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حع ّـ وظلّٔت الخع ّـؿّٔت الـٔىّٕت أفٖل اليبل للؾلَس مه ؿ َّامت ا٘ىئللت الَئكة ت الخئٓ
حُاصئئً اٚوي ئكن المعكّئئلو َحيئئٍ فئئٓ فئئخظ أفئئع أ بئئل للخعئئـؿ َالخى ئ ُّ َ بئئُ اٖؽئئل
المؾكلفو َحغـؿ بكلمُاماة مع ؽطكب اّٜطفكةّٕت َالفل ت الىكصٕتو َؿعُِ الخفٖئٕل
الخئئٓ أىئئٓم فٍمٍئئكو َحيئئعّ فئئٓ المجكبئئل الئئّ حضئئكَم ؽلافئئت عئئُاك ا٘ؿٔئئكن َال ئئكم
اٜوغْككّٔت َح لٔو الخع ّـؿّٔت.
ٌقي الـكاىت مج ّـمت لجلامة فٓ أعمك المف ّ ل أٚلاوٓ عبـ ال لٔ ىلًَ بُّفً
أعـ ا٘ىمكم المؤىّيت لٍقي الىظلّٔت علّ اليكعت اٚىٝمّٕت.

ل ح ه ارككة مُُٕ الخعـؿٔت الـٔىٕت مئه بئكب الخئلل الف ئلْ َاليئضك الىؾبئُْو بجئـك مئك ٌئُ حىبٕئً عئه
الخ كفل عه الُصً اٖؽل لمُُٕ فلٓ وفيً علّ ىكعت الف ئل َالىجئكً فئٓ الفخئلة ا٘ؽٕئلةو َىئطلث عُلئً
مؤلفكث َأعمك حعـ بكلعَلاث؛ اوً مُُٕ الـٔه َالخـٔه .1ففٍ مبغذ الـٔه َالخـٔه ٔفٖٓ بْكعبً الّ حبىٓ
وظلٔت الخعـؿٔئت الـٔىٕئتو َ٘ؽئق مُ ئف مئه ٌئقي الىظلٔئت  ٜبئـ مئه اىئخٕعكب أٗلَعئت الئـٔه َالخئـٔه بخَئ ٝحٍك
المؾخلفت؛ فكلبج فٓ صٌُل الـٔه َعلًٕو أَ الجلب َالغكٍٕت ٌُ حعٕٕه الَٓم الئقْ ٔعئـ فاحٕئك للئـٔه؛ أْ عئَٝ
حجَُ عجٕجت الـٔه َالخـٔه؟ َمك ٌٓ إٍ٘كم ا٘ؽلِ الخٓ حمزل بكلىيبت للـٔه أمُكا علٕٕت َكبمك احفك ٕتو لخ ُن
بكلخكلٓ ؽككصت عه عجٕجخًو عٕذ ُٔاّل الـٔه ميككي َٔبجّ عخّ لُ افخجـٌك؟
مفْلت اٍ كلٕت الـٔه َالخئـٔه حضعئل وظلٔئت الخعـؿٔئت الـٔىٕئت أَْ فئع اليئبل للؾئلَس مئه ؿَامئت ا٘ىئللت الخئٓ
حْكعب ٌقي ا ٍٚكلٕتو َحيٍ قلك فٓ فخظ أفع أ بل للخعـؿ َالخىئُ َالخعئكٌٔ َ بئُ اٖؽئل المؾئكلفو َحغئـ
فٓ المجكبل مه ؽطكب اّٜطفكةٕت َالفل ت الىكصٕت َؿعُِ الخفٖٕل 2الخٓ أىٓم فٍمٍك.
بىكم علّ فلئكو وخيئكم فئٓ البئـم عئه مكٌٕئت ٌئقي الىظلٔئتو َمئه رئ بغئذ أّئُلٍك َحخبئع صٕىكلُصٕئك ف ئلة
الخعـؿٔت فٓ ا٘ؿٔكنو فٍل حجخْل علّ أؿٔكن بعٕىٍك أَ أوٍك صكمث لمطلع ا٘ؿٔكن؟ َمك ع ٝت ٌقي الىظلٔئت بف ئلة
الغُاك بٕه ا٘ؿٔكن؟ َوبغذ فٓ الَع الزكوٓ مه ٌقي الـكاىت مبغئذ الخعـؿٔئت الـٔىٕئت فئٓ اٚىئ َٝبكلخيئك
أىو َملح ناث ٌقي الىظلٔت مه ؿاؽل الـاةلة اٚىٝمٕتو َفلك مه ؽٝ

عئه

لامة فٓ أعمك أعـ أبلم المف ئلٔه

اٚىٝمٕٕه المَخ لٕه علٍٕك.

حعئئـ هئئكٌلة الخىئئُ الئئـٔىٓ أَ حعـؿٔئئت ا٘ؿٔئئكن عجٕجئئت اصخمكعٕئئت ََا عئئك َصُؿٔئئك ٔفئئلٓ علئئّ المضخمعئئكث
اٚويكوٕت المعكّلة مُاصٍخً؛ فكلخككٔؼ البَلْ فٓ ميككي الخطُكْ ٔعلل ََ٘ ملة حعكَٔك ٘فئلاؿ بمعخجئـاث
َأؿٔكن مؾخلفت فٓ البلــ الُاعـو َكبمك فٓ لٔت َاعـةو بل فٓ الغٓ الُاعـ.

ّ -1ـكث العَلاث مه المؤلفكث فٓ اليىُاث ا٘ؽٕلة الخٓ بغزج فٓ ٌقا المُُٕ و وق ل مىٍك" :الـٔه َالخـٔه؛ الخَئلٔع َالئىِ َاٜصخمئك " عبئـ الضئُاؿ
ٔكىٕه 2012و َ"الـٔه َالعلمكوٕت فٓ ىئٕك حئككٔؾٓ" عنمئٓ بَئككة 2013و َ"ؿَامئكث الخئـٔه" ُٔىئف مٔئـان 2013و َ"ؿٔكوئت الٖئمٕل الفئلؿْ؛ َمْئٕل
اٚى َٝفٓ العْل الغـٔذ" مغمـ الغـاؿ 2007وَ...غٕلٌك مه المؤلفكث.
 -2عه ؽطكب الخفٖٕل ٌقاو وضـ فٓ الجلآن " ىخ ؽٕل أمت أؽلصج للىئكه"و َفئٓ اوضٕئل ُٔعىئك "َأمئك ئل الئـٔه بلئُيو فلعطئكٌ ىئلطكوكو أن ْٔئٕلَا أَٜؿ
هللاَ ...ال لمت ّككث صيـا"و َفٓ ىفل الخَٔٝه الخُكاة " ـ مٕنح مه الَعُبو لخ ُوُا لٓ".

ٌقا المخ ٕل اٜصخمئكعٓو اوطئلط بجئُة مئع حضئقك أىئو بىئكم الـَلئت الغـٔزئتو َاوجئٝب معئكٕٔل اٜوخمئكمو ـئـ
العل و َالليكنو َاٜعخجكؿو...ا لؼ الّ اٜوخمكم الجكة علّ أىئكه المُاٗىئتَ .امؿاؿث عـحئً مئع اكحفئك معئـٜث
الٍضلة الي كوٕت فٕمك بٕه الـَ و َمك ٔفلًٕ فلك مئه بئُ المٍئكصلٔه بزجكفئت َؿٔئه َ ئٕ غٕئل حلئك اليئكةـة فئٓ
الـَلت الميخجبلت لٍ .
ل ٌقا أَصب بغذ ٌقي الظكٌلة الخٓ أهٍلث مَ لت عجٕجٕتو بكلىيبت للمضخمعكث الخئٓ لئ ح ئه لئـٍٔك ؽبئلة
أَ حضلبت فٓ الخعكٌٔ الـٔىٓ اليلمٓ علّ َصً الؾُُْو لخفئخظ بئقلك مضئكٜث َاىئعت لبغئذ هئكٌلة الخعـؿٔئت
الـٔىٕت ىعٕك لفٍ أمزل لٍكو ْـ حجـٔ مجككبكث أفٖل لٍقي الظكٌلة المل بت .فمك ٌئُ أّئل ٌئقي الظئكٌلة؟ ٌَئل
مه صٕىكلُصٕك لٍك؟
 -1في ياهيت انتعدديت اندينيت:
الخعـؿٔت الـٔىٕت ٌٓ اٜعخلال بغجكوٕت الفل َا٘ؿٔكن ا٘ؽلِ َاٜبخعئكؿ عئه الجطعٕئت َاٜوغْئككٔت ؿاؽئل
ؿاةئئلة الئئـٔه الُاعئئـو َالخمغئئُك عئئُ الئئقاث َالغجٕجئئت الُاعئئـة .فخطئئُك المعلفئئت البَئئلٔت ٔئئؤؿْ الئئّ حعئئـؿ الفٍئ
للىُُْ الـٔىٕتو ٘ن العجل ٌُ مه ٔيخىطع الىُُْ الـٔىٕتو َ قلك ٔجَُ بخلَٔئل المخئُن الـٔىٕئت بمئك ٔخىكىئب
مع النمكن َالم كن.
َٔعلفٍك الخعـؿْ ا٘لمكوٓ صُن ٌٕكو ٌَُ فاث الخعلٔف القْ ٔعخمـي البكعذ أوٕو ًٗو بلوٍك َصٍئت الىظئل
الجكةلت" :ان ا٘ؿٔكن العكلمٕت ال بلِو اومك ٌئٓ حْئُكاث َمفئكٌٕ مخىُعئتو َاىئخضكبكث مؾخلفئت للغجٕجئت الىٍكةٕئت
المطلجتو أَ القاث العلٕك مه ؽ ٝرجكفكث الىكه المؾخلفتو َأن حغئُ الُصئُؿ اٚويئكوٓ مئه مغُكٔئت الئقاث الئّ
مغُكٔت الغجٕجت ٔغـد فٓ ل ا٘ؿٔكن بىيبت مخيكَٔت".
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َبكللغ مه أن ف لة الخعـؿٔت حعـ ف لة عـٔزت الىَلة مه الىكعٕت اللفظٕتو بٕـ أوٍك ٕككبت فٓ صئقَك الخئككٔؼ
الف لْ للبَل غجٕجت َا عٕتو َمه أ ُِ ا٘ىبكب الخٓ أَصـث الخعـؿٔئت الـٔىٕئتو َعنمحٍئك فئٓ العْئل الغئـٔذ
ُْك المعلفت اٚويكوٕت َحـكصٍكو َعضنٌك عه اٚعكٗت بكلُا ع الُاىع َالمعجـ مه كفت صُاوبً.
َٔقٌب أعـ البكعزٕه فٓ ٌقا الْئـؿ الئّ أن مفٍئَُ الخعـؿٔئت لالبلُكالٕئت الـٔىٕئتل مئه المفئكٌٕ الخئٓ هٍئلث
عـٔزكو َفلك وخٕضت لخعـؿ الزجكفكث َالل كث َاٜوفخكط علّ اٖؽلو ممك َفل مىكؽئك للئخ ٝظ َالؾئلَس مئه المفٍئَُ

 -3أوٕو مكلك ًٗ" :انتعدديت اندينيت :رؤيت إسالييت "و ُاٜلمبُك :مل ن البغُد الضكمعت اٚىٝمٕت العكلمٕئت بمكلٕنٔئكو الطبعئت اَ٘لئّ 2005و ُ َ 73مئك
بعـٌك.

الغْلَْٕٖٔ .ف أوًو أْ المفٍَُو َلٕـ عل كث وجـٔت عجلٕت أوخضخٍك المخ ٕلاث الزجكفٕت َاٜصخمكعٕت َالعلمٕتو
ٌَٓ عل كث حؤمه بكلخعـؿٔت الـٔىٕت فٓ حضكَم لٓ للخفيٕل الـٔىٓ الخجلٕئـْو لجٕكمئً علئّ أىئكه الئُٜؿة َالبٕلئت
اٜصخمكعٕتو َاوخفكم اٚكاؿة الغلة َاٜؽخٕكك العجلٓ فًٕ.
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حجئَُ ف ئلة الخعـؿٔئئت الـٔىٕئت الٕئَُ بَئ ل أىكىئٓ علئّ عىْئئلٔه أىكىئٕٕه؛ أعئـٌمك حىئئُ اٜىئخىخكصكث مئئه
الىُُْ الـٔىٕتو َركوٍٕمك حىئُ الخفيئٕلاث للخضئككب الـٔىٕئت؛ فكلمعلفئت مئك ٔجئُ الجئـٔو حُمئك ا٘ ئُٔىٓ ٌئٓ
بغيئئب ومئئ٘ العئئككلو َبْئئٕ ت كوطٕئئتو ويئئبت الئئّ أمكؤُئئل ئئكو٘و بيئئٕطت ٔ ٜم ئئه حفيئئٕل الخضلبئئت ا ٜعئئٕه
حخمُٕئئع ؿاؽئئل بىٕئئت فٌىٕئئت ميئئبجتو َحىئئـكس حغئئج حْئئىٕف مىطجئئٓ أَ ئئُلٓ ٔعخمئئـي ّئئكعب الخضلبئئت؛ فكلئئقاث
المف لة ىكبجت علّ المعطٕكث الخضلٔبٕت.
َّلج ف لة الخعـؿٔت الـٔىٕت الّ ٌقي المكٌٕت بعـ أن اوطلجج مه ا لاك بُصئُب الخيئكمظ بئٕه ا٘ؿٔئكن مبئـأو
ممك ٔفٕـ علٔت اٚويكن فٓ اؽخٕكك معخجـيو َعـَ فلٓ أْ ؿٔه علًٕو َاحبك مىٍش الخيكمظ َالخيكٌل مع اٖؽئل
فٓ اليلُك َالخعكٌٔو كغ اعخجكؿ ٌقي المضمُعت ّ
أن مه لٕو علّ عجٕـحٍك ٔ ٜقَ مه الىضئكط ٍئٕلك فئٓ الغٕئكة
اٖؽلة.
ر حطُكث ٌقي الىظلٔت لخْل الّ ملعلت أ زل ك ٕك َحجـمكو بكعخلافٍك بكمخٝك الئـٔكوكث ا٘ؽئلِ ٍئٕلك مئه
الغجٕجتو بل ٌٓ ٍلٔ ت فٓ امخٝك الغجٕجئتَ .حفئلٓ ٌئقي الل ٔئك ابطئك امئخٝك ؿٔئه معئٕه الغجٕجئت لٍئك َعئـي.
َبقلك ا خملج الغلجكث الزٝرت مه الخعـؿٔت:5
 الخعـؿٔئئت ا٘ؽٕ ٝئئت :الخئئٓ حفئئلٓ علئئّ أحبئئك ؿٔئئه أن ٔخيئئكمغُا َٔلٕىئئُا فئئٓ ىئئلُ ٕكحٍ َحعئئكمٝحٍ مئئعأّغكب الـٔه اٖؽلو ؿَن أن ٔعىٓ فلك اٜعخلال بُصُؿ عْت مه الغجٕجت َالىضكة لٍ .
 الخعـؿٔت الؾّٕٝت :الجكٕٕت بلن غٕل المؤمىٕه ٔمخل ُن فلُ الفُم بكلضىت أَ بكلؾُٝو ٌَقا البعـ مئهالخعـؿٔت ٌُ القْ ٔم ّ ه المؤمه مه اٜلخئناَ بكلخعـؿٔئت ا٘ؽٕ ٝئتو ٘ن َصئُؿ اعخجئكؿ ب م ئكن َصئُؿ ٌئقي الفئلُ
ٔفيظ المضك للخيكمظ اليلُ ٓو َالخْلل البعٕـ عه العىف مع أحبك الـٔكوكث أؽلِ.
 الخعـؿٔت الـٔىٕت ٌَٓ :أؽطل ٌقي الملاعل َأ زل الميخُٔكث عيكىٕت فٓ وظلٔت الخعـؿٔتو ٘وٍك حم ئه مئهيل صمُؿ بٕلو َحفيظ المضك أمكَ الخعكٌٔ اليلمٓ بٕه الـٔكوكث المؾخلفتو مع ـك أ ل مه اٜعخ كك.

 -4عكؿ الؾنعل" :انتعدديت اندينيت" ُٔمٕت الْبكط الضـٔـو
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لخ ُن المغْلت ٕكَ وظلٔت اىئخطكعج حغُٔئل ا٘ؿٔئكن المخْئكؿمت الئّ أؿٔئكن مخيئكلمتو حلخجئٓ علئّ عجٕجئت
َاعـةو َحَخلك فٓ ام كن حُفٕل فلّت الؾ٘ ُٝحبكعٍك.
 -2انتعدديت اندينيت :تاريخ انفكرة
وَئئلث عل ئئت أؽٕ ٝئئت َفليئئفٕت معلفٕئئت فئئٓ أَكَبئئكو ؿعئئج الئئّ ٕئئلَكة الخُ ئئف عئئه الل ٔئئت الغْئئلٔت
َاٜعخ ككٔت للغجٕجتو َالّ لنََ اٜعخلال بكٖؽل المؾخلف ؿٔىٕكو َفلك بعـ أن َٕع الْلا الـٔىٓ َالمقٌبٓ
َالعل ٓ أَماكي فٓ أَكَبك الخٓ ا خُث بىككي لجلَن مه النمه .فظٍئلث الخعـؿٔئت الـٔىٕئت فئٓ عْئل اّٚئٝط
الـٔىٓو َ كوج مغكَلت لُٕع أىكه وظئلْ فئٓ العجٕئـة الميئٕغٕت للخيئكمظ حضئكي ا٘ؿٔئكن غٕئل الميئٕغٕتو مزلئج
عىْلا مه عىكّل عل ت الخضـٔـ الـٔىٓ أَ الغلٔئت الـٔىٕئت الخئٓ عئـرج فئٓ الميئٕغٕت البلَحيئخكوخٕت فئٓ الجئلن
الخكى ئ ع عَئئل المئئٕٝؿْ بجٕئئكؿة الفٕليئئُل ا٘لمئئكوٓ فلٔئئـكٌٔ ٍئئٔٝلمكؽلو َالخئئٓ اٍئئخٍلث بكلئئـفك عئئه الئئـٔه
َالخضلبت الـٔىٕت.
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اوجيمج أٗلَعت الخعـؿٔت الـٔىٕت علّ وفيٍك الّ احضكٌكث مؾخلفئت أفئلمث مجككبئكث مخبكٔىئت لف ئلة الخعـؿٔئت
الـٔىٕئئت؛ فكّ٘ئئل فئئٓ اوبزئئك مفٍئئَُ الخعـؿٔئئت الـٔىٕئئت ٔع ئُؿ الئئّ الخعئئككٓ الجئئكة بئئٕه ا٘ؿٔئئكن العجـٔئئتو َافا ئئكن
أّغكب الـٔكوكث غكلبك مك ٔل نَن علّ الخعككٓ العجـْ لَـة َٕئُعًو فئ وٍ فئٓ المجكبئل ٍٔملئُن بـكصئت أَ
بلؽلِ الخعككٕكث الخككٔؾٕتو علّ اللغ مه أن ٌقا الىُ مه الخعككٕكث لً الـَك ا٘بلم فٓ عـَ الخيكمظ.
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ٌَقي اٜحضكٌكث ٌٓ:
 احضكي الٌُٝث العُلمٓ لGlobal theologyلٔ :لمٓ ٌقا اٜحضكي الّ اعئكؿة الىظئل فئٓ مْئطلظ الئـٔهوَح ٕٕل الل ٔت مه مل نٔت الـٔه الّ مغُكٔت اٚلًَٔ .ظٍل ٌقا اٜحضئكي فئٓ أٗلَعئت َلفلٔئـ ك .ىئمٕذو َعىئـ
صُن ٌٕك.
 احضكي اٚويئكوٕت العلمكوٕئت لSecular humanismلَ :الخئٓ ٔمزئل ك ٔخٍئك زٕئل مئه النعمئكم اليٕكىئٕٕهوأمزك بىٕكمٕه فلاو لٕهو َالعلمكم الٌُٝحٕٕه أمزك ٌككفٓ ُ و.

 -6فلٔـكٌٔ ٍٔٝلمكؽل ّكعب خكب "عن اندين :حىاراث يع يحتقريه ين انًثقفين" حلصمت أىكمت الَغمكوٓو اوظئل ٍئٔٝلمكؽل" :ؿفكعئك عئه الخضلبئت
الـٔىٕت" مضلت ٖكٔك اىٝمٕت معكّلةو العـؿ  54-53اليىت اليكبعت عَلةو ٍخكم َكبٕع 2013و ُ َ 221مك بعـٌك.
َ -7مه ا٘مزلت علّ فلك ف لة اٜؽخٕكك اٚلٍٓ المُصُؿة فٓ ل ا٘ؿٔكن لفٓ الٍُٕؿٔتو مزٝو أن الٍُٕؿ ٍعب هللا المؾخككو َفٓ الميئٕغٕت أن هللا ئـ حضيئـ فئٓ
ابىً الُعٕـ ٚوجكف البَلٔتَ .فٓ اٚى َٝأن الميلمٕه ؽٕل أمت أؽلصج للىكهل الخٓ عكؿة مك حيخزمل لٝعخلاب فٓ الْلا اليٕكىٓ َاٜصخمكعٓ.

 احضئئكي الخُفٕجٕئئت أَ اٜوخجكةٕئئت لSyncretism or Eclecticismلَٔ :مزئئل حْئئُكي المضخمئئع اٚلٍئئَٓالمضخمع الزُُّٕفٓ القْ أىو ىىت  1875بىُُٕٔككو َكامك لٍىكو َىُامٓ َُٔٔ كوىـاو َالمكٌكحمك غكوـْ.
 احضكي الغ مت الؾكلـة لperennial wisdomل :الخٓ حؤمه بطبٕعت الغجٕجت اللَعٕئت البكٗىئت ا٘ملٕئت الخئٌٓٓ أىكه ل الُصُؿ َصٌُليو َحخمظٍل فٓ الغجكةع الظكٌلة بل ئكث مؾخلفئتَ .مئه أبئلم كَاؿي كٔىٕئً صٕىئُن
َأوىـا ُمككىُامٓ َاليٕـ عيٕه وْل.
افا كوج ف لة الخعـؿٔت الـٔىٕت أَكَبٕت الىَلةو ف ن اوخَئككٌك َاٍئكعخٍك لئ ٔبئع ع ئلا علئّ بئكعزٕه َعلمئكم
أَكَبٕٕهو بل كن للغ مكم َكصك الـٔه ا٘ىُٕٕٔه ؿَك مٍ فٓ فلكو َوق ل مه ا٘عئ َٝالئقٔه لىئُا عٕئكحٍ
لخئلَٔش ٌئئقي الف ئئلة كاَ مئٌُه كاْ ل1833 -1772ل الٍىـَىئئٓ المعخجئئـو َمؤىئو عل ئئت بلاٌمئئك ىئئكمكس؛ أْ
المضخمع اٚلٍٓو الخٓ حؤمه بُعـاوٕت اٚلً َبخيكَْ ا٘ؿٔكن لٍك.
َوق ل قلك الُْفٓ البى كلٓ ىلْ كامك لَٔئىك ل1886 - 1834ل الئقْ ئكَ بلعلئت كَعٕئت بئٕه ا٘ؿٔئكنو
بئئـما بكلٍىـَىئئٕت مئئلَكا بكٚىئئَ َٝالميئئغٕت رئئ عئئُؿة الئئّ الٍىـَىئئٕت بعئئـ حلىئئٕؼ اعخجئئكؿي بئئلن اٜؽخٝفئئكث
المخعككٕت المُصُؿة بٕه ا٘ؿٔكن َالطلاةع اللَعٕت  ٜمعىّ لٍك.
مئئك كوئئج ميئئكٌمت بعئئٔ المخْئئُفت ال ئئلبٕٕه الئئقٔه أعلىئئُا اىئئٝمٍ و أمزئئك كٔىٕئئً صٕىئئُن لعبئئـ الُاعئئـ
ٔغّٕلو َلٍَُ .ن لعٕيّ وُك الـٔه أعمـل بككمةو ف كوج أف ككٌ وكبعت مه ف لة الخعـؿٔت الـٔىــٕتو َلعل مه
أبلم الميلمٕه القٔه اٍخ لُا حغج مظلت الخعـؿٔت الـٔىٕت وضـ  ٝمه أٚلاوٕٕه :ىٕـ عيئٕه وْئل َعبئـ ال ئلٔ
ىلًَ.
لئ حبئع ف ئلة الخعـؿٔئت الـٔىٕئت ع ئلا علئّ ا٘ؿٔئئكن 8فٕمئك بٕىٍئكو فٍئقي الغجٕجئت الُا عٕئت الجكةمئت الئقاثو َالخئئٓ
ٔيخغٕل أن ح ُن كبلت لٝؽخنا الّ فٍ َاعـو فلٕج وفيٍك ؿاؽل الـٔه الُاعـَ .فٓ ٌقا الْئـؿو ٔجئُ صئُن
ٌٕك" :افا كن ٌىكك حككٔؼ ؽ ُٝللميٕغٕت فٍىكلئك أٖٔئك حئُاكٔؼ ؽئ ُٝفئٓ أم ىئت أؽئلِو حضعئل

أىئمكم

مخعـؿة ٌَُٔكث مؾخلفت َحضعلً ٔعمل ب ل رجكفت بطلٔجت مؾخلفتو ٌَقا ٔعىٓ ٕلَكة اٜعخئلال بكلخعـؿٔئت ؿاؽئل
الـٔه الُاعـ أٖٔك".
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 -8ويخعمل لمت ا٘ؿٔكن مضلؿة مئه أْ َّئفو ٘ن الغئـٔذ َٔئمل اعخجئكؿ الفئلؿ مٍمئك ئكنو فئٓ ٌئقا اليئٕك و ٔجئُ ُٔىئف مٔئـان" :صئلث عئكؿة الىئكه فئٓ
بٝؿوكو فٓ أٔكمىك الغكلٕتو أن ْٔفُا الٍُٕؿٔت َالميٕغٕتو َاٚىَٝو حغـٔـاو بلوٍك ؿٔكوكث ىمكَٔتو َل ٔ ه غكلبٕت اَ٘اةل َ ٜاَ٘اؽل مئه العلمئكمو ٔيئخعملُن
حلئئك الخيئئمٕت أَ ٌئئقا الُّئئف للئئـٔكوكث الئئزٝد .اف ان أْ ؿٔئئهو أٔئئك ئئكنو ٌئئُ بكلٖئئلَكة ىئئمكَ ّ
ْ ل ئئت َاّئئطٝعك" .اوظئئل ُٔىئئف مٔئئـان :أّئئُ العىئئف فئئٓ
الٌُٝث العلبٓو ؿاك الَلَ الجكٌلةو الطبعت اليكبعت 2013
 -9صُن ٌٕك" :ا٘ؿٔكن المؾخلفت َحعككٕكث الغجٕجت"و مضلت الخفكٌ و العـؿ 31و اليىت الخكىعت ٍخكم 2011و ُ 390

لٕو ر ّمت ؿٔئه لئ َٔئٍـ ٌئقي ال زئلة أَ لئ ٔعَئٍك حككٔؾٕئكو َالخئككٔؼ ال ٝمئٓ لٙؿٔئكن َالمئقاٌب ٔعئـ ٍئٍكؿة
ٔىبل للخىظٕل لٍقي ال زلةو َاليعٓ لبلُكة ك ٔت وظلٔت معلفٕت عىٍكو َفلك
َإغت علّ ٌقا ا٘ملو ل ه أعـا ل
ِ
٘ن اعـا ل ٔلؽق ٌقا ا٘مل ملؽق الضـ ا ٜوكؿكا.

َٔخ ل عبـ ال لٔ ىلًَ فٓ ٗلعً المؤىو للخف ٕل الغل علّ الخعكٗٓ مع المعلفئت الـٔىٕئتو بَئ ل ٔعلئه
الجطٕعت مع حلا ؿاَ لَوك مه النمهو ىمظ للمؤىيت الـٔىٕت َكصكٜحٍك بكؿعكم امئخٝك الغجٕجئت َالغئـٔذ بكىئ
الـٔهَٔ .مخكم صٍـ ىلًَ بَٓم مه الؾُّْٕت ٔخضلّ فٓ حغلكي مه الجُٕؿ المقٌبٕتو المئقٌب الَئٕعٓ الئقْ
ٔىخمئئٓ الٕئئً حغـٔئئـاو لٕىفئئخظ علئئّ فٖئئكم الخضلبئئت اٚويئئكوٕت بخىُعٍئئكو عئئَٝة علئئّ حعكٕٗئئً مئئع الجٖئئكٔك الـٔىٕئئت ٜ
بُّفً كصل ؿٔه مخؾِْو بل بُّفً مخئـٔىك مئه ؽئككس المؤىيئت الـٔىٕئت ٔئلفٔ اعخ ئكك اليئلطت الـٔىٕئت أَ
عْلٌك فٓ ٗبجت أَ فلت بعٕىٍك.
َٔجـَ مَلَعً الف لْ فٓ عىُان علٔٔ ٔعلل بكى "وظلٔئت الجئبٔ َالبيئ٘ فئٓ الَئلٔعت اٚىئٝمٕت"و
َحغج ٌقا العىُان حْطف مغئكَك حفْئٕلٕت حخئـاؽل لخ مئل معئكل ٌئقي الىظلٔئتو َالخئٓ  ٜحعئـَ أن حخطئُك مئع
حعمٕع البغذ فٍٕك علّ ُٕم حعكًٕٗ مع المعككل الـٔىٕت الّ حَ ٕل وظلٔت ميخجلت .ف ٕف ٔخعكّٗ ىئلًَ مئع
المعلفت الـٔىٕت فٓ مَلَعً؟ ٌَل حلحٓ أٗلَعخً فٓ الخعـؿٔت الـٔىٕت ٕمه اليٕك العكلمٓ لخلىٕو الف ئلة مئك
ح بغزً ىلفك أَ أوً ٔجٕ معكلمٍك مه ؿاؽل الـاةلة الىْٕت َالمضك الخككٔؾٓ للخضلبت اٚىٝمٕت؟
 -1في حىايم انًعرفت اندينيت :اننسبيت وانتغيير
ٔخمٕئئن عبئئـ ال ئئلٔ ىئئلًَ ب ُوئئً مف ئئلا مخعئئـؿ الزجكفئئكث مخع ئـبْ المىٍضٕئئكث فئئٓ البغئئذ؛ فٍئئُ ال ٕمٕئئكةٓ
َالْٕـٜوٓ المخؾِْو َالمخخبع ٘عـد الـكاىئكث ال لبٕئت فئٓ علئ الخئككٔؼ َفليئفت العلئَُ َاٚبيئخمُلُصٕكو
ٌَُ الّ صكوب فلك المخبغل فٓ عل ال َ َٝالخفيٕل َأُّ الفجًو َّكعب فَ لٙؿبٕكث العلفكوٕت الْئُفٕت.
علّ أن ٌقي العىكّل الخ ُٔىٕت لزجكفت ىلًَ الخٓ حظٍل صلٕت فٓ خكبكحً عبل اٜىخٍَكؿ َالخُرٕع َاٍٚككةو ٜ
حْطف اّطفكفك مٕكو بل حخـاؽل َحخفكعل فٓ وُ مه الُعـة المعلفٕت الخٓ حخغُ بفعئل حئـاؽلٍك العمٕئع الئّ
مىٍش معلفٓ مخ كمل.
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َ -10صًٕ ُرلاوٓ " :لامة فٓ الجبٔ َالبي٘ لعبـ ال لٔ ىلًَ"و ُٔمٕت الُى٘ البغلٔىٓو عـؿ  2141بخككٔؼ ُٔ 17لُٕم/حمُم 2008و ُ 17

َحخعٕه أركك ٌقا المىٍش فٓ أف كك َك ِ ىلًَ مه ؽ ٝكفٔ ل أٍ ك الخيطٕظ الميمكة "معلفئت"11و
َاؽلاس المعلفت الـٔىٕت مه ؿاةلة الخجبل المغفُفت بكلجـىٕت الّ ؿاةلة البغذ َالخمغِٕ َالميكملتَ .مه ا٘مزلئت
علّ ٌقا مك كلً ىلًَ ٗٓ عـٔزً عه حضـٔـ الف ل الـٔىٓ لـِ المف ل مغمـ ا بك  " :كن ا بك ٔخ ل عه حضـٔئـ
الف ل الـٔىٓو فمكفا كن ٔجْـ؟ مك ٌُ الخف ٕل الـٔىٓ القْ ٔغخكس الّ حضـٔـ؟ َوغه القٔه ولٔـ الخضـٔـو مكفا ولٔـ
أن وفعل؟ فلُ كن لمفٍَُ الخضـٔـ َالخغـٔذ معىّ فٓ ا٘ف كك البَلٔت ٕف ٔ ُن فٓ ا٘ف ئكك اٚلٍٕئت َالمئقاٌب
الـٔىٕت؟".
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ٔعمل ىلًَ علّ حْغٕظ اٜوطبك اليكةـ حككٔؾٕك عُ

ـاىت المعلفت الـٔىٕئت َؽلُؿٌئك اللئقٔه حيئخمـٌمك

ؿَن مبلك مىطجٓ مه ؽلُؿ الَلٔعتو فٓ حضكٌل للخغئُٜث الخئٓ حطكلٍئك َميئخُٔكث اٜؽئخٝل الخئٓ حخضلئّ فئٓ
حجبلٍكو فلك اٜوطبك القْ وضـ حضلٕكحً فٓ حجـٔو مفكٌٕ مه بٕل الىِ َاٚصمك َالفخَُِ ...غٕلٌك.
َٔمٕن ىلًَ عىئـ مجككبخئً المعلفئت الـٔىٕئت بئٕه الَئلٔعت الخئٓ ٌئٓ بكعخجئكؿ المئؤمىٕه ـىئٕت كملئت َالٍٕئت
المْـك َالمىَلو َبٕه فٍ َحلجٓ الىكه للَلٔعت القْ ٔ ٜخْف بلْ مه ٌئقي الْئفكثو َالئقْ لئ ٔ ئه فئٓ أْ
عْل مه العُْك كم َٜ ٝركبخك َ ٜوجٕك َ ٜبعٕـا عه الؾطل َالؾلئلو َ ٜميئخ ىٕك عئه المعئككل البَئلٔت أَ
ميخج ٝعىٍكو َل ٔ ه مىَؤي ـىٕك َ ٜالٍٕك أبـاو ٌَُو أْ الفٍئ و لئٕو بمىئلِ عئه حغلٔئف المغئلفٕه أَ الفٍئ
الؾكٗئ لقَْ العجُ الجكّلةو َلٕو ؽكلـا َ ٜأبـٔك.
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َلخُٕٕظ ٗلعًو ٔعمـ الّ عجـ حَبًٕ للمعلفت الـٔىٕت بكلمعلفت الخككٔؾٕتو فٕجُ " :ان علئ الخئككٔؼ ٔخطئُك
َحعكؿ ّٕكغخً ؿاةمكو لٕو ٘ن ا ٜخَكفكث الخككٔؾٕت حنؿاؿ مئكو َل ئه ٘ن فٍئ المئؤكػ للغئُاؿد ٔخطئُك ٕفئكو
َ٘ن ا ٜخَكفكث العلمٕت الضـٔـة حفخظ مىكفق صـٔئـة للخغجٕجئكث َا٘بغئكد الخككٔؾٕئتو َالمئؤكػ المضٍئن بكلُىئكةل
العٕىٕت َالىظلٔكث الضـٔـة ٔخُّل الّ الفخُعكث الخككٔؾٕت الضـٔـة".
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ٔ -11ـعُ عبـ ال لٔ ىلًَ الّ الىظل لخككٔؼ المعلفئت البَئلٔت مئه مىظئكك ُوئً حئككٔؼ الميئكةل الف لٔئتو ٌَئقي الميئكةل الف لٔئت حظٍئل فئٓ أصئُام الخئككٔؼ
البَلْ بيبب الخ كمل الطبٕعٓ ٘فٌكن الىكه َأف ككٌ و َأمك وخكةش ٌقي الميكةل ف ٝأعـ ب م كوئً حؾمئٕه أَ حجئـٔل ٌئقي الىخئكةش َأٔئه ىئخىخٍٓ َالئّ أٔئه حْئل.
اوظل عبـ ال لٔ ىلًَ" :العجل َالغلٔت"و حلصمت أعمـ الجبكوضٓو مىَُكاث الضمل بٕلَثو الطبعت اَ٘لّ 2009و ُ 72
 -12عبـ ال لٔ ىلًٍَ :لٔعخٓ َحضـٔـ الف ل الـٔىٓو مضلت الُعٓ المعكّلو العـؿ الزكمه بٕلَث كبٕع 2002و ُ 115
 -13عبـ ال لٔ ىلًَ" :انقبض وانبسظ في انشريعت"و حلصمت الـ خُكة ؿ ٜعبكهو مىَُكاث ؿاك الضـٔـو بٕلَثو الطبعت اَ٘لّ 2002و ُ 31
 -14ىلمـ الطكةٓ" :وظلٔت الجبٔ َالبي٘ الىظلْ للَلٔعت"و مضلت ٖكٔك اىٝمٕت معكّلةو العـؿ  18ىىت 2002و ُ 64

ْٔل ىلًَ الّ ؽّٝت مفكؿٌك أن الفجٍكم مك ل ٔضخٍـَا فٓ ؿاةئلة المبئكوٓ َاّ٘ئُ و َٔطلعئُا معلفئت
صـٔـة فٓ اٗكك علئَُ ا٘ويئىت َالُصئُؿ15و فئ وٍ لئه ٔخم ىئُا مئه اٜىئخضكبت لخغئـٔكث الُا ئع َعكصئكث المضخمئع
البَلْ المعكّئلو ٘ن الفجئً ال كمئل ُٔ ٜصئـ علئّ ىئطظ ا٘كٓو بئل ٌئُ عىئـ هللاو كغئ أن الفجئً علئ بَئلْ
لٕ ُن بقلك علّ غلاك بك ٓ العلَُ البَلٔتو بمك فٍٕك الـٔىٕتو مخغل ك فٓ ّلاٗ الخ كمل.
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َعلًٕو عمل ىلًَ علّ اعئـاد ح ٕٕئل فئٓ مئىٍش بغئذ المعلفئت الـٔىٕئت مئه ؿاؽئل أّئُ الئـٔه؛ أْ مئه
ؽ ٝعل ال َ 17.َٝعـحً فٓ ٌقا ا ٜخغكَ الفليفت َاٚبيخمُلُصٕك َالعلَُ الطبٕعٕت الخٓ ٔجُ عىٍك ؿَن حئلؿؿ:
لٕو ٌىكك ؽٕكك آؽل أمكَ المعلفت الـٔىٕت غٕل أن حخنَؿ مه مبكؿئ اٚبيخمُلُصٕك َا٘وزلَبُلُصٕك َعلئ الل ئتو
٘ن ٌىكك ح ٝمك لئـِ اٚويئكن المعكّئل بئٕه معلفخئً بكٚويئكن َمعلفخئً بكلطبٕعئت َا٘ليئىٕت َا٘وزلَبُلُصٕئك.
ٌَقا الخٔ َ ٝضب أن َٔمل فٍ اٚويكن للـٔه.
ان ا٘ٗلَعئئكث الف لٔئئت اليلٍَئئٕت حخمٕئئن بئئكلضلأة َالضئئـة المعلفٕئئت َالضـٔئئتو َٔئئلِ أعمئئـ الجبئئكوضٓ أعئئـ
المخؾْْٕه فٓ حلصمت أعمك ىئلًَو أن الجئُ بئلن المعلفئت الـٔىٕئت معلفئت مخ ٕئلة َويئبٕت َحغخمئل الؾطئل
َالخىك ٔو ٌَٓ بَلٔت َحككٔؾٕتو َأن الئُعٓ َاللىئكلت حكبعئكن لَؾْئٕت الىبئٓ ال ئلٔ و بؾئٝل الئلأْ اليئكةـ
لـِ أ زلٔت علمكم اٚى َٝالقٔه ٔلَن أن معككفٍ الـٔىٕت ٌئٓ معلُمئكث ّئكؿ ت َحكمئتو بجئـك مئك ٌئٓ ّئغٕغت
َٕلَكٔت مه عٕذ ع ٝخٍك بكّ٘ل َالىِو ممك ٔضعل ل فلٔع ٔـعٓ أن فٍمً لٛىئٌ َٝئُ الفٍئ اّ٘ئُلٓ
الْغٕظو َأن ؽطً ٌُ الؾ٘ الميخجٕ و ميخبعـا ىُاي مه عظٕلة اٚى َٝأَ مه ؿاةلة أٚمكن.
اوىك امام حعكمل وجـْ عجٝوٓ مع الُعٓ َالمعئككل الـٔىٕئتو ٔخئٕظ الؾئلَس علئّ عجلٕئت الفل ئت الىكصٕئت الخئٓ
حغئئُ المضخمعئئكث َالطُاةئئف َالفئئل الئئّ معيئئ لاث عجكةـٔئئتٗ .ئئلط ٔنعئئن الىلصيئئٕت العجكةـٔئئت َٔفٖئئظ
اؿعكماث القٔه ٔـعُن الجبٔ علّ معىّ الىِ أَ عجٕجخًو ممك ٔ يئل َعـاوٕئت الفٍئ و َٔفئخظ اٚىئَ َٝالئـٔكوكث
ا٘ؽلِ علّ حعـؿٔت المعىّ َالـٜلت.

ٌ -15قي العلَُ الخٓ اىخطكعج عَل الـٔه فٓ عـَؿ ٕٕجت َمأَت علصتو َأن حفلٓ ب ل اعخلاَ وُعك مه الخُإع علّ الـٔه َعلّ المخـٔىٕهو َأربخئج أن
حعئئكلٕ الئئـٔه حؾئئخِ بئئـاةلة معٕىئئتو َٔ ٜم ئئه أن حئئـعٓ ح طٕئئت الئئـَاةل المعلفٕئئت َاٚعكٗئئت بضمٕئئع أبئئُاب المعلفئئت البَئئلٔت .عبئئـ ال ئئلٔ ى ئلًَ" :العجئئل
َالغلٔت"و َ هو ُ 76
-16عبـ ال لٔ ىلًَ" :انعقم وانحريت"و َ هو ُ 20
 -17حجَُ أك كن وظلٔت المعلفت الـٔىٕت لـِ عبـ ال لٔ ىلًَ علّ صملت عىكّل وضملٍك فٕمك ٔلٓ:
1ل الـٔه َالمعلفت الـٔىٕت أملان مخ كٔلان 2 .ل الـٔه ركبج َالمعلفت الـٔىٕت معلفئت بَئلٔت َالمعئككل البَئلٔت مخ ٕئلة3 .ل الفجئً علئ ؿوٕئُْ َمئه علٕئٕكث
الـٔه4 .ل الَلٔعٕت ّكمخت َ ـكة ؽطكبٍك َأصُبخٍك ٌٓ بجـك أىللخىك َاىخىطك ٍك لٍك5 .ل الُعٓ َاللىكلت حكبعئكن لَؾْئٕت الىبئٓ َالمغئٕ٘ َالزجكفئت الخئٓ ئكن
ٔعٍَٕك 6 .ل ؽكحمٕت الىبُة  ٜحيخُصب ؽخ عُٖك الىبٓ فٓ مٕـان الخـٔه َاوجطك الُعٓو بل حؤ ـ ٕلَكة ٌقا الغُٖك لخلمٕه الخضككب الـٔىٕئت المفٕئـة7 .ل
ٍؾْٕت الىبٓ بَلٔت ىُام فٓ الخَلٔع أَ فٓ الخضلبت الـٔىٕت8 .ل المعلفت الـٔىٕت مخغُلت َمخ كملت يكةل المعككل البَلٔت9 .ل حىجئٕظ فٍئ الئـٔه ٔغخئكس الئّ
ا ٝٗٚمك أم ه علّ المعككل ؽككس الـٔه.

 -2انتعدديت اندينيت :يعانى نظريت جديدة في اإلسالو
َّل ىلًَ فٓ ميكك ٌقا الخف ٕل اٚبيخمُلُصٓ الّ ملم مىٍضٓ ؽطٕل َمٍ و ٔفلٓ حضئكَمي حف ٕئلا
اىخلاحٕضٕك ٔخضكَم عـَؿ اٜصخٍكؿ الفجٍٓ َالخلَٔل أٚـُٔلُصٓ للىُُْ الّ الخلىٕو لٌُٝث اىٝمٓ عكلمٓ
صـٔـو ٔخضكَم العلٕٕكث ـ الزجكفتو َالل تو َالجُمٕت...الؼو الخٓ ّئب ج اٚىئٗ َٝئُا

ئلَنو فٕ ئُن ٌُٜحئك

ٔبجٓ علّ الضُ ٌلْ فٓ اٚىٔ َٜ َٝل ٓ العلٕٓ بمك ٔمزلً مه معطٕكث حككٔؾٕتو َل ئه ٔفيئلي بمىئكٌش علئَُ
اٚويكن َالمضخمع َٔخضكَمي الّ مك ٌُ عكلمٓ َاويكوٓ.
فئئٓ ٌئئقا اليئئٕك و حئئلحٓ مغئئكَٜث ُامٍئئك الخلىئئٕو لىظلٔئئت الخعـؿٔئئت الـٔىٕئئت مئئه مىطلئئع ئئُن فٍمىئئك للمخئئُن
َالىُُْ الـٔىٕت مخىُعك َمخعـؿاو ٌقا الخعـؿ َالخىُ ٔ ٜجبل اٜؽخنا الّ فٍ َاعـَٕٖٔ .ف ىلًَ أن ٌقا
الفٍ لٕو مخىُعك َمخعـؿا فغيبو بل ىٕك ٜأٖٔكو َاليل فٓ فلك أن الىِ ّكمج َوغه ويعّ بكىخملاك لفٍ
الىُُْ الـٔىٕت َحفيٕلٌك مه ؽ ٝاٜىخعكوت بميبّجكحىك الف لٔت َحُ عكحىك مه الىِو َا٘ىئللت الخئٓ حئـَك فئٓ
أفٌكوىك فٓ ملعلت ىكبجت.
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ٔعمـ ىلًَ فٓ ميخٍل خكبً "الْلاٗكث الميخجٕمت" الّ حُٕٕظ معكل أٗلَعخً عُ الخعـؿٔئت الـٔىٕئتو
َفلك بكلخل ٕـ علّ أوٍك وظلٔت معلفٕت فٓ بكب عجكوٕت ا٘ؿٔكن َالمخـٔىٕهو َح َئف اليئخكك عئه عجٕجئت أن ال زئلة
فٓ عكل ا٘ؿٔكن عكؿرت ٗبٕعٕت حع و فٓ ٕٗكحٍك عجكوٕت زٕئل مئه ا٘ؿٔئكنو َأن زٕئلا مئه المخئـٔىٕه مغجئُن فئٓ
اعخىك ٍ لـٔىٍ َ .حجف ٌقي الىظلٔت فٓ مجكبل اٜوغْككٔت الـٔىٕت الخٓ حلِ أن الغجكوٕت َالٍـأت َاليعكؿة ح مئه
فئئٓ احبئئك ؿٔئئه بقاحئئًو َأن ا لمؾئئكلفٕه َالمى ئئلٔه لئئً ٔخيئئمُن بكلعىئئكؿ عئئه الغئئعو َأن زئئلة ا٘ؿٔئئكن حُّئئـ بئئكب
اليعكؿة أمكَ البَل َحغضب أوُاك الٍـأت عىٍ .
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َٔلؾِ ىلًَ الخبكٔىكث الجكةمت بٕه الخُصٍٕه فٓ ُلًٔ" :م ه بيٍُلت حَؾِٕ مغل الىئنا الئقْ ٔئـَك
عُ مجُلخٕه مٍمخٕه فٓ ؿاةلة فٍ الغجٕجتو اَ٘لٌّ :ل ٌىكك ؿٔه عع؟ َالزكوٕت :مك ٌُ وْٕبىك مئه ٌئقا الغئع؟
ٔجُ الخعـؿُٔن :لٕو لـٔىك عع َاعـ بل ٌىكك زٕل مه أٍ ك الغئع .أمئك الغْئلُٔنو فٕجُلئُن ان الغئع َاعئـ
َغٕلي مٍمك كن بكٗل".
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 -18عبـ ال لٔ ىلًَ" :انصراطاث انًستقيًت؛ قراءة جديدة ننظريت انتعدديت اندينيت"و حلصمئت أعمئـ الجبئكوضٓو مىَئُكاث الضمئل بٕئلَثو الطبعئت اَ٘لئّ
2009و ُ 16
 -19عبـ ال لٔ ىلًَ :انصراطاث انًستقيًتو َ هو ُ ُ 6َ 5
 -20عبـ ال لٔ ىلًَ :انصراطاث انًستقيًتو َ هو ُ 7

َٔجٕ وظلٔخً فٓ الخعـؿٔت ٌقي علّ عَلة مبكوٓ مغُكٔتو ولؾٍْك حبكعك علّ الىغُ الخكلٓ:21
اَ٘  :الُا ع ٔخٖمه الخعـؿ فٓ بكٗىًو َبمك أن ال ٔ َٝغ ٓ عه الُا ع َٔ َئف اليئخكك عىئًو فيئٕ ُن
مخعـؿا حبعك لقلك.
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الزكوٓ :الخىُ ٔ ٜجبل الُعـة فٓ فاحًو ف مك ُٔ ٜصـ ؿٔه غٕل مفيئل ئقلك َ ٜصئُؿ لخضلبئت ؿٔىٕئت غٕئل
مفيلة.
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الزكلذ :هٍُك المطلع فٓ المجٕـ َالٝمخعئٕه فئٓ الخعٕئٕه الئّ صكوئب الخعئـؿ فئٓ مجئكَ فٍئ المخئُن الـٔىٕئت
َفٓ مجكَ حفيٕل الخضككب الـٔىٕت.
اللابع :حلا الغجكةع ٌُ اليبب فٓ الخعـؿ َالخفل تو فكلخىُ ٔ ٜعىٓ عكلت ٗككةت علّ الئـٔهو بئل ٔمزئل
عكلت إّٔلت َغٕل كبلت لٝصخىكب.
الؾكمو :ال زلة الظكٌلٔت مجكبل ال زلة الُا عٕت.
اليكؿه :اى "الٍئكؿْ"

حعئكلّ الئقْ ٔئـفع بكٚويئكن الئّ حُىئٕع ؿاةئلة الٍـأئتو َٔعخجئـ بئلن لٗؽئلٔه

وْٕبك مه الىضكة َاليعكؿة َالغجكوٕتو ٌَقي ٌٓ كَط الخعـؿٔت.
اليكبع :عـَ الؾلُُ فٓ أمُك العكل فٍٓ ٝم ٔع و عكلت الؾلُُ فٓ وفيً.
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الزكمه :حعككل الغجكةع؛ أْ أن الف لة الغجت ٔىب ٓ فٍمٍك بكلخنامه مع ا٘ف كك الغجت ا٘ؽلِ.
الخكىئئع :الغلٔئئت القاحٕئئت كةمئئت علئئّ الخعـؿٔئئت الُا عٕئئتو فكلفلؿاوٕئئت الجكةمئئت علئئّ وفئئٓ ال لٕئئكث ؿلٕئئل علئئّ
الخعـؿٔت.

 -21عبـ ال لٔ ىلًَ :انصراطاث انًستقيًتو َ هو ُ َ 12مك بعـٌك.
ٌ -22قا المبىّ ٌُ القْ ٖٔمه للىِ ٗلاَحً َٔغفظ ؽلُؿيو فلأىمك ا٘ؿٔكن ٔخمزل فٓ ٌئقي العبئككاث الىكفئقة الئّ الجلئب َالعمٕجئت فئٓ المعىئّ َا٘بـٔئت علئّ
ميخُِ النمكنو اف اوٍك حمىظ ل ٍؾِ ٔجلأٌك مٖمُوك صـٔـا.
 -23افنو فكلطلٔع اٖؽل لُصُؿ هكٌلة الخعـؿ َالخىُ فٓ الف ل الـٔىٓو ٌُ َصُؿ حفكىٕل مخعـؿة َمخىُعت للخضلبت الُاعـة .ىُام لىك ان الخضلبت الـٔىٕئت أمئل
َاعـ لً حفكىٕل مؾخلفتو أَ لىك ان الخضككب الـٔىٕت مخىُعت َمخعـؿة فٓ اّ٘لو وغهو علّ أٔت عك و وُاصً الخىُ القْ ٔ ٜجبل اٜؽخنا أبـا الّ أمئل َاعئـو
فٕضب اٜعخلال بٍقا الخىُ َعـَ الخ كفل عىً.
ٔ -24فلٓ ٌقا بكلٖلَكة اىئخٕعكب ميئللت مٍمئت صئـا ٌئٓ أن الئـٔه عىئـمك ٔئـؽل الخئككٔؼ البَئلْو ف وئً ٔلحئـْ علئت حككٔؾٕئت َبَئلٔت َٔخعئلٓ لخْئلفكث
أفٌكن البَل َىلُ ٕكحٍ و َبكلخكلٓ ىُل ح طٓ الغضب الغجكةع فٕىجِ أَ ٔناؿ فًٕ.

العكٍل :الخعـؿٔت اليببٕت الجكةمت علّ الخمٕٕن بٕه حـٔه العلت َحـٔه الـلٕل.
حيخىـ أٗلَعت الخعـؿٔت ٌقي الّ صكوب المبكوٓ العَلة اليكلفت الق ل علّ ؿعكمخٕه أىكىخٕه :اعـاٌمك الخىُ
فٓ ا٘فٍئكَ بكلىيئبت الئّ لمخئُن الـٔىٕئتو َا٘ؽئلِ الخىئُ فئٓ حفيئٕلوك للخضئككب الـٔىٕئتَٔ .ئـع ىئلًَ ٗلعئً
الخعـؿْ ٌقا بكلجُ و ان أَ َإع لبقَك الخعـؿٔت فٓ العكل ٌُ هللاو َفلك عٕه أكىل أوبٕكم مخعـؿٔه فخضلّ ل ل
َاعـ مىٍ َبعزً الّ مضخمع معٕه.
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ٔلِ ال زٕل مه كصك الـٔه فٓ ك ِ ٌقا المضـؿ حٍـٔـا عجٕجٕك لىُامو الغجٕجئت الخئٓ ٔجبٖئُن علٍٕئكو ٕئف
 ٌَُ ٜالقْ ٔجلب بىظلٔخً ٌقي ميئلمكث ك ئه الٍٕئك الضمٕئعو َاىئخلقٌك العئُاَ َالؾئُاُ علئّ اليئُام .فمفٍئَُ
ال فل أَ أٚمكن فٓ ُٕم ٌقي الىظلٔت ٔؾخلف عه المعىّ اليكةـو فيئلًَ ٔ ٜئلِ أن الجبئُ بكلخعـؿٔئت الـٔىٕئت
ٔيخلنَ الخىكم عه أمكن الملم بـٔىًو مك أوً ٔ ٜخفع مع اٗ ٝع ئ ال فئل علئّ اٖؽئلٔه صنافئك؛ فئكل فل مئك
ٔجُ ىلًَ مُ ف ٔخؾقي الملم مه هللاو ٌَىكك زٕلَن مه ؽككس اٚى َٝل ٔعلفُا عه اٚى َٝأَ ل ٔف لَا
أّ ٝفٓ العجكةـ أَ ل ٔجخىعُا بكٚىَٝو فٍؤٜم لٕيُا فككا بكلمعىّ الُا عٓ.
لجـ عمل كصك الـٔه علّ الخْـْ لمزل ٌقي المجئُٜث مئه مُ ئع الؾْئُمتَ 26العجئـة ليئببٕه :أعئـٌمك أن
الخـٔه المعلفٓ ٔعٌٕ ؿاةمك بٍئقي الْئُكةو عٕئذ ٔمخئـ الخىئُ الئّ ٗبٕعئت ٌئقا الىئُ مئه الخئـٔهَ 27.اٖؽئل ٌئُ
معككٕت كصك الـٔه لمجُلت الخعـؿٔتو امك وكٍلت مه صٍلٍ بمٖمُن ٌقي المجُلتو أَ بيبب الـَافع الىفعٕت الخئٓ
حخىكغ مع أمئكن العئُاَو َأوئً ٔ ٜىب ئٓ حعئلٔٔ أمئكن العئُاَ لٌٝخئنام َالَئكَ .ل ئه ٌئقي الميئللت عىئـ أٌلٍئك
كلَمو فٓ َٕظ الىٍكك  ٜحجبل الَك َالخلؿؿ.
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ان بغذ الجلاماث المخعـؿة عه الـٔه ٔخُلـ َٔىمُ حـكٔضٕك فٓ مضخمعكحىك الـٔىٕتو ؽكّت فٓ المٖمُن الئقْ
ٔمزل ٕـا لمك حٍَـي ٌقي المضخمعكث مه اعخجكن ٔعُؿ فٓ صنم بٕل مىً الّ اف كم الخمٕٕن َالخْىٕف َالخعْب
مه ٌقا الطلل أَ فاكَ .لٍقي الجلاماث مؾكلفُن َمُافجُن زلو َا٘ ٕئـ أن مغئكَٜث ىئلًَ فئٓ ىئبٕل بىئكم
وظلٔت مخ كملت عُ مبغذ الخعـؿٔت الـٔىٕت مك حنا بغكصت الّ الخجُٔ َالخلٍٕـ فٓ أ زل مه صكوئب للجئـكة علئّ

 -25عبـ ال لٔ ىلًَ" :بسظ انتجربت اننبىيت"و حلصمت أعمـ الجبكوضٓو مىَُكاث الضمل بٕلَثو الطبعت اَ٘لّ 2009و ُ 30
 -26مه ا٘ىمكم الخٓ كلج حٍ اليفيطت َالخ لٔب لعبـ ال لٔ ىلًَ وق ل :الَٕؼ م ككَ الَٕلامْ َالَٕؼ صعفئل اليئبغكوٓ َالَئٕؼ صئُاؿْ آملئٓ َالَئٕؼ
ّكؿ ٜكٔضكوٓ َعلٓ كٕك كةمٓ وٕكَ ...آؽلَن.
 -27وَٕل الّ أن ىلًَ ٗٓ عـٔزً عئه أومئكٗ الخئـٔه ٔجيئمً الئّ رٝرئت أومئكٗ ٌئٓ :الخئـٔه المعَٕئٓ َالخئـٔه الخضلٔبئٓ َالخئـٔه المعلفئٓو اوظئل عبئـ ال ئلٔ
ىلًَ" :انعقم وانحريت" َ ،هو ُ 138
 -28عبـ ال لٔ ىلًَ" :انعقم وانحريت" َ ،هو ُ 162

اٚصكبت علّ ا٘ىللت الخئٓ حط ُّ ٍئك29و ل ىٍئك حبجئّ بمزكبئت ؽككٗئت للطلٔئع حمٍئـ للبئكعزٕه الميئكك ب ٕئت منٔئـ مئه
اٜىخٕعكب َالخضكَم.

ان الغكصت أ زل مئه ملغئت الئّ ارئككة َاعٕئكم الىجئكً عئُ أٗلَعئت الخعـؿٔئت الـٔىٕئتو َحعمٕئع البغئذ فٍٕئك
َالخف ٕل فٍٕكو َاليئعٓ لىَئل أف ككٌئك بئٕه بىئٓ الـٔكوئت الُاعئـة أمئ ٝفئٓ َٕئع عئـ للْئلا الطئكةفٓ َا ٜخخئك
المقٌبٓ فٓ أ زل مه طل فٓ العكل و َفٓ العكل العلبٓ اٚىٝمٓ ؽكّتو َبٕه أّغكب الـٔكوكث المؾخلفتو كؿا
علّ أوْكك "الْلا الغٖككْ" َؿعكة ال لُ َالخطلل ؿاؽل ل ؿٔكوتو َلخضكَم أىطُكة الغُاك بٕه ا٘ؿٔكن
الخٓ اىخملث لعجُؿ مه النمه ؿَن أن حغجع أٔت وخكةش حق لو ٌقا مع الخىبًٕ الّ اوغْككٔخٍك الٖٕجت بٕه ؿٔكوخٕه
فج٘؛ اٚىَ َٝالميٕغٕت.
ٌقي الغكصت الخٓ ٔلؾٍْك صُن ٌٕك فٓ مجُلخً" :ان ل حخْكلظ ا٘ؿٔكن ف ٝأمئل بكلخْئكلظ بئٕه بىئٓ البَئلو
َٔ ٜم ئه أضئكؿ ّئئلظ بئٕه ا٘ؿٔئكن ا ٜبكلخْئئـٔع بٍئقا المعىئّ َالمفٍئئَُو ٌَئُ أن ا٘ؿٔئكن المؾخلفئئت عبئككة عئئه
اوع كىكث َحضلٕكث لغجٕجت ا٘لٌُٕت الُاعـة".
َ ـ كَ العككل ال بٕل مغٓ الـٔه به علبٓ بىظ الـعُِ فاحٍك ؿككا مه الَعل مىق الجلن اليكبع بجُلً:
لجـ ىج بل الٕـَُ أو ــل ّكعــبـٓ
َ ـ ّكك لبٓ كب ٝـل ّـــــــُكة
َؿٔـــل للٌـبكن َ عــبـت ٗـــكةــــف

افا ل ٔــ ــه ؿٔىٓ الّ ؿٔىً ؿاوـــــــــٓ
فمـلعّ ل ـنٜن َبــٕـج َ٘رـــــــــكن
َألـــُاط حـــُكاة َمــْـغــف ـــلآن

 -29علٓ كٕك كةمٓ وٕك :الخـٔه َالْلاٗ الميخجٕ و حلصمت عٕـك عب هللاو مُ ع مضلت وُُْ معكّلةو اىخلصع بخككٔؼ  03غَج /أب 2013

انــكـــتـــــب:
-

أوٕو مكلك ًٗ :انتعدديت اندينيت :رؤيت إسالييتو ُاٜلمبُك :مل ن البغُد الضكمعت اٚىٝمٕت العكلمٕت بمكلٕنٔكو الطبعت
اَ٘لّ 2005

-

عبـ ال لٔ ىلًَ :انصراطاث انًستتقيًت؛ قتراءة جديتدة ننظريتت انتعدديتت اندينيتتو حلصمئت أعمئـ الجبئكوضٓو مىَئُكاث
الضمل بٕلَثو الطبعت اَ٘لّ 2009

-

عبـ ال لٔ ىلًَ :انعقم وانحريتو حلصمت أعمـ الجبكوضٓو مىَُكاث الضمل بٕلَثو الطبعت اَ٘لّ 2009

-

عبـ ال لٔ ىلًَ :انقبض وانبسظ في انشريعتو حلصمت الـ خُكة ؿ ٜعبكهو مىَئُكاث ؿاك الضـٔئـ بٕئلَثو الطبعئت
اَ٘لّ 2002

-

عبـ ال لٔ ىلًَ :بسظ انتجربت اننبىيتو حلصمت أعمـ الجبكوضٓو مىَُكاث الضمل بٕلَثو الطبعت اَ٘لئّ 2009و ُ
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-

ُٔىف مٔـان :أصىل انعنف في انالهىث انعربيو ؿاك الَلَ الجكٌلةو الطبعت اليكبعت 2013

اندراساث وانًقاالث:
-

صُن ٌٕك" :ا٘ؿٔكن المؾخلفت َحعككٕكث الغجٕجت"و يجهت انتفاهىو العـؿ 31و اليىت الخكىعت ٍخكم 2011

-

ىلمـ الطكةٓ" :وظلٔت الجبٔ َالبي٘ الىظلْ للَلٔعت"و يجهت قضايا إسالييت يعاصرة ،العـؿ  18ىىت 2002

-

ٍئٔٝلمكؽل" :ؿفكعئئك عئئه الخضلبئئت الـٔىٕئت" يجهتتت قضتتايا إستتالييت يعاصتترةو العئـؿ  54-53اليئئىت اليئئكبعت عَئئلةو ٍئئخكم
َكبٕع 2013

-

عكؿ الؾنعل" :الخعـؿٔت الـٔىٕت"و يىييت انصباح انجديد ،عـؿ  2647بخككٔؼ  21غَج/أب 2013

-

عبـ ال لٔ ىلًٍَ" :لٔعخٓ َحضـٔـ الف ل الـٔىٓ"و يجهت انىعي انًعاصرو العـؿ الزكمه بٕلَثو كبٕع 2002

-

علٓ كٕك كةمٓ وٕك :الخـٔه َالْلاٗ الميخجٕ و حلصمت عٕـك عب هللاو يىقع يجهت نصتى

يعاصترةو اىئخلصع بخئككٔؼ

 03غَج /أب 2013
-

وضف علٓ مٕلماةٓ ٜ" :ؿٔه ٔغخ ل الغجٕجت؛ مُ ف اىٝمٓ مه الخعـؿٔت"و يىييتت اننهتار انهبنانيتت ،بخئككٔؼ  17مئككه/
آفاك 2002

-

َصٕئئً ئئُرلاوٓ " :ئئلامة فئئٓ الجئئبٔ َالبيئئ٘ لعبئئـ ال ئئلٔ ىئئلًَ"و يىييتتت انىستتظ انبحرينتتيو عئئـؿ  2141بخئئككٔؼ 17
ُٔلُٕم /حمُم 2008
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