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ؼأأف في أأهياأأصاية سضةؼأأايبةأأسيية ضلأأايرس إلأأاية وةنأأيضيةإللأأ، هيعتيانطاأأايةإللأأ،  يل ب   ضاأأ ي ـأأ   ي

ت يةبسيكلإلايتيحطك تييةهجإلاي وفعيلي عليةإللأ، يتة  ةنإلأطيييعط إل يت ة يعهييطرعإل تيتميضاايتيف اإلوإلا

 أأه يتفؼإلؽأأ يبلأأاييعلإلأأ تية ؽأأإل  ية وج وعأأهية  أأ ضارهي أأهيلةأأ وية ؽأأللاية ؽإل ؼأأإلايتة ؽأأللاية علوإلأأايتي ياأأ تي

ة  حأأي تية ر و بإلأأامي هأأظية  ةنإلأأطيةإللأأ، هيتة ؼأأ  دية  أأهي   أأعيزتصياجأأ  ييفأأ ضا يةإللأأ، يت  أأسة ي

يلي هية ية  ية   ضارهي أليأايةإلؼأ،يإلا يا للأفيتف إلأعية عةأليةإللأ، هيت بأ زهيتطكإل أهيلوة لأسية  غإلإلطية وفي

يل  ةإلأ غية فأ لهيبلأاية و وأهيةإلؼأ،يهيتة ك فأ وي إلأهية حأسا يكلإلايتبولإلايت ج تظييع  جأاية ية أ يةإلؼأ،يه

ل  وةةيلية  طةثه
1

 يعتيبلاية ح وطية تضتلهيتة ؼ غة وي إلهيل  وةةيلية ف طيية غطلأه ي إلأ ياةنأطي  أاية عةألي

تت مطاايتتف طاايتانطاايتتسلإلطاأاي و ياأ تية طةاأايةإللأ، إلاية  مأيضااييةإلل، هيل ب   ضايع ع  يتعةلإلا

 ا  رأه يتيح لأطهيشضةهعأهيتةإلاج ظااية ة لسهيية  ىاي  بلإلاية فؽ زية وعةأيييتة وأ زييتةإل ؽأ زيل أليبيةيألي

ة ووإل اي  يةزضية ر ه زيتة  جساسيتة  غإلإلطي هية  ةأ وية عوطةاأه يتترلأإلكي أطةوهية أي هيتة  أيصيتةإلاؽأ ص ييوأ ي

اهأأإلوعيبلإلهأأ ييأأعي أأيهية ةنأأطية نأأ اطييتة  ةلإلأأسية وأأصا هيتة جوأأيزية ف أأطييتة ؼأأ ،دية حىأأ ضيمي   عةأألي

كيتحولييفطتعي ل، ية ية  ية ف ؼسيتتغإلإلطيب،  تهيلغهيةإلل، هييطكفي و  هييف وليبلايع ع ليتؼلي

ة ةنطيبعيكيصيتلعية  ع ليتة ؽليكيل زضهيبعي طزيعتيرو بأايعتيزت أافي ةمأساية تليتغإلإلأطييطك أ تية ية أ ي

ة ؽهويتةؼ  سة ه يلع،  تيية جاي أللألحية  ي يتة كأط ميتيأعياةأ يةضتأ ًيشةكية عةألي لطاأ يكأ صيعتيي  ؽأ   ي

عتيبولإلأأ  يعذ، إلأأ يكأأ صيعتيؼإل ؼأأإل يانطاأأ يكأأ ص
2

 يل  لأأيلية فأأطبإلايتة عةلإلأأايتة   ضارإلأأاي فةأأهية  غإلإلأأطيتة يأأطي

ل إللأ، يتة ةهأهيبأأعيةإل ؽأ زي أهية ية أأ ية وعأإلؿميت وأ يك اأأعيعلأيلياأصةية فةأأهية  غإلإلأطييةإللأ، هير يعأأاي

لأأ، ي أأهي يةبأأسية ؽإل ؼأأاي وعط أأاية أأي هيتة  أأ ضاديتة  لأأيضية عةلأأه ي ااهأأ يتأأس  ية  أأفتا،تية  أأهيتحمأأطيةإل

تؼلل ه يتاإلوة ه يبلاية  سلإلطية ر و بهي ةً يكو يتعوليبلايتفؼإلػية عة،اإلأايةإللأ، إلاية علوإلأاييأعيذأ،لي

ضةااية ي هيةإلل، إلاية  ياإلاييةصيةك و لياعت هيبلأاية ة أهييحوأسيبلإلأهية مأ،هيتة ؽأ، ي  أاياه اأاية  أ ضاد ي
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اأيية ة أ اية وعط أهيتة حىأ ضيية وعةأيييتة و زال ف بألية عةأليي-ة وةةأيلية  طةثأهيي- صييفهي ية وةةيلية  طةثهي يافولييفهي ية ي هيةإل ههييعي إل ي اأهيي-

ة  لأيضيتلااو  هأ ياحمألية وؽلظيي ية ي هي هية ية  ية   ضاره يتيعيذم هكياصةية  ف بلية رىيعي لؽةعية   ضارإلايتة  ياإلا ي شيلوطةب ته ياعطفية ةأيهيت

فؽأطةي ل أ ضادي هية ىعفيتة  فذطمي اشةيك صية  طة يام يت ضارإل ييؽ جإل  ي فطتييتف لية ي أ ه ية   ضارإلأا ي أاصية أي هي أإلػيامأ يت ضارإلأ  يلأليامأ ييةسؼأ يي

 تتفؽإلطاياصةيارطرهييعيكياهيتثإلةايت ضارإلايتحوليآث ضية عي صيتة و  صم يتة  يصيتةإلاؽ ص

2
ت أأهيؼأإل  ي ساعأهيبأعية حأستزية وؽأ عولاي أهيةإل هإلأأ تيـأط  ي لعةأل ي ةأ ل9يةؼأظييفأ طكيتللةأهية جوأأ اإلطيييعٛارسالنعهاى   يأسية غعة أهي أهيك  لأهييعتضزعلأيي-

لأهيلأحاياأطةزيتة ف،ؼفايتة و  لويصيبلايتريايير لفاي وع صيير لفأا يتة وفأ طكي يا أيصي أهي أسيرأ ي ميعيأ ية جوأ اإلط ي إلللةياأهيبلأايث،ثأايعترأه9ية تلي

 عأ اه9ياأطةزيلأهييأ ية فلطهية ت اي هية ة غ ي إلة لي وعيلحعي لطتهية ت اي اهيب  لي إل يصي أسايعاأهي أيهيلهأ يا جأيزية  وإلإلأعيلأإلعية يأيضية ة إلحأايتة حؽأةامية

حيتة غأطةنمية ع  أ 9ييعةأايآذأطيا ؽ هيةإلاؽ صيل   ج ضدييعية     ية  لإلا ي إل أيصي أسايعاأهييعأ صييج وعأاي أهية أصاعيت أيصييةأسي تيتؽأ ة ًيلهأ ية ومأ  

اعةأهيلأهيلأحاياطر ي  ايت  ضيةإلاؽ صيتاإلئ تهيتك،يهيتةذ إل ضاميت هصةية ـ طةكيا ة ظعية ة غي هيتؽأوإلاية فأركية ية أسيبأ  ، ي إلةأيليتة أسياأصةيب  أليت

ظية عةليبةساظييف طكياسليبلايثو اإلاييع صيير لفا9ية عةألية غطاعهميتاةيليةآلذطي إلػيلع  ليتاعةهيلهيبس ية  ج ضد يتايية وعةاية ع اهميتعي ية ف،ؼفا ي  ؼ

ميت أسياعأإلعي672مميقة صيياطاساية و  لويصيتة عةلية ةنطييتة عةلية عولهيتة عةألية هإلأي اهيتة عةأليل  ول أايتة عةأليل  فعأليتة عةألية وؽأ ف زيتة عةألية فعأ لم

عة هيبلاي اه ني طةوهياةسااي وفهي ية عةلي هية ف طيةإلؼ،يهية حسا يتيي فهييةه يتكص عي أهية  حلإللية علوهيتة وةهجهي هصاية وف اإلظي لعةلية  هيعتضزا ية غ

 زييتة يوعهيتة ةةسييتة  ف إل همممة ف طية غطلهية حسا ية وع  هيتة و 



 

  

 

ؽ اهيتإلذطةرهييعيةإل فية ؼ  سةزيي  اية حطااية وحةةاي ل  طاظيةإلاؽأ اهيل ب   ضا ييطرعإلاي  جساسية عةليةإلا

ي هية  يصية فؽإلحمي

 ةسيتةأ تليبأسزييأعية  أ  عإلعيزضةؼأاييفهأي ية عةأليةإلؼأ،يهيتة عطلأه ي يأ ييطكأعاعيبلأايتحلإلألياةأسيلةإل أهي

ليتف إلأعيتتطكإلأفية وعط إلايتاةسيتظإلف ه ي هيكففييسىياج  هيت ذف  هي أهيتحةإلأويترأيزاية حىأ ضيييأعيذأ،

ة عيعية   ضارهي لعة  ايةإلؼ،يإلا يت ظه ضييع  ظيت ضاديعضكإلي يرهي لوعط ايةإلؼ،يإلايةل سةوييعيةب  أ ضيبمأطي

ة  ستاعي هية ةطصية عأ اهية هجأطيي يأ ضةييطرعإلأ ي لعة  أاية عطلإلأايةإلؼأ،يإلايتتلأي ي  ياهأ يا  رأ ي  ةإلأايبةلإلأاي

ة  طاأ صيتة عط أ ص يت وإلأعيب،  تهأ يلةلإلعأاي لؽأ وي يرإلاي أهيؼأإلطتضهييح ييايلع،ثايانظييعط إلاياهية  إل صيت

ت ضارإلأأايغل أأعي إلهأأ ييةأأي تية  إلأأ صيتة عط أأ صيبلأأاييةأأي تية  طاأأ صية  أأهيل احؽأأ ضا يةاحؽأأطية عةأألية عطلأأهي

ةليةإلؼ،يهيت وليبلاية  طةر يتة  ةلإلس يتاييتع إلطيل ضخيبعيتغإلإلفي لعة،اإلاية  طا اإلايتبعي ةسةصية عةايل  ع

ت اج ظةتهي هيتحةإلويةإلل، يتة  غإلإلطم
3
ي

ت ضار اإلاياةساايزةبإلاي إل أ،عيبأعيثة  أاية و وأهيت  أسة ي لإلعأاييعهأ ي ي، أ  يتبأس ييت ي ية ضت  ظيبلا

يفمي ايبعيـطتيه ية ويويبإلاية و زااية  هيعا ج هأ  يتش أعيةب  أ ضةيعصيية طكيصي ا ة هإلاييعط إلاييعية   ضاد

ة ح وأأطي أأ،ييعةي إلأأاي أأهي لأأ ح ظي إلأأهفي   وعط أأاية  طةثإلأأايك لحأأاي إللأأ، يتة  حأأسا ية و وأأهي يزذأألي أأهي أأهي

تة  لأأيض يتعصية عةأألية وفأأ لييةهأأ يبةأألييأأاليطيل  و وأأهي ي إلوأأاي أأهيت ييةفعأأاي إلأأه يتاأأصةييأأ ياالكأأسايب أأسي ي

اةأ يل ذ إلأ ضاظية عطتي ي إلعيا حس يبعيعاهي شةيك صي  ج ضدية يظييغعى ي اصيعيطا ي عياملحي  يلم، ييف ط

ةذ إل ضةي يضرعاي إلهية وؽ ة ليبيو يبعية و وأهيتة ية أ يبأعية أياظ يترعلهأظية  أف إلفيعزةهياةأسيتةا ةأ زي يعزةهي

 غطةويتتةياظم
4

 

ت يأ يبلأأاياةأأسيعلأي هية وعط إلأأاية وفأأ لاي أهييأأعييةنأأيضيضةىي لؽأفإلايتيةهجإلأأايلطةاإلأأايبلإلأهي أأهيتفأأ ،ته ي

لية غطلهيتتليضةتي ل هعهية وعط إلايتانطا تهية حسةثإلأاية ةةساأايلةأ ويبلأايل ا و هه ي ؽإل   تيـطتييا  ر تية عة

ل ـ،ضيتتف إل إلايزضاسةممياصةية عةلية غطلأهية أصييتفؼأػيبلأاييتفتالإلايضا يضيتعضكإلي يرإل ي يكييتاةساايغ ؼ يص

بلأاييفهي ييعإلعي لي هيا مفيلعس ية علوإلايتة  جطافييعيذ،ليتجطلأايذ لأاي لأساعية وؽأإلحهي أهيعتضتلأ يت

يطكعاايذ لاي  ةساػية عةلي هي زةضهية وج و يتزضةؼاية ية أ  يعاأ مييرطرأ تييةهجإلأايتيفهييإلأاييأعية وأةهمي

تةإللؽ وي يرهيتيف اإلظية علو اإلايتة اؽةايتة حسةثايتيأ يلعأسا يية  ؽةهيتة اعطتلي يرهيتة   ضارهيتة  ف إل ه

ةاييعط  ه يل  ةيهية و زاايتة عؽ طاا ي إل ي صيكأليعذصتيل غاية  ياإلاية و فطلايلؽللاية وطكعااية غطلإلايتاإلو

بةلي ل، هيظهطيذ ضايزةهطهيـطتيية ؽإل  ية  ةياطيية غطلهيتؼإلطتضتهية علو اإلايتة حسةثإلاياأيي عأليبةلأهي

                                                           
3
 م وحوسيب لسية ج لطييحكٍٕٚالنعممالنعشبٙتكص عييبُٛتالنعممالنعشبٙةانطيي-

4
 م ي ع سي ية عطتيلإلٚذٕٚنٕجٛرالنعشبٛتالنًعرصشةتكص عيييفٕٓوالنعممتك  دييلنسُتألإلصالحيةانطيك  دي-



 

  

 

ذ ضاية   ضاديت ي إلواييعط إلاي ه ي اهيتوإلإلعي  لليلإلعيي يا تية عةلية ف بلية   ضارهيتة عةلية ؽ كعية وؽ ةإللي

 يتاصةيي ياو عيةؼ ر،لهييعييي فييحوسيعضكيصية صييعكسي إلهيعصية عةأليةإلؼأ،يهي أظيافأ ضكي أهييعية   ضاد

  ي  تية عةلية حسا يلصضهيتة سهيت ةسيلةهيغطا  يبلإله يعتيكله يعتييهو،يبلاي  ضباية لطاوم
5
ي

تتوإلعيش عية  ة تلية ةةسيي لعةليةإلؼ،يهيل   جعائإلا
6
 عةلإلأايةإلا  رإلأاي أهية يلألييأ ية ةنأطي أهيةآل إلأ تيةي

 لوعط ايةإلؼ،يإلايتبس ية ذصيل  ةنطهية    يلإلاي هيتةياوهية ة هوايبلاية  سةذلية وعط هيلأإلعية وعأ ضفيتة علأي ي

تةضت  يهيل  ؽإل  ية  سةت هي وطرعإلاية ي هية وعط إلام
7
ي

ائإلأأأايتيأأأعي إلأأأ ية عوأأأي  ي أأأاصية عةأأأليةإللأأأ، هية و لأأأ ػيل   فلأأأإللإلايةإللؽأأأ وي يرإلاية  ي إلةإلأأأاية  جع

تل    ضار اإلاية ح ؼواي هي ل يللاية ح وطيل  و وه يت يي هيـويةؼأ ر،قي لؽأفايؼأةعية  غإلإلأطيتة ب  أ ضي

ة علوأأهيتل   غطا إلأأاية  ةياطاأأاية سةبإلأأاي  أأاي زيأأ ايؼأأإل  يتأأ ضارهيغطلأأهيل أأليتة  ىأأ تهية ويوأأيبإلاية ساةإلأأاي

تيةر و بإلايضؼرعياياايتةوحاية وع  ظيتة ؽإل ؼإلايتة علوإلاي هيؼإل  يت ضارهي ؼ،يهيير  فييح ي يل سةت إل 

بلاييؽ يىية طةااي لع  ظيزتصيعصيتعةهياأصاية ور  فأاي أهية رميلأإلايبأس ية ة للإلأاي لوية ةأايتة اف أ  ية علوأهي

ة أأس إلويبلأأايكأألييأأ ياأأيييحةأأوي ل ياإلأأاية حةأأا يا فأأفيعصياةأأ كيتة عأأ ي ـأأ   إل ي أأطني أأطةوةتيي عأأسزهي ؽأأالةلي

يه ي  عيبلأاية أطغظييأعيعصي  ألي أطةوهيضةىيتتمأيضةتيتيطرعإلأ ت ي ااهأ يةإلل، ي هية ف طية عطلهيةإلؼ،

تف طكيروإلعه ي هيتفؼإلػيايعييعية وؽ و اية ةةسااي لوؽ ضية   ضارهي أليايتة تجأ اياحأيية وطةرعأايتة  مأحإلحي

لغهية ةنطيبعية وى يإلعيةإلاساي يرإلاية وؽ ل ايتة وط لاي ؽأطةي  أايتة أ ي ؼأ،يهيية أعيبةهأ ياط ىأه يت أيي

يةترصتي   ؼ ييعط إل يي جؽسةي هياةسية ةلإلعاية وعط إلايتة ةةسية   ضار اهيتة ةةسية  ةياطيية حسةثهم

 عةلية ةل ه ية وعط إلايتبةلية   ضار اإلايتبةلية  غطافيتة  ةياطي يتجساسي إلأهييأعي إلأ ي صييحأيضية  أطة ي

ة وعط هيةإلؼ،يهيايية ةكية ةطآاه
8

  يتاصةية عةلية وح ي يلؽأللاية ةوأيشا
9
تفأ إللي ةأطةوهييالؼؽأايي اوأ ياأيي
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 .َمذالنعممالإلساليٙتك  لهياحيييلضرٚرافٙاَمذالنعممالنذُٚٙةانطيك  لهيي-

6
 ميهيب سية ط وعيحجذٚذالنًُٓجافٙاحمٕٚىالنخشلد ةانطيي-

7
 لهيب سية ط وع يتة صييايضزي إلهيآ  إلعي لعة،اإلأاية ت أايآ أاية  جطاأسية أصيي ياة أليت إلأ يت يتجطا أ  يتة ع اإلأايآ أاييلنعًمالنذُٚٙأحجذٚذالنعممةانطيعاى يي-

 ة  حإلإلسية صيي ياة ليت إل مم

8
مأطااية ةساوأاياأهيكلية حى ضةتية ؽ لةايتة ، ةاي ى ضةتياكيتةللوييةأهي  ةأ ويتمأيضةته يتية اجهأ يتةتج ا تهأ  يت أصةي أاصية ةأيليلأفصية حىأ ضهية وي-

عصياأسلي ى ضهيي يلعسية ويتيتة حى ضهية إليا اإلايبهي ى ضهية عةلي)امطي  يسيعلييظاس(ي يلياف طنيعصييفهي ية ةكيايييطكفي فنهي ةًيي يعاأهياو أعي

 تييةنيضيعتييحؽيغمبلايكليي يايي  للي لس  ايتتفتاله  يتاصةيي ياجعلية عةيليآ إل تي لفهظيتة ؼ ة  ييتة ؼ ة  اييعيذ،لياكييلفيظيع

9
اؽأ لإل يعصيياحللية ج لطييؼللاية ةويشايلةي أه9يإ صية ؽألفهيتة لإل طة أهيتروإلأ ية ؼأو وية اساي يرإلأاية عطلإلأاية ذأطىي يتؽأ لإل ياحأعية عأطديروإلعأ ي ي-

 لةأأ إييأأ يزيةأأ ييح أأييإلعيلؽأأللاية ةوأأيشايافهأأظيت يعصياعأأهيت يعصياوأأ ضغية لأأ  ايتة وع لأأطه ي ياؽأأ لإل يعصياجأأسزي  طاأأ يت يعصيافأأإلسي لوأأ ي لةهىأأايإيل

إي ،ؼأ ئة غيتة ؽلف يؼيةويك صية  طة يعتية ف طية وع لطيعتيـإلئ ييةهو مياعظيةإلاؽ صيلل إلع هيا  طييعيذ،لياويشايت  عي ط يلأإلعياوأيشاياالذأصيكإض إلأو

غلاي أ اطهيتح أييية أصةتية  أيةويتتفةأسا يـرمأإل ه يلهيتلإلعياويشاياالذصيكإعللإياة غيبلإله ية ةويشاي إل يا رصيعل،يؼألف يامأ حيؼأللاييطرعإلأايوأ 

ميلإلةوأأ ييطرعإلأاية أي هية وعط إلأايتمأة ية فرمأإلاية وؽأأ ةلاي أهية عيأ صي  ةأس ي ي  اهأ ية ر هأ زيي أأهي62تةؼأ ة، ه إيتحلإلألية رلأ دية عطلأهية وع لأطيقي

ة طةاأأاية وة لأأسااي لأأي هيتعأأ زيلأأإل غايثة هإلأأاية لأأ  ايية ح وأأطيت أأإلػي أأهية و وأأه يتا أأيصية فعأألي أأهية ح وأأطياأأيية وح ؽأأفيبوطةاإلأأ يت ىأأ ضا  يتلهأأصا

  حى ضيية ف بلي هية ح وطمتة وع لطهيل إلاج ظية



 

  

 

بلأأايتغلإلأأفية فمأألية وعط أأهيبأأعييطرعإلأأاية أأي هية ةطآاأأهية وعط إلأأايتية لأأساية  لإلأأاية وؽأأ يب اي ل حأأي تي

 وطرعإلأأاية أأي هية وعط إلأأايتو أأعييأأعيية حىأأ ضاايةإلاؽأأ اإلاي أأهيلأأإلطتضهية أأعيعية  أأياهمي أأ  ةطةوهية وة لأأساا

ةؼ  ف في يةاإلعي ل، إلاييةنوأاي لعةأليةإللأ، هيت  لألايلأإلعيةإللأ، ية حةإلةأهيتةإللأ، ية وياأي ييأعي

)ٔإرلالٛمانٓىاالاحفسذٔلافٙالألسضالرنٕلاإًَراَذاٍايلاهذٌٕ.ا الاإَٓاىاْاىاا  ليتع  ا9 إل ية وةمسيتة يؼإللامي

لنًفسذٌٔأنكٍاالاٚشعشٌٔ(
10
 ٔنٕابمٛتإٌُٚٓاعٍالنفسردافٙا)فهٕالاكرٌايٍالنمشٌٔايٍالبهكىااع  ا9ت  ليتا 

سضاإالالهٛالايًٍا َجُٛرايُٓىألحبعالنزٍٚاظهًٕلايرا حشفٕلافّٛأكرَٕلايجشيٍٛ.أيراكرٌاسبكانٛٓهكالنمشٖالأل

مبظهىأ ْهٓرايلهذٌٕ(
11
ي

ليةآل إلأ تيةإلا  رإلأاي لوعط أايتةي ييطرعإلاية ي هية وعط إلايبلايانطااية  سلطي هية أي ه يتبلأاي بوأ ليكأ

تيحسزةتية وج لية  سةت هي ل سلطية ج ي يلإلعية لغايتة عةإلأسهيتة وعط أا يتبلأايتفعإلألييةأ امية ؼأ ة  يية وعط أهي

تبلأأي ية ؼ  فأأ فية ؽأأةةهيغإلأأطية وةةلأأ يلةيةبأأسية ر هأأ زية أأصيي ياةةلأأ ييأأ زة يبأأ  ظية أأي هيتبأأ  ظية  أأيصي

صية ي هي هية ية  يتة ية  ي هية أي هميتاأصاية وطرعإلأايكوأ يع وحةأ يغإل لهأ يي   ي،صي هية يبهيةإلاؽ اه ي إل ي

 ي هأأهي  وأأطهي-بةأألية ةلأأ ه يتة   ضار اإلأأايتة حسةثأأاي-لفأأ ليكلأأهي أأهية عةأأليةإللأأ، هية و حأأس يبةأأهيؼأأ لة 

 ىأيضةيرعهإلأأ ي أأهية عةأأليةإللأ، هية و وعأألي أأهييفأأ ضا ية حطكأأ تيةإللأ، إلاية ؽأألفإلاي أأهية ف أأطيةإلؼأأ،يهي

ا يتة وع لطة حس
12
ة صييةترصية ال، ييعية  طة يةإلؼ،يهي هيتحةإلأوي  إلأ وية يأايتلعأ ياهىأ ه يتتجساأسيي

 طةوته ي لي ه ي  عيزتصية يليلي  اي زضةكية ف بلإلاية وعط إلاي  لعية وطرعإلا يت هصةيلةهييةغطؼ ي هية و وأهي

عاهي ي  صيت ضارهيتظي اج ظايتحعيؼةفييي ل ؽ يل  وة ياية وعط هية   ضارهي أليا يت ظياؽ ل ية  ع يلييعهيبلا

يعط هي  لألي لةةأسيتة  جأ تظي أهية و غإلأطةتية حىأ ضااميتغإلأ دييطةبأ هيةإلي أ صية  أ ضارهيةإلؼأ،يهيز أ ي  أاي

ةب و زيتحلإللية و وهيةإلؼ،يهيلاؼة ي تييةهجإلايغطا ايبلايتحي تهيتلوف اإلظي يب، اي هأ يلوج  أهية  أسةت هي

                                                           
10
 16-11ؼيضهية  ةطهيةآلا  صيي-

11
 117-112ؼيضهيايزيةآلا  صيي-

12
ب، اية وؽلوإلعيل  غطد؟يتؼأالةلي وأ شةيتاهييف ضا يي عسزهييطت لايلؽإل   تيت ضارإلاييعإلةايرعل ه يتعطفيعييةضةيي عسزه ي ة لية يبهية فعلهيلؽالةليي يي-

ةؼ وطةضةي وةلويةإلل، يةإلؼأ،يهية أصيياؽأ وسيلنسٛرقالإلصالدٙاتفذطية وؽلويصيتتةس يغإلطاظ؟يتالي هيةإلؼ، يي يا ع ضنيي ية وساإلاية تضتلإلا؟يك صي

ة عؽأ طيي   أسلية أستليكوأ ي أس ي أهيتغإلأطيعؼأو وية أستلي يتهييعية فطعيت عألية  أ ضادي أسىية وؽألوإلعي إل رأصيتؼأ هًية ةمأإلحايتة يأطيلأ  وعطتفيتة  غلأفي

بةه يتتةةإل هأ ييةإلؼ،يإلاي هية وفط يتة وغطد يتلة ويبلإلهيك اعيةال، ايزبيةتي ل، إلايي يلسةااية ةطصية ع يعيبفطيتوحيضتي يلي ى ا ية عةإلسهيتة س  ع

( يتاأهيينأ اطي أظيتجأسييأعية ؽأللاية ععو اإلأاي1776-1771سيلعيب سية يا دي)يعية ون اطية وة  ىاي و س ية  ي إلسيةإلؼ،يهيكو يعل اعيبعيش عي طكاييحو

ةذ طةب تهأ ييح ضلايت يييةرهايت صيةب ةأعيل ةأساظيـأطت ي ،احلأ يية أسةذلهيتتعلإللأهي أهية ي أعية أصييلأسعتيت أطظيعتضتلأ ي أيهيا اىأايلوأساإل ه يتع   ضاأ يت

ساٛرقايعط إل يتبؽ طا يتة عوليبلاي وع فية ست أاية ععو اإلأايتةؼأ عو ضيلأ،زية وؽألوإلعميتاةأ يلأسعيية جساسهيتة  هيي ة ه ييعية  غلغلي هيرؽسية يايةإلؼ،يإلا

 يافطنيافؽهيبلاية ؼ ف  ايةإلل، إلايةإلؼ،يإلاياةي يبلايتحلإلليتلعية ؼئلاية ؽ لةاييعيرهايعت ايبلاييطةب هييأ يعاجعتأهيعتضتلأ ييأعيتةأسيإصالدٙاجذٚذ

عيرهايث اإلايبلايييةره ه يتية تيأايذلطاأ مي  ل أسةوييأعيية مأفية ةأطصية   ؼأ يبفأطي  أاياه اأاييؽأواية ر، أاية ععو اإلأا ييساهي هية وج  تية حإل تإلا يتي

(يضكعتيبلايتجساسي هظيةإلؼ، يتت ضارهيثظية ؼ ف زهييو يتلألعي  إلأهي1876(يتيحوسيب ساي)1787 إل ياجسياويشايضةااي ل، إلاي جو لية ساعية  غ اهي)

 يبلوهيتتفي ية  م زي يثظية عوليبلاييج لهايذلطية  يؼ ية تضتلأه يتش أعيل  أسبيهي ج يعأاي ؼأ،يإلايت لأطةظييح ؼأعيةإلؼأ، يتعصيي  زهأهيعتضتل ييعيتةس

اإلأأايايتة عة،ي ىأأوةاي ةأأإلظية علأأظيتة عأأسليتة  ةأأس يثأأظي ىأأحييةأأ تضةتية أأستلية ،ؼأأ عو ضااي أأهييح ضلأأاية وطرعإلأأايةإلؼأأ،يإلايتةؼأأ  سة ه يلوطرعإل هأأ ية علو اإلأأ

اة ةألييأعية وسة عأايبأعية ب أعةظيل  أساعيتية تيأاية ؼأ عو ضي ي1861تة إل طة إلاميت سيةؼ وطييةلوياصةية ؽإل  يةإلل، هيلعسيؼةييييؽواية ر، اي أهيؼأةاي

زةذلإلأاي ياأاي أيلييفهأي يي  ايتحةإلوية هياايتتحةإلوية صةتيلعسية ؼ ة،ل يضغظيي يـ له ييعياة هكي هيتةعالييفهي ية ؼأ ة،ليبأعية وؽأ عوطيتيأعيتأيتطةت

وفأطتعية حىأ ضييةإلل، يتيطرعإل هيت ى ا ية ؽللايتة ست ايتة فةهية ؽإل ؼهيت ى ا ية ر هأ زيتة  جساأسي أهية فةأهيةإلؼأ،يهيتة عة  أايةإلؼأ،يإلايت ىأ ا ية 

 ةإلؼ،يهيلإلعية رميلإلايتة  ياإلاممم



 

  

 

،يهيبلايعاهيذ و ي و  زئية  فؽإلطية و زيي ل  ضاديت يةبسية فلؽفاية و زاايكوأ ي أسزا يك  ةنطي  اية   ضاديةإلؼ

ش أأعية  فؽأأإلطيت طضتهأأ يتلأأعية فلؽأأفا يعتيعاأأهيا يرأأفيبلإلأأهية رىأأيعيآل إلأأ تيزضةؼأأايةإللأأ، ية أأساةهية ية أأ ي أأهي

يعتضتل  يتي يتطتفيبلإلهييعية  حي تية ف طااي هيلة وية ةهىاية تضتلإلام

ت أأسيا أأيصي  أأاي أأسييأأ يتفهأأظيةب  أأ ضيةإلي أأ صية  أأ ضارهيتؼأأةفهية وعط أأهييأأسذ،ي  أأاية ةأأيليلأأفصية رلأأ دي

ة ةهىييي هية جغطة إل يةإلؼ،يإلاية حساعأايتحأيلييأعية وعط أاي  أايةإلاأساي يرإل يكوأ ياأصافي  أايش أعيب أسيةإل أهي

زهية ف طاأأاية كعأأطيتوأأع،ي لرلأأ ديللةعاأأعي أأهيتحلإللأأهيلةي أأهإيتاو أأعيةب  أأ ضيك  لأأ تية  غأأ اهيتيحوأأسيب أأساية وأأ 

ي-ة ةهىيي يتة كعطيلهطةي طتة سايتيمأ زضامي ةأسيتوعلأعيتلأعية    لأ تي حن أإلعيعؼ ؼأإل إلعي أهية عة  أاية عطلإلأا

تا علوية يطيل  لحناية ؽلفإلاي هيلأإلغ ه ية جساأسهيي-تب طتيبةهو يلةيهياصضيعصيو ا ه ي هيش عيك  لاييع لطه

ـ   هي لؽلفإلاية ت ا)ة يا لإلايتة وهساايتة ؽةيؼأإلا( يتة لحنأاية لإل طة إلأاية  أهية  هيترلعية ؽةفية وعط هيتةإل

تحملعييعيعبو لية لهل تييتذإلطية ساعية  ياؽهيتآذطاعميتي يعصيضر، ييعلييحوسيب سايبطفيبلايال  ي

 لأهياؽأوحيتةؼ يكؽلفهيتفؼإلؽهييةحيذل دية ؽلفإلايايا هية وعط إلايتةإلاساي يرإلأايإة ةه هإلأاإي  يعصيتحلإلأليذل

ل ةساطيعكعطيبوة يتتفرإلم ي ة  رهييو ياؽ لإلعهيتلفهية  ةلإلسيية طةهميكوف طيؼلفه ي شيايييعلي حنأايتطكإل إلأاي

لإلعية طة ساعية ل  هيتة حسةثهيلأ  حعيلأإلعية علأظيتة أساعيلأإلعية هياأايتة وع لأطهيلأإلعية ةأساظيتة حأسا ميتيأعي

عية عةأأأإلظيلأأأإلعيعيأأأطةفيتلأأأعية ظتةاية وفهييإلأأأاية  أأأهيتجأأأ تظتية مأأأطةي-لأأألفياأأأصاية لحنأأأاية  طكإل إلأأأاية فأأأصه

ذطرعيتإل ضةتية ف طية عطلهية وع لأطي  أاية يرأيزمي  أ صييحوأسيب أسايعؼأ  شيي–)ة ةساظ/ة حسا  ية علظ/ية ساعمم(ي

ة عبإلظية لإل طة هي لفهية ؽإلسيتعؼ  شية عبإلظية ؽلفهيضـإلسيضو ي هيافػية ي أعميتياجأسيكألييأعيإة وطاأساعإي أهي

ظية ةنطية صييال عيهي)ؼلفإل يكأ صيع ي إل طة إلأ (إمع   ضية فإلديرطةثإل
13
ت شةيكأ صييفأطتعيكألييأعية  غأ اهيتيحوأسيي

ب ساييالؼؽ ييعيذ،ليتبهيعا جهيةإلي  صية   ضارهية صييتج تظيـأطتيي ا أ ايشةتأهي إللأ، يكوأ يكأ صيؼأ لة ي

 ؽإل ؼأهي ست أاييأعية أستلي هيت ضادية يايةإلؼ،يإلا ي إل ي صية  ف إلطيةإلل، هيك صيا وعألي أهيةا ةأ زية وؽأ ضية

تة ب طةنيبلإله يةر و بإل ييعيزةذلييةنيياية فطع ي اصياصةية  ج تظيتظيتة عإل يلسذيليبيةيليرساسهي طوأه ي

لأأطتظيعتضتلأأ ي أأيهيبؽأأ طاايتيعط إلأأايلأأ بسهي  بلأأاي أأهية وجأأ لية جغطة أأهيةإلؼأأ،يه يتا أأصةيتعلأأوية أأيبهي

 إلةنأايتة عوأليبلأاي  إلأ وي وأ ني ىأ ضييظةذأطيثأظيةإلل، هية جساسيبةسية  غ اهيتيحوأسيب أسايلىأطتضهية

ة ال، ييةهي لةهينييعيرساسي ؼأ سضةكي جأظية  أفذطية ه هألي لوؽألوإلعيبوأ ياأييبةأسيةآلذأطية تضتلأهية أصيي

بطفيثيضةتيبلوإلايتلة بإلايتة  م زاايي ة هييعيلة ويشةتهية حى ضاامي   صييةللويةإلل، يتة ةهىاي طةوهي

 ضاديةإلؼ،يه يثظية ؼ ف زهييعيلعهية ؼػية علوإلاية  أهيةاللةأعييةهأ يعتضتلأ ي أهيرساسهي لي هيتيطةرعاي ل 

  سة ياهى ه يت يت ع ضنيي ييةنيياية فطعميتلهصة يامعفية ةيليلفصية لإل طة هيذطاييعير أاية ؽألفهي صي

 ية لإل طة أهيلأإلغاير  هي  ضغاييعية لإل طة إلاية  هيتليضتي هية  حي تية   مأ زاايتة ؽإل ؼأإلاية تضتلإلأاي  لةفهأ
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 67قي يؼلؽلاية وعط اي لجوإل ي  سئهتالنفكشالنعشبٙالنًعرصشي-



 

  

 

رأأ اعهي إلجعلهأأ يآ إلأأاي  رلأأهيبيةيأألية  أأفذطيبةأأسية عأأطديتة وؽأألوإلعميتيأأ ياو أأعيتؽأأوإل هيتعأأ اؿيتمأأ  حهيلأأإلعي

ة لإل طة هيتة ؽلفهي طوهييةلوية ؽإل ؼاية صييتح ظي هيـطتيي ا  رهية ةيهية غطلإلايتآ إل تي طنياإلوة ه  يت أهي

ل دية ةهىاييعية وعط اي  ايةإلاساي يرإل يتذأطتايش أعيؼإل  يش عية وةلويت حسزييع  ظييةهجإلاي  حلإلليتحيليذ

ة  عأأ اؿييأأعيتجطلأأاية  مأأ  حي  أأايإتجطلأأايةافأأة  يزةذلأأهيةاأأساي يرهيتتؽأأإلإلػيتةؼأأ ية ةلأأ  يع ةأأسا يت  ل هأأ ي

تعر طاأأ يبلأأاية  أأف لظييأأ ييير أأ تية عوأألية ؽإل ؼأأهيتل   أأ  هي أأطنيبلإلهأأ يذإلأأ ضي أأعية ضت أأ ييلأأإلعييط إلهأأ ي

ة  طةضية سؼأ يضاإلعييأعيع فأ وية احطة أاية لإل طة إلأاية ؽإل ؼأإلاي للفأهية ؽأإلس يت أسيية وعط إلإلعميا صةيذطاي عد

عاج عيعـسيع   ضية  لطفية لإل طة هية وع زيي لعة  اية عطلإلايةإلؼ،يإلايي ييهي ؽإلعمممثظيؼ،يايييؼأا يتذأطاي

 أهيش أع يت أظيي ؽعية  ة يت طكايةإلذيةصية وؽلوإلعييعييعلفيضـإلسيضو ييعيزتصيعصيا أيصياأصةيؼأ   يي  ـأطة

ا عيبةسية ع،ثإلةإل تي سي لي  ايك اعية  ؽيااية ف طااية  هيع  يه ييحوسيب ساي أهية أيبهية عطلأه ي أسيةؼأ ح  عي

رأأأعوةييأأأعية و وأأأهي إلفأأأ حية  أأأ ضادية ف أأأطيية وع لأأأطيبلأأأاييط لأأأاي يؼأأأ لوي هأأأ ييأأأعية  ؽأأأإلإلػية وفأأأطيي

Surpolitisationلوعط أأاإي 
14

إل يعلعأأستية عةأأليةإلؼأأ،يهيتة عطلأأهيبأأعي ي   ؽإل ؼأأاية ة هوأأايبلأأايةإلاأأساي ير

ة ضت  ظيبلايةإلا أ اية وعط أهي أهييج لهأاية  حأسا تية صةتإلأايتة ر ضرإلأامي مأ ضية  حأ يبأعية  أفيإلطية ؽإل ؼأهي

تة   طاطية ؽإل ؼهيعكعطييعية  ح ية وعط هيتة  فؼإلػي أل   ضية علوإلاية ة زضهيبلاي هظييةمسية  أسذلية تضتلأهي

يعية   ضاديتة ية  ييعيذ،ليظضعية فعي هية  طة ية وعط هيةإلؼ،يهيت ث  تيبأس يإلذطةاية وؽلوإلعيتة عطدي

ة ةسضهيبلايتؽإلإلطية ية  ية وعإلؿيل طؼأإلدية ة للإلأاي ،ؼأ عو ضمي ةأسيةؼأ ل بعية عة  أاية غطلإلأايعصيتر أط ية فأط ي

ل  عةأأليةإلؼأأ،يهيتتعإلأأسيلأأإل غ هيبلوإلأأ يتؼإل ؼأأإل يتةر و بإلأأ يلأأإل غايعثوأأطتيظهأأيضيةوأألطةديك إلأأطية  مأأوي

ةإللأأ، هيتجلأأاي أأهيإتعأأ اؿييةنييأأ تييعط إلأأايي ة  ىأأايتيةهجإلأأ تيبلوإلأأايي ع ضوأأايرة أأ ي  أأايرةأأفي أأهي

ووإلطايتترسةاهفي   وعةفية صيياحطقيبلاية   ف ظيلهيا هية   ضارإلايتة ا سةويلوم زضيةإلؼأ، ية  مأيضااي

جأسيافؽأهييىألطةي  أايةؼأ  ل صية ف أطيتة ةإلوإلايزتصية  رلهيبعي  بلإل أهية ر و بإلأايتة   مأ زاايتة ؽإل ؼأإلا يا

ة  طةثهي  فكإلسيايا هيتة ف طية غطلهي  حةإلوي  بلإل ه ي ص عياطةايا ع يليي ية ي هيت وييةنيياي  طاأاي أهيزةهأطهي

تمأأيضةتهية غإل إلأأايت إلوأأهية ذ، إلأأايتيو ضؼأأ تهية فرمأأإلا ي إلعأأيزي إلحأأ  ظي أأهييو ضؼأأ تهية ر و بإلأأايتب،  تأأهي

ةنيياي  طاايلسضتيبعيتليضةتيت ة ب تيت إلظييغ اطه يتة ة إلجأايتوأع ي أهيتبأهية   م زاايتة و  إلاي  ايي

ة فطزياالزيي  ايتة  ىأ تيؼأليكية فأطزيتةوألطةدية وج وأ إ
15

 يتاأصةية  وأع ي أهية أيبهيةإللأ، هيبةأيةصي

لإلأسيك إلطي ألظياية ف طاايتة حى ضااية  هيعوحعيتع اهييةه ية يايةإلؼ،يإلايتضؼر ه يتةياايـطتيية ة للإلأاي  ة

يؽ ضةتية عة  اية غطلإلأاي أهيةتج ا تهأ ية و ة  ىأايبأعييطاأويتوياهأ تيبأإلؿيضت ية عمأطيتتلياةأ تية  حأسا ي

ية وةسيايبلايعاه ية عة،اإلاية  غإلإلطااية ةه هإلايتة لطاوية ع  وهية ت سي ل ليضيتة  ةس م
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 66قيي افؽهي-

15
 18قيي  الييل  هي إعًرلالنعممي-



 

  

 

  أسةثإل ته ييأعييحأسزةتييت و يك صية  ف إلطيليةؼلايثة  ايي ييعة اية  ف إلطييعيذ،لييةنيياييطرعإلأايت فأ ل

اصاية عة  ايتي يا ته يت هييةسي ه ية ويضت ية عة  هيتة وحأإلًية ر وأ بهيتة طةاأاي لعأ  ظيكوأ يتحأسزا يي ياأ تي

تلعية عة  ا ي اصية عةليةإلل، هي هية ؽإل  ية   ضارهية حسا ياأ ميبأعية  أسة ية مأطةعية جلأهيتة  أسة  ية ةأييي

ة غطلإلأا يتك اأعي ـأ   إلايؼأالةلية تمأ ليتة افمأ ليلإلةهوأ يزة عأ ي أهي صيلإلعية وطرعإلأايةإلؼأ،يإلايتة وطرعإلأاي

ايةرهيشةتهيتاو حعيعيطت  تهيتاجطديتميضةتهيتاةنطي لطةهةأهيتيةهجإل تأهي  أ صييأعية والكأسيعصياأعزةزي ة بأاي

يلىأأطتضهية  جساأأسيتة  لأأياطيتة  حأأسا يتة ا ةأأ لييأأعية وع  إلأأاي  أأاية ية عإلأأايتيأأعية  ةنإلأأطي  أأاية  جطاأأفيتيأأع

يةإلي،  تي  اية ةؽ إل تيتيعية و وهي  اية وؽ ة لم

تع وسيية ضلأاياأصاية سضةؼأايبلأاية ؼأ س لية علوأهية  أ يعي أهيتحلإلألية يظإلفأاية  فؼإلؽأإلاي وطرعإلأاية أي هي

ة وعط إلأأايتتعلة تهأأ يلأأ  ية  ية  أأ ضارهيةإلاؽأأ اهيتكفأأفيعلع زاأأ يةإللؽأأ وي يرإلاي أأهيتف إلأأعية عةأأليةإلؼأأ،يهي

ةأليةإللأ، ه يتش أعيتحةإلةأ ي وأةهمياةأسييتفأ بلهيرأ ي يآل إلأ تيزضةؼأاية نأيةاطية وعط إلأا يتيةه  ةنطي  اية ع

ل ب   ضا ياؽة ييعية ع،  تيتة  ف ب،تيتة  ع لية ة هوايبلايي س ية  علإلألية فأوي هيتي أس ية ؼأ ة  اية وةمأسيي

 فتالهممم  ةأهيل ؼأ وسةزاييأعية  لهمي هأصةية وأةهمياؽأ فإلسييأعييةأ اميبأسهياحأيية وأةهمية  أ ضارهيتة ر وأ بهيتة 

ة جو يلإلعي طةوةتية ي هيتة  يصيتةإلاؽ صيا وإلعيلر لإلاية    يلية وعط هية صيياةؽجهيب  ظية ي هية وؽأليضي

تبأأ  ظية  أأيصية وةنأأيضيتبأأ  ظية ية أأ ية وعوأأيضيتة وفأأهيزميتتالذأأصييطرعإلأأاية أأي هية وعط إلأأايلةأأ ويبلأأاي يةبأأسي

اي   ضادية أي هية  أهيت فأفييةنييأاية أي هيتـأطتييةؼأ وطةضا ي أهية  مساويتة هإلوةايتبلاية ةطةوهية وعط إل

ة  ف بألييأأ ية عةأليةإلاؽأأ اهي أأهيتفؼأإلػية عوأأطةصية  فأطيميتغإلأأ دياأأصةية ؼأ غية وةهجأأهية وحأسزي أأهييةنييأأاي

ة ي هيت  ايصية  مساويتة هإلوةايلإلعيك فية زاأ صية ؽأو تااياأس  ي  أاية ةأيليلأفصي أيةضية زاأ صيتية ضا هأ ي أهي

ة حسا يتة وع لطيا ظيلف لي اساي يرهيتؼإل ؼهيعكعطييةهييعط هيتبلوأه يت  ي لأييك اأعي ضةزهيب  وإلأاية عيعي

 يو ية فطتيية علوإلاية محإلحاي لةنأطي أهية زاأ صيت أيةضية زاأ صيت أيةضية حىأ ضةتي   اأعيترهأاية حأيةضي

يحيتة  طة ية ذ ،ف يترهأايتة ع  ظيترهايعذطىيية جاي عة  اي يةضاايت ج رإلاييعوطهيت ع  اي هي اج ظية  ؽ 

رلفية وم  حية حى ضااية حةإلةإلاي إلاؽ صيتزضوييف ؼسية ،يتيةظصية صييعا ج هيضةىييؽجيااي هيكإلةياأايي زاأاي

يب  ظية فه زهم



 

  

 

اسخخخزاْزِالنٕسلتاحمذٚىاحأٔٚهٓرانهعممالإلصالدٙايٍاخاللالنًذلخمالألسبعتالٜحٛت:

1 

يفهي ية عةليةإلل، هيتيطكعااية  إلةياايةإلاؽ اإلايتتج تظية  جعيوي لن اطهيةإلل، إلايتة  حةإلفية  أ ضارهي

ة و علويله ي)ة أي هيتة عةأليتة رميلأإلايتة  ياإلأايتة  ةلإلأسيتة ر هأ زيتة  جساأسيتة حسةثأايتيأ يلعأسا ممم(ي لهأصةي

إلاي أهية ية أ ية  أ ضارهيةإلاؽأ اهية رأ قيتة عأ  ية عةليةإلل، هييةميزيلهيتلعية ر ه زةتية ةنطاايتة  جطا 

ة وجإل ايبلايؼأالةليوأطتضهيتجأ تظييعي أ تية أصةتي أهية  حأطضييأعية جوأيزية علوأهيتة ؼأ  سةزية ؽإل ؼأه يكوأ ي

ة  ح يبعياوي يكياإلايت اؽ اإلايلحجاية ـ طةكي هية ومإلطمي   عةليةإللأ، هيت إلأسيتف بألية أي هيتة وعط أاي

رأ ي  ةإلأاية ؽأللاي ةأًيكوأ ياأصافي  أايش أعي يكأي(تة ؽللا)ت إلػية عةليية ي
16

مي إل أيصيلهأصة ية فعأليةإللأ، هي

ر يع يلإلعية ةنطاايةإلل، إلايتة ةوأ شاية   ضارإلأايوأسةيبلأاية أ،يبةأليتوأسةيبلأاية هجوأ تيةآلتإلأاييأعيزبأ هي

 فتالإلاية عسيإلامي صية جويزيتة  ةلإلسيتة ؽ يصي هية ؽإل ؼايتة وعط ا يتيعيزب هية  وطكعيتاه ااية   ضاديتة ةؽ إلاية 

عيي لأأ، ي أأظياؽأأ يفيـأأطتييةؼ  فأأ فية أأي هيي ةأأ ي ةيةبأأساية وعط إلأأايتة أأ و عييأأعي هأأظي أأيةاإلعية  أأ ضادي

ت  بلإل ته ي هيتفأ إللية وج وعأ تية عطلإلأايةإلؼأ،يإلا 
17
ؼأإل يصي أ ي،ي طةاأايتجعائإلأاي أسيتغأطغي اؽأ صية يأايي

ي ييعية و وهية  طةثهيكوأ ي أإلعياالكأسية ةأيليبلأايعصيةإلؼ،يإلاي هيعتا  ي ى ضااييالكسهي لغطلايتة ؼ ،د ي 

عيطية ياي عياملحي  يلو يللحيلهيعت ه يزتصي طةوهييفهييه ية ور  فية صييا ة  ايتيةلوية ي هيتيةمساييعي

ة سبيهي ل عةليتة  صكطيتة   مطيتة ب   ضيلؽةعية   ضاديت يةاإلةهفي وأعيةؼأ ةطةوييةهجأهي لأي هيتة  أ ضادياع أعي

لأأ، يت لأأ، ية عةأألي عأأليي غإلأأطيي جأأسزيتأأ ح ظي إلأأهيؼأأإل   تيت ضارإلأأايتجعلأأهيير لفأأ ي أأهية حةأأفيعصيبةأأليةإل

تة عميض ي ةجسيعصيبةليةإلل، يبةسية ف  عهي إلػياييبةسية غعة هيت يةلعيضـسيت يةلأعيتإلوإلأايت ية فأ ي هي

روأ لية أساعية  غأ اهيت يت يةلعيذلستصيت ييحوسيلعيب سية يا ديت ية لهل تييت يذإلطية ساعية  ياؽأهيت ي

يحوسيب سايت ييحوسيضـإلسيضو يت ية حجييية عع   هممميت يأ ييأعية  طاأوية ة لأ ي أهية  لأيضية وأ زييتة  ةأس ي

ة  ةةهيتة مة بهية وةفمليبعية ةإلظية رلةإلاية ح  ناي إلاؽ صييعيييتية أصةتيةإلاؽأ اإلاية ف بلأاية  أهياأطىيآ صي
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   أسي  عإلأطييلة ويبلاية وةنيضية  ف بلهيلإلعية ي هيتة وعط ايتة ؽللاي هيتف إللية عةليةإلل، هيا  ففيعصية  ف إلطي هيةإلل، ييعييةلوية ؽإل ؼأا ةًي-

عي ىأ ا ييعية فطتيية ويويبإلاي سضةؼأاي لنأ اطهيةإللأ، إلا يل ب   ضاأ ييةنييأايكلإلأايت حأ ي أهيي أ زئي لأ، ية حإلأ هيةإلاؽأ اإلايب يأايةال، أ ييأعيتف إلأ

هأ ي أهيانأ  يتة أسيي ة ؼأوية يأطةفية ن اطهية وطت لايل  وج لية عةسييتة ؽإل ؼهيتة ر و بهيتة وعط هيتتعلة تهيل  فطزيعتية وج و يعتية ست أا يت بأ زهيتطتإل 

ةإلاؽأ اهيتيل أهياوةنيضيـوي هياطلًية ة  هميل  و  زئيتة ةيةاإلعية والكسهيبلايكأيصية نأ اطهيةإللأ، إلاياؽأة يـأوي إل يت  اياأ يكياإلأ ييفؽأطةي  حأي تية فعألي

  ل غإلإلطيتة  ليضمي

17
الؼػييفهي يانطاأايةإللأ، يتزضةؼأاية نأ اطهيةإللأ، إلاميتلهأصةيت أيصية ةنطاأاي   جو يلإلعي يةاإلعييةنيياية ي هية فطبإلايت يةاإلعية   ضادية  ياإلاياي-

اأايةإللأ، إلايةإلل، إلايةر ه زةي هيتةساظيعريلاي ع، اية ةكية فطبهيل  ية  يت ج تظية فمأليلأإلعية ةنأطيتة عوأليتلأإلعية وعط أايتة ؽإل ؼأا ي إلأ ي صية ةنط

  إل صي يةاإلعية وعط اية ة ظواي لؽإل ؼامتعوليبلايكففية ةيةاإلعية ؽإل ؼإلاية ة ظواي لوعط ايتت



 

  

 

حسةثإلأايتالكأسيبلأاييأيتية أصةتية ف بلأاي  أليكأليـأهوإتيضةصيلرميلأه يعصإةإلاأساي يرإل ية 
18
  أ صية  مأيضيي

ة  ةياطييتة حسةثهية غطلهيبلايين اطية ،يبةألية  أهيتطؼأرعيتتلأيضتي أهية ف أطية أساةهية وؽأإلحهيتمأيضةي

ثيضا يتزبيهي  اية  حطضييعيتلعية ون اطيل   لإلايضة ى ية  م  حيي يكلية ـأ  لية  ةلإلساأاي ل ةنأإلظية ر وأ بهي

 ب ة زية عة  هميت ،

 صية طةااية  جعائإلاي لن اطهيةإلل، إلاييعي إل ية  حةإلفياهية  هيةذ  ضتيتةؽإلو ييعإلة ي ل  ضاد يترعل أهي

يعإل ضةي  فؽإلطية نأ اطهيةإللأ، إلافي ؽأطب صييأ ياجأسيعاأهييةأصيبهأسية ةعبأايةإلاؽأإلاية غطلإلأايلأطا يعيأ  ية ةأيلي

لع،ثأأايبمأأيضية ةساوأأايتة يؼأألايتة حساعأأا 
19
تاأأهييفأأ اإلظيتح أأهيتحأأي تيت ضارإلأأاي لغأأطديتتمأأ زي تيلأأإلعيي

ة وةنأأيضية ةأأساظية  ةلإلأأسييتة وةنأأيضية أأساةهية وؽأأإلحهية ؽأأ ياهية ج يأأس يثأأظية وةنأأيضية حأأسةثهية وفعأأظيل  ةهىأأاي

تة  حطضييعيضلةأاية  ةلإلأسيتة جوأيز يت طوأعيتلأعية وفأ اإلظيبلأاية  أ ضادية عأ  ي ل فأطاايزتصية  وإلإلأعيلأإلعيكأيصي

بةسيغإلطا يك يهيتتطةر يتةاحل ي يت طتاه ية يؼلايبةأسيغإلطاأ ي أطتصيةظزاأ ضيتبلأ وي ىأ ضيياهىايعيظي

ي وإلعميتبلاياصةيا ظيتةؽإلظية عةليةإلل، هيبةسية وؽلوإلعي  اييط ل إلعي ل، يي ي  لية ةهىاية تضتلإلايتيأ ي

 فطييتةطضتي هية ي هيتت فكأسية ةطآاإلايتفلاياصةية  ةؽإلظييعي إل ي صية ة بسهية  لإلاي إلل، ية يلعسا ميتة طةاا

 أأهية  أأ ضاديب أأطية ر هأأ زية عةلأأهي أأهية وجأأ لية  أأياهيزتصية ةنأأطي  أأاية وي أأ ية جغطة أأهيعتية لأأيصية  فأأطيمي

تة ؽإل ؼايتة ع،  تية  فطااميت ظياةنطي  ايةإللأ، إلايةإلؼأ،يإلاييأعيتلأعييتا مطفياصةية ر ه زي هية وعط ا

طي إل ي هية ت أاي أسثعيـأ هي لإلعأايتش أعيلؽأ في أيهيتطؼأإلدية ؽإل ؼأاية ة بسه يلليتيظبعيلإلعية ؽإل ؼايتة ف 

ة علو اإلاي هييحلية ؽإل ؼاية فطبإلايت هية ع اهيلسعية ف طيةإلؼأ،يهي يأ ييي ةأ يلأإلعية وأطرعإل إلعييأعيرهأاية جوأ ي

ة يأايلإلعيةإلاو صيتة علظ يت ي يضة ى ي لعة  اية غطلإلاييللة ييةغطؼ ي هية و وهييع ةسةيعصية حليإلل، يتوأ ي

لأطا ياةنأطييأعيذأ،لييا وعي هية و وه يت ي يب ي،يبلاية ؼ له  ييعيي وهية يايت  وطية غطد يتبلإله

يعلأأظية ةهىأأاية غطلإلأأاي  أأاية ف أأطيةإلؼأأ،يهيتتةؽأأإلو تهي  أأاي أأساظيت أأسا يتيع لأأطميت أأسي يا أأيصيةإلـأأ  لي أأهي
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 تا  ل يل  ةيل9يإ صية حطكاية وهإلوةاي هية ف أطية غطلأهييةأصية ةأطصية ؽأ زغيبفأطي  أاياييةأ ياأهية حطكأاي12 يتطروايب سية ؽ، ية لياليقيَمذالنذذلثتا-

سييا عأإلعيتأسيإلطامي أظيا أعية عأطةعيوأسية أساعية وح أس يرأسةي أهي طاؽأ ية و زااميك صياجطييزةهو يةب   ضية لجأيوي  أاي يتةإل   أايبلأاية أطت ييإلطةثأ ي ف أطيتةلإلأ

وؽأةيزيل إللأ، يت ال  إل يت ؼ  اإل  يتة وطكعييرسةي هي  طيي يكإل  للإليايلعيتة ويؼيبإلإلعية فطاؽإلإلع ياعةهي ةًيض هييل إلاية حويةإل ههيتة ح أظية وللأوية 

صلح ي ةسيك صيض ى ي ل ع  هيكو يك صيض ى يلطاح ي افم لية طت يبأعية جؽأسيتزبأيهي  أاية وى ز يتض هيذميعية وج و ية وساهي ل ح  فيلإلعية   ايتة و

 ةفية  ليضية  ،ؼإل هي لحسةثامممإت سهية ع  ظيتة ف طية وف ي يل  عةليعتيل   ح يبعية وملحايتة وةفعامي ةع طفي شصيلمطةيا يلليلع

19
 يتاييا حس ي هياةسيةؼ عو لييفهي ية ةهىايشكطيك،ي ي لوالضخية هي ةسيياأياعي6716/ي1 يع16ةانطييحوسية فإلدي هييفهي ية ةهىاييجلاية ةهىايقي-

ا فأأفي إلأأهية مأأيضهية   رإلؽأأإلاية  أأهيضؼأأوعيإلبأأ،ويـأأفصيبمأأطية ةهىأأايوأأسية عمأأيضية يؼأألا ي إلةأأيلإيكأأ صية ا ةأأ لييأأعيضت يي1816-1776اياعاةغأ ي

ة ةهىأا(يع أليلؽأ يايل عإلأطييوأ ياجأةحي  أايتمأياطايش أعيعاةأ يت أسيةب أسا ية وة للأايلأإلعي)ية  هيتؽظيبمطي ية عميضية يؼلاية وىوحلاي  اية حطكايةإلاؽ اإلا

طىمي شيامأعفية عميضية يؼلايتة حطكايةإلاؽ اإلاياجةحييؽطتضاعي  اي  يلية ف طهية ة هلايلفاهيك صييعية ىطتضيية  رلهيبعية ية سهييةهو يتةب ة  ية ذ

 لف طيتة  ع إلطية يؼإلًيلإلةو يايي هيافػية ي عيافركيل مطاييوي  ي  ايب إلوية ح وأايتة جوأ لي أهية عمأطيبلإلة يتميضيعصية عةلياؽ غلية ـ  لية ةساواي

 أسياوأعيتتطبطبأعية ةساظميبلايعصياصةياييل  ى ًية يو ية صييا ح ظيبلإلة يتمياطاي افؽة  ي لظيتحلية  ،ؼإل إلايبلأاياأصاية أساإل ي لأي ييف رئأ ميت اوأ ياأهي

عاطي لف طية يؼإلًميتك صية وصافيةإلاؽ اهيـ ،ي  ليعصيةؼ يىي  ه ي يتيعية ة  إلاية ذأطىي أظيتروأسيعافأ غية لطةهأوية ف طاأاية ووإلأعهيلإلعية ة  تية وي يضية غ

 ة ر لاي لعميضية يؼلايتو ي ي  ايي يلعسيبمطية ةهىايلعيعيييالإم



 

   

 

 ضوايافؽه يبلايتريدي إلأ  ية ر هأ زية  ةؽإلظية عيةهييعي إل ية وةهمي  عيت ةاي ـ   إلاية وىويصية وطرعهي 

ة  جساسيية فعلهي هيتةوإلاية وطرعإلاية ةطآاإلاية ورطراي لف أطيةإلؼأ،يهية وؽأ ة لهيل  ةلإلعأاية وعط إلأاييأ يعاوأ يي

ة  ف إلطية وةإلسهي لعةلية وؽلظييعيلليضهييةهميي جسزياطلًيلهيلإلعي طكإلايب  ظية ي هيتب  ظية  يصيتلهيارطاييأعي

ي  اية  ياإلاية ف بلامممة ح لطهيية رميلإلا

2 

ةضت  يية عةليةإلل، هيل  حطكاية   ضارإلاية  هي  وعيتلأيضية   أ ضيتة عة  أ تيةإلاؽأ اإلاييأعي إلأ ي صية فعألي

 ىأإل تهيةإلل، هي  ايصيكلهيترى ي ه ية حطكاية   ضارإلأاية فطزاأايتة وج وعإلأاي أهيلةأ وية عوأطةصية  فأطييتية

ة  ليضاا يتة وفؽطية وعط هي ص عية ة ايصية  لهي هية   ضادية ر قي لوؽلوإلعيتة   ضادية ع  ي ل فطااياأيية ةنأطي

 هي لؽأفاية  أ ضاد
20
ت يةبأسيةؼأ ة  يية ع أطهيتة ح وأاييأعيتجأ ضدية حطكأاية   ضارإلأايةإلاؽأ اإلايتتف ب،تهأ ييأ يي

 طةوهية ي هيتةإلاؽ صيتة  يصيلوةهميتف بلهيا طظيعصي ي طةوهيتة إلاي لي هيزتصية  ف طي أهية  أيصيتة  أسلطي أهي

ش عي صية ي هييأعي إلأ ية ؽإلطيةإلاؽ اهيثظيةؼ ر،قي يةاإلعيبلوإلايـ يلاياؽ طـسيله ي هيلة باية ح وط يت

  بلإل هيةإلل، إلاية  جطا إلا ياالكسيعصية   ضادييج لي لةنطيتة سضةؼايي ىوعيؼةعي ياؽ ةإلظية  ف إلطية علوهي هي

ة ح وطيتة وؽأ ة لي  يبلأاياأسةا مي    أ ضاديضؼأ  ايبساوأاية جأستىي شةيلةإلأعييؽأ غلةايبلأاييع اإلهأ يتةإلاؽأ صي

 إلاي فهظيتلعية طؼ  ايب طية يث هوية  هيا ةفايلهأ ية  أسة يتة ذ أ ضي  أهيره ظييعللي شةي ظياةجعيتظإلف هية وعط
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بلأاي-وييةهجهيتـويا علويلل إلعأاية  أ ضاد يتاة أ ػيتيوأإلح ييهوأ يتطت ًية فلؽفايل    ضادييعي إل ية  إل رهي ه ي هيييةرهاييف ،تي ى ضاايشةتيـي-

ي هصاعية فةإلعييعيع وسييحويزيل حهي هيك  لهي هي لؽفاية   ضاد ي إل ياةيل9يإعي ية فوية وةهجهي إلو عيعصيا رصيي ل ية  ؽ ة تيةآلتإلا9ي-ة طغظييعييي ه

لوةهمييؽ ةل؟ي ةسيع طظتية علي ية ل إلعإلايتةأسي ييلويؼأ ييةأصية ةأطصية ؽأ ل يبفأطي هألياو أعييالياو عيتل إلوييةهمية علي ية ل إلعإلايبلاية   ضادية يعاهياةفطز

بلوهأظي  يعصي أهي ل  ضاديعصياؽ رس ييةهج ي إلحطظيتةأسي ييوأ ث،؟ية رأ،فياةأ يلأإلعية ل إلعإلأإلعيتة  أ ضاإلرإلإلع يتاأييت صيكأ صيلأإلعية وأالضذإلعي إلوأ يا علأويلوأةهمي

اية وعط اي هية ر،فيلإلعية ية عإلإلعيتة وع  إلإلع يةاع ػياصةية ر،فيبلاية   ضادي فل حية  ؽ ةليالية   ضاديبلأظيلأ  وفهي يذلفإل هية فلؽفإلايتعط هيعلح  يانطا

 ةةلأايةأ اية فإلعاةأه؟ي شصية فإلعاةهي لعلظ؟ي شصي اصيةا و يهي يلسيعصيا طكعيبلاية ويويعيعتية و زهية   ضارإلايع يعصية   ضاديع طدي  اية زدييةأهي  أاية علأظيلوع

ية  سوي إلهية صةتيعتيبةلية والضخيتة ر،فيكو ياييتةوحيشتيي ل ي لؽفه ي  ايت صيذ ني إلهييالضذيصي يلسيتعصيا فلؽفيةم

ة صاعي طكأيةييي ياييييويعية   ضاد؟يلوعةاي وعياالضخية والضخ؟يةإلر لايلؽإللاي وعيزذليةية   ضاديت ع يةيزتضةي إلهيتيعيثظياحطكيصييؽ ضيع سةثهيت  عييع

ف ه يضاديت أأسزتةييؽأأ ضا؟يت  أعييأأعية أأصاعي طكأأيةية  أ ضاديت أأسزتةييؽأأ ضا؟ياأألياأظية ؽ ؼأأايتة ةأأيةزيع ياأظيذ،لأأاي  أأطية يأأاييوعلأاي أأهيبلو ههأأ يت ،ؼأأة  أ 

هيع ياأالضخي ف أطيثأتيف طاه يتـعطةهه يت ة اإله يت  لياال ويعا إل هه ي صيترستة؟يالياة مطية   ضاديبلاية جأ ا إلعية ؽإل ؼأهيتة عؽأ طي يل ب   ضاوأ يعلأطظيع سة

سي ع أيةية ياية وع طيبعيـرمإل ه ؟يالياالضخي فرمإل تيع ي حى ضةت؟ي  طةزيع ي يظ؟ياصاية وفأ لايلأستضا يت صيك اأعيترأكية وأالضذإلع ي أاصية ف،ؼأفاي أ

ة  أفضادي حىأ ضةتيا رأصييي فأ يتؼأل ية ستضية ك طي إله  ي صية  حيلي هية عمطية حساعوعية  فضادي  طةزي  اية  فضادي حى ضةتي سيزب ي  إلهي ،ؼأفا يتعلأ حي

يلإلعية   ضاديتة فلؽفاي إلو يةلللحيبلايتؽوإل هي لؽفاية حى ضهم

عيزذلأيةيكعإلطةيي يتطززي فأ ي  أظية  أ ضاديتا مأيضا يلأليا رإللأهيـأإلر ييهإلأفية للعأاييوؽأ  يلإلأساي لوأ ياؽألطيلأهيبلأاي طيأ غية لساأاي  وأهية عأ زليبلأاييأ

تيأ يعكعأأطيي ؼأهية  فأأطي أأهيي-ييظيية ةىأ هي أأإلح ظيبلأايع عأأ ليـرمأأإل تية  أ ضاد؟يع يعاأأهياةأفيعيأأ  يي ؼأهية  أأ ضادية  أ ضادمي هأألييأعي أأوية وأالضخيعصياطتأأس

يأعييي فيبس ية ك أطة يل ؼأظية حإلأ زية  أ ضاره يتاأليا  فأايل  حإلأ زيع يبلإلأهيعاىأ يعصيا أطظي يعذ، إلأايلعأهيلأ اعهية  أ ضاد؟ية ؽأالة إلطت ًيل أليي-ة   ضاد

ة ؽإل ؼايتاع ضي إلهو يلمإلغاييو ثلاياليعذ، ية ست ايغإلطيعذ، ية فأطز؟ياأليترىأ ية ست أاي وأ يارىأ ي أهية  فأطييأعيتةإلأإلظيتعذأ، يع ي لؽفاية ذ، يت لؽفاي

ي اه ييعيي إلعايير  فاي ،يترى ي و يارى ي هية  طةزية ع زايصم

 ياع أأطفيع أأسيبلأأايافؽأأهيل  ةمأأيضيعتية أأةةك يتيأأعيثأأظيكأأ صيعيأأ ية فأأوية عأأ اه ي إل علأأويلةمأأيضي أأهيي إلعأأاية  أأ ضاديتاةأأكي أأهيتطكإل أأه يتيأأعية ل إلعأأهيعصي

ة  أسوي أهي هأظية والضذيصييع ضوإلعيعـسية وع ضواي فلؽفاية   ضاد ي صياصايتةإلظيانطا ته يبلايعؼ غياةكي هيي إلعاية  أ ضاديا ولأهية ف أطية فلؽأفه يتاةلأاي

عي ية تل ي هييةلعيذلستصيتايييالؼػي لؽفاية   ضاد يتعي ية ع اهي هأيي أي  إلطيية ةميضي هيتطكإلفية   ضاديتتعياىهيلف طي لؽفهيال وؽه يتةوحايبةسيةثةإلعم

 8-7تاييعتلييعيعيلوياصاية  ؽوإلاي لؽفاية   ضاديبلاياصةية فطعييعية وعط امإيقي



 

   

 

اؽ لهظيـطتيية فعليةإلل، هيتتفأ لية عةأليةإللأ، هي أهية ية أ ية وةنأيضي  إلأهيتلأف يتتحلأإل،يتةؼأ ة  ر مي

 ل ةنأأإلظييتاأأصةييأأ يا فأأفي  بلإلأأاية عةأأليةإلاؽأأ اهي أأهية  أأ ضاديتةنإلوأأ يتتةةإلةأأ  ي صيتة أأ ية  أأ ضاديةإلاؽأأ اهي  لأأل

تة  ةةأإلعميتبلأأاياأأصةيت فؼأػيانطاأأاي أأطةوهية عةأليةإللأأ، هيةت أأ ويبلأايضةاأأاياةساأأاي ل أ ضاديت أأطظية وةللةأأ تي

ة ؼ ؼإلاي لف طيةإلل، ه ي ةفذصياويشر ي ص عي طةوهية عةليةإلل، هيبةسيةلعيضـسيتةلأعيذلأستصيتذإلأطية أساعي

    عإلع ي ة  ففييغ  ل تيتلعية ةطةوهي هي ضةزته ية  ياؽهيتة حجييية عع   هييعي سصييجويباييعية وف طاعيتة

ة والؼؽايبلاية جه ظية وف اإلوهية غطلأهي فمأليش أعية عةأليةإللأ، هييللةأ يبأعية وطرعإلأاية وعط إلأاية ةطآاإلأاي

تية لسا ية  لإلاي هيتحطاطيةإلاؽ صييعيةآلل هإلايتة  ةلإلسيتة جويز يت صيةب طفيل ضت  يهيلهأ ي وأعير اأفيتؼأوهي

ؼظيعتيبةلية وللويتلفاهي يت ضارهيت يبة،اهمل ياهيبةلية 
21

 

 صيية ىإل تية عةليةإلل، هيةإلؼ،يهيلإلعية ي هيتة   ضاد يتة ىهي أطةوهياؽأةإلاي لأي هيت أطةوهياؽأةإلاي

 ل  ضادفي   ت ايتةي يبلايلإلأ صييحأسزةتية ةؽأوية ةطآاأهييأعي إلأ ية أةنظيتة  ة ؼأفيتة ي أسهية  ة هإلأا ي   ةؽأةإلاي

بأأ  ظييعةأأاية ةأأطآصية عنأأإلظية وعط أأهية و عأأسزي أأهيت أأسهيتة و ةأأيعي أأهيت  يأألية و ؽأأظيلي أأسهية ةطآاإلأأاإاهيانأأ  ي

بة لطايتتو ؼ ه يتتف بله  يتت جلاياأصاية ةؽأةإلاي أهياوأيشاية  ةأ وية  ة ؼأ هي لو ية إلأ تية لغياأايتة ؼأ ر، إلاي

ةإلأأأوية وة لأأأسية  أأأهيت أأأطظييفطزةتأأأهيآذأأأصهيلفبةأأأ  يلعىأأأه ية أأأ عهيلع،هأأأوييعةي أأأاية وعةأأأايي طةلأأأاي أأأهيتح

ة فطبإلاإ 
22
تلهصةيتف لية ةطةوهية ةؽةإلايةؼ  ف   يي جسزةي وعو ضية أةنظية ةطآاأهيتيأالثطةيبلأايةؼأ ة  اية ةأطةوهيي

يةإلل، إلاية ىطتضااي ل غإلإلطم
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 لإوالنًسارنكافاٙاحلإللهي وةسياي علهيعتيلإلل يتعبطنيبلايؼ إللية  وعإللي يليكو ليب سية للإلفي هيتأفٙالنخشلدألنخجرٔص لعطتي يايفٕٓوالنعممةانطيي-

إياطاسيعصياالكسياة يعصية    لاية ؽإل ؼإلاية ة ـئاي هية رل دية عطلهية وع لأطي أظيتعأطي ىأ ا يانطاأايي1778-1766 رإلطية ساعية  ياؽهيييعشفتا دٕللالنًًرنك

ان  ية ج  اايتة  علإلظييعيعرليييةرهايي لل أ تية ي أعمي يلةسضيي يتةك عيبمطية  ةنإلو تفيعييتةك عية و  ـطهية عولإلاي  عساليعؼليدية ح ظيتان  ية جإلؿيت

إلليانأطي ي ةأسيللأيضتيتو ثلية    لاية ؽإل ؼإلاية عطلإلامي شصيك  لايايلعيت يكيتؼإل إلةيظة ي اه ي ظيتة ميانطااي هية ؽأللايعتي أهية ست أا ي اهأ ي إلؽأعيك  لأايتفلأ

يةح اية ية عهيلميضهيب يايتيةح ايةإلل، هيلميضهيذ لأايتعـأ هييأ يا أيصيلرلأ ديذل ل ي ل، إل يعـ هيي يا يصيلرل ديي كإل  إللهية ؽإل ؼهييعي إل ي

 ؽأ في أهيانطاأ ي  أاي إل طة هية ةطصية   ؼ يبفطية و فذطاعمي  عي وأ شةياأ ظي غفأ لية  فلأإللية ةنأطي؟ي وأ شةيتر فأهية ؼأئلاية ت إلأاييأعياأصاية    لأا؟ي ياعأيزية

لويةرهاي ي  ه يت ضارإلايت وإلعيلون اطية  فذطيتة احل ييتؼأعإلهي ل ف إلأطي أهيؼأ إللي لأ، ه م اه يتع  أطيعصيييجطزيةا و  ية ةكية ة ـئيلوف لايةإلل، يعي

 يؼألييييف لاية  ةمهية ةنطيي لةى ا ية وع  جايغإلطيتةضزيل  ةؽ اي م  فية ةكيتاأصةياأييؼأ فيغإلأ دية ؼأإللاية  فلأإللإلاية ةنطاأاييأعية أةكية ؽإل ؼأهية

 ع  ظيةإلؼ،يهمياع ةسية وف طية ؽإل ؼهية وؽلظيعصياصةية  فلإلليييريز ي اهياؽلظيلفصية ةطآصيعؼ غية ؽإل ؼاية فأطبإلاي اأهييعإلأ ضيتة ةكية ؽإل ؼهية وع لطي هية

يترأطايبأعيافؽطيكليع يةلية ويريزي هية يريزميتر فهي شصيعؼئلاية  فلإللية ةنطيي  حلييحله ي ة بأ تيزاةإلأايضةؼأراميتيأعياةأ  ي أاصييةسيأايذإلأطية أساعي 

ظيزضوية وف ؼأسيسيتسبإلظيعليليي  زئية ؽإل ؼاية فطبإلا)ي ذطةاية ع سيبعيزةبإلايايةا ت و ااي ةي ية ع  ز يتةب   ضية وم  حية وة ؼ اي لي عيتة حأ ل يتةأساتةلإل

ة وةسيأايزاةأهياع وأسييبلايرلفية وم  ح يةضت  ديعذفية ىطضاعمم(يلةسضيي يتحفليلوف اإلوه يتتع  طا يعـوليية ليؼإل ؼايبةلإلاييو ةامية  فلإللية ةنطيي ه

مي هييافطغييةسيأايذإلأطية أساعييأعيكأليتفلأإللي16قيي افػييةسي تية ؽإل ؼاية فطبإلا9ي  ية ةك ية ع  ظ يةإلاؽ ص ية ر، ايتة ؼ ر،فمإية  فتليتة وف ض ا

ةسيايذإلطية ساعياجسا ي واي هي زضةكيعاوإلأاية  فلأإلليانطييلة ويبلايي يعا ج هية وةنيياية عةلإلاية غطلإلاييعييف اإلظيتفلإللإلاي لف طية ؽإل ؼهميتة ة ظطيلعووي و

وأأاي أأهية فأأطبهيتة عةلأأهي ل ع يأألييأأ ية ية أأ يزتصيةؼأأ ،ديعتيةا هأأ ضييأأعيظأأ اطهية مأأسياية غطلإلأأا يتلةأأ ويبلأأاية أأسضغية وةهجأأهيةإللؽأأ وي يرهية وع لأأطي 

ة صييعوعفية وؽلوإلع ي   ف طية ؽإل ؼهي هيتفلإللهية ةنطيياو أسييأعيية عة،اإلا يبلاية طغظييعية ا ة زةتية  هياو عيتيرإلهه ي ،احل يية ف طييتة حى ضي

 مة ليلية عةساايآ اية و يا تية حى ضااي  اية    ضية ؽإل ؼإلا

22
و هأ ية  أهيانيآ إل تية  سةذلية وعط هية ةطآاهيتتجساسية   ضةزاغظية وةهجهيتة  ةعالهيب سية ط وعية عىطةتي ييةفأيضيوأوعيعـأغ لية ةأستهية علوإلأاية ست إلأاي-

 627ة طةللاية وحوسااي لعلو وي هيييويعية علي يةإلؼ،يإلايعظياييةهميع يعظيايتةعاليقي



 

   

 

عي ية ةطةوهية ةؽةإلاي ل  ضاد ي  ةي يبلايةؼ ةطةوية ؽةعية فطبإلايتة ؽةعية   ضارإلايتة ر و بإلاية   يةايتضةوي

  حي تية عوطةاإلايتة حى ضااي هية حطكإلاية   ضارإلافي ههيةؼ رطةاي يةاإلعيتعلإللإلاي  جلإلأ تية فعألية  غإلطةتيتة

ية   ضارهي هياهينية يظيتة حى ضةتيتت إلعيعؼ  ديؼةييه يتةاهإل ضا م

تعاوإلاية ةطةوتإلعية ةؽةإل إلعي أهية فعأليةإللأ، ه يعاهأ يتفأ لي أطةوهيرساأسهيتطؼأظيتيةظاأ يؼأةةإل يلأإلعية وأ زهي

 يلإلعية وؽالت إلاية فطزاايتة وؽالت إلاية جو بإلا يتاهيلهصةيت ج تظية ةطةوهية يوأعإلاي ل أ ضادية  أهيتحمأطيتة طت

افؽه  ي ي ي هية  فؽإلطية و زيي ل  ضادية صييالغهيتريزية فطزيتت حيلية جو باي إلهي  اييج لي إلييي  ةفإلصييفإلئاي

إلا  ايتظطت هميت ي ي هية  فؽأإلطية وعأ  هية أصيياغأستية   س تية ساة يإل إلاي هيب  ظية و زهيتة  غإلإلطةتي هيتؼ هلية

ة  للي إلهيآ إلاييإلعاياع وسا ية عةلية  لهي  وطاطيلإلطتضتهي  ايغ ا ه  يتت طظية يايعتية ةييإلأايكمأإلغاي ةإلةإلأاي

يع طهيبعييفإلئاياصةية عةلي هية ؽلظيتة حطديتامة ية  طةزيظ، يل ا ايغإلطي ةإلةإلايبلأايةإليأ، ميت يأ ي أهي

 ةلاية ةإل زااية و سباية و حساايزتضةيك إلطةي هيلإل غاية  سة ممميةحية
23
ي

 وأأعي أأيةظ ية عةأأليةإللأأ، هي أأهية  ةأأ وية حىأأ ضيية جوأأ يلأأإلعية ةأأطةوتإلعية ةؽأأةإل إلعيتز أأ يغيةهأأليتغإلإلأأفي

يمسضااية ةكية فطبهي هيتفؼإلػييفطتعيةإلل، ية وج وعهميتاو عية  فلإللي هو ييعيكيصية ةطةوهية ةؽةإلاي

) فااالاٚخااذبشٌٔالنمااشعٌا واعهااٗالهاإ ا لفرنٓاار(ا أأطةوهيتسلطاأأا ي أأ ليتعأأ  ا9ة ةطآاإلأأاي
24
تعيأأ ية ةأأطةوهية ةؽأأةإلاييم

)ٔٚخفكشٌٔافٙاخهكالنسًرٔلثألالسضاسبُرايراخهمجاْازلا  ليتع  ا9يي ة   ضارإلا ي ههيتف طي هية رلويتة  يص

برطالاسبذرَكافمُراعزل النُرس(
25

ة عل هإلاي هية   ضاديتة ىهية  ح ي هيمي  ة هإلاية عةليةإلل، هيتلإلطتضتهي

ة ؽةعية فطبإلايتة   ضارإلايتة  ياإلاي مأسيية ضلأاية علألية   أطىية وفؽأطهي ةفأيوية حىأ ضةتيتاوياأ يعتيتي فهأ ي

يتةاهإل ضا يثظية  و عييعيتو ية طةىية علوإلاي لفعليةإلل، هم

3 

ج لية  سةت هية و يااييأعية ؼأػية عةساأايتة وعط إلأايتة ةإلوإلأا يتف بلية عةليةإلل، هيتتح تضايي يبة لطية و

تش عييعي إل ي صياصةية  ف بلياو عية عةليةإلل، هييعيةإللسةعي أهية فعأليةإللأ، هييأعيزةذأليتلأعية ؼأػي

تةؼأأ وسةزةته ييأأعية وة لأأسية  لإلأأاي لوطرعإلأأاية وعط إلأأاية ةطآاإلأأا يكوأأ يتو ةأأهييأأعييةهجإلأأاية  ع يأألييأأ ية ةوأأ شاي

  إلاية رة إلايبعيش عية وج لية  سةت همةإلل،
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 61ؼيضهييحوسيةآلاايي-
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 181ؼيضهيآليبوطةصيي-



 

   

 

 وعيـفصيي يصية عةإلسهي هية وج لية  سةت هيةإلؼ،يهيعصياؽسزية عةليةإلؼأ،يهي أهيتحوأليضؼأ  ايةإللأ، ي

ة و علةايلةن  ية ؼأ ر،فية عوطةاأه يتش أعيلجعلهأ يب أ زهيكلإلأاياؽأوييلهأ يةإلاؽأ صيتاعكأي ي إلأطىية يرأيزيكلأهي

تةإلا  اية ورطرإلعي ل فطااييعية ىةعيتة وحةةإلعي هأ ية  أيةظصية وللأيديلأإلعية وأ زهييج  ي إليا ييف ي  ي لعولي

تة طت يزتصيةللسة ي هيكإل صيةإلاؽ صيت هيتأسلإلطية ؽإل ؼأايتة ر وأ عيتة   مأ ز ي إلأ ياأس  ي  لأليةإلا أ اي

ة عةإلأسهية ؼأ غ ييتة عولي  ايعزةوي وية ؼ ر،فيت  اية  ط هية سةهظيتة  ليضية   يلميت شةيك صية  ي إلأسييحأيض

ل ب   ضاييفإلسةي ي سةاإلاية ر  ويتت سهية حإل هيتغ هإلاية رلأويتة  أيصيتيي أسةي ةمأسااي عألية رإلأطةتية و وعلأاي أهي

ة   أأعة يلطةاأأايةإللأأ، ي إلاؽأأ صيت ل أأيصي أأهيـأأوي إل هو يتتف بلهوأأ ميتلهأأصةيامأأ حيي أأسعية  ي إلأأسيعؼ ؼأأ ي ةإلأأ  ي

وةع أأايرأأصتضيـأأجطهيةإللأأ، ية  أأهي ياؽأأ لإل ية عةأأليةإلاؽأأ اهيةإلاؽأأ صيتة  أأيصيتعؼ ؼأأ ي مأأ، هو  يتا أأيصيل

إ    ي إلأسيل أليعلعأ زايتيأ يية  ليغيلفطتبه يبة صية ؽو ويتتالتهيثو ضا ي  ي شةيكأ صيعلأله يث ل أ ي أهية  أيصيكلأهم

حإلأ هية  ى ايتةؼ لعيهيتتة ت هيتةي سي  إلهيعتيةاليىيبلإلهي ظيا عيـإلئ يك ية ي هية ىوإلطي يب، اي أهيلوجطاأ تية 

ت يلو يا تية حى ضهيتة عوطةصيكو يآلي  إلهي سىية و،اإلعييعية وؽلوإلع يللياييرأياطية عوأطةصيتعؼأ غية  ةأ وي

ة حىأأ ضي ي أأص عيكأأ صي ل ي إلأأسيةاع  ؼأأ تهيبلأأايؼأأ هطيريةاأأفية حإلأأ هيلأأسوةيلأأ  ف طيتة  مأأيضيتة ب ةأأ زييأأطتضةي

كيتة ذأ، يتةا هأ ويلا  يأاية عوأطةصيتةا نأ  يل  وعط ايتتجساسيـأ  اية أةنظيتة ع، أ تية و ةيبأايت يةبأسية ؽألي

ة رلويكلهي هي لعية  ؽ إلحيتيسةضة  ةعاهيتيؽإلطهية  ةساػيتة ع  زهيهللية ية سية ةه ضإم
26
ي

تيأأعيـأأفصية و أأيصية وعط أأهي أأهية وجأأ لية  أأسةت هيةإلؼأأ،يهيعصيا أأيصية ةأأيهية علوإلأأاية   يةأأاي أأهية عةأألي

لطيتة  إل صيتة  طا صي هي طةوهيت هية ةطآصيتت هية  يصيتب أطهيةإلل، هيتة ة زضهيبلاية ةنطيتة   مطيتة  س

ة   ضاديلةمسية  ح ي هيبوأوية نأيةاطية وعط إلأايتةؼأ ة  يية وعأ ضفية ه زاأاي ل غإلإلأطيتة  جساأسي أهية مأإلطتضهي

ة   ضارإلاي ،ظزا ضيةإلاؽ اهميتتةعاألياأصاية ةأيهية علوإلأاي أهية  ةأ وية ةفؽأهيتة عوطةاأهياأيييللأفييةمأسيييأعي

)للش ابرساىاسباكالناز٘اخهاكاخهاكالالَسارٌاياٍاعهاكاللاش أسباكالالكاشوالناز٘اعهاىاسية طعي هي ي هيتع  ا9يية ل

باارنمهىاعهااىالالَساارٌاياارانااىاٚعهااى(
27

 ي هأأصاية ةأأطةوهية  لإلأأايتة وةهجإلأأاية ف بلأأايعؼأأ غيةك فأأ فييجهأأيلية وعط أأاي

ل حلإللأهيعصية ةلأأظي ـأ ضهي  أأاييةإلاؽأ اإلايتيف أ  ييعط أأاي أيةاإلعيةإللأ، ي أأهية ضنميتايوأحياأصة ية حأأ اي وأس

 أيةاإلعية علأي ية يظإلفإلأاية  أهيا ة ت هأ ية عةأليلويوأيبإلاي إلأ يا  فأفي أيةاإلعية مأإلطتضهيتة  حأي تيتي أ زئي

   ةطةوت صيتؽ وسةصييعييمسضاهو ية ةطآصيتة  أيصفيي-كو ياؽوإله -ة   ياعيتة وعط افيعيي يةاإلعية  فإلاليتانطا ته

اهيتة ع ػيلحإلحمي اشةيعذلسيةإلاؽ صي هصاية ةيةاإلعيلوةهجإلاييعط إلايتوعإلاي   تلياعلهيي ياييييريزي هية ع 

ي زاأأايعتيةا ة هإلأأا ي ااأأهيايظفهأأ يذأأ ضاييةلأأويي  زههأأ ية غ هإلأأايتا رأأصا يعضوأأإلاي علأأياية حىأأ ضييتيغإل اأأهي أأهي
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 6-1ؼيضهية علويةآلا تيي-



 

   

 

إلطية أصةتهية ضنيتلو ياع كػيعذ، إلاياصاية ةيةاإلعية ل إلعإلايافؽه  ي إلحلية مطةعيتة  ىأ زيتة لغإلأ صيثأظية  أسي

 لعلأأيية حىأأ ضييلح أأظية  ةأأ  هية  أأ يعي أأهيزةذلأأهي أأهيعلأألية   أأياعييأأ يلأأإلعييةهجإلأأاية رلأأويتيةهجإلأأاية ف أأطي

ة يوأأعهيتاؽأأةهية حىأأ ضي يت إلةوأأ يت ةأأ  هيؼأأليكإل تية رلأأوييأأ يي أأ زئية رلأأوية   يةأأاي أأهي أأيةاإلعية يرأأيزي

 أساإلييتة حطكاية  ياإلايتحولية حى ضةتيلصتضي ة هه ي هيزةذله يت هيةإلي ضية
28

ميتلهأصةية    يألية وعط أهيلأإلعي

 أأطةوهيةإلاؽأأ صيتة  أأيصيتة أأي هيا رأأصييؽأأ ضية فعأأليةإللأأ، هية عة،اإلأأاية ،ظيأأاي  جأأ تظييأأسذ،تيةإل ؽأأ زي

ي لحى ضةتيتلة بايعظي ته ية  هي يتة ههم

تيعيـفصية و يصية ةإلوهي هية وج لية  سةت هيةإلؼ،يه يعصيا يصية ةأيهية ؽأليكإلاية ج يعأاي ةنأ  يةإللأ، ي

تاؽةإل ه ييعي إل ي صيتلعية ةيهية ؽليكإلايتوعلي هيشةته ياؽة يعذ، إل يكلإلأ يغإلأطييةفأعيبأعية فعأليةإللأ، هي أهي

 ؼإلايتة ر و بإلايتة   م زاايتة جو  إلاييأ يعؼ ؼإلهية عةسييتة وعط همي ،ياؽ يفية عةليةإلل، هيغ ا تهية ؽإل

 ظياالؼػيبلايبةليعذ، هياف ليان ي ي إلوإل ي  هو يبلايكيصيةإلاؽأ صيك هةأ ي إلوإلأ ي أهيانوأهية عةساأهيتة وعط إلأاي

تة عة،اإلايتة  فعإللإلاي هية ية  ميتتفذصيت،ظيإلاة طةااية ةإلوإلايتة طةاايةإلل، إلاييمسضا ه ييعية ي هية ةطآاأهي

لعلوإلايترو  إلايعصيعليلية ةإلظية واليطهي لع  وإلعيت وإلعيلفلطا ه يتلع  تهأ ي أهية عيأ صييأ ي أ  ية عيأ صيية صيياةطض

تبلايةذأ ،فية عمأيضيتة  إلئأ ت يتعصية حأوياأيية حأوي يا غإلأطييأ يزةيأعيي إلعأايةإلاؽأ صيث ل أاي يت غإلأطيتي ي

توعلية ؼػية و سهإلايتة وع اإلطية ى للاييتر لفيلحؽفية رة غيتة  يةصيتة  ية يتة ي ةامي   ةإلظييع صيؼ يإلا

ة ه زااي  حةإلوي اؽ اإلايةإلاؽ صيتة  ط هي هيكو  تهأ  يتبلأاياأصةيت أيصية ذأ، ييو ضؼأايؼأليكإلاي  لأعية ؼأػي

تة وع اإلطيلة ويبلايعصية رلويكو ياعط هية غعة هإيب  ضهيبعياإلئاي هية ةفػيضةؼرايتمسضيبةه ية  ع ليلؽهي اي

  اي  طيتضتاا ي اصيك صية م زضيبةه ية  ع لية حؽةايك اأعية هإلئأايذلةأ ي ؽأة  يت صيكأ صيتاؽطييعيغإلطي  راي

ة م زضييةه ية  ع لية ة إلحايؼوإلعية هإلئاية  هييمسضا يش عيذلة يؼإلئ إميتاو عية جو يلإلعية ةإلظيتة ذ، يبلاي

ة وو ضؼأاية رلةإلأايتتؽأ وسييةب   ضاو يلف تييؽ ةطهي هية ةفػيشةتيآث ضي هية ؽليكية فطزييتة ر و بهيتفأ ل

ييعية  ميضةتية عةساايتة وعط إلاميتيعياة  يتنهطيعاوإل ه ية ةميىي هية عةليةإلل، هيت  بلإل هية  غإلإلطاام

تاف لية  ف بلية عةسييتة وعط هيتة ةإلوهييج  ي ل حلإللية علوه يةال،  ييعيكياهي  بسهيبلوإلأايك ـأفايبأعي

اإلأأايانأأطةي اوإل هأأ ية وةهجإلأأاي أأهي أأطةوهية عةأأليةإللأأ، هيتتجأأ تظيوأأطتضهية أأيبهيل  وطرعإلأأاية وعط إلأأاية ةطآ

تة   ضارإلايت ؼ إلع له ية    يلهيتة  أسةذلهي لعة هإلأ تية  أهيـيـأعيبلإلأهييؽأ ضايةإللأ، ه يي ـ   تهية وعط إلا

 فا  أأعي إلأأهيةتج اأأ تيي ىأأ ضلايتؽأأ ضبعي أأهية ف أأطيةإلؼأأ،يهية ةأأساظياحأأييترهأأايتحةإلأأويية ىأأإل تيغلأأويلأأ دي

تة  غطا إلأاييزيتة  طة ية علي  يتتيرهأعي أهية ف أطيةإلؼأ،يهية حأسا ياحأييية ىأإل تية  ي إلةإلأاية  لفإلةإلأاة ر ه 
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 672-676قيي  ييحوسيعليية ة ؼظي  اي وسيُٓجٛتالنمشعٌالنًعشفٛتا سهًتافهسفتالنعهٕوالنطبٛعٛتألإلَسرَٛتي-



 

   

 

ة ةإل ؼإلاية و اعاييعيذلويةإللسةعية صةتهيتةإللأ، ية عة،اأهي أهية أصةتية حىأ ضااميتاأصةية طلأسي وأ  تيؼأل إلاي

اأ ص/ية عط أ ص ية حأػ/ية عةأل ية غإلف/ة فأه زه ي عة هإل تياحيي)ية عةل/ة ةةل ية ن اط/ة   يع ية  إل ص/ة  طاأ ص ية  ط

ة ةسض/ية ذ إل ض ية وملحا/ية ذ،  ية ل  ا/ية وع لطه ية حسةثا/ية  جساأسممم( ي ياةؽأهية عأطتهية علوإلأاية ه هلأاي

ة  هي ةة ه ي هيير لفي ةيلية وعط ايةإلؼأ،يإلاية فأطبإلايتة عةلإلأاية  أهيتأسليبلإلهأ يير لأفية ومأ زضيتعيهأ تي

ة   فم
29
عية وةميزي هيب، ايتلعية عة هإل تيل  عةليةإلل، هيا علأويلىأطتضهيكفأفييأ يةالأيتييأعي ي تأاي  ي

 لةةأأسية علوأأهيتة    يأألية وعط أأهيتيأأعييةأأ ظطةتيتيح رجأأ تي   لأأايل   ع ضوأأ تيتة مأأطةب ت ي إلأأ إيكعأأطتي

ةوي  أايية ظبأ تية فط يتةذ لفعية وصةافيتت  اةعية ر ه زةتيتة  فتا،ت يتعزىيةذأ ،فيةآلضةويتتفأط ية اأي

ت أطتديتعأأسزتيعـأأ   ه يتظطت هأ ميتيأأعيعترأأهياأأصاية وة ظبأ تية مأأطةعية عةأأسيية أأصييافأفيلأأإلعيعاأألية وةلأأوي

تة  طاأأ صيتعاأألية ةةأأليتة ؽأأو  يلأأإلعيعاأألية  حأأ يتة ةنأأطيتعاأألية و  ـأأفايتة وفأأ اسه يلأأإلعيعاأألية أأةكيتعاأألي

فايتة و  لوأإلع يتاأيياأعةعي أظيا أعيارلأيييأعيت فسيي ية  س ية ةعةعيلأإلعية فأط  يتلر لأايلأإلعية ف،ؼأيةإلرو عمم

ة ةؽيهيتة  هجظيتة عةأفممإ
30

 ي   عةأليةإللأ، هيتجساأسي أهية طةاأاي لية أ ية  أ ضارهييأعيذأ،ليةؼأ له يهية  أ  ي

 فلؽفاية ؼػية وطرعإلاية وعط إلاية وي سهيتتفعإلله ي أهيييةرهأاية  أفثإلطةتية ؽأإلئاية  أهيةاأسيجعي أهيلةإلأاية عةألي

يايترهيغإلطيؼلإلظمتعؼهوعي هيتف لهيبل

تلة ويبلاياصاية وطرعإلاية و و ةاييعي أظيـأ  تياأصاية عة هإلأ تيل طكإلأفيبلوأهياعاألية  ىأ زااية وطهإلأاي  أاي

ت  يلإلايذ زياي إلاؽ ص يت طظييعيذ، ه يبةإلسهية  ي إلسي  ب،ييعط إل ي هي هأظية يرأيزيةإلاؽأ اهيتتفتاأليية لأساي

نأطييتة وأ زي يتعاهوأ ي ياف ط أ صي أهيلةأ وية وفأطتعيةإللأ، هيةإلل، إلا يتعصية علظية وع  طير ي ي لعلظية ة

بلاي يةبسيعلإللايتو أعييأعي زضةكيةإلاؽأ صي ل عأسية حىأ ضيي ومأإلطايتتبإلأهيبلأايكياأهيشةتأ ي أطهي  بلأاي أهي

ة ية  ية   ضارهي ل فطاا يتعصياصاية حطااي  ايصييي سي ه ي أهيييةرهأاية ؼأ ع  زيتة ؼأ  سةزييأعييةللأويكأياهي

تيةفأ حيبلأاية علأ وةتيةإلاؽأ اإلاي أهيؼأعإله ية حىأ ضييتكؽأ ه ية وعط أهيتة ةإلوأهي أهية  غإلإلأطيي ج ضدي عسزية 

ة ؽإل ؼهيتة ر و بهيتلة وية ستلميتيعيتلعية ةيةبسيو ًي يةاإلعية ةأإلظية وع  أطهيل  عة،اإلأاية ذ، إلأايتة وؽأسزهي

حية  فأطاايتة اأيةوية  ؽأللإلاميتيأعييعي سصية ي ه ي  اي يتفذصيتلعية ةإلظيل غاياؽ إلايتي غإلطهي ؽفية وم  

ش عية ىأ ًيتلأليية لأسيةإللأ، ية  لإلأاي أهية  مأيضةتية ةنطاأايتة وو ضؼأ تية عولإلأايلوة لأسية أي هي أهي

تؽرإلطية  أيصيتتيظإلأفية عةأليتتجساأسية وؽأ ضية  أ ضارهي ل فأطاايتكفأفيكأيصيؼأإل زهيةإل ؽأ زي أهية ضنيلعأسي

يلرطةدية عوطةصية  فطيي هيعييؼإل  يظيةهيتي  اهميي ل، ه ييهو يتةيبعيتت س عي هي  يؼه ييالشاا
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كشافالنظُإٌاعاٍا ساريٙااأـ يي827- لأ ؾيك أطىيظةزاييفخرحالنسعردةأيلبرحالنسٛردةافٙايٕضٕعرثالنعهٕوااـ يي777ي- لعيذلستصييلنًمذيتاـ يي162

 اـي1727- ح رهيذلإلفاييلنكخبألنفٌُٕ
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 87قيي  علهي طدئٚمألنذمٛمتلنخأي-



 

   

 

4 

 صي ـأأ   إلايتغإلإلأأطية ية أأ يلأأ  وةنيضيةإللأأ، هيت أأطظيعت ي أأهييفهأأي ية ية أأ ييأأعي إلأأ يكياأأهية وعأأإلؿية وأأ زييي

تة وعةأأييية وجؽأأسي ع، أأايةإلاؽأأ صيل إلاؽأأ صيت ع، أأايةإلاؽأأ صيلأأ   يصيت ع، أأايةإلاؽأأ صيلأأ هلليتعأأ  اي أأهية  ةأأ وي

سةهف يتة صيياحسزياصةية  جؽإلسي لية  يذ طهية ر و بهيتة  حةإلوية حى ضييتة و وإلعيلر لإلاية  غإلطيتة  ليضية 

ةإلاؽ صية علوإلاي هية وفهيزية حى ضي يتيعياة يت ي سيانطااية  ح يبعيب، اي يةاإلعيةـ غ  هيلةيةاإلعية عوطةصي

ة  فطييت عله ي هيتجلإل تي أسضهية  ةعاألي إلأهي ل مأيضةتيتة   أ ضيعتيبأسيه ميتاأصاية ةأسضهياأهية  أهيتفؽأطي أهي

  ية وفأأ ضا يةإللأأ، إلايعتيبأأس ياج  هأأ ميكوأأ يتو أأعيية   فأأفيبأأعية عيةهأأوية  أأهي   أأعيييوأأيبة ي أأطةوهياجأأ

تتحيليزتصياج اية وف ضا يةإلل، إلاي هياهىاية يا يتة  هييةه يغإل دية عةلإلاية  علإللإلاية وة لسااية صييعا حي

ة ؼأأ  ديل  وؽأأ   ت يبةأ،يلإل اإلأأ يؼأأ ياإل ير يأأسةيبلأأاية نأأ اطية لغأأيي يتيع ةأسةتيل يلأأايي  لأأايبأأعي هأأظيب، أأاي

عثوطتيلستضا ييعية ة  إلاية وعط إلايتي فية ر ه زية فةههيتة ف طييتة حى ضي يتيعية ة  إلاية ؽإل ؼإلايوويضي

ة زدية ؽلل اهيتاإلوةاية ؼ  سةزية ؽإل ؼهية وةغلويبلاية صةتيتؼأةييية ر، أايت ذفأ  ية وفأ ضا يةإللأ، إلا ي

ية عةلميتؼإل زهية وة لسية ؼ عو ضااييعية ضني  اي

تت طظيث اإل ي هيتعسزيعؼئلايةإلل، يت هية يبهيلةيةاإلعية عوطةصية  فطييتتفهظيتسة  ية وم  حية و ع ضواي

تة و ة  ىاي هية  ة وية ر وأ بهيتت أإلعية  أيةظصيلأإلعييمأ  حية أستليتة وج وعأ ت يتلهأصةيت حأسزي ـأ   إلايتغإلإلأطي

 لأسايتيطت عةتأهية  ي إلساأايتة حىأ ضاايتة  ياإلأامية ية  ي هيتحلإلليـطتيية  عوإلطيتتةنأإلظيتؼأ هلهيتتطتإلأفيية

تلو يعصياصايةإلـ   إلايلإلطتضهيت ضارإلايت أيةاإلعيةر و بإلأايتوعأليعؼأئلايتغإلإلطاأاياحأيية  ىأليتة لألح ي هأهي

تة ىهيةؼ ج لايي إلعإلاي ةيةبسية  حلإللية علوهيتة  جساسيية  غإلإلأطييت أوية ؽأةعية فأطبإلايتة  ياإلأايت ةأهيتفأ لي

يايتة ن اطهية ر و بإلايت ةهية  غإلإلطية حى ضيمة ن اطهية ؽإل ؼإل

تة وةميزيل  ؽةعييجويعية ةيةاإلعية  هياؽإلطيت ةه يتة أ ية يرأيزيكلأهيتت حأطكيلوة ىأإل تهييجأ  تية حإلأ هي

ةإلاؽ اإلايتة  ياإلامي و ييعي طكأايافؽأإلايعتيةر و بإلأايعتيتحأيلي ىأ ضيييأعية ىأعفي  أاية ةأيهيعتية ع أػي  ي

تة ؼ  ديتة فطتيية وة جاي ه ميتةاةؽوعياصاية ؽةعي  ايي ياأهي ر  ضاأاي  وإلأايت  أايت ه ي  ايصيا ففية عللي

ي ياهيةذ إل ضاايي علةايلأ إلضةزهيةإلاؽأ اإلاية فطزاأايتة وج وعإلأاييأعي  أليؼأةعية  غإلأطيتة ع أ تيتة  أسةتليتة  أسضاي

هييأعي زضةكياأصاية ةأيةاإلعيتة  يةظصيتة  ع ضنيتة  سة  يتة يطةزيتة  ة ؼفيتة  و ثلممميتتو عية عةأليةإللأ، 

اف لييسذ،يبلوإل ي  ف إلعيتتحلإللي ـ   إلايتغإلإلطية ية  يتةؼ ة  يية حليلي ألظي تية  هياطةزيييةره هأ يك  ظيأاي

ة حىأأ ضااية  أأهياعط هأأ ية عةأألية وؽأألظيذ لأأايتةإلاؽأأ اهيب يأأاميتاأأصةية أأ و عية علوأأهيت أأطظاية طةاأأاية وعط إلأأاي



 

   

 

ة دية جهليتة نأعيتكألية وأسذ،تية  أهي يتةأ مييعط أايتبوأ،يلأ  ح ي أ لية ةطآاإلاي هيتريديةت  عية علظيتةر 

م)ٔيرانٓىابّايٍاعهىاإٌاٚخبعٌٕاإالالنظٍأإٌالنظٍاالاٚغُٙايٍالنذكاشٛئر(تع  ا9ي
31
ا

 يل ب  أأ ضاييةسيأأاي ل ف إلأأطية علوأأهي أأهيزضةؼأأاي صيوأأطتضهي ضؼأأ وية عةأأليةإللأأ، هي ةيةبأأسية  ف إلأأطية ؽأأةةه

ة ية  ية وعإلؿيزضةؼايي فحماي لجعهإل تية وف لاي هييعية نيةاطية وعط إلايتة ؽإل ؼإلايتة ر و بإلا يتفطنيلصلي

ة جهسي هية  ح يبعيعريلاي ؽأالةلية وأةهمية فهوأهي وحطكأ تيظأيةاطيةإللأ، يتؼأ طيت  يلإلأايآ إل تأهية  ةعالإلأا ي

ى ضيية وة لسييتة ةةسييةإللسةبهية  سلإلطيي هية عةليةإلل، هية وع لطيت سضتأهيبلأايتية امية ر ه زية ح

لة باي  طي اؽ اهي ل، ه ياوػيلةيهييعط إلاي لييف ،تية حى ضهيةإلاؽأ اإلاية وع لأطهيتة وؽأ ة لإلاميكوأ ي

 يتلة وية عةلية ةةسييتؽ سبهيتةيااية هياايةإلؼ،يإلايتبةلة ه يل   م  حيلإلعية فةههيتة ف طييتة وعط هيتة فلؽفه

تة ؼ له يهي وةيي تياج  ية حى ضةتي هييللأويتج ضلهأ ية ؽإل ؼأإلايتة وعط إلأايتة   مأ زاا يت ظة أاييي أسةتي

ـألليةإلضةزهيتة ةأأسضهييأأعية ة للإلأاي ،ؼأأ عو ضيتة اهأأعة ية ةفؽأهيتة ؼ ؽأأ، ية وللأأوي حذأطية غطلأأه يت أأ حيلأأ دي

غطلإلأأايتيةأأ يرعلهأأ ييأأسةذليةؼأأ عو ضاايتتح وإلأأاي أأهيلةأأ وية وؽأأ ة ليةإللأأسةعية ف أأطيي أأهياةأأسياإلوةأأاية وفأأ اإلظية 

يمةإلؼ،يه يتةإلبسةزية حةإلةهي ل ةس ية علوهيتة  ةةهية وحمعي لهياايتة وف ضكيلةيهي هية عل ويةإلاؽ اه

   عةأأليةإللأأ، هيبةأألياةأأسييتعلإللأأهيية لأأسيياةللأأوييأأعيية ىأأإل تية أأي هية  لإلأأاية  أأهيتالؼأأػية حطاأأاي

 إللية  أ ضاديتيأعيية ىأإل تية  أ ضادية  أهيتفأطنيلأة باييةهجإلأ تيبة،اإلأايت ا أ ايانطاأ تيةإلاؽ اإلاي هيتفأ

تة  أيصميتيأعيتأظيت أيصية وفأ ضا ييبلوإلايتةك ف في يةاإلعيكياإلايت أطظية    يأليتة  ف بأليلأإلعيةإلاؽأ صيتة أي ه

 ةةساأايتةإللؽأ وي يرإلاةإلل، إلاية والؼؽايبلاية وطرعإلاية ةطآاإلاية  هيتة ضله يةآل إلأ تية ف طاأاية عة،اإلأايتة
32
ي

  زضهيبلاية ةف شيلؽلل صية عةلية وعط هي  أاي ـأ   تية ية أ ية وع لأطيتة وؽأ ة لهي لية أ يةإلؼأ،يهي أهياؽأةهي

ة ؽإل ؼأأهيتة   مأأ زييتة ر وأأ بهيتة وعط أأه يتتحةإلأأويية لأأسية أأي هي أأهية  ةأأ وية علوأأهي لوفأأ طكيةإلاؽأأ اهي

 فأأأط يتة غأأطديتة فأأأو ليتة جةأأيديتة يلأأأيلي  أأايتوأأأ يتة  عأأ ضفية حىأأأ ضييتة  حأأ تضيةإلاجأأأ لهيلأأإلعية

ةؼ طةتإلجإل تي ليلييحسزهية ت يا تي لوف ،تية  هيالط ه ييمإلطيةإلاؽ صيتيج وع تهي هية عي واية وع لطهي

 متة ع  وإلاية وؽ ة لإلا
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 67ؼيضهية ةجظيةآلاايي-

32
 أهير اأفيي صية وف ضا يةإلؼ،يإلاية ف طاايةإلل، إلاي)ياويشاييهيب سية ط وع يعليياعطدية وطظت ه ييسضؼاي ؼ،يإلاية وعط اممم(يتة وفأ ضا ية ومأةفاي-

طتي ييحوسيعضكيص ي الةزيظكطا  يريضاييطةلإلفه ممم(ي ظيتؽ ل يتفؼإلػييعط أايبلوإلأاية عة،اإلاية ةةساايتةإللؽ وي يرإلاي)اويشاية ع لسية ج لطي يب سي ية ع

فؼأإلػية عة،اإلأاير يعاي لوفأ طكيةإلؼأ،يهيل  ةمأسية تليللأهية ج يعأاي لوفأ طكيةإلاؽأ اهيل  ةمأسية عأ اهمي   ةمأإلاية ةطآاإلأاييجأ ليتأفتالهييؽأ ة لهييف أي ي  

 ة عةساايتة وعط إلايتة ةإلوإلاية وسلطهي لحيةضية ؽإل ؼهيتة عة  هيتة حى ضيية سةذلهيتة ر ضرهمة علوإلايبلايعليلية طةااية وعط إلاية ةطآاإلاي



 

   

 

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

