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يف جتربةةا تموضع ةةج ّو إبةةع ابةةوت  تمعاةةع  يف جوةة،جره تمعاةةع  تحةةمتت تموةة،جره  ةةو    ةةو    

ل جعاةع    ّتةو ح  ةةج ّك ةإ كةل اج ،لاةة،  تمعاةع  جة   ةة      ت  تمعاةع   تعياة،، ت  ةة
 جير اا تععي  تمعاع  حباث ّبقع تمعاع  تمضض،ن تألس،سي مإضعاع .

 اذت سةة   تمعاةةع   سةةلإوى تم ةةان؟  جةة   أت جةة   ّةة   تاةةحت ا   ّةة   ذحةة ت  ةة،       
  سةةرته حةةمتت تميةة،  تجو ةة،ن  تكوفةة،ط جي اةة،  حةةمتت تألسةةلإا جةة   ةة   تعا ةةى م ةة  جوةة،ما  

 عان جّإو ج  تحلضعه  تمو لت  سعتء  ص،ب  م   ّص ..
 و جل جتربا تمعاع   تعيا،، تقوضي محل ج،  لو ى عان اتهخيةى مضةل ت ةو تمةعتعي بيضة      

ةةةا حةةةمتت تابةةةوت  ت  لوةةة،ه تألأ مةةةمتت ، جةةة   ةةة   حةةةمتت تمو ربةةةا  ابةةةوت  تالتةةة،ن دتمعاةةةع ه   اّع
 او اوبه تمتؤت   ج   أتتألل عمعااا ّياو أتك

ةةةةوه تتل  عةةةة،، جةةةة   ن حةةةةمتت تالوةةةة،ه حةةةةع  إتةةةة ي      حةةةةمتت تالوةةةة،ه جتربةةةةا  اكعجاكعمعااةةةة،  ّر
ه  "يف كةةةةةةل جتربةةةةةةا  إتةةةةةة اا حل ةةةةةةا 1990-1930 أتكاةةةةةةوت، مةةةةةة، ع،مةةةةةةى جةةةةةة تب  ر  ةةةةةة إي د

إةعن  كعجاكعمعااا" حمتت تمإ  ا تي ي تمتؤت   رت تى  ذتتاوى  ج  حةمتت تمك إة  ّبقةع تمتةؤت  جو
بمتتتاا تمععي يف جتربا م،ّثا م ،حرتتى تمععع هب، .  ،متةؤت  تم إتة ي تم اكعجاكعمةعاي   ّ ةعن 
ةةي اتهكةة،، ت ةة،   ا  جة   ةة   جتربةةا تمعاةةع  يف تمعاةع  بيةةو  ن ّك  ةةا تمتةةوع؟ تم ة،حرجمل تحلتب

متت ، مإةععي ماضةةو   ذتتةةى يف جتربةةا جةة   صةةي  جتةة،هب  عةةي تم إتةة ا مةةمتت ،  اعةة، ه الو،ا ةة، مةة
تل  ع،، ج  لق ا بوء    عةل جة   ه ةاا تي،مةح عإةع تحل ةك  تأل  ة،م .  جة  حةمتت تمقة،  تبةو  
تتمر إا تمعتعاا ج  اوّو تم ة  جة، تمضة،ج  تمي،صةر اةمتت تمةمتجمل تية،  عإةع تأل  ة،م ّ  ة   
 ن ّ ةةةةعن  س،سةةةة،، مإصةةةةرا تم إتةةةة ي تحلةةةة،  ت حكةةةة، ّو إةةةةع تمفةةةةر   تم إتةةةة ي تميةةةة،مي تحلةةةة،  

ى ت ،حت،، كل تاج ،لا،  ج  اوّو  جياوت، مألسلإا ه لق ة، تا  ، ت تةؤت  جة   أت  جض، تت
يف حبثك، حةمتت اة،هج اوتةى جة  جععةج اةو  تمعتعةج  تمةمتت  دتألأه ت  ةوه تمعتعةج تي ةي تمر لة  
تمي،صةةر م كةةعأ  تألأ . حةةمتت تم كةةعأ  ّك ةةر اما ةة، جةة  جععةةج جةةو؟ اات ةةا تمعتعةةج اةةمتت تألأ 
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تموبةةةوجمل ..  حةةةةمتت   ّةةةوك ا  جةةةة   ةةة   تمو ةةةة، ا  تمتةةةضع  تهتقةةةة،ء تابةةةوت  تم ،عةةةةل ابم  ةةةعه   
اع ةةة،ء تم ا اةةةا تمك،سةةةبا مإيقإكةةةا تمي،صةةةره يف عاةةة، ه ت وضةةةج موض ةةةح تم اإتةةةعط   ضوةةةى جةةة  

 اوّو    مو،بيا حمتت تمرس،ما .
عطه   ،   عإع جو؟ ص  ،  حمتت تمب ث  ن  عاو تمو جةل بكوة،ه تمعاةع  دتم اإتة    

كاةةى  بفةةي  يف تم  ةةر  تحلضةة،هه تميرباةةا تمي،صةةره يف سةة،  تم إتةة ا تمفلصةة،لاا عكةةو كةةل جةة  ّه
ةةإ تحلبةة،  جةة   ةة   تمةةععي تم ،عةةل  تيةة،  حةةمتت تمةةععي  جتربوةةى تموةة،جره تمةة    مضةةو عبةةو تميّإ
 ت ،  كل      ي يف  عي تم يل تموتئك تموي،جل جج تمعتعج حبو    يإةى تمةوتئك  سة  هه  ا،تةى
ا  ةةةض  جتربةةةا تم إتةةة ا يف  ةةةو   تحل، ةةةكا تمفةةةرعاا  تمورباةةةا . تمعتعةةةج حبضةةةعهت تم ،عةةةل  تمكضةةةّع
تحبضعه تالت،ن  جي،أتةى تابلقبة،   اةع ت  م، موةى اعة، ه تجو ة،ن تمعاةع  جة  جععةج تم ،عةل 
 اى  تمكوج مى دل ةرت،  عضة ،ه جة  حكة،  جة  تمبوتّةا تبقةع جفة إا تالتة،ن حةي تمفة إا تمرئاتةا 

 تم إتةة ا. تالتةةة،ن ا ةة   ن ّبةةةو  تمو إتةةه جةةة   عةةةي ذتتةةى  قةةة  .   ةة  جتةةة ما تمعاةةةع  يف
ابمكتةةبا مسلتةة،ن سةة  يف تالتةة،ن .  يف جير ةةا تمعاةةع  تالتةة،ن  تعيةة،،  ،صةة،،  ،جةة،، ت   ّقةةه 

 يف صضح  جمل  تعج آ ر .
تم ،عإةا   تمصيعاب  تم  حتا  ابم إت ا تمي،صره  تلإايا تم ث  جة  جتةوعاي  تم  ةر    

ةةا تم  ةةر تمي،صةةر  بةةو اةة، جةة  تجو ةة،ن عةةع؟ تالتةة،ن تل  عةة،،ج  تارجعلاةة، تالتةة،لاا   جةة،م ح،ّ 
بقةةع تالتةة،ن دتمفةةل ه   تةوعاي  تيقاةةوت ، ك، ةةا تألن ت جو ةة،ن تحلةة،  ّ ة،  كةةل  ةةيء ّ 

إ تحلب،    عإع  و عع  عبو تميّإ
بةةا  ت إاةا تّكبوةي  ن  ةر بكةة، ت د ركةاه جركةإ لقةل  ّكة،جي ّوتةةج بقةوه جة، ّوقةوم  لبقةع  ل

 متك، اط،هح،   ت  ت م كب، ا  ذمك صكب،ع ، تم يب،معن .
ه عإاكة، كةل تكوفة،طت  حةمتت تموة،جره تقة ب       ج،جك، جو،جره جي   ن حن، اة،  ا  تيةمتبرب

ابالتةة،ن  ن ّيةةةال  صةةة،موى  ج كعأتةةةى يف عضةةة   ا،تةةةى  سوضيةةةىت  ضوةةة،جره تمعاةةةع  حةةةي عضةةة  
تألصةة،مات عإاكةة، تصةةياوتت  حةةمتت تميضةة  عضةةل القةة،ذجمل عإةةع تمصةةياو تمفلصةةي تم بايةةا  عضةة  

. اذت،    ةةةةره جتةةةة،هب   تمصةةةةياو ت وضيةةةةيت  حةةةةع  سةةةة،ج كةةةةل ابطةةةة   كةةةةل  ةةةة ب   عإةةةةع  تتةةةة،م 
تم  س ا كإ ، ج  ج عأ  جو،جرت ك  اوا، جج تم بايا " بوب ج  تمل،طره تمك،ئاا تألعضة،،ت 
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 ت ةةر ه عإةةع  ن ت ةةعن حنةة  اايأ  عإةةع  ن لو ةةو  كةةل  ةةح  اضةة، تموةة،جره تمةة     ةةرعا اةة، ا 
  ُّصوب،   اض، ّويوب؟ مجاج تحلوضا، "   

ا تممتت ج    مى ل ضل  ل عبه كل جتربا  كةل      تموي،   ّض،، حع تممتجمل ّقاك،     تا،ّ 
ا   جوةة،جره ت صةة  عةة  تمض كةة،  عإةةع  ةةو تيبةة   . بةة،    "تمويةة،  اذن تةةعتر ابطةة  ّةةو ج

حتقاةة  تمض كةة،  تمةةة  تو ةةره  تإةة  يف  ن حتقةةة  يف تمعاةةع " .    ةةي تمفةةةل  ل تةةى مةةةا  
سةر  عةمتط ا  تألجة،م   تة ت اوة، حةع  ّضة،،  ةةع   ة    ةععي عإةع  ةو تيبة  ايسةانا.  ةةج 
الةةةى   ّتةةةضي  ركةةةا تمويةةة، ت  ه ةةة، عةةة،  ذمةةةك ا  طبايةةةا حةةةمتت تحلركةةةا جةةة   اةةةث ا ةةة، تبوةةةي 

ا ت ،  ت عن   ا ةا يف تي،جإةى جةج تا ،طا ب إاا تا لت،ن ت  ك ين با،سانا ّعجا ا  موا هجّإ
تمويةةة، . تةةةعتر تمعاةةةع   تي،ماةةةى جةةة   ةةة   اج ،لاةةةا تم يةةةل  جةةةإه تميةةةعت   ع ئقاةةةا تا ةةة ،   
 تميقبةة،  جييةةل جةة  تمويةة،  طضع ةة،، ا  تم ضةة،   حةةمتت تم ضةة،  تمراةةعب  اةةى  ةة،   تحلبةة،   ن 

  ه تموي،  ما   ن اإه طبايوح خموإ وةح بةل   هت  ن ّي ةي صةعهه اتجةا ّعجا اماى يف ععمى  "
 ع  تم ض،   جييل جكى حو ،،  ا،ّا مسلت،ن" 

 هسةة،ما تم إتةةة ا تمفلصةة،لاا حةةةي هسةة،ما  اةةة،ه  ااةةة،ن  ةةج ّ ةةة،  ّ ةةعن ااةةة،أ، ّعجاةةة،،     
تميواقةا تمة  بةةح   تم إتة ا عكةو  بفةي " ت ةعن  إتة ا جة،   تقإقكة،"  تم إتة ا "حت بةك تمةُوجع

 ّةوّك، م ةةي تك  كةة، اب ةعتحر" .  يف   ةة،ترت تم إتةة اا "يف سةةبال   ةر جوعسةة ي"  ةةو   بفةةي 
تم إتة ا هن ة،  "ت واة،ه  أتجةل مةو؟ تالتةة،نت  حةع التة،ن جعاةع  يف  ،مةا جياكةا ابمكتةةبا ا  

ر تيان عكةى تم عن  جمل  لى ك،ئ  جإوإم يف تمإج،ن  تم ،ن" .  جف إا تم إت ا  اا ألن كل عص
تعا ،تى تم إت اات  يكوج، كوة  تم  ةر صة، ، تمي ةك لقةو تم  ةر تمةوّ ت عةانب عة  تا ة ،ماا 
تم ةةةةان؟ تمةةةة  ّولةةةةبب  هبةةةة، تمفةةةةر،ت   سةةةةو،ذأ تمي ةةةةك كوب ةةةة، جةةةة   ةةةة   ه  ةةةةى تمكقوّةةةةا   تةةةةى 
عى تم إت ي تمرحهت  تم  ج،اتمح  اا  ج  ايجك، حمتتت  ّض،، عكوج، بو  تمواّإ  ب و،با جفر  

"جةة  تمةة ت  ا  تمثةةعهه"    كو،بةةى "سمةةةع  تم تةة، " ل ةة  بإتةة،ن  ةةة،  ت وضةةج    ةة،  كةةل جةةة، 
ّيوضةةل بع ةةةياا ت وضةةج ا    ةةة،تر لق، اةةا تي ةةةي  تكبةةى تميقةةةع ت    ّبويةةو عةةة   عةةي تمتةةةؤ ماا 
قإقةا تم  ةر  محةو تمانعة، جمل عكةوج، كوة  "تميةرب  عةع ه تم إتة ا"    عضإةى تأل ة  

ُ
تمعاع ّا تم

ا تمعتعاا تمة  جتتبةو  جة   ة   حةمتت "ت ألأ". كل حمتت تمو ،هب تكك ع  عض  تمي،أه تم  ّر
تمِصةةع؟ تمقإاإةةا عإةةع حةةمتت تمصةةياو. حةةمتت تموإاةة،ن تم  ةةرجمل تميةةر  تمي،صةةر ّكبةةا بفةةيء  ت ةةو  
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تمول ةيت تموية، ت تمو ةة، ا ا  جتربةا تموفلصةة  تمة  حةي  كإمةةا ج ضةا جقوسةةا  ُلا ةح بعتعياةةا 
 ،الت،ن يف ع،مى تأله ي   ععى تموتئك ا  جتوعاي  جوقوبجا ج   لتكا تمي،   ذتتةى تمعاع ت 

   ّبقةةةع يف   ةةةيى تمباعمةةةعاي مورتئةةةإ. م ةةة  اذت ت وةةة،ه تمةةةوهب تمصةةةي  عكوئةةةمت ّوةةةو  "تمعتعةةةج 
تألس،سةةي مإ ةةعن حةةع  ركةةا تموفلصةة "  حكةة، ّوةةوت ل تم يةةل تموفلصةة  جةةج تمعتعةةج دتمبالةةاه 

 ق   ت كوض،   جياق،  تموفلص . جج كث  ج  ظر ط تمك
م   ج،ذت ّقوبم تموفلص ت جة، تمةمتجمل ّي اةىت  حةل حنة  حب،اةا مةى  إتة ا،،  تاوض،عاة،،     

   عإةةةةع تألصةةةةيوه ك، ات تاا،بةةةةا  ّضةةةة،،  تبةةةةو  سةةةة إا م ةةةة  تمةةةةوع  ب ةةةةر ط ابةةةةوت   عضةةةةل 
 تم  س ا تمفلص،لاح ّتو اج  ن ّقوم اس ،ج،، يف حمتت ت ،   

جيضةةةةإا لك،ئاةةةةا تمةةةةمتت   تمع ةةةةع   حةةةةي جةةةة  تميضةةةة   تمةةةة  عةةةة،    ةةةةل تموفلصةةةة -1
جك ،تم  ر تمبفرجمل   ضإةىت  حةمتت تمثك،ئاةا حةي تمة  جتيةل جة  تم ة،ئ  تمبفةرجمل لةوتء، جتةوضرت، مة، 

 جي   ن ّ عن  ص  هه  جا ، موي،   جتوضر .
لصةةةل يف تموفةةةلا  ا  جةةةة،  هتء تمعاةةةع   تم،حاةةةا ت جمل لول بةةةةع تمعاع ّةةةا ابأل ةةةة  -2

ا .  تمت،هتّر
لوا ا  ركا تموفلص  ّ  ةر تمةإج  عإةع تألعةل ابمكتةبا مإفةل     اجة  تمفةل  -3

. 
 أي مت تمقبل  تمبيو جيىن، اوّوت، ت ج، اإك حمتت تمبيو ج  جقع    لص،لاا .-4
 ظ عه لع  اوّو ج  تمعتعج ت حمتت تمعتعج لإ  ى  بيو ج  تمفل  .-5
ئ  صة  هه   ،ئاةا   سة،ئل مو ة، ا تمةمتت  تموفلص   ععه مإو ربه "ّ  و   ج،م تم ،-6

 ابممتت  جت، ات، حنا،ت يف جت،هبك، تماعجاا" .
 يف تموفلص  "تضض ل لك،ئاا ك،ئ  ة  ل    لعت  عوّوه ج  تموك،عض، " -7
 ّصل بك، تموفلص  ا  تموعتصل تالت،ين ت تض،ج  تألأ جج تمك   . -8
عإةةةةةع  جتةةةةة، ا جتةةةةةوضر جةةةةة    ابموفلصةةةةة  ّتةةةةة  تأل ةةةةةرت   تأل ةةةةةل،  حنةةةةةع كضةةةةة،   -9

تكوفةةة،ط تمةةةكق   تمكتةةةباا...  ةةة،موعتر حنةةةع تم ضةةة،  جييةةةل تالتةةة،ن ّصةةةبع ألن ّصةةة  ج،م ةةة،، 
 مإ عن .
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يف تموفلص  حنال تمي،  عقإا،، ج   اةل بكة،ء تمةمتت   اصة   ،  تعاا  ة،  جة   ب -10
 ت اه جج تمي،  تم، جمل  تميكعجمل  ت وضيي .

يال تحلب،  جتربةا تفل     ةوه جة  لعع ة، يف كوبةى تمرئاتةا    يف سضةل  إتة وى ّ  صة   ّر
 لو،ا،تى ت عكوج، ّصل ا  جرتبا تمفل  جول با،، تم ،ئ  ّصل ا  "حتربه   يء جة  تمقإة " 
إ ت    عا  جو،لا ج  عم تمفل  تحلي تمبوعةا التة،لا،، "بقةوه جة، تويةوب  جصة، ه تمضةا،ء   ّ .

دتم  ةةةره  "ان  Espritعكةةةى جعلااةةةى يف سإةةةا تمةةةمتجمل ّإقةةةع عإاةةةى" ت  حةةةمتت صةةةو؟  ةةة، حتةةةوب  
ذكةةة،ءأ صةةةوه جةةة  صةةةضاضك، ّتةةةولره جةةة   عضةةة،، حلضةةةا تم ةةة،ئ  تتموةةةمتتء تمةةةمتجمل سةةةا يل جكةةةى 

  ه ت ك،" .
قةةوبم تحلبةة،  يف عضإةةى تاةة،م "تمفلصةة،لاا تاسةة جاا" تصةةعبهت، ح،جةة،، عةة  جتإةةي ج  ةةعم       ّ

ت ّكةوججت ّكتة كت ّفةيرت  اقبةل تمفل  يف  إت وى ت ،مفل  ععه جب، هه  ت وا،ه   "ّإوإم
    ّر   تإك حي تخلص،ئ  تم اجا م ع تط هنن تمفل  تسوق   ذتيت" 

توتج ه ،با ج  ةعم تالتة،ن بيةو حةمتت تمقةرته تمبةوئي عكةو  بة،   حةمتت ّيإة   ّضة،،  ن     
تبةة  جثةةل حةةمتت تخلةة  تم إتةة ي مةةا  حو ةةى  قةة  ت سةةوورت، يف تمو جةةل تمةةمتتيت  ت سةة  ،ء  ةةج 

    ها،  تم يل ت تب  حمتت ت جت،ت ّكك ع  جت ه عضةل  ة،، معتعةج  وة،ه القة،ذ سةعتء يف  
مختاك،  تمقرن تميفّر  تمكصرم    ج إج تمقرن تحل، جمل  تميفّر ت بيو  ن ت ،عضةح كةل حةمتت 
ةا جي،صةره  تم ر  ،   تعتر  ج  اوّوت   ج،م كل حمتت   ّتةيك، ا   ن لكوقةل ا  جتربةا   ّر

كة، مكةر؟ تالتةة،ن   يإةى تمةعتعي  تميةةىن تمةمتجمل   ةمتت ت حةةل تسةوضر ابموعت ة   تموتةة، ، حلبفةي  م
جج  بفي  م مى  صعصاوى يف بي  تمو إا،  مكر؟ تحلبة،  جة،ذت ّقةع  عة  تالتة،ن بيةو  ن 
  صةةةل تم ةةة،ئ  ا  تمفةةةل  .   بقةةةع ك،ئكاةةةا تمفةةةل  ّرتقةةةي ا  كا اةةةا دلععاةةةاه  عإةةةع حةةةي 

اا تالتة،ن ماصةب  تالتة،ن ك،ئكة،،   لصة،، ماول بةع التة،لاوى تالت،ن جج تابق،ء عإع  لصة
ا  جةة،  هتء تالتةة،ن    جةة،  ةةع، تالتةة،ن  "تالتةة،ن حةةع جإوقةةع تمفةةل   تم ةة،ئ  جةةج ااي هت 
حةةةةمتت تمةةةةإاي ه تموفلصةةةةكاا ّصةةةةب   ت ةةةة ،،  ن تموفلصةةةة  تمويةةةة،  ما ةةةة،   ةةةةج تالتةةةة،ن... 

تقةةةعم  ّضةةة،، بيضإاةةة،  أتساتةةةاا" .  حةةةمتت تموفلصةة   ركةةةا  ت و ةةةي اباه ةةة،ء  تموواةةة  ت بةةةل 
باةا  تميضإا،  تمو،ساتاا تمف،ه اما ، تي ةي تمفةر عاا مإكتة  يف ع،مكة، ت  لتةو اج صةا،اا تقّر
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 ك،ئ  + تفلص دتي، ه =  ل 
  ل +تفلص دتي، ه = الت،ن

 كةاكعلةةةا      
 ك،ئ  +  ل  + الت،ن = ج، بيو تالت،ن 

 تفةلصة       
وةةة،ا تمب ةةةر عإةةةع جةةة، بيةةةو تالتةةة،ن ت    حةةةمتت تمةةةمتجمل ّو ةةة، ا تالتةةة،ن ّؤكةةةو حةةةمتت ت ل     

تألس،ج تمب،ط  تم اج  تمةمتجمل ّؤكةوت جي ةك   سة ا تمفلصة،لاا ت  حةمتت ت ل وة،ا جوة  ب  عة  
عضل جإوإم  أتجل   رجمل عضاة   لفة،م جوةو   جة   ة   تمعتعةج ت ةربب  ةة "تمكفة،م تالتة،ين 

ا ا   ة     را عإع  ،عإاا عّع اذت تهتةب  حبقاقةا  اجكاةا ت   اةث الةى بةو ن اجكاةا  ّعاةو اتّه
ت كةةمتمك بةةو ن  بوّةةا  ّ ةةعن مإوةة،ّه  جيةةىن ت ألن تألبوّةةا حةةي تميةةىن مإوةة،ّه " . اذت، تمعصةةع  
ا  تالتةة،ن م ةةي ّصةةب  تالتةة،ن جةة  اوّةةو عةة،ب ، مإول بةةي جةة   ةة   تسةةويض،  كا اةةا "جةة، 

 ّإا  ب رتجا ع،  تأل ل، " .
ةةةة  تم  ةةةةر        يف جتةةةةوع؟ تخلإةةةة   جو،بيةةةةا تابةةةةوت  ّو إبةةةةع جةةةة  اوّةةةةو  جةةةةر حةةةة،م يف اتّه

تم إت ي ت  ك،ن بر ايئاةه عةو لببةى مةى  عضبقةى يف  ةر  ،تى ت حةمتت تألجةر حةع ترتاةج تمعاةع  ا  
تموهاا تمث،لاا بيو  ن ك،ن  ول تمرتبا تأل    تصب  تممتت  ج  اوّو اة، تمةو ه تأل   ت حةمتت 

اى تحلب،  بك   وج   "الك، يف ع،  خنإقةىت  م ة  كةل  ةيء يف تمية،   ةوك عإاكة، تألجر ّومبل عإ
 ن لبوعةةةى يف  إبةةةا اوّةةةوه ت  ةةةك   ل  ةةة  تميةةة،    لوةةة تت بةةةل ل   ةةةى مكوةةة ت.   ةةةل ل ةةةره 
لإقا ، ا  تمي،  اي بوتّا  يل اوّو    لت  توعمبةو  اةى   ية،    ةر؟. ان تمية،   ةو  سمةث 

بقع جو راح ت اذ ّو وبك عإاك،  ن ل عن عة،جإح لصةكج  لصةإ   لكتة   لةك ك" اكيك، ج   ن ل
. 

 عوقو  ن حمتت تمك  ّقوبم ج، ّفبى تمثعهه يف تم إت اتّإوقي  بيض  جةج بر ايئاةه ابمكتةبا 
موقةو  تمثة،ين عإةةع تأل    جمل تمةمتت  عإةةع تمعاةع ت   بةة،    ّةوعك  ةةو  حل ةات ّةةو إك يف 

صب  الت،أ، آ ر مةى  ععتمى ج      تميقل تم عتعي  " ب ضل تميقل ّوي، ن تالت،ن جج هللا ّ 
 كث، وى تألل عمعااا خمإع،ت الىت  م   ّت،حك يف كاكعلا تمي، " .
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 تم إتةةةة ا   ت ةةةةعن ا  جةةةة   ةةةة   جتإةةةةي حةةةةمتت تم ا اةةةةا تمي،ماةةةةا تمةةةةععي دتالتةةةة،نه     
ا تم يةل تخلة،م  تمفةةلب   تكوضة،  جيكة،ت جة   ة   تل و، ةةى عإةع جة، بيةوت ت جة   ةة    اعجة

تآلن مويةةةةرط عإةةةةع بيةةةة  ت عتلةةةة  تأل ةةةةر؟  تجتةةةةو  ه هنكثةةةةر  صعصةةةةاا يف جتةةةة،هب   سةةةة ا 
ةإ  بةة،  ت  كاةةى  بفةي  تم اإتةعط مضةو عّإ تمفلصة،لاا تميرباةا  ابمو وّةو عكةو تم اإتةعط ّه

طج  اذت ت و،ه تألجر عو ليقو بي  تمق،هأ  بح تم اإتع ح ج      تو بل جت،هب    تقة،
 جت،هب  حل تمفلص،لاا يف تمي،   حمتت  ت  جقوضا،  تا  ،ما،  تم  تقه يف  ا ك، .

كاى  بفي كبقاا تم إت ،  تمفلص،لاا برأجج عضل   حتوب  ب  ره   اةوه       إت ا ّه
  ت  ت جثل حمتت تمو ،هب تم إت اا تك و  عإع تمعاع   عو  ا   م ي تكوفي  تتةو ل  

مو ،هب تؤس  عإع ل   تأله ةاا تمة  تك إة  جك ة، كةل  إتة ا  تعياةا بو ،هب تمو  . حمتت ت
 ا،تاةةا جةةةج   ةةةمت  ةةوبجمل تمإجةةة،ن  تم ةةة،ن  تمةةمتت   تمع ةةةع   عةةةوهه تمفةةل  . حةةةمتت تتم إتةةة ا 
تعاا اا جك و ا عإع ك،جل  ي،ب تالت،لاا  ا ، ،  ج  حكة، تو إبةع  اعجةا تحل، ةر تم، ةاا 

ت اوض،عاا  ميإك ت اوض،  ج، تجح تيةوب  إتة ا  ة ب   " إت ا ص،حلا سعتء مإتا،سا    تحلا،ه
 مإ  ر تمفرعي  ستى  جك،ح ى تمعت  ا تمي، " .

 حكةة،  بةةوب جةة  تمكضةة،  تمفلصةة،ين  جتةةعبا،  حةةمتت تمكضةة،  تقةةوم جةة  تمعتعةةج تمةةمتجمل     
 تيافةةةةى تمةةةةمتت   تيةةةة،ين جكةةةةةى  ت إاةةةة،،   ،هااةةةة،،  ابطكاةةةة،،  ظةةةةة،حراي، ت اااةةةة،،  التةةةة،لا،،ت مةةةةمتت تبقةةةةةع

 "تمفلص،لاا ماتح ل ،ج،ُ  إت ا،، بل  إت ا جك و ا جك، إا" .
ةةو جقعج، ةة، تألس،سةةاا   ن  ن   ةةو  لصةة،لاا ا   إتةة ا اوماةةات  اةةوا، ّؤكب   بفةةي  ّّر

ّقاةوح، حبةو   تصة بوح، هنصة ،  تمية،  تمو ثةر ألن جثةةل حةمتت تم إتة ،  حةي تمة   إة  تمو ثةةر 
عياةا حةي تمع اةوه تمة  تضةض  ع،مة،،  لصة،لا،، مج،عاة،، دكض،   ،ه بر ايئاهه  حمتت ت وماا تمعت

اه  وةةةة مه تالتةةةة،ن  تم بايةةةةا ت تالتةةةة،ن  ةةةةو جعلااةةةةى يف كو،بةةةةى تمفلصةةةة،لاا  تميفةةةةّر دكضةةةة،  كب
  ت وضج ت ذتك تمو مه بح ت عحر  تمعاع  تممتجمل ك،لح حتإك بى تم،هكتاا .

عم   ةةةةةي تميبةةةةةث  جةةةةة  تمةةةةةوت ل تألس،سةةةةةاا م إتةةةةة ا  بفةةةةةي ج  ةةةةةعم تحلقاقةةةةةا  ج  ةةةةة    
  تم إت ا تمرا،ئاا ابا ، ا ا  لإعوى تموعس اا تا،جا  

 تحلقاقا  -1
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مك ةةةةةرا تتةةةةة،ي   عةةةةة  تحلقاقةةةةةا  جةةةةة، تحلقاقةةةةةات ت وبةةةةة،ه تحلقاقةةةةةات  قاقةةةةةا ت  وبةةةةة،هت     
جتةةةوعاي  جتإبةةةي تحلقاقةةةات  حةةةي جع ةةةععاا  م ذتتاةةةات  حكةةة،ك اةةةو  ابطةةة  ّتةةةرجمل هبةةة،ت  م   ةةة، 

ة  سوو إبع بإب،ج آ ر يف  ت وب،هأ   وب،ه  بفي ا، ت   ل لتو اج  ن خنوان  " أ حةع تم ّر
 تحل   تحلا،ه" .  ج  جععج عصرجمل حل لتو اج  ن لصل ا  صر ا " أ حةع تحلقاقةا" ت  حةي 
صر ا عضاقا يف تض،عاه تمعاع     ل تي،ل  تمع ععي تم إ  جج تممتتيت تموكة،حي ّي ةل يف 

 تمصر ا.
أت ةةةةمت عكةةةةو  بفةةةةي  هب تمو إةةةةي    تخل ةةةة،ء ت ّقةةةةوم تحلقاقةةةةا   ه إةةةةا تحلقاقةةةةا حةةةةمتت     

 كإمو ةةةة، تمضةةةة،جكا م ةةةةةل تحلقةةةة،ئ  تأل ةةةةر؟  كةةةةة ن مإ قاقةةةةا جتةةةةوعاي  جك ةةةةة، جةةةة، ّكوضةةةةي مإيةةةةة،  
تمع ةةةععي ت ك،حلقاقةةةا تمراي ةةةاا  تحلقاقةةةا تمو،هخياةةةا  تحلقاقةةةا تمتا،سةةةاا..  جك ةةة، جةةة، ّكوضةةةي ا  

ةةو جةة  هابطةةا ت ةة    تمةةععي تم ةة،ئ  ت  جةة  تميةة،  تمبةة،ط   تموتةة،جي  تمةةععي  حةةمتت جةة،خي انت   ّإ
  حك جإتاي تحلقاقا لتو اج  ن لمتكر  

تحلقاقا تتص،  ت ج  حك، تالت،ن " ّويإ  هب، ان   لتوو  جعت قوى عإا ، ان تحلقاقةا -1
حتةةوج عإاكةة، ت و ،اةة،، اجي،باةة،، ت   ةةي  تإةةوض   ضةةعهأ   ةةوت ت  م ةة  ا  حةةمتت ت تإةةوض   ن 

 جف،هكا  يب،ما لفا ا" . لوف،هك  ا ،
تحلقاقةةةا جفةةة،هكا "تحلقاقةةةا  ماةةةوه  ةةةو  عةةةو تعةةة ا      ةةة،  ماةةةوه  ةةة ، ه عةةةو   بّةةةح -2

   اه اما ، لف،طك، تممتتيت ت  ،حلقاقا ت  عو لتإو ، ط،ع،تك، بي  تمكتل ت حةي رةره جفة،هكا 
ةةةةو بر ايئاةةةةه تمفةةةة،هكا ت  عةةةة،  "ان تحلقاقةةةةا ت فةةةةه مكةةةة، تم فةةةة،هكا جةةةة  تمفةةةة،هك، "ت  عةةةةو  كب

  ت فه تحل " 
و إبع جتوع؟ عضا   لص،ين يف  إت ا  بفةي جة   ة    يةل -3 تحلقاقا ابوتعاات ّ 

تابةةوت  تمةةمتجمل  اةةل تمبةة،ط  بفةة ل  تئةةك ا  تمول بةةي  تحلاةة،ه ت وّةةوه  " ةة ذت  بةةو  تالتةة،نت  
كةة،ن التةة،أ،ت  بةةمت  ل تةةى م ةةل جةة، ّصةة ب التةة،لاوى التةة،لاا جبوعةةات  يةةرط هبةة، ذتتةةى  جةة،  ةةع، 

 ذتتى  عرط تمقاضا تم  محإوى عإع  ن ّول بع ذتتى ج   ال  يل  إ  اوّو" . 
 عإةةةةع حةةةةمتت تمتةةةةوع؟ ّإوقةةةةي جةةةةج بر ايئاةةةةه يف كو،بةةةةى دتحلقاقةةةةا  تمةةةةع يه  ،حلقاقةةةةا عكةةةةو 
ةل ابةوتعي مإعتعةج ت    ّبويةو  بر ايئاه " ّك،جا اا ت    تحلركةا.. تحلقاقةا تكوضة، ت حةي حتّع

 قاقا حي ابوت  تالت،ن مإقاك"ع  لاوفى عكوج، ّقع   "تحل
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تحلقاقةةا  ضةةعه    حكةة، أييت عةةع   بفةةي  "جةة  تلوإةة  يف تموق،ماةةو مجبةةو تحلقاقةةات  جةة  -4
تبووع  ن ّصكج  ق،ئ  اوّوه  ،م ت وهت  قو  لوج  قة،ئ   ةع  عبةل  ن ت ةعن .  ذمةك  ن 

تةةة ج يف تماةةةعم تحلقاقةةا ماتةةةح يف تم، ةةةي    يف تمتةةةوقبلت م ك ةةة،   ةة،ء،  ةةةر؟ تمةةةإج ت  حةةةي ت
ةةو  ن  إتةة ا  بفةةي حةةي  إتةة ا تحل، ةةرت  إتةة ا  تمةةمتجمل حنةة   اةةى" .   ضةةعه تحلقاقةةا حكةة، ّؤكب

 تمإ  ا تحل، ره تموو بقا ج  عض  ج، ي  يل تالت،ن  جوعاب ا ا  آ ،، ه ،با تمي،  .
تحلقاقةةا تحلةةعته  "...ّ  ةةي  ن ّوقةةوبم كةةل التةة،ن  ةةج  طةةرتط ذتتاوةةى  اإقةةع ه ا كةةل -5

إض،  كرحك،   وت، عإع تحلقاقا  صإك،ت عك ،ت  كإض، هآأ   ليىن بتع؟  قاقوك، صةرأ  قاقا  ك
  ع،ء مى ا  تحلقاقا  تحلعته" 

تحلقاقا س،لاا دجف، ه  "  ت  كل جك، ل  ن ّومتكبر  ن تحلقاقا ماتح بفةالى حةع -6
ةةة ، باةةةو تم،مةةةك  اذ   جيةةةعا أل ةةةو  ةةةع، ذ مةةةك  ن  جإ ةةةى تخلةةة، ت اذ   جيةةةعا أل ةةةو  ن اتب

 ّف رح،  ك  ، س ا ح عم  ا    ن تحلقاقا  ع   تقع؟ عإع  ن  اح" .
تحلقاقةا  عةعه  " تحلقاقةا تمةوععه حةي   ةةوح، تمة  جتضةجت   لةى  ّبقةع ا  تمفةك جةة  -7

 سبالت ألن حمتت تحلقاقا حي   وح، تم   إ  تالت،ن" .
ثر. او،  ه    ن  حة  مةك تحلقاقا تم ر ا   اثض، ك،ن تم را  كثر ك،لح تحلقاقا  ك-8

ةةةو  ن  ةةةو  ن  عةةة ن بيإبوةةةك  ّه ةةةو  ن  كةةةعن جيةةك يف تألصةةةل  ّه تم ةةرا     بقةةةي   جكةةةى  ةةةال،،  ّه
  تيإبك  ،مقعه تم    بك هب،   ر، باك ،  بح تمقعه تم   لح هب، ت عن" .

ةةةا تحلقا     قةةةا    ت وضةةل صةةةعهه تحلقاقةةا تم ،جإةةةا   ن  ن لع ةة     خنوةةةان ع عو ةة، ابحلّر
ا ع ب،ن جو ،لت،ن  جو اج،ن م ،ئ    لصةك، تمبفةرجملت ّو ةعب  حةمتت تمو ة،ل   تمةو ام   تحلّر
ا  عضل ّع ي حبقاقا يف عض   تعج تالت،ن  جو،جرتتى تمف،عا كض،  ص  ، بع  ّه عه عكةوج، 
عةةوبم م وةة،ب "بةةوتاي  تخلإاقةةا" ت هن ةة،  " لبةةا جوةة،جره ّ  ةة   ا ةة،   كةة،  تخلابةةا  تميةةوم" ت 

ة  تالتة،ن جة  م ك  ،  لبا  جو،جره  ره ّ ت   جي ، تموي،   تمتضع  تمعتعةج  كةل جة،  لو ةى اتّه
ةةا  ةةج ّ ةةعن  وكةة،ت  ضةة،  ن تتةةواق  تحلّر ةةا  "تحلقاقةةا تعةة تا عإةةع  ّر اةةو  بةةح تحلقاقةةا  تحلّر
وكةة،.  جيرب ةةا خل ةةر  ّر مإ قاقةةا   ك، ةة،ت  جةة،  ن ّةةإ هب عك ةة، تالتةة،ن  ةةج  ةةع ت   ةةي  بةةوت ،

 متت تمعاى تم س، جمل تك ره هس،ما تالت،ن" .عإع ح
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وكة،" حةل       تةووعي تم ثة  جة  تمو جبةل  "تحلقاقةا جيرب ةا خل ةر  ّر  ج، ّتوعع   حك، ّ 
ةةةا هنس،سةةة ، تأل   تمةةةمتجمل  قاةةةا تحلّر ةةةا    جاو، اّإ تمقصةةةع  حكةةة، ابخل ةةةر دتمفةةةره تم ةةة،ج  يف تحلّر

 ثةة  جةة  تابةةوت   تخلةة ت  عإةةع حةةمتت حتةةوب  عكةةى ّيقةةعب تمبةةعحاضي  طةةعبهت   قةة،، بر ايئاةةه ب
ةا  وإةك  ة  تخلإة   مةا   تمتوع؟    حلبفي  ن خي،ط عإةع تحلقاقةا بيةو  ن  صةب ح تحلّر
ةةا تمعاع ّةةا عإةةع تألعةةةل  ت  واةة،ه بةةح تمض كةة،    تةةة  .  حةةمتت تمو ةة،ط   ةة ب    ةةةي مإ ّر

ا .   ةةةعط  بفةةةي جتةةةعبا م ةةة  تألسةةة،ج تمةةةمتجمل بةةةىن عإاةةةى تالتةةة،ن بق باى دتحلقاقةةةا تمتةةة،هتّر
كقمت    ّك ي ج  تأل  ة،ه م ة    ّإوا ة، ابأل ة  تالتة،ن  اه تعوقو  لى  ل تمعهطا ّ   تحلّر
ةا  عإةع حةمتت  كوج ّ  يل يف  تعج بي ئقى  ع ع،تةىت مةمتت سةو عن تحلقاقةا  اةا جةج تحلّر ّيضل ّ 

ر ةا تألس،ج ّيإب   بفي عإع عةع  لاوفةى "طةعل مإض ضلكةح أل ةك ّرعةو ن" هنن  "تحلقاقةا تم
 اتواي،  ضو تمر ا  ح،حن     ء عو ّق ك، ّق ا  ،ئاا" .

ةةو تحلقاقةةا عإاةةى  ن ّ ةةعن        هت ةةا بيةةو تماةةعم  جمل   تطضلكةة،نت عإةة ت اصةةو،ءت  جةة  ّّر
ةةا  جو ،لتةةا جي ةة،ت جةة  حكةة، ّقةةاك  بفةةي ع،ماةة،،  جصةةوا،، حلضةةعهح،  ابأل ةة  جو اجةةا جةةج تحلّر

 صر ا لاوفى     وى تمت، ره .
ةا    ب     ا تبو   تئض،، يف تحل، ر أللةى    ّر وب ج  حمتت ت  و تمعتعي ألن تحلقاقا  تحلّر

    قاقةةا  تةةإ    ُةةرا جك ةةة،    صةةا،اا اضةة، يف ععتمةة     بةةةرتحح  "تحلقاقةةا ُّقضةةع عإا ةةة، 
ا اذ   تكق،  ا  م  ّكق،  اما ة،  عةو  ة،هك يف تبوةوتع ، جفة،هكا  حل ا لُير  عك ،  حي ك،حلّر

ةا  و ة،،  ة وتء .  يإضكة،     حا ،م .  ض   ال ذمك ك،ن مإ قاقا  ععه   وتء  كة،ن مإ ّر
ا تيافة،ن عإةع  ا،تكة،  عإةع جة، لبةمت  اضة، جة   ل تةك، عإضة،،   ةرت، اةوت،ت  ةج   ن تحلقاقا  تحلّر

 الك، اذت ّلتك، ج   ن تقه عإا ،  ا،تك،ت  جبإك،ت عإع تألعل  ن حناا ض،  عتك،" 
ا ت عبن تحلقاقةا" ت  اذت، تحلقاقا       ات تحلّر تب  كض، ع،  بر ايئاه"تحلقاقا حي  يل تحلّر

ةةا يف  ه ةةاا  ت ةةوه  حةةمتت جةة، محةةع  بفةةي جةة  كثةة  جةة  ه بت  تم يةةل  اوةة،  صةةب ح حةةي  تحلّر
ةةةا عإةةةع جةةة،  عوقةةةو. جةةة  حكةةة، "تحلقاقةةةا   ا ةةة  تيّر  ةةة، ا    ةةةا  كثةةة  جةةة  تمو،عةةة  تميكّع تم  ّر

 حي تمبوتحا" .كو ربا جي، ا مإ قاقا  حمتت 
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تبقع تحلقاقا  ركات وعت   بت جج تعاو اذت عضح  أ هبمتت تحلركا  يإاة،،ت  عاة،جي هبة،     
حةةع جةة  صةةضاك تمعتعةةج تحل، حلتحل، ةةر تحلةةيت  إ ةةي لصةةه جتربةةا تحلقاقةةا عإاكةة،  ن لفةةوب  عإةةع 

 ص  هه تألأ 
ا ّةو إك، ا  جركة  سمةث حةع تمتةؤ       ماا جتة،ت  ا،تكة،  جتة،ت تموت، جمل بح تحلقاقا  تحلّر

 اع أ " لضج  اع أ  ج،م ذ تتك،   جة،م تآل ةّر   كةل حةمتت ّةوك يف سةبال  وجةا تحلقاقةا مةا  
 ا " . 
يا تمي ة  ألن  اةع       رب   بفي بح تحلقاقا  تمقإ ت  ج  حك، توو  تحلقاقةا "سةّر  ّ

بةةةا عةةة   يةةةل تالتةةة،ن حبةةةو ذتتةةةى  اةةةع  اةةةر حبةةة،   عإةةة  جتةةةوضره" ت م ةةة  حةةةمتت تحلةةة،   تك
تالت،ن  جرتلى ابجت،ت تحلقاقا  تمعمعه يف ع،م ، "تحلقاقا تإ   تمعاع  كضة، تإ ة  تمةّر  تأل  ّةا 
 تمعحةة، ".  تحلقاقةةا  اةة،ه جي، ةةات  اةة،ه  تعياةةا حتاةة، يف ككةةه تمعاةةع  جةة   ةة   سةة  هه عضإةةى 

اة   بفةي    تععى تمتةرجوجمل ا  آ ة،، سة،جاا يف تخلإة  تمتةوضر.  اذت ك،لةح تحلقاقةا كضة، ّر 
ةةةةةة   بي، حةةةةةة، تموت إاةةةةةةا ا   لتةةةةةةكا اج،لكةةةةةة، -رةةةةةةره تآلن تحل، ةةةةةةر. حةةةةةةي  ّضةةةةةة،، تةةةةةةوععأ عةةةةةة  طّر
 " humaniser notre tempsتحل، ر"
  إت ا تمرا،ء -2
ّفةةةاو  بفةةةي  إتةةة وى حةةةمتت جةةة   ةةة   تمق،بإةةةا بةةةح تألجةةةل  تمراةةة،ء  أي ةةةمت تموق،بةةةل     

 ،ما،  تمير اا تم  ّث حة، حةمتت تموق،بةل  تموب،ّ  جوتت تألعصع ج      تع ا  تم ،حاك  تا 
بةةةح تمثك،ئاةةة، ت  كةةةل حةةةمتت مةةةا  ا  مع ةةةج  إتةةة وى تحلقاقاةةةا يف اط،هحةةة، تمصةةة ا ت  جةةة  حةةةمتت 
تمععةةةه ّقةةةوم اةةة،ن  كةةةر ت تقااضةةةى م إتةةة ا  بفةةةي بفةةة ل جكصةةةه  تصةةة ،، اايحةةة، ابم إتةةة ا 

 philosofie de l'esperanceتمرا،ئاا 
بتةةى ّه ةةعه " مقةةو كةة،ن أج ،لكةة،  ن تيةةل  جتةةك، يف جةة   ةة   حةةمتت تمةةك  تمةةمتجمل تعو    

اوأ بو   ن تيل جتوقبإك، يف ج، اك،   ل ج، ابحلا،ه  ض  تمرا،ء لتوياوت اذ   ةيء أاةإ 
 اوةة، كةةل  ةةيء بوتّوةةى تمتةة،عا تمةة  حنةة   ا ةة،. كةةل  ةةيء  مةةع تم، ةةيت كةةل  ةةيء  مةةع بوتّةةا 

صةيو يف سةر؟ تمةإج  صةيع    ةة،ءت  ان تمية، ...  عإةع كةل  ة، ت   ة،حع ذت تموة،ّه  عةو عة،م ّ
 تمو،ّه  تمك عه عو   مت ّ ب  حبعط،، كث  تمض اج" 
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ّ ل تمرا،ء   إت ا تمرا،ء    هاة،ء تم إتة ا جة  تأل  ة،ه تألصةاإا يف  إتة ا  بفةي     
 لر؟ ذمك ج      دبوتاي  تخلإاقاه  دعضع  بيإبك تم تعههت   ي بوتاي  تخلإاقا  بيو 

  و،جره  اع ّا  لص،لاا جفةربعا تألبةعتب ت تةوت ّقةربه   ".. ّ  ة  يف   ن ّول بع تميبث
ات لةوتء مجاةج تمض كة، ت تموضةرب   ها،ئك، عإ  عضا ت لتضج يف   اإوك، تمكوتء عو  تع ج  تا،ّ 
تم بةة  تمةةمتجمل ّصةةيو جةة  تميبةةث  ةةج مةةك  ب جيةةى ابمةةو ته" ت  كةة ن حةةمتت تميبةةث تاجيةة،   جةة  

ةة   ةة     كةة،  تحلاةة،ه  جتإبةة ي عضةة  تمو ربةةا   لصةةل اماةةى  ب ةةل  صةة،ما ا  جةة   ةة   تمويضب
  كثرت كاه ّول بع  بفي جقع  تألجل تمإتئه ماصل ا  جقعما تمرا،ء تحلاا تحل، رهت

  ض، حع تألجل يف حمتت تم إت ا 
تألجةةل حةةع  جكاةةا لتةةوضوبح، جةة  ّعجكةة، تحل، ةةر  كرسةةإ ، ا  تمتةةوقبل  ك  ةة، جيإةةك      -1

 اماى  ّكبوي تمعصع 
تألجةةل حةةع تمةةإج  عةةو  ةة ب   ضإكةة، عإةةع  ن  ضةةل تحل، ةةر كةةي لضةةض  تمتةةوقبلت      -2

 ج الك، لضاج تحل، ر  تمتوقبل جي،، .  حمتت ج،  ّقبل بةى  بفةي الة،  تحل، ةر  تمو قة  يف 
و ة، تحل،ماةات  جة  حكة، تألجةل  تحل، ةر  تحلاة،ه ت وّةوه كةل ت ةوبه ب ةل   عه ة،   صةعبو ،  تيبّ 

 تما ج .ّؤ جمل ا  تمقكعم   
 تألجل ّير  ص، بى ألجر ج  تألجعه      -3
تم .     -4  تألجل حوب
 تألجل  ،ئ   تئض،، .     -5
 تألجل هح  أن متت عإع تمإج  تآليت     -6
ضايك،     -7  تألجل ّتإاك، ع   ل تك، ّ 
 تألجل ّثبوك، يف تمإج،ن      -8

  ج، تمرا،ء  
ما عإةةع بيةةو اوّةةو  عضةة  اةةعهت، جةة  سةةة،ئر تمراةة،ء جةة   بيةة،  تألصةة،ما  "تك ةةو  تألصةة،-1
 تألبي، . 
إه تمبق،ء -2  تمرا،ء ما   يعهت، ا،جض،، ّإوقي  اى تاا،ن  اّر
 تمرا،ء حع ه ا تمعتعج . -3
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 تمرا،ء ج  تماعم تحل، ر  ما  عكوت هابا يف   بي سر؟ تمإج  . -4
 ح ك،. تمرا،ء تاق  مر ه تماعم تممتجمل حن   اىت حمتت تماعم تحل، ر او، -5
تمراةةة،ء   ّيةةةرط ل تةةةى  وةةةراي  تخلاةةة،  بةةةل ّيةةةرط ل تةةةى ابمك ةةةره تألبوّةةةا  تمتةةة ه  -6

لةةا  ابم ،عةةا تم ،جكةةات ط،عةةا تمراعمةةا تم يب،مةةةا   تمقعبتمةةات تم ،عةةا تمةة  تععةةج صةة  ا تم، ةةةي  ت ّر
ل تألل ،ج. قح  تر ب  ابمإج  تآليت تر اب،، طّع  تععاج لقا ّ 

ةة -7 ر ّصةةةكج  قاقةةا  تعيةةا اوّةةةوه مةةع ت جةةة، ك،لةةح مو ةةةعن يف تمراةة،ء جبةةو ت بكبةةة،ءت ج  ب
  ،  ج  تأل عت  .

 تمرا،ء     تئض،، . -8
 تمرا،ء حع  وه تحل، ر تممتجمل ّو جل  ت إا،، بمتهتى تألبوّا . -9
 تمرا،ء ّي ي مإ ، ر  الى  ج      تحل، رت تمرا،ء ّي،ل  تألبوجمل . -10
 .تمرا،ء ّكضاك، بو ثا ى مو ق،   ا،تك،"  -11
جةةة   ةةة   حةةةمتت تمو رعةةةا تمصةةةيبا  تمةةة  حتوةةة،ه خلةةةانه  جي،ّفةةةا ّصةةةل بكةةة،  بفةةةي ا      

تمةةوهب تمعت ةة   هب تمراةة،ء اذ جةة    مةةى "لتةةضج  صةةوتء تألبةةوجمل تةة  ب  يف عإةة  تمةةإج " ت 
 لصل ا  لوا ا ح،جا  ا ، ّيإة   بفةي   ةي تمعاع ّةا   ،صةا يف جفة إا تمةع   عكوئةمت  

 ليةةةو لراةةة   ن لةةةولإب  جةةة  تمةةةع      ن لتةةةوي إى     ن "ّو  ةةةع تخلةةةعط جةةة  تمةةةع ت 
لع برت. لكو رت بصان ألن تمصان حع ابمو وّو تألبوّا  اك،  تم  تف   عإةع تمةإج ت تمة  تي ةه 
عإاىت تم  تقبإى  حتبى" . حك،   ّيو تمع  كض، ك،ن عكو حاوار د ،ار تم ةكه  تئضة،،    "جة، ان 

  الع ا تمع "  ّعاو "جع   كثر  اق،، ج  جةع  تمةمتجمل ّعمو تالت،ن  ج ّر؟ ل تى يف
هتح  عإع  ا،تةى بكة،ء، عإةع  جةل مةو ت أللةى اذت حتقة     ،ت حةمتت تألجةل صة وت يف تمةإج   عكةو 

 جعتىت  لصى جتوإقع يف تمإج   جربعم هنعض،مىت كض، مع  ن  لصى ّوك ي جج  ا،تى" .
قاةةا حةةمتت تمولةةّرج تمبةةو  ألبوّةةا   إةةع  تمةةك   جي     يإكةة، لةةوع   قةةوهت   بفةةي تماو، اّإ

 تمعتعياةا بةك   تمععةح ّصةيو حةمتت تمتة ما  ةج تمك ،ّةات تمراة،ء جعاةع  بفة ل ّةع ي  ، ةةر  
كل حل ا  تألبوجمل  ، ره  بوت،  ك   حناة،  بةوت،  سةعط حناة،  مة،  حناة،  كةل تمي اة،  تةو يك، 

ةةا  كةةل   ةةعه اوّةةوه يف حةةمتت تميةة، ت    مإ اةة،ه. جةة  حكةة، ليةة،ل  تألصةة،ما  ليةة،ل  تحل، ةةر  تحلّر
ّيو تمع  حك، ل،،     رت، تمع  ّع ي تعتص ،  ا،، بح تألل ة   تمقا،جةا تصةب  ّعجاةا   ي،مةا 
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  ،عإا ج       ا،ه تمرا،ء تم ،عإا تمبوعةا تمول اةا كةل آ ة،، تألجةل  ع ئقةى  لقة ب حكة، 
كضةة، عكةةو حاةةوار    سةة،هتر   جةة  ج  ةةعم تحلضةةره عكةةو ج،هسةةال ألن تآل ةةر عكةةو  بفةةي   ّبةة 

 دا اك    م ه اج، حمتت تآل ر  عتى  صب  ابمكتبا مك،  ععه مكيال بفوه  ا،ه  ،صا .
ةةوه مضإةةا بيبةة  تمفةةر،  اةةمت ه  ضةة،هتى  عةةو عةةوج ،  بفةةي مإيةة،  هنسةةرت  حةةمتت تمةةوععه  ّر
ةةةا تمةةة   جةة  عكةةة،، عكصةةةّر  حةةة،جح يف اتهخيةةةى تم  ةةرجمل  ت اوضةةة،عي  تم اكعلةةةا  تمتةةة، ا تم  ّر
ا جي،صره  تم  تسوضر سو وت، هب،  ج  ،ّةا  ا،تةى   ص ، يف  ،ّا  ا،تى مقض،اي  إت اا    ّر

ت    ّةوإلب  ا ةو  بفةي تم  ةةرجمل  ة، عضةح بةى يف حةةمتت تمب ةث اوة، لة ك بقاةةا 2003عة،م 
 ا  ،ما،تى تمير اا   ععتتى مب ع    قا .

عي تمفلصة،ين تمةعتعيي سةك و  كل ج،  اوأت ج  اىن يف   ةر حةمتت تم اإتةعط تمفةر     
ةةا  لصةة،لاا  تعياةةا عكةةو تم اإتةةعط تميةةر  تموةة،ه   ةةوت يف اعتلةة   إتةة اا   ّر جثإةى    عةةو ّّإ

إ تحلب،  ..  مضو عّإ
إ تحلب، د  ه..1993-1923مضو عّإ

 سه   لصةةاوى كثةة ت، جةة  تألسةةلإا  تمك،عفةة،   ةةع  جتربوةةى تحلا،تاةةا تم إتةة اات حةةمتت     
ا تألطةةرتط  تمةة  تجوةو  ا  ك،جةةل  ا،تةةى  ةةج  ،ّوةى تمإجكاةةا حبةةو    ،ّةةا تمقةةرن تمو ربةا تم تجاةة

تميفّر  .  عو عره كث  ج  تمكق،   ن "تالت،ن تحلي" حةع جع ةع  حةمتت تمكوة،ه  ةج يف لو،اةى 
تأل    تمفةةيرجمل .  ةة،معتعج  تمبالةةا   ّكةة ؟ بياةةوت، عةة    ةةر تمفلصةة،لاا تميرباةةا سةةعتء سةةإب،،    

حكةة، "تم اإتةعط ّيةةي بيضةة  تةةوت ل  وة،م تمإجةة،ن تمةة  تقإة   التةة،ن  تمةة  جتيةةل  اجية،اب،ت جةة 
جكةةى سةةر  جتةةو إك مإ اةة،هت سةة،مبا اايت عةةوهه تمو ،عةةل جةةج خموإةةه تألبيةة،  تمةة  ت ةةعبنت عضإاةة،،ت 
 لصةةةةى ك لتةةةة،ن  ك ةةةةر  جوضاةةةةإ عةةةة  سةةةةعتت ..   ّوةةةةو  تم اإتةةةةعط  يف ل تةةةةى" اع  تمةةةةمتت  

 تمبفرجمل تمتوضر  تمو و " . تم  ره تمي،بره   اع  تمكع 
  بفةةي   بةة، ت اذت اةة،ا مكةة، تم ةة مت ّك إقةة،ن جةة  عضةة   تعةةج تالتةة،ن تمفةةرعي        

تموةر ت  حةمتت جةة، تر ةوأ اماةةى تموهتسة،  تمة  عةة،م هبة، كةة  تم اإتةع ح . حةمتت تمعتعياةةا  جة، لةةوج 
مإاة،، اوة،  ةو  جة  تكةعب  عك ،  ج   اث تألس  تم  ع،جح عإا ،   تكوإ  عإع ذت ، بالةعاي،   

تمةة ت  تميةة،مي تمقةةو   تحلةةوّثت حةةمتت تموكةةعب   ت  ةةو ط ّقةةوبم صةةعهه تل و، اةةا اةةمتت تم إتةة ا 
 تمفلص،لاا تميرباا .
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  س  ،   جك،عفا جت موح ج      جتربا تفلصكاا  
 تمفلص،لاا تاس جاا       -1

  جو ةةعهه عإةةع لةة   جرت ةةل تبقةةع  إتةة ا  بةة،   ت ةةوه يف ك،جةةل جرت إ ةة،  ةةج مةةع بةةو
جوض،ّإه  ج تب ا عإع  ةو تيبة  مضةو  عاةوجمل "تمفلصة،لاا تمعتعياةات تمفلصة،لاا تاسة جاات 

ا .  تمووّا" ت  حمتت تمع وه جوع ره   ت  ا  جؤكوه هن بى   يرت   إت وى  تصعهتتى تمووّ 
وى  ع  تمفل  ّقوم سضععا ح،جا ج  تم ة،حاك جك ة،   تم ة،ئ ت    تمفةل ت   يف ل ّر

تمفلصةةةة،لاات تموفلصةةةة ت تالتةةةة،ن ت تأل ةةةة ت تمويةةةة، ت تمإجةةةة،نت تمو ةةةةره..  حو ةةةةى جةةةة  حةةةةمتت 
تم ةةة،حاك "اع ةةة،ء تمفةةةر عاا مإضةةةمتح  تمفلصةةة،ين  ت ةةةل ت ةةة،  تاسةةة جي تمةةةمتجمل ّكوضةةةي اماةةةى 
تحلب،   تعي،،    رت،ت كض،  ةوط ا  باة،ن تمو عةي تميضاة  بةح تاسة م تحلة   بةح تمفلصة،لاا 

 ياا"   تمعتع
تبو  جتربا تحلب،  يف تمفلص،لاا تاس جاا ج      عع تى ا  امته م  ا  ةل      

   مو ، يف تم  ر تمير  عبل  بيو تاس م  ج   ة   تيضبقةى بكصةع  تمقةرآن تم ةر   اا،لةى 
تمصةة، ، ّقةةع   "تسةةوكو،ا،، جةة  تآلاي  تمقرآلاةةات ّبةةو   ن اةةمته د ةةل ه كةة،ن جعاةةع ت، عبةةل 

 عو تيوب   جي،ين جفوق،تى  عإع تمراك ج  ذمةكت   ّيةرط تميةرب   م  ةا  ةل   تاس م
   ج  عج ةةة، يف   موةةةى تمي،صةةةره . ساضةةةج ج  ةةةر ن جتةةةإضعن جثةةةل ا ةةةعتن تمصةةة ،  تبةةة  سةةةاك، 
فةة كع ،   ةة،حاك اوّةةوه  لبضةةح عةة  تمثق، ةةا تميرباةةا تاسةةة جاا  أل   جةةره كإضةةا  ةةل  ّ 

 ت ي" . ترعرعح يف تم ق  تم ق ي  تم إ
 جةةةةة  بوتّةةةةةا جتربوةةةةةى تمفلصةةةةة،لاا تالتةةةةة،لاا ّ اةةةةةا ت ةةةةةع تم إتةةةةة ي    تمةةةةةإ   تمةةةةةمتجمل     

قةةع    "تمفلصة،لاا تاسة جاا   تقةةر تموضااةإ تم ة،ل ي بةةح تألأ  سا وضة  حةمتت تم إتة ات ّ 
باا ّوصل ابحل   ابمعع،ئج ت توّا  ت وضياا  تمك ت،لاا  تحلتي  تألأ تموي، ت  جمل بح  أ جتّر
وصةةةل ابا هتكةةة،   بةةةح تألأ تمثةةة،ين تمةةةمتجمل حةةةعت عإةةةع تمي ةةة  جةةة    تميةةة، ت   تمةةةمتكراي ت ّ 
ذمكت جتوقل  ،ج،، ع  كل  رم جتّر     خيضةج ألجمل عاةو سوضيةي    اتهخيةيت الةى حةع ذتتةى 

  جع ع  ذتتى" .
 تةر   تمفلصةة،لاا تاسةة جاا كةمتمكت لك،ئاةةا   ةةر؟   "تمثك،ئاةةا تماناتةعلاا تمةة   اةةإ بةةح 

أ عضاةةة ت  قاقةةةةيت ابطةةةة   بةةةةح  أ سةةةة  يت  ةةةة،هايت  حةةةةمتت جةةةة، أعفةةةةى ج صبةةةة ، يف كو،بةةةةى  
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د  ةةراي   م حتةةربهته . ،حلبةة،  يف  لصةة،لاوى تاسةة جاا  ةة،   تسةةوك ،،  تسةةوكب،  تاسةة م 
و ةةى تجتةة،ت تمةةر ا تمةة  حةةي تمقةةعتم تمبةة،ط  تم إةةي ابمكتةةبا مإوفلصةة    لصةة،لا،،   تمتةةإضح ّ 

مةى مو قة    "تمفلصة،لاا تاسة جاا   جتيةل جة  تمفةل  دجةعأ هه ه  اةات  س  هتى  تكوض،
ابمراك ج  تعوب،هت جي ع،   ما،،. الةى كة،ئ  كإةي  جة، ه  اةات  جمل   ةر ّةك   يف اتةك ذجمل عقةل 
.   ن ّ   ج   ر، بح تمر ا  تمفل ت   لى  كإما ت إء ج  تم ل    تجتوع؟ ج  تجتوع؟" . 

يإ  ع،ما،، تسوق   تم فلص،لاا تاس جاا  تر ي ، عة   جمل تجتةى اجة  عبإةي سبةح    جقاةو   ّ 
"تمفلص،لاا تاس جاات  ان ك،لح جقوبتةا جة  تمةوّ ت  وكةج عة  تخلضةع  ألجمل تجتة،ت  حةعيت 
ج    لى  ن ّضج عبإاة،،ت   ضةإاا مإةر ا عإةع ت تةوت    مإ تةو عإةع تمةر ا .  ،ميقاةوهت عبةل  

صع  حك،   ّويإة  ابم قة  تمر  ةي   تة ت بةل ّويإة   ّضة،، كل  يءت تموإتم .  ت موإتم تمق
ابم ةةر ط تم، ّةةا  تمع ةةععاا تمةة  تيةةال  ا ةة، تألجةةا  تالتةة،لاا هنمجي ةة،ت  بةةح تالتةة،ن  ابعةةي 
تم ةةةةعن تتةةةةع  ا،ئاةةةةا تيضةةةةل مصةةةة،ك تالتةةةة،نت  ضةةةة   اةةةةل تم ةةةة،ئ  تمبفةةةةرجملت  إةةةة  هللا تميةةةةعت  

  تأل ا،ء  تم ،ئك، " .
ا مإي،  توك،س  جج  هاوى ج  تمو عه؛  جمل تمرياي جو ةو ه حمتت ّي   ن م      ل اال هّي

وةةةةة،بج تحلبةةةةة،  جو ةةةةة،ئ ،  "اذت كةةةةة،ن اةةةةةعحر  ب ةةةةةل جضةةةةة،جاك ،  ب ةةةةةل  تعياو ةةةةة،   صعصةةةةةاو ،ت ّ 
تمفلصةة،لاا ّ ضةةة  يف تميةةةىن تمةةةوعا ت تحلةة، ت تمةةةمتجمل ّ علةةةى تم ةةة،ئ  تمبفةةرجمل عةةة  كرتجوةةةى  عةةة   

يف  عةةي كةةل جكةة، ألأت كقاضةةا يف ذت ةة،  ةةض  عةة،   كرتجةةا تآل ةةّر ت  اذت ك،لةةح تم رتجةةا توضثةةل
جةةة  تموةةةة،جرت  عإاةةةى  ن ّي،لا ةةةة، كضوةةة،جره تمو ةةةةرهت جةةةج ت ةةةة تم تآل ةةةّر  .    ةةةة ت،ت اذت ك،لةةةةح 
تحلراي  تتوإإم جتؤ ماا كل  ت و جك،  تض،جكى جةج تآل ةّر   جتة، تتى م ةل تأل ةل، ؛  ة ن 

صل تحلب ،  ا  عضا  اوت تميقإي تمو ة،ي  جة  تاس م تمص، ، م  ّ عن ا   لص،لا،،" . ّ 
ا مإفلص،لاا تاس جاا بو كاوت بوعا عإع ج، ّإي  ا ل ّر      هّي

   ّ قو تمتإك تألجل ابمراك ج  جف ل تمفر   مت ن تمفر.-1
ابمةةراك جةة  تموق قةةر تمي،صةةر مإثق، ةةا تميرباةةا  تاسةة جاا  تألاجةة،   تاةةإتئك تمةة  ع،أحةة، -2

  ،ي  جإ عظ،،ت  حمتت جكبج تمرا،ء  مح،سى .تاس مت ج،ات  تمو
تمتةةإك جإوةةإمت   جةة،،ت  ةةضكا،،  عضإاةة،،ت يف جوةة،جره تالتةة،ن جةة   اةةل تموقةةوم؛  ةة  ااةة،ن -3

ابخل الا تألصإاات     يعه ج س،يت ّوإق،ن تأل ة   ج،جةى . ان ت عوقة،  ابم وةعب مةا  جرت  ة،، 
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ةةا تم إقةةةات  م كةةةى تسوتةةة م جؤعةةةح أللةةةى جو ،ئةة ل . حكةةة، ت ضةةة  تألسةةة  تحلقاقاةةةا مإةةةر ا مإ اّن
 تاس جاا  امت ه تمفلص،لاا يف تاس م .

ا   -2  تم إت ا تمووّ 
 ّو إك، تحلب،  اعت تموو جمل  ك،ا،ه س، ره ع  تمقرن تميفّر       

قرن تمي ،ئ ت  عرن عفّر   كمت با يف تماعمت عرن تموم . " ّ ، تمقرن تميفر ن آت عإاك 
 ،   يح اي مألسه تأل  م  تأل ح،م" .مقو   يح تمبتضا كض

حمتت جك،ا،ه تحلب،  تم إتة اا تموفة،يماا مإقةرن تميفةّر ...  اةل همحةا هللا عإةع تةرتب حةمتت 
تم اإتةةعط حةةل ّتةةةضج تآلن بك تةةى تحل اضةةا تمبوعةةةا  بةةعت، تم ضةةا ا تم ةةةان؟  ضةةا ا تمقةةةرن 

تمقةرن  بفة،ئر تمتة م تر ةرط  تمعت و  تميفّر     وتلى ت ت،م تم   اتأ هبة،   جة،  ن حةلب حةمتت
 ةةع،  صةةق،  تميةة، ت  ةةج حتةة  ه ،مةةى جيإكةة،، تخلوّيةةا تمي ضةةع  تمتةةرتب تحلةة، .  تحلبةة،  ّكيةةي 
ةةا تالتةة،لاا   اةةه كةة،ن بةةى تآلن ّةةر؟ جةة، لةةر؟  تمقةةرن تميفةةّر  هبةةمتت تمصةةل   تمضةة ا تم  ّر

تةةضج جةةة، لتةةةضج  حةةمتت جةةة، ّؤكةةةوت جةةةره   ةةر؟  يف عضةةة  جك،عفةةةوى مإ إتةة ا جةةة   اةةةل تموةةةو    ّ 
"ّتةة  تمقةةرن تميفةةر ن اةة،هبت،  هتءت هصةةاوت،  ةةلض،، جةة  تمتةةإبا، ت  تمفةة إا تمةة  ت ةةرا حةةي    
ةةرت جةة  حةةةمتت تحلضعمةةا تمثقاإةةات مةةمتت عبةةل تمو  ةةة  يف  إتةة ا تموةةوت جيةة  اجيةةة،   كاةةه ا ةة  حتّر

  إت ا ج   ال تموو ع، هه عإع  ن تي اك، تمفيعه تحلي  تؤ ماوك، حنع تألاا،  تمقبإا" .
 تاو ،  تحلب،  تأل   يف "ع،  تموو" ت با   قاقي معتعياا تمفلصة،لاا تمة  ع، ة ،     

حبا،تى  ترك ، مك، جفر   عضل  قاقي ج      تم ضعا تمفر   حلعته تمورب ج  جععج تمية،  
تمث،مث تممتجمل ّيافى تحلب،   ج  جععج تمورب تممتجمل ّك ر ا  تمية،  تمث،مةث جة   ة    حةوتط 

   هت أ ل تحلب،  ج   ال تحلعته بح تمثق، ،   بح تمفةيعب معمةعه التةاا اوّةوه  جرتم 
   ت  ا تمي،  .

طضةةعا تحلبةة،  طضةةعا  اإتةةعط  ةة،    ن ّكقةةمت ع،مةةى جةة  حةةمتت تمعهطةةا    تألاجةةا تمةة      
  ةةيى تموةةرب هبةة، جةة   ةة   عةةع؟ تمعتعةةج تم واةةا  تمةة  ّ ضةة   ن ّقةةعم تموةةرب ابجت،  ةةا عإا ةة، 

  حكةة، أتيت تمفةةر عاات  عإةةع  ةةو تيبةة   بفةةي كاةةه اةةمتت تموةةرب  ن ّراةةج مكةة، جةة، ككةة، عةةو  جةة
 عوجك، مى . ج  حك، توفرع   كثر  سلإا  تت،ي   تحلب،   ع  تمعتعج  تمووت  جك ،   

 ة حل تعاو تماعم  إت ا ع، هه عإع  ن  الك، مي،  تمووت
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 اج  ن تةةؤلر يف لفةةعء عةة،  تموةةوت... ةةة  جمل  إتةة ا جةة  تم إتةة ،  تمي،صةةره تإةةك تمةة  تتةةو
ج،حي تم إت ا تم  تتو اج  ن  وأ  ت،عوه عضإاا تضيء سبل تمب ث ع  جبةو  ت لتة ،م 

 تمضر هجمل مة الت،لاا تمووت 
  حك،ك تت،ي   جك ،  

 ج،ذت سا عن   ه تالت،ن يف تخلإ   جتؤ ما،تى ااتءت ت-
 حل ّب ث تالت،ن ع  ج إ  ت-
 تى ابموو     ابمع  تحل سوكب ر لف،ط،-
 ج،ذت سو عن    جى  جق،جى ت -

ةا  حمتت تم ،م  تا  ،ما،  تمي ئقاا تم  ّضةي ، تحلبة،   كإمةا جفةر   جة   اةل تموةو برّي
تمقةةرن تميفةةّر  تمكصةةرم " عةة،  تموةةو ّتةةو ق  بويةة، ن ت ضاةةج  جةة   اةةل ت ضاةةج      ّو قةة  

 اط ع،،" .
 اا ت وّوه يف كو،بى "ج ،حاك جب ضا"ت  حي   عوبم  ب،  جقعج،  تأللت    
 .      تعتر حنع   آ ،، اوّوه ة جو،جرت  جتوضره .1
 .      جيوقوت    ع  تعوك،  ة م، ما اعك،  .2
 .      ذتتاا   يف لإ   ا   ع ج ة يف لإ   ا  جت، ا .3
 .       قل لق،يف   س،   ر جمل ة س،  تعتصإي .4
   تم بايا ة تم ،ئك،  تحلاا . .      ما  كعين 5
 .      عقل سكو   تم  ك  تمعتعج مو   ت ج  تخلرت ا ة عق لاا لقوّا .6
 .      جك ج    رب  و تاهب،م ة ت وب،هت  ت  وب،هت  ج   ال تمو اه .7
 .      تموإتم   سا،سي ة ت عهجمل اص  ي .8
ه عقإاةا  تعياةا تاوض،عاةا حةو  ،  حمتت تمقعجة،  تقةوم بةرأجج عضةل   ةرجمل ج ضوةى لةعه     

تمع عا  تموضااإ    ي كل تحل،   تمر اا تمإجكا تم  ّي،ين جك ،  تعيكة،  جة  تمقعجة،  حةمتت 
 تو إع ج ،م تمفلص،لاا تمعتعياا    تالتاا ت وّوه تم  حي ج، ّإي  

 تاك تأل   مسلتاا ت وّوه حع ت لت ،م جج تمعتعج     -1
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اا ت وّةةةوه ج ،مبةةةا هنن تياةةةو تمو  ةةة  يف تالتةةة،ن  يف ع عةةة،  تمكةةة،ج ان تالتةةة     -2
 بيض ك جج بي  .

اةةة تعوبةة،ه تمفةةل       -3 عإةةع تالتةةاا ت وّةةوه  ن ت ةة،    تثةةعه عإةةع  تمعصةة،ّا تألبّع
 يف  ر ّوى  تعتصإى عاضا عإا، يف كل لف،م .

  اج ،لاةة،   عةةعه تالتةةاا ت وّةةوه تةةراك تالتةة،ن عإةةع  ن ّكضةةي كةةل جةة، موّةةى جةة     -4
   بعا  عوهت  عقإاا   ن ّبمت  ت  و ما يل ج  عع؟ تمي،  تم، جمل    ت  حترهت .

عإةةةةع تالتةةةةاا ت وّةةةةوه  ّضةةةة،،    تؤمبةةةةى تحلوضاةةةةا  تمصةةةة،  ا    ب تو ةةةةل عإةةةةع امةةةةى      -5
 جتوضر خلوجو ، يف تمف،ذه  تمو،ذه . 

 "تمكتةةةةباا"   ةةةةوك ابمو باقةةةة،  عإةةةةع تالتةةةةاا ت وّةةةةوه  ّضةةةة،،  ن تةةةةإه   اكةةةة، جيةةةةىن     -6
  ابمي ا،  تخل،هااا .

 تاةة  كةةل  إتةة ا جةة   اةةل تموةةو  ن تةةةإه  حةةمتت تمةةععي  ةة، حةةع التةة،ين  ةةةع ت       -7
 ك ا،ن  جكبج    ، .

ةةةة  جيةةةة،  تم إتةةةة ا جةةةة   اةةةةل تموةةةةو       اكضةةةة،  جفةةةةر عى تم إتةةةة ي  ةةةة،    بةةةة،  تقّر
لصةة،لاا تمعتعياةةا تمة   هت حةة،  سةةيع ا،حةةوت، اما ةة،   إتة وى .  حةةمتت تميةة،  جةة، حةي ا   اةة،ه تمف

ةةو  ن  ةةه  ن تحلبةة،  جييةةل جك ةة، اطةة،ه عضةةل  تئةةك مةة  ّّر  عةةان جتربوةةى تم إتةة اا تميضاقةةات  تم ّر
إوإم ابالت،نت ممتت ج  ّّرو  ااا او مإي،  عإاى ج، ّإي    ّإوإم هب، ّ 

تتوتاغ ج وتةب،  تم  ةر  ت عوك،  هنن ع،  تماعم يف   و تحل،اا ا   إت ا اوّوه -1
 تمي،صر  تك و  عإع تمتوقبل .

  ن ّيوضو  إت ا   إاا جك  اا تضرب ابمعلععاا . -2
ا  ن تتيع ا  حتقا  تموض،ج  تمي،مي ابموعتصل تمبفرجمل . -3  عإع تم إت ا تمووّ 
عإةةع تم إتةة ا  ن ت ةةو   عاك ةة، ااةةوت، عإةةع سضةةع   تعةةج تالتةة،ن ة تم ةةل  مةة   ضةةل  -4
 ت وّوه    تحلا،ه تمر  اا يف ع ع، ، جج تحل ضا  تموقوبم  تميإعم
ةةةةا اع ةةةة،ء تمفةةةةب،ب جيةةةةىن مإ اةةةة،ه   سةةةة،ئل تتةةةةض  اةةةةك  -5 جةةةة   تاةةةة  تم إتةةةة ا تمووّ 

ةا  ابمو اه جج ع،  جّر  ابموت،ه  تم ر ت ع،  ت وت ى عاك ج إ اه  تتع ت صةعه ك،ّه ،تعّه
 ع  تمعتعج تميال   
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ةةةاه تعااةةى تموقكاةةة،  اذ كةةةل  يةةل ّصةةةب   يةةة ،    عاةةة،،   ه تم إتةة ا تالتةةةاا د -6 تمووّ 
 اكض، ّبإغ  هاةا جة  تمع ةعات طبقة،، مإوصةعبه تمةمتجمل ّ عبلةى تمفةل  عة  كرتجوةى  حةمتت ت جتة،ت 

 تحلقاقي م ل  إت ا التاا .
ةا عاة،م  إتةة ا تعاةى تمتةوقبل يف جتة،مك   ةةر؟ بياةوه عة  ت جت،حةة،   -7  ةوط تمووّ 

اج تم  جتو،ا بإوتن تمر ة،ء  تةوجبرت لوا ةا مةمتمك كةر   يةلت بإةوتن تمية،  تمفبقاا حلض،هه تموصك
 تمث،مث .
ا  ن تقع  تمت  تحلثاث حنع تمع وه تمف،جإا . -8  عإع تم إت ا تمووّ 
ا " ن جتيل ج  سضةع  تمثق، ة،  تمعطكاةا يف ت ، إ ة،   ،صةب ،ت  -9 عإع تم إت ا تمووّ 

ةةل ج ةة،م اوّةةوه  توتةةىنب ا  ابمق،بإاةةا عإةةع   ضةة،هه مإوةةو . ان تمق،بإاةةا عإةةع تمي ةة،ء  عإةةع حتضب
 تمو وب " .
ةةو  تم ةة،حاك تم ،هاةةا  عإا ةة،  ن  -10 ةةا  ن تولإبةةع عةة  ااةةعم تمو ّر عإةةع تم إتةة ا تمووّ 

 أت مت ابألس  تجتربكا مإ  ر  تمقإ  جي،، موصإ  الت،ن تماعم  حع ّو ا  ماصب  الت،ن تموو .
رت ةةل عةةإ    ةةول، عةة  تأل ةةر؟؛ ألن  اةةع  كةةل  ت ةةوه    ّيةة  تموضااةةإ بةةح حةةمتت تم    

جك ، ّتوإإم  اع  تأل ر؟ .  حمتت ت و  تحلاعجمل بح تم إت وح؛ د إت ا تموةوه   إتة ا دجة  
 ال تمووه جقوبج،، تمث،لاا عإع تأل   ابمراك ج  اواض، ّضيك،  ا ،، معاةى جةج  إتة ا  بفةي 

ث ت موقةةةة،ء بةةةةح  إتةةةة ،  تمفلصةةةة،لاا يف د إتةةة ا تحل، ةةةةره مةةةةمتت ّوضةةةة  اإابةةةة،، يف حةةةةمتت تمب ةةةة
 تألس   تجترك،  .

  
 لو،ئج تمب ث  جق،هابتى    
 تمفلص،لاا  قح   جب تحلرب  تك، ل  وح، ابمعس،ئل تمو، ا ك، ا . -1
ج   حوتط تمفلص،لاا تمكباإا تمت م  تمص ،ءت  تمفلص،لاا تبويو عة  ت سوتة م  -2

  عكى تحلب،  يف ععمى   توت ج ع  تمتإك تمي،مي  حمتت ج،عانب 
ولإبع عك ة،ت  نكةع  ُّ إة  سةرت  ك    ّيإمةعن  " ....  تمتةإكت   ع ّوك هنسةإ ا تع ج ّ 

 يف ل ك، ت  م  ت ّوك تمتإك ابم إت ا  ّض،،" 
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صةةل تمفةةل  ا   -3 ت لوصةة،ه عإةةع تمةةع  ّةةرب  جكبيةةي تم ،عةةا تمةةوت إي  تخلةة،هاي ّ 
 ا  ص،،  ر  ج  تحلا،ه" .تمك ج تم ،جل  ح خيو،ه  ا ، مك تى "

  بةةةوب مقاةةة، ه ت وضةةةج جةةة    ةةةرت  ج الةةةح اةةةمتت تألجةةةرت  حكةةة، ّو إبةةةع   ه تمفلصةةة،لاا  -4
  ترباو ، يف حتضبل جتؤ ماا سوضج  تحل ،ظ عإاى .

 تمفلص،لاا توعت   جج ترتلك، يف جب، ئ ،  جقع  ،  ج، تتيع اماى . -5
   ك، ةةات  تيةةوبت جةة  تألجةةرت  تمةة  تيضةةل تك، ةةل تمفلصةة،لاا  ةةو تم تةة،  يف ت ةة، -6

ةة  بكاةةا جقعجةة،  تمفةةل ت  حنةة  حب،اةةا اةةمتت تمكضةة،  يف سوضي،تكةة، تحل،ماةةا بيةةو  ن  عإةةع  ّر
 تسوفر؟ تم ت،  .

حت ةةةةإ تمفلصةةةة،لاا عإةةةةع تمكضةةةة،   ةةةةو كةةةةل  لةةةةعت  ت سةةةةويب، ؛ تمةةةةمتتيت  تمع ةةةةععيت  -7
 تموت إي  تخل،هاي .

ةةو تمفلصةة،لاا " يةةل تااةة،ن"  -8 تمةةمتجمل ّيةةع  عإاةةى تم ثةة   سةةوضرته    تم تمفةةر   تؤكب
تمفلصةة،ينت  حةةمتت جةة،   ةةمت  ابةةإت، كبةة ت، جةة  ت  ةة    سةة ا تميةةربت   ،صةةا  بفةةي   بةة، ت 
 ،ااةة،ن عكةةو  بفةةي  "حةةع تمةةمتجمل ّبيةةث عةةعه تحلاةة،ه يف جعتع كةة،" ت  جةة  حةةمتت تمك إةة    ّ ةةعن 

 إبةةةةع ع ئقاةةةةا تمقةةةةاك تمب،طكاةةةةا  يةةةةل تااةةةة،ن ا  جةةةة  التةةةة،ن يف اجةةةة،ن  ج ةةةة،ن  جةةةة    مةةةةى تو
ةةةا  تةةةوعاي ،    ي،اةةة، تمراةةةعه .   يةةةل تااةةة،ن عكةةةو  بفةةةي ّإيةةة    هت،  ت،سةةة،، عإةةةع   تم ،حّر
جتوع؟ تموفلص ؛ ألنب "تمو وب  تم ،جل مإفةل     صةل ا  أاة،ن  صةل جة  هللا تم  ةر 

مفةل   هللا  ت موةإتم تجت   تم ،ئ  تم إ " ت  تاا،ن عكةوت صة ا     يةل ع ئقةي ّةرتب  اب
  تحل   تحلقاقا .

تموفلصةةة  م، مةةةا اةةة، به مو ةةة، ا لك،ئاةةةا كةةة،ل  تمةةة  ُ  ةةةج  ا ةةة، تم  ةةةر  كةةة،  طواةةة،ن  -9
ضةةيى يف جو ةةه تموةة،ّه ت  ا  ةةمت تموفلصةة  عكةةةو  تم ةة،حر تميةةر ط  ن ّفةةلب  ركةةا تمبةة،ط  ّ 

ل تقةةعم ة  ّض،،ةةة  بةة،  ج ضةةا صةةيبا بكبةة،ءه  "تموفلصةة   ركةةا   ت و ةةي ابا ةة،ءه  تموواةة ت بةة
 بيضإا،  أتساتاا" .

تميضل  تم را؛  حمتت ج، ّ و  ط،ع،  تميضل تالت،ين ج      ت ع تممتجمل ّفةايى  -10
جةة  ه ةةةع   بةةعه   ةةةرا  كرتجةةةات  حةةمتت ّويإبةةة  "بفلصةةكا تميضةةةل  تمةةةمتح،ب حنةةع  ضةةة،هه توةةةا  

ر" .  اج ،لا،  تم را مإيض،   ت  ل اك ظر ط حتّر
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ا تمويةةة، ن تمةةةو    تمةةةو ،  عك ةةة، سةةةعتء يف  عةةةعه  بفةةةي تبةةة   بفةةةي   بةةة،  عضةةةا -11
 تموعس اا  تحلض،هه تم  عوبج ، تمفر،    ج،  ع، اماى تحلب،  الق،ذ تالت،لاا .

ةةا جتةةةوقبإاا؛  حةةةمتت جةةة، ّيةةوب جقوجةةةا مةةةانأجج عضةةةل  -12 تالتةة،ن  تمعتعةةةج جةةة   ةةة   هّي
م تضةة،ج  جوةةح  صةة، ، كةةي جإوةةإم حبةةو   جتةةوب  تمفلصةة،لاا تمعتعياةةا جةة   ةة   "أتسةةا  ل ةة،

 ليضل  لؤلبر يف ع،  تماعم" .
أتكاةةو  عةة،ه تمفلصةة،لاا ل ،جةة،، اوّةةوت، مإويإةةاك  تم باةةا القةة،ذ تألااةة،  تمصةة،عوهت  -13

 حمتت تموععه ج،اتمح س، كا  ،ما،،ت  عو ُعقو  يف تميقو تأل   لو ت  عةوبه  جةؤ رت  مإاةا 
ات   وةة،ه حةةةمتت تمةةةانأجج ا      ماةةا م، مةةةا   ةةةج بةةرأجج عضةةةل طضةةةعا مو تةةح تمةةةعته  تمبفةةةّر

ول بةةع  ةة،ذ عةةرته اةةرجملء ّصةةل ّ  ت ياةل  تضةة، ر ا ةةع   عةةع؟  ،عإةةا يف تمعتعةةج تصةل ا   ةةو ت ب
 تمو تح ا  تموكضاا  تموكضاا تمو ،عإاا  تم ،عإا .

 إت ا ت  و ط؛  ت  و ط مى  ضعه يف تمفر،ت  عو  صب  تآلن ج إب،، ح،جة،،  -14
مةةراك جةة  جعاةةا تمعتا ةةا  اوث،لةةى جةة  ت ةةمت هت  اذت كةة،ن حكةة،ك تعاب ةة،  موع اةةو اةةوت، عإةةع ت

تمفةةةيعب  تمقعجاةةة،    ّ ةةةوط جك ةةة، "تع اةةةو تعوبةةة،طي  فةةةو تمكةةة،ج عإةةةع طةةةرتا تمو ضبيةةة،  
ا جج ت  و ،ظ بوكعبع ،" ت  حمتت لقا  ج، تةوعع اماةى  تمك إاات او، حع سيي  هتء تع او تمبفّر

 ععما تماعم .
ل ا  جر إا تمث،ماا تمو،هخياا كض، تععبج  بفيت عكوج، ع،    "تلق ب تم، ّا   لص -15

قاةةا توصةةوب؟ مإ إتةة ا  تمو،هخياةةا ا  جث،ماةةا اتهخياةةا ّفةة بل صةةوع،، ّ ضةةي ا  جفةة    جاو، اّإ
 تم،هكتاا ج   س،س، ،" .

سةايرط  ج، بيو ت ل  ،ه  تمص ؛  حمتت ج، ك،ن عو  متبه جكى  ب،  ع،ئ ،   "  ل -16
تموةرب كاةه ّةةو ن ت ل  ة،ه تميةة،مي تجتوةعمت" .  عةةو  عةج ت ل  ةة،ه  ية ،  ةةح سةق  ت حتةة،  
تمتع ا،يت     وت   ّإع   ،   ب؟ ا  ت ة ت، تمية،  جة  اوّةو  حتةح   ة،ء  صةا،ا،  "جةج 

     و" .
 

ووةىنب تمي،  ت وّو  تب،  ت؛  حمتت طضعا كل   سة ا تمفلصة،لاات   ةل ّو قة   ل -17
 بى ّعج،، كض، بفبر  توىنب بى مضو اعب،   
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 ... عت،ين  تقوبم حبض،ج    
 حبث،، ع   هت   اوّوه اتحاا     
   صب  هتئو   ر اوّو   تعاا        

  حمتت ج، عانب عكى تحلب،  يف عصاوه "تحلي تم تا " يف  ّعتلى دبؤج   ا،ءه 
 ه ،عي!

   يرمت بوا،ه تحلا،ه 
 اإؤأ ععه 

  يك، مإوو ّو
 حنع تمت م 
 حنع تم رتجا 
  ا،ه او  

 كةةل حةةمتت تمكوةة،ئج تأل ماةةا تقةةع أ ا  جةة، ع،مةةى جعلااةةى   "... كةةل جةةعتع ي تمةة  أعفةةو ، يف 
حمتت تم و،ب ع،بإا مإكق،   تمرتايات  حةي  جةعه تكوفة ح جة   ،مةا تالتة،ن يف عصةرأ.. كل 

وضىن  ن تصب  كإضا  لص،لاا ج  كتاا يف ّعم ج  تألايم"  لص،ين ّوضىن حمتت ّ 
ا   اض،ئاات ُّبقي  تئض،،    تمرايا      تم اإتعط   ّقوبم  اعبا  ،ئاا     إع  امتّه

  ةةة  تأل ةةةمت  تمةةةر ب ج وع ةةة،، مفةةة،هكا ت ضاةةةج  سةةة ترك حةةةمتت تمب ةةةث م،  ةةة،، عإةةةع  لصةةة،لاوى 
 تئضة،، ّ ضة     لصاوىت ج وع ،، موقببل كل لرتء ج  تآل ر  جة  لععاةا تآل ةر ألن لوة،ه تميقةل

 امتت تمكععاا  حمتت تحلا،ه..
 

 مصادر البحث:
 بر ايئاه. ن  -1
ات م -  .1993ت 1جيىن تالت،نت جعس عت ج بيا ت ض عّه
تحلقاقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  تمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع يت تم وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،ب جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  يف تمععةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةج ت م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ين   -

www.vehi.net/berdyaev/fsduha/index.ntnl 
ا.ت جعس عت ج ب1993 ايم واك تااي تالت،ين -   يا ت ض عّه
 تحلب، .م.  -2
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 .1ت ب   ت جركإ  هتس،  تمع وه تميرباات م1991ع،  تموو "تمي،  تمث،مث ّو ك" -
 ت تمق،حرهت  ته تمي،هط. 1969تمفلص،لاا تاس جاا -
 .1ت تمق،حرهت  ته تمي،هطت ه1962ج  تم ،ئ  ا  تمفل  -
،حرهت                                  ت تمقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة1990ج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،حاك جب ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يف تم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر تميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  تمي،صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر -

  ته تمي،هط.   
 .1ت تموته تمباض،ءت  ته تعبق، ت م1988 هع،  ع   إت ،  اس جاا - 
وت ت م1962بؤج   ا،ء د يره -  .1ت ب   ت  ته عّع
 .3  راي   م حترهت تمرابمت  ك، ت ابّه ت جعلو،ينت م -
 .4ه  ك، ت ابّه دل   رلتيهت مت تمرابمت  ت1987ج  تمكوإ  ا  تمك و  -
كاى -3   بفيت ّه
 بوتاي  تخلإاقات     إال هتجإ سركا ت ب   ت تمكفعهت  تميرباا. -
ةةةةر  تقةةةةو   مضةةةةو ك،جةةةةل  -  إتةةةة ا مإج،لكةةةة، تحل، ةةةةرت  ه  يف كوةةةة،ب "عضةةةةاا تم إتةةةة ا حتّر

 .1تخل ا ت  ته تم إايات  جف ت م
  تب تمفرعاات دل   رلتيه.ت ب    جي و تآل1956ه1يف سبال   ر جوعس يد -
 ت ب   ت جي و تآل تب تمفرعاا.1957ه2يف سبال   ر جوعس يد -
 ت ابّه ت  ته تل بعنت دتمك   رلتيه.1968عضع  بيإبك تم تعه -
 .   5ت م، رت  تمكو ه تمإبك،لاات ب   ت تميو 1967 ّك،جاا تمع وه -
  ت تمؤستةةةةا ت ،جياةةةةا   تمفلصةةةة،لاا تمفةةةةر،   سةةةة اات بةةةة  1982سةةةةوبا ت جكةةةة  -4

 مإوهتس،   تمكفر  تموعّاج.
  كر تت ا،ن   -5
ت ابّه ت ج ،بج ت ،جي،  تم رلتاات دلة  1972تمفلص،لاا كضض، ه م ّوّعمعاا، -
  رلتيه.
كاى  بفي  اإتعط مبك،ين -  .7ت م، رت  تمكو ه تمإبك،لاات تميو  1967ّه
ل ت ةةةةرت مبكةةة،نت تم بيةةةا تمبعماتةةةةاات ماةةةعاتهت اةةة،ن  رلتةةةةعت  تم ،حرتتاةةةات     .  إاةةة -6
1978. 
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 جعلااى.    -7
 . 2ت    مضع  مجبع ت مبك،نت تم بيا تمبعماتاات م1979تمفلص،لاا -
 ت ابّه ت تميو  تأل  .Esprit 1932سإا  -
 عاةةةةوجملت مضةةةةو   ةةةةعته  إتةةةة يت عةةةةرتءه لقوّةةةةا يف تم إتةةةة ا تميرباةةةةا تمي،صةةةةرهت تمةةةةوته  -8

 .1تمباض،ءت  ته تعبق، ت م


