ٞٙ ْعٞٗـآ٤ أٚسا نًٞـ  نعتس٣ٟ  وي٣ٟنو١ أغووٜ نٞوًع٢وٝ ٢وى نعتوع س      
سوةون وْن٣وون وخواون نٞواـتو  وٖون٦ٍلونع وأسسونع  و ٛو ن ٚوع٤         وٖون٦ٍلنع  ٣ْله نٚو

نضتعدم ٌ ت  نطتٍون٤ ٞ ت  ـٍٚةو  أيؿوعئه وٖوج ن٦وٗوٝ  و ن نٞلونج نٞواوـٌيب مذل        
 أوبتع خعغ  م٦ٟٛرتن..

   ن و٦سوكٍى ملتعمل ٢ع  ٗج٠ ه نَ 0ً
٣ًٌوٝ   transcendentنْس٠ٕ يٟى ؾو  ٢لوع ج نِخؤٕ ٢لونج ي٣ٟوً نب ٗوعئً       -1

 effort eliminitoireونٖووٕو تو وب نٞطوـ     effort créatriceو ضواـس نظتو    يٟوى  ب 
ـ    ون٣ًٞووٝ  ووو نٞسووٕو نٞودٍووج نغتاووو٢ً     ٢ةووجأ ن٢ِووـ تووععتًـوِ ونٞلوونً يوو٥ نعتلٛوو

 . #1$نٞٓؿٍٟ ونٞجْعيً ه ٢ًـٚ  

ْؿـوبس  جخٟلع نعتؤ ـ  لكوي يٟى  س١ٍٟ ٢ز و    و أ٤ نٞٛعئ٥ نِخًٕٖ خٟوٕ ٦عٖػوع    
  ْنو تو بس  لكووي يٟوى زتٍوى يلعغوـ      »دٛعٌ  سٍج٦ع آ ٠«٣ٛعٜ ه آ٤ وندج وٖعتًٕ ٟٞ

نٞٛعئ٥ تر٣ٟٚوه  و طوو٣ٝ  ٗوجٌـن   وه دٍوز نٞٗووس  يٟوى ضوـوـ قتو وع ٟٚونع  وٞٛلونع ه           
 .#2$ن٦وهعب ننوب ي٣ٝ دـ ومبن ي  ًٚ حتوٜ   ت نٞطـوـ نٞوٗجٌـٌ  مذل ونٖى ي٣ًٟ

ِوو ال وا٢اووع ساوووسن اعيت ٜ  ًووعذل0 ْووع  نغتوو١ نٞوولٓ  نٞةطووـٌ  نظتوو  ونٞطووـ  ٖووع   ىت 7وا٦ٓو
 .8-7اٌشّظ/ ْوروِٞنا٣اناع ُْاُوبا اع وا وِٗوان اع

                                                 
 . ؼت٣ج يةوج ن   بنمل0  سوووب نِخؤٕ ه نٞٗوـآ٤  تو و   ٢ؤسسو  نٞـسوعٞ    نب نٞةنووث         # $1

 .585  ظ1981  6ن٣ًٍٟٞ   ـ
 .586ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
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ٖووووجْ أوِْٟوووو ا ٢اووو٥   ْوووعٞلٓ  ن٦ْسوووع٦ٍ  ٖعتٟووو  ٟٞرتٖوووً ونٞووورت ي ٖوووعٜ  ًوووعذل0      
 .61-9/اٌشّظ ىت واٖوجْ خاع ا ٢ا٥  اسسع اع9ملوَّٚع اعيت

ٝ نعتؤ ـ نًٞٓعٜ نٞ ي ٢وؾويه تٍج أ٤ ٢ٓنو٠ نضتنج ٔ ٌونج  مباـ  ٖوس  تٝ تع٣ًٞ
ٌاوع أوٌُّناوع نِٞ ا٦ساوع٤ُ    ٢ٗعو٢  أو ٖنـ ٢ٗعو٢   ؤ ٌٓور نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ  الع يٟى  ٞو0ٙ  

 .8/االٔشمبق ما٦َّٙا ٚوع ِو  ماٞوى باتِّٙا ٚوجْدع  ْو٣ُٟوعٍِٖهِ

وْؤ   ن نضتنج نٞكةًًٍ نٞ ي  ٓـؾه نُٞـٌزس   لع٘  نجن  آخوـ ٌٗوؿوٍه نًٞٗوٝ    
ٌسخـ ظتج٢  نعتاوٝ نِيٟوى  ون   الوع يٟوى قعيووه تٛوٝ ٢وع قتٟوٙ ٢و٥           ولتا أ٤

 .68اٌزغبثٓ/ نَّٟٞها ٢اع نسْووكوًْو١ُْ ْوع َُّٗونٖوس0 
 .66اٌجٍذ/ ْوٟوع نِٖوونا١ا نًِٞاٗوةا ووٖوٞه  ًعذل0 

 effort eliminitoireوٌٟخع نٞجٚووب " بنمل" ٢لنج نٞٗـآ٦ً ه  ٞٙ جبنوج نعتجنًْو    

 .effort créatriceةجو ونضتنج نعت

Supramoralوهتٛللوع نٞٗوووٜ م٤ ْووؤ نِخٍٕٖو    
  Amoralونطتٍووع  نِخٕٖوو0ً   $1#

 .#2$نْس٠َٕ  ونب س ه 

وٞٛللووع ٦ٕدووم ٖووجبن  ٢وو٥ ن٦ٔةًووعث نٞوٗووعئً ٣ٍْووع ٌػووجبو٤ ٢وو٥ ٖووـنبن  خوواس   ووو 
 .#3$ن٦ةًعث  و  ب ع  ٔ حتػى  و ػًوج مذل أيٟى  ب    وذتةف مذل أ ٦ع ع

ن   تٗوووٜ نطتووجٌا   نٞوويت ٔ كتعٌوو  غتووع ٌٔووزنٜ نعتسوو١ٟ ٌوٗووـ  مذل    وه  وو ت نعتـٖووعس 
ًٍِّوع ْوٗووجْ آ و٦ِوُوهُ تاوعطتوـْ ا  وا٢اوع      يت٤س نَّٟٞها ٖوعٜو0 أنٞٗجّسً ي٥ ب  نًٞزس0  ٢ا٥ْ ياع ات ًِٞ وٞا

وًس ٣ِ٢سع نِْووـاؾِتُ ياٟوٍْ وًس ياةْجِي تاطاًْ ٍ أودااس مٞا هِ  وا٢اع ٌازانُٜ ياةْوجِي ٌاووٗووـس ُ ماٞووًس     وٗوـس ا مٞا

                                                 

 .587ن   بنمل0  سووب نِخٕٔ ه نٞٗـآ٤  ظ   . ؼت٣ج يةج $1#
 .595نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $2
 .596ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ $3#
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تاعٞلسوانِْٝا داوَّى أُدِةسهُ  ْو ا ون أودْةاةْوُه0ُ ُٚلْتُ سا٣ًْاهُ نَّٞ ِي ٌاس٣ْاىُ تاوهِ  واتاػاوـاتُ نَّٞو ِي ٌُةْػِوـُ     
اووجاتُ نَّٞوِووً ٌاووةْكِصُ تاناووع  وابا ْٟوووهُ نَّٞوِووً ٌا٣ْطِووً تاناووع  واما٤ْ ساووروٞولِ    وووئ٥ِا تاووهِ  وٌا ً ٞورُيْكٍِالسووهُ  وٞا

ِوـاتُ       ِو ا نعتُوؤ٥ِ٢ْا  ٌٛا نسْووًاع و٦ًِ ٞورُيٍِ و٦َّهُ  وا٢اع  وـا س ْ ُ يا٥ْ ضاًْ ٍ أو٦وع ْوعيُِٟهُ  ووـا ُّ ِي ياو٥ْ ٦ٓو
 .ىتنعتووْ ا واأو٦وع أوِٚـاتُ ٢اساع ا وهُ

 ْلٍٞ  نْس٠ٕ وْعيٍٟوه  و٣ٍز ه نَ 0ً
 نووج ٔ دووجو  ٞووه ه نٞونٖووى ٌسووًى ٟٞونٗووٕ ه    خػوووت  ٔ دووجو  غتووع ه نعتاووعٜ و  

  ب ع .
 ونطتجٌا نٞٗجّسً نٞسعتٕ أٚا  ٍٞٝ يٟى خػوت  نٞونٖى وسٓه حتٕٗ نعتاعٜ.

ٚٝ ٌو٠ ٌر ً ٌٗووٜ ٌوع نتو٥ آ ٠ أ٦وع     $  وت ٞٙ ْعٞػٍُ  نْس٢ٍٕ   حتـ٘ نٞونٖى  و٤ دجو 
 .ه نٝ ٢ةع ص يع٢   ًكً نْسٕ  ونعتـو٦   و٤ دجو #  ه خٟٕ  جٌج

و٦ًوٗج أ٤   ن نٞو٣ٍٍز تو  نعتاوعٜ ونٞونٖوى ٦هـٌو  يع٢و   كةوٕ ٢كٟٗوع  يٟوى نٞونٖوى          
 نعتاعرل أٌع  ٚع٤ مبع ه  ٞٙ نٞواـت  نٞلةوٌ  نٞورسٍسٍ  نٞوجضٍلٍ .

ختؿووى ٟٞلسووةٍ  نٞوويت ٌو٣ٍووز هبووع   »تعيوةعب ووع ونًٖووع «وتٍووع٤  ٞووٙ أ٤  وو ت نٞواـتوو   
 نٞونٖى.

وٌ  ٖج نتوّٟ ٌو٢ع  ي٥ أٌ  ضـيٍ  ٢ن٣ع ٚع٤ غنٍ  أ٤   ن نٞونٖى ه نٞواـت  نٞلة
٦وينع  وٞٛلنع  ةٗى خعؾً  عتٗوؿٍع  نٞونٖى  ؤ هت٥ٛ تري دعٜ ٍٖعسونع تععتًٍوعب   

 ن٢ِاٝ نٞٗـآ0ً٦
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٣ٍْع دػٝ ه نٞوعبٌخ  و ٍٖع٠ ٢ع $$0 "م بٌ  ع٦ً "وه  ٞٙ ٌٗوٜ نِسوع  
ن٦ٓٛت ختؿى  ١ٛ  نغكٟنلع يٍٟه نعتج٦ٍ  نِدونٍٞ   أي ٢طـوو عت٢ٕ  ٢ج٦ٍ  ٢ع

 .#1$##عتؤ ـن  نًتٍف  ١ٍٖ نٞةجنوس و ودطنع –ونًٖنع نٞوعبنتً 

 وٌوعتى نعت ٚوب حتٍٟٝ  كةٍٗع  ٦هـٌ  نِدونٜ يٟى نٞواـت  نٞلةوٌ 0
 »نًٟٞوو  نُٞعئٍوو «ْعٞواـتوو  نٞلةوٌوو  نسوووكعيت حتٍٗووٕ  ٛع٢ووٝ توو  ضووــ قوووتى    $$

ي نٞونًًٖ نٞسعيً مذل حتٍٕٗ وضــ نٞػ وبس نٞوعبنتٍ   ؾتع أو ج نٞل٣و   نٞلةو
 .#2$## وٞ  نظتٟٕ ٟٞخٟٕ تعطتٕ

 ْعٞوًع١ٍٞ نْس٢ٍٕ  حتووي يٟى أقـودو 0
 نسوًاعٍٞ   ٗوؿً نٞوٍّٛ ن٢ِاٝ ٢ى نِدونٜ. 0األوىل
٢ؤ ٟوو   وػووٝ مبووع ٦ًولووعت تووعجملو٣ى نٞوسووٍف  ػتو٣ووى نِدووونٜ  وه  وو ن      0اٌضبُٔووخ

ودووج  تووٝ ٦ٗووّ يٟووى ٢ٕ٢وو      نٞل٣ووو   نٞوسووكً  ٔ ٦ٗووّ يلووج  ػوو١ٍ٣ قتكووً ٢     
٢طوورتٚ   ْعْسوو٠ٕ ٌوٍٛووّ ٢ووى ٚعْوو  نِقتووعـ   ٍٛٓووع  ملتعتٍووع  ٌلنووو مذل ن٢ِاووٝ         

 .#3$نعت٥ٛ٣

ٞٛللع  لع ٦ونجث ي٥ ْعيٍٟ  نٞكوتى  ٣ٚنـ٘ بودوً ٣ًٟٞوٝ ونْقتوع  نٞوجنئ١  و٢وع      
 وووْـت  وو ت نٞوًووع١ٍٞ نٞـودٍوو  نٞونًٍٖوو    ووو مباعتوو  أبؾووٍ  ٖٞٓووٕو  وٞووٍ   ووو         

نٞلوونعئً  هتٛللووع م   ن٘ نسونؿووعب نعتـدٟوو  نٞوعبنتٍوو  نٞوويت ن٦ةًووا ٢لوونع   نٞوػوو١ٍ٣ 

                                                 
  02000 دونب نطتؿعبن   نعتـٚز نٞاٗوعه نًٞـتوً  نٞوجنب نٞةٍؿوع   نعتُوـ  سول         ع٦ً م بٌ # $1

 .81ظ
وٞو  نظتٟوٕ نٞلةوٌو     تو     »نعت٣ٍوز « وٌسوكـ  نٞٛع وا ٖوعئ0ًٕ ٢وع نعتوعئز     75ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ# $2

٥ٍِّ  ْجوٞو  نظتٟوٕ نٞلةوٌو   وً  وٞو  نظتٟوٕ توعطتٕ            ؟و وٞ  نظتٟٕ نًٞع٢و   ؟ ٦ٗوو0ٜ م٤ نٞٓوعبٔ تو
و وو ت نسوووًعبس م ـنئٍوو  عتٓنووو٠ يـْووع٦ً ٌوًٟووٕ تعٞٗـنتوو  نًٍٟٞٗوو  نِبتًوو   دٍووا نٞةووج  تجوٞوو    

 نظتٟٕ نًٞع٢   ون٦ٔونع  مذل  وٞ  نظتٟٕ نظتعغ    وٞ  نطتٕ ه نظتٟٕ.
 .78ظ   0 دونب نطتؿعبن   نعتـٚز نٞاٗعه نًٞـتً ع٦ً م بٌ  $3#
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نعتطـوو نٞلةوي  ٣ًٍْٟ  نْٖٕو ٔ  ٗٓز يٟوى نعتًكوى نٞووعبنتً  توٝ  ػولى ضوـوـ       
 .#1$مٖٕينع ٥٢  نخٟه

ْنؿعب لع غتع ٢اعغتع نظتعظ نٞ ي  ـ٦و و لطوج مٍٞوه ٢و٥ خوٕٜ ونًٖنوع       اخلالطخو
طتؿووعبٌ  نظتعغوو  نٞوويت  لكٟووٕ ٢لوونع ٞونٍٗووٕ ٢اعغتووع  ونـوْنووع نعتًٍلوو  وستوٞووونع ن

 و  ت نطت٣وٞ   ً ٢ًٍعب أي  جِ  وبي  و٤ ٢ُع٢ـس أو ٖػوب.

                                                 
 .79ظ   0 دونب نطتؿعبن   نعتـٚز نٞاٗعه نًٞـتً ع٦ً م بٌ  $1#
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بانفسعبانثاوي

 احلدد انخأسُسٍ انخدشُين يف انقرآن :انُنبىع األول

 »امليثاق األعظم يف القسآن الكسيمالتأسيس ومسألت «

ٕ ٟٞنٗووٝ ن٣ًٟٞووً نٞوو ي  نًٟٞووو٠ نطتجٌاوو  ٟٞٗووةؽ يٟووى نِسووع  ن٣ًٍٞوو   جتيللد
  ةلٍه  ونعتٛو٘ نٞ ي ٦لسج ته خٍوـ نطتٗٝ.

ْعٞورسٍ   و حتجٌج نٞلونس ونظتٍٟ  نِوذل ٟٞنٗوٝ نعتًوـه  ًْٟوى ٢سوووت نٞٗوع٦و٤      
 ووو نضتووون  يوو٥  »٣ٚووع ٌٗوووٜ نٞووجٚووب  ووـو  تووجوي –نٞجسووووبي ٢ووإً ْعٞورسووٍ  

 .؟؟؟ تٍل٣ع نعتًٍعب  و نضتون  يٟى سؤنٜ ٍّٚ؟سؤنٜ عتع ن

ٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ ٔ ٌٛوًٓ تورسٍ  نضت٣عيو  نٔ و٣عيٍو  أو نجملو٣وى نٞسٍعسوً  توٝ      ون
نِوٜ  توٝ هتٛوو٥    #1$ٌوُُٟوٝ ه  ٞوٙ مذل نٞورسوٍ  نٞـودوً نٞةًٍوج أو يٗوج نْهتوع٤       

واما ِ أوخاوو و باتُّووٙا ٢ِوو٥ تالِووً آ ا٠ا ٢ِوو٥    نٞٗوووٜ م٤  ٞووٙ ٖةووٝ ؤ س ن٦ْسووع٤  ٖووعٜ  ًووعذل0   
١ُْ ٖووعُٞونِ تاٟووى ضاوناج٦ْوع أو٤  وُٗوُٞوونِ        نُنُوبا ١ِْ  ُبٌِّسوون١ُْ وسْوتُ تاوـاتِّٛ واأوضْناجا ١ُْ ياٟوى أو٦ُٓسِنا١ْ أٞو

                                                 

  وتو  نٞوج٥ٌ   27 . ؼت٣ج أبَو0٤ نْس٠ٕ  نِخٕٔ ونٞسٍعس   ٢ـٚوز نْقتوع  نًٞـتوً  ظ    # $1
ب نٞسوسو٥ ٟٞلطوـ ونٞووملٌوى    0ً٦ٍٕٚ ٢ٓوع ١ٍ دٗوؤ ن٦ْسوع٤ ونٞجوٞو  ه نْسو٠ٕ   ٢طوٕ   ن      

   وٖج أقٟٕ يٟى   ن نعتٍاعٔ نعتعوبنئً.13ظ  2003ونٞكةعي   سل  
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و آتاعؤ٦ُووع ٢ِو٥ ٖوةْوُٝ       172ٌاو٠ْا نٍِِٞٗاع٢ا ِ ما٦َّع ُٚلسع يا٥ْ  او ون َووعِِْٟ ايت   ىت أووْ  وُٗوُٞوونِ ما٣َّ٦اوع أوضْوـ٘ا
ُلسع  ُبٌِّس   ٥ِّ٢ تاًْجِ ١ِْ أوْووُنْ  .678-676/األػشا  ُِٟٛلاع تا٣اع ْوًاٝو ن٣ُِٞةْكُِٟو٤اوٚا

 .؟؟  ن نًٞٗج نْهتع٦ً  ٢ع  ً  ٔٞ    ن نعتٍاعٔ

أخٕٖوً   –دج  نعتًوزٞ  نًٕٖٞ  ت  ن  ون٦ْسوع٤ ه غووبس ٢ٍاوعٔ ٢ًوـه     
 .#1$لتًٝ ٥٢ نٞوٍّٟٛ  ٍٟٛٓع  ٢ًٟٗلع  ٦هـٌع  و كةٍٍٗع 

ون٢ًٕٛٞ دوى يٟى نعتسووت نٞسٍعسً  ٣ٍْع  وٖج ي٣٣ون غوبس  ٞٙ نعتٍاعٔ نعتًـه
نتووع يٕٖوو  نٞلووع  تًؿوون١ تووةًؽ  ويٟووى و ووه نظتػوووظ ٣ٍْووع نتووع يٕٖوو  
ن٢ْع٠ تعضت٣عي  ه نٞجوٞ   وغت ن نيوا نعتًوزٞ  نٞجوٞ  أو ن٢ْع٢  م٤  ً مٔ حتٍٕٗ 
 ٟٞكٓ  ٥٢ نِٞكعِ نْغتٍ  نٞؿـوبٌ   أٔ ومهع0 نًٞٗٝ ونٞلةوس نٞؿع٢لع٤ ٞطوـيٍ  
 ٞٙ نعتٍاعٔ نٞسٍعسً وو وتوه  ٢ا٣ٟوع ٚع٦ووع نٞوسوٍٟو  ْ بن٘  ٞوٙ نعتٍاوعٔ نعتًوـه        

  ويٍٟووه ْوو  ن ٚووع٤ نًٞٗووٝ ونٞلةوووس ٌطوو٤ٕٛ      ًونعتٍوووعٍْزٌٗيٟووى نعتسووووت ن٢ٕٛٞووً   
٢هنووـ٥ٌ ٟٞكووّ نٞؿووـوبي ْوو ٤ نٞجوٞوو  أو ن٢ِوو   ػتووعٜ ونسووى ٞواٟووً  ٞووٙ نًٞٗووٝ   

 ؤٚو٣عٜ بسعٞ  نٞلةوس و٢ٗعغج نٞطـًٌ .

ي٥ ؾوـوبس نظتْٕو  أو    »٥٢   ن نعتلكٟٕ« ن ٔ ٌّٛ أَٟا نعتًوزٞ  ي٥ نٞجْعو وغت
نٞسووٟك  ه نجملو٣ووى  وغتوو ن نيووواون ٢وو٥ ٦ٓووً ٢لوون١  وو ت نٞؿووـوبس خعب ووع  يوو٥            

 .#2$نْزتعو

 وٞٗج ٚاـ  نٞوٓس ن  دوٜ   ت نٌَع  ٥٢  0ٙٞ

                                                 

   183  27/  نٞةٗوـس 113-12/أ٦هـ  و ن نٞةًوج نِخٕٖوً عتٓنوو٠ نعتٍاوعٔ ه نٞٗوـآ0٤ نعتعئوجس       # $1
 .87/نِدزن   187 – 81/آٜ ي٣ـن٤

٣ًٍٟٞوو  ه نْسوو٠ٕ   نب نعتلوخووا  يةووج نجملٍووج نٞػووُ 0 نٞٓٛووـ نِغووورل ومضووٛعٍٞ  نٞسووٟك  ن   # $2
 .55  ظ1994  1نًٞـتً   وملٌى نعتؤسس  نًٞع٢  ٟٞجبنسع  ونٞلطـ ونٞووملٌى  ت و   ـ
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    ٍٞٗع٢و    م٤ ن  ٢س  غٟا آ ٠ ْعسوخـ  ٢له ٚٝ ٦س٣   وو خعٞٗنوع مذل ٌوو٠ ن
ْرخ  ٢لن١ نعتٍاعٔ أ٤ ًٌةجوت  و ٛٓٝ غت١ تعِبملنٔ   ١ أيع  ١ ه غٟةن١  ٥ْٟ 
 ٗو٠ نٞسعي  دوى ٌوٞج ٥٢ أيكى نعتٍاعٔ ٌو٢ئ ٍ ٥٣ْ أ ب٘ ٢لن١ نَخـ ْوٖى 
تووه ٦ًٓووه نعتٍاووعٔ نِوٜ  و٢وو٥ أ ب٘ نعتٍاووعٔ نَخووـ ْٟوو١ ٌٗـتووه دل ٌلًٓووه نعتٍاووعٔ    

عتٍاعٔ نَخـ ٢ع  يٟى نعتٍاعٔ نِوٜ يٟى نِوٜ و٥٢ ٢ع  غُ ن  ٖةٝ أ٤ ٌجب٘ ن
 نٞٓكـس.

   وو ن نعتٍاووعٔ ٢وو٥ تووع  نٞو٣اٍووٝ ونٞوخٍووٝ  ونعتًلووى أ٦ووه  ًووعذل ٦ػووا نِ ٞوو  يٟووى 
بتوتٍوه  ونٞان   يٟى ودجن٦ٍوه  ْطنج  هبع يٗوغت١ وؾ٣عئـ ١ نٞيت بٚةنع 
ن  ٍْن١  و ًٟنع ؾتٍزس تو  نٞؿوٕٞ  ونغتجنٌو   ْٛر٦وه  ًوعذل أضونج ١ يٟوى        

.. و  ن ضعئى سوعئٍ  .٦ٓسن١  وٖعٜ غت١ أٞست تـت١ٛ وٚركت١ ٖعٞون0 تٟى ضنج٦عأ
ه ُٞوو  نًٞووـ  وأضووًعب ١ ودل ٌٛوو٥ رتوو  ٖوووٜ يٟووى نطتٍٗٗوو   تووٝ  ووو  طووةٍه      

 .#1$٦ٍٔٗع  ٚٝ نعتخٟوٖع  ٞه

    نٞ بٌوو  نعتٛلو٦وو  ه يووعدل نٍُٞووا نٞسوونٍٕ نعتسوووٛل  ه ننوووب تووين آ ٠ ٖةووٝ أ٤
؟ ؟  ه ٖةؿوو  نظتووعٕٞ ٍْسوورغتع أٞسووت تووـت١ٛ   هنووـ مذل نًٞووعدل نعتطوونو   ؤخوو 

ْوًرتِ ٞه تعًٞةو ٌ   و طونج ٞوه تعٞودجن٦ٍو   و وً ٢لطووبس ٚعٞو ب  ػت٣ويو         
 .#2$٥٢ ٖةؿه نظتعٕٞ نًٞه١ٍ

 وٌوؿ  أ٤  لعٞٙ  ٓس ٥ٌ أسعسٍ  عتسرٞ    ن نعتٍاعٔ نِيه١.

                                                 
 ٓس  نٞٗـآ٤ نًٞه١ٍ   نب ن١ًٟٞ  ت و    0اثٓ وضرينعتطنوب توو  مصتعيٍٝ ت٥ ي٣ـ نٞج٢طًٗ $1#
 .238  ظ3   2ـ
نٕٜ نٞٗـآ٤  نٞجنب ه سٍج ٖكا0   203  ظ7نٞوٓعس  ٔت٥ نظتكٍا  نٞٗع ـس  ـ ؾ أو# $2

 .98  ظ4  ـ3نًٞـتٍ  ٟٞكةعي  ونٞلطـ  ت و    
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نتو٥  «   ضنع س تٟسع٤ نطتعٜ ٟٞٓكـس ن٦ْسع٦ٍو  يٟوى مهتعكتع ويةو ٌونع و ودٍوج ع 
 ..»ٚا  وسٍج ٖكا

 .#1$ضنع س تٟسع٤ نعتٗعٜ يٟى نٞودجن٦ٍ  ٖون٢نع نًٞٗٝ نٞةطـي
ٝ ٞلوع  م٤ ن  ٌٓػّو $$ 0"٢ػكٓووى ؼت٣وو   " .  ٝ ٦ٗوٜ ه  ٓس    ت نٌَ  ٢ع ٖعٞوه  

ه  وو ت نٌَووع  ونًٖوو  َـٌةوو  ٌٓنوو١ ٢لوونع أ٦لووع ٚلووع ه دؿوووـس ن  ٖةوووٝ نٞلووزوٜ مذل  
  وأ٤ ن  أضونج٦ع يٟى بتوتٍوه وأخو  ٢لوع ٢ٍاعٖوع  هبو ن     »ٛو ه يعدل نعتٟ«  نِبدوع٠

 .#2$نٞطونو  دوى ٔ ٦ًوو  ْلٛٓـ و٦ةوـب ٚٓـ٦ع تر٦ع ؾنٍ  نَتع 
 ه نٞٗوـآ٤  يو٥ نًٞاٍوا نٞـنئوى أو نعتوج ص نظتووٕ       وم ن ب ًلع مذل ٢ع ٖٟلعت سوعتٗع  

ع ٌٗو٠ يٟى ْ ٤ نٞورسٍ  نٞٗـآ٦ً  ل  و و أسٟو  ٌس٣ى يٟى نجملعمل ه ُٞ  نًٞـ 
 ٦هع٠ نٞٓكـس.

  ْولن٥ ٔ  » وجب  نٞلهوع٠ نٞٗوع٦و٦ً يٟوى  ب وع      «وم ن يوٞلع يٟوى ٦هـٌو  " ٚعسو٥"    
 نٞورسٍ  نِوذل  دٍا ٣ٟ٦  يجس أس  ه   ت نٞجب  . أو  ب   ٦زنٜ ه ٢ـ ة 

وقةًع  ٥ٞ ٦و١ٟٛ ي٥ ٖؿٍ  خٟٕ ن٦ْسع٤ ونعتـندٝ نٞويت ٢وـ  هبوع  و١ خػوعئع ٚوٝ       
٢ـدٟو  نٞورسوٍ  تًوج أ٤ نسوووت نتو٥ آ ٠ ونٚو٣وٝ ه  ٟٗوً        ٢ـدٟ   وٞٛللع سلًو٣ج 

 نٞوٍّٟٛ.

  وخو ت ه أ٤ ٌوجخٝ ه قعيووه     »م  ٦ٓخ ٍْه ٥٢ بودوه «ْٗج ٢ل  ن  آ ٠ نطتـٌ  
ٍْٛو٤ ضر٦ه ضر٤ نٞلاوو٠ ه إْٔٚنوع جتوـي يٟوى ٦وون٢ٍ  ن  نعتوؾووي   و سو١ٟ        

 .#3$ن٢ِع٦ ٦ٓسنع تسلله أو ٌٛو٤ دـن  ٢سؤؤ  ٍْون٣ٝ 

                                                 

 .72ظ  2001  1 . تـ ع٤ ملب0ٌٕ نعتـأس ه نْس٠ٕ  ٖـن س ٢ًعغـس   ٢طٕ   نب ٚلًع٤  ـ# $1
 .77ظ  1977 نب نٞطـٔ  ت و    نٞٗـآ٤ ؼتعوٞ  ٞٓن١ يػـي  . ٢ػكٓى ؼت٣و #0 $2
 .71ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ $3#
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ما٦َّع ياـاؾِلاع نِٞرو٢اع٦و و ياٟوى نٞسسو٣اعوان ِ وانِٞوروبْؼا وانِٞااةاوعٜا ْووروتا٥ٍْا أو٤     0 ٜ  ًعذلٖع
 .27/األؽضاة ٌان٣ِِْٟلاناع واأوضْٓو٥ِٗا ٢ِلْناع وادا٣اٟوناع نِٞ ا٦ساع٤ُ ما٦َّهُ ٚوع٤ا نوُٟو٢ع   انُؤ 
ً  و٥ٛٞ ن٦ْسع٤ نخوعب أ٤ ٌٛو٤ دوـن  ٢سوؤؤ   وأ٤ نتوـ  يٟو     تو َـن   « ى ن٢ِوـ نْغتوو

 .#1$ ... و ٛ ن وٖى يٍٟه نٞوٍّٟٛ  ودٕ يٍٟه نًٞٗع»نٞطٍكع٤ ٍْرٚٝ ٥٢ نٞطاـس
 .772/طه واياػاى آ ا٠ُ باتسهُ ْوُوواتٖعٜ  ًعذل0 

ْععتٍاوعٔ  ووو ٦وووو ٢وو٥ نْسو٠ٕ نٞٓكووـي  أو خووو١ تووه ٖٟوا ٚووٝ م٦سووع٤ ٌوور ً مذل  وو ن    
نعتووعٍٞ  ٥٢ نٞوعبٌخ يٗو  سوِ حت١ٛ أ٢و   نًٞعدل  و٦وٕٓ ٢ى   ن نعتٍاعٔ ه نطتٗا 

نعتووؤ٢ل   يٗووج ًٌٟووو يٟووى نٞٗةٍٟوو   يٗووج غوونٍٓ  نعتجٌلوو    وو١ يووا نًٞػوووب  يٗووو    
))نظتْٕ  ت  ن٢ِ  وٖع ذتع 

$2#. 

ٌٓسـ  ٞٙ ٦هع٠ نٞٓكـس نٞ ي حتٓٝ ته آٌع  نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ ونٞ ي  ع     ت نٌَ  
لهو٢  ٢لهو٢  مس٠ٕ نٞٓكـس  ٌٗعتٝ نٞيت ـت٥ تػج  ع ٞووٛع٢ٝ و لسٕ ٢ى   ت نعت

  ٞٙ نٞٛٓـ ٦ٓسه نٞ ي نتو١ ٖٟا نٞٛعْـ.

ٔو ٌُؤ٢ِْلُوو٤ايت       ٖعٜ  ًعذل0  ٞوو١ْ  ُلو ِبْ ١ُْ  ٟووٍْنا١ْ أوأو٦و وبْ ون١ُْ أو٠ْ  ـُوِن ساووان   يا ٓوو ٚو َّٞ ٥ٌِا  ىت 6ما٤س ن
ونُو١ْ ياو ون   يهِو١ٍ      خاوو١ا نّٟٞهُ ياٟوى ُُٖٟوتان١ْ واياٟوى ساو٣ًِْنا١ْ واياٟووى أوتْػاوعبا ١ِْ     َِطاوعواس  وٞا

 .7-6اٌجمشح/

تٝ م٤ ٣ٟٚ  ٚٓـ ه نُٟٞ  نًٞـتٍ   ٍٓج   ت نٞوُكٍ   ونٞٛٓـ نعتزبي   وتعٞووعرل ْٛور٤   
نٞٛٓـ تععتًلى نٔغكٕدً خع  وَطعوس ٌُكوً نٟٞٗوا ونٞسو٣ى ونٞو وجن٤ نعتٓكووب      

 نِبؼ  ونٞلوزوٜ  يٟى نْهتع٤ وٚر٤ نًٞٗع   و نٞكـ  ونْ ةعـ ٥٢  ٟوٙ نضتلو  مذل  

                                                 
 .72ظ   نٞٗـآ٤ ؼتعوٞ  ٞٓن١ يػـي  . ٢ػكٓى ؼت٣و 0 $1#
ي َعب ٌوه0 نْسو٠ٕ تو  ن٢ِو  ونُٞوج   ـزتو  يٟوى نعتٟٗوج         و . ؼت٣ج أبَو٤ تعٔضرتن٘ ٢ى ٞو # $2

 .17  ظ1ت و    نب نٞولوٌـ  ـ
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#1$مذل نٞوٍووه نعتووع ي
  ىت  ُوو١س با ا ٦ْوووعتُ أوسْووٓوٝو  4ٞوٗوووجْ خاٟوِٗلاووع نِٞ ا٦ساووع٤ا ِْووً أودْساوو٥ا  وِٗوووا١ٌاليت

 .6-4اٌزني/ ىت ماَّٞع نَّٞ ٥ٌِا آ٢الُون وايا٣ُِٟون نٞػسعِٞناع ِ ْوٟون١ُْ أو ْـ  َوٍْـُ ٢ا٣ْلُو٤ال5ساعِِْٟ ايت
ْوووٟوَّٗى آ ا٠ُ ٥ِ٢ بستِّهِ ٚو٣ِٟاع ٍ ٢ًع  ه بستوه ٖعٜ  ًعذل0 ٥ٛٞ آ ٠  ع  وب ى مذل ن  قع

 .87/اٌجمشح ْوووع ا ياٟوٍْهِ ما٦َّهُ  ُوا نٞوَّوسن ُ نٞـسد١ٍُِ

وأ ع  ن  آ ٠ يٟى  وتوه تر٤  جنت ه بدٟوه  وأخ  تٍجت خعب ع  ته ه بدو١  
ٜ نِبؼ و٥٢ ق  نعتسولًٗع  دوى وّٖ ٢لوػةع  يٟوى ٖج٢ٍوه ؼتع   .. .ٍٚوع  آ ٠ نِو

.. وٞٛله   ت نعتـس آ ٠  جٌج هتـؼ .آ ٠ نٞػوبس ونعتاعٜ نٞ ي خٟٗه ن  ه نعتٟٛو 
 .#2$ٍصوٌطٍخ وهتو  وٌٛجو وًٌٗٝ ًٍٞ

      ُواما ِ ٖوعٜو باتُّٙا ٣ِِٟٞاٟوعئِٛو ِ ما٦ًِّ  اعيِٝ  ًِْ نِٞروبْؼا خآٍِٟو   ٖووعُٞون أو واًْاوُٝ ٍِْناوع ٢او٥ْ ٌُِٓسِوج
 ٌاسُِْٓٙ نٞج٢ِّاع ا وا٦ون٥ُْ ٦ُساةِّ ُ تانا٣ْجِ٘و وا٦ُٗوجِّ ُ ٞوٙا ٖوعٜو ما٦ًِّ أويْٟو١ُ ٢اع ٞوع  وًْٟو٣ُو٤اٍِْناع وا
 .03اٌجمشح/

و٥ٛٞ ن  ٌٗوٜ غت١  م٦ً أي١ٟ ٢عٔ  ٣ًٟو٤  و و ًٌٟو١ أ٤  ٞوٙ ن٦ْسوع٤ ٖوج نسوونٕ      
ِوسْو٣اع  َُّٟٚناوع  ُو١س ياـاؾوون١ُْ     واياَّٟو١ا آ ا٠ا ن هب ن نٞػـنو  ب   أبْوى ٥٢  ب   نعتوٕئٛ 0 

ائِٛو ِ ْوٗوعٜو أو٦ةائُو٦ًِ تاروس٣ْاع   اوؤُٔ  ما٤ ُٚلو١ُْ غاع ِِٖ ايت ىت ٖوعُٞونِ سُوةْناع٦وٙا  10ياٟوى ن٣ِٕٞا

١ٍُِيت س٣ْالئِنا١ْ ىت ٖوعٜو ٌاع آ ا٠ُ أو٦ةائِن١ُ تارو16ٔو ي١ِِٟا ٞولاع مأَّ ٢اع يا٣َّْٟوولاع ما٦َّٙا أو٦تا نًِٞا١ٍُِٟ نِٞنٛا
١ُْ ما٦ًِّ أويْٟو١ُ َوٍْاا نٞسس٣اعوان ِ وانِوبْؼا واأويْٟو١ُ ٢ا و١ْ أوُٖٝ َّٞٛ ع ْوٟو٣سع أو٦ةارو ١ُْ تاروس٣ْالئِنا١ْ ٖوعٜو أٞو

ِو٣ُُو٤ا  .11-12/اٌجمشح  ُةْجُو٤ا وا٢اع ُٚلو١ُْ  ٛو

٣ْٟٛو    ...و٦ٓنو١ ٢و٥  و ن أ٤ ن  ٖوج  ًوٝ ٢و٥  و ن نَ ٠ أوٜ أ٦ةٍعئوه يٟوى نِبؼ         
 .#2$وي١ٟ آ ٠ نِصتع  ٟٚنع   ً تجنٌ  نٞودً ونٞولزٌٝ ونٞو١ًٍٟ نْغتً

                                                 

 .74ظ    . ؼت٣ج أبَو٤ تعٔضرتن٘ ٢ى ٞؤي َعب ٌه0 نْس٠ٕ ت  ن٢ِ  ونُٞج# 2و$1
 .75ظ  ى نٞسعتٕ نعتـ  $2#



43 

وٌوؿ  أ٤ ْؿٝ آ ٠ يٟى نعتٕئٛ  مقتع ٚع٤  تعٞوٓؤ ن٣ًًٟٞ نٞ ي  و نعتـض  
 .#1$نِوٜ ٟٞخْٕ 

  ونٞكةٗو   »نٟٞٓسوٍٓ  «و٦ًوٗج أ٤ ٢ـدٟ  نٞورسٍ  وتٟت حتجٌج نِ جنِ نعتـدٟ  
ع ص ًٌٟ  ٞٙ ٢ـدٟ  نٞٗونيج نٞوكةٍٍٗ   ٣ْع  ً نِ وجنِ  نٞاع٦ٍ  ٚع٦ت ٢ـدٟ  نعتة

 ه نٞٗـآ٤.
 .#2$٦سوًـؾنع ٣ٍْع ٌر ً  ت نِ جنِ 

 

 

 

                                                 
 .172نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞج  ظٌوسّ  . # $1
 .171نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
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   0ادلطٍت األوي

 حتذَذ األهذا 
  0اخلالفخ هلل رؼبىل -1

وِٗتُ نِٞاا٥س وانِٞ ا٦ ا ماَّٞع ٍِٞاًْةُجُو٤اوه   ن ٌٗو0ٜ  ونًٞةع س  ًين   56/اٌزاسَبد وا٢اع خٟا
  نعتكٟٗ  نعتوؿ٣ل  نطتا ٞوه  و٣ٚعٜ نٞوًه١ٍ  و  ن ٔ ٌٛو٤ مّٔ ي٥ ٢ًـْ  نٞكعي

 تٗجبت و٢ًـْ   ٗه.
 ونًٞةع س   ٔ  ػ  مّٔ ت خٕغنع ٞه ْٕ ٌطـ٘ ته.

 طو٣ٝ ٚوٝ ٢وع متةوه ن       »٣ٚع ٖوعٜ ضوٍخ نْسو٠ٕ نتو٥  ٣ٍٍو      «ونًٞةع س ه نْس٠ٕ 
 .#1$وٌـؾعت ٥٢ نِٖونٜ ونًِْعٜ

٢ػكٓى ؼت٣و  أ٤ ٣ٟٚ  ًٌةجو٤  ًين ًٌـْو٤  ْٕ هتٛلوٙ أ٤  ًةوج    وٌـت نِسوع 
 .#2$٢عٔ  ًـِ

  0خالفخ اهلل ػًٍ األسع -2

ونغتجِ نٞاع٦ً ٟٞةطـ  و نظتْٕ  ه نِبؼ  و و ن ٢وع خوع ن  توه آ ٠ و بٌووه      
واما ِ ٖووعٜو   و٤ نظتٕئٕ  و ً ب ة   كًٟت مٍٞنع نعتٕئٛ  ١ْٟ ٌلعٞو وع ٖوعٜ  ًوعذل0    

ُٝ ٍِْناوع ٢او٥ْ ٌُِٓسِوُج ٍِْناوع             باتُّٙا ِٞ ًاو ٖووعُٞون أو وْا ٓوو    ٝ  ِْوً نِٞوروبْؼا خاٍِٟ ٛووِ  ما٦ِّوً  اعيِو ٟوعِئ ٣ِٟا
ٟو٣ُوو٤ا          ًْ ٞووع  و ٟوو١ُ ٢اوع  ٜو ما٦ِّوً أوْي ٖووع ٙا  ٞوو ٗووجُِّ   ٘و وا٦ُ ُٙ نٞج٢ِّاع ا وا٦ون٥ُْ ٦ُساةُِّ  تانا٣ْوِج ِٓ ٌاْس  وا

 .#3$ٟٞخْٕ  وسةا  ٞٙ  و نعتوٓؤ نعتـض  نِوٜ  03اٌجمشح/

                                                 

 .172ظ   نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞجٌوسّ  .  $1#
 .140نٞٗـآ٤ ؼتعوٞ  ٞٓن١ يػـي  ظ  . ٢ػكٓى ؼت٣و #0 $2
 .172ظ   نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞجٌوسّ  . $3#
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و٢ًلى خْٕ  ن  أ٤ ٌلٓ  ٍْنع أ٢ـ ن  وٌٗع٠ نطتٕ ونًٞجٜ  ٖعٜ  ًعذل0 
 اِٟلاع٘و خآٍِٟو   ًِْ نِٞروبْؼا ْوعد١ُْْٛ تا٥ٍْا نٞلسع ا تاعِٞنإِّ واٞوع  ووَّةاىا نِٞناوات ٌاع  انوُو ُ ما٦َّع  ًا

ا يا٥ْ ساةاٍٝا نَّٟٞه  .68/ص اْوٍُؿَِّٟٙ
 ُوووا أو٦طاوورو١ُٚ ٢ِّوو٥ا   0 غتووجِ نٞاعٞووا  ووو ي٣ووعبس نِبؼ ٖووعٜ  ًووعذل   ون ي٣ووعبس نِبؼ0

 .12/هىد نِوبْؼا وانسْوو٣ًْاـا١ُْٚ ٍِْناع
ونُٞـتٍوووو٤ ي٣وووـون نِبؼ دٍوووا أخووو   ملٌلوووونع ونٚوسوووت دٟٟووونع ٞٛلووون١ نْوٗوووجون    

 نٞطـق  نِوٞ 0 نًٞةع س   ونظتْٕ  يله.

 



47 

 0ادلطٍت اٌضبٍٔ

 ِجبدئ احلُبح

٢ٍٙ نطتٍوعس و يعئ٣نوع   ننٞاع٦ٍو  ٢و٥ نٌَوع  نٞٗـآ٦ٍو  ٞووةين ٢وج      نٞكةٗ   و ر ً
يٟى غوخـس نِ وجنِ  و و ت نعتةوع ص ٔ  ُوع ب ٚوة س ؤ غوُ س مٔ وحتػوٍنع  ؤ         

  ٛوًٓ توله١ٍ نطتٍعس ه  نذتع  ومقتع  ـ٦و ٞوله١ٍ نٞٛو٤ ونًٞعدل نَخـ.

 و٣ٍْع ًٌٟ تعٖ  ٥٢   ت نعتةع ص0
ٌاوع أوٌُّناوع نٞلسوع ُ ما٦َّوع      وه  ٞوٙ ٌٗووٜ  ًوعذل0    0 رغٍٝ نِغٝ نعتطورت٘ ٦ٓٞسوع٤   -أ 

١ُْ يِلووجا نَّٟٞووهِ      ِووـا٢ٛا وووـال واأ٦ُاوووى وا اًاِٟلاووع١ُْٚ ضُووًُوتع  واٖوةاعئِووٝو ِٞووًاووعباُْون ما٤س أٚو خاٟوِٗلاووع١ُٚ ٢ِّوو٥  ٚو
 .68احلغشاد/ أو ِٗوع١ُْٚ

 ْنلعٞووٙ أغوووٜ و٢ةووع ص سووون  توو  نٞلووع     أغووٝ نٞووجيوس مذل ٣ٟٚوو  نٞسووون 0   -  
زتًٍووع  ولتووا نٔٞوٓووعِ دوغتووع تووععتًـوِ ونطتسوولى ٞسوو   وو ن نِغووٝ نعتطوورت٘        

١ُْ    ون٣ٟٛٞ  نٞسون   ٖعٜ  ًعذل0  ُِٖٝ ٌاع أو ْٝو نِِٞٛووع ا  وًاعٞووْنِ ماٞوى ٚوٟو٣ا ٍ ساووان  تاٍْلالاوع واتاٍْولٛا
و تاهِ ضاٍْئع  وأو ٌاوَّخِ و تا ًْؿُلاع تاًْؿع  أوبْتاعتع  ٢ِّو٥  ُو٤ا نّٟٞوهِ ْوو ا٤    أؤَّ ٦وًْةُجا مأَّ نّٟٞها وأو ٦ُطْـ٘ا

َّوْنِ ْوُٗوُٞونِ نضْناجُونِ تارو٦َّع ٢ُس٣ُِْٟو٤ا  .86/ػّشاْ آي  ووٞا

وأٖـ  نٞلع  مذل ن   أ٦ًٓن١ وأٚاوـ ١ بستو     أغٝ نظتة  ن٦ْسع٦ً نٞطع0ٝ٢ -  
 .ىتًٍٞعِٞهِ ن١أ٦ًُٓ ن ا مذل ْردةُّن١ ن ا يٍعُٜ نظتُٟٕيت 0وْعئجس ًٍٞعٞه  ٖعٜ 

وستعٌوونع ٢و٥ ٚوٝ نيووجن   مٔ      أغٝ يه٣  نٞولٓ  ن٦ْسوع٦ٍ  وغوٍع٦  نطتٍوعس0     -  
 .00/اإلعشاء وأو  وِٗوُُٟونِ نٞلسِٓ ا نَّٞوًِ داـس٠ا نّٟٞهُ مأَّ تاعطتوّٕ تعطتٕ  ٖعٜ  ًعذل0

م ن ٚع٤ ن   ًوعذل أبسوٝ بسوٟه ْوٕ ًٌوين       أغٝ نٞج٥ٌ ٢ى نخوِٕ نٞوسٍٟ 0 - و
خوووْٕن١ ه نٞوج٥ٌ  ْعٞووج٥ٌ وندوج  ونظتووِٕ تو  ن٦ِةٍووع  ه نٞوسوٍٟ   ٖووعٜ      ٞوٙ ن 
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 وٞووو ضووع  ن  ضتًٟٛوو١ أ٢وو   وندووجسً    ُِٞٛووٝج  اًاِٟلاووع ٢ِوول١ُْٛ ضِووـْيا   وا٢ِلْناع ووع     ًووعذل0 
 .48ادلبئذح/

و ٞووٙ ه أوٜ ميوو٤ٕ طتٗووؤ ن٦ْسووع٤ ٖووعٜ   أغووٝ دٗووؤ ن٦ْسووع٤ ودـٌع ووه0  -و
 .668طه/ ع  واُووا ٍِْناع واٞوع  وًْـاتما٤س ٞوٙا أوَّٞ ًعذل0 

َّٔ خاٍْوـا ِْوً   وه   ن ٌٗووٜ  ًوعذل0    أغٝ ن٢ِـ تععتًـوِ ونٞلنً ي٥ نعتلٛـ0 -مل
 ٚووووواِ ٍ ٢ِّوووو٥ ٦َّاْوووووان ١ُْ مأَّ ٢اوووو٥ْ أو٢اووووـا تاػاووووجاٖو ٍ أووْ ٢اًْووووـُوٍِ أووْ ماغْووووٕاوال تاوووو٥ٍْا نٞلسووووع ا 

خاٍْووـا أ٢ُسوو ٍ أُخْـا اووتْ ِٟٞلسووع ا  ووور٢ُِـُو٤ا تاووع٣ِٞاًْـُوِِ    ُٚلووو١ُْ وٖوٞووه  ًووعذل0    666/اٌنغووبء
 .661/ػّشاْ آي وا ولْناو٤ْا يا٥ا ن٣ُِٞلٛوـا وا ُؤ٢ِْلُو٤ا تاعّٟٞهِ 

ِ ا ٢ِو٥ا          أغٝ بْوى نٞهٟو0١   -و ًٓا ٝا نّٟٞوِه وان٣ُِْٞسووؿِو ٗووعِ ُٟو٤ا ِْوً ساوةٍا ٔو ُ  ُو١ْ  ٛٞو وا٢اوع 
 .76/اٌنغبء جان٤انٞـِّ اعٜا وانٞلِّساع  وانِٞواِٞ

ونعتس٣ٟوووو٤ ٢لووجوتو٤ ٢ووجيوو٤ مذل نْغووٕو  ٖوووعٜ  ًووعذل0  أغووٝ نْغووٕو0  -ـ
ْواأوغِْٟنُونِ  ون ا تاٍْل١ُِٛ 6/األٔفبي. 

واما ون  ووواَّٞى ساوًاى ِْوً نِوبْؼا     0ٖوعٜ  ًوعذل   أغٝ نٞولجٌج تعٞٓسع  ونْْسوع 0  -ي
ىت واما ون ٍِٖوٝو ٞووهُ ن َّوٕا    205سْٝو وانّٟٞهُ ٔو ٌُنِاُّ نٞٓوساوع ايت ٍُِِٞٓسِجا ٍِْاناع واٌُنِْٟٙا نِٞناـْثا وانٞلس

  .616-615/اٌجمشح نّٟٞها أوخا و ِهُ نًِِٞزسسُ تاعْا ١ِا ْوناسْةُهُ  انالس١ُ واٞوةائِ ا ن٣ِِٞناع ُ

 مبًلوعت نعتكٟوٕ وه  ٞوٙ تٗووٜ  ًوعذل0      أغٝ نٞوجيوس ونطتوؽ يٟوى نٞوًوعو0٤     -٘
ى نِٞاِّ وانٞوَِّٗوات وأو  وًاعوا٦ُونِ ياٟوى نْا ١ِا وانًُِٞجْوان٤اوا وًاعوا٦ُونِ ياٟو 6/ادلبئذح. 

نطتـٌو    –نعتوعٜ   –نٞولٓ    –و٢ًعٖج نًٞوزس ه نْسو0٠ٕ نِبؼ    أغٝ نًٞزس0 -ٜ
 جْوان٤اوا وًاووعوا٦ُونِ ياٟوووى نِٞوواِّ وانٞوَِّٗوووات وأو  وًاووعوا٦ُونِ ياٟوووى نْا ِوو١ا وانًُِٞوونخل... ٖووعٜ  ًووعذل0 

 .6/ادلبئذح
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و لوع٘ نٌَوع  نٞٛوا س  وه  ٞوٙ      أغٝ نٞسةٕ ونعتسعبي  ه ي٣وٝ نظتو ن 0   -٠
-61/اٌىالؼووووخ ىت أُوْٞوئِووووٙا ن٣ُِٞٗوـستُووووو٤ا 10وانٞسسووووعتاُٗو٤ا نٞسسووووعتاُٗو٤ايت ٌٗوووووٜ  ًووووعذل0  

66    ُْو١ وووى ٢آُِِووـاسٍ ٢ِّوو٥ بستِّٛ ُساووعبايُو٤ا  688/ػّووشاْ آي واساوعبايُونِ مٞا ِْووً نِٞخوٍْووـان ِ  وٌا
 .66اٌجٍذ/ ْوٟوع نِٖوونا١ا نًِٞاٗوةا و  666/ػّشاْ آي واأُوْٞووئِٙا ٥ِ٢ا نٞػسعِٞنِ ا

ٔ هتلًول١ٛ ضولل٤ ٖوو٠ أٔ  ًوجٞون       أغٝ نًٞجٜ ونْدسع٤ ونٌَع   لوع ٚوا س0   -٤
ْ١ُ نيجٞون ْنو خ  ١ٛٞ ن٣ِٞاسْوااجِ نِٞناوـان٠ا أو٤   ضالال٤ُ ٖوو٠ْال أو٤ غاجُّو١ُْٚ ياو٥ا   وأو ٌااْـا٢الٛس

ما٤س نّٟٞووها ٌاوور٢ُِـُ تاعًِٞاووجْٜا   وٖوٞووه  ًووعذل0 6ادلبئووذح/  وًْووووجُونِ وا وًاووعوا٦ُونِ ياٟوووى نِٞوواِّ وانٞوَِّٗوووات 
ُوو١ْ     وانْادْساووع٤ا واماٌووووع   ِي نُِٞٗـْتاووى واٌالْناووى ياوو٥ا نِٞٓونْطاووع  وان٣ُِٞلٛوووـا وانِٞةاُِووًا ٌاًِهُُٛوو١ْ ٞوًاَّٟٛ

 .91/ٌنؾًا   وَّٚـُو٤ا و
تجٍٞٝ أ٤ نٞلع  زتًٍع  ٌلو٣وو٤ مذل أ  وندوج وأ٠ وندوجس  ٖوعٜ      أغٝ نعتسعونس0 -ٔ

ٌاع أوٌُّناع نٞلسع ُ ما٦َّع خاٟوِٗلاع١ُٚ ٥ِّ٢  وٚوـال واأ٦ُاوى وا اًاِٟلاوع١ُْٚ ضُوًُوتع  واٖوةاعئِوٝو ِٞووًاوعباُْون      ًعذل0 
١ُْ يِلجا نَّٟٞهِ أو ِ  .68احلغشاد/ ٗوع١ُْٚما٤س أوِٚـا٢ٛا

اًلّ        يت 0وٖعٜ  ـاتاو ًا ِٞ ٝو  ْوؿِو ٞووع  ٞووع  ٞوع ما٤اّ باتا١ُّْٛ واندِوج   واما٤اّ أوتاوع١ُْٚ واندِوج   أو ُّناع نٞلاّع ُ  أو ٌاع أٌو
ووع أوسْووا ا ياٟووى أود٣ْاوـا     الّ  واٞوع ِٞرود٣ْاـا ياٟوى أوسْوا ا  وٞا  ياٟوى أويْاا٣ًِالّ  واٞوع ًِٞااا٣ًِالّ ياٟوى ياـاتًا

 .ىتماٞوّع تاعٞووِّٗوات

و لعٞووٙ ٢ةووع ص نطتٍووعس نٞٛووا س  وٞٛللووع نٚوٍٓلووع هبوو ن نٞٗوووجب نعتوٍٗووو٥  وتًووج  ٞووٙ         
 ر ً نٞٗونيج نٞٓـيٍ  نٞوكةٍٍٗ  ٞون١ٛ ٢ًوع٦ً نطتٍوعس     »ويٟى ؾو    ت نعتةع ص«

 و٣ٍٖنع ه نٝ نعتةع ص.
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بببانفسعبانثان 

 اصاص  انؼامت نهجتخجغ اإلسالمٍ اخل

  »ت اجملتمع اإلسالميصبغ«

 وو ت نعتةووع ص ٣ٍْووع تٍلوونع ٚووً  ػووةٍ نطتٍووعس نْسوو٢ٍٕ  تػووةُ  ن     ًذرفاعللم
 وأ ١ خػعئع   ت نطتٍعس  0ً

و  ن ٢ٗوؿى نْهتع٤ نٞ ي ٌـتف ت  أ ٟه تـتوعـ نًٍٞٗوجس نٞو ٍوٕ      نْخع  ونًتة 0
نُون تاو٥ٍْا أوخاووا١ٌُْْٛ وان َُّٗوون نَّٟٞوها     ما٣َّ٦اع ن٣ُِٞؤ٢ِْلُو٤ا ماخْوواس  ْوروغْوِٟ   وه  ٞٙ ٌٗوٜ ن   ًعذل0

١ُْ  ُـْدا٣ُو٤ا  . 61نطتاـن / ٞوًاَّٟٛ
و٣ٟٚع  ٣ًٗت   وب نْهتع٤  ن٢وج  ْـوو نْخوع  ونٕٞوه ورتوعبت ه نطتٍوعس  وحتوـب       
ن٦ِٓ  ٥٢ ن٦ِع٦ٍ  نعتٍٗو   و كًٟت مذل نًٞكوع  نِخوع  ومذل نٞوؿونٍ  ٔ نُٞل٣ٍو   وه     

 .#1$ٔ ٌؤ٥٢ أدج١ٚ دوى متا ِخٍه ٢ع متوا ٞلٓسه نطتجٌا نٞطـ0ٌّ

1-  ُ و ٞووٙ ٢وو٥ رتووـن  نْخووع  نطتووٕ  وٖووج غوووبت نطتووجٌا       0اٌزؼووبطف واٌرتاؽوو
نٞطـٌّ أتٍٟ  ػوٌـ تٗوٞوه0  وـت نعتسو٣ٟ  ه  وون  ١ و ًوعقٓن١ و وـنستن١ ٣ٚاوٝ        

 .#1$نضتسج نٞوندج  م  نضوٛى ٍْه يؿو  جنيى ٞوه سعئـ نِيؿع  تعٞسنـ ونطت٣ى

                                                 
 .165ْس٠ٕ دؿعبس نُٞج  ظ . نٞٗـؾعوي0 ن# $1
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. أ٢وع مكتوع ٍٞسوت بستو  أدوج١ٚ  وٞٛلونع       .ٌا آخـ0 ٔ ٌجخٝ نضتل  مٔ بد١ٍوه دج
 .#2$بست  نًٞع٢ 

وأو ا ٢ع ٌٛو٤ نًٞكّ يٟى نٞؿًٓع   غت ن ًٌوا نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ ٥٢ ٢هع ـ 
ْووتا نَّٞوو ِي ٌُٛووو ِّ ُ   نٞٛٓووـ ونٞوٛوو ٌا تعٞووج٥ٌ نٞٗسوووس يٟووى  ووؤٔ   ٖووعٜ  ًووعذل0        أوباأٌو

٥ايت ِٙا نَّٞووو1تاعٞوووجٌِّ  ىت واٞووووع ٌانُوووؽُّ ياٟووووى قوًاوووع٠ا ن٣ِِٞسْوووِٛ ِ 2 ِي ٌاوووجُوُّ نٍِٞاوِووو١ٍايتىت ْوووو ٞو
 . 8-6/ادلبػىْ

و وو نعتهنوـ ن٣ًٟٞوً ٞٓخوع  ونٞرتندو١  ونٞوًوعو٤ نْسو٢ًٕ         0اٌزغبٔذ واٌزؼبوْ -2
وا وًاوعوا٦ُونِ ياٟووى نِٞواِّ    ػتعٞه نٞا ونٞوٗوت وٍٞو  ػتعٞه نْ ١ ونًٞوجون٤  ٖووعٜ  ًعٞووى0    

 .6ادلبئذح/ وأو  وًاعوا٦ُونِ ياٟوى نْا ١ِا وانًُِٞجْوان٤ا وانٞوَِّٗوات

  #3$عتع ٍْن٣ع ٥٢ نسوُٕٜ نٞٗوي ٟٞؿًٍّ وذلزا ؽشَ اإلعالَ اٌشثب واالؽزىبس   -3

 .ىتن٣ُِٞؤ٥٢ُْ ٣ُِٟٞؤ٥ِ٢ْا ٚوعِٞةُلٍْاع٤ا ٌاطجُّ تًْؿُهُ تاًْؿ عيتٞ ٞٙ تٗوٞه  0وٖج ٢اٝ نٞليب 

ٗوي عتسعيجس نٞؿًٍّ وٌلنؽ نُٞوين يٟوى   دٍا ٌلنؽ نٞ 0اٌزىبفً واٌزضبِٓ -4
نٞٓٗ   ونطتوج نِ ٦وى ه  ٞوٙ  وو ْـٌؿو  نٞزٚوعس نٞويت ٌٗوو٠ يٍٟنوع دوـن   ٕ و 0            

ودوعب  ٢وو٥  نخوٝ نجملو٣وى  و وو       –دعب  ٥٢  نخوٝ ؾو٣  نعتسوو١ٟ و وو نْهتوع٤      
جاٖو   خُ ِ ٥ِ٢ْ أو٢ْوانِٞنا١ْ غاودعب  ٥٢ ٖةوٝ نٞجوٞ   ٖوعٜ  ًعذل0  –نٞـأي نًٞع٠ نعتس١ٟ 

َّٞنُوو١ْ وانّٟٞووُه ساوو٣ٍِى  ياِٟوو١ٍ         ٛو٥   ٙا ساوو ٕا و ٟوووٍْنا١ْ ما٤س غاوو ِّٝ يا نا١ تاناووع واغاوو ٍِّٚ   ُ كونِّووـُ ١ُْ وا ُووزا
 .618/اٌزىثخ

                                                                                                                   
 ٢وٕٓ يٍٟه.# $1
 بونت نٞةٍنًٗ ي٥ أ٦  و ٚـت نٞسٍوقً ه نضتع٢ى نٞػُ  وب٢ز ٞه تعٞؿًّ.# $2
بونت نٞةخعبي ونٞكان٦ً ه نٞٛة  ونطت١ٛ ه نعتسوجب٘ ونٞةٍنًٗ ه نٞسل٥ و ٚوـت نٞسوٍوقً   # $3

 ه نضتع٢ى نٞػُ .
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٢اع آ٢ا٥ا تاً ٢ا٥ْ تاع ا ضاةًْاع٤ وا اعبُتُ  اعئِى  ماٞوى  يت 0نٞلةوي نٞطـٌّ وه نطتجٌا
 .ىت الْةاهِ وا ُوا ٌاًْٟو١ُ تاهِ

 .#1$ٝ نْس٢ًٕ ٌسوويا ٚٝ  ون٦ا نطتٍعس ٢ع ٌ  و٢ًلوٌ ونٞوٛعْ

و و ن ٢وو٥ نٞوٛعْوٝ نِ توً نٞوو ي لتًوٝ نعتسو١ٟ ٢سووؤؤ        0اٌزىاطوً واٌزنبطوؼ   -5
ي٥٣ دوٞه ٥٢ أتلوع  نجملو٣وى ٌلػو  غتو١ وٌلػونو٤ ٞووه وٌونسوٍن١ توعطتٕ ونٞػوا           

ِو  1وانًِٞاػْوـايت وٌوٗةٝ نٞوغٍ  ٢لن١  ٖوعٜ  ًوعذل0    َّوع  2ً خُسْوـاليت ىت ما٤س نِٞ ا٦ساوع٤ا ٞٓو ىت مٞا
 .#عىسح اٌؼظش$  نَّٞ ٥ٌِا آ٢الُون وايا٣ُِٟون نٞػسعِٞناع ِ وا ووانغاوْن تاعِٞنإِّ وا ووانغاوْن تاعٞػسةْـا

الْناو٤ْا يا٥ا وٖوٞه0  ْؽال ٌار٢ُِـُو٤ا تاع٣ِٞاًْـُوِِ وٌا وان٣ُِٞؤ٢ِْلُو٤ا وان٣ُِٞؤ٢ِْلاع ُ تاًْؿُن١ُْ أووٍِْٞاع  تًا
 764اٌزىثخ/ ٣ٌٍُُِٗو٤ا نٞػسٕاسا واٌُؤْ ُو٤ا نٞزسٚوعسا واٌُكًٍُِو٤ا نّٟٞها واباسُوٞوهُن٣ُِٞلٛوـا وا

 .#2$وه نطتجٌا0 نعتؤ٥٢ ٢ـآس نعتؤ٥٢

6-  ٍ ٌـتووى نْسوو٠ٕ نعتسوو١ٟ يٟووى نٞكنووعبس ونًٞٓوو  ونْدسووع٤        0اٌزطهووش واٌرتلوو
ب ٛوع   وٞٛو٥ ٢و٥ نتوٟوى ٢لون١ تع     –ونجملو٣ى نعتس١ٟ ٞوٍ  ػتو٣وى نعتٕئٛو  نعتكنوـ٥ٌ     

٢ًػٍ  نسورت هبع ودل ٌوة  تًٟٓونع  وتو ٞٙ ٌلنػوـ أ ـ وع ؤ ٌوكوعٌـ ضوـب ع ٖوعٜ         
٥ا ًعذل0   .666اٌجمشح/ ما٤س نّٟٞها ٌُنِاُّ نٞوَّوسنتا ا واٌُنِاُّ ن٣ُِٞووكونِّـٌا

و  ن   و وو ت  ًو أ٦سووعٖنع وتلعؤ ووع و ٛع٢ٟونع نٞو ووو ي  لةإو ٢وو٥ ٦ٗكوو         ٛو ن  وًو ؾتٟٛ
 ٌ  وندجس  وٟٚنع ػت٣وي  ه ٌج وندجس  ً ٌج نٞٛـ١ٌ نٞـد١ٍ.وندجس و ج  ٢لنع ضـن

ونعتسو١ٟ نطتٍٗٗوً  ووو  ٞوٙ ن٦ْسووع٤ نعتسوٛو٤ ه ؾتٟٛوو  ن   غونٍ  أ٦ووه دوـ توور٤       
ـ   ُِٓوووـْ        ٌووؤ٥٢ أو ٌٛٓوو ُووو١ْ ْو٣اوو٥ ضاووع  ْوٍُِٟوووؤ٥ِ٢ْ وا٢اوو٥ ضاووع  ْوٍِٟٛا  واُٖوووٝا نِٞناووُّٕ ٢ِوو٥ بستِّٛ

ي نعتسٛو٤ تععتٍاعٔ  مباعتو  نعتوؾوى نٞو ي      و٥ٛٞ ويًٍ أو تعِدـت ؾ٣ 69اٌىهف/

                                                 
 .167 . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞج  ظ# $1
 .#غنٍ  نضتع٢ى نٞػُ #بونت نٞكان0ً٦ ه نِوسف ي٥ أ٦ # $2
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ٌرتسخ ٍْه نطتٕ  و  ن نعتوؾى ٌلكٕ تعطتٕ ؾ٥٣ ٢لهوب و٢كٟٕ ن   وٍٞ  أتوجن   
 .#1$نٞجٌلو٦  نًٞعبؾ  ونٞزنئٟ ؾ٥٣ ٢لهوب نِضٍع  

وغت ن نٞسةا تعٞ ن  ؿتج أ٤ نِخٕٔ ونٞسٍعس  ونٞٗع٦و٤  وجنخٝ و وطوعتٙ  
 .#2$ٟٚنع ه ؾتعبس  نٔخوٍعب نعتٍٗج

ٜ »نضتنع «ْ   نفتــ  ٍع ً ه سعو نٞٗوعٜ     وم  أٖـأ دجٌاع  ٥٢ أدع ٌا نٞـسوو

   وم  نضووونج ه نًت٣ٛووو   ْووور ً ه ٚوووٝ ٢وووـس أٖوووو٠ تور ٌووو  نٞطووونع س ٦ٓسووونع أي  
 نٞواسٍج نٞٛع٢ٝ ٟٞنٕ.

وه أ لع   وبن  نٞلةوس ٌلطف نٞوودً نطتوٕ نعتًكوٝ  وٞٛو٥ مبوع أ٤ نٞوودً ٖوج خوو١         
٥٣ْ ون ا نعتؤ٢ل  نٞو ٥ٌ أٞٗوون نٞسو٣ى أ٤ ٣ٌٍٗوون دٗوؤ ن        »٣جتًا  ؼت« كتعئٍع 

 .#3$تًج  ٍٝي٥ قـٌٕ ضنع ذت١ نعتوونغٟ   ًٍٕ 

 وو ن  ووو نٞٗووـآ٤ نٞٛووـ١ٌ زتووى ْوورويى م  دل ٌوورت٘ غووُ س أو ٚووة س مٔ أدػووع ع         
وأوؾ  و نونع ود٣ٛونع ونُٞعٌ  ٢لنع  و  سووب نطتٍعس نٞسـ٢جي وضوٓع  ن٦ِٓو    

وًة  وبنْى بأ  ن٦ْسع٤ ـتو نًٞزس ونٞـًْ  ونٞسوؤ   ون٣ٛٞوعٜ و٢ًعٖوج    نعتٛجو س ونعت
 نًٞزس ـتو ن٢ِع٤ ون٢َعٜ ونٞـ ع .

ووع ٢ِو٥ْ      و٥٢ أدس٥ وأغجٔ وأٚـ٠ ٥٢ ٖوٞه  ًعذل0  ٞوع ٌارِ ٍِهِ نِٞةاعقُِٝ ٢ِو٥ تاو٥ٍْا ٌاجاٌْوهِ وٞا

١ٍِال دا٣ٍِجٍ ٜ    46/فظوٍذ  خآِِٟهِ  ولزاٌٝ  ٥ِّ٢ْ دٛا ِٚوووع ُ نٟٞوّوهِ   يتتٗوٞوه   0 وغوجٔ نٞـسوو
١ُْ  وا ُووا نِٞٓوػْوُٝ ٞووٍْ ا تاوعِٞنازْٜا         ١ُْ واخاةاـُ ٢اع تاًْجا١ُْٚ واد١ُُِٛ ٢اوع تاٍْولٛا ٍِْهِ ٦وةارُ ٢اع ٚوع٤ا ٖوةْٟٛو

ٟوّوهُ  وا ُووا دا        ٟوُّه نٞ ـاِت أوؾوو ْو ٍَو ُووى نِٞنُوجات ِْوً  ٟوّهُ  وا٢ا٥ْ نْتوو ٖوػا٣اُه نٞ ٚوُه ٥ِْ٢  اةاّعبال  ـا ةْوُٝ  ٢ا٥ْ  و
                                                 

 .28 . ؼت٣ج أبَو0٤ نْس٠ٕ  نِخٕٔ ونٞسٍعس   ظ # $1
 .28ظ نعتـ ى نٞسعتٕ   $2#
 .28نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $3
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ووٍُ تاووهِ    ِوو١ٍُ  وا ُوووا نٞػِّووـانـُ ن٣ُِٞسْوووو١ٍُِٗ   ُوووا نٞوّوو ِي ٞوووع  وزٌا نٟٞوّووهِ ن٣ِٞاوووِ ُ  وا ُوووا نٞوو ِِّٚـُ نِٞنٛا
غجٔ  و٥٢ ي٣وٝ    ٥٢ ٖعٜ ته نِٞرو ْوان ُ  واٞوع  وِٟووةا ُ تاهِ نِٞروِٞسِلا ُ  واٞوع ٌاطْةاىُ ٢ِلْهُ نًُِٟٞو٣اع ُ

 .#1$ ىتته أ ـ و٥٢ د١ٛ ته يجٜ

ونٞونٖى أ٤ دجٌالع نعتسةٕ ي٥ نعتاعٜ ونٞونٖى ه ٢كٟوى  و ت نٞجبنسو  دل ٌٛو٥     
 ُٞون   وخوؾلع ٍْه دل ٥ٌٛ يةاع   ونٞسؤنٜ نِيـؼ نٞ ي ٌكـو ٦ٓسه  و0

 ٝ م٤ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  أ ت أٟٚنع وأَجٖت رتـنذتوع وأٌلًوت ٖكعْنوع ه    
وعدوت ٚوٝ أو تًوؽ رتـنذتوع ٢و٥      ؟...   وٝ ن٢ ؟نٞهٝ نٞهٍٟٝ نعت٣ـنو ّٞس  نٞٗـآ٦ٍ 

؟...   وٝ ٚوع٤ ظتواس نُٞوـ  وجتوعبهب١ و ـتٍوون١  وب       ؟٢ً  نْس٠ٕ و٦ةًوه نٞػوعه  
 ووع٠ ه بٖووج  ًووع١ٍٞ نْسوو٠ٕ  و٢وو٥  وو١  ووٝ ٖووج٠ نًٞووـ  نعتطوووٝ ونطتٗووٝ ونِبؼ      

 .؟؟نظتػة   ٞةلع    ت نطتؿعبس

 ٚلووننع  سووعؤٔ  ٚووا س  كووـو دوووٜ  وو ن نعتوؾوووو وـتوووع  مذل ْووؽ ٢ٛلوكتووع وسووا 
 ونسوٛلعت  و ـ ع.

تٍج أ٦ه ٖةٝ خوؼ ٣َعب   ت نِسئٟ  ٔ تج ٥٢  و ٍوه أسوئٟ  يوجس دووٜ نطتؿوعبس      
   ً ..  ووٝ ٦رخوو  .نُٞـتٍوو   و ووٝ ٦رخوو  هبووع أ٠ ٦ووـْؽ و ووٝ نٞووـْؽ مزتووعرل أو  زئوو

 .؟؟و٦ـْؽ ٖةٝ أ٤ ٦ةين دٍٗٗ  نٞ ن 

   ورسو  يٟوى   و٣ٟٚ  أخ س ٦ز ٍنوع ه  و ن نعتٗوع٠  وً أ٤ نٞجوٞو  ن٣ًٟٞع٦ٍو  نُٞـتٍو       
  أ٢ووع نٞورسووٍ  ه نْسوو٠ٕ  ٍْٗووو٠ يٟووى  »٣ٚووع سووةٕ  ٚووـت و ةٍع٦ووه«مبن س ن٦ْسووع٤ 
واما ِ أوخا و  و١ مبن س ن٦ْسع٤  ويٗوج نٞورسٍو  نْهتع٦ً ه نْس٠ٕ   مبن س ن   ًعذل

١ُْ ٖووعُٞونِ    باتُّٙا ٥ِ٢ تالًِ آ ا٠ا ٥ِ٢ نُنُوبا ١ِْ  ُبٌِّسووون١ُْ واأوضْوناجا ١ُْ ياٟووى أو٦ُٓسِونا     وسْوتُ تاوـاتِّٛ ١ْ أٞو

                                                 
   نب نٞٛلوجي   نب  و٢ًع٦ٍوه  ْنو١ نٞٗوـآ٤   0حملبعو  ا أتو يةج ن  نطتعبث ت٥ أسج تو٥ يةوج ن    $1#

   حتٍٕٗ دس  نٞٗو ًٟ.1978  2و ت و   ـنٞٓٛـ
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ِِْٟ ا        َووع ٍاع٢اوِ  ما٦َّوع ُٚلسوع ياو٥ْ  او ون  ِٗ ِٞ ٌاوْو٠ا ن ٟوى ضاناج٦ْوع أو٤  وُٗوُٞوِن  ًٌو٣وج    676/األػوشا   تا
  ت نٞالعئٍ   و٥ٛٞ مبن س ن   ً نِسع   ودـٌ  ن٦ْسع٤  ً دـٌ  ٢ٍٗجس ٍٞست 

 .#1$يطونئٍ  أو ٢وٟٗة  يٟى  ون ع ويون لنع

٢وووع نطتؿوووعبس نُٞـتٍووو  ٣ْةلع وووع وٍٖع٢نوووع يٟوووى نطتـٌووو  نعتكٟٗووو  وأدٍع٦وووع      أ
نًٞطونئٍ   وت ٞٙ ختوّٟ نطتؿعبن   و ـن  وأسعسوع  و٢ةوُوى و٢ـجتوى  ْعطتـٌو      

 #2$نٞٓعسًه نْس٠ٕ  ٟوز٠ تععتطـوو نْهتع٦ً نًٞٗعئجي دسا ٖوٜ نعتلعؾٝ يٕٜ 
٥ُا نَّٞ ٥ٌِا ٚوٓوـُوتجٍٞٝ ٖوٞه  ًعرل0  ِّ ا داوَّوى   ٞو١ْ ٌٛا ن ٥ِ٢ْ أو ْٝا نِِٞٛووع ا وان٣ُِٞطْـاِٚ ا ٢ُولٓٛو

 .6/اٌجُنخ  ورِ ٍِان١ُُ نِٞةاٍِّلا ُ
 ْع٦ٔٓٛع٘ ًٌين نطتـٌ .

 

 

                                                 

 .28 . أبَو0٤ نْس٠ٕ  نِخٕٔ ونٞسٍعس   ظ# $1
  ٢ـٚز  بنسوع  نٞودوجس نًٞـتٍو     نٞجوٞ  نٔس٢ٍٕ نطتـٌع  نًٞع٢  ه  0نٞطٍخ بنضج نُٞلوضً# $2

 .6ظ  1999ت و   
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 تؼدور وتؼققم

يووو٥ نعتاوووعٜ ونٞونٖوووى. ٣ٚوووع حتوووج لع يووو٥ أسوووع  نطتؿوووعبس نًٞـتٍووو        حتلللد نا
بس ٢ةوُع وع    ت نطتؿعبس  وٌوؿ  أ٤ غتو ت نطتؿوع   »خػعئع«نْس٢ٍٕ  وغةُ  

وأ٢ٟنع وب٦و ع وأسعسنع و٢ـجتع ع  ْنٝ لتومل أ٤ ٦ٟٗا نجملو٥ يٍٟنوع و٦ٟٗوج نُٞوـ      
٦رٌع  ي٥   ت نظتػعئع نٞ ن ٍ  غتع ع  ٚعبٌٛع وبٌع  ٣ٚع ًْٟت  ـٍٚ  نِ ع وبٍٚه ٌٗوٜ 

م٤ ٚٝ أ٢  غتع ٦سٕ ٣ًٍٖ ٢ً  ْ  ن نسوًع٦ت تًلػـ دؿعبي ٢و٥ أ٢و    $$0 "يب وٌل"
ٌطج مٍٞه توعًٖ نًٞلعغوـ ٟٞنؿوعبس نعتٟٗوجس... غونٍ  م٦لوع        أخـت ْ ٤   ن نًٞلػـ

٦رخوو  نًٞلعغووـ نٞطووٍئٍ  ٢وو٥ دؿووعبس نُٞووـ  أ٢ووع نًٞلعغووـ ن٣ٍٍٗٞوو  ْ ٦ووه لتووا أ٤   
 .##٦ػا يٍٟنع يػعب لع نغتعؾ٣  ًٚ  ر ّٟ ٢ى ٣ٍٖلع ون٦سعٖلع نطتؿعبٌ 
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  انفصم األول  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 األدس العؿرانقة واحلضاروة  

 يف الدار العربقة اإلدالمقة

و٦ٓؿووٝ نٞوسوو٣ٍ 0 نِسوو  ن٣ًٞـن٦ٍوو  ونطتؿووعبٌ  يٟووى ٖوٞلووع نْسوو٠ٕ    ىللرا
٤ِ ٢ٓنو٠ ن٣ًٞـن٤  ننـ ونسوو٣ًٝ ه دٟٗلوع نٞاٗوعه ِوٜ ٢وـس ه      #1$دؿعبس نُٞج

نٞٗووـآ٤ نٞٛووـ١ٌ   وو١ ْؿووت أ٢ولووع ه  وو ن نٔسووو٣ًعٜ  ه دوو  أ٤ ٣ٟٚوو  نطتؿووعبس      
   ننـ  دجٌاع  وتٓعيٝ نٔدوٛع٘ ٢ى نُٞـ .»نعتطوٗ  ٥٢ نطتؿوب ونطتؿـ«

  ٥ٌ ع٤ نعتجٌلوو  ٢ونؿوـو وبس   »و وو ن  ووو نُٞعٞووا«وٞٛوو٥  وٝو ٌٛووو٤ سوٛو أٔ هتٛوو٥ أ٤ تعٞؿوـو
 .؟؟ٌةوٟون تعٞٓسٕ ونٞٓاوب ونٞٛاٌع   م ن ٢ع أخ ٦ع تععتن٣عمل نِخًٕٖ ن٦ْسع٦ً

 .؟؟٢ع  و ٢ؿ٣و٤ ن٣ًٞـن٤ نطتؿعبي ه نٞٗـآ٤ ن م 
سلوعتى  بنس    ن نعتطـوو نطتؿعبي ه نْس0٠ٕ أسعسه  ٦كعٖه  ٢ابن ه  بوده  

 يٟٗه  ؾ٣ ت.
 ساٍٝ نعتٕدهو  نَ ٍو ٥٢0   »ٞلع ه   ن نعتٗع٠« ٥ٛٞ ٔ ؼتٍؽ
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نطتووجٌا نٞلطوورس ٌؤسوو  نٞجوٞوو  يٟووى َعٌووع      state ology ٤ يٟوو١ نٞجوٞوو 0م -6
 »يٟوى  ب وع   «  ولتًٝ   ت نِ جنِ ؼتكع   عبنتٍ   سونجِ Butsوأ جن0ِ 

توو٤ٔ"   بهتوو٤ " حتٍٕٗ نطتؿعبس نٞيت  لو٣ً مٍٞنع نٞجوٞو   وٖج يا ي٥  ٞٙ نعتٓٛـ 
 ع وٖووج نسوووا٣ًت ٖون ووع وأْػوونت يوو٥ ٦ٓسوونع ه  تٗوٞووه0 نٞجوٞوو  دؿووعبس ترسووـ

 .#1$٢ؤسسع 

دجث خِٕ ضجٌج ه حتجٌج ٢ًلوى نٞاٗعْو   نعتج٦ٍو   نطتؿوعبس  ٞٛو٥ نُٞعٞوا        -6
   وووو١ نضتلووووعو نعتًلوووووي    »نعتج٦ٍوووو «نضتلووووعو نعتووووع ي   أ٤ نطتؿووووعبس  ن   لووووعد 0 

 .نخل...نٞ  ين 

  ٍْٛو٣وٝ ٖوون٠   » ٢ج٦ٍو «أو مبًلى أوؾو  نٞاٗعْو  توعٞٗوس  ونووٜ مذل  ٗعْو  تعًٞٓوٝ       
 نطتؿعبس و ع٦ةع ع و لعدع ع.

وٞوو ٞٙ ْوولن٥ ٢ووجيوو٤ ٞجبنسوو  يلػووـي نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  دسووا         
 نٞونجٌج نٞسعتٕ.

و ٝ ْن١ نعتس٣ٟو٤ نطتؿعبس ٚنجث   و١  ؟  ؟٢ع  و نعتٓنو٠ نْس٢ًٕ ٟٞنؿعبس -8
 .؟؟٢ع  و ٢ٓنو٠   ن نطتجث نطتؿعبي ه نٞٗـآ٤

٤ نعتؤبخ  نعتس٣ٟ  نْوٗـون مذل نٞـؤٌ  نٟٞٓسٍٓ  ٟٞنؿعبس0 ٔ تج أ٤ ٦ط  أؤ  مذل أ
و  ن ٢ع ٖع  مذل نٞورخـ ه  ٛوو٥ٌ  و ت نٞـؤٌو  نٟٞٓسوٍٓ  نٞويت  ػوجب يو٥ نٞوػووب         

 نٞٗـآ٦ً ٟٞنؿعبس.

وٖج ٌٛو٤ نعتؤبو نْس٢ًٕ ٢ً وبن  ه  ٞٙ ٦ِه ٚع٤ ٌؤبو  نخٝ م٢انقوبٌو  ؾو٣ت   
ت ن٢ِو  نًٞه٣وى ه نًٞوعدل  وغتو ن ٦هوـ       ٗـٌةع  ٢هع ـ نطتؿعبن  نِوذل  وأغوةن 

نعتوووؤبو نْسووو٢ًٕ مذل  ٟوووٙ نطتؿوووعبن   ٦هوووـس ؾتزو ووو  تعٔسووووخٓعِ ونٞوووونو٥ٌ   
 ونٞسخـٌ .
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 م٤ نًٞعدل نْس٢ًٕ دل متوز مّٔ يٟوى بؤٌو  ْٟسٍٓو 0 #1$وه ٦هـ تًؿن١

  ٍنٞـؤٌ  نٞٗـآ٦. 

  . ٍنٞـؤٌ  نظتٟجو٦ 

نتو٥ خٟوجو٤ و ٓوـ ت تو ٞٙ  ٤ِ نٟٞٓسوٓ        ؤ ٦سوكٍى ٖةوٜ   ن نٞـأي ضتن  ن٦ٓـن 
ٔ ذتةف ْاورس ٢و٥ نٞسو٣ع   توٝ غتوع مب عغوع  ي٣ٍٗو   و كووب ٢جٌوج            –نٞوعبنتٍ  

وه زتٍووى نِدووونٜ  سوولّٗ يلووج  وو ن نٞووـأي  و٦ووو٣ٟ  و٦ًووع٦ٕ نعتٓنووو٠ نٞٗـآ٦ووً         
 ٟٞنؿعبس   ١ نعتٓنو٠ نظتٟجو٦ً.

نعتًٗوج نعتوطوعتٙ ٢و٥     ً نٞٛوٝ   نٞاٗعْ  مبع 0ًٌٟ "غٕو ٖلػوس"يـسِ نٞجٚووب  -4
أسعٍٞا نطتٍعس ن٦ْسوع٦ٍ  ونعتع ٌو   وَو  نعتع ٌو  أي نٞٓٛـٌو  أو نعتًلوٌو  أو نٞـودٍو         
نٞوويت نتوووجب ع ن٦ْسووع٤ ونٚوسووةنع  ؤ ٌووزنٜ ٌٛوسووةنع توغووٓه يؿووون  ه زتعيوو  أو   

 ػتو٣ى  ه ٢ـدٟ  ٢ًٍل  ٥٢  عبٌخ  كوبت  ٗج٢ع  ٚع٤ أو  ج وبن .

َوو  ٢ووع ي  و ووو نٞوو ي ٌؿوو١ نٞٗوو١ٍ ونعتًووعٌ  ونٞووله١     وٟٞاٗعْوو   ع٦ةووع0٤ بودووً أو 
ونٔيوٗع ن  ونٞوٗعٍٞج  ونعتع ي و و نٞ ي هتاٝ نٞواسٍج نًتسو  ٟٞاع٦ا نعتًلوي 

 ٣ٍْع ٌػعٌ ٥٢ أ ون  و٢لطل   و و نٞ ي ٦س٣ٍه دؿعبس.

وٚع٦ت نطتؿعبن  أي نضتع٦ا نعتع ي ٢و٥ نٞاٗعْو   وز ن  ٞػوٍٗع  هبوع  ٍوا ٚوع٤ ٢و٥         
ٍسوو  أ٤  و٣ووعٌز نطتؿووعبن  تو٣ووعٌز نجملو٣ًووع  ه نًٞػوووب نٞٗجهتوو        نعت٣ٛوو٥ أو نٞ

ونٞوسكى  و٥ٛٞ يلج٢ع  وسى نٞوةع ٜ ت  نجملو٣ًع  ه نضتع٦ا نعتع ي ٥٢ نٞاٗعْو   
أي نطتؿعبس  نمل ن  نسوٕٜٗ نطتؿعبس ي٥ نضتع٦ا نٞـودً نٞو ي نوٝ ٍْوه نٞوةوع ٜ     

هبو ن نضتع٦وا نٞـودوً أو    ت  نجملو٣ًع  ؼتجو ن   وأغةنت نٞاٗعْ  يلون٦ع  نتووع  

                                                 

 .94ظ  0 دونب نطتؿعبن  ع٦ً م بٌ نِسوع  # $1
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نعتًلوي  ويلجئ ٍ نضرتٚت نٞاٗعْع  ٢وًج س ه دؿعبس وندوجس تًٍلونع تًوج أ٤ ٚع٦وت     
نطتؿعبس ه نٞٗج١ٌ  ز ن  ٥٢ نٞاٗعْ   و٥٢  ١ ن٦ٓػٟت نطتؿوعبس أو ٚوع    سووٗٝ    
تلٓسنع ي٥ نِغوٜ نٞاٗعٍْ  نٞويت ٦طور  ٍْنوع  و ٞوٙ ٞسونوٞ  نٞوةوع ٜ نعتوع ي تو          

ٟٓ   وغًوت   ٞٙ ه نضتع٦ا نٞـودوً نٞو ي نسووٗٝ أخو ن  مبٓنوو٠      نجملو٣ًع  نعتخو
 .#1$نٞاٗعْ 

ويٟى   ن نِسع  ْٗج أٖع٠ نعتٓٛـو٤ نِعتع٤ ه نٞٗـ٤ نٞوعسى يطوـ دتٍٍوزن    
 ع ن  ت  نطتؿعبس نٞيت  وؿ٥٣ نَٔ  ونٞوٛلوٞو ٍع ونًٞون٢ٝ نعتع ٌ   وت  نٞاٗعْو   

لٍو  ونٞٓلٍو  ونِخٍٕٖو  ه نجملو٣وى  ونوٝ      نٞيت  وؿ٥٣ ن١ٍٗٞ ونعتاٝ ونٞػٓع  نٞ  
دل ٌٗةوٝ   Rigid  ن نٞو٣ٍٍز ٖعئ٣ع  ه نٞٓٛـ نِعتع٦ً  وم٤ ٚع٤   ن نٞٓػوٝ نضتع٢وج   

 ه أي ٢ٛع٤ آخـ.

ونٞونٖى أ٤ نطتؿعبس ونٞاٗعْ  ٕٚمهع ٌط  مذل ػت٣ٝ أسٟو  نطتٍعس ٞجت ضًا ٢ع  
ٌ  ونٞٗو١ٍ ونعتؤسسوع     ونطتؿعبس  ً  ٗعْ  يٟى ٦كعٔ أوسى  ْٕٛمهع ٌؿ١ نعتًوع 

 .#2$وقـنئٕ نٞوٓٛ  نٞيت يٟٗت يٍٟنع أ ٍعٜ ٢وًعٖة  أمهٍ  أسعسٍ  ه ػتو٣ى ٢ع

نطتؿووعبس يلووج "  نوسوو٥ " ي٣ٍٟوو  أغووٍٟ  خعغوو  ه نْتووجنو نٞاٗووعه  و ووً يلووج        
" بٚنع١ٌ" و٢عب  ٦وو ٢و٥ وسوف أخٕٖوً ٌؿو١ يوج ن  ٢ًٍلوع  ٢و٥ ن٢ِو١  ٚوٝ  ٗعْو            

 .#3$ةلاـ"  ً نعتػ  نطتو٣ً ٟٞاٗعْ ٟٝ  ويلج "ضوقلٍ   ً ضٛٝ خعظ ٥٢ نٞٛ

                                                 
ٚوع  غجن٠ نطتؿعبن  وميع س غلى نٞلهوع٠ نًٞوععتً عتؤٞٓوه غوع٢وٌٝ      تٖلػوغٕو  ٗج١ٌ  . # $1

    ـزت  نِسوع  قًٟت نٞطعٌا.21و 20   نب سكوب  ظ1999  2 لولاوو٤  ت و   ـ
 .69غع٢وٌٝ  لولاوو0٤ غجن٠ نطتؿعبن   ظ # $2
 .69ـ ى نٞسعتٕ  ظ نعت# $3
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ْعطتؿووعبن  تعٞوغووّ نٞسووعتٕ ضووع٢ٟ   مبًلووى أ٤ أي  ووز  ٢وو٥ ٢ٛو٦عذتووع ٔ   
 0هتٛوووو٥ ْن٣ووووه دتع٢ووووع   و٤ نٞـ وووووو مذل نطتؿووووعبس نٞوووويت  ؿوووو٣ه  ٌٗوووووٜ " وووووٌليب"

 .#1$##نطتؿعبس  ط٣ٝ ؤ ٌط٣ٟنع َ  ع$$

يووـؼ ٢سووووت ه نغتوٌوو     ووً أيٟووى جت٣ووى  ٗووعه ٞووجت نٞةطووـ وأ      ن م ْعطتؿووعبس 
    ً  »ـتوو٥« نٞاٗعٍْوو  هتٛوو٥ أ٤ هتٍووز ن٦ْسووع٤ يوو٥ ن٦ِووونو نِخووـت  ْعطتؿووعبن   وو

 .#2$نٞٛات

نطتؿووعبس دٗووعئٕ نعتووجت نٞكوٌووٝ  ٞٛلوونع ٖووج  وًووـؼ ٟٞٓلووع   وي٣ٍٟووع  ْوو ٤ زتٍووى         
  ونطتؿعبن   وً ٍٚع٦وع    #3$نطتؿعبن  نٞـئٍسٍ  ه نًٞعدل نسو٣ـ  عتجس أّٞ يع٠

ع  سٍعسوٍ   أو ٣ٚوع ٍٖوٝ م٤ نٞوله١ نٞسٍعسوٍ  دٍوٝ ملنئٟو  يٟوى          ٗعٍْ  وٍٞست ٍٚع٦
 .#4$سك  نطتؿعبس

ْعطتؿووعبس تووععتلهوب نٞوو ي دووج ٦عت ٦سووٕ أو ٢لهو٢وو  ٢وٛع٢ٟوو  ٢وو٥ ػت٣ويوو  ٢وو٥        
نِخٍٕٖو   نٞـودٍو   نٞٓٛـٌو   ونعتع ٌو    وً ٣ٚوع ٖٟلوعت أسوٟو          «نًٞلعغـ نٞاٗعٍْ  

ـ       يٟووى نيوةووعب أ٤    »خووعظ ٟٞنٍووعس نتوٟووّ ٢وو٥ دؿووعبس ِخووـت و٢وو٥ يػووـ َخوو
 نطتؿعبس  وكوب وٌوُٟا يلػـ ٥٢ يلعغـ ع يٟى نَخـ...

وخ  حتجٌج ٞ ٞٙ ٢ع ٖوع٠ توه نعتٓٛوـ نًٞـتوً نْسو٢ًٕ ٢عٞوٙ تو٥ توين  ْعطتؿوعبس          
يلجت  ػًج تعٞٓعيٝ نٞـودً و وـنوو ٢ٛعكتوع تعًٞع٢وٝ نًٟٞٗوً   و١  رخو  تعٔـتوجنب        

 .#5$تًٓٝ سٍكـس نُٞـنئز

                                                 

 .70ظ  غع٢وٌٝ  لولاوو0٤ غجن٠ نطتؿعبن  $1#
 .71نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $2
 .72نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $3
 .73و 72نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $4
 . 186ظ   0 ضـوـ نٞلنؿ ٢عٞٙ ت٥ ٦يب# $5
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  ن نٞٓػٝ ونعتٗعتٟ  نضتع٢جس نعتكٟٗ  تو  نٞاٗعْو     ٞ ٞٙ ْ ٦لع ٔ ٦ونْٕ يٟى
ونطتؿعبس  تٝ لتا ن٠ٕٛٞ ي٥ نٞو٣ٍٍز  و٤ نٞٓػٝ تٍلن٣ع  دتٍٍزن  ٌـ  ع مذل أغٝ 
أو ٦سوووٕ أو ٢لهو٢ووو  وندوووجس  لكووووي يٟوووى يلعغوووـ ٢وًوووج س ٢و٣وووعٌزس  ٞٛلووونع َووو  

ًٍلو    ٢لٓػٟ  ْٗج ٌوًعن١ نًٞلػوـ نٞـودوً أو نعتًلووي  ون٣ًٟٞوً ه ْورتس مل٢لٍو  ٢      
ْن ن نٞوًعن١ ٍٞ  مّٔ تعًٞٓٝ  و٥ٛٞ نٞوًعن١ توعٞٗوس ٌٛوو٤ ٢و وو ن  ونطتؿوعبس  وً      

  ٌع٘ نعتلهو٢  أو نٞلسٕ.

سعٔ ت  نًٞلػـ٥ٌ نٞٗـآ٤ نٞٛوـ١ٌ ه ٖوٞوه    وخ  ٥٢ ٚطّ ي٥   ن نٞوؿعٌّ ونٔ
 ٥ٌِا ٢ِو٥ ٖووةِْٟنا١ْ ٚووع٦ُون    أوواٞو١ْ ٌاسِ ُون ًِْ نِٞروبْؼا ْوٍالهُـُون ٚوٍْوّا ٚووع٤ا ياعِٖةاو ُ نَّٞو     ًعذل0 

ـُو اووع وا اووع  ِن١ُْ ُبسُووُٟن١ُ            ـا ٣ِ٢سووع يا٣ا ِٚاووو ـُو اووع أو أوضاووجس ٢ِوولْن١ُْ ُٖوووسًس واأو وووعُبون نِٞووروبْؼا وايا٣ا
٥ِ ٚوع٦ُون أو٦ُٓسان١ُْ ٌاه٣ُِِٟو٤ا  .9/اٌشوَ تاعِٞةاٍِّلاع ِ ْو٣اع ٚوع٤ا نَّٟٞهُ ٍِٞاه٣ِِٟان١ُْ واٞٛو

 ٔ  ًٌوين نْوٗعب وع مذل نٞلهوع٠ نٞٓٛوـي أو نعتوع ي أو مذل نسووةنعب       ْسٗوـ نطتؿوعبس 
ً  نطتٍعس ٌع٦ًو  ؾتوـنو  ودسوا نٞوًوة        ومقتوع  واأو ووعبُون نِٞوروبْؼا وايا٣اـُو اوع    نٞٗـآ٦و

  أو ٣ٚووع ٖووعٜ نعتٓٛووـ  وا اووع  ِن١ُْ بُسُووُٟن١ُ تاعِٞةاٍِّلاووع ِ ْٔوٗعب ووع مذل نٞلهووع٠ نٞـودووً  
ين  ْعظتٟووٝ نٞـودووً  ووو نٞوو ي ٌٗو ٦ووع مذل  ػوووو     نًٞـتووً نْسوو٢ًٕ ٢عٞووٙ توو٥ توو   

 .#1$عنطتؿعبس وسٗوقن

 

                                                 

 .186ظ   0 ضـوـ نٞلنؿ ٢عٞٙ ت٥ ٦يب $1#
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 األول  بحثان  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 انػتاح الثؼافة العربقة اإلدالمقةحركقة و

يٍٟلع تع ص  ي تج  نٞوجٍٞٝ نٔيورتنِ  ٍٗٗو  ن٦و٣وع  نٞاٗعْو  نًٞـتٍو        يلرعنيب
نْس٢ٍٕ  مذل ٦سٕ نٞاٗعْو  نٞوعبنتٍو   ن  نٌْٗوعو نٞوكووبي  توًوة  آخوـ  ْنوً ٔ        

  عبنتٍ . نٞةعب س أو نٍٞٛع٦ع  نٞٗعبس ونٕٞ  لو٣ً مذل نٞاٗعْع 

 ٗ عْوو  نٞوكوبٌوو  ٢ووووْـس ه  وو ن نٞلسووٕ  تووج ن  تع٢وٕٚووه نٞوو نٚـس      ْٛووٝ ٢ٗو٢ووع  نٞا
    ٕ ونيٍوو  غتوو ت   نعتجو٦وو  نٞٗووع بس يٟووى  وووْ  نْبن س نٕٞمل٢وو  ٟٞوٖوووِ يلووج نٞةلووى نٞوو

نٞاٗعْوو   ٢وو٥ دٍووا أكتووع ضوونج  أقووونبن  و ُوو ن  مذل  ع٦ووا دٓعننووع يٟووى تلٍووونع      
مكتع  ٗج٠ ٦ٓسنع تػٓونع .. ٢ـوبن  تع٢وٕٚنع بؤٌ  م٦سع٦ٍ  وتوٍٞ  ٥٢ دٍا .نٞاعتو 
 نًٞععتٍ .

 م٤ نجملو٣ى نًٞـتً نْس٢ًٕ   و ػتو٣ى ٚوعت  و وٞ  وبؤٌ   عبنتٍ .
ًْٟى نٞـ١َ ٢و٥ أ٤ نجملو٣وى نًٞـتوً ٢وع ٖةوٝ نْسو٠ٕ  أي نجملو٣وى نضتوع ًٟ  ضونج          
سٟسٟ  ٥٢ نٞونؤ  نعتن٣  يٟى غًٍج  ٛع٢ٝ نظتف ونٞٛوعت  وتجنٌ   طٛٝ نعت٢ٕ  

٥ ه غوووبس ٢ووع  مّٔ أ٤ نْسوو٠ٕ ٌةٗووى  ووو نطتووجث نِتووـمل ه  ووعبٌخ       نِوذل ٟٞوووجوٌ
 نٍٞٛع٤ نًٞـتً.
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ٞٗج أ ّت مذل  وسٍى ٦كعٔ نضت٣عيو  نًٞـتٍو  تًٓوٝ نعتػوع ـس ونعتاعٖٓو   ٞٛوً       
ٌػة  نجملو٣ى نًٞـتً ٌؿ١ أ لعسع  وأيـنٖوع  ؽتوٟٓو   وٖوج    و ن نٔخورتنٔ تًٓوٝ       

 نٞجيوس ونٞٓووو نْس٢ٍٕ .

م٤ ضوًةع   $$يٟى نٞسٍعس  نٞٛوٞو٦ٍعٍٞ  نٞٓـ٦سٍ  تٗوٞه0  "٢عسٍلٍو٤"ع  ٞٗج ندوج ٌو٢
  نٞٓعسووٍنسوووكعو ٚعٞطووًا نًٞـتووً وخووٕٜ  ٕ وو  ٖـ٦ووع   أ٤ ٌون٣ووٝ  ٟووٙ نٞكـٌٗوو   

 ١ م٤   ت نٞلًوو  ٍٞسوت     ٞطهّ نًٍٞص ه نٞػنـن   ٍٞ  ضًةع   عْنع  أو  زًٌٕ
ٔ ػتوعٜ  لوع٘ ْٖع٢و  ٢وج٤ ه     دااع 0 ْعٞةجو ٔ ٌسوكًٍو٤ ضٍئع  مملن   ٞٙ  ٦ِوه  

 .#1$##نٞػنـن 

وه نٞونٖووى  دل ٌٛوو٥ نًٞووـ  ٌٓوٗووـو٤ مذل نٞٓٛووـ نٞوووعبنتً  ْٟٗووج نسوووكعيون  ُووٍ    
ػتـت  عبنتن١ تًٓٝ نٞووسى ونٔدوٛع٘ ونعتاعٖٓ   أي ٢ٗوةسوع  يلون١ وٖعتسوع  غتو١      

 توًة  أتً دٍع٤ نٞوودٍجي.

نٞواعّٖ نعتًاز  نٞ ي نسووكعو ه ْورتس   ْعٞاٗعْ  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ    ً رتـس غت ن 
مذل ٢وع ٖوـبت    و ٍزس ٥٢ نٞز٢ع٤ أ٤ ٌٛو٤ أبٖى دؿعبس ه نًٞعدل  و  ن ٢ع ًٌوو  تلوع  

.. ٞٛو٥  ."سرتنو "  تر٤ ٢طوٟٛ  ؾوًّ نٞاٗعْوع  ٣ٌٛو٥ ه يزٞوونع ويوج٠  ونغوٟنع       
"سرتنو "  ٌونجث  لع ي٥ أسٟو  ودطً  دل ٌّٟٛ ٦ٓسوه    ٍّٚ     ن نٞوونغٝ

ْٟسوٓ  نضتنوع  نْسو٢ًٕ وأتًوع ت ٢اوٝ ٢وع ٖؿوى ضوكـن  ٢و٥ دٍع وه ه           ٢طٗ  ْن١ 
 .#2$ أ٢عملوٌلع  ٌٓٛٙ أسكوبس نِب٦ا نٞاي ونٞطٓعت نٞطـ٢ع

تػوبس جتجٌٍٓ  ٢ى  "سرتنو ".. ْٗج  ًع٢ٝ .م٤ نٔمل ون ٍ  ه نعتًعٌ  ونؾن   لع
و نٞاٗعْوو  نْسوو٢ٍٕ   ونعتطووٛٝ جتع ووٝ دٍٗٗوو   عبنتٍوو    ووً أ٤ نْسوو٠ٕ نسوووكع     

                                                 
(1)Louis Massignon: L'arabie et le problème arabe. 

 .1983  ٢عب  361  ظ31نًٞج    تووسف  . أ ٌا يع٢ـ ػتٟ  نٞٓٛـ نًٞـتً
 .32ظ  0 دونب نطتؿعبن  ع٦ً م بٌ # $2
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نٔ ػووعٜ تٛعْوو  نٞطووًو  وؽتوٟووّ ن٦ِسووعٔ نٞاٗعٍْوو  تووـوو نٔٚوطووعِ ونٞوًووعبِ       
ونعتٗعتس  ونٞٓوودع  نٞوعبنتٍ  نْس٢ٍٕ  دل  ٥ٛ  طةه دـٚ  نْتع س نٞيت ٖوع٠ هبوع   
نعتسو٣ًـ نُٞـتً ه سةٍٝ كتا نٞطًو   ْنً دـٚ  ٚع٦ت ذتجِ مذل  وسٍى بسعٞ  

 ٞووٙ  و٤ أ٤ ًٌووً ٢ووع ٌٗوووٜ ٞٗووج سووةٕ نٞوودٍووج ٞوطوو٣ٝ نًٞووعدل  و"سوورتنو " ٌووجب٘ 
وأٚج  تر٤ نِخوس ه نْس٠ٕ  ٍٞست نٖوػع ٌ  أو ن و٣عيٍ   تٝ  ً  ٗعٍْ   ٌلٍو    
وٌٛٓووً  وو ن  ٞووًٍٕ يٟووى دـٚوو  نٞٓووووو نْسوو٢ٍٕ  ه ٢ؿوو٣وكتع نٞـسووعٞ  نعتٗوول٥ ه  
٦ػوغنع نعتـ ًٍ    ً دـٚو  دؿوعبٌ  توععتًلى نٞو ي  ٍٓوجت ي٣ٍٟو  ٦ٗوٝ نِْٛوعب          

ٚ  ٢ع ٌ  ٔسو٣ًعب وكتوا نَخوـ  ٣ٚوع  وو نطتوعٜ تعٞلسوة  طتـٚو  نْتوع س         وٍٞ  دـ
نُٞـتٍ   و٥٢   دل ٥ٌٛ َـٌةع  أ٤ مت١ٛ أ ٝ ْعب  نًٞعدل نْسو٢ًٕ أو نِ وـن٘ أو   

 ...نًٞـ 

مكتع أٚاـ أ٦ونو نعتػع ـس ؿتعدع  ه  عبٌخ نٞاٗعْع   ونذتع٠ نْس٠ٕ ت تع س ٚٝ 
  وم٤  عبنتووع  ٚووع٢ًٕ ٢وو٥ نٞٓووووو ونٞلطووعـ   سووعتٕ ٢وو٥ أ ووٝ  ٗعْوووه ٚوو   وختوووـظ   

نْس٢ًٕ  أننـ ٢جت ٖجبذت١ يٟى ندووون  ٚوٝ نٞاٗعْووع   توٝ نٞسوًً مذل أدةعئنوع        
 .»نٞوودٍج« ونعتن٣  نِسعسٍ   أو م٤ ضئت  نٞةلٍ  نٞٗعبس ه   ت نٞاٗعْ    ً

هبو ت   م٤ نطتـٚ  نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ  جتوعت ْوعب  ٢وإً  دل  ٛو٥ ٞوُٟوً  ـن وع   ٗعٍْوع          
نِمهٍوو   ْٟٗووج تٍٗووت ْووعب  حتوووٝ ٢ٛووع٤ نٞـٌووع س ه  ووعبٌخ نطتؿووعبس نْسوو٢ٍٕ      

 وأخ  يلنع نٞٓع   نًٞـتً نعتس١ٟ ٚٝ ٢ع بآت ملتعتٍع .

ٞٗج ٚع٦ت   ت نٞٓووو ٢ز و   نِتًع   ْنً ٥٢ ٦عدٍ  دـٚ  ٟٞوًعبِ ونٔٚوطوعِ   
ٍّٗ  و و ٢وع ًٌوا يو٥    ٢ع ٌؤٚج يٟى ٢لنع ع نٞواعًٖٓ نٞسٟيب  ودـٚ  ٟٞولوٌـ ونٞوا

 نعتلنى نٞواعًٖٓ نْلتعتً.

ٞٗج ٖج٠ نٞٓع   نًٞـتً ونعتسو١ٟ مذل ْوعب  ْٛوـس نٞوودٍوج دٍوا نوٝ ٌوخوةف ٍْنوع         
نٞٓٛووـ نٞٓعبسووً نٞٗووج١ٌ  وٚووع٤ نٞوودٍووج نظتكوووس نطتعصتوو  ٟٞٗؿووع  يٟووى نٞالوٌوو        
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٤ نٞٓعبسٍ   و٢ى  ٞٙ  أْع    ن نٞٓع   ٥٢ ٚٝ نْؿتعملن  نطتؿعبٌ  ٞٓعب  ٢و٥  و 
أي ضووًوب تعٞوًووعرل  ٣ٚووع نسوووكعو نٞٓووع   أ٤ ٌٗوورت  ٢وو٥ ضووًو  تجنئٍوو  ٢وو٥  و٤ أ٤  

 ٌٟار مذل أسٟو  نْتع س أو  طٍٛٝ أسونٔ نٞـٍٖٕ.

ْٗج أ خوٝ نْسو٠ٕ ضوًوتع  مْـٌٍٗو  مذل  وب وه نطتؿوعبٌ  نٞوعبنتٍو   ْٛوع٤         
ٟٚوه   ؿتعو نْس٠ٕ ه مْـٌٍٗع َ  ٢سةؤ تعًٞلّ  وٚع٤ ت ٢ٛع٦وه نٞلاوعو ه نًٞوعدل   

ٞو أ ٍنت ٞه ْـغ  نعتؿً ه دـٚووه نٞواعٍٖٓو   وو وو  ٢ٌٕو  نعتسو٣ٟ  ه توٕ        
نُٞووـ   أٚووا  ٍٞووٝ يٟووى أ٤ نٞاٗعْوو  نًٞـتٍوو  دتٟووٙ أ٤  ـٖووى مذل ٢سووووت نٞةووجٌٝ          

 .#1$نُٞـ نطتؿعبي ي٥ 

ٔ تج ٥٢ م بن٘ قةًٍ  نعتسعب نٞوعبنتً ٟٞنؿعبس نًٞـتٍ  نْسو٢ٍٕ  ْولن٥ تػوج     
دؿووعبي دٍٗٗووً وٞووٍ  ٍٚع٦ووع  تووجنئٍع   مٔ أ٤ نعتسووعب نٞوكوووبي     نطتووجٌا يوو٥ ٍٚووع٤ 

 ٟٞاٗعْ  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   نتوّٟ ي٥ نعتسعب نٞوكوبي ُٟٞـ .

.. مباعتووو  نٟٞنهووو   .ْٟٗوووج ٚوووع٤  خووووٜ نًٞوووـ  ونعتسووو٣ٟ  مذل ن٦ِوووجٞ  وغوووٍٟٗ     
نِسعسووٍ  ه ٢سووعب نٞونوووٜ نِوبتووً ٖةووٝ يػووـ نٞلنؿوو   ْعٞلزيوو  نٞوكوبٌوو   ووً  

٦زي  ٢وػٟ  جبو ـ نٞاٗعْ  نًٞـتٍ  نْسو٢ٍٕ   ٢و٥  لوع  هتٛللوع نٞٗووٜ        تعٞلوٍا 
م٤ بسوووعٞ  نٞوكووووب توووععتًلى نجملوووـ   بسوووعٞ  نًٞـتوووً ب ّ  مٞوووٍن١ َووو  أ٤  عبنتٍووو     
نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ   لووونً مذل ٦سووٕ نٞوكوووب نعتوووونمل٤  ٢وو٥  لووع نخوووِٕ    

 هـذتع ه نُٞـ .ْٟسٓ  ن٦ْسع٤ ه نٞاٗعْ  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  ي٥ ٦

ْع٦ْسع٤ ه ْٟسٓ  ن٦ِونب  و قٍُوع٤ ن٦ِوع  وقتوف ٢و٥ نٍٞٛلو٦و  ٢ونوـب ٢و٥ ٚعْو          
نٍٞٗو  نٞـودٍ  ن٢ٕٞع ٌ   تٍل٣وع  وو ه ٢لهو٢وو  نٞٗو١ٍ نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ   و وو         

 ٢وٛع٢ٝ ت  دـٚ  نٞـوو ونضتسج  ت  نٞوكوب نعتع ي ون١ٍٗٞ نٞـودٍ .
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  ٍ ك   مكتوع  وو ـ ٢طوٟٛ  نًٞوعدل  و وً تعِسوع        م٤ ٖؿٍ  نٞـوو ٍٞست ٖؿوٍ  تسو
 .#1$٢رملٔ نطتؿعبس نُٞـتٍ 

ونٞونٖى أ٤ نًٞعدل  و ه دع و  ٟٞنٓوعل يٟوى ٢ٛوسوةع  نطتؿوعبس نًٞـتٍو         
. تو   .ودـٚ  نْس٠ٕ ه دٍٗٗونع  دـٚ  ٥٢ أ ٝ خٟٕ نٞوونمل٤ ت  نٞـوو ونٞوٗلٍو  

ب   ٗعْ  نعتسووٗةٝ  وم ن ٚوع٤   .  ْنً هب ن نٔيوةع.. ت  نُٞـ  ونٞطـٔ.نٞج٥ٌ ون١ًٟٞ
 »ونْس٠ٕ  و نٞػووبس نِٚاوـ  ونمل٦وع  ٞوٟوٙ نٞوـوو     «نٞطـٔ تطٛٝ يع٠  هتوٟٙ نٞـوو 

ونُٞووـ  هتوٟووٙ نٞوٗلٍوو   ْٓووً نووٝ نٞوونغووٝ ودووونب نٞاٗعْووع   ٖوووج ٦ٗوووة  مٞووٍن١     
 نٞـوو. و٦ٗوة  ٢لن١ نٞوٗلٍ   هب ن ودجت ٖج ٌس  نٞوعبٌخ و نوه نٞػنٍن .

٢ووو٥ نْسووو٠ٕ  ٔ هتاوووٝ نعتوٖوووّ ن٣ًٟٞوووً   "سووورتنو "  أ٤ ٢وٖوووّ و٢ووو٥ نٞونؾووو  م ن 
نٞةلٍع٦ٍوو  نٞوويت ٖؿووى ي٣ووـن  قوووًٌٕ ه سووةٍٝ  يوو١ ٢طووـويٍونع  م٦ووه    ٦ّٞكوٞو ٍووع

تعِدـت  ٢وّٖ ضخػً ٢ةين يٟى خٍٟٓ   ن  غٟ  تعٞ نٚـس نْهتع٦ٍ   نٞيت قععتع 
ٚوٝ نٞلهوـس   يع٦ى ٢لنع ه مل٢ع٤ ضةعته  م   ػـِ هب ن نظتػوظ ٍٚنو ي  نتوز٤ 
 .#2$نٞسٟةٍ  ٞٓس٠ٕ  و و نعتاب نٞودٍج ٞوٓس    ت نٔمل ون ٍ  ه نعتًعٌ 

ٌاووع أوٌُّناووع نٞلسووع ُ ما٦َّووع ٞٗووج دووج  نْسوو٠ٕ نٞوًع٢ووٝ ٢ووى نَخووـ يٟووى أسووع  نٞوًووعبِ   
وووـال واأ٦ُاوووى وا اًاِٟلاووع١ُْٚ ضُووًُوتع  واٖوةاعئِووٝو ِٞووًاووعباُْون ما٤س أو    ١ُْ يِلووجا نَّٟٞووهِ  خاٟوِٗلاووع١ُٚ ٢ِّوو٥  ٚو ِٚووـا٢ٛا

  و  ن نٞوًعبِ ٌلةين يٟى ٣ٍٖ   و ـٌو    وً نٞسو٠ٕ  ْٗوج     68احلغشاد/ أو ِٗوع١ُْٚ
ٚع٦وت ْٛوـس نٞوودٍووج مباعتو  نظتكوووس نطتعصتو  ه مبسووع  نٞسو٠ٕ تووج ن  ٢و٥ غوو١ٍ٣       

 نٞوػوب ن٦ْسع٦ً ًٟٞعدل.

                                                 

 .34ظ   0 دونب نطتؿعبن  ع٦ً م بٌ # $1
 .34نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $2
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ع  ْعٞطووـ٘ مبووع ٌرتٚووه ٢وو٥ دتووزٔ ه يووعدل نٞوػوووب وغووـنو ه ونٖووى نٍٞٛع٦وو  
 نٔ و٣عيٍ  ونٞاٗعٍْ   ًٞٗ كتعٌوه ٢ى نطتجث نْس٢ًٕ. 

ْنـٚ  نْس٠ٕ جتوعت نَخوـ  م٢وع نٚوطوعْع  ٞوه و ًـْوع يٍٟوه  وتعٞووعرل نٖوةعسوع  ٢لوه           
ُٖووِٝ سِوو ُون ِْووً نِٞووروبْؼا    »نقٟةووون نًٟٞوو١ وٞووو ه نٞػوو   «  ومٖةعسووع  مٍٞووه  ٢وو٥  لووع  

 هُ ٌُلطِلُ نٞلسطْروسا نِٞلخِـاسا ما٤س نَّٟٞها ياٟوى ُِّٚٝ ضاوًْ ٍ ٖووجٌِـ   ْوع٦هُـُون ٚوٍّْا تاجاأو نِٞخوِٟٕا  ١ُس نَّٟٞ
وم٢ووع م٦ٗووع ن  ُٞخووـ  ون٦وػووعبن  ٣ٟٞن٣طوو   و٢ًـٚوو  ٢وو٥ أ ووٝ مٖووـنب          63/اٌؼنىجووىد

 نًٞجنٞ  نٔ و٣عيٍ .
ْعضتنع  ه نْس٠ٕ ٥٢ دٍا  و ٢ٗعبي  نٞٗوس تعٞٗوس  ٍٞ  سوت ٢ـدٟ  ن٦وٗعٍٞو   

   وب نْسوو٢ًٕ نٞوو ي ٔ ٌسووولج مذل نًٞلووّ ه ي٣ٍٟوو  نٞوةطوو  تًٍٗج ووه ه  وو ن نعتلهوو
ونًٞلّ ه نْس٠ٕ   و ٢ٗج   ٥٢ دٍا  وو  ْوعيً  ْنوو     »ٔ مٚـنت ه نٞج٥ٌ« ْو

 خٍعب ٌٓـؾه نَخـ ه  ًع٢ٟه ٢ى نْس٠ٕ.

  ت نطتٍٗٗ  ٌوً  أخ  ع تً  نٔيوةعب  خػوغوع  وأ٤ نٞووعبٌخ ٌطونج  تور٤ يوج ن       
جن٤   خٟنع نْسو٠ٕ ٢و٥  و٤ ٖووس  ٚوةٕ  نٞػو  ونغتلوج ومْـٌٍٗوع نٞسوو ن .         ٥٢ نٞةٟ

وا٢اوع  وه سةٍٝ نعتسوؿوًٓ     »نٞوودٍج« ْعضتنع   و دـٚ  ه سةٍٝ  ١ٍ٣ً ْٛـس
َّٞو ٥ٌِا          ِوجان٤ا ن ٜا وانٞلِّساوع  وانِٞوٞا ِـّ اوع ِ ا ٢ِو٥ا نٞ ًٓا ٝا نّٟٞوِه وان٣ُِْٞسووؿِو ٗوعِ ُٟو٤ا ِْوً ساوةٍا ٔو ُ   ١ُْ  ٛٞو
ٍِّوع  وان ًْاوٝ     ٌاُٗوُٞو٤ا باتسلاع أوخْـا ْلاع ٥ِ٢ْ  او ِتِ نِٞٗوـٌْا ِ نٞهَّع١ِٞا أو ُْٟناع وان ًْاٝ َّٞلاع ٥ِ٢ َّٞوج٦ُٙا وٞا

 .97/اٌنغبء َّٞلاع ٥ِ٢ َّٞج٦ُٙا ٦وػِ ن 
نضتنع  مبًلى نٞوجنْى تعٞٗوس   و ب وع٤ ٢ؤٖوت ه نٞوػووب نْسو٢ًٕ ًٟٕٖٞو  تو        

نضتنووع  «٦ووع  نِخووـت  ٤ِ  لووع٘ ٢ووع  ووو  ووو ـي   نووع  نٞوولٓ     نعتسوو٣ٟ  ونٍٞٛع
مبع  و دـٚ   نئ٣  ٦ٕٞوػعب يٟوى نٞولٓ  أؤ   ٖةوٝ أ٤  لكٟوٕ ه دـٚوونع       »نِٚا

نٞـسووعٍٞ  ـتووو نَخووـ  و لووع٘ ْٗووه ٢وٛع٢ووٝ  وبؤٌوو  وتوٍٞوو  حتوووٓم هبووع نعتووجو٦ع   
    ٕ ٢ً ٢وو٥ دٍووا  نعتـ ًٍوو  ٞٓسوو٠ٕ  حتووج  نعتٓنووو٠ ن٣ٍٗٞووً ٟٞٓسووٓ  نضتنووع  نْسوو
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نٞوسووعئٝ ونِ ووجنِ  و ووؤقـ يٕٖوو  نعتسوو١ٟ تووعَخـ ه دووعٜ نٞسوو١ٟ ٣ٚووع ه دووعٜ        
 نطتـ .

ْووعَخـ ٢وو٥ دٍووا نعتةووجأ متوووٓم مبٛع٦وووه ٚ ٦سووع٤  تلووع ً يٟووى ٢ةووجأ نِخوووس    
نًٞع٢ووو   ْخْٕوووع  عتوووع ٖوووـبت "سووورتنو " نػووووظ نِخووووس نٞجٌلٍووو   ٌلكٟوووٕ نٞٓٛوووـ  

ن٦ْسوع٤ م٢وع   «و   ٥٢ ٢لكٟوٕ م٦سوع٦ٍوه ْوو   نْس٢ًٕ مذل أتًج دجو ت ه  ٛـ١ٌ نَخـ
  ن٦ِكوٞو ٍوع يٟى ػتج   »أدـت«ٞ ن ٚع٤   »أو ٞٙ ه نٞج٥ٌ أو ٦ه  ٞٙ ه نظتٟٕ

ٝ «أ٤ ٌوووذل ٞٓسوو٠ٕ ٢وو٥ نٞوٖووت تععتٗووجنب  ن ووه      نٞوو ي ت ٞووه ه سووةٍٝ    »يٟووى نِٖوو
 نسوٛلعت نٞةلٍع  نٞاٗعٍْ  ٍٞٛع٦ع  تجنئٍ .

وٗةٝ ٚع٦وت أ٢ـٌٛوع سووهٓـ توه  ٣ٍْوع ٞوو       ٞٗج ٚع٤ "ْوٚوو ٌع٢وع" ٌوسوع ٜ يو٥ أي ٢سو     
 ـٚوت نٞٗووعبس حتووت  ػوـِ  وو ت نعتخٟوٖووع  نٞةجنئٍوو   ٢و٥ نغتلووو  نطت٣ووـ ونٔمل ٍووٙ    

 .#1$ُٞغت نٞ ٥ٌ ٚع٦ون ٌ  و٤ أقٓعغت١ ٖـنت  

مكتع دٍٗٗو  ونؾون   َو  أ٤ ٢اوٝ  و ت نٞهوون ـ ٢وع ٚع٦وت ٞووا  ن٦وةوعت "سورتنو "             
    عيًٕ ٥٢ نغت٣اٍو  أبٖوى أضوٛعٜ نٞاٗعْوع      ونيٍ نٞ ي جتعومل ع مذل نٞةلٍع  نٕٞ

م٦سع٦ٍ   ه د  جتع ٝ نضتنج نٞوعبنتً نٞ ي ت ٞه نْس٠ٕ ٥٢ أ ٝ نٞٗؿع  يٟى 
٢هع ـ نٞوودص ونٞةجنوس ٣ٚٗج٢   عبنتٍ  دو٣ٍو  ٍٞٗوع٠ ٍٚوع٤ ن و٣وعيً أخٕٖوً       

 وٞوطٍٛٝ  وٞ  نٞٗع٦و٤  ٢ًوان  ١ٍٖ نٞةجنوس ٢لعٖؿ  عتٗعغج نْهتع٤.

ْوةا٣اوع باد٣ْاو ٍ    ونوٌٝ ه غ١ٍ٣ نٍٞٛع٦ع  نغت٣اٍ  دل ٌو١ تعْتع س  تٝ تع٦ِعسو  ن نٞ
ووْ ُٚلْتا ْوهًّع َوٍِٟمو نِٞٗوِٟاا ٞوع٦ِٓوؿَوون ٢ِو٥ْ داوِْٞوٙا      ;67آي ػّوشاْ/  ٥ِ٢ا نَّٟٞهِ ِٞلْتا ٞون١ُْ وٞا

بنتً و  ن قةًع   ٔ ٌػـِ أ٦هعب٦ع ي٥  ٟٙ نغتلع  نٞٛا س ه  وعبٌخ نْسو٠ٕ نٞووع   
 تًج أ٤  ًـؼ ٞسكو ٖوت نٞونـٌّ.

                                                 

 .35-32ظ  1992أَسك    117يج    نعتٗعتٟ  ٢لطوبس تعُٟٞ  نًٞـتٍ  ه ػتٟ  نٞٗع وـس# $1
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  ثانيان بحثان  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 لػؽر اإلدالميجدل الضرورة واحلروة يف ا

ه نٞٓٛوووـ نْسووو٢ًٕ  ٢ٛع٦ووو  خعغووو   ْنوووو ٢ووو٥  نووو   ؼتووووب أسعسوووً  نإلوعللانب
ٟٞخكع  نْغتً  وَعٌو  ن٣ًٞوـن٤  ونعتسوٟف يٟوى نِبؼ   و ن ٢وع  ًٛسوه نٞلػووظ         

واٞوٗوووجْ ٚوـس٢ْلاووع تالِووً آ ا٠ا وادا٣اِٟلاووع ١ُْ ِْووً نِٞةاووـِّ وانِٞةانْووـا       نعتـ ًٍوو  ٟٞٓٛووـ نْسوو0ً٢ٕ   
ِؿِووًٍٕ  واباملوِٖلاووع ُ    71/اإلعووشاء ١ ٢ِّوو٥ا نٞكٍَِّّةاووع ِ واْوؿَّووِٟلاع ١ُْ ياٟوووى ٚووواِ ٍ ٣ِّ٢سوو٥ْ خاٟوِٗلاووع  ٓو

ٞوٗوجْ خاٟوِٗلاع نِٞ ا٦ساع٤ا ًِْ أودْسا٥ا  وِٗوا١ٌال   /4اٌوزني       ما٦ًِّ  اعيِٝ  ًِْ نِٞوروبْؼا خآٍِٟوو 

 .03اٌجمشح/
ٍٚلو٦و  ٢لٟٓوو  ٢و٥ نٞلهوع٠  أو      َ  أ٤   ت ن٣ٍٗٞو  ٍٞسوت ٢ًكوى ٦ٓٞسوع٤ توغوٓه     

تػووٓوه مبن س ٢كٟٗوو  نٞسووٟكع٤  تووٝ م٤ أغووٝ ٣ٍٖوووه ب وو  توور ن  ن٢ِع٦وو  ون ػووعٞه     
تعٞلع٢و   وٚٝ نٞلػوظ نطتعٍٚو  يو٥ ن٦ْسوع٤ نعتوٓوؤ  ونٞٛع٢وٝ مقتوع  وـتف  و ت         
نٞس وبس نٞوٛع٢ٍٟو  توغوٓنع سو وبس  نخوٝ نٞلهوع٠  وٞوٍ  خعب وه ْع٦ْسوع٤ ٢اٟوه          

أوْوُوٍْـا  ٥ٌِا نّٟٞهِ نِخـت  ٢كعٞا تع٦ٔؿ٣ع٠ مذل دـٚ  نٞلع٢و 0  ٚةعًٖ نعتو و ن 
            ٌاةُُْوووو٤ا واٞووووهُ أوسْوووٟو١ا ٢اووو٥ ِْوووً نٞسسووو٣اعوان ِ وانِوبْؼا قووْيوووع  واٚوـْ وووع  واماٞوٍْوووهِ ٌُـْ اًُوووو٤ا     

 .88ػّشاْ/آٜ 
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  ٢وـس  ع٦ٍو  ْووً نٞو وووو     »ٌوـ ٛ  «ونْخوٕٜ هبو ن نٞطوــ  لتًوٝ ن٦ْسووع٤     
ًٍٕما٤ْ  ١ُْ ماَّٞع ٚوعِٞرو٦ًِاع٠ا تاِٝ  ١ُْ أوؾوَٝ ساةا ْ44/اٌفشلب. 

م٤ ٢ٛع٦  نٞلهع٠ ه نٞوػوب نْس٢ًٕ   كـو ٚونٖى ٖعئ١  ٌط٣ٝ ٚعْ  نعتو و ن   
ون٦ْسع٤ أ٢ع٠   ت نٞٗون٦  متوٝ ٢وًٖع  ٢وونؾًع   ْٕ قـٌٕ أ٢ع٢ه ٞلٍٝ ن٣ٛٞعٜ مٔ 

و٥  وااجا ِٞسُلس ِ نَّٟٞهِ  وةْجًٌِٕسُلس و ن مبزٌج ٥٢ نٔ ػعٜ  َّٟٞهِ ًِْ نَّٞ ٥ٌِا خاٟووْن ٥ِ٢ ٖوةُْٝ وٞا
 664/األؽضاة

 ونْس٠ٕ ٌػّ ٞلع   ت نعتٛع٦  نعتوونؾً   نخٝ نٞلهع٠  تعٞٗو0ٜ 

o  واخُِٟٕا نْا٦ساع٤ُ ؾوًٍِٓع /6اٌنغبء:. 

o خُسْـال ًِ  .6/اٌؼظش ما٤س نِٞ ا٦ساع٤ا ٞٓو

o أسٓٝ سعْٟ   ١ ب  ٦عت /7اٌزني. 

o  ٥ُ ضاٍْئع  ٢س ُِٚوبن  .6/االٔغبْ  اِٝ أو وى ياٟوى نِٞ ا٦ساع٤ا دِ   ٥ِّ٢ا نٞجس ْـا ٞو١ْ ٌٛا

ٍْٟ  أ٢ع٠ ن٦ْسع٤ سوت نٞووسوٝ توعٞٗون٦   ون٦ٔؿو٣ع٠ مذل نٞلهوع٠  ه سوًٍه مذل      
 ن٣ٛٞعٜ.

٣ًْاوِٝ ٢ِاِٗووعٜو  وبسسٍ خاٍْوـن     ْو٣او٥ ٌا . وؽتو  ٞٛو٥ ٢سوؤوٜ     .م٦ه و و  دـّ  ٞٛو٥ ه ٦هوع٠  
 .:/اٌضٌضٌخ ىت وا٢ا٥ ٌا٣ًْاِٝ ٢ِاِٗوعٜو  وبسسٍ ضاـّن  ٌاـات7ٌُاـاتُيت

م٤ ن٦ْسع٤ ه نٞوػووب نْسو٢ًٕ ٢وجيو مذل ن٣ًٞوٝ  ونٔب ٗوع  توؾوًه  ه سو وبس        
 ٢0وونغٟ   م٦ه ؾـ  ٥٢ نٞٛجو ٞةٟوٌ ن٣ٛٞعٜ

o  ماٞوى باتِّٙا ٚوجْدع  ْو٣ُٟوعٍِٖهِ ٌاع أوٌُّناع نِٞ ا٦ساع٤ُ ما٦َّٙا ٚوع ِو 8/االٔشمبق. 
o  ٞوع ٌاسْرو٠ُ نِٞ ا٦ساع٤ُ ٥ِ٢  ُياع  نِٞخوٍْـا واما٤ ٢سسسهُ نٞطسـُّ ْوٍاؤُو   ٖولُوـ /49فظٍذ. 
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o واأو٤ ٍَّْٞ ا ِِٟٞ ا٦ساع٤ا ماَّٞع ٢اع ساًاى 89/ٌنغُا 

o ـاٌُلاةسرُ نِٞ ا٦ساع٤ُ ٌاو٢ْائِ ٍ تا٣اع ٖوجس٠ا واأوخس /68اٌمُبِخ 

o و سُجًت  86/اٌمُبِخ أوٌانْسااُ نِٞ ا٦ساع٤ُ أو٤ ٌُوِـ٘ا

o ٍٞوٗوجْ خاٟوِٗلاع نِٞ ا٦ساع٤ا ًِْ ٚوةاج 6/اٌجٍذ. 
ْع٦ْسع٤ ه ؾو  ٢ع سوّٟ  وو ٚوعئ٥ ٢سوؤوٜ  ودـٌووه ه كتعٌو  نعتكوعِ ٔ        

     ٗ ون٦   ر ً تعٞو٣ـ  يٟى نٞلهع٠  م٤ حتـبت ٥٢ نٞلهع٠ ٌوو١ مبزٌوج ٢و٥ نٔ ػوعٜ توعٞ
نعت٣ٛل  وم٤ وؾًه ه نٞلهع٠   و وؾى دـّ و هتٗـنقوً  ْنلوع٘ دٍوا أ٢ع٢وه أٚاوـ      

ْووٕ  ووا ؤ   ٢وو٥ ؽتووـ  ٖووع٦و٦ً ٞونٍٗووٕ ن٦كٕٖووه  وٟٞخووـو  ٢وو٥ سووكوس نٞٗووون٦  
  ٓوٌؽ  تٝ أ٢ـ ت  أ٢ـ٥ٌ.

ٞٗج أقلا نٕٞٓسٓ  نًٞـ  ونعتس٣ٟ   ه حتٍٟٝ ٢وؾوو نضتا ونٔخوٍعب  وٚع٤ أ٤ 
 نٞوسكٍ .ٖـبون   ت 

ْع٦ْسع٤ ػتةوب ه غوبس ؽتوعب  دـّ  نخٝ نٞلهع٠  ٢ٟز٠ تٗون٦  نٞلهع٠  ٞٛله دـّ 
 ه أ٤ نتوعب نجتع ه. دـّ دوى حتت ٖنـ نٞٗون٦ .

 لووع٘  تعٞوووعرل ْسوون  ٢وو٥ ن٢ِووٝ  ووً ٢ووع ٌٗووجو نٞـَةوو  ه ٢ونغووٟ  نٞٛووجو ـتووو       
ون٦   وأٌسوـ ع   ن٣ٛٞعٜ  م٦ه هتٟٙ جتعومل ٖنـ نٞلهع٠ ٥٢ خوٕٜ نٞووسوٝ تر٢اوٝ نٞٗو    

 .#1$ه نخوٍعبْنو دـّ ه ٦هع٠  وػتةوب 

م٤ ْٟسووٓ  نٞوُووٍ  ه نعتلهوووب نْسوو٢ًٕ  غتووع يٕٖوو  و ٍٗوو  تععتٛع٦وو  نٞوويت متوٟوونع       
ن٦ْسع٤ ه   ن نٞوػوب  ٣ٚسؤوٜ ٚع و مذل ن٣ٛٞوعٜ  وٞوٍ  سوٍجن  ٢كٟوٕ نٞسوٟكع٤      

  وسوًٍه نضتوع  ٞونٍٗوٕ    يٟى نًٞعدل  م٦ه نٞوٍُ  نٞ ي ٌو١ توًٍٓوٝ ن٦ْسوع٤ ٍٞٛلو٦ووه   
                                                 

 .38ظ   ع٦ً م بٌ 0 دونب نطتؿعبن  $1#
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ِّووـُونِ ٢اووع تارو٦ُِٓسِوونا١ْ     ٛع٢ٟوونع ٢ووى نٞلهووع٠ نٞٛووو٦ً    وووو٠ْال داوَّووى ٌٍُُو ِّووـُ ٢اووع تٗا  ما٤س نّٟٞووها ٔو ٌٍُُو

ـُوِن ٢اوع            و   66/اٌشػذ ٍِّو ُو ٌُ ٖووْو٠ال داوَّوى  ٟووى  ًا٣اناوع يا ٍِّوـن  ٣ًِّْ٦او   أو٦ِ ُو ٢ُ ُٙ ٌاو ٞوو١ْ  ٙا تارو٤س نّٟٞوها  ِٞ  و
 .58األٔفبي/ واأو٤س نّٟٞها سا٣ٍِى  يا١ٍِٟ  تارو٦ُٓسِنا١ْ

ما٦َّووع ُٚووَّٝ ضاووًْ ٍ ٢سووؤوٜ  نخووٝ يووعدل  ووون١ٛ تووه ٖووون٦  غووعب٢    ن ن٦ْسووع٤ م 
و     ْنووو ٞووٍ  مهووًٕ ٢رتوٚووع     49/اٌمّووش خاٟوِٗلاووعتُ تاٗوووجابال  انْساوواُ نِٞ ا٦ساووع٤ُ أو٤ ٌُوِووـ٘ا أٌو

أو ٢ٗنوبن  حتت سكوس ٢جتـ   ؤ ضٍٗع  حتت ؾُف مبن س ي٣ٍع  86اٌمُبِخ/ سُجًت
ىت ٢اوع أو٦زاِٞلاوع ياٟوٍْوٙا    1قهيتٚع٢و"   يعتا ٣ٚع  و دعٜ "سٍٍّ " ه و جن٦ٍ  " أٞة 

  وا٢اوووع خاٟوِٗلاوووع نٞسسووو٣اع  وانِٞوووروبْؼا وا٢اوووع تاٍْلان٣ُاوووع ٞووووعيِةا ا        6/طوووه نُِٞٗوووـْآ٤ا ِٞووطْوووٗوى 
 .66/األٔجُبء

ونٞؿووـوبس   ٍووا ن٦ووونت مذل مٖووـنب  ٞٗووج دتٍووز  ٦هووـس نْسوو٠ٕ مذل ٢ةووجأ نطتـٌوو   
نٞويت   »٢و٥ أ٢وع٠ ن٦ْسوع٤   «ْٟسٓ  ٢وونمل٦  ٥٢ ضوركتع مملندو  ٚوٝ نٞوػووبن  نٞسوٟةٍ       

ختوزٜ و و ت ه غوبس يج٠  أو تع  ٢سجو   أو مل٢ع٦ٍ  ٢ولع ٍو   ون٦ْسوع٤  نخوٝ    
 نٞلهع٠  هتٛله  ٍٞ  ْٗوف  ٍُ  أدونٞه تٝ وأٌؿع   جنب٘ أخكعئه. 

ٍجس  ـت هبع ن٣ًٞٝ  وم٤ نخوّٟ نع ـٌوع   دوغتوع نعتسو٣ٟو٤     ًْٓ نْس٠ٕ  لع٘ يٗ
.. نٞيت  ٗج٠ ٦ٓسنع ٣ٚخـ  يع ٜ ٦ٓٞسع٤  ٌووٟخع ه أ٤  .»نٞةجن «  وًٟٕ مبسرٞ 

نًٞعدل تٗون٦ٍله نٞػوعب٢  وسولله نطتو٣ٍو   ٌوػوّ تلووو ٢و٥ نعتـو٦و   ٢و٥ دٍوا م٦وه           
٥ قـٌوٕ نٞووسوٝ   ٌلٓو  يٟى نجتع ع  ؽتوٟٓ   وت ٢ٛع٦وه  ُوٍ  أدونٞوه ٢سووٗةٟه يو     

 تٗون٦  ٢وًج س  و  ن ٢ع ٌؤٚج دـٌوه  نخٝ نٞلهع٠.

م٦ه ه وؾى  هتٗـنقً ؾ٥٣ ٖوون٦  ٢ـ ةو  تطوٛٝ ٢ووملو٤ ويوع ٜ  دتول  ن٦ْسوع٤        
ْـغوو  ٞوُووٍ  ػتووـت ٢سوووٗةٟه  وغوولًه  وٞووٍ  ػتووـ  ٢سوسوو١ٟ أو ٢ٗػوووب يٟووى   

٢لووه ٣ٚووع .. وؾووًٍ  ٢ٗنوووبس أ٢ووع٠ ٢سوووٗةٝ ؾتلوووو ٔ ٢ٓووـ .ٖووون٦  أدع ٌوو  نٔجتووعت
 جتسجت  ٟٙ نٞرتن ٍجٌع نِو ٌةٍ .
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ُونِ ٢اوع تارو٦ُِٓسِونا١ْ  ٥٢  لع  ِـّ وو٠ْال داوَّى ٌٍُُو ُ ٢اع تٗا ِـّ   ٍُْوجو  66/اٌشػوذ  ما٤س نّٟٞها ٔو ٌٍُُو
 »و ٞوٙ قةًوع  نسوولع ن  مذل ٚعْو  نٞٗوون٦  نعتوعدو       «ن٦ْسع٤  تٗجب ٢ع ٌػلى  عبنتوه  

و  ن ٢ع  ؤٚج يٍٟه نٞلػوظ نطتع و  يٟوى   ْنو ٢ونـب ٢له  ٢ـذت٥ تًٟٓه و٦طعقه  
أمهٍ  نْْع س ٢و٥ نٞسول٥ نٞوعبنتٍو  ونِدوجنث نعتعؾوٍ   و٣ٍٖو   و ت نًٍٞٗوجس نٞويت          
 ؿعبو ٢ٓنو٠ نٞلسخ يٟى غًٍج نٞوطوـٌى  أكتوع دتول  ن٦ْسوع٤ ٢زٌوجن  ٢و٥ نطتـٌو          

ـ    ٣ٚع ٖعٜ سٍج٦ع نت٥ نظتكع 0ْٕ  ٗػـت يٟى ٖجب وندج ٢و٥ ٖوجب ن  مذل    $$٦ٓو
وأٌؿع   ًكٍه ْـغ  ٞوجنب٘ أخكع ت و ًجٌٝ ٦وعئج نعتسوٗةٝ توععتًلى نٞو ي     ##بتٖج

٣ٚووع جتًووٝ ن٦ْسووع٤ سووٍج     »نَ ووـ نِو ٌوويب «    ووا مٍٞووه "ٚووعبٜ توووتـ" نػوووظ   
 .89/ٌنغُا واأو٤ ٍَّْٞ ا ِِٟٞ ا٦ساع٤ا ماَّٞع ٢اع ساًاى٢ػ ت وغع٦ى ٢سوٗةٟوه  

. ٢ع ت  نٞةلٍ  . ٢ةجأ نطتـٌ  و٢ةجأ نضتا  ـت٥ أ٢ع٠ بؤٌ  ٢وونمل٦  و٢وجنخٟ  ت ن م 
ونٞوووعبٌخ ون٦ْسووع٤ وٌسوووكٍى نٞٓٛووـ نًٞـتووً نْسوو٢ًٕ نعتًعغووـ  أ٤ لتًٟوونع ٢كٍوو  

 ٞونٍٕٗ ن٦كٕٖه ونؾن  تعجتعت نطتجن  .

ْنوو ت نِخوو س ٍٞسووت ه نطتٍٗٗوو  ٢طووٟٛ  ه نٞاٗعْوو  نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ   تووٝ  ووً   
ً وويٍووه جبووو ـ  ٗعْوووه  أي أ٦ووه ٢ووـذت٥    مضووٛعٍٞ  يٕٖوو  ٢ووع توو  ن٦ْسووع٤ نًٞـتوو    

 »ه غوووبذتع نُٞـتٍوو  نٞل٣و  ٍوو  «ظتٍووعبن  خعقئوو   جتًٟووه ٌوػوووب توور٤ نطتجن وو    
   ٕ ٢طووـوـ ه نعتلهو٢وو   ٢سوورٞ  ٢وعدوو  مباووـ  نٞووونو٥ٌ ه  وٌوووه  ون٦ٔؿوو٣ع٠ نٞوو

أو أكتع ٖؿوٍ    »و  ن خٍعب ٌواع ٝ ٢ؿعيٓع  نٔسوٕ  نٞاٗعه«نٞاٗعٍْ  نُٞـتٍ  
 و و ٢ع لتًٝ ٢لنع ٢سرٞ  يـٍٖ .٢سونٍٟ   

ونطتعٜ  أ٦لع أ٢ع٠ بؤٌ  ٖعغـس  ٔ  لهـ مذل نعتطٟٛ  ٥٢ ملنوٌ   ونمل٤ نِتًوع  نٞإ و    
 .ونْبن س! نخٝ ٚٝ ٢طـوو دؿعبي  أي نٞةلٍ  ونٞوعبٌخ 

ْعطتجن وو  ختوووزٜ ٦ٓسوونع نٍٞووو٠ ه ب ووع٤ نٞٗوووس  وٚووع٤ نُٞووـ  نٞل٣ووو   ن٢ِاووٝ ه      
  ً ٍج ن٢ووٕ٘ نٞكعٖو  نٕٞمل٢و  ٟٞسوٍكـس يٟوى نٞكةًٍو         حتٍٕٗ   ن نٞوٓؤ يٟوى غو



78 

٥ٛٞ ٢ى نِسّ ٔ هتٟوٙ خٍوعبن  آخوـ ه ٢وونملنس  ٞوٙ نٞوكٟوى نغتسوو ي نعتسوو٣ـ مذل         
 ٢ػع ب نٞٗوس ونٞكعٖ .

نعتوًػوووة   نْسووو٢ًٕ  هتٟوووٙ بؤٌووو  ٢ُوووعٌـس دتع٢وووع   غتووو ت نٞلزيووو   ونٞوػووووب
ع٦ُونِ أوضاووجس ٢ِوول١ُْٛ ُٖوووسسً واأوِٚاوووـا أو٢ْوووانٔ   ٚوعَّٞوو ٥ٌِا ٢ِوو٥ ٖوووة١ُِْْٟٛ ٚووو ٟٞسووٍكـس يٟووى نٞكةًٍوو    

اُِٖٛوو١ْ ٚو٣اووع نسْوووو٣ْووىا نَّٞوو ٥ٌِا ٢ِوو٥ ٖوووة١ُِْْٟٛ    واأوؤْو ن  ْوعسْوووو٣ْووًُونِ تاخوِٕٖناوو١ْ ْوعسْوووو٣ْووًْو١ُ تاخٕو
ج٦ٍِاع وانَخِـاسِ واأُوْٞوئِٙا تاخوٕاِٖنا١ْ واخُؿِو١ُْ ٚوعَّٞ ِي خاعؾُونِ أُوْٞووئِٙا داةاكوتْ أوي٣ْاعُٞن١ُْ ًِْ نَٞ

 .69اٌزىثخ/   ١ُُ نِٞخوعسِـُو٤ا

واأويِجُّونِ ٞون١ُ ٢سع نسْووكوًْو١ُ ٥ِّ٢ ُٖوسسٍ وا٢ِو٥ بِّتاوعـِ   م٤ نٞٗوس  ٢كٟا بئٍسً ه نْس٠ٕ  
م ن ٢وع    ٞٛلنع ٍٞست  جْع  أصتى  61/األٔفبي نِٞخوٍْٝا  ُـْ ِةُو٤ا تاهِ ياجْوس نّٟٞهِ واياجُوس١ُْٚ
 حتوٞت مذل َعٌ  ٢سوٟٗ  ت نذتع.

مذل  »وٖوج يـؾونع ًْوًٕ   «م٤ حتٍٕٗ ٚٝ   ن نٞو ا  نٞ ي ٖج ًٌـؼ نٞةطـٌ  ٟٚونع  
أخكووـ أ٦ووونو نٞووج٢عب  ٔ ٌووو١ تووعٞٗوس ْٗووف  ونُٞووـ  نٍٞووو٠ ٌووجْى ؾووـٌة   لو٦ووه           
ونخوٍعبت  ٤ِ  جْه ه حتٍٗوٕ نٞسوٍكـس نٞوع٢و  يٟوى نٞكةًٍو  دل ٌوو١ ٖوف  و٣ٟٚوع         

 عتج٦ٍ  و ًعن٣ت وسعئٝ نٞسٍكـس  ٣ٟٚع أ٦وات ٢هع ـ أخـت ٥٢ نٞونجي. كوب  ن

ٞٗج ٚع٤ ن٦ْسع٤ تع٢ِ   هتو  تسوةا نطت٣وى نًٞوعتـس ونعتٍٛوـو  نٞؿوًٍّ  و وو       
. ٞٗج أ ت نٔخوٍعب نِبي٥ طتؿعبس  ًٟت  جْنع .نٍٞو٠ هتو  ٥٢ نٌْجمل ونٔٚوئع 

نٞكعٖووو  ٦ٓسووونع   نٞـئٍسوووً  نٞةنوووا يووو٥ نٞكعٖووو   أ٤ جتًوووٝ نِبؼ حتوووت بستووو   
ونسوكعو نُٞـ  أ٤ ٌػلى ٢ع ٥٢ ضر٦ه  ج٢  نِبؼ  ٞٛله دل ٌوو٥ٛ٣ ٢و٥ غولى ٢وع     

نٞو ي ٚوع٤ دووى    «ٌلٗ  ته نٞةطـٌ  ٥٢ ؽتعقـ نٞوجْٕ نٞلووي. و ٛ ن تع  ن٦ْسع٤ 
ٔ لتج ن٢ِوع٤ ٢و٥ أي    »ن٢ِ  نٞٗـٌا ًٌٍص آ٢لع   نخٝ ٍٚع٦ع ه نٔ و٣عيٍ  نِوذل

.. .  ي٥ ن٥٢ِ نٞػونً ون٢ِو٥ نُٞو نئً  ون٢ِو٥ نٞاٗوعه     ضً   ُْجن نطتجٌا ٌو٢ٍع 
ْري س٠ٕ وأي أ٢ع٤   ع   ته دجن و  ن٦ْسوع٤ نُٞـتوً  و و ن تعٞورٍٚوج ٔ ًٌوين أ٤       
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قـٌٕ نٞونجي نٞ ي سٟٛوه نطتجن   خعقل ٥٢ دٍا نعتةجأ  تٝ ٦ِه قـٌٕ ٌواع وٝ  
 »َعٞةووع «ٌووجْى  ووو نٍٞووو٠    نعتووجت نَخووـ ٟٞنٍووعس  ونِتًووع  نٞـودٍوو  ٦ٓٞسووع٤  و ووع   

ؾـٌة  ٖـو٤ ٥٢ نٞولٛـ ٟٞـوو  م٦ه ضٛٝ ٥٢ نٞوكـِ ٔ ٌـت ه نٞوونمل٤ ونٞوسكٍ  
 .#1$٢طـويهسةًٍٕ مذل حتٕٗ 

 ع٦ا ٥٢  عبنتٍ  نْس٠ٕ و ػوبت  نٞ ي دٍّـ "سورتنو "  ِكتوع    »ن م «  ن 
٥٢ ٔ  ٟوًٗ ه نٔجتعت نٞوندج ٢ى  عبنتٍ  نُٞـ   ٍْٟ   لع٘ تعٞوعرل  أي ٢طٟٛ  

 وول  ٢طووٟٛ  نطتجن وو  ه نٞاٗعْوو  نًٞـتٍووو /نْس٢ٍٕ   ٤ِ ٢اووٝ  وو ن نطتٛوو١  ٔ      
عطتووجن   نٞويت ٖوج٢لع ع    ْ  يٟوى نٞووعبٌخ   نٔقٕوهت٥ٛ أ٤ ٌػجب مٔ ي٥ ٖعبص سً  

  » نظتوونبمل٢ً... «وْووً نٞـٌووعؾٍع     » نتوو٥ سوٍلع ونٞوـنملي...   «ُٟٞووـ   ه نٞكوا   
ويٟوو١  وْوووً نٞوووعبٌخ »نتوو٥ نغتٍووا١«ٌع  ونٞةػووـ » ... ووعتـ توو٥ دٍووع٤ «ون٣ٍٍٛٞووع   
ٝ  وو ت نْؿتوعملن  بنْٗووت  ٚو » نتو٥ بضووج... «وه نٟٞٓسوٓ    »نتو٥ خٟووجو٤ « نٔ و٣وعو 

 ٢س س نُٞـ  نِوذل مذل أ٤ نسوو  سعٖه يٟى قـٌٕ نٞل٣و ونٞوًعن١.

  ونٞٛو ٍووو  "نُٞوزنرل "ْ  ن ٚع٤ أتو نطتجن   " ٌٛعب " ٍٞ  سوت  لوًٌ  تع و  يٟوى  
نت٥ "ْٕ أبت ه "سةٍلوملن" سوت ٦سخ  ي٥   ادلنمز ِٓ اٌضاليي٥  ؽتوػـن  ٦عًْع 

ْ   "ٞجن٦يت" سوت نٖوةعسع  ٥٢ اٌىىُِذَب اإلذلُخ  ؤ ه "يـتً ِتوً  " سعبٌخ اٌغفوشا
مٔ  لوًٌووع  يٟووى  Fables de lafentaine  ؤ ه دٛعٌووع  " ْٔووو٦و  "نًٞووٕ  نعتًووـي
 ."ٔت٥ نعتٗٓى" وٍٍُخ ودِنخ

ًـتٍ  نْس٢ٍٕ   ً نٞيت سولٗ  دؿوعبس نُٞوـ  تًوج أ٤ أٌٗهوونع أوٜ     م٤ نٞاٗعْ  نٞ
٢ووـس  ونٞسووؤنٜ نٞـئٍسووً  ووو سووةا دٍوٌوو   ٗعْولووع ونًٞون٢ووٝ نٞوويت نٚسووةونع  وو ت        

 نظتػٍػ  نٞجنئ٣ .

                                                 

 .39ظ    ع٦ً م بٌ 0 دونب نطتؿعبن  $1#
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 ة يف الؼرآن الػاعل األهمقالؽؾؿة اخلال

 يف جتددنا الؼقؿي وانطالقـا احلضاري 

نعتوجٞٝ تور٤ نٞووعبٌخ ٔ ٌـٖوى وٌػوًج مٔ       "٢عٞوٙ تو٥ توين   "ٞـأي نعتٓٛوـ   عسضنا
أ٤  "نتو٥ توين  "  تٝ ٌٓن١ ٥٢ نٞٗوع٦و٤ نٞو ي وؾوًه    مبٓاـ  و غعيٕ و ٌلع٢ٍ  نٞـوو

 نٞٓٛـ ٢ع  و مٔ نضتسج  وتععتٗعتٝ ْعُٞـنئز  ً نعتنٟٙ ونعتٗوٝ.

و ٛ ن  ةجو أمهٍ  نٞج٥ٌ ه ٢ًـن  دؿعب لع ون٦كٕٖلع تعيوةوعبت نعتخوزو٤ نٞلٓسوً    
 ."دس٥ دلًٓ"ٞجت نضت٣ع   نًٞـتٍ  دسا حتجٌج نٞجٚووب 

وو وقعٞٗنع و نًْنع مذل نًٟٞوٌ  ون٦ْسوع٦ٍ  ونٔب ٗوع    و٦ٗػج تعٞج٥ٌ  لع ٢ن٣عمل نٞـ
 نٞـودً ون٦ٔكٕٔ ن٦ْسع٦ً   و٤ أ٤ ٦ٗػج ٚنلو ع   ٌلٍع  ٌطج نطتٍعس مذل نٞوبن .

تعٞٓٛـ نٞجٌين ٖجبس خعبٖ  يٟى نٞووٍْٕ ت  ٢ٗوٞيت نًٟٞوٌ  ون٦ْسع٦ٍ   ن م ٍْٓرتؼ 
مذل ٚنووووِ نعتعؾوووً ؤ ونٞجهتو٢ووو  ونْتوووجنو  ٔ ن٣ُ٦ٔوووع  ونغتوووـ  ٢ووو٥ نطتعؾوووـ 

 نٞ وتع٤ ه نٞوٗعٍٞج.
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ونٞٗوو١ٍ نٞجٌلٍوو  نًٞـتٍوو   ووً  ٗعٍٞووج ٢ودووجس مبخوٟووّ ْـوينووع نعتسووٍنٍ          
 ونْس٢ٍٕ   ونًٞعدل نًٞـتً  و ٢نج نٞوٗعٍٞج و٦عضـ ع ه   ن نًٞعدل ٟٚه.

وٌةجو ٢وّٖ نعتس٣ٟ  ٥٢ نٞونؿوـ نًٞػـي  ٢وٖٓع  دـٍٚع  وخػوةع  و٢ولويوع   وم٤   
ٌـن ًوون هبوجو  ٚعْو  نعتٗوؤ  ن٦ْسوع٦ٍ  نطتـٍٚو  ونْتجنيٍو  ونٞواووعب         يٟوٍن١ أ٤  

مذل «نٞٓٛـٌوو  ونٞوعبنتٍوو  ه نْسوو٠ٕ  و٤ أ٤ ٌٓٗووجون دٍٗٗووون١ و نذتوو١  أي ٌهٟووون   
 ٢س٣ٟ  دٍٍٗٗ . » ع٦ا جتج  ١

  ْووٕ تووج أ٤ ٌٛووو٤  وو ن نٞواجٌووج  »نٞٗووـآ٤«و٢ووع  ن٢ووت نطتٍٗٗوو  ٢ػووجب ع نٞووودً  
  ؤ توووج أ٤ ٌسوووولج مذل ٢ةوووجأ  ن وووً مسووو٢ًٕ ٔ مذل نعتةوووع ص    ٢لوووناٍع  ٔ يطوووونئٍع  

 .#1$نطتـٍٚ  نطتجٌا  ودج ع

بسوعٞ   جٌوجس وضوـيع   جٌوجن  وأ٢و   جٌوجس ودؿوعبس         »تع٣ٟٛٞ  نْغتٍو  «م٤ نٞٗـآ٤ 
ونٔ و٣عيٍو    ونٞجهتوَـنٍْو   جٌجس  و٣ٍٓٚع ٚع٦ت نِسةع  نٞوعبنتٍ  ونضتُـنٍْو   

ن ـ  ه  ووورٍّٞ وحتـٌوووٙ ي٣ٍٟووو   ووو ن نظتٟوووٕ  ونٖٔوػوووع ٌ  ونٞسٍعسوووٍ  نٞووويت  وووو 
ًاوان  يلونع توعٞٗـآ٤  وً نٞويت نسووا٣ًت زتٍوى  و ت           نٞوعبنتً ٥ٛٞ ن٣ٟٛٞ  نْغتٍو  ٢ا
نًٞون٢ٝ  ٚع٦جْعو  عبنتً  جٌج أو ٚٗوس  عبنتٍ  خٕٖ   ؤ ٌسوٌ ْن١ نْس٠ٕ مٔ 

 تعٞٗوس نٞٓـٌجس نٞيت دـٚوه0 ٖوس ن٣ٟٛٞ  نظتٕٖ .

وٌوسى وٌوٗج٠ ٢ع  ن٢ت ن٣ٟٛٞو  نْغتٍو  ٣ٟٚو  خٕٖو   أي ٢وع      ْٗج نٝ نْس٠ٕ ٌل٣و 
 ن٠ غتع ًْٟنع نظتؤٕ ه نٞولٓ  ن٦ْسوع٦ٍ  ونجملو٣وى ن٦ْسوع٦ً ونٞووعبٌخ ن٦ْسوع٦ً         
ووّٖ نْس٠ٕ ٢ل  نسونعٞت ن٣ٟٛٞ  نظتٕٖ  ٣ٟٚو  ٔمل٢و   وٛوـب ٍٞوٝ كتوعب  وٚركتوع       

 .#2$ٍٞست أٚاـ ٥٢ غجت خعْت عتعؼال تًٍج

                                                 

 .86  ظ1  ـ1969 . دس٥ غًا0 حتجٌا نًٞٗٝ نُٞـتً  ت و    نب ن١ًٟٞ ٣ٌٟٕٞ   # $1
 .87  ظنعتـ ى نٞسعتٕ# $2
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و و ه ٥٢ و وت مياعمل نٞٗـآ٤ أ٦ه أ٢ـ مغتً تعطتـٚ  نٞجنئ٣   وٌٛع  ٌٛو٤ أبو
وٌٛٓووى أ٤ ٌٗووـأ ن٦ْسووع٤ نٞٗووـآ٤ ٖووـن س أوذل ٍٞطووًـ ه ٚووٝ آٌوو  ٢وو٥ آٌع ووه أ٦ووه ٚوووع   
نطتـٚو   ون٢ِوـ نْغتوً تعطتـٚو   وو ن٢ِوـ نٞودٍوج نٞاعتوت نٞو ي ٔ ٌووُ   وٚوٝ ٢ووع            

ٞٛووٝ  وٞوو٥ جتووج ٞسوول  ن   يووجنت ه دعٞوو  دـٚوو   نئ٣وو  و ُوو   نئوو١  مكتووع سوول  ن    
  ةجًٌٕ.

م٤ ن٣ٟٛٞ  نٞٗـآ٦ٍ   ً   ٚـس أي  ويٍ  هب ت نطتـٍٚ  نٞٛو٦ٍ 0 ْنً  و ٚـس  ـٍٚو    
 0ي٣ٍٟ  نظتٟٕ ٣ًٍٟٚ  ٍٟٚ 

o ُما٦َّهُ ٌاةْجاأُ نِٞخوِٟٕا  ١ُس ًٌٍُِجُت /4َىٔظ. 

o ُ ٌازاٌجُ ًِْ نِٞخوِٟٕا ٢اع ٌاطاع /6فبطش. 

o  و نَّٟٞهُ أودْسا٥ُ نِٞخوعِِٞٗ ا  ١ُس أو٦طار٦ِوعتُ خاِٟٗع  .64/ادلؤِنىْ آخاـا ْوووةاعب٘ا

o ُ ٌاخُُِٟٕ ٢اع ٌاطاع /68اٌمظض. 

o ُُِٕٟوًْٟو٣ُو٤ا ٞوع ٢اع واٌاخ  /ً8اٌنؾ. 

 0ه  واٟى ٣ٚع و ً   ٚـس  ـٍٚ  آٌع  نظتٟٕ نٞكةًًٍ 
o وانخْوِٕاِِ نٍَّْٟٞٝا وانٞلسناعبا /664اٌجمشح. 
o وه ِٞ ٣ُسْووٗوـج َّٞناع واْـاي /88َظ. 
o وه واآٌا   َّٞن١ُُ نِٞروبْؼُ ن٣ِٞاٍْوو ُ أودٍْاٍْلاع اع /85َظ. 
o وه وانِٞٗو٣اـا ٖوجسب٦ْوعتُ ٢الاعملاٜو /89َظ. 
o وه وانُِِِٟٞٓٙ نَّٞوًِ  واْـاي ًِْ نِٞةانْـا /664اٌجمشح. 

 0نٞكةًٍٍ  نطتـٚ  ٦هع٢ٍ  وه
o ٞوع نٞطس٣ْ ُ ٌالةاًُِ ٞونا          ٍٙ ٟوو ْو َٝ ِْوً  ُو ُٕ نٞلسناوعبا وٚا ُٝ ساوعتا ْو ٍَّٟ ٞووع نٞ ـا وا ٗو٣او ِٞ ٘و ن ع أو٤  ُوجْبا

 .41/َظ ٌاسْةانُو٤ا
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 0 #1$ن٦ْسع٤  ـٍٚ    ٚـس و ً
o     ىت  ُو١س  اًاِٟلاوعتُ ٦ُكِٓوو   ِْوً ٖووـانبال      12واٞوٗوجْ خاٟوِٗلاع نِٞ ا٦ساع٤ا ٢ِو٥ سُوٟوعٞو ٍ ٢ِّو٥ قِو ٍيت

ِ ٍيت ُو و        ىت  ُو١س خاٟوِٗلاو  ٢13ٛس ٟوِٗلاوع ن٣ُِٞؿِو ْوخو ُو    ٗوو و ٢ُؿِو ٟو ًا ِٞ ٟوِٗلاوع ن ْوخو ٗوو    ٟو ٓوو و يا ع نٞلُِّك
َّٟووُه أودْساوو٥ُ          ٘و نٞ ْوووةاووعبا ـا  ِٟٗووع  آخاوو ٞون٣ْووع   ُوو١س أو٦طاوور٦ِوعُت خا ًِهوووع٠ا  ِٞ ٛوساووو٦ْوع ن ْو ِيهوع٢ووع  

 .64-66/ادلؤِنىْ نِٞخوعِِٞٗ ا
o  ١ُْ أوقِوانبن  .64/ٔىػ واٖوجْ خاٟوٗٛو

 0نجملو٣ى  ـٍٚ    ٚـس ًو  
o واٞووْٞوع  اِْىُ نَّٟٞهِ نٞلسع ا تاًْؿون١ُْ تاةاًْؽال 656/اٌجمشح. 
 0 نٞوعبٌخ  ـٍٚ    ٚـس و ً
o وا ِِٟٙا نٌِسع٠ُ ٦ُجانواُٞناع تا٥ٍْا نٞلسع ا 641/ػّشاْ آي. 
o  َّْلسوع ١ُ ِلاع ٥ِ٢ ٖوةِْٟنا١ ٥ِّ٢ ٖوـ٤ْال ٢ٛس ُو١ْ       أوٞو١ْ ٌاـاوْنِ ٚو١ْ أو ْٟٛو ِّو٥ َّٞٛ ِْوً نِوبْؼا ٢اوع ٞوو١ْ ٣ُ٦ٛا

ِلاوع ١ُ           ٟٛو ْوروْ  ـاي ٢ِو٥  ونْووِنا١ْ  ِو٦ِناوعبا  واْو ًاِٟلاوع ن ٟووٍْنا١ ٢ِّوجْبانبن  وا ا واأوْبساِٟلاع نٞسسو٣اع  يا
٥ا  .6/األٔؼبَ تا ٦ُُوتانا١ْ واأو٦ِطار٦ِوع ٥ِ٢ تاًْجِ ١ِْ ٖوـ٦ْع  آخاـٌا

ٞٗـآ٦ٍ   ً دـٚو  مغتٍو  نٞةجنٌو  ونٞلنعٌو       م٤ نطتـٍٚ  نٞيت   ٚـ هبع ن٣ٟٛٞ  ن
 وٞٛلنع نسونعٞت ٢ى  ٞٙ دـٍٚ  م٦سع٦ٍ  خٕٖ .

وٖج ٚع٤ " ٍاٝ" ٍْٟسوِ نطتـٚ  نطتـٍٚ  ه نًٞػـ نطتجٌا أدس٥ ٥٢ بأت   ن 
أ و١  $$ 0و ٚوـ أ٤   فٍغفخ اٌزبسَخنًٞٓٝ نطتـًٚ ٣ٟٟٛٞ  نٞٗـآ٦ٍ   ْلووت هبع ه ٚوعته 

ً    ٢ع هتوعمل توه نْس٠ٕ  وو  .. ْٛوٝ ضوً  ٢ووجيو    .٦ٍٓه نٞاةوع  يو٥ ٚوٝ ٢ووو و  دسو
٤ِ هتووج ن٢ووجن ن   ن ٍع  ه نًٞٓعٍٞ  ونطتٍوعس ه بدعت  نًٞعدل نٞيت ٔ دج غتع  و هوٝ  

 ##.....يةع س نٞوندوج نٞػٟ  نٞودٍجس نٞووً ٌوودج هبع نٞٛٝ

     ٚ ٍوو  و٢وع  ن٠ نٞوندووج  وو نطتووج نٞودٍوج غتوو ت نطتـٍٚو   و ووو  ن  ػتوـ س  ْ كتووع دـ
نٕٞؼتووجو  أي نطتـٌوو  نعتكٟٗوو  و٢ووع  ن٢ووت دـٍٚوو  نطتـٌوو  نعتكٟٗوو  ْ كتووع ه بأي       

                                                 

 .88ظ   . دس٥ غًا0 حتجٌا نًٞٗٝ نًٞـتً $1#
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" ٍاٝ"  سوا  ستعسع  ٌسوٓز أيهو١ ٢وع يوـِ ن٦ْسوع٤ ٢و٥ أًْوعٜ  ْٗوج ٌوون٣          
وطت٣وع  ضوًا ٔسووٕٗٞه ٖػوج ٢ًو          نِْـن  عتع  و ٦ةٍٝ وبنئوى ترضوٛعٜ ضووى   

ؤ متوجت أي ضوً   ؤ ٌةوعرل    و٥ٛٞ نطت٣ع  نٞطع٢ٝ ٦ِه ػتـ  ٔ ٌٍٗجت أي ضً   
 .#1$نٞطـٔ نًت٣جيتري ضً    و ستع  

نٟٞٛٓوو  نْغتٍوو  خٕٖوو  ِكتووع ؼتـٚوو  وؼتووـبس  ْنووً  ةًووا ه نٞوولٓ  نٞووويً  
نٞٛع٢ووٝ ت٣ًٍٟوو  نظتٟووٕ نٍٟٞٛوو   و و ٍننووع ه قـٌووٕ نظتووعٕٞ  و ووو قـٌووٕ نطتـٌوو          

 نعتكٟٗ .

ئوه وأيجنئوه يٟوى نٞسوون       و لع ٌةجو هبوع٤ نعتسخ نٞ ي ٢سخه نْس٠ٕ ٥٢ ٖةوٝ أتلع 
 د  غوبون قـٌٕ نْهتع٤ تع  يٟى أ٦ه قـٌٕ نًٞةو ٌ  نعتكٟٗ .

وا ُوووا نَّٞوو ِي ٌاةْووجاأُ م٤ ن  نٞوو ي ٔ متووجت ضووً  نعتاووٝ نِيٟووى ه نٞسوو٣ون  ونِبؼ  
وان ِ وانِٞووروبْؼا وا ُوووا نِٞخوِٟوٕا  ُوو١س ًٌٍُِووجُتُ وا ُووا أو ْوووا٤ُ ياٟوٍْووهِ واٞووهُ ن٣ِٞااوووُٝ نِٞوورويْٟوى ِْوً نٞسسوو٣اع    

ُ١ٍِ  .67/اٌشوَ نًِٞازاٌزُ نِٞنٛا
م٤ ٢اٟه نِيٟى  وس ٢اٝ نطتـٌ  نعتكٟٗ   ونْهتوع٤ توه ونٞوسو١ٍٟ ٞوه  وو نٞووزن٠ هبو ن        
نعتاٝ نِيٟى أي تعطتـٌ  نعتكٟٗ   و ًنج تعختع  نٞو وو  سو١ٟ حتٍٗوٕ  و ت نطتـٌو        

نٞو ن  نعتؤ٢لو   وبآت ٌواٟوى... ه    وٖج بأي " ٍاٝ" أٌؿع  ًْٝ   ن نعتاوٝ نِيٟوى ه   
. ه  ٕٜ نطتـٌ  يٟى و وه ٔ ٢اٍوٝ ٞوه ه ٦ةٟوه وأبمتٍووه وضونع٢وه       .نٞـوو نٞلةٍٟ 

 .#2$وغجٖه

ن٣ٟٛٞ  نظتٕٖ   ً ن   وِكتوع ن  ْ كتوع ٔ  ٓوو  نٞكـٌوٕ أ٢وع٠ ن٦ْسوع٤ ًٟٞةو ٌو         
 نعتكٟٗ  تٝ ٟٞنـٌ  نعتكٟٗ .

                                                 

 .89ظ   غًا0 حتجٌا نًٞٗٝ نًٞـتً . دس٥  $1#
 .89ظ نعتـ ى نٞسعتٕ   $2#
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 ودوجت  مّٔ أكتوع  هنوـ أٌؿوع  ٚػو وبس      وٞئ٥ ننـ  نطتـٌ  ٚركتع ٍٚلو٦و  ن  
ن٦ْسع٤ ودجت  ْع٦ْسع٤  وو نٞٛوعئ٥ نٞودٍوج نٞو ي أيكوعت ن  أ٢ع٦و  نظتٟوٕ  و٦ٓوخ         

واما ِ ٖووعٜو باتُّوٙا ٣ِِٟٞاٟوعئِٛوو ِ ما٦ِّوً  اعيِوٝ  ِْوً       ٍْه ٢و٥ بودوه  و ًٟوه خٍٟٓووه ه نِبؼ     
 .03اٌجمشح/ نِٞروبْؼا خآٍِٟو  

نطتٍٗٗوو  نٞٗـآ٦ٍوو  أدسوو٥ ؾتووع بآ ووع سووعئـ نعتسوو٣ٟ         وٖووج بأت نعتوػوووْو٤  وو ت  
بًْين ٢ـس ْرٖع٢ين ت  ٌجٌه  وٖعٜ $$0 "نٞةسكع٢ً"٣ٚع أبسٟه ْرغة   يعؤ ١   

ملٌووين تودووجن٦ٍوٙ  وأٞةسووين   :رل0 ٌووع أتووع ٌزٌووج! م٤ خٟٗووً متةووو٤ أ٤ ٌووـو٘  ْٟٗووت 
 ٙ ًْووه مٍٞووه   ٢ووع نسووواع  ن  نٞووجيع   وب    ْوو  ن...##أ٦ع٦ٍوووٙ  ونبًْووين مذل أدووجٌو

   ٚووـ ٞلووع "ٖؿووٍا نٞةووع٤ نعتوغووًٟ"وٚطووّ ٞوووه ٢وو٥ داعئووا نٞٛووو٤ ٢ووع ٚطووّ ٔتوو٥  
 وو١ أبن٦ووً نطتٍٗٗوو  نضتع٢ًوو   وٖووعٜ رل0  ووً      $$دٍٗٗوو  ن٦ْسووع٤ يلووج ن  ْٗووع0ٜ    

نِسوـنب ن٦ْسوع٦ٍ . وٖووعٜ رل0 ن٦ْسوع٤ ٦ٗكوو  نٟٞٓوٙ عتوجنب نٞو ووو   ون٦ْسوع٤ رتووـس       
ه نِبؼ نٞةٍؿع .  ١ يـْين سةا  سوخ    ضاـس نٞٛو٤ نعتةلٍ   و٦ونذتع نعتُـوس 

نِضووٍع  ٦ٓٞسووع٤ وسووـ ن٢ْووجن  نْغتووً ٟٞو ووو  ن٦ْسووع٦ً  وٚطووّ رل يوو٥ ن ػووعٜ    
أضوووً  وتووو  بودوووه ٍْنوووع  ومننوووعب نٞٗوووجبس ه نضتوووز  نٔخوٍوووعبي نعتلسوووو  مذل      

 .#1$ ##نٞٛو٤ تهن٦ْسع٦ٍ   وأبن٦ً ٍٍٚٓ  ٍٖع٠ 

 أٔخٟٕ ٦ِه دـٌ   ْنو دـ ه أ٤ نتٟوٕ أو   ن٣ٟٛٞ  نظتٕٖ  ِكتع ن  نظتٕٔ  ون 
 خٟٕ. نتٟٕ  وٞٛله نخوعب نظتٟٕ يٟى نٕٞ

أ٤ ٌٛو٤   و ن٦ْسوع٤ نطتوـ     ون٦ْسع٤ نعتوخٟٕ ترخٕٔ ن   ٣ٚع ٌـٌج ٞه نٞـسوٜ
و٣ا٥ ٌاخُُِٟٕ ٚو٣ا٥ َّٔ ٌاخُُِٟٕ أوْوٕ  و وَّٚـُو٤ا. نظتٕٔ ويً   ت نعتـ ة  نٞيت   67/اٌنؾً أْو
أ٦ووع $$ 0ٌٗوووٜ "نطتوٕ  "ن٦ْسووع٤ مٍٞنوع  و٤ سووعئـ نٞٛعئلووع   وو نٞوو ي  ًووٝ    ن  بْوى 

م٦ه هب ن ٔ ٌونا١ يٟى ن  ٣ٚع نذت٣ه خػوو٢ه  توٝ ًٌوا يو٥       ))نطتٍٗٗ  نظتٕٖ  
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م٤  و ت ن٣ٟٛٞو       بوس نٞويً نٞ ن ً ن٦ْسع٦ً  نٞيت بًْووه مٍٞنوع ٣ٟٚو  ن  نظتٕٖو     
و ووً  ونووجث يووو٥ ن  ٔ يٟوووى أ٦ووه نظتعٞوووٕ   ووً نٞوويت  ٞولووع يٟووى ن٦ْسووع٤ نظتوؤٕ

#1$نٞودٍوووج توووٝ م٦وووه  ةوووعب٘ أدسووو٥ نظتوووعٞٗ     
   و نَّٟٞوووهُ أودْساووو٥ُ نِٞخووووعِِٞٗ ا  ْوووةاوووعب٘ا

 .64/ادلؤِنىْ
م٤ نعتوػوووِ و ووو ٌوُلووى تعحتووع ت تووع  أو ْلعئووه ٍْووه مقتووع ٌوُلووى تعطتـٌوو       

 نعتكٟٗ  نٞيت تُٟنع تٓؿٝ مهتع٦ه  و٥ٛٞ دـٌوه  ن ٍ  ْـ ٌ .

ووٖوْه يلج ع  و ٖػوب ي٥ بوو ن  نطتٍٍٗٗو  وبوو نْسو٠ٕ نطتٍٍٗٗو  و وو ـ     
 ن٣ٟٛٞ  نظتٕٖ  أيين ت ٞٙ نطتـٌ  نظتٕٖ .

م٤ نعتوػوِ ٢ٟوز٠ نٟٕ  ن ه نٞٓـ ٌ  خٟٗع   جٌجن   و٥ٛٞ ن  نٞوز٠ نٟٕ ٚٝ ضوً   
٢ًوه توعظتٟٕ    خٟٗع   جٌوجن   ون٦ْسوع٤ نعتٟووز٠ توع  نٞوزن٢وع  دٍٍٗٗوع   وو نٞو ي ٌٟووز٠         

 نعتسو٣ـ ٞٛٝ ضً   أي نٟٕ نًٞعدل وٚٝ ٢ع ٍْه وٚٝ ٥٢ ٍْه خٟٗع   جٌجن .

وو١ْ  ووـاوْن أو٤س     م٤ ن  خٟٕ نٞٛو٤ ٦ٓٞسع٤  وْـؼ يٍٟه أ٤ ًٌٍوج خٟٗوه ٢و٥  جٌوج     أٞو
ُوو١ ٢سووع ِْووً نٞسسوو٣اعوان ِ وا٢اووع ِْووً نِٞووروبْؼا واأوسْووةاٍو ياٟووو١ٍُْْٛ ٦ًِا٣اووهُ       نوووع ِـاسً  نَّٟٞووها ساووخَّـا ٞٛو

 .61/ٌمّبْ واتاعقِلا  

م٤  وو ن نٞووويً نظتوؤٕ ٕٞٞوووزن٠ ن٦ْسووع٦ً نْغتووً  ووو نٞووويً نٞـسووورل ٔ نٞووويً      
 نٞوػوه ٣ٟٟٛٞ  نظتٕٖ .

 ْعٞويً نٞوػوه  و ويً ٥٢ ٌرخ  تعطتٗعئٕ وٌٍر  ؾتع ه أٌجي نظتٕئٕ.

ع ه أٌووجي وأ٢ووع نٞووويً نٞـسووورل ْ ٦ووه ويوًو ٢وو٥ ٌرخوو  تعطتٗعئوووٕ ولتع ووج ٞوُووٍ  ٢وو      
دو    "يةوج نٞٗوجو   لاوو   "نظتٕئٕ  وأتٍٟ ٥٢ يةّـ ي٥ نٞٓـٔ ت  نٞوويٍ  نعتوػووِ   
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م٤ ؼت٣جن  نًٞـتً غًج مذل نعتٟٛو  نِيٟى ويع  ٢لوه   $$  0 ٖعٜ ٢ونج ع  ي٥ نٞـسوٜ
ُوت ٢اوٝ  ٞٙ نطتعٜ عتع ب ًت أتجن ..  .##وأ٦ين ِٖسو١ تع  ٞو تٟ

 ْ ٜ م٤ نعتوػووِ ٌٛوٓووً تـؤٌووع نٞلوووب ن ْر٦ووه ٌووـت نٞـؤٌووع   غتووً  وأ٢وع نٞـسووو
و٣ًٌووٝ ْيووع س خٟووٕ ٚووٝ ٢ووع  ووو ٚووعئ٥  أي ٞوػووٍ  ٚووٝ ٢ووع  ووو ٚووعئ٥ هبووجت ٦وب ووع        

 .#1$نعتطـٔ

ن٣ٟٛٞ  نظتٕٖو   وً م ن  ن  أي نطتـٌو  أي نًٞٗوٝ أي نظتٟوٕ  ونْسو٠ٕ  وو ن٣ٟٛٞو          
  نظتٕٖوو  أي  ووو ٖةووٝ ٚووٝ ضووً   وو ت نعتةووع ص نٞإ وو  نِوذل  و ووً ٢ةووع ص و ووو        

٣ٚووع يـْنووع نْسوو٠ٕ  و ووً نعتةووع ص نٞوويت هتٛوو٥ أ٤ حتووـ٘ بوو         »نٞٛووعئ٥ نعتةووجو «
نْس٠ٕ ٥٢  جٌج حتـٌٛع  متجنيٍع   م ن يـِ نعتس٣ٟو٤ ٍّٚ ٌٓن٣و٤ نْسو٠ٕ يٟوى   

  جن ع ْن٣ع   جٌجن .

وًٌين   ن نعتٓنوو٠ نضتجٌوج ٟٞٛووع   و و ن نٞٓٗوه نضتجٌوج طتٍٗٗو  نْسو٠ٕ حتوـ٘          
نْس٢ًٕ ونطتٍعس نْس٢ٍٕ  ترٖوت وأي٣ٕ ٢ع حتـٚت دوى  بوو نٞواجٌج ه نٞٓٛـ

 ن٤َ.

وبوو نٞواج  ه نْس٠ٕ عتع  ً ه ٚٝ  ٥ٌ  ٟٙ نٞـوو نٞيت  س٣  ٞوه تور٤ ٌسوسوٍٍ    
ٚٝ ٢ع  وو قةًٍوً  أي ٚوٝ ٢وع  وو ي٣ٟوً و٢وع  وو  جٌوج  وأ٤ ٌهوٝ ٢وى  ٞوٙ ٢ًوان               

ٚه  ي٣ع  و ٢ع ٖةٝ نٞكةًٍ   ًة ن   ن ٢ًلى أي  ًة ن   ن  ر   ه ْٛـ ن٦ْسع٤ وسٟو
و٢ع تًج ع و  ن نٔٞوٗع  ه نٞج٥ٌ ت  ٢ع  و قةًٍوً وتو  ٢وع  وو ٢وع تًوج قةًٍوً        
 ووو أٌؿووع  نٞلٗووع  ٢ووع توو  نٞؿووـوبس ونطتوووـٌ   و ووو نٞلٗووع   ٌووعٞٛوًٍٛ توو  نٞكةًٍوو    

 ون . 
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نٞكةًٍوو  ؾووـوبس و٦هع٢ٍوو  وغوو وبس ون  دـٌوو  وخٟووٕ وٍٚلو٦وو   وتٗووجب ٢ووع  
ٗع  ه نٞج٥ٌ ت  نٞؿوـوبس ونطتـٌ  تٗجب ٢ع ٌهٝ ٢ًوان  ي٣وع  وو ٚوعئ٥     ٌسو٣ـ نٔٞو

تجو٤ أ٤ ٌلٓػٝ ي٣ع  و غعئـ  وتٗجب ٢ع ٌواج  ه نٞوج٥ٌ أو خٕٞوه  و ن نٔٞوٗوع      
 .#1$ون٦ْسع٤تٗجب ٢ع ٌةٗى ٖعيجس نطتونب نٕٞكتعئً ت  ن  

صتوعوي آخوـ.   و لكةٕ   ت نطتٍٗٗ  نِوٍٞ  يٟى نْس٠ٕ ٣ٚع  لكةٕ يٟوى أي  ٌو٥   
وٌووّٖ ًْٝ   ت نٞـوو نٞواج ٌ  يٟى  ونغٝ نٞج٥ٌ ٢ى ٢لع ج نعتًـْ  نٞيت  ػوٟه  
تٛٝ ٢ع  و قةًًٍ  و ج٦ٍه ٢و٥ ٚوٝ ٢وع  وو غوعئـ  و ٗـتوه ٢و٥ ٚوٝ ٢وع  وو ٢واوج              

 تجو٤ أ٤  ٗكى ٢ع تٍله وت  ٢ع  و أملرل.

  و٢لوناع   وٖج نيو٣ج نْس٠ٕ ٢ل  ن٦ةاعٖه ه نٞٗـ٤ نٞسعتى نٞودً قـٌٗوع  ٟٞنٍٗٗو   
ْ ٤ أوٜ ٢ـ ة  ٥٢   ادلؼبس  اٌؼمٍُخ ه ٚوع  "نُٞزنرل"عتًـْ  ٠ٕٚ ن . و٣ٚع ٌٗوٜ 
))٢ـن ا ٚوع  ن   ًعذل نْتجنو

$2#. 

وٞ ٞٙ ٌوٖم نٞودً ويً ن٦ْسع٤ جب٣ٍى آٌع    ن نْتجنو سون  أجتٟت ه نٞٛوع  
 ج ن٣ًٍٟٞو  نعتوغوٟ    أ٠ ه نٞوعبٌخ أ٠ ه ٦ٓ  ن٦ْسوع٤  و٢و٥  لوع توع  نيو٣وع  نعتلوع      

ٟٞٛطّ ي٥ زتٍى   ت نٌَع  ْـؾع  ٔ  ٗٝ ٢سؤوٍٞوه ي٥ ون ا نٞٛطّ ي٥ آٌع  
ن  ه نٞٗووـآ٤ نٞٛووـ١ٌ وسووعئـ نٞٛوووا نٞسوو٣عوٌ   و٢وو٥  لووع بأٌلووع ٍٚووّ أ٤ ي٣ٟووع          
نْس٠ٕ و٢ٓٛـٌه وْٕسٓوه نيو٣جون ؽتوّٟ نٞكـٔ نًٍٟٞٗ  ه سوةٍٝ نٞووغوٝ مذل   

ّٟ نٞكـٔ نٞلٍٟٗ   وٚع٤ ٢ع ٦طر ٥٢  و ـ ت  ؽتوّٟ نطتٍٗٗ  تٗجب نيو٣ع  ١ ؽتو
أ ةووعو  وو ت نٞكووـٔ  سووةةع  بئٍسووٍع  ٢وو٥ أسووةع  نٞواووج  ه نْسوو٠ٕ  ْهووٝ خٕٖووع        
و٢واووج ن   ٢ووع ْوئووت زتٍووى  وو ت نٞكووـٔ ونعتلووع ج ٢واووج س وخٕٖوو   وزتووج دٍل٣ووع  
قُت قـٌٗ  وندجس ٥٢   ت نٞكـٔ يٟوى نٞكوـٔ نِخوـت. وٌٛوع  ٌٛوو٤  و ن نٞو ي        
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. .ٞٓس٠ٕ ٖع٦و٦ع  ٥٢ ٖون٦  دـٚ  نِ ٌوع٤ ونٞاٗعْوع  ونجملو٣ًوع  وسوٛوكتع     دجث
ْوونووـ٘ حتـٚووع  خٕٖووع  دوو   ٣ًووٝ ٍْنووع ٢لووع ج ٢وًووج س ٣ًٟٞـْوو   و ةٗووى تٗووع         

 نسو٣ـنبٌع  د  ٌوسٟف يٍٟنع ٢لنج وندج.

ٍْٗووٜ   ،أصِوخ ػظوشٔب  وٌط  نًٞعدل نٔ و٣عيً "سوبوٚ " مذل   ن ه ٚوعته 
و٣ى نٞ ي ٌسو ت ٢لونج وندوج ٣ًٟٞـْو  ٌؿوٝ يو٥ نطتوٕ  وٌلػوـِ يو٥         نجمل$$ 0تر٤

نعتًـْ  نطتٍٍٗٗ  ـتوو نضتنوٝ ونظتكور وـتوو  ٓع و  نٞٗو١ٍ وٖنوف نٞوـوو نظتٕٖو           
نٞاٗعٍْو   وٌوؤ ي  و ن نٔـتوـنِ مذل  وـن١ٚ نٞػوًوتع         –وْٗـ نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  

    ٛ ع٦ووع   ٍٛٓووه ٢ووى  نٞلهـٌوو  ون٣ًٍٟٞوو  نٞوويت ٌون ننووع ٢اووٝ  وو ن نجملو٣ووى  و وًسووـ م٢
نٞونٖى  و ؿٍٕ ٖجب ه يٟى تٟووٌ دع ع وه  و ؿوكـ  دٍع وه  وٌوزوٜ أ٢لوه  وٌوةٟةوٝ        
٦هع٢وه  و ووونعْت قعٖووه نظتٕٖوو   ومتو  نٍٞووو٠ نٞو ي لتعتووه ٍْوه أدووج ندو٣ووعٞ 0      
ْ ٢ع أ٤ ٌكـ  نـتـنْه ٍْػع  تطٟٝ كتعئً  وم٢ع أ٤ ٌػن  خكورت تعيو٣وع  ٢لونج    

 .#1$ ##١ٍٗٞ نٞاٗعٍْ أْؿٝ عتًـْ  نطتٍٗٗ  ونٞونٖى ون

ونعتوّٖ نٞ ي نخت ت نعتسو٣ٟو٤ ٢و٥ ٢لوع ج نعتًـْو  نٞلٍٟٗو  ونًٍٟٞٗو  ٢وع تو  نٞٗوـ٤          
 نٞسعتى ونٞٗـ٤ نٞـنتى يطـ  و نعتوّٖ نٞٗـآ٦ً نطتًٍٗٗ ٥٢ نعتًـْ .

و و نٞ ي  ًوٝ جتـتووه نٞوعبنتٍو  جتـتو  دؿوعبٌ  خٕٖو  تٗوجب ٢وع ٚع٦وت جتـتو            
  ٌلٍ  خٕٖ .

عٔ نٞودووجن٦ً  نٔيوٗووع ي         ْٗووج  ووج  نٞووودً نٞ   ٗـآ٦وًو نٞوو ي ٦ووزٜ يٟووى ؼت٣ووج نٞسوٍو
ون٣ًٍٗٞ  ٞٛو٤ ٢ولوو وم٦سع٦ٍ  ٢وُ س  ْوع  وندوج  ونطتٍٗٗو  وندوجس  ونٞوـوو وندوجس        
ن٦ْسع٤ وندج  ونعتػ  وندج  و٥ٛٞ قـٔ ن٦ْسع٤ مذل ن  ٢وًج س  و٢سوعٞٛه ه نٞٛوو٤   

 نِخ س نٞوندجس.٢وطًة   وٞ ٞٙ ٌونو١  ًج  ٢لع ج ٦طجن٦ه ٟٞنٍٗٗ  
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و ٛ ن  ْ ٤ نٞواـت  نْس٢ٍٕ   نٞيت ٌونٕٗ ٣ٚعٜ بؤٌع وع ه نٞوودً  و ةٟوٍ    
 بوذتع ه دٍٗٗ  ن   نخت   نعتٟٛع  نطتسٍ  ونًٍٟٞٗ  ونٔغتع٢ٍ   ب ع  ه سو١ٟ  
نٞػًو  ـتو   ت نٞ بوس  و ٛو ن ٌوجيو نٞٗوـآ٤ ن٦ْسوع٤ ٕٞ ووجن  مذل ن  تٛوٝ ٢وع        

و  وخٕٜ ٚٝ ٢ع خٟٗه ٞه ٢و٥ بونئوى  ويوا ٚوٝ ٢وع سوخـت ٞوه        أ١ً٦ ته يٍٟه ٥٢  ونب
ؼت٣وج  ".. وٖوج ن٦وةوه نعتٓٛوـ نٞةعٚسووع٦ً نًٞهو١ٍ نٞطوعيـ نٍٟٞٓسووِ        .٥٢ ؽتٟوٖع 

ٌوووـت نٞٗوووـآ٤ أ٤ نعتوٖوووّ $$مذل  ووو ن نعتوٖوووّ نٞٗـآ٦وووً ٢ووو٥ نعتًـْووو   ْٗوووع0ٜ  "مٖةوووعٜ
      ٕ نِمهٍو    نٞواـٌيب  و قوب ؾـوبي ه دٍوعس ن٦ْسوع٤ نٞـودٍو   وٞو ٞٙ ْ ٦وه ًٌٟو

٦ٓسنع  يٟى زتٍى ٢ٍع ٥ٌ نٞواـتو  ن٦ْسوع٦ٍ   ٚكوـِ عتًـْو  نطتوٕ نٞو ي ٌٛطوّ        
 .#1$ ##سي٥ و و ت تلٌع  خٍٓ  ونع ـ

و  ن نعتوٖوّ نٞٗـآ٦وً ٢و٥ نعتًـْو   وو نٞو ي أ وعو ٞٓسو٢ٍٕ  ٢و٥ ؾتاٟوً ؽتوٟوّ            
 نًٟٞو٠ نًٍٟٞٗ  ونٞلٍٟٗو   أ٤ هتؿوً ٚوٝ ٢لون١ ه ٢ُع٢ـ وه ن٣ًٍٟٞو   ٢ًو٣وجن  ٢لناوه        
نعتٓؿٝ  ٌٗو٠ مبع ٌر٢ـت ته ن   ْرغةنون ت ٞٙ أي٢ٕع  ٣ًٟٞـْ  مبخوّٟ دٗوغتع  
وأغةنون ٢وخٟٗ  ترخٕٔ ن  تٗجب نٞكعٖو  ن٦ْسوع٦ٍ   وأغوةنون ٦عضوج٥ٌ ٞٛو٠ٕ      

  "نُٞووزنرل"ن  مبخوٟووّ ٢ـن ةووه  وه أيٕ ووع ٢ـ ةوو  نْتووجنو نٞوويت ٦وووت هبووع ن٢ْووع٠      
ّٟ آٌع ه وبونئًه و٢ًازن ه نٞؿوعٞ  نعتلطوو س   وأغة  نٞٛطّ ي٥   ن نْتجنو مبخو

 .#1$ٞٛٝ يعدل وٞٛٝ ٢ٓٛـ ٥٢ ٢ٓٛـي نْس٠ٕ

و خٝ ٞ ٞٙ  ًج  ٢لع ج نعتًـْ  ه نًٟٞوو٠ نٞجٌلٍو  ونًٍٟٞٗو  أو ه نًٟٞوو٠ نٞج٦ٍوٌو       
ونِخـوٌ   ْامل ت  نٞٓٗنع  ونِغوٍٞ  ون٢ٍٕٛٞ  أ ٝ نٞلٗٝ ونًٞٗٝ  وننوـ تو    

ٕٞٓسٓ  أ ٝ نٞواـٌةٍ  نطتسة  ون٦ًٍٕٗٞو  ونْغتع٢ٍو   وتُٟوت    نٞطًـن  ون٣ًٟٞع  ون
نٞلزي  ن٣ًٍٟٞ  نٞكةًٍٍ  أو نع ٞجت  عتـ ت٥ دٍع٤  نٞ ي آ٥٢ تٗجبس ن٦ْسع٤ يٟوى  
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أ٤ ٌٗوووووجي تووووع  ه متجنيووووه  ٍْلطوووول م٦سووووع٦ع  تعٞػوووولً  ٣ٚووووع خٟووووٕ ن  م٦سووووع٦ع   
 .#1$تعٞكةًٍ 

ت نتوو٥ خٟووجو٤  نٞوو ي ٚووع٤ ه وتُٟووت نٞلزيوو  ن٣ًٍٟٞوو  نٔ و٣عيٍوو  أو نووع  ٞووج 
٢ٗج٢وووه بنئووج نٞووويً ن٦ْسووع٦ً ٞو ووو  ٖووون٦  ويٟووٝ قةًٍٍوو  ٟٞل٣ووو نٔ و٣ووعيً         

 ...ونٖٔوػع ي ونٞسٍعسً

وتُٟت نعتُع٢ـس ن٦ًٍٕٗٞ  دج ع نِٖػى ٞجت نت٥ بضوج  نٞو ي ًٌووات م ٍوع٤  ٟسو٥      
 بسوٜ ن٦ًٍٕٗٞ  ه نًٞػـ نٞوسٍف.

     نٞيت ٌٗوٜ ٍْنع0"ٕٜ نٞج٥ٌ نٞـو٢ً "وصتت نٞلزي  نْغتع٢ٍ  مذل أ٦طو س 

بأوابنعدبحعيذياًببًنعدبييٌدياً

بًنعدبجريياًبأًبحعهماً

بًنعدبحهبانشسقبًالبحهبانغسب

بًنعدبحهبانرببًالبحهبانثذس

بإوينبأوشدبًادداً

بًأزٍبًادداً

ب(1)ًأدعٌبًادداً

 ٌوع٤  ْٗج ْو   ًج  ٢لع ج نعتًـْ  وقـٖنع ٞٓس٠ٕ آْوعٔ نٞوٓعيوٝ  ونٞواوعوب ٢وى أ    
نًٞػـ نٞوسٍف و ٗعْع ه  ْٓو  ٞوه نٞكـٌوٕ نْغتوع٢ً  أْوٕ نٞوٛعضوّ ٢وى نٞوػووِ       

 نعتسٍنً ونٞطـًٖ ونْٕٔقو٦ً نضتجٌج.
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وْووو  ٞووه نٞكـٌووٕ ن٦ًٕٗٞووً أْووٕ نٞوونغووٝ ٢ووى نٟٞٓسووٓ  نٍٞو٦ع٦ٍوو  و٢ووى نٞـٌعؾووٍع   
ٞاٗعْوع   نغتلجٌ   وْو  ٞوه قـٌوٕ نعتٕدهو  آْوعٔ نٞوةوع ٜ ٢وى يٟوو٠ نٍٞو٦وع٤ ويٟوو٠ زتٍوى ن         

نٞسعئجس ه نٞةٕ  نٞيت  خٟنع نعتس٣ٟو٤  وْو  ٞه قـٌٕ نٞوو ؤ نضت٣وعرل أْوٕ نٞولوع ً ٢وى      
آ ن    ت نٞةٕ  وْلوكتع  ْلطر  ٢و٥ ٚوٝ  ٞوٙ  ٗعْو  مسو٢ٍٕ  م٦سوع٦ٍ   جٌوجس ن٦ًٛسوت         
ٍْنوع زتٍووى خػووعئع نٞاٗعْوع  ونِ ٌووع٤ ونٞٓلووو٤ نٞويت  ٓعيووٝ ٢ًنووع نْسو٠ٕ  ونٟووت ٢ووى     

و نْسوو٠ٕ نٞ ن ٍوو  نظتٕٖوو   أي يوو٥ بوو نٞوونغووٝ نٞسووـ٢جي توو  ن    ٞووٙ ٢ًوواس يوو٥ بو
 ون٦ْسع٤    ن نٞوونغٝ نًتا نٞ ي ًٌوات نْس٠ٕ  بوس نٞونـب نٞ ن ً.

ونسوؤ٦ّ ٢اٝ   ن نعتوّٖ ٢ل  تجنٌ  نٞٗـ٤ نٞوعسوى يطوـ  ْر وعو ٞٓسو٠ٕ أ٤ ٌوٓعيوٝ ٢و٥       
 ووه و ٛلوٞو ٍع ووه  وٞٛوو٥ نٞواـتوو    جٌووج ٢ووى أ ٌووع٤ نًٞووعدل نطتووجٌا و ٗعْع ووه وأٌجٌوٞو ٍع  

ختوّٟ نٍٞوو٠  توعخوِٕ نِمل٢لو  ون٢ِٛلو   وتونووٜ ٢وٖوى نٞٗووس يو٥  نب نْسو٠ٕ مذل  وب          
 أخـت وتٗػوب نعتلناٍ  نْس٢ٍٕ  ٖػوبن  ٚة ن  ي٣ع نب ًٓت مٍٞه ه نًٞػـ نٞوسٍف.

ع ٌوجيوت  وٖج ختكى نْس٠ٕ دوى ن٤َ زتٍى   ت نًٞٗةع   ونسوكعو أ٤ ٌسوخـ  ٢لونع ٢و  
ًْوووع  مذل نٞووواومل ٢ووو٥  جٌوووج ه خـٌكووو  نًٞوووعدل     »تعٞؿوووًّ نظتووؤٕ«"بٌلٍوووه دةطوووً" 

 نطتجٌا  تًج أ٤ ٚع    ٌعبت  وونبت ٢لنع ٢ع ت  نطتـت  نًٞععتٍو .

ٞٗج ن٦وػـ نْس٠ٕ نعتًعغـ ه ٢ًـٚوه نٞونـبٌ  ٢ى نَخـ٥ٌ  وتًٗ يٍٟوه ن٤َ أ٤ ٌلوػوـ   
٦وػعب يٟى نٞو ن  أيسوـ وأضوج وأخكوـ ٢و٥ ن٦ٔوػوعب       ه ٢ًـٚوه نٞونـبٌ  ٢ى ٦ٓسه  ونٔ

 يٟى نُٞ .
٢و٥   ب ًلع$$ ٢هٓـ٥ٌ ٥٢ ٢وًٖ  يسٛـٌ 0نعتس٣ٟ  تًج خـو  ٢ػجنٔ ٢ع ٍٖٝ و  ن 

 نوووع   ْسووورٞوت  و٢وووع  وووو  ووو ن نضتنوووع   ْٗوووع0ٜ  نضتنووع  نِغوووُـ مذل نضتنوووع  نِٚوووا 
 .#1$##نٞلٓ 

                                                 
بونت نٞةٍنًٗ تسلج ؾًٍّ  ٖعٞه نطتعْم نًٞـنًٖ ه ضـو نْدٍع   ٦ٟٗه يله نًٞاٟو٦ً ه  $1#
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ٍوو  نطتٍٍٗٗوو  ْووؤ  ون٦ٔوػووعب يٟووى نٞوو ن   لووع  ووو ه نٞسوو٣و تعٞوو ن  نْغت   
نٞ ن  نٞوعبنتٍ  تجو٤ أ٤ ًٌين  ٞٙ ن٦ٗكعيوع  يو٥ دـٚو  نٞووعبٌخ ن٦ْسوع٦ٍ  نعتوٓٗو        

 خٟٗع  و ٗج٢ع . 

ؤ ٌسووي   ن ن٦ٔوػوعب مٔ توعًٞو س ّٞغووٜ ونًٞوو س مذل نعتوٖوّ نعتلوناً  نٞو ي        
نسوووودعت أئ٣ولوووع و٢ٓٛـو٦ووع ٢ووو٥ نِغووووٜ ونضتووو ـ  ٣ْاوووٝ  وو ن نعتوٖوووّ نٞٗـآ٦وووً     

ًٗ نعتةطـ توًج  نٞكـٔ مذل نطتٍٗٗ  وتوٛع٢ٝ ٢لع ج نعتًـْو  ٌػوٟلع تردوجث    نطتٍٗ
 ٢ع ٌجيو مٍٞه نعتلناٍو٤ نعتًعغـو٤ ه   ن نٞسةٍٝ.

و٦ـن ى  لوع ػتوج ن  "سووبوٚ " نٞو ي نتٟوع تًوج ٢لعٖطو  حتٍٍٟٟو  عتخوٟوّ قوـٔ           
غتع٢ٍ  ٢لع ج نٞواـت  نطتسٍ  ون٦ًٍٕٗٞ  ونْ$$ 0نعتًـْ  و٢لع انع مذل نٞورٍٚج تر٤

٢ػع ب ٣ًٟٞـْ  نطتٗ   ْ  ن نغكلى ٚوٝ ٢لونع نغوكلعيع  سو٣ٍٟع  أيكع٦وع         ً ٟٚنع
٢ٓنو٢ع  غنٍنع  ٞو ه  ع٠ ٥٢ و وت نطتٕ  وٞ ٞٙ ٔ هت٥ٛ نيوةعب أي ٢لنع ؽتكئع  

 خكر  ٍٟٚع .

      ٜ .. .وم ن ٢ع نيو٣ج أي ٢لنع مبًزٜ ي٥ نعتلوع ج نِخوـت  ْ ٦وه ٌوؤ ي تلوع مذل نٞؿوٕ
ٔ  ٍٟٚوع   وٞٛو٥ نطتٍٗٗو  نٞطوع٢ٟ  خوٕٜ         ٍْٟ  ٞوندج ٢لنع  أ٤ ٌطو٣ٝ نطتٍٗٗو  وتوو

نِتًع  نٞإ   ٞٓهتع٤ ونًٞٗٝ ونطت   ً أٖـ  مذل نطتٍٗٗ  نعتكٟٗ  ٥٢ أي ضٛٝ 
 .#1$ ##نٞإ  وندج ٥٢   ت نِضٛعٜ 

م٤  وو ن نعتوٖووّ نعتلووناً  ووو نٞوو ي أ ووعو ٞٓسوو٠ٕ أ٤ ٌلطوول  ٗعْوو  م٦سووع٦ٍ  نِتًووع   
ن نٞ ي س٣ٍٛله ٥٢ جتجٌج نٞواـت  يٟى و ه أزتٝ وأبوو ْععتاوٝ  ومغتٍ  نٞـوو  و  

نِيٟووى نْغتووً  نعتاووٝ نِيٟووى ٟٞنووٕ ونٞـستوو  ونًٞجنٞوو    ووو ٢اووٝ أيٟووى  ٗوورت  ٢لووه   
جتعب  و٢ـندٝ وأقونب م٦سع٦ٍ   ٌهٝ ٚٝ ٢لنع  و٤ ٢سووت ٣ٚعٜ ن  نعتكٟٕ ٍْهٝ 
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ت توجنو ن   و٦وو بو ه    ٢اٟلع نِيٟى نْغتً دعْز٦ع نِملرل ظتٟٕ  جٌوج ٦ٗووجي ٍْوه   
   ن نظتٟٕ مبلع ج نطت  ونًٞٗٝ ونْغتع٠  ٢نوج٥ٌ ه ٚٝ  ٞٙ تلوب نٞودً نُٞع٢ـ.

ومضووـنٔ  وو ن نٞلوووب ؾووـوبس ًٟٞووعدل نٞكةًٍووً ه ؽتوووات ٣ٚووع  ووو ؾووـوبي       
٣ٟٞوػوووِ ه ؼتـنتووه وٟٞطووعيـ ه ٢ور٢ٟووه  وٞووؤ  وو ن نٞلوووب نٞوو ي ٌٟوون١ نًٞووعدل        

 ع٤ يٍٟنع  عتع ٚع٤  لع٘ ٦هـٌ  ي٣ٍٟ   وعتع ٚوع٤  لوع٘   نْرتنؾع ه ٖةٝ أ٤ ٌٗج٠ نٞا
نٚوطعِ ي٣ًٟ  وعتع ٚع٤  لع٘  ٗج٠ ي٣ًٟ  و٥ٛٞ ٢لع ج نٞواـت  نطتسٍ  ونًٍٟٞٗو   

  ً نٞيت  ٗج٠ ٟٞـؤٌع أو ٟٞلهـٌ  ٢ون  ع وتـن ٍلنع و٦هع٢نع.

ٍلوه  وم ن ٚع٤ نٞودً قـٌٗلع ونْغتع٠ ٢لنالع ًٞعدل ٢ع تًج نٞكةًٍ  أي    ْ ٤ ٢وع ت 
و٢ع ت  يعدل نٞكةًٍ  ٌٗوؿوٍلع أ٤ ٦ًوً وأ٤ ٦سووويا وأ٤ ٦ػوكلى ٢لوع ج نعتًـْو        
٢وٛع٢ٟوو   و وو ن أٞووز٠ ٞٓسوو٠ٕ  دٍووا ٌٗووو٠ نٞووج٥ٌ يٟووى ٦هووـس ضووع٢ٟ  ٞٛووٝ ٢ووع  ووو    
٢و و   ٢له ِي  ٥ٌ آخوـ  و و ن أٞوز٠ ٞلوع ه  ٗوجٌـ٦ع ٟٞلهوـس نٍٟٞٛو  ٟٞو وو  نٞويت          

ٓ   و ٗػـ  وكتع نٌِجٌوٞو ٍ   وًٌاز يلونع  ٌزو ٦ع هبع نٞج٥ٌ  ونٞيت  لو  هبع نٟٞٓس
 ن١ًٟٞ. 

و٥ٛٞ   ت نٞلهـس  ٓٗوج ٢ًلع وع وختٟوو ٢و٥ ٢ُزن وع  م ن دل  وٓعيوٝ و ونوعوب  نئ٣وع          
  ـٌ  خٕٖ  ٢ى نٟٞٓسٓ  ونٌِجٌوٞو ٍ  ون١ًٟٞ.

و و ن نٞواووج  نعتلووناً  وو أٌؿووع  ؾوووـوبس ٞٓسوو٠ٕ وٞٛوٝ  ٌوو٥  ٍٞسوووكٍى نٞوٓعيووٝ    
٤ نِخـت  ْعِ ٌوع٤  وه ٢ٗووج٢ونع أ ٌع٦لوع نٞويت ٌسو٣ٍنع نٞٗوـآ٤       ونٞواعوب ٢ى نِ ٌع

أ ٌع٦ع  ٚوعتٍ    وٟٛو١ ُٞ  وندوجس  وٞٛلنع  ًةّـ يلنع تٟناع  ؽتوٟٓ   وُٞولع نٞوندوجس  
   ت  ً ُٞ  ن  ون٦ْسع٤ ونٞـوو ونظت  ونٞاون  ونًٞٗع  ونًٞعدل نَخـ.
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٣ٍى نٞةطوـ  ؤ ٌسوو١ٍٗ ٚوٝ ٢وع     مكتع ُٞ  نًتة  ونِخوس ونًٞجنٞ  ونٞس٠ٕ ضت
وٞو ٞٙ    يجن  ٞٙ ٥٢  ًع٣ٍٞلع نٞجٌلٍو   مّٔ م ن نسووٗع٢ت  و ت نعتسو٣ٟع  نِسعسوٍ      

 ْ ٤ نْهتع٤ مبخوّٟ غوبت ٌٗو٠ أوٜ ٢ع ٌٗو٠ يٟى   ت نعتس٣ٟع .

٣ع  ٢ًوع   وأ٤ ٦واوج  ٢ًوع     ٍْونو١ يٍٟلوع  ٢سوٍنٍ  و٢سو٣ٟ   أ٤ ٦ًوً  و ت نعتسوّٟ      
و١ٟٛ ٢ًع  نُٟٞ  نٞيت  ودوج٦ع  توجٜ أ٤ ٦وطوجٔ تعٟٞوناع  نٞويت      جتج ن  ٌس٣  ٞلع تر٤ ٦

 ٓـٖلع  و ً نُٟٞ  نٞيت  ٓـؼ يٍٟلع أ٤ ٦جب٘ ٢ًع  أ٦ه ٔ  ٛو٤ أٞو ٍ  ن  مّٔ دٍا 
 ٛووو٤ م٦سووع٦ٍ  ن٦ْسووع٤  و ووً نُٟٞوو  نٞوويت  ٣ًٟلووع أ٤ ون ةلووع نعتسووٍنً ونْسوو٢ًٕ      

  ٍ نً ونعتسو١ٟ ْنسوا  توٝ ٞلنوـب     نِوٜ   و أ٤ ٦وًعو٤ ٢ًع   ٔ ٞلنٕٗ م٦سوع٦ٍ  نعتسو
 وٞلةعب٘ و٦ ؤ م٦سع٦ٍ  ٚٝ م٦سع٤.

هب ن نٞون ا  دٍل٣ع  يعت مذل نٞونوٜ ٥٢ نًٞةوع س ه َوعب     ـ ن  نٞـسوٜوٖج  ّٚ
    ٜ ه  و ن نٞوونغوٝ نطتوً      دـن  مذل نضتنع  ه سوةٍٝ خوٕظ ن٦ْسوع٤  ونٞـسوو

وس ٞٛووٝ م٦سووع٤  ٢ووى ن  ٢وو٥ أ ووٝ خوو  ن٦ْسووع٤  ووو ٖووجوس ٚووٝ ٢سوو١ٟ  تووٝ  ووو نِسوو   
وٍٞست أ٢ع٦    ن نٞوونغٝ  وٍٞ  نظتٕظ نٞ ي ٌلةإ ٢له ضر٤ نعتس١ٟ ودجت  تٝ 

  و ضر٤ زتٍى نٞةطـ.

وٖج  ع  ويج ن    ن ضت٣ٍى نعتؤ٢ل  يٟى و ه ٔ متو٣وٝ نٟٞوة  ه سووبس نعتعئوجس     
وانٞػسوعتائِ ا ٢او٥ْ آ٢او٥ا تاعَّٟٞوهِ     ما٤س نَّٞ ٥ٌِا آ٢الُونِ وانَّٞو ٥ٌِا  اوع ُونِ وانٞلسػاوعبات    ه ٖوٞه  ًعذل0 

ٔو  ُوو١ْ           ٟوووٍْنا١ْ وا ِ  يا ٔو خاووْو ٟونُوو١ْ أو ْووـُ ١ُْ يِلووجا باتِّناوو١ْ وا ْو ٝو غاووعِٞنع   ـا وايا٣ِوو ٍاووْو٠ا نَخِوو ِٞ وان
 .66اٌجمشح/ ٌانْزا٦ُو٤ا

م٤   ن نٞون ا نْغتً ٌٓـؼ يٍٟلع ن٤ ـتا ٚٝ م٦سع٤ ٥٢ دٍا  و م٦سع٤  ٤ِ ٚٝ 
لووعت نعتسووٍنً ؽتٟووؤ يٟووى غوووبس ن   و ووو ه ٢ًلووعت نْسوو٢ًٕ   م٦سووع٤  ووو ه ٢ً

 خٍٟٓ  ن  ه نٞٛو٤.



97 

ً    "و٣ٚع ٣ًٌٟلوع نٞطوٍخ نِٚوا     سعوبٌخ سوػ    ه ٚووع   "ؼتٍوً نٞوج٥ٌ نتو٥ نًٞـتو
ٚووٝ م٦سوع٤  ووو ٖووة  ِوٜ ٢و ووو  خٟٗووه ن    $$ ٤0أ  اٌموذط يف حمبعووجخ اٌوونفظ 

ٚوٝ ضوً  و وً أ٠ نِضوٍع  وٟٚونع       ً نطتٍٗٗو  ن٦ْسوع٦ٍ  ٖةوٝ      و  ن نعتو و  نِوٜ
 .#1$ ## وٍٞست ٥٢ ضً  و ً سةا ٚٝ ضً  وٍٞست ٢سةة  ي٥ ضً

م٤   ن نٞواج  نعتلناً نٞ ي ٌٓو  أ٢ع٠ نْس٠ٕ سةٍٝ نٞوٓعيٝ ونٞونعوب ٢ى زتٍوى  
٢ًووعبِ نًٞووعدل نطتووجٌا ٣ٚووع ْووو  ٞووه ٢اووٝ  وو ن نٞسووةٍٝ ه نعتعؾووً  وٌطووٕ أ٢ووع٠        

ٔ ٢ى زتٍى ضًو  نًٞعدل نطتجٌا   و نظتكوس نعتس٣ٟ  قـٌٕ نٞوًع٢ٝ نظت  نظتٕ
 نِسعسٍ  نِوذل نٞيت ٌوكٟةنع نٞواج  نٞ ن ً.

ٍْٟ   لع٘ ٥٢ ٚعئ٥ ٌسوكٍى أ٤ ٌةٗى ْٛـٌع  أو دٍع ٍع  ه دوعٜ  ٗوٖوى أو ن٦ًوزنٜ     
 و٥ٛٞ نْس٠ٕ  و ه نيوٗع  نعتس١ٟ ضـو تٗجب ٢ع  و كتج.

 ٣ع  ٌةٗى ؤ ٌوُ .و و ضـو ٢له١ ضت٣ٍى ٖونيج نٞٓٛـ ونطتٍعس  لهٍ
وٌّٗ   ن نعتٓنو٠ نظتعقل ٞٓس٠ٕ دعئًٕ تو  نعتسو١ٟ وتو  نٞوٍٛوّ نْتوجنيً ٢وى       
٢سوٟز٢ع  نٞوٗج٠ نطتجٌا  وٌّٗ دعئًٕ ت  َ  نعتس١ٟ وت  بؤٌ  ٖعتٍٟ  نْسو٠ٕ  
وٖووجبس نعتسوو٣ٟ  يٟووى ٢اووٝ  وو ن نٞوٍٛووّ  وٞوو ٞٙ  ونووو١ نٞلهووـس نضتجٌووجس يٟووى          

 طتـٚو  ونٞواج  ه نٞطـو ٥٢ ٖةٝ نعتس٣ٟ  وَ  نعتس٣ٟ .نٔ ونع   و و ٢ةجأ ن

و٢وؾوو نٔ ونع  ه نْس٠ٕ  و ه نوع ـت ٢وؾووو أغوورل ْٗنوً ٌولوعوٜ ٍٍٚٓو        
نسولةعـ نِدٛع٠ نٞطـيٍ   وٞٛلوه ه دٍٗٗووه أوسوى وأي٣وٕ ٢و٥  ٞوٙ  ٦ِوه ٌوًٟوٕ         

 ع وه نعتسوواجس ه   تـوو نْس٠ٕ  وتٗعتٍٟوه ٟٞوٍّٛ ٢ى أدونٜ ن٦ْسع٤ نعتوُ س  ودع
 ٚٝ مل٢ع٤ و٢ٛع٤.
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ْ ٢ع أ٤  ٛو٤ ٞجٌه   ت نٞٗعتٍٟ   ٍْٛو٤ دٗع  ٣ٚوع ًٌوٗوج نعتؤ٢لوو٤ توه   وجت      
ن  نِملرل ٦ٓٞسع٤  وأ٢ع أ٤ ٌٓوٗج   ت نٞٗعتٍٟ   ٍْٛو٤ ٖج نسولٓج َوـؼ و وو ت   
ه ٢ـدٟ  ٢ع ٥٢ نٞووعبٌخ  ْرغوة  يٟوى ن٦ْسوع٤ أ٤ ٌسوونجي ه نعتـندوٝ نضتجٌوجس        

 أخـت أٚاـ ن٦كةعٖع  يٟى ٢وكٟةعذتع ٥٢  ًع١ٍٞ نْس٠ٕ.توًع١ٍٞ 

وٌٛوسا   ن نعتوؾوو أمهٍو  خعغو  ه نٞهوـِ نٞوـن ٥ ٢و٥ دٍوعس ن٦ْسوع٦ٍ   وه        
نٞكوب نطتعرل ٥٢ دٍعس نعتس٣ٟ   ْع٦ْسع٦ٍ   ًٍص نٍٞو٠ دؿعبس نٞطوً  نعتٛوطوّ   

هوع  و و  وع   نٚوطعْع  ي٣ٍٟع  جتـٌةٍع  ؼتسوسع   و ٛع   ةوجو ه ٚٝ طته  ٢و٥ طت 
نٚوطعْع   جٌجن   و ً ٢لجًْ  تٓؿٝ   ت نعتُع٢ـس ن٣ًٍٟٞ  نٞـنئً  ه قـٌٕ جتوعوب  

 نِبؼ مذل ٚونٚا  جٌجس.

ونٞونووجي نِٚووا ٣ٟٞسوو٣ٟ  ه ؽتوٟووّ  ٌووعب ١  ووو أ٤ ٌووغووٟون ٣ٟٞطووعبٚ  ه  وو ت  
نعتُع٢ـس  أي ٤ِ ٌونوٞون ٥٢ زتعيو  ٢ٟٗوجس ِسوْٕنع  أو ؼتعٍٚو  ٟٞا٣عيوع  نٞويت       

 ٗونع مذل نٞٓو  ن٣ًًٟٞ  مذل زتعي  ٢ةوٛـس و٢سعمه  ه   ن نٞٓو .سة

ْنووٝ ٌونٗووٕ ٣ٟٞسوو٣ٟ   وو ن نٞونوووٜ نِسعسووً تعْسوو٠ٕ أو تجو٦ووه  و ووٝ ٌووو١ غتوو١   
نٞٓووو  نضتجٌووج تعٞووج٥ٌ نعتوووبوث  أو تع٦ٔػووـنِ يلووه ٞووج٥ٌ  جٌووج أو أٌجٌوٞو ٍوو         

  جٌجس؟

وٌ " ه ؼتعؾوـن  أٞٗع وع ه   و٦ٛوًٓ تر٤ ٦ ٚـ ن٤َ ٢ع ٖعٞه نٞٛو٦وت "ٍٞوو٤ نسورتوب   
ـّو نْسو٢ًٕ ٌةوجو م ن ٢وع ٦هـ٦وع مٍٞوه ٢و٥ ٦عدٍو          $$ ع٢ً  ٞلج٤  ع  ٍْنع0  م٤ نعتطو

تلٍوه نعتلكٍٗ ... ٥٢ أ٣ٚٝ نٞـونئى  نٞيت  سوا  مياع  نٞةعدا دوى يػـ٦ع  و ن   
ْ  ن س٣ٟلع تعًٍٞٗجس نٞيت ٌٗو٠ يٍٟنع نٞوودً ٟٞـسووٜ  أغوة  ٢و٥ نعتوًو ب يٍٟلوع أ٤       

ُـس ٢ع ه نٞسٟسٟ  نٞكوٌٟو  ٢و٥ نٍٞٗعسوع  نٞويت حتووٓم تػونونع سوون  ٢و٥         ؿتج  
 ٦عدٍ  نعتلكٕ نٞطًٟٛ أ٠ ٥٢ ٦عدٍ  ٖونيج نٞلنو نًٞـتً.
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وم ن  بست ؼتووٌع    ن نعتػلى نعتلكًٗ  ْ ٤ تًؽ نٞلهـٌع  ٔ  سوجيً 
 نْياع  ْنسا  وٞٛلنع  ا  نٞج ط .

ون ه نٞٗوـ٤ نٞوعسوى تعٔسوولع  مذل    ْٗج  وغٝ  ؤٔ  ن٣ًٟٞع  نٞطـٍٖو٤ نٞو ٥ٌ يعضو  
٢ةع ئن١ ن٢ٍٕٛٞ   مذل نٞولع يٟوى دٗوؤ ن٦ْسوع٤  مبوع  طوو٣ٝ يٍٟوه ٢و٥ نطتٗوؤ          
نعتوًٟٗ  تعطتـٌ  نٞٓـ ٌ   ودػع٦  نٞطخػٍ  ونعتٍٟٛوو   ووغوٓون نٞسوٟك  نًٍٟٞوع أو     

.. ويلووون تو ٞٙ أ٤ يٗوج ع ٖعتوٝ ُٞٓٞوع  م ن دل      .نظتٕٖ  تركتوع ٢ةلٍو  يٟوى نٞوًعٖوج    
كةٕ ضوـوقه  كةٍٗع  أ٢ٍلع   ووؾًون ٖع٦و٦ع  ٟٞنـ  متووي ٢و٥ نٞوًوع١ٍٞ ن٦ْسوع٦ٍ      

نٞلةٍٟ  ٢ع هت٥ٛ عتٗع ًٟ نطتـ  نًٞععتٍ  نِوذل أ٤ مت٣ـون جتع ه خإً  بأت ٢ةع ص 
)) نٞوسع٢  جتعت َ  نعتس٣ٟ  دل ًٌو٣ج َـتلع ٢ع هتع ٟنع مٔ تًج أّٞ يع٠

$1#. 

خػوعئع ٟٞطوـو نْسو٢ًٕ   ؿوًٓ يٟوى نٔ وونع         وٌجٜ ٖوٜ " أوسرتوبوٌ " يٟوى 
ٍْه ٢زٌجن  ٥٢ نِمهٍ   ْن ن نٞطـو ٌولوعوٜ دٗوؤ ن٦ْسوع٤ نٞٓـ ٌو   أي ٢وع ًٌوـِ      
نٍٞووو٠ تعٞٗووع٦و٤ نظتووعظ  وٌولووعوٜ  لهٍووو١ نظتوووْٕ  أو نٞسووٟك  أو ٢ووع ًٌووـِ نٍٞووو٠    

 .تعٞٗع٦و٤ نًٞع٠  وٌولعوٜ أدٛع٠ نطتـ  أو ٢ع ًٌـِ نٍٞو٠ تعٞٗع٦و٤ نٞجورل

ْعٞلهـس ٍْه مذل نٞٗع٦و٤  وً ٦هوـس ضوع٢ٟ   وٞٛلونع ٍٞسوت ٦هوـس ٖع٦و٦ٍو  دٗوٍٖو          
 غـْ   وٞٛلنع  سولج مذل ٢س٣ٟع  نيوٗع ٌ  و٢ةع ص خٍٟٗ .

نٞوج٥ٌ  و٥٢  لوع  وع  نٞورتن ِ ه نٔغوكٕو نْسو٢ًٕ تو  نٞوج٥ٌ ونٞطوـو أو تو           
ونعتًوع٢ٕ .     و وع  وغوّ نٞطوـًٌ  تركتوع  طو٣ٝ نٔيوٗوع ن  ونًٞةوع ن        ونٞطوـًٌ  

تركتووع  ِووذخً اٌفمووه اإلعووالٍِ ه ٚوعتووه "ٚوبجؼت٣ووج سوو٠ٕ ٢وو"ووغووٓنع نٞووجٚووب 
أدٛووع٠ نيوٗع ٌوو  وأدٛووع٠ يٍٟٗوو  وأدٛووع٠ ي٣ٍٟوو  و٦طوور ٢وو٥  وو ن نٞطوو٣وٜ وغووّ        

 نْس٠ٕ نٞطعئى تٍللع نٍٞو٠ تر٦ه  ٥ٌ و وٞ .
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 ؼت٣وج  يٟوى و٢ـ  نٔيوٗع  ه   ن نٞط٣وٜ مذل نٌَ  نٞٗـآ٦ٍ  نٞويت ٦زٞوت   
١ُْ واأو ٣ِا٣ْتُ ياٟو١ٍُْْٛ ٣ًِْ٦اوًِ واباؾٍِتُ ٦ػنع0 ه  دا  نٞو نو وه ١ُْ  ٌِلٛا نٍِٞاو٠ْا أو٣ِٚاِٟتُ ٞٛو

١ُُ نْاسْٕا٠ا  ٌِلع   .0ادلبئذح/ ٞٛو

و٢ع  ن٠ ٞٓس٠ٕ   ن نٞط٣وٜ ه نٞلهوـس  و و ن ن٣ٛٞوعٜ ه نٞوٛوو٥ٌ ٣ٚوع أودوً توه        
يت  ٟٗوى ٍْنوع نٞوودً ٢و٥ بتوه ه ٢ٛو        مذل ؼت٣ج ه نٞسلون  نٔ لو  ويطوـ٥ٌ  نٞو  

ونٞودً  و ٥٢ ن   و و دٍٗٗ  َ  ٢ووُ س   ٍْه؟ونعتجٌل   ٣ْع  و ػتعٜ نٔ ونع  
ٌل١ً ٍْنع ن  يٟى ن٦ْسوع٤  ٣ٛووه ونٔ وونع   وو ٢و٥ ن٦ْسوع٤  و وو بأي ٢ووُ           

ن٦ْسوع٤ وسوًه ه قٟوا نعتٗػوو   وٌٓوًوٝ       »٣ٚوع ٌٗووٜ ٞلوع ي٣ٟوع  نُٟٞو      «ٌة ٜ ٍْه 
عٖوه ٞةٟوٌ نعتًلى  ٣ْع  ً نًٕٖٞ  ت  دٍٗٗو  ن  وبأي ن٦ْسوع٤ م٤ دل ٦ٗوٝ تو      ق

ٜ       ون٦ْسع٤؟ن     ؿتج نضتون  يٟى  و ن نٞسوؤنٜ أوٜ ٢وع ؿتوجت ه أٖوونٜ نٞـسوو
 وأًْعٞه  أي ٣ٍْع ًٌـِ تعٞسلّ .

ْٗج بوي يله أ٦وه تًوا  ٢ًوع  تو٥  ةوٝ  ٖعؾوٍع  مذل نٞو٥٣ٍ  ْاوـ  تٍلون٣ع ٖةوٝ أ٤           
 وػْلاىُ ما٤ْ ياوـاؼا ٞووٙا ٖوؿووع   ٖووعٜو أوِٖؿِوً      ٍّٚ يتًع  نعتجٌل  نًتع    نٞوعٍٞ 0 ٌُع ب ٢

٥ُْ ًِْ ِٚووع ا نٟٞوّهِ ٖوعٜو ْوةاسُلاّ ِ باسُووٜا نٟٞوّوهِ غاوٟوّى نٟٞوّوهُ      تا٣اع ًِْ ِٚووع ا نٟٞوّهِ ٖوعٜو ْو ا٤ْ ٞو١ْ ٌٛا
٥ُْ ًِْ سُلاّ  ِ باسُوٜا نٟٞوّهِ غاٟوّى نٟٞوّوهُ ياٟوٍْوهِ واساوٟو١ّا ٖووعٜو أو ْووناوجُ      ياٟوٍْهِ واساٟو١ّا ٖوعٜو ْو ا٤ْ ٞو١ْ ٌٛا

باأٌِاً ٞوع آُٞو ٖوعٜو ْوؿوـا ا باسُوُٜ نٟٞوّهِ غاٟوّى نٟٞوّهُ ياٟوٍْهِ واساٟو١ّا غاجْباي  ١ُاّ ٖوعٜو نِٞنا٣ْجُ ِٟٞوّوهِ  
 .ىتٟوّهِنٞوّ ِي واْوّٕا باسُوٜو باسُوٜا نٟٞوّهِ ٣ِٞاع ٌاـْؾوعتُ باسُوُٜ نٞ

      ٜ تووعٞودً ودووجت  وٞٛلوونع      وًٌووين  وو ن أ٤ نٞطووـًٌ  دل  ٛو٣ووٝ ه دٍووعس نٞـسووو
 ٜ وغوونةه  أي أ٤ نٚو٣عغتووع  ووع  وٍٞووج حتووعوب     نٚو٣ٟووت أٌؿووع  تع ووونع ن  نٞـسووو

و ًووعو٤ توو  ن  ون٦ْسووع٤  و وو ن ٢ووع ستووٝ ي٣ٟووع  نِغوووٜ يٟووى أ٤ ًٌو٣ووجون أبتًوو   
ٍٗع  ونْزتعو0 نعتػجب نِوٜ ٢لنع ٥٢ ٢ػع ب بئٍسٍ  ٟٞوطـٌى0 نٞٗـآ٤ ونٞسلّ  ونٞ

نٞودً أو نًٞٗٝ نْغتً  ونعتػوع ب نٞإ و  نٞوعٍٞو  ٢و٥ نٔ وونع  أو نًٞٗوٝ ن٦ْسوع٦ً.        
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 ه "نُٞوزنرل "و٥٢  لع  ع  نٞوًـٌّ نٔغوكٕدً نِغوورل ٕٞ وونع   ٣ٚوع وغوٓه      
 .##ت ٜ نجملونج وسًه ه قٟا ن١ًٟٞ تردٛع٠ نٞطـًٌ $$ 0تر٦ه ادلغزظفً

ٜ    وٖج ند ٖوعئ١ تٍلون١ ٣ًٌّٟنو١      وع  نعتسو٣ٟو٤ مذل نٔ وونع  توعٞـأي ونٞـسوو
نٞٛوع  ونطت٣ٛ  وأغةنون أدو  مٍٞه تًج أ٤  وْعت ن   ونضوج    ت نطتع   تًوج  
أ٤ وٖى نٞٓو  نْس٢ًٕ  و خٝ ه د١ٛ نْس٠ٕ ه أٖٝ ٥٢ ٖـ٤ أٖوون٠  وج  دتووج    

رل آسووٍع مذل ٖٟووا ٢ونقلوون١ ٢وو٥ ٢ؿووٍٕ نغتووع ص مذل ٢ؿووٍٕ  ةووٝ قووعبٔ و٢وو٥ وتووع   
مْـٌٍٗووع  ْعٖوؿووى دٛوو١ زتٍووى  ووؤٔ  نِٖووون٠ ونٞوطووـٌى غتوو١ نعتزٌووج ٢وو٥ نٔ ووونع    

 . ْرٖج٠ نٞػنعت  يٍٟه ٣ٚع  ٣ًٟوت ٥٢ نٞـسوٜ

وٚووا نظتٍٟٓوو  نٞاوع٦ً ي٣ووـ تو٥ نظتكووع  مذل ضووـٌ  توو٥ نطتووعبث تو٥ ٖووٍ  ٖعؾووً      
٤ أ وع٘ ٢وع ٞوٍ  ه    م ن أ ع٘ ْعٖؽ ٍْوه مبووع ه ٚوووع  ن   ْو     $$ نٞٛوْ  ٌٗوٜ ٞوه0

ودل ٌوٟٛو١ ٍْه أدج  ْ ٤ ضئت أ٤ جتونج بأٌٙ  ٚوع  ن   ؤ تسلّ  بسووٜ ن  
 .#1$ ##ْوٗج٠  وم٤ ضئت أ٤  ورخـ ْورخوـ  و٢ع أبت نٞورخ  مٔ خ ن  ٞٙ

ونٝ نٔ ونع  ٢سو٣ـن  دوى نٞٗـ٤ نٞـنتى نغتاـي أو نٞٗـ٤ نطتع ي يطـ نعتٍٕ ي  
 ونع . ١ أي٥ٟ ٖٓٝ تع  نٔ 

مذل أ٤ نِسةع  أ   مذل ٖٓٝ تع  نٔ ونع  ٞجت نٞسلّ   ٍْٗو0ٜ  "نت٥ خٟجو٤"وٌط  
نٞلوع  توع  نظتوِٕ وقـٖوه عتوع ٚاوـ  طوًا نٔغوكٕدع  ه نًٟٞوو٠  وعتوع            وسجّ$$

يعٔ ي٥ نٞوغوٜ مذل ب ة  نٔ ونع   وعتع خطً ٥٢ نسلع   ٞٙ مذل َو  أ ٟوه  و٢و٥    
   ن توعًٞاز ونٔيوونمل وب ون نٞلوع  مذل  ٍٟٗوج  وؤٔ       ٔ ٌو ٕ تـأٌه ؤ تجٌلوه  ْػوـدو  

  ْٛٝ ٥٢ نخوع ته ٥٢ نعتٟٗوج٥ٌ وخكوـون أ٤ ٌووجنوٜ  ٍٟٗوج ١     »أي نِئ٣  نِبتً «
عتع ٍْه ٥٢ نٞوٕيا  ودل ٌةٕ مّٔ ٦ٗٝ ٢ ن ةن١  وي٣وٝ ٚوٝ ٢ٟٗوج مبو  ا ٢و٥ ٖٟوجت       

                                                 

 .106ظ   . دس٥ غًا0 حتجٌا نًٞٗٝ نًٞـتً $1#
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ٟٓٗوه َو    ٢لن١ تًج  ػنٍ  نِغوٜ ون ػعٜ سلج ع تعٞـونٌو   ٔ ؼتػووٜ نٍٞوو٠ ٞ   
   ن.

و٢جيً نٔ ونع  غتو ن نًٞنوج ٢وـ و  يٟوى يٗةوه ٢ناووب  ٍٟٗوجت  وٖوج غوعب          
 .#1$ ##نِبتً أ ٝ نْس٠ٕ نٍٞو٠ يٟى  ٍٟٗج  ؤٔ  نِئ٣  

وٌةووجو ٞلووع أ٦ووه ٢ن٣ووع دعوٞلووع نٞةنووا ه نِسووةع  نٞطووـيٍ  نعتةعضووـس  نٞوويت أ   مذل  
ٝ ي٥ أسةع  قتو وزتوو   وّٖ دـٚ  نٔ ونع   ْ ٤   ت نِسةع  ٔ هت٥ٛ أ٤  ٓػ

 نطتـٚ  نٞٓٛـٌ  ه نْس٠ٕ تػوبس يع٢ .

األطىي اٌؼبِخ  ه ٚوعته "ؼت٣ج  ًٗ نطت١ٍٛ"وٖج أضعب مذل ضً  ٥٢   ن نِسوع  
نعتوؿ٥٣ نًتعؾـن  نٞيت أٞٗع وع ه ٍٟٚو  نٞٓٗوه توعٞلاّ نِضوـِ         ٌٍفمه ادلمبسْ

ن٣ًٟٞوع   وي نِغوعٞ    ونٞهع ـ أ٤ سٍعس   ١ٟٛ نًٞػوب ٚع٦وت ختطوى ٢و٥    $$ْٗع0ٜ 
و وو١ ٔ ٌنووع ٦و٤ يٟووى نٟوو١ ؤ ٌلػووـو٤ يٟووى     «ه نٞووـأي نٔسوووٗع٢  ه نٞسووٟو٘   

ت ٖع٢وو  نطتـٚوو  نٞٓٛـٌوو  ٢وو٥  »ْووربن   ٖكووى نٞكـٌووٕ يٟووى  ٛووو٥ٌ أ٢اووعغت١  ٢ٓعبٖوو 
 .#2$ ##نٔ ونع أسعسنع  و ٞٙ تسج ع ِ ١ ٢لةى ٥٢ ٢لعتًنوع نِغٍٟ  و و 

ئٍسً نٞ ي ٌطُٟلع دوٜ نْس٠ٕ نٍٞو٠  و و نٞسؤنٜ وٌا    ن ن٦ٔوػعب نٞسؤنٜ نٞـ
نٞوعرل0  ٝ ٦ًوا نْس٠ٕ ضـًٌ  ػتونج٥ٌ وػتج ٥ٌ ٣ٚع ٚع٦ت ٦زيوه نٞـن ن  ٥٢ 
نٞٗـ٤ نٞسعتى دوى نٞٗوـ٤ نٞاوع٦ً يطوـ  أو ٦ًووات ضوـًٌ  ٢ٟٗوج٥ٌ وؼتوعْه  ٣ٚوع         

ـ     ٦لوع ٦ٛوع    .. م؟تع ت ٦زيوه نُٞعٞة  ٢ل  نٞٗـ٤ نٞاع٦ً يطـ دووى نٞٗوـ٤ نٞوعسوى يطو
٦رخ   لع تورتن ِ نٔ وونع  ونٞواجٌوج ٢و٥ ٦عدٍو   ونٞوٍٟٗوج ونًتعْهو  ٢و٥ ٦عدٍو           

تٝ م٤ نٞلهـس نْس٢ٍٕ  ٢ع  ن٢وت  سووي تو  نٞوج٥ٌ       أخـت ؤ ٦ًٓٝ  ٞٙ نيوةعقع 
 نْس٠ٕ؟.ونٞطـًٌ   ْٕ تجّ أ٤ ٦ًوا نٔ ونع  ٢ةجأ نٞواجٌج ه 

                                                 
 .210ظ  نعتٗج٢ 0 اثٓ خٍذوْيةج نٞـست٥ ت٥ ؼت٣ج  $1#
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نٍٟٞٓسووِ نٞطوعيـ نٞةعٚسووع٦ً    أو ٢ةجأ نطتـٚو  ه نٞوج٥ٌ ٟٚوه  ٣ٚوع ٌسو٣ٍه      
 .#1$"ؼت٣ج مٖةعٜ"

أ٤ لتٍوا يٟوى سوؤنٞلع     "يةج نعتوًعٜ نٞػوًٍجي "ومتعوٜ أدج ي٣ٟع  نِمل ـ نِسوع  
تعٞورٍٚج تور٤ نْسو٠ٕ  ٌو٥ ون وونع  وجتجٌوج  و ٞوٙ ه ٚووع  أغوجبت أخو ن  صتوعت           

 .اجملذدوْ يف اإلعالَ ِٓ اٌمشْ األوي اذلغشٌ إىل اٌشاثغ ػشش

وجُ  0 ه  ونته   ن مذل آٌ  ٥٢ نٞٗـآ٤  ع  ٍْنع #2$سوع  نٞػًٍجيوٌسولج نِ ما٤ْ أُبٌا
مأَّ نْاغْٕاوا ٢اع نسْووكوًْتُ وا٢اع  ووًٍِِْْٗ مأَّ تاعّٟٞهِ ياٟوٍْهِ  وواَِّٟٚتُ واماٞوٍْهِ أ٦ٍُِاُ
  .::هىد/  

ٔ  ٢ِّولْن١ُْ ٌاوُِٟوو ياٟووٍْنا١ْ آٌاع ِوهِ      ُووا نَّٞو ِي تاًاواا ِْوً نِٞور٢ٍُِِّّ ا باسُوو      وآٌ  أخـت  ع  ٍْنع0 
 .6/اجلّؼخ واٌُزاٍِّٚنا١ْ واًٌُا٣ُِّٟن١ُُ نِِٞٛووع ا وانِٞن٣ِِٛا و
م٤ ن  ٌةًووا غتوو ت ن٢ِوو  يٟووى $$ ووع  ٍْووه  0 وٌسوطوونج  ووجٌا ٌلسووا ٟٞـسوووٜ

 .##بأ  ٚٝ ٢عئ  سل  ٥٢ لتج  غتع  ٌلنع

ٚووٝ  يوووس مسوو٢ٍٕ  ٞواجٌووج     نٞسووةا ه أ٤ "نٞػووًٍجي"وٌٓسووـ ٞلووع بأي نِسوووع    
 نٞطـًٌ  نٖرت٦ت تعٞجيوس ٔ ونع   جٌج تعٔيو٣ع  يٟى نِغوٜ.

وٖووج دووجث ٢اووٝ  وو ن ه نٞلنؿوو  نطتجٌاوو   ْووجيع زتٍووى نعتػووٟن  نعتسوو٣ٟ   وه  
ؼت٣وج  "٢ٗج٢ون١ نٞطٍخ ؼت٣ج يةجت  مذل ميوع س ْوو  توع  نٔ وونع   توٝ م٤ نٞطوٍخ       

 ن   جٌجس.٦ٓ  ٢ع  يع مٍٞه  وٖع٠ تع ونع  "يةجت

                                                 

 .108ظ   نعتٗج٢ 0 نت٥ خٟجو٤ $1#
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وٞٛوووً ٦سووووكٍى أ٤ ٦سوووواًٟ دٍٗٗووو  يٕٖووو   ووو ت نٔجتع وووع  نٞواجٌجٌووو    
 تعٔ ووونع   متسوو٥ تلووع أ٤ ٦سوووكٟى أؤ  ٢ووع ًٌلٍووه ْووو  تووع  نٔ ووونع  ٢وو٥ نٞلعدٍوو    

 نِغوٍٞ  نٞٓٗنٍ .

وٌةجو ٞلع أ٤ ٢ًلعت  و أ٤ ٦ػكلى نِ ون  نٔ ونع ٌ   نٞويت وؾوًت ه أٌوجٌلع ٢لو      
ع ع ي٣ٟع  نِغوٜ ه نسولةعـ أدٛع٠  جٌجس ٥٢ نٞٗـآ٤   ونٞيت ملٚ ينج نٞـسوٜ

ونٞسلّ   وٕٓ ٢ى ٢وكٟةع  نًٞػـ نٞ ي ٦ًٍص ٍْوه  و و ت نِ ون  نٔ ونع ٌو   وً     
نٍٞٗع  ونْزتعو ونٔسونسع٤ ونٔسوػٕو ونٔسوػنع . و ًـٌّ نٍٞٗع  ٞوجت  

  ))ٟوو مطتووعٔ أ٢ووـ توولخـ ه نطتٛوو١ نٞطووـيً ٔحتووع  تٍلوون٣ع ه نًٞ$$ نِغوووٍٞ   ووو
  )) و ن ٓعٔ نجملونج٥ٌ ٥٢ أ٢  ؼت٣ج ه يػوـ ٢وع يٟوى دٛو١ ضوـيً      $$ ونْزتعو

نًٞجوٜ تععتسرٞ  ي٥ د١ٛ ٦هعئـ ع مذل دٛو١ آخوـ  ٞو وه أٖووت     $$ ونٔسونسع٤  و
تلوع  نِدٛوع٠ نٞٓٗنٍو  يٟوى ٢ٗوؿوى      $$   ونٔسوػوٕو  وو  ))ٌٗوؿوً  وو ن نًٞوجوٜ   

ةٗع  نطتٛو١ نٞاعتوت ه نٞوز٥٢ نعتعؾوً     نسو$$   ونٔسوػنوع   و))نعتػوعحل نعتـسٟ  
 .))يٟى ٢ع ٚع٤  ونيوةعبت ٢و و ن  ٢سو٣ـن  مذل أ٤ ٌو ج  ٍٞٝ ٌُ ت أو ٌـًْه

 وٌرتنوو نغكلعو   ت نِ ون  نٍٞو٠ ٣ٚع  ـنوو تع٢ِ  ت  ٢ةجأ٥ٌ أسعسٍ 0
ٔ ٢سووعٌ ٕٞ ووونع  ٣ٍْووع وب  ٍْووه ٦ووع ٖكًووً     $$ 0نٞوو ي لتووز٠ تر٦ووه   ادلجووذأ األوي

ٍ  ٛو٤ ٥٢ نٞٗـآ٤ أو ٢و٥ نطتوجٌا أو ٢و٥ نْزتوعو      ٖج ٌ ##غـٌ  نٞو ي   وادلجوذأ اٌضوبٔ
ٌٗووووٜ تر٦وووه م ن  ًوووعبؼ نٞووولع ونعتػوووٟن  ه َووو  نٔيوٗوووع ن  ونًٞةوووع ن  ٖوووج٢ت  

 نعتػٟن  يٟى نٞلع.
ؿتوو١ نٞووج٥ٌ  "و٢وو٥ أتووـمل نٞٗووعئٟ  هبوو ن نٞووـأي توو  ي٣ٟووع  نٞسووّٟ نًٞووعدل نطتلةٟووً        

و٦طـ  ٞه بسوعٞ  ٢لو  سولون  ٍٖٟٟو         نٞ ي يعش ه نٞٗـ٤ نٞـنتى يطـ "نٞكوخً

 .ىتؾِـانبُ واٞوع ؾوـابا ٞوعيت 0 ٌطـو ٍْنع ٖوٜ نٞـسوٜ
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  ٜ ًٌةّوووـ هبووو ن نطتوووجٌا يووو٥ بوو نٞطوووـًٌ       وًٌووووا نٞكووووخً أ٤ نٞـسوووو
.. ٦ٓوً نٞؿوـب ونعتٓعسوج ضوـيع   و وو ٦ٓوً       .وًٌين نطتوجٌا   نْس٢ٍٕ   ًة ن  يع٢ع 

١ٌ ٢ٗوؿى   ن نطتجٌا يٟوى زتٍوى   يع٠ مٔ ٢ع خػػه نٞجٍٞٝ  و  ن ٌٗوؿً  ٗج
 .أ ٞ  نٞطـو وختػٍػنع ته ه ٦ًٓ نٞؿـب وحتػٍٝ نعتػٟن 

ٌٍٗج دـٌ  ن٦ْسوع٤   "نت٥  ٣ٍٍ "وبأي   ن نًٞعدل نٞسًٟٓ نطتلةًٟ نٞ ي  و٣ٟ  يٟى 
ه نٔ ووونع  ه نًٞةووع ن  أو ٣ٍْووع  ووو  عتووت  وٌكٟٗنووع ه نعتًووع٢ٕ  أي ٣ٍْووع  ووو     

ْووعٞـن   يلووجت بوو نٞطووـًٌ    ٢ووى نٞوولع أ٠ دل ٌوٓووٕ ٢وووُ   سووون  أن ٓووٕ نٔ ووونع  
 و٢ٗعغج ع ٔ ٦ػوغنع ودـوْنع.

ٍْٗوٜ ترت ٍ  نًٞٗوٝ يٟوى    ت"ؼت٣ج يةج"وٌٟوًٗ ٢ًه ه نٞـأي ٥٢ نًتج   نٞطٍخ 
ن ٕٓ أ ٝ نعتٟ  نْسو٢ٍٕ  مّٔ ٖٟوًٍٕ   $$نٞلع م ن  ًعبؼ نٔ لع٤  و و ٌٗوٜ ه  0ٙٞ 

 ًعبؼ نًٞٗٝ ونٞلٗٝ أخ  مبع  ٜ يٍٟه نًٞٗٝ  وتٗوً  ؾت٥ ٔ ٌلهـ مٍٞه يٟى أ٦ه م ن 
ه نٞلٗٝ قـٌٗوع0٤ قـٌوٕ نٞوسو١ٍٟ تػون  نعتلٗووٜ ٢وى نًٞاوز يو٥ ْن٣وه  و ٓووٌؽ           
ن٢ِـ مذل ن  ه ي٣ٟه  وقـٌٕ  روٌٝ نٞلٗوٝ ٢وى نًتعْهو  يٟوى ٖوون٦  نُٟٞو  دووى        

 .##ٌوٕٓ ٢ًلعت ٢ى ٢ع أ ةوه نًٞٗٝ

نٍ  نٞسولّ  وي٣وٝ نٞوليب ٢نوج  تو  ٌوجي       وهب ن نِغٝ نٞ ي ٖع٠ يٟى نٞٛووع  وغو  
    ون سى ٞه نجملعٜ مذل َ  دج...نًٞٗٝ ٚٝ سةٍٝ  وأملٌٟت ٥٢ سةٍٟه زتٍى نًٞٗةع 

٢سو٣ج ٥٢ نيوٗع ت تر٦ه أٌع  ٚع٤ نع ـ نٞلع  ْ ٤ ٢ع أبن ت ن   "ؼت٣ج يةجت"وبأي 
 .#1$د١ٛ ن٢ًٝٗٞله ٔ هت٥ٛ مّٔ أ٤ ٌٛو٤ ٢وٓٗع  ٢ى 

نٔ ونع  هبجي نعتػٟن  أو هبجي نًٞٗٝ  ٌهوٝ يٍٟلوع أ٤ ـتوج     وسون  أأقٟٗلع دـٌ  
 أغنع  نطتٕ ه نٔ ونع .
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م٤ ٞٛٝ ٢س١ٟ دٕ نٔ ونع   م ن  ووْـ  ٞوه نِسوةع  ن٣ًٍٟٞو  نعتٓؿوٍ  مٍٞوه        
  تووٝ م٤ يٟووى ٚووٝ ٢سوو١ٟ ون ووا نٔ ووونع   ٢ووع  ن٠ ٌـنيووً ه  ٞووٙ نِغوووٜ نعتًو٣ووجس  

ونع ٌوو  ٢كٟٗوو   وٌٛووع  لت٣ووى ٚةووعب    ْعْسوو٠ٕ  ووو ه  وو ن نجملووعٜ  هتوٖـنقٍوو  ن    
ن٣ًٟٞع  ونجملونج٥ٌ يٟى أ٤ نٔ ونع  ْـٌؿ  يٟى ٚٝ ٢و٥ ٌٗوجب يٍٟوه  وٌو  ا نتو٥      

أ٤ نٞوٍٟٗج دـن٠  ؤ متٝ ِدج أ٤ ٌرخو  تٗووٜ أدوج ٢و٥ َو        مذل "دز٠ ن٦ِجٞسً"
وو١ٍُْٛ ٢ِّو٥     وٌسوجٜ يٟى  ٞٙ تعٌَ  نٞيت  ٗو0ٜ ##تـ ع٤ ُو١ْ وأو   ن َّةاًُونِ ٢اع أ٦ُوزاٜو مٞا بستِّٛ

 .0/األػشا   ووَّةاًُونِ ٥ِ٢  ُو٦ِهِ أووٍِْٞاع  ٖوًٍِٟٕ ٢سع  و وَّٚـُو٤ا
وٌؤٚووج أ٤ نٞػوونعت  ونٞوووعتً  أزتًووون يٟووى ٦ةوو  نٞوٍٟٗووج  ويٟووى ن٢ٔولووعو ونعتلووى أ٤   

نتو٥  "و٣ًٌو١    ٌٗػج ٢لن١ أدج مذل ٖووٜ م٦سوع٤ ٢لون١  أو ؾتو٥ ٖةٟون١  ٍْرخو ت ٟٚوه       
نظتونظ ونًٞون٠  ٍْؤٚج تر٦ه ٍٞ  ًٟٞع٢ً أ٤ ٌٟٗوج أدوجن   ْوٕ     بأٌه   ن يٟى "دز٠

ونًٞع٢ً ونًٞعدل ه  ٞٙ سون  ويٟوى ٚوٝال دهوه    $$ ٌٗةٝ ٖوٞه  مٔ تجٍٟٞه  وٞ ن ٌٗو0ٜ
 .#1$ ##نٞ ي ٌٗجب يٍٟه ٥٢ نٔ ونع 

وًٌلووً  و ن أ٤     م٤ ٞٛٝ ٢س١ٟ دٕ نٔ ونع   تٝ أ٤ يٟى ٚٝ ٢سو١ٟ ون وا نٔ وونع    
ٌـ ٓوى تععتًـْو  ون٣ًٞوٝ نٞػوعحل ٣ٟٞسوووت نٞو ي ٌؤ ٟوه ٤ِ ٌةٟوٍ         يٟى ٚوٝ ٢سو١ٟ أ٤   

 ٜ قوٟووواُ نًِِٟٞوو١ا ْوـاٌْؿووو   ياٟوووىْ ُٚووِّٝ  يت 0 ٢ـ ةوو  نٔ ووونع   و٢وو٥  لووع  ووع  ٖوووٜ نٞـسووو
 .ىت٢ُس١ِْٟال

وم ن ٖٟلع أ٤ ٚٝ ٢س١ٟ ػتونج يين ٖوٞلع أٌؿوع  أ٤ ٚوٝ ٢سو١ٟ ٢طوـو  ْعٔ وونع   وو       
ًو  تعٞوطـٌى مذل أغوٟه نٞو ي أبن ت ن  وأبن ت   قـٌٕ نٞوطـٌى ه نْس٠ٕ  وت ٞٙ ٦

ْرت٘ نٔ ونع  ه ٚوع    د  أي٥ٟ ٖةٝ وْع ه أ٦ه ٔ ٦يب ؤ ودً تاًجات  نٞـسوٜ
 ن  تًجت ٦ٓٞسع٤.

                                                 

 .112   ظ نت٥ خٟجو0٤ نعتٗج٢  $1#
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وأ٢ع  له١ٍ نٞكـٌٗ  نٞيت متس٥ أ٤ لتـي ٍْنع نٔ وونع   و٢وع م ن ٚوع٤ نِْؿوٝ أ٤     
   ْ ٦ه  و أٌؿع  ٥٢ ضر٤ ن٦ْسع٤.ٌرت٘ ّْٞـن  أو ٣ٟٞاع٢ى أو غتٍئع  دتاٍٍٟ 

٣ْووع  ن٢ووت ي٣ٍٟوو  نٔ ووونع  ٦ٓسوونع أو ي٣ٍٟوو  نٞوطووـٌى ٢سووؤوٍٞ  ن٦ْسووع٤  ْوو ٤          
 ميكع  ع نٞطٛٝ نٞوله٣ًٍ  و أٌؿع  ٢سؤوٍٞ  ن٦ْسع٤.
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ب

  انفصم انثاني  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 مؼارنة احلضارة العربقة اإلدالمقة 

 باحلضارة الغربقة أمنوذجًا

ب

تري ي٣ٝ ٦ٗجي  ٗوهتً أ٤ ٌو١ توـوو ي٣ٍٟو  خعٞػو   سوونجي      حهباملفسًض
 ملٌٍ أو نـتـنِ... دٍجن٤ أوسا أَونب ع تًٍجن  ي٥ نطتٍٗٗ  و 

ؤ ضٙ أ٦ه ٢ع ٥٢ دؿعبس مّٔ وٍْنع ٥٢ نٞؿًّ ونغتلع  ٢ن٣ع  كعوٜ هبع نٞسؤ    
 ويٟت ٍْنع نٞـًْ  ونٞةلٍع٤. 

 ٛ ن ْ ٤ دـغلع نٞطجٌج يٟى يٗج  ٟٙ نعتٗعب٦  ت  دؿعب لع ونطتؿعبس نُٞـتٍ  
نعتلع ج وقـٔ نٞةنا ه نًٟٞو٠ ن٦ْسع٦ٍ   و ً أدج -ٞسةا تسٍف  و أ٤ نعتٗعب٦  

 وجيً نٞهع ـس  وؾٍنع  و ًلٍنع  حتًٍٟٕ و سعيج يٟى وؾى نطتجو  نظتعب ٍ  غتع 
 .#1$ن٣ًٚ٣ًٟٞع أكتع  سعيج يٟى  طٍٛٝ نعتٓنو٠ 

وٞٗج ٖٟلع ه ٢ٗج٢    ن نٞٛوع  م٤ نطتؿعبس تلٍ  دٍ  أو ٢لهو٢   جٍٞ  ٢وٛع٢ٟ  
 وور   ؾووًٓع  أو ٖوووس يٟووى دٟٗوو  ٢وو٥ دٟٗعذتووع ٌوولًٛ     نًٞلعغووـ ونطتٟٗووع   وم٤ أي
 تعٞٛع٢ٝ يٟى تٍٗ  أ زنئنع...

                                                 

  5ع  ن٣ًٍٟٞ   ػتٟ  نٞةعدا  تٍوـو  نٞسل  ٢ٗعٜ تًلون٤  وب نعتٓع ١ٍ ه ٢سووت كتج نٞجبنس# $1
 .87ظ  1983آ نب و٦ٍسع٤  26يج  
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و٦وو ٚـ ه  وو ن نعتٗووع٠ مبُووزٜ "َع٦ووجي" و ْعيووه نعتسووو٣ٍت ؾووج نطتؿووعبس       
نُٞـتٍوو   ٣ٚووع ٦وو ٚـ تووـأي " وووٌليب" توور٤ ن٦وٗووعٜ يلػووـ دؿووعبي مذل ٢له٣وو  أخووـت 

 مٍٞنع..ٌسًى أ٤ ٌسواٟا ٢ًه تٍٗ  نًٞلعغـ نطتؿعبٌ  نٞيت ٌلو٣ً 

نٞٗووٜ مباٟوو  دؿوعبي ٟٚوً ٢سوخً       »يٟوى يٛو  نَٔرتنتٍوو٤   «وغت ن ْٕ هتٛو٥  
َـتً ٌجٞٝ ٚعبٌٛع وبٌع  تعيولعٔ دؿوعبس نُٞوـ   و٤ ؾوونتف و و٤ أ٤  ػوا يٟوى      

 نجملٟو  نًٞػعبس نغتعؾ٣  دتإً ونسوًٍعتع .

ه  ونٔخوِٕ ونؾ  ت  أ٢ـ أ٢ولع دعٍٞع  ودعغتع ه نٞٗـو٤ نٞوسكى ٌوو٠ أ٤ ٚع٦وت  
٢لونى نٞٗوس ٞ ٞٙ أسـيت نظتكور ه نٔسووٓع س ٢و٥ جتوعب  ن٢ِو١ ه نوٝ جتـتو         
نْتجنو ونٔتوٛعب ونٞو٣اٝ  أ٢وع ن٤َ ْولن٥ ه ٢لوونى نٞؿوًّ  و٦ًوٍص ه غوٍجٍٞ        

 نُٞـ  ٦واـو سٗع٢نع ويٟٟنع  و٤ أ٤ ٦وٗٓى  ٣ًٟٗنع ويه٣ونع.

 ً ٦و٣اٟووه ه  ووٝ  ؟ونظتٕغوو   ووٝ  ػووا يػووعب لع نغتعؾوو٣  يٟووى ٚووٝ ٢ووع  ووو َـتوو
 .ودٍع لع؟٦سٍالع 

 ٝ ٌلوٗٝ مذل  ٢لع وبودلع  أ٠ ٦وٗةٟوه آٍٞوع  ت٣ًٍٟو  ٦ٗوٝ  و٤ أ٤ ٦ٟٛوّ أ٦ٓسولع يلوع         
 نٞو٣اٝ ونٞلٗج ونٔسوًٍع  ونعتـن ً .

ونظتٕغ  لتا أٔ  ٛو٤ جتـتولع و٢س  لع ٢س س  ٞٙ نٞكعئـ نٞ ي أبن  أ٤ ٌٟٗج  
 سً قـٌٗه نظتعظ.ْٕ نسوكعو أ٤ ٌسوويا قـٌٕ نَخـ٥ٌ  ٞٛله ٦

حتو ٌـن    –وسلٗس١   ن نٞٓػوٝ مذل نٞةنوا  نَ وٍ 0 صتوع  نطتؿوعبس نُٞـتٍو        
 ب عٜ نُٞـ .
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  انبحث األول  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 مسات احلضارة الغربقة

أ٤ نطتؿعبس نُٞـتٍ  ٢ونبس ٢ونـٚ  ٢ووُ س  وٞٛو٥  و ن نٞوُوٍ  ٞوٍ        صلذيخب
 ضونضع  ويةاع  وختةكع   ومقتع ٢ـّ نكون  غتع خػعئع وصتع  ٢ًٍل .

أ ٝ سةٕ أ٤ ٖٟلع م٤ نطتؿعبس ٚعئ٥ دً نتؿى ٣ٟٞو  ونطتٍعس  نٞو٣وج  ونٞووٟٗع    
ب ونضت٣ع   ْنً ٍٞسوت ٚوعئ٥  وو ـن٦ً ٢وع وي أو ٚوٟو  ٢ػو٣و  ؤ ًٌوـِ        نٔمل  ع

 أوغتع ٥٢ آخـ ع ؤ تجنٌونع ٥٢ كتعٌونع.

 0 "٢عٞٙ ت٥ تين"و٣ٚع ٖعٜ 
م٤ ٢وووـؼ نطتؿوووعبس نًٞـتٍووو  نْسووو٢ٍٕ  ٌلوووونً توووعضت٣و  ه دووو  م٤ ٢وووـؼ       $$

 .#1$##مذل نْطتع نطتؿعبس نِوبتٍ  ٌٗو  ع 
 –بس نِوبتٍوو  مبنكووع   ع٢وو 0 نْغووٕو نٞووجٌين   وه نطتٍٗٗوو  ٞٗووج ٢ووـ  نطتؿووع  

.. وٞٛو٥ تٍٗوت نطتؿوعبس    .نٞاووبس نْٞٛرتو٦ٍو    –نٞاوبس نٞػلعيٍ   –نٞلنؿ  ونٞولوٌـ 
 نُٞـتٍ   ً نطتؿعبس نُٞـتٍ .

 .؟؟#2$٢ع  ً أ ١ ٢ٗو٢ع  نٞٗوس ونٞؿًّ ه   ت نطتؿعبس
 

                                                 
 .239ٚوعته0 ضـوـ نٞلنؿ    ـزت  يةج نٞػةوب ضع    وي٣ـ ٢سٗعوي  ظ# $1
وأ٦هـ  . ٌوسّ نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ  37ظ   ٌـن ى ه  ٞٙ ٢عٞٙ ت٥ تين  نعتـ ى نٞسعتٕ# $2

 و٢ع تًج ع. 12دؿعبس نُٞج  ظ 
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بانفسعباألًل

 مؼومات الضعف

 نعتكعٞا نَ ٍ 0  ن وسلٗس١ نٞٓـو نعت ٚوب مذل 

 0ادلطٍت األوي

 اٌغَجش يف ِؼشفخ اإلٌه

ٚوٝ ضوً   ٌسو٣ى ٚوٝ  لو  غوُ س أ٠ ٚوة س  أٖوـ           ه٢ًلع ًٌٍللع  إهلنا
مٍٞلووع ٢وو٥ دةووٝ نٞوبٌووج   ًووعذل ٢ـٌووج  ٢نوو٥٣ٍ  يزٌووز   ةووعب  ٢وٛووا  خووعٕٞ          

أو نًتووـ٘ نِوٜ أو ون ووا   »نًٟٞوو  نِوذل«تٍل٣وووع مٞووه "أبسووكو"     ..نخل.تعسووف
 ٚعٞسعي   ـتف و ةٗى  ونـ٘ ٍٞ  مٔ. #1$نٞو و 

نٞٛةوووعب نٞووو ٥ٌ نيرتْوووون تعِٞووووو ٍ  أ٢اوووع0ٜ "سٗووووـنـ"      نْغتوووٍ دووووى نٕٞٓسوووٓ   
و"إْٔقو٤ " و" أبسكو"  دل ٥ٌٛ  ػوب ١ ٞٓٞه غوونٍنع   ْععتًٟوو١ نِوٜ "أبسوكو"    

ٔ ون  ٔ ٌٗو٠ تري ي٣ٝ  وٍٞست ٞه بَعئا و  #2$ٌوػوب ن  بودع   ًً  نذتع ْٗف

                                                 

ٕ ٌـن # $1 وأ٦هوـ  . ٌوسوّ نٞٗـؾوعوي0 نْسو٠ٕ      37ظ   ى ه  ٞٙ ٢عٞٙ ت٥ تين  نعتـ ى نٞسوعت
 و٢ع تًج ع. 12دؿعبس نُٞج ظ 

 .61ع ج نٟٞٓسٓ   ظلوٜ  ٌوبن٦ت0 ٢# $2
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ٔ  ٢كٟٗوع             مبن س ؤ َـؼ  وْعيٍٟووه مذل دوج جتًٟوه ٔ ًٌٗوٝ أتوجن   و وو ٚع٢وٝ ٣ٚوع
ٞ ٞٙ ٍٞ  مبٗجوبت أ٤ ٌـَا ه أي ضً   و و ت ٞٙ ٔ ٣ًٌٝ أي ضوً   وونٍٓووه   

 نٞودٍجس  ً نٞور٢ٝ ه  و ـ نِضٍع ...

 و ـ زتٍى نِضٍع   وٌطٛٝ زتٍى نِضٛعٜ  ٣ًْٟوه   تعٞ ن و٦هـن  ٦ِه  و 
ٍج  و نٞور٢ٝ ه  ن ه ٌعٞه ٥٢ مٞه ٢سٛ   م٦ه ٢عٞٙ ٔ متٝ ؤ ٌوـتف  ْععتٟوٙ   نٞود

 هتٟٙ وٞٛله ٔ مت١ٛ.

ن٦ٍْٟٛز "أبسكو"  ْ غته  و غوبس قةوٕ نِغوٝ يو٥ ٢ٟٛنو١  أو      متاؤ ياا أ٤ 
 .#1$ أ٤ ٢ٟٙ  ؤٔ   و ٦سخ  ي٥ مٞه "أبسكو" تعٞ ن

ٍٞه نِْٕقو٦ٍ  نطتجٌا  ْنوو ٔ  ون٢ِـ ٦ٓسه تعٞلسة  ْٞه "إْٔقو٤" نٞ ي  لسا م
 .#2$ ن هٌور٢ٝ ه ضً   دوى ه 

 

                                                 

 $نٞرتزت  نًٞـتٍ #. 162  ظنعتـ ى نٞسعتٕ $1#

 .48  ظ  ّٝ  ٕٞه يةع  ؼت٣و  نًٞٗع 0 ن # $2
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  0ادلطٍت اٌضبٍٔ

 اٌنضػخ ادلبدَخ

أ٤ نطتؿوووعبس نُٞـتٍووو  ٢وٓونووو  خػوووة  ٢وًوووج س نٔجتع وووع   يٍٟٗووو       ونكلللسببال 
٦زوينع ـتو ميٕ  نعتوع س  وميكعؤ وع نٞوجوب نِوٜ     يٍٟنع٢وؾويٍ  ٢ولوي   ٥ٛٞ نُٞعٞا 

 ونِخ .

ً  «نعتعبٚسووٍ   مذلٞوو٥  وًووـؼ     »و ووً ه كتعٌوو  نٞوٍٗوو١ٍ ٦ٍوووه أغووٟنع وْـينووع أوبتوو
ودسةلع نْضعبس مذل   ت نٟٞٓسٓ   و١ٚ أيٟت ٥٢ ٣ٍٖو  نعتوع س و وب وع وأمهٍوونع...     

ٍع   ؤ متٓٝ تععتًلوٌع   ونًًٖ ٔ دنٞٓٛـ نُٞـتً  ْٛـ ٢ع ي ب٢ع ي  متوٗـ نٞـو
ـ  #1$ٌووؤ٥٢ تععتاعٍٞووع   ٢وو٥ ضووًعب ٌـ ةكووو٤ تووه وغووٍٟا      ...  ونعتسووٍنٍ  ٍٞسووت أٚاوو

ٌوا٣ًووو٤ دوٞووه و٦ز وو  مذل نٞٛلٍسوو  أٌووع٠ نْ ووعملن   وٍٞسووت ٣ٍٖووع  ٌؤ٢لووو٤ هبووع         
 .#2$ويٗعئج نتؿًو٤ غتع  وٌٍٛٓو٤ دٍعذت١ وْٗع  غتع

وم ن ٚع٤ ٢لنع  نٞوٗج٠ أو نٞةلع  نٞونيت نطتع٢ٝ  و نضتوع٢ى ه دؿوعب لع ْو ٤ نعتوع س     
نٞاٗعْو  نخل...   –نٞوـوو   –ٞةلوع  نٞٓووًٖ نٞوج٥ٌ    ه نُٞـ   ً نٞةلع  نٞونوووً ًٌٟووت ن  

 ##....سوسٍوٞو ٍوع نٍٞو٠  ً سٍعس  نُٞج$$ٌٗوٜ "تو وٜ"0 

م٤ أغٝ ٚوٝ  كووب مقتوع ٣ٌٛو٥ ه نٍٞٓزٌوع  نٔ و٣عيٍو         $$وٌٗوٜ "٢وبٌ   وتـٌه"0 
وتعٞووووعرل م ن أب   أ٤  ٟوووو٣  نٞسٍعسووو  ْعٞو٣سووونع ه نٌْوووجٌوٞو ٍع  وم ن أب   أ٤ 

ٌوٞو ٍع ْعٞو٣سوونع ه نٞوج٥ٌ وم ن أب   أ٤  ٟووو٣  نٞوج٥ٌ ْعٞو٣سووه ه    ٟوو٣  نٌْوج  
نٔ و٣عيٍو  ٣ٚوو٤ ٚوٝ  كووب يلوج ٚلوت مليو١ٍ         نٍٞٓزٌع و  ت   نٍٞٓزٌع  نٔ و٣عيٍ 

                                                 

 .14نُٞج  ظ . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس # $1
 .15نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
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نٞوؾوووًٍ   وٚوووٝ دـٚووو  مقتوووع  لكٟوووٕ ٢ووو٥ نٞاةوووع  دتع٢وووع  ٣ٚوووع متوووجث ه نٞوكووووب      
 .#1$##نًٟٞٓٛ

ج نسووووا٣ًت ٖون وووع نٞجوٞووو  دؿوووعبس تر ـ وووع وٖووو$$توووو٤ٔ"0  بهتوووو٤ٌٗووووٜ "
 .##وأْػنت ي٥ ٦ٓسنع ه ٢ؤسسع 

ٞووٓبن س ن٦ْسووع٦ٍ     ْوولن٥  لووع أ٢ووع٠  وٞوو  ودؿووعبس و٢ؤسسووع  ٔ  ًكووً أي  وب     
 0ونًٞٛ  دتع٢ع  ه دؿعب لع دٍوا  وب نْبن س ونْهتع٤

o 0 ٖوعٜ  ًعذلُْونِ ٢اع تارو٦ُِٓسِنا١ ِـّ وو٠ْال داوَّى ٌٍُُو ُ ٢اع تٗا ِـّ  .66/اٌشػذ ما٤س نّٟٞها ٔو ٌٍُُو
o ٜ0  ًعذل وٖوعوةا و وع نِٖوونا١ا نًِٞٗا  .66اٌجٍذ/ ْٟو

o ٜ0 ًعذل وٖوع  ُو٤ايت ُو٤ا نٞسسعتٗا ستُو٤ا01وانٞسسعتٗا  .66-61/اٌىالؼخ ىت أُوْٞوئِٙا ن٣ُِٞٗـو
o ٜ0  ًعذل وٖوع ْ١ُ ِِٓـاسٍ ٥ِّ٢ بستِّٛ وى ٢ُا  .688/ػّشاْ آي واساعبايُونِ مٞا
o ٜ0 ًعذل وٖع ِ ْوعسْووةاُٗون نظتوٍْـان

 .48/ادلبئذح $2#

مبوع  «0 م٤ نِوبتً #3$ٌٗوٜ "ٍٞوٌوٞج" ٖع  نٞ ي أ وجي مذل نْس٠ٕ وصتً ؼت٣ج أسج
ِ   »ٌلكوي يٍٟه ٥٢ م٦ٛعب ٞو وو  نٞلٓ  يٟوى أكتع دٍٗٗو  ي٣ٍٟو    نطتٍوعس   دل ٌةوٕ غتوج

يلوجت أمهٍو  ي٣ٍٟ   ٞٗج  ـ٘ نٞور٢وٝ نعتكٟٕ وبن ت ننـٌع  نعتج٦ٍ  نُٞـتٍو  ٢ًةو  ووع   
 .#4$نٞـْع ٍ بودع٦ً م٦ه  نطتٍٗٗوً ٍٞ  ٥٢ ٦وو

م٤ نعتج٦ٍ  نُٞـتٍ  ٔ جتنج ن   نو ن  ٢كٟٗع   ٞٛلنع ٔ  ـت ػتعٔ  $$ وٌوعتى نٞٗو0ٜ
..  ٛ ن هتٍٝ نِوبتوً مذل أ٤ ٌلسوا نِمهٍو  مذل    .ؤ ْعئجس ٢له ه ٦هع٢نع نٞٓٛـي

                                                 

 .59  ظنٞسٍعسٍ  ٔتٍعب0 نٞسٟك  ع٤ وٍٞع٠ # $1
ًوووون   ٢طوٕو  ٢كةًوو   نب قووٕو         بهتووو٤ تووو0٤ٔ  # $2 سٍعسووو    ـزتوو   . يووع ٜ ٞن ٔ وٞن   1986نِخوٕو

 .301ظ
 .2   ـزت   . ي٣ـ ْـوو  ـ30ظ  نْس٠ٕ يٟى ٢ٓرتٔ نٞكـٔؼت٣ج أسج0 # $3
 .30ظ نعتـ ى نٞسعتٕ  $4#



117 

نِْٛوووعب نٞووويت  ٗوووى ه ٦كوووعٔ نًٟٞوووو٠ نٞواـٌةٍووو   ونٞووويت  ٗوووى ه غوووٕ  ن٦ْسوووع٤     
 و٣عيٍوو  تكـٌٗوو  نعتؤسسوو   ومبووع أ٤ و ووو  ن  ٔ ٌٗووى حتووت  ٞووٙ ْوو ٤ نٞٓٛووـ     نٔ

 .#1$##مسٗعقهنُٞـتً هتٍٝ مذل 

م٤  ٍعٚٝ   ت نٞجٌع٦   مقتع  وً نعتػولى و وب نٞسوٍل٣ع ونعتخووان   وتعدوع       
 نٞـٖع  وأ٢ع نٞٛنل  ْن١ نٞػٍعبْ  ونعتنلجسو٤ وٚونٚا نٞسٍل٣ع.

ٞٗوس ونعتسـس  و ٞٙ نتٟٕ زتعيع  ٢وخعغو٣   وم٤  جِ ن٦ْسع٤  و نٞٛجو ٞةٟوٌ ن
ٌُووين تًؿوونع تًؿووع  دٍل٣ووع  وػووع ٠ ٢ػووعئـ ع  أؾووّ مذل  ٞووٙ خٟووٕ ٦وووو تطووـت   

 .#2$نٞوٗج٠ نعتع يأصتى ْعبٔ ٞجٌه ت  نظت  ونٞطـ  و 

م٤ ٦هـٌوو  نطتٍووعس ه  وو ن نًٞػووـ  وًو نٞلهووـس ٢وو٥ ٦عدٍوو    $$وٌٗوووٜ " ووو " ن٦ٍْٟٛووزي0 
أي   نعتسوووٍنٍ   ـو٢لوووت$$0 "نتووو٥ خٟوووجو٤"ى ٢وووع ٖعٞوووه و وووٝ ٦لسووو  #3$##نعتًوووجس ونضتٍوووا
 .##أغةنت بو٢ع٦ٍ 

م٤ نْؿتٍٟز ًٌةجو٤ تلٙ مؿتٟورتن  $$وٌٗوٜ نٞػنًٓ ن٢ِـًٌٛ نعتطنوب " و٤  لرت"0 
و ٚوووـ    #4$##نٞٛلٍسووو سوووو  أٌوووع٠ ه نِسوووةوو وٌوو نوووو٤ ه نٍٞوووو٠ نٞسوووعتى مذل      

 .#5$ٌو٠ نِدج مذل نٞٛلٍس  ٌ  ةو٤  ٥٢ نُٞـتٍ/تععتعئ  5/نْدػع ن  نطتجٌا  أ٤

 

 
                                                 

 .34ظ   نْس٠ٕ يٟى ٢ٓرتٔ نٞكـٔؼت٣ج أسج0 $1#
 .41نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .157  ظ02 ٢ع ن خسـ نًٞعدل تعـتكعـ نعتس٣ٟ   ـينٞلجو نطتس٥أتو يًٟ أستج # $3
 .157ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ  $4#
 .18 . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞج  ظ# $5
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 0ادلطٍت اٌضبٌش

 اٌنضػخ اٌؼٍّبُٔخ

بأي نُٞووـتٍ  ه نٞووج٥ٌ أ٦ووه ٢ٗووو٠  ن ووً  نخٟووً ٢ـٚووزت نٞؿوو٣   ؤ  خالصلحب
مذل ٖسوو٣   »٢ووع ٔ ٌٗةووٝ نٞٗسوو٣ «لتووومل ٞوووه أ٤ ٌوًووجت  جبن٦ووه  وتوو ٞٙ ٌٗسوو٣و٤ 

 ٦ػّ ٍٞٗػـ و٦ػّ آخـ  .

ٔ نطتؿووعبي نُٞـتووً  ْٗووج ضوونج  وو ن     عبنتٍوو  ٟٞسووٍع  أسووةعتع و٦ًوٗووج أ٤  لعٞووٙ  
 نٞسٍعٔ سٍكـس نٞٛلٍس  يٟى ٚٝ ضً   و جخٟنع تٛٝ ضً ...

نٞسٍعسً يلٍٓع  ؾج نٞٛلٍس   و ـ  ع ٥٢ ٚٝ  وب ه  نْغٕوٞ ٞٙ ٚع٤ ب  ًْٝ 
 نجملو٣ى.

 ٢وع  ْوع و $$نٞو ي دل ٌٗوٝ ٣ٚوع ٖوعٜ نٞسوٍج نعتسوٍ 0        نْسو٠ٕ ون٢ِـ يٟى خْٕوه ه  
  ٞوو ٞٙ ْعْسوو٠ٕ لتنووج مذل مغووٕو نجملو٣ووى  ٞٛووو٥   ##ٍٗػووـ ٍٞٗػووـ و٢ووع     ٞ

  ٍٞ 

 .#1$٥٢ خٕٜ سٟك  ٚنلو  وتعًٞٛ  ْجوب ب ٝ نٞج٥ٌ ٔ ٌوًجت نٞلػٍن  نطتسل 

٣ٟٚ  نٞج٥ٌ ي٥ نجملو٣ى  وٍّٚ متواا نْسو٠ٕ يو٥    ـتااوسؤنٞلع  ٝ لتومل أ٤ 
ونطتٍوعس    ٞٙ  و و نٞ ي  ١ٟٛ ي٥ تٗـس تين مسوـنئٍٝ  ٍْٛوّ ٔ ٌوو١ٟٛ يو٥ نجملو٣وى     

 ونٞسٍعس  ونٖٔوػع   وَ   ٞٙ.

 

                                                 
 .25ظ  ن٣ًٟٞع٦ٍ  ونٞسٟك  نٞجٌلٍ  نٞجوٞ  نْس٢ٍٕ  ت 0  . ؼت٣ج ي٣عبس# $1
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 0ادلطٍت اٌشاثغ

 مسخ اٌظشاع

 ه غـنو ٞجت نُٞـ  وٌـ ى  ٞٙ ٟٞسةة  نَ ٍ 0 كمبشيءبب
 ٢ع وب ه نُٞـ  ٥٢ نٍٞو٦ع٤ نٞ ٥ٌ نيواون نَغت   ج٢ـ وحتـٔ. 1#

نٞيت غوب  نْٞوه دعٖوجن  ٦ع٣ٖوع  ٍَووبن  دووى       #نٞووبنس و٢ٟنٗعذتع«نًٞنج نٞٗج١ٌ  2#
نتٟٕ آ ٠  ١ نتعِ ٢له  ونتطوى أ٤ ٌزنستوه ه نظتٟوو  ونعتًـْو  ٍْنوـ٠ يٍٟوه       م٦ه 

نِٚٝ ٥٢ نٞطاـس  و و ٌػعبو مسـنئٍٝ ٍْػـيه مسـنئٍٝ  ْٕ ٌٟٓوت ٢لوه مّٔ تًوج    
 .#1$ويج عتػٟن  ٦سٟه و بٌوه

ن٦ْسع٤ ه نُٞـ  غـنو ٢ى ٦ٓسه  و٢ى نٞكةًٍ   وغـنو ٢ى نْٞه  أ ٝ غـنو ٢وى  
ن  يٍٟنوع  م ن أبن  أ٤ متٍوع نطتٍوعس نعتاعٍٞو  ٣ٚوع  ـٌوج ع  ٌع٦ووه        ْكـ ه نٞويت ْكوـت   

نٞلػـن٦ٍ  نٞيت  سوًجي نضتل  و ـْؽ نعتعٜ  ٤ِ نُٞوين ٔ ٌوجخٝ ٢ٟٛوو  نٞسو٣ع      
ّٔ م ن  خٝ نضت٣ٝ سو١ نظتٍوعـ  ومتوـ٠ ٦ٓسوه ٢و٥ نٞكٍةوع  ومتو٣وٝ نٞسوٍئ  ٢و٥           م

ْور٥ٌ نطتؿوعبس نُٞـتٍو     نعتسً   وٌجٌـ خجت نٌِسـ عت٥ ؾـته يٟى خوجت نِهتو٥...   
ٖنوـ  $$ ٥٢0 ٚوٝ  ٞوٙ  و وو ه غوـنو ٢وى نٞكةًٍو  ًٌوا نُٞـتٍوو٤ يو٥  ٞوٙ تٗووغت١           

ٜ  #2$##نٞكةًٍوو  م ن بأت مل وووـس ٢وٓونووو  ن٣ِٚووع٠ ٌؿوو٣نع        ه دوو  ٚووع٤ نٞـسووو

                                                 
 .21  ظج . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ# $1
 .20  ظنعتـ ى نٞسعتٕ $2#
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وٌٗةٟوونع  وٚووع٤ ٌٗوووٜ  وو ت ي٣ولووع نٞلخٟوو   وٖووعٜ يوو٥  ةووٝ أدووج0 أدووج  ةووٝ متةلووع    
 .#1$وـتةه

ُو١ ٢سوع ِْوً نٞسسو٣اعوانِ  وا٢اوع ِْوً نِٞوروبْؼا           أوٞوْ١ٖعٜ  ًعذل0  ٛٞو ـا  َّٟوها ساوخَّ ـاْون أو٤س نٞ  و
  61/ٌمّبْ واأوسْةاٍو ياٟو١ٍُْْٛ ٦ًِا٣اهُ نوع ِـاسً واتاعقِلا  

ونطتؿعبس نُٞـتٍ  غـنو ت  نِْـن  ٥٢ أ ٝ ٢لعًْن١ نٞٓـ ٌ  نعتوةعٌل  ٔ س٣ٍع ٢ى 
ن٦ْسووع٤  ئووا $$ًٍوو  وضووٍوو ٢ٗوٞوو  " وووتز"0 سووٍع س نٞلزيوو  نٞٓـ ٌوو  ونٟٞٓسووٓ  نٞلٓ

 .#2$ ##٦ٓٞسع٤  وٖوٜ ٚٝ ن٢ـص تًج  ٞٙ أ٦ع ونتـ  نًٞعدل

ونُٞـ  ٌؤ٥٢ تعٞػـنو ت  نٞكةٗع   ون٢ِو١ ونِ لوع  ونعتؤسسوع  ٚعٞػوـنو تو       
نٞٛلٍسو  ونٞجوٞو   وت  نٞج٥ٌ ونًٟٞو١  ه دٍو٥ ؿتج ه نْس٠ٕ نٞولسوٍٕ ونٞوٛع٢وٝ   

وعو٤ ت  يلعغـ نٞٛو٤  ٤ِ   ن نٞٛو٤ ٌلكٟٕ ٥٢ مبن س وندجس  وً  ونٞوؿعٌّ ونٞوً
 مبن س ن   ؿًٓ يٍٟه نٔ سعٔ ونٞودجس ونٞوٛع٢ٝ.

نًٞٗوٝ نِوبتوً ٔ ًٌوـِ    $$ه مؾع  ه غت ت نٞٓٛـس0  " . ؼت٣ج يعتج نضتعتـي"ٌٗوٜ 
ضوً    نْ ةع  مٔ ٥٢ خٕٜ نٞلًٓ  وتعٞوعرل ٔ ٌوًـِ مذل ن٦ِع مٔ يا نَخـ  و و ن 

 .##٢ًـوِ ه نٞٓٛـ نِوبتً ٢ل  نٞٗج٠

ًْٓ نٟٞٓسٓ  نٍٞو٦ع٦ٍ  دل ٌسوكى "تعب٢ٍلجب " نٞٛو٠ٕ يٟوى نٞو وو  مّٔ ٢و٥ خوٕٜ      
ّٔ ٢و٥ خوٕٜ ن٢ٕٞولوع ً  ويلوج ع ٖوع٠         قـو نٕٞو و   ؤ نطتجٌا يو٥ نعتولوع ً م

ج  ه ٟٞجْعو ي٥ أقـودوه تلى داوه يٟى ْٛـس ٚٝ سٟا  ً   وأّٚ "ملٌلو٤" ٣ٍٟ ت 

                                                 
بونت نٞةخعبي0 ي٥ سنٝ ت٥ سًجو نٞرت٢و ي يو٥ أ٦و  وأستوج ه ٢سولجت ونٞكان٦وً ه نٞٛوة         # $1

و ٚوـت   ونٞؿٍع  ي٥ سوٌج ت٥ يع٢ـ ن٦ِػعبي وأتو ٖعس١ ت٥ تطـن٤ ه أ٢عٍٞه ي٥ أتً  ـٌـس
 نٞسٍوقً ه نضتع٢ى نٞػُ .

 .20ظ ج  . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ $2#
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  ودل ًٌٓوٝ " ٍاوٝ"   #1$نًٞػـ نطتجٌا "سةٍلوملن " نًٞٛ  ْٗوع0ٜ م٤ ٚوٝ  ًو  سوٟا    
ٚوٝ  $$سوت أ٦ه زتى ت  ْٛوـس "ملٌلوو٤ " و "سوةٍلوملن " ٍٞؤسو  نٞوجٌعٞٛوٍٙ يٍٟن٣وع       

  و وو ن نٞرتنتووف تٍلوون٣ع  ووو نٞوو ي ٌػوولى نٞرتٍٚووا      )) ًوو  سووٟا وٚووٝ سووٟا  ًوو     
  ونج  مّٔ يا نَخـ  و٣ٚوع ٖوعٜ "سوعب ـ"0    ْعْ ةع  ٔ ٌٗو٠ مّٔ يا نٞلًٓ  ون٦ِع ٔ

 .##نَخـ ؾـوبي ٞو و ي$$

تووً ٔ ٌووـت نًٞووعدل مّٔ ٢وو٥ خووٕٜ  ٗعتووٝ نِقووـنِ  ونٞو ووو         وْعًٞٗووٝ نِوب
٢ٍوعٍْزٌٍٗع  ٚع٤ أو ن و٣عيٍع  أو سٍٛوٞو ٍع  ٌلهـ مٍٞه يٟى أ٦ه غـنو تو  أؾوجن     

ئووو  ونظتوووٕظ تووو  نِ   توووٝ م٤ نٕٞ وووو  نعتسوووٍنً مت٣ٛوووه نٞوٗعتوووٝ تووو  نظتكٍ   
 .#2$ونٔت٥

و٢ل  نٍٞو٦ع٤ ونٞـو٢ع٤ ونعتونق٥ ٌوًـِ مذل  وٌوه ٥٢ خٕٜ نًٞةٍج  نخٍٟع  ونٞانتـس 
خعب ٍع   أ٢ع نعتسٍنٍ  ١ْٟ  ٥ٛ  وًـِ مذل ٦ٓسنع مّٔ ٥٢ خٕٜ يٕٖونع تعْسو0٠ٕ  

 خػ١ ويجو.

ِوبتوً يو٥   وه نًٞػـ نطتجٌا ْ ٤  لعئٍ  نٞطـٔ ونُٞـ  أغةنت حت١ٛ دوجٌا ن 
 .#3$ٌٟوٍٗع٦٤ٓسه  و ٛ ن ٖعٜ ٢ٓٛـ م٦ٍٟٛزي0 نٞطـٔ ضـٔ ونُٞـ  َـ  و٥ٞ 

ويلج٢ع ٖع٠ نٔحتع  نٞسوٍْيت غوعب نُٞوـ  ٌوًوـِ يٟوى ٦ٓسوه ٢و٥ خوٕٜ  ٍٗؿوه         
ؼتوٝ   »نٞطوـٔ نضتُوـنه نٞلسويب   « Eastنٖٔوػع ي ونٔ و٣عيً  و ٛو ن  وٝ ٞٓوم    

وـتوو٥ ٦سوو٣ى نٍٞووو٠  لعئٍوو      »نٞطووـٔ نِوسووف ونٞطووـٔ نِٖػووى  « Orientنعتطووـٔ 

                                                 
٢ـٚوز  بنسوع  نٞودوجس      نًٞـوتو  ونْسو٠ٕ ونُٞوـ     -٢سورٞ  نغتوٌو     . ؼت٣ج يعتج نضتعتـي#0 $1

 .184  2  ـ1997نًٞـتٍ  ت و  
 .184نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .185نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $3
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ـتوو٥ ٦سوو٣ى تووعظتكـ نِغووٓـ   وتووعٜ/ لو  حتووٝ ؼتووٝ  لعئٍوو  َـ /ضووـٔ  و ووع  
 .#1$نِخؿـونظتكـ 

و٣ٚوع ًٌٓوٝ نًٞٗوٝ      »ٚوٝ سوٟا  ًو    «ونطت٣ٟ  يٟى نْس٠ٕ نٍٞوو٠ ٢و٥ ٖةٍوٝ    
نُٞـتً  نئ٣ع  ْنو يلج٢ع ٌوخ  قـْع  آخـ ٞوه  ٌةلٍه تلع   جٌوجن   توٝ ٌػولًه غولًع      

 أ٦ونو نٞسٟا نٞ ي هتٛله ٥٢ حتجٌج  وٌوه ملتعتٍع . ٍٞؿ٣له زتٍى

ونْسوو٠ٕ ٚوورخـ ًٌووين نًٞووـ  وًٌووين نعتنووع ـ٥ٌ يٟووى ٢سووووت نٞرتٍٚووا نٞسووٛع٦ً         
ٍٞٛو٤ نَخوـ ُٟٞوـ  ْو٥      تع  ٣ٚع ٌؿ١ نْب ع   و ٛ ن ٣ٚع ًْٝ نعتسوطـٖو٤وِوب

  وً وسوعئٝ نْيو٠ٕ  ػولى نْسوو٠ٕ     نوع ْ »٣ٚوع أوؾو   ٞوٙ أ ونب سوًٍج     «نعتعؾوً  
و ةين غوب ه تعٞطوٛٝ نٞو ي جتًٟوه ٌٗوو٠ تونٍٓو  نَخوـ ونْسو٠ٕ مسو٠ٕ ٢ُساو٣ِٟا٥ْ          

Islamize   ٣ٚوووع ٚوووع٤ ضوووـٔ نعتسوطوووـٖ  ضوووـٍٖعOrientalize   أ ونب "دسوووا  ًوووة
 .#2$ "سًٍج

٠  م  أ٤ سوعئـ أ وزن  نٞٛوو٤         وه غوع بن  يو٥    «ون٢ِـ يٟوى خْٕوه تعٞلسوة  ٞٓسٕو تػٓو
ودجس ٢وٛع٢ٟ   و  ت نٞودجس ٔ  ٓوـؼ نٞولعسوٕ ونٞوًوعو٤     »نْبن س نعتكٟٗ  نعتةعضـس  

ت  أ زن  نٞٛو٤ نعتع ٌ  ْنسا  ومقتع ت  أْوـن  ن٦ْسوع٤ أٌؿوع    ٍوا ٌػوة  نِغوٝ       
٠  وو  ٌو٥          ه نٞو و  نٔ و٣عيً  و نٞوًوعو٤ ونٞوٛع٢ٝو تو  نضت٣ٍوى  ونٞٗووٜ م٤ نْسٕو

ن  ْنسووا  ومقتووع ًٌووين أٌؿووع   نٞوودٍووج ٔ ًٌووين  ودٍووج ن  و ودٍووج نِ ٌووع٤ ه  ٌوو٥  
نٞودوووجس تووو  نٞٗووووت نٞٛو٦ٍووو  زتًٍوووع   ونٞودوووجس تووو  نًٞةوووع س ونعتًع٢ٟووو   وتووو  نًٍٞٗوووجس 

 .#3$نعتًلوٌ ونٞسٟو٘  وت  نٞـودٍع  ونعتع ٌع    وت  ن١ٍٗٞ نٖٔوػع ٌ  ون١ٍٗٞ 

                                                 

 .186ظ   نًٞـوت  ونْس٠ٕ ونُٞـ  -٢سرٞ  نغتوٌ  نضتعتـي0  . ؼت٣ج يعتج $1#
 .187نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
أسوو  نٞوٗوج٠ يلووج ٢ٓٛوـي نْسوو٠ٕ ه نًٞووعدل   نٞٛو٠ٕ ٞسووٍج ٖكوا أ٦هووـ  . ْن٣وً  ووجيع0٤    # $3

 .517نعتؤسس  نًٞـتٍ  ٟٞجبنسع  ونٞلطـ  ظ   نًٞـتً نطتجٌا
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 ٌاع أوٌُّناوع ونًٕٖٞ  ت  نٞطًو  ه نْس٠ٕ يٕٖ   ًعو٤ و ًعبِ ٖعٜ  ًعذل0 
١ُْ يِلوجا   نٞلسع ُ ما٦َّع خاٟوِٗلاع١ُٚ ٥ِّ٢  وٚوـال واأ٦ُاوى وا اًاِٟلاع١ُْٚ ضًُُوتع  واٖوةاعئِٝو ِٞووًاعباُْون ما٤س أوِٚـا٢ٛا

 .68احلغشاد/ نَّٟٞهِ أو ِٗوع١ُْٚ

 ٗلٍ  وأ نس خعغ  ٟٞوًة  يو٥  و ن    "أستج ٣ٚعٜ أتو نجملج"و ٛ ن ٌسو٣ًٝ نٞجٚووب 
ِووىُ نَّٟٞووهِ 0ٖووعٜ  ًووعذل  » ْووى -نضتنووعمل نعتٓووع ٣ًٍ«ً نٞوًووعو٤   وو ت نِ نس  وو ووْٞوووع  ْا وٞا

نٞلسع ا تاًْؿون١ُ تاةاًْؽال َّٞنُج٢ِّاتْ غاوان٢ِىُ واتاٍاى  واغاٟووان   وا٢اساع اجُ ٌُ ِٚوـُ ٍِْناوع نسْو١ُ نَّٟٞوهِ    
 .63/احلظ ٚواِ ن 
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  0ادلطٍت اخلبِظ

 االعزؼالء

ٍع  نًٞوعدل ؿتوج  و وب    ٓسٍ  ه نٞٓٛوـ نُٞـتوً  ْنو١ أغو    سً  أسع االظرعالء
سوو٣ون نًٞووعدل مذل قةٗوو  نِدووـنب   وو١ نًٞةٍووج نٞوو ٥ٌ  وو١   ٖ ٞووٙ يلووج نٍٞو٦ووع٤ نٞوو ٥ٌ  

ًٕ ه يوعدل ٚوة  ٢اوٝ "نٞٛسوٍ  ٚعبٍٞوٝ" نطتوعئز          ٚعَٔ  نٞػ٣ع  وًٟٞلع ٦ؿوـ  ٢وا
٤ نٞلوع   يٟى  عئزس ٦وتوٝ  و ن نًٞوعدل ٌوؤ٥٢ تلهـٌو   ٓعؾوٝ نِ لوع   ٢وى نًٟٞو١ أ         

اـل واأ٦ُاووى         0 زتًٍع  خٟٗون ٥٢  ٚـ وأ٦اى ٖعٜ  ًعذل ٚوو ٟوِٗلاوع١ُٚ ٢ِّو٥  و ٌُّناوع نٞلسوعُ  ما٦َّوع خا ٌاوع أو
١ُْ يِلجا نَّٟٞهِ أو ِٗوع١ُْٚ  .68احلغشاد/ وا اًاِٟلاع١ُْٚ ضًُُوتع  واٖوةاعئِٝو ِٞووًاعباُْون ما٤س أوِٚـا٢ٛا

نٞوج٦ٍع  وأ٤ نٞووعبٌخ ٢لونع توجأ ومٍٞنوع ًٌوو         وم٦ع ؿتج نِوبتٍ  ًٌوٗجو٤ أ٤ أوبتع أ٠ 
وأ٤ نٞوووعبٌخ نٞٗووج١ٌ ونٞوسووٍف ونطتووجٌا  ووو  ووعبٌخ أوبتووع ودووج ع  وأ٤ نطتؿووعبس       

 دؿعبذتع 

  و و ن ٢وع ًْٟوه "٢وسووٍٞين"  ٣ٚوع      »أعتع٦ٍوع ْوؤ نضت٣ٍوى   «ٞٗج بًْت نٞلعملٌو  ضوًعب0   
  نعتجٟٞوووأٞووٍ   وو ن ضوور٤ مسووـنئٍٝ   »سووو ي ٌووع تـٌكع٦ٍووع«بْووى نٞاٌكووع٦ٍو٤ ضووًعب 

 .»ضًا ن  نعتخوعب«
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 0ادلطٍت اٌغبدط

 االحنالي اخلٍمٍ

ٚوةووون ه  و ن نٞةووع   وٞٛللووع سلٗوػوج ه نطتووجٌا  ٌٗوووٜ "بٌوطووعب     كلثريًنب
 .اٌرتثُخ ٌؼبمل ؽبئشٞٓواسوو٤ " وٍٚٝ  ع٢ً  نٚسٓوب  ه ٚوعته 

  ٞـأٌووت ٦ٓسووٙ ه ٞٛلووٙ ٞووو ن٦وٟٗووت ٢وو٥ ٢ٍووجن٤ نًٟٞووو٠ مذل ٢ٍووجن٤ نِخوؤٕ ونٞووج٥ٌ
أبؼ  سووو  ع نعتًوٗووجن  نعتزيو٢وو   ونعتًووعٌ  نظتٍٟٗوو  نًتك٣وو   ْٓووً  وو ن نعتٍووجن٤  
َجن ي٣ٝ نٞٗوـ٤ نًٞطوـ٥ٌ  ٗووٌؽ أبٚوع٤ نعتًوٗوجن  نٞوقٍوجس نعتسووٗـس  وأ٤ ٌـن وع         
ذتوت أ٢ع٠  ٟٙ نغتا٣ع  و ونط١ حتت  ٟٙ نٞؿـتع   ٦هوـس ٟٞنٍوعس ٚع٦وت ه أٚاوـ     

 .#1$سع٢ٍ ٦وندٍنع ٦ةٍٟ  

م٦لووع ؿتووج ه نٞوةووجٜ نِسووع  نٞوو ي ختؿووى ٞوووه نطتٍووعس       $$0 "ؼت٣ووج أسووج "وٌٗوووٜ 
نٞوويت  »نعتةلٍوو  يٟووى ن٦ٔوٓووعو«نٔ و٣عيٍوو  ه نُٞووـ  ن٤َ   ٟووٙ نٟٞٓسووٓ  نِخٍٕٖوو  

 امل ًٍٟٞع٤ ضٍئع  ْطٍئع   وٚٝ نٞٓؿعئٝ نٞيت  وًٟٕ ٢ةعضـس تـْع ٍو  نجملو٣وى نعتع ٌو      
ْؤ ٢ع  و ٢ًٗوٜ  تٍل٣وع نٞٓؿوعئٝ نٞويت  ًووا       ً نٍٞو٠ ٢وؾى نٞـت  ٞـْى ٣ٍٖونع

مذل نٍٞووو٠ ٢وو٥  نوو  ٣ٍٖووونع نظتٍٟٓوو  نظتعٞػوو   ٚعطتووا نِتوووي ونًٞٓووعِ  ختسووـ      
 .#2$##ؼتسوس ٣ٍٖونع تسـي   ِكتع ٔ ذتا نجملو٣ى ْعئجس ٢ع ٌ  

نًٞٓعِ ونْدػع٤ ٌػوةنع٤ ٢وى نٌِوع٠ خوان  ٢عؾوٍع  ه نٞٗوـ٤ نطتوجٌا         $$وٌٗو0ٜ 
٤ ي٥ قـٌٕ نظتٟٕ ْنسا  و ٛ ن ؿتج أ٤ نٞٓؿوعئٝ نظتٍٟٗو  نٞويت    ِكت٣ع ٢ٓـوؾع

ٌؤٌج ع نٞج٥ٌ  أخ   ختٟوً ٢ٛعكتوع ٟٞٓؿوعئٝ نُٞـتٍو  نٞويت  وجيو مذل دـٌو  ْـ ٌو          
                                                 

 .28ظ  ج  . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ $1#
 .34نْس٠ٕ يٟى ٢ٓرتٔ نٞكـٔ  ظ ؼت٣ج نسج0 # $2
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َ  ٢ٍٗجس  أ٢ع ؾةف نٞلٓ  و٢ـنٖة  نعتٟ ن  نضتلسوٍ   ْ كت٣وع ٌٓٗوجن٤ أمهٍوون٣ع     
 .#1$##تسـي 

 

 

 

 

                                                 
 .43ظ  نْس٠ٕ يٟى ٢ٓرتٔ نٞكـٔؼت٣ج أسج0  $1#
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  0ادلطٍت اٌغبثغ

 اٌزفغخ اٌؼبئٍٍ

نٞا٣ـ و ٟو وت نعتٍوعت نٞػوعٍْ   ْوغوٝ ن٢ِوـ مذل نًٞون٢وٝ نِسوـٌ          نقدبغلاضب
 نٞلةٍٟ .

 ٦طـ  غنٍٓ  أخةعب نٍٞو٠ ِدج بؤسع  حتـٌـ ع ٢ٗعٔ   ع  ٍْه0
 ٗووووٜ تًوووؽ نٞػووونّ نٞاٌكع٦ٍووو   م٤ تـٌكع٦ٍوووع  لوطوووـ ٍْنوووع نوووع ـس تٍوووى نَتوووع   

١ أملون  ضوـيٍو٤  ون٢ِنع  ِقٓعغت١  وم٤ نَتوع  ون٢ِنوع  نٞو ٥ٌ ٖوع٢ون توعٞةٍى ٟٚون      
 .#1$1959دوى أ٦ه   تٍى  ٕ   آِٔ قٓٝ وقٟٓ  يع٠ 

  #2$وأقٟٕ  ًة  أقٓعٜ تٕ أسـ يٟى نِؤ  نٞ ٥ٌ نتـ  آتعؤ ١ وأ٢نعذت١ مذل ن٣ًٞٝ
و لع٘ نع ـس نٞةٍو  نعتلنعبس  وسةةنع نٔخوٕٜ نطتـ  دٍا ٌٛاوـ نٞكؤٕ ومتوـ٠    

 .#3$نِؤ  ٥٢ نٞرتتٍ 

٢ٍٟو٦وع   وٖوج   52ٌ  ٥٢ دعٔ  نٞكٕٔ ه ضًا يج  سٛع٦ه وه ْـ٦سع سةً  ٢ٕ
سئٝ ٢سؤوٜ جب٣ًٍ  بيعٌ  نطتٍون٤ تةعبٌ  عتع ن ًٌع٢وٝ نٞٓـ٦سوٍو٤ ٕٚهبو١ ٢ا٣ٟوع     

ِكتو١  ع و  مذل أ٤ متةوون وأ٤ متةوون  وٖوج ندووع ون       $$ًٌع٢ٟو٤ أ٦ٓسن١  ْر وع 0  
وٖوج أغوة  ػتوـ     مذل ٌوو٠ وندوج ه نًٞوع٠  و وو ٢وع صتووت يٍوج ن٠ِ أو يٍوج نِ           

 .##غٟ  بصتٍ  ٚٝ ٢ع ٍْنع ملٌعبس  لونً هبجٌ  ٢ع ٌ  وٚا ن  ٢ع  ـسٝ نغتجٌ  تعٞاٌج

                                                 
 .٣ٟٚ26/12/1959  ِستج هبع  نٞج٥ٌ توعبٌخ # $1
 .42ظ  ج  . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ $2#
 .42  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ $3#
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وٚوو١ ٢وو٥ نٞـ ووعٜ أو نٞلسووع  هتو ووو٤ ه تٍوووذت١  و٤ أ٤ ًٌٟوو١ هبوو١ أدووج  وم٤     
أيـتوون يو٥    تععتعئو   ٦85ػّ نٞزلتع  ه نٞؤٌع  نعتونجس  لوونً مذل نٞكؤٕ وم٤   

 .#1$  سًٍجسخٍة  أ٢ٟن١ ه دٍعس ملو ٍ

يج ن  خعغع  تًلون٤ بسعٞ  مذل يوع٠   1986وٖج أغجب  ػتٟ   ع١ٌ ن٢ِـٌٍٛ  سل  
نًٞعئٟ  ن٢ِـٌٍٛ  ٚع٦ت ٖةٝ شتس  سل  غخـس تلت يٍٟنع نعتٍٕ  $$ٖعٞت0  2086
أ٢ع ن٤َ ْٗج حتك٣وت مذل  بن   وٚوا ن  ٢وع لتوج نٞكٓوٝ ن٢ِـٌٛوً ٦ٓسوه          ٢ًةج ع

 .#2$##ْارس ؽت ؤ 

و نٞيت نتوٛـذتع نطتؿعبس نُٞـتٍ  نعتًعغـس  ٢ع يـِ تعس١ ن٠ِ نعتسور ـس و٥٢ نٞةج
 ...ون٠ِ تعٞوٚعٞ  تًج أ٤ يةاون مبًلى ن٢ِو٢  نٞلةٍٝ ونضت٣ٍٝ

ٞٗج  ًٟون ن٢ِو٢  ػتـ  م٦وع  نٞةٍؿ   ْ  ن ٞٗنت نٞةٍؿ  ٥٢ أي ب وٝ نسوونٗت   
ـت ٞون٣وٝ يلونع و ٟوج    أ٤  ٛو٤ أ٢ع   ٚٝ ٢ع  لعٞٙ أ٤  سور ـ ن٢ٔـأس بد١ ن٢ـأس أخ

 غتع  و٤ أ٤  وًـؼ عتوعيا نطت٣ٝ.

  وأ٢و  نٞلٓووب   #3$وٞٗج ٔدم م٤ ن٠ِ تعٞوٚعٞ   ًع٦ً ٥٢ ٢ؿعيٓع  ٦ٓسوٍ  خكو س  
٥٢ نْؿتع  نع ـس ٢لوطـس ه تٕ  نُٞـ  م  عتع ن ٌؿنً نٞٓـ  ت ن ه ونسوو٣وعيه  

 .#4$نٞطخػً ٥٢ أ ٝ نِؤ 

ن٦ٔوطوعب ٌؿوعِ مذل  ٞوٙ نوع ـس نِسوـس       ونْيـنؼ ي٥ ْٛـس نٞزون  ْٛـس ونسً 
 ٥٢  ل  وندج أي نٞـ عٜ ٥٢ نٞـ عٜ ونٞلسع  ٥٢ نٞلسع .

                                                 

 .44ظ  ج نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نٌُٞوسّ  .  $1#
 .45نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $2#
 .52ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $3#
 .53نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $4
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 0دلطٍت اٌضبِٓا

 اٌمٍك اٌنفغٍ

تًوووج أ٤ ٌطوووٍى ه نجملو٣وووى زتوووو  نًٞونقوووّ ن٦ْسوووع٦ٍ  و ٓٛوووٙ      ًالبعجلللة
 نٞـونتف نِسـٌ  نـتٕٜ نِخٕٔ نِغٍٟ  أ٤ ٌسو  نٟٕٞٗ ونٞسر٠ وؾاـ نًٍٞص.

م٤ ٢طٟٛ  أ٢ـٌٛع  ً  ـنؤ ع  وم٤ ٞجٌنع $$ ٌا ن٢ِـًٌٛ " و٤ ضوعٌلٍٙ"0 ٌٗوٜ نِ
ٞوو م٦وين أب   أ٤ أ ٢وـ ضوًةع   ْو ٦ين        أضٍع  ٚا س  و٥ٛٞ ٍٞ  ٞوجٌنع بسوعٞ  بودٍو    

أيكٍه أٚاـ ؾتع ٌـٌج  ْن ت نٞوْـس جتًٟه  س٣ع   ًسع  ٢ـٌؿع   م٤ ضوًةلع ٔ هتٛو٥   
م٦لوع  ع و  مذل ؾوـت  ٖوٌو  جتًٟلوع        هأ٤ ًٌٍص قوًٌٕ يٟى نِس  نطتعٍٞ  طتٍع 

 .#1$ ##٦ٍٕٓ ٥٢  ـنئلع  ٞٗج ن٦وػـ٦ع يٟى نٞكةًٍ   وٞٛللع دل ٦لوػـ يٟى أ٦ٓسلع

نْدسووع   $$ي٣ووع ضووع جت ه  وٍٞووو 0    "أ٦ووٍ  ٢ػووـي "ٚوووا نٞػوونًٓ نعتػووـي   
. ؾوعئًو٤  وعئنو٤ ٔ ٌةوعٞو٤ ه    .تعٞؿٍعو  و أوؾ  ضًوب يلوج نٞطوةع  ه أ٢ـٌٛوع   

. و٥ٛٞ أيػع  نٞلوع   .٤ ًٌٍطون ه س٠ٕ ٢ى أ٦ٓسن١ و٢ى َ  ١. ٌـٌجو٤ أ.ضً 
٢وًة   ؤ ضٙ أ٤ نٞػنّ ونْ نيو  ونٞوٟٓزٌوو٤ ونٞسوٍل٣ع حتكنوع كتعئٍوع   ٞوهنوـ       
أ وٌوو  ويٗووعٖ  ودةووو  وسووونئٝ وٍْوع٢ٍلووع   ػووٟ   وو ن نضتسوو١ نعتوًووا ونًٞٗووٝ      

 .#2$##نجملنج

نغتووجِ نٞو ي ًٌع٦ٍوه م٦سوع٤      ٞٗج ٚع٤ ٦وٍا    ن نٟٕٞٗ ونٞسخف ونٞوٓع و  وْٗوجن٤ 
و٢ع ضعته  ٞوٙ   ز"ٍةنظتلعْو  ونغت"نُٞـ   ننوب  ٟٙ نِغلعِ نٞيت ٦ٗـأ يلنع ٥٢ 

ؾتوع دتخؿووت يلوه نطتؿووعبس نعتع ٌوو   مكتوو١ هتاٟوو٤ نٞو٣ووـ  يٟوى نطتؿووعبس نُٞـتٍوو       

                                                 

 .61ظ  ج  . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ $1#
 .5/1/1960نٞٗع ـس ه    ـٌجس نِخةعب $2#



132 

نعتع ٌ  نٔسونٍٕٚ  نٞيت دل  طةى  وين١ نٞـودً ؤ دتّ ْـنَن١ نًٞٗوجي  ٞو ٞٙ   
ِودعٜ ت  نعتسوٛـن  ونعتخوجبن  دووى َوعتون يو٥ أ٦ٓسون١   و١ قٓٗوون        َعغون ه ن

ٌةناو٤ يو٥ ضوً  َو  ٢وع ي ْوًٟٗوون مبوع ٌسو٣ى حتؿو  نِبونو  وٖع٢وت  ٟوسو            
 نعتخجبن  ْاًٟون١ ٌوخٍٟوو٤ أكتع دؿـ  ًًْٕ.

و٥٢ ٢هوع ـ نٟٞٗوٕ وٞونمل٢وه ه نطتؿوعبس نعتًعغوـس ن٦وطوعب ٢وـؼ نٔٚوئوع          
سع٤ سا  ٦ٓسه  ومتٍٝ دٍع ه مذل  ن١ٍ  و و ٌسة  ه نٞلٓسً نٞ ي لتًٝ ن٦ْ

 نٞاـوس ونٞٓوؾى ه م٢ٛع٦ع  نٟٞ س ونعتوً .

ٌٗعٜ م٤ ْـ٦سوع دػوٟت ٢و٥ أ٢ْٕنوع ٢وع ٌزٌوج       «ْععت٣اٟ  نٞٓـ٦سٍ  "تـلتٍت تعب و" 
 وٖٓت ي٥ ٦طعقنع ْارس ٞوًٍص ه  »٥٢ نٞلٗج نِ ليب يٟى  ػجٌـ سٍعبن  بٌلو

 .#1$ضعقل نٞـٌٓ نيٟى  جو  ود س  نخٝ تٍت 

و٥٢ نٞهون ـ نعتًـوْ  ه نُٞـ  نوع ـس ن٦ٔونوعب ِو وى نِسوةع   ْنلعٞوٙ ملٌوع س       
ونؾووون  ه دوووون ث ن٦ونوووعب نٞػوووةٍع٤ ونٞٓوٍوووع  وأٚوووا ٢طوووٟٛ  دوووع س ه نطتٍوووعس    

 نعتًعغـس  ً ضًوب ن٦ْسع٤ أ٤ نطتٍعس ٖج ْٗج  ٢ًلع ع.

وٌةٗوى ن٦ْسوع٤ ن٤َ توجوكتع    م٤ ْٛـس نْٞه ٚع٦ت  ـ٢ز مذل ودوجس نٞٛوو٤ مبا٣ويو      
سووٍٓل   و٤ ٢ـسووعس  ونٞوو ٥ٌ ٌؤٚووجو٤ ٢ٗوٞوو  ٢ووع  نْٞووه ًٌلووو٤ هبووع ٢ووو  ن٦ْسووع٤      

 نٞوٍٟٗجي نٞ ي ٚع٤ ٌسو٣ج ٢ًلى دٍع ه ٥٢ غٕ ه مبخٟوٖع  نٞٛو٤.

ْ ٦سع٤ نٍٞو٠ ٍٞ  ْٗف َـٌةع  ي٥ أخٍه ن٦ْسع٤ وي٥ نٞكةًٍ   تٝ نِ ١ تٛا   و 
 .#2$أي٣عٔ ٦ٓسهأ٦ه ٢ًزوٜ ي٥ 

 

                                                 
 ودٍج نٞج٥ٌ خع0٤ نعتـأس ت  ضـًٌ  نْس٠ٕ ونطتؿعبس نُٞـتٍ   ٦طـ  نب نٞػنوس.# $1
 .46ظ     ن٦ْسع٤  قةً  ٢ؤسس  نٞـسعٞ   ت و م٦سع٦ٍبٌلٍه  وتو0 # $2
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 0ادلطٍت اٌزبعغ

 االضطشاة اٌؼمٍٍ

أمل٢  نطتؿعبس يلج نَ عب نعتـوي  عتوع  ٚـ٦وعت سوعتٗع   توٝ  ًوج   ٞوٙ        ملبذقف
 مذل نعتػعت  نٞٛاـ تع٢ِـنؼ نًٍٟٞٗ  ونًٞػةٍ .

٢و٥ نًٞاوا أ٤   $$0 اإلٔغبْ رٌه اجملهوىي ٌٗوٜ نٞآٌسوب "نٍٞٛ  ٚعبٍٞٝ" ه ٚوعته 
ٍوى ن٢ِوـنؼ نِخوـت  وغتو ن ْو ٤ ٢سوطوٍٓع        ن٢ِـنؼ نًٍٟٞٗ  أٚاـ يوج ن  ٢و٥ زت  

 .##نجملع ٌا  ًج تلزٔئنع و ًاز ي٥ نسوٗةعٜ زتٍى نٞ ٥ٌ لتا داز ١

   ٝ ضخػوع  ٢و٥ سوٛع٤ ٦ٍوٌووب٘ لتوا      /22/وٌٗوٜ " .و. تٍا " م٤ ضخػوع  ٢و٥ ٚو
 .#1$نًٍٟٞٗ م خعٞه تردج ٢سوطٍٓع  ن٢ِـنؼ 

  0اجلشميخ واخلى 
ع ٌ  ون٦ِع٦ٍ  ونٞونٟٝ نظتًٟٗ ونٞوٓسخ ٢ع ن ٌووٖى ٥٢ ػت٣ى  سٍكـ يٍٟه نعت
 ؟ ؟نًٞعئًٟ ونٟٕٞٗ نٞلٓسً ونٔؾكـن  نًًٟٞٗ

واؾوـا ا نّٟٞهُ ٢ااوًٕ ٍٞ  أ٢ع٠ ٢اٝ   ن نجملو٣ى سوت نضتـهت  ونظتوِ  ٖعٜ  ًعذل0 
وووـا      ٓو وووع٤ال ْٛو  ْ تاوورو١ًُِ٦ا نّٟٞووهِ  ٖوـٌْاوو   ٚوع٦وووتْ آ٢ِلاوو   ٢ُّك٣ِائِلسوو   ٌارِ ٍِناووع باملُِٖناووع باَوووجن  ٢ِّوو٥ ُٚووِّٝ ٢ٛا

 .666اٌنؾً/ ْورو ونٖوناع نّٟٞهُ ِٞةاع ا نِٞاُووا وانِٞخووِِْ تا٣اع ٚوع٦ُونِ ٌاػْلاًُو٤ا

 لوع٘  $$ٚا س  ً نٞػنّ نٞيت  ٣ٟٛت ي٥ نضتـهت  ه أ٢ـٌٛع   ٗووٜ ػتٟو  نٞووعهتز0    
 سعي  تعٞؤٌع  نعتونجس  وه ٚٝ يطوـ  وون٤ال ٌوًوـؼ تٍوت     24 ـهت  ٖوٝ  ـ ٛا ٚٝ 

 .#1$##ٟٞسكو  وه ٚٝ سةى  ٖعئٕ  ُوػا ن٢ـأس

                                                 

 .75ظ  ج  . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ# $1
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و لٗٝ ٞلع ػتٟ  ٦ٍومل أبٖع٢ع  ٢سوٗعس ٥٢ ٢ٛوا نٞونٍٗٗع  نضتلعئٍ  خوٕٜ يوع٠   
م٤  ـهت  خك س  ـ ٛا ٚٝ  ع٦ٍو  و٦ػّ  ودع ث سـٖ  ٚٝ  ٕث $$   ٗو0ٜ 1979

 ع٦ٍو  ونيووجن  يٟوى     27 ون٤ وسـٖ  سٍعبس وسكو ٚٝ يطـ  ون٤  و ـهتو  يلوّ ٚوٝ    
 24 ع٦ٍوو  ونَوػووع  ٚووٝ سووةى  ٖووعئٕ و ـهتوو  ٖوووٝ ٚووٝ    51ضووخعظ ِي سووةا ٚووٝ أ

 ٍٖٗ ##. 

أٞسولع ب وعئ٥  نخوٝ دوجو      $$0 1981ٌٗوٜ "ونب٤ ت  وـ" وملٌوـ نًٞوجٜ ن٢ِـٌٛوً يوع٠      
 .##تٕ ٦ع نعتسول س نعتونؿـس

نظتووِ ٢و٥ نضتـهتو  ٌنوج   وجبلتٍع  تطوٟٝ       $$وسووو0٤  ٢ٍجٌلو    ه ضـٚ   ٢جٌـٌٗوٜ 
و٣ى ن٢ِـ0ًٌٛ ٞٗج صتنلع ٦ِٓسلع تعٞونٟٝ ونٞوٓسخ ٚعطتٍون٦ع  ـتو٥  نطتٍعس ه نجمل

٦ًوٍص وبن  ٖؿوةع٤ دجٌجٌو  حت٣ٍلوع ٢وو٥ نٟٞػووظ وػت٣ويو  ٢و٥ نِٖٓوعٜ نعتاةووو  ه         
نِتون  وأ نزس ن٦ْ نب   و١ ٦ـٖوج يٟوى نٞٓوـنش وجبونب٦وع ٢سوج  ؼتطوو تعٞـغوعظ         

 .!!##ـٌ .. ٌع ٟٞسخ.وتًج   ن ـتعوٜ أ٤ ـتػٝ يٟى ضً  ٥٢ نٞـند 

م ن ٚلت  س  ودج٘ ه سعي  ٢ورخـس ٥٢ نٍٟٞٝ  وننـ ٞٙ ضوة     ٌلػ  ب عٜ ن٥٢ِ
وسف نٞه٠ٕ  وأدسست تلٞ  دع س  ٟوػٕ تؿٟويٙ ٥٢ نظتّٟ  وغو  ٌر٢ـ٘ تور٤  

.. ٔ  ٗووعو٠ أيكووه ٚووٝ ضووً  أبتًوو  ٢وو٥ ٚووٝ  . ًكٍووه دعْهوو  ٦ٗووو ٘  ْعًْووٝ  و٤  ووـ  
 .#2$نٞسـٖ  ونَٔوػع يطـس ٢ونقين ٌطًـو٤ مكت١ ٢ًـؾو٤ ٟٞٗوٝ و

                                                                                                                   

 .78ظ  ج  . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞ $1#
 .80ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ  $2#
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ببانفسعبانثاوي

 مقىماث انقىة يف احلضارة انغربُت

 . ##أ٤  طًٝ وتً $$ 0 " ٥ نٞه٠ٕ  و٥ٛٞ ٣ٚع ٖعٜ " ٌوًنُٞعٌ  ٞ نيعد
ه   ن نٞسكـ نٞةسٍف بصتلع خٍوـ نْضٛعٍٞ  ٢ع غتع و٢وع يٍٟنوع  ةٍع٦وع  ٟٞنٍٗٗو      

نؾن  تٛٝ ٢ع غتع و٢ع يٍٟنوع ٣ْوع   وٖـيع  عتًجكتع وسان  ضتو ـ ع ًٚ ٦ـن ع يعبٌ  و
 ًْع  ٢ِولع ـتو  سٍئعذتع؟؟ و٢ع  ً دسلعذتع  و٢ع  ً ؟ ً نطتؿعبس نُٞـتٍ  نٍٞو٠

خٍوـ نٞؿٍع  وب يع  غتوع يو٥ سواعِ نٞهو٠ٕ  ٚوً ٦سووكٍى أ٤ دتوو   ٗعْو  نٞٗووس          
 و٦ةوًج ي٥ ٢سعٞٙ نٞه٠ٕ.

٥ ٦عدٍوو  م٤ نٞوػووجي عتًعضتوو  ٢وٖووّ نْسوو٠ٕ ٢وو٥ نطتؿووعبس نطتجٌاوو  ٌوكٟووا ٢وو      
حتجٌووجن  ونؾوونع  طتٍٗٗوو  نْسوو٠ٕ ٣ٚووع ٌوكٟةووه ٢وو٥ ٦عدٍوو  أخووـت حتجٌووجن  ونؾوونع   
و٢وؾويٍع  طتٍٗٗو  نطتؿوعبس نطتجٌاو   و ت نٞهوع ـس نعتًٗوجس نٞونسوً  ونعتوطوعتٛ          

.. و ٞٙ أ٤ نظتعغٍ  نٞةعبملس طتؿعبس نُٞـ  أكتع دؿعبس  ٌعٞٛوٍٍٛ  ٖعئ٣  .نِتًع 
أي أكتع ٍٞست  ن  تًج وندج أو غو  وندج  ٔ يٟى نٞوًج  ونٞولعٖؽ ونٞوًعبؼ  

 .#1$نِخـتتج ٞٓن٣نع ٥٢ بؤٌ  أتًع  ع نعتخوٟٓ  وصتعو أغونذتع 

                                                 

  1999  2ـ   . ؼت٣ج  عتـ ن٦ِػعبي0 بؤٌ  ٖـآ٦ٍ  ٣ٟٞوُ ن  نٞجوٍٞ   ت و    نب نٞطـؤ# $1
 .156ظ
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وه نطتٍٗٗ  م٤ نسو٣ـنب٦ع ه  ٛـنب نعتٗوٞ  نعتًنوو س  تور٤ نطتؿوعبس نُٞـتٍو      
دؿووعبس ٢ع ٌووو  و٢لنٟوو  وٖنكووو  وآٌٟوو  ٟٞسوووٗوـ ٞوو٥ ٌُووو  ه نطتٍٍٗٗوو  نٞٗعئ٣ووو       

ى نًٞعدل  و ً ٖوس   ت نطتؿعبس ونٖوجنب ع ونسو٣ـنب ع ٞٗوـو٤   ونعتٓـوؾ  ه ونٖ
 ون٦وطعب ع ه ٚا  ٥٢ أـتع  نًٞعدل.

و  ن نٖٔوجنب ونٔسو٣ـنب ٔ توج أ٤  ٛوو٤ وبن ت يلعغوـ ٖووس دٍٍٗٗو  ه نطتؿوعبس       
ونجملو٣ى ون٦ْسع٤  وٍٞ  ه نٞوٛلوٞو ٍع ْٗوف  ٤ِ نٞوٛلوٞو ٍوع ٔ  لةاوٕ و وكووب     

 و٢كوني  ه ٌج م٦سع٤  ص  وػتو٣ى  ص  ودؿعبس  ط .و ةٗى ه غـنو 

٢اوٝ تسوٍف ٦ؿوـته يٟوى نطتٍوٌو  نٞلسووةٍ  غتو ت نطتؿوعبس   وو ٢وع دوجث ه َووزو           
 نًٞـنٔ أخ ن  ونِدجنث ون٦ًٔٛعسع  نٞيت ٦طر   ـن   ٞٙ.

ويٟى نٞـ١َ ٥٢ أ٤ نطتجث ٦ٛة  ٚة س ٢ّٞ  نًٞـتٍ   ْ ٤ نٞهع ـس نطتع٣ٚو   ْلوت   
    ـن   ٞٙ  ؤ ٌزنٜ ٢جْو٦ع  قععتع أ٤ نُٞزو ٞػعحل أ٢ ٚع.بأسنع ه نٞرتن

أ٢ع نٞطًا نًٞـتً  وم٤ دتٍز تونـٚه نٞونؾ  مّٔ أ٤   ت نطتـٚو  ٔ  ًوجو أ٤  ٛوو٤    
  ه دجو  نٞٓوبس ٔ نٞاوبس  تًٛ  ن٢ِـ نعتؤس  ٣ٚع ضع ج٦عت ه نُٞـ .

 رتنو نٞػوًع   و٦ًوٗوج   ْعطتؿعبس نُٞـتٍ  ٔ  زنٜ  و٣ٍز تٗوذتع وٖجبذتع يٟى ن ن م 
أ٤ نٞسةا نٞةًٍج ٞ ٞٙ  وو نٞٗعيوجس نٖٔوػوع ٌ  نٞؿوخ٣  نٞويت سوـٖونع ٢و٥ يوـٔ         
نٞطووًو  نِخووـت  م  دتٛوو٥ نُٞووـ  أ٤ ٌٗوو١ٍ ٦ويووع  ٢وو٥ نٞوووونمل٤ توو  تلعئووه نٞووونيت        
ونًٟٞوي  ون٦ًٛ   ٞٙ يٟى قةٗع ه نٔ و٣عيٍ  ٔ س٣ٍع ن٣ًٞعٜ نٞ ٥ٌ نٞوٓوون دووٜ   

١ سةٝ نًٍٞص ونٞٛـن٢  و٢ٛلت   ت نجملو٣ًع  أ٤  ٛوو٤  ػتو٣ًعذت١ نٞيت ؾ٣لت غت
 تًٍجس ي٥ نغتزن  نٔ و٣عيٍ .

 وهتٛللع أ٤ ؿتج ٢ػع ب أخـت ٟٞوونمل٤  و  ت نعتػع ب ه نٞٗوس  0ً
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ٚرٌ  نع ـس  عبنتٍ  «ونظتٕغ  م٤ نطتؿعبس نُٞـتٍ    نٞوٗج٠ ن٣ًًٟٞ نغتعئٝ
دً  نخًٟ ه غجوب نٞلوع    نسو٣ج  دٍوٌونع ومتجنينع ٥٢ مدٍع  بو »٢طعهب  غتع

وٖج  ةٟوب   ن نْدٍوع  ه ٢ٓوع ١ٍ  جٌوجس ٟٞٛوو٤ و٦ٓٞسوع٤  ه مهتوع٤ أبسوخ  وه        
 .#1$آْعٔ أوسى  وه ؤ س ٟٞطخػٍ  حت١ٟ و ٓٛـ و لطل دٍعس  جٌجس

و٦ًوٗج أ٤ نٞؤ س نضتجٌوجس ٢ِولوع و٦ٓٞسوع٦ٍ  ٌووٖوّ يٟوى  و ت نٞوؤ س نٞـودٍو           
ْؤ س نًٞٗٝ ٖج ٌؤخـ نٞسٗوـ  و٥ٛٞ نٞسٗوـ آ  ٔ  »ين٣ٚع ٖعٜ ٢عٞٙ ت٥ ت«ومٔ 

 ...ؼتعٞ   ٥٢ أْوٜ نٞـوو وسٍكـس نُٞـنئز

و٥٢  ن  أخـت ْ ٦لع ٦لًً يٟى  ٟٙ نًتعؤ  ونٞوٓس ن  نعتوًج س نٞيت ٖٟٟت ٢و٥  
أمهٍوو  نضتع٦ووا نٞـودووً ه نْسوو٠ٕ  و وبت وًْعٍٞع ووه طتسووع  نضتع٦ووا نٞسٍعسووً   

 .#2$ونٔ و٣عيً ٍْه

س٠ٕ هتاٝ تلوع  ٢وٛوع٢ًٕ  وضوؤو٤ نٞسٍعسو  ونٔ و٣وعو ونطتٛو١ ٍٞسوت مبًوزٜ         ْعْ
ي٥ نضتون٦ا نٞـودٍ  ونِخٍٕٖ  نٞيت ٖـب وع نْسو٠ٕ وتطـ هبع نٞـسوٜ 

 $3#. 

ٞٗج أيكت   ت نطتؿعبس ن٦ْسع٤ نطتوونْز نٞويت  جًْوه مذل نٔتوٛوعب ون٦ْووع         -1
يٟوى نعتؿوً  وٖوج٢ت ٞووه نْ نبس     و ٍر  ٞووه نعتلوعو نٞلٓسوً ونًٟٞٗوً نٞو ي ٌطواًه       

 نطتسل  نٞيت  سعيجت يٟى م ٗع٤ ي٣ٟه ٢ٛعْئ  نًتس٥ و٢ًعٖة  نعتٗػـ ونعتلنـِ.

                                                 

 .90ظ   سكلك  ملب0ٌٕ نطتؿعبس نًٞـتٍ ٖ . # $1
  1981  3 . ؼت٣ج ي٣عبس0 نًٞـ  ٌسوٍٗهو٤  ْاـ نٍٞٗه  نٞٗو٢ٍ   ت و    نب نٞودجس  ـ# $2

 .44ظ
ـ ؼت٣ج # $3    . ؼت٣وج ي٣وعبس0   1960  2ؾٍع  نٞج٥ٌ نٞـٌ 0 نٞلهـٌوع  نٞسٍعسٍ  نْسو٢ٍٕ   

ـ   ـ   ونْسوو٠ٕ و1979  2نْسوو٠ٕ وْٟسووٓ  نطتٛوو١  توو و      2نٞسوووٟك  نٞجٌلٍوو   توو و   
1980. 
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ٍر  ٞوه ػتو٣ًع  مترت٠ ٍْوه دـٌو  ن٦ْسوع٤ ودٗوٖوه و ػوع٤ ٍْوه دـ٢ع وه ه          -2
٢ون ن  ن١ٟ نطتٛع٠ ود١ٛ نٞهو٠ٕ  وغتو ن ضوًـ ن٦ْسوع٤ تٛـن٢ووه و٣ٍٖووه  وحتوـب        

 .#1$ْر٦وج وأدس٥ وأْع ٥٢ نظتوِ ونٞ ٜ  

 ٣ٛوو٥ ه أ٦ووه أٖووع٠ ٢ـٚةووع   »٢ػووجب ٖو ووه ون٦كٕٖووه«٦ًوٗووج أ٤ يةٗـٌوو  نُٞووـ   -3
دؿعبٌع  وندجن  ت  نٞجٌلع٢ٍع  ونٞٓعيٍٟع  نٞيت  وسٕ و وٛع٢ٝ ٢وى نطتـٌو    ٍوا    

 م٤ نطتـٌ  ٚع٦ت نِغٝ ونعتػجب ونطتؿع٦  ونعتطوٝ ٞٛٝ   ت نًٞٓعٍٞع .

 -نٞوٗوج٠   –0 نٞجهتٗـنقٍو   #2$ ً »وًجن  ٔ نطتػـيٟى سةٍٝ نٞ«و  ت نًٞٓعٍٞع  
٦هـٌوو  ضووـيٍ   »ن٦ْسووع٦ٍ «٦هـٌوو  نٞطووخع نٞةطووـي   –٦هـٌوو  دٗووؤ ن٦ْسووع٤  

 –٦هـٌ  ضـيٍ  نْ نبس  –٦هـٌ  و و   سووب  -٦هـٌ  سٍع س نٞٗع٦و٤  –نٞسٟك  
 –٦هـٌ  نسوٕٜٗ نٞٗؿوع    –٦هـٌ  ْػٝ نٞسٟكع   –٦هـٌ   جب  أي٣عٜ نْ نبس 

    وجنوٜ نٞسٟك  وَ   ٞٙ ٥٢ نٞلهـٌع .٦هـٌ

ٞٗوووج جت٣وووى  ووو ن نطتطوووج ٢ووو٥ نِونٍٞوووع  دووووٜ نطتـٌووو   وٚوووع٤ أوٜ نجملوووو٣ً           
نٞجهتوٖـنقٍو   ٍووا نحتووج  ٢وى نطتـٌوو  ٍٞٛو٦ووع نٞلهوع٠ نٞووجهتٗـنقً نطتووـ نٞوو ي    
نسوووٗكا نٞلهـٌووع  نعتوو ٚوبس أيووٕت   ٍووا هتٛللووع نٞٗوووٜ م٦ووه ٔ  هتٗـنقٍوو   و٤    

   و٤ سٍع س نٞطًا  ْعطتـٌو   وً بوو وٞوا وٖٟوا نٞجهتٗـنقٍو       نطتـٌ   ؤ دـٌ
وػتنو  وووع وأسعسووونع وًْعٍٞوووونع ونٞجهتٗـنقٍووو   وووً نعتلوووعو نعتٕئووو١ ٞوٓوووو  نٞوووـوو   

 ون٦كٕٖنع.

و ًوٗج أ٤ نطتـٌ  نٖٔوػع ٌ  ًٞةت  وبن  ٢ن٣وع  ه خٟوٕ  و ن نعتلوعو ِكتوع  وٓوٕ ٢وى        
     ٔ  ٦لسوى أ٤ ؾو٣  نضت٣وع   ٚوع٤     قتو نٖٔوػوع  ودـٚووه ودٍوٌووه ودـٌووه  ٞٛللوع 

                                                 

 .28 . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞج  ظ# $1
 .15 . تـ ع٤ ملب0ٌٕ نٞػـنو ت  نٞسٟك  ونطتـٌ   يٟى غًٍج نٞٗع٦و٤ نْ نبي  ظ # $2
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نعتن٣عمل وبن  ٚٝ  ٞٙ  م  ٔ ٦سووكٍى نٞٗوو0ٜ م٤ نٞو وجن٤ نٞطوًيب نتٍوا ه نٞٓػوٝ       
ت  نٞسٟكع  أو ه  سوووبٌ  نٞٗوون٦  أو ضوـيٍ  نٞسوٟك  أو سوٍع س نٞٗوع٦و٤ وَو         

.ٙٞ  

غوونٍ  م٤ وبن   وو ت نطتـٌوو  ٖوووت خٍٓوو   ووً نٞوويت  ووؤ ـ و ؿووُف تلٓو  ووع   
ع ٢ن٣ع أو ٍت ٥٢ ٖوس ٔ  سوكٍى أ٤  سوٛت غوو  نضت٣وع    ؤ    وم٢ٛع٦عذتع  وٞٛلن

 .#1$ٌٛـ و٤أ٤  ٓـؼ يٟى نٞلع  ٢ع 

م٦لع تع٦وهوعب  وٞو  أخٍٕٖو   سووويا نٞٗو١ٍ نِخٍٕٖو  نٞويت أْـملذتوع نٞةطوـٌ   وه          
٢ٗج٢   ٞٙ نِخٕٔ نْس٢ٍٕ   وـت٥  ع و  مذل ١ٍٖ ٖع٦و٦ٍ   طوٍج  و ت نٞجوٞو     

ٔ نٞسعتٗ   و٢ى  و ن  ةٗى نٞلهـٌ  نٞجهتٗـنقٍ  نطتوـس بَو١    لةع  مذل  لا نِخٕ
يومل ووع نِخٕٖووً  أدسووو٥ نٞسووةة  ِكتووع يٟووى نِٖووٝ حت٣ووً ن٦ْسووع٤ ٢وو٥ نٞهٟوو١       

 ونٔسوةجن  ون ًٟه ٌوٛوٝ ٢ى تٍٗ  نعتونقل  ه ْـؼ ٢ع ٌـٌجو٤.

٣ٚع ٦و٣لى أ٤ ٦وعتى نٞولٍٗا ونطتٓـ ه  ـت    ت نطتؿعبس ٥ٛٞ نجملعٜ ٔ ٌوسى  -4
خػوغع  ونعتٓـوؼ تعٞلنؿ  نًٞـتٍ   –٦لسى  أٔأ٢ع٢لع  وم٤ ٚع٦ت ن٢ِع٦  ن٣ًٍٟٞ  

٢وؾوووويٍ  وونًٍٖووو    –أ٤  سووووويا نٞلهـٌووو  نًٞع٢ووو  ِسووو  نٞوٗوووج٠ ه نًٞوووعدل     
 وجتـٌةٍ  نطتؿعبس نُٞـتٍ .

وم٤ ٚع٤ أتـمل ٢ع ٍْنع دونبٌونع و٦ٗجٌونع وٖوجبذتع يٟوى  ػونٍ  أخكعئنوع  وجتوعومل      
٢ـو٦ونع  ونيوةعب نٞوٗج٠  جْع  أسعسٍع  ه دٍعذتع  و  ن ٢ع ٌوؿو    نذتع ودٍوٌونع و

٢وووو٥ نٞاوووووبن  ن٣ًٍٟٞوووو  نٞوووويت ٢ووووـ  هبووووع  أؾووووّ مذل ٚووووٝ  وووو ن و ن٘ آٍٞوووو  غووووٍٍ 
نٞسٍلعبٌو ع  يلج نسوًـنؼ ن٢ْٛع٦ٍع  نًتو٣ٟ  ونيوةعب نٞسٍلعبٌو نِٖـ  يٟوى  

                                                 

 .29ظ    . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞج# $1
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ج ٚووٝ م٦وو نب  ن نُٞووـ  لتووج  ٦ٓسووه تًووج ٚووٝ دووـ  وأمل٢وو  وتًوو  ووو نووع  ْ#1$نٞونٍٗووٕ
تعٞسٗوـ ٥٢ خوٕٜ ٦هع٢وه نٍٟٞوانرل نعتوٓوو  ونعتوٗةوٝ ٞٛوٝ نظتٍوعبن  ونٔدو٣وعٔ          
نطتؿعبٌ  م٤  كـِ ه نٞونـب كتؿت ٖووت نًتعْهو  ٞووونمل٤ نٞٛٓو   وم٤ ملن  ْووً      

عتوعبٚ    نٔضرتنٍٚ  كتؿت ٖوت نٞـأصتعٍٞ  ٞوًوجٜ نعتٍزن٤  وم٤ نـتـِ "ٞوجنبو٥ٌ أو 
ٛلٍسو  وٖوت نْهتع٤ نعتونـب نَخـ ٞرت  نًٞعٍْ  ٟٞاجٍٞ  ٞسعب ـ" كتؿوت ٖووت نٞ أو

 نطتؿعبٌ  نٞيت  ٗو٠ يٍٟنع نٍٟٞانٍٞ  نُٞـتٍ .

ونِ وو١ ٢وو٥  ٞوٙو أ٤ ن٦ٔوٗووعٜ توو   وو ت نظتٍووعبن  ه نجملو٣ووى نٍٟٞووانرل  ٌووو١          
ٙ    «تعطتونب ونٞوٓع ١ ونٔدوٛع٠ ٟٞـأي نًٞوع٠    و٤ يلوّ   »بَو١ نٞسوٟةٍع  نعتػوعدة  ٞو ٞ

دووـو  أ ٍٟوو   أو تعطتووج نِ ٦ووى ؾتووع ٌٓـؾووه نٞػووـنو نٔ و٣ووعيً  وأ٦ووع   ٢وووي وٖنووـ و
نووع ـس نٔسووو٣ًعب أحتووجث  لووع يوو٥ نجملو٣ووى نُٞـتوًو نٍٟٞووانرل ه نٞووجنخٝ  وٞووٍ  يوو٥  

 .#2$نُٞـتً

ونسوووكـن ن  ٦وو ٚـ تٗووع٦و٤ نعتون نوو  نطتؿووعبٌ  و٢ًع ٞووونع نٞسوو٣ٍٟ  وخٕغووونع ٖوووس  
ٍ  و٢ـو٦و  ه نعتوٖوّ ن٣ًٟٞوً ٢و٥ ٦ٗوج      نعتون ن  نٞسٍعسوٍ  ونًٞسوٛـٌ  ونٔسورتن ٍا   

 وَـتٟ  ودتنٍع وٖةوٜ وبْؽ.

وٌـٚووز تًووؽ نعتسوطووـٖ  يٟووى و ووو   ًووعبؼ توو  نْسوو٠ٕ ونُٞووـ  ٍٞنوٞووون  و٤  
 ػعحل نُٞـ  ونعتس٣ٟ  ٢ى نطتؿعبس نطتجٌا  ومتٗوعئن١ ه يزٞو  نٞوخٟوّ و ةًع وه     

  ِ وبتٍو  نعتسوٍنٍ  نٞويت    نعتنٟٛ   تعيوةعب أ٤ نطتؿعبس نطتجٌا  م٤  وً مٔ نطتؿوعبس ن
 ٌسونٍٝ يٟى نعتس٣ٟ  ٖةوغتع. 

                                                 

 .257 ظ   . ؼت٣ج  عتـ ن٦ِػعبي0 بؤٌ  ٖـآ٦ٍ  ٣ٟٞوُ ن  نٞجوٍٞ # $1
 .188ظ  نًٞـوت  ونْس٠ٕ ونُٞـ  - . ؼت٣ج يعتج نضتعتـي0 ٢سرٞ  نغتوٌ 

 .158نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $2
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نٞونٖى  و ؾـوبس نٞو٣ٍٍز تو  نطتؿوعبس نطتجٌاو  ونطتؿوعبس نِوبتٍو  نٞوووً       
ٍٞست مٔ غٍُ  ٥٢ غلى نطتؿعبس نطتجٌا  وم٤ ٚع٦ت   ت نٞػٍُ   ً غٍُ  أ ١ 

 .#1$نًٞععتٍ ه نطتؿعبس 

ً  «ى  تٍج أ٤ نٞ ي ٖج٠ ٞلع  بنسو  ٢سونة  يو٥ ٖووس نجملو٣و      -5 ٢و٥   »نٔتوٛوعب نُٞـتو
نٞو ن  نٞٗع٦و٦ٍ   و نٍٞٓٗه "أ٦جبٌه  وبٌو" و ٞٙ ٥٢ خٕٜ غعبوو س٣ًٟ  و ًٞة  
نٞطووكـ٦ج نٞوعبنتٍوو  نٞوويت ٣ٌٍٗنووع نجملو٣ووى نُٞـتووً توو  نطتـٌوو  ونٞسووٟك  ه مقووعب   
 بٖعت  نٞجوٞ   وٖج يج  نٍٞٓٗه نعت ٚوب ٢ػع ب نٞٗوس ه نٔتوٛعب نٞٓـ ي مبع 0ًٌٟ

 ٓـ .نٞاٗ  تعٞ .1

 نْهتع٤ تٓؿٍٟ  نطتونب. .2

 .#2$نٞوله١ٍ ن٦ًًٕٗٞ .3

                                                 

 .159ظ    . ؼت٣ج  عتـ ن٦ِػعبي0 بؤٌ  ٖـآ٦ٍ  ٣ٟٞوُ ن  نٞجوٍٞ  $1#
  تو و  نِ ٍٟو  ٟٞلطوـ ونٞووملٌوى     1   سٍعسٍ نٞٗع٦و٤ نٞجسووبي ونعتؤسسع  نٞ ن٦جبٌه  وبٌو#0 $2

   و٢ع تًج ع.45ظ  1974
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  انبحث انثاني  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 رجال الغرب من األخطارحتذورات 

 يف احلضارة الغربقة احملدقة 

ٟٞلٗووج ونٞونٍٟووٝ ونٞوٗووو١ٌ نٞوو ي ٖووع٠ تووه نُٞوو  تًووجن  يوو٥ ٚووٝ نوو٥      ملبوعللسض
وتععتٗعتٝ سورٚوًٓ توعٞوٗو١ٌ نٞو ي ٖوع٠ توه ب وعٜ نٟٞٗو١ ونٞٓٛوـ ونٟٞٓسوٓ  نُٞوـتٍ             

 و٣ٍْع ًٌٟ تًؽ  ؤٔ 0

 وعئزس ٦وتوٝ وغوعدا ٚوعتوه     نطتوعئز يٟوى    كسس  االنيسم" نيسج ل سال ان:هسى       ي"ان
ٞٗوج أ٦طوئت نطتؿوعبس نًٞػوـٌ      $$ٌٗووٜ نعتو ٚوب0    اإلٔغبْ رٌه اجملهىينعتطنوب 

 و٤ ٢ًـْ  تكةًٍو  ن٦ْسوع٤ نطتٍٍٗٗو   م  أكتوع  وٞوج  ٢و٥ خٍوعٔ  نٔٚوطوعْع          
ن٣ًٍٟٞوو  وضوونون  نٞلووع  وأو ووع٢ن١ و٦هـٌووعذت١ وبَةووعذت١  ويٟووى نٞووـ١َ ٢وو٥ أكتووع  

 ع َ  غعطت  جملو٣ًلع وضًةلع.أ٦طئت مبانو ن لع مّٔ أكت

ٞٗج أمهٝ  ر   نعتػلى يٟى نطتعٞ  نٞٓسٍوٞو ٍ  ونًٍٟٞٗ  ٣ًٟٞعٜ  ممهعٔ   ع٢ع  يلج 
 له١ٍ نطتٍعس نٞػلعيٍ  م  أ٤ دؿعب لع نًٞػـٌ   لنؽ يٟى ٢ةوجأ نطتوج نِٖػوى    

 ٥٢ ن٦ْوع  ترٖٝ نٞوٛعٍّٞ ٟٞنػوٜ يٟى أٚا ٢ةٍٟ ٥٢ نعتعٜ. 
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  م٤ ن٢ِو١ نٞويت تُٟوت ٍْنوع نطتؿوعبس      أخٍٕٖع  ويٍٟٗوع   م٦لع ٖو٠  ًسع  ٦لنف
نٞػوولعيٍ  أيهوو١ قتووو  ووً ن٢ِوو١ نَخوو س ه نٞؿووًّ  ونٞوويت سوووٛو٤ يو ذتووع مذل      

 .#1$##َ  عنٞاتـٌ  ونغت٣اٍ  أسـو ٥٢ 

م٤ نًٟٞوو١ نظتووعٞع يلووج٢ع ٌسووٍكـ خٍعٞووه نٞكووعًَ يٟووى يٗوٞلووع  وٌسوووًٍج أْٛعب٦ووع 
يٍٟلع ةعب أ٤ قتؿً ه حت٣ٝ قـٌٕ دٍعس  ًو  ٌػة  خكـن  دٗع  ٔ ٌسونٕ أي نيو

 . #2$تعٔـتكعـ نظتًٟٗ  وٌؤ ي مذل نخوٓع  أ٦ةٝ يلعغـ نِ لع  نٞكٍة 

ٔ هتٛوو٥ نيوةووعب نعتجبسوو  تووجًٌٕ يوو٥ نٞوًٟوو١ٍ نٞٓووـ ي  م٤ نعتجبسوو  ٌووؤ و٤ ي٣ٟوون١     
 .#3$نٞون ٌيب  و٥ٛٞ نٞلطعـ نًٞعقًٓ ونضت٣عرل متوع  أٌؿع  مذل أ٤ ٌل٣ى

. لتا أ٤ ؿتج  أ٦ٓسلع .ـ٘ ن٦ْسع٤ ٥٢ ٚو٦ٍع  ي٣ٟع  نٞكةًٍ  ونٟٞٓٙلتا أ٤ ـت
وـتـب ع ٥٢ نٞوٛلوٞو ٍع ن٣ًٍٞع  ٦ِلع ٢ع ملٞلع َعبٖ  ه يعدل خٟٗوه يٟو٠ نضت٣ع  

  و٤ ندرتن٠ ٞٗون٦  قتو٦ع ه يعدل دل ٌػلى ٞلع تسةا َٟك  نب ٛةنع يٟٗلع.

 قـٌٗلع ه نٞه٠ٕ. م٦لع ٦ًـِ ٍّٚ يجو٦ع يٟى نٞكةًٍ   وعتع ن ْٗج٦ع

 م٦لع ٦ـت ؾةع  نٞٓاـ و٦ـت يٟى نٞؿو  نٞةع ت قـٌٗع  ٖج ٌٗو  مذل نظتٕظ.

و و ٥٢ ٚةعب ي٣ٟع  نٞةٍوٞو ٍع ودع٢ٝ  وعئزس ٦وتوٝ  وغوعدا     ان:امل "لينيه دويى"  
human an animal ٚوع  

 نٞ ي ننـ ه نٞسةًٍلع . $4#

                                                 
 ـزت  ضٍٕٓ أسًج ٖـت   ٢ٛوة  نعتًعبِ  ت و     ن٦ْسع٤  ٞٙ نجملنوٜ 0أٍٞٛس  ٚعبٌٝ $1#
 .37  ظ 4ـ
 .41نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .353نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $3
م٦سع٦ٍ  ن٦ْسع٤ ٦طـ ه ٢ؤسس  نٞـسعٞ  ه ت و   و ـزته مذل نًٞـتٍو  نٞوجٚووب   بٌلٍه  وتو0  $4#

 ةنً نٞكوٌٝ.٦ةٍٝ غ
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ع  دووٜ نعتوع س  ٗلٍو  ٖوٌو      زتًلع  سو٣ع   وعئًٕ ٢و٥ نعتًٟو٢و    $$ٌٗوٜ نعت ٚوب0 
ٞؿةف ونسوٕٜٗ نًٞعدل نظتعب ً  ٞٛللع ٔ ١ًٟ٦ ضٍئع  ٢كٟٗع  ي٥ نٞكـٔ نٞيت متوٜ 

 هبع ن٦ْسع٤ ٖعتٍٟع ه نعتوبو   ٍٞنلج  ضخػٍوه نٞٓـ ٌ .

م٤ نطتٍوووعس نٞطوووع س نٞووويت ٦ًٍطووونع  ًكوووٝ نٞوٓوووعيٕ  نطتٍوٌووو  نٞؿوووـوبٌ  ٞسووو٢ٕ   
 .#1$##ون٦ْسع٦ٍ ن٦ْسع٤ نًٍٟٞٗ  

ٚاـ ٢ع ٌزيالع  و ي٣ٟلوع تور٤ نظتػوعئع نًٞؿووٌ  ونٞٓٛـٌو  ٦ٓٞسوع٤ ختككنوع        أ
نٞةٍئووع  نعتٟو وو  ونٞطووونبو نعترتنغوو  ونِتلٍوو  نٞطووع ٗ  ونظتٟووٍف نطتؿووـي نعتو٣ووـ     

 ونًٞع ن  نٔ و٣عيٍ  نٞيت ذتو١ تعِضٍع  وذت٣ٝ ن٦ْسع٤.

يوووعدل  ن٦ْسووع٤ نًٞػووـي ٖٟووٕ  وٞووو ٚوووع٤ ه مل٢وو٥ نٞسوو١ٟ وه  ووو نٞةنةودوو   ٤ِ        
نٞوٛلوٞو ٍووع ٌطووٛٝ ؼتٍكووه نعتةعضووـ  وٖووج ْػووٟه يوو٥ يووعدل نٞكةًٍوو ... ون٦ْسووع٤    

 نًٞػـي ٌطةه نطتٍون٤ نٞاي نٞ ي ٌٗؿً دٍع ه ه دجٌٗ  نطتٍون٤...

ْع٦ْسع٤ ن٤َ ٌووْـ ٞوه نُٞ ن  نٞٛعه ونطت٣عٌ  ٥٢ نٞٗوس  وٞٛله ؼتـب ٥٢ نعتوا ن   
َـٌوا يو٥ أخٍوه ويو٥ نٞكةًٍو  ويو٥        . ْنوو .نٞكةًٍٍ  ٞونعئٓه نضتسجٌ  ونٞٓٛـٌ 

 .#2$٦ٓسه

م٤ نٞوٛلوٞو ٍع ملن   ٥٢ َلى ن٦ْسع٤ نعتع ي  ودسلت غنوه نًٞؿووٌ  مّٔ أكتوع دل   
جتٟا ٞوه نٞسوًع س و ون نلوع نًٟٞوو٠ نعتع ٌو  تولعٖؿوع  ٔ دوجو  غتوع يلوج٢ع ـتوعوٜ          

ٝ ٞوٍ   ْن١ دجو  نٞٓؿع  أو تجنٌع  نٞز٥٢  ١ م٤ ن١ًٟٞ ونٞوٛلوٞو ٍوع أ ون  ووسوعئ  
 .#3$ٔهبع أخٕ

                                                 

 .31ظ   ن٦ْسع٤  ٞٙ نجملنوٜ 0أٍٞٛس  ٚعبٌٝ $1#
 .49نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .186ظ   ن٦ْسع٤  ٞٙ نجملنوٜ 0أٍٞٛس  ٚعبٌٝ $3#
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سوسووو  نٞوٛلوٞو ٍوووع ٖوووج٢ع   وٞٛووو٥ ٞوووٍ  يٟوووى خكوقلوووع نٞووويت بصتلع وووع      
 وسلوٗج٠  و٥ٛٞ ٍٞ  ـتو أ جنْلع.

نٞوٛلوٞو ٍع  ا  ٖؿعٌع ن و٣عيٍ  سٍعسوٍ  نٖوػوع ٌ  أٚاوـ ؾتوع  وً ي٣ٍٟو   ْنوً        
َ  ٖع بس يٟى نٞونـ  ٥٢ نٞـٖعت  نٞةطـٌ   وٞ ٞٙ ْنً  س  ه قـٌٗنوع نظتوعظ   

  ؿى نٞؿونتف ٟٞون١ٛ ٍْنع.ودل 

وٚٝ نجملو٣ًع  نعتور ـس تعُٞـ   وةى   ووبنس نٞول٣ٍو  ًٍٚٗوجس  و وجوب ه  نئوـس  طوةه       
دٟٗع   ٚـ نٞجبنوٌص  و ٗوٜ   ت نٞووبنس0 أ٦واون أٚاـ ًٞٛ  سونٟٛون أٚاـ   ١ ًٞٛ 

 ... لواون أٚاـ

ٛع٤ نًٞوعدل  م٦لع قتٟٙ أٚا يج  ٥٢ نٞسٍعبن  وأسو  سعدع  نظتوـ س  ـتو٥ أٚاوـ سو    
 لًٕٗ  و٦ون٣ٝ أٚا ٖجب ٥٢ نٔمل دع٠  و٦وّٞج أٚا ٖجب ٥٢ نٞكعٖ  وه أ ونئلوع أٚاوـ   

. سٍ ٚـ٦ع نٞوعبٌخ تر٦لع نطتةوٝ نٞو ي بْووى م٦سوع٦ع  مذل ن٣ٗٞوـ       .نغتون   ٟو ع  ه نًٞعدل
 .#1$ونٞٗع وبن و و َعئع مذل بٚةوٍه ه نِودعٜ 

ًٌٛ نٞ ي ٌوجنْى يو٥ نٍُٞوا0 وٌلًوً يٟوى      قةٍا نٞلٓ  ن٢ِـ  انداتىل "هنري ننس"" 
نٞٓٛـ ٢لٓـ ن  حتٗٗه نٞسًع س ٌٗوٜ نعت ٚوب0 ه ٚٝ ٢ٍجن٤ ٥٢ ٢ٍع ٥ٌ نًٟٞو١ نوون ـ   
 ووؤ ج ضووٟٛه  ٞووٙ نٞؿووٕٜ و ًووين  ًهوو١ٍ ضوور٤ نٞٓٛووـ  وم٤ نٔيو٣ووع  نعتكٟووٕ يٟووى   

 نٞٓٛـ ٌنج٠ سًع س ن٦ْسع٤. 

ٕ  نطتٍوعس نًٞوٌػو  وٞو٥ ٦لو        نٝ ٢و٥ ٢ووب  نٞسوًع س يو٥     ٥ٞ كتوجي مذل دٝو ضوعٍِ عتطٛو
قـٌٕ  ٗج٠ نعتًٟو٢ع   ْعب ٗع  ن١ًٟٞ ٢ًلوعت نمل ٌوع  نٔب ةوع٘ ونؾوكـن  نٞوخوةف و٢وع دل       

 .#2$ٌو١  ودٍج   ت نًٟٞو٠ ي٥ قـٌٕ آخـ َ  قـٌٕ ن١ًٟٞ وأيين ته قـٌٕ نْهتع٤

                                                 
 .219ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $1#
نًٞو س مذل نْهتع٤ وٖج  ـ ١ ه أونئٝ نظت٣سٍلع  ٥٢ ٖةٝ  .  ـوس يٛعضو  وٖوج     لـي ٞل#0ٙ $2

 قةً ./48/قةى ه أ٢ـٌٛع



147 

م٤ نطتؿووعبس نٞوويت  سوو٣  ًٟٟٞوو١ $$0 ٖووعٜ انفيهسسسىا األيريكسسي " سسى" ديسسىي"
عبِ يٍٟنوع  ؤ  اوٕ تٗووس  و ن نًٟٞو١ ه خٟوٕ ٖو١ٍ  جٌوجس ْنوً          تونك١ٍ ن١ٍٗٞ نعتوً

 .#1$##دؿعبس  ج٢ـ ٦ٓسنع تلٓسنع

ٌلٗٝ يله نٞٛع ا ن٢ِـًٌٛ "ٚو٥ٞ وٞسو٥" ٖوٞوه0    املفكر واملؤلخ انربيطاني "تىينيب" 
و ًٟوون١ ٌسو٣وكتع ٍٖوع س أ٦ٓسون١ تةًٍنوع        ٞٗج أَوـ  ْلوو٤ نٞػولعي  ؾونعٌع ع    $$

نعتػووعتٍ  نٞٗجهتوو   ٞٗووووج أَووـذت١ ْةعيو ووع أبوندنووو١     نعتػووعتٍ  نضتجٌووجس  ٢ٗعتوووٝ   
وأخ ون نٞسٍل٣ع ونٞـن ٌو  وٚع٤ نٞج٢عب نٞو ي سوةةوه  و ت نٞػوٓٗ  نضتجٌوجس مْٗوعبن        
بودٍع  وغٓه "إْٔقو٤" تر٦ه ػتو٣ى نظتلعملٌـ ووغٓه "نٞجو   ٛسًٟ" تر٦ه يوعدل  

ؼتوووٝ وٌٗووووٜ " ووووٌليب" تووور٤ خٕغووولع ٞووو٥ ٌٛوووو٤ مّٔ تووو دٕٜ نٞوووج٥ٌ         ملنتٍ  جٌوووج
 .#2$## نٖٔوػع

ـ  املفكسسسر انفرنسسسسي "لو يسسسه  سسسالودي"    0ٖوووعٜ ه ؼتعؾوووـس أٞٗع وووع ه  ع٢ًووو  ٖكووو
٦ٓٞٓعٔ يٟى نٞوسوٟ  أغوة  ٚوٝ     ٢1982ٍٟو٤  ؤب سل   600ٌٓؿٝ ختػٍع $$

سع٥ٚ ٥٢ سٛع٤ نِبؼ حتت ذتجٌج ٢ع ًٌع ٜ أبتً  أقلع٤ ٥٢ نعتوٓاـن   وغعب  
٢ٍٟوو٤ ٦سو٣  ه نًٞوعدل     ٦50وى مذل  وٕ٘   نعتونب  ه نٞسل  ٦ٓسنع ٢وملي  تطوٛٝ أ  

نٞاعٞا تسةا نجملعي   و٥٢ نٞػًا أ٤ ٦سو٣ً  ٞوٙ نعتسوعب نٞووعبنتً نٞو ي سوٟٛوه       
نطتؿووعبس نُٞـتٍوو   ٗووج٢ع   ونٞوو ي أغووةنت يٟووى أ ووـت وِوٜ ٢ووـس ه  ووعبٌخ نعتٟن٣وو  
ن٦ْسع٦ٍ  نٞ ي هتوج يٟى ٢جت ٢ٍٟو٦ً أو  ٕ   ٢ٌٕ  سل  ٖع بس  ٗلٍع  يٟى ؼتوو  

 . ##أ ـ ٟٞنٍعس نٔ و٣عيٍ  ٚٝ

                                                 
 .43ظ   و0 م٦سع٦ٍ  ن٦ْسع٤ت وبٌلٍه # $1
 سٗوـ نطتؿعبس. 0ٚو٥ٞ وٌٟس٥ $2#
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يٟى نٞػًٍج نٖٔوػع ي ٌسو  ٢ٓنو٠ نٞل٣و  وم٦وع  أي ضً  غعطتع  ٚع٤ أ٠ 
يٟووى نٞػووًٍج نٞسٍعسووً  ٖع٢ووت يٕٖووع  ن و٣عيٍوو  ٌكُووً يٍٟنووع         وَوو  غووعحل 

 نًٞلّ.

ويٟوى غوًٍج نًٍٞٗوجس ؾوعو       يٟى نٞػًٍج نٞاٗعه ٌو٣ٍز تٓٗجن٤ نعتًلى ونُٞعٌ أ٢ع 
 .#1$نطتًٍٗٗ ٟٞةطـٟو   ٞٙ نٞةًج ن٦ْسع٦ً ٢ٓنو٠ نٞوسع٢ً ونًٞ

م٤ نٞاٗعْوو  نٞٓـيو٦ٍوو  نٞوويت  ًو٣ووج يٍٟنووع  وو ت نطتؿووعبس  ـ٢ووً دػووـ نطتٍووعس ه      
نٞػ وبس ونٞػجْ  أو مذل يعقٓ  ٔ قعئٝ ٢لنع  ومذل ن٢ًٕٞٗوٜ  أي ن٦ًوجن٠ نعتًلوى   

 و٢و  نْٞه و٢و  ن٦ْسع٤  و٢و  ٚٝ ضً  ٢ا٣ٟع ٌـ  ت  يعس نًٞج٠.

ٞٙ دؿوعبس أَٟٓوت نٞوسوعؤٜ يو٥ ٢ًلوى نطتٍوعس ونعتوو  ٢ا٣ٟوع  وو نٞطور٤           وٍٞ   لع
 تعٞلسة  ٟٞنؿعبس نُٞـتٍ   ْن ت نٞاٗعْ  نٞٓـيو٦ٍ   ًو٣ج يٟى0

 .. ت  نٞوسعئٝ ونُٞعٌع ..نٞٓػٝ ت  ن١ًٟٞ ونطت٣ٛ  -

مخؿووعو ٚووٝ دٍٗٗوو  ونًٍٖوو  مذل نعتٓووع ١ٍ ن٣ٍٛٞوو  ٢سوووةًج٥ٌ نطتووا ونْهتووع٤     -
 ونعتًلى.

 ونٖٔوػعب يٟى ن١ٛٞ ونسوةًع  نطتـٌ  ون٢ِٝ.م٦ٛعب نٞوسع٢ً  -

-5وه  ًٍٟووووٕ " َووووعبو ي " يٟووووى ٢ووووؤدتـ نٞسووووٛع٤ نٞوووو ي ن٦ًٗووووج تعٞٗووووع ـس ه      
ٖـنقً وٌطٛٝ   ن نعتؤدتـ نطتّٟ نعتٗج  نًٞلػـي ونٞوٛلو $$ٖع0ٜ  13/9/1994

 .#2$نٞطًو  نٞٓٗ ست  نٞجوٜ نٞٓلٍ  ؾج 

                                                 

 و  ن نٞٗوٜ ٞـو ٍه َعبو ي. 98 . نٞٗـؾعوي0 نْس٠ٕ دؿعبس نُٞج  ظ # $1
   و  ن نٞٗوٜ ُٞعبو ي.99  ظ عتـ ى نٞسعتٕن $2#
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س  خ ْٛووـو نٞجهتٗـنقٍووو  ه نٞٗلةٟووو  و وووؤٔ  ٣ًٌٟوووو٤ ٢ووو٥ أ ووٝو نٞوغووووٜ مذل  ـسووٍو
ٔ  ٚوًو ٦سوووكٍى نٔسووو٣ـنب ه         #1$نًٞٗوووٜ ن 0 ٔ  لاةووون أقٓووع وٞسووع٤ دووعغت١ ٌٗوووٜ ٟٞٓٗوـو
 .##كتةلع

٥٢ أبنؾوٍنع نٞزبنيٍو    /تععتعئ  ٥ٛٞ/15 عتع ن جتا نٞؤٌع  نعتونجس أوبتع يٟى  ةوٌـ
. م٦ٛووو١ .عتوووع ن  ػوووـْو٤ ٢ئوووع  نعتٌٕووو  ٞوٛوووجٌ   ةوووعٜ نٟٞنووو١ ونٞزتوووجس ونطتٍٟوووا  

 سوووًٍجو٤ أْؿووٝ أبنؾووٍلع ه ٖووعبن   ووٕث ٦ِٛوو١ جتًٟووو٤ ْٕدٍلووع ٌوٛو٢ووو٤ ه    
 نًٞونغ١.

٥٢ نٞ ي ٌٗؿً يٟى بٖة  نِبؼ ٥٢ خٕٜ نٞٗؿع  يٟوى نُٞعتوع  ه ن٢ِوعملو٤ م٤    
دل  ٛوو٥ ضووـٚع  نٞؤٌووع  نعتونووجس وأوبتووع ونٍٞعتووع٤ نعتوًووج س نضتلسووٍ  ونٞوويت  ٗكووى    

 ٗؿً يٟى آِٔ نغتٛوعبن  م٤ ٢ع ٌنوج٠   نِضاعب ٞةلع  سجو  ع ٢وسةة  ٍْؿع٦ع 
نِبؼ وٌٓٗووج نطتٍووعس ٢ًلع ووع و٢سوووٗةٟنع  ووو نٞلهووع٠ نٞوو ي ٌٓووـؼ سووٍكـ ه يٟووى 

 نًٞعدل تونسك  دـٌ  نٞوةع ٜ َ  نعتوٛعْل.

 ٗوٜ أ٢ـٌٛع0 لتا خٟٕ سؤ وندجس  وـت٥ ٦ٗو0ٜ لتا نٔ ٦ػٟا ن٦ْسوع٦ٍ  يٟوى   
وس توو  أٍٖٟوو  ٢عٞٛوو  وأٚاـٌوو    غووٍٟا ٢وو٥   ووا ًتعوٞوو  نْتٗووع  يٟووى يٕٖووع  نٞٗوو    

 .#2$٦طـ دٍعذتع٢سوٟٗ  ؾتلوي  ٥٢ 

ْٗج أبسٝ نعت ٚوب خكعتع  مذل غجٌٗه  األديب انقصصي األيريكي " ى" شتايني"" 
 1951" ٔي نسوٍٓلسووو٤" ٢ـضوو  نطتووز  نٞووجهتوٖـنقً ٞـئعسوو  نضت٣نوبٌوو  يووع٠ 

ب   أ٤  ووج٢ـ .. م ن أ.ٞووٍ  ٞووجٌنع بسووعٞ  بودٍوو  ٚعٍْوو   أ٢ـٌٛووع$$0 #3$ٖووعٜ 1956و

                                                 
 .100ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ  $1#
 .103نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
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.. م٤ .ضووًةع  ْريكٍووه أٚاووـ ؾتووع ٌزٌووج  ْنوو ت نٞوووْـس جتًٟووه  طووًع   ًٍسووع  ٢ـٌؿووع    
 ضًةلع ٔ هت٥ٛ أ٤ ًٌٍص قوًٌٕ يٟى نِس  نطتعٍٞ  طتٍع ه.

كةًٍو            ٦ع يٟوى ٞن م٦لع  ع   مذل ؾـت  ٖوٌو  جتًٟلوع ٦ٍٕٓو ٢و٥  ـن لوع  ٞٗوج ن٦وػـو
ً  .٥ٛٞ دل ٦لوػـ يٟى أ٦ٓسولع  و ي وؾوى       . م٤ نٍٟٞٓسووِ نٞسٍعسو ٗعب "توعٞـب"  وو ٞن نعتوسٍو

وو          وـو ٤ ؼتلوو  ٞن وو ي متٍوٕو تع٦ْسووع٦ٍ  ْٗووج أ ب٘ ٢لوو  بتووى ٖوـو أغووعتًه يٟووى نظتكوـو ٞن
 نِوبتٍ   و و نٞ ي ٦ٓا بوو نٟٕٞٗ ونِسى ه نِ   نٞٓـ٦سً ونِوبتً.  

ْٗوووج سووواٟت بوو نٍٞووور  ونعتوووـنبس ونٞوونٚوووٝ      املفكسسسرف "نرانسسسسىا  سسسا ا""  ٚووو ٞٙ 
و نٞويت يوا يلونع "سعبضوـ" ه ػتٟو  نًٞػووب نطتجٌاو  تٗوٞوه0         ون٢ٕٞةعٔس  ٟٙ نٞـو

ٞٗج ن٦ونت نطتـ  ه ْـ٦سع نضتعئً   و٥ٛٞ نٞس٠ٕ دل ٌةجأ  م٦لع ٦ًٍص ه ؼتلو   $$
وٞٛووو٥  وووؤٔ  نٞووو ٥ٌ ٖوووعٞون م٤ نٞسووو٠ٕ ٢ووو٥ قةًٍووو  نِضوووٍع   وم٤ نطتوووـ  ٢سووورٞ     

 .##يعبؾ 

ً "تـوضوـ " نٞو ي  ووه    يوا يو٥  و ن نعتًلوى نٞطوعيـ نِعتوع٦       أِبَ اٌجبةه ٖؿٍ  
ـت٥  ٍٝ تٕ بنتك  ؤ ي٣ٕ  ي٣ٗلع  و نغتعوٌ   ـت٥  ٍٝ تٕ $$ٖع0ٜ  1947يع٠ 

 ٥ٌ ؤ بند  دٍع لع ٟٚنع  نب وودطٍ   وضةعتلع تٕ سةع   م٦لع  ٍٝ تٕ ٍٖو  ؤ 
 .##دجو  ؤ ستعٌ  ٥٢ أدج

نب  وأي٣ووعٔ وٚووع٤ ٔ تووج أ٤  هنووـ  وو ت نٞػوووبس نعتً توو  ه ٍٟٚوو  نضتع٢ًووع  ونعتووج   
وٚو ٞٙ ًْٟوت "سسوٍٝ       نِ ٌـس  و٥٢   ت نٞـدةع٦ٍع  خـ ت " ْـن٦سون سوع ع٤ " 

و و٢لٍٙ" نعتًا وع٤ يو٥  و ن نضتٍوٝ نٞو ي ٌونوـ٘ وٌووردل وٌوـوو ولتوً  ومتوعب            
 .#1$ٌٛو٤ ٞه أ٢ٝوٌػـو ٥٢ نٞه٠ٕ تٕ دجو  ؤ ٍٖو  ٌؤ٥٢ هبع ؤ أ٢ٝ ٞه ه أ٤ 
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وملٌووـ نظتعب ٍوو  يٟووى ينووج     داالس" انسيا سسي األيريكسسي ان"سسهت "نى سس   
م٤ $$  ٌٗوٜ حتت يلون٤ دع ولع نٞـودٍو 0  ؽشة أَ عالَ"مٌزكتعوب" وغعدا ٚوع  

ن٢ِوـ ٔ ٌوًٟوٕ تععتع ٌووع  ٖٟوتلوع أيهو١ م٦وووع  يوعرل  ٢وع ٌلٗػوولع  وو مهتوع٤ غوونٍ          
أملٌج  وته ٌٛو٤ ٚٝ ٢ع ٞجٌلع ًٍٖٟٕ  و  ن نٞلٗع ٔ ًٌوؾه نٞسٍعسٍو٤  ٢ن٣ع   ٖوي

ٖوووجبذت١ أو نٞجٌةٟو٢عسوووٍو٤  ٢ن٣وووع ٚع٦وووت ْكلوووون١ أو ن٣ًٟٞوووع   ٢ن٣وووع ٚاوووـ  تُٟووت  
ؼتووٌووعذت١ ونٞٗلعتووٝ ٢ن٣ووع تُٟووت ٖوذتووع وه تٕ ٦ووع ٔ جتووو   ٦ه٣لووع نْخووٕظ         
نٞـودً نٕٞمل٠ ٟٞجْعو يلنع  و لع٘ د س ه ٦ٓو  نٞلع   و لٚٝ ِبوندن١  و ٞوٙ  

 .##لتًٝ أ٢ولع ٢ًـؾ  ٟٞوٟٗٗٝ نعتًع ي

م٤   ت نِضٍع  نعتع ٌ   ً نٞػجأ نٞ ي ٌوخسوـ  $$" $يٍٟه نٞس٠ٕ#0 ٞٗج ٖعٜ "ٌسوو
.. ٞٗج حتك٣ت نٞػٟ  ت  نْهتع٤ ون٣ًٞٝ ٥ْٟ ٦سووكٍى تًوج  ٞوٙ أ٤    .#1$ه نِبونو

 .## ل٣ً ٖوس بودٍ  ٦سوكٍى ٦طـ ع ه نًٞعدل

م٤ ػتو٣ًلووع دووـن  ٞٛوو٥ ٞووٍ  ٢ًلووعت أ٤ ٌسووًى ٚووٝ ْووـ  ٞلٓسووه  تووٝ ػتو٣ووى ٢ولعسووٕ  
ٓـوؾ   ً ٖةٝ ٚوٝ ضوً   وً بونتوف نِخووس نعتلةًاو  ٢و٥ نْهتوع٤  ْو ٤          ونٍٞٗو  نعت

نٞلع  خٟٗون ًٞٛ ًٌٍطون مخون٦وع  ه بيعٌو  نٞٛوه ٞٗوج ٚووا نٞوـئٍ  "وٞسوو٤ " ٖةوٝ         
م٤ دؿووووووعب لع ٔ  سوووووووكٍى نٔسووووووو٣ـنب ه نٞةٗووووووع  مّٔ م ن نسوووووورت      $$ وْع ووووووه0
 .#2$##بودع٦ٍونع
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 تؼووم وتؼدور

   ٓٛـ٥ٌ نُٞـتٍ  وَ  نُٞـتٍ   ٣ٟٛون ي٥ نٞسٗوـ ٢ًن١ نٞٛا  ٥٢ نعت حثهيم
  وـتوو٥ تووجوب٦ع ٔ ٦ـٌووج  وو ن    »ةلاـ" وٖوٞوووه نعتطوونوبس يوو٥ سووٗوـ نُٞووـ     ٟ"ضوو«

نٞسٗوـ جملـ  نٞسٗوـ  ومقتع ٦ـٌج سٗوـ نٞزٌٍ ونٔـتـنِ ه نُٞـ   يٟى ؾو  
وووـال واأ٦ُاوووى   ٌاووع أوٌُّناووع نٞلسووع ُ ما٦َّووع خاٟوِٗلاوو   ٢ووع بصتوووه نٌَوو  نٞٗـآ٦ٍوو  نٞٛـهتوو 0     ع١ُٚ ٢ِّوو٥  ٚو

١ُْ يِلجا نَّٟٞهِ أو ِٗوع١ُْٚ  .68احلغشاد/ وا اًاِٟلاع١ُْٚ ضًُُوتع  واٖوةاعئِٝو ِٞووًاعباُْون ما٤س أوِٚـا٢ٛا
وم  ٌوكٟا  و ن نعتوٖوّ ٢و٥ نُٞوـ  أ٤ لتوو  ت٣ًوٝ  وعبنتً دؿوعبي  ًْٟٟوه ٌٛوو٤           

 يٟى ؾو  ٢ع ًْٟوه دؿعب لع متع٤ يكعئنع وضةعهبع.

٤ يٟى دؿعب لع أ٤  ًً و ٓن١ و جب٘  ن  ن٦ْسوع٤ و نذتوع  وأ٤  لكٟوٕ ٢و٥     ٞٗج ٚع
  ت نٞ ن  و ًزمل ع و وقج ع و وقلنع   ١  لكٟٕ تًج  ٞٙ مذل مٖع٢    ت نًٕٖٞو   
٢ى نُٞ  ٥٢ خٕٜ يزس   ت نٞ ن  وٚـن٢ونع ووؾودنع  أو ٣ٚع  ًا يله نعتٗوٞ " ٔ 

    ٔ ٔ ون٦ٛةوع  يٟوى نُٞو  ن٦ٛةعتوع   ةًٍوع       ن٣ٛ٦عش يٟى ٚنووِ نٞو ن  ؤ ن٣ُ٦وع  ون٦وز
 نخرتنٍٖع  ٚع٦ٛةع  نٞٓـنض  يٟى غتٍا نٞلعب. 

وو تو              ـو ًٕٖو  تو  نعتوع س وٞن ُو  ٌٗوو  مذل  وونمل٤ آخـو ه ٞن ًٕٖو  ٢وى ٞن وونمل٤ ه ٞن   ن ٞن
 .#1$نٞٛة  ٢عٞٙ ت٥ تينن١ٍٗٞ نضت٣عٍٞ  ون١ٍٗٞ نِخٍٕٖ   و و ٢ع يا يله نعتٓٛـ نًٞـتً 

ْٛوٝ  $$ ٚوب ه غج  نٞوونمل٤ ت  يلػـي نِخٕٔ ونضت٣عٜ ه نطتؿعبس0 ٌٗوٜ نعت
 وً أسعسونع  ٗعْو   ل٣وو ٍْنوع نٞٗو١ٍ نضت٣عٍٞو          Culture a L'empire ٗعْ  سٍكـس 

يٟووى دسووع  نٞٗوو١ٍ نِخٍٕٖوو   و ٛوو ن هتٛللووع أ٤ ٦ووةووى  وو ت نٔيوةووعبن  مذل أتًووج  

                                                 
ةوب ضوع    نب نٞٓٛوـ     ـزت  ي٣ـ ٚع٢ٝ ٢سٗعوي ويةوج نٞػو    ضـوـ نٞلنؿ  ٢عٞٙ ت٥ ٦يب#0 $1
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     ٜ  ُو ي دؿوعبس  لوونً مذل     ٢جت  ْلـت ٍّٚ أ٤  ٗعْو  دتول  نِوٞوٌو  ٞو ؤ نضت٣وع
ْؿٍن  ستـن  ٌٗو   لوكتع ب ٝ ٢اٝ "٦ و٤" أو ن٢ـأس ٢اوٝ "٢سوعٞ "  و ٞوٙ ِكتوع     

  سٍكـ يٍٟنع  ونْى ن٦ِو  .

٣ٚع أ٦لع ٦ٕدم  ٍّٚ أ٤ نٞاٗعْ  نٞيت دتل  نِوٞوٌ  ٣ٟٞةجأ نِخًٕٖ   ٛوو٤  
ه ػتع ٝ  دؿعبس ٢لغتع نٞوناـ ونضت٣و   و لونً مذل ْؿٍن  غع٢و  سو ن   وٍه

 .#1$##٢طعٌخ نٞكـٔ ػوِ ٢وٗنٗـ ٌٗو   لو٦ه 

ْعجتعت دؿعبس ٢ع  و دعغٝ زتى و وٍْوٕ و وونمل٤ ون سوعٔ تو   و ٥ٌ نًٞلػوـ0٥ٌ       
٢ةوجأ أخٕٖوً   $$نضت٣عرل ونِخًٕٖ  أو ٣ٚع يا ي٥  ٞوٙ ٢ٓٛـ٦وع نتو٥ توين تٗوٞوه0      

 .#2$##نجتعت نطتؿعبس ًٌكً ؤ زتعرل  ٢ؿعْع  مٍٞه

يلج٢ع  جخٝ نٞوعبٌخ ْٛوـس  ٌلٍو  ٢ًٍلو   أو يلوج٢ع ٌوجخٝ نٞووعبٌخ        ْجوبس نطتؿعبس  و١
يٟوى دوج ٖووٜ " ٍٚسوـٞلج"  ٣ٚوع أكتوع  لوونً دٍل٣وع  ٓٗوج           ٢ethosةجأ أخًٕٖ ٢ً 0 

   .#3$نعتٛةود  نضت٣عونٞـوو كتعئٍع  نغت٣ٍل  نٞيت ٚع٦ت يٟى نُٞـنئز0 نعتٛةو   أو 

   ٛ للوع ٦ٗووٜ  ًٟوو  ٣ٍلو  نُٞـنئوز      ٔ ٦سوكٍى أ٤ ـتج   ٞٙ تجٖو  ي٣ٍٟو  ٢ولع ٍو   وٞ
وٌطوهبع ون٦ٓاعب أونب ع وه نٞوٖت ٦ٓسه ٦وسع ٜ تواـ  و٦ٗو0ٜ  ٝ نخوٓت نٞوـوو  

 كتعئٍع  ٥٢  ٟٙ نِغٗعو.

ًٕ تسٍكع   و سوٍع س نٞٗوع٦و٤ ه نُٞوـ  و ٣ٍلو  بودوه  ونٞسوؤنٜ أٍٞسوت         ٞلرخ  ٢ا
   ت نٞسٍع س  وؿ٥٣ يلػـن  خٍٟٗع .
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٥ يلعغوووـ نٞٗوووع٦و٤  وووو ندوؿوووع٦ه ٢سووورٞ    يلوووع ٦ًوووع٦ٕ يلػوووـن  وندوووجن  ٢ووو 
 .؟؟نٞجهتوٖـنقٍ  أٍٞ   ٞٙ ٌٗو٠ يٟى يلػـ أخًٕٖ

٥٢ نعتٗـب تجن   ٢ع ه ي١ٟ نٞٗوع٦و٤   لعٞوٙ توـملو  وسوٟٝ ٢لوه ٖونيوج نِخؤٕ مذل        
ػتعٜ نٞٗع٦و٤  ً ٢ـدٟ  نٞلهوع٠ نًٞوع٠  م٤  و ت نُٞـنئوز  نخوٓوت وَـتوت وتسونع        

 كتعئٍع  ٥٢ صتع  نُٞـ .

 »نٞويت  وً ٖوون٠ نٞوـوو وسوـ نٞٗو١ٍ وؾو٣  نٞو وجن٤        «٥ نٞجهتوٖـنقٍو   ٢ع ٦ٗوٞه ي
٦ٗوغتع ي٥ نعتسعونس و٦ٗوٞه أٌؿع  يو٥ نطتـٌو  ونٞسو٠ٕ ونق٣ئلوع٤ نعتوونق٥ ه سوـٌه       

 ويٟٗه وو جن٦ه.

و٢ووى  ٞووٙ ْووٕ ٦سوووكٍى أ٤ ٦لسووى أ ووـن  ن٦ْوو نبن  نٞوويت أقٟٗنووع ب ووعٜ نُٞووـ        
 حت ٌـن  تعٖرتن  نغتعوٌ .

دتاوٝ ٢ـدٟو     »دسا بأي نتو٥ توين  «كـس نٞـوو ه دؿعبس ٢ًٍل  وتٍع٤  ٞٙ أ٤ سٍ
نٞوعبنتً ٌوٟو ع ٢ـدٟ  سٍكـس نًٞٗٝ نٞيت دتاٝ بٚو   و ت نطتؿوعبس  أ٢وع    نٞػًو  

 .#1$نعتـدٟ  نٞاعٞا  ْو٣اٝ ٢ـدٟ  نِْوٜ  و ً ٢ـدٟ  سٍكـس نُٞـنئز

ذل ٥٢ َعب وٌلكةٕ  ٞٙ يٟى نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  نٞيت نتوجأ  ٢ـدٟونع نِو
دـن  دوى غٓ   و ً نعتـدٟ  نٞـئٍسوٍ  نٞويت  ـٚةوت ٍْنوع يلعغوـ ع نضتو ـٌو        

 .#2$مقتع ٚع٦ت  ٌلٍ   و  ٌسو  ع نٞـوو  نٞـوو نظتٍٟٗ 

ًْٓ   ت نطتٗة  نٟت بوو نعتؤ٥٢  ً نًٞع٢ٝ نٞلٓسً نٞـئٍسً  ٥٢ ٍٟٞ  دوـن  مذل  
  وتًج   ت نٞونًٖ   ٞٓلع أ٤ وغٟت مذل ن٣ٗٞ  نٞـودٍ   و و ٢ع ٌونْوٕ ونًٖ  غٓ 

                                                 
 .99ظ   ضـوـ نٞلنؿ  ٢عٞٙ ت٥ ٦يب#0  $1
 .77  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ# $2



156 

مذل نعتـدٟ  نٍٞٗػـٌ  نٞيت ٌسو  ع يع٢ٝ نًٞٗٝ و زٌلنع نِهب  ونًٞه٣   ه نٞوٖوت  
 .#2$نٞجنٞ  يٟى ْووب نٞـوو نٞ ي تجأ   هنـ ٍْه تون ب نٞٓووب

ون٢ِووـ ٦ٓسووه تعٞلسووة  ٟٞنؿووعبس نعتسووٍنٍ  نٞوو ي  وٓووٕ ٢ووى ننوووب نٞووـوو          
 . #1$نظتًٟٗ

ي نٚوطٓه نت٥ تين ٣ًٍٚعب يع٠ ٌسو  ٢ًه١ نطتؿوعبن   ؤ ضٙ تػن  نٞٗع٦و٤ نٞ 
٥ٛٞ نٞسؤنٜ نٞ ي ٌاوب ٢وى نتوجأ ٖع٦و٤ نًٞٗوٝ  و٢ووى  لوونً  و ت نٞسوٍع س ومذل أي      

 دج  سو  ١ٍٖ نُٞـنئز وزتودنع.

أؾّ مذل  ٞٙ ْلن٥ ٔ ٦لٛـ أ٤ نٞ ي سعيج يٟى ْـ٢ٟ  وٚة  نٞسوٗوـ ه نُٞوـ    
ُوـ  ٢و٥  ٠ ودٗووؤ نًٞوعدل و٢ػووع ب     وو  ـيوع  نٞٗوووس نٞويت  سوو٣ج ع دؿووعبس نٞ    

بملٖنع ودٍعذتع  ونُٞـ  ٔ ٌين هتع يوـٔ ضوًو  نًٞوعدل  وٌسوًى  ع وجن  ٞوخوجٌـ       
 دٍوذتع ون٦كٕٖنع.

٦ًوٗج أ٤ نِسع  ه ٢طٟٛولع ٢ى نُٞـ   و نٔدوٛع٠ ٞٗعيجس نٞوًعبِ نٞيت وؾًت 
٦ًٍطوه   أسسنع نٞس٣ع  ٢ـٖعس ٟٞنٍعس ويعغ٣  ٞلهع٢لع نًٞع٠. ٢و٥  و ن نعتٗوت نٞو ي    

 ونٞ ي وغٓه تعٞسٗوـ ه أسٓٝ سعْٟ .

ىت  ُو١س با ا ٦ْووعتُ أوسْوٓوٝو    4ٞوٗوجْ خاٟوِٗلاع نِٞ ا٦ساع٤ا ًِْ أودْسا٥ا  وِٗووا١ٌاليت 0 ٢ػجنٖع  ٞٗوٞه  ًعذل
ـُ ٢ا٣ْلُوو٤اليت         5ساعِِْٟ ايت ْو ٍَو ـ   ٟونُو١ْ أو ْو ْو َّٞو ٥ٌِا آ٢الُوون وايا٣ُِٟوون نٞػسوعِٞناعِ   َّٞوع ن ىت ْو٣اوع  6ىت ما

٥ايتٌُٛو  .8-4اٌزني/  ىت أوٞوٍْ ا نَّٟٞهُ تارودْٛو١ا نِٞناع٣ِِٚ ا7 ِّتُٙا تاًْجُ تاعٞجٌِّ
م٤ ن٦ْسوع٤ سووٍج نعتخٟوٖووع  يٟووى نِبؼ سوخـ ن  ٞووه ٢ووع ه نٞسوو٣عون  ونِبؼ    
وخٟوووٕ ٍْوووه ٖووووس نٞوووو١ًٟ  ونسووووخٟٓه ه نِبؼ ْٖع٢ووو  ػتو٣وووى نطتـٌووو  ونًٞجنٞووو     

 نْغتٍ  نٞيت أ٢ـ  تعٞػٕو وكتت ي٥ نٞٓسع . ونعتسعونس ونْخع  ه ٦كعٔ نطتع٣ٍٚ 

                                                 
كٍووا0 أمل٢وو  نجملو٣ووى  ون٦هووـ ٢ووج ـ يةووج نٞووـد١ٍ نٞ   77ضووـوـ نٞلنؿوو  ظ  ٢عٞووٙ توو٥ ٦وويب0  $1#

ـ       1961  1نًٞـتووً نعتًعغووـس نعتسوورٞ  نطتؿووعبٌ   توو و    نب نٞكًٍٟوو  ٟٞكةعيوو  ونٞلطووـ  
 .86ظ
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أو٦َّوهُ ٢او٥ ٖووووٝو     م٤ نٞٗـآ٤  ًٝ ٥٢ ن٦ْسع٤ ٣ٍٖ  ٚوات لتوا نطتٓوعل يٍٟنوع    
ورو٣َّ٦اع  ورو٣َّ٦اع ٖوووٝو نٞلسع ا  ا٣ًٍِع  وا٢ا٥ْ أودٍْاع اع ْٛو ٦وِٓسع  تاُوٍْـا ٦وِٓ ال أووْ ْوساع ٍ ًِْ نِوبْؼا ْٛو

 .06ادلبئذح/ ًع  أودٍْاع نٞلسع ا  ا٣ٍِ
ٚووْجدع          ْع٦ْسع٤ ه نٞٗـآ٤ ؼتوب ٦طعـ  نئ١  ٙا  ٞووى باتِّو ٚووعِ و  ما ٙا  ٌُّناوع نِٞ ا٦ساوع٤ُ ما٦َّو ٌاوع أو

ٍٞلعْ  تين  لسه ه تٟوٌ أبْى نٞجب ع   وٍٞٛو٤ ٢و٥ نٞٓئو      8/االٔشمبق ْو٣ُٟوعٍِٖهِ
  نطتؿعبٌ  نٞسةا نظتٕٖ  نٞٓعيٟ  ٟٞخ    ٟٙ نٞٗوس نٞيت ٌـت ٍْنع ي٣ٟع  نٞجبنسع

٥ُ ٢ِّول١ُْٛ أ٢ُسو   ٌاوجْيُو٤ا ماٞووى نِٞخوٍْوـا       0#1$ه خٟٕ نطتؿعبن  ٢ػوجنٖع  ٞٗوٞوه  ًوعذل    واِٞووٛو
ار٢ُِـُو٤ا تاع٣ِٞاًْـُوِِ واٌالْناو٤ْا يا٥ا ن٣ُِٞلٛوـا  .614آي ػّشاْ/ وٌا

ً  دؿعبس ٢ع أَلى يلنع ٢عغتع ؤ نمل  عب ع نٖٔوػع ي ؤ ندرتن٢نع ِسـنب نٞكةٍ
وأْٛعب نٞٗؿع   ضج ع نٔسوٛةعب وضُٟنع نٔسوٛاعب ْواـ   ي٥ ٣ٍٖنع نٞـودٍ  ْةج  
غتع سو ذتع نطتٍون٦ٍ  ختػّ يٍٟنع ٥٢ نٞطًعبن  نٞٛع ت  ونَْـن ن  نٞٓع ـس  ٚٝ  ٞٙ 

ُون    دؿعبس  ٣ٟى ه ٢وع ع  نًٞػـ#2$تعس١ ن٦ْسع٤ نعتونؿـ ونعتونـب ـو وانَّٞ ٥ٌِا ٚٓو
ْئع  واوا اجا نَّٟٞها أوي٣ْاعُٞن١ُْ ٚو ان ال تاًٍِٗا ٍ ٌانْساةُهُ نٞه٣َّْل٤ُ ٢اع  داوَّى ما ون  اع تُ ٞو١ْ ٌاااجْتُ ضٍا سـا

ىُ نِٞنِساع ا  .;0اٌنىس/ يِلجاتُ ْوواَّْعتُ دِساعتاهُ وانَّٟٞهُ ساـٌا
٦ًوٗج أ٦ه ٢وع ٢و٥ ٣ٍٖو  يٟوٌو  مٔ و ًوـؼ غتوع ٚووع  ن  غوـند  أو ؾو٣لع   وٞٛو٥           

ونٞسوؤنٜ  وٝ م٤ نطتؿوعبس      »ٖووس نٞووعبٌخ  «ه١ٍ دٍٗٗ  يٟوٌ  ٔ  عبنتٍ  نٞٗـآ٤ نًٞ
نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  ن٢وعدت ودتاٟوت ٚوٝ نٞٗو١ٍ نٞٗـآ٦ٍو   ٞٛو٥  ٍنوع  م ن  ْجبنسوولع        
  طـٌ   سج   ت نطتؿعبس نٞيت يعضت ودتاٟت نٞٗـآ٤  ٣ْع  ً   ت نطتؿعبس.

 

 

                                                 
$1 #   ٕ   19ظ   نٞلووووجوس نظتع٢سوووو  ٟٞسوووو٣ع  ن٦ْسووووع٦ٍ  ًٟٟٞوووو١ ون٣ًٞووووٝ ه تووووٕ  نٞطووووع٠   ٢طوووو

 .88  أ٦هـ ٢جنخٟ   . غعحل   بن ٚه  ظ26/9/1986
 .44يـوس تًلون٤ ٖػ  ن٦ْسع٤ ه نٞٗـآ٤  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ ٢جنخٟ   . أستج # $2
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  انفصم انثانث  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 مسات احلضارة العربقة اإلدالمقة

 و ونج    ت نٞس٣ع  ه نِ عث نَ ٍ 0

 انبحث األول

 احلؼقؼة الروحقة

ع٦ووجي  م ن ْػووٟت نٞسٍعسوو  يوو٥ نٞووج٥ٌ ْٗووج  ٢ًلع ووع  ٚووٝ قٓووٝ ه َ يقللٌل
٢جبسوووولع ٌوووجبي ن٦ِه٣ووو  نٞسٍعسوووٍ  ه نغتلووووج  وًٌوووـِ ٍٚوووّ أ٤ توووٕ ت  وٗووووج        
تعدسعسع   جٌجس وتل٢عٜ  جٌجس  وٞٛللع أٌؿع   ع   مذل نٞؿو  نٞاعتوت نعتسووٗـ   

 .#1$نٞجٌينؾو  نْهتع٤ 

م٤ نٞٓٛوـس نٞجٌلٍو    $$تٗوٞوه0   "تو٥ توين  ٢عٞوٙ  "و  ن ٢ع  ٞوٝ توه وأٚوجت نعتٓٛوـ نًٞـتوً      
ه  ـٍٚووا يلعغووـ نٞوووعبٌخ  وـتوو٥ هبوو ن ٦ٗووـب دٍٗٗوو    Cataliscux وووجخٝ ٣ٚـٚووا 

                                                 
 نب   ٢عٞٙ تو٥ توين0 ضوـوـ نٞلنؿو    ـزتو  ي٣وـ ٢سوٗعوي ويةوج نٞػوةوب ضوع    نٞٗوع ـس           # $1

 .36ظ 1969  3نٞٓٛـ  ـ
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ٌؤٌج ع  وعبٌخ نطتؿوعبن  َو  أ٤  و ن نٞورٌٍوج سووِ ٌور ً يٟوى غووبس ضونع س ه           
 .#1$٢ٗةوٜ غتع  ت نٞهع ـس  وٍٞ  ه غوبس  ٓس  

نًٞع٢ووٝ نٞوو ي ٌووؤ ـ ه ٢ووز   أي  »٢ـّٚووا نطتؿووعبس م٤  لووع٘ ٢ووع ٌكٟووٕ يٍٟووه
نًٞلعغـ نٞإ   تًؿنع توةًؽ  ٣ْٛوع ٌوجٜ يٍٟوه نٞونٍٟوٝ نٞووعبنتً  ؿتوج أ٤  و ن         
نعتـٚووا ٢و ووو  ًْووًٕ   ووو نٞٓٛووـس نٞجٌلٍوو  نٞوويت بنْٗووت  ـٍٚووا نطتؿووعبس خووٕٜ          
نٞوعبٌخ  ْو  ن ن ؿو  غوجٔ  و ت نٔيوةوعبن  يو٥ نٞوٓعيوٝ ن٣ٍٛٞوعوي نطتٍووي ويو٥           

يً  ٚع٤ غتع أ٤ ختكف ػتعٜ  كوبت ٚعقـن  ٢وع ي  ًوـِ    ٌلع٢ٍٍٛ  نٞونٖى نٔ و٣ع
أ   «ٖع٦و٦ه  وه نٞوٖت ٦ٓسه ٌس٣  ٞلع تعٞٗؿع  يٟى تًؽ نِخكع  نٞيت ٌطًٍنع 

 .#2$ه نًٞعدل نْس٢ًٕ »نٞٛٓعو

ونعتـدٟوو  نِوذل ٢وو٥ ٢ـندووٝ نطتؿووعبس نْسوو٢ٍٕ  نٞوويت نتوووجأ  ٢وو٥ َووعب دووـن  مذل    
مقتع ٚع٦وت   »ـن٣ٚت ٍْنع يلعغـ ع نضتو ـٌ و ً نعتـدٟ  نٞـئٍسٍ  نٞيت  «غٓ  

 .#3$ ٌلٍ   و   سو  ع نٞـوو

ْٓووً  وو ت نطتٗةوو  نٟووت بوو نعتووؤ٥٢  ووً نًٞع٢ووٝ نٞلٓسووً  ٢وو٥ ٍٟٞوو  دووـن  مذل أ٤      
ٌونْوٕ   و و ن ٢وع   وغٟت مذل ن٣ٗٞ  نٞـودٍ  ٟٞنؿوعبس نْسو٢ٍٕ  ه ونًٖو  غوٓ .    

وو٠ْالٖوٞه  ًعذل0  ُ ٢اع تٗا ِـّ ُونِ ٢اع تارو٦ُِٓسِنا١ْ ما٤س نّٟٞها ٔو ٌٍُُو ِـّ  .66/اٌشػذداوَّى ٌٍُُو

 لعٞووٙ  ووٕث ٢ـندووٝ ه نٞوووعبٌخ نطتؿووعبي  نعتـدٟوو    $$ٟٞٗووو0ٜ  "نتوو٥ تووين"وٌلووونً 
نِوذل  و ً دتاٝ ٢ـدٟ  نٞػوًو  نٞووعبنتً توسوعق  ٖووس نٞوـوو  ونعتـدٟو  نٞاع٦ٍو         

                                                 
  ون٦هوووـ  . ضووووًٖ أتوووو خٍٟووو0ٝ نطتؿوووعبس نًٞـتٍووو  14ظ  ٢عٞووٙ تووو٥ توووين0 ضوووـوـ نٞلنؿووو   $1#

 و٢ع تًج ع. 8ظ  1994  1نْس٢ٍٕ    ٢طٕ  نب نٞٓٛـ  ـ
 .67ظ    . ضوًٖ أتو خ0ٍٟٝ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  $2#
 .77نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $3
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ـدٟو  نٞاعٞاو  ْون٣ٛنوع     امل ٍْنع ٖوس نًٞٗٝ نعتو٣اٟ  ه نسوون  نظتف نٞةٍع٦ً  أ٢ع نعت
 .#1$ ##وٌسو  ع نغتةوـنُٞـٌزس 

وٍٞ   ٞٙ ياةع   ْعٞةًج نٞـودً يلػـ  ٛووٌين ه ن٦ْسوع٤  رٚوج  ٞوٙ ه     
ما٤اّ أوداجا١ُْٚ ٌُا٣ْاىُ خاُِٟٗهُ ًِْْ تاكِو٥ا أ٢ُِّوهِ أوبْتاًِو٥ٍْا    يت 0أدع ٌا ٦ةوٌ  ٢وًج س ٢لنع ٖوٞه 

ُو٤ُْ ياٟو وٍْوهِ نعتوٟووُٙ      ٌاو٢ْاع  ٦ُكِٓو     ١ُاّ ٌٛا ُو٤ُْ ٢ُؿُِو   ٢ِاِوٝو  وِٞوٙا  ١ُاّ ٌُـْساوُٝ مٞا ِٙا  ١ُاّ ٌٛا ٗو   ٢ِاِٝو  ٞو
 .#2$ ىتْوٍالُٓخُ ٍِْْهِ نٞـ ّوْوا

نٞلةوس خعغ  يـتٍ  دل  و ج ه أٌ  دؿعبس أخـت  ١ْٟ ًٌـْنع " ٚو٦ٓوسٍاو " ه 
     ٔ   ن٦ْسووع٦ٍ  نٞػوو   ؤ  تووو ن أو تـنمهووع ه نغتلووج  ؤ َ  وو١ ٢وو٥  وي نٞـسووع

 نٞٛات  وم٤ ننـ  ٢ةٛـس يلج نًٞـ .

وأوٜ ؼتعوٞ  ٚة س أتوـمل  هبوع نٞوـوو نًٞـتٍو  م٦سوع٦ٍونع نظتعغو  تطوٛٝ  ٌوين دو           
ننـ نٞوودٍج نعتوسوي نًتجو   ْٗج ٚع٤  و ن نٞوودٍوج مب عغوع  ودتنٍوجن  ٟٞوودٍوج      

٥٢ مٞه  »مسـنئٍٝمٞه تين «نًٞععتً نٞ ي تطـ ته ٣ٍْع تًج نٞليب ٢وسى  م  ٦ٗٝ ٌنوت 
 ضًا وندج مذل مٞه ضت٣ٍى نٞطًو  نعتؤ٢ل   و ًٟه مٞه نًٞكّ نِتوي ونٞـست .

 ١ تـمل    ت نٞـسعٞ  ٢ـس أخـت ه ضوخع نعتسوٍ  نٞو ي تطوـ تعٞسو٠ٕ ونًتةو         
  وتُٟت   ت نٞـسعٞ  ٣ٖ  ٣ٚعغتع ه نٞٗوس ونٞلؿج يٟى ٌج ؼت٣وج تو٥ يةوج ن     

 .#3$.. أي ٢و٣٣ع  ٟٞلع٢و  نْغتً.ع ت  ٌجٌهْٛع٤ نٞج٥ٌ نْس٢ًٕ ٢ػجٖع  عت

                                                 
 .99 . ضوًٖ أتو خ0ٍٟٝ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   ظ  $1#
س٣ٍٟع٤ ت٥ نِضًا ت٥ مسنعٔ ت٥ تط  ت٥ ضجن  ت٥ ي٣ـو نِمل ي  أثى داود٢ْع٠ ن $2#

 .528ظ 02 نٞسل٥   نٞساااسْوع٦ً
 طوـ٥ٌ نٞاوع٦ً     473 . ضعٚـ ٢ػكٓى0 ٢ٍزن  نٞوعبٌخ نًٞـتً  ٢ٗوعٜ ٦طوـ ه نٞةًوا نًٞوج      # $3

 .1950سل  
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ٖوعٜ    ٞٗج ٢نج سٓـ أسٍٗع ٣ٟٞسٍنٍ   ٣ٚع ٢نج  ن٦ِع ٍٝ ٞلةوس ؼت٣وج  
ِوُوتع  يِلجا ١ُْ ًِْ نٞوَّوْبانسِ  ًعذل0  نَّٞ ٥ٌِا ٌاوَّةاًُو٤ا نٞـسسُوٜو نٞلسةاًس ن٢ًُِِّس نَّٞ ِي ٌاااجُو٦وهُ ٢ٛا
ْنٝ ٌر ً نٞوٖت و سوٍٕٓ دؿعب لع ٢و٥ َٓوذتوع و ػوجو      657األػشا / وانْا٦ِااٍٝا

واما٦َّهُ ٞو ِِٚـ  َّٞوٙا واِٞٗوو٢ِْوٙا واساووِْا    نٞيت أوٟٚت مٍٞنع  ٖعٜ  ًعذل0  تر٢ـ ن  وتعٞـسعٞ 
ُو٤ا   .44اٌضخش /  ُسْرٞو

ٞٗج دعوٜ تًؽ ن٣ًٟٞع  أ٤ ًٌٟٟوون ٦طوو  نطتؿوعبس نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ  يٟوى أسوع         
 ًٍٟٝ ٖعئ١ يٟى نظتكر ونظتكـ ٞسةا تسوٍف  وو أكتو١ ٦هوـون      ٢ع ي ؼتؽ  و  ن

مذل نٞٓوودع  نًٞـتٍ  نْسو٢ٍٕ  ْو وجو ع ٔ ختوٟوّ يو٥ نغتاوـن  نٞويت خـ وت        
٥٢ نضتزٌـس نًٞـتٍ  ونٞيت  ًْت مٍٞنع نٞهـوِ نٖٔوػع ٌ  ونٞسٍعسٍ   وتعٞوعرل ٔ 

ً نِيٟووى أسووع  هتٛو٥ ْنوو١ و ٓسوو  نطتٛوو١ نًٞـتووً ونًٟٞووو٠ نًٞـتٍوو  ونظتٟووٕ نًٞـتوو 
نب ةعقنع نٞو ٍٕ تعٞج٥ٌ نْس٢ًٕ  و  ن ٌػجٔ يٟى نٞج٥ٌ نْسو٢ًٕ ٦ٓسوه نٞو ي    

 .#1$نًٞـتٍ ٚع٤ ٌوٕٓ دتع٢ع  ٢ى نٞـوو 

  وٌٗووٜ ٢ٓٛوـ أوبتوً آخوـ0     ##نُٞوج  وٞو ٍعم٤ ن و٣عو نٍٞو٠  ً سٍ$$ٌٗوٜ "تو وٜ"0 
نٞسوووعد  م٤ نٞسٍعسووو  ٚوووعْتـس نعتُلعقٍسوووٍ  نٞووويت متـٚنوووع نٞطوووًا نٞووو ي  وووو      $$

 .##نعتُلعقٍسٍ 

م ن أب   أ٤  ٟو٣  نٞسٍعس  ْعٞو٣سنع ه نٌِجٌوٞو ٍع $$وٌٗوٜ "٢وبٌ   وتـٌه"0 
وم ن أب   أ٤  ٟو٣  نٌِجٌوٞو ٍع ْعٞو٣سونع ه نٞوج٥ٌ وم ن أب   أ٤  ٟوو٣  نٞوج٥ٌ     

 .##ْعٞو٣سه ه نٍٞٓزٌع  نٔ و٣عيٍ 
 .##ين سٍعسونع يين أ و٤ أَع٦ً ن٢ِ  ؤ ذت٣$$وٌٗوٜ ٢ٓٛـ مٌكعرل0 

                                                 
 1949آ نب  1  2 . ٖسووكلك  ملبٌوو0ٕ نطتؿووعبس نًٞـتٍوو 0 ٢ٗووعٜ ٦طووـ ه نِ ووعث  نٞسوول      # $1

 .22-3ظ
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م٤ أ٢ووين ٚعٞسوو٣ٍٓو٦ٍ  نٞوعسووً  ٞةٍووونو٥ْ ٢ووجًٕٞ    $$وٌٗوووٜ ٢ٓٛووـ أ٢ـٌٛوو0ً   
 .##نػوت  ن٢ِ  و طًا تلع ع

 ٛ ن ٌوؿ  ٥٢ زتعو   ت نِٖونٜ أ٤ نعتٓٛـ٥ٌ نُٞـتٍ  ٦هـون مذل نطتٍعس ونٞوعبٌخ 
كتوج   ٦هـس ٢ع ٌ  ونًٍٖ  ٔ أ ـ ٞجوب نٞـوو ه نٞلٓخ تطـنٌٍلنع ودٍوٌونع  ْنوٝ  و ن  

ِّووووـُونِ ٢اووووع    ٖووووعٜ  ًووووعذل0   ؟دٍع لووووع و عبنتلووووع  وووووو٠ْال داوَّووووى ٌٍُُو ِّووووـُ ٢اووووع تٗا ما٤س نّٟٞووووها ٔو ٌٍُُو
 .66/اٌشػذتارو٦ُِٓسِنا١ْ

وًٟٞلع ؿتج   ن نٞوٓس  نٞـودً نٞلٓسً نْهتع٦ً ٟٞوعبٌخ نْسو٢ًٕ يلوج نِسووع     
سو٢ٍٕ   وً َو     نْ –ْعٞجوٞو  ه نطتؿوعبس نًٞـتٍو     $$نٞ ي ٌٗو0ٜ  "وٍٞج ٦وٌنؽ"

ن٢ِوو  و ووً سووعتٗ  يٍٟنووع سٍعسووٍع   تٍل٣ووع ه نٞوووعبٌخ نِوبتووً  وكووعتٕ نٞجوٞوو  ٢ووى    
 .##ن٢ِ   و ً ٦وع   كوب ع نٔ و٣عيً

وأ ت نظتٟووف نعتوو ٚوب يلووج تًووؽ نعتووؤبخ  ونٞةووعدا  مذل مُٞووع  نعتطوورت٘ ه نًٞووعدل  
 نْس٢ًٕ. –نًٞـتً 

ٞج٥ٌ وٍٞ  ه نٔ و٣عو  وه نٞسٍعسً نْس٢ًٕ  و ن –نعتطرت٘ ه نًٞعدل نًٞـتً 
ٖةووٝ نٖٔوػووع ي  وؼتووعؤ  م خووعٜ نٞووج٥ٌ ه نٔ و٣ووعو نٞةطووـي ونٞسٍعسووً وه     
نٖٔوػوع  نٞكةٗووً ن٦ووونت مذل ٖووـن ن  ٢ٓوًٟوو  أ٦واوت  ووونبٌخ ومهٍوو  ٔ ي٢ٕوو  غتووع   

 نٞجٌلوً نعت٣وج يٟوى  ٕث ٖعبن   –تعٞوعبٌخ نطتًٍٗٗ غت ن نًٞوعدل نضتُـنه 

 .#1$وندجٚرٍٖٟع  ه ٢لعقٕ ٥٢ نٞػًا دػـ ع ه ٖعٞا حتًٍٟٟ ونعتوملو 

ْعٞوووعبٌخ نٞسٍعسووً ًٟٞووعدل نًٞـتووً نْسوو٢ًٕ ٖووع٠ يٟووى أسووع  ٖووع٦و٤ نٞٓوودووع      
ونٞجوٞوو  ه نًٞووعدل نًٞـتووً نْسوو٢ًٕ كتؿووت يٟووى أسووع  نٞٓووو  وه ْوورتس مل٢لٍوو       

                                                 
٢ـٚوووووز نٞجبنسوووووع     سٞجيوب نغج ه ٞ وٞج  ن٦طو -وٍٞوووووج ٦ووووووٌنؽ0 نْسووووو٠ٕ ونٞسٍعسووووو   # $1

 .141ظ  1994ن ٍاٍ  ونٞةنوث ونٞوو ٍٕ  ت و  نٔسرت
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        جس نٞٓوووو    وٖعيووو»ن٢ْانقوبٌوووع  نٞٛوووات«ٖػووو س ٍٖعسوووع  تووووونبٌخ نٞوووجوٜ ٖوووجهتع  
     ٚع٦ت نٞوجيوس و٢ٛعكتوع نعتسواج ٔ نعتػوٟن       »نٞسٍعسً ونٞاٗعه وأدٍع٦ع  نًٞسٛـي«
 .»نعتًعش«

أسست نٞجيوس أسٟوهبع نظتعظ ونعت٣ٍز ه نٞٓو   و وو أ٢وـ ننوـ ه نٞووعبٌخ     
  ْٛع٦وت نٞٓوودوع   وً قتوف ن٦ْووع       »نْس٢ٍٕ «نٞسٍعسً ٞلطو  نٞجوٞ  نًٞـتٍ  

ه نْ نبس ونٖٔوػع  تٍل٣وع ه أوبتوع    »ع س م٦وع  نًٞػةٍع  ونٞطوٚع مي«نٞسٍعسً 
 ٚع٦ت نعتػٟن   ً أسع  قتف ن٦ْوع  نٖٔوػع ي.

نخوِٕ نِسٟو  ن٦ونى مذل نخوِٕ نٞلووعئج  ْعِسوٟو  نِوبتوً ٖوع٠ يٟوى أسوع        
نٞج٢ج نٖٔوػوع ي ٕٞ و٣وعو نٞةطوـي  ْع٦وونى مذل ودوجس نٞجوٞو  نٞٗو٢ٍو  نعتـٚزٌو          

تٍل٣وووع نِسوووٟو  نْسووو٢ًٕ ٖوووع٠ يٟوووى أسوووع  نٞولووووو      »ف م٦ووووع  نٖوػوووع ي قتووو«
ؾتٟوٍٚ    –خٍْٕ  «ٕٞ و٣عو نٞةطـي  ْع٦ونى ن٢ِـ مذل  وٞ  ٔ ٢ـٚزٌ  نٖٔوػع ي 
سٍعسٍع   ًو٣ج يٟوى ن٦ْووع  نظتـن ًو  و ؿوةف نضت٣عيوع  نٞةطوـٌ  حتوت         »سٟكع٦ٍ 

نٖوػووع ي  –و٤ ن و٣ووعيً سووّٗ نعتطوورت٘ نٞووجٌين ٢وو٥  و٤ أ٤  ووجػتنع ه مقووعب ٖووع٦      
 ٢ودج.  

ْوول٣ف ن٦ْوووع  نٞسٍعسوًو متٗووٕ ودووجس نًٍٞٗووجس ٞٛلووه ٔ ٌٓؿوًو تعٞؿووـوبس مذل ودووجس      
نضت٣عي  و ٢ج نًٞػةٍع  ونِٖون٠ ونٞٗةعئٝ ه مقعب سٍعسً ٢ـٚزي وندوج ه ٢ـندوٝ   

ً «نٞٓوودع  نٞيت ن٦وطوـ  ضوـٖع  وَـتوع  ضونج نًٞوعدل نًٞـتًو        ٢ كتووؼ  وٞووه    »نْسٕو
 »أي ٔ ٢ـٚزٌوو «نٞز٢لٍوو  أ٤  ٛووو٤ ٢ولويووو  و٢وًووج س  –وبس نضتُـنٍْوو  وْـؾووت نٞؿووـ

 »ٔيوةوعبن  يٗعئجٌو  أسعسوع    «  ودل ذتوو١ ٚوا ن    »نٞج٥ٌ«ْعٚوٓت تعٞودجس نٌِجٌوٞو ٍ  
مبسوورٞ  نٞووج٢ج نٔ و٣ووعي0ً غوونـ نًٞػووةٍع  ونٞطوووٚع  ونٞٗةعئووٝ ونِٖووون٠ ه ٦سووٍج  

 ًُٟ نٔخوِٕ و سنٕ نَخـ.ُٞوي وندج  ون١ٛ ٍْه  وٞ  ٢ـٚزٌ    – ٗعه 
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ً «وٌٟخع نٞوعبٌخ نٞسٍعسً ًٟٞعدل نًٞـتً  ه ٢ـندوٝ نٞٓوودوع     »نْسو٢ٕ
خػوغووٍ  سووـي  قتووو "نٞجوٞوو " ه ؼتٍكنووع وخعب ووه  ًْوو  وندووجس  تٍل٣ووع قتووت      
نٞجوٞو  نِوبتٍو  توةف  ه  نخوٝ ؼتٍكنووع  ودل  سوو٣ٛٝ قتو وع ه مقعب وع نٞٗووو٢ً        

ـذتع نٞجوٍٞوو  ه نظتووعب   وأ٦وووج نٔخوووِٕ ه  نعتطوورت٘ مٔ تًووج أ٤ نسووو٣ٟٛت سووٍك 
نٞل٣ووو توو  نٞوول٣ك  نْسوو٢ًٕ ونِوبوتووً ٦زيوو  نعتسووعون ٍ  ه نٞجوٞوو  نٞسٍعسووٍ        

  و٦زي  نٞج٢ج نٞٗسـي ه نٞجوٜ نِوبوتٍ  سون  ه تـٌكع٦ٍوع  »نْس٢ٍٕ «نًٞـتٍ  
 وْـ٦سع أؤ  وه أعتع٦ٍع ومٌكعٍٞع  ع٦ٍع .

نْس٢ًٕ ودوجس ن و٣عيٍو  ٦سووكٍى     –نٞوعبٌخ نًٞـتً ٞ ٞٙ ٥٢ نًٞةا أ٤ ؿتج ه 
 أ٤ ٦سوخـ  ٢لنع ودجس ٖع٦و٤ نٞوكوب ونٔخوِٕ.

ٖع٦و٤ نٞوكوب ونٔخوِٕ ؿتجت ه نٞسٍعسً نٞ ي ٖع٠ يٟى ودجس نًٍٞٗوجس ون٦و٣وع    
 ٗعْووو  ٢طووورتٚ  ه وٖوووت نسوووو٣ـ ٍْوووه نخووووِٕ نٞطوووًو      –نٞجوٞووو  مذل دؿوووعبس 

 ا ودجذتع نًٍٞٗجٌ .نٖٔوػع ي مذل  ع٦ –نٔ و٣عيً 

وٖووج نسووو٣ـ   ٟووٙ نٞودووجس يٟووى نٞووـ١َ ٢وو٥  ًـؾوونع ٢ووـنبن  يٟووى دووـو  ٖةٍٟووه        
ويػةٍ  و ا٣ع  دجو ٌ  وْنت  نخٍٟو  ون٦ٗسوع٢ع  سٍعسوٍ  ون٦طوٗعٔ نِقوـنِ      
يوو٥ ٢ـنٚووز نظتْٕوو  ونسوووٕٗغتع ه  وٜ ٢لًزٞوو  وأدٍع٦ووع  حتوووٜ  ٟووٙ نِقووـنِ مذل 

 ٢ـنٚز وحتوٜ ٢ـنٚز ع مذل أقـنِ.

 و  عبٌخ ن٦وٗعٜ و٦زوو ٢ع م٤ ٌرتنٚو١   »نْس٢ًٕ«عبٌخ نٞسٍعسً ًٟٞعدل نًٞـتً ْعٞو
ه ٢ٛع٤ دوى ٌلوٗوٝ نعتـٚوز مٍٞوه  و٢وع م٤ ٌؿوًّ دووى ٌلوٗوٝ مذل آخوـ  وم ن نضووج          
نًٞػا ه ٢لكٗ   ـنخً ه أخـت  وم ن ن٦ٓػٝ قـِ ٢ع ي٥ أدج نعتـنٚز سـيع٤ 

لووزو ٦ٗووٝ نٞجوٞوو  ٢وو٥ يعغوو٣    ٢ووع ٌونوووٜ نعتـٚووز مذل قووـِ ونٞكووـِ مذل ٢ـٚووز ٍْ 
 وٌلوٗٝ مذل أخـت.
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٢ووـس ٌٛووو٤ نٞاٗووٝ ه نضتزٌووـس نًٞـتٍوو  و٢ووـن  ه نٞطووع٠ وتُووجن  ونٞٗووع ـس      
   و١ ًٌوو  مذل نٞٗوع ـس    »نعتودوجو٤  نٞٓوعق٣ٍو٤  «وأدٍع٦ع  ه ن٦ِوجٞ  وتوٕ  نعتُوـ     

ٙ «و ٢طٕ  ٖوت    وأدٍع٦وع  أخوـت  وًوجت نعتـنٚوز ه و    »نٞٓعق٣ٍو٤  نٌِوتٍو٤  نعت٣عٍٞو
أو  لطكـ ٥٢ نعتطـٔ مذل نعتُـ  أو ٥٢ نعتُـ  مذل نعتطـٔ  وٚا ن  ٢وع نتوـ      وندج

نٞجوٞو  نعتُوٍٞو  ه آسوٍع نٞوسوكى ونغتلوج       «نٞاٗٝ ٥٢ نًٞوعدل نًٞـتوً وٌواووه ضوـٖع      
٘    »ونٞجوٞوو  نٞػووٓوٌ  ه تووٕ  ْووعب                أو ٌواووه وتووعٔ  وَـتووع  وٌلووجْى ٢ووى نِ ووـن

 و ضـٔ أوبوتع ووسكنع.ـت »نٞسٟكل  نًٞا٣ع٦ٍ «

يلعغوـ ٦طوو  يٕٖوع      »نْسو٢ٍٕ  $ٌٓسـ  عبٌخ ن٦ٔوٗعٜ ونٞلزوو ٟٞجوٞو  نًٞـتٍو    
سٍعسٍ  ٢ـ٦  وغٟت أدٍع٦ع  مذل دج نٞوٓٛٙ  و و أ٢ـ ن٦ًٛ  ٔدٗع  يٟى نٔ و٣عو 
نٞةطـي ْلطر  يٕٖع  ن و٣عيٍ  ٞز   وَ  ٢لجػت  ه مقعب ٢ـٚزي  عتت ٣ٚوع  

 دػٝ  ه أوبوتع .

عٞجوٞ  ه أوبوتع نب ةكت تعٞٗو٠ وٚع٦وت نٞجوٞو  ٢و٥ قٍلو  نضت٣عيو  وبأ  نٞجوٞو        ْ
 و بئٍ  نٞٗو٠  تٍل٣ع نٞجوٞ  ه نًٞعدل نًٞـتً دل  ـ ةف تعٞٗو٠ تٝ تعٞوج٥ٌ  وٞوٍ    
ضـقع  أ٤ ٌٛو٤ بئٍ  نٞٗو٠ بأ  نٞجوٞ   وأ ت  لوو نٞٗو٠ ه نًٞوعدل نْسو٢ًٕ مذل   

 .»نظتْٕ « لوو نٞـئعس  

سعو بًٖ  نٞٓوودوع  دل ًٌوج تعٞؿوـوبس أ٤ ٌٛوو٤ نظتٍٟٓو  ٢و٥ ٞوو٤ ٢ًو  أو         وتًج ن 
 .»نٞةوٌنٍو٤  نٞسٕ ٗ   نٌِوتٍو٤  نعتُوٜ  نعت٣عٍٞٙ  نًٞا٣ع٦ٍو٤«زتعي  ؼتج س 

سنٝ ن٢ِـ نعت ٚوب ه  لوع ـ نضت٣عيوع  نْسو٢ٍٕ  يلوج٢ع نكتوعب  ٢هٟو  نٞسوٟكل         
 ِ وبوتٍووو  نٞجوٍٞووو  تعًٟٞوووا يٟوووى  نًٞا٣ع٦ٍووو  نٞسٍعسوووٍ   وصتووو  ه طتهووو  نُٟٞةووو  ن

 لعٖؿع  نٞولوو  ونسوٓع   أوبوتع ه  او٢نع يٟى أقوـنِ نًٞوعدل نْسو٢ًٕ ٢و٥     
 نٞوسع٢  ونعتسعون ٍ  ه نًٕٖٞع  نٔ و٣عيٍ  نٞسعئجس  لع٘.



167 

ويلووج٢ع ن٦وٗووٝ نغتاووو٠ مذل ٖٟووا نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ و٢ـنٚووزت أٖووج٢ت  نٞووجوٜ   
 -نٌوو  يٟوووى ؾووـ  نٞطووةٛ  نٔ و٣عيٍووو     نِوبوتٍوو  نٞونْووجس مٍٞلووع ٢ووو٥ نظتووعب   تج    

 »نٞجوٞو   ٢ـٚوز «نعتو٣اٟو  ه نٔ و٣وعو نٞسٍعسوً دووٜ نعتسواج       -نعتؤسسع  نِ ٍٟ 
 ٍٞلوٗٝ  او٢نع ٔدٗع  يٟى نجملو٣ى.

ً «و٤ِ نٞجوٞ  ه نًٞعدل نًٞـتً   ٗوو٠ يٟوى أسوع  نٔ و٣وعو نٞسٍعسوً        »نْسو٢ٕ
  نعتنعزتوو  ٢وو٥ نضتنووع  ٟٚوونع وٞووٍ  نٔ و٣ووعو نٖٔوػووع ي دل جتووج نٞجوٞوو  نِوبوتٍوو

 غًوت  ه  ٓوـٌٕ نٞوا٣ى و ٍٓٛٛه يٟى ودجن  ٢وخعغ٣  سٍعسٍع .

ْع٦ٓػووعٜ نٔ و٣ووعو نٞسٍعسووً يوو٥ نًٍٞٗووجس ْٛووٙ قتووف ن٦ْوووع  نٞسٍعسووً نعتووج٦ً      
مذل ضوةٛع  ٢و٥ نعتػوعحل نعتوؿوعبت        وضوـ ٢  »نعتسواج «نٞٗعئ١ يٟى أسع  نٞجيوس 

ميووع س  طووٍٛٝ نٔ و٣وعو نٞسٍعسووً ٢ووـس   حتوعوٜ أ٤  سوووً  ُٞو  نٞووجيوس و ًاووز يو٥   
أخـت  أدٍع٦ع  تسةا يلعغـ نٞجنخٝ و نئ٣ع  تسةا َٟة  نظتعب   و وو أ٢وـ ٔ ٌوزنٜ    

 .#1$سعبي نعتًٓوٜ دوى ن٤َ

يٟوى  و ن نٞونٍٟوٝ ه خكوقوه نًٞع٢و   وم٤ ٚوع٤ ٞلوع         "٦ووٌنؽ "وم٦لع ٦ونْٕ نِسووع   
مذل نٔ و٣عو نٞسٍعسوً ه  تًؽ نٞونٓهع   و و ن٦ٔوٗعٜ ه نٔ و٣عو نٔ و٣عيً 

 أوبتع ونًٞٛ  تعٞلسة  ٞوعبنتلع.

ونٞونٖووى ٔ هتٛوو٥ نِخوو  هبوو ت نٞةسووعق  ونٞػووـند   ومٔ ٍٚووّ ٦ٓسووـ  وو ن نٞلووزوو     
و٦ْطووع  ونغتاووـس ٕٞ و٣ووعو نًٞـتووً ه نطتٗةوو  نْسوو٢ٍٕ    وو١ ٍٚووّ ٦ٓسووـ  وو ت      

  نعتـٚزٌو  أو  نٞكـٔ نٞواعبٌ  ه ٚعْ  أقـنِ نضت٣عي  نْس٢ٍٕ  خٕٜ ْرتس نٞجوٞو 
 ه دعٜ  ٓوونع.

وه نطتٍٗٗوو  دل ٌلٗكووى نٔ و٣ووعو ونٞاٗعْوو  خووٕٜ نٞوووعبٌخ نْسوو٢ًٕ  ْٗووج وغووٝ   
 و ت تؿوعيولع   $$جن  وٚع٤ ٖووٜ ي٣ٟعئنوع0   ُمذل ت اٌؼمذ اٌفشَذ "نت٥ يةج بته"ٚوع  

                                                 

 .143ظ   سٞجيوب نغج ه ٞ وٞج  ن٦طو -وٍٞج ٦وٌنؽ0 نْس٠ٕ ونٞسٍعس  $1#
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ب   مٍٞلوووع  ون٢ِوووـ ٦ٓسوووه تعٞلسوووة  عتجبسووويت نٞٛوْووو  ونٞةػوووـس نُٟٞوووو   وٞٛعْووو     
 .##ٌ  ونٞجٌلٍ  ون٣ًٍٟٞ  ه نٞوق٥ نًٞـتًنٞهون ـ نٞٓٛـ

ٍٚووّ نسوووو  و٦ؿووات و ٕستووت نٞووجنئـس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  ودتٍووز  ٢وو٥  
َ  ع ٥٢ نٞجونئـ نْس٢ٍٕ   وٞلوامل يلػوـ وندوجن  ٢و٥ يلعغوـ نٔٞونوع٠ نًٞـتوً         
و٦طو  نٞطخػٍ  نٞٗو٢ٍ  نعتو٣ٍزس ونٞو وجن٤ نجملو٣ًوً نظتوعظ   و ن نًٞلػوـ  وو       

 و وب نٞواعب ه ي٣ٍٟ  نٞػنـ ونٞوٕد١ نٞٗو٢ً.يلػـ نٞواعبس 

ٞٛو٥  وو ت نطتٍٗٗوو  نٞوويت عتسوولع ع عتسووع  خٍٓووع  ٣ٍْووع سووٗلعت ٢وو٥ دووجٌا  ونٞوويت  ؤٚووج  
ن سع٠ نجملو٣ى نًٞـتً تس٣ع  خعغ    ًٟت نُٟٞة  ٍْه ًٟٞون٢ٝ نٞوودٍجٌ   ونجتعت 

ٔ    ـتووو نعتزٌووج ٢وو٥ ن٦ٔػوونعب   وو ت نطتٍٗٗوو     »توغووٟ  نٞوٗووج٠ «سوون١ نٞوكوووب  و  
 لسٍلع ٢ع ٖوع٠ يٍٟوه نٞةلوع  نًٞـتوً ٢و٥ أسو  ٢ع ٌو   و ٣ٛو٥ ه نٞٗعيوجس نٞويت ٖوع٠            

 يٍٟنع   ن نٞةلع .

ْووععتوٖى نضتُووـنه نٞوو ي ندوٟوووه  وو ت نعتلكٗوو  نًٞـتٍوو  ٖووج ًٞووا  وبن   ع٢ووع   ه ٦طووو        
ٍْنع  وه نٞل٣و نٞ ي أغع   و ت نٞواوعبس  و ٞٙو نٔ سوعو نٞو ي       نٞواعبس ه وٖت ٢ةٛـ

 ٗ  نٞواعب  وه نِ ـ نٞ ي أدج وه ه ػتـٌع  ن٢ِوب ونطتٍعس.  دجث ٞكة

   ً غوبس »نجملو٣ى نًٞـتً نٞٗج١ٌ«وم ن ٚع٦ت نٞػوبس نٞةجنئٍ  نٞيت ٦وػوب يٍٟنع 
ػتو٣ى نٞـيً  نٞ ي ٌوٛو٤ ٥٢ ٖةعئٝ يـتٍ   ـيى نْتٝ ونَِلع٠  و ـدٝ ٢ى نعتكـ 

نجملو٣ى «وبس نٞيت ٦وخٍٝ يٍٟنع و٢ع  لةوه ٥٢ ٢ـنو وأيطع   م ن ٚع٦ت   ت  ً نٞػ
   ْ كتع نٞػوبس ٦ٓسنع نٞةجنئٍ   جن   جملو٣ى نٞواعبس ونٞواعب.»نًٞـتً نٞٗج١ٌ  جن 

ْنوووٜ نًٍٞووو٤ نعتعئٍوو   ويٟووى ؾووٓعِ نِكتووعب  ٚع٦ووت  ٗووو٠ دٍووعس ٢سوووٗـس  هتووون٥       
أغنعهبع نٞزبني   وٌؿًو٤ نٟٞةلع  نِوذل ه نٞةلع  نطتؿعبي ٞةين ن٦ْسع٤  تٍل٣ع 

ع٦ت نٞٗةعئٝ ونضت٣عيع  نٞيت حترتِ نٞـيً  ودتون٥ نٞرتدعٜ  جتو  ٢ع ت   و ت  ٚ
نعتـنٚز نطتؿعبٌ   و ؿـ  خٍع٢نع مذل  ونب   ت دٍلع  و ٟٙ دٍلع  آخـ  و ُ  يٟى 
تًؿنع  و سٟا و لنا ٥٢ نٞةًؽ نَخـ  و ٗو٠ ت٣ًٍٟع  نٞةٍى ونٞطـن  ْروٜ جتعب 
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س  نٞوو ٥ٌ ٚووع٦ون ٌلوٟٗووو٤ ه  ـدووعغت١ توو   يووـْن١ نٞوووعبٌخ نٞةطووـي ٚووع٦ون  وو١ نٞـيووع  
نعتـنٚز نطتؿعبٌ  نٞةجنئٍو   وٌةًٍوو٤ وٌطورتو٤ نٞسوٟى  نعتطورتنس دٍلوع   ونعتسوٟوت  ه        

 ٢ًه١ نِدعٌ .

و٢وو٥  لووع ٚع٦ووت نٞػووٟ  توو  نجملو٣ووى نًٞـتووً  ٢لوو  أقووونبت نٞٗجهتوو   وتوو         
 نٞواعبس  غٟ  ٖوٌ   وؾعبت  جب وب ع ه أي٣عٔ نٞوعبٌخ.

ٟ  نجملو٣ى نًٞـتً تعٞواعبس ٍٞست غٟ  نٞٗج٠ ْٗف  ودهوه ٢لونع ٍٞسوت    َ  أ٤ غ
 نًٞـنٖ  ْنسا  وٞٛلنع غٟ  ٚات  ودم ٌوس١ تع٣ًٕٞ ونٞكوٜ ونٔ سعو.

ْعٞػوبس نٞيت أخ ذتع نٞواعبس ه نجملو٣ى نًٞـتً  مقتع جتٟوت ه ٚوو٤  و ن نجملو٣وى     
أ ووو١ ٢ـٚوووز  ونسوووك  نًٞٗوووج تووو  أ ووو١ ٢ـٚوووز ٦ٓٞووووع  نٞواوووعبي  و وووو نٞطوووـٔ  و      

.. ْٟٗووج ٚع٦ووت نعتووون  نٞواعبٌوو  ونٞسووٟى  وور ً ٢وو٥ نغتلووج     .ٕٞسووونٕ٘  و ووو نُٞووـ  
و زب ووع  و٢وو٥ نٞػوو   و٢وو٥ ضووـًٖ أْـٌٍٗووع ونعتسووو٣ًـن  نًٞـتٍوو  يٟووى سووعدٟنع   

ٞلٓوو  نًٞوـ  نٞواوعبي ٍْوه  وسوٍكـذت١       –نٞ ي صتً  »نًتٍف نغتلجي«  ر ً يا
 تًج  ٞٙ نٞكـٔ نَ ٍ 0 تةنـ نًٞـ    ١  وخ  –ضةه نعتكٟٗ  يٍٟه 

نظتٍٟج نًٞـتً  ْةٕ  نًٞـنٔ  ْسوبٌع  ْعٞسعدٝ نٞطـًٖ ٟٞةنـ نعتووسف   0أوذلّب
 .#1$  ن نٞةنـ ١ أوبوتع و٢جكتع نٞواعبٌ  يا 

تٕ  ن٥٣ٍٞ  ْعٞكـٌٕ نٞواعبي  نعتواه وتعٔ  ٢عبن  مبٛو  مذل توٕ  نٞطوع٠     0صبُٔهّبو
 ـتو ٢ون٦ً ضـًٖ نٞةنـ نعتووسف.

                                                 
م٤ نعتسوٍنٍ  دل ٌةوٕ ه   $$ ٌٗوٜ نت٥ خٟجو0٤  ًة ن  ي٥ سٍكـس نًٞـ  يٟى نٞةنوـ نعتووسوف0  # $1

ون٦هووـ بو ٍووه  ##   وندووجسنسووكعيون١ أتووجن  أ٤ ٌلزٞووون مذل  و ن نٞةنووـ دوووى ؤ ٞودوو  خطوةٍ   
 .16ظ   نطتؿعبس نًٞـتٍ  ونٞجوب نٞ ي ٢اٟوه ه نٞوعبٌخ  عبو ي 
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يووا نٞةنووـ نِستووـ  ْػوونـن  ٢ػووـ نٞطووـٍٖ   ْلوونـ نٞلٍووٝ   وو١ نٞةنووـ   0هّووبصبٌضو
 نعتووسف  ٣ْج٤ أوبوتع نٞواعبٌ  و٢ون٦ٍنع.

ودل ٌٛوو٥ ًٟٞووعدل جتووعبس أخووـت أ وو١ ٢وو٥  وو ت نٞواووعبس  تووٝ ؤ ٢جن٦ٍوو  غتووع أو   
 ٢ٗعبت   ودل ٥ٌٛ ٞواعبس نًٞعدل قـٔ أخـت َ    ت نٞكـٔ نًٞـتٍ  نٞإث.

٢وعبٚو  "اعبٌ  نٞ ي يـْوه نُٞوـ  ه نٞٗػو  نٞويت غووب  بدٟو        وأ   نٞـدٕ  نٞو
  ونٞويت  لوطوـ تو  أ زنئنوع ودٛعٌعذتوع      أٌف ٌٍُخ وٌٍُخون٣ًٞٝ نٞٓين ن٣ًٕٞٔ   "توٞو

ٖػع نٞواعبس ونٞلاعبس  ونعتج٤ نٞواعبٌ  نًٞـتٍ  نع٦عذتع وجتعب وع و٢وع ٍْنوع ٢و٥     
عتـٚز نعت٣وعمل نٞ ي ندوٟوه قـنئّ ودٛعٌع  و٢ُع٢ـن   مقتع  ٗج٠ نٞجٍٞٝ يٟى   ن ن

 .  ت نعتلكٗ  نًٞـتٍ   جتعبٌع   ه  ٞٙ نٞوعبٌخ

ودوٜ   ت نعتن٣   ٢ن٣و  نٞواوعبس نًٞععتٍو   نٞويت أٞٗع وع نٞووعبٌخ  وأٌؿوع  نضتُـنٍْوع          
يٟى يع ٕ نًٞـ  ٢ل  مل٥٢ ٖج١ٌ  ٦طر  قةٗو   ؤ ٦ٗووٜ ْئو   ٢و٥ نٞواوعب وأضوةعت       

عطتنع نعتع ٌو   ومتٛو١ نخوٕقنوع توعُٞ      نٞواعب  قةٗو  نب ةكوت  ٛو١ ي٣ٟونع و٢ػو     
و ًع٢ٟنع ٢ًه  و ١ٛ نَْعٔ نٞيت  ةػـ ع و وكٟى مٍٞنع  نب ةكت تٓٛـ أٚاوـ  ٗوج٢ع    
٥٢ ْٛـ نجملو٣ى نْٖكعيً  وٖو١ٍ أٚاوـ  كووبن  ٢و٥ ٣ٍٖوه  وأ وجنِ ٔ ٌةػوـ ع ؤ        

 ٌوكٟى مٍٞنع أ٢ـن  نْٖكعو أو ٢ٓٛـوت.

واوعب ٢ٓٛوـو ١  ونَ وعب نٞويت  ػووب دٍوعذت١       وٚري قةٗو  ن و٣عيٍو   ٚوع٤ غتوؤٔ  نٞ    
 .#1$٥٢ آْعٔو٣ٍٖن١  و٢ع ٌةػـو٤ وٌوكًٟو٤ مٍٞه 

                                                 

  دٍا ٖعٜ ْوً  بنسوه يو٥ نعتًوووزٞ  تٛوووعته نْسو٠ٕ     201 . ي٣عبس0 نًٞـ  ٌسوٍٗهو٤  ظ # $1
أ ةولووع نب ةووعـ نعتووج٤ ونٞةٗووعو نٞوويت ن٦وطووـ ٍْنووع ْٛووـ ١ ن٦ًٕٗٞووً تكووـٔ   $$ 0 وْٟسووٓ  نطتٛوو١

 .##.. وأٌؿع  نًٕٖٞ  ت  نًٞجٌج ٥٢ أي٢ٕن١ وت  نعتن٥ نطتـٍْ  ونٞػلعيع .ٌو٢ئ ٍ نٞواعبس
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ودل  ٥ٛ قةٗ  نٞواعب نًٞـ    ت ٍٖٟٟ  نًٞج   ؤ ٍٖٟٟ  نٞلٓو   ِكتع دل  ٥ٛ 
ي٣وٞو  أو  توجو٤  ػتـ  وسوٍف  ورل ٌٗوو٠ تووغوٍٝ نٞواوعبس ٢و٥ نٞطوـٔ مذل نُٞوـ         

  ٔ ٢ن٣و  نٞواوعب   » نوعمل نٞجوٞو  نًٞـتٍو    « ضور٤ بسو٠  ٤ِ   ت نٞونٍٓ  ٚع٦ت ٢و٥  
ٚكةٗ   ومقتع ٚع٤ نٞواعب نًٞـ   عٍٞع  ٚة س حترتِ نٞواعبس  و ٗو١ٍ نعتسوو٣ًـن    
و سٛلنع و ٣ًـ وع يٟوى نٞطوعقل نٞطوـًٖ ِْـٌٍٗوع  ونٞطوعقل نُٞـتوً ٟٞنلوج  وه         

  ٣ٚوع  ؽتوّٟ نضتزب نغتلجٌو   وه نعتوج٤ نٞواعبٌو  تعٞػو   وأٌؿوع  ه ٖٟوا أْـٌٍٗوع       
ٚع٦ون ي٣ع   ٟٙ نٞٗونْٝ نٞيت  ونوـ٘ وجتوو   ٟوٙ نعتلكٗو  نٞٛوة س ٢و٥ نٞطوـٔ مذل        
نُٞـ   وتعًٞٛ   و٥٢ نٞط٣عٜ مذل نضتلو   و٥٢ نضتلو  مذل نٞطو٣عٜ  و و١ أٌؿوع     

ونًتووٕ   »أغوونع  نظتع٦ووع  نٞٓلووع ٔ«ٚووع٦ون تٍووو  نٞووور٢  يٟووى  وو ت نٞٗونْووٝ  و 
ي٣وعٜ و٢نوع٠ وٚوع٦ون نٞٗعتؿوو٤ يٟوى نٞواوعبس       نًٞع٢  ونعتوع ـ  و٢ع ٌوـ ةف هبوع ٢و٥ أ   

نٞجنخٍٟ  نعتلوطـس ه قوٜ نٞةٕ  ويـؾونع  و و١ نٞو ٥ٌ أٖوع٢ون نعتًوعبؼ ونِسوونٔ       
 نٞواعبٌ  ٢ل  ٢ع ٖةٝ نْس٠ٕ.

و  ت نٞكةٗ  ٥٢ نٞواعب نًٞوـ  دل  لطور ه أدطوع  نجملو٣وى نًٞـتوً و٦وسوى تطوٛٝ        
دل  هنوـ ه نٞوةٕ  نًٞـتٍو  ه    ٚة  ٦وٍا  ٞل٣و نٞواوعبس ٢وى نُٞوـ  ْنسوا  و وً      

وٖت ٢ةٛـ ي٥ ننووب ٢إٍذتوع ه نجملو٣ًوع  نِخوـت. ْٗوف  و وً دل حتوم تٛوٝ         
  ن نٞلٓو  نٞ ي دل ًٌـْه جتعب آخـو٤ ه ٢اٝ  ٞٙ نٞوعبٌخ ْنسوا  وأٌؿوع  ْ كتوع    
دل  ووـ ةف ْٗووف تر ووجنِ وأْٛووعب وٖوو١ٍ أٚاووـ  ٗووج٢ع  ٢وو٥ ٖوو١ٍ نجملو٣ووى نْٖكووعيً      

ٖوج خٟٗوت وأٖع٢وت      »و ٞٙ  و نِ و١  ْؤ   ن و٢ًه«مقتع  ً وأْٛعبت وأ جنْه  و
٦سٍاع   ودٍجٌع  ه نجملو٣ى نعتٓوـوؼ ٍْوه نٞوازئو  ونٞوٓٛوٙ ون٦ٔٓػوعٜ  وغولًت       
٢ى قـٔ نٞٗونْٝ نٞيت َكت هبع نِبؼ نًٞـتٍو  قـٖوع  أخوـت يا وع نٞٓٛوـ نًٞـتوً       

 .#1$نْٖكعونٞوندج  و سوبن  يـتٍ  ياذتع ١ٍٖ  وخكى ١ٍٖ ػتو٣ى 

                                                 

 .202ظ    . ي٣عبس0 نًٞـ  ٌسوٍٗهو٤ $1#
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وـت٥  لع ٔ  ًلٍلع نٞواعبس ٣ٚنلو   ؤ نٞواوعب ٚعٖوػوع ٌ   ؤ ٦لهوـ غتو ن      
ن٢ِـ ٥٢ ملنوٌ  نٔسووُٕٜ ونٞٛسوا وبؤو  ن٢ِوونٜ  ومقتوع نٞو ي ًٌلٍلوع   لوع   وو         
 ٞٙ نعتوٞو  نضتجٌج نٞو ي ستوٝ توه نجملو٣وى نًٞـتوً ه وٖوت ٢ةٛوـ  و٢وع أدج وه ه          

٢وؾويٍ   ةين و ل٣ً يون٢وٝ نٞوودٍوج      ن نجملو٣ى ٥٢ آ عب ٥٢ ملنوٌ  خٟٕ نـوِ
نًٞـتً  ونٞوٗعب  ت  نضت٣عيع  نٞيت  ٛو٤   ن نجملو٣ى  ونٞػنـ غتو ت نضت٣عيوع    

 جن  تعٞلسة  ٣ٟٞاو٣ًع  نِخـت   يـتٍ  وندجس  ٚٝ  ٞٙ ه وٖت ٢ةٛـ ه زتعي 
 ؾتع  ًٝ ٣ٟٞاو٣ى نًٞـتً صتع  ٍٞست ُٞ ت ٥٢ نجملو٣ًع .

   ٙ نعتوج ونضتوزب نٞةطوـٌ   ونعتو وع  نعتوٕق٣و  ٢و٥ نٞلوع          وم ن ٚلع ٦طونج نٍٞوو٠  ٞو
ونٞيت حتجث ه ٖٟا نٞٗعبس نِْـٌٍٗو   ونعتو٣اٟو  ه ٢ٌٕو  ٢و٥ ن٣ًٞوعٜ ونٕٞٓدو        
نِْوووـٌٍٗ  نٞووو ٥ٌ ٌوووجًْن١ نٔؾوووكنع  وؾوووٍٕ سوووةٝ نًٞوووٍص ونجملعيوووع   وأٞوووون٤ 

خـ  و٥٢  وٞو   نٔسوُٕٜ نعتوًج س مذل نٍٞٗع٠ هباـن  زتعيٍ  ٥٢ تٟج أْـًٌٗ مذل آ
مذل أخـت  و٥٢ تٕ   و١ٟٛ ُٞو  تًٍلونع مذل توٕ   وو١ٟٛ ُٞو  أخوـت  و٢و٥ ػتو٣وى دل         
ًٌـِ نٞػلعي  مذل آخـ ٖج يـِ قـٌٗه مٍٞنع  م ن ٚلع ٦طنج نٍٞوو٠  و ت نغتاوـن     
نِْـٌٍٗ  نٞٓ س ه نٞوعبٌخ نطتوجٌا  و٦طونج ٢وع حتج وه ٢و٥ آ وعب ٚوات ه نٞوٗوعب          

ضًو  نٞٗعبس  و ودٍج نٞلؿعٜ ونًٞع ن  ونٞوٗعٍٞج ونُٟٞع  نِْـًٌٗ  ونٞوٕد١ ت  
ونٟٞووناع   وبسوو١ آْووعٔ وندووجس ٞٛووٝ أتلووع  نٞٗووعبس  ْر٦لووع هبوو ت نٞووـوو  و٢وو٥ يٟووى          
نِبؾٍ  ٦ٓسنع ٦لهـ مذل ٢ع أٖع٢وه قةٗ  نٞواعب نًٞـ   ونطتـٚ  نٞواعبٌ  نًٞـتٍ  

نْلتعتٍو  نٞٛوات    ه ٖٟا نجملو٣ى نًٞـتً  ٥٢ بونتف وغوٕ   ٣ٚوع ٦ةػوـ نٞلووعئج    
 .#1$ٟٞا٣عي  نًٞـتٍ نٞيت أدج ونع   ت نٞواعبس نًٞـتٍ  ه نعتٍجن٤ نٞوودٍجي 

ْعضت٣عي  نًٞـتٍ  ن٢وٟٛت ودجس نضت٣عي  نٞويت  ٓعيٟوت و ةٟووب  ٢و٥ ويوع  نِبؼ      
نٞوندووجس وتونسووك  نُٟٞوو  نٞوندووجس ونٞوٛووو٥ٌ نٞلٓسووً نٞوندووج نٞوو ي  سووج نٞاٗعْوو      
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   ووو١ ؾوووـتت  ووو ت نٞودوووجس  »ودوووجس نٞسوووؤ«نٞوندوووجس  نٞوندوووجس ونٞٗعيوووجس نعتع ٌووو  
نٖٔوػع ٌ  ه نٞػ١ٍ٣  دجث  ٞٙ ٢ل  أ٤ سٍكـ  يٟى ٢ٗعٍٞج نٞسٟك  ه  وٞو   
نظتْٕوو  نًٞةعسووٍ  ٢ؤسسوو  نًٞسووٛـ نٞوورت٘ نعت٣عٍٞووٙ  خػوغووع  يلووج٢ع  كعوٞووت      
نٞٗووـو٤ يٟووى  وو ت نٞوازئوو  وه نووٝ نْٖكووعو نطتووـه نٞوو ي ٦طوور عتون نوو  نُٞووزوس     

 نٞورتٌ .نٞػٍٟةٍ  و

و رسٍسع  يٟى ٢ع  ٗج٠ ْلن٥ ٔ ٦ٗـ نٞجٚووب "ٍٍْٟا ديت" يٟى ٢ٗوٞووه تور٤   
وٖووعئى نٞٓووو  ٚع٦ووت نٖوػووع ٌ   ٍْٟسووت نَ ووـس نٞجٌلٍوو  ونٞوًػووا مهووع نٟٞوو ن٤  ًْووع  
نْس٠ٕ مذل ْو  ن٢ِػعب  مقتع  ً نطتع   نعتع ٌ  ْؿًٕ ي٥ أ٤   ت نطت٣وٕ  دل  

ـ        توٝ توجأ  ُٚوزون  ٌٗػوج هبوع نٞوغووٜ مذل        ٥ٛ ٦وٍاو  خكو  بصتنوع أوٍٞوع  ن٢ِو
 .#1$نٞاعئـس٢لعْ   جٌجس ٞـوو نٞٗةعئٝ 

 "نٞووجٚووب دوويت"ٔ ٦سوووكٍى ه  وو ت نًٞاعٞوو  ٢وو٥ أ٢ـ٦ووع نٞووـ  نعتٓػووٝ يٟووى ٢ٗوٞوو     
 نعتكوٞ   ودسةلع ٢ع ٚوةلعت ٥٢ ب  ٢ةسوف يٟوى  ٞٙ ه ٚوعتلع نًٞـوت  ونْس٠ٕ.

ٟخٍٟٓو  ي٣وـ  ْٗوج أخو  ٌةٛوً يلوج٢ع       وه   ن نٞػج  ساٝ نٞويً نٔسرتن ٍاً ٞ
 ً  تور٢ونٜ ٚسوـت مٍٞوه  و لوع ٖوعٜ ٞووه يةوج نٞوـست٥ تو٥ يووِ   و ن ٢وٖوّ ٢و٥              

أ عتوه   »دـغوع  يٟوى ودوجس نًٞوـ  ونعتسو٣ٟ      « ٢ونّٖ نٞطٛـ ٔ نٞةٛع   ٥ٛٞ ي٣ـن 
 .#2$ونٞةُؿع تر٤ ن  دل ًٌف ٖو٢ع    ت ن٢ِونٜ مٔ أٞٗى تٍلن١ نًٞجنوس 

أ٤  ونْوى نٞٓوو  ٍٞسوت نٖوػوع ٌ   توٝ م٤       »ٞـأي نٞجٚووب ديت خْٕع « ٛ ن ٌوؿ  

ٚع٤ دـٌػع  يٟى يج٠ نفتـنـ نًٞـ  ه ستورس نعتوعٜ و٦ولوه  ٣ٚوع      نظتٍٟٓ  ي٣ـ 

                                                 

ـ        # $1   7 . ٍٍْٟووا دوويت0  ووعبٌخ نًٞووـ    . ن ونب   ـ ووً و .  انئٍووٝ  ةوووب0  ووعبٌخ نًٞوووـ   
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م٦وووه ٚوووع٤ دـٌػوووع  يٟوووى أ٤ ٌةٗوووى نجملع وووجو٤ ونعتٗوووع ٟو٤ ه ٢ًسوووٛـنذت١   و٤ أ٤    
ع٤ ه ٖٟووهب١   هتوز ون تٛعْو  نٞوةٕ  نعتٓوودو   و٢وع  ٞوٙ مٔ ٚوً  ةٗوى ضوُٟ  نْهتو         

 و  ت  ً نسرتن ٍاٍ  نٞٓو  وأتًع ت.

ه ٢ٗوٞوووه نعتجٟٞوو  توور٤ وٖووعئى نٞٓووو      "نٞووجٚووب دوويت "وـتوو٥ ٔ ٦وٓووٕ أٌؿووع  ٢ووى   
وخعغ  ه مل٥٢ أتً تٛـ وي٣ـ دل  لٓ  تلع ً يٟى خك  ضع٢ٟ   وتًج ٦هـ تٗجب ٢ع ٚوع٤  

دٍوٝ تٍلونع وتو     نٞٗػج ٢لنع نٞوغوٜ مذل ٢لعْ   جٌوجس ٞوـوو نٞٗةعئوٝ نٞاوعئـس تًوج أ٤      
 .#1$نطتـ 

يٟى  ٞٙ  تٝ ٦ؤٚج أ٤ نٞٓو  ًْٝ نسرتن ٍاً  ع ِ ٌٗو٠  "نٞجٚووب ديت"ٔ ٦وٕٓ ٢ى 
يٟى دع٢ٝ مبن ي ونو و٢ػ١٣  م  ٞلع أ٤ ٦وسع ٜ  ٝ ٚع٤ ٞسٍج٦ع أتً تٛـ وي٣ـ  أ٤ 
ٌؿوونٍع مبسوو١ٟ وندووج ه ي٣ووٝ يطووونئً ٢وخووةف  ونٞووجٍٞٝ يٟووى  ٞووٙ أ٤ تًووؽ         

و٦عٖطوووت و اووون  ووجونت  و وو ن ٌؤٚووج أ٤  وو ن ن٢ِووـ ٚووع٤ نٞػوونعت  يعبؾووون نٞٓووو  
 ٢كـودع  تٗوس.

مذل نٞٗعئوج نٞٓعبسوً بسوو١ ٍٟٞو       "نعتُو س تو٥ ضوًة    "و  ن ٢وع ٌورٚوج أٌؿوع  ٢و٥ ٖووٜ      
 نٞٗع سٍ 0 ٞٗج أغةنلع أغنع  بسعٞ   ٔ ب عٜ متـٚن١ نٖٔوػع .

ظ ن٢ِوو  نًٞـتٍوو   ْٗووج تًووا ي٣ووـ مذل  ؽتوٟووّ ٞٗووج وغووّ  ووٍص نعتسوو٣ٟ  تر٦ووه خوٕو
أٖع١ٍٞ نٞجوٞ  وؤذتع أ٤ ٌلوخةون ونتوعبون خٍعب نًٞـ   ْٛٝ ٖةٍٟو   ٗوج٠ أتوـمل بؤسوعئنع     
وأ٢نووـ ٢ٗع ٍٟنووع وْـسووعكتع وخوو   لو  ووع وأٖػووى سووٍوْنع  وندوطووج أٌؿووع  أغوونع     
نٞـنٌوو  ونٞطووـِ ونٞسووٟك  مؾووعْ  مذل نظتكةووع  ونٞطووًـن  ونطت٣ٛووع  وؾوو١ ي٣ووـ مذل       

٥ ضونجون َوزوس توجب  وأٚاوـ ٢و٥  ٕرتعئو  ٢و٥ غونعت          نضتٍص سةً  ٢ٗوع ًٕ ٢و٥ نٞو ٌ   
 بسوٜ ن  وسة٣ًعئ  ٥٢ أتلعئن١  و ٕرتعئ  ٥٢ نِتكعٜ نٞ ٥ٌ ضنجون ْو  ٢ٛ .
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٣ٚووع ن٦ؿوو١ مذل  وو ن نضتووٍص نٞٛووا و٤ ٢وو٥ نِتكووعٜ نٞوو ٥ٌ ضوونجون أٌووع٠ نًٞووـ      
٥ نًٞجٌج ٥٢ ْٗوـن  نٞٓوـ  نٞو ٌ    نْس٠ٕ  مؾعْ  مذل و٢ونًٖن١ ؾج نٞٓـ  ٖةٝ ننوب

دل ٌجخٟون نْس٠ٕ  وأخ ن  ْٗج ن٦ؿ١ مٍٞه تًؽ نٞٗةعئٝ نًٞـتٍ  َو  نعتسو٣ٟ   و٢و٥  و١     
 .#1$ْٗج ٚع٤   ن نضتٍص  ٍص نًٞـ  تٝ  ٍص نٞاعئـ٥ٌ يٟى نٞٓـ 

ومتًٛ نعتؤبخو٤ أ٤ نٞلع  يٟٗون تٗع  نٞجوٞو  وملونغتوع يٟوى ٦ووعئج  ٟوٙ نعتًـٚو   توٝ        
ٔ أ٦هوـ  $$٤ نٞـ وٝ ٌـٌوج ن٢ِوـ ٍْٗوو0ٜ     يٟٗون نٞٛا  ٥٢ أ٢وب دٍعذت١ يٍٟنع دوى أ

 .#2$##نٞٗع سٍ ٍْه دوى أ٦هـ ٢ع ٌٛو٤ ٥٢ أ٢ـ 

م٦ووع ٢ًطووـ نًٞووـ  سووون  ٔ $$وحتٛووً نعتووونب  نٞوعبنتٍوو  أ٤ ٢ووع ٖعٞووه نعتُوو س ٞـسووو0١  
ٌسوووًةج تًؿوولع تًؿووع   ٣ْٟووع صتووى نٞٓٗووـن   ٞووٙ ٖووعٞون غووجٔ  وو ن نًٞـتووً  أ٢ووع        

عٞون0 ون  ٞٗج ب٢ع٦ع ت٠ٕٛ ٔ ٌزنٜ يةٍج٦ع نَِلٍع  ْٗج  و سون خٍٓ  ٥٢  ٞٙ  وٖ
 .#3$##نًٞـتٍ .. ٖع ٝ ن  أسْٕلع د  ٚع٦ون ٌػوبو٤ أ٢ـ   ت ن٢ِ  .ٌلزيو٤ مٍٞه

 .##ٞٗج أدٍع ن  ٖٟوتلع تعْس٠ٕ ْٛع٦ت ٢ٍو $$وؾتع ٖعٞه نعتُ س0 

نٞوو ي ؾوو١ أ ووٝ نٞووـأي ونٞلاووجس      «وٞٗووج حتووجث نعتؤبخووو٤ يوو٥ أ٤ ْـٌووٕ نٞوًةئوو        
ٚع٤ ٌٗـأ يٟى نضتلج أْٛوعبن  غوعَو ع وصتو وع سووبس نضتنوع         »ـن  ونظتان ونٞطً

٣ٚع دـٚون ه نٞلٓو  نٞوعبن  نٞيت ًٟٞـ  ؾج نٞٓـ  و٢ع ًٟٞـ  ٥٢  ٗعٍٞج نٞـأي 
 .#4$ونٞلاجس...

وٖةٝ ن٦ونع    ن نعتوؾوو   ٗج٠   ت نٞػوبس نٞيت تًانع نعتٗووٖ  ٌػوّ توه نًٞوـ      
أٌلع ٖو٢ع  نعتو  أدا مٞوٍن١ ٢و٥ نطتٍوعس  بَةو  ونٞوونؾوى      ب$$نعتس٣ٟو٤  ٖعٜ نعت ٚوب0 

ه نٞـًْو   ٞووٍ  ِدوج ١ ه نٞووج٦ٍع بَةو   م٤  ٟوسوون١ يٟوى نٞوورتن   وأٟٚون١ يٟووى      

                                                 
 .42 . ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ   ظ  $1#
 .43ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
 .44  ظ وغلعي  نٞوعبٌخ  . ي٣عبس0 نٞويً تعٞوعبٌخ# $3
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بٚةن١  وأ٢  ١ ٚوندج ٢لن١  ٢ع ًٌـِ بًٍْن١ ٥٢ وؾًٍن١ ؤ نٞسٍج ٢و٥ نًٞةوج    
 .#1$##م ن دؿـ نٞػٕس دل ٌوخّٟ يلنع ٢لن١ أدج

نٞٗؿٍ  هب ت نٞةسعق  نٞيت يـؼ غتع نٞوجٚووب دويت  توٝ      دل  ٥ٛ اخلالطخو
نٞٓو  دـٚ  و نْى  يع مٍٞه نٞٓعيٝ نٞوجٌين نٞٗوو٢ً  و و ن ٢وع غتوج توه سوٍج٦ع ي٣وـ         

ون  ِب٢وووً نًٞاووو١ توووعًٞـ   و ٛووو ن نسووووا٣ًت ن٢ِووو  نًٞـتٍووو  ٖون وووع     $$ٖوووع0ٜ 
 .##وأْػنت ي٥ ٦ٓسنع ٞرت٢ً ت ٞٙ نٞٓـ  تجنْى نٞج٥ٌ أؤ  ونٞٗو٠  ع٦ٍع 

 ٛوو ن ٚووع٤ نٞٗووـنب نِيٟووى نٞوو ي ن وورتو نٞٓووو  ؤ ٌُوو  ه نضتووو ـ أ٤ ٌو ووج تًووؽ  
 نِْـن  نٞ ٥ٌ دـٚن١ نٞٓعيٝ نٖٔوػع ي يٟى نسونٍع .

ٍّٚ ٦ٓسوـ ٖػو  أتوً ؼتاو٥ نٞاٗوعه ه ٢ًـٚو  نٞٗع سوٍ    وٝ ٦سووكٍى نظتوـو            
اله يٟى نٞٓعيٝ نٞجٌين ب١َ أمهٍ    ن نٞٗعئج و وبت وضاعيوه  وب١َ  ٞٙ ْٗج س

 نٞٗعئج سًج وقةٕ يٍٟه نطتج.

و وً  $$0 "ؼت٣وج ي٣وعبس  "أخ ن  ْنلعٞٙ ٦ٗك   جٌـس تعٔ و٣ع٠ أضوعب مٍٞنوع نٞوجٚووب    
نع ـس نٞٓو  نٞسوـٌى ونٍٞٗوع٠ نٞٓووبي ٟٞجوٞو  نٞوندوجس ٢وى نٞوةف  ه ن٦وطوعب نٞوج٥ٌ          

 .#2$##ٖس٣ع  نٞٗو٢ٍ  نًٞـتٍ نْس٢ًٕ أو 

ع دٗٗوه نٞـو٢وع٤ ه رتع٦ٍو  ٖوـو٤  ٞٛو٥      غنٍ  أ٤ نًٞـ  دٗٗون ه رتع٦  يع٢ع  ٢
نٞا٣ـس نٞٓوبٌ  غت ت نٞٓوودع   و ٦طرس نٞجوٞ  نًٞـتٍ   أ٢ع ن٦وطوعب نْسو٠ٕ ٚوج٥ٌ     

  ٤ِ نٞجخوٜ ه نٞوج٥ٌ نْسو٢ًٕ   #3$ون٦وطعب نًٞـتٍ  ُٟٚ   ْٗج نسوُـٔ يجس ٖـو٤
نٞوٍٗ    ٌةجأ تعْهتع٤ تًٗعئجت وأغوٞه  و  ن نْهتع٤  و  ػوجٌٕ ٖٟويب  ٌةٟوٍ ٢ـ ةو     

 ؤ سةٍٝ مٍٞه سوت نْٖلعو ون٢ٔولعو.

                                                 

 .222 عبٌخ نًٞـ   ظ  0ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ  .  $1#
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و ٛ ن ٌؤٚج  . بؾون٤ نٞسٍج أ٤ أس٣ٟ  سوبٌع دل  ػٝ مذل ٢ع وغٟت مٔ ه نٞٗـ٤ 
 .#1$نظتع٢  نغتاـي

وم ن ٚع٦ت نٞجبنس  نٞونيٍ  ٞٛا  ٥٢ ْـنئؽ نْسو٠ٕ وأبٚع٦وه  ٢اوٝ نٞػوٕس     
نٞلٓسووٍ   ونٞونوو ٌا  ..  ٛطووّ ٞلووع يوو٥  ون٦ووا نٞرتتٍوو     .ونٞػووٍع٠ ونطتووج ونٞزٚووعس  

  و ١ًٍٟ نضت٣عي  ن٦ْسع٦ٍ  ؾـوتع  ٢و٥ نٞلهوع٠ ونٞجهتوٖـنقٍو  ه نٞسوٟو٘     نعتًلوي
ونٞوودٍج ه نعتطعيـ ونٞـٌعؾع  نٞلٓسٍ  ونٞـودٍ  ونٞةج٦ٍ   ونٞوٛع٢ٝ نٔ و٣عيً 
نٞيت  سونجْه و لعؾٝ ه سةٍٟه أدجث نٞلهـٌع  ونعتو ن ا نٞويت  لنوعمل مذل غوّ     

م ن ٚع٦ووت  وو ت تًووؽ نضتون٦ووا نعتع ٌوو  ِخووع ضووؤو٤ نْسوو٠ٕ      #2$سووًع س ن٦ْسووع٤
٦ط  مذل  »جتسٍجن  بنئًع  غت ن نٞرتنتف ت   ون٦ةه نٞـودٍ  ونعتع ٌ «نٞـودٍ   ْ ٦لع 

 ٞوووٙ نٞل٣وووو   ٣ٟٞوػووووِ ونعتوػووووْ  ه نْسووو٠ٕ ٣ٚاوووعٜ دوووً غتووو ن نٞرتنتوووف         
نٞوػوِ ٚوع٦ون ه  ْعٞوػوِ نْس٢ًٕ ٚع٤  وبس ه نٞٓٛـ ونٞسٟو٘  وم٤ أئ٣    ن 
 .#3$أَٟةن١  ونبن  ؾج نٞلهع٠ نٞسٍعسً ونٔ و٣عيً ونضت٣و  نٞٓٛـي

 

                                                 
 ٢ٓنو٠ نضت٣عيع  ه نْس٠ٕ.  . بؾون٤ نٞسٍج#0 $1
 .45 . ي٣عبس0 نًٞـ  ٌسوٍٗهو٤  ظ # $2
 .25 نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $3
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  انبحث انثاني  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الـزعة العادلقة

٢ؤسسو  يٟوى نًٞع٢وٝ نٞـودوً ٢رت ةو  يٍٟوه  و٦ٗكو  نٞةوج   وً           ىلرهباننصعلحبب
نْهتع٤ تع   ًعذل  ٢ةجو نٞٛو٤ ونطتوع١ٚ نٞو ي تٍوجت أٖوجنب نٞلوع   وٚوٝ ضوً  ٢و٥         
غوولًه  وٚووٝ ضووً  ب وو٥ مبن  ووه   ووو ٢ةووجأ نٞلهووع٠ ونٞل٣ووو ه نٞٛووو٤ وه نطتٍووعس           

ٖج نتوّٟ نٞلع  ه أيـنٖن١ وتٟجنذت١  و٥ٛٞ لت٣ى تٍلن١ ؤؤ ١ مذل . و.ن٦ْسع٦ٍ 
ن  نٞ ي ٌـتف تٍلن١ ولتًٝ ٢لن١ أخوس وندجس ه نْس٠ٕ  ْنلع٘ ودجس أسعسوٍ   

 .#1$٢ػجب ٚٝ ضً ه نٞةطـٌ  ٢ػجب ع ودجن٦ٍ  ن  

   ت نٞودجس نعتوٛع٢وٟ  ٞسعئـ أ زن  نٞٛو٤ ٥٢ دٍا غجوبت يو٥ $$0 "سٍج ٖكا"ٌٗوٜ 
نْبن س نعتكٟٗوو  نعتةعضووـس    ٔ  ٓووـؼ نٞولعسووٕ ونٞوًووعو٤ توو  أ ووزن  نٞٛووو٤ نعتع ٌوو         
ْنسا  ومقتع ت  أْـن  ن٦ْسع٤ أٌؿوع    ٍوا ٌػوة  نِغوٝ ه نٞو وو  نٔ و٣وعيً       
 و نٞوًعو٤ ونٞوٛع٢ٝ ت  نضت٣ٍى  ونٞٗوٜ م٤ نْس٠ٕ  و  ٥ٌ نٞوودٍوج ٔ ًٌوين  ودٍوج    

ٌو٥ ن  ْنسا  ومقتع ًٌين أٌؿع  نعتًع٢ٟ  ت  نٞٗووت نٞٛو٦ٍو    ن  و ودٍج نِ ٌع٤ ه  

                                                 

 .91ظ   ٖسكلك  ملب0ٌٕ نطتؿعبس نًٞـتٍ  . # $1



180 

زتًٍع . ونٞودجس ت  نًٞةع س ونعتًع٢ٟ   وت  نًٍٞٗجس ونٞسوٟو٘  وتو  نٞـودٍوع   وتو      
 .#1$##ن١ٍٗٞ نٖٔوػع ٌ  ون١ٍٗٞ نعتًلوٌ  ونعتع ٌع 

١ً٦ م٤   ت نٞـنتك  نٖوػـ  يٟى أ ةعو نٞج٥ٌ نْس٢ًٕ  و٥ٛٞ   ن ٌػجٔ 
ًٕ  وع   نٞوجٌع٦و  ٚع٦وت         أ ٌؿع  يٟى نًٞعدل نعتسوٍنً ه نًٞػووب نعتووسوك   ْو ٤ ٚو

 ٦هع٢ع   ع٢ع  تلٓسه.

وٚع٤ ن ةعو نٞج٥ٌ نٞوندج ٌلهـو٤ مذل نتووعو نٞوج٥ٌ نَخوـ أكتو١ خوعب  نطتهو س  ٚوع٤        
  ؤٔ  ًٌوٗجو٤ أ٤ ٥٢ ون ةن١  ةط  أوٞئٙ وب  ١ مذل ده س نْهتع٤.

  ٛوو٥ ٢ودووجس ٔ ه نٞونٖووى ؤ ه نعتًوٗووج  وتٛوو٠ٕ آخووـ  و ٛوو ن ٦ووـت أ٤ نٞةطووـٌ  دل
ٚع٦ووت نٞلهووـس مذل  وو ت نٞودووجس نًٞععتٍوو   أو نٞودووجس نٞةطووـٌ  ه نًٞػوووب نعتووسووك   
ختوٟووّ نٞوندووجس يوو٥ نِخووـت نخوْٕووع  نووع ـن   وٞٛوو٥ نٞلهووـس نًٞععتٍوو  ه نْسوو٠ٕ    

  ِ ٖوٝ ٚوع٤ نٞوطوعته    ونعتسٍنٍ   ٚع٦ت  ب١َ نٞٓـوٖع   وندجس ه  و ـ وع  أو يٟوى ن
تٍلن٣ع أٖـ  تٛا  ؾتع ٚع٤ تٍلن٣ع وت  ٦هـ لع نٟٞٓسٍٓ  نًٞػـٌ  نعتع ٌ  ه  ًٍٟٝ 

 .#2$٤نٞٛو

وب١َ نعتطعدلع  نٞيت وًٖت تٍلن١  وب١َ نضتجٜ نًٞلٍّ نٞ ي و جون أ٦ٓسن١ ٍْه  
ْوو ٤ نعتسوو٣ٟ  ونٞلػووعبت ٚووع٦ون ٌوٓووعمهو٤  أو ٖووٝ ٚووع٦ون أٖووـ  مذل نٞوٓووع ١ ؾتووع         

نٞوندج ٢لع  ـت٥ نٞ ٥ٌ نيولٗلوع نٞلهوـس نًٞػوـٌ  نعتع ٌو  أ٤ ٌٓنو١ أٌوع  ٢و٥        ٌسوكٍى 
 وو ٥ٌ نٞلهووع٢   و ٞووٙ ِكتوو١ ٚووع٦ون ٌػووجبو٤ يوو٥ نعتةووع ص نِسعسووٍ  ٦ٓسوونع ويوو٥  

 نٞ  لٍ  ٦ٓسنع.

                                                 
توو و     أسوو  نٞوٗووج٠ يلووج ٢ٓٛووـي نْسوو٠ٕ ه نًٞووعدل نًٞـتووً نطتووجٌا   . ْن٣ووً  ووجيع0٤ # $1

 .517نعتؤسس  نًٞـتٍ  ٟٞجبنسع  ونٞلطـ ظ 
 .91ظ   ٖسكلك  ملب0ٌٕ نطتؿعبس نًٞـتٍ  . # $2



181 

ْعطتؿووعبس نًٞـتٍوو  م ن  ؾوو٥٣ نْقووعب نٞوو ي دووج ٦عت  ٚع٦ووت  ًٛوو  ٦هووـس ْٟسووٍٓ     
ـس ٢سوٍكـس  و٢وع  ن٠ أتلوع   و ت نطتؿوعبس      و٢ع  ن٢ت   ت نٞله  يععتٍ  ه  و ـ ع

ٌطًـو٤ أكت١ ٢ـ ةكو٤ ترونغـ ٥٢ نٞؤ  نعتطرت٘ نٞ ي ٌـ ٛز يٟوى ودجن٦ٍو  ن     
وتعٞوعرل يٟى ودجن٦ٍ  نٞٛو٤ ون٦ْسع٤  أٖوٜ ٢ع  ن٠ نٞونٖى  ٛ ن ْو ٤ ن٢ْانقوبٌو    

 ٍ .نٞيت أ٦طر ع نًٞـ  نٟت ؼتعْه  يٟى ٖون ع نٞجنخٍٟ  ويٟى  ونًْنع نٞوٗج٢

وجتووجب نْضووعبس مذل أ٤  وو ن نٞرتنخووً ه نٞلهووـس نًٞععتٍوو  وملونغتووع أخوو ن  ٢وو٥    
نطتٍعس نٞونًٍٖ   أ ـ ه نٞلكعٔ نٞسٍعسً أٚاـ ؾتع أ ـ ه نٞلكعٔ نٞاٗعه  ٦ِه تًوج  
أ٤    ن٦ٔٗسع٠ ت  ؽتوّٟ نِيـنٔ ونِدزن  ونٞكونئّ نٝ ؤس ن٢ِـ يٟى ضً  

ت نٞسٍعسو   ٓسوجت ٚع٦وت نٞاٗعْو   ػوٟنه  و كووب       ٥٢ نٞوًعو٤ نٞاٗعه. ونٞو ي ٚع٦و  
نطتؿعبس نًٞـتٍ  ٌـٌلوع أ٤  لعٞوٙ ودوجس أسعسوٍ  ه نٞلطوعـ نٞٓٛوـي ٚع٦وت  ٓوؤ         

 و س٣و يٟى نٞٓـوٖع  نٞسٍعسٍ .

ْٗج ٚع٤ نٞـدعٞ  نٞ ي ٌكوِ ه نٞوق٥ نًٞـتً هتـ ه  وٌٕ  يجٌجس  وٚع٤ ٌر ً 
وٞٛو٥ أٌو٥   وا  ٢و٥ أونسوف       »أدٍع٦وع  ه دعٞو  دوـ    «يٟى ودجن  سٍعسٍ  يجس 

ٚع٤ لتج ودوجس ه نٞاٗعْوو    ٗعْو   ن  ُٞو  وندوجس ٢طورتٚ   وً         مسةع٦ٍعآسٍع مذل 
 نًٞـتٍ   وٚع٤ ٌطًـ أ٤  لعٞٙ ٦هـس يععتٍ  وندجس  ودج تٍلن١.

ونطتٍٗٗوو   ووً أ٤ غوو٣و  نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  ومتووجنينع ٢ـ ةكووع٤ تلهـذتووع نًٞععتٍوو    
ةع٤ وًْعٍٞوو   وو ت نٞلهووـس وٖوذتووع ه ٦كووعًٖ     وٚووع٤  وو ن نٞػوو٣و  ونْتووجنو ٌولعسوو    

 نٞسٍعسٍ  ونٞاٗعْ .

ْنٝ غت ت نٞلوٍا  نٞيت  وغٟلع مٍٞنع يٕٖ  أو غٟ  تععتج٦ٍو  نطتعؾوـس   وٝ نعتج٦ٍو      
ه تًؽ ٦ووندً نطتٍوعس  ٢وجٌلولع نًٞػوـٌ  يععتٍو        ؟نًٞػـٌ  يععتٍ  ه بودنع دٗع 

نعتسوعْع  نٞطعسوً   و ٣ًو١ٍ     ٢ودجس  ْنلع٘ نٞوٗج٠ نًٞاٍا ه نَٞ  ونٞوُٟا يٟوى 
وسعئٝ نٞلٗٝ ونْ ني   و٦وندً أخـت يجٌجس ه  ٗج٢لع نَرل نًٞاٍا  زتٍوى  و ت   
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يون٢ٝ ًْعٞ   ٣ًٝ ٢ًع  ٞوودٍج نطتٍعس ونٞاٗعْ   وٞوؾى ٢ٗوعٌٍ  ٢ودوجس ٢طورتٚ      
وٞٛوو٥  وو ن نٞوودٍووج ه نطتٍووعس وه نعتٗووعٌٍ  ٣ًٌووٝ ه نعتسووووت نظتووعب ً نعتووع ي      

 .نٞوؾٍى ٟٞنٍعس

ًْٓ نٞوٖت  ن ه ٦ـت أ٤ نعتػعحل نٞٗو٢ٍ  ونًٞلػـٌ  ونٞكةٍٗ  ٔ  زنٜ ٖوٌ   
م٤ دل ٦ٗووٝ أٖوووت ؾتووع ٚع٦ووت يٍٟووه  وؿتووج أ٤ نٞطووًو   سوووُٝ  وو ت نٞٗوووت نٍَٞوو         
ٞووسٍى نٞٓاوس ت  نٞةطـ وٞزٌع س نٞوو ـ تو  نًٞلعغوـ نعتخوٟٓو   وتوجن ٌلٗوع و٤ مذل      

 .#1$نًتٕٗ ضٓ  نظتـن  ونغتٕ٘ دـو  أضج  ؤ  ولتّاو٤ نٞةطـ ٢ًن١ مذل

م٤ نٞلهـس نًٞععتٍ  نٞيت ـت٥  ع   مٍٞنع لتا أ٤  ٛوو٤ يٟوى ٢ـ ةو  ْٛـٌو  بودٍو       
أصتى  لتا أ٤  ٛو٤ ٦هـس يععتٍ  وندوجس ه  و ـ وع  وُُٟوٝ َعٌوونع يٟوى غو١ٍ٣       
 ويً نٞطًو  ه نًٞعدل و ٛو٤ نطتعْز ه دٍعذت١ نٞسٍعسٍ  و ػـْعذت١ نًٞع ٌ .

 ت نٞلهـس نًٞععتٍ  نٞيت دتٍز  هبع نطتؿعبس نًٞـتٍ   ـ ٛوز يٟوى ودجن٦ٍو     دل  ٥ٛ  
ن  وأخوّس نِْـن  نٞ ٥ٌ نيولٗون نْس٠ٕ ودسا  تٝ يٟى ودجن٦ٍ  نطتوٕ  دل ٌٛو٥   
نطتووٕ ه ٦هووـ ْٕسووٓ  نًٞووـ   ن ٍووع  و٦سووةٍع  تووٝ ٚووع٤ ٢وؾووويٍّع  و٢كٟٗووع   وون ووا  

 ٢ى نطتٕ. ن٦ْسع٤ أ٤ ًٌـِ نطتٕ وٌس  ٢ى نطتٕ وٌةٗى

 وعتًـْ  نطتٕ يلج ٢ٓٛـي نًٞـ  سة0٤ٍٕ
-  ٍ ٣ٚوع   0 تونسوك  ٚو٠ٕ ن  نعتوودى توه مذل نٞوليب ؼت٣وج      اٌغجًُ األوي اٌوىؽ

  و نٞٗـآ٤.

نٞيت وؾًنوع نٞٗوج٢ع  ؤسوو٣ٍع "إْٔقوو٤"     اٌغجًُ اٌضبٍٔ احلىّخ واٌفٍغفخ -
 و"أبسكو".
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أو ٢و٥ قـٌوٕ   ونطتٕ ه ٦هـ ١ وندج سون  يـْه ن٦ْسع٤ ٥٢ قـٌٕ نٞودً 
نٟٞٓسٓ   وون ا ن٦ْسع٤ أ٤ ًٌـِ نطتٕ ٢ًـْ   ع٢   و  ن  و نٞسوةا نٞو ي  ْوى    
نًٞووـ  مذل متووجن   ٞووٙ نٞلطووعـ نًٞاٍووا ه قٟووا نًٟٞوو١ ونٞوًٍٟووٕ يٍٟووه وؼتعوٞوو         

 نٞووٍْٕ ت  نٞسةٍٟ .

وقةًًٍ أ٤ ٌٛو٤  لعٞٙ ٢وكـْوو٤ ه ن ةوعو  و ت نٞكـٌٗو  أو ؾتو٥ دل ٌوةًوون  و ت        
ٟووى ه ٢ًـْوو  نطتووٕ  ْٗووج ٚووع٤  لعٞووٙ ْٕسووٓ  دووعوٞون أ٤ ٌٓسووـون        نٞكـٌٗوو  نعتا

نٞلػوووظ نٞجٌلٍوو   ٓسوو ن  ػتعملٌووع   وٚووع٤  لعٞووٙ ؼتووجّ و٤ وب ًٍووو٤ ٌٗوٞووو٤ م٤         
نٟٞٓسٓ  و لٍ  ه  و ـ ع ٢ٓسجس ٣ًٟٞوٗجن   و٥ٛٞ ب١َ و و    ت نٞك٣ُ  ْٗوج  

ٌ  سوون  أٚوع٤   ٚع٤ نٞٓٛـ نًٞـتً نٟٞٓسًٓ ونٕٞ و ً ٌـ ٛز مذل ودجس نطتٕ نضتو ـ
 نٞووغٝ مٍٞه ي٥ قـٌٕ نٞودً أ٠ ي٥ قـٌٕ نٟٞٓسٓ .

و ٛ ن ؿتج أ٤ نٟٞٓسٓ  نًٞـتٍ   ٚعٕٞ ٍلٍ   ٚع٦ت ذتجِ مذل نٞووٍْوٕ ومذل نٞرتٍٚوا   
Synthesis    وٖج يّٛ ْٕسٓ  نًٞـ  ؤ و ٍو ١ يٟى قٟا نطتوٕ نعتكٟوٕ نًٞوع٠  

أ٤ ٌٛوو٤ وندوجن   و٢وع     ه ٢هع ـس نعتخوٟٓو   ومبوع أ٤ نطتٍٗٗو  وندوجس ْوعطتٕ لتوا      
أدووو  يووعدل نٍٞووو٠ نجملووزأ ْٛـٌووع  وخٍٟٗووع   نًٞووعدل نٞؿووعئى توو  نٞلهووـن  ونعتًوٗووجن   

 نعتخوٟٓ  نعتوؿع س مذل أ٤ ًٌوا هب ت نًٞاس.

 وو ن ن٦ٔٗسووع٠   وو ن نٞواووزؤ نٞوو ي ٦طوونجت ه نًٞووعدل نٍٞووو٠ سووةةه ؼتعوٞولووع ٢ًـْوو   
  ي ٔ ٌوازأ.نطتٕ ي٥ قـٌٕ نٞ ن ٍ  نظتعقئ  وجتزئ  نطتٕ نٞ

ونٞونٖى أ٤ ٢ػكٟ  نٟٞٓسٓ  قعبص يٟى نُٟٞ  نًٞـتٍ   أي أ٦ه ٢وٞج   ع  يٟى نُٟٞ  
نًٞـتٍ  تًج نٞرتزت  ي٥ نٍٞو٦وع٤  ْنوٝ ًٌوين  و ن أ٤ ٢ٗوع٠ نًٞٗوٝ دل ٌٛو٥ يعٍٞوع  ه         
نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  ٖةووٝ نٞرتزتوو   و ووٝ ٌٓنوو١ ٢وو٥  ٞووٙ أ٤ نًٞووـ  دل ٌٛوو٥ غتوو١ ْٛووـ   

 .؟؟ون١ ٣ٟٚ  نٟٞٓسٓ ي٦ًٕٗ  ٖةٝ أ٤  ًـِ ُٞ
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نضتون  تعٞلًٓ  ْعًٞٗٝ ه  ـن لع نُٟٞوي ًٌين نٞواةت وًٌوين نٞو٣ٍٍوز ونٞٓنو١    
وزتى ن٢ِوـ ونٞوـأي  ونٞٗوـآ٤ نٞٛوـ١ٌ لتًٟوه ٢لوعـ نٞوٍٟٛوّ ونٞونوـ١ٌ  وٌو ٚـت ه          

  وٌسوخج٢ه ه سو  يطـ ٢وقلع  تعس١ نٟٞا  و٣ٚع ٌسوخج٠ #1$ سى وأبتً  ٢وقلع 
  ٟٞجٔٞ  يٟى نًٞٗٝ وٌسوخج٠ ٣ٟٚو  ٦و ٌـ ه أبتًو  ٢ونؾوى     ٣ٟٚ  نٞلنً ه ٢وؾً

مبًلى نٞور٢ٝ نًًٟٞٗ ونٞلهـ ن٦ًًٕٗٞ ٣ٚع نسوخج٠ ٢ػكٟ  نيوةوعب ه سوةى آٌوع     
 مبًلى نٔسوجٜٔ.

ونسوووخجن٠ نٞٗووـآ٤ ٢ػووكٟ  نطت٣ٛوو   ٍٞووٝ يٟووى أ٤ نًٞووـ  دل ٌٛو٦ووون َـتووع  يوو٥        
  #2$  نًٞوـ   و١ ْٕسوٓون١   نٟٞٓسٓ  دووى ٖةوٝ نٞرتزتو  يو٥ نٍٞو٦ع٦ٍو   وٚوع٤ د٣ٛوع       

 ونٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ ٌسوخج٠   ن نعتػكٟ  ه  سً  يطـ ٢وؾًع .

م٤ نًٞٗووٝ  ووو وٍٚووٝ ن  ٞووجت ن٦ْسووع٤  وٚوو ٞٙ نٞٗووـآ٤ ْن٣ووع    $$ "0نضتووعدم"ٌٗوووٜ 
وٚوو٤ٍٕ  ًٟوون٣ع ن  سووةٍٟ  غتجنٌوو  خٍٟٗوووه ؤ ًٌٗووٝ نٞوخووعّٞ أو نٞولووعٖؽ توو      

 . #3$##وٍٟٚ  ٞوٍٚٝ وندج

٣  يلج نًٞـ  وه نٞٗوـآ٤ نٞٛوـ١ٌ  ةوجو ه سووبس ٣ٗٞوع٤ نٞويت أْوـ          وأمهٍ  نطتٛ
 سوبس غت ن نطت١ٍٛ نًٞـتً وأ ـ  يٟى ٞسع٦ه نعتونيم نَ ٍ 0

يوو٥ سووٍج٦ع سوو٣ٍٟع٤ توو٥  نوو  ٖوٞووه0 نًٞووـ  أدٛوو١ سووٛع٤ نِبؼ وٞٛوولين   وٖووج أ ووـ
 أد٣ٛن١  ْؿًٕ ي٥ نٕٞٓسٓ  وي٣ٟع  نٞج٥ٌ ٚع٤  لوعٞٙ زتعي  ٥٢ نعتوػوْ  نٞويت 
ٚع٦ت  ؤٚج ودجن٦ٍ  ن  ونٞةطـٌ  ونطتٕ  وٖوج ٚوع٤ أوٞئوٙ نعتوػووْو٤ متٟٗوو٤ ه      

 يوندل نٞـوو  وٚع٦وون هتاٟو٤ أيٟى ٢ع  وغوٝ مٍٞه نْتجنو ه نٞج٥ٌ.

                                                 

 .148 . ي٣عبس0 نٞرتنث ه ؾو  نًٞٗٝ  ظ # $1
 .149  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
 .149نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ# $3
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ٚع٦ون ه  ٓٛ  ١ ٌـ ًٓو٤ ي٥ دـٍْو  نعتًوٗوجن  ونٞطوـنئى وٚوع٦ون ٌوـو٤ ه      
٢ـ ةو  أيٟوى ٢و٥ نْهتوع٤       نٞطخػٍ  ن٦ْسع٦ٍ  ودجس  ع٢   ٚع٦ون ٌؿًو٤ نطتا ه

 وٚع٦ون يععتٍ  ه  طوْن١ مذل نطتٍعس نٞٓؿٟى.

 ٚع٦ون ٌـو٤ ه   ن نًٞعدل نعتوًج  نعتهع ـ دٍٗٗ  وندوجس  ً ن   ٖعٜ أدج 0١

نٟٞن١ م٦ً ٔ أ٦ػت مذل غـنو نطتٍون٤ أو دٍّٓ نٞطاعب أو  وجٌـ نعتوع  أو   $$
 و٤ أ٤ أضووًـ تركتووع ضووع ج  ملٖزٖوو  نًٞػووعْ  أو مذل  ةووو  نٞووـٌ  أو ٖػووّ نٞـيووج

 .##يٟى ودجن٦ٍوٙ وتـ ع٤ يٟى أ٦ٙ أ٦ت ٔ ضةٍه ٞٙ

ٚع٦ون ٌؤ ـو٤ نٔخوٍعب نٞـودً وٌٓؿٟو٦ه يٟى نٞطـنئى ونعتًوٗجن   ْٛوع٦ون ٌوٗةٟوو٤   
نطتٕ ٥٢ أي ٢ػجب  ع  ١  وٚع٦ون ت٣ًٟن١   ن ٌؤٚوجو٤ ودجن٦ٍو  نطتوٕ وودجن٦ٍو      

 ٞيت  ٓرتٔ تٍلن٣ع.نٞةطـٌ  تٗكى نٞلهـ ي٥ نِ ٌع٤ ونطتجو  ن

 ٖعٜ نت٥ نًٞـت0ً

بفمسعًَبنغصالنبًديسبنسىثانببببببنقدبصازبقهيببقاتالًبكمبصٌزج

بًأنٌاحبذٌزاجبًحصذفبقسآنببببببًتيدبألً انٍبًكعثحبطائللف

بزكائثوبفاحلةّبديينبًإمياوليببببببأديهبتديهباحلةبأويّبذٌجَّيلد

 وػّ توه نطتؿوعبس نًٞـتٍو     م٦لع ؿتج ه   ن نٞوطّوِ نٞػوه غٓ  ٥٢ أزتٝ ٢ع 
أو تعِدـت نْس٢ٍٕ  أو أٌ  دؿعبس خٕٖ  أخـت  وؿتج ٍْه أٌؿع  أْؿوٝ ضوع ج   
يٟى أ٤ رتعبن  ٚن ت ٔ هت٥ٛ أ٤  ل٣و مّٔ ه  ـتو  ٢طوةً  توعٞلهـس نًٞععتٍو   تعْهتوع٤      

 .#1$نٞـنسخ ه ودجن٦ٍ  ن  ونٞةطـٌ  ونطتٕ
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ٍووو  ٢ُوووزتً ي٣ٍٗوووع  ه دٍع لوووع  و لوووع أٌؿوووع  ؿتوووج أ٤ ٞلووووعئج نطتؿوووعبس نًٞـت 
نطتعؾـس  ْ ٤  عبٌخ   ت نطتؿعبس ٌهنـ ٞلع جبٕ  نٍٞلةوو نٞ ي ٚع٦ت  سو٣ج ٢له 
نطتٍووعس ونٞٗوووس ونعتلًوو   ْلنووعوٜ  م٤ ٚلووع  ووع ٥ٌ  أ٤ ٦لوونٝ ٢وو٥  وو ن نٍٞلةوووو ْلوولًص  

 مبعئ  ٢ع ٚع  ٌ وي ٚع٤ غت ت نٞلوندً ه نطتؿعبس نًٞـتٍ . 

ًععتٍ  و نْهتع٤ نٞـنسخ تودجن٦ٍ  نطتٕ  أ ـ تًٍج نٞٓوب نٞجونْى نٞـودٍ  ونٞلهـس نٞ
ه ونٖى نطتٍعس  وأتٍٟ أ ـ  و نٞـوو نٞوًعو٦ٍ  نٞيت ن ػٓت هبع نٞاٗعْو  نًٞـتٍو  ْ ٦وه    
يلج ٢ع خـ  نًٞـ  ٥٢  زٌـذت١ مذل نٞةٟجن٤ وبٌا  نطتؿوعبس نعتووعتًو  نٞويت ٦طور      

عبٌخ  ونسووٗـون ٍْنوع دل ٌٗؿوون    ه  ٟٙ نٞةٟجن٤  ونٞيت  ًوو  توعبنتنوع مذل ْاوـ نٞوو    
يٟى  ٟوٙ نعتوج٦ٍع  ودل ٌسورغوٟون ضورْونع  ٣ٚوع ًْوٝ َ  و١ ٢و٥ نٞٓوعحت  ٖوجهتع            
ودجٌاع   تٝ يٟى يٛ   و ن ْو كت١ تًٗوٝ ٦ٍّوـ وبوو صتنوع  ضواًون يٟوى نسوو٣ـنب         
 قتو  ٟٙ نعتج٦ٍع  و ٍرون أوؾعيع  ٥٢ ضركتع  ودٍج   ت نعتج٦ٍع  ه ٢ج٦ٍ  وندجس.

نطتؿعبس نًٞـتٍ  ٍٞست ٥٢ ٦وعئج ضوًا وندوج توٝ  وً ٢طوـوو  ًوعو٦ً       ونٞونٖى أ٤ 
نضرتٚت ٍْه ؽتوّٟ نِيـنٔ نٞةطـٌ   ن  نطتؿعبن  ونٞجٌع٦ع  نعتخوٟٓ   ٦ػوعبت  
وٌنو   يـ  وآبن٢ٍو٤  ْـ  وأ ـن٘  تـتـ وَ  ١ ٚا   وزتًٍن١ نضرتٚون ه   ن 

   ْ ٛع٦وت خوج٢ع  نًٞوـ     نجملنو  نعتطرت٘  وٚٝ أ٢  ٖج٢ت ٢ع دتٍوز  توه دؿوعبذتع  
ه نٞلعدٍ  نٞجٌلٍ   وه نطتعْز نٞـودً نٞ ي ٌواس١ ه نٞج٥ٌ نْس٢ًٕ    لنػـ

وٚ ٞٙ ه نٞلعدٍوو  نُٟٞوٌو   ْو ٤ يةٗـٌو  نٟٞسوع٤ نًٞـتوً نسووكعيت أ٤ جتًوٝ ٢و٥          
 ٦ٓسنع أ نسً ٟٞوًة  ي٥   ت نطتؿعبس...

عتـ وّ  أ٢وع نٞٓوـ     وأخ ن  دتٍز  خج٢ع  نًٞـ  غت ت نطتؿعبس ه نٞ ؤ نِ تً ن
ْوو كت١ ٖووج٢ون ٦هووع٠ نْ نبس ونٞٓلووو٤ نِ تٍوو  ونٞٓوو٥  وٚع٦ووت خووج٢ع  نغتلووج ه دٗووٝ  
نطت٣ٛوو  ونٟٞٓسووٓ  ويٟوو١ نٟٞٓووٙ ونٞـٌعؾووٍع   أ٢ووع نٞطووًو  نٞلػووـن٦ٍ  نٞوويت ٚع٦ووت   
 ووو١ٟٛ نٞسووـٌع٦ٍ  ونعت٣ٍٗوو  ه سوووبٌع ونًٞووـنٔ و٢ػووـ  ونٞوويت ٚع٦ووت  وور ـ  تووعٞـوو     
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ج خووج٢ت  وو ت نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  ه دٗووٝ نٟٞٓسووٓ       نغتٍٟلٍوو  مذل دووج تًٍووج  ْٗوو   
 ونٕٞ و  ونًٟٞو٠ نٞكةًٍٍ .

وٚو ٞٙ نٞاتووـ ونٍٞنووو  ونٔسووةع٦ٍو٤ ونعتسوووًـتو٤  ًووعو٦ون ٢ووى نًٞووـ  وحتووت  
بيعٌون١ أ٦طئون  ٟٙ نعتج٦ٍ  نًٞه٣ٍ  ه ن٦ِجٞ   و  ن ٌػجٔ أٌؿوع  يٟوى غوٍٟٗ     

يت وًٖت ؾ٥٣ دٍّوز نطتٍوعس   و لوتً مٌكعٍٞع وأونسف آسٍع ويٟى زتٍى نِغٗعو نٞ
 نًٞـتٍ .

و ٛ ن ٦ـت أ٤ ن٣ٍٍْٟٖ  ون٦ٔٛٓع  نٞ ن ً ٍٞسع يٟى ضً  ه نٞوٍٟٗوج نًٞـتوً  وٞوو     
 أ٤ نًٞـ  ٚع٦ون يٟى ضً  ٥٢   ن عتع ٦طر  دؿعبس يـتٍ .

ونضوورتن٘  وو ت نٞطووًو  ه ٚووٝ ٦طووعـ  ٗووعه  وه ٚووٝ ٦عدٍوو  ٢وو٥ ٦وووندً نطتٍووعس       
  سٍعسٍع   ٌهنـ  ٍٟع  ه قةًٍ  نًٟٞوو٠ نًٞـتٍو   ه   نًٞع ٌ   دوى وم٤ ٚع٦ون ؽتوٟٓ

نٟٞٓسٓ  وه نًٟٞو٠ نٞجٌلٍ  وه ٥ْ نٞةلوع  وه نٞٓلوو٤ نٍٞجوٌو   وه ٚوٝ ٢هنوـ ٢و٥       
 ٢هع ـ نٞاٗعْ  ونطتؿعبس.

و لووع أبت ٦ٓسووً ػتووان  أ٤ أ دووؽ غوون  ن٦وٗووع ٥ٌ ٌو نووع٤ مذل نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  
0  ووو أ٤  وو ت  االٔزمووبد األوي  وعبسوٌسووونجْع٤ ن٦ٔوٗووعظ ٢وو٥ ٢ٓووعخـ  وو ت نطتؿوو   

 نطتؿعبس ٢زٌج ٢زيج ٥٢ يلعغـ ؽتوٟٓ  زتًت ٢ًع   و٤ أي  ـ ٍا أو ٦هع٠.

يٟى ضً  ٢و٥ نٞػوون   ٔسوونعٜ أ٤  ٛوو٤      نٔ يع و٦ٛوًٓ تعٞٗوٜ م٦ه ٞو ٚع٤   ن 
نطتؿوووعبس نًٞـتٍووو  خٕٖووو  ٢ةجيووو   وعتوووع ٚوووع٤ تع٢ْٛوووع٤ غتووو ت نطتؿوووعبس أ٤  وووؤ ي  

ـّ        خووج٢ع   ٔ ٌلٛـ ووع م  ّٔ ٚووٝ ٢ٛووعتـ  ٍْووع ًٟٞووو٠ ونٟٞٓسووٓ  ونٞٓلووو٤  خووج٢ع  ٌٗوو
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تٓؿٟنع ي٣ٟوع  نُٞوـ  أ٦ٓسون١  ٞوو دل  ٛو٥  ـ ٛوز  و ت نطتؿوعبس يٟوى أسوع  ٢و٥            
 .#1$نٞلوعئجنٞودجس  ه نٞلهـٌ  وه نجملنو  وه 

ْعطتؿعبس نًٞـتٍ  أضةه تلسٍج  ع٠ نٞػلى دٍٛت خٍوقه ٢و٥ أٞوون٤ ؽتوٟٓو   ْنوً     
ع  ٍْنع ودجس  ونٞودجس  ً أ  نٞٗوس ونْتجنو ه نطتؿوعبن   ٍٞست ٢زلتع  تٝ ٢ـٚة

 ٣ٚع  ً ه دٍعس نِْـن  ونضت٣عيع .

ٍ أ٢ع  ٣ْو وه مذل نًٞوـ  أ٦ٓسون١. ٌٗوٞوو٤ ٢وع  وً نظتوج٢ع          االٔزمبد اٌضوبٔ
مكتع  ٛع   ٛو٤ ٥٢ غلى ضًو   ؟نٞيت أ ن ع نًٞـ  أ٦ٓسن١ ه م٦طع    ت نطتؿعبس

 أخـت. 

ع ٞو  ُعؾٍلع  وٞوو مذل تـ و   يو٥ خوج٢ع  نًٞوـ  ه م٦طوع        وب ن  يٟى   ن أٖوٜ أ٦ل
أيين نْدٍع  نٞـودً نٞ ي  ١ تجأون توه  ويةٗـٌو  نٟٞسوع٤ نًٞـتوً          ت نطتؿعبس

ونعتٗجبس يٟى نٞوًة  ي٥ ٢ُخواـس نٔخوةعبن  تُٟ  ٦اـٌو  أو ضوًـٌ  ونؾون  ؼتةوٚو       
أٖوٜ م٦لع ٞو  ـٚلع    و٤وخج٢ع  أْـن  ٥٢ نًٞػـ نًٞـتً  ه ؽتوّٟ نٞػلعئى ونٞٓل

  ن  ع٦ةع  ْ ٦ين ٔ أ ـ   ي٥ نٞٗوٜ  لع  وه  و نٍٞو٦سٛو  م٦ه وم٤ ٌٛو٥ نًٞوـ  دل   
ٌٗوج٢ون ضووٍئع  وندوجن  ٦ْطووع   و ت نطتؿووعبس  وٚٓووع ١ ْخوـن  مكتوو١  و١ نٞوو ٥ٌ أدٍووون      
نٞووـوو نٞوويت خٟٓووت  وو ت نطتؿووعبس  و وو١ نٞوو ٥ٌ  ٍوورون نٞهووـوِ ونِدووونٜ نعتٕئ٣وو   

طًو  ٢ًع  ٞوطرت٘ ه ػتنو  بودً ْٛـي ٢طرت٘. ْعًٞـ  أ٦ٓسون١  ضت٣ى   ت نٞ
 و١ نٞو ٥ٌ ضوٍجون م٢انقوبٌو  يٟوى أسوو  ٢و٥ نٞوسوع٢   و و١ نٞو ٥ٌ ْونوون أتووون            
 ٢طٕ وٖـقة  وتُجن  وَ  ع ٥٢ نعتج٤ ه و ه ن٣ًٟٞع  ٥٢ زتٍوى نِيوـنٔ ونعتٟوٝ     

ٖولووع  نٞٛوووا  و وو١ نٞوو ٥ٌ نسونؿووـون ن٣ًٟٞووع  ٢وو٥ أٖعغووً نعت٣ًوووب و لعْسووون ه ن     
وم خعغتع مذل تٟجنكت١  و ١ نٞ ٥ٌ ْعخـون تـيعٌو  نٞػولعئى ونٞٓلوو٤ ون٦ْٓوعٔ يٍٟنوع      

..   ن ودجت ه ٦كـي خج٢و   ٟوى أسوجن ع نًٞوـ   خج٢و       .تجو٤ دتٍٍز أو ؼتعتعس
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أصتى ٢ـ ة  ؾتع ٌسوكٍى أ٢ـؤ أ٤ ٌسجي م٤ ه دٗٝ نٟٞٓسٓ  أو نًٟٞو٠ أو نٞٓلوو٤   
ه  نو ٦ع نٞاٗعٍْ  هب ت نٞـوو نٞلةٍٟ  نٞويت ن ػوّ هبوع     ومتس٥ تلع نٍٞو٠ أ٤ ٦ٗوجي

 .#1$نًٞـ 

وٞلةووجأ تعطتٍووعس نًٞع ٌوو  نٍٞو٢ٍوو   وٞلًوووا ٢ووع أسووج ه نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  ٞـْووى          
نعتسووت نعتع ي ه نًٞعدل ه دًٟٗ نٞزبني  ونٞػلعي  ٖةٝ أ٤ نسوكعو نُٞـ  أ٤ متجث 

 ًٟٞـ  نٞٓؿٝ تو٣ٍ٣ًنع و٦طـ ع.  وب ه نٍَٞ  وم٤ دل ٥ٌٛ تًؿنع يـتً نِغٝ  ْ ٤

٣ٟٛٞ  نِبمل ونٞٗك٥ ونٞسٛـ ونٞلوعب٦ج ون٣ٍٟٞوو٤ ونٞس٣سو١ زتًٍنوع  وـ  مذل ٣ٟٚوع        
٥٢ ٣ٟٚ  يـتٍو    مسةع٦ٍع خٟت أوبوتع ي٥ قـٌٕ  Apricotيـتٍ  أو ٢ًـت . ٣ْٟٛ  

  وَ  وع ٚوا   وم٤  ٞوت  و ت يٟوى      » و و ت  خٟوت نًٞـتٍو  ٢و٥ نٍٞو٦ع٦ٍو      «نٞاٖوؤ  
 ٢جت أ ـ نٞزبني  نًٞـتٍ  و٦وع نع ه نًٞعدل نُٞـتً.ضً  ًْٟى 

ً « Muslinوٌػووجٔ  وو ن يٟووى دٗووٝ نٞػوولعي  ٣ْٟٛوو      » ٦سووة  مذل ٦سووج ٢وغووٟ
ٕ « Damaskو  Sofaو  »٦سووٍج ٦ووعي١ أغووًٕ قٍٟسووع٤  « Atlasو »٦سووٍج مذل  ٢طوو
وَ  ع نٞٛا  ٥٢ ؽتوٟوّ أ٦وونو ن٣ِٖطو  ونِغوةُ  ونًٞكووب       »٢رخو س ي٥ غٓ «

 ز ع  ونطتع ع  نعتػلوي  ٥٢ نضتٟج نعتجتوٌ ونِ عث وأ ون  نٞزٌل .ونعتًع ٤ ونٞ

وه جتووعبذت١ وأسووٓعب ١ نٔسوٛطووعٍْ  أوَووٝ نًٞووـ  ومخووونكت١ نعتسوو٣ٟو٤ ٢وو٥ َوو     
نًٞووـ  ه أٖكووعب ٦عئٍوو  ْٛع٦ووت ٖونْٟوون١ جتوووعمل غوونعبت آسووٍع ومْـٌٍٗووع و ةعغت٣ووع   

٢و٥ ٖكوـ مذل ٖكوـ    وٚع٦ت دتوـ ه ضوـًٖ أوبوتوع و لوهبوع نُٞـتوً دع٢ٟو  نٞةؿوعئى        
آخووـ ه نًٞووعدل نعتًووـوِ آ٦وو ن٘  وٚع٦ووت سووٓلن١ دتخووـ ٢ٍووعت ضووونقل  ووـ نٞووـو٠       
وضووونقل نٞٗوووعبس نْْـٌٍٗووو  ونٍٖٔووع٦و  نغتلوووجي مذل ٢وووون٦ل نٞػوو  ضوووـٖع  ٦عٖٟووو     

 نٞةؿعئى ت  تٟج آخـ  وٚع٤ ه   ن نٞوةع ٜ نٞواعبي  ةع ٜ ه نٞٓٛـ ونٞاٗعْ .
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ٟو٢ع  نضتُـنٍْ  ونٞةنـٌ  ه  ٟٙ نطتٗا  وٚع٦ت   ت نِسٓعب  زٌج ه نعتً
ونًٞاوب يٟى ٖكى ٥٢ نٞلٗو  نًٞـتٍ  ه أٖكعب تًٍجس ٚوعٞةٕ  نٔسوٛلج٦عٍْ  ضوع ج    

 .#1$نًٞـ يٟى ٢جت نٞلطعـ نٞواعبي نٞ ي ٖع٠ ته 

وٖووج أتٗووى ٞلووع نًٞووـ  ه نٞٓلووو٤ نضت٣ٍٟوو  آ ووعب خعٞووجس   ون٢ووى و٢ووجنب  وٖػوووبن      
عب  ون٦ِوجٞ   وخٟٓوون ٞلوع  خو س رتٍلو  ه دٗوٝ       وتلعٌع  ؽتوٟٓ  ٢لوطوـس تو  ْو   

نٞزخـِ نٞجٍٖٕ  وه ٦ونو أخـت ٥٢ ٥ْ نٞةلوع  نٞطوـًٖ نٞو ي  وـ٘ أ وـن  تًٍوجن  ه       
  » ٦ٗوش يـتٍ   ٍٖٗو « Arabesqueنٞةلع  نُٞـتً  ٣ٚع ٌهنـ ه تٗع  ٣ٟٚع  ٚن ت 

Alcove »  نٞٗةوو «  Ogive » ٝ ه وَ  وووع  »نِو  و وو ت ن٣ٟٛٞووو  ْعبسوووٍ  نِغووو
نُٟٞع  نِوبوتٍ   ولتا أ٤ ٦ؿٍّ مذل   ن زتًٍنع ٢ع أننـوت ٥٢ ٢ٗجبس ْلٍو  ه  

 نٞػلعئى نٍٞجوٌ   وه نعتًع ٤ ونضتٟج  ونًٞع  ونٞز ع .

مكتع دل  ٛو٥ مب وع  توٝ ٚع٦وت أضوةه مبًو  ٌسووًٗ ٢لوه نٞٓو٥          $$ٖعٜ أدج أ تع  نُٞـ 0 
 .##نُٞـتً سل  تًج أخـت

 "Riberaبٌوان  "ت نٞجبنسع  نٞووً ٖع٠ هبوع ٚوٝ ٢وو٥    أ٢ع ه دٗٝ نعتوسٍٗى ْٗج أ ةوو
أ٤ خج٢ع  نًٞـ  ه دٗٝ نعتوسٍٗى سون  ٥٢ نٞو ن  نٞلهـٌو    "Farmerْعب٢ـ "و

ًٕ يوو٥ نعتوسوووٍٗى نظتعؾووً  ٣ٟٞٗووعٌٍ  نٞوويت          أ٠ ن٣ًٍٟٞووو  تًٍوووجس نِ ووـ  ْ ٦ووه ْؿووو
ٟنع مٞووى  0 أيه١ مبث خٟٓه نًٞـ  ِوبوتوع  ٞوجٌلع ٣ٟٚوع   ًوو  ترغو     "ْعب٢ـ"ًٌوا ع 

 »نٞـتعتووو « Revecو  »نٍٞٗاوووعبس« Qwtarو  »نًٞوووو « ٣ٟٚLuteووووع  يـتٍووو  ٢اوووٝ   
  طنج مبع ًٟٞـ  ٥٢ ْؿٝ ه   ن نطتٗٝ.

و٢ًٟو٠ أ٤ نٞطًـ نُٞلعئً ٌو٣طى ونعتوسوٍٗى  لةوع  مذل  لوا  ونٞةنووث نِخو س ه      
دٗوٝ نٞطوًـ أننوـ  ٢ووع ٚوع٤ ٣ٟٞوضو  نًٞـتوً ٢وو٥ أ وـ ه ضوًـ زتعيو  نٞرتوتووع وب          
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Trouvadours         خعغوو    وه حتـٌووـ نظتٍووعٜ نُٞـتووً ٢وو٥ بتٗوو  نًٞػوووب نعته٣ٟوو
يع٢وو   وأخوو ن  ٢ووع ٚووع٤ ٞووه ٢وو٥ أ ووـال ه نمل  ووعب نٞطووًـ نِوبوتووً نٞطووًيب ونعتوسووٍٗى   

 نٞطًةٍ  ه نًٞػوب نعتووسك .

وأخوو ن  ٦وو ٚـ نووج٢ع  نًٞووـ  ه نعتًووعبِ نْلتعتٍوو 0 ه نًٟٞووو٠ نٞكةًٍٍوو       
 ونٟٞٓسٓ  ويٟو٠ نٞج٥ٌ.

نٞٗو١ٍّ نعتوجخٝ ه  وعبٌخ نًٟٞوو٠  ٛٓوً       " ووب  سوـقو٤  "م٤ ٦هـس ياٟوى ه ٢ؤٞوّ   و
طت٣ٟلووع يٟووى متووجن  مياعتلووع تٓؿووٝ  وو ت نظتووج٢ع  ومدٕغتووع نًتووٝ نٕٞئووٕ هبووع ه   
 عبٌخ نٞٓٛـ نٞةطـي  وٌٍٛٓلع  لع أ٤ ٦ ٚـ  ٍٗٗ  دل  ًج ػتنوٞ   و ً أ٤ نًٞـ  

  ٚ ع٦ووت ٖووج ن٦ٗكًووت غووٕذتع نٞٓٛـٌوو    دٓهووون و٦ٟٗووون مذل نٞطووًو  نٕٞ ٍلٍوو   نٞوويت 
تعًٞعدل نِْـًٌٗ نٞٗج١ٌ  نضتز  نِٚا ٥٢ نًٟٞو٠ نٞكةًٍٍ  ونٟٞٓسٍٓ  يلج نَْـٌٕ  
ودل ٌٗوػـ ي٣ٟن١ يٟى دٓم و٦ٗٝ نًٟٞو٠ نَْـٌٍٗ  ودسا  تٝ أؾوعْون مٍٞنوع ٢وع    
نٚوسةوت ٥٢ ٢ًعبِ نٞطًو  نَبن٢ٍ  نٞلػـن٦ٍ  ونٞو لٍ  و٥٢ نٞٓـ  و٢و٥ نغتلوو     

سووا نًٞووـ  ْؿووًٕ مكتوو١  بسووون  وو ت نِخوو س ٢وو٥ نعتًووعبِ وضووـدو ع ويٟٗووون     ود
وٖج يج  نٞطًو  نٕٞ ٍلٍ  نُٞـتٍ  أدج  ؤٔ  نٞطـنو  نت٥ بضج  أيهو١      يٍٟنع

٢ٓسـ وضعبو ِبسكو  ومكت١ أؾعْون يٟى زتٍى   ت نعتًعبِ ونًٟٞو٠ ٢ع ٖوع٢ون توه   
 أ٦ٓسن١ ٥٢  وث و بنسع .

توج  يوعدل نضتوا ويٟو١ ن٣ٍٍٛٞوع  ًٌوو  نٞٓؿوٝ نِٚوا ٍْوه           ًْٓ دٗٝ نًٟٞو٠ ؿتوج أ٤ 
 ًٟٞـ   و٣ٟٚوع " ا" و "٣ٍٍٚع "  طنجن٤ يٟى غن   ٞٙ.

ونًٞـ   ١ نٞ ٥ٌ يـّْون نُٞـ  مذل نِبٖع٠ نغتلجٌ  نٞويت أغوةنت يلوج ١ ٢ًـوْو      
تعِبٖع٠ نًٞـتٍ  مٖـنبن  تٓؿٟن١  وِبغع  ١ نٍٟٞٓٛ  أ ـ خعٞج   ٌطنج ت ٞٙ أصتع  

  »نًٞٗووـ  «Acrabو٠ يجٌووجس  خٟووت نُٟٞووع  نُٞـتٍوو  يوو٥ قـٌووٕ نًٞـتٍوو  ٢اووٝ  ؿتوو
Algedi» نضتووووجي« » Altair نٞكووووعئـ« »  Denebوَ  ووووع نٞٛووووا   »نٞوووو ٦ا  

وٖوج نٟوت  بنسوعذت١ نٞكةٍو        Zenith Nadir Azumuthو٢ػكٟنع  يجس ٢اٝ 
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ك    طٛٝ نٞٗس١ نِيه١ ٢و٥ ٢لونع  نٞجبنسو  نٞكةٍو  ه  ع٢ًوع  نًٞػووب نعتووسو       
نٞكا مذل ٢جس أقوٜ "   وبنس نٝ  ٣ٚع ٌٗوٜ "أوسوٟـ "ٔتو٥ سٍلع" اٌموبٔىْْ ٤ ٚوع  

 ؾتع نٝ أي ٚوع  قيب آخـ.

وٚا  ٥٢ نعتًٟو٢ع  نٞكةٍو  و٢ًٟو٢وع  ي٣ٍٟو  أخوـت ن٦وٟٗوت ٢و٥ نًٞوـ  مذل        
نُٞـ  نٕٞ ٍين  وٚع٤ غتوع أ ـ وع ه ػت٣ويو  نعتًوعبِ نْلتعتٍو  نٞويت  وً نعتٍٗوع          

خوو  ٟٞوٗووج٠ نٞةطووـي ونٞوويت  طووٛٝ  ووو ـ نٞوووعبٌخ ن٦ْسووع٦ً  وأخوو ن  ه      نِوٜ ونِ
نعتطوونوبس نٞوويت ؾوو٣لنع  وو ن   "نتوو٥ خٟووجو٤"دٟٗووً نٞوووعبٌخ ونٔ و٣ووعو ٞووجٌلع ٢ٗج٢وو   

نًٞووعدل نٞٛووة   نٞوو ي يووعش ه نٞٗووـ٤ نٞـنتووى يطووـ  وِوٜ ٢ووـس ه نٞوووعبٌخ  ٢ةووع ص    
 غنٍنع . نٞلٗج نٞوعبنتً نٞػنٍن  وقـٌٗ   ٓن١ نٞوعبٌخ  ٓن٣ع 

ه  وعبٌخ نٞٓٛوـ ٍْٗووٜ ٍْنوع نِ ٌوا نْسوةع٦ً        "نت٥ خٟجو٤"أ٢ع نعتـ ة  نٞيت متوٟنع 
لتا أ٤ ٌٛوا ه نٞٗـ٤ نٞـنتى يطـ  يلج٢ع ٚع٤ ي١ٟ نٞوعبٌخ $$  Altamiraنٞو٣ ن 

ه نٞوعبٌخ  ٚوعتوع  ٚععتٗج٢و  نٞويت     "نت٥ خٟجو٤"ه أوبوتع تجنئٍع  ٌوسٛى وبن  ٦هـٌع  
ٞٓنع أ٤ متج  نٞٗؿوعٌع نٞوعبنتٍو  وًٌعضتنوع تكـٌٗو  أغوةنت ه ٢وع       دعوٜ ٍْنع ٢ؤ

 .))تًج نِسٟو  نٞ ي ٌوةًه ٢ؤبخو نًٞػـ نطتجٌا
وأرتوو٥ نظتج٢وووع  ن٣ًٍٟٞووو  نعت٣ٟوسوو  بوو نٞةنوووا ونٔيو٣وووع  يٟووى نًٞٗووٝ  نعتٍز ووع٤     
نٟٞوع٤ دتٍز هب٣ع نٞٓٛـ نًٞـتً ه قووبت ن٦ْطوعئً نظتؤٕ  ونٟٞووع٤ ٚوع٤ غت٣وع تًٍوج        

 نِ ـ ه تًا نٞٓٛـ نُٞـتً.
  أ ٌووا م٦ٍٟٛووزي ٢وو٥ أ تووع  نٞٗووـ٤ نٞاووع٦ً  "adelard of Bathٞلػووٍا مذل " م ٔب   

وسوبٌع  نتعقا نت٥ أو ٞوه  ب  ه   مسةع٦ٍعيطـ  اّٗ يٟى أٌجي أ تع  نًٞـ  ه 
٦ين  ونًٞٗٝ بنئجي   ٣ًٟت ضٍئع  ٥٢ أسع   ً نًٞـ  تٍل٣ع أ٦ت م$$  ع٢ًع  ْـ٦سع0

ع  آخـ  ْ ٤ ٢هع ـ نٞسٟك  نٞجٌلٍ  هبـ  يٍلٍٙ وٍٖج  بأسوٙ تًلوع٤     ٣ًٟت ضٍئ
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م٤ ن  أيكوى نٞلوع  نًٞٗوٝ ٍٞٛوو٤      ؟و ٝ هت٥ٛ أ٤ ٦س٣ً  و ت نٞسوٟك  تُو  يلوع٤    
 .#1$## ع ٌع  ٣ٍٍْز نطتٕ ي٥ نٞةعقٝ

 عبٌخ نًٞـ   واٟى ٞلع نٞكةًٍ  ن٦ْسوع٦ٍ  مبوع  وػوّ توه ٢و٥ غوٓع  ومبوع        
ت نٞلعدٍ  هت٥ٛ نيوةعب نطتؿعبس نًٞـتٍ  ضع ج يٟى ٌٕتسن٣ع ٥٢ ٦ٗعئع  و٥٢   

 ودجن٦ٍ  نٞةطـ وودجن٦ٍ  نٞٓٛـ ن٦ْسع٦ً ونٞـوو ن٦ْسع٦ٍ .

.  وٝ هتٛو٥ أ٤  ٗوو٠ دعٍٞوع  دؿوعبس وندوجس  أو ٞلٗوٝ  وٝ         .؟؟ونٞسؤنٜ نٞ ي ٦كـدوه 
 هت٥ٛ غت ن نٞلهع٠ نًٞععتً نعتزيو٠ أ٤ ٌٛو٤ يععتٍع ؟؟

 ع٢ت يٍٟه نطتؿعبس نًٞـتٍ 0ه نطتٍٗٗ   ٗو٠ نطتؿعبس يٟى ٢ع ٖ
نٞوجنْى نٞـودوً  ْو ٤  وو ن نًٞوعدل نطتوجٌا نٞوو ي وغوٝ مذل  و ن نٞـٖووً نَرل         0أوالً

ونٞ ي  سٍكـ يٍٟه ْٟسوٓ  نٞٗووس وٞوٍ  ْٟسوٓ  نطتوٕ ونٞطوـو  ونٞو ي  سوو  ٍْوه          
نعتػعحل نٞٓـ ٌو  ٔ نعتةوع ص نًٞع٢و   نٞطونوس ونطتوـظ ٔ نًتةو  ونٞسوخع   أٖووٜ م٤         

س  مذل نغتٕ٘ دو٣وع   يوعدل ٚنو ن ٔ ٌٛوو٤ ٍْوه ًٟٞوـ  ٦ػوٍا ؤ ِي        يععتع  ٚن ن ٌ
 ضًا آخـ يه١ُ أو غُـ.

نٞلهـس نًٞععتٍ  ٥ْ  ع   نٍٞو٠ مذل ٦هـس يععتٍ   جٌجس ه نٞٓٛـ ونٞوػـِ  0صبُٔبً
ٔ مذل ٦هـس يععتٍ  سكنٍ  خكـس  هنـ تػوبس نحتع  أو حتعّٞ ٔ ٌوًجت نعتسووت 

 س  أو نٖٔوػع .نعتع ي سون ً ه نٞسٍع

نْهتووع٤ نٞـنسووخ تودجن٦ٍوو  نطتووٕ يٟووى أ٤  وو ن ٢هنووـ آخووـ ٞودجن٦ٍوو  ن      0صبٌضووبً
 وودجن٦ٍ  نٞكةًٍ  ونٞٓٛـ.

 وأخ ن  نٞـوو نٞوًعو٦ٍ  ونٞسًً نعتطرت٘ ٟٞرتٍٚا ونظتٟٕ. 0ساثؼبً
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ومتٕ ١ٛٞ أ٤  سرٞون  لع0  ٝ ٥٢ ٢ٛع٤ ٍٞٗع٠  ٗعْو  يـتٍو   أو َو  يـتٍو       
دٗع  يععتٍ ؟ و ونتً يٟى   ن ١ً٦  ٦ِوه م ن ٚع٦وت نطتؿوعبس يععتٍو      ه دؿعبس  ً 

دٗع  ْ كتع  ٛو٤ ه بودنع يٟى ٚوا  ٢و٥ نٞـدعتو   و سووكٍى أ٤  ٓوو  ٞوسوى نٞٛوا         
 ٥٢ نٞلوندً أٌع  ٚع٤ ٢ػجب ع. 

نطتؿووعبس نًٞععتٍوو   طوواى ٚووٝ أ٢وو  يٟووى نعتؿووً ٣ٍْووع نخوكووت  ٟووٙ ن٢ِوو  ٞلٓسوونع      
 ٚٝ دؿعبس وغنـ ع زتًٍع  ٞواًٝ ٢لنع دؿعبس يععتٍ  و ٓعخـ ه مكتع  وسى ٞوةين

وندجس ٢لسا٣  ويٟى نًٞٛ  ٥٢   ن ٚٝ دؿعبس ٔ  طو٣ٝ يٟوى نٞٗو١ٍ ن٦ْسوع٦ٍ     
 .#1$دؿعبسنًٞععتٍ  ٔ  سونٕ أ٤  س٣ى 

ونًٞووـ  نٍٞووو٠  ٚعٞطووًو  نِخووـت نٞوويت  سووًى مذل  لهوو١ٍ دٍعذتووع نضتجٌووجس حتووت     
أ٢ع٠ ٢ًؿٟ   ْنو١ نتطوو٤ تًوؽ ٦ووندً     ؾُف نطتؿعبس نُٞـتٍ   لتجو٤ أ٦ٓسن١ 

نطتؿووعبس نُٞـتٍوو  ٚـودنووع نٔسووو٣ًعبٌ  ودةوونع ٟٞووسووى  وٞٛوو٥ ٢ووى  وو ن ٌووجبٚو٤       
نْ بن٘ ٟٚووه أكتوو١ ٔ ٌسوووكًٍو٤ أ٤ ٌوٗووج٢ون أو أ٤ ٌسووعمهون ه  ٗووج١ٌ خووج٢ع  مذل 

 نطتؿعبس نًٞععتٍ  ٢ع دل ٌرخ ون هب ت نعتج٦ٍ .

ٔ نٟٞٓسٓع  نٞٗو٢ٍو   ن  نِٞوون٤   ْلـن ١ ٌلطجو٤ خٕظ أ٦ٓسن١ ي٥ قـٌٕ نيولع
نعتخوٟٓ  ونٞلزيع  نعتوةعٌل   و  ت نٞٗو٢ٍع   ٢ن٣ع نخوٟٓت أٞونكتع   ً ه ٦طورذتع   
٥٢  ن   ب ّ ًْٝال ِخكعب خعب ٍ   و٥٢  ن  أخـت  دـٚ  ٞوودٍج ملتعتً  نخًٟ  
وْدٍع  أػتوع  نعتعؾوً وٞونٍئو  نِسوةع  ٣ٟٞسوعمه  ٢وـس أخوـت ه تلوع  نطتؿوعبس          

 ععتٍ .نًٞ

م٤  كووب  و ت نٞٗو٢ٍوع  أ٢وـ دو٣وً ٞوػوة  ٖو٢ٍوع  بدةو  ٔ ؾوٍٗ   صتنووع  ٔ           
 ٢وطجّ س ٢ل٣ٛط    ٗج٢ٍ  ٔ ب ًٍ .
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  انبحث انثانث  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 الـزعة العؾؿقة يف احلضارة العربقة اإلدالمقة

أ٤ ٦ووو١ٟٛ يوو٥ دٍٟوو  نًٟٞوو١ ونطتووؽ يٍٟووه ه نْسوو٠ٕ ْووع٠ٕٛٞ ونؾوو  ٚعٞطوو٣  ٢ًووع        إذابأزدوللا
قوٟوواُ نًِِٟٞو١ا   يت٢ٛـوب و٢ًٟو٠ و٢طنوب  و و ٣ًٞـي ٢و٥ توع  نٞةوجٌنع   ٌٗووٜ نطتوجٌا نٞلةووي0       

 .ىتياٟوىْ ُِّٚٝ ٢ُس١ِْٟالْوـاٌْؿو   

و  ن ٢ع خٟع ٢له بدعٞولع نٞطن  نت٥ تكوق  ه بدٟوه نعتطنوبس نٞيت  ع  هبع 
أب ع  نًٞعدل نْس٢ًٕ  ْع ؿ  ٞه أ٤ نٞٛلز نِوٜ ه   ن نًٞعدل  و نْهتع٤ ون١ًٟٞ. 

 .66اجملبدٌخ/ ١ِٟا  ابا اع ٌٍاـْْوىا نَّٟٞهُ نَّٞ ٥ٌِا آ٢الُون ٢ِل١ُْٛ وانَّٞ ٥ٌِا أُو ُون نًِِٖٞعٜ  ًعذل0 
 .» ػتو٣ى نعتًـْ «ًْٓ   ت نطتؿعبس  وٛعْر  ٢ع  نٞطنجن  مبجن  ن٣ًٟٞع  

نٞةعبيوو  مت٣ووٝ نًٞووعدل نطتووٕ توو   ونـتووه ٢ًووع٦ً نٞلةوووس  ٌٗوووٜ  وه  وو ت نطتؿووعبس
 .#1$##٦ةٍع جملونج نطتٕ ت   لةٍه ٢ًع٦ً نٞلةوس  وم٤ دل ٥ٌٛ $$ 0"نٞطعقيب"

جتوـ  نًٞوعدل نْسو٢ًٕ و٦وزون  نًٞوعدل نُٞـتوً ْٗوج بْوؽ نتو٥          ونٞٓـٔ ضعسى ت  
دلةٝ أ٤ ٌووؾر ٥٢ ٢ع  آ  ته  ٣ٍٟ ت ٥٢ ٞج٤ وٞجت نٞو ي ٚوع٤ ٖعؾوٍع  ٞوجت نٞجوٞو       

                                                 

ه تٍع٤ ٢ٗعغج نٞٛوع  ونٞسل  ونطت١ٛ 0 نعتونْٗع  اٌشبط طتعْم متـن ١ٍ ت٥ ٢وسى ن $1#
وٛعٍّٞ ه ونعتػعحل نٍٟٞٛ  نٞٛع٢ل  حتت آدع  نِ ٞ  و٢ٓـ ن  نٞوطـٌى ونٞوًـٌّ ترسـنب نٞ

 .نٞطـًٌ 
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نٞسا٥  وٞٛله ٚع٤ ه بوؾو  َلوع  ٦ِوه ٚوع٤ ٌػوكنا       اع ٍومل  تعت٥  ٣ٍٍ  ه َ
 ٢ًه ٚوع  ن  نًٞزٌز نٞٛـ١ٌ.

 .#1$ٍْٟسوِ ه نْس٠ٕ  خعٞج ت٥ نٞوٍٞج ع١ٚ نٞرتزت  نٞةسٍك  طتٍعس أوٜ 

 ٚع٦ت   ت نطتٍعس ٢ةٛـس ه نٞلػّ نِوٜ ٥٢ نٞٗـ٤ نغتاـي نِوٜ.

 بْؽ نظتْٕ  يلج٢ع أ٥ٌٗ أ٦ه ٥ٞ ٌسوكٍى مٖع٢  دٛو٢  ن٣ًٟٞع .

٢اوٝ خعٞوج تو٥      ٢وع وٞوج  أ٢ٍو   $$ٞٗج غجٔ ي٣ـ ت٥ يةوج نًٞزٌوز ه ٖوٞووه نطتٗو 0     
خعٞج ت٥ ٌزٌوج أوٜ ْٕسوٓ    $$0 "نٞة و٦ً"  وٌٗوٜ ##ٌزٌج ٔ نسواين يا٣ع٤ ؤ َ ت

نْس٠ٕ ه ن١ًٟٞ ونٞج٥ٌ ونًٞٗٝ  وٖج  ز٥ٌ   ن ن٢ِـ تعٞٓػعد   ٣ٚوع ٚوع٤ ضوعيـن     
 .#2$##ونٞلاو٠وخكٍةع   ويععتع  ه ن٣ٍٍٛٞع  ونٞكا 

و٤ ٢و٥ نيولوعٔ        ..وٍٕٞدم نٞٗعبص وٍٞٗعب٤ أوبوتع دل  ١ًٟ ي١ٟ نٟٞٓٙو مٔ يٗوا رتع٦ٍو  ٖـو
 نٍ   تٍل٣ع يـِ نًٞـ    ن ن١ًٟٞ تًج ٦ػّ ٖـ٤ يٟى ٌج خعٞج ت٥ ٌزٌج.نعتسٍ

وٞٗوج أ ةوووت نٞجبنسووع  نِ ـٌوو  "ٞـوتووـ  أ ٢ووز" يوو٥ نٔسوووٍكع٤ ه ون ي  ٌووعرل ه  
نًٞـنٔ أ٤ ٦سوة  نٞو٣وج٤ نْسو٢ًٕ  ًوع ٜ أبتًو  أؾوًعِ ٦سوة  نٞو٣وج٤ ه نًٞػوـ          

 .#3$نٞسعسع٦ً

ـتٍ   ١ تعٞػةُ  نْس٢ٍٕ   ٣ْع ن ًٌين و٢ع  ٢لع ٖج غةُلع دؿعب لع تعٞػةُ  نًٞ
ٍوٞوو ً نًٍٞٗوجي نٞٛنلوو ً أ٠  وو     انٞج٥ٌ مبٓنو٠   ت نطتؿعبس  وٝ  وو نعتٓنوو٠ نٞ   
 .؟؟نعتٓنو٠ نطتؿعبي غتوٌولع نٞاٗعٍْ  ونطتؿعبٌ 

                                                 

 و٢ع تًج ع. 258 . ؼت٣ج ي٣عبس0 نٞرتنث ه ؾو  نًٞٗٝ  ظ # $1
 .258و 259نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 . ؼت٣ووج يةووج نٞسوووعب يا٣ووع0٤ نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ   يووعدل نعتًـْوو   نجملٟوو  نٞوووقين ٟٞاٗعْوو        # $3

 .42  ظ 1988ٞسل    188ونٞٓلو٤ ونَ ن   نٞٛوٌت  يج  
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 لعٞوٙ  $$ٌٗوو0ٜ   "ي٣وعبس " . ًٌٛو   و ت نٞجٔٞو  نٞاٗعٍْو  نطتؿوعبٌ  ٟٞوج٥ٌ       
٣  نطتؿووعبٌ  غتوو ت ن٢ِوو  لتووا دتٍٍز ووع يوو٥  نعت٣ٍووزس  عبنتٍووع  غتوو ت ن٢ِوو . تعٞةػوو 

٢ًٟٗ  يٟى نٞونوجٌا   "نٞكنكعوي وؼت٣ج يًٟ".. ٚع٦ت يٍو٤ .ن٦ٔٓوعو يٟى نُٞـ 
نعتووج٦ً ونٞووج٦ٍوي ونٞول٣ٍوو  وحتووجٌا نجملو٣ووى  أ٢ووع ه نجملووعٔ  نٞٓٛـٌوو  ونٟٞٓسووٍٓ  
وه نٞوػووووبن  ٟٞٛوووو٤ ونٞاٗعٍْووو  ونٞٗووو١ٍ ونِخٍٕٖوووع  ْٟٗوووج ٚوووع٤  لعٞوووٙ ويوووً   

 ه "نٞكنكووعوي".. يلووج٢ع ٦ٗووـأ .س نًتعْهوو  يٟووى ػتنووزن   وو ت نطتؿووعبس تؿووـوب
ؿتجت ٌجيو ٖو٢وه ٤ِ ٌلونٟون ٢و٥ نعتج٦ٍو       ختٍُض اإلثشَض يف رٍخُض ثبسَض وزبثه

ونٞوٗووج٠ نُٞـتووً ٞٛلووه ه نٞوٖووت ٦ٓسووه ٌووو١ٟٛ يوو٥ " نطتطووون  نعتؿووٟ  " ٣ٟٞج٦ٍوو        
 نُٞـتٍ .

نتوت نٞووج٥ٌ أٌؿوع   وو ٢و٥ نٞاونتوت       نغتوٌ   ً نطتج نٞاعتت ه نٞورتنث.  وً ٢و٥ نٞاو   
.. م٦لع أ٢  .و٣ٚع ٌٗوٜ نُِْع0ً٦ نٞوج٥ٌ ٦وو ٥٢ نضتةٟ  ونٞكةًٍ  ه   ت نٞطخػٍ 

. نًٞـوتوو  تووععتًلى نطتؿووعبي وٞووٍ   .. نًٞـوتوو  ٖسوو٣  ه  وٌولووع .يـتٍوو  مسوو٢ٍٕ 
 .#1$##ؽ. ونٞوج٥ٌ  و أٌؿع  ٖس٣  و٥ٛٞ ٍٞ  تععتًلى نٞٓعئ.تععتًلى نًٞـًٖ

َوو  نٞةٍوٞووو ً أو نًٞؿوووي  Fonctionnelتووععتًلى نٞووونًٍٓ « ن م ًـتووً ْعًٞٗووٝ نٞ
Organique «         نيوا نٞج٥ٌ ونٞلع أدوج بونْوجت نِ و١ ويٟوى ـتوو نتوٟوّ دسوا

ٚٝ قعئٓ    ةًع  ٞجب     ن نٔيوةعب أو نٞـْج  تٝ  لع٘ نيوةعبن  يلج نٞةًؽ تر٤ 
ًٟووه ٌسوًػوً يوو٥ أ٤  جت »مل٢ع٦ٍو  نٞسو٣عوي  «نٞوج٥ٌ  وز  ٢وو٥ نٞورتنث ٢ؤ ن ووع أ٤ ٔ    

 ٌٛو٤  ـن ع  ٚعٞا ٌ  ونطتؿـٌ   ونعتًٟٗ   ونعتٗـ٦ػع   ونعتوضنع .

و وو ن نضتع٦ووا نٞسوو٣عوي سووٍهٝ نٞاعتووت نٞـنئووٕ نعتػووٓى يٟووى نٞووـ١َ ٢وو٥ أ٤ّ ٦هووـس   
تًؽ نٞلع  سووًج  دوٞه  ويٟوى نٞوـ١َ ٢و٥ أ٤ّ أيلوعٔ نٞلػووظ سووٟوت ه يوج         

مغتوً و٢وع  وو م٦سوع٦ً ٤ِ نْسو٠ٕ      ٥٢ نًٞػوب  و٥ٛٞ سٍةٗى ْعبٔ ٍْه ت  ٢ع  و
                                                 

 .48-46  ظ1  ـ1984. ػت٣وي  ٢ٓٛـ٥ٌ   نب نطت٣ٛ   تٍوـو  .نٞرتنثنغتوٌ  و# $1
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.. .يٍٗوجس ضع٢وٟ  ٚع٢ٟ   وٍٞو  ٢و  ةع  أو ْٟسوٓ  أو ٦هـٌو  أو و نو  ٦هوـ خعغوو       
و لوع٘ ٢و٥ ٌٗػوـ يٟوى        » ٢ـندوٝ نٞوكووب  «أو ٢وع ٌسو٣ى    » نٞو٣ـدوٝ« خعب  ي٥

 نٞرتنث نٞجٌين نْس٢ًٕ ودجت.

ًٕ ٟٞوج٥ٌ ونٞولع ٢و٥  نو   وٞواٍٟوع         ْٛـٌو  يجٌوجس    عتع ن ٦ًوا نٞورتنث ضوع٢
 ووجن    ٞووٙ أ٢ووـ ٢ووـ ةف مبًلووى نٞٓٛووـ ه  ـن لووع  ونطتووجو  نٞوويت حتووجت هبووع  و وو ن     

  أي نٞلطووعـ نٞٓٛووـي نٞةطووـي نٞوو ي  »ْٛووـ ه نٞوورتنث«ٌووجًْلع مذل  وؾووٍ  ٢ًلووى  
 ٌوًع٢ٝ ٢ى نٞلع نٞجٌين ٢ـس  وٌٗج٠ّ متجنيع ه نٞةطـٌ  ٢ـس أخـت.

      ً ه ٚوٝ ٢ٍع ٌلوه أي  ٚوٝ ٦طوعـ       ٛ ن ْعٞٓٛـ نٞو ي ٦ونوجّث يلوه  وو نٞٓٛوـ نًٞـتو
نًٞٗوٜ نٞيت يعضت ٢ل  ػتً  نْس٠ٕ وقٍٟ  ْورتس نٔمل  وعب نٞوعبنتٍو  نِوذل يوا     

 نٞٗـو٤ نظت٣س  أو نٞسو  نِوذل نغتاـٌ .

ونٞٓٛوـ  لوع مبًلووى نٞٓعيٍٟو  أو نٞونٍٍٓو  وػت٣ويوو  نٞواوعب  ن٦ْسوع٦ٍ  نعترتن٣ٚوو         
 مذل ٢ًـْ  وسٟو٘ ي٣ًٟ وغلعيع . وٚٝ ْعيٍٟ  ٌٗو٠ هبع ن٦ْسع٤ تويً ٟٞوغوٜ 

ورتّ  أقـود  ٚات أسعسٍ  ٢ٓع  ع أ٤ّ نًٞٗٝ نًٞـتً ه   ت نٞٓرتس  و نعتلوج غتو ت  
نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  نظتػة  نعتوًج س نِو ه ونٞجنْٗ  تعٞوٍعبن  ونعتو ن ا  
  ونًٟٞو٠ ونٞػلعيع   و٢ى و و  نٞلػوظ نٞجٌلٍ  ْٗج نسو٣ـ نٞٓٛـ نًٞـتوً ًْوعٔ   
وٖووج نسوووًع٤ تعٞلػوووظ نٞجٌلٍوو  ه ػتووعٔ  ؼتووج س  ون ونووج ه  ٣ّٟوو  دٟووووٜ         
و٢ونّٖ  ٗرت  أو  ةوًج يلونع  ه نٞٓٗوه ويٟو١ نٞٛو٠ٕ ونٟٞٓسوٓ  وػتوعٔ  نعتًـْو         
ونطتٍعس  وه نجملعٔ  نٞيت  ور ّـ تععتسواجن   ٥٢ خٕٜ جتوجّ  نٞونٖوى أو نٔ ػوعٜ    

س ٚووع٤ نٞٓٛووـ نًٞـتووً لتوووٜ  ـٌوو  وتووٕ    تعٞاٗعْووع  نعتخوٟٓوو   وه ػتووعٔ  يجٌووج  
دسووع  ؤ بٍٖووا  خػوغووع  ه نًٟٞووو٠ نٞكةًٍٍوو  ونٞوكةٍٍٗوو  ونطتووـِ ون٣ًٞووـن٤  

 ونْ نبس وَ  ع.
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ٍٞ  ٢ًلى   ن أ٤   ت نطتـٌو  ٚع٦وت ٢كٟٗو  أو ٢ووونْـس  نئ٣وع   توٝ ننوـ         
 ْرتس و وٍٖ  ومقٍٕٖ  وؾعَك  يٟى نٞٓٛـ نًٞـتً.

نْسو٢ٍٕ  خوٕٜ ْورتس نٞٗوـو٤ نٞسوو  أو نٞسوةً         ونٞٓرتس نطتؿوعبٌ  نًٞـتٍو   
نِوذل  ٚع٦ووت ْوورتن   ونطتؿووعبس دؿووعبن   ونٞٓٛووـ ون٦ًٍٕٗٞوو  ػت٣وووو أْٛووعب أو      
ي٦ٍٕٗع   و ً ٢ـّ  مبـندٝ نمل  عب  و٢ـندٝ ميعٖ   وٚع٦ت نِخ س  وً نِقووٜ   

و٥٢ ونِٚاـ نسو٣ـنبٌ  خػوغع  ه نعتـندٝ نٞيت أيٗةت سٗوـ تُجن  ترٌج أ لةٍ  
خووٕٜ نٔ وٍعدووع  نِ لةٍوو  نٞورتٌوو  ونطتووـو  نٞػووٍٟةٍ    وو١ نٞٓوورتس نًٞا٣ع٦ٍوو  مذل   

 ٢كٟى نٍٞٗه  نٞٓٛـٌ  أونئٝ نٞٗـ٤ نًٞطـ٥ٌ.

  ت نٞةلٍ  نعتٛو٦ّ   عبنتٍع  دل ٥ٛ٦ ْعيٟ  أو ٢ًٍٗ  تطٛٝ ٢كٟٕ  ِكتوع ٚع٦وت ْعيٟو     
 ٞوٙ سولٕدم أ٦وه    ه ػتعٔ  ْٛـٌ  ؼتج س َعٞةع  ٚعطتجٌا ونٞٓٗه ون٠ٕٛٞ  و٢ى 

دوووى  نخووٝ  وو ت نًٟٞووو٠ ونجملووعٔ  نْسوو٢ٍٕ   و ووج نجتع ووع  و٦طووعقع  ْٛـٌوو     
ون ونع ٌوو  وي٦ٍٕٗوو  ؾوو٥٣ نٞوولع  وٞٛوو٥ ٢وو٥ خووٕٜ ْن٣نووع  ووً ٟٞوولع  أ٢ووع ه        
ػتعٔ  نًٟٞو٠ نٞةنو   ونِ    ونُٟٞ   وه ػتعٔ  نٟٞٓسوٓ   ْٗوج و وج نعتّٓٛوـو٤     

ٞةلٍو  نٞؿوعَك  سوون  ترسوعٍٞا ؼتوج س ه      ون٣ًٟٞع  سوةًٍٕ نتٓٓوو٤ توه ٢و٥  و ت ن     
 نظتكع  و ًج ٌوه  أو تعٞسٛو  ضةه نٞٛع٢ٝ ي٥ نٞلع نٞجٌين.

وؾتع خّٓ ٥٢   ت نٞةلٍ  نٞؿعَك  ستعٌ  أ٢ـن  وخٟٓوع  ودٛوع٠ ٞـ وعٔ  نٞٓٛوـ     
ونًٟٞو٠ ونٟٞٓسٓ   ٞجب   أ٦وه توسوًلع نْضوعبس مذل ضوةه نجتوعت ي٣ٟوع٦ً يلوج  وؤٔ          

 وؾتعبسع  ؽتوٟٓ . نطتٛع٠ ترضٛعٜ وأسعٍٞا

ودٍل٣ع ٚع٤  ؤٔ  لتجو٤ أ٦ٓسن١ حتت ؾُف نـوِ ؼتج س  ٢اوٝ ؾوُف خكو     
أ ووليب أو  نخٟووً ْٗووج ٚووع٦ون ٌٟنٗووو٤ نِ ت أو لتووجو٤ ٢وو٥ ستعٌووون١ ٞـ ووعٜ نٞٓٛووـ   

 ونٟٞٓسٓ  ون٢ِاٟ  ٚا س.
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نٞطً  نعتن١  لع نْضعبس مذل أ٤  لوع٘ ٢و٥ ًٌووا أ٤ّ نٞورتنث ٞوٍ  وندوجن   توٝ        
دوجن   عبنتٍو  ؽتوٟٓو  ٢ُٟٓو   وأ٤ّ ٞٛوٝ ٢ـدٟو  دؿووب ع نظتوعظ هبوع            و ٦وع  و

و٢ًلى  و ن أ٦وه ٔ هتٛو٥ نٞوجخوٜ مذل نٞورتنث ٢و٥ خوٕٜ ٦هوـس  عبنتٍو  ٢سووكٍٟ             
ًٕ وندووجن  خعؾووًع  ٞٓوورتن  نٞٗوووس ونٞؿووًّ  أو ْوورتن           و لووع٘ ٢وو٥ ٌووـت نٞوورتنث ٚوو

 . #1$ن٦ٔٗكعو

نٞو ي ٢وـّ توه نٞورتنث ونٞٓٛوـ نًٞـتوً       وم ن ٚع٤   ن  و نِٖوـ  مذل نٞونٖوى نٞووعبنتً    
» ـن ع «ْعٞرتنث ٢ـّ تٓرتن  ؾًّ ونمل  عب ون٦ٗكعو ٞو ٞٙ ْنو 

 وٍٞ   ـن ع . $2# 

وندجن  وهت٥ٛ نٞٗوٜ  لع٘ خكّع٤ ٢وونملٌع٤  ْنوى ه وٖت سٍكـس نٞٓٛـ نٞؿعَف 
ّٝ نٞٓٛوـ نطتوـ           أو نعتًٍٕ أو ٢وع أصتٍلوعت نٞةلٍو  نٞوعبنتٍو  نٞجو٣َعئٍو  نٞؿوعَك   نو

و ووو ن  ترضووٛعٜ وأسووعٍٞا ؽتوٟٓوو  وآْووعٔ ؾووٍٗ  ٢ٗعب٦وو  تع٦وطووعب وسووٍكـس نٞٓٛووـ ٢
 نٞؿعَف.

ّٝ ؼتػووبن  ه ػتوعٔ           ١ م٦ه يلج٢ع سع   نْتوجنيع  ونٞلطوعـ نظتؤّٕ  ْٗوج نو
وْئع  وتٍلع  ؼتوج س ونسوو٣ـ ٢ًوه نٞٓٛوـ نٞؿوعَف  وبمبوع توريٟى ٢سوووت ٚٓورتس          

تع وو  ه نُٞووـ  ون٦ِووجٞ .  وو١ م٤ نعتوور٢و٤ ونعتًوػوو١ ونتوو٥ بضووج ونتوو٥ قٍٓووٝ ونتوو٥  
٢ػوع ب نعتًـْوو  ه  ـن لووع  أي يلووج ٢ٓٛـٌلووع وي٣ٟعئلووع و٢اٗٓووً  ٞووٙ نٞز٢ووع٤ وبوّن   

تًؽ نٔجتع وع   «نعتًـْ  ٚع٦ت ؽتوٟٓ   ٥٢ د  ويٗٝ وودً   ١ ٢ع وبن  نًٞٗٝ  
  وتعٞوووووعرل ٔ ٌو ووووج ْٛووووـ  »نٞػوووووٍْ  ونٕٞي٦ٍٕٗوووو   أو نٞو جن٦ٍوووو   أو نٞ وٍٖوووو  

 ٣جو٤ يٟى وندج ٥٢   ت نعتػع ب ْٗف ويٍٟه ٌٛو٤ أ٢ع٢لع0 و٢ٓٛـو٤ ًٌو

 

                                                 

 .321 . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ # $1
٦ووجوس نجمل٣وووى ن٣ًٟٞوووً نًٞـنٖووً تًلوووون٤ نٞووورتنث    – . ؼت٣ووج يعتوووج نضتووعتـي0  بنسووو  ٦ٗجٌووو    # $2

 .143ظ  ٢1999لطوبن  نجمل٣ى  –ونٞلنؿ  تُجن  
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  نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ.  -1

 نطتجٌا نٞطـٌّ. -2

يٟوو١ أغوووٜ نٞٓٗووه ويٟوو١ نٞٛوو٠ٕ  نعتوٖووّ ٢وو٥ نٞوولع  ونعتوٖووّ نًٟٞٗووً ٢وو٥   -3
 نٞلع.

 نٟٞٓسٓ  أو ْٕسٓ  نْس٠ٕ  و وب نًٞٗٝ و٢جت نسوٍٕٗٞوه. -4

 عٞع نٞسٟوًٚ.نٞوػوِ تلويٍه  نٟٞٓسًٓ أو نْضـنًٖ  ونٞوػوِ نظت -5

و٢و٥   » وعبٌخ و ُـنٍْو   ويٟو١ ن و٣وعو    «ػت٣وو نًٟٞو٠ نِوذل ٥٢ م٦سوع٦ٍ    -6
 .».. نخل.ْٟٙ وقةًٍ  و٣ٍٍٚع «ي٣ٍٟ   و  

  ن نًٞـؼ نٞونسى ٌؤٚج أ٤ّ نٞٓٛـ نًٞـتً ه  ـن لوع ٢ولووو ٢وًوجّ  وٞوٍ   ن     
قةًٍوو  وندووجس  تووٝ ؿتووج أ٦ووه دوووى  نخووٝ نًٟٞوو١ نٞوندووج أو نعتوو  ا نٞوندووج  و ووج       
٢جنب  ونجتع ع  ٢وةعٌل   ٣ْإً  نخٝ يٟو١ نٞٛو٠ٕ  و وج ٢و ن ا تو  ن٦ًٍٕٗٞو        
وت  نِخ  تهوع ـ نٞولع  توٝ  نخوٝ نٞٓـٌوٕ نٞوندوج ٚععتًوزٞو  أو ٚعِضوعيـس ؿتوج          
نجتع وووع  ْـيٍووو  أٌؿوووع  ؽتوٟٓووو  ه ٢ونٖٓنوووع نًٍٟٞٗووو  ونٞوروٌٍٟووو  ونٔ ونع ٌووو  أو   

 نٔ ةعيٍ  و ٛ ن.

جًٌ  ٥٢ نِٞون٤ نٞاٗعٍْ  طتؿعب لع وٞٛو٥ ٖةوٝ نظتووؼ    وسلوًـؼ غت ت نٟٞود  نٞة
ملتعتٍوو   –ه  و ت نِغوةعٌ نٞزن ٍو  نظتػوة  وسولوًـؼ مذل نٞو٣ٍٍٗوع  نعتخوٟٓو         

 ٞلهـٌولع نٞاٗعٍْ  ونٞٓٛـٌ . –ٚع٦ت أ٠ سٟةٍ  
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ب

بانفسعباألًلب

 انخقُُجاث انيت أجرَج
 ػهً انفكر انؼربٍ وانرتاثٍ 

 نضتجوٞ  نٞٓٛـٌ  نَ ٍ 0وسلٓـو يٟى   ن نعتوؾوو  ىرا

  0ادلطٍت األوي

 أؽىبَ ورمُُّبد عٍجُخ ػًٍ اٌفىش اٌؼشثٍ واٌرتاصٍ

يٟووى أ٢اٟوو  ٢وو٥  نبسوو  يووـ  وَووـتٍ  ٌووـو٤ نؾوو٣نٕٜ نٞٓٛووـ     سلٗوػووـ
نًٞـتً  ٤ِ أيٟى دؿوب ٞووه و وو ه نٟٞٓسوٓ   ٌوجٜ يٟوى أ٦وه يٗوٝ ٢وْوٕ  ٢اوعرل           

نبسو  نُٞوـتٍ  ٢اوٝ "ٚووملن٤" و"بٌلوع٤"      ..نخل  و  ن ٢ع ٌؤٚوجت ٍٞٓوّ ٢و٥ نٞج   .و وًٖ
  ويلووج ؾتاٟووً تًووؽ  "يةووج نٞووـست٥ تووجوي "وَ  وو١  ويلووج  نبسوو  نًٞووـ  ٢اووٝ   

 ."ؼت٣ج يعتج نضتعتـي . "نعتجنب  نٞيت  لنو ٢لنى نتسو٣وٞو ٍع ٢اٝ 

و لةًُ نْضعبس  لع مذل أ٤ "بٌلع٤" ٌوـت أ٤ ٟٞٓٛوـ نًٞـتووً متجنيوه و ٞوٙ ه ٢لوع ج       
ِنوبهظ  ْووً ٚوعتوه    "يٟوً سوع٢ً نٞلطوعب    . "يٟوى ٦ٓو  نعتلنوى    أغوٜ نٞٓٗه  وسوعب  

 .#1$اٌجؾش ػنذ ِفىشٌ اإلعالَ
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و٢وو٥  نوو  أخووـت ْوو ٤ تًووؽ نِغوووٍٞ  نْسوو٢ٍٕ  و ووجون أ٦ووه ٔ هتٛوو٥       
نٞووٍْٕ ت  نٞٓٛـ نٟٞٓسًٓ وت  نٞج٥ٌ. ْن٣ٛون ت ُٞوع  نٟٞٓسوٓ  وحتـهتنوع ودووى     

ٞوسووـٌةه  "نُٞووزنرل"٣ّٟٛ . وخػوغووع  نعتلكووٕ  تووٝ و٢ٔووون نعتًوزٞوو  ونِضووعيـس ونعتووو 
 ٢لكٕ " أبسكو" تاو  مس٢ًٕ.

يٟووً  . ؼت٣ووج نٞةوونً و"و٢اووٝ  وو ن ؿتووج يلووج ٢ّٓٛووـ٥ٌ مسوو٢ٍٕ  ٢ًعغووـ٥ٌ ٢اووٝ  
 ويج  َٓ .  "سع٢ً نٞلطعب

وٌةجو أ٤  لع٘ ٖعصتع  ٢طرتٚع  ت  ٢لٛوـي و و  يٗٝ يـتً وْٛوـ يـتوً ٢سووٗٝ    
ي ٢إً ٌلٛـ و و  ٢اوٝ  و ن نًٞٗوٝ ونٞٓٛوـ     أو ٖٝ ْٟسٓ  يـتٍ   ًْةج نٞـست٥ تجو

نٟٞٓسًٓ  ٤ِ بوو نْسو٠ٕ  ُٟوً ٚوٝ  ٟٓسوّ و٢اٟوه "ٚووملن٤" و٢سوطوـٖو٤ ٖوجن٢ى         
 آخـو٤.

ؼت٣وج  "و٥٢  ن  أخـت ٦ػٝ مذل نُْٞع  ٦ٓسوه ٞٓٛوـ ْٟسوًٓ يـتوً ٢سووٗٝ يلوج       
ونٞلطووعب وآخووـ٥ٌ  ٤ِ نٞووج٥ٌ ٌٛٓووً وٞووه ٢لكٗووه و٢لع اووه وأسسووه  وأ٢ووع        "نٞةوونً

 ٣ْع  ً مّٔ  ٍعب قعبص  خٍٝ. »ْٕسٓ  نْس٠ٕ« نٟٞٓسٓ 

نضتووعدم ونتوو٥ غووعيج  "وٌطووعب٘ ه  وو ت نٞـؤٌوو  ٢ؤبخو٦ووع نٞٗووجن٢ى ي٣و٢ووع   ٢اووٝ   
وَ  ١  ْٗج نيواون ْٕسٓ  نْس٠ٕ  ٍعبن  ٌو٦ع٦ٍع  بو٢ٍع   "ن٦ِجٞسً ونٞطنـسوع٦ً

 َ ٔ$1#. 

نٞٓٛوـ ن٣ًٟٞوً نعتوًّٟوٕ     و لعٞٙ قـِ آخـ ٔ لتج ه ٚٝ ٢ع ٖج٢ّه نًٞٗٝ نًٞـتً ٢و٥ 
ؤ ه ن٢ِوووب نٞلهـٌوو  نٔيوٗع ٌوو  ونٟٞٓسوووٍٓ       تعٞوطووـٌى ونٞٓٗووه ونُٟٞوو  ونٞةٍووع٤    

ٚووع٠ٕٛٞ ونٟٞٓسووٓ  مّٔ نٞوٍٟٗووج وٍٖووع  نُٞعئووا يٟووى نٞطووع ج ون٦ٔطووجن  ٣ٟٞعؾووً      
ونٔـتةع  ه سا٥ نُٟٞ  ونٞلهـس نٞٗعئ٣  يٟى ٢ةجأي نٞوٓـٌٕ ت  نعتًلوى ونٟٞٓوم   

                                                 

 .1959  نٞو٣نٍج ٞوربٌخ نٟٞٓسٓ  نْس٢ٍٕ   نٞٗع ـس 0 . ٢ػكٓى يةج نٞـملنٔ# $1
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نٞواوٌز وم٦ٛعب نٞسةةٍ  نٞكةًٍٍو  ونٞـؤٌو  نٞ بٌو  ٢و٥  نو  أخوـت         ٥٢  ن  و٢ةجأ
وم٤ ض ّ ْ ذل قـٌٕ نًٞـْع٤ أو نٞةعقلٍ  و ً ٢ونّٖ ٔ يٍٟٗ  أغوًٕ. وه نٞلنعٌو    

   ؤ#1$بؤٌو  نٞولع  م٤ ْٛـ٦ع نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞٗوج١ٌ  و ٖـن س ٟٞٓسٓ  نٍٞو٦وع٤ أو  
ر٤ دؿووعب لع نٞرتن ٍوو  َعبٖوو  ه  جٌووج ٍْووه ومؾووعْ  مذل ٢ووع سووةٕ ْنلوووع٘ نٞٗوووٜ توو 

نٞس٣ع  ونِبؼ  ونٞلٗٝ ونًٞٗٝ  ونٞج٥ٌ ونٞج٦ٍع  ونٞهع ـ $$ نٞالعئٍع  نٞيت ٔ  لونً
ونٞةووعق٥  ونٞةسووف ونٞٗووةؽ  ونٞطووـٔ ونُٞووـ   ونَبن  ونِ ووون   ونٟٞٓووم ونعتًلووى    

 .##ونٍُٞا ونٞطنو   ونٞلوب ونٞه٣ٟ   ونٞـوو ونضتسج... نخل

ـ نٞٓٛوـ نًٞـتوً نْسو٢ًٕ ْع٦كٕٖوع  ٢و٥  و ن هتٛو٥        ومبع أ٤  و ن  وو  وو    
نٞٗوٜ تر٤   ن نٞٓٛـ وسوكً و ووًٍْٗ ونمل ون وً  ٔ متسو١ ٢طوٟٛ   ومقتوع ٌلنوعمل        

 مذل أدج نٞكـْ  تعظتوِ أو سو  نٞلٍ .

و لووع٘ ٢وو٥ ٌووـْؽ نٞوسووكٍ   وٌو ووج ٢وو٥ ٌووـْؽ ٢ٗوٞوو  أ٤ّ  ووو ـ نٟٞٓسوٓو  نًٞـتٍوو    
٢ٍ   ووو نٞووٍْووٕ توو  نٞطووـًٌ  ون ٟٞٓسوٓو   وتوو  نٞلٗووٝ ونًٞٗووٝ   ٞوٙو ٤ِ نُٞعٞووا نْسوٕو

ٟ   ًو          يٟى   ت نطتؿعبس  و قعتى نٞػوـنو  ٔ نٞووٍْٕو  ٣ٚوع ٌو وج ٢و٥ ٌوـت أ٤ نعتطٛو
ٟ  نٞوٓسوو   مبًلووى أ٤ نٞوٓسوو  ٌةووجأ ٢وو٥ نٞونٖووى مذل نٞوولع أو تووعًٞٛ   أو تًةووعبس    ٢طوٛو

 ًكى نٞجٌين.نٞونٖى يٟى نعت   أو ٌوسٟف#2$نٞونٖىأخـت ٌوسّٟف نعتًكى نٞجٌين يٟى 

تجوي ٔ ًٌكً أصتع  ٢ ن ا أو ٢ٓٛـ٥ٌ أو ٢ؤٌج٥ٌ عتع  ٚوـ ٢و٥    وونعتؤسّ أ٤ يةج
٢وو ن ا وآبن   ونعتكٟووى تووٕ ضووٙ ٌسوووكٍى أ٤ لتووج ع تلٓسووه  ْنوو ت نَبن  ٢ًـوْوو   
و٢ًعضت  ٥٢ ٖةٝ ٚوٝ نِقوـنِ نٞجنخٟو  ه حتجٌوج قةًٍو  نٞوج٥ٌ و٢وجت وسوكٍوه          

  ٕ توو  نٞلٗووٝ ونًٞٗووٝ أو  ؿووع  أ٠ ن٦ٓػووعٜ    و٢سوورٞ  غووٟوه تعًٞٗووٝ  و ووٝ رتوو   وٍْوو

                                                 
نعتٗج٢  وٚوعته تلٍ  نًٞٗوٝ    1980 . ؼت٣ج يعتج نضتعتـي  ـت٥ ونٞرتنث  ت و   نب نٞكًٍٟ  # $1

 . 6و 5ْػٝ   1986    ٢ـٚز  بنسع  نٞودجس نًٞـتٍ 2 ز   نًٞـتً
 .62ظ  1999 نب ٖةع   نٞٗع ـس    تجوي0 دؿعب لع ت  نًٞـنٖ  ونٞوٓسخ ويةجؼت٣ج  . # $2
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ؼت٣ووج و وو ن أدسوو٥ ٢وو٥ ٖوووٜ «و ووٝ نٞوولع نٞووجٌين ؼتووجّ   و ووٝ نٞوروٌووٝ   ؟خووعٞع
 .؟#1$نٞلعأ٠ ٥٢ ٟٞلع ٌةجأ ٥٢ نٞكةًٍ  ونٞونٖى    » -نٞوٓس –تجوي  ويةج

 ١ م٤  لع٘ ٥٢ ٌـْؽ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   وٌؿى ٢ٛعكتع ٥٢ مل٢و٥  
ٖػوو س دؿووعبس نٞٛوٟوو  نٞطووـٍٖ   وًٞووٝ أوٜ ٢ووع ٌٗعتٟلووع  دؿووعبس نًٞووـ  أو ٢وو٥ ْوورتس

دو  ن ػوٟون توعُٞـ   ْٗوج ٚع٦وت غوٍن        » غوج٢  نطتؿوعبس  « ؤٔ  نٞو ٥ٌ أ بٚوون   
م٤ تٕ ٦ع ٔ تج أ٤  وُ   وغٍنو  نضتا ً ٢و٥ ٖةوٝ دو     $$0 "دس٥ نًٞكَّعب"نٞطٍخ 

نِغوون      ت أضٍع  ٔ  وسوى غتع يٗوٞلع   ١ ٚع٦وت   بأت أضٍع   جٌجس يٟى يػـت
ِغوزمجً اٌضمبفوخ يف    نٞيت ٚع٦ت  وٕٖى دوٜ ن٦ٔةنعب تعُٞـ   ونٞووً  و ت تٛوع 

نٞ ي  ْى مبػـ مذل نٞؿٓ  نٞط٣عٍٞ  ٥٢ نٞةنـ نعتووسف ونٞ ي  1938يع٠  ِظش
ٖعٜ  س0١ يٍٟلع أ٤ ٦ػة  أوبوتٍ  ه ٚٝ ضوً  ٖوعتٟ  ٢وع ه  ٞوٙ ٢و٥ دسولع        

 .##وسٍئع 

ه سلجتع ٌع ه   ت نٞجيوس د  أحل يٟى أ٦لع ؾوعًٞو٤   " . دس  ْوملي"وٖج ب ّ   
ز ْٗوج بّٚو   "ضعبٜ ٢عٞٙ"٥٢ ٖةٝ ه دؿعبس نُٞـ  ه أٚاـ ٥٢ ْرتس ه نٞوعبٌخ  أ٢ع 

يٟى أ٤ نطتؿعبس نُٞـتٍ  دؿعبس ٢ًػو٢   وأكتع أيهو١ مؿتوعمل ه نِبؼ  وأ٤ ٚوٝ    
 نطتؿوعبس  ػتو٣ى ٔ ٌٗرت  ٢لنع سعئـ ًٟٞج٠  و٥٢  و١ ْوٕ ٢لوعظ ٢و٥ ن٦ٔوج٢ع  ه     

 نُٞـتٍ .

وٚٝ   ن صتًلعت ٚا ن  ٥٢ ٢ٓٛـ٥ٌ ه نٞطو٣عٜ نِْـٌٗوً  دٍوا ٌو ٚـو٤ أ٤ نٞوًٟوٕ      
تعٞرتنث  ًّٟٕ تعٞسـن   وأ٦ه ٔ تج ٥٢ نٞوًع٢ٝ مبػكٟ  نعتُعٌـس  وٞٗوج صتًلوع  و ن    

 ٥٢ يج  ٥٢ نعتٓٛـ٥ٌ نًٞـ  نًتج  .

                                                 
ٌـت ملًٚ ؿتٍا ؼت٣وو 0 أ٦وه ٢و٥ نعت٣ٛو٥ مٖع٢و  ْٟسوٓ  يـتٍو  ٢سووٟٗ  ٢و٥ خوٕٜ زتوى  و ت             # $1

 .1971ٚوعته0 جتجٌج نٞٓٛـ نًٞـتً  ت و    نب نٞطـؤ   نٞالعئٍع 
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عؾوً  أو ظتج٢و    و لع٘ ٚا ٥ٌ ي٣ٟون يٟى  ونٍّ نٞج٥ٌ ونٞرتنث ظتج٢  نعت
نطتعؾووـ ونعتسوووٗةٝ  أو ظتج٢وو  نجملو٣ووى ودووّٝ ٢طووٕٛ ه  أو ظتج٢وو  أْٛووعب تًٍلوونع   

ً "و ِؼووبمل يف اٌطشَووك  ه "سووٍج ٖكوووا "يٟووى ـتووو ٢ووع ًْووٝ      ه "دسوو٥ نغتؿٍةووو
دو  ن٦كٟوٕ ٢و٥ ٢لكٟوٕ نٍٞسوعب نٞو ي دل        "أستج يةوع  غوعحل  "و اشرتاوُخ اإلعالَ

ونعتطٟٛ  أ٤   ت نٞوٍعبن  دل  ونعوب ٚور٤    نخل...يًّٟسٍج٦ع ًٌص قوًٌٕ تًج ٢ٗوٝ 
ْـٌٕ نتطى أ٤ ٌلةه نعتسؤوٞ  مذل نَخـ  ٍْلٛطّ توجوبت  ْوععتكٟو  أ٤ ٌٗووٜ    ٚٝ 

   ْعطتونب ونضتجٜ ٢ـْوؾع٤.#1$٣ٟٚوه وٌػ٣ت

وٖووج يووعد أدووج نٞجنبسوو  تطووٛٝ ٢سوونا ػت٣ويوو  ٢وو٥ نٞووون١ نعتو نوو  مذل ْٛـ٦ووع     
 نٞرتن ً وأوب  ع يٟى نٞلنو نَ 0ً

 غٓوي  ٔ ٌنو١ تعًٞع٢  وٌسوًًٟ يٍٟنع وأ٦ه  ـنث سٕق .  ـنث أو ْٛـم٦ه  -1

 ٚاـس نٞطـوو ونغتون٢ص ونعتٗوةسع  ونٞوٛـنب. -2

 نَْـنٔ ه نِسع٦ٍج ونًٞلًل  ونٞٓلٟٗ . -3

 ٍْه. #2$م٤ نطتس٥ ٍْه ٦وع  أ ليب ونْج ٔ ْعيٍٟ  ٟٞٓٛـ نًٞـتً نِغٍٝ -4

 ت ونٞـ  يٍٟنع.و٣ٍْع ًٌٟ  ٟخٍع ضجٌج ٌْؿعو نٔذتع٢ع  أيٕ

أ٤ نٞرتنث نًٞـتوً نطتٍٗٗوً ٞوٍ  دتع٢وع  خعغوع  تعٞػوٓوس        "تجوي ؼت٣ج يةجو"ٌـت 
دوى وٞو ٚع٤ ٌـْى ٣ٟٟٞو٘ ونٞسع س ه تًؽ نًٞػوب   ٞٙ ٦ِه ٢و ه أسعسوع  ٞٛوٝ   
نٞلووع   ٞٛوو٥ نووـوِ مدٍعئووه نِخوو س ه نووٕٜ نٞكةٗوو  نًٍٟٞووع ه تًووؽ نجملو٣ًووع  

                                                 
 .9ظ   0 دؿعب لع ت  نًٞـنٖ  ونٞوٓسخيةجو تجويؼت٣ج # $1
 .20نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $2#
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ج  ًٟت نٔ و٣ع٠ تعٞرتنث ه أٚاوـت ًٌو٣وج يٟوى ٢وع     ونعغ  ه أونئٝ   ن نٞٗـ٤  ٖ
 .#1$ٌسًّٟ وٌا  وٌؿًّ دـٚ  نضت٣ع   و وٖنع ًٟٞجٜ نٔ و٣عيً

 ٝ ٚع٤ نٞطًـ نًٞـتً ضًـ ٢جو ٟٞسع س  ٢ع متس١ ن٢ِـ  و نٞػجٔ نٞٓوين   
ْعٞطعيـ ٌسؤ نعتوجو تًوج أَوـنؼ يوجس دووى نتٟوع مذل نعتوجو  ونٞو ي  وو  ًوة            

 ٥ نعتاٝ نِيٟى يلج نًٞـ  ٚـ٢ع  وضاعي   وفتوس.ٔي٥ نعت٣جوو تٝ ي

ٌؿعِ مذل  ٞٙ أ٤ ٚا ن  ٥٢ نٞطًـ نًٞـتً ًٌا يو٥ نٞٓٗوـن  ونٞػوًعٍٞٙ ونٞطوًـن      
و٢اووعٜ  ٞووٙ نٞطووًـ نعتو ووو  ه نعتٗع٢ووع       »نٞٛجٌّوو «نٞاوووبٌ   و٢ووع ٌسوو٣ّى توور      

 ونعتٗع٢ع  ٦ٓسنع.

نو١ وٚوةون١ ًٟٞع٢و  ونٞٓٗوـن      مذل ي٣ٝ نعتوؤٞٓ  يٟوى م عدو  ي٣ٟ    "يةجت تجوي"وٌط  
سووون  تعٞووون٣ٍص أو نٞوخٟووٍع أو نٞوٍسوو  ونٞونطووٍ   وًٌكووً يةووجت يجٌووج نٞٛوووا    

ه سةً  ػتّٟجن    و١   طجمبد اٌنؾىَنيأّّٞ ٚوعتع  ه  "ْعٞسٍوقً"نٞٓعيٟ  ٞ ٞٙ  
ثغُوخ اٌىػوبح يف    نسو١ نخوػـت مذل أوسوف وأخو ن  مذل  ٟخوٍع ٞٛعْو  نٞلووع  حتوت       

شوشػ   هه  ٕ و  ٢سوووٌع  ٞٛوعتو    "اٌزيونٞ"و ٛ ن ًْٝ   ٌنؾبحطجمبد اٌٍغىَني وا
 .احلّبعخ

أتوووً نٞاٚوووع  "و لوووع٘ ٢ووو٥ دوووعوٜ نٞوغووووٜ مذل نٞؿوووًعِ ه نجملو٣وووى ٢اوووٝ ٚووووع  
 .ٌفب  اجلبسَخ ػًٍ ٌغبْ اجلبسَخاأل "نٞةُجن ي

وٞووٍ  ٚووٝ نٞٛوووا  ؤٞووّ نسووواعت  ٟٞنٛووع٠ وَّٞلٍووع   ْنووً مذل  ع٦ووا  ٞووٙ  ؤٞووّ   
رَ وٟٞػجنٖ  وٟٞو٢ٍٕو  أو ٞكٟوا ْوـ  ٢و٥ نعتسو٣ٟ  ٢اوٝ ٚووع         نسواعت  ٟٞهـوِ 

  ٣ٚع ٚع٤ نعتؤٞٓو٤ ٌوجخٟو٤ عتػٟن  نٞٗعبص م ن دوة  نٞلسّوعو   "ٔت٥ نضتوملي" اذلىي
 ."ٞٓـّن تً ًٌٟى نِ" ِؼبٍٔ اٌمشآْ ٚوةن١ ي٥ نٞٓٗـن  ٣ٚع  و نطتعٜ ٢ى ٚوع 

ٌٗج٢ّو٤ يٕ  نٞٓٗ   "بٚعٞـنملي ونت٥ بؾون٤ ونت٥ نضتزّن"ٌؿعِ مذل  ٞٙ أ٤ أقةع  
يٟووى نُٞووين  وبمبووع ٚع٦ووت  وو ت نٞـَةوو  ه نٞوغوووٜ مذل نٞٓٗووـن  وبن  ٚوووا نجملووعٞ   

ٌؿووعِ مذل  ٞووٙ أ٤ّ نٞٓوو٥ نٞوطووًٍٟٛ هتٍووٝ مذل نٞوًع٢ووٝ ٢ووى       ونعتلووعنـن  ون٢ِووعرل 
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نظتع٢ع  نٞٓٗ س ْو١ نٞونعٌٝ يٟى ٚا  ٥٢ أ٢وب نٞةلوع  ونٞزخـْو  ونٞكوٕ  مبًوع ٤     
 ٞ  ا وٍٞست   ةع . ًكً زتعٍٞ  ن

 "٢وسوى نِسوونبي  "ودل ٥ٌٛ نٞوًٟو١ٍ ٢ٗوػوـن  يٟوى نُٟٞو  نًٞـتٍو   ْٗوج ٚوع٤        
لتٟ  ي٥ هتٍله وٌسعبت يـ  وْـ  ٍْٓسوـ نٌَو  وٌٗـأ وع ٞٛوٝ ْـٌوٕ تُٟووه   و١        

 .#1$ لع٘ أ تٍع  وٚوعتع  نعتًعبؾ   و ً ه نُٞعٞا ضًةٍ 

نٞويت ٌوـت نعتؤٞوّ أكتوع     و لع٘ ٢سورٞ  نٞطوـوو ونغتوون٢ص ونطتونضوً ونٞوٟخٍػوع       
حتسا ٟٞرتنث ؤ حتسا يٍٟه  ٢ع  ن٠ نعتٗػو  هبع  ًٟو١ٍ نٞلوع   خػوغوع  يٗوا     
تًؽ ْرتن  نٞوٗكّى نطتؿعبي ونِمل٢ع   دٍوا ٌلسوى نٞلوع  ُٞوون١ يٟوى ـتوو ٢وع        

 دجث تًج سٗوـ تُجن .

 ١ ٍٞ  َـٌةع  أ٤ متجث نٞوٛـنب ونٞوٟخٍع. و ٞٙ ٞسً  نٞـًٖ  نٞز٢ع٦ٍ  ونعتٛع٦ٍ   
 وأٌؿع  عتع متج ه   ن ٥٢ نخوِٕ ه نُٟٞ  وه ضـوو نٞلع  سا نٞةٍئع .

وٌػووعدا  وو ت نٞهووون ـ نٔيو٣ووع  يٟووى نٞوو نٚـس  و ووً نٞوسووٍٟ  نٞطووعئً  آ٦وو ن٘      
وٞ ٞٙ ٚع٤ نٞوٛـنب ؽتعْ  نٞؿٍعو  تعْؾووعْ  مذل أ٤ّ تًوؽ نًٟٞوو٠ نْسو٢ٍٕ  ٢اوٝ      

طتٓوم ونٞـونٌو  وٚو ٞٙ نطتوجٌا.     يٟو٠ نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ ٔ تجًْنع ٥٢ نٞرتٍٚوز يٟوى ن  
ودل ٥ٌٛ   ن نٞوٛوـنب ٢ًٍةوع  ه نًٞػوووب نٞٗجهتو   وٚوع٤ نعتؤٞٓوو٤ ًٌٟٓوو٤  ٞوٙ يو٥          

 ويً  ٣ٚع ًْٝ أتو نٞٓـ  ه نَِع٦ً ونت٥ يةج بته ه نًٞٗج نٞٓـٌج.

أ٢ع نٔسوكـن  ْٛع٤ ٢كٟوتع  ْتًع  نٞٗعبص ونٞسع٢ى يو٥ نٞؿواـ ونٞـٖعتو  وٞورٍٚوج     
 وه ه نظتٟٕ وه نطتػوٜ يٟى زتعٍٞ  نِسٟو .نِ ٌا يٟى دـٌ

وٌـ ووى " وسوووعِ ْووو٤  ـٌلةووعو٠"  وو ت نٞهووون ـ مذل ٖؿووٍ  ْػووٝ نٞطووٛٝ يوو٥        
 نعتؿ٣و٤ يلج نعتطعبٖ  ونُٞـتٍ  ه تًؽ نٞٓرتن .

                                                 

 .327 . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ # $1
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و٢وو٥ نٞووون١  ٢سوورٞ  نٔ و٣ووع٠ تعٞسوولج ونًٞلًلوو   وٌووـت نعتؤٞووّ أكتووع حتسووا    
ٞـونٌع  ومسولع  ع مذل أونئوٝ نٞػونعت     ٟٞرتنث ه أوٜ ن٢ِـ  تسةا زتى نطتجٌا ون

وه نعتـندوووٝ نِوذل نتوًوووج يلووونع ن٣ًٟٞوووع  تًوووج ْووورتس نٞوسووواٍٝ    وأ وووٝ نًٟٞووو١ نِوٜ
نتوو٥ "٣ٚووع أسووٗف   ادلمذِوخ  ه "نتوو٥ خٟووجو٤"ونٞونوـي  ٣ٚووع ًْووٝ نعتوا  ه نٞٛع٢ووٝ و  

 .#1$ اٌجذَغ أسع٦ٍج نطتجٌا ه ٚوعته "نعتًوز

نطتؿوعبن  نٞسوعتٗ  خػوغوع  نٍٞو٦وع٤  ونطتٍٗٗو       أخ ن    امل ذت٣  أخ   ـن لع ٢و٥  
 أكت١ ٞو دل ٌوًـّْون مذل   ت نطتؿعبن  وٌرخ ون يلنع ٞٛع٤  ٞٙ يٍةع .

وأ٢ع أ٤  ـن لع ٥٢ ن١ًٟٞ ونٟٞٓسٓ  ونٞٓٗه نٞٗع٦و٦ً وسون ع ٢رخو  توٕ أي مؾوعْ  ٢و٥    
 " و"مٍٖٟجنٍٞو٦ع٤ يٟى و ه نظتػوظ  ْنلع٘ ٥٢ ٦ٗج آبن  "أبسوكو" و " عٍٞلو " 

 ي١ٟ نضونـ ته  ؤٔ  نًٞـ . ٚٝ #2$٢سعئٝو"تك٣ٍٟو " ه 

ْع٣ًٟٞووع  ٖووج٢ون ٢لووع ج  جٌووجس وتعٞوووعرل ٚطوووْع   جٌووجس ه يٟوو١ نٞؿووو  ونٞكووا       
ونٟٞٓووٙ ونطتسووع  وأٌؿووع  ه نٔ و٣ووعو نٞةطووـي  أ٢ووع ه نٟٞٓسووٓ  ْوو ٤ نٞووجخوٜ ه  

     ٍ هنـ أ٤ ٢وع   زئٍع  نعتطعٚٝ نٟٞٓسٍٓ  نٞيت يعضتنع ٚوٝ ٢و٥ نٍٞو٦وع٤ وْٕسوٓولع سو
  ً   و٢وو٥  نوو  #3$ٖج٢ووه نِخ ٌوو٥ ٍْووه قـنْوو  ونتوٛووعب ويووج٠ أخوو  تععتوو ن ا ٣ٚووع  وو

أخـت ْ ٤ نٞٓٛـ نًٞـتً أتجو ه أغوٜ نٞٓٗوه ويٟو١ نٞٛو٠ٕ ٣ٚوع ٖوّج٠ ٦ٗوجن  ؾتووعملن         
٣ٟٞلكٕ نِبسكً  ودل ٌٗةٝ ه نعتًـْ  تلبن   إْٔقو٤ ه ٦هـٌ  نعتًـْو  ونعتةوع ص   

صتً تجٔ  ٥٢ نٞونًًٖ  ويٟى نًٞٛو  ٢و٥  ٞوٙ  ٢وع ٌطو       نعتلكٍٗ   وأ ـ نعت  ا نٔ
ؼت٣ووج أبٚووو٤ مذل خعغووٍ   طووعب٘ ٍْنووع ٚووٝ نِ تٍووع  نٞوعبنتٍوو   و ووً نسوووةًع         
نضتع٦ا َ  نعتٛوو  وَ  نطتؿـي وَو  نٞلخةووي ٟٞنٍوعس نٔ و٣عيٍو  ونٞاٗعٍْو .      

                                                 

 .328 . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ # $1
 .27ظ   دؿعب لع ت  نًٞـنٖ  ونٞوٓسخ 0يةجت تجويؼت٣ج  . # $2
 .1985  2-1يج    تُجن  أْعٔ يـتٍ   نٞوكوب ونٞلسةٍ  ه نٔخٕٔس0ً نَٞو . دسع٠ # $3
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ٟـؤٌو   ٣ٚع ٌٕدم أ٤ نٞوؿع  تو  نظتعغو  ونًٞع٢و  هتاوٝ أدوج نًتوعوب نِسعسوٍ  ٞ       
نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  نٕٞٛسٍٍٛ  نٞيت سع   نٞٓؿع  نٔ و٣عيً ونٞووعبنتً نعتًوـوِ   

 ."نت٥ خٟجو٤"ؤ ٌو ج أي نسوالع  خعب    ت نٞـؤٌ  دوى ٞجت 

م٤ّ نًٞع٢   وغّ أٌؿع  ه ٚووا نٞووعبٌخ نٞٗجهتو  تروغوعِ سوٟةٍ  ٢و٥ ٦ووو0        
نٞـؤٌ  نطتؿـٌ   أي َوَع   سو ن    مهع   و ًٛ    ت نِوغعِ ونٞلًو  ٦ويٍ  

 بؤٌ  سٛع٤ نعتج٤ ونًٞونغ١ غت ت نٞٓئ  ٥٢ نٞطًا.

وٌطعب ًٟٞع٢  ه نِ تٍوع  نٞوعبنتٍو  نْسو٢ٍٕ  تلووو ٢و٥ نعتونبتو  ونٞو٣ٟوٍ  و ًووا         
ٚركتع يٗة  ه قـٌٕ  ٗوّج٠ نًٞٗوٝ نعتسوول  ونٞاٗعْو  نٞويت ٚو٦ّوونع نظتعغو  ونٞلهوع٠         

 نٞ ي أسسوه.

ت نٞلهوـس  وودوجت أتوو دٍوع٤ نٞوودٍوجي ٢و٥ ندووج        ودل متػٝ أي ندواع  ؾوج  و   
 .#1$ويلّؾج ع تٗوس 

 ٦ٕدم ن٤َ ٢ٕدهو 0
 لع٘ ٢ةعُٞ  يلج يةجت توجوي  م  ٢وى ٚوٝ ٢وع ٌٗج٢ّوه ٢و٥ أ ٞو   ْو ٤          األوىل0

ٍَووع  وسووعئٝ نٞلطووـ نعتوعدوو  ٞلووع نٍٞووو٠  وػتع٦ةوو  نٞوًٟوو١ٍ نْٞزن٢ووً وأضووٍع      
عو آ٦و ن٘  ٚوٝ  ٞوٙ ٞػوعحل     أخـت  وًٟوٕ تكوـٔ نٔ ػوعٜ  وَوٕ  ٦سوخ نٞلسّو      

 ْئوٌ  نٞاٗعْ  ونـتسعب ع ه ١ٚ ؼتجو  ٥٢ نٞلع .
ٔ تووج ٢وو٥ نٞوٓـٌووٕ ه نطتٛوو١ يٟووى ْئوٌوو  نٞاٗعْوو  ه نٞوورتنث وأ٦ووونو      اٌضبُٔووخ0

نظتكوووع  ٟٞخعغووو  ونًٞع٢ووو   ٣ْوووإً ٖؿوووعٌع نٞوووج٥ٌ نِسعسوووٍ  وأ٢ووووب نٞٓٗوووه   
  ٢وو٥ نًٟٞووو٠  ونطتووٕٜ ونطتووـن٠ ونطتووجٌا ونٞوٓسوو   ٚع٦ووت ٢وعدوو  أٚاووـ تٛووا    

نٞةنوو  ونٟٞٓسوٓ . وٌٛٓوً أ٤ ٦طو  مذل خكوا نضت٣ًو  ونعتوونيم ه ب٢ؿوع٤          

                                                 
 .26  ظ 1986ؼت٣ج أبٚو0٤  عبنتٍ  نٞٓٛـ نًٞـتً نْس٢ًٕ   ـزت   عض١ غعحل  ت و    . # $1
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ودٟٗع  نٞو١ًٍٟ نعتًٗو س ه نضتون٢ى ٌو٢ٍع  ونٞيت ٚع٦وت  ًّٟو١ ٍْنوع أ٢ووب نٞوج٥ٌ      
 ونٞٓٗه.

أ٢ع نٟٞٓسٓ  ْ ذل  ع٦وا نطت ب ٢لنع  ْ ٤ أغنوعهبع أ٦ٓسون١ ٌٗػـوكتع يٟى 
٤ ته يٟوى َو  أ ٟوه  وهتٛو٥ أ٤ ٌٛوو٤ ن٢ِوـ ٚو ٞٙ        نظتعغ  وداون١ ٢ٗوٞ  نعتؿلو

 .#1$أغنعهبعتعٞلسة  ًٟٟٞو٠ نٞةنو   ْنً حتوع  مذل ختػع وْـنٌ ٥٢ 

ولتا نٞٗوٜ م٦ه لتا أ٤ ٌٛو٤ نٞوٗو١ٌ َو  ٢وـ ةف توونٍٓوه ن٤َ  و ٞوٙ ٢و٥ أ وٝ       
نٞوغوٜ مذل ٦ووعئج ٢وؾوويٍ  ويع ٞو   ْنععتوع ٌةوجأ نٞةعدوا ه  ٗوو١ٌ نٞورتنث يٟوى          

ـ أسع 0  ٌٟٓوت نٞز٢وع٠ وٌطووّت     ؟ ٝ ٌٍٓج٦ع ن٤َ أ٠ ٦ٛوًٓ تعطتعؾـ نٞةطـي نعتز  و
نٞوورتنث  سووون  أٚووع٤ نٞةعدووا ٌووـت أ٤ نطتعؾووـ  ووو ن٣ٛٞووعٜ ونعتعؾووً ٢ؿووى  أ٠ أ٤      

 نعتعؾً  و نِغٝ ون٣ٛٞعٜ نعتسو٣ـ.

ويلجئ ٍ م٢ع أ٤ ٌٗكًه ي٥ ٚٝ ٢ًكٍوع  ورتوـن  نطتعؾوـ ٢وٗوًٖوع   وم٢وع أ٤ ٌٟوة        
 و لع٘ أ ضت  ٥٢ زتٍى نِقـنِ.  ـنعتعؾً غوبس نطتعؾ
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 0ادلطٍت اٌضبٍٔ

 رمُُّبد إجيبثُخ حبك اٌرتاس اٌفىشٌ اٌؼشثٍ

ٔ   وٖووج جتٟوى  ٞوٙ ه ػتووعٜ نٞٓٗوه ويٟوو١          ٦ًوٗوج  أ٤ نٞٓٛوـ نًٞـتوً ٚوع٤ ًْوع
 نًٞٓٝ ونٔ ونع  ه نٟٞٓسٓ  وػتعٔ  ي٣ٍٟ  يجٌجس.  ن٠ٕٛٞ  ٣ٚع جتّٟى   ن

٢ػوكٓى يةوج نٞوـملنٔ ومتوـن ١ٍ     "ن  ٥٢ نٞجنبس   ٢اٝ و  ن نٞـأي ٦طعب٘ ٍْه يج 
  و وو بأي تًوؽ نٞوجنبس  نُٞـتٍ   أ٢اوعٜ "بو ٦سوو٤ وتو ٘    "٢جٚوب وأستج أ٢ 

مذل دوج ٢وع  وبمبوع ٌٛوو٤ " عْوت "       "ؼت٣ج أبٚو٤" . "  ٣ٚع ؿتجت يلج  وٞج  سن و
لةّنوون مذل دٛو١   " ٥٢ أٖج٠ نٞجنبس  ٢و٥ نعتسوطوـٖ  ٞرتن لوع نٞو ٥ٌ       وٞج  سن و"

 نٞهـوِ ونعتسواجن  ه قتو نٞٓٗه وي١ٟ ن٠ٕٛٞ.

" مذل  جب ٍووو  نِدٛوووع٠  و ٗووول  نًٞةوووعبن  تطوووٛٝ ٢وووورب     وٞوووج  سووون وٌطووو  "
 نػوظ ْـٌؿ  ٢اٝ نٞزٚعس أو نٞػٕس.

ٜ  «م ن ٚع٤ ن٢ِـ  ٛ ن ه ْورتس ٖػو س   $$  وٌٗو0ٜ » نٞلسخ«وٌط  مذل   مل٢و٥ نٞـسوو
 « ذل نٞلسخ ونٞواجٌج  ٛو٤ ؾـوبس تًجت  خػوغع  تًوج أ٤  ْٕ تج أ٤ نطتع   م

جتعومل نْس٠ٕ دجو  نٞةٕ  نًٞـتٍ  و خوٝ ه نوـوِ  جٌوجس وأغوة  ٖووس  وٍٞو         
ْػعب ٔ تج ٥٢  ٗل  طتٗؤ نًتعبت  و٦ِه٣  ضًو  نٞوةٕ  نعتٓوودو   سٍعسوٍع     

جن٤  ن  ونٖوػع ٌع   وٚو ٞٙ  ٛو١ ؾوـوبس نٞووٍْوٕ تو   ٗعٍٞوج ويوع ن   و ت نٞةٟو         
نٞاٗعْع  نعتخوٟٓ  وت    ت نٞٗونيج نضتجٌجس  وٚ ٞٙ ٦طو  نخوْٕع  ه نٞٓوووت  

و٥٢  ١ نطتع   مذل $بسعٞ  نٞػنعت   (ونٞٗؿع  ٣ٚع ٌسوجٜ ٥٢ ٦ع ٔت٥ نعتٗٓى ه
 .#1$## ٗل  و طـٌى ٢وّدج
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 نٞٗـآ٤ نٞٛوـ١ٌ  سوا  وغوٍ  نظتٍٟٓو  يٟوً      $$ 0" أ٤ّ وٞج  سن وٌـت "
"  وٞوج  سون   وٌٗوٜ " ##  و ستّعٜ أو ه  وأ٤ يٍٟه أ٤ ٌو ه تعطتجٌاِدج أيون٦ه 

نعتوو ن ا نٞٓٗنٍوو  ونظتٍٟٗوو  ون٢ٍٕٛٞوو   سووولج مذل دووجٌا أو أدع ٌووا  ٞٛوو٥      $$ 0أ٤
نِدع ٌووا ٦ٓسوونع ٖووج ُ ًٛوو  تسووةا دـٚوو  نٞوؾووى ونعتسووواجن   ْع٦وووجػتت ه         

ّ ٍْه ٚٝ ٢ع  ـت نطتجٌا أ٢وب نٞٗع٦و٤ ونًٞع ن  ونًٞٗعئج ونِْٛعب نٞسٍعسٍ   وأٞ
٥٢ أ٢وب َـٌة  وبونْج خعب ٍ  و كوّبن  ْٛـٌ   و ٛ ن  ًوج   نعتو ن ا نٞٓٗنٍو     

توٝ غوعب نٞٗعؾوً ونعتٓويت       بستو   ن٢ِو  نخووِٕ  و٢ى نٞوسع٢  وندورتن٠ نٞٛوٝ ٟٞٛوٝ    
ٌٓوويت يٟووى ٢وو ن ا يووجس  ونخوووِٕ نعتٓووو  ٚووع٤ ضووٍئع  يع ٌووع  وأٞٓووت ٍْووه ٚوووا           

عت  ا نٞوندج مذل دجّ نٞوًػّا دع ث ه نًٞػوب ونٞوطجّ  ه نٞٓووت يٟى أسع  ن
 .#1$##نعتورخـس مذل دج يج٠ نٞػٕس وبن  ضخع ٥٢ ٢  ا ْٗنً آخـ

" أ٤ نْزتعو  و يلػـ ٢وْٕ ٦ٕٞٗسع٢ع  نٞهوع ـس ه نٞوكووب    وٞج  سن وٌـت "
 نٞٓٗنً نعت  يب نظتعظ.

ى  أ٠ أ ٝ نطتوٝ  مزتعو نٞػنعت   أ٠ أ ٝ نعتجٌل  نٞٗجن٢«و٢ن٣ع  ٥ٛ دجو  نْزتعو 
ْنووو  ٍٞوووٝ و٢ٓوووعو ٞٓنووو١  ووعبٌخ  كوووب نْسووو٠ٕ ه يٕٖع ووه نٞسٍعسوووٍ        »ونًٞٗووج 

ونٔيوٗع ٌ  ونٞٓٗنٍ   و٢ع  ٗةٟوه ن٢ِو  نْسو٢ٍٕ  غونٍنع  غوع ٖع  ٌٟوز٠ أ٤ ٌٗةوٝ       
  ٛ ن  و ـ٘ نْزتعو  ـ٘ ٟٞسل .

ٜ   $$ " نٞٗو0ٜ وٞج  سن وٌوعتى " وٟوّ  ه ؽت  م٤ّ ٢ًه١ ٢ع ننـ تًوج مل٢و٥ نٞـسوو
٦وندً نطتٍعس ونٞٓٛـ ونٞوطـٌى وػت٣ٝ ٢وع ٌةلوى دؿوعبس نْسو٠ٕ  وو ًْوٝ تطوـي        
يٟٗووً ي٣ٟووً ٔ ٌوٗووعقى ٢ووى أغوووٜ نٞوولع نٞووجٌين  ٞٛلووه ٌلؿوواه و٣ٌٟٛووه وٌكوووبت     

 .#2$##ستعجتعت دٝ نعتسواجن  نٞيت غتع أسةع  يجٌجس ٖع ـ
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  يٟووى ن يووع ن  "٢ووعٚ اإلعووالَ واٌشأمسبٌُووخأ٢وع "بو ٦سووو٤ ْوو  " ه ٚوعتووه  
ٍْووا" نػوووظ يووج٠ ي٦ٍٕٗوو  نْسوو٠ٕ  وتعٞوووعرل يووج٠  وووْـ نٞهووـوِ نٕٞمل٢وو        

 ٦ًٍٕٟٗٞ  نٞؿـوبٌ  ٞل٣و نٞـأصتعٍٞ .

ٌٗج٠ّ "بو ٦سو٤" حتٍٟٕ  ي٣ٍٗ   طنج يٟى ي٦ٍٕٗ  نٞٓٛـ نٞ ي  لويوت ٢ٍع ٌلوه   
 ه نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ .

ْ   $$ٌٗوٜ "بو ٦سو٤"0  عيٍٟو  ن٦ْسوع٤ نًٞـتوً    م٤ ٢ع دجث تًج نٞٗوـآ٤  وو دػوٍٟ  و
ونًٞٗووٝ نًٞـتووً  وم٤ نٞوولع م٤ و ووج ْنووو ؼتعٌووج  ونخوٍووعب  وو ن نٞوولع  و٤ سووونت     

 وٚ ٞٙ  ٓس ت هب ن نعتلنى أو  ن٘  و نخوٍعب ضخػً وًْعٍٞ  يٗٝ ٞوه بؤٌ .

وأ وّٖ ًٍٖٟٕ ِض  مذل أ٦ين  بست أْٛعب نظتٟٕ أو و و  نًٞعدل وٍّٚ أو جت ن 0 
و٢وووى وٍٚووّ  ْو ووج  نظتٟووٕ ٢وو٥ ٢ووع س أوذل  ووً نعتووع     ؟ً أ٢وو٥ ٢ووع س أ٠ ٢وو٥ ٔ ضوو 

تووععتًلى نعتوًووعبِ يٍٟووه ه ٖػووع نظتٍٟٗوو  ه ون ي نٞـنْووج٥ٌ وون ي نٞلٍووٝ وسووٓـ  
نٞوٛووو٥ٌ  ونَ ن  نٞطووـٍٖ  نِخووـت. وم٤ ٚووٝ نٞلهـٌووع  نٟٞٓسووٍٓ  ون٢ٍٕٛٞوو  دوووٜ  

ون لتوجو٤  أغٝ نًٞعدل  ً ن ونع ن  وٖلعيع  ْٟسٍٓ  يٍٟٗ   ةلع ع  ؤٔ    ١ يع 
غتع ٢ؤٌجن  ٥٢ ٦ػوظ نٌَع  نٞٗـآ٦ٍ   و٥٢ أدع ٌا تًؿنع تًٛ  ٢ػع ب ٢ورخـس 
و٢ٛطووْ  نِغووٝ  ٢اوٝ دووجٌا نًٞٗوٝ نعتطوونوب نٞوو ي  وو ٢اووعب ٦ٗوج و طووٛٝ ٢ًهوو١      

وٌوووعتى  ##  نبسووً نْسوو٠ٕ نعتن٣وو   وٚوو ٞٙ نٞجنبسوو  نُٞووـتٍ  ونًٞووـ  نًتووج    
ٌ  نٞووٍٟٚ  نٞيت ٌـن ع نٞوةًؽ سوةةع  ًٞوج٠    ب ن  يٟى دا  نضتا$$"بو ٦سو٤" نٞٗو0ٜ 

نعتةووع بس نٞلطووك  نٞوويت  ووً مدووجت صتووع  نٞـأصتعٍٞوو   م٤ّ نًٞلعغووـ نٞٗـآ٦ٍوو   أي        
نٞلػوظ  ٣ٚع  ً  ٍٞست نعتسؤوٞ  يو٥ ٦طورس يٍٗوجس نضتاٌو   قععتوع أكتوع ٔ  ٗوج٠        
ى  ٓس ن  ودٍجن  عتاٝ   ت نًٍٞٗجس  مقتع  ً د١ٛ تًوجي ٢وورخـّ  قتوع ه ٖٟوا ػتو٣و     

   ٙ ٞولٓرتؼ ٣ٚوع ٌـٌوج تًؿون١ أ٤      ؟ٚع٤ نٞٗـآ٤ ٚوعته نعتٗج   ٍّٚ ٌٛوو٤ ن٢ِوـ ٚو ٞ
نضتاٌ   ً صتو   و ت نًٍٞٗوجس نْسو٢ٍٕ  تًوج نٞٗوـآ٤  ْوٕ ضوً  ٌاةوت أكتوع مقتوع            
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ٚع٦ت  اٌ  ِكتع ٚع٦ت مس٢ٍٕ    ٞٙ ٤ِ ٢و٥ نٍٞسو  أ٤ ؿتوج ه نٞٗوـآ٤ ٦ػوغوع       
نٔخوٍعب  يٟوى دوج سوون   وبأٌلوع أٌؿوع        طاّى نٞلزي  نضتاٌ  وأخـت  طاّى دـٌ  

 وو ن نٔمل ون  ٦ٓسووه ه ٚوووا نٍٞنو ٌوو  ونعتسووٍنٍ   وتعٞوووعرل  ٞووو ٖٟلووع يٟووى سووةٍٝ      
نٚوسووةت صتووع   اٌوو  نووع ـس   » و٤ نِخووـت«نْٔوورتنؼ أ٤ مدووجت  وو ت نًٞٗعئووج  

 .##٥٣ْ نٞونؾ  أ٤ نْس٠ٕ ٍٞ  ٞه ه  ٞٙ أي ضر٤

سةًٍٕ ٕٞخوٍعب نٞونسوى  وم٤ نوٝ  ٞوٙ     م ن ٚع٤ نٞٗـآ٤ ٔ ٌجو$$وٌوعتى ٖوٞه0 
ؾتٛلع  تػوبس ٦سةٍ  ي٥ قـٌٕ نٞوٓس   ْعطتجٌا ٌؤّٞ ػت٣وي  ؾخ٣   جن  ٥٢ 
نِدٛع٠  سوكٍى نٔجتع ع  نِٚاـ  ًعبؾع  أ٤ جتج ٍْنع ٢سولجن  و اٌـن  عتونْٗونع  
 وأ٤  زٌج ٢و٥  و ت نٔسووكعي  يو٥ قـٌوٕ نٞوٓسو  ونٞوروٌوٝ  وتعٞووعرل متوٕ ٞلوع أ٤          
٦ٗوٜ م٤ ٚٝ نجتعت يٗعئجي هت٥ٛ نسوطٓعْه ه وسف مسو٢ًٕ ٔ ٌسووكعو  ٓسو ت    
تسٟكع٤ ػت٣وي  ٥٢ نٞلػوظ نعتٗجّس  سعتٗ  ٞو و ت ويع٢ٟ  يٟى غٍعَ  أْٛعب 
نٞلع  ٚٗوس خعب ٍ   ْ  ن ٢ع نسوطنج   ن نٔجتعت تلع ٢ع ٦ّْه  و أبن  نخوةوعبت  

 .##وْؿّٟه يٟى سونت

تًج نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ ٍٞست ه  و ـ ع ٖووس خعب ٍو   ػووٌ     م ن  ْعًٍٞٗجس نْس٢ٍٕ 
نجملو٣ى  وٞٛلنع  ًة  ي٥ نجتع ع   ػجب ي٥ نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  تٍٟٛونع. يٟوى أ٤ّ  
 وو ن تووعٞكةى  ٣ٚووع ه ٚووٝ ػتو٣ووى آخووـ  ٔ هتلووى أ٤ ٌٛووو٤  لووع٘ تًووؽ نٔتوًووع   أو   

ٝ تػووبس يـٍْو    تًؽ نٞوةعيج ت  نًٍٞٗجس ونجملو٣ى نٞ ي  ًعغـت  ْعًٍٞٗجس  لوٗو 
 ٍٟٗجٌ   مكتع خٕغ  نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  ه نِ ٍعٜ نٞسعتٗ   وٞ ٞٙ  رتن ت ٞلع م ن 
ـ     ـت٥ ٦هـ٦ع مذل نطتٗة  نٞز٢لٍ  يٟى أكتع ضـنئ  ؾٍٗ  ٢وًعٖةو   ؾوٍّٗ  ه نعتهنو

ـ  نٞوو ي ٔ نتٟووو يووج ن  ٢وو٥ نٞٗؿووعٌع   نٞٗوووس نظتعب ٍوو   و وو ن ٌووا   ٢وو٥ خووجنو ٢هنوو
  ٔ ٦ٛع   لع ٦سوكٍى نْضعبس نًٞع ٟ  مٍٞنع  تٝ دّٟنع.نٞجٍٖٗ  نعتًّٗجس نٞيت
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ْعٞوٓسوو  نٞوو ي ٌسوووودً نطتٍووعس نعتًعغووـس تػوووبس َوو  ونيٍوو   نتٓووّ ٢وو٥  
 ٞووٙ نٞوةعيووج وٞٛلووه ٔ هتنوووت  وتًووؽ نٞلػوووظ نٞسووعتٗ  نٞوويت نٚوسووةت توو ٞٙ         
نٞٗجسٍ   دتولى يٟوى نٞوٓسو  نٞو ي لتًٟونع ٢لسوا٣  ٢وى نٞوسوف نضتجٌوج  و و ت          

هتٛوو٥  لعسووٍنع أو ٚو٣عكتووع  وٞٛوو٥ تًووؽ نٞسووٍٟٓ  ٌسوووكًٍو٤ أٌؿووع  أ٤    نٞلػوووظ 
ٌسوخج٢و ع ه ؼتعوٞ  ْـؼ ٖونٞوا ٖجهتو  يٟوى نجملو٣وى نضتجٌوج  ٣ٚوع أ٤ تًوؽ        
نعتػٟن   وي نًٞٗوٝ نًتوعْم هتٛو٥ أ٤ ٌطونـون ٦ػوغوع  أخوـت ه و وه نجملو٣وى         

ه ونًٖوه سوووعب   ٍٞكوعٞةوت توعًٞو س مذل ٢وع ٌزي٣و٦ووه نٞػوٓع  نٞٗوج١ٌ  و٢وع  ووو َعٞةوع        
 .#1$ جٌجسٟٞوٕمل٠ ٢ى ٢ٗوؿٍع  

و وو ن ًٌووين أ٦لووع  يٟووى بَوو١ ٢ووع ٖٟلووعت ٢وو٥ ٖةووٝ  ٔ ٌسووًلع أ٤ ٦ولعسووى ٢طووٟٛ   وور     
نًٍٞٗووجس  وٞٛوو٥ ٢ووع لتووا نْطتووعو يٍٟووه  أٖػووى نْطتووعو   ووو أ٤ّ  وو ت نًٍٞٗووجس ٔ      

 وو   ػجب  مّٔ ه ٦سة  ؾئٍٟ   جن   يو٥ ٌلوعتٍى مسو٢ٍٕ  ؼتؿو   ْوعٞٗـآ٤ ودوجت       
 نْس٢ًٕ  و٢ًه نِدع ٌا نٞػنٍن .

وٖج ٌؿعِ مذل   ن أو  ن٘ تًؽ نٔجتع ع  نعتٛو٦  تلٍوٌوع  ه نًٍٞٗوجس نْسو٢ٍٕ     
م ن غ  نٞٗوٜ تر٤   ت نٔجتع ع  نّٟت  ؤ ـ تػوبس ٢سوٟٗ  ٦سةٍع   ٍا  سونٕ 

 أ٤  ًوا  و ـ نْس٠ٕ و ونتوه نٞيت ٔ  وٍُّـ. » و٤ سون ع«

ع ٚع٤ غت ت نٔجتع ع  ٥٢ أ ـ  ٌةجو رل ٥٢ نعتطٛو٘ ٍْوه  وجن   مّٔ   يٟى أ٦ه  تٗجب ٢
 ٛو٤ ٖج  ر ـ  تعٞوسف نعتًعغوـ  ور ـن  أؾوعيت ٢ًوه نٞٛوا  ٢و٥ قعتًنوع نِغوًٟ          
و ووً ٞوو ٞٙ أدووٕ أ٤  ٓسووـّ ه سووٍعٔ نًٞػووـ نٞوو ي  ووؤ ـ ٍْووه ن و٣عيٍووع  و ٗعٍْووع        

 ويٗعئجٌع   ٥٢ أ٤  ٓسـ مبلطئنع نْس٢ًٕ.

 يوو٥ نطتووجٌا نٞلةوووي  ٍْطوو  مذل ي٣ٍٟوو     0و٤" تعٞل٣ُوو  ٦ٓسوونع وٌونووجث "بو ٦سوو 
يٟوى بَو١ ٚوٝ ٢وع ًٌكوى ٞسٟسوٟ         »لع  مذل نِدع ٌوا ونٞوؾى و٢وجت سو٢ٕ  نٔسو   «

                                                 

  ت و    نب نٞكًٍٟ  4 ـزت  ٦زٌه نطت١ٍٛ  ـ  بو ٦سو0٤ نْس٠ٕ ونٞـأصتعٍٞ ٢ٛس١ٍ # $1
 .9ظ  1982
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يٟوى أ٤ نعتلونع  نٞووعبنتً نطتوجٌا سوٍهٝ      $$نٞسلج  يلج ي٣ٟع  نعتسو٣ٟ   ٍْٗوو0ٜ   
ّٔ م ن  ي٣وت غونو        نع داوج  أ ٔ دتنٍػع  ه نٔسوٗػوع   ْوٕ هتول   ٗووه ٞـونٌو  م

تعُٞ  نٞٗوس  و  ن ٣ٍْع ٌوًٟٕ تـونٌع  نِدع ٌا يٟوى نِٖوٝ  ٌهوٝ ٢و٥ ٦ػوٍا ٖٟو        
 ٢لنع ؾئٍٟ .

يٟى أكتع ٢ى  ٞٙ  هٝ و عئٕ غوعطت  ٞوغوّ نًٞػوـ نٞو ي هتٛو٥ أ٤  ـ وى       
مٍٞه ووغّ نًٞػوب نٞيت  ٟوه  ٚجٔٔ  يٟى تًؽ نجتع ع  نٞوٓٛ  ويٟى ٢ع ٚع٦ت 

 يج.تًؽ نٞوٍعبن  حتعوٜ ْـؾه ٥٢ ٖون

٣ٚووع أكتووع دتاووٝ ٢ًووعٌ  ٞسووٟو٘ نعتسوو٣ٟ  تعٞٗووجب نٞوو ي ٚووع٦ون يٍٟووه ه ن ةعينووع  وه  
نٞوٖووت ٦ٓسووه ٌلةُووً ٞلووع أٔ ٦لسووى أ٤  لعٖؿووعذتع ٚع٦ووت يٟووى نعت٣عبسوو  ٚووا ن  ٢وو٥        
نطتـٌ   ؤ س٣ٍع ونعتس٣ٟو٤ ٔ حت٣ٛن١ أي سٟك  ٢ـٚزٌو  ٦ٓوـؼ تلٓو  وع د٣ٛوع      

 .##ٍ  غتعيٟى ٣ٍٖ  ٚٝ بونٌ  ويٟى نٞوٓس  نٞػن

وتًووج أ٤ ٌووة  أ٤ نعتوٖووّ نًٟٞٗووً نٞٗووعئ١ يٟووى نطتاوو  نًٍٟٞٗوو  ونٞووجٍٞٝ نًٞووٍين  ووو    
٢وّٖ أسع  ه نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ  ٌٗووٜ ْوعٞونٖى أ٤ نٞسو٣  ن٦ًٍٕٗٞو  ٚع٦وت ونؾون        
نٞهنوب ه نٞاٗعْ  نْس٢ٍٕ  ه نًٞػـ نٞوسٍف  ويٟى نِٖٝ مباٝ  ب   ننوب وع  

تٍو   توعٞكةى ٚع٦وت  و ت نٞسو٣  ن٦ًٍٕٗٞو  حتٍٍٟٟو         ه نًٞػـ ٦ٓسه ه نٞاٗعْ  نُٞـ
ْنسا  مذل أٖػى نطتجو    ٍا هتٛو٥ نٞٗووٜ مكتوع دل  ٛو٥ توعِ نس نٞٛعٍْو  ٞٓنو١        
نًٞعدل ْن٣ع  ي٣ٍٗع  ٞوُوٍ ت  وغونٍ  ٚو ٞٙ أ٤  و ن نٞلطوعـ ن٦ًٕٗٞوً ٚوع٤ متورت٠         

لةف ٢ٗج٢ّع  ٍٞست غتع أي غٟ  ته  ٢ٗج٢ع   ٌلٍه تػوبس خعغ   ٌٛوًٓ تر٤ ٌسو
 وؾى نجملو٣ى نُٞـتً ه نًٞػـ ٦ٓسه.

و ي           ؿوخ١ ٞن ٦ًًٕٗو ٞن ٜ ونْياوع  أ٢وع٠ نضتنوج ٞن ـ نْ ٕو ؤ هتٟٙ نعتـو  مّٔ أ٤ ٌسوطًو
ٖع٠ ته أٞوِ ٥٢ نعتٓٛـ٥ٌ نعتس٣ٟ  ه نٞٗـو٤ نٞوسوكى  كووٌـن  ٞلهـٌو  ه نًٞةوع ن  وه     

٥ نعتٗوج٢ع   وٚو ٞٙ   ٢و٥ يوج  ٍٖٟٝو ٢و     ن٦كٕٖوع   نًٕٖٞع  نطتٗوٍٖو  ه نطتوعٔ  نعت٣ٛلو    
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نث         نسوئلعْع  و ٣ًٍٕٛ و بنس   جٌوجس تعٞكـٌٗو  ٦ٓسونع ٟٟٞٓسٓو  نِبسوكوقعٍٞ  وٞٛٝو  ـو
ٍو٦وع٦ً   و١  وجوٌلع  َِٔ نجملٟوجن  ٢و٥  وعبٌخ ٌسوولج مذل ٖعيوجس أسعسٍو  ٦ٗجٌو              ١ًٟ ٞن ٞن
ٍٟو   ً نعتٗعتٟ  ت  نٞطنع ن  ونٞـونٌع   دوى وم٤ ٚع٤ ٦ٗوج  و ت نٞطونع ن  ه  نذتوع دل ٌة    

٥ٓ ٦ٓسه ٚع٤ متوجنيع   ن ودًو ي٦ًٕٗو يٟوى  ب و  يعٍٞو  ٢و٥         ؿـوبي. تٝ دوى ٞن ٢جنت ٞن
ت  تعٞور٢ٝو    نٞٓعيٍٟ    ةجو غوبت نًٞجٌجس وٚركتع أٖـ  مذل نٔسولةعـ  ودجنذتع ٥٢ نِخـو

 ن٦ًًٕٗٞ  ٢لنع مذل نسوٍنع  نعتؤ ـن  ن٦ًٔٓعٍٞ .

ٛوووو١ نٞهووووـوِ وٌٗوووووٜ "بو ٦سووووو٤" يوووو٥ نْ نبس ونضت٣عيوووو  نْسوووو٢ٍٕ    
أيين أكتع دل  »ٔ ٚعٞٛلٍس  نعتسٍنٍ «ٚع٦ت ه  و ـ ع  وٞ  $$ 0نٞوعبنتٍ  ٞؤ ذتع

 ٥ٛ ٢له٣  ضُٟت هب٣و٠ ٢ووعتً 0 مهو٠ مَؿع  نٞجوٞ  يلنع   ١ نٞور   ه نٞجوٞو    
  ١ نغت٣ٍل  يٍٟنع   و٤ أ٤  ونج أتجن   ٗـٌةع  هب ت نٞجوٞ .

عيوو  نْسوو٢ٍٕ   ووو أ٤ متووعبتون  وٌووجنًْون  وٞوو ٞٙ ٚووع٤ نٞون ووا نٞووجٌين ٞٗووع س نضت٣ 
وٌجٌـون  وٚع٤ ون ا أيؿع  نضت٣عي   وو أ٤ ًٌٍلوو ١ ه  و ت نعتن٣وع   وٚوٝ  و ن       
ٚع٤ ي٣ًٕ ي٦ٍٕٗع   ي٣ٝ دسع  و لةؤ وميجن  وسعئٝ  سوونجِ ٟٚونع َعٌو  أبؾوٍ      

وٌٗوووو0ٜ تووٝ م٤ نًٞٗووٝ      ـٌوو   وم٤ ٚع٦ووت ه نٞوٖووت ٦ٓسووه  كةوووى نعتطووٍئ  نْغتٍوو     
بس يع٢وو   نووٝ ه نْسوو٠ٕ ٌو٣وووى مبٛع٦وو  سووع٢ٍ   ٔ ه نٞلهـٌووع  نٕٞ و ٍوو    تػووو

ه نٞلطوووعـ نٞووو  ين نًٟٞٓوووً ٣ٟٞسووو٣ٟ     »ويٟوووى و وووه نظتػووووظ «ْنسوووا توووٝ  
 .##...نعتو٣ًٟ 

م٤ نجملو٣وى نْسو٢ًٕ ٚوع٤ ػتو٣وى ٚاوـس      $$وٌط  "بو ٦سو٤" مذل نٞوًج ٌو  ٍْٗوو0ٜ   
وندووج  وٚع٦وت نٞسوٟكع  نًٞع٢وو     مذل أيٟوى  ب و   ػتو٣وى أدووزن  ٢وًوج س ٔ دوز      

 ؤٌج  عبس   ن نعت  ا و عبس  ن٘  وٞٛلنع ي٣و٢ع  نّٟت ٢ةٍٗو  يٟوى نٞوًوج   وتسوةا     
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 لع ـ نًٞعدل نْس٢ًٕ  َعٞةع  ٢ع لتج نٔجتوعت نعتؿوكنج ه ٢ٛوع٤ ٢ٛع٦وع  آخوـ ٌٟاور       
 .#1$##مٍٞه

٣سو   نظت«نًٟٞو٠ نًٍٟٞٗ  خٕٜ ْرتس نٕٞٛسٍٍٛ   0أ٤ "ؼت٣ج أبٚو٤" . وٌـت 
  ٢ـ ةكوو  تعٟٞٓسووٓ  ونٞةنووا نٟٞٓسووًٓ  ٢اووٝ نٞكووا ونٟٞٓووٙ   »ٖووـو٤ نِوذل ونٞسووو 

ونًٟٞوووو٠  »يٟووو١ ن٣ٍٍٛٞوووع  نٞٗجهتووو «ونٞـٌعؾوووٍع  ونٍٞٓزٌوووع  ون٣ٍٍٛٞوووع  ونظت٣ٍٍوووع  
نٞكةًٍٍو  ويٟو١ نِبغوع  نضتوٌو  ونضتُـنٍْوع نٍٞٓزٌعئٍو  ونٞةطوـٌ   ٢وع  ن٢وت  وو ت          

ـ  نًٞجٌوجس ًٟٞوعدل نعتخٟوؤ  ؤ  وخو  أي      نًٟٞو٠  ٗوػـ يٟى  ٓس  نِو ه ونٞهوون 
ٍّوو   وأ٤ نًٞٗووٝ ٚووع٤ ٌونّووّ ه  وو ت نجملووعٔ  ٚووٝ     ٢وٖووّ تووعملن  نب ةعقعذتووع نٞاٍٟو 

   »أي نًٍٞووع٤«م٢ٛع٦ٍع ووه  ـٌوو   ع٢وو   ؤ نتؿووى مّٔ عتًكٍووع  نعتٕدهوو  نعتةعضووـس  
و ووو ٌووـت أ٤ نًٞٗووٝ نٞووجٌين دل متووج ٢وو٥ دـٌوو  نٞةنووا ن٣ًٟٞووً تعٞلسووة  ٟٞلنوووٌ      

 نِقةع  ونٞـٌعؾٍ  ونٍٟٞٓٛ  ون٣ٍٍٛٞعئٍ .و

ْٓووً  وو ت نًٟٞووو٠   ةووون مذل أتًووج دووج ؾتٛوو٥  سوو٣  تووه نٞوسووعئٝ ونِ ون  نعتع ٌوو     
٣ًٟٞـْ  ه يػـ ١  ودل متػٝ أ٤ دو١ٚ أي يعدل ٢لن١ ٢ع  ن٠ دل ٌوًـؼ ِس  
نْهتع٤ ودل هت  ْـوؾه نٞٗع٦و٦ٍ   و٢ى  ٞٙ ْنٍل٣وع ؾوًّ نًٞٗوٝ نٞوجٌين وْٗوج      

ٌوه نٞـٌع ٌو  نٔسوٛطوعٍْ  نٞويت يـْنوع أ لوع  نٞٓورتس نٞورسٍسوٍ  نِوذل  ؾوًّ         دٍو
 .#2$نٞواـٌيبنًٞٗٝ ن٣ًًٟٞ 

 وسلوعتى ٢هع ـ  ٞٙ ه دؿوب نًٞٗٝ وًْعٍٞوه.

                                                 

 .103ظ   بو ٦سو0٤ نْس٠ٕ ونٞـأصتعٍٞ ٢ٛس١ٍ  $1#
 .26 . أبَو0٤  عبنتٍ  نٞٓٛـ نًٞـتً نْس٢ًٕ  ظ # $2
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بانفسعبانثاوي

 مشخجالث انؼقم انرتاثٍ انؼربٍ

 مذل أ ١  جنوٜ وٌلعتٍى   ن نطتٗٝ ٣ٚع  و آ 0 ًظنرعسض

 

 0اٌجنذ األوي

 هٍاٌفىش اٌفم

 يف اٌفمه وأطىٌه0

نطتع   مذل  ودٍج نٞٗؿع  ونٞوطوـٌى ٢و٥ ٖةوٝ نٞجوٞو   تسوةا نٞٓوو         ظيسخ
و وو ن ٢ووع  ًٛسووه بسووعٞ  نٞػوونعت  ه ٦ووع ضوون   دٍووا ٔدووم نعتؤٞووّ نخوووِٕ      
نٞٗؿعس ونٞٓٗنع  ٞجب   أ٤ متوـ٠ ضوً  ه أدوج ن٢ِػوعب ومتٟوٝ ه آخوـ  و لوع٘        

   ً دل ٌووجخٝ ه نٞوٓعغوٍٝ    » نٞولع «  ٦ع آخـ ٢ن١ ٌ ٚـ ٍْه نتو٥ نعتٗٓوى أ٤ نٞطوـٌ
 عبٚ  ًٟٞٗوٜ نسو٣ًعٜ نٞـأي ونٔ ونع   ومّٔ ٞو  ع   نٞطـًٌ  ٔ  ُوع ب دـْوع  ٢و٥    
نِدٛع٠ ونٞـأي ون٢ِـ ه ٚٝ ضؤو٤ دٍعس نٞلع  ٞٛع٦ت نًٞٗوٜ ُٞون  ٔ دع   ٟٞلع  

 مٍٞنع  وعتع ٚع٤ ٥٢ ٢ًلى ٞو ٚ  ن  نٞلع  ت يكعئه غت١ نًٞٗٝ ونٞلهـ. 
 و١ نظتٟٓوع  نٞـنضوج٥ٌ       نٞـأي ونًٞٗٝ ونٔ ونع  ٚع٤ ٢و و ن  ٥٢ مل٥٢ نٞـسوٜ و

وم٤ نِوؾعو نضتجٌجس  وأسةعتع  يجٌوجس تًؿونع ٌوًٟوٕ توعٞلع نٞوجٌين ٦ٓسوه وْن٣وه        
وُٞووووه وسوووٍعٖع ه  ودـٚووو  نٞوؾوووى ه نِدع ٌوووا  ٖوووج دو٣وووت نٔسووووًع٦  توووعٞـأي     
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ٓسه  تٝ نسوٓع  ٥٢ نٞاٗعْ  نًٞععتٍ  ونٔدوٛع٠ مذل نًٞٗٝ نٞ ي دل ٥ٌٛ ٢لُٟٗع  يٟى ٦
نٞيت ن ػٝ هبع. وتعْؿتعملن  ن٣ًٍٟٞ  يلج ن٢ِو١ نعتٓوودو   وأ٤ أ وـ نعتلكوٕ نٍٞو٦وع٦ً      

ٍ  ونؾوو   ووجن  ه أيهوو١ وأوٜ ي٣وووٝ ٢طووـو ِغوووٜ نٞٓٗووه  و وووو       سعووبٌخ اٌشووبفؼ
ْعٞطعًًْ ٌطـو ه نٞـسعٞ  أغوٜ نٞوطوـٌى  سوا ٢وع أتوع٤ ن  ظتٟٗوه ه ٚوعتوه       

 و وت  صتع ع نعتورخـو٤ ٢ـن ا نٞةٍع٤ ّٞدٛع٠. ن٣س 

س وملٚووعس ودووج وغووو٠        أوذلووب0 نئؽ ٢وو٥ غوٕو ٢ووع أتع٦ووه ن  ظتٟٗووه ٦ػووع  ٢اوٝو نٞٓوـو
١ٌ نٞٓووووندص ونٞز٦وووع ونظت٣ووـو وأٚووٝو نعتٍوووو  ونٞوووج٠ وطتووو١ نظتلزٌووـو نخل... وصتع وووع  وحتووـو

 لزٌٝ مذل َ ت.نعتورخـو٤ تٍع٤ نٞورٍٚج  وٌٛو٤ ؾتع ٔ ٌوكـٔ مٍٞه  روٌٝ  ودل متوج ه نٞو

٢ووع أتع٦ووه ن  توولع متو٣ووٝ أو نووع  و ٞووت نٞسوول  يٟووى نعتووـن  تووه ٢وو٥  وو ت       وصبُٔهووب0
 نِو ه.

ٜ ٢ع أدٛو١ ن  ْـؾوه تٛوعتوه  وْػّو     وصبٌضهب0 ٍٚوّ ْـؾوه  ويٟوى ٢و٥       ٝ نٞـسوو
 ْـؾه و٢وى ٌزوٜ أ وٌاةت ٢اٝ يج  بًٚع  نٞػٕس و٣ٍٖ  نٞزٚعس ووٖونع.

 ع ٍٞ  ٍْه ٦ع د١ٛ.ؾت  ٢ع ت٥ٍّ نٞـسوٜ وساثؼهب0

٢ع ْـؼ ن  يٟى خٟٗه نٔ وونع  ه قٟةوه  و وو نٍٞٗوع . ونٍٞٗوع  ٢وع        وخبِغهب0
 .#1$ونٞسل قٟا تعٞجٔئٝ يٟى ٢ونْٗ  نظتا نعتوٗج٠ ه نٞٛوع  

٣ٚوووع ٌطووورتـ «أ٤ ٖػوووـ نٔ وووونع  يٟوووى نٍٞٗوووع   "٢ػوووكٓى يةوووج نٞوووـملنٔ"وٌوووـت 
عتووٝ أ ووٝ نطتووجٌا  ٣ٚووع    ه ٢ٗ«ًّ نٔ ووونع   ويلووج أ ووٝ نٞووـأي    ٌؿّوو »نٞطووعًًْ
 نٍٞٗع  ت ٜ نضتنج ه نٞكٟا دوٜ نِدٛع٠. »سلة 

                                                 

 .337ـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ  . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛ# $1
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ويٍٟووه ْٛوووٝ ٍٖوووع  بأي ون وووونع   وٞووٍ  ٚوووٝ بأي ون وووونع  ٍٖعسوووع   تٍل٣وووع   
 .#1$أو سل نٔ ونع  يلج نٞطعًًْ ٔ ٌٛو٤ مّٔ يٟى ٚوع  

يٟووً سووع٢ً نٞلطووعب أ٤ ٢ووؤبخً يٟووو٠ نِغوووٜ لت٣ًووو٤ يٟووى أ٤ ؼتعوٞوو     . وٌووـت 
ٞوؾووى ٢ةعدووا نِغوووٜ ًٟٚوو١  ووً أوٜ ؼتعوٞوو   و وو ن أٌؿووع  ٢ووع ٌووـنت          نٞطووعًًْ 

  و٢وابن   "نتو٥ دلةوٝ ونضتووٌين ونتو٥ بضوج     "نعتسوطـٖو٤ ونًتج و٤ ونٞٗجن٢ى ٢اٝ 
 وو ن نطتٛوو١ أ٤ أٖووج٠ ٢ووع وغووٝ مٍٞلووع ٢ٛووتووع  يوو٥ نِغوووٜ ت وبسووعٞ  نٞطووعًًْ   وو١   

       ْ ًٍ  يٟوى ٦طوـ   أدعقه نٞطعًًْ جب٣ٍوى ٦ووندً نِغووٜ  وأخو ن  ي٣وٝ ي٣ٟوع  نٞطوع
   ت نٞٓٛـس.

أ٦ووه  و ووج ؼتووعؤ  ٖةووٝ نٞطووعًًْ ٦و٣ٟسوونع ٞووٍ  ْٗووف يلووج      "نٞلطووعب" . وٌووـت 
ن٣ًٟٞع  نِدلعِ ٖةٝ نٞطعًًْ تٝ ه يػـ نٞػنعت   ٢اٝ نتو٥ يةوع  نٞو ي وؾوى     

 ْٛـس نظتعظ ونًٞع٠  ٣ٚع أ٤ ْٛـس نٍٞٗع  وؾًت ه يػـ نٞليب وغنعتوه.

يج نٍٞٗع  وضـنئف نًٟٞ    ١ وغٝ نعتلنج مذل وه نًٞػـ نِوٜ ونٞاع٦ً وؾًت ٖون
نعتجبس  نطتلٍٓ   وٖوج أٖوع٠ نِدلوعِ نِغووٜ يٟوى نٞٓوـوو  وأ٢وع نٞطوعًًْ ْرٖوع٠          

 .#2$ونِغوٜنٞٓـوو يٟى نِغوٜ  وٞه ْؿٝ وؾى نعتلنج 

ٔ  "وٌووـت  أ٤  وو ن نٔجتووعت ٖةووٝ نٞطووعًًْ   جب٣ووى نعتسووعئٝ      "٢ػووكٓى يةووج نٞووـملن
ع نٞوٓػٍٍٟ   وأ٢ع ٢ى نٞطعًًْ ْععتلنج ٔ ًٌين تعضتزئٍع  و ـ ٍةنع وب ّ ع مذل أ ٞون

ونٞٓـوو تٝ تـ  ع مذل أغوغتع نضتع٢ً  غتع  و  ن  وو نٞلهوـ نٟٞٓسوًٓ  وٞو ٞٙ يوجّ      
نت٥ دلةٝ نٞطعًًْ ٍْٟسوْع  ه أبتً  أضٍع 0 ه نُٟٞو   ونخووِٕ نٞلوع   ونعتًوع٦ً      

                                                 

 .239و  114ظ   ٢ػكٓى يةج نٞـملن0ٔ نٞو٣نٍج ٞوربٌخ نٟٞٓسٓ  نْس٢ٍٕ  . # $1
 .80  ظ1984  يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 ٢لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و   .# $2
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دل  –وِسوةع   ٚـ وع    –ونٞٓٗه  وٌـت نٞلطعب يٟوى نًٞٛو  ٢و٥  ٞوٙ أ٤ نٞطوعًًْ      
 ٌور ـ مبلكٕ "أبسكو" تٝ ودـ٢ّه.

    ٜ دوووى  ٛووو٤ّ   وٌوووعتى يةووج نٞووـملنٔ  كوووب ننوووب نٞووـأي ٢لوو  مل٢وو٥ نٞـسووو
٢وجنب  نٞوـأي ونطتوجٌا ونعتو ن ا نِبتًوو   وٌوـت أ٤ نٔ وونع  توعٞـأي ه نِدٛووع٠        
نٞطـيٍ    و أوٜ ٢ع  ةت دٕ نٞلهوـ نًٟٞٗوً يلوج نعتسو٣ٟ   و٦طور  ٢لوه نعتو ن ا        

ٖةوٝ  خووٜ نٟٞٓسوٓ      »أغووٜ نٞٓٗوه  « ٞٓٗنٍ  وأٌلى ه  لةع ه ي١ٟ ْٟسًٓ  و ي١ٟن
 نٍٞو٦ع٦ٍ .

  ٜ ونٞـنضوج٥ٌ  ْٗوج أوغوى      و٦ٛوًٓ تر٢اٟ  يٟى نٔ ونع  تعٞـأي ه مل٢و٥ نٞـسوو
٢ًع  ت٥  ةٝ تر٤ ٣ًٌٝ بأٌه د  ٔ لتج ٦ػع   وٖوج نسوو٣ًٝ نٞـسووٜ      نٞـسوٜ 

0 ٦وي  ٥٢ نٔ ونع ن   

نع ن  تٍع٦ٍ   أي ٞةٍع٤ نِدٛع٠ نٞونب س ه نٞٗـآ٤ ي٥ قـٌٕ تٍع٤ نجمل٣ٝ ن و األوي0
 و ٍٍٗج نعتكٟٕ وختػٍع نًٞع٠  ٚٗوٞه0 ٔ ٌـث نٞٗع ٝ  ؤ وغٍ  ٞونبث.

ن ونع ن  ٢كٟٗ  و جخٝ ؾ٥٣ ٢ٓنو٠ نٔ ونع  مبًلعت نٔغوكٕدً ٢اوٝ    واٌضب0ٍٔ
 أسـت تجب. ن ونع ت ه

وا ونتو٥     "نٞـملنٔ بونٌع  يجس ي٥  وأ٢ع تعٞلسة  ٟٞػنعت  ٍْوب  يةج نٞطعقيب ونتو٥ يةوج ٞن
١ نضتوملٌوو   وسووون ١ و٢ٓع  ووع أ٤ أتووع تٛوـو ٚووع٤ م ن نسووواج  ٢سوورٞ  ودل لتووج ع ه      "ٖوٍو

 نٞٗـآ٤ ونطتجٌا أو نٞسل  نسوطعب بؤو  نٞلع   ْ  ن نسوٗـون يٟى ضً  ٖةٟه.

ي٣ووـ و٢اووٝ  ٞووٙ ًْووٝ ي٣ووـ توو٥ نظتكووع  وتٍٗوو  نٞـنضووج٥ٌ  وٌوو ٚـ أستووج أ٢وو  أ٤ّ   
ٌسو٣ًٝ نٞـأي ْٗف يلج ٢ع ٔ ٌو ج ٦ع  تٝ م٦ه ٖج نتعّٞ ٢لكؤ نٞلع  ن ةعيع  

 عتلكٗه نٞجنخًٟ  سا ٢ػٟن  نعتس٣ٟ  ٣ٚع ه نعتؤٞٓ  ٖٟوهب١ ونُٞلعئ١.
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وٚ ٞٙ ن ونج أتو تٛـ ه ٖوعٜ نعتـ ج٥ٌ نٞ ٥ٌ ٢لًون نٞزٚعس  ون ونج ي٣ـ ه 
أو نًٞكوع   وٚو ٞٙ ه وٖوّ ٖكوى ٌوج      ٢لى ميكع  نعتؤٞٓو  ٖٟووهب١ ٢و٥ أ٢وونٜ نٞزٚوعس       
 نٞسعبٔ تًج أ٤ دّٟت نجملعي  يع٠ نٞـ٢ع س. 

ويلووج٢ع ٦طوور  نعتووجنب  نٞٓٗنٍوو  نيو٣ووج  ٢جبسوو  نطتووجٌا يٟووى نٞوٖوووِ يلووج        
نووون ـ نٞلػوووظ تووجو٤  ووا ه يٟٟوونع  و٣ٟٖووع ٌٓوووو٤ تووـأي  أ٢ووع  بنسوو  نٞووـأي         

 ٥ يلج ١ أ ـ. ٍْةناو٤ يٟٝ نِدٛع٠ ؤ متا٣و٤ ي٥ متجن  نٞـأي م ن دل ٌٛ

أ٤  لووع٘ يووجس أسووةع  ٞهنوووب ٢جبسوو  نٞووـأي وأخووـت عتجبسوو    "أستووج أ٢وو "وٌووـت 
نطتووجٌا  و٢وو٥ أسووةع  ننوووب نٞووـأي ه نًٞووـنٔ أ٦ووه ٖكووـ ٢و٣ووج٤ ٢ووور ـ تععتج٦ٍوو         
نٞٓعبسووٍ  ونٍٞو٦ع٦ٍوو   ونعتج٦ٍوو   ؿووى حتووت يوو  نعتطووـّو  زئٍووع  ٚووا س حتوووع  مذل    

    ٛ ٣ووه  وسوةا آخوـ  ووو ّٖٟو  أخو  ٢جبسوو       طوـٌى  وٞوٍ  ٚووعٞٗكـ نٞةوجوي و٢وع ه د
 .#1$نٍٟٞٗٝنٞـأي تعطتجٌا ِكت١ ٌطرتقو٤ ٍْه ضـوقع  ٚا س ٔ ٌس١ٟ ٢ًنع ٢له مّٔ 

وضةه   ن نٞوًٍٟٝ  ٢ع ٌـنت أدج نٞةعدا   ٍْو ٚـ  ٕ و  أسوةع  ٔخووِٕ نعتوجنب       
نٞٓٗنٍ  نعتًـوْ  وخػوغع  ٢جبس  نطتوجٌا وم٢ع٢نوع ن٢ْوع٠ ٢عٞوٙ  وٚوع٤ ٖةٟوه ه       

طتاوعمل يوج  ٢وو٥ نٞػونعت  ٢اوٝ ملٌووج تو٥  عتوت ويةووج ن  تو٥ ي٣وـ   وو١ سوًٍج توو٥          ن
ه نٞٛوْوو   / ووو150-80/نعتسووٍّا   وو١ ٢جبسوو  نٞووـأي وملي٣ٍنووع نٞل٣ًووع٤ توو٥  عتووت  

 و  ت نِسةع   0ً

و لع نعتٗػو  تٍئ  نعتجٌلو  ونطتاوعمل  وتٍئو  نًٞوـنٔ أو نٞطوع٠       0 اخزال  اٌجُئخ-أؤ 

وغنعتوه ونِخ  تعطتوجٌا  ودل    ٢ور ـن  تعٞـسوْٜعطتاعمل نٝ ٞٓرتس ٥٢ نٞز٥٢ 
لتوووج نطتاوووعملٌو٤ دع ووو  ٢ٟنووو  ٟٞووسوووى ه نِخووو  توووعٞـأي ونٍٞٗوووع   ٔخووووِٕ    

 نطتون ث ونعتسواجن  ه نطتاعمل يلنع ه نًٞـنٔ ونٞطع٠.

                                                 

 .338 . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ # $1
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م  دل ٌٛوو٥ نٞٓٗنووع  يٟووى    0اخووزال  ِنووبهظ اٌووزفىري ٌووذي اٌفمهووبء    - ع٦ٍووع 
نًٍٟٞٗووو   و٢وووجت ٢ٍٟووون١ ّٞخووو  تعٞـونٌووو    قةًٍووو  وندوووجس ٢ووو٥ دٍوووا نسووووًجن نذت١ 

 ونطتجٌا أو تعٞـأي.

ٜ   0أزشووبس اٌىضووغ يف احلووذَش  - عٞاووع    ْٓووً نطتاووعمل ٚووع٤ نطتووجٌا يوو٥ نٞـسووو
٢ةعضـن  ودل ٌجخٟه نٞوؾى ٞسنوٞ  نٞٛطّ ي٥ نعتوؾوو. تٍل٣وع ه نًٞوـنٔ ن٦وطوـ     

 نع.نِدع ٌا نعتٛووت  وغًا ْـمل نٞػنٍ  ٢لنع يلج ْٗنع  نًٞـنٔ يٟى ٖٟو

وٖج يعد ٢ػكٓى يةج نٞـملنٔ  مبوسويٍ   نًٞون٢وٝ نظتعب ٍو  ونٞجنخٍٟو  ٞهنووب     
نٔخوِٕ ه نعت ن ا نٞٓٗنٍ   أي ننوب نعتجنب  نعتًـوْ  ه نٞٓٗوه  ًْوـؼ ٞوـأي    

" و "ٚووـن ي ْووْووو٤ ٚـهتووـ" نٞٗعئووٝ توور٤ سووةا نٔخوووِٕ ه نٞٓٗووه     سوون " وٞووج 
ه نجملو٣ى نْس٢ًٕ ونٞوور   نًتٟوً    ٦ػوظ نٞٗـآ٤ دؿوبن  وٍَعتع   ونعتسواجن 

 ٣ٟٞاو٣ًع  نْس٢ٍٕ  نٞونسً   ونِ ـ نِ ليب نٞـو٢ع٦ً يٟى و ه نظتػوظ.

 "نتو٥ خٟوجو٤  "أ٢ع نًٞع٢ٝ نٞجنخًٟ ْنو بأي ٍّٞٓ ٥٢ ٢ؤبخٍلع نٞٗوجن٢ى وخػوغوع    
 نٞ ي ٌـت أ٤ سةا نٔخوِٕ ه نعت ن ا نٞٓٗنٍ  ونِدٛع0٠

ٞةووع  ٢وو٥ نٞلػوووظ و ووً ُٞوو  نًٞووـ   وه نٖوٓووع   ْعٞلػوووظ ونِ ٞوو  َع نُٟٞوو 0 -1
 أٞٓعننع ٞٛا  ٥٢ ٢ًع٦ٍنع نخوِٕ ت  ٢ًـوِ.

ؽتوٟٓوو  نٞكووـٔ ه نٞاةووو   و وًووعبؼ أدٛع٢نووع ه نِٚاووـ ْونوووع  مذل    0نٞسوولّ -2
 نٞرت ٍ .

 نٞوٖعئى نعتواج س. -3

بأي نعتسوطووـٖ  نعتوو ٚوب٥ٌ وبأي «ونتٟووع ٢ػووكٓى يةووج نٞووـملنٔ مذل أ٤ نٞووـأٌ   
ٜ     »"جو٤نتوو٥ خٟوو " دوو  دل  ًووج    ٢وٓٗووع٤ يٟووى أ٤ّ نٞووـأي و ووج تًووج مل٢وو٥ نٞـسووو

 نٞلػوظ ٚعٍْ  عتع ٌٟز٠ نضت٣عي  ٥٢ ٖون٦ .
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نتو٥ ٖو١ٍ نضتوملٌو  ونتو٥     "وٌٗج٠ يةج نٞـملنٔ بأٌع   عٞاع  أو ٖٝ  ع٦ٍوع  ٌسولجت مذل   
 ٦ٓسه ويلج غنعتوه.  و و أ٤ نٞـأي و ج مل٥٢ نٞـسوٜ "يةج نٞا

ر   يلعغووـ أ لةٍوو  ه يٟوو١ أغوووٜ نٞٓٗووه ه  جوٌلووه   وٌؤٌووج يةووج نٞووـملنٔ و ووو   وو  
و ٓـًٌه وؾةف ٖونيجت  وخػوغع  ٢ل  نٞٗـ٤ نٞـنتى نغتاـي ويٟى ٌوج نعتوو٣ٟٛ     

 .#1$ونعتلكٕو  ن نِ ـ  و نٟٞٓسٓ  
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 0اٌجنذ اٌضبٍٔ

 اٌفىش اٌىالٍِ

٥ نًٞٗعئووج تر٦ووه  ْووعو يوو  »نتوو٥ خٟووجو٢٤وو٥ نٞٓووعبنتً مذل «يٟوو١ نٞٛوو٠ٕ  سفيعّلل
خعٞػو   ٔ ٦ػوٍا ٍْوه ًٟٞٗوٝ      نْهتع٦ٍ  تر ٞ  يٍٟٗ   ْنٝ  و نيوٗع ن  أو  و٣َوع 

  .؟أ٥ٌ نتوًٓ نًٞٗٝ ه   ت نٞجنئـس وأ٥ٌ ٌهنـ ؟ونضتنج نٞةطـي مٔ ٢ع ٦جب

يٟوى و وه   » نٞٗـآ٤«ه نعتسعئٝ نٔيوٗع ٌ  نٞٛات ٌرخ  ع نعتو١ٟٛ ٥٢ نٞلع نٞجٌين 
٦ٍوه ونٞلةوس ونعتٕئٛ  ونًٞعدل نَخـ  ؤ ٌّٓٛـ ؤ نظتػوظ  و و و و  ن  وودجن

ٌكـو ْـؾٍ  أخـت جبج و ا ْٟسًٓ دًٍٗٗ ٣ٚع ًٌٓٝ نعتوٟٓسّ أو نٞطع٘  م٦ه 
ٌرخ  ع ٚر٢ـ ٢س١ٟ  ْ ٤ و ج يلج آخـ٥ٌ ٢وع ٌلٗؿونع  نْوى يو٥ يٗعئوجت تعٞوجٍٞٝ       

نو   ْلن٥ أ٢وع٠ ٦ووو ٢و٥ نٞووٓٛ   ٌوه ٦ػوٍا ٢و٥ نٞوسو١ٍٟ ٟٞولع ٢و٥             ن م  نًًٟٞٗ و
 و٦ػٍا ٟٞانج نٞةطـي.

 وو ت نطتاووج نٞوويت ٖووج٢ّنع نعتو٣ٟٛووو٤ ٍٟٚوو  تعُٞوو  نٞوًٍٗووج ونٞوٓـٌووى ونٞٓلٟٗوو   و ووً    
 دٟٗع  ٢وغوٞ  ٥٢ نٞـ  يٟى داج نظتػو٠.

و ً ٍٞست تسٍك  ِكتع ٥٢ ٦وع  نٞٓٛـ نٟٞٓسًٓ نظتعٞع ه نَٟا نِدٍع٤  نٞ ي 
 .#1$نًٞٓعٍٞ  نًٍٟٞٗ هتاٝ ه نُٞعٞا أيٟى  ب ع  

 ه "نُٞوزنرل " ٗوٞوه ٦ٌوؾ  ٢ع  اٌضِبْ  و ِشىٍخ اخلٍكو ؽىاس ٟ  نٞو و  ه ٚوةلع٢0طٛ
ٝ   اٌزووهبفذٚوعتووه  ٌووـ  يٟووى داووج نٕٞٓسوٓو  نٞٗووعئٟ  تٗووج٠ نًٞووعدل تعٞز٢ووع٤ و وًو  طوٛو

لع           خكر  ودٟٗع  ٢وونغٟ  ٢و٥ "أبسوكو" مذل نٞطوـنو "وتوـوْٟ "  و١ نٞٓوعبنتً ونتو٥ سٍو
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ٝ خكوور  ٢ٗووعتًٕ ٢وو٥     ٜ   "تٍنٍووى نٞلنوووي "٢ووـوبن   "سووك أوَ"وب  و ت  طوٛو و٢وو٥ خوٕو
 ..نخل..ـسيونِضع –خػوغع  نٞلهع٠  –نعتًوزٞ  

ٔ  لوووو ٍْووه ؤ  ؟و لووع٘ ٢سوورٞ  أخووـت0  ووٝ نٞٓٛووـ ن٢ٕٛٞووً ٞودوو  وندووجس  
٢ ن ا دوٜ تلٍ  نعتع س و٢طوٟٛ  نٞو وو   ونٞٗو١ٍ ونطتـٌو  ونٞسوةةٍ  و٣ٍٖو  نًٞٗوٝ        

  .؟ٞوٓس  و٢سعئٝ نعتػ ونٞلٗٝ ونعتونّٖ ٥٢ نٞلع وقـٔ نٞوروٌٝ ون

نضتوون  ٖكًوع  ٚووٕ  ْوه و٢وو ن ا وٞودوع   وأتسوف ٢اووعٜ  وو نٞوٗعتووٝ تو  ٢ونٖووّ        
ـس ٥٢   ت نعتسعئٝ  تٝ م٤ّ نٞوٓـًٌع  ه نعتو ن ا  ونَبن  ٢و وو س   ينعتًوزٞ  ونِضع

ؾ٥٣ ٢وّٖ ٚٝ ْـٌٕ يٟى دجس  ْٛوا نٞٓوـٔ  و ٚـ أ٤ نعتًوزٞو  أٚاوـ ٢و٥ يطوـ٥ٌ       
نٞػوٓعئٍ  أو نٞٛـن٢ٍو  أو نٞطوًٍٍ  أو       ٕٞجتع وع  نِضوًـٌ  أو  ْـٖ   وٚ ن تعٞلسة
 .#1$ ..نخل.نظتونب  أو نعتـ ئ 

م٤ أتـمل ٥٢ هتاٝ دعٍٞع  و ن  نٞلهـ نٞٗعئٟ  م٤ ي١ٟ نٞٛو٠ٕ ٞودو  وندوجس  وو     
  »نٞةٍوع٤ « ـس ٢رسوعوٌع  عتوع ٌسو٣ٍه   يؼت٣ج يعتج نضتعتـي  دٍوا ًٌوج ْٛوـ نِضوع     . 

نٞولع نٞوجٌين نِوٜ ْٗوف  توٝ  وو أسو  آٍٞوع  نًٞٗوٝ         و  ن نٞٓٛـ يلجت ٍٞ  أسو   
نًٞـتً ه ٚٝ مل٢ع٤ و٢ٛع٤  و ً آٍٞ   ًو  مذل نُٟٞ  وقةًٍ  ْٛـ نًٞـ  نٞويت  ًوو    

نٞٗووٜ توع٠ٕٛٞ   «مذل نٞػنـن  و وس١ ه أ ١ غٓعذتع0 تعٞوٓـٌٕ ت  نٟٞٓوم ونعتًلوى   
ودوجس  ونٔيو٣وع    وتوعٞلهـس نٞ بٌو  نعتٓـٖو  ٔ نعت    »نٞلٓسً ونٟٞٓهً يلوج نِضوعيـس  

يٟى ْٛـس نٞواوٌز ونضتونمل ٔ نٞو و   وؾج نطتو٣ٍ  و ػوّب نًٞوعدل  ػووبن   بٌوع      
وم٦ٛووعب نٞسووةةٍ  نٞكةًٍٍوو  ونٞٗووع٦و٤ توو دٕٜ نٖٔوورتن٤ ونًٞووع س  ومب ووعو ٚووٝ ْعيٍٟوو     

 ضت٣ع  أو دًّ مبع ه  ٞٙ أًْعٜ ن٦ْسع٤ مذل  ن  ن  ٢ةعضـس.
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ف نًٞـْووع٤ ونٞا ووع٤  وًٌووين نٞػوووٍْ    أ٠ نٟٞٓسووٓع  نعتخعٞٓوو  وٌسوو٣ٍنع خوو  
وْٕسٓ  نْس٠ٕ ْنً قعبئ  ونْجس وَعٞةع  ٢ع ٌلؿوي نٞا ع٤ ه خج٢  نٞةٍوع٤ أو  

 نًٞـْع٤.

وتٗجب ٢ع ٌوًٟٕ ن٢ِـ تٟود  نٞةٍوع٤ ْو ٤ ٢و٥ َو  نٞػونٍ  أ٤ ـتٛو١ يٟوى نعتًوزٞو          
متووع    ون٢ِـ ونؾ  ٔ  وْـٔ ٢ٍٕٚ  أخـت مبونغٓع  نٞٓٛـ أو نعت  ا نِضًـي

٢ًووه أي ٢كٟووى ه نٞٗؿووعٌع نٞٛووات مذل ٢زٌووج ٚوو0٠ٕ نعتوٖووّ ٢وو٥ نٞػووٓع  نْغتٍوو      
ودـٌ  نًٞٗٝ نٞةطـي  ونٞسةةٍ  نٞكةًٍٍ   وو و  نِغٟ   و٣ٍٖ  نًٞٗٝ ٢ى و و  
أو يووج٠ و ووو  نٞووودً  ونطتسوو٥ ونٞٗووة  نًٟٞٗووٍ  ونٞوروٌووٝ وه ٢سووعئٝ سٍعسووٍ       

 ونٔ ونع  ونٞوٍٟٗج وَ   ٞٙ.ون و٣عيٍ  يجٌجس ٢اٝ نعتوّٖ ٥٢ نطتجٌا 

ون٤َ ٦ًو  مذل دٍٗٗ  نٞٓٛوـ ن٢ٕٛٞوً و٢وجت ي٦ٍٕٗووه ه تٍوع٤ ٢وٖٓوه ٢و٥ نٞولع         
 ْنلع ػتعٜ ونسى ٌػٝ ٍْه نعتلػّ مذل أ٤ نعتو٣ٟٛ 0 

ٌسوٖو٤  ٔٔ  نٞلع مذل ٢ع ٌـو٦ه ؽتوٟٓع  ت  ْـٖو  وأخوـت توٝ وضوخع وآخوـ       -أ 
 ٞٛات نِسعسٍ  أو نعتس٣ٟع .   نخٝ نٞٓـٖ . وٌٛو٤  ٞٙ ه َ  نعتسعئٝ ن

نٞوولع نٞٗـآ٦ووً ٌٗووج٠ يطووـن  نٌَووع  نٞوويت  ؤٚووج أ٤      خوو  ٢سوورٞ  دـٌوو  ن٦ْسووع٤  
ن٦ْسع٤ ؼتٛو٠ تٗجب و٢طٍئ  ن  أي نضتاٌ   و لع٘ يطـن  نٌَع  ٌسوٓع  ٢لنع 
٢سؤوٍٞ  ن٦ْسع٤ ودـٌ  ًْٟه ويٍٟه ًٌعٖا  ٣ْع نٞ ي لتًٝ نضتاي أو نٞٗوجبي أو  

م٦ووه ٢وٖٓووه نٞطخػووً ونخوٍووعبت   وتووعًٞٛ ؟ا نتوووعب  وو ت  و٤  ٟووٙ نٞٗعئووٝ تعٞٛسوو
ن٦ًًٕٗٞ نٞةطـي أي و ن  ٦هـت وٖلعيوه نٞيت ٚوكّتع  أيين نعتوّٖ نًٟٞٛ نضتاي أو 
نٞٗعئٝ  ـٌ  نْبن س  ونٞٗعؾً يةج نضتةعب غـٌ  ه  و ن دٍوا ٌػوـو أ٤ّ نًٞٗوٝ     

 .#1$ٌر ً نٞلعٌجّتـ وٌـت ه   ت نعتسعئٝ وتًج  ٞٙ 
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" و "بو ٦سووو٤" وآخووـ٥ٌ ًٌرتْووو٤ توور٤  ونيووً   وٞووج  سوون ج و ووج٦ع أ٤ "وٖوو
 أخـت َ  نٞلع  ً نٞيت  جْى نضتاي أو نٞٗعئٝ  ـٌ  نْبن س مذل  ةين بؤٌعت.

وه  وو ن نجملووعٜ أدووا أ٤ أ٦ةووه مذل ٢ةعُٞوو  تًووؽ نٞةووعدا  ه ٖوووغت١ توور٤ نعتًوزٞوو      
عتًوووزرل وٚووٝ ٢ووو١ٟٛ ٌٗووج٠ ٌٗووج٢و٤ نًٞٗووٝ يٟووى نٞوولع توو قٕٔ  ٤ِ نٞونٖووى  ووو أ٤ ن 

نٞلع يٟى نًٞٗٝ ه نعتسعئٝ نٞٛات ًٍٟٞٗجس  وٌٗج٠ و نو  ٦هوـت يٟوى نٞولع ٣ٍْوع      
 يجن  ٞٙ. 

و٢ن٣ع  ٥ٛ ٢ًع٦ً نٞوروٌٝ ودجو ت ٥٢ نٞلعدٍ  نُٟٞوٌ  ونٔغوكٕدٍ  ْ ٦وه نتوٟوّ    
ي٥ نٞوٓس   ْعٞوروٌٝ ٦ٗٝ أو غـِ ٣ًٟٞلى نٞهع ـ مذل ٢ًلى آخوـ. أو  وو  ًكٍوٝ    

نِغٍٝ ومؾٓع  ٢ًلى  جٌج يٍٟه ؽتعّٞ ٞوه  وٖوج ٌػوٝ يلوج نٞوةًؽ مذل      ٣ًٟٞلى
 .#1$نعتًعغـسنٞوٟو٥ٌ  سا بأي تًؽ أغنع  نجتع ع  نٞوروٌٝ 

ونعتن١  لع ٍٞ  ًْٝ نٞلٗٝ ٥٢ نع ـ مذل ٢ًلى آخـ  توٝ عتوع ن ٌووو١ نٞلٗوٝ ؤ ٌؤخو       
 و نٞ ي متوج   و ونتلع  و أ٤ ٢لهوب نعتؤوٜ  ؟نٞلع ٣ٚع  و ويٟى  ٔٔ ه نٞهع ـس

 ٢وٖٓه ٥٢ نٞلع ٖةؤ  يٟى نٞهع ـ أو  روًٌٕ.

ه نٍٞٗع  نٞٓٗنً ؤ  و  ٦ع ٣ٚع نعتو١ٟٛ ٍٞ  ٍٖعسع  يٟى م٤ نٍٞٗع  يلج -  
ٍٖع  ًٞج٠ دؿوب ٦ع  ٌين  تٝ  و ٍٖع  يًٟٗ غـِ  دوى ٔ هت٥ٛ أ٤ ٌسو٣ى  

سووعئٝ ٍٖعسووع  تووٝ  ووو  ٓٛوو  ونختووع  ٢وٖووّ ٢سووةٕ تلووع ً يٟووى ٖلعيوو  نعتووو١ٟٛ ه نعت      
 نعتكـود .

ْعٞـأي  لع ٌو ج ٔ ه ٍَع  نٞلع  تٝ ٢ى دؿوبت تطٛٝ ٢وًج  وبمبوع ٢وؿوعب    
 نٞجٔٞ  نٞهع ـس.
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وسلوؾ  ٢لع ج نِغوٍٞ  نعتو٣ٟٛ   -م٤ ٢ةجأ ٍٖع  نُٞعئا يٟى نٞطع ج  -  
ٔ ًٌين يلج نعتو١ٟٛ ٢ًلعت يلج نٍٞٓٗوه أو نُٟٞووي أو نٞلنوي  ْنو ه   ت  -ه  ٞٙ 
ع  ُٞعئا تطـي يٟى ضع ج أو دعؾوـ تطـي  تٍل٣ع  و ه ن٠ٕٛٞ ٍٖع  نًٟٞو٠ ٍٖ

 و وو ن  يٟى ضع ج  و ن٦ْسع٤. ُٞعئوا ٌوػٝ تع 

م٤ ٍٖع  نُٞعئا يٟى نٞطع ج يلج نعتو١ٟٛ ٍٞ   و ٍٖوع  َعئوا يٟوى ضوع ج       -  
تٝ  و خـو  ٥٢ ٍٖع  َعئا يٟى ضع ج  و ٞٙ أ٤ نعتو١ٟٛ نعتًوزرل أو نِضوًـي أو  

ودوى نطتطوي ونجملس١ّ ٌـت أ٤ ٔ قـٌٕ ٠ٕٟٛٞ ي٥ ن  وغٓع ه مّٔ ٥٢  نٞػٓع ً
خووٕٜ يٕٖووع  نٞو ووو  أو ؼت٣ووؤ  نٞو ووو   و ووً نعتٗووؤ  ونٞػووٓع  ونٞلًووو     

ْ ٤ أ٦سول  نٞو ن  نْغتٍو      ن م  نعتًةّـ يلنع تُٟ  م٦سع٤ و ً ُٞ  دسٍّ  و٢طخػ   و
ٓع  ن٦ْسع٤  و ٛ ن ٌةجأ قـٌٕ غًا ِكتع مخةعب ي٥ ن  تُٟ  وأوغعِ حت٣ٝ غ

»ن٦ْسوع٤ «نٞولزٌه أي ٍٞ  ٍٖع  ن  يٟى نٞطع ج  قـٌٕ
 $1# ٝ ؼتعوٞو  بْوى ٚوٝ       تو

 نٞػٓع  ن٦ْسع٦ٍ  ي٥ ن . 

و٥ٛٞ   ن نتوّٟ تجب ع  يلج نٞٓـٔ نْس٢ٍٕ  نعتخوٟٓ  ٥٢ دطووٌ  مذل نعتًوزٞو    
  ْٕ  ٗووٜ م٤  وغًو ن  مذل نٞةعقلٍ  وتًؽ نعتٓٛـ٥ٌ نٞٗجن٢ى ٞجب   سٟا أي د١ٛ

ن  ٢و و  ؤ م٦ه ٍٞ  ٢و و ن  ٦ِٙ ه نطتوعٞ   ػوٓه أو  لٓوً يلوه ضوٍئع  ٌطو        
 مذل غٓ  تطـٌ   ْو و ت ٍٞ  ٚو و  أي ٢و و  ؤ  سوكٍى نُٟٞ  نٞوًة  يله.

وٖج نخت  نٞولزٌه يلج نعتًوزٞ  كتج نْلتع  ونٞسٟا  ْلسا   ٚٝ غوٓع  نٞةطوـ   
وسوٟا يلوه ٚوٝ نٞػوٓع  نٞويت ٔ  ٍٟوٕ         ْ  وٍٞ  ٣ًٟٚلوع نطتسل  ٢اٝ ن١ًٟٞ ٢ى مؾع

تعٞةطـ ٍّْٛ ٢ى ن   ٍْٗوٝ م٦وه ٞوٍ  جبع وٝ أو ٞوٍ  تًوع ز  و ٛو ن وٌٗووٜ نتو٥          
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بضج أ٤ ٚٝ ؼتعؤ  نعتو٣ٟٛ  دل  سوكى أ٤  ػٝ هب١ ه  لزٌنن١   مذل أٚاـ ٢و٥  
 .#1$مل٢ع٦ًم٦سع٤ أملرل أي م٦سع٤ َ    ػوب ن  يٟى أ٦ه

 0شاٌجنذ اٌضبٌ

 اٌفىش اٌفٍغفٍ اإلعالٍِ
 وِذي اعزمالٌُزه وػاللزه ثبٌنض 

ه نٞورسوٍ   أيوين ه   ٦وع   ٕٞٓسٓ  نْس٠ٕ ٍٞ   لع٘ ٢طٟٛ  وتعٞلسة 
 ننوب ْٟسٓ  ؼتج س غت ن نٍٟٞٓسوِ أو  ن٘.

وٍٞست ٢ن٣  نٍٟٞٓسوِ نْس٢ًٕ نٞوكعتٕ ٢وى نٞولع نٞوجٌين  ؤ ٢و٥ ضور٦ه يوج٠       
 نٞوكعتٕ.

ٍع   ٗعٍْ  ٢وٍسـس ٞه وتلع ً يٟى يٟٗه وخا ه وجتعبتوه وبؤنت   م٦ه وتلع ً يٟى ٢ـ ً
 ٌلطل ْٟسٓ  أو ٢وٖٓع  ْٟسٍٓع .

وٖووج  ٛووو٤  ٗعْوووه نٞجٌلٍوو  تًووؽ ٢ووع ٌووجخٝ ه دسووعته ٞٛلوونع  ٍٞسووت ٢ؤسسوو            
 ٟٞٓسٓوه  نِٕ نطتعٜ يلج نعتو١ٟٛ.

٤ ًْلج نٍٟٞٓسوِ يون٢ٝ ودـٌ  ٦هـ توٕ ٍٖوو  ٢سو١ٟ هبوع  وٓعيوٝ  ٌلع٢ٍٍٛوع  وٌٛوو       
 دػٍٟونع   ت نٟٞٓسٓ  أو  ٟٙ.

وآخوـ   خكوعتً  « و٢ًه١ ْٕسٓولع  ٌٗس٣و٤ نظتكوع  نٟٞٓسوًٓ مذل خكوع  ًٟٞع٢و     
 "نُٞووزنرل"أو خووعظ ٢ووى أٖووـنكت١  وبمبووع أؾووعْون ٣ٚووع ًْووٝ    »تـ ووع٦ً و عٞووا ووجرل 

خكع  نٍٟٞٓسووِ ٞلٓسوه  وٌٗوٞوو٤ تؿوـوبس ٢ٛععتو  نٞلوع  يٟوى يٗووغت١ وأ٤ ٞٛوٝ          
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ٟى يج٠ مقٕو نًٞع٢  يٟى ْٟسٓون١ وٚوةون١ نعتؿولو٤ توه    ٢ٗع٠ ٢ٗعٔ   ومتـغو٤ ي
 يٟى َ  أ ٟه.

ونٍٟٞٓسوِ ه نعتسووت نِوٜ نظتكعتً  يلج٢ع ٌسو٣ًٝ ٦ػوغع   ٌلٍ  دوٜ 
ٖؿٍ  غٓع  ن  أو ٦وو نظتٟو  ه نًٞعدل نَخـ ٔ ٌةًٗ نٞلع يٟى نع ـت  تٝ ٔ 

٢ًووزرل ٢وإً  ْلوـنت     لتع ٜ دوى نٞوغوٜ مذل  ب   ٢و٥ نٞولزٌوه نٞويت ؿتوج ع يلوج     
ٌٓسّـ نٞل١ًٍ ه نضتل  تعِٚٝ ونٞطـ   وٌػّ ن  تر٦ه صتٍى وتػو   تٍل٣وع ٌٛوع     
نتوًٓ نٞلع يلج٢ع ًٌـؼ نٍٟٞٓسوِ َبنئه نٞا ع٦ٍ  نظتعغ   ؤ ٌرخ  ْٟسٓوه 
٥٢ نٞولع توٝ ٌٗوـ  نٞلووع ٢وو٥ ْٟسوٓوه  و و ن ٢وع ًْٟوه نتوو٥ بضوج دووى ه ٚوةوه              

 اٌىشف ػٓ األدٌخو  فظً ادلموبية  نًٞع٢  ونعتو٣ٟٛ  ٢اٝ نطتاع ٍ   أو ه ؽتعق
 .(1)هتبفذ اٌزهبفذه ٚوعته  ٢عومذل دج

أضووًـي وه ٚوةووه   »ذتعْوووه«خوو  ٢اووعٜ يٟووى  ٞووٙ  ْنووو ه    "نُٞووزنرل"وؿتووج ٞووجت  
 .#2$مضـنًٖنظتعغ  ونعتؿلو٤ هبع ٍْٟسوِ ٍْؿً 

لووع٘ أسووةع  ٌوًٟووٕ  ؟...  ؟عتووع ن ٣ًٌووج نٍٟٞٓسوووِ نْسوو٢ًٕ مذل  ًج ٌوو  نظتكووع   
تًؿنع مبسووت مْنوع٠ نعتخعقوا دسوا  ب ووه  وٞٛو٥ نٞسوةا نِ و١  وو أ٤ّ نًٞٗوٝ          
نٟٞٓسًٓ  نٞ ي ٌطًـ تر٦ه أٖلو٠  ن ه  أبن  ت ٞٙ أ٤ متوٓم ٞلٓسه تجنئـس ٌونوجّث  
ٍْنع ٢سوًٕٗ  و سا ٖلعيع ه تٕ ٢ونبت  وتٕ خوِ ٥٢ بأي يع٠ أو سوٟك  ٦وع    

 .#3$سٟك أو سٟك  سٍعسٍ  أو أٌ  

و٢لناه وقـٔ نظتكع  يلجت  وْٟسٓوه نًٍٟٞٗو  ونْضوـنٍٖ     "نُٞزنرل"ه نطتٍٗٗ  
مّٔ م ن  »٣ٚوع ٌٗوووٜ نضتوعتـي وآخووـو٤  «تعقلٍووع  مبًلوى ٢ًووع نس نًٞٗوٝ ونٞا ووع٤    ٞوٍ  
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 .4/1998نظتعظ  ػتٟ  نطت٣ٛ   تٍت نطت٣ٛ   تُجن  يج  
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يٟى أسوع  نيوةوعب  او٢وه يٟوى نٕٞٓسوٓ  ه       اٌزهبفذزتًت ت   ػوْه وٚوع  
نضتوعتـي    . ع ٢ٓعبٖو  يٟوى َو  ٢وع ٌو٣لوى       او٢ع  يٟى نًٞٗٝ  ٥ٛٞ  ع لو  اٌزهبفذ

 ٞٙ أ٤  او٢ه ٢ـّٚز يٟى نتو٥ سوٍلع  وتر ٞو  وحتٍٟوٝ و وجٜ ْٟسوًٓ يٟٗوً  ونتو٥         
تر٦ووه ٔ ي٦ٕٗووً  ن٢ٕووً َلوغووً تووعقين  ٍْٛووّ   "نضتووعتـي . "سووٍلع ٢ووون١ يلووج 

يٟوى أسوع  أ٦وونو     "نُٞوزنرل "نطتٍٗٗو  ٔ  وؿو  مّٔ م ن يووعضتلع ْٛوـ     ؟ٌسووي ن٢ِـ
ه دٍٗٗو  أ٢وـت تو      "نُٞوزنرل "  ويلجئو ٍ سوولػٝ مذل أ٦وه ٔ  ًوعبؼ يلووج      نظتكع 
ْووووجب ع  نٞكووووعٞة  يلووووجت  ةووووجأ تووووعًٞون٠     »نٞا ووووع٤ وقـٌووووٕ نًٞـْووووع٤  « قوووووـٌٕ

قـٌوٕ   «وغؤ  مذل ٢سوووت نٕٞٓسووٓ   » نضتجٍٞ  «٢ـوبن  تععتو٣ٟٛ   »نظتكعتٍ «
 .  » ٟ نٞونغ« و١ مذل نٞػوٍْ  » نٞا ع٦ٍ  « أو »نٞا وع٤

و٣ٟٚ  نٞونغٝ يلجت ٔ  ًُٟ نٞا ع٤ تٝ  ً  ٣ٟٛ  ٟٞٓسٓوه نًٍٟٞٗ  نٞا ع٦ٍ  
مبًـْ  ٢ةعضـس  وٍٖ   و  ن  وو نٞكـٌوٕ نًٟٞٗوً نٞو وًٖ نٞو ي سوٟٛه تكوٝ ٖػو          

 دًّ ت٥ ٌٗهع٤ ٔت٥ قٍٓٝ.

ٞٗج خّف نت٥ سوٍلع ُٟٞوزنرل ؤتو٥ نٞكٍٓووٝ وٕٞضوـنٍٖ  ونٟٞٓسٍٍٓوو٥ زتًٍوع  ٢اوٝ         
نٞكـٌووووٕ نعتووووجب  وغوووؤ  مذل نٞـ ةوووو      "ونتووو٥ يـتوووً ونٞسوووونـوب ي   نتووو٥ سوووةً   "
 و٤ أ٤ ٌسووٟٙ نتوو٥ سووٍلع  ٞووٙ نٞكـٌوووٕ  وأتٗووى  ٞووٙ نٞك٣ووووو يٟووى        »نٞونغووٍٟ «

 .#1$نْضـن٢ًٖسووت نٞورٍّٞ ه أ ته نٟٞٓسًٓ 

ي٥  ب وع    "نُٞزنرل"ٌو١ّٟٛ  ِشىبح األٔىاسوٚ ٞٙ ه  إؽُبء ػٍىَ اٌذَٓوه ٚوع  
ٍٗٗ  يٟى أسع   ػلٍّ قعٞيب نعتًـْ  ٞو0 نٞٗطوـ و٢ٗطوـ نٞٗطوـ    نٞوغوٜ مذل نطت

ونٟٞا وٞا نٟٞا  ٍْؿى نطتطوٌّ  ونجملس٣ّ  ه نٞٗطـ  وٌؿى نِضعيـس ٖـٌةع  ٢لوه  
وٌؿووووى نعتًوزٞوووو  ه ٢لزٞوووو  أٖووووـ  مذل نٟٞووووا  ونٕٞٓسووووٓ  ه نٟٞووووا  ونٞػوووووٍْ      
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ٛو٥ يٟوى أسوع     وٞ ِشوىبح األٔوىاس  و ٛو ن ًٌٓوٝ ه ٚوعتوه      نْضـنٍٖ  ه ٞا نٟٞوا 
 نٞه٣ٟ  ونٞه٣ٟ  ٢ى ؾو  ونٞؿو  نظتعٞع.

ٔ ٢ًلووى ٟٞنووجٌا يوو٥ تٍووع٤ ويـْووع٤ وتـ ووع٤ تعٞطووٛٝ نٞوو ي خككووه وأيكووى        ن م 
 .#1$نضتعتـيؼت٣ج يعتج   .٢ونغٓع ه وأدٛع٢ه يٍٟه  
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 0اٌجنذ اٌشاثغ

 ِظبدس اٌفىش اٌؼشثٍ اإلعالٍِ

ه ن٤َ  ووو نٞٓٛووـ نًٞـتووً ْوورتن  نمل  ووعب و٦ٛوووظ  و٢ووع سلسوواٟ     ه ٢سوو س 
رتووـن  نٔمل  ووعب   و٤ أ٤ ٦ك٣وو  مذل نطتووجٌا يوو٥  وو ت نٞٓوورتن  نعتز  ووـس تسووةا      

 قوغتع و ٓػٍٕذتع. 

"٢عسٍلو٤" وآخـ٥ٌ  ٣ْوع  وو    " ووٞلةجأ تعٞٗوـآ٤ نٞٛـٌو١  ٥٢ خٕٜ ٖوـن س "بو ٦سو٤
 نِسع  نًًٟٞٗ ه نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ.

 0اٌفىش اٌمشآٍٔ واٌذًٌُ اٌؼمٍٍ -أؤ 
ٞلهـ ْٗف مذل نٞٗوـآ٤ نٞٛوـ١ٌ مبوع ٌطوو٣ٝ يٍٟوه ٢و٥ نطتاو  ونٞوجٍٞٝ         ضعَٟلع ن٤َ ن

 نًًٟٞٗ  و٤ نًٞٓعٍٞع  نِخـت.
و٥٢ نعتًٟو٠ أ٤ "بو ٦سو٤" أدسو٥ ٢و٥  ػوجت ٦ًٍٕٗٞو  نٞٗوـآ٤ ه مقوعب م ةوع  أ٦وه         
ودً ٥٢ ن  دٍا ٖعب٦ه ٢ى نٞووبنس ونْؿتٍٝ  ون٦ونى مذل ٖلعي  أ٦ه ٌسو٣ًٝ نًٞٗٝ 

ع  أ وو١ يٗعئووجت ٢اووٝ نٞودجن٦ٍوو  ونٞووودً ونٞةًووا نضتسووجي     ونٞووجٍٞٝ نًٟٞٗووً ْ ةوو 
ونًٞلعٌ  نْغتٍ   ؤ ًٌو٣ج يٟى مُٞع  نًٞٗٝ ٣ٚع  ًٓٝ ن٦ِع ٍوٝ ونًٞنوج نٞٗوج١ٌ  توٝ     
   ةت مذل أ٤ أٚا  ٍٞٝ يٟى أكتع ٥٢ ن  أكتع ْؤ نٞٓن١ نٞةطـي ونٞوًٗٝ نٞةطـي. 

   ْ نٞٗوـآ٤ ٚوووع  ٢ٗووجّ   $$ٍٗووو0ٜ ٞٗوج  ًع٢ووٝ نعتو ٚوب ٢ووى نٞٗووـآ٤ تعيوةوعبت ٚوو٠ٕ ن  
حتوٝ ٍْه ن٦ًٍٕٗٞ  ٢ٛع٦ع   جُ ٚة   تٝ م٤ أٚاـ ٢ع ٌٟٓت نٞلهـ  و أ٤ نٞودً ٦ٓسوه  

وأ٢ووع ؾووو٣ع٤ غووون     »نعتًاوووزن «أ نس ٟٞا ووع٤ ْعٞـسوووٝ  ٛووـبون و٢ًنووو١ نٞةٍلووع     
نٞةٍلع  ْنو نٞوونْٕ نٞجنخًٟ نضتو ـي ت  ٢ؿ٣و٤   ت نٞـسوعٔ   وأ٢وع ٢وع ٦وزٜ     

 .##ج ْنو ٢و ٕ  عبنتٍع يٟى نٞليب ؼت٣
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واٖووعٜو با ُوٝ      ْن ن ب ٝ ٥٢ آٜ ْـيو٤ ٌٛو١ مهتع٦ه ٌجنْى ي٥ ٢وسى  ٛ ن0
وووجْ  اووع ١ُٚ       ِووو١ُُ ماهتاع٦وووهُ أو وِٗوُُٟووو٤ا با ُووًٕ أو٤ ٌاُٗوووٜو باتِّووًا نَّٟٞووهُ وٖا ٢ُّووؤ٥ِ٢ْ  ٢ِّوو٥ْ آٜا ِْـْياووو٤ْا ٌٛا

١ُْ واما٤ ٌاوُٙ ٚوع ِ  َّٞوِ ي         تاعِٞةاٍِّلاع ِ ٥ِ٢ بستِّٛ ُٙ غاوع ِٖع  ٌُػِوة١ُْٛ تاًْوُؽ ن ٌاو ٚو ِتُوُه واما٤  ْوِه  ٍٟو ًا ْو توع  
  .28/غبفش  ٌاًِج١ُُْٚ ما٤س نَّٟٞها ٞوع ٌانْجِي ٢ا٥ْ  ُوا ٢ُسْـاِ  ٚو َّن  

ونٞٗووـآ٤ ٌٗووج٠ّ نٞووجٔئٝ نًٍٟٞٗوو  يٟووى نٞٗووجبس نْغتٍوو  يٟووى خٟووٕ نٞسوو٣عون  ونِبؼ   
ما٤س ِْوووً خاِٟوووٕا   وه ٚوووٝ  ٞوووٙ    ..نخل.ونخووووِٕ نٍٟٞوووٝ ونٞلووونعب  و ونٞوووج نطتٍوووون٤   

ْوٝا وانٞلسناوعبا ٌَاوع ٍ ِّٞورُوًِْٞ نِِٞةاوع ا      ْ  نٞسس٣اعوان ِ وانِوبْؼا وانخْوِٕاِِ نٍَّٟٞ   691/آي ػّوشا
مبًلى بتف نِْٛعب تًؿنع تةًؽ  ٚنع١ٚ ٞٓن١ نٞا ع٤ نًًٟٞٗ  »يٗٝ«وٌـ  نًٞٓٝ 

نٞسؤنٜ نٔسولٛعبي وٚر٦ووه ٔمل٢وو 0    ـتو شتس  ٢ـس  وٌوٛـب  ٕث يطـس ٢ـس   ن
أوْوٕا  وًُِْٟٗو٤ا /44اٌجمشح. 

م٤ ؼت٣وجن  ٞوٍ  تًٍوجن  يو٥     $$يٟى دوٕ ه ٖوٞوه0    " لـي ٔ ٢ل "وٞ ٞٙ ٚع٤ نِ  
 نيوةعب نٞٛٓـ يع   ٥٢ يع ع  نٞٓٛـ نٞةطـي  وٞ ٞٙ ٌٗج٠ ٟٞٛٓوعب نِ ٞ   ْ ٤ دل 

 .## لٓى ٌسو٣ًٝ ٢ًن١ نْٚـنت

٢ًٗوٍٞو  نٞـسوعٞ   و ٚ  نًٞعبؾو  تور٤ خ  و١ ه ن ةوعو ٢وع أ٢وـ          و٥٢ نطتاج يٟى 
 .#1$ن  ونٔٞونعٔ تعضت٣عي 

ٔ ٌو ووج ه ٚووٝ نٞٗووـآ٤ دووجٌا يوو٥ مهتووع٤ ٌوور ً يٓووون   $$ 0وٌٕدووم "بو ٦سووو٤" أ٦ووه
ت ضـنٔ دجسً ٔ يٗٝ ٍْه  غنٍ  أ٤ نٞودً  ةف يٟى نٞليب  ٥ٛٞ نٞوليب  طوٛٙ   

        جّ ٢وو٥ أ٦وووه ٢ووٕ٘  وٞووٍ  ضووٍكع٦ع  يووا      أوٜ ن٢ِووـ وسووعيج ه خجلتوو  يٟووى نٞورٚوو    

 .#2$##ؽتوٟٓ ٥٢ بؤٌ  نعتٕ٘ ه أوؾعو   دت٥ٛ نٞـسوٜ »نخوةعبن «

                                                 
 .85ظ  بو ٦سو0٤ نْس٠ٕ ونٞـأصتعٍٞ ٢ٛس١ٍ  $1#
 .86ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ  $2#
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 وو١ لتووـي "بو ٦سووو٤" ٢ٗعب٦ووع  ًٟٞٗووٝ نٞٗـآ٦ووً ٢ووى ٢ووع ه نًٞنووج نٞٗووج١ٌ          
    ٝ  عأ٦و ن أيوو  أؾوى هبو ن     0 $$ونْؿتٍٝ ٥٢ أٖونٜ ؾج نضتنوٝ نٞةطوـي ونطت٣ٛو  ٢او

 وٚوٝ يٟوى نٞوـ       لةٍج د٣ٛ  د٣ٛعئه ونتوًٓ ْنو١ ْن٣عئوه  نٞطًا ياةع  ياٍةع  ْ
وم٤  لوع٘ ٢ًوـْو  ود٣ٛوو        $$#1$ ##. ٔ  ٥ٛ د٣ٍٛع  ه يٍين ٦ٓسٙ.تٛٝ ٖٟةٙ

 ##نٞلوع   نعٞ  ن  أدٛو١ ٢و٥   $$   وٖوٜ "توٞ "0##ونطتٍٗٗ  ٢لنع  ً يكٍ  نٞـ 
نًٞنوج نٞٗوج١ٌ   ه نًٞنوج نضتجٌوج  ويٟوى نِٖوٝ ه  ٍوعب ٚع٢وٝ لتووعمل           وتعخوػوعب $2#

ؿتوج أ٤ نًتع٣ٚوو  ن٦ْسوع٦ٍ   ًوووا َو  ٢ٕئ٣وو  أتوجن  عتٗعبتوو  نٞٛلوه ن٣ًٍٞووٕ طتٍٗٗوو       
نًٞووعدل  أي عتًـْوو  ن   وأ٤ نًٞٗووٝ نٞةطووـي ٌوًووعبؼ تػوووبس   بٌوو  ٢ووى دووج          
نِٞو ٍ  نعتٛوسا تواـت  ست٣ٍٍ  آ٦ٍ   جتـت  ٢ةعضـس ٢لًٍ  يٟى نٞوغّ  سعتٗ  

 .#3$ـ ع٤ٚٝ تٞٛٝ تـ ع٤ أو َـٌة  ي٥ 

ـ     $$وٌٗووو0ٜ    ؤ ##ه ٢ٗعتٟوو   ٛوو ن  ةووجو ن٦ًٍٕٗٞوو  نٞٗـآ٦ٍوو  غووٟة  ٚركتووع نٞػووخ
ٌـتكنع "بو ٦سو٤" تع٦ًٍٕٗٞ  نَْـٌٍٗ   تٝ ٣ٌٍٗنع ه مقعب يٍٟٗ  نعتٍٛ  نعتٓوٗـس 
يٟووى نِسوووعق  ونٞكٗوووو  نٞٗةٍٟووو  نٞػووونـنوٌ   دٍوووا ٔ ٌوووؤ٥٢ ن٦ْسوووع٤ مّٔ مبوووع  

 ٟى يٛ   ٞٙ قـو غوبس نٞودً نٞوودٍجي نٞلةٍٟ .ٌسوكٍى نٞوو ٕ ٥٢ آ عبت  وي

وٌؿٍّ "بو ٦سو٤" أ٤ نٞٗـآ٤ متا يٟى نًٟٞو١ نٞجٌين تعْؾعْ  مذل ن١ًٟٞ نٞةطوـي  
وايا١َّٟا آ ا٠ا نِوس٣ْاع  نعتةين يٟى نٞلهـ  وأ٤  ٓؿٍٝ آ ٠ يٟى نعتٕئٛ  ٚع٤ وبن ت ن١ًٟٞ 

ُووِٝ با ِّ ملا ٦ِْووً ي٣ًِِٟووعه  ًووعذل0 وأ٤ ي٣ٟووع  ٢وو٥ نٞولووو٥ٌ ه ٖوٞوو    12/اٌجمووشح َُّٟٚناووع  وٖا

  لع أ نس ي٣و٠  أي ؾـوبس نِخ  ٞٛٝ دا  نًٍٟٞٗ . » ٢ع« ْ ٤  666طه/

                                                 

 .84آٌ   29مغنعو   نٞٛوع  نعتٗج 0 سٓـ أضًةٍع# $1
 .819آٌ  /1/مغنعو  وٞ  مذل أ ٝ ٚوب٦وو تبسعٞ  # $2
 .90ظ   أصتعٍٞ بو ٦سو0٤ نْس٠ٕ ونٞـ٢ٛس١ٍ  $3#
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أي   71/اإلعووشاء واٞوٗوووجْ ٚوـس٢ْلاووع تالِووً آ ا٠ا وٌووـت تعدووا آخووـ أ٤ ٢ًلووى نٌَوو   
تعًٞٗوووٝ  سوووا نتووو٥ يةوووع  ويٗوووٝ نٞطوووً  ٢ًـْووووه تجٔئٟوووه  وْن٣وووه ترسوووةعته        

 .#1$و٦وعئاه

 ؤت٥  ٣ٍٍ  نسوٓعؾع  ي٥ أ٦ونو نِ ٞ  نٞيت ٌسوخج٢نع نٞٗـآ٤ و ً ٖس٣ع0٤

 قـٌٕ نٌَع   وٍٖع  نِ ٞ .

 0 أٔىاع األدٌخ اٌيت اػزّذهب اٌمشآْ اٌىشَُ - ع٦ٍع 

 وٞٗج نيو٣ج نٞٗـآ٤ نٞٛـ١ٌ نِ ٞ  نَ ٍ 0
 0اٌىٍٍ واجلضئٍ -1

سو  و٥٢ نضتزئً  و و١  م ن  وةًلع ْٕسٓولع ؿتج ١ ًٌجو٤ ٢ةوجأ نعتًـْ  ٥٢ نًت
زتًٍع  نصتٍّو٤ ًٌجو٤ نٟٞٛوً ٢ٓنو٢وع  لتوـ ت نًٞٗوٝ تونسوك  نُٟٞو  يو٥ نضتزئٍوع           

 ٣ٚع ًٌجو٤ نٞواـت  أغٝ نعتٗؤ .

م٤ َعٞةٍ  نعتو٣ٟٛ  بونٍٖو٤ ٌـو٤ أ٤ نعتع ٍ  ٍٞسوت تطوً  يٟوى    $$نٞلطّعب0  . ٌٗوٜ 
أصتوووع   سووووخج٠ ه  نْقووؤٕ وأ٤ نٟٞٛوووً ٔ و وووو  ٞوووه ه نظتوووعب   مقتوووع نٍٟٞٛوووع   

نٞوخعقا ْنسا  وأ٤ ْخـ نٞج٥ٌ نٞـنملي أ٦ٛـ و و  نًٟٞٛ مقٕٖع   و٦وج ي٥  ٞوٙ  
        ٕ   ##م٦ٛعب نطتج نِبسكً نٞٗوعئ١ يٟوى نضتول  ونٞٓػوٝ  ٢اوٝ ن٦ْسوع٤ دٍوون٤ ٦وعق

 .#2$##نعتلكٕنطتجّ ٢ـٚا ٥٢ نضتل  ونٞٓػٝ يـِ تك٦ٕه ه $$0 "نٞـنملي"ٌٗوٜ 

                                                 

 .200 ًـٌّ نًٞٗٝ ٦ًٕٗ ي٥ ٚوع  نعتّٟ   ظ  0ؼت٣ج يةجتنٞطٍخ # $1
  1 ز   ه ي١ٟ نٔغتٍع  ونٞكةًٍٍع 0 نعتةعدا نعتطـٍٖ  ؼت٣ج ت٥ ي٣ـ اٌشاص٢ٌٔع٠ نٞٓخـ ن $2#

 .٦20ًٕٗ ي٥  . يًٟ سع٢ً نٞلطعب  ظ 
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نتو٥  "وٚو ٞٙ    و ن  نـوب ي" نطتوج نِبسوكً   ويٟى نِسع  ٦ٓسه أ٦ٛـ "نٞس
ٌسوخج٠ نعت  ا نٔصتً نٞو ي ٌلٛوـ و وو  نٍٟٞٛوع  ه نظتوعب  وٌكةٗوه ه        " ٣ٍٍ 

 .#1$نِبسكًٚا  ٥٢ ٦ٗجت نغتج٢ً ًٞلعغـ نعتلكٕ 

يلج  ؤٔ  نعتع ٍ  ضً  ونٞو وو  ضوً  آخوـ  وٌلٛوـو٤ أ٤ ٌٛوو٤ ٣ٟٞع ٍو  ونٍٟٞٛوع         
خووعب  نضتزئووً  ْععتع ٍووع  ونٍٟٞٛووع  غتووع و ووو   و ووو ن  ه نظتووعب   خووعب  نٞوو  ٥ و 

  ين ْٗف ٥٢ دٍا  ً ٍّٟٚ   ون١ًٟٞ نٞودٍج ٞجت نت٥  ٣ٍٍ  و٥٢ ٌوـت  و ن نٞوـأي    
٤ِ  ةو  نعتع ٍ   ةو ع  خعب ع  ي٥ أيٍعكتع نعتو و س ه   و ن١ًٟٞ تعضتزئً نعتطخع 

٢ًهووو١ نظتوووعب  ونِملٍٞووو  سوووٍؤ ي مذل نٞٗووووٜ تععتاوووٝ نِْٕقو٦ٍووو   و ووو ت أ٦ٛـ وووع    
نٟٞٛوً أو نعتع ٍو   وو ٢وع ٌـسو١ ه        أ٦ٛـ ع نعتو٣ٟٛو٤   وٚ ٞٙ#2$نٕٞٓسٓ  نعتس٣ٟ 

نٞوولٓ  ٢وو٥ نٞطووً  نعتو ووو   ْٟووٍ   لووع٘ ٢اووٝ ٣ٚووع ٌووـت إْٔقووو٤ أو أيووجن   ووً     
٢ع ٍووع  ػتووـ س ٣ٚووع ٌووـت نٍٞٓاووعَوبٌو٤  ؤ ٢ع ٍووع  ٢كٟٗوو  ٢و ووو س ه نظتووعب    

 ٔ ٢ًجو٢ع   عتو  ٣ٚع ٌـت نعت٣ٟٛو٢.٤ونملٌ  ٞو و  نِضخعظ ٣ٚع ٌـت "أبسكو"  و

ٌٗػـ و وو  نعتع ٍوع  يٟوى نٞو  ٥ وٌلٛوـ و و  وع        Nominal لع٘ و و  أصتى 
 .#3$و  ت ْـ ه نٞونٖى  وو و  ع ه نٞونٖى  و ْٗف ٚرْـن   ٢اٝ   ن ملٌج 

وٌووـت نتوو٥  ٣ٍٍوو  أ٤ّ نًٞٗووٝ ٌووجب٘ نٍٟٞٛووع  يوو٥ قـٌووٕ  ًع٢ووٝ نًٞٗووٝ ٢ووى نطتسووٍع   
طووخوظ يوو٥ قـٌووٕ ٍٖووع  نٞو٣اٍووٝ  أي نٍٞٗووع  جبزئووً  أو  وٌووجب٘ نضتزئٍووع  ونٞ

 .#4$  ت ٟٚنعنٞواـت  أو نًٞع س  أو نٔسوٗـن  نٞلعٖع أو 

                                                 

 .57  ظ 1984 و   . يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 ٢لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت# $1
ونرل0 يةج نضتٍٟٝ ٚعن١# $2 لٗج نِبسكً -هـٌ  نعتاٝ ٦ ٞن ةلع  نِْٕقو٦ً وٞن تُجن    بسعٞ  ٢ع سو   ٞن

ٟٓسٓ .  ٖس١ نٞ

 .196   ظ 1984 . يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 ٢لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و  # $3
 .219  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ $4#
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و٢لوونج نتوو٥  ٣ٍٍوو   ووو نٞواـٌووا  تووٝ م٤ ٢ةووع ص نعتلكووٕ ونٞـٌعؾووٍع  يلووجت     
 و ٢لنج ٌٗوو٠ يٟوى نسووخـن  ٖوون٦       "نت٥ خٟجو٤"٣ٚع أ٤ّ ٢لنج   نٞواـت  ٢لطر ع

 .#1$نِْـًٌٗوعبٌخ ٥٢ وٖعئى نٞط٣عٜ ن٣ًٞـن٤ نٞةطـي ونٞ

م ن  ؤ٢ٝ ٍّٚ دػوٜ نعتًٗوؤ  ٞلوع  ونعغو  نعتًٗوؤ  نٞويت      $$ 0"نت٥ بضج"ٌٗوٜ 
 ٟوئ١ ٢لنع نعتٗج٢ع  نٞواـٌةٍ   ننـ أ٦لع ٢ؿكـو٤ ه دػووغتع ٞلوع أ٤ ـتو  أؤ     

 .#2$ ##نًٟٞٛ ١ ٦وخٍٝ  ودٍلئ ٍ هتٛللع أخ  

ّٝ نعتًٗوؤ  نطتعغوٟ  ٞلوع ٢لونع  مقتوع حتػوٝ       ٌهنـ يلج نٞور٢وٝ أ٤  و  $$٣ٚع ٌٗو0ٜ 
نٍٟٞٛووع  ٔ دتٟووٙ   تعٞواـتوو  ونٞواـتوو  مقتووع  ٛووو٤ تعْدسووع  أؤ   ونٞوخٍووٝ  ع٦ٍووع    

 .#3$ ##أضخعغنعو٢ع ٌو ج ٢لنع خوعب  نٞلٓ   ْنو ْٗف   و و ن  خعب  نٞلٓ 

وٞووٍ  ياٍةووع  تًووج  ٞووٙ أ٤ ٌواووه ي٣ٟعؤ٦ووع مذل نعتلوونج نٞواووـٌيب  وٖووج ٔدووم أدووج   
نعتسوطوووـٖ  أ٤ نٕٞٓسوووٓ  نخووووعبون "أبسوووكو" ه ٦هـٌووو  نعتًـْووو  وبؤٌوووون١ ًٟٞوووعدل 
نطتسّوووً ٦ِوووه أٖوووـ  مذل قةًٍوووون١ نٞوعبنتٍووو  ٢طووو ن  مذل دٍوووعذت١ ه نضتزٌوووـس         

 .#4$ و٢ون نون١ نٞكةًٍ  ٢ةعضـس وي٣ٍٟون١ أي دٍعذت١ ن٣ًٍٟٞ

ٟسٍٓ  ٣ٚع  ً ونعتـن   لع ٍٞ  أكت١ ٔ ٌسوكًٍو٤ وؾى  ػوّبن  يع٢  ي٣ٍٟ  أو ْ
٦هـٌوو  "بٌلووع٤" وآخووـ٥ٌ  تووٝ نعتووـن   ووو ٢ووع ٌوؾوونه "بو ٦سووو٤"  أ٤ يووـ  نطتاووعمل   
نجتنون نجتع ع  ونًٍٖع  دسٍع   ودوى يلج٢ع أبن  تًؽ نضتع ٍٟ   ػوب نْٞوه  ْٗوج   

                                                 

 .319 نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ  . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه# $1
 .791  ظ ِبسكو 0  ٟخٍع ٞٛوع  نٞلٓ ثٓ سشذاأتو نٞوٍٞج ؼت٣ج ت٥ أستج  ًنٞٗعؾ $2#
 .80ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ  $3#
 . 349 . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ # $4
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ٚووع٤  ػوووب ١ ٢وو٥ خووٕٜ نطتاووعبس  ونغتٍعٚووٝ  ودوووى ًْووٝ  وو ن نْٞووه ٔ ٌٛووو٤ مّٔ      
 .0/اٌضِش ١ْ ماَّٞع ٍُِٞٗوـِّتُو٦وع ماٞوى نَّٟٞهِ ملُِٞٓوى٢اع ٦وًْةُجُ ُ توسعئف ٢ع ٌ 

وم ن ٦هـ٦ووووع مذل م٦ٛووووعب ١ نٞةًووووا نضتسووووجي  و وووو١ أغووووًٕ ٔ ٌو٣ٟٛووووو٤ ؤ  
ٌوػوووبو٤ تًاووع  بودٍووع  خعٞػووع   ؿتووج أكتوو١ ًٌو٣ووجو٤ يٟووى نعتطووع جس  دٍووا ٌةًووا      

تًووا ن٦ْسووع٤ نعتٍّووت بودووع  ويهع٢ووع  فتووـس  ونٞٗووـآ٤ نٞٛووـ١ٌ ٦ٓسووه لتووع غت١ يٟووى       
 سووجي  وٞووٍ  يٟووى تًووا بودووً  تووٝ م٤ّ نعتووو٣ٟٛ  نٞوو ٥ٌ  وو١ أٖووـ  مذل نٞوولع         
نٞٗـآ٦ً ونٞور ـ نًتًٟ ونٞجنخًٟ وأتًج ي٥ نٞور ـ نظتوعب ً ًٌوجو٤ نٞوـوو ونٞولٓ      
ضةه ٢رتن ْوع   ـ٢وز مذل و وو  ٢وع ي أو ضوةه ٢وع ي  وْٗوف ٢وى نٕٞٓسوٓ  نتووجن            

 .#1$ نضتسج تعٞٛلجي ؿتج ْٛـس خٟو  بودً ٔ ٢ع ي ٢سوٗٝ ي٥

 0ألغبَ ادلؼشفخ ػنذ ادلزىٍّني -2

ٔ نتوّٟ نعتًوزٞو  يو٥ نِضوعيـس ه أٖسوع٠ نًٟٞو١ ونعتًـْو   وم٤ ٚوع٦ون نتوٟٓوو٤ ه         
ْعيٝ نعتًـْ  نعتةعضـ أو َ  نعتةعضـ  أي ن  أو ن٦ْسع٤  و سوا نخووِٕ ٦هـٌو     

  نٔٚوسووع  ٚووٝ ٢لوون١ دوووٜ نٞسووةةٍ  ونٞٓعيٍٟوو   ْععتًوزٞوو  ًٌكووو٤ ٦ٓٞسووع٤ ْعيٍٟوو  
ونعتًـْ   تٍل٣ع ٌـ ًنع نِضعيـس مذل ًْوٝ ٢ةعضوـ   ًٌٟٓوه ه ن٦ْسوع٤ نٞلوعنـ أو      

 نعتٛوسا.
ون١ًٟٞ نٞةطـي  و ي١ٟ دع ث يلج ١  و و م٢ع ؾـوبي وم٢ع ٢ٛوسوا  و٢ًلوى أ٦وه    
دوع ث  أي تععتٗعب٦و  ٢وى يٟو١ ن  نِملرل  و٢ًلوى أ٤ نًٟٞو١ ؾوـوبي  أي نٞو ي ٌٟووز٠         

ع  ٔ هت٥ٛ ٢ًه نظتـو  يلوه ؤ ن٦ٔٓٛوع٘ ٢لوه  ؤ ٌوونٍر نٞطوٙ      ٦ٓ  ن٦ْسع٤ ٞزو٢
ه نعتًٟووو٠ أو نٔب ٍووع  تووه  ْنووو م ن  يٟوو١ ٌٗووٍين ؤ  خووٝ ٞلووع ه دػوووٞه  ؤ ٦ٍٓووه   
و٢اووعٜ يٟوو١ ن٦ْسووع٤ تو ووو  ٦ٓسووه وأدونغتووع ٢وو٥ غوون  وسوو١ٗ وٞوو س وأدل  وي٣ٟووه     

٤ نظتوا٥ٌ نعتوؿوع ٥ٌ    تععتجبٚع  ونًٟٞو١ تعسوونعٞ  ن و٣وعو نعتوؿوع ن   ٢اوٝ  ٞوٙ أ      
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خامهووع ٔ ٌٛووو٤ غووع ٖع  ٍٟٞٛن٣ووع  وي٣و٢ووع  نًٟٞوو١ نٞؿووـوبي  ووو نطتووج  أو نًٟٞوو١    
نعتةعضـ نٞ ي ٌػٝ ٍْه نًٞٗٝ مذل نعتًٟو٠ ٢و٥  و٤  وسّوف  ٍٞوٝ أو تـ وع٤  ونعتًـْو       
نطتسٍ   ً مدجت ٢ػع ب نضتز  ٥٢   ت نعتًـْ  نٞؿـوبٌ   ٢اٝ أ٤ م بن٘ دعس  

 سو  ٢ةعضـس. متػٝ يله ي١ٟ تعًت

وأؾعِ آخـو٤ أ٤   ت نعتًـْ  ٖج ٔ  ًٛٓ ودج ع ٥٢  و٤ نًٞٗٝ  ْوعطت   
ٔ هتٍووز نستووـنب نظتاووٝ ٢وو٥ نستووـنب نظتووعئّ أو نعتـيووو   ٣ٚووع ٔ هتٛوو٥ ٣ًٟٞـْوو     

 .#1$ٍو  نٞطً   تٝ  ً  ّٗ يلج نون ـ نِضٍع نطتسٍ  م بن٘ خعغ

نسوجٜٔ و ٓٛ   و وو نًٟٞو١   أ٢ع ن١ًٟٞ نعتٛوسا ْٗعئ١ يٟى نٞلهـ0 أي أ٦ه ٌٗى يٗا 
ّٟٗوه  ْنوو يٛو  نًٟٞو١           نٞلهـي  و  ن ن١ًٟٞ لتوومل ٍْوه نٞـ ووو يلوه ونٞطوٙ ه ٢وً

 .#1$نٞؿـوبي نٞ ي ٔ هت٥ٛ نٞطٙ ٍْه

نٞٗػوج أ٦لوع ٔ ؿتوج دوجٌاع  يو٥ يٟوو٠ تطوـٌ          ؟٢ع نٞ ي ٦ٗػجت ٥٢   ت نظتٕغو  
ٕ    أوٍٞو   ْكـٌو  أو ٢ٛو٣ٟو  ٢ـٚووملس تووعٞٓكـس أو    قوو٤ ه ٖوٞووه م٤  ٣ٚوع ؿتووج ٞوجت أْ

نعتًـْوو   وو ّٚـ  ْٛووٝ ٢ًـْوو   لووع سووون  ٚع٦ووت ؾووـوبٌ  أ٠ ٢ٛوسووة   ووً يٕٖوو  توو   
ن٦ْسع٤ ويٟٗه ودونسه ٥٢  ن  وت  نِضٍع   ٥٣ْ   ت نعتًـْ  ٢ع  و ؾـوبي ٔ 
 نج ن٦ْسع٤ ٍْه  ٦ِه متػٝ ٢ةعضـس تٕ وسعق   ٢اٝ ويً ن٦ْسع٤ ت ن ه وتًج٠ 

 .#1$و ٍٞٝنٞولعٖؽ  و٢نع ٢ٛوسا تلهـ 

تٝ م٤ نت٥  ٣ٍٍ  ٌػّوـو توؾووو أ٤ّ نعتةوع ص نعتلكٍٗو  ٢اٝو ٢ةوجأ نٞو ن  ويوج٠ نٞولوعٖؽ          
ونٞاعٞا نعتـْوو وٚٝ تجٌنٍع  نٞا وع٤ نِسعسٍو  ٍٞسوت توجٌنٍع   ومقتوع  ًو ٢سو٣ٟع         

ٌووغوٝ مذل نٞٗؿوٍ  نضتزئٍو  ٢اوٝ نٞووغوٝ       ن م  سو٣ج ٥٢ نظتاس ونٞواـتو   ْع٦ْسوع٤   
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 زئٍو  ٢وجبّ و  حتوونع      ونٞٗؿٍ  نٍٟٞٛ  ٍٞسوت مّٔ  ًجٌوجن  ِْوـن    مذل نٞٗؿٍ  نٍٟٞٛ   
 .#1$"ٍونب " ه ٢لكٕ "أبسكوو و ٦ٓ  ٢ع سٍٗوٜ ته " و٤ س

أ٦ه م ن ٚع٦ت نٞٗؿٍ  نٍٟٞٛ  نٍٍٞٗلٍ  ٍٞست ٢ٗج٢ّ  ٞا ع٤  "نت٥  ٣ٍٍ "وٌـت 
يلوجت  ! نِسوع   ؟ؤ تلوٍا  ٞوه  أو أسعسع  أو ٢ػجبن  ١ًٟٟٞ  ٣ْوع  وو  و ن نِسوع     

ٝا "  توٝ ٢اوعٜ نٞلوعب ٦ٓسوه يلوج            و نطت  أو نٞواـت  و و هبو ن ٌسوةٕ "تٍٛوو٤" و"٢و
ْ  ن ٖٟت ٚوٝ ٦وعب ؼتـٖو   ْوٕ قـٌوٕ ٞلوع ٞورٍٚوج        $$٢و و ن  يلج "٢ٝال"0  "نت٥  ٣ٍٍ "

 .#2$ غجٖنع مّٔ ي٥ قـٌٕ نِيٍع٤ نعتًٍل

ٕ   وؾتع ٞه  ٔٞ  أ٤ّ ْٕسٓولع و٢و٣ٍّٟٛلع بْؿون قوو٤ و٦ٗوجو ع   ٦هـٌ  نعتاوٝ يلوج أْ
 ٦ٗجن  ٍْه نٞٛا  ٥٢ ٦ٗج "أبسكو" ٣ٟٞاٝ.

ودوووى م ن  ئلووع مذل قـٌووٕ نعتًـْوو  يلووج نٕٞٓسووٓ  نعتسوو٣ٟ  أو ٢ووع أصتوووت تكـٌٗوو   
ونعتٗػووو  تووعِوذل نتوو٥ سووٍلع  ودجٌاووه يوو٥ نٞون ووا   «نْغتووٍ  وقـٌٗوو  نٞكةًٍووٍ  

ٗو  نتو٥ بضوج أي    ونعت٥ٛ٣   ١ دجٌاه ي٥ نعتو و ن  نعت٣ٛل   ونعتٗػوو  تعٞاع٦ٍو  قـٌ  
»توجن  ٥٢ نعتو و  نٞكةًًٍنٔ

ْ ٤ نظتِٕ  لع َ  ونؾ   ْٕٛمهع ه نعتًـْ    $3# 
ٌةووجأ ٢وو٥ نًتسووو  ونٞوٖووعئى وٌلٛووـ   »نٞكةًٍووً«ونتوو٥ بضووج » نْغتووً«نتوو٥ سووٍلع 

نٞو ووو  نعتسوووٗٝ تووٕ ضووــ  أي تووٕ حتٗووٕ ٟٟٞٛووً ه  زئووً  ونٖرتن٦ووه تووععتٗؤ        
 .#4$ٍٟٟٞٛع 
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 0وإميبْ ادلغزذي ٍّذإميبْ ادلم -3
ٞٗج نخوٟوّ ٢ٓٛوـو نْسو٠ٕ ه غون  مهتوع٤       ؟ ٝ نْهتع٤ تعًٞٗٝ ونٞجٍٞٝ تعٞوٍٟٗج
و٥٢  ١ م ن ٚع٤ نْهتع٤ نعتٗةوٜ  و   #1$أسع  نٞج٥ٌنعتّٟٗج  يٟى أسع  أ٤ نًٞٗٝ  و 

نٞ ي ٌلٗع  مٍٞه غعدةه تًٟٗه  ْٗج أغة  نْهتع٤  ٟٓسٓع  تٛع٢ٝ ضـوـ نٞوٟٓسّ 
 نطتـ. 
ع و ووج٦ع أ٤ يٟوو١ نٞٛوو٠ٕ أسعسووع   ووو  ًٗووٝ نعتسوو١ٟ نٞووجٌين  ٣ٟٞسوو٣ٟع   وًٌو٣ووج  ٞٛللوو

نًٞٗوٝ ه  أقـودع   ٌلٍ  ٢سو٣ٟ   وم ن  ْولن٥ ٦طوٙ ه ٣ٍٖو  ٢اوٝ  و ن نٔضورتنـ        
 مبًلى  رسٍ  نْهتع٤ يٟى نًٞٗٝ  ٔ  رسٍ  نًٞٗٝ يٟى نْهتع٤.  »نْهتع٤

ٚٝ نِ ٌع٤  نٟٞن١ مٔ يج ن  ٌس ن  و٦طٙ أ٤ أدجن  ًْٟه ٥٢ نعتو٣ٟٛ  أو نعتؤ٢ل  و٥٢ 
تًٟٓه  سعوب ١ نٞطٙ  ٣ٚع دػٝ " ِوَسك " ْرتس   ١ خـ  ٥٢ ضٛه  و٥ٛٞ ٍٞ 

 .#2$ ـن ت أ٢ع٢هتٝ تٛطّ وتلوب 

ي٦ٍٕٗ  نعتًوزٞ  نػوظ  ٗج١ٌ نًٞٗوٝ يٟوى نٞولع  وٖوج      وٌةعٍٞ نٞةًؽ ه  ب  
٤ نعتًوزٞ  ٚسون ١ ٢و٥    ٔ  ػٝ مذل   ن ِ"نٞٗعؾً يةج نضتةعب"أوؾنلع أ٤ ٖوٞ  

 ٢لو  "ضووع٦ٍز"   نٔ يوع  نعتو٣ٟٛ  ٌةجأو٤ ٥٢ ٢س٣ٟع  نًٍٞٗجس نٞٛات  ونسو٣ـ  و ن  
 نعتًوزٞ  أدـنب نٞٓٛـ ه نْس٠ٕ.

ً «وٌةوعٍٞ أدوج نٞجنبسو  ٍْلسوا ٣ًٟٞوزٞوو  يٟوى و وه نظتػووظ          » نٞطوٙ نعتلوونا
 ٣ٚووع يلووج يٟووى قتووف " ٌٛووعبن "  و كنوو  نًٞٗووٝ ٢وو٥ نعتسووّةٗع  أو أغوولع٠ نًٞٗووٝ        

 ًٟوو١ نٞطووٙ ه نعتطووٛو٘ ٍْووه   0 $$"ْـ٦سووٍ  تٍٛووو٤"  ٢سووولجن  مذل ٖوووٜ ٟٞاووعدم   
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 ٣ًٟووع    ووو دل ٌٛوو٥  ٞووٙ مّٔ توًووـِ نٞووٖووّ  وو١ نٞواةّووت  ٞٗووج ٚووع٤  ٞووٙ مبووع متوووع   
 .#1$ ##مٍٞه

و٢ى  ٞٙ  ْ ٤ ن٦ْسع٤ ٔ هتٟٙ مّٔ أ٤ ٌٛا   ن نٔضرتنـ ٦ًٍٕٟٗٞ  تجٔ  ٥٢ 
آ٢و٥  «ئً  حتسا ٦ٓٞسع٤ نًٞـتوً وًٟٞٗوه وْٛوـت  ْةوجٔ  ٢و٥      نٞوٍٟٗج مكتع ٞػوبس بن

 .» تٕ يٗٝ و ضُٙس ًٞٛ  ؤ٥٢ ؿتج غٍُ  ٢ٓع  ع  ًٗٝ ًٞٛ  ؤ٥٢

 0ِنبهظ اٌفىش اٌؼشثٍ اإلعالٍِ - عٞاع 
 .؟نعتس٣ٟ ؟٢ع  ً نعتلع ج يلج نعتٓٛـ٥ٌ 

 سلًـؼ غت ت نعتلع ج وم٤ ٚلع سلووسى ه ٢لع ج أغوٜ نٞٓٗه ونعتو٣ٟٛ .

 0ِخ ػبِخِمذ
ِنووبهظ اٌجؾووش ػنووذ ِفىووشٌ  يٟووً سوع٢ً نٞلطووعب  . ٢ًو٣وج٦ع نٞووـئٍ   لووع ٚوووع   

 .#2$ اإلعالَ
 وٌـت ٍْه أ٤ ٢ًه١ نعتو٣ٟٛ  ونِغوٍٞ  خعٞٓون نعتلكٕ نِبسكً ٞسةة 0

ؽتعٞٓون١ ٟٞنج نِبسكً نٞٗعئ١ يٟى ْٛـس نعتع ٍ  ونًٟٞٛ  نعتٛو٤ ٥٢  ل   األوي0
 دٍون٤ ٦عقٕ.وْػٝ ٚٝ ٢ن٣ع ٢ا0ٝ ن٦ْسع٤ 

 بْؿن١ عتةنا نٍٞٗع  نِبسكً. اٌضب0ٍٔ

وم ن ٚع٤ نطتج يلج " أبسكو "  و  ػوٌـ ٣ٟٞع ٍ  تعضتل  ونٞٓػٝ ويج٠ نٔٚوٓع  
٣ٚوع  «تعٞو٣ٍز ت  نًتجو  وَ ت ت ٚـ خونغه  و٤ غٓع ه نعتطرتٚ  تٍله وت  َ ت 

ت  ووؤٔ  مذل   دٍوا ٢ووعٜ تًووج "نُٞووزنرل"ٌوـت نعتو٣ٟٛووو٤ ونِغوووٍٞو٤ وخػوغوع  ٖةووٝ   
  .يلج ١؟قـٌٗ  نٚوطعِ نطتج  ن م ٣ْع  ً  »نضرتنـ نطتج ٣ٚع يلج " أبسكو "
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ـّنو نْسو٢ٍٕ  ٣ٟٞلكوٕ نِبسوكً أضوعبون مذل يوجس قوـٔ  ووً          ؿتوج أ٤ نٞطو
نٔسوٗـن  ونٞوس٣ٍ  ونٞا ع٤ ونٞرتٍٚا  وٖج بْؽ نِغوٍٞو٤   ت نٞكـٔ وخعغ  

  ونضوورتقون ه نطتووج أّٔ ٌٛووو٤ »٢وو٥ نضتوول  ونٞٓػووٝ ٣ٚووع  ٗووج٠ «قـٌٗوو  نٞرتٍٚووا 
نِغووٍٞو٤  «٢ـٚةع  وٚو ٞٙ نطتعٜ يلج نعتوو٣ٟٛ   ونٞرتٍٚووا نٞو ي ٌلٛووـت نٞٓـٌٗوع٤      

  و نعتٛو٤ّ أو نعتـٚا ٥٢  ل  وْػٝ. »ونعتو٣ٟٛو٤

 ووو  »وٌسوو٣ٍه نعتو٣ٟٛووو٤ ٍٖووع  نُٞعئووا يٟووى نٞطووع ج  «ونٍٞٗووع  يلووج نِغوووٍٞ   
و٣اٍوووٝ يلوووج "أبسوووكو"  ٞٛلوووه يلوووج ن٦وٗوووعٜ ٢ووو٥  زئوووً مذل  زئوووً  و ووو ن ٌطوووةه نٞ

ٌوغوٝ مذل نٞوٍٗ  نوِٕ " أبسوكو"  دٍوا ٌٍٓوج يلوجت         "نُٞوزنرل "نِغوٍٞ  ٖةوٝ  
نٞه٥  ٥ٛٞ نِ ١ ه نظتِٕ أ٤ نٍٞٗع  يلج نِغوٍٞ  ٦وو ٥٢ نٔسوٗـن  ن٣ًٟٞوً  

 .#1$ْٛـ   ٖع٦و٦ نٞجٍٖٕ نٞٗعئ١ يٟى 

٤ّ ٞٛوٝ ٢ًٟووٜ يّٟو   أي أ٤ّ نطتٛو١  ةوت      ْٛـس نًٍٟٞ  أو ٖع٦و٤ نًٍٟٞ   و ووٟخع ه أ  0أوالً
 ه نِغٝ ًٟٞ  ٚ ن  ْن١ٛ نٞونـ١ٌ ه نظت٣ـ ٢ًٟوٜ تعْسٛعب.

ٖع٦و٤ نٔقـن  ه وٖوو نطتون ث  و ٓس ت أ٤ نًّٟٞ  نٞوندجس م ن و ج  حتت  0صبُٔبً
٢و و س  »يٟ  نِغٝ«نـوِ ٢وطعهب  أ٦وات ٢ًٟؤ  ٢وطعهبع   أي نٞٗكى تر٤ نًٟٞ  

ْوو  ن ٢ووع و ووج  أ٦واووت ٦ٓوو  نعتًٟوووٜ  وم ن ٚلووع ٖووج و ووج٦ع نْسووٛعب ه   ه نٞٓووـنٌ 
نظت٣ـ  و ج٦ع نٞونـ١ٌ   ١ و ج٦ع نْسوٛعب ه ضوـن  آخوـ ٌٟز٢لوع تو وو  نٞونوـ١ٌ       

٦هع٠ ه نِضٍع  ونقـن  ه وٖوو نطتوون ث. و ع وع٤ نٞٓٛـ وع٤ مهوع      ن م ٍْه  ْنلع٘ 
ع  أي ٖوع٦و٤ نًٍٟٞو  أي أ٤ّ ٞٛوٝ    ٢ع أٖع٠ " و٤ سٍوونب  ٢ٝا" نسوٗـن ت ن٣ًٟٞوً يٍٟن٣و  

٢ًٟوووٜ يٟوو   وٖووع٦و٤ نٔقووـن  ه وٖوووو نطتووون ث و وو ن ؽتووعّٞ ٟٞو٣اٍووٝ نِبسووكً   
 ونعتلكٕ نِبسكً.

                                                 
 .113  ظ 1984 . يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 ٢لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و  # $1
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 .؟ون٤َ ٢ع  ً ٢لع ج نِغوٍٞ 

  0ِنبهظ األطىٌُني -أؤ 
و ً ٢سعٞٙ  ٗو٠ يٟى نٔسوٗـن   و ً قـٔ ْ ةع  نًٟٞ  وأٌؿع  ٔٚوطعْنع  و ً 

أو أ ٞو  يٍٟٗو  ٢او0ٝ نٞسوا       ٢اوٝ نٞولع ونْزتوعو وًْوٝ نٞـسووٜ       ٍو  ٦ٟٗم٢ع أ ٞ  
 ونٞوٗس١ٍ ونٞكـ  ونٞجوبن٤ و لٍٗ  نعتلعـ  و  ت أمهنع.

و ووو دػووـ نِوغووعِ نٞوويت  و ووج ه نِغووٝ ونٞوويت  ػووٟ   اٌغوورب واٌزمغوو0ُُ -أ 
ًٟٟٞ  ه تع ص نٞـأي  و١ متكوعٜ ٢وع ٔ ٌػوٟ  ٢لونع ٍْووً  نٞةوعًٖ ًٍٟٟٞو   ٢لونع  لوع           

 ع0٤ دػـ   ١ متكعٜ.ي٣ٍٟو

و و ٢ٗعب٦  نٞوغّ ٟٞن١ٛ ه نٞو و   و٤ نًٞج٠  وت ٞٙ نتوّٟ يو٥   اٌطشد0 -  
ٝ   «نٞجوبن٤  ٤ِ نٞوجوبن٤ ٢ٗعب٦و  نٞوغوّ ٟٞنٛو١ و وو ن  أو يوج٢ع          »وٌور ً تًوج ٍٖٟو

ونٞكووـ  ٢ٗعب٦وووه و ووو ن  ْٗووف  وٖووج سووةٕ نعتسوو٣ٟو٤ هبوو ن " ووو٤ سووٍوونب  ٢ووٝا" ه 
و وج     أي أ٤ّ نًٟٞو  ونعتًٟووٜ ٢وٕمل٢وع٤   ٍوا م ن     وغٓه ٖع٦و٤ نٞوٕمل٠ ه نٞوٖوو

 .The method of agreementنًّٟٞ  و ج نعتًٟوٜ. و و يلج "٢ٝا" تعس١ 

أي  وبن٤ نًٟٞووو  ٢وووى نعتًٟووووٜ و ووو ن  ويوووج٢ع . وًٌةّوووـ نِغووووٍٞو٤ يلوووه   اٌووذوسا0ْ  -  
أي أ٤ أي و و  نعتًٟوٜ تو و  نًٟٞو  ونب ٓعيوه تعب ٓعينوع      أو نٞكـ  ونًٞٛ  تعضتـٌع٤

 .Joint method of agreement and differenceنًٕٖٞ   نئـس  و و يلج ٢ٝا 

ًٌج  ٢ونّٖ ٚوا س ٣ًٟٞوزٞو  ونِضوعيـس ونجتع وع   نخوٝ نِضوعيـس         "نٞلطعب"و
ٍّ  و وبن٤ نٞلوٍا  ٢وى نًٟٞو   نوِٕ نعتًوزٞو  نٞو ٥ٌ ٌوـو٤ أ٤ نٞوجوبن٤          جٜ يٟى يٟ

 ْوٖه. ٌؤ ي مذل نٞٗكى تعًٍٟٞ  وأ٦ه ٔ  ٍٞٝ
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ودعغٟه نٔ ونع  ه نطتو ِ ونٞووً   أي دو ِ ٢وع ٔ ٌػوٟ        رنمُؼ ادلنبط0 -  
 .#1$٢ع  ةٗى غتعًٍٟٟٞ   وٌةٗى أي ٌو٥ًٍّ 

وٌـت نٞـنملي وآخـو٤ أ٤   ن نعتسٟٙ  و نٞس  ٦ٓسه  و  ن نٍٞٗوع  ٔ ٌٍٓوج مٔ   
وًٞوٝ    The method of elimination "٢وٝا "نٞه٥ و و ضوةٍه تكـٌٗو  نطتو ِ يلوج     

ن ٚع٤ وبن  ٖوٜ ي١ٟ نِغوٜ تر٤ّ ٟٞنٍٗٗ  قوـْ 0 مهوع نٞولع ونٞونٖوى  و٢وع ٌسو٣ى         
حتٍٕٗ نعتلعـ مبًلى بؤٌ  ٢ؿ٣و٤ نٞلع ه نٞونٖوى نٞو ي ًٌوٍص ٍْوه نعتّٓٛوـ أو نٍٞٓٗوه       

 ونجملونج   ١ م٦ه أغةنت نٞكةًٍ  ن٤َ ٢ػجب ٚٝ ٢ٓٛـ.

 0ِنبهظ ادلزىٍّني - ع٦ٍع 
ن نٍٞٗووع  يلووج نعتووو٣ٟٛ  يلووه يلووج  وْووـٔ  وو  لُووبط اٌغبئووت ػٍووً اٌشووبهذ0  -أ 

ونعتٗوٍ   «أغوًٍٞ نٞٓٗه  ْععتٍٗ  يٍٟه يلج نعتو٣ّٟٛ   و نِغٝ يلوج نِغووٍٞ    
ونضتووع٢ى توو  نِغووٝ ونٞٓووـو أو توو  نٞطووع ج ونُٞعئووا  ووو نًّٟٞوو  يلووج    » ووو نٞٓووـو 
وٌؿٍّ نعتو٣ٟٛو٤ مذل نضت٣ى تعًّٟٞ   نضت٣وى تعٞطوــ أو نٞوجٍٞٝ ونطتوجّ       نِغوٍٞ 

 ٍٗٗ .ونطت

 .#2$نعتٗج٢ أي نسوخٕظ نٞلوٍا  ٥٢  0إٔزبط ادلمذِّبد اٌنزبئظ ٔفغهب -  

٢اٝ ٍٖوع  نِٞوون٤ يٟوى نِٚوون٤      0االعزذالي ثبدلزفك ػٍُه ػًٍ ادلخزٍف فُه -  
 ه نسونعٞ   ًـّي نضتون ـ ي٥ نِيـنؼ و و ٦وو ٥٢ ٍٖع  نُٞعئا يٟى نٞطع ج.

 .نِغوٍٞ وٖج سةٕ ضـده يلج  اٌغرب واٌزمغ0ُُ -  

                                                 
 .116  ظ 1984 . يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 ٢لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و  # $1
 .132  ظ 1984  ت و  نعتـ ى نٞسعتٕ# $2
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و و ٦وو ٥٢ أ٦ونو نٍٞٗع  تعطتٍٗٗو  أي ٍٖوع  نٞكوـ  ونًٞٛو       اإلٌضاِبد0 - و
أو أدجمهع أي ه نطتؿوب ونٍُٞع  أو نٞو و  ونًٞج٠  أي ن٦وٓع  نٕٞمل٠ يٟوى ن٦وٓوع    

 نعتٟزو٠.

أي ٢ع ٔ  ٍٞٝ يٍٟه ٍْاا ٦ٍٓه تػوبس  ثطالْ اٌذًٌُ َؤرْ ثجطالْ ادلذٌىي0 -و 
 أخـت.

نتو٥  ٣ٍٍو  نعتلونج نٞووعرل0 و وو ٢لونج ٌكةٗوه ه        ٌٗوج٠   ادلنهظ ػوٓ اثوٓ رُُّوخ0    -مل 
 نعتًـْ  و٦ٗج نعت ن ا و٢لنع نٍٞٗع  نِبسكً  وأس    ن نعتلنج  0ً

 نٔيو٣ع  يٟى نٞٛوع  ونٞسل . .1

  ٍٍٗج نًٞٗٝ ويج٠ نٔيوجن  ته ه َ  ػتعٞه.  .2

 ٢ونْٗ  غنٍ  نعتلٗوٜ ٞػـٌ  نعتًٗوٜ. .3

 نِخ  تٍٗع  نِوذل ه نْ ةع . .4

 .#1$نٞـ عٜص يٟى  ٗج١ٌ نعتةع  .5

ْ "ادلنووهظ االعووزمشائٍ اٌووىالؼٍ ػنووذ   - عٞاووع  وادلنووهظ اٌجُئووٍ طووبػذ    "اثووٓ خٍووذو
  0األٔذٌغٍ

ٌٗووو٠ يٟووى نٞـغووج ونٞوودٍووج ونسوووخٕظ نٞٗووون٦       ونًٖوًو ووو ٢لوونج نسوووٗـنئً   
 نٍٟٞٛ   و٥٢ أ ١ خػعئع   ن نعتلنج0

 نٍٟٞٛو 0 أي بتوف نٞهوون ـ تًؿونع توةًؽ  و ٓسو  ع ٢و٥ خوٕٜ بونتكنوع           .1
 ونسوخـن  نٞٗون٦  نٞطع٢ٟ .

                                                 
ت  بسووعٞ  ٢ع سووو  ٖسوو١ ن     # $1 ؽتكوووـ#  $ٟٞٓسوٓو  يووعبِ يةووج ْنووج0 ٦ٗووج نتوو٥  ٣ٍٍوو  ٞاٗعْوو  يػوـو

 .29ظ
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 نٞجٌعٞٛوٍٍٛ . .2

 نٞـؤٌ  نٞلٗجٌ  نٞٗعئ٣  يٟى نًٞٗٝ ونطت٣ٍٛ  ونٞسةةٍ . .3

 نٞوٍُ  ونٞػ وبس. .4

 نٞلهـٌ  نًٞؿوٌ .  .5

بمبووع «وٚووٝ  ٞووٙ ٢كةووٕ يٟووى أدووونٜ نٞةطووـ وي٣ووـنكت١  وؿتووجت ِوٜ ٢ووـس       
٣ٚوع   "تعٞٛلوجي ونتو٥ بضوج  أو مبسوٛوٌ     "أو  »٣ٚوع ٌو ٚـ  وو    "تعٞكـقوضً"٢سةوٖع  

ؼت٣وج أبٚوو٤ أٖووٜ ؿتوجت ِوٜ ٢وـس ٌؤٚوج يٟوى نٞسوٛع٤ ونٞؿوـنئا ونعتلوعو            .  ٌـت
ْوعئؽ ن٣ٍٗٞو   و٦ووو نْ نبس     «ونًٞع٢ٝ نضتُـنه ه سنٝ و ةوٝ  ونًٞع٢وٝ نٞةطوـي    

نعتُٟو  تعُٞعٞوا     و طةّه#1$ٚعٞوٍٟٗجونًٞػةٍ   ونٞسٟكع٤ وٖون٦  ن و٣عيٍ  أخـت 
 .» وأ ـ نٞرتِ وَ   ٞٙ

ؼت٣ج أبٚو٤ أ٤ ٢سعب نٞٓٛـ نٞوعبنتً  أي نٞوربٌخ وٚوعتوه  ٢وـّ مبوـدٟو      .وٌـت 
وبؤٌو  دوٜ نٞوربٌخ0 وندجس ٢اعٍٞ  وأخـت يٍٟٗ  ٦ٗجٌو   وٌوـت أ٤ّ نعتـدٟو  نِوذل    

ٚع٦ت  ن   ٣ٍل  ٞوجت   سـ  نِخةعب ونٞـؤٌ  نظتٍعٍٞ  ٟٞوعبٌخ ونْوٗع  نعتلهوب نٞلٗجي
تو ؽتّٟ ونتو٥ نسونٕ ونتو٥ يةوج نطتٛو١ٍ.. وغوؤ        نٞونٖجي وأ"نٞٛوّع  نِونئٝ ٢اٝ 

  ونعتـدٟوو  نٞاع٦ٍوو  نٞلٗجٌوو  ن٦ًٍٕٗٞوو   ةوووجص ٢ووى ٢سووٛوٌه  وٞٛوو٥ ٢وو٥     "مذل نٞكوواي
 .#2$"خٟجو٤نت٥ "خٟٓوت دل هتعبسون ٢لناٍوه تعٞجٖ  ٦ٓسنع دوى ػتً  

تعٞلسوة  ٟٞووعبٌخ ويٟو١     "نتو٥ خٟوجو٤  "وٌلةّه "ْـ بٌٙ ٢ًوؤ" يٟوى أ٢ووب ٢ن٣و  يلوج     
نٞةٍئً نٞٗعئ١ يٟى أ ـ  "نت٥ غعيج ن٦ِجٞسً"عو نعتًـْ   م  م٦ه ٌط  مذل ٢لنج ن و٣

نٞةٍئوو  و ٗسوو١ٍ نِبؼ مذل ٢لووعقٕ دووعبس و٢ًوجٞوو  وتووعب س دسووا خكوووـ سووٗوـ    
                                                 

 .1970   ـزت  ٢ٍطعٜ س٣ٍٟع٤  ت و   وست0 ن٢ًٕٞ  نت٥ خٟجو٤ٚٔنٌّ # $1
 .26ؼت٣ج أبَو0٤  عبنتٍ  نٞٓٛـ نًٞـتً نْس٢ًٕ  ظ  . # $2



254 

  وًٌوووزو نظت٣ووووٜ ونٞلةع ووو  يٟوووى نًٞلػوووـ ن٣ٍْٟٖوووً  »خكووووـ نًٞوووـؼ«نٞطووو٣  
نٞػٍلٍو٤ نٞو ٥ٌ دتٍوزّون     دٍا أ٤ ن١٢ِ نٞيت دل  ٥ً تعًٟٞو٠  ١ »نِٖع١ٍٞ نٞسةً «

تجٖ  نٞػلعي   ونِ ـن٘ نٞ ٥ٌ غةون ٚٝ  نو  ١ يٟى م ٗع٤ ْلو٤ نطتـ   وأخ ن  
  ونٞةُٟعبٌو٤ ونِدةوعش ونٞوز٦ج  و وؤٔ  دل ٌو٣ٍوزون تٓو٥ أو      »نٞةٟٗع٦ٍو٤«نٞػٗعٞة  

يٟوو١ ٤ِ ٢لووعقٗن١  ٗووى م٢ووع ه نِٖووع١ٍٞ نعتووسووك  وم٢ووع ه نِٖووع١ٍٞ نٞطوو٣عٍٞ  أو       
ٍ  دٍا نٞاو س نٞطجٌجس ه نٞط٣عٜ أو نطتـنبس نٞطجٌجس ه خوف نٔسووون    نٔسوونئ

 سووةا ه  ووج٦ً قعٖووعذت١ نٞ  لٍوو   وٚوو ٞٙ ه أٞووون٤ تطووـذت١ ٢وو٥ تٍووعؼ وسووون       
وضًـ ١ ٢و٥ جتًوج أو نسرتسوعٜ  تٍل٣وع نٞو ٥ٌ يعضوون ه ٢لوعقٕ ٢ًوجٞو   ٗوج٢ّون           

و٠ رتع0ً٦ نغتلو   ونٞٓـ   ون١٢ِ نٞيت يلٍت تعًٟٞ  وٚ ٞٙ نخوِٕ ُٞعذت١ وأ ٌعكت١
 .#1$ونٍٞو٦ع٦ٍو٤ونٟٞٛجن٦ٍو٤  ونًٞان٦ٍو٤  ونٞـو٠  ونعتػـٌو٤ ونًٞـ  

تٗوـ٦    "نتو٥ خٟوجو٤  "ؾتع سةٕ ٌوة٥ٍّ أ٦ه ؾتع ٔ ضٙ ٍْوه أ٤ غوعيجن  سوةٕ    
٥٢ نٞز٥٢ ه ػتعٜ  ٓس  نًٟٞو٠ و رخـ ع  تعًٞو س مذل نِسوةع  َو  نعتاعٍٞو   ْنوو     

و  دٍا أ٦ه ٌةنوا يو٥ نٞوٓسو  ه نظتػوغوٍع  نعتلعخٍو       مذل دج ٢ع  ٢ع ي نٞكـ
ونضتُـنٍْ   مّٔ أ٦ه ٢ٍٛع٦ًٍٛ ه حتٍٟٟه  ْنو ٌٓسّـ نٞلوٍا   تعٞسةا و٥ٛٞ  و٤ أ٤ 
ٌو٣ًٕ ه نٞسةا و و٤ أ٤ ٌجّٖٕ ه وتوٍٞ  غن  نٞلوٍا  ْعِٖع١ٍٞ نعتًوجٞ  دٍا 

٤ّ  و ت ن٢ِو١ ٍٞسوت ٦عهبو        ٛاـ ن١٢ِ نٞلعهب   ط٣ٝ ٢وؾويٍع  نٞػ  و ـٍٚوع   مّٔ أ 
 .#2$"نت٥ خٟجو٤".. و  ن ٢ع دل نتكل ٍْه .ه نيوةعب غعيج

نتو٥  "م٤ نعتًكٍع  نٞلهـٌ  ٦ٓسنع حتٟٝ ٢ٍٛع٦ٍٍٛع  ٥٢ ٖةٝ غعيج و جٍٞع  ٢و٥ ٖةوٝ   
و٢ى  ٞٙ ْ ٤ غعيجن  وؾى أوٜ داـ ه تلٍع٤ ي١ٟ ن و٣عو نعتًـْ  يلج٢ع  "خٟجو٤

                                                 
ًـ  وه ٞن# $1 ًٟو٠ نٔ و٣عيٍ  يلج ٞن  .12ظ   1985ـ   ت و  ُْـٌجبٌٙ ٢ًوو0ٔ ٢لناٍ  ٞن
 .15ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
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 ٓس  تـومل ع توعًٞو س مذل نًٞلػوـ ن٣ٍْٟٖوً       كـّٔ مذل ٢سرٞ  نطتؿعبن  ؼتعؤ 
 .#1$نٔ و٣عيٍ و و أ٢ـ ٢س١ّٟ ته ن٤َ ه ي١ٟ ن و٣عو نعتًـْ  ونًٟٞو٠ 

و٢لناووه نٞوووعبنتً نٔ و٣ووعيً   » سووا ٢ًوووؤ« "نتوو٥ خٟووجو٤" ووووم ن يـؾوولع ٞ
نٞطع٢ٝ  ؿتجت ٌؤٚج  ٌلع٢ٍٍٛ  نٞسٟك   ٢ًوان  أ٤ غت ن نٞطخع نعتًلووي دٍوعس ٢سووٟٗ     

٘ يوو نتوو٥ " وو ت نٞلهـٌوو  نٞةلٍوٌوو  نطتجٌاوو  نٞوويت دتٍّووز     ٥ دٍووعس نطتٛووع٠ ون٢ِووـن  ونعتٟووو
 ٢ل  سو٣عئ  يع٠  ً ٥٢ أرت٥ نعتًكٍع  نٞٓٛـٌ  نٞيت وب لع ع ي٥ نعتعؾً. "خٟجو٤

٢ٓوعدووع   "نتو٥ خٟوجو٤  "ْةورٍٚوجت يٟوى نسووٍٕٗٞ  نِ سوع٠ نعتًلوٌوو  نٞطوع٢ٟ  أيكوى       
أغوةنت  ٓسّوـ ه ؾوو   وعبٌخ ٌو٣ٍّوز مبـندوٝ       ٞونٍٟٝ نٞهع ـن  نٔ و٣عيٍ  نٞيت 

 وٛوـب   »أدوع ي «٢سوٟٗ  ٦سةٍع  ي٥ تًؿنع  وٍٞ  ه ؾو   عبٌخ ٢سك  ودوجوي  
 ٍْه نٞهع ـن  تطٛٝ ٢سو٣ـ.

٦هـس تلٍوٌ  يٟوى نٞووعبٌخ أيكووه صتو   جٌوجس َو  ٢ـئٍو           "نت٥ خٟجو٤"ٞٗج أٞٗى 
نِضووخعظ نٞوو ٥ٌ صتوو  ٦ويٍوو   ووً نسوووٍٕٗٞ  نٞهووع ـس نٔ و٣عيٍوو  نٞلسووةٍ  يوو٥  

 ًٌٟةو٤  وبن  ه ٢ًعٌطونع يٟى نٞػًٍج نطتٍع ً نٍٞو٢ً.

ٞهع ـ نٞسٟك  هب ن نٞطوٛٝ  ْسّوـ أ٢ووبن   وًٟوٕ      "نت٥ خٟجو٤"وتعْؾعْ  مذل  ٓس  
تعطتٍعس نٔ و٣عيٍ  ٚع١ًٟٞ ونعتًـْ   ووغوٝ مذل ٢ًوع ٔ  ػتوـّ س ٢ـٚةو   ٓسّوـ ٢وع       

تجوٌو  ٚع٦وت   «  و٣عيٍ  نٞسعئجس ه نٞةلٍ وبن  ن١ًٟٞ و٢ع وبن  نعتًـْ   ْعِضٛعٜ نٔ
  و٣خّؽ ي٥ أضٛعٜ ٢ًـٍْ  ويٟو٠  ولعسا يؿوٌع  ٢ًنع. »أ٠ دؿـٌ  

٣ٚؤس  جمل٣وي  يٟو٠  "نت٥ خٟجو٤"ووٖج أضع  ٢ؤبخو٤ وي٣ٟع  ن و٣عو ودؿعبس ت
 .#2$" وآخـ٥ٌٍٛو" و" ٍْٛوًٍٟٟ" و"٢و٦وسٍوٖعب٦وت " مبٍٛعْ
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ً يلووج ن٣ًٟٞووع  نعتسوو٣ٟ   أي ه نًٟٞووو٠   نعتلوونج ن٣ًٟٞووً نٞواووـٌيب نٔسوووٗـنئ  
 ونخل....نٞةنو  ونعتوؾويٍ  ٥٢ قا وٍْزٌع  وْٟٙ و٣ٍٍٚع 

ؤ تووج ٢وو٥  ٚووـ أسووةع  ننوووب نعتلوونج ن٣ًٟٞووً  وو ن يلووج ي٣ٟعئلووع ه  وو ت نعتٍووع ٥ٌ    
أي ٢ووى ننوووب نعتلوونج ن٣ًٟٞووً نٔسوووٗـنئً ٖةووٝ "ْـ٦سووٍ   –و ٓسوو  عتووع ن ٢ووى  ٞووٙ 

وبس ي٣ٍٟ  وغلعيٍ  وْٛـٌ  ضع٢ٟ  ٣ٚع دػٝ ٢وى أوبوتوع   عتع ن دل  هنـ   –تٍٛو٤" 
 .#1$نٞلنؿ ٢ل  يػـ 

ونؾ  أ٤ّ   ن ٢وؾووو ضوعئٙ ٔ ػتوعٜ ٟٞوٓػوٍٝ ٍْوه أو دػوـ ّٞسوةع  سوٟةع  أو         
ملتعتٍع   أيين ٢ع  ً نًٞون٢ٝ نٞويت أ   ٞهنووب  ٗوج٠ّ ي٣ٟوً ونخرتنيوع  و وله ن        

ًٞون٢وٝ نٞويت دعٞوت  و٤  ٞوٙ     و٢وع  وً ن   أوبوتوع؟ و وبس ي٣ٍٟ  وْٛـٌ  وغولعيٍ  ه  
تعٞلسووة  ًٟٟٞوو١ نٞٗووج١ٌ ٟٚووه ٢لوو  نٍٞو٦ووع٤ ويػوووب أوبوتووع نٞوسووٍك  وْوورتس نٔمل  ووعب   

 .أٌؿعو؟نْس٢ًٕ 

ونؾو  أ٤ّ نعتسوورٞ   ن  تًووج ؼتٟووًّ وآخووـ ٌوًّٟووٕ تعطتؿووعبس نٞةطووـٌ  ٟٚوونع وأ ونب ووع  
 و ٣ٟٛ  نٕٞدٕ ٟٞسعتٕ. 

وتووع  ٢وو٥ نسوٛطووعْع   ُـنٍْوو      و٦سوووكٍى نٞٗوووٜ م٤ّ نًٞون٢ووٝ نٞوويت  وووّْـ  ه أوب    
   و٦طووو  قةٗوو   نٞا ونملٌوو   وقةٗوو  ي٣ّووعٜ نعتووج٤. وغووـنو   ٍوسووٗوـ نٞٗسووكلكٍل

نعتٟووو٘ ؾووج نْٖكووعو  ودـٚووع  نْغووٕو نٞووجٌين ؾووج نٞةعتوٌوو   وننوووب نٞكةعيوو      
٢وى  «ونٞةعبو   و٦طو  ٢ج٤  ـٌ  ٢رتْ   ون٦ٔوٗوعٜ مذل نعتلونج نٔسووٗـنئً نٞواوـٌيب     

أٖوٜ ٚٝ   ن نًٞون٢ٝ  ويٟى نِخوع سوٗوـ    »عتٕ ِوبوتع يلج٦عأ٤   ن ٢ووّْـ وس
"أبسكو" و٢لناوه ٢وى سوٗوـ سوٟك  نٞةعتوٌو  نٞويت  ةلووه وننووب نطتـٚو  نٔصتٍو            
ويٟى بأسنع أوٚع٠  ودـٚ  نٞلٗج نٞٗوٌ  ؾج ْٟسوٓ  وْٛوـ وسوٟك  نٞٛلٍسو   بمبوع      
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دـٚوو   ٦ٛووو٤ تًووؽ أسووةع  ننوووب يػووـ نٞلنؿوو  نِوبوتٍوو  ٢ؿووعْع  مٍٞنووع تووعٞكةى   
نٞرتزتوو  ٟٞٛوووا نٍٞو٦ع٦ٍوو  ونًٞـتٍوو  ونٟٞٓسووٍٓ  ون٣ًٍٟٞوو   وٚوو ٞٙ دـٚوو  نٞةًووا أو      

 نٞـ٦ٍسع٦  نِوبوتٍ .

نػوووظ نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ ونٞوسووٍف ه أوبوتووع دل  وووونْـ  وو ت نًٞون٢ووٝ      
وم ن ٚووع٤ نعتلوونج ن٣ًٟٞووً نٞواووـٌيب نٞوو ي       تعْؾووعْ  مذل بوو نًٞػووـ وٖٟوو  نَٔ   

ٖوووج  وووونْـ يلوووج تًوووؽ نعتوووؤبخ  ونٞٓٗنوووع  ونعتوووو٣ٟٛ    أوؾووونلع تًوووؽ جتٍٟع وووه  
ونٕٞٓسٓ   ْ ٤  ونْـ نعتلنج ودجت َ  ٚوعِ طتػووٜ  كةٍوٕ ٞووه ونسووٕٜٗ ًْٟوً       

 و٥٢  ١  ةجٌٝ أس  نجملو٣ى نٞونوٍ .

 »ننووب نعتوج٤  «ه أوبوتع دػٝ  ةجّٜ ٢ز و  ه نِس  نٞونوٍ  ٣ٟٞاو٣ى ٥٢  ن  
ك  نٞٛلٍسوو  وننوووب ػتووعٔ  ٕٞ ػووعٜ  وغووـنو ن٢ِووـن  ٢ووى نْٖكووعو و طووـ ٠ سووٟ  

..نخل  ٢ووى  ٍُّووـ نٞةلٍوو  نٞٓوٍٖوو   ه نٟٞٓسووٓ  ونًٟٞووو٠ ونعتلووع ج    .ونخرتنيووع  ٢ووؤ ـس
 .#1$تعٞج٦ٍعونٞـؤٌ  نْلتعتٍ  ي٥ نٞـت  ونٞو٣وى 

 0ادلنهظ اٌؼٍٍّ اٌزغشَ  -بنتًع 
وسوولو١ٟٛ يوو٥ نًٞون٢ووٝ نعتخوٟٓوو  ه دؿووعب لع نٞوويت سووعيج  وأ   مذل ننوووب  وو ن     
نعتلنج  وتًج  ٞٙ ٦وو١ٟٛ يو٥ نعتهوع ـ ونِضوٛعٜ ونعتٍوع ٥ٌ نعتخوٟٓو  نٞويت ننوـ ٍْنوع          

 .  ن نعتلنج
  نًٞون٢ٝ نٞيت سعيج  يٟى ننوب نعتلنج0
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وأٖوٜ ن٣ًًٟٞ  قععتع دل متوٙ أو ٌوًٟوٕ مبلهووب  ٌوين أو    0 ؽشَخ اٌشأٌ اٌؼٍٍّ -1
ه ن٣ًًٟٞ  ودل أٖٝ ٖلعيع  ٢وسٟك  ٢ًٍل . وٞ ٞٙ دل ٌوًـّؼ يعدل  ًتل  تسةا بأٌ

 .#1$ت قٕٔتسةا بأٌه 
٣ْوو٥ نعتًٟوووو٠ أ٦وووه  وووـ  ٢كوووعب س ٟٞز٦جٖوو  ه تًوووؽ نٞٓووورتن  ه مل٢ووو٥ نعتنوووجي   

م ن «نًٞةعسً ٢إً  وه نُٞعٞا ِسةع  سٍعسٍ  وٍٞسوت ْٛـٌو  خعٞػو   و٢و٥ نعتًٟوو٠      
أ٦لوع ٦ٗوّ يٟوى نٞؿوج ٢و٥  ٞٙو        »نسوالٍلع أ٢اٟ  وؾنعٌع ٢اٝ نتو٥ نعتٗٓوى وأ٢اٟو  أخوـت    

ى أ٢اٟو  ٞوةًؽ خٟٓوع  توين نًٞةوع  نٞو ٥ٌ أضوـْون يٟوى دوونبن  ْٛـٌو . وًٞٝو أتوـمل             يٟ
 ٢اعٜ يٟى  ٞٙ نطتونب ٢ى نت٥ نٞـون٦جي.

نٞكةٍوا   "ٟٞوـنملي "ؿتو١ نٞوج٥ٌ نٞوناوون٦ً  و٦سوا     "و لع٘ ٢و٥ ٖوعٜ تعٞولعسوخ ٢اوٝ     
  تووٝ م٤ ٢ًهوو١ ْٕسووٓولع و وو١ ٍْؿووٍو٤  خمووبسَك األٔجُووبءأو  إثطووبي اٌنجووىحٚوووع  

و٣ٟٛ  وأ ووٝ نطتووجٌا ونٞٓٗووه ونٞوٓسوو  ه ن٢ِوووب نٟٞٓسووٍٓ  نٞٛووات  ه خووعٞٓون نعتوو
٢سووورٞ  نٞو وووو  و٣ٍٖووو  نٞطوووـًٌ  تعٞلسوووة  ٟٟٞٓسوووٓ   و٢سوووووت ن٦ِةٍوووع  تعٞلسوووة    
ٟٕٞٓسووٓ  وم٦ٛووعب يٟوو١ ن  تعضتزئٍووع   وم٦ٛووعب نٞةًووا نضتسووجي  و ٓسوو  ١ عتًلووى  

  #2$نٞلوعب ضتلو  أو يو ن    نْياعمل ه نٞٗـآ٤  و روٌٟون١ ّٞوغوعِ نضتسو٣ٍ  ٞلًو١ٍ ن    
 و ٞٙ ونؾ  يلج مخون٤ نٞػٓع   ونت٥ سٍلع وَ  ١.

و٢ى ٚٝ  ٞٙ ٚع٤  ؤٔ  ه ٢ر٥٢  وتًؿن١ " نسووملب" ٢اٝ نت٥ سوٍلع  ون٢ِوـ ٦ٓسوه    
تعٞلسة  ٕٞٓسٓ  نعتُوـ  ٢اوٝ نتو٥ قٍٓوٝ  ونتو٥ بضوج  أ٢وع ؼتلو  نِخو  ْرسوةعهبع           

 نطتٍٍٗٗ  نسرتؾع  نًٞع٢ . 
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جبسوو  نٞووـأي ه نًٞووـنٔ و٢لوونانع نٔ ووونع ي   وو١  لووع٘    وٚلووع أضووـ٦ع مذل ٢ 
نعتًوزٞوو   ونيو٣ووع  ١ يٟووى نًٞٗووٝ ه  ٓسوو  و روٌووٝ نعتًكووى نٞٗـآ٦ووً  دٍووا  ةلووت     

 نٞجوٞ  نٞسٍعسٍ  ه أمل ى ْرتنذتع نٞٓٛـ نعتًوزرل.

 ٗووى ه نٞوكووـِ ْوو ٤ دؿووعب لع  ووً ػت٣ويوو  دؿووعبن  أو ٖووٝ ػت٣ويوو       وٞٛووٍٕ
ع وٌسووو   دٍووا  ٣ٟووى ْوورتن  نمل  ووعب أو ْوورتن   ووج وب   ٍووعبن   أدٍع٦ووع  ًٌٟووو أدوووج 

وتعٞوعرل ٦ٗوٜ و ج   ٍعبن  ٢وطج س  ٣ٚع أوؾنلع ه ٢ٕٚلوع يو٥ أ وٝ نطتووجٌا      
وتـمل  ٛٓو  نٞوةًؽ ٟٟٞٓسوٓ  ونعتلكوٕ  ٣ٚووع سوع  ٢و  ا نتو٥ دلةووٝ وأ ةعيوه نٞو ي            

 ٌةجّو دوى ي١ٟ ن٠ٕٛٞ.

ٚٝ ٢ٛع٤  ونٞةٍع٤ نٞٗع بي ه حتـهتن١ ٣ٚع ١ًٟ٦ أ٤ نعتًوزٞ  ٢ل  نعتووٚٝ ٦ّٛٝ هب١ ه 
      ٕ ْٟسوًٓ  نٞسوٟوًٚ     و٢كعب ذت١ ٢ًٟو٠  و لوع٘  ٞوٙ نٔؿتوـنِ ـتوو نٞوػووِّ نٞو

نٞٗووعئ١ يٟووى نٞةووعق٥ أو نٞوو ؤ ه ٢ٗعتووٝ ٢و ووع  نًٞٗووٝ ونٞوورتِ ونٞطووًـ نعتووع ٥         
نضتـي   وٖج أضـ٦ع مذل ؼتلو  نتو٥ بضوج ومذل ؼتعبتو  ٚوٝ ٚووا نٟٞٓسوٓ  مبوع ٍْنوع          

ونعتُووـ  تسووةا سٍعسووً  وم عدوو  نٞٓـغوو  ٟٞٓٗنووع  ه   ن٦ِووجٞ ه  "نُٞووزنرل"ٚوووا 
٢وووى نًٞوووعدل نعتسوووٍنً  وٚووو ٞٙ ملن   ستوووٕ  نعتُووووٜ ٢ووو٥  ووو ت     #1$ٜدوووـو  نٞوووجو

 يٍٟٗ . نٔجتع ع  نعتوطج س ونٕٞ

2-   ُ وم٦ٓووعٖن١ تسووخع  ه  وو ن نجملووعٜ  و وو ن أ٢ووـ     0سػبَووخ احلىووبَ واٌووىالح ٌٍؼٍوو
يون نٕٞٓسٓ  وتًؽ نعتٓٛـ٥ٌ يٟى  ـأذت١  و ١ ٢ًٟو٠  دٍا أ٤ّ  ؤٔ   ١ نٞ ٥ٌ ب

وٖوج سوعيج    نٞ ٥ٌ ٌسّـون غت١ نـوْع  تًٍجس ي٥ نًٞع٢  و٢ًعبؾٍن١ ٥٢ نعتوطوج ٥ٌ  
يٟى  ٞٙ  ٓـّٔ نًٞعدل نْس٢ًٕ م نبٌع  وسٍعسٍع   ٢اٝ  وٜ نٞكونئّ وو و  ٢ـنٚوز  

 سٟك  ه ن٢ِػعب ضةه ٢سوٟٗ  ي٥ نعتـٚز.
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 ٍٞووه ومتوووع  مذل  ر٢ووٝ أٚاووـ  ووو ٢ووع أصتٍووه   ٞٛوو٥ ٢ووع أدووا أ٤ أٞٓووت نٞلهووـ م  
أي نٞوٖوووِ ٢وٖوووّ ن٢ٕٞةووعٔس وأدٍع٦ووع  نطتٍووع   »ي٣ٟع٦ٍوو  تًووؽ نظتٟٓووع  ون٢ِووـن «

أو ًٞٝ  طاٍى ٢  ا يًٟٗ  أو   وأدٍع٦ع  نٞوطاٍى طتـٌ  نٞٓٛـ ونٞوًج ٌ  ونٞلٗعش
 .#1$تعٞوونمل٤ ت  نٞٗوت نعتوػعبي نجتعت ْٟسًٓ أخّٝ 

ـ ٣ٚعب أضو «و٥٢ نعتًـوِ  وتًوج ضوٍوو نٞٓٛوـ نُٞلوغوً نٕٞي٦ٕٗوً  ضواّى        »عب تٍٛو
نعتر٢و٤ ونظتٟٓع  تًجت نعتًوزٞ  ٟٞـ  نًًٟٞٗ يٟى  و ن نٔجتوعت  ٣ٚوع أ٤ بؤٌو  نعتور٢و٤      

و وو ب٢وز ٔ أٚاوـ و ٍٞوٝ يٟوى بَةووه ه نًٟٞوو٠ نٟٞٓسوٍٓ  وه           ه نطت١ٟ "ِبسكو"
  ون ٓعٖع  ٢وى نٞوـو٠    ونسوةجنٞه نِسـت تٛوا ٥٢ خٕٜ ٢ًع جن  نِخ  ٥٢ نُٞ 

وم٦طع  تٍت نطت٣ٛ  ه تُجن  ويٟى ٢لونٞه ه أ٢ع٥ٚ أخوـت ٚوا س  ٚوٝ  ٞوٙ  ٌطوةه      
ًٕ ٢و٥ سوكوس سوٟك  ب وعٜ نٞٓٗوه            ًٕ ٢و٥ نٞجوٞو  ٞػوعحل نًٞٗوٝ  و ٟٗوٍ أ٤ ٌٛو٤  جخ
ونطتجٌا ونٔجتع ع  نٞسٍٟٓ  نعتوطج ّس  و  ن ه نٞونٖى نجتوعت ضوةه ي٣ٟوع٦ً ٌـٚوز     

 .#2$ت وخا ه ه   ت نطتٍعسيٟى ن٦ْسع٤ و وب

٢ى  ٞٙ  وأخ ن  مبسو س دؿوعب لع نعتز و و  أو نٞالعئٍو  نعتسوعب  ٚوع٤  وؤٔ  نطتّٛوع٠         
ون٢ِـن  ه ْرتن  وأ٢ٛل   ٌلٟٛو٤ تعٞٓٛـ وأغنعته  وًٌٟو٤ ضر٤ نٞوٍعبن  نعتوطج س 
وٚ ٞٙ نٞوػوِ  وٚٝ  ٞٙ م٢ع ٞوطج  ١  ١ أو مبؾوع  ًٟٞع٢و  وب وعٜ نطتوجٌا ه     

ً   دـوهب وأتوـمل ٢وع جتّٟوى  و ن ه نٞٓورتن  نعتوورخـس         ١ نظتعب ٍو  أو ٦هوع٢ن١ نٞوجنخٟ
 دوى ػتً  يػـ نٞلنؿ  نًٞـتٍ .
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 0اعزؼالء اٌؼٍّبء ثؼٍّهُ وصهذهُ يف اٌرت  واٌغٍطبْ -3
وقةًع  ٍٞ    ن ت قٕٔ  ٥ٛٞ نعتًٟو٠ أ٤  ؤٔ  نعتطوُٟ  توع١ًٟٞ ونٞو ٥ٌ نسووخج٢ون    

٦ون ٢لػوـْ  مذل  وو ن١  ودل ٦ًوـِ يلون١ أي ن و٣وع٠      نعتلنج نٞواـٌيب أو سونت ٚع
 تعٞسٍعس   وبمبع ٌسوالى تًؿن١ ٢اٝ نت٥ سٍلع.

ٚععتاعتـس ونٞػا  وأٚا  ٍٞٝ  و ٚاـس نعتؤٞٓع  نٞيت  ـتو يٟى  0طفبد شخظُخ -4
نًٞطـن  وًٌٛٓ ٢ـن ً  أصتع  ٚوا نٞٛلجي  ونٞـنملي نٞكةٍا  نعتو ٚوبس ه نٞٛووا   

 .#1$أو َ  ع "ٔت٥ نٞلج١ٌ أو نت٥ أتً أغٍةً  أو نٞٗٓكً" عذاٌفهشنٞٗجهت  ٢اٝ 

تًج   ت نْعتع٢  نٞسوـًٌ  تًون٢وٝ  ٗوّج٠ نطتـٚو  ن٣ًٍٟٞو  ه  ـن لوع  وعتوع ن دل  ػوٝ         
مذل  وبس ي٣ٍٟ  وغلعيٍ   ٦ًو  مذل تٍع٤ نعتلنج ن٣ًًٟٞ نٞواـٌيب يلوج تًوؽ ي٣ٟوع     

 ..نخل..ن٣ٍٍٛٞع  ونٞكا ونٍٞٓزٌع 

ًٕ نكون وه م ن ٖسولعت تععتلونج         ّٖج٠  ؤٔ  ن٣ًٟٞع  ٢لناع  جتـٌةٍوع  ٌٛوع  ٌٛوو٤ ٢ٛوو٣
  وْـؾٍ   وحتٗوٕ ٢و٥ نٞٓـؾوٍ     »نعتٕده نٞواـٌيب نطتجٌا  ٥٢ بغج ٟٞهون ـ 

  ١ نٞوغوٜ مذل ٖع٦و٤ أو ٖعيجس.

وتًؽ   ت نٞوسعئٝ ٟٞونٕٗ ٥٢ نٞٓـؾٍ  ٢ٗعبت  ِضٛعٜ نٞونٗوٕ نعتًـوْو  يلوج "    
و٣ٍْوع    نب  ٢ٝا "  وتًؿنع هت٥ٛ ٢ٗعب٦وه مبوع يلوج " ْـ٦سوٍ  تٍٛوو٤ "     و٤ سٍوو

 ًٌٟ ٞةًؽ نسوخجن٢ع    ن نعتلنج  سا ي٣ٟعئلع و٢س٣ٍعذت١ نٞيت وؾًو ع0

 0ُِبدَٓ ادلنهظ
 و٣ٍْع ًٌٟ أ ١   ت نعتٍع 0٥ٌ

٢لووونج نٔسووووٗـن  يلوووج  وووعتـ تووو٥ دٍوووع٤ ونتووو٥ نغتٍوووا١ ه ٢ٍوووجن٦ً ن٣ٍٍٛٞوووع       -أ 
 ونٞةػـٌع 0
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نعتلوونج نٞواووـٌيب تٛووٝ خكون ووه ٖةووٝ أ٤     / ووو160  /"عتـ توو٥ دٍووع٤  وو"نسوووخجن٠ 
 ٦سووٍ  تٍٛووو٤" و" ووو٤ سووٍوونب  ٢ووٝا"  ْٗووج ْػّووٝ ه تٍووع٤ خكووون  نْـ"ٌؤسسوونع 

و٢ػووع ب ٢ًعبْووه  ْوو  ن  ووً ٢ٕدهوو  نٞهووون ـ وم ووـن  جتووعب  يٍٟنووع       »٢لناووه«
ج  ١ نْورتنؼ ْوـوؼ ٞوٓسو  ع   لطور يلونع ٦ووعئ       »وٚع٤ ٌس٣ًّ نٞواـت  تعٞوجبٌا«

هت٥ٛ نٞواةوت ٢و٥ غوونهبع أو خكئنوع توعٞـ وو مذل نٞونٖوى  وٌٛوو٤ تو ٞٙ ٖوج جتوعومل           
وٚووع٤ "تٍٛووو٤" ٌٗووّ يلووج نعتٕدهوو  ونٞواووعب  وٌوورت   ه        "تٍٛووو٤" مذل نٞٓووـوؼ 
 نسو٣ًعٜ نٞٓـوؼ.

يّٟوو  « وٖووج نسوووخج٠  ووعتـ ه ػتووعٜ ن٣ٍٍٛٞووع  ٢لووناع  ٌوووٟخّع ه نسوووخـن 
ٌطةنه ه نِضٍع  نجملنوٞ   دوى م ن نسو٥ٍٗ أو سةةه   ١  ٣ٟسه ه ٢ع ٖج  »نٞطً 

نٞةعدا ٥٢ نضرتن٘ ٚٝ ٥٢ نعتًٟو٠ ونجملنوٜ ه يّٟ  وندووجس  دٛو١ يٟوى نٞاوع٦ً مبوع      
 دٛو١ ته يٟى نِوٜ  ي٥ قـٌوٕ نٍٞٗع . 

يٟوى ٢ةوجئ  مهوع0 ٢ةوجأ نًٍٟٞو   أي أ٤ ٞٛوٝ ٢ًٟووٜ        » نعت٣ع ٟو  « و ٗو٠ ْٛوـس نٍٞٗع 
ونقـن  نطتون ث  أيّ أ٤ نعتهع ـ نضتزئٍ  ٣ٟٞو وو ن    يّٟ   و٢ةجأ نٞولعسٕ ونٞلهع٠

وم٤ نخوٟٓت أضٛعغتع ْنً  ـ ةف تًٟٝ ٍٟٚ  ٥٢ ضوركتع أ٤  ةوا نٞولعسوٕ ون٦ٔسواع٠     
ه ٢وع تٍلوونع   ٍوا  وا٣ووىّ ٢ن٣وع نخوٟٓووت و طووًةت يٟٟونع ه نٖووٝ يوج  ٢وو٥ نًٟٞووٝ      

 ونِسةع .

ٝ     ونعتٗػو  تعٍٞٗع  يلج  عتـ  ٍٞ  نٍٞٗع  نعتلكًٗ نعتٛوو٤ّ   ٢و٥ ٖؿوعٌع و٦ووعئج تو
ٕ  »نعت٣ع ٟوو « ٢ًووـوِ يٟووى نعتًووـوِ  أو َوو   أو ٍٖووع  نُٞعئووا يٟووى نٞطووع ج  أو نٞوو

نعتجبو  ٥٢ نٞهون ـ يٟى ٢ع يـِ ٥٢ نون ـ ؾتع ٟ  ٞوٟوٙ  و و ن  وو نٔسووٗـن      
 تًٍله. وٖج  ًٝ   ن نٍٞٗع  يٟى  ٕ   أو ه0
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خوووعبس ه نعتلووونج   ٔٞوو  نجملع٦سوو  نِقتووو   و ووً أضووةه تعٞوٖووعئى نعت       األوي0
نٔسوٗـنئً يلج نًتج    و ً  ٔٞ  نلٍّ  ندو٣عٍٞ   أي أ٤ّ نٞواـت  ندو٣عٍٞو   ٔ  

  ؤ ي مذل ٌٗ  ٢كٟٕ  و  ن ٌٟوًٗ ٢ى و ن  نٞلهـ نطتجٌا  دوٜ نٔسوٗـن .

 ٔٞو  ػتوـت نًٞوع س  و وً نسووٗـن  وٍٖوع  ٟٞلهوعئـ  ونسوطونع  هبوع يٟوى            اٌضب0ٍٔ
 ٚ ٞٙ. نعتكٟو   و  ت ندو٣عٍٞ 

 ٔٞ  نَ وعب أو ضونع س نٍُٞوا  أي أ٤ نعتطوع ج ٔ لتوومل ٞووه نطتٛو١ يٟوى ٢وع           اٌضبٌش0

 .#1$ٌطع ج  مّٔ يٟى سةٍٝ نٔدو٣عٜ

وتًٗ أ٤ ٦ط  مذل ْٛـس  عتـ ت٥ دٍّع٤ ي٥ م٢ٛع٤ حتوّٜ نعتًعبِ تًؿنع مذل تًوؽ   
ٞٛوً  سوونٍٝ    ٤ِ نٞكةعئى يلجت  وٍُّـ  وًٞٛ  وُ  ٔ تج أ٤  ٓٗج ٢ع ٍونع نٍٍٞٛٓو  

مذل ٢ع ٍ  أو قةًٍ  أخـت   و١ م٦لوع ه نُٞعٞوا ٔ ٦ػوٝ مذل ٢ًـْو  نعتع ٍو   ٢ًـْو         
نٍّٞٛ  تٝ ٦ػٝ ْٗف مذل ومل٤ نٞكةعئى  أي ٢ًـْونع ٣ٚوع   أي تعٞوغووٜ مذل ٢ًـْو     

 .#2$نٞجبت أو ٢ٍزنذتع و ٞٙ تعٞواـت   

 ادلنوبظش  هه ٢ٗج٢ّو  ٚوعتو  » ٢لناوه « ْٗوج يوـؼ  / وو 411  يوع٠  /"نتو٥ نغتٍوا١  "أ٢ع 
٦ةوجص ه نٞةنا تعسووٗـن  نعتو وو ن   و ػوّٓ  أدوونٜ نعتووُ ن   ودتٍٍوز       $$ْٗع0ٜ 

 » نٔيوةوعب « وٌسو٣ٍنع  » نٞواـتو  « خونظ نضتزئٍع   أي نٞةج  تععتٕده   و١ ٢ًنوع  
أي ذتٍئو  نٞهوـوِ ونٞهووون ـ  أو ٢وع أصتٍلع ووع نٞواـتو  ونعتٕدهوو  نعتػوكلً    وو١      

نٔسوووًع٦  تووعَٔ  ونِ نووزس   وو١  وور ً ٢ـدٟوو       نسوووخٕظ نطتٗووعئٕ ونٞٗووون٦  و  
نٞوكةٍوووٕ  أي  كةٍوووٕ نٞٗوووون٦  ونٞلووووعئج نعتسوخٟػووو  يٟوووى نضتزئٍوووع    ووو١ ٌٗوووو0ٜ 
و٦ٟوووٗف تعسوووٗـنب ٢ووع نتووع نٞةػووـ ه دووعٜ نْتػووعب  و٢ووع  ووو ٢كّووـ  ٔ ٌوووُ        

                                                 

 .365 . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ # $1
 . دسع٠ نَٞوس0ً نعتجخٝ مذل نٟٞٓسٓ   نٞٓػٝ نٞـنتى ون٦هـ  . يًٟ سع٢ً نٞلطعب  ٢لع ج # $2

 .335  ظ 1984نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و  
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ونع ـ ٔ ٌطوةه ه ٍٍٚٓ  نْدسع    ١ ٦رتٖى ه نٞةنا ونعتٗعٌٍ  يٟوى نٞووجبٌج    
أ٤  "نٞلطّووعب" . وٌوو ٚـ  ## ...رت ٍووا  ٢ووى ن٦وٗووع  نعتٗووج٢ع   ونٞووونٓم ه نٞلوووعئج  ونٞ
يّٟٕ يٟى  احلغٓ ثٓ اذلُضُ وحبىصه ووشىفه اٌنظشَخه ٚوعته  "ٍّه٢ػكٓى ٦"

٦ع نت٥ نغتٍا١  و ن تور٤ نتو٥ نغتٍوا١ زتوى ه  و ن نٞٗووٜ تو  نٔسووٗـن  ونٍٞٗوع             
ه نٞطوــ نِسعسوً ه نٞةنوا ن٣ًٟٞوً     وٖج٠ّ ٍْه نٔسوٗـن  يٟى نٍٞٗع   ودجّ  ٍْ

نطتجٌا و وو أ٤ ٌٛوو٤ َوـؼ نٞةعدوا قٟوا نطتٍٗٗو  توجو٤  ور ّـ توـأي أو يعقٓو            
سووعتٗ   ٣ٚووع أ٦ّووه ٌةوو٥ٍّ ه ملتووعمل بنئووى أ٤ نطتٍٗٗوو  ن٣ًٍٟٞوو  َوو   عتووو   تووٝ ًٌرتٌنووع     
نٞوٍُ   وٌـت نِسوع  ٢ػكٓى أ٤ نت٥ نغتٍا١ ْعٔ "ْـ٦سٍ  تٍٛو٤ " أغعٞ  وٖجبس 

 .#1$ٌس٣ٍنع نٔيوةعبنعتلنج  وأ٦ه ٖع٠ تواعب   ه ْن١

 ؤ تووج ٢وو٥ نْضووعبس مذل أ٤ نٞٛلووجي ٖووع٠ تًووجس جتووعب  ه  ػوونٍ  أدٛووع٠       
 .#2$ٍْزٌعئٍ "أبسكو " ه أ٢وب جتـٌةٍ   وًٟٕ تهون ـ قةًٍٍ  أو  أيكع ع 

 نعتلنج ن٣ًًٟٞ نٞواـٌيب ه نٞكا ون0ٟٙٓٞ -  
ً "وأ٢وووع ه نٟٞٓوووٙ ْٗوووج نسووووخج٠    نتووو٥ ٌوووو٦   "و/ وووو995  /"أتوووو ٢ًطوووـ نٞةٟخووو

نٔسوٗـن   وٚع٤ نِخ  ٌطوُٝ تو ٞٙ ه ٢ـغوجت جبةوٝ    /1008٠  يع٠ /"نعتػـي
نعتٗكّوو١ أٌووع٠ نطتووع١ٚ توور٢ـ ن   و٦طووـ  أبغووع ت ه  ووجنوٜ يـْووت ه  ووعبٌخ يٟوو١   
 نٟٞٓٙ تعٞـغٍج نطتع٣ًٚ  وٖج يوّٞت يٍٟنع أوبوتع دوى يػـ نٞلنؿ  نِوبوتٍ .

  /829٠/ج أخـت ٢طنوبس ٢اٝ ٢ـغج نعتر٢و٤ ٢ل  يع٠وؾتع ٞوه  ٔٞ  و و  ٢ـنغ
و٢ـغج ٢ـنَ  ه تُجن . أ٢ع ه أوبوتع ْٗج أ٦طر "ْـ بٌٙ نٞاوع٦ً" أوٜ ٢ـغوج ه   

 نٞٗـ٤ نٞسع   يطـ نعتٍٕ ي.

                                                 
        347  ظ ٢1984لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و   . يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 # $1

 .365و . دسع٠ نَٞوس0ً نٞٓٛـ ه نٞرتنث نًٞـتً نطتؿعبي  ظ 
 .347  ظ 1984 . يًٟ سع٢ً نٞلطعب0 ٢لع ج نٞةنا يلج ٢ٓٛـي نْس٠ٕ  ت و  # $2
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نٞووـنملي ونتوو٥ سووٍلع ٌػووٓع٤ نِيووـنؼ     أتووو تٛووـ  وأ٢ووع ه نٞكووا ْٗووج ٚووع٤    
ف ونًٕٖٞووع  توو  يٟووٝ  نعتـؾووٍّ   وٌطخػووع٤ نًٟٞووٝ   وو١ ٌر ٍووع٤ يٟووى تٍووع٤ نٞووـونت    

ن٢ِووـنؼ نعتوطووعهب   ومهووع ه  وو ن ٌٗو٢ووع٤ ت٣ًٍٟوو   ٓسوو  ٔ  ٗوػووـ يٟووى ػتووـّ      
وغّ ٢هع ـ نعتـؼ  تٝ  ٓس  أيـنؾه و ٔٔ ه  وأ٤ ٌوٟو نعتطع جس  وؾى ْـؼ 
ٌونٕٗ ٢له نٞكةٍا ي٥ قـٌٕ نٞواـت   وٖج قةّٕ نٞوـنملي جتـتووه يٟوى ٖوـ  سوٗعت      

ٞواـتووو  ه  بنسوووو   ووو ت نٞهووووع ـس  ٣ٚوووع أ٤ّ نتوووو٥    ملئةٗوووع   ونغوووكلى نعتٕدهوووو  ون  
 و أوٜ ٥٢ ٚطّ نٞوجوبس نٞج٢وٌو  نٞػوُـت ٖةوٝ " وعبه" يو٥       / و687  /نٞلٍٓ 

 .#1$ونٞوطـٌ قـٌٕ نٞواـت  

وٖج نضرتـ نت٥ سٍلع ْ ـن  نٞواـت  ضـوقع   وؿ٥٣ نٞٗونيج نٞإث نٞيت وؾًنع 
ٝا" ه حتٍٗوٕ نٞٓوـوؼ ٢وو٥ أغوٝ شتو  ٖونيو         ج و و0ً نٔ ٓوعٔ    " و٤ سوٍوونب  ٢و

ونٔخوووِٕ  ونٞوٍُّووـ نٞلسوويب  وٚوو ٞٙ ػت٣وووو نٞٗونيووج نٞوويت وؾووًنع " ْـ٦سووٍ       
 تٍٛو٤ " ٟٞواـٌا.

 ٢لنج نت٥ نٞك0ٍٝٓ -  
ْ    و و ٢لنج جتـٌيب ٢ٓػّٝ  وٖج أوؾونه ه ٖػو    وفتوو١ نٞٗووٜ     ؽوٍ ثوٓ َمظوب

ـ     وْو   مبع أضعب مٍٞه نٞلطّعب ٥٢ أ٤ نعتس٣ٟ  نسووخج٢ون أو يـْوون زتٍوى نعتلوع ج نعتً
و ووً نعتلونج نٔسووولةعقً  نٞوو ي يـْووه نعتسوو٣ٟو٤   "٦ٔٔووج"ه يٟو١ نعتلووع ج   سووا  

وصتوت تععتلنج نٍٞٗعسً و عزتوت وبأون أ٦ه ي١ٍٗ ٔ ٌػوٝ مذل يٟو١ ٦وعْى   و١ نعتلونج      
نٔسوٗـنئً  وسةٗون ٍْه نِوبوتٍ    و١ نعتلونج نٔسورت ن ي  نٞو ي أٖع٢وه نعتسو٣ٟو٤       

١ ٢ػكٟ  نطتجٌا  وقـٔ حتٍٕٗ نطتجٌا بونٌو   يٟى أس  ي٣ٍٟ  ٣ٍْع ًٌـِ تًٟ
          و بنٌوو   وووً ٢لوونج نٞةنوووا نٞوووعبنتً نطتوووجٌا ٣ٚووع يـْوووه "ْٟوولج بسوووٍٍلو توووو "      
و "ٔؿتٟو" نعتوؿ٥٣ نٞلٗج نٞجنخًٟ ونظتعب ً  وْنع نٞو عئٕ نعتٗعب٦  ونٞوػلٍّ  
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نتوو٥ "خػوغووع   بنسوو  قووـٔ نٞونٍٗووٕ نٞوووعبنتً يلووج ٚووا ٥ٌ ونعغوو  نٞسووةًٛ و   
 .#1$ونٞسخعوي "جو٤خٟ

 أ٢ع نعتلنج نٞـنتى و و نضتجرل  ْرغوٞه ه ٚوا آ ن  نٞةنا ونعتلعنـس ونضتجٜ.

 نًٞٗٝ نعتسوٗٝ ونعتوودج0 -  
و٦ٗػووج نيو٣ووع  نٞٓٛووـ نًٞـتووً يلووج تًووؽ ْٕسووٓولع يٟووى نًٞٗووٝ  ْٗووج ختٍّووٝ نتوو٥  

ًّ توو٥ ٌٗهووع٤ م٦سووع٦ع  ٦طوور  وبمبووع  وّٞووج ه  زٌووـس         / ووو 581/قٍٓووٝ ه ٖػوو  دوو
٥ ٚٝ دؿوعبس تطوـٌ  تعسووخجن٠ دونسوه ويٟٗوه ٞونٍٗوٕ بؤٌو  ْٟسوٍٓ          ٢ٗكوي  ي

 وكووعتٕ ٢ووى نعتوٍسّووـ مذل مل٢ع٦ووه ٢وو٥ نعتًـْوو  ن٣ًٍٟٞوو  ونٟٞٓسووٍٓ      $   وي٣ٍٟوو  ٚع٢ٟوو 
وٌـ٢ووز تووه ٞوووربٌخ ن٦ْسووع٤ ودؿووعب ه تٛووٝ خكونذتووع  أو ٌـ٢ووز تووه ٞٗووجبس نًٞٗووٝ           

 .#ن٦ْسع٦ً تلٓسه يٟى نٞوغوٜ مذل نطتٗعئٕ وٚٝ ٢ع ٌٟز٢ه
ن ْـؼ ٔ ٌسوةًجت نعتًوزٞو   دٍوا ٌوـو٤ أ٤ نًٞٗوٝ نٞةطوـي ٖوع ب ٢و٥ نٞلعدٍو          و  

 نْٔرتنؾٍ  يٟى نٞوغوٜ مذل نعتًعبِ ودتٍٍز نطتٕ ونظتكر ونطتس٥ ونٞٗةٍ .

يلووج نتوو٥ تع وو   و ووً وبن  أغوولعِ   $و وو ت نٞٓٛووـس ؿتووج ع ه غووٟا ْٛووـس نعتوودّووج    
نعتسرٞ  ٣ٍْوع  ٗوج٠ّ  ويلوج٢ع    نعتخعقة  ونٞكعٞة  يلج نت٥ بضج  وٖج سةٕ تٍع٤   ت 

 .#اإلٔغبْ ادلؼٍُ ٔفغه ـزتت مذل نُٟٞع  نُٞـتٍ   أخ  يلون٤ نٞٗػ  نس١ 

وٖووج أ ووعب   وو ت نٞٗػوو  هبوو ن نعتًلووى أغووجن  ي٣ٍٗوو   و ًووج   آ عب ووع وأسووعٍٞا        
 .#2$نعتٍٓج ٢لنعندو نئنع وقـٔ نسوخٕظ 
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 نٞجيوس مذل نٞوونغ0ٝ - و
ت٥ بضج   نـ نٞٓٛـ نًٞـتً نعتولوّب ونٞون ٕ ٢و٥  ٥٢ نٞٛلجي ْعضتعدم ووغؤ  مذل ن

٦ٓسه تر٤ نٞوٗوٖى َ  ٢ًٗوٜ  وأ٤ نطتٕ  و َعٌ  و جِ تري وسٍٟ  أوغٟت مٍٞه  
وأ٤ نٞوًوعو٤ و ٗسو١ٍ ن٣ًٞوٝ ونٔتووجن  ٢و٥ دٍوا ن٦وونى          وتػوـِ نٞلهوـ يو٥ ٖعئٟوه    

نَخوووـو٤ ٢ووو٥ مخون٦لوووع ه ن٦ْسوووع٦ٍ   وووو ٢لووونج سووو١ٍٟ  وأ٦وووه ٌوًووو ب أ٤ ٦ةوووجأ ٢ووو٥   
 .#1$ٞػٓـن

  سواّٝ كتعٌو   م٤   ت نٞوجيوس نٞويت توجأ  ٢وى نٞٛلوجي ونٚو٣ٟوت ٢وى نتو٥ بضوج ٚركتوع           
وتجنٌ  ٢ـدٟ   ً ٢ـدٟ  نٔمل  عب نٞويت ٢و٥ أ و١ خػعئػونع نٞوجيوس مذل نٞوونغوٝ       
٢ووى نٟٞٓسووٓع  نٍٞو٦ع٦ٍوو  ونٞطووـٍٖ   ونٔسوووٓع س ؾتووع دٗٗوووه نطتؿووعبن  نعتًعغووـس  

نَخوـ وؾوج    وون  ضوجٌجس ن٦ُٔؤٕ ؾوج   ونٞسعتٗ   ٥ٛٞ ٢ع دوجث تًج  ٞٙ  وو  يو  
 نٟٞٓسٓ  تعٞ ن  ونعتلكٕ  ودوى ي١ٟ ن٠ٕٛٞ.

ًٕ ٞٗػ    ن نٞػوـنو تو  نٞوج٥ٌ ونٟٞٓسوٓ   وبمبوع نِغو  تو  نٞٓٛوـ          وؿتج  ساٍ
نعتوطووجّ  ونِغووورل ٢وو٥  نوو   ونٟٞٓسووٓ  ٢وو٥  نوو  أخووـت  ونٞوو ي أغووة  تًووج ْوورتس  

  ٜ ٚوووا ؾتوووعملس دجٌاوو  وسوولٛوًٓ    ونٞوٗووعب  ه يووجس   نٔمل  ووعب تووجًٌٕ يوو٥ نٔ ػووع
 تععتوّٖ ٥٢ نعتلكٕ.

 نعتوّٖ ٥٢ نعتلكٕ و٦ٗجت وحتـهته0 -و 
أ٤ نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ نٞٓٗنووً ون٢ٕٛٞووً دل ٌٗةووٝ ٢لكووٕ "أبسووكو"   "نٞلطّووعب . "ٌووـت 

ونتوٛـ ٞلٓسه ٢لكٗع  ٢و٥ نٍٟٞٛوع . و وو ٌوـت أ٤ نٞطوعًًْ ٦ٓسوه دل ٌوور ـ توععتلكٕ         
عتلكٕ  وأ٤ أوٜ ؼتعوٞو  عتوز  نعتلكوٕ نِبسوكً     تٝ  ع ١   ن ن  خشعبٌاٌٚوعته  #2$ه

 ./ و488/"نضتوٌين"ترغوٜ نٞٓٗه ٖع٠ هبع م٢ع٠ نطتـ٢  
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 و نعتوعمل  نطتٍٗٗوً ٣ٟٞلكوٕ نِبسوكً تًٟوو٠       "نُٞزنرل"أ٤ّ  "نٞلطّعب . "وٌـت 
نعتس٣ٟ   ٔ عتع وؾى ٥٢ ٚوا ٢لكٍٗ  سنٟ  نًٞةعبس  تٝ ٞوٟٙ نعتٗج٢  نعتلكٍٗ  نٞيت 

نعتسوػووٓى ونٞوويت  ٚووـ ٍْنووع أ٤ ٢وو٥ ٔ متووٍف هبووع ْووٕ  ٗوو  تًٟو٢ووه   وؾووًنع ه أوٜ 
ٖكًع   وأغوة  تو ٞٙ ٢لكوٕ "أبسوكو" ضوـقع  ٢و٥ ضوـوـ نٔ وونع  وْوـؼ ٚٓعٌو            

 يٟى نعتس٣ٟ .

و٢ل   ٞٙ نطت  تجأ نِغوٍٞو٤ نعتو٣ّٟٛو٤ ٌور ـو٤ توععتلكٕ نِبسوكً وٌٓوـ و٤ ه    
 »نعتٗوج٢ّع  نٞجخٍٟو   «أو  »ن٢ٍٕٛٞو  نعتٗوج٢ّع   «أوٜ ٚوةن١ ْؿًٕ خعغوع  عتوع أسوو٣وت   

ٌٟخػو٤ ٍْنع ٢لكٕ "أبسوكو" وضوعبدٍه نْسو٢ٍٕ  ٢طوعئ  أو بونٖوٍ   وٚع٦وت       
أٚاـ نعتةعدوا  ور ـن  توععتلكٕ نٍٞو٦وع٦ً ٢ةعدوا نِٞٓوعل  أ٢وع نٍٞٗوع  ْعسوو٣ـ دووى           

  .#1$نٍٞو٦ع٦ًيلج نِغوٍٞ  نعتورخـ٥ٌ تًٍجن  ي٥ نٍٞٗع  نِبسكً أو 

ٕ نِبسووكً ٢وو٥ نعتجبسوو  نْسوو٢ٍٕ  دوووى نٞٗووـ٤ نظتووع٢  أسوووأ   ٞٗووج ٖوتووٝ نعتلكوو 
٢ٗعتٟ   ْنعزتوه ٚٝ نٞٓـٔ مبع ْوً  ٞٙ نِضوعيـس  وسووةا  ٞوٙ نغتاووو٠ نخووِٕ      

 ٦هـس نعتو٣ٟٛ  ونعتطعئ  ه ٢ةنا نطتج و٦ٗج نِوٞ  عتةنا نطتج نِبسكً.
 بْؽ نعتو٣ّٟٛ  عتةنا نٍٞٗع  نِبسكً. 0نَخـونٞسةا 
ِتوً  "يجس ٚوا أٞٓت ه ٦ٗوج نعتلكوٕ نِبسوكً ٚٛووع  نٞوجٖعئٕ       "نٞلطعب.  "وًٌجّ  

  ونَبن  ونٞووجٌع٦ع  ٔتوو٥ نٞلووونيت  و طوو  ٦ػوووظ ٚووا س مذل أ٤ّ    "تٛووـ توو٥ نٞكٍووا 
تًؽ نعتًوزٞ  ٢اٝ أتً يٟوً نضتةوعئً وأتوً  عضو١ ونٞٗعؾوً يةوج نضتةوعب ٚوةوون ه         

 ٦ٗج نعتلكٕ نِبسكً.

نًٞػووـ ن٢ٕٛٞووً نِوٜ وٖٓووون ٢وٖٓووع  ٢ز و ووع   ْٗووج     0 م٤ّ نعتووو٣ٟٛ  ه اخلالطووخو
بْؿووون ٢لكووٕ "أبسووكو" ٣ٚلوونع  ٟٞةنووا و ووعزتوت  ونتوٛووـون ٢لووناع  خعغووع  هبوو١       

 وؾًه ي٣ٟع  أغوٜ نٞٓٗه   ١ ملن  يٍٟه وقوبّت نعتو٣ٟٛو٤.
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٣ْز  ٢لكوٕ "أبسوكو"    "نُٞزنرل"وٌط٣ٝ   ن ٚٝ نٞٓـٔ ن٢ٍٕٛٞ  مذل أ٤  ع  
 .#1$س٢ٍٕ   وٚ ٞٙ ًْٝ ٥٢  ع  تًجت ٥٢ نعتو٣ّٟٛ ت١ًٟ ن٠ٕٛٞ ونًٟٞو٠ نْ

نعتؤٌووج عتلكووٕ "أبسووكو" وؾووـوبس  وو ن نعتلكووٕ ٕٞ ووونع    "نُٞووزنرل"دل ٌسوو١ٟ ٢وٖووّ 
ٚطوــ  وجتنٍووٝ ٢وو٥ ٔ ًٌـْووه  ٢و٥ ٦ٗووج ضووجٌج  يٟووى ٌوج تًووؽ نٞٓٗنووع  ٢اووٝ أتووً    

ونٞٗط ي ونٞكـقوضً ونعتعمل ي / و513/نسنعٔ نعتـٍَلع٦ً وأتً نٞوْع  ت٥ يٍٗٝ

 ./ و631/ونٞلووي/ و643/ونت٥ نٞػٕو

٦ػو    "ن٣ًٞوع  تو٥ ٌوو٦    "ي٥ تًوؽ ْٗنوع  نعتوغوٝ أ٤     "نٞسةًٛ"وٌهنـ ؾتع ٌ ٚـت 
 تًج٠  ١ًّٟ نعتلكٕ ٤ِ نٞلع  ٌلسةو٤ نعتطوُٝ ته ٞٓسع  نٔيوٗع . "نت٥ نٞػٕو"

و٤ ٦ٓسه ٞ ٞٙ تعٞزٌٍ  أي ٔضوُعٞه تًٟو٠ نِونئٝ  ٣ٚع ٚع٦ون ٌو٣ًٟ "ن٣ًٞع "وٖج نذت١ 
نعتلكٕ سـن   خوْع  ٥٢ نٔذتع٠ تعٞةجو  ون٢ِـ ٦ٓسه ه نعتُـ   ْٗج  ٚوـ غوعيج أ٤   
نعتلػوب ت٥ أتوً يوع٢ـ أدوـٔ ٚووا نعتلكوٕ  و ٚوـ دوع ً خٍٟٓو  يو٥ أتوً دٍوع٤ ه            

   ٕ ٝ «  ٓس ت نٞةنـ أ٤ أ ٝ نعتلكٕ جبزٌـس ن٦ِجٞ  ٚع٦ون ًٌةّوـو٤ يو٥ نعتلكو  » تعًٞٓو
ِتووً ق٣ٟووو   ٓػووٍٝ  ووع٠ عتوٖووّ    ادلووذخً حتووـملن  ٢وو٥ غوووٞ  نٞٓٗنووع   وه ٚوووع   

ن٦ِجٞسٍ  ٥٢ نعتلكٕ م  دـ٢ّون  ٣ًّٟه و ٣ًٍٟه  ٣ٚوع دـ٢وون ٚوٝ ٢سوونجث  توٝ م٤      
دل ًٌووـؼ أ ع ووه نعتلكٍٗوو  حتووت نسوو١  »٣ٚووع ٌوو ٚـ نتوو٥ ق٣ٟووو «٦ٓسووه  "نُٞووزنرل"

نعتلكووٕ وٞٛوو٥ حتووت أصتووع  أخووـت  ٚععتًٍووعب  ونًتووٙ  ونعتٍووزن٤  و ٞووٙ ٞٛووً ٌوٓووع ت  

 .#2$وؼتعبتون١ ٞهٗنع  َؿا نٞٓ
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صتّى نعتلكٕ ترصتع  مس٢ٍٕ   وٖوج  ٚوـ داووه أ٦وه أٞةسوه       "نُٞزنرل"ونٞونٖى أ٤ 
٢ٍع  ٤ِ تًووؽ نٞلووع  ٔ ٌٗةوٝو نٞووجون  ٢ووإً مّٔ م ن ٚووع٤ تز ع وو  غتووع ٞووو٤         ٞةعسووع  مسوٕو

 .#1$نخل...ٚ ن

ج أ٤ نٞلطّعب أ٦ه ه   ن نٞوسف أغجب نت٥ نٞػوٕو ْووونت ؾوج نعتلكوٕ تًو      . وٌوعتى 
سوووئٝ يووو٥ نعتلكوووٕ ونٟٞٓسوووٓ   وووٝ أتوووعو نٞػووونعت  ونِئ٣ووو  نجملونوووجو٤ ونٞسوووّٟ       

تور٤  0 $$ْر وع   ٌوًعقعمهع؟و٢ع ون وا أورل ن٢ِـ ؾتو٥  و ٣ًٍٟه؟نٞػعطتو٤  ٣ًٟه 
نعتلكٕ ٢جخٝ نٟٞٓسٓ  و٢جخٝ نٞطـ  وٞوٍ  نٔضووُعٜ تو٣ًٍٟوه و ٣ًٟوه ؾتوع أتعدوه       

 ونِئ٣وو  نجملونووج٥ٌ ونٞسووّٟ   نٞطووعبو ؤ نسوووةعده أدووج ٢وو٥ نٞػوونعت  ونٞوووعتً      
 .##نٞػعطت  وسعئـ ٥٢ ٌٗوجي ته

وتًج  ٓعغٍٝ أخـت ٣ٌٛٝ نت٥ نٞػٕو ْوونت  تر٤ يٟى ورل ن٢ِـ أ٤ نتوـ  ٣ًٟ٢وً   
 .#2$نٞسٍّ دوى ٌووتوننعتلكٕ نِبسككعٍٞسً ٥٢ نعتجنب   وأ٤ ًٌـؾن١ يٟى 

  ٞٛوو٥ ٦ٗوج  وو ن  وٌٗووٜ نٞلطوعب م٤ أ ووـ نتو٥ نٞػووٕو ٚوع٤ ي٣ٍٗوع  ه ي٣ٟووع  نعتسو٣ٟ       
ٔ  ٗوو٠ يٟوى ْووعوت حتـ٢وه     / وو 621/نعتلكٕ نخت  يٟى ٌج نت٥  ٣ٍٍ  و ن  أخوـت 

و لوونً يوو٥ نٔضوووُعٜ تووه  تووٝ يٟووى أسووع  نٞلٗووج نعتلووناً ويٟووى أسوو  ٢لكٍٗوو .      
وتًةوعبس أخوـت دل ٌٛووّ نتو٥  ٣ٍٍو  توعٞٗوٜ م٤ نعتلكوٕ نتوعّٞ غونٍ  نعتلٗووٜ  تووٝ           

 .#3$نعتًٗوٜنيوات أٌؿع  ؽتعٞٓع  ٞػـٌ  

و لع٘  ٕ   ٢ونّٖ تًج نت٥  ٣ٍٍ 0 ٢وّٖ ٥٢ ٌـت ْسع  نعتلكٕ نِبسكً ٢وعتً  
وٚوووو ٞٙ نٞوووووملٌـ / ووووو751/ٔتوووو٥  ٣ٍٍوووو   و٤ حتـهتووووه ٢اووووٝ نتوووو٥ ٖوووو١ٍ نضتوملٌوووو   

  وم٤ ٚووع٤ نِخوو  ًٌووج ٢ؤٌووجن  ٟٞونووـ١ٌ    / ووو911/ونٞسووٍوقً/ ووو840/نٞػوولًع٦ً
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    ً ػوٕو ه ٢سوورٞ   نٞو ي  وعتى نتوو٥ نٞ  / ووو771/ونطتوٝ نٞاوع٦ً نٞوسووف هتاٟوه نٞسوةٛ
نٞونووـ١ٌ  وٞٛوو٥ ٞووٍ  توو قٕٔ  تووٝ لتًٟووه ٢ووى نٟٞٓسووٓ  وٖٓووع  يٟووى نٞـنسووخ  ه       

 نعتًٗوٜ ونعتلٗوٜ.

و لع٘ نجتعت  عٞا ٢ورخـ  أي تًج   ت نٞٓورتس ٌٗووٜ تؿوـوبس نعتلكوٕ ًٟٞٗوٝ      
 .#1$/ و1067/خٍٟٓ   ودع ً / و963/ونٞطـًٌ  ٢اٝ  عش ٚات ملن س

 نٞلٗج ونطتونب ن0ًًٟٗٞ -مل 
صتع  نٞٓٛوـ نًٞـتوً نٞرتن وً أ٦وه دوونبي  ٦ٗوجي  دتنٍػوً  ٢اوعٜ  ٞوٙ          ٥٢ أيه١ 

ٟٞٓوعبنتً   "نُٞوزنرل "٦ٗج نت٥ بضج ّٞضعيـس  و٦ٗوج نعتوو٣ٟٛ  ٟٕٞٓسوٓ   و٢اوٝ ٦ٗوج      
اٌىشووف ػووٓ  و٦ٗووج نتوو٥ بضووج ٣ٟٞووو٣ٟٛ  ه  هتبفووذ اٌزووهبفذ ونتوو٥ سووٍلع ه ٚوووع 

  ه ٚوٝ ٚوةوه  و٦ٗوج    وه ضوـوده نٞٛوة س  و٦ٗوج نتو٥ سوٍلع ٣ٟٞوو٣ٟٛ       ِنبهظ األدٌخ
 .#2$تًؿن١ ٞةًؽأْـن  نٞٓـٖ  نٞوندجس  نِضعيـس ٣ًٟٞوزٞ  وتعًٞٛ   تٝ و٦ٗج

م٤ ػتووـّ   ًووجن  نٞلعٖووج٥ٌ ونعتلٗووو ٥ٌ هتٛوو٥ أ٤ ٌطووّٛٝ ٚوعتووع   وٚوو ٞٙ ٢سووعد   وو ن   
نٞلٗج و٢ع  ط٣ٟه ٥٢ ٢ ن ا وآبن  ويٟو٠  مبع ٍْنع ٦ٗوج نتو٥  ٣ٍٍو  ٣ٟٞلكوٕ  و٦ٗوج      

   و٣ٟٞؤبخ   وٞٛٝ ْـوو نعتًـْ  ٖةٟه.ٟٟٞٓسٓ "نت٥ خٟجو٤"

م٤ أضٛعٜ   ن نطتوونب ٢وًوج س   سوا نعتطوٕٛ  ونعتونؾوٍى ونعتلوع ج  ه نٞو وو         
 ونعتًـْ  ونِخٕٔ  و ٛ ن.

نٞ ي زتى  ؽىاس ثني اٌفالعفخ وادلزىٍّني وهت٥ٛ أ٤ ٦ط  مذل ٚوع  نٞجٚووب نِٞوسً
٢و٥  نو  ونتو٥ بضوج      "نُٞوزنرل "١ وأغّٝ وْػّٝ ٚٝ نضتجٜ ت  نعتو٣ٟٛ  ويٟى بأسن

هتبفذ و  اٌزهبفذونٕٞٓسٓ  ٥٢  ن  أخـت  ٥٢ خٕٜ ٢طٟٛ  نٞو و  ه ٚوعتٍن٣ع 
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وأغوووغت٣ع  وغووؤ  مذل متٍووى نٞلنوووي ٢وو٥  ع٦ووا نعتووو٣ٟٛ  و "تووـوٖٟ "   اٌزووهبفذ
 و"أبسكو " ٥٢  ع٦ا نٕٞٓسٓ .

ٌفالعووفخ ؽووىاس ثووني ا ٞٗووج أضووعب نعتوو ٚوب ه ٢ٗج٢وو  نٞكةًوو  نٞاعٞاوو  ٞٛوووع   
مذل أ٤ّ ٢ع ٖج٢ّه ٢ٍٕٚو٦ع وْٕسٓولع ٥٢  جٜ ي٣ٍٕ ٢ٓػّوٝ دووٜ ِٖوجا٠     وادلزىٍّني

نًٞعدل أو دجو ه وٚوٝ نعتطوٕٛ  نعتوًٟٗو  توه دووٜ نطتـٚو  ونٞز٢وع٤ ونعتوع س ونًٍٟٞو            
ونٞوسٟسووٝ مذل ٢ووع ٔ كتعٌوو  أو مذل    »ون٢ْٛووع٤ نًٞٓووٝ نعتكةوووو ونْبن ي  «ونٞو ووو  

دووٜ   "ٚع٦وت "٤   ن نضتوجٜ أي٣وٕ تٛوا  ٢و٥ ٚوٝ ٢وع ٖج٢ّوه        كتعٌ   أٖوٜ ٞٗج أوؾ  أ
نٞٗؿعٌع و٦ٗعئؿنع  وٚ ٞٙ دوٜ ٢ع ٌـنت ٥٢ أ ٞ  يٟى و وو  ن  سوةنع٦ه و ًوعذل     

وٚووٝ نٞٓووـٔ توو  ٚوو٠ٕ ْٕسووٓولع و٢و٣ٍٟٛلووع ٢وو٥      وأ ٞوو   و ـٌوو  نٞوولٓ  ومتكعغتووع 
٤ نِخو   م  "تٚع٦و "ٖج٢ٍ  ودج ٍٍو٥  أي ٥٢ ٖعئٟ  تٗج٠ نًٞعٞو١ أو  وجو ه  وتو   

نٞٗؿٍ  «أبن  أ٤ ٌٗوٜ م٤ نًٞٗٝ نٞةطـي َ  ٖع ب يٟى نٖٔولعو توندج ٥٢ نعتوٖٓ  
وتعٞوعرل ْعًٞٗٝ يع ز  ؤ تج أ٤ ٌػـِ ٦هـت تعجتوعت آخوـ  تٍل٣وع أ٤     »أو ٦ٍٗؿنع

يلج٦ع  و ٢وّٖ  و٣َعئً مبًلى  »ْٕسٓ  –٢و٣ّٟٛ  «٢وّٖ نِقـنِ نعتواع ٞ  
يٟى دٕ  وأ٦ه تع٢ْٛع٤ نٞوغوٜ مذل نطتٍٗٗو  دووٜ نعتسوعئٝ     أ٤ ٚٝ وندج ًٌوٗج أ٦ه

نعتكـود   ٢ى أكت٣ع دل ٌٗػـن ه  ٟوا ٚوٝ نِ ٞو  نًٍٟٞٗو  ٞػوعحل ٢لهوبمهوع وٚوٝ        
نِ ٞ  نعتٓلجس ٞـأي نَخـ  ْنو  جٜ يًٟٗ  وٍٞ  تعًٞلّ  ونٞطً  ٦ٓسه هتٛو٥ أ٤  

ـ٦ٍ" نٞ ي ٌسوًٓلع  ٌٗعٜ ي٥ ٢سووت نضتجٜ دوٜ نعتسرٞ  ٦ٓسنع ت  "مؿتٟز" و " و 
 .#1$ و ـ٦ٍ"ته " مؿتٟز" ه ٚوعته ؾوج "

وهت٥ٛ نٞٗووٜ م٤ نٞطوً  ٦ٓسوه دوجث ه نضتوجٜ دووٜ أ٢ووب نٞلنوو  تو  نٞةػوـٌ            
ونٞٛوٍْ   وه ضوّى نجملعٔ  ن٣ًٍٟٞ   م٦سع٦ٍ  أو ه نًٟٞو١ نٞكةًٍوً  ورتو  أصتوع      

أو يٟوى نٞٗوعئٟ     ٚوا ٚوا س ه نٞوـ  يٟوى " وعٍٞلو " أو "ْٟووقـخ " أو "أبسوكو"      
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ادلجبؽووش  يٟووى نٔقووٕوتعٞوو بس أو نضتووو ـ نٞٓووـ  ودوووٜ نعتٛووع٤ ونٞز٢ووع٤  وٌٛٓووى       
 .#1$نعتو١ٟٟٛٞـنملي  ادلششلُخ

٣ٚووع أ٤ نطتووونب توو  نعتووو٣ٟٛ  أ٦ٓسوون١  توو  ٢ًوزٞوو  وأضووعيـس و٢ووع  ـٌجٌووه     
ويٟووى نٞووـ١َ ٢وو٥ أ٦ووه ٌووجوب دوووٜ أ٢وووب  ٌلٍوو   مّٔ أ٦ووٙ جتووج ٍْووه ٚووٝ أ٦ووونو نٞانيوو    

عتلكٍٗوو  ونٞةٍع٦ٍوو  ونُٟٞوٌوو   و ووو  نووج ٚووة   ٌووجٜ يٟووى أ٤  ووؤٔ  وبن  ٖؿووٍ            ن
ٌػـْو٤ ي٣ـ ١ ٥٢ أ ٟونع  وًٌواوكتوع ٢ن٣و   و و ت ٢سورٞ  ٦سوةٍ   وٞٛو٥ نضتنوج         

 ونْخٕظ ونضتج ٍٞ  ٦سةٍع   تٝ ضع ج يٟى ٦ٓسه ويٟى غعدةه.

 متجنو ه نًٟٞو0٠ -و 
ن  ٞوو٥  لووونً  ٞووو أب ٦ووع  ًووجن  نِصتووع  و   نًٟٞووو٠ نعتةوٛووـس ه  ـن لووع نٞٓٛووـي  و وو ت غوٓو

نطتؿعبي  ونٞيت دل  ٥ٛ ٢و و س  أو ٢ًـوْ   ٣ْع ن ٦ًجّ 0 نٞلنو  نٞةٍوع٤ ونٞةوجٌى  ْٗوه    
طوـوو   ٞنُٟٞ   نٞلٗج نِ تً   بنس  نٞلػوظ ونٞٗوون٢ٍ   ونعتًوع ١  ونٞطوـوو وضوـو ن    
  تر٦ونيوه   وه يٟو٠ نٞج0٥ٌ نٞٓٗه وأغوٞه  ويٟو١ نطتوجٌا  ونضتوـو ونٞوًوجٌٝ  ونٞوٓسو     

نُٟٞوووي  ونًٞٗعئووجي  ونِضووعبي أو نٞةووعقين  وٚوو ٞٙ ه نٞسوول٥  ونٞسوو  ونطت٣ٍٛووع         
ونٞلعسخ ونعتلسوو  وأسةع  نٞلزوٜ  وَ  ع ٚا   وه ٢ٍجن٤ ن١ًٟٞ نٞةنت0 ٌوٓوٕ ٢ًهو١   

 نٞةعدا  و٢ؤبخً  عبٌخ ن١ًٟٞ أ٤ نٞرتنث نًٞـتً أتجو نًٟٞو٠ نٞوعٍٞ 0
نٞوٛع٢ووٝ  ويٟوو١ دسووع  نعتاٟاووع   ويٟوو١ نٟٞوَعبدتووع   يٟوو١ نضتووا  ويٟوو١ نٞوٓعؾووٝ و

ويٟوو١ نٞةػووـٌع  أو يٟوو١ نٞؿووو   ويٟوو١ ن٣ٍٍٛٞووع   ويٟوو١ نٔ و٣ووعو  ويٟوو١ نضتووـو        
" ننوب   ن ن١ًٟٞ  سن " وٞج ونٞوًجٌٝ ه نطتجٌا وي١ٟ ٢ٗعب٦  نِ ٌع٤  وٖج يجّ 

 يلج نعتس٣ٟ   ًٍٕٞ يٟى ن سعو أْٗن١ وبدعت  غجب ١.

ّ توو٥ ٌٗهووع٤  ونٞٗػووع ٌؿووعِ مذل  ٞوٙو أ    نٞووـدٕ   ونٞٗػووع نظتٍووعرل ٢اووٝ دوًو
ً ونطت٣ًٛو يلووج نْخوون٤ ونتوو٥ سوٍلع ونٞسوونـوب ي وسوون ١  وبسووعٞ        نٞـ٢وزي نٟٞٓسوٓو
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بنتٍوو  نعتسوواّٟ  عنُٞٓووـن٤ ونٞوونتووى ونٞزونتووى  تعْؾووعْ  مذل أ٦ووونو نًٟٞووو٠ نضتُـنٍْوو  ونٞو 
 تعصتن١ وغت١.

قووعش ٚووات ملن ت ودووع ً "يلووج  وٞٗووج تُٟووت أيووجن  أصتووع  نًٟٞووو٠ نٞـئٍسووٍ 
 أٚاـ ٥٢  ٕرتعئ  ي١ٟ. "خٍٟٓ 

م٤ نٞٛوا نٞيت  ؤبو غت ن نضتنج ن٣ًًٟٞ نعتولوو ٚوا س  ٖجهتو  ودجٌاو   وه ٚوٝ يٟو١      
يٟى دجس  ؤ ٌسًين مّٔ أ٤ أٚوًٓ تٛوع  دجٌا  وتورل دوٜ   ت نٞلٗك   ٌساّٝ 

ٞكوووا ونضتـندووو   أ ووو١ نِصتوووع  ونٞٛووووا و٢وووع ٖوووج٢وت ت لتوووعمل ه ٚوووٝ يٟووو١  ه ن      
ونٞػوووٍجٍٞ   ويٟووو١ نٞسووو٣و٠  وتلوووع  نعتسوطوووٍٓع  وأصتعئنوووع  و٢وووجنب  نٞػوووٍجٞ     

 .#1$يٟى نٞػٍجٞ و ٣ًٍٟنع  و كةٍٕ ن٣ٍٍٛٞع  

 ١ نًٟٞو٠ نٞـٌعؾٍ  ونٞكةًٍٍ   نطتسوع  ونضتوا ونغتلجسو  ونًٟٞوو٠ نٞةػوـٌ  ونٍٞٓزٌوع        
  طوعب ع و وب وع ونٞوٗوعو١ٌ   وي١ٟ نعتاٟاع   وي١ٟ نٟٞٓٙو ونضتوجنوٜ نٍٞٓٛو   ونعتـنغوج ون٦و    

 ١ نًٟٞو٠ نٔ و٣عيٍ   نضتُـنٍْ  تر٦ونينع ٥٢ ٢وخػػ  تٗكـ وندوج وونسوً  نٞولوعوٜ    
ِٖكووعب يووجّس  ونعتًووع ١ نضتُـنٍْوو  و ُـنٍْوو  نعتسووعٞٙ ونٞووـدٕ  و ٗووعو١ٌ نٞةٟووجن٤         

 ."نت٥ خٟجو٤"ونظتـنئف  وٚوا نٞوربٌخ  وأغٝ نعتؤبخ  و نو  ١ دوى 

 ث نٞةطـي ن0ً٣ًٟٞنًتعْه  يٟى نٞرتن -ـ 
و ووو نٞوورتنث نٞٓٛووـي ونطتؿووعبي نٞٗووج١ٌ ٖةووٝ ػتووً  نْسوو٠ٕ  سووون  ترتزتوووه أو      
تعًتعْه  يٍٟه  أو ت ؾعْ  يٟو٠ و٢ًوعبِ مٍٞوه  أو تلٗوجت  وٚوٝ  و ن ٞوٍ  توعغت          
وٚ ٞٙ ضـده وْن٣ه ودتاٟوه   و١ ؼتعوٞو  نعتطوعبٚ   ٍْوه مَلوع  و٦ٗوجن    و١ مٌػوعٜ  و ن           

رتنث نًٞـتً نًتًٟ أو نِغٍٝ  أو َ  نعتسوووب  و٢وع ٌسو٣ى يٟوو٠     نٞرتنث ٢ى ٢ع ٖج٢ّه نٞ
 نِونئٝ  مذل أوبوتع ي٥ قـٌٕ نطتـو  نٞػٍٟةٍ   وغٍٟٗ  ون٦ِجٞ  وقـٔ أخـت.
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ونٞطون ج ٔ حتػى يٟى  ر ـ نًٞػـ نِوبوتً نٞوسٍف نعتسٍنً مبلازن  
 ونُٟٞوٌ . ـن لع نٟٞٓسٍٓ  ونِ تٍ  ون٣ًٍٟٞ  نٞةنو   ونًٟٞو٠ ن٦ْسع٦ٍ  

و٥٢ ٌٗـأ ٚوا ْٕسٓ  وي٣ٟع  نًٞػـ نِوبوتً نٞوسٍف أو ٌكّٟى يٟى آبنئنو١ لتوج   
 ٞٙ ونؾنع   ٣ْإً  ٚوا " و٢ع  نِٚوٌين" ٢ٍٟئ  ترصتع  ْٕسٓولع ٢اٝ نت٥ سوٍلع  

ونٞٛلوجي ونٞٓوعبنتً  وي٣ٟعئلوع نعتًوـوْ  ٚوعٞـنملي ونتو٥ سوٍلع         "نُٞوزنرل "ونت٥ بضج و
 ."نت٥ خٟجو٤"ٍع٤ ونٞة و٦ً وونت٥ ن١ٍٗٞ و عتـ ت٥ د

وٚوو ٞٙ  وور ّـ  تًووؽ نٔجتوووع ع  نٔسوووٗـنئٍ  يلووج ١ ٢اووٝ "بو ووـ تٍٛووو٤" و"نصتٍّوو      
جٞ          أوٚوووع٠" تعجتع وووع  ي٣ٟعئلوووع نٔصتٍووو  نٔسووووٗـنئٍ   وٚع٦وووت ٚووووا نٞكوووا ونٞػووٍو

 ونظتـنئف نضتُـنٍْ  ونٞـدٕ  ي٣جس ٟٞجبنس  ه أوبوتع دوى ٖـو٤ ٖـٌة .

ْ "ٞجن٦يت"  اٌىىُِذَب اإلذلُخنسع   ر ـ وه نِ   أ ةوت نٞجب وؽوٍّ ثوٓ    ثشعبٌخ اٌغفوشا
ً  وتووعِ   نٞػوووه ونٞطووًـ نٞػوووه  وٚوو ٞٙ أمهٍوو    َمظووبْ وأ   نتوو٥ سووٍلع نٟٞٓسوٓو

ضـوو نٞٓعبنتً يٟوى أبسوكو"  وأمهٍو  ٦ٗوج نعتلكٕو نٞو ي ٖوع ت نتو٥  ٣ٍٍو  وٚو ٞٙ أ             
و  نٞـدٕ . ٣ٚع أ٤ ْرتس نطتـو  نٞػوٍٟةٍ  أ عدوت ُٟٞوـتٍ     يٟوى قتوف نطتٍوعس     نٔقٕو

نًٞـتٍ  نعتوٗج٢  ونعتو٣ج٦  ه ٚٝ ػتوعٔ  نطتٍوعس ن٣ًٍٟٞو  ونطتوـِ ونٞػولعيع   سوون        
و أو نْؾووع س ونعتونغوٕو  ونٔ ػووعٔ  تووـن  و ووـن      تعٞلسووة  ٟٞٛوعتوو  أو تعٞلسووة  ٟٞسوٕو

 .#1$وَ   ٞٙ ٚا ونعتسوطٍٓع   ونْ نبن  نْ نبٌ  ونٖٔوػع ٌ   

 

 

 
                                                 

  وٚوو ٞٙ ٞوووٌ  يوووؼ0  373ظ   دسووع٠ نَٞوسوو0ً نٞٓٛووـ ه نٞوورتنث نًٞـتووً نطتؿووعبي     .# $1
 .نٞٛو٢ٍجٌع نْغتٍ  ِغوٜ نْس٢ٍٕ  هن
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  انفصم انرابع لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

  »الؼاعدة ادلادوة«البـاء التحيت 

 لؾحضارة العربقة اإلدالمقة

ب

 وو ن نٞٓػووٝ مذل يووجس أ ووعث ٦ووو١ٟٛ ه نِوٜ يوو٥ نٖٔوػووع  ه        قعللمًظن
نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ   يٟووى أ٤ ٦ووو١ٟٛ يوو٥ نطتووعٜ نعتج٦ٍوو  ه مقووعب ن٣ًٞووـن٤  

 .»نطتعٜ نٔ و٣عيٍ «نْس٢ًٕ 
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  انبحث األول  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 احلضارة العربقة اإلدالمقة يف دائرة االقتصاد

ٚا ن  ه   ن نجملعٜ  تٝ سرٖػـ دجٌاً نعتٗوؿوا يٟوى نٟٞٓسوٓع      نهبأدفلسب
ٗلوٌوو  نٞوويت  لو٣ووً مذل   ونعتةووع ص نٍٟٞٛوو   و٤ نعتوو ن ا ونٞٓووـوو ونعتسووعئٝ نٞٓلٍوو  نٞو    

 نٔخوػعظ ه ي١ٟ نٖٔوػع .

و٢ع  ٢لع ٦و١ٟٛ ي٥ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  ْٕ ي ب ٞلع ه يوج٠ بغوج  ع٦وا    
نٞٗسوو١ « ووع٠ ٢وو٥  ون٦ةوونع  أٔ و ووو نضتع٦ووا نٖٔوػووع ي ٔسوو٣ٍع أ٤  وو ن نضتع٦ووا    

  هتاوووٝ ه طتهووو   عبنتٍووو  ٢ًٍلووو  نٞةلوووع  نٞوووونيت ٟٞنؿوووعبس نًٞـتٍووو       »نٞسوووٟوًٚ
ْس٢ٍٕ   وٚع٤ نطتع٢ٝ نًًٟٞٓ ِسٟو  دٍع لع ٖةٝ أ٤   تٝ   ت نطتؿعبس و٦ٗكى ن

 أوغعغتع يٟى ٌج نٔسو٣ًعب نُٞـتً.

 .نْس٠ٕ؟ ٝ ت  أٌجٌلع ٢  ا نٖوػع ي ه 

 .نٟٞٓسٓع ؟ ٝ دتوٟٙ دؿعب لع ْٟسٓع  و٢ةع ص نٖوػع ٌ  و٢ع  ً   ت 

 .؟ ٌ مبؤسسع  نٖوػع »ه نًٞػـ نٞوسٍف« ٝ جتسج  دؿعب لع 

عتووع ن دل ٌلطوور نٞرتنٚوو١ نٞـأصتووعرل ه دؿووعب لع  و ووٝ ٌووجخٝ نٞلهووع٠ نٖٔوػووع ي         
 نْس٢ًٕ ه ٢لهو٢  نٞـأصتعٍٞ .
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 ٝ ٞلع أ٤ ٦سن١ ه غٍعَ  بؤٌ  دٍٍٗٗو  ٕٖٞوػوع  نٞو ي نبذتلوت ٞوه ٚعْو        
 .نْقتع ؟سٍعسع  وْٟسٓع  

ٛعبن  نٞٛوات   ٝ ٞلع أ٤ ٦ونجث ي٥ نسرتن ٍاٍ  أو تـ٦ع٢ج ي٣ًٟ ٞٛسـ قـٔ نٔدو
 .نَخ س تريلعٖلع؟؟

  نٞٛطّ  تٝ نْسنع٠ ه تلع  يٗٝ وٌج »نٞجبنس «نعتٗعبت  م٤ مهلع وَعٌولع ٥٢   ت 
ُٚوًّٕ  0ن٦ْسع٤ نًٞـتً ونعتس١ٟ  ٢ى أ٤ يٗٝ ن٦ْوع  وندج ٞوجت ن٦ْسوع٦ٍ   ٖوعٜ  ًوعذل    

 .63اإلعشاء/ باتِّٙا ٢انْهُوبن  ٣َ٦ِجُّ  اوؤُٔ  وا اوؤُٔ  ٥ِ٢ْ ياكوع  باتِّٙا وا٢اع ٚوع٤ا ياكوع 
ٚووعْـن  و ةًووه  »ه  وو ت نطتؿووعبس نُٞـتٍوو  «ٞٛوو٥ نًٞٗووٝ ن٦ْوووع ً ن٦ْسووع٦ً أغووة    

نًٞٗٝ ن٦ْووع ً نْسو٢ًٕ ٢وةًوع  ٢ٟٗوجن  ٢نزو٢وع   دٍوا دل ٌوطوٛـ ن  يٟوى ٞكٓوه          
واما ِ وأ٢له و جنٌوه و٣ً٦وه  ٖوعٜ  ًوعذل ٢وؾنووع   و ن نٞوٗعتوٝ تو  نٞطوٛـ ونٞٛٓوـ0          

وـْ ١ُْ ما٤س يا ونتاً ٞوطاجٌِج  و ١ُْ واٞوئ٥ِ ٚٓو وـْ ١ُْ ِوملاٌجا٦َّٛ ١ُْ ٞوئ٥ِ ضٛا  .7/إثشاهُُ رو ٤َّا باتُّٛ
 ودل ٦واعْى نٞج٥ٌ نطتلٍّ ْنسا  تٝ أملوبن٦ع ي٥ ١ٍٖ نًٞـوت .

 ٞٙ أ٤ نسووا٣عب نعتوعٜ دتوع٠ نعتوـو س  وٚوٝ ٢وع هتلوى دـٚو  بأ  نعتوعٜ توٕ دوٕ ًٌووا             
 ٣ـو س.ٚعْـن   عدجن  ٟٞ

ونْس٠ٕ دل ٌلسخ ٣ٍٖ  نعتـو س  توٝ سوًى مذل مقتعئنوع ٚوً  ػوة   ن  ٢ٓنوو٠ آخوـ        
 و نٞوٗوت  ْععتـو س  ً نٞػٓ  نٞيت  كٟٕ يٟى ٥٢ ن و٣ًت ٞجٌه ٚٝ خػعٜ نظت  

 ونٔيوجنٜ  و٥٢ أو ً نطت٣ٛ   ْٗج أو ً خ ن  ٚا ن  و ٞٙ أو  نعتـو س.

٥ ٔ ٢ـو س ٞه ؤ ٢ـو س عت٥ ٔ يٗٝ ٞوه  و٢و٥   و  ن ٌٓن١ ٥٢ نٞٗوٜ نعتر وب0 ٔ  ٥ٌ عت
 ١ ْ ٤ نسوا٣عب نعتعٜ  و ٥٢ نعتـو س  تٝ  و َعٌونع أي ٢و٥ نًٞٗوٝ ونٞوج٥ٌ  وم ن ٍٖوٝ     
تر٤ نسوا٣عب نعتعٜ  و دتع٠ نعتـو س  ٣ًْلعت أ٤ نٔسوا٣عب  و دتوع٠ نًٞٗوٝ ونٞوج٥ٌ ؤ    
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ٔ   »« ٥ٌ مٔ تعًٞٗٝ  م  ٥٢  وج٠ يٟٗه أْوسج يٍٟه  ٌله و ٦ٍعت   ن٢ْوع٠  ًٓوـ نٞػوع 

$1#. 

ونظتٕغ  أ٤ يٗٝ ن٦ْوع  نعتس١ٟ  و يٗٝ ضعٚـ ٢ـن١ٚ ٢سوا٣ـ  ؾعب  ه 
 أغٗعو نِبؼ  ٢سوخـ  ٦ٓعئسنع  وغع٦ى تٛجده نعتسوجن٠ ي٣ـنكتع.

 .8/االٔشمبق ٌاع أوٌُّناع نِٞ ا٦ساع٤ُ ما٦َّٙا ٚوع ِو  ماٞوى باتِّٙا ٚوجْدع  ْو٣ُٟوعٍِٖه0ِ ٖعٜ  ًعذل

وٍْوهِ        وٖع0ٜ ُؤ  ْوع٢ْطُون ِْوً ٢الاعِٚةاناوع واُُٟٚوون ٢ِو٥ بِّملِِٖوهِ وامٞا ١ُُ نِٞروبْؼا  ٞو  ُوا نَّٞ ِي  اًاٝو ٞٛو
 .67/ادلٍه نٞلُّطُوبُ

و٣ٚووع ٖٟلووع ْٟوو٥ ٦سوووكٍى نطتووجٌا ٚووا ن  وي٣ٍٗووع  ه  وو ن نضتع٦ووا  ومقتووع سوولٗج٠       
س٢ًٕ ونًٞٗٝ نُٞـتً مب عغع  و٢نع ن   وقئه ْ ـن  ٢ٗعب٦  ت  نًٞٗٝ نًٞـتً نْ

ه نٖٔوػووع   ٢لووو   توور٤  وو ن نًٞٗووٝ ٢لٓووو   ؤو  ٚووع و ٢طووـٔ ٢ـ ووع  ٚعضووّ     
 ٢وٓوٕ ٢وكوب ٢ولعْ  ٢وٍٗم ٢ةجو.

 

 

                                                 

 .47 بٌ 0 دونب نطتؿعبن   ظ م  ع٦ً $1#
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ب

بانفسعباألًلب

 حقم انختارة يف احلضارة انؼربُت اإلسالمُت

توجوب جتوعبي  وـي وتوـي     » نٖوػوع ٌع  «نطتؿعبس نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ     متيصخ
أٖعٍٞوووو١ نًٞوووعدل ضوووـٖع  وَـتوووع  و كوووووب  ملبنيوووونع وغووولعيونع    ٦طوووف ودٍووووي تووو 

 .#1$نٞونسىوأسعقٍٟنع وقـٖنع و ُوب ع ٞوٟةٍ  ندوٍع ع    ن نٞجوب نٞواعبي 

 وو ن نٞلطووعـ أتووـمل ونٍٓوو  نٖوػووع ٌ  يععتٍوو  ٖع٢ووت هبووع نٞجوٞوو  نْسوو٢ٍٕ  تًووج           
وه   »ٖـٌص« ودٍج ع تعٞٓو  نًٞـتً نٞ ي ٖع  ه ٖةٍٟ  يـٌٗ  ه  ـن نع نٞواعبي 

نووٝ  طووـٌى  ٌووين أيكووى ٣ًٟٞووع٢ٕ  ونًٞٗووو  نٞواعبٌوو  ن و٣ع٢ووع  خعغووع   وه مقووعب  
 ٗعْوو  ٦ع٢ٍوو  سووع  ع  ٗووجٌـ نٞٗوو١ٍ نٞواعبٌوو   وندوورتن٠ ن٣ًٞووٝ نٞواووعبي  وتووـمل  ٢وو٥  

 .#2$ن٢ِاٝخٕغتع ضخػٍ  نٞوع ـ تعيوةعب ع نٞل٣و   نٔ و٣عيً 

ْوٕ نمل  وعبت ْورتس سوٍع س نًٞلػوـ٥ٌ        ن نٞلهع٠ نٞواعبي ونعتلٓو  نعتونوـ٘ نٞو ي بن  
نعتونؿوووـ٥ٌ نًٞـتوووً ونٞٓعبسوووً ه نًٞػوووـ ن٢ِووووي ونًٞػوووـ نًٞةعسوووً نِوٜ ٢اوووٝ 

نًٍٟٞٗ  نٞويت تُٟوت  بوذتوع ه نطتـٚو  نعتًوزٍٞو        نٞٗعيجس نعتع ٌ  نٔ و٣عيٍ  ٟٞلنؿ 

                                                 

$1 #A.R. Leuwis84-25نسع  مس٢ٍٕ  ت ضـنِ ٦ٗؤ ملٌوع س  ظ  . نٞسٍع س نْس٢ٍٕ  ه  ب  
 و و ْػٝ ًٌـؼ ٞل٣و نٞواعبس نْس٢ٍٕ  ويٕٖونع تعٞٓوودع  نٞةنـٌ .

#2) Bernard Lewis: The Arabs in history, 5 the ad, P 91. 
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نٞوويت هتٛوو٥ نيوةعب ووع نٌْووجٌوٞو ٍع نعتًوواس يوو٥ دع وو  نٞلهووع٠ نٞواووعبي نْسوو٢ًٕ     
 .#1$و ٌلع٢ٍوه و ٓعيٟه وآْعٖه نطتؿعبٌ  ن٦ْسع٦ٍ  نٞـدة  و سعؼته

ٖةوٝ نٞاووبس   «ْعٞواعبس  ً أٚاـ نٞله١ نٖٔوػع ٌ   طواًٍع  ٟٞلطوعـ نًٟٞٗوً    
وهتٛللع أ٤ ٦ـس١ يٟوى نظتـٌكو  نٞوعبنتٍو  خكوع  تٍع٦ٍوع   ػوعيجٌع  تو          »نٞػلعيٍ 

 نٔمل  عب نٞواعبي ونٞلنوؼ نًًٟٞٗ.

ٚطووّ ّٞسووونٔ ونٞكووـٔ  و ٓوووٕ ٟٞوو  ٥ يوو٥ ْوودووع  ْعٞواووعبس نب ٍووع  ٣ٟٞاع ووٝ و
 جٌووجس  وقووـٔ يووـؼ  جٌووجس  وندوٛووع٘ ٢وونغووٝ تعطتؿووعبن  نِخووـت  و ةووع ٜ   
وأخ  ويكع  ٢ًنع  ودـٚ  ٢سو٣ـس عتوعتً  نٞوكوب و٢ون ن  نٞولعٖع  وذتٍؤ ٦طوف  

 ٟٞسٓـ ونْ عب.

  و ووج٦ع أ٤ وـتو٥ م ن   ـزتلووع  وو ت نعتهووع ـ نعتع ٌوو  نٖٔوػووع ٌ  مذل ٢هووع ـ ٢ًلوٌوو 
ي٦ٍٕٗوو  ٢وو٥ ٦هووع٠ بيوووي ه     ونٞواووعبس أٚاووـ#2$ وو ت نعتٗووؤ   ن  صتووع  يٍٟٗوو 

 .ونٞةون ي ونٞوندع   أو ٦هع٠ ملبنيً خعؾى ٞجوبن  نٞكةًٍ  وٖجب ع نٞػعب

   ووً ه »مؾووعْ  مذل ونٍٓووونع نٞجٌلٍوو  نٟٞٓسووٍٓ  نطتؿووعبٌ  «ْع٦ًٍٕٗٞوو  نًٞـتٍوو  
ٕٞدوٍع وع  نٞ  لٍو  ونعتًلوٌو  نٞلعزتو      حتٍٟٟنع نٔ و٣وعيً نٖٔوػوع ي نسوواعت     

ي٥ قةًٍ  نٞلهع٠ نٞواعبي نًٞععتً نٞ ي أٖع٢وه نٞجوٞو  نْسو٢ٍٕ  ه  و ت نعتلكٗو      
٥٢ نًٞعدل  ونٞوودٍج نٟٞٓسوًٓ ونًٟٞٗوً نٞو ي  نوج  دـٚو  نٔيووزنٜ ٟٞوجْعو يلوه         
 يٍٟٗع   و رٍٚجت و لزٌنه ِسةع   ٌلٍ   ٌةجو ٢و٥ و نو  أخوـت  ٞوٙ نٞوودٍوج نٞو ي      
حتوع  مٍٞه نعتلكٗ  نٖوػع ٌع  وسٍعسٍع  ٍٟٞٗع٠ تجوب ع نٞواعبي نًٞععتً  ٣ٚع أ٤  ْعو 

                                                 
س  ظ     # $1   ٌٕدوم نٔب ةوعـ تو  قتوو نًٞٗوٝ      127. يةج ن  نًٞـوي0 نٌْوجٌوٞو ٍع نًٞـتٍو  نعتًعغـو

 ٞواعبس ه  عبٌخ نعتج٤ نٍٞٓلٍٍٗ   و٢ج٤ نَْـٌٕ ونعتج٤ نٌْكعٍٞ  ٢كٟى نٞلنؿ  نطتجٌا .ون
  توو و   نعتؤسسوو  1999  2 . ؼت٣ووج  ووعتـ ن٦ِػووعبي0 نٞٓٛووـ نًٞـتووً وغووـنو نِؾووجن   ـ# $2

 .42ظ   نًٞـتٍ  ٟٞجبنسع  ونٞلطـ
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نعتًوزٞوو  يوو٥ نْبن س ن٦ْسووع٦ٍ  نطتووـس يووا ه و ووه ٢وو٥ و و ووه يوو٥ دـٌوو  نٞٓووـ       
 .#1$هنعتسوٗٝ نعتسؤوٜ ي٥ ٦طعق

 ِموبالد اإلعوالُِني  دٓم ٞلع نٞوعبٌخ ْػًٕ ٚوةوه أتوو نٞٗوعئ١ نٞةٟخًو ه ٚوعتوه      
ن٦ًًٕٗٞو  نٞٗوو٢ً نًٞـتًو     ث ٍْه ي٥ نٞةٕ  ونعتج٤ نٞيت ن٦وطوـ ٍْنوع ْٛوـ نعتًوزٞو     حتج

أٚاـ ٥٢ َ  وع  ْو  ن ـتو٥ أخو ٦ع أصتوع   و ت نٞوةٕ  ووؾوًلع ع يٟوى خـٌكو  نٞجوٞو             
نْس٢ٍٕ  ه  ٞٙ نٞوعبٌخ  ننوـ  ٞلوع دٍٗٗو   ع٢و  ٢ؤ ن وع أ٤  و ن ن٦ٔوطوعب ٚوع٤ ه         

 .#2$ت ٞٙ نٞوعبٌخه نٞجوٞ  نًٞـتٍ  نٞةٕ  نٞيت  ـ ةف تكـٔ نٞواعبس 

ْعجملو٣ى نًٞـتً ٚع٤ ونسك  نًٞٗج ت  أ ١ ٢ـٚوز ٦ٓٞووع  نٞواوعبي  و وو نٞطوـٔ       
وأ ١ ٢ـٚز ٕٞسونٕ٘ و وو نُٞوـ   وٚع٦وت نٞسوٟى  ور ً ٢و٥ نغتلوج و زب وع  و٢و٥          
نٞػ   و٥٢ ضـًٖ مْـٌٍٗع ونعتسو٣ًـن  نًٞـتٍ  يٟى سعدٟنع   ور ً يوا نًتوٍف    

نٞو ي صتوً ٞلٓوو  نًٞوـ  نٞواوعبي ٍْوه أو سوٍكـذت١ نعتكٟٗو  يٍٟوه  تةنوـ           نغتلجي 
 نًٞـ    ١  وخ  أدج قـٔ  ٕث0

نظتٍٟج نًٞـتً  ْةٕ  نًٞـنٔ ْسوبٌع ْعٞسعدٝ نٞطـًٖ ٟٞةنوـ نعتووسوف   و١     0أوالً
 أوبتع و٢جكتع نٞواعبٌ  يا   ن نٞةنـ.

بن  مبٛو  مذل توٕ  نٞطوع٠ ـتوو     تٕ  ن٥٣ٍٞ  ْعٞكـٌٕ نٞواعبي نعتواه وتعٔ  ٢ع 0صبُٔبً
 ٢ون٦ً ضـًٖ نٞةنـ نعتووسف.

                                                 

 .43ظ   ؼت٣ج  عتـ ن٦ِػعبي0 نٞٓٛـ نًٞـتً وغـنو نِؾجن  .  $1#
 .136  ظ 1980  1 . ؼت٣ج ي٣عبس0 نٞرتنث ه ؾو  نًٞٗٝ  ت و    نب نٞودجس  ـ# $2
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٢ػوـ نٞطوـٍٖ   ْلونـ نٞلٍوٝ  و١ نٞةنوـ        ْػونـن  يا نٞةنـ نِستوـ    0صبٌضبً
نعتووسف  ٣ْج٤ أوبتوع نٞواعبٌو  و٢ون٦ٍنوع ودل ٌٛو٥ ٞواوعبس نًٞوعدل قوـٔ أخوـت َو           

 .#1$  ت نٞكـٔ نًٞـتٍ  نٞإث

ـ  « "نت٥ خٟجو٤"وٌ ٚـ  أ٤  »س نًٞوـ  يٟوى نٞةنوـ نِتوٍؽ نعتووسوف      ًة ن  يو٥ سوٍك
نعتسٍنٍ  دل ٌةٕ ه نسوكعيون١ أ٤ ٌلزٞون ه  و ن نٞةنوـ دووى ؤ ٞودو  خطوةٍ       

 .#2$وندجس

وه نطتٍٗٗ  م٤ نًٞـ  دل ٌٛو٦ون َعئة  ي٥ نٞةنـ نِستوـ ونًتوٍف نغتلوجي  ٢لو      
تًووج نٞٗووـ٤  نٞٗووـ٤ نٞاعٞووا نعتووٍٕ ي ٢ووى أ٤ و ووو  ١ دل ٌػووة  ٢ٟنونووع  دتع٢ووع  مّٔ     

 نًٞعضـ.

 ٞٙ أ٤ يـ  ي٣ع٤ ونظتٍٟج نًٞـتً أ وـون ٖةوٝ نْسو٠ٕ ه نٞةنوـ نِستوـ و وـ       
نًٞووـ  تعجتووعت نٞطووونقل نٞةًٍووجس ٞطووـٔ مْـٌٍٗووع ونٞطووـٔ نِٖػووى  وٖووج ٢ؿووى        
نطت٣ ٌو٤ ونٞسةئٍو٤ ون٦ِةوعـ ه وتوعٜ نطتاوعمل يوا نٞةنوـ نِستوـ مذل سووندٝ        

 .#3$ضـٔ مْـٌٍٗع

نٞسٍج أ٤ نًٞـ  ٖةٝ نْس٠ٕ  ًع٢ٟون ٢ى نٞةنـ عتع ٌزٌج ي٥ سوو   بؾون٤   .وٌؤٚج 
 .#3$ٖـو٤

وٞٗج ٚع٤ مؿتعملن  يـتٍع   ودٍج نٞطـٌع٦  نعتسو٣ـ٥ٌ ٢ل  أٖوج٠ نًٞػووب ه نٞواوعبس    
نٞةًٍووجس نعتووجت0 نًتووٍف نغتلووجي ونٞةنووـ نعتووسووف   وو١  ووع  تًووج  ٞووٙ نٞرتنتووف توو    

 ٟٙ نٞواعبس نعتووسوً  ٢و٥ نًتوٍف نغتلوجي     نٞةنـٌ  ٞووغٝ  ونعتون٦لنضتنع  نٞاٌ   
                                                 

 .200  1981  3 . ؼت٣ج ي٣عبس0 نًٞـ  ٌسوٍٗهو٤  ت و    نب نٞودجس  ـ# $1
 .16ظ   ٢سعمه   عبنتٍ  ه نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ بو ٍه َعبو ي0 #  . $2
نًٞـتٍو  ونْسو٢ٍٕ  ه نٞوا ونٞةنوـ  ػتٟو  نٔ وونع          . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٗعٜ تًلون٤ نٞواوعبس  $3#

 .278ظ  1997  ًٞع٠ 36يج  
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مذل أٖػى  وسًنع ه نٞٗـ٦  نطتع ي يطـ ونٞاع٦ً يطـ  تٝ م٤  ٟٙ نٞ بوس دـ  
 ه نٞٗـ٦  نٞـنتى يطـ ونظتع٢  يطـ ب١َ  ا٣ع  نعتُوٜ.

وٌطوووو  نٞٛع ووووا مذل غوووولعي  نٞسوووو٥ٓ نًٞـتٍوووو  و كوب ووووع ودٍووووعس نٞةنووووعبس   
نعتسوووووخج٢  ه نْ ووووعب ونٔسوٛطووووعِ ونعتسووووعْـ٥ٌ يٍٟنووووع ونٞوسووووعئٝ ونٍَٞووووع   

ونٞػووٍع٦  ونٞسووٟى نعتلٗوٞوو  و٢وُ نذتووع   وو١ مذل  ٟووٙ نًٟٞووو٠ نعتوًٟٗوو  تًٟووو٠ نٞةنووعب       
 .#1$ونْ عب ٥٢  ن  نٞجْع ـ ويٟو٠ نٞواعبس

وأضووعب  نٞجبنسوو  يٟووى نٞكووـٔ نٞةنـٌوو  نعتسوووخج٢  ه نٞةنووـ نِستووـ ونًتووٍف       
نِٖػووى ونٞسووٟى نعتلٗوٞوو  ون٣ًٞووٕ     ه ضووـٔ مْـٌٍٗووع ونٞطووـٔ    ونعتووون٦لنغتلووجي 

نعتسوووخج٢  وأقتووعـ نٞسوو٥ٓ وغوولعيونع و كوووبن   ٟووٙ نٞػوولعي  وو ووعئٕ نًتووع١ٚ      
 أستج ت٥ ٢ع ج ٢إً«نعتٕدٍ  نًٞـتٍ  نٞطـيٍ  ونٞٛوا 

«
 $2#. 

 وو ت نٞجٌلع٢ٍوو  نٞواعبٌوو  ٣ٌٛوو٥ وبن  ووع دٍوٌوو  ه ٚعْوو  ػتووعٔ  نطتٍووعس ن٣ًٞـن٦ٍوو    
 .#3$ونٞزبنيٍ  ونٞػلعيٍ 

يٟووى  وو ن ٣ًٌووج "ٞو٢ةووعب" ه ٢ٗعٞووه نٞسووعتٕ مذل  بنسوو   وو ت نعتٗعبتوو  ٣ٚووع ؿتووج ع  و
 0#4$٢ًع٦ٗ  ٢و٣ٟس  ٥٢ نِسوع  نٞٓؿٝ ضٟٕ  ٌٗوٜ 

ه   ن نجملو٣ى نٞـدا نعترتن٢ً نِقـنِ نٞ ي ٌـتف ؽتوّٟ أ زن  نعت٣ًوبس ٚع٤ $$
ـ نٞواوعبس   قةًٍٍع  أ٤  ز  ـ دـٚ  ن٦وٗعٜ نٞةؿعئى ونِْٛعب ونِضخعظ  ون٤  ز  

                                                 

 .279ظ    . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٗعٜ تًلون٤ نٞواعبس نًٞـتٍ  ونْس٢ٍٕ  ه نٞا ونٞةنـ $1#
 .280نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
$3 #        ٔ  وونع  يوج    ٢وبٌ  ٞو٢ةوعب0 نْسو٠ٕ ه ػتوجت نِوٜ  ٢ـن ًو  نِسووع  َسوع٤ قوه  ػتٟو  ن

 .247  ظ 1996ًٞع٠  33
 1995ًٞووع٠  33يووج    نعتوسووو٠ تًلووون0٤ نٖٔوػووع  نٞسٍعسووً نًٞـتووً  ػتٟوو  نٔ ووونع   ه٢ٗعٞوو# $4

 نعتٗج٢ .
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وأ٤  ٛاوووـ نعتؤٞٓوووع  دووووٜ ؼتعسووو٥ نٞواوووعبس وأسوووعٍٞةنع  و ووو ن ن٢ِوووـ ٌكوووـو يٟوووى  
نٞةووعدا  أٚاووـ ٢وو٥ مضووٛعٍٞ   وًٟووٕ نْضووٛعٍٞ  نِوذل  اوو١ نٞواووعبس  و ووٝ ٚع٦ووت       
م٢ٛع٦ٍ  ٦طو  ػتو٣ى مس٢ًٕ ٢ز  ـ  تعٞلسة  ٞةٍٗ  نعت٣ًوبس  ؾتٛل   و٤ أ٤  ٛو٤ 

و ٝ ٚع٤ نٔمل  عب ؾتٛلوع   و٤ ن٦وٗوعٜ ْوونئؽ     نجملو٣ى؟ضـوـ نٞوةع ٜ ٞػعحل   ن 
 ##.نٞواعبس؟نٖوػع ٌ  ٥٢ ٢لعقٕ أخـت مٍٞه ي٥ قـٌٕ 

تعٞسٟى نٞواعبٌو   ْنوٝ ٚع٦وت نٞواوعبس  ٗوػوـ يٟوى        األوىلاإلشىبٌُخ و وًٟٕ 
و٢و٥   وبخٍػ ؟٢ع خاّس وَٕ رتله أ٠ أ٤ نٞوةع ٜ ٚع٤ ٌطو٣ٝ أٌؿع  يٟى ٢ون   ٍٟٗ  

ت  ٓوووـؼ يٟوووى نٞةٟوووجن٤ نِوبوتٍووو  نعتسوووٍنٍ  ه أوٖوووع     نعتًٟوووو٠ أ٤ نٞةعتوٌووو  ٚع٦ووو 
٢وٕدٗ   خكـن  هتلى نعتوع ـس تعطتجٌج ونظتطا ٢ى نًٞوعدل نْسو٢ًٕ  ٤ِ  وع      

 نعتع    هت٥ٛ نسوخجن٢ن٣ع ه غلى نٞسٕو وه غلعي  نٞس٥ٓ نطتـتٍ .

  ٢ووى ْنوً  وًٟووٕ تـؤٌو  نجملو٣ووى نْسو٢ًٕ ٟٞواووعبس تععتٗعب٦و     ُٔووخاإلشوىبٌُخ اٌضب أ٢وع  
نٞٗكعيووع  نٖٔوػووع ٌ  نِخووـت ٢اووٝ نٞزبنيوو  ونٞػوولعي   ْنووٝ ٚووع٤  وو ن نجملو٣ووى    
ًٌكوووً نِوٞوٌووو  ٔدووورتن٠ نٞواوووعبس يٟوووى دسوووع  نٞٗكعيوووع  نِخوووـت؟ و وووٝ  ووو ت  
نْضٛعٍٞ  ٞجت تًؽ نٞةعدا  نُٞـتٍ  نعتًعغـ٥ٌ سوت مسٗعـ ٥٢ نطتعؾـ يٟوى  

ونع ينو   ٥٢ نعتعؾً ٞواٌـ  رٌٍج ١ ْسـنئٍٝ  ا  أكتع  ز بو ن ٞػنـن  نٞيت خَّٟٓ
 نْس٢ًٕ؟.نْمهعٜ نًٞـتً 

يو٥ ٦طوو  نعتوج٤ نْسو٢ٍٕ  نٞٛوات  ه ؽتوٟوّ أب وع          ضبٌضوخ اإلشىبٌُخ اٌو ونجث 
نًٞعدل نْس٢ًٕ  ترداع٠  ٓؤ ه يج  نٞسٛع٤ زتٍى نعتج٤ ه تٍٗ  نعت٣ًوبس دووى  

 نٞٗـ٤ نٞوعسى يطـ.

  أ٠ أكتووع ٚع٦ووت ٢ـنٚووز م٦وع ٍوو  ه    ووٝ ٚع٦ووت  وو ت نعتووج٤ ؼتكووع  جتعبٌوو  ودسووا   
ٍّٚ هت٥ٛ مقًع٠ سٛع٤   ت نعتج٤ نٞٛات  و٤ دجوث  كوب ٚوة    ملبنيٍ ؟أدونؼ 

وٞؤ نْؿتوعملن  نٞاوبٌو  ه    ونطتةو ؟ه نٞزبني   خعغ  ملبني  نظتؿعب ونٞٓونٚه 
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ػتعٜ نٞزبني  ه نجملو٣ى نْس٢ًٕ  خعغو  ٣ٍْوع ٌوًٟوٕ تعسووخجن٠ وسوعئٝ نٞوـي        
٢ٛع٦ٍوو  ٦ٗووٝ ملبنيوو  نٞلةع ووع  نعتجنبٌوو  نٞػووعطت  ٟٞل٣ووو ه نٞكٗوو  نطتووعب   وحتٍٗووٕ م

ونٞـقا ه وٖوت وندوج مذل نعتلوعقٕ  ن  نعتلوعو نٞةوعب  ه نٞٓػوٝ نٞـقوا  و كووٌـ         
نٞيت ٢ع ٚع٤ قتو نعتج٤ ؾتٛلع   و٤  وْـ ؼتعغٍٝ ونْـس ٢لنع ه  #1$يج  ٥٢ نٞلةع ع 

 عملن .نعتلعقٕ نًتٍك  هب ت نعتج٤  ٞؤ   ت نْؿت

 ٝ ٚع٤ ؾتٛلع  دجوث نٞوكوب نعتجٌين نٞٛة  ه نًٞػوب نٕٞدٗ  وه ٢لعقٕ 
 نِخـت؟.نعت٣ًوبس 

تووعًٞو س مذل ٢وؾوووو نٞواووعبس ٌكووـو تًووؽ نٞةووعدا  مضووٛعٍٞ  نٞرتنٚوو١ نٖٔوػووع ي     
ونٞوووٗين ه نجملو٣ووى نًٞـتووً  ونْسوو٢ًٕ يع٢وو   تعيوةووعب أ٤  وو ن نجملو٣ووى نسوووخج٠ 

عئٝ نٞوٗلٍ  ونْ نبٌ  نٞيت أغةنت ضعئً  ه أوبوتع ه يػوـ  وأتجو نٞٛا  ٥٢ نٞوس
نٞلنؿوو  و٢ووى ن٦وٗعغتووع مذل نًٞػووـ نٞـأصتووعرل نطتووجٌا  ٞٛوو٥ نجملو٣ووى نْسوو٢ًٕ دل  

 ٌسوكى حتٍٕٗ   ت نٞلٟٗ .

و ٝ  ًو  نسونعٞ  نٞرتن١ٚ مذل  نجملو٣ى؟ ٝ ًٌو  ن٢ِـ مذل نسونعٞ  نٞرتن١ٚ ه   ن 
عو نضتوعِ  أ٠ مذل أسوةع   وًٟوٕ تكةًٍو   و ن نجملو٣وى       أسةع   ُـنٍْو   وًٟوٕ تععتلو   
 .ٍْه؟وأٌجٌوٞو ٍع ن٣ًٞٝ نٞسعئجس 

ٌٗو    ن ن٢ِـ مذل قـو نْضٛعٍٞ  نٞٛات نٞيت ضُٟت توعٜ نٞٛوا  ٢و٥ نٞةوعدا  ه     
  عبٌخ نعتلكٗ  وضؤوكتع.

                                                 
نٞسووـ١َ  ونِبمل نَسووٍوي  ون٣ٗٞوو  نٞٗعسووً  وٖػووا نٞسووٛـ  ونٞٗكوو٥  ونطت٣ؿووٍع   ونعتووومل  # $1

ؿتوع٤ ونطت٣ؿوٍع  أ٦هوـ نٞٓؿوٝ     و ومل نغتلج  ونٞةكوٍخ  ونٞسوةع٦خ  ونِبؾوً ضووًٚ  ونٞةع     
 .15ػتٟ   ظ   ض0ٕٟ نٔفتـنـ ه نًٞعدل  ٢طـوو ن٢ِ 
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 ووٝ ٚع٦ووت   و وسووى؟٢وووى تووجأ  نغتوووس توو  أوبوتووع ونًٞووعدل نْسوو٢ًٕ  هنووـ     
ـ٤ نٞسع   يطـ تًج نٚوطعِ نٞكـٌٕ مذل نغتلوج ٢و٥ دووٜ مْـٌٍٗوع      نٞةجنٌ  ه نٞٗ

أ٠  وسوووًت نغتووووس ٢وووى ٍٖوووع٠ نٞاووووبس    ن٢ِوووـٌٍٛو ؟ونٚوطوووعِ قـٌوووٕ نٞوغووووٜ مذل  
أ٠ ٚووع٤  ٞووٙ ْٗووف ٢ووى تووـومل   يطووـ؟نٞػوولعيٍ  ه أوبوتووع ه أونخووـ نٞٗووـ٤ نٞاووع٥٢  

عتُوورل ه نٞٗوـ٤   و ٝ ٚع٦ت آ عب نُٞزو ن يطـ؟نطتجٌا  ه نٞٗـ٤ نٞوعسى  ن٢ْاٌعٍٞ 
نٞاعٞووا يطووـ ٢ووج٢ـس ٞجب وو  أكتووع أدووج ت خـنتووع  و ـن ًووع  دل  سوووكى نعتلكٗوو  أ٤      

أ٠ أ٤ نُٞزو نعتُورل ٢ع ٚوع٤ ؾتٛو٥ نطتوجوث ٞوؤ  ـن وى وؾوًّ        آ عب ع؟ لنؽ ٥٢ 
دج ع  ٖةٝ  ٞٙ  ؾتع ًٌين أ٤ يون٢ٝ نٞؿًّ ٚع٢ل   ه   ن نجملو٣ى و وًٟٕ تكةًٍوه 

 . و؟

نٔـتكووعـ نٞوويت ٢ووع  ووزنٜ  طووُٝ تووعٜ نًٞووـ  وَ  وو١  ْٓووً    ٌٗووو   وو ن مذل ٢سوورٞ 
نيوٗع  نٞٛا ٥ٌ ٢لن١  أ٤ ن٢ِ   ًع٦ً ٢ل  دوونذل نِٞوّ يوع٠ نـتكعقوع  تلٍوٌوع  أ ت      

. دج ت َزون  نٞطًو  نٞرتٍٚ  ونظتؿوو ٣٣ٟٞعٍٞٙ  ١ نًٞا٣ع٦ٍ  .هبع مذل نغتزهت 
ؤ  مذل نغتزهتوو  أ٢ووع٠  وو١ ٟٞٗوووت نُٞـتٍوو  ن٢ْاٌعٍٞوو  ٢لوو  نٞٗووـ٤ نٞوعسووى يطووـ  وغوو 

 مسـنئٍٝ.

و٢وووع  ن٠ نٔـتكوووعـ تلٍوٌوووع   ْوووٕ ٞوووزو٠ نٞةنوووا ه نٞهوووـوِ نٞوعبنتٍووو  نًتٍكووو    
تعِدجنث ه ؽتوّٟ نعتـندٝ  ؤ ٞزو٠ ٟٞةنوا ه ٢وونمل٥ٌ نٞٗووت و ةٍوع٤ ٢وع هتٛو٥       

 نٍٞٗع٠ ته ه ٚٝ ٢ـدٟ .

ونٞوخٟوّ  ٞٗج ضعيت  و ت نٞـؤٌو  دووى غوعب ٢و٥ نٞةوجٌنً نٞوسو١ٍٟ  عٞو  نٞوورخـ          
تعيوةعب أكتع نطتعٞ  نٞكةًٍٍ   ويلج٢ع ٌٗوٜ تعدا ٢ع م٤ّ نٞوعبٌخ ه ٢ًهو١ ٢ـندٟوه   
دل ٥ٌٛ ٚ ٞٙ  جتع  أ٤  ٞٙ غعب ٢عؾٍع  و٥ٞ ٌسوًع   وغعب نعتاّٗ نًٞـتً ًٌووا  

ً  نمل بن ٦ٓسه َ  ٢ٗةوٜ  ٗعٍْع  م ن دل ٌلهـ مذل ػتو٣ًه ٦هـس       وًجت نٞلٗج ن٣ًٟٞو
 مذل ٢ع ٌطةه نًٞٗجس نٞجو٦ٍ  جتعت نُٞـ . »زتٍى نٞهـوِ نٞ ي ٔ تج ٢له ه«
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٢ل  أبتًو  ٖوـو٤  ٗـٌةوع  ٚع٦وت أوبوتوع ٢وع  وزنٜ ه ٢سووووت  ٗووج٠ ػتو٣ًلوع            
وٚووع٤ نتوو٥ نٞطووعقـ ه  ٢طووٕ ٌػووٝ مذل ٦وووعئج ٔ  ٗووٝ أمهٍوو  يوو٥ نسوووكٕيع         «

  ودوووى أونخووـ نٞٗووـ٤ نٞاووع٥٢ يطووـ ٚع٦ووت »ٚوتـٌلٛووو  و ٞووٙ ٖةٟووه تةؿووى سوولون 
 س ت  أوبوتع وػتو٣ًلع ٢ع  زنٜ ؾٍٗ .نغتو

ن سووًت نغتوووس تسووـي  ٚووة س ٢لوو  نٞلػووّ نٞاووع٦ً ٢وو٥ نٞٗووـ٤ نٞوعسووى يطووـ  و ٞووٙ    
تسووةا نووـوِ  عبنتٍوو   ًووو  مذل  ـن ووى نطتٛوو١ نٞسٍعسووً يلووج٦ع وخؿوووو  وٞلووع     
ٞلػعئ  وقتع   نُٞـ  نِوبوتً  وٚ ٞٙ خؿوينع ٟٞجٌو٤ نِ لةٍ   ومذل نٞسٍعس  

لػٓ  تعٞلسة  ٣ٟٞلواع  نًتٍٟ  نٞزبنيٍ  ونٞػلعيٍ  تععتٗعب٦  ٢ى نٞؿـٌةٍ  َ  نعت
ضةٍنعذتع نعتسووب س  ومذل  ـن وى نٞػولعي  ونٞزبنيو  تٓػوٝ سٍعسو  ٟٞجوٞو  أ٢ٟوونع        
نعتػووعحل نِ لةٍوو   ومذل نٔيو٣ووع  يٟووى نُٞووـ  نٖوػووع ٌع  ويسووٛـٌع   ومذل ٖةوٞلووع       

 .#1$نٞوازئ  يٟى أكتع أ٢ـ ونٖى ومذل أسةع  أخـت

وٖةٝ ن٦كٕٔ نُٞـ  ٚلع قتوٟٙ زتٍى يلعغوـ نطتٍوعس ونٞواوعبس ونٞٗووعٜ نٞويت ٚع٦وت       
ٞجت نُٞـ  د  ٚوع٤ نجملو٣ًوع٤ ٢وًوع ٞ  ه  كوبمهوع  ي٣ٟوع  أ٤ ْسونع  ٚوة ن  ٢و٥         
نٞوٗووج٠ ونٞوكوووب ستووٝ مذل نُٞووـ  ٢وو٥ ٞووج٦ع   ٞٛوو٥ نُٞووـ  نسوووكعو أ٤ ٌؿووى  وو ت         

عرل ْٟو ٚع٤ ن٢ِوـ ًٌوو  مذل يون٢وٝ    نِسعٍٞا ه مقعب ضٛٝ ٖعيجس ٦ٕٞكٕٔ  وتعٞو
ٖووج دعْهووت يٟووى   »و٢لوونع ػتو٣ًلووع«وبن ٍوو  وتلٍوٌوو  ٞٛع ووا نجملو٣ًووع  نٞطووـٍٖ    

  ٗج٢نع.

  ن وسولوعتى  بنسوولع ٞةٍٗو  ٢ٗو٢وع  نطتؿوعبس  دٍوا سولجب  نوع ـس نٞلٗعتوع           
نعتنلٍوو   وٞٛللووع ٖةووٝ  ٞووٙ سوولوًـؼ ٞجبنسوو  نطتٍووعس نٔ و٣عيٍوو  ونٞسٍعسووٍ  ه       

 ع  نعتجٌل .أقتو   و٢ٍٗ

                                                 
 .17ظ   نٔفتـنـ ه نًٞعدل  ٢طـوو ن٢ِ  0نٞٓؿٝ ضٟٕ $1#
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ببانفسعبانثاوي

 مقارنت اننظاو االقخاصادٌ
 يف اإلسالو باننظاو انرأمسايل 

يةعبس نٖٔوػع  نْس٢ًٕ ٚلهع٠ نٖوػع ي ٢و٣ٍز ه أونخـ نٞلػّ  ظيسخ
  وم٤ ٚع٤ ٢ؿ٣و٤  و ت نًٞةوعبس ٢و وو ن   نئ٣وع  ترضوٛعٜ      #1$نِوٜ ٥٢ نٞٗـ٤ نًٞطـ٥ٌ

 نضتوع٦ة  و٣ـ  ه ٢عؾوً دٍوعس نعتسو٣ٟ  ٢و٥     أٖٝ  لعسوٗع  تسوةا  ٗوج٠ نًٟٞوو٠ نعتسو     
 ونٞوكةٍٍٗ  نٞونًٍٖ .نٞٓٛـٌ  

وٖج حتجث ي٥  ون٦ا ٚا س ٥٢   ن نعتؿ٣و٤ ي٣ٟع  نعتس٣ٟ  ٢ل  ينج نظتٍٟٓ  ي٣وـ  
توو٥ نظتكووع  ه دونبن ووه ٢ووى نٞػوونعت  ه أ٢وووب نعتعٍٞوو  وَ  ووع ٢ووـوبن  ت٣ًٟووع  نٞٗووـ٦    

  مذل أ٤  وع  نٞٗوـ٤   "نتو٥ خٟوجو٤  "و ٣ٍٟو ت   و١    نٞاع٦ً ونٞاعٞوا ٟٞوناـس  ْو ذل نتو٥  ٣ٍٍو      
   .#2$ ا٣  نُٞـ نًٞطـو٤  وضًـ ٍْه نعتس٣ٟو٤ تعطتع   مذل  وؾٍ   وٌون١ أ٢ع٠ 

ً "و٣ٚووع ٌٗوووٜ   ٔ تووج ٢وو٥  بنسوو   عبنتٍوو  ٞواووعب  يـتٍوو      "نٞووجٚووب و ٍووه ٚووو ـن٦
مسوو٢ٍٕ  دجٌاوو  ه نٞلوونوؼ نٖٔوػووع ي ٢وو٥ تٍلوونع جتـتوو  نٞونووجٌا نًٞا٣ع٦ٍوو          

                                                 
 .1944يع٠   أوٜ ٥٢ نسو٣ًٟنع ٚوع   لو  ٢س٣ٟو٤# $1
$2 #       ً   نب نٞٓٛوووـ يٟوو١ أو و وو١    َسووع٤ ؼت٣ووو  متووـن ١ٍ و . ٢لوو ب نٞٗنوو0ّ نٖٔوػووع  نْسوو٢ٕ

 .212  ظ 2002  1نعتًعغـ  ت و   نب نٞٓٛـ   ٢طٕ  ـ
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   وو ت نٞواووعب  نسوووخج٢ت ٍْنووع ٖوو١ٍ  ٗعٍْوو  مسوو٢ٍٕ   تعضووع توو  ؼت٣ووج يٟووًوجتـ
 .#1$نسولنعؾٍ 

وٚع٤ أ٤ ننـ  ٢ل  نٞسوٍلع   بنسع   جٌ  ه نٞوعبٌخ نٖٔوػع ي نًٞـتً 
 ونْس٢ًٕ.

٢وإً  «ـتعوٜ أ٤ ٦ة  ٖجبس نٞاٗعْو  نْس٢ٍٕوو  يٟوى ٢ونٚةو  قتووو بأسوو٣عرل ؾتٛو٥        
   ْ   ٣ٚووع أ٤ رتوو  ؼتووعؤ    »سوو٠ٕ ونٞـأصتعٍٞوو   بنسوو  "٢ٛسوو١ٍ بو ٦سووو٤" دوووٜ ن

يـتٍ   ـ  وجتـي تعسووخجن٠ نعتلونج نُٞو ي ه ؼتعوٞو  بؤٌو  يلعغوـ  ٗعٍْو  ه        
 .#3$ونٔجتعب ونٔ ٗع٤ ونٞوسً  نًٞع ٜنْس٠ٕ ونٞػوٍْ   ؤٚج يٟى ٣ٍٖ  ن٣ًٞٝ 

ؤ ٦لسى توـومل نٞٛوا ٥ٌ ٢و٥ ب وعٜ نٖٔوػوع  أ٢اوعٜ نتو٥ سونوو  ونٞٗعتسوً ونتو٥           
عي  ونت٥ نضتزنب ونعتًزنوي  دٍا يوعضتون نٞٛوا  ٢و٥ نعتسوعئٝ نٖٔوػوع ٌ   ٢اوٝ       زت

 .#2$ْٛـس نٞز٥٢ ه مقعب نعتطـوو نْس٢ًٕ ٕٖٞوػع 
وتعٞكةى ٥٢ نٞو ٥ٌ ٚوع٤ غتو١ دوجٌاع  توعو قوٌٟو  ه نٞجبنسوع  نٖٔوػوع ٌ  نعتٓٛوـ٥ٌ          

 .الزظبدٔب  وؼت٣ج تعٖـ نٞػجب ه ٚوعته #3$٢عٞٙ ت٥ تين
عطتووجٌا يوو٥ نٖٔوػووع  ه نْسوو٠ٕ  وٞووٍ  نٖٔوػووع     ت "ـٌووج تٍؿووو٤  ُ"و ٓؿووٝ 

 نْس٢ًٕ  ٤ِ  ٞٙ ٔ ٌزنٜ ٢وؾى خِٕ ت  نٖٔوػع ٌ  ونٞٓٗنع .
٢ً   ووو ٢ووع ٌسوووًٗ ٢وو٥ نٞوورتنث ونٞواووعب             ٢وو٥  لووع ٌةووجو نطتووجٌا يوو٥ ٢لوونج مسوٕو
 نٞوعبنتٍووو   ْٛوووٝ نٞٗووو١ٍ نٞووويت ٌؤٚوووج يٍٟنوووع  ووو ن نٞوووج٥ٌ ونٔ وووونع  نطتؿوووعبي نعتوسوووى 
ونعتًعغووـ ٢وو٥ دـٌوو  ْـ ٌوو   مذل يجنٞوو   مذل  ٗووجٌ  ن٣ًٞوٝو  مذل دسوو٥ نٞووملٌووى  مذل        

                                                 
ػتٟوو   # وورٍّٞ آ٤ٔ ت ٍْووت$ . و ٍووه ٚووو ـن0ً٦ ٖـن  ووه ٣ٟٞٗووعٜ تًلووون٤ نعتًاووزس ه نٖٔوػووع   # $1

 .257  ظ 1998  ًٞع٠ 38نٔ ونع   يج  
 1997ؼت٣ووج  ٟووو  نٞٓـدووع0٤ نظتكووع  نٞرتتوووي نْسوو٢ًٕ   نب نٞٛوووع  نٟٞةلووع٦ً  توو و        # $2

ه  ٢لطووب   يلوج ٢عٞوٙ تو٥ ٦ويب     ٕٖٞوػوع  نعتطوـوو نْسو٢ًٕ   تًلوون0٤  هـ ٢ٗعٞه نعتوسوو٠  ون٦
 .15ظ  1997ًٞع٠  37ػتٟ  نٔ ونع   يج  

 ٢ٗعٜ نِسوع  ؼت٣ج  ٟو  نٞٓـدع0٤ نٞسعّٞ نٞ ٚـ ي٥ ٢عٞٙ ت٥ تين.# $3
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٢ٍ  ون٦ْسووع٦ٍ         نٞـستوو  تعٞؿووًٓع  مذل بْووؽ نِ ت ونٔضوورتن٘ ه نعتسووؤوٍٞ  نْسوٕو
 ػة  زتًٍنع ؾـوبٌ  ٍٞونٕٗ نٞلهع٠ نٖٔوػع ي ه نْس٠ٕ   و ن نٞلهوع٠ ٔ ٌنوجِ    

 .#1$ن٦ْسع٤ خٍٟٓ  ن  ه نِبؼ ٣ًٌٝ هبجٌه مذل نٞـت  ْنسا  ومقتع مذل أ٤ ٌٛو٤

 »ٚٛٝ ٦هوع٠ «وٌو١ٟٛ نٞجٚووب ٢ل ب نٞٗنّ ي٥ نٞلهع٠ نٖٔوػع ي  ْ ت أ٦ه 
نِسٟو  نٞونًٍٟٟ ٣ًٟٞٝ نٞو ي   »ػت٣وي  نعتةع ص«ٌورّٞ 0٥٢ نٟٞٓسٓ  نٖٔوػع ٌ  

 .#2$نٖٔوػع ٌ متج  نعتوُ ن  

و ؼت٣وج توعٖـ نٞػوجب  ْعٖٔوػوع      تٍج أ٤ نٞو ي   وا تلوع ضووقع  تًٍوجن  ه  ٞوٙ  و       
نْس٢ًٕ يلجت ٌرتنتف ه خكوقه و ٓعغوٍٟه  و وو توجوبت  وز  ٢و٥ غوٍُ  يع٢و         
ٟٞنٍووعس  و وو ت نٞػووٍُ  غتووع أبؾووٍ  خعغوو  هبووع  ونجملو٣ووى نْسوو٢ًٕ ٌو ووج دوو        

 ٌٛوسا نٞػٍُ  ونِبؾٍ  ٢ًع .

ٍٗوٕ  ويٟى   ن نِسعسً ْعٖٔوػع  نْس٢ًٕ ٍٞ  ي٣ٟع   تٝ  و ٢  ا ٌلطج حت
نًٞووجٜ. وتعٞوووعرل ًْٟوو١ نٖٔوػووع  نْسوو٢ًٕ ٔ هتٛوو٥ أ٤ ٌوٞووج ؤ س دٍٍٗٗوو  مّٔ م ن 
 سوووج  ووو ن نٖٔوػوووع  ه ٍٚوووع٤ نجملو٣وووى  جبووو وبت و٢ًععتوووه و ٓعغوووٍٟه  و بسوووت    

 .#3$نٞيت هتـ هبع  بنس  ٢له٣ نِدجنث ونٞواعب  نٖٔوػع ٌ  

مذل ٢وؾويلع نِسعسً    ت ٢ٗج٢  قوٌٟ  ٦سةٍع   ٖج٢لع ع ت  ٌجي نٞٗعبص ٟٞوٞو 
 و و يٕٖ  نٞلهع٠ نْس٢ًٕ تعٞـأصتعٍٞ .

                                                 

  1997ًٞوووع٠   36يوووج     ُـٌوووج تٍؿوووو0٤ نٞٓٛوووـ نْسووو٢ًٕ ه نٖٔوػوووع   ػتٟووو  نٔ وووونع  # $1
ون٦هـ  . يًٟ ملًٌوب0 نظتكع  نٞرتتوي ونٟٞٓسًٓ يلوج ؼت٣وج يةوجت   نب نٞكًٍٟو         208ظ

ـ    ون٦هووـ ٢ٗوعٜ ؼت٣وج  ٟووو  نٞٓـدوع٤ يو٥ ٢عٞووٙ تو٥ تووين      36ظ   1988  سول   1تو و   
 وٖج أقٟٕ  س٣ٍ  نعتطـوو نْس٢ًٕ ٕٖٞوػع .

 .94نٖٔوػع  نْس0ً٢ٕ نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
$3 # ٖ ٔ  نٞسووٍج ؼت٣وووج توووع نٞلاوووّ   ـ نٞػووجب0 نٖوػوووع ٦ع  ٢ؤسسووو   نب نٞٛوووع  نْسووو٢ًٕ  نًٞوووـن

 .375  ظ 4نِضـِ  ـ
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 لع ٌلوٓؽ  ٗـٌـ أورل سـٌى  و أ٤ نْسو٠ٕ  وو نْسو٠ٕ وأ٤ نٞٗوـآ٤  وو نٞٗوـآ٤        
ؤ هت٥ٛ تعٞوعرل ػتعهبون٣ع  و٢طعهبون٣ع أو ٍٖعسن٣ع ٔ تعٞـأصتعٍٞ  أو نٔضورتنٍٚ   

 أو َ مهع.

  #1$جٌا يووو٥ نعتًاوووزس نٖٔوػوووع ٌ  ونعتٗوٞووو  نًٞع٢ووو  نٞووويت  طوووُٟلع  وووً نطتووو  
ودػـ ع تعًٞٗوٝ ونٞواـتو  نطتؿوعبٌ  نُٞـتٍو   ونذتوع٠ نًٞٗوٝ نْسو٢ًٕ تعًٞكعٞو          
ونضتج  ونٞٗنف ويج٠ ٖجب ه يٟى ٢ونٚةو  نٞهوـوِ ونعتووُ ن   وتععتٗعتوٝ  لعٞوٙ      
ٖوٜ ٚا  ي٥ نٞ  لٍ  نُٞـتٍ  ونعتًازس نٍٞو٦ع٦ٍو  " بٌلوع٤ " ونِخؤٕ نٞاو سووع٦وٍ      

ٞكنـٌوو  نٞج٦ٍوٌوو   نٞوويت دتٍووز  هبووع نٞواـتوو  نغتوٞلجٌوو  ون٦ٍْٟٛزٌوو   مؾووعْ  مذل      ون
جتـتوو  نٍٞعتووع٤ نٞوويت ن٢وووعمل  توٓعيووٝ نِخوؤٕ نٍٞعتع٦ٍوو  ٢ووى نٞوٛلوٞو ٍووع نُٞـتٍوو        

نٞل٣و تر٦وه ٢وزٌج ٢و٥ نٞووُ ن       ـًٌِّ  "آ٤ٔ ت ٍْت" االلزظبدَخادلؼغضح  ْػعدا
ٖع بن  يٟى ملٌع س م٦وع ٍ  نْزتعرل نطتٍٗٗوً  نٞ  لٍ  ونٔ و٣عيٍ  ٞطًا ٢ع لتًٟه 

 ـن٣ٚع ..  ويٟى ـتو ٢سو٣ـ  وتعٞوعرل ْعٞوٍُ  نٞ  ين  و نِسع  نطتعس١ ٚٓعيٝ 
Acteur   ٝأٚاووـ ٢لووه ٣ٚاووـ  يع٢ووFacteur  نجملو٣ووى نعتوكوووب0  وصتووع  #2$ه نٞول٣ٍوو

 .» ٖةوٜ نضتجٌج«نطتـٍٚ  نٔ و٣عيٍ  

o  نٞو١ًٍٟ. –  نٞوسع٢ –خّٟ ن٦ساع٠ ٌسو  نجملو٣ى 

o  ًنعتػٟن  نًٞع٢  ٣ٍٖ   و ـٌ . –نٞسًً وبن   له١ٍ سٍعس 

                                                 
 وع٦ً  أ٦هـ ه ٦ٗوج و نو  نٞلهوـ  و ت ونٞوـ  يٍٟنوع ونٞووجٍٞٝ تعٞـؤٌو  نْسو٢ٍٕ  ٕٖٞوػوع 0           # $1

و٢وع تًوج ع ون٦هوـ يوـؼ نٞوجٚووب و ٍوه ٚوو ـن٦ً ٞٛووع            074 دونب نطتؿوعبن   ظ  م بٌ 
  وٖوووج ْلوووج 1997اوووزس ه نٖٔوػوووع    ـزتووو  تسوووع٠ داوووعب   نب نٞلووونعب   آ٤ٔ ت ٍْوووت0 نعتً

 و٢ع تًج ع. 250ظ  1998ًٞع٠  38نٞجٚووب ٚو ـن٦ً أٖونٜ نعتؤّٞ  ن٦هـ نٔ ونع  يج  
ٞووة  ٢لناووه ه نٞوووُ   ووو نعتلوونج   أأَٓووٝ نٞٛع ووا ٍٟٚووع  نْضووعبس مذل نٞواـتوو  نْسوو٢ٍٕ    وو١    # $2

ُونِ ٢اع تارو٦ُِٓسِنا١ْما٤س نّٟٞها ٔو ٌُُونٞٗـآ0ً٦  ِـّ وو٠ْال داوَّى ٌٍُُو ُ ٢اع تٗا  .66/اٌشػذ ٍِـّ
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o   له١ٍ ي٦ًٕٗ ٣ٟٞونب . –٢ًجٔ  ٢جبوس  

 –َوو  ٢وسووع٢   –٢ٗكووى  –أ٢ووع نجملو٣ووى َوو  نعتوكوووب ْنووو0 ػتو٣ووى  ع٢ووج   
 –ػتو٣وى دع و     –خعؾوى ٟٞن٣ٍلو     –نٖوػع  ٢ٛةٝ  –نتؿى ٟٞوغعٌ   –ن٢ًٕ 

 .#1$ػتو٣ى  طلاً

جتـتوو  نسوٛطووعِ نٔدو٣ووعٔ  ونٞسووًً وبن  نٞواجٌووج     $$ ٍْووت" ٖوٞووه0  وٌوووعتى "ت
و لووووعْ  أضووووٛعٜ نِ ن  ونٞوةووووع ٜ ونعتخووووعقـ ونٔسوووووٍٕٗٞ  نٞٓٛـٌوووو  ونعتسووووؤوٍٞ   

   وو ت نٞٗوو١ٍ ه  ـٍٚةوونع ٌكٟووٕ يٍٟنووع "ت ٍْووت" نسوو0١ أخوؤٕ  ##ونٞوووخ٣  ونْتووجنو
 .#2$نٞاٗ  نٞولعْسٍ 

 66ادلطففني/ ْوٍِٟاوولاعْو ا ن٣ُِٞوولاعِْسُو٤ا ٥ٛٞ ٞلع أ٤ ٦وسع ٜ  أدل ٌٗٝ  ًعذل0
نٞاو سوووع٦وٍ  ْنوو ت  ٦وووع  #3$ »و٣ٚووع  ٚووـ "ٍْووا"«و وو ت نِخوؤٕ ٍٞسووت تعٞؿووـوبس 

نِخووو س غتوووع  وب وووع نٞٗوووعبؼ نعت٣وووزٔ ٣ٟٞاو٣ًوووع  نٞوٍٟٗجٌووو   أ٢وووع أخووؤٕ نٞاٗووو      
جملو٣ًوع   نٞولعْسٍ   ٍْٟست دٛـن  يٟى نجملو٣ًع  نٞاو سوع٦وٍ   وم٤ ٚع٦ت  و ت ن 

  ًٟا  وبن  أسعسٍع  ه   ن نجملعٜ.
ؤ ٌوون٦ى نعتؤّٞ ه نطتجٌا يو٥ نعتًاوزس نٍٞنو ٌو  نٞويت ٦زيوت نٞػوٓ  نٍٞنو ٌو  يو٥         

٣ٚووع ٌٗوووٜ "بٌلووع٤" وأ٢اعٞووه ْنوو ت  »نعتًاووزس نٍٞو٦ع٦ٍوو «ن   وأ عدوووت ننوووب نعتسٍنٍووو  
ٛع٦ووع  ٣ٟٞػووعئـ   نعتًاووزس نٍٞو٦ع٦ٍوو   أيهوو١ ٢ًاووزن  نٞوووعبٌخ ِكتووع  سووونا و ٗووـب ٢        

نٞطخػٍ   مكتع دؿعبس ٢ُوع٢ـ٥ٌ  ْنلوع ٣ٌٛو٥ سوـ نٞكعٖو  نْتجنيٍو  نُٞـتٍو   ٚو ٞٙ         
 .#4$ ً نعتُع٢ـس نٍٞٓلٍٍٗ 

                                                 

 .250ظ   آ٤ٔ ت ٍْت0 نعتًازس ه نٖٔوػع  $1#
 .251نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .074 دونب نطتؿعبن   ظ  ع٦ً م بٌ   ن٦هـ ه ٦ٗج نٍٞٓاٌ # $3
 .252ظ   آ٤ٔ ت ٍْت0 نعتًازس ه نٖٔوػع  $4#
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و٦وٍا    ت نعتةع بس ن٦ْسع٦ٍ   هتنع نعتؤّٞ ٢جت خػوت  أخٍٕٖو  نٞاٗو    
ه  ٢ًاووزس  وٞلووجن« نٞولعْسووٍ  ه نٞواـتوو  نٞـنئووجس ٟٞلنؿوو  نٖٔوػووع ٌ  نِوبوتٍوو 

 .»مسةع٦ٍعٗـ٤ نٞسعتى يطـ ودٟوغتع ؼتٝ نٞ

ؤ ٌلسى نعتؤّٞ نعتًازس ن٦ٍْٟٛزٌ  نٞيت أ خٟت ه غٟا نٞول٣ٍ  نٞػلعيٍ 0 ويٟوى  
 .#1$نٞاٗعه ونٞسٍعسً نٞجسووبي –نعتسووت نِخًٕٖ 

أ٢ع تعٞلسة  ٣ًٟٞازس ن٢ِـٌٍٛ   ْنً ٍٞست نسوئلعِ ٣ًٟٞازس ن٦ٍْٟٛزٌو   توٝ  وً    
 .#2$م٣ٚعٜ غتع

٣ٚوع  «دم أ٤ نعتؤٞوّ ٌُٓوٝ نٞواـتو  نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ   ه دو  أكتوع ٖوج٢ت         ونعتٕ
٢ًكٍووع   ع٢وو  ه ن٦كٕٖووه نٞواووعبس نًٞععتٍوو  ه  ونئووـ  »أننـ وه  بنسووع  "ٞو٢ةووعب" 

 .#3$نًٞعدل نْس٢ًٕ نٞٗج١ٌ ونِسٍوي ونْْـًٌٗ ونعتووسكً

دٍوٌوونع ودـنٚنوع   وٖج أ ةولع جبٕ  يععتٍو  نٞواـتو  نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ  و٢ـو٦وونع و     
 و لوينع ودؿـٌونع و سعؼتنع. »ٖوٜ " ٍاٝ" هبع ٚٝ ضً  ٢وُ  مٔ ن «

 وٝ ٦سوةلع  وب نٞووع ـ نعتسوو١ٟ نٞو ي  وع  نٞوج٦ٍع ٣ًٟ٢ووع  ٢نو تع   نيٍوع  مذل نٞوودٍووج         
 ويةع س نعتوًعٜ.

أ ٝ دل  ٥ٛ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  متعدٍو  تـتـٌو  ودطوٍ   وٕ س  نيٍو  مذل      
   ونسوٕ  ٣ٗٞ  نًٍٞص ٢لن١...ن١ٟ نٞطًو

                                                 
 .253ظ   ٍْت0 نعتًازس ه نٖٔوػع آ٤ٔ ت  $1#
 .254نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .256ظ   آ٤ٔ ت ٍْت0 نعتًازس ه نٖٔوػع   ه ٚوع  ٢ٗعٜ  . ٚو ـن٦ً# $3
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ُِٖٝ ما٦َّلًِ  اجان٦ًِ باتًِّ ماٞوى غِـانـٍ ٢ُّسْوو١ٍِٗال  ٌِلع  ٍِٖا٣ع  ٢َِّّٟ و ماتْـان ١ٍِا ٖعٜ  ًعذل0 

ىت ُِٖٝ ما٤س غإا ًِ وا٦ُسًُِٛ وا٢انٍْاعيا وا٢ا٣اع ًِ ِّٟٞوهِ  020دالٍِٓع  وا٢اع ٚوع٤ا ٥ِ٢ا ن٣ُِٞطْـاِٚ ايت

ِٙا أ٢ُِـْ ُ واأو٦وعِ أووسُٜ ن٣ُِٞس٣ِِْٟ ا026 ايتبا ِّ نًِٞاعٞو٣ِ ٙا ٞوهُ واتا ٞو -686/األٔؼوبَ  ىت ٔو ضاـٌا

680. 
 .#1$توغٟ  نظتعْٕٞٛٝ  بس ه ن٦ْسع٤  واه دسا 

 .#2$ٕٖٞوػع و  ن ٢ع ٌجًْلع ٠ٕٟٛٞ ي٥ أخٍٕٖ  نعتطـوو نْس٢ًٕ 
 وي نٍٞسوعب  وعؤون مذل    ْٗج وب  ه  عبٌخ  ٟٙ نٞواـتو  نٞٓو س  أ٤ زتعيو  ٢و٥ َو      

ُػاوَٟو٤ا    و ااا تاعِٞرُ ُوبا أوغْناع ُ نٞوجُّ ُوبا ٌاع باسُوٜو نَّٟٞهِ يتٖعئٟ   0نٞـسوٜ    ٦ُػاوًِّٟ وٌا
ُو٤ا   تاناوع واٞووٍْ ا ٞولاوع ٢اوع ٦وووػاوجسُٔ ْوٗووعٜو       وا٦وػُو٠ُ واٌاػُو٢ُو٤ا واٞون١ُْ ُْؿُوُٜ أو٢ْوانٜال ْوٍاووػاوجٖس

َّوع      باسُوُٜ نَّٟٞهِ ووع ٌُوجْباُٚٙا مٞا 0 ٌاع أوتاع  وبج أوٞوع أُيا٣ُِّٟٙا ٚو٣ِٟاع ٍ  وُٗوُٞن٥ُس  وِٟنإُ ٢ا٥ْ ساوةاٗوٙا وٞا
ٜو        ٖووع َّٟوِه  ٜو نٞ ٌاوع باسُوو ٟووى  ٜو0 تا ٖووع ٙا؟  ًا٣اِٟو غاوٟوعسٍ  وٟوع  وع وا وٟووع ِ ا     ُٛوةِّوـُ  ُتُوـا ُٚوِّٝ      :٢ا٥ْ أوخا و تا

ٌٙا ٞووهُ  وا ُساةِّ ُ  وٟوع  ع وا وٟوع ِ ا  وا ون٣ْاجُ  وٟوع  ع وا وٟوع ِ ا  وا وخِو١ُِ تاٟوع ماٞوها ماَّٞع نَّٟٞهُ وادْجاتُ ٞوع ضاوـا 
ْ ٍ ٖوجٌِـ   .ىتٞوهُ ن٣ُُِِٟٞٙ واٞوهُ نِٞنا٣ْجُ وا ُوا ياٟوى ُِّٚٝ ضًا

يٟى ونًٖن١ دل ٌٛو٦ون ٌـٌوجو٤    واون ت  ٌجي نٞـسوْٜنؤٔ  نعتس٣ٟو٤ نٞ ٥ٌ ند
نعتًلوٌوو   و وو ن ًٌٛوو   نٞاووـوس  ومقتووع يووز يٟووٍن١ أ٤ ٌسووةٗن١ نَِلٍووع  ه نعتٗووعٌٍ  

 ٢ٓنو٠ نٞاـوس وقةًٍ  ن٦ْسع٤ نعتس١ٟ ه نٝ نٞواـت  نْس٢ٍٕ .
و ع  ه وغّ نْ عبن  ونٞواعبن  ه نجملو٣ى نْس٢ًٕ ٢ع دجث ته نٞطعقيب م  

ؿتووج ١ ه نْ ووعبن  ونٞواووعبن  ٔ ٌرخوو و٤ مّٔ ترٖووٝ ٢وو٥ نٞووـت  أو   $$ٚوووا ٌٗووو0ٜ 
نِ ـس  دوى ٌٛو٤ ٢ع دعوٜ أدج ١ ٢و٥  ٞوٙ ٚسوةع  ُٞو ت ٔ ٞوه  وٚو ٞٙ توعُٞون ه        

                                                 
 .268ؼت٣ج تعٖـ نٞػجب0 نٖوػع ٦ع  ظ # $1
 .55ظ   يلج ٢عٞٙ ت٥ ٦يب ٕٖٞوػع نعتطـوو نْس٢ًٕ ٢ٗعٜ ؼت٣ج  ٟو  نٞٓـدع0٤ # $2

http://www.alukah.net/sharia/0/77489
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نٞلػٍن  ْؤ ٢ع ٌٟز٢ن١  ٚركت١ وٕٚ  ٟٞلوع  ٔ ٦ِٓسون١  توٝ ٚوع٦ون ٌوـو٤ نًتعتوعس       
 .#1$##ٚعُٞص ُٞ  ١ »وم٤  عمل «٦ِٓسن١ 

وحتجث ؼت٣ج ت٥ ملٌع  ي٥ ضوً  ٢و٥ ٢هوع ـ نٞوًوعو٤ ونٞوٛع٢وٝ ه نجملو٣وى       
بمبع ٦زٜ يٟى تًؿن١ نٞؿٍّ وٖجب أدج ١ يٟى نٞلعب  ٍْرخو   $$نْس٢ًٕ ْٗع0ٜ 

غوعدا نٞؿووٍّ ٞؿوٍٓه  ًٍْٗووج نٞٗوجب غووعدةنع  ٍْٗووٜ ٢وو٥ أخو  نٞٗووجب  ٍْٗوووٜ      
  ٞٛوو١ غووعدا نٞؿوو0ٍّ ـتوو٥ أخوو ٦ع ع ٞؿووٍٓلع  ٍْٗوووٜ غووعدا نٞٗووجب0 تووعب٘ ن  

 .#2$##ٍْنع

٥ٞ ٦و١ٟٛ ي٥ ٖػ  أ ٝ صتـٖلج ٢ى نٞٗعئج ٖوٍة  ت٥ ٢س١ٟ نٞةع ًٟ د  ضٛوت مذل 
نظتٍٟٓ  ي٣ـ ت٥ يةج نًٞزٌز ٦ِه ٖع ٟن١  و٤ م٦ نب  وٞٛللع ٦ ٚـ مبع ٖع٠ ته نٞواوعب  
نعتس٣ٟو٤ ه  زب نغتلج نٞطـٍٖ   ْٗج سرٞون ضًو   ٟٙ نضتزب ي٥ أدٛع٠ نٞوًع٢ٝ 

 أ عتو ١ تركتع أدٛع٠ نْس٠ٕ. نٞواعبي يلج ١

ٖػج أدج ١ ن٢ْع٠ أتً دلٍٓ  ٞطوـن   وو  دـٌوـ ًٞـسوه ْٗوعٜ أتوً دلٍٓو  ٔتلوه         
٢وع ضوع  ن   ْٗوعٜ أو دلٍٓو  ْسوخ      $$ؼت٣ج أبت نعتكٟوو   ْعسوواع  نٔتو٥ ٖوعئ0ًٕ     

 .» ٢ع ضع  ن «تسةا يةعبس نتله  ## نٞةٍى

ًٍج  و  ٚـ أتو دلٍٓ  أ٤ ن٣ٗٞعش وأبسٝ أتو دلٍٓ  غٓٗ  جتعبٌ  ٞطـٌٛه ه تٟج ت
٢ووع $$ 0تووه دووونرل ملبنو ٢ًكووو  ْوورخا نٞطووـٌٙ توو ٞٙ وتًووج ٢ووجس سوورٞه أتووو دلٍٓوو 

   لوع توع ب أتوو    ##ًْٟت تع٣ٗٞعش نعتًكوو  ْر عتوه نٞطوـٌٙ ٞٗوج أ٦سوع٦ٍه نٞطوٍكع٤      
 دلٍٓ  نٞطـٌٙ تعٞٗوٜ ٞٗج ْسخت نٞطـٚ .

ه  ُووٍ  ػتووـت نطتٍووعس   و ٛوو ن ٦ووجب٘ نٞووجوب نْلتووعتً نٔ ٗووعئً نًٞٓووعٜ ٞٓسوو٠ٕ   
نٖٔوػع ٌ  وٖون٦ٍلنع نٞكةًٍٍ   توٍُ  ن٦ْسع٤ ٦ٓسه وخٟٕ ضـوـ بودٍ  وْٛـٌو   

                                                 

 .268ـ نٞػجب0 نٖوػع ٦ع  ظ ؼت٣ج تعٖ# $1
 .268ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ  $2#
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 جٌجس ٞه  وٚ ٞٙ ٦ًـِ ٢جت نظتكر ه مخؿوعو ػتو٣وى  ٌو٣ووى هبو ت نظتػوعئع      
ونعتٗو٢وووع   ٞووولٓ  نٞٗوووون٦  نٞووويت نتؿوووى غتوووع ػتو٣وووى بأصتوووعرل  ملنخوووـ تع٦ِع٦ٍووو  

 ونعتٓع ١ٍ نعتع ٌ .

ن٦ْسووع٤ ٞوووه ٢ػووعحل قةًٍٍوو  و٢ػووعحل ن و٣عيٍوو   نِوذل ٌوٟٗع ووع        ٞووٙ أ٤
وٌٛوطٓنع ومتٗٗنع تًٟٓه  و وسعوت هبع ٚعْ  نٞلع   أ٢ع نٞاع٦ٍو  ٍْوجبٚنع ومتٗٗنوع    

 ن٦ْسع٤ ٥٢ نٞوله١ٍ نٔ و٣عيً و٥٢  ونًْه نٞ ن ٍ  ونْ نبٌ  ونٞجٌلٍ .

١ٟ  و يٗوٝ ضوعٚـ ٢وـن١ٚ    هب ت نضتوٞ  نٞكوٌٟ  ٦ٛو٤ ٖج تـ لع تر٤ يٗٝ ن٦ْوع  نعتس
٢سووو٣ـ ؾووعب  ه أغووٗعو نِبؼ ٢سوووخـ  ٞلٓعئسوونع وغووع٦ى تٛجدووه نعتسوووجن٠      

.. عتووع أصتٍلووعت نعتػووعحل نٞكةًٍٍووو  نعتوٟٗووعس ٢وو٥ نٞكةًٍوو   وٖٟلووع .حتٍٗٗووع   #1$ي٣ـنكتوع 
أٌؿع  م٤  لعٞٙ ٢ػٟن  ن و٣عيٍ  ٢ونمل٦و  ٣ٟٞػوٟن  نٞكةًٍٍو   وٗوعقى ٢وى مبن  ووه       

 .؟؟ و٣عيً نْس٢ًٕ ٣ْ  تونٍٕٗ  ٤ٙٞ نٔب ٗوع  نٔو ن ه وغةون ه  ْنٝ م

  ْنوووو ٔ ٌٓوووور ٌوووجْى ومتوووـ٘ نٔب ٗوووعئًم٤ نْسووو٠ٕ ٌلو٣وووً مذل نٞلهوووع٠ نعتًـن وووً 
ونٖووٕو َوـن  نٞطوـ     effort créatriceومتـؼ ومتا ن٦ْسع٤ ٞة ب ت وب نظت  

efforte eliminitoire. 

o  0ٖعٜ  ًعذلو١ُْنَّٟٞها ٢اع نسْووكوًْ ْوع َُّٗون /ٓ66اٌزغبث. 

o ٜ0وٖع ْوٟوع نِٖوونا١ا نًِٞاٗوةا و /66اٌجٍذ. 

o  0ٜوٖع ْ١ُ  .688/ػّشاْ آي واساعبايُونِ ماٞوى ٢آُِِـاسٍ ٥ِّ٢ بستِّٛ

o  0ٜوٖعواٌُساعبايُو٤ا ًِْ نِٞخوٍْـان ِ واأُوْٞووئِٙا ٥ِ٢ا نٞػسعِٞنِ ا 666/ػّشاْ آي 

                                                 
 نطتؿعبن   سةٕ نْضعبس مذل نعتـ ى. دونب0  ع٦ً م بٌ # $1
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  ٜوٖع 0ىتًِْ ٌاجِ أوداج١ُِْٚ ْوسٍِٟو   ْوٍِٟاُِـاساناعما ون ٖوع٢اتْ نٞسسعيا ُ وايت. 

وبْؽ أٌؿع  أ٤ ٌطنج تع ِ يٟى دعؾـ  وأيكى  ٣ًٍٟوع  ٞزو وه يعئطو  أٔ    
 .» ٖػ  أ٠ سعدل« ٗةٝ نطتٍٟا  جٌ  ٥٢ نٞةجنس 

ٞٗج  ٚـ أدج ْٕسٓ  نًٞػـ نطتجٌا أ٤ ن و٣عو نٍٞو٠  و سٍعس  نُٞج ْٗج أ ب٘ 
٣ًٞووـن٤ ونٞسٍعسوو  ونطتؿووعبس ٢ػووجنٖع  ٞولجٌووج  وو ن نٍٟٞٓسوووِ ٖوووس نٔ و٣ووعو ه ن

نِٞرويْـان ُ أوضاوجُّ ُِٚٓوـًن   نٞٗـآ٤ تعٍٞجوي وتٛٓـت ويج٠ ٢ًـْوه دجو  ن   ٖعٜ  ًعذل0 
ِوو١ٍ          َّٟووُه ياِٟوو١ٍ  دٛا ِِٞه وانٞ ٟوووى باسُووو َّٟووُه يا ٜو نٞ ٟو٣ُووون دُووُجو ا ٢اووع أو٦ِووزا ًْ ٌا َّٞووع  ٖ ووع واأو ْووجاُب أو ٓوع  وا٦ِ

 .9;اٌزىثخ/

٠ ه  طووجٌجت يٟووى نعتجٌلوو  ويٟووى نغتاووـس مٍٞنووع         غتوو ت نِ سووةع   ْٗووج نسووو٣ـ نْسوٕو
ونٞويت جتٟوت ه    ونٔسوٗـنب هبع  وًٌو   ٞٙ مذل نٞرتٚ  نٌْجٌوٞو ٍ  ٢ل  ينج نٞوليب  

 .#1$ ػوب ٢ً  ٟٞوعبٌخ نٞةطوـي تعيوةعبت ٥٢ ٦وع  نعتج٤ ونعتسوٗـن  نطتؿـٌ 

وا٢اع أوبْساِٟلاع ٥ِ٢    ٖعٜ  ًعذل0#2$ـتْٗج ننـ  و ه ٌـت أ٤ ن٦ِةٍع  ٥٢ أ ٝ نٞٗ
َّ با اعٔ  ٦َودًِ ماٞوٍْنا١ ٥ِّ٢ْ أو ْٝا نُِٞٗـات  .619/َىعف ٖوةِْٟٙا مٔا

وأتًوووج ٢ووو٥  ٞوووٙ ْٗوووج نب ةكوووت تًوووؽ نٞطوووًعئـ ه نْسووو٠ٕ تععتػوووـ ٢اوووٝ غوووٕس  
 .#3$نضت٣ً 

                                                 

  ت و    نب نٞولوٌـ ٟٞكةعيو   1984  1 . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٓع ١ٍ نضت٣عيع  ه نْس٠ٕ  ـ# $1
 .50ونٞلطـ ظ 

نطتس٥ ت٥   4/478  نطتٍون0٤ جلبؽظا نعتطنوب تعٞوو أتو يا٣ع٤ ي٣ـو ت٥  ـ ت٥ نٞةػـي $2#
 .نِونئ0ٝ أثى هالي اٌؼغىشٌ يةج ن 

  تجنئى نٞػلعئى ه  ـ ٍا نٞطـنئى 0اٌىبعبٍٔيٕ  نٞج٥ٌ  أتو تٛـ ت٥ ٢سًو  ت٥ أستج  $3#
 .بنس  ه بؤٌيت نعتعوب ي ونت٥ خٟجو٤  - . بؾون٤ نٞسٍج0 نعتجٌل  ونٞجوٞ  ه نْس٠ٕ  2/278
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0 ٞوو ٞٙ ْٟووٍ  مبسوووُـ  أ٤ ٌٗووج٠ ٣ٚووعٜ ْـٌووجبٌٙ ٍٍْٟووا ٢ٗعٞووه نعتوسووو٠ تًلووون٤    
 .#1$نْس٠ٕ ونٔب ٗع  نٔ و٣عيً ونٞوكوب نٖٔوػع ي

وه ٦هوـت م٤ ٢وع هتٍووز نْسو٠ٕ يوو٥ نٞلهـٌوع  نِخوـت  ووو ن و٣ع٢وه هبووجِ       
 عٞووا ًٌوووات نغتووجِ نِسعسووً ٣ٍٟٗٞوو  نٖٔوػووع ٌ  ونٔ و٣عيٍوو   وٌوووٟخع  وو ن       
نغتووجِ ه نٞسووًً مذل  ل٣ٍوو  ضخػووٍ   نٞٓووـ   و٢وو٥  وو١ نٔب ٗووع  تووعجملو٣ى يٟووى         

م٦سع٦ً  لسا١ ٍْه نعتػوٟن  نٞٓـ ٌو  ٢وى نعتػوٟن  نًٞع٢و   وٌٛوو٤ نٞسوًً         ٢سووت
 .#2$ْدجن ع سًٍع  مذل نِخـت

وم٤ ؼتوووب نعتطووٟٛ  نٖٔوػووع ٌ  ونٔ و٣عيٍوو   ووو ن٦ْسووع٤ ٦ٓسووه  وختٟووّ ن٦ْسووع٤ 
نٞوٗين ويج٠ ضًوبت تععتسؤوٍٞ  ٢و٥ أتوـمل نًٞٗةوع  نٞويت  ون وه نٞول٣ٍو  نٖٔوػوع ٌ         

  حتت نٞلزي  نٞ ن ٍ  يلج ن٦ْسع٤ نٞيت أ   مذل ن٦وونعٚع  ٚوا س   ونٞله١ نٖٔوػع ٌ
 .#3$ونٔدوٛعب ونٞوٟوث٥٢ غوب ع نٔسو٣ًعب 

أ٢ووع نْسوو٠ٕ ْٗووج يووعد نعتوؾوووو مبٓنووو٠ نٞوٚعٞوو  أو نٔسوووخِٕ  وهبوو ن نعتٓنووو٠       
ٌواعومل نْس٠ٕ نٞوسٟف ونُٞـوب نعتع ي نٞ ي  ًع٦ً ٢له نٞـأصتعٍٞ   و٥٢  ١ ْوٍُ  

عسووع  نٖٔوػووع ٌ  ونٔ و٣عيٍوو  ٔ ٌٛٓووً طتووٝ ٢طووٟٛ  نٞوخٟووّ  م  ٔ تووج أ٤    نٞسٍ
 .#4$ٌط٣ٝ نٞوٍُ   ٍُ  ن٦ْسع٤

و ًعد نٞجوٜ  ْى نٞؿـٌة  توكةٍٕ ٦هع٠ ٞجخٝ نٞٓـ  ٥ٛٞ  و٤  جوت أ٢ع نْسو٠ٕ  
ْٗج يعد نعتوؾوو مبٓنو٠ آخوـ ٌوؿو٥٣ ٢ًلوى نٔ خوعب ونٔسووا٣عب نٞٗوعئ٣  يٟوى        

                                                 

 و٢ع تًج ع. 125  ظ1998ًٞع٠  38يج    ػتٟ  نٔ ونع # $1

 .126نعتـ ى نٞسعتٕ   ظ  $2#
 .127نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $3
 .129و 128نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $4
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ًٞٗعئجي  دٍا ي٣ج مذل  ـسٍخ ْٛـس أ٤ ٢ع ه نِبؼ  و عتلًٓو   نضتع٦ا نٞـودً ن
١ُ ٢سع ًِْ نِوبْؼا  ا٣ًٍِع نٞلع    .#1$ 29نٞةٗـس/  ُوا نَّٞ ِي خاٟوٕا ٞٛو

ويٍٟه ْ ٤ أغنع  نعتعٜ يٍٟن١ ٢سؤوٍٞ  نٞوًوٌؽ ي٥ نسوخجن٠   ن نطتوٕ  
ونًٞونئوج نعتع ٌو    نًٞع٠     كوٌـ ٢ٓنو٠ نعتلًٓ  ٥٢ ٢ٓنو٠ ٖعئ١ يٟى أسع  نٞٛسا 

 .#3$نٞةنو  مذل ٢ٓنو٠ ٌوؿ٥٣ ٢ًع٦ً نٞوؿنٍ  ونٌْاعب

ونغتجِ نِسعسً  و تلع  نًتووت نٞجنخًٟ ن٦ْسع٦ً  و ٞٙ تػٍعَ  ْٛـ ويعقٓ  
 .#2$وسٟو٘ ن٦ْسع٤ وْٕ آٍٞ  جتًٝ ٦هـس نٞٓـ  مذل نطتٍعس يٟى أكتع ن٦وٗعٍٞ 

٢ػووٟن  ْـ ٌوو    –نٞـأصتووعرل  ه نٞلهووع٠ –م٤ ّْٞووـن  $$وٌلووونً نٞٛع ووا ٟٞٗووو0ٜ   
 .##أ٦ع٦ٍ  نسونونملٌ  حتعٌٍٟه  وٗعقى ٢ى نعتػٟن  نًٞع٢ 

 ٗووو  مذل   #3$ونٞلوٍاوو  نٞوويت خٟػوولع غتووع  ووً أ٤ نطتـٌوو  ه نْسوو٠ٕ دـٌوو  ٢سووج س 
نٔ سعٔ ون٦ٔساع٠ ت  نعتػٟنو   ه د  أ٦لع دٍوعٜ دـٌو  ٢ًـتوجس ٢ع لو   ٗوو       

ٍوو  ه نٞـأصتعٍٞوو  أو مذل نٔدوٍووعٜ ونٞونعٌووٝ    مذل نْتعدٍوو  ونجملووو٤ ونٌِووجي نظتٓ  
 دسا حتجٌج ْـٌجبٌٙ ٍْٟج.

ه  ًع٢ٟه ٢وى نِمل٢و  نٔ و٣عيٍو  ْؿوٝ      ٞٗج   ا ٢عٞٙ ت٥ ٦يب مذل أ٤ نٞـسوٜ 
 دٟنع ه ٦كعٔ نٞون ا يٟوى نطتوٕ  أو م ن ٖـب٦وع نِتًوع  نٖٔوػوع ٌ  ْ ٦لوع ٦وـت        

 ٌٓؿٝ نطتٝ ه ٦كعتٕ ن٦ْوع .

ـٚو  نٖٔوػوع ٌ  ه ؾوو  ٢ٍوزن٤ نطتٗوؤ ونٞون ةوع   وً ٦هوـس         م٤ نٞلهـس مذل نطت
ّٔ أ٤ ب نوع٤ مدوجت ٚٓويت نعتٍوزن٤ يٟوى نٞٛٓو  نِخوـت تعٞورٍٚوج          أخٍٕٖ  ٢وونملٌ   م
سووورت ا يٍٟوووه  كوووـِ ملتوووعتً وسوووٟيب ٌٓٗوووج نعتٍوووزن٤ نِخٕٖوووً  ًع ٞوووه  وم٤ ٚوووع٤ 

                                                 
 .133  ظ 1998ًٞع٠  38يج    ػتٟ  نٔ ونع  $1#
 .134ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
 و0٤ نْس٠ٕ ت  ن٢ِ  ونُٞج.ٚ . ؼت٣ج أب# $3
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ب  وو  ًوع ٜ   نٞوكـِ نْلتعتً ٢ٍٗج َ  أ٤ نٞوكـِ نٞسٟيب ٢ػـ  وًٞٝ خ  ن٢ِو
 نعتٍزن٤ وؾةكه ٟٞنٗؤ ونٞون ةع .

ْعٞرتٍٚز يٟى ٢ٓنو٠ نٞون ا أو يٟى ٢ٓنو٠ نطتٕ  »دسا بأي ٢عٞٙ ت٥ تين«وغت ن 
 ٛو٤ ٢ًع ٞوه نٖٔوػع ٌ  ملتعتٍو  تٓوعئؽ ن٦ْووع  يٟوى نٔسوونٕ٘ أو ٢وًع ٞو  م ن       

 .#1$نسووت نٞكـْع٤ أو سٟةٍ  م ن ٚع٤ نٔسونٕ٘ أب   ه نعتٍزن٤

                                                 

 .57ظ   يلج ٢عٞٙ ت٥ ٦يب ٕٖٞوػع نعتطـوو نْس٢ًٕ دع0٤ ٢ٗعٜ ؼت٣ج  ٟو  نٞٓـ# $1
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  انبحث انثاني  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

 احلقاة العؿرانقة يف احلضارة العربقة اإلدالمقة

 » ىذجاً ومثاالًاملدينت أمن«

سووعتٗع  سوولـٚز يٟووى  بنسوو  ن٣ًٞووـن٤ نطتؿووـي ٔ نٞةووجوي  وقةٗووع   كمللابقهنللاب
ْنلع٘  ٗج٠ ه نٞةجنوس ٤ِ نٞوٗج٠ ًٌوين أي مكتوعؼ ٢ن٣وع ٚوع٤ ٦ويوه عتٗوو٠ نطتٍوعس         
ْر٦ع يلج٢ع أغّٓ ضًـي أو أ١ٟٖ أنٓعبي ْو ن٘  ٗوج٠ تعٞلسوة  ٦ًٔجن٢وه  ون٢ِوـ      

 ...٦ٓسه تعٞلسة  ٞولهٍّ أسلع٦ً

 .نٞةجوي؟ ٝ ٚع٤ ٞجت نًٞـ   و ه ٖوي ٞواعومل ن٣ًٞـن٤ 
نضتون  تعْلتع   ٣ٟ   ٞٙ ه نعتًع جس تو  ٢جٌلو  ٖوةوع٤ ه نٞو٥٣ٍ  وتو  ٖةعئوٝ       

   دٍا أطتٗت   ت نٞٗةعئٝ مطتعٖع  مبجٌل  ٖوةع٤.»يـت٥«ن٥٣ٍٞ 
وم ن غًج٦ع ه نٞووعبٌخ دووى ننووب نْسو٠ٕ ؿتوجت ٌطو٥ دـتوع  يٟوى نٞةوجنوس  ْٗوج           

أ٤ ًٌوا تًؽ نٞةجنس نٞ ي ٦زدون مذل ٌاـ   بْؽ نيوةعب ١ ٢و٥   ؽ نٞـسوٜ بْ
 نعتنع ـ٥ٌ.

 وسلٗو٠ تجبنس  نِ عث نَ ٍ 0
  بنس  وغٍٓ  عتلعقٕ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ . -1

 نسرتن ٍاٍ  ن٣ًٞـن٤ ه نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ . -2

 نعتؤسسع  نٔ و٣عيٍ  ه نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ . -3
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ببانفسعباألًل

 دراست وصفُت دلناطق احلضارة انؼربُت اإلسالمُت
 » قىة اإلمكان يف هره احلضازة«

وؾى   ن نٞةنا ه   ن نعتوٖى ٤ِ نٞجبنس  نْزتعٍٞو  ٣ٟٞلكٗو  ٌُٟوا     آ سوا
 يٍٟنع نًٞلػـ نعتع ي.

وه نطتٍٗٗووو  سووولٗو٠ توٗوووج١ٌ وغوووّ  ٗوووـٌيب ٞٛوووٝ تٟوووج ٢ووو٥ نٞلعدٍووو  نضتُـنٍْووو   
   ونٖٔوػع ٌ  ويلعغـ نٞسٛع٤ وَ   ٞٙ.ونٔ و٣عيٍ

ؤ ضوٙ أ٤ نضتزٌوـس نًٞـتٍو  ه  ٟوٙ نطتٗةوو  ْٗوج   وب وع نٞسٍعسوً ٦وٍاو  ٦ٗووٝ         
ّٔ أكتوع ندوٓهوت توجوب ملتوعتً دٍوا تٍٗوت ؼتووبن           ن٢ِوٌ  يعغ٣ون١ مذل  ٢طوٕ م
ٟٞنٍعس نٞجٌلٍ  نْس٢ٍٕ  مبٛ  ونعتجٌل  وتوعٞكـٔ نٞويت سووٟوًٗ يلوج ٢ٛو  آ ٍو    ٢و٥        

 ػـ  وسوبٌع  ونًٞـنٔ  ونًتٍف نغتلجي ونطتةط .٢

  ت نٞكـٔ  ً ٦ٓسنع نٞيت سٟٛنع نٞٓعحتو٤  و ً ن٤َ قـٔ ٌسوٟٛنع نطتاوع  ٢و٥    
 وٜ نًٞعدل  ٢ع ٌلا١ يله ٥٢ ن٦ٓوعو ه ضةٛ   جٌجس ٥٢ نٞكـٔ و ٍعبن  نٖوػع ٌ  

ت نعتلكٗو   ٥٢ ٦وو خعظ  وٖج أ عو تٗع  نضتزٌـس نًٞـتٍ  ؼتووبن  ٟٞنٍوعس نٞجٌلٍو  غتو     
   وبن  ٚوووة ن  تًٍوووجن  يووو٥ أ وووون  نٔسووووٕٜٗ نٞسٍعسوووً  دٍوووا م٤ نٞسوووٟك  نٞجٌلٍووو       

ٚع٤ ٢ٗـ ع  ٢طٕ  أ٢ع نعتج٤ نطتاعملٌ  نٞـئٍسٍ  ْٕ  ًجو ٚوكتع أ٢ع٥ٚ  » نظتْٕ «
٢ٗجسوو   وأ٢ووع ْووو  ٢ػووـ ْٗووج ستووٝ مذل نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ ملتعتٍووع   ع٢وو   دٍووا 
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ونٞسوواع  ووبٔ نٞووا ي نٞوو ي ٚووع٤ ٔ ٌووزنٜ     وبث نعتسوو٣ٟو٤  ٗلٍوو  غوولعي  نٞلسووٍج  
ًٕ دووى  ٣ًو١ٍ نٞووبٔ ه نٞٗوـ٤ نٞوعسوى نعتوٍٕ ي  ٣ٚوع ٖوج٢ت ٢ػوـ ًٟٞوعدل            ٢سو٣ً
نْس٢ًٕ ٣ٍٚع  ٥٢ نٞ  ا نٞ ي ٚع٤ ؽتةر ه ٖةوب نٞٓـنيل    ٞٙ نٞو  ا نٞو ي   
        ًٕ نسوخٟع وأ خٝ ه  نئـس نٞلٗوج نعتووجنوٜ  وسٍؿوـ  ٢لوه نٞوجٌلعب نعتػوـي ْؿو

 م٦وع نع نٞزبنيً ٚع٤  ن أمهٍ  يععتٍ .ي٥ أ٤ 

و٢ًٟو٠ أ٤ سوبٌع  وٛو٤ ٥٢ يج  ٥٢ نٞوندع  تٍلنع وند   ٢طٕ نٞويت  وـوي   
٢لكٗونع نعتٍعت نٞيت ذتةف ٥٢ نضتةعٜ نٞيت  ٓػوٝ تو  سووبٌع وٞةلوع٤ و٢و٥ دـ٢وو٤        
ْنً يةعبس ي٥ دجٌٗو  َلّوع  ونسوً  نِب وع  ختووٟف ٍْنوع أضواعب نضتوومل ترضواعب          

وو٤  وٖج ٦طكت ٍْنع غلعي  نعتـتى  وٚع٦وت نٞطوونقل نٞسووبٌ   لوطوـ     نٞو  ونٞزٌ
 ٍْنع نعتـنسً نٞيت ٌرت   يٍٟنع نٞةنعبس نعتس٣ٟو٤.

و وٟٗووى  وب غوولعي  نٞسوو٥ٓ  نظتطووا نٞوو ي ٌلواووه ٞةلووع٤  و وو ت نٞطووونقل  طووٛٝ   
 ون ن  نٞةنـ نِتٍؽ نعتووسف ٟٞةٟجن٤ نٞونًٖ  يٟى نظتٍٟج نًٞـتً.

 ٓ ٟى نٞونًٖو  تو  نٞلونـ٥ٌ ونٞويت ٚع٦وت ٢ـٚوز نظتْٕو  نًٞةعسوٍ          ٣ٚع أ٤ نعتلعقٕ نٞسو
 يـْت نمل  عبن  ٢ج٦ٍع  يه٣ٍع .

وٖج ٚع٦ت تُجن  ونٞةػـس ونٞٛوْ  وسع٢ـن  نٞيت ٚع٤ سٛعكتع ًٌوجو٤ مبئوع  نَِٔ ٢و٥    
أ وو١ ٚاٌووع  ٢ووج٤  وو ت نعتلووعقٕ  وٚع٦ووت أبؼ سووون  نًٞووـنٔ نػووةنع نٞكةًٍوًو  طووةه    

ٝ نٕٞٓد  ونعتزنبي  سو٣ج   ت نعتوج٤ مبوع حتووع  مٍٞوه     نِبنؾً نعتػـٌ  وتٓؿٝ ي٣
٣ع ٢و٥ نٞو٣وـ ون٣ٗٞو  ونٞطوً  وتوعِبمل نٞو ي سووجخٝ ملبنيووه           ٥٢ نعتون  نُٞ نئٍ   ؤسٍو

 مذل دوؼ نٞةنـ نعتووسف ه نعتلكٗ  ه نًٞػـ نْس٢ًٕ.

ي أ٢ع نًٞعدل نٌْـن٦ً ْٗج ٚع٤ ٌطٛٝ ودجًس ٢وى ٢وع تو  نٞلونـ٥ٌ ونٞٓوو  نًٞـتوً نٞو        
سعب يٟوى قووٜ نٞكـٌوٕ نٞويت  وـتف توٕ  ٢وع تو  نٞلونـ٥ٌ تو ٌـن٤ وآسوٍع نٞوسوكى              
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ونٞوو ي قووـ  آخووـ نعتٟووو٘ نٞسعسووع٦ٍ   ٚووع٤ أضووةه ٢ووع ٌٛووو٤ تلز وو ٍ ؾتوًوو ٍ   ٍْنووع  
ُٟٞوـ  نٔسووٍٕ  يٟوى نٞوندوع  ونعتوج٤ نٞوويت دتووج يٟوى قووٜ قـٌوٕ نٞٗونْوٝ ٞٛووً           

ؼ دٍوا نسووٗـ ٍْنوع نضتلوو  نٞوو ٥ٌ     ٣ٌٍٗوون ه  ٟوٙ نٞوةٕ  نسوو٣ًعبن   جٌوجن  ٞووّب     
 أٖع٢ون ه تٟجن  غُ س ٖعئ٣  تلٓسنع.

وه ينج نظتْٕ  نًٞةعسٍ  ٚع٤ ن٦ِػعب نِونئٝ ٟٞجوٞ  نًٞةعسٍ  و٢سوطعبو 
  وه ينج » خـنسع٤ و٢ع وبن  نٞلنـ«نظتٟٓع  نِونئٝ ٌلو٣و٤ مذل وتعٜ ضـٔ مٌـن٤ 

 نجتعت ٢ًعٚ . ودٝ ؼتٟنعنضتلو  ّٞبؼ   تين نًٞةع  ن٦ونت دـٚ  نسو٣ًعب

ْٗووج أغووةنت مٌووـن٤ ٢ـٚووزن  ٖوووي نٞلٓووو  و ن  وور   خكوو  نٞطوور٤ ه زتٍووى أـتووع      
نٞطووـٔ نْسوو٢ًٕ  وبنْووٕ ٦ٓووو  نٞٓووـ  نٞسٍعسووً ن٦وًووعش نُٟٞوو  نٞٓعبسووٍ  ونِ    
نٞٓعبسووً  تووٝ م٤ نٞٓووـ  توو ٞون  نووو ن  ٞلطووـ نُٟٞوو  نٞٓعبسووٍ  توو  نٞوورت٘ ه آسووٍع     

 نضتنو  سوسو٣ـ دوى ينج ٚةعب نعتُوٜ. نٞوسكى وه نغتلج  و  ت

وٖج ضع ج نًٞػوـ نًٞةعسوً ٚو ٞٙ قتوون  تععتسوعدع  نٞزبنيٍو  نعتـوٌو  ن٢ِوـ نٞو ي          
صتوو  تعمل  ووعب نعتووج٤ نعتو ووو س وتةلووع  ٢ووج٤  جٌووجس ٣ٚووع ندوٓهووت مٌووـن٤ ه ينووج      
نًٞةعسوووٍ  وه نًٞػوووـ نْسووو٢ًٕ ٟٚوووه تووولٓ  نٞوٗسووو١ٍ نضتُوووـنه  دٍوووا ٚوووع٤       

ع٢ون أبتى دٛو٢ع  ٢ج٦ٍو  ويسوٛـٌ   وٚع٦وت  و ت نٞؤٌوع   وً       نٞسعسع٦ٍو٤ ٖج أٖ
أ بتٍاووع٤ نٞوويت دتوووج ه نٞطوو٣عٜ نٞطووـًٖ  وْووعب  نٞوويت  ٗووى ه نضتلووو  نُٞـتووً     
وخـنسع٤ ه نٞط٣عٜ نٞطـًٖ  و  ت نٞؤٌع   وٕٓ ٢ى  ٕ   نجتع وع  ٚوات0 ْو ٤    

ى ٢ووع توو  تووع  أ بتٍاووع٤ ٌلٓووو  يٟووى أب٢ٍلٍووع ونٞٗوٖووعمل  وتووع  ملَووـو  ٌلٓووو  يٟوو   
نٞلنـ٥ٌ  وتع  ٖلج عب ٌؤ ي مذل نغتلوج  وتوع  خـنسوع٤ ٌوغوٝ مذل نٞسونو  وآسوٍع       
نٞوسكى ونٞػ   و٥٢   ت نعتلعقٕ دتـ نٞكـٔ نٞواعبٌ  نٞيت  ـتف مٌـن٤ ٥٢  ن  

 وقوبن٤ ونغتلج ٥٢  ن  أخـت. 
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و وو ت نٞكووـٔ سووٟٛنع نٞووجيعس ونعتةطووـو٤ وهبووع ٚووع٤ هتووـ نطتاووع  نَ ووو٤ ٢وو٥   
أ٤ ٦ٍسووعتوب نٞوويت  ووً ٢ووجخٝ مٌووـن٤ ٢وو٥ نٞطووـٔ سوػووة  ه نٞٗووـ٤      نٞػوو   ٣ٚووع  

نطتع ي يطـ نعتٍٕ ي ٢جٌل  جتعبٌ  ٚة س تًج٢ع ْٗج  تُجن  ٢ٛع٦ونع  تٝ أ ١ ٥٢ 
 تًجن  ٦ٓسنع ٥٢ نٞلعدٍ  نٖٔوػع ٌ  وأٚاـ ٢لنع سٛع٦ع  وأوْـ ي٣ـن٦ع .

خػوغوع  يٟوى   نَسٍوٌ  جتـت  –و٥٢ مٌـن٤ ٚع٦ت نًٕٖٞع  ٢ى نٞسنو  نِوبوتٍ  
 قوٜ كتـ نٞٓوُٞع ٥٢ م ٍٝ نٞونًٖ  يٟى  ـ ٖزو٥ٌ.

ٚووع٤ يوو٥ /٣ٟٞووٍٕ  712/وعتووع   ْووو  نعتسوو٣ٟ  ٞووةٕ  نٞسوولج ه نضتلووو  ٢لوو  يووع٠ 
قـٌٕ ؾتـن  نٞلنج وٚوش  و٢ى نٞز٥٢ دت٥ٛ نعتسو٣ٟو٤ ٢و٥ نٞسوٍكـس يٟوى نِو ٌو       

وٖلج عب وأٖع٠ وقـٔ نعتونغٕ  ٢اٝ ٢ؿٍٕ َز٦  نٞ ي ٌٗى يٟى نٞكـٌٕ ت  ٚعتٝ 
 نعتس٣ٟو٤ ه ٚعتٝ  نعتجٌل  نٞيت ٖع٢ت جبنو  ٞلطـ نْس٠ٕ.

-1025/   رسٍ  أوٜ  وٞ   ـٍٚ  ٢س٣ٟ  ه مٌـن٤  وت  يع٢ً/٠ 962/وه يع٠

ٖع٠ نٞسٕق  نُٞز٦وٌو٤ تٓو  وتعٜ نغتلوج و٦طوـ نْسو٠ٕ ه  ٟوٙ     /٣ٍٟٕٞ  1014
ـ  س يٟووى نٞطووونقل نُٞـتٍوو  نِغووٗعو  ونسوووٗـ  زتعيووع  مٌـن٦ٍوو  يوو٥ قـٌووٕ نغتاوو

 ٟٞنلج ؤس٣ٍع ه نٞٛاـن  وتو٢ةعي.

وٚ ٞٙ ٚع٤ ٌٞٓـن٦ٍ  ٢لطل  يٟوى سووندٝ أْـٌٍٗوع نٞطوـٍٖ  ٖةوٝ نٞٓوو  نًٞـتوً         
 وو ت نعتلطوول  ٖوٌووت تًووج نٞٓووو  ٦وٍاوو  غتاووـس نٌْووـن٦ٍ  ٣ٚووع أ٤ دـٚوو  نغتاووـس         

  ٕ ٢ٍ  دووووى نٌْـن٦ٍووو  نٞووويت دوووج ت ه نًٞػوووـ نًٞةعسوووً دتّوووت يوووا نعت٣ٟٛووو  نْسووو
نٞطووونقل نٞطووع٢ٍ  دٍووا سووٍلٗٝ نعتنووع ـو٤ ٢ًنوو١ نٞٓلووو٤ نٞةنـٌوو  نعتلوطووـس ه        

ونُٞوووـ  وغوووٍٟٗ   –مْـٌٍٗوووع «نًتوووٍف نغتلوووجي أ٢وووع نُٞوووـ  نْسووو٢ًٕ ٍْطوووو٣ٝ   
٦هـن  عتع  لكوي يٍٟه ٥٢ م٢ٛع٦ٍع  نٖوػع ٌ  و٥٢ ٢ونب  تطوـٌ  ملنخوـس     »ومسةع٦ٍع

 و ً ٢ػع ب يه٣ٍ  ٟٞٗوس.
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  ونِ نبسو   مسةع٦ٍعت ٦هـ ن٢ِوٌ  نٞ ٥ٌ سٍوانو٤ مذل و  ت نٞةٟجن٤ سوٟٓ
 مذل نعتُـ  نِٖػى  ونٞـسو٣ٍو٤ مذل نعتُـ  نِوسف.

وتًج نٞٓو  نْس٢ًٕ سووًو٣ج نعتوج٤ ونعتلوعقٕ نعتونغوٕ  تو  نٞٛووٝ نٞةطوـٌ  ٢و٥         
نٞاتـ ونعتسٍنٍ   وسوخوًٓ نعتسٍنٍ  ٥٢ وتعٜ أْـٌٍٗع تٍل٣ع سونوٓم نٍٞنو ٌ  

   ٟٙ نٞةٟجن٤  وأ٢ع نضت٣ع   نٞو لٍ  ْسوًولٕ نْس٠ٕ  جبلتٍع .توؾًنع ه

وٖوووج ٚوووع٤ قـْوووع مْـٌٍٗوووع نٞطووو٣عٍٞ  ه نٞطوووـٔ ونُٞوووـ  ٖعيوووجس ٦ٔكووؤٕ نُٞوووزو    
نْس٢ًٕ ُٟٞوـ  نٞو ي ٌٗوى حتوت سوٍكـس نٞانتوـس  ونٞكـٌوٕ نٞةنـٌو  نٞويت  وـتف           

٣عٍٞ  نعتطووـٔ نْسوو٢ًٕ وغووٍٟٗ  يوو٥ قـٌووٕ سووـ  ونٞوويت  ووـتف نٞطووونقل نٞطوو        
 .ت سةع٦ٍع٣ُٟٞـ  

و طو٣ٝ ضةه  زٌـس ن٦ِجٞ  يٟى سنوٜ سعدٍٟ   و ً نعتلكٗ  نٞويت نسووٗـ ٍْنوع    
نطتٛوو١ نْسوو٢ًٕ ٢لوو  نٞةجنٌوو   أ٢ووع نضتنووع  نٞطوو٣عٍٞ  نُٞـتٍوو  ٢وو٥ ضووةه  زٌووـس       
ن٦ِووجٞ  ْٟوو١ ختؿووى ٣ٟٞسوو٣ٟ   تووٝ سوػووة  ٖعيووجس ٣ًٞووٝ نعتسووٍنٍ  ٔسوورت عو   

  ودل /711٠-714/  نْس٢ًٕ ٦ّٞجٞ  سوـًٌع  ن٦ِجٞ  طت٣ٛن١  وٖج   ا نٞٓو
ٌٛوو٥ ٞووه بأي ب  ًْووٝ ٌوو ٚـ توو  سووٛع٤ نِبٌووعِ  وم٤ نضتلووو  نٞٓووعحت  ٢وو٥ نًٞووـ    

  وسٍسووووقلو٤ ٍْنووع دٍووا سوطوونج ٢ووجكتع توو   مسووةع٦ٍعونٞاتووـ سووٍةٗو٤ ٟٚوون١ ه 
نٞٗـ٤ نٞاع٥٢ ونٞٗـ٤ نطتع ي يطـ نعتٍٕ ي قتون  يه٣ٍع  خػوغوع  ه أدٍوع  نعتوج٤    

ه ينج ن٢ْانقوبٌ  نٞـو٢ع٦ٍ   مسةع٦ٍعٗجهت  تطٛٝ ٔ هت٥ٛ ٢ٗعب٦وه مبع يـْوه نٞ
يٟى ٢ؿٍٕ  ةٝ قعبٔ ويٟى نٞةنـ نِتوٍؽ نعتووسوف ونًتوٍف     نعتون٦لمؾعْ  مذل 

نِقٟسووً  أ٢ووع نعتووج٤ نٞوويت ضوونج  قتووون  ونمل  ووعبن  ْنووً أضووةٍٍٟ  وٖـقةوو  وقٍٟكٟوو  
 وسـٖسك  وَ  ع.
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نٞواووعبس ونعتونغووٕ  يووا  ةووٝ قووعبٔ  أ٢ووع ه     وٚع٦ووت نعتووون٦ً  ووؤ٥٢ دـٚوو   
نٞط٣عٜ ْٛع٦ت  ٗكى نٞكـٔ ونعت٣ـن   ةعٜ نٞة ٌله مذل تٕ  نٞٓـؿت   تٍل٣ع ٚع٦وت  

 نعتٕد  نًتع ٌ  ٟٞطونقل  ـتف نعتـٌ  تاضٟو٦  و٦ـتو٦ . 

وٞٗج  وسى نٞاتوـ ه  زٌوـس غوٍٟٗ  نٞويت سوونوٝ ٢ٛع٦وع  ٢ـٚزٌوع  ه دووؼ نٞةنوـ          
لتا أ٤ ٦طو  مذل نٔمل  وعب نٞو ي يووـْوه نعتوج٤ ه  زٌوـس غوٍٟٗ          نعتووسف  دٍا

 ْٗج ٚع٤ نعتس٣ٟو٤  ١ نٞ ٥ٌ  ًٟوون تعٞـ٢و يعغ٣  كتعئٍ  ٟٞازٌـس.

وٚ ٞٙ ٚع٦ت نعتون٦ً نٞونًٖو  يٟوى نٞطوونقل نعتٗعتٟو  ٟٞةنوـ ٢اوٝ ٦وعتورل نٞويت ٚع٦وت          
م٢انقوبٌو     عتً  ٥٢ نٞلعدٍ  نٖٔوػع ٌ  ٞػٍٟٗ  وٚع٦ت توجوب ع ٖكًو  ٢ن٣و  ٢و٥    

نٞٓعق٣ٍ  وٚ ٞٙ  ْ ٤ ٦ٗو  نٞٓعق٣ٍ  ٚع٦وت ٢وجنوٞو  ه زتٍوى نعتوج٤ ه مٌكعٍٞوع      
 نضتلوتٍ   وٚع٤ نٞجٌلعب نٞٓعق٣ً ي٣ٟه ٢وجنوٞ  ه زتٍى أـتع  مٌكعٍٞع.

أ٢ع نٞوؾى نُٟٞوي ْٗج ٚع٤ ٌو ج ٖةٝ نٞٓو  نْسو٢ًٕ ه ٢ٗعتوٝ ػت٣ويو  نُٟٞوع      
وتٍو  ونُٟٞوع  نٞرتٍٚو  نعتُوٍٞو   وٖوج ٚع٦وت نُٟٞوع         نِوب –نٞسوع٢ٍ   نُٟٞوع  نغتلجٌو     

ز٦كٍو  ه سووبٌ  ونُٟٞو  نٞٓنٟوٌو      ٍنٞـصتٍ  نٞسعئجس ٖةٝ نٞٓو  ه نعتلكٗ  نُٟٞ  نٞة
ه ٢لكٗ  ٢ع ت  نٞلنـ٥ٌ نظتعؾً  ٟٞسعسع٦ٍ   و٥ّٛٞ نُٟٞ  نَبن٢ٍ  ٚع٤ ُٞ   دٍسو    

 وٌونج نع نضت٣ٍى.

٦وطعب نُٟٞ  نًٞـتٍ  نٞيت سولٗس١ يٟوى ٦ٓسونع   وٖج ٚع٤ ٥٢ ٦وعئج نٞٓو  نْس٢ًٕ ن
توغووٓنع ُٞوو  نطتووجٌا مذل ْئووو  أسعسووٍو  ٢وو٥ نٟٞووناع  غتاوو  نعتُووـ  وغتاووع      

 نعتطـٔ.

وم ن ٚع٦ت نٞوؾًٍ  نُٟٞوٌ  ٖج ضنج  ن٦وػعب نُٟٞ  نًٞـتٍ  ه نعتلعقٕ نعتـٚزٌ  ٥٢ 
قووـه نًٞووعدل  ن٢ْانقوبٌوو  نْسوو٢ٍٕ   ْوو ٤ ن٢ِوووب دل جتووـ يٟووى  وو ن نعتلووونٜ ه     

نْس٢ًٕ  دٍا نسو٣ـ  ٚوٟوع٤ ٥٢ نُٟٞع  و٦ًين ت ٞٙ نُٟٞ  نٞٓعبسٍ  ه نعتطـٔ 
 ونُٟٞ  نٞاتـٌ  ه نعتُـ .
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ؤ ٦لسى نًتـ٘ نٞـئٍسً ٞٗوس نًٞعدل نْس٢ًٕ وًٌين ته نٞلٗوج  ْٗوج ٚوع٤    
ننوب نًٞعدل نْس٢ًٕ سةةع  ٞوٍُ  خـٌك  نًٞعدل نٞلٗجٌو   دٍوا سوٍجخٝ نٞو  ا     

ٛولز ٥٢  جٌج ه  وبس نٞوةع ٜ نٞواعبي و٢ـ ًه نِسوٕ  ونُٞلوعئ١ نٞويت أخو       نعت
٢وو٥ ٖػوووب نٞسعسووع٦ٍ  و٢وو٥ نٞٛلووعئ  نٞاـٌوو  ه سوووبٌ  و٢ووع توو  نٞلوونـ٥ٌ دٍووا      
سٍٗو٠ يةج نعتٟٙ ت٥ ٢ـون٤ تؿـ  نٞجٌلعب نْس٢ًٕ  وٚ ٞٙ نٞ  ا نعتٛوطوّ ه  

ٝ   ٖةوب نٞٓـنيل  ه ٢ػـ ونٞةعٍٞ ٢ئع  نٞٗلعق   ٞوٙ ٚوع٤ ٌوؾوى ٢و٥  جٌوج ه       ٚو
  نئـس نٞلٗج نعتوجنوٜ.

ونٞطٛٝ نٞاع٦ً نٞ ي نخت ت  جْٕ نٞو  ا مذل نًٞوعدل نْسو٢ًٕ  وو وغووٜ نٞو  ا       
نعتسوخـ  ٥٢ ٢لع ١ نعت٣وٟٛع  نْس٢ٍٕ  تًج٢ع ن سًت بًٖونع ٢ؿعْع  مٍٞه نٞوٗج٠ 

 نٞوٗين نٞ ي حتٕٗ ه ٢ًعضت  نعتًج٤ نظتع٠ ٟٞ  ا.

نٞ  ا ْٗج  وْوـ  ٞجت نًٞعدل نْس٢ًٕ ٢ونب  أخـت   ت ٢اوٝ  ومذل  ع٦ا ٢ونب  
وآسووٍع وضووو٣عٜ مٌووـن٤  ْهنووـ  نٞلٗووو  نْسوو٢ٍٕ  دٍووا ٚووع٤    مسووةع٦ٍعنٞٓؿوو  ٢وو٥ 

  ونٞوجٌلعب نْسو٢ًٕ ٚوع٤    695/٠و 693/ٙ  ٌلعب نٞ  ا ه  ٢طٕ تٍو٥ سوليت ػٌُ
ـ نعتور٢و٤  مت٣ٝ ٦ٗوضع  ٢سوجٌـس و عبٌخ غجوب نٞٗكً  ونٞةس٣ٟ   ونتوجن ً ٥٢ يػو 

سٍن٣ٝ نٞوجٌلعب نسوو١ نعتجٌلو  نٞوووً سُوٙ ٍْنوع وٖكًو  نٞوجب ١  ؿوـ  يٟوى ٦ٓو             
 نٞكـٌٗ   ٞٛلنع ٥٢ نٞٓؿ  و و٣ٍوز تركتع أوسى وأَٟم بًٖ  ٥٢ نٞجٌلعب.

ٞٗووج دتٍووز نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ ه  ووعبٌخ نٞلٗووج نٞةطووـي توووجْٕ نعتًووج٤ نٞووا٣  مٍٞووه       
ـنٚز نعتج٤ ٥٢ نطتػوٜ يٟى زتٍوى  وتٓؿٝ وْـس   ن نعتًج٤ نٞا٣  سوِ  و٥ٛ٣ ٢

 نعتلواع  نٞيت حتوع  مٍٞنع.
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      ّ أ٤ّ نًٞوعدل نْسو٢ًٕ    #1$وحتت يلوون٤ نمل  وعب ن٣ًٞوـن٤ ه نعتوج٤ ٌوـت نعتؤٞو
ٚع٤ خٕٜ نٞٓرتس نعت٣وجس ت  نٞٗـ٤ نٞاع٥٢ ونٞٗوـ٤ نطتوع ي يطوـ نعتوٍٕ ي ٢سوـدع       

ت ٦طوع  ٢وج٤ سوـيع٤    طتـٚ   عئٟ  ٥٢ ن٣ًٞـن٤ ه نعتوج٤  وٖج توجأ   وو ت نطتـٚو     
٢ع أغة  تًؿنع ٥٢ أٚا ٢ج٤ نًٞعدل مذل دوج جتعومل  ٍْه دـٚو  نٞوو٣ً  ه نعتوج٤    
ه نًٞعدل نْس٢ًٕ ٢وع يـْووه  و ت نطتـٚو  متّوع٤ ن٢ْانقوبٌو  نٞـو٢ع٦ٍو  وسوٍنٝ         
خٕٜ نٞٓو  نْس٢ًٕ ٦هوع٠ نٖوػوع ي ٌٗو٠ يٟى  ةوع ٜ جتوعبي ونسوى نٞلكوعٔ ٢وى      

هع٠ ٍٞنٝ ؼتوٝ ٦هع٠ نٖوػع ي بًٌٓ  و  ن نٞوٍُ  ه نٞلهع٠ نعتج٤  وٌر ً   ن نٞل
سوو نْٗه ٢وو٥ ٦عدٍوو  أخووـت نمل ٌووع  دـٚوو  ن٣ًٞووـن٤ ه نعتووج٤  ٞووٙ نٔمل  ووعب نٞوو ي      

 ٦سوكٍى ميع س  ـٍٚةه تٓؿٝ نَ عب نٞووً نٚوطٓنع نعتلٗةو٤.

وه مْـٌٍٗع نٞط٣عٍٞ  نٞيت ٚع٦ت  طٛٝ نضتز  نِوٜ ٢و٥ ؾتعٞوٙ نُٞوـ   ووْـ  غتوع      
ٜ  ٟٙ نٞٓرتس نٞطـوـ نٞؿـوبٌ  ٍٞٗع٠ دـٚ  ٢ن٣  ٞواجٌوج ن٣ًٞوـن٤ ه نعتوج٤     خٕ

وٖج يـْت   ت نٞٓورتس نمل  وعبن  ٚوة ن  خػوغوع  ه جتوعبس نٞرتن٦زٌوت تو  نِقوـنِ         
 وغٍٟٗ . مسةع٦ٍعنُٞـتٍ  ٢ٓٞانقوبٌ  نْس٢ٍٕ  ونٞطـٔ نْس٢ًٕ وت  

 ٚ ع٦ووت  ؿوو٥٣  وَووٝ أقتووعـ نطتٍووعس وه ٢ٗعتووٝ ٢ووع ٚع٦ووت  وٟٗووعت أْـٌٍٗووع ٢وو٥ نٞسووٟى 
 نعتجٌلٍ  ه وتعٜ نٞػنـن  دوى ؾٓعِ نٞلٍاـ.

وٍٖع٠ ٢ج٤ ٢اٝ ْع  ونٞٗ ون٤ ٌوػٝ ن ػعٔ  و ٍٗع  هب ت نٞون ن  نضتلوتٍو  ٞواوعبس   
نعتُووـ   وتعمل  ووعب ؼتكووع  نٞٗونْووٝ نٞوويت  ٗووى يٟووى قووـٔ نٞوو  ا ونًٞةٍووج و طووٛٝ   

يٟووى قتووف نطتٍووعس نٞسووعئجس ه   ٢جٌلوو  ْووع  نعتاووٝ نٞةووعبمل ْ خووعٜ دؿووعبس  ًو٣ووج     
 نِبٌعِ.

                                                 

 248ٞو٢ةعب0 تًلون٤ نْسو٠ٕ ه ػتوجت  نِو0ٜ ػتٟو  نٔ وونع   ظ      ٢وبٌ   ن نٞةنا ت١ٟٗ # $1
 و٢ع تًج ع.
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ٚع٦وت نٞهوع ـس نٞٛوات ه قتووو ن٣ًٞوـن٤ ه ضوةه  زٌوـس مٌة تووع        مسوةع٦ٍع وه 
 مسةع٦ٍعنعتس٣ٟ   ً تجو٤ ضٙ نمل  عب ٖـقة  و٦طعقنع ن٣ًٞـن٦ً  ويعغ٣   لو  

 دل  ٥ٛ ضٍئع  ٌ ٚـ ٖةٝ نٞٓو  نْس٢ًٕ أي ه ينج نٞـو٢ع٤.

و٤ نٞٗـ٤ نًٞعضـ نعتٍٕ ي ه ينج  طوع٠ نٞاوع٦ً   وٖج ضنج    ن نٔمل  عب ه َؿ
٣ٚوووع قتوووت ؾووووندً ٖـقةووو  وأضووونـ ع ٢جٌلووو  نٞز وووـن   نٞووويت  ٗوووى يٟوووى ٢سوووعْ    

و وً يةوعبس يو٥ ٢ةوع٦ً  ؿو١ ٢سوع٥ٚ ن٢ِوـن  ونٞوجونو٥ٌ          –ٍٟٚوو٢رتن  ٢و٥ ٖـقةو     
 مت٣ٍنع دـ  ٥٢ نٞػٗعٞة .

ٍٗٗوووع٤ وٟٞووٖووّ يٟووى  وو ت نٞوسووعؤٔ  ٢وو٥ نٞؿووـوبي ٢ًـْوو  أ٦ووه ٚع٦ووت  لووع٘ د   
بئٍسووٍوع٤  طوو٤ٕٛ مقووعبن  ٟٞوكوووب نٔ و٣ووعيً ه نعتووج٤ نْسوو٢ٍٕ   ومهووع  ووجْٕ        
نٞ  ا ون سعو ٦كعٔ  جنوٜ نٞلٗج  تعْؾعْ  مذل سـي  نٞووسوى ن٣ًٞـن٦وً  ونمل ٌوع     
نٔسونٕ٘ نٞلع ١ ي٥  ٞٙ ٥٢  ن  أخـت  ٚٝ   ت نًٞون٢ٝ أ   مذل ملٌع س سوـي   

نٞػوولعيً ونٞزبنيووً ٢ووى نب ٓووعو نِسووًعب   نٞلطووعـ نٞواووعبي  ومذل دٍوٌوو  نٞلطووعـ   
 ٦وٍا  ٔفتٓعؼ ٣ٍٖ  نعتًع ٤ نٞا٣ٍل .

و  ن ٚع٦ت  سووٍٓج ٢لوه قةٗو  ٢و٥ نٞواوعب نٞو ٥ٌ ي٣وجون مذل يٗوج غوٓٗع  ٚوة س           
 ؿووٍّ  ووـوس مذل  ووـوذت١  ْٛع٦ووت قةٗوو  نٞواووعب  ووً نٞودٍووجس نٞوويت نسوووٓع   ٢وو٥     

 نٔخوٕٜ نٞلٗجي.
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ببانفسعبانثاوي

 اء ادلدناسرتاحُتُت بن
 يف احلضارة انؼربُت اإلسالمُت 

نْس٢ٍٕ  دتو  تعٞهون ـ ودتوب تعٞلطعـ ونطتـٚ   وٞو٥ ٦ٗووت يٟوى     املدينح
  بنس  ٍٟٚ  غت ت نظتػوت   مقتع سلٟوًٗ تجبنس  نسرتن ٍاٍ  تلع  نعتج٤.

دعوٞت تًؽ نٞوًعبٌّ  ٓس  نعتجٌل   ٓس ن  ُٞوٌع   و ٛ ن ْةًؽ نِدٛوع٠ نٞجٌلٍو    
يلووج أتووً دلٍٓوو   ؤٚووج0 أ٤ غووٕس نضت٣ًوو  مقتووع ختوووع هبووع ن٢ِػووعب  و٤   ؿتووج ع 

َ  ع  وأ٦ه ٔ جتومل مٖع٢ونع ه نٞٗـت  ونيوا أ٤ نعتػـ  و  ٞٙ نعتٛع٤ نٞ ي ٌو ج 
   ٍْوووه سوووٟكع٤ ٌٗووو١ٍ نطتوووجو  وٖوووعؼ ٌلٓووو  نِدٛوووع٠  وؿتوووج تًوووؽ نضتُـنٍٍْوووو٥     

جو   ومتٟه أ٢و  وٌٗوو٠   ٚٝ تٟج  ع٢ى  ٗع٠ ٍْه نطت ٌ ٚـو٤ أ٤ نعتػـ  و "نعتٗجسً"
 تلٓٗوه ولت٣ى بسوعٖه.

نطتػ٥ ٌةلوى ه نغوك٣  ٢و٥ نِبؼ  وٚوٝ أبؼ      م٤ نعتجٌل   ً "نت٥ ٢لهوب"ٌٗوٜ 
 ونِغك٣  ٢ًه١ نٞطً  ودتع٢ه.  ٌةين يٍٟنع دػ٥ ه نغك٣ونع ْنً ٢جٌل 
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و وو أ٢وـ     أ٤ نعتجٌل   ًوع ٜ ن٢ِو    "نتع ت نٞٓ ومل"و٥٢ ٢لهوب ن و٣عيً  ٚـ 
  ًـٌّ نعتجٌل  وٍٍٚٓو  ٦طورذتع نٞو ي أضوعب مٍٞوه نٞٗوزوٌين  وٖوج  ٚوـ أ٦وه          ٌوونْٕ ٢ى

ه غوونـن  ٞووور ون تووعطتـ   »نٞةطووـ«يلووج دػوووٜ نغتٍئوو  نٔ و٣عيٍوو  ٞووو ن و٣ًووون   
ونٞا  ونعتكـ ونٞـٌ   وٞو  سرتون ه نظتٍع٠ ونظتزٖع ع  دل ٌور٢لون ٢ٛوـ نٟٞػووظ    

ـت ه نٞٗـت نٞويت ٔ سووب غتوع     ونًٞجو  وٞو نٖوػـون يٟى نطتٍكع٤ ونِتون   ٣ٚع  
دل ٌر٢لون غووٞ   ي تور   ْورٚـ٢ن١ ن   ًوعذل تعختوع  نٞسووب ونظتلوجٔ ونٞٓػوٍٝ         

. ونختو ون ٣ٟٞوج٤ سووبن  دػوٍلع   وٟٞسووب      .ْنج ت نعتج٤ ون٢ِػعب ونٞٗـت ونٞوجٌعب 
أتونتع  يجس دووى ٔ ٌووزند١ نٞلوع  تعٞوجخوٜ ونظتوـو   توٝ ٌوجخٝ نعتوـ  ونتوـ  ٢و٥           

ٍه  ونختو ون غتوع ْنلوجنملن عتٛوع٤ ٢ٟوٙ نعتجٌلو   ونٞلوع ي ٔ و٣وعو نٞلوع           أٖـ  تع  مٞ
ٍْووه  وه نٞووةٕ  نْسوو٢ٍٕ  نعتسووع ج ونضتون٢ووى ونِسووونٔ ونظتع٦ووع  ونطت٣ع٢ووع       
و٢ـنٚؽ نظتٍٝ و٢ًعق٥ نْتٝ و٢ـنتؽ نُٞل١  و ـٚون تعًٖ ٢سعٚلنع ٞجوب نٞسٛع٤  

ْلـت أ ٟنع ٢وغووْ  تع٢ِز و    ْرٚاـ ٢ع تلع ع نعتٟو٘ ونًٞه٣ع  يٟى   ت نغتٍئ   
نٞػنٍن   ونٞػوب نطتسل  ونِخؤٕ نٞكٍةو  وأغونع  نَبن  نٞػوعطت  ونًٞٗووٜ      
نٞووونْـس  ونيوووا  ٞووٙ مبوو٥ ٌسووٛله ٔ ٌٛووو٤ ٚوو ٞٙ ٢اووٝ نٞووجٌعدل ونضتةووٝ ونِٚووـن        
ونٞرت٣ٚع٤ وسٛع٤ نٞةنـ ه  طوٌص قةوعين١ وبٚعٚو  يٗووغت١  ونخووِٕ غووب ١       

خووِٕ  ـ ةونع و ونئنوع نعغو  ياٍةو   وأو وج نطت٣ٛوع          ١ نخوػت ٚٝ ٢جٌل  ٔ
ٍْنع قٟس٣ع  َـٌة   و٦طر ٍْنع غلّ ٥٢ نعتًع ٤ ونٞلةع  ونطتٍون٤ دل ٌو وج ه  
َ  ع  وأدجث هبع أ ٟنع ي٣عبن  ياٍة  و٦طر ٍْنع أ٦ع  ْعٖون أ٢اوعغت١ ه نًٟٞوو٠   

 ونِخٕٔ ونٞػلعيع .

ٗووعٌٍ  ونعتًووعٌ  نطتؿووعبٌ  نٞوويت دتٍووز وغتوو ن نٞوًـٌووّ  ٔٔ ووه نعتوػووٟ  ٢ةعضووـس تععت
نعتجٌل  ٥٢ َ  ع ٥٢ ٢ـنٚز نٔسوٍكع٤ نِخـت  ْنو ٌط  غوـند  مذل أ٤ نعتوج٤ ٔ   

٣ٚوع أضوعب غوـند   يٟوى ن٤ نعتجٌلو         »نغتٍئو  نٔ و٣عيٍو   « ٗع٠ مّٔ ه دعٞو   ون وج   
 و٣ٍووز تسوووب ع نٞوو ي متػوولنع  وه  ٞووٙ  رٍٚووج ونؾوو  يٟووى نٞجٔٞوو  نطتؿووعبٌ        
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ع٢  نٞسوب نٞ ي ًٌلى ن٥٢ِ ون٢ِع٤ ٞسوعٚين نعتجٌلو   ٣ٚوع أعتو  نٞولع مذل و وو        ْٖ
سٟك  ه نعتجٌل  ؾتاٟ  ه نطتع١ٚ أو نعتٟٙ يلج٢ع  ٚـ ٢ٗـ مٖع٢وه وغٓوه تععتجٌل   
وه نٔجتعت ٦ٓسه أضعب مذل ٢ع  و٣ٍوز توه نعتجٌلو  نْسو٢ٍٕ  ٢و٥ ٢لطول  و ٛوٌلوع         

ٓـٖووع  ه  ٞووٙ توو  نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ  و٢ووع    نب ةكووت  ٍووعس سووعٚلٍنع ودؿووعبذت١ ٢  
 يجن ع.

ومؾعْ  مذل  ٞٙ أضعب مذل ن٣ٍٗٞو  نطتؿوعبٌ  طتٍوعس نعتجٌلو  تعيوةوعب قةًٍو        
سووعٚين نعتووج٤ ؾتوو٥ ًٌٍطووو٤ دٍووعس    َوو  يلووج٢ع نيوووا  أ ٟوونع وصتووعذت١ وخػوغووع  

 تجنئٍ   ٚعٞج١ٌٟ ونِٚـن  وه نٞلنعٌ  أضعب يٟوى أ وـ نخووِٕ قةًٍو  نِبؼ ونعتلوعو     
يٟوى نٞلطوعـ نٞةطوـي  ودتٍووز ػتو٣وى ٢جٌلو  يو٥ ػتو٣ووى ٢جٌلو  أخوـت تلطووعقع          
ٌوٓوٖو٤ ٍْنع  ْونمل٤  ًـٌٓه ت  نعتلهوب نعتوع ي ونعتلهووب نٔ و٣وعيً تػووبس  ؤٚوج      

 .#1$دتٍز نعتجٌل نْس٢ًٕ ه م بنٚه نعتٗعٌٍ  ونعتًعٌ  نٞيت  سةٕ نٞٓٛـ

  وسعيج يٟى متـنمل ع و ًٛ   ٞوٙ  نعتسووقلوٖج نيوا نْس٠ٕ نغتٍئ  نٔ و٣عيٍ  
آبن  نٞٓٗنع  تًج٠ م عملس نٞػٟون  نضتع٢ً  مّٔ ه ن٢ِػوعب  ْٗوج  وع  يو٥ نٞـسووٜ      

 0اع٢ِىالىت ٢ِػْـال ًِْ ماٞوّع  ٣ًُُا و واٞوع  وطْـإٌا يتٞوع ٖوٞه . 

 ٞوٙ تػووبس   ونعتجٌل  دتاٝ   »وق٥ ػتو٣ى نعتلعملٜ« ون ٕٓ نٞٓٗنع  يٟى أ٤ نعتػـ  و
ّ ونؾن  و٥٢  ـ   " ٢لهوب ن و٣عيً و٦ٓسً ٢وٗج٠ ٌٛطو يو٥ نعتًوعٌ     "ٖجن٢و  تو٥  ًٓو

عتووع ٚووع٤ ٢ووع ٖٟلووعت نٞوولٓ  نعت٣ٍووزس       $$نٞوويت  ووة  نٞسووةا ه ٦طوورس نعتووج٤  ٍْٗووو0ٜ      
و ػوعبٌٓنع ٚوا س ؽتوٟٓو   ودع وو  ن٦ْسوع٤ تسوةةنع وتسووةا نضتسو١ نٞو ي دل ٌٛوو٥        

ونٜ ونٞػولعيع   ٟٞلٓ  ه  و ن نًٞوعدل توج ٢لوه  ونسوً  ٢لوطوـس  و ةًوت  و ت نِدو         
ونعتنوو٥ ْػووعب  يٟووى دسووةنع ه نٞٛاووـس  ودل ٌٛوو٥ ه وسووى م٦سووع٤ وندووج نسوووًٍع  
زتٍووى نٞػوولعيع  نعتوٓـٖوو   وٚووع٤ ٔ تووج ٟٞلووع  ٢وو٥ ؾووـوبس ٖووع ذت١ نطتع وو  مذل        

                                                 
 ؼت٣ج يةج نٞٗع ب يا٣ع0٤ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   ػتٟ  يعدل نعتًـْ .# $1
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نٞرتنْج  ونسوًع٦  تًؿن١ تةًؽ ٣ٍٛٞٝ تع و٣عو زتًٍن١  ودل ٥ٌٛ تج ؾـوبس ٢له  
  ن ٣ًٌٝ غت ن  وتع  ٌٟةسه  و  ن ٌػلى غت ن تٍوع  ٤ِ   ن ٌة ب غت ن ٣ٖنع  ٌوٗو ه  و

ٌٛله و$ٌسرتت#  و  ن ٌلاز غت ن تعتع  ٌُٟٗه يٟى تٍوه  و  ن نتـمل غت ن خٓع  هتلى توه  
نَْووع  يوو٥ ب ٟووه  وَوو   ٞووٙ ؾتووع ٔ ٌٛووع  نًٞووج  ٌجبٚووه ٢وو٥ ْلووو٤ نٞػوولعيع           

  ٦سع ع   وؾـو  نطتع ع   ٦ِه دل ٥ٌٛ ه نسوكعي  م٦سع٤ وندج أ٤ ٌٛو٤ ْٕدع 
ودوجت مبوع    تلع ً  ؿتعبن   مسٛعٍْع   وٞو أ٦ه ٚع٤ ؼتسولع  غتو ت نٞػولعيع  ٟٚونع دل ٌوِّ     

متسله ٢لنع   ١ لتوومل تًوج  و ن ٟٚوه أ٤  ور ً غولعيع  دل ٌٛو٥ ٌوور ى ٟٞوندوج ٢و٥           
 .##نٞلع  نٞلٓع  ه زتًٍنع ٚعٞكا ونٕٞٓد  ٢إً

ٍٟٗ  خعغ  تعيوةعب وٌط  مذل أ٤ ًٕٚ ٢لنع متوع  مذل ٢ونغٓع   س٣ٍ  وي
نًٞون٢ووٝ نًتٍكوو  هبووع  و٢وو٥  لووع  ولوووو نٞونووعئّ ونعتنوو٥ نٞوويت ٌٗووو٠ هبووع أضووخعظ       
ؽتوٟٓوو٤ ْونوجث نٞٛاووـس ونٔ و٣وعو ه نعتجٌلو   وٚووع٤ يٟو١  ٞوٙ ٢ووع تٗوى يلووج ن         
سةنع٦ه  ْكـ ن٦ْسع٤ ؼتةع  ٣ٟٞؤن٦سو  ٢وؤ ـن  ٕٞ و٣وعو ٢وى  وي  لسوه  ْعختو ون       

 ن ٍْنع ٟٞوًعؾج ونٞوونمل٤.نعتجنئ٥ ون٢ِػعب ون و٣ًو

و لع مضعبس ونؾن  مذل أ٤ ٦طرس نعتج٤ ٢ـ ةك   ع وع  ن٦ْسوع٤ نٞويت ختوٟوّ ٢و٥      
ضووخع مذل آخووـ ٔخوووِٕ قةًٍوو  نٞلٓووو   ٣ٚووع أ٦ووه ٌطوو  مذل  ـٍٚووا نٞكةٗووع       
نٔ و٣عيٍ  ه ػتو٣ى نعتجٌل   ودع   ٚٝ ٢لنع مذل نَخـ  سون  أٚع٦ت   ت نٞكةٗ  

  أو أكتع  وْـ دع ع  ؾـوبٌ  أخـت  و٥٢  و١  وؿو  نٞـؤٌو     ٢لوا  ُٟٞ ن  ٢ةعضـس
نٞونسً  ٞوٛو٥ٌ ػتو٣ى نعتجٌل  ودو٣ٍع ه  م ن ٢ع ٖعب٦ع  ٞوٙ مبوع أضوعب  مٍٞوه تًوؽ      
نٞجبنسع  نطتجٌا  ي٥ ٦طرس نعتجٌل  نعتـ ةك   جوث  وبس  ٗلٍ   دج ت ٣ٚوع ٌٗوعٜ   

بنيً ووْـ وه  ٣ْٛو٥  ٞوٙ    ه نِّٞ نظتع٢  ٖةٝ نعتٍٕ   أ   مذل ملٌع س ن٦ْوع  نٞز
٢ووو٥ ٦طووورس قةٗوووع  ٢ووو٥ نٞواوووعب ونعتٓٛوووـ٥ٌ ونٞٗوووع س ونضتلوووج وأغووونع  نطتوووـِ       
 ونٞػلعيع  ضٟٛت ػتو٣ى نعتجٌل  و ًٟوه ؾتٍزن  ي٥ نجملو٣ًع  نٞـٌٍٓ  وَ  ع.

و وٕٓ و٢ع أٚج ه نٔٚوطعْع  نِ ـٌ  نطتجٌا  نٞيت أب ًوت ٦طورس نعتوج٤ مذل ٢وع ٖةوٝ      
سعتى ٖةٝ نعتٍٕ   وأوؾونت أ٤ نطتؿوعبس نعتع ٌو  توعٞكةى      ٞٙ تٛا  دونذل نِّٞ نٞ
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 ن  غٓع  و٢ًعٌ  ٚاعْ  يج  نٞسوٛع٤  وم٦ووع  ْوعئؽ ٢و٥ نُٞو ن   وو وو  سوٟك         
٢ـٚزٌ   ويج٠ نعتسعونس تو  نٞلوع  ن و٣عيٍوع . ونغتلجسو  نعت٣ًعبٌو  ِتلٍو  ؾوخ٣          

نع يٟى نطتؿوعبس  ونٞٛوعت  ونٞواعبس وَ   ٞٙ  وم ن ٚع٦ت   ت نعتًعٌ  ٌلكةٕ ٢ًه٣
نعتج٦ٍ  ْ ٦ه ٍٞ  تعٞؿـوبس أ٤  لكةٕ يٍٟنع ٚوٝ  و ت نعتًوعٌ   ٣ٚوع ٔ ٌو وج ٢ًٍوعب       
وندج أو ػت٣وي  ٥٢ نعتًعٌ   عتو  ه ٚٝ دؿوعبس ٢جٌلو  وونؾو  أ٤ نوع ـ نعتجٌلو       

 ٦طر  تكـنئٕ ؽتوٟٓ  ه أ٢ع٥ٚ ٢وًج س ٥٢ نًٞعدل.

مقوعب ْٛوـي ونسوى ٌوة      أْٛوعبت يو٥ ٦طورس نعتجٌلو  ه      "نت٥ ٖجن٢وه "وٖج سعٔ 
٢لزٞ  ن٦ْسع٤ ت  نعتخٟوٖع  نِخوـت  وٌطو  مذل أ٤ نظتوعٕٞ  ًوٝ ن٦ْسوع٤ ٖػوجن        
ٔسوو٣ٛعٜ نٞٗوجبس ونسووًٍع  نطت٣ٛوو  ؾتوز وع  ٢و٥ غووٍُ  نعتٕئٛو  توعٞو٣ٍٍز  و٢وو٥        
غٍُ  نطتٍون٤ َ  نعت٣ٍز تعٞوُ ي ونٞولعسٝ و٢ع ٌوةًن٣ع ؾتع ٔ لتومل ٢ٓعبٖونع ٞه  

٦سع٤ ٥٢ ت  سعئـ نطتٍوون٤ ٖووس نٞو٣ٍٍوز نُٞعٞةو  يوٕ ضور٦ه  وٖنوـ        ٣ْٟع دٝ ه نْ
ًٕ و٢وػوـْع  يٟوى ٢طووٍئوه ونخوٍوعبت  وعتوع ضووعب٘          نطتٍوون٤ ٟٚوه  وغوعب زتًٍووه ٢و ٞ
نطتٍووون٤ مبووع ضووعبٚه ٍْووه دػووٟت ٍْووه أدووونٜ ؽتوٟٓوو   وأسووةع  ٢ولعمليوو   م  ٚووع٤    

ٛو  نعتٗوـت  يعٍٞوع   ؤ    ٢ـٚةع  ٥٢ ٖوس مغتٍ  و٢ع س أبؾوٍ   وغوعب ٔ ه ٢لزٞو  نعتٕئ   
ه ؼتٟوو  سووعئـ نطتٍووون٤ نٞةوون٣ًٍ ٢ةكودووع   و ًٟووه ن  ٔخوووٕـ أدونٞووه ٢ٟٛٓووع        
٢ر٢وبن  ٢لنٍع  وندوع  مبع ٍْه ٥٢ ٚاـس نٞو٣ٍٍز أ٤ ٌسو  ٢ع خٟف ٍْه ٥٢ نٞةن٣ٍ   
وٞٛاـس  ػعبٌّ ٢ع ه ٖوس نٞو٣ٍٍز ٥٢ نًِْعٜ وملٌع ذتع يٟى ٢ع ًٌين ته نٞوندج ٥٢ 

دوٍج مذل نٔ و٣عو ونٞو٣ج٤  ٍٞٛو٤ ه نعتجٌل  ٦ع  ٚوا  ٌوػوـْو٤ ه  و ت    نٞلع  ن
نًِْعٜ نعتخوٟٓ  و٢ى نخوِٕ نٞػوٍٍ نٞٛوا س  ون و٣وعين١ ه نعتجٌلو  ٌوػوٝ تو ٞٙ       
نًِْعٜ نعتخوٟٓ  نٞ ي ٌٟز٠ ٖو  ع مذل دسو٥ نٞسو س  وسوجن  نٞكـٌٗو   ًْلوج  ٞوٙ       

ٖو  نعتٟو٘ ونِئ٣  بيعٌع ١ نٞو ٥ٌ   و٥٢ أ ٟه وٖى نٔؾكـنب مذل نٞسٍعس  نٞيت  ً
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ٌلٗووع و٤ غتوو١  وٌووجخٟو٤ حتووت قعيووعذت١ مذل نًٞٓووعٜ نطت٣ٍووجس نعتـؾووٍ  ونٞكـنئووٕ       
 .#1$نٞٗوٌ نٞسجٌجس 

وه  و ن نٞسووٍعٔ ٢ووع ٌوؾوو  أسووةع  ٦طورس نعتجٌلوو  تعيوةعب ووع مقووعبن  ٢ـ ةكووع    
 وع   تكةًٍ  ن٦ْسع٤ و ٍٛٓنع و ونملكتع و كوٌـ ع  و وو أ٢وـ ٢وػوٝ تعٞؿوـوبس  ع    

ؽتوٟٓ   ؤٚج دو٣ٍ  نٔ و٣عو نعتج٦ً  نٞ ي ٔ تج ٞه ٥٢ سٍعس  ن٦ًٛست سٟوٚع  ه 
دو٣ٍوو  و ووو  ٢ٟووو٘ وأئ٣وو  ٍٞٗووع س نٞـيٍوو   وه  ٞووٙ ٢ووع ٌطوو  مذل سووةٕ ه م بن٘  
٢ًووعٌ  نٞٛاعْوو  نٞسووٛع٦ٍ   و لوووو ون٦ِطووك  ونخوووِٕ نٞكةٗووع   وؾووـوبس و ووو      

 .#2$و٣عيٍ نٔ نٞسٟك  نٞيت  له١ و سو    ت نغتٍئ  

و ًٛ  ٚوعتع  نضتُـنٍْ  نعتس٣ٟ   ٟٙ نعتًعٌ  نٞيت ٚع٦ت دتٍز نعتجٌل  ي٥ َ  ع 
٢وو٥ ٢ـنٚووز نٔسوووٍكع٤ نطتؿووـي  وغوولٓون  وو ت نعتووج٤ وْووٕ نعتًووعٌ  نعتولويوو   نٞوويت  
ختوٟووّ ٢هع ـ ووع ٢وو٥ ٢جٌلوو  مذل أخووـت  وٌوؿوو   ٞووٙ ٢وو٥ خووٕٜ أوغووعِ نعتووج٤    

ٕ  ونٞٗوـت  و ًٛو  ٢سو٣ٍع  نعتوج٤ وأوغوعْنع      ونعتـنٚز نٔسوٍكع٦ٍ  نِخوـت ٚوعٞة  
نعتجٌلوو  وسووف  و٢جٌلوو  « ْٗووج نسوووخج٢ون ٢ػووكٟ  Cities ػوولٍٓع  ؼتووج ن  ٣ٟٞووج٤ 

غوُ س  و٢جٌلوو  وٚوووبس ه آ٤ وندوج  و٢جٌلوو  يه٣ٍوو  وؤٌو  ه آ٤ وندووج  وٖػووة     
و٢جٌل  يع٢ـس و ً ٖػة   أو ٦عدٍ  و ً ٖػة   أو ٢جٌل  وٖػة  أو ٖػة  وٚوبس 

ٖـٌوو  و ووً ٖػووة     وٖػووة  ه نٞوٖووت ٦ٓسووه  ونِ وو١ ٢وو٥  ٞووٙ وب   ًووة      أو تووٕ 
 .»أٌؿع 

                                                 

 .427-426  ظ ٚوع  نٞةٟجن٤ٖجن٢  ت٥  ًٓـ0 # $1
 .22يةج نٞٗع ب يا٣ع0٤ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   ظ ؼت٣ج # $2
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تٟووج أو تٟووجس و ووً ٢وؾووى $ْٗووعٞون  townsوه نْقووعب ٦ٓسووه غوولٓون نٞووةٕ  
 #1$ #غووُ أٌؿووع   أو تٟووجس وغتووع ٚوووبس  وتٍٟووجس و ووً ٖػووة   أو تٟووج يهوو١ٍ أو تٟووج        

ٖـٌو   $ونٞوةٕ  ْٗوعٞون0   أٌؿع  ي٥ نٞٓـؤ تٍلنع وت  نعتج٤   ػلٍٓن١ نٞٗـت وٌٛطّ
 .#وٖـٌ  ٚة س  وٖـٌ  ٚة س ٚععتجٌل   وٖـٌو  ٚة س ضةٍن  تععتجٌل   أو ٖـٌ  ٚعٞةٟجس

ؤ ضٙ أ٤   ت نٞوػلٍٓع  ٢ـ ةك  تـؤٌ  ونؾن  دتٍز ٚٝ ٢لنع ي٥ نِخـت وْٕ 
دؿـٌ  ؼتج س  و٥٢ خٕٜ أوغعِ نضتُوـنٍْ  ٣ٟٞوج٤ أ٢ٛو٥ حتجٌوج  و ت       ٢ًعٌ 

عب نٞسٍعسً و٢ع ٌـ ةف توه  و٢و٥ و وو  نٞسوٟك  نْ نبٌو  ونٞٗؿوعئٍ         نعتًعٌ  ٚععتًٍ
وٚوووا نعتسوووعد  وملٌوووع س ٚاعْووو  نٞسوووٛع٤ وو وووو  نِسوووونٔ  و وووونْـ نعتـنْوووٕ نًٞع٢ووو      
ٚعطت٣ع٢ع  ونعتسع ج نضتع٢ً   و وْـ ٢ػع ب ٢ٍعت نٞطـ   و٢ع ٌوـ ةف تو ٞٙ ٢و٥    

سونب ونعتلوعو نضتٍوج   دٍعس نعتجٌل  وأ٢لنع  ٚعطتػ٥ ونِ يون٢ٝ ٢سعيجس يٟى نمل  عب
ووْووـس ٢ػووع ب نُٞوو ن   وغوولّ نضتُـنٍْووو٤ نًٞووـ  نعتووج٤ دسووا  ٍئووونع و٦ويٍوو      

 نٞلطعـ نُٞعٞا يٍٟنع  ْنلع٘ نعتجٌل  نطتػ٥ ونعتجٌل  نٞواعبٌ .

و ٛطّ أوغوعِ نضتُوـنٍْ  ٣ٟٞوج٤ ه يػووب ٢وٕدٗو  يو٥ ٢هوع ـ نٞووُ  نٞويت          
ـ     ن٤ نعتجٌلو  ونمل  عب وع  أ٠ نـتوجنبن     حتجث ٍْنع  سون  أٚع٤  و ن نٞوُوٍ   كووبن  ٣ًٞو

وختٟٓووع  بمبووع ٌووؤ ي هبووع مذل نٞونوووٜ ٢وو٥ ٢لزٞوو  نعتجٌلوو   مذل نٞةٟووج أو نٞٗـٌوو   وبمبووع  
 .#2$ٌلونً هبع نطتعٜ مذل ن٦ٔجبن 

 

                                                 
 Townٌوٗػج أو ٌن٣ه أ٤ ٌكٟٕ يٟى نعتجٌلو  نْسو٢ٍٕ  ٣ٟٚو      َوسوعِ  ـو٦ةو٠ٌٕدم أ٤ # $1

٢و٥   Cityتٟج  ون٣ٟٛٞ  م ن ٢ع ب ًلع مذل  نٞوػلٍّ نِعتع٦ً ٣ٟٞجٌل   ٛوو٤ أٖوٝ ٢ـ ةو  ٢و٥      أي
ه  نٔسوو٢ٍٕ  نضتةووعب ٦ووع 0ً نعتجٌلوو  نًٞـتٍوو    يةووج  ن٦هووـ دٍووا يووج  نٞسووٛع٤ ونعتؤسسووع   

 .152نٞجبنسع  نِ لةٍ   ظ 
  نٞسل  ٣ٟ16جٌل  نْس٢ٍٕ   ػتٟ  نعتجٌل  نًٞـتٍ   يج  نًٞـ  ٞيةج نضتةعب ٦ع 0ً ٢ٓنو٠ # $2

 .1984نٞـنتً   
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ببانفسعبانثان 

 منهج انفكر انؼجرانٍ

٢ع وب  ه تكو٤ ٚوا نٞرتنث و٢ع  وع  ؾو٥٣ نٞو وعئٕ نٞويت ياوـ يٍٟنوع        يكشلفب
وت ْٛووـي ٢وٗووج٠ ه ػتووعٜ ن٣ًٞووـن٤  وختكووٍف نعتووج٤ وم٦طووعئنع و لهوو١ٍ   يوو٥ ٢سووو

 أي٣عٜ ن٦ْطع  ونٞةلع  نٞيت  ػعدا  كوب نعتج٤.

و ؤٚج نٞجبنس  نٞونٍٍٟٟ  نٞوكةٍٍٗ  عتع  ةٗى ٥٢ آ عب تػووبس ونؾون  يٟوى  ون٦وا     
   ن نٞٓٛـ وأسسه و٢ـندٝ  كوبت نطتؿعبي.

ه ٢ةع ئووه نًٞع٢وو  وتعٞوخػػووٍ  ه  ن٢وووعمل نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ ن٣ًٞـن٦ووً تعٞطوو٣وٍٞ    
 زئٍوووع  نٞوكةٍوووٕ  أي أ٦وووه ٌةوووجأ توووعِي١ نِوتوووٝ ٚسٍعسوووٍ  يع٢ووو   وٌلوووونً مذل     
نٞوخػوووع نٞوووجٍٖٕ ه ٚوووٝ ْوووـو ٢ووو٥ نٞٓوووـوو  ٚع٦ًٛوووع  ٟٞلهوووع٠ نْ نبي ٟٞجوٞووو      
نْسو٢ٍٕ  ٦ٓسووه  ونٞو ي ٌٗووو٠ يٟووى بأسوه نطتووع١ٚ و٢ًوعو٦وت  وٌلووونً مذل نٞٗعيووجس     

تووجب  نٞةنوا ه    عو٢سوؤوٍٞعذت    و ووجب   و ت نعتسوووٌع     نًٞـٌؿ  ٥٢ أْوـن  ن٢ِو  
نٞٓٛـ ن٣ًٞـن٦ً نْسو٢ًٕ  وجب ع  ٌةوجأ ٢و٥ يوـؼ سٍعسو  ن٣ًٞوـن٤ ٟٞجوٞو  تػوٓ           
يع٢    ١ ٌلوٗٝ مذل نٞٓٛـ نعتو ه ٞوخكوٍف نعتوج٤  وٌووجْٕ مذل أ٤ ٌػوٝ مذل  بنسو       
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دوج  و وؤ ـ   ٚٝ ٣ًٌوٝ ه مقوعب ون    ٖعئٕ نطتـِ ونٞػلعيع  نعتوػٟ  تع٣ًٞـن٤  و و
 .#1$و ور ـ  زئٍع ه تًؿنع تًؽ

وٞٗج  لويوت نعتػوع ب نٞويت  ًـؾوت ٟٞٓٛوـ ن٣ًٞـن٦وً نْسو٢ًٕ  نتووجنً  ٢و٥          
 ٟٙ نعتػع ب نٞيت ن و٣ت تعٔ و٣عو نٞسٍعسً مذل نعتػوع ب نٞٓٗنٍو  وٚووا نطتسوة      

نٞيت  ونجث ي٥  عبٌخ نعتوج٤ وخككنوع  تعْؾوعْ      ْععتػع ب نٞوعبنتٍ  ونضتُـنٍْ 
وووا نَ ن  نٞوويت دتوو  نٞسووٟو٘ نٔ و٣ووعيً ٢سووع  ٢ةعضووـن  ه مقووعب نٞوًووع١ٍٞ       مذل ٚ

نٞجٌلٍ  نْس٢ٍٕ   ونٞو عئٕ و٢ػع ب نٞٗؿع  نْس٢ًٕ نٞيت  ساٝ دعٔ  نٞولٍٓ  
نٞٗؿووعئً نعتووله١ ٣ًٍٟٞووع  نٞةلووع  تععتووج٤ نْسوو٢ٍٕ   وَوو   ٞووٙ ٢وو٥ نعتػووع ب نٞوويت    

عتخوٟٓووو   نخوووٝ نعتجٌلووو     ًٛووو  غووووبن  ونؾووون  ٞلطوووعقع  نطتٍوووعس و٢هع ـ وووع ن     
 نْس٢ٍٕ .

وٌزٌج نٞٛطّ يٟى ٢ع  وع  هبو ت نعتػوع ب غووبس نعتجٌلو  نْسو٢ٍٕ  وؾوودع   ْنوً         
 ساٝ دٍعس نعتجٌل   سإًٍ غع ٖع   و٥٢  ١  امل أمهٍو  نٞوـتف تو   بنسو  نٞورتنث      
نْس٢ًٕ نعتوجو٤ ه نعتخكوقوع  ونٞو وعئٕ تعيوةعب وع ٢ػوجبن  ٢ن٣وع  مذل  ع٦وا ٢وع         

٥٢ آ عب   ت نعتج٤  ؤ س٣ٍع أ٤ ٚوا ن  ٢و٥ نضتون٦وا نِ ـٌو  ونعت٣ًعبٌو  ٌورٚوج        ةٗى 
ْن٣نع تػوبس س٣ٍٟ  ه ؾو    ت نعتػوع ب نٞويت ٚع٦وت يلػوـ نٔ ػوعٜ نِسعسوً       
نٞ ي ي٥ قـٌٗه  ولعٖٝ نِ ٍعٜ  ٗعْونع وخاذتع وٖج  ؿ٣لت ٚوا  عبٌخ نٔ و٣عو 

نِسو  ونٞلهـٌوع  نٞويت لتوا يٟوى      أتونتع  خعغ  توع٣ًٞـن٤  وؾو     نٞسٍعسً يع س
 نطتع١ٚ نعتس١ٟ ن ةعينع ٣ٍْع نتوع تسٍعس  ن٣ًٞـن٤.

وٚع٦ت   ت نعتػع ب ٥٢ وؾى ي٣ٟع  يٟى ي١ٟ ونسى  ٍعس نجملو٣وى ونعتووُ ن  نٞويت    
 ونٚةنع  تٝ م٤  و ت نعتؤٞٓوع  ٚوع٤ ٌٛوةونع أغونعهبع تو  ْورتس وأخوـت دـغوع  ٢لون١           

ٍعس  نطتع١ٚ تـس١ نعتلنج نٞػنٍ  نٞو ي لتوا   يٟى نٞلنوؼ تعجملو٣ى  و ٗوهتع  ٞس

                                                 
 .24ظ   ٣ٟجٌل  نْس٢ٍٕ نًٞـ  ٞيةج نضتةعب ٦ع 0ً ٢ٓنو٠  $1#
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ن ةعيه  ٣ٚع أ٤  ونٍٞنع ًٌٛ  ٢ـندٝ  ةٟوب نٞٓٛـ نْس٢ًٕ ن٣ًٞـن٦وً يٟوى ٢ـندوٝ    
 عبنتووه نعتووعتًوو   و٢وو٥  وو ت نعتػووع ب يٟووى سووةٍٝ نعتاووعٜ ٔ نطتػووـ ٚوووع  ن٢ًٕٞوو     

عوٍىن ادلبٌوه يف   /885٠- وو 272  /"ضنع  نٞوج٥ٌ أستوج تو٥ ؼت٣وج أتوً نٞـتٍوى      "
ً  ،ادلّبٌووه ػٍووً اٌزّووبَ واٌىّووبي  رووذثري   /نٞوو ي ٚوةووه ٟٞخٍٟٓوو  نعتًوػوو١ نًٞةعسوو
نتوو٥ "وٞوو اٌغُبعووخ٣ٟٞووعوب ي وٚوووع    األؽىووبَ اٌغووٍطبُٔخ   وٚوووع  /842٠ ووو/227
  "نتو٥ خٟوجو٤  " ِمذِوخ ٔت٥ بؾوون٤ و  واٌشهت اٌالِؼخ يف اٌغُبعخ اٌنبفؼخ  "دز٠

٥٢ نعتػع ب نعتوطعهب    ٔت٥ نِملبٔ وَ   ٞٙثذائغ اٌغٍه يف طجبئغ ادلٍه وٚوع  
وًٌٛٓ أ٤ ٦ًـؼ ٞةًؽ ٢ع  وع  هبوع ٢و٥ أْٛوعب  ًٛو  ٢سوووت نٞٓٛوـ ن٣ًٞـن٦وً ه         
نْسوو٠ٕ و٢لزٞوووه ٞووجت دٛووع٠ نعتسوو٣ٟ  نٞوو ٥ٌ سووًون مذل  كةٍٗووه ه م٦طووع  نعتووج٤      

 نْس٢ٍٕ .

٣ًٞعبس ٥٢ أبٚوع٤ نعتٟوٙ  توٝ م٤ تًؿونع أضوعب      ن وٖج يج    ت نعتػع ب  ٛا ن 
ه نٞوـ٥ٚ نظتوع٢  تًوج ٦ػوا نٞووملٌـ ومٖع٢و  نٞطوـًٌ  وميوجن  نضتلوج          حتجٌجن  مذل أ٦
 .#1$ودٓم نعتعٜ 

وأضعب  مذل أمهٍ  ن٣ًٞعبس تعيوةعب ع ٥٢ ٢هوع ـ يه٣و  نعتٟوٙ وون ةع وه  وو نوت      
ً  نطتٛع٠ ٞ ٞٙ  تٝ نيواذتع نتو٥  "وٖوعٜ    ٢و٥ ٢ةع٦ً نعتٟٙ وضـوـ نٔ و٣عو ن٦ْسوع٦

وٚاوـس نُٞوـن   وٌٗكًنو١ نٖٔكعيوع  ه      ٌرخ  نٞسٟكع٤ نٞلوع  تعٞواوعبس  $$0 "دز٠
نِبؼ نعتون   ولتًٝ ٞٛٝ وندج ٢ٟٙ ٢ع ي٣ـ  وًٌٍله يٟى  ٞٙ ٞرتخوع نِسوًعب    

  .#1$ ##نٞزٚعسوًٌٍص نٞلع  ونطتٍون٤  وًٌه١ ن٢ِـ  وٌٛاـ نَِلٍع   و٢ع لتا ٍْه 

و و ٖوٜ ٌٛطّ ي٥ ٦هـس ونيٍ  ٢وٛع٢ٟو  ٞٓٛوـ ٌوجيو مذل  ٛوا  ن٣ًٞوعبس  و سونٍٝ       
أسةعهبع ٥٢  ع٦ا نطتع١ٚ توؾًه نٞسةٍٝ مذل  ٞٙ  ونغتجِ نعتـن٠  و بخوع  نًٞوٍص   

                                                 

-344  ظ 4   1965  ت و   و٢ًع ٤ نضتو ـ 0 ٢ـو  نٞ  اٌادلغؼىدأتو دس٥ ت٥ يًٟ  $1#
345. 
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وٚاـس نَِلٍع   وتعٞوعرل ٚاـس ٢ػع ب نٞزٚوعس نٞويت  وً دوٕ نٞٓٗوـن   ٍْنوجث نٞلٓوى        
 ٟٞا٣ٍى وحتٕٗ نًٞجنٞ  نٔ و٣عيٍ .

وأٚووج نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ يٟووى أ٤ ن٣ًٞووعبس سووةٍٝ نعتٟووٙ مبووع  ووجبت ٢وو٥ ن٢ِووونٜ   
و  ن ٌط  توؾوو مذل   ا أ٤ نعتٟٙ تعضتلج ونضتلج تععتعٜ  ونعتعٜ تع٣ًٞعبسيلج٢ع نيو

أ٤ ن٣ًٞووعبس  ووً نًتووـ٘ نِسعسووً ٟٞنـٚوو  نٖٔوػووع ٌ   وٌٛطووّ  وو ن يوو٥ ٦هووـس     
 ي٣ٍٗ  نُٞوب تًٍجس نعتجت غع بس ي٥ ٌٗ  جبجوت ن٣ًٞعبس و ٛا  ع.

  ً ٣وعبس ٚعظتٍٟٓو    و ـ   غجت   ن نٞٓٛـ ه سٍعس  تًؽ نطتٛع٠ نٞو ٥ٌ ن و٣وون تعٞ
م٤ ن٣ًٞعبس ٍْنع أ٢وب ؼت٣و س  أوغتع ي٣ـن٤ نِبؼ نٞيت متٍوع  $$نعتًوػ١ نٞ ي ٖع0ٜ 

نظتوـن   و ٛاوـ ن٢ِوونٜ و ًوٍص نٞةونعئ١  و وـخع نِسوًعب         هبع نًٞعدل  ويٍٟنع ٌزٚو
وٌوسى نعتًعش  وٚع٤ ٌٗوٜ ٞوملٌـت0 م ن و ج  ٢وؾًع  ٢وى أ٦ٓٗت ٍْه يطـس  بن ١ 

 .#1$ ##ٍْهطـ  بمهع   ْٕ  ؤن٢ـ٦ً   ع  تًج سل  أدج ي

أ٤ نٞجوٞوو  ونعتٟووٙ ٣ًٟٞووـن٤ مبلزٞوو      "نتوو٥ خٟووجو٤ "وه ٦هووـس ضووع٢ٟ  أخووـت ٌوو ٚـ    
ٞو و  ع  ون٦ٓٛع٘ أدوجمهع يو٥ نَخوـ     نطتعْم ٞلويهنٞػوبس ٣ٟٞع س  و و نٞطٛٝ 

َوو  ؾتٛوو٥ يٟووى ٢ووع ٖووـب ه نطت٣ٛوو   ْعٞجوٞوو   و٤ ن٣ًٞووـن٤ ٔ  وػوووب  ون٣ًٞووـن٤    
 ب  ٣ٚع  ٗج٠  ودٍلئ ٍ ْعخوِٕ أدجمهع ٢سوٟز٠ ٔخوِٕ نَخـ ٣ٚع أ٤  وكتع ٢وً

 .#2$يج٢ه يج٢ه ٢ؤ ـ ه 

                                                 
حتٍٗوٕ    ن٢ًٕٞو  ه نٞسٍعسو  نٞلعًْو     0 نٞطونا نٞطٍخ يةج ن  ت٥ ٌوسّ ت٥ بؾون٤ نعتعًٞٗ $1#

ؼت٣وج تو٥ يٟوً      232  ظ 1984يًٟ سوع٢ً نٞلطوعب  ٦طوـ  نب نٞاٗعْو  نٞوجنب نٞةٍؿوع          . 
ٙ     0اثوٓ األصسق قً نِغةنً أتو يةج ن   وت  نٞوج٥ٌ نُٞـ٦وع     توجنئى نٞسوٟٙ ه قةوعئى نعتٟو

 .223  ظ 1 
  1   تجنئى نٞسٟٙ ه قةعئى نعتٟٙ 0اثٓ األصسق  814  813  ظ3نت٥ خٟجو0٤ نعتٗج٢    # $2

 .223ظ 
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وأضعب    ت نعتػع ب مذل نًٕٖٞ  نٞو ٍٗ  ت  ملٌع س ن٣ًٞعبس ونٞـخع  ونٞورتِ  
وتوو  ٖٟووونع ونٞةووؤ  ونٞؿووٍٕ و ووجب  نطتووعٜ ٢وو٥ نٞـخووع  مذل نٞطووجس دسووا  ب وو       

ٜ ٞ  "نت٥ نِملبٔ"ن٣ًٞـن٤  وٌؿـ   و ٣ٟسوع٤   ْووع  ٢ز  وـس ن٣ًٞوـن٤    ٞٙ ٢اعٔ   وع
نِٖٝ ضر٦ع   ودعٜ مْـٌٍٗ  و تـٖ  نٟٞو   لعٖع ي٣ـنكت٣ع ْوٕضت أدوونٜ أ ٟون٣ع   

نٞٓٗووـ ونظتػووع٢    وو١ نتٟووع مذل أ٤ ن٢ِػووعب نٞػووُ س نٞوويت ٔ  ًووين      ون٦ووونون مذل
ّٔ ه أي٣عٞه تؿـوبذتع ؿتج ٞ ٞٙ أ ٟونع ؾوًٓع  ٢وٗوعبت  ه نٞٓٗوـ ونظتػوع٢   م     

 .#1$ٚسةع  نٞلع ب م  ٔ ْؿٝ غت١ ٌور ٟو٤ ته 

وٌطوو  نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ ه  وو ت نعتػووع ب مذل نِسووةع  نٞوويت  سووعيج يٟووى ن٣ًٞووعبس   
 نٞسٍعسوو  ودٓهنووع ٚعًٞوووجٜ  ْٗووعٞون ٔ  ةعٌووو  مّٔ ت٣ًووعبس ؤ ي٣ووعبس مّٔ ًٌووجٜ  وه 

 تعًٞجٜ ي٣ـ  نِبؼ وٖع٢ت نعت٣عٞٙ.

أدسولون  $$ ٣ع٠ تععتزنبي  وتػجٔ يٟوى  ٞوٙ ٖوووٜ ملٌووع 0    و يع   ن نٞٓٛـ مذل نٔ و
 .#1$ ##يٟى نعتزنبي   ْ ١ٛ٦ ٔ  زنٞو٤ صتع٦ع  ٢ع صتلون

وٌٛطووّ  ٞووٙ يوو٥ بؤٌوو  ي٣ـن٦ٍوو   زو  ووع تعُٞوو ن   ؤ أ ٜ يٟووى  ٞووٙ ٢وو٥ سٍعسوو   
. #2$ن٢ِوووٌ  ـتووو  كوووٌـ ٢ووجو٤ ن٢ِػووعب  و٢ووع دووجث ٢وو٥ نخوٍووعب ٢ونٖووى تُووجن          

 ع  و و أ٢ـ م٤ ٚع٤ ٌوٕٓ ٢ى نٞلهـٌ  نٞيت  ـتف ٦طورس نعتوج٤   ونٞٗع ـس  وْع  وَ 
تووْـ نُٞ ن  نٞزنئج ي٥ دع   نعتلوا   ونٞ ي ًٌٛٓ ْيعضو  قةٗوع  أخوـت  ٛوو٤     
ودتٍز نغتٍئ  نٔ و٣عيٍ  ٣ٟٞج٤ نٞويت  ٣ًوٝ ْئعذتوع ه ػتوعٔ  أخوـت ٢و٥ نٞلطوعـ         

سووك  ٢وو٥ أٖووع١ٍٞ  ٌوؾوو  أ٤ ٦طوورس ٚووا  ٢وو٥ نعتووج٤ نْسوو٢ٍٕ  ٚع٦ووت ه ٢لووعقٕ ٢وو  

                                                 

 .225  ظ 1   تجنئى نٞسٟٙ ه قةعئى نعتٟٙ 0نِملبٔ نت٥ $1#
 ووعبٌخ  ز0آ ٢و ٢وع٘  ع  بوتووـ  بن وى ٚوو    ن وو١ تًوؽ نٞجبنسوع  نِ ـٌوو  تورٍٚوج  و ت نطتٍٗٗوو      # $2

 ـزتو   . غوعحل أستوج نًٟٞوً   . يٟوً ؼت٣وج نعتٍوعو   . يوع٢ـ           نٔسوٍكع٤ ه سونوٜ  ٌوعرل  
 .1984  جن ُس٣ٍٟع٤  ٦طـ نجمل٣ى ن٣ًًٟٞ نًٞـنًٖ  ت
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ملبنيٍ   زو    ت نعتوج٤  ع عذتوع نُٞ نئٍو  ويوّج  ٞوٙ ضوـقع  أسعسوٍع  ٢و٥ ضوـوـ          
 نخوٍعب ٢وٖى نعتجٌل .

وٞ ٞٙ أٚج  نعتػع ب يٟى أمهٍ  نعتزنبي  تجي٣ن١  ود ب  ٥٢ مؾًعْن١  
م ن ؾووًّ نعتزنبيووو٤ ياووزون  ٢وو٥ ي٣ووعبس نِبؾوو   ٍْرتٚوكتووع ْوخووـ       و ٞووٙ أ٦ووه

نو  ْوؿوًّ ن٣ًٞوعبس وٌؿوًّ نظتوـن   وٌلووج ٢و٥  ٞوٙ ؾوًّ         نِبؼ وٌنـ  نٞوزب 
 .#1$نًٞجو نِ لع   وم ن ؾًّ نضتلج ق٣ى 

أ٤ أٖوووت نِسووةع  ه نٔيو٣ووعب  ووو $$ وه بؤٌوو  ٦ٗجٌوو  أضووعب نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ مذل0
 ٍٟٗٝ نٞونعئّ يٟى نعتًو٣ـ٥ٌ ٢ع أ٥ٛ٢  ْ ٞٙ ٢لطف نٞلٓو  مٍٞه  ٍٍٞٗلنع م بن٘ 

  نٞوووونمل٤ نٞجنًْو  مذل ٚاووـس ن٦ْوووع   ٍْز  وـ ن٣ًٞووـن٤ أٚاووـ   نعتلًٓو  ٍْووه  و ٞوٙ َعٌوو  
 وأٚاـ.

٣ٚع أضعب مذل أ٤ نٞه١ٟ ٌؤ ي مذل خـن  ن٣ًٞعبس  ْ  ن ٚع٤ نٞه١ٟ توو ٍه ن٢ِونٜ مذل 
.. .َ  ٢سونٗنع أ ت  ٞٙ مذل  ـ٘ ن٣ًٞعبس  ونٞلهـ ه نًٞونٖا و٢ع ٌػٟ  نٞؿٍعو

٣عب نٞؿٍعو ْعؿتٟون ي٥ ؾوٍعين١   ووٖى نطتٍّ يٟى ٥٢ تًٗ ٥٢ أبتع  نظتـن  وي
و خٟووون  ٌووعب ١  وآوون مذل تًووج  أو  ًوو ب ٢وو٥ نٞؿووٍعو ْسووٛلو ع  ْٟٗووت ن٣ًٞووعبس         

 .#2$ ##ونٞـيٍ وخـ ت نٞؿٍعو وٖٟوت ن٢ِونٜ  و ٟٛت نضتلو  

ًٌٗجو٤ ي٥ نعتًعش و ٗةؽ أٌجٌن١  وم ن ٚع٤ نٞه١ٟ ونًٖع  يٟى نٞلع  وأ٢ونغت١ ْ كت١
ن٣ًٞووـن٤ ونتووّ سووعئـ ٢هنووـت ْووـنبن  يلووه ٞونػووٍٝ  يوو٥ نعتٛعسووا  ْوٛسووج أسووونٔ

نٞوووـملٔ ه َووو  أٌعٞووووه  ْوخوووـ  أ٢ػوووعبت و ٗٓوووـ  ٌوووعبت  وختووووٝ تعخوٕٞوووه نٞجوٞووو   
 ونٞسٟكع٤.

                                                 
 .232  231ظ  ن٢ًٕٞ  ه نٞسٍعس  نٞلعًْ  0 نٞطنانٞطٍخ يةج ن  ت٥ ٌوسّ نعتعًٞٗ $1#
 .225  ظ1   ٞسٟٙ ه قةعئى نعتٟٙتجنئى ن 0نت٥ نِملبٔ $2#
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وه ٍٖع   ٍج طتعٔ  ٦ٗع ن٣ًٞـن٤ وأسوةعهبع ٌطو  نٞٓٛوـ نْسو٢ًٕ مذل     
ن١ ه أ٤ خـن  ن٣ًٞـن٤ ٌٛو٤ سـًٌع  تسةا أخ  أ٢ونٜ نٞلع  ػتع٦ع   ونًٞجون٤ يٟوٍ 

نطتـ٠ ونٞج٢ع  ونٔتطعب ونِيـنؼ عتع ٌلطر ي٥  ٞوٙ ٢و٥ نغتوـ  نعتٓؿوى مذل  ٞوٙ       
وم٤ ٚع٤   ن نٞه١ٟ  جبلتٍع  ترخو  نِدوونٜ يو٥ قـٌوٕ نٞونوعئّ نٞةعقٟو  ونعتٛوو         
نًتـ٢   أو  ٍّٟٛ نِي٣عٜ و سخ  نٞـيعٌع هبع  ٤ِ  ٞٙ ٌؤ ي مذل نَوػع  ٣ٍٖ  

و ٛـنب  ٞٙ ٌؤ ي مذل مْسع  آ٢عغت١ ه ن٣ًٞعبس  ي٣ٟن١  وٌ  ا مبًعضن١ تعضت٣ٟ   
ًٍْٗجون ي٥ نٞسًً ٍْنوع زتٟو . ٍْوؤ ي  ٞوٙ مذل خـنهبوع ٔ ؼتعٞو   ٣ٚوع أ٤ نيهو١         
نعتهع ـ نٞيت  ؤ ي مذل نظتـن  نٞوسٟف يٟوى نٞلوع  ه ضوـن  ٢وع ترٌوجٌن١ تورن        
   رت٥   ١ ْـؾه يٍٟن١ تربْى ٣ٍٖو   ويلوج ٢وع ًٌو١  ٞوٙ جتوعب نعتجٌلو  ٌٗوى نٞٛسوع         

 .#1$ ن٣ًٞعبسوٌةكٝ نعتًعش و لٗؽ نضتةعٌ  أو  ٓسج وٌؤوٜ مذل خـن  

ؾتووع سووةٕ ٌوؿوو  م بن٘ نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ نٞلعؾووج ِسووةع  ن٣ًٞووعبس ونمل  عب ووع         
وأسووةع  نـتٕغتوووع وؾوووًٓنع  ه مقوووعب ٌوووـتف تانيوو  تووو  نٞطوووٛٝ نعتوووع ي ونغتٍئووو    

 نعتسوووووت نٔ و٣عيٍووو  بتكوووع  يؿووووٌع   ٌٛطوووّ يووو٥ ٦ؿوووج ه نٞٓٛوووـ ونب ٗوووع  ه      
نطتؿعبي نٞ ي أْـمل ه نطتؿعبس نْس٢ٍٕ   ٞ سو١ نعتةوع ص نًٞع٢و  ٞسٍعسو   ٛوا       

 ن٣ًٞعبس نعتلوـ هبع نطتٛع٠ تعيوةعب  ٛا  ع ٥٢ أبٚع٤ نعتٟٙ.

وٌٕدم نعتووةى ٞوعبٌخ نعتوج٤ نعت٣ووج يوا يػووب  وعبٌخ نجملو٣ًوع  نعتونؿوـس أ٤ ننووب         
ًعدل ٚوع٤ ٞوه أ وـت نٞونؾو  ه ننووب ٢وج٤       نْس٠ٕ ٚٗوس سٍعسٍ   جٌجس يٟى خـٌك  نٞ

 .#2$بو٢عمس٢ٍٕ  ٚع٦ت مباعت  ٢ـنٚز دؿعبٌ  ستٟت ٞون  نطتؿعبس تًج سٗوـ 

                                                 

 .225  ظ 1   تجنئى نٞسٟٙ ه قةعئى نعتٟٙ 0نت٥ نِملبٔ $1#
#2(Quentin H. Stanford, and Warren Moran: Geography A Study of Its 

Elements, P 335. 
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ودتاوووٝ  ووو ت نعتوووج٤ نعتسوووووت نٞوكةٍٗوووً ٞوٛوووا  ن٣ًٞوووعبس نٞووويت يوووج  نٞوووـ٥ٚ  
نظتع٢  تٍو٥ أبٚع٤ نعتٟٙ  وًٌٛ   ٞوٙ ٖوووٜ نظتٍٟٓوو  نًٞةعسوً نعتووٚوٝ نٞو ي ٖوعٜ       

 .#1$تلٍت ٞلٓسً ٢جٌل  سٛلونع ن٤َ ي٣ٟت أ٦ً ٢وٟٙ م   ووٍٟٚو 0تًج تلعئه نعت

وٌؤٚج   ن أٌؿع  ن و٣وع٠ نطتٛوع٠ نعتسو٣ٟ  تع٣ًٞوعبس ون٣ًٞوـن٤ و٢طوعبٚون١ أ٦ٓسون١        
ه نخوٍعب ٢ونؾى نعتج٤  و٢وعتً  ي٣ٍٟع  م٦طعئنع  وأوؾ  ٢اٝ يٟى  ٞوٙ ٢وع ًْٟوه    

 .#2$يلج٢ع أ٦طر تُجن /775٠-754/نظتٍٟٓ  نعتلػوب

مقووعب نٔ و٣ووع٠ توو  نبس و٢وعتًوو  دـٚوو  ن٦ْطووع  أ٦طوور  ٌووون٤ ٣ًٟٞووعبس ه نًٞػووـ    وه
نعت٣ٟووًٚ يٟووى ٌووج نٞلعغووـ ؼت٣ووج توو٥ ٖووٕوو٤ نٞوو ي يووـِ  ةووه ٣ًٟٞووعبس ون٦ْطووع   
و ةٟوب ٢ػع ب نٞرتنث نْس٢ًٕ ه يػوبت نعتوًعٖة  ٢ع ن٦ونى مٍٞه نٞٓٛـ نْس٢ًٕ 

ٌووجس نٞوويت ٚوةووت يوو٥  ووعبٌخ نعتووج٤    ه ػتووعٜ ختكووٍف نعتووج٤  و ًٛوو  نعتػووع ب نًٞج  
وخككنووع ٚووا ن  ٢وو٥ نطتٗووعئٕ نٞوويت  وؾوو  مذل دووج ٚووة  نٞوكوووب نٞٓٛووـي نعتوًٟووٕ         

 توخكٍف وم٦طع  نعتج٤ نْس٢ٍٕ .

وختوٟووّ نعتووج٤ و ولوووو تووعخوِٕ ونعئٓنووع ونووـوِ م٦طووعئنع و٢ونًٖنووع و٢ونؾووًنع   
يلووج٢ع ٦وًووـؼ ونعتووؤ ـن  نٞوويت  ووؤ ـ يٟووى قتو ووع و كوب ووع  و ووو أ٢ووـ ٌهنووـ  ٍٟووع   

  نس  عتجٌل  تًٍلنع  بنس   ٓػٍٍٟ .تعٞجب

و٥ٛٞ ٥٢ خٕٜ ٢ػع ب نٞرتنث نْس٢ًٕ هت٥ٛ أ٤ ٦ًوـؼ عتٓوع ١ٍ ٦هـٌو  أسعسوٍ      
أضعب نعتٓٛـو٤ نعتس٣ٟو٤ مذل ؾـوبس نِخ  هبع يلوج نخوٍوعب ٢ونٖوى نعتوج٤ وختكوٍف      

 ٢ونؾًنع.

                                                 

نظتكٍا   337-336نٞةٟجن٤  ـ ٍٞج٤  ظ  0اٌُؼمىثٍ أتو نًٞةع  أستج ت٥ مسنعٔ $1#
 .238  ظ 8   بٌخ تُجن  ع 0نٞةُجن ي

 .250نًٍٞٗوت0ً نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
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إً ضوـوقع  سوو    وًٌج "نت٥ نٞـتٍى" ٥٢ أونئٝ نٞ ٥ٌ يـؾون ٞو ٞٙ  ْٗوج دوج  ٢و    
جتووا ٢ـنيعذتووع ه نخوٍووعب ٢وٖووى نعتجٌلوو   و وًو سووً  نعتٍووعت نعتسوووً ت   وم٢ٛووع٤ نعتوو س        
نعتسووو٣جس  ونيوووجنٜ نعتٛووع٤ و ووو س نغتووون   ونٞٗووـ  ٢وو٥ نعتـيووى ونٔدوكووع   وحتػوو    

 ٢لعملغتع ٥٢ نِيجن  ونٞ يعب  وأ٤ متٍف هبع سوب ًٌ  أ ٟنع.

٤ ٌـنيٍنووع نطتووع١ٚ يلووج ختكووٍف ٢وؾووى    وو١ متووج  ضووـوقع  رتع٦ٍوو  أخووـت لتووا أ  
أ٤ ٌسؤ مٍٞنوع نعتوع  نًٞو   ٍٞطوـ  أ ٟونع  وٌسونٝ  لعوٞوه ٢و٥ َو           $$ نعتجٌل  و 0ً

يسووّ  وأ٤ ٌٗووجب قـٖنووع وضووونبينع دوووى  ولعسووا ؤ  ؿووٍٕ  وأ٤ ٌووةين  ع٢ًووع       
ٟٞػٕس ه وسكنع ٍٞوًـِ يٟوى زتٍوى أ ٟونع  وأ٤ ٌٗوجب أسوونٖنع  سوا ٚٓعٌوونع        

نئان١ ي٥ ٖـ   وأ٤ هتٍز ت  ٖةعئٝ سعٚلٍنع تورٔ لت٣وى أؾوجن ن     ٍٞلعٜ سٛعكتع دو
ؽتوٟٓ  ٢وةعٌل  وأ٤ أبن  سٛلع ع ٍْٟس٥ٛ أْس  أقـنْنع  ولتًٝ خونغه ؼتٍك  
ته ٥٢ سعئـ  نع وه  وأ٤ متٍكنوع تسووب ؽتعْو  نَوٍوعٜ نِيوجن  ِكتوع جب٣ٟوونع  نب         

   ٞسوٛعكتع دووى ٌٛوٓوون    وندجس  وأ٤ ٌلٗٝ مٍٞنع ٥٢ أ ٝ ن١ًٟٞ ونٞػلعئى تٗجب نطتع
 .##وٌسوُلون هب١ ي٥ نظتـو  مذل َ  ع

ـ و ٛطّ  يو٥ بؤٌو  ختكٍكٍو  ٣ٟٞجٌلو  نْسو٢ٍٕ  ن و٣وت تعضتون٦وا           ت نٞطوـو
نٞونٍٍٓوو  ونٔ و٣عيٍوو  ونٞسٍعسووٍ  جملو٣ووى نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ  ؾتووع ٌؤٚووج أغووعٞ       

 ٍ ف نعتوج٤  و وو   نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   وي٣ٕ نٞٓٛـ نْس٢ًٕ وبؤٌوه نٞس٣ٍٟ  ه ختكو
 ْٛـ  ةٟوب و٦ؿج ٢ى  ٗج٠ نًٞػـ  ٢سوٍٓجن  ه  ٞٙ تعٞواـت .

نِملبٔ أْٛوعبن  ٢وكووبس     ونتو٥  #1$"خٟوجو٤ نتو٥  "وتًج  ٞٙ  ونرل سو  ٖـو٤ ًٌوـؼ  
٢سوٍٓجس ٥٢ نٞواـت    وًٟٕ تعخوٍعب ٢ونٖى نعتوج٤ وختكٍكنوع  ًْو٥ نخوٍوعب نعتوٖوى      

ه أوؾوعو نعتوج٤ أغو٤ٕ ٢ن٣وع0٤  ْوى       مذل أ٤ ٢ع جتا ٢ـنيع وه $$ٌط  نت٥ نِملب0ٔ 

                                                 

ٔ و٢وع تًووج ع    307ظ   نتو٥ خٟوجو0٤ نعتٗج٢وو   # $1 ٙ   0نتو٥ نِملب   2   توجنئى نٞسووٟٙ ه قةوعئى نعتٟوو
 .765-764ظ
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و ًْنووع توو  نبس سووٍع    نعتؿووعب  و ٟووا نعتلووعْى   وو١ ٌوو ٚـ أ٤ نعتؿووعب ٦ويووع0٤ أبؾووٍ    
  ٢وويـس ٥٢ نضتةوٝ   ةنِسونب يٟى نعتجٌل   ووؾًنع ه ٢ٛع٤ ؾتولى  م٢ع يٟى  ؿ

وم٢ع تعسوجنبس  وـ أو كتوـ هبوع  دووى ٔ ٌوغوٝ مٍٞنوع مٔ تًوج نًٞةووب يٟوى  سوـ أو           
س ٍْػًا ٢لعغتع يٟى نًٞجو وٌوؿعيّ حتػولٍنع  ونٞلووو نٞاوع٦ً ٢و٥ نعتؿوعب      ٖلكـ

صتووعوي و ًْووه تعخوٍووعب نعتونؾووى قٍةوو  نغتووون  ٤ِ ٢ووع خةووا ٢لووه تـٚووو ت أو  ًٓوو٥      
مباعوب ووه ٢ٍع ووع ْعسووجس  أو ٢لووعْى ٢وًٓلوو  أو ٢ـو ووع  خةٍاوو  ٌسووـو نعتووـؼ ٍْووه       

 .#1$##٢طع ج تٛاـسٟٞنٍون٤ نٞٛعئ٥ ٍْه ٔ ؼتعٞ   ٣ٚع  و 

ٖوج نضوونـ تو ٞٙ ه ٖكوـ نعتُوـ  تٟوج ٖوعت  ٢و٥ توٕ           $$ 0"نت٥ خٟجو٤"ٖعٜ 
نضتـٌج ترْـٌٍٗو  وه  لعٌوع نطتوجٌا يو٥ نٞسوةا ه ن٢ِوـنؼ نٞويت حتوجث تسوةا          
بٚو  نغتون  ٌٛطّ نٞٓٛـ نْس٢ًٕ يو٥ أ٤ بٚوو  نغتوون  ٌسوعيج يٟوى سوـي   ًٓو٥        

ـ   وو١ ٌٛطووّ يوو٥ أ٤ نِ سووع٠ ون٦وطووعب نطت٣ٍووع   وأ٤ دـٚوووه  ٟٗووٝ ٢وو٥  ٞووٙ نِ وو  
 لع٘ يٕٖ  قـ ٌ  ت  ٚاـس سعٚين نٞةٟج ودـٚ  نغتون  ٍْنع  وٌؿـ  ٞ ٞٙ ٢وإً  

يلج نسووةنعب ن٣ًٞوـن٤ ترْـٌٍٗو  ٚوا س نٞسوٛع٤ ْٛوع٤  ٞوٙ ٢ًٍلوع            تٓع  نٞيت ٚع٦ت
يٟى دتو  نغتون  وختٍّٓ نِ ت يله  ١ْٟ ٥ٌٛ ٚا  يٓو٥ ؤ ٢وـؼ  ويلوج٢ع خوّ     

ًٕ        سعٚلو ع بٚج  ونؤ ع نعتو  و٥ًٓ تٓسوع  ٢ٍع نوع ْٛاوـ نًٞٓو٥ ونعتوـؼ  وٌؿوـ  ٢وا
يٛسٍع  تةٕ  أخـت وؾًت  ودل ٌـنو ٍْنع قٍا نغتون . وٚع٦ت أ٢ـنؾنع ٚا س ٟٞٗ  
سعٚلٍنع  ويلج٢ع ٚاـون ن٦وٗٝ دعغتع ٥٢  ٞٙ. ٚوجنب نعتوٟٙ تٓع  غت ن نًٞنج نعتس٣ى 

 .#2$ ##نًٞعدل ٞٙ ٥٢  وٚا  ٥٢ "ْع  نضتجٌج  "

ٞاع٦ً  و و  ٟا نعتلعْى  ٌور ى مبـنيوعس أ٢ووب ٢لونع0  ووْـ نعتوع  ٚور٤ ٌٛوو٤        ونِغٝ ن
ملنئووه يٍووو٤ ي توو  ٤ِ و ووو   ٞووٙ ٌسوونٝ نطتع وو  مٍٞووه و ووً      نٞةٟووج يٟووى كتووـ أو ت 

                                                 

 .765-764  ظ 2   تجنئى نٞسٟٙ ه قةعئى نعتٟٙ 0نت٥ نِملبٔ $1#
 .766 – 765  ظ2نعتـ ى نٞسعتٕ    $2#
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ؾـوبٌ   وقٍوا نعتـيوى ٟٞسوعئ٣  وٖـتوه  م  ٔ توج ٞو ي ٖوـنب ٢و٥  ون و٥ نطتٍوون٤           
ع ٚوو ٞٙ ٚووع٤ أوْووٕ ٢وو٥  ٟٞلوووع  ونٞؿووـو ونٞـٚووو   و٢وووى ٚووع٤ نعتـيووى نٞؿووـوبي غتوو  

 ٢ًع٦عس نعتطٗ  ٍْةًجت  وٖـ  نعتزنبو نٞكٍة  ٤ِ نٞزبو  و نٞٗو .

وٚوكتوووع ٚووو ٞٙ أسووونٝ ه نختوووع ت وأٖوووـ  ه حتػوووٍٟه  ونٞطووواـ ٟٞنكوووا     
ونظتطووا  ْعطتكووا ٣ًٞووو٠ نٞةٟوووت ه وٖووو  نٞوول ن٤  ونظتطووا ٟٞةووع٦ً  وٚووا  ؾتووع  

نطتع وو  نٞٗػووٍ  ٢وو٥ ٌونػووٝ ٍْووه ؾووـوبي أو ٣ٚووعرل  وٖـتووه ٢وو٥ نٞةنووـ ٞوسوونٍٝ  
نٞةٕ  نٞلعئة   وْخٓع  ه أ٤   ت ن٢ِووب  وٓوعو   سوا نطتع و  و٢وع  وجيو مٍٞوه        

 .#1$نٞسع٥ٚؾـوبس 

وم ن ٚع٦ت   ت نٞطـوـ ون ة  نٔيوةعب تعٞلسة  ٔخوٍعب ٢ونٖوى نعتوج٤ تػوٓ  يع٢و      
ْٗج أضعب نٞٓٛـ نْسو٢ًٕ مذل نيوةوعبن  خعغو  جتوا ٢ـنيعذتوع تعٞلسوة  ٔخوٍوعب        

أ٤  ٛو٤ ه  ةٝ وت  أ٢و  ٢وْووبس نًٞوج   و٢ووى دل     $$ٖى نعتج٤ نٞسعدٍٟ   ٢لنع0 ٢ون
 ٥ٛ ٚ ٞٙ قـٖنع نًٞجو نٞةنـي ه أي وٖت أبن   ٢ِله م عت  نٞػـٌخ غتوع  ويوج٠   

 .##َلع  دؿـ ع نعتوًو ٥ٌ يٟى نٞجي  ه نٞجْعو

وسوٟج  ٢إً ٞ ٞٙ تعْسٛلجبٌ  ه نعتطوـٔ  وقوـنتٟ  وتـٖو      "نت٥ خٟجو٤"وٌؿـ  
ه نعتُووـ .  وو١ ٌطوو  مذل أ٤ نعتجٌلوو  نٞةنـٌوو  م ن ٚع٦ووت ٢وووويـس نعتسووعٞٙ ودوغتووع         
نٞٗةعئٝ  ٍا ٌةُٟن١ نٞػـٌخ دتلًت تو ٞٙ ٢و٥ نًٞوجو وٌوئ  ٢و٥ قـوٖنوع ٣ٚوع ه        

 .#2$وجبعٌ سةوه 

ه ينج نٞجوٞو    »نٞاُـ«وه ؾو    ن نٔيوةعب ٌٓسـ ٞلع  س٣ٍ  نْسٛلجبٌ  تعس١ 
بَو١ أ٤ نٞوجيوس    »ٍ  نٞيت  كٟٕ يٟى نٞةٕ  نٞيت يٟى نطتجو و ً نٞوس٣«نًٞةعسٍ  

                                                 
 .839-838نت٥ خٟجو0٤ نعتٗج٢   ظ  766ظ   تجنئى نٞسٟٙ ه قةعئى نعتٟٙ 0ِملبٔنت٥ ن $1#
 .840-839  نت٥ خٟجو0٤ نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ 267  ظ 2نعتـ ى نٞسعتٕ    $2#
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ٚع٦ت ٥٢ وبنئنع ٞاٖ  ومْـٌٍٗ   نيوةعب ٣ٟٞخعْو  نعتووًٖو  ٍْنوع ٢و٥ نٞةنوـ ٞسونوٞ        
 .#1$نِيجن  مبنعزتونع  ً وقـنتٟ  ٢ـن  يجٌجسوؾًنع  نٞ ي أَـت 

ه  وسعب ٢لنج ختكٍف نعتج٤ نْس٢ٍٕ  و٢ـندوٝ م٦طوع   ٛوٌلعذتوع نعت٣ًعبٌو     
نسووولع ن  مذل نٞٛوووع    #2$ ونْووٕ  ووع٠ ٢ووى أدٛووع٠ نٞةلووع  نٞوويت أٖـ ووع ْٗنووع  نعتسوو٣ٟ        

و زخووـ نعتػووع ب نٞٓٗنٍوو  هبوو ت نِدٛووع٠  و٢وو٥  وو١ ْوو ٤  وو ت نعتػووع ب  ًووج    ونٞسوول .
 ع٦ةع   ع٢ع  ٥٢  ون٦ا نٞرتنث نْس٢ًٕ نٞ ي ًٌٗوج ِسو  ن٣ًٞوعبس توٟوٙ نِدٛوع٠      

  نٞويت غولٓنع ي٣ٟوع  نعتو ن ا يٟوى نخووْٕن١        نٞيت  طو٣ٝ يٍٟنع ٚوا نٞٓٗه نًٞع٢و 
و جخٝ أدٛع٠ نٞةلٍع٤ ه زتٍى أتون  نٞٓٗه  ٗـٌةع   أو ٚوا نٞٓوعوت ونٞلوونملٜ نٞويت    
 وؿ٥٣ أ وت  نعتٓو  ي٣ع سئٟون يله ٥٢ أسئٟ  ٚع٤ أٚاـ ع ه أدٛع٠ نٞةلٍع٤  و٥٢ 

س نٞوويت و لووع٘ نًٞجٌووج ٢وو٥ نٞٛوووا ونٞـسووعئٝ نٞػووُ      وو ت نعتػووع ب ٚوووا نطتسووة  
ْ   نخوػت مبسعئٝ نٞةلٍع٤ وأْـ ذتوع تعٞةنوا ٚٛووع      ٔتو٥  " اإلػوالْ ثحؽىوبَ اٌجنُوب

وَ مهع  و ً ٢ػوع ب  ووعتى    "نٞوُّكوًًٍٍْٟٞسى ت٥ ٢وسى ن" ووزبة اجلذاس  "نٞـن٢ً
دـٚ  نٞةلع  ون٣ًٞـن٤ نْس٢ًٕ ه يػوبمهع نعتخوٟٓ   و ًـؼ  ٓػًٍٕ ٟٞوًـٌوّ  

أكتع حتوج  ٢عٍٞووه ٢و٥ دٍوا  وو يٗوعب أو ٢لٗووٜ   و١          تعٞةلع  وأ ٞ  ٢طـويٍوه  ٣ٚع
 ًووـِ نًٞٗووعب  ٣ٚووع أكتووع  ًووـؼ ِدٛووع٠ نٞةلووع  ٢عٍٞوووه ٢وو٥ دٍووا  ووو يٗووعب ٟٞةلووع      
نٞون ووا ٢وو٥ ٢سووع ج وأبتكوو  ودػووو٤ وأسووونب و سوووب وٖلووعقـ وسووجو  وَ  ووع   

٢ى  ونٞةلع  نعتلجو  ٚععتل ٤ ونِسونٔ  ونٞةلع  نعتةعو ٚععتسع٥ٚ ونطتون٦ٍت ٕٞسوُٕٜ
تٍع٤ نٞٗونيج نٞيت حت١ٛ   ن نٞلوو ٥٢ نٞةلع  تعيوةعب أ٤ ٟٞسٟك  ضر٦ع  ٍْوه  ونٞةلوع    

                                                 

 .840  ظ نعتٗج٢ نت٥ خٟجو0٤ # $1
ع ٥٢ أ ١ نٞجبنسع  نطتجٌا  نٞيت  ًـؾت ِدٛع٠ نٞةلع  ه نْس٠ٕ  ٟٙ نٞجبنس  نٞيت ٖع٠ هبو # $2

ً    0متوـن ١ٍ تو٥ ستووج نٞٓوعئز تًلووون٤    و ووً بسوعٞ   ٚووووبنت    نٞةلوع  وأدٛع٢وه ه نٞٓٗووه نْسو٢ٕ
  و. ٢1406ٗج٢  ضتع٢ً  ن٢ْع٠ ؼت٣ج ت٥ سًو  سل  
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نًتهوب ٚةلع  نٞٗةوٜ ونٞٛلعئ   ونٞةلع  يٟى أبؼ نَخـ٥ٌ وَ   ٞٙ. ٣ٚع  ًـؼ 
 .#1$ٍْه وملخـْوه  ت نعتسعئٝ طت١ٛ نٞووسى ه نٞةلع  ونٞوكعوٜ 

  ٕ توخكووٍف وم٦طووع  نٞودووجن    و زو ٦ووع  وو ت نعتػووع ب توٓػووٍٕ  أٚاووـ  وًٟوو
نعت٣ًعبٌ  نٞجٌلٍ  يٟى و ه نظتػوظ  ٣ْلونع ٢وع ٌوًوـؼ ٟٞطوـوـ نطتع٣ٚو  ٞةلوع        
نعتٍؿوول  وتٍووو  نظتووٕ   و٢لوونع ٢ووع ٌوًٟووٕ  ٛوو١ تلووع  نعتسووع ج ه نعتووج٤ ونٞٗووـت     

وٚو ٞٙ مطتوعٔ نِسوةٟ       »نعتسع ج نعتًٟٗو  «ونٞةلع  يٍٟنع  ونختع  نطتون٦ٍت أسٟٓنع 
ِقٓعٜ هبع  وتلع  تًؿنع يٟى نٞٗةوب أو مطتعٔ نِؾـد  هبع  تٝ م٤ و ٢ٛع ا  ١ًٍٟ ن

 ٥٢   ت نِدٛع٠ ٢ع ٌوًٟٕ ترسٟو  نٞزخعبِ نضتجنبٌ  ه نعتسع ج.

و٢وو٥ ٢لهوووب آخووـ  ًـؾووت  وو ت نعتػووع ب ٞػووٕدٍ  نٞةلووع  ٢وو٥ دٍووا قنووعبس ٢ووون   
ٚووٝ ٣ٍْووع   نٞةلووع   و لعسووةنع ه نٞلوووو ونعتٗووجنب ٞلوووو نعتةلووى  وٍٖووع٠ ن٣ًٞووعٜ تعٞةلووع       

ختػع ته  و٤ َ ت  وه   ت سوٍكـس  ع٢و  و٢ةعضوـس ونؾون   ؤ ٌوع٤ مذل م ٗوع٤       
ي٣ٍٟع  ن٦ْطع  نعت٣ًعبي  ْٕ متجث ؾوـب ٞػوعدا نٞةلوع  أو نَخوـ٥ٌ نٞو ٥ٌ ٖوج       

 ٌوؿـبو٤ ٥٢ خٟٝ ن٦ْطع .

وه  ٓػوووٍٝ ونؾووو  أضوووعب   ووو ت نعتػوووع ب مذل  ٚوووـ ٢ونغوووٓع  نٞةلوووع  نعتكٟوتووو     
ع  نعتـَو  ٍْنع نٞولٍٓ  يلوج نٞوًعٖوج يٟوى م٦طوع  تلوع  ٢ًو         و٢ونغٓع  ٢ون  نٞةل

وأوؾنت   ت نعتػع ب نعتونغٓع  ونعتٗعٌٍ  نعتًواس ه نعتون  نعتخوٟٓ  ه ن٦ْطوع    
تووٝ مكتووع دتوووج ٞونووج  ٣ٍٚوو  نعتووع  نعتكٟوتوو  أ لووع  خٟووف ٢ووون  نٞةلووع   و٢ٗووع ٌـ نعتووون     

ـ     ه ٖووس نٞةلوع  و٢وع٦ووه. وأضوعب       نعتكٟو  خٟكنع ْٕ  ٛوو٤ ملنئوجس أو ٦عٖػو  ْووؤ 

                                                 
ٍ   ؼت٣ج ت٥ متـن ١ٍ نٟٞخ٣ً $1# 0 نْيو٤ٕ تردٛوع٠ نٞةلٍوع٤  حتٍٗو0ٕ يةوج نٞوـست٥ تو٥        اثوٓ اٌشاِو

نٞطووـًٌ   ع٢ًوو  ن٢ْووع٠ ؼت٣ووج توو٥ سووًو    غووعحل نِقووـ0٠ بسووعٞ  ٢ع سووو  ٢ٗج٢وو  مذل ٍٟٚوو  
 و  ونٞٛوع  ْـٌج ه ٦ويه ْٗج زتى ٚٝ نعتسعئٝ نعتوًٟٗ  تعٞةلٍوع٤ وأدٛع٢وه نٞويت أْووى     1403

 ود١ٛ ٍْنع ْٗنع  وٖؿعس نعتعٍٞٛ .



340 

نعتػووووع ب نٞٓٗنٍوووو  مذل أ٤ نضتوووول  ونضتووووو س ونٞٗووووجب ضووووــ ٣ٍْووووع ٌوٓووووٕ يٍٟووووه     
٣ٚوع أكتووع أضوعب  يٟوى و ووو   ٚوـ نعتونغوٓع  نٞوويت ٌـٌوج ع غووعدا         #1$نعتوًعٖوجن٤ 

نٞةلع  ه ٢لطل ه  وحتجٌج ٢ٗعٌٍسنع نعتخوٟٓ  قؤ  ويـؾع  ونب ٓعيع   و٦ويٍ  ٢ع س 
ةلى هبع سون  أٚع٦ت قٍلع  أو ٞةلع  أو آ ـن   وٚ ٞٙ غٓ  نٞةلع  ٥٢ دٍوا  نٞةلع  نٞيت  

 .#2$أو ٢سل٣ع ٚو٦ه ٢لؿجن  أو ػتوْع  

ؤ  ُٓٝ نعتػع ب نٞٓٗنٍ  ٢ةعضـس نٞسٟكو  و و ٍننوع ٣ًٞعٜ نٞةلع   وأضعب  
مذل أ٦ووه يٟووى نٞووونرل أو ٦عئةووه أ٤ ٌوور٢ـ ١ ت  ٗووع٤ غلًونووو١  ونٞلػووٍن  ٣ٟٞسوو٣ٟ       

ـٌـ هب١  ْ ٤ ٢لن١ ٥٢ ٌطاى نٞـ ٝ يٟى نٞةلع   وٌٗجب ٞوه  ٛعٍّٞ نٞةلع  ويج٠ نٞوُ
 ٗجٌـن  ؾًٍٓع   ْ  ن تجأ ه نٞةلع  و ج أ٤ نٞوٛعٍّٞ أٚاـ ؾتوع ٖوجبت نٞةلوع  ٍْٟنٗوه     

 .#3$وبٚةه نٞجٌو٥ أو تعو نٞجنب ٖةٝ مدتع٢نعؾـب يه١ٍ  وبمبع نْوٗـ 

  نٕٞمل٢  ٣ًٍٟٞ  نٞةلع  نٞيت  سعيج يٟوى  ٣ٚع أ٤ يٟى نٞونرل مٞزن٠ نٞةلع  نسوخجن٠ نِ ون
مدٛع٢ه  ٥٢ ملونٌع و٢ونمل٥ٌ وخٍووـ مذل َو   ٞٙو  ٣ٚوع أ٦وه ٌٟوز٠ نٞةلسوع  ميوع س نٞةلوع  م ن          
 ـت ٣ٍْع ٣ًٌٟه ملٌٍ أو نـتـنِ  ٣ٚع ٌرخ  يٍٟه نعتون ٍٕ أٔ ٌرخ  ٥٢ نضتةعس  بضوس 

ٟووى أٔ ٌسووو٣ًٟون    ٣ٚووع متووا نٞةلووعئ  ي   ٢ٗعتووٝ  ووونقئن١ يٟووى ٖةوووٜ نضتووة  نٞووـ ي    
 .#4$نضتة  نٞـ ٍى ؤ ٥٢ نٔ ةع  مّٔ ٢ع ٚع٤ ٢ٟٓٛع  ْنو أغٟ  نضتة 

                                                 

 .17ظ   نٞةلع  وأدٛع٢ه ه نٞٓٗه نْس٢ًٕ 0متـن ١ٍ ت٥ ستج نٞٓعئز $1#
 .380نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $2#
ٍ  ع  أستوج تو٥ متٍوى   أتو نًٞة $3# ْووعوت ي٣ٟوع     يو٥ 0 نعتًٍوعب نعتًوـ  ونضتوع٢ى نعتُوـ      اٌىٔششَغو

 .٠14  ظ 1981  1  ت و    نب نُٞـ    ونعتُـ  مْـٌٍٗ  ون٦ِجٞ 
نٞٗـٌوو  ه أدٛووع٠ نطتسووة   حتٍٗووٕ ؼت٣ووج    0 ٢ًووعدلاثووٓ األخووىحؼت٣ووج توو٥ ؼت٣ووج توو٥ أستووج   $4#

 .344-341  ظ 1976  ؼت٣و  ضًةع٤  نغتٍئ  نعتػـٌ  نًٞع٢  ٟٞٛوع 



341 

ونٞلوٍاوو  نعتةعضووـس غتوو ن نطتووـظ نٞطووجٌج يٟووى م ٗووع٤ نٞةلووع  ونسوووخجن٠ ٢ووون        
ن٦ْطع  تععتونغٓع  نعتكٟوت   ً ٢وع٦  نٞةلع   ونعتوع٦  ضــ أسعسًو ٢و٥ ضوـوـ أبتًو      

ونضت٣عٜ ونٖٔوػع   و٢وع٦و  نٞةلوع   ًوين     ونعتوع٦  عتلًٓ لتا  ونْـ ع ه ن٣ًٞعبس  و ً ن
ونسو٣ـنب  ٞٙ ٢جس قوٌٟ   ٣ٚع أكتع  ـَوا ه  ووْ  ن٢ِوونٜ نٞويت      ستٛٓع أ ن ت ٞونٍٓوه 

ٌوٟٛٓنع ميع س نٞةلع  أو  ـ٣ٍ٢ه ٥٢ ْرتس مذل أخـت م ن ٢وع ْسوج تلوعؤت  ٣ٚوع أكتوع دتلوى أي       
 تلعئه أو نُٞص ه ٢ون  تلعئه.ؾـب ٖج متجث سٗوـ نٞةلع  تسةا نظتٟٝ ه 

وه سةٍٝ يج٠ نِؾـنب تعَخـ٥ٌ أوؾنت   ت نعتػع ب نٞٗونيج ونِدٛع٠ نٞويت  ٛٓوٝ   
 ٞٙ  ًٚج٠ نٔب ٓعو تعٞةلع  يٟى نضت ن٤  ويج٠ ْو  ٦ونْو   كوٝ يٟوى دوـهتن١  ودٛو١      
       ٔ  تلع  نِْـن٤ ونعتػع٦ى ونعتجنتٍ نٞيت ٌوؿـبو٤ ٢لونع  ويوج٠ ٢لوى نضتوعب ٢و٥ وؾوى يوـو
نٞةلع  يٟى تلعئه  ود١ٛ مخـن  نعتٍعملٌا ونٞطـْع  مذل نٞكـٌٕ  وَو   ٞٙو ٢و٥ نعتسوعئٝ     
ٗو  نٞويت  وجخٝ ؾو٥٣  وو ن نْقوعب ٢و٥ دٗوؤ نٞةلوع   و٢و٥ أضونـ ن٢ِووب نعتوًٟٗو               نٞجٍٖ
تووو ٞٙ ونٞوويت يـؾووت ٚووا ن  ٟٞٓٗنووع  دٗووؤ نضتووجنب نعتطوورت٘  ودووٕ نعتووـوب ونٔب ٓووعٔ       

ٞٓٗنووع  ٦ويٍعذتووع نعتخوٟٓوو   ودٛوو١ ٚووٝ ٦وووو ه نٔب ٓووعٔ    تووعٞكـٔ ونٞطووونبو نٞوويت دووج  ن 
 .#1$نظتعغ  تعٞطونبو  ونٞةٍى وَ   ٞٙ ؾتع ٌوًٟٕ

ودتطٍع  ٢ى نٞوكوب ه نٞةلع  ون٢ٔووجن  نٞوـأ  ٟٞةلٍوع٤ ٚع٦وت نِدٛوع٠ نٞٓٗنٍو  نٞويت        
 غعدا نٞسٓٝ وغعدا نًٟٞو. ختوع  ٝ نعتطعٚٝ نعتوًٟٗ   ٗؤ

عجت  ٥٢ ملٌع س ن٣ًٞوـن٤ توج  نطتع و  ٢ٟنو  تو  نطتو        و ٟةٍ  طتع ع  نجملو٣ى نٞل
ونطت  ٞووسوٍى تًوؽ نعتلطول  نًٞع٢و  يٟوى دسوع  نعت٣وٟٛوع  نظتعغو . ْنوج            
نِدٛع٠ نٞٓٗنٍو  نعتلونج ونٞطوـوـ نٞويت  وةوى ه ٢اوٝ  و ت نطتوعٔ . ون٦كٕٖوع  ٢و٥           
١ نطتع   مذل ميع س  ٣ً  نٞةلوع  ظتٟوٝ نتطوى ٢لوه يـؾوت نِدٛوع٠ نٞٓٗنٍو  طتٛو        

نضتجنب نعتعئٝ  وأدٛع٠ نٞؿ٣ع٤ ٍْه دوى  ونوج  نعتسوؤوٍٞ   م ن ٢وع ن٢ولوى يو٥  وج٠       
 نضتجنب ودجث ؾـب ٔ دج ته.

                                                 

 .344ظ   نٞٗـٌ  ه أدٛع٠ نطتسة  0 ٢ًعدلنت٥ نِخوس $1#
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ونقووـن ن  ٢ووى نٞـَةوو  ه ملٌووع س ن٣ًٞووـن٤ وحتجٌووجن  ّٞدٛووع٠ نٞوويت حتٛوو١  ٞووٙ   
ٚع٦ووت نِدٛووع٠ نٞٓٗنٍوو  نٞوويت  وػووٝ تعٞةلووع  ه نِبؼ نعتووون   ٣ٚووع أوؾوونت دٛوو١   

 خـ٥ٌ وٚ ٞٙ نِبؼ نعتوٖوْ .نٞةلع  ه أبؼ نَ

و٥٢ ٢لهوب آخـ  ًـؼ نعتػع ب نٞٓٗنٍ   ٓػًٍٕ ِدٛع٠ نٞوػـْع  ه تٍى نٞةلع   
ودعٔ ه نعتخوٟٓ  طتٝ ٢ع ٌلطور يو٥  ٞوٙ ٢و٥ ٢سوعئٝ  ٣ٚوع أكتوع  ًوـؼ ٟٞطوًٓ  ه          

 نٞةلع  م ن تٍى ٥٢  و٤ نِبؼ  وِدٛع٠ ٖس٣  نٞةلع .

  ِ ن٢ِوـ أ٤   ًدٛوع٠ نٞسٍعسو  نٞطوـيٍ   ْٟووّٞ    و ؤٚج نعتػع ب نٞٓٗنٍ  خؿووو نٞةلوع  
هتلووى نٞةلووع  ه أ٢ووع٥ٚ ٢ًٍلوو   وٌةٍنووه ه أ٢ووع٥ٚ أخووـت  وٞووه أ٤ هتلووى نٞوكووعوٜ ه     
نٞةلٍع٤ مذل دج ٢ً   وأ٤ ٌٗػـ نٞةلع  يٟوى تًوؽ نِبؼ وـتوو  ٞوٙ ؾتوع حتو٣وه       

 .#1$نعتػٟن  نًٞع٢  ٢ّٞ 

ٗونيج ونِدٛوع٠ نٞويت حتٛو١    ؾتع سةٕ  وؿ  أمهٍ  نعتػع ب نٞٓٗنٍ  ه نٞوٓـٌٕ تعٞ
ختكووٍف نعتجٌلوو  و ٛوٌلعذتووع نعت٣ًعبٌوو  نعتخوٟٓوو    ٟووٙ نِدٛووع٠ نٞوويت ٚع٦ووت مباعتوو         
نٞٗع٦و٤ نٞ ي ٌُنوو١ٛ مٍٞوه ه ٚوٝ ٢وع ٌوػوٝ ت٣ًوعبس نعتجٌلو   ونٞو ي ٚوع٤ ٌٗوو٠ يٟوى            
 كةٍٗووه سووٟكع  نعتجٌلوو  نٞٗؿووعئٍ  نٞوويت  ٓػووٝ ه  وو ت ن٢ِوووب و ًعوكتووع نٞسووٟك     

 .#2$ ٞٙنٞولٍٓ ٌ  ه 

س ٢ـنْٗنوع ٚوع٤ ٢و٥      وه  ٞٙ ٢ع ٌٛطّ ي٥ أ٤ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  و كوب ي٣عبذتع و٢ةعضـو
ن٤       كع  ٖؿووعئٍ  و لٍٓ ٌوو   وم نبن  ي٣وـو ووه ٢وو٥ سوٟو ٢سووؤوٍٞ  م نبذتووع نًتٍٟوو  مبووع دتوٟٛ

 نعتجٌل  وْٕ نِدٛع٠ نٞٓٗنٍ  نْس٢ٍٕ  نٞيت ٔدٗت تجوب ع ياٟ  نٞوكوب نطتؿعبي.

                                                 

 .17ظ   نٞةلع  وأدٛع٢ه ه نٞٓٗه نْس٢ًٕ 0متـن ١ٍ ت٥ ستج نٞٓعئز $1#
  214  ظ 117  101  ظ 39  35  20ظ   نتووووو٥ نٞـن٢ووووو0ً نْيووووو٤ٕ تردٛوووووع٠ نٞةلٍوووووع٤  # $2

نٞو ووعئٕ ه  -بنسووع  نٞو عئٍٗوو    . يةووج نٟٞكٍووّ متووـن 0١ٍ سٟسووٟ  نٞج 345  257  254ظ
٦طووـ   ٢ٗووعٜ ٦طووـ ه ٚوووع 0  بنسووع  ه نَ ووعب نْسوو٢ٍٕ    »نًٞػووـ نعت٣ٟوووًٚ«خج٢و  نَ ووعب 

 .421-420  ظ 1976  نٞٗع ـس  نعتله٣  نًٞـتٍ  ٟٞرتتٍ  ونٞاٗعْ  ونًٟٞو٠
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٣عبٌو  ِدٛوع٠ نٞةلوع  ه نْسو٠ٕ  وؾو   وـنتف نٞوٛوو٥ٌ        ٣ٚع أ٤ نٞجبنس  نعتً
نعتووع ي ٣ٟٞجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ   ونِسوو  ونٞٗونيووج نٞوويت حتٛوو١  وو ن نٞوٛووو٥ٌ و له٣ووه    

  له٣ٍع  ٢سو٣ـن  ٌٕدٕ ٢ـندٝ نٞل٣و ونٞوُ  نٞيت  كـأ يٟى نعتجٌل  نْس٢ٍٕ .

ٝ  #1$ػوع ب نعتو وُّ ه تًوؽ نٞجبنسوع  ن٣ًٍٟٞو  نضتوع س ـتوو نٔسووٓع س ٢و٥  و ت            ٍٞو
ونؾ  يٟى أمهٍ    ت نعتػع ب نٞيت  ونملي أدٛع٠ نٞةلع  ٍْنع  و٢ع ٚوع٤ متٛو١ ٢وج٤    

سوعيج ْن٣نوع يٟوى وؾووو بؤٌو        Civil Lawنطتؿعبن  نٞٗجهت  ٥٢ ٖون٦  ٢ج٦ٍو   
نٞوٛو٥ٌ نعتع ي غت ت نعتج٤  و رخـ ن٦ٔوةعت مذل   ت نعتػع ب  ونٔسووًع٦  هبوع ه ْنو١    

لوو  نْسوو٢ٍٕ   ْؿووٟت ٚووا ن  نٞجبنسووع  نٞوويت دعوٞووت  ٓسوو     نٞوٛووو٥ٌ نعتووع ي ٣ٟٞجٌ
نٞوٛو٥ٌ نعتع ي ٣ٟٞجٌل  نْس٢ٍٕ   وٍٟٚت نٔذتع٢ع  ٣ٟٞجٌل  نْس٢ٍٕ  ه تًؿونع   

 و ـ  ٥٢ أغعٞونع ه تًؿنع نَخـ.

طتٟا و ٢طٕ ونٕٞ ٍٖ   ٟٙ نعتج٤ نٞٗجهتو    "سوْع ٍه" وٚع٦ت نٞةجنٌ  ٢ى  بنسع 
نٞيت أضعب  يٟى أ٤ نعتس٣ٟ  دل ٌؿٍٓون ضٍئع  غت ت نعتج٤  تٝ و  نٞيت ْوننع نْس٠ٕ

أتٗو ع يٟى دعغتع  وأ٤ ٢ع أؾعْوت ٥٢ خكف ه   ت نعتوج٤ ٖوج أ ت مذل نؾوكـن     
ودجذتع و طوٌه  ـٍٚةنع نٞجنخًٟ   ١  لونً مذل ٦وٍا  ٢ؤ ن ع أ٤ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  

 .#2$نِوبوتٍ  نٞٗجهت ٢ع  ً مٔ  ٍٟٗج ٣ٟٞجٌل  

يٟى نٞجب   ن ه ْ ت أ٤ نٞػٓ  نٞـئٍسٍ  ه نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   ً  "تٕكتوٜ" وكتج
نٞٓوؾووى ه نٞوخكووٍف ويووج٠ و ووو  ودووجس  ـٍٚةوو   ٣ٚووع ٌطوو  مذل أكتووع ؾووًٍٓ          
نٞو٣عسٙ يٟى يٛ  نعتج٤ نٞـو٢ع٦ٍ  و٢وج٤ أوبوتوع ه نًٞػووب نٞوسوكى  وٌوـت أ٤      

ًت تووٝ ٖٟووج  ٟووٙ نعتووج٤    نْسوو٠ٕ دل ٌٟٓوو  ه أ٤ ٌوور ً تعٞةووجٌٝ ٣ٟٞووج٤ نٞوويت خؿوو      
 Colonnaded avennue. .٢ووووع  ووووً ه نطتٍٗٗوووو  مّٔ  Bazarنعتو ووووو س  ْعٞسووووؤ  

                                                 

(1) Saleh Ali Al-Hathloul: Tradition, continuity and change in the 

physical environment - the Arab-Muslim city, P. h. Submitted to 

the department of architecture at M. I. T. 1981, p 20-136.  

(2)  Souvaget. J. Alep. Paris 1941 p.p 76-79-104/109,  Adem , La plan 

de Xovier de plonhol: op. Cit. PP. 22-23. 
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نٞـو٢ع٦ٍوو   دوووى نطت٣ووع٠   Basilica. .نٞـو٢ووع٦ً  ونٍٞٗسووعبٌ  ٢ووع  ووً مٔ نٞةعملٌٍٟٛووع  
Therma  ً1$نٞٗج١ٌ ٖٟجت نعتس٣ٟو٤ ه تلع  ستع٢عذت١نٞـو٢ع٦#. 

ّ  » و٠ ـوتلوع « و وو نٞوـأي نٞو ي ٢وعٜ مٍٞوه أٌؿوع        ٜ " وم٤ خوعٞ ه أ٤  "تٕكتوو
 .#2$نطت٣ع٠ نٍٞو٦ع٦ً نٞـو٢ع٦ً ؽتوّٟ ي٥ نطت٣ع٠ نْس٢ًٕ

 ٙ نٞوو ي أضوعب مذل أ٤ خكووف نعتجٌلوو  نْسو٢ٍٕ  ٢وورخو س ٢وو٥ نعتجٌلوو     "سووٍرت٤" وٚو ٞ
نٍٞو٦ع٦ٍوو  نٞٗجهتوو  ٚعٞطووونبو ونٞسووؤ نعتـٚزٌوو   وٚووـب ٦ٓوو  نٔذتع٢ووع  نٞوويت  ػووّ  

 .#3$ٙ ه  ـنٍٚةنعنعتجٌل  نْس٢ٍٕ  تًج٠ نٞو٣عس

 "سوجو  " ون٦ًٛعسع  ٞور     ت نَبن  ؿتوج ٥٢ نٞةعداٍو٥ ٥٢ ٌطوةه ختكٍوف ضونبو
ه ؿتج تعضتزٌـس نًٞـتٍ  تععتجٌلو  نغتٍٟلسوٍ  ب١َ ٢ع ٌٕدم ٢و٥ نخوووِٕ ؼتوعوب   

 نٞطوونبو نضتع٦ةٍ  نعتوٓوـي  ٥٢ نٞطعبو نٞـئٍ .

  ٓ ٛوـ نْسو٢ًٕ نعتو وه طتـٚو  نٞةلٍوع٤      وه ؾو    ت نِدٛع٠ نٞٓٗنٍ  نٞويت دتاوٝ نٞ
ون٣ًٞووعبس ه نعتووج٤ نْسوو٢ٍٕ  هتٛوو٥  ٓسوو  ختكٍكووع  نعتةووع٦ً نِ ـٌوو  وحتجٌووج        
ونوووعئّ ودوووجنذتع نعتخوٟٓووو . ونسوووولوع  نعتوووجٞوٜ نطتؿوووعبي غتوووع  ْووووز ن  نعتًـْووو      
توخكٍف نعتج٤ نْس٢ٍٕ  و ٛوٌلعذتع نعت٣ًعبٌو  نعتخوٟٓو   و وو  ع٦وا أمهٟوه  ٗـٌةوع        

نٞجبنسووع  نِ ـٌوو  ٣ًٟٞووعبس نْسوو٢ٍٕ   ْٗػووـ  يوو٥  ٓسوو  نعتؿوو٣و٤        ٚووا  ٢وو٥ 

                                                 

(1) Xovier de Planhol: op. Cit. P.P 22-23. 

(2) Von Grumbaum: The structure of the Muslim town. In Islam: 

Essays in the  - nature of cultural tradition, 1965, P 141-168. 

(3) Stern: Op. Cit. P.P. 29-30. 
 .155ظ   يةج نضتةعب ٦ع 0ً نعتجٌل  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  ه نٞجبنسع  نِ لةٍ 
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نطتًٍٗٗ عتع  ًٛسوه ن٣ًٞوعبس نْسو٢ٍٕ  ٢و٥  ٔٔ  دؿوعبٌ  مسو٢ٍٕ  ٚوع٤ ٍُٞوع          
 .#1$نْس٢ٍٕ  ٓس  ع أ ـ ونؾ  ه يج٠ وؾوو نٞػوبس نطتٍٍٗٗ  ٣ٟٞجٌل  

٣ًعبٌوو  وٌٓسووـ نٞووـتف توو   بنسوو  ختكووٍف نعتووج٤ نْسوو٢ٍٕ  و ٛوٌلعذتووع نعت   
توٓعغٍٟنع نعتخوٟٓ  وتو  أدٛوع٠ نٞةلٍوع٤ نٞٓٗنٍو  ٚوا ن  ٢و٥ نعت٢ٕو  ونٞهوون ـ نٞويت          
دتٍز نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  ي٥ َ  ع  وٌؤٚوج  و ن نٞوٓسو  خكور ٢و٥ ٌةوًوج يو٥  و ت         

يلوووج٢ع ًٌوووـؼ تعٞجبنسووو  ِي  ع٦وووا ٢ووو٥  ون٦وووا نعتجٌلووو     نِدٛوووع٠ أو ٌواع ٟووونع
٠  وقتوووع سووعتٕ ٢ًـْووو  تعطت٣ٛوو  ونُٞعٌووو    نْسوو٢ٍٕ    ووو١ ٌوًووـؼ تعٞلٗوووج ونٔذتووع   

 نْس٢ٍٕ  ٥٢   ن ن٢ِـ أو  ٞٙ. 

ٚنٛو١ يوع٠    وًٌٛٓ أ٤ ٌلطـ  لع مذل ٢ع نذت٣وت توه ضوونبو نعتجٌلو  ٢و٥ ؾوٍٕ ونٞووون        
أغجبت  ٝ نٞجبنسع  نِ ـٌ  نطتؿعبٌ  نٞيت  ًـؾوت ٞطوونبو نعتجٌلو  نْسو٢ٍٕ       

ٟٝ ٥٢ ضور٤ نجملو٣وى نْسو٢ًٕ    و٢ع  وغٟت مٍٞه ٥٢  ٔٔ  ٢ـ ةك  هب ن نطت١ٛ  ٗ
 و٤ نيوةعب عتع وب  ي٥ أس  ختكٍف ضونبو نعتجٌلو  نْسو٢ٍٕ  و بنسو  ٍٖعسوعذتع     
يلج نٞوخكٍف  و و٤ نٞلهـ مذل  ػلٍّ   ت نٞطونبو ه ٦ويٍع  بئٍسو  و ع٦وٌو     
يع٢وو  وخعغوو   ٢ـ ةكوو  تلطوورس نعتجٌلوو  و٢ووور ـس تعًٞون٢ووٝ نٞوويت حتٛوو١ ن٦ْطووع  هبووع   

عس نطتـٌوو  نٞوويت يعضوونع نجملو٣ووى نْسوو٢ًٕ  و٢ووع ٌػووعدا نطتٍووعس  ونٞوويت  ًٛوو  دٍوو
نْسووو٢ٍٕ  ٢ووو٥ يٕٖوووع  وٖوووون٦  مسووو٢ٍٕ  ٚعٞوربٌوووا ونٞٗسووو٣  ونٞةٍوووى ونٞطوووـن  
ويٕٖ  نٞواعوب  مذل َ   ٞوٙ ٢و٥ أ٢ووب  ولًٛ  تػووبس ٖوٌو  يٟوى  ٍئو  نٞطوونبو          

ـو  وًٍٕ تًوج   نظتعغ  تععتجٌلو    ٟوٙ نٞلويٍو  نٞويت  ووُ  ٢و٥ ْورتس مذل أخوـت  و وٓو         
  ٍٝ ه مقعب نعتًع٢ٕ  ونٞهـوِ نٞيت حت١ٛ نجملو٣ى نْس٢ًٕ.

                                                 

(1) Geoffrey King: Examples of the secular Architecture of Najd 

Arabian Studies, Cambridge, 1982, IV - P16. 



346 

ؤ ٌٗوػـ أ ـ نِدٛع٠ نٞٓٗنٍ  ٟٞةلٍوع٤ يٟوى ختكوٍف نعتجٌلو  وضوونبينع  توٝ       
م٦ه هتوج مذل ضوٛٝ نعتةوع٦ً ٦ٓسونع حتٍٗٗوع  ٟٞلهـٌو  نعت٣ًعبٌو  نٞويت  ٗووٜ م٤ نٞطوٛٝ          

  خعغ  ٦ـن ع توؾوو ه نعتلطل  ٌوةى نٞونٍٓ   و٥٢  لع ؿتج ختكٍكع  مس٢ٍٕ
نٞجٌلٍ  نْس٢ٍٕ   و٦ـت تًؽ نٞوٛوٌلع  نعت٣ًعبٌ  نِخوـت  نٞويت ٦طور  ٢وى ٦طورس      
نٞونؿـ ن٦ْسع٦ً ونٞيت و ج  ٖةوٝ نْسو٠ٕ  ْٗوف  كووب  ختكٍكعذتوع و ًوجٞت       
 ٞوو٣طى ٢ى نِقـ ونِدٛع٠ نْس٢ٍٕ   و٥٢ أ٢اٟ   ٞٙ نطت٣ع٢ع  ونعتلعملٜ وَ  ع.

ٛع٠ نٞةلٍع٤ ٚ ٞٙ نًٕٖٞ  ت  نٞوٛوٌلع  نعت٣ًعبٌو  نعتخوٟٓو  جتع توع  أو    وأوؾنت أد
قـ ن   ن ػعٔ  أو نسوٕٗٔ   و ٟنم  ٞٙ ٥٢ خٕٜ ٦هـس ْعدػو  ٞووملٌوى نٞودوجن     
ونٞوٛوٌلع  نعت٣ًعبٌ  يٟى ؽتكف نعتجٌل    ٞٙ نٞووملٌى نٞ ي د٣ٛووه نيوةوعبن  ٢و٥    

سووونوٞ  وٌسوووـ ٌٛٓووو٤ٕ ختكوووٍف أمهنوووع حتٍٗوووٕ نِ وووجنِ نٞونٍٍٓووو  ٣ٟٞةوووع٦ً ه 
 .» ٔ ؾـب ؤ ؾـنب«نٞطونبو ونٞكـٖع   ومت٣ٛه تًج  ٞٙ نعتةجأ نْس٢ًٕ 

وٖووـن س وندووجس ٞون نووع  نعتةووع٦ً نِ ـٌوو  ه نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ   ًٛوو  ٞلووع ونًٖووع          
  وحتووج  ٞلووع ٦ويٍوو  نٞطووعبو ون سووعيه  و ٞووٙ ه ؾووو  ضووٛٝ     هن و٣عيٍووع  ِغوونعت 

و٢كووٕ   وو ت نعتةووع٦ً و٢طووـتٍعذتع  و٢ووع ٖووج نتووـ  ٢وو٥         نٞسووٕدل نعتؤ ٌوو  مٍٞنووع   
دٍكعكتع ٥٢ ٢ٍعملٌا  و٢ع ٖج ٌو ج هبع ٥٢ يلعغـ ٣ً٢عبٌ  أخـت ٌـ ةف م٦طعؤ ع 
وضووٟٛنع و وملًٌنووع تٗونيووج ْٗنٍوو  ؼتووج س جتًٟلووع ٦ٗووـ هبوو ت نعتونغووٓع  ونطتٗووعئٕ    

 ٣ٟٞاو٣ى نٞ ي ٌٗك٥ أو ٌسوُٝ   ت نعتةع٦ً.

سوووٗـنب نغتٍئووو  نٔ و٣عيٍوو  ٣ٟٞجٌلووو  نْسوو٢ٍٕ      وٚووع٤ غتوو ت نِدٛووع٠  وب ووع ه ن  
ومٖـنب نعتةع ص نْس٢ٍٕ  و رغوٍٟنع تٗو١ٍ نجملو٣وى دووى أغةنووت ه دٛو١ نًٞوـِ        
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وأغووة   كةٍٗنووع سووٟوٚع  يع٢ووع  أ ت ه نٞلنعٌوو  مذل ضووٍوو نٞػووٓ  نْسوو٢ٍٕ     نًٞووع٠
 .#1$٣ٟٞجٌل يٟى نٞوٛوٌلع  نعت٣ًعبٌ  

و و ٦وو ٢و٥ نٞوونْوٕ     نع ٥٢  ن  أخـت٥٢  ن   ويٟى سٟو٘ أْـن  ػتو٣ً
وًٌٛ  ٢و٥ ٢لهووب آخوـ  ٞوٙ       جب٣عٜ ونٍٍٓ  نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  ٌؤ ي مذل نٞطًوب

 نٞوطعته ت  نعتج٤ نْس٢ٍٕ  ه ختكٍف ضونبينع و ٓعغٍٝ  ٛوٌلعذتع نعت٣ًعبٌ . 

وم ن ٚع٦ووت نعتػووع ب نٞسووعتٗ  ٟٞوورتنث نْسوو٢ًٕ  ٛطووّ يوو٥ تًووؽ  ون٦ووا نٞٓٛووـ       
نٞوويت  ـسوو١ نٞسٍعسوو  ٟٞوورتنث نٞطووع٢ٝ ٟٞنٛووع٠ نعتسوو٣ٟ  ونٞٗووعئ٣  يٟووى  نْسوو٢ًٕ 

ختكٍف نعتج٤ نْس٢ٍٕ   وحتوج  نٞٗونيوج ونِدٛوع٠ نٞويت لتوا أ٤  وةوى ه م٦طوع         
نعتةووع٦ً وي٣عبذتووع  ْوو ٤ ٢ووع وب  ه تًووؽ نعتػووع ب نِخووـت وخػوغووع   ٟووٙ نٞوويت         

و٣وعيً ٌووجب  ٍُٞكوً    ختعقا نًٞع٢  ٞرتٖى هب١ مذل ٢ـ ة  ن٣ٛٞعٜ ه نٞسوٟو٘ نٔ  
٢سووت ٖعيجس نغتـ٠ نٞ ي هتاٝ ػتو٣ى نعتجٌل   و و ت نعتػوع ب  ونوجث يو٥ نَ ن      

 .#2$نٞٛوع  ونٞسل نًٞع٢  نعتوًٟٗ  جب٣ٍى ٢لعدً نطتٍعس ه ؾو  

                                                 
لتووا نٞولوٌووه توور٤  وو ت نِدٛووع٠ ن ػووٟت تٛووٝ قووـمل ن٣ًٞووعبس سووون  أٚع٦ووت نٞكووـمل نعت٣ًعبٌوو           # $1

  نٞؿخ٣  أو نٞكـمل نعت٣ًعبٌ  نًتٍٟ  نٞةسٍك  نٞيت متٟو ٞةًؿن١ أ٤ ٌس٣نع تعٞكـمل نٞوٍٟٗجٌو 
 0دتٍزن  غتع ي٥ نٞكـمل نٞسعتٗ 

Geoffrey King: Examples of the secular Architecture of Najd Arabian 

Studies, Cambridge, 1982, IV - P113. 
وٖج نسوخج٠ ٢ػكٟ    نٞوٍٟٗجٌ  ٥٢ ٢لهوب أ٤ ي٣عبس   ت نعتةوع٦ً سوعب  وْوٕ  ٗعٍٞوج ٣ً٢عبٌو       

سعتٗ  وختوّٟ ي٥ نٞكـمل نِوبوتٍ  ون٢ِـٌٍٛ  نطتجٌا   ؼتٍٟ  ن٦وٟٗت يا نِ ٍعٜ ه نًٞػوب نٞ
 نٞيت َز  نًٞعدل نْس٢ًٕ ه نًٞػـ نطتجٌا ودٟت ؼتٝ   ت نٞكـمل نًتٍٟ  نٞوٍٟٗجٌ .

0  وؿ٥٣ ٚووا نٞٓٗوه يوع س أتوون   وػوٝ توعَ ن  وختػوع تًوؽ نعتػوع ب ْووً  ٞوٙ ٚٛووع             # $2
  نعتكةًوو  اٌطربعووٍيٟووً ْؿووٝ نٞووج٥ٌ ٞـؾووى نٞووج٥ٌ أتووً ٦ػووـ نتوو٥ ن٢ْووع٠ أتووً  ِىووبسَ األخووالق

.. ِتو ؼت٣ج يةج ن  ت٥ يةوج نجملٍوج نتو٥ ٖوٍةو  نٞوجٌلوبي      ػُىْ األخجبسنظت ٌ   ٢ػـ  وٚوع  
   ن تعْؾعْ  مذل ضٍوو ٚوا نٞس س نٞلةوٌ  نٞيت وؾنت نعتاٝ نِيٟى ٟٞسٟو٘ ن٦ْسع٦ً.
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وه ػتعٜ نٞةلع  ون٣ًٞعبس  ًـؼ   ت نعتػع ب ٢وع نتووع تعٞوو ٍوه نٞٓوـ ي     
نٞسووعتٗ  نٞوويت ٚطووٓت يوو٥ نٞسٍعسوو   ًٞع٢وو  نجملو٣ووى  و٢وو٥  وو١  وٛع٢ووٝ ٢ووى نعتػووع ب  

نًٞع٢  ٣ًٟٞـن٤ مبٓنو٢ه نٞطع٢ٝ ٣ٟٞسووٌع  نًٍٟٞع نٞيت ٥٢ ضوركتع نٞوخكوٍف نًٞوع٠    
٣ٟٞجٌلوو   و لٍٓوو  ٢ـنْٗنووع نًٞع٢وو  و ٛوٌلعذتووع نِسعسووٍ   عبٚوو  دـٌوو  م٦طووع  نعتةووع٦ً 
نظتعغ  ًٟٞع٢  ٌٗو٢و٤ ت ٦طعئنع دسا ٢وكٟةعذت١ وم٢ٛع٦وعذت١  وبَةوعذت١ ه مقوعب    

ونيووج ونِدٛووع٠ نٞوويت حتووج  نًٕٖٞوو  توو   وو ت نعتلطوول  وختكووٍف نعتجٌلوو  ٚٛووٝ    نٞٗ
و وو ت نعتلطوول  تًؿوونع تووةًؽ آخووـ. و وو ت نطتـٌوو  ن٦ًٛسووت يٟووى نغتٍئوو  نعتع ٌوو        
عتلطووول  نعتجٌلووو  نْسووو٢ٍٕ   ْٟووو١  ٛووو٥ ٖونٞوووا  ع٢وووجس أو أقتعقوووع  ٢وٛوووـبس ٚـٖوووى    

ٍ   وٌةٗى ْٗف نٞوو ٍه ـتو نٞطكـ٦ج نٞيت ٦ٕدهنع ه نعتجٌل  نٍٞو٦ع٦ٍ  أو نٞـو٢ع٦
 نِغٟ .

و٢وو٥ أ٢اٟوو  نٞلػوووظ نضتٍووجس نٞوويت وب   هبوو ت نعتػووع ب ونٞوويت  ٛطووّ يوو٥  وو ن         
ٖعٜ متٍى ت٥ خعٞج ِتله $$٢ع ٦ػه0  ػُىْ األخجبسه  "نٞجٌلوبي"نٞوو ٍه ٢ع  ٚـت 

 ًٓوووـ دووو  نخووووف  نبن  ٍٞةلٍنوووع0  وووً ٣ٍٖػوووٙ ْووو ٤ ضوووئت ْوسوووًه  وم٤ ضوووئت    
 .#1$ ##ْؿٍٗ 

ٞٗوووٜ ٢ؿووع٢ٍله نًٞجٌووجس نٞوويت  وووٟخع ه نٞووـتف توو  ن٦ْسووع٤ و٢ووع ٌةلٍووه      وغتوو ن ن
ٞلٓسه ودـٌووه ه  ٞوٙ  توٝ م٦وه ٌػوٝ مذل أسوع  نٞلهـٌو  نعت٣ًعبٌو  نٞويت  ٗووٜ م٤           

ْوعًٞـؼ    نٞطٛٝ ٌوةى نٞونٍٓ   و٢ع  كوب يلنع ٥٢ أ٤ نٞطٛٝ  وو نٞونٍٓو  ٦ٓسونع   
ٍوٜ ونَِـنؼ وٞٛلوه ه  نٞونًٍٓ  لع ٍٞ  ٢ٍٗجن   وٞٛله ٢وسى ٍٞط٣ٝ نخوِٕ نعت

 نٞلنعٌ  ٌؤٚج نٞلهـٌ  نٞونٍٍٓ  تونٍٕٗ   ت نعتٍوٜ ونَِـنؼ.

وؾتووع ٌووجٜ يٟووى نٞووـتف توو  نٔسوووخجن٠ ون٦ْطووع   و ووو ٢وو٥ أ وو١ أسوو  نٞلهـٌوو        
 خووٝ يٟووى تًووؽ  "نتوو٥ نٞووووأ٠"نٞونٍٍٓوو  ه ن٣ًٞووعبس  ٢ووع  ووع   تووه نِخةووعب ٢وو٥ أ٤  

                                                 
 .311  ظ3نٞجٌلوبي0 يٍو٤ نِخةعب   نت٥ ٖوٍة  # $1



349 

نسووً  نٞػون٥  بًٍْوو  نٞسوو٣ٙ  يه٣ٍوو   نٞةػوـٌ  و ووو ٌووةين  نبن  ونسوً  نٞوو بو  و  
أيٟوو١ أ٦ووٙ ٖووج أٞز٢ووت ٦ٓسووٙ ٢ؤو٦وو  ٔ  كووعٔ  ويٍووعٔ  ٔ متو٣ووٝ $$نِتوون   ْٗووع0ٜ  

٢اٟن١  ؤ تج ٞٙ ٥٢ نظتج٠ ونٞسووب ونٞٓـ  يٟى دسا ٢ع نتوٍٟت ته ٦ٓسٙ  وم٤ 
 .#1$ ##بأٌٙدل  ًٓٝ  الت 

 ٝ ٥٢ نظتوونب  توجنب   وٌؤٚج   ت نٞػٟ  ت  ن٦ْسع٤ ون٣ًٞعبس ٢ع  ٚـ ٥٢ أ٦ه0 ٢ـ ب
 .؟#2$ًٍٕٚٓ ةلى  ْٗع0ٜ ٥٢   ن نٞ ي ١ٌٍٗ 

٥ٍٛٞ أوٜ  وٖج يٛست نٞـونٌع  ونِٖونٜ  رٍٚج   ت نٞػٟو  ٚٗوٜ أدج و١ ي٥ نٞجنب
و وو ٖوووٜ ٌؤٚوج أمهٍوو  نٞوجنب تعٞلسووة  ٦ٓٞسوع٤  وتعٞوووعرل       ٢وع  ةووعو وآخووـ ٢وع  ةٍووى   

  ٛوٌلع  نعتجٌل . ع٢ع  ٥٢  نٔ و٣ع٠ ت٣ًعبس نعتلعملٜ ونعتسع٥ٚ نٞيت دتاٝ  ع٦ةع 

      ً٢ ٢ً وَ  وع نسووٓع س نٞٓٛوـ نْسٕو ويٛست   ت نٞلويٍ  ٥٢ ٢ػع ب نٞرتنث نْسٕو
٥٢ خان  ن١٢ِ نٞسعتٗ  مؾعْ  مذل خاذتع  ْٗج نيو٣ج   ن نٞٓٛـ ٖوٜ د٣ٛع  نٞوـو0٠  

ً  وأدووٕ ٢ووع    $$ م٤ أغووٟ  ٢ونؾووى نٞةلٍووع٤ أ٤ ٌٛووو٤ يٟووى  ووٝ أو ٚووة  ب ٍووٕ ٍٞٛووو٤ ٢كوٕو
مٍٞه أتون  نعتلعملٜ وأٖلٍونع وٚونؤ ع نعتطوـٔ ونسووٗةعٜ نٞػوةعو  ْو ٤  ٞٙو أغوٟ         ًٟت 

 .#2$ ##نعٕٞتجن٤ تسـي  قٟوو نٞط٣  وؾوئ

نعتٟو٘ نعتعؾٍ  عتع أب ون تلوع ً نعتوج٤    $$ ٥٢0 أ٤ "نًٍٞٗوتً"وٌػجٔ يٟى   ن ٢ع  ٚـت 
  وأْؿوٝ  أخ ون آبن  نطت٣ٛوع  ه  ٞوٙ  ْعطت٣ٛوع  نخووعبون أْؿوٝ ٦عدٍو  ه نٞوةٕ        

٢ٛع٤ ه نٞلعدٍ   وأيٟى ٢لزٜ ه نعتٛع٤ ٥٢ نٞسوندٝ ونضتةعٜ و٢نا نٞط٣عٜ  ِكتع 

                                                 
 .312  ظ3   وبي0 يٍو٤ نِخةعبنٞجٌل# $1
 .313  ظ3نعتـ ى نٞسعتٕ    $2#
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 ٍٓج غون  أتوجن٤ أ ٟونع ودسو٥ أ٢ز وونع وندورتملون ٢و٥ نَ وع٠ ونضتزنئوـ وأي٣وعٔ           
 .#1$ ##ومهع نِبؼ ْ كتع  وبث ٚـتع  

و وو ت نِٖوووونٜ نٞوويت دتاوووٝ  و ٍنووع   وًٟوووٕ تووعٞوخكٍف ويلعغوووـ ن٦ْطوووع      
ٌ  ونْؾع س وَ  ع ونخوٍعب أ٦سا نعتووعو ٢لونع  دتاوٝ  ٗعْو   ع٢و  بأ   و ت       ونٞونو

دعٞ  ن٣ًٞوعبس وٌز  وـ ن٣ًٞوـن٤  و وو  وجِ سوًى        ًنعتػع ب ٦ٟٗنع مذل نًٞع٢  ٞرت ٗ
مٍٞه نٞٓٛـ نْسو٢ًٕ نتووجنً  تًوـؼ سٍعسو  ن٣ًٞوـن٤ وون ةوع  نطتٛوع٠ ـتوو  ٞوٙ           

 ٍةه.ون٦ونع  توويٍ  نًٞع٢  تلوندٍه وٖونيجت وأسعٞ

و ًٛوو  نعتػووع ب نٞوعبنتٍوو  تػووٓ  يع٢وو  وٚوووا  ووعبٌخ نعتووج٤ وخككنووع يٟووى و ووه    
نظتػوووظ ٢ووجت ن و٣ووع٠ نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ تععتووج٤  ْٗووج ٚاووـ  نعتؤٞٓووع  نٞوعبنتٍوو   
نعتوػٟ  توعبٌخ نعتج٤ وخككنع ٚاـس ٢ٟنون  دوى أ٦لع ٔ ٦ٛو٤ ٢ةعُٞ  م ن ٖٟلع م٦وه  

أ٤ ٌؤّٞ غتع  عبٌخ خعظ م٤ دل ٥ٌٛ أٚاـ ٣ٟٖع ؿتج ٢جٌل  ٥٢ نعتج٤ نْس٢ٍٕ   و٤ 
 .#2$ٚوع ٥٢ 

و ًـؼ   ت نعتػع ب م٢ع ٞوعبٌخ نعتجٌل  نٞسٍعسً وم٢وع ٞوعبنتنوع نٔ و٣وعيً  وم٢وع     
نٞةووعبمل٥ٌ  وه  ٞووٙ ٢ووع ٌٟٗووً نٞؿوو  يٟووى  وو ت نضتون٦ووا ٢وو٥ دٍووعس   ِي٢ٕنووعٌوؤبو  

 و ٢وع ٌٛطوّ   نعتجٌل   و٥٢   ت نعتػع ب ٢ع نتوع نككنع و ٛوٌلعذتع نعت٣ًعبٌ  و
يوو٥ نضتون٦ووا نعت٣ًعبٌوو  ون٦ْطووعئٍ  ٣ٟٞجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ  تػوووبس ٢ةعضووـس  وًٌووـؼ    
٣ٟٞسووٌع  نطتؿعبٌ  ونٔ و٣عيٍ  ونٞاٗعٍْ  جملو٣ى نعتجٌل  ه ؾو  نٞجٔٔ  نٞيت 
 ًٛسوونع  وو ت نٞوٛوٌلووع  نعت٣ًعبٌوو   و وو ن ًٌووين أكتووع تػووٓ  يع٢وو   ًٛوو  غوووبس         

٣ووجٖٕ ٍْنووع أ٤ ٌامل ووع  وٌووجْى يلوونع نذتع٢ووع  ونؾوون  ٣ٟٞجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ  هتٛوو٥ ٟٞ
 أٞػٗت هبع ٞٗونيج خعغ  ه نٞو١ٍٍٗ.

                                                 

 .8  ظآ عب نٞةٕ  وأخةعب نًٞةع 0 اٌمضوَين تو يةج ن  ملٚـٌع ت٥ ؼت٣ج ت٥ ؼت٣و أ $1#
 .94  ظ 27يةج نٞـست٥ مل0ًٚ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   ػتٟ  نٍٞٓػٝ يج  # $2
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٣ٚع أ٤ نٞـتف تو  ٢وع وب  ه  و ت نٞلويٍو  ٢و٥ نعتػوع ب و٢وع  ةٗوى ٢و٥ آ وعب           
 نعتج٤ نٞيت أضعب  مٍٞنع ٌٛطّ ي٥ نطتٗعئٕ وٌؤ ٌنع ونًٖع  ٣ٟ٢وسع .

ٓٛـ نْس٢ًٕ نٞ ي و٥٢  ن  أخـت ْ ٤   ت نعتػع ب  ًٛ  نعتسووت نطتؿعبي ٟٞ
دـظ يٟى  ساٍٝ  عبٌخ ٢ج٦ه وني٢ٕنع وخككنع  وتعيوةعب أمهٍ  ونٍٓ  نٞٛوع  
نٔ ػعٍٞ  ه نًٞػوب نٞوسكى ْ ٤  و ت نعتػوع ب نٞويت ٚوةوت يو٥  وعبٌخ نعتوج٤ مبوع         
 وؿ٣له ٢و٥  ٗعْو  دؿوعبٌ  ي٣ـن٦ٍو   ومبوع  طوو٣ٝ يٍٟوه أدٍع٦وع  ٢و٥ بؤت ٦ٗجٌو             

  ع ٥٢ نعتػع ب  تٟوب  جتـت  نعتج٤ نٕٞدٗ .تعْؾعْ  يٟى ٢ع وب  ه َ 

ومتٗووٕ مْع ذتووع ٢وو٥ نعتووج٤ نٞسووعتٗ  ه  ونغووٝ ٢سووو٣ـ  ٟٚٓوووه ٢ػووع ب  ـن لووع نٞوويت   
يـؾوولع ٞووةًؽ ٢ووع وب  تةًؿوونع ت لتووعمل  ٞةٍووع٤ أمهٍوو  نٞٓٛووـ نْسوو٢ًٕ ه ي٣ووعبس  
نعتج٤  وًٌٛ    ن نٞٓٛـ ٥٢ ٢لهوب آخـ ن و٣وع٠ نعتسو٣ٟ  توع٣ًٞـن٤  و٢سوعمهون١     

ونؾوون  ه  ووعبٌخ نٞو٣ووج٤ ن٦ْسووع٦ً  ٞووٙ نٔ و٣ووع٠ و ٟووٙ نعتسووعمه  نٟٞوو ٥ٌ أضووع   نٞ
هب٣ع تًؽ نٞجبنسع  نٞيت نٖرتتت ٥٢   ن نٞٓٛـ ٢اٝ " وٌلع٥ٌ" نٞو ي أضوعب ٌٓؿوٝ    
نعتس٣ٟ  ه نختع  نعتج٤ و طٍٍج نعتـنٚز ن٣ًٞـن٦ٍ  نِخـت  وٌط  مذل أ٤ ٢ع أدج وه  

"ٔتٍجو "  و ْى  #1$نًٞععتًه  عبٌخ نٞو٣ج٤ نْس٠ٕ ٥٢ ٢هع ـ نٞو٣ج٤ ًٌوا  وبس 
م٤ نٞٓو  نْس٢ًٕ دل ٌوؤ  مذل  وج٠ نعتوج٤ نٞٗجهتو       $$نذتع٠ "سوْع ٍه"  ْٗج ٖع0ٜ 

 ٞٙ ٤ِ  و ت نعتوج٤ ٚع٦وت ٖوج ن٦وونت ٢ن٣وونع ٣ٚووج٤ " تووٍٞ  " ٖةوٝ أ٤ ٌور ً  و ن            
 .#2$##قوٌٟ نٞٓو  مبجس 

                                                 
#1  $ Shelomo Dov Goitein: The Rise of the Middle-Eastern Bourgeoisie 

in Early Islamic Times  History and Institutions, P218. 
 .165ظ   يةج نضتةعب ٦ع 0ً نعتجٌل  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  ه نٞجبنسع  نِ لةٍ $2#

Middle Eastern Cities: A Symposium on Ancient, Islamic, and 
Contemporary Middle Eastern Urbanism. Front Cover, Ira Marvin 
Lapidus. University of California Press, 1969, P5. 
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 و ت نعتوج٤  ودوعْهون يٟوى     ونطتٍٗٗ  أ٤ نًٞـ  تًاون نطتٍوعس ٢و٥  جٌوج مذل    
 ٍئونع نٞٗجهت  خػوغع  ٣ٍْع ٌوًٟٕ هبٍئ  ضونبينع نًٞع٢و  تعيوةعب وع ٢و٥ نعتـنْوٕ     

 .#1$نًتعْه  يٍٟنعنًٞع٢  نٞيت  وٞت سٟك  نعتجٌل  

وٌطوو  " ٔتٍووجو  " مذل أ٤ نًٞووـ  ٖووج أو ووجون يووج ن  ٢وو٥ نعتووج٤ نضتجٌووجس نب ووةف       
  وتًوج  ٞوٙ  ًْوت نٞوجوٜ نًٞـتٍو       م٦طعؤ ع  ع وع  نضتٍووش نٞٓعحتو  ٕٞسووٗـنب    

نطتع٣ٚوو  دـٚوو  نٞو٣ووج٤  ًْووع  ٖوٌوو  مبووع ن ةًوووه ٢وو٥ سٍعسووع   ل٣ٍوو  نٞلطووعقع      
نٞزبنيٍوو  ونٞواعبٌوو   ٣ٚووع سووعيج  نٞهووـوِ نْ نبٌوو  ونٞسٍعسووٍ  يٟووى قتووو نعتووج٤    

 ونٞو٣ج٤ نْس٢ًٕ.

٣ٚووع  طوو  مذل أ٤ نعتسوو٣ٟ  تػوووٓ  يع٢وو  ٚووع٦ون ؼتوووة  ًٟٞووٍص ه نعتووج٤  وٚوووع٦ون        
  .#2$خعغ وٓعخـو٤ هبع ْٛع٦ت غتع ٢لزٞ  ٌ

ونٞجٍٞٝ نٞونؾ  يٟى  ٞٙ ٢ع ٦ـنت ه  ـن لع ٥٢ ٢ؤٞٓع  يجٌجس نجتنت ٞوعبٌخ نعتج٤ 
ومتـنمل دؿعبذتع سون  ٢لونع ٢و٥ بٚوز يٟوى نضتع٦وا نٞووعبنتً أ٠ نظتكوف أ٠  وـن ١         

 ن٣ًٟٞع  ونِ تع  أ٠ َ   ٞٙ.

يو٥ نٔسووٍكع٤ ه ون ي  ٌوعرل ه    وٖج أ ةوت نٞجبنسوع  نِ ـٌو  " ٞـوتوـ  آ ٢وز "     
نًٞـنٔ أ٤ ٦سة  نٞو٣ج٤ نْس٢ًٕ ه نًٞـنٔ  ًع ٜ أبتً  أؾًعِ ٦سوة  نٞو٣وج٤ ه   

 .#3$نٞسعسع٦ًنًٞػـ 

                                                 
 .198  197ظ   نت٥ نٞـن0ً٢ نْي٤ٕ تردٛع٠ نٞةلٍع٤# $1

(2)Middle Eastern Cities: A Symposium on Ancient, Islamic, and 
Contemporary Middle Eastern Urbanism. Front Cover, Ira Marvin 
Lapidus. University of California Press, 1969, P ww-25. 
(3) Robert MC.  Adams: Land Behind Baghdad: A History of 

Settlement on the Diyala Plains, Chicago, 1965, P 26-75. 
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  انبحث انثانث  لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ادلؤدسات االجتؿاعقة يف احلضارة العربقة اإلدالمقة
(1)

 

نطتؿوووعبس نًٞـتٍووو  نْسووو٢ٍٕ  تركتوووع دؿوووعبس ٢ـ٦ووو  تُٟوووت نطتٍوووعس      ذرصلللف
 نٔ و٣عيٍ  ٍْنع أٖػى ٢ع هت٥ٛ أ٤  ةُٟه ه ػتو٣ى ٥٢ بًٖ و٦ؿج.

٢اوٝ  «نع أ٤ نٞجوٞو  نْسو٢ٍٕ  ؾو٣ت توٕ ن      وٖج سعيج  يٟى  ٞٙ يجس يون٢ٝ ٢لو 
غتع   وب ع نطتؿعبٌ  نٞٗجهت   ويـْت أٞون٦ع  ٢و٥ نٞلطوعـ    »٢ػـ ونٞطع٠ وْعب 

نٔ و٣عيً ه  عبنتنع نٞٗج١ٌ  ضنج  يٍٟه نعتلطل  نٔ و٣عيٍو  نٞويت بأت نًٞوـ     
 ٚا ن  ٥٢ تٗعٌع ع وآ عب ع  ٢اٝ نطت٣ع٢ع  ونعتسعبو وَ  ع.

مٍٞووه ي٣ٟووع  نٔ و٣ووعو ٢وو٥ أ٤ نٞةووجوي م ن أغووع  ٖووجبن  ٢وو٥ نٞاووـن      و٢لوونع ٢ووع ٌطوو   
وتسووك  نًٞووٍص ْ ٦ووه ٚووا ن  ٢ووع ٌٗةووٝ يٟووى نٔسووو٣وعو مبٟوو ن  نطتٍووعس ولتوول  ـتووو    

 نٞو٣وى مبةع انع. 

 

 

                                                 

 و٢ع تًج ع. 323 . ؼت٣ج يةج نٞسوعب يا٣ع0٤ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   ظ # $1
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يٟووى أ٤ أ وو١  وو ت نًٞون٢ووٝ  و٤ ضووٙ أ٤ نٞووج٥ٌ نْسوو٢ًٕ ٦ٓسووه متوووي ٢وو٥      
  ٢وٛع٢ٟ  خعٍٞ  ٥٢ نٞطوونئا  ْوٕ   نعتةع ص ونعتاٝ ٢ع ٌٛٓٝ ٟٞةطـ دٍعس ن و٣عيٍ  بنٍٖ

 ز٢ووت ؤ ن٦ُوؤٕ ؤ دـ٢ووع٤ ه نْسوو٠ٕ  ومقتووع  ووـ٘ ن  سووةنع٦ه و ًووعذل ٣ٟٞسوو١ٟ  
 دـٌ  نٔسو٣وعو تٛٝ ٢ع خٟٗه ٞوه ٥٢ ٢ةع ج نطتٍعس تطـق  ٔ خـو  يلن٣ع0

 نٔٞوزن٠ تعطتٕٜ وجتلا ٢ع دـ٢ه ن . أوذلّب0 -

 نٔيوجنٜ ويج٠ نْسـنِ. 0وصبُٔهّب -

 وه دجو   ع   نٞجنئـ   قٟا ٥٢ نعتس١ٟ أٔ ٌلسى ٦ػٍةه ٥٢ نٞج٦ٍع.

وٚووع٤ أ٤ ننووـ  أٞووون٤  وو ن نٞلطووعـ نٔ و٣ووعيً ه ؽتوٟووّ أبٚووع٤ نجملو٣ووى0 ه         
 نٞٗػوب ونٞةٍو   ه نِسونٔ ونٞكـٖع   ه نعتج٤ ونٞـٌٕ.

 ٚ ٞٙ ضعب٘ ه   ن نٞلطعـ ؽتوّٟ قةٗع  نجملو٣ى وْئع ه  نطتٛع٠ ٥٢ خٟٓع  

وأ٢ـن  ووملبن   ونٞواعب ونطتـٍْو٤  ون٣ًٟٞع  ونًٞع٢   ونٞوزبنو وأ وٝ نٞةع ٌو   و ٞوٙ     
   وْٕ ٢ع  س٣  ته نـوِ ٚٝ قةٗ  ودعٞ  ٚٝ ْـ . تلسا ٢وٓعو 

٢ٍ  ٢ؤسسوع  و٢لطول   ن  غوةُ  ن و٣عيٍو        و٥٢ نٞكةًًٍ أ٤  امل ه نٞجوٞ  نْسٕو
  ٢وع ٚوع٤  ن غوةُ  ن و٣عيٍو      ٌوةٟوب ٍْنع   ن نٞلطعـ نٔ و٣عيً  و٥٢   ت نعتؤسسع

 و  ٚعطت٣ع٢وع  ونٞة٣ٍعبسووع٦ع  ونِسوةٟ   و٢لونع ٢وع ٚوع٤  ن صتو  جتعبٌو  أو  ٌلٍو            
وٞٛلوه ندوووت ٦طوعقع  ن و٣عيٍوع  ٢ٟنونووع   وأ ت بسوعٞ   ن  غوةُ  ن و٣عيٍو  ونؾوون         

 ٚعٞٓلع ٔ ونظتع٦ع  ونٞوٚعٔ  ونضتون٢ى ونعتجنب  و٢ٛع ا نٌِوع٠ وَ  ع.

 ووو ت نعتؤسسوووع  أ٤ ٚوووا ن  ٢لووونع نختووو  قعتًوووع  خ ٌوووع   ْعسوووونجِ   وٌٕدوووم يٟوووى 
٢ؤسسووو ع ٢وو٥ وبن  م٦طووعئنع نٞوٗووـ  مذل ن   ًووعذل يوو٥ قـٌووٕ ًْووٝ نظتوو   سووون    

 تعًٞلعٌ  تعٍٞو١ٍ ونٞؿًٍّ  أ٠ تععتسعْـ ونٞوع ـ  أ٠ تكعٞا ن١ًٟٞ أو نعتـٌؽ...
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سسوووع  يٟوووى أ٤ نٞهوووع ـس نٞونؾووون  ه نٞووووعبٌخ نْسووو٢ًٕ  وووً ؿتوووعو نعتؤ
نٔ و٣عيٍوو  ه نٞةٗووع  قوووًٌٕ  ونٔسووو٣ـنب يٟووى ٢ووجت أ ٍووعٜ وبمبووع ٖووـو٤ ه أ ن    

 بسعٞونع  ويج٠  وٖٓنع يٗا وْعس ٢ؤسسٍنع.

 ٞوٙ أ٦وه ٢و٥ نعتٕدوم ه ٚووا  ٢و٥ دٟٗوع  نٞووعبٌخ ويجٌووج ٢و٥ توٕ  نًٞوعدل  وٖووّ           
٢ؤسسووع  خ ٌوو  ؾووخ٣  يوو٥ أ ن  بسووعٞونع تًووج ْوورتس ٢وو٥ نٞووز٥٢  تسووةا ٦ؿووا       

ومْٕسنع  ؾتع ٌؿكـ ع مذل قٟا ٢سعيجس نظت ٥ٌ تو  دو  وآخوـ  أ٢وع      ٢ونب  ع
ه نٝ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   ْ ٦ه ٖٝ أ٤ ؿتوج ٢اوًٍٕ غتو ت نٞهوع ـس  و ٞوٙ      

 تٓؿٝ ٦هع٠ نِوٖعِ نٞ ي نمل  ـ ٢ى نمل  عب   ت نطتؿعبس.

َعٞةوع    ٚوع٤ ٌوٖوّ يٍٟنوع    »دع٣ٚع  ٚع٤ أو  ـٌع  ٢و٥ نظت ٌو٥  « ٞٙ أ٤ ٢ؤس  نعتلطرس 
وٖٓووع  ٌووجب يٍٟنووع ٢وووب ن   عتوووع  ٌؿوو٥٣ غتووع نٞةٗووع  ونٔسووو٣ـنب ه أ ن  بسووعٞونع  و٤    
دع وو  مذل نٔسووواجن  توو  دوو  وآخووـ  أو  و٤ خطووٍ  نْْووٕ  ونٞووٖووّ يوو٥ أ ن   

. ودل  ٗوػـ   ت نِوٖعِ يٟى نِبنؾً نٞزبنيٍ  ْنسا  ومقتوع وتٟوت   .٢س ذتع
ونطت٣ع٢ووع  ونِْووـن٤ ونعتػووع٦ى ونٞػووعتو٤    نٞووجوب ونٞٗػوووب ونِسووونٔ ونطتون٦ٍووت  

 و٢ًع٢ٝ  ـٍٖج نٞٓـو   وَ  ع ؾتع هت٥ٛ أ٤ ٌجب ٢وب ن  أو  خًٕ ٢لوه٣ع .

ونعتًووـوِ أ٤ نِوٖووعِ مبًلع ووع نٞجٍٖوووٕ ضووـيت ه نْسوو٠ٕ ٍٞٛوووو٤ بًٌنووع غووجٖ   
و٢ووو٥  ووو ن نعتلكوووٕ ْٗوووج كتؿوووت تـسوووعٞ  ؾوووخ٣  ه بيعٌووو  نعتؤسسوووع         عبٌووو 

   ن٢ِووـ نٞو ي سووعيج يٍٟووه يووج٠ و وو  سٍعسوو  ؼتووج س  عتووو    نٔ و٣عيٍو  ونظت ٌوو 
ٟٞجوٞ  ه  ٟٙ نًٞػوب ٣ٍْع ٌوًٟٕ تععتسعئٝ ون٢ِوب نعتـ ةك  تعٞـيعٌو  نٔ و٣عيٍو    

ومقتع  ـٚت  و ت    –و و ٢ع ٦كٟٕ يٍٟه نٍٞو٠ نس١ نٞؿ٣ع٤ نٔ و٣عيً –ونٞػنٍ  
ـ    ؼ نٞزٚووعس يٟووى ن٢ِووب ٟٚوونع ِدٛووع٠ نٞطووـًٌ  نْسو٢ٍٕ   و٢ووع ٦ػووت يٍٟووه ٢و٥ ْوو

نٞٗع ب٥ٌ ٥٢  ن   ودا يٟى ًْوٝ نظتو  وي٣وٝ نطتسولع  و ٗوج١ٌ نٞػوجٖع  ٢و٥        
  ن  أخـت.
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و٥٢  لع تـمل  أمهٍ  نٞوّٖ ه  وْ  نٞـيعٌ  نٔ و٣عيٍ  ٟٞكةٗع  نٞٓٗو س  
وخعغ  ه ضنـ «نًتـو٢   وٚع٦ت   ت نٞـيعٌ   ز ن  ه نعتونس١ ونِيٍع  نٞجٌلٍ  

ٞونٖٓو٤ يٟى نٞووسً  يٟوى نٞٓٗوـن  ونعتسوعٚ  ونٌِووع٠     م  دـظ ن »ب٢ؿع٤ نٞٛـ١ٌ
 .#1$نعتلعسةع وقٕ  ن١ًٟٞ ه   ت 

و٢وو٥ أتووـمل نعتؤسسووع  ونعتلطوول  نٔ و٣عيٍوو  نٞوويت نضووونـ  هبووع نطتؿووعبس نًٞـتٍوو     
نْس٢ٍٕ   ٟٙ نظتعغ  تـيعٌ  نٌِوع٠  ٞٙ أ٤ نٞج٥ٌ نْس٢ًٕ يين يلعٌو  خعغو    

 ٍه وبيعٌوه ويج٠ ٖنـت.تر٢ـ نٍٞو١ٍ  ْر٢ـ تعْدسع٤ مٞ

ودسوا نعتسو١ٟ أ٤ ًٌٟو١ أ٤ نٞووليب يٍٟوه نٞػوٕس ونٞسو٠ٕ وٞووج ٌو٣ٍوع   ْولونت ن  يووز         
و ٝ ن٢ِـ نٞ ي  ًٝ نظت ٥ٌ لتجو٤ ه نْدسع٤ مذل نٌِووع٠ خو  وسوٍٟ  ٟٞٗـتوى     
مذل ن  ٥٢  ٞٙ ٢ع  ع  ه  ٚـ أخةعب أغٓنع٤ ٥٢ أ٤ أدج نٞػوعطت  ٚوع٤ ٌو  ا    

 ٣ً  مذل ٢لزٞه وٌج ٥ بؤوسن١.تعٌِوع٠ ٌو٠ نضت

و ٛ ن دوى ن٦وطـ ٦هع٠ نِوٖعِ ه نٞجوٞ  نْس٢ٍٕ   ْنوـظ ٚوا  ٢و٥ نظت ٌو٥     
يٟى وّٖ نِوٖعِ يٟى نٌِوع٠ ومقًع٢ن١ و ٣ًٍٟن١ وٚسوذت١  ٥٢  ٞٙ ٢وع  وع  ه   
مدجت و عئٕ نِوٖعِ نٞيت  ـ ى مذل يػـ سٕق  نعت٣عٍٞٙ ٥٢ أ٤ ٌٛسى ٚوٝ ٢و٥   

ب٥ٌ ه ْػووٝ نٞػووٍّ ٣ٍٖػووع  وٞةعسووع  وٖةًووع  و٦ًووًٕ ه ب ٍٟووه  وه    نٌِوووع٠ نعتوو ٚو
 نٞطوع  ٢اٝ  ٞٙ  وٌز ن  ه نٞطوع   ة  ؼتطوس تعٞٗك٥.

وجتٟت نًٞلعٌ  تعٌِوع٠ ه نْٖةعٜ يٟى م٦طع  ٢ٛع ا ٞو٣ًٍٟن١ وبيعٌون١  و ٞٙ أ٦وه  
       ً ٟوو١ٍ م ن ٚع٦ووت ي٣ٍٟووو  نٞوًٟوو١ٍ ه غووجب نْسووو٠ٕ ٖووج نب ةوووكت تععتسووع ج  ْوو ٤  

 نٞػُعب ونٞػةٍع٤  نخٝ نعتسع ج ٚع٦ت أ٢ـن  ٢ٛـو ع  دل ٌسوسٗه نٞٓٗنع .

                                                 
تًلوون0٤   2003  1ـٚز  بنسع  نٞودجوٌ  نًٞـتٍ   ت و    ن٦هـ نعتؤّٞ نٞٛة  نٞ ي أؿتزت ٢# $1

٦هوع٠ نٞوٖوّ ونجملو٣وى نعتوج٦ً  وٖوج ٚوع٤ ٞلوع ضوـِ نْسونع٠ ه مؿتوعمل  و ت نٞجبنسو  ًٚؿووو             
 ون٦هـ  بنسولع نعتٗج٢  ٣ٟٞؤدتـ هب ن نٞطر٤.
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ٔ لتوومل  ًٟو١ٍ نِقٓوعٜ ه نعتسواج ٤ِ نٞوليب       وٖج  ع  ه ٚوا نطتسة  أ٦وه 
  أ٢ـ تولزٌه نعتسع ج ٥٢ نٞػةٍع٤ ونجملع٦  ِكت١ ٌسو و٤ دٍكعكتع ؤ ٌونـملو٤

 ....ٞجبو  وأقـنِ نِسون٥٢ٔ نٞلاعسع   تٝ ٌوخ و٤ ٟٞو١ًٍٟ دون٦ٍت ه ن

ٔ أ بي $$ٚ ٞٙ بوي أ٤ ن٢ْع٠ ٢عٞوٙ سوئٝ يو٥  ًٟو١ٍ نٞػوةٍع٤ ه نعتسواج ْٗوع0ٜ        
 .## ٞٙ لتومل ِكت١ ٔ ٌونٓهو٤ ٥٢ نٞلاعس 

وعتوووع ٚوووع٤ نعتٍسووووبو٤ ٣ًٌٟوووو٤ أقٓوووعغت١ ه نٞةٍوووو  يٟوووى أٌوووجي ٢وووؤ ت  و٣ًٟ٢ووو     
 ونٌِوع٢.٠ر وب٥ٌ  ْ ٤ نعتطٟٛ  دتاٟت ه  ١ًٍٟ نِقٓعٜ نٞٓٗـن  

و٥٢ أ وٝ  و ن نُٞوـؼ  سوعتٕ نظتو و٤ مذل م٦طوع  ٢ٛع وا ٞوًٟو١ٍ  و ن نٞٓـٌوٕ ٢و٥            
 نٞػةٍع٤  ووٖٓون يٟى   ت نعتٛع ا نِوٖعِ نًٞه٣ٍ .

نووع ـس ن٦وطووعب نعتٛع ووا ٞوًٟوو١ٍ نٌِوووع٠ ونٞٓٗووـن  ٢وو٥        –وٌةووجو أ٤  وو ت نٞهووع ـس   
نسورتيت  س٢ًٕ  ِكتع ٚع٦ت أٚاـ ن٦وطعبن  ه نعتطـٔ ٢لنع ه نعتُـ  نْ –نٞػةٍع٤ 

نيوا ووع ٢وو٥ أَووـ  ٢ووع ٌُنووجث تووه ٢وو٥  "نتوو٥  ووة "نٞـدعٞوو  نعتُعبتوو   دوووى أ٤  ٦هووـ
 ٢ٓعخـ   ت نٞةٕ .

٥٢ ٢ل ـ غٕو نٞوج٥ٌ نعتًواس يو٥ نيولعئوه تور٢وب      $$ 0وٖج أضعب   ن نٞـدعٞ  مذل أ٦ه
أٞز٢نوع ٣ًٟ٢و  ٞٛووع  ن  يوز و وٝ        -٢ٛع وا –أ٦ه أ٢ـ ت٣ًوعبس ؼتعؾوـ    نعتس٣ٟ 

 .##٣ًٌٟو٤ أتلع  نٞٓٗـن  ونٌِوع٠ خعغ   ولتـي يٍٟن١ نضتـنٌ  نٞٛعٍْ  غت١

و ٚـ نٞـدعٞ  ٦ٓسه أ٦ه ضع ج ه  ٢طٕ ؼتؿـس ٚة س ٌّٞوع٠ غتع وّٖ ٚة  ٌرخ  
 ٢له نعت١ًٟ غت١ ٢ع ٌٗو٠ ته  وٌلٕٓ ٢له يٟى نٞػةٍع٤ ٢ع ٌٗو٠ ته وتٛسوذت١.

ًـتووً نووع ـس م٦طووع  ٢ٛع ووا    وه أونخووـ نًٞػوووب نٞوسووكى ن٦وطووـ  ه نٞوووق٥ نٞ    
ٟٞػةٍع٤ ٥٢ نٌِوع٠ ونٞٓٗـن   ْر١ٍٖ ه يػـ سٕق  نعت٣عٍٞٙ نٞٛا  ٢لنع  ون و١ 
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٢لطووؤ ع  وووة  نِوٖوووعِ يٍٟنوووع ًٟٞلعٌووو  تووور٢ـ نٌِووووع٠ و ًٟووو٣ٍن١ و وملٌوووى نُٞووو ن   
 ونٞٛسع  يٍٟن١.

٢وو٥  ٞووٙ ٢ٛوووا نٞسووةٍٝ نٞوو ي أ٦طوورت نٞسووٟكع٤ نٞهووع ـ "تٍووا " جبوووونب          
عتوو٥ ٍْووه ٢وو٥ أٌوووع٠ نعتسوو٣ٟ  نظتةووز ه ٚووٝ ٌووو٠ ونٞٛسوووس ه ْػووًٟ  ٢جبسوووه وٖووـب 
 نٞطوع  ونٞػٍّ.

ٚ ٞٙ أ٦طر نٞسٟكع٤ "ٖٕوو٤" ٢ٛوةع  ٞو١ًٍٟ نٌِوع٠  وب ا ٞٛٝ قٓٝ تععتٛوا  ـنٌو   
ه ٚٝ ٌو٠  و ع٢ٍٛ  ه ٚوٝ ضونـ  وٚسووس ه نٞطووع  وأخوـت ه نٞػوٍّ   و ن ٢وى         

ٞكًع٠ ونٞٛسع  ْؿًٕ ي٥ ٢ًٟو٠ ضنـي ٢ٕده  أ٤ ن٢ِـ دل ٌّٗ يلج دج  وْ  ن
ٌّٞوع٠  ومقتع  ًجت  ٞٙ مذل  وْ  أ ون  نٞٛوعت  غت١  ٥٢ أ٠ٕٖ و٢جن  وأٞونو  وٖج 
خػع ٞٛٝ ٢ٛوا ٢وؤ   ٌسوعيجت يـٌوّ  وٌٗوو٠ نعتوؤ   ويـٌٓوه توًٟو١ٍ نٞػوُعب         

 نٞٛوعت  وحتٍٓهن١ نٞٗـآ٤.

ٌو٣ٍوع   ٚنوج أٖػوى عتوع     و ـ  نًٞع س أ٤ ٌـ ا نٞونّٖ ٢ؤ توع  ويـٌٓوع  ٞٛوٝ شتسو      
هت٥ٛ أ٤ ًٌنج ته ٥٢ نٌِوع٠ عتؤ   وندج ٌسعيجت يـٌّ  وأقٟٕ أدٍع٦ع  يٟى نعتؤ   
نسوو١ نٍٞٓٗووه ونضوورتقت ٍْووه يووجس ضووـوـ خٍٟٗوو  ون و٣عيٍوو  وي٣ٍٟوو   ٚوور٤ ٌٛووو٤     

٢ووو٥ ستٟووو  ٚووووع  ن  نًٞزٌوووز  يوووعدل   ٢وزو وووع   غووونٍ  نًٍٞٗوووجس  ٢ووووج٦ٍع   يوووعًٖٕ 
وأدٛع٢نع  غعحل ٞو١ًٍٟ نٞٗـآ٤ ونطتجٌا ونظتف ونَ ن   تعٞٗـن ن  نٞسةى وبونٌونع

ونٔسوخـن   وأ٤ ٌٛو٤ ؾت٥ نضوُٝ تعطتجٌا ونًٟٞوو٠ نٞطوـيٍ   وأ٤ ًٌٟو١ نِقٓوعٜ     
٢ع ٌكٍٗو٤  ٣ًٟه  وأ٤ ًٌع٢ٟن١ تعْدسع٤ ونٞوٟكّ ونٔسوًكعِ ٣ٍْوع ٌـَةون١ ه   

         ٕ أ توه  وًٌٓوٝ ٢وع     نٞٗـن س وٌكٍوا غتو١ نٔضووُعٜ توع١ًٟٞ  و٢و٥ أ وى ٢لون١ مبوع ٔ ٌٍٟو
.. و ٞوٙ وْوٕ ٢وع  وع  ه مدوجت نطتاوج       .أتعده نٞطوـو  ؤ ٌؿوـ  نٞؿوـ  نعتواو    

 نٞطـيٍ .
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أ٢ووع نًٞـٌووّ ْعضوورتقت ٍْووه نٞطووـوـ نظتٍٟٗوو  ونٞجٌلٍوو  ٦ٓسوونع نعتكٟووو          
 ونْـ ع ه نعتوؤ    وقٟوا مٍٞوه ٢ًعو٦و  نِقٓوعٜ نعتووخٟٓ   ٣ٚوع ٚوع٤ ٌـن وى أٞوونو           

 نِقٓعٜ ه ٍَة  نعتؤ  .

ْٗوج ظتػونع   » نعتٛع ا«٥٢ أسٟو  نٞور ٌا وقـٌٗ  نٞو١ًٍٟ ه   ت نعتؤسسع   أ٢ع
 0يلووج٢ع  ٚووـ أ٦ووه   » ووو نتوو٥ نِخوووس  « ِؼووبمل اٌمشَووخ يف أؽىووبَ احلغووجخ  أدووج ٚوووع   

أ٤ ٌرتْوٕ تعٞػوُ   وأ٤ ٣ًٌٟوه نٞسووب نٞٗػوعب ٢و٥ نٞٗوـآ٤ تًوج          نضرتـ ه نعتؤ  $$
ٞٙ دووى ٌرٞٓوه قةًوع    و١     د نٖوه مبًـْ  نطتـوِ وؾةكنع تعٞطوٛٝ  وٌجب وه تو    

ًٌـْه يٗعئج نٞسل٥  ١ أغوٜ نطتسوع   و٢وع ٌسونسو٥ ٢و٥ نعتـنسوٕ . وه وٖوت       
تكعٞ  نًٞع س ٌر٢ـ ١ تواوٌوج نظتوف يٟوى نعتاوعٜ  وٌٟٛٓون١ يوـؼ ٢وع أ٢وٕت يٟوٍن١          

 دٓهع  َعئةع  ٔ ٦هـن   و٥٢ ٚع٤ ي٣ـت سةى سل  أ٢ـ تعٞػٕس.

٠ٕ  وَو   ٞوٙ ٢و٥ نًِْوعٜ نظتعب و       وٌؿـهب١ يٟى مسوع س نِ   ونٞٓنوص ه نٞٛو   
يٟى ٖع٦و٤ نٞطـو ٢اٝ نًٟٞا نّٞٛ ونٞةٍؽ ونٞلـ  وزتٍى أ٦ونو ن٣ٗٞعب  ؤ ٌؿـ  
غووةٍع  تًػووى ٍَٟهوو   ٛسووـ نًٞهوو١ ؤ بٍٖٗوو  ٔ  ووؤدل نضتسوو١  تووٝ  ٛووو٤ وسووكع      
وٌوخ  ػتٟجن  يـٌؽ نٞس   وًٌو٣ج تؿـته يٟى نٌَٔع ونِْخع  وأسعْٝ نٞـ ٟ   

ت نعتونؾى ٔ نتطى ٢لونع ٢وـؼ ؤ َعئٟو   وٌلةُوً ٣ٟٞوؤ   أ٤ ٔ ٌسووخج٠       ٤ِ   
ْ  ن ٢ـؼ أدج غةٍع٤ نعتٛووا  ْ ٦وه ٌو٣ووى      ...أدج نٞػةٍع٤ ه دونئاه وأضُعٞه

 .##...مذل د  ملونٜ ؾـبت  ولتـي يٍٟه ٢ًٟو٢ (#تًٕ  ػتع٦ً 

ْووز٥ٌ أبؼ    »نْغـنْ «ويلج٢ع ٌو١ نٞػيب دٓم نٞٗـآ٤ ته ندوٓعٔ  ٚة ن  ٌس٣ى 
تزٌلوووه   وو١   »نْغووـنْ «نعتٛوووا ودٍكع٦ووه وسووٗٓه تووعطتـٌـ  وٌٗووو٠ أ ووٝ نٞػوويب     

ٌـٚةو٦ووه يٟووى ْووـ  أو تُٟوو  ٢زٌلوو  ومت٣ٟووو٤ أ٢ع٢ووه أقةعٖووع  ٍْنووع  ٍووع  ٢وو٥ دـٌووـ   
وي٣ووعئ١  وٌسوو  توو  ٌجٌووه تٍٗوو  غووةٍع٤ نعتٛوووا  ٌلطووجو٤ قووونٜ نٞكـٌووٕ مذل أ٤         

  »نْغووـنْ «ًكووً نٟٞوووو ٠ِ غووعدا ٌوغووٟوت مذل تٍوووه  ويلجئوو ٍ ٌووجخٝ نٞطووٍخ وٌ
 ْوًكٍه ٢ع  ٗجب يٍٟه ٥٢ ٢عٜ.



360 

أ٢ع ٥٢ ٌهٝ تععتٛوا دوى نٞةٟوٌ  و٤ أ٤ متٓم نٞٗوـآ٤ ْٛوع٤ ٌػوـِ ٍٞنوٝ     
يلج  لزٌٝ نٌِووع٠    ؼتٟه أدج غُعب نٌِوع٠  وٚع٤ نٞكةٍا ٌزوب نعتٛوا ه ٚٝ ضنـ

ٗوـب نٞلوعنـ َو ت    وٌٛطّ ٥٢ ٌه٥ ته نٞةٟوٌ ٢لن١  ٥٣ْ و جت تٍٟ  أخا  عٞوه  ٍْ 
ودل ٌسوووا٥ ٢وو٥  ٞووٙ مّٔ دووعٔ  ٍٖٟٟوو   ٚوور٤ ٌهنووـ أدووج ١ ٦ةوَووع  و٢ووًٍٕ         ٢ٛع٦ووه

ٟٞووجب  ؾتووع ٌةطووـ تٕٓدووه  ًْلجئوو ٍ ٚووع٤ ٌسووو٣ـ تععتٛوووا وٌسوو٣  ٞوووه تعٔضوووُعٜ     
تووع١ًٟٞ  أو أ٤ ٌٛووو٤ أدووج ١ ٖووج ٖووعب  ٢وو٥ دٓووم نٞٗووـآ٤ نٞٛووـ١ٌ  ٣ٍْنووٝ مذل دوو   

يٍووج  عتووو  ٟٞجبنسوو   ودووج ذتع داوو  نٞوٖووّ   خو٣ووه  وٖووج يٍلووت غتوو ت نعتٛع ووا ٢ون 
نٌِووع٠  0 $$نظتعغ  تٛٝ ٢ٛوا  ٢و٥  ٞوٙ أ٦وه  وع  ه و ٍٗو  نٞسوٟكع٤ "ٖعٌوةوعي" أ٤       

نعتوو ٚوب٥ٌ ٌسووو٣ـو٤ أٌووع٠ دؿوووب ١ تععتٛوووا نعتوو ٚوب ٢وو٥ قٟوووو نٞطوو٣  مذل وٖووت   
نًٞػوـ  ٍْلػوـْو٤ دٍلئو ٍ  وٖةوٝ ن٦ػوـنْن١ ٌٗوـ و٤ سووبس نْخوٕظ ونعتًووو            

  وٌجيو٤ ٚعٞجيع  نعت ٚوب أيٕت  ٢ع يجن ٌو٠ ٛوع  ونٞػٕس يٟى نٞليب وْعحت  نٞ
نظت٣ٍ  ٥٢ ٚٝ زتً  ْ كت١ ٌسو٣ـو٤ تععتٛوا مذل نٞهنـ  وٌوو٠ نضت٣ًو  تكعٞوون١     

  ##.....وٚ ٞٙ أٌع٠ نِيٍع  ونعتونسو١ ونِي نب نٞطـيٍ  يٟى نًٞع س

نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  ه و٢وو٥ نعتؤسسووع  نٔ و٣عيٍوو  نٞوويت يـْووونع نعتووج٤ ه نٞجوٞوو   
ضوركتع ه  « نًٞػوب نٞوسكى  ٟٙ نظتعغ  تـيعٌ  نٞٓٗـن  ونعتًج٢    ٞٙ أ٤ نعتج٤

نٚوهت تريجن  ٚة س ٥٢ نعتًج٢  وأضةعت نعتًوج٢   و وؤٔ  ٚوع٦ون    » ٚٝ مل٢ع٤ و٢ٛع٤
 ٢وؾى بيعٌ  نطتٛع٠ ونٞٗع ب٥ٌ  وخعغ  ه أوٖع  نُٕٞ  ونِمل٢ع . 

ـ "تٍووا " أوٖووّ وْٗووع  ٞطووـن  نظتةووز و وملًٌووه يٟووى    ٢وو٥  ٞووٙ أ٤ نٞسووٟكع٤ نٞهووع  
نعتًج٢  ٣ٚع نيوع  أ٤ ٌوػجٔ ٚٝ سل  تًطـس آِٔ أب   ٣ٖ  يٟوى نعتسوعٚ   أ٢وع    
نٞسووٟكع٤ نعتؤٌووج ْووجأ  يٟووى مبسووعٜ تًووؽ ؾتعٍٞٛووه ٟٞسووؤنٜ يوو٥ نًتوووع   ٞسووج     

 دع عذت١.

ن٢ِوونٜ ه   وه أ لع  نجملعيع  نيوع  تًؽ سٕق  نعت٣عٍٞوٙ أ٤ ٌٛاوـون ٢و٥  وملٌوى    
سخع  يٟى نعتسعٚ  ونعتًج٢   ٣ٚع ٌر٢ـو٤ جب٣ى نٞٓٗـن  و ي نطتع ع  و وملًٌن١ 

 يٟى نَِلٍع  ون٢ِـن    ٍا ٌٟوز٠ ٚٝ ٢لن١ ت قًع٠ يج  ٢ً .
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يٟى أ٤ ن٢ِـ دل ٌٗوػـ يٟى بيعٌ   ؤٔ  نٞٓٗـن  ونعتًوج٢  ه دٍوعذت١ توٝ    
نٞٓـ  ؤ ٌو ج ٥٢ ٌوٛٓوٝ تجْلوه     أٌؿع  يلج وْعذت١   ٞٙ أ٦ه ٚع٤ متجث أ٤ هتو 

ون ؿوونت  وو ت نٞهووع ـس ه أوٖووع  ن٦وطووعب نِوتئوو  ونٞكوووني   يلووج٢ع ٌوسووعٖف      
تعًٞطووـن  ه نٞكـٖووع   ويلجئوو ٍ  ػووة  ن٢ِووون  يٟووى نِبؼ ٔ ٌو ووج ٢وو٥     نٞلووع  
 ."نعتٗـٌزي"يٟى دج  ًة    ٌجْلنع

سوع   لونؽ توُسوٍٝ    وغت ن نٞسةا ن و١ نظت و٤ ٥٢ نطتٛع٠ ونِ ـٌع  ت ٦طوع  ٢ؤس 
ن٢ِون  ٥٢ نٞٓٗوـن  و ٍٛٓلون١   و١  ْلون١ تًوج نٞػوٕس يٟوٍن١  ودووى ٦وو٥ٛ٣  و ت           
نعتلطل  أو نعتؤسسع  ٥٢ نٞلنوؼ تـسوعٞونع  وٖٓت يٍٟنوع نِوٖوعِ نٞٛعٍْو   و٢و٥     

نٞ ي  ًٟه نٞسٟكع٤ نٞهع ـ "تٍوا " تـسو١    »وّٖ نٞكـدع «أضنـ   ت نِوٖعِ 
 ن١ و ْلن١. ُسٍٝ ْٗـن  نعتس٣ٟ  و ٍٛٓل

وٖج أقٟٕ يٟى   ت نعتؤسسع  نضتلعئزٌ  نظتعغ  توُسٍٝ نعتو ى وجتنٍز ١ ٟٞج٥ْ 
ْٛع٦ت نعتُعسوٝ مت٣وٝ مٍٞنوع نعتوو ى ٢و٥         »٢ُعسٝ نعتو ى و ٢ػٍٟع  ن٢ِون « نس١

نٞٓٗـن   ٍُٞسٟون ٍْنع دسا نٞطوـًٌ   وٌوو١ جتنٍوز ١ هبوع ٟٞوج٥ْ ٢و٥ بٌوى نٞوٖوّ         
غوٕس نضتلوعملس ه ٢ػووٍٟع  غوُ س ٢ٟنٗو  هبووع      نعتوٖووِ يٍٟنوع   و١ ٌػووٟى يٟوٍن١     

 خػػت َعٞةع  ٟٞػٕ  يٟى ن٢ِون  يلج  طٍٍى نضتلعئز.

ًٕ ٣ٟٞوو ى ٌلٗسو١ يٟوى ٖسو٣             و وٛو٤ نعتُعسٝ يوع س ٢و٥ ي٣وعبس ٚوة س  ؿو١ ٢ُسو
أدووجمهع خووعظ تعٞـ ووعٜ ونَخووـ خووعظ تعٞلسووع   ْؿووًٕ يوو٥ دونغووٝ أو ؽتووعمل٤     

خج٢  ه جتنٍز نعتو ى. أ٢ع نعتػٕس نعتٟنٗ  طتٓم ؼتووٌع  نعتُسٝ ونِ ون  نعتسو
ًٕ يوو٥ دوووؼ ٞسووًٗ  ون          تععتُسووٝ ْٛووع٤ هبووع ٢ٍؿوورس هبووع ٢لسووٍٗ  ٣ٍٟٞووعت  ْؿوو

 نعتطًٍ .

٢وع ٌلٍوّ     نٞوعسوى ٟٞوناـس  -وٖج و وج تعٞٗوع ـس ه نٞٗوـ٤ نظتوع٢  يطوـ ٣ٟٞوٍٕ        
يةووج نٞةعسووف نتوو٥ "يٟووى نظت٣سوو  يطووـ ٢وو٥  وو ت نعتُعسوووٝ ونعتػووٍٟع   يٟووى ٖوووٜ  
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ه نٞووـوؼ نٞةعسوو١  و ووـ  نًٞووع س أ٤  ٗووع٠  وو ت نعتُعسوووٝ ونعتػووٍٟع  ه          "خٍٟووٝ
أقـنِ نعتجٌل  وخعب  أتونهبع  ْٛع٦ت  و ج وندوجس يلج توع  نٞلػوـ وأخوـت خوعب      

ٖوـ    "ٌطوةٙ تو٥ ٢نوجي   "نعتُعسٝ  نعتُسٝ نٞ ي أٖع٢ه ن٢ِ   تع  ملوٌٟ   و٥٢ أضنـ
 - ووو873/ٞطووـًٖ سوول  ٢جبسوو  نٞسووٟكع٤ دسوو٥ تعٞٗووع ـس ه قـْنووع نٞط٣وووعرل ن   

 ."نٞسخعوي ونت٥  ُـي تـ ي ونت٥ مٌع "  وٖج أضعب مٍٞه ٚٝ ٥٢ /1469٠

ودل ٥ٌٛ نٍٞوع٢ى ونٞٓٗـن  ونعتسعٚ  ودوج ١ ٢وؾوى بيعٌو  نجملو٣وى ه نوٝ      
نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ   ومقتووع دهووً نعتـؾووى أٌؿووع  تٗووجب ٚووة  ٢وو٥ نٞـيعٌوو   

 ٞوسكى.نٔ و٣عيٍ   ؾتع ٔ ٦ه  ٞه ه نًٞػوب ن

ونعتًوـوِ يوو٥ نْسو٠ٕ أ٦ووه ٦وع ت تووعٞوخٍّٓ يوو٥ نعتوـٌؽ وبيعٌوووه  ٣ٚوع دووا يٟووى      
نًِِٟٞو١ُ ي٣ِِٟاوع٤ا   يت   أ٦وه ٖوع  0ٜنٔضوُعٜ تعٞكا وم ع  ه  دوى م٦ه بوي يو٥ نٞـسووٜ   

 .ىتيا١ِٟا نِو ٌْاع٤ا وايا١ِٟا نِوتْجان٤ا

وٖوج   و٥٢ أ ٝ  ٞٙ خؿًت ٢زنوٞ  ٢نل  نٞكا ْضوـنِ  ٍٖوٕ ٢و٥  ع٦وا نٞجوٞو       
٦ػت ٚوا نطتسوة  نعتًعغوـس يٟوى أ٤ ٌٗوو٠ ٢ٗوج٠ نِقةوع  تع٢ونوعكت١ ٣ْو٥ و وجت          

 ٢ٗػـن  ه ي٣ٟه أ٢ـت تعٔضوُعٜ وٖـن س ن١ًٟٞ وكتعت ي٥ نعتجنونس.

  أ٤ /٠ 931 ووو  319/ٚوو ٞٙ متٛووى يوو٥ نظتٍٟٓوو  نعتٗوووجب نًٞةعسووً أ٦ووه يٟوو١ سوول  
ي قةٍا ٥٢ ٢زنوٞ  نًتوسا مبلى أ نظتٍٟٓ  ٢ع  ٦وٍا  ظتكر قةٍا  ْر٢ـ ب ًٕ

نعتنل  مّٔ تًج ن٢ونع٦ه  تعسوالع  ضٍوو نٞػلً  نعتطنوب٥ٌ تععتنعبس ٍْنوع  أو ٢و٥ ٚوع٤    
تع٢ونع٤  "سلع٤ ت٥  عتت"ه خج٢  نظتٍٟٓ  ٥٢ نِقةع   وينج مذل ٚة  أقةع  مل٢له 

نِقةع   ْوٗج٠ ٢ٕٞونع٤ ه ٢جٌل  تُوجن  ودوج ع رتعقتعئو  و٦ٍوّ وسووو٤ قةٍةوع         
 يج  ٥٢ نِقةع  ضنج ه ٢جٌل  ه نًٞعدل قونٜ نًٞػوب نٞوسكى. و و أٚا
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و ووع    وو ت نٞـيعٌوو  نٞكةٍوو  ٢ػوونوت  ت ٖع٢وو  ٢ؤسسووع  عتووجنونس نعتـؾووى    
 ويٕ ن١  و ً نٞيت أقٟٕ يٍٟنع نس١ ت٣ٍعبسوع٦ع .

 أ٤ أوٜ  نب أسسووت عتووجنونس نعتـؾووى ه نْسوو٠ٕ تلع ووع نظتٍٟٓوو     "نعتٗـٌووزي"وٌووـوي 
  و ًٝ ٍْه نِقةع  وأ ـت يٍٟن١ نِبملنٔ  / و88/ٙ ن٢ِوي سل نٞوٍٞج ت٥ يةجنعتٟ

مبلى نجمل و٢  ٥٢ سوؤنٜ نٞلوع   وخػوع غتو١ نِيكٍوع  ٣ٚوع أيكوى         ٚ ٞٙ أ٢ـ
 ٚٝ ٢ًٗج خع ٢ع  ٌنو١ تر٢ـت  وٚٝ ؾـٌـ ٖعئجن  ٌسنـ يٟى بندوه.

  و ٛ ن دوى ٖع٢ت نظتْٕ  نًٞةعسٍ   ْرٖع٠ نٞان٢ٛ  ت٣ٍعبسووع٦ع  ه ينوج نظتٍٟٓو   
 .."ٌودلع ت٥ ٢عسوٌ "   ١ مذل نتله "٢عسوٌه"نٞـضٍج  أسلج  بٌعسوه مذل 

أ٦وه ٚووا مذل نتلوه     »نظتٍٟٓو  نعتور٢و٤  ٞوجت  ٖعئوج  « "قوع ـ نتو٥ نطتسو    "ومتٛى ي٥ 
ون٦ػووا عتـؾووى نعتسوو٣ٟ   وبن   وووٍٖن١  وٖون٢ووع  ٌـْووٕ هبوو١  وأقةووع        $$ 0يةووج ن 

 .. ##ًٌعضتو٤ أسٗع٢ن١

أ٤ نمل ن   ملٌوووووع س ونؾووووون  ه نٞجوٞووووو  دووووووى تُٟوووووت  ودل  ٟةوووووا نٞة٣ٍعبسووووووع٦ع  
  و وو َو    "سلع٤ ت٥  عتوت "  شتس   ٟٗج ع نٞكةٍا نٞطن  /916٠- و 304/سل 

٢سوو١ٟ  وٌـ ووى نٞٓؿووٝ مذل  وو ن نٞكةٍووا ه م٦طووع  ت٣ٍعبسوووع٦  ٚووة ٥ٌ أدووجمهع     
صتً نٞة٣ٍعبسوع٤ نعتٗوجبي ٦سة  مذل نظتٍٟٓ  نعتٗوجب نٞ ي  وذل ن٦ْٓعٔ يٍٟوه ٢و٥   

 ه نظتعظ  أ٢ع نٞة٣ٍعبسوع٤ نٞاع٦ً ْٛع٤ حتت بيعٌ  نٞسٍجس أ٠ نعتٗوجب.٢عٞ

 - ووو 311/ وو١ ٚووع٤ أ٤ أسوو  نٞوووملٌـ نتوو٥ نٞٓووـن  ٢عبسوووع٦ع  آخووـ ه تُووجن  سوول         
  دوووى م ن ٢ووع نسووووذل نطتٛوو١ يٟووى تُووجن   أٚووـ٠ نٞكةٍووا سوولع٤ توو٥  عتووت     /923٠

  ْوؤ  /941٠ - وو  329/ويه٣ه  ْرضعب يٍٟه سلع٤ ت ٖع٢  ٢عبسوع٤  جٌوج سول   
بتوس زتٍٟو  يٟوى نٞطوعقل نُٞـتوً ٞج ٟو   ٚع٦وت حت٣وٝ ٖػوـ  وعبو٤ نٞـضوٍج ٢و٥            

 ٖةٝ.
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ونوووٝ  ووو ن نعتعبسووووع٤ ٖعئ٣وووع  مل٢لوووع  قووووًٌٕ  دووووى  وووج ت يؿوووج نٞجوٞووو           
  ونْوونه تًج  ٞٙ تإ   أيون٠  وملو ت تعِقةع  ونعتًوعضت   /978٠ - و368/يع٠

 ونظتزن٤ ونٞةونت  ونٞوٕٚ  ونٞلونق .

ؾوووعْ  مذل تُوووجن  و٢وووج٤ نًٞوووـنٔ  ْووو ٤ نعتوووج٤ نٞٛوووات ه نٞؤٌوووع  ون٢ِػوووعب  وتعْ
ٕ  «ونٞووجوٌٕ  نٞوويت  ٓـيووت يوو٥ نٞجوٞوو  نًٞةعسووٍ       »٢اووٝ ضوو نمل وأغووٓنع٤ و ٢طوو

 ضنج  ٍٖع٠ ت٣ٍعبسوع٦ع  يٟى ٢سووت ٚة  ٥٢ نًٞه٣  ونٔ سعو.

نتو٥  "عٞو   ت٣ٍعبسوع٦ع  ه  ٢طوٕ  نيووات نٞـد   "٦وب نٞج٥ٌ ؼت٣و  ت٥ مل٦ًٛ"وٖج ضٍج 
.. وٞووه ٖووا٢اوو  ترٌج ووو١ نِمل٢وو  .٢ٓخووـ يهوو١ٍ ٢وو٥ ٢ٓووعخـ نْسووو٠ٕ مباعتوو $$ "0 ووة 

نًتووٌوو  يٟووى أصتووع  نعتـؾووى  ويٟووى نٞلٓٗوووع  نٞوويت متووووع و٤ مٍٞنووع ٢وو٥ نِ وٌوو      
ونَِ ٌ  وَ   ٞٙ  ونِقةع  ٌةٛـو٤ مٍٞه ه ٚٝ ٌوو٠ وٌوٓٗوجو٤ نعتـؾوى وٌور٢ـو٤     

 .##ونَِ ٌ  دسة٣ع ٌٍٟٕ تطر٤ ٚٝ ٢لن١ ت يجن  ٢ع ٌػٟنن١ ٥٢ نِ وٌ 

وٖووّ  وو ن نٞة٣ٍعبسووووع٤ يٟووى نٞٓٗوووـن   و٤     "٦وووب نٞوووج٥ٌ "أ٤  "نتوو٥ ٚوووا  "وٌؿووٍّ  
نَِلٍع   نٟٞن١ م ن دل لتوج نَِلٍوع   ون  ٢سو٣ٗع  ًٟٟٞون١  مّٔ ه  و ن نٞة٣ٍعبسووع٤        

 " ٦ووب نٞوج٥ٌ ؼت٣وو   "ؾتع ٌؤٚج نغتجِ نٔ و٣عيً ٥٢ م٦طعئه  و٥٢   ن نعتلكٕ ْ ٤ 
 ٦ٓسه ضـ  ٥٢  ونئه. 

يٟى أ٤ ٢ػـ تعٞ ن   ًكٍلوع أوؾو  غووبس عتوع ٚع٦وت يٍٟوه نٞة٣ٍعبسووع٦ع  ه نوٝ         
نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْسو٢ٍٕ   ونعتًوـوِ أ٤ أستوج توو٥ قوٞوو٤ أٖوع٠ أوٜ ت٣ٍعبسووع٤        

  ودوى متٕٗ   ن نٞة٣ٍعبسوع٤  جْوه  /873٠ - و259/ٚة  ه ٢ػـ  و ٞٙ يع٠
ـ أٔ ًٌعد ٍْه  لوجي ؤ ؾتٟو٘  ْو  ن وغوٟه نًٍٟٞوٝ    يٟى أوسى ٦كعٔ  ْ ٦ه نضرت

 لزو  ٍعته و٦ٓٗوه و وؾى يلج أ٢  نعتعبسوع٤   ١ ٌٟة  نٞاٍع  نظتعغ  تععتـؾوى   
وٌٓـؼ ٞوه ْـنش خعظ ته وًٌعد دوى ٌاأ أ٢ع ي٢ٕ  ضٓعئه ْنً أ٤ ٌرٚٝ ْـو ع  
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وه دعٞو  وْوعس    وبٍَٓع   ْ  ن ًْٝ  ٞٙ أيكً ٢عٞوه و ٍعتوه وصتو  ٞووه تع٦ٔػوـنِ      
 نعتـٌؽ ْ ٦ه لتنز وٌٛو٤ يٟى ٦ٓٗ  نعتعبسوع٤.

أ٤ نتوو٥ قوٞووو٤ أ٦ٓووٕ يٟووى  وو ن نٞة٣ٍعبسوووع٤ سووو  أٞووّ    "نعتٗـٌووزي"وٌوو ٚـ 
  ٌلعب  وأ٦ه ٚع٤ ٌـٚا تلٓسه ه ٚٝ ٌو٠ زتً  ٍٞوٓٗج أدونٜ نعتـؾى.

إ و    مذل نعتعبسووع٤ نٌِوتٍو  نٞ   "نت٥  ة  ونطتلةٟوً ونتو٥ ونغوٝ ونعتٗـٌوزي    "وأضعب 
أ٤ غوووٕو نٞوووج٥ٌ أ٢وووـ  –٦ٗوووًٕ يووو٥ ٢واوووج ن  نٞٗعؾوووً نٞٓعؾوووٝ  –ْٗوووعٜ أوغتووو١ 

  تٓو  نعتعبسووع٤ نٞػوٕدً ه نٞٗػوـ نٞٓوعق٣ً نٞٛوة       /1182٠ -و   577/سل 
وخػػه ٣ٟٞـؾى ونٞؿًٓع  وأْـ  تـصته ٥٢ أ ـس نٞـتعو نٞجٌون٦ٍو  ٢وعئيت  ٌلوعب    

 0نٞة٣ٍعبسووع٤ ْٗوعٜ م٦وه     و ن  "نتو٥  وة   "وٖوج وغوّ     ٍوو٠ ٓٚٝ ضنـ وَٕ  ٢و٥ نٞ 
ٖػـ ٥٢ نٞٗػوب نٞـنئً  دسولع  ون سوعيع   يو  ٞوه غوٕو نٞوج٥ٌ ٣ٍٖوع  ٢و٥ أ وٝ          $$

نعتًـْ   ووؾى ٞجٌه خزنئ٥ نًٞٗعٖ   وٞٛله ٢لًوه ٢و٥ نسوو٣ًعٜ نِضوـت   ومٖع٢وونع      
يٟى نخوِٕ أ٦ونينع  و ًٝ حتوت مضوـنْه خج٢و  ٌوٟٛٓوو٤ توٓٗوج أدوونٜ نعتـؾوى        

ـ    تٛـس ويطٍ   ه دو    ٟٞلسوع  نعتـؾوى  وغتو٥ أٌؿوع  ٢و٥       خػوع  وز  ٢و٥ نٞٗػو
 .##ٌٟٛٓن٥

سوكعـ نٞٗوج١ٌ    ٓوتعْؾعْ  يٟوى  ٞوٙ أ٢وـ غوٕو نٞوج٥ٌ ت يوع س ْوو  ٢عبسووع٤ نٞ        
وأْووـ  تـصتووه ٢وو٥ ٢ونػووٕ   ٌووون٤ نِدةووع  ٢ووع ٣ٍٖوووه يطووـو٤  ٌلووعبن  ٌو٢ٍووع       

 وٚ ٞٙ نطتعٜ ه نعتعبسوع٤ نٞسٛلجبي.

أونخوووـ نًٞػووووب نٞوسوووكى  وووو نٞة٣ٍعبسووووع٤ وًٞووٝ أضووونـ ت٣ٍعبسووووع٦ع  ٢ػوووـ ه  
  ونٞو ي  /1290٠ - وو 689/نعتلػوبي نٞ ي أ٦طرت نٞسٟكع٤ نعتلػوب ٖوٕوو٤ سول   
 نسرتيى مياع  ٥٢ ضع جت ٥٢ نٞـدعٞ  ونعتًعغـ٥ٌ.
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نٞةٟووي  "و  ##ًٌاز نٞونغّ ي٥ ؼتعسله$$ 0ٖعٜ يله "نت٥ تكوق "ْعٞـدعٞ  
ٞـنئًو  دسولع  ون سوعيع  دل ًٌنوج     ٖػـ يهو١ٍ ٢و٥ نٞٗػووب ن   $$ 0وغٓه تر٦ه "نعتُـتً

 .##٢اٟه تٗكـ ٥٢ نِٖكعب

وٖج  ع  ه و ٍٗ  وّٖ نٞسٟكع٤ نعتلػوب ٖٕوو٤ ي٥  و ن نٞة٣ٍعبسووع٤ أ٤   
نٞسٟكع٤ خػػوه عتوجنونس ٢ـؾوى نعتسو٣ٟ  نٞـ وعٜ ونٞلسوع   ٢و٥ نَِلٍوع  نعتاوـ٥ٌ          

ونب ٥ٌ ونٞٓٗووـن  نًتوووع    تعٞٗووع ـس و٢ػووـ وؾوووندٍن٣ع  ٢وو٥ نعتٗوو٣ٍ  هب٣ووع ونٞوو  
.. .مٍٞن٣ع ٥٢ نٞةٕ  ونِي٣عٜ يٟى نخوِٕ أ لعسن١  وأوغعْن١ و ةع٥ٌ أ٢ـنؾون١ 

١ٌٍٗ توه نعتـؾوى نٞٓٗوـن  ٢و٥ نٞـ وعٜ ونٞلسوع  عتوجنونذت١ مذل دو  توـئن١ وضوٓعئن١           
وٌػووـِ ٢ووع  ووو ٍْووه ٢ًووج ٣ٟٞووجنونس  وٌٓووـٔ ٟٞةًٍووج ونٞٗـٌووا ونِ ٟووً  وُٟٞـٌووا       

.. وٌٓنوو١ .ًٟوووً ونطتٗو   وُٟٞوين ونٞٓٗو    ونٞٗووي ونٞؿوًٍّ  ونٞوج٦ً ونٞطوـٌّ  وٟٞ    
ؾتووع وب  ه نٞو ووعئٕ ونعتػووع ب نعتًعغووـس يوو٥  وو ن نٞة٣ٍعبسوووع٤ أ٦ووه ٚووع٤ ٢ؤسسوو      
غنٍ  ون و٣عيٍ  ؾوخ٣   ٢ٗسو٣ع  يٟوى ٖسو٣  ٚوة ٥ٌ أدوجمهع ٟٞو ٚوب ونَخوـ         
٦ٓٞووعث  وٚووٝ ٖسوو١ ٢لوون٣ع ٢ٗسوو١ تووجوبت مذل ٖعيووع 0 ٖعيوو  ٢ّٞووـنؼ نٞةعقلٍوو        

 .» نًٞهع٠«وٖعيو  ٟٞواة   »أ٢ـنؼ نًٍٞو٤وٖعي  ٟٞٛنعٞو   وٖعي  ٟٞاـندو  

وٚع٦وووت ٖعيووو  ن٢ِوووـنؼ نٞةعقلٍووو  ٢ٗسوووو٣  توووجوب ع مذل أٖسوووع٠ ْـيٍووو   ٖسوووو١        
و ١ ٢ـؾوى نضتلوو٤    –وٖس١ ٣ٟٞنـوب٥ٌ  –و ١ نعتػعتو٤ تعطت٣ى  –٣ٟٞن٣و٢  

  .. وٞٛٝ ٖس١ بئٍ.أي نعتوخو٢   وٖس١ عت٥ ته مسنعٜ –نٞسةًً وٖس١ ٣ٟٞاو ٥ٌ 
 ويج  ٥٢ نِقةع  نعتوخػػ .

نٞوخووو   «أ٦ووه خػووع ٞٛووٝ ٢ووـٌؽ ْووـش ٚع٢ووٝ ٢سوووٗٝ ٢وو٥         "نٞلوووٌـي "وٌوو ٚـ 
وتعْؾعْ  مذل نِقةع  نٞٗعئ٣  يٟوى     »...ونٞكـنبٌ  ونعتخجن  ونٟٞنّ ونعتٕ ن 

يٕ  نعتـؾى  و ج  غٍجٍٞ  ؾخ٣  ٞرتٍٚا نِ وٌ  وجتنٍز ع    ن ْؿوًٕ يو٥   
ٞٓـنضع  ظتج٢  نعتـؾى وَسٝ  ٍعهب١  ٣ٚع ملو  مبكوةخ  يج  ٚة  ٥٢ نٞٓـنض  ون

 ٚة  ْيجن  نٞكًع٠ نٕٞمل٠ ٣ٟٞـؾى.
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و وؾو  داوو  وٖووّ نٞسوٟكع٤ نعتلػوووب ٖووٕوو٤ نظتوج٢ع  نٞوويت ٚع٦ووت  ٗووج٠    
٣ٟٞـؾى ه  ٞٙ نٞة٣ٍعبسوع٤  و ً خج٢ع  دل  ٗوػـ يٟى  وْ  نٞٓـش ونٞوجون   

وظ ٍٞسووخج٢نع نعتـؾوى ه   ونُٞ ن  غت١  ومقتع  ًج   ٞٙ ٞػـِ ٢ـنوو ٢و٥ نظتو  
نٞوخٍّٓ ٥٢ دجس دـنبس نٞػٍّ  ٚٝ  ٞٙ ٢ى ٢ـنيوعس نٞٗونيوج نٞػونٍ  نٞجٍٖٗو       
٢اٝ نطتـظ يٟى  ُكٍ  َ ن  نعتـؾى دوى ٔ ٌوٟووث  وآ٦ٍو  ٢سووٟٗ  ٞٛوٝ ٢وـٌؽ      

 ٌسو٣ًٟنع ه َ نئه وضـنته  ٔ ٌطعبٚه ٍْنع َ ت  ْؿًٕ ي٥ ْـنضه نعتسوٗٝ.

وع٤ نٔ و٣عيٍوو   ْوو ٤ نعتووـٌؽ يلووج٢ع ٌوواأ وٌػووـو ٞووه     ومدتع٢ووع  ٞـسووعٞ  نٞة٣ٍعبسوو 
تعظتـو  ٚع٤ ًٌكً مدسع٦ع  ٌسوً  ته يٟى نطتٍعس دوى ٌةعضـ ي٣ٟه نٞ ي ٌوٗوو   
٢لووه  وٚوو ٞٙ ٌوول١ً يٍٟووه تٛسوووس   وو١ م٤ ْعئووجس  وو ن نٞة٣ٍعبسوووع٤ دل ٌٗوػووـ يٟووى     

ـو٤ نٞلعملٞ  ته ٥٢ نعتـؾوى  ومقتوع ن سوًت  نئوـس ٦طوعقه ٞوطو٣ٝ أوٞئوٙ نٞو ٥ٌ ٌوؤ          
نٞةٗووع  ه ٢لووعملغت١  و ووؤٔ  ٚووع٤ ٌـسووٝ غتوو١ ٢وو٥ نٞة٣ٍعبسوووع٤ نعتلػوووبي ٚووٝ ٢ووع          

 متوع و٦ه مٍٞه ٥٢ نِ وٌ  ونِضـت  ونَِ ٌ .

نٞوو ي تعضووـ تلٓسووه ٦هووـ نٞة٣ٍعبسوووع٤ نعتلػوووبي ـتووون  ٢وو٥ أبتووى  « "نٞلوووٌـي"و ٚووـ 
سووع٤  أ٤ يج  نعتـؾى نٞ ٥ٌ ٚع٦ون ًٌعضتو٤ ه تٍوذت١ حتت بيعٌو  نٞة٣ٍعب  »سلون 

نعتلػووووبي جتوووعومل نعتوووعئو   ٌؿوووعِ مذل  وووؤٔ  نعتـؾوووى نٞووو ٥ٌ متؿوووـو٤ يٟوووى       
نعتسوطٓى ٟٞٛطّ يٍٟن١  وميكعئن١ ٢ع ٌٟز٢ن١ ٢و٥  ون    و١ ٌلػوـْو٤ تًوج  ٞوٙ       
و و ٢وع ٦سو٣ٍه ه ٢سوطوٍٓع لع نطتجٌاو  ٖسو١ نًٍٞوع س نظتعب ٍو   وٖوج ٖوجب يوج            

ه نٍٞوو٠ نٞوندوج تًوجس آِٔ    نٞجنخٟ  يٟى نٞة٣ٍعبسوع٤ نعتلػوبي ونظتعب   ٢لوه  
 ."نعتٗـٌزي"يٟى ٖوٜ 

    ّ  0أ٢ع م ن ٖجب نعتو  ِدج ٢ـؾى نٞة٣ٍعبسوع٤ نعتلػوبي  ْٗوج ٦ػوت و ٍٗو  نٞوٖو
ه   ت نطتعٞ  يٟى أ٤ ٌػـِ نٞلعنـ ٢ع  جيو نطتع   مٍٞه ٥٢  ٛٓ  ٥٢ هتو  $$

ووع   هب ن نٞة٣ٍعبسوع٤ ٥٢ نعتـؾى ونعتخووٟ  ٢و٥ نٞـ وعٜ ونٞلسوع   ٍْػوـِ ٢وع مت      
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مٍٞه تـس١ َسٟه  ورتو٥ ٚٓلوه ودلوقوه  وأ وـس َعسوٟه  ودوعْز ٖوات  و٢جنبن وه ه         
 .##...ْرتس  يٟى نٞسل  نٞلةوٌ   ونطتعٞ  نعتـؾٍ 

 »٢اوٝ نضتو ن٠  «ونضوج  نٞـيعٌ  تععتػعت  تر٢ـنؼ خك س سـًٌ  نًٞوجوت  
ْٛع٦ت ختػع غت١ ٢ػنع  خعب  نعتج٤  وٌ ٚـ نت٥ نٞٓـن  ونًٍٞين ٍٚوّ دوـظ   

ع٠ يٟى مخـن  نٞاغع  ونجمل و٢  ٥٢ نعتج٤ نعتٛوه  مذل دٍا ٚع٦ت  ٗوع٠ غتو١   نطتٛ
 ٢سو٣ًـن  خعغ  ًٕٞ ن١.

ودل ٌن٣ٝ نجملو٣وى أ٢وـ نعتػوعت  تور٢ـنؼ يٍٟٗو   ْٛع٦وت ختػوع غتو١ أٖسوع٠ ه          
تًووؽ نٞة٣ٍعبسوووع٦ع  نٞٛووات ٞـيعٌووون١ ويٕ نوو١  وبمبووع أ٦طووئت غتوو١ ٢ػوونع        

ًٗووج نٞٓـٌوج وه  ُـنٍْوو  نًٍٞٗووتً ٢وو٥ و ووو    خعغو  هبوو١  ٢و٥  ٞووٙ ٢وع وب  ه نٞ   
ت٣ٍعبسوع٤ خعظ تعجملع٦  ه  لو  تُجن   و و  ٌـ  ـٖٝ نٞٗج١ٌ  يٟى ؼتٟو  ه  

 قـٌٕ ونسف.

وه ت٣ٍعبسوع٤ أستج ت٥ قوٞو٤ مبػـ  ٚوع٤  لوع٘ ٖسو١ خوعظ تعجملوع٦   وٌٗوعٜ       
ًو   م٤ أدج ١ َعْٝ نطتـن  أ لع  ٢وـوب أستوج تو٥ قوٞوو٤ يٟوى يع  وه ٚوٝ ٌوو٠ زت        

 عتونسعس نعتـؾى  وب٢عت تـ٢ع٦  ٚع    ٗؿً يٍٟه.

مذل أ٤ ٢عبسووع٤  ٢طوٕ ٚوع٤ توه ٖسو١ ٣ٟٞاع٦ٍوو٥ غتو١         "نت٥  ة "وٖج أضعب نٞـدعٞ  
وه نٞٗع ـس  ٚـ نت٥  ة  أ٤ نٞة٣ٍعبسوع٤ نٞ ي يعٌله تعٞٗوع ـس    ؾـ  ٥٢ نًٕٞ 

نختوو    ٚووع٤ تووه ٢وؾووى آخووـ ٢وسووى نٞٓلووع   ٍْووه ٢ٗعغوو  يٍٟنووع ضووةعتٍٙ نطتجٌووج  
ؼتعت  ٣ٟٞاع٦   وغت١ أٌؿوع  ٢و٥ ٌوٓٗوج ه ٚوٝ ٌوو٠ أدوونغت١  وٌٗعتٟونع مبوع ٌػوٟ           
غتووع  ونٞسووٟكع٤ غووٕو نٞووج٥ٌ ٌوكٟووى  وو ت نِدووونٜ ٟٚوونع تعٞةنووا ونٞسووؤنٜ  وٌؤٚووج   

 .نٔيولع  هبع ونعتاعتـس يٍٟنع َعٌ  نٞورٍٚج

عبس نًٞـتٍو   و٥٢ نٞاعتت أ٤ نجملع٦  ٞٗوون ٖوجبن  ٢و٥ نٞـيعٌو  نٞلٓسوٍ  ه نوٝ نطتؿو       
 نْس٢ٍٕ  ٔ ٦ه  ٞه ه أٌ  دؿعبس أخـت سعتٗ .
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0 دٍٗٗ  أ٤ نٞـدعٞ  نتو٥  وة  وغووّ نجملوع٦  ه ت٣ٍعبسوووع٤  ٢طوٕ توركت١       
ووغووّ نعتٗعغوو  نٞوو ٥ٌ داووزون ٍْنووع   ##.. و وو١ ه سٕسووٝ ٢و وٖووو٢.٤ًووٟٗ  $$

عت  يٍٟنووع ضووةعتٍٙ نطتجٌووج وأكتووع نختوو   ؼتوو $$ 0 نخووٝ ت٣ٍعبسوووع٤ نٞٗووع ـس توور٤ 
 .##٣ٟٞاع٦ 

و٥ٛٞ يٍٟلع أ٤ ٦ ٚـ أ٤   ت نْ ـن ن  وٖعئٍ   وأ٦ه ٔ تج ٥٢ نختع  م ـن ن  أ٢لٍ  
ضجٌجس ه ٢ػنع  ن٢ِوـنؼ نًٍٟٞٗو   ونختوع  ٚعْو  نٔدوٍعقوع  نٞويت حتووٜ  و٤        

 ْـنب أدج ٦زٔئنع  عتع ٖج ٌرت ا يٟى  ٞٙ ٥٢ ؽتعقـ حتٝ تعجملو٣ى.

ػع ب نعتًعغـس يو٥ ٢وجت نٞـيعٌو  نٞويت دهوً هبوع       و٣ٍْع يجن  ٞٙ ْ ٦لع ٦ٗـأ ه نعت
٦زٔ  نعتػنع  نًٍٟٞٗ  نٞيت يـْنع نًٞـ  ه نًٞػوب نٞوسكى  ودسوةن١ أ٦وه ٚوع٤    
نتوووع ٞٛوووٝ وندوووج ٢لووون١ ٢ـنْوووٕ ٌرخووو ت توووعٟٞ  ونٞـْوووٕ وتػووونةه تووو  نٞز ووووب     

 ونظتؿـس  وٌس٣ًه  ـ ًٍٕ  ع ئع  ٥٢ أي نٞ ٚـ نطت١ٍٛ...

نِمهٍو  نٞةعُٞو  ه نطتؿوعبس نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ        و٥٢ نعتؤسسوع  نٔ و٣عيٍو   ن   
نٞسةٝ  نٞيت ٖػج ع  وْ  ٢ع  نٞطـ  ٣ٟٞسعْـ٥ٌ ويوعتـي نٞسوةٍٝ وزتووو نٞلوع      

 سون   نخٝ نعتج٤ أ٠ خعب نع.

و٢وو٥ نعتًووـوِ م٤ م٢ووجن  نًٞكطووع٤ مبووع  نٞطووـ  ٔ ٌٗووٝ خكوووبس وأ ووـن  و ونتووع  يوو٥   
 .مقًع٠ نعتسٛ  ومٌون  نٍٞو١ٍ و٢جنونس نعتـٌؽ

    وٖوووج وب   ٚوووـ نٞسوووٗعٌ  ه أٚاوووـ ٢ووو٥ ٢وؾوووى ه نٞٗوووـآ٤ نٞٛوووـ١ٌ  ٚٗوٞووووه  ًوووعذل0    
ٌُسْٗوو٤ْا ٥ِ٢ْ بادٍِٕال ٢اخِوُو٠ال /65ادلطففني. 

o ًعذل0 ٖوٞه و ياٍْلًع ٌاطْـا ُ تاناع يِةاع ُ نَّٟٞهِ ٌُٓواِّـُو٦وناع  وِٓاا ًن /ْ6االٔغب. 

o 0 ًعذلٖوٞه و واساٗوع ١ُْ باتُّن١ُْ ضاـانتًع قونُوبًن /ْ66االٔغب. 
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o 0  ًووعذلٖوٞوه  و     ياٍْلًووع  ىت17يتواٌُسْوٗوو٤ْا ٍِْناووع ٚورِسًوع ٚوووع٤ا ٢ِزان ُناوع ملو٦ِااةاٍٟ ووع
 .69-68االٔغبْ/ ٍِْناع  ُسا٣سى ساِٟساةاٍٟ ع

ونعتًـوِ أ٤ مٖع٢  نِسةٟ  يع س ٢وةً  يلج زتٍى نعتٟٝ  وٞٛلونع نمل  وـ  ه   
و٢وى  نٝ نطتؿوعبس نًٞـتٍو   م  و وج نعتسو٣ٟو٤ ٍْنوع ٖوجبن  ٚوة ن  ٢و٥ دسو٥ نٞاوون            

 ونْـ ن٢ْٛع٦ٍع  نطتجٌا  ٟٞنػوٜ يٟى نعتع  نٕٞمل٠ ٟٞطـ  مّٔ أ٤  و ت نٞلزيو  ٢وع    
ملنٞت َعٞة  يٟى نٞةًؽ دوى نٍٞو٠  ْلـت أدٍع٦ع  ه نعتج٤ نٞٛات أ٢ع٠ تًؽ نعتلعملٜ 
ويٟى ٖعبي  نٞكـٌٕ تًؽ نِون٦ً نٞٓخعبٌ  نعتٍٟئ  تععتع  وجبونب وع نٍٞٛوزن٤ ٞوووْ     

 يعتـي نٞسةٍٝ... ٢ع  نٞطـ  ًٟٞكطى ٥٢

و٥ٛٞ ن٢ِـ نخوّٟ ه نًٞػوب نٞوسكى ًٞج٠  ونْـ ٢ع  نٞطـ  ه ٚا  ٥٢ ن٢ِع٥ٚ 
وغًوت  ٦ٟٗه ٥٢ ٢ٛوع٤ مذل أخوـ  وٞو ن ٚع٦وت نِسوةٟ  نٞويت أٖع٢نوع نظتو و٤ مباعتو           
٢لطل  ٚة س  بويوً ٍْنوع أ٤ ختوج٠ أيوجن ن  وْو س ٢و٥ نٞلوع   ووؾوًت غتوع َعٞةوع            

ٓٝ نٞوٖعٌو  نٞػونٍ   ووٖٓوت يٍٟنوع نِوٖوعِ نٞسوخٍ  نٞويت        ٦ه١ وٖونيج ٢ـيٍ   ٛ
 ؿ٥٣ غتع نٔسو٣ـنب ه أ ن  ٢ن٣ونع ٥٢ ٦عدٍ  وسج ع ٦ٓٗعذتع وأ وب نًٞع٢ٟ  هبوع  

 ٥٢ ٦عدٍ  أخـت.

ٝ  "و ٛ ن ن٦وطـ  نِسةٟ  ه نعتطـٔ ونعتُـ  زتًٍع   ٥٢  ٞٙ ٢ع ٌٗوٞه  0 "نتو٥ دوٖو
  أو ػت٣وى ٦وع  مذل دوعئف تسو٣ـٖلج     وَّٖٝ ٢ع بأٌوت خع٦وع  أو قوـِ سوٛ  أو ؼتٟو     $$

نتٟووو ٢وو٥ ٢ووع  زتووج ٢سووٍٝ  و ٚووـ رل ٢وو٥ ٌـ ووى مذل خووات أ٤ تسوو٣ـٖلج ه نعتجٌلوو   
ملٌوع س يٟوى أٞٓوً ٢ٛوع٤  ٌسوٗى ٍْوه        »٣ٍْع ٌطو٣ٝ يٍٟه نٞسووب نظتوعب   «ودٍكعكتع 

ًٕ يٍٟوه نٞوٖووِ  ٢و٥ تو  سوٗعٌ  ٢ةلٍو  ودةوع  ـتوع  ٢لػووت             ٢ع  نضت٣ج ٢سة
 .##ٍكع٤وٖٕٜ خزِ ه نطت

و٢وو٥ نٞونؾوو  أ٤ نٞـَةوو  ه  وووْ  ٢ووع  نٞطووـ  ًٟٞكطووى ٚع٦ووت  ووز ن  ه ن٢ِووع٥ٚ     
نعتٗجس  قٟةع  طتس٥ نٞاون  ٥٢  ٞٙ ٢ع ٌٗعٜ ٢و٥ أ٤ نٞسوٍجس ملتٍوجس ملو و  نٞـضوٍج      
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٢ع ًٌع٦ٍه أ ٝ ٢ٛو  ٢و٥   / و186/وأ٠ ن٢ِ  أ بٚت يلج٢ع دات مذل تٍت ن  سل 
ئوو ٍ أ٢ووـ  خووعمل٤ أ٢ونغتووع أ٤ ٌوووجيو     نعتطووعٔ ه نطتػوووٜ يٟووى ٢ووع  نٞطووـ   ويلج     
ني٣وٝ وٞوو ٟٚٓووٙ ؾوـت  نٞٓور       $$ 0نعتنلجس  ون٣ًٞعٜ ٥٢ أـتع  نٞةٕ   وٖعٞت ٞوه

 .## ٌلعبن 

وٚع٤ أ٤ وْج يٟى ٢ٛ  أٚٓر نعتنلجس  ون٣ًٞوعٜ  ووغوٟون تو  ٢لوعتى نعتوع  ه      
نضتةعٜ  وضٗون قـٌٗع  حتوت نٞػوخوب ٢و٥ يو  دول  مذل نطتوـ٠  ؾتوع خٓوّ يوو٥          

 ع  يلع  نًٞكص يٟى ٢ـ نًٞػوب  دوى نٍٞو٠.نطتا

ٚ ٞٙ دهً نٞٗج  نٞطـٌّ تًلعٌ  نظت ٥ٌ ٥٢ دٛع٠ نعتس٣ٟ   وخعغ  أ٤ ٢جٌل  
تٍت نعتٗج  ٍٖٟٟ  نعتٍعت  جتٟا مٍٞنع ي٥ قـٌوٕ يو  نًٞوـو   وٞو ن ٚوع٤ ٔ توج ٢و٥        

ػى م٦طع  نِسةٟ  ٍْنع ٞووْ  ٢ٍعت نٞطـ  ٥٢ ٦عدٍ   وٟٞونْج٥ٌ يٟى نعتساج نِٖ
 ٥٢ ٦عدٍ  أخـت.

و لع ٦ٕدم يٟى  ٟٙ نِسةٟ  أ٤ ٢ًه٣نوع ٌٗوى يٟوى نٞكـٌوٕ نٞـئٍسوً نعتوؤ ي مذل       
ٖةو  نٞػوخـس ونعتسواج نِٖػوى  ٍٞووونْـ ٣ٟٞػوٟ  ٢وع  نٞطوـ  ٖةوٝ وغووغت١ مذل           

 نعتساج.

ونعتٕدم يٟى ٢ًه١ نِسوةٟ  نعتٗع٢و  ه سوعد  نطتوـ٠ نٞٗجسوً أكتوع أ٣ٍٖوت يٟوى         
ن٢ِكعب  و٥٢ أضنـ   ت نِسةٟ    ٞٙ نٞ ي أٖع٢وه نٞسوٟكع٤   آتعب  وا٣ى ٍْنع ٢ٍعت 

   /1461٠- 1453 - وو 865-857/دع١ٚ  وٞ  نعت٣عٍٞٙ ه ٢ػـ ونٞطوع٠   "مٌلعٜ"
و ووو نٞسووةٍٝ نٞوو ي ٖووع٠ ت غووٕده وجتجٌووج ي٣عب ووه ٣ٍْووع تًووج ٚووٝ ٢وو٥ نٞسووٟكع٤      

 نعت٣ٟوًٚ ْعٌوةعي ونٞسٟكع٤ نًٞا٣ع٦ً يةج نطت٣ٍج.

  يٟى قوعتٗ   نِوٜ يةوعبس يو٥ تئوـ ؼتٓووبس ه نِبؼ      ومتووي   ن نٞسةٍٝ نٞٛة
أ٢ع   »أي سّٗ أو َكع  ٥٢ نٞـخع٠ أو نطتاـ« ًٟو ع خـملس   ٞوخز٥ٌ ٢ع  ن٢ِكعب
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نٞكعتٕ نٞاع٦ً ْ  ٓى ي٥ سك  نِبؼ دونرل ٢رت  و و وج هبوع نعتز٢ٟو  ٞووملٌوى نعتوع       
 يٟى نٞـنَة  ٍْه.

ونسوك  ٖلوون  جتوـي حتوت نٞوةٕـ      تـْى نعتع  ٥٢ نٞةئوـ ت  "نعتز٢ٕ ً"وٌٗو٠ 
نعتػلوو ٥٢ نطتاـ نٞػٟج  وٌلونً نعتوع  مذل ْونوع  ٢ًوجس ٞـْوى نعتوع   ٖكوـ ٦عْو س        

 ٚٝ ْون  ٢لنع دونرل يطـ٥ٌ سلو٣رتن .

وٚع٤ نعتع  ٌـْى ٥٢   ت نٞٓونع  تونسك  ٍٚزن٤ ٢ـتوق  تسٕسٝ ٢اةوو  تٗؿوةع٤   
  تٛوـس ْوؤ نٞةئوـ  ؼت٣وٞو      نٞلونْ   أ٢ع قـٌٗ   طٍُٝ نٞسةٍٝ  ْٛع٦ت  وو١ تونسوك  

يٟى خطة  ٢ـتوـ هبع دةٝ  وٚع٤ تكـِ نطتةٝ سكٝ ٌـْى ته نعتز٢ٕ وً نعتوع  مذل   
نٞٗلووون  نعتو ووو س حتووت تووٕـ نعتز٢ٟوو   ٍْاووـي مذل نٞلونْوو  نٞٗعئ٣وو  يلووج ْونووع    
نٞٗلون   وٚع٤ قعٞا نعتع  ٌػًج يٟى سٕسوٝ ٢و وو س أسوٓٝ ٚوٝ ٦عْو س مذل دٍوا       

 دع وه تعٞٛومل. لتج نعتع  ٍْنػٝ يٟى

وبويً ه نِسةٟ  أ٤  كٝ يٟى أ٢ع٥ٚ ٢كـود  ٞوٛو٣وٝ هبوع نٞٓعئوجس  وٞو ن ؿتوج ع      
ٚا ن  يٟى نٞكـٔ نٞـئٍسٍ  ت  نعتج٤ ون٢ِػوعب  وخعغو  قوـٔ نٞٗونْوٝ نٞويت  لٗوٝ       

وخعغو  أ٤   »ٚوٟوٙ نٞويت دتووج تو  ٢ػوـ وتوٕ  نٞطوع٠ ونطتاوعمل        «نطتاع  ونٞواعب 
٣ٟسوعْـ٥ٌ  ْٛوع٤ ٔ توج ٢و٥  وونْـ نعتوع  ٍْنوع  ٢و٥           ت نٞكـٔ ٚاـ  هبوع ؼتكوع  ٞ  

ه قـٌٗ  ٥٢ ستع مذل  ٢طٕ  م  ٦وزٜ ه خوع٤ وه  و ن     "نت٥  ة " ٞٙ ٢ع وبنت 
نظتع٤ ٢ع   عب  ٌوسـ  مذل سوٗعٌ  ه وسوف نظتوع٤  ٚركتوع غونـٌج  وغتوع ٢لوعْ         

 .ٌلػا ٢لنع نعتع  ه سٗعٌ  غُ س ٢سوجٌـس دوٜ نٞػنـٌج

أضووعب مذل نظتع٦ووع  نٞوويت ٢ووـ هبووع و٦ووزٜ ٍْنووع ه نٞػوونـن      ْٗووج "نتوو٥ تكوقوو "أ٢ووع 
 نٞطـٍٖ  ت  ٢ػـ ونٞطع٠  وٖعٜ م٤ نعب  ٚٝ خع٤ سعٍٖ  ٟٞسةٍٝ.
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يٟى أ٤ أيه١ قتع   نِسةٟ  ه نْس٠ٕ ٚع٤ ه ٢ػـ تعٞ ن   دٍا أخ   
نووع ـس م٦طووعئنع  لوطووـ ٢لوو  نٞٗووـ٤ نٞسووع   نغتاووـي  وأٖةووٝ نٞسووٕق  ون٢ِووـن    

 يػووـي نٌِوووتٍ  ونعت٣عٍٞووٙ يٟووى مٖع٢ووونع يٟووى نٞكووـٔ نًٞع٢وو        ه  »و٦سووعؤ ١«
و٢ع ملنٜ ٚا     سةٍٝ نعتع  وضـ  نعتعب٥ٌّ ونٞونب ٥ٌ نعتكـوٖ   ٞو١٣ً ْعئجذتع وٌوٍسـ

٥٢ ٢ةع٦ً نِسةٟ  نِ ـٌ  ٖعئ٣ع  تعٞٗع ـس   سورتيً نٞلهوـ تٓلونع وزتوعٜ ي٣عبذتوع       
 و٢ع يٟى ون نونع ٥٢ آٌع  ٖـآ٦ٍ .

ى نٞوونملو نٞوجٌين نظتو ي وبن  مٖع٢و  نِسوةٟ   و وو نٞوونملو نٞو ي  ًوٝ          ؾتع ٌط  يٟو 
٢لطئٍنع متـغو٤ يٟى وّٖ نِوٖعِ نٞسخٍ  يٍٟنع  ووؾى نٞطـوـ ونٞؿ٣ع٦ع  

ه ٍٟٞٛٓون غت ت نعتؤسسع  نٔ و٣عيٍو  أ ن    »نطتاج نٞطـيٍ  نظتعغ  تروٖعذت١ «
 بسعٞونع يٟى خ  و ه.

ئت تعٞٗع ـس يٟى يػـ سٕق  نعت٣عٍٞٙ أكتوع    ن وٌٕدم يٟى نِسةٟ  نٞيت أ٦ط
يٟى  ٕ   أ٦ونو0 ٢لنع نٞسةٍٝ نٞٗوعئ١ ت ن وه ٚودوجس ٣ً٢عبٌو   و٤ أ٤ ٌٛوو٤ ٢ـ ةكوع        

. "ضوٍخو نعتٟٛوً نٞلعغوـي   "مبلطرس خ ٌ  أخـت  و٥٢ أ٢اٟ    ن نٞلوو سةٍٝ ن٢ِو   
ٍٝ نٞسوٟكع٤  و٢لنع نٞسةٍٝ  و نٞٛوع   وًٌٟوت ٚوع  ٞو١ًٍٟ أٌووع٠ نعتسو٣ٟ   ٢اوٝ سوة    

 نعتلػوب ٖٕوو٤.

ونٞلووو نٞاعٞوا  وو نٞسوةٍٝ نٞوو ي ًٌووا  وز ن  ٢و٥ ػت٣ووى خو ي ٚوة  ٌؿو١ ٢سوواجن            
و٢ٛوةووع  ٌّٞوووع٠ وسووةًٍٕ  وبمبووع دٟووت ؼتووٝ نعتسوواج خع٦ٗووعت أو ملنوٌوو  أو ٢جبسوو  أو 

  "ْووـ  توو٥ تـٖووؤ"وٚعٞوو   و٢وو٥ أ٢اٟوو   وو ن نٞلوووو سووة٤ٍٕ تٛوووع  ٢ٟنٗووع٤ نع٦ٗووعت  
 ."مٌلعٜ"طرس وسةٍٝ ٢ٟنٕ مبل

ونُٞعٞووا أ٤ ٢ةلووى نٞسووةٍٝ ٦ٓسووه ٚوور٤ ٌوٛووو٤ ٢وو٥  ٕ وو  قونتوو0ٕ أوغتووع نٞػوونـٌج          
وحت٣ٝ يٗو ت يٟى أي٣جس  وٞه َكع  ٥٢ نٞـخوع٠ أو نطتاوـ    »وٌٛو٤ حتت نِبؼ«

ٌس٣ى خـملس  ونٞكعتٕ نٞاع٦ً ٌٗوى يٟوى ٢سوووت نٞكـٌوٕ أو ْوٖوه تٍٟٗوٝ  و٢و٥  و ن         
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ـ   »نٞز٢ٟ «نٞكعتٕ  ٗى    يٟوى نٞلوع  تونسوك  ٍٚوزن٤ ٢و٥ نٞلنوع        ٞووملٌى ٢وع  نٞطو
٢ـتوق  تسٕسٝ  أ٢ع نٞكعتٕ نٞاعٞوا ْٛوع٤ ًٌٟوو ٢ةلوى نٞسوةٍٝ  وتوه ٢ٛووا ٞوًٟو١ٍ         
أٌوع٠ نعتس٣ٟ   وَعٞةع  ٢ع ٚع٦ت  و ج تعٞسةٍٝ ٢هٟ  أو أٚاـ ٞوٖعٌ  ٢و٥ ٌطوـ  ٢و٥    

 نٞسةٍٝ ٥٢ دـنبس نٞط٣ .

وـ ونٞٗوع ـس و ٟوٙ   و لع ٦ٕدوم ْعبٖوع  ونؾونع  تو  نِسوةٟ  نعتٗع٢و  ه ٢ػو       
نٞوويت أ٣ٍٖووت ه ٢ًهوو١ تٍٗوو  أـتووع  نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ  وخعغووو  نٞٗووج  ونٞطووع٠          
ونطتاعمل   ٞٙ أ٤ نِخ س ٚع٦ت  ٗع٠ يٟى آتعب جت٣ى غتع ٢ٍوعت ن٢ِكعب  و وً تو ٞٙ   

٢وع   «ختوّٟ ي٥ أسةٟ  نٞٗع ـس دٍا ٌوؾى غنـٌج حتت نٞسوةٍٝ ٌلٗوٝ مٍٞوه نعتوع      
ٗ  »نٞلٍٝ َعٞةع  ع  و٣ٟٖوع ٌو وج ه نٞٗوع ـس سوةٍٝ مّٔ وحتووه غونـٌج        ي٥ قـٌٕ نٞسو

و٣ٟٚع ْـٌ ٢ع  نٞسوةٍٝ   » و نعتػلى نعتطٍج حتت سك  نِبؼ ظتز٤ ٢ع  نٞلٍٝ ته«
 ٢ٟل ٥٢ نٞػنـٌج  دوى ٌلٓ  ٢ع  نٞػنـٌج يٟى ٢ًٍع  ٢ٟئه ٥٢ نًٞع٠ نٞوعرل.

 وٖج ٦ع توؾوو ه داج نِوٖعِ يٟى   ت نِسوةٟ   يٟوى أ٤ ٌٛوو٤ ٢عؤ وع يو تع      
مبًلى يج٠ ٢ٟئنع ٥٢ ٢ٍعت نَتعب  ٚ ٞٙ ٚع٤ ٌـنيى أ٤ ٌٛو٤    ـ نٞلٍٝ نعتةعب٘ ٥٢

دووى ٌٛوو٤    –يلوج ملٌع  وه    أي –٢ٝ  غنعبٌج نِسةٟ  ٚٝ يوع٠ مل٢و٥ ٍْؿوع٤ نٞلٍوٝ     
 .نعتع   عبٌع   وه أقٍا أدونٞه

  نٞوو ي نضوورتقت ٍْووه  "نعتز٢ٕ ووً"وٚووع٤ ٌووووذل  سووةٍٝ نعتووع  و وملًٌووه يٟووى قعٞةٍووه     
           سووو٣ٍ   وخٍٟٗووو  خعغووو   ٚوووع٤ ٌٛوووو٤ سوووععتع  ٢ووو٥ نًٞع وووع  ون٢ِوووـنؼ      ضوووـوـ  

وأ٤ ٌسوونٝ نٞطووـ  يٟووى نٞلووع   وًٌع٢ٟوون١ تعطتسوولى ونٞـْووٕ    »ونعغوو  نضتوو ن٠«
.. وْوٕ  .ٍٞٛو٤ أتٍٟ ه م خعٜ نٞـند  يٟى نٞونب ٥ٌ  غجٖ   نئ٣  ودسول  ٢سوو٣ـس  

 ."ْـ  ت٥ تـٖؤ"٢ع  ع  ه و ٍٗ  وّٖ نٞسٟكع٤ 

أ٤ ٌوًنج نٞـخع٠ ونٞج عٍٞز ه نٞسةٍٝ تعٞٛل  ونعتس    "نعتز٢ٕ ً"٤ يٟى ٚ ٞٙ ٚع
و٥٢ أ ٝ  ٞٙ بويً  زوٌوج نِسوةٟ  تور ون  ٢ولويو  ٢اوٝ سوٟا نٍٟٞوّ أو نٞٛووع           
وسووٓلج عتسوو  أبؼ نٞسووةٍٝ  وؿتوووب ٞوووةخ  نِون٦ووً  و٢ٛووع٦    وو ن ْؿووًٕ يوو٥       
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ٌٕ ونٟٞٗوٝ نٞٓخوعب  ونٞكطوو     نِ ٍٞ  نضتٟج  ونٞةٛـ  وآ٦ٍ  نٞطـ  ونٍٞٛزن٤ ونِتوعب 
 ونِسكعٜ نٞلنع  وَ  ع.

ٚوو ٞٙ ٌٕدووم أ٤ رتوو  ٢ونٍٖووت ٢ًٍلوو  دووج   ٞوسووةٍٝ نعتووع   ْٛع٦ووت ي٣ٍٟوو   
نٞوسةٍٝ  سو٣ـ َعٞةع  قونٜ نٞلنعب ٥٢ ضـؤ نٞط٣  دوى َـوهبع  وبمبع نسو٣ـ  

ٌوروي نٞلوع  مذل ٢سوعٚلن١     ٥٢ تًج نُٞـو  مذل أ٤ دتؿوً دػو  ٢و٥ نٍٟٞوٝ يلوج٢ع     
كى نٞـ ٝ ي٥ نٞكـٖع   أو ه ضنـ ب٢ؿع٤ ْٛع٤ سةٍٝ نعتع  ٌسو٣ـ ٥٢ وٖت و لٗ

  ١ ٥٢ وٖت نٞوسةٍ  مذل نٞٓاـ.  نُٞـو  مذل ٢ع تًج غٕس نٞرتنوٌ 

  ن  وتعْؾعْ  مذل نِسةٟ  نٞيت ٌطـ  نٞلوع  ٢لونع ػتع٦وع   و وج أ٦وع  ؼترتْوو٤       
نٍٞٛووزن٤ وأبتووع    ٌوٛسووةو٤ ٢وو٥ وبن  سووٗعٌ  نعتووعبس تعِسووونٔ  و ووؤٔ   وو١ سووٗعؤون     

 نٞـونٌع ونٞٗـ  ونٞجٔ .

وٚع٤  ؤٔ  نتؿوًو٤ ْضوـنِ  ٍٖوٕ ٢ةعضوـس ٢و٥ ٖةوٝ نًتوسوا  وه  ٞوٙ ٌٗووٜ          
أ٢وع سوٗعس نعتوع  ه نٍٞٛوزن٤     $$ 0ِؼبمل اٌمشَخ يف أؽىبَ احلغوجخ ه ٚوعته  "٥ نِخوستن"
 ؤ٢ـون تلهعْو  أملٌوعب ١ و ُكٍوونع  ونْوٗع  وع تعُٞسوٝ تًوج ٚوٝ ٍٖٟوٝ ٢و٥ نٞوسوخ          ٍْ

ضولع٤ ه ٚوٝ ٌوو٠  ولتزو وع      نجملو٣ى ٍْنع  وٌُسٟون نٍٞٛزن٤ ولتٟو ع تطٗٓنع وتعِ
.. وٌلةًُ أ٤ ٌوخ  ّٞملٌعب أَكٍ  ٥٢ خووظ  .ْ كتع  وُ  ٥٢ أ٣ْع٠ نٞلع  و٦ٛنون١

٢ػٟة  جبـٌج  ؤ ٌسٗى أدج ي٥ ٚومل نٞزٌـ  ؤ ٌجخٝ ٌوجت ه نٞزٌوـ و وً ملْوـس      
 .##...هولتونج ه ٦هعْ  دع٦و ه وتج٦ه و ٍعت

وه خوع٠ ٢ٕٚلع ي٥   ن نٞلوو ٥٢ نعتؤسسع  نٔ و٣عيٍ  نٞيت ٖػج هبع  وْ  ٢ع  
نٞطووـ  ٟٞلووع    ػوو  نْضووعبس مذل أ٤ رتوو  ٢لطوول  أخووـت  دووـظ نظتوو و٤ يٟووى     
مٖع٢وونع ٞووووْ  ٢ووع  نٞطووـ  ٟٞوجون   ؾتووع ٌووجٜ يٟووى ن سوعو أْووٕ نطتؿووعبس نًٞـتٍوو     

 ْؿًٕ ي٥ ن٦ْسع٤. نْس٢ٍٕ    ٍا وتٟت تًلعٌونع نطتٍون٤ 
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وٖج  ًج   أدونؼ نعتٍعت نٞيت أ٦طر ع نظت و٤  ووٖٓو ع سةًٍٕ    ٞسًٗ 
نٞجون   ٥٢  ٞٙ ٢ع  ع  ه وغّ خع٦ٗعت ن٢ِ  قُعي نٞلا٣وً  أ٦وه تلوى جبع٦ةونع     
ستع٢ووع  وي٣ووٝ جبع٦ووا نطت٣ووع٠ ٢ووع  ٟٞسووةٍٝ  ووـ ت نٞووجون   ووٖووّ يٟووى  ٞووٙ يووجس     

 أوٖعِ.

... ووّٖ دوؼ نٞسةٍٝ $$ ٢0ع ٦ػه "نٞسٟكع٤ ٖعٌوةعي"ٚ ٞٙ  ع  ه و ٍٗ  وّٖ 
نعت ٚوب أيٕت  تعٞٗـ  ٥٢ نضتع٢ى نعت ٚوب ٍْه  و٢لسٍٗ  نطتووؼ نعتو ٚوب نجملوعوبس    
ٞه ٔسوٗـنب نعتع  نٞ ي لتـي مٍٞنوع ٢و٥ تو  نٞسوعٍٖ  نعتو ٚوبس أيوٕت نعتًٟٗو  تو ٞٙ          

  ٞوٙ ٢و٥ ن٦ٔوٓعيوع     ٍٞلوٓوى توه ه سوًٗ نٞوجون  نعتوعب٥ٌ ونعترت  ٌو٥ مٍٞوه  وه َو         
 ##.....نٞطـيٍ  يٟى نًٞع س ه  ٞٙ  و ًٟه سةًٍٕ  

ه بيعٌو  نطتٍون٦وع  نٍِٞٓو      »دٛع٢ع  وَ  دٛوع٠ «تٝ ٞٗج تٍٟ ٥٢ بَة  نعتًعغـ٥ٌ 
نٞهوع ـ  "نٞلعًْ   ومٖع٢  نعتؤسسع  ونعتلطل  ٞووْ    ت نٞـيوعٌ  غتع  أ٤ نٞسٟكع٤ 

خػػووه    »َووٍف نٞٗكوو  «أقٟووٕ يٍٟووه نسوو١  أٖووع٠ جبووونب  ع٢ًووه تسوووع٦ع     "تٍووا 
ْقًووع٠ نٞٗكووف نٞطووعب س ه نٞٗووع ـس  نضووٓعٖع  ٢لووه يٟووى  وو ن نطتٍووون٤ نٍِٞووّ           

 و ٗجٌـن  ٞلًٓه ه ٢كعب س نٞٓئـن٤ ونطتطـن  نٞؿعبس.

و٢وو٥ نعتؤسسووع  نٔ و٣عيٍوو  نغتع٢وو  نٞوويت  خووـ  هبووع ٢ووج٤ نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ ه         
ػج ع نٞلع  ٥٢ ؽتوّٟ نٞكةٗع  ب عٔ  نًٞػوب نٞوسكى نطت٣ع٢ع  نًٞع٢  نٞيت ٖ

 و٦سع ً ٕٞسون٣ع٠.

 ٞوووٙ أ٤ نٞلوووع  دل ٌووورٞٓون ه  ٟوووٙ نًٞػووووب نٔسوووون٣ع٠ ه ٢لوووعملغت١  ودل  و وووج     
 أ٤ "نتو٥ نطتووع   "وٌوـوي نٍٞٓٗوه     نطت٣ع٢ع  نظتعغ  مّٔ ه ٖػووب نطتٛوع٠ ون٢ِوـن    

 .ُسٟٝٞوؾو  أو نٞنٞوندج ٌطرتي نٞجنب أو ٌةلٍنع تلنو نِّٞ ؤ ٣ًٌٝ هبع ٢وؾًع  
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وعتع ٚوع٤ نْسو٠ٕ ٖوج  ًوٝ نٞلهعْو  بٚلوع  ٢و٥ أبٚوع٤ نْهتوع٤  و٦وع ت نٞٗوـآ٤            
نٞٛووـ١ٌ توور٤ ن  متووا نعتكنووـ٥ٌ  ْ ٦ووه غووعب ٢وو٥ نٞؿووـوبي مٖع٢وو  ٢لطوول  يع٢وو      

و٥٢  ٞٙ أ٤ نعتًعغوـ٥ٌ قوعٞةون نًتوسوا      ٌٗػج ع نٞلع  َٕٞوسعٜ ونٔسون٣ع٠
طتع   نٞلع  مٍٞنع ٟٞوكن  ٍْنع ٖةٝ  نٞسنـ تر٤ ٌر٢ـ تٓو  نطت٣ع٢ع  نًٞع٢  وٖت

 وٖت نٞػٕس.

و ٛوو ن ن٦وطووـ  نطت٣ع٢ووع  نًٞع٢وو  ه ؽتوٟووّ ٢ووج٤ نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ  ٢طووـٖه         
و٢ُـتووه   وو ن يووجن نطت٣ع٢ووع  نعتٟنٗوو  مبؤسسووع  أخووـت ٚعٞوٚووعٔ  ونظتع٦ٗووعون    

 وَ  ع.

ً  "نًٍٞٗوتً"وٖج  ٚـ  نٞٗوـ٤ نٞاعٞوا    أ٤ نضتع٦ا نٞطـًٖ ٥٢ تُجن  ودجت ٚع٤ توه ْوو
نغتاـي شتس  آِٔ ستع٠  ه د   ع  ه  عبٌخ تُجن  أ٤  ٟٙ نعتجٌل  ٚع٤ هبوع ه  

 نٞٗـ٤ نٞـنتى ٟٞناـس يطـس آِٔ ستع٠.

ْٗج  ٚـ أ٤ أٖٝ ٢ع ٚع٦ت نطت٣ع٢ع  تةُجن  ه أٌع٠ نظتٍٟٓو  نٞلعغوـ    "نعتٗـٌزي"أ٢ع 
نِبٖووع٠ ٢وو٥   أستووج توو٥ نعتسولػووـ ـتووو نِٞٓووً ستووع٠  و٢ن٣ووع ٌٛوو٥ ه تًووؽ  وو ت     

٢ةعُٞع   ْنً  جٜ يٟى أ٤ نطت٣ع٢ع  ٚع٦ت ًًْٕ نع ـس غتوع خكوبذتوع ه نجملو٣وى    
ي٥   ت نطت٣ع٢ع  نكتع ٚع٦ت  كٟى تعٞٗعب و سوك    "نت٥  ة "نْس٢ًٕ  وٖج ٖعٜ 

ته  دوى نتٍٝ ٟٞلعنـ أكتع ٢ةلٍ  ٢و٥ بخوع٠  وأ٤  و ن نٞٗوعب ٚوع٤ لتٟوا ٢و٥ ٢وؾوى         
طٕ نٞيت نضونـ  تػولعي  نٞػوعتو٤ نعت٣ووعمل ونًٞكووب     . أ٢ع  ٢.ت  نٞةػـس ونٞٛوْ 

ًٕ يو٥ نًٞلعٌو  تعظتج٢و   وٌةوجو ؾتوع           نٞكٍة   ْٗج ن ػوٓت ستع٢عذتوع توعضتو س ْؿو
ي٥ ستع٢ع   ٢طٕ أ٤ ٚٝ ستوع٠ ٚوع٤ ٌلسوا مذل ٢لطوئه  أو مذل      "نت٥ يسعٚـ" ٚـت 

 قعئٓ  تًٍلنع ٥٢ قونئّ نجملو٣ى  أو بمبع ٦سا مذل نطتً نٞ ي ته نطت٣ع٠.

يج    ت نطت٣ع٢ع  ه  ٢طٕ يٟى أٌع٢ه تسةً  وشتسو    "نت٥ يسعٚـ"ٖج دج  و
 ."نت٥  ة "ستع٢ع   ه د  أكتع تُٟت ٢عئ  ستع٠ يٟى أٌع٠ 
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وٌةجو أ٤ ٚاـس نطت٣ع٢ع  ه  ٢طٕ أدج ت ٦ويع  ٥٢ نٞولعْ  ت  أغنعهبع  
ْنوـظ ٚووٝ ستووع٢ً يٟووى متووـنمل ؼتعسوو٥ ستع٢ووه  و ٗووج١ٌ أٚووا ٖووجب ٢وو٥ نظتووج٢ع   

 ٣ٕئه.ًٞ

و٥٢ نٞاعتت ه نعتػع ب أ٤ ستع٢ع  نٞطع٠ نسورتيت   طو  نٞٓوـ٦ج ومياوعهب١ يٟوى      
يػـ نطتـو  نٞػٍٟةٍ   ْرت   تًؿن١ يٍٟنع ٕٞسون٣ع٠  و وو ن٢ِوـ نٞو ي أضوعب     

  وي٥ قـٌٕ نٞٓوـ٦ج ن٦وٟٗوت  و ت نٞهوع ـس     االػزجبسه ٚوعته  "أسع٢  ت٥ ٢لٗ "مٍٞه 
 مذل نُٞـ  نِوبوتً.

 ب   ٢و٥   نٔ و٣عيٍ  تُٟتذل ٢ػـ  و ج٦ع   ن نٞلوو ٥٢ نعتؤسسع  ْ  ن ن٦وٟٗلع م
ِىس االفبدح واالػزجبس يف األه ٚوعته أخةعب   "يةج نٟٞكٍّ نٞةُجن ي"نضتو س  ًٟت 

دل ٌطوع ج ه ٚعْو  نٞوةٕ     $$ 0ٌٗوـب أ٦وه   ِظشوادلشبهذح واحلىادس ادلؼبَنخ ثحسع 
 .##ن أ ٥ٗ ٢لنع وغٓع   ؤ أ  د٣ٛو   ؤ أدس٥ ٢لهـ

أ٤ نٞسووٟكع٤ سوو١ٍٟ نًٞا٣ووع٦ً يلووج٢ع  خوووٝ ستع٢ووع  تةووؤٔ    "نتوو٥ مٌووع "ٚوو ٞٙ بوت 
 .ع وأياةوه نطت٣ع٢ "نطت٣ع٢ً"يٗا َزو ٢ػـ  ْ ٦ه أ١ً٦ يٟى / و923/سل 

نعتٗـٌزي ه خككه ستع٢ع  ٢ػـ ونٞٗع ـس  وٖعٜ م٦ه ٚوع٤ تعٞٓسوكعـ   "  وٖج يجّ
م٤ أوٜ ٥٢ تلى  –ةنً ه  عبنته ٦ًٕٗ ي٥ نعتس –أّٞ و٢عئ  وسةًو٤ ستع٢ع   و ٚـ 

نطت٣ع٢ووع  تعٞٗووع ـس ٚووع٤ نظتٍٟٓوو  نًٞزٌووز تووع  نٞٓووعق٣ً  وأ٤ نطت٣ع٢ووع  أخوو       
  لوطـ تًج  ٞٙ ن٦وطعبن  سـًٌع  ه ؽتوّٟ أدٍع  نٞٗع ـس.

أ٤ تًؽ   ت نطت٣ع٢ع  ٚع٤ خعغع  تعٞـ عٜ  وتًؿنع ٚع٤ خعغوع    "نعتٗـٌزي"وٖعٜ 
 ـ عٜ ٖةٝ نٞهنـ وٟٞلسع  تًج  ٞٙ.تعٞلسع  ه د  ٚع٤ ٖس١ ٌٓو  ٟٞ

ودل  وًـؼ نعتؤٞٓوع  نٞوعبنتٍو  ٞوغوّ نطت٣ع٢وع  نًٞع٢و  و ػو٣ٍ٣نع ه نًٞػووب        
نٞوسكى  وم٤ ٚع٤ ٥٢ نعت٥ٛ٣ أ٤ ـتػٝ يٟوى غووبس ونؾون  ٞوٟوٙ نطت٣ع٢وع  ٢و٥       
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٥٢  "نُٞوبي"نٞو عئٕ ونطتاج نٞطـيٍ  نعتًعغـس  ٥٢  ٞٙ ٢ع  ع  ه و ٍٗ  أوٖعِ 
 ٚوبس  طووو٣ٝ يٟووى ٢سووٟخ ٢ووـخ١  وتٍووت أوٜ تووه دوؾووع٤  وتٍووت   نطت٣ووع٠ نعتوو$$ 0أ٤

دـنبس ته أبتًو  أدوونؼ و وـ٤  وخٟووس  و٢ُكو   ٢ٓوـوش  ٞوٙ تعٞـخوع٠  ٢ًٗوو           
و٢كةٕ جبع٢ع  ٥٢ نٞز ع  نعتٟو٤  وتج ٍٟز نطت٣ع٠ نعتووغوٝ مٍٞوه ٢و٥ نٞةوع  نٞو ي      

 –ٟٞوـونٔ  تعٞون ن  ملٖٔ  ٢وغٟ  ٟٞة  ونٞسعٍٖ  نعتًج٥ٌ ٞ ٞٙ  وسو١ٟ ٌووغوٝ ٢لوه    
٢كٝ يٟى نٞكـٌٕ  و  ٍٟز ٌووغٝ ٢له ٞةع  نٞكـٌوٕ نعتسوٟو٘    –ته ٢لعْى ودٗؤ 

نعتوو ٚوبس نٞوويت ٍْنووع ٢كووٝ قعٖووع  نٞووـونٔ نعتوو ٚوب  وهبووع تووع  ٌووغووٝ ٢لووه عتسووووٖج  
 .##...نطت٣ع٠  و٢ع ٞ ٞٙ ٥٢ نعتلعْى ونعتـنْٕ ونطتٗؤ

ع نطت٣ع٢وع   ومبٗعب٦    ت نِوغعِ نٞيت وب   ه نطتاوج نٞطوـيٍ   تةٗعٌو   
    ٜ م٤ توع  نطت٣وع٠ ٚوع٤    $$ 0نِ ـٌ  نٞيت ٢ع ملنٞت ضعخػو  ه نٞٗوع ـس  هتٛو٥ أ٤ ٦ٗوو

و و ت نِونوٌو٥ ٚععتػوعقا      » زتوى مٌوون٤  « ٌؤ ي مذل ٢سٟخ ٢ـخ١ ته  ٕ و  أونوٌو٥  
٢ٛسوس تعٞـخوع٠ دٍوا ٌسورتٌ  قعٞوا نٔسوون٣ع٠ و٢و٥ نعتسوٟخ ٌلوٗوٝ نعتسوون١ مذل          

 تٍت أوٜ دٍا ٌلزو ٢ٕتسه.

َـْوو  تٍووت أوٜ  وو ت تعٞووجِ   وصتٍووت ٚوو ٞٙ ِكتووع أوٜ نُٞووـِ نٞجنْئوو    و وػووّ 
ويلوج٢ع نتٟووى نعتسووون١ ٢ٕتسووه ٌؿووى دوووٜ وسووكه ْوقوو   ػووٝ مذل نٞووـٚةو    وو١  
ٌلوٗٝ مذل نُٞـْ  نٞـئٍسٍ  نعتسو٣عس تٍوت دوـنبس وتوه أبتًو  أونوٌو٥ تٛوٝ وندوج ٢لونع          

نبس   ن ٌٗو٠ يع٢وٝ  وه ت  نطتـ  دوؼ داـ  وته أٌؿع  خٟو ع٤ وقنـ وتٍت ٦وبس
نطت٣ع٠ توجٍٞٝ  سج نعتسون١ وَسوٟه تععتوع  نٞسوعخ٥ نٞو ي ٌو وج توععتُك   وتًوج        
نٔسون٣ع٠ لتّٓ نعتسون١  س٣ه تععتلعضّ  وٌوٗج٠ يٟى نٞة٤ٕ ٍٞزٌٝ نٞطًـ ٢و٥  
تًوؽ نعتونؾى  ١ ٌلػـِ نعتسون١ مذل َـْ  تٍت أوٜ دٍا ٌٗؿوً تًوؽ نٞوٖوت     

 ٦ٓسه ٟٞنون  نٞةعب . ْٕ ٌُع ب نطت٣ع٠ ٢ةعضـس ٢ًـؾع 

سعٍٖ  خطا ٢ـٚة  يٟى ْو   ت   أ٢ع نعتٍعت نٕٞمل٢  ٟٞن٣ع٠ ْٛع٦ت جتٟا تونسك 
 .##دٍا ٌسخ٥ نعتع  ه ٢ـ ٝ ٚة   ْرتًْنع نٞسعٍٖ  يٟى ٢سووٖج نطت٣ع٠
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نطت٣ع٠ ٚوع٤ ٌٗوو٠ نج٢ووه شتسو  ٦ٓوـ يٟوى       $$ 0وٖج  ع  ه  عبٌخ تُجن  أ٤
ٖوووع   ونٞسوووٗع   ونٞزتوووعٜ دٍوووا أ٤ نٞوٖوووو  ه    نِٖوووٝ  ووو١ نطت٣وووع٢ً  ونٞٗووو١ٍّ  ونٞو  

ًٕ يو٥ نطتؤٕ نٞو ي ٚوع٤ ٌٗوو٠             نطت٣ع٢ع  ٚع٤ َعٞةوع  ٢و٥ نٞزتوٝ نٍٞوعت    و ن ْؿو
  ٕٖ  نٞطًـ وذت ٌا نٟٞنٍ .

٢و٥ أ٤   احلغوجخ وٖج نضرتقت ه   ن نطتٕٔ ضـوـ ٢ًٍل   ٢لنع ٢ع  وع  ه ٚووا   
. ؤ .ن٢ِوون   جٌوجس ٖعقًو    ٌٛو٤ نعتز٥ٌ خٍٓٓع  بضوٍٗع  تػو ن  تعطتٕٖو   و ٛوو٤     

ٞوئًٕ ٌوؿوـب نٞلوع       ٚعٞةػٝ ونٞاوو٠ ونٞٛوـن  ه ٌوو٠ ٦وتووه      –ٌرٚٝ ٢ع ٌُ  ٦ٛنوه 
 .##...تـنئن  ٍْه يلج نطتٕٖ 

يٟى أ٤ أمهٍ  نطت٣ع٠ ه  ٟٙ نًٞػوب دل  ٗوػـ يٟى ٚو٦ه ٢ؤسس  ٞلهعْ  نٞةوج٤  
  ٜ   ْووععتـٌؽ م ن  خووٝ ْنسووا  ومقتووع ٚووع٤ أٌؿووع  ٢ـٚووزن  ن و٣عيٍووع  ٢وو٥ نٞكووـنمل نِو

نطت٣ع٠ نيوا  ٞوٙ مي٦ٕوع  ٞطوٓعئه  ونًٞوـٌ  أو نًٞوـو  ٌووً  يٟوى ٚوٝ ٢لون٣ع أ٤          
ٌجخٝ نطت٣ع٠ ٖةٝ دٓٝ نٞزْعِ  ًٍْوا  ٞوٙ ٢و٥ نِيٍوع  نًٞعئٍٟو  نٞـنئًو   وٌٛوو٤       
نظتـو  ٥٢ نطت٣ع٠ يلجئ ٍ ه ملْو  ٢طونو س  أضوةه مبهوع ـس ن و٣عيٍو  متؿوـ ع       

  .نِ ٝ ونِدةع  ونِغجٖع

وه نطت٣ووووع٠ نيوووووع   أ٤ جتو٣ووووى نٞلسووووع  ونٞػووووجٌٗع  ٍْولووووع٥ٟٖ أخةووووعب نٞلووووع   
 وٌٗػػ٥ يٟى تًؿن٥ ٚا ن  ٥٢ أخةعب ٥ ودٍعذت٥ نعتلزٍٞ .

ومذل نطت٣ووع٠  واووه نعتووـأس نٞوويت ٔ ٌـن ووع نٞلووع  مّٔ ؼتاةوو   ْوٛطووّ يوو٥ يوبذتووع      
٥ نٞـ وعٜ يٟوى   ونٞلسع  ْوً   ن نعتٗوع٠ أضوج ذتعٞٛوع  ٢و      ٟٞة٦ٕ  ٞوًعضتنع تعٞوخٍّٓ

 .ِؼبمل اٌمشَخ يف أؽىبَ احلغجخه ٚوع   "نت٥ نِخوس"ٖوٜ 

و ٛو٤ نعتـأس ه   ت نطتعٞ  ٖج نسوػنةت ٢ًنع أْخـ  ٍعهبع وأ٦ٓ  دٍٟنع ٞوٟةسنع 
ٞ ٞٙ ٔ ياا م ن أٚاـ   تًج نٔسون٣ع٠  دوى ٌـن ع َ  ع ْوٗى نعتٓعخـس ونعتةع عس

 نطت٣ع٠. أ تع  نًٞػـ وضًـنئه ٥٢ وغّ نطتةٍا ه
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وٌةووجو أ٤ ٚووٝ  ٞووٙ  ْووى تًووؽ نٞٓٗنووع  مذل نٞلٓوووب ٢وو٥ نطت٣ووع٠. ْعٞسووٍوقً   
 أتعده ٟٞـ عٜ تطـوـ  وٖعٜ م٦ه ٢ٛـوت ٟٞلسع  مّٔ ه دعٔ  خعغ .

ه نطت٣وع٠   "ٟٞوة٤ٕ "يٟى ٢ًعغوـٌه ٢و٥ نٞـ وعٜ ٚطوّ يع٦وعذت١      "نت٥ نطتع "ويع  
٠ نٞس٣عو ٞلسوعئن١ توجخوٜ   ْملنٞ  نٞطًـ ٢لنع  ٣ٚع ٦ػو  ٢ًعغـٌه ٥٢ ن٣ًٟٞوع  تًج

 نطت٣ع٠ عتع نضو٣ٝ يٍٟوه ه   ن نٞز٢ع٤ ٥٢ نعتٓوعسج ونًٞونئج نٞـ ٌئ .

و سوورتيً ٦هـ٦ووع ه  بنسوو  نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  ٚاووـس نعتؤسسووع  ونعتـنْووٕ نظتعغوو    
 تـيعٌ  نَِـن  ون٣ًٍٞع٤ ونٞٗونيج ٥٢ نٞلسع .

  ٖعئ٣و  تلٓسونع    يٟى أ٦لع ٦ٕدم يٟى   ت نعتؤسسع  أكتوع دل  وخو  ضوٛٝ ٢لطول    
ومقتع نخت   ٥٢ نعتـنْٕ نٞجٌلٍ  ٚعٞزونٌع ونعتسع ج ونٞـتف ونظتع٦ٗعون  ٢ٗـن  غتوع   

 توغٓنع ٢ؤسسع   ٌلٍ   سونجِ نظت  ونٞا ونعتًـوِ.

و٦ؤٚووج أ٤  وو ت نعتلطوول  زتًٍنووع و ووج  ه ٦هووع٠ نٞوٖووّ خوو   يع٢وو  ٢ٛلووونع ٢وو٥  
غوٕو نٞوج٥ٌ أوٖوّ يٟوى نِبن٢وٝ      نٔسو٣ـنب ه أ ن  بسعٞونع نظت ٌ   ٢و٥  ٞوٙ أ٤   

 ونٌِوع٠ ٖـٌ  ٦سرتو ت   ٢ٍعـ ونْسٛلجبٌ   و٣ٍٖ  ؾ٣عكتع شتسو٤ أّٞ  ٌلعب.

٦ٓسه ٥٢ نْياع  مبجت ٢ع عتسوه ه توٕ  نعتطوـٔ     "نت٥  ة "ودل ٌو٣عٞٙ نٞـدعٞ  
نْسوو٢ًٕ ٢وو٥ يلعٌوو  تعُٞـتووع   ٔ سوو٣ٍع م ن ٚووع٦ون ٢وو٥ ب ووعٜ نٞووج٥ٌ وقووٕ  نًٟٞوو١   

 هب٣ع  ْٗعٜ م٤   ت نٞهع ـس ٣ٟ٢وس  يٟى ٦كوعٔ ونسوى ه توٕ  نعتطوـٔ     ونعتطوُٟ 
يع٢   وه ٢ػـ خعغ   وم٤  ؤٔ  نُٞـتع  ٚع٦ون ٢وؾى بيعٌ  نطتٛع٠ نٞ ٥ٌ وٖٓون 

 نِوٖعِ نٞونسً  يٟى نعتـنْٕ نٞيت خػػو ع غت١.

غع  ٥٢ ونعتًـوِ أ٤ أيجن ن  ٚة س ٥٢ نعتُعبت  ٦زدون مذل نعتطـٔ  م٢ع ٟٞنج وم٢ع خٕ
نِوؾووعو ونِخكووعب نٞوويت  ًـؾووت غتووع تووٕ  نعتُووـ  ون٦ِووجٞ  ه أونخووـ نًٞػوووب     
نٞوسكى  و ؤٔ  و جون بيعٌ  ٚة س  وخعغ  ه ٢ػـ ونٞطوع٠ حتوت دٛو١ غوٕو     

 نٞج٥ٌ.
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و٢ٓـ  وع  «يو٥ نًتوعب  نٞويت غوع ْنع ه أبؼ ٢ػوـ       "نت٥  وة  "وٌونجث 
سووعْـ٥ٌ ونٞٓٗووـن   ٍْٗووو0ٜ  أي نعتووروت نعتخػووع ٟٞجنبسوو  ونٞز ووع  ونعت  »نًتووـ 

غوٕو نٞوج٥ٌ   "و٥٢ ٢لعٖا   ن نٞةٟج و٢ٓوعخـس نًٞعئوجس ه نطتٍٗٗو  مذل سوٟكع٦ه     $$
نعتجنب  ونًتوعب  نعتوؾوويٍ  ٍْوه ِ وٝ نٞكوا ونٞوًةوج  ٌٓوجو٤ نِٖكوعب          "نٌِوتً

مٍٞوه  و٢جبسوع  ٣ًٌٟوه نٞٓو٥ نٞو ي ٌـٌوج        ينٞلعئٍ   ٍْٟٗى ٚٝ وندج ٢لن١ ٢سوٛلع  ٌورو  
ن  ٌٗووو٠ تووه ه زتٍووى أدونٞووه. ون سووى نيولووع  نٞسووٟكع٤ هبووؤٔ  نُٞـتووع    ٣ًٟووه  وأ ووـ

نٞكعبئ  دوى أ٢ـ توًٍ  ستع٢ع  ٌسون٣و٤ ٍْنع ٢وى ندوع ون يٟى  ٞٙ  و٦ػا 
 غت١ ٢عبسوع٦ع  ًٕٞ  ٥٢ ٢ـؼ ٢لن١...

و٥٢ أضـِ   ت نعتٗعغج أٌؿع  أ٤ نٞسٟكع٤ ي  ِتلع  نٞسةٝ نعتُعبت  خةز   ٞٛٝ 
و٠  تعُٞع  ٢ع تُٟون. و٦ػا ٞوٓـٌٕ  ٞٙ ٚٝ ٌو٠ م٦سع٦ع  أ٢ٍلع  ٥٢ ٖةٟه  م٦سع٤ ه ٚٝ ٌ

ْٗج ٌلنً ه نٍٞو٠ مذل أٞٓووً خةووزس أو أملٌوج   سوا نٟٞٗو  ونٞٛاوـس  و ٛو ن  نئ٣وع           
 .##...وغت ن ٟٚه أوٖعِ ٥٢ ٖةٟه  دعضع  ٢ع يٍله ٥٢ ملٚعس نًٍٞج ٞ ٞٙ

٢و٥ نعتُعبتو   وع٢ى نتو٥      وٖج أضعب نت٥  وة  يٟوى أ٤ غوٕو نٞوج٥ٌ خػوع ُٟٞـتوع       
أي ٣ٌٍٗوووو٤ دٟٗوووع  نًٟٞووو١ ونٞوووجب   «قوٞوووو٤ ه ٢ػوووـ ٌسوووٛلو٦ه ومتّٟٗوووو٤ ٍْوووه  

٦وب نٞج٥ٌ "أ٢ع ه  ٢طٕ ْٗج خػع   وأ ـت يٍٟن١ نِبملنٔ ه ٚٝ ضنـ »ونًٞةع س
٣ُٟٞعبت  نُٞـتع  ملنوٌ  نعتعٍٞٛ  تعضتع٢ى ن٢ِووي  وأوٖوّ يٟوى  ٞوٙ أوٖعْوع         "ؼت٣و 

و وو ت $$ه وغوّ نٞـيعٌوو  نٞويت ٌٟٗع وع نُٞـتووع   ٖوع0ٜ      " نتوو٥  وة "وتًوج أ٤ أسونا   
 .##نٞةٕ  نعتطـٍٖ  ٟٚنع يٟى   ن نٞـس١

ونػوووظ نعتؤسسووع  ن٣ًٍٟٞوو  ونٞجٌلٍوو  ه  ٟووٙ نًٞػوووب  ٦ٕدووم أ٤ ٦طووعقنع دل   
نتٝ ٥٢  ون٦ا ن و٣عيٍ  غتع  ٔٞوونع وأمهٍوونع  ْععتجبسو  ه  و ـ وع ونع ـ وع      

ٞٛلوونع ه يلعٌووونع تكووٕ  نًٟٞوو١ ودـغوونع يٟووى  ٢ؤسسوو  ي٣ٍٟوو  ونؾوون  نعتًووعدل  و
 وْ  دٍعس آ٢ل  ٚـهت  غت١  وم٢وجن  ١ تععتوروت ونعترٚوٝ ونعتطوـ  ونعتٟوة   و٢وع ٚوع٤        
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ٌٗع٠ ٍْنع ٥٢ دٕٓ  عتلعسة  ٥٢ نعتلعسةع  نٞجٌلٍ  أو ن٣ًٍٟٞ   ٚع٦ٔونع  ٥٢  رٍّٞ 
 عٞه...  ًا ي٥ ٦طعـ ن و٣عيً ٔ هت٥ٛ مَٓ.ٚوع  أو خو١ غنٍ  نٞةخعبي

أ٢ع نضتون٢وى ونعتسوع ج  ْٛع٦وت ٢لو  ٦طورذتع ٢ـنٚوز ٞلطوعـ ٢وًوج  نِٞوون٤           
ٍْٓنوع ٚع٦ووت  ٗووع٠ دٟٗووع  نٞووجب   ولتٟوو  نعت٣ًٟووو٤ ونعتو٣ًٟووو٤  ٍْنووع ٚووع٤ لتٟوو   
نٞٗؿعس ودوغت١ نعتوخعغ٣و٤ ٟٞٓػٝ تٍلن١  و٥٢ ْؤ ٢لعتـ ع ٚع٦وت  و نو تَٕوع     

ونٞزٚعس  ومٍٞنع ٚوع٤ ٌواوه نُٞـٌوا     نطتٛع٠ و ٣ًٍٟعذت١  ويٟى أتونهبع  وملو نٞػجٖع 
 ونٞونْج م ن ٢ع أ ب٘ تٟجن  ٥٢ نٞةٕ ...

ورت  ٦وو ٥٢ نعتؤسسع  نٞجٌلٍ   لويت ونعئٓنع وَج  ٢ـنٚز ٞلطعـ ن و٣عيً ٔ 
 ٌسونع٤ ته  ٦ًين نٞـتف ونظتون٦ٕ. 

ونِغٝ ه نٞـتعـ أ٤ ٌٛو٤ مباعتو   ٛلو  يسوٛـٌ  ه نٞاُووب ويٟوى أقوـنِ نٞجوٞو         
ٌـنتف ٍْنع  لج نعتسو٣ٟ  ٟٞانوع  ه سوةٍٝ ن   يٟوى أ٤ لت٣وى  وؤٔ         ودجو  ع 

 نعتـنتكو٤ ت  دٍعس نضتنع  ٥٢ ٦عدٍ  ودٍعس نًٞةع س ونٞز ج ٥٢ ٦عدٍ  أخـت.

و٢ووى ن٦وطووعب  ٍووعب نٞوػوووِ َٟةووت غووٓ  ن٦ٔٗكووعو ًٟٞةووع س يٟووى  وو ت نعتؤسسووع       
ج٤ تًٍجن  يو٥ نطتوجو     ْر٣ٍٖت أيجن  ٚة س ٢لنع ه ؽتوّٟ أـتع  نٞةٕ  و نخٝ نعت

ٞوًٍص ٍْنع ػت٣ويع  ٥٢ نٞػوٍْ   ًٛوّ يٟوى دٍوعس نًٞةوع س ونٞز وج ونٔضووُعٜ       
تع١ًٟٞ. ودل  ٟةا   ت نعتؤسسع  أ٤ َج  ٢ـنٚز ٞلطعـ ن و٣عيً ٌسرتيً ن٦ٔوةعت 
٥٢  ٞٙ أكتع َوج   وبن  ٟٞؿوٍعْ    سوؿوٍّ نعتُرتتو  نٞٗوع ٢  ٢و٥ أـتوع  نًٞوعدل         

زٌووج مٖع٢وو  نٞؿووٍّ نٞونْووج يوو٥  ٕ وو  أٌووع٠  ٌٟٗووى ٍْنووع ٚووٝ    نْسوو٢ًٕ   ٍووا ٔ  
  ـدع  ٥٢ أ ٝ نٞـتعـ  وٌٗج٠ ٞه ٍْنع نٞكًع٠ وَ ت ٥٢ ٢سوٟز٢ع  نٞؿٍعْ .

وه نٞوٖووت ٦ٓسووه  َووج  تًووؽ  وو ت نٞووـتف ٢ٕ وول ٢سوووجهت  ٞٓـٌووٕ ٢وو٥ نٞلووع    
٢وو٥   نٞوو ٥ٌ ٌسووونٗو٤ نٞـيعٌوو   وخعغوو  أغوونع  نًٞع ووع  وٚةووعب نٞسوو٥ ون٣ًٍٞووع٤ 
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٢و٥ أ٦وه خػوع عتعئو  ٢و٥       "تٍوا  نضتعضولٛ   "ي٥ بتعـ  "نعتٗـٌزي"ٌ ٚـت   ٞٙ ٢ع
 نضتلج وأتلع  نٞلع  نٞ ٥ٌ ًٖج هب١ نٞوٖت.

تووعًٞـنٔ أ٦ووه ٚووع٤  "نٞطووٍخ ؼت٣ووج نٞسووٛـن٤"يوو٥ بتووعـ  "نتوو٥ نُٞوووقً"وٌٗوووٜ 
٢روت ٣ٟٞسعْـ٥ٌ ونًتوع    وٚع٦ت ٞوه بسو٠ ه  وملٌى نعتعٜ ونٞكًع٠ يٟى نٞٓٗـن  

 ه ٚٝ يع٠.

أ٢ع نٞـتف نظتعغ  تعٞلسع  ْٛع٦ت غتع بسعٞ  أي٣ٕ ٥٢  ٞٙ تٛا    ٞٙ أ٤ نُٞـؼ 
ٝ  ٥٢ مٖع٢ونع  و أ٤  ٛو٤ أي ٢ٕ ول غتو٥  وه  ٟوٙ نٞوـتف       ٚععتو و ٟٞلسع  ونِبن٢و

دعٚت نٞلسع  مل ّع  نٞـ عٜ ه ٞة  نعتـًٖع  ٢و٥ نٞػووِ  ونعتوننةو  يٟوى نًٞةوع س      
 نمل.٢ى نٔٞوزن٠ تطجس نٞؿةف وَعٌ  نٔدرت

 و ٚعب خوع و٤ نتلو     "و٥٢ أ٢اٟو   و ت نٞوـتف بتوعـ نٞةُجن ٌو   نٞو ي ضوٍج ه نٞسوٍجس         
ملٌلا نتلو  أتوً نٞاٚوع     "ٟٞطٍخ  نٞػعطت  / و684/سل  "نٞسٟكع٤ نٞهع ـ تٍا 
ـن   ونوٝ    وأ٦زٞوت ٢ًنوع ٍْوه ػت٣ويو  ٢و٥ نٞلسوع  نظتٍّو       "نعتًـوْ  تةلت نٞةُجن ٌو  

 ٗ ـٌووزي ه نٞٗووـ٤ نٞوعسووى نغتاووـي  ٢ٗووعٜ م٤   وو ن نٞـتووعـ ٖعئ٣ووع  مذل مل٢وو٥ نعتووؤبو نعت
 سٛع٦ه ٥٢ نٞلسع  يـ٥ْ تعظت   وأ٤ ٞه ضٍخ   ًم نٞلسع  و  ٚـ ٥ و ٓٗنن٥. 

وأ بٚلوع  و ن نٞـتوعـ و وو و ٍْوه نٞلسوع        $$ 0يٟى أ٤ أ ١ ٥٢   ن  ٢ع ٖعٞه نعتٗـٌوزي 
.. وٍْوه  .نٕٞ ً ق٥ٟٗ أو  اـ٤ دوى ٌووزو ٥ أو ٌوـ ٥ً مذل أملون نو٥ غوٍع٦  غتو٥     

جس نٞؿةف وَعٌ  نٔدرتنمل ونعتوننة  يٟى ونوعئّ نًٞةوع ن   دووى أ٤ خع ٢و      ٥٢ ض
نٞٓٗوو ن  ٚع ووا ٔ دتٛوو٥ أدووجن  ٢وو٥ نسووو٣ًعٜ متـٌووٕ تةزتووومل  و ووؤ   ٢وو٥ خووـ  يوو٥   

 .##...نٞكـٌٕ مبع  ـنت

وًٞووٝ ه  وو ت نًٞةووعبس ٢وو٥ نعتًووع٦ً ٢ووع ٌؤٚووج أ٤ نٞـتووعـ َووجن ٢ؤسسوو  غتووع ونٍٓوو        
 نٞجٌلٍ .ن و٣عيٍ  خك س مذل  ع٦ا غٓوه 
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أ٢ع نظتع٦ٗوعون   ْٛع٦وت ٢ن٣وونع ؼتوجو س   لنػوـ ه ميوجن  نعتـٌوج ميوجن ن          
بودٍوووع  خعٞػوووع   وٞووو ن ن ػوووٓت داـنذتوووع تعٞؿوووٍٕ  ٣ٚوووع ن ػوووٓت نطتٍوووعس  نخٟووونع  

تر٦وه ٢طووٕ    » خع٦ٗوعت «تعٞوٗطّ  دوى أ٤ تًوؽ نعتًعغوـ٥ٌ دوعوٜ أ٤ ٌٓسوـ ٞٓوم      
 أ٦ٓسن١ ه دٍعذت٥٢.١ نظتلٕ  ٤ِ نعتٓـوؼ ه ٦زٔئنع أ٤ ٌؿٍٗون يٟى 

يٟى أ٤ نظتع٦ٗعون  دل  ٟةا أ٤ كتؿت  ً نِخـت تـسعٞ  ن و٣عيٍ  ونؾن   ٥٢ 
  ٞٙ أكتع َج  ٢روت ُٟٞـتع .

ونعتًووووووـوِ يوووووو٥ نظتع٦ٗووووووعت نِوذل نٞوووووويت أسسوووووونع غوووووووٕو نٞجٌووووووو٥ ه ٢ػووووووـ    
أ٦وه ٦وزٜ هبوع ٚوا  ٢و٥ نُٞـتوع         »ونٞيت يـْوت تعسو١ سوًٍج نٞسوًجن     «/ و569/سل 

 ٥٢ أ ٝ نٞسل . نٞٗعقل  مبػـ

 وو ن مذل أ٦ووه ٌةووجو أ٤ دٍووعس نٞػوووٍْ  ه نظتع٦ٗووعت دل  ٛوو٥ ٖعسووٍ  تعٞجب وو  نٞوويت        
نٞويت أ٦طور ع نٞسوٟكع٤     "سوـٌع ٖوو   "ٌوػوب ع نٞةًؽ  وٖج  ع  ه وغّ خع٦ٗعت 

ٚع٤ ٌػوـِ ٞٛوٝ غووه ه نٍٞوو٠     $$ 0  أ٦ه/ و725/نٞلعغـ ؼت٣ج ت٥ ٖٕوو٤ سل 
قًوو١ ضوونً  و٢وو٥ نظتةووز نٞلٗووً أبتًوو  ٢وو٥ طتوو١ نٞؿوور٤ نٞسووٍٟج بقووٝ ٖووج قووةخ ه 

أبقعٜ  وٌػـِ ٞوه ه ٚٝ ضنـ ٢ةٍٟ أبتًو   بمهوع  ْؿو   وبقوٝ دٟووت  وبقو٤ٕ       
وأطتوٕ هبو ت نظتع٦ٗوعت ستوع٠ توه        ...ملٌوع  ٥٢ ملٌت نٞزٌوو٤  و٢اٝ  ٞوٙ ٢و٥ نٞػوعتو٤   

 .##...نطتٕٔ ٞوجٍٞٙ أتجنكت١ ودٟٕ بؤوسن١

٥ نٞلوونوؼ تلطووعـ ن و٣ووعيً  وتٓؿووٝ  وو ت نعتـو٦وو   دتٛوو٥ غوووٍْ  نظتع٦ٗووعون  ٢وو  
يووـِ تووعٞا   »٢وو٥ غوووٍْ  نٞطووٍخو٦ٍ   « "ي٣ووـو توو٥ يٍسووى  "ونؾوو . ٢وو٥  ٞووٙ أ٤   

 تعٌِوع٠ ونِبن٢ٝ.

٣ٚع أ٤ تًؿن١ ٚع٤ ٌٗو٠ توٓـٖ  ٢ع ٌزٌج ي٥ دع وه ٥٢ نٞكًع٠ يٟى نًتوع   ٥٢ 
نعتعبس تعٞكـٌٕ  و٦س٣ى ي٥ تًؽ نٞػوٍْ  أ٦ه نضوُٝ ترتتٍو  نِقٓوعٜ نٌِووع٠  و٢و٥     
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متٍووى توو٥ ؼت٣ووج  "  نعتووـت  ٦عغووـ نٞووج٥ٌ خٍٟووٝ أدووج غوووٍْ  نٞطووٍخو٦ٍ   و     ووؤٔ
 ٥٢ غوٍْ  نعتؤتجٌ . "نٞج٢عقً

و٢اٝ  و ن ٌٗوعٜ يو٥ نعتلطول  ونعتؤسسوع  نٞواعبٌو  نٞويت ن٦وطوـ  ه أـتوع           
نًٞعدل نْس٢ًٕ  ٢اٝ نظتع٦ع  ونٞوٚعٔ  ونٞٓلع ٔ  ونٞيت دل ختٝ نطتٍوعس ٍْنوع ٢و٥    

  ع٦ا ن و٣عيً.

نظتع٦ع  أكتع ٚع٦ت  ٗع٠ يٟى ن٢وجن  نٞكـٔ نٞواعبٌ   ٢اوٝ خوع٤ غوٕو     ونُٞعٞا ه
نٞوج٥ٌ نٞوو ي ٦ووزٜ تووه نٞـدعٞو  نتوو٥  ووة  ه قـٌٗووه ٢و٥ ستووع مذل  ٢طووٕ ووغووٓه    

و٢اووٝ خووع٤ ٌووو٦  نٞوو ي ضووٍجت خووعب  ٢جٌلوو  َووزس    تووركتًٓ كتعٌوو  نطتسوو٥ ونٞو عٖوو 
 أدج أ٢ـن  نٞلعغـ ؼت٣ج. "ٌو٦  نٞلوبوملي"ن٢ِ  

تًؽ نظتع٦ع  ٖج أ٣ٍٖت ه نعتج٤  و ً ه دٍٗٗ  ن٢ِـ أٖوـ  مذل     ن وم٤ ٚع٦ت
نٞٓلع ٔ ونٞوٚعٔ   وبمبع أقٟوٕ يٍٟنوع نسو١ خع٦وع  ٞووجنخٝ نعتًلوى ونٞونٍٓو   ٢اوٝ         

نٞوو ي أقٟووٕ يٍٟووه نعتٗـٌووزي نسوو١ ْلووجٔ ٢سووـوب  ٦سووة  مذل ٢سووـوب     خووع٤ ٢سووـوب
ت ن٢ِووو  وٚووو ٞٙ خوووع٤ نظتٍٟٟوووً نٞووو ي أ٦طووور   نظتوووع ٠  أدوووج ب وووعٜ غوووٕو نٞوووج٥ٌ 

  أدوج أ٢وـن  نٞسوٟكع٤ تـٖوؤ   و١  وج        " نعبٚ  ت٥ يةج ن  نظتًٍٟٟ نٍٟٞةُوعوي "
 داعب ه نٞسٟكع  نُٞوبي.

وٚع٦وووت نٞوٚوووعٔ  ٢ؤسسوووع  ٌلزغتوووع نٞواوووعب تةؿوووعئًن١ وأ٢وووونغت١ و ونهبووو١ وبمبوووع    
   و٥٢ أضنـ ع وٚعٞ  نُٞوبي ووٚعٞ  ٖوغو٤ وَ مهع.يعئٕذت١

 و ت نٞوٚعٞو  ه ٢ًلوى نٞٓلوع ٔ     0 $$نٞوٚعٞو  نِخو س   ه ٢ٕٚوه يو٥   "نعتٗـٌزي"وٌٗوٜ 
وٞ ن ٚع٦ت نٞوٚعٞ   طو٣ٝ يٟى دونغوٝ    ...ونظتع٦ع   ٌلزغتع نٞواعب تةؿعئى نٞطع٠

 سوخج٠ ظتز٤ نٞسٟى نظتعغ  تعٞواعب  ويـؾونع وتًٍنوع  و٢لوعملٜ  كوٝ يٟوى ْلوع        
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داوـن    نٞوٚعٞ  ٥٢ نٞجنخٝ ٌلزغتع نٞواعب نٞ ٥ٌ ٌػكنةو٤ يوعئٕذت١  ْؿوًٕ يو٥   
 .##ْـ ٌ  أيج  ٟٞواعب نٞ ٥ٌ ٔ  ػنةن١ أسـ ١

أ٢ع نٞٓلع ٔ  ْنً مبًلع ع نًٞع٠ ٢ؤسسع  و٢لطل  ؽتػػ  ٞلزوٜ نٞواوعب  
٢وو٥  »يوا نٞػوونـن  نٞطوـٍٖ   « ٍْنوع  وٖووج ٢وـ نتوو٥ تكوقو  تًووج  ٢لونع  ه قـٌٗووه    

تٛووٝ ٢لووزٜ ٢لوونع ْلووجٔ  و وو١ ٌسوو٣و٦ه نظتووع٤  ٌلزٞووه 0 $$٢ػووـ مذل نٞطووع٠  ْٗووعٜ م٤
 ؾتع ٌؤٚج نٞوجنخٝ ت  ٢ًلى نٞٓلجٔ و٢ًلى نظتع٤. ## عْـو٤ تجونهب١...نعتس

٢وو٥ نٞلعدٍوو  نٔغووكٕدٍ  ه أونخووـ نًٞػوووب نٞوسووكى    – وو ن وم٤ ٚووع٤ نعتٓووـوؼ 
أ٤  ٛوووو٤ نٞٓلوووع ٔ ٢ؤسسوووع  ٟٞواوووعب نٞٓوووـ٦ج  ْٛوووع٤ ٞٛوووٝ  عٍٞووو  ٢ووو٥ نضتعٍٞوووع   «

لوٌوووو  ونٞٛووووو٤ٕ  ٚعٞةلع ٖووووو  ونٞةٍعمل٦وووو  ونضت  »نِوبوتٍوووو   ن  نٞلطووووعـ نٞواووووعبي  
 ْلجٔ ه نعتون٦ً ونعتج٤ نًٞـتٍ   ن  نِمهٍ  نٞواعبٌ  تعٞلسة  غت١. –ونٞٗةعبس  

و٢ن٣ع ٥ٌٛ ٥٢ أ٢ـ  ْعٞ ي ًٌلٍلع  و أ٤   ت نعتؤسسع  نٞواعبٌ  دل  ٛو٥ ٢و٥ أ وٝ    
نٞوع ـ نظتزن٤ نٞ ي ٌسوٗـ ه تٟجت ونتوز٤ نٞةؿوعئى ن٦وهوعبن  ٔب ٓوعو سوًـ ع  ؤ     

نوز نٞو ي ٌسووٗـ وًٌو٣وج يٟوى وٚوٕ  لتٟةوو٤ ٞوه نٞةؿوعئى  أو          ٥٢ أ وٝ نٞووع ـ نجمل  
ٌـسٝ  و مٍٞن١ نٞةؿعي  ٞةًٍنع  ومقتع ٚع٦ت ٥٢ أ ٝ نٞوع ـ نٞـّٚعؼ  نٞ ي ٌلوٗوٝ  
٥٢ تٟج مذل آخـ  وًٌو٣ج يٟى نطتـٚ  ونٞـدٟو  ه ٦ٗوٝ نٞةؿوعئى ٢و٥ تٟوج مذل آخوـ        

ٚوٝ تٟوج ٖوجب ٢و٥ نٞـندو        و١ٌٍٗ ه ٚٝ تٟج ٟٞةٍوى ونٞطوـن   وٌـ وو أ٤ ٌووونْـ ٞووه ه     
 ونطتٍعس ونٔ و٣عيٍ  نٞكٍة   ْؿًٕ ي٥ ن٥٢ِ ونٞس٢ٕ .

وٞ ن ؿتوج  و ت نعتؤسسوع  ٢ٛو٣ٟو  نعتـنْوٕ  تٛوٝ ٢لونع ٖعيو  ًٞاو٥ نًٞاو   وْوـ٤            
 ...ظتةز نظتةز

وٚع٤ نٞوع ـ يلج٢ع ٌػٝ مذل نٞٓلجٔ أو نٞوٚعٞ  أو نظتع٤ ٌؿوى تؿوعئًه وأ٢ونٞوه ه    
اووه  ووو وأسووـ ه مذل نعتٛووع٤ نعتخػووع ْٖع٢وووه ٍٞسوورتٌ    نعتٛووع٤ نعتخػووع غتووع  وٌو
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ولتووج يٟووى ٢ٗـتوو  ٢لووه ٢ووع ٌوووؤ مٍٞووه ٢وو٥ قًووع٠ و٢ووع  ٕٞسووون٣ع٠ ونَٔوسووعٜ  وو١   
 نٔ و٣عو مب٥ ٌن٣ه نٔ و٣عو هب١ ٥٢ جتعب وَ  جتعب.

ْ  ن ٚع٤ نٞٓلجٔ خعغع  جبعٍٞ   ٥٢ نضتعٍٞع  نِ لةٍ   ْ ٦ه ٚع٤ ٌس٣  غتو١  
نخٝ نٞٓلجٔ  ْؿًٕ ي٥ نٞس٣عو غت١ تعسونؿوعب ٢وع ٌٟوز٢ن١    ت ٖع٢  ٚلٍس  غُ س  

 ٥٢ شتوب وَ  ع  ؾتع ٌرٞٓه نٞوع ـ نِ ليب ه تٕ ت.

ٞووٍ  أ٢ووونٜ « وو ن مذل أ٤ نٞوٚووعٔ  ونٞٓلووع ٔ ٚع٦ووت خوو  ٢ٛووع٤  ووو و ٍْووه ن٢ِووونٜ     
٦هـن  عتع  ونْـ غتع ٥٢ أسةع  نطتـنس  ون٥٢ِ   »نٞواعب ْٗف تٝ أٌؿع  وَ  نٞواعب

م  ٚع٤ ٍْه أٌؿع  ٢و و نطتٛو١ نٞو ي   $$ 0ٙ ٢ع  ٚـت نعتٗـٌزي ي٥ خع٤ ٢سـوب٥٢  ٞ
 .##ٍْه أ٢ونٜ نٍٞوع٢ى ونٍُٞع 

و٢وع توـو  و ن نٞٓلوجٔ ٌوو و ٍْوه نٞواوعب         "تٕٜ نعتٍُاً"وٖعٜ نعتؤبو ٦ٓسه ي٥ ْلجٔ 
 وأبتع  ن٢ِونٜ غلع ٌٕ نعتعٜ.

ٟوو  و ت نٞوٚعٞو  بتوعو     ًٌ$$ 0وم ن ٚع٤ نعتٗـٌزي ٖج  ٚـ ه وغٓه ٞوٚعٞ  ٖوغوو٤ أ٦وه  
وسوو  تٍووع  أ بٚلع وع يوع٢ـس ٟٚونع  ولتوومل أكتوع حتووي أبتًو              ٕرتعئو  طو٣ٝ يٟى 

ْٕ تج أ٤   ن نًٞوج  نٞؿوخ١ ٖوج      ##...آِٔ ٦ٓ  ٢ع ت  ب ٝ ون٢ـأس غُ  وٚة 
  ًٝ ٥٢ نٞوٚعٞ  ٢ـٚزن  ن و٣عيٍع  ٦طكع .

ٞو  نْسو٢ٍٕ  مذل نٞسواو٤     وأخ ن  فتوو١ ٢ٕٚلع ي٥ نعتلطول  نٔ و٣عيٍو  ه نٞجو  
  داوة  ه ذت٣و   ونطتوة  نٞطوـيً ٢ًلوعت      وٖج بوي ي٥ أتً  ـٌـس أ٤ نٞـسووٜ  

 ًوٌٕ نٞطوخع و٢لًوه ٢و٥ نٞوػوـِ تلٓسوه  وٞوٍ  داوزت ه ٢ٛوع٤ ؾوٍٕ  وٚوع٤           
  ن نطتة  نٞطوـيً ٌوو١ ه أوٜ ن٢ِوـ ه تٍوت أو ٢سواج  يٟوى أ٤ ٌٗوو٠ نظتػو١         

   أس ن .ز  وٞ ن أصتعت نٞليب مبٕمل٢  نٞطخع نًتوا » أو وٍٟٚه«

ونسووو٣ـ ن٢ِووـ يٟووى  ٞووٙ ه ينووج نظتٍٟٓوو  أتووً تٛووـ نٞػووجٌٕ  م  دل ٌٛوو٥ نظتٍٟٓوو   
 لع٘ ؼتوة  ٢ًوج طتوة  نظتػوو٠  وٞٛو٥ دوجث يلوج٢ع ن سوًت نٞجوٞو  ه ينوج           
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نظتٍٟٓ  ي٣ـ ت٥ نظتكع   وٚاـ  نٞـيٍ   أ٤ ننـ  نطتع   مذل ٢ةلى ٖعئ١ ت ن ه  
 ٍه ٥٢ ٌـن  دةسه.ٌسوخج٠ سالع  متواز ْ

وغتوو ن نُٞووـؼ نتوووعو نظتٍٟٓوو  ٢وو٥ غوولون٤ توو٥ أ٢ٍوو   نبن  مبٛوو  تربتًوو  آِٔ     
 ب و١  ودل ٌٟةوا أ٤  كووب ن٢ِووـ ه ينوج نظتٍٟٓو  ٢ًعوٌو  توو٥ أتوً سوٍٓع٤  يلووج٢ع         
نمل ن  خػو٠ نٞجوٞ  و ًج   ٢طعٟٚنع  دوى ٍٖٝ م٦ه أوٜ ٢و٥ وؾوى نٞسوا٥ مبًلوعت     

 و٦ .نعتًـوِ  وخػع نطتـ  طتـنس  نعتسا

وٌةجو أ٦ه  لع٘ ه نٞطــ نِوٜ ٟٞجوٞ  نْسو٢ٍٕ  ٦زيو  ـتوو نٞـأْو  تععتسواو٦       
وبيعٌووون١  و وووْ  أسووةع  نطتٍووعس نٞٛـهتوو  غتوو١  نخووٝ نٞسووا٥  ويووج٠ نٞوكووـِ ه   

٢و٥ أ٤ نظتٍٟٓو     اٌؼُوىْ واحلوذائك  مٌ نئن١ أو دـ٢عكت١  ٥٢  ٞوٙ ٢وع  وع  ه ٚووع      
تورٔ ٌُوٝ تُوٝ    /700٠ - وو 100/رل سول  ي٣ـ ت٥ يةج نًٞزٌوز ٚووا مذل ي٣عٞوه دوون    

 ٢ساو٤.

وه ينج  عبو٤ نٞـضٍج بأت نٞٓٗنوع  أ٤ أ ٝ نٞجيعبس ونٞٓسٕ ونٞوٟػع م ن أخ ون 
ه ضً  ٥٢ نضتلعٌع  ودةسون  ْٕ تج أ٤ لتـي يٍٟن١ ٥٢ نٞػوجٖع  أو ٢و٥ تٍوت    
نعتعٜ ٢ع ٌٗوذت١  ولتـي يٟى ٚٝ ٢لن١ يطـس  بن و١ ه نٞطونـ   ًكوً ٞووه ه ٌوجت       

 ًْع  ٞه١ٟ نٞساع٤ غت١  أو دـ٢ع٦وه مٌع ١ ٥٢ قًع٢ن١ وضـنهب١. 

أ٦وه ٔ توج ٢و٥ ٚسووس نعتسوع   غوٍٓع  وضووع ً          "ِتً ٌوسّ" اخلشاطو ع  ه ٚوع  
 و ٞٙ مَلع  غت١ ي٥ نظتـو  ه نٞسٕسٝ ٞكٟا نٞػجٖ .

-892 - وووو  289 – 279/ٚووو ٞٙ  وووع  ه ٚووووع  نٞووووملبن  أ٤ نظتٍٟٓووو  نعتًوؿوووج   
ٍزن٦ٍوه أٞٓع  وشتسو٣عئ   ٌلوعب ه نٞطونـ ٞلٓٗوع  نٞسواو٤ ورتو٥        ًٝ ه 902٠/٢

 أٖون  نًتةوس  و٢ع ٌٟز٢ن١ ٥٢ ٢ع  و٢ؤ٤.



390 

خػع  "يًٟ ت٥ يٍسى"ه أخةعب نطت٣ٛع  أ٤ نٞوملٌـ  "نٞٗٓكً"تٝ ٞٗج  ٚـ 
تًؽ نِقةع  ٟٞرت   يٟى نٞساو٤ ٚٝ ٌو٠  ويٕ  نعتـؾوى ٢و٥ ٦زٔئنوع  وميكوعئن١     

ـت   وٌةجو أ٦ه ٚع٤ ٌس٣  ٣ٟٞساو٦  تو١ًٟ تًؽ نطتوـِ  ٢ع ٌٟز٢ن١ ٥٢ أ وٌ  وأض
 نٞلعًْ  و ٞٙ ٞطُٝ نٞوٖت.

وٌػووّ نعتٗـٌووزي ه نٞٗووـ٤ نٞوعسووى نغتاووـي ٦ووزٔ  نٞسوواو٤ ه يػووـ سووٕق         
نتـ و٤ ٢ى نِيوون٤ ه نطتجٌوج دووى ٌطون ون  و و١ ٌػوـخو٤       0 $$نعت٣عٍٞٙ  و ١

ه ن٣ًٞوعئـ  وـتوو  ٞوٙ    ه نٞكـٖع 0 نضتوو  و و١ ٢وى  ٞوٙ ٌسوو٣ًٟو٤ ه نطتٓوـ و     
٥٢ نِي٣عٜ نٞطعٖ   ونِيون٤  سونان١. ْ  ن ن٦ٗؿى ي٣ٟون١  ب ون مذل نٞسوا٥ ه   

 .##...دجٌج ١ ٥٢ َ  أ٤ ٌك٣ًون ضٍئع 

وملن  ٥٢ نطتٍّ نٞ ي ٦زٜ تععتسع   ْـؼ ؾوـٌة  أو ٢ٛو  يٟوى نعتسواو٦   ْػوعب      
مبعئو    " ُوـي توـ ي   نتو٥ "ٌوجْى بصتوع  ٢ًٍلوع   ٖوجبت      »وٞو طته  وندجس«ٚٝ ٥٢ ٌسا٥ 
ٗوـٌزي" ب ١  وٖجبت   تسو   بن ١ سوت ّٟٚ أخـت. "نعت

   ٜ ٢و٥ نٞهو٠ٕ   0 $$أ٢ع نٞساو٤ ٦ٓسنع  ْٗج وغّ تًؿنع نعتٗـٌزي تور٤ أ٢ـ وع ٢نوو
 .##وٚاـس نٞوقعوٌف ونٞـونئ  نٞٛـٌن  ونٞٗةعئ  نعتنوٞ 

و ًٟووت  وو ت نٞسوواو٤ يٟووى أ٦ووونو  ٢لوونع ٢ووع  ووو خووعظ تسووا٥ ن٢ِووـن  ونعت٣عٍٞووٙ     
ضتلج  و٢لنع ٢ع  و خعظ تربتع  نضتـنئ١ ٥٢ نٟٞػوظ وٖكعو نٞكـٔ وـتو ١  ون

ه د  خػػت تًؽ نٞساو٤ ٟٞلسع  نعت ٦ةع   ٚ ٞٙ ٌ ٚـ نعتٗـٌزي أ٤ سواو٤  
٢ػـ ونٞٗع ـس يٟى أٌع٢ه  ةًت سوٟكع  ٢ولويو  تسوةا دتٍٍوز نٞٗوون٦  نٞطوـيٍ        

 نٞسوا٥  و وو   وتو   »و و  ًوٌٕ نٞطخع و٢لًه ٥٢ نٞوػـِ تلٓسه«ت  نطتة  
نٔيوٗووعٜ ه ٢ٛووع٤ دووـ  ؾووٍٕ  ٌؿووعِ مذل  ٞووٙ ٢ووع  لعٞووٙ ٢وو٥  ٓووعو  ه أ٦ووونو     

 نضتـهت  ونًٞٗوت   ْؿًٕ ي٥ نخوػعظ ٚٝ سٟك  تلوو ٢ً  ٥٢ نضتـنئ١.
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يٟى أ٦ه يلج٢ع ٦ ٚـ ٢ع آٜ مٍٞه آ٢ـ نٞسواو٤ و٦زٔئنوع ه نٞوجوٜ نْسو٢ٍٕ      
٤   ت نِوؾعو ٚع٦ت أخوّ تٛوا    ه أونخـ نًٞػوب نٞوسكى  ْ ٦ه يٍٟلع أ٤ ٦ ٚـ أ

ؾتع ٚع٤ يٍٟه ن٢ِـ يلجئ ٍ ه تٕ  نًٞعدل نعتسٍنً  سون   وٞ  نٞـو٠ ه نٞطـٔ  أ٠ 
 نٞجوٜ نِوبوتٍ  ه نعتُـ .

و وً    وتًج  ْ ٤ نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  آ٢لت تر٤ ن٦ْسع٤ ن و٣وعيً توعٞكةى  
ٟوى مدٍوع  ٚوٝ ٞوو٤ ٢و٥      دؿعبس خ  و٢ًـوِ وتـ ومدسع٤... وٞ ن ْ كتع دـغوت ي 

.. نظتووو  ٣ٟٞاو٣وووى .أٞوووون٤ نٞلطوووعـ نٔ و٣وووعيً نٞووو ي ٌسوووونجِ نظتووو  ونٞـستووو  
ونٞـستوو  تع٦ْسووع٤  تٟووه ن٦ًِووع٠ و٢وو٥ أ ووٝ  وو ن و ن٘ دٟٓووت نٞجوٞوو  تععتؤسسووع        

..  وو  .نٔ و٣عيٍ  نعتوًج س نِٞون٤ ونٞلطعقع   وٞٛلنع  وٕٓ زتًٍع  ه  جِ وندج
 حتٍٕٗ دٍعس أْؿٝ.
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 حبث ادلؤدسات االجتؿاعقةمراجع 

  عبٌخ تُجن .  عبٌخ ٢جٌل  نٞس0٠ٕ اخلطُت اٌجغذادٌأستج ت٥ يًٟ ت٥  عتت  -1

 0  عبٌخ  ٢طٕ نٞٛة .اثٓ ػغبوشوو أتو نٞٗعس١ يًٟ ت٥ نطتس٥ ت٥  ة  ن  نعتًـوِ ت -2

ٌ  أتو نًٞةع   ًٗ نٞج٥ٌ أستج ت٥ يًٟ نًٞةٍوجي  -3 ٘   0 ادلمشَوض  نٞسوٟو٘ عتًـْو   وٜ نعتٟوو
 .نيم ونٔيوةعب ت ٚـ نظتكف ونَ عب أو نظتكف نعتٗـٌزٌ عتووٚوع  

 .بدٟ  نت٥  ة  أو   ٚـس تعِخةعب ي٥ ن ٓعٖع  نِسٓعب0 ن٦ِجٞسً اثٓ عجري ؼت٣ج -4

 حتٓو  نٞلهوعب ه َـنئوا ن٢ِػوعب     0اثوٓ ثطىطوخ  أتو يةج ن  ؼت٣ج تو٥ يةوج ن     -5
 .وياعئا نِسٓعب

 .ٗـٌ  ه أدٛع٠ نطتسة 0 ٢ًعدل نٞاثٓ األخىحؼت٣ج ت٥ ؼت٣ج ت٥ أستج  -6

 .نٞٓنـست0 ثبثٓ اٌنذَُأتو نٞٓـ  ؼت٣ج ت٥ مسنعٔ نٞوبنٔ نٞةُجن ي نعتًـوِ  -7

 نعتجخٝ. 0ثبثٓ احلبطأتو يةج ن  ؼت٣ج ت٥ ؼت٣ج نًٞةجبي نٞٓعسً نعتعًٞٛ نٞطن   -8

 ؽتكوق #.$ ه ٢لعٖا تلى أٌو  نطتلة0ًٟ ضٓع  نٟٞٗو أستج ت٥ متـن ١ٍ  -9

 .ي أخةعب تين أٌو  ٢ٓـ  نٞٛـو 0 اثٓ واطًؼت٣ج ت٥ سعدل  -10

 .نٞزن ـس ه ٢ٟو٘ ٢ػـ ونٞٗع ـس0 ٌوسّ ت٥  ُـي تـ ي ت٥ يةج ن  -11

 .0 كتعٌ  نِب  ه ْلو٤ نِ  اٌنىَشٌ أستج ت٥ يةج نٞو ع  ضنع  نٞج٥ٌ  -12
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نعت٣عٍٞووٙ ػت٣ويوو   سووٕق  سووًٍج يعضوووب0 نجملو٣ووى نعتػووـي ه يػووـ     .  -13
 .1992٠ نب نٞلنؿ  نًٞـتٍ    وٖعِنٞو عئٕ ونطتاج نٞطـيٍ  تربضٍّ وملنبس نِ

  . ؼت٣ج يةج نٞسوعب يا٣ع0٤ نعتجٌل  نْس٢ٍٕ . -14
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ببانفسعبانساتع

 اجلجاػاث ادلدَنُت يف االجخجاع انؼربٍ اإلسالمٍ

  »األسىاق واألصناف واحلسف والنقاباث أمنىذجاً«

 نٞسوٓكً    ٣ٚوع ٌطو   #1$غولً  نٞػوٍعبْ  ونٞػولعي     نطت٣ووي"  ٌوعٖو  " ًيركس
 .#2$مذل غلّ نضتزن ٥ٌ وتعئًً نٟٞنو٠

ون٢ِوـ   #3$وهت٥ٛ نٞٗوٜ م٤ نًٞـ  يـْون نِسونٔ نعتوخػػ  ه ٢ٛو  ٖةوٝ نْسو٠ٕ   
 .#4$٦ٓسه تعٞلسة  ِسونٔ نعتجٌل 

و وًج  نٞوًٍٟٕ  تاومل نِسونٔ نعتوخػػ   ٢لنع مدسع  أ ٝ نطتـْ  تعٞوؿع٥٢  
 .#5$نطتـْ  ي٥ قـٌٕ نعتونسا وَ   ٞٙوضت   نٞلع  مٍٞن١   ١ نْضـنِ يٟى 

ه نٞٛسووا  ٣ٚووع ٚوووا ه / ووو189/"ؼت٣ووج توو٥ دسوو٥ نٞطووٍةع٦ً"وٖووج ٚوووا ن٢ْووع٠ 
ن٣ًٞوووٝ ونطتـْووو   وهتٛووو٥ نٞٗووووٜ م٤ نِدلوووعِ أوٜ ٢ووو٥ ٚووووا توووعطتـِ ونٞػووولعئى    

 .#1$ونعتن٥

                                                 

 .5/210  0 ٢ًا١ نٞةٟجن٤احلّىٌت٥ يةج ن   َبلىدضنع  نٞج٥ٌ أتو يةج ن   $1#
 .32ظ   1931  آ ن  نطتسة   تعبٌ ه  0اٌغمطٍيةج ن  ؼت٣ج ت٥ أتً ؼت٣ج تو أ $2#
 .50  ظ ٦1976طرذتع و كوب ع تُجن    -غةعو سًٍج نٞطٍخ0ًٟ نِغلعِ ه نًٞػـ نًٞةعسً# $3
 .158ظ   نِدٛع٠ نٞسٟكع٦ٍ  0أثى َؼًٍ اٌفشاء ٣ج ت٥ نطتس ؼت نٞٗعؾً $4#
 .76ظ   ًٞػـ نًٞةعسًغةعو سًٍج نٞطٍخ0ًٟ نِغلعِ ه ن $5#
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ْعٞٛسا ٦هع٠ نًٞعدل  ون   ًوعذل سوةا نٞةٗوع   ونٞلهوع٠ ٚسوا نًٞةوع   ٞو ٞٙ ْنوو         
 .#2$يٟى ٚٝ ٢س١ْٟـٌؿ  

وٖج ٚوع٤ نٞٛسوا قـٌوٕ نعتـسوٟ 0 ْول ٠ ي٣وٝ ه نٞزبنيو  و٦ووو ه نٞواوعبس          
 .واعبس  ه نٞومتـن ١ٍ ٚع٤ تزنملن  ونٞـسوٜ 

 . #3$ي٣ٝ ه نِ ـس وأتو تٛـ ٚع٤ تزنملن  وي٣ـ ي٣ٝ ه نِ ٠ ويا٣ع٤  ع ـن  ويًّٟ

نٞٗعؾوً ٢ـنيعذتوع    أ٤ ٟٞػلعو أيـنْع  وسوللع  يٟوى  / و 319/وٌ ٚـ نٞٗعؾً "وٍٚى"
 .#4$يلج نٞلهـ نػو٢عذت١

أ٤ نِغلعِ نضوٗت ٥٢ زتعيع  نعتًعبؾ   و  ن َ  غونٍ     "٢عسٍلٍو٤"وٌ ٚـ 
تووٝ م٤  له٣ٍووع  نٞٓوٍووع٤ ونِغوولعِ ٚع٦ووت  وةووع ٜ نٞووجي١ ونٞورٌٍووج ٢ووى نٞسووٟك  ه  

 .#5$نعتجٌل 

ٚع٤ ٌساٝ  أ٢ع تطر٤  له١ٍ نِغلعِ ْوط  نعتونب  نٞوعبنتٍ  مذل أ٤ ضٍخ نٞػلّ
أْووـن  نٞػوولّ وًٌوووا ٢سووؤؤ  يوو٥  ػووـْعذت١ ه نعتنلوو  وخعب نووع  وٚووع٤ نٞػوولّ   
ٌوووؤ ي ونٍٓووو  ٢عٍٞووو  ٟٞجوٞووو   ْٛوووع٤ نًتوسوووا أو نٞٗعؾوووً ٌوٗعؾوووى ٢ووو٥ نٞطوووٍخ   

 .#6$نظتعغ  تععتنل نٞؿـنئا ونٞـسو٠ نٞسلوٌ  

                                                                                                                   
 .89  ظ ه نٔس٠ٕ  . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٓع ١ٍ نضت٣عيع # $1
 .89نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .89نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $3#
 .91نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $4#
ونٞؤٌع   0 أدٛع٠ نٞسٟكع٦ٍ تو نطتس٥ يًٟ ت٥ ؼت٣ج نٞةػـي نٞةُجن ي  نٞطن  تععتعوب يأ $5#

 .93بؾون٤ نٞسٍج0 نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ و .   240  ظ نٞجٌلٍ 
 .97ظ  ه نٔس٠ٕ   . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٓع ١ٍ نضت٣عيع # $6
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وٌةوجو أ٤ نٞػولّ ه نعتوج٤ ًٞوا ه ْورتن  ٢ًٍلو   وب نعت٣وج ٟٞجوٞو  تعضتلوج          
ٗوت نًٞع٢ٟ  وٚع٦ت نٞسٟكع   كٟا ٥٢ ضٍوو نِغلعِ م٢وجن  ع تطوةع٤ أٖوٌوع     ونٞ

 .#1$أو  ن٘غت ن نُٞـؼ 

وٚع٤ يـٌّ نٞػلّ ٌٗج٠ ٣ٟٞنوسا نعتًٟو٢ع  ي٥ نٞؿونتف و١ٍٖ نٞػلّ وسولله  
 و و  ه وم ٗع٦ه.

وٌـ ةف ننوب نِغلعِ أو نضت٣عيع  نعتنلٍ  ه نْس٠ٕ تر٢ـ٥ٌ   كوب نطتٍعس 
وب نٞلهـس مذل نعتنل  ون٣ًٞٝ  وٖج  ٚـ٦ع سعتٗع  ٢جت  ـٍٚز نْس٠ٕ نعتجٌلٍ  و ك

يٟى نعتجٌل  ونغتاـس مٍٞنع ونٞولةؤ هبع  وًٌو   ٞٙ مذل نٞـؤٌ  نْس٢ٍٕ  تعيوةعب 
وا٢اع أوبْساِٟلاع ٥ِ٢ نٞوعبٌخ نٞةطـي ٥٢ ٦وع  نعتج٤ ونعتسوٗـن  نطتؿـٌ  ٖعٜ  ًعذل0 

َّ با اعٔ  ٦َودًِ  .#2$ 619/َىعف ماٞوٍْنا١ ٥ِّ٢ْ أو ْٝا نُِٞٗـات ٖوةِْٟٙا مٔا
 وٖج  ًٝ سٍج٦ع ي٣ـ ت٥ نظتكع  سةً  ٢سوٗـن  ٢جٌلٍ  أ٢ػعبن   0ً

نٞةػوووـس ونٞٛوْووو  ونضتزٌوووـس ونٞطوووع٠ و٢ػوووـ ونعتوغوووٝ  و٢ووو٥ نعتًوووـوِ أ٤ أ٢ػوووعب  
 ٚع٦ت ٢ٛو٣ٟ  نٞوٛو٤. »٢ٛ  ونعتجٌل  ونٞةنـ٥ٌ«نضتزٌـس 

نٞوز٥٢  وً ٢ـٚوز نٔسووٗكع  ه نٞوؿوع٥٢   و١       ٞٗج نٟت نٞٗةٍٟ  تععتػـ ٢وجس ٢و٥   
أخوو  نعتسوووٗـ نطتؿووـي ٌواوو ب  وننووـ  ٢هووع ـ نطتٍووعس نعتج٦ٍوو   هنووـ مذل  ع٦ووا 

 ْػـ٦ع ٦ٗـأ ي٥ نٞٛوٍْ  ونطت٣ػٍ  ونٞونسك .  نطتٍعس نٞٗةٍٟ 

أ وٝ خـنسوع٤ وأ وٝ نًٞوـنٔ وأ وٝ نٞطوع٠        سعوبٌخ يف اٌظوؾبثخ  وٌ ٚـ نت٥ نعتٗٓى ه 
 ...وأ ٝ نعتػـ٥ٌ

                                                 

 .97ظ  ه نٔس٠ٕ   . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٓع ١ٍ نضت٣عيع  $1#
نطتٍون٤ 0 اجلبؽظ نعتطنوب تعٞوو أتو يا٣ع٤ ي٣ـو ت٥  ـ ت٥ نٞةػـيبن ى   ن نعتًلى0 # $2
 .1/39  نِونئ0ٝ ي اٌؼغىشٌأثى هال نطتس٥ ت٥ يةج ن   4/478
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ج ٖعو٢ت نٞةجنوس ه نٞةجنٌ  وتطـنس  ؾج نٞونؿـ و٥ٛٞ نمل  عب نعتػوـ  وٞٗ
مؾوووعْ  مذل نٞوووجي١ نٌْوووجٌوٞو ً ه نْسووو٠ٕ   ووو١ ٌوووؤ٥٢ نطتٍوووعس نٞةجوٌووو  أسوووٗف   

 .#1$ جبلتٍع  ٚٝ ٢ٗعو٢ 

وعتع  ؿع ٞت نٞٓووو  ون سًت نطتٍعس نعتجٌلٍ   وتـمل ٍْنع َ  نًٞـ   تجأ   طوْع  
ن ٌوانو٤ مذل نٞٛسا  ْهنـ نٞٗوٜ نٞٗعئوٝ م٤ و ووت   أوجنًٞـ  نعتسوٗـس  وكعي٥  وت

 .#2$نٞٛسا أبتً 0 ن٢ْعبس  نٞواعبس  نٞػلعي   نٞزبني 

 #3$أ٤ نٞػلّ ه نُٟٞ  ًٌين نٞكعئٓ  ٥٢ ٚٝ ضً  ٌغبْ اٌؼشةوٌ ٚـ غعدا 
 .#4$وٌ ٚـ نضتعدم أغلعِ نضتزنب٥ٌ ونٞٗػعت  ونٞطونئ  نخل...

ٜ    و٥٢  ن  أخوـت  كووب  ونٍٓو  يع٢وٝ      مذل ونٍٓو     نٞسوؤ نٞويت أٖـ وع نٞـسوو
٥ُ ٢ِّل١ُْٛ أ٢ُسو    نطتسة  نٞيت  لكٟٕ ٥٢ ٢ٓنو٠ مس٢ًٕ ٌلكٟٕ ٥٢ نٞلع نٞٗـآ٦ً  واِٞوٛو

ار٢ُِـُو٤ا تاع٣ِٞاًْـُوِِ واٌالْناو٤ْا يا٥ا ن٣ُِٞلٛوـا  .614آي ػّشاْ/ ٌاجْيُو٤ا ماٞوى نِٞخوٍْـا وٌا
زنٌوووج نعتًوووع٢ٕ  تووو  نِْوووـن   وملٌوووع س ونٞوكووووب نٖٔوػوووع ي  ون سوووعو نِسوووونٔ  و 

أغوونع  نطتووـِ ونعتنوو٥  و لوووو نٞوةووع ٜ نٞواووعبي و٢ووع بنْٗووه ٢وو٥  ًووج  نعتًووع٢ٕ    
نعتعٍٞوو  نٞوويت ضوونج ع نًٞػووـ نًٞةعسووً  أ ت ٚووٝ  وو ن مذل  ووجخٝ نٞجوٞوو  ه نٞطووؤو٤   
نٖٔوػع ٌ   و ًٝ نلتع  ٦هع٠ بٖعتً ٟٞسؤ دعٞ  ٢كٟوت  ٔ ؼتٍع يلنع  ْهنوـ  

 ٠.   ن نٞلهع

                                                 
   عبٌخ خٍٟٓ  ت٥ خٍعـ 0ت٥ خٍٟٓ  نٞطٍةع٦ً نًٞػٓـي نٞةػـي خٍُفخ ثٓ خُبطأتو ي٣ـو  $1#
 .3/2611   عبٌخ نٞكاي   نٞكاي1/2470
 .82ظ  1984 . بؾون٤ نٞسٍج0 ٢ٓع ١ٍ نضت٣عيع  ه نْس٠ٕ  ت و   نب نٞولوٌـ  # $2
 .83نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $3
 .2/126 نضتعدم  عدم0 بسعئٝنضت $4#
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و ةٟوب ٦هع٠ نطتسة  ه ينج نظتٍٟٓ  نعتلػوب نٞو ي ْووؼ يعغو١ نِدوونٜ     
 .#1$دسة  أسونٔ تُجن ٟٞلنوؼ  سة  نعتٛعٌٍٝ ونِوملن٤  ووذل ملٚـٌع ت٥ يةج ن  

و وجْت نٞسوٟك  ٢و٥ خوٕٜ ٦هوع٠ نطتسوة  مذل  لهو١ٍ نطتٍوعس نٞواعبٌو  ونٞسوٍكـس           
ِي نخووٕٜ ٖوج متوجث  أو حتسوةع      يٟى نِسونٔ ٥٢ خٕٜ نعتـنٖة  نعتسوو٣ـس ٢لًوع    

٥٢ جتعوملن  نعتوًع٢ٟ  ه نٞسوؤ تُو  و وه دوٕ مبوع ٌؿوًّ  ٗو  نٞوًع٢وٝ  وهتلوى          
نسووةع  ن٥٢ِ ونٔسوٗع٢  ونٞوًعو٤ ت  نًٞع٢  ونٞواوعب. وٖوج ن سو١  وجخٝ نٞجوٞو       
ترضٛعٜ ٢وةعٌل  و٢وكوبس توكوب نعتـندٝ نٞز٢لٍ   و٢ع بنْٕ  ٞوٙ ٢و٥  كووب نطتٍوعس     

ًٕ          نٞواعب ٌ  و لع٢ٍنوع  دووى أغوة  ٦هوع٠ نطتسوة  مقوعبن  بٖعتٍوع  ٢وخػػوع  و٢وٛوع٢
ٌسوويا ن٢ِوب نٞواعبٌ  ٚعْ   هبجِ مٖـنب نطتٗؤ  وم٦ػعِ نٞلع   و٢لى نٞؿـب 
نعتٗػو  ونْسع س نعتو٣ًجس  وستعٌ  نٞسؤ ٥٢ ٚٝ أضٛعٜ نًٞةا ونٞٓوؾوى ونٞوٛووٝ   

ٟووى نٞطووـن  تعٞسووًـ نٞون٣ٛووً   نٞوو ي ٌووـن  تووه و٢لووه ؼتعغووـس نعتطوورتي ومبَع٢ووه ي    
 .#2$نعتٓـوؼ

نٞ ي دو٣ت يٍٟه ؾـوبس نٍٞٗع٠ تريةع  ونٍٓوه  »نًتوسا«و وذل ونٍٓ  نطتسة  
وٚوووع٤  وووؤٔ  نِيوووون٤   نٔسووووًع٦  تًػوووة  خووو س ٢ووو٥ نِيوووون٤ ون٣ُٟٞوووع٤ نٞػوووةٍع٤

ون٣ُٟٞووع٤ ٌلووعٞو٤ أ وووبن  يٟووى ي٣ٟوون١  ونتؿووًو٤ ٟٞوووجبٌا يٟووى أي٣ووعغت١ ودووجو       
وَعٞةع  ٢ع نخوعب نًتوسا مذل  ع٦ا  ٞٙ ػت٣ويو  ٢و٥ نًٞـْوع       ٓن١ؾتعبس  ونعئ

٢و٥ أغونع  نعتنو٥ ونطتوـِ نعتخوٟٓو  ٍٞٛو٦وون ٞووه يو٦وع  ه ٚطوّ نٞوٕيوا وبغووج           
 .#3$هتاٟوكتعنُٞص ودػـ نعتخعٞٓع  ه ٦كعٔ نطتـِ ونعتن٥ نٞيت 

                                                 

  سوول  20قووع ـ  عسوو١ نٞو٣ٍ٣وو0ً نطتسووة  ونٞـٖعتوو  نٞواعبٌوو   ػتٟوو  نعتووج٤ نًٞـتٍوو   يووج         # $1
  و.1406

ػتٟو  آْوعٔ يـتٍو    نب آْوعٔ       مل   خؿ  ٌعس 0 نطتسة   نعتٓنو٠ نًٞوع٠ ونٞةًوج نٖٔوػوع ي   # $2
 .109  ظ1985  نًٞج  نِوٜ  يـتٍ  ٟٞػنعْ  ونٞلطـ
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أ ت  ػلٍّ نٞواعبن  ونطتـِ ه نِسونٔ  و٢ع ٌوةى  ٞٙ ٥٢  وٍٞوج ضوًوب   
ي تععتػٟن  نعتطرتٚ  ونعتن٣  ه نٝ ٦هوع٠ بٖوعتً ٢وخػوع ؾتوإً ه نًٞـْوع        ٖو

مذل ننوووب  ٛوٌلووع  ن و٣عيٍوو  ٢وو٥ أغوونع  نطتووـِ ه  ٍئوو  قونئووّ دـٍْوو  غتووع   
 ٍٟٛوونع نٞوله٣ٍووً نٞوو ي  كوووب ٢وو٥ يػووـ مذل آخووـ دوووى أقٟووٕ يٍٟووه ٢ووع ٌسوو٣ى         

 نٞلٗعتع .

ٖٔوػع ٌ  ه تًؽ ٢لعقٕ وٖج نب ةف  عبٌخ   ت نٞكونئّ تعِدجنث نٞسٍعسٍ  ون
نًٞعدل نْس٢ًٕ وخػوغع  نٞٗكعو نٞطـًٖ ٢له  ْهنـ  دـٚ  نًٍٞعب٥ٌ ونٞطكعب 
نٞوويت وصتووت ٦ٓسوونع تووعٞٓووس ٦وٍاوو  نٞؿووُوـ نٖٔوػووع ٌ  نٞوويت يعٌطوونع نجملو٣ووى       
نٞةُووجن ي  وسووًت نٞاوووبن  ونٞووجيعٌع  نٞٓٛـٌوو  مذل نسوووًٍع  وحتـٌووٙ أغوونع        

  نٞووويت دتاوووٝ ه دوووج  نذتوووع  ووووبس ن و٣عيٍووو   نِغووولعِ ونطتوووـِ ٚاووووبس نٞٗـن٢كووو 
نٖوػع ٌ   ٌلٍ  سٍعسٍ  ملٞزٞت نًٞعدل نْس٢ًٕ ت  نٞٗـ٦  نٞوعسى ونٞاع٦ً يطوـ  

 .#1$نعتٍٕ ٌ 

وأ ت ن ػعٜ نِغلعِ ونطتـِ هب ت نٞجيعٌع  نٞيت  ؿ٣لت أْٛعبن   له٣ٍٍ  ٣ًٟٞٝ 
 وله٣ٍٍ .ونٞػلعئى مذل ن٦ًٛع    ت نِْٛعب نٞوله٣ٍٍ  ه نغتٍعٚٝ نٞ

و ر ـ  نِغلعِ ونطتـِ أٌؿع  تعٔجتع ع  نٞػوٍْ  ه نٞٗـ٤ نظتع٢  نغتاوـي  
 .#2$خػوغع  تًج نخوٓع  نطتـٚ  نٞٗـ٢كٍ   ْعجتنت ـتو ٢ٍوٜ  ٌلٍ  ٚعٞوػوِ

غوووبس ٢ووو٥ غووووب  /13٠- وووو6/ه ن٦ِعؾووووٜ ه نٞٗووـآ٤  »نِخٍوو  «وًٌٛوو  ٦هوووع٠  
يةوعبس يو٥ زتًٍوع   ؿو١ ٚوٝ      ٚع٤  »نخٍع٤ بو٠«نٞوٛوٌلع  نطتـٍْ  دٍا م٤ ٦هع٠ 

زتًٍ  أغنع  دـْ  وندجس ٥٢ نطتـِ. وأ ت نضتنع  ه ن٦ِعؾوٜ ونطتـ  يٟى 
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  #1$نطتـْو  دجو  نٞجوٞ  نْس٢ٍٕ  مذل ن٦ج٢ع  نٞٓووس ٢ى ٢ةع ص نٞػووٍْ  توٗعٍٞوج   
وه نًٞػـ نًٞا٣وع٦ً ْٗوج  نِخٍو  ٚوا  ٢و٥ ًْعٍٞعذتوع نٞسٍعسوٍ  ونٞٓٛـٌو  ٞٛلونع          

و و ن نٞوكووب نٞو ي قوـأ يٟوى  ٛوو٥ٌ         ١ٍ نٞـودٍو  ونِخٍٕٖو   دعْهت يٟى نٞوًوعٞ 
نِغوولعِ ونطتووـِ ووؾووًنع ه مقووعب  له٣ٍووً ٢ًوو  أخوو  ضووٛٝ نٞلٗعتووع   ودتوووج  

 ٢وى ٢ٕدهو  أ٤ نٞطوٛٝ نعتوةٟووب ٢وـّ     /19٠-16- وو 13-10/  ت نٞٓرتس ٥٢ نٞٗـو٤
مبـندٝ مل٢لٍ   كوبٌ  ؾتوجس ٥٢ ينوج نٞسوٕ ٗ  ه آسوٍع نٞػوُـت دووى نًٞػوـ       

ًٞا٣ع٦ً  وأ٤   ت نٞلٗعتع  ختوّٟ ه ٦طوعقنع يو٥ نٞلٗعتوع  ه نعتجٌلو  نِوبوتٍو       ن
 دٍا ٚع٦ت أ ون  تٍج نٞسٟك   ًزمل هبع سٍكـذتع.

ؾتع سوةٕ ٌوؿو  أ٤ نِغولعِ ونطتوـِ ٚوٛوٌلوع  ن و٣عيٍو  ٢نلٍو  ٦طور          
و كوب  توكوب دٍعس نجملو٣ى ه نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  و٦طعقع ه نٖٔوػع ٌ   و ور ـ   

تًؽ ْرتن   عبنتنع تعِدجنث ونٞجيعٌع  نٞٓٛـٌ  ونطتـٚوع  نٞاوعئـس نسوواعت      ه
طتع ع  ن٣ًٞعٜ أ٦ٓسن١  وٞ ٞٙ نخت   أدٍع٦ع  ٢وٖٓوع  ٢ًع ٌوع  ٟٞسوٟك  وخػوغوع      

وٚوع٤ ٞو ٞٙ أ وـ ه      ٢ع ن ػٝ هبع ٥٢ دـٚع  ٞكونئّ ٢وكـْ  ٚعًٍٞعب٥ٌ ونٞطكعب
ه٣ًٍ وْٕ  سووب ونؾو   ون٦سونا    طٍٛٝ  ٍٟٛنع و٦هع٢نع نٞ ي  ةٟوب  ٍٟٛه نٞول

 .#2$نٞلٗعتع يٍٟنع ٢س٣ى 

و ٛ ن ٌوؿ  ٥٢ ٦طرس نٞلٗعتع  نْس٢ٍٕ  أكتع ختوّٟ يو٥ نٞلٗعتوع  نِوبوتٍو  ه    
٦طوورذتع  و ووو ٢ووع ًٌٟووٝ  ةًووع  نخوووِٕ نٞسوو٣ع  ه ٚووٝ ٢لوون٣ع ٔخوووِٕ نٔجتع ووع   

أسوووع   ونِ ووجنِ. وٞوو ٞٙ ٦ٕدووم أ٤ أغوونع  ن٣ًٞووٝ ه نٞلٗعتوو  نْسوو٢ٍٕ  ٢وو٥    
وغع٦ى و٢ةوجص ٌٛو٦ّو٤ قةٗو  ن و٣عيٍو  وندوجس ٍْنوع ػتوعٜ نٞوٗوج٠ ٞٛوٝ ْوـ   و٤         
 لعدـ  و و٤ ن٦ٔٗسع٠ نٞ ي وٞج ه بأصتعٍٞو  أوبوتوع  و و ن  كووب قةًٍوً ٞهوـوِ       
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نجملو٣ى نْس٢ًٕ نٖٔوػع ٌ  ونٔ و٣عيٍ   ون٤ نٞلٗعتوع  نْسو٢ٍٕ   ؿو١ أْوـن ن      
  نٔ و٣ووعيً ونٞٓٛووـي يٟووى يٛوو  ٢ووع   ٢وو٥ ؽتوٟووّ نٞكونئووّ ه  ووو ٢وو٥ نٞوسووع٢  

دػٝ ه نُٞـ   تعْؾوعْ  مذل أ٤ ٟٞلٗعتوع  نْسو٢ٍٕ  دٍوعس بودٍو  و٢اوٝ خٍٟٗو         
 .#1$ ٗوػـ يٟى نعتنل ْنً ٖوس ذت ٌةٍ  ٢نلٍ  ه نٞٗو  ٦ٓسه  ودل 

 وب تعبمل ه نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  جملو٣وى  $$ 0و٥٢  لع ٚع٤ ٟٞلٗعتع  نْس٢ٍٕ 
ْٗوج    تػٓ  خعغ   وػتو٣ى نعتجٌل  يٟى و ه ن٣ًٞوو٠ أغنع  نِغلعِ ونطتـِ 

ٚع٤ غت ت نٞلٗعتع  ٦ه٣نع و ٗعٍٞج ع نٞيت  هنـ ه حتجٌج ٢ـن ا نطتـٍْ  و٦هوع٠  
نٞرتًٖ ه نطتـْ   و٢ع ٌػنا  ٞٙ ٥٢ ندوٓعٔ  ن و٣عيٍ   ٍٟٗجٌ  تعْؾعْ  مذل 

ِ ونطتوـِ  ٖونيج  له١ٍ ن٣ًٞٝ ونٞـيعٌ  نٔ و٣عيٍ   ونٞيت  لويوت تولووو نِغولع   
وقةًٍ  ٚٝ ٢لنع. ٣ْإً ٌونجث "ٍٞوو" نِْـٌٗوً يو٥ نطت٣وعٞ  ه ْوع  ٍْو ٚـ أ٤       

ستعٜ غت١ أ٢  أي بئٍ   نتوعب ٚٝ أسوةوو ٢و٥ لتوا يٟوٍن١       يج  ١ ٌةٍٟ  ٕرتعئ
أ٤ ٌطوُٟون وٌٛو٦ون ب ٥ مضوعبس نضت٣نووب قوونٜ نِسوةوو  لت٣وى  وؤٔ  نٞـ وعٜ ٢وع         

 ٍ  ؼتٓونوو  يلووج ٚووٝ بئووٍ  ػت٣ويوو    ب وووت ٢وو٥ ٢ووعٜ ه غوولجؤ ٞووه يووجس ٢ٓووع  
وٌٗسوو١ نعتووعٜ توو  نٞوو ٥ٌ نضوووُٟون يلووج٢ع ٌلووونً نِسووةوو  ومتووا  ووؤٔ  نطت٣ووعٞو٤   
تًؿن١ ٚعِخوس  ْ  ن ٢ع  أدج ١ و ـ٘ قًٕٓ  ٟٛٓوون زتًٍوع  توععتـأس مذل أ٤  ووزو      
٢ـس  ع٦ٍ  م ن بَةوت ه  ٞوٙ  ون و٣وون تًكوّ ودلوع٤ توعِؤ  مذل أ٤ ٌةُٟوون نٞسو٥         

ٜ     نٞيت وم ن  وزو  أدوج نطت٣وعٞ  أو وٞوج ٞوه  يوع         دتّٛلن١ ٢و٥ نٍٞٗوع٠ توةًؽ نِي٣وع
ًٍْكٍووه ٚووٝ وندووج ٢لوون١  جٌوو  ٢ٗعتووٝ  ٞووٙ  ؤ هتٛوو٥   زتٍووى أغوونعته مذل و٣ٍٞوو 

ِدج أ٤ هتعب  ٢نل  ستعٜ ٖةٝ أ٤ ٌجيو زتٍى أغونعته مذل و٣ٍٞو   وم ن دل ًٌٓوٝ    
ـ    »يلج٢ع ٌطوُٝ«٥ْٟ ٌوٗعؾى  ٥ٌ. وٖوج دػوٝ  وؤٔ     أٚاـ ٥٢ ٦ػوّ دػو  نَخو

    ّ ؤ ٌووؤ و٤   نطت٣ووعٞو٤ ٢وو٥ نعتٟووو٘ يٟووى ن٢وٍووعمل ميٓووعئن١ ٢وو٥ أي ؾووـٌة  أو  ٍٟٛوو
ِغنع  نِْـن٤ ٢ٗعتوٝ خةوز ياٍلون١  وم ن نب ٛوا أدوج ١  ـهتو  ًٌعٖوا يٍٟنوع         
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تعْيووجن٠ ْ ٦ووه ٔ ٌلٓوو  يٍٟووه نطتٛوو١ أ٢ووع٠ نضت٣نوووب  وٌطوووُٝ  ووؤٔ  نٞلووع  و وو١       
ج  وٌٟةسوو٤ خوعب  أوٖوع  ن٣ًٞوٝ ٢وع ٌطوعؤو٤        ٔتسو٤ ٢ٕت  ٖػ س  ن  ٞو٤ وند

 .#1$ ##  ْ كت١ أ٦ع  ٌونٟو٤ تعٔسوٗع٢  ونِخٕٔ نطتسل وتعضت٣ٟ

و٥٢ ٢هع ـ نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  ِغنع  نطتـِ ه نعتجٌل  نْس٢ٍٕ   ٞٙ 
نًٞـؼ نٞٓين نٞيت  ًـؼ ٍْنع ٚٝ دـْ  بونئى تؿعئًنع و٢نعبن  أتلعئنع ه ٢وٚوا  

نطتوـِ ومتوج  ٞووه ٌوو٠ ٢ًو  ٢و٥ نٞسول  ٌٛوو٤ مباعتو  يٍوج           خعظ  طعب٘ ٍْه ٚٝ 
ِ ووٝ نطتـْوو   ٢ا٣ٟووع متووجث ه تُووجن  ه أونخووـ ينووج نًٞةعسووٍ   دٍووا ٚع٦ووت         
نِغوولعِ  وٗووج٠ ه ٢وٚووا دعْووٝ ٚووٝ دـْوو  حتوٓووً تل٣ووو   ٞػوولعيونع ه ٢وٚووا  
ٌسو٣ـ قوٜ نٍٞو٠  وٌةوجو أ٤  و ن نعتهنوـ نوٝ ٢سوو٣ـن  دٍوا  سواٝ  و ت نعتونٚوا          

٥ نعتخكوقع  نٞرتٍٚ  نعتػوبس  ٣ٚع أ٦ه ٚع٤  ٍٟٗجن  ٢وةًوع  مذل وٖوت ٖـٌوا ه    ٚا  ٢
 .#2$٢ج٤ ٢ػـ

وٌٛطّ نطتجٌا ي٥ نٞسٗعئ  تعٞٗع ـس نًٞا٣ع٦ٍ  ي٥ نٞوجوب نٞو ي هتٛو٥ أ٤  ًٟةوه     
نٞلٗعتووع  ه دٍووعس ٢جٌلوو   ْٛووا ن  ٢ووع  ًووـؼ نٞسووٗعؤو٤ ٟٞلوونا ونٞسووٟا ٢وو٥  ع٦ووا  

ع  ه ْوورتن  نٔؾووكـنتع  نٞوويت حتووعوٜ ٍْنووع   ن٢ِووـن  ونضتلووو  ونٞةعضووون  خػوغوو 
نٞٓئع  نعتخوٟٓ  ٢لى وغوٜ نعتع  ي٥ نظتػو٠  ونٞوًـؼ تعٞوعرل ٟٞسٗع ٥ٌ و ونهب١  
وَعٞةع  ٢وع نسوووٞون يٟوى  ونهبو١ ٕٞسووٓع س ٢لونع ه أَـنؾون١ نٞٗوعٍٞو . وٖوج ضتور           

ه  أ لووع  ستٟووون١ يٟووى سوووبٌع مذل م ووـن  ؾتع ووٝ  م   لووجون –ٚوو ٞٙ  –نٞٓـ٦سووٍو٤ 
نٞ ٥ٌ  ٣ًٟون مبع ٍْه نٞٛٓعٌ   –خج٢ون١  ون  نٞسٗعئ  و لع ّٚ ٢ًه١ نٞسٗع ٥ٌ 

ي٥ نظتـو  ونٞ  ع  مذل نٞلٍٝ ٢سةة  ت ٞٙ ٢وعيا زت   –٥٢ نٞواعب  نٞسعتٗ  
مذل م ـن  ضةٍه مبع ًْٟه  تعضع ضتر ؼت٣ج يًٟ/1806٠/ٞطًا نٞٗع ـس. وه يع٠
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نًٞع٠ نٞوعرل ٌسووٞو٤ يٟى نضت٣عٜ ونطت٣  "تو٦عتـ "  وٞ ٞٙ يلج٢ع تجأ نضتلو  ه 
ونٞةُعٜ  ا  وؾى نٞٗع ـس ه دعٞ   ْعو  ضتر  قعئٓ  نٞسٗعئ  نٞ ٥ٌ أغوةنون  
أٚاووـ دوو بن  مذل سووٕو نٔؾووـن  دوووى أغووةنت نعتٍووعت ه نٞٗووع ـس ٦ووع بس وتع هوو       

 .#1$نٞا٥٣

و٢ى  ةٟوب ٦هوع٠ نٞكونئوّ ونطتوـِ يٟوى  ٍئو  ٦ٗعتوع   وطوٛٝ وْوٕ ٖونيوج          
ل  ونخوٍعب ٢ً  أغةنت نٞكعئٓ  نعتنلٍ  يلػـن  أسعسٍع  ه دٍعس نعتجٌل   ْٗج ٢ًٍ

ٚع٦ت دتاٝ تعٞلسة  ٟٞسٟكع  مقعبن  هتّٛلنع ٥٢ نْضـنِ يٟى ٢ًه١ نٞطًا نًٞع٢ٝ 
تععتجٌلوو  ٢وو٥ غوولعو وجتووعب  و وو ت دٍٗٗوو  تعُٞوو  نٞوؾوووو  ًْلووج٢ع ٌووسووف ضووٍوو    

 أتلووع  قووونئٓن١  ويلووج٢ع ٌله٣ووو٤  نٞكونئووّ نعتنلٍوو  ه نعتطووع ـن  نٞوويت  لطوور توو  
نعتلعْس   وًٌوعٖةو٤ نعتسوً  يٟوى ٢وع ٌـ ٛوا ٢و٥ أخكوع   ْو كت١ ٌسون٣و٤ تو ٞٙ ه           

 .#2$دٓم نٞلهع٠م نبس نعتجٌل   وه 

وتػٓ  يع٢  ٚع٦ت نٞكونئّ بنتك  م نبٌ  ٥٢  ٟٙ نٞـونتف نٍٟٟٞٗ  نٞيت أ ٍ  غتع أ٤ 
  ٗو٠ ت  نٞسٟك  ونٞـيٍ .

  ِ غووولعِ ونطتوووـِ ٦طووور  ٢وووى  كووووب نِسوووونٔ ونطتٍوووعس     ؾتوووع سوووةٕ ٌوؿووو  أ٤ ن
نٖٔوػع ٌ  تععتجٌلو   ون ػوٟت تعطتـٚوع  نٞاوعئـس نٞويت ننوـ  ه نًٞػوـ نًٞةعسوً         
ٞهـوِ نٞوٛو٥ٌ نٔ و٣عيً   ١  كووب  وْوٕ نوـوِ نجملو٣وى نْسو٢ًٕ نعتـ ةكو        

ه ن٦ِعؾووٜ  و ةٟووب    » نِخٍو  «تو و   ٍعبن   ٌلٍ  ٚعٞوػوِ  وننوب زتًٍع  
و٢و٥  و١ ٌوؿو  أكتوع       نًٞػـ نًٞا٣ع٦ً ْع٦سنا يٍٟنع  س٣ٍ  نٞلٗعتوع  ٢وورخـن   ه 
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ختوّٟ ه ٦طرذتع و كوب ع و٦طعقعذتع ي٥ نٞلٗعتع  ه نعتجٌل  نِوبوتٍ  نٞيت ًٞةت 
 .#1$دٍعذتع وبن  سٍعسٍع  ؾتٍزن  ه 

وه مقعب   ن نعتٓنوو٠ هتٛو٥  ٍٗو١ٍ نٞلٗعتوع  ه نعتجٌلو  نْسو٢ٍٕ  ه ؾوو         
  نٞوويت متووج  ع " وٌوووع٥ٌ" دٍووا ٌوو ٚـ أ٤ ونعئٓنووع  ٗووو٠ يٟووى ٢ـنٖةوو  ي٣ووٝ  نعتًووعٌ

أيؿووعؤ ع ٞووجي١ ٢سوووون ١  وذتٍئوو  ٢سوووٟز٢ع   اٍٗووّ نٞو٢ٍٕوو  وؾوو٣ن١ ٟٞلٗعتوو   
وٚو ٞٙ    وستعٌ  أيؿعئنع ٥٢ أي ٢لعْس    ١ نب ةعقنع تعٞج٥ٌ ه نٞوةٕ  نعتسوٍنٍ   

طتوـِ توةًؽ نطتـٚوع     ٢ـن ً  نَبن  نٞويت دعوٞوت أ٤  ٓسوـ ن ػوعٜ نِغولعِ ون     
نضت٣ع  ٌوو   ه ٢ـدٟوو  ؼتووجو س ٢وو٥ ٢ـندووٝ  عبنتنووع  يٟووى أ٦ووه نجتووعت أسعسووً ه 
 عبنتنع  و٥٢  ١ نجتنت مذل  ١ٍٍٗ نٞجوب نٞسٍعسً ٟٞلٗعتع  نْس٢ٍٕ  تعٞـ١َ ٥٢ 
أ٤ ٦طوورذتع و كوب ووع و٦طووعقنع ن٦ػووةت يٟووى حتٍٗووٕ َعٌووع  ن و٣عيٍوو  ٢ـ ةكوو         

نِخ س أ   نٞلٗعتع  مذل نٞسٟك  ونٍٓ  م نبٌ   تعٞلطعـ نٖٔوػع ي  وه ٢ـندٟنع
 .#2$ونٞواعبؼتجو س تٓئع  نٞػلعو 

وه مقعب   ن نٞو١ٍٍٗ خٟكت تًوؽ نَبن  تو  ٦طورس نطتوـِ ونِغولعِ و كوب وع مذل       
٢ٍ  ه     ٢ع ٌس٣ى نٞلٗعتع  نْس٢ٍٕ  ونطتـٚع  نٞاعئـس نٞيت ن٦وعتت  وعبٌخ نعتوج٤ نْسٕو

ةوونت مٍٞووه تًووؽ نٞجبنسووع  نِخووـت نٞوويت ْػووٟت توو       ْوورتن  ؽتوٟٓوو   و ووو خٟووف  ل  
نِغولعِ ونطتووـِ ونٞلٗعتوع  و وو ت نطتـٚوع  نٞاووعئـس  ْٓـٖوت توو  ن ػوعٜ نِغوولعِ      
ونطتـِ تةًؽ   ت نطتـٚع  ٞهـوِ ن و٣عيٍ  ٢ًٍل   وت  أ٤  ٛوو٤  و ت نطتـٚوع     

 .#3$ونٞلٗعتع ونٞاوبن  ٦وٍا  ًْعٍٞع  سٍعسٍ  غت ت نِغلعِ ونطتـِ 
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ب ٦طرس نِغلعِ ونطتوـِ ه تجنٌو  نًٞػوـ نًٞةعسوً و كوب وع مذل      وه مقع
هتٛو٥ أ٤ ٦ٗووٜ م٤ نِغولعِ    /19٠-٢/16ع ٌس٣ى نٞلٗعتع  ه ْرتس ٔدٗ  ٢ورخـس

ونطتـِ   ١ تًج  ٞٙ نٞلٗعتع   ٚع٦ت ه ٚٝ نعتج٤ نْس٢ٍٕ   ودل ٌـ ةف و و  وع  
َ  وع  و وو ٢وع     ٞٙ يٟوى تًوؽ نعتوج٤  و٤     تٍٗع٠ دـٚع  ضًةٍ   عئـس  تٝ نٖوػـ

 ٌؤٚج تًُج نِغلعِ ونطتـِ ونٞلٗعتع  ي٥ نجتع ع  نعتٗعو٢  نٞسٍعسٍ .

٥٢ خٕٜ   ن نًٞـؼ ضتون٦ا نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  ه مقعب نعتلهووب نعتوع ي ٣ٟٞجٌلو     
نْس٢ٍٕ  تعيوةعب ع نٞويع  نٞ ي ٌط٣ٝ ٚٝ ٦طعقع  نطتٍوعس. ٍْنوع  وؿو  ٢ٕ ٢و      

٢ٍ  وختكٍكعذتووووع عت٣عبسوووو  أ٦طووووك  نطتٍووووعس نٞوٛوٌلووووع  نعتع ٌوووو  ٣ٟٞجٌلوووو  نْسووووٕ
نٔ و٣عيٍ   و٢جت  ر ـ نٞوخكٍف توٟٙ نضتون٦ا نٞيت حت١ٛ نطتٍعس نٔ و٣عيٍ  ه 
نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ   ون ؿوو  أٌؿووع  ٢وو٥ خووٕٜ ٢ـندووٝ نٞوكوووب نٞوويت ٢ووـ  هبووع نعتووج٤   
 نْسوو٢ٍٕ  أ٤ نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ  ٚع٦ووت ه ٢ـندٟوونع نِوذل ويووع  ٞواـتوو  ٢ووا س ه  
زتووى ػتو٣ًووع  ٖةٍٟوو  لت٣ًنووع مقووعب وندووج  ونسوووكعيت أ٤ جتوووعمل  وو ت نٞواـتوو      
تووو وٌا نٞلزيوو  نٞٗةٍٟوو   ومتووـنمل ٢ًووعٌ  ٢ج٦ٍوو   جٌووجس ٢لةاٗوو  ٢وو٥ ٦وووع  نٞوكوووب         
نٖٔوػع ي ونٔ و٣عيً ونٞسٍعسوً نٞو ي ٢وـ توه نجملو٣وى نْسو٢ًٕ ه نعتجٌلو  ه        

 ٢ـندٟنع نعتخوٟٓ .

ن و٣عيٍو  زتًوت ْئوع  ٢وخػػو  ه نطتوـِ       ودتاٝ نِغلعِ ونطتـِ  ٛوٌلع 
ونٞػوووولعيع  ونٞواووووعبن  ه دووووجو  نْقووووعب نعتٛووووع٦ً نٞوووو ي لت٣ًنووووع ه أسووووونٔ    
٢وخػػ   ٢وملي   وملًٌع  ٢ًٍلع  ه خك  نعتجٌل   ن٦جْى  كوب ع ٢ى نمل  عب نطتٍوعس  
نٖٔوػووع ي ْوٞووج نطتع وو  نٞسٍعسووٍ  عتـنٖةووونع و لهوو١ٍ أي٣عغتووع  ْٛع٦ووت ونٍٓوو        

 .#1$ونٞسٍكـستٟوب   ٍئ  نِغلعِ ونطتـِ  ٥٢ ٢لهوب نٞوله١ٍ نطتسة  نٞيت 
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ون ػوووٟت  ووو ت نِغووولعِ تعطتـٚوووع  ونٞاووووبن  نٞووويت يعضووونع تًوووؽ نعتوووج٤  
وتووةًؽ نٞوٍووعبن  نٞجٌلٍوو    وو١ أخوو   ضووٛٝ نٞلٗعتووع  ه ٢ـدٟوو  ٢ووورخـس ه مقووعب   
 ووعبنتً  ونووـوِ سٍعسووٍ  ودـتٍوو  ٢ًٍلوو   ودتاووٝ  وو ت نعتـدٟوو  أٖػووى ٢ـندووٝ       

ٞوله٣ًٍ  و ١ٛ ٦طرذتع و كوب ع نٟت  ؤ ي  وبن  ن و٣عيٍع   ودل  ٥ٛ غتع نٞلؿج ن
نجتع ووع  سٍعسووٍ  ٢ٗعو٢وو   تووٝ مكتووع ٚع٦ووت أ نس ٢وو٥ أ ون  نٞسووٟك  نٍٟٟٞٗوو  نٞوويت         

 نسوخج٢ونع ه نٞوًع٢ٝ ٢ى ْئع  نطتـٍْ  ونٞػلعو ونٞواعب.

س٣ٍع نطتسوة   وأتـمل  نٞجبنس  قتع   نٔ ػعٜ نِسعسٍ  ه نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  ؤ 
ٚل٣ووو   ن ػووعرل ًْووعٜ ه نٞطووونبو ونِسووونٔ  ونعتسوواج نضتووع٢ى تعيوةووعب ونعئٓووه     
نٔ ػعٍٞ  نعتولوي   وأ ـ  ٞٙ ه نٞسٟو٘ نٔ و٣عيً جملو٣ى نعتجٌل  نٞو ي ٚوع٤ ٚوًٕ    
وندجن   ـتكه و ػٝ تٍله غٕ  ن و٣عيٍ  و ٌلٍو  ونٖوػوع ٌ  و ٗعٍْو  ودؿوعبٌ      

طعـ نٔ ػعرل نعتساجي و٦هع٠ نطتسوة   و وو ٦هوع٠    ٢ولوي   جِ مذل  و ٍٗنع نٞل
 ٌٗو٠ يٟى نٔ ػعٜ نعتةعضـ نٞ ي  و أٚاـ أ٦ونو نٔ ػعٜ  ر  ن .

و٥٢ خٕٜ   ت نٞـؤٌ  ٟٞنٍعس نٔ و٣عيٍ  ه نعتجٌل  نْس٢ٍٕ  ٌلوًٓ ٚا  ٢و٥ آبن   
تًووؽ نٞةوووعدا  ٚووـأي " ـنتوووعب" نٞوو ي ٌوووجٜ يٟووى أ٤ ؼتوووٕ  نعتجٌلوو  نْسووو٢ٍٕ       

ٖةٍٟع  و ٌلٍع  و لسٍع   وم٤ ٚع٦ت ٢ـنٚز نعتجٌل  نٞواعبٌ  حتوووي يٟوى ٦وع      ٢لٗس٣ 
٥٢ ؽتوّٟ نِ ٌع٤ ونِ لوع . وٖوج  ٚوـ " ع٢و٦وج" أ٤ نًٞوـ  نعتسو٣ٟ  دل ٌوـون ه        
نعتجٌل  أكتع دتاٝ و و ن  سٍعسوٍع  ون و٣عيٍوع   ْٛوع٦ون ٌلهوـو٤ مٍٞنوع يٟوى أكتوع دتاوٝ         

 ووجنب ٚووري تًٗوو  أخووـت  ويٟووى  وو ن ْوو ٤ ػتووـ  ٢ٛووع٤ ٞوا٣ووى نٞلووع   وٞوو ٞٙ ْنووً 
نًٞـ  دل ًٌ ون أمهٍ  ٞورسٍ  ٢ؤسسع  ٢ج٦ٍ   و٢وع ٌو ٚـ ٢و٥ أ٤ سوٛع٤ نعتجٌلو       
نْس٢ٍٕ  دل ٌٛو٦وون ٢و وو ٥ٌ مٔ ه ٢سورٞ  خؿووين١ نضت٣وعيً ٟٞسوٟكع   وأ٤       
ودووجذت١ دل  لةاووٕ ٢وو٥ خووٕٜ دتعسووٛن١ جتووعت نٞٗووع٦و٤ ٣ٚووع  ووو نطتووعٜ ه نعتووج٤           

ْر ووعرل نعتجٌلوو  نْسوو٢ٍٕ    ع٦ٍوو  ونِوبوتٍوو  ه نًٞػوووب نٞوسووكى نٍٞو٦ع٦ٍوو  ونٞـو٢
  ٢لٗس٣و٤ يٟى أ٦ٓسن١ م٣ٍٍٟٖع  ويلػـٌع  مذل زتعيع  ٞٛٝ ٢لنع بئٍسنع وٖون٦ٍلنع
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وأكت١ دل ٌلوه٣ون ه ٦ٗعتع  أو  له٣ٍع  دـٍْ . ْٗج ٚع٦ون ْٗف ػتـ  سعٚل  ه 
 .#1$٢ج٦ٍ نعتجٌل   ؤ هتوو٤ غتع ه نطتٍٗٗ  تػٟ  

 

                                                 

 .369ٍ   ظ  . ؼت٣ج يةج نٞسوعب يا٣ع0٤ نعتجٌل  نْس٢ٕ# $1
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 احلضارة اإلدالمقة ظفري لؾحضارة العربقة اإلدالمقة

 قيمت وقىة الدائسة اإلسالميت 
 مه الىجهت اجليىسياسيت والىجهت االسرتاتيجيت 

 

نْوونت   ت نٞجبنس  نعتـسوو٢  تعطتؿوعبس نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ   ٚلوت       عندحا
 ئج.أٖػج ٥٢  ٞٙ ٢ـ٢ىً يزٌزن  ٖج ٌٛو٤ تًٍجن  ٞٛله ي٣ٍٕ نِ ـ ونٞلوع

أ ووٝ ٚلووت أٖػووج  بنسوو  نٞٗووعو ن٣ًٍٞووٕ غتوو ت ن٢ِوو  ونعتخووزو٤ نٞلٓسووً ضت٣ع   ووع   
 تعيوةعبت نٔدوٍعقً نِٚا ه ٚٝ ٢ًـٚ  ٖوس وقتع  ويكع .

ونطتؿوعبس نْسو٢ٍٕ   وً نِخوت نٞوووأ٠       –ؤ دع   ٤ِ ٦وجٞٝ ترمهٍو  نطتؿوعبس    
 جوٞ .ه دٍعس ن٢ِ  وه ٖوس أوغعٜ نٞ –ٟٞنؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  

 ووو  Butٌٗوووٜ ٞلووع0 م٤  ووجِ نٞجوٞوو     »نٞلعضوول دووجٌاع  « Stateologyويٟوو١ نٞجوٞوو   
حتٍٗووٕ دؿووعبس ن٢ِوو  وم٤ ضووـيٍ  أٌوو  نووع ـس سٍعسووٍ  تٗووجب ٢ووع  سوو  ه خووف      

 حتٍٕٗ   ت نطتؿعبس.

ٟٞجوٞو  نٞٗو٢ٍو  حتوؤ  خعؾوًع  مذل ندورتن٠       وٌونووٜ ندرتن٢لوع  $$0 #1$ٌٗوٜ "٢عٍٚٓـ"
وب نٍَٞ  نٞـئٍ  ْوخٟى يٍٟنع غٓع  ٍٞست غٓعذتع ٞٛلونع  نٞجوٞ   نذتع أي مذل ؼت

                                                 
  ٢ووعٍٚٓـ0  ٛووو٥ٌ نٞجوٞوو    ـزتوو  نٞووجٚووب دسوو٥ غووًا  توو و   نب نًٟٞوو١ ٣ٌٟٕٞوو       بوتووـ   $1#

 .523  ظ 1966
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غٓع  ن٢ِ  ونٞجوٞ   ًٛ  غٓع  ن٢ِ  وٞٛلنع ٔ جتس٣نع  ون٢ِ  ٔ نٞجوٞو   وً   
نٞيت دتٟٙ نٞػٓع  نِسعسٍ  ونطتٍعس ن٣ًٍٞٗ  نضت وب نٞيت هتوعمل هبع نٞطًا  و ً 

آخوـ  ونٞجوٞو     نٞيت  امل خػعئع نٞوو ـ ٞجت ٚٝ ضًا نٞويت ٔ ؿتوج ع يلوج ضوًا    
ٌجيً أ٤   ت نظتػعئع  ً خػعئػنع و٥ٛٞ أٖػى ٢ع هت٥ٛ أ٤  جيٍه  ً أكتع 
 ػووو٤  وو ت نظتػووعئع وٞٛلوونع ٔ  ًٓووٝ  ٞووٙ  نئ٣ووع  و هووٝ أسووعق  نٞطووًو  ٖوووس    
ٟٞجوٞوو  وٞٛوو٥ تًووؽ نٞووجوٜ حتووعوٜ أ٤  ٍٛووّ  وو ت نِسووعق  يٟووى  ون ووع   ٞووٙ أ٤    

ن٦كٕٖنوووع و ـٌعكتوووع مذل أ٤  أسوووعق  نٞطوووًا نعتًووواس يووو٥ بوو نضت٣عيووو   هوووٝ ه    
ٌٓسج ع د١ٛ نعتسوةج٥ٌ ونعتوز٢و   و  ت نِسعق   ً وٍٞوجس نٞواوعب  ٢وى ْلوو٤     
نطتٍووعس ودوو  نِبؼ ونٞسوو٣ع  و٢ووى ٖوو١ٍ نطتووا  و٢ووى ٦ووجن  نٞٓلٍووو٤ ونطتٍووعس و٢ووى     
نعتسـن  ونِ ـنو و٢ى نٞطؤ ن٢ٕٞولع ً ٞونٍٗوٕ نٞـَةوع   و٢وى نٞػوـنو ٢وى  ٟوٙ       

 يٟى نٞٓن١  جتـت  نْهتع٤. نٞواـت  نٞيت  سوًػً

و٦ًوٗووج أ٦لووع ٦ػووـِ  نووجن  ؾووعئًع  م ن أسووـْلع ه نٞوووجٍٞٝ هبوو ت نٞةجٌنٍوو       
 .##تجٌنٍ  ضـيٍ  نطتؿعبس  و٢ى  ٞٙ ْسلة ٜ  نج نعتٟٗ 

نٞسٍعسٍ  ٚ ت  أو خجًٌ  أو ْونض  $$0 احلضبساد عطشاغعدا  "اوو٤ل لو"ٌٗوٜ 
 .##يعئ٣  يٟى سك  ٖطـس نطتؿعبس

ٖون وع وأْػونت    نسوا٣ًت #1$وٖجتو٤ٔ"0 نٞجوٞ  دؿعبس ترسـ ع   و٤بهتوٌٗوٜ "
 ي٥ ٦ٓسنع ه ٢ؤسسع .

 .## يين أ و٤ أَع٦ً ن٢ِ  ؤ ذت٣ين سٍعسونع$$نعتٓٛـ٥ٌ نٌْكعٍٞ 0  وٌٗوٜ أدج

 .##م٤ سوسٍوٞو ٍع نٍٞو٠  ً سٍعس  نُٞج$$وٌٗوٜ "تو وٜ"0 
  حتـٚنع نٞسوعي  نعتُلعقٍسوٍ    م٤ نٞسٍعس  متـس ٢ُلعقٍسٍ$$وٌٗوٜ أدج نعتٓٛـ0٥ٌ 

 .##نٞيت  ً نجملو٣ى ويع ن ه وقٗوسه و ـن ه
                                                 

  1986  تو0٤ٔ نِخٕٔ ونٞسٍعسو    ـزتو  نٞوجٚووب يوع ٜ نًٞوون   ٢طوٕ   نب قوٕ         بهتو٤# $1
 .301ظ 
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 .##نيكين  ٗعْ  أيكٙ نٞودجس$$0 "سعقى نطتػـي"وٌٗوٜ نعتٓٛـ 
ْا٣ووعو  وو ت نِٖووونٜ  ؤٚووج نٞٓعيووٝ نطتؿووعبي و وبت وأمهٍوووه ه مضووع س ضووـنٌ        

أٖوّ  نطتٍعس  و  ن ٢ع دجن٦ً يٟى أ٤ أخػوع  اوً يو٥ دؿوعبس  و ت ن٢ِو  وأ٤       
هبوو ت نظتعدتوو  أ ٟٛوو١ يوو٥ نطتؿووعبس نْسوو٢ٍٕ  نِخووت نٞووووأ٠ ٟٞنؿووعبس نًٞـتٍوو           
نْس٢ٍٕ  نٞيت بؾًت ٢ًنع ٥٢  جي وندج  وو نٞلةور نًٞهو١ٍ  وم٤ ٚع٦وت أ٢ولوع ٖوج       

ونسوونؤ ع ه نٝ نْس٠ٕ  وٚع٤ نًٞـ   و١ نْصتلوت نٞؿوع٠ وتلوى      ٦طوؤ عنٚو٣ٝ 
 طًو  نْس٢ٍٕ .نٟٞن١ ونعتٛو٘ نٞلعسج عتع  و ٢طرت٘ ت  نٞ

ٞٗج أ بٚت أوبوتوع  ٞوٙ و٢وع ْوئوت ٢لو  ن٦زندوت يٟوى  و ت نِبؼ  ٛوـ   نوج ع           
 نِوٜ ٞو٣زٌٕ أوغعٜ ن٢ِ  نْس٢ٍٕ  وحتوٌٟنع مذل أضةعو ْٛع٤ ٢ع ٚع0٤ 

 نٞٗؿع  يٟى ؾتعٞٙ نٞز٦ج نعتس٣ٟ  ه مْـٌٍٗع. -

 نٞٗؿع  يٟى ؾتٟٛ  نعتُوٜ نْس٢ٍٕ  ه نغتلج. -

 ٞ  نٞػٓوٌ  ه مٌـن٤.نطتـ  ٢ى نٞجو -

 نطتـو  ٢ى نٞجوٞ  نًٞا٣ع٦ٍ  ه  ـٍٚع. -

 نطتـو  ٢ى نًٞـ  ه آسٍع وأْـٌٍٗع. -

ٔ ٦سوكٍى أ٤ ٦ًوٜ يٟى ٢ٗوٞو  نٞووعبٌخ ه ن٢ِو   وٞٛو٥ لتوا نٔيو٣وع  يٟوى مبن س        
 ن٢ِ  ه نٞوعبٌخ وه غلى نطتٍعس ونٞوٗج٠.
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ٕ ويٟووى  وو ن نِسووع  ْ ٦لووع ٔ ٦وٓووٕ ٢ووى نعتٓنووو٠ نعتٍ    وووعٍْزًٌٗ نطتجسووً نٞوو
أغووٟنع ه نعتووّ نِيٟووى  edeeن و٣ووعيً نٞوو ي متووج  ن٢ِوو  تركتووع أٌوو     ووعبنتً نٞووٕ

 .#1$ونعتؤسسع وجتٍٟعذتع  لجب  يٟى نٞكةًٍ  ت  نِْـن  

وه نٞوٖت ٦ٓسه ٦ؿى حتٓهع لع يٟى ٢ٓنو٠ بٌو  نٞطوـٔ ٟٞوجٚووب أ٦ووب يةوج نعتٟوٙ       
ـ       نٞسوونيج ْيوع س نظتؿوـس ونٞوـون  مذل     نٟٞن١ مٔ م ن يوع   ونٞوٗوت نًٍٞوو٤ ووتو

 نطتؿعبس نْس٢ٍٕ .

وغّ أدج نعتسؤوٞ  نعتس٣ٟ  ه نٞطـٔ نِٖػى دعٜ نعتس٣ٟ  ه خكع  ٢و ه مذل 
ٝ "نٞجٚووب  يلوج نسووٕٗٞلع ٦هـ٦وع مٞو١ٍٛ ْو وج٦ع١ٚ  لهوـو٤       $$ٖوعئ0ًٕ   "يةج نًٞزٌز ٚع٢و

ج٢ع ٦هـ  مٍٞلع ٚع٦ت أ٦هعب٦وع  مذل َ ٦ع ه نُٞـ  ْعؾكـب٦ع أ٤ ٦لهـ مذل َ ١ٚ. ويل
 .#2$##مذل تًؽ لع٘ وٖج آ٤ نِون٤ أ٤ ٌلهـ تًؿلع 

ٞٗج وؾى   ن نٞٗوٜ نٍٞج يٟى نضتـو  م  ٥٢ نٞػًا ن٠ٕٛٞ يٟى أ٢و  مسو٢ٍٕ  مّٔ   
م ن ٚع٤ نعتٗػوو  ٢و٥ ن٢ِو  نٞوضوعئج ونٟٞنو١ ودةعئوٝ نطتٍوعس وأوغوعٜ نٞاٗعْو  نٞويت           

 ٚ .  ػنـ ن٢ِ  ه تو ٗ  نطتٍعس نعتطرت

و ط٣ـ نٞسونيج ه نٞجنب نْس٢ٍٕ  نٞٛات ْٖع٢و     ٣ًٞـي لتا أ٤  ونج نٔبن ن
  ت نٞـنتك  نْس٢ٍٕ   وٍٞ  مبٓنو٠ بٌ  نٞطوـٔ أو ٢ٓنوو٠ ن٢ِو  نٌَو  ه نعتوّ.      
ومقتوع لتووا مٖع٢ووونع توعِّٚ ونٞسووونيج  نخووٝ نٞوووعبٌخ نعتًعغوـ يٟووى ٦ووع ؽ نطتووٕ    

ـ    ن٢و  ن٦ْسوع٤ أي م٦سوع٤ وأ٤  ٗوو٠ يٟوى ٔ وو        وبنًْ  ن٦ِسول  ونًٞوجٜ و٢ـ ٗوى ٚ
 ن٣ًٞٝ ؤ و  نٞونـٌـ ؤ و  نطتٗؤ نٔ و٣عيٍ .

                                                 
ٗوج  ٦  ون٦هوـ  222ٜ ظ غعدا   ن نٞوـأي ملٚوً نِبسووملي0 ن٦هوـ ٢ؤٞٓع وه نٞٛع٢ٟو  ػتٟوج أو       # $1

 .285  ن نعتٓنو٠  . ٦عغٍّ ٦ػعب0  ػوبن  ن٢ِ  نعتًعغـس  ظ 
 ٢طوٕ      . يًٟ يٟٗ  يـسع0٤ ـت٥ وأخو لع ونٞطـٔ  ٢ٗعٜ ٢لطوب ه ػتٟ  نَ ن  نِ لةٍ # $2

 .5  ظ 1990  ًٞع٠ 65يج  
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ون٢ِ  نًٞـتٍ   ً نعتـضن  ٤ِ  ًٟا  وب نٞٛعبمل٢ع ه   ن نعتطوـوو توععتًلى   
نعتٗػو  ٥٢ نٞٛعبمل٢ع أي نٞوٟٓعمل نٞـنئً نٞ ي ًٌٛ  أ٢وعٜ نَخوـ٥ٌ جبوع   نطتـٌو      

 .#1$نعتوةع ٜونًٞٗٝ ونٞـؾع ونٔدرتن٠ 

 وو ت نٞـٌووع س تسووةا ٢وًٖنووع نضتُووـنه وبغووٍج ع   ون٢ِوو  نًٞـتٍوو  ٖووع بس ٤ِ  وةوووأ 
 نٞاٗعه وُٞونع نٞيت  ً  ز  ٢ع ٍ  نٞٗـآ٤ دسا نعتةجأ نِغورل.

  ن نعتطـوو  و ٢طوـوو نٞٛوونٚيب  و وو نعتطوـوو نٞو ي ستٟوه وآ٢و٥ توه و ٞوٝ يٍٟوه           
نْسوو٠ٕ نًت٣وووٜ يٟووى نًٞـوتوو    نٞووزي١ٍ نٞـندووٝ زتووعٜ يةووج نٞلعغووـ  م٦ووه ٢طووـوو

 ونًٞـوت  نٞيت  و ـ ع نْس٠ٕ.

ٍٚووّ هتٛوو٥ أ٤ ٦واع ووٝ أ٤  لعٞووٙ  نئووـس    #2$نٞاوووبسٌٗوووٜ يةووج نٞلعغووـ ه ْٟسووٓ   
يـتٍوو  حتووٍف تلووع  وأ٤  وو ت نٞووجنئـس ٢لووع وـتوو٥ ٢لوونع ن٢وووز   عبنتلووع توعبنتنووع           

 ونب ةكت ٢ػعطتلع مبػعطتنع.

ٍع  جت٣ًلووع ومٌووعت بونتووف ٔ  ٗووـ هبووع نًٍٞٗووجس    ٍٚووّ هتٛوو٥ أ٤ ٦واع ووٝ يععتووع  مسوو٢ٕ  
 نٞجٌلٍ  ْنسا  ومقتع  طج ع دٗعئٕ  عبٌخ ن٢ِ .

 .#3$نٍٞٛلو٦  ً ٦وع  نٞػ وبس ٔ ٦وع   »دسا نٞـأي نِخ   «ن٢ِ  م ن 

ن٢ِ  تركتع ٚعٞةلٍوع٤ نعتـغووظ ٌطوج تًؿونع      ٞٗج وغّ نٞـسوٜ نٞٛـ١ٌ ؼت٣ج 
    ٛ ةع  وأْـَوت مْـنَوع  ٚركتوع  سوج وندوج  ْنوٝ       تًؿع   أي  ٟٙ ن٢ِو  نٞويت سوٛةت سو

 ٌلكةٕ  ٞٙ يٟى ن٢ِ  نْس٢ٍٕ  بن لٍع .
                                                 

 .330  ظ 1997 . تـ ع٤ ملب0ٌٕ نٞوق٥ ه نْس٠ٕ   ٢طٕ  نب ن٦ِػعب # $1
  1ْٟسٓ  نٞاوبس ونعتٍاع0ٔ  نب نعتًـْ   ت و    نب ن١ًٟٞ  ـنٞـئٍ  زتعٜ يةج نٞلعغـ0  # $2

 .84  ظ1970
 .1982 . ٦ج١ٌ نٞةٍكعب0 دجو  نغتوٌ  نٞٗو٢ٍ    نب نٞودجس  ت و   # $3
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أ٤ ٦وةين نٟٞنو١ ونٞوـونتف     »توطووْلع ٢ّٞو  نْسو٢ٍٕ  وب٦و٦وع ٢و٥ أ ٟونع      «يٍٟلع م ن  
 ونعتػعحل ونٞلسج نٞؿع٢  ٔ أ٤ ٦و١ٟٛ ي٥ ودجس أ٢ون  وأضةعو.

٢ٍ  ن٢ْٛع٦ع  نٕٞمل٢و   ٥ٛٞ نٞسؤنٜ نٞ ي ٌكـو ٦ٓسه0  ٝ ٞجت ن٢ِ  نْسٕ
 .؟ٟٞٗوس ونٔسوطـنٔ ٣ٟٞسوٗةٝ

نعتوٛو٤ نٔ و٣وعيً أو نٞكةًٍوً ٔ    م٤ نٞٗةؽ يٟى نٞٗجبس ه أٌ  نع ـس ٥٢ نون ـ
ٌووو١ مّٔ تسوو   ٟووٙ نٞهووع ـس ونٞٗووةؽ يٟووى ٢ٓوعدنووع  و ٛوو ن  ُووجو نطتع وو  ٢ٟنوو     

ي ونْْـًٌٗ ًٟٞعدل نِسٍو »نٟٞود  نٞكةًٍٍ  -٦ٔجسٛع «ٞوٗج١ٌ حتٍٟٝ سـٌى ه 
 .#1$اٌذائشربْ اٌؼشثُخ واإلعالُِخنٞ ي  وون ج ٍْه 

 . نٞػ 

   ػت٣وي  تٟجن٤ نٞطـٔ نِٖػى نعتس٣عس تعضتٍٝ نِوٜ ٟٞةٟجن٤ دجٌا  نٞوػلٍى
 و ً أبتً 0 

    سولُعْوبس  و و ت نجمل٣ويو   لو٣وً      – و٦وٍ ٚو٦وٍ    – وعٌون٤   –ٚوبٌع نضتلوتٍو
 ه نٞٛو٦ٓوضٍوسً.تطٛٝ يع٠ مذل نًٞعدل نٞػٍين ترتن 

          ػت٣ويوو  تٟووجن٤  لووو  ضووـٔ آسووٍع نعتسوو٣عس تعضتٍووٝ نٞاووع٦ً ٟٞةٟووجن٤ دجٌاوو
 نٞوػلٍى  و ً أبتً 0

٢وو٥ سووٛعكتع /تععتعئوو  ٢/55عٍٞزٌووع –٢وو٥ سووٛعكتع ٢سوو٣ٟو٤ /تععتعئوو  0/90عم٦جو٦ٍسووٍ
ضوةه نٞٗوعبس    – ع٦ٌٕوج أٍٖٟو  مسو٢ٍٕ      –نٟٞٓة 0 أٍٖٟ  مسو٢ٍٕ  ٚوة س    –٢س٣ٟو٤ 
ٍووا نغتلووج   وو١ نٞووجوٞو  نْسوو٢ٍٕو  تعٚسوووع٤ وتوولُٕ ش و ًووج نٍٞعتووع٤ نغتلجٌو   د 
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ؿتووج  –ونًٞوعدل نٞػووٍين وضوةه نٞٗووعبس نغتلجٌو  ٢ٕ٣ٚوو  توعبملس يٟووى  ؿوعبٌ  آسووٍع      
 أ٢ع٢لع نًٞععت  نٞٓعبسً ونٞرتًٚ وٕٚمهع مس٢ًٕ.

ْر٢ع نًٞعدل نٞٓعبسوً ْ ٦وه ٌلوجب  ه  ؿوة  مٌوـن٤ ٍُٞكوً أ وزن  ٢و٥ آسوٍع           
 وتًؽ تٕ  نُِْع٤» أملبتٍاع٤«س٣ٍع ه تٕ  نِملبت  نٞوسكى ٔ

وأ٢ووع نًٞووعدل نٞرتٚووً ٍُْكووً  ـٍٚووع و٢لووعقٕ آسووٍع نٞوسووكى نْسوو٢ٍٕ  نعتلو٣ٍوو  مذل  
نِغٝ نٞرتًٚ  و٢لكٗ  نٞاٗعْو  نٞرتٍٚو  توععتًلى نٞونسوى  ونٞويت ٚع٦وت  لوجب  ؾو٥٣         

 ؤٌ  نٔحتع  نٞسوٍْع ً.

ٍ    نًٞوووعدل نًٞـتوووً      ج وضووووةه  زٌوووـس نًٞوووـ  ونٞطوووع٠ توووععتًلى  وٌؿووو١ ٢لكٗووو  نظتٟووو
 –نٞو٥٣ٍ   –وأ ١ نعتًعدل نٞوعبنتٍ  نٞسٍعسٍ   و0ً نِبنؾوً نطتاعملٌو        »نٞونسى«

 ْٟسك  نٞوعبنتٍ . –سوبٌ  نٞوعبنتٍ   –نًٞـنٔ 

  » تعٞووعبٌخ «و طوٛٝ  ٟوٙ نعتًوعدل نٞلوونس نعتٟونةو  ٞٓسو٠ٕ ونًٞـوتو  ه آ٤ ٢ًوع  ْنوً          
 .#1$نْس٢ٍٕ   ي٣ع  نٞٛوٟ  نًٞـتٍ

٢ًهووو١  – طوووـٌ  أْـٌٍٗوووع0 ٢ًهووو١ نًٞوووـ  أْـٌٍٗوووو٤ و٢ًهووو١ أْـٌٍٗوووع ٢سووو٣ٟو٤    
 نعتس٣ٟ   ١ ه آسٍع و٢ًه١ نًٞـ  ه أْـٌٍٗع.

٣ٚووع أ٤ نٞةجنٌوو  نٞٛآٍوو      »ضووةه نضتزٌووـس نًٞـتٍوو  «وٞٛوو٥ أغووٝ نًٞووـ  ٢وو٥ آسووٍع   
ٍع  و٢لونع  ٞٓس٠ٕ  ومليت تعٞوسعوي ن٦كٕٖع  ٥٢ نطتاعمل ت  ْعب  ووتعرل أْـٌٗ

 مذل ٍٞةٍع تععتًلى نٞونسى أي نعتُـ  نًٞـتً نطتعرل.

وٞٗووج ن سووًت  نئووـس نْسوو٠ٕ ه آسووٍع جب٣ٍووى نجتع عذتووع نِغووٍٟ   وٞٛلوونع أخوو      
تعٞوخٟخٝ ٦عدٍ  نعتطـٔ يلج دجو  نِ ٌع٤ نٞكةًٍٍ  نِسوٍوٌ  نٞٛوات0 نغتلجوسوٍ     
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وي٣ٍٟوو  نٞوًـٌووا ه نٞٛو٦ٗوضٍوسووٍ   وحتووج    نئووـس  اووـس نًٞووـ    –نٞةو ٌوو   –
أْـٌٍٗع تط٣عغتع و٥ٛٞ نْس٠ٕ ن٦وٗٝ ٢لنع تعٞواعبس ه نٔجتع ع  نِغٍٟ  نِخـت 

 وم٤ أخ  نٞوخٟخٝ ٦عدٍ  نضتلو .

وٞٗج ن٦وطـ نْس٠ٕ ت  نطتطو  نٞٛآٍ  َسٍع ت  ننـنكتع نعت٣ووجس ْٛع٦وت   
ٍع نٞطو٣عٍٞ   تٍل٣وع   َعٞةٍ  أ ٟ  ٢لنع  و لع٢ى و و  نًٞـ  ه نعتـنٚز نعتج٦ٍ  ِْـٌٗ

 خٓت ٚوٟون١ نٞسٛع٦ٍ  ه غنـنون  ضة   زٌـس نًٞـ  وتع ٌ  نٞطع٠.

 ٛوو ن أ ت  ووعبٌخ نًٞووـ  ونْسوو٠ٕ مذل  ُـنٍْووع ؽتوٟٓوو   ْوو  ن تلووع ؿتووج أ٤ ٢ًهوو١   
 نعتس٣ٟ  ه آسٍع و٢ًه١ نًٞـ  ه أْـٌٍٗع.

 »تٍوو يووجن أقـنْنووع نضتلو«وٞووئ٥ ٚووع٤ ٢ًهوو١ نًٞووـ  أْووـٌٍٗ   ْوو ٤ ٢ًهوو١ أْـٌٍٗووع 
مسوو٢ًٕ ْةعْؾووعْ  مذل نٞطوو٣عٜ  ؿتووج أ٤ أْـٌٍٗووع حتووت دووزن٠ نٞػوونـن  نٞٛووات    
٢سووٛو٦  أسعسووع  تعْسوو٠ٕ ضووـٖع  وَـتووع  ووسووكع  وم٤ خووّ و ووو  نْسوو٠ٕ تعجتووعت   

 .#1$نِْـًٌٗ تععتًلى نٞونسىنضتلو  

و ٛوو ن هتوووز  نٞو ووو  نًٞـتووً تووعٞو و  نْسوو٢ًٕ  توو  ٢ٍووزن٤ نٞوووعبٌخ و٢ٍووزن٤         
نٞكةًٍٍ  ونٞةطوـٌ  ونٞسٍعسوٍ   ن٢ِوـ نٞو ي ٌوجيو٦ع ٟٞٗووٜ م٤ ٢سووٗةٝ         نضتُـنٍْع

جتجٌج نْس٠ٕ ٢ـ وو٤ تلسوٍع  وٞٛو٥ جتجٌوج ٢سووٗةٝ أْـٌٗوً ٢ـ وو٤ تعْسو٠ٕ          
  وٞٛو٥ جتجٌوج   »أْـٌٍٗوع نًٞـتٍو   «٣ٚع أ٤ جتجٌج نٞـنتكو  نًٞـتٍو  ٢ـ وو٤ توعًٞـ      

 »وْٟسك  نٞوعبنتٍ  نظتٍٟج ضةه  زٌـس نًٞـ  ونًٞـنٔ وسوبٌع«٢سوٗةٝ نعتطـٔ 
ْععتن٣ووو  نٞوعبنتٍووو  نٞٛوووات ٞلنؿووو  آسوووٍع    وتعٞووووعرل#2$نٞٗو٢ٍووو ٢ـ وووو٤ تعٞـنتكووو  

 وأْـٌٍٗع ٢ـ ةك  أضج نٔب ةعـ تٛٝ ٥٢ نًٞـوت  ونْس٠ٕ.
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يٟووى  وو ن هتٛوو٥ نٞورٍٚووج تر٦ووه ٔ هتٛوو٥ ٟٞلنؿوو  أ٤  ووو١ ه نٞةٟووجن٤ نًٞـتٍوو    
ـوت  ؤ هت٥ٛ غت ت نٞـنتكو  أ٤  وٗوزمل   نعتُـتٍ  ونعتطـٍٖ   و٤ نٔيوػع٠ تـنتك  نًٞ

ًٕ يو٥  ٞوٙ ْوٕ هتٛو٥          و رتسخ مٔ يا نٔب ةعـ  زن٢نوع نْسو٢ًٕ نٞو ٍوٕ  وْؿو
أ٤  وو١ مٔ يو٥ قـٌوٕ     »نٞوةٕ  نْسو٢ٍٕ  َو  نًٞـتٍو     «ٟٞلنؿ  ه آسوٍع وأْـٌٍٗوع   

جتجٌووج ع ٢وو٥ خووٕٜ نٞـنتكوو  نْسوو٢ٍٕ  ونٞوويت  ووً ه دتووع  قةًٍووً و ووعبنتً       
٢ـٚز نْس٠ٕ ه ضةه  زٌـس نًٞـ  ونٞ ي  وو ه نٞوٖوت ٦ٓسوه ٢ـٚوز     وبودً ٢ى 

 .#1$نًٞـ أغٝ 

نسوواعت  ٞلوجن    «و٤ِ ٢سعب  نطتٍعس ونٞوٗج٠ ون٦ٔكٕٔ  ٥٣ٛ ه نًٞـوتو  دٍوا دتاوٝ    
٢ؿوو٣و٦ع  ٟٞوٛووو٥ٌ نٔ و٣ووعيً نٞوووعبنتً      »نعتعؾوًو و ونيوًو نعتسوووٗةٝ ه ن٤َ ٦ٓسووه   

 وسٍع ع  دع٢ٍع  ٟٞوٗج٠ نطتؿعبي. 

دٍا  ٟووئ١    نِْـًٌٗ – ً نٞجنئـس نٞوسكى ونٞوسٍك  ن١ٍْٟٖ نًٞـتً  ٌضخٌذائشح اٌضبا
٢ً و و ووه          بونتووف نٞوٛووو٤ ه نِبؼ ونٞةطووـ ونعت٣عبسوو  ه  ٗوٝو يـتوًو وو ووه مسوٕو

 نٖوػع ي ن و٣عيً.

 دؿووعبي أبدوواْنووً  نئووـس نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ ٣ٚاووعٜ نب ٗووع     ٌشاثؼووخاٌووذائشح اأ٢ووع 
سووونيج ونًٞٗوووٜ  ْنووو نٞةٍووت نٞكةًٍووً ًٟٞووعدل نٞاعٞووا و ووو ٌلةُووً أ٤  واووه ـتوووت نٞ

طتؿوع٦  قتوو   نٞوكووب نعتسووٗةًٟ أو     » ؾع٥٢«نٞوبٌا نعتوؾويً ٞوه  و٥٢  ١ ْنو 
 .#2$نٞجهتٗـنقٍ نًٞجنٞ   –نْس٠ٕ  –عتطـوو نٞلنؿ  عتطـوو أؾٕيه0 نًٞـوت  

ٌوو  أسعسووع    وقةًووع  ْععتٗػووو  تعٞجهتٗـنقٍوو   لووع نٞجهتٗـنقٍوو  نٞوويت  ًو٣ووج نطتـ      
 و٢لكٟٗع  وبودع .
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ونًٞوعدل نْسو٢ًٕ هبو ت نعتاعتو  ٚوجنئـس ٚوات ؼتٍكو  توعٞوق٥ نًٞـتوً ودووجس          
٢وؾويٍ   نٖوػع ٌ   ن و٣عيٍ   و و ودجس  ن ٍ  دؿوعبٌ  أٌؿوع  غولًنع ٢عؾوً     
نطتؿووعبس نْسوو٢ٍٕ  نعتطوورت٘ نٞوويت أسوون٣ت ٍْنووع أ٢وو١ وضووًو  نخوٟٓووت ٖو٢ٍعذتووع    

 تـ ومل٦ج و ـ٘ وْـ  و لو .وجتع٦ست دؿعبذتع ٥٢ يـ  وتـ

ًْٓ ٢كٟوى نًٞػوـ نطتوجٌا نِوبوتوً َوجنس ٚع٦وت نٞٗووت          و٢ع أضةه نٍٟٟٞ  تعٞةعبد
نْسوو٢ٍٕ  نٞٛووات  ووً نًٞع٢ووٝ نٞووـئٍ  ه ٢ون نوو  نٞسووٍكـس نٔسووو٣ًعبٌ  نٞوويت        
 ووسووٝ تووعطتـ  ونٞٛطوووِ ونٞواووعبس ونٔسوووٍكع٤ ودتاٟووت  وو ت نٞووجوٜ ه نٞجوٞوو     

وٞو  نٞػوٓوٌ  نٞٓعبسوٍ  ونعت٣عٍٞوٙ ه ٢ػوـ ونعتُووٜ ه آسوٍع         نٞرتٍٚ  نًٞا٣ع٦ٍ  ونٞج
نٞوسكى  وؾتعٞٙ نٞز٦ج نْس٢ٍٕ  ه َـ  أْـٌٍٗع  وٖج ن٦ونت نعتلعملٞ  نٞوعبنتٍ  
َا  ٕ   ٖـو٤ ٥٢ نٞسع   يطـ مذل نٞوعسى يطـ توُٟا أوبوتع  ْنٝ  وُٟا  و ت  

  ونٞلوزوو نطتؿوعبي   ٢ـس أخـت حتت ٍٖع س أ٢ـٌٛوع ويٟوى  وونملو نعتٗعو٢و  نطتؿوعبٌ     
 نعتسوٗةًٟ ًٟٞعدل نْس٢ًٕ تعجتعت نٔسوٕٜٗ ونٞونـٌـ ونٞوٛع٢ٝ ونٞول٣ٍ .

 ٛوو ن ٌوؿوو  ٢وو٥  ٔٔ  نٞوووعبٌخ وغووةون  نعتسوووٗةٝ وٚطوووْع ه أ٤ دسووع   عبنتٍووع     
ي٣ٍٗع  أو تًجن  نسورتن ٍاٍع   ٍوسٍعسوٍع  أو  ٍو عبنتٍوع  ٢ّٞو  نًٞـتٍو  ٞوٍ  أ٢ع٢وه        

 تعٞجنئـس نطتؿعبٌ  ن٣ًٕٞ ونٞهن  ونجملعٜ نطتٍوي ونٞـودوً  نٞو٣ًٟٕ ونٞواو ـ مٔ
 ٢ِولع و ً نٞجنئـس نْس٢ٍٕ .

تووعٞكةى ْنوو ن نٞورسووٍ  ٌٗووو٠ يٟووى سوول٥ ن  ه نٔ و٣ووعو ونٞسٍعسوو  ونطتؿووعبس      
 –ونِخٕٔ  وٍٞ   ٛوًٕ و ًةئو  ودطوجن  ؾوج نُٞوـ  م  ه ٦هـ٦وع م٤ نطتؿوعبن        

 وػوع ٠ ه  نذتوع  وٞٛو٥ نٌْوجٌوٞو ٍع  نعتػوعحل       ٔ  اوو٤"لوخْٕع  ِقـود  " لو
ونِ ون  نٞؿٍٗ   ً نٞيت  ز  نطتؿعبن  ه أ و٤ نٞوػع ٠ ونٞػـنو ه  نذتع  ٞٗج 
 رس  نًٞعدل نُٞـتً يٟى نطتؿوعبس نٍٞو٦ع٦ٍو   ونٞـو٢ع٦ٍو    و١ نًٞوعدل نعتسوٍنً ه       

 نٞٗـو٤ نٞوسكى.
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     ٍ نٍ  دسوا بأي تـ٦وعب مليو١ٍ    و ٛ ن ْنؿعبس أوبوتوع  ن  تًوج ٌو٦وع٦ً ٢ُٟوٕ تععتسو
 .#1$ه ْـ٦سعنٔجتعت نٞٗع٦و٦ً نعتطنوب 

 وم ن ٚع٦ووووت أوبوتووووع ٖوووج أٌلًوووت وآ وووت أٟٚنووووع نٞاووووـس ٢ووو٥ بونْوووج ع نٞكةًٍٍووو  
ونعتسٍنٍ   ً أدج   ت نٞـونْج ٣ْٟع ن ٔ ٌوعو ٢ّٞ  نًٞـتٍ  أ٤  لكٟٕ ٢و٥ خوٕٜ   

   و٢و٥ خوٕٜ  ٓعيٟونع    نٞورسٍ  نٞكةًًٍ غتع  أٔ و ً نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْسو٢ٍٕ 
٢ى ي٣ٗنع نْس٢ًٕ أٍٞ  أٚاـ ْعئجس ويكع ً ٟٞطور٤ ن٦ْسوع٦ً نًٞوع٠  يٟوى ٖعيوجس      

 66ادلطففني/ ْوٍِٟاوولاعْو ا ن٣ُِٞوولاعِْسُو٤ا و نٞز وب  وٓو  وٞلوةعب  وٖوٞه  ًعذل0 
 وعتع ن ٔ ٌوعو ٢ّٞ  نًٞـتٍ  م٦وع  نعتًلى ون٣ٍٗٞ .

س مقتع  ٣ًٟٗت ٢و٥ نسوواعتونع نظتٕٖو  ٢وى نطتعؾوـ      م٤ أٌ  ن٦كٕٖه دؿعبٌ   ةعب
 رسٍسع  يٟى   ب  عبنتً ٚة   و  ن ٢ع دجث ٞٓس٠ٕ ن٦كٕٖع  ٥٢ نطتلٍٓ   و٢ع 
دووجث ٍٟٞعتووع٤ ن٦كٕٖووع  ٢وو٥  ووـنث نٞسُوولوو وأخوو ن  ٢ووع دووجث ٟٞاوووبس نٞػووٍلٍ  نٞوويت      

  رغٟت يٟى نضت ب نٞٛو٦ٓوضٍوسً.

 ز  ٥٢ نٞونٖى و٢و٥ نعتٛو٦وع  نٞلٓسوٍ      »٣ًٚع ٌؤٚج نٞجٚووب دس٥ دلٓ«م٤ نٞرتنث 
٣ٟٞاو٣ى نًٞـتً  و و ٞ ٞٙ ٔ ٌزنٜ مت١ٛ مذل دج تًٍج سوٟو٘ نضت٣وع    وٌػووٌ    
 ػوبنذتع  م  نجملو٣ى نًٞـتً ٌو٣ٍز تر٦ه ػتو٣ى  ـن ً دل ٌووخٟع ٢و٥ ٢عؾوٍه  ؤ    

 سوو١ ٢ًلووى ٟٞوًع٢ووٝ ن٣ًٟٞووً نجملووـ  ٢ًووه يٟووى قـٌٗوو  نعتسوطووـٖ   وٚوور٤ نٞوورتنث  
 .#2$٢ٍت

                                                 

 .86  ظ 1996نٞؿةف نْ نبي   ع٢ً  نٞٗع ـس  ٢ ٚـن  ه  . ؼت٣ج يػٓوب0 # $1
وبٖ  ٖج٢ت مذل ٦جبس نٟٞٓسٓ  ه نٞوق٥ نًٞـتً نعتًعغوـ0  ووث نعتوؤدتـ نٟٞٓسوكٍين نًٞـتوً      # $2

 .16  ظ1985  نِوٜ نٞ ي ٦ه٣وه نضتع٢ً  نِب ٦ٍ   ت و   ٢ـٚز  بنسع  نٞودجس نًٞـتٍ 
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يٟووى  وو ن نِسووع  ٌؤٚووج نٞووجٚووب دلٓووً أ٤ نٞوورتنث ٞووٍ  ضووٍئع  ٢ونٍٓووع   أو   
قتف سٟو٘ ٢ع ؾووي  توٝ  وو ٦هـٌو  ٣ًٟٞوٝ و٢و وه ٟٞسوٟو٘ وخواس ٖو٢ٍو  هتٛو٥           

 .#1$ويٕٖوه تعِبؼنٚوطعْنع ونسوُٕغتع ونسوا٣عب ع ٥٢ أ وٝ ميع س تلع  ن٦ْسع٤ 

و٤ ه  ـتووه  وم٤ نٖوٕيلوع ٢و٥    ْلن٥ م ن  ٢سٛو٦و٤ ه نٞرتنث ٢سوولةوو٤ ٍْوه ٢ةٍوؤ   
  ن نعتُـ  أو نعتطوٝ نطتؿعبي ٞوٍ  ٢ًلوعت مّٔ نٞٓوو  ونٞوػووو ونعتوو   وتعٞووعرل       
ْ ٤ أي  ًع٢ٝ ٢ى نٞرتنث مقتع لتا أ٤ ٌو١ ٢و٥  نخوٝ ضوـيٍوه  وتعسووا٣عبت وميوع س      

  روٌٟه يٟى ؾو  مضٛعٔ لع نٞٓٛـٌ  ونٌِجٌوٞو ٍ  نطتعٍٞ .

 –لووع  ووو نٞوورتنث ونٞواجٌووج وم٢ٛع٦ٍوو  دووٝ أمل٢ووع  نًٞػووـ  مهتع٦$$0 " . دلٓووً"ٌٗوووٜ 
وْٙ ب٢وملت ٥٢ خٕٜ خك   جٌجس ـتو نٞوٗج٠  ْعٞرتنث  و نعتخزو٤ نٞلٓسوً ٞوجت   

 .#2$##و و نِسع  ٞةلع  أتلٍ  نٞونٖىنضت٣ع    

قـٌٕ نٞاوبس نٔ و٣عيٍ  ونٞسٍعسٍ  تع٦ٔوٗعٜ ٥٢ يٟو١   "نٞجٚووب دلًٓ" ٛ ن بس١ 
حتٍٟووٝ سووٟو٘ نضت٣وع    أي ٢وو٥ نًٟٞووو٠ ن٦ْسووع٦ٍ  مذل نٞاٗعْوو    ن و٣وعو نعتًـْوو  مذل 

 .#3$نٞوقلٍ   و٥٢ نٞاٗعْ  نٞوقلٍ  مذل نٞاوبس نٔ و٣عيٍ  ونٞسٍعسٍ 

نعتجٟٞ  أ٤ نًٞـ   وو نٞول٣ف نِودوج      ٛ ن ٌلج  نٞجٚووب دلًٓ مبٗؤ  نٞوُـٌةٍ 
نعتـٚزٌ  ٍْه  و ً ٞٛٝ  ٗج٠ و و نجملعٜ نٞودٍج ٦ٓٞسع٦ٍ   وم٤ أوبوتع  ً نطتٟٗ  

                                                 
  1981ت و    نب نٞولوٌـ    ٢وٖٓلع ٥٢ نٞرتنث نٞٗج١ٌ نٞرتنث  نٞواجٌج  . دس٥ دل#0ًٓ $1

 .11ظ
 .7  ظ 1نعتـ ى نٞسعتٕ   ز # $2
دسو٥ دلٓوً  ػتٟو  نعتسووٗةٝ نًٞـتوً        . عت0 نٞولوٌـ ونٞورغٍٝ  ٖـن س ه أي٣عٜ تنٞسٍج وٞج أ# $3

 .128  ظ 1993  167يج  
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نعت١ًٟ نِتجي  ونًٞعدل ه ٢وؾى نغتع٢ص مملن مهع  وم٤ ٚٝ متجنو  ن وً ٞوجت نٞطوًو     
 .#1$٢ـ س نُٞـ َ  نِوبوتٍ  مقتع 

ودٍٗٗ  ن٢ِـ أ٤ نٞجنئـ   نًٞـتٍ  ونْس٢ٍٕ  دتوٟٛع٤ بأصتعٔ  ب٢زٌوع  ْو ن   
 يوو٥  ٞووٙ ْن٣ووع أي بأصتووعٜ ٔسوو٣ٍع ه َلووعت نٞـودووً ون٣ٍٗٞووً  وْؿووًٕ  هٌجن٦ٍوو ٔ

ٌو٣وؾًع٤ ه ٖٟا نًٞعدل  ٞ ٞٙ لتا أ٤ ٌوعو غت٣وع نطتؿووب ن٦ْسوع٦ً نٞٛاٍوّ ه     
  ن نًٞعدل   ٍا  ز ـن٤ و وبٖع٤ و و٦ًوع٤ و و٣خؿوع٤ يو٥ ؽتزوكت٣وع وٚلوملمهوع      

 نٞاـس.

و٥٢  نو  أخوـت ًْٟوى  وع   نٞوجنئـ   أ٤  ًوزن نٞسو   و سوـيع نظتكوى وحت٣وٕ           
  خكعتووع  ٌوو١ٟٛ يوو٥ نٞطوخع نٞةطووـي  وٌناو  تععتػوو     خكعتوع  م٦سووع٦ٍع  ٌطوـْن٣ع  

 ن٦ْسع٦ً نعتطرت٘ ونُٞعٌع  ن٦ْسع٦ٍ  نٞٛات  وًٌع٦ٕ نغت١ ن٦ْسع٦ً.
 أوٜ ٢ع ن٦كٟٗت ه   ت ن٢ِ . »ٌع أٌنع نٞلع «ٍّٚ ٔ وم٤ يةعبس 

و٢ى  ٞٙ ْعٞجنئـ ع٤ نعت ٚوب ع٤ ٔ  زن٤ٔ  ًٍطع٤ ٢ـدٟ  ب  نًٞٓٝ  و٤ أ٤  ـ ٍٗوع٤  
وس نٞٓٛـ نٔسرتن ٍاً  ٣ٚوع دوجث تعٞلسوة  ٟٞواوجٌّ يٟوى نٞـسووٜ نِيهو١        مذل  ب
   ٍٓنقتعب٥٢ٍٚ ٖةٝ غن  . 

غنٍ  أ٦ه ٚاـ ٞجٌلع نطتجٌا ي٥ نعتطوـوو نطتؿوعبي نًٞـتوً نْسو٢ًٕ ه ػتوعٜ      
نٟٞٓسووٓ  ونٖٔوػووع  ونِخوؤٕ  و٢ووى  ٞووٙ ٔ ٣ٟ٦وو   وور  ن  غتوو ن نٞٓٛووـ ه نعتطووـوو   

 .#2$نٞسٍعسً

٤ نٞسٍعسووً ٌورسوو  يٟووى نطتؿووعبي  وٞٛلووه ه ن٤َ ٦ٓسووه ٌلاووزت       وتٍووع٤  ٞووٙ أ 
وٌلواه  ٞٗج ٚع٤ نعتٗـب ٞةع٦جو٦ٍ أ٤ ٌٛو٤ ٞوه  ـزتوه نطتؿعبٌ   أي أ٤ ٌونووٜ مذل  

                                                 
 .128دس٥ دلًٓ  ظ  . عت0 نٞولوٌـ ونٞورغٍٝ  ٖـن س ه أي٣عٜ تأنٞسٍج وٞج  $1#
 . و ٍووه ٚووو ـن0ً٦ أْٛووعب تعداوو  يوو٥ صتووع  دؿووعبٌ  ه نعتطووـوو نًٞـتووً نْسوو٢ًٕ  ػتٟوو    # $2

 .1997  ًٞع٠ 137نعتسوٗةٝ نًٞـتً  يج  
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دجث دؿعبي ٌؤّٞ ت  نطتؿعب   نْْـٌٍٗ  ونِسٍوٌ   وه ٖٟا  ٞوٙ نْسو٠ٕ   
يو٥  وعئزس مْـٌٍٗو      1957نِٚاـ  رٞٗع  ويكع ً   ٛ ن  رت و١ ٢وؤدتـ نٞٗوع ـس يوع٠     

ًٕ ه مؿتوعمل نٞسٍعسوً ٟٞنؿوعبي           آسٍوٌ  يٟى َوـنب  وعئزس ٦وتوٝ و وعئزس ٍٞول  أ٢و
 .#1$نٞلوب٥ٛٞ   ت نضتعئزس دل  ـ 

ٚووٝ  1957  وتًووجت ٢ووؤدتـ نٞٗووع ـس يووع٠ 1955ٞٗووج زتووى ٢ووؤدتـ تع٦ووجو٦ٍ يووع٠ 
ٔ نٞطووـنبس نطتؿووعب     ٌ  ٢ٗو٢ووع   وووبس نًٞووعدل نٞاعٞووا مّٔ ضووـقع  وندووجن   ووو ضووــ مقوٕو

٢و وبنًْووو  عنٞٓٛـٌووو  ْؾوووـن٠ نٞسٍعسووًو أي ضوووــ  ًٍٓوووٝ نطتؿوووعبي ٞلوووع ؽ و ٌلووو   
 .#2$ٟٞسٍعسً

ً  "٢اٝ آخـ ٌجٞٝ توه     "٢عٞٙو نتو٥ توين   " وو نعتطوـوو نطتؿوعبي ٣ٟٞٓٛوـ      "نٞوجٚووب ٚوو ـن٦
بَوو١ ٖـتووه ٢وو٥ نٞلعغووـٌ   «ْٓوًو ٦هووـي م٤ نعتطووـوو نطتؿووعبي نٞوو ي أسسووه نتوو٥ تووين   

ٞٗوو٢ً نٞو ي ستٟوه يو٥ نٞلعغوـ  ٣ٚوع دل ٌوؤ ـ ت٣ًٝو         دل ٌؤ ـ تععتطوـوو ن  »يٍٟنع ٦هوب ع
٢ً خووعب     ٢ٍ   تووٝ نٟووت أْٛووعبت دوووٜ نٞٗؿووٍ  نطتؿووعبٌ  ه نعتطووـوو نْسوٕو نْسوٕو

 .#3$ٖٟ  ٥٢ نٞلخة  نئـس نٞوجنوٜ ه أوسعـ نًٞٓٝ ونٞٗـنب نٞسٍعسً  ونٖوػـ  يٟى 

  و كٟوٕ ٖو١ٍ   م ن تعْٔوٗعب مذل نٞطـنبس نٞٓٛـٌ  نطتؿعبٌ  نٞيت  ٓاـ تـ٢ٍوٝ نٞةوعبو  
أي  نطتعسو١ ه نٞـوو    ن نْٔوٗعب ٚع٤ نعتٗووٝ  ونعتػوـو  ونطتؿوعبس  وً نًٞلػوـ      

ن٦ًكعِ  عبنتً  و ً بوو ن٦ْسع٤ وٞةه و٢ع ٍوه و و ـت   ١ ٍٚوّ ٔ ٌٛوو٤  ٞوٙ    
وـتوو٥ ٢سووٛو٦و٤ ه نٞوورتنث و وو ن نٞوورتنث  ووز  ٢وو٥ نعتٛو٦ووع  نٞطووًةٍ  ٣ٟٞاو٣ووى          

                                                 
 .35 . و ٍه ٚو ـن0ً٦ أْٛعب تعدا  ي٥ صتع  دؿعبٌ  ه نعتطـوو نًٞـتً نْس٢ًٕ  ظ  $1#
 .35نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
 .34نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $3
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ًٍوج سوٟو٘ نضت٣وع   وٌػووٌ  ػووبنذتع  ؤ      نًٞـتً  و و ٔ ٌزنٜ متٛو١ مذل دوج ت  
 .#1$ٚاس١ ٢ٍتلتومل نٞوًع٢ٝ ٢ًه 

وه ٦هـ٦ووع م٤ ْطووٝ نٞٛووا  ٢وو٥ نٞػووٍٍ نٞسٍعسووٍ  ه وقللووع نًٞـتووً ٢ووـ ت      
مَٓعٜ   ن نٞٓعيٝ نطتؿعبي  ٣ٚع  و نطتعٜ ه نٞٓٛـ نٞسٍعسً نَٔرتنتً نٞو ي ٔ  

 عبٌ .ٌٗو٠ يٟى نضت ب نٞوعبنتً نٞٛة  ٢ِولع وٖس٣عذتع نطتؿ

و٥٢  ن  أخـت ًٍْٟلع أ٤ ٦ًٍج نٞلهـ تععتلكٟٗع  نطتٍ  ٞةع٦جو٦ٍ و ونئـت نعتخوٟٓ   
وـت٥ ٢جيوو٤ مذل  ـ ٍا نًٕٖٞ  ٢ى نٞجنئـس نٞرتٍٚ  ونٞجنئـس نٌْـن٦ٍ  ن٦كٕٖع  ٥٢ 

نسرتن ٍاٍ  ؤس٣ٍع أ٤   ونتت نٞوعبٌخ ونضتُـنٍْع ونعتًكٍع  نضتٍوسٍعسٍ  ونضتٍو
  ٢وٖٓنووع نضتوو بي جتووعت نعتسوورٞ  نٞػوونٍو٦ٍ   ؤسوو٣ٍع أ٤ نٞووجنئـس   ٟٞووجنئـس نٌْـن٦ٍوو

نٞرتٍٚوو  ه قـٌووٕ ن٦ووونعئنع ٢وو٥ نٞوُـٌووا نٞٛعبٌٛووع وبي نٞوو ي دووعوٜ أ٤ ٌٗوٟووى  وو ت     
نٞجوٞوو  ٢وو٥  وو وب ع نطتؿووعبٌ  وٌؿووًنع ه ستٍووع نٔسوووٕ  ونَٔوورتن  ونغتالوو     

 نٞاٗعٍْ .

ةؽ يٟووى ٢ةووع ص تع٦ووجو٦ٍ  م٤ ويٍلووع نضتجٌووج لتووا أ٤ ٌنووا ٢وو٥ بٖج ووه ٢وووو ـن  ٟٞٗوو  
و٢ٍٛع٦ز٢ع ووه ونٔسوةػووعب مبُووزت  ًوٌووٝ أ٢ولووع يٟووى ي٣ٗنووع ه نٞووجنئـس نْسوو٢ٍٕ  

 ونٞجنئـس نْْـٌٍٗ  ونٞجنئـس نِسٍوٌ   تٝ تجنئـس  وٜ نًٞعدل نٞاعٞا.

و  ن ٢ع أٚجت نٞجٚووب س٣ٍٟع٤ نٞجٌـن٦ً تٗوٞه0 م ن ٚوع٤ نُٞوـ  ٌطونج توـوملن  سوـًٌع       
س ٢ع تًج نطتجن و  ٚلٗوج ٞهوع ـس نطتجن و  نُٞـتٍو   ْنو ن ًٌوين        ومٖـنبن  أسـو ٞهع ـ

أ٦ووه ٢وو٥ نٞؿووـوبي نٞلهووـ ه نٞواووعب  نٞونجٌاٍوو  ٞووجوٜ نًٞووعدل نٞاعٞووا ٢وو٥ ملنوٌوو        

                                                 
 . دس٥ دل0ًٓ وبٖ  ٖج٢ت ٢له مذل ٦جوس نٟٞٓسٓ  ه نٞوق٥ نًٞـتً نعتًعغـ   وث نعتؤدتـ # $1

نٟٞٓسووكٍين نًٞـتووً نِوٜ نٞوو ي ٦ه٣وووه نضتع٢ًوو  نِب ٦ٍوو   توو و  ٢ـٚووز  بنسووع  نٞودووجس         
 .16  ظ 1985  نًٞـتٍ 
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نٞو٣ع ً ت  نٞونجٌا ونُٞـ   و٥٢  ١ نٞوٓوٍص ي٥ ن١ٍٗٞ ونعتٗوعٌٍ  نٞويت  ًٍطونع    
 نٞاعٞا. وٜ نًٞعدل 

ْٛـس مٞزن٢ٍ  نٞوكوب ه نًٞوعدل   "نٞجٚووب نٞجٌـن٦ً"يٟى   ن نِسع  ٌـْؽ 
نٞاعٞا وْٕ نعتـندٝ نٞيت ٖكًنوع نُٞوـ  ٢وع  ن٠ نٞوكووب نطتوجن وي ه نُٞوـ  مت٣وٝ        
  ٦ٓسه ٥٢ نٞولعٖؿع  نٞجنخٍٟ  ٢ع ٌؤ ي د٣ٛع  مذل ٢ـدٟ   جٌجس ٢وع تًوج نطتجن و    
٢ـدٟ   ؿـ  ٚٝ نٞلسٕ نطتجن وي نُٞـتً ٚلسٕ يععتً  و هنـ ١ٚ ٥٢ نعتـندوٝ ه  

سٕ  وً خعغو  توعٞوكوب نٞو ن ً ُٟٞوـ   وٞوٍ  ؾوـوبٌع  نيوةعب وع ٢ـندوٝ            ن نٞل
 أسعسٍ  ه  كوب ٚعْ  نجملو٣ًع .

ن٦ٔوةووعت مذل نووع ـس نٖوػووع ٌ  ي٣ٕٖوو   طووٛٝ أقتو  ووع   "ٌـن٦ًجنٞووجٚووب نٞوو"وٌٟٓووت 
 و٦ووٍ ٚو٦ووٍ  – ووعٌون٤  –ٚوتووع نضتلوتٍوو    ل٣وٌووع  ْوو ن   ووو تٟووجن٤  لووو  ضووـٔ آسووٍع   

 ٢عٍٞزٌع. –سلُعْوبس 

 ٞٙ مذل نٞٛو٦ٓوضٍوسٍ  نٞيت غعَت ضخػٍ  نٞٓـ   "نٞجٚووب نٞجٌـن٦ً" ٛ ن ٌـ  
ه  ٟٙ نٞةٟجن٤ يٟى ٢ةع ص ٥٢ نًٍٞص ونٞوووْ  ه ن٦ْٓوعٔ و٢ـنٖةو  نٞو ن  ون٣ًٞوٝ      
نضتووع  ونٞوًع٢ووٝ نِخٕٖووً ون٣ٍٗٞووً  أي يٟووى أسووع  نيو٣ع  ووع نطتجن وو  وٞووٍ          

 نٞونجٌا.
  .غٕو نٞاو سوع٦ووً ٚع٤ وبن  نٞاووبسوم ن ٢ع   ٚـ٦ع ٖوٜ "ٍْا" أ٤ نْ

نٞػلعيٍ  ه أوبوتع أ بٚلع ٢جت نٞجوب نٞ ي ًٌٟةه نٞـأصتعٜ نٞـ٢زي ه أي ٢طـوو 
ٟٞلنؿووو   وأ بٚلوووع نٞوووجوب نٞووو ي ًٌٟةوووه ٢طوووـويلع نطتؿوووعبي ه  ًٍٓوووٝ نعتطوووـوو      
نٞسٍعسً عتع ٌوؿ٣له  و ن نعتطوـوو نطتؿوعبي ٢و٥ ٖو١ٍ نًٞٗوٝ ودوا ن٣ًٞوٝ وهباو           

 ما٤ْيت ٢ػجنٖع  ٟٞنجٌا نٞلةووي نٞطوـ0ٌّ   ج٠ نْسـنِ ونٞوٓعؤٜ ه نطتٍعسنطتٍعس وي
ًِ  نٍِِٞٗاع٢ا ُ أوداج١ُُِٚ ياٟوى ٖوع٢اتْ ونٖونوع٠ نطتٍوعس ٢و٥ أ وٝ       ىتْوٍِٟاُِـاسْناع ْوسٍِٟو   ٌاجِتِ وْا
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وْٞوئِوٙا  ىت أ10ُوانٞسسوعتاُٗو٤ا نٞسسوعتاُٗو٤ايت  ... .66اٌجٍوذ/  ْوٟووع نِٖووونا١ا نًِٞاٗوةاو و   ي٣ـنكتع0 
١ُْ .. .66-61/اٌىالؼخ ن٣ُِٞٗوـستُو٤ا  .688/ػّشاْ آي واساعبايُونِ ماٞوى ٢آُِِـاسٍ ٥ِّ٢ بستِّٛ

وْؿوووًٕ يووو٥  ٞوووٙ ْععتطوووـوو نطتؿوووعبي نْسووو٢ًٕ نطتؿوووعبي ٌٗوووج٠ ٞلوووع   
نسوطووـنْع  َْووعٔ نًٞععتٍوو   وتعٞوووعرل ٌووجخٟلع هبووع ٢وو٥ أتووون  يـٌؿوو  و٢ورٞٗوو  مبووع       

٢اوٝ ٢ةوجأ نًٞوجٜ ونعتسوعونس ونٞوٗووت وأغوٝ نْدسوع٤ وأغوٝ          ٢ةوع ص ٌلكوي يٍٟه ٢و٥  
ٌاوع أوٌُّناوع نٞلسوع ُ ما٦َّوع     نٔسوخِٕ وي٣وـن٤ نٞٛوو٤ ونْهتوع٤ تعِغوٝ نعتطورت٘ ٦ٓٞسوع٤       

١ُْ يِلووجا نَّٟٞووهِ      ِووـا٢ٛا وووـال واأ٦ُاوووى وا اًاِٟلاووع١ُْٚ ضُووًُوتع  واٖوةاعئِووٝو ِٞووًاووعباُْون ما٤س أٚو خاٟوِٗلاووع١ُٚ ٢ِّوو٥  ٚو
ُٖوِٝ ٌاوع أو ْوٝو نِِٞٛوووع ا  وًاوعٞووْنِ      وأغوٝ نٞوجيوس مذل ٣ٟٚو  نٞسوون        68احلغشاد/  ِٗوع١ُْٚأو

ٍْئع          ٘و تاوِه ضاو ـا ٔو ٦ُطْو َّٔ نّٟٞوها وا ًْةُوجا ما َّٔ ٦و ١ُْ أو ْولٛا ْلالاوع واتٍا ٟو٣اٍ  ساووان  تٍا ٚو ٞوى  ْ  آي ما   86/ػّوشا
ج٥ٌ نٞوندوج ٢وى نخووِٕ    وأغوٝ نٞو   # غوٍع٦  نطتٍوعس  $وأغٝ يه٣  نٞلٓ  نٞةطـٌ  

 وٞووو ضووع  ن  ضتًٟٛوو١ أ٢وو   وندووجسً  ُِٞٛووٝج  اًاِٟلاووع ٢ِوول١ُْٛ ضِووـْيا   وا٢ِلْناع ووع    نٞوسووٍٟ 
َّوع  واُوووا    وأغٝ دٗؤ ن٦ْسع٤ ه أوٜ مي٤ٕ طتٗؤ ن٦ْسع٤   48ادلبئذح/ ما٤س ٞووٙا أٞو

ـ   وأغٝ نظت ٌ  ون٢ِوـ توععتًـوِ و    668طوه/  ٍِْناع واٞوع  وًْـات َّٔ   نٞلونً يو٥ نعتلٛو
ٕاوال تاو٥ٍْا نٞلسوع ا          ٍِ أوْو ماغْو ـُو ٖوٍ  أوْو ٢اًْو ـا تاػاوجا َّٔ ٢او٥ْ أو٢او ٚواٍِ  ٢ِّو٥ ٦َّاْووان ١ُْ ما ـا ًِْ  ٍْ  خا

 .666/اٌنغبء

وأغوٝ    12/هوىد   ُوا أو٦طارو١ُٚ ٥ِّ٢ا نِوبْؼا وانسْووو٣ًْاـا١ُْٚ ٍِْناوع   وأغٝ مي٣عب نِبؼ0 
واأوغْووووووِٟنُونِ  ون ا غووووووٕو ُٚعٌوووووو  نطتٍووووووعس ن٦ْسووووووع٦ٍ  بْووووووى نٞهٟوووووو١ وأغووووووٝ نْ

واما ون  وواَّٞى ساًاى ًِْ نِوبْؼا ٍُِِٞٓسِجا ٍِْاناوع  وأغٝ نٞولجٌج تعٞٓسع    6/األٔفبيتاٍْل١ُِْٛ
وا وًاعوا٦ُونِ وأغٝ نٞوًعو٤   615/اٌجمشح واٌُنِْٟٙا نِٞناـْثا وانٞلسسْٝو وانّٟٞهُ ٔو ٌُنِاُّ نٞٓوساع ا

واَِّٟٞوهِ  وأغوٝ نًٞوزس     6/ادلبئوذح  ٟوى نِٞواِّ وانٞوَِّٗووات وأو  وًاوعوا٦ُونِ ياٟووى نْا ِو١ا وانًُِٞوجْوان٤ا      يا
٣ُِِٟؤ٢ِْلِ ا  .:/ادلنبفمىْ نًِِٞزسسُ واِٞـاسُوِٞهِ وٞا
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 ٛوو ن ن ؿوو  ٞلووع أ٤  وو ت نطتؿووعبس نْسوو٢ٍٕ  و٢وو٥ ٖةٟوونع نٞووجنئـس نًٞـتٍوو     
ٍع  لتًٟنع  ُين نطتٍعس ن٦ْسع٦ٍ  و ٛو٤ أسعسع  ٦ٔو٣عئلع حتوؿ٥ ؽتز٦ع   ٗعٍْع  و٣ٍٖ

 غتع ونسولع ٦ع مٍٞنع ه ٢طـويلع نظتعظ.

و  ن ٢ع نسوكعو أ٤ لترتده نعتؤدتـ نٞٗو٢ً نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞاع٦ً دٍوا  ؿو٥٣   
دٍوووزن   ع٢وووع  يووو٥ يٕٖووو  ن٢ِووو  نًٞـتٍووو  ضوووًوتع    »٣ٍْوووع  ؿووو٥٣« تٍع٦وووه نظتووووع٢ً

 .#1$بٌ  ونْس٢ٍٕ   تجنئـذتع نطتؿعودٛو٢ع

ٞٗج أٚج   ن نعتؤدتـ يٟى نعتعؾً نطتؿعبي نعتطرت٘ نٞ ي  وجنخٟت ٍْوه  و ودوج     
٢ػعحل نٞطًو  نْس٢ٍٕ   ٛو٢عذتع نعتولويو    ٍوا آ ٤ نٞوٓعيوٝ نظتؤٕ تٍلونع      
مذل تلووع  غووـو دؿووعبي ٢و٣ٍووز أ ووـت نطتؿووعبس نًٞععتٍوو  وأسوون١ تلػووٍا ونْووـ ٢وو٥  

جنخٝ نظتٕٔ ونٞوٛع٢ٝ نعتسو٣ـ نٞ ي دج ع ت  ٢ٛو٦وع    ٗج٠ ن٦ْسع٦ٍ   ٣ٚع أ٤ نٞو
ن٢ِ  مبخوّٟ أغوغتع نًٞـٍٖ  و٢ونقلنع نضتُـنٍْ  ٖج  ـٚع ٢ٛعكت٣وع ضوٍئع  ْطوٍئع     
و٢ل  يٗو  قوٌٟ  مذل نًٕٖٞع  نعتو٣ٍزس ه نُٞعٞا م٢ع تعًٞجن  أو تعٞوو ـ أو تعٞاو  

 .#2$ه أدس٥ نطتعٔ 

نِ لةٍ  نعتن٣ٍلوو  ه  وسووٍى ضوٗ  نظتوِٕ و ورمل١ٌ      و ًـؼ نعتؤدتـ مذل  وب نٞٗوت 
 نًٕٖٞع   وٚع٤  ٞٙ ه غعحل أيجن  نًٞوـ  ونعتس٣ٟ  يٟى دج سون .

وأٚج نعتؤدتـ يٟى أ٤ أتسف ٖونيج نعتلكٕ  وكٟا نٍٞو٠ أ٤ ٌو١ نٞسًً ٥٢ نضتوع٦ة   
مذل مننعب نٞويً نٞجٍٖٕ تؿـوبس جتعومل ٢ًكٍوع  نٞػوـنو يو٥ قـٌوٕ تلوع   سووب       

ٗوو  توو  نِقووـنِ  ومبسووع   ٗعٍٞووج نٞواووعومل ونٞوؿووع٥٢ ٢وو٥ أ ووٝ ميووع س نطتٟٗووع   نٞا

                                                 
٦طـ   ن نٞةٍع٤ نظتوع٢ً  ػتٟ  نعتسوٗةٝ   ٗو٢ً نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞاع٦ًنعتؤدتـ نٞتٍع٤ # $1

 .7  ظ 1997  226نًٞـتً  يج  
 .79نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
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نعتٓٗووو س ه سٟسووٟ  نٞوؿووع٥٢ ونٞوٛع٢ووٝ ونٞولعسووٕ ٞؿوو٣ع٤ نعتػووعحل نًٍٟٞووع ٢ّٞوو        
 .#1$نًٞـتٍ  ونٞطًو  نْس٢ٍٕ 

و ًوووـؼ نعتوووؤدتـ مذل نٞوووجنئـس نٞرتٍٚووو  نٞووويت  وسووو١ نػوغوووٍ   عبنتٍووو  ه 
وه نٞوٖت ٦ٓسه ْٗوج ٢ٍوز تو  ٢وع دتعبسوه ضوـٚ  ونسوً         يٕٖونع تع٢ِ  نًٞـتٍ   

٥٢ نٞلخة  نطتع٣ٚ  ه  ـٍٚع  وت  ٢وّٖ نٞٗوت نٞطًةٍ  نٞرتٍٚ  ون٦وٗٝ نٞةٍع٤ مذل 
ً وه ػتعهب  ٦أمهٍ  نٞجوب نْس٢ًٕ نٌْـن٦ً ٥٢ ٖؿٍ  نٞػـنو ٢ى نًٞجو نٞػنٍو

يٟووى ن٦ووج٢ع  مٌووـن٤  ن٢ٔوووجن ن  نًٞسووٛـٌ  نِ لةٍوو  يٟووى نِبنؾووً نًٞـتٍوو    نيٍووع 
ونٞجوٜ نًٞـتٍ  ونْس٢ٍٕ  ه  ـ ٍةع  أ٢لٍ  ٢طرتٚ  و٢سوٟٗ   ؿ٥٣ أ٥٢ نعتلكٗ  

 .#2$ونسوٕٗغتع

نٞةٍع٤ مذل نٞجوٜ نْس٢ٍٕ  ه وسف و لو  ضوـٔ آسوٍع  ٢ؤٚوجن   ًزٌوز نٞوـونتف      ويـس  
 .#3$ونٔسوٓع س ٥٢ قعٖع    ت نٞطًو  نعتع ٌ  ونٞـودٍ  ه  ي١ ٖؿعٌع ن٢ِ 

وخػووع نٞةٍووع٤ ْٗووـس  ع٢وو  ٟٞووجنئـس نْْـٌٍٗوو  ٢لةوونع  مذل أ٤ نٞـؤٌوو  نٔسوورتن ٍاٍ  
نْْـٌٍٗوو   ٗووو٠ يٟووى  ونو دؿووعبٌ  وسٍعسووٍ  ونٖوػووع ٌ        –ًٟٕٖٞووع  نًٞـتٍوو   

 .#4$ونسرتن ٍاٍ 

ونخوووو١ نٞةٍووع٤ تعطتووجٌا يوو٥ نضتوعٍٞوووع  نًٞـتٍوو  ونْسووو٢ٍٕ  ه نًٞووعدل نُٞـتووً        
ع  دتاوٝ ن٣ًٕٞ نٔسرتن ٍاً ًٟٞـ  وٖؿعٌع ١ نعتػو ٌ    وأ٢ـٌٛع  وأ٤   ت نضتوعٍٞ

 .#3$وؾـوبس حتووٜ نٞاٗٝ نٖٔوػوع ي غت ت نضتعٍٞع  مذل  ٗٝ سٍعسً

                                                 

 .80ظ   نعتؤدتـ نٞٗو٢ً نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞاع٦ًتٍع٤  $1#
 .80ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
 .81نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $3
 .81نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $4
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ٙ   "  ن و٦سوكـ  نٞٗوٜ تر٤ نٞجٚووب   ٟٛو١ يو٥ ٢طوـوو دؿوعبي      "أ٦ووب يةوج نعتٟو
وزتودوه وٌكٓوّ ٢و٥    » نسوئسوع ت «٣ٟٞطوـوو نُٞـتًو ٌوـوؼ   » ٚووملن٤ « جٌج ٟٞةطوـٌ   

 وًٕئه. وسه ونس

٣ٍْع تاه ٥٢ نٞوٓعؤٜ ونطتٍوٌ  ون٢ِٝ  "نٞجٚووب يةج نعتٟٙ"وـت٥ تجوب٦ع ٦ؤٌج 
٦ٓنه ه يـوٖلع ٥٢ بوو نٞٛاٌع  ونٞٛـن٢  ونٞوٓعؤٜ  ٔ سو٣ٍع أ٦وه   ه نٞطـٔ و٣ٍْع 

     ٝ   وأيكوى ٢ٓنوو٠   #1$وؾى نعتطـوو نطتؿعبي نًٞـتوً ه ٖٟوا  و ن نعتطوـوو نٞطوع٢
ٟٞٗووعبس نْْـٌٍٗوو  وٞووجوٜ أ٢ـٌٛووع نٕٞ ٍلٍوو   أو   نطتؿووعبس نٞطووـٍٖ  ٢ؿوو٣و٦ع  ٌوسووى  

توًة  آخـ ٍٞط٣ٝ  وٜ يوج٠ نٔـتٍوعمل و وٜ تع٦وجو٦ج  أو ٢وع ٌسو٣ى تعًٞوعدل نٞاعٞوا        
ٟٞلنؿ  نطتؿعبٌ   »ٞـٌ  نٞطـٔ«دٍا ٌٛع  ٢ؤدتـ تع٦جو٦ج أ٤ ٌػة  نٞـ٢ز نطتً 

 .#2$نضتجٌجس ه ٢ون ن  نغتا٣  نُٞـتٍ 

وٛوٝو أ٦وه دطوج ٍْوه أٚون٢وع  ٢و٥         "ب يةج نعتٟٙنٞجٚوو"و٥ٛٞ نٞ ي ٌؤخ  يٟى كتج  ه  و ن ٞن
ووجوٜ  ن  نعتلووع ج نٞسٍعسوٍو  نعتولويوو   ٢لوونع نٞـأصتووعرل نٞػوولعيً نعتوكوووب          #نٍٞعتووع٤$ٞن

   مؾعْ  مذل و و   وٜ ٦ع٢ٍ  ٢وًج س نعتلب  نٞسٍعسٍ .#نٞػ $و٢لنع نٔضرتنًٚ 

طّ ي٥  ٞٙ نٞوٗعب  ضً  زتٍٝ أ٤ ٦و١ٟٛ يلج  ٟٙ نٞجٌلع٢ٍع  نطتؿعبٌ    ١ نٞٛ
ويج٠ نًٞجن  نٞوعبنتً تٍللع وت  نطتؿعب   نغتلجٌو   ونٞٛو٦ٓوضٍوسوٍ   وؾوـوبس    

 و و   ٓعيٝ دً و٦جي ٢ًنع.

٥ٛٞ نٞطً  نٞ ي  ـْؿه نٞجيوس مذل أي نسوٗكع  دجي ٌٗو٠ يٟى نغتو  نٞٗوو٢ً  
ونًٞـًٖ دوى نطتؿوعبي  ٣ٚوع ًْوٝ " لوولانت" ه نسووًجنئه نطتؿوعبس نْسو٢ٍٕ         

ٟنؿووعبس نُٞـتٍوو   ٢ووى نًٟٞوو١ أ٤ نطتؿووعبن  ٔ  وػووع ٠  تووٝ م٤ نٞوو ي ٌوػووع ٠  ووو   ٞ
 نٌِجٌوٞو ٍع  نٞيت  ٛـِّ  نطتؿعبس  بًٌ  ووسٍٟ .

                                                 
 .191ظ   نعتؤدتـ نٞٗو٢ً نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞاع٤ً٦ تٍع $1#
 .192نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2
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        ًٕ  ٛ ن ْ ٦لع فتوّٟ ٢ى نٞجٚووب يةوج نعتٟوٙ ضتنو  نٞوًع٢وٝ ٢وى نُٞوـ   ًوع٢
َوو   ووعبنتً تػووٍُ  ٚوٟوو  وندووجس غوو٣ع  ٔ  ًووـِ نٞولوووو ونٔخوووِٕ ونٞوٓعيووٝ         

٢لٍ  ويٟى   ن ْعِغو  أ٤ قتٍوز ه نُٞوـ  تو  ن٣ٗٞو  ونٞو ؤن٤ وتو  نٞكٓوٝ          ونٞز
وت  نٞلونتت وَ  ع  وتعٞوعرل لتا أ٤ ٔ ٌػج٦ع نٞوًػا يلج نٞوًع٢ٝ ٢ى نٞؿ٣  
نُٞـتً ؾتع ٌٛٓوٝ بْوى نٞطور٤ ن٦ْسوع٦ً نًٞوع٠ ومتٗوٕ نٞطوــ نٞةطوـي نعتوؤ ي مذل          

ٔ   وه مقوعب نٞووونمل٤ ٢وى   «ٚـن٢  ن٦ْسع٤ ويلجئ ٍ   ُوجو ون٦ًٍٕٗٞو     »بودع٦ٍو  نٞطوـ
 نُٞـتٍ  بنًْ  ْٖٕو نٞةطـٌ   و ُجو نعتع ٌ  نُٞـتٍ  ٦ع ؿع  ٌٗو٠ يٟى 

 نعتػٟن  نٞيت حتجث يلنع نْس٠ٕ وؾةكنع وأ ب نع ه ٖٟا أ تٍع ه.

و٢ووو٥  نووو  أخوووـت ْٟسووولع ؾوووج نٞوووجٚووب يةوووج نعتٟوووٙ ه  رسوووٍ  نٞسٍعسوووً يٟوووى  
  ػتووـ   ٌوو٥ أو  ٗعْوو   تووٝ ٢وو٥ نطت٣ٛوو  أ٤  نطتؿووعبي وه  رٍٚووجت أ٤ نْسوو٠ٕ ٞووٍ

ٌةوووووجو ٦هـٌووووو  ن و٣عيٍووووو  ٟٞػوووووٍُ  نٞوقلٍووووو  ونٞوكووووووب نٔ و٣وووووعيً ونٞـخوووووع     
 .#1$نضت٣ع  ي

وضـقلع نٞودٍج ه  ٞٙ أ٤ ٔ ٌكُى نْس٠ٕ نٞسٍعسً يٟى َ ت أي ٔ ٌٛو٤ نعتلا 
ً  «نٞودٍج  تٝ ن٤ ٌوعو  ٣ٍوى    ضت »تعٞةلٍ  نٞجهتٗـنقٍ  ونْقعب نطتؿوعبي نْسو٢ٕ

نٞوٍووعبن  نٞسٍعسووٍ  نْسوو٢ٍٕ  وَ  ووع أ٤  ولووعْ  و لٓووو  و وووٕٖ  سووون  أٚع٦ووت    
 .#2$نْس٢ٍٕ  أ٠ َ  عنضرتنٍٚ  أ٠ ٍٞانٍٞ  أ٠ ٦عتً  ٥٢ نطتؿعبن  

م٤ ٖوووس نٞوولع نٞٗـآ٦ووً  ووو ن٦ٓوعدووه يٟووى ٚعْوو  ندو٣ووعٔ  نطتٍووعس ونٞػووٍٍ ونٞووله١   
َ  ع  مقتع  و نتوسعب ٟٞلػـ ون٦ِسعٔ  وم٤ نطتجٌا ي٥ غٍُ  وندجس سٍعسٍ  أو 

ورّل يلٗه  وم٤ دؿعب لع نعتلٓونو  أيكوت نٞطوً  نٞٛوا  يلوج٢ع  ًع٢ٟوت ٢وى نٞولع         
يٟووى أ٦ووه  ووونب تعطتـٚوو  ونًٞكووع   ويٟووى  وو ن نِسووع  ْ ٦لووع ٦ووـْؽ أٌوو  غووٍُ         

                                                 

 .192ظ   نعتؤدتـ نٞٗو٢ً نًٞـتً نْس٢ًٕ نٞاع٦ًتٍع٤  $1#
٦ٕدم أ٦لع نسوٍٗلع   ت نعتًٟو٢ع  ٥٢ نِسوع  أ٢و  نًٞوعدل  وٞٛللوع خعٞٓلوعت ه نٞـؤٌو  أ٦هوـ       # $2

 .193ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ
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ن و٣عيٍ  أو وقلٍ   جّيً أكتع نٞودٍجس نٞيت  وو١ٟٛ تعسو١ نْسو٠ٕ... وأخو ن  ْو ٦ين      
ووب يةج نعتٟٙ توةسٍف نْضٛعٍٞ  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ   وي٣ٟٗونع و ً أ٦ًً يٟى نٞجٚ

ٔ  «ٔ  زنٜ ه نطتعٞ  نضتلٍلٍ   تٝ وغٓه غتع   وعيًٕ  و ت نٞوـٌ  ذتوا      »توـٌ  نٞطوـ
 تعجتعت نُٞـ  ه ٦هـس نسوٗكعتٍ  دع س.

ونٞسؤنٜ نعتكـوو  و0 أ٥ٌ  و ت نٞوـٌ  ٢و٥  ٟوٙ نًٞعغوٓ  نغتو وع  نٞػـغوـ        
 ودٟٓعؤ ع يٟى ضًةلع ه نًٞـنٔ.نٞيت  طلنع أ٢ـٌٛع 

ي٥ صتعد  نْس٠ٕ ٚرسع  ٟٞنٍعس  وٚع٤ يٍٟوه   "نٞجٚووب يةج نعتٟٙ"وأخ ن  حتجث 
أ٤ ٌونجث ي٥ ٢ؿ٣و٤ تـ٦عػتً ٌلةإ ي٥   ن نٞوسع٢  ٚنٗؤ ن٦ْسع٤ ونٞطــ 

 نٞةطـي ونٞٛـن٢  ن٦ْسع٦ٍ  ونٞوؿع٥٢ نٞجورل و٣ٟٚ  نٞسون  ت  نٞطًو .

  وَ  ع  ً ػت٣وي  ٢و٥ نًٞوـت ونٞطوـنٌ  ونٞوـونتف ونًٞوـؤ      م٤ ن٢ِ  نْس٢ٍٕ
وتلى نٞـتف و٢سعب  نطتٍعس ونٞجوبن  نٞج٢وٌ  نٞيت  طج أْـن  ن٢ِ   وتعٞوعرل ْٕ 
هت٥ٛ نطتجٌا ي٥ أ٢  مس٢ٍٕ  مٔ تٗجب ٢ع  وخٟٕ ٢اٝ   ت نٞـونتف  ومّٔ ٌٛو٤ ٖج 

 بأسٍه.  ٣ٟٛلع ي٥ ن٦ْسع٤ نعتـ ٛ  ونعتلوٛ  نٞ ي هتطً يٟى

٢و٥ أقوونب نطتٍوعس نٔ و٣عيٍو   ٞٛلونع        وً ضوٛٝ أو قووب    »٣ٚع  و ٢ًٟو٠«م٤ ن٢ِ  
نٞطووٛٝ ن٦ِؿووج  ٛووع٢ًٕ و ـنتكووع  ودتعسووٛع   ويٟووى  وو ن نِسووع  ْووٕ هتٛوو٥ نٞٛوو٠ٕ 
 و ـن٦ٍوع  يوو٥ أ٢و   سووة  ْووؤ نٞووعبٌخ أو  عتكوو  ٢و٥ نعتووّ نِيٟووى  توٝ  ووً وٍٞووجس      

 ـنتكوت ن٢ِو  ٣ٟٚوع نمل ن   ٖووس و٢لًو  أ٢وع٠        نٞواعب  ونِدجنث ونٞػ وبس و٣ٟٚوع 
 دج ع٤ نٞز٢ع٤ ونمل ن  تعٞوعرل يكعؤ ع وأبلتنع.

ونسولع ن  مذل ٢وع  ٗوج٠ ْو  ن ٚوع٤ نُٞوـ  ٌسوًى مذل  وـوٌؽ  ٞوٙ نًٞوعدل نْسو٢ًٕ           
و٢ووع ٢طووـوو "ْوٚوٌع٢ووع" و " لووولانت" مٔ أدووج ٢هووع ـ  ٞووٙ      –نضتةووعب ونٖوٕيووه  

و وو   »  مّٔ أ٤ ت ٢ٛع٤   ن نًٞوعدل أ٤ ٌٛوو٤  ةوعبن    توسعئٝ وأضٛعٜ ؽتوٟٓ «نٖٔوٕو 
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ٞوٍ  توع٣ٛٞو٤ ومقتوع تعًٞٓوٝ و ٞوٙ توعٍَٞو         »دسا ٦هـٌ  ٢ٛو٦وع  نٞوجوب  « ةعبُ 
 نَ ٍو 0

آٍٞوو   ْعيٍوو  يوو٥ قـٌووٕ ٢ووع ٦ووجيوت ؼتعغووـس نطتػووعب  أي ٢ون نوو  نٞكووؤ           -1
      ْ ٦وووع   نعتًووـوؼ يٟووى تٟووجن٤ نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ ه ٢ٍووع ٥ٌ نٞواووعبس  نٔسوووا٣عب  ن

 نْي٠ٕ  نٞاٗعْ . –نٞوٛلوٞو ٍع  نعتًٟو٢ع  

آٍٞ  ملتعتٍ  ي٥ قـٌٕ نٞوٛع٢ٝ نْس٢ًٕ ه ضوى ٢ٍع ٥ٌ نطتٍعس  ًع٢ًٕ ًٌٟوً   -2
 نعتونق٥ ودٍع ه و٢سوٗةٟه. نٞجوٞ  وٌـسخ ٚـن٢  نٞطــ ن٦ْسع٦ً وٌاـي نطتٍعس

٠ ٢وع  ودٍٗٗ  ن٢ِـ أ٤ أ٢ولع نًٞـتٍ   ّٗ نٍٞو٠ ٢وٖوّ نطتو س ونٞوطوٛٙ أ٢وع    
٦هووع٠  –٣ٚووع ٖووعٜ " طوووو "  –ٌسوو٣ى تعٞلهووع٠ نًٞووععتً نضتجٌووج نٞوو ي ه دٍٗٗوووه  

نًٞعدل نضتجٌج  وْؿًٕ ي٥  ٞٙ ْنً دل  طعب٘ ه نٞلهع٠ نًٞوععتً نٞٗوج١ٌ  توٝ ٚلوع     
ْٗف ٢وؾويع  ٞه  و٢ى  ٞٙ ْر٢ولع  ًٍص  وع   نطتول  ٟٞلوزوو نٞٛوو٦ً ونًٞوععتً      

ى نعتٍٕ ي  دٍا ٖع٢وت نٞجوٞو  ون٢ِو  ه    نٞ ي ٢ٍز ع ٢ل  تزوَنع ه نٞٗـ٤ نٞسوعت
 .#1$وٖةوٜ نُٞ نعتجٌل  يٟى ْٛـس نٔسوًٍع  نٞيت  ٓرتؼ نٔخوِٕ ونٞوًج ٌ  

ٞٗج ٚع٤ غت ت ن٢ِ  ٢ل  ؤ ذتع ه نعتجٌل  ٢طـوينع نٞٛو٦ً و و نْس٠ٕ  وٚع٤  و 
 ٞوٙ  ٢سوٌ ٦طرذتع يٟوى نِب و  و٢وع ٚوع٤ ت ٢ٛوع٤ ؤ س  و ت ن٢ِو  و كوب وع ٞوؤ          

نعتطـوو نٞٛو٦ً نٞ ي  ًْنع يٟى نٞجون٠ مذل جتعومل ٦ٓسونع  ٢و٥ خوٕٜ  يووس  ًو٣وج      

                                                 

 5ظ  1995  29يو س مذل ٢ٓنو٠ ن٢ِو  يوا نٞٗو٢ٍو   ػتٟو  نٔ وونع   نًٞوج         نٞٓؿٝ ض#0ٕٟ $1
 و٢ع تًج ع.
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 » نجملو٣ووى« و ًكوووً نِوٞوٌوو  ٦ٓٞسووع٤  »ٔ نٞٓووو  وسووٍٟ  غتووع«نٞووج٢ج نٔ و٣ووعيً 
 .#1$نعتؤسسع   يٟى نٞجوٞ 

ودل ٌٛوو٥  وو ن نٞووج٢ج ؾتٛلووع  مٔ ٤ِ نٞطووًو  نعتُٟوتوو  سووعمهت ه نعتطووـوو     
٢و٥  و١ ْٟو١ ٦ٓوـؼ يٟوى  ٟوٙ نٞطوًو   ٗعْو  نًٞوـ   توٝ  ٛو٦وت            ٢سعمه  ٚوة س  و 

  ٗعْ   جٌجس ودؿعبس  جٌجس أسن١ ٍْنع نضت٣ٍى.

.. ْٛوـس نٞودوجس    .و  ن ٢ع ٌٓسـ نٞٓٛـس نٔسرتن ٍاٍ  نًٞـتٍ  ه ٢كٟى   ن نٞٗوـ٤ 
و  ن  وو ٢ًلوى نٔٞوٓوعِ دووٜ زتوعٜ يةوج نٞلعغوـ تًوج ٢وؤدتـ تع٦وجو٦ٍ  ْوعٞٓٛـس            

ع ْٛوـس يععتٍو  و٢وؤدتـ تع٦وجو٦ٍ ويوج٠ نٔـتٍوعمل  ٢ًلعمهوع يوو س         نًٞـتٍ  يلج بون  
 .#2$دؿعبس نًٞعدل و٢ػعئـتأ٢ولع ٣ٟٞطعبٚ  ه 

أ ٝ ٞٗج  ًج   ؼتعؤ  نٞلنوؼ  و٥ٛٞ  و ن نٞلونوؼ ٞو٥ حتٗوٕ ٦وعئاوه نعتـ ووس       
مّٔ م ن جتووعومل نٞونًٍٖوو  نعتةو ٞوو  ٍٞسووا نطتٗووعئٕ نٞوعبنتٍوو  وغووؤ  مذل بوو ن٢ِوو        

ه دلعٌع نغتوٌ  نٞوعبنتٍ   دٍا ٌػعٌ ٢ٓنو٠ ٖو٢ً ٢ّٞ  نًٞـتٍ  ٌوٓوٕ  ونٞوٓوٍص 
 .#3$٢ى  ـن نع نٞوعبنتً  وٍٞ  ٢ى نعتٓنو٠ نِوبوتً ٟٞٗو٢ٍ 

ٞٗووج ٚع٦ووت ن٢ِوو  خووٕٜ ؽتوٟووّ ٢ـندووٝ  عبنتنووع ػتو٣ًووع  ٢ٓوودووع  ٌسوووويا َوو      
 نئو١  نعتس٣ٟ   ٣ٚوع ٌسووويا نٞطوًو  نٞونْوجس  وٚوع٤  و ن نجملو٣وى يٟوى نسووًجن           

ٟٞووسى خعب  دجو ت نضتُـنٍْ   وَعٞةع  ٢وع ٚوع٤  و ن نٞووسوى ٌوو١ توور   نٞوجيوس ٔ        
تعُٞزو ونٞسوٕو  و٢و٥ ٌلهوـ مذل نًٞوعدل نْسو٢ًٕ لتوج أ٤  وز ن  ٚوة ن  ٢لوه نيولوٕ           

 نْس٠ٕ ه ْرتن  نٞؿًّ ونٞرتن ى.

                                                 

 26نٞٓؿٝ ض0ٕٟ نٔفتـنـ ه نًٞوعدل  ٢طوـوو ن٢ِو  يوا نٞٗو٢ٍو   ػتٟو  نٔ وونع   نًٞوج ن٤         # $1
 و٢ع تًج ع. 9ظ  1995  27و

 و٢ع تًج ع. 9نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $2#
 .12نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ  $3#
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ٞوويت نٞٗو٢ٍوو   ن٢ِوو  ن م٤ نٔفتووـنـ ه نًٞووعدل ٌسوووجيً تٟوووبس ٢ٓنووو٠ ن٢ِوو  َوو  
 ةٗى ٢لٓون  يٟى نًٞعدل و ـْؽ أ٤ ٌونج   كوب ع ه مقوعب  ُوـنه ؼتوج   أو دووى     
ٜ ؽتوٟووّ ٢ـندووٝ     ه مقووعب   ووين وْٛووـي ٢كٟووٕ و٢ووع دٗٗووت  وو ت ن٢ِوو  تٗع  ووع خوٕو

  عبنتنع مّٔ ِكتع ٚع٦ت ػتو٣ًع  ٢ٓوودع  ٖع بن  يٟى نٞج٢ج ونٔسوًٍع  ونٞواعومل.

نٞوخًٟ ي٥ ٢ةوجأ نٞودوجس  توٝ م٤  ودٍوج ن٢ِو        م٤ ٢ٓنو٠ ن٢ِ  َ  نٞٗو٢ٍ  ٔ ًٌين
ن٦ٔكؤٕ ه   وتعٞووعرل  #1$نعتوعدو  ضــ ؾوـوبي ٚوً  سووكٍى نسووخجن٠ ن٢ْٛع٦وع       

 يعدل أبدا.

ٍٞسووت  وو ت ن٢ِوو  يـٖووع  ؤ م لٍوو  ؤ ٖو٢ووع  ؤ ٖةٍٟوو   تووٝ  ووً سوو وبس  عبنتٍوو       
وويا أو ٌوج٢ج  وٚع٦ت يٟى نٞجون٠ ه ؽتوّٟ ٢ـندووٝ نٞووعبٌخ ػتو٣ًوع  ٢ٓوودوع  ٌسو     

ه مقعبت نٞطًو  ونِٖوون٠ ونٞٗةعئوٝ نٞونْوجس نعتلكوٌو  حتوت ٞونئوه  ويلوج٢ع  ون وه        
مضٛعٍٞ  نعتون نو  ت  ن٦ٔوكٕٔ نٞٗو٢ً ونعتطـوو نٞٛو٦ً ٚع٦ت ختووعب  و ن نِخو      

 .#2$دسع  ٢وٖى نًٞـ  ه نٞسٟك دوى ٞو ٚع٤ يٟى 

ى يةووج نٞلعغووـ دوووٜ ْٛووـس ٞٗووج ْن٣ووت نضت٣ووع   نًٞـتٍوو   ٞووٙ وٚع٦ووت  وًووعقّ ٢وو
أٚاـ تٛوا  ؾتوع ٚع٦وت  وًوعقّ      »نْس٢ٍٕ  -نْْـٌٍٗ   -نًٞـتٍ  «نٞجونئـ نٞإث 

 .#3$٢ى نطتـٚع  نٞٗو٢ٍ 

م٤ أ٢ولع أ٢  يه٣ٍ  حتٕٗ ٦ٓسنع يلج٢ع  واعومل ٦ٓسنع  ٞ ٞٙ ْنً ٖع بس يٟوى أ٤  
   ٛووو٤ غووعدة  ٢طووـوو ٚووو٦ً و لخووــ ه نًٞووعدل تٛووٝ  ٗوو   وم٤ ٢لكووٕ نطتـٚووع     

نٞٗو٢ٍ  نٞ ي ٌٗوٜ ًٟٞـ  ـت٥ ٦سًى ٤ِ ٦ٛو٤ ٢ا١ٟٛ  ٞٛل١ٛ  وول٢ـو٤ يٍٟلوع   وو    
٢لكٕ  ْعيً  ٚ ٞٙ ٢لكٕ نْس٢ٍٕ  نٞ ٥ٌ ًٌع و٤ ن١ًٟٞ وٌسًو٤ ٦ُٕٔٔ ن٢ِو   

                                                 
 .17ظ   ٓؿٝ ض0ٕٟ نٔفتـنـ ه نًٞعدل  ٢طـوو ن٢ِ نٞ# $1
 .17ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
 .19ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ $3#
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يٟووى ٦ٓسوونع  م٦ووه ٢لكووٕ ًٌٟوو٥ سووٟٓع  أ٤ ٔ ٖووجبس ٞلووع يٟووى جتجٌووج نعتطووـوو نٞٛووو٦ً   
 .#1$نًٞعدلويٟى نٞوًعقً تاٗ  ٢ى 

٢ولوووع ٢طوووـوو ٚوووو٦ً  وٞوووٍ  ٍٚع٦وووع  ن٦وووج٢ع ٍع  ٖسوووـٌع  سوووون  أٚوووع٤  ووو ن  م٤ أ
ن٦ٔووج٢ع  تووععتٓنو٠ نٞووجٌين أ٠ تووععتٓنو٠ نًٞـتووً  و٢وو٥  وو١ ْة٣ٗووجنب ٢ووع ٦ًوووا أ٦ٓسوولع    

 س وبس  عبنتٍ  ٖعتٟ  ٟٞوٍُ  ونٞونوٜ.

م٤  ووعبٌخ نٞةطووـٌ  نطتؿووعبي يووـِ ٦وووي  ٢وو٥ نطتؿووعبن  نٞوويت دتٍووز  تععتًـْوو    
 ونِغعٞ .

 ػووّ توو ٞٙ ٞٛوو٥ تٗووً ؼتٍٟووع   نٖوػووـ   ر  ن ووه يٟووى أ٢وووه و٦وووو  ووع٤ نختوو   ٦وووو ن
قعتًع  يععتٍوع  و٢و٥ أتوـمل دؿوعبن   و ن نٞلووو نٞاوع٦ً نطتؿوعبس نَْـٌٍٗو  ونًٞـتٍو            

 نْس٢ٍٕ .

ٞٗج دتٍز  نطتؿعبس نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  ي٥ دؿعبس نَْـٌٕ تعسوٓع ذتع ٥٢ نعتلعتى 
ٞووويت ٚو٦وووت أ زنؤ وووع م٢انقوبٌووو  نًٞوووـ      نطتؿوووعبٌ  نٞووويت يعضوووت ه نعتوووونق٥ ن   

 ونعتس٣ٟ .

ْعْس٠ٕ نٞ ي ٚطّ ي٥ ؾتٍزن  نًٞلػـ نًٞـتً ٖج نسوٟن٣ت ٢و وه نطتؿوعبٌ   
نٞطعت  خ  ٢ع ه د٣ٛ  نٞػ  وْٟسٓ  نغتلج وسٍعسٍ  نٞٓـ  تٝ و ـنث نٍٞو٦وع٤   
 وو١ أخوو  ٌؿووٍّ مٍٞنووع أخوو ن  ٢ووع  ٞوووه يٍٟووه نٞٛطوووِ نطتجٌاوو  ٢وو٥ ٦وووندً يةٗـٌوو   

 عتػـٌ  نٞٗج٢ع .ن

و وو ت نعتٍووزس نٞوويت ن٢وووعمل  هبووع نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  ٞووٍ  ٢ةًانووع نعتوٖووّ     
نٞوٍٟٓٗووً  ومقتووع ٢ـ  ووع مذل نٞكووعتى نٞونووـبي نٞوو ي دٛوو١ تلووع  نٞجوٞوو      –ن٦ٔوٗووعئً

نًٞـتٍ  ٢ل  نٞٓوودع  نًٞـتٍ  نْس٢ٍٕ  نِوذل  و و قوعتى  ًوٝ ٢و٥  و ت نٞجوٞو       

                                                 

 .18ظ   نٞٓؿٝ ض0ٕٟ نٔفتـنـ ه نًٞعدل  ٢طـوو ن٢ِ $1#
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 »٣ٚوع ٚع٦وت تةز٦هو  ٢وإً    «ن١٢ِ نعتوُٟا يٍٟنع  ودل لتًٟونع  نٞونبث نٞطـيً ٞرتنث 
 نٞٗوس نٞٗع ـس نٞيت  ٓـؼ قعتًنع نطتؿعبي و٢  ةنع نٞجٌين يٟى نَخـ٥ٌ.

و٢ووـ   ٞووٙ مذل نعتوٖووّ نٞوسووكً نٞوو ي َٟووا يٟووى كتووج نًٞووـ  نعتسوو٣ٟ  ه   
لوي   نٞوٓٛ   و و نعتوّٖ نٞ ي بْؽ نٞوكـِ  ْوٗةٝ نًٞلعغـ نعتوًج س ون١ٍٗٞ نعتو

 .#1$وأ عو غتع ٢وعو نٞوٓعيٝ ونٔئوِٕ دوى غعب  تلع ً دؿعبٌع  ٢و٣ٍزن 

 وو ت نطتؿووعبس نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ   لٓووـ  تو ووو  أ٢ووونع وضووًةنع و ًووٍص ه ٚلووّ     
٣ٍٖنووع و ونػوو٥ ه ٢ًعبٚنووع  غووـنيعذتع  و وو ت ن٢ِوو  ٔ ملنٞووت غووعطته ٞووجخوٜ        

 نضتجٌج. نٞسعد  نًٞععتٍ  ًٚ دتعب  و ونغٝ نٞور   نطتؿعبي 

م٤ دؿعبس نٍٞو٦ع٤ قةًوت نطتؿوعبس نِوبوتٍو  نطتجٌاو  وأغوةنت غتوع  ـن وع   وٞٛو٥         
أوبتع ٍٞست أ٢  وندجس ٣ٚع  و دعٜ نضت٣عي  نٞةطـٌ  نٞيت دتاٝ نطتؿوعبس نًٞـتٍو    
نْسوو٢ٍٕ   ْنووً ٢ٍووزس  وٓووـ  هبووع دؿووعب لع و و٣ٍووز يوو٥ نطتؿووعبن  نًٞـٌٗوو   ن    

 .#2$نًٞععتًنٞكعتى 

تً  وعو ٞوه نٍٞو٠ ْـغ    ةٍ  ٍٞسوٍٓج ٥٢ قعٖع ه نظتْٕ  و ـون ه م٤ ضًةلع نًٞـ
وم٢ٛع٦ع ووه تووععتل  ونعتلووى ه ٢ٍووجن٤ نٞػووـنيع  نٞجوٍٞوو  نٞـن لوو   ٚووٝ  ٞووٙ ٢وو٥ أ ووٝ   

ٞٓسنع٠ مؿتعمل ٢ن٣وه نٞـئٍسٍ  أّٔ و ً نًٞو س ٢ـس  ع٦ٍ  تعٞونـب ونٞوٗج٠ ونٞودجس 
 .عدل ٣ٚع أ ـ ي٥ نٞـسوٜ ؼت٣ج ه  طٍٛٝ نٞو جن٤ ن٦ْسع٦ً وت ٜ نٞس٠ٕ ًٟٞ

 

                                                 
 .14  ظ 1981  1 . ؼت٣ج ي٣عبس0  بنسع  ه نٞويً تعٞوعبٌخ  ت و    نب نٞودجس  ـ# $1
 .15نعتـ ى نٞسعتٕ  ظ # $2



436 



437 

 

 انؼامل اإلسالمٍ

 

 ه   ن نٞػج  نعتوؾوي  نَ ٍ 0 ًظنثذ 
          نعتـنٚووز نطتؿووعبٌ  ه نًٞووعدل نْسوو٢ًٕ و وب ووع ه مدٍووع  نطتؿووعبس نًٞـتٍوو

 نْس٢ٍٕ  ه نًٞػـ نٞوسٍف.

  ٜ٢ٗو٢ووع  وؼتووج ن  ويلعغووـ نعتطووـوو نٞاٗووعه نٞلنؿوووي نًٞـتووً خووونقـ دووو
 .ن٣ًٞـن٦ً نطتؿعبي نًٞـتًنعتطـوو 
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ادلراكز احلضاروة يف العامل اإلدالمي ودورها يف إحقاء 

 احلضارة العربقة اإلدالمقة يف العصر الودقط

 وً نعتوـآس نٞويت  وـت يٟوى غوٓنونع نًٕٖٞو  نٍٞٗٗو  تو  نًٞـوتوو            إنبانثقافلحب
ه نًٞووعدل  ونْسوو٠ٕ ه  وو ت نطتٗةوو    وو ن ن٢ِووـ ٌووجًْلع ٞونجٌووج نعتـنٚووز نٞاٗعٍْوو  

نْس٢ًٕ نٞيت ٚع٤ غتع نٞجوب نٞٛة  م٦وع  نٞاٗعْو  نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ   ٢لوو   تور٤      
مذل نٔياع  تٓؿٝ نٞرتزت  ٥٢  نٞاٗعْ  ن٦وطـ  ه نطتٗة  نعت ٚوبس ن٦وطعبن ٌجيو

مذل نًٞـتٍو  و٦ؿوٍّ ٢ٟٛوع  نعتسو٣ٟ       »نغتلجٌو   –نٞٓعبسٍ   –نٍٞو٦ع٦ٍ  «نِ لةٍ  
أْوٕ نٞٓٛوـ    ن سعوٍّ و طاٍى نظتٟٓع  ون٢ِـن  وب عٜ ن١ًٟٞ   ١ ؿتج نٞةنا ونٞورٞ

نْس٢ًٕ تعبحتعٜ نعتس٣ٟ  ه ٢طعبٔ نِبؼ و٢ُعبهبع  وٍٖوع٠ يوجس  وٜ نسووٟٗت    
ي٥ نظتْٕ  نًٞةعسٍ  نٞيت ٦طكت نطتـٚ  نٞٓٛـٌو   دٍوا ملخوـ توٕـ  و ت نٞوجوٜ       

   نٞٓٛووـ وسووٍٟ  تع٣ًٟٞووع  مؾووعْ  مذل و ووو  نٞٓووـٔ نٞجٌلٍوو  ونٞسٍعسووٍ  نٞوويت نختوو  
  0#2$  أ٢ع نعتـنٚز نعت ٚوبس ْنً#1$ٞونٍٕٗ ٢لبهبع

أغةنع٤ ونٞوـت  وخعغو  يٟوى ٌوج نٞػوعدا تو٥ يةوع  نٞو ي  ٟٗوج نٞووملنبس عتؤٌوج             .1
 نٞجوٞ  نت٥ ب٥ٚ نٞجوٞ   وٚع٤ تين توٌه ًٚة  ٌو٢نع ن٣ًٟٞع  ونِ تع .

                                                 
 .313ظ  3    عبٌخ نْس٠ٕ . دس٥ نتـن ١ٍ دس0٥ # $1
 .334ظ  3   نعتـ ى نٞسعتٕ $2#
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ت ه نٞووةٕـ نٞسوو٣ٟع٦ً ه نووعبت نٞوو ي وغووٓنع نٞاًووعٞيب تٗوٞووه0 ٚع٦ووت نووعب      .2
نٞجوٞ  نٞس٣ٟع٦ٍ  ٢ًٗج نجملج وًٚة  نعتٟٙ وػتو٣ى أْـن  نٞز٢ع٤ و٢سٟٙ ؿتو٠ أ تع  

 نِبؼ و٢وس١ ْؿٕ  نغتـ.

طو٣  ه قاسووع٤ نُٞـتٍو  ٢و٥  وـ ٖوزو٥ٌ        ٚتٕـ وت  نعتًوعرل ٖوعتو  تو٥     .3
 .##خع  نعتٟو٘ وَـس نٞز٢ع٤ ٌلةوو نًٞجٜ ونْدسع٤$$تٗوٞه0  "نٞاًعٞيب"وٖج وغٓه 

بمل٠ ه خةوس  وخعغو  توٕـ خوونبمل٠ ضوعت  ٢ور٢و٤ نٞاوع٦ً نٞو ي آٞوت         تٕـ خون .4
 تٕ ت مذل د١ٛ ؼت٣و  نُٞز٦وي.

 تٕـ ؼت٣و  نُٞز٦وي ه َز٦ه. .5

ؤضٙ أ٤ تُجن   ً نًٞٛة  نِوذل ٟٞاٗعْ  ه ٚعْ  ٢جٌع  نظتْٕ  نًٞةعسٍ   و٢ى 
ْوو  نًٞـتٍوو   ٞووٙ ٔ أدووج ٌسووون  ترمهٍوو  نعتـنٚووز نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  ه م٦وووع  نٞاٗع

ٍ  ٦نْسووو٢ٍٕ  وخعغووو  توووٕـ نطت٣وووجن٦ٍ  ه نعتوغوووٝ ودٟوووا وتوووٕـ نٞكوٞوووو     
 ونْخطٍجٌ  ونٞٓعق٣ٍ  ه ٢ػـ  ١ تٕـ ن٢ِوٌ  ه ٖـقة .

أٞووّ تعًٞـتٍوو  / ووو 487-485/"ضووعس نٞسووٟاوًٖ ٢ٟووٙ ووٕٜ نٞجوٞوو  "ًْٟووى ينووج 
أتووو دع٢ووج "٠ ون٢ْووع  ه نٞوٓسوو  نُٟٞوو  وأغوووٜ نٞووج٥ٌ  "نٞٓـنٍٞٓوووبي ونٞزؽتطووـي"

نٞواٌووزي "ه نُٟٞوو  و "نٞزوملو٦ووً"ه نًٟٞووو٠ و "نٞٗطوو ي"ه يٟوو١ نٞٛوو٠ٕ و  "نُٞووزنرل
 .٢ؤّٞ ن٢ِاعٜ "ونضتونًٞٗ ونعتٍجن٦ً

ً  "و٥٢ نٞطوًـن    نطتـٌوـي  "وه نٞلاوـ    الُِوخ اٌؼوشة  غوعدا   "نٌِةووب ي ونٞكُـنئو
أتو ملٌج "ٍ  ٢ؤبو أغةنع٤ و٥٢ نضتُـنْ "نت٥ ْلجت"و٥٢ نعتؤبخ    ادلمبِبدغعدا 
 .1"نٞةٟخً

                                                 
 .12ظ   4    . دس٥ نتـن ١ٍ دس٥   عبٌخ نْس٠ٕ 1
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تًلع  عٍّْٛ م ن     ن ٢ع   يٟى ينج سٟكع٤ وندج ٥٢ سٕق  نٞسٕ ٗه
 -دوجث ٞوجت نٞةٕقوع  نِخوـت0 نٞكوع ـٌو٤       دجث ٞجت تٍٗ  نٞسٕق  أو ٢ع ٢ع

  .نخل .. .نٞسٕ ٗه –نٞةوٌنٍو٤  –نُٞز٦وٌو٤  –نٞسع٢ع٦ٍو٤  –نٞػٓعبٌو٤ 

وهتٛللووع أ٤ ٦ؿووـ  ٢ووإً   ه ٦طووـ نْسوو٠ٕ  وب ٚووة  ًٟٞلػووـ نْسوو٢ًٕٞٗووج ٚووع٤ 
دووى أ٤ تًؿون١ نيووات      ْٗج ٚوع٤  نيٍوع  ٞٓسو٠ٕ     "ؼت٣و  نُٞز٦وي"يٟى  ٞٙ ه 

وٖوج ٢نوج      دٍوا أسو  أسوـس دع٣ٚو       1تًج ْو  نٞةلاع  سٟكع٦ع   لجٌع  خعٞػع 
  ت نِسـس نٞسةٍٝ أ٢ع٠ ؼت٣ج ت٥ سع٠ نُٞوبي وخٟٓعئوه نٞو ٥ٌ  وٞوون سوٟك   غتوً      

 . 2ون ٦ٓو  نعتس٣ٟ  ه أب ع  تٕ  نغتلج نٞط٣عٍٞ و٦طـ

نًٞليب وأتو نٞـمتع٤ نٞة و٦وً  "ويٟى ينج نُٞز٦وٌ  ننـ ي٣ٟع  ٚاـ ٚععتؤبو نًٞـتً 
 .3"ونٞٓـو سً

ويٟى ينوج ١    ون٢ِـ ٦ٓسه تعٞلسة  ٟٞسع٢ع٦ٍ  ْٗج أسسون أسـس دع٣ٚ  ْعبسٍ 
 وصتـٖلج سٍجس ٢جكت١.   غ٣ون١وبن  نٞلنـ كتعئٍع  وٚع٦ت نعبت يع    جوٌخ ٢ع

ٚوعتوه   "نٞوـنملي "٠ م  يٟوى ينوج ١ ٖوجّ    ؾتٟٛوون١  وٞٗج نب ٗت نٞجبنسوع  نًٞـتٍو  ه   
ٚو ٞٙ ْٗوج نسووجيى      ٦سوة  مذل أدوج أ٢وـن  توين سوع٢ع٤      ادلنظىسوو نٞكيب نعتًـوِ ت

 .4مذل تٕقه "نت٥ سٍلع"نت٥ ن٢ِ  نٞسع٢ع٦ً ْـ  نٞاع٦ً 

                                                 
 . 44ظ 6   وٍْع  نِيٍع٤ وأ٦ةع  أتلع  نٞز٢ع٤ 0ثٓ خٍىبْاأستج ت٥ ؼت٣ج ت٥ أتً تٛـ  1
 . 48ظ  1    عبٌخ نْس0٠ٕ  . دس٥ نتـن ١ٍ دس٥ 2
 . 841 - 066ظ  1  نعتـ ى نٞسعتٕ   3
 .814ظ   ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ   4
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ٞويت د٣ٛوت نجملو٣وى نًٞـتوً أ٦واوت  ٗعْو  خعغو         م٤ نٞكةٗ  نطتع٣ٚ  نْسو٢ٍٕ  ن 
ٙ      هبع   ٥ٛٞ   ت نٞاٗعْ  ٚع٦ت يـتٍ  ٌػجٔ  ٞٙ يٟوى نِ عتٛو  ونٌِووتٍ  ونعت٣عٍٞو

 .و٢اٟن١ نٞكوٞوٌ  ونِخطٍجٌ  مؾعْ  مذل نٞانتـس ٚععتـنتك  ونعتودج٥ٌ

ّٔ أ٦وه         ٢ى   ن نٞجوب نٞو ي ًٞةوه نعتسو٣ٟو٤ ه نطتؿوعبس نًٞـتٍو  نْسو٢ٍٕ  م
  نَ ٍ 0هتٛللع أ٤ ٦ساٝ يٟى  ٗعْون١ نعتٕدهع  

ويٟوى بأ    نًٞـتٍو   ٞودم يٟى نعتـنٚز نٞاٗعٍْ  نْس٢ٍٕ  ن٦وًوعش نٞاٗعْوع  َو     
 نٞسع٢ع٦ٍ .وٞٗج ننـ  ٞٙ تع ص  ي تج  ٞجت نٞجوٞ   نٞٓعبسٍ   ٞٙ 

ً "ْٗج ن٦ووًص نِ   نٞٓعبسوً يٟوى ٌوج      دٍوا وؾوى   /٠ 1020 – 934/"نٞٓـ وسو
ً "وه   ن نًٞػـ ٦ٗوٝ    تعٞٓعبسٍ أوٜ أضًعبت  ٜ   "نٞةٟخو -961/وملٌوـ نعتلػووب نِو

ً       ؽتوػـ  عبٌخ نٞكواي مذل نٞٓعبسوٍ   /976٠   وٚوع٤ نٞٓوـ  ٢لو  نٞٓوو  نْسو٢ٕ
ٖووج  ب ووون يٟووى نسووو٣ًعٜ نُٟٞوو  نًٞـتٍوو  ٞٛوو٥ يٟووى ٌووج  وو ٥ٌ نٞٛووع ة  أخوو  نِ    

 .1نٞٓعبسً ٌس  ـتو نٞوٗج٠ 

وتوو   نطت٣جن٦ٍوو  توو  م٢ووعبس يـتٍوو  ٢سوووٟٗ  ٚعٞجوٞوو   وًٞووٝ نٞٗووعبص لتووج نٞٓووعبٔ نٞٛووة 
ٞلاوج نٞٓوعبٔ  ه غوٍُوه نٞاٗعٍْو  ضتنو  مدٍوع         ْوـ   ن٢ْعبن  نٞيت أسسنع أ وـن٘ أو  

نع٦ً"سووةٍٝ نعتاووعٜ ننوووب نٍٟٞٓسوووِ نعتوسووٍٗعب  ٦وو ٚـ يٟووى   نًٞـتٍوو    "نٞٓووعبنتً ونِغوٓو
 .2"نت٥ ٦ةع ه"ةٕـ ونٞطعيـ نعتوليب وخكٍا نٞ  األغب٢ٍٔؤبو نِ   وغعدا ٚوع  

                                                 
 . 814ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ   ظ  1
 .811ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ 2
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نمل  ـ تعٞٓعبسٍ   »و و نٞرتًٚ«ونَِـ  ٥٢  ٞٙ أ٤ تٕـ ؼت٣و  نُٞز٦وي 
ؿتووج  ٞووٙ ه  ُـٌةوو  نٞٓـ وسووً غووعدا نٞطووع لع٢  نٞوويت  ٗووو٠ يٟووى سووو  أٞووّ    

 .1تٍت

ً "ْٗج ٚوع٤ وملٌوـت    "ضعس نٞسٟاوًٖ ٢ٟٙ"ون٢ِـ ٦ٓسه ؿتجت ه تٕـ  ٦هوع٠   "نِعتًو
٦عغوووووـ "ٚووووو ٞٙ  أطوووووىي احلىوووووُ -ٔبِوووووه عُبعوووووخ نعتٟوووووٙ نٞووووو ي وؾوووووى ٚووووووع  

نٞ ي  "ي٣ـ نظتٍع٠"نٞـدعٞ  نٞطن  وٚ ٞٙ ٚوا نٞطعيـ نًٟٞٓٛ /1074 /"خسـو
 .2وتٟه ٦هع٠ نعتٟٙ تـيعٌوه

ونعتٕدهووو  نضتوووجٌـس تعٔ و٣وووع٠  وووً أ٤ نٞاٗعْووو  نًٞـتٍووو  نْسووو٢ٍٕ  نٞووويت ستوووٝ     
ٕ ٢طعيٟنع نًٞـ  ن٢وعمل  تعٞسو٣  نًٍٟٞٗو  خْٕوع  ٞاٗعْو  نعتـنٚوز       ْعٞو ي   ٢ٍ  نْسو

 ِ وه قووـٔ نٞووجبنوٌص نٞوويت ٚع٦ووت ٢ز  ووـس ه تووٕ      ٌةووجو تووعبملن  ه  نئووـس نٞوػووو
دٍوا ٦ٟنوم يو٥ أ وٝ  و ت نٞكوـٔ آبن  دتاوٝ نٞسوع٢ع٦ٍ  نٞٗجهتو  نعتخوٟكو              نٞرت٘

 .3و ًع١ٍٞ تًؽ نٞلػـن٦ٍ   تةًؽ ٢ًوٗجن  آسٍع نٞػُـت

وأتًوج   نًٞـتوً  و٣وى  وؿتج   ت نٞس٣  ه نٞجوٌٕ  نٞيت أسسنع َو  نًٞوـ  ه نجمل  
تو  نٞكوـٔ نٞػووٍْ      –٥٢  ٞٙ ْنلع ٞٙ غجن٠  نئو١ يٟوى ينوج نٞجوٞو  نًٞا٣ع٦ٍو       

 –نٞةٛةعضووٍ  ونٞكووـٔ نٞػوووٍْ  نعتلوطووـس ه نٞؤٌووع  نًٞـتٍوو       –نٞرتٍٚوو  نعتوٞوٌوو   
 .4نٞلٗطةلجٌ  -نٞطع ٍٞ   -نٞـْعيٍ  

                                                 
 .841ظ   ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ  1
 .886ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ  2
 .882ظ  نعتـ ى نٞسعتٕ 3
 . 122ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ  4
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ٍ  نٞ ٢  و  ت نعتٕده   لػـِ مذل ٢ًع٢ٟ  أ ٝ  ك  تو  ٢وع   وم٤ ٢ٗعب٦  تسو
ٌوؿوو  ٞووه     »ه  ٢طووٕ و ن٦ِووجٞ  «ه نًٞنووج ن٢ِوووي    ووؤٔ  ٔسوو٣ٍع ٌو٣وووى تووه  

نِ وـن٘   نعت٣عٍٞوٙ أو   ٖوب٤ ن٢ِـ تًنج نعتودج٥ٌ أو نعتـنتكو  أو  ٢ػجنٔ  ٞٙ م ن ٢ع
 .1نًٞا٣ع٦ٍ 

أغووٜ  «د١ٛ نٞكوٞو٦ٍ  ونْخطوٍجٌ    ن٢وجن أ٤ سةا يج٠  "نٞجٚووب ديت"وٌؤٚج 
 .2ٞ ٞٙ دل  ًص قوًٌٕ  دل  ـ ٛز يٟى أسع  ٖو٢ًأ٤  وغت١  » ـٍٚ 

ٞٗج نخوٟف نًٞـٔ نًٞـتً نٞٓع   يٟى ٢وـ نِ ٍوعٜ توعًٞـٔ نعتُٟوو  ْولا١ يو٥  ٞوٙ        
وتعـتكعـ نٞـوو نٞٗو٢ٍ  ت   نٞسٍع س ْٗجن٤ غوٞ  نُٞعٞا و نٞػٓع  نٞيت خوٞوه 

 .3نًٞـ  ؾًٓت أ٦ٓسن١ وٖون ١ نعتًلوٌ 

ْٗووج  ونخوٕقووع   ن   نٞةلوى نٔ و٣عيٍوو   ًٍٗوجن    و٢و٥ نٞلعدٍوو  نٔ و٣عيٍو  ْٗووج نمل  
ـ «ٖووج٢ت ػت٣ويووع  نضتووٍص نٞٓووعق٣ً ٢وو٥ نعتُووـ        »و٢ًه٣نووع ٢وو٥ ٖةعئووٝ نٞاتوو

 ٛوو ن  ٛووو٤ ػتو٣ووى مسوو٢ًٕ  ودووجت نًٍٞٗووجس     نٞوورت٘ وٖووج٢ت ٢وو٥ نعتطووـٔ زتوووو  
 .4نٞجٌلٍ  وٌو١ٟٛ ٢ًه٣ه نًٞـتٍ 

ٍو  ٍٞاوجون غتو١ ٢ٛع٦وع  ه     وٞٗج ٚع٤ نًٞـ  نٞةجو نتـ وو٤ أٌؿوع  ٢و٥ نضتزٌوـس نًٞـت    
مٔ أ٤   ت نغتاـس  وٖٓت  »نغتاـس نغتٍٕٞ «نجملو٣ى نًٞـتً نْس٢ًٕ نِٚاـ بخع  

                                                 
 .268و845ظ   ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ  1
 . 862ظ    نعتـ ى نٞسعتٕ 2
 .826  نعتـ ى نٞسعتٕ 3
وسوي  ي٣ٍٟ  ٢ػوبس ٢رتزت  مذل نُٟٞ  نًٞـتٍ  غع بس ي٥  نب ٢ٍوطٝ تٍزرل 0 ٢هبا  نعتًـْ   4

 .66ظ  The Joy of Knowledge Encyclopedia   4  ٠ ي٥ ٢وسوي  0255سل  
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ونٞلوٍا  أ٤ نِ ـن٘ ونٞسٕ ٗ  ونِ عتٛ  وتًج ١ نعت٣عٍٞٙ  نٞػٍٟةٍ  تًج نطتـو  
 .1أغةنون  ١ نٞكةٗ  نًٞسٛـٌ 

 .؟؟٢ع ٦وٍا   ٞٙ ٥٢ نٞلعدٍ  نٞٓٛـٌ 
 نًٍٟٞٗو   أ٤ نًٞوـ  نسووكعيون أ٤ ًٌكوون نٞورتنث نْسو٢ًٕ نٞسو٣         ٞٗج ٖٟلوع سوعتٗع   

وٞٗج أوؾونلع سوعتٗع   وب نِ وـن٘ ونٞٓوـ  ه  ـسوٍخ نٞز وج ونٞوػووِ ونٔ ٛوعٜ         
 وَ   ٞٙ.

 نْسو٢ٍٕ   وًٌو  نٞٓؿٝ ٟٞجٚووب ؼت٣ج يعتج نضتوعتـي ه سوا نعتلهو٢و  ن٣ٍٍٗٞو      
أ٤ نعتـو س  وً نٞلوونس نٞلووٌو  ه ٦سوٕ     ه ٦هـت  نٞ ن ٍ   م وتٍع٤ ٢ع ٍونع وقةًٍونع 

ٌونملي  و ت ن٣ٍٗٞو  ن٣ًٞوٝ نٞػوعحل      نٞـ وٞ  و  ت نعتـو س  ًين ٣ٚعٜ  نًٞـتٍ  ن١ٍٗٞ 
 ونٞوٗوت.ه نْس٠ٕ نٞ ي ٌٗو٠ يٟى نظت  

وم ن ٚلع ٖج أخ ٦ع ي٥ نًٞـوت  أخٍٕٖوع  نعتوـو س ويو٥ نْسو٠ٕ أخٍٕٖوع  نٞوٗووت       
توجأ٦ع ٦رخو  أخٍٕٖوع  نٞكعيو  نعتورخو س ٢و٥ نِ         ْ ٦لع ه نًٞػـ نًٞةعسً نِوٜ 

 وَو ت   نعتٗٓوى   ٔت٥ واٌىجري واألدة اٌظغري وٍٍُخ ودِنخنٞسٍعسً نٞٓعبسً ٚوع  
وأخو ن   ٢و٥ نجملو٣وى نٍٞو٦وع٦ً     »و ً ٣ٍٖو  ْـ ٌو   «ٚ ٞٙ ْٗج أخ ٦ع أخٕٔ نٞسؤ 

زؤ  يو٥  أخٕٔ نٞٓلع  نٞٗعئ٣و  يٟوى  كنو  ٦ٓو  نٞٓوـ  تػوٓوه ْوـ ن  ٢ًو         نسووب ٦ع
 .2نجملو٣ى 

دل  لوووج٢ج ه  نعتسوووووب س ٌؤٚوووج أ٤  ٟوووٙ نٞٗووو١ٍ  "نٞوووجٚووب نضتوووعتـي"وونسووووكـن ن  ْووو
و ٛ ن ْٗج أغةنلع ٦وخةف ٣ٍٍٖع  ٢لوونٍع  ٟٞٗووٜ تور٤     هبع تٝ تٍٗت يعٞٗ    ٗعْولع 

 ون٣ًٞٝ نٞػعحل.نًٞـوت   0ً نعتـو س 

                                                 
 .128ظ  1    نُٟٞ  نًٞـتٍ  وسوي  ي٣ٍٟ  ٢ػوبس ٢رتزت  مذل٢ هبا  نعتًـْ  1
 ميع س  ودٍج ٢ػـ ونٞطع٠ ونطتاعمل. 2



446 

ْوو٥ا   ٢ِو٥ْ ٞووع ٢وـو    يت 0أ وٝ سوةٕ ٞلوع نٞوًوـؼ طتوجٌا بسوووٜ ن         س ٞووهُ ٞووع  ٌا
 .ىتٞوهُ

و٢عبسووون  نْسوو٢ٍٕ  وٞٗووج سووةٕ ٞلووع نٞٗوووٜ أ٤ نًٞووـ  ن٢وز ووون ٢ووى تٍٗوو  نٞطووًو   
٢ًن١ نٞزبني  ونٞواعبس ونٞػلعئى ؾتع أْٗج ١ نٞٛا  ٥٢ بودن١ نعتًلوٌ  وًٞٝ  و ن  
 و نسوطـنِ سٍج٦ع ي٣ـ نٞ ي ٚع٤ ٌؿى نًٞـ  نٞٓعحت  نًتعبت  ه ٢ًسٛـن  

 نعتًلوٌ .ٛع٤ دٓعنع  يٟى بودن١ ختوٟف ٢ى نٞس ٔ

نٞورت٘ أو   دل ًٌوواون ٥ٛٞ نٞ ي دجن نًٞـ  أٌؿوع  مذل  و ت نعتلهو٢و  ٢و٥ نٞٗو١ٍ أكتو١       
نٞٓـ  أو نٞسٕ ٗ  أو نٞةوٌنٍو٤ وَ  ١ َـتع  يلن١ تٝ ن٦جػتون ٢ًن١ حتت بنٌ  

 وندجس.نْس٠ٕ ه تو ٗ  

ٌوؤ ي  نٞوٍ  نظتٟوف    او   ٦ػلى نًٞو٥ٛٞ أٞسلع ٦ٗو٠ توٛس  نٞةٍؽ يلج٢ع ٦ـٌج أ٤ 
 خػعئػنع.ْٗج تًؽ نًٞلعغـ ٥٢  مذل

  ت نٞؿوـٌة  نٞٓع دو  نٞويت  ًْنوع نًٞوـ  يٟوى ٌوج نْخووس سووز ن  ْجندو  م ن ٢وع            
 نعتزبٌ . عتًلع يـؼ نٞػوبس 

نٞوودٍج ونٞودجن٦ٍ  نٞػوعٍْ  نٞويت تطوـ هبوع نتوـن ١ٍ نظتٍٟوٝ        ستٝ نًٞـ  بنٌ ٞٗج 
يوو٥  ٞووٙ يٟووى نضتووجبن٤ نًتٍكوو  تٗةوو       وٖووج ٦ٗطووون ٞوو ٞٙ نٌَووع  نٞوويت  ونووجث    

 .1نٞػخـس وحتوٞت نطتؿعبس نْس٢ٍٕ  يٟى ٌج ١ مذل دؿعبس يععتٍ 

و٥ٛٞ   ت نعتلهو٢و  نٞوودٍجٌو   ٟٗوت نٞؿوـتع  نعتو ًو  ٚوع٤ أمهنوع  وج٢   ؤٚوو          
ْٗج دتزٖت نٞودجس نٞسٍعسٍ  نٞيت  طو٣ٝ نًٞوعدل نْسو٢ًٕ    / و 656/ٞةُجن  سل 

 مذل  ٕث ػت٣ويع   ٗعٍْ  ُٞوٌ .... ون٦ٗس٣ت نظتْٕ  تعس١ 

                                                 
 قـ  نٞػٍٟة  ٥٢ تٕ  نٞطع٠.  1
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وتٍووع٤  ٞووٙ أ٤ نٞلنؿوو  نٞوويت يـْووونع نُٟٞوو  نٞٓعبسووٍ  ه نًٞنووج نٞسووٟاوًٖ    
ودػوـ ع ه   ٟٚونع  ن٦ونت ه نٌِع٠ نعتُوٍٞ  ت ملندو  نُٟٞو  نًٞـتٍو  كتعئٍوع  ٢و٥ مٌوـن٤       
 ونِ  .نجملعٜ نٞجٌين ويو س نٞٓعبسٍ  ٞوػة  ُٞ  ن٣ًٞٝ ونٞسٍعسٍ  

وبن  نٞلونـ ٣ٚوع ٦طور  ه ن٦ِعؾووٜ  وجبلتٍع       ٣ٍْوع  نُٟٞ  نٞرتٍٚ  ٚ ٞٙ ْٗج سع   
 .1ػت٣وي  ُٞوٌ   ـٍٚ   ً ٦ونس  ـٍٚع نطتعٍٞ 

وأ٢ع نعتلعقٕ نٞةعٍٖ  ْٗج سع   ٍْنع نُٟٞ  نًٞـتٍ  وم٤ نٟت نٞاتـٌ  ُٞ  نعتلوزٜ ه 
 .2تًؽ تٗعو نعتُـ 

 ٕ ه دٍووعذت١  ٞٗووج تٗووً نًٞووـ  ٢و٣سووٛو٤ ه نظتْٕوو  بَوو١ ؾووًٓنع دوووى آخووـ ب٢وو
ٚوو ٞٙ ْةًووج سووٗوـ تُووجن  ٖع٢ووت ؼتعوٞوو  ٢وو٥ نعت٣عٍٞووٙ وتسووةا ضووًوب ١ أكتوو١         
٢ًو٣ووجو٤ يٟووى نطتٛوو١ ؤضووـيٍ   سوولج ١ ْيووع س ػتووج نظتْٕوو  ت بؾووع  ًٞووـ     

تعسووٗةعٜ أدوج ن٢ِوـن     / وو  1277 - و  1260/"نٞهع ـ تٍا "ٞ ٞٙ ْٗج أسـو 
 تعطت١ٛ ونٞسٟكل . نًٞةعسٍ  ه نٞٗع ـس تػٓوه خٍٟٓ  وأخ  ٢له نٞوٍٟٗج

نٞسٍعسٍ   ع٢ع  ٍْه  و نٞودجس  وخـتون بٚلع وم ن ٚع٤ نعتُوٜ ٖع٢ون توٍٓٛٙ نْس٠ٕ 
 .3ٚع٦ون  ١ آخـ ستعس نٞج٥ٌ نْس٢ًٕ نًٞا٣ع٦ٍ  مٔ م٤ أٖـتع  ١ نٞرت٘  نُٟٞوٌ 

                 ويٟى   ن نًٞنج ٦ساٝ نعتٕدهع  نٞةسٍك  نَ ٍ 0

ٍْووه نِ ووـن٘ و نًٞووـ  ٔ ٌٓن٣ووو٤ تًؿوون١ تًؿووع   ٛوو١     ه نٞوٖووت نٞوو ي ٚووع٤  -1
نٔخوووِٕ ه نُٟٞوو   ٚووع٤ نٞووج٥ٌ نْسوو٢ًٕ ودووجت  ووو نٞوو ي وْووـ  ٟووٙ نٞـنتكوو            

 .1نْهتع٦ٍ  نٞيت ٢ٛلت نٞرتًٚ ونًٞـتً ٥٢ نٞطًوب تجِ  نعتػٟن  نعتطرتٚ 

                                                 
 قـ  نعتُوٜ نْظتع٦ٍ  ه مٌـن٤.   1
 . 08ظ  4    وسوي  ي٣ٍٟ  ٢ػوبس ٢رتزت  مذل نُٟٞ  نًٞـتٍ ٢ هبا  نعتًـْ   2
 . 828ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ   ظ  3
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   مدوٕٜ نٞوًوعت  نًٞـتٍو  ؼتوٝ نٞوًوعت        ٢ل  نٞٗـ٤ نظتع٢  يطوـ و٢وع تًوجت    -2
وأخ    هنـ ن٣ٟٛٞع  نًٞـتٍو  مذل    نٞرتٍٚ  ه تًؽ ٦ػوظ نٞٗـ٤ نظتع٢  يطـ
 .2 ع٦ا نٞرتٍٚ  ٢اٝ ٣ٟٚ  َزو وَعملي وَ   ٞٙ

و و ت  وً ٢ُوزت     نًٞـتٍ  وًٞٝ  ٓٛ  نٞرتًٚ نعتس١ٟ نٞػـِ ٌجًْه ٔيولعٔ 
و وو ن أٌؿووع  ٢ُووزت نظتووا  نطت٣ٍووج ٦ػووٍن  زتووعٜ نٞووج٥ٌ نُِْووع٦ً ٟٞسووٟكع٤ يةووج  

ه ٞلوع نِسووع  ؼت٣وج ٚوـ  يٟوً تور٤ نٞسوٟكع٤ سو١ٍٟ نِوٜ ٚوع٤ ٌـَوا ه           نٞ ي ٦ٟٗو 
 .3 ًٝ نُٟٞ  نًٞـتٍ  نُٟٞ  نٞـصتٍ  ٟٞسٟك 

ٚع٤ ٞكةعئى نِضٍع  أ٤ ًٌٟوا  وب و١ ه نٞجوٞو  نًٞا٣ع٦ٍو  ٔسو٣ٍع ن٣ًٟٞوع   ْٗوج         ن م 
ندوٝ  ؤٔ  ٢ٛع٦  يٟى نعتسووٌع  نٞجٌلٍ  ونٔ و٣عيٍ   ودوى نٞسٍعسٍ   ون٣ًٟٞوع   
نِ ووـن٘ بندووون ٌجبسووو٤ تعًٞـتٍوو  يٟووى أٌووجي ي٣ٟووع  نطتونؾووـ نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ   

 .4وأخ ون ٌؿًو٤ ٢ؤٞٓعذت١ تعًٞـتٍ  –نٞةػـس  –دٟا  –تُجن   – ٢طٕ  –نٞٛات 

وتو   نوع     نًٞـتٍو     ن نٞونعّٞ نٞجٌين نٞسٍعسً تو  زتعيوع  نعتٛع٦و  نٞجٌلٍو      
ٛوو١ نًٞا٣ووع٦ً ومقعٞوو  أ٢ووجت  ْٗووج   نٞسووٟك  نطتع٣ٚوو  ٚووع٤ أ وو١ يون٢ووٝ نسوووٗـنب نطت  

سووعيج ب ووعٜ نٞووج٥ٌ نًٞووـ  ٢وو٥ خووٕٜ نٞونووعئّ نٞوويت ضووُٟو ع ه نضتع٦ووا نٞووجٌين   
ونْ نبي ونٞٗؿعئً ه نًتعْه  يٟى نسوٗـنب نعتج٤ وه ن٦وهوع٠ نًٕٖٞو  تو   و ت     

 .5ونِبٌعِ نٞكـٍْ نعتج٤ 

                                                                                                                   
    0222  41نًٞج    ػتٟ  نٔ ونع   0 نجملو٣ى نْس٢ًٕ ونُٞـ تعو٤ و  عبوٞج ا  ع٢ٟوو٤   1

 . 122ظ
 .22ظ   0222  41يج    ػتٟ  نٔ ونع   نعتاعٜ ونعتطـويٍ  ه نٞوعبٌخ نًٞا٣ً 0ٚوٍٞلـ  2
 .660ظ   0222خكف نٞطع٠   نب ن١ًٟٞ ٣ٌٟٕٞ   ت و  ؼت٣ج ٚـ  ي0ًٟ   3
 . 81 ظ  0222  44نٔ ونع   يج  ػتٟ     4
 . 80  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ  5
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   ٗ ٍوو  ب ووعٜ وٖووج تٟووٍ ن٢ِووـ جب٣عيووع  نعتٛع٦وو  نٞجٌلٍوو  نعتٗوو٣ٍ  ه نعتووج٤  وت
نٞج٥ٌ ونعتٓو  ونٞٗؿعس و٦ٗةع  نِضـنِ أ٤ ضٟٛون ٖوس ؾعَك  يٟوى دٛوع٠ نِٞوٌو     

ب ١ مؾوووٓع  وونِٖؿوووٍ   ْٗوووج أ٢سوووٛون مبٓوووع ٍ  ٢طوووـويٍ  نطتٛووو١ وٚوووع٤ مبٗوووج   
نٞطـيٍ  يٟوى دٛو١ نٞسوٟكع٤ وٚوع٦ون ه نٞوٖوت ٦ٓسوه أٚاوـ ٖوجبس يٟوى ٚوة  زتوعو            

 .1نطتـٚع  نٔ و٣عيٍ 

أ٤ نٞاٗعْو  نٞرتٍٚو  ٚع٦وت ٢زلتوع  ياٍةوع  ٢و٥ نًٞلعغوـ         "نٞجٚووب ٍٍْٟوا دويت  "وٌـت 
ْٗج أخ   ي٥ نُٞـ  نٞٛا  ٥٢ نعتوؾويع  نٞٓلٍ  ونْغٕدع  نِ تٍو     نعتولوي 

وٖج ٦ٟٗت أٌؿوع  يو٥     ه د  ٢لنونع تجنوس آسٍع نٞوسكى نٞلوزي  نطتـتٍ  ونٞٓو 
٘ ٞٛو٥ نًٞوـ  ٚوع٦ون ٣ًٟ٢وً ن      نٞةٍز٦كٍ  تًؽ نعتؤسسع  نطتـتٍ  ٣ٚوع ٚوع٤     ِ وـن

 نعتةع صو٢ع ٍْه ٥٢   ْٗج أخ ون ي٥ نًٞـ  يٟو٢ن١ و ٌلن١  نٍٞو٦ع٤ ٣ًٟ٢و نٞـو٢ع٤
وأخو ون ٢لون١ أٌؿوع  نطتوـوِ نًٞـتٍو         نٖٔوػع ٌ  ونٔ و٣عيٍ  ونٞطـنئى نعتٗجس 

٣ٚووع ن٦وٗووٝ مٞووٍن١ ٢وو٥ نًٞـتٍوو        1928٠دٍووا نٟووت ضووعئً  دوووى سوول        ٟٞٛوعتوو 
وٚووع٤ ٟٞوورت٘ ٢ٍووع ٥ٌ ٢سوووٟٗ 0      ونٞطووـيٍ  ونِ تٍوو نْغووٕدع  نٞجٌلٍوو  ون٣ًٍٟٞوو

 .2نٞسٍعس    لجس  نٞةلع   نٞطًـ

وٖج بأٌلوع ٢ػوجنٔ  ٞوٙ      م٤ نٞلوزي  نٞٗو٢ٍ   امل يلج٢ع  ؿًّ نٞلوزي  نْس٢ٍٕ 
ون٢ِووـ ٦ٓسووه   ه نٞجوٞوو  نُٞز٦وٌوو  يٟووى ٌووج ؼت٣ووو  نٞاووع٦ً دٍووا ٚووع٤ أ٢وو ن   لووجٌع  

ـيوووت ه تٕقوووع  دٛوووع٠ أ وووـن٘ ٚعٞسوووٕ ٗ    تعٞلسوووة  ُٟٞووو  نٞٓعبسوووٍ  نٞووويت  ـي 
 وَ  ١.

                                                 
 . 86ظ   44نٔ ونع   يج  ػتٟ   1
 . 002ظ  4   هبا  نعتًـْ ٢وسوي    ون٦هـ 400ظ   عبٌخ نًٞـ ٍٍْٟا ديت0   2



450 

وٞٗووج ٖٟلووع أٌؿووع  م٤ داووـ نٞزنوٌوو  ه نٞرتٍٚوو  نطتجٌاوو  وؾووًت ٢وو٥ ٖةوووٝ          
وأتًج ٥٢  ٞٙ ْ ٤ نٞوٓٛ  نًٞا٣ع٦ً ٌهنـ ه نٞجوٞ  نًٞا٣ع٦ٍ  ٢ل    سٕ ٗ  نٞـو٠

 .1642٠1مل٥٢ يا٣ع٤ نٞاع٦ً يع٠ 

سو٢ٍٕ  ٢ـٚوزن  وٖةٟو  ًٟٞوعدل  وم ن     ٞلًج مذل ٢ع سةٕ ٖوٞه  و و أ٦ه ٚع٤  لعٞٙ  نب م
نسوًـ٦ع نعتٓع ٣ٍٍ  نطتجٌا  أ٢ٛللع نٞوجٍٞٝ تًععتٍ  ٚع٦وت  ٗو  وع نٞوجنب نْسو٢ٍٕ       
وه نٟٞةع  ونٞػٟا ٥٢   ت نًٞععتٍ  ٚع٦ت نُٟٞ  نًٞـتٍ   وً نطتع٢وٝ نٞاٗوعه نٞو ي     

 ٌطج مٍٞه نًٞلعغـ ونِقـنِ.

٥ٌ نيولٗووون نْسوو٠ٕ وٚووٝ ٢وو٥  ودوووى تووجنٌع  نٞٗووـ٤ نطتووع ي يطووـ ٚووع٤ زتٍووى نٞوو   
ًٌٍطو٤  نخٝ ؾتٟٛ  نْس٠ٕ ٢و٥ َو  نعتسو٣ٟ  ٌسووخج٢و٤ نُٟٞو  نًٞـتٍو  يلوج٢ع        

 ٌوًٟٕ ن٢ِـ تعٞورٍّٞ و٦طـ نعتًـْ .

 ٛوو ن ٚووع٤ نٌْـن٦ٍووو٤ ونِ ووـن٘ ونٞاتووـ ونِٚووـن  ونِٖةووعـ ون٦ِجٞسووٍو٤ ونغتلووو       
تعًٞـتٍووو  ٞٛوووً متوووٕ غتووو١  ونٍٞنوووو  ونعتسوووٍنٍو٤ ونٞزبن ضووووٍو٤ ونعتوووع٦وٌو٤ ٌٛوةوووو٤

 نٞجخوٜ مذل  ع٢ً  نعتٓٛـ٥ٌ ون٣ًٟٞع .

ٝ     »ٔ و ع«و ٛ ن  طٟٛت ه نُٟٞ  نًٞـتٍ   ٍوٞو ٍ  ٌنو ٌ  و٢سٍنٍ   دتع٢وع  ٣ٚوع  طٛو
٢ً  أ٢ووع ه ػتووعٜ نٟٞٓسوٓو  ونًٟٞووو٠  ْوو ٤ نٞودووجس تٍلوون١ ٚع٦ووت أٚاووـ          ٠ مسوٕو يٟوو١ ٚوٕو

نسووخجن٠ نُٟٞو  نًٞـتٍو  ْٗوف      وتوٍٞ  وٍٟٚ   ونٔيرتنؼ يٍٟنع أٖٝ  ٍٞ  ٣ٍْوع نتوع  
ومقتع ٣ٍْوع نتوع أ ون  نٞٓٛوـ ونضتنوعمل نعتٓنوو٢ً أو نعتػوكٟنً وتعٞووعرل ْو ٤ ٢ٓنوو٠          

                                                 
 02و 08نٞج٥ٌ ونٞسٍعسٍ  ه ٞةلع٤  ٢ٗعٜ ٢لطوب ه ػتٟ  نٔ ونع  يج   0 . بؾون٤ نٞسٍج 1

 . 111ظ   0226ًٞع٠ 
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نٞلوزي  ن٦ْسع٦ٍ  نًٞـتٍ  ٌٓـؼ ٦ٓسوه  نخٝو  و ن نعتلهووب نُٟٞووي ونعتػوكٟنً دتع٢وع         
 .٣ٚ1ع  ٓـؼ نٞاٗعْ  نٞيت  سوخج٠ نُٟٞ  ن٦ٍْٟٛزٌ  ٦ٓسنع ه يعدل نٍٞو٠

ًٞـ  تع ص  ي تج  نًٞاو١ ونعتوٞوج٥ٌ مذل نًٟٞو١ ِكتو١ ٚوع٦ون ٌسوولٛٓو٤       ٞٗج  ْى ن
         ٔ  ي٥ نٞػلعئى ون١ًٟٞ  ٞٛلن١ ٚوع٦ون ٌوـو٤ أ٤ غتو١ دٕو نٍٞٗوع٠ توه ْنوو  ٌلون١ ويٟوو٢ن١  و
متوٗـو٤ دع٢ٟنع دوى م ن خـ  ن٢ِـ ٥٢ نًٞـ   وغعب ًٟٞا١ غوعب  نًٞوو٠ نٞطوـيٍ     

٥٢ نٞةًج ي٥ ٦سوةنع ون٢وونع٤ ستٟوونع مبوع     يـتٍ  نٞلسا يلج أ ٝ نعتٟٙ  مبع  ١ يٍٟن١ 
 .2ٌـو٤ أكت١ تًجن  يلن١ ٢طُوٞو٤ ي٣ع لتجي يٍٟن١ ه نعتٟٙ ونٞسٍعس 

 ن  ٢ُووزت ٚووة  م  أ٤ نًٞووـ  بَوو١ نضوووُعغت١ ه   "نتوو٥ خٟووجو٤" ووووو وو ت نعتٕدهوو  ٞ
نٞسٍعس  نيواون ن١ًٟٞ  ز ن  ٥٢ ٍٚع٤ نٞجوٞ  غت ن ْٗوج ٦سوا نًٟٞو١ نٞطوـيً مٞوٍن١      

 ُ  ١ ٥٢ نطتٛع٠ نعتس٣ٟ .خْٕع  ٞ

 30يٟى ؾو  نعتٕده  نِخ س    ٗس١ نًٟٞو٠ مذل ٖس٣ 

 ٢ع ن ػٝ تعٞٗـآ٤ ْٗج صتو ع نًٟٞو٠ نٞلٍٟٗ  أو نٞطـيٍ .  - أ

نًٟٞو٠ نِخـت وٖج أقٟٗون يٍٟنع نس١ نًٞا٣ٍ  نًٍٟٞٗ  أو نطت٣ٍٛ  ونًٞـ   -  
   ًة ن  يو٥  وو ـ نٞطوـًٌ     ِكتع أٚاـ   ١ نطتع٢ٟو٤ غتع ه نعتٗع٠ نِوٜ غت ت نًٟٞو٠

 ."نت٥ خٟجو٤"ْٗج ٦سةت مٍٞن١ دسا ٢ٕده    و٥٢  ١

و وو    وؾتع ٞه  ٔٞوه ه   ن نعتٗع٠ نٞوغّ نٞو ي  لوعوٜ ٍْوه نٞةُوجن ي أ وٝ نٞسول       
ِ وم٤ ٚع٤  و صت  ٢  ةٍ   ٌلٍ  مٔ أ٦ه ًٌٟٗ ؾو ن  ٢ع يٟى  وب نًٞوـ  ه    نٔٞوٓوع

                                                 
 . 161ظ  6   عبٌخ نْس٠ٕدس٥ نتـن ١ٍ دس٥    1
 . 141هبا  نعتًـْ   ظ ٢وسوي    2
 . 112ظ  1     دس٥ نتـن ١ٍ دس0٥  عبٌخ نْس٠ٕ 3
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ٌلٗسو١ أ وٝ نٞسول       ٦هوـ نعتو ٚوب   نًٟٞو٠  ًْٓ ونيوةعب ع ؼتوبدوٜ نًٟٞو٠ نٞجٌلٍ  
 0ًٌٟ مذل ٢ع

 غلّ أدعـ ن١ًٟٞ ترتون  نٞوودٍج ونٞلةوس. -أ

 أئ٣  نٞٓٗه ٥٢ نٞـأي ونطتجٌا. - 

 ْـٌٕ أدعـ ن١ًٟٞ تكـٌٕ نِخةعب ونٞسل٥ نعتر وبس ي٥ نٞليب. -دو 

 ْـٌٕ أدعـ ترٚاـ أتون  نٞلنو ونٞوػـٌّ. - 

 .و روٌٟنعس  آٌع ه نٞٗـآ٤ وو و   ٓ  ٖـن ن - و

 نٞز ع  نٞػوٍْ  نٞ ٥ٌ أتػـون ْرٖػـون وٖلًون تععتٍسوب وبؾون تعٞٗجب. -و

 نعتـنتكو٤ ه  ُوب نعتس٣ٟ . -مل

 يع٢  نٞةٟجن٤. -و

  ٔ و ي   ٞٗج دتٍز  نٞجنب نْس٢ٍٕ  يٟى ينج نٞجوٞ  نًٞةعسٍ  تس٣  ن١ًٟٞ ن٢ِـو ٞن
ووجوٜ ن ٌ  دوووى ٞن 0 "٦ٍٟٛسووو٤"ِوبوتٍوو  وه  ٞوٙو ٌٗوووٜ ٌـٖووى مٍٞووه ػتو٣ووى ه  ووعبٌخ نٞةطوـو

س  ـوذتووع وبون  جتعبذتووع أ وـو ٚووة  ه خٟوٕو    $$ ٚووع٤ ٦ٔةسووعـ بًٖوو  نٞجوٞوو  نًٞةعسوٍو  ووْوـو
كتؿ   ٗعٍْ  دل ٌطنج ع نٞطـٔ ٥٢ ٖةٝ دوى ٞٗج تجن أ٤ نٞلع  زتًٍوع  ٢و٥ نظتٍٟٓو  مذل    

٦ٓسوع٤ ْٗوج ٚوع٤    أٖٝ أْـن  نًٞع٢  ضر٦ع  َجون ْارس خٌٕوع ًٟٟٞو١ أو يٟوى نِٖٝو أ٦ػوعبن  ٞ     
ٍع  مذل ٢ووونب  نًٟٞوو١ ونًٞـْووع٤ ًٍٞووو ن مذل     ث ٖووعبن  سوًو نٞلووع  زتًٍووع  آ٦وو ٘ن لتوتووو٤  وٕو

و٤ ٢ووع      تو ٞوت ٢وو٥   تٕ  و١ ٚعٞلنوٝو مت٣ٟوو٤ نٞطوونج مذل زتٍوى نٞو٢ٍٕوو  نعتوٟونٓ   وو١ ٌؿًو
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 نج ْةٓؿٝ   ت نعتػلٓع  نٞيت  ً أضةه تجونئـ نعتًعبِ ونٞيت ٚع٤ غتع نٚوا نٞٓؿٝو ه   
 .1## ت نًٟٞو٠ نطتجٌا  مٍٞلع تػوبس دل  ٥ٛ ٢ووًٖ نٌػعٜ  

وم ن ٚع٦ت   ت  ً نٞس٣ع  نًٞع٢  ٣ٟٞاو٣ى نْسو٢ًٕ نًت٣ووٜ يٟوى نًٟٞو١     
 ْنلعٞٙ خػعئع ًٟٞـ  ن٦ٓـ ون هبع و 0ً

ٞٗج ٚع٤   ن نٞج٥ٌ ٚٝ ضوً  تعٞلسوة  ًٟٞوـ   ٞو ٞٙ ْٗوج أيكووت ٚوٝ ضوً           - أ
ئوج نٞٓعبسوً متوع٤ ٢ًـٚو  نٞٗع سوٍ       ٌٓن١ ٥٢ ٖوٜ نعتُ س ت٥ ضًة  مذل نٞٗع و  ن ٢ع

 نعتوؿ0٥٣ ٞٗج أغةنلع أغنع  بسعٞ .

تورٍٚجت أ٦ه دل ًٌج  لع٘ يـتً مّٔ  نْى  ْوعو نعتخٟػو     "٦وٞجٚه"و  ن ٢ع أٚجت 
 .2ه نٞزو  ي٥   ن نٞج٥ٌ نضتجٌج

ٞٗج ٚع٤  ر   نْس٠ٕ   بٌع  ه دٍعس أ٢ولع وٞ ن ْٗج ختٟون يو٥ نٞطوً  نٞٛوا      
ع نذت١ ب١َ ضجس دتسٛن١ هبع وخْٕع  ٟٞطًو  نِخوـت نٞويت نيولٗوت    ٥٢ ٣ٍٖن١ وي

 ٌٓسـ ٍّٚ نسوكعو نًٞـ  ٦طـ  ٌلن١ ه زتٍى نٞـتوو ونِب ع . نْس٠ٕ و  ن ٢ع

م  ٚع٤ ٚوٝ    ـوي ٞلع نعتونب  نٞوعبنتٍ  ضجس  ًٟٕ نعتس٣ٟ   جٌا بسوٜ ن  
ع  يلوه ب وٝ  و١    ضخع دـٌع يٟى نٞ  ع  مذل ػتٟسوه وم ن دل ٌسووكى  ٞوٙ أ٦و    

 .3ٌ  ا مٍٞه ٍٞوٓن١ ٢له

ًٕ تسوٍكع  يٟوى  ٞوٙ ه نِيٍوع   ْٗوج ٚوع٤ نًٞوـ  ه نًٞنوج           وهتٛللع أ٤ ٦ؿـ  ٢وا
ن٢ِوووي ونًٞةعسووً متوٟٓووو٤ تًٍووجي نٞٓكووـ ونِؾوونى ندوٓووعٔ  ٌةٟووٍ دووج نٞـويوو        

                                                 
 . 112ظ  1     دس٥ نتـن ١ٍ دس0٥  عبٌخ نْس٠ٕ 1
 .025ظ   0   نعتـ ى نٞسعتٕ 2
 . 025ظ  0    عبٌخ نْس٠ٕ   ن ن٠ٕٛٞ ٞلوٞجٚ  ٦ٟٗه   دس٥ نتـن ١ٍ دس0٥ 3
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ونِهبووو  ه دووو  أ٤ نٞٓوووـ  تٗوووون متوٟٓوووو٤ تريٍوووع  ١ نٞٗو٢ٍووو  أٔ و وووً نٞووول ومل   
 .1وآبن٠ ونعتنـ ع٤

٤ِ نِ    2هت٥ٛ نطتجٌا ه   ن نًٞػـ ي٥ أ   يـتً وْٟسٓ  مس٢ٍٕ  -  
ونٞطًـ نٞػٕ نِضٍع  تو جن٤ ن٢ِ  و وٌوونع أ٢وع نٟٞٓسوٓ  ٍْوه نٞوًوة  يو٥ يٟٗونع        
ونًٞـ  تٗون ٢و٣سٛ  تر هب١ ٔس٣ٍع أ٤ نٞطًـ  و نعتـ ى ٞوٓس  نٞٗـآ٤ وه  ٞٙ 

ٞٗووـآ٤ ْووع٦هـون ه نٞطووًـ ْوو ٤ نٞطووًـ  م ن  ًووع ١ ضووً  ٢وو٥ ن $$ٌٗوووٜ نتوو٥ يةووع 0  
 .3##يـتً

ْٗووج ٚووع٤ نِ   ونٞطووًـ نٞاٗعْوو   4غتوو ن نٞسووةا ونٞةٍووع٤ ْؿووٝ نٞطووًـ يلووج نًٞووـ  
 .5نٞاع٦ٍ  ًٟٞـ  تًج نٞٗـآ٤ ونْس٠ٕ

 وو ت نِمهٍوو  ٞووّ   نًٞـتووً  ًووٝ بونٌوووه ضووٓع ع  ون٦وع ووه دل ٌُوو  خووٕٜ ٚعْوو           
ٝ ٚوووع  نَِووع٦ً ْٗووج تُٟووت    نِيػووـ و ٛوو ن ننووـ  ه  وو ت نطتٗةوو  آٍٞووع  ٢اوو      

ػتٟجن وووه وندوووجن  ويطوووـ٥ٌ ػتٟوووجن  ؾووو٣ت أخةوووعب نِ توووع  ونطتٍوووعس نٔ و٣عيٍووو          
 .6ونٞسٍعسٍ  وٖج ٚع٤   ن نٞٛوع  ٢وؾى ن و٣ع٠ خزنئ٥ نٞٛوا ه نعتطـٔ ونعتُـ 

                                                 
 و٢ع تًج ع.  412ظ   6    عبٌخ نْس٠ٕ س٥ نتـن ١ٍ دس0٥  د  1
 .186هبا  نعتًـْ   ظ ٢وسوي    2
 .162ظ   6     دس٥ نتـن ١ٍ دس0٥  عبٌخ نْس٠ٕ 3
انيتدجٌا ضـ0ٌّ   4  .ىتما٤ْ ٥ِ٢ْ نٞةاٍاع٤ا ٞوسانـس
 . 142هبا  نعتًـْ   ظ  ٢وسوي   5
 .142  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ 6
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٢و س  ن   نِ –يولرتس  «وه   ن نًٞػـ ننوـ  نٞٗػوع نٞطوًةٍ  نٞةكوٍٞو      
ٕ   –ٙ نٞهوع ـ  نعتٟ – ُـٌة  تين  ٕٜ  –نغت٣   و و ت نٞٗػوع  ًٛو      »يٟوً نٞزٌةو

 .1آ٠ٔ نضت٣عيع  نٞطًةٍ 

وٞٗج  ٛو٦ت ه نٞٗـ٤ نٞـنتى ٦ونس أّٞ ٍٟٞ  وٍٟٞ  دٍا قـأ يٍٟنع نٞوًوجٌٝ ونٞزٌوع س   
 .2مذل أ٤ نخ   ضٟٛنع نِخ  ه نًٞػـ نعت٣ٟوًٚ

طووىق ٣ٚووع ننووـ ٚوووع    "ٔتوو٥ يةووج بتووه " اٌؼمووذ اٌفشَووذوه ن٦ِووجٞ  ننووـ ٚوووع   
 .3و ٞٙ نٞٛوع   ـ ١ مذل يجس ُٞع  "نٞهع ـي نت٥ دز٠"وو ٞ بِخاحلّ

 ٖز٢ع٤. نت٥وٖج ننـ ه   ن نًٞػـ أٌؿع  نعتوضنع  و نٞز ٝ يٟى ٌج 
  ً   و٣ٍٖووه ن٦ْسوع٦ٍ  أ٤ بونئًووه  ـزتوت مذل يوجس ُٞووع       وٚوع٤ ِمهٍو  نِ   نًٞـتوو

يت ٚوةوت  ٦ ٚـ يٟى سةٍٝ نعتاعٜ ٖػو  ػتلوو٤ ٍٟٞوى نٞويت  ـزتوت مذل نٞٓعبسوٍ  ونٞو       
و يوع ت يلوج ع ًٞوٝ ن       دٍا ٦ـت غوبن   ػوب ملٌعبس نجمللو٤ ًٟٞٛة   ٦اـن  وضًـن 

 .4ٌطٍٓه

وٞٗوج ٦سووات يووجس ٖػوع يٟووى ٢لووونٜ ٖػو  ػتلووو٤ ٍٟٞووى ٢و٥  ٞووٙ ٖػوو  تٍووعؼ     
وبٌعؼ ه ن٦ِجٞ   وٞٗج وغٝ مٍٞلع ؽتكوـ ٥٢ نٞٗـ٤ نٞوعسى ي٥ دةٍوة   ْلوع   

 .5ٞٗا٥ٌ ضت٣ًن٣عه ٖا٥ٌ ٢واعوب٥ٌ وٖع٢ت فتٟ  ت  ن

                                                 
 .145   ظ هبا  نعتًـْ ٢وسوي   1
 .142  ظ نعتـ ى نٞسعتٕ  2
 .142ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ 3
 .142ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ  4
 .144ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ 5
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٢و٥ ٦ٗوٝ ٖػوع نطتوا يو٥ نٞٓعبسوٍ  ونغتلجٌو          "نضتنطٍعبي"وًٞٝ ٢ع ًْٟه 
 .1وأؾعِ مٍٞنع وٚو٤ ٥٢  ٞٙ أبت٣ًعئ  ٍٟٞ  صتـ

وًٞووٝ أتووـمل خووـنئف نٞٗووـ٤ نٞوعسووى    وًٌوووا نٞٗووـ٤ نًٞعضووـ ٖووـ٤ نضتُـنٍْووع نًٞـتٍوو  
ُٞـتووً  "دوٖووٝ نتوو٥"وخعبقوو    مسووةع٦ٍعٞطوو٣عرل أْـٌٍٗووع و  "نٔغووكخـرل"خعبقوو  

 .2آسٍع

أكتع أٚاـ  ٖ  ٥٢ خعبق   "نعتسًو ي"وبصتت خـٌك  صتٍت نٞػوبس نعتر٢و٦ٍ   ٚـ 
   أؾّ مذل  ٞٙ خعبق  نٔ بٌسً ًٟٞعدل.3تك٣ٍٟو 

ِغووٍه  ٚوووووغوولٓون ه نعتًووع ١ نضتُـنٍْوو  ٚوووع  ٌووعٖو  نطت٣وووي و نعتوسووويع       
 .4"ٟٞٗزوٌين" وػغبئت اٌجٍذاْ "٣ًٟٞـي" األٔظبس

و٢ع ٥٢ أ٢  غـْت  نج ع يٍٟه أٚاوـ ٢و٥ ن٢ِو       نًٞـتٍ  تعٞوعبٌخ ون و٣ت نٞاٗعْ 
و٢وو٥ أضوونـ نعتووؤبخ      دٍووا غوولٓون ٢ووع ٌزٌووج يوو٥ يطووـ٥ٌ أٞووّ ٚوووع         نًٞـتٍوو 

اٌىبِووً يف غووعدا / ووو630/"نتوو٥ نِ وو "ونعتؤٞووّ نعتوسووويً / ووو346/نعتسووًو ي
و ٢وؤب /1441٠/"نعتٗـٌوزي "و ربسَخ اإلعالَغعدا / و1349/"نٞ  يب"و  اٌزبسَخ

- /"ٞسع٤ نٞج٥ٌ نظتكٍوا "و  /٢/1070٠ؤبو ن٦ِجٞ  "نت٥ دٍع٤"٢ػـ نٞطن  و
1374/5. 

                                                 
 . 142هبا  نعتًـْ   ظ ٢وسوي   1
 . 120ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ 2
 . 120ظ   نعتـ ى نٞسعتٕ  3
 .186ظ   هبا  نعتًـْ  ٢وسوي و  166ظ   ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ  4
 . 126ظ  عتـ ى نٞسعتٕن  5
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وٞٗج  لعوٞت ٚوةن١ زتٍى أٞون٤ نٞوعبٌخ نعتًـوْ  ه نٞوعبٌخ نٞسٍعسً ونٞس  
  ونٖٔوػووع ٌ ونٞرتن وو١ ونعتسووعئٝ نطتؿووعبٌ  مؾووعْ  مذل نٞهووون ـ نٞسوسووٍوٞو ٍ   

 .٠/1 1406 /"نت٥ خٟجو٤" وًٞٝ أمهن١

نًٞووـ  سٍعسووٍع  دل ٌسووووةًه نـتسووعب   نـتسووعب٥ نٞسووؤنٜ نِ وو١  ووو ٢ووع م ن ٚووع٤  ٞٛوو
توٝ نعتوٕـ ونٔصتلوت      مبًلى أ٤ نًٞـ  تٗوون  و١ نٞٛوٟو  نٞوعبنتٍو  نٞاٗعٍْو         ٗعه

 نٞاٗعه.

ٞٛو٥ ه ٦وونس  ٟوٙ      أ ٝ م٤ ٚٝ دؿعبس ٔس٣ٍع م ن ٚع٦ت  ع٢ً   و٣ٍز ترٞون٤  ٗعٍْ 
نٟٞةووع  نٞوويت  ووووذل نٔ سووعٔ توو  نِٞووون٤ نِخووـت  أو  ٗعْوو     لعٞووٙ  ٗعْوو   نِٞووون٤

ةٍو وٙ نٞو ي ٌوووذل نٞػوج يو٥ نغتا٣وع  ؾوج        ٍ ً  نعمل نعتلعي  ن٦ٔو مبًلى أوؾ 
 نٞاٗعْع  نُٞعملٌ .

يٟى   ن نٞسؤنٜ نِخ   ؤٚج هبا  نعتًـْ  تر٤ نٞوػجو نٞسٍعسً ٢ٓٞانقوبٌ  دل 
 ْ سوو٢ٍٕ  نٞوويت تُٟووت أو نووع ه  ٌووؤ ـ أي  وور   يٟووى ٦طووعقع  نطتؿووعبٌ  نًٞـتٍوو  ن

ؤ يٟى  زنٌج نٞودجس ت  أٖع٣ٍٞنع ْلع  ونٖوػوع ن  و ٗعْو      نٞٗـ٦  نٞوعسى ونًٞعضـ
 .2ب١َ  وملو نطتـٚ  نطتؿعبٌ  يٟى نِٖع١ٍٞ تًج نٞو٣ـٚز تةُجن 

 ٞٙ أ٤ نظتف نٞةٍع٦ً ٟٞسٍعس  ٌوٕٓ ٢ى نظتف نٞةٍع٦ً نٞاٗعه نٞ ي ٌلطر وٌوخٟوٕ  
ه نطت  نٞ ي   ُـ  أ٤ نًٞـ  تٗون ٌٗةؿو٤ يٟى نٞٗوس نٞاٗعٍْ غت ن ٔ ٦سو  تةف 

نْوٗجون نٞسٟكع٤ ونٞػووضتع٤ وٖـٌوا ٢و٥  ٞوٙ ٢وع أٚوجت نٞوجٚووب ٍٍْٟوا دويت تور٤           
نًٞووـ  ْٗووجون سووٍع ذت١ ن٣ًٍٟٞوو  ه ٢كٟووى نٞٗووـ٤ نٞاعٞووا يطووـ   ٟووٙ نٞسووٍع س نٞوويت   

 .3دتوًون هبع ٢ل  نٞٗـ٤ نٞاع٥٢

                                                 
 .392ٍٍْٟا ديت0  عبٌخ نًٞـ   ظ 1
 .342ظ   3نجملٟج   هبا  نعتًـْ  ٢وسوي  2
 .777 عبٌخ نًٞـ   ظ ٍٍْٟا ديت0  3
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نٞسوعتٗ   رٍٚوجن  تر٦وه دل ٌةوٕ ًٟٞوـ  ٢ٛع٦و  ه        نعتٗوٞو   "نٞجٚووب دويت "وٌزٌج 
  نًٟٞوو١ تًووج ٢لوػووّ نٞٗووـ٤ نٞاعٞووا يطووـ مٔ ه ْووـي 0 نًٟٞووو٠ نٍٟٞٓٛوو  نٞـٌعؾووٍ  

 .1و٢لنع ي١ٟ نعتاٟاع  وي١ٟ نٞكا ٔس٣ٍع قا نًٍٞو٤

 ٕ   ٖـو٤ ٚع٤ أوغتع ت  أونسوف نٞٗوـ٤ نٞاوع٦ً     وٞٗج نسو٣ـ يػـ نٞوًـٌا دونرل
٤ دػع   ٞٙ  خوٜ يٟو٠ نِونئٝ ٟٚنع مبع ٍْنع ٥٢ َا ورت  وٚع  ونٞاعٞا ٟٞناـس

مذل نُٟٞوو  نًٞـتٍوو  وحتوووٜ نٞاٗعْوو  نًٞـتٍوو  نْسوو٢ٍٕ  تعٞوووجبٌج مذل  ٗعْوو  ٢وًووج س   
 نًٞلعغـ. 

دتٛلوت    ٥ٛٞ دـٚ  نٞوًـٌا ٚع٦ت جتـت  ٢و٥ أخػوا نٞواوعب  ن٦ٔسوع٦ٍ  نٞاٗعٍْو      
 .2قـٔ نٞوًة  نٟٞٓسًٓ ون٥٢ً٣ًٟٞ خٕغتع نُٟٞ  نًٞـتٍ  أ٤  ًوين تععتػكٟنع  و

  ن ٍَؽ ٥٢ ٍْؽ ٥٢  وب نًٞـ  ه نجملعٜ نٞاٗوعه ٢لوو   تر٦لوع ٔ ٦وؤبو غتو ت      
نعتسرٞ  تٗجب ٢ع ٦ط  مضعبس يعتـس مذل ٢وًٍٖ  نًٞـ  ه   ن نعتؿ٣عب ونٞجوب نٞ ي 

 وم٤  ٓٛٙ   ت نٞجنب   يلج٢ع ختٟى نًٞـ  ي٥  ٞٙ.  ًٞةوت ه  نب نْس٠ٕ

 ن نٞووجوب نًٞـتووً ٦كوووِ  وٞوو  سووـًٌ  دوووٜ نٞووجوب نٞواووعبي نٞوو ي ًٞةوووت وتٟوووبس غتوو
دٍا ٖوع٢ون توًةٍوج     وسـ ه و٦ون ه تٓؿٝ ٢وًٖن١ نضتُـنه نٞ ي ٚع٤ ًٚة  نًٞعدل 

نٞكوـٔ نٞاٌوو  و ور٢  نٞكووـٔ نٞةنـٌوو  ٞو ٞٙ  ٚع٦ووت تُووجن  نعتـٚوز نٞواووعبي نًٞووععتً     
 َسٍع نٞػُـت وسوبٌع وتٕ  نًٞـ  و٢ػـ.

وٚع٦ووت سوو٥ٓ نًٞووـ    ت نٞٗونْووٝ  وور ً ٢وو٥ آسووٍع نٞوسووكى ٢ووعبس تةخووعبت ٛوو ن ٚع٦وو
ضـٖع  مذل  ةٝ قعبٔ تسو  و ٕ    ن٦كعٍٚ  ٗكى نٞةنـ نِتٍؽ نعتووسف ٥٢ ٢ٍعت 

 ٌو٢ع .

                                                 
 .555ظ  عبٌخ نًٞـ   ٍٍْٟا ديت0  1

 . 125ظ   هبا  نعتًـْ  ٢وسوي   2
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 أٌوف ٌٍُوخ وٌٍُوخ   وٌوؿ  ٥٢ بدٕ  نٞسلجتع  نٞةنـي نٞويت وب   ه ٚووع    
ٕ  ونٞوويت  ـ ووى    ـٌوو   ةووجأ ٢وو٥ مذل ينووج  ووعبو٤ نٞـضووٍج أ٤ نًٞووـ  ٖووع٢ون تووـد

تُجن  و س  ه نظتٍٟج نٞٓعبسً دوى  ػٝ مذل  زٌـس نعتٌٕوو دٍوا ٚوع٦ون لتٟةوو٤     
وٖووج وغووٟون  وو ت نٞةٟووج ه نٞٗووـ٤ نٞاووع٦ً       ونتووٝ نغتلووج ويكوب ووع ودـٌووـ نٞػوو   

 ٣ٚع  عوملون  زٌـس س٤ٍٕ.  نغتاـي دٍا ْو  غت١ ٢ٍلع  ٚع٦وو٤

غتاـي  ٞوًٍٕ ٣ٟٞسوعْـ٥ٌ وغوّ ٍْوه     ه نٞٗـ٤ نٞاعٞا ن 1 "نت٥ خـ ن ت"وٞٗج وؾى 
 نٞكـٌٕ نٞةنـي نٞ ي ٌةجأ ٥٢ ٢ػا   ٟ  مذل تٕ  نغتلج ونٞػ .

وه أونخـ نٞٗـ٤ نٞاع٦ً نغتاوـي نسووٗـون ه ٢ٍلوع   وعٞٗو مذل نضتلوو  ٢و٥ ٢جٌلو         
وْو  غت١ سؤ جتعبٌ  ٢ى نغتلج نٞػوٍلٍ  لتٟةوو٤ ٢لوه نٞٛوعْوب ونٞٗـ٦ٓوٝ        ضلُنعي

وم٤ زتعي  ٢و٥ أ٢وـن  ٣ٍٟ٢وعب نيولٗوون       كٓع  ٥٢ ٢ٟو٘ نغتلجونٞػلجٜ وٞٗج ٖٔون ي
٣ٚوع أ٤  ٍووش      عٍٞع  يـتٍ  ه نغتلوج  وأ٦طروننْس٠ٕ وصتنون ت ٖع٢  ٢سع ج 

نًٞـ  ندوٟت ه نٞٗـ٤ نٞاع٥٢ نعتٍٕ ي تٕ  نٞسلج وٚع٤ ٥٢ أ ـ  ٞوٙ قتوو نٞواوعبس    
ـتوع  آسوٍع وأْـٌٍٗوع    ْٛع٦ت نٞسو٥ٓ  لكٟوٕ ٢و٥ يوج٤ مذل ٚعْو  أ       ٢ى نعتٟوع٤ ونٞجٌةٝ

نٞطووـٍٖ   دٍووا سووٍكـون يٟووى نعتلكٗوو  ٢وو٥ ٢ػووا كتووـ نٞسوولج وٚووع٤  لووع٘ قـٌووٕ 
 جتعبي ٌس  ٥٢  ٟٙ نعتلكٗ  مذل  نخٝ ْعب  ٢عبن  تؤٌ  ساسوع٤.

وٚع٦ووت ٖونْووٝ نٞواووعبس  لٗووٝ نٞةؿووعئى يووا  ؿووع  نُْع٦سوووع٤ و وغووٟنع مذل ٚعتووٝ    
 وَز٦  و٥٢  لعٞٙ  س  ـتو خـنسع٤ ونعبت.

٤ نٞوع ـ ٌػٝ مذل نٞػ  تًج أ٤ ًٌا كتـ سٍنو٤ يوا ٖةٍٟو  نٞوُوز أ و١ ٖةعئوٝ      وٚع
 نٞرت٘.

                                                 
ـ تٛوعتوه نضتُوـنه ٚووع     ٢وؤبو و ُوـنه نضوون    خشدارثختو نٞٗعس١ يةٍج ن  ت٥ يةج ن  نت٥ أ  1

نعتسعٞٙ ونعت٣عٞٙ  نٞ ي وغّ ٍْه نعتسعْع  ت  نٞةٟوجن٤ وٖوج ي٣وٝ ه خج٢و  نظتٍٟٓو  نًٞةعسوً       
 4نعتر٢و٤
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أ٦ووه ه  نب نْسوو٠ٕ ٚع٦ووت نٞةؿووعي   ؽضووبسح اإلعووالَوٌٗوووٜ غووعدا ٚوووع  
 ر ً ٥٢ نغتلج وخـنسع٤ وٚـ٢ع٤ وٚطو٣  ونٞػو  ونٞو٥٣ٍ وْوعب  ونغتلوج ونٞسولج       

  تُجن .وصتـٖلج وتٕ  نٞـو٠ ونٞطع٠ وبوسٍع  ٞوػا ٟٚنع ه

م٤ نعتس٣ٟ  ه أونخـ نٞٗـ٤ نٞسعتى نعتٍٕ ي ٚوع٦ون ًٌوواو٤ أ٦ٓسون١ ستٟو  دؿوعبس      
يععتٍ   وٍٞ  ػتـ  أْـن  لت٣ًن١ ٢ًوٗج  ٌين يـتً  و٢ل   ٞٙ نطت  تع  نٞج٥ٌ 
نْسوو٢ًٕ ونُٟٞوو  نًٞـتٍوو  ٌوو نووع٤ مذل و ووو  مٖع٢وو   ووـنتف دؿووعبي يوو٥ قـٌووٕ   

ُوٌ  ه مقعب  وٌ  يـٍٖ   ٌلٍ  وندجس ٢وسع٢  نضت٣ى ت  نجملو٣ًع  نٞجٌلٍ  ونٟٞ
ه نٞةجنٌ  ي٥ ٚٝ نغتوٌع  نِخـت ٍٞنٕ ه نٞلنعٌو  ؼتٟونع  و٤ِ نعتسو٣ٟ  ْؿوٟون     
نظتٍعب نٞاع٦ً  و وو حتووٜ نْسو٠ٕ مذل دؿوعبس يععتٍو  ودل ٌةوٕ ػتوـ   ٌو٥ يـٖوً          

 .1ؼتجو  نٞلهـس

٢سوووٌ ٦طوورذتع ويٟووى  أ ووٝ ٚووع٤ غتوو ت ن٢ِوو  ٢طووـوينع نٞٛووو٦ً و ووو نْسوو٠ٕ وٚووع٤  
ٚوع٤ ؾتٛلوع  ؤ س  و ت ن٢ِو  و كوب وع ٞوؤ  ٞوٙ نعتطوـوو نٞٛوو٦ً نٞو ي            نِب   ٢ع

  ًْنع يٟى نٞجون٠ مذل جتعومل ٦ٓسنع.

 

 

 

 

 

                                                 
  65و62نًٞج ن٤   ػتٟ  نٔ ونع   0٤ نطتؿعبس نْس٢ٍٕ  ونٞوعبٌخ نًٞععتًن٦كوبٌوطعب   1

 .042ظ   0228
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 السيرة الذاتية        

 زروقخؾقل الدكتور برهان 

 .1933 ،قرية الجنكيل )القادسية حاليًا( -قضاء الحفة –ولد في محافظة الالذقية 
 ؤهالت العلمية:الم

  1951ثانوية البنين)جول جمال( الالذقية عام  –الثانوية العامة الفرع العممي. 

  1958جامعة دمشق عام  –قسم المغة العربية وعموميا  –إجازة في اآلداب. 

  1965جامعة حمب عام  –إجازة في الحقوق. 

  1970ماجستير في القانون اإلداري من كمية الحقوق جامعة القاىرة عام. 

  1984جامعة المنصورة عام  –دكتوراه في الحقوق. 

 العمل المهني:

  1953-1952التدريس في ثانويات محافظة الالذقية عامي. 

  1975العمل في المديرية العامة لمتبغ والتنباك حتى عام. 

  2007حتى آذار  1976العمل في مينة المحاماة من بداية عام. 

 النشاط المجتمعي:

o  1975االشتراكي فرع سوريا حتى عام عضو في االتحاد. 

o  2007عضو نقابة المحامين حتى عام. 

o  2015عضو المؤتمر القومي العربي حتى وفاتو. 

o  شاارك فاي العديااد مان الناادوات والماؤتمرات أبرزىاا ناادوة الوقاا التااي أقامياا مركااز
 . 2002دراسات الوحدة العربية في بيروت عام 

     نٔسووًع٦  نوج٢ع  ؼتوـ٘ نٞةنووا  Google     ٞووجٍٖٕ و ػووٌا أصتوع  نعتـن ووى
ونعتؤٞٓ   وتًؽ ؼتووٌع    ن نعتؤاّٞ تسةا بدٍٝ نٞٛع ا ٖةٝ نٞلطـ  ْعٞطٛـ ٚوٝ  

 نٞطٛـ ٟٞٗعئ٣  يٟى   ن نًتـ٘ ٟٞخج٢ع  نضتٍٟٟ  نٞيت  ٗج٠ ٦ٓٞسع٦ٍ .
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 حمخىي انكخاب

 5 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 نًُهج انُظشٌ وأدواث انخحهُما

 11 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ػاو حًهُذ

 23 444444444444444444444444444444444444444444444 انىاقغ ويسخىي انًزال سخىيي :حًهُذٌ بحذ

 25 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 يقذيت

 29 444444444444444444444444444444444444444444444444444 اإلسالو فٍ وانىاقغ زالانً :األول انفشع

 37 4444444444444444444 انقشآٌ فٍ شٍُُانخذ انخأسُسٍ انحذد: األول ُُبىعان :انزاٍَ انفشع

 45 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ححذَذ األهذاف

 47 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 يبادئ انحُاة

 51 4444444444444444444444444444444444444 اإلساليٍ نهًجخًغ انؼايت نخصائصا :انزانذ انفشع

 57 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 قذَش وحقُُىح

 59 444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انذاسفٍ  وانحضاسَت انؼًشاَُت سساأل :األول نفصما

 65 44444444444444444444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انزقافت واَفخاح شكُتح :األول بحذنا

 73 44444444444444444444444444444 اإلساليٍ انفكش فٍ وانحشَت انضشوسة ذلج :انزاٍَ انبحذ
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 81انحضاسٌ واَطالقُا انقًٍُ حجذدَافٍ  األهى انفاػم انقشآٌ فٍ انخالقت نكهًتا :انزانذ نبحذا

 109 4444 أًَىرجا   تانغشبُ نحضاسةبا اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة قاسَتي :انزاٍَ نفصما

 111 44444444444444444444444444444444444444444444444444 انغشبُت انحضاسة ًاثس :األول انبحذ

 113 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 انضؼف قىياثي: األول انفشع

 135 44444444444444444444444444444444444444 انغشبُت انحضاسة فٍ انقىة قىياثي :انزاٍَ انفشع

 143 انغشبُت انحضاسة فٍ ًحذقتاناألخطاس يٍ انغشب سجال حزَشاثح :انزاٍَ انبحذ

 153 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 حقىَى وحقذَش

 159 44444444444444444444444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة ًاثس :انزانذ انفصم

 159 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 انشوحُت حقُقتان :األول انبحذ

 179 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 انؼانًُت ُزػتان :انزاٍَ انبحذ

 195 444444444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة فٍ انؼهًُت ُزػتان :انزانذ انبحذ

 203 4444444444444444444 وانخشارٍ انؼشبٍ انفكش ًػه أجشَج انخٍ خقًُُاثان :األول انفشع

 213 44444444444444444444444444444444444444444444 حقًُُاث إَجابُت بحق انخشاد انفكشٌ انؼشبٍ

 221 444444444444444444444444444444444444444444 انؼشبٍ انخشارٍ انؼقم شخًالث: يانزاٍَ نفشعا

 277 44444444444 اإلساليُت انؼشبُت حضاسةنه انًادَت انقاػذة -انخحخٍ بُاءان :انشابغ انفصم

 279 444444444444444444444444 االقخصاد دائشة فٍ اإلساليُت انؼشبُت حضاسة: انألولا انبحذ

 283 444444444444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة فٍ انخجاسة قم: حاألول انفشع
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 293 4444444444444 انشأسًانٍ بانُظاو اإلسالو ٍف االقخصادٌ انُظاو اسَتق: يانزاٍَ انفشع

 307 44444444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة فٍ انؼًشاَُت حُاةان: انزاٍَ نبحذا

 309 4444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة نًُاطق وصفُت ساست: دولاأل انفشع

 319 4444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت نحضاسةفٍ  انًذٌ بُاء سخشاحُجُتا :انزاٍَ انفشع

 327 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444 انؼًشاٍَ انفكش ُهجي: نزانذا انفشع

 353 44444444444444 اإلساليُت انؼشبُت انحضاسة فٍ االجخًاػُت نًؤسساثا :انزانذ نبحذا

 392 444444444444444444444444444444444444444444444444444444 اجغ بحذ انًؤسساث االجخًاػُتيش

 395 44444444444444444444 اإلساليٍ انؼشبٍ االجخًاع فٍ انًذَُُت نجًاػاثا :انشابغ انفشع

 409 4444444444444444444444444444444 اإلساليُت انؼشبُت نهحضاسة ظهُش اإلساليُت انحضاسة

 437 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444اإلساليٍ انؼانى

 439 44444444444444444444444444444444444444444444444444 نًشاكز انحضاسَت فٍ انؼانى اإلساليٍا

 463 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 بانكخا يحخىي

 


