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، ادنته  هنم لفل نم تادنته  منل ه،فل نم، )*(كتاب "تهتافت التهافت" البن  شدن 
ظنن فتهل تلكن  لظمننل الناش  ادننته  هذن مل منناا الكتناب تتنناز م لنل تت ننات  ل

به،نا لنا عاو تدناو هذه،نا لن   شاُّ،  منهنا لن  علنا الذنلو النال شتم نا  الذننا  
لنن  لدنناجش و هملأهننا لت و همننل  دو،تهننا تجتافظهننا تلبللهننا، فتكت نن   لتهننا 
تلدنن ا بتها لنن  الأهننا "للشتعننا  ،اقوننا" شتم ننا  الذننا  تب اتللأننم  و،ننا ببننذهل 

 ال،لشتث". بلت م "الحقو ة"، التي ال تذا ش. إأم:"الدلاب
لنن  مذننا ااأننت للننتمة الكاتنن  الظ كنني الننال و ننتذم مننا " "ال وننا  تالت بننب " 
ت"ال هنننل تاافهننناا"، عنننلاُّ تظمنننا االننن  هنننالت اث الظ كننني ااعننن لي لت هنننال ك  

 الح شث ال،ظات . إأها، لتال ت  ل ال ديُّ، للتمة الذ ل تالت موغ:
هذننم، لننم ل   وننا   كوننن أذ ننل إلننر ال نناش  الظ كنني ال،ظاتنن  فكنن ا "ل ذ وننا"

تفضنناُّا  ال شنن ت ا بهننا تال شذت،نني إلننر إدننتالبتها، بمهننة ال ولننظ  لظهننا منناا 
 لن  هدن  -ال اش  ه،ا دنظ  هنم علنا ااه ابني النال لن  فني ال دن   شللنا 

همنننر  ،اهنننة لننن  الذحنننا ، شتذا لنننل  فننني ل نننا ل أحلبنننة ف أدنننت  -التننن تب 
 نننا: "تتكم،نننل  فننني إلنننبهلل تل،نننا لنننل و هنننل لننن  ا لهنننل دنننب ا تنننا  فنننبهل لتظ 

 ك لذا هت ا لو" ل  ا لذا"!
هظن  لنا ال و نل هن   ن أب  لن  هدن  علنا -علا لا ه   هذنم بمهنة "هال،نة" 

لبنل عنظب  ال نب افي الذحنلل ال،لنهلش،  -ااه ابني النال اعنته ب لهنة الذحنا 



في لذاظ تم لع لتر ب  شلأ" ش و" لذاط ة هه اج في هدن  ، زنب  تنا  
ظت ضا لحت ا: إ  الذحل لذطا الظ كونة، للنا لذطنا في ت هم ماا ااخب  ل

البلأا  فهل أحل لهتهل، تإ حالنم فني الا افنة الظ كونة منل ه،ااهنة "إزن اث لهنة 
 في لهة ل  ش  بب  لممها"!

الننناش  شتدننن حل  البنننلا الكتننناب  -زتنننر ال ل نننل   ،ونننع-تلز ننن  ل  لظمنننل 
ه،ننا دننظ  هننم الننال بننب  لشنن شذا، اتنناب "تهافننت التهافننت" البنن  شدنن ، ولننظ ت  

لت غبن   لن  ال  عن ة الظن ب -علا ااه ابي: فالك ا الال شتكم،م اب  شد  
مل ا ا ه كي، همر اا ل همر ل تلى اال اظ تالت اكب ل تلك   -ال  الر

ال ننننناش  الظ كننننني ال،ظاتننننن  ولنننننظ ، تلنننننع اابننننن  لننننن  ال،ظاأنننننا ، ل  ال،ظذنننننر 
همننر ال نناش  و تظدنني هنن  التحدننبل، ت،الننا لام،ننا و تظدنني هموننم، لهذنني 

الظ كي"ال،ظاتنن "، تحدننبل لظذننر أننص لنن  الذدننلم اله كوننة ال،ظاتنن  ، 
ال،ت  ،ة إلنر الظ كونة. فن عا تظمنا االن  بنذص فني "الم ناأوا "، لنا ، دنظ  
ه،ننا دننظ  هننم علننا ااه ابنني! للننا إعا اننا  الننذص فنني ال م نن ة لت لننا ولنن هها 

 ل!فهل ال ب  ل  وح" ب ج فظل لد م ب ج فظل ال ب افي الذحل 
أحنننن  ال أ بنننن  لنننن  مننننا  ال، زمننننا  طنننن   ال،لننننتل هتافننننة لهظنننناج ، الظ،موننننة 
تالذم بننة، فهننل للننتل هنناا وطنن   ل نن لة هالننة، منني ل نن لة "الا افننة" هذنن لا 
شذمنن  إلبهننا لنن  لذمننلش الادلتننوة تالكلأوننة، ت"ال،اا  ننة" تتنن اخل الا افننا  

شدن ، ال لا أ ب  إب ا   مذا مل ل    اُّ  أص، ل  ألو أدلم اب  … الخ
شتطمنن  لنن  ال نناش  اعنننتظ اجا خاتننا. فنن عا اننا  ال ننناش  لنن  ال،اتدننب  فننني 

 -تاننل هنن جمل فنني الا افننة الظ كوننة ال،ظاتنن  !-ال كنن  ال م نن ي الظ كنني ال نن ول 
فاعنننتظ اج  منننل تاددنننم. للنننا إعا انننا  لننن  غبننن  ال،اتدنننب ، تإلنننر منننفالُّ 

ج" إلننر ابتنن اُّ أتل ننم هالاطنناب، فنن   ال، نن للوة تتحننل  زبذ ننا لنن  "االعننتظ ا
"ااه اج": ت  ب  ال اش  غب  ال،اتص إلر لا ول م هالذ  ة إلونم "ك لنا فني 



ك لذا لو" ل  ا لذا"، ت ظمم  ناجشا همنر اكتلناف أ  نم لت هظنم م،للنم 
بنب  عذاوننا . لنو" منناا تز نن  بنل إأذننا أط،نن  إلنر لكانن  لنن  علنا: إلننر إهنن اج 

مر  ظل لا ت اكل ال اش  "ال،اتص" ألها خاتا ل  ااه اج، تعلا هح،مم ه
هذنننن   لنننن  "اازتنننناا ال، نننن  ة" ت "اوشاُّ ال،لشتعننننة" للضننننع عننننفا ، لت همننننر 
اا ل تضنظها بنب   لعنب ، ا،نا فظنل جوتناش  هذن لا ه ن  الظنسا همنر "ل ن  

 الطاتلة" تال حث ه  ب اوة   ش  .
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إلننر "لنن خل" إلننر كوننن ال نن بل إلننر منناا تعاة  ه  نناش  لخنن ى: اوننن ال نن بل 
كتاب للهلش ل،فلف للهلش  الت ده ته،ا ل اا ال،ظ فة به،ا! الله   فني 
لانل مننا  الحننا  "هنا ا" لظ فننني. الذننا  شتدنلشت  ال،لننهلش، بننل تبتحنن عل  
هذننم، ال ا،ننا مننل فنني أ  ننم، بننل ا،ننا تذت ننم اللننه  ، تبظبنن  إأتا ننم لننا اننا  

 و ،وم ال  لاُّ بن "ال هل ال، ا ".
ل  ماا الذلو ل  "ال هنل  -ال في أ  م بل في غب  –فظ   تاب  شد  وظاأي

ال، ان ": لنن  "ال،ظ فنة" ال اممننة التني ت هننل لأهنا  اممننة. وظناأي لذهننا البننلا 
ك،لضلو ل،ظ فة الهب  هم، بذ " ال ن ش النال هناأر لذهنا اناا  هاشفنة انا  
همبهننا ل  تلا ننم  هنننل "الظنناشفب ". تتنننوحاتم فنني الكتنناب النننال بننب  لشننن شذا، 

ات ننم ااخنن ى، ضنن   هننل "الظنناشفب " هال،لضننلو الننال شنن هل  ال،ظ فننة  تفنني
هم، تظ   فظ  تك لل، ا،ا عب زظ ال اش  لظذا فني مناا الكتناب، هن  لظاأنا  
الظنالل النال شلا نم "ال هنل ال، ان ". لذ ننل بمهنة هدن أا: الظنالل النال شلا ننم 

ظمنننل الحنننا ااشننن شللل وا، التننني ت ننن ا أ  نننها همنننر لأهنننا مننني الظمنننل، ال بنننل "ال
 الاال ".

*** 
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كنا  لنن  ال،،تنن  ل  أ نما فنني منناا ال،ن خل ال، ننما أ  ننم النال عننمكذا  فنني 
الكتابب  ال اه ب  الماش  ت شا في إطاش ماا ال،ل تو، اتاب "فدل ال، نا " 

 م ننن ة فننني النننال  ظمذنننا ال،ننن خل إلونننم هظذنننلا  "تننناشبخ الظ  نننة بنننب  الننن ش  تال
ااع ا"، زتر  ل  اب  شد ،  ات ش  إهطاُّ ال اش  أم   هالة ه  تطلش 
ال ضننننوة ال، اسبننننة التنننني وظال هننننا علننننا الكتنننناب،  ضننننوة الظ  ننننة بننننب  النننن ش  
تال م ن ة فنني الا افنة الظ كوننة ااعنن لوةل تاتناب: "الكلننف هن  لذننام  ااجلننة 

تناب فني أ ن  همنل الكن ا في ه ا   ال،مة" الال  ظمذا ال، خل إلوم هظذلا : "ك
جفاها ه  الظمل تز بة ااشاج "، تتما فني الحقو نة مني ال ضنوة ال، اسبنة فني 
علنننا الكتننناب، ف ننناُّ مننناا ال،ننن خل ق ننناش  هننن  هننن   " بذونننالل ي"، تننناشباي 

 تكلبذي، لتطلش همل الك ا ت ضاوا  إلر  ل  اب  شد .
ذظ،  لا  إلر كا  و،ت  ل  أ ما مذا لع "تهافت التهافت" ال، ما أ  م، ف

الت شبخ لم جتج همر ال م  ة تال  ع ة في الا افة الظ كوة ااع لوة إلنر  لن  
الهسالي، عل إلر ابن  شدن . إأذنا لنل فظمذنا علنا لل ن أا لأ  نذا أكن ش هدنلش  لت 
ه خ ى هظم لنا  مذنا  فني لن خل الكتنابب  ال ناه ب ، عنلاُّ هادنلم تناشبخ 

همل الك ا في الا افة الظ كوة ااع لوة  الظ  ة بب  ال ش  تال م  ة لت تطلش
إلنر  لنن  ابن  شدنن ، مناا فضنن  هنن  ل  لانل منناا ال، نما لنن  و بن  اابنن ا فنني 
منننناا ال، نننناا. علننننا ل  النننن جتج همننننر ال  عنننن ة، التنننني ات هننننا هظننننم ال،ظتسلننننة 

تلل ش ا لذها على -تكظم اادظ بة   ل الهسالي، تلظم،ها همر "لشعطل" 
لنل تكن  تناجش  هن  اطن و اناف  -ل هناش  تالتن ا لااداش  إلبها فني اتن  ا

همر  شاُّ ال  ع ة. شت مر علا تاضحا ل  ال دل الدنهب  النال خددنم 
ال لبذي، لعتاع الهسالي، لم ج همر ال  ع ة في اتاهنم "ااشدناج"، تمنل فدنل 
ف بنننن  شننننذل هنننن  هنننن ا اعننننتوظاب انننناف وشاُّ ال  عنننن ة. للننننا شج الهسالنننني فهننننل 



ت،الا: إ  شج الهسالني همنر "ال  عن ة" تشج ابن  شدن  واتمف، مل ديُّ   ش  
 هموم م،ا ل  تما الملام  التي ت،أل التاشبخ جت  ل  وتل  لها تاشبخ!

تفني لانل منا  اازنلا  فنن النن"لا هظن " منل النال و  ن  النن "لنا   نل". إ  اتنناب 
الهسالنننني و  نننن   لننننا هظنننن  ، تلننننو" لننننا   مننننم. تكالتننننالي فاعنننن متذا عننننتت م إلننننر 

 ل" الال ت  لحمة الهسالي، تلو" إلر "ال،اضي" الال ع  م."ال، ت  
لذ  ل هال فا  اات : لا ماا الال لأل هم الهسالي التاشبخ، تاشبخ الن جتج همنر 

 ال  ع ة 
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فظ ، ل   داو تعاو ل  الهسالي ت م هتتاهم "تهافنت ال  عن ة" ضن كة  اضنوة 
لها هظ    ا ،ة. تماا لن  "الح نا ا" ال،لشتعنة التني لنأل  إلر ال م  ة لل ت ل 

"التنناشبخ" الظ كنني الننال أ نن م "ال هننل ال، انن "ل تعننوتل  همبذننا، إع ، ال نن ُّ 
في ماا ال، خل هتلف الهطاُّ ه  ااب ماا "الدنلاب ال،نلشتث". علنا ل  
"ال م  ة" التي هاشضنها الهسالني، تكالتح شن  فم ن ة ابن  عنبذا، التني ه،نل منل 

ظ نننف  أ  نننم همنننر ألننن ما لننن  خننن   لظاشضنننتم لهنننا،  ننن  ه بنننت زونننة هظننن   ت ل 
التلظوننن أ  ننم الننال لاشعننم فبهننا تهمبهننا تنناز ها، اللننوخ النن  و". تهمنننر 
الظتنن" ت،الننا ل،ننا مننل دننا ع، فمننل وتنن  لكتنناب "تهافننت ال  عنن ة" علننا ااعنن  
النال وظننسى لننم، فمننل تتنن ج لننم لوننة لتنن اُّ ت ننتحا النناا ، لننا هنن ا إجشا ننم فنني 

،نة اتن  الهسالنني لن  طنن ف هظنم لننفشخي الط  نا  النناش  لشخنلا لمهسالنني  ا 
كلاز  ل  ا اش ف هاُّ اللاف وة. للا ال، ك ت  ااداه   الاش  خم لا الهسالني 
همنننر عنننازة همنننل الكننن ا تال م ننن ة ف ننن  ت ننناممل  ت،النننا: ل ننن  تنننل ت امنننل شجتج 

تال   طة  الهسالي همر اب  عبذا تات ت شجتج لخ ى ب شمة، هظب ا ه  ال   
التنني ات ننل بهننا اتنناب الهسالننيل تلكانن  لنن  علننا ت اممننت مننا  النن جتج ال  شمننة 

 تك ب  الهسالي لم  ع ة ت ام  تالا!



تلنن  ال، اش ننا  ال فتننة ل أت ننا  ل  ال نن شل الننال جافننع هذننم الهسالنني، تكاعنن،م 
ك   "ال  ع ة"، تمل "همل الكن ا" النال انا  فني هدن   وحبنل إلنر ال،نام  

ل،  نن  لنن " مننل أ  ننم "ال م نن ة" تل  ننتم، ل ادنن   هظنن  الهسالنني ب ضننظة اادنظ  
ه ننلج لننن  ال ننذب ، ال غبننن ، تاعنننت،  علننا ل ننن ت  طلبمنننة. تا،ننا الزنننظ ابننن  
خمن ت  ف ن  "تلغننل ال،تن خ ت  )م لنن  لتكم،ني اادناه  ( فنني لاالطنة اتنن  
ال م  ة، تالت " همبهل د   ال،لضنلو فني الظم،نب  فح ن ل  فبه،نا تازن ا لن  

 ا  ال، ا ل فبه،ا". ل ن  لجلنر ابن  خمن ت  بهنا  اللنهاج  هظن  تفنا  الهسالني ادت
بذحننل ع عننة  نن ت ! تمنني تدنن ع همننر لننا هظنن  ، تهمننر لنن ى ل بنن  لنن  ع عننة 

   ت  لخ ى، ا،ا عذ ى.
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 تلك  لا الال ز ث هالض ا خ   ما  ال  ت  الا عة 
إلر ل  اب  خمن ت  لجلنر بهنا  اللنهاج  فني خات،نة ه ضنم همبذا ل  أذ م لتال 

لتطلش "همل الك ا"، النال  نا  هذنم إأنم: "همنل شتضن،  الح ناع هن  الظ ا ن  
ااو،اأوة هااجلة الظ موة تالن ج همنر ال، ت هنة ال،ذحن فب  فني االهت ناجا  هن  
لام  ال مف تلمل ال نذة".)وظذي لنام  اادنظ بة، تانا  لظتذ نا لنم(. انا  

خمننن ت  و كننن ، إع ، فننني ال،نننام  اادنننظ ل تزننن  . تإعا انننا  ال،نننام   ابننن 
ال،ظتسلي    زافظ همر "لتالتم" ته ا نم لم م ن ة فمنل شذن ل  فبهنا تلنل تذن ل  

ت ن  تل نف هذن  الذ طنة التني ت انم فبهنا ا ناش دنبلخم الناش  هادنلا   نل – وم 
اننا  مننن، هذنن لا  415ابنن  عننبذا ت خنن مل ال اضنني ه نن  ال  نناش، ال،تننلفي عننذة 

ف   ال،ام  اللوظي    ل "  -اب  عبذا لا شسا  في ل زمة ال شاعة تالت لون
مننل اوخنن  ال م نن ة ال ننبذلبة تل  ننتم. ت نن  تننل لننم علننا هح بننة لك نن  تكدننلش  
له،ا. اون ال تاللوخ ال  و" لبل همي اب  عنبذا انا  دنو وا إلالونا لت تحنا 

 همر ال،ام  ااع،اهبمي الال اهتذ م لممم تعتت .



ت،ننت ال م نن ة التنني هاشضننها الهسالنني تا نن  لممهننا، بننل هادننت هظنن   فنني لننل 
ال،نننام  اادننننظ ل أ  نننم، ا،ننننا فنننني ال،نننام  اللننننوظي: هادنننت ا،ننننا لشاجمننننا 
تاز ها، اب  عبذاُّ، ل  تكل : ب ش  ه  همل الك ا، تكالتح ش  همل الكن ا 
اادننظ ل تك  نناش  لخنن ى تحللننت إلننر فم نن ة ا لوننة لظمذننة: إلننر إشنن شللل وا. 

 لذلض  ما  ال هلى ب ضع للامة:
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لذ  ل هالهسالي أ  م. في الكتاب الال بب  لشن شذا، "تهافنت التهافنت"، شن ج  -1

اب  شد  همر الهسالي الال خدنص اتاهنم "تهافنت ال  عن ة" لمن ج همنر ابن  
تلك  ال فا  النال أ بن  ل  ألن ة عبذا لعاعا. ماا ديُّ لظ تف تلت ات . 

ال نناش  لظذننا  وننم مننل التننالي: ل،نناعا تل ننم الهسالنني هالاطنناب تالذ نن  تالت نن ب  
إلننر ابنن  عنننبذا هالنناا  )تإلننر ال ننناشابي هننالظ  ، ا،ننا و نننل  ال نن لاُّ(  ل،ننناعا 
عننتت عننتلتا تالننا تلطم ننا هنن  الكذنن ل، لننع لأننم اننا  فبم ننلفا، تل نن ب إلننر 

،ننناعا عنننتت هننن  ف عننن ة  خننن ب  لانننل الننن ا ل ال،ظتسلنننة خدنننلا الهسالننني  تل
الط بنن  الننال اننا  لهظنن ، لنن  ابنن  عننبذا تال نناشابي، هنن  ال،ذمننلش التلزبنن ل، 

 ال ذي تال،ظتسلي تاادظ ل تاللوظي  
ل  أ ب  مذا هن  مناا ال نفا ، ف نو تي ال نلاب هذنم هظن  زنب . وت بذنا او  

أ  نها، تمني ل  أ  ل ل  مناا ال نفا  اا  ا ني وضنظذا للناا زقو نة ت ن   
ل  شج الهسالننني همنننر ابننن  عنننبذا لنننل وتننن  ب ب نننا! تإال فم،ننناعا ت ذننن  البننن  عنننبذا 
تعننننتت هنننن  اوخنننن ب   ل نننن  اننننا  شجا إشنننن شللل وا، ا،ننننا أ ننننل  البننننلا. تالنننن ج 
ااشننن شللل ي خطننناب ال شذطنننا هاعنننل اللننناص ال،ذنننت  لنننم تزننن  ، بنننل شذطنننا 

تل ا نن تها، هاعننل ال ،اهننة التنني شذت،نني إلبهننا علننا اللنناص تبتحنن ث هاعنن،ها 
ض   ،اهة لت  ،اها  لخ ى. تماا الطاهع ااش شللل ي في ال ج همر اب  

هدنلش  الفتنة لمذمن ، ا،نا شتكن ش الن ج ال،ضناج  -تبنا لمدن ف!-عنبذا شتكن ش 



ال،ذاف  ه  اب  عبذا، تعلا ه   ل وا  ع عة لتتاهظنة تمنت الهسالني ل ادن  ، 
 ك،ا عذ ى هظ   مبل.

خننن  لمننن ج ااشننن شللل ي. أ دننن  بنننالا ت ذ  ونننم بنننل لنننا شه،ذنننا او  منننل الل نننم او
التداتننننم ل كنننن  الادننننل،  س وننننا لت اموننننا. اتنننن  الهسالنننني ه ضننننا ل  ننننطا 
تتاضننحا ل م ننن ة ابنن  عنننبذا فنني اتاهنننم "ل اتنن  ال  عننن ة" ت،هبنن ا، ا،نننا  نننا ، 
لذ ننننن ما تكونننننا  تذا ضنننننها. تلنننننن  مننننناا الكتننننناب، الننننننال اتننننن  بننننن ت  زواجوننننننة 

التدننام الهسالنني تمضنن،م لم م نن ة  تللضننلقوة الفتننة لمذمنن ، شت مننر لنن ى
 ال بذلبة، تعلا إلر جش ة ودظ  لظها تدلش الهسالي و ك  خاشع ال ذلبة.

علنا لنا ل، نم ابن  الظ كني ال،ننتكمل اادنظ ل ااأ ل ني، النال الت نر هننالهسالي 
تع،ع لذم، تالنال  نا   ونم  للتنم ال،لنهلش : "دنواذا لبنل زالن  بمنع ال  عن ة 

عنننتطاو". ت ننن  تننناي ابننن  تو،ونننة ال كننن   أ  نننها ه  ننناش  تلشاج ل  شتقوننن مل ف،نننا ا
لخنن ى ف ننا : "دننواذا لبننل زالنن  جخننل فنني هطننل  ال  عنن ة، عننل لشاج ل  وانن ع 

 لذهل ف،ا اعتطاو".
فظن ، ه ني الهسالني للن تجا إلنر ال م ن ة تهمللهنا شذلن ما هدنلش  لت هن خ ى. 

ب ، ف لف ل   جها ه لحا  إلر ت ذي ال،ذطا ااشعطي ب ال ل  لذه  ال،تكم،
 ونم هنن   اتنن  تح،نل لعنن،اُّ لاتم ننة تتنن  ، لل هنا الكنن ا إلننر ااتننللبب  
تال  هاُّ، ه   ل  ال شت   ال،ذطنا )ااشعنطي( ال شلعنا هظم،نم. للنا لنا جهنا  
اب  عبذا بن "الحت،ة ال،ل دوة"، تالتني تهن  بتن لون اتناب فبهنا بنذ " الظذنلا  

   فا هنا، بن ش ا  لت اتتنة، تلل شت،،م، ف ن  ت ذنر الهسالني لذطم اتهنا ته ن  هن
في ات م ال،ظ تفة بذسهتها الدل وة اله ل وة: ابت اُّ ل  اتاهم "إزواُّ همنلا 
الننننن ش " النننننال لشاج ل  و ظنننننل لذنننننم "ف نننننم الننننن ت " فننننني ل ابنننننل "ف نننننم ال عنننننلا" 
ت"اللتموا " ف م ال  هاُّ، إلر اتاهم "للتا  ااأنلاش" النال ت ذنر  ونم بلضنل  

لمكل  تمي ال ؤبة التي ت   توهتها "الظال،ة" فني ال ؤبة ال م فوة اله ل وة 



فم ننننن ة لف طنننننل  تلشعنننننطل. تمتننننناا فنننننالهسالي النننننال ادنننننته  بنننننن "الننننن ج" همنننننر 
ال  عنن ة، تهمننر ابنن  عننبذا هالنناا ، اننا  عننبذلبا فنني اننل لننا اننا  وظ فننم فنني 
ال،ذطا تالط و وا  تاالهوا ، تفي انل لنا للنف فني منا  الظمنلا. ل ن  ه بنت 

اب  عبذا هالاا ، زوة في  من  الهسالني أ  نم. تلذنم اأت منت ال م  ة، تفم  ة 
 إلر دبلخ ال،ام  اادظ ل ل  هظ  .
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، تالننال خمننف الهسالنني التسالننا لمحونناج تال،لضننلقوة فنني هنن    شاُّ الادننلا
فني التن شب" فني أمالونة ههن اج،   نل تفنا  مناا ااخبن  ه نذة تازن   ال لكانن ، 

 ف   ه   ال م  ة الك لوة ال بذلبة لشكع ل ا ، همر اا ل:
ال،ننن   ااتلنننر فننني اتاهنننم "ال،منننل تالذحنننل" فننني ال ننناب النننال خددنننم وشاُّ  -

"ل   -ك،ا و ل -ال  ع ة زبث ه   "شلل لشعطلطالو"" الال اعتا  م 
للاضننع لاتم ننة تلكا مننا لنن  دنن   عال ننطبل  تانن ا اللننوخ لبنني همنني ابنن  

 عبذا الال شتظد  لم تبذد  لاه م تال و ل  ل  ال  لاُّ إال هم"!
تال،   الااأوة في الكتاب أ  نم فني ال ناب النال  ظنل هذلاأنم: "ال،تن خ ت   -

ابن  عنبذا لبذت نل  ل  ف ع ة ااع ا"، زبث اكت ر باا  لع،اُّ الناش  عن  لا
ل ادن   إلنر لن  تتنن م ه أنم: "ه لنة ال ننلا لبنل همني بنن  ه ن    بن  عننبذا"، 
النال "كاأنت ط ب تنم لجع هذن  ال ،اهننة تأمن   فني الح نا ا لغنلم"، تلننالا 
اختاش أ ل ط ب تم ل  ات م، لظ ضا "ه  أ ل ط ع ال ا ب  تال الدنب  فني 

  لف ال  ا"، ا،ا  ا .
ظذن لا تدن ى لنن"لداشهة ال  عن ة" فني اتناب لنم وح،نل للا ال،   الاالانة ف -

أ " االعل تالال ا تد   وم همر لذا لة اب  عبذا لكلأم ا،ا  نا : "ال، ن   
في هملا الحت،ة ته لة ال م  في ال م  ة". ت   عما الله عتاأي في ما  



ال،داشهة ل مكا خاتا: شنلشج لط تزنا  البن  عنبذا بذدنها ت  ب نا عنل ولن و 
لننا فبهننا لنن  تذننا م، لبذت ننل هظنن  علننا إلننر لذا لننة ال نن امب  التنني فنني بوننا  

تفع ها، ل زضها تإهطالها. ال علا ه عملب ماج  ال هذف  وم تال تلنذ . 
تال فنننننت لمذمننننن  ل  الله عنننننتاأي ال شذنننننا   ابننننن  عنننننبذا لننننن  لل ظنننننم ا،نننننتكمل 
لدنظ ل، تال شتظن   ل،ن ى للاف نة لت لظاشضننة  شا نم لمظ بن   ااعن لوة، بننل 

لننم لذا لنننة فبم نننلف ل بم ننلف، لت نننام  ت،ننناا الت امننل الهسالننني تاتاهنننم شذا 
"تهافت ال  ع ة". بنل و،تن  ال نل  إ  اتناب الله عنتاأي مناا، منل أنلو لن  
ال ننن شل "ال،لضنننلهي" فننني الننن ج همنننر ابننن  عنننبذا، لشاج هنننم لفل نننم أ نننم اتننناب 
الهسالني للضنلها تدنت . تمناا لنا ولنب  إلونم، تلنل لن  طن ف خ ني، هذن لا 

  و ل  في ل  لة الكتاب: "لشج  ل  لتاشهم لداشهة ااهطا ، تلأا لنم كت
لذا لنننة ال  نننا ". "تدننن طت همنننر أ  ننني ل  ال لفاتضنننم )مابننن  عنننبذا( ههبننن  
تنذظتم، تال لهاأنن   همننر ل نظ تلاف ذننا همننر لظذننا  تزقو تنم، فنن  لكننل  لتكم،ننا 

التنني  نن لوا لت لظاأنن ا علف ننطا وا". تمننا  إدنناش  تاضننحة إلننر شفننم الط ب ننة 
عمكها الهسالي في اتاهم "تهافت ال  ع ة"، تالتي ل ن  فبهنا، ه دن  تإتن اش، 

 إلر تلظون  ،وع لعالب  ال    تال   طة.
للننننا فنننني ال،نننن   ال اهظننننة ف نننن  ه،نننن  إلننننر ال ،ننننع بننننب   شاُّ ابنننن  عننننبذا ت شاُّ  -

ال،تكم،ننب  فنني اتاهننم " أهاوننة اا نن اا فنني همننل الكنن ا"، زبننث شننلشج، ه عننملب 
تُّ تال،لضلقوة، شلل انل ف بنا فني ال، ن لة الك لونة اللازن   لنع شت ل هاله 

تن  و  شلل اادنناه  . تمتنناا وتننل  الله عننتاأي، النال اننا  شم نن  بننن "االنناا 
 اافضل"،    ف ش هاللشتج الط با التي عو مكها فا  ال ش  ال ا ل.
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تانا   ن  تلن  –هد   تفبم لفهل جت  لذنا و، لكان   عنبذلبة لن  الله عنتاأي 



لننو" ف ننا لكلأننم لننل وتتنن  شجا  -  نل تفننا  منناا ااخبنن  هنن شكع عننذلا  ال غبنن 
همنننر ال  عننن ة، إع اكت نننر هتتاهنننة "دننن  " أ ننن ل لكتننناب ابننن  عنننبذا "اادننناشا  

 بها "، تمل الكتاب الال وظت ن  لمنل اتن  ابن  عنبذا تلكا منا تظ بن ا هن  تالتذ
ات ننا  فكنن  ، بننل لوضننا لكلأننم بنن ل لنن  زبننث اأتهننر تنناز  "أهاوننة اا نن اا"، 
لهذي ل  ه    شاُّ ال  ع ة تال،تكم،ب  تال، اشأة ببذهنا. تالحنا ل  الن ا ل 

 نة بنب  و ن ل أ طنة تحنل  فني تناشبخ الظ  -الال انا  لظاتن ا البن  شدن -
همل الك ا تال م  ة، الذ طة التي اأ ل  فبها االعذا  لز م،ا في اوخ  زتر 
"الت " همر ل   اُّ هظ  ، تعناش همنر أه نم، دن   ال،لضنلو فني الظم،نب " 

تعلا في اتاهم ااده : "لحدنل لفكناش ال،ت ن لب   -ك،ا و ل  اب  خم ت  -
لكتنناب الننال لهنناج  وننم تال،تنن خ ب  لنن  الظم،نناُّ تالحت،نناُّ تال،تكم،ننب "، تمننل ا

تنننننواغة ال،نننننام  اادنننننظ ل للظ نننننا ال، ننننناهول ال م نننننفوة ال نننننبذلبة، لحننننناتال 
 التداتها تإهطاُّما تل بها  خ .

همننر ل  االت ننا  ال م نن ي لنن ى النن ا ل إأ،ننا شت مننر بلضننل  لك نن  فنني اتاهننم 
"ال، ازنننث ال،لننن دوة فننني الط و ونننا  تاالهونننا "، النننال  مذنننا هذنننم فننني لتنننا  

  للننن تو ابننن  عنننبذا لت عنننو" فم ننن ة للننن دوة، تلكننن  جاخنننل  خننن ، إأنننم و نننتظب
 ال،ام  اادظ ل ال خاش م!

شتظمنننا االننن  إع ، لنننع االننناا ابنننن  الاطبننن ، هاالأت نننا  هال م ننن ة الك لوننننة 
ال بذلبة ل  فم ن ة تط،ن  إلنر ازتنلاُّ همنل الكن ا، إلنر فم ن ة ت نت  تن شما 

  وحتلبهنا فتحتلبنم فني لظمل الك ا لوط   فبها إدنتالبتم، لبن خمها لن  ل نل ل
أهاوننننة ال،طنننناف. علننننا لننننا أم، ننننم فنننني لفل ننننا  النننناش  خم ننننلا النننن ا ل للاننننا  

 756-680مننن( فنني اتاهننم "طلالننع ااأننلاش"، تااو نني )685ال وضنناتل)تلفي 
مننن( 816-740مننن( فنني اتاهننم "ال،لا ننف فنني همننل الكنن ا"، تدنن   ال   نناأي )

ضنال ز ،نم إلنر ل بن   لم، إضافة إلر زلادي ال بملاي تاللنم ي همونم ل،نا



لنن  لل نني تنن حة، فدنناش للعننلهة فنني همننل الكنن ا تال م نن ة، تك نني ال،  ننع 
ااعننا  فنني ال شاعننا  الك لوننة ال م ننفوة فنني ال الظننا  ااعنن لوة انناا م  

 تال  تبب  تالسبتلأة إلر ل تهل ماا ال   .
فنني  ،ونننع منننا  ال،فل نننا ، التننني تلننتل ه،ضننن،لأها تلذه هنننا لنننا لطمنننا ابننن  

همونننم اعنننل "ط ب نننة ال،تننن خ ب "، ت ننن ت ا نننة ال م ننن ة لش ننن  اابننن ا ل،نننا خمننن ت  
كاأت هموم هذ  لفع" ما  الط ب ة: ال ا  ال ا ل. تالحنا "ل  ال م ن ة فني 
ما  ال،فل ا  لخا  تتسبر هظمل الك ا، تتحل    همل الك ا لزواأا إلر فم  ة 

لننا ف نناللا، ام،ننا لتذكنن  . تلننا لكانن  الظم،نناُّ النناش  التسلننلا منناا االت ننا  هظنن  ع
عننذحت عنناأحة، شت ظننل  اللننوظي أدننب  النن ش  الطلعنني فبنن افظل  هنن  ابنن  
عنننبذا شجا همنننر الهسالننني لت الله عنننتاأي لت الت تنننا اأي"، تعلنننا إلنننر جش نننة ل  
لفل اتهل غ   "لز ى ل  تدذف في تاشبخ ال م ن ة لن  ل  ش حنث هذهنا فني 

 تاشبخ همل الك ا".
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من( الال اا  هالذ  ة لم ك  اللوظي اال ا ل في 672-597ال ش  الطلعي )
ال ك  اادظ ل: ال لذه،ا تظف ال م  ة ال بذلبة في ت عو" ال،ام  الال 

اننا  دننو وا انناب  عننبذا همننر  شذت،نني إلوننم، لننع منناا ال نناشع، تمننل ل  الطلعنني
لنننننام  االالونننننة، إضنننننافة إلنننننر ل  اننننن  لذه،نننننا انننننا  همنننننر تنننننمة ل ادننننن   
هااعنن،اهبموة. تا،ننا تانن ع همننر شنن  النن ا ل اابنن  لنن  ا نناش اادنناه   النناش  
ألنن تا ال،ننام  تعاجتا هذننم، اننالا اننا  اللنن   هالذ نن ة لمطلعنني الننال تتم،ننا 

 عنن تها، لاننل  طنن  النن ش  هموننم اابنن  لنن  ا نناش هم،نناُّ اللننوظة االالوننة تف
( تالح ننب  بنن  شلعننف بنن  لطهنن  710-633لح،ننلج بنن  ل ننظلج اللننب ا ل )

( الننال  ننا  هذننم: "كننا  منناا اللننوخ )مالطلعنني( لفضننل 727-648ال،حمننر)



لمننننل هدنننن   فنننني الظمننننلا الظ موننننة تالذ موننننة، تلننننم لدننننذ ا  اابنننن   فنننني الظمننننلا 
هتلأنننم لننناش  الحت،ونننة تاللننن قوة همنننر لنننام  االالونننة". تبت،بنننس الطلعننني 

الظمننننل لوضننننا فننننن لف فنننني الهذ عنننننة تالح نننناب تال  نننن  تهمنننننلا ال مننننا تالطننننن  
 تالط و وا ، تلم في ااب  ل  ما  الظملا ا تهاجا  ت شاُّ لت  لة.

 اُّ أدب  ال ش  الطلعي، ال،لللج   ل تفا  ال ا ل ه  ل ل  هلن  عنذلا ، 
  لبننن افع هننن  اللنننوخ النننن  و" ابننن  عنننبذا، ضننن ا همننننر أا  ونننم تلدننناشقوم لنننن

اادناه  . إ  الت،ننام ، لت لذ ننل ااشنن شللل وا، ال ت  ننل االخننت ف زتننر تلننل 
فننني إطننناش لتنننل تازننن . اتننن  الطلعننني إع  شجا همنننر الله عنننتاأي هظذنننلا  
"لداشو ال،داشو"،  ا  في ل  لتم: "ف لشت ل  لكلنف هن  ت،لبهاتنم تللبنس 

ه نم"، بب  تاموطاتم". تلع لأم وضون  ا  : "غب  أات  البن  عنبذا فني لاا 
ف أننم أدنن  ابنن  عننبذا تاأتدنن  لننم فنني ات ننم ااخنن ى، لذهننا دنن زم لكتنناب ابنن  
عبذا "ااداشا  تالتذ بها " الال هاش  هم د   ال ا ل، لته،ا ماا ااخبن  
هتلأننم: "هننالغ فنني النن ج همننر تنناز م )مابنن  عننبذا( لعذنناُّ ال، ننا ، ت ننات  فنني 

  نن زا، تلننالا أ ننم  لاهنن   زنن  االهتنن ا ، فهننل بتمننا ال، نناهي لننل شننسج  إال
 ع،ر هظم الم فاُّ د زم   زا".

لننو" منناا تز نن ، بننل إ  الطلعنني لننل وتتننف بننن "إأدنناف" ابنن  عننبذا هتتاهننة 
"د  " لضاج، بل ه،  االا إلر اتاهة "لحدل" لضاج لن "لحدل" ال ا ل! 
كت  الطلعي تماودا أ  وا لهاا ااخب  ت ش  ه،  لة  نا  فبهنا: "تفني مناا 

ه،ل ه  تحدبل الحا هنالتح با، ت لنت اا ن اا هن  السلا ، ل،ا اأد فت ال
تلننل ت ننا فنني الكتنن  التنني شتنن اتللأها لنن  همننل ااتننل  )…( عننلاُّ الط بننا 

قونننا  تال خ ننن ، تال لننن  ت،هبننن  ال لاهننن  الحقو نننة هنننب  تال لعننن ، عنننلى اتننناب 
"ال،حدنل" )ملمنن ا ل( النال اعنن،م غبن  لطننابا ل،ظذنا ، تكواأننم غبن  للتننل 



  لكلننف ال ذنناو هنن  ت ننل  لهتنناش لا شاتننم، تلبننب  ، شلشننت ل)…(إلننر جهننلا  
 الامل في لتال  د هاتم، تلج  همر غام تع،بذم".

مل ألاتل الك ا ه  ل شعة الطلعي التي الت   زتر الذهضة الد لبة، 
لننع ل شعنننة اتننن ها  التننني لع نننها ال،بنن  جالننناج تال،ننن  تننن شا اللنننب ا ل فننني 

ل  لذ ننف هذنن  الطلعنني، ال نن   الحنناجل هلنن  اله نن ل ال نناهع هلنن  ال،ننب ج
فظذنن   ت نن ل فنني ال كنن  اللننوظي ل زمننة لخنن ى، تنناشبخ  خنن . تك،ننا ل  التننلاشبخ 
و ننت هي هظضننها هظضننا فمذلنن  إلننر مننا  ال،دنناجفة الظ ب ننة! اننا  ابنن  شدنن  
لظات ا لم ا ل ت   لد أا إلر علا   ل، فمذل  او  إلر لأم تلفي   نل لللن  

 الطلعي ه ذتب  ف ا.
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لننا الننال و ،ننع، تلننا الننال و نن ع، بننب  مننفالُّ الننال ازتمننلا زبننسا مالننا همننر 
ل ننن   الا افنننة الظ كونننة فننني ال ننن أب  الانننال" تال ننناج  لمه ننن  : ابننن  عنننبذا ) 

( ال انننننننننن  548-479( الله عننننننننننتاأي )505-450( الهسالنننننننننني )370-428
 (  672 -597 اهع )( عل الطلعي في ال    ال606 -544ال ا ل )

و ،ع ببذهل ال،تا  لتال، فهل  ،وظا ل  "ال،ل ع"، ال بمهة البلا بنل بمهنة  -
هد مل، لهذي :خ اعا  تلا إلبها. اب  عبذا تل  في   بنة لفلنذة لن  له،نا  
هااشى. الهسالني تلن  ه، شذنة طنل . الله عنتاأي لن  بمن   ده عنتا . الن ا ل 

 ل  ل شذة ال ل، الطلعي ل  طل  !
ب ،ع ببذهل لأهل  ،وظا ات لا لا ات نلا هطمن ، لت همنر اا نل فني اذنف، ت  -

للب  ل  لل اُّ السلا  في هد مل. اب  عبذا ات  في اذف لل اُّ ال لبهبب  
الننال ه،ننل ت بنن ا لهننل، تالهسالنني اتنن  فنني اذننف ت شاُّ ال ننم ل ب ، الادننلا 

لأننم للننف  ال واعننبب  تااشنن شللل بب  لم ننلبهبب . للننا الله عننتاأي فهننل وا  أننا
كتاهنننم "لدننناشهة ال  عننن ة" هطمننن  "ال نننب  اا نننل الظنننالل ل ننن  الننن ش  ه،ننن   



أ بنن  ت لننا.. للننا النن ا ل ف نن  "أننا  إك الننا …ااعنن ا لمننا للنن  ال نناج  " الخ
همو،ننا لنن  ال تلننة" لامننم فنني علننا لاننل الهسالنني الننال و ،ظننم هننم دننيُّ  خنن  

 اهم تاهللتنم مل: اهت اف ال لذه،ا في  خ  ه،   هتلأم تظف الظمل في دن
 لطم  ديُّ وخ  غب  الحقو ة.
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ألنن  ابنن  عننبذا تجش  فنني ط للتننم تدنن اهم فنني فضنناُّ لننا اننا  و،اننل فنني علننا 
الل ننت لكانن  لأننلاو ااشنن شللل وا  إغ ا ننا فنني ااشنن شللل وا، لهذنني بننالا ال كنن  

  ننم. تإعا اننا  شفانن  ل  أ  ننم ااأننت تذ نن  ااعنن،اهبمي، تمنناا هلننهاجتم مننل أ
ل  االأت،اُّ التذمو،ي إلر ااع،اهبموة شغل إلحا  لبوم تلممم الال ااألا ل  
جهاتها، ف   الطناهع "ااشن شللل ي" ه ني غال نا همنر عنملام الظ،مني تال كن ل. 
ل نن  ه،نننل ابننن  عننبذا ت بننن ا تننناش  تل تلنناشا تننناش  لخننن ى لأللنن اُّ ال نننلبهبب  فننني 

  فنننني ب طهننننل لذسلننننة ل لل ننننة، ت نننن  جفننننع هننننم ط،لزننننم ال واعنننني إشنننن ا ، تأننننا
تاأا اطم هدلش  لت لخ ى في ت اها  اال اُّ إلر التظ   لم    تالذ ي 

غب  ل  علننننا لننننل ودنننن فم لحمننننة هنننن  ال شاعننننة …تلدنننناجش  ال،ننننا  تال،تنننناو
 تالت لون.

تلننا شه،ذننا إبنن ا   فنني منناا ال، ننا  مننل اأظتننا  عننملام ال واعنني، الننال اننا  
هتاب  لن  االأتها بنة، همنر عنملام ال كن ل: ف ن  لناش  ال واعنة فني لط لها 

"الظمل" هدلش  تاقوة تهمذوة. اا  اابن  ااجهناُّ فني مناا ال، نا ل فهنل و نل  
في عب تم التي لل ما همر تم،با  تل  لم لبي ه ب  ال ل  ناأي: " تا،منت 

  الظلنن  لنن  الظ،نن  ت نن  لتبننت همننر ال نن    تهمننر اابنن  لنن  ااجب زتننر اننا
و ضنر لذنني الظ ن ". تب ننل  هن  لعننتا  فني ال،ذطننا لبني ه نن    الذنناتمي : 
"تاننا  لل ل نن لة  الهننا لنني لتدننلشما خبنن ا لذننم، زتننر  نن ل  ظننلام  ال،ذطننا 
هموم، تللا ج ا  م فمل وت  هذ   لذها خ  ". عل وح عذا هظ  علا اون لأم  ن ل 



الاأبب ، فل  ما ه،  ج   ،وع الظملا، تلأم لتوحت لم ف تة جخل  لتت ة ال 
جاشا عا  ببل  ااب  ، في ال ببت لذها تذاجشا اتن  لذضن   فني همنل لن  
الظملا، تلأنم طمن  لن  فه عنت اتن  ااتا نل لنا ازتناع إلونم لذهنا، تلأنم شلى 
ل  الكت  "لنا لنل و نع اعن،م إلنر اابن  لن  الذنا   نا" تلنا ش     نل تال هظن ، 

لننا تمنل فني زن تج ال نناهظة انل ع… تلأنم  ن ل تمنا الكتن  تظ نن  ه لا ن ما النخ
هلنن   لنن  ه،نن  ! فم،ننا بمننغ الاالذننة هلنن   دنن و فنني التنن لون، تنناش  هطمنن  لنن  

تبلاتنننل شاتل عنننب تم الكننن ا هننن  اللنننوخ … ننناش لنننم تتننناش  هطمننن  لننن  للب 
ال  و" همر أ " الذه،ة فباا   ددا ت    ق   بتم فني التن لون تالت كنم 

 …!لذاتوة الظملا الخ
م فني التن لون لنا ش تبنم ال ل  ناأي لن  لأنم طمن  تلا شه،ذنا مذنا هدن ج ه،من

لذم د   اتن  لشعنطلطالو": "فناا  لأنم ال فن اي لنم فني علنا الل نت، تلكن  
 نننا : إ  شضنننبت لذننني بتدنننذون اتننناب لتشج  ونننم لنننا تننن  هذننن ل لننن  منننا  
الظملا ب  لذاظ   لع ال،اال ب  تال االدتها  هال ج همبهل فظمت علا"، فن لف 

 عل لادم  و،ا هظ  في اتاهم "الذ ا ". كتاهم اللهب  "الل اُّ"
تفي ل  لة اتاب "الل اُّ" ودن   بلضنل  ل  ال م ن ة هذن   فم ن تا : فم ن ة 
وظ نننن  فبهننننا هنننن  شلوننننم "الدنننن ب  الننننال ال ش اهنننني  وننننم  اأنننن  اللنننن ااُّ فنننني 
الدننذاهة، تال شت نني  وننم لنن  دننا هدننامل لننا شت نني فنني غبنن  "، ت نن  لتجههننا 

 ة ش اهي فبها "الل ااُّ لن  ال،لنا ب " تب نب  كتاهم "ال م  ة ال،ل دوة"، تفم 
همننر جشكهننل لنننع تملبحننا  إلننر ال م ننن ة ااخنن ى، تمنناا لنننا  ،ظننم فنني اتاهنننم 
"اللنن اُّ". للننا اتاهننم اات  فمننل ودننمذا لذننم عننلى  طظننة ألنن   هاعننل "لذطننا 

الف في ل  لتها ه  لل ف شت ل هااجهاُّ  -تلظمم لل شت،،م -ال،ل  بب " 
لام ا،ا د زذا. تلوضا، تماا لا شه،ذا مذا، لها  فبها تالتظالي الال ط ع عم



هننننن  الطننننناهع ااشننننن شللل ي النننننال وطهنننننر همنننننر لاال تنننننم ل،ننننن  شننننن هلمل بنننننن 
 "ال،لا ب ".

إ  االخت ف هذد  لفع" لكل فك  فم  ي، ف  وتنل  ال بم نلف فبم نلفا 
إعا لننننل وتنننن  عا شلل خننننام هننننم واتمننننف  مننننب  لت اابنننن ا هنننن   شاُّ غبنننن   لنننن  

تلكنن  هذنن لا شذمنن  إلننر شلل اوخنن ب  لت إلننر ات ننامهل همننر لأننم ال  عنن ة. 
الاط  هظبذم، ف أذا عذكل  زبذ ا ال إ اُّ فم  ة، بل للاا شلل "ال   ة الذا وة" 
التي تظت    شاُّ اوخ ب  ض ال، لت بتظ ب أا ال،ظات  "إش شللل وا": هاهت اش 

 د،ي".ل  "ااش شللل وا بهاا ال،ظذر مي "ال لل الال و ل  هم خ
شفا  اب  عبذا، ل   لخن ى، فني اتاهنم "لذطنا ال،لن  بب ": لأنم هدن ج تن لون 
كتنناب فنني ال م نن ة الحننا التنني وظت نن ما تبات ههننا، تب ننل : "تلننا  ،ظذننا منناا 
الكتنناب إال اأ  ننذا، لهذنني لمنناش  و للننل  لذننا ل نناا لأ  ننذا. تللننا الظالننة لنن  

لنا منل اابن  لهنل تفنلع لساتلي ماا الل   ف ن  لهطبذنامل فني اتناب "اللن اُّ" 
 زا تهل تعذظطبهل في الملازا لا ودم  لهل  باج  همر لا لخات ".

ماا الطاهع ااش شللل ي تما  اال جتا وة الد بحة أ  ما هذ  الهسالني النال 
ك   اب  عنبذا تلن  عمن  لاه نم فني عن ث ل نا ل، تكن ههل فني عن ع هلن   

ا في اتاهم "اللن اُّ"، ل  لة، تلتل في ل ،لهها لض،ل  لا لهطا  اب  عبذ
  ل االهوا ، ل،  ع،امل بن "الظالبب  ل  ال،ت م  ة". ل   عم  الهسالي إلر 
لهظ  ل  اب  عبذاُّ في ماا ال، ا ، فد   في خات،ة اتاهم "لبسا  الظ،نل"، 
ل  "ال،ام " الال وظتذ م ال، ُّ، تبظذي أ  م هال ش نة ااتلنر، "اعنل للنت ة 

دن  لنم فني ال، امنا  تال،ذناظ ا ، تااخن ى لنا لا ث ل ات : إز اما لا شتظ
اشن هم في التظمو،ا  تااشداجا ، تالاالاة لا وظت    ااأ ا  في أ  م ل،ا  و   
اأكلنف لنم لنن  الذم بنا ". تبضنون  ننا  : "تلكنل االنل ع عننة لناام  بهنناا 
االهت ناش". عنل و خننا فني ت دننبل ال نل  فبهننا،  و نل : ف لننا ال،نام  هاالهت نناش 



فهنننل ال،نننام  النننال شتظدننن   ونننم ال،ننن ُّ ل مننن   لت لظم،نننم لت ال ،اهنننة اات  
التي شذت،ي إلبها ان   وتنل  لدنظ با لت لظتسلونا لت زذفونا النخ. تبلضن  : إ  
"ل ن ل مناا التظدن  زن م  ،اهنة همنر طمن  ال  اعنة هاعنتت او الظنلاا، تال 
 تذ ظننث جتاهنني الظننلاا إال ه ننالع وح،ننل همننر التمننام " الننخ. تللننا "ال،ننام "

هاالهت ننناش الاننناأي فهنننل " لنننا شذطنننا هنننم فننني االشدننناج تالتظمنننول همنننر لننن   ننناُّ 
ل ننننت ب ا ل ت دنننن ا، تمنننناا ال شتظننننب  همننننر ت ننننم تازنننن  بننننل واتمننننف هح نننن  
ال، ت دنن ، فبذنناظ  اننل ل ت دنن  ه،ننا وحت،مننم فه،ننم". تللننا الننام  هاالهت نناش 

م الاالننث فهننل "لننا وظت نن   ال  ننل عنن ا ببذننم تكننب    هننس ت ننل، ال وطمننع همونن
غب    تال شاا   إال لع ل  مل د بتم في االط و همر لا اطمع، لت بمنغ 

 شت ة و  ل االط و هموم فه،م".
همننر ط ب ننة -لتشج الهسالنني منناا الكنن ا جفاهننا هنن  أ  ننم للنناا خدننل تابمننم 

وظت   همر هن ا التسالنم فني اتاهنم،"لبسا  الظ،نل"، لناه ا تازن ا،  -ال  لاُّ
لننا فنني منناا الكتنناب اأ  ننل إلننر لننا وطننابا لننام   ننا  : " لظمننا ت ننل : ا 

الدنننل وة، تإلنننر لنننا وطنننابا لنننام  اادنننظ بة تكظنننم ال،تكم،نننب ، تال و هنننل 
 الك ا إال همر لام  تاز  "، ف ج هموم "ز ة ااع ا" ه،ا عا أا.

لننننو" منننناا تز نننن ، بننننل إ  الهسالنننني وظتنننن ف هنننن   أبتننننم لننننل تكنننن ، شننننلا اننننا  
ج، همنننر ههنن  النننل ب  ال نننم ل ي أمننناا اللادننوة "الظم،ونننة" ااتلنننر فنني ههننن ا

ال،ما الال اعنت ها  إلبهنا، تمنل الظهن  النال للنف خ لنم ات نم ااش شللل ونة، 
تفي ل  لتها "فضنا   ال اطذونة" ت"تهافنت ال  عن ة"، إ  الهسالني وظتن ف هن   
أبتم  و،ا ات  في علا الظه  لل تك  "تالحة لل م   بل هاهاهنا تلح اهنا 

ش الدننبت". و ننل : "تاذنننت فنني علننا السلننا  األنن  الظمنننل طمنن  ال ننا  تاأتلننا
 الال هم وت   ال ا  تلجهل إلوم ه للي ته،مي تاا  علا  د ل تأبتي".

 فخر الدين الرازي : " كنت أكتب في كل شيء، حقا أو باطال". -13



لاننل مننا  اال جتا وننة تمنناا االهتنن اف أ نن م،ا اننالا هذنن  ال،ننتكمل ال بم ننلف 
،   هة ا ت ر في اتاهم "ال، ازث ال،ل دوة" لع  اللوخ فا  ال ش  ال ا ل. ف

ت نن  -الن  و" ابنن  عننبذا فني "فم نن تم ال،لنن دوة"، لننو" فني ال،ضنن،ل  تز نن  
بل لوضا، في جهلى "ااتالة" تهن ا اهت ناش ال،انال ب   -لد أا إلر ماا   ل

في "لتل " امت ى إلبها، ا،ا و نل : "ل،نا لنل و نف همونم لزن  لن  ال،ت ن لب  
ش همننر اللتننل  إلوننم لزنن  لنن  ال نناكب  ال نناه ب ". منناا ببذ،ننا للننف تلننل و نن 

كتاهننم اوخنن ، "لحدننل لفكنناش ال،ت نن لب  تال،تنن خ ب  لنن  الظم،نناُّ تالحت،نناُّ 
ك،نا -تال،تكم،ب " لن " ،نع لن  لفاضنل الظم،ناُّ تللاعنل الحت،ناُّ"، طم نلا لذنم 

ل  ودننننذف لهننننل "لاتدنننن ا فنننني همننننل الكنننن ا للننننت،  همننننر لزتنننناا  -و ننننل 
 تال لاه  جت  الت اشبع تالستا  ". ااتل 

تا،نا اهتنن ف الهسالنني فنني لتاخن  زواتننم هنن   أبتننم لنل تكنن  "تننالحة لل ننم  " 
 و،نا للنف، لونناا انا  و ن ل تشاُّ ال ننا  فني ههن اج، اهتنن ف الن ا ل فني تتننوة 
لل ما همر لزن  ت لبنا ، تمنل همنر فن اش ال،نل ، ه أنم لنل وتن  منل اوخن  

تللنف. و نل  فني منا  اللتنوة: "اهم،نلا لأني اذنت لامدا لمحقو ة  و،ا ات  
ش ننن  لح نننا لمظمنننل فكذنننت لكتننن  فننني انننل دنننيُّ دنننب ا ال ل نننف هنننل ا،ونننة تال 

تل   اخت    الط ع )…( كوفوة، علاُّ اا  ز ا لت هاط ، لت غاا لت ع،بذا 
الك لونة تال،ذنام  ال م نفوة ف،نا شلشنت فبهنا فا ن   ت ناتل ال ا ن   التني ت نن تها 

 مول".في ال     الظ
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للننا الطلعنني ف نن  ط ظننت اال جتا وننة زواتننم هلننتل لحبنن  ز ننا. ل نن  جش  فنني 
ل ننن ا شلعنننم طنننل  تهمنننل فبهنننا لننن  ، لبمتحنننا هظننن  علنننا هحننناكل  ه نننتا ، عنننل 
بسقول ااعاهبموة في علنا الل نت، هن ُّ الن ش  بن  لح،ن ، فني  مظنة "لو،نل  



 نننن و ااعننن،اهبموة، لو ننننت   هنننم ال، نننناا فننني لدننننه  تلك ننن   نننن و  ج " إزننن ى
 ااع،اهبموة " ل،ل "، تل،   ع،اأوة تهل ب  هالا.
من تاش الطلعني لن  653تهذ لا ع طت ما  ال مظة في لش ل ال،هل  عذة 

لهننن ا زادنننوة ملالكنننل "لت لنننا غاونننة ااكننن اا". ت ننن  هظانننم عننن ب ا إلنننر الامو نننة 
( ل، اتضنتم لمتذنا  ، فم،نا التذنع مناا 656 -640ال  اعي ال، تظدل هنا  )

ااخب  م ل ملالكل همر هه اج تاعت ازها تجل ما ت لب ا. تك ي الطلعي في 
خ لننة ملالكننل، "تال لننم ل دنن ا تلل هننا"، تتننللر لننم "اات نناف تالت تننوش فنني 

 دفت  ال  ج هالة".
ت  بن ا  تلل أ نف  و،نا اطمظذنا همونم لن  لخ ناش الطلعني همنر لنا و بن  تلكنة لت

لها  اال جتا وة تال لمطناهع ااشن شللل ي النال ط نع لفل اتنم التني تضنل، إلنر 
 اأ  ات  فم فوة تهم،وة ش وظنة ال، نتلى، ات نا لخن ى لاتم نة ت،النا، لذهنا 
كتاب في "إع ا  ال   نة الذا ونة"، ت خن  فني "زدن  الحنا ه، النة االالونة"، 

اعتا اع الا اونا" تغبن  علنا تلخ ى في "ال   " ت"ال لل" ت"لزتاا الكتف" ت"
لنننن  "الظمننننلا" ال نننن بة ال ننننح بة". تإلننننر منننناا امننننم شنننن ى هظننننم ال ننننازاب  ل  
الطلعي اا  إع،اهبموا طلا  ل الم في  مظتهل اللهب   " ل،ل "، تلأم اتن  
فننني تمنننا ال تننن   "لفل اتنننم التننني ات نننم فبهنننا ات امنننا إعننن،اهبموا خالدنننا، تلمنننل 

اتننناب "لخننن ع أاتننن ل" النننال ات نننم  لفل اتنننم ماتونننا لننن  الذازونننة ال واعنننوة
هال اشعننوة تتنن  ل هظنن ما إلننر الظ كوننة". تبنناا  هظننم ال،ننفشخب  ل  الطلعنني 
عنننن،ر اتاهننننم عاة هاعننننل الننننل ب  ااعنننن،اهبمي، ببذ،ننننا شنننناا  لننننفشخ  خننننن  ل  
الطلعي" ب ا لم هظ  عذب  تهببن  جش ا تنم الدنت،الها همنر لنا ال ش ضنوم ل،نا 

 شذاع  التقوة".
ااعنن،اهبمبل  شت ذننل  الطلعنني تبظت  تأننم لنن  هم،ننا هل،  تإعا اننا  ال،فل ننل  

فنن   ال،ننفل ب  لنن  اللننوظة االعذننا هلنن بة، النناش  وحتضننذل  الطلعنني بنن تشمل، 



شننام ل  إلننر ل  ااعنن،اهبمب  " نن  اعننتهملا الطلعنني ل غ،ننا، تاتنن  لهننل ه،ننا 
شت ا تلنام هل تقونة لنذهل تجفاهنا هن  أ  نم"، ل تلنه ش  ه،نا ات نم فني  خن  

منن  640تانا   ن  لل نم عنذة -"ااداشا  تالتذ بها " الب  عنبذا  د زم لكتاب
لنن  لأننم لل ننم لظم،هننا فنني "زننا  تننظ  ال و،تنن   -تمننل هذنن  ااعنن،اهبمبب 

لتظ  لذم تشع،ت لغم ها في ل   ا ش  هنا ، بنل فني ل لذنة وتنل  انل  نسُّ 
لذهننا ظ فننا لهدننة تهننااب للننول تأ الننة تز نن   همو،ننة، تللتذننة تل نن  اننل    

ة أنناش  حننول، لننا لضننر ت ننت لننو" فنني هبذنني  وننم  طنن  تال هننالي فبهننا  كاأونن
 لت ش تلل و ئ زب  لل شسج  وم لل،ي تلل وضاهف م،ي تغ،ي".

تله،ا وت  ل  لل  ف   للا ف الطلعي ال واعوة تاأت،اُّ  ال،ام ي وتتذ هنا 
غ،ل  ااون، ف، الم هذ  ااع،اعبموة ع،اأوة تهل ب  عذة زبث للف لمل 

بهلالكنل تالظ،نل لظنم تلنع ابذنم هظن   ت نظة هلن  هالنا،  لفل اتم، عنل اتدنالم
تإه أم زبذها ه  اأت،ا م إلر اللوظة االعذا هل بة، انل علنا و  ن  ال، نا  
للننناا اابننن  لننن  التا،بذنننا  تالتننن تب   زنننل  زواتنننم، لظنننل  خ منننا تمنننا التننني 
تتظمنننا همننن تف تفاتنننم. ف ننن  عاننن  لزننن  ال،نننفشخب  ال ننن ب ب  لننن  هدننن   ه أنننم 

 من". 673"اأتح  عذة 
*** 

تكظ ، فمظنل ال ناش  شت ناُّ : تلنا ه  نة مناا امنم ه،لضنلهذا: اتناب "تهافنت 
 التهافت " الب  شد ! 

تال ننننلاب أ ،مننننم فنننني ااط تزننننا  التالوننننة، التنننني أظت نننن  ل  ال نننناش  لننننا اننننا  
 عب ز  بها، لت همر اا ل و  ل الت كب  فبها، للال لا   لذا :

 يحرجها من داخلهامواجهة "األفكار الموروثة" بما  -15
ااط تزنننة ااتلنننر مننني ل  "ال كننن   ال،لشتعنننة" التننني دننناهت تعاهنننت لذنننا  -

الهسالنني، تلا الننت تحتننل تدننلش الكابنن ب  فنني الظدنن  الحاضنن ، تالتنني ت نن ش 



بمهننة إش شللل وننة عنناف   ل  الهسالنني ت ننم ضنن كة  اضننوة لم م نن ة "لننل ت ننل لهننا 
سهللنننة ضننن كة ااعهنننة ال هظننن    ا ،نننة"، فكننن   خاط نننة ت،النننا، تل  الضننن كة ال،

ت ننلج لهننا إال فنني عمنن  لنن  شت هننا، تمنني تظ نن  هنن  ش  ننة لت  هننل، تلننو" 
 ه  تا ع.

ل ن  فضنمذا بونا  انناب منا  الن هلى، لنو" هننالم لُّ إلنر االعنتذ اج ه،نا ه فتننم 
ال م  ة ل  تطلش تا جماش في ال،هن ب تااأن ل" هظن  الهسالني لنع ابن  ها نة 

ذننني ضننن،ذوا لأهنننا  ضننني همبهنننا فننني تابننن  ط بنننل تابننن  شدننن ، اللنننيُّ النننال وظ
ال،ل ع، تال هالتذلبم هال اأ  ال م  ي فني انل لن  إدن ادوة لبني ال تنل  وحني 

مننن(، ت  588- 545بنن  زنن ش ال،م نن  هلننهاب النن ش  ال ننه تشجل ال، تننل  )
تدلف لبي هت  لح،ن  بن  همني الطنا ي الحنات،ي ال،م ن  ه،حبني الن ش  بن  

هتن اف هن   ال م ن ة الك لونة من(، الليُّ الال وظذني اال 638-560ه كي )
ال بذلبة التي ما ،ها الهسالي    ت ات لتاأها لذنلو لن  التدنلف ال م ن ي، 
للنف  ونم الهسالني ات ننا اهت  منا ال، دنحة همنر زقو ننة شلونم، لانل اتاهنم الننال 
أننل  هننم "ال،ضننذل  همننر غبنن  لممننم" )تال،لننتلة فنني ت ننلج (، تاتاهننم "للننتا  

ل نننل  فضنننمذا …بنننب  الذنننا   ننن و،ا تزننن شاا الخ ااأنننلاش"، ال،لنننهلش تال،تننن ات 
إهطننا  تمننا النن هلى ال ه ننملة منناا ال، ننما الننال ال ولننتل ز ننة  لبننة غبنن  
 ابمة لم ج، بل فضمذا للا هة تما "ال ك   ال،لشتعة" ه،ا وح  ها لن  جاخمهنا، 
تب ضننن   ب هننننا تانننابها. ل نننن  شلشذنننا ال م نننن ة الك لونننة ال ننننبذلبة أ  نننها، التنننني 

، تلاتل زضلشما في ال كن  اادنظ ل النال هاعن،م تل ا  تنم ما ،ها الهسالي
ما ،هنا تا ن  لممهنار تشلشذامنا تحتنل لل نع ال،فعن" تال،نفط  لم كن  اللننوظي 
االعذننننا هلنننن ل هظنننن  الهسالنننني تلننننو"   مننننم. للننننا ااعنننن،اهبموة فم نننن  ااأننننت لهننننل 
فم  تهل   ل اب  عبذا، ت   تظس   ه م  ة مناا ااخبن  إع ااأنت تمت ني لظهنا 

 ل ديُّ ت  ب ا، لا ه ا في ل  لة "االالة".في ا
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ااط تزنننة الااأونننة مننني ل  أ ننن  ابننن  شدننن  فننني "تهافنننت التهافنننت" لنننل وتننن   -

لل هننننا لمهسالنننني تزنننن  ، ا،ننننا عننننذ ى، بننننل تالبنننن  عننننبذا لوضننننا، تكالتننننالي فهننننل 
لننن   نناُّ هظننن مل لنن  ت لاتنننم: شذ ننح  تبذط ننا همنننر  ،وننع لننن  عا أننامل ت 

همننر ال انن  النن ا ل تلنن  عننما ل ننمكم إلننر ااو نني تدنناشزوم تلحلننوم. تإعا 
تاا أا لنا لدن أا إلونم لن  ل  "للا نف ااو ني" انا  منل ال،  نع ااعنا  فني 
ال شاعنننا  الك لونننة تال م نننفوة فننني ال،ظامننن  الظ كونننة ااعننن لوة فننني انننل لننن  

بتلأنة فني تنلأ"، إلنر لتاخن  ال ن   اا م  ه،د  تال  تبب  في ال،هن ب تالس 
ال،اضنني تلتا ننل منناا ال نن  ، لنن   هننة، تل  ابنن  عننبذا  نن  ظننل زوننا فنني إشنن ا  
ل  خ   شتاع لفل اتم، تلوضا ل  خ   أدب  ال ش  الطلعي، الال شلشذا 
اللوظة االالوة تت ذا  تتظت    تاز ا ل  لك   هم،ا ها الاش  تذتم،هل عم نمة 

طلعننني إلنننر الا،بذننني للنننظل "الانننلش  ااعننن لوة" غبننن  لذ طظنننة ت،تننن  لننن  ال
ال امذننة فنني إشنن ا ، لجشاذننا اوننن ل  أ نن  ابنن  شدنن  لمهسالنني تابنن  عننبذا مننل فنني 
الل ت أ  م أ   لم كن  الك لني ال م ن ي الظ كني ااعن لي فني هدن أا ، ال 

 بل مل  سُّ لهل تلعاعي ل  أ   الظ ل الظ كي أ  م.
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ااط تزنة الاالانة هونن   الط ب نة ال  لونة ال   ننطا وة التني عنمكها الهسالنني  -

في اتاهم "تهافت ال  عن ة"، لامهنا لانل تك بن   لهنل، لنل شمقونا لل ت زبن  لن  
لوة دادوة هم،وة ل،  خا  فني للضنلها  همنل الكن ا تال م ن ة، عنلاُّ 

  ت  لا لل  نا عنم وا لذه،نا. تمتناا كاألا ل  ال،تكم،ب  تال  ع ة لت ااألا ل،
شلشذا الله عتاأي، ا بن  اادناه   هظن  ، تال،م ن  بنن "االناا اافضنل"، وتتن  
فنني النن ج همنننر ابنن  عننبذا شج فبم نننلف، لظمذننا إه اضننم هننن  الط ب ننة ال  لونننة 
ال ننن طا وة فننني الننن ج، تعلنننا تظننن بم تاضننن  هنننالهسالي تلعنننملكم فننني "تهافنننت 



م ال ا  ال ا ل الال ه    ذ ا إلر  ذ  لشاُّ ال  ع ة". تالليُّ أ  م فظم
ال،تكم،ننب  تال  عنن ة هتابنن  لنن  ال،لضننلقوة تالحونناج ال لعنن  فبهننا لننالا الذننلو 
ل  ال  ا  ال   طا ي الال دح  هنم الهسالني اتاهنم، تالنال ال أ ن  لنم لل 
زضننننلش فننننني ال،فل ننننا  الك لونننننة ال م نننننفوة ال ز ننننة )ال وضننننناتل، ااو ننننني، 

  اأي الخ..(.الت تا اأي، ال   
منناا فنني ال،لنن ع. للننا فنني ال،هنن ب تااأنن ل" ف نن  اننا  شج ال ظننل هالننا ت لبننا 
ض  الهسالي ل  طن ف ال،لنتهمب  هال م ن ة، لن  ابن  ها نة تابن  ط بنل تابن  
شد . لو" ماا تز  ، بل إأذا أداجف "دب ا ه  ا" فني مناا ال، نا ! علنا 

مننر الهسالنني تكلنن   لأننم فنني الل ننت الننال اننا  ابنن  شدنن  للننهلال  وننم هننال ج ه
لشعننطل، لذت ننن ا تننن تب   ابنن  عنننبذا ل كننن  مننناا ااخبنن ، انننا  مذننناة لتنننللي 
له كننني لظاتننن  البننن  شدننن ، منننل لبنننل الح ننناع شلعنننف بننن  لح،ننن  ال،ت تننني 

من، لل هظ  اب  شد  با عنب  عنذة ف نا، اتن  منل اوخن   626ال،تلفي عذة 
  : "كتننناب ل ننناب كتاهنننا فننني الننن ج همنننر "ال  عننن ة"، ال ننناشكي تابننن  عنننبذا، لعننن،ا

الظ ل  في ال ج همر ال  عن ة فني همنل ااتنل "، تا أنم لنل وتن  منل اوخن  
شاضننوا هط ب ننة الهسالنني فنني النن ج همننر ابنن  عننبذا، فكتنن  شجا ل نن ب لنن  زبننث 

 ال،ذه  إلر شج الله عتاأي تل  زبث ال،ض،ل  إلر "لحدل" ال ا ل.
ا نة تال البن  ط بنل لل شتظ   ال،ت تي إط  ا ل  ع ة ااأن ل"، ال البن  ه

تال ل،ظاتنننن   ابنننن  شدنننن ، تإأ،ننننا خننننص بنننن ج  ال نننناشابي تابنننن  عننننبذا تزنننن م،ا، 
لت ننننننام  الهسالنننننني تاتاهننننننم ت ننننننام  تالننننننا، ل ضنننننن  لهننننننة ال م نننننن ة، لذت نننننن ا 
لدط زا  ال،تكم،ب ، لظ ضا هن  طن ب تهل، لنع تلنع  ا ن  هدنواغة  شا نم 

االعنت ال   همر دنتل لأ ناع لذطقونة ودنح  ل ن لاتها تب ن م  همنر عن لة
فبهننا. تاننا  ال،ت تنني  نن  للننف فنني ال،ذطننا لوضننا، إع ولننب  إلننر اتننابب  لننم، 

 لز م،ا في "ال  ما "، تالااأي في "ال، لال ".



 رد الغزالي على الفالسفة كان دفاعا، ولم يكن يمثل الحق عنده -18
ااط تزة ال اهظة تتتظما هحقو ة لل ف الهسالي في اتاهم "تهافت ال  ع ة". 

انا  لامدننا  و،نا اتن  ضنن  ال  عن ة  تمنل اننا  شن ى ز نا ل  ال،ل ننف  منل
 الل هي الدحو  مل تك ب مل 

–إ  منناا ال ننفا  و ننت،  للنن تهبتم لنن  الت،ببننس الننال ل الننم الهسالنني أ  ننم 
بننب  ال،لا ننف الا عننة التنني و  هننا ال،ت،ننام  فنني أمنن  : التظدنن  فنني  -لهنن  

 لي هننننم الظننننالل تال،حاضنننن في ال، امننننا  تال،ذنننناظ ا  ل   ننننة لنننن  ال نننن ع، لننننا شنننن
ل ال نننم التظمو،ونننة، تلنننا وظت ننن   ااأ نننا  فننني أ  نننم لأنننم الحنننا. إ  الهسالننني 

تإعا أح  تاا أا لأم … وظت ف لأم و ف ما  ال،لا ف الا عة ز   الم تف
للننننف اتاهننننم " تهافننننت ال  عنننن ة" فنننني ال تنننن   عاتهننننا التنننني للننننف فبهننننا "فضننننا   

لواا اا  لعتاعا فني أمالونة ههن اج –ل ال اطذوة" هطم  ل  الامو ة ال، تمه  
ا،ا  -التي اعت  لم إلبها أماا ال،ما لوتل  الذاطا ااش شللل ي هاعل ال تلة

وحنن عذا بننالا مننل أ  ننم، تا،ننا ببذننا علننا فنني لذاعنن ة عنناه ة، للتذذننا ل  أ نن ش 
بنن ت  ت نن    تال تنن جج ل  ال،ل ننف الننال ت  ننم الهسالنني فنني منناش  الكتننابب  لظننا 

ت  فنني تدننذو م، لهذنني لل ننف التظدنن  ل،ننام ، تال،ننام  مننل ال،ل ننف اا
اادننظ ل هالنناا . تالتظدنن  ل،ننام  لظننب  مننل لل ننف إشنن شللل ي فنني اننل 
ت ت، تلكذم شذ م  إلر لل ف عواعي هذ لا شتانا تن هة الن ج النال شتنلخر 
تك ب  الادل، لل إخ ا م ل   ،اهة ال، نم،ب  تاعنت ازة جلنم. إأنم لل نف 

إال فنننني زالننننة  -تننننحوحا اننننا  لت لسب ننننا–للل ي ال و ت ننننوهم الننننلهي ااشنننن ش
جما.  دظلش  هالحا ة إلر ال فاو ه  الذ " إ اُّ خط  شته  

 هل كان خطر اإلسماعيلية هو وحده وراء "تهافت التهافت"؟ -19



تل  مذا ال فا  الال ولتل ل تا  المهس امنم  ال نفا  النال ت،تن  تنواغتم 
 بة، اا  ولتمم اب  عنبذا ك،ا شمي: لل خط  همر الذ "، لهذي همر اادظ

 زب  ات  الهسالي "تهافت ال  ع ة" 
ل   اا  الهسالي ت بحا غاوة الد ازة فني ل  لنة اتاهنم "فضنا   ال اطذونة"، 
زبذ،ا لخ    اش م ه أم للف الكتاب تم وة لنن "ااتالن  اللن ب ة ال،  عنة الذ لبنة 

 ال، تمه بة"، أ  ة إلر الامو ة ال، تمه  ال  اعي.
ش تاضننن . فم ننن  ااأنننت التذمو،نننا  ال اطذونننة ااعننن،اهبموة، التننني ااأنننت تال، ننن  

ال تلة ال اط،ونة فني لدن  ت نف تشاُّمنا، تهن ج ته شن ا  ن وا ال تلنة ال ن لدوة 
تالامو ة ال  اعي الال ت تمل هم: ل   ت،تذنت لن  ألن  إشن شللل بتها ال ا منة 

أ حننت هضنن تش  "االنناا ال،ظمننل" ال،ظدننلا، همننر أطنناع تاعننع فنني الظنن اع، ت 
في  شو الاه  في الظات،ة ههن اج أ  نها لن  خن   لنا  ناا هنم فن ا بلما لن  
ه،موا  االغتوا  تالتا ب . ل    مذنا فني لذاعن ا  عناه ة: إ  اتناب "تهافنت 
ال  عننن ة" انننا  لنننن  ل نننل "فضنننا   ال اطذوننننة"، ه،ظذنننر ل  ت نننلبم ال،ننننام  

ت نن  لدنناش  ال ناطذي اننا  شتطمنن   هسهننة ااعنن" ال م نفوة التنني شذ ذنني همبهننا.
الهسالي أ  نم إلنر مناا ال،ظذنر فني ل  لنة اتاهنم عاة. تمناا ل هنلا: فال م ن ة 
الفوضوة ال بذلبة ه،للا، ت شاُّ اللوخ ال  و" فني النذ " تالظ نل خدلتنا، 
تمت ي في أ اط ااب   لع ال م  ة ااعن،اهبموة. فضن  هن  لأه،نا لظنا ته فنا  

 ل  لذ ع تاز  مل ال م  ة ال شذوة اله ل وة.
ماا تحو  ال دا  وم، فهل و    ال اأ  ااشن شللل ي لن  لل نف الهسالني 
ل  فم  ة اب  عبذا. تلكن  ش  نر لنع علنا ل  م نلا الهسالني همنر ابن  عنبذا، 
همر ماا ال، تلى، اا  "هالظ   ال هالاا "، ز   ق ناش  ال ن لاُّ، ه،ظذنر 

ا الال اا  لأم للال خط  ااع،اهبموة ل،ا ما ل الهسالي ال  ع ة علا اله ل 
 مل لوضا ض  اب  عبذا هالاا ، تض  ال اشابي هالظ  .



 فهل اا  ماا مل ال افع اللزب  الال ز ة الهسالي لكتاهة "تهافت ال  ع ة" 
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 لذتابل الهسالي زاض ا ه اأ ذنا البنلا، شذمن  إلنر التطنلش النال زدنل هظن  ،
تالننال شعنن،ذا خطلطننم الظ بضننة لهنن  : ف عنن ة اادننظ بة شنن جت  همننر ابنن  
عنننبذا بهننن تُّ، تفننني الل نننت أ  نننم شت ذنننل  ل اهو،نننم ال م نننفوة لام،نننا ت ذنننر منننل 
لذط نننم، تالذتو نننة تطنننلش ال،نننام  اادنننظ ل لننن  لنننام  ه ننني لعنننب  ل ننناهول 
ال،ظتسلننة )كذم بننة ال ننلم  ال نن ج، تأم بننة اازننلا ( تشمننب  لننذه هل ) لننذه  
االعت ال  هاللام  همر الها ن (، إلنر لنام  شنتكمل ال م ن ة لذه نا تل ناهول 

 تلدطمحا ، تلوضا اآفاع تإدتالوا !
هننن  لل  نننم فننني "تهافنننت  -الحاضننن  ببذذنننا افت اضنننا-تننن ى لنننل عننن لذا الهسالننني 

ال  عنن ة"، ت مذننا لننم إأننم اننا  لل ننف "ال،تظدنن " ل،ننام  ضنن  لننام ل تلأننم 
لش، تال ل ننن ش لنننم ال لننن  الظ نننل تال لننن  كننا  لل  نننا ضننن  التننناشبخ تضننن  التطنن

اللنن و، بنن لبل لل ننف الله عننتاأي تالنن ا ل تال وضنناتل تااو نني تغبنن مل لنن  
النننناش  زننننافملا همننننر ال،ننننام  تطننننلشت  تأننننافحلا هموننننم، ت ظمننننلا لنننن  الكنننن ا 
اادننظ ل تال م نن ة ال ننبذلبة فذننا تازنن ا لنن  "الكنن ا"  عننل لننل اعت  نن أا : ل،نناعا 

ا ت ظمننت شجة شجا ل ادنن ا همننر أدلتننم فنني شاننس  م للننا همننر ابنن  عننبذ
"اللننن اُّ" ت "الذ نننا " فننني زنننب  ت انننت أدنننلم ال ننناشابي تلنننل تتظننن   لنننم إال 

 هاالعل ل  تأا هاب  عبذا 
 ت  ى ه،اعا عو ب ، تاز ذا لبل زال  

الهال  همر الم  لأم عو ت  للالذا اتاب "الل اُّ" لت لمادم "الذ ا " تب  ل 
فبهنا تظنن بم ل ادنن  بنناادظ بة تلننام هل، لنن  لذنا لنن    نل االهوننا  ف نن ا  

 ،متها همر عن بل ال،انا ، ف ن ا  تح،نل الظذناتبب  التالونة: " فني ل  الحا نة 
إلر اللا   مي االتا  ال الح تث همر لا شتلم،م ضنظ اُّ ال،تكم،نب "، ت 



" في االعتط اج اع نا  الن ا    تالن ج همنر ال،تكم،نب "، تلوضنا: "فني لأنم شمنسا 
ل،انننال ب  )ماادنننظ بة( ل  وتنننل    تظنننالر عننناه ا همنننر السلنننا  همنننر  نننل  ا

تالح انننة بسلنننا "، تلوضنننا: " فننني ل  ال،انننال ب  شمنننسلهل ل  وضنننظلا ت تنننا   نننل 
تب تننت  ابن  عننبذا …". ت نت بنن  أهاونة، ت لالننا ل،تن ا فنني ال،اضني بنن  أهاونة

  ك لنم فني منناا ال دنل ه للنم: "تمننفالُّ ال،ظطمنة الناش  هطمننلا   تظنالر هنن
،  ودف اادظ بة بن "التظطبل" تمل اللتف الال ااألا ش لنل  هنم …" لج 

خدللهل ال،ظتسلنة، لكنلأهل ال شا تنل  الدن ا  ئ  ا ن   هن  الناا ! منا منل 
اب  عبذا، إع ، و م  ظه  ال،   همر اادظ بة  وظطني ل، هنلا "التظطبنل" 

لظنالل فني  لن  لظذر ل لى تله،ا، تب لبهل هم لكلأهل و للل : إ    خمنا ا
لننل وتنن    مننم لننع   دننيُّ! لل ل  ال ننلج االهنني الننال لذننم اننا  الظننالل  نن  

 تظطل  لاأا   ل ت تش الظالل لذم.
ت   وضون الهسالي  نا  : "ل ن  ما ،ذنا ابن  عنبذا، تمنل ا،نا تظم،نل ، دنوظي 
اعذنننا هلنننن ل تانننا  ش بنننن  ه م ننن تم ل  شفعنننن" همنننل انننن ا دنننوظي   شنننن  همننننر 

ا فكت   م لواا لحذتذا لع ااع،اهبموة ااأت تلنتل خطن ا ز ابذا تض أا، تلال
همبذننا، همننر جتلتذننا تلننام ذا". للننا هنن  ال نناشابي ف ننو ل : "إأنني لننل لش ننع إلننر 
أدلتننننم اأهننننا لننننو" فبهننننا م ننننلا همننننر لزنننن ، تإأ،ننننا فبهننننا ت  بنننن   شاُّ فنننني 
"ال،ل نننلج اات "، ت "أ ننني اللننن با هذنننم"، تأ ننني الضننن  هذنننم"، ت "أ ننني الحننن  

ي ل  تز تننم هننب  عاتننم تلأننم تظننالر هننالل زتننول تلأننم زننا تزنني هذننم"، ت "فنن
تزوننا "، ت "فنني اوفوننة تنن تش الكانن   لذننم"، تغبنن  علننا لنن  اوشاُّ التنني  ننا  
هذهننا إأهننا " شاُّ لمننل ال، شذننة ال اضننمة" التنني أ نن ها خوالننم تلننل و،تنن  ل ذا هننا 

لننن عشاهننم. تلكنن  ه،ننا ل  ابنن  عننبذا  نن  اهت،نن ما تزللهننا إلننر "همننل انن ا" بنن شل 
ت نن  …"ك لذننا" تكالتننالي لنناه ا ل تلننة غبنن  جتلتذننا، فم نن  ما ،تننم مننل اوخنن  

 وضون:"تال اجل لظمل!".



)*( ال  ننل اات  لنن  ال،نن خل الننال تنن أا هننم ط ظتذننا لنن  "تهافننت التهافننت" 
البننن  شدننن . تننن ش ه، انننس جؤاعنننا  اللزننن   الظ كونننة ب بننن ت . لنننل أننناا  مذنننا 

 ت  الكتاب.اازاال  تالهلالش تب  ما ال اش  في ل
 
 

  

  

 أفكار حول إصالح التعليم بالمغرب الراهن
  

 : ش ل  أساأة في هذا ال،ه ب، 125ش ل 
 فمذلا م التح ل!

  

 لح،  هاب  ال اب ل 
  

 ضوة التظمول ت ضوة الظ    ضبتا  لط تزتا  فني ال،هن ب لذنا الا عبذنا  
ر شل  لننن  مننناا ال ننن  ، لل لذنننا ل   ظمته،نننا الح انننة اللطذونننة ال،ه كونننة همننن

لطال هنا ااتنن زوة التنني تا هننت بهننا الح،اوننة ال  أ ننوة،   ننل ل  تذت ننل إلننر 
لطمن  االعنت   . تللضنلهذا مذنا  ضنوة التظمنول تزن ما، ت ن  خددنذا لهنا 

 لم ا غذوا في ماا الظ ج.
تلا شه،ذا مذا في ماا الح شث مل التااب  ه،نا ظنل ولنتل "الاابنت" ال  و ني 

هننن ب لذننا االعنننت   ، تالنننال ش ننن ت ل  هظنننم فنني ال واعنننة التظمو،ونننة فننني ال،
ال هننا  ت بنن  ت ننات   إ  لنننل أ ننل "الننتامص" لذننم، همنننر النن غل لنن  لأننم ظنننل 
"عابتا" همر ل تلى اللظاشا  ف ا، للنا همنر ل نتلى التط بنا فن   لنا تح نا 
في لبن ا  التظمنول همنر لن ى ااشكظنب  عنذة ال،اضنوة همنر اعنت    ال،هن ب 

ال ت نننة ال،ا منننة التننني لهطبنننت لم،هننن ب فننني لنننا  ا  هظبننن ا هننن  لنننا و ننن . ت 



، تالننال هننب  1998الت  بنن  الننال ألنن   لننفخ ا ب أننال  االننل ال،تحنن   ل ننذة 
لنن ت  الظنننالل ل ات هننا همنننر ل ننتلى التذ،ونننة ال لنن بة، تضنننع ب جأننا فننني لتنننا  
ولننظ  ال،نن ُّ لظننم، إ  انننا   وننم هقوننة لنن  ضننن،ب  تطذنني تإأ نناأي، هنننالاسل 

، نناشو" التنني وظت،نن ما منناا الت  بنن  فنني ت تبنن  تالظنناش. تلظمننلا ل  لنن  لمننل ال
 ال ت : اأتلاش التظمول تتظ،و،م تل تلى التلهبل تأ  ة ال طالة.

تلننا أ دننن   مذنننا بننن"الاابت" فننني خطننناب ال واعنننة التظمو،وننة هنننال،ه ب منننل لنننا 
ه ف تاشباوا بن"ال، اج  ااشكظنة"، تمني ال، ناج  التني ل  تهنا "الم ذنة ال،مكونة 

لتي الأها ال،ما ال ازل لح،  الانال" تالتني ه ن   لت  ات   التظمول" ا
. تاننننا  تكننننلب  مننننا  الم ذننننة فنننني منننناا 1957عنننن ت،    28ا ت،نننناو لهننننا شننننلا 

التنناشبخ، فنني اللا ننع، إزونناُّ لم ذننة تح،ننل االعننل أ  ننم دننتمت لعذنناُّ الح،اوننة، 
ه   الح ب الظال،وة الااأوة، تلكذها فلمت في له،تها خاتة هظن  ل  هن   

عواعننننة "الت ننننت " التنننني اننننا   نننن  عننننمكها  أننننااة ال،قننننول الظنننناا  ال  أ ننننبل  هنننن 
ال  أ ي في ال،ه ب إشبا البل ، ل،ا جفع هااللش أحل اا لنة التني اأتهنت 

 هال، اتلة ت وش التح ب  تاعت    ال،ه ب.
كننا  ال بنن  لنن  التننااب  بهننا  ال،ظطوننا  اأهننا منني التنني تظطنني لننن"ال، اجلُّ 

 ننننع فنننني  منننن  ال كنننن  الننننلطذي ال،ه كنننني، ااشكظننننة" لضنننن،لأها الننننال  ظمهننننا ت
تكالتننالي  ظننل لذهننا "ل نناجلُّ" ال و،مننا لنن  ال شننفل  بهننا، لت ال ش امننا تانن ا 
لفننا ت كبنن  ، إال ل  شذننناجل بهننا فنني المنننام  تبظ،ننل فنني "ال ننناط " فنني ات نننا  

  خ . تال ل  ال، فتلب  ه  التظمول في ب جأا عمكلا ماا ال، ما!
 ن ى خن   الظ نلج ال،اضنوة، ف ن  تت ظذنا  أح  مذا ال أ ب  ل  أال  في لا

 ضوة التظمول في ال،ه ب خ   ه لج لضت في اتابب  تن ش  خ م،نا   نل 
، تاألهمذا خ   ال ذلا  الظل  ااخب   ه للش لخ ى. غب   (1)هل  عذلا 

ل  للاتننننمة الظ،ننننل فنننني ال الظننننة تاالزتكنننناة ال، ادنننن  هننننالط ب تااعنننناتا  



ش لنننل تتهبنن  أحننل ااز ننن  ه،ننا وضننط  لظنننم شعننات فبذننا ا تذاهنننا هنن   االننل 
ال، ُّ إلر ل ا ظنة االعنتذتا ا  ال ناه ة. تله،نا وتن  فنذح  لن  أتظن   مذنا 
للا نع التظمننول فني ب جأننا، تإأ،نا عننذ اس همنر "ال واعننة التظمو،ونة" التنني ومهنن  
لأهننا عننتكل  للضننلو أ نناش منناا ال،لعننل. تالحنن شث هنن  "ال واعننة التظمو،وننة" 

"ال، اجلُّ ااشكظة" لمذ اش: ت ازة لت ض،ذا. تا،ا  في ال،ه ب لظذا  ط  
 مي هاجتذا ف ذحتاش الط   الد ب .

*** 
ا عنننننا   -بننننن ت  اعنننننتاذاُّ ظنننننام -ال، ننننناجل ااشكظنننننة التننننني ل  منننننا ال،هننننن ب 

العت اتو وة التظمول مي: التظ،ول، تالتلزب ، تالتظ ب ، تله كة ااط : تظ،ول 
عننذلا (. تلزبنن    7-6ت،نن ش  )التظمننول همننر  ،وننع ااط ننا  ال ننالهب  عنن  ال

فني ل شعنة تطذونة تازن   بن   التظنن ج النال ا عنتم الح،اونة ال  أ نوة )التظمننول 
ااعنن لي: التظمننول ااتشكنني، التظمننول ااعنن ا بمي الننخ( تالننال ل الننت الح اننة 
اللطذوة ب ش  لم شت،ال في ال، اش  اللطذوة الح   التي لت حت مي أ  نها 

لتظنن ج. للننا التظ بنن  ف نن  اننا  ال، دننلج لذننم تلننا لننع االعننت    هذدنن ا فنني ا
شسا   ظل المهة الظ كوة لهة تظمول  ،وع ال،لاج. تللا "له كة ااط " ف   اا  
ش اج بها تظلبم ال،لظ ب  غب  ال،هاشكة في التظمول ا،ا في ااجاشبة، تامهل 

 ف أ بل ، هت اُّا  له كوة.
، ا،ا تح ا ل  ل التلزب  تتاض  ل  ماا ال،  ل ااخب  مل تز   الال تح ا

هدنننننلش  إ ،الونننننة لننننن  خننننن   تلزبننننن  لنننننلاج التظمنننننول تك ال نننننم همنننننر لاتمنننننف 
ال،ن اش ، تلن  خن   ال، اد نة الت كلبنة التني ت نلا بهنا ت اش  الت كونة اللطذونة، 

 لت ل  ال،  ت  لأها ت لا بها همر ال، اش  الااتة تال،ظام  ال شذوة.
ظ بن  تالتظ،نول ت"ال، اأونة"، هاهت ناش تإع ، ف،ا ش  ر للضلها لمذ اش مل الت

ل  ل نن ل "ل اأوننة التظمننول" اننا   ننسُّا لنن  ل نن ل "التظ،ننول"، تاننا  لنن  تحدننبل 



الحاتننننل. تلننننل وتنننن ، مذنننناة ال فنننني الا، ننننبذا  تال فنننني ال ننننتبذا  تال فنننني 
في ف   شعلا فني  -همر اا ل هدل  ل ت ع-الا،اأبذا ، ل  اا  و ك  

ظت"، ااأننت ال،ذحننة ال، شعننوة لظ،،ننة لل عننما لنن  لعنن ة التظمننول. بننل هننال
همنننر  ،ونننع الحاتنننمب  همنننر ال اكاللشبنننا، ت ننن  اكت نننت فننني هظنننم الحننناال  
طاهع ااهاأنة اال ت،اقونة، إع انا  اابن  لن  الطن ب ولن ال  لممنبهل فبهنا، 

 خاتة ال،ذح شب  لذهل ل  ال  ى تال اجوة.
ل تلنة، ل  لل وت  ل  ال،،ت ، في إطاش ال واعة الظالة التي عاش  همبهنا ا

و نننت،  تظ،نننول ال،ذحنننة. ل ننن  ت مدنننت هننن جا تل ننن اشا. تلكننن  منننل لننن  ال،،تننن  
 الت ا ع ه  ل اأوة التظمول 

لهت ن  ل  مناا منل ال،لضنلو ال، اننسل النال ت نته فم ااأمناش تالتدنن بحا ، 
تلكنن  جت  ل  وطنن   ط زننا تنن بحا تكنن ت  للضننلقوة. تاللا ننع ل  لاننل منناا 

  ولننن،ل لوضنننا التظ،نننول تالتظ بننن ، الطننن  ، الدننن ب  تال،لضنننلهي، و ننن  ل
 فال، اج  الا عة ل ت طة ال ت  ل الظس  تال ال دل.

 لاعا أظذوم مذا بن"الط   الد ب  ال،لضلهي" 

كاأت ال، اجلُّ ااشكظة، لذا ل  ت ملش  فني لعمنا  ال،هت،نب  ه ضنوة التظمنول 
فنني ال،هنن ب، لل لذننا ههنن  الح،اوننة ال  أ ننوة، ت ننع ا،ننا  مذننا فنني  منن  ال كنن  
الننلطذي ال،ه كنني، تكالتننالي اننا  النن فاو هذهننا شننتل هاطنناب "الهلبننة" الننال ال 
و  ننننل ال،ذا لننننة: الهلبننننة ا،ننننا تننننذظها ال،اضنننني تا،ننننا و نننن  ل  تكننننل  فنننني 
ال، ننننت  ل: اعننننت، اشا لتذالوننننا تلتح ننننذا ل،ننننا اننننا ، تل،ننننا مننننل ال ننننلم  النننن ا ل 

 لكبذلأتذا.
لت عب  الال اا  إ  خطاب الهلبة بهاا ال،ظذر اللطذي لل وظ  و،اش  أ " ا

لننننم   ننننل ه نننن  لت ه نننن ش  لنننن  ال ننننذب ، ف نننن  زننننل لحمننننم خطنننناب "التذ،وننننة". 
تال،لضلقوة لل تظ  في "ال لم " ت"ال،ضن،ل " بنل فني "اللظو نة". تلن  مذنا 



كا  ل  الض تشل لكل خطاب ت ب  تللضلهي، ه، اشو" لوالذا ما ، ل  
تلنع لأنم لن   بتحن ة همنر ل نتلى "اللظو نة". تال، دنلج مذنا تظو نة التظمنول.

ال،،تننن  طننن   ال،لضنننلو همنننر ل نننتلى اللنننظاش النننال وها لنننم ال ،ونننع البنننلا، 
دننظاش ز ننلع "ز ننلع ااأ ننا "، هاهت نناش ل  لنن  الح ننلع ااعاعننوة ال، ننط   
فننننني ااهننننن   الظنننننال،ي لح ننننننلع ااأ نننننا ، تااه أنننننا  ال ز نننننة تال،ت،،ننننننة 

ة" مناا الطن   تال، دمة لم: "الحنا فني التظمنول"، ل نل  همنر الن غل لن  "شامذون
فن   الكن ا همننر مناا ال، ننتلى عنب  ر لط لهنا ه،ننا وط نع الكنن ا فني "ز ننلع 

 ااأ ا "، لهذي الظ،للوة تاالهت اف ال،   ي، تت  بل التط با!
و نن  إع  طنن   للضننلو التظمننول فنني ب جأننا البننلا، تهمننر ل ننتلى ال، نناجلُّ 

ضن   ،ونع ااشكظة، ط زا تظوفوا. تلكي وتل  الط   اللظو ي دنال  و تح
ال لاأ  ااعاعوة تال، تظ مة ال بن  لن  ل  ش انس االمت،ناا  ونم همنر  اأن  
ال ننن تى همنننر ل نننتلى ه،ممونننة التذ،ونننة، ا،نننا همنننر ل نننتلى ه،مونننة "تلتنننبل 

 ال،ظ فة" التي تلتل اله ف ال، اد  تاللظو ة ااتلر لظ،موة التظمول.
*** 

لأنم هن  تن ع مذناة دنظاش ش فنع لذنا لن  ، ت ن  وظت ن   ونم هظنم الناش  ش فظ
لأنننم شمانننص ال، ننن لة التظمو،ونننة امهنننا، همنننر ال، نننتلبب  ال،ننناالشب ، دنننظاش: 
"إجلاع التظمول في ال،حوا"، اال تداجل اال ت،اهي. تأح  أظت ن  ل  التظمنول 
مل جتلا لذ ل  في ال،حوا تال و ع  ا خاش م، بل مل  سُّ لذنم تفني أ ن" 

" فنني ال،هنن ب وحتنناع الل ننت وظ،ننل همننر تم وننة زا اتننم. فظذنن لا اننا  "ال،حننوا
"ف ا" إلر لفعأب  تل ،نة تخط ناُّ ال ،ظنة تهن ت  ت ضنا  دن هبب  النخ، انا  
التظمننول لذنن ل ا فنني لحوطننم وا لننم تبم نني زا اتننم. تهذنن لا لتنن   ال،هنن ب 

إلننننر دننن طة تضنننن اط تلنننلظ ب  وحمننننل  لحننننل  -هنننن ت  همنننر علننننا-وحتننناع 



ي ب جأننا لذنن ل ا ال  أ ننبب  فنني ال ننوش ااجاش  تالتظمننول، اننا  أمنناا التظمننول فنن
 في لحوطم: و،  ل هس  ال تلة ه،ا تحتا م ل  ا اُّا .

تالبنلا و ننا  إ  التظمنول غبنن  لذنن ل  فني لحوطننم، فهننل مناا تننحو   لذ نن   
ل  ال لاب هااو اب، تعبتحل  ال فا  إلر: تلا الال  ظل التظمول هاال" 

االا في  م  لحوطم، وا لم تبم ي زا اتم  تلا الال و،ذظم ل  ل  وتل  
 البلا 

ال لاب فني أمن ل لنو" فني "التظمنول" بنل فني "ال،حنوا" عاتنم! لن    نل، تفني 
ال،انالب  المنناش  عن ذام،ا لهنن  ، انا  ال،حننوا وظن ف لننا منل فنني زا نة إلوننم: 
كاأنننت مذننناة ل نننا   تزونننا  ا ت،اقونننة لظبذنننة تظننن ف زا تهنننا لننن  ال،نننفعأب  

وظن ف منل لوضننا  تاا ،نة تالظن ت  النخ. عنل بن   لنع االعنت    "لحنوا"  خن 
زا اتننم لنن  التظمننول: الحا ننة إلننر ال،ننلظ ب . للننا البننلا فننن"ال،حوا" ال وظنن ف 
زا اتننم، تمننل أ  ننم غبنن  لذنن ل ! الحا ننة إلننر اللظو ننة ال شذوننة تااجاشبننة لننل 
تظنن   ا ،ننة، تلننا و،تنن  ل  وحتنناع إلوننم لذهننا، البننلا لت غنن ا، مننل لنن  الضننآلة 

إجلاع التظمول في لحوطم".إلر ال ش ة التي لل وظ  ش خل لظها في ل   للة  
ال،حننوا ال،هننو،  البننلا فنني ال،هنن ب مننل "ال طالننة". تال ضننوة التنني تمنن  همننر 
الحتننناا فننني الننن ت  ال،دنننذظة، التننني ولنننتل اأننن لاع التظمنننول بهنننا فننني لحوطنننم 
أ،لع ا ل،  و ك ت  تحت ضها ما  ال، للة، لهذي جت  لتشكا تلل بتا، مي 

إجلننناع التظمنننول فننني لنننا وظ ننن ت  هذنننم بنننن"خما لذاتننن  اللنننه ل". تإع  فلنننظاش  
لحوطننم" دننظاش شذطننلل همننر  نن ش ا بنن  لنن  التضننمبل، اأننم و ننتت ه،ننا مننل 
لعاعي تمل "ال،حوا" عاتم: مل مل  اجش همر تلفب  لذاتن  دنهل ت،نتص 
ال،تاننن  ب  لننن  لاتمنننف لعننن ة التظمنننول لا غبننن   ننناجش  لذننن و  اأ نننا زننن شث 

"، فهنننا  لدنننواُّ ال وتنننل  لهنننا "الكونننن" ت"الذلقونننة" ت"لنننا تحتا نننم عنننلع الظ،نننل
لظذنننر إال زبذ،نننا تكنننل  مذننناة عنننلع لمظ،نننل فبهنننا شتاع اننناف لتح شننن  "الذنننلو" 



ت"الكونننن" ال،طمنننلكب . مذننناة بنننب  الاننن ب ب  ال نننالظبب  ال،ظطمنننب  ا ننناُّا  
هم،وة هالوة ال، تلى، في الظملا ال دو ة الظد بة تفي ااه لوا  ا،ا في 

كنن  مننفالُّ  ،وظننا هنناطمل . تمذنناة الطنن  تل ننا  الانن لا  اال ت،اقوننة، تل
 الف لنن  للاننالهل ه ننلا فنني ال منن ا  التنني جشعننلا فبهننا، تلظم،هننل هنناطمل  لت 

 د م هاطمب ، جو هذا ل  مل في ط با التا ع، مذا تمذاة تمذالا!
ال، نن لة إع  لو ننت فنني اننل  التظمننول فنني ب جأننا لتام ننا ه،ننا وطم ننم ال،حننوا 

لظامنن  هم،وننة هالوننة ال، ننتلى، ال  فهذنناة لتا  ننل  لنن  لتشكننا تلل بتننا، تلنن 
و  ت  ده ، اللنيُّ النال وتلنف هن  ل  الظتن" منل الدنحو : لهذني ل  
ال،حوا في ال،ه ب مل ال،تامف، تمل الظا س ه  تلفب  اللهل لما ب ب ، 

 ل  جاخل ال،ه ب تل  خاش م.
*** 

تلنو" ااشن شللل ي -تما مي الذتو نة ااتلنر التني و  ضنها الطن   النلظو ي 
ل،لتل التظمول في ال،ه ب، ا،ا منل البنلا: ال،حنوا غبن   ناجش  -للطذيتال ا

همنننر ل  شذننن ل  التظمنننول  ونننم. لت لذ نننل إ  التظمنننول لتامنننف اأنننم لذننن ل  فننني 
 لحوا لتامف!

تالاطننننل  الااأوننننة ال، ادنننن   التنننني ت نننن   أ  ننننها فنننني إطنننناش الطنننن   الننننلظو ي 
غبنن   نناجش  تننتماص فنني ال ننفا  التننالي: إعا اننا  "ال،حننوا" فنني لهنن ب البننلا

همننر ل  شذنن ل  التظمننول  وننم، فهننل و،تنن  لمتظمننول ل  و ننامل فنني تطننلب  مننناا 
 ال،حوا في ات ا  شفع ماا الظ س هذم 

عفا  وط   ل  لة التاطوا، ل  لة ال واعة التظمو،وة! تش ع بذا ال نل  إلنر 
"ال، اجلُّ": التظ،ول تال، اأوة تالتظ ب . تال فا  اللظو ي الال و   ط زم 

 ج ما  ال، اجلُّ مل التالي: مل ه ي في ما  "ال، اجلُّ" لا ودم  او  هد



تلظو م في ه،مونة تطنلب  "ال،حنوا" فني االت نا  النال ش فنع هذنم الظ نس هن  
 تلفب  لذات  اللهل لمظاطمب  اافة، تفي ل  لتهل ال،تا  ل  ل  التظمول 

 مذنناة زقو تنننا ، ال لظننن  ل  مذننناة و نناج  فبه،نننا. لتالم،نننا ل  "ال،حنننوا" فننني
ال،هننن ب لحنننوا للننني. تعاأبته،نننا ل  "ال،حنننوا" االننني لنننو" ل ننناال ل،ذاتننن  
اللنننهل، بنننل منننل ل نننا  اأتننناع تإهننناج  إأتننناع ال طالنننة. إ  أ ننن ة االونننة فننني 
ال،هنن ب بننب  الك نناش تاللنن اب تالدننهاش ل ت ظننة  نن ا. تاللننهل البننلا، اللننهل 
النننال هنننم تكنننل  التذ،ونننة، لنننل وظننن  دنننهل هضننن   ااشننن ل تااش نننل تالكتنننف 

المهنن ، بننل اللننهل البننلا مننل دننهل هضنن   النن لاي. تعننلاُّ تظمننا االنن  ت 
ه، ا  ال  زة لت ه، نا  الدنذاهة تال،ذنا ل لت ه، نا  الان لا  لت ه، نا  
ااه لونننا  فننننال،طملب البننننلا لننننو" "ااشننن ل" الظالمننننة، بننننل الظ ننننل  ال، كنننن   

 تالظالمة.
االونة هنن   تإع  فنال،طملب منل تذ،ونة دنالمة وتنل  لنن   ،منة ل للاتهنا شفنع

"ال،حننوا"، تال وتننل  عاة إال بتظ،ننول التظمننول تالت مننوص لنن  أ نن ة االوننة إلننر 
الح  الال ال ت  ر لظم االوة خاتوة في "ال،حوا" هال،ه ب. تال،ه ب ا،ا 
منننل او  ش ننن ت لأنننم ال و،تننن  ل  شننن خل جشب التذ،ونننة إال لننن  هننناب ال  زنننة. 

لبنا  مني تظ،نول التظمنول فني تإع  فال،ه،ة التي تط   أ  نها همنر شل  ااتل
ال نن ى ال اجوننة. إ  تطننلب  ال طنناو ال  زنني ال و،تنن  بنن ت  ألنن  التظمننول  وننم 

 همر أطاع تاعع.
تلنننا جاا االننن  انننالا، تلنننا جاا "ال،حنننوا" االننني فننني ال،هننن ب، فننني ال،ننن   
تال  ى تال لاجل، مل ل  ال  ن اُّ لعاعنا، الناش  وتناجت  ال و ن ت  لنا وظبمنل  

اش  وظننننناأل  لننننن  ال طالنننننة هننننناخت ف لألاههنننننا، الدننننن بحة هنننننم لبذننننناُّمل، تالننننن
تال، ذظة، ال ا ،ة تال،ف تنة، فن   لل ت كبن  فني "التافونن" فني لبساأونة ال تلنة 
لنن  ت ننع لتطم ننا  "ل اأوننة التظمننول" همبهننا، ت كبنن  غبنن  تا ظنني، ال و،تنن  ل  



شذتهنني إلننر دننيُّ  ابننل لمتط بننا. ت نن  شذتهنني إلننر شجتج افظننا  غبنن  ل اد ننة، 
ب البننلا فنني غذننر هذهننا. إ  لننا مننل لطمننلب ز ننا مننل التط بننا ال ظمنني ال،هنن  

 تالداشا لمهب  إ  اشبة التظمول، الداجش لذا ل ب  ل  ع عب  عذة!
للا التظمول الااألل تالظالي فالتافون ل  "ال، اأوة" فبه،ا    وتل  ه لساا ل  

ل ام  و تطوظل  فظ  لجاُّ لوة شعلا ت  ش. غب  لأم لو" مذاة في اللضع ا
لننننن  ط بنننننا لمت،ببنننننس الذسبنننننم بنننننب  لننننن  و نننننتطوظل  تلننننن  ال و نننننتطوظل ، تال 
لمتط بننا الظنناج  فنني منناا ال، ننا ، لاجالننت ت  كننة ال،ننذ   نن  ب مذننت همننر ل  
ال ننناجشب  ال،و نننلشب  شساز،نننل  فبهنننا ال  ننن اُّ، لساز،نننة ال نننلل ال،تذ نننا لمنننال ال 

الزتوننناع" لت زننل  لنننم تال  ننل . تال، ننن لة مذنننا لكانن  تظ بننن ا لننن  طمنن  "تش نننة ا
ااجالُّ بننن"كلف ضنن ب ي"، ف،اننل مننا  االننلش غبنن  لضنن لطة، تالط بننا إلننر 
التحمبل فبها ل تلزة، تتا ع ااجاش  ال،ه كوة، ه،ا في علا إجاش  التظمول أ  م، 
فبهننننا لنننن  الظبننننلب تالت ننننات ا  تالتحنننناش   لننننا ال وا ننننر همننننر لزنننن . و نننن  

أونننة" التظمنننول همنننر ال حنننث، إع ، هننن  ط بنننا  خننن  لمتافونننن لننن  تطننن   "ل ا
 لبساأوة ال تلة. تاللعا ل ال،،تذة لتظ ج :

ن لذها التافون ه  منا  ال،بساأونة لن  تطن   "ل اأونا " لخن ى تا نل ااممهنا، 
لاننل التهنن ب لنن  لجاُّ الضنن ب ة هننالف تعننبمة، خدلتننا لنن   اأنن  "الك نناش" 

 ت"ك اش الك اش".
لى ال تلننة لت ننن تلذهننا التافوننن لنن  الذ  ننا  غبنن  ال،ذت ننة، عننلاُّ همننر ل ننت

 ل تلى ال ،اها  ال،حموة، تاهت،اج عواعة الت لف  و،ا ال ل جتجوة لم.
ن تلذها تل وع ال طاو الاام، خدلتا ال ذلة تالل اا  تال،ظالل، همر 
الذ  ننة فنني لبنن ا  الت هبننس هننالتظمول ل ابننل أننلو لنن  ااه نناُّ الضنن ب ي. تكنن ال 

لننذ  عننذلبة إضننا وة لنن  تنن ف "ال ننا م" فنني أ  ننا  ط بموننة لت ا،الوننة لت 



الخ، ا عملب لتافوم الض ا  ، عوتل  ل  اافضل تاا  ى ل  ود ف 
 …علا في الت هبس ال، شعي تال الظي تإهطاُّ ال،ذ  الخ

ن تلذها إز اث ض ب ة تضالذوة، خاتة هالتظمول، همر الك،الوا  لن  جخنا  
 تال ا ،ة طلبمة.… تلل تكا  تهطلش تعواشا  فاشمة

 لنل  ونم ال طالنة تبظبنل الظالنل اللازن   ونم، لنو"  ت تنم عل إأم في ل ت،ع ت
تلتالج  فح ننن  بنننل اوهننناُّ تااخنننل  تاا ننناشب النننخ، فننن   ل اأونننة التظمنننول ت نننلا 
بننننننن تش ا ت،ننننننناهي ضننننننن تشل فننننننني  وننننننناب تظلبضنننننننا  ال طالنننننننة تااهاأنننننننا  

 اال ت،اقوة.
 لذذت ل إع  إلر ل  ل التظ ب .

*** 
تحمبننل الننلظو ي، وظذنني  ظننل المهننة تظ بنن  التظمننول، لذمننلشا إلوننم لنن   اتبننة ال

الظ كونة تعننبمة لتلتنبل ال،ظ فننة، لنو" ف ننا همنر ل ننتلى ال،ن اش  تال،ظامنن  
بل لوضنا، تمناا لنا و ن  إهطناؤ  اام،ونة ال دنلى، ل ،نامب  اللنظ . تمنل 

 و،ت  لااط ة اللظ  ال،ه كي بمهة ف أ وة لت غب ما 

لبننلا إلننر ل نن لة لنن  مننا  الساتبننة،  اتبننة تلتننبل ال،ظ فننة، و نن  ل  أذمنن  ا
التظ بنن . أحنن  فنني زا ننة إلننر ط بنن  وظنن ف اوننن شتلاتننل لننو" ف ننا لننع 
ل ضننا ، بننل تلننع "ال،حننوا" فنني ال، شذننة تال اجوننة. اوننن وااطنن  ال،ننلاطذب  
هالمهة التي و ه،ل ، اون شذ ل إلبهل ال،ظ فة الظم،وة الض تشبة.  ل ط بذا 

الطن  ه،للنا ال في الط  تلوضا  ل لعاتاتهل تلظمنل الظنالمب  فني  طناو 
و ن ت  فنني لاننستأهل المهننلل الا ننافي لنا هننم و نن شت  همننر تلتننبل لعاعننوا  
ال،ظ فنننة الدنننحوة الط ونننة ل،نننلاطذبهل. اابننن ت  لنننذهل ال و ننن شت  زتنننر همنننر 
ت نننن،وة لهضنننناُّ ال  ننننل تال همننننر تلضننننو  لمهنننن  لنننن  لمننننام  الدننننحة لت 

للنناا ال،نن  . تإعا لأننت طم ننت لننذهل الحنن شث هالمهننة التنني و ه،هننا للاطذننلمل 



دادة التم س  لا  اأ م لا غ كاُّ للبب  في لهة بم مل. ال و تطوظل  الك ا ال 
هال اش ننة تال هال دننحر، ا  المهننة لو ننت منني ال لاهنن  الذحلبننة بننل منني لتال 
ت  ل ال ديُّ لع،اُّ. تاادواُّ ب ت  لعن،اُّ هن ا، تالظمنل بن ت  ال ن ش  همنر 

ل وط   تال  زة تالهذ عة التلاتل  هل. تلال الظملا في علا لال الط : ا
الننخ. تك  نناش   دننب   إعا لشبنن  للننظاش "جلنن  التظمننول فنني ال،حننوا" ل  وتننل  لننم 
لنن لل  لم،ننل   و نن  ل  و هننل لذننم لتال ت  ننل اننل دننيُّ  ظمننم هالمهننة التنني 
و ه،ها ال،حوا. و،ت  لم، ُّ ل  و ت  ل الظلل،ة لت التح شث تال،ظاتن   ه شن  

تطوع ل  و ظننل اللننظ  الننال شذت،نني إلوننم ل تلزننة بنن ت  زنن تج، تلكذننم ال و نن
شنننننتكمل لهنننننة غبننننن  لهتنننننم. أحننننن  ال أ نننننتطوع ل  أتابنننننل ل  اللنننننظ  ال،ه كننننني 

 عود   في شلا ل  ااواا د  ا شتكمل ال  أ وة لت ااأ مبسبة!
أحنن  إع  للنناا للنن ب  ال عالننث له،ننا: إلننا ل  أظنن ب التظمننول تإلننا ل  أ نن أ" 

للطذوة  اأ ا. تلذ   ل  الذازوة اللظ ! لذت ة الظلاطف تخطاب الهلبة تا
الظ،مونننة اا  ا ونننة تزننن ما! تاللا نننع لأنننم ال لزننن  و نننتطوع اختوننناش ال، نننتحبل، 
لهذننني  ظنننل اللنننظ  ال،ه كننني شذ مننن  إلنننر دنننظ  لهتنننم ال،حمونننة ال  أ نننوة لت 
غب ما. تالاش  و ك ت  في لهة التظمول ب ت  اعتحضاش ماا ال اأ  اللظو ي 

ذننا بننن"اللظ "، تبضننظل  لتاأننم "لأ  ننهل". و نن طل  لنن  ز ننابهل لننا أ نن،وم م
تالذتو ة في الذهاوة مي اله كة، غ كتهل ال ك بة التي    تفجل بهل إلر غ كة 
زواتوة االمة. تفي  ،وع اازلا  لو" الاأ  عأ هل، بل الاأ  عأن  التظمنول 

 الال تم ل  خالوا ل،ا وت ي ل  لهة بم مل.
هنن  التظ بنن ، فهننل ال اأنن   ال بنن  لنن  اعتحضنناش منناا ال اأنن  هذنن  الحنن شث

النننال ودننن   ونننم الهننن ف لننن  التظمنننول. تإال فم،ننن  الظمنننل تل،ننن  الطننن  تل،ننن  
 الهذ عة تل،  هملا ال  زة تل،  الت ذوا  تااه لوا  



لنن  مذننا ومهنن   موننا ل  تنن شب" ال،ننلاج الظم،وننة فنني الااألبننا  هالمهننة الظ كوننة 
ا  المهنة لت تمننا ضن تش  ال لذنام لذهنا. تال، ن لة لو نت ل ن لة تن زوة من

لتننن شب" الظمنننلا، ف ،ونننع المهنننا  فننني مننناا ال، نننا  عنننلاُّ، الظ كونننة تالدنننبذوة 
تالظ  بننة تال تعننوة تال  أ ننوة تااأ مبسبننة، تالت ننات  ت ننات  فنني لنن ى تطلبننع 
لمنننل لهنننة لنننا لمهنننتهل: تالتطلبنننع ال و،تننن  ل  وتنننل  ه،،اشعنننة المهنننة فننني لهنننة 

لمت ا نع فني مناا ال، نا ، اأنا  لخ ى بل في المهة ال، اج تطلبظها. تال لظذر
إعا ش ظذا إلر ت شب" الظملا هال  أ وة أ  ها ف نذظلج شللنا إلنر الظ كونة، ا،نا 
زدنننل فننني االبتننن ا ي. تال، ننن لة ال،ط تزنننة لننن  الذازونننة الظم،ونننة مننني ت لبنننة 
المهة الظ كوة تالمها  اا ذ وة. تالمهة ااأ مبسبة لت حت البنلا ضن تش  لن  

لذ نن ة لذننا ف ننا، بننل تكالذ نن ة لم  أ ننبب  لأ  ننهل. ضنن تشا  الظدنن ، لننو" ها
تال نلاش تال،دنال  ال،لنت اة تالتناشبخ اننالا و ن   اعنتظ،ا  المهنة ال  أ ننوة 
تااع اأوة في ل اشعذا إلر  اأن  ااأ مبسبنة، تاالت نا  الظناا و ن  ل  وتنل  
تكنننن ب" ااأ مبسبننننة امهننننة هم،ونننننة لتلننننر، اأهننننا البنننننلا اننننالا همننننر ل نننننتلى 

ظال،ي تل تلى الظمل تالت ذوة، علاُّ ه لاُّ. تالمهنة، لونة لهنة، ال االعتظ،ا  ال
تننتظمل فنني ال،نن اش  للزنن ما امهننة، اذحننل تتنن ف تأدننلم، بننل ال بنن  لنن  
اعننننتظ،الها فنننني التنننن شب" تال شاعننننة، فنننني لنننناج  لت لكانننن ، إلننننا همننننر ل ننننتلى 

 ال، ا ع تال حث تإلا همر ل تلى التظمو،وة.
اننا  لننن  غبننن  ال،،تننن  البنننلا تننن شب"  تمنناا فننني التظمنننول الظنننالي خاتنننة. تإعا

ال،نننلاج الظم،ونننة فننني الكمونننا  تال،ظامننن  ال ال ونننة هالمهنننة الظ كونننة، إع ااعننناتا  
غبنن  لظنن كب ، ف أننم لنن  الضنن تشل تنن شب" هظننم ال،ننلاج، خاتننة التك،بموننة، 
هالمهة الظ كوة، ا  ه ا اعتظ،ا  الظ كوة في الكموا  تال،ظام  الظم،وة، ا،نا 

ظل الط ب شذ ل  هال،  ، في ظ ف عذة لت عذتب ، لنا مل الحا  البلا، و 
تظم،نننل  فننني الظ كونننة فننني الاننناألل تاالبتننن ا ي. ت،النننا لام،نننا ل  هننن ا اعنننتظ،ا  



ال  أ وة تااأ مبسبة لت ااع اأوة في الكموا  الذم بة و ظل الطن ب شذ نل  
" هال،   لا تظم،ل  ل  ما  المها  في الااألل تالظالي. ف  ب  إع  لن  تن شب

هظننم ال،ننلاج فنني الكموننا  الذم بننة بمهننة ل ذ وننة. تلننا مننل لطمننلب البننلا مننل 
التظننننن ج الدنننننظب  الظم،ننننني. ل،ننننناعا ال شننننن ش  تننننناشبخ الطننننن  ت جاهنننننم ت"الطننننن  
اال ت،اهي" ت  ل ل  التل ب  هالمهة الظ كونة  تل،ناعا ال شن ش  تناشبخ الظمنلا 

مر اا ل  ت  ل ل  فم  ة الظملا في اموا  الظملا همر ل تلى المو اأ" ه
عنننل ال بنننن  لنننن  اعننننتظ،ا  المهننننة الظ كونننة فنننني التااطنننن  البننننللي فنننني الكموننننا  
تال،ظهننن ، اأنننم بننن ت  علنننا لننن  وتت ننن  ال ااعننناتا  تال الطننن ب ال ننن ش  همنننر 
اعتظ،ا  ال، اهول الظم،وة. ل،اعا و ل  الط ب  لمطالن  لت ل، ناه  : اهطذني 

 هالظ كوة ال، ص لت ااب  ، تلا لد م، هال  أ وة تال و للها 

لعانن  لأننني شلشننت فننني لتا ننل االعنننت    لزنن  ال هنننا  و، ننا ام نننم ه م ننمة فننني 
إز ى ش ونم تبلن ظم ضن كا هظدنا  هالبن  ااخن ى تمنل و نل : "تنذمل، زذنا فني 
 لنننن  االعننننت   ". تهذنننن لا عننننتذت ال، شذننننة تشلشننننت هظننننم الذننننا  وانننناط ل  

  ال ت هننل ك بهننل هال  أ ننوة  و للننل  لننا : "كلدنني"! تابمننت ل  انن ب ال،نن 
 إال ال  أ وة!

ال ب  إع  ل  تظ بن  الحونا  الظالنة جاخنل ال،ظامن  الظم،ونة تخاش هنا. إأنم ال 
لظذر العتظ،ا  ال  أ وة في ااجاش  ال،ه كوة، تال في ال ذلة تالل اا  الخ. 
تمننل مننا  فنني ال،هنن ب ال، نن أ" لز نن  زنناال ل،ننا منني هموننم فنني لدنن  لت 

مو  زبث مي لظ كة هالكالل، همر اا نل علشبة لت الظ اع لت ااشج  لت الا
 همر ل تلى التظالل لع ال،لاطذب  

ش  ر لخب ا تلو"  خن ا اللضنع الن اخمي لذمناا تظمو،ذنا، تمنل شتطمن  ل ا ظنة 
دنالمة همنر ل نتلى ال ن ال  تلنلاج التن شب" تأمناا االلتحاأنا  ه،نا فني علننا 

تلننننا و نننن،ر أمنننناا ال اكاللشبننننا الننننال ف نننن  لدنننن ا بتم لننننع أمنننناا ااكاجو،وننننا  



بنننن"ال، اد ة ال، نننت،  " التننني تحللنننت إلنننر "عهننن ا  ل نننت،  "! لضنننف إلنننر علنننا 
ال هنننا  ااجاشل، ت ننن  غننن ا منننل اوخننن ، ا نننا ي ل افنننا الحونننا  ااجاشبنننة فننني 
ال،ه ب، ل تظنا لم ب ت  اطونة تلل اضنها، لنع أنلو لن  الت نب  تاأحن   شكناط 

 ال، فتلوة، ل،ا شتطم  ل ا ظة دالمة.
*** 

كب  في إت   التظمول هال،ه ب ال و،ت  ل  شذطما ل  ف اي. إ  تكظ ، فالت 
 ضوة التظمول في ال،ه ب لها تاشبخ، بل مني لن  لبن   ال ضناوا التني تاك نت 
تاشباذا تاا  لها جتش ماا  وم. تالبلا تظنلج ل نالة التظمنول لت ن ل فني تناشبخ 

 تبن  التي لهطبت لنم، همنر عنمل ت 125ال،ه ب ل زمة ت،بس  هال، ت ة ش ل 
جت  الظنالل ز ن  ل نتلى التذ،وننة ال لن بة التني لنن  لبن   هذاتن ما التظمننول. 
تلنو" مذناة لن  ت كبن  ل،تن  فني إتن   التظمنول هنال،ه ب و نتطوع ت امنل 

 ما  الحقو ة ال،  .
الهن ف لن  لل إتنن   لمتظمنول هننال،ه ب تاضن : شفنع الظنناش تال،هاأنة المنناش  

هالتاطوا الظ  أني الحنا ا ل ظنث  . تال ع بل إلر علا إال125و  مه،ا ش ل 
الحونننا  فننني ال، ننناج  اللطذونننة لم واعنننة التظمو،ونننة فننني ال،هننن ب تتحببذهنننا. إ  
التظ،ول تال، اأوة تالتظ ب  لو ت ل لال   ال  ، بل لطال  ت   لا ش  شمنا 
في اللا ع ال ام ، لام،ا ت    في ال،اضي لا لل ما ت ظمها ت  ل اختواش 

 وة" هنننننناال" ت"التذ،وننننننة" البننننننلا ال تتذا ضننننننا . االننننننة  ،ظنننننناُّ. إ  "اللضنننننن
فاللطذوننة فننني ال،هننن ب لنننل تكننن  فننني شننلا لننن  ااوننناا تظننن ف " خننن " لهنننا عنننلى 
االعنننتظ،اش تالتامنننف. تهذننن لا " ا " االعنننتظ،اش لتننن حت تظذننني، تب ننن  ل  
تظذي في ال ش ة ااتلر، الظ،ل لما تع ل  التامف، لل ل  ل ل "التذ،وة". 

لتظمننول. تتظ،ننول التظمننول فنني ل ت،ننع وظنناأي لنن  ال  نن  تالتذ،وننة تتطمنن  تظ،ننول ا
تال طالة شتطمن  ال، اأونة تالتظ بن : ال، اأونة تزن ما ت،نذ  الحن  ااجأنر لن  



تكننافف ال نن م، تالتظ بنن  تزنن   و،تنن  لنن  تلتننبل ال،ظ فننة إلننر اللننظ ، إع 
 لو" ل  ال،،ت  إخ اع دظ  ل  لهتم تإجخالم في لهة لخ ى.

*** 
 اون أط ا إ  اشبتم هحسا، في ال، شذة تال اجوة ن اون أظ،ل التظمول ت 

ن اون أ عخ التظ ب  فني بن ال  تظمو،ذنا تأ نلل فني أ ن" الل نت لن  المهنا  
 اا ذ وة: ااأ مبسبة تال  أ وة تااع اأوة. 

 ن اون أظ ب الحوا  الظالة ه،اتمف ل اف ها 

 الظالة ن اون أدم  "جاش" تظمو،ذا التي لت تها الظ تى ل،ا لتاب ااجاش  

 ن اون ألظف اللعا ل ال ، وة ال د بة لمتاقون تأل  ال،ظ فة الظم،وة 
 : ش ل  أساأة في هذا ال،ه ب، فمذلا م التح ل!125ش ل 

 
 

  

  

 جديد في الفكر السياسي بالتراث العربي

 

 مناحي التفكير السياسي في التراث العربي -1

  ال واعنني: تننذف هنن ف التنن اث الظ كنني ااعنن لي ع عننة لتننذاف لنن  ال كنن
شنن تش لعاعنننا زنننل  الا فنننة تاالالننة، تتنننذف للضنننلهم اوجاب ال نننمطاأوة 

 تأدا   ال،ملة، تتذف ل  ب إلر ال م  ة لذم إلر ال واعة.

اات  ألننن  لننن  خننن   الذ ننناش زنننل  ل لنننة الا فنننة التننني ت ا ،نننت هظننن  ل تنننل 
تمل  ها،ا ر عل اأتداش لظاتبة همر همي تتحلبمم الا فة إلر لما تشاعي،

الذ ننناش النننال اعنننت،    تأنننا ل شننن   ا،لضنننلو لننن  للضنننلها  همنننل الكنننن ا 
تال  ننم. تالانناأي بنن   انن مل هذدنن  أ ننل لنن  التنن اث ال اشعنني ه نن  اأتدنناش 



الانلش  ال  اعننوة تازنت   هذاتنن  لن  لتننل فاشعني للا ننع مالنة فنني ال تلننة، 
 كتاهننا تت شاُّ تل تلنناشب ل ببذ،ننا ظهنن  الدننذف الاالننث، فنني لت  االنن ، فنني

تنننلش  أدنننلم لذحللنننة لننن ظم ف عننن ة البلأنننا  اذنننلو لننن  شج ال ظنننل همنننر 
هو،ذة ااجبوا  ال مطاأوة ال اشعوة همر عازة الت كبن  ال واعني فني لتعناط 
الذا ننة، عننل ا ننسُّ لنن  فم نن ة تل وقوننة تنن ل  النن ش  فنني ال م نن ة لننع ال نناشابي 

 هد ة خاتة.

 خننن ر الدنننذ ب  ل ننن  عننن ا ل  تذاتلذنننا هنننالظ   تالتحمبنننل الذ ننن ل، فننني لتنننا  
ااتلنننب  بلتننن ه،ا "ت مونننا " لنننن "الظ نننل ال واعننني الظ كننني"ر لهذننني: ال،منننام  
تالكوفوا  التي اا  ال ظل ال واعي، في الحضاش  الظ كوة ااع لوة، شتح ا 
فبهنننا لت لنننن  خ لنننننها لت بلاعننننطتها. تمتنننناا خددنننذا زبننننسا اا وننننا لكننننل لنننن  

ف نننم ال واعنننة، ل،نننا ال جاهننني لباللل ونننا االالنننةر تااشننن شللل وا ال نننمطاأوةر ت 
 .)(لتك اش ال ل   وم مذا، فمبذم  في للضظم

تال فا  الال لل أط زم مذناةر تأ بن  ل  أ ظنل لذنم لن خ  ل،لضنلهذا مذنار 
مننل التننالي: ل،نناعا عنننتتذا فنني جشاعننتذا لت موننا  الظ نننل ال واعنني الظ كنني هننن  

ت ا الدنننذف الاالنننث لننن  ال كننن  ال واعننني فننني التننن اث الظ كنننير الدنننذف ال،ننن  
 هال،لشتث البلأاأي تالال شذت،ي إلر ال م  ة 
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و،ت  ل  أ  ا  لاها    أ نا ئ هنم ال ناش ، تلكذنم عنوتل  لفضنل   ن  شذ مذنا 
إلننر للضننلهذا ل ادنن  ! لذ ننل إع : ل نن  عننتتذا هنن  علننا الدننذف لنن  ال كنن  

ر ضنن،  ال م ن ة تهمللهنار ل ن   ه نوا، مننل ال واعني ال،نلشتث هن  البلأنا 
لأم لل وت  لم لل زضلش همر ل    لا جهلأا  بن "ت مونا  الظ نل ال واعني 

 الظ كي"!



عو ا ، تكدوهة اعتذكاشبة: تال اشابي الال تكناج امت،الاتنم ال م نفوة تذحدن  
في "ال، شذة ال اضمة" التي ات  فبهنا هن   اتن   فن عا انا  لنا اتن  فني مناا 

ال شذت،نني إلننر "الظ ننل ال واعنني الظ كنني"ر فنن لر لشنن  شذت،نني  عننل لال  ال،لضننلو
ودننن ع مننناا لوضنننا همنننر "لاتدننن " ابننن  شدننن  لكتننناب "ال واعنننة" اف طنننل  

 ال،ظ تف هاعل "ال ،هلشبة" !

تال ننلاب الننال أ بنن  ل  أ ننت ا هننم خطاأننار لوتننل  ه،ااهننة جهننلى أنن هبها لنن  
لهناا الكتنابر منل ل   ل ل ل  أظ،ل همر إع اتهنا، تبتنل  علنا لفضنل لن خل

لننا ات ننم ال نناشابي زننل  ال، شذننة ال اضننمةر تال،نن   ال،ضنناج  لهننار ال شذنن شع إال 
لنن  هظبنن ، تكظنن  ت تبننل، فنني لننا جهلأننا  بننن "ت موننا  الظ ننل ال واعنني الظ كنني". 
للا "لاتد " اب  شد  لكتاب "ال واعنة" اف طنل ، تالنال ه ني ل هنلال فني 

، أمننن ا لضنننواو لتنننمم )(إلنننر منننا  ال نننذة ال نننازة ال ك بنننة الظ كونننة ال،ظاتننن  
الظ كننني، فهنننل واتمنننف ت،النننا. إأنننم تزننن   شذاننن ط ه نننل ر تكدنننلش  ل ادننن  ر فننني 

 ت موا  الظ ل ال واعي الظ كي.

شذانن ط فبم ننلف   ط ننة هتتاهننم منناا فنني ت موننا  الظ ننل ال واعنني الظ كننير ال 
بننن  همنر غنن اش ااشن شللل وا ال ننمطاأوة ال،ت عنة ل،ننا ه نن  هذنم ابنن  شدن  أ  ننم

"تز اأونننننة الت نننننما"ر لل االعنننننت  اج تالطاونننننا ، تال همنننننر غننننن اش "الكننننن ا فننننني 
االالننة" ت"ف ننم ال واعننة" المنناش  اأتهوننا إلننر الذتو ننة أ  ننها هنن   اش ل نن ل: "لنن  

ر ا . إ  اب  شد  شذان ط هالكتناب النال بنب  )(ادت   تط تم ت  ت طاهتم"
  لانننالف ت،النننا: لشنن شذا فننني ت مونننا  الظ ننل ال واعننني الظ كننني لننن  لل ننع  خننن

لل ننع الدننل  ال،ظنناش  لمحتننل ال ننا ل فنني ت تننم تكمنن   هاعننل الظمننل تال م نن ة. 
تعوتل  "لاتدن " ابن  شدن  مناا ه،ااهنة ال  ن  النال اأ دنل بلاعنطتم ابن  
خمنن ت  هننن   ،وننع لأ،ننناط الت كبنن  ال واعننني فنني التننن اث الظ كنني ااعننن لي، 

هنم الت كبنن  ال واعنني لب دن  خطاهننا  خن  فنني "ط ننا ع الظ،ن ا  ال لنن ل"ر شذ ننل 



فنني الحضنناش  الظ كوننة ااعنن لوة، تشك،ننا فنني تنناشبخ ال كنن  ااأ نناأي امننم، لنن  
 ل ا  "ال م  ة ال واعوة" إلر ل ا  "فم  ة التاشبخ".

ْضننع  الكتنناب الننال بننب  لشنن شذا فنني ال،ل ننع الننال و ننتح م، فنني عننواع تنناشبخ  ت 
ُّتننم بلاعننطة لننا الت كبنن  ال واعنني فنني التنن اث الظ كنني ااعنن لي، شتطمنن    ا

  منننم تلنننا هظننن  : بلاعنننطة ال ننناشابي لننن   هنننة تابننن  خمننن ت  لننن   هنننة لخننن ى. 
، )(عننننذت ة ل نننن لة الظ  ننننة بننننب  ابنننن  شدنننن  تابنننن  خمنننن ت  إلننننر ف تننننة لخنننن ى 

تعذ تد  مذا همنر بونا  أنلو ال طوظنة التني ش دنذها مناا الكتناب لنع الت كبن  
،نننناط منننناا ال واعننني فنننني التنننن اث الظ كنننني ااعنننن لير ل اننننسب  همننننر ل نننن ب لأ

 الت كب  إلومر أظذي بالا لا شذت   إلر ال،   وة البلأاأوة.
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ما  ْتم ال    ل  ز   ال ب   تش ازة اوشاُّ تل  ج  ر لش ة  ر لا ه   "   ت لمت 
اامننلاُّر تشلشننت  لننا تنن ش هذننا لنن  علننا غبنن  ل اأنن  لمحننا ت ال هظبنن  لنن  
الدننن ع. تلنننل ا تدننن   همونننم جت  لنننا  ننناجة إلونننم  ،نننا  التظدننن ر تزننن اة 
هموننننم  لننننل الت نننننمار لنننن  الطظننننن  همننننر لنننن  هنننننا  فضننننمم تش ننننن  ت أننننم لننننن  

ف لنا تك بن ة ت دنب  …(. البلأاأبب ، لل     ل اال شز ا تل تظ ضا ف نوحا)
البلأنناأبب  فنني ال واعننةر ف نن  لأ ننا  إلوننا ع عننة ههننلج لهننل: لذهننا ههنن  لمننا 

تلن    و،نا لفضنر هنم إلونم لن  للن  ل،مكتنم، تههن  ت بن  لنذهل إلنر  لنذهل إلنر
تلنن    و،ننا شذ هنني ل  و ننتظ،مم ال،ت منن  لمننل اش ، تههنن  ش ننل لنن  لشفننع ط  ننا  
الظالنة إلنر تلنن    و،نا شذ هنني ل  وظ،منم فنني تدن فمل ف ابننل بهنا لننا أ،نر إلوننا 
لنننن  غبننننن ملر لتنننن ى لحمهنننننل لننننن  ز نننن  ال نننننب   تفضنننننمهل همننننر غبننننن مل فننننني 

 )("ال واعة.

للنننا تننناز  مننناا ال نننل  فهنننل لبنننل  ظ ننن  لز،ننن  بننن  شلعنننف ال،ظننن تف بنننن"تل  
ال اونة". اننا  لبنل  ل،نن  خن ا إبنن اهول بن  ال،هنن ل النال بلبننع لنم هالا فننة فنني 



هه اج   ل   تا ال، لل  إلبها ل  خ اعا . للا مل ف   خ ا الب  طللل  في 
لذ ننننلا لدننن  زبنننث انننا  "لنننن   منننة الكتننناب"، انننا  لجش ننننا تهال،نننا هالطننن  تا

تالح نننابر تااتنننن  عننننب ر تلنننن  ال،هت،نننب  هننننال،لشتث البلأنننناأي. تلنننن  زننننلالي 
 من. 340من تتلفي عذة 255

فلاضننحة: ل نن   -لهذنني ال ننل  الننال أ مذننا  هنن  تلنن  ال اوننة منناا–تللننا لذاعنن تم 
تشج فننني ل  لنننة اتاهنننم "الظهنننلج البلأاأونننة" النننال  نننا  هذنننم إأنننم اعنننتا  م لننن  

)ال ،هلشبننة( لو ذنن  هننم جهننلى لنن  شنن هي  "شلننل " اتنناب "ال واعننة" اف طننل  
"ت دننننب  البلأنننناأبب " فنننني الكتاهننننة ال واعننننة تت ننننلع ال نننن   همننننبهل فنننني منننناا 
ال، ا . )مناا فني زنب  لأنم ال ه  نة لهناا الكتنابر لضن،لأا تشتزنا تدنت ر 

 هتتاب لف طل  تال و،ت  ل  وتل  لم هم ه  ة "اعتا اع" ل  ألو لا.(

تنننن تب ، هدنننن  ال ذنننناُّ الا ننننافي الظنننناا فنننني شذت،ننني الكتنننناب إع  إلننننر هدنننن  ال
الحضاش  الظ كوة ااعن لوة، تلوضنا هدن  ال،ذاف نة الا ا ونةر لنو" ف نا بنب  
"الظ ب" تلبذناُّ اللنظلب ااخن ى )اللنظلكوة(، بنل تلوضنا بنب  منفالُّ لأ  نهل. 
ل   ت هت ال،ذا   الا ا وة  أنااة ا،نا شمني: لم ن   ال واعنة تااجبر تلمن تا 

هال ظنننل ااأنننت الهو،ذننننة فننني ل نننا  "ال كنننن  … تالحت،نننة الننننخ )البلأنننا ( الظمنننل
ال واعي" لم،نلشث ال اشعني النال  ناا ابن  ال،  نع بن تش لعاعني فني أ منم إلنر 
المهننننننة الظ كوننننننة تالتنننننن تب  لننننننم )كتنننننناب التنننننناعر اتنننننناب ااجب الك بنننننن  تااجب 
الدنننهب ، تامبمنننة تجلذنننة النننخ(، تمنننل ال،نننلشتث النننال ه ننني ولنننتل ال،دننن ش 

ال،مننلة" ت"اوجاب ال ننمطاأوة". تفنني ل  لننة منناا ال،ننلشث  النن  و" لننن "أدننا  
 ال اشعي تهمر شلعم و تي "هه  لشجدب ".

كنننا  لشجدنننب  بننن  هاهنننا لننن  لهمنننل لمنننلة ال ننن   إ  لنننل وتننن  لهم،هنننل همنننر 
ااطن ع: تزن  الن  ج تزناشب ال تلنا  ت ناا ه تن زا  جاخمونة لتحال نا لننع 

 ننل ت اشكننم تخ  تننم ال واعننوة ش ننا  النن ش . تهذنن لا تلطنن  لننم االنن  لشاج ل  شذ



ل،ن  هظنن   لنن  لمننلة فناش  فكتنن  ههنن ا )تتننوة( اننا  لن  لمننل لننا عانن   وننم 
ك عنا  لمحتنلر  للننم: "تاهم،نلا ل  ال،منا تالنن ش  تلللنا  ال  نلاا ازنن م،ا إال 
هداز م، ا  الن ش  ل  ال،منا ته،ناج ، عنل تناش ال،منا هظن  زناش  الن ش ، 

  زاشعم، ا  لنا ال زناش  لنم ضنا ع، ف  ب  لم،ما ل  لعم، تالب  لم ش  ل
ل ن  ل ني مناا ال، ن ل النال تضنظم لشجدنب    نلال بنل  )(تلا ال ل  لم ف،هن تا".

اعتح اأا ل  اافة ااتعاط في ال تلة ال  اعوة ال توةر تاا  وظ   هن  تا نع 
تك   لع لبي  ظ   ال،ذدلش النال  ظنل لن  الن ش  لعاعنا لحت،نمر ت ظنل 

 ، تال،هو،  هموم.ل  جتلتم "الحاش " لم ش 
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تلا شه،ذا او  الت كب  هموم مل هو،ذة الذ،لعع ال اشعني النال و ن  ل  ظبتنم 
ااتلنر فنني ههنن  لشجدننب ر تلوضننا  و،نا شذ نن  إلننر ا نن ى لألدنن تا ، هو،ذتننم 

ل  ماا همر الت كب  ال واعي في الظد  ال  اعي اات . تاا  ال ب  ل  وت
ل ها  الفتااش الكتاب ت"الط  ة ال واعنوة" لن  لتنل فاشعنير تانا  البن  ل  
شابنن  علننا شجتج فظننل لنن ى لتل ننا النناش  انناألا همننر تننمة هننال،لشتث البلأنناأي 
تلننل وتلأننلا شذت،ننل  لم،ننلشتث الا ننافي ال اشعننير ا ز،نن  بنن  شلعننف تنناز  " 

دنب " فاعنتهمم بنن"هه  كتاب الظهلج البلأاأوة"، النال لشاج هنم لذاف نة "ههن  لشج
 ال،ما لعشباأل " إلر ابذم.

تإعا ت  ل  ال، دلج منل اال  اطنلش ال تلناأي ماجشبناأل  ال،لنهلش النال 
هنناش فنني لنننا بننب  ال نن أب  اات  تالاننناأي لم،ننب جر ت" ضننر دنننط ا تافنن ا لننن  

شذلننن  ااتننن زا  ااجاشبنننة فننني انننل )…( لمكنننم تمنننل شننناشو جتلتنننم اللاعنننظة 
، فنن   تننناز ذا )(،ننا  ال عننتلشبة الادننن ة تبذلننئ ال،نن  "إ مننولر تب ننث التذمو

عنننوتل   ننن  اختننناش دادنننوة شتلوننننة فننني ت   لشجدنننب ، تأ ننن  إلونننم تتننننوة 
عواعوة لشاجمنا ل  تكنل  فني ل نتلى تتنوة لشجدنب ر لضنو ا إلنر علنا "ههن  



ت ب " )شتلاأي( إلر تل    و،ا شذ هي ل  و تظ،مم ال،ت م  لمل اش ، تهه  ش ل 
لظالة إلر تل    و،ا شذ هي ل  وظ،ل في تد فم". تبطم  "ل  لشفع ط  ا  ا

ال،ذتدن  لم ن    نا  : "ف ابنل  -الحقو ني لت النلم،ي–تاز ذا لن  لااط نم 
بهننا لننا أ،ننر إلوننا لنن  غبنن مل لتنن ى لحمهننل لنن  ز نن  ال ننب   تفضننمهل همننر 

 )(غب مل في ال واعة."

مننل اعننتطاو لز،نن  بنن  شلعننف تلننن  ال اوننة ت عننو" خطنناب عواعنني لانننالف 
 ماطاب الال ا عم اب  ال،  ع تلذاف" لم ل

اللا نننع ل  تننناز  "الظهنننلج البلأاأونننة" لنننل وظ،نننل إال همنننر اعتذ ننناخ الذ،نننلعع 
الال لشاج ل  شذاف نم تبساز،نمر الذ،نلعع ال اشعنير دنت  تلضن،لأا. تلنع لأنم 
شننن هي ل  منننا  الظهنننلج "ل نننتا  ة لننن  اتننناب ال واعنننة اف طننن "، فهنننل فننني 

لف طننل  تهن  ال كن  ال واعنني البلأناأي ه،للننا،  الحقو نة لهظن  لننا وتنل  هن 
 -ال ،هلشبننة–تلننو"  وننم لننا ش كطننم لنن    بنن  لت هظبنن  ال هتتنناب "ال واعننة" 

اف طل ر تال هتت  لشعطل في ال واعة تااخ ع. تال شهل إ  اا  الكتناب 
لنن  تضننع لز،نن  بنن  شلعننف أ  ننم لت ل  لننم لتنن  فنني الذدننلم ال،ذحللننة 

أا مذنا منل ل  اتاهنا  لف طنل  ال واعنوةر لنل تكن  همر لف طل . ال،هل هذن 
 زاض   في الا افة الظ كوة ااع لوة في ماا الل ت ال، ت .
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تالليُّ أ  م ود ع همر لشعطل. ل ن  ظهن  فني الل نت أ  نم، تشك،نا تحنت 
ل واعنني ال اشعننير اتنناب  هننل أ نن" النن تافع، جتافننع ال،ذاف ننة لننع ال،ننلشتث ا

تاز م لأم اشعطل، تلأم زدل هموم هظ   ه  تإه،ا  الحبمة، تلأم ت  ،نم 
ل  البلأاأوة إلر ال تلوة تلذهنا إلنر الظ كونة. للنا تناز  مناا االجهناُّ فهنل 
ال،ت  ل ال،ظ تف شلزذا اب  ال ط با الال ت ل  هذم ات  الت ا ل تال هاش  



بن ج الن تا لم حنث همنر اتن  ال م ن ة تهمنلا  إ  ال، لل  ال  اعني هظانم إلنر
 ااتا ل تااتوا  بها إلر ببت الحت،ة في هه اج.

كا  اب  ال ط با لظات ا از،  اب  شلعف، تاا  همر تمة فظموة هنال ك  
البلأننناأي ف نننن  تنننن  ل ات ننننا له،ننننة اشعننننطل )كتنننناب الحبننننلا ، تاتنننناب ال نننن،اُّ 

لنو" لن  ببذهنا اتاهاتنم ال واعنوة تالظاللر تاتاب اوعاش الظملبنة النخ (، تلكن  
الحقوقونننة. للنننا مننناا الكتننناب النننال ادنننته  بنننن "عننن  ااعننن اش" تاعننن،م الحقو ننني 
"ال واعة في ت بب  ال  اعة"ر تالال ه ف شتا ا ا ب ا في ااجبوا  ال واعوة 
في الت اث الظ كي ااع لي، فهل ل  لده  الكتن  ال،ذحللنة همنر لشعنطل، 

   هنل تاضنظها ل  لشعنطل ات هنا "لتم،بنا  ال،منا تمل شعالة في ع،اأي ل اال
ااهمل إعتذ ش ب  فبم " ال ملعل ال،ظ تف بن "عل ال  أب ، زب  ا ن  عنذم 
تضنننظ ت  لتنننم هننن  الهنننست لظنننم تالتدننن ف لنننمر تانننا  إعنننتذ ش  ننن  اعنننتل ش  
تاشتضا  تاعتامدم تاتط ا ر ل،ا اا  هموم لن  تنحة الن لل تات ناو الظمنل 

  ااعتذ ش "ل،ا فت  ب ج فاش  تت،ما هم،اُّمل تع لب ال هل". تبضون: إ
خاطنننن  لشعننننطلطالو" و ننننل : "لشهننننا ال،ظمننننل ال اضننننل تالننننل ب  الظنننناج ر إأنننني 
لهم،ا لأي ت     للا هن ش  فناش  لهنل ه نل  شا حنة تلفهناا عاد نةر شتل نع 
نناش م ت هل همننر ال،،مكننة. ت نن  هسلننت همننر  ننتمهل  ،وظننا" الننخ، فكننا   ننلاب  ل ، 

 لمكهل هااز ننننا  همننننبهل تال، نننن   بهننننل تم نننن  هال،ح ننننة لشعننننطل ال،سهننننلا: "فنننن
 )(لذهل"

أح  مذا إع  للاا أ " الذ،لعع. االعتذ ش تلشعطل لظا في ل ابل لشجدب ! 
إأم الد او ال ن ول بنب  ال ن   تالن تا النال اأت نل إلنر ل ن   الا افنة الظ كونةر 

 !)(همر تلش  الد او بب  ال،   وا  ال ك بة
فني تن بب  ال  اعنة" فني لذاف نة "ههن  لشجدنب " تلنا مل أ   اتناب "ال واعنة 

 اأضاف إلوم 



اللا ننع ل  منناا الكتنناب هنن ف شتا ننا تاعننظا  نن ا فنني ال ننازة الا ا وننة الظ كوننة 
تل، ى   ت  تل وا . تلك  ال ا ك  عواعي لذاف" ل ك  لشجدب ، تال زتنر 

وة لت،بس هذمر فم   اأضاف إلوم لولتل لظم الظ،نلج ال  ن ل لألجبونا  ال واعن
ال،ظ تفة بن "اوجاب ال مطاأوة" لت "أدا   ال،ملة". تل  غ ا ن  االنلش ل  
كتاهنا  لف طنل  تلشعننطل ال واعنوة الدنحوحة، لهذنني غبن  ال،ذحللنة، ه بننت 
هظب   ه  ما  "اوجاب" ت"الذدنا  "، ببذ،نا لخنا  منا  تتلالن  تتتضنال همنر 

ال لننن  لت شذ نننل لذحنننل –لننن  الظدنننلش، تتهننناى هالادنننلم ل،نننا شذحنننل فبهنننا 
لنن  "زتننل" تللانننا  ت"كم،ننا   دنناش"ر تذ نن  إلننر "زت،ننناُّ  -لدنناجش عنناه ة

ال،انست " ”البلأا "ر تلوضا إلر دادنوا  ه كونة تإعن لوة، هظن  ل  اعنتذ ا 
ال اشعني ه  دناُّ الظذاتن  ال اشعنوة لن  ل هننس  ال تلنة، لنع التحنل  النال تننل 

 لظم االأت ا  ل  الظد  ال  اعي اات  إلر الااأي.

غل لنننن  ل  اتنننن  لف طننننل  تلشعننننطل فنننني ااخنننن ع تال واعننننة  نننن  تهمننننر النننن  
ت  ،ت   بل ماا التحل  تتاش  لظم لتلف   تلت اتلة، فن   ااهن ا  هن  
الط ب ة التحمبموة الذ  وة التي تذاتال بها ال،  لة ال واعوة ظل ال ،ة ال  و ة 
فنني الكتاهننا  ال واعننة فنني ااعنن ا، تعلننا إلننر جش ننة و،تنن  ال ننل  لظهننا إ  
"ال واعوة" خناشع "الذدنوحة" ااأنت لن  ال ل كن   ونم. تلنع ل  ال،ناتشجل  ن  
لضنن ر همر"الذدننوحة" طاهظننا تحمبموننا ف نن  ظننل شتحنن ة ا قوننم تلننتكمل، جاخننل 

 "اوجاب ال مطاأوة" تلو" خاش ها.

تلظمننننلا ل  مننننا ر تلهذنننني "اوجاب ال ننننمطاأوة"ر ال تتذننننات  "ال واعننننة" إال لنننن  
للننا لننا  )(ب " لنن  ل ننل اعننت، اش زت،ننم تاعننت  اش . اتبننة ت نن ول الذدنن  لننن"اال

ولتل ال،  لة ااعا  في ال ك  ال واعي البلأاأي، هذن  لف طنل  ا،نا هذن  
لشعطل، لهذي المنام   ال واعنوة أ  نها لل ل ن لة الحتنل تتحمبنل تأ ن  لأنلاو 
الحتللننا  تال عنناتب  ل وننا  الذننلو الننال شتح ننا هننم الحتننل االاننل ال ننا ل همننر 



ط ب ة اختواش لت إه اج ال  و" الخ، فالا لا ال تتظ   لم "اوجاب الظ  ، ت 
ال مطاأوة" إال هدلش  غب  ل اد  ، تل  هظب . إ  لذطمنا منا  "اوجاب" منل 
تل وننم الذدنن  لأللبنن  ال ننا لل تمنناا وظذنني ل  دوالننم تت ننلج  عننابا همننر لل 

 ت كب  عواعي، بل إ  ت لج  مل الال شفع" ال ل  ال واعي.
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تلننننل وتنننن  ال ننننل  ال واعنننني التحمبمنننني ال، ادنننن  غا  ننننا فنننني اوجاب ال ننننمطاأوة 
تز مار بل ل   ع ل  واهم زتر في الح ل ال م ن ي أ  نم. تمتناا فن عا أحن  
ت ات أننا الكذنن ل الننال اننا  امت،الننم لذدنن فا هااعننا  إلننر الظمننلا الط و وننةر 

فني منناا اللنن   لكننل  ال،فل نا  ال واعننوة لكننل لنن   تالنال ال و،تنن  ل  أمللننم
لف طننل  تلشعننطل لننل تكنن   نن  ت  ،ننت فنني لوالننمر لت همننر اا ننل لننل تكنن   نن  
اأتلننن  ر فننن   ال ننناشابي النننال امنننتل هتتننن  لف طنننل  ال واعنننوة امت،النننا هالهنننار 
تتاعننننظا  نننن ار لننننل شتظالننننل لظهننننا إال لنننن  الساتبننننة ال،بتافبسبقوننننة. تننننحو  ل  

واعنننننة تال،بتافبسب نننننا فننننني ال كننننن  البلأننننناأي ه  نننننة هضنننننلبة الظ  نننننة بنننننب  ال 
تتدنننو ةر تلكننن  لنننا و ننن  االأت نننا  إلونننم منننل لأنننم ببذ،نننا بذنننر البلأنننا  لننن شذتهل 
االهونننة )ال،بتافبسب نننا( همنننر غننن اش لننن شذتهل ال واعنننوة،  مننن  ال ننناشابي اللضنننع 
 م نننا، إع شا  ولنننب  ال، شذنننة ال اضنننمة، ل شذتنننم ال واعنننوة، همنننر غننن اش ال، شذنننة 

لهونننة التننني دنننب تها ال م ننن ة ال شذونننة الح اأونننة اله ل نننوة همنننر لعنننا  فكننن   اا
لننو" منناا تز نن  بننل ل نن  شكننا ال نناشابي "الدنن  " فنني ال واعننة بننن  )(الفننوم.

 "ت  " ال،ظت  ا  ال شذوة ال م فوة.

تمذا شمت ي ال اشابي لع ااجبوا  ال مطاأوة لو" ف ا في ل ا  ال،،اعمنة بنب  
ت ر تكننننب  الامو ننننة لت ش ننننو" ال، شذننننة ال اضننننمة، تمننننني االننننمر لت ال نننن   اا

ال،،اعمة التي عاج  الاوا  ال شذي تال واعي في الظد  ال  اعير تال،ذ للة 
، بنل شمت ني لظهنا فني ال،ذطمنا لوضنا. علنا ل  ت نلج )(ل  ال،لشتث ال اشعني



ش و" ال، شذة ال اضنمة عنابا هذن  ال ناشابي همنر ال نل  فني دنتمها تتن اتهار 
م،ننا ل  ت ننلج "االبنن " هذنن  ال،ننفل ب  فنني "اوجاب ال ننمطاأوة" عننابا ت،الننا لا

همننر الذدننوحة التنني ت نن ا لننم. إ  ال نناشابي شفانن  فنني  ،وننع ات ننم التنني تذننات  
فبها للضنلو "ال، شذنة ال اضنمة" همنر فكن   ل  "ش نو" منا  ال، شذنة شذ هني ل  

تال    وتل  مل لتال، عل وتل  مل ال    في ل  تحدل ال، شذة تل ساؤمار 
فنني ل  تحدننل ال،مكننا  ااشاجوننة التنني ا سا هننا فنني ل  تت تنن  ل ات هننار تإ  

 .)(اختل لذها  سُّ اا  مل ال، ف  لم ه،ا شسبل هذم اخت لم"
تال ه  ننننة بهنننناا الننننال و نننن ش  ال نننناشابي ا، نننن ل تا،ذطمننننا لننننع لننننا أ نننن   هذنننن  
لف طننل  فنني منناا اللنن  ر لنن  اننل  ش ننو" ال، شذننة ال اضننمة و نن  ل  وتننل  
فبم نننلفا  ننن  تنننل إهننن اج  ه ننن  ل ازنننل لننن  التظمنننول تطنننلا  ه نننلج لننن  ال نننذب . 
فال نناشابي لننل شهنننتل  ننا بهنناا ال اأننن  الننال دننهل لف طنننل  اابنن ا فنني تلنننبب   
لم، شذنننة ال اضنننمةر  اأننن  ااهننن اج هالت كونننة تالتظمنننول لنننن "الح منننة"ر تمنننل ش نننا  

حنننر  خننن  ال تلنننة لننن  لنننلظ ب  ت ذنننلج النننخ. إ  ت كبننن  ال ننناشابي  ننن  اتانننا لذ
لاال نننا ت،النننار لذحنننر وتلنننف هذنننم هذنننلا  اتاهنننم ااعاعننني فننني ال،لضنننلو: 
"كتاب  شاُّ لمل ال، شذة ال اضمة". إ  ال، شذة تتامصر ل  لذمنلش ال ناشابير 
في " شاُّ" لممها، فهي فاضمة إعا اا  لممها وظت  ت  فني "ال، ن ل اات " ) ( 

 كنة فني أمن  ، تفني تن تش تفي "الانلاأي" لل الظ نل  ال مكونة التني مني ال، 
ال،ل ننلجا  هنن  ال، نن ل اات  بلاعننطة الاننلاأي تفنني الظ ننل ال ظننا ، الننال مننل 
لنن ة الننلزي الننخ الننخر اهت نناجا  "تننحوحة"، وظذنني تمننا التنني عا مننا مننل اننن 

 " شاُّ لمل ال، شذة ال اضمة".
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شت ب  ه هللة تتضل  ابتظاج ال اشابي ه  ااطناش ال واعني  ه لتا  ال، ُّ ل 
النننلا ظي النننال طننن    ونننم لف طنننل  "ال،انننالي" ال، ننن لة ال واعنننوة لننن  خننن   



ال، اشأننة بننب  بذوننة اتنناب ال واعننة اف طننل  ال،ظنن تف بننن "ال ،هلشبننة" الننال 
خددننننم لم، شذنننننة ال اضنننننمة تكنننننب  بذونننننة اتننننناب ال ننننناشابي " شاُّ لمنننننل ال، شذنننننة 

"ر تمنني أ  ننها ال ذوننة التني تتكنن ش فنني ات ننم ااخن ى التنني تذننات  فبهننا ال اضنمة
 ال،لضلو عاتم )ال واعة ال، أوة، اتاب ال،مة، تحدبل ال ظاج (.

شذطما لف طل  ل   ضوة ت ع في  م  "ال واعة"  ضوة الظ الة: ش حث فني 
ال،ظننننناأي ال،اتم نننننة التننننني وظطبهنننننا الذنننننا  لمظننننن  ، انننننل لننننن   اتبنننننة لذمنننننلش  

ال شتحننننن ج عواعنننننوا، بلتننننن م ش و نننننا لت ل ؤتعنننننا، ل نننننال،ا لت اللادننننني الننننن
طا وننة، ف بنن ا لت غذوننا الننخ، لبذتهنني هظنن  علننا إلننر الذتو ننة التالوننة: تمنني ل  
للننننتمة الظ الننننة و نننن  ل  تطنننن   همننننر ال، ننننتلى الظنننناا، ل ننننتلى ال، ت،نننننع 
تال تلة/ ال، شذة. تل  مذا شذطما في ال حث ه  إلتاأوة تلنبب  أمناا لمحتنل 

الظ الةر لل ال، شذة ال اضنمة، ل انسا همنر  اأن  ااهن اج هالت كونة  تتح ا  وم
تالتظمولر ل تظ ضا أمل الحتل التي ه فتها ال،   البلأاأوةر لحم  عواعناتها 

 تحمب  أ  وار لتت ظا ط ع تحل  هظضها إلر هظم الخ.

للننا ال نناشابي فهننل شذطمننا لنن  لذطمننا  خنن  لاتمننف تلاننالف ت،الننا، لذطمننا 
" فني ااعنن ا: ش ن ل بننن "ال نل  فنني ال،ل نلج اات " ) (، ت"ال ننل  "همنل الكنن ا

في أ ي الل با هذنم"، ت"ال نل  فني أ ني الضن  هذنم"، تال نل  فني "أ ني الحن  
هذننم"، ت"ال ننل  فنني ل  تز تننم هننب  عاتننم تلأننم تظننالر هننالل تزتننول تلأننم زننا 

فر تزني تزونا "ر ت"ال ننل  فني هم،تننم ت  لنم تل ن   تظننالر"، زتنر إعا اعننتل 
ال ننل  فنني هننابي "النناا  تالدنن ا " اأت ننل إلننر عالننث لبننلاب همننل الكنن ا، هنناب 
"اافظنننا " النننال للضنننلهم ااعاعننني منننل خمنننا   لمظنننالل تالظ  نننة بنننب    
تااأ ننننا . تمتنننناا أ نننن ل الظذنننناتب  التالوننننة: "ال ننننل  فنننني اوفوننننة تنننن تش  ،وننننع 

ااعنن،اُّ التنني ال،ل نلجا  هذننم"ر "ال نل  فنني ل اتنن  ال،ل نلجا "، "ال ننل  فني 



شذ هنني ل  و نن،ر بهننا اات "، "ال ننل  فنني ال،ل ننلجا  الاننلاأي تاوفوننة تنن تش 
 الكاب ".

تب ننت،  ال ننل  فنني ال،ل ننلجا  ال نن،اتبة تااشضننوة، ال تزاأوننة تال  نن،اأوة، 
إلر ل  أدل إلر ااأ ا  "تال ل  في ل ساُّ الذ " ااأ اأوة ت لاما"ر تال ل  

ال نننل  الذاط نننة تال نننل  ال،تابمنننة تال نننل  فننني خدنننا ص منننا  ال نننلى التننني لذهنننا 
الذستقوننةر لذدننل إلننر "ال ننل  فنني ازتونناع ااأ ننا  إلننر اال ت،نناو تالتظننات " 
تلذننم إلننر "ال ننل  فنني الظضننل النن  و"" لهنناا اال ت،نناور ت"ال ننل  فنني خدننا  
ش ننو" ال، شذننة ال اضننمة"ر تلذننم إلننر "ال ننل  فنني لضنناجا  ال، شذننة ال اضننمة"ر 

    شاُّ لممها: إلر ل شذة  اممة، لل ت ن،ع  نا التي تدذف مي ااخ ى ز
بنننن"اوشاُّ ال اضنننمة") تمننني اوشاُّ ال ننناه ة فننني ال ننن   اات  تالظ نننل  ال مكونننة 
تتنن تش ال،ل ننلجا  الننخر تمنني لتننذافر منني فنني ال ،مننة تمننا الننال عا مننا 
لف طل  ته فها البلأنا (ر تبضنون ال ناشابي لن  هذن   ال، شذنة ال اعن ة تمني 

ُّ ال اضننننمة امهننننا تلكنننن  لفظننننا  لممهننننا لفظننننا  غبنننن  فاضننننمة ) التنننني تظمننننل اوشا
تال  ننا لدننطم  إعنن لي(ر تال، شذننة الضننالة تمنني التنني "تظت نن  فنني   تفنني 

تبتل  ش و ننها اات  ل،ن  لتمننل لأننم …الانلاأي تفنني الظ نل ال ظننا   شاُّ فاعن  
 شلزر إلوم ل  غب  ل  وتل  االا" الخ.

ل مننا  ال،نن   ال،ضنناج  لم، شذننة تبطذنن  ال نناشابي فنني تتننف لزننلا  ت شاُّ لمنن
ال اضمة، تت ا هالا  وم لا لخا  ه  لف طل  ت وم لا وظلج إلر لطالظاتنم 
تاعتذتا اتم. للنا اللا نع الظ كني تالت  كنة لت الت ناشب ال واعنوة فني الحضناش  
الظ كونة ااعنن لوة، فحضننلشما هامننت  نن ا. تبحتناع ال،نن ُّ إلننر ت تبننل تتكمننف 

،نا ات نم ال ناشابي دنب ا ه كونا إعن لوا، لنا هن ا للن ب  إعا مل لشاج ل  شت نب   و
اعذب " لتله،ا: اأا اط ل شذتم اأا اطنا ل ادن ا فني "همنل الكن ا" ا،نا لتضنحذا 
لهن   )االأطن ع لن  الكن ا فني عا    تتن اتم تلفظالنم(. عاأبه،نا إضننافتم 



الذ نننني انننن  و" لفعنننن" لم، شذننننة ال اضننننمة، تهنننن ا  دنننن  مننننا  ال،ه،ننننة همننننر 
ف )ك،نننا فظنننل لف طنننل (. ت ننن  اتننن  ال ننناشابي شعنننالة هظذنننلا  "كتننناب ال بم نننل 

ال،مننة" ه نن  فبهننا ل اشأننة بننب  ال، شذننة التنني شفع ننها الذ نني )ل شذننة الذ ننل  فنني 
ااعنن ا( تال، شذننة ال اضننمة ال م ننفوة، ف ننلى ببذه،ننا همننر لعننا  أم بتننم فنني 

ة مننل الظ  ننة بننب  النن ش  تال م نن ة تالتنني تننتماص فنني ال ننل : لننا تظطوننم ال،منن
لحاكونننا  ل،نننا فننني ال م ننن ة: فنننن "ك،نننا ل  ال م ننن ة لذهنننا أم بنننة تلذهنننا ه،مونننة" 
كننالا ال،مننة"، ت"اللنن ا ع ال اضننمة امهننا تحننت الكموننا  فنني ال م نن ة الظ،موننة، 
تاوشاُّ الذم بة التي في ال،مة ب امبذها في ال م  ة الذم بة، تتفخنا فني ال،منة 

 .)(ب  ب امب "
له ف لذها جلن  الن ش  فني ال م ن ة تلنو" دنب ا أح  مذا إ اُّ ل اشأة ل  ج  ا

 خنن ، تعلننا فنني الحقو ننة مننل الهنن ف لنن  ال، شذننة ال اضننمة، ال بننل لنن  " شاُّ 
لمل ال، شذة ال اضمة" هذ  ال اشابي. تب  ت ل  فبم لفذا  ن  دنظ  هابتظناج  هن  
اللا ننع ال واعننني فنني خطننناب شذت،نني إلنننر ل ننا  ال واعنننة )لت الظمننل ال،ننن أي( 

ل الننة لاننص فبهنننار هطمنن  لنن  "هظننم الذننا "، لضننن،ل  فدنن   فنني أهاوننة 
فدننل  اتاهننم " شاُّ لمننل ال، شذننة ال اضننمة"ر تنن    ننا  : "تمامذننا اننا  شذ هنني 
ل  تنناا  لانناال  مننا  ) "المذننل  التنني زنن عت هذهننا اوشاُّ الضننالة"(ر فتفخننا 
ه  ال،مل ال امموة تالضالة ال،ل لج  البلا في االل، تلك  شلشذا ل  أ   هنا 

لسبنناجا ". للننا مننا : السبنناجا " فمننل تدننمذا تالهالنن  لأننم لننل وتت هننا، ف نن  إلننر "ا
 ته  بها في لتاخ  ه،  .
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شك،ننا ش زننظ ال نناش  لأذننا لطمذننا الل ننلف لننع ال نناشابير فنني زننب  ل  للضننلهذا 
مننل ابنن  شدنن . فظنن ل تعذ ننتت هنن  ابنن  عننبذا اأننم لننل وتتنن  دننب ا و ننتحا 
الاا  في للضلو ال، شذنة ال اضنمة تال فني "الظمنل ال،ن أي"ر ا،نا عنذ  س همنر 



ابنن  ها ننة الننال اننا  تا  وننا، فنن لى ل  الحنن شث هنن  "ال، شذننة ال اضننمة"ر فنني 
 لاأننننم تلتاأننننمر ضنننن ب لنننن  الننننلمل: فال م نننن ة لحاتنننن   تال  عنننن ة غننننا  ل ، 

ا السلنا  تكالتالي فكل لا و،ت  ل  و ظمنم ال بم نلف اللزبن ر ال،ل نلج فني علن
تال،تا ر تمل اب  هازة أ  مر مل تلبب  ل شذة فاضمة لن" ال،تلز "ر تلن  مذنا 

 .)(كتاهم "ت بب  ال،تلز "
غب  ل  ت لفذا طلب  لع ال اشابي لل وت  ه    لأنم اللزبن  النال "تكمنل" فني 
ال، شذة ال اضمة، بل ا  اعتظاج  ا لم فبها تهذها ض تشل ل هل تت  ش  لا 

   في اختداش  ل ،هلشبة لف طل .فظمم اب  شد

ب شاعنة جافظذنا فبهنا هن  لط تزنة  1978ل   جدذا ه  تذا لنع ابن  شدن  هناا 
كاأت ت  ت في علنا الل نت غ ب نة تدناع ، تمني ل  فبم نلف   ط نة  ن  جدن  
 طوظة ابو تو،للل وة لع ال ل  ال اشابي تاب  عبذا، لكلأمر خ فنا ل،نا دناو 

بب  ال ش  تال م  ة ب ل  ال ش  فني ال م ن ة ا،نا تعاو، لل وظ،ل همر التلفبا 
فظل ال بم لفا  ال،ل دوا ، بل ه،ل هالظت" لن  علنا همنر ال دنل ببذه،نا. 
ل ننن  لكننن أا فننني تمنننا ال شاعنننة: "ل  ابننن  شدننن  شننن ى ل  لمننن ش  ل ننناج  تلتننننلال 
خاتننةر تل  لم م نن ة اننالا ل نناج  تلتننلال خاتننة، اللننيُّ الننال شذننت  هذننم 

لنننن شذي هنننن  ال ذنننناُّ ال م نننن ي، تلننننالا اننننا  لنننن  غبنننن  زت،ننننا اخننننت ف ال ذنننناُّ ا
ال،ل تو في أم   جل  ل ساُّ ل  ماا ال ذاُّ في ال ذاُّ اوخ  لت   اُّ  ل ساُّ 

تلننلبم تمننا …لنن  منناا ال ذنناُّ بلاعننطة ل ننساُّ لنن  علننا. إ  الذتو ننة عننتكل  
 .)(اا ساُّ تالتللبش همر ال ذا ب  لظا"

تلنل أكن   أنااة  ن  اطمظذنا  كا  علا لا لتضحذا  تلكن أا  لذنا هلن ب  هالنا،
همنننننر اتاهنننننم "الضننننن تشل فننننني الظمنننننل ال،ننننن أي لت لاتدننننن  اتننننناب ال واعنننننة 
اف طل " )ال ،هلشبة(. تالبلا إع أ  ا لم اش  الظ كي ماا الكتاب لذ لال ل  
الت  ،ة الظ  بة هظ  ل  ضاو لتمم الظ كير لت متاا ش  ت، أ   لأ  نذا للناا 



ة     طع لع ألو "الك ا" النال تكم،نم أ " الحقو ة، تمي ل  فبم لف   ط 
ال نننناشابي فنننني ال واعننننة تال، شذننننة ال اضننننمة، لب دنننن  خطاهننننا   شنننن ا فنننني الظمننننل 
ال،نن أي، شلا ننم ال واعننة ه،ل ننف عواعنني تنن ب  تدنن او. لذضننف إلننر منناا 
لأذننا هاجشأننا ل ادنن   هظنن   نن اُّ  منناا الكتنناب فنني ت  ،تننم ااأ مبسبننة )  ننل لشكننع 

"أك ة اب  شد "ر ف  أا فبها منا  الذك نة ه ن  ها  عذلا ( إلر اتاهة جشاعة ه 
الال أظت    ع  ها الحقو ي ال، تل  هذمر تمل ماا الكتاب الال بنب  لشن شذا 

، ل ضن  )(تالال لاش   ونم ابن  شدن  أ ن ا تن بحا ت  ب نا لمحتنل فني هدن  
تننن ة االامنننة التننني وظطبهنننا لف طنننل  هننن   لاأنننم تلتاأنننم لوظطننني منننل للامنننة 

م: ه   لاأم مل تلتاأم مل، ل،ا عذظ   لم بت دنبل فني لخ ى لظات   ل
 ال،  لة التحمبموة التي تمي ماا ال، خل.

للننا او  فمذكتننف بهنناا الحتننل الظنناا تمننل لأننم ات  لنن   عننو   ال نناش  الظ كنني 
فننني ت اعنننم ال،تننن اكل ه ننن  خ، نننة هلننن    أنننا خطاهنننا عواعنننوا شلا نننم ال واعنننة 

إ  اب  شدن  ش ن ت فني مناا الكتناب  للا هة ت بحة ل محة هالظمل تال م  ة :
في تلش  ز شاة   ا، شذ ج ه ،وع لدتا  الت ما تاالعت  اجر تبفل  هالت ن ار 
تبذلنن  ااتنن   فنني الحتنننل تال واعننة ا،ننا ألنن   فننني ل ننا  الظ بنن   ال شذونننة 

 تالظمل تال م  ة.

تما إز ى الا تا  الظالة التي و،ت  الا تع بها ل    اُّ  ماا الكتناب، 
هذنن ما مذننا، تلذذت ننل إلننر ال ننل  فنني تح بننا اعننل منناا الكتنناب تتنناشبخ فمذ ننف 

 ت لو م تلذاع تم، تلوضا الم ف الال ات   وم )اأم  ال قوة في الكتاب( .
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منناا اتنناب فنني عننب   ابنن  شدنن  تفكنن   عننمكذا  وننم ل ننمكا خاتننا، ف ،ظذننا بننب  
 لفذا تالتظ بن ه ك   ل  خ   لمل ات نم، فني ال  نم زتاوة ال ب   الااتوة ل بم

تلتنللم تالظ بن   تال م ن ة تالظمنلا تالطنن  تال واعنة. تالحنا ل  مناا ال، ننما 
   ف ضم همبذا اب  شد  أ  م، لهذي ال  عب تم الااتوة مي ل ب تم الظم،وة 
أ  نها، فن  و،تنن  الحن شث هنن  اللازن   لذه،نا ه،ظننس  هن  ااخنن ى. ل ن  ألنن  

ت انننا  لممنننم "إلنننر الظمنننل للبنننل"، ا،نننا و نننل  لننن  ت  ،نننلا لهننناا ال بنننت، فننني ببننن
فاأ طع لذا ته   لم شاعة. فم،ا "بمغ لد  " في الظمنل، بن ل التن شب" تالتن لون 

 تال حث الظم،ي إلر تلفي، ه  ه،  شذامس خ، ة تع ظب  هالا.
لة تك،ا ل  لها  ت    ااأا ل  ش ا  الظمل ال، لل ب  ف   ااأا همر تمة هال ت 

تلممها، تمة هم،ونة  لالهنا التن شب" تتالونة ال ضناُّ. ت ن  تشث فبم نلفذا منا  
الدمة ب ظ شها، تلضاف إلبها هظن ا خاتنا منل الطن ، فكنا  "و نسو إلنر فتنلا  

تكننننااز ى –فننني الطننن  ا،ننننا و نننسو إلننننر فتنننلا  فننني ال  ننننم". ت ننن  ه،ننننل ط ب نننا 
لل  تابذنم لمامو نة ال،لزن ل لبني وظ نلب شلعنف بن  ه ن  ال،ن -ل تلاشا ط ونا

 وظ لب ال،ذدلش.
تلنع لأنم ااأننت لنم زمنل  خاتننة تلت،بنس  لنع اات  لذه،ننا، النال انا  للبنن ا 
لتذلشا، ف   ه ي لحافما همر اعت  لم ال كن ل لذدن فا هتمبتنم إلنر للن تهم 
الظم،ي الك ب  الال اا  شذ،نل تبت ن و، لكان  فن كا ، ام،نا  طنع  ونم لدنلاطا: 

اب اال تهاج في ال  نم، ت"تدنحو  الظ بن  "، ال،ل تو الال شت اخل  وم فت  ه



تشفننع الممننل هنن  ال م نن ة تتح ب مننا لنن  إدننتالوا  همننل الكنن ا، تدنن   اتنن  
لشعنطل تعنن  عه اتهنا هاال تهنناج جاخنل "لننا و تضنوم لاه ننم"، تإشعناُّ "تننذاهة 
الطننن " همنننر لعنننا  همنننل هدننن  ، بهننن ف االشت ننناو بهنننا إلنننر ل نننتلى الظمنننل، 

  ال واعني،  نلال ال أ ن   فني الا افنة الظ كونة، تال ل  في "ال واعنة" تااتن 
ال ل،ننن  عنننمف تال ل،ننن  خمنننف. مننناا إضنننافة إلنننر ط،لزنننم إلنننر إتننن   همنننل 
ال مننا، تإأ ننا  للنناشبع فك بننة لخنن ى تهنن  بهننا تلكنن  ضنناع هذهننا ه،نن  ، لبمننم 

 تأهاش ، فمل و تطع إأ ا ما.
هننناش ابننن  شدننن  خ، نننة تعننن ظب  عنننذة  ضننناما امهنننا فننني ال شاعنننة تالتننن شب" 

ل حنننث تالتننن لون. تلنننع لأنننم تنننللر  ضننناُّ ادننن بموة عنننل  ضننناُّ   ط نننة، تتذ نننل تا
كاب ا لع الامو ة ال،تذنلش لبني وظ نلب شلعنف بن  ه ن  ال،نلل ، بنب  ال،هن ب 
تااأ ل"، ف   ه ي للن تجا إلنر للناشبظم الظم،ونة، وظنل  هالظ،نل فني المبنل 

ة فنني لنا فاتنم هالذهنناش، ل تدنح ا لظنم ات ننم تلتشا نم ل نته  فنن م االعنت از
الط بننا، همننر ااش  لت همننر ل اكنن  ال نن  ، وح ننا ل نن لة لت و ننلج لتش ننا 

 لت ش ا ع اتاها.
كننا  ابنن  شدنن  و ننابا الننسل ، وتتنن  فنني للضننلو تبتتلننف زننب  الكتاهننة ل  
ع،ة للاضوع لخ ى تتدنل ه،نا منل هدن ج ،  وظن  هالتن لون فبهنا "إ  لأ ن  ئ 

لن  ات نم، لذنا دن اهم زتنر  في الظ، ". تتما ق اش  وتاج ال وامل لذها اتاب
 خنن  لفل اتننم،   بننل تفاتننم. تلننل وتنن  ابنن  شدنن  شم نني هالكتنناب لبذ دننل هذننم 
هننال،   إلننر اتنن  لخنن ى، بننل اننا  جا ننل ال، ا ظننة ل،ننا اتنن ، ودننح  تبظنن   
تبحبل إلر ال ابا تال زا ل  لفل اتم. لل وت  شت ة الظمل شت اجا في ات م، 

ا لع ت  لم في ال حث ال،ظ فنة. بل اا  د ش  الح م همر تحبب  لض،لأه
تكحننا –تلننل وتنن  و دننل بننب  تادننص تتادننص إال همننر تننظب  ال،ننذه  

للا همر تظب  ال،ض،ل  ف   انا  شتحن ة  -كا  تاشلا همر ماا ال، تلى 



كظننالل لتظننن ج التاددنننا ، و تحضننن  الطننن  فنني ال  نننم تال  نننم فننني الطننن ، 
في انل علنا. تك  ناش   تال     تالح شث في ال م  ة، تال م  ة في الظمل تالظمل

هد أا اا  شتد ف ل  لذطما تزن   الحقو نة تتكالنل ال،ظ فنة، تانا  مناا 
هذ   عملاا ولاص  ذاهة تطب   هذن   تمني "تطنابا الظ نل تالل نلج". تلن  
مذا ااأت الحقو ة هذ  ، تاا  الظمل الحا، تاا  ال  ما ، في "ال،طاه ة لع 

 الل لج".
 ننن  تلادنننت لوضنننا فننني عنننملام. فكنننا   منننا  ال،طاه نننة بنننب  الظ نننل تالل نننلج

 ت لج ، لهذي عب تم، لطاه ا لظ مم، لهذي ل، ب تم الظم،وة تخدالم الامقوة.
فظ ، لل تك  "ال،طاه ة بب  الظ ل تالل لج" هذ  فبم لفذا ل  ج أم   فم نفوة 
لمكل ، تال ل  ج ت اتع بب  الظ،ل ال ك ل تدهل الل ت تز اة السل  همر 

لوضننننا فضننننبمة لخ دوننننة تهامننننا هظ،ننننا فننننالتسا بهننننا  عننننمل الظ،نننن ، بننننل ااأننننت
تادت طها في الظال ل، ف بها اا  لت فبم لفا. تمتاا فالذم  في ات  ال  لاُّ، 
تمي لت،  الظملا الظ موة شلل ا، تا   هالل و ت لب الذم  الظ مني. تلكن  
لو" ال اا ، بل الب  لمذاظ  فبها ل  وتل     " ،نع للن ب  لزن م،ا عاناُّ 

الااأي الظ الة الل قوة تال ضبمة الظم،ونة تالامقونة". للنا عاناُّ ال طن   ال ط   ت 
فل ط ض تشل ل  الذازوة الظ مونة ال،حنم، أازونة ال ن ش  همنر التظالنل لنع 
الظمننل. تللننا الظ الننة اللنن قوة فهنني مذننا ه،ظذننر االاأننة الظم،وننة بمهننة هدنن أا، 

ف تال ولنل  لنا فالذاظ  في ات  ال  لاُّ و   ل  ال شسب  تال شذ ص تال وحن  
لهل لنننا لنننل و للنننلا، عنننلاُّ اننناألا للننناشاب  لذنننا فننني ال،منننة   النننم ال ننن لاُّ تال و نننل  
تالظ ب   لت لاال ب . تإعا ااأنت منا  الادنا  ضن تشبة فني لن  ش بن  الذمن  
فننني اتننن  ال ننن لاُّ فهننني هنننااتلر تاازننن ى تا  نننة فننني لننن  شذمننن  فننني اتننن  

هالننننناا  ال ضنننننبمة  اللننننن بظة لهذننننني ال  هننننناُّ، فننننن   "تنننننذاهتهل إأ،نننننا ت تضننننني
الظ،مونننة". تال ضنننبمة الظ،مونننة لعاعنننها "ال ضنننبمة الظم،ونننة تال ضنننبمة الامقونننة". 



ااتلر تظذني ل  وتنل  الظنالل ل تذظنا هدنلاب الن لل النال و نل  هنم تال،نام  
الننال وظتذ ننم تل  تتلنناص مننا  ال ذاهننة فنني عننملام، تكننالا شتح ننا التطننابا 

 بب  "الظ ل تالل لج في أ  م".

ل نننلج ال لننن ل واتمنننف هننن  الل نننلج الط وظننني هتنننل  الدننن ع  ونننم تك،نننا ل  ال
تحت،نم دو،نة همونا، تننل   بهنا ااه،نا ، مني "الابنن " ، فن   ال ضنبمة الامقوننة 
التي ت  ل ما  القو،ة و   ل  تكل  مي التي تط نع "الل نلج": ت نلج ال ن ج 
ال لننن ل. تلنننع ل  فبم نننلفذا انننا  و ننن ش الهسالننني ت ننن ش ا خاتنننا تال شتننن جج فننني 

فم ض ا همر اب  عبذا خد،م، ف أم لل و تطع ل  شتهاضر ه  افت ناج إأدا
لبي زال  لم ضبمة الظم،وة في ااب  ل،ا ات . تماا لا اا  وضاو م  وم فمل 
شتننن جج فننني لفاخاتنننم همونننم تالتذ شننن  هنننم، لهذننني  وننناب ال ضنننبمة الظم،ونننة النننال 

ع و  نن،م فنني عننملام "لأننم لننل شمننسا لنناه ا لنن  ال،نناام  فنني ات ننم: بننل مننل لنن
اادننظ بة لدننظ ل تلننع الدننل وة تننلفي تلننع ال  عنن ة فبم ننلف، زتننر لأننم 

 ك،ا  بل:

وًّا فظ أا ".  )*(شللا و،ا   إعا ال بت عا و،    تإ  ل بت لظ   

تلل وت  اب  شدن  لن  الناش  وظب نل  همنر اوخن ب  لدنواُّ ش تك هنا. ان . ل ن  
لنن   تللشعننت لنن    ننل تت،نناش –كاأننت مذنناة ط ب ننة لاشعننها لمننلة  لاأننم 

تمي لا و ،ر هال اش ة ال،ه كوة "التت با"، تلا لطما هموم همنر ههن   -هظ 
لظاتبة اعل "االعتا اع"، تلا وطمنا همونم البنلا اعنل "ال،دناجش "، تعلنا هن   
شم   الحناكل إلنر االأت ناا لن  اللناص النال ش بن  لظا  تنم الن  لنا، ال ش بن  

  "، تبتنل  علنا ل ن شا التظ بن هم، إلر لداجش  لل كم ب هلى تط با "الظن
هدننلش  خاتننة لننع ال،ننلظ ب  الك نناش لنن  ت شاُّ ت ضننا  تلنن  ومنن  بهننل لأهننل 
اعتهذلا ل  ال،ذد  الال  م   الحاكل إوامل. تال ل  ت شاُّ ت ضنا  هل  نلا 
مننناا الذنننلو لنننن  الظ ننناب  لنننن  ابننن  شدننن ، إال ابنننن  شدننن  أ  ننننم. فظذننن لا  نننن ش 



واعننوة دنن زذاما فنني ال،ذدننلش لحاك،تننم، بتحنن بم لنن  ز نناج ، تاعنن اب ع
منناا الكتنناب، لننل و نن  عشبظننة وا نني بهننا ال نن   الحقو نني فنني لحاك،تننم غبنن  
جهلى "االدتها  هظملا ااتا ل"، ما  الظملا التي اا     لضنر أحنل خ،ن" 
هلن   عنذة همننر ادنتهالم بهننا همنر ههن  ال،ذدننلش أ  نم تكظم،ننم، تلنا شذوننن 

 وظ لب.ه  لشكظب  عذة هطم  ل  لبوم الامو ة ال،تذلش لبي 

تإأ،ا ل   ال،ذدلش إلر ما  الته،ة اله ب ة التي ت تضي لذم التذك  اشكظب  
عننذة لنن  تنناشبخ زتننل لعنن تم اأننم لننل و نن  لننا و،تنن  ل  شفاخننا همننر فبم ننلفذا 
الال تنللر  ضناُّ   ط نة ت ضناُّ ادن بموة. علنا ا  اتهناا ابن  شدن  فني مناا 

تلنا عن،ظل  هذنم فنني  ال، نا  انا  وظذني اتهناا الذنا   ،وظنا فني لنا شلت  لذنم
ل نننا  ال ضننناُّ تغبننن   لننن  ال، ننناال : لهذننني ال ضنننبمة الامقونننة التننني ط ظنننت 

 عملة اب  شد  في ال ضاُّ لام،ا ط ظت ال ضبمة الظم،وة ه مم تفك  .

ل ن  دنه  لنم  ،وننع الناش  ت  ،نلا لحواتنم هال ضننل تاالعنت الة تالذسامنة تخ لننة 
فني ال نل  : "تلنل شذلن  فني  الدال  الظاا، إلر جش نة ل  ابن  ااهناش لنل شتن جج

ااأنن ل" لامننم ا،نناال تهم،ننا تفضنن ". عننل وضننون: " تاننا  همننر دنن فم لدنن  
فح،ننن   )…( تتلننني  ضننناُّ   ط نننة )…( الذنننا  تلاضنننظا تلخ ضنننهل  ذازنننا 

عب تم، تت عمت لم هذ  ال،ملة ت امة همو،ة لل ود فها فني ت دونع زنا  تال 
تلذافع لمل ااأن ل"  ،ع لا ، إأ،ا  د ما همر لدال  لمل ب ج  خاتة 

هالننة". ت نن  شجج مننا  اللننهاج   ،وننع النناش  ت  ،ننلا لننم ف ننا  ابنن  ه نن  ال،مننا 
ال، اكلي: "كا  همر ت،ت  زملتم هذ  ال،ملة تهمل لتاأتم ل شهل لل شذ ا 
 امم  ا في ديُّ وادم، تال في اعت  اش لذ ظة لذ  نم. إأ،نا انا  و دن   

أنن ل" هالننة". تبذ ننل ابنن  لبنني همننر لمننل بمنن   خاتننة، تلذننافع عننا   بنن ج اا
لتب ظة هن  ال اضني لبني لن تا  ال نا ي منا  اللنهاج ،  نا : "كنا  ال اضني 
لبننل الللبنن  ابنن  شدنن  ز نن  النن لل عاوننا، شث ال ننس   ننلل الننذ "". تااأننت  ننل  



أ  ننم تنن بر هموننم ل  وتننل  غبنن  لننا مننل لننع  ،وننع الذننا ، الضنن ون تال ننلل 
ا  الظمننل، لنن  غبن  همننل، تننا  عنلاُّ. فنن عا تنن خل الامو نة ال،ذدننلش فنني لبن 

 ونم ا،نا ودنو  ااعنتاع فني تم،بنا لت طالن : "ت ن،ع ونا لخني"! و للهنا هالمهنة 
الط و ونة " اشبنا فني علننا همنر ط ب نة الظم،ناُّ فنني ااخ ناش هن  لمنلة االننل 
لنة ال،منلة تل تحب  منل الكتناب  تلع،اُّ اا الول، غب  لمت ت إلر لنا شتظاطنا  خ  

وله  بالا لا ختل هم اتاهم "فدنل ال، نا " إع اتن   .)(ل  ااط اُّ تالت  بظ"
فني لظن   الاذناُّ همنر ال تلنة، ال لو،نن   بنل لو ن ل تا ظنا تب ن   إو ابوننا  
بمهننة ط و وننة ت اهنني الذ نن وة فنني ال نننل  تالحتننل، منني لبمننغ فنني التظ بنن  هننن  
الحقو ة ل  ق اشا  "ااط اُّ تالت  بظ". و نل : " ت ن  شفنع   اابن ا )متلنو" 

لنن  مننا  اللنن تش تال هنناال ، تال، ننالا ال،ضنن   )مالتنني لتننابت  ،وننع( 
الحت،ننة تاللنن بظة( بهنناا االنن  الهالنن ، تطنن ع هننم إلننر اابنن  )متلننو" إلننر 
 ،ونننع( لننن  الابننن ا ، تكااتنننة همنننر الدنننذف الننناش  عنننمكلا ل نننما الذمننن  

 تشغ لا في لظ فة الحا" )مال  ع ة(.

ال  عنننن ة تاللنننن ا   تلننننل شتنننن جج فبم ننننلف   ط ننننة فنننني اأت نننناج لنننن  عنننن  ل  لنننن 
كال نناشابي تابنن  عننبذا، تااعننتذ ش تعال نننطبل    مه،ننا، بمه ننة ال تامننل لننن  
الظذف "ال م  ي"، هذ لا ش زظ لأهل اشتك لا لخطناُّ ال تمبنا هالظم،ناُّ، عنلاُّ 
في ال هل لت في الت تبل، تلكن  جت  ل  شذ نر اللنهاج  لهنل هال ضنل، فني لنا 

تلننل شتظدنن  إال لمحننا تالدننلاب. كننا  لهننل  وننم فضننل هموننم لت همننر غبنن  . 
تلل وت  شت جج فني االهتن اف هالاطن  إعا ت نب  لنم لأنم اشتكن  خطن . تلنل وتن  
شتنن جج فنني التدنن ب  هالت دننب  تكازت،ننا  ت لهننم فنني الاطنن ، تالتذ وننم إلننر ل  
شلوننم ال و،اننل الحقو ننة الذها وننة، طال ننا لنن    ا ننم ل  وتننات ل  تبط زننلا لننا  نن  

خننا همننر لننا  نن ش  فنني ل نن لة لنن  ال، ننا ل. و ننل  ش نن ت لهننل لنن  دننتلة لت لآ
في  خ  ل الة السال ل  اتاهنم "دن   لنا هظن  الط وظنة" النال لل نم فني لتاخن  



ه،  ، هظ  لا ال و ل ه  لشكظنب  هالنا لن  ال حنث تالتن لون تالتن شب": "مذنا 
اأ ضنننت منننا  ال، النننة، تالح،ننن  للامننن  الظ نننل اابننن ا. ت ننن  بمهنننت فننني ت  نننب ما 

إلونم  هنن ل هظن  تظنن  طلبنل تهذاوننة هالهنة. تلأننا ل نل  ل،نن  ل دنر لنا اأتهننر 
ت ننف همننر ت  ننب أا لهنناا الكتنناب لننا  الننم لشعننطل فنني  خنن  اتنناب ال   ننطة: 
إأم لن  ت نف همنر ت دنب  لذنا فني لنا تضنظذا  فموظناشأا". تفني "دن   اتناب 
الننذ ""، و ننل  هدنن ج ط وظننة الظ ننل، هظنن  ل  اأتهننر لنن  لذا لننة  شاُّ اللنن ا  

ما: "تل،ا اا  علا ا،ا تت ذا، ف   شذ هي ل  أن لي مذنا ب لشذنا. ال اه ب  تأ  
تإعا اننا  لننا ظهنن  لنني ال و  نن  اننل دننيُّ ف نن  وتننل  لذطم ننا لت  ننب  لك،ننل. 
تلهننناا لطمننن  او  لننن  ااتنننحاب النننال عنننو  ؤت  مننناا الكتننناب ل  وط زنننلا 
لعن متهل اتاهنة، اأننم  ن  أ نن  الحقو نة بهنا  الط ب ننة، إعا لنل لكنن   ن  تنناجفتها 

، فن   لعنن متهل عت ناه أي همننر هظن  . تإعا اذنت  نن  تناجفتها، ا،ننا وابنل إلنني 
)(تلضوحها لكا . ت ا،ا و ل  لشعطل: فالحا شلافا الحا تبله  لم".

 

إأننم و،تنن  ل  وتننل   نن   -بتلاضننع الظم،نناُّ–ت"الحقو ننة" التنني و ننل  فبم ننلفذا 
هانن  همبهننا منني لنن  "لخطنن " الح ننا ا ال م ننفوة فنني الظدننلش اللعننطر، ت نن  

 ذامننا "ال دنن شل  ال تننب " تتظ لمننا فنني تنن اههل ضنن  الكذو ننة. تلظمننلا ل  ت
ش ا  الكذو ة    ز،ملا ز،مة دظلاُّ همنر ابن  شدن  لذنا ال ن   الاالنث هلن  
تاعنت،   الح،منة إلنر ال ن   الانال  هلن ! تانا  لخطن  دنيُّ فني فكن  ابنن  

ا شدنن : فنني أمنن مل، مننل تمننا "الحقو ننة" التنني أننل  فبم ننلفذا فنني الننذص ال نناب
هظانلش  همبهننا، لهذنني: تزنن   الظ ننل الهبننلالأي تل لبتننم، تخمننلج الذننلو ااأ نناأي. 
تمني الحقو نة التني شلى لأهنا "لنا و تضننوم لنام  لشعنطل"، فني ال، ن لة التنني 
ت اها ماا ااخب  لظم ة، ل  لة: ط وظة الظ ل الهبلالأي: لل اشع مل تل لي، 

م نننلفا ه،و نننا تلتنننب  لا ال  تالحنننا ل  ابننن  شدننن  انننا  فننني منننا  ال، ننن لة فب
 تلو" ل  ج داش ، ا،ا عذ ى هظ .



 ا  اب  شد  فظ  في د زم همر الم ظ لكتاب الذ " اشعطل بلز   الظ نل 
الهبلالأي تل لبتم تكاملج الذلو ااأ اأي. للا "  ا الظالل" ف   جافع ه  ت هنة 
الذمننن  ال ا منننة هنننم فننني  ،ونننع ات نننم، ل بذنننا ل  علنننا ال شتظننناش  لنننع ظنننلام  

م اللننن و )ال ننن   (، تل  الظ نننل النننال و ضننني بل نننلج ل ننن ل لت  ل لننني أدنننل 
) ( و ضنني فنني الل ننت أ  ننم ل  تكننل  تنن اتم تلفظالننم ل لوننة ال ننلج . تل،ننا 
كننا  الظننالل فظمننم، فالظ ننل و ضنني ل  وتنننل  تاهظننا لم ظننل االهنني فنني ل لبتنننم. 
تلننو" لظذننر الأننم  نن و،ا لأننم غبنن  زنناجث لطم ننا. بننل مننل غبنن  زنناجث ف ننا 

تث الننال فنني اللننام . للننا فنني الحقو ننة فهننل جا ننل الحنن تث. للننا خمننلج الحنن 
الظ ننل الهبننلالأي تخمننلج الذننلو ااأ نناأي فنن  شتظاشضننا  لننع النن ش  فنني دننيُّ، 
بل مل الط با اع ا  ال،ظناج تخمنلج النذ ". ا،نا ال شتظناش  ال نل  بنن"تز   

 ساُّ واص الظ ل الهبلالأي" لع الح اب تالالاب تالظ اب شلا القوالة ا  ال
لننا اكت نن م ااأ ننا ، تالظ ننل ال،تت نن  مننل ه ننل فنن جل. تمنناا وظذنني ل  فنني 
الذ " ال ل بة  سُّا خال ا ل لوا اأم فظل  ، تفظمم ل لي، ت سُّا زاجعا فاأوا 
مل ال،تت   الال ش  ع لتمم إلر الدلش الاوالوة تااجشاكا  الح وة تلا 

 شت ع علا ل  أستها  تلفظا .

 ننلف ال قوننم ال، تهنن  لبننل الللبنن  ابنن  شدنن  فنني التدنن ب  بهنناا لننل شتنن جج ال بم
الال اا  ش  ت لم لأم الحقو ة التي و ل  بها الظ ل، تمي في أم   تا تهناج  
ال تتظاش  لع ال ش  اأها ال ت،" لل ل  ل ل  ل اج م. تل اج  الن ش  مني 

فني منا   ااو،ا  ها  تل  كتم تشعمم تات م تالبلا اوخ . للا ت دبل ال ل 
ال، نناج  فهننل ل نن لة ا تهنناج. تاال تهنناج فنني الظ بنن   ا،ننا فنني اللنن بظة  ننا س، 
تلزواأننا تا نن ، تلكنن  ف ننا لمظم،نناُّ الننال و ننت ،ظل  دنن تط اال تهنناج التنني 
مننني لتال ت  ننننل انننل دننننيُّ: "الظ النننة اللنننن قوة تال ضنننبمة الظم،وننننة تالامقوننننة"، 

 إضافة إلر "ال ط   ال ا  ة" تتحدبل الظملا الض تشبة.



إ  ابننن  شدننن  وضنننع أ  نننم فظننن  فننني ل ت نننة ال، تهننن  فننني الذم بنننا  ا،نننا فننني 
ال  هوا . تما  ل ت ة لل شذك ما همونم لزن ، تلن  و نتطوع لزن  ل  ولنتا فني 
اعتح ا م لها. تلع علا فمل وت  فبم لف   ط ة ش هي النت ة الحقو نة. بنل 

حاهم كا  ش ى ل  اال تهاج في الذم با  ااال تهاج في ال  هوا  لظ   ت
لمدننلاب تالاطنن ، خدلتننا فنني "ال، ننا ل الظلبدننة". تلننالا ت نن أا  وطمنن  
لنن    ا ننم ل  ش ظاننلا لننم اهت اضنناتهل تدننتلاهل اتاهننة انني شننت،ت  لنن  القونناا 
هال، ا ظة ل،ل  م، إعا اا  علا عو ت ب هم ل  الحقو ة ه، افا  لك  . تلع 

 ، إع ال شت ن ش علا ش  نر اال تهناج فني الذم بنا  ا تهناجا ف جونا ل تلزنا لماطن
و ننل  ابنن  – وننم إ ،نناو ا،ننا و،تنن  ل  شت نن ش فنني ال  هوننا . لنن  ل ننل علننا 

"ولننن م ل  وتنننل  ال،اتم نننل  فنننني ت تبنننل منننا  ال، نننا ل الظلبدنننة إلننننا  -شدننن 
لدننننب ب  لنننن  لشب  تإلننننا لاط ننننب  لظنننناتشب ". منننناا إعا اننننا  اال تهنننناج لنننن  

 ت،ننع فننبهل الظم،نناُّ ال، ننت ،ظب  لملنن تط التنني عا أننا. للننا غبنن مل ل،نن  لننل ت
تما الل تط، لهذني ال طن   ال ا  نة تالظمنل الكنافي تالظ النة اللن قوة تال ضنبمة 
الظم،وننة تالامقوننة، فهننفالُّ خطنن مل غبنن  لدننن ل  هذننم فنني اللنن و: "فهننل إعنننل 
لحنم، تعنلاُّ اننا  الاطن  فنني االنلش الذم بننة لت الظ،مونة". تعلننا ا،نا مننل 

تنناجشا هنن  ط بنن   الحننا  فنني الاطنن  فنني الطنن  تال واعننة. فنن   اننا  الاطنن 
ل ت ش لت زاكل هاج ، فهل لد ل  هذنم، للنا إعا انا  لن  لن هي الطن  لت 

)(ل  زاكل غب  هاج  فهل إعل وظا   هموم.
 

تمنننننناا ال،ل ننننننف اال تهنننننناجل فنننننني اال تهنننننناج، ال،ت ننننننل هاالأ تننننننا  تاالهتنننننن اف 
هنناالخت ف تإلتاأوننة الاطنن ، ال بننل تكننالحا  وننم، وظتنن" لبننس  فنني فبم ننلف 

ضاتها ال أ  ما في غبن  ، ال فني ال  عن ة تال فني ال  هناُّ!   ط ة ت اضي  
أ د  بالا  ،ظم بب  ل ت ة اال تهاج في الظمنلا ال شذونة تفني الظمنلا الظ مونة 
عننلاُّ ه ننلاُّ. تاللا ننع لأننم لننل وتنن  فنني ف عنن ة ااعنن ا لنن  اننا  همننر لظ فننة 



لت كا وننة هظمننلا النن ش ، فمننل أ نن،ع هنن  لزنن   لننذهل لأننم اننا  ف بهننا لت  اضننوا 
لحننن عا. تلنننل وتننن  فننني هم،ننناُّ ااعننن ا لننن  انننا  همنننر اطننن و همنننر ال م ننن ة 
تهمللهنا لن  لل نع ال حننث هن  الحقو نة ل ن جا هنن  منلى الت،نام ، تال هنن  
جافنننع الننن ج همنننر الادنننل لننن  لل نننع التااتنننل ال،نننام ي. زتنننر الهسالننني فهنننل 
وظتنن ف لأنننم لنننل وطمنننع همننر ال م ننن ة تهمللهنننا إال لننن  اتنن  ابننن  عنننبذا. تمننناا 

  لننل و ننت ،ع دنن تط اال تهنناج التنني أننص همبهننا فبم ننلف   ط ننة. ف نن  ااخبنن
تننن ت  همنننر لشعنننطل لدنننواُّ ت نننع خننناشع لنننا و تضنننوم لاه نننم، فذ دنننتم الظ النننة 
الل قوة ل  ما  ال هة. تمل ود   في اتاهم "الل اُّ" الال ه    وم "لا 

ل  لام  ال،لا ب ، ود   ل  الحا هذ   لو" لا  -ك،ا  ا –ت " هذ   
مناا الكتناب النال لتجو  ونم "الحنا همنر ط بنا  ونم تن   لنا إلنر  و للم في

اللنن ااُّ" فنني الدننذاهة، لحت مننا بننن" الحننا الننال ال ل ، ننة  وننم" فنني اتنناب 
  خ ..! تماا إخ   ت ب  ه،ا ع،ا  اب  شد  بن"ال ضبمة الظم،وة".

إ   ،ننع ابنن  شدنن  بننب  ل ت ننة اال تهنناج فنني الظمننلا اللنن قوة ا،ننا فنني الظمننلا 
   لك  م ع ة هالذ "  -لت بب  ااتالة تال،ظات   ا،ا أ ل  البلا–ال م فوة 

ك ب  ، ت ظمم في الل ت أ  م وظي ت،اا اللهي أ  وة الحقو ة، فني ال، نالب  
لظا: فالحقو ة في الظملا اللن قوة ا،نا فني الظمنلا الظ مونة مني جتلنا "ت تبنل". 

فظننننل ه ننننل ت تبنننل "ظننننلام  الذدننننلم" تت تبنننل "ظننننلام  الط وظننننة". تالت تبنننل 
هل ل  ات  هط ظم لظ   لماط . تلكذم  لل ه  شتم همر ل ا ظة لزتالم 

 تتدحوحها.

تإعا اننننا  فبم ننننلف   ط ننننة ت اضنننني  ضنننناتها  نننن  لل ننننا  م،ننننم تل نننناأم هنننن  
"الت   " تالتذلبم الااتي الاش  ات ل به،ا خطاب ال ل  الهسالني تابن  عنبذا، 

بن   هال دنلش تالذ دنا . ف أم لنل شتن جج، فني ل ابنل علنا، هناالهت اف لن ا  اا
لن  علنا لنا  اهت افنم هن   لنا لذظنم لن  التن لون فني  س ونا  الطن  )الطنن  



الت  ب ي( مل لأم لل و،اش  لهذة الط  ه،نا  ونم الك اونة، و نل : "تعلنا لأني 
لل ل اتلها ا ب  لساتلة المهل إال في أ  ي لت في ل  كاُّ لذا لت لتن  اُّ". للنا 

  للف  وم، لو" ف نا لكلأنم جشعنم فني للهنا  الط  الذم ل لت "الكموا " ف 
 ال، ا ع، بل لوضا اأم اا  و، ا ه تللم الظم،وة، لهذي الظمل الط وظي.

*** 

تكظنن ، فنن عا انننا  لذننا ل  أنننل س ل للننا  دادننوة ابننن  شدنن  فننني ام،ننا  ف ننن  
و   ال ل  إأم  ،ع بب  الظمنل تال ضنبمة. انا  و  ن  هحنا ال كن   التني  نا  

ال،ظ فة لعا  ال ضبمة. "ال ضنبمة همنل تال عشمنة  هنل"، بها ع  اط، تمي ل  
فالظال ل ال وتل  إال فاض  في تدلش ع  اط. تإعا اا  ماا التدنلش ال و ن  
لنم تط و ننا  اا وننة فنني التنناشبخ، فنن   ابن  شدنن  اننا  هحننا لزنن  لتل ننا ال   ننل 

 الاش  ا ت   ل شهل الظمل هال ضبمة، لوتل  زت،ة ت وتل  تاز م زتو،ا.
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يالحظ أن هناك تراجعا واضـحا لـدور الثقافـة والفكـر فـي الحيـاة العربيـة ،  -س
 لظاهرة؟فما هي األسباب، وكيف تفسر هذه ا

فظننن ، و،تننن  ل  و نننا  إ  مذننناة ت ا ظنننا لنننا همنننر ل نننتلى الا افنننة فننني الننن  ج  -ع
الظ كوننة. تل ك،ننا وتننل  لنن  ال  ننة ال ننل  إ  الحوننا  الا ا وننة الظ كوننة لننل تت نن ا إلننر االنناا 
هاللتل الال اا  شذ هي ل  تت  ا هم، تماا لذا لكا  لن  ع عنة ه نلج همنر اا نل. تال 

لر اللضع الظ كي الظاا. فالا افة فني لل ل ت،نع مني  نسُّ لن  دا في ل  ماا وظلج إ
كل، تكالتالي فالت ا ع الال زدل فني ال اأن  ال واعني تااشن شللل ي تهمنر ل نتلى 

، انا  1967ااز ا اللطذوة تال للونة، ا،نا همنر ل نتلى التذ،ونة، خاتنة لذنا زن ب 
دننناش  مذنننا إلنننر ل  لننن  الط وظننني ل  شنننذظت" لعننن   همنننر ال، نننا  الا نننافي. تالبننن  لننن  اا

اال جماش الا افي شتل ف لكا  همنر  ن ش اناف لن  الح بنا  ال و،ل  اطونة. فن عا غابنت 
الح بنة تننظ  همننر ال، كن  الحنن  التظ بنن  هن  شلوننم تدننظلش . ت وناب الح بننة فنني منناا 
ال، نا  ظننام   ه،ننت اا طنناش الظ كوننة  ،وظننا هاعننتاذاُّ ال،هنن ب. فالا افننة فنني اا طنناش 

تحننت إدنن اف ال تلننة التنني ت،نناش  التل وننم  -إلننر زنن  ا بنن –سا  الظ كوننة ااأننت تلننا تنن
تال  اهة ه   ت اش  الا افة لت غب ما ل  اا هنس  الحتللونة، هاعنتاذاُّ ال،هن ب النال لنل 
وتننن   ونننم لنننل اش  الا افنننة تال لهب منننا لانننل مننناا الننن تش. تمننناا شا نننع إلنننر ل  الا افنننة فننني 

ا لبنن ا  لنن  لونناجش  ال،ظاشضننة، ع افننة لظاشضننة، ه،ظذننر لأهنن -تاشباوننا –ال،هنن ب منني 
تكالتالي فهي ل ت مة ه  ال واعا  الحتللوة. تكط وظة الحا  شتطم  مناا االعنت    
الا افي ااب ا ل  التضحوا  تفي ل  لتها التضحوة ه،ساوا الحتل. تلظنل مناا لنا و  ن  
لنننا ش زمنننم هظنننم االخنننل  فننني ال،لننن ع لننن  ت نننلج أنننلو لننن  اال جمننناش الا نننافي فننني 

 غل الت ا ع الال لد أا إلوم   ل.ال،ه ب، ش 

 إذن أنت تربط ازدهار الثقافة باستقاللها؟ -س

لأننا لتحنن ث مذننا هنن  ت  كننة، تهنن  لظاشذننة لملا ننع ال،لنناص. تالحننا لأننم إعا  -ع
كا  مذاة ل  ا جماش لما افة في ال،هن ب فهنل أتو نة اعنت    الا افنة، لهذني اعنت    

تهمنر التطنلو، تهنستفهل هن  لساونا االشت ناط  ال،ا  ب  تاهت،اجمل همر  هلجمل ال  جونة
ال تلة تل هستها. تلوضا تح،مهل لنا شذنت  هن  علنا لن  ز لنا  لت ه ناب. تتاضن  ل  
الت ا ننع الننال أتحنن ث هذننم مذننا فنني ل ننا  الا افننة فنني اا طنناش الظ كوننة و،نن" ال اأنن  



فظ التذلب ل لما افة بل م خام. تماا ال اأ  شتل ف همنر لن ى االعنت    النال وحنا
هموننم ال،ا ننف لذ  نننم، تال ل ننل  وظطننر لنننم. فاالعننت    ال وظطننر إأ،نننا شفخننا تبحنننافظ 
همونم. غبن  ل  منناا الت ا نع لننو"  ن شا. تلانا  ال،هنن ب و،تن  ل  وتننل  للضنلو أمنن  
تفحنص. تهمبذنا أحن  ال،ا  نب  ل  ال أح،نل ال تلنة انل دنيُّ، ه،نا فني علنا ل ن للبتذا 

ال،ا ف همر أ  م تتحمنر هال ذاهنة تاهتنس ب لونم في الح اظ همر اعت  لذا. ف عا اهت،  
تت ذ  التذا   هذم للاا لوة ضهلط، ه،ا فبها ضهلط ال وش تالحوا  ال،ت فنة، فحبذ نا 
عننوتل  لننم دنن  . تفنني ال،هنن ب أ ننل : "ال و،تنن  ال ،ننع بننب  التوننا ا  الحتننل تدنن ف 

 ال،ظاشضة"، خدلتا في تضع غب  جو،ل  اطي.

العربــي يالحــظ أيضــا انكفــاء واضــ  للفكــر علــى مســتوف الفكــر السياســي  -س
 القومي وللسياسات القومية، أين نحن اآلن في هذا المجال؟

ال كنننن  ال ننننللي، لامننننم لاننننل ال كنننن  ال،اشا نننني تال كنننن  التذننننلب ل عل ااتننننل   -
ال  أ ننوة تفكننن  ااعنن ا ال واعننني، شننن خل تحننت ل للنننة ااشنن شللل وا، ه،ظذنننر ل  منننا  

ال  تتطمظا  ت،مبها ظن تف لظبذنة، فهني لزن ا تلنب  ااألاو ل  ال ك  تظ   ه  لط
"ال، شذننة ال اضننمة". تك،ننا لأهننا تنن ت ا هاللنن تط التنني تذت هننا فهنني تضنن،  هضنن،لش تمننا 
الل تط. تمتاا فن عا انا  ال كن  ال نللي  ن  لع نت زضنلش  فني   نل تاعنع لن  ال نازة 

فالا ا  ظ تفا الا افة الظ كوة، ا،ا في ال ازة ال واعة، في الا، بذا  تال تبذا ، 
للضلقوة، جاخموة تخاش وة، ااأنت ل نام،ة تل ناه  . مذناة زقو نة هم،ونة البن  لن  
اهت اشما فني مناا ال، نا ، تمني ل  المن تف ال، ناه   تال، نام،ة فني إأضناع ظنام   
لا ال تك ي تز ما في إو اج تما المام  ، إعا لل وت  مذاة في اللا ع ال،لضنلهي لنا 

ل وضننة فنني ه،موننة ظهننلش ال  ا ننة لمل ننلج. فننذح  ال أ ننتطوع و،تن  ل  وتننل  ه،ااهننة ا
ل  أحدننل همنننر ج ا نننة إال إعا ااأننت مذننناة بوضنننة، تدنن تط للضنننلقوة ضننن تشبة. 
تإع  مذاة هال   في ت ا ع ال ك  ال للي: لز م،ا خناش ي تاوخن  جاخمني. الظالنل 

لتاخنن  الانناش ي شت،اننل فنني اأح نناش ال،نن  التحنن شل همننر ال، ننتلى الظننال،ي، تمنناا لذننا 
ال تبذا ، تلا ت  علا لن  اله ،نة الل عنة التني  النت بهنا اال  بالونة الظال،ونة همنر 
دظلب الظالل الاالث تدواجاتها التح شبنة. مناا الظالنل الاناش ي عناه  الظالنل الن اخمي 
همر هن ا "الت ن بخ"، إ  تن  ال نل . فالظالنل الن اخمي شت،انل فني انل  "بوضنة" ال كن  



للوننة اننا   نن  لنن  همبهننا ت ننت تكم ننت لعذنناُّ  للاجمننا تلننل تظنن  ال ننللي تال واعننا  ال 
تالحة ال لمت  بخ تال ل عت، اش . تالبلا وحتاع اللضع الظ كي إلنر فكن   نللي   شن  

 واتمف ه  التدلشا  ال اه ة.

 ماذا تقصد وكيف؟ -س

ع هطي لااال. انا  ل هنلا اللزن   الظ كونة فني لتاخن  ال ن   ال،اضني تزتنر  -ع
بذا  ل  ماا ال    وتاج وتل  ل الم لحدلشا في علشبة الك  ى تالظ اع لتاخ  ااشكظ

تإلننر زنن  لننا لدنن . فمننل وتنن  دننظاش اللزنن   الظ كوننة ولنن،ل ال،هنن ب الظ كنني لننا ، تال 
الامننو ، تال زتننر ال ننلجا  تالننو، . تمنناا ل هننلا. فكابنن  لنن  مننا  "ااطنن اف" لننل تكنن  

تاللزنن   الظ كوننة اشت طننت تاشباوننا  زاضنن   فنني الننلهي التنناشباي الننال اننا  لننن"ال، اس".
هننالتح ش لنن  الحتننل الظا،نناأي. تمننا  "ااطنن اف" إلننا لأهننا لننل تكنن  ت ننوش تحننت الحتننل 
الظا،اأي تإلا لأها لل تك  ت،ال  ل  لت،بس ، فهي إلر تا نع الت  ونة ل ن ب. تلنا لشبن  ل  

  مني لل ت الذمن  إلونم مذنا منل ل  الذم بنة ال للونة التني  النت همنر لعنا  ل  اللزن 
تز   علشبة الك  ى، تالظ اع إلر ز  لنا،  ن  فه،نت لن  "اللزن  " تزن   ال تلنة، لهذني 
اللزن   االأ لا وننة. تمنني تزنن   ل،تذننة إعا أحن  زدنن أا ت كب أننا فنني "عننلشبة الك نن ى". 
للننا إعا تعننظذا لفنننا اللزنن   إلننر خاش هنننا فنن   اللزنن   االأ لا ونننة تدنن   زم،ننا و نننب  

لح اا  االعنت  لوة مني ز انا  لن  ل نل إألناُّ ال تلنة اللا ع في ات ا  لضاج لم. فا
ال، ت مة لت هظاها، ال تلة التي أ ،بها او  ال تلة ال ط بة، تلو" جتلة اللز  . ه  اش  
 دب   اا  ال ك  ال للي و،اش  ألها ل  التظ،ول غب  لطابا لتطلش االنلش تا  ونا. 

فني الا، نبذا  تال نتبذا ، إلنر تلع ل  ماا اا  ل  شا في لت  االن ، فن   اعنت، اش  
جش نننة اهت ننناش الحننن شث هننن  تزننن   فب شالونننة ا ننن ا فننني زنننا اللزننن  ، انننا  عنننملاا غبننن  

 تاشباي.

 وما هي النتائج التي ترتبت عن ذلك؟ -س

الذتو ننة ل  دننظاش اللزنن   الننال اننا  لنن ا  لحدننلشا فنني ااتننل فنني الهنن    -ع
زتنننل   ل،حنننوا. تمنننااالادنننب  تننناش وط نننا همنننر النننلط  الظ كننني لننن  الامنننو  إلنننر ا

هننال سُّ همننر الكننل. إ  منناا وظذنني  ونناب ل للننة االخننت ف تالتذننلو هنن  ال كنن  ال ننللي 
  أااة.



 الكيانات اليوم؟-كيف تنظر في إطار هذا السياق إلى الدول -س

أحنن  البننلا أ ننوش تضننظا  خنن  لاتم ننا ت،الننا. إ  ال تلننة ال ط بننة الظ كوننة  نن   -ع
تا ت،اقوة تا تداجوة تعواعوة، فض  هن  ل   لت حت لذا ل   زقو ة جتلوة تأ  وة

كابننن ا لنننن  الننن ت  الظ كوننننة ال ط بنننة منننني لتننن  عا  خدلتننننوة  ه ا ونننة تتاشباوننننة. 
تكالتنالي ف، ناهول اللزن   االأ لا ونة تإ منول ال اهن   تلنا لدن م، مني غبن  لذاعن ة ت،النا 

   مننل بننل منني لذ نن   تلضنن   تلننو" تا  وننة. تالط بننا اللزبنن  ال،،تنن  البننلا إلننر اللزنن
ال و،ل  اطونننة. لهذننني ال و،ل  اطونننة جاخنننل انننل جتلنننة تلوضنننا فننني ال،ظالمنننة بنننب  الننن ت  

 ال ط بة أ  ها.

الشك أن ما يغيب في العالم العربي هو الحريات الديموقراطية، فكيف حل  -س
 هذه المشكلة؟

الح بننة دننيُّ شذتننسو تال وظطننر. تلنن  ل ننل ل  وتننل  ااأ ننا  الظ كنني زنن ا ال  -ع
ل  ل تظ ا ل فع الا، . أح  في ال،هن ب لن شذا منالش ا بن ا لن  الح بنة ل  ل  وت  ب 

تمنناا أتو ننة ل م ننل لنن    همننر ل ننتلى الدننحافة تال، مننة تالكتنناب تااهنن ا ه،للننا،
ال،ن  تال نسش اعنت،  لشكظننب  عنذة، لل لذنا االعنت    إلننر البنلا. تتنحافة ال،ظاشضننة 

غب منا هح بنة ال نل ، اأتسهنت  في ال،ه ب طلا  ما  ااشكظب  عذة، تمني ال،ظذونة   نل
منننا  الح بنننة اأتساهنننا: بذضنننالها تتضنننحواتها تتح،مهنننا لم،تاهظنننا  ال ضنننا وة ت لم ننن ل  
تالح نننس ال،تكننن ش النننخ. انننل مننناا انننا   نننسُّا لننن  زونننا  الدنننحافة هذننن أا، تكاعنننت، اش 
الذضا  تالتضحوا  تاات اش همر ز بنة ال نل  بن ل ال، ن للل  فني ال،هن ب وظتناجت  

ال،ظاشضة تاأت اجاتها فب جت  ب واأا  زقو ة ب   الظدا. تالبلا ل نل : تب ل ل  خطاب 
إ  التضنحوا  تالذضناال  التنني اعنت،   لشكظننب  عنتة لأت ننت لت ن ا تطذوننا مالنا مننل 
ماا الهالش الك بن  لن  ز بنة التظ بن  النال شت،تنع هنم ال ،ونع ه،نا فني علنا ال،ظاشضنة 

 التظ ب . الحالوة التي ااأت هاال" في الحتل تطاشج ز بة

 إذن أنت تدعونا إلى األخذ بالتجربة المغربية؟ -س

لأا ال ل د  الت  كة ال،ه كوة بااتها تلااتها، بل ل دن  ل نت االأت نا  إلنر ل    -ع
لا شت،تنع هنم ال،هن ب البنلا لن  منالش هن بم همنر ل نتلى ز بنة التظ بن  منل أتو نة 

 أضا  تتضحوا  تتلافا تت ا ع عل تلافا تت  ا.



 فشلت الليبرالية في األقطار العربية؟لماذا  -س

عننفا ، اا اهننة هذننم تنن  ة. تحتنناع إلننر ت دننبل ال ننل . و،تنن  اادنناش  لننا   -ع
إلر ل  لد  ده   ألها ل  المب  الوة في ااشكظبذا  تاالا الظ اع تعلشبة تل ذا . 
تلكننن  منننا  ااأم،نننة المب  الونننة ف ننن   تل هضنننت. تل ك،نننا انننا  الظالنننل الاننناش ي منننل 

ل  اات ، لهذننني بنننالا التننن خ   االعنننتظ،اشبة اال  بالونننة تل تضنننوا  الحننن ب ال، ننن 
 ال اشج . تلذا في ت  كة لح،  همي ه،د  خب  جلبل همر علا.

إذا كانت األصولية وجهـا مـن وجـوه فشـل التيـار القـومي وانتكـاس تجربـة  -س
ل فـي التحديث والتطوير، فهي أيضـا حالـة تـ دي إلـى االنقسـام واالقتتـال كمـا يحصـ

 بلدان عربية معروفة. ما هو رأيك؟

لهت ن  لأنم البن  لنن  ال دنل بنب  هنالمب   و،ننا و ن،ر "ااتنللوة" لت "ااعنن ا  -ع
ال واعي". الظالل اات  مل الم تف اال ت،اقوة اال تداجوة تال ك بة التي تذنت  منا  
المننننام   لت همننننر اا ننننل تهنننناشها. تالظ،ننننل الانننناأي مننننل التطنننن ف النننن شذي. تفنننني  ،وننننع 
ااشنن شللل وا  مذنناة جتلننا لل ننع لننا لمتطنن ف تالهمننل. تلل ظننم الط وظنني مننل الهننالش 
تااطننن اف. غبننن  ل  االننن  واتمنننف ت،النننا هذننن لا و نننع ت ننناج  فننني ال،ل نننع، لل هذننن لا 
ودنن   التطنن ف فنني ال، اننس تاالهتنن ا  فنني ااطنن اف. تمنناا شا ننع لعاعننا إلننر ظنن تف 

 ن  عن ا لني ل   منت لن اشا إأنم لنل الممل اال ت،ناهي تالح لنا  تهن ا تكنافف ال ن م. ت 
كننا  السلننا   لننا  ال،اشا ننوة لكننا  اابنن  لنن  اللنن اب النناش  و ننت ط هل البننلا التطنن ف 

 ال شذي لت ااعذي وظ،مل  في ت لف التط ف ال،اشا ي، تماا ع ا ل  ز ث.

 في مجال التحديد الدقيق لماذا هم إسالميون؟ -س

عنن لبب "، تتظذنني منناا الدننذف هط وظننة الحننا  لأننت ت،بننس بننب  "ل ننم،ب " ت"إ -ع
ااخبننن  النننال و،ننناش  التطننن ف هاعنننل ااعننن ا  تإع  و ننن  الذمننن  إلنننر منننا  المنننام   
بلت ها ظام   تط ف. تفي شلشي ل  ل  لع اب ظهلش التط ف، علاُّ هاعل ااعن ا 
لت هاعل الظ ع لت هاعل الطا  ة لت هاعل لش شللل وة لا، مل لتال ت  ل ال ديُّ  واب 

فظذ لا   ة، إضافة إلر الم تف اال ت،اقوة اال تداجوة التي تح عذا هذها.ال و،ل  اطو
و،اش  اا داُّ همر ما  ال  ة لت تما وتل  شج ال ظل مل التط ف. تأح  أظن ف ل  
ظام   التطن ف هاعنل ااعن ا إأ،نا بن    لكان  لنا بن    فني اا طناش التني عناج فبهنا 



 ونة فني الهننلالش، تانا  وت ني ل  و ننلا الحنسب اللزبن . ف نني منا  اا طناش لل نني هااغم
جاقوننة إعنن لوة لبمتننف زللننم مننفالُّ ال،ه،لننل  ال، ،لهننل  لولننتلا ال نن شل الننال وحننل 
لحننل الحننسب اللزبنن  هذننن لا تذ  نن  تذا ضنناتم. لنن  مذنننا شتضنن  ل  الظنن ع الدنننحو  
لمام   التط ف مل ف   ال، ا  لم ،وع، ه،ا في علا ااع ا ال واعي أ  م، لبت،تع 

 ·في االأا اط في الحوا  ال واعوة الظالة هالحا

 ل  ى الحلاش: مادل  اعل

  
  

 
 
 

  

 إلى أين؟… المغرب

 مستقبل التجربة الديموقراطية في المغرب
  

 محمد عابد الجابري

 المغرب بالد االستمرارية

 )*(أيها السادة 

ليس هذا العنوان من عندي، بل هو من اقتراا  منميره هرذا الء.راال  ك   ر  

يعكررس اهتيررار الرراأي العررار هنررا ورره لعنرران، كورره العررال  العابرره  ءرر ،  أنرر 

بالتطورات الته  رهدها اليررام مرا،اا، كالتره صرتء م وره مرا يععرا عنر  

 هناك بـ " صجابة التناكم" ؟

كإذا  انرررذ هرررذا الععرررارة، )"صجابرررة التنررراكم"(،   ص ترررا  إلررر   رررا  وررره 

ية منه  ،اصة، قد عا روا مرا اليرام، باعتعار أن اليراربة، كالطع.ة السياس

قعررل هرررذا "التجابررة"، كيعاورررون التطرررورات كاليتبسررات التررره أدت إليهرررا  

يعاوررررون " مررررن أيررررن"؟ كبالترررراله يسررررتطيعون أن ياسرررريوا  ن سرررره   مررررا  

كص ووات، لن.ل سريناريوهات، لءجروام عرن السراا"   "إلر  أيرن؟"، إذا  ران 

يرام   إل  أين"؟   ييكن ا ما  ذل  وه اليرام، وإن ساا" اليشاق  "ال

الجروام عنر  بت.ردي  صارورات كسريناريوهات عرن اليسرت.عل، م.طوعرة عيرا 

ياسسررها ورره اليابررهن بررل إن الجرروام الارر يؤ عررن هررذا السرراا"، أعنرره 



الجوام التاري ه، يتطءب وه اعت.ادي ص.دي  جوام عن ساا"  ،را، سراا"  

ـ  "اليررام اآلن"، من أين؟"  كليا  ان ما ععانرا عنر  بر… " اليرام اآلن

يتء م وييا يسيي  اليراربرة برـ"صجابة التنراكم"، ورإن اليطءروم ابترداال هرو 

 الجوام عن الساا"  "من أين التناكم وه اليرام، كمع من؟" 

الواقع أن التاريخ ي اض ن سر   وسريءة براكرية ل هر  أي  ر ن مرن  راكن 

أمررار أك إلرر  اليررام  إن اليرررام برتد ا سررتياارية  كالتطرور، سررواال إلر  

كراال، ي دث وي  دا،ل ا ستياارية كليس ،ارجها  إن صعيين أحد أباز قادة 

اليعاربرررة وررره اليررررام، ا سرررتاذ ععرررد الاحيررران اليوسررر ه، عءررر  رأ  

ال كومة، مثء  مثل قعو" هذا ا ،يا لهذا اليناب، حدث      أن  ينطوي 

ءءررين اليتتععررين عءرر  قرردر قيررا قءيررل مررن الي اجرر ة، حترر  بالنسررعة   ثررا الي 

لءش ن اليرابه! قيا أن الذي ي.راأ ال ردث وره اليررام،     ردث سياسره 

ظاوه، بل   ء.ة وه مسءسل من ا ستياارية، وإن    يشرعا بالي اجر ة عنرد 

أي حدث  وـ"الجديد" وه اليرام   يكون عن عدر، بل  ل  هال ي دث وي  

 إنيا ي دث عن  هال 

"ال ءسرر ة كالكررتر"، العررال  الررذي ينتيرره إليرر    ينتيرره هررذا الكررتر إلرر  عررال  

م دثك  عء  صعيد اليهنة كالت ام، بل هو  تر ينتيه إلر  عرال  الواقرع 

الررذي يعيشرر  اليرررام  أقررو" هررذا  ن  ررا  "صجابررة التنرراكم" الااهنررة ورره 

اليرام   ييكن، ك   يت ص ، بدكن الاجوع إل  الروراال، أربعرين سرنة عءر  

 ا قل 

 قبل أربعين سنة: إعادة تشكيل "القوة الثالثة"… ناوب"كيف بدأ "الت

قرردر كزراال حررالم ا سررت.ت"  1958أبايررل مررن سررنة  15بال عررل، ورره يررور 

است.الته  من ال كومة إل  جتلة اليء  م يد ال امس  ك انذ هه ال كومة 

الثانيررة ورره اليرررام الررذي لرر  يكررن قررد م رر  عءرر  اسررت.تل  يومررذاك سررو  

ل كومرة  رالته سرع.تها باةاسرة الياحرور معرارك العكراي  سنتين   انرذ صءر  ا

 ان هذا الاجل من قدماال العامءين وره الجريا ال انسره، كقرد عينتر  ا دارة 

ال انسررية قاةرردا )مناررب يءيرر  "الي رراو." معا رراة(  كعنرردما ن رر  ال انسرريون 

( قرردر اسررت.الت ، أك أراد "الترراريخ" لرر  1953أقسررطس  20م يررد ال ررامس )

ن اط وه سء  موظ ه الدا،ءية الذين جندصه  السرءطات ال انسرية ذل ، كل  ي

برررد م يرررد ال رررامس كال ا رررة الوطنيرررة  كعنررردما ابرررطات وانسرررا إلررر  

( ص ذ برط الي.اكمة كجيا 1956مار  2ا عتااف باست.ت" اليرام )

الت ايرا، النرابعين أساسرا مرن صرر وف حرالم ا سرت.ت"، الرذي  ران زعييرر  

اليهدي بن با ة كععرد الراحي  بوععيرد كعءر  رأ  عت" ال اسه كمن قادص  

حا ة الي.اكمرة كجريا الت ايرا م يرد العاراي كععرد الاحيران اليوسر ه، 



أقو"  عندما ابطات وانسا إل  ا عتااف لءيرام باست.تل  كإعادة م يد 

(، بعرررد أن ص  رررد لرررديها أن حا رررة 1955نررروويعا  18ال رررامس مرررن من ررراا )

م  ،ررذة ورره الررتتح  مررع الثررورة الجالاةايررة، الي.اكمررة كالت ايررا ورره اليرررا

ا رتاطذ أن يكرون عءرر  رأ  ال كومرة   ارية م ايرردة، أي   صكرون مررن 

رجا" ال ا ة الوطنيرة ،ار  ا سرتعيار ال انسره، برل مرن أكلير  الرذين لر  

يكونرروا   مررن رجررا" ال ا ررة الوطنيررة ك  مررن أعرروان السررءطات ال انسررية 

م ءاين لءعاش ظاهايا عءر  ا قرل  ل.رد  كعيتةها اليعا اين، كالذين ب.وا

أطء.ذ عءيه  ا جهالة ا ستعيارية وه اليرام اس  ّال.وة الثالثة"، كحا ته  

وه ال  اال كالعءن لتحتجا  عء  ما ادعروا مرن "اسرتعداد" حرالم ا سرت.ت" 

بالسررءطة  كقررد صطررور ا مررا إلرر  حررد اصررطناع صيرراد مسررءؤ )صيرراد عرردي 

 أكبيهه( 

صكسيا كحدة الاف الوطنه الذي صشكل منذ الثتثينرات   ان الهدف كاب ا 

مررن ال ا ررة الوطنيررة ب.يررادة حررالم ا سررت.ت" كمررن ماسسررة العرراش كعءرر  

رأس  الجرالس عءير  م يرد ال رامس، كبالتراله ال يءولرة دكن ص رو" اسرت.ت" 

اليرررام إلرر  اسررت.ت" ح.ي.رره يت .ررا ويرر  جررتال ال.رروات ا جنعيررة، ال انسررية 

عانية، كالسريا قردما وره بنراال اليررام العابره انطتقرا مرن كا مايكية كا سر

مسرراندة الثررورة الجالاةايررة اليسرراندة ال.ويررة اليطءوبررة، كبنرراال اقتارراد كطنرره 

مت ررار، كصشررييد حيرراة ديي.ااطيررة يكررون ال اعررل السياسرره ويهررا هرر  رجررا" 

ال ا ة الوطنيرة كالجيراهيا الشرععية ل.طرع الطايرا عءر  أعروان ا سرتعيار 

ن كا نتهازيين  كصء  هه ا هداف الته ل  يتادد ال.ادة الوطنيون كالوصوليي

كوه م.دمته  عت" ال اسه كاليهدي بن با ة وه التاايؤ بها كص  يدها وره 

  ل مناسعة، منذ أن أعءن عن الد،و" وه م اكبات ا ست.ت" 

ل.ررد أعيررد صشرركيل هررذا "ال.رروة الثالثررة" ورره السررنة الثانيررة مررن ا سررت.ت" باسرر  

عهرررة الررردواع عرررن ال ايرررات الدييوقااطيرررة"، كبار هرررا رةررريس ال كومرررة "ج

"الي ايد"، الذي ل  يعد م ايردا   انرذ قروة مارطنعة يرااد منهرا صكسريا صءر  

الوحرردة ال يييررة الترره جيعررذ العرراش ك ال ا ررة الوطنيررة ورره صررف كاحررد 

لءك ا  من أجل ا ست.ت"  كقد عيد دهاقنة ا ستعيار إل  م تءف ا سراليب 

أجل ص .يرا هرذا الرراض  وإبراوة إلر  التيراد اليسرءؤ الرذي أ رانا إلير  من 

 انذ هناك حام سيكولوجية جهنيية كظ ذ ما قار بر  "ال رعاط ا حراار" 

وه مارا مرن إلرراال لءيءكيرة، كمرا قرار بر  بورقيعرة مرن عرال" لءعراي كصار ية 

لنمام ، إل  جانب بعض ا ،طاال الي ءية، وكانذ النتيجة أن أ،رذت صجابرة 

ـ"التناكم" صءررو  ورره ا وررا  صنرراكم قوامرر  إقارراال ال ا ررة الوطنيررة مررن لرر

ال كومة كإسنادها لـهذا "ال.وة الثالثة" التره كبرعذ موبرع "اليعاربرة"  



كدكن إق ا" العوامل الذاصية وه اليوبوع وإن دكر العوامل ال ارجيرة  ران 

أن هو الي اك لهذا الت و" الذي  ان يجراي وره أكا،را ال يسرينات  يك ره 

نذّ ا با هداف الته حددصها ال ا ة الوطنية  عانامج لهرا، كالتره أ رد عءيهرا 

اليهدي بن با ة وه م اباة ل  وه  وادر ال رالم وره بالردار العي راال وره 

 15إطررار صوبرريؤ اليوقررف قررداة ص.رردي  الرروزراال "الرروطنيين" اسررت.الته  ورره 

اريررة ا كلرر  ،  يررا ذ انررا  قررا"  ررارحا أبعرراد صءرر  ا زمررة الوز1958أبايررل 

الته عاوها اليرام اليست.ل  "وا زمة إذن أزمة صطور كرقعة وه الت رار 

كص يا ا هرداف الوطنيرة  كقرد ر رال  )(من ا كباع ا ستعيارية اليوركثة"

 اليهدي وه م اباص  عء  ا هداف الثتثة التالية 

 ( "ص .يررا الوحرردة اليرابيررة"، ك انررذ وانسررا كأسررعانيا قررد اقتطعتررا أجررالاال1

كاسعة من اليرام التاري ه، جنوم ك اقا، بيا وه ذل  "موريتانيرا" التره 

 انررذ ص ررذ حكرر  ا سررتعيار ال انسرره، كالترره  رران اليرررام يطالررب بهررا 

بوص ها امتدادا طعيعيا كصاري يا ل ، مثءها مثل ما يسي  اليور برـ "الار ااال 

.ذ الرابيررة" الترره  انررذ مررن نارريب أسررعانيا ورره إطررار التابرريات الترره سررع

 واض ال ياية ال انسية عء  اليرام  كل 

( "ص .يرررا كحررردة اليررررام العابررره"، كمعءرررور أن الينررراداة بت .يرررا كحررردة 2

( كالثورة الجالاةاية وه أك   رعابها 1958اليرام العابه وه ذل  الوقذ )

معنرراا ان ررااط اليرررام العابرره  ءرر  ورره هررذا الثررورة بررد وانسررا، كبالترراله 

 ه وه  يا" إواي.يا ق اال ثوريا ال. اال عء  الن وذ ال انس

( كالهرردف الثالررب  "بنرراال اقتارراد متررين كصوسرريع نطرراق هررذا ا قتارراد ورره 3

ال تحررة كالتاررنيع كبنرراال دييوقااطيررة ح.ي.يررة"  كهررذا يعنرره، أك  كقعررل  ررل 

 هال، كبع حد لءهيينرة ا قتارادية ال انسرية التره  ريءذ جييرع الييرادين، 

ان معمر  ا رابره ال ارعة وره اليررام بيا وره ذلر  ميردان ال تحرة  إذ  ر

 بيعات لءيعياين ال انسيين 

(، 1958كإذا ن ررن أبرر نا إلرر  ذلرر  "مرراصيا الوحرردة" ورره طنجررة ) أبايررل 

اليرراصيا الررذي ع.دصرر  ال ا ررات الوطنيررة ورره  ررل مررن اليرررام كالجالاةررا 

كصونس، كالذي  ران موبروع  "كحردة اليررام العابره" كالوسراةل الك يءرة 

م.دمتها اليسراندة العيءيرة كال عالرة لءثرورة الجالاةايرة، كأ،رذنا بت .ي.ها، كوه 

بعين ا عتعار ص ثيا اليد الت راري الرذي  ران يجترا  الينط.رة العابيرة  ءهرا، 

كالرذي  رران مرن أبرراز ممرراهاا  نرذاك قيررار الجيهوريررة العابيرة اليت رردة بررين 

ن ماررا كسررورية، أدر نررا  يررف أن ا سررتااصيجية ا سررتعيارية  رران  بررد أ

صا ررال ورره اليرررام عءررر  وارر  عررا  ذلرر  ال ءرررف الرروطنه بررين العررراش 

كال ا ة الوطنية، ال ءف الوطنه الرذي ح.را لءيررام اسرت.تل  كجعرل منر  



ما رررال جرررذم لءت رررار وررره إواي.يرررا  ءهرررا  إن "ال.ررروة الثالثرررة" التررره  ررركءها 

 طرراف منرراهض لءجررالس عءرر  العرراش كلء ا ررة  1950ال انسرريون سررنة 

حين ابطاكا لءت اكض ليجعءروا  1955دكا صشكيءها سنة الوطنية، كالته أعا

منها درعا كاقيا ي اكبون من ،تل  ال ا ة الوطنية، هه ن سرها التره أعيرد 

لء يءولة دكن استياار ذل  ال ءف الوطنه برين العراش  1958صشكيءها سنة 

كال ا ررة الوطنيررة ورره الت امرر  كن ررال  اليوحررد لت .يررا ا هررداف الوطنيررة 

 اليذ ورة 

عرررت، نج رررذ ا سرررتااصيجية ا سرررتعيارية ال انسرررية وررره اسرررت.طام بعرررض و

الش ايات الته ل  صكن دا،ل ال ا ة الوطنية كاحت مذ مع ذل  بنروع مرن 

الو ال لءعاش، وناعتها عء  رأ  هذا الايرة ا ،ياة من "ال.وة الثالثرة"  

ام كقد أ انا قعل إل  الياحور معارك العكاي، أك" رةيس لء كومة وه الير

اليست.ل، كعءينا أن نرذ ا اآلن الياحرور أحيرد ربرا  ردياة الرذي  ران عءر  

رأ  "حررالم"، بررل "نررادي سياسرره"، أنشررق ع.ررب ا سررت.ت" معا رراة باسرر  

"ا حاار اليست.ءين"، كالذي  ان اسيا بدكن مسي   ل.رد كبرع هرذا الاجرل 

يرا ن س  وه الطاف الي.ابل كاليواج  لء.وات الته صشكءذ منها حا ة الت ا

الروطنه وره اليررام، وترالعا  "ال.روة الثالثررة" بعرد إعرادة صشركيءها وره أكا،ررا 

ال يسينات   ران هرذا الاجرل معاكورا لرد  ال راا كالعرار بييولر  ال انسرية 

كارصعاط  الشديد بكل ما هو وانسه، كا عرااض عرن  رل مرا هرو عابره أك 

ر الرذي إستمه أك ص اري  ك ران ذلر  منر  موق را صراي ا كعءنيرا  إن الردك

وره قيرار "التنرراكم"  -الرذي  ران مرردياا لرديوان كلره العهرد-لععر  هرذا الاجرل 

 ك" مرراة ورره اليرررام، كالررذي  رران يعنرره ورره أكا،ررا ال يسررينات كأكاةررل 

الستينات إقااال ال ا ة الوطنية من ال كومة كماا ال السءطة كص ايارها 

ذا الاجل وه لألحالام الته  كءذ لتكون العديل، أقو" إن الدكر الذي لعع  ه

ال اررل بررين العرراش كال ا ررة الوطنيررة،   يوازنرر  إ  الرردكر الررذي لععرر  ورره 

ا صجاا ن س ، كلءراض ذاص ، ذل  الش م الذي ص.ءرد بعردا مسراكلية كزارة 

الدا،ءيررة   الجنرراا" م يررد أو.يررا، صرراحب الي اكلررة ا ن.تبيررة ال ا ررءة سررنة 

1972  

 الثالثة" في إقصائها ونجاح "القوة… خالف داخل الحركة الوطنية

لابيرا يعرردك كابرر ا، منرذ اآلن، أن "صجابررة التنرراكم" التره يعيشررها اليرررام 

اليور هه مجاد عود عء  بدال  الجهة الته  انذ وه ال كومرة منرذ أزيرد مرن 

ثتثررين سررنة صسرر ب إلرر  "اليعاربررة"، كالجهررة الترره  انررذ ورره اليعاربررة 

 1958كم" الرذي أقرا وره سرنة ياص  بها إل  ال كومة  قيا أن ما بين "التنا

أربعرون سرنة لر  صكرن  ءهرا انتمرارا لرـ  1998ك"التناكم" الذي أقا وره سرنة 



"النوبة" )أي لءدكر(، بل  هدت أحداثا كصطورات، كأس ات عرن نتراةج هره 

 الته جعءذ "التناكم" يعود من جديد؟ كلابيا وه أوا جديد!

اي ب رذ، ونرايؤ ل.د  ان من الييكن أن نعالج اليوبروع عءر  مسرتو  نمر

كنسررتايؤ مررن ص اصرريل قررد صكررون ميءررة  كلكررن ذلرر  سرريكون عءرر  حسررام 

،اوصية التجابةن عء  حسام الت ءيل اليءيو  لءواقع اليءيو   ص يؤ 

أن أكبرراع العررال  العابرره صتشرراب ، قيررا أنرر  إذا  انررذ كحرردة التجابررة ورره 

ه عرن اليشاق كصدا،ل مكوناصها كص ثيا بع ها وه بعض ص ثياا معا راا يرنر

عاض ص اصيل ا حداث، حين يتعءا ا مرا ب.طرا مرن أقطرارا، ورإن صجابرة 

اليرام ص تءف عن صجارم أقطار اليشاق، و ت عن  ونها مجهولرة لرد  

عءررر  مسرررتو  الت اصررريل عءررر  ا قرررل  لرررذل  رأينرررا مرررن - ثيرررا مرررن أبناةررر  

ال رراكري ال.يررار بعرراض ليسررياة ا حررداث الترره عاوهررا اليرررام، ،ررت" 

 سنة اليابية، من زاكية ما نسيي  هنا   "صجابة التناكم" ا ربعين 

 رران مررن نترراةج نجررا  ا سررتااصيجية ا سررتعيارية ورره ورراض "قرروة ثالثررة"، 

ماررنوعة، عءرر  ال ا ررة الوطنيررة كعءرر  العرراش  ررذل ، عنررد ا عررتن عررن 

ا سررت.ت"، أن دما ،ررتف دا،ررل ال ا ررة الوطنيررة، كبالررذات دا،ررل حررالم 

وقررف الررذي يجررب اص رراذا إزاال هررذا التطررورات السررءعية، ا سررت.ت"، حررو" الي

كأي ا حو" الكي يرة التره يجرب أن يتطرور بهرا ال رالم ليرتيكن مرن مواجهرة 

اليهار الجديدة   ران هنراك صيراران  صيرار م راو.، كصيرار جرذري  ك ران عءر  

رأ  هذا التيار ا ،يا دا،رل قيرادة ال رالم اليهردي برن با رة كععرد الراحي  

  العااي كععرد الراحين اليوسر ه )ك انرا عءر  رأ  جيعيرة بوععيد، كال .ي

الي.اكمة كجيا الت ايا( إباوة إل  ال.ادة الن.ابيين  نذاك،  انوا جييعا مرن 

ال.ررادة ال رراعءين ورره ال ررالم  حررالم ا سررت.ت"  كإذا أبرر نا إلرر  ذلرر  بعررض 

ا ،تتوات من نوع ا ،رتتف برين ا جيرا" كالجهرات كالياجعيرات الث.اويرة 

أدر نررا ا سررعام الترره أدت إلرر  ذلرر  ا ن.سررار الررذي عاورر  حررالم … الررخ

ا ست.ت"، كالذي أس ا عن ان اا" هذا التيار الجذري مع أكسرع الجيراهيا 

 25الشععية، ليشكل ما عاف بـ"الجامعات اليست.ءة ل الم ا ست.ت"" أك  )

عا سرعتي 6(، ثر  "ا ص راد الروطنه لء.روات الشرععية " بعرد ذلر  )1959ينايا 

 ( 1975ينايا  12( ، كهو ا ص اد ا  تاا ه حاليا ) منذ 1959

كال ا أن "التناكم" بدأ، قعل انش.اق حالم ا ست.ت"، ب تاة انت.الية ص  ويها 

إسررناد ال كومررة إلرر  هررذين التيررارين، أحرردهيا دكن اآل،ررا إن لرر  يكررن برردان 

يد ربا  ردياة  كذل  قعل إسنادها لـ "ال.وة الثالثة" الته  ان عء  رأسها أح

ل.رد أسررندت رةاسرة ال كومررة أك" ا مرا إلرر  ا مرين العررار ل رالم ا سررت.ت" 

( الرررذي  ررران إلررر  ييرررين التيرررار 1958مرررايو  15الياحرررور أحيرررد بتورررايج )



الي او. دا،ل هذا ال الم، وابطا لت.دي  اسرت.الت  بعرد مردة قارياة، لتسرند 

برااهي  رةيسرا لء كومرة جل ح.اةب ال كومة إل  التيار "الجذري"  ععد هللا إ

ككزياا لء ارجية كععد الاحي  بوععيد كزيراا لتقتاراد الروطنه ك ،راين ) 

(  كإلرر  هررذا ال كومررة ياجررع ال  ررل ورره صنمرري  الشرر ن 1958ديسرريعا  24

ا قتاررادي ورره اليرررام ععررا مررا  رران يرردع   نررذاك بررـ "السياسررة الت اريررة 

يررد الررذي  رريد هيا ررل ا قتاررادية" الترره سررءكها الياحررور ععررد الرراحي  بوعع

ا قتااد اليرابه  اقتاراد كطنره ص كير  اسرتااصيجية الت رار مرن التععيرة  

أما وه ميدان السياسة ال ارجية و.د اصج  اليرام ن و العال  العابه كالعال  

الثالب كصعنذ ال كومة استااصيجية "عردر التععيرة" سياسرة لهرا، كهرو مرا  ران 

ثالب  ء  بـ"عدر ا ن ياز"  أما وه مجا" يععا عن  وه اليشاق كوه العال  ال

الياسسات الدييوقااطية و.د أعردت العردة  نت ابرات م ءيرة قرار لهرا صراريخ 

  وكرران طعيعيررا أن صتجنررد صءرر  "ال.رروة الثالثررة"، الترره لرر  صكررن 1990مررايو  29

صَْ  رر  عتقرررةع متالعييهرررا مررع ا كسررراط ا سرررتعيارية، بررد هرررذا ال كومرررة، 

مرايو مرن ن رس السرنة، أي قعرل  21اار بإقالتهرا وره وتيكنذ مرن استاردار قر

إجررااال ا نت ابررات ب سررعوع كاحررد  كمررع ذلرر  كمررع مررا مررور  مررن بررروط 

كصالكيرا، ،اصرة ورره ال.را  كا ريرراف، حارل ا ص راد عءرر  معمر  بءررديات 

اليدن اليرابية،  يا  ان قد حارل قعرل ذلر  عءر  معمر  الرراف التجاريرة  

ين التجابتين ا نت ابيتين ا كليين سو  ذل  كل  يناوس  عء  الي.اعد وه هاص

الجنا  من ال ا ة الوطنية الذي ب.ه م اوما إلر  اليرور با سر  الرذي حيءتر  

هذا ال ا رة أثنراال الك را  الروطنه برد ا سرتعيار  "حرالم ا سرت.ت""  إن 

نتاةج ا نت ابات قد أظهات، رق  مرا مرور  ويهرا مرن برروط كصتععرات، 

ا برـ" ال.روة الثالثرة" لر  صكرن قروة  رععية برل مجراد كاجهرة أن ما نععا عن  هنر

صت ذ من "الدواع" عن اليارالؤ ا سرتعيارية كاسرتياار ا رصعراط برالرام، 

مررن ،ررت" الررو ال ل انسررا، اسررتااصيجية سياسررية لعاقءررة سرريا اليررد الرروطنه 

 الت اري 

 ررران طعيعيرررا إذن أن صتجنرررد هرررذا "ال.ررروة الثالثرررة" كمرررن كراةهرررا اليارررالؤ 

ستعيارية ال انسية بد هرذا ال كومرة التره سرارت عءر  طايرا اليسراندة ا 

ال عالررة لءثررورة الجالاةايررة، دا،ءيررا ك،ارجيررا مررن جهررة، كعءرر  طايررا بنرراال 

اقتااد كطنه مت ار ذي اصجاا اجتياعه ا تاا ه من جهة أ،را   كهكرذا 

 (1964-1960ويا إن بدأت وه صن يذ ال طة ا نياةية ال يسية الته أعدصها )

كالترره  انررذ صامرره إلرر  الررد،و" برراليرام ورره ماحءررة "مررا بعررد الت ءررف 

كالتععية"، حت  ا تد ال رط عء  م يد ال امس و قا" هرذا ال كومرة، عءر  

(، كصول  اسرييا رةاسرة ال كومرة 1960مايو  26م ض كبعد صادد طويل )



الته أسند ويهرا منارب ناةرب رةريس ال كومرة إلر  كلره العهرد  نرذاك، اليءر  

الثررانه حاليررا  كقررد صعررع ذلرر  سءسررءة مررن ا جررااالات كالترييرراات ورره  ال سررن

ماا ررال ا دارة كالياسسررات العيوميررة ك ررع  العيوميررة أبعرردت مررا صع.رر  مررن 

العناصا الينتيية لء ا ة الوطنية دا،ل ا دارة اليرابية بي تءف مستوياصها 

 انرذ  كأحءذ م ءها عناصا من "ال.وة الثالثة"  كال ا أن "التطهيا" الرذي

صطالب ب  ال ا ة الوطنيرة، صطهيرا ا دارة مرن الرذين صعراكنوا مرع السرءطات 

ال انسية بد العاش كال ا ة الوطنية، قرد مرور  معكوسرا  وءر  صيرض إ  

سررنة أك سررنتان عءرر  إعررادة صشرركيل هررذا "ال.رروة الثالثررة" بالعامررة  رردياة حترر  

اكم"   ل.ررد  انررذ مناصررب اليسرراكلية ورره ا دارة اليرابيررة قررد عيهررا "التنرر

"طهات" مرن العناصرا "ال البيرة" كأسرندت إلر  الجهرة اليناكةرة  كإذا  ران 

ا ص اد ل  يكن معنيا بهذا النوع من "التطهيرا" لكونر  لر  يكرن ذا ناريب وره 

ماا ال اليساكلية عء  صعيد الجهاز ا داري، وإن   ان اليعنه الوحيد لد  

سراب.ا( عنردما صسرء  إدارة  الكولونيل أو.يا )أحد ال ابط وه الجريا ال انسره

( بعرد أن ق ر  مردة طويءرة وره ال.ارا اليءكره 1960ا من الوطنه )يوليو 

) ان قد عين هناك من طاف السءطات ال انسية(  ل.رد انشررءذ إدارة ا مرن 

وه عهدا بالت ييا عء  ص اوة ا ص اد كمطاردة منابءي   ك ان من جيءة 

 ( 1962نوويعا  16بنعا ة ) ما كقع  حادثة سيا استهدوذ حياة اليهدي

وعاايرا  28بعد كوراة م يرد ال رامس الي اجيرة، اثرا عيءيرة جااحيرة بسريطة )

( 1961(، صشكءذ حكومة جديدة باةاسة اليء  ال سرن الثرانه )يونيرو 1961

باسررررتثناال ا ص رررراد الرررروطنه )ا ص رررراد  رؤساااااح اب اااا اببيشررررار ة جييررررع 

د أسرندت إلير  كزارة الدا،ءيرة ا  رتاا ه حاليرا(  أمرا السريد ربرا ا ردياة و.ر

الترره  رران عءرر  رأسررها معررارك العكرراي،  يررا احررت . برروزارة ال تحررة ) كهررو 

منارررب  انرررذ لررر  أهييرررة ،اصرررة  ن اليررررام لررر  يكرررن قرررد اسرررتاجع بعرررد 

ا رابه الته اقتاعها اليعيراكن ال انسريون ك انرذ مسراحتها صاليرد عءر  

توقيررع عءرر  اليااسرري  مءيررون هكتررار(  كإبرراوة إلرر  ذلرر  أسررندت لرر  مهيررة ال

ال كوميررة نيابررة عررن رةرريس ال كومررة )جتلررة اليءرر  ال سررن الثررانه( بوصرر   

مرردياا لءررديوان اليءكرره  كهكررذا د ررنذ ماحءررة جديرردة مررن "التنرراكم" كبررع 

الجييع ويها وه طاف، ككبع ا ص راد الروطنه )ا ص راد ا  رتاا ه حاليرا( 

ييثءر  هرذا الاجرل،  وه طاف  كمع أن حالم ا ست.ت"  ان يعاف جيردا مرا

متعدد الوزارت كاليهار، كيعاف أن   ان مرن أ رد اليناه رين لر ، و.رد قعرل 

اليشار ة وه حكومة يكون دكر رةيس  ويهرا الياحرور عرت" ال اسره كزيراا 

باسر  "كزارة الشراكن ا سرتمية"! –ربيرا ،ايارا لر  –لوزارة اسرت دثذ 

اصسرعذ برين هرذا ال رالم إن هذا يد" عء  معءغ الهوة الته  انذ قد صعي.رذ ك



كبين التيار الذي ان ال عن  كحيل اس  ا ص اد الوطنه لء.وات الشععية  ل.د 

ص ررو" قسرر   عيررا الاررااع السياسرره ورره اليرررام إلرر  صررااع بررين هررذين 

الجناحين من ال ا ة الوطنية، ك ان ان يار جنا  "حرالم ا سرت.ت"" إلر  

السيد ربا  دياة مرن قعيرل ال كومة الته  انذ الش اية الاةيسية ويها هو 

عكس اليعنر    ران ا مرا يعردك ك ر ن ا مرا يتعءرا بت رالف "الجييرع" برد 

ا ص ررراد الررروطنه لء.ررروات الشرررععية، ميرررا زاد مرررن  رررععيت  كالت ررراف أكسرررع 

 الجياهيا حول  

 تقرير "النقد الذاتي" الذي  جب: موقفان من قضية الديموقراطية

مررايو  25 رراد الرروطنه لء.رروات الشررععية )كينع.رد اليرراصيا الرروطنه الثررانه لتص

( بعد سنتين بال عط من هذا "التناكم" الذي أقاره وير  ا ص راد عرن 1962

ال كومة  ل.د م رذ اآلن سرذ سرنوات عءر  اسرت.ت" اليررام  ران ،تلهرا 

مسراحا لعرردة صجررارم مررن "التنراكم"، وكرران  بررد مررن إل.راال نمرراة عءرر  هررذا 

  ما وعء  اليهدي بن با ة وه ص.ايا التجارم كاست تا الدرك  منها  ذل

بعث  مرن من راا ا برطااري إلر  الكتابرة العامرة لتص راد  هرذا الت.ايرا الرذي 

ك ء ررذ ععررد هللا إبررااهي  رةرريس ال كومررة  )(رو ررت  الكتابررة العامررة كحجعترر 

 السابا بت ايا "ص.ايا مذهعه"  ،ا 

بـ "الن.د الرذاصه" كمن الي يد هنا أن ن.ف مع ص.ايا اليهدي الذي ا تها أك  

ث  وييا بعد بـ "ا ،تيار الثوري"  يت لف هذا الت.ايا من أربعة أقسار  ا ك" 

وه ص ءيل "ال الة الااهنة"، كالثانه وره الن.رد الرذاصه، كالثالرب وره ا هرداف 

ا ستااصيجية، كالاابع وه العانامج الياحءره  كمرا يهينرا هنرا هرو مرا ي رم 

هررره التررره صتاررل بيوبررروع"التناكم" اصارررا  اليسرر لة الديي.ااطيرررة  نهررا 

 معا اا 

أ رررد الشرررهيد اليهررردي وررره العانرررامج الياحءررره ص  يررردا ،اصرررا عءررر  مسررر لة 

الدييوقااطية الته اوتتؤ بها هرذا ال.سر  مرن الت.ايرا   ران اليررام إلر  ذلر  

الوقررذ برردكن دسررتور  ك رران ا ص رراد قررد روررض اليشررار ة ورره مجءررس عينرر  

(، كروع  رعار 1960س لوبع الدستور )نوويعا اليء  الااحل م يد ال ام

عءر  متالعيره  -ربيا-"انت ام مجءس ص سيسه لوبع الدستور"، ميا سهل 

صءرر  "ال.رروة الثالثررة" ص جيررا ذلرر  اليجءررس بررا عتااض عءرر  رةاسررة عررت" 

ال اسره لرر ، و جءررذ ق ررية الدسررتور إلرر  صرراريخ لرر  يعررين  كإلرر  هررذا اليسرر لة 

.د الذاصه إذ  تب ي.رو"  "كيجرب ا عترااف هنرا أ ار الشهيد اليهدي بءرة الن

( 1957أن ال طا اليالعور لثورة ا قطاع الياطنعة )صياد عردي أكبيهره 

عء   يان الدكلة قرد اسرت اد منهرا ال.ارا  وسريءة لء ررط عءينرا لءتعاقرد معر  

عند ص سيس حكومة ععد هللا إبااهي ، ك انذ نتيجرة هرذا التعاقرد الامرالي برين 



كبين اليء  أن كبعذ عء  الراف اليشركءة الدسرتورية، كقرد ال.و  الشععية 

 نا ميثءين بععض إ،واننا اليساكلين وه ال الم دا،ل هذا ال كومة  كي ا 

مخطئاااين فاااي تجمياااد المط اااب لنرررا اليرررور أن نتسررراال" إلررر  أي حرررد لررر  نكرررن 

حت  أظهات التجابة بعد سنتين با ة قاطعة أن  يسرت يل نجرا   الدستوري

اة ال ك  اليطءا ال.اة   كأ،يراا أدر نرا بعرد إقالرة حكومرة أي إصت  وه داة

ععد هللا إبااهي  أن  ل صعاقد مع ال.و  الي اومة   قيية ل  مرا لر  يكرن عءر  

أسا  بانامج كابؤ كم دد، كإ  ياعؤ ميثءو ال ا رة الت.دميرة وره ال كر  

 بيثابررة رهرراةن صسررترءها الاجعيررة لتال يررة سياسررتها كص ررءيل الرراأي العررار" )

(  كي.ررو" بارردد العانررامج الياحءرره  "إن الشرراط ال رراكري لنجررا  22ا

أي بانامج ]حد[ أدن  هو حل اليشكل الردييوقااطه  أمرا عناصرا الت اير  

وهه صتء م وه الن.ط اآلصية  الت امن بد ا ستعيار عء  الاعيد الدكله  

الت رامن ال عءرره مرع الجالاةررا  ا صرت  الالراعرره  شرعار ورروق الشررعارات 

ين ب  الدييوقااطية الواقعية بالعتد" )=العدالة ا جتياعية(  ث  أبراف  صع 

"إن مثل هذا العانامج صالؤ ليكون إطار عيل مشتاك مع الهييات السياسية 

 ( 30ا ،ا  بل كمع ال ك  ن س ")ا 

يومرا قعرل انع.راد اليراصيا  25، أي 1962مرايو  2ي يرل هرذا الت.ايرا صراريخ 

ون إلي  بهذا الت.ايا، بل قدر إليه  "ص.ايا مذهعه"  ،ا الذي ل  يسيع الينتدَب

حارا ععد هللا إبااهي  ل  ياد وي   هال وه موبوع الديي.ااطيرة سرو  هرذا 

ال .رراة  "إن صجابتنررا ورره ال كومررة قررد أصاحررذ لءجيرراهيا اليرابيررة أن ص.تنررع 

اقتناعررا جازمررا ب نرر  يسررت يل بارر ة موبرروعية متابعررة سياسررة هادوررة ورره 

وطنه كإصررت  ا نميررة ا قتاررادية دا،ررل أسررءوم ورره ال كرر  الت ررار الرر

عتيا، واقد لكل امتداد، كوره نطراق إدارة مت جراة قيرا مسراكلة كمتع نرة"  

أبايرل  4كي يف الت.ايا   "كقد سعا لتص اد الروطنه لء.روات الشرععية منرذ 

، عنرردما  حرر. اليرر زق الررذي  رران يرراز  ويرر  اليرررام، أن أ ررد ب.رروة 1960

ابات عامة  قامة مجءس ص سيسه، كأن التجابة ما ان كذ صثعذ باكرة انت 

 وه الييدان السياسه صوام هذا اليوقف" 

موق ان م تء ان  اليهدي يا  أن  من الييكن العودة إل  "التناكم" لتطويا 

ال كررر  مرررن الررردا،ل ن رررو الدييوقااطيرررة ال .ي.يرررة السياسرررية كا جتياعيرررة 

تيد ن ََس  من بانامج استااصيجه م دد، كا قتاادية ععا بانامج ماحءه يس

كموقرف ي  رل ا نتمرار، متيسركا بشرعار "انت رام مجءرس ص سيسره لوبرع 

 الدستور"  كقد صعن  الياصيا هذا اليوقف ا ،يا  ن  الوحيد الذي قدر ل  

 7كورره م.ابررل ذلرر  أعررد اليءرر  ال سررن الثررانه دسررتورا قدمرر  لتسررت تاال ورره 

نر  موق را معاربرا و.رار م.اطعرة ا سرت تاال  ، كقف ا ص اد م1962ديسيعا 



أما حالم ا ست.ت" الذي  ان وه ال كومة و.د قد أيد هرذا الدسرتور اليينرو  

كصجند قادص  كأطاا لءدعاية ل  بيا ويه  رةيس ال الم الياحور عت" ال اسه 

الذي نال" بكل ث.ء  وه حيءة ا ست تاال  كلر  ييرا  رها كاحرد عءر  ا سرت تاال 

ْذ بيوجعر  كزارة  الذي أقا ب  ريا هذا الدستور حت  أجراي صعرديل كزراي بع

ا قتااد إل  السريد  ردياة الرذي  ران ي.رور بكثيرا مرن مهرار رةريس ال كومرة 

)اليءرر ( بوصرر   مرردياا لءررديوان اليءكرره إبرراوة إلرر  كزارة الدا،ءيررة،  يررا 

نعالعرذ ويرر  كزيررا الياليررة مررن حررالم ا سررت.ت" كعوبررذ برروزارة ا  رررا" 

كأمرار هرذا التعرديل الروزاري الرذي اعتعراا الروزراال ا سرت.تليون  العيومية 

إهانة له ، بعد أن صجندكا لتست تاال عء  الدستور اليينرو ، ابرطاكا لت.ردي  

اسرررت.الته   كيعررردك أن هرررذا الررردوع ب رررالم ا سرررت.ت" ،رررار  ال كومرررة  ررران 

نيرة م.اودا أي ا  وء.د صاصب عن إقاار الدستور إجااال أك" انت ابرات باليا

وه اليرام  كقعرل إجااةهرا بشرهاين أعءرن السريد  ردياة عرن ص سريس حرالم 

 باس  "ال دي " أي ما صاجيت  "جعهة الدواع عن الياسسات الدستورية" 

ورره جررو مررن التررد،ل  1963مررايو  17بال عررل أجايررذ هررذا ا نت ابررات ورره 

ا داري السررراوا ،اوصرررا وررره ال.رررا  كا ريررراف، و سررر ات عرررن "وررروز" 

د ال نرراق ال ررالم الجديرر د " ال رردي " ب قءعيررة الي.اعررد  أمررا ا ص رراد، الررذي  عرردّ 

عءرر  ما رر ي  كمنابررءي  أثنرراال ال يءررة ا نت ابيررة، و.ررد حاررل عنررد ورراز 

م.عدا  أما النتيجة الاسيية التره أعءنرذ وره اليرور التراله  46ا صوات عء  

ار ة م.عدا   ان من الي هور، إذن، أن ي.ار ا ص اد عدر اليش 22و.د أعطت  

 وه أية حكومة صاسس عء  هذا النتاةج 

كلر  ييررا سررو   ررهاين عءرر  هررذا ا نت ابرات حترر   ررنذ حيءررة كاسررعة مررن 

ا عت.ا ت  يءذ جييع  وادر ال الم وه م تءف اليدن )كل  صيس الجهراز 

(  ل.ررد 1963يوليررو  16الن.ررابه(، كذلرر  بتهيررة ال.يررار بيررااماة بررد النمررار )

لتص رراد دا،ررل م.ررا ال ررالم حيررب  ررانوا  حوصررا أع رراال الءجنررة اليا اليررة

مجتيعررين لءنمررا ورره اليشررار ة ورره ا نت ابررات الجياعيررة الترره  انررذ عءرر  

ا بوام  كصشهد السرنتان التاليران م ا يرات متواصرءة ل.رادة ا ص راد كأطراا  

الترره عاوررذ ان جررارا  ررععيا هرراةت، ورره الرردار العي رراال  1965كص ررل سررنة 

عرردا حالررة ا سررتثناال و ررل العاليرران، (، أعءنررذ ب1965مررار   23،اصررة )

كبدأت اصارا ت مرع مرن ب.ره مرن قرادة ا ص راد ،رار  السرجن  ععرد الراحي  

بوععيد وه اليرام كاليهدي بن با ة وه الين   ا بطااري  ك  ر  وره 

أن هررذا ا صاررا ت  رران لهررا دكر ورره إقرردار الشررهيد اليهرردي  ك" مرراة عءرر  

  انا إلي   ن ا نشا ص.اياا "الن.د الذاصه" الذي أ

 …"التناوب" في المغرب لم يكن مجرد مسألة مح ية



صعراض ويهررا  1965 ترب اليهرردي م.دمرة لهررذا الت.ايرا كقعهررا بتراريخ يوليررو 

كبال اروا منهرا ان جرار الردار  1962لألكباع الته عاوها اليرام منرذ 

، ث  صساال"  "ويا هرو ال رل الرذي نرااا صرال ا وره المراكف 1965العي اال 

الشرراكط  1962ة" ؟ ثر  أجرام  "سرروف يجرد ال.رارق ورره ص.ايرا سرنة الااهنر

الترره  نررا نعتعاهررا برراكرية إذ ذاك لتسرروية ميكنررة مررع ال.اررا عءرر  أسررا  

ص .يررا دييوقااطيررة سررءيية كصطعيررا إصررت  زراعرره جررذري كالسررها عءرر  

سياسة الت رامن مرع الرنم  الثوريرة وره الرعتد العابيرة كا واي.يرة  كإن هرذا 

مرا صرالا" قاةيرة  -هه بيثابة التالامات يجب احتاامها  ل يرور الته–الشاكط 

وه الوقذ الااهن رقر  أن المراكف التره سرتنطءا منهرا قرد زادت صردهورا، 

بعررررد ثررررتث سررررنوات مررررن ا ،طرررراال كالتتعررررب ورررره الييررررادين السياسررررية 

 كالديعءوماسية كا قتاادية كا جتياعية" 

،ورره موبرروع اسررتيناف 1965ذلرر  مررا  تعرر  الشررهيد اليهرردي بترراريخ يوليررو 

"التنرراكم" عءرر  أسررس جديرردة  ك   رر  أن ذلرر  هررو و ررو  اليعاحثررات الترره 

جات  نذاك بين جتلة اليء  ال سن الثرانه كالياحرور ععرد الراحي  بوععيرد  

كبينيا  ان اليتتععون لءش ن اليرابه ينتماكن ان ااجا ح.ي.يرا عءر  مسرتو  

اد اليهرردي بررن با ررة "التنرراكم"، ،اوصررا كقررد راجررذ أ،عررار عررن اسررتعد

لءعررودة إلرر  اليرررام مررن من رراا ا بررطااري، إذا بررالجييع ي اجرر  با،تطرراف 

(  ل.ررد اصهيررذ السررءطات ال انسررية 1965أ ترروبا  29اليهرردي ورره برراريس )

كزيررا الدا،ءيررة اليرابرره  نررذاك الجنرراا" أو.يررا كمررديا ا مررن الرروطنه أحيررد 

ءت .يرا  أمرا الثرانه و.رد الدلييه بر ن لهيرا يردا وره هرذا ا ،تطراف كطءعتهيرا ل

ذهب إل  باريس وه رحءة مساحية حيب استيع لر  كبراق  كأمرا الثرانه و.رد 

ب.ه وه "الردا،ل" عءر  رأ  كزارة الدا،ءيرة التره ب.يرذ صراحعة ا مرا وره 

العتد  كقد اص ؤ وييا بعد أن ا،تطراف اليهردي قرد سراه  وير  أي را  رل مرن 

ة ا سرت عارات ا مايكيرة )السره ا ست عارات ا سااةيءية )اليوساد( كك ال

 ي إي( مررع صواطررا عناصررا مررن ا سررت عارات ال انسررية  ل.ررد  رران اليهرردي 

 نذاك الي اك ا ك" ل ا ة "مراصيا ال.رارات الرثتث" مرن جهرة، ك ران قرد 

أقرررار عتقرررات متينرررة مرررع الررراةيس جيرررا" ععرررد الناصرررا، كل رررذ ا نتعررراا وررره 

ادي لتوسع إسااةيل وه إواي.يا م اباة أل.اها وه ال.اهاة إل  باكرة الت

عء  حسام ال. ية العابية  كمن جهة أ،ا   انذ قرد صوطردت عتقتر  مرع 

قادة العال  الثالب من صيتو إلر   ريكي ارا ك اسرتاك  نرذ ا هرذا لنء رذ ا نتعراا 

إل  أن مس لة "التناكم" وه اليرام ل  صكن مسر لة م ءيرة، برل  انرذ جرالالا 

الروطن العابره كالعرال  الثالرب مرن جهرة،  من صااع بين قرو  الت ايرا وره

كبين ا ستعيار كالاهيونية من جهة أ،را   كلر  يكرن أحيرد ربرا  ردياة، 



متالع  "ال.وة الثالثة" وه اليرام، ي  ره ارصعاطر ،   با سرتعيار ال انسره 

 ك  بالاهيونية 

كصستيا ا زمة وه الناف الثرانه مرن السرتينات، ك الينابرءون ا ص راديون 

ن من م ا ية إل  أ،را   كيستشراي ال سراد وره جييرع مااورا ال يراة يساقو

كينتشررا التررذما ورره  ررل مكرران كورره جييررع اليااوررا، كي اجرر  النررا  بي اكلررة 

، وشررءذ بالارردوة  ثرر  صءتهررا م اكلررة ثانيررة ب.يررادة 1970ان.ررتم ورره صرريف 

(، وشرءذ هره ا ،را  بالاردوة  ثر  صرت 1971الجناا" أكو.يرا هرذا اليراة )

د ورره بعررض الينرراطا الجعءيررة اصهيررذ ويرر  عناصررا مررن اليرتررابين ذلرر  صيررا

ا ص اديين وه الجالاةرا كليعيرا، وتاصعرذ عرن ذلر  حيءرة كاسرعة ك اسرة مرن 

 ا عت.ا ت، ل  يسعا لها مثيل إذ طالذ جييع  وادر ال الم 

كي ردث مرا لر  يكررن وره ال سرعان  ل.رد قررارت إسرعانيا مرنؤ اسرت.ت" صرروري 

 انررذ ص تءهررا، كهره مررن جيءررة ا رابرره اليرابيررة لءار ااال الرابيررة الترره 

الترره صرر ،ا اسررتاجاعها  سررعام لرريس هنررا مكرران  رراحها  اليهرر  أن كحرردة 

التاام الوطنه صارت مهددة  ككحردة التراام الروطنه وره اليررام ق رية 

صعءو عء  جييع ال توات السياسية   ان  بد إذن من كحدة الاف إزاال هذا 

مسءسرل جديرد مرن ا صارا" مرع  1974 رن سرنة ال. ية ا ساسرية  كهكرذا د

  كقررد أسرر ات هررذا 1973قررادة ا ص رراد الررذي  رران ورره حالررة منررع وعءرره منررذ 

ا صاا ت عن روع الينع عن ا ص اد كإطتق ما  ران قرد ب.ره وره السرجون 

 من منابءي  

 و" وادث سير"… المؤتمر االستثنائي وتكريس االختيار الديموقراطي

ف اليسياة، ك ران  برد مرن اسرت تا الردرك   كهكرذا  ان  بد من استينا

( مرور  وير  نروع مررن 1975ينرايا  12-10ع.رد ا ص راد مراصياا اسرتثناةيا )

الن.ررد الررذاصه، وررت  ا عتررااف با ،طرراال اليابررية بوصرر ها "أ،طرراال ثوريررة"، 

كأقا النهج الدييوقااطه  وسيءة لت .يا ا ،تيار ا  رتاا ه، مرع السركوت 

ءرس الت سيسره لوبرع الدسرتور"، كهرو الشرعار" الرذي  ران عن  عار "اليج

ا ص اد يتيس  ب  كالذي استرءت  "ال.وة الثالثة" وه صعييا ال جروة بينر  كبرين 

العررراش عنررردما أعطرررذ لررر  معنررر  مسرررت.  مرررن ماجعيتهرررا هررره، الياجعيرررة 

ال انسية الته ياصعط ويها هذا "اليجءس الت سيسره" صاري يرا بإلرراال اليءكيرة   

ل  يكن يردكر ب ءرد ا ص راديين قرط،    سرت الت  عيءيرا و سرب، برل  كهذا ما

أي را  نرر  يتنرراو  مررع صرراري ه  الن راله كصرراريخ ال ا ررة الوطنيررة  ءهررا  إن 

 عار "اليجءس الت سيسه لوبع الدسرتور"  ران وره ال .ي.رة مرن أجرل قطرع 

لثرة"، الطايا أمار ص ثيا ا كساط ا ستعيارية ال انسية من ،ت" "ال.روة الثا

ورره صنمرري  ال يرراة الدسررتورية ورره الررعتد  كقررد أدرك متالعيررو هررذا ال.رروة هررذا 



اليعنرر  الرروطنه، كذلرر  مررا ي سررا ا نت.ررا" مررن "جعهررة الرردواع عررن ال ايررات 

( إلرر  ا سرر  الررذي ا،تررارا أحيررد ربررا  رردياة ل البرر  1958الديي.ااطيررة" ) 

كابرؤ أنر  (  ك1963"ال دي "  "جعهة الدواع عن الياسسات الدسرتورية" )

لرر  يكررن هنرراك مررا يعررار هررذا ا سرر  سررو  صيسرر  اليرراصيا الثررانه لتص رراد 

( بشعار "اليجءس الت سره"  كرقر  أن الينابرءين وره قيرادة ال رالم 1962)

 انوا يعون صيرار الروعه هرذا ا سرترت" العشرع لشرعار "اليجءرس الت سيسره" 

   كلر  من طاف ،اور ا ص اد، و.د  ان من الارعب عءريه  "التنراز"" عنر

( إ  بعد ماحءة مرن "ال رل 1975يت  السكوت عن  وه الياصيا ا ستثناةه )

الوسرط"، عءر  صرعيد الشررعار، كذلر  حرين اهترردت الءجنرة ا داريرة الوطنيررة 

إلر  صريرة "مجءرس كطنره  1972أ تروبا  14لتص اد وه اجتياعها بتاريخ 

 23،رة برـ ص سيس كصشايعه" ما دة وه جوابها عءر  الاسرالة اليءكيرة اليار

أن اقتراا  ا ص راد لهررذا الاريرة  "  ياردر عرن أي صيسرر   1972سرعتيعا 

دكقياصه بيعدأ اليجءس الت سيسه"  ل.د جاال هذا التوبيؤ وه كقذ  ران مرن 

الي اكض وي  أن يارعد وير  ا ص راد برروط  عءر  صرعيد الشرعارات، و.رد 

أقسرطس  16صدر ع.رب الي اكلرة ا ن.تبيرة ال ا رءة التره قرار بهرا أكو.يرا )

 (  كمع ذل  ل  يا ب ا ص اد ما ب الشنطا  ك اليالايدة 1972

 ان سكوت الياصيا ا ستثناةه عن  عار "اليجءرس الت سيسره" ص  يردا  ،را 

لذل  "التوبيؤ"، ،اوصرا كقرد برارك ا سرتاذ ععرد الاحيران اليوسر ه مرن 

من اا ا بطااري هذا الياصيا باسالة صوصية مسجءة  ران لهرا كقرع عييرا 

وه الياصياين  اليه  أن الاسالة  انذ كاب ة، رسالة الياصيا ا سرتثناةه  

كهكذا است ن ذ ال ياة النيابية من جديد وه اليرام، وه السنة الته صءذ هرذا 

( حال ا ص اد ويها عء  معم  العءرديات 1976الياصيا، بانت ابات م ءية )

 120ويها ما ياليرد عرن ( أحا  ا ص اديون 1977ث  صءتها انت ابا باليانية )

م.عرردا وررازكا بهررا ع.ررب ورراز ا صرروات معا رراة، كهررو عرردد سرريت.ءم عنررد 

م.عردا، كربيرا يعرود  30إعتن النتاةج الاسيية وه اليور التاله إلر  أقرل مرن 

 هذا إل  ما يشع  "حادثة سيا" ل  صكن متوقعة! كال.اة  يا يءه 

ال ا قرالي  الجنوبيرة التره  ان الجو الذي سعا ا نت ابرات هادةرا نسرعيا باسرتثنا

 انررذ صعرريا ورره حالررة مررن ال.يررع اليتواصررل ميررا جعررل ميثءيهررا ورره الءجنررة 

اليا الية لتص اد يااكن عء  م.اطعة ا نت ابرات  وابرطا الكاصرب ا ك" 

ععد الاحي  بوععيد إلر  إعرتن صا ري   وره مدينرة أ راديا عاصرية الجنروم 

أقرررالي  الجنررروم عءررر  قعرررو"  أثنررراال انع.ررراد الءجنرررة اليا اليرررة، ل يرررل ميثءررره

اليشرار ة  ل.رد صاصعررذ هرذا الشرر ن الردا،ءه لء رالم أزمررة مرع ال كرر  لر  صكررن 

منتماة  و.د ععا ال ك  ميثت وه كزيا الدا،ءية  نذاك )الذي ما يالا" كزياا 



لءدا،ءيررة إلرر  اآلن( عررن الاقعررة ورره أن يتا ررؤ بوععيررد بعيرردا عررن ا قررالي  

يررا إ  أن روررض بشرردة هررذا التررد،ل ورره الارر ااكية، ويررا  رران مررن هررذا ا ،

الش ن الدا،ءه لء الم  كصطور ا مرا إلر  صرااع مكشروف  مرن سريتناز"؟ 

كبيا أن بوععيد لر  يتنراز" و.رد  ران م هومرا أن صكرون النتيجرة "سر.وط " وره 

ا نت ابات، عءر  الراق  مرن أن أ راديا صعتعرا أصرءب قرتع ا ص راد  كهكرذا 

ص اد وره عيءيرة "صنراكم" جديردة عءر  أسرا  أق ل العام أمار أية مشار ة لت

 هذا ا نت ابات 

قرررد أسررر ات عرررن نجرررا  ععرررد الررراحي   1983كمرررع أن ا نت ابرررات اليواليرررة 

بوععيررد، ورره داةرراة أ،ررا ، وررإن "التنرراكم"  رران بعيرردا عررن ا وررا ورره ذلرر  

الوقذ  ك ان لكل طاف سعع  ال اا  وين جهرة د،ءرذ ال كومرة اليرابيرة 

اما صندكق الن.د الردكله  عرادة هيكءرة ا قتاراد، ك ران  نذاك وه صطعيا أك

ا ص اد يعارض هرذا العيءيرة، وءر  يكرن هنراك إذن مجرا" لعانرامج ي.رور عءير  

"التناكم"  كمن جهة أ،ا   ران سروال الت راه  قرد صعيرا دا،رل ا ص راد برين 

بعض ال.ادة التاري يين اليرتابين كبين بعض اليسياين لء الم وه الدا،ل، 

ل هذا ا ،يا ينشرل بش ن  الدا،ءه أ ثا من انشرال  ب ي  هال  ،ا، ميا جع

 ما عدا ق ية الا ااال الته  انذ الجسا الذي يجيع الجييع 

 الوضع الراهن: معطيات جديدة

( 1998صء  هه، وه الجيءة، قاة "التناكم" وه اليررام إلر  هرذا السرنة )

ال كومة  ك  برد أن  الته عين ويها ا ستاذ ععد الاحيان اليوس ه عء  رأ 

الساا" الذي ي اض ن س  اآلن هو التاله  كما الذي صريا وره اليررام حتر  

سرنة مرن  38أصعؤ د،و" ا ص اد وره صجابرة لرـ"التناكم"  رييا ميكنرا، بعرد 

 اليعاربة؟

 هناك معطيات  بد من ا  ارة إليها كلو با،تاار 

اف بررـ "مشرركل هنرراك أك  الوبررعية الترره صاصعررذ عررن اسررتياار مررا يعرر -1

(، كهره ال. رية الوطنيرة التره ص .را 1974الا ااال" ليدة ربع قان )منرذ 

حولها إجياع  امل ص االلذ دكن   ثيا من ال توات، كذابذ ويها  ثيا من 

 مماها أزمة الث.ة اليوركثة من سنوات التوصا الساب.ة 

 كهناك التطور الذي حارل دا،رل ا ص راد ن سر  منرذ مراصياا ا سرتثناةه -2

( الذي ص.ار وير  ا ،تيرار الردييوقااطه  وسريءة لءن را" السياسره، 1975)

كالرررد،و" وررره التجرررارم ا نت ابيرررة كمرررا يتاصرررب عنهرررا، ،اوصرررا ص يرررل 

اليسرراكلية عءرر  صررعيد اليجررالس العءديررة كالعاليرران كميارسررة اليعاربررة 

 النيابية، وه إطار هاما  عيا من حاية ال.و" 



 1985-1975تهررا العشررا سررنوات التاليررة ثرر  هنرراك التطررورات الترره عاو -3

عء  الاعيدين العابه كالدكله   امب دي د، ان جرار الجالاةرا، ثر  اليسءسرل 

السررايع الررذي أد  إلرر  انهيررار اليعسرركا السرروويته كانتهرراال ال ررام العرراردة  

كانتهاال ال ام العاردة يعنه بالنسعة لءيرام قيام الدكاوع التره صجعرل هرذا 

 ص ذر من قو  اليسار كصعاقل الياال ة الوطنية الخ  ال.وة الكعا  أك صء 

 هد اليرام صدهورا ،طياا  1995-1985ك،ت" العشا سنوات التالية  -4

وه ا كبراع ا قتارادية كا جتياعيرة نتيجرة صطعي.ر   كامرا صرندكق الن.رد 

الدكله كالعن  العاليه، وه إطار ما يسي  بإعادة الهيكءة، إباوة إل  صدهور 

ورره الجالاةررا كاستشررااال أعيررا" العنررف ويهررا سررواال الترره ص.ررور بهررا  ا كبرراع

ال ا ة ا ستمية أك الته صنسب إليها، كما يشكء  ذل  من صهديد لءيررام   

 ص    أبعادا كم اطاا 

هررذا العوامررل  ءهررا عيءررذ عءرر  ، ررض الترروصا ورره العتقررات السياسررة  -5

برين ا حرالام الوطنيرة باليرام، ميرا أد  إلر  قيرار "الكتءرة الدييوقااطيرة" 

(، أعنرره ا حررالام الترره صتيتررع بوجررود ذاصرره لكونهررا ص اعررذ عررن 1993)

ال ا ة الوطنية من أجل ا سرت.ت"، كذلر  وره م.ابرل ا حرالام التره ياجرع 

أصءها إلر  "ال.روة الثالثرة" التره صشركءذ بعرد ا سرت.ت" بالعامرة الير رور لر  

طام السياسره اليعاصرا أحيد ربا  دياة، كالته صار يطءا عءيها وه ال 

اس  "ا حالام ا دارية"  كقد  ان رد وعرل "بع رها" صشركيل  تءرة باليانيرة 

م ادة باس  "الوواق" بينيا ب.ه بع ها اآل،ا ،رار  هرذا "الووراق" لتمهرا 

بيمها "أحالام الوسرط" التره صيكرن مرن ا قءعيرة العاليانيرة  -عند ال اجة–

.و" إن هرذا "ال.روة الثالثرة"، ييينهرا هذا الجهة أك صء   كعء  العيور ييكن ال

ككسررطها، قررد اسررتعن ذت إمكانيرراتع صوظي هررا، كأن الاصابررة الترره جعءررذ منهررا 

أحالابرا اسرريية صتشركل منهررا حكومررات صتريرا ويهررا ا سرياال و.ررط دكن أن يثيررا 

ذل  أي اهتيار،   وه الدا،ل ك  وه ال رار ،  ران  برد أن يرادي ذلر  إلر  

 ناكم" جديد الع ب عن بديل، إل  "ص

هرذا مرن جهرة، كمررن جهرة أ،را   ران لتسررء  ا سرتاذ ععرد الراحين اليوسرر ه 

ل.يادة ا ص اد بعد كواة الياحور ععد الاحي  بوععيد، دكر   يجب الت.ءيل من 

أهييترر   ل.ررد صررول  ا سررتاذ بوععيررد قيررادة ا ص رراد ورره ظرراكف ا زمررات الترره 

عءر  كاجهرات متعردد  عاوها ال الم منذ ا،تطاف اليهدي و اض الاااع 

 ان رجل صكتي  من الطرااز الاويرع كلكنر   ران أي را مارارعا صرءعا قروي 

الشرركيية، ميررا جعررل عتقترر  بررا طااف ا ،ررا  صعررانه مررن  ثيررا مررن اليررد 

كالجررالر  أمررا ا سررتاذ اليوسرر ه، و.ررد ابررطا للقامررة ،ررار  اليرررام منررذ 

ح.ر  حكر  ا،تطاف اليهدي أي منذ منتارف السرتينات، ك ران قرد صردر وره 



با عدار  كهكذا ظل داةيا بعيدا عن الاااعات كالينازعرات دا،رل ال ا رة 

الوطنية، كاحت . بعتقات إيجابية مع قادة حالم ا ست.ت" و ت عرن  ونر  

أحد قادة جيا الت ايا أيار الك ا  الروطنه   رل ذلر   ران لر  دكرا وره قيرار 

جديرررد، قوامهرررا "الكتءرررة الدييوقااطيرررة" كوررره ظهرررور نررروع مرررن العتقرررات 

ا عتااف با ،تتف دا،ل ا حالام الوطنية  أبف إل  ذل  أن اليشرار ة 

قد أدت هه ا ،ا  إل  نروع مرن  1976وه اليجالس العءدية كالعاليان منذ 

ا عتااف بـ"اآل،ا"، وه ال ياة السياسة اليرابية، عء  الاق  من أن جييع 

 ابرات، التره   يترواوا ويهرا الوطنيين يعاوون أن "اآل،ا" الذي ص رازا ا نت

ما يك ه مرن النالاهرة،   ييثرل صيثريت ح.ي.يرا أيرة قروة اجتياعيرة أك اقتارادية 

 ح.ي.ية 

كييكن ال.و" با ة عامة إن صجابة ا ربعرين سرنة اليابرية، مرع مرا راو.هرا 

من صطورات عابية كدكلية، قد أقنعرذ الروطنيين كالينابرءين وره اليررام، 

، أنرر  لرر  يكررن ورره ا مكرران أحسررن ميررا  رران، كأن كلررو مررع  ررهال مررن التررادد

ال اكرة ص اض اليور أ ثا من أي كقذ م   الع َب عن إمكانرات جديردة 

يجررب أن صتررا  لهررا ال اصررة لءمهررور  ذلرر  مررا ييكررن أن يوصررف ب نرر  يشرركل 

ال.ناعة الته نسجذ ،يوط ا صارا" كالتواصرل برين ال راعءين السياسريين وره 

يرل ا سرتاذ ععرد الاحيران اليوسر ه، بوصر   اليرام، كالتره وره إطارهرا ع

الكاصرب ا ك" لتص رراد ا  رتاا ه، سررواال دا،ررل الكتءرة الديي.ااطيررة أك عءرر  

مسررتو  العتقررة مررع العرراش كالش ارريات الي يطررة برر ، أك عءرر  مسررتو  

ا ص راد ا  رتاا ه ن سرر   كمرن هنررا  ران اقتااحرر  التارويذ بررـ"نع "،  ك" 

  1993ست تاال عء  التعديل الدسرتوري سرنة ماة وه صاريخ ال الم، عء  ا 

كمع أن هذا ا قتاا  ل  يءا اسرتجابة مرن الءجنرة اليا اليرة لء رالم و.رد ب.ره 

ا ستاذ اليوسر ه عءر  قناعتر ، معتعراا أن مجراد اقتااحر  ذاك يشركل رسرالة 

كاب ة   بد أن صكون لها استجابة مرا  كقرد صعرالز هرذا ا مرل بعرد ذلر  عنرد 

 ابرررات اليعا ررراة لثءثررره أع ررراال مجءرررس النررروام )يونيرررو ظهررور نتررراةج ا نت

ؤ  ك" ماة بمهور ا ص اد ا  تاا ه  .وة سياسية أكل  وه 1993 ( إذ سعي 

 دكن أن يعنه ذل  أن  نا"  ل ما يست .  من الي.اعد –العتد 

 عمل الجميع ع ى تجاوزها… خيبة أمل

نتررراةج قيرررا أن صررردمة اليوسررر ه سرررتكون عيي.رررة عنررردما صعرررين بعرررد ظهرررور 

(، ععا انت ابات قيرا 1993انت ابات الثءب اآل،ا ليجءس النوام )سعتيعا 

معا اة ) من اليجالس الي ءية كالراف اليهنية كالتجارية كالن.ابرات الرخ (، 

أن دار ل.يرران ب.يررذ عءرر  حالهررا  و.ررد كقررع التارراف ورره هررذا ا نت ابررات 

الت  مررن اليكتررب باررورة صءررره اصجرراا نترراةج سرراب.تها  هنررا قرردر اليوسرر ه اسررت.



السياسه لتص اد صععياا عرن احتجاجر ، كأي را عرن ،يعرة أمءر  وره أن يكرون 

 لءتعامل السياسه الجديد الذي سار وي  ما  ان يتوقع  من نتاةج 

قادر اليوس ه اليرام لي.ي  وه وانسا مدة  رهدت اصارا ت مكث رة  قناعر  

هدت ال تاة ن سرها بالاجوع إل  موقع  عء  رأ  ا ص اد ا  تاا ه   يا  

لتر ليف  -ا ص راد كا سرت.ت" أساسرا–عابا من اليءر  عءر  أحرالام الكتءرة 

حكومررة "صنرراكم" ي ررين اليءرر  لهررا ثررتث سررنوات مررن الت ييررد العاليررانه  

كاسررتيا ا ،ررذ كالرراد حررو" هررذا اليوبرروع مررا ي.ررام مررن سررنة دكن نتيجررة  

يكرون وره م.دمرة كبعد ذل  ب  ها عاد ععد الاحيان اليوس ه إلر  اليررام ل

مست.عءه ال .ي  م يد العااي الذي سريؤ لر  برالاجوع إلر  الروطن بيوجرب 

ع ررو مءكرره، بعررد قابررة اسررتيات أزيررد مررن ثتثررين سررنة  كعنرردما أععء ررن عررن 

صااجع اليوس ه عن است.الت  مرن منارب  اصرب أك" لتص راد، وهر  النرا  أن 

ال عرل  و.رد أعءرن إجااالات جديدة   بد أن صكون وه ا وا  كذل  ما حارل ب

عن دستور جديرد يرنم عءر  انت رام جييرع أع راال مجءرس النروام انت ابرا 

معا اا، كوه الي.ابل إنشاال مجءس لءيستشارين ينت عون انت ابا قيرا معا را 

مررن طرراف الهييررات الترره  انررذ صنت ررب ثءررب مجءررس النرروام ورره الدسررتور 

ترع بسرءطات السابا  كمع أن هرذا اليجءرس الجديرد، مجءرس اليستشرارين، يتي

ص.تام من سءطة مجءس النوام، وإن هذا التعديل يشكل نوعا من ا ستجابة، 

إذ يءالر عن  معا اة حل مجءس النوام الذي  انذ است.الة اليوس ه احتجاجا 

عء  التد،ل الذي صعاض ل  ثءث  "الينت ب" من اليجالس الي ءية كالهييات 

 اليهنية كالن.ابية 

الجديررد يررنم  ك" مرراة ورره اليرررام عءرر  أن كا هرر  مررن ذلرر  أن الدسررتور 

الرروزيا ا ك" هررو الررذي ي.تررا  قاةيررة كزارصرر  عءرر  اليءرر  الررذي يعررين هررذا 

ا ،يرا )برينيا مررن الجهرة الترره لهرا ا قءعيررة النسرعية ورره مجءرس النرروام (  

كمعن  ذل  أن الوزراال سياع ون،  ك" ماة وه اليرام، مسراكلين أمرار 

  ينطعا عء  ما يطءرا عءير  "كزراال السريادة"، الوزيا ا ك"  كمع أن هذا 

الررذين يعتعرراكن مسرراكلين أمررار اليءرر  معا رراة )كزراال الدا،ءيررة كال ارجيررة 

كالرردواع كالعررد" كا كقرراف (، وررإن العانررامج ال كررومه الررذي ياررادق عءيرر  

اليجءس الروزاري باةاسرة اليءر  يءرالمه ،  يرا يءرالمه  الت رامن ال كرومه  

عيءية صنطوي عء  صعديل سياسه هار وه ال ياة السياسة كا ه  من ذل  أن ال

اليرابية يتيثل وه ظهور ماسسرة الروزيا ا ك"  ل.رد  انرذ مرن قعرل كزارة 

وارقة أك  ع  وارقة   كزن لها ك  اعتعار وه ال طام السياسه اليرابه، 

بيا وه ذل  ،طام كساةل ا عتر الاسيية  ل.د  ران التا يرال مرن قعرل عءر  

لدا،ءية كحدها الته  ان النا  يطء.ون عءيها "أر الوزارات"، كذل  كزارة ا



منذ أن صو ها أحيد ربا  دياة وه أكاةل الستينات، ماكرا بالجناا" أو.يا، 

إل  كزياها ال راله الرذي مرا عءير  اآلن، كهرو عءر  رأسرها، ربرع قران مرن 

 الالمن!

رقرر  -لترره لرر  يكررن مررن الييكررن، إذن، صجاهررل هررذا التعررديتت الدسررتورية ا

قد ص رتؤ العرام أمرار كبرعية أ ثرا قابءيرة لءتطرور ن رو الديي.ااطيرة  - كءيتها

 -بل الكتءة الدييوقااطية باستثناال وايل صريا–ال .ي.ية  لذل  قار ا ص اد 

(  كصء  هه الياة ا كلر  13/9/1996التاويذ بـ "نع " لءدستور الجديد )

لءدسرتور وره اليررام  كبيرا  الته ياوت ويها ا ص اد ا  رتاا ه با يجرام

أن هرررذا الدسرررتور يرررنم  يرررا قءنرررا عءررر  قررراوتين، كاحررردة لءنررروام كأ،رررا  

لءيستشارين، و.د نتج عن إقاارا حل مجءرس النروام السرابا، بارورة  ليرة، 

( 1997كإجااال انت ابات جديدة  كعندما ظهات نتراةج ا نت ابرات )نروويعا 

، ميررا يعنرره أن الرروزيا ا ك" صعررين أن ا ص رراد ا  ررتاا ه يرر صه ورره الي.دمررة

سررريكون منرررر ، كأن جيءررررة م.اعررررد العاليرررران قررررد صوزعررررذ عءرررر  "اليسررررار" 

ك"الوسط" ك"الييين" بشكل متعاد"  الثءب لكل طاف  أما "اليسار" ويتكون 

مررن الكتءررة الدييوقااطيررة الترره أصررعؤ ا ص رراد يشرركل ا قءعيررة دا،ءهررا  كأمررا 

د كرثذ وه منتارف السرععينات "الوسط" ويتكون من ا حالام الته  انذ ق

"ال.وة الثالثة" الته ص دثنا عنهرا، كأمرا "الييرين" ويتكرون مرن ا حرالام التره 

 رر.ذ، أك انشرر.ذ، ورره منتاررف الثيانينررات، عررن هررذا الررذي يرردع  اليررور بررـ 

"الوسرررط" لتررراث منررر  ،رررط ّال.ررروة الثالثرررة" كمهيتَهرررا وررره أن صتشررركل منهرررا 

 الذي سعا حكومة اليوس ه  ال كومات، وه ماحءة "التناكم" اليجيد

 فكانت " كومة التناوب"… دعائم توفرت

ال.دييررة ص سررؤ اليجررا"  ك" مرراة -كابررؤ أن هررذا التا يعررة النيابيررة الجديرردة

لتص اد ا  تاا ه لءيشار ة وه حكومة يتول  ويها مناب الوزارة ا كل ، 

الته يسيؤ الدسرتور  ك" مراة بمهورهرا  ياسسرة متييرالة  ككابرؤ  رذل  

أن  لر  يكرن مرن السرهل، أمرار هرذا اليسءسرل مرن التعرديتت، رورض العراض 

 الذي صنطوي عءي   كمن هنا قاار ا ستاذ اليوس ه ،وض التجابة 

لهررذا ا ،تيررار الررذي ا،تررارا  -دا،ررل الكتءررة–لرر  يكررن مررن السررهل أبرردا ا ن.يرراد 

ا سررتاذ اليوسرر ه، صيامررا  يررا أنرر  لرر  يكررن مررن السررهل الوقرروف ورره كجرر  هررذا 

الاجررل مررن أي  رران  وتاري رر  الن رراله كسررءو   اليثرراله كصرر اال سرراياص  

أ ياال   ي عها أحد،   دا،ل حالب  ك  ،ارج ، موبع   ، كبالتراله ويرا 

ي.دم   .ناعة  هال ي اض ن س  عء  الجييع  .ناعة صادقة   ص تيل الاد، 

ءررو عءرر  الرراق  مررن جييررع الت ووررات الترره ييكررن أن يععاررا عنهررا كالترره   ص 

السرراحة مررن الكثيررا مررن اليعطيررات الترره صعارهررا  كبععررارة أ،ررا  إن جييررع 



الذين يشار ون وه ال كومة ال اليرة، كالرذين يايردكنها دكن اليشرار ة ويهرا، 

إنيا ي عءون ذل   نه  يث.ون وه اليوس ه، كيدر ون أي را أن ا،تيرار اليءر  

ه اليرررام، لرر   رروزيا أك" لرريس ا،تيررارا ،اليررا مررن اليعنرر   كالسياسررة ورر

كبععرررارة أ،رررا  "الجديّرررة وررره السياسرررة" وررره اليررررام، صيرررار  برررالاموز 

كاليعانه  كهذا  هال برديهه  وال راعءون السياسريون ال .ي.يرون وره اليررام 

يعاف بع ه  بع ا معاوة ح.ي.ية، كال طام بين "العاروين" يجاي دكمرا 

كتوبرة،   بالتاايؤ بل بالتءييؤ  كلرذل  ويرن الععرب الع رب عرن بريانات م

 واليكتوم وه مثل هذا ال ا" يع.  وه الرالب حعاا عء  كرق 

ل.د أ د اليوس ه ماارا كصكاارا، قعل صعيينر  كزيراا أك  بر  ثا مرن سرنة، أن 

ا ص رراد مسررتعد لت يررل اليسرراكلية ورره حكومررة صتررووا لهررا ثررتث دعرراة   ث.ررة 

 اليء ، كأقءعية ماي ة وه العاليان، ك السند الشععه   

 ن ا ك" و.د أ دا جتلة اليء  حينيا صرا  أمرار مجءرس النروام وره أما الا

ح ل صنايع ، أن  بعد هذا التنايب سيعين من ياص ي  بيياا كزيراا أك   

كقد وه  النا  منذ ذل  الوقذ أن ص كي  ال ييا لن يس ا عرن  ر م  ،را 

قيرررا اليوسررر ه، وجتلتررر  يعررراف أ ثرررا مرررن قيررراا ال ررراعءين السياسررريين وررره 

  ل.ررد صررووات الث.ررة إذن، كهررل هنرراك مررن ث.ررة أث.ررل كزنررا مررن وتررو   اليرررام

 ال ييا!

كأما الا ن الثانه و.د صواوا أي ا، كبدكن صعوبة   و.د قار ا ستاذ اليوس ه 

بيجاد ما  ء   اليء  بيا ل  يكن منتماا، كبيا ل  يكن وه إمكان قيراا ال.يرار 

اسية كالن.ابية اليعتراف ب   قار باستشارات كاسعة  يءذ جييع الهييات السي

بها قانونيا، سواال وه ذل  أصدقاال ا ص اد أك ،اوم ، ال.دماال منه  كالجدد  

إن هذا ا عتااف بجييع مكونرات ال يراة السياسرة وره اليررام بيرا وره ذلر  

أكلي  الذين ينتيون صاري يا إل  "ال.وة الثالثة" التره ص ردثنا عنهرا  رهال قيرا 

ت عن أقءعية ماي رة وعرت ص ر  نروام الكتءرة مسعوق  كقد أس ات ا صاا 

كالياصعطين بها كنوام "الوسط"، إباوة إل  نوام ال ايل ا ستمه الرذي 

  ارك وه ا نت ابات 

كأما عن الا ن الثالب كهو السرند الشرععه ورييكن ال.رو"  إنر   ك" مراة وره 

اليرام بدأ النرا ، منرذ الشرها الثرانه مرن صشركيل هرذا ال كومرة، يطاحرون 

ععا كساةل ا عتر، الاسيية كقيا الاسيية، هذا السراا"  ل.رد ع.ردت  مرا" 

 عيرراة عءرر  هررذا ال كومررة ويرراذا ح..ررذ؟ إن د لررة هررذا السرراا"  امنررة   ورره 

صيرت  بل وه مجاد طاح   ذل  أن  ل  يسعا أن طا  مثل هذا الساا" وره 

ارراةل اليررام منرذ أربعررين سرنة، أي منررذ ال كومرات ا كلر  الترره  ركءتها و

ال ا ة الوطنية بعد ا ست.ت"، كعء  عهد اليء  الااحل م يد ال امس  إن 



 ران ينتمرا أن  -عءر  مرد  ثتثرين عامرا–ذل  يعنه أن    أحد وره اليررام 

صس ا عيءية صنايب حكومة "جديدة" عن أي  هال جديد  أمرا هرذا ال كومرة 

را و نمار الشعب اليرابه  ء  مشدكدة إليها  كليس هناك من يست طيع أن يعْنك 

أنهررا ص مرر  بابررا جييررع مكونررات الشررعب اليرابرره، بيررا ورره ذلرر  رجررا" 

ا عيررا" كالياسسررات التجاريررة ال رراة، و ررت عررن الجيرراهيا الشررععية ورره 

اليدن  يا وه ا رياف  كهناك كعه عييرا ب نر  إذا لر  ص .را هرذا ال كومرة 

الذي يعنه أنها  ييا وذل  لن يكون بسعب  ،ا قيا العاقءة ا دارية، الشهال 

ل  صتواوا لها الوساةل الته ييكن بها أن صعيل  كهذا مسر لة سرنعود إليهرا بعرد 

 قءيل 

كإل  جانب هذا السند الشععه التء.اةه هناك صاحام دكله ل  يسعا لر  مثيرل  

وررألك" مرراة صعررام الرردك" الرابيررة الترره صهررت  بالشرر ن اليرابرره، الو يررات 

را" كإيطاليا كإنجءتاا الرخ، صعرام عءنرا كوره اليت دة كوانسا كإسعانيا كالعاص

صارراي ات رسرريية، عررن صاحيعهررا بهررذا الترييررا الررذي حاررل ورره اليرررام 

بتعيررين الرروزيا ا ك" مررن اليعاربرررة، ،اوصررا ععررد الاحيرران اليوسررر ه 

اليعررراكف عءررر  نطررراق دكلررره بسررريعت  الطيعرررة  كهنررراك كعرررود باليسررراعدة 

 لهذا ا صجاا  كا ستثيارات   صع  ه صيرتعها أنها صشجيع

(، التره 1998وعاايرا  4كاآلن كقد مات ثيانيرة أ رها عءر  هرذا ال كومرة )

يطءا عءيها وه اليرام "حكومرة اليوسر ه" صرارة ك"حكومرة التنراكم" صرارة 

أ،ا ، اليه  أن لها اس  ص يءر  عءر  ،رتف ال كومرات الر رل السراب.ة، ويرا 

 هذا اليدة؟هه النتاةج الته ييكن صسجيءها لها أك عءيها ،ت" 

عء  الاق  من أن مدة ثيانية أ ها   صك ه لت.وي  عيل حكومرة نارعذ وره 

إطار الماكف كاليناسعات الته  احنا، ورإن اليتحر. يسرتطيع مرع ذلر  أن 

 يسجل ما يءه 

أما عن بانامج ال كومة الذي صودق عءير  وره العاليران بيجءسري ، وهرو  -1

كررن إن.رراذا عءرر  طايررا ا عررداد بانررامج عررار انت.رراله، يسررتهدف إن.رراذ مررا يي

لء طة ال ياسية الته صنكب الوزارات الي تء ة عء  إعدادها، كقد حمه هذا 

العانررامج بيررا يشررع  ا جيرراع الرروطنه، كإن أ،ررذ عءيرر  ،ءرروا مررن  ثيررا مررن 

الت اصرريل كا رقررار  كهررذا م هررور كمعررار و ع رراال ال كومررة حررديثو العهررد 

 ه بييادين مساكلياصه  كالعانامج انت.ال

هناك معادرات أقات لاالؤ ال يات اليت ارة كال عي ة مرن الينتجرين   -2

كهناك أي ا ا عرتن عرن صار ية مءرف اليعت.ءرين السياسريين كالي طرووين، 

كقد ص يذ جوانب أساسية منر  إذ صر  ا عترااف بيروص  كم طرووين كص.رار 

 ص  صعويض لذكيه   هذا إباوة إلر  العديرد مرن الناروا التره بردكنها   يتر



إنجرراز مررا هررو مطءرروم إنجررازا  كمررع أن هررذا ا نجررازات هرره دكن الينتمررا 

بكثيا وإن معم  النا  وه اليرام يت هيون الوبع اليع.د كاليتشعب الرذي 

عءرر  هرررذا ال كومرررة أن صواجهررر   كهنررراك  ررع  إجيررراع ب نررر  إذا وشرررءذ هرررذا 

عرن  ال كومة، وإن وشءها لن يكون راجعا إليها ن سرها برل إلر  أ رياال ،ارجرة

 رقعتها كإرادصها 

  ظوظ تجنب الفشل… المسألة هي مسألة التحول إلى الديموقراطية

 كالساا" اآلن هو  ما هه حموظ صجنب هذا ال شل الي تيل؟

ييكررن ال.ررو"، معرردةيا، إن النررا  ورره اليرررام مررا زالرروا م ت مررين با مررل، 

 كأي ا مستعدين لتنتمرار، وهر  ي.ردركن المراكف الارععة  كهر  مسرتعدكن

لتنتمار أ ثا إذا صعين له  بوبو  أن أمامه  م ا  ما د مرن الن را  كمرع 

 ذل  والشكوك اليش وعة با   اق قاةية، كربيا صتالايد 

 كهنا  بد من التيييال بين أماين حت  صكون الاؤية كاب ة 

وررإذا نمانررا إلرر  هررذا التجابررة مررن زاكيررة مررا ييكررن أن ص ..رر  عءرر  اليررد  

ا ل العطالررة كالتشررريل كالتعءرري  الررخ، وررإن اليرراال ال.ايررب، عءرر  مسررتو  مشرر

سيكون حاليا إذا هو صوقع ص سنا جذريا أك إصتحا  امت قعل مراكر ،يرس 

 سنوات من العيل اليتواصل 

قيرررا أن الرررذين يعاورررون الوبرررع وررره اليررررام جيررردا، كيعاورررون الذهنيرررة 

زاكيرة اليرابية،   ينماكن إل  هذا التجابة الته صاصعط باس  اليوسر ه مرن 

مرراذا ييكررن أن ص ..رر  عءرر  مسررتو  اليشررا ل الترره ذ انررا  إن العرراض الررذي 

قدمناا عن صاريخ مشكءة "التناكم" وه اليرام، منذ حاول  عءر  اسرت.تل  

إل  اليور، يمها بجتال أن ا ما يتعءا وه ال .ي.ة بتَ دٍّّ صواجه   1956سنة 

لر  الدييوقااطيرة  كإذا اليور معم  بءدان العرال  الثالرب، إنر  مشركل الت رو" إ

 نررا قررد صتععنررا صطررور هررذا اليشرركل ورره اليرررام ععررا ص اصرريل، ربيررا أثررارت 

ال جا، وذل  من أجل أن نء ذ ا نتعاا إل  ،اوصية هذا اليشركل بالنسرعة 

 لءيرام  كبا مكان اآلن إبااز عناصا هذا ال اوصية 

تععررون لءشرر ن منررذ ع.رردين مررن السررنين أك أ ثررا انتعرر  الي ءءررون الرابيررون اليت

اليرابرره إلرر  مررا يييررال الوبررع السياسرره ورره اليرررام، أعنرره مررا ععررا عنرر  

بع ررره  ب.ولررر   "اليعاربرررة وررره اليررررام بررراكرية لءعررراش، كالعررراش 

برراكري لءيعاربررة"  كهررذا ح.ي.ررة يعيهررا حررا الرروعه  ررل مررن العرراش 

كاليعاربة  و.د صا  جتلة اليء  ال سن الثانه يوما لءا  يين قاةت  إن  

صكن اليعاربة قاةية وه العتد  نش صها  أمرا اليعاربرة ن سرها، سرواال  لو ل 

يور  انذ صتيثل وه حالم ا ست.ت" قعل إنشاال ا ص راد، أك بعردا، و.رد  انرذ 

دكمررا معاربررة لء.ررو  الترره صايررد أن ص ترروي العرراش كصععرردا عررن ا رصعرراط 



ين بالشررعب كأهداورر ، أك أن صءريرر  إلررراال  ل.ررد عابررذ وانسررا عءرر  الرروطني

اليراربة عندما ابطات لءد،و" معهر  وره م اكبرات ا سرت.ت" أن ي.عءروا 

ا ست.ت" دكن إرجاع م يد ال امس من الين  ، وكران رد الروطنيين كعءر  

لسان أكلي  الذي قادكا الي اكبات، كالذي سيارع ون قرادة لتص راد، أنر    

لسرطور م اكبة ك  ن.راش وره عرودة اليءر  الشراعه  ك  زا"  اصرب هرذا ا

يتررذ ا صرروت اليهرردي بررن با ررة ورره صجيررع جيرراهياي بالرردار العي رراال سررنة 

كهو يراكي مرا يجراي وره الي اكبرات مرع وانسرا، قرا"  "طءرب منرا  1955

ال انسيون أن ن.عل ا ست.ت" أك  ث  ص.ور ال كومة اليرابية بعد ذل  بطءرب 

ا المراف إعادة م يد ال امس  أما أن صعيدا ال كومة ال انسية ن سها وه هرذ

بالذات وذل  ما   ي.عء   عاياال الاأي العار ال انسه"  قرا" اليهردي  "كن رن 

 ررذل  قءنررا لهرر   إن  عايرراال الرراأي العررار اليرابرره   ي.عررل ا سررت.ت" دكن 

 رجوع م يد ال امس الذي  ان ن ي  مسا بكاامة اليراربة" 

" الته أنش صها ل.د ارصكعذ وانسا ،ط  جسييا عندما اعت.دت أن "ال.وة الثالثة

من بعض ا قطاعيين كأعوانها من  يوخ ال.عاةل كقيراه  ييكرن أن ص راض 

بواسرررطتها عءررر  الشرررعب اليرابررره مءكرررا  ،رررا قيرررا اليءررر  الررروطنه م يرررد 

ال امس  كجوها ال ط  الذي ارصكعت  ال كومة ال انسية هو أنها اعت.دت أن 

ليءر  ن سر ، الرذي اليراربة يتشعثون باليء  و.ط  نر  مءر ، كنسريذ أن هرذا ا

و ءت  وانسا عء  قياا من ا مااال لارا سن ، لر  يكرن  رييا مرذ ورا قعرل 

أن يتعن  ق ية بءدا ك رعع ، ق رية ا سرت.ت" وره أكاةرل الثتثينرات مرن هرذا 

ال.ان  كيجب أن ن يف إل  ذلر  أن عتقرة قرادة اليعاربرة باليءر  ال سرن 

ي  بوععيرد أك ععرد الاحيران الثانه، سواال مرنه  اليهردي بنعا رة أك ععرد الراح

اليوس ه، صاجع إل  مرا قعرل ا سرت.ت"، حينيرا  ران كلره العهرد الشرام ي.رور 

باررررءة الوصررررل بررررين كالرررردا كال.ررررادة الرررروطنيين، كحررررين  انررررذ السررررءطات 

ا ستعيارية صعتعاا متطاوا ي اض كالدا عء  وانسرا  كأ ثرا مرن ذلر   ران 

العهد منرذ بدايرة ا سرت.ت"   من الييكن أن يكون اليوس ه مدياا لديوان كله

قيا أن الايا  صجاي أحيانا بيا   صشتهه الس ن  كمن "الععب" الذي يااوا 

السياسة دكما، منذ قابا العاور، أن "الايا " الي اجية هه الته ص.رار وره 

اصجراا الترراريخ  كمررع أن التراريخ   يكررار ن سرر  وهنراك ورره م تءررف العاررور 

 ور جديدة، كلكن متشابهة سءسءة من الت و ت صتكار با

مررن هنررا نرردرك أن "التنرراكم" ورره اليرررام   يتعءررا م رريون  بيررن سرريكون 

عءر  رأ  هرذا الروزارة أك صءر ، برل بيررن سريكون إلر  جانرب اليءر  كيكررون 

اليء  إل  جانع   هل ال ا ة الوطنية كامتداداصها أر "ال.وة الثالثة" الته أراد 

وره وءر  مارال    كاليرور كقرد صريرات ا ستعيار أن ياهن اليء  بواسطتها 



المرراكف كلرر  صعررد الياررالؤ ا جنعيررة م كومررة بررال ام العرراردة كصررااع 

ال.و  الدكلية   بد أن يت ذ "التناكم" م يونا  ،ا  إما ال ااغ الذي صعياا 

ا نتهازية الته باهنرذ التجابرة أنهرا أك" مرن يت ءر  عرن العراش كصراحع  

ة أك سررراعات الي ررراكلتين ا ن.تبيتررررين عنرررد الشرررداةد )سرررواال زمرررن ال يايررر

ال ا ءتين(، كإما إعادة صاصيب العتقة برين العراش كال.رو  الوطنيرة ال .ي.يرة 

بيرا يجعرل مرن  رون الواحرد منهيررا براكريا ل ،را جسراا سرءييا كنيوذجيررا 

لعيءية ا نت.را" ن رو الدييوقااطيرة وره إطرار مءكيرة دسرتورية، صجسر  صراريخ 

ة وه اليرام، كهيا صاريخ كاحرد ييترد عءر  أ ثرا مرن اليءكية كصاريخ الوطني

 اثنه عشا قانا 

كمن هنرا يعردك كابر ا أن ماريا حكومرة اليوسر ه يطرا  ماريا اليررام 

 كل  كالجييع يعه هرذا ال .ي.رة كيعره أن قولرة ال يءسروف اليونرانه "إنر    

صستطيع أن صست   وه النهرا مراصين ويياهر  صجراي باسرتياار" صاردق عءر  

اليرور  ل.رد سريل ا سرتاذ اليوسر ه، قعرل صعيينر  كزيراا أك  بشررهور، اليررام 

عن ما يتوقع من صطورات، وكان جواب   "اليرام ععرارة عرن قاعرة انتمرار 

 عياة، عء  الياال ويها أن ينتما طويت قعل الد،و" إل  مست.ع ء "  كإذا  ان 

الرذين اليثل اليرابه ي.و" "د،و" ال يار لريس  رال اك  منر "، ورإن جييرع 

هرر  عءرر  صررءة باليوسرر ه يعاوررون أنرر  يتررن س باةررة كاحرردة، كأنرر  بالترراله   

يستطيع اليكوث طويت وه حيار موبوال، ،اوصا إذا صعين ل  أن هنراك مرن 

يء.ه وي  بال.يامة عيدا كلهدف وه ن س يع.وم! كبدكن  ر  سريكون الاجرل 

اعه مرن الين ر  معذكرا، و.َْد وَ.َدَ رةت  ا ،ا  وه معا ة إعرادة اليءر  الشر

كص .يا ا ست.ت"! ككابؤ أن وشل اليوس ه سيكون ليس وشت لش م برل 

 إ، اقا نهاةيا لتجابة "التناكم" الته صعنه الت و" السءيه إل  الدييوقااطية 

كأمار هذا النتيجة الياععة  بد من ص ديد السرعب أك ا سرعام التره ييكرن أن 

 صكون مادرا لء شل؟

 ي تراكم عبر أربعين سنةالمشكل هو اإلرث الذ

 ليس من الييكن التنعا بالت اصيل كلكن ييكن ص ديد العوامل الي تيءة 

هنرراك مررا ييكررن أن نطءررا عءيرر  "العوامررل الذاصيررة" الترره صاجررع إلرر  مررا قررد  -

يمهرررا، أك ي ررراك، مرررن صناق رررات دا،رررل الكتءرررة  كرررل، أك دا،رررل ال رررالبين 

ت.ت"  كمررع أن  ررل  ررهال الاةيسرريين ويهررا  ا ص رراد ا  ررتاا ه كحررالم ا سرر

م تيل وه هذا اليجا" وإن قيام العرديل وره ا ورا ككعره الجييرع ب طرورة 

الياحءة الااهنة يجعل من الاعب الي ه ب ي ،تف وه هرذا اليجرا" إلر  

 حد إوشا" التجابة 



أمررا احتيررا" و.رردان ال كومررة ا قءعيررة العاليانيررة الياي ررة الترره صتررواوا لهررا  -

يد وه ا ورا الينمرور  ذلر  أن هرذا ا قءعيرة صعكرس وره اليور وهو احتيا" بع

ال .ي.ررة م عررو" ث.ررة اليءرر ، كهرره ث.ررة   نعت.ررد أنرر  سرريكون ورره صارراوات 

اليوسرر ه اليعرراكف باسررت.امت  كنالاهترر  كلعاقترر  مررا يالعالعهررا  كلرريس هنرراك 

قو  ،ارجية باقطة لالعالعة هذا الث.ة، بل بالعكس وجييع الدك" اليعنيرة 

 يدت كصايد هذا التجابة كصدوع با مور ن و نجاحها بالش ن اليرابه أ

أما ال.و  الدا،ءيرة التره ييكرن أن صيرار  ال ررط ال عءره الي راد لوجرود  -

هذا ال كومة وت يعدك أن هناك مثل هذا ال.و ، ،اوصا كقرد  انرذ هييرات 

رجا" ا عيا" كال اعءين ا قتااديين من أك" من رحب بهذا ال كومة، كقد 

رات بنكيررة عيءيررة ورره هررذا السررعيل  أمررا ال.ررو  ا ،ررا  قيررا اص ررذت معرراد

ا قتاادية وءيس هناك وره الوقرذ الرااهن قرو  مرن هرذا ال.عيرل، وث.رة اليءر  

 كالسند الشععه الواسع يجعتن من اليستععد صياما مثل هذا ا حتيا" 

 و ين ييكن أن يكين سعب ال شل إذن؟

" ا ربعرين سررنة اليابررية إنر  يكيررن وره نمانررا وره ا رث الررذي صراا   ،ررت

عء  مستو  أجهالة الدكلة  كرل، كبال اروا منهرا الجهراز ا داري الرذي 

يستشرراي ال سرراد ورره جييررع مااو.رر ، كهررو وسرراد بنيرروي، بيعنرر  أن مررس أي 

جانب من  يثيا جوانب أ،ا  معا اة  ك يا هرو معراكف وال سراد الرذي مرن 

ليسررتويات  إنرر  هررذا النرروع ي تيرره بع رر  بررععض ورره جييررع ا صجاهررات كا

 رررا ،طعوط يسررراي وررره الجسررر   ءررر  ك  ييكرررن الرررت ءم منررر  إ  بعيءيرررة 

 جااحية 

كالت رردي الررذي يواجرر  الت ررو" السررءيه إلرر  الدييوقااطيررة هررو هررذا بالررذات  

كالتجابة اليرابية، كالته هره ا كلر  مرن نوعهرا وره العرال  العابره، ص رع 

 أمامنا اليعطيات التالية 

ن ديي.ااطيررة ح.ي.يررة عءرر  مسررتو  حايررة التععيررا هنرراك ورره اليرررام اآل -

كالتعدديررررة ال البيررررة، كييكررررن أن صت سررررن ا مررررور عءرررر  مسررررتو  نالاهررررة 

ا نت ابات، كصكون النتيجة أقءعية مست.ءة  حالام الكتءة صيكنهرا مرن صشركيل 

 حكومة  ال كومة ال.اةية 

 كهنرراك صارر ية ح.ي.يررة لسررجل ح.رروق ا نسرران قعطعررذ ويهررا أ ررواط  كاسررعة -

كمررن الينتمررا، بررل مررن اليا ررد، أن صررت  التارر ية نهاةيررا ورره ا  ررها ال.ءيءررة 

 ال.ادمـة

كهنراك عتقررات برين ال.ررو  السياسرية صتييررال بان  راض الترروصا، إلر  جانررب  -

سررء  اجتياعيررة وررت إبرراابات ك  مطالررب صستعارره صءعيتهررا، كهنرراك هرردكال 

 عء  مستو  الطتم كالجامعات الخ 



أي مجا" يطا  مشكءة الجسر  الرذي يستشراي وير   كمع ذل  وا صت ، وه

 ال ساد اليتاابط عء  جييع اليستويات 

نعرر  ، هنرراك ورره ا دارة اليرابيررة بي تءررف مسررتوياصها   رراالات عءرر  درجررة 

عاليررة مررن النالاهررة كا سررت.امة كالت ررانه ورره العيررل  كلكررن معمرر  م اصررل 

كقرد  ن ا كان  ن  ا دارة كماا ال اليساكلية ص ت.د إل  مثل هرذا العناصرا،

ي سررؤ اليجررا" لءعناصررا النمي ررة لترروله اليسرراكليات الترره هرره أهررل لرر   أمررا 

العناصا الته انساقذ مع ال ساد لسعب أك  ،ا، بداوع مرن صرد،تت أك برداوع 

مررررن الياررررالؤ الش اررررية كرك  ا نتهازيررررة، و.ررررد  ن ا كان  ن صنسرررر ب 

ا ما ذلر ، ،اوصرا   بهدكال، كص ذ قطاال "ع ا هللا عيا سءف" إن اقت  

 كهناك سوابا من هذا النوع، منذ بداية ا ست.ت" 

كمع أن ال اق  عيا ك اسع بين كبعية ال ساد اليور ككبعية ال ساد أمرس، 

وإن أكج  التشاب  عء  اليسرتو  الاروري العنيروي ص راض ن سرها، ورا رث 

 رروذ هررو إرث قيررام الديي.ااطيررة، الريررام الررذي ي سررؤ اليجررا"  سررترت" الن

 كا ستمت" بيمتت استمت  ما أنال" هللا ب  من سءطان 

كمهيررا يكررن ويعالجررة ال سرراد أمررا برراكري، إذ عءيرر  يتوقررف ال رراك  مررن 

الن ا   بد من الت كيا الجدي وه اليوبوع، وا صت  بواسطة ال اسد كوه 

إطار ال ساد قيا ميكن  إن ا ما يتطءب إرادة سياسية قوية كمايية عءر  

ة اليشكل بطه الا  ة جيءة كصد ين بداية جديدة  كإذا  ان   بد مرن معالج

ال رراا عءرر  صجنررب الشررطط ورره مثررل هررذا الترردابيا وررت أعت.ررد أن أحرردا  ورره 

اليرررام يشرر  ورره أن حكومررة اليوسرر ه ال اليررة، ماهءررة صيامررا  لتجنررب هررذا 

الشطط  إن ا ما  ءر  يتوقرف إذن عءر  ظهرور إرادة ح.ي.يرة صعطره لي هرور 

تناكم" م يونا  مءيوسا   هذا من جهة، كمن جهة أ،ا  وإذا  ران  رعار "ال

"من أين ل  هذا؟"  عارا  قيا كاقعه وه المراف الرااهن عءر  ا قرل، ورإن 

اليطالعة بتوظيف هذا الـ"هذا" لاالؤ العتد أما براكري، كأ رد براكرة 

 ن من  أن يكون الـ"هذا" وه اليست.عل نتيجة عيل مشاكع كوه إطار ال.انو

ك  ي يا  ان ال ا"، يع.  أن صد ين بداية جديردة مرن النروع الرذي كصر نا، أك 

عدر صد ينها، هو الذي سي.ار وه مايا هذا ال كومة كوه مايا التجابرة 

 كل، عاجت أك  جت  كقد   ي طق الياال إذا هو صوقع أن "ص.ايا اليايا" 

 ●هذا لن يكون وه ا مكان ص جيء  أ ثا من ب عة أ ها 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ابن رشد: "العصا القاتلة "
 والرجل "الذي أفسد جميع األطباء" في أوربا

  

 محمد عابد الجابري 
 كتاب غير مسبوق  -1

اله   ل  مناا ال،ن خل منل تضنع مناا الكتناب فني لتاأنم لن  عنواع تناشبخ 
الط  الظ كي، بل التاشبخ الظاا لمط . تماا لل  ض تشل ل هل ماا الكتاب، 

ت م اتاب لظمللا  في الط ، فط  البلا غب  ط  اال"ل تالط  ال بل 
ك،ا لشاج  اب  شد  "همل"، تتاشبخ الظمل ا،ا و ل  هاد ش مل " تناشبخ لخطناُّ 
الظمل". إ  لم،وة ماا الكتاب، إع ، لو ت  و،ا و  ش  ل   شاُّ ط ونة فني مناا 
 ال،نن   لت عاة، لت فنني منناا ال،مهنن  لت عاة لنن  لمننام  الدننحة تتعننا ل

فنني الأننم  -لنن  ت هننة أم أننا همننر اا ننل–الح نناظ همبهننا، بننل تك،نن  لم،بتننم 
ش د  لحمة   ش   في تاشبخ الت كب  الظم،ني فني الطن  فني الا افنة الظ كونة، 
فهل شذت،ي إلر ل ا  ال ك  الظم،ي لكا  لن  اأت،ا نم إلنر ال،،اشعنة الط ونة، 

 كتاب.تماا لا لك  هموم اب  شد  أ  م ل ا  ه ش   في فدل  ماا ال
تمذنننا البنننن  لنننن  الت،ببننننس بلضننننل  بنننب  التنننن شبخ لمظمننننلا الننننال للضننننلهم تت ننننع 
الكلننلف الظم،وننة تل،اشعننة منناا الظمننل لت عاة ه نن  التنناشبخ تفنني الحضنناشا  



. اات   ال،اتم ة، تكب  الت شبخ لتطنلش ال كن  الظم،ني، شؤبنةف تل ناهول  تلذنام  
تف في ع افتذنا الظ كونة مل "تاشبخ الظمل" تمل ال ا   ه،للا، تمل تز   ال،ظ  

ال،ظات   ه   لهحاث ال، تل  ب  الال ااألا ال  ا ب  في ماا ال، نا  إلنر 
االعت اج  ل  ال،اطلطا  الط وة الظ كوة تات  "ت ا ل ااط اُّ" التي تسخن  
بهننننا ال،تت ننننة الظ كوننننة ال  و،ننننة. للننننا الانننناأي، تلهذنننني "تطننننلش ال كنننن  الظم،نننني"، 

في اله ب، تلل تذل لذم الا افنة الظ كونة هظن  فاالمت،اا هم ز شث أ  وا، زتر 
 ز ها اال .

)…( 
همنر لأنم إعا اننا  اتناب "الكمونا  فنني الطن " ف بن ا فنني ألهنم هالذ ن ة لتنناشبخ 
ال كننن  الذ ننن ل فننني الطننن  الظ كننني فهنننل هالذ ننن ة ل كننن  ابننن  شدننن  اتنننل لنننو" 
اعننتاذاُّ، بننل مننل  ننسُّ لنن  اننل:  نننسُّ لنن  ه،موننة "التدننحو " التنني  نناا بهنننا 

ا فنننني لاتمننننف فنننن تو ال،ظ فننننة فنننني هدنننن  : فنننني الظ بنننن   تفنننني ال  ننننم فبم ننننلفذ
تااتل  ا،ا في ال م  ة، إضافة إلر "التدحو " الال اا  شذنلل القوناا هنم 

 .)(في ل ا  همل ال ما تلل شت ع لم ت تم
تلنننا شم نننت االأت نننا  فننني مننناا الكتننناب منننل ل  ابننن  شدننن  لنننل و كننن  فننني ه،مونننة 

  ، ه،ظذنر ل  لااط نم مذنا لنل وتن  التدحو  جاخل لفا "الطن  الظ كني" تزن
ال ال ا ل تال ابن  عنبذا تال غب م،نا لن  ااط ناُّ الظن ب، ا،نا انا  اللن   فني 
الكنننن ا تال م ننننن ة زبنننننث تل نننننم هاطاهنننننم الذ نننن ل التدنننننحوحي إلنننننر انننننل لننننن  
ااداه   تابن  عنبذا، بنل ل ن  انا  لااط نم مذنا فني ز نل الطن  منل ل   ونة 

للعطر تإلر ز تج ال    الاال  هل  الت كب  الط ي في الظدلش ال  و،ة تا
(، تم،ننا تنناز ا ل شعننتب    Hippocrate, Galienت ننالبذل  ) )(: له نن اط

في الط  ال  ول، لاتم تنب  تلظن تفتب  هاخت فه،نا إلنر جش نة تناش وضن ب 
هننم ال،اننل، إع و ننا : "إعا  ننا  له نن اط: أظننل،  ننا   ننالبذل : ال". ت نن  اأت مننت 



،ا إلنر الا افنة الظ كونة، تلكن  جت  ل  شت منلش فني ماتا  ال، شعتا  تالتن اجاته
الطننن  الظ كننني ات امنننا  و،نننا   بلضنننل  مننناتب  ال، شعنننتب ، بنننل ل ننن   ،نننع 

فاتانننناتا لذهننننا  -ت  ب ننننا–ااط نننناُّ الظنننن ب  ،وننننع ال،فل ننننا  الط وننننة ال  و،ننننة 
ل   وة تاز  ، لع اللهي هاالخت ف بنب  لتلأاتهنا لظت ن ب  مناا االخنت ف 

د   االخنت ف ال،ظن تف جاخنل الا افنة الظ كونة بنب  أحنا   لل ا ط و وا، د أم
 الكلفة تأحا  ال د   لا  لت بب  ال،ح عب  تال،تكم،ب  الخ.

شت مر علا تاضحا في لت  اتاب  الع في الط  ظه  في الا افة الظ كوة، 
لهذني بنالا اتناب "الحناتل" لمن ا ل النال عنذتح ث هذنم هلنيُّ لن  الت دنبل 

ل ا ل في ماا الكتناب ل نما لظاتن بم فني التن لون فني هظ   مبل. ل   عما ا
"الظملا الذ موة"، ل  الذحا  تال،ح عب  تال،فل ب  في "ااخ اش" ت"ااجب" النخل 
فهل شلشج، لامهل،  ،وع لا اأتهر إلوم ل   شاُّ ااط اُّ فني ال،ن   اللازن ، 
لنن  له ننن اط إلنننر لعننناتاتم تلظاتننن بم، عاكننن ا لعننن،اُّمل، للنننب ا إلنننر شلونننم منننل 
ه للنم: "لنني". إ  ط ب ننة النن ا ل فنني التنن لون فنني الطنن  ااأننت بذننت هدنن ما: 

فنني التنن لون الط نني -تظت،نن  "ال تاوننة". ت نن   الننت همننر إع مننا ط ب ننة لخنن ى 
تظت،  "ال شاوة" لهذي التذمول تالتدنذون، تعنت مغ منا  الط ب نة لت هنا  -جا ،ا

 لع اب  شد ، لت  ل لحمة   ش   في تاشبخ الت كب  الط ي.
 ، ف بنن ، ل هننل تطننلش الت كبنن  الط نني فنني الا افننة الظ كوننة، تكالتننالي ت نن ش  تإع

لم،وننة لحمننة ابنن  شدنن ، لنن  ل  أظنن  ، ه نن ش لننا شت ننع لننم ال، ننا ، لتطننلش 
 …(ال ك  الط ي لذا دوالم ان"همل" في الا افة الظ كوة)

)…( 
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هذني التني تظت،ن  لت تذت ن  ألهنا ال دا في ل  ال،،اشعة "الظم،ونة" لمطن ، ل 
ل  االأت اب لمطن  بلتن م تازن ا لن  "همنلا ااتا نل"،  ن  بن ل  فني ال تلنة 



الظ كوننننة ااعنننن لوة لننننع دونننناا مننننا  ال تلننننة. ت نننن  لخننننا  مننننا  ال،،اشعننننة فنننني 
اال جمنناش لننع ال تلننة االلبننة، زتننر إعا  نناُّ هدنن  الت  ،ننة تالتنن تب ، فنني 

تضنننن وة ال،هذننننة التنننني و،اشعننننها الظدنننن  ال  اعنننني اات ، ط نننن  الطنننن  لنننن  
لدنناام و،تمكننل  تزنن مل "عنن  ال،هذننة" إلننر همننل للنناو، شننتظمل فنني الكتنن  
تكال،،اشعة ا،ا شتظمل الذحل تال  م تال،ذطا تال م ن ة تغبن  علنا لن  الظمنلا. 
كاأت ما  الط   ، التي ه فها الط  في الحضناش  الظ كونة ااعن لوة،  نسُّا 

في الظننناا النننال دنننه   هدننن  التننن تب . ل ننن  ال شت نننسل لننن  ه،مونننة ال ذننناُّ الا نننا
اهت،  ماا ال ذاُّ همر ه،مبتب  لتلا بتب  تلتكالمتب : التن تب  تالت  ،نة. للنا 

لننننا هنننن ف بننننن"الظملا الذ موننننة"،  -فنننني ااغمنننن  ااهننننل-التنننن تب  فكننننا  واننننص 
الظ كوة ااع لوة، التي اهت،  فني ت عو نها همنر "ال ،نع لن  لفنلا  ال  نا "، 

تاتننم ت ،ننع المهننة لنن  ااهنن اب ت ،ننع اللننظ  ت"ااجب"  ،ننع الحنن شث لنن  ش 
لننن  ز اظنننم النننخ، للنننا الت  ،نننة فكاأنننت الط بنننا إلنننر " همنننلا ااتا نننل" همنننلا 

 البلأا  خاتة.
ل نن  دنناشة فنني ت  ،نننة ال،ننلشتث الظم،نني ال نن ول هننن ج ما ننل لنن  ال،تننن  ،ب ، 
ه،ننل اابنن  لننذهل فنني النن  ط ال  اعنني، تكتوفوننة خاتننة فنني "ببننت الحت،ننة" 

ل  -ع ها ال، لل . تب تي همر شل   ا ،ة الت ا ،ة في ماا الظد  التي ل
ا، تمننل لنن  873مننن/ 260ال،تننلفر عننذة  )(زذننب  بنن  اعننحا -زبننث اام،وننة

أداشى الحب    ذلب الظ اع. ل   فاع مناا ال،تن  ل ال نا، النال اعنتا ا ابذنم 
  اعحا تلف اجا ل  ها متم ت خ ب  ل  ت لاتم،  ،وع الت ا ،ة اوخ ب . اا

شتن  ل لن  البلأاأونة إلنر الظ كونة، لت إلنر ال ن باأوة تلذه،نا إلنر الظ كونة. تلننم 
تننن ش  ال،تت نننة الظ كونننة ه نننل ال،فل نننا  الط ونننة تال م نننفوة ال،ذ للنننة لننن  مننناتب  
المهتننب . ف نن  تنن  ل لننا و نن ب لنن  أدننف لفل ننا  لشعننطل تاللنن تزا  التنني 

ت  ب ننا، لذهننا –ه،مننت همبهننا، ت ،وننع ال،فل ننا  الط وننة ال،ظ تفننة فنني هدنن   



خ، نة تت نظل  لفل ننا لن  لفل ننا   نالبذل  أ مهننا إلنر ال نن باأوة تأ نل لذهننا 
إلر الظ كوة لشكظا تع عب . و ل  هذم ال  طي: "كا   منب  فني ت  ،تنم، تمنل 
الال لتض  لظاأي ات  ه  اط ت نالبذل  تلادنها لز ن  تمانوص تالنف 

  إلننر اتنن   ننالبذل  لننا اعننتهما لذهننا تلننم تلالوننن أافظننة هاشهننة لا  ننةر ته،نن
 .)(فازتاى زات ااعتذ شبب  تتذ ها همر ع بل ال،  لة تال لاب"

)…( 
لننع تفننا  زذننب  بنن  اعننحا اننا   نن  تننلاف  فنني ال،تت ننة الظ كوننة اننل  ما ننل لنن  
ال،فل نننا  الط ونننة. ف ضننننافة إلنننر ل   ،وننننع ال،فل نننا  الط وننننة ال،ظ تفنننة فنننني 

اننا  التنن لون  -ت  ب ننا–ا الظدن ب  البلأنناأي تال تلنناأي  نن  ت،ننت ت  ،تهننا امهنن
في الط      طع لدلاطا تاعظة، خدلتا التن لون فني للضنلها  هظبذهنا 
كننالظب  تال،ظننن   تااعننذا  النننخ، تفننني ال نن ت  تفننني ااجتبننة تااغاونننة تالكننني 
تال  ازنة الننخ، ت فني الهننلاُّ تتن عب  ال دننل  تال،ذناخ فنني الدنحة الننخ. تلننع 

و بننل ، تفنني أ نن" الل ننت غ،نن   دننبلو ال،فل ننا  الط وننة تكنناع  ااط نناُّ الحق
ال نننازة ه جقوننناُّ الطننن  ل،ننن   ظمنننلا لننن  اللنننظلع  تعنننبمة اع نننا  لهننناشتهل 
الط ونننة. تمذنننا تننن تي لحمنننة الننن ا ل التننني عنننتت،بس ه ننن   الذمننناا همنننر منننا  

 ال لضر.
 لحظة التأليف الجامع والتمييز بين العلم والشعوذة: الرازي  -5

ا افنننة الظ كونننة، ال ننن لاُّ لنننذهل  ننن   هننناج  ال،نننفل ب  فننني تننناشبخ الظمنننلا فننني ال
تال، تلنن  ب ، همننر اادنناج  هنن بي هتنن  لح،نن  بنن   ا بننا النن ا ل بلتنن م لمننل 
تلهمننننل لنننن  لأت ننننتهل الحضنننناش  الظ كونننننة لنننن  ااط نننناُّ، ل نننن  ب  ل زماتنننننم 
تابتكاشاتنننم فننني لبننن ا  الطننن  الت  ب ننني، ال نننا ل همنننر ال،،اشعنننة الظم،ونننة. ل ننن  

ف بنن  هدنن  ،  نن   ،ننع ال،ظ فننة هظمننلا تتنن م ابنن  الذنن ول ه أننم " لتزنن  جمنن   ت 
ال نن لاُّ تعننو،ا الطنن "، تلكنن  ال  طنني منناا ال،ظذننر إع  ننا  هذننم إأننم: "ط بنن  



ال، نننم،ب  غبننن  لننن افع". تمننناا تنننحو . غبننن  لأذنننا عذ دننن  فننني زنننا الننن ا ل 
الط ب  إعا أح  زدن أا لم،بتنم التاشباونة فني مناا ال، نا  تزن  ، تلنل أ ن   

خ الطننن  اظمنننل، م،نننا: أ ننن  ال،،اشعنننا  جتش  فننني لبننن اأب  لعاعنننبب  فننني تننناشب
اللننظلعوة ال ه  أوننة فنني الطنن  لنن   هننة، تلنن   هننة لخنن ى  ،ننع دننتا  
ااجبوا  الط وة التي ظمت، في الحضناشتب  البلأاأونة تال تلاأونة، ت ت ن  إلنر 
أمنن   دننن،للوة ت ظنننل لنن  الطننن  اتنننل  طاهنننا لظ  وننا تازننن ا، تكالتنننالي ت نننت  

ة تذمو،نننا لذه ونننا و ظنننل لذهنننا هم،نننا لنننم ال، نننا  للننناا تذمنننول ال،ظننناشف الط وننن
 لذام م تز تج  تللضلهم تل ا مم.

نننا  ل نن  تشعنننت الا افنننة الظ كونننة، لننن  الظدنن  الهبمبذ نننتي تال سأطننني خاتنننة، ا،ًّ
ما   ل  ال،،اشعا  ال ه  أوة التي ااأت تلتل  سُّا ل  "الظملا ال  بة" 

 جمننن   منننا  كال نننح  تالتذ نننول تالطم ننن،ا  تاللنننظلع  هننناخت ف لألاههنننا، تا
ال،،اشعننا  فنني لبنن ا  الطنن  خاتننة. ت نن  دنن  النن ا ل ز،مننة لذه وننة همننر 
ل،اشعننننة اللننننظلع  فنننني الطنننن ، ف ضنننن  لعننننالب  ال،لننننظلعش  بمهننننة ل  ننننطة 
تاضنننحة تظت،ننن  ألننن  الل نننا ع، ل،نننا البننن  ل  وتنننل  لنننم جتش ا بننن  فننني تلقونننة 
الذننا  تلحاتنن   ال،لننظلعش . و ننل  فنني اتاهننم الننال لل ننم لأللبنن  ال ننالاأي 

تا أنننننم شذ هنننننم إلنننننر ضننننن تش  لحاشكنننننة اللنننننظلع  فننننني الطننننن : "إ   )(ل،ذدنننننلشا
لانناشبا مننفالُّ م ال،لننظلعش  ة اابنن  ، وضننبا هنن  عا مننا اتابذننا منناا ه عنن  ، 
ت  لتهل تاعتح لهل تظاش  الذا ، هاط ، فني الهاونة التني ال تشاُّمنا غاونة. 

ل فن   لنذهل لن  شنسهل لأننم ش ن   لن  الدن و هن   ولننا تعنا الن ل  تنمب وا عنن
وا ع لدواُّ    له ما لظم شلمل ها تم تت،لبهم لأم لخ  هنا لن  علنا اللنا. 
تلننذهل لنن  شننلمل لأننم وانن ع لنن  ااأننف عنناا لبنن م فبنن خل فنني لأننف ال،ظننال  
اللنن ي خ لننة لت ز شنن   تبحتننم زتننر ش لوننم، عننل ولننبل لنن  مذنناة لدننواُّ  نن  

مل له ما لظم همر دتل ما  ال اهة، لتاا  ل  هن تع الك ن . تلنذهل لن  شنل 



لأننم ش فننع ال وننا  لنن  الظننب  شفظننا فبنن خل فنني الظننب  ز شنن   شذك مننا عننل شنن   
فبهننا غلنناُّ شدو ننا تبا  ننم لنن  مذنناة. تلننذهل لنن  شننلمل لأننم و،ننص ال،نناُّ لنن  
ااع   وضنع همبهنا لأ لكنة تب عنل لن  ف،ننم دنب ا فبهنا عنل و،دنم. تلنذهل لنن  

م شنن   النن تج ال،تللنن  فنني ال نن   فنني ااع  تفنني لتننل  ااضنن ا  عننل وا  نن
 )(ل  مذاة".

)…( 
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ه،ننل همنني بنن  ال  نننا  ال، لعنني ط ب ننا لأللبنن  ال نننلبهي هضنن  ال تلننة فذنننا 
ت ننن  هنننن ف  -خ ننن ت تللنننف لاساأتننننم اات نننا عنننن،ا  "كالنننل الدنننذاهة الط وننننة" 

ا لكنننل لنننا وحتننناع إلونننم  ظمنننم ا،نننا و نننل  " الظننن -)(الكتننناب بنننن"الكتاب ال،مكننني"
ال،تط  ل  تغبن مل لن  ز نظ الدنحة همنر ااتنحاُّ تشجمنا همنر ال، ضنر، 
إع اذت لل ل   از  لن  ال ن لاُّ تال،حن عب  لن  ااط ناُّ اتاهنا انال  وحنلل 

. عل شذطما في )( ،وع لا وحتاع إلوم ل  بملي غاوة منا  الدذاهة تلزتالها"
الط وننة ال،ظ تفننة إلننر هدنن  ،  إع ننا  مننا  النن هلى  وظنن   هالذ نن  لم،فل ننا 

لب ننب   لاأنن  الننذ ص تالت دننب  فبهننا، هاج ننا هننال،  ظبتب  ااعاعننبتب  له نن اط 
ت نالبذل ، لوظن   هظنن  علنا ل،نن   ناُّ هظن  منناا ااخبن  إلننر عنم م ال، ادنن  

 لبي  ا با ال ا ل،   ل ل  ش ب  لذه م مل.
)…( 

 ل  لة ال،ذه  في الت لون -ب
الننال لتشجأننا  همننر طللننم لكلأننم -ل ننا  الط وننة هظنن  منناا الظنن   الذ نن ل لم،ف 

شذت نل ال، لعني إلنر دن   الط ب نة التني شذنلل  -وت،ل ما  الم،حنة التاشباونة
عننملاها فنني التنن لون،  و ننل : "تللننا لأننا فنن أي لعانن  فنني اتننابي منناا  ،وننع لننا 



وحتنناع إلوننم لنن  ز ننظ الدننحة تلنن اتا  االنن ا  تالظمننل تط ا ظهننا تلعنن ابها 
لهننننا تالظ لننننا  ال الننننة همبهننننا ل،ننننا ال و ننننتهذي الط بنننن   تااهنننن ا  التاهظننننة

ال،ننننام  هنننن  لظ فتننننم، تلعانننن  فنننني للنننن  ال،نننن اتا  تالظنننن ع تالتنننن بب  هااجتبننننة 
تااغاوننة لننا  نن  ت ظننت هموننم لنن  الت نناشب تاختنناش  ال نن لاُّ ل،ننا  نن  تننحت 
لذ ظتم تالتحاأم، تاط زت لا على علا، تاعتله   في ااب  ل  ال،لاضع 

البذل  ال، ننننن لب  فننننني منننننا  الدنننننذاهة، ال عنننننو،ا ال نننننلاأب  ه ننننل  له ننننن اط ت ننننن
، تهمبهنا ل ذنر )ا(في ااتنل  التني و نتظ،مها لتنحاب القونا  )ا(تال عتلشا 

االنن  فنني ز ننظ الدننحة تلنن اتا  االنن ا ". عننل ولننب  إلننر لأننم عننباا  لنن  
ااجتبننة لننا و ننتظ،مم لط نناُّ اا مننول ال اهننع تالظنن اع تفنناش  ت "لننا  نن  تننحت 

إع اننننا  اابنننن  لنننن  ااجتبننننة التنننني اننننا  و ننننتظ،مها ال نننن لاُّ لنننن  ت نننن كتهل لننننم 
البلأنننناأبب   نننن  شفضننننها لمننننل الظنننن اع تفنننناش "، تبنننناا  للامننننة و ننننتط ج فبهننننا 

 اعتط اجا طلب .
عننل شذت ننل هظنن  علننا إلننر ت نن ول ال،اطننا الننال عو ننب  هموننم فنني اتاهننم، ل،ننا 

ا لكا . و،ت  ل  وتل  ه،ااهة بذوة همل الط  ا،ا شتدلش ، تمل لا شه،ذا مذ
و نننننل : "ف بتننننن   لتال ف  ننننن ا عاننننن  الظمنننننل هاالعت دنننننا  تاالس نننننة تااخننننن ط 
تااهضنناُّ تغبنن  علننا ل،ننا وحتنناع إلوننم لهنن   ااط نناُّ فنني بمننلي الذحننل الننال 
شذحننل إلوننم، تالهنن   الننال و دنن   لذننم تمننل ز ننظ الدننحة همننر ااتننحاُّ 

لنا تشجما همر ال، ضر، لو هل بالا همبهل ت لج اتاب تازن  وحنلل  ،ونع 
وحتاع إلوم ل  علا، تال لجو دب ا ل،ا وحتاع إلوم ال،تظم،ل  تال،تكم،نل  تال 
لتاطننا  إلننر غبنن   جت  ل  لدنن زم تلبننب  ال ننل   وننم تلعننما فنني علننا ط بننا 

… االختدنننناش ت ننننلج  اللنننن   تاالعت دنننناُّ فنننني ال،ظذننننر الننننال ل دنننن  إلوننننم
تل تذنننن  التطلبننننل الننننال وضنننن    اش ننننم تااو ننننا  الننننال وه،ننننم اابنننن ا لنننن  

 ظاأوم".ل



الننال عنننبت ظم  و نننل  هذنننم: إأنننم "  -لل ال،نننذه -للننا أحنننل "الذحنننل التظمو،ننني" 
التظمننول النننال وتننل  هط بنننا ال  نن،ة، تعلنننا ل  لأحنناُّ التظنننالول تالطنن ع التننني 
ت نننما فبهنننا إلبهنننا الكتننن  خ، نننة: لزننن ما التحمبنننل هنننالظت"، تالاننناأي ط بنننا 

، تالانال" ط بنا الت اب ، تالاالث ط با تحمبل الح ، تال اهنع ط بنا ال عنل
ال  ،ة". تكظ  ل  ول   ما  الط ع وظم  ت ضبمم ل،ذه  ال  ،ة ماا  و ل : 
"تل،ا اا  التظمول الال وتل  هط با ال  ،ة شذ  ل إلنر لأحناُّ دنتر همنر لنا 
عا أننا اننا  لتفننا  و،ننا  دنن أا ، إع اننا   نن  وضننط أا االنن  فنني للضننع جت  

تم ننة، ف أننا شك،ننا اعننتظ،مذا للضننع لنن  اتابذننا منناا إلننر ل  أ ننتظ،ل ل  ننالا لا
تشك،ا اعتظ،مذا   ،ة الذلو إلر اادناام )…(   ،ة اا ذا  إلر ااألاو 

تشك،ننا اعننتظ،مذا   نن،ة )…( تشك،ننا اعننتظ،مذا   نن،ة الكننل إلننر اا ننساُّ )…( 
ال ننلام  إلننر ااهنن ا " الننخ، "فمننالا لننا اخت أننا ط بننا ال  نن،ة همننر عننا   

ا الكتنناب إلننر ت هننة التظمننول مننل ل  طنن ع التظننالول. تالحا ننة ااأننت ل نناش  مننا
وتل  لم،تظمل ط با  ات  و مكم في التظمول لو هل هموم ز ظ لنا و نتظ،مم، 
تباننننف هموننننم فه،ننننم تاعننننتذ اطم، تبفجوننننم اننننل فدننننل لذننننم إلننننر لننننا هظنننن  لنننن  

 ال دل  تتاا  هظضها ب ظم".
ال  نن ا  فنني لم،وننة الت  ننول تالتدننذون فنني ال حننث الظم،نني. تلكذننم تزنن   ال 

 نننا. فال،ذنننام  امهنننا ت نننتظ،ل ال  ننن،ة تالتدنننذون. تلنننع علنننا فننن   ولنننتل لذه
ل ننلُّ ال، لعنني إلننر الت  ننول تالتدننذون اننا  خطننل  همننر جش ننة ا بنن   لنن  
اام،وننة هننالذم  إلننر لننا اننا  و ننلج النننت لون فنني الطنن  لنن  الت ،وننع بنن ت  
ت تبنن  تال أمنناا، تاالأت ننا  لنن  ل نن لة إلننر لخنن ى عننل ال  ننلو إلبهننا هظنن  علننا 

  فا  ااعاعي مذا مل: لاعا عوتل  للضلها لمت  ول تاون ل ا . تال
)…( 

 ل  اا الط  تالظملا ال، اه   -ع



ول   ال، لعي   ،تم الطن   و نل : "الطن  شذ  نل   ن،ب  : لزن م،ا الظمنل 
تالااأي الظ،ل. تالظمل مل لظ فة زقو ة اله   ال، دلج إلوم. للضلهم في 

،نا شن اج فظمنم. تالظ،نل منل خن تع علنا ال ك  الال هم وتل  الت،ببنس تالتن بب  ل
الليُّ ال،لضلو في ال ك  إلر ال، اد  هالح" تالظ،ل هالب  همر ز   لا 
ات نننا همونننم الت،ببنننس". تالظمنننل )مالطننن  الذمننن ل( شذ  نننل إلنننر ع عنننة ل  ننناا : 
لزنننن ما الظمننننل هننننااللش الط و وننننة، تمنننني: االعت دننننا ، ال،ننننساع، ااخنننن ط، 

ل نننلى التننني بهنننا ت ظنننل ااهضننناُّ لفظالهنننا ااهضننناُّ الحاجعنننة هننن  ااخننن ط، ا
الحاجعننة همننر ال، نن ى الط وظنني، ااشتا  التنني بهننا وتننل  ت،نناا لنن   الحبننلا  
ت لالننم تتنن بب  . تالانناأي الظمننل هننااللش التنني لو ننت هط و وننة، تالاالننث الظمننل 
هااللش الااش ة ه  اال  الط وظي". تال  ل الااأي مل "االلش التي لو ت 

 خل فنني ت ابننن  ال نن  (، تمنني الهنننلاُّ ال،حننوا ه بنن ا  الذنننا  هط و وننة )ال تنن
تالح اننة تال ننتل  تااطظ،ننة تاادنن كة تالذننلا تالو مننة تاالعننت  اي تاالزت ننا  
الخ. تال  ل الاالنث: "االنلش الااش نة هن  االن  الط وظني" تمني: االن ا  

 تلع ابها تااه ا  التاهظة لها تمي ال ال ل لت الظ لا .
ل  ل الظ،مي(: ف  ،ا : ز ظ تحة ااتحاُّ، تل اتا  ال،   للا الظ،ل )ا

 تتكل  هالت بب  هااغاوة تااجتبة تالظ،ل هالب .
 الظ  ة بب  الظمل تالذم بة الظم،وة -ج

تلا شه،ذا مذا مل تدلش ال،فلف ا  اا "همل الطن ". تمنل تدنلش و تذ نخ 
زذاما   نل: الطن  هدلش  ل اد   الذم بة الط وة ال ا    لذا له  اط، ت ن  دن  

وظنننال  بننن   ااأ نننا  تمنننل   نننل. تال  نننل شتننن لف لننن  ااعط  نننا  ااشكظنننة 
)الت اب تال،اُّ تالهلاُّ تالذاش( التي لذها تكل  ااخ ط ااشكظة، تااهضاُّ، 
تاالس ة الخ. تا،ا مل تاض  فها  الذم بنة تضنل "الظمنل الط وظني" الانام 

ع عة ل  اا: االلش ت خل في بها بل مي في عاتها "همل ط وظي" شت لف ل  



ت ابننننن  ال ننننن  ، التننننني لذهننننننا شتننننن لف )ااعط  نننننا ، ااخننننن ط، ااهضنننننناُّ، 
تاالنلش التني ال تنن خل فني ت ابن  ال ن   تلكذهننا تنفع   ونم تمنني …(. ال،نساع

ض تشبة لم لت لت،مة لت لمسبذنة انالهلاُّ تالطظناا تاللن اب تالح انة تال نتل  
 وظنننني" تمنننني االنننن ا  تله اضننننها الننننخ. تاالننننلش "الااش ننننة هنننن  االنننن  الط

 تلع ابها الخ.
لننن  مذنننا أ هنننل عننن    وننناب "الظمنننل الط وظننني" لننن   ا ،نننة الظمنننلا التننني عا منننا 
ال، لعني اظمنلا ل ناه  . علنا ا  الذم بننة الط ونة التني بهنا شتحن ج تدننلش  
لمط  اظمل شذ ل  فبها ا،ا  مذا "الظمل الط وظي" الاام بهنا. تال نفا  النال 

مننر الدننظب  ااش  ننتو،للل ي مننل التننالي: لننا منني الظ  ننة وطنن   أ  ننم مذننا ه
بب  همل لا تالذم بة الظم،وة التي ت لج ماا الظمل  تك  اش  لخن ى منل الظمنل، 
لل همل، ل ت ل ه  الذم بة لت الذم با  الظم،ونة التني ت نلج  ونم، لا لأه،نا 
دنننيُّ تازنننن   إ  لننننا لننننل ش شاننننم ال، لعنننني مننننل ل  "الظمننننل" دننننيُّ، تالذم بننننة 

،وة ديُّ  خ . الذم بة الظم،وة مي هط وظتها لتهب   لتطلش  تاتمف في الظم
ل زمة لا ل  تطلش الظمل هذها في ال، ازل ااخ ى. للا "الظمنل" فبتحن ج لتال 
ت  ل ال ديُّ ه،لضلهم تالهاوة لذم تاللعبمة التي بهنا تتح نا تمنا الهاونة. 

منا  االنلش الا عنة للا الذم بة الظم،وة فهي التدنلش النال ش ذونم الظنال ل هن  
 تكتوفوة لخص الط ب ة التي بها تح ا الهاوة في همل لا تفي  ل  لا.

 ننن  ت ننن ت منننا  ال، زمنننا  هظبننن   هننن  لفنننا ت كبننن  هم،ننناُّ ال ننن ت  اللعنننطر، 
هنننا ل،تذننا إال لنننع دوننناا الظمنننل الحنن شث ابتننن اُّ لننن  ال ننن    لكلأهننا لنننل و ْهننن   ط ز 

 بذننم فنني منناا ال،نن خل مننل ال نناهع هلنن ! منناا تننحو . غبنن  ل  لننا أ بنن  ل  أ
ل  فبم نننننلف   ط نننننة  ننننن  لننننن" ل نننننا ل ادننننن ا منننننا  ال، ننننن لة، تل  للننننن تهم، 
تاله   ل  ت لون "الكموا "، مل االأت ا  هالط  اظمل ل  تدلش ل  ل  
في الذم بة الط وة ال ا   ، ا،ا شلشذا هذ  ال، لعي، إلر تدلش و دل بب  



تكنننب  الذم بنننة الط ونننة  الظمنننل ا،لضنننلو تغاونننة تتعنننا ل لتح بنننا تمنننا الهاونننة،
ال ا   . ت   ل ل  أذت ل إلر بونا  مناا ال اأن  فني "كمونا " ابن  شدن  لذظن ع 

 همر " األ " اب  عبذا لذ ا مم ه،ا ه ر ل  وتل   وم ل    ش .
 القانون البن سينا -7
  األ  اب  عبذا في لبسا  الذ اج ال  لاُّ -ل

، ال،تننلفر )(البنن  عننبذا نن   الظنناج  همننر اهت نناش اتنناب "ال نناأل  فنني الطنن " 
منن، لمنل اتناب فني الطنن  الظ كني، إع  ،نع  ونم اللنوخ الن  و" بننب  428عنذة 

الطننناهع ال،لعنننلهي النننال لبنننس اتننناب الحننناتل لمننن ا ل تكنننب  الظننن   ال،نننذمل 
الال لبس اتاب ال، لعي، إضنافة إلنر ا تهاجاتنم الااتنة عنلاُّ لذهنا التني 

تهالم هال م نننن ة. تإعا اعنننت اجما لنننن  ل،اشعننننتم لمطنننن  لت التنننني ت  ننننع إلننننر ادنننن
لضننن ذا إلنننر علنننا لنننا شت،بنننس هنننم لعنننملب ابننن  عنننبذا لننن  تضنننل  تز ننن  عننن ا 
ت  شتننم همننر اال نناة بت ببنن  ال،لضننلو، لجشاذننا ال نن   الننال  ظننل اتاهننم 
"ال األ " ود   هال ظل " األأا" فن   أ  نم همنر ال،لنتهمب  هالطن ، فهطنر 

 " وهذنني هنن  غبنن   همنر اتنناب النن ا ل تاتناب ال، لعنني، تتنناش منناا "ال ناأل 
ل  ات  ال،ت  لب ، فازتل في ال،ل ع لذسلة ال،  ع "اللزب " الكافي. تلن  
ع،نننة تنننناش التننن لون فنننني الطننن  و تدنننن ، لت وتننناج، همننننر التظالنننل لننننع منننناا 

، فل ننف التنن لون الط نني  )("ال نناأل " ألهننا لنن  التظالننل : تماودننم لت دنن زم
م فني ال،لن ع، إال هظن  هذ  ، تتحل  بالا إلر "ها ا" لظ فني لنل شنتل اخت ا ن

   أب ، ا،ا عذ ى هظ .
للنا فني ال،هن ب تااأن ل" فمننل وتن  " ناأل " ابن  عننبذا وحمنر بهناا الذنلو لنن  
اا ،نناو. فننناب   مننن ، لبننل الظننن ُّ ابننن  ه نن  ال،منننا بننن  لح،نن  ال،تنننلفر عنننذة 

من )تال  الط ب  ال،لهلش، تت شا اب  شد ، لبي ل تا  ه   ال،ما ب  525
منن(، اتن  ل النة شذت ن  فبهنا " ناأل " ابن  عنبذا. 557ر عنذة لبي الظن ُّ ال،تنلف



تب نننا  إأننننم عا الكتنننناب تاط زننننم هذنننن لا تتنننمتم أ نننناة لذننننم، هظنننن  ل  ااأننننت 
دننه تم  نن  تتننمت ااأنن ل" تعاو تننبتم فبهننا. تع كنن  لأننم  ننا  هذننم: "إأننم ال 
ودنم  لم، تنن   فني تظمننول الطنن  ل،نا تضنن،ذم لنن  اال ناظ الحلدننوة تال،ظنناأي 

لع ل  ماا الحتل    ت ن  لن  شن ج  لن  لط ناُّ ال،لن ع فن   مناا ال م فوة". ت 
ال ج أ  م لل وانل لن  االهتن اف هنالاه ا  التني فني مناا "ال ناأل ". لن  علنا 
ْوننع ااعنن ا بمي، ط بنن  تنن   النن ش  ااشننلكي، ت نن    ، لننا ات ننم ه ننة   بنن    
  نناُّ  وننم: "للننا لننا اهت،نن   ابنن   منن  لنن  اطنن ا  اتنناب النن  و" تته بذننم فهننل

تحبنننس غبننن  ل نننتقول. إ  مننناا الكتننناب، تإ  انننا  لدنننذ م  ننن  اهت،ننن   ونننم لننن  
الك ا ال،تكمف تاادواُّ ال ظب   لا ال شمبا هالظملا، تاا   وم لا عا أا  لن  
اابهنننناا تالننننذ ص تالتدننننحون تاالخننننت ف تالتلننننلبش تالتح بننننن، تكال ،مننننة 

لنا لنل  للاضع اابن  ، ف أنم اتناب  ن  ادنت،ل لن  لتنل  الطن  ت لاأبذنم همنر
ولنننت،ل همونننم غبننن   لننن  الكذننناأوش الك ننناش. عنننل  ونننم لننن  ااو نننا  تاالختدننناش 
تز نن  التنن لون تالت تبنن  تعننهللة الكلننف ل،ننا شنن اج النن م لذننم لننا لننو" فنني 
غبننن   لذهنننا، بنننل لنننا وهت ننن  لنننم لذنننم همنننول السلنننل تب ننن،  هنننم ازت،نننا  الاطننن  

ا و نننلا تالامننل. تكال ،مننة فمنننو" فنني  ،ونننع لننا لنن شذا لننن  الكذنناأوش الك ننناش لنن
 .)(ل الم تال و   ل   "

تاضنننن  لأذننننا مذننننا للنننناا زتننننل ش بنننن  ل  وتننننل  للضننننلقوا، إع ش نننن   ال ننننم وا  
تااو ابوا  لظا. تإعا اا  ماا الحتل شذتهي بت  و  ا ة ااو ابونا  بن هلى 
لأننم "لننو" فنني  ،وننع لننا لنن شذا لنن  الكذنناأوش الك نناش لننا و ننلا ل الننم تال و نن  

ل  ش  إ اُّ اتاب ال، لعني النال اعتذ نخ ابن   ل   "، ف   ماا الت  و  و   
عنننبذا ط ب تنننم فننني "ااو نننا  تاالختدننناش تز ننن  التننن لون تالت تبننن  تعنننهللة 
الكلف ل،ا ش اج لذنم"، تتمنا مني ااو ابونا  التني عن مها مناا الذا ن  لدنال  



 ننناأل  ابننن  عنننبذا. فننن عا عنننح ذاما لذنننم، لكلأهنننا لو نننت لنننم، عنننت  ر ال نننم وا  
 ل،بسا  ل،ا عب    زتل لبي الظن ُّ اب   م .ال،االش  تز ما في ا

هظن  اادناش  إلننر منا  اللنتلة التنني  لكنل بهننا  ناأل  ابن  عننبذا فني ااأنن ل"، 
تالتنني غطننت همبهننا دننه   اللننوخ النن  و"، أظننلج إلننر اتاهننم لذنن ى لننا لننم تلننا 
همونننم لننن   اتبننننة لنننا وانننص للضنننلهذا : تطنننلش الت كبننن  الظم،ننني فننني الطننن  

 لت لون  وم.الظ كي ل  خ   تطلش ا
)…( 

 بذوة الكتاب: ل اج  الظمل ، ااع اب ااشكظة. -ع
و  ا لذا اللوخ ال  و" بذوة اتاهم ا،ا شمني:  نا : "تللنا او  فن أي ل ،نع مناا 
الكتاب تل  ،م إلر ات  خ، ة همر ماا ال،انا . الكتناب اات  فني االنلش 

لكتناب الاالنث فني الكموة في همل الط . الكتاب الااأي في ااجتبة ال،  ج . ا
االننننن ا  ال س ونننننة اللا ظنننننة ه هضننننناُّ ااأ نننننا  هضنننننل هضنننننل لننننن  ال ننننن   
)ال   مالننن ل ( إلنننر ال ننن ا، ظام منننا تكاطذهنننا. الكتننناب ال اهنننع فننني االننن ا  
ال س وة التي إعا ت ظت لل تاتص هظضل، تفني السبذنة. الكتناب الانال" فني 

 ت اب  ااجتبة تمل اا  اهاعش ".
اضننحا تلظ ننلال، تلكنن   مننب  لنن  الت لننل وتلننف هنن   نن  ش نن ت منناا التاطننوا ت 

 لاأنن  التظ بنن   وننم. علننا لأننم و ،ننع بننب  "االننلش الكموننة" فنني اننل لنن  ال  ننل 
الذم ل تال  ل الظ،مي، لع لأه،نا   ن،ا  لت،بنسا  لذ دن   ز ن  تدنذو م 
تتدنننذون ال، لعننني. مننناا لننن   هنننة ، تلننن   هنننة لخننن ى وظننن   لألجتبنننة 

)اأننم تظنن   لأللنن ا  الظالننة فنني ال  ننل  ال، نن ج    ننل التظنن   لأللنن ا ،
الكمي( عل وظلج لت اب  ااجتبة. تال،ذطا ال مول تال  وا اا  و تضني ت ن ول 
اال ا  همر ااجتبة  ،مة. لضف إلر علنا لأنم  نسل الكن ا همنر التلن ب  



فتكمل هذم في "ال  ل الكمني" عنل هناج إلونم هذن  الحن شث هن  انل هضنل همنر 
 ز  .

ي لعنننن اب منننناا التظ بنننن  تاالضننننط اب ت نننن أا  شا ظننننا إلننننر تإعا أحنننن  هحاذننننا فنننن
تدلش اب  عبذا ل ذوة الط   ،منة. ل ن  تدنلشما ا ،منة لظناشف تلنتل بذناُّ 
لظ،اشبنننا لفل نننا لننن  ل نننساُّ تل نننتلبا  شفعننن" اات  لذهنننا النننال شمونننم، تمننناا 
شفع" الال شموم الخ. أ تطوع ل  أم،" علا بلضل  ل  ماا التح ش  الال 

و" لن"همل الط " تل وا  ااع اب تال، اج  التي و لا همبها و  لم اللوخ ال  
ماا الظمل. و نل : "إ  الطن  همنل شتظن ف لذنم لزنلا  بن   ااأ نا  لن   هنة 
لا ود  تبست  ه  الدنحة، لنوح ظ الدنحة زاتنمة تب نت جما  ا منة". مناا 
تظ بننن ل  ننل  ت نن  اننا  دننا ظا، ت نن  شلشذننا  هذنن  ال، لعنني. تكظنن  ل  شلضنن  

ل  ال، دننلج هال  ننل الظ،منني فنني الطنن ، الننال شلضننع فنني ل ابننل ابنن  عننبذا 
ال  ل الذم ل، لو" مل "ال، ادن   لمظ،نل"، لل ال،،اشعنة الظ،مونة لمطن ، بنل 
ال، دنننلج "لأنننم لنننو" تازننن  لننن    ننن،ي الطننن  إال هم،نننا، لكننن  لزننن م،ا همنننل 
لتنننل  الطننن ، تاوخننن  همنننل اوفونننة ل ادننن تم، عنننل وانننص اات  لذه،نننا هاعنننل 

 الذم ، تباص اوخ  هاعل الظ،ل".الظمل لت هاعل 
)…( 

 ال، لعي تاب  عبذا: ل اشأة. -ج
تكظنن ، ف،ننا ال  شنن  الننال و  لننم ابنن  عننبذا همننر ل ننتلى الت تبنن  تالذمنناا فنني 

 الت لون عل همر ل تلى التدلش ل ذوة همل الط  
و نتطوع ال ناش  ل  و بن  هن  مناا ال نفا ، إعا منل ش نع إلنر الظن   الننال 

اب "كالل الدذاهة الط وة" لظمي ب  ال  ا  ال، لعي،   لذا  له   ه  ات
ل إأننم عننو   ل  اللننوخ )(الننال و دننمم هنن  ابنن  عننبذا أحننل ع عننة لشكنناو ال نن   

الن  و" لننل و ظنل لكانن  لن  اعتذ نناخ لننا فظمنم ال، لعنني، النال و نن  اهت نناش  



هحننا شا نن  التنن لون ال،ننذمل فنني الطنن  الظ كنني تلفعنن" التدننلش الننال ظننل 
ظمل إلر اب  شد . تلكي شت ب  ماا بلضنل  أن شع  و،نا شمني عا  ا ه  بذبتم ا

   تال أ اش   وم بب  بذوة اتاب اب  عبذا تكذوة اتاب ال، لعي.
 (فه   الكتاب)  األ  اب  عبذا

 االلش الكموة الظالة الكتاب اات  في

 .……تكوا  للضلهاتم ال،  لة في ز  الط  -1

 ………ااخ ط ااشاا ، االس ة، -2

تل ب  الظماا.الظضل تل  الم،  :ل تل  المالظض -3
 …تل ب  الظضل. الظد  تلألاهم، تل ب  الظد 

 .……………اافظا  ال لى تلألاهها عل -4

 تااه ا  الكموة اال ا  تااع اب

كالهلاُّ تال دل  تال، اك   ااع اب الظالة -5
 ..…… تالح اة تال تل  تاالعتح،اا تال لا الخ

 

أوة: ال، اذا  تال،  جا  ال   لع اب الظلاش  -6
تال، ط ا  تال،   ا  تل   ا  اللتل تضبا 

ت باج  الظمل تاله ج تال  زة تاللشا تالل ع  ال، اشل 
 تالما  الخ

تالظ لا ،الذ م تلألاهم،  ااه ا  تال ال ل -7
 .…………ال ل  تال  ا  تلألاهه،ا

تااط ا ، ت بب  ال الهب ،ت بب   ت بب  ال،لللج -8
 ال،لاوخ

 ( ز ظ الدحة ل ى ال تذف) :بب  ال، اف ب ت 

 

 (الكتاب كالل ال، لعي )فه  

 الذم ل  ال سُّ اات  تمل

 للضلهم   ،تم ل  لا  الط ، -1

 .تاالس ة تااخ ط االعت دا  -2

ال،تلابهة اا ساُّ.  تل ب  ااهضاُّ -3
 .تل ب  ااهضاُّ ال، ا ة تلذافظها

 .تاافظا  ال لى تااشتا  -4

هط و وة تمي  االلش التي لو ت -5
ا ه ب ا  ااأ ا  الهلاُّ ال،حو

 تال باضة تااطظ،ة تااد كة تالذلا

تالو مة تال ،او تاالعتح،اا تاال ا  
 .الذ  اأوة

االلش الط و وة  االلش الااش ة ه  6
تمي ااه ا  تااع اب ال اهمة لها 

 .تااه ا  التاهظة لها

تالظ لا  ال الة همر الظمل  ال ال ل -7
 .تاال ا . الذ م تال ل  الخ

 :الظ،مي ل سُّ الااأي تملا

ااتحاُّ.  ز ظ الدحة همر -8



اال ا  الكموة: علُّ ال،ساع  ت ل  ال،ظال ا  هح  
 ………………ااعها  الح الة ااتشاا الخ

 ااجتبة ال،  ج  الكتاب الااأي في

 ل ت ة همر ز اب ال ،ل ااجتبة ال،  ج  -9

 اال ا  ال س وة لظضل هضل الكتاب الاالث في

اي، لل ا  الظد ،تل ب  تال ل لل ا  ال ل  -10
 …الظب  تلزلالها تلل اضها،لزلا  ااع ،لزلا  ااأف

ااعذا ، لزلا  الماة تالل تب ،  لزلا  ال ل، لزلا 
 لزلا  الحما،لزلا  ال  ة تالد ش،لزلا  ال م ،

ال، لُّ تال،ظ  ،الك   تلزلالها، ال، اش  تالطحا ، 
تب ، لزلا  الكمب االظاُّ تال، ظ  ،همل ال، ظ  ، في

لزلا  ال،ااأة تال ل . لزلا  لهضاُّ التذاعل هذ  
لهضاُّ التذاعل هذ  ال، ل .في لل ا   الاا  ، لزلا 

 ظام   تط دوة ااهضاُّ، الا ب تال تا الخ

اال ا  ال س وة غب  لاذدة هظضل  الكتاب ال اهع
 تالسبذة

الح،وا ،في ال ح ا  تلزتالم، في  ك ا امي في
  ع االتدا  لاه ا الك  ااتشاا تال الش، في ت 

 ..…… تال   ، ا ا ل ،ل في ال ،لا، في السبذة

 الكتاب الاال"

ال، ا ة:. ال ،مة ااتلر في ال، ا ا   في ااجتبة -11
اا  اهاعش   ال ات ة في ال  اهاعشذا . ال ،مة الااأوة في

ال باضة، االعتح،اا، ااغاوة، 
 الل اب، الذلا، ال ،او، تذقوة ااب ا ،

الظاجا . تت بب  ااط ا  تال،لاوخ 
 ,تالذا هب  ل  ال،  

تالتحاأاتها  ااجتبة ال،  ج  -9
 .تلذافظها

تااتشاا ته  هار.  ل اتا  الح،وا  -10
الظمل الظاشضة في عط  ال   . ل اتا  

ل اتا   . ل اتا  همل ااهضاُّ ال اطذة
همل ااهضاُّ الذ  اأوة التي مي 

ال لاي تالذااو تااهداب تالحلا . 
الظمل الظالة اهضاُّ التذ "  ل اتا  

التي مي الحذ    ت د ة ال  ة تال  ة 
تااغلوة تالد ش.  تال م  تالح اب

ُّ ل اتا  الظمل الظاشضة في لهضا
تالك    الهااُّ التي مي ال، لُّ تال،ظ  

تالطحا  تال، اش  ت االظاُّ تالكمر 
تال،ااأة. ل اتا  الظمل الظاشضة في 

التذاعل التي مي ااأاوا   لهضاُّ
تال ضب  تال زل تالا وا . ل ات  الظمل 

 .الب  التي تكل  هظ ع

تال،ظ لأا  تغب   ااجتبة ال، ا ة -11



ااجتبة ال،  كة في ل   ل  . اات ا  تال،تاشبل 
 .  ع افبل  ل  اذاش شلزذر ب 

 

 .علا

  ل  اللننننننوخ النننننن  و"  نننننن  اعتذ ننننننخ فنننننني ه ضننننننم تاضنننننن  لنننننن  منننننناا ال نننننن ت 
ل،لضلها  الط  أ " الت تب  النال ابتكن   ال، لعني، تكالتنالي فهنل شن ش  
لم بتدلش  لمط  اظمل. تحو  ل  اتاب اب  عبذا لك ن  ز ،نا تلغنسش لناج  
)شسبنن  همننر اتنناب ال، لعنني بذحننل هلنن ب  فنني ال،ا ننة(، تلكنن  علننا لننو" عا 

ذننا، للضننلو التنن لون فنني الطنن  تكالتننالي لم،وننة فنني ال،لضننلو الننال شه،ذننا م
تطلش ال ك  الظم،ني فني مناا ال طناو ال،ظ فني. تتنحو  انالا ل  ابن  عنبذا 
 ن   ظنل "الظمننل الط وظني" همنر شل  الظمننلا ال، ناه   لمطن ، تمننل لنا لغ مننم 
ال، لعي ا،ا لدن أا إلنر علنا، تلكن  اللنوخ الن  و" عناش همنر أ ن" الن شب 

بنة الط ونة ال نا    تضنل "الظمنل الط وظني" الال خطنم ال، لعني، ف ظنل الذم  
الاننام بهننا بلتنن ها منني فنني عاتهننا "هم،ننا ط و وننا" شتنن لف لنن  ع عننة ل  نناا: 
ااعط  نننننا  تااخننننن ط ت ااهضننننناُّ االس نننننة، الهنننننلاُّ تالطظننننناا تاللننننن اب 

 تالح اة تال تل  اال ا  تله اضها الخ.
فمذذ نل او  إع  ال   شن  هذن  اللنوخ الن  و" همنر ل نتلل بذناُّ همنل الطن . 

 إلر تاز  "الكموا  في الط " لذ ى لا هذ   ل    ش .
 ابن رشد: وضع الطب كـ "علم" -8
 تذاهة الط  مي تذاهة فاهمة ه  ل اج  تاج ة -ل

و نننتهل ابننن  شدننن  اتاهنننم ه،  لنننة و ننن ا فبهنننا للننن تهم بهنننا  ال  ننناشا :" فننن   
همر - اله   في ماا ال ل  ل  أا ت مامذا ل  تذاهة الط   ،مة اا وة

تتض،  لتل  الدنذاهة، تتكنل  اال،ن خل ل،ن   - هة ااو ا  تاالختداش
لز  ل  شت در ل ساُّ الدذاهة، تاالتناا   لوضنا ل،ن  أمن  فني الدنذاهةل 



تأتحننننن ى فننننني علنننننا اا اتبنننننل ال،طاه نننننة لمحنننننا، تإ  خنننننالف علنننننا  شاُّ لمنننننل 
. شتظمنا االن  إع  ه،لن تو )*((1الدذاهة )م تذاهة الط (، فذ نل  ")فنن: 

لحننن ج تمننناجف: ال،لضنننلو منننل "لتنننل " تنننذاهة الطننن ، لل الطننن  اظمنننل، 
تالهنننن ف مننننل "تحنننن ل اا اتبننننل ال،طاه ننننة لمحننننا تإ  خننننالف علننننا  شاُّ لمننننل 

 الدذاهة".
تال فا  اامل الال وطن   أ  نم همبذنا مذنا منل التنالي:  نول وانالف ابن  شدن  

   شاُّ لمل الدذاهة  مل في تدلش الط  اظمل لا في التط و ا  الط وة
اللا ننع ل  ه،ننل ابنن  شدنن  مذننا شنن خل فنني إطنناش للنن تهم الظنناا التنني شتننلخر 

تلننالا فهننل وضننل  ،)(اال تهناج ت"التدننحو "، ا،ننا دنن زذا علننا فنني لتننا   خنن 
 ال اأ ب  لظا:

اال تهننناج فننني هظنننم ال، نننا ل التط وقونننة تااجالُّ هنننآشاُّ لاال نننة ل،نننا انننا   -
لتحمبمونة التني تمني مناا عا  ا، تماا  اأ  عذت ة الح شث هذم إلر ال،  لنة ا

 ال، خل.
تتدننلش الطنن  اظمننل تمنناا لننا عننذ اس امت،الذننا مذننا هموننم، تمننل شتظمننا بننن  -

"التدنننحو "، لل ه هننناج  بذننناُّ ال،ظننناشف الط ونننة هالدنننلش  التننني ت ظنننل لذهنننا 
 هم،ا.
 كون 

وظ ف اب  شد  الط  تظ ب ا لل أظا  لم همنر لابنل لت لتنل هذن  لن  عن  م 
: "إ  تننذاهة الطنن  منني تننذاهة فاهمننة هننن  ل،نن  ات ننلا فنني الطنن . و ننل 

ل اج  تاج ة، ش مت،" بها ز ظ تحة ب   ااأ ا  تإهطنا  ال،ن  ، تعلنا 
 (.2)فن:…" ه  در لا و،ت  في تاز  تاز  ل  ااب ا 

"تذاهة الط  مي تذاهة فاهمة ه  ل اج  تناج ة"، تكمهنة هدن أا: همنل 
منر ل ناج  تنحوحة، تط و ي ش لي إلر تهبب  زا  هحا . تماا الظمل و لا ه



ه،ظذننننر ل  التهببنننن  الننننال وح عننننم مننننل أتو ننننة تنننن بب  هم،نننني وظت،نننن  لظطوننننا  
الت  كة تاالعت ال  الظ مي تال ل ا   وم لالا "التهببن " النال وظت ن  زدنللم 
ه، نناج  غبنن  تنناج ة اال ننح  تالتذ ننول الننخ. تبظ نن  ابنن  شدنن  هنن  علننا فنني 

ل تالت  كنننة، ز نننظ لتنننا   خننن  ه للنننم: "الطننن  منننل تنننذاهة فظم هنننا، هننن  الظمننن
الدحة تإبن اُّ ال،ن  " عنل وضنون: "تإأ،نا  مذنا فني الحن  هن  الظمنل تالت  كنة 
اأنننم لنننو" وتت ننني فننني منننا  الدنننذاهة هنننالظمل جت  الت  كنننة تال هالت  كنننة جت  

 .)(الظمل بل به،ا لظا"
تبلننن   ابننن  شدننن  لتلأنننا  "الدنننذاهة ال اهمنننة"، لت الظمنننل التط و ننني،  و نننل : 

ال اهمنننة، ه،نننا منني تنننذا ع فاهمنننة، تلننت،ل همنننر ع عنننة "تل،ننا ااأنننت الدننذا ع 
لدننننننواُّ: لزنننننن ما لظ فننننننة للضننننننلهاتها، تالانننننناأي لظ فننننننة الهاوننننننا  ال،طمننننننلب 
تحدبمها في تما ال،لضلها ، تالاالث لظ فة اوال  التي بها تحدل تما 
الهاوننا  فنني تمننا ال،لضننلها ، اأ  نن،ت هاضننط اش تننذاهة الطنن  لتال إلننر 

(. تال دننا ل  ال ننناش  ش زننظ لظذننا لأذننا مذنننا إ اُّ 3مننا  اا  نناا الا عة".)فننن:
أمنن     شنن   لمطنن  تإ اُّ ت  ننول   شنن ، شذ  أذننا إلننر لفننا   شنن  واتمننف ت،الننا 
هنن  اافننا الننال تظ فذننا هموننم لنن  خنن   ال، لعنني تابنن  عننبذا: الطنن  همننل 
تط و ني، تالظمننل التط و نني البنن  لننم لن  للضننلو وظ فننم لظ فننة هم،وننة لو،نناش  

تالبننن  لنننم لننن  غاونننة شننن اج تحدنننبمها فننني ال،لضنننلو، تالبننن  لنننم   ونننم "التط بنننا"،
كنننالا لننن  تعنننا ل تنننتل بهنننا ه،مونننة التحدنننبل منننا . ت  ننن،ة الطننن  ال بننن  ل  
تذ ذي همر ما  ال،تلأا  زتر تكنل    ن،ة عاتونة تظ ن  هن   نلم  ال،  نلا 

 تلو" ه  له اضم ف ا.
 ل  اا الط  هح  : ال،لضلو ، الهاوة، تاللعا ل -ب 

اأ  ننل الطنن  لتال إلننر مننا  اا  نناا الا عننة: ال،لضننلو تمننل بنن   تكذنناُّ هموننم 
ااأ نننا ، الهاونننة تمننني ز نننظ الدنننحة تإ النننة ال،ننن  ، تاللعنننا ل تمننني التننني 



ت ح ظ بها الدحة تبنسا  ال،ن  . تك،نا ل  ز نظ الدنحة شتطمن  لتال لظ فنة 
زنننا  الدنننحة ته لاتهنننا، تإ النننة ال،ننن   تتطمننن  لتال لظ فنننة زنننا  ال،ننن   

  الب  ل    ،ة ف قوة: الدحة، ال،ن  ، الظ لنا  الدنحوة ته لاتم، اا
تال، ضنننوة. تل،نننا انننا  ز نننظ الدنننحة شنننتل بلعنننا ل مننني الهنننااُّ لعاعنننا تإ النننة 
ال،   تكل  انالا بلعنا ل مني الن تاُّ لعاعنا، انا  البن  لن  التظن ف همنر 
ااغاوة تااجتبة. تمتاا شذ  ل ال حث في الط  ل  الا ع ظة: التظ ف همر 

  )التلنن ب (، التظنن ف همننر زننا  الدننحة )تظننا ف ااهضنناُّ(، بنن   ااأ ننا
التظننننننن ف همنننننننر زنننننننا  ال،ننننننن   )ال اتللل ونننننننا(، التظننننننن ف همنننننننر الظ لنننننننا  
)ال نننو،بللل وا(، التظننن ف همنننر ااغاونننة تااجتبنننة )همنننل التهاونننة تالدنننب لة(، 

(. 8-4تطنن ع ز ننظ الدننحة )الل اوننة(، تطنن ع إ الننة ال،نن   )الظنن ع( )فننن: 
مني:  -هظن  ال،  لنة–  اتاهم إلر ع ظة ات  لت ل  اا تل  مذا   ل اب  شد

(كتناب 4( اتناب ال،ن  . 3( اتاب الدحة. 2( اتاب تل ب  ااهضاُّ. 1
( اتنناب 7( اتنناب ز ننظ الدننحة. 6( اتنناب ااجتبننة تااغاوننة. 5الظ لننا . 

 د اُّ اال ا .
تبذنا ش ابن  شدن    ن،ة الطن  إلننر   نل هم،ني )أمن ل( ت  نل ه،مني، تمنني 

اهت، ما ال، لعي تاب  عبذا  و ل : "تما  ال  ،ة لو ت ه  ،ة  ال  ،ة التي
زقو ننة لدننذاهة الطنن ، ا   ننالبذل   نن   ننا  فنني زنن  : إأننم لظ فننة الدننحة 
تال،نننن   تاادننننواُّ ال،ذ ننننلكة إلبه،ننننا تالننننر الحالننننة التنننني لو ننننت هدننننحة تال 

ف   الم إأ،ا مي …( ل  . تإعا اا  علا االا )لل ل،ا اا  الط  لظ فة
هملا ته،ل. تعلا ل  الدذا ع التي و ا  فبها إأها ه،موة لذهنا لنا هملا، ال 

و ا  فبها علا اأهنا تنتظمل هالظ،نل لانل تنذاهة الذ ناش  تالاواطنة، تلذهنا لنا 
و ننا  لهننا هم،وننة تمنني لأهننا تننتظمل هننالظمل، لهذنني هننال  امب  تالحنن تج لكنن  غاوننة 

  ل  وتنل  الظمل فبها إأ،نا منل الظ،نل، تمنا  زنا  تنذاهة الطن . تلنو" ش ظن



ل  الدذا ع لا شتظمل هالل هب   ،وظا هنالظمل تالظ،نل إ  عنم،ذا لأهنا تنذاهة 
تازنن  ! ت نن  ومنن  هدننذاهة الطنن  لأهننا بهننا  الدنن ة: تعلننا ل  ال ننسُّ الننال 
وظ،نل هالبن ش  إأ،نا شنتظمل هالظ،نل تال،حناعا  لكان  علنا. فل نم الظناش هن  مننا  

م ل،نا انا  الظمنل شذ  نل ال  ،ة )ملا    ش  ش   نل الطن  إلنر همنل ته،نل( لأن
فننني تنننذاهة الطننن  إلنننر هم،نننب ، همنننل ولننناشام  ونننم تننناز  الظمنننل الط وظننني 
لهذننني لأنننم شذمننن   ونننم الظم،نننا   ،وظنننا، تمنننل الظمنننل النننال شذمننن  فننني الدنننحة 
تلع ابها ته لاتها تفي ال،   تلع اهم ته لاتم، تالظمنل الاناأي تانتص هنم 

ط تح ننظ تاوننن تننذاهة الطنن ، تمننل الذمنن  اوننن تح ننظ الدننحة تكنن ل دنن  
شننسا  ال،نن   تكنن ل دننيُّ شننسا ، عنن،ي ال ننسُّ لنن  الظمننل الننال ولنناشة الطنن  
 وم الظمل الط وظي هم،وا، تلهذي هالظم،ي لا الهاوة ال، دلج  لذم الظمل ف نا 
ال الظ،نننل، تعننن،ي ال نننسُّ اوخننن ، النننال شذ ننن ج هنننالذم   ونننم تنننذاهة الطنننن  

 ن  فظمنم هاالزتننااُّ، ه،مونا، إع انا    ب ننا لن  الظ،نل تخاتننا هنم تاابن ا لننا شل 
لهذنني هالظ،ننل. تلننالا اننا  لنن  دنن ط الط بنن  ل  وتننل  لننع دوالننم همننر همننل 
الط  لساتال اه،النم. تللنا الظ،نل هالبن  فهنل ا،نا  مذنا ه،مني لحنم، تلنو" 
شنننتظمل هنننال ل  )هاالعنننت ال ( لذنننم إال  نننسُّ و نننب  )مإع منننل ل،اشعنننة تخ ننن  (. 

لش لذننم هننال ل  إال و ننب  تاننالا ولنن م ل  وتننل  التلنن ب : لهذنني لأننم ال شتدنن
)مإع وظنننن ف هننننالح"(. تلت  لنننن    ننننل الظمننننل الط وظنننني بهننننا  ال  نننن،ة زذننننب  
ال،تط  ، ت   شج هموم اب  شضنلا  علنا ت هنل ل  لتنل   نالبذل  ت تضني 
ل  مننا  ال  نن،ة هاطننل، تاأتدنن  لننم لبننل الظنن ُّ، ت هننل لأننم تم ننر مننا  ال  نن،ة 

ا لننا  مذننا "، )لل ل  فنني هظننم الكتنن  ال،ذ ننلكة ل ننالبذل . تالحننا فنني علنن
الط  تذاهة هم،وة لل همل تط و ي، تل    ،تم إلنر هم،ني ته،مني   ن،ة 
هاطمنننة(. تبضنننون: "تلفضنننل لننن  منننا  ال  ننن،ة ل  ت نننل  الطننن  شذ  نننل إلنننر 
خ، ننة ل  ننناا: إلننر لظ فنننة ط وظنننة الدننحة، تإلنننر لظ فننة ط وظنننة االننن ا ، 



إلننر لظ فننة تإلننر لظ فننة ه لننا  االنن ا ، تإلننر لظ فننة إ الننة االنن ا ، ت 
 )(ز ظ الدحة".

 لداجش ال،ظ فة الط وة الظم،وة تجش تها ل  الو ب  -ع 
هظ  علا شذت ل اب  شد  إلر ال، اج  تااتل  التي و نلا همبهنا الطن  اظمنل 
فب زظ ل  "الدذا ع ال ك بة"، لل التي تظت،  الت كب  تال تبة في ال،ظطوا  

التنني تذمنن  فنني ال، نن جا   الح ننوة تالت  ب وننة )تمنني غبنن  الدننذا ع الذم بننة
كال م ن ة تال باضننوا  الننخ(، تظت،نن  ا ،وننع الدننذاها  همننر ل نناج  تلتننل  
هالننة، تت ننم،ها: إلننا لنن  ب شهننة الظ ننل لاننل ل نن ل ال نن  وة تل نن ل الهلبننة تهنن ا 
التذنننا م تمننني ل ننناج  ببذنننة بذ  نننها، تإلنننا لننن  همنننل  خننن  عنننابا ت بذنننت  ونننم 

اجش ال  و ننننة التنننني تت ننننمل لذهننننا هال  مننننا  لت هالت  كننننة لت به،ننننا لظننننا. تال،دنننن
ع عننة: الظمننل الط وظنني،  - بنناج  همننر ل نناج  الظ ننل–تننذاهة الطنن  ل اج هننا 

 تال،،اشعة الط وة، تالتل ب .
تالظ  ة بب  ما  ال،داجش تكب  همل الط  ه  ة تاضحة. فالظمل الط وظني 
ش حث في اا  اا تللضلو همل الط    ل ااأ ا ، تإع  فكل لا واص 

 ل ل  أازوة ت اب م الط وظي شت م،م همل الط  ل  الظمل الط وظي، ماا ال 
لانننل لنننا شتظمنننا هااعط  نننا  تااعننن اب ااشكظنننة، ال،ننناج  تالدنننلش  تال اهنننل 
تالهاوننة، تغبنن  علننا ل،ننا شذت،نني إلنننر ال هننا  ال، نناهو،ي الننال و ننتظ،ل فننني 
ال حننننث فنننني اا  نننناا الط و وننننة. للننننا ال،،اشعننننة الط وننننة لت تننننذاهة الطنننن  

ب ونة فبت ننمل لذهننا همننل الطنن  لنا واننص  ننلى ااجتبننة، علننا ا  ل ظننل  الت   
ااجتبة إأ،ا وظ ف هالت  كة لعاعا، تلا وظن ف لذهنا هاالعنتذ اط ال وتنل  إال 
اأط  نا ل،نا هنن ف هالت  كنة تمننل أنسش و ننب . تللنا تننذاهة التلن ب ، تلنن ب  
ااهضنننناُّ، فنننن   تننننذاهة الطنننن  "تت ننننمل لذهننننا اابنننن ا لذنننن  ساُّ للضننننلهاتم" 



( تمننناا تاضننن ، ا  ز نننظ الدنننحة تإ النننة ال،ننن  ، النننال منننل غاونننة 9)ف:
 الط ، شذد ف إلر لهضاُّ ال    تاز ا تاز ا تإلر ال    اتل.

تمننا منني ال،دننناجش التنني شت ننمل لذهنننا همننل الطنن  ل اج نننم تلتننللم. تال نننفا  
او  مل: لا جش ة ما  ال،داجش ل  ال،دن ادوة الظم،ونة، تك  ناش  لخن ى لنا 

 ظطوم ما  ال،داجش همر عمل الد ع تالو ب  مي جش ة لا ت
عننفا  ضنن تشل ا  االنن  شتظمننا ب ذنناُّ همننل، مننل همننل الطنن . تب بنن  ابنن  

 شد :
للا  و،ا واص الظمل الط وظي  و   االأت ا  لتال إلر لا و ،نع ببذنم تكنب   -

همل الط  تإلر لنا و ت  نا   ونم. همنل الطن  ولناشة الظمنل الط وظني فني بن   
تم تل ضم، بلت م   ،ا، تكالتنالي للضنلها ل شاعنة انل ااأ ا ، في تح

لذه،ننننا، تلكنننن  و ت  ننننا  لنننن  زبننننث ل  تنننناز  الظمننننل الط وظنننني "شذمنننن  فنننني 
الدحة تال،ن   لن  زبنث م،نا لزن  ال،ل نلجا  الط و ونة، تبذمن  الط بن  
فبه،ا ل  زبث ش تا ز ظ ما  تإ الة ماا". ل  ل ل علا اا  همر الط بن  

   هننننم الظمننننل الط وظنننني لنننن  "كموننننا "، لل لنننن  ل  ال وتت نننني ه،ظ فننننة لننننا و،نننن
خدننا ص هالننة هنن  اا  نناا، بننل ال بنن  لننم لنن  ل،اشعننة طلبمننة شننت،ت  بهننا 
لنن  لظ فننة الكوفوننا  التنني تت مننر همبهننا مننا  الادننا ص الط و وننة فنني بنن   
ااأ ننا . تك  نناش  لخنن ى إأننم هال،،اشعننة الط وننة تزنن ما شتظنن ف الط بنن  همننر 

لااتنم بلتن م   ن،ا لن  اا  نناا، لل خدنا ص بن   ااأ نا  التني تادننم 
بلت م لز  لف اج  ذ" اا  اا. تل  خ   التظن ف همنر منا  الادنا ص 
"تحدننل لننم ل نن لا  ت  ب وننة" و نن ش بهننا ل  وتتلننف فنني بنن   ااأ ننا  تمننا 
الادا ص الظالة التي ش شعها الظمل الط وظي. تك  اش  لخ ى: مذاة لنا منل 

الط وظي، تمذاة لا مل خنام تمنل لنا هاا تمل ال، اج  التي وظطبها الظمل 
تظطوم لساتلة الطن . تاالشت ناو بهنا  ال،ساتلنة إلنر ل نتلى الظمنل وتنل  بن كا 



(. تإع  11الاننننننام هالظنننننناا، تكالتننننننالي اكتلنننننناف الظنننننناا فنننننني الاننننننام )فننننننن:
فال،دنن ادوة الظمو،ننة ل،ننا و خننا  همننل الطنن  هنن  الظمننل الط وظنني تتل ننف همننر 

بهنننا الط بننن  تالتننني ت،تذنننم لننن  اكتلننناف لننن ى ال،،اشعنننة الظم،ونننة التننني و نننلا 
"الظنناا" الننال وظطوننم الظمننل الط وظنني فنني "الاننام" الننال شتظالننل الطنن  لظننم 

 تمل ب   ااأ ا .
للنا هنن  ال،دنن ادوة الظم،وننة ل،ننا شت ننم،م همننل الطنن  لنن  ال،،اشعننة الط وننة  -

الت  ب وة فبذ م اب  شد  إلر تظلكة الحدنل  همنر الو نب  فني انل للضنلو 
ا، ا،ا مل الحا  في ااجتبة، تمي لمل لا شت م،م لذها. علا ل  للضلهاته

ا  الو ننب  فنني منناا ال، ننا  وحتنناع إلننر طننل  ت  كننة تإلننر ل زمننة ل ظننل  
النننن تاُّ فنننني اننننل دنننناص. لضننننف إلننننر علننننا تنننن خل هلالننننل لخنننن ى لاتم ننننة. 
تالذتو ننة ل  لننا و خننا  همننل الطنن  لنن  ال،،اشعننة الط وننة و نن  ل  وظت نن  فنني 

 لو" في جش ة "الو بذوا ".جش ة "ال،لهلشا " ت 
للننا تننذاهة التلنن ب  فال،دنن ادوة الظم،وننة فبهننا لعاعننها الحنن" تال،لننام   -

"إع    جع  " ا،ا  -في لواا اب  شد –تال حص. تلك  ه،ا لأها لل تظ   ام   
و ننل ، فنن   همننل الطنن  لضننط  إلننر ل  شت ننمل لذهننا لننا مننل فنني زا ننة إلوننم 

جتبننة التنني لدنن ش ال،ظ فننة بهننا ز نن  ال،لننهلش، لاننل لننا مننل الحننا  فنني اا
 (.10الت  كة )فن:

تالا تنة ل  "تننذاهة الطنن " منني "تننذاهة فاهمننة" لل همننل تط و نني تظت،نن  
فنننني فاهمبتهننننا تتط و هننننا همننننر "ل نننناج  تنننناج ة": تنننن ع هظضننننها فنننني ل ت ننننة 
ال،  لا  الو بذوة، تمي لا تت م،م ل  الظمل الط وظي إعا  اي هالت  كة التي 

أب  الكمونة همنر اادنواُّ ال س ونة، ببذ،نا تن ع هظضنها ت،ت  ل  تط با ال لا
اوخ  مل في ل ت ة ال،  لا  ال،لهلش ، تبتظما اال  ه،ا تظطوم ال،،اشعة 
الطلبمة علاُّ همر ل تلى ال،ظال ة تااجتبنة لت همنر ل نتلى التظن ف همنر 



ت ابنن  ااهضننناُّ تخدا دنننها بلاعننطة تنننذاهة التلننن ب  التنني "جعننن  " تلنننل 
 ) ل  اب  شد (. تظ  ت  ا   ش ا

 -ل  لننننة اتنننناب الكموننننا -تبذهنننني ابنننن  شدنننن  مننننا  ال،  لننننة ال، اننننس  الهذوننننة 
ه، زمتب  عن بظتب : ااتلنر ش نب  فبهنا خطن  اال تدناش فني زن  همنل الطن  
همر الأم: "لظ فة الدحة تال،   تاادواُّ ال،ذ لكة إلبه،ا"، للضنحا ل  

 بن ، ل ظمنم شذدن ف ماا الح  ود ع همر الظمل الط وظي لوضا، تكالتنالي ال
إلننننر الطنننن  تزنننن  ، لنننن  إضننننافة ال  نننناش  التالوننننة: "لننننوح ظ الدننننحة زاتننننمةف 
تب ت جما  ا مةف"، إع اا  ماا ال اأ  التط و ي مل ال، دلج ل  الطن  تكهنا 
شذ دننل هنن  الظمننل الط وظنني الننال م فننم ال،ظ فننة ف ننا. للننا ال، زمننة الااأوننة 

لحنننا  التننني لو نننت هدنننحة تال فبذ نننم فبهنننا إلنننر الاطننن  الكنننال  تشاُّ إضنننافة "ا
لنن  هنن ا فهننل  -و ننل  ابنن  شدنن –لنن  " إلننر زنن  الطنن . تمنناا الاطنن  أننا ل 

تننحو  ل،ظذننر اللعننا. فمننو" مذنناة تعننا بننب  الدننحة تال،نن   ا،ننا أ ننل  
في تعا الظدا لا ، بل الدحة تال،   واتم ا  هاا نل تااكان ، لامه،نا 

تمننني االنننلا   فننني علنننا لانننل لنننا بنننب  المنننل  اابنننوم تااعنننلج لننن  جش نننا ،
ال،فل ننة لذه،ننا لاننل ال لنناجل ال، تننل  تال لنناجل ال نناتل تال ذنني الننخ. و ننل  ابنن  

ض ش  تعا، تإأ،ا واتمنف -شد : "ف أم لو" بب  ض ش ال ظل ال،ح ل  تال
هاا ل تااكان . تلنو" ال،تلعنا بنب  الضن ش  ل  وتنل  انل تازن  لذه،نا فني 

السل  النال  ونم اوخن .   سُّ غب  ال سُّ الال  وم اوخ ، تال في  ل  غب 
 (.12تماا بب  ل،ا  بل في الظمل الذم ل" ) فن:

 الط  همل تط و ي، لذم أم با  تلذم تط و ا  -ج
مذنناة ل ننن لة لخبننن   البنن  لننن  إعاشتهنننا مذننا، تتتظمنننا بننن فم ابنن  شدننن  ل  ننن،ة 
الطنن  إلنننر هم،نني ته،مننني تإلحازنننم همننر الأنننم هم،نننا ه ،وننع ل  نننالم. تفننني 

لكمونا " لت "اا اتبنل الكمونة" تكنب  "اا اتبنل ال س ونة" ل ابل علنا و،بنس بنب  "ا



فنني الطنن  . و ننل  فنني  خنن  ف نن   فنني الكتنناب: "فهنناا مننل ال ننل  فنني لظال ننة 
 ،وننع لتننذاف االنن ا  هنن ت س لننا للتذذننا تلببذننم، ت نن  ه نني همبذننا لنن  منناا 
ال نننسُّ ال نننل  فننني دننن اُّ لننن   لننن   لننن  االننن ا  ال اخمنننة همنننر هضنننل 

 ننئ منناا إلننر ت ننت أكننل   وننم لدنن  ف اغننا"، عننل أ  )…( هضننل لنن  ااهضنناُّ 
شذد   اش م، الال ش غ  في االطن و همنر لظال نة انل هضنل همنر زن  ، 

 هالذم  في اتاب "التو ب " الال لل م ت و م لبل ل تا  اب   م .
 كون أ هل ماا الت،ببس  

اللا نع ل  ابن  شدن   ن  تدنلش "تننذاهة الطن " خناشع الت  نول الت مبن ل الننال 
م  ة إلنر   ن،ب  : أمن ل ته،مني، تالنال ه،،نم ال ناشابي تابن  عنبذا و  ل ال 

ظمنننلا ااعننن لوة إع  ظنننل مننناا ااخبننن  "همنننل الكننن ا" ال تالهسالننني زتنننر همنننر
ه،ااهننة "الظمننل الذمنن ل" تال  ننم ه،ااهننة "الظمننل الظ،منني". ل نن  اهتنن   ابنن  شدنن  

ل  نم هم،نا همر ماا التظ،ول شافضا اهت اش "همل الك ا" هم،نا هالكمونا  تهمنل ا
هال س ونا ، ا،نا اهتنن   همونم مذننا. إ  الطن ، فنني أمن  ابنن  شدن  "تننذاهة 
فاهمننة"، لل همننل تط و نني، تل  ل نن ب الدننذاها  إلبهننا : "تننذاهة ال، زننة" 

(. تمنناا الظمننل التط و نني  لالننم "ل اتبننل 11، 2)فننن:  )(ت"تننذاهة  ننلج ال بننلش"
لنن   لنن   كموننة" منني "لتننل  الدننذاهة"، ت"ل اتبننل  س وننة" تاننص هنن ع 

فنني هضننل هضننل. تلنن  مذننا  نن  ال أاطننئ إعا  مذننا ه  نناش  هدنن أا: تننذاهة 
الط  ) لت ف  الط (   ،ا :   ل مل همل ش ش ، ا،ا مل الل   ال شت  
الظالة التي شتم اما الطال  في اموة الطن . ت  نل منل تط بنا لتمنا الن شت  

 لعذاُّ فت   الت شب  في ال، تلفوا  تال، زما  ال  ب بة.
 التدلش ال د ل لمط  اظمل ل  ب إلر التدلش الح شث –من 

تتاضننن  ل  ت  نننول ابننن  شدننن  ل،لضنننلها  الطننن  إلنننر اا  ننناا ال نننن ظة )لت 
الا، ننننة( ال،ننننناالش   أ ننننا، تإلحازنننننم همننننر الطننننناهع الظم،نننني لأل اتبنننننل الكمونننننة 



تال س وننة التنني تمتنن ل لذهننا مننا  اا  نناا، تهمننر لم،وننة جتش الت  كننة  وننم )ك،ننا 
إلننر علننا، تعننذ ى منناا بت دننبل فنني ال،  لننة التحمبموننة(، اننل عنن  ت اادنناش  

علا وضنظذا للناا تدنلش   شن  لظمنل الطن  واتمنف ت،النا هن  التدنلش النال 
  لنم لذنا اننل لن  ال، لعنني تابن  عنبذا. تمنناا التدنلش ال دنن ل لمطن    بنن  
  ا، إ  لل وت  لطاه ا ت،الا، لمتدلش الح شث تال،ظات ، علاُّ في تح ش  

ل  نالم لت فنني تح شنن  جش تنم لنن  الو ننب  الظم،ني. ت نن  وت نني للضنلو الطنن  ت 
ل  ألب  مذا إلر لا ات م املج ب أناش فني اتاهنم " ال،ن خل إلنر جشاعنة الطن  

. و ننل  1920الت  ب نني" الننال وظت نن  جعننتلش الطنن  الحنن شث تالدنناجش عننذة 
فنني ل  لنننة اتاهنننم:" ز نننظ الدنننحة تدننن اُّ ال،ننن  ، تمنننا مننني ال،لنننتمة التننني 

دوالننم، تمنني أ  ننها ال،لننتمة التنني لننا  ا  شلاتننل الظ،ننل  ط زهننا الطنن  لذننا
لحمهنا زنن  هم،وننا. تاللضنع الحننالي لم،،اشعننة الط وننة و ن،  هننال ل  هنن   منناا 
الحنننل عنننب  ر ل،ننن   طلبمنننة للضنننلها لم حنننث". تكظننن  ل  ش ننن   الت ننن ا النننال 
زدننل فنني الطنن  لنن  خنن   لننا لأ ننس فنني الظمننلا ال بسبا وننة الكو،وا وننة تفنني 

ال ننمول لذهننا تال، ضنني، و ننل : " تلكنني شننت،ت  الط بنن  لنن   ظننلام  الحوننا ،
اازاطة هال،لتمة ب لتها و   ل  ولت،ل الط  الت  ب ي همر ع عنة ل  ناا 

 La(، تهمل االن ا  La physiologieلعاعوة: همل تظا ف ااهضاُّ )

pathologie ( "ُّتهمننل اللنن ا ،) )La thérapeutque تبضننون امننلج .)
  الطنن  الظم،نني ال و،تن  ل  شت عنن"، لامنم لاننل الظمننلا ب أناش  ننا  : "غبن  ل

ااخننن ى، إال هننن  ط بنننا الت  كنننة، لل هنننالتط با اوأننني تالدننناشا ل عنننت ال  
( همننننر ال،ظطوننننا  التنننني ت،نننن أا بهننننا ال، زمننننة raisonnementال،ذط نننني )

تالت  كننة. إ  ال،ذهنناع الت  ب نني لذمننلشا إلوننم فنني عاتننم لننو" دننب ا  خنن  غبنن  
 )(م أاضع لفكاشأا، تكد ة لذه وة، لت  كة الملام ".االعت ال  الال ه



الدا ل  ال اش  ش زظ ل  اب  شد  شت  اتاهم همر أ " ال،ذلا  الال شم  
همونننم مذنننا امنننلج ب أننناش:   ظننن  "تنننذاهة التلننن ب " التننني تت نننمل لذهنننا تنننذاهة 
الطن  " اابن ا لن  ل نساُّ للضنلهاتها"، ون تي اتناب الدنحة النال للضلهنننم 

(، عنننل اتننناب االننن ا  La physiologieلت تظننننا  ها ) لذنننافع ااهضننناُّ
( ، عل اتناب  La pathologieتاتاب الظ لا  التي ت   همر اال ا  )

 Laااجتبننننة تااغاوننننة تاتنننناب ز ننننظ الدننننحة تاتنننناب دنننن اُّ االنننن ا  )

therapeutique ماا إضافة إلر ت كب   ال لل همر "لأنم لنو" وتت ني فني .)
 .)(ت  كة تال هالت  كة جت  الظمل بل به،ا لظا"ما  الدذاهة هالظمل جت  ال

تغذي ه  ال وا  ال ل  إأذا ال أه ف ل  منا  ال، اشأنة إلنر إع نا  "عن ا" لنا 
الب  شد . فال، افة طلبمة بب  ال    الااأي هل  ال،ب جل تال    الظلن ب  
هل  في  ،ونع ال،وناجش ، تفني ال،بن ا  الظم،ني هتوفونة خاتنة. تلكن  مذناة 

و    أ  م همبذا، تمل ل  التدلش الال دب   اب  شد  ه  همل  لل  تاز 
الطنن  مننل ل نن ب لننا وتننل  لنن  التدننلش الحنن شث. تلننع علننا امننم ال بنن  لنن  
الت كبنن  مذننا ل  مننا  النن ت  الظم،وننة التنني تظالننل بهننا ابنن  شدنن  لننع للضننلهم 
كاأت لت مة هال ها  ال، ناهو،ي النال انا  عنا  ا فني هدن   ا هنا  اأتناع 

الظم،وة، ا،ا ل  الذم بة الط وة ال ا    في  لاأنم، تمنا التني دنب ما ال،ظ فة 
 ننالبذل  ااأننت منني ال،نناج  الظم،وننة التنني تظالننل لظهننا ابنن  شدنن  تفكنن  فنني 

 إطاشما زتر في اأت اجاتم الكاب   لها ا،ا عذ ى.
ه  ننناش   دنننب  ، و،تننن  ال نننل  إ  لنننا لأ نننس  ابننن  شدننن  لننن  ت  شننن  فننني لبننن ا  

طننن  دننن وم ه،نننا  ننناا هنننم همنننر تنننظب  ال م ننن ة تدننن   الت كبننن  الظم،ننني فننني ال
تإ  انا  -لشعطل. تحو  ل  اب  شد  لل شذت   لشعطل ا،ا اأت ن   نالبذل  

   اهت،  همر ماا فني الطن  ا،نا اهت،ن  همنر عاة فني "الط وظنة" ت"لنا تشاُّ 
تلك  اب  شد   ن  زنات  زنل ال،لناكل التني ت اهنا لشعنطل لظم نة  -الط وظة"



لتننم بذنناُّ همننر "لننا و تضننوم لاه ننم"، لننام  لشعننطل تعنن  الاهنن ا  فنني لذمل 
الننننال منننننل فننننني الحقو نننننة لنننننام  ابننننن  شدننننن  أ  نننننم، تعلنننننا بتطلبنننننع ال هنننننا  
ال، نننناهو،ي ااشعننننطي إلننننر جش ننننة ت تنننن ب لنننن  ت  بنننن  ال،ذمللننننة ااشعننننطوة 

. تاللننيُّ أ  ننم فظمنم فبم ننلف   ط ننة لننع طن   مبذننل ، ا،ننا عننذ ى )(هنال،  
   عفا  لضاهف:في ال،  لة التحمبموة. تال فا  او

تنن ى لنناعا اننا  جتش ابنن  شدنن  الط بنن  فنني لتشتكننا  مننل اننا  ه،اننل جتش  فنني 
ال م  ة، تمل ال تش الال ت،ال في دوناا "ال دن وة الم تبذونة" التني ااأنت تشاُّ 

 الذهضة ااتشتكوة  تمل اا  لم جتش لا في ال ك  الط ي الظ كي هظ   
 ء"الذي "أفسد جميع األطبا… "العصا القاتلة" -9

و نن  الت كبنن  ابتنن اُّ لأذننا لننا  لذننا هالننة همننر ال، تلنن  ب  فنني للضننلو "جتش 
الظمننل الظ كنني فنني الذهضننة ااتشتكوننة"، تل  لننا لأ ننس  مننفالُّ فنني منناا ال، ننا  
لا ا ، شغل لم،بتنم، جت  لنا و ن  ل  وتنل . إ  جتش الظمنل الظ كني تال م ن ة 

شنن  هننازاب  هنناشفب  الظ كوننة فنني الذهضننة ااتشتكوننة ال و،تنن   نن ُّ  إال همننر ل
لمهتب  ال تبذوة تالظ  بة تلتاددب  في ع افة ال  ت  اللعطر تهمر إل،اا 
كنناف هننالت اث الظ كنني فنني الظمننل تال م نن ة. تمنناا لننا أت،ذننر ل  شتننلاف  لما افننة 
الظ كونننننة همنننننر لشننننن ل اا ونننننا  الدننننناه   لننننن  ال نننننازاب  ال نننننالظبب . أحننننن  

  ال، تلننننننن  ب  لضنننننننط ت  إع ، فننننننني الل نننننننت الحاضننننننن ، إلنننننننر الذ نننننننل لننننننن
تال، ننننتظ كب  ال نننن ج تال،هت،ننننب  بهنننناا ال،لضننننلو لنننن  ال ننننازاب  تااكنننناجو،بب  

منل  -ز ن  هم،ذنا-ااتشتكبب . تلظنل لمنل هحنث لأ نس لخبن ا فني ال،لضنلو 
علا الال ات تم جاأوا   اكاش )ل ش   لهحاث فني ال،ظهن  التط و ني لم شاعنا  

لهنننن ب خنننن   ال نننن ت  الظموننننا ب نننناشب"(، هظذننننلا  "تنننن عب  الطنننن  الظ كنننني فنننني ا
 ، تعوتل  ماا ال، ا  ل  ظذا ال  و ي في ال،لضلو.)(اللعطر"



ت ننن   ال ازانننة زضنننلش انننل لننن  اتننناب همننني بننن  ال  نننا  ال، لعننني "كالنننل 
الدذظة الط وة" تاتاب "ال األ " الب  عبذا تاتاب "ال،ذدلشل" عنل "الحناتل" 

 ن  ت  ،نت ت  Colligetلم ا ل تاتاب "الكموا " الب  شد  الال ه ف هاعنل 
. تا،ا مل الل   في ال م  ة ف   اا  مذاة في ااتعناط )(كمها إلر ال تبذوة

الط وننة ااتشتكوننة توننناشا  لتذا هننا ، لزننن م،ا لننع ابننن  عننبذا تاوخننن  لننع ابننن  
 شد . تبه،ذا مذا ال تش الال  اا هم اب  شد  ل  خ   اتاهم "الكموا ".

" ل ن  لعناش مناا الكتناب الظ شن   ت ل  ال ازاة ال،االش : ه  اتناب "الكمونا " :
لنن  ال، نناجال  التنني عنن،حت لألط نناُّ الهنن كبب  بت  شنن  لننام هل". "تكدنن تم 

فنننني تضننننع ل ننننا ل  Colligetجاه،ننننا لألفكنننناش ااشعننننطوة ف نننن  عننننامل اتنننناب 
لعاعننوة هلننتل   شنن . تمتنناا ابتنن اُّ لنن  ال ننذلا  ااخبنن   فنني ال نن   الاالننث 

التح شنن ا  ال،اتم ننة لمح،ننر  هلنن  تتننلال إلننر ال نن   ال نناهع هلنن ، تل هننت
زل  ال،ل  ب  ال،ت اه ش  الب  عبذا تاب  شدن ". تكظن  ل  تلنب  ال ازانة إلنر 
ل  الحل الال   لم اب  شد     لخا هم بن ت  تنظلكة لكنل  ل ن ب إلنر شلل 

لوضنننا جتشا لح ضنننا  Colliget نننالبذل ، تضنننون  ا منننة: "ل ننن  لظننن  اتننناب 
دنننذظة. إ  ااتضنناو الااتنننة ه هطا ننم لنن    شننن  زبلبننة لتظ بنننن الطنن  ا

هالذم بة تالتط با )م ال  ل الذم ل تال  نل الظ،مني فني الطن ( ا،نا ظهن   
 Canon) ال، لعننني: االنننل الدنننذاهة الط ونننة( ت  Panttegniفننني اتنننابي 

إ  الذ اش زل  تح شن  )…( )ال األ  الب  عبذا(،    ط زت ل  جا لمذ اش 
ي ااب ا ل  الد ى، اال  ل  Colligetالط  الال تشج في اتاب الكموا  

الال لجى في الذدف الااأي ل  ال    الاالث هل  إلر بن ت  امت،ناا   شن  
(، لل particulariaهالط ب ننننننة التنننننني ت نننننن،  بتحمبننننننل الحنننننناال  الااتننننننة )

المنن تف التنني ال تحدننر تالتنني تحدننل فنني الحوننا  البللوننة". ت نن  بمننغ تنن عب  
ت عننا    ل  خننص دنناش  ابنن  شدنن  فنني  هسهننة التدننلشا  الط وننة التنني ااأنن



ال،تنننلفي عنننذة  Jacues desparsكتننناب ال ننناأل  البننن  عنننبذا  ننناة جش ننناش 
ا اب  شد  بلتف خام غذي هال اللة. تمتاا ف بذ،ا  ا  ه  ال ا ل 1458

إأم "ال،ات   ااشفع" ت"الط ب  ااك   تااكا  خ ن   هظن  اه ن اط ت نالبذل "، 
"ااهمل ل  ال ،ونع فني تتنف  ت ا  ه  اب  لاعلبم إأم "خ ب أا" تل ل أا"،

ااجتبة"، تتف اب  شد  الط ب  بنن "الظدنا ال اتمنة"، ت" ال  نل النال "لف ن  
  ،وع ااط اُّ"!

للا ل  وتل  اتاب "الكموا " الب  شد  "   لعاش الظ شن  لن  ال، ناجال  التني 
ع،حت لألط اُّ اله كبب  بت  ش  لام هل"، تكالادلم لن  خن   التدنلش 

لم ه  الط  تل  نالم تل ت تنم لن  الو نب ، فهناا ل هنلال ت ن  ال  ش  الال   
عننن ا ل  لب  أنننا مننناا ال اأننن  فننني ال  ننن ا  ال ننناه ة. تللنننا تتننن م بنننن "الظدنننا 
ال اتمة" تكن "ال  ل الال لف    ،وع ااط اُّ"، فال فا : اون، تل،اعا  وط   

 أ  م ه لحا .
  القو،ننة ال تطنن   إ  ال ازاننة تنناز ة ال، الننة التنني أنن ش  لهننا بهننا  ال،ظمللننا

ماا ال فا ، تكالتنالي فهني لنل تذلنهل هاا اهنة هذنم بنل اأت منت إلنر للضنلو 
 خنننن . تلننننع علننننا فنننن   عننننواع ه ضننننها التنننناشباي لحضننننلش الطنننن  الظ كنننني 
ه،اتمنف لذا هننم فنني ال كن  ااتشتكنني، تشجتج اافظننا  التني  الننت مذنناة إ اُّ 

لاب هنن  عننفالذا: مننا  ال،   وننة الظ كوننة لت تمننا، ت نن،  لذننا هاعننتا م ال نن
ل،اعا تتف اب  شد  الط ب  مذاة بن "الظدا ال اتمة" تل،اعا  بل  ونم : "إأنم 

 لف    ،وع ااط اُّ"!
 Arnaudأ  ل فني ال، النة أ  نها ل  الط بن  الكتناالأي لشأنل جت فبنل أنلف )

de Ville Neuve  لزننن  الل نننل  ال ننناش   ال ك بنننة ال ننناش   فننني ال ننن ت" )
إطننناش ت مبننن  اعنننتلزر له،نننا   نننالبذل ، تانننا   اللعنننطر"، انننا  "ل ننن جا فننني

لوضا أا  ا العها الب  عنبذا همنر الن غل لن  لأنم اعنتلزر لفل اتنم تلأنم تن  ل 



 De viribusلننم ل الننة فنني لزتنناا ااجتبننة ال م وننة التنني ظهنن   هظذننلا  

cordis  ،تفني عنواع لن    لن  ال ن ا  جاخنل اللعنا الط ني اأت ن  هظذننف .
)ال نناأل ( البنن  عننبذا  Canonش  شت ظننل  اتنناب تلنن   هظنن  لخنن ى، لتل ننا الننا

هلنننتل له،نننر". ل ننن  لهمننن  فننني ات نننم ل  "الحقو نننة ال،تبذنننة التننني تتنننل إلبهنننا 
 ننالبذل  لننل و ه،هنننا ابنن  عنننبذا الننال، لنن  خننن   غننساش  ل مننن   الضننال فننني 
الطنن ،  ظننل ال  ننل ااهمننل لنن  ااط نناُّ ال تننب  ز، ننر" ، "شا عنن ت  تحننت 

  ما . تب  ت اأهل وظت  ت  لأ  هل لهت طنب  إعا أ لع  ل  جت  ل  شتاا تا ال
اعتطاهلا شؤبة لت   اُّ  لت إظهاش ه ُّ ال، م  )م األ  اب  عبذاُّ ( همنر 
لذاب مل الك ب  ". تتضون تاز ة ال، الة: "إ  فهنل له،نا  ابن  عنبذا هالذ ن ة 

 )(إلر جتفبل ألف وظذي ت، ب ما ل  خ   لد ا  ال البذلعوة".
" األ " اب  عبذا اا  لم أنلو لن  الهو،ذنة همنر ااتعناط تاض  ل،ا ت  ا ل  

الط وة في لتشكا خ   ال    الاالث هلن ، تل  شجتج لفظنا  لذات نة لنم بن ل  
تمهننن  هذننن لا لخنننا ال اشعنننل  وتتلننن ل  أدنننلم  نننالبذل  ل،نننا لتنننا  لهننننل 
"ل ابمة ااه،ا  الظ كوة هال،داجش ال البذلعوة". تفي ماا ااطاش ش خل ماا 

ظذونننن النننال تظ فذنننا همونننم لهننن   ضننن  ابننن  عنننبذا. ل ننن  انننا  جهنننل  إلنننر الننن ج ال
ال  لو إلر ال،   وة الط وة ااعاعوة:  البذل  الال تتل إلنر " الحقو نة 

 ظنل ال  نل ااهمنل لن  ااط ناُّ … ال،تبذة" التي "لل و ه،ها ابن  عنبذا النال
 ال تب  ز، ر".

ابننن  عنننبذا  ننن  " ظنننل تال نننفا  النننال و ننن   أ  نننم او  منننل التنننالي: إعا انننا  
ال  ل ااهمل ل  ااط اُّ ال تنب  ز، نر"، تل  ال ن شل الدنحو  منل ال  نلو 
إلننر  ننالبذل ، ف،نننا مننل "عأننن " ابنن  شدننن  فنني مننناا ال ننواع زتنننر شلتننف بنننن 

 "الظدا ال اتمة" تبتهل ه أم "لف    ،وع ااط اُّ" 
 مل اا  اب  شد  تشاُّ اكتلاف ال تش  ال للبة   - 



اتاب "الكموا " الال بب  لش شذا. علا ل  اب  شد     لهم  ال لاب و  لم لذا 
في ل  لة ماا الكتاب لأم عبتح ى  وم "اا اتبل ال،طاه ة لمحا، تإ  خالف 
علا  شاُّ لمنل الدنذاهة" )م تنذاهة الطن (. تلمنل الدنذاهة النال وانال هل 

ش في ماا الكتاب لو" ابن  عنبذا، فهنل شت نات   ت ال شناا   إال أناجشا تفني للنل 
 اأ ونة. إ  النال عننواال م ابن  شدنن  تبن خل لظننم فني أ نناش لن  لت  الكتنناب 
إلنننر  خننن   منننل  نننالبذل  هالننناا ! ل ننن  اهت ننن  ابننن  شدننن   نننالبذل  اللننناص 
اللزبنننن  ال نننن ش  هنننن   وظت،نننن  تل  شذننننا ش فنننني    تازنننن . تتاضنننن  ل  لذا لننننة 
فبم لف   ط ة ل البذل  تلاال تم لم في ل ا ل لعاعوة ل  لام  الط ني 

  "خمامنة" ت هسهنة ال ن شل النال ل ن  إلونم لظاشضنل ابن  عنبذا فني لتشتكننا لظذنا
تالظ،نل همنر ت ننات  . ل ن  انا  ابنن  شدن  لنن  منا  الذازونة فظنن  "هدنا  اتمننة" 
لمت مب ، علاُّ ت مب  اب  عبذا لت ت مب   البذل . تل  مذا انا  البن  ل  شذمن  

 هننسو ال كننن   إلوننم همننر لأننم "لف نن   ،وننع ااط نناُّ"، اللننيُّ الننال وظذنني لأننم
الط نني ااتشتكنني فنني ال نن ت  اللعننطر تجفظننم فنني ات ننا  الاننلش  همننر الت مبنن ، 
ات ننا  فننت  "هنناب اال تهنناج  وننم"، تعلننا إلننر جش ننة  ظمننت النن ظم شنن كا بننب  
ابننن  دنننن  تاكتلنننناف منننناشفي لمنننن تش  ال للبننننة. الك نننن ى! للننننا الدننننه ى فلنننن ف 

 اكتلافها وظلج الب  الذفو" ا،ا عذ ى.
ت عب  اتاب "الكموا " في ال ك  الط ي ااتشكي، ف،اعا اا  تإعا اا  ماا مل 

 وا ت  ى، زظ ال ك  الط ي الظ كي لذم 
ل   اهتاج الذا  همر ال ل  إ  فك  اب  شد  لنل وتن  لنم لنا هظن   فني الا افنة 
الظ كوننة، تمنناا إ  اننا  تننحوحا همننر ل ننتلى لننا اننا  و،تنن  ل  وح عننم لنن  

ااأنننت  ننن  جخمنننت  أنننااة فننني ل زمنننة  عنننلش  فك بنننة فننني الحضننناش  الظ كونننة التننني
اافننننل ، فمننننو" تننننحوحا همننننر ل ننننتلى لننننا زدننننل لنننن  تطننننلش تت  شنننن  فنننني 
 طاهننا  لظ  وننة لظبذننة. ل نن  عنن ا ل  لب  أننا فنني له،الذننا ااخنن ى التنن اجا  



ال،ل تو الت  ش ل ال د ل ل ى ال ل  ال ط ت ي في همل ال ما تاللاط ي 
تابن  تو،ونة فني الظ  نة بنب  في لتل  ال  م تاب  خمن ت  فني "همنل الظ،ن ا " 

. تأضننون او  فذت نناُّ : للننل وتنن  ابنن  شدنن  تشاُّ لهمننل )(ال،ظ ننل  تال،ذ ننل 
اكتلننناف فنننني تنننناشبخ الطنننن  الظ كنننني بننننل شك،ننننا فنننني تنننناشبخ امننننم، أظذنننني بننننالا 

 اكتلاف اب  الذفو" لم تش  ال للبة الده ى 
 عننفا  عنننذت ة الانننل   وننم إلنننر ال،  لنننة التحمبمونننة التنني تمننني مننناا ال،ننن خل.

فالال  في ال لاب ه  ماا ال فا  شتطم  لتال االعت،او إلر لذا لنة ابن  
شدن  ل ننالبذل  فنني ال، نا ل ال،تدننمة هال،لضننلو: الظ  نة بننب  الك نن  تال منن  

 تال  ة تالل اشب  تااتشج  الخ.
عننوتل  همبذننا، إع ، ل  أادننص ال،  لننة التحمبموننة التنني تمنني منناا ال،نن خل 

ل  أاددنننها -حمبمونننا ل،ضننن،ل  الكتننناب، تالتننني أ ننن ا فبهنننا هننناج  ه ضنننا ت
اب ا  ه،موة "الاماة" التي  اا بها اب  شد  في "الكموا "، عنلاُّ لن  خن   
لذا لتم لم،   وة الط وة ااتلر في  لالم تإلر لا هظن   لاأنم ه،االو نل هن  
خ، ة   ت :  البذل ، لت ل  خن   للضنلها  لخن ى لانل إلحازنم همنر 

وا لظبذة انا  لمذ ناش النال لعناش  زللهنا لم،ونة جتش الت  كة تخلضم في  ضا
 ●تاشباوة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  )*(راهن الفكر الفلسفي

 محمد عابد الجابري 

اته،ت ال م  ة، تتتهل جتلا، بن"اله،ل ". تال    في ماا االتهاا منل،  و،نا 
و نت لهت  ، لأها تحات  إ الة اله،ل  ه،ا وظت    الذا  تاضحا. فال م ن ة ل

إع  خطاها غالضا، بل مي خطاب ض  اله،ل  الال و تت  تشاُّ تضنل  
هناج  النن لل، ضنن  اللضننل  النال و  مننم الذننا  ل اأننا لن  المهننة البللوننة، لهننة 

 ال،لهلش، ال بل لهة اادهاش تال،لضة.

لذنننا ظهنننلش الت م نننف -لذتننن ة  اأ نننا ال، ننناهول الت مب ونننة التننني ه بنننت ال م ننن ة 
ات   نن ُّ اله،ننل  الكاوننن الننال وات نني تشاُّ تحنن -تعننت  ر لننا ه نني  ا ،ننا

تضنننلزها السا نننف فننني المهنننة البللونننة، ل ننناهول لانننل الل نننلج تالح بنننة تالظننن   
تال ضننبمة الننخ. مننا  ال، نناهول تح،ننل لظهننا تضننلزا فنني خطابذننا البننللي ببذ،ننا 
تاننلل تشاُّمننا لكننلاا تط  ننا  لنن  اله،ننل ، تننذظت"  عاشمننا لننو" همننر مننا  

ر ااجا  التنني تحننات  الذنن ش فبهننا تتظ بتهننا، ال، نناهول تز نن ، بننل لوضننا همنن
تلهذننني بهنننا المهنننة ال م نننفوة. تمنننل مذننناة لتضننن  لننن  "الل نننلج" تلغ،نننم لننن  
ال لاب ه  "لا الل لج"   تمل مذاة لا مل ل  ب تلز  لمذ " ال ل بة ل  
"الح بنننة"، تلنننا منننل لهظننن  لذهنننا تلتنننظ  همبهنننا لننن  ال نننلاب هننن  عنننفا  "لنننا 

 الح بة" 



اهول ال م فوة "الت مب وة"، تلذ اس امت،الذا  منب  همنر مناا لذت ة إع  ما  ال، 
اللضل  السا   تالسا ف الال وح،مم هذلا  أ تتذا ما  "شام  ال ك  ال م ن ي"، 
تلهذي لتال ت  ل ال ديُّ، مناا اللضنل /اله،ل  النال شمنف ام،نة "شامن "! 

بللوة"، لهة ف،اعا أظذي بن"شام " ال ك  ال م  ي  إلر لل لظذر تحبمذا "المهة ال
 ال لالو" الظالة .

ش  ع الذا  هناج  إلنر ال نلالو" تلظنا ل المهنة لطمن  لظذنر الكم،نا . تمذنا 
ش  ل اله،ل . فال لالو" لو ت جا ،ا للاك ة لتطنلش المهنة تال، ناهول، تلكان  

غبننن  للاك نننة  -إ  لنننل أ نننل  ،وظهنننا-ال نننلالو" تال،ظنننا ل فننني المهنننة الظ كونننة 
 ،ظنت لن  لفننلا  ااهن اب لت لن  الذدننلم، لتن . فهني تضنل المهننة التني 

لذننننا ع عننننة هلنننن    أننننا. تإع ، فكننننل لننننا عننننت، أا هننننم ال ننننلالو" مننننل ال،ظذننننر 
"ااتمي" لكم،ة "شام ". تهمبذنا أحن  ل  أ ن ش منل لنا تظذونم منا  الكم،نة فني 
هذننلا  أنن تتذا مننا ، مننل علننا ال،ظذننر "ااتننمي"، لا ل  االنن  شتظمننا ه،ظذننر 

همنر عن بل "ال، نا " ا،نا و نل  المهلبنل    تفني   خ  أ مت إلونم منا  الكم،نة
 ما  الحا  عوتل  همبذا ل  أ ت في لل تقوة ماا "ال، ا " لت "الذ ل"!

دنن زم ل،نناج  "شمنن " هننال ل : "النن م  لظنن تف".  ننا  ابنن   لســان العــرب"ش نن ل "
عننب  : النن م  لننا تضننع هذنن  ااأ ننا  ل،ننا شذننلب لذنناب لننا لخننا لذننم. و ننا : 

ا تاشتهذننم، إعا لخننا  شمذننا، تال ،ننع شمننل  تشمننا  تش منن  شمذننت ف أننا جاشا شمذنن
تال منا  تال، امذنة: ال،اناط  . الن ام  فني ان ا "… هضل الهاُّ". عل وضنون 

الظ ب: مل الليُّ ال،مسا. و ا  ماا شامن  لنا: لل جا نل لح نل  همونا"، عنل 
وضننون "تاننل دننيُّ ع ننت تجاا ف نن  شمنن ". تلوضننا "النن ام : الاابننت" ت"طظنناا 

ا نننل". عنننل و تلننه  ه نننل  ااهلنننر ودننف  للنننا ولننن كل  خ،ننن ا ال شامنن : لل ج
 تذ طع:

 ال و تفو ل  لذها تمي شامذة إال بها  تإ  همنلا تإ  أهملا



مذننناة لظذنننر  خنننن : "الننن ام : ال،هننننست  ال،ظبننن  لننن  الذننننا  تاابنننل ت ،وننننع 
 ال تاب".

زللهننا فنني لنناج  "شمنن ".  لســان العــرب"تمننا منني ال،ظنناأي التنني شنن تش أننص "
ذو ها، تفهننل ق نناش  "شامنن  ال كنن  ال م نن ي" ز نن  لذطل هننا، ا،ننا تب،تنن  تدنن

 شمي:

": اعل فاهنل لن  "شمن "، ه،ظذنر اللناص النال شن م  دنب ا و خنا  راهن" -1
لذم غب   شمبذة، تفي ما  الحالة تكل  لظذر ق اشتذا "شام  ال ك  ال م ن ي": 

بنننل اللننناص النننال شننن م  ال كننن  تال م ننن ة، لل النننال و  لنننم شمبذنننة لهبننن   ل ا
ديُّ و خا ، ت   و ت ج  إعا لش ع لا لخا  ا، ابل. تإعا أح  لشجأنا أ نل مناا 
ال،ظذر ل  الحقو نة إلنر ال، نا  فكنل لنا أحدنل همونم منل لظذنر "التظطبنل" 
شامنننن  ال كنننن  ال م نننن ي: لل "لنننن " لت "لننننا" و ظمننننم هنننناط  لظطنننن  لح لعننننا 

ال نواع،  كال مبذة. ت   أام  في ه،موة الت نل  إلنر لهظن  لنا و،تن  فني مناا
فذ ننل : شامنن  ال كنن  ال م نن ي: "لنن " لت "لننا" و  نن   الح بننة  لل و ظمننم ل بنن ا 

 غب  ز  

": ه،ظذني جا نل تعابنت، تبطمنا همنر الطظناا تلنا فني لظذنا . تالن تاا راهـنن "2
تالا ا  لظذا  ه ا التهب ، ه ا التطلش. تك، تضر ماا وتل  لظذنر ق اشتذنا 

، هنن ا ت نن ج . إ  االامننة التنني و نن لها "شامنن  ال كنن  ال م نن ي" :جتالننم تع اتننم
لهاا ال،ظذنر تن تش زنل  الطظناا تاللن اب. تإعا أحن  اعنتظ،مذا  لسان العرب""

ال، ننا ، تدنن هذا ال كنن  ال م نن ي بننن "الطظنناا"، للتذذننا ال ننل  إ  ق اشتذننا "شامنن  
ال ك  ال م  ي" تظذي: لا مل لذم ه،ااهة الهااُّ ال ا ل الاابنت. تك  ناش  لخن ى 

 كننن  ال م ننن ي لظذنننا : ال ضننناوا التننني شننن تش زللهنننا الت م نننف جا ،نننا لت شامننن  ال
 ال ضاوا الاابتة في ال م  ة التي تلتل "الهااُّ" ال ا ل لم  ع ة.



" الننال و بننن  الهننسا  تالضننظف، تالنننال راهــنننن ش  ننر ال،ظذننر الاالنننث لكم،ننة "3
 و ظل ق اشتذا "شام  ال ك  ال م  ي" ت ب : الض ون لذم تالهسبل.

 ما  ال،ظاأي ت ت ا ق اشتذا "شام  ال ك  ال م  ي"     ل ل 

، إلر خطابذا ال،ظات  الال ش تظ  ال شلا لكا  لغتنا اليوميةإعا ش ظذا إلر 
ف كا  ه  لهة "ل ا  الظ ب"، ف أذا عذ   ل  ام،ة "شامن " غال نا لنا ت نتظ،ل 

 " لت لنا فني لظذنا . أ نل : "الل نت الن ام " ت"المن فوقـت وم ل  تأة هتم،نة "
الن ام "، ه،ظذنر: النال و ن ل تب،ن  زاضنن ا جا ،نا، عابتنا. و،تن  ل  و نا  لننع 
ديُّ غب   مبل ل  الت ال  إ  مذاة ألها ل  االأت ا  ل  "الطظاا الن ام " 
ال ا ل الاابنت، إلنر "الل نت الن ام ". ف ن  دن م الل نت مذنا هالطظناا النال و كنل 

 لذم الذا  تال شذ ضي، لل ش تا ل   طلبمة.

اا االأت نننا  ال، تنننن    االأت ننننا  لننن  "الطظنننناا النننن ام " إلننننر كونننن زدننننل منننن
"الل ننت النن ام ". مننل مننل أتو ننة تطننلش جاخمنني فنني المهننة الظ كوننة، لا أتو ننة 

 ديُّ  خ  خاش ي 

المام  ل  االن  شتظمنا ال بتطنلش جاخمني، بنل بت  ،نة لن  لهنة ل ذ ونة مني 
 le mondeالوة: المهة ال  أ وة هالاا  التي وتا  فبها اعتظ،ا  ال  اشا  الت

actuel, l'heure actuelle, l'époque actuelle  … ،الحق نة ال امذنة(
التنني غال ننا لنننا - actuelال نناهة ال امذننة، الظننالل النن ام (. زبنننث تنن   ام،ننة 

همر لا و  ل في المحمة التي أتح ث فبها. فنال ام  مذنا  -أت  ،ها بن"شام "
ة لوضننننا ه،ظذننننر لننننا . تت ننننتظ،ل الكم،ننننcontemporainلظذننننا : ال،ظاتنننن  

وتت ننني لم،وننننة لنننا فنننني هدننن أا، لننننا و نننت ب  ل مت،نننناا الظننناا، لاننننل  ننننللهل 
actuelle une grande œuvre est toujours  هم،نني لت –)ه،ننل

شامن  جتلنا، لل ال ش منر، ال وهنناجش الحاضن  إلنر ال،اضني(. تب،تنن   -فكن ل 



 acteتال،لننننتا لنننن   actuelل  أ تحضنننن  مذننننا لوضننننا لظذننننر  خنننن  لكم،ننننة 
 ال ظل: لا مل هال ظل تلو" هال ل  ف ا. ه،ظذر

 Les هظذنلا  Emile Brehierتمذنا وحضن أي اتناب تنهب  البنل ب بونم 

thèmes actuels de la philosophie  :تب،تنن  ت  ،تننم ا،ننا شمنني
"ال ضنناوا ال امذننة فنني ال م نن ة". تاننا  إلبننل ب بوننم  نن  ادننتهل بتنناشبخ ال م نن ة 

)فنني هنن    Histoire de la philosophie فنن لف  وننم اتاهننم اللننهب 
ل ننساُّ(، عننل اتنن  فنني لتاخنن  ه،نن   منناا الكتنناب الدننهب  الننال وظنن    وننم 
لم ضناوا التني تذاتلتهنا ال م ن ة فني هدن   منل، ال م ن ة ال،ظاتن   لنم، فم نن ة 

 الذدف اات  ل  ال    الظل ب .

*** 

ة. ق اشتذا "شام  ال ك  ال م  ي" ت   ل  ظبتها، إع ، في ال  أ نوة لهنة تع افن
تلذ ل في الا افة اله كوة ه،للا.  ن  ت للنل : مناا دنيُّ أظ فنم. تمنل ال،ظذنر 

الال   ذا أح،مم في لعماأذا. تلأنا ل نل  لكنل: إعا انا  االن  انالا،  الواض 
ف   اا  شذ هي تادوص ال  اش  متاا: "شام  ال ك  ال م ن ي فني الهن ب" لت 

التادنوص. للنا إعا  مذنا  في "لتشتكا"! ا  ال  اش  ال تكنل  تاضنحة إال بهناا
"شامنن  ال كنن  ال م نن ي"، متنناا بنن ت  تادننوص، فنن   الننام  عبذدنن ف إلننر 
"ال،تكمل"، إلر الن "أحن ". ا  هن ا التادنوص هاالعنتذاج إلنر "اوخن " لظذنا  
التظ،نننول ال،ضننن،  ال، نننذ  إلنننر "ااأننننا". فمنننل ل  ال ، ونننة ال م نننفوة ال  أ ننننوة 

م  ي" الأد ف الام  إلر ال م  ة فني اعتظ،مت ما  ال  اش  "شام  ال ك  ال 
ف أ نا لت فني لتشتكنا، جت  غب منا. تلنا جاا االن  انالا، فال  ناش  انا  و ن  

 .في المغرب أو في الثقافة العربيةل  تكل  "شام  ال ك  ال م  ي هذ أا" 
لذ نننمل بهننناا، فنننذح  لهاشكنننة تع افتذنننا ه كونننة. تلكننن  ه،نننا ل  "اللضنننل " النننال 

ال كنننن  ال م نننن ي"( و نننن   أ  ننننم همبذننننا ا،   وننننة ودننننح  ق اشتذننننا )"شامنننن  



لظاتننن  ، تلذ نننل "شامذنننة"، ف نننذكل  لضنننط ب  إلنننر ال ،نننع بنننب  ال،ننن  ظبتب  
المتنننب  لدننن أا إلبه،نننا: "ل نننا  الظننن ب"، ال نننالل  ال،  نننع فننني لهتذنننا تع افتذنننا. 

 تإلبل ب بوم: ااعتاع ال،  ع في لب ا  تاشبخ ال م  ة ه  أ ا.

بب  لا وظطونم "ل نا  الظن ب" النال  ،نع لهنة    ت للل : اون و،ت  ال ،ع 
ااه اب، تمي لهة لا   نل ال م ن ة فني الا افنة الظ كونة، تكنب  لهنة لزن  ا ناش 

شك،ننا  تل بنن  لظننل مننا  -لنفشخي ال م نن ة ااتشكوننة فنني أهاوننة هدنن  ال م نن ة 
ال، اش ننة منني التنني تنن م  "فك أننا ال م نن ي"  ل نن ج افتنن ا ! أظننل  تلننع علننا 

 لت لو ت ال م  ة ل ،لهة افت اضا  تلهال ا  فك بة فمذ ت   تلذهال . 

 تإع  فح شاي عب تش لتال زل  ع عة لحاتش:

 ن "شام " ال ك  ال م  ي الظ كي، لل "ل "، لت "لا" ش مذم تبح  م تبظطمم.1

 ن "شام  ال ك " ال م  ي الظ كي، لا مل ال ا ل الاابت  وم، ب ت   لا .2

 : لا مل الهسبل  وم ن "شام " ال ك  ال م  ي الظ كي3

منننا  ال،حننناتش و،تننن  ضنننل هظضنننها إلنننر هظنننم هحبنننث ودننن   لظذنننر ال  ننناش  
متاا: "مذاة لا شم  ال ك  ال م  ي فني الا افنة الظ كونة تلنا ز  نم تبح  نم، 
زتنننننر تننننناش عابتنننننا لظطننننن ، ال شتحننننن ة تال شتحنننننل . ل،نننننا لجى إلنننننر مسالنننننم 

إعا  ننننا  - تضنننظ م". تله،تذننننا مذنننا منننني الكلننننف هننن  منننناا الننن ام  "المظننننب "
 اعتظ،ا  ماا اللتف في شزاب ال م  ة.

لا الال  ظل ال م  ة في الا افة الظ كونة تظناأي لن  منا  اللضن وة: تضن وة 
 ال مبذة ال،ظطمة الض و ة 

عننذمت،" ال ننلاب هنن  منناا ال ننفا  لنن  أ مننم إلننر لتشتكننا تط زننم مذنناة همننر 
التني ت ننا   actuelضنلُّ ال،ظذنر النال تظطونم الا افنة ااتشتكونة لكم،نة شامن  

تتننننن ا للنننننيُّ عننننن،تم لأنننننم زاضننننن  هال ظنننننل، ولننننن  االمت،ننننناا. تمذنننننا عنننننذكل  



لضنط ب  إلنر طنن   عنفالذا ال نابا لظتلعننا فذ نل : "لنا الننال  ظنل ال م نن ة 
 في الا افة ااتشكوة لها زاض  هال ظل، لها زاض  لتهب  لت  ج" 

 Les thèmesو نننل  إلبنننل ب بونننم فننني ل  لنننة اتاهنننم ال،لننناش إلونننم  أ نننا: 

actuels de la philosophie  …"  تلننع علننا فظمننر النن غل لنن  مننا
االأت اجا  مالتي ت هت ه ن  الظدنلش إلنر ال م ن ة تالتني تته،هنا هناله،ل  

تللننن  انننل شنننلا لننن    شننن ، ا،نننا لنننل لأهنننا عننن،ة  -لل ال م ننن ة–تالظ نننل ة ف أهنننا 
aspect   لمهنن ( ضنن تشل لهننا  الحضنناش  اله كوننة التنني تلنن   فنني زننل(

تلعنننا، فاأتلنن   فننني ال مننن ا  الااضننظة لمتننن عب  البلأننناأي ال حنن  اابنننوم ال،
 cette œuvre de réflexionال تلناأي. إ  مناا الذتناع ال كن ل، التن لمي 

الال ال لابل لم في الحضاشا  الك  ى التي ه فهنا اللن ع  -وظذي ال م  ة–
تالل ع اا در، ش  ت ل ت طا هااتوة لعاعنوة لم    بنة اله كونة. ل ن  تطنلش 

الذتنناع ال كن ل م ال م نن ة( هالت ناتع لننع التوناشب  النن تزبب  الك بنن ب   )م مناا
ال،،بننننسب  للشعننننة الحضنننناش  الهبمبذننننة )م البلأاأوننننة(، تم،ننننا ال، ننننوحوة تالظمننننلا 

 à peineاللضننن وة. تمتننناا ف،نننا ل  اننناج  ال م ننن ة ت خنننا فننني اافنننل  

éclipsée  فننني ههننن  الهنننستا  ال  ك بنننة زتنننر هننناج  لتسجمننن  لننن    شننن  فننني
لل ال، ننوحي، خنن   الظدنن  اللعننوا، ا جمنناشا تكلننف لذننا هذننم، هدننلش  الظننا

لفضنننل ف فضنننل، ااهحننناث التاشباونننة الااتنننة بهننناا الظدننن  )اللعنننوا(. للنننا 
ال نن ت  الا عننة ال نناه ة ل  أذننا )الظلنن ب ( تالتنني منني  نن ت  الظمننلا اللضنن وة، 
فم ن  ه فننت فبهننا ال م نن ة، لنن  جوتنناش  إلنر ااأننت تإلننر ب   ننل ، هنن جا لنن  

همل تلل،ع ال    با  التي ه فهنا الظدن  الحن شث. للنا فني هدن أا الن ام  ل 
ف   ه ف ااأتاع ال م  ي ل  التذلو تل  الكاافة لا لل و  ا لم لابل. ف،ذا 
ااهحنناث التنني ه فهننا ال،ذطننا ااكانن  ت  بنن ا تالتنني ظهنن   إلننر الل ننلج لنن  

ل،ذاط ننة، إلننر خنن   الظ،ننل ال،لننت ة الننال  نناا هننم ال باضننبل  تال سبننا بل  تا



ااهحنناث ااكانن  تلاودننا زننل  الط وظننة ااأ نناأوة التنني  الننت بهننا ال م نن ة 
الل لجوننة، ات ننظت ل نناال  ال كنن  ال م ننن ي ات نناها مننا  . تال،لنن تو النننال 
شذلل ماا الكتاب االضط و هنم منل اازاطنة بهنا  ال، ناال  تكونا  جاللتهنا 

 (.universelleالكموة")الظال،وة 

 لللشا ع عة:و  ش ماا الذص 

 ن ال م  ة بذت ال    بة ااتشتكوة تمي خاتوة تذ  ج بها الحضاش  اله كوة. 1

ن ل  لها تاشباا لتلات  شت  ج هاعت، اش، تلأها لل تظ ف دن م اأ طناو إال  2
فنننني زق ننننة الهننننستا  ال  ك بننننة )تب دنننن  بهننننا ال تلزننننا  ااعنننن لوة تا جمننننناش 

 الاالث هل  ال،ب جل(. الحضاش  ااع لوة ل  ال    الاال  إلر

ن ل  شامننن  ال كننن  ال م ننن ي لت ال ضننناوا ال م نننفوة ال،ظاتننن   لبننن ا  ف نننو   3
 ااش اُّ و،ت  ل  لكا  االلش ت  ب ا إلر لكا ما تلاودا.

أح  مذا إع  للاا بذاُّ له   لتاشبخ ال م  ة، بذاُّ و ته ف  ظل زاض ما 
ف   ال،اضي ال، ك   ونم أتو ة ل،اضبها. تك،ا ل  ال، ك    وم مل زاض ما، 

لت الال و،ت  الت كب   وم مل لاضبها فني لتشتكنا تزن ما. علنا ا  الت كبن  
في ال م  ة خاشع لتشتكا في ال،اضني عنبفجل زت،نا إلنر ا ن  ااطناش النال 

 و ظل الحاض  لحدلشا في لتشتكا تز ما: إطاش ال، اسبة ااتشتكوة.

ال و نلج ببذذنا، منل فني أمنن ل مناا الذنلو لن  التدنلش لم م ن ة تتاشباهننا، تالن
"شام " ال ك  ال م  ي في الا افة الظ كوة ال،ظاتن  ، لهذني لنا ش مذنم هنال،ظذر 
الظ كننني لمكم،نننة، لل لنننا و ظمنننم ل ملأنننا ل خننن ، لحتللنننا هنننم، ل ننن لأا  ونننم، 
ل د  ض،   لال م، تكالتالي ض و ا مسب  ا،ا وتل  اللنيُّ النال ال ت كنة 

 طذا.لم تهاوم تتكل  لم ل تذا تلل 

لل -تإع  فمكي وتنل  لم كن  ال م ن ي هذن أا شامن  هنال،ظذر ااتشتكني لمكم،نة 
و نن  ل  شتحنن ش لنن  منناا التدننلش تبلنن و فنني بذنناُّ تدننلش  -زاضنن  تفظننل



خام هم، تدلش وظب  بذاُّ تاشبخ ال م  ة هدلش  ش    فبها زضنلش ال م ن ة 
حضننلش فني الحضنناش  الظ كونة ااعنن لوة، الحضنلش الننال انا  لهننا هال ظنل، ال

ال ظمننني تالحضنننلش الكنننال . إأذنننا ال أ بننن  ل  أضنننع ل اسبنننة ه كونننة إعننن لوة 
لتا  ال، اسبة ااتشتكوة ال،ظات  ، بل أ بن  ف نا الت كبن  فني تناشبخ ال م ن ة 
خاشع ال ل اسبة، اهت،اجا همر الح ا ا التي و  لها لذا التناشبخ لت التني لهنا 

 عذ  ل  التاشبخ.

 التالوة:تالتاشبخ وضع للالذا الح ا ا 

ن إعا ااأت ال م  ة، هال،ظذر ال،ظات  لمكم،ة،    أل   في البلأنا ، فن    1
ف عنن ة البلأننا   نن  اكت نن لا ال نن ش  همننر الت م ننف ه،ننا تظم،ننل  لنن  ازتكنناكهل 
هالا افنننا  ااخننن ى، تفننني ل ننن لتها ال باضنننوا  ال،دننن بة تال منننا ال نننابمي تلنننا 

 لط وظة تلا تشاُّ الط وظة.اشت ا به،ا ل  لظاشف تتدلشا  زل  ااأ ا  تا

ن إ  ال م نن ة فنني البلأننا   ن  هادننت ع عننة  نن ت ، لن  ال نن   ال نناج  إلننر  2
ال اهنننع   ننننل ال،نننب ج، لنننن  طنننالو" لت  فبم ننننلف شلأننناأي إلننننر لشعنننطل الننننال 
اأت مننت هظنن   ال م نن ة إلننر خنناشع البلأننا ، إلننر لدنن  هااعننتذ شبة تإأطاكوننة 

ر شتلنننا، ت ننن  جالنننت منننا  الحق نننة هاللننناا، لت،تننن  دننن  ا إلنننر فننناش  تغ كنننا إلننن
ال، ،ا  بن "الظد  الهبمذ تي"، اعذي هل    أا، ابت اُّ ل   خ  ال    ال اهع 
  ل ال،ب ج إلر ال    الاال  ال،ب جل. تفي ماا الظدن  ا نت ال م ن ة هن  

 ل  تكل  "لحم" مبمبذوة إع التس ت بن"ال ك  الل  ي".

ب اونننة الت  ،نننة فننني ال ننن   الانننال   ن ال م ننن ة الظ كونننة ااعننن لوة بننن ل  لذنننا 3
ال،ب جل لت وش فت   ا جماش ل  التاعنع إلنر الاناأي هلن  )لن  الكذن ل إلنر 
اب  شد (، عل لتذ ل  تتت اخل لع التدلف تهمل الك ا تال ك  اللوظي إلنر 
ال ننن   ال،اضننني. عنننل تننن تي هظننن  علنننا ال، زمنننة ال،ظاتننن   )التننني هو،ذنننت فبهنننا 



ة لتنن   لظهننا فك أننا ال م نن ي ل ملأننا لمتدننلش ال، اسبننة ااتشتكوننة إلننر جش نن
 الال دب تم ما  ال، اسبة اممها(.

ن إ  ال م  ة ااتشتكوة الح شاة ل شذة في ت لجما تتطلشما ل  ع ة ااع ا 4
تت لنننناتهل لننننن  ف عنننن ة البهنننننلج. ل ننننن  ظننننل ابننننن  عنننننبذا تابنننن  شدننننن  عنننننمطتب  

لنننر زنن تج ال ننن   لنن  ظبتب  فننني جاخننل ال كننن  ااتشتكنني تال م ننن ي تالظننال،ي إ
الاننال  هلنن . ت نن  ط،نن" تنناشبخ ال م نن ة ال عنن،ي الننال تننتحتل  وننم ال، اسبننة 
ااتشتكوننننة مننننا  الحقو ننننة. تااهحنننناث ال مبمننننة التنننني ظهنننن   تتمهنننن  فنننني منننناا 
ال،لضلو ت   جاللة تاضحة همنر لم،ونة الن تش النال انا  ل،نا و ن،وم هظنم 

تلننننتبل ال كنننن  " فنننني التــــراث المنســــيال ننننازاب  ااتشتكبننننب  ال،ظاتنننن ب  بننننن"
ااتشتكنني الحنن شث. تال، دننلج بننن "التنن اث ال،ذ نني" مذننا مننل التنن اث ال م نن ي 

 الظم،ي الظ كي ااع لي.

منننا  الح نننا ا التاشباونننة ااشكننننع ت،نننوا الماننناا هننن  زقو ننننة ا ننن ى، ال بننن  لنننن  
الدننن و بهنننا لننن   لخننن ى، تمننني ل  ال كننن  ال م ننن ي الحننن شث تال،ظاتننن  فكننن  

تكونننة التننني ف ضنننت إل  بالونننة إش شللل ونننة همنننر ل مننل ، شامذنننم ال، اسبنننة ااتش 
تاشبخ ال م ن ة، بنل همنر تناشبخ الظمنل تال م ن ة ت ،ونع لأنلاو الذلناط ااأ ناأي 
ال تزي تال ك ل، ت،الا ا،ا ف ضت ال لع،الوة ااتشتكوة، تت   ، إل  بالوة 

 ا تداجوة تعواعوة همر الظالل.

*** 

ل ت  ل، تل  وتل  لهنا جتش لنا  ت ب  ال ، وة ال م فوة ال،ه كوة ل  وتل  لها
فنني ل ننت  ل الا افننة تال كنن  فنني منناا ال منن ، تفنني الظننالل الا ننافي الننال شذت،نني 
إلوم. تإع ، فال،ه،ة لت ال عالة تاضنحة: شفنع الن م  هن  ال كن  ال م ن ي فني 
الا افة الظ كوة، تح ب   ل  ال بلج التي تك مم. إ  ال ك  ال م  ي الظ كي، ا،ا 

هقونة لأحناُّ الظنالل، ال و،تن  ل  ش ن و تال زتنر ل  و نت،  مل زا  غبن   فني 



زوننا، هظنن  منناا ال،ننب ج ال  شنن  الننال بنن ل  ت ادننب   تطننل، لنن  ال،هنن ب، همننر 
جأونننا الا افنننة الظ كونننة لذنننا أحنننل ه ننن ش  لننن  ال نننذب ، إال إعا اأنننتمل فننني ت اعنننم 
ال م نن ي الا ننافي الظ كنني ااعنن لي. تمننل و،تنن  لعأ ننا  ل  ش نن و فنني ع افننة 

   ع افتم غب

تاالأتمننناا فننني التننن اث ال وظذننني االأاننن اط فننني أمالنننم تال االعت ننن ا لحننن تج  
ت بنننلج ، اننن . إ  االأتمننناا ال م ننن ي فننني التننن اث ش ننن ل لننن  إهننناج  تذمنننول مننناا 
الت اث: إهاج  ت تب  ل سا م تإهاج  ت تب  الظ  ة لظم. تمل فظل إلبل ب بوم 

تمنل انا  و نتطوع ل  شتحن ث ت ل ؤ  لفشخل ال م  ة في اله ب غبن  مناا  
ه  "ال ضاوا ال امذة في ال م  ة" علا النال الحن شث النال لهطنر  ونم لكم،نة 
"شامذة" لظذر  وم     تلظات   تلتالة، لل لل ود ش في علا ل  االأتماا 

 في ت اث لهاج تذمو،م تكذاُّ .

ال م ن ة ال تللنن  لنن  فن اي تال تت نن ا همننر خننا ل نتقول. إ  لننب ج ال م نن ة مننل 
جتلننننا لننننب ج ل ننننت أف، تت ننننن لها إأ،ننننا شننننتل ه ننننن   نننن اُّ  لتلاتننننمة تلت ننننن ج  
لتاشباهنننا. إأنننم ال دنننيُّ وضننن ي اللننن قوة همنننر الذ ننن  النننال ت،بنننس هنننم منننا  
ال ، ونننة أ  نننها، لهذننني اأت نننابها إلنننر ال م ننن ة تإلنننر ال،هننن ب لظنننا، ال دنننيُّ 
و ظننننل لذهننننا  ، وننننة فم ننننفوة له كوننننة ز ننننا، غبنننن  اشت اطهننننا الننننلاهي تال،تننننب  

اث ال م  ي هال،ه ب تدقو تم ااأ ل" هدلش  خاتة، تكنالت اث الظ كني هالت  
 ااع لي هدلش  هالة.

*** 

هذنن لا أتحننن ث هنن  "شامننن  ال كنن  ال م ننن ي فنني ال،هننن ب" فننذح  أتحننن ث هننن  
ال،لتهمب   وم هال م  ة. تلأا لنذهل. ف،ن  منا  الساتبنة ودن  لني، تب نل ، ل  

 الحاض .-ام لتح ث ه  أ  ي بلت ي  ط   في هح  ماا ال  



تلأنننا مذنننا ال لشبننن  ل  ل ننن ا ب أنننال  ه،نننل. فال م ننن ة هط وظتهنننا تت،ننن ج لنننع انننل 
ب أال  و،مر همبها. إ  ال ظل ال م  ي فظل ش  ل  أ  م هاعت، اش اأم ز بنة 
لطم ننة. تلنننع علنننا فال م نن ة ال ت،ننناأع فننني االعننت،او إلنننر ت ننناشب ال،ذت ننن ب  

 سُّ ل  الت  كة ال م فوة عاتها.إلبها، الظالمب  جاخل شتا ها. ا  ت اشكهل  

 مننت: إ  ال م نن ة هط وظتهننا تت،نن ج همننر اننل ب أننال  و،مننر همبهننا. تهمنني ل  
لؤا  ب اوة ل  ل اش الت  كة التي خضتها، تلا لت لخلضها، لل وت  أتو ة 
ب ل ننة تتاطننوا عنناه ب . بننل اننل لننا و،تنن  ل  لجقوننم فنني منناا الدنن ج مننل 

ماا ال، اش ه،  اش لا اذت لت ب   وم  لأذي ه،  اش لا اذت لدظ  هالت  ا في
ألهننا لنن  الذمنناا تلنن  ال  ل ننة. تلنن  ت لننل منناا ال، نناش الننال لنن  همنني  وننم 

وابننل  )((1970او  شكنع  نن   )إعا  ظمذننا ب اشتننم لط تزتنني هنن  ابنن  خمنن ت  
 إلي، تاو  ف ا، لأم ه لتاأي ل  له   ف ه،ض،لأم تك، ازمم تخطلاتم.

 ،ونع له،نالي ال ك بنة تذن شع هدنلش  لت هن خ ى لأا لهي او  ت،اا اللهي ل  
في إطاش اادتالوة الظالة ال،هو،ذة همر ال ك  الظ كي لذنا ال ن   ال،اضني، 
إدتالوة الت  ش : ت  ش  ماا ال ك . مناا للن  تاضن  تهناا، ه،ظذنر ل   ،ونع 
ال،لننتهمب  فنني ل ننا  الا افننة تال كنن  فنني الظننالل الظ كنني لذننا ال نن   ال،اضنني 

ش  لت ه خ ى، في منا  اادنتالوة. غبن  ل  لنا و،بنس ل ناشل لذا طل ، هدل 
مننل لأننم ببذ،ننا و،تنن  الت،ببننس بلضننل   - و،ننا وابننل إلنني-هنن  ل نناش اابنن ب  

بب  ع عة للا ف، لت تواشا ، شلتف لز ما ه أم عم ي تاوخ  ه أم ته ب ني 
تالاالث ه أم تل و ي، فن أي ل ن  أ  ني  ن  عنمكت ل ناشا واتن ع منا  التوناشا  

عنننة لبت ات منننا  ،وظنننا، الت نننات  النننال وظذننني الذ ننني تاالزت ننناظ فننني أ ننن" الا 
الل ننت، ت ات مننا إلننر لل ننف  خنن  وظت،نن  لننا لعنن،بتم بننن " اعننت اتو وة الت  شنن  
لنن  النن اخل"، تمنني اعننت اتو وة تتحنن ة همننر ع عننة لحنناتش لتكالمننة: لحننلش 

تنم، تلحنلش الذ   تإهاج  ال ذاُّ تالت تبن  لت اعذنا ال كن ل ه،اتمنف لذا هنم تتواشا



الت تنننننبل الا نننننافي لم، ننننناهول تال،ذنننننام  التح شاونننننة تدنننننول الح اعنننننة ال،ظاتننننن  ، 
 تلحلش أ   الظ ل ااتشتكي تتدلشاتم ال،ل هة هال، اسبة ااتشتكوة.

شتظمنننا االننن  فننني ال،حنننلش اات ، ه هننناج  اتاهنننة تننناشبخ فك أنننا الذمننن ل بننن ت  
لظهننلج ال،اضننوة، هم،وننة أ  وننة. إ  تاشباذننا ال كنن ل، ا،ننا ظننل شنن ش  طننلا  ا

مننننل تنننناشبخ "فنننن ع" تلدنننناام، تلو ننننتاشبخ فكنننن . تنننناشبخ وظتنننن" الدنننن اها  
ال واعوة الم  وة التي ت،سع السل  الا افي تت ظمنم خاضنظا لمنسل  ال واعني 

تمنناا لننا له،ننل فنني إطنناش  لذننا -تتاهظننا لننم ت  وننة ل ادنن  . إ  ال،طمننلب البننلا 
وة الننسل  ال واعنني مننل تح بنن  تاشباذننا الا ننافي لنن  هو،ذننة تتتننا -شكننع  نن   

ال،،نننننسع، تعلنننننا ه هننننناج  اللزننننن   لنننننم، ه هننننناج  ت تبننننن  ل سا نننننم تالكلنننننف فننننني 
تنننب تشتم هننن  لنننلاط  الت  شننن  تالت ننن ا، تكذننناُّ تاشبانننم بلضنننع ال نننابا  ونننم 
تال زا، ال  ول تال  ش ، في لتاأه،ا ل  التطلب  التاشباي، تل  ع،ة إ الة 

ع ا ل  لب  أا فني الظ شن     لش ببذذا تكب  لهمر ل ازل تطلش  تت  لم. ت  
ل  لفل اتذا اون ل  ل  ب ل ك بذا ال  لاُّ إلبذا مل لتل ا الاش  ع ملا لهمر 
ل ازننل الت نن ا فنني الا افننة الظ كوننة ااعنن لوة: ابنن  شدنن  فنني فهننل الظ  ننة بننب  
الننن ش  تال م ننن ة، بنننب  الذ نننل تالظ نننل، تاللننناط ي فننني للننن تهم ت  شننن  لتنننل  

للنننن و، تابنننن  خمنننن ت  فنننني أم تننننم إلننننر الظ،نننن ا  ال  ننننم، ب ذا هننننا لننننع ل اتنننن  ا
تالتاشبخ ل  لذملش ل  "لمظ، ا  ط ا ع في لزلالنم"، لل ل  لمتناشبخ تالتطنلش 

 اال ت،اهي لذط ا لحاشاا له،ا و   الكلف هذم ل هل تب تشته،ا.

تكهاا الذلو ل  إهاج  بذاُّ تاشباذنا الا نافي أ نتطوع "ال فنع" لن  ت اعذنا ال كن ل 
لننا وتننل  لذننا، و ننت ب  المت،الاتذننا ال،ظاتنن   تبتننل   هدننلش  ت ظمننم ل نن ب

 ل   وة لذا في االت اع تاالخت ف، في االت او تااب او.

إ  الذمنن   ال دنن وة إلننر اننل لنن  النن ش  تال م نن ة، بلتنن ه،ا بذننا ب  ل ننت مب  
لكننل لذه،نننا ل  لاتننم تلع نننم تلذه نننم الاننام تإ  ااأنننا شمتقوننا  فننني الهننن ف 



ال ضننننبمة، أمنننن   زدننننو ة لمه،ننننة. ل نننن  تشث الظنننناا تمننننل ز،ننننل الذننننا  همننننر 
ال، ننم،ل  لنن  الظدنن  الهبمذ ننتي ل ا ننا ع ا وننا اختمطننت  وننم تونناشا  فم ننفوة 
تلننناام  جشذونننة ه شننن   تظنننف اابننن  لذهنننا هاعنننل ااعننن ا تلظو نننا  عواعنننوة 
لاتم ننة، فدننناش  الظ  نننة بنننب  الننن ش  تال م ننن ة، بنننب  الظ نننل تالذ نننل، تل ههنننا 

 ت،اقونة ال،تذا ضنة، تتناش الت تبنل تالتك بن  ال واعة تتذ  ها ال،دال  اال
ع زب  عواعبب  و،س ا    نل االنة، تبظطن   ز بنة ال كن  تبظت،نا  شؤبنة 
الظ نل. إ  ال دننل بنب  النن ش  تال م نن ة همنر الط ب ننة ال دن وة، الط ب ننة التنني 
التس ت فبهنا للضنلقوة ال بم نلف تأسامنة االهت ناج، ولنتل فني تناشبخ ال كن  

لقونننة فننني فهنننل الظ  نننة بنننب  ال،طمنننا تالذ ننن ي، بنننب  الاابنننت ااأ ننناأي أ منننة أ
تال،تهبنن ، تمنني الذ مننة التنني اعننتظاجما ال بم ننلف اال،نناأي "كاأننت" فنني ال نن   
الاننننال  هلنننن  هذنننن لا أنننناجى هال دننننل بننننب  الظمننننل تااخنننن ع لحننننل اادننننتالوة 
الا ا وننننة التنننني ااأننننت تظنننناأي لذهننننا لل،اأوننننا تلتشتكننننا فنننني ههنننن  . تمنننني دنننن بهة 

ة التي هاأت لذها الا افنة الظ كونة ااعن لوة  لن  ابن  شدن  تبظناأي هاادتالو
 لذها فك أا البلا.

للا ال،لن تو النال هلن  هنم اللناط ي، للن تو إهناج  بذناُّ لتنل  ال  نم همنر 
ل اتنننن  اللنننن و تالتحنننن ش لنننن   بننننلج القوننننا  ال  هنننني الننننال وظت،نننن  "اعننننتا،اش 

 نننافي الظننناا شنننلا ل اال ننناظ" لكاننن  لننن  اهت،ننناج  ال،دنننال ، فهنننل فننني هظننن   الا
 لل تو اات   الال أاجى هم للع  في الا افة ال، وحوة.

للا اب  خم ت  النال أمن  إلنر التناشبخ لن   اتبنة "ط نا ع الظ،ن ا " فهنل و ن ا 
لذا أ،لع ا ف ب ا في فهل تاشباوة الح ث ااأ اأي. ل   ااأنت الذمن   ال نا    

تاأع التاشبخ تلحلش . للا    مم تظمي ل  د   "ال  ج" في التاشبخ، بل ت ظمم
ل هننننلا "ط ننننا ع الظ،نننن ا " هننننال،ظذر الامنننن تأي لمكم،ننننة فهننننل إع وحننننت ظ هننننال  ج 
ك اهننل تنناشباي و ظننل فظمننم لننفط ا تللنن تطا هظلالننل فاهمننة لخنن ى: الظالننل 



ال ه افي تالظالل اال ت،اهي تالظالل اال تداجل تالظالل الا افي تال تزي. 
تلدننننطمحا  لنننن  هذنننن   لنننن    بننننل: ت ننن  ه نننن  هنننن  مننننا  الظلالننننل ه  نننناشا  

 الظد وة ت أحمة ال،ظاش تال هل  ال شذوة الخ.

 ال و،ت  ل  لعت،  لكا  ل  الل ت ال،ادص لي. ع ختل هال ل :

االأتمننناا فننني التننن اث ال و،تننن  ل  وتنننل  فننناه  تهذدننن  إخدننناب تلدننن ش 
إبننن او تت  شننن  لنننا لنننل وتننن  ل نننمحا ه،ذنننام  تشؤى   شننن   ت،تننن  ال،ذنننتمل لننن  

ت اث تتح با علاكذم تإهناج  بذا نم تكظنث الحونا   و،نا منل  ابنل  ونم الت ة ال
 لمحوا  ل    ش  هدلش  لت ه خ ى.

بننن ت  لجتا  "شامذنننة" لظاتننن   ش  نننر االأتمننناا فننني التننن اث خضنننلها لذمالنننم، 
ل لال ننم تل نن  اتم. تعلننا "شامنن   خنن "، هننال،ظذر الظ كنني الننال دنن زذا ، شامنن  

تمنناا فنني التنن اث لنن  و ننا هنن  أ  ننم و نن  التحنن ش لذننم مننل اوخنن . إ  االأ
النننن م  تال مننننا  إال هاالشت نننناط هننننال ك  ااأ نننناأي تللاك ننننة ت  لننننم تاعنننننتوظاب 

 ●لذ ساتم 

 
  

  
 ومسألة النمذجة… مسرح "الحكمة الخالدة" -1

  
 محمد عابد الجابري 

تإع  ف ننوتل  همبذنننا ل  أظ،ننل هننناج  عل بننن ُّ همننر تحلبنننل مننناا 
ل فنني ع افتذننا، إلننر أمنناا، لت "ال أمنناا"، الننال وط ننع ل ننا  القننو

همر اات  الكلنف هن  الذمناا الاناتل خمنف علنا الكنل الها نل 
ل  "ال، تبا "، التني شت  ن  فبهنا لنل  ال،فلنف ت ،نلج السلنا  



تأهاونننة التننناشبخ، تالتننني ت،نننأل اتننن  "ااجب" التننني شننن اج لذهننننا ل  
تكننننل  لاستأننننا ال شذضنننن  لننننن،ا هننننم وتننننل  "لجب الننننذ "" ت"لجب 

 الم ا ".
 

لا اذت هد ج اتاهة ال طلش ااخب   لن  خات،نة اتنابي "الظ نل ال واعني هذ 
الظ كني"، الننال لتن   ال ننسُّ الاالننث لن  "أ نن  الظ ننل الظ كني"، اأتننابذي دننظلش 
ه،بننا هنن   للضننلو ال حننث فنني الظ ننل الظ كنني عننب  ر ل تلزننا، تاذننت لفكنن  

ع  زبذااة  و،ا ه ني شذتمن  ااأ نا ، فكت نت ل نل : "ال كن  الظ كني لطالن  إ
…". بذ   ال، ت،ع تأ   اال تداج تأ   الظ ل، الظ ل ال،  ج تالظ نل ال واعني

 عل لل تت ال مل، تفضمت تضع ع ث أ ا لتا  الك ا.

ل   اذت لدظ  ل  همي ل  لضون إلر ال ا ،ة ال،االش : "الظ ل ااخ  ي". 
علننا ل  طننن   ل ننن لة ااخنن ع تالقنننول، هظننن  ال ننن اي لنن  ال حنننث فننني ال، نننا ل 

م بنننة التننني تانننص الل نننلج تال،ظ فنننة، ت مبننن   ننن ى هنننم الظ،نننل فننني التننن لون الذ
ال م  ي لذا لشعطل. تإعا اا   اأن  ااخن ع شف نل فني الهالن  إلنر أننهاوة 
ال،طنناف، فمننو" علننا ا  ل نن لة ااخنن ع تالقننول تنن تي هط وظتهننا فنني الذهاوننة 

لنن   فح نن ، بننل لوضننا اأهننا -ز نن  تظ بنن  ال نن لاُّ-لتكننل  ه،ااهننة "الا،نن  " 
ال ضاوا الد  ة اللا كة التي ودظ  لظال تها بت  ج. فااخ ع تالقول لن  
االننلش التنني لننو" لنن  ال،،تنن  جتلننا اتانناع لل ننف أبتلننلل هدنن جما، لهذنني 

 "التح ش" ل  عمطتها زب  ال حث فبها.

لنننل وتننن  مننناا االهت ننناش منننل النننال  ظمذننني لضنننع النننذ ا بننن   الكننن ا، ل ضننن  
تالقنول فني الا افنة الظ كونة"، بنل ل ن  لز ،نت ال تل  ه  للضلو "ااخن ع 

خنننلف ل  و هنننل ال ننناش  ل  مذننناة  نننسُّا شاهظنننا  بننن  ااهننن اج وتنننل  للضنننلهم 
"الظ ل ااخ  ي الظ كي". ل   اذت لهي ت،اا النلهي  نذ" الدنظلكا  التني 



عتظت ضننذي، إعا لأننا ل نن لت همننر الظ،ننل فنني للنن تو شتذننات  هالتحمبننل تالذ نن  
ة الظ كونننة". إ  ال،نننذه  الذ ننن ل ااش  نننتو،للل ي النننال "أمننناا القنننول فننني الا افننن

ات ظتم في اا ساُّ ال اه ة لن  "أ ن  الظ نل الظ كني" ااأنت ت ن ش  تت  منم ال،ناج  
التي تظالمت لظها ل  زبث إأها لاج  لذم،ة "ل ذوة": ل   اا  اال  شتظما 
ه طاهننا  لظ  وننة لل ننت فبهننا اتنن  تتظالننل لننع لاجتهننا بلتنن ها "هم،ننا"، لل 

،مننننة لنننن  ال،ظنننناشف تلننننتل   نننن،ا لذم،ننننا لت لذ ننننل "لظ،نننناشا"،  وننننم ال ننننابا  
تال زا، تااعا  تال ن و، تال، ن لا  تالذتنا   النخ، ل،نا و ظنل ه،مونة الذ ن  
تالت كونا ل،تذنة. تلنع ل  لناج  "الظ نل ال واعنني الظ كني" لنل تكن  امهنا ل ذوننة 

بذنا ب ، وانص لال ماا ال ذاُّ، فم   اا  ل  ال هل أ  وا إهاج  تلتبمها فني 
لزنن م،ا "ال،حنن جا " )ال  بمننة تالهذو،ننة تالظ بنن  (، تبتذننات  الانناأي "الت موننا " 

 )لباللل وا االالة، الح اة التذلب بة، اوجاب ال مطاأوة تف م ال واعة(.

للننا للضننلو "أمنناا القننول فنني الا افننة الظ كوننة" فهننل لبنن ا  لننل وتنن  للضننلها 
الاش   اُّتا هظ مل. إ  ال، ا ع في ماا  لظ،موة بذاُّ، ال هذ  ال  لاُّ تال هذ 

نل تلنلاهظ تللانا  تلخ ناش  ت  ال،ب ا  تذحل لذحر خاتا في التن لون،  لالنم ز 
تكاعنننننتاذاُّ الذدنننننلم التننننني ت  ،نننننت ه لاأنننننة لت -لننننن  مذنننننا تمذننننناة. تمتننننناا 

و ننننن  ال ازنننننث أ  نننننم للننننناا انننننل  لننننن   -بتدننننن ف لخننننن ع لشعنننننطل تلف طنننننل  
"، أان ا تدنظ ا، لحلنلش  هظضنها إ اُّ الحتاوا  تال، تبا  ت"الكم،ا  ال داش

هظنننم، شذ مهنننا ال زنننا هننن  ال نننابا، لذ نننلكة إلنننر فننن   لت هننن  ، لت إلنننر 
لدن ش غبن  لحن ج الهلبنة لن    بنل "هظنم ال مهناُّ" لت "هظنم الحت،نناُّ" لت 
"هظنننم اللنننظ اُّ" النننخ. أننناا  لننن  منننا  ال، ا نننع همنننر عننن بل ال،انننا  ف نننا : 

  ب " الب  ه   شكم، ت"الحت،ة الاال  " "هبل  ااخ اش الب   تب ة"، ت"الظ   ال
ل، نننننتلبم، ت"التننننناا   الح، تأونننننة"، ت"ال، نننننتط ف لننننن  انننننل فننننن  ل نننننتم ف" 
لألهلنبهي النخ، مناا فضن  هن  اتن  البن  ال،  نع تال نازظ تال،ناتشجل الننخ. 



تت،تنن  ال ا ،ننة ال، تظدننوة هنن  الحدنن  إلننر الظدنن  الحنن شث، إلننر "ل نناأي 
دوال الو لهي تل  عما ل مكم ل  ااجب في ز ا ا الظ ب" لألب للب" 

 لدذ ي "ال،اتاشا ".

تت،بنننس لننناج  منننا  ال، ا نننع ه ،ونننع خدنننا ص ال،ننناج  غبننن  ال، ذونننة:  طنننع ال 
وظ ف لها لفلف تإ  ه ف ف  ديُّ ش   همر تحة أ  تها إلونم، تالهالن  
لا تكل  لذحللة. للا السل  فهي ال تتح ج هم بل مي ت  ا أ  ها، لت و  لها 

ا اح نا ا ال ل نا  فبهنا لمتظن ج تال  الظها، فلع  التاشبخ. تلكا  ل  علا ت   
لمذ ننن وة تال ل خنننت ف. مننني ت ننن ش شلونننا تازننن ا هدنننوهة تازننن  ، تإعا اختم نننت 
الدننوهة ف نني الم ننظ ف ننا. للننا ال،ظذننر، تخدلتننا ال،هننسى، فلازنن . مذنننا ال 
ل نننا  لمتدنننذون إلنننر فننن ع لت لزنننساب، بنننل ااتنننذاف امهنننا تحضننن  بننن ت  

فنن ع بننب  ه كنني ته ،نني، تال بننب  فقوننم تفبم ننلف، تال بننب  ل ننمل ت،ببننس: ال 
تغبنن  ل ننمل. تزتننر لتل ننا النناش  ودننذ ل  هنناج  ضنن،  "الك نناش" ت"السأاج ننة" 
و  ت  لتاأهل فني مناا ال، ن   ال  بن ، ل ن   "الحت،نة الاالن  " النال شت،بنس 
هادا ص و،ت  إ ،الها في ام،ة تاز   مي: ال أماا. تال حث الذ  ل في 

اا القننول"، فنني الا افننة الظ كوننة لت فنني غب مننا لنن  الا افننا ، شتطمنن  ت ننلج "أمنن
لاننننل منننناا "الذمنننناا". تإع  ف ننننوتل  همبذننننا ل  أظ،ننننل، هنننناج  عل بنننن ُّ، همننننر 
تحلبل ماا "ال أماا"، الال وط ع ل نا  القنول فني ع افتذنا، إلنر أمناا، لهذني 

التننني الكلنننف هننن  الذمننناا الاننناتل خمنننف علنننا الكنننل الها نننل لننن  "ال، تبنننا "، 
شت  نن  فبهننا لننل  ال،فلننف ت ،ننلج السلننا  تأهاوننة التنناشبخ، تالتنني ت،ننأل اتنن  
"ااجب" التي ش اج لذها ل  تكل  خساأا ال شذض ، لن،ا هم وتل  "لجب الذ "" 

 ت"لجب الم ا ".
*** 



تإع ، فم نن  انننا  البننن ، للننناا مننناا اللضننع النننال وط نننع ل ا ظذنننا، لننن  الت بنننث 
ااهنن   هنن  الذونة فنني القونناا بهننا. تلننع علننا طنلب    ننل القونناا هال،هننال   لت 

فننال ك   لننل ت نناشع الننام . تمننل و ننتطوع لنن  اأ طننع لم حننث تالكتاهننة ل  ش  ننر 
 ب ت  لل تو لمت كب  

تله،ننا وتنن  لنن  للنن ، ف نن  اننا   و،ننا ه فتننم ال ننذلا  ااخبنن   لنن  ل ننت  ا  
ل لا جفنع بذنا فني ل نتهل ال نذة   ن -ل ا  الك ا في القول-في ماا ال، ا  

ال،اضوة إلر ت  بل التسالذا هالظ،ل همر إأ ا  ال سُّ ال اهع ل  "أ ن  الظ نل 
الظ كنني"، هظذنننلا  )الظ نننل ااخ  ننني الظ كننني: أمننناا القنننول فننني الا افنننة الظ كونننة 

 ااع لوة(.

تنننتماص منننا  ال، نننت  ا   و،نننا الزمذنننا  فننني ال نننذلا  ااخبننن   لننن  اأ ظننناث 
ول. ل   هاج الح شث ه  ااخ ع االمت،اا، همر الدظب  ال تلي، ه،  لة الق

تااخ دوا  )ااشتوا( ا،ا وظلج ال،ت ل  لت ال،ه لش، هظ  ل  اا  الح شث 
ه  "الظمل ت"ااشن تلل وا" تزن   ال نا   طنلا  مناا ال ن  . للنا البنلا، تلذنا لنا 
ال و ل ه  ه   ل  ال ذب ، ف ن  غن   ال، ن لة ااخ دونة لط تزنة فني انل 

 ل ا :

تال بللل وننا: لتنن   ال ننفا  التننالي لط تزننا البننلا تغنن ا فنني ل ننا  الطنن   -
التنننني ال و ننننل   -تكالتننننالي ال األأوننننة-ه لحننننا : لننننا منننني الحنننن تج ااخ دوننننة 

تاطبهننننا فنننني ل ننننا  التط و ننننا  الط وننننة، خاتننننة لننننا شتظمننننا لذهننننا هالهذ عننننة 
اللشاعوة  لل وظ  ل ا  الط  لحدلشا في "ز ظ الدحة زاتمةف تاعت جاجما 

  للضلهم لذا له  اط إلر البلا، بل ل   غ ا في ل  تش  تهبب   ا مةف" ا،ا اا
م نا لت الننذ " ا،نا همننر تننظب   "الا بطنة اللشاعوننة" لعأ نا ، همننر تننظب  الا 
ْم ننة لت ال  ننل. تمنناا وطنن   هط وظننة الحننا  ل نن لة ااخنن ع تالقننول، عننلاُّ  الا 

 لذها لا     هم الظاج ، لت لا  اُّ هم ال ش ، لت لا د هم الظ ل.



في ل ا  التذ،وة ت انس االمت،ناا فني ال نذلا  ااخبن   همنر لنا وظ ن  هذنم  -
بننن"التذ،وة ال لنن بة" التننني تهننتل هااأ نننا  اقو،ننة فنني عاتنننم، تلننو" ا، ننن ج لجا  
لعأتاع. ااأت "التذ،وة" ت ا  ل    ل ه،ظاشب  لاجونة ا تدناجوة لحنم. للنا 

 تن   التظمنول تاللنهل البلا فاالمت،اا هالل   اال ت،ناهي تااأ ناأي شتساشن ، ف
 تالدحة دو،ا لعاعوا في ز اب ال ش ة همر عمل التذ،وة.

ه،نننا فننني علنننا ز نننلع ال،ننن ل  تالط نننل -للنننا ال و،ل  اطونننة تز نننلع ااأ نننا   -
ف   لت حا البلا همر ال ل ا . تلع لنا ولنلب التمنلب  به،نا  -تالظ س  الخ

"الكبننننل لنننن    ننننل مننننا  ال هننننة لت تمننننا لنننن  دننننلا   ال هاوننننة االعننننته كوة ت
ه،توننالب "، فننن   أ،ننل النننلهي به،نننا بلتنن ه،ا لننن  القنننول التنني تتل نننف همبه،نننا 
إأ نننناأوة ااأ ننننا  دننننيُّ ال و،تنننن  ت اممننننم. تلننننع علننننا ش  ننننر ل  غنننن   دننننول 
ال و،ل  اطوة ت ز لع ااأ ا  في   ل ل ت،ع ل  ال، ت،ظا  شتطم  لتال، 

، غن   دنول ال،ظ فة الظم،وة الدحوحة هالقول ال ا     وم. اونن و،تن  ،لنا 
 ال و،ل  اطوة في ل ت،ع تهو،  همر ع افتم دول االعت  اج 

تلخبنن ا، تلننو"  خنن ا، البنن  لنن  اادنناش  إلننر ال اأنن  القو،نني فنني دننظاشا   -
تل ننننناهول لخننننن ى ت،نننننأل ال نننننازة ال تلونننننة البنننننلا، لانننننل الهلبنننننة تالادلتنننننوة 

ش تالظال،وة تالظلل،ة الخ، تمي ل اهول تدنظاشا  لح،منة هقنول لظبذنة لت تدن 
 ه  أماا لظب  ل  القول.

كننل مننا  ال، ننت  ا ، التنني ه فتهننا ال ننازة الظ كوننة تالظال،وننة فنني ال نننذلا  
ااخب  ،  ظمت الت كبن  فني "الظ نل ااخ  ني الظ كني" )ال نسُّ ال اهنع لن  أ ن  
الظ نننل الظ كننني( ل ننن شا بنننل لطملكنننا. تمتننناا هننناجش  تغنننال   فننني لتاخننن  عنننذة 

فنني أ ننن" ال،لضننلو، لشج  لذه،نننا  ه ل نناُّ لحاضننن تب  1997تلتا ننل  1996
ت ببنن  الننذ " بننالا الذننلو لنن  االلتسالننا  ااخ دوننة التنني تتظننس  فبهننا ل اد ننة 

 الض،ب  هاللظلش با ل "ال ش " إ اُّ الاش  تم لا الله .



كننا  لنن  ال، نن ت  ل  وتننل  "اللهنن "  نن  لأ ننس البننلا. غبنن  ل  ااهنن   فنني 
عذة جتلوة  1998ال،لالوة  ، ه  اتااع ال ذة1997ال ذة أ  ها، لهذي عذة 

خاتننة هنناب  شدنن ، ازت نناُّ ه،نن تش ع،اأوننة  نن ت  همننر تفاتننم،  ظمذنني اأانن ط 
فنني للنن تو تللبننت  وننم له،ننة اادنن اف همننر إهنن اج ط ظننا    شنن   ل،فل اتننم 

لل التنني ات هننا ابتنن اُّ تلننو" تماودننا لت دنن زا. تااأننت لذاعننن ة -ااتننبمة 
ال هنننن  لت  ب ننننم لم نننناش  بننننالذا فبهننننا هظننننم لننننا و ننننتح م فبم ننننلف   ط ننننة لنننن  

 الظ كي، أدلتا تعب   تفك ا.

نْل بهنا -تالبلا تكظ  عذتب  االمتب   ضبذام،ا في تح ة ابن  شدن  تزن    تلْأظ 
أظننلج إلننر "أمنناا القننول فنني الا افننة الظ كوننة". تغذنني هنن  ال وننا   -لنن  تننح ة

ال ننل  إأذننا ال أ دنن  فنني مننا  ال م ننمة لنن  ال، نناال  ألنن  ل ننساُّ لنن  الكتنناب 
ذلل االأك اب هموم. فالكتاب لل وتت  هظ ، المهل إال في ال لاي زبث الال أ

شت،ننلع همننر دننتل "الكتاهننة اللنن  "، ال غبنن . تإع  فكننل لننا أط،نن  إلوننم مهذننا 
مل ت  ول ألو ل  "جشاعة ال  تى" ل،ل تو و تحا فظ  ل  و ن  م مناا الذنلو 

ُّ تالذ ناج فني ل  ال شاعة   ل ال،هال    وم. تأح  أط،  في ل  ولاشاذا ال  ا
"الت ننلبل" فنن  ش امننلا همبذننا هننآشا هل تا ت ازنناتهل تاهت اضنناتهل، همننر تنن حا  
ما  ال، مة لت ه، اع   دادنوة. إ  "جشاعنة ال ن تى" التني عنذ  لها مذنا، 
في ما  ال م مة ل  ال، اال ، لل تو أضظم في خ لة ال ،ونع. تل  وتنل  

فالحقو نة ال تمهن  إال  مذاة لكا  ل  شلل افضنل للنف لن   لن  شلل تازن .
هنناالخت ف. للننا "الانن ف" الننال ونن تي هظنن ، تالننال ال و ننلا همننر لتننل لنن  

 االخت ف فهل توحة في ف اي.

*** 

في ل  لة "تكلب  الظ ل الظ كي" ات ذنا، لذنا خ، نة هلن  هالنا، ألنتكي لن  
كل  ال،تت ة الظ كوة تامل ل  لفل ا  في أ   الظ نل الظ كني. ل ن  اذنا أت،ذنر 



لننن  ااه،نننا  ال ننناه ة لنننم: شنننتظمل لذهنننا تبت ذننن  تكننن اش  -كتابذنننا–و نننت ب  ل  "
لخطا ها تب ته  في إضافة ل ذة إلر تن زها"، تلكن  تا نع الحنا  انا  همنر 
هتن" علنا : تالذتو نة مني لأذنا هاأبذنا فني ه،مذنا عاة لنو" ف نا "لن   ونناب 

 عناش لحلال  شا    تلخ ى لتاهظة تل   ة، بل هاأبذا لوضا تك ش ة لك   ل  
تالبلا تأح  هد ج اا ن اا …". ماا الاواب تاأظتاعاتم همر ال،لضلو أ  م

همر ت، ش  تما ال،هال   إلر "الظ ل ااخ  ي الظ كي" أ   لأ  ذا للاا أ ن" 
 اللض وة تكالتالي أظاأي ل،ا هاأبذا لذم   ل!

ا لت تاللا ع لأذا    ال أ اأ  الدلاب إعا  مذا إ  ال،تت ة الظ كوة تامل، ت،الن
تكناج، لنن  اتنناب لت جشاعنة فنني أ نن  "الظ ننل ااخ  ني الظ كنني"، لت فنني تحمبننل 
أمننناا القنننول فننني الا افنننة الظ كونننة ااعننن لوة، تحمنننب  للضنننلقوا أ ننن وا. مذننناة 

اا     لعاش ضن ة فني ت تنم، إع منل ل تناز م  -ز   هم،ذا-كتاب تاز  
لش  انني لنن  طنن ف دننبلخ اا منن ، مننل اتنناب "ااخنن ع هذنن  الهسالنني" لمنن ات

إلنر  1924ل اشة، تمل أنص شعنالتم للنهاج  الظال،ونة تالن اتلشا   ن لها عنذة 
ال الظة ال،د بة ه د اف ال اتلش لذدلش فه،ني لعنتاع ال م ن ة بهنا شلل نا. 
تال، زننظ ل  منناا الكتنناب لننل شذننل لنن  اللننه   لننا أالننم اتاهننا  أ نن وا   خنن ا  

لظمي ه   ال ا ع، ت ن  ت شا هظ  ، اات  مل اتاب "ااع ا تلتل  الحتل" 
، تالاناأي منل اتناب "فني اللنظ  ال ناممي" لطنم ز نب  ت نن  1925تن ش هناا

. تب  ت ل  الض ة التي لعاشما ماا  الكتاها  ااخب ا   ن  1926ت ش عذة 
 غطت ع بظا همر الض ة التي لعاشما   مه،ا اتاب ال اتلش  اي ل اشة.

سالننني"، لنننو" اتاهنننا أ ننن وا تاللا نننع ل  مننناا الكتننناب، اتننناب "ااخننن ع هذننن  اله
هننال،ظذر الننال أ دنن   مذننا، ا،ننا لأننم لننو"  وننم لننا ش نن ش ته،ننة السأ  ننة تالك نن  
التننني شلننني بهنننا تننناز م. فكنننل لنننا فظمنننم مننناا ااخبننن  منننل لأنننم تظننن   هالذ ننن  
لنن ظم  شاُّ الهسالنني ااخ دوننة التنني باهننا فنني ات ننم، تكالادننلم لذهننا فنني 



ي ماا ال، ا  شت اس ال لا لأكن   كتاهم اللهب  "إزواُّ هملا ال ش ". تزتر ف
هموننننم  انننني ل نننناشة زننننل  لننننا وط ننننع تمننننا اوشاُّ لنننن  أسهننننة اتكالوننننة تننننل وة 

 اعت  لوة، لو" غب .

علا مل الكتاب اللزبن  النال تذنات  ااخن ع هذن  لفلنف إعن لي لن   اتبنة 
أ  وننة. أظنننل، مذنناة هضنننع لفل نننا  تتذننات  "ااخننن ع" فننني ااعنن ا، فننني مننناا 

تأحن  مذنا، … ،ذه  وطهر  وم الظ   تالتظ بن تالتذلبنمال، ا  لت عاة، ه
في ماا ال،ل تو الال أ ت زم، ل  أذحل ماا ال،ذحر. إ  ط ب ة ه،مذا تأنلو 
التحمبننل تالذ نن  النناش  عننذ لا به،ننا لذمنناا القننول فنني الا افننة الظ كوننة ااعنن لوة 
كتننل، مننل التنن اج ل ادنن  ل،ننا  ،ذننا هننم فنني اا ننساُّ الا عننة التنني تنن ش  فنني 

لضنننلو "أ ننن  الظ نننل الظ كننني": التننن اج ل ادننن  همنننر تنننظب  ط ب نننة الظننن   ل
تلذه وننة التحمبننل تالذ نن ، تلكنن  لننع اخننت ف فنني التدننذون تالذ،ا ننة. تمنناا 

 ت  ضم ط وظة ال،لضلو.

في أ   "الظ ل ال،  ج"، في الا افة الظ كوة، الال خددذا لم ال سلش  اات  
شتظما ب شاعة الذمل ال،ظ  وة فني  تالااأي ل  "أ   الظ ل الظ كي"، اا  اال 

الا افة الظ كوة، جشاعة تحمبموة أ  وة. ت   تذ ذا ما  الذمل إلر ع عة: بونا ، 
ه فنننا ، ب منننا . تعلنننا تدنننذون و نننت ب  لذنننلو الذ ننن  ال،،ننناش ، لهذننني الذ ننن  
ااش  ننتو،للل ي. ل نن  اخت أننا منناا التدننذون اأننم لذاعنن  ل  ننل، لهذنني لأننم 

التدذون اللزب  ال،،ت . ت   ش ن  مناا التدنذون  و ي هاله   تلو" اأم
هذ أا لأنم لظ فني لحاشن ، غبن  إشن شللل ي، لن   هنة، تاأنم لظ،نل  هنم لن ى 
هظننم ال،ننفل ب  ال نن الر ل،ننا و ظننل لذننم تدننذو ا لتننب ، ل مننا تلظذننر، لنن  

  هة لخ ى.

تهذ لا ب لأا ألتهل في إه اج اتاب "الظ نل ال واعني الظ كني"، ال نسُّ الاالنث 
أ ننن  الظ نننل الظ كننني"، ت ننن أا لأ  نننذا لننن   لخننن ى للننناا للنننتل التدنننذون لننن  "



تالذ،ا نننة، فالظ نننل ال واعننني غبننن  الظ نننل ال، ننن ج. تلنننع لأنننم انننا  هاالتنننا  
تلظون التدذون ال ابا أ  م، هالح شث ه  ال اأ  ال واعي في ال لن  
ال كننن  ال ونننناأي تال كننن  الظ فنننناأي تال كنننن  ال  مننناأي، ف نننن  فضنننمذا ال حننننث هنننن  

 خنن  لكانن  ل ُّلننة. علننا لأننم لننل فظمذننا علننا، لكذننا  نن  ف ضننذا همننر  تدننذون
للضلو ال حث تدذو ا ال و نتلق م ت،ناا االعنتوظاب، ت ن  ولنلمم تلنلبها... 

 ل   اا  الب  إع  ل  تدذون  خ  تأ،ا ة لخ ى.

تمتاا، تكظ  ه،موة اعتكلاف تاعنظة لتضناشب" ال،لضنلو، اشت شذنا ل  أذمن  
لنن  خنن   ل ننتلبب : ل ننتلى "ال،حنن جا " التنني  إلننر الظ ننل ال واعنني الظ كنني

كاأننت تحنن ة ال ظننل ال واعنني، فنني الحضنناش  الظ كوننة ااعنن لوة، تلننا تننسا . 
تل نننتلى الت مونننا  التننني ت ننن ا لنننم لنننا شمنننسا لننن  ااغطونننة تالت  بننن ا ، تم،نننا 
ل نننننننتلبا  وظت نننننننا  هدنننننننلش  لنننننننا بذونننننننة ال، ت،نننننننع الظ كننننننني، بذبتنننننننم الظ،و نننننننة 

)الت مونا (. تمتناا زدن أا ال،حن جا ، همنر )ال،ح جا (، تكذبتنم ال نطحوة 
ال، نننننتلى اات ، فننننني ع عنننننة: ال  بمنننننة، الهذو،نننننة، الظ بننننن  . ببذ،نننننا لبسأنننننا فننننني 
الت مونننا ، همنننر ال، نننتلى الاننناأي، بنننب  التظ بننن ا  التالونننة: إشننن شللل وا ال،منننا 
ال واعنننني، لباللل وننننا االالننننة، "الكنننن ا" التذننننلب ل، اوجاب ال ننننمطاأوة تف ننننم 

ال، نننناال  التنننني شنننن تش الكنننن ا فبهننننا زننننل  هذاتنننن  ال ذوننننة  ال واعننننة، تمنننني
 ال طحوة لم، ت،ع الظ كي، لهذي: الامو ة، الااتة، الظالة.

كا  علا ه  الظ ل الظ كي ال،  ج، تالظ ل الظ كي ال واعي، فكون عذظال  
الظ نننل ااخ  ننني، الظ كننني ااعننن لي، لت لنننا أ ننن،وم مذنننا بنننن "أمننناا القنننول فننني 

 ع لوة" الا افة الظ كوة اا

لننل لأذننا اهت،نن أا لزنن   -أ نن وا همننر اا ننل-الدننا ل  ال،ه،ننة عننتكل  عننهمة 
الذ،ننلع ب  ال نناه ب ، فدننذ ذا ااخنن ع فننني التنن اث الظ كنني ااعنن لي إلنننر: 
ااخنن ع ال واأوننة تااخنن ع الظ فاأوننة تااخنن ع ال  ماأوننةل لت لبسأننا فبهننا بننب  



 ، لت بننننب  لخنننن ع الامو ننننة لخنننن ع ال  بمننننة تلخنننن ع الهذو،ننننة تلخنننن ع الظ بنننن 
تلخ ع الااتة تلخ ع الظالة. غب  لأذا لل أحلأا مناا ال،ذحنر النال ش ن ت 

ف أذا عذكل   ن  ف ضنذا همنر للضنلهذا تدنذو ا  -ظام با همر اا ل-عه  
 ال و تلق م تأ،ا ة ال تهطي  ،وع ألازوم، ا،ا عذت ب  هظ .

تللضلهذا مذا لو" الب  إع  ل  تدذون  خ  و ت ب  لط وظة ال،لضلو. 
 "الظ ل" تلو" "ال واعة"، بل "ااخ ع"، ف،ا ااخ ع 

لو" مامذا ل ا  ال خل  في الت دو ا  تالت اتبل، ز  ذا ل  أ ل : إ  ع،ة 
لظذبب  لكم،ة "لخ ع"، لت اخمب  تلتكالمب ، تلك  ال ب  ل  الت،ببنس ببذه،نا 

ة مذناة "لخن ع" خدلتا تأح  أتح ث في إطاش الذ،ا ة. في المهة الظ كو
) ،نننع خم نننا( تمذننناة " جاب" ) ،نننع لجب(. تلنننو" مذنننا ل نننا  الانننل  فننني 
لظذام،ا ا،ا "تطلش" ه   الظدلش. للا في المها  ااتشتكوة فهذناة "لنلش " 
تمنني ام،ننة التبذوننة ااتننل، تمذنناة "إشتوننا" تمنني شلأاأوننة ااتننل. تالكم،تننا  

 خ دوة.ت ال  في لتل لظذام،ا همر ديُّ تاز  مل الظاجا  اا

تإلر ز تج الذدف الااأي ل  ماا ال    ااأت ام،ة "للش " مي ال ا    في 
الكتاهننننا  ال م ننننفوة تااخ دوننننة ااتشتكوننننة. للننننا البننننلا، تخاتننننة لذننننا هضننننظة 
ه لج، ف   ت ا ظت ما  الم مة ل ا    "إشتوا" التي وتا  اعتظ،الها في الل ت 

. تهمنننر الظ،نننلا و،تننن  الننن ام  إلنننر جش نننة هاتنننت لظهنننا تهطننني همنننر ل اجفتهنننا
ال نننل : إ  ال ننن ع بنننب  االتنننط زب ، ا،نننا و نننتظ،   فننني ال كننن  ااتشتكننني 
البننلا، مننل ل  "لننلش " تحبننل إلننر عننملة ال نن ج ال لنن ل، لهذنني إلننر الادننا  
التنني شتحمننر بهننا ال نن ج فنني عننملام تالتنني ت ظننل منناا ال ننملة ل  ننلال ل،نن تزا، 

، ت،ننع، لهذنني لذمللننة القننول ببذ،ننا تحبننل الننن"إشتوا" إلننر القننول التنني تاننص ال
التننني ت نننت،  لذنننم ال ،اهنننة التل ونننم فننني زواتهنننا الظ،مونننة تاختواشاتهنننا ال ك بنننة 



تتدنن ش هذهننا فنني لزتالهننا ال، واشبننة الظالننة، ااخ دوننة تالا ا وننة تال واعننوة 
 تاال ت،اقوة تاال تداجوة.

ع ك،ا هذ  اب  ال،  ن-تلع ل  ام،ة "لجب" ت" جاب" ل  ب، في لظذاما ال  ول 
إلر "ااشتوا" ه،ظذاما ال،ظات  ف   مذاة لب ، في الاطناب الظ كني  -لا 

ال،ظاتننن ، إلنننر ت  ،نننة مننناا ال،دنننطم  ااخبننن  بنننن"لخ دوا ". غبننن  ل  مننناا 
شابن  الت اعنا هذن لا شتظمنا االن  ه لاهنن  ال نملة الااتنة ه،هذنة لن  ال،هنن ، 

لتنني لهننا ل ننظ كنن"لخ دوا  الطنن " )تا  ننا  الط بنن  إ اُّ لهذتننم تل ضننا (، تا
 déontologieخام في المها  ااتشتكوة 

لذاتد  الط با، هظ  ماا التلضو  ال،اتس  تلذ ل إ  للضلهذا مذنا ل ن ب 
إلر ال،ظذنر النال ت نتظ،ل البنلا  ونم "ااشتونا" لذنم إلنر لظذنر "لنلش ". تلنع 
علننا، تلنن  ل ننل ع عننة التظ بنن  ف ننا، عذ ننتظ،ل الم مننب  لظننا، "ااخنن ع" 

"، جت  ت،ببنننس، تأحننن  أ دننن  أمننناا القنننول فننني الا افنننة الظ كونننة: ت"ااخ دونننا 
الذمننناا النننال وظتننن" بذونننة ال، ت،نننع تفننني أ ننن" الل نننت و نننت،  لذنننم ال، ت،نننع 
التل وننم. إ  للضننلهذا شذت،نني إلننر فضننناُّ ال ضننبمة اال ت،اقوننة تلننو" ف نننا 

 إلر ل ا  ال ضبمة ال  جوة.

 كون أح ج "أماا القول في الا افة الظ كوة" 

 ذا همر ل زمتب :لذ تد  م

ال، زمننة ااتلننر منني ل  تننوهة ال، نن ج فنني ق نناش  "أمنناا القننول فنني الا افننة 
الظ كونننة ااعننن لوة" مننني فننني الحقو نننة لحدنننمة لظننن   أمنننل لننن  القنننول ه فتهنننا 

 الا افة الظ كوة، تظاولت فبها تزدل ببذها ألو لا ل  الت اخل.

ة تظننناوش تتننن اخل منننا  للنننا ال، زمنننة الااأونننة فتتظمنننا ه، ننن لة "ال  اونننة": ب اوننن
الذمل في الا افة الظ كوة. إ  ال  اوة التي عذاتاشما مذا في "الظ ل ااخ  ني 
الظ كنني" منني أ نن" ال  اوننة التنني اخت أامننا فنني "تكننلب  الظ ننل الظ كنني": تعلننا 



لنذ " ااعنن اب التني دنن زذاما فنني ال دنل الاالننث لذننم، النال  ظمذننا هذلاأننم: 
مظ ل الظ كني"، فن  جاهني لتكن اش لنا  مذنا  "هد  الت تب : ااطاش ال،  ظي ل

 مذاة.

تإع ،ف نننننوتل  ل نننننا  هحاذنننننا، فننننني ال  اونننننة، منننننل هدننننن  التننننن تب : الظدننننن  
م  بننة(. ف نني  250لت  200تعننذة  100ال  اعنني اات  )لل لننا بننب  عننذة 

منناا الظدنن  عننذ حث هنن  أمننل القننول التنني ااأننت لحاشاننة لم،ننلشتث الا ننافي 
م. عننل أتت ظهنا فني تظاولنها تتن اخمها ه نن  ال،ن ت ، لت النال انا  و ن ل ت تبذن

الظدلش. عذت ة او   اأ ا ل  لة مالة عذذا لنها فني عذاونا الكتناب، ل ن لة 
أماا لت أمل القول التي ت هت ه،موة الت تب  تتحت،ت فبها. عذ تد  او  
همننر الذمنن  إلننر لأننلاو ال،ننلشتث الننال اننا  و نن ل ت تبذننم. تفنني منناا الدنن ج 

لتنناشباي الت،ببننس  و،ننا اننا  شنن ت  بننب  خ، ننة لأننلاو لنن  و نن   همبذننا اللا ننع ا
 ال،لشتث الا افي:

ال،ننلشتث الا ننافي الظ كنني ال ننابا لععنن ا، لننع الت اجاتننم فنني الظدننلش  -1
ااعننننن لوة، تبت،انننننل مننننناا ال،نننننلشتث  و،نننننا  ،نننننع تجت  لننننن  لدنننننظاش الظننننن ب 

 تلخ اشمل تز تكهل تل اخ مل تلتاشلهل الخ، في ال امموة تااع ا.

،ننلشتث ااعنن لي تبت،اننل خاتننة فنني ال حننث فنني لظنناأي ال نن    تفنني ال -2
 الت  ب  ه ألاهم، تفي الح شث تلخ اش ال ب   الذ لبة الخ.

ال،نننلشتث ال اشعننني، تانننا  لذنننم أدنننلم ت  ،نننت إلنننر الظ كونننة ت  ،نننة  -3
 …أدوة لت لع تد ف، إضافة إلر أ ل  تلخ اش ت ل تبا 

ي الننننال شذت،نننني إلننننر الظدنننن  ال،ننننلشتث البلأنننناأي عننننلاُّ لذننننم الهبمبذ ننننت -4
ال تلنننننناأي، لت الهبمبذنننننني الننننننال شذت،ننننني إلننننننر الظدنننننن  ااغ ب نننننني -البلأننننناأي 
 الاالص.

 ال،لشتث الدلفي ه ألاهم ال،اتم ة. -5



تغذنني هنن  ال وننا  ال ننل  إ  اننل تازنن  لنن  مننا  ااتننذاف اننا  و،اننل ع افننة 
 ه ك،مهننا. تغذنني هنن  ال وننا  ال ننل  اننالا إ  ل،ننا تت،بننس هننم اننل ع افننة تبلننتل

 اأ ا لعاعوا ل  خدلتنبتها منل ت نلج أمناا لمقنول خنام بهنا: أمناا لمقنول 
ااخ دوة )تال واعوة تاال ت،اقوة( و  ا امل تما الا افة ال،ظاشب  اللظلشبة 
تال دننظلشبة التننني بهنننا تحتنننل همننر ال نننملة تالتدننن فا  هالح ننن  لت هنننالق  ، 

 …تهمر لعاعها تح ج الاب  تالل  الخ
أ حننث فنني خ،نن" لذمللننا  لمقننول عننام،ت هدننلش  لت  عننوتل  همبذننا إع  ل 

هننن خ ى، تكهنننا  ال ش نننة لت تمنننا، فننني ت عنننو" لنننا أطمنننا همونننم مذنننا: "الظ نننل 
ااخ  نننني الظ كنننني". ت مننننا  ال،ذمللننننا  منننني: لذمللننننة القننننول الظ كوننننة   ننننل 
ااعنن ا، لذمللننة القننول ااعنن لوة، لذمللننة القننول التنني لنن  لتننل فاشعنني، 

شلأنناأي، لذمللننة القننول الدننل وة، لذذت ننل هظنن   لذمللننة القننول التنني لنن  لتننل
 علا إلر ال حث في ت اخمها تتلاهتها.

ال شت نننننع ال، نننننا  مذنننننا لظننننن   ل دنننننل لادنننننا ص تلتلأنننننا  منننننا  النننننذمل 
 ،وظهننا، تلننالا عذ تدنن  همننر شعننل خطاطننة هالننة، لت  ننل همننر أننلو لنن  

ت،حلش الذ،ا ة لها  القول، لع الت ابس همر لا أظت    القو،ة ال، اسبة التي ت
زللها عا   القول في ال أمناا. ت ن  أ ن،ي انل تازن   لن  منا  ال،ذمللنا  
هاعل القو،ة ال، اسبة فبها لنع اعنتظ،ا  "لخن ع" بن   لذمللنة القنول، تافو نا 
لم  اش  ف ا. ماا لع االزت اظ لكم،ة "لخ ع" ه،ظذاما اال ت،اهي ال واعني، 

ل الظ  ننة بننب  الذننا  فنني ا  االنن  شتظمننا مذننا، ا،ننا  مذننا، هننالقول التنني تننذم
 ال، ت،ع، تلو" ف ا هااخ ع ال  جوة تز ما.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  2-2)    نظام القيم في الثقافة العربية

 والسعادة والفناء… المروءة والطاعة 

 أو أخالق األرستقراطية القبلية!  المروءة -1

  

 محمد عابد الجابري 

، تأ دنن  ال،ذ ننلب إلننر و نن ا لذننا ال،ننلشتث الا ننافي الظ كنني "الاننالص"
ل   وا  ه كونة لن  "ال اممونة" لت لن  "تن ش ااعن ا"، هن جا منا   لن  
القول ال اضمة التي زمبت هالتذلبم تاالهت اش. ت   بمهت اادناج  ب ظضنها 
إلننر جش ننة لأهننا اشت طننت هلادننوا  لظبذننة تنناش  لضنن كا لم،اننل فبهننا، 

ل الننخ. غبنن  ل  كتنن ا زنناتل، تدنن اهة هذتنن  ، تزمننل اازذننف، تزت،ننة لكننا
مننا  القننول تلاب تهننا ال ش نن ت لأهننا ت ننتله  لنن  ال ضننل لكانن  ل،ننا شذت،نني 
إلنننر ل الهنننا الانننام. فنننالك ا ال شتضننن،  لظذنننر اللننن اهة تال و تضنننبها، 



تلنننو" لننن  دننن تطم الحمنننل تال الحت،نننة. فنننالك ا إع  ال وحتنننل تمنننا ال،ذسلنننة 
علننا الحت،ننة التنني أظ نن  هذهننا مذننا بننن "القو،ننة ال، اسبننة". تلاننل الكنن ا فنني 

 تالحمل تالل اهة تاللفاُّ تالد ع الخ.

تاضنن  ل  لننا أظ نن  هذننم مذننا بننن "القو،ننة ال، اسبننة"، منني تمننا التنني تذنن شع 
تحتهننا منننا  القنننول تلاب تهننا فتكنننل  لهنننا ه،ااهنننة  ،ننة الهننن ا لت  طننن  ال زنننر، 

 هحبث إعا غابت تاز   لذها اأظت" علا عم ا همبها.

 في "أماا القول" الظ كي "الاالص"  ف،ا مي وا ت ى "القو،ة ال، اسبة"

ل نن  ت ننب  لذننا، هظنن  ال حننث االعتكلننافي الننال  ،ذننا هننم، لأننم لنن  ال،،تنن  
الذم  إلر  ،وع القول ال اضمة التي تذت،ي إلنر ال،نلشتث الظ كني "الانالص" 

ـــروءةبلتننن ها لذمللنننة تحتنننل " " فبهنننا لتنننا  القو،نننة ال، اسبنننة. تكاعننن،ها الم
  ل : "لخ ع ال، تُّ ".القول تما، فذ  عذ ،ي لذمللة

 لا مي ال، تُّ  

و، أا "ل ا  الظ ب" هال،ظطوا  التالوة: ال، تُّ : "ك،ا  ال  للوة". تمني 
ل  "ال، ُّ" لل ال  ل، ه،ظذر ااأ ا . تكالتالي فال، تُّ  مي ا،نا  إأ ناأوة 
ااأ ننا . تمنناا التظ بننن  نن  وت نني تزنن   لت  بنن  اتااعمننا دو،ننة ل اسبننة. تلننع 

ت،ننا  الت شبنن  لهنناا االختونناش لنن  ال،ننلشث الننال أتظالننل لظننم علننا البنن  لنن  ال
مذا، فذح  ال أل  و تإأ،ا أحمل تأ حص. تل،ا اا  ال، ا  ال شت نع لظن   

 تاعع، ف ذ تد  همر أ،اعع أظت   لأها ت ي هه ضذا مذا.

ال وادننص ابنن   تب ننة لم،نن تُّ  لكانن  لنن  تنن حة تأدننف. غبنن  ل  لننا 
  هالذ نن ة ل،لضننلهذا. لنن  علننا زنن شث شننلشج  هلنن أها مننل لنن  اام،وننة ه،تننا

أ لل  اُّ  وم: " اا ش ل ل  ل ادع إلر الذ ني تنمر   همونم تعنمل ف نا : 
وا شعل   ، لل ت لفضنل  نللي  ف نا : إ  انا  لنا ه نل فمنا فضنل، تإ  



كا  لا خمنا فمنا لن تُّ ، تإ  انا  لنا لنا  فمنا ز ن ، تإ  انا  لنا ت  فنر 
بننن"ز شث" ل فنلو إلنر الذ ني فهنل ال وظ نن  تلنع ل  االن  شتظمنا   فمنا جشن  ".

ه  التدلش ااع لي تز  ، بل لوضنا هن  التدنلش "الظ كني" ال نابا همنر 
ااع ا، د أم د    ل اازاجشث التي تلظف فني لانل منا  ال، ا نع تالتني 

 تامل لذها في الهال  "الكت  الدحا ".

ا  شننناا  مننناا "الحننن شث" لشكنننع ل ننناال  تكننناج ت نننتله   ،ونننع  لاأننن  زوننن
ااأ ننا ، تباننص اننل ل ننا  هقو،ننة ل اسبننة خاتننة تفع ننم: ال ضننل ل، ننا  
الظ نننل، تال،ننن تُّ  ل، نننا  ااخننن ع، تالح ننن  ل، نننا  ال،نننا ، تالننن ش  ل، نننا  

 الت لى.

تإعا اا  ل  اللاض  ل  ماا الح شث ش كا ااخ ع امها هال، تُّ ، ف   
م،ن تُّ . علنا اشت اط القول ال،االش   ونم هظضنها بن ظم، و ظمهنا تاهظنة امهنا ل

لأنننم ل،نننا ااأنننت الت نننلى لمهننن ا لعاعنننوا لننن  لمنننام  ااخننن ع ال اضنننمة التننني 
تفع ننها ال،نن تُّ ، تااأننت الت ننلى تفعنن" النن ش ، فننال، تُّ  تفعنن" النن ش  ا،ننا 
تفعن" ااخنن ع. تمنناا لننا شفانن    نل  شذ نن م ابنن   تب ننة لمح نن  تشج  وننم: "ال 

ل لول،ل دو،ا لخ ى جش  إال ه، تُّ ". بل إ  ل ا  ال، تُّ  شت ع هذ  هظضه
لت،مة لتما. ل  علا  ل  شاا   اب  ه   شكم لمظت ي شتا  ه  لبوم  اُّ  وم: 
"ال تنننتل لنننن تُّ  ال  ننننل إال ها،نننن": ل  وتننننل  هال،ننننا تنننناج ا هننننا   عا بوننننا  
ل ننتهذوا هنن  الذننا ". تمنننا  خدننا  تذنن شع فنني القنننول ال،نناالش  فنني الحننن شث 

ا ، تمي ال، اال  التني وانتص تتك،مها. تإع  فالظ ل تال ش  تااخ ع تال،
 بها ااأ ا ، تت ع" امها همر ال، تُّ .

لع ال،اتشجل أ   لأ  ذا إ اُّ خطاب لاتمف ت،الا، تإ  اا  االخت ف 
" أدب الــدنيا والــدينفنني اللننتل تلننو" فنني ال،ضنن،ل . تالحننا ل  تنناز  "

شذ نن ج هالكتاهننة هنن  ال،نن تُّ  هدننلش  لذم،ننة ال تامننل لنن   هنن  تذمبنن ل. تإعا 



وتانن  لنن  الذ ننل هنن  الحت،نناُّ تال مهنناُّ تاللننظ اُّ الننخ، اهبنن   ل،نن  امننتل  كننا 
هالت لون فني مناا ال،لضنلو، فهنل ال شتظالنل لنع ال،ذ نل  اهاونة فني عاتنم بنل 

 و تي هم الهاج  ل،ا و  ش  ل   شاُّ.

شذطما ال،ناتشجل لن  ت  بن  لنا شمني، و نل : "اهمنل ل  لن  دنلام  ال ضنل 
ي زموة الذ ل  ت بذة اله،ل. فال، تُّ  ل اهنا  تجال ل الك ا: ال، تُّ ، التي م

اازننلا  التنني تكننل  همننر لفضننمها، زتننر ال ومهنن  لذهننا   ننو  هنن   دنن  تال 
شتل ننم إلبهننا عا هاعننتح اع". تمتنناا وضننظذا ال،نناتشجل لذننا ال  اوننة للنناا ع عننة 
هذاتنننن  تفعنننن" ال،نننن تُّ : ال،نننن تُّ  زموننننة الذ ننننل ، تال،نننن تُّ   بذننننة اله،ننننل، 

 تال، تُّ  ل اها .

 ننناجش ال،ننناتشجل  ولننن   مننناا الظذدننن  ااخبننن ،  و نننل : إ  "لننن  ز نننلع ش
ال، تُّ  تد تطها لا ال شتلتل إلوم إال هال،ظاأا  تال شتل ف هموم إال هالت    

 الذ " همر لفضل لزلالها مي ال، تُّ ". مراعاةتال، اها ، فا ت ل  

أم بتم  و  ش ال،اتشجل لذا ال  اوة،إع ، ال ك   ااعاعوة التي همبها ت لا
. المــروءة تقــوم علــى المراعــاة والمعانــاة والتفقــدفنني منناا ال، ننا ، تمنني ل  

فمو ننت ال،نن تُّ  ل نن ج لل ننف لخ  نني وط ننع عننملة ال نن ج، بننل منني ل،اشعننة 
لخ دونننة ودننن ش فبهنننا ال،ننن ُّ هننن  إشاج  ت دننن . إ  الادنننا  الح،بننن  ، له،نننا 
 تظننن ج  تله،نننا عننن،ت، ال تحدنننل ال،ننن تُّ  هننن  ا ت،اههنننا فننني أ ننن" ال،ننن ُّ

هدننلش  تم ا وننة، بننل البنن  لنن  ال، اهننا  : تبفانن  ال،نناتشجل منناا ال،ظذننر ت كبنن ا 
 و نننننل : "إأ،نننننا ال، اهنننننا  مننننني ال،ننننن تُّ ، ال لنننننا اأط ظنننننت همونننننم لننننن  فضنننننا ل 

 ااخ ع".

تما  ال، اها  تال،ظاأا  تالت    الخ، تظطي ل، هلا ال، تُّ  هظ ا ا ت،اقوا 
 ل لن  اا نلا  لت  بن  . و نل  ال و لل ال،اتشجل  ه ا في إب ا   تزل  ه ج ما

لننا : "  ننا  هظننم ال مهنناُّ إ  لنن  دنن ا ا ال،نن تُّ  ل  شتظ ننف )ال،نن ُّ( هنن  



الحنن اا، تبتدننمف هنن  اوعنناا )وظنن   هذهننا(، تبذدننف فنني الحتننل، تبتننف 
هننن  الممنننل، تال وط،نننع  و،نننا ال و نننتحا، تال و نننتطوع همنننر لننن  و نننت ع )ال 

أ وًّننا همننر  و ننتك   همننر الضنن ون(، تال وظننب   لبننا همننر ضنن ون، تال شننفع  ج 
د بن، تال و      )وا ي تبض، ( لنا وظق نم النل ش تااعنل، تال و ظنل لنا وقن   

 الاا  تاالعل".

"، الظذد  الاالث ل  الظذات  ال،فع ة لم، تُّ . للا المراعاةماا ه  "
" لن  الهمـم" لن   هنة، ت" بذنة النفسالظذد ا  اوخ ا ، تم،ا الأها "زموة 

،ننننا ه ،مننننة لنننن  الادننننا  و ظننننل لذهننننا دنننن تط ت ننننلج  هننننة لخنننن ى، فب كطه
لم،ننن تُّ .   نننل لذهنننا وانننص "دننن ف النننذ "" فهننني زمونننة لهنننا. تال  نننل اوخننن  
واص الظ  ة لع الهب  فهل " بذنة اله،نل". ال  نل اات   لالنم ل ،لهنة لن  
القول تذتمل زل  ع عة ش و ة مي: "الظ ة ه  ال،حاشا تال،نآعل، تالذسامنة هن  

،لا ف ال، ب ة، تالدنواأة هالت،نا  ا اونة النذ " تتنواأتها ال،طالع ال أوة تال
هنن  تح،ننل ال،ننذ ". للننا ال  ننل الانناأي  و ننلا همننر عنن ث دننول اننالا: "ال،ننفا ش  
هااعننننظاف هال ننننا  تااعننننظاف فنننني الذلا ننننل، تال،واعنننن   هننننالظ ل هنننن  اله ننننلا  
تال، الحة في الح لع، عل اافضا  بت  ول ال ضل  لجا تا لنا تات ناُّ اعى 

 هب ".ال

تت  و ه  ماش  الدذ ب  ل  الل تط لت الادا  دول لخن ى ف قونة، ال 
ل ا  مذا لتظ اجما. لذ ل هاختداش: ال، تُّ  مي لمت نر لتناشا ااخن ع شنتل 
تحدنننبمها ب نننا  ال هننن  تتح،نننل ال،لننن ة، تمننني تك ننن  تننناز ها، فننني ل ابنننل 

  علنا علا، ازت الا تت  ش ا تت ظمم   ت  تعا ام،ة ل ن،لهة، لنع لنا شذنت  هن
لننن  عنننمطة تأ نننلع لظذنننلبب . تلننن  مذنننا انننا  دنننوخ ال  بمنننة، ال نننالع لدننن ا  
ال،نن تُّ ، شتحننل  إلننر عننب . فننال، تُّ  لنن  مننا  الذازوننة منني الط بننا ال،مكوننة 
 أحل ال فجج الال مل لع،ر دو،ة ا ت،اقوة في ال، ت،ع الظ كي "ال اممي".



*** 

الأهننا  لظنل مناا مننل أ طنة الضنظف الاطبنن   فني لخن ع ال،نن تُّ ، ل دن 
: فالادا  الكاب   التي تتطم ها تال،لاع الظ ش   التي الب  الس ددت ع تحت 

لننن  تح،مهنننا لو نننت غاونننة فننني عاتهنننا، لو نننت لننن  ل نننل لأهنننا خدنننا  لمابننن  
تللاع في ع بل فظل الاب  فح  ، بل مي لوضنا لن  ل نل لنا شذنت  هذهنا 

ذ "" فني بنن "دن ف الن  ل  شفظة تعفجج. تماا لا و    ه ا اكت اُّ ال،اتشجل
تح شننن  دننن تط ت نننلج ال،ننن تُّ ، تادنننت اطم "همنننل اله،نننة". ف ننن ت  همنننل اله،نننة 
"وتل  ال ضل الال شلشعم د ف الذ " هاط ، تال  ش الال و،ذحم لدناز م 
خننننال ". ه  نننناش   دننننب  : لو ننننت ال،نننن تُّ  لطملكننننة لننننااتها بننننل لنننن  ل ننننل لننننا 

 ".الس ددت تت ظم، تمل لا وظ   هذم بن"

ي ت لبنن  الكتنن  التنني تهننتل بهنناا ال،لضننلو، شت مننر منناا تاضننحا زتننر فنن
فاب   تب ة تاب  ه ن  شكنم شتحن عا  هذهنا فني هناب ال نفجج. تااكان  جاللنة لن  
علننا ل  ال،نناتشجل و ظننل الكنن ا هذهننا ف هننا لنن  فنن تو لننا وطمننا هموننم "لجب 
ال،لاضنننظة تاالتنننط  "، تعلننننا فننني ل ابننننل "لجب ال باضنننة تاالعتدنننن  ". 

اعننت   هذنن   ،اهننة لأننم اافضننل، فنن  ل ننا  لمظ ننل اات  "شفخننا ت مبنن ا" ل،ننا 
في إ  اش  لت شفضم. للا الااأي فهل "لا اا  لح،لال همر زا  ال و نل  فني 

 الظ ل ل  وتل  ها فها، تال ل  تاتمف الظ  ُّ في ت زها تف اجما".

ه  ناش  لخنن ى: لخنن ع ال،نن تُّ  لخنن ع لحموننة تحت،هننا ال،لاضننظة تالظنناج  
الكلأوننة" التنني ل  ظبتهننا الظ ننل تزنن  . منني ت ننع تحننت تلو ننت لنن  ااخنن ع "

ال فجج ا،ا  مذا، تال فجج لن  "ال نواج "، تلكن  ال ال نواج  فني ال، ت،نع النال 
تحت،ننم  ننلاأب  تجعنناتب  للضننلهة، ل ت،ننع ال تلننة، بننل ال ننواج  فنني ل ت،ننع 

 ال  ج في  للم، في هلب تم ت  بمتم.  ال جتلة. ال فجج مل عواج 



ط زي ال،حمنني لم،نن تُّ   ظمهننا ت نن ت ا ضننبمة ه كوننة منناا الطنناهع االتنن
لحم. شفب  علا ل   ،وع ل  تح علا ه  ال، تُّ  ل  ال،فل ب  ال  الر    
شتتا لننا شتتا، تأ مننلا لننا أ مننلا، هنن  دادننوا  ه كوننة لنن  الظدنن  ال نناممي 
تتنن ش ااعننن ا تالظدننن  االنننلل. تأننناجشا لنننا ت ننن  لزننن مل شذ نننل هننن  ل  نننع 

ا همنننر الظتننن" ت،النننا لننن  القنننول ااخ دونننة ااخننن ى فاشعننني لت شلأننناأي، تعلننن
 التي تحتل ال،   وا  ال اشعوة تالبلأاأوة فبها ال، اا اات .

تل،ا شم ت االأت ا  ز ا، ل  هظم ال، ا ع ال  و،ة ت  ش ل  "ل  لخن ع 
ال، تُّ  ه ا التكمل هال اشعوة في لد  ه كني"، تان   ال،ن تُّ  ل هنلا  نللي 

ل نننللي هذدننن  لننن  هذاتننن ما. تفننني مننناا ال، نننا  ه كننني، لت اننن   اللنننظلش ا
اهت نناش  لت  ه كنني  ننللي، لأننم   شذ نن  إلننر ه،نن  بنن  الاطنناب، الننال و،تنن 

 نننا : "تظم،نننلا الظ كونننة ف أهنننا تسبننن  فننني ال،ننن تُّ ، تتظم،نننلا الذ ننن  فننن ب شزننننل 
ل هللننننة  نننن  تتننننمت بذ نننن ها" ) ابنننن   تب ننننة(. المهننننة تالذ نننن  ه،نننناج الهلبننننة 

لبنة الظ كوننة! ل دن  الظ كنني ا،نا اننا  شتدننلش ال للونة، تال،نن تُّ   نسُّ لنن  اله
فنني ال اممونة تتن ش ااعنن ا. فمنو" غ ب ننا إع  ل   -أ  نم همنر لك،ننل زنا 

تكنننل  "ال،ننن تُّ " لننن  الكم،نننا  التننني ودنننظ  تظبنننب  ل ابنننل لهنننا فننني المهنننا  
اا ذ وننة. إأهننا لنن  ال، نناهول ال،لنن ظة هالادلتننوة، اننن"الظد وة"، ال تتنن  ل 

 بم ظ ل  ج.

 تُّ " مننني القو،نننة ال، اسبنننة فننني لخننن ع ال  بمنننة، لخننن ع هاختدننناش: "ال،ننن
ال  ات . إأها لد ش ال مطة ال،ظذلبة في ل ت،ع ال  بمة، ال مطة التني تذنلب 
هنن  عننمطة ال تلننة فنني ل ت،ننع ال جتلننة. ه  نناش  لخنن ى: ال،نن تُّ  منني  ،نناو 

 -خدننا  ااشعننت  اطوة ال  موننة ا،ننا ه فهننا ال، ت،ننع الظ كنني فنني "ال امموننة" 
 ال، ت،ع الظ كي شللا لع ال امموة  تمل  طع



فظ ،  طنع ااعن ا زنب  "الن هل " لنع "ال اممونة"، فهنل النال تتنف لنا 
   مم بهاا اللتف. تلك  مل ازت مت الظدلش التالوة هال  شل الال   لم 
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 ونم "ال،ن تُّ " هذ  االأت نا  لن  ال،نلشتث الظ كني "الانالص" النال تحتنل 
لذسلة القو،ة ال، اسبة، ا،ا ببذا، إلر ال،لشتث ااع لي، ف   لت  لا شم نت 
االأت ننا  مننل ل  ال نن    ال عانن   وننم لم ننظ "ال،نن تُّ "  ننا، تال شل نن  فنني القنننول 
الظ ش   التي و  شما لنا و بن  لظذنر ال،ن تُّ  لت شذنلب لذابهنا، همنر اا نل فني 

 هظ ما الها ي، لهذر ال فجج.

أ  ننن  مننناا الاوننناب  تاونننن أحننن ج القو،نننة ال، اسبنننة ضننن،  القنننول كونننن 
 الظ ش   التي شذل  بها ال     

ل   اخت  ت ال هل  ال،ح، وة ال  بمة ه،لجوا تلفقوا: اخت  تها ه،لجوا ه   
…  ظمنننت  ،تهنننا ت،تننن  إلنننر لهمنننر أحنننل هظننن  لبتنننافبسب ي لنننا تشا ننني، أحنننل  

ط  امم لتل،ل الذا   ،وظا. تل  تاخت  تها لفقوا ه    ظمتها ت،ت  همر ال 
 مذا عوتل  ل ا  القول في ما  ال هل  عا هظ ش  االا:

ه ظ   ه،لل ش كا ااأ ا  ها ، تمنل ل نا  القنول ال شذونة التني تذتم،هنا   ن
في ال     ا،ا فني  ،ونع ااجونا ، دو،تنا  لت  لتنا  م،نا: ااو،نا  تالت نلى. 

 تماا ل ا  الظ ب   تالل بظة.

 لف ي مل ل ا  ااخ ع التي وظ   هذها بن "لجب ال أوا". تك ظ   ن

ف،ننا منني القو،ننة لت القننول ال، اسبننة فنني منناا ال، ننا ، ل ننا  ااخنن ع فنني 
 ال     

الدنننا فننني ل  ل ْتل نننر القنننول ااخ دونننة ال   أونننة هننن   تكنننل  ه،ذسلنننة القو،نننة 
ان لإليمال، اسبة في ال، ا  ال أبلل مي تما التي و،ت  ل  تلضع ا،لا   



" همر العمل الصال "، لت "البرفي ال، ا  ال شذي. إأها في أم أا: " والتقوف 
 الظ،لا.

تالحننا ل  ل،ننا شم ننت االأت ننا  فنني الاطنناب ال   أنني ل  ل ننظ "تننم " تلننا 
لنن  لكانن  اال نناظ تنن ججا  وننم. …( ادننتا لذننم )الدننالحا ، الدننال ، لتننم  

 ننظ الدنن   تلننا فنني تغال ننا لننا ونن تي ل ننظ ااو،ننا  تلننا فنني لظذننا  ل  تأننا بم
النناش   لذننلا ته،مننلا الدننالحا " تزنن ما تشج  فنني ال نن      62لظذننا . تق نناش   

ل  . إ  ا ت ا  "الظ،ل الدنال " بنن"ااو،ا " فني ال ن    بهنا  الدنلش  ال،تكن ش  
و،بل هال، ُّ إلر االهت اج في ل  ااو،ا  تز   ال وت ي، بل ال ب  ل  الظ،ل 

ش ا تنن ا  ل ننظ ااو،ننا  فنني ال نن    ل  تأننا بم ننظ الدننال . ت،الننا لام،ننا ل  تكنن ا
الت ننلى، التنني تظذنني لعاعننا ا تذنناب ال،ذهنني هذننم، وح،ننل همننر االهت نناج هنن   
ااو،ننا  لنن  غبنن  ت ننلى ال وت نني. تمننا  ل نن لة عنناش زللهننا خنن ف ا بنن  بننب  
ال، م،ب  في الظد  االنلل خاتنة، ل ن لة: منل الظ،نل دن ط فني ااو،نا  

مذننا الظ،نننل الدننال  ه،ننا فننني علننا الت ننلى. عنننذت ة  لا ال  تال، دننلج هالظ،ننل
او  مننا  ال، نن لة )و،تنن  ال  ننلو إلنننر اتابذننا "الظ ننل ال واعنني الظ كننني" م 

تلا هظ ما( لذ تد  همر ال حنث فني ال،ضن،ل  النال وظطونم ال ن    لنن  315
 "الظ،ل الدال " تلا في لظذا .

 ". ف ني ل نا  ل  ال، اهول ال   أوة التي ت بن  لظذنر الظ،نل الدنال : "ال ن
الظ ب : "ب  ش   إعا تم ". تال  : الدن  ، تالابن ، تالدن ع، تال ن  ضن  
الظ لع الخ. تب ت ع الاطاب ال   أني ه،ظذنر "ال ن " إلنر ال، نتلى النال ش ن ت 
 وم للا أا لعو،ا  تالت لى، تم،ا القو،تا  ال، اسبتا  في ال، ا  ال شذي ا،ا 

ل  تلللا ت لمتل   نل ال،لن ع تال،هن ب،   مذا. ف ي ال     الك بل: "لو" ال  
تلكننن  ال ننن  لننن   لننن  هنننا  تالبنننلا اوخننن  تال،  كنننة تالكتننناب تالذ بنننب ، ت تنننر 
ال،ا  همر ز م عتل ال  كر تالبتالر تال، اكب  تاب  ال ن بل تال نا مب  تفني 



ال  اب، تل اا الد   ت تنر السانا ، تال،لفنل  هظهن مل إعا هامن تا تالدناب ب  
ُّ تالضن اُّ تزنب  ال ن  ، لتل نا الناش  تن  لا تلتل نا منل ال،ت نل " في ال  عا

(. تبفاننن  ال ننن    مننناا ال ظننن  اال ت،ننناهي التضنننالذي فننني "ال ننن " 177)ال  ننن   
لن  تذناللا ال ن  زتنر تذ  نلا ل،نا تح نل " )    هدلش  زد بة في  للم تظالر:  

ز نم الظ،ل الدال  إع  مل: إشتاُّ ال،ا  همنر   (.  لم  ال   لت92ه، ا  
عتل ال  كننننر تالبتننننالر تال، نننناكب  الننننخ، لل  ،وننننع ال  ننننا  ال، تضننننظ ة فنننني 

بن "الظن   اال ت،ناهي". تغذني هن  ال ونا    ال، ت،ع، تماا لا أظ   هذم البلا
ال ننل  إ  تشتج منناا ال،ظذننر فنني اووننة ااتلننر ل  تأننا هااو،ننا  تمننل تا نن ، 

لل ننلب تال نن  . تكالدنن   تالساننا  تم،ننا ف بضننتا  ش فظننم بنن تش  إلننر جش ننة ا
ت ن  اعننتذ  هظننم ال،  نن ب  همننر منناا اال تنن ا  بننب  "ال نن " ت"الساننا " فنني مننا  

 اووة ف اللا: "إ  في لا  ااغذواُّ ز ا لم   اُّ على الساا ".

عننذت ة مننا  ال، نن لة اال تهاجوننة لذ ننا ل اللا ننع التنناشباي: اوننن تطننلش  
ه بننت فنني منناا النن هل  إلننر ال نن  تالظ،ننل الدننال  فنني ال كنن  ااعنن لي  مننل 

 ال، تلى ال  ب  ل  ال    تاللا   لا لأها ابتظ   هذم ابتظاجا 

لبت م بهاا ااخب  ت هة   و،بس ال،اتشجل بب  "لجب ال أوا" ت"لجب ال ش "
لخنن ى  ،ننع فبهننا بننب  ال  ننم تالتدننلف، له،نن  ال اأنن  اال ت،نناهي،  اأنن  

لضنننلها  ال ننن  تالظ،نننل الدنننال . تمتننناا  ظنننل "لجب الننن ش " شننن تش زنننل  ال،
( التكمون الل هي )اهت اج تفظل تت ة( تالت مبن  فني ال  نم. 1التالوة:   الا عة

( شباضة الذ " همر 3( ال،ح لا  تاال  هال،ظ تف تالذهي ه  ال،ذك . 2
لزنلا  ع عننة مني: تنن ف النذ " هنن  زن  النن أوا، هن ا االغتنن اش ه،نا ت،ذحننم 

تش بتنلالي ااوناا. ل  تحة تلا  الخ، اعتحضاش ال،ل  تاا ل ته ا اله  
عل واتل بذدلم ل  "التظا ل" امهنا تنااب  هنال،ل  تفذناُّ الن أوا النخ. متناا 
ت مص ااخ ع ااع لوة في ال ،ع بب  "شعلا" ال  هاُّ ت" من " ال،تدنلفة. 



للننا ال ظنن  اال ت،نناهي الننال لكنن   ال نن    ت كبنن ا ت ظمننم للا أننا لم ظنن  الظ نن ل 
ل الدنال ، فهنل لهبن  ت،النا هن  ل نا  ال شذي تالال ه   هذنم هنال   تالظ،ن

 "لجب ال ش ".

تحو  ل  ال،اتشجل وضع "ال  " فد  ل  فدل  "لجب ال أوا" تب ظمم 
تنذ ب : "تننمة تلظن تف. ف لننا الدننمة فهني الت نن و ب ننا  ال،نا  فنني ال هننا  
ال،ح،ننلج  لهبنن  هننل  لطمننلب. تمنناا ش ظننث هموننم عنن،ازة الننذ " تعننااؤما 

لتذاههننا(. تللننا ال،ظنن تف ف ننل  ته،ننل. تب دنن  تب،ذننع لذننم دننحها تإهاؤمننا" )ا
هال ل  "طب  الك ا"، تكالظ،نل: "بنا  ال نا  تال، ناه   هنالذ " تال،ظلأنة فني 

 الذا  ة".

تتاض  ل  شكنا ال ن  ه، ن ج "عن،ازة النذ " تعناا ها" ت "طبن  الكن ا" 
ت"ال،ظلأة في الذا  ة" الخ، إف اش خطب  ل،ظذا  تابتظاج هم ه  ل نا  ال ن   

   ، تتهبب  امي ل،ظذر الظ   اال ت،اهي  وم.تاللا

 كون أ    ماا التهبب  

إ  تهبب  ال ظ  اال ت،اهي في أماا القول، لوا اا ، ال و    إال ه واج  
الذمننن   الط قونننة فننني ال، ت،نننع، الذمننن   التننني ت  نننل الممنننل اال ت،ننناهي، لهذننني 

ظنننام   تضننن وة الظ ننن ، فتك عنننم تت ننن ش ، إلنننا ه م ننن ة ت نننلا همنننر الذمننن  إلنننر 
الظ لجوة تال ع همر لأها ظام   ط و ونة تل  الظ بن  ت ن تا لوتلأنلا ه بن ا ا،نا 
ت نن  الحبننلا  لوتننل  زبلاأننا، ا،ننا اننا  الحننا  هذنن  البلأاأوننة تال تلننا ، تإلننا 
بهو،ذننة االعننت  اج فنني الحتننل إلننر ال ش ننة التنني ت ننلج فبهننا الذمنن   "الدننل وة" 

تدن ف الذنا  هن  الن أوا إلنر  همر ال ؤبنة الظالنة لمذنا ، تمني الذمن   التني
اوخ  . تال، ت،ع ااع لي اا   ل  ال،اتشجل، ت  مم ه،   طلبمة، ل  ماا 
ال  بنل. تلننالا أ نن  ف ننم ااخنن ع هذنن   شتحننل  إلننر "تظننا ل"، ا،ننا تحننل  ف ننم 

 ال واعة في لفل اتم ااخ ى إلر "اعت  ا" لألل  اللا ع.



اال ت،ناهي ل نمكا  خن . ل ن   للا ال،تكم،ل  ف   عمكلا فني تهببن هل لم ظن 
ات هننننلا هنننن خ ع "الظ،ننننل الدننننال " ت هننننة لخنننن ى: أ ملمننننا لنننن  ال ظنننن  ااف نننني 
اال ت،نناهي الننال لهطننا  لهننا ال نن   ، ا،ننا ببذننا، إلننر ال ظنن  الظ،ننلجل ال،ت ننم 

ــدل أن يكــون شــريعة أحننل االلهوننة  ــه ب ــوا مــن "الصــالح" شــريعة لإلل فجعل
فني "الظن   االهني" تلظذنا  . تمتناا جاش ان ا تناخ  طلبنل هن بم للبشر

تأتا  ننننننم، تعنننننناج عننننننتل  لط ننننننا هنننننن  "الظنننننن   ال لنننننن ل"، ال واعنننننني لذننننننم 
 تاال ت،اهي تال األأي.

ل ننل، وتت نني "الظنن  " هذنن  ال،ظتسلننة لم،وننة  دننلى، فهننل و نن،ل  لأ  ننهل 
"لمننل الظنن   تالتلزبنن "، تلكنن  ه،ظذننر خننام. فمننو" "التلزبنن " هذنن مل ل نن ج 

و نل  هنم  ،ونع ال، نم،ب ، بنل منل و دن ت   االهت اج في إلنم تازن ، فنالا لنا
ل  عا    تتنن اتم دننيُّ تازنن ، همننر خنن ف لننع اادنناه   النناش  و للننل  
هنن   الدنن ا   ا نن   همننر النناا . للننا "الظنن  " فمننو" ال، دننلج هننم الظنن   فنني 
ال، ا  ال ل ل بل ال، دلج "الظ   االهي"، لل لا وظ  ت  هذم ه للهل: إ  

   تااتم ".  "ال و ظل إال الد 

و،بنس ال اضني ه ن  ال  نناش، لزن  ا ناش ال،ذمنن ب  ل،نام  ال،ظتسلنة تاننا  
 لظات ا لم،اتشجل، بب  ع عة لظا  في "الظ  ".

الظ   إعا تتف هم ال ظنل "فنال، اج هنم انل فظنل ز ن  و ظمنم ال اهنل   ن1
لبذ ع هنم غبن   لت لوضن  ": ف هطناُّ ال،حتناع هن   تإلحناع الضن ش هال،ناأ ، 

ته ب،ننم، هنن   اننالا. تلنن  مذننا ااأننت زقو ننة الظنن   بهنناا ال،ظذننر  ه نن ذم لت
 ال األأي ال  هي مي: "تلفب  زا الهب  تاعتو اُّ الحا لذم".

للنننا إعا تتنننف هنننم اللازننن  لنن  الذنننا  فال، دنننلج ل  لفظالنننم ز نننذة.   ننن2
فال  ننل الظنن   مننل الننال شت ذنن  الك ننا   تب تهنن  فنني اا نن   لنن  الدننها  . 

  شل تالت  ب " في أ   ال تاوة في الح شث.تل  مذا ل هلا "التظ



للنا هذن لا شلتنف هنم   ن تمنناا منل ال، دنلج هذن مل ن ف أنم وظذنني   ن 3
دنب ا  خن . و نل  ال اضني ه ن  ال  ناش: "تأحن  إعا تتن ذا ال ن ول تظنالر ه أنم 
نلن ه،نا منل تا ن   ه   زتول فال، اج اأنم ال و ظنل ال  نو  لت ال واتناش ، تال و ا 

 لفظالم امها ز ذة".هموم، تل  

التني   تبحت  ال اضي ه   ال  اش لالا هح ن  ت  كذنا إلنر أم بنة عن  اط
تننن كا ال ضنننبمة هننننالظمل، تلكننن  لنننع أ مهننننا لننن  ال، نننا  ال لنننن ل إلنننر ال، ننننا  
االهنني. و ننل : "إأننم تظننالر هننالل هقنن   ال  ننو  تل ننته  هذننم، هننالل هاعننتهذا م 

لننن  الل ننل ". ا،ننا وحنننت   هذننم، تلنن  انننا  مننا  زالننم ال واتننناش ال  ننو  بل ننم
ه جلة ع، وة  و  ش : "ل    تظالر ت،    بذ ي الممل ه  أ  نم لن زا ش  نع 

( ت نا : "إ    46  إلر ال ظل زبث  ا : "تلا شكنا همن ا لمظ بن ") فدنمت
 (.49( ت ا : "تال وممل شكا لز ا" )الكهف 40ال وممل لا ا  عش " )الذ اُّ 

     لت   همنر أ  نم لال و ظنل غبن   شت ت  ه  علا، في أم مل، ل 
الد   تااتم . تل  مذا  للهل: إ  فظنل الدن   تا ن  همنر  . تلنع 
ل  اله ف هذ مل لن  أ ني فظنل ال  نو  تاللن  هن  إلنر   منل أ ن ته،ا إلنر 
ااأ ننننا  تزنننن  ، تكالتننننالي تح،بننننل ااأ ننننا  ل ننننفتلوة لفظالننننم تإع ننننا  ال ننننساُّ 

زنننل  الظننن   إلنننر ال، نننا  االهننني بهننن ف إع نننا  تالظ ننناب، فننن   أ نننل الذ ننناش 
الح بنننة تال، نننفتلوة فننني ال، نننا  ال لننن ل شذنننت  هذنننم تهببننن  تننناا ل،ظذنننر ال ننن  
تالظ،ل الدال  في ال، ا  ال ل ل ا،ا ز ج  ال ن   . علنا ل  إع نا  الح بنة 
تال، نننفتلوة فننني الننن أوا لنننو" ل  تأنننا هذننن  ال،ظتسلنننة ه ع نننا  ال نننساُّ فننني الننن أوا 

ُّ النال انا  ولنتل ال، كن   ونم هذن مل منل علنا النال وتنل  أ  ها، بل ال سا
 في اوخ   تز ما: ال ذة تالذاش تل  اش ال،تث فبه،ا تألو الاملج الخ.

تبظ،ننل ال،ظتسلننة أمنن بتهل مننا  همننر لأننلاو اللنن تش التنني تدننب  ااأ ننا  
تال و،تنننن  ل  تذ نننن  إلوننننم بل ننننم لنننن  الل ننننل  اننننال،   تال،ننننل  تالكننننلاشث 



 شت  فبهننا ل    وضنن،  "فنني ل ابمهننا لنن  ااهننلا  لننا الط و وننة الننخ ،  و نن
شنننلفي همبهنننا، زتنننر لنننل خبننن  لزننن أا بنننب  االنننل، لنننع تمنننا ااهنننلا ، تكنننب  
الدحة، الختاش االل لودل إلر تما ااهلا ". تتما مي أم بنة ال،ظتسلنة 
فنني "الظننل " لت الحننا فنني التظننلبم: وظننل    لعأ ننا  فنني اوخنن   لننا 

 و،تنن  ل  تذ نن  الاالننم لنن  الذننا  اأهننا ال تتظمننا شمحننا هننم لنن  لضنن اش ال
 …ه شاجتهل تتت ات    شتهل تاعتطاهتهل االكلاشث الط و وة

متاا تذتهي أم بة "الظ   االهي" هذ  ال،ظتسلة إلنر لانل لنا اأتهنر إلونم 
ال،ننناتشجل تال،تدنننلفة: إش ننناُّ ت،تونننع ااأ نننا  هالظننن   إلنننر شنننلا ال نننساُّ، شنننلا 

 القوالة.

يع لآلخـــرة مكـــان التشـــريع للـــدنيا، دبقـــي "أدب الـــدنيا" لقـــد حـــل التشـــر 
 محصورا في "اإلعداد الرحيل".
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عنــدما ننتقــل إلــى المــوروث الثقــافي الفارســي ومرجعياتــه فــي الثقافــة 
ابـن   العربية فإن ابن المقفع يفرض نفسه علينا كمرجعية أولى. لقد ترجم

ــار  ــة أو يــدعي أنهــا المقفــع مــن الفارســية عــدة نصــو ، ت ة ترجمــة حردي
كـذلك، ككتــاب "كليلـة ودمنــة"، وتـارة يجمــل ويلخـت كمــا فـي كتبــه األخــرف 
وخاصــــة منهــــا: "األدب الصــــغير" و "األدب الكبيــــر". األول فــــي األخــــالق 

والثـاني فـي السياسـة بمعنـى  -حسب التعبيـر القـديم-بمعنى تدبير النفس 
ء". هذا إضـافة إلـى نصـو  أخـرف تدبير "المدينة" أو باألحرف "مرايا األمرا

وفي مقدمتها "رسالة الصحابة" التـي هـي ابـارة عـن تقريـر سياسـي رفعـه 
 إلى أبي جعفر المنصور.

 كيف يقدم لنا ابن المقفع نظام القيم في الموروث الفارسي؟



أي –بـأن الم لـف فـي األدب   يخبرنا في مقدمة كتابه "األدب الصـغير"
مقدوره وضع أخالق من عنده، بل كـل مـا ليس من مهمته وال ب -األخالق

ـــه هـــو أن يجمـــع ويصـــنف القـــيم التـــي يرثهـــا النـــاس مـــن  يمكـــن أن يفعل
ـــ  ــاطقين ب ــا يقصــد الفــرس والن ــذين ســبقوهما وهــو هن الحكمــاء والعقــالء ال
ـــالقيم  ـــيعلم الواصـــفون المخبـــرون )ب "الحكمـــة" مـــن رجـــاالتهم. يقـــول: "فل

س زائــــدا علــــى أن يكــــون األخالقيـــة( أن أحــــدهم، و ن أحســــن وأبلــــ ، لـــي
كصــاحب فصــو  وجــد ياقوتــا وزبرجــدا ومرجانــا، فنظمــه قالئــد وســموطا 
وأكاليل، ووضع كل فـت موضـعه وجمـع إلـى كـل لـون شـبهه، ممـا يزيـده 

 …".بذلك حسنا

نظــام القــيم حســب هــذا التصــور نظــام علــى شــكل عقــد )قــارن "العقــد 
والعقــد يوضــع  وهــي هنــا القــيم. -الفريــد"(. والعقــد مجموعــة مــن الجــواهر 

على عنق. و المقصود هنا هـو عنـق مـن يـدعوه ابـن المقفـع بــ "العاقـل"؟ 
وهو الحاكم )الخليفة( تارة و"الكاتب" غالبا، فهو الذي يخاطبه ابن المقفـع 
في نصوصه بهذا الوصف. من ذلك قوله: "وعلى العاقـل أن يجعـل النـاس 

مـن العامـة يلـبس  طبقتين متباينتين، ويلبس لهم لباسين مختلفين: فطبقة
لهــم لبــاس انقبــاض وانحجــاز وتحفــظ فــي كــل كلمــة وخطــوة، وطبقــة مــن 
الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد ويلـبس لبـاس األنسـة واللطـف والبذلـة 
والمفاوضة. وال يدخل فـي هـذه الطبقـة إال واحـد مـن ألـف، كلهـم ذو فضـل 

ــة فــي الســر، ووفــاء باإلخــاء"  ــرأي، وثقــة فــي المــودة، وأمان )األدب فــي ال
" المخاطــب هنــا طــرف ثالــث فــوق الخاصــة الظا ننلالصــغير (. واضــ  أن "
فهــو الــذي عليــه أن  -أو "الكاتــب" الــذي بجانبــه-والعامــة، وهــو الخليفــة، 

يلــبس لبــاس انقبــاض مــن العامــة ولبــاس األنــس واللطــف مــن الخاصــة، 
وذلــك مــن أجــل أن تخافــه األولــى أو تهادنــه، وتطيعــه الثانيــة أو تحترمــه. 



أن "الكاتب" يعتبر نفسه مـن خاصـة الخاصـة فـإن حاجتـه إلـى اإلمـام  ومع
هي كحاجة مجموع الخاصة، ولذلك كانت طاعتهم إياه ضرورية لهـم ألنـه 
ــن المقفــع: "وحاجــة  ــل مــنهم خاصــة إزاء العامــة. يقــول اب هــو الــذي يجع
الخــوا  إلــى اإلمــام الــذي يصــلحهم   بــه كحاجــة العامــة إلــى خواصــهم 

، دباإلمــام يصــل    أمــرهم، ويكبــت أهــل الطعــن علــيهم وأعظــم مــن ذلــك
ويجمع رأيهم وكلمتهم، ويبين لهم عند العامة منـزلتهم ويجعـل لهـم الحجـة 

 واأليد في المقال على من نكب عن سبيل حقهم" )رسالة الصحابة(.

التي على ضوئها يجب في نظرنـا أن تقـرأ نصـو  -من هذه الخلفية 
خـــالق التـــي سيكرســـها فـــي كتاباتـــه هـــذا نستشـــف نـــوع األ -ابـــن المقفـــع

"الكاتــب" )ومستشــار الخليفــة أبــي جعفــر المنصــور(. إنهــا بكلمــة واحــدة: 
". أجــل، يــولي ابــن المقفــع وجميــع الــذين روجــوا للمــوروث لخنن ع الطاهننة"

الفارسي في الثقافة العربية أهمية خاصة لـ "العدل"، إلى درجة يبـدو معهـا 
م نظام القيم فـي هـذا المـوروث هـي "العـدل". أن القيمة المركزية التي تحك

ولكن ذلك ليس سوف وجه واحد من العملة، أما الوجه اآلخر، الذي يعطي 
 هنا لـ "العدل" مضمونه فهو "الطاعة".

 والمسألة تحتاج إلى بيان.

لنقل باختصار إن الناظر في األدبيات األخالقية السياسية التي تهيمن 
قافــــة العربيــــة يجــــدها تتمحــــور حــــول علــــى المــــوروث الفارســــي فــــي الث

موضوعين رئيسيين يرجع فيهما بصورة أساسية إلى ملكين كانا من أعظم 
ـــة بـــين  ـــا العالق ـــا الموضـــوعان فهم ـــرس. أم ـــوك الف أو - الننن ش  تال،منننامل

ــين  -الدولــة مــن جهــة أخــرف. وأمــا  الطاهننة تالظنن  مــن جهــة، والعالقــة ب
الدولــة الساســانية وهــو األول م ســس  لشجدننب العــاهالن الفارســيان فهمــا 

، آخر كبـار ملـوك الفـرس، تا  ى لأل د تا المرجع في الموضوع األول، 



ــين  ــة ب ــة التاريخي ــاني. واستحضــار العالق ــي الموضــوع الث وكــان المرجــع ف
هــذين الملكــين والموضــوعين ضــروري للكشــف عــن أبعــاد "األخــالق" التــي 

دبيـات السـلطانية كان يكرسها كتاب السالطين وفقهاؤهم والم لفون فـي األ
وديمــا يلــي تــذكير بــالظروف "… أو مــا يعــرف فــي الغــرب بـــ "مرايــا األمــراء 

 التاريخية التي أنتجت هذا النوع من األخالق:

عرفت اإلمبراطورية الفارسية عهدا من التفكك واالنحالل قبيل فتوحات 
اإلسكندر المقدوني وبعدها. لقد استولى اإلسـكندر علـى معظـم بـالد فـارس 

اقتســمها قــواده العســكريون مــن بعــده فــدخلوا ديمــا بيــنهم فــي حــروب ثــم 
ومنافسات طاحنة انتهت بقيـام مـا عـرف بــ "عصـر ملـوك الطوائـف"، وهـو 
العصــر الــذي اســتمر يكــرس التمــزق واالنحــالل إلــى أن قامــت دولــة بنــي 
ساسان فأعادت لإلمبراطورية الفارسية وحدتها ومجدها. كان ساسان رجل 

ه أحــد ملــوك الطوائــف يحكــم مدينــة صــغيرة. وعنــدما خلفــه ديــن، وكــان ابنــ
ميالدية عمل على توحيد فارس وبناء دولـة  226ولده أردشير األول سنة 

قويــة أعــاد لهــا مجــدها، فكــان الم ســس الفعلــي للدولــة الساســانية، وكــان 
يلقب بالملك "الجامع" أو "الموحد" ألنه جمع الفرس وأعاد إلـيهم وحـدتهم، 

لبالد عسكريا وحسب، بل أيضا مـن خـالل تحالفـه مـع رجـال ليس بتوحيد ا
الدين من أتباع الديانة الزراديشتية التي جمع نصوصها وجعل منها الدين 
الرسمي للدولة فأشرك الموابذة والكهنـة فـي السـلطة تحـت إمرتـه ورقابتـه، 
وجعل من وحدة الدين والدولة أساسا لملكه. ومع أن واليتـه لـم تـدم سـوف 

ميالديــة( فــإن إحيــاءه لإلمبراطوريــة  240ســنة )تــوفي ســنة  خمــس عشــرة
الفارســـية مـــن خـــالل فتوحاتـــه وانتصـــاراته العســـكرية و صـــالحاته اإلداريـــة 
والسياسية والدينية جعلت منه في وجـدان الفـرس المرجـع األول والنمـوذج 
  والمثال. وقد اشتهر بوصيته السياسية إلى الملوك من بعده والمعروفة بـ



"، والتي تدور كلها حـول األسـاس الـذي يجـب أن تبنـى عليـه جدب هه  لش "
الدولــة والــذي يضــمن لهــا القــوة واالســتمرارية. هــذا األســاس هــو: الــدين. 
يقـول أردشـير مخاطبـا خلفــاءه ملـوك بنـي ساســان مـن بعـده: "واعلمــوا أن 
الملك والدين أخوان توأمان، ال قـوام ألحـدهما إال بصـاحبه، ألن الـدين أس 

وعمــاده، ثــم صــار الملــك بعــد حــارس الــدين، فالبــد للملــك مــن أســه الملــك 
ـــه  والبـــد للـــدين مـــن حارســـه، ألن مـــا ال حـــارس لـــه ضـــائع ومـــا ال أس ل

ويكــاد ال يخلــو مــن هــذه العبــارة بالصــيغة نفســها أو مــع تعــديل   مهــدوم".
كتــاب مــن كتــب "اآلداب الســلطانية" واألخــالق والنــوادر واألخبــار،  -طفيــف

ي تزخر بها المكتبة العربية والتي تكرر نفسها مـع نـوع مـن وهي الكتب الت
التضخم لدف كل عصر. وبمراجعة وقائع ما يعرف بـ "العصر الفارسي" في 
ــل "المبــدأ  ــت بالفع ــى واضــحا أن هــذه النصــيحة كان ــة العباســية يتجل الدول
الدســتوري"، النظــري والعملــي، الــذي طبقتــه هــذه الدولــة فــي ذلــك الوقــت، 

ني ملوكها أبي جعفر المنصور باني صرحها. فالعالقة بـين وخاصة منذ ثا
الدين والدولة أيام العصر األموي لم تطرح بهذه الصورة. فلم يكن الخليفـة 
األموي يدعي أن ملكه قام على أساس الدين وال كان يعتبـر نفسـه حارسـا 
للدين، بل لقد كان الـدين يتمتـع باسـتقالل شـبه تـام عـن الدولـة: فالقضـاة 

مستقلين، والعلماء بالكتاب والسنة كانوا مرجعيات مسـتقلة، )إال مـن  كانوا
ــا لهــم(. كــان كــل قــاض وكــل إمــام  كــان مــنهم فــي خدمــة األمــويين متحزب
يجتهد ويفتي حسب اجتهاده. ولم يكن للخليفة أو عماله أية سلطة عليه، 

 -ديمــا يبــدو-إلــى أن قامــت الدولــة العباســية وكلــف أبــو جعفــر المنصــور
الســلطاني المعــروف ابــن المقفــع بوضــع تقريــر يقتــرح ديــه مــا يــراه الكاتــب 

ضروريا لتوطيد أركان الدولة )وقد يكون ابن المقفع قد اتخـذ المبـادرة مـن 
ــده  ـــ "رســالة الصــحابة" –عن ال فــرق(، فكتــب رســالته الشــهيرة المعروفــة ب



يقترح فيهـا، مـن بـين أمـور أخـرف، تنظـيم القضـاء علـى أسـاس المركزيـة، 
ــى الخليفــة ليســتخلت منهــا ومــن األســس بحيــث ت ــام إل ــع األحك ــع جمي رف

 …والحيثيات التي بنيت عليها قانونا عاما يسير عليه جميع القضاة

لقــد كــان ابــن المقفــع بحــق المنظــر األول للدولــة العباســيةا فقــد نقــل 
إليها من خالل كتبه العديدة التي ترجمها عن الفارسـية النمـوذج الفارسـي 

سة، فصارت الخالفة العباسية تبدو وكأنها تستنسخ بنيـة في الحكم والسيا
الدولة الساسانية. و ن المرء ال يملك إال أن يسـجل مالحظتـين لهمـا داللـة 
ــه أبــو  ــب "المنصــور" الــذي اخــتت ب ــق بلق ــي هــذا الصــدد، األولــى تتعل ف
جعفر، ولم يسبق ألي خليفة أموي أن خلعه على نفسه كلقـب رسـمي. إن 

قب السياسي/الديني وبين الموروث الفارسي يحمـل علـى الربط بين هذا الل
االعتقــاد بــأن األمــر يتعلــق هنــا بترجمــة حرديــة للقــب "أبرويــز" الــذي يعنــي 
"المنصور"، وكان ذلك هو اللقـب الـذي كـان يحملـه كسـرف أبرويـز، خليفـة 
كســــرف أنــــو شــــروان. )بعــــت الكتــــب القديمــــة تتحاشــــى ترجمــــة أبرويــــز 

"المظفر" ، إبعادا للشبهة عن لقـب أبـي جعفـر  بـ"المنصور" وتستعمل لفظ:
ــق بتعريــف المــاوردي   ربمــا! (.–"المنصــور"  ــة فتتعل أمــا المالحظــة الثاني

ــدين  ــوة فــي حراســة ال للخالفــة أو اإلمامــة بكونهــا: "موضــوعة لخالفــة النب
وسياســة الــدنيا". وواضــ  أن ابــارة "حراســة الــدين" مســتقاة مباشــرة مــن 

لم تستعمل هذه العبـارة قبـل المـاوردي، ولـم نعثـر عهد أردشير كما رأينا. و 
فــي النصــو  الســابقة عليــه ألي أثــر يفيــد أن مــن مهــام الدولــة "حراســة 
الدين". فالدين في اإلسالم وفي وعي المسلمين كافة يحفظه  ، ال غيره، 

 (.9وذلك بنت القرآن:" إنا نحن نزلنا الذكر و نا له لحافظون")الحجر 

ــد تســجيل هــاتين  ــان مجــاال أوســع لبيــان بع ــين اللتــين تتطلب المالحظت
داللتهما كاملة ننتقل إلى كسرف أنو شروان )أي صاحب الـنفس الخالـدة(. 



فقد تولى الملك هو اآلخر في ظروف كانت فيهـا الدولـة الساسـانية تعـاني 
من الضـعف واالنحـالل، خصوصـا بعـد أن تحـالف والـده قبـاذ، الـذي تـولى 

ــك ســنة  ــة، 488المل ــى األرســتقراطية  ميالدي ــاع المزدكيــة ضــدا عل مــع أتب
الفارسية التي كان يشك فـي والئهـا و خالصـها. كـان مـزدك رجـل ديـن مـن 
أتبـاع الزراديشـتية، وقـد مـال إلــى جانـب الفقـراء والمستضـعفين ضـدا علــى 
مالك الراضي والنبالء وطبقة الخاصة المترفهة. وكان يرف أن أصـل الـداء 

ل والحروب، هو الجـري وراء الثـروة مـن جهـة في المجتمع، أصل االستغال 
والتعصـب للنسـب والحسـب مــن جهـة أخـرف، ولـذلك دعــا إلـى الشـراكة فــي 
المــال والنســاء، وذلــك بجعلهمــا مــن األمــور المشــاعة بــين النــاس كالمــاء 
والنار والكأل. تحالف الملـك قبـاذ، إذن، مـع أتبـاع المزدكيـة وقطـع أشـواطا 

والنســـاء، وكـــاد يقضـــي علـــى النـــبالء  فـــي تطبيـــق الشـــراكة فـــي األراضـــي
واألرســتقراطية الفارســية، لــوال أن ثــار عليــه أخــوه "جاماســيف" الــذي كــان 
خصما للمزدكية حليفا لألرستقراطية. ومع أن قباذ قد تمكـن مـن اسـترجاع 
عرشه فإن ابنه كسرف أنو شروان، الذي تـولى الملـك بعـده، قـد عـدل عـن 

عــــاد لألرســــتقراطية ممتلكاتهــــا سياســــة والــــده فقضــــى علــــى المزدكيــــة وأ
ــو شــروان يلقــب أيضــا ب "دادجــر" أي " ــان كســرف أن ". الظنناج ونفوذهــا. ك

وتطنــب األدبيــات الســلطانية فــي الثنــاء علــى عدلــه. وال بــد أن يكــون هــذا 
اللقــب قــد خلعتــه عليــه الطبقــة األرســتقراطية مــن النــبالء ومــالك األراضــي 

بــدو أن تحالفــا، علــى هــذا وغيــرهم ممــن أعــاد لهــم مكــانتهم ونفــوذهم. وي
األساس، قد قام بين الطـرفين. وت كـد النصـو  التـي تتحـدث عـن سـيرته 
"العادلة" أنه أعـاد ترتيـب الطبقـات كمـا كانـت عليـه مـن قبـل وأصـل  نظـام 
 الضرائب و"أنزل الناس منازلهم"، وذلك هو معنى "العدل" في الفكر القديم.



األخـالق والسياسـة فـي  ومن هنا المحور الثـاني الـذي تمحـورت حولـه
ــــوروث الفارســــي، محــــور " "، وهــــو يعكــــس النمــــوذج الطاهننننة تالظنننن  الم

الساســاني علــى عهــد كســرف أنــو شــروان كمــا كــان محــور "الملــك والــدين" 
يعكس النموذج ذاته علـى عهـد أردشـير، مـع العلـم أن ربـط الدولـة بالـدين 

لـدين. بجعلها حارسا له إنما كـان الهـدف منـه فـرض طاعـة كسـرف باسـم ا
ــاني  ــي الطاعــة-ولكــي يكتســب المحــور الث ــط  -أعن ــة رب   شــراية تاريخي

عننظاج  ال قوننة فنني بأردشــير فنســبت إليــه أقــوال فــي هــذا الموضــوع، منهــا: "
". ومما له داللة في هذا الصـدد طاهة ال اهي تعظاج  ال اهي في طاهنة  

ضـية أن ابن المقفـع قـد أثـار هـذه القضـية فـي "رسـالة الصـحابة"، أعنـي ق
طاعــة الراعــي بطالعــة  ، أثارهــا ليــرد علــى فريــق مــن النــاس كــانوا   ربــط

يناقشون في زمن أبـي جعفـر المنصـور مسـألة "الطاعـة" مـن خـالل تأويـل 
خا  للحديث المشهور: "ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، فقالوا ، 
حسـب مـا يرويـه ابـن المقفـع: "إذا كـان اإلمـام يعصـى فـي المعصـية وكــان 
غير اإلمام يطاع في الطاعة، فاإلمام ومن سواه على حق الطاعة سواء". 
ويرد ابن المقفع على ذلك بالقول: "لو أن اإلمام نهى عن الصالة والصيام 
والحـج أو منـع الحـدود وأبـاح مـا حـرم  ، لـم يكـن لـه فـي ذلـك أمـر"، أمـا 

اه بأيــدي غيــر ذلــك مــن "الــرأي والتــدبير واألمــر الــذي جعــل   أزمتــه وعــر 
"لـيس ألحـد مـن النـاس فيهـا حـق إال   األئمة"،يعني ش ون الدنيا كلها، فــ

ـــام، ومـــن عصـــى اإلمـــام فيهـــا أو خذلـــه فقـــد أوتـــ  نفســـه" )رســـالة  اإلم
ـــة  ـــة العربي ـــي الســـاحة الثقادي ـــع ف ـــن المقف ـــد روج اب ـــال، لق الصـــحابة(. فع

سـلطانية اإلسالمية إليديولوجيا الطاعة، ونقل عنه الم لفـون فـي اآلداب ال
والنـوادر واألخبـار حتـى جعلـوا منهـا قيمـة أخالقيـة ودينيـة تكـاد تعلـو علــى 

 أية قيمة أخرف، مما ال يتسع المجال هنا لتفصيل القول ديه.
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هذنن لا اذننا هدنن ج ال حننث هنن  القننول ال، اسبننة التنني تت عنن" همبهننا الننذمل 
ال،ننلشتث ااعنن لي تال،ننلشتث ااخ دوننة فنني ال،ننلشتث الظ كنني "الاننالص" ت 

فكا  همبذا ل  أ ت   لهنا   ال اشعي، اذا إ اُّ لاج  غب  ل ذوة غب  لذمللوة،
ألهننننا لنننن  ال ذنننناُّ تالذمنننناا لذ ننننتطوع هظنننن  علننننا القونننناا بتحمبمهننننا تأ نننن ما. للننننا 
ال،لشتث البلأاأي فهل ل ذي تلذمللي لت ، علاُّ هذ  لتحاهم ال،لنب ش  

هذن  ال  عن ة الظن ب الناش  ت ذنل  تهن للا  لت -لف طنل  تلشعنطل خاتنة–لنم 
 ل  أمالم هدلش  لت لخ ى.

تإع  فنن  زا ننة بذننا مذننا، فنني مننا  الاطاطننة الظالننة، إلننر القونناا هظ،موننة 
أ،ا ننة، تلنن  أظنن   لم نن تع التنني و،تنن  شتنن ما بننب  بذنناُّ لف طننل  تكذنناُّ 
لشعننننطل، تال ل،حنننناتال  إهنننناج  ال ذنننناُّ التنننني  نننناا بهننننا ال  عنننن ة ااعنننن لبل . 
عذ تدنن  همننر إدنناشا  خاط ننة إلننر ال،ظننالل الظالننة لذمنناا القننول التنني تذت،نني 
هدنننننلش  لت لخننننن ى إلنننننر ال،نننننلشتث البلأننننناأي اتنننننل، لذانننننتل هظننننن ما بت ننننن بل 

 ل زما  تشعل  فاع.

أماا القول في ال،لشتث البلأاأي شت،حنلش امنم زنل  دو،نة ل اسبنة تازن   
"الابننننن  همنننننر مننننني "ال نننننظاج "، تال، دنننننلج "ال نننننظاج  ال دنننننلى" التننننني مننننني 

ااطنننن ع"، ز نننن  تظ بنننن  ال نننناشابي. تال نننن بل إلننننر منننناا الذننننلو ااعنننن،ر لنننن  
ال ظاج  مل الحت،ة، ت"الحت،ة مي لفضل همل افضل ال،ل لجا "، تك  اش  
ااعنننن لبب  "الظمننننل االهنننني"، لت همننننل "لننننا هظنننن  الط وظننننة" الننننال شتننننلع الظمننننل 

 الط وظي في ال،ذمللة ااشعطوة.

 نناأوة إأ،ننا ت مننغ ا،الهننا هال،ظ فننة الظ موننة التنني ال تل،ننا ااأننت الننذ " ااأ
تحتاع فبها إلر لا تذ مم إلبها الحلا  ف أها هالت  ي تظ ا همنر مناا ال ن بل 
تدننب   ننلم ا ه ننوطا ال تحتنناع فنني  لالهننا إلننر لنناج ، ال إلننر   نن  تال إلننر 



زننلا ، فتدننب  لنن   ،مننة "ال ننلام  ال، اش ننة" فتتدننل هالظننالل الظمننلل، هننالل 
 ال ،اتبة، تماا "االتدا " مل ال ظاج  الحقوقوة. الظ ل 

الط با إلر ما  ال ظاج  ال دنلى ت ن ل لتال ه،ظ فنة النذ " همنر زقو تهنا 
بننب  عنن ث  نننلى لت أ ننل : ال نننل   -ك،ننا فظننل لف طنننل  -تعلننا هننالت،ببس فبهنننا

اللننننهلاأوة التنننني تحنننن ة ااأ ننننا  إلننننر لننننا ولننننتهوم لت و اهننننم لنننن  ال،مننننناا  
لهضنن وة التنني تح اننم إلننر "الهضنن " هنن تاأا لت جفاهننا لت تالابنن ا . تال ننل  ا

أ   . تال ل  الذاط ة الظا مة تمني التني وحدنل بهنا الت،ببنس تال تبنة تالت كن . 
تلكنننل لننن  منننا  ال نننلى فضنننبمتها: ف ضنننبمة النننذ " اللنننهلاأوة الظ نننة، تفضنننبمة 
الننذ " الهضنن وة الذ نن  ، تفضننبمة الننذ " الظا مننة الحت،ننة. تلنن  اهتنن ا  مننا  

 ل النننا ث تلننن  أ نن ة هظضنننها إلنننر هظنننم تحنن ث فضنننبمة شاهظنننة مننني ال ضننا
. تتحننت اننل تازنن   لنن  مننا  ال ضننا ل ااشكظننة العدالــةك،الهننا تت،الهننا تمنني 

 فضا ل لت  هة هذها، تت ابمها شعا ل لشكع، تلا ت  و هذها، تمي لضاجاتها.

تال ضبمة ا،ا ز جما لشعطل مي تعا بب  شعشمتب : فالحت،ة تعنا بنب  
ل مننم. تالظ ننة تعننا بننب  اللنن   تخ،ننلج اللننهل . تاللنن اهة تعننا بننب  ال نن م تا

ال    تالتهلش. تالظ الة تعا بب  الممل تاالأم ا. تت تي ال ظاج  في ال ،نة 
 إع مي ت،اا ال ضا ل تالاب ا  تغاشتها.

مذنناة ط ب ننا  فنني ال،ننلشتث البلأنناأي ل مننلي ال ننظاج . ط بننا "االتدننا " 
ل اشابي تاب  عبذا تاب  ها ة تاب  ط بل )همنر بلاعطة ال م  ة ا،ا مل هذ  ا

تط بننا "اادنن اع" ا،ننا مننل هذنن  ال  عنن ة   لننا ببننذهل لنن  فنن تع تاخت فننا (
ااد ا بب  ل  للاا  اب  ه كي تال ه تشجل، تمل ط بنا و،نسع بنب  ال م ن ة 
تالتدلف. تفي امتا الحالتب  تكت ي ال ظاج  طاهظا ف جوا. تلنع ل  ال ناشابي 

  هال، شذنننة ال اضننمة ف أهنننا ت  ننر لننع عاة ف جونننة تلخ  هننا ف جونننة شنن كا ال ننظاج
 كالا.



غبنن  لأننم إعا ااأننت القو،ننة الظموننا فنني أمنناا القننول فنني ال،ننلشتث البلأنناأي 
". ف،نا العدالةمي ال ظاج ، ا،ا ببذا، ف   القو،ة ال، اسبة التي تفع ها مني "

 ال، دلج هالظ الة مذا 

فني ال كن  البلأناأي  d ikè   الظ النة لظمم ل  ال، ب  مذنا التنااب  هن   فكن
ت  ع إلر لأاك و،ذ ش الال  ظل لذها ل وناشا لعن،ر واضنع لنم الكنل  امنم: 

التننني  Cosmosوظطونننم الذمننناا تبذ نننا  لننن  ال لضنننر. إ  فكننن   الكلعننن،ل  
تظذي الكل  ال،ذمل، لت أماا الكل ، مي التي تظطي لمظ الة جاللتها. الكل  

لننتل لدنن،ت امننم لنن ُّ همننر تننلش  هدننمة. فنني التدننلش البلأنناأي انن تل ال
ااش  ل اس  تاافن ة تحنوا هنم ا،نا تحنوا  لن ا  ال دنمة بم هنا النال فني 
تعننطها بنن اخمها. تااأ ننا  همننر ااش  ش زننظ أمنناا منناا الكننل : الكلاكنن  
تالذ نننلا ت ننن ل فننني لف كهنننا، ال تتدننناجا تال تتننن خ  لت تت ننن ا. الذهننناش وظق نننم 

 ت  امنننل ت ال خمنننل، تانننالا ال دنننل  ااشكظنننة المبنننل تالمبنننل وظ ننن  الذهننناش بننن
تال بنننا  تاالطننناش النننخ، انننل دنننيُّ فننني لتاأنننم تت تنننم. مننناا الذمننناا ال شتننن ة 
ل نناال لم لضننر تال لم،دنناجفة. اادننواُّ امهننا لذسلننة فنني لذا لهننا. تتمننا منني 

 هذ مل. الديُّ في الكل  شت ة لذسلتم لوظت ل همر لذسلة غب  . العدالة

. بذر البلأا  أماا الكنل  همنر غن اش أمناا احدالكون والمدينة نموذج و 
ف ذننر ل شذتننم  -تال نناشابي هالتادننوص–لنن شذتهل، ت نناُّ ال  عنن ة ااعنن لبل  

ال اضنننمة همنننر غننن اش الكلعننن،ل  البلأننناأي. عنننذهم الذمننن  او  هننن  مننناا 
ال منن  لذ نن ل ل  الظ الننة فنني ال، شذننة، هذنن   تهذنن مل، منني فنني لحاكننا  منناا 

أسا  الذا  لذا لهل". ال، ت،ع البلأناأي ل ت،نع  نا ل الذماا الال و لا همر "إ
همننر عنن ث ط  ننا : ال،ذت ننل  لنن  ف زننب  تزنن فبب  الننخ، تمننل ه بنن  لت فنني 
تضنن وة الظ بنن ، تال ذننلج ال،نن افظل  هنن  ال، شذننة ال ننا ،ل  هح اعننتها تالح نناظ 

 همر أمالها تعب ما، عل الحتاا ال، ب ت  لمل   الظاا.



أ  م إلر الذ " ال ل بة  و ظمهنا  نلى ع عنة  شذ ل لف طل  ماا الذ،لعع
ك،ا شلشذا: ال ل  اللنهلاأوة تب ابمهنا فني ال، شذنة ال،ذت نل  ل،نا هنم تط ن  اللنهل  
إلننر الطظنناا تمننل الظ بنن . تال ننل  الهضنن وة تمنني الننذ " ال نن  وة فنني ااأ ننا  

مهنا تب ابمها ال ذ  تالح ا  في ال، شذة، تال ل  الظا منة لت النذ " الذاط نة تب اب
فني ال، شذننة ال نناج  الحتناا. الظ الننة منني ل  تحنناكي النذ " فنني أمالهننا أمنناا 
ال، شذننة تتحنناكي ال، شذننة بنن تشما أمنناا الكننل . و نن  ل  ش  ننر اننل دننيُّ فنني 
لتاأنننم زتنننر ال واتنننل الذمننناا. الظ النننة مننني ل  ش  نننر الظ بننن  ه بننن ا تال ذنننلج 

  ذلجا تال اج  عاج . علا مل لظذر "إأسا  الذا  لذا لهل".

للا ال ظاج    ،ا لأها عظاج  ه موة تحدل لمذ " ب ملغها لع،ر جش نا  
ال،ظ فة فهي، لهذي ال ظاج ، خاتة هالط  ة التني مني فني لذسلنة الظ نل لن  
ااأ ا ، لل ال  ع ة الاش  ال تكل  ال، شذة فاضنمة إال بتنللبهل جفنة الحتنل. 

 مل تل نت  مهل ال ف ع( فهل  ال  االحبلا ، ال زاض -للا الظ ب  )تال ها 
في   ،هل، و ذل  ت،الا هاأح لم تفذا م. للا ل  مل جت  ال  ع ة الحت،اُّ 
تفلع الظ ب  فمهل هذ ا ال ناشابي لدنب  تهذن  ابن  عنبذا لدنب ، تهذن  غبن مل 
لدب ، تفي  ،وع اازلا  فن "ال،ف ت" وحتل لدب مل: و،تال  في اللن ات  

   و د .لت في ال ظاج ، ل ظم الل ت،    وطل  لت  

 أخالق الفناء -5

لخ ع "ال ذاُّ" لال لخ ع "ال ظاج " ل  زبث غاشتهنا تطاهظهنا ال ن جل. 
تال نن ع ببذه،ننا ل  ال ننظاج  ط ب هننا االشت نناُّ همننر عننمل ال،ظ فننة الظ موننة ببذ،ننا 

لخ ع "ال ذناُّ" مني لخن ع … تذ ذي لخ ع "ال ذاُّ" همر ل ى ال  ي هالذ "
-تزونننة ت نننلا همنننر "تطهبننن  النننذ "" التدنننلف. تالتدنننلف بلتننن م ت  كنننة ش 

ــاءلننم أمنناا لنن  القننول خننام هننم ولننتل " -تلننو" همننر ال،ظ فننة " القو،ننة الفن
". للنا مقامات وأحوالااع،ر  وم. تأماا القول هذ  ال،تدلفة بهاا ال،ظذنر "



ال، الا  فهي  جاب ال ملة تلألاو ال باضا  التي و،اشعها ال،تدلف همر 
ل ل نناا التلكننة تل نناا السمنن  تل نناا الننلشو ط بننا تدننفوة أ  ننم تتطهب مننا، لانن

للنننا اازنننلا  فهننني  ،منننة الحننناال  الذ  نننوة الل  اأونننة التننني و ولنننها … النننخ
ال،تدلف جت  اختواش لت اكت اب، تمني تت اضنل بت  ني ال نالا فني ط ب نم 
إلنننننننر ل  ش منننننننغ زنننننننا  اللتننننننننا ، لت ال،تادننننننن ة، لت ال ذننننننناُّ: فذننننننناُّ ال ننننننننالا 

اص ال،تدلفة ما  اازنلا  فني زن شث )ال،تدلف( في الاا  االهوة. تبم
شذ  لأم إلر الذ ي هالدوهة التالوة: "إ  ئ تظالر تت ناشة دن اها اتلوا نم، إعا 
دننن كلا عنننت تا، تإعا عنننت تا ط كنننلا، تإعا ط كنننلا طنننابلا، تإعا طنننابلا عابنننلا، تإعا 
عابلا خمدنلا، تإعا خمدنلا تتنملا، تإعا تتنملا اتدنملا، تإعا اتدنملا ال فن ع 

 نن  وتننل  "االتدننا " ل نن ج "تتننا "، ت نن  شتحننل  إلننر   كننب  ز بنن هل".ببننذهل ت 
 لت "تز   ت لج" ل،ا ال ل ا  مذا لت دبل ال ل   وم.  "زمل "

 خاتمة

تمننننا ااأنننننت أمننننن   إ ،الونننننة هننننن  الذ،ا نننننة التننننني أ ت زهنننننا لتحمبنننننل تأ ننننن  
نقـد لذمللا  القول في الا افة الظ كونة ااعن لوة فني إطناش للن تهذا الظناا "

ـــل  ـــيالعق ". تغذننني هننن  ال ونننا  ال نننل  إ  منننا  الذ،ا نننة غبننن  ل دنننلج  العرب
لننااتها، تإأ،ننا منني تعننبمة لذه وننة لمننتحتل فنني ال،لضننلو تاال نناة بت بب ننم. 
تل ننننذا لجهنننني لأهننننا الذ،ا ننننة اللزبنننن   ال،،تذننننة، تلكذهننننا  و،ننننا ش نننن ت لذاعنننن ة 
تل  ،نننة. ل ننن  اهت،ننن أا تدنننذون القنننول فننني الا افنننة الظ كونننة ااعننن لوة ز ننن  

،لشتث الا افي الال اأح ش  لذم تالال إلوم تذت،ي، تعلنا لن  ل نل إبن ا  ال
لتنللها تتظو تهنا تجاللتهنا ااتنموة، تكالتننالي الكلنف هن  أنلو ال ؤبنة التنني 
تح،مهنننا لظهنننا هننن  ااأ نننا  تال، ت،نننع تال تلنننة. إ  أمننناا القنننول لنننو" ل ننن ج 

ل خدنننا  ز،بننن   لت غبننن  ز،بننن   شتدنننف بهنننا ال ننن ج فتكنننل  خم نننا لنننم، بنننل مننن
هال ش نننة ااتلنننر لظننناشب  لم نننملة اال ت،ننناهي تالتننن بب  ال واعننني تلحننن جا  



ل ؤبة الظالل تاعتلن اف ال،طمنا. تنحو  ل  لذمللنا  القنول التني عا أنا  ن  
ت اخمت في الا افة الظ كوة همر لن  الظدنلش ألهنا لن  التن اخل، تلكذهنا لنع 

 ونننا  تننن اخمها لنننل تذننن ل  فننني أمننناا تازننن ، بنننل ه بنننت، تلا النننت، تلنننتل ل  
لت اشذننننة لت،نننناشس  تلتذاف ننننة. إ  هظضننننها لننننا ا  ل ننننت   بذ  ننننم شفانننن  ت ننننلج  
تزضنلش  فني دنتر ال،ذاعن ا ، فنني منا  ال هنة لت تمنا لن  ااش  الظ كوننة. 
فننالقول ال  تبننة لا الننت أمالننا وحننافظ همننر اعننت  لم تأ ننلع ، ا،ننا ل  لخنن ع 

ا. تإعا ااأننت "الطاهننة" لا الننت ت،نناش  ت عب مننا هظنن  ل  لل  ننت ل اعننا إعنن لو
القنننول اله كونننة الح شانننة ت ظنننل فظمهنننا فننني الذا نننة الظ كونننة الظدننن بة فننن   القنننول 
الظ فاأوة الدل وة ال،ذت،وة إلر ال،لشتث البلأاأي تالهبمبذ تي لا الت تحت ظ 
ه،لا نننع لهنننا فننني شؤى تعنننملة لتعننناط ه شننن   لننن  ال،ا  نننب  الظننن ب، ت مبننن شب  

 تهد بب .

،الذا مذا لذد  ف ا همر القول ااخ دوة إلر ل  امت  تالب  ل  ااداش 
اال ت،اقوننة تال واعننوة )هننال،ظذر الننال ااأننت ت هننل هننم الظ  ننة بننب  ااخنن ع 
تال واعة في ال ك  ال  ول(. للا القول ال ،الوة ل   هة، تالقول الل لبة التني 
ت نننننع خننننناشع الا افنننننة الظال،نننننة لننننن   هنننننة لخننننن ى، فهننننني ت نننننع خننننناشع امت،الذنننننا 

 تاختداتذا.

ل   هة، تل   هة لخ ى فذح  لت  ل  ش شة لا في الظن   لن  ماا 
أ ص. تلل ع ا ل  ه ضذا اتاب "بذونة الظ نل الظ كني"، لت "الظ نل ال واعني 
الظ كنني"،   ننل اتابته،ننا، منناا الذننلو لنن  الظنن   تالذ،ا ننة ت مذننا إأننا عننذ،حلش 
 ه،مذننا همننر ع عننة ل نناهول منني ال وننا  تالظ فننا  تال  مننا ، هالذ نن ة لننألت ، لت

ال  بمة تالهذو،ة تالظ ب  ، هالذ  ة لمااأي، ل،نا تدنلش ال ناش  أنلو ال هن  النال 
تطم م ماا  الكتاها ،   ل ل  وطمع همبه،ا. إ  الذ،ا ة ت لا جتلا همر ألو 
لنن  ااف نناش لم،لضننلو ه دنن  تظ بنننة بذبتننم تاال نناة بت بب ننم، فظ نننر ل  ال 



تنسا  الذ،نا ي النال لنل واب  الم  في لل تو ال سُّ ال اهع ه ن   مناا االخ
 وت  لذم ب  في ه   لح تج اهاا.

*** 

تكظ ، ف   ااأ نا  ال شهنتل هال،اضني إال لن  ل نل الحاضن  تال، نت  ل. 
ل نن  لدنن أا فنني ل  لننة مننا  الظ الننة إلننر اام،وننة التنني تكت ننبها ل نن لة القننول 
تااخنن ع فنني لوالذننا مننا . تك،ننا ل  القننول ال  و،ننة ت  ننر زاضنن   تننسازل القننول 

ل  ش  ، في انل هدن ، فن   دنول ال،اضني ال ت ن،  هاأ اناع دنول   شن   لن  ا
جاخمها ه ظل التطلش تاالزتكاة لع الا افا  ااخ ى، إال إعا تل ال دل فبهنا 
بب  لا ش  ل الظد  تلا ال ش  ،م. تغذي ه  ال وا  ال ل  إأذا فني هدن أا 

للنا دنول … ل ماا أحتاع إلنر اابن  لن  ال،ن تُّ  تإلنر اابن  لن  الظ،نل الدنا
"الطاهنننة" تالاذنننلو تألننن ا  "عنننظاج " ف جونننة للمللنننة لت "ال ذننناُّ" فننني ال،طمنننا 
تالهن تب لنن  الن أوا، فم ننت لظن  لأهننا  نناجش  همنر  ظمذننا لكان   ننل  تاعننتظ اجا 

 ل،لا هة التح وا  التي وط زها هد أا.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

البحث العلمي والخطاب العولمة ومسألة الهوية بين 
 اإليديولوجي

 تل اشأا … تظ ب ا  -1
  

  

 محمد عابد الجابري 
لو" تحوحا إع  ل  الظلل،ة ت لا همنر انل  "ال لعن،ا  ال تطن  لنم". 
علا ل  ال لع،ا  لم في  ،وع اازلا  "تط ".    ال وتنل  تطذنا لن  لش  

ال للوننة"  ت  ننا  تزنن تج، تلكذننم فنني  ،وننع اازننلا  لحنن تج هحنن تج "ال،دننال 
زتننر تلننل اننا  االنن  شتظمننا بننن "اللنن اا  لتظنن ج  ال ذ ننوة". علننا ا  مننا  
اللننن اا  إعا ااأنننت تذتلننن  فننني الظنننالل همنننر تنننظب  الت نننلبا تااأتننناع فهننني 
تحت ظ بن اللط " ااتل ا، اس لم  اش، تكالتنالي ا،   ونة  للونة. تلن  مذنا 

للونة، تظنن ج  و،تن  ال نل  لو نت مذنناة لدنال   ،اقونة خنناشع ال،دنال  ال 
 ذ وة اللن اا  لا لنل تتظن ج. تال،دنال  ال للونة لمن ت  الك ن ى تت نع البنلا، 



ه ضنننل عننن هة االتدنننا  تعنننهللتم، لنننتظل الا ذنننا ااشضننني لننن  ل دنننا  إلنننر 
ل دننا .  نن  ال تكننل  "ال،دننال  ال للوننة" البننلا  للوننة هننال،ظذر ال نن ول لمكم،ننة، 

ل اال تدنناج تتعننا ل تلكذهننا فنني  ،وننع اازننلا  لدننال  ف ننا  لظبذننة ت ننتظ،
ااه ا لمضها همر لتحاب ال  اش، هظ  ل  تكل     لظ ت جتشا ش و ا في 
ز،مهننل، زننب  الح،نن   االأتاابوننة، إلننر ل اكننس ال نن اش، لهذنني ال، اكننس التنني 

 تدذع ال  اش تتذ ا  هاعل "االة" ت"ال،دال  ال للوة".
 

 مالحظات منهجية -1
لونة: إلنر لل لن ى و،تن  التحن ش عب تش ماا ال ل  زنل  اادنتالوة التا

 ل  ااش شللل وا، تال حث في للضلو الظلل،ة تل  لة الهلبة هحاا هم،وا 
عفا  شذل  اللضل ، هاهت اش ل  علا مل م ف ال حث الظم،ني. تلكن  
مل هذات  ماا ال فا  تاضحة امها  إ  تضل  ال فا  د ط في اللتل  

بن شهي. لذ ن ل إع  ه ضن اُّ إلر أتا   تاضحة همر تظب  ال نلاب، مناا للن  
لك ننن   ننن ش ل،تننن  لننن  اللضنننل  همنننر ال نننفا ، تلذ ننن ل بتح شننن  ل نننا  ال نننفا  

 تهذات   ااعاعوة.
لظل لت  لا شذ هي ال  ُّ هم مل اعت ظاج ال ك   ال امس  التي تت اجش إلر 
الننام  لتضنن ي تضننلزا  ا  ننا همننر ال،لضننلو، ال كنن   التنني تنن كا الت ابننل بننب  

لبة هالت ابل بب  الن ت  ال،دنذظة ال،ت  لنة جاقونة الظلل،نة الظلل،ة تل  لة اله
تال، ت ب  اات  لذها تمي جت  "الل،ا "، تكب  ال م ا  ال  ب   لت ال  ب ة لن  
ال  بنن   تالتنني تدننذف ضنن،  ال ذننلب. إأهننا فكنن    ننامس  لضننممة لننو" اأهننا 

ا خاط ة اموا بل ا  لال ماا ال كا و   ال ازث إلر ت ابس الذم  همنر منا
"الت ابل" تز   ت  اُّ  ال،لضلو تا أم لمه  ل  لمنام  الت ابنل لت الدن او 
بب  اله ب تالل ع، بب  اله ب /الل،ا  تكب  الل ع/ال ذلبل ماا في زب  
ل  ل ظل  الظلل،ة عنلاُّ همنر ل نتلى الهلبنة لت غب منا و،تن  شتن   لوضنا، 



ال،لضننلو تشك،نا بلضننل  لكانن  جاخننل "اللنن،ا " أ  نم. عننذ اس هحاذننا إع  فنني 
ال،طننن ت  همنننر ل نننا  لتعنننع، خننناشع ضنننها تمنننا ال كننن   ال نننامس ، لظت،ننن ش  
لظطوا  اللا ع ا،ا مي، لذطم ب  ل  تلضو  ال، اهول ااعاعوة ال، تظ،مة 

 في ال حث.
*** 

شتكل  هذلا  ماا ال حث لن  خ، نة ل ناهول لت هذاتن  البن  لن  ه ن  
لننال أظطوننم لهننا مذننا. ات نناع ببذذننا تكننب  ال نناش  هلنن أها، لهذنني زننل  ال،ظذننر ا

مننا  الظذاتنن  مننني : إدننتالوة، الظلل،ننة، الهلبنننة، ال حننث الظم،نني، الاطننناب 
 ااش شللل ي.

" تلل أ تظ،ل "ال،لتمة"  دن ا. تال ن ع اإلشكاليةل   اعتظ،مذا ل ظ " -ل
تت،بنننس هتلأهنننا و،تننن  اللتنننل   المشـــكلةببذه،نننا، هذننن أار شنننتماص فننني انننل  
" فني الح ناب تذتهني إلنر زنل، هاعنتاذاُّ هل أها إلر زل شمهبها. فنن "ال،لناكل

هظنننم ال،ظننناجال  ال باضنننوة التنننني وتنننل  زمهنننا، لهذنننني النننتامص لذهنننا هظنننن  
ال حنث تال،حاتلنة، هنااه   هن  الأهننا ال ت  نل الحنل. للنا ال،لناكل ال،الوننة 
تاال تداجوة تاال ت،اقوة ه،للار تال،لاكل التي وداجفها الظم،اُّ في الظملا 

هننار فهنني  ،وظننا تذتهني إلننر أننلو لنن  الحننل،   نن  لت الط و ونة ه،اتمننف لألاه
ها  ، لا جاا ال، ا  الال تط    ونم شذت،ني إلنر اللا نع ال،لضنلهي تب  نل 
ألها لا ل  الت  ب . تفي مناا ااطناش ودن ع  نل  لناشا": "إ  ااأ ناأوة 
ال تط   ل  ال،لاكل إال تما التي ت  ش همر زمها". ل،اعا  ا  "ال،لاكل"، 

ذر، إأ،ا تمه  ل  خ   ت  ا ال حث، فاكت اب لسب  لن  ال،ظ فنة بهاا ال،ظ
ه،لضلو لا و ت  الط با للاا اكتلاف ل امبل   ش  ، تكل  لذاع ة لطن   

 لع مة   ش  .



ماا مل تدنلشأا ل،ظذنر "ال،لنتمة"، تلهت ن  لأنم لن  ال،،تن  التظا ن  لنع 
لتعننعل ال نناش  همننر منناا ال،ظذننر. ا،ننا و،تنن  التظا نن  همننر لظذننر لضننبا لت 

ف ي ماا ال، ا ، ل نا  الحن تج تالتظ ب نا ، لنو" مذناة ب منا ، تإأ،نا تظا ن  
تات ناع بنب  ال ازنث تال،تم ني )ت ن  وتننل  ال،تم ني منل ال ازنث أ  نم(، ف نن ت  
منناا ال و،تنن  اللتننل  إلننر ب مننا ، فال  مننا  إأ،ننا ش ذننر، لنن   ،مننة لننا ش ذننر 

 هموم، همر الح تج تالتظ ب ا .
" تلل منننننا ال وحتننننناع إلنننننر لسبننننن  بونننننا . للنننننا مننننناا هننننن  ل نننننظ "ال،لنننننتمة

 "، فهي ديُّ  خ .اإلشكالية"
لت –فظ ، و تظ،ل ااب  ل  الكتاب تال  اُّ )هذ أا فني الظنالل الظ كني( 

ماا الم ظ تأ ب م "ال،لنتمة" لن  غبن  تن  با، تا أه،نا لن  اال ناظ  -و ه،ل  
بها التي و ل  ل  شذلب هظضها لذاب هظم )تمل مذاة فظ  لل اظ و ل  ف

علا بن ت  غن   تل ن ش (. تله،نا وتن ر فنذح  أ نتظ،ل مذنا ل نظ "إدنتالوة" 
غب  لظذر "ال،لنتمة". ت و،نا شمني ت اتنبل  -تلل لأم لظ  –في لظذر لح ج 

ه   )تظ بن( أ ت زم همر ال اش . تال واط   هال نا  ل  التظ ب نا  تالحن تج 
  منننناا تدنننناي اوننننن ات ننننا. انننن . لننننو" ازنننن  ل  و تنننن   تظ ب ننننا إال إعا اننننا

التظ بن شسب أا لظ فة هال،ظ ف هنم تب  ن  ال، نا  للالذنا ل،سبن  لن  ال،ظ فنة 
هال،لضننلو الننال أ حننث  وننم. تلظننل ال نناش  عننب زظ منناا بلضننل   و،ننا أحنن  

 ود ج .
ل نن  عنن ا ل  زنن جأا لننا أظذوننم بهنناا ال،دننطم  لذننا ل  بنن ل ولننوع تبنناوع 

(. ل   1980  اثأح  تالتفي خطابذا الظ كي ال،ظات ، )  ل هل ب  هالا: 
كت ذا  أااة في ماا ال،لضلو لا شمي: "همر ال غل ل  ل  ام،ة إدتالوة لن  
الكم،نننننننننا  ال،للننننننننن   فننننننننني المهنننننننننة الظ كونننننننننة )تمننننننننني ت  ،نننننننننة للف نننننننننة لكم،نننننننننة 

problématique  فننن    ننناشما الظ كننني وح،نننل  اأ نننا لعاعنننوا لننن  لظذامنننا )



ا لمهن  االتط زي. و ا : لدنتل همونم االن  ه،ظذنر التن " تاخنتما. تمنا
ل  لمام  ال،ظذر االتط زي ال،ظات  لمكم،ة )تلكذم لمه  ف ا(. علا 
ل  اادننتالوة منني، فنني االتننط   ال،ظاتنن ، لذمللننة لنن  الظ  ننا  التنني 
تذ نننن ها، جاخننننل فكنننن  لظننننب  )فكنننن  فنننن ج لت فكنننن   ،اهننننة(ر للنننناكل ه شنننن   

لننننن  الذازونننننة -لت اهطنننننة ال تتنننننلف  إلتاأونننننة زمهنننننا لذ ننننن ج  تال ت  نننننل الحنننننل، 
إال فننننني إطننننناش زنننننل هننننناا ولننننن،مها  ،وظنننننا. تك  ننننناش  لخننننن ى : إ   -ذم بنننننةال

اادننتالوة منني الذم بننة التنني لننل تتننلف  إلتاأوننة تننواغتها، فهنني تننلت  تأننستو 
 أحل الذم بة، لل أحل االعت  اش ال ك ل".

لل أظ،  مذنا إلنر اعنت  او مناا التظ بنن  سافنا، بنل أحن  أظت ن   خطنل  
لضننل  الننال أذلنن  . تعننذ ى ل  ال،لضننلو لتلننر البنن  لذهننا فنني عننظبذا إلننر ال

الننننال أحنننن  هدنننن ج ، لهذنننني الظ  ننننة بننننب  الظلل،ننننة تل نننن لة الهلبننننة، عننننوه ت 
لتض ، ه،  ج لا أ  ل  بلاعنطة مناا التظ بنن. علنا ل  الظ  نة بنب  الظلل،نة 

 تل  لة الهلبة لو ت ل  الظ  ا ال  وطة بل مي فظ  :
تزب   االت ا : الظ  ة  "، تلو" هظ  ة ه وطةمنظومة من العالقاتن "

بنننب  الظلل،نننة تل ننن لة الهلبنننة  ا ،نننة فننني    تازننن : بنننب  طننن ف تطننن ف  خننن  
 …جاخل ال ت  ال،دذظة، تجاخل ال ت  الذالوة، تكب  ما  ال ت  تتما

": فكن  فن ج تفكن   ،اهنة تفكن  للنة النخ. تنسـجها داخـل فكـر معـينن "
، تلكذهنا ال تتلنتل ما  الظ  ة ه  ة للضلقوة فظن ، لهنا ت نلج فني اللا نع

لذهننا إدننتالوة إال هظنن  أ مهننا إلننر الننام  بلتنن ها تطنن   إدننتاال  نن  شت،اننل فنني 
… كل  الظلل،ة ت  س همر الهلبة لت تمهبها، فبت ت  ه  علا شج فظنل لظنب 

 ت   شت،ال في ديُّ  خ !



ــدة مترابطــة - "، لذهننا لننا واننص ظننام   الظلل،ننة أ  ننها، مشــاكل عدي
، تلذهننا لنننا وانننص الظ  ننة ببذه،نننا: للننناكل تلذهننا لنننا واننص ل ننن لة الهلبنننة

 ا تداجوة تتكذللل وة تلظمللاتوة تع ا وة تزضاشبة هالة.
مـن -"ال تتـوفر إمكانيـة حلهـا منفـردة وال تقبـل الحـل، ن ما  ال،لناكل 

". تعنذ ى لأنم عنلاُّ إال في إطار حل عـام يشـملها جميعـا -الناحية النظرية
لل "ال،تامنف" فنن  و،تذذننا زننل ال،لنناكل تظمنا االنن  هالظننالل "ال،ت نن ا" لت هالظننا

التي تط زهنا الظلل،نة جت  االتنط اا ه، ن لة الهلبنة، ا،نا ال و،تن  الت كبن  
البلا في ل  لة الهلبة ب ت  االتط اا همام   الظلل،ة، تفي  ،وع اازلا  
عنننوتل  الحنننل النننال أتلتنننل إلونننم زننن  همنننر الدنننظب  الذمننن ل. للنننا الذازونننة 

 الظ،موة فليُّ  خ .
"النظريـة التـي   مذنا ت ن ت إدنتالوة الظلل،نة تل ن لة الهلبنة ه،ااهنة نن تلن

ــة، أي نحــو  ــم تتــوفر إمكانيــة صــياغتها، فهــي تــوتر ونــزوع نحــو النظري ل
 االستقرار الفكري".

تالحننا لأذننا مذننا ال أط،ننع، تب نن  ل  ال أط،ننع، فنني زننل أهننا ي لهننا  
اادننننتالوة. اننننل لننننا و،تنننن  ل  أحدننننل همونننننم هظنننن  ال حننننث مننننل دننننيُّ لننننن  

االعنننننت  اش ال كنننننن ل"، دننننننيُّ لنننننن  ال،دنننننالحة جاخننننننل تهبذننننننا بننننننب  هذاتنننننن  "
 لتداشهة.

ل نن   مذنننا فننني ال ننن ع بنننب  ال،لننتمة تاادنننتالوة، فمذذت نننل إلنننر ال ننن ع بنننب  
 ال حث الظم،ي تالاطاب ااش شللل ي.

همنننر لذنننام  لتظننن ج . تالهالننن  لنننا ش  نننع  البحـــث العلمـــيو نننلا  -بنننن 
 وظنة ال،لضنلو مني التني تحن ج تظ جما إلر اخت ف للضنلو ال حنث، ا  ط

ألقوة ال،ذه . لذه  ال حث في ال باضوا  غب    فني الظمنلا الط و ونةر غبن   
ــــديولوجي:تاننننالا اللنننن   فنننني … فنننني الظمننننلا ااأ نننناأوة فهننننل  الخطــــاب اإلي



هط وظتنم خطناب لتظن ج بتظنن ج ااغن ا  التني ش بنن  إ  اشمنا لت خن لتها، تمنني 
فننني للننناكل تإدنننتالوا   لكاننن  لننن  ل  تحدنننر. تلننن  ل نننل ت ذننن  الانننل 

 الحقيقـــة العلميـــة والحقيقـــة اإليديولوجيـــة  شننن   عنننذظ،  إلنننر ال، اشأنننة بنننب  
)ب   ال، اشأة بب  ال حث الظم،ي تالاطاب ااش شللل ي(. تماا اأت ا  ل ن ش 
تل  ل ، هاهت اش ل  غاوة ال حث الظم،ي مي اللتل  إلر الحقو ة الظم،ونة، 

طنناب ااشنن شللل ي منننل إع ننا  لننا ش بننن  ك،ننا ل  الهنن ف الننال ش لننني إلوننم الا
إع اتم احقو ة. )همر ل   و،ا  مذا  في ال  اش  ااخب   ألو ل  التح ش  لم ن ع 

إلنننر اللتنننل  إلنننر الحقو نننة، فهنننل ال و،مكهنننا  يســـعىببذه،ننا: ال حنننث الظم،ننني 
إع اتنم احقو نة، فهننل  يريـدابتن اُّ، للنا الاطناب ااشن شللل ي فه فنم إع ننا  لنا 

 ا "الحقو ة" ابت اُّ(.شتد ف تا أم و،م
الحقو نة الظم،وننة  لالهننا جهالتننا . لتالم،ننا ال،لضننلقوة تالااأوننة إلتاأوننة 
التح نا. تال، دننلج هال،لضننلقوة منل التظالننل لننع للضنلو ال حننث ا،ننا مننل، 
لل فنني اعننت    هنن   شا ذننا تهلاط ذننا، تعلننا إلننر ال ش ننة التنني ودنن   لظهننا 

وننا  علننا ال،لضننلو. فنن عا  نناا هاالتننا  االت نناع بننب  ال ننازاب  همننر لننا مننل إ
ات اع ببذذا همر ل  ماا الليُّ الال للالذا مل الليُّ ال  أي تلنو" غبن  ، 
مننل  ننا تلننو" ز نن ا لننا ،  مذننا إ  ه  تذننا ال،ظ  وننة بهنناا ال،لضننلو ه  ننة 
للضلقوة. تال فا  او  مل: مل و،ت  ل  ت لا ببذذا ه  ة لظ  ونة ت كطذنا 

الهلبة، لن   نذ" الظ  نة التني ت كطذنا هتنل   ،وظا هتل ل  الظلل،ة تل  لة
 ل  ال ا تالح   لا  

منناا ال ننفا  عننفا  هم،نني: وطنن   ف ننا فنني إطنناش ال حننث الظم،نني. للننا 
 الاطاب ااش شللل ي ف  شتح،مم!

 ل،اعا 
 ا  الاطاب ااش شللل ي مل   ل ال ديُّ "خطاب".



تالاطنناب شعنننالة لنن  عا  إلنننر لخنن ى تذ نننل "زقو ننة" وطمننن  لننن   -ع 
النننناا  ال،تمقوننننةر لننننو" ف ننننا ل  ت ننننمل بهننننار بننننل لوضننننا ل  تظ،ننننل بهننننا. تإع  
فالاطنناب ااشنن شللل ي فنني للضننلو "الظلل،ننة تل نن لة الهلبننة" خطنناب شذ ننل 
إلننر ال،تم نني ت هننة أمنن  وظت  مننا تنناز ها تننحوحة تبطمنن  لنن  ال،تم نني ل  
وظ،نننل بهنننا. و،تننن  ل  و نننل  لنننا : "و ننن  ل  أ خنننا هالظلل،نننة تأذاننن ط فبهنننا 

في إطاشما إعا أح  لشجأا ل  أ وش في ال، ت  ل". ت   وضنون: "للنا  تأظ،ل
الهلبة فهي تذت،ني إلنر ال،اضني". ت ن  و نل   خن : "و ن  ل  أ نف فني ت نم 
الظلل،ننة اأهننا تذطننلل همننر غننست و،اشعننم اوخنن  همبذننا". ت نن  وضننون: "تمننل 

ة غست شت ات  ل تلى ال نمع تاال تدناج اأنم و نته ف الا افنة تكالتنالي الهلبن
 تالكوا ".

تلنو" ف نا  إشـكالتاض  ل  ماتب  الل هتب  ل  الذم  تضظاأذا للاا 
منل ل  لننا ت  شاأنم لنو" لنن   إشـكاليةإ اُّ للنتمة. تلنا و ظمه،نا تظ نن ا  هن  

  بل "ماا لبوم" ت"ماا لعنلج"، لت مناا "ز ن " تمناا " نا". م،نا تظ ن ا  هن  
،ا ال ت تا  شازنة شلشب  لاتم ب  لتظاشضب  فظ ، غب  لأا إعا لخا  ه ز م

كالمنة، بنل ش  ننر الاناأي ولننلش همونا شؤبتنا تب نن ة إلنر هحنن  لن  اللننتلة 
الهالضة فت وش زالة ل  التلت  ال ك ل. إ  اال  ش  ت تا   ماش  ال لشب  
ال،تذا ضب ، همر طل  الاا، تحوحا  لظا في ت ت تاز . تل  مذا اا  

م فنني النذ " ال ،ننع بننب  التنلت  الننال شنذ ل هذه،ننا لن  أننلو التنلت  الننال ش ظان
 الذقوضب .
 والمصال  القومية… العولمة والمعاصرة  -2
لتضننحذا فنني الدننن حا  ال،اضننوة ال،ظذننر النننال أظطوننم لنننألجتا   -ج 

التي أتح ث بها هن  "الظلل،نة" ت"ل ن لة الهلبنة"، فني الظذنلا  النال تضنظذا  
، لهنناا ال ننل ، تعننذ ل  او  لننا شم نني هظننم ااضننلاُّ همننر منناش  الظذدنن ب 



بنننل تنننم  –لهذننني الظلل،نننة تالهلبنننة. غذننني هننن  ال ونننا  ال نننل  إ  للضنننلهذا 
مننننل الظ  ننننة ببذه،ننننا، تلكنننن   ننن  شذ هنننني   ننننل الاننننل  فنننني مننننا   -للضنننلهذا

الظ  ة القواا بذلو ل  التح ش  ال، ،ل لكل لذه،ا، خدلتا، ت     شأا ل  
 أ اس ماا ال ل  همر تح ش  ال، اهول.

عم ننمة ل نناال  هظذننلا  "الظلل،ننة  عنن ا ل  ألنن أا لذننا ل بنن  لنن  عننذتب 
 ضناوا أماا تلش شللل وا"  ،ظت لع ل اال  لخ ى في اتناب تن ش هظذنلا  "

(. ل نن  1977" )ل اننس جشاعننا  اللزنن   الظ كوننة. ببنن ت . فنني ال كنن  ال،ظاتنن 
ه ضننذا فنني تمننا ال، نناال  هنن   لط تزننا  ه  أننا فبهننا هنن  ت هننة أم أننا فنني 

 مذننت ت  كننة ال ننذتب  ال،اضننبتب  هنن  مننا  المننام   ال  شنن  : الظلل،ننة. ت نن  ب
تحة ت هة الذم  تما، تأح  لت، تل  بها تال أ ى لا ش هل إلر تظ شمها. 
ل نن  بننن ل الحنن شث البنننلا فننني ال،ذتنن وا  الظال،ونننة ال عننن،وة تدنن م ال عننن،وة هننن  
ض تش  "ت دب " الظلل،ة لتد   "هال،وة ل  للة"، تلنو" "هلل،نة" ل  تضنة، 

خاضنننظا لننن ظم ال بنننلج تبحتننن ا لدنننال  الننن ت   لتهننن ت ألننناطا ت اشبنننا هال،ونننا
تالادلتنننوا  اا مو،ونننة تال،حمونننة، اللنننيُّ النننال وظذننني أنننسو طننناهع الهو،ذنننة 

 اال  بالوة تالمب  الوة ال،تلزلة ه  الظلل،ة ا،ا ه فتها ال ذل  ااخب  .
ماا ال اأ  ال شه،ذنا مذنا. فالظلل،نة اذلناط ا تدناجل "خنالص" لو نت 

، ن لة الهلبنة. مناا لن  زبنث ال، ن ل. تلكن  منل ل  المنلام  التني تدنط ا ه
مذنناة فنني هدنن أا ألنناط ا تدنناجل "خننالص"  عننل لشنن  ت تنن   "ل نن لة الهلبننة" 

 تلش  تذتهي 
مننناا  ال نننفاال  م،نننا لننن  بنننب  ااعننن مة التننني ت ظنننل لننن  الظ  نننة بنننب  
"الظلل،ننة" ت"ل نن لة الهلبننة" ه  ننة إدننتالوة هننال،ظذر الننال زنن جأا  فنني الحم ننة 

لأننم لننا جلذننا ال أ ننتطوع ل  أحنن ج ب  ننة زنن تج ظننام   الظلل،ننة،  ال نناه ة. علننا
زنن تجما اال تدنناجوة تالا ا وننة تااه لوننة الننخ، تال ل  أ عننل لننن"ل  لة الهلبننة" 



إطناشا لحن جا ال تتظن ا ، ف أنم عنوتل  لن  الدنظ  تضنع لنذح  لت لذحذوننا  
 لمظ  ننة التنني و،تنن  ل  ت ننلا ببذه،ننا. اننل دننيُّ ل،تنن  فنني لاننل مننا  الحالننة.

تلننن  مذنننا تمنننا اللنننحذة لننن  التنننلت  التننني  مذنننا إأهنننا ت افنننا "اادنننتالوة" جتلنننا. 
ه  نننناش  لخنننن ى: أحنننن  ال أ ننننتطوع اللتننننل  إلننننر أتو ننننة أحنننن" لظهننننا فظنننن  
هاالعنننت  اش ال كننن ل، تإ  زدنننل دنننيُّ لننن  مننناا    ننن   غ منننة، عننن ها  لنننا 

 تذ لع ه  تلت  لك  .
هظن  إلنر زنل  ل   ه ف ال ك  الظ كني الحن شث إدنتالوة ل،اعمنة لنل شهتن 

هلنن أها و،ذحننم لننا مننل فنني زا ننة إلوننم لنن  االعننت  اش ال كنن ل. مننا  اادننتالوة 
مننني لنننا انننا  تلنننا شنننسا  شننن هر بنننن"إدتالوة ااتنننالة تال،ظاتننن  ". تل ا نننل ل  
و نل : للو نت إدنتالوة "الظلل،نة تل نن لة الهلبنة" عنلى لمهن  لن  لمام مننا، 

 لمه ما ال  ش  الال ف ضم التطلش همبذا 
مذاة فظن  تلناهم بنب  اادنتالبتب ، تلكن  فني المنام  ف نا، تال لاب: 

للا ال،ض،ل  ف،اتمف. تاال اظ أ  ها، لهذي توهتها الد  وة، تلي بهناا 
االخننننننت ف: فننننننن"ال،ظات  " ل اهمننننننة، تمنننننني تننننننوهة تنننننن   همننننننر ال،لنننننناشاة. 

ال،ظاتن   تأ نلا بهنا اأ  نذا،  نطلبفن"ال،ظات  " توهة ت ب  لأذا أح  الاش  
إلننننر ل  أ ت ننننع إلننننر ل ننننتلى هدنننن أا فنننني ل ننننا  ال كنننن  تالظمنننننل لل أ ننننظر 

تالدننننذاهة، تكالتننننالي ااخننننا هنننن ك    نننن ش لنننن  الت نننن ا تال  نننني. للننننا الظلل،ننننة 
فدوهتها الد  وة فلهمة ت ب   ظل اللنيُّ همنر هون   لظبذنة: ف لل نة اللنيُّ 
لظذامننا  ظمننم فنني  النن . ا،ننا ل  هلل،تننم تظذنني  ظمننم هال،وننا. تمننا  ال نن تع 

 ننننت خاتننننة هالمهننننة الظ كوننننة بننننل أمحمهننننا فنننني اابنننن  لنننن  المهننننا  المهلبننننة لو
التنني ت بنن  فنني لظذامننا  globalisationاا ذ وننة. فننن" الظلل،ننة" ت  ،ننة لكم،ننة 

 globeتإعا الزمذنا ل  ام،ننة التعمـيم: تعمـيم الشــي وجعلـه شـامال. المهنلل 
تظذي الك  ، تت تظ،ل هم،ا لت   هالتح ش  همنر الكن   ااشضنوة، اعنتطظذا ل  



تعمـيم نمـط مـن الحيـاة علـى الكـرة  كا الظلل،ة به فها االعت اتو ي: لهذي أ
. تلنن  مذنا االعننل ال،نن اجف لنن "الظلل،ننة" فني الاطنناب الظننلل،ي األرضـية كلهــا

تمننننننننل لننننننننا شت  ،ننننننننم هظضننننننننهل  planétarisationال،ظاتنننننننن ، لهذنننننننني ل ننننننننظ 
ــةبننن" ". تال، دننلج  ظننل الانن  ااش  امننم ل نن زا لننذ،ا لظننب  لنن  الكوكبي

 ال،الي تالت اشل، تكالتالي الحضاشل، مل الذ،ا اال بتي. التظالل
ماا ل   هة تل   هة لخن ى البن  لن  ل زمنة لأنم ل نذا أحن  الناش  
أ ننلا هالظلل،ننة تالتظ،ننول، بننل الظلل،ننة ه،موننة تننتل خنناشع إشاجتذننا، همننر الظتنن" 
ت،الا ل،ا ت   هموم "ال،ظاتن  " التني أ تن   فبهنا لأذنا أحن  الناش  أ نلا بهنا 

جتذننا لت همننر اا ننل أنن هل إلبهننا. ت نن  أم،نن" منناا ال نن ع بلضننل  لك نن  لننل ه شا
لأذا اأت هذا إلر الط ب ة التي أظ   بهنا هن  ال،ل نف ااو نابي لذه،نا، لل نف 

ال،ظاتنن   تال أ ننل  "أذلنن  الظلل،ننة"، بننل  ننشــدال  نل . علننا لأذننا أ ننل : أحنن  
 لظلل،ة.في الظلل،ة لت "أ تظ  في ال خل " في هد  ا ننخرط"أ ل : "
في "المعاصرة" نتعامل مع أنفسـنا كـذات، أمـا فـي ه  اش   دب  ،  -ج 

.  نن  وتننل  منناا ل نن ج فنن ع عننوتللل ي. "العولمــة" فنشــعر أننــا موضــوع لهــا
لننننوت . فننننال،ل ف ال ننننوتللل ي مذننننا لنننن  اام،وننننة ه،تننننا : إ  االنننن  شتظمننننا 

ا عنوتل  "، تالهلبة ل  لة تهي، فهي ل  لب ا  ال وتللل وا. تلنالالهويةبن"
شج ال ظننننل لنننن    بننننل االعننننت هاا االعننننتذكاشل التننننالي: تمننننل لنننن  شتظالننننل لننننع 

 المام   أ  ها ااا  فاهمة ا،  شتظالل لظها ا،لضلو لذ ظل 
عننل إ  الت ابننل لت التظنناش  بننب  "ااتننالة تال،ظاتنن  " لننو" لنن   ننذ" 

بنة الت ابل تالتظاش  بب  "الظلل،ة تالهلبة". علا ل  "ال،ظات  " ال ته ج الهل 
إلننننر جش ننننة إلها هنننننا تأ بهننننا، بنننننل هننننالظت" تظ،ننننل همنننننر إغذا هننننا تت  شننننن ما. 
تااتنالة، هظن ، لو ننت  نسُّا لن  الهلبننة، بنل مني تتننف و،تن  ل  تلتننف 



هننننم. للننننا "الظلل،ننننة"   ،ننننا لأهننننا تظ،ننننول ت لل ننننة فهنننني تهنننن ج الهلبننننة ا،ننننا تهنننن ج 
 ااتالة، لت همر اا ل ألها ل  الهلبة تألها ل  ااتالة.

تنن   تب ننل : تلننا دنن   "الظلل،ننة"، تل الهننا الت نناش  ،  نن  وظتنن   لظ
تدنن   الهلبننة تااتننالة تم،ننا للننلش لظذلبننة  تال ننلاب: الت نناش  منني الذلنناط 
الحبلل لم لع،ا ، تال لع،ا  و ا   وم البلا لكا  ل  لل ت ت لضر إأم "ال 
تطنن  لننم". فالظلل،ننة إع  أ نني لمننلط  تإلهنناُّ لننم. تالننلط  مننل ل ننا  الهلبننة 

 .تااتالة
و،ت  ل اقوة الظلل،ة ل  شلافا همر علا تباتاش : و،ت  ل  و ل : ل ن  
اأتهنر هدن  ال للونا  تالهلبنا  تأحنن  او  فني هدن  ال ضنا وا  تدنن تة 

 ال،ظمللا !
لال ما  ال  اش  تتك ش مذا تمذاة. تمي ق اش  تح،ل تن  ا تاناها فني 

ي ال ل :    تاز ر تب اج هالد ع فبها ل  وهطي همر الكاب! مي تاج ة ف
. تلكذهننا فهــذا واقــع"أحنن  او  فنني هدنن  ال ضننا وا  تدنن تة ال،ظمللننا "، 

غبنن  تنناج ة فنني ال ننل : "اأتهننر هدنن  ال للوننا  تالهلبننا "، ا  منناا زتننل 
عمذي ال و تذ  إلر اللا ع. تالحتنل الدنحو  تالظم،ني فني لانل منا  الن هاتى 

اأ ظنناث النن ت   مننل اللا ننع ال غبنن  . تاللا ننع مننل لننا ألننام  . تلننا ألننام   مننل
ال للوة تاالأك اُّ في إطاش ملبا  ضو ة، في بم ا  "الل،ا " ا،ا فني بمن ا  

 "ال ذلب".
عذ تد  مذا همر عا  دهاجا  تاص بم ا  "الل،ا "، زتر ال أ كا 
الت ابننل بننب  ال منن ا  التنني تظت نن  هدننلش  لت هنن خ ى "فاهمننة" الظلل،ننة تال منن ا  

 ظلل،ة تالهلبة."ال،ذ ظمة" بها تكب  الت ابل بب  ال
ال تتنننن جج اللالوننننا  ال،تحنننن   اال بتوننننة جاقوننننة الظلل،ننننة، تال، لنننن   بهننننا 
كذمنناا هننال،ي   شنن  البنن  لنن  ااخننا هننم، ل ننل : ال تتنن جج فنني الته شنن  هاتانناع 



ه لكا  ا تداجوة اأت الوة ض  ال ت  التي ت،اش  الت اش  ز ن  ل تضنوا  
و،نننن" ه،ننننا ت نننن،وم بننننن الظلل،ننننة أ  ننننها، هذنننن لا تنننن ى فنننني تمننننا ال،،اشعننننة لننننا 

"ال،دال  ال للوة" لملالوا  ال،تح  . ت   ده   اللنهلش ااخبن   أساهنا زناجا 
بب  اللالونا  ال،تحن   اال بتونة تانل لن  الواهنا  تال، ،لهنة ااتشكونة ه ن   
ل،اشعنننة الت ننناش  ه،ل ننن  االت ادونننا  ال تلونننة التننني دننن هت لمظلل،نننة ه دننن اف 

ا  االننننن   ننننن  ت نننننف هذننننن  زننننن  اتاننننناع اللالونننننا  ال،تحننننن   ت هالتهنننننا. تإعا اننننن
اا  اُّا  الح،ا وة لت الته ش  بها فألأم شتظما هاا لباُّ ال  ظة الك اش الال 
ولننتمل   ننلاا لننا و نن،ر بننن"ال، ت،ع النن تلي" الننال مننل، فنني الحقو ننة تاللا ننع، 
"ل ت،ع" ال اهمب  لمظلل،ة ال، ت ب  لذها. للا هذ لا شتظما اال  ههب  مفالُّ 

  ال،تح   اال بتوة ال تت جج في اعنتظ،ا  ااعنمحة ال،تطنلش  لن  ف   اللالوا
تننننلشاوخ تل ذنننن    تغب مننننا لننننن"شجو" الضننننظ اُّ الط،ننننلزب  إلننننر دننننيُّ لنننن  

 "الك  "، لت الاش     و،اشعل  ز هل في ز،اوة ع تاتهل ال للوة.
لو" تحوحا إع  ل  الظلل،ة ت لا همنر انل  "ال لعن،ا  ال تطن  لنم". 

م في  ،وع اازلا  "تط ".    ال وتنل  تطذنا لن  لش  علا ل  ال لع،ا  ل
ت  ننا  تزنن تج، تلكذننم فنني  ،وننع اازننلا  لحنن تج هحنن تج "ال،دننال  ال للوننة" 
زتنننر تلنننل انننا  االننن  شتظمنننا بنننن"الل اا  لتظننن ج  ال ذ نننوة". علنننا ا  منننا  
اللننن اا  إعا ااأنننت تذتلننن  فننني الظنننالل همنننر تنننظب  الت نننلبا تااأتننناع فهننني 

ااتل ا، اس لم ن اش، تكالتنالي ا،   ونة  للونة. تلن  مذنا تحت ظ بن"اللط " 
و،تن  ال نل  لو نت مذنناة لدنال   ،اقونة خنناشع ال،دنال  ال للونة، تظنن ج  
 ذ وة اللن اا  لا لنل تتظن ج. تال،دنال  ال للونة لمن ت  الك ن ى تت نع البنلا، 
ه ضنننل عننن هة االتدنننا  تعنننهللتم، لنننتظل الا ذنننا ااشضننني لننن  ل دنننا  إلنننر 

كننل  "ال،دننال  ال للوننة" البننلا  للوننة هننال،ظذر ال نن ول لمكم،ننة، ل دننا .  نن  ال ت
تلكذهننا فنني  ،وننع اازننلا  لدننال  ف ننا  لظبذننة ت ننتظ،ل اال تدنناج تتعننا ل 



ااه ا لمضها همر لتحاب ال  اش، هظ  ل  تكل     لظ ت جتشا ش و ا في 
ز،مهننل، زننب  الح،نن   االأتاابوننة، إلننر ل اكننس ال نن اش، لهذنني ال، اكننس التنني 

 ع ال  اش تتذ ا  هاعل "االة" ت"ال،دال  ال للوة".تدذ
لذتنن ة اللالوننا  ال،تحنن   تلذذت ننل إلننر ب بطاأوننا. مذننا عننذ   لأ  ننذا إ اُّ 
لل ف ل  الظلل،ة تحت،م ال،دال  ال للونة إلنر جش نة التذنا م. ف،ن   هنة 
ش فم لظمل ال  بطاأبب  التذا   ه  ه،متهل اللطذوة تاالأض،اا إلر لذط ة 

 ن  اعنت،ظت لننفخ ا ل ب لشتناع لعاهتنم ال ب و نني اعنت لكت  ونم هنن جا البنلشت. ت 
ل  اافن اج ال  بطناأبب  أ ناُّ تش ناال زنل  ازت،نا  اأضن،اا ب بطاأونا ل،ذط نة 
البلشت، فكاأت  ،وع اا لكة ض  مناا االأضن،اا. تالح نة ال،تكن ش  مني ل  

ذوننة الظ،مننة شلننس تطذنني تل  اللزنن   ااتشكوننة و نن  ل  ال تطننا  ال لننل  اللط
ل  بطاأوننا. تفنني اعننتط و لمنن لل الظنناا ل نن ل مذنناة فنني اوتأننة ااخبنن   ه نن  
ل بنن  لنن  خ، ننب  فنني ال،ا ننة هنن  لظاشضننتهل لمتامنني هنن  الظ،مننة ال  بطاأوننة 

 تاالأض،اا إلر البلشت.
منننناا لنننن   هننننةر تلنننن   هننننة لخنننن ى و،تنننن  لم،نننن ُّ ل  ش زننننظ تحننننالف 

   إ ن اُّا  ز،ا ونة فني ااأ مبس لع لتشكا ض  لل بتا هذ لا تتاا ما  ااخبن
ال،بننننن ا  الت ننننناشل، لت هذننننن لا تتذنننننا م ال واعنننننة اال بتونننننة لنننننع ال،دنننننال  

لدننال  الكلللألبمننثر لننع  -هذنن  الحا ننة–"ال للوننة" ال  بطاأوننة التنني تلنن،ل 
ل  ااأ مبننس مننل لننع اال بتننا  فنني ال واعننة الااش وننة. تهمننر الظ،ننلا و،تنن  

ونا  ال،تحن   اال بتونة فني مناا ال ل  إ  لنا وط نع الظ  نا  بنب  لتشكنا تاللال
ال، ا  مل التحالف ض  اوخ ب  في إطناش التذنا م بنب  ال،دنال  ال للونة 

 لكل لذه،ا.
 لمح شث تمة
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 محمد عابد الجابري 

ل للونننة" فننني الهننن ب ال،ظاتننن ، همنننر ل نننتلى تحننن عذا هننن  "ال،دنننال  ا
ال تلننة تالننلط  تال لعنن،ا  تاللنن اا  "ال،تظنن ج  ال ذ ننوة"، للننا همننر ل ننتلى 
اافنن اج فاالشت نناط هنناللط  تال لننل  ال للوننة تالتاشباوننة تكالهلبننة ظننام   هالننة 

 لت اش  في ال ت  الك  ى، في اللالوا  ال،تح   ا،ا في لتشكا.

ف  ه،ا هنننا ال واعنننبب ، تلا  بهنننا تتنننح ها عنن ت ة ف أ نننا  اأ نننار ف،ل ننن
تدظ ها، ل  االخت اع الا افي اال بتني تلن  تن عب  الظلل،نة همنر ا تدناجما 
تلذنناطا أ لعمننا لل ننف لظنن تف. ع  تدنن  إع  همننر عنن ج لظطوننا  تا  وننة 
تانننص اللالونننا  ال،تحننن   تك بطاأونننا تلل،اأونننا، تمننني ال،دنننذ ة ضننن،  "الننن ت  

لتشتكنننا اله كونننة تدننن،ا  ال ننناش  اال بتونننة  الك ننن ى". للنننا الننن ت  الدنننه ى فننني
)كذ ا( فهي لا  الت للط  ال للونة هالتونا : مني تظناأي لن  تظن ج ال للونا  
تتذاف ننها جاخننل بمنن اأها، تلننل ل  لظاأاتهننا عننم،وة فنني الهالنن : ااأتلأننا  فنني 
علب ننن ا،  للبتنننا  فنننني بم وتنننا، طا  تننننا  جشذبتنننا  لتدنننناجلتا  فننني إش الأنننن ا، 

 افتنننا  تلبنننلال   للونننا  فننني اذننن ا النننخ. عنننذت ة  اأ نننا منننا  لهتنننا  تكالتنننالي ع
"النن ت  الدننه ى"، التنني ت،تنن  الذسهننا  ال للوننة ال،ظاتنن   فبهننا إلننر لننا   ننل 
 لنن  الظلل،ننة، لذهننتل هالنن ت  الك نن ى التنني  نن  ومنن  بهننا ل  الت نن ا الحضنناشل 
الننال ت ولننم تالننال ت  نن،م الظلل،ننة فبهننا شك،ننا وتننل   نن  أننت  هذننم أننلو لنن  

    اللظلش ال لليل تلذ  ل هاللالوا  ال،تح   اال بتوة.تافون ز



و،تذذننننني ل  ل نننننل  ز ننننن  ت  كتننننني الااتنننننة، تكذننننناُّ همنننننر لنننننا  ننننن ل  
تعنن،ظت، إ  اللالوننا  ال،تحنن   اال بتوننة منني لنن  لكانن  ال منن ا  التنني ت ننوش 
منا " الهلبنة. ل ن   ش  مناا ال من    نل عنذتب  فني إطناش لنا عن،ي بننن"الحلاش 

اذت تاز ا ل  لهضاُّ تف  ه كي و،ال اا طاش الظ كوة. الظ كي اال بتي". 
كاأت لذا اتداال  تلحاجعا  تاعظة تغذوة ه ها  لاتم ة، ال ال وة تغب  
ال ال وننة، لنن  ال،حننوا ااطم نني إلننر ال،حننوا الهنناجل، تلنن  عننواطل دنن،اال 
إلننر الحنن تج لننع ال،ت ننوا  ذلكننا. ت نن  الزمننت فنني  ،وننع مننا  ال،ذنناطا ل  

هذنننن مل دنننن لأا، تل  اابننن ا لننننذهل، إ  لننننل وتلأننننلا  ،وظننننا،  ل نننظ "تنننن اث" شابنننن 
 ل تلأل  بها " إب ا  ديُّ اع،م "الت اث اال بتي".

ماا ديُّ الزمذا  زتر همر ل تلى ب أال  ال زمة. علا ل  االناك  
التننني أنننص ال  أنننال  همنننر  باشتهنننا لنننل تكننن  تمنننا التننني تت منننر فبهنننا الح اعنننة 

ظي ب أال  السباش  إلر التذ ل بذا ه   اال بتوة، بل ل   اأد ف امت،اا تاض
اادننواُّ التنني لهننا طنناهع تنناشباي ت اعنني. ل نن  فل  ننت لنن  علننا االمت،نناا الننال 
شللوننننم ال، ننننفتلل  همننننر ال زمننننة بتظ بننننن اا ذ نننني بننننن "ك ب ننننتلف اللللنننن " 
لتتلف لل بتنا، فهنل و ن ا ا،فعن" "للنة"، انن"لتل" لهنا  االنة. للنا هذن لا 

زاك،هنا ف ن  اعنت،ظذا إلنر أه،نة لخن ى. ل ن  انا    شأا التك " تاعنت،ظذا إلنر
 الت ابس تاضحا همر خدلتوة ما  اللالوة، همر ملبتها الااتة ال،ت،بس .

منناا الذننلو لنن  الهننل  هال حننث هنن  ال نناتش لمهنن  هنناا لنن  لمننام  
الحوا  في اللالوا  ال،تح   اال بتوة لتسه،ة إش شللل وا الظلل،نة. ت ن  اعنت   

 ظمذي ل ل  في إزن ى لن اخ تي: "إ  تضنظذا لظتنل  بذاظ ل إلر جش ة لأم
ل ملب: أح  في الظالل الظ كي د ظذا ل  الت اث تأ حث ه  ال،ظات  ، للا 
لأتل فب  ت لأكل د ظتل ل  ال،ظات   تت حانل  هن  التن اث! لأنتل ت حانل  هن  
ال،اضنننني تأحنننن  أ حننننث هنننن  ال، ننننت  ل"! ت نننن  اننننا  لهننننا  ال، زمننننة، التنننني 



لبنة ت،النا، ت نع ا بن  فني أ نل  الكابن ب  لنذهل إلننر تن ش  لذني هدنلش  ه 
 جش ة ل  هظضهل لخاما ان"أم بة" تعاش و تله  بها في ال لذاع ة.

تلا  لت لتاا  داها لل بتوا اا  لظذا تاا  شنتكمل ت"و،ضنغ" الحن تف 
تالكم،ننا  همننر ط ب ننة هظننم االنن بتبب ، إلننر جش ننة ودننظ  لظهننا فهننل لننا 

ا  فننني علنننا ال مننن !  منننت لنننم: ل،ننناعا ال و نننل ، زتنننر همنننر النننال  ضنننلا عنننذل 
تتكم،نل  بلضننل  تال ت بذننل  هن  الكم،ننا  ا،ننا و ظنل ااأ مبننس تمننل لتننحاب 
المهننة  ف  نناب تمننل ش ت ننل: "منناا  ننسُّ لنن  خدلتننبتذا تملبتذننا، تكننم أكننل  

 "اال بتا " تلو" "ااأ مبس". و   ل  تكل  لذا ط ب تذا في الك ا".
زاننة لل بتوننة تطمنن  ل  للنن ما ت  ننل هضننظة لدننه  ف ننا اتدننمت بنني ها

ه وننة لظمللننا  ه،ننا  نن  وتننل  مذنناة لنن  تنن عب  البنن  شدنن  فنني هظننم ف عنن ة 
لتشكا في ال  أب  ال اج  هل  تال اهع هل . فم،ا ع لتها ه  ع  امت،الها 
هاب  شد  تت عب   في ف عن ة لتشتكنا فني ال ن أب  ال،ناالشب ، تمني ت نوش فني 

 ونة تحنات  ل  تا نت فبهنا تن عب  ابن  شدن  لل بتا،  الت إأها تهبئ شعالة  ال
فنني ال كنن  اال بتنني هنن  ط بننا تنن عب   فنني هظننم ف عنن ة لتشتكننا النناش  اننا  

 لهل ت عب  في لل بتا!

تإعا اأت مذا او  إلر لل،اأوا للط  اللظلش ال نللي هالتونا  ف لتاأذنا ل  
وظنة أ زظ ل  لشكظب  عذة ل  ال تاش الح ش ل تالحلا س ااش شللل وة تال ط

ال لنن بة تالحنن ب ال نناشج  النننخ، اننل علننا  نن  اأهننناش اأهونناشا للنناا "تزنن   االنننة 
اال،اأوننة" ه، نن ج لننا عننذحت ال  تننة ال واعننوة بننالا. تلننع ل  الت ننات  فنني 
الذ،ننل اال تدنناجل تفنني أ،ننا الذمنناا اال ت،نناهي اننا  ا بنن ا  نن ا ف نن  تح،ننل 

ال تدناجوة الط فا ، الل  ي تاله كني، التضنحوا  همنر ل نتل ى ال،دنال  ا
 ل ا    ال،دمحة ال للوة: اللز   اال،اأوة.



ماا  و،ا شتظما هاللز   ال للوة التي لل تذل لذهنا ال الحن ب ال ناشج  تال 
ا تدننننناج الظلل،نننننة. للنننننا ل ننننن لة الهلبنننننة  نننننو،ت  ل  أ ننننن ل اأ ظننننناث الذسهنننننة 
الظذدنن بة عا  ال،بننل  الذا بننة. تإعا ااأننت مننا  الذسهننة ضننو ة تال تظ نن  هنن  

الظنناا لأللننة اال،اأوننة البننلا فهذنناة أننلو  خنن  لنن  التظ بنن  هنن  ل نن لة  االت ننا 
 الهلبة في ال واعة الا ا وة لم تلة تال، ت،ع في لل،اأوا.

لنن  ط وظننة اال،ننا  لأهننل وظ،مننل  فنني تنن،ت، خدلتننا هظنن  الحنن ب 
الظال،وننننة الااأوننننة. ل نننن  اعننننتظاجتا  ننننلتهل الدننننذاقوة تكذننننلا  ننننلتهل اال تدنننناجوة 

ل  ه   في ال،بن ا  الا نافي هدن،ت انالا. إ  ااهن ا هد،ت، تمامل وظ،م
الظال،ي شتح ث ااب ا ه  ألاط ف أ ا في ل نا  "ال  اأكلفلأونة" تهن  هو،ذنة 
المهة ااأ مبسبة همر الدنظب  الظنال،ي. مناا دنيُّ لظن تف. تلكن  و ن  ل  
أضون لوضا  هلج لل،اأوا او  في أل  لهتها في لتشكا الل دوة التي تظت،  

 جتلها الظ،مة اال،اأوة )ال،اشة( ه،مة ل   وة لها. كاب  ل 

هاختدننناش مذننناة فننني الهننن ب او  عننن ث ل ،لهنننا  ع ا ونننة لتدننناشهة 
جاخل الظلل،ة، ل  ل مها تض ما في    تاز : ال، ،لهة ااأ مبسبة تتضنل 
ب بطاأوا تاللالوا  ال،تحن   اال بتونة تال  نل ال،تحن ث هااأ مبسبنة لن  اذن ا، 

  أ ننننوة التنننني تضننننل خ،نننن" جت )جت  التم ننننس  ال  أ ننننوة ال تلوننننة تال، ،لهننننة ال
 (، تال، ،لهة ال  لاأوة التي تتلعع أحل لتشكا الل دوة.5تي.في.

لذت ة  اأ ا ال، ،لهة الواهاأوة تال، ،لهة الدبذوة تلذذت ل إلر لمه  
 خ  ل  لمام  التظد  ال للي في اله ب، فذح  أتح ث مذا ه  اله ب 

 تالظلل،ة.

*** 

بننن  الظلل،نننة ت نننات  الحننن تج ال للونننة تالتظالنننل لنننع فضننناُّ  ه افننني ال ت  
وظتن ف هالحن تج، فضناُّ الكلان  ااشضني، فضناُّ ال لعن،ا  النال و نا  هذننم 



إأننم "ال تطنن  لننم". تلكنن  الظلل،ننة ه، ننظاما منناا تامننا زنن تجا   شنن  ، زنن تجا 
ت دنننننل جاخنننننل النننننن ت  الك ننننن ى أ  نننننها بننننننب  ال نننننتا  "ااتنننننمبب " تال ننننننتا  

 "."الطاش ب 

في هد  االعتظ،اش، في ال ن   ال،اضني تزتنر لذتدنف مناا ال ن  ، 
تفننني االت نننامب  لظنننا: لننن   -تل  تضنننة هنننال ل  زتنننر-كاأنننت اله ننن   ل ازنننة 

الل،ا  إلر ال ذلب تل  ال ذلب إلنر اللن،ا : شهنا   ال،ظ،ن ت  لن  لتشكنا 
)الل،ا ( إلر ال، تظ، ا  )ال ذلب( زبث وحتمل  ااشاضي هال ل  تبقو،ل  

اجمل تعوط تهل ال واعوة هال ل  االا. تب ه   ت  هنال ل  تكنااغ اُّ لبذناُّ ا تد
ال، ننتظ، ا  لوظ،مننلا فنني ال بننلش ااتشكوننة ا، ذنن ش  فنني "المفوننن اا ذ نني"، 

الظال،ونننننة، لت لولنننننهملا فننننني ال،ذنننننا ل تالط  نننننا  -تننننن كمهل الحننننن تب ااتشكونننننة
 تال،داأع لتلبب  هم،ة "الل،ا " تتظلبم لا  لضتم الح ب.

البننلا، فني هدنن  الظلل،نة، فنناله    لن  ال ذننلب إلنر اللنن،ا  ت نناا  للنا
جتأهننا الحننلا س تال،لاأننع. للننا النناش  مننل مذنناة لنن  لبذنناُّ ال ذننلب عننلاُّ لنن  
ال،ت  كب  ال  ج لت ل  ال بل الااأي تالاالث فهل و ولل  تضن وة ال،هنا   
 النال ف ضننت هموننم اله كننة.  ن  تكننل  لننم  ذ ننوة ال من  ااتشتكنني الننال و ننوش

 وننم هضنننلا لذت نننا تلوضنننا ل نننتهمكا، تلننع علنننا فهنننل وظالنننل لظالمنننة اله بننن  
الننال و ننع لتاأننم خنناشع الحنن تج، لننو" الحنن تج ال ه ا وننة تز نن  بننل الحنن تج 
الحضنننناشبة اننننالا، لنننن  لننننل  تلكذننننة تجشنننن  تل ننننا  الننننخ.  نننن  ال تمهنننن  مننننا  
ال،ح جا  الحضاشبة همر اللناص ان   وتنل  عا لنل  لتشتكني "لتنبل" تعا 

ب وة لت لذ أوة لت،بس ، تهم،اأوا زتر الذااو، تال وظ ف   ن،م غبن  لكذة هاش 
الهذ اا ااتشتكي الظد ل، تلع علنا ف ن  شذنلب اعن،م تزن   هن   ،ونع تمنا 

 ال،ح جا ، تإعا اا  مذاة ادت ا  في االعل فن"ااتل" مل ال دل.



و نل  الدنن شا ااعنتاع لح،نن  لشاننل  هدن ج الط ب ننة التني تظالمننت بهننا 
 افنننننة "اللافننننن ش " لننننن  ال نننننتا  "غبننننن  ااتنننننمبب " : "إ  ت  كتننننني لتشكنننننا لنننننع ع

اللادنوة ال، ذوننة همنر لظادنن   طلبمنة اتعنناط لاتم نة ت نن   همني ال ننل : 
إأننم فنني منناا ال،لضننلو ت ننلج لدنننتا  لنن  ال، اتلننة اللطذوننة ت،ذننع لننو" لننن  

ال،نلاطذب  بننل لن    نل  لذمللنا  ع ا وننة ل ذ ونة، لذظنا شتاننا -إلحناع اافن اج
 ب  فننني ال ننن ال  ال واعنننوة تبتانننا تنننلش  له،نننا تلهنننل همنننر دنننتل شفنننم تننن

ل تلى ال، اجال  غبن  ال،لادنة التني تنتحتل فبهنا الت،نا   الااتنة هتنل 
ع افننة". تب تلننه  ااعننتاع لشاننل  بت  كتننم اللادننوة  و ننل : "تمذننا لنن  ل ،ننع 
عانن ى لفل،ننة هنن  التظ بنن  هنن  أ  ننها بننل اعننت هبها للنناا دننهاج  دننهلج، مننل 

ا افننة تالت كوننة فنني ال  ل،ننا  ااتشتكنني ال، ت،ظننب  فنني لأطالوننا لهضنناُّ ل ذننة ال
.   ظننن  الظننن   النننال   لتنننم مفننني الم ذنننة ال،ننناالش ة 9/9/1997إلنننر  6لننن  

ـــة والالئكيـــة، مقاربـــة نظريـــة،تالنننال انننا  للضنننلهم:   الـــدين والديموقراطي
عنناُّلذي  نناة بللبننل، ال  ل،نناأي ال  أ نني تهضننل الم ذننة ل ننتظ،  ق نناشا " 

"كوننننن  ننننا  لننننا ل  تذنننن ج ه دننننلش تظمو،ذننننا تلهحاعذننننا تل،اشعنننناتذا  ننننا  فبهننننا: 
الا ا وننة، ببذ،نننا لأنننتل فنني بمننن اأكل ااعننن لوة تظ،مننل  همنننر تكننن ب" اعنننت، اشبة 
الذسها  اللعلدوة ال تغ،ا وة ااكان  ظ لونة تلأنلاو التظدن  ااكان  تا ب نا، 

  تلأننلاو النن فم تال،ح لننا  تال،،ذلهننا  ااكانن  تظاشضننا لننع  ،وننع ال، نناج
التننننني تسه،نننننل  لأكنننننل هم،ت،لمنننننا لذنننننا تالتننننني غ فت،لمنننننا لننننن  ت البننننن أا ال ك بنننننة 

 تالا ا وة" 

تبظ   ااعنتاع لشانل  همنر منا  ال  ناشا   نا  : للنا ل  لكنل  للاطذنا 
ف أ ننننوا تكالتننننالي للاطذننننا لتشتكوننننا لامننننم، تللننننا ل  لكننننل  لعننننتاعا فنننني  الظننننة 

ظالل لع ال ك  ال لشكل  زبث زدمت همر دهاجا   ال وة ت ،  لي هالت
ااتشكنننني بننننذ " الننننن ت  الذ  وننننة التنننني جلبنننننت همننننر التظالننننل بهنننننا لننننع ال كننننن  



ااعنن لي، فهنناا تعاة لننا ال دو،ننة لننم فنني أمنن  الذا نن  ال،حتنن ا الننال و،اننل 
هال ظل تاز ا ل  لمنل التوناشا  ال واعنة فني ف أ نا. متناا ت ن تذي لدنظ  لن   

ت إلر جتاشل ااتمي" لخ ى، ا،ا دظ   في ال سا   ال، تظ،  ، ت   "لش ظ
ز نننن  ال  نننناش  التنننني ااأننننت  -النننن تاش: زنننني لنننن  لزونننناُّ ال اجوننننة، ل دنننن ةم –

ت تظ،مها ااجاش  االعتظ،اشبة اهظاج اللاص غبن  ال، غنلب  ونم لن  الن ا    
ال،ح،وننننة م الحنننني الاننننام ه ننننتذر ااتشكبننننب  ة. ل نننن  تظننننلج  همننننر   لوننننة 

ال، ننت مل لكننل ازتنن اا،  الننن"أح "، مأحنن  ة ال، ننوط ، أادنن  الحضنناش ، ال نن ت 
الننال وظبنن  إلننر تضننظبتم اتنناهع، إلننر ت امتننم، إلننر تام ننم التنناشباي، بننل إلننر 
 دننلش  ال،ننلشتث، لااط  ننم الننن "لأننتل"، الننال شت نن ل همننر التطننات  همننر لهننة 
تفكنننن  تع افننننة ل اد ننننة فنننني لعنننن،ا ها تاعننننتظ،االتها. إ  لاننننل مننننا  التدنننن فا  

ل  فننننني الل نننننت أ  نننننم إأ ننننناأوة الظذفونننننة تل ننننن  فننننني لتشكنننننا التننننني ت بننننن  ل  تكننننن
تجو،ل  اطوة تلب  الوة. ل   تاجفتها في ال لتا ، زبا،ا زاتلت هتل  ذاهنة 

الوســـيط تز،نننا ، القوننناا هننن كا  لنننا و،تننن  لننن  ال  ونننة تااخننن م ه،ه،نننة 
ــافي بننب  الت نناشب الا ا وننة ال،تظنن ج  التنني ت ه هننت تأ،ننت فنني والفكــري  الثق

ال، نن ج  تال،  هننة ز ننا تالحالمننة  عننواع الحضنناش  ااعنن لوة، تكننب  الت نناشب
لمتاشبخ ال،ح ش تالتي ااأت لتشكا فظ  مي تز ما التي لأت تها تألن تها فني 

 هقوة الظالل".
*** 

ل ننن  ز تنننذا فننني مننناا ال نننل  همنننر اهت،ننناج اللنننهاجا  التننني تظ ننن  هننن  
لظطوننننا  تا  وننننة، دننننهاجا  تننننحوحة ال ل ننننا  لملننننا فبهننننا. تالتسلذننننا فنننني 

ت ذ ذنا التحنسب تلنل أضنال ال،ضن،ل  تلنل أ  ن  ، ه ضها لعنملكا للضنلقوا ف
تلننل أت نن و فنني اعننتا م الذتننا  . تتمننا منني الاطننلا  ااتلننر فنني ال حننث 



الظم،نني. للننا الاطننل  ااخبنن   فهنني اعننتا م الذتننا  ، تمنني لننا عننذت  ي لننم 
 او .

تمذا الب  ل  الت ب  ه،ا و،ت  ل  و تامص ل  اللهاجا  ال،ظ تضة، 
التننني ه ضنننذاما تظ ننن  امهنننا هننن  لظطونننا  تا  ونننة  جت  غب منننا. تاللنننهاجا 

اعننت بذا  لنن  اللالوننا  ال،تحنن   تإأ متنن ا تف أ ننا. لهذنني لنن  الهنن ب الننال مننل 
لننلط  الظلل،ننة تزالننل للا هننا. تمذنناة فنني منناا الهنن ب أ  ننم الزمذننا ت ننلج 
شجتج لفظا  ض  الظلل،نة هاعنل الهلبنة تالن فاو هذهنا، ا،نا فني ف أ نا تإأ متن ا 

في اللالوا  ال،تح   فال حث ه  الهلبة تالظ،ل همنر إخدنابها تلل،اأوا، للا 
ل نننت، ، لنننو" همنننر تنننلش  شج فظنننل ضننن  الظلل،نننة تز ننن ، بنننل لوضنننا همنننر 

 تلش  ت عو" الهلبة تطم  الادلتوة ل  ط ف جها  الظلل،ة لأ  هل.

تالذتو ننة ااعاعننوة التنني ت نن   أ  ننها مذننا منني التالوننة: إ  التظنناش  
بنننة ظنننام   و ولنننها الهننن ب أ  نننم، لنننلط  الظلل،نننة بنننب  الظلل،نننة تل ننن لة الهل 

تلد شما. تكالتالي ف،  الاط  ال  ول الذمن  إلنر مناا التظناش  همنر لأنم، 
ف ننا، تظنناش  بننب  اله ب/اللنن،ا  بلتنن م لدنن ش الظلل،ننة ال، ننت ب  لذهننا، 
تكنننب  هقونننة الظنننالل/ال ذلب بلتننن م ال،ننن افع هننن  الهلبنننة تالادلتنننوة ضننن ا 

 همر الظلل،ة تا توازاتها.

ب اأ و ننة" همننر الذسهننة التنني ت فننع دننظاش  تإعا  ننا  لذننا ل  أطمننا اعننل "اله ل 
الهلبننة،  للوننة ااأننت لت إعذوننة لت طا فوننة الننخ، تمنناا لننا  دنن أا  مذننا ه  نناش  
"ل ننن لة الهلبنننة"، إعا  نننا  لذنننا مننناا ت ننن  ال نننل  إ  التظننناش  بنننب  الظلل،نننة 

و ولننم  تالهلباأوننة مننل لمهنن  لنن  لمننام  الدنن او فنني هدنن أا، تمننل تنن او
الظننننالل اتننننل ا،ننننا و ولننننم اننننل بمنننن  همننننر زنننن  ، "لت نننن لا" اننننا  منننناا ال منننن  لت 
"لتام ا". تإعا اا  ماا الد او ش  ت في هظم اازونا ، تهمنر ال نط ، فني 
تننننلش  تنننن او بننننب  "اللنننن،ا " جاقوننننة الظلل،ننننة تال، ننننت ب  اات  لذهننننا، تكننننب  



تاز  ل  ال ذلب "للضلو الظلل،ة" تال، ته ف بها، فمو" ماا على لمه  
  ،مة لمام  لتظ ج .

ماا لنا تذطنا هنم اللنهاجا  التني ه ضنذاما. مذناة لظطونا  لخن ى ال 
ت خل في للضلهذا ت   عنتتذا هذهنا. تلكن  ه،نا لأهنا ولن م ل  تكنل  ال،ظ ن  
هن  الل نم اوخن  لن  الظ،منة فن  بنن  لن  اادناش  إلبهنا تلنل هتم،نا  زتننر ال 

 خ  ذا بها مي تز ما "الحقو ة". ت  ر ال،ظطوا  التي ه ضذا تالذتا   التي

أ ب  ل  ت تحض  مذا  لاأ  لخ ى في الظلل،ة ال بن  لن  التذلبنم بهنا 
تفي ل ن لتها التط و نا  الظم،ونة فني ل نا  ااهن ا، ه ن  ال ذنلا  ال ضنا وة 
ته ننننن  ااأت أبنننننت خاتنننننةل تمننننني التط و نننننا  التننننني لخنننننا  ت منننننل لننننن  جا ننننن   

ظ،نل ااأ ناأي النال ت نلا هنم لظمنل االزتكاش في ل ا  ال،ظ فة. عل مذناة ال
ال،ذم،ننا  غبنن  الحتللوننة التنني ألننطت فنني "هدنن  الظلل،ننة" هدننلش  غبنن  
ل نن ل ة. ت البنن  لنن  اادنناش  اننالا إلننر الضننها النن و،ل  اطي الننال و،نناش  
همنر الدننظب  الظنال،ي، تالننال وظ،ننل همنر تكنن ب" دنول الح بننة تال و،ل  اطوننة 

قنننوص لننن   ننن تى منننا  ال لاأننن  تز نننلع ااأ نننا  النننخ. تلنننع لأنننم و،تننن  التذ
ااأ اأوة في الظلل،ة ه    الأها لتلاضظة لن   هنة، تلوضنا خاضنظة مني 
ااخ ى لح اب ال،دال  ال للوة تاال  بالوة، ف   النذ ص النال ش ه نها ال 
و نننلع هتابننن  االعنننتاذاُّا  التننني و،تننن  عا منننا هدننن ج الل نننا ع التننني عننن مذاما 

 له   ا م وا  هد  الظلل،ة.

بننب  الظلل،ننة تل نن لة الهلبننة لو ننت إع  ه  ننة تزبنن   االت ننا ر الظ  ننة 
تمي ال تط   للتمة تاز   و،ت  زمها بل مي تذ   إدتالوة ال و،ت  زمها 
إال بت ات منننا. ته،موننننة الت نننات  تتطمنننن  مذنننا ل اتلننننة منننا  اادننننتالوة بننننن  لى 
 لعمحتها، ل د  تظ،ول ال،ظ فة الظم،وة. إ  التهمن  همنر ل نات  الظلل،نة لن 

و ب   وم اله لا همبها تال لحاتلة زداشما. إ  ال ن بل ال نلبل إلنر الحن  لن  



 عاشما همر الهلبنة تالادلتنوة، تالتني تت منر   نل انل دنيُّ فني لنا ه  أنا 
هذم بن"الهلباأوة"، مل ال فع ل  ل تلى الهلبة إلر ال ش نة التني ت نتطوع بهنا 

الت ذونننة التننني تلف منننا الدننن،لج ااو نننابي ال،،منننلُّ هالا نننة هنننالذ ". إ  اللعنننا ل 
الظلل،ة همر ل نتلى االتدنا  خاتنة مني خبن  ل ناه  همنر ألن  ال،ظ فنة 
الظم،وة تتظ،نول الن ت  الذ  ونة. إ  فني الظلل،نة عنم وا ل تلظنل لك ن  عنم واتها 
تلااط ما مي لأها ت فع إلر الل لو ف ب نة لمهنلا " الهلباأونة، عنلاُّ جاخنل 

م ا  الضن و ة ال،تالفنة لذهنا. إ  الذ ن  ال م ا  ال،ت  لة جاقوة الظلل،ة لت ال 
 الظم،ي تز   وح ش ل  االعت ب الظلل،ي تالت ل ع الهلباأي.

*** 

 ،ونننع لنننا ت ننن ا وانننص الظ  نننة بنننب  الظلل،نننة تالهلبنننة ا،نننا ت ننن ت همنننر 
عط  الحوا  اللا  وة التي اهت أا ل  أتظالنل لظهنا لحن  او . غبن  ل  مذناة 

 الب  ل  الل لف هذ    مب . ت ها  خ  لم،  لة التي أح  هد جما

لو ت الظلل،ة لاال تا تداجا تز   تال مي ع افة هال،ظذر ال ا   لح  
اتصال عبر فضاء ال جغرادية او  لما افة ف ا، بل مي لوضا تفي ااعنا  

، فضاُّ د تة االتدا  ال،ظمللاتونة )ااأت أبنت(. ل ن  لخنا مناا ديه وال تاريخ
ا لن  "هنالل الهبن "، لنع مناا ال ناشع تمنل لأنم الظالل ال  ش  ولتل ألهنا   شن 

"غبننن " شنننتل النننتحتل  ونننم هننن  هظننن ، ل،نننا و ظنننل لذنننم هال،نننا تا  ونننا، تلكننن  ال 
تا  ونة الظننالل الننال اهتناج ااأ ننا  التظالننل لظنم لذننا ت نن ، بنل تا  وننة   شنن   

 أ ،بها: اهت اشبة.

ل   هاش ااأ ا  لذا ت ن  بنب  هنال،ب  ولنتل لزن م،ا "ظن " ل خن ، 
ي   بذم ال،  ا لم الال وحاكوم هدنلش  لنا، ت ن  تظالنل الذنا  لنع مناش  لهذ

الظال،ب  ه دتا  ه  : فظمر ل تلى ال ش  مذاة "هالل الهب " لت اوخ   ل  
 هنننة، تمذننناة "هنننالل اللنننهاج " لت الننن أوا لننن   هنننة لخننن ى. تلنننع ل  الننن واأا  



للنظ وة" لذ  نها ال ،اتبة ت  ش ل    تزن   وظمنل الهبن  ف ن  دنب   "ال واأنة ا
تننننلشا ل دننننمة هنننن  هننننالل الهبنننن  إلنننننر جش ننننة غنننن ا لظهننننا هظننننم لذت بهنننننا 
تل ت بهننننا "وظ فننننل " هنننن  هننننالل الهبنننن  عاة لكانننن  ل،ننننا وظ فننننل  هنننن  هننننالل 
اللهاج : هالل اللا ع الال و ولل   ونم. تبذناظ  مناش  الظنال،ب  فني ال م ن ة 

 هال،نننا : لزننن م،ا "هننننالل -خاتنننة هذننن  لف طنننل  تلنننن  عننناش همنننر أه ننننم–
ال، اننل" تمننل هننالل الهبنن ، تاوخنن  "هننالل الحنن""، تمننل هننالل اللننهاج . اات  
منننل "الحقو ننني"، للنننا الاننناأي فهنننل ل ننن ج "لدننن ا "! تفننني التدنننلف لانننل مننناا 
التدلش. للا الظمل "الح شث" ف   ابتك  هظم ش الم لت ال،ذت  ب  إلوم هال،ا 

لننسل  لو ظمننلا لنن  خوالوننا، لطم ننلا  وننم الظذننا  لماوننا  الظم،نني، و ننت  ل   وننم ا
 ال،،ت  الظم،ي الاوالي، الال و ،  هم عواع تطلش الظمل، هال،ا لن" اله ".

 ،وع ما  الظلالل التي ت ف االمل لمظالل اللا ظي الال أ ولنم، تالتني 
ت نننن ا ال،اننننا  الننننال شتح ننننا  وننننم الك،ننننا  الننننال وامننننل لذننننم هال،ذننننا ااشضنننني 

ظها، عنلاُّ فني إطناش الن ش  ، لهذي ل  تظالمذا لعوالم تصوريةاللا ظي، مي 
لت ال م نن ة لت الظمننل، و ننلا همننر ل نن ج التدننلش، ال غبنن . للننا الظننالل ال  شنن  
النننال لأت تنننم الظلل،نننة، لت ت  لنننم تعنننا ل االتدنننا  فننني إطننناش الظلل،نننة، فهنننل 
هنالل   شن  ت،النا. علنا ل  التظالنل لظننم شنتل ال همنر ل نتلى ل ن ج التدننلش 

  الحني، تاالتدنا  الحني، تالتلاتنل بل شتل بلاعطة الدلش  الحوة، تالدنل 
الح،و،ي. تال  ع اللزب  ببذم تكب  هال،ذا اللا ظي الال اهت أا  مل لأم هنالل 
لتحنن ش لنن  ال، ننافة السلاأوننة تال،تاأوننة، تكالتننالي لنن  ال،حنن جش  ااعاعننبب  

 لمهلبة: ال ه ا وا تالتاشبخ

النلا ظي  ماا الظالل ال  ش ، هالل ااأت أبت، وضل  ،وع لألنطة هال،ذنا
ال،ظتاج، لت في إلتاأنم ل  وضن،ها  ،وظهنا تبضنل لدنواُّ   شن   لخن ى، ف نا 
لننع منناا ال نناشع تمننل ل   ،وننع لدننوا م تلألننطتم ت نن،ر ه عنن،اُّ و نن  ها لزنن  



. اات  شنننن   همننننر الننننتحتل، تالانننناأي tele، تتمنننني cyberال، طظننننب ، عننننب   
تننني تنننتل  ونننم لظذنننا  هننن  هظننن . للنننا ملبنننة اادنننواُّ التننني وحتلبهنننا تااألنننطة ال

"، اعتبـاري . تأح  أتن  ل منا  الكم،نة بنن "virtuelفتتح ج هاللتف اهت اشل: 
تلننو" بننن "افت اضنني" لت "تم،نني" ز نن  ال،ظذننر ااتننمي لمكم،ننة، ا  االنن  
مذا شتظما، لو" ه،  ج ت لج تدلشل ل  تذع الاوا  لت اللمل، بل بل لج 

ذم لع علنا "اهت ناشل" تا ظي للام  ه   الدلش  تالكم،ة ت ،وع ال لل ، تلك
)لنن  الظ نننلش تاالهت نناش لظنننا(، ه،ظذننر ل  االتدنننا   وننم شنننتل هنن  هظننن  ته ننن  

 شلل .

مننناا الظنننالل، هنننالل ااأت أبنننت، و نننتحا لذنننا ت  نننة لطنننل ،  ننن  شت نننع لهنننا 
الل نننت   ب ننننا. لذكتنننف او  هاادنننناش  إلنننر الذتو ننننة التننني و،تنننن  اعتا تننننها 

 ة.هد ج للضلهذا: الظ  ة بب  الظلل،ة تالهلب

لدننن أا   نننل إلنننر ااأ نننا  ظنننل شتظالنننل، لذنننا ت ننن ، لنننع هنننال،ب : هنننالل 
اللا ننع ال،ح ننل ، تهننالل  خنن   نن ب  لننم شتدننلش  جشذوننا لت فم ننفوا لت هم،وننا. 
تملبة ااأ ا  تتح ج لو" ف ا ه،ظطوا  هالل اللا ع الال ولنوظم ز نوا بنل 

 ننها  نن  تت نلا اننالا ه،ظطوننا  هننالل "الهبنن " الننال وحوننا  شتزوننا. تالظلل،ننة أ 
ت انن  لظطوننا  الظنننالل الننلا ظي، ااال تدننناج تت ذوننا  االتدنننا ، ت نن  ت اننن  
لظطوننا  الظننالل الهب نني، ا،ننا اننا  اللنن   فنني ال،اضنني  لنن  اال  اطلشبننا  
التي ز  ت هلل،تها هاعنل الن ش  فني الهالن . للنا البنلا فن   الظلل،نة تالهلبنة 

  لت عاة، لظننننا تتحنننن جا ، هدننننلش  لت هنننن خ ى تهذنننن  منننناا ال  بننننا لنننن  الذننننا
بلاعنننطة هنننالل عالنننث منننل الظنننالل االهت ننناشل النننال لدننن أا إلونننم تالنننال شذننناف" 

 الظال،ب  "الت مب شب " تب،ت  ل  شذلب هذه،ا اموة.

مننناا الظنننالل لنننم لهنننة خاتنننة تشؤبنننة لمظنننالل خاتنننة تدنننول خاتنننة. انننا  
ال  ل الال تنظ  لت  لن   لم ضناُّ  ن  زمني هاعنل خنام لنا  ا  ل نتظ،  



ال ضننا ي، لت هنننااز ى :الذ ننللي(، تهمنننر منناا القونننا  مننل "اعنننت تأل " )م
و ن،ر البنلا ال،تظالننل لنع مناا الظننالل االهت ناشل بنن"عب  أل "، لت "اأت أننل "، 
لت "ال،ننلاط  ااأت أبتنني"، لذ ننل اختدنناشا تتظ ب ننا: "ال، لاأبننت". منناا اللنناص 
الننال لننم اعننل خننام وتت نن  ملبننة خاتننة لننو" مننا مذننا ل ننا  ال حننث فنني 

كنن  هاالتننا  ال ننل  إأهننا ملبننة تتحنن ج لنن  الأننم دادننا وحوننا لضنن،لأها. تل
 -إلنننر البننلا همننر اا نننل-هننال،ب : هننالل اللا ننع النننال و ولننم لطمننا الذننا  

تالظنننالل ال نننب  اأي لت ااأت أبتننني، ت،النننا ا،ننننا وحونننا اللننناص الظننناجل، لذ ننننل 
ي الت مب ل، هال،ب : الظالل اللا ظي ال،لت ة تالظالل الهب ي، ال شذي لت ال م  

 لت الاوالي الظم،ي.

تفي بم اأذا الظ كوة زبث ل موة  مبمة مي التي ت،ما تعا ل التظالل لع 
الظننالل ال نننب  اأي و،تنن  ل  أتل نننع اأ  نننالا خطبنن ا  ننن ا همننر تنننظب  الهلبنننة: 
ملبنة شن خل فنني تكلبذهنا الظنالل ال ننب  اأي الظنلل،ي، تملبنة شنن خل فني تكلأهننا 

 شذوة اللظ وة ال، ت ا  ل  ااعن ا بموا ، "هالل اوخ  " ا،ا تدلشما الا افة ال
التننني تتحننن ث هننن  هنننااب ال  ننن  تت نننا ع الدننن اط تال،بنننسا  زننن شث ال،لنننام  
ال،  ب، تتظ ف ه  "هالل الهب " لكا  ااب ا ل  تظ فم ه  هالل اللنهاج ، 
تت نن ا لظ فتهننا تمننا همننر لأهننا النن ش  أ  ننم، تالنن ش  لذهننا بنن  ُّ، فظننالل الهبنن  

 ز   ال د با لم.وظم،م ه ا الهبلب ت 

تكظننن ، ف ننن  اذنننا لحننن  او  أتحننن ث هننن  منننلبتب : ملبنننة ت مب ونننة تملبنننة 
ز اعونننة، فهنننل عنننذلا م   ب نننا ملبنننة عنننب  اأوة تحنننل لحنننل الح اعونننة  تإعا انننا  

 اال  االا فكون عبذظت" علا همر زاض أا تل ت  مذا 

 ن  وتنل  لن  بننب  دن ا  الظنالل الظ كني لنن  "ش ع لناال تفبن ا" و ن،  لننم 
لتنننا  لنننم فننني لزننن  الكلاكننن ، تلننن ى تاالنننة لننن  اللاننناال  ال،اتدنننة  هح نننس

ال  -إعا طنننناشتا–ه ل بتننننا  وتت نننن  ملبننننة "الذ ننننللي". للاننننا  منننناا اللنننناص 



وط زننل  للننت  فنني ال، ت،ننع الظ كنني، ال همننر ل ننتلى الهلبننة تهمننر همننر 
" اننننل شننننلا فنننني الظننننالل االهت نننناشل يبحــــرون ل ننننتلى الظلل،ننننة! تلكنننن  الننننال "

أت أبنننننت، تمنننننل  ال نننننل  فننننني لذنننننا لهل لت فننننني ال، ننننننامي اللننننن تي، هنننننالل اال
ال نن  اأوة، وتت نن ل  اننل شننلا، عننملاا  فك بننة ته،موننة، تدو،ننا تشؤبننة لمظننالل، 
تتلتل لذها ملبة الكا   ال ل ل ال  ش  "ال،لاأبت"، منل الناش  و ن  الت كبن  
فنني دنن أهل هال، اشأننة لننع اوخنن ب  الننال ولننهمهل زنن شث "هننااب ال  نن "، ا،ننا 

عننن ا بموا  ال  و،نننة تال  شننن  . تلنننا ولنننهل امت،نننالي لنننو" أنننلو منننا  ت تبنننم اا
الهلبننة ال  شنن   تال منناا الظننالل ال  شنن ، بننل لننا ولننهل هننالي مننل ل  النناش  مننل 
البننلا همننر اتدننا  بهنناا الظننالل ال  شنن  مننل ل موننة  مبمننة عننتكل  زاك،ننة هم،وننا 

لغم وننة  تكالتنالي ا تدناجوا فنني إطناش شؤبننة لمظنالل تفط مننا الظلل،نة، فنني ل ابنل
غال ة عتكل  ب تشما زاك،ة هن جوا تكالتنالي ا ت،اقونا فني إطناش شؤبنة لمظنالل 

 ال و،ت  ل  تذم  لمظلل،ة أم   لخ ى غب  الأها ت  ل "هالل اللوطا ".

 ف ل ، بل مل  عحو ة!

 كون أ   ما، اون أ تا ما 

ال ل نننننن   لاهننننننا غبنننننن  تظ،ننننننول التظمننننننول تت مننننننوص ال ننننننلاشع اال تدنننننناجوة 
تالا ا ونننننة بنننننب  ال، شذنننننة "ال،تحضننننن  "، تااشبننننناف "ال اجونننننة". إ  تاال ت،اقونننننة 

إدنتالوة الظ  نة بننب  الظلل،نة تالهلبنة لنن  ت ن  زمهنا فنني الظنالل الظ كني، تفنني 
هننالل "ال ذننلب" ه،للننا، إال ه نن  زننل تننحو  ل،لننتمة التذننا م الننال شننسجاج 

 اعت حاال بب  هالل "زاض   ال، شذة" تهالل ااشباف تال اجوة.

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :)*(حوار حول قضايا التعليم في المغرب 

ونظام … السياسة التعليمية، التعليم والهوية والمجتمع
 األكاديميات

 محمد عابد الجابري 

إ  ااب ا ل  ش ا  ال تلة "تاأظي ال  اش" إلا شتالفل  ل  ش ل التظمول تإلا 
دننن  هالادنننلم وحت  تأنننم. تمنننا  المنننام   تظتننن"  وننناب ال و،ل  اطونننة، ل 

 وناب الظ مونة ال و،ل  اطونة، تلنو" ل اعننو،ها تفللكملشمنا. تلن  أتنا    ونناب 
ال و،ل  اطوة ال  اشا  االشت الوة التي تد ش لت،" التظمول تعب   لت تض وة 

 ش ل التظمول ت ل ب تم.

ـــذات  -س ـــاريخي لل محـــور كـــل أبحـــاثكم هـــو مـــا تســـمونه االســـتقالل الت
 ات التعليمية أن تلعبه في هذا الصدد؟العربية. أي دور يمكن للسياس



الدنننا ل  االعنننت    الا نننافي تال كننن ل، تكالتنننالي اعنننت    الننناا  اتنننل،  -ع
شتل نف إلننر زنن  ا بن  همننر لنن ى اعننت    ال،ظمنل تال،ننتظمل، الكاتنن  تال نناش . 

تل د  الاا  الحضاشبة الة ل  -ه  اش  لخ ى: االعت    التاشباي لماا  
ا بننن  همنننر لننن ى االعنننت  لوة التننني تط نننع التكنننلب   شتل نننف إلنننر زننن  -االنننل

الت كنننلل تالتظمو،ننني تكالتنننالي ال واعنننة التظمو،ونننة فننني تمنننا االنننة. تمذنننا و،تننن  
الت،ببننننس بنننننب  االعنننننت  لوة التننننني تتنننننلاف ، لت و ننننن  ل  تتنننننلاف  فننننني ال واعنننننة 

 التظمو،وة، تكب  االعت  لوة التي ت،ذحها ما  ااخب   تتك عها.

ا،ننا مننل تاضنن . فال واعننة التظمو،وننة فنني بمنن  لنن  ال منن ا   ال اأ ننا  لت اهطننا 
و نننن  ل  تظتنننن" ط،لزننننا  علننننا ال منننن  فنننني ل  تكننننل  لننننم لتاأتننننم الااتننننة 
تال   ننة فنني منناا الظننالل الننال لتنن حت اادننواُّ  وننم ت تنن ب لنن  هظضننها إلننر 
جش نننة تهننن ج ال نننلاشع تاالخت فنننا  الضننن تشبة فننني بذننناُّ الهلبنننة، تمننني أ  نننها 

 االعت    التاشباي.الض تشبة في تح با 

و،ت  ل  أذم  إلر االعت    التاشباي لماا  الظ كوة لن  ل نتلبا  لت اشذنة 
تلك  لتكالمة: ف،   هة وظذي االعت    التاشباي اعت    النلهي، تك  ناش  
لخ ى ه ا اعت ب اللهي. تماا شتل ف همر اعت    ال ك  ل   هة تهمر 

 ى. تمنناا تعاة م،ننا فنني الحقو ننة ت مننلش الادلتننوة تاغتذا هننا لنن   هننة لخنن
تاللا ننع لنن  فظننل تإأتنناع ال واعننة التظمو،وننة. فنن عا لننل تكنن  ال واعننة التظمو،وننة 
ل نننت مة تتظ،نننل همنننر غننن   االعنننت  لوة فننني النننذشُّ، فمننن  وتنننل  هاالتنننا  

 اللتل  إلر عا  تت،تع هاالعت    التاشباي.

ــي زمــن العولمــة و  -س ــراق الثقــافي ف ــرا عــن االخت تهديــدها تتحــدثون كثي
لهويتنا، ولكن البعت يرف أن طـرح سـ ال الهويـة مـن جديـد موقـف يتسـم 



بــالنكو . فهــل حقــا تهــدد العولمـــة الهويــة أم أنــه ال خــوف عليهــا مـــن 
 العولمة والتقدم والتحديث؟

ال ننل  هنن   الت، ننا هالهلبننة وظتنن" لل  ننا شت ننل هننالذكلم مننل أننلو لنن   -ع
و ننتذ  همننر هحننث تتنن  با )مذننا الحتننل ال، نناأي همننر اادننواُّ، لهذنني لأننم ال 

ز شث ه  ما " الهلبنة فني الهن ب ال ضن تش  لذلن   اأنم ال واتمنف اابن ا 
 ه،ا  مذا  في الظ ج ماا ال ا  ل  الظ ج ال ابا ل  ما  ال، مة(

تأظننننلج إلننننر ال،لضنننننلو الننننال ط زنننننم ال ننننفا  ال نننننابا ال،تظمننننا هاالعنننننت    
لنناتا  اللننظلب مننل منناا  التنناشباي لذ ننل : إ  لننا شهنن ج االعننت    التنناشباي

ال،مهنن  االخت ا نني الننال وط ننع الظلل،ننة البننلا. إأننم ل،نن  الاطنن  شكننا الظلل،ننة 
لت -هاالأ تننا  تالت نن ا شكننا همننة ه،ظمننل . إ  الظلل،ننة ا،ننا ت،نناش  البننلا منني 

همنننر تدننن ش  لدنننواُّ ا تدننناجوة  -همنننر اا نننل ت نننلا لننن  بنننب  لنننا ت نننلا همونننم
هع اعت بي، إلر جش ة لأهنا ت ،نع، تلخ ى ع ا وة تفمكملشبة تإدهاشبة عا  طا

لنن ى اللننظلب التنني تتانناما للضننلها لهننا، ال   ننة فنني الت نن ا تالتضننحوة لنن  
ل ل تحقو م. إ  تظ،ول ال   ة في اعته ة للاج تذت  في بمن   خن  ال و،تن  
لذاف نننتم فننني إأتا هنننا، ا،نننا ل  خمنننا لعتاع تش  نننا  لنننل تكننن  لننن    نننل هننن  

، و ظننن     ننن،ا ا بننن ا لننن  ال لعننن،ا  ط بنننا اادنننهاش تاالختننن اع ااه لننني
النننلطذي ودننن ش إلنننر الاننناشع، ل،نننا و،ذنننع لت وظ  نننل ه،مونننة التننن اكل ال،طملكنننة 
كلننن ط فننني انننل تذ،ونننة. تاالختننن اع الا نننافي، تاالختننن اع المهنننلل لمهننن  لننن  
لمام  ، م،ا غست لهلبة الال شتظ   له،ا، تلكذنم  ن  وتنل  تعنبمة اغذناُّ 

ل و،ننناش  االختننن اع الا نننافي ال و  نننل ملبنننة النننال و،اشعنننم. تهمنننر انننل، فالنننا
 التامي ه،ا وظت     سُّا ل  ملبتم.



ومــا دمنــا نتميــز نحــن العــرب  مــا دمــتم قــد أثــرتم الحــديث عــن التــراث -س
بذلك اإلرث الحضاري والفكري والفلسفي الذي تولونه الكثير من اهتمامكم، 

ربيـة دعنا نسأل ما هي حاجتنا إلى ابـن رشـد؟ كيـف نحققـه فـي ثقافتنـا الع
 المعاصرة؟ وهل يمكن إدخاله في منظومتنا التربوية؟

لننناجلتل  ننن  عاننن تل ابننن  شدننن  و،تننن  ل  ل نننل  إ  لننن  لمنننل الذتنننا   التننني  -ع
خ  نت بهننا لن  لدنناز تي ابني الللبنن  لذننا ل بن  لنن  هلن ب  عننذة، تكتوفوننة 
لخنص لذننا هننالب  ه،ذاعنن ة االزت نناُّ ه،نن تش ع،اأوننة  نن ت  همننر تفاتننم، ل ننل  

ذتننا   التنني خ  ننت بهننا مننل ل  ابنن  شدنن  مننل ال،ا ننف الظ كنني إ  لنن  لمننل ال
اللزب  الال اعتطاو ل  و ،ع بب  التادص في التن اث الظ كني ااعن لي 
تالتادص في الت اث البلأاأي الال اا  ولتل في هد   الا افة الظال،وة، 
لت لذ نننل ع افنننة ال،ظاتننن  . إأنننا ت ننن  ابننن  شدننن  ال بم نننلف و تحضننن  ال ننن    

  نننم فننني اتاهاتنننم ا،نننا و تحضننن  لشعنننطل تالظمنننلا ال م نننفوة لننن  تالحننن شث تال
لبتافبسب ا تط و وا  تط  الخ. ل ن  للنف فني ال  نم تفني الظ بن   تفني الطن  
تال م  ة ت لون الظنالل ال،انتص. لضنف إلنر علنا ط،لزنم إلنر إتن   فمنا 
هطمو،نننل  النننال انننا  عنننا  ا فننني هدننن  . هاختدننناش انننا  ابننن  شدننن  وظننن ف 

التن اث ااعن لي تالتن اث ااأ ناأي ال،ت،انل شلل نا فني  لظ فة جدو ة ا  لن 
هملا البلأا . تهذ لا ل ل  إأم اا  اللزبن  النال  ،نع بنب  الا نافتب  الظ كونة 
ااعنن لوة تالبلأاأوننة فألأننم اننا  اننالا هال ظننل. فالكذنن ل تال نناشابي تابنن  عننبذا 

 ننن ة تابننن  ها نننة تابننن  ط بنننل اننناألا هال ظنننل همنننر جش نننة لنننا لننن  ال،ظ فنننة هال م
البلأاأوننننة، تلكنننن  لننننل وتنننن  لنننن  ببننننذهل لزنننن  لتادننننص فنننني الا افننننة الظ كوننننة 
ااعنن لوة تادننص ابنن  شدنن . انناألا وظ فننل  المهننة الظ كوننة بنن ت  دننا تكهننا 
كت لا، تلك  لل وت  ل  ببذهل ل  ات  في ال  م تالظ ب   ا،ا فظل اب  شد . 



اب  شد   كا  لذهل ل  شج همر ف هاُّ  لاأم تلك  ل  لل ظم ا بم لف، للا
ف ننن  اأتدننن  لم م ننن ة لننن  لذطمنننا ال  هننناُّ لأ  نننهل اأنننم وظننن ف علنننا ال،ذطنننا 

 لظ فة بمهت هم جش ة اال تهاج.

فظنن  انننا  لننن  بنننب  هم،ننناُّ التننن اث الظ كننني ااعننن لي لننن  انننا  لم،نننا إل،النننا 
ه اأننن  لت لكاننن  لننن  الظمنننلا البلأاأونننة انننالهسالي لنننا . تلكننن  لظ فنننة الهسالننني 

أوننة ااأننت لظ فننة جاش  تلننو" لظ فننة لاننتص. ااأننت هال م نن ة تالظمننلا البلأا
ل ا ظم مي ات  اب  عبذا. فهل هاهت افم لل وظ ف لفل ا  لشعطل، تمل لنل 
ش ش  ال م  ة لااتها تل  ل نل ال،ظ فنة بنل لن  ل  ل نل ل  شهنا ل ال  عن ة 
تابنن  عننبذا هالتح شنن . للننا ابنن  شدنن  فهننل لننل شنن ش  ال  ننم لبهننا ل ال  هنناُّ بننل 

لظمل، ا،ا لأم لل شن ش  ال م ن ة لن  ل نل الن ج همنر لزن  بنل جشعم ل  ل ل ا
 ل  ل ل ال،ظ فة.

تكدلش  هالة اا  ال  هاُّ و همل  هضاهة ال  ع ة تاا  ال  ع ة و همل  
هضاهة ال  هاُّ. تااأ ا  ا،ا  بل "ه ت ل،ا و هل"، تل  مذا ااأت الظن ات  

الظ كنني ااعنن لي  بنب  ال نن ب ب . للننا ابنن  شدنن  الننال انا  لت،تذننا فنني التنن اث
تفني التنن اث ال م نن ي الظم،ني البلأنناأي ف نن  اتن  "فدننل ال، ننا  فني ت  بنن  لننا 
بب  الل بظة تالحت،ة لن  االتدنا " تاتن  "لذنام  ااجلنة فني ه ا ن  ال،منة"، 
ت لوضننننننا "تهافننننننت التهافننننننت" تمنننننني اتنننننن  بننننننب  فبهننننننا ل  ال م نننننن ة تالظمننننننل ال 

  لننع ال م نن ة تالظمننل. بننب  شتظاشضننا  لننع النن ش ، تل  النن ش  بنن تش  ال شتظنناش 
علننا لظم،نناُّ النن ش  لنن  جاخننل ال،   وننة ال شذوننة، تلتضنن  علننا لم  عنن ة لنن  
جاخننل ال،   وننة ال م ننفوة. اننل علننا بنن ت  ه  أوننة بذنناُّ  ل نن ب إلننر هدنن أا 

 تللاغمذا ل  لوة ه  أوة لخ ى.



تلننا جلذننا  نن  بنن لأا هالحنن شث هنن  االعننت    التنناشباي لمنناا  الظ كوننة، فنن  بنن  
  ال ننننل  مذننننا إ  منننناا االعننننت    ا،ننننا شتل ننننف همننننر ال ،ننننع بننننب  الا افننننة لنننن

اللطذوة، لهذي التن اث، تكنب  الا افنة الظال،ونة، شتل نف انالا همنر االعنت    
ال ك ل، همر تظ،ول الظ  أوة تال ت  الذ  وة. تلهلج إلر اب  شد  اؤان  لأني 

الظال،ونة ل كن ا لل لتاجف في ال لا اطمظت هموم في الت اث لت فني الا افنة 
ل نننت   اننناب  شدننن . لنننو" مذننناة زتنننل لتننن ش  ابننن  شدننن  إال تبظتننن"  اأننن  
االعننننت    التنننناشباي فنننني دادننننبتم،  لاأنننن  الظ  أوننننة تالنننن ت  الذ  وننننة فنننني 
ت كبن  . فهننل هذنن لا شنن ج همننر الهسالنني، فنني تك بنن   ال  عنن ة، شنن ج هموننم ا قوننم 

  نم تال لنع الن ش . ل ته  ت ا  ل ت ل تشت  ه  أونة ال تتظناش  ال لنع ال
تاننننننالا اللنننننن   هذنننننن لا ش زننننننظ لدننننننواُّ همننننننر ابنننننن  عننننننبذا لت االعننننننتذ ش لت 
عال وطبل  لتغب م،ا ل  ال،   ب  اشعنطل، لت همنر  نالبذل  فني الطن  
النخ. تتت مننر اعننت  لوة ابنن  شدنن  لوضننا فنني الأننم لننل شتظدنن  فنني اتاهننم فنني 

قوة ال  ننم ال لننام  ضننن   خنن  بنننل هنن   ال،نناام  ال  هونننة بنن ت  للضنننل 
أاجش  ال،اا ، ا،نا ه ن  هن  شلونم الانام هتنل دن اهة زتنر تلنل خنالف فني 
علننا ال،ننام  ال،ننالكي الننال اننا  لننام  لبوننم ت نن   تجتلتننم تكمنن  . للننا عذنناؤ  
همننر لشعنننطل تت شبنن  ت هنننة أمننن   فهننل ش  نننع إلنننر ه  أوننة لشعنننطل تتا ظبتنننم 

 تشتزم الظم،وة الذ  وة. تتما مي ال لاأ  التي ااأت ت كطم هم.

أعتقد أن حديثكم عن ابن رشد بكل هذا الثقـل والتنـوع واإلبـراز الهـام  -س
الهتماماتــه الثقاديـــة الفكريـــة والفلســـفية الســـائدة فـــي عصـــره يقودنـــا إلـــى 
الحــديث عــن الفلســفة فــي نظامنــا التعليمــي، فقــد تــم منــذ ســنوات تهمــيش 
ــة. فهــل يمكــن  ــم فالفلســفة بنــت الديموقراطي ــدنا، وكمــا تعل الفلســفة فــي بل

 الحديث عن تعميق الديموقراطية و غناء الهوية في ظل هذا التهميش؟



هال ظل م،لت ال م  ة في تظمو،ذا الااألل ه  اش بمب ، انا  لتنحاهم وظت ن ت  
لأم بته،وش ال م  ة عو تتل  لتلا  ال،ظاشضة في ت لف الط ب. تلأنا 

و  فني لتف ماا ال ن اش هنال  ج  ا  الذتو نة تحنتل علنا. إ  لنا منل عنا   ا
تنننن لف الطم ننننة، لمه بننننا همننننر اا ننننل، لننننو" ال كنننن  ااعنننن لي بننننل أسهننننة 
التط ف  وم. تال  اش ال مب  ال،،اعل لم  اش ال ابا، تال،دناب ه دن  الذمن ، 
عوتل  ته،وش الا افنة ااعن لوة لن  ل نل  ظنل زن  لمتطن ف. مناا خطن  ال 

في ال،ه ب،  و ل ب جتم ه  الاط  اات . تأح  إعا ت لمذا ال ازة الط بوة
ك،ا في الظالل الظ كي ه،للا، ف أذا عذ   التط ف لكان  اأتلناشا فني الكمونا  
الظم،وة، التي ال ت ش  فبها ال ال م  ة تال الظملا ااع لوة، لذنم فني امونا  

 اوجاب.

ل ن  دنهمتذي منا  المنام    لذننا. تلنل ل ن  لنا لف نن ما هنم عنلى هنالمب  اعذننب : 
" لم،ظننننناشف الظم،ونننننة، ل دننننن  لأهنننننا ل ،لهنننننة لننننن  لتله،ننننا الط وظنننننة "ال األأونننننة

ال ننلاأب ، فال،ظ فننة الظم،وننة، ال باضننوة تال بسبا وننة الننخ، منني هط وظتهننا تذتهنني 
إلر ز ا ا و   ااخا بها اح ا ا، للا في ال شاعا  ااأ اأوة تخاتة في 
ال م ننننن ة فمو ننننننت مذنننننا ز ننننننا ا أها ونننننة: لو ننننننت مذننننناة  ننننننلاأب  بنننننل ت هننننننا  

ة لعنن اب التطنن ف  ونناب فضنناُّ لم،ذا لننة تت نناج  أم .تلظمننلا ل  لنن   ،منن
ال لل تل اشهة الح ة هالح ة تالتظلج همر االخنت ف فني الن لل تهمنر تظن ج 
الذتنا  . للننا الظالننل الاناأي فهننل ش  ننع إلننر ااز ناط الننال "ال وحت،ننل" تالننال 
شتظننن   لنننم الطالننن  فننني امونننا  الطننن  تالظمنننلا هذننن لا وتتلنننف ل  لدنننب   

لض،لأا لم هظ  تا  م ا،ا اا  شتابل، شغل الحنظ  ل هل  تل  الظ،ل لو"
الال لتذم ل  االلتحاع هاا  ناا الظم،ونة تشغنل ال هنلج التني بنالها تال،له نة 
التني لذحهننا النخ. للننا طالن  الكموننا  ااجبونة فهننل شن خل ال الظننة تمنل دنناة 



في الحدل  همنر ه،نل لت همنر لذسلنة، تمناا ل هنلا. تإع  ف ش نة ااز ناط 
هننا طالنن  الظمننلا تالطنن  هذنن لا شمتحننا هال الظننة تبتتلننف ل  التني ودنناب ب

لدننب   مننل ال طالننة لدنن  تلكانن  تنن عب ا فنني أ  ننوة الطالنن  لنن  ااز نناط الننال 
 وداب هم طال  اوجاب. ف عا ا ت،ع الظال   ااأت الذتو ة التط ف.

همر ل    اش ته،وش ال م  ة في تظمو،ذا الاناألل لنل وتن  أاهظنا ف نا لن  مناا 
  االهت نننناشا  ال واعننننوة. ل نننن  ه فنننت المنننن تف التنننني م،لننننت فبهننننا الذنننلو لنننن

ال م ننن ة تلنننل لكننن  هظبننن ا هننن  ت اش  التظمنننول، ف ننن  ه،منننت ل تلنننا لم م ننن ة فننني 
الاناألل لظن   عنذلا . تلعنتطوع ل  لؤان  ل   ن اش ته،نوش ال م ن ة اننا  تشاُّ  
 لوضا لللش لخ ى تذت،ي إلر هالل الت اش  تاعته   الذ لع في ل ا  الكتاب

 ال، شعي. تشك،ا اتاا "الظ اُّ" لم م  ة عشبظة اخ اُّ ال تافع الحقو ة.

صدرت لكم منذ سنوات كتابات في المسـألة التعليميـة: "أضـواء علـى  -س
مشــكل التعلــيم" فــي أوائــل الســبعينات، "سياســات التعلــيم بــالمغرب العربــي" 

هـا ، وبـين صـدور الكتـابين فتـرة زمنيـة ليسـت بالقصـيرة زاد في1989سـنة 
 125تدهور التعليم ببالدنا إلى درجـة أن المغـرب أصـب  يرتـب فـي مرتبـة 

وهــو مــا أســميتموه "رقــم زنزانــة فــي عنــق المغــرب" . كيــف تفســرون هــذا 
التراجــع أو التـــدني فـــي النتـــائج، هـــل هــو عـــدم االلتـــزام بتطبيـــق المبـــاد  
ــاء  ــه عــدم بن ــين محيطهــا؟ أم أن ــين المدرســة وب ــه الفصــل ب األربعــة؟ أم أن

 سياسة التعليمية على استراتيجية تنموية؟ال

لشبنن  ل  لخ ننف لنن  اازتنناا التنني تنن تع فنني منناا ال، ننا  تالتنني تاننص  -ع
ل نننتلى التظمنننول فننني ب جأنننا. ل ننن  اهتننن أا عننن،او ق ننناشا  تحتنننل همنننر ل نننتلى 
التظمول هالت أي لل هالت ا ع إلر اللشاُّ هالذ  ة ل،نا انا  همونم الحنا  فني فتن   



تلننل لأهننا تننحوحة أ نن وا، لزتنناا لو ننت ب ب ننة جا ،ننا.  لننا. لاننل مننا  ازتنناا،
مذننناة لننن  ولنننتكي لننن  اأا نننا  ل نننتلى التظمنننول لودنننل إلنننر الذتو نننة التننني 
ش ب ما تمي ل  ال    مل التظ ب ، تكالتالي فالظ ع وتل  في الظن ت  هن  

 التظ ب !

لهت نن  لأننم لنن  الضنن تشل ل ا ظننة لاننل مننا  اازتنناا التنني تم ننر متنناا  سافننا 
ة تكحننث. تننحو  ل  تظمو،ذننا مننل جت  ط،لزاتذننا هتابنن . تتننحو  جت  جشاعنن

لأم اا  ل  ال،،ت  ل  وتل  لز   ل،ا مل هموم البلا، خ،" ل ا  لا ، 
هاعننتظ،ا  أ نن" اللعننا ل تاالتاأننا  التنني اعننتظ،مت. تلننع منناا امننم فننالحتل 
همر لال ما  االنلش و ن  ل  و نتذ  همنر ال، اشأنة الدنحوحة. لذ خنا لنا  

عننذة، لهذني منناا الظنناا، تلذ اشأنم هط ننل فني لاننل ه،نن    17  البنلا ط ن  ه،نن  
. ل ن  اذنت همنر تنمة ل ادن   هنالتظمول  1968تعنذة  1958ك،ا انا  عنذة 

تالت لبا في ما  ال ذلا . تهذ لا ل اش  بب  ال، تلى الال اا  هموم ط نل 
تكننننب  ط ننننل البننننلا لالزننننظ ل  مذنننناة ف  ننننا لدننننال  منننناا  1968لت  1958

  بب  ات  ال باضوا  تات  ال،طالظة لت ااجب ا،ا ااأت في ااخب .  اش 
علننننا الل ننننت تا،ننننا منننني البننننلا، عننننت زظ ل  مذنننناة تطننننلشا: فال، نننناهول التنننني 
شتظم،هننا الط ننل البننلا تلاكنن  الت نن ا الحاتننل تكالتننالي فهننل أ  ننم شلاكنن  هنن  
ط ب ها ماا الت  ا الحاتل. إعا اا  ابذنا وحن  ال،طالظنة فحنات  ل  ت ظمنم 

هنن  أدننلم أ بنن  لح ننلظ لننا  تلهطننم أدننلم ال،ذ مننلطي التنني  شتامننر
 كذا أ  لما تأظ   بها أح   بل الا، بذا ، تاأم  شج فظمم.

لأا ال لشبن  ل  ل منل لن  خطنلش  ال،لناكل التني وظناأي لذهنا تظمو،ذنا، تلكن  ال 
و ننل  ت ذنني الذمننن   ااز اطوننة بنن ت  ل ننن ش تالذمنن  بهننا إلنننر  ،وننع اادنننواُّ 

 هلتل ل  ا.



ما  ال، زمة لذظ  إلر للناكل تظمو،ذنا ال امذنة. لن  ال،،تن  فني أمن ل هظ  
 تدذو ها إلر تذ ب :

 تذف واص التظمول لذملشا إلوم ل   اتبة ه  تم هال، ت،ع. -1

 تتذف واص التظمول لذملشا إلوم ل   اتبة ل هستم ال اخموة. -2

اا  و،ننا واننص الدننذف اات  ش نن ت ل  لبنن   للننتمة  وننم تت،اننل فنني اننل  أمنن
تظمو،ذا ه ع كم ال،اتم ة ال و تله  أ  ة اا وة ل  ااط نا  الناش  منل فني 
ع  ال، شعة لت ال الظة. تكادلم الاناألل و،تن  ل  أ زنظ،  بناج  همنر 
كلأم ال و تله  الذ  ة التي ل  ال،  ت  ل  و تله ها، و،تن  ل  أ زنظ 

ال لزتنناع إلننر ل  أطا ننم ال شت ننات  ال، اكننس الحضنن بة لت ال  ب ننة لذهننا. ت نن  
عانننن  اازدننننا وا  اع ننننا  ل  أدننننب  الظننننالل ال نننن تل لذننننم أدننننب  مسبننننل. 
تال  ع بنب  ال،ن   تال ن ى تال اجونة فني مناا ال، نا  و،تن  ل  و  نل فني زن تج 
لظبذة، تلكذم هذ لا شت ع تبت ا ل ف   أتا  نم همنر ل نت  ل ال من  اتنل تكنل  

ي ل  الذا ننة ال، ننب   خطبنن   لمهاوننة. علننا ا  الذتو ننة التنني ت نن   أ  ننها منن
عتكل  غ ا، في  ،وع ال، اال ، لن  ال، شذنة تزن ما. تمتناا عنبتظ،ا علنا 
التدذون الال ل الم ال  أ بل  بب  "ال،ه ب الذافع" ت"ال،ه ب غب  الذافع"، 
التدنذون الننال  ن  وتت نني طناهع "ال،هنن ب ال،ت ن ا"، "ال،ظاتنن "، ت"ال،هنن ب 

ذك ش اللضننع الا ننافي الننال ه فننم ال،تامننف"، "الت مبنن ل". تلكانن  لنن  علننا عنن
ال،ه ب لذنا ال ن ت  اللعنطر زبنث ظمنت الا افنة ال  وظنة لحدنلش  فني لمنل 
ال،  ، فبتك   تبتظ،ا علنا االألنطاش تتمنا الاذا ونة التني أظ ن  هذهنا البنلا 
ه،دنطمحا  لنن    بنل ااتننالة تال،ظاتن  ، لت الح اعننة تالت مبن . تغذنني هنن  

كت ننني خطنننلش  فا  نننة  و،نننا و ننن،ر هظدننن  ال ونننا  ال نننل  إ  منننا  المنننام   عت



الظلل،ة. علا ا  هالل الظلل،ة مل هنالل ال،ن   للنا ال اجونة ف،نا  النت ت نوش 
فنني هننالل  خنن . ل نن  ادننتكر لنني لننفخ ا تنن شا لنن  تننلأ" طنناف فنني هظننم 
ال هننا  فنني ال،هنن ب هنن  التامننف الها ننل الننال تظنناأي لذننم ال اجوننة ال،ه كوننة 

مننناا تنننحو  فال اجونننة ال،ه كونننة ت نننوش فننني هال، اشأنننة لنننع ال اجونننة التلأ نننوة. ت 
 ال  ت  اللعطر.

تل  ال ضاوا ااخ ى التي تذت،ي إلر ماا الدذف ل  ال،لاكل تما ال ضوة 
التي وظ   هذها بن"ه ا اأ لاع التظمول فني ال، ت،نع". مناا تنحو  لن   هنة، 
تلكذننم غبنن  تننحو  لنن   هننة لخنن ى. علننا لأننم إعا أم أننا إلننر لننا أدننف هننم 

مننف ت دننلش ف ننذ    إأ،ننا وظتنن" لننا هننال، ت،ع لنن  تامننف. تظمو،ذننا لنن  تا
تل  مذا و،ت  ال ل  إ  ال،طمنلب لن  التظمنول فني لانل منا  الحنا  لنو" ل  
شذنن ل  فنني تامننف ال، ت،ننع، بننل ل  وظ،ننل همننر تهببنن  ال، ت،ننع. إ  ل نن لة 
االأنن لاع ل نن لة أ نن وة. إ  ااهنن اج الك بنن   التنني تتانن ع لنن  التظمننول الانناألل 

ل ظ ا في ال،ظام  الظموا ت  ر ه ضة لم طالة ال،ح  ة، تكالتالي جت  ل  ت   
لمظننلج  إلننر االونننة. علننا ا  ال، ت،نننع ال شتننلاف   ونننم لنن  ال،ذافنننا لننا وت ننني 

 العتوظاب ما  ال ،لو.

لعانن  لأننم فنني لتاعننا ال ننتبذا  اذننت لنن ش ا لااألبننة ااأننت  نن  اعننتح عت فبهننا 
ث مننننا  اا  ننناا  ل نننن  ت نننن  ل  ننناا ت ذوننننة. ف،ننناعا ااأننننت الذتو ننننة لننن  اعننننتح ا

الت لبنا ال،تا  نل  لذهنا لأ  نهل بنن ت  ه،نل. علنا ا  تمنا اا  ناا الت ذوننة 
، 1965-1960كاأننت  ننن  اعنننتح عت فنني إطننناش التدننن،ول الا،اعننني اات  

الننال اننا  ش لنني إلننر غنن   بذوننا  تننذاقوة فنني ال منن . فم،ننا تننل الظنن ت  هنن  
لتذننناتب" النننال اعنننتح ث مننناا الدننن،ول، ه ننن   ال واعنننة التننني اختاشمنننا أنننلو "ا

تالال ظل  ا ،ا لذا علا الل ت إلنر ال نذة ال،اضنوة ، هاتنت اا  ناا الت ذونة 



التني لألن ت فنني ال،ن اش  الااألبننة ال لحنل لهننا لن  ااهنن اب، ف لهبنت ه نن اش 
 لت ت دت ل  تم اُّ أ  ها.

ه  نننة التظمنننول هنننال، ت،ع ه  نننة عذا ونننة االت نننا : ف،ننن   هنننة و ننن  ل  وتنننل  
اجشا همر اعنتق ا  أتنا   التظمنول، تلن   هنة لخن ى و ن  ل  وتنل  ال، ت،ع  

التظمول  ناجشا همنر تم ونة زا نا  ال، ت،نع. تلن  أافمنة ال نل  الت كبن  همنر ل  
التاطنننوا لمتظمنننول، لهذننني شعنننل عواعنننة لت اعنننت اتو وة لنننم، و ننن  ل  شنننتل فننني 
إطاش التاطوا لم، ت،ع اتل. تفني بمن  لتامنف ال لفهنل اونن و،تن  تح بنا 

،وة ب ت  ألو لا ل  التاطوا. فالتذ،ونة لمان تع لن  التامنف تتطمن  إشاج  تذ
 تتظ  ة تتضحوا ، تما  امها لللش تتطم  التاطوا.

لذكتننف بهنناا فنني لننا واننص للنناكل التظمننول ال ا ظننة إلننر ه  تننم هننال، ت،ع، 
تلذما أم   همر تذف  خ  ل  للتل التظمول فني ب جأنا، ل دن  تمنا التني 

 . لذ ل للاكمم ال اخموة.تتظما هم مل أ  م

مذا ع ه،  إلر ال، اشأة بب  لا ااأت هموم جاش التظمول   نل ه ن ش  لت ع عنة 
تكننننب  لننننا منننني هموننننم او . لعانننن  لأننننم اننننا  التظمننننول فنننني ب جأننننا إلننننر زنننن تج 
ال نننن ظبذا   طاهنننننا أمو نننننا: لننننل وتننننن  لدننننناها هنننن ل ا  ال دنننننل  تال،ح نننننلكوة 

االعتاذاُّ الال شفا  ال اه  . انا  تال،حاها . تإعا اا  مذاة ديُّ لذها فهل 
لا وط ع هالل ش ل التظمنول منل الت ناأي فني ه،منم تالتذناف" لن  ل نل تح نب  
ل ننتلا  التظمو،نني تالت كننلل هنن  ط بننا التهبننف اللتحاأننا  تل اشبننا . لننل وتنن  
مذننناة لننن   الننن شت  الادلتنننوة تال لننن   ت"لأنننا لنننالي". للنننا البنننلا فننن  

الل ش  ل،ا ولام  تب ،ع. ل   لتب  ش ا  و تطوع ال، ُّ إال ل  ش  ل لع م 
التظمول هااز اط في ط،لزاتهل فاأحا عنملة اابن  لنذهل. تالحن شث اللن بن 



و ننل  "كنناج ال  نن  ل  وتننل  ا نن ا". تمنناا التنن جل ش  ننع إلننر هنن   هلالننل لظننل 
لم،ها الظالمب  التالبب : اشت او لا تحتا م ال،تطم ا  الض تشبة لمحونا ، لن  

تفني ل ابنل علنا هن ا تحن ة اا نلش …  " تإهالنة لألمنلل كل تل ت  تلمن
 تالتظلبضا  بلتب   للاك ة لااة االشت او.

تل   هنة لخن ى مذناة ظنام   البن  لن  عا منا، تمني تانلف هظنم لدنال  
ال تلنننة لننن  ش نننا  التظمنننول. إ  اابننن ا لننن  ش نننا  ال تلنننة "تننناأظي ال ننن اش" إلنننا 

لمننننام   تظتنننن"  ونننناب شتالفننننل  لنننن  ش ننننل التظمننننول تإلننننا وحت  تأننننم. تمننننا  ا
ال و،ل  اطوننننننة، ل دنننننن  هالادننننننلم  ونننننناب الظ موننننننة ال و،ل  اطوننننننة، تلننننننو" 
ل اعنننو،ها تفللكملشمنننا. تلننن  أتنننا    وننناب ال و،ل  اطونننة ال ننن اشا  االشت الونننة 

 التي تد ش لت،" التظمول تعب   لت تض وة ش ل التظمول ت ل ب تم.

اأننا  ال تاللشبننا إلننر لذ خننا لانناال تازنن ا مننل التحاأننا  ال تاللشبننا. ااأننت التح
زنن تج لتاخنن  ال نن ظبذا  مننل ال، ننا  اللزبنن  الننال تحتنن ا  وننم ال و،ل  اطوننة. 
كاأت مي "له   اادنواُّ   ن،ة بنب  الذنا "، لهذنر ال،ت دنحب  اللتحاأاتهنا. 
ال ،وننع شت نن ا لتحننل  إلننر ش ننل فنني تش ننة ل هللننة ال،دنن ش تالذازوننة، تدننح  

  إلنر ل  زنب  إهن   الذتننا   ك،نا مني. تت نت،  ه،مونة التظالنل لننع ال، هنل 
هدنننلش  شعننن،وة، تزبذ نننا ف نننا ش حنننث هننن  االعنننل النننال ولنننب  إلونننم الننن  ل.  ننن  
وتننل  الظ،ننل  اشبننا البننلا لنن  الذازوننة اللننتموة بهنناا، تلكنن  لننا و نن،ر بذمنناا 
ال، اد ة ال، ت،   تااللتحاأا  التي ت  ل همر ل ى ع ث عذلا ، ال علا 

ل،   عذلا ، تكالتالي ل اال ال و،ت  ال نل   ظ ل تاللشبا للضلها لن"ال ذاُّ" 
إ  الظنن   و نن ل  وننم لبننل أهنناش، تلنن ى اننل تدننحو  لت ت نن ش  لت عننفا . إ  
أماا ااكاجو،ونا  و ن  ل  وظناج  ونم الذمن . لأنا ل نت ضن  ااكاجو،ونا  تال 

 ض  ال ل اسبة. تلك  االلش بذتا  ها.



ا  انا  لتلعنا ال،ظن   لذمت ئ ل   لخ ى إلر ال، اشأة.   ل أمناا ااكاجو،ون
الظاا الال وحدل همونم التم،بنا الذنا   فني التحاأنا  ال تاللشبنا شتحن ة بنب  

أ طننة همننر هلنن ب ، تأنناجشا لننا اننا  التم،بننا وحدننل همننة لكانن  لنن   12ت 9
، 14ت 13همننر هلنن ب . للننا البننلا ف،تلعننا ال،ظنن   الظنناا شتنن ات  بننب   12

لفننننا. ل ننن  زدننننل همننننر هلننن ب  تنننناش دنننب ا ل ل 18تزدنننل  التم،بننننا همنننر 
تضنال فني الننذ ا، تمناا لننو" شا ظنا إلننر تح ن  فنني ال، نتلى بننل إلنر "كنن ا" 
في التذقوا، لو" امم ل  الك ا ال،،ن ت  النال و نتح م ال، نت ب  لذنم. لأنا ال 
ل ننل  إ  الذمنناا ال نن ول اننا  لاالوننا، فم نن  ااأننت مذنناة ت ننات ا  بنن ت  دننا، 

، نناتا   وننم زتننر همننر تلكنن  و،تنن  ل  لجهنني لأننم اننا  لكانن  هنن ال، ااأننت ال
تظب  ال ال تالاطن . تفني ل نا  الظمنل تالتظمنول ال، ناتا  فني ال انل هنالذ ا، 
لفضل ل  ال ل اتا  في الك ا. همر لأم ال لظذر لمك ا في ت  ش  التحدبل 

 الظم،ي.

لا الال ز،ل "تاأظي ال ن اش" هذن أا همنر تهببن  أمناا ال تاللشبنا  لنا له فنم 
لا أماا ااكاجو،وا  انا  من فهل دنب ا  خن  غبن  دادوا مل ل  الاش  ا ت ز

ال فنننع لننن  ل نننتلى التظمنننول. إ  الهننن ف انننا  النننتحتل فننني الذتنننا  ، لهذننني فننني 
له اج الذا حب . ف،ناعا ااأنت الذتو نة  تظطبذنا ال، اشأنة تن  ا،  ا ن  ال لضنر 

% ، ه بننننت ل ننننت،   50تف نننن ا  ال،دنننن ادوة. علننننا ل  أ نننن ة الذ ننننا ، تمنننني 
   أ  نها هناال" هن  زنا، للنا البنلا فنالحا فبهنا ت    أ  ها. ااأت ت 

 ل ل.

خ تة ال ل  هذ ل مي لا شمي: و   إهناج  الذمن  فني أمناا ااكاجو،ونا  
تأماا التحاأا  ال تاللشبا. إ  ل ا  الاط  شت ع. ااأت زاال  الاطن  فني 
الذمنننننناا ال نننننن ول لحنننننن تج . تااأننننننت ل ا ظننننننة ااتشاع تالذتننننننا   التنننننني ولننننننتكي 



لظ،ننلال هننم تلننل فنني زنن تج، ا  ال،لننتكب  انناألا  مبمننب  لكننل  لتننحابها للنن ا 
زاال  الاط  ااأنت  مبمنة. تالاطن  ال،تظ،ن  اأ نا    بن  لت لن  ش تن خل لنم 
كننا  أنناجشا. تاننا  ل ننا  "ا ت افننم" لحنن تجا. للننا البننلا فننال ،وع ولننتكي. تلأننا 
لهنن ف زنناال  تدننتاتى أ نن ة الاطنن  ال،حت،ننل فبهننا ا بنن  ، تلننع علننا ف،نن ش  

كاجو،وننة ل نناب ال،لننتكي ه أننم ال و ننتطوع الت كنن  لنن  االنن  إال هنن ل  لنن  اا
الننل ب . تمذننا لت نناُّ : لننا منني ل نن للوة لنن ش  ااكاجو،وننة  فنن عا اننا  لتتننلف 
الب ش  ز ا إلر جش ة لأم ال و تطوع ل ا ظة زالة اها  إال ه ل  ل  النل ب  

  الحالنة ال فهاا تضع لو"  وم لن  ااكاجو،ونة دنيُّ. إ  ااكاجو،ونة فني منا
تظ ت ل  تكل  جوتلشا. للا إعا اا  االن  شذطنلل همنر تهن ب لن  ال، ن للوة 
ل    لن  ااعن اب، فالتن خل هذن  النل ب  إعا زدنل و ن  ل  تكنل  أتو تنم 
الحتل همر ال،ظذي هاال  ه أم ال شتح،ل ل  للبتم، تك،ا و   ل  شتمل علا 

 ل  ت بب .

همننر الذواهننا  تاا  نناا ااخنن ى تلننا  بننل هدنن ج ااكاجو،وننا  ودنن ع لوضننا 
التاهظة لمل اش ، ال، اسبة لذها تالااش وة. لو ت  ،وع ااكاجو،وا  تالذواها  
تاا  اا همر جش ة تاز   لن  عنلُّ الحنا . تلكن  إتن   التظنالول و ن  ل  
ش نن ل ه تنن   ل هستننم تت  شنن ما تف نن  ال، ننا  للنناا الظذاتنن  عا  الك نناُّ  

 ا ود ع همر ااجاش  ال،ه كوة امها.تال،د ادوة. تماا د   ها

لذكتننف بهنناا هالذ نن ة لم،لنناكل ااجاشبننة تلذذت ننل إلننر ال ضنناوا التنني لهننا طنناهع 
 ت كلل تهمر شلعها للتمة "التظ ب ".

 )ال قوة في الظ ج ال،  ل(

 



  
 )*(زلاش زل   ضاوا التظمول هال،ه ب 

  
 التعريب ، و دة الوزارة، بطالة الخريجين

بري الجا محمد عابد  

تإع    طالة الا ب ب  لو ت أتو ة اا تهل بنل مني أتو نة هن ا 
اللفننناُّ ه،تطم نننا  التذ،ونننة، لتطم نننا  ز نننلع ااأ نننا  فننني مننناا 
ال، نننا . تلظمنننلا ل  ز نننلع ااأ نننا  لو نننت فننني ز بنننة التظ بننن  
تعنننواج  ال ننناأل  ف نننا، بنننل مننني لوضنننا الحنننا فننني التظمنننول تفننني 

أ نا  إعا زنن ا الدنحة تفني اللنهل. تلناعا ش  ننر لن  إأ ناأوة اا
ل  ال،ظ فة تالظذاوة الدحوة تل  الظ،نل النال وت ن  هنم  نل  

 شللم 

التظمنننول زنننا. تمنننل البنننلا لت  ز نننلع ااأ نننا ، ا  هنننالل البنننلا 
تاله  مل هالل الظمل تال،ظ فة. ماا دنيُّ أظ فنم تتملانم لل نذتذا، 

 فمذ تحض  الذتا   تلذتح،ل ل  للبتذا
 

ب : بننب  لننا مننل عابننت تل نن  ي ال هادنلم التظ بنن  و نن  ال دننل بننب  دننب 
 ل ا   وم لم، ا ظة تال لمت ا ع، تكب  لا مل  ابل لمتهبب  تالتطلب .

ل دنن  هالاابننت مذننا اننل  المهننة الظ كوننة منني لهننة ال،ظ فننة فنني ال،هنن ب. لننو" 
مذاة في لل لتا  ل  الظالل بمن  وضنع لهتنم للضنلها لم،ذا لنة. المهنة مني 

   الننلط  تال،لاطذننة، ف نني منناا اللهنناُّ اللهنناُّ الننال تذدننه   وننم الهلبننة تتزنن
تكننم تتح ننا تزنن   ال،لنناه  تتزنن   ال كنن  تتزنن   الننااك   تتزنن   التطمظننا . 
بنن ت  منناا لنن  تكننل  مذنناة ملبننة ل،تم ننة تغذوننة، تلنن  تكننل  مذنناة  نناتش تال 
ع ننة هننالذ ". الهلبننة لو ننت دننب ا  النن ا  ننامسا بننل منني اوننا  وتننل  تبدننب ، 

تتذلننن   لننن  لنننلشتث زضننناشل. المهنننة  نننسُّ  شذ،ننل تبهتذننني هالمهنننة تلنننا تح،منننم



 نننلم ل لننن  الكونننا ، لننن  اواأذنننا ا،هاشكنننة، تلننن  اونننا  ال  أ نننبب  ا  أ نننبب  
تااأ مبس ا أ مبس تاال بتا  ا ل بتا  النخ. مذناة فني بمن أا لن  وامنا بنب  
الظمننننل تال،ظ فننننة تكننننب  الننننتكمل هال  أ ننننوة، شك،ننننا بذه،ننننة هاشب ننننوة. تمنننناا  هننننل 

ل، دنن  ال ننوازي، ف نن   نن ش لنني ل  تا هننت هظننم ل انن . لعت نن،  ال  ننا  تا
لتل ا هال ل : "زتنر ال  نا  شنتكمل ال  أ نوة إعا انا  و نت  فني زني "لتشكني". 
تالحنا ل  اابنن ا ل،نن  شتلنن  ل  هال  أ ننوة مننل خننالل  لنن  الظمننل، مننل و همننل  

 ال ك  ال  أ ي تااجب ال  أ ي. مل ل  ج "ه الب ".
تلكنن  البنن  لنن  تذ وننم الهننافمب . ل نن   لننو" لنن  هنناجتي ل  لتكمننل بهننا  المه ننة،

زض   أ تا  ه ش   في الااشع، تااب ا لا الزمت لأذا أح  ال،هاشكة، بنل 
أحنن  الظنن ب، أظنن ف هنن  الا افننة ال  أ ننوة لكانن  ل،ننا وظنن ف هذهننا اابنن  لنن  
ال،ا  نننب  ال  أ نننبب . تكتنننل ت كبننن  مذننناة ل تلننن  ل  تل نننتظ كل ، ف أ نننبل  

فة الظ كوة تااع لوة لكا  ل،ا وظ ف ااب  تغب  ف أ بب ، وظ فل  ه  الا ا
 ل  الظ ب تال، م،ب . لو ت المهة مي الظمل. بل تعبمة لتحدبل الظمل.

 ن  ال و نناج  لزنن  فنني منا  االننلش، تلكنن  مذنناة هالت كبن  لنن  و ننل  تبمنن  فنني 
ال ل  إ  ت شب" الظملا هالمهة ال  أ وة في ل اشعذا الااألبة "ل  لة ضن تشبة 

". تماا في أم ل  من  لأللنلش. تلنع علنا فمن  لأنا ش منا  ت  ضها الم تف
ال هلى ال ل  الذازوة ال،   وة تال ل  أازوة ل تضنوا  الهلبنة تال زتنر لن  

 الذازوة اللطذوة. ع أا لها ل  الذازوة اا  ا وة ف ا.
لذط   ال فا  الال و  ا غب   في ماا ال، ا : لا منل الهن ف لن  التظمنول  

،بننا فنني الانناألل تالطالنن  فنني الظننالي الادننب  أظنن م،ا لنناعا أذتمنن  لنن  التم
لكننني ودنننن حا لتظم،ننننب  تكالتننننالي  ننننابمب  إلنننر التحننننل  إلننننر لطنننن  فذوننننة، إلننننر 
لظم،نننب  تلعننناتا   لأنننا ل دننن  مذنننا بنننن "لظم،نننب " ت"لعننناتا " ال تظمنننول ااط ننننا  
تالطننن ب تز ننن ، بنننل لوضنننا الننن خل  فننني تلاتنننل لظ فننني لنننع ال،نننلاطذب : 



لح ننننل، تالط بنننن  فنننني ال، تلنننن ر تال،دننننحة الننننخ، ال،هذنننن   فنننني ال،ظ،ننننل تا
تك  نناش  لخنن ى ل دنن  أ ننل ال،ظ فننة إلننر ال،ننلاطذب  لنن  خنن   ال،هذننة لت لنن  
خنن   تعننا ل ااهنن ا. اوننن و،تنن  ل،ننتظمل جش  الظمننلا هالمهننة ال  أ ننوة لت 
ال تعوة ل  و لا بهاا الذلو ل  التلاتل ال،ظ في لع ال،لاطذب  في ال،ه ب 

 كوة، لهذي ال و تطوع تلتبل الظمل بها إعا اا  و هل الظ  
ال،  لة تاضحة: إلا ل  أ ظل ال،هاشكة  ،وظا شتكم،ل  ال  أ وة لت ال تعوة 
النخ، لت ل  أ ظنل ال،تظم،نب  الذنا مب  لم،ظ فنة إلنر اللنظ  شتكم،نل  الظ كونة، 
تمنني المهننة التنني و ه،هننا ال،هاشكننة اأهننا لهننتهل. إلننا ل  أ ظننل تظمو،ذننا ه كوننا 

 حث ه  هل   خ ب  فني ال،هن ب لهنتهل اللطذونة مني ال  أ نوة لت تإلا ل  أ
مذننناة  اأننن   خننن  ال بننن  لننن  اادننناش  إلونننم: ل ننن  لتننن   لننن  … ال تعنننوة لت

ال،فا  او  ه   جشاعا  جتلوة ل  الط ل شنتظمل ه ن هة لك ن  بمهتنم اللطذونة 
 له،ا ااأت ما  المهة.

تننن خل فننني تننن،ول مننا  ال، ننن لة التننني ه ضنننتها مذنننا بهنننا  الط ب نننة ال،  نننطة 
للننتل التذ،وننة. التذ،وننة ت نن ل لنن  التلاتننل ال،ظ فنني تمنناا ال شتنن تر إال بمهنننة 

 ال م . ل  ال،فعف لأذا لضط ت  مذا إلر عا  ما  ال  شهوا .
للننا ال، نن لة التنني تطنن   هدنن ج تنن زوة المهننة الظ كوننة لت هنن ا تنن زبتها 

ا. لنو" مذناة فها  ل  لة  ا  ة. ف ،وع لها  الظنالل تنالحة. تنالحة اممهن
لهنة لفضنل لن  لهنة. مذناة ف نا لظ فنة  بن   لت أا دنة بهنا  المهنة لت تمننا. 
لو ننننت الظ  بننننة تال الدننننبذوة تال الواهاأوننننة لفضننننل تال لعننننهل تال لكانننن   ابموننننة 

 لمحوا  ل  الظ كوة. لمل المهة مل الال و،ت  تت هل ه،ال ما  ااتتاف.
ظننالل فنني ال ننذة ال،اضننوة ل نن  تحنن عذا   ننل  مبننل هنن  ابنن  شدنن  الننال ازت ننل ال

ه،ن تش ع،اأوننة  نن ت  همنر تفاتننم. اننا  ابن  شدنن  ل   وننة فم نفوة تهم،وننة فنني 
لتشكنا، همبهنا تهمنر لاب تهننا  النت أهضنتها. تلنل وتنن  ابن  شدن  وظن ف غبنن  



المهنة الظ كونة. ااأننت المهنة الظ كوننة لظن    ن ت  لهننة الظمنل تال م نن ة فني الظننالل 
بلا. تالمهة الظ كوة لل تت ا ع تلل تت ه   بل ل ،ع، ااأت ه،ااهة ااأ مبسبة ال

لممها مل الال لل شلاك لا التطلش اع اب ال ه  ة لهنا هالمهنة. تمناا الت ه ن  
الننال لتننابذا تاأظتنن" همنننر لهتذننا لننو"  نن شا ال ش ت نننع. تفنني ال،هنن ب للامنننة 
هلننذاما تلنن   للنناا لهبذذننا. اننا  مذنناة ت شاُّ ونن تل  إلننر ال  ل،ننا  فبتكم،ننل  

ة هدننظلكة تللنن ة. تلكنن  لننل ت،نن  همننبهل عننلى لدننه  زتننر لتنن حت الظ كونن
لهننتهل الظ كوننة عننهمة عم ننة ل بذننة، وظ نن ت  بهننا فنني ل ننا  ال،ننا  تاال تدنناج 
تال واعنننننة تفننننني إطننننناش لننننن  ال ننننن   تال،ذننننناتشا  الك لونننننة تالتظ ب بنننننة هالونننننة 
ال، ننتلى، ل،ننا ال شنن و ل نناال لملننا فنني لأهننل و،اشعننل  المهننة الظ كوننة هدنن ة 

ط و وة. المهة إع  ل،اشعة. ف عا لاشعذاما في ااجب ف نا ااأنت لهنة  تم ا وة
ااجب، تإعا لاشعننذاما فنني الظمنننل ف ننا ااأننت لهنننة همننل، تإعا لاشعننذاما فبه،نننا 

 لظا ااأت لهة الظمل تااجب.
 ماا مل ال،  ل تماا مل ال،ذطما.

للننا ال، ننن لة التننني تطنن   همنننر ل نننتلى الظ  نننة بننب  الاننناألل تالظنننالي، تهننن ا 
لتاأوننننة تظ بنننن  الظننننالي لظنننن ا تننننلف  ااعنننناتا  تال، ا ننننع الننننخ، فهنننناا للننننتل إ

للضلهي فظ . تلك  لو" الحل في ال  أ ة اأط  نا لن  الاناألل. ال،لنتمة 
تظاأي لذها لظمل جت  الظالل ه،ا في علا ف أ ا أ  ها، تلل بذ ن  لت اتتنة. 

المهة  الظملا البلا همر ل تلى التادص ال الظي تال حث الظم،ي ت تظ،ل
ااأ مبسبننة، ل نن   ه ننوا تمننل ل  المهننة التنني ت نن   أ  ننها امهننة همننل منني 
التنني و ننلا لتننحابها ه أتنناع الظمننل. إع  البنن  لنن  لهننة ل ذ وننة ل،لاك ننة تطننلش 
الظمنننل، تمنننا  البنننلا مننني هالتح شننن  ااأ مبسبنننة. تإعا اذنننا لضنننط ب  العنننتظ،ا  

ل  المهنة ال  أ نوة ال  أ وة فالا ف ا اأا اذا ل تظ، ب  ل  طن ف ف أ نا، ت 
مي او  في بم أا لكان  زضنلشا لن  ااأ مبسبنة، تمناا إشث اعنتظ،اشل و ن  



ل  ال أ ظل لذم أماشا  تلل  شؤبتذا. أحن  لضنط ت  العنتظ،ا  ال  أ نوة، 
تلك  لف تا ف ا اأم الب  ل  ااأ مبسبة في ال، ت  ل ال،ذملش همنر اا نل، 

ل لتاأننة ال بننناج  فننني إأتننناع الظمنننل. المهننل إال إعا اعنننتظاج  ف أ نننا فننني ال، نننت  
همننر ل  مذنناة لنن  ال شاعننا  لننا شتذ نن  هنن   لهننة الظمننل فنني ال، ننت  ل عننتكل  

 غب  لتشكوة، غب  إأ مبسبة.
تله،ا وت ، ت و،ا شتظما هالم ف ال ام ، أح  لضط ت  في التظمول الظالي 

تال أ دن  إلر ال،سات ة بب  المهنة ال  أ نوة تالمهنة ااأ مبسبنة تالمهنة الظ كونة. 
هال،سات نننة ل ننن ج الحضنننلش اللنننتمي، بنننل أ دننن  تننن شب" ال،نننلاج ال، ننن ش  فننني 
لظامننننننن أا ال ال ونننننننة الظم،ونننننننة هظضنننننننها هالظ كونننننننة اتننننننناشبخ الطننننننن  ت"الطننننننن  
اال ت،اهي" ت  ،ا لن  التلن ب  فني امونا  الطن  تتناشبخ الظمنلا ت  ن،ا لن  
الط و ونننا  فننني امونننا  الظمنننلا النننخ ، خدلتنننا الننن شت  الظالنننة، تكظضنننها 

ال  أ وة تشك،نا ااكا بنة لف تنا، تلوضنا تن شب" لنلاج لخن ى هالمهنة ااأ مبسبنة ه
 خدلتا في ل زمة التادص ال  با تال حث الظم،ي.

 ن  و نا : مناا شتطمنن  ل  وتنل  الطن ب هنناشفب  هالمهنا  النا ث. تال ننلاب: 
مننل فظنن  وظ فلأهننا تب،تحذننل  فبهننا فنني ال تاللشبننا. تلكنن  الننال وحنن ث مننل ل  

ي الكموننا  ااجبوننة تال األأوننة شنن ش   ،وننع ال،ننلاج هالظ كوننة فبذ ننر الطالنن  فنن
ال  أ ننننوة تااأ مبسبننننة، ببذ،ننننا شنننن ش   لبمننننم فنننني الكموننننا  تال،ظامنننن  الظم،وننننة 

 هال  أ وة فبذ ر الظ كوة تااأ مبسبة.
ال،لننتمة إع  لو ننت منني اوننن أنن ش  فنني الظننالي هال  أ ننوة ببذ،ننا جشعننذا فنني 

ة مني: اونن أحنت ظ فني الظنالي ه،نا تظم،ذنا  فني الااألل هالظ كوة، بنل ال،لنتم
الااألل ل  المها  الا ث. الطال  النال أ،تحذنم فني ال تاللشبنا ال شنذ   إال 
إعا اا  همر ل تلى لظب  في المها  الا ث.    وتنل  مناا ال، نتلى همنر 
غبننن  لنننا شننن اا. تالحقو نننة ل  الضنننظف هننناا فننني المهنننا  النننا ث امهنننا. تإع  



  ل  تط   مي ال فنع لن  ل نتلى المهنا  النا ث، تلنتك  فال،  لة التي و 
المهنننة الاالانننة، لت الااأونننة، مننني ااعننن اأوة فننني هظنننم ال، ننناال . مذننناة مننن ش 

 همر ل تلى ت شب" المها  و   ل  وظال .
للننا ال،دننطمحا  الظم،وننة فهنني لو ننت للننتمة، ف ،وننع لهننا  الظننالل ت تنن " 

ل اجف في لهتها اللطذونة  ال،دطم  اا ذ ي ا،ا مل، هذ لا ال وتل  مذاة
تال إلتاأوننننة ل دننننت اع. تتظمننننل ال،دننننطم  هنننن كا  لنننن  لهننننة ش نننن ل لنننن  التظمننننول 
ااعاعي. تلو ت مذاة ط با  امس  عح بة لحل ما  ال،لاكل، فال،،اشعة 

 تز ما ل  هة.
 ما هو تقويمكم لتجربة تقسيم الوزارة إلى إعدادي وثانوي وعالي؟ -س
 مة لمتظمول ااعاعي تلخ ى لماناألل تعالانة لهت   ل  تادوص ت اش  ل ت -ع

لمظنننننالي تننننن بب   ننننن  شنننننذ ل هذنننننم إمننننن اش ا بننننن  لعلتاأونننننا  ال،الونننننة تال لننننن بة 
تالت هبنننس، مننناا فضننن  هننن  االزتكننناة بنننب  ااجاشا  تكنننب  زننن تج النننل اشا . 
تااخطنن  لنن  علننا امننم هنن ا الدنن تش هنن  أمنن   تازنن   فنني تضننع الاطننا 

دل  همر لك ن   ن ش لن  ال،بساأونة. تالتدالول، تز م ال ط ف همر الح
تماا تضع    عن ا ل    كذنا . إ  للناكل التظمنول هذن أا لت اهطنة لتلناهتة: 
للنناكل الانناألل منني فنني  ننسُّ لذهننا اعننت، اش ل،لنناكل االبتنن ا ي تااهنن اجل، 
ك،ا ل  للاكل الظالي اعت، اش ل،لاكل الااألل.    وتل  ماا مل الحا  في 

 ال،لتل في ال،ه ب و،ت  شت ما  و،ا شمي: ،وع ال م ا  تلك  خدلتوة 
هذ لا شتظما اال  ب م   ا ل همر ال،فع ا  تهمر زن تج لحتللنة ه نلاأب ، 
ف نن  ال تظنن ف لاننل مننا  المننلام  التنني ت تلنن ل هنناج  فنني ال منن ا  التنني منني 
هدنن ج التحننل  إلننر جتلننة ال نناأل ، لهذنني التحننل  لنن  اللنن لل إلننر ال،تتننلب، 

ل إلر الت بب  الظ  أي ال،ذمل، ل  النلالُّ لملناص ل  االشت ا  ت ال تذمو
إلننر االلتاننا  لم نناأل . تكمنن أا لننا ا  فنني ل زمننة التحننل . هذنن لا وتننل  الحننا  



متاا فت س ة ال،  للوة في ت اش  انل اش  التظمنول و،تن  ل  تكنل  همنر ز ناب 
االأ ننننن اا تاللزننننن   تال ننننن هة فننننني ز نننننل ال،لننننناكل. تلهننننناا لشى ل  اللضنننننع 

وتنننل  همنننر شل  ت اش  التظمنننول اتنننل، ه،نننا فننني علنننا ال حنننث  اافضنننل منننل ل 
الظم،نني، ت بنن  تازنن  شتننللر اادنن اف الظنناا، تتحننت ل نن للبتم ال، ادنن   ت شاُّ 

 لت اتاب جتلة وتمف ال لذهل ه ما ل  لع ة التظمول.
مذننننناة هط وظنننننة الحنننننا  للنننننتل تل بنننننع ال، اهننننن  الل اشبنننننة بنننننب  اازنننننساب فننننني 

ل ل  لزساب لتظ ج . تلع علا و،تن  تح بنا الحتللا  اال ت  وة التي تلت
اللزنن   فنني مننا  الننل اش  اتننل هنن  ط بننا الت ننات  هننالتظلبم بلزنن   ل،اعمننة 
في ت اشا  لخ ى. همر لأم في بم  ا م أا، تفي تضع االلضع النال وظناأي 
لذنننم التظمنننول هذننن أا، و ننن  ل  و،نننذ  ل طننناو الت كونننة تالتظمنننول لك ننن   ننن ش لننن  

الحسكونننة. إ  ال واعنننة اللطذونننة لمتظمنننول و ننن  ل   االعنننت    هننن  االهت ننناشا 
ش عنننن،ها ل منننن" لهمننننر وضننننل  ،وننننع ال ظالوننننا  فنننني لبنننن ا  الت كوننننة تالتظمننننول 
تال حننث الظم،ننني، تاننناا ل،امنننب  هننن  مب نننا  ال، ت،نننع ال،ننن أي عا  الظ  نننة. 
تب   ل  تت  و ه  ال، م" ااهمر لمتظمول ل ا  جا ،نة لم،تاهظنة تال، اد نة. 

  ننة بننب  منناا ال، منن" تالننل اش  ه نناأل ، زتننر وظنن ف اننل تب ن  ل  تننذمل الظ
 ل ا  ل  للبتم.

مننناا لننن   هنننة تلننن   هنننة لخننن ى، أحننن  أظننن ف ل  للنننتل التظمنننول فننني بمننن أا 
للننتل لننم تنناشبخ و،تنن  إلننر ب اوننة االعننت   ، فنن  بنن  فنني لنن  شت منن  ل نن للوة 

ة. ااد اف هموم ل  ل  شمل بهاا التاشبخ زتر شت ذن  تكن اش الت ناشب ال ادنم
إ  لل إت   لمتظمول ال و،ت  إال في إطناش أنلو لن  االعنت، اشبةر فال، ن لة 
تتظما ه  وا  ت ضي عذلا  في إطاش لظب  ف  و نل  ال  نس بهنا إلنر إطناش 
 خنن    ننسا، بننل البنن  لنن  ال، زموننة فنني منناا ال،بنن ا . هاعننتطاهة ت بنن  ال،الوننة 

لذنم علنا عنلى لا  ل  ود ش ض ب ة   ش   لت شمهي لخن ى ت ن  ال شتطمن  



ل ا ظنننة لش ننناا عنننذة تازننن  . للنننا ت بننن  التظمنننول ف أنننم و ننن ش فننني ل نننب   ل ونننا  
تل وننننا . ل نننن  عنننن ا لنننن ظم التنننن ابب  االشت الوننننة فنننني ال،هنننن ب ل  لج  إلننننر 
التضحوة ه  وا  ب ت    تى، تهمر شل  ما  ال ن اشا   ن اشا  الت ا نع هن  

هاعنننل الت  شننن ،  التظ بنن ، إضنننافة إلنننر  ننن اشا  اتانننا  "همننر عننن بل الت  كنننة"
 ببذ،ا اعت اج  لذها  ها  لخ ى شك،ا مي النتي للمتها لذ " اله  .

تــوقفتم قبــل قليــل عنــد التــدهور فــي مســتوف التعلــيم، لكــن أعتقــد أن  -س
هناك ما هو أخطر، وقد أشرتم إليه، أقصـد ارتفـاع مسـتوف األميـة، فكيـف 

ـــة ومـــا االســـتراتي ـــك بالتنمي ـــة ذل ـــي تقيمـــون هـــذا األمـــر ومـــا عالق جية الت
 تقترحونها لتجاوز هذه األزمة؟

لهت   ل  ال نفا  وطن   جتش التظمنول فني بمن  لتامنف  تال نلاب هن  مناا  -ع
ال فا  و تضي لذنا ل  أظتن ف هن   ال،هن ب منل فظن  بمن  لتامنف، تب تضني 
لذننا اننالا ل  أ تحضنن  فنني لعماأذننا ال، نناشو" التنني ت ننا  بهننا التذ،وننة. لنن  

شلعنننها أ ننن ة االونننة. تلذهنننا انننالا اللضنننع   ،منننة منننا  ال، ننناشو" بنننل تهمنننر
الدحي تال طالة تل تلى ال خل الخ، لل لا هم ت ا  البنلا التذ،ونة ال لن بة 

. فن عا لخناأا االن  لن  منا  125التي تنذف ال،هن ب فبهنا لنفخ ا فني شت نة 
الساتبة للت  ال ل  إ  التذ،وة تتل نف لتال همنر الحن  لن  اأتلناش االونة ا  

تتل ننننف همننننر لحننننل االوننننة. فمننننو" هاالتننننا  ال فننننع لنننن  ال لاأنننن  ااخنننن ى 
ال، تلى الدحي لم نتا  جت  ل  وتنل  منفالُّ همنر  ن ش اناف لن  التظمنول، 
ت ل لال علا  و،ا شتظما هاللهل تغب  . ف عا أم أا إلر جتش التظمول ل  ما  
الذازونة اتضنن  للالذننا ل  ل للننة إجلنناع التظمنول فنني ال، ت،ننع، التنني تظذنني فنني 

ظم، ت بب  ه ج ال،تا  ب  ل  التظمول هظن ج لذاتن  اللنهل التني لعما  ال 
شلف مننننا ال طنننناو الاننننام، منننني ل للننننة  ا  ننننة. علننننا ل  النننناش  و للننننل  بننننااة 
وقو ل  االلش ه  أ نا تالن ت  ال،ت  لنة زبنث ولنتل ال طناو الانام ل ناال 



شز ا لمظ،ل تااأتاع و لع ال، ا  الال تنلف   ال تلنة تل نت ل هذهنا. للنا فني 
،ه ب فال،طملب في الحقو ة مل إجلاع ال، ت،ع في التظمنول، ل دن  تظ،نول ال

التظمننول تال فننع لنن  ل ننتلا ، خدلتننا تالظ،ننل البننلا شت ننم لكانن  فنن كا  لوهنن ت 
 ه،  فك با في اافة ال طاها .

و ننن  ل  أ تحضننن  ال نننلاشع بنننب  الننن ت ، تب ننن  ل  أ تحضننن  انننالا  فننناع 
تلل بتننا مننل أتنناع تطننلش جاخمننني  التطننلش. فاللضننع النن ام  فنني ف أ ننا تلتشكنننا

 لالننننم أمنننناا شلعنننن،الي تهمنننن  همننننر للنننناكمم بلاعننننطة الهو،ذننننة االعننننتظ،اشبة 
تاال  بالوننة. فنن  ل ننا  لم، اشأننة بننب  تضننظذا تتضننع لنن  ااأننت لننم الهو،ذننة 
همر ل  شا  بم ا  لخ ى، فاعتطاو ل  ش ذي ا تداجا تتظمو،نا لذن ل ب  فني 

لم هظ  تذاهة أالوة تلتطنلش   ناجش   هظضه،ا. تكالذ  ة ل م  اال،ه ب لو ت
همننر تننلفب  اللننهل اك نن  هنن ج لننن  ااشنن ل التنني تطمنن  اللننهل فنن  لظذنننر 
لم ل  ه   "الحل" مل في إجلاع التظمول في ال، ت،ع. إ  ال،طملب مل تظ،ول 
التظمننول فنني   ننل ال، ت،ننع لتح بننا هلالننل التهببنن  تالت  شنن  فنني اواأننم. للننا 

ا اونة ال،نلاشج ال،الونة فهناا ت  بن  و ت ن  ال،دن ادوة ت  ب  ت موص التظمول هظن ا 
 للاا الت اش  الال ألام   في ااب  ل  ال، اال  تال،ذاع ا .

 وما قولك في بطالة المتخرجين؟ -س
فظ  مذاة في ال،ه ب لتا  ل  هاطمل ، لذهل لط اُّ تلطن  همونا فني  -ع

انن   لاتمننف التاددننا . تالنناأ  لننو" عأنن  مننفالُّ، ف،نناعا ت بنن  لنن  دنناب
تا ته  زتر زدل همر دهاج  هموا في هملا الاش  لت فني فن تو لخن ى لن  
ال بسباُّ لت الكو،واُّ لت تا ع ط ب نا لت عا دنهاج  همونا فني الت ناش  تاال تدناج 

 الخ 
إ  ه ا اأ لاع مفالُّ في "علع اللنهل"، هنال،ه ب ا،نا منل البنلا، وظذني ل  

ا س  هن  تنلفب  الحن  منا  ال نلع  اتن   فني ال طناو الانام، تل  ال تلنة هن



ال،طمننلب جتلوننا لنن  الانن لا  اال ت،اقوننة لنن  تظمننول تتننحة الننخ. ال، ت،ننع 
ال،ه كنني ولننتل لنن  الادننام فنني هنن ج ااط نناُّ. أحنن  لننا  لذننا هظبنن ش  هنن  
الذ ننن ة ال، ننن ش  جتلونننا، لهذنننني هننن ج ااط ننناُّ اللا نننن  لظننن ج عنننتا  ال،هنننن ب. 

تغبننننن  علنننننا. للنننننا تاننننالا اللننننن    و،نننننا شتظمننننا هنننننالتظمول تالت هبنننننس ال  زنننني 
الظنناطمل  ال،تاددننل  فنني ل ننا  الظمننلا ال بسبا وننة تالكو،اتبننة فهننل ضننحوة 
 واب لفع ا  ال حث الظم،ي، علاُّ همر ل تلى ال طاو الظاا لت ال طناو 

 الاام.
تإلنننر مننناا تعاة و ننن  ل  أ خنننا هظنننب  االهت ننناش ل  تظمو،ذنننا الاننناألل ال شذ،نننل 

لشجأننا ل  أ ت ننع بتظمو،ذننا االبتنن ا ي  هناللتب   التنني تذاعنن  هنن ج اللنن ا . إأذننا لننل
تااهنن اجل تالانناألل تالظننالي إلننر ال، ننتلى الننال شتذاعنن  لننع هنن ج ال ننتا ، 
ال، نننتلى النننال بمهنننم ااشج  لنننا ، ل،نننا ا تذنننا ااطننن  ال،تنننلف   مننناا ال، نننا  
تلكننا  مذنناة ه ننس خطبنن . تإع    طالننة الانن ب ب  لو ننت أتو ننة اانن تهل بننل 

 نا  التذ،ونة، لتطم نا  ز نلع ااأ نا  فني مناا مي أتو نة هن ا اللفناُّ ه،تطم
ال، ا . تلظملا ل  ز نلع ااأ نا  لو نت فني ز بنة التظ بن  تعنواج  ال ناأل  
ف ا، بل مي لوضا الحا فني التظمنول تفني الدنحة تفني اللنهل. تلناعا ش  نر 
ل  إأ اأوة ااأ ا  إعا ز ا ل  ال،ظ فة تالظذاوة الدحوة تلن  الظ،نل النال 

 م وت   هم  ل  شلل
التظمول زا. تمنل البنلا لت  ز نلع ااأ نا ، ا  هنالل البنلا تالهن  منل هنالل 
الظمل تال،ظ فة. ماا ديُّ أظ فم تتملام لل ذتذا، فمذ تحض  الذتا   تلذتح،ل 

 ل  للبتذا.
 نننننننننن

 * صتية ال وار الذي نشا وه العدد السابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  هوامش حول موضوع حقوق اإلنسان

 جب أم الحقوق الطبيعية الحق والوا -1
 محمد عابد الجابري 

ل هنلا "ز ننلع ااأ ننا " لتحنن ش لنن  الت بن  هظ  ننة الننت  ا ال ا ،ننة بننب  الحننا 
تاللا ننن ، ه  نننة "ال، اوضنننة" التننني لب  أامنننا   نننل. علنننا لأنننم إعا ااأنننت فكننن   
"الحننننا"، همننننر ال، ننننتلبب  ال نننناألأي تااخ  نننني، ت ننننت هي فكنننن   "اللا نننن "، 

ه  نننة بنننب  الذنننا ، لت بنننب  ال ننن ج تال، ت،نننع، وتنننل  فبهنننا لكلأهنننا تظ ننن  هننن  
"الحننننا" اذننننلو لنننن  الظننننل  لننننن "اللا نننن "، فنننن   ل هننننلا "ز ننننلع ااأ ننننا " ال 



و ننت هي لل ل ابننل تال لل هننل . ز ننلع ااأ ننا  هننال،ظذر ال،ظاتنن  منني 
 ز لع لم ل  زبث مل إأ ا  تلو" ل  زبث ل  هموم تا  ا .

في –تال األ  اللضظي مي التي ع،حت  ما  ال،سات ة بب  ال األ  الط وظي
بننننن "ز ننننلع ااأ نننا " إلننننر ل نننتلى لهمننننر: لنننن   عهاالشت نننا -الظدننن  الحنننن شث

ل تلى ال األ  اللضظي الذ  ي إلر ل تلى ال األ  الط وظي ال،طما، تل  
ع،ة ال نل : إ  ز نلع ااأ نا  مني ز نلع ط و ونة لعأ نا ، ت،النا لام،نا ل  

 و وة لمكل ، لهذي  لاأبذنم. تب،تن  ل  أ هنل ال لاأب  الط و وة مي "ز لع" ط
ماا  ب ا إعا أح  فه،ذا ااأ ا  همنر لأنم "  نل" لتال ت  نل انل دنيُّل تلأنم 

لت  ننلاأب  –هالتننالي  ننسُّ لنن  الط وظننة ت نن ل هموننم  لاأبذهننا، تل  لننم "ز ل ننا" 
 خاتة هم.
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ث هنن  ز ننلع ااأ ننا  همننر لذننا ه نن  لنن  ال ننذب  لت ل بنن   مننب  تنناش الحنن ش
كنل ل نا . تالمنام   ال فتنة لمذمن  مني ل  الناش  شفظنلا مناا اللنظاش تشت ننلا 
لننم تاتاننات  عشبظننة لكابنن  لنن  تدنن فاتهل تلننلا  هل، هحننا لت ههبنن  هحننا، مننل 
لننن  "اا لبننناُّ" فننني مننناا الظنننالل، لهذننني "الننن ت  الظم،نننر"، اللالونننا  ال،تحننن   

فني زنب  ل  دننظاش "ز نلع ااأ نا " مننل اال بتونة تجت  لتشكنا اله كونة. منناا 
دظاش ال، تضظ ب  في ااش ، دظلكا تلفن اجال فهنل الناش  مضن،ت ز نل هل 

 تتهضل هاعت، اش.

لو" ماا تز  ، بل إ  ل،ا ال و ل  لم، زظ النو ظ الذسبنم ل  وه نل هذنم، 
لت شتهافل، مل ل  الحتللا  التي ت فع دظاش "ز لع ااأ ا " ال تحت لهنا، 



ه،ل  هننا فنني بمننن اأها منني، إال هالذ نن ة ل  نننة لنن  للاطذبهننا. للنننا تال تتدنن ف 
غب  ما  ال  ة فهل وظالمل  لظالمة تهضل فبها ااب  ل  الح لع التي و   
ل  شت،تظلا بها ه،ل ن  زنا ال، ناتا  بنب  الذنا ، تمنل الحنا ال،فعن" لهبن   

 ل  ز لع ااأ ا  ااخ ى.

!  تذنم هن  خمنا تتن تي لامنم"ما  ال، اش ة تط    ضوة لخ دوة ل    بل: "ال
تلاننل منناا ال ننملة مننل لحننل شب ننة جتلننا: فالننال ونن تي عننملاا شذهننر هذننم، لت 
و،تذنننع هننن  إتونننا  فضنننبمة وحنننث الذنننا  همنننر التحمننني بهنننا، و ت ننن  ال،دننن ادوة 
تب  ننن  ال، نننا  لملنننا فننني ألاونننا  الحقوقونننة. إ  زتللنننة ت فنننع دنننظاش ز نننلع 

هننم فنني ت ننم غب مننا لنن  الحتللننا ، تفنني أ نن" الل ننت ااأ ننا  عننواطا تمننل  
ت تت ه   واب هظنم ز نلع ااأ نا  فني بمن اأها، لت بمن ا  ل ت طنة بهنا، 
ال و،تنن  ل  ت،ذننع الذننا  لنن  اللننا فنني لنن ى إخ تننها فنني جهلامننا تال فنني 
لل تقوة لا تمل  هنم لن  تذ شن  لت ه ناب إ اُّ اأتهناة غب منا لن  الحتللنا  

اة ز نننلع ال، تضنننظ ب  لننن  ال،هنننا  ب  تال نننتا  لح نننلع ااأ نننا ! إ  اأتهننن
ااتنننننمبب  تغبننننن مل لننننن  ف نننننا  اللنننننظ  اال بتننننني لت اللنننننظ  ال  أ ننننني لت 
ال  بطاأي لت اال،ناأي النخ، وطظن  فني لدن ادوة زتناا منا  اللنظلب هذن لا 
وظنننات ل  لت وظنننا  ل  زتللنننا  لخننن ى تذتهنننا فبهنننا ز نننلع ال، تضنننظ ب  لننن  

فبهنننا. ا،نننا ل  عنننتل  زتللنننا  الننن ت   لبذا هنننا لت لننن  الطلا نننف ال،ت ننناكذة
اله كونننة هننن  اأتهننناة ز نننلع ااأ نننا  ال م نننطبذي فننني إعننن ا بل، لت ااأ ننننا  
الظ كنني فنني هظننم النن ت  الظ كوننة، تالتذ شنن  هال، ابننل هاأتهنناة ز ننلع ااأ ننا  
فني جت  ه كونة لخن ى، عنملة و ت ن  ال،دن ادوة لكلأنم وان ع لمنل جهالنة فنني 

اال  ال شتظمنننا مذنننا هالكبنننل ه،تونننالب  إ اُّ ز نننلع ااأ نننا  تمننني ال، ننناتا . فننن



الحتنناا تز نن ، بننل لوضننا هننالت،ببس فنني اللننظلب بننب  لنن  و ننتحا ل  تكننل  
 ز ل م ال،هضللة ال،ذتهتة للضلو جفاو تل  ال و تحا!

ما  ال،  لة تطن   عنفاال هلبدنا و،تن  تنواغتم ا،نا شمني: منل الن فاو هن  
  وحتن ا ز نلع ااأ نا  ز لع ااأ ا  زا لكل إأ ا ، لا لأم زنا ف نا ل،ن

تبمتنننسا بهنننا إ اُّ ال لننن   ،وظنننا بننن ت  ت،ببنننس  ال،لنننتمة ال،ط تزنننة مذنننا مننني 
 !الحق في الدفاع عن الحقللتمة : 

ل   اهتاج الذا  ت نات  منا  ال،لنتمة الظلبدنة، بنل إلهاُّمنا هنال،  ، هنالت،ببس 
 ابت اُّ بب  "الحا" ت"اللا  "، تكالتالي تدذون ال ملة ال ل ل إلر   ،ب :

  ننل شذت،نني إلننر "الحننا" ت  ننل شذت،نني إلننر "اللا نن ". تكذنناُّ هموننم فال،طال ننة 
هازت اا ز لع ااأ ا  مي زا ل،  تذتها ما  الح لع في دادم، تلكذها 
تا نن  هالذ نن ة ل،نن  شنن ى ز ننلع ااأ ننا  تذتهننا فنني دنناص غبنن  . تال اهنن   
ااخ دونننة الظالنننة، همننننر اا نننل ا،ننننا تلاضنننع الذنننا  همبهننننا، مننني ل  الحننننا 
تاللا   فضاُّا  ل ت    ال شتل ف لزن م،ا همنر اوخن . فمنو" لن  دن ط 
الت،تننننع هننننالحا لجاُّ اللا نننن ، ا،ننننا ل  لجاُّ اللا نننن  ال ولننننت ط  وننننم الت،تننننع 
هالحا، إال إعا اا  ه ا الت،تنع هنم و  ن  ال ن ش  همنر لجاُّ اللا ن . ف،ن  زنا 

في تا  اتم  ال  ج الت،تع هالح بة تال، اتا  تالظ   الخ، زتر تلل اا  ل د ا
ال شذوة تاال ت،اقوة تغب ما، لت اا  مل أ  م وظ  ل هدلش  لت هن خ ى ت،تنع 
غبنن   بتمننا الح ننلع. تلنن  تا  ننم ل  و ننلا ه،ننا مننل تا نن  هموننم زتننر تلننل لننل 
وت  شت،تع هح ل م االمة، لاجاا غب  لح تا ل  ز نلع شتل نف همبهنا ه،مونا 

 لجاُّ اللا  .



ل لبن ا  الحنا تاللا ن  هالتونا : لن  زنا لذ خا لااال ل  ال،ب ا  ال شذي فهن
ال  بن  ل  وحدنل همنر أدنب  لنن  السانا ، فالسانا  لم  ن اُّ تال، ناكب  بننذص 
ال ننن   . تلكننن  لننن  تا  ننننم ل  شنننفجل الدنننملا  الا،نننن" فننني لت اتهنننا، عننننلاُّ 
زدننل همننر أدنننب  لنن  الساننا  لت لنننل وحدننل. منناا لننن   هننة، تلنن   هنننة 

  الذننا  هالدنن  . تكدننلش  لخنن ى فتنناشة الدنن   لننو" لح لننا هموننم ل  ونن ل
هالننة لننو" لنن  دنن ط االنن  هننال،ظ تف تالذهنني هنن  ال،ذكنن  الكننف هنن  اننل 
لذك . ت   تا م ال، م،ل  تبلا هل  منا  ال، ن لة فني دناص الحناكل: منل 
ت ل  تالوة الحناكل ال نا   إعا فن   أ  نم هاللنلاة تال نل  تل ناا االن    نا  

  تشاُّ ، تال تننا  تحننت دواجتننم لظمننل ال  هنناُّ ه لا مننا. ت لا مننا وظذنني الدنن 
 الخ.

للننننا لنننن  الذازوننننة ااخ دوننننة  ننننو،ت  ل  أ ننننلع ال،اننننا  التننننالي: لذ نننن   ل  
دادا لذه،تا في إغ اع ش ل في ال ح ، تفني أ ن" الل نت شذ نم لن  زللنم 
لننن  ال،ت ننن  ب  إلنننر ل  مذننناة دادنننا  خننن  وهننن ع ه اأ نننم لكلأنننم ال وظننن ف 

اا الهناشع ااخبن  وهن ع، بن هلى ال  ازة! فهل و ل  لم،ت   ب  ل  ش هلا من
ل  الننننال أ ننننم هموننننم ال شت،تننننع هال،دنننن ادوة لكلأننننم و،نننناش  مننننل أ  ننننم فظننننل 

 ااغ اع 

منننا  ال، ننن لة التننني ط زذامنننا مذنننا همنننر ل نننتلى ال نننملة تطننن   انننالا همنننر 
ل تلى ال،ظ فة. فالحا همر ل تلى ال،ظ فة شفخا ل  لل لد ش اا ، ف  

ل : "خنننا الحت،نننة لننن  لفنننلا  الح، نننر". وظت ننن   ونننم إال الأنننم ز نننا. تال،انننل و ننن
تالح شث الذ لل و ل  :"لطم  الظمل تلل في الدنب ". ت ن  شج ابن  شدن  همنر 
ال  هنناُّ النناش  ز لننلا ال،ذطننا تال م نن ة شجا ف هوننا دننهب ا  ننا   وننم: "تإ  اننا  
غب أا    فحص ه  علنا )الحنا( ف نب    لأنم و ن  همبذنا ل  أ نتظب  همنر لنا 



  ت نن لذا فني علننا، تعنلاُّ انا  معلنناة الهبن  للنناشاا أحن  ه ن بمم ه،ننا  النم لن
لذننا لت غبنن  للنناشة فنني ال،مننة. فنن   اولننة )ال ننتب ( التنني تدنن  بهننا التااوننة 
)عه  ااضحوة( لو" وظت   في تحة التااوة بها الأها  لة ل،لاشة لذا فني 
ال،منننة لت غبننن  للننناشة، إعا ااأنننت فبهنننا دننن تط الدنننحة )مل  تكنننل  أمو نننة 

هب  ال،لاشة ل  أم  في ما  اادواُّ ل  ال  لاُّ   ل لمة تزاج (. تلهذي ه
ااع ا. تإعا اا  اال  متاا، تاا  ال لا و حتاع إلوم لن  الذمن  فني للن  
ال، اشو" الظ موة )ال،ذطنا(  ن  فحنص مهذنمة ال ن لاُّ لتنل فحنص، ف ن  شذ هني 
ل  أضننن ب ه شننن شذا إلنننر اتننن هل، فذذمننن   و،نننا  نننالل  لننن  علنننا، فننن   انننا  امنننم 

ا   مذننننا  لننننذهل، تإ  اننننا   وننننم لننننا لننننو" هدننننلاب أ  هذننننا هموننننم" )فدننننل تننننلاه
 ال، ا (.

تإع  فك،ننا لأذننا أ خننا الحننا فنني لبنن ا  ال،ظ فننة لنن  لشنن  لتننر، تال أظت نن  إال 
كلأننم ز ننا، فكننالا االنن  فنني لبنن ا  ال ننملة: فنناول  هننال،ظ تف اال،ذننناجل 

، لهذننني هنننازت اا ز نننلع ااأ نننا ، و نننل  الحنننا. تا،نننا أظ،نننل هنننالحا ال،ظ فننني
الحقو ة الظم،وة، جتأ،ا اهت اش ل ملة لتتل ها لت لظت    أاد ما فكالا و   
ل  أظت ننن  ز نننلع ااأ نننا  التننني شذننناجل بهنننا لننن   ننن  ال وحت لهنننا لت ال وظننن   
هذن لا شنن هل إلننر ازت الهنا. فننالحا زننا فني أ  ننم، تلننو" ه ا منم. أظننل و،تنن  

تلكن  مناا ال ن   الطظ  في دهاج  داص لا اعتذاجا إلر     في عملام. 
ال شذا  ل  الحا الال    تذطنا هنم دنهاجتم، فن  و نل  ت ن ب  دناص لنا، 

 ف ا ا  دام  الستش ده  لم هالد  .

أامص ل،ا ت  ا إلر الذتو ة التالوة: ال وطظن  فني ز نلع ااأ نا  انل  لن  
شذاجل بهنا ال وحت لهنا. إ  ز نلع ااأ نا  مني زنا. تالحنا زنا فني أ  نم، 

 هم،وة لت خداال عملاوة. علاُّ اا  زقو ة



*** 

 نن  ت نن ت مننا  الذتو ننة ب شهوننة فنني لذنن ى هنن  اننل دننا لت اهتنن ا ل غبنن  ل  
اال  لو" االا، فال ل  ه   "الحا زا في أ  م" مي ت هة أمن  تلو نت 
زقو نة هم،وننة. علننا ل  ل،ظتنن   ل  وظتنن  : إعا اننا  الحننا ز ننا فنني أ  ننم 

ل ننملاي، لنن  ل ت،ننع وخنن  فم،نناعا واتمننف الذننا  فنني "الحننا" ، ال،ظ فنني تا
تلننن  هدننن  وخننن   فننني هدننن أا تل ت،ظاتذنننا وظت ننن  الحنننا فننني الح بنننة لننن  
ل ننن   الح نننلع تكالتنننالي و تضننني ازتننن اا ز نننلع ااأ نننا ، لت  لنننا و تضننني، 
إلهاُّ ال ع تتح ب،م. تلظملا لأم لل وت  اال  متناا فني  ،ونع الظدنلش تال 

دننب ا ط و وننا، اننا  فنني  ،وننع الحضنناشا . ف نني الظدننلش ال  و،ننة اننا  النن ع 
 ز ا. اا  "الحا" في  اأ  ال ب  تلل وت  في  اأ  الظ  . تلكان  لن  علنا

. انا  و ننع خناشع فضنناُّ الح ننلع. لـم يكــن للعبــد الحــق فــي المطالبــة بــالحق
 كا  فضاؤ  شتكل  ل  اللا   تز  .

تب ننننن  ل  ال أ ظنننننل ال، نننننافة السلذونننننة التننننني ت دنننننل ببذذنننننا تكنننننب  الظدنننننلش 
للة هننن  مننناا الاوننناب لمحنننا هننن  فضننناُّ الظ بننن . مذننناة "ال  و،نننة" مننني ال، ننن 

 وناب ل،اعننل وظنناأي لذننم فضنناُّ ال،نن ل  لننا . فحننا االأتانناب لننل و،ننذ  لم،نن ل  
إال لذنننا فتننن   ت بنننس  فننني ب بطاأوننننا لهننن  ال،ذننناجا  بنننن"ز لع ااأ نننا " هننننال،ظذر 
ال،ظاتنن . تلننا  ا  منناا الحننا ل فلضننا فنني الكلبننت شفضننم ال  ل،ننا  ببذ،نننا 

! تمننل غا نن  فنني بمنن ا  لخنن ى ل نناتش  هنن  ل  وتننل  للضننلو ا ت زنم االبنن 
 لساش   بب  االب  تال  ل،ا ، تااخب  لذه،ا غا   االا .

تب،تننن  الننناماب فننني االهتننن ا  همنننر ت هنننة الذمننن  ال ا منننة "الحنننا زنننا فننني 
أ  م" إلر لهظ  ل  علا. و،ت  الت ناؤ  لنا : إعا انا  الحنا ز نا فني أ  نم 



بب  الح نلع، ل دن  لنا ولن م "الت،ببنس الظذدن ل"!  فم،اعا و  ل الذا  الت،ببس
وحت  الذا  البلا همر التضببا همنر ز بنة التظ بن  لنا ، تال و  منل  لنا  ن  
ش لي هم ال،ضب  ا همبها ل  ت  ب ا  زتر تلل ااأنت لظ للنة لن   اتبنة انل  
ال،،نناش  لح بننة التظ بنن  لضنن  هح بننة غبنن  . تلكنن  اابنن ا لنن  الذننا  مننل ل ننل 

ت ال وحت نننل  هنننال،  ، همنننر زتنننل ااهننن اا النننال و ضننني  ضننناُّ ازت ا نننا، ل
ل  لا همر لت  ز لع ااأ نا  تمنل الحنا فني الحونا . تالهالن  ل  ال نتل  
ه  ااه اا ش  ش هتلأم  ساُّ همر   ب،ة ال تنل، تمني إلحناع الضن ش هحنا 
الحونننا  لننن ى الهبننن . تمننناا وظذننني ل  لت  ز نننلع ااأ نننا  ، لهذننني الحنننا فننني 

 ا في أ  م، لو" ز ا لطم ا، بنل منل ل بن  بنن "اللا ن " النال الحوا ، لو" ز
 وظذي مذا ه ا ال،" هحا الهب .

ه  ناش   دننب   إأننم لننل اننا  الحننا ز ننا فنني أ  ننم لكاأننت الح ننلع لت نناتبة فنني 
دو،تهننا تفنني أننلو الظ نناب الننال وادننص ل،ذتهتهننا. لكنن  الذننا  و،بننست  بننب  

لذتهتنم. تال بن  لن  الح لع تب ظمنل  لكنل زنا  نساُّ خاتنا هنم وط نا همنر 
االهت اف ه   الذا  شتظالمل  لع الح لع همر لعا  لأها ق اش  ه  ال حة 
ل ت ننننة ت تب ننننا م لوننننا. تبننننذظت" منننناا الت تبنننن  هدننننلش  ل ادنننن   تتاضننننحة فنننني 

 الظ لكا  التي وادل  بها الظ تا  الال تتظ   لها ما  الح لع.

ال ننا ل بننب  كوننن أحننل مننا  ال،لننتمة  اوننن أ نن  لا  ننا لنن  منناا التذننا م 
تت ذا الحا ه أم "زا في أ  نم"، تكنب  اللا نع النال أظتن ف هنم  ،وظنا تمنل 
اخنننت ف أمننن   الذنننا  إلنننر اادنننواُّ، لننن   اتبنننة "الحنننا تاللا ننن "، هننناخت ف 
الظدلش تال، ت،ظا   تك  ناش  لخن ى : لشن  أضنع "ز نلع ااأ نا " منل فني 

 فضاُّ ال،طما لا في لب ا  الذ  ي 
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"ز ننلع ااأ ننا " ل هننلا زنن شث أ نن وا إع ش  ننع إلننر ال كننع ااخبنن  لنن  ال نن   
الانننال  هلننن . تلكننن   ننن   ال، هنننلا ال تظذننني هالضننن تش   ننن   لضننن،لأم. إ  
ز ننلع ااأ ننا  ا،ضنن،ل  عنناه ة لمهننلش منناا ال، هننلا تعلننا ه نن ت  ت نن ت ، 

علنا الل نت  بل و،ت  ال ل  إ  ق اش  "ز نلع ااأ نا " ا،ضن،ل  ت  نع إلنر
النننال ظهننن   ونننم انننل لننن  ل هنننلا "ااأ نننا " ت"ل هنننلا "الحنننا"، تمنننل ت نننت ال 
و،تننن  تح شننن   تال تا،نننب  ب اونننة لنننم. إ  ظهنننلش ل هنننلا "ااأ نننا "، ه ونننة لهنننة 
كاأنننت، ال بننن  ل  وتنننل  لتننن خ ا ه،نننا ال و نننا  هننن  ت نننلج ااأ نننا ل علنننا لأنننم 

 نتلى لن  الت كبن  شتطم  ت لج لهة و ،اش   فبها الت  بن ، تكالتنالي شتطمن  ل
شتل  وم الت،ببس بب  ااأ نا  تغبن   لن  الكا ذنا . تمناا الت،ببنس شتطمن  تقونا 
هننال لاشع، انن   وظنني ااأ ننا  ال نن ع ببذننم تكننب  الحبلاأننا  ااخنن ى،  وظطنني 
لذ  م "الحا" في القواا ه للش لظبذة تبذسو ل  أ  م الحنا فني القوناا هن للش 

لهمنر لن  التطنلش لكني شذ نل ااأ نا  لخ ى. تال ب  ل  ال،ن تش ه ن  ل ازنل 
ماا الت،ببس إلنر ال، نتلى ال لن ل أ  نم،  وظطني ااأ نا  لذ  نم "الحنا" فني 
لللش تبح ن  مناا "الحنا" أ  نم هن  غبن   لن  بذني  م تنم. تال بن  ل  وتنل  

مننل الننال وظطنني الحننا تب،ذظننم، ت نن   بننل  -فنني ال  اوننة همننر اا ننل–ال ننلل 
ا لى مي اافضل جا ،نا". تلنع علنا فن  هحا في ال،ال ال ا  : "إ  ز ة ا

بنننن  ل  تكننننل  مذنننناة شجتج فظننننل، ت البننننن  ل  تكننننل  شجتج ال ظننننل التنننني تننننن تي 
ازت ا ا همر علا ل  لمل اللعا ل التي ه،مت همر إض اُّ ألو ل  الذماا 
همنننر "زنننا اا نننلى" مننناا، تعلنننا هننن   اش لأنننلاو لننن  الت  بننن  لكنننل لننن  الظطننناُّ 

  " الال شل و "الح لع" ت"اللا  ا " تبذم،ها.تال،ذع. تل  مذا عبذل  "ال األ 



تالهال  ل  فك   "الحا"    ظه   مي تفك   "اللا  " في ت ت تاز  تعلنا 
لظ  ة الت  ا تالتضاون ال ا ،ة ببذه،ا، تمي ه  ة لا  الت زوة  ا ،ة فني 
لظا ل المهة التي تظذر هال حث في لتل الكم،ا . ف ي المهة الظ كوة ش ت ا 

الحنا" بننن، هلا "اللا ن " اشت ناط تذنناتب تتن  ا، تال شتادنص لظذننر ل هنلا "
لل لذه،ا إال هح ف ال  . تمتناا فننال ظل: "زنا لنم" و بن  لظذنر "ت ن  لنم"، 
ت،النا لام،نا ل  "زننا همونم" مننل ه،ظذنر "ت نن  همونم"، لت ع ننت همونم. تلغمنن  
لنننا تشج فننني ال ننن    لننن  فظنننل "زنننا"  ننناُّ لتظننن وا هحننن ف "همنننر" لو بننن  ع نننل  

يُّ تلستلم تت لكم. ل  علا لا   للم تظالر: "تإعا لشجأا ل  أهمنا   بنة الل
(، 16همبها ال ل  فن ل أاما تن لب ا" )ااعن اُّ  حقلل أا لت فبها ف   لا فبها فن

تلوضننا: "تل نن  لشعننمذا لنن    مننا شعنن  إلننر  ننللهل ف نناُّتمل هال بذننا  فاأت ،ذننا 
نننفلذب "  حقـــالننن  الننناش  ل  لنننلا تانننا   (. تبلننن   47)الننن تا همبذنننا أدننن  ال، 

همنر مسـتحقين السلال ل ما  اووة ه للم: "زبث  ظمهل )وظذي ال،نفلذب ( 
ننن مل تبم ننن مل". تبنننلشج فننني مننناا  مســـتوجبين  ل  شذدننن مل،  همونننم ل  و مه 

ال،ظذننر زنن شاا لمذ نني )م(  نناُّ  وننم: "لننا لنن  النن   ل ننمل شنن ج هنن  هنن   
ا القوالنة". تفني زن شث همر   ل  ش ج هذم أناش  هنذل شنل حقا لخوم إال اا  

همنر ق ناج  تلنا  حق   خ  ل  ال عل  ع   لظاعا: "وا لظاع مل ت شل لا 
همر     مت:   تشعللم لهمنل.  نا : فن   زنا   همنر ال  ناج  حق العباد

ل  وظ ننن ت  تال ولننن الا هنننم دنننب ا، تزنننا ال  ننناج همنننر   ل  ال وظننناب لننن  ال 
ذنننلو لننن  النننت  ا تالتذننناتب بنننب  "الحنننا" ولننن ة هنننم دنننب ا". تتاضننن  ل  مننناا ال

ت"اللا  " و ب  ل  لا و   همر ط ف مل زا لمطن ف ال، ابنل: ف،نا و ن  
 همر   مل زا لعأ ا ، تلا و   همر ااأ ا  مل زا ئ.



تهمر ماا ال،ذلا  تل ت تبن  الظ  نة بنب  ز نلع الحناكل تز نلع ال،حتنللب . 
م، تلننا و نن  همننر ال قوننة مننل ف،ننا و نن  همننر "ال اهنني" مننل زننا لم قوننة همونن

تزنا  العـدلزا لم اهي همبها. تالحا الال شتن جج فني مناا ال، نا  منل زنا 
: لن  زنا ال قونة ل  وظن   فبهنا ال اهني تلن  زنا ال اهني ل  تطوظنم الطاعة

ال قوننةل فالظنن   زننا لم اقوننة تتا نن  همننر ال اهنني، للننا الطاهننة فهنني تا  ننة 
 عالقـــة الراعـــي بالرايـــةى همنننر ال قونننة تزنننا لم اهننني. تالظننن   همنننر ل نننتل 

و تضي ال ،ع بب  االعذب  هحبث وتل  هن   ال اهني ه،ااهنة تظنلبم لطاهنة 
ال قوة. تلال ماا و ا  فني ت تبن  الظ  نة بنب  الحنا تاللا ن  همنر ل نتلى 
الظ  ننة بننب  الذننا : فالقونناا ه،ننا و  ضننم اللا نن   نن  وتننل  دنن طا فنني الت،تننع 

بلا  ننننا . تال، نننن لة فنننني أهاوننننة  هننننالح لع، تالت،تننننع هننننالح لع و نننن   القونننناا
التحمبل ل ن لة لظالمنة هنالظل ، تكالتنالي ل ن لة تظالنل ت ناشل: "ل اوضنة". 

ف  : زنا لنن "ال نا ع"  علىف   لـعلا ل  "الحا" بهاا ال،ظذر مل جتلا زا 
همر "ال،لت ل" لت زا لن "ال،لت ل" همر "ال ا ع". تعلاُّ عا  الط فنا  لظنا 

 .عالقة مبادلة ة لع علا ت  ر عابتة، لت عا  لز م،ا ف ا فالظ 

*** 

كا   د أا ل  ال، زما  ال اه ة اللتل  إلنر ال نفا  التنالي النال شذ مذنا 
 إلر للضلهذا، لهذي خدلتوة ل هلا "الحا" في ق اش  "ز لع ااأ ا ":

منننل أ نننتطوع اللتنننل  إلنننر "ز نننلع ااأ نننا " ه، هللهنننا ال،ظاتننن  لننن  منننا  
   تك  نناش  لخنن ى: اونننن و،تنن  اأتلننا  ل هنننلا الط بننا التنني عننمكذا لحننن  او

 "ز لع ااأ ا " ل  لب ا  الذ  ي تالت كب   وم في فضاُّ ال،طما 



ل   اأطم ذا في الت كب  في ل هلا "ز لع ااأ ا " تحنت عنمطة تتل ونم فكن   
"الحا تاللا ن "ل تلنع لأنم هاالتنا  االعت عنا  فني التذمبن  لمحنا تاللا ن  

ي تااخ  ننني فننن   لنننا ت ننن ا وت ننني ل ظمذنننا أننن شة لأنننم همنننر ال، نننتلبب  ال ننناألأ
ودننظ   ننن ا، إ  لننل وتننن  و ننتحبل، اللتنننل  لنن  مننناا الط بننا إلنننر ل هنننلا 

 "ز لع ااأ ا "!

 ل،اعا 

و،تنن  ل  أ نن ا ات  بنن  لتلنني ل  ل هننلا "ز ننلع ااأ ننا " لتحنن ش لنن  الت بنن  
ب  أامنا هظ  ة الت  ا ال ا ،نة بنب  الحنا تاللا ن ، ه  نة "ال، اوضنة" التني ل

  نل. علنا لأننم إعا ااأنت فكنن   "الحنا"، همنر ال، ننتلبب  ال ناألأي تااخ  نني، 
ت ننت هي فكنن   "اللا نن "، لكلأهننا تظ نن  هنن  ه  ننة بننب  الذننا ، لت بننب  ال نن ج 
تال، ت،ننع، وتنننل  فبهنننا "الحنننا" اذنننلو لنن  الظنننل  لنننن "اللا ننن "، فننن   ل هنننلا 

وق اإلنســــان حقــــ"ز نننلع ااأ نننا " ال و ننننت هي لل ل ابنننل تال لل هننننل . 
بالمعنى المعاصر هي حقوق له من حيث هو إنسـان ولـيس مـن حيـث أن 

 .عليه واجبات

 كون أتدلش لت اون أفع" "ز لع ااأ ا " بهاا ال،ظذر 

مذنننا البننن  لننن  ت نننات  التحمبنننل ال ننناألأي تااخ  ننني النننال و نننت،  لنننلاج  لننن  
النال ولن و  التاشبخ تال، ت،ع، تل  عل االشت اُّ إلر ل تلى التحمبنل ال م ن ي

 لكل ل  ال، ت،ع تالتاشبخ!

ماا لا تل لع البلأا ، لع ع  اط تلف طل  تلشعطل. ل،ناعا ف نا لنع منفالُّ  
و،ت  ل  أ بن   لاهنا هالنا فذ نل : ا  التحمبنل ال م ن ي ال،نذمل إأ،نا ظهن  
لنع مننفالُّ، ز نن  لننا لنن شذا او  لنن  لظناشف هنن  تنناشبخ ال كنن  ال لنن ل! ) نن  



مننفالُّ، تلنن  دننظلب لخنن ى، تلكنن  ال دننيُّ لنن شذا وتننل  مذنناة ف عنن ة   ننل 
هذهل(. تلع علا فالتحمبل ال م  ي، اط ب ة فني الذمن ، ال و  ن  ه، ن ج  لنا 
أحنننن  هدنننن ج ، لهذنننني لننننا ه  أننننا هذننننم هاالشت نننناُّ هننننالت كب  فنننني "الحننننا" إلننننر 
ال، ننتلى ال م نن ي الننال عننذال   وننم او . علننا ل  االأت ننا  ه كنن   "الحننا" 

التنناشباي اال ت،نناهي إلننر ال، ننتلى ال م نن ي إأ،ننا تننل لنن  ال، ننتلى ال نناألأي 
ه نن  خاتننوة لهلبننة منني اننل  الكم،ننة التنني ت بنن  لظذننر "الحننا" لنن  الكم،ننا  
التي ت ا  بن "ادت اة"، في المهة البلأاأوة تالمها  ااتشكوة ه،للال فهي ت ا  

ا،ننا ت ننا  ه،ظذننر  -لننا –ه،ظذننر "ال نناأل  اللضننظي" الننال تظت،نن   ال،حنناكل 
 droit, loiل  الط وظنني" الننال وحتننل المننلام  الط و وننة )هال  أ ننوة: "ال نناأ

(. للنا فني المهنة الظ كونة فكم،نة "زنا" ال ت نا  بهناا right, lawهااأ مبسبة: 
الذننننلو لنننن  االدننننت اة: ال أ ل :"الحنننننا الط وظنننني" ه،ظذننننر ال نننناأل  الط وظننننني 

 ك لاأب  ال بسباُّ.

ذنني جاللننة الكم،ننة اللازنن   همننر شك،ننا ش  ننع منناا االدننت اة، )تاالدننت اة مذننا وظ
لظننا  لاتم ننة(، إلننر اننل  ال م نن ة بنن ل  هذنن  البلأننا  هال حننث فنني ااخنن ع 

تلنذهل –تال واعة لع الحت،اُّ ال  ظة في ال    ال ناهع   نل ال،نب ج. فهنفالُّ 
منننل الننناش  دننن هلا لم، شذنننة البلأاأونننة فلضنننظلا لهنننا  نننلاأب   -تنننللل  تجشاكنننل  

ااأنت تت نع "الذنالل "، لل ال ناأل  النال  تض وة )ل  تضع الظ نل( هظن  ل 
شذ   ل لهة. اا  ل  بب  مفالُّ الحت،اُّ طنالو" لت  ال  عن ة، تانا  فني 
أ " الل ت ل  الظم،اُّ الط وظبب  الاش  اا  دنهمهل اللناغل إش ناو ظنلام  
الط وظنننة إلنننر ل ننن ل تازننن  لت  ،منننة ل ننناج . تلننن  مذنننا انننا  الت م نننف وظذننني 

تحتل الط وظة تتحافظ همر أمالها. تشك،نا ااأنت  ال حث ه  "ال لاأب " التي
فك   "ال األ " الط وظي ل تلزا  لن  ال ناأل  اال ت،ناهي النال شنذمل ال، شذنة 



)البلأاأوة: ال تلة(ل تهمر ال زا  ف ك   ال األ  الال وحتل ظلام  الط وظنة 
تال ناأل  الننال شنذمل دننفت  ال، شذنة  نن  ه فننت الذنلش فنني فضناُّ فكنن ل تازنن ، 

بننن  ل  وتنننل  لنننم جتش لننا فننني مننناا "االدنننت اة" الننال تانننتص هنننم ام،نننة ل،ننا ال
 " األ " تشجو ها ام،ة "زا".

تهذننننن لا لخنننننا ال لف نننننطا بل  ولنننننتكل  فننننني  نننننلاأب  ال، ت،نننننع، فننننني ع اتهنننننا 
ته،للبتها، تبمحل  همر الأها أ  وة تاتمف ل  ل ت،ع وخ  تل  هد  

ل  ال ننننناأل  وخنننن ، اأط  ننننا لننننن  ل نننن ل ل  "ااأ ننننا  لقونننننا  اننننل دننننيُّ"، ت 
الحقو ي الال وحتل دفت  ال، ت،ع ال ل ل منل أ  نم " ناأل  الهناب"، لهذني 
"شلل اا ننلى"،  نناُّ النن ج همننر ل ننا  عنن  اط لتال، عننل لف طننل  تلشعننطل لنن  
هظ  . ت   اهت، تا في شجمل همر الت،ببس بب  ال األ  اللضظي، النال تط  نم 

. ال ناأل  اللضنظي شتهبن  ال،حناكل تال ناأل  الط وظني النال منل "الظن  " أ  نم
تباتمف بتهب  ال، ت،ظا  تالظدلش تاخت فها. للا ال األ  الط وظي فبت،بنس 
هالا نننا  تاالطننن اج،  لالنننم أمننناا الكنننل ل تالذمننناا فننني الط وظنننة لظذنننا  ل  انننل 
دننيُّ لنن  لدننواُّ الكننل  تاننل ظننام   لنن  ظننلام   وحتننل ال،تننا  ال،ذاعنن  لننم 

همننر ل ننتلى الكننل  مننل إأننسا  اننل . فالظنن   العــدلتلمذمنناا اتننل. تعلننا مننل 
دننيُّ لذسلتننم "الط و وننة". ت نن  اعننتظب  منناا ال،ظذننر لنن  الط وظننة تتظننف فنني 

الظن   فني ال، ت،نع منل "إأنسا  الذنا   - ا  ف ع ة البلأنا –ال، ت،ع، ف بل 
لذننا لهل". تال نناأل  اللضننظي له،تننم مننني مننا  هالضنن ا: لهذنني إأننسا  الذنننا  

الظدننلش ال  و،ننة تاللعننطر. لنن  مذننا لذننا لهل، تعلننا مننل ل هننلا الظنن   فنني 
شتضنن  ل  لم نناأل  اللضننظي، الننال مننل أ نن ي هط وظتننم، ل   وننة تذت،نني إلننر 
فضاُّ ال،طما، مي "ال األ  الط وظي"، لت أماا الكل  )الكلعن،ل (، النال 

 ال شتام ف تال واتمف تال شتهب !



ي ف–ما  ال،سات ة بب  ال األ  الط وظي تال األ  اللضظي مي التي ع،حت 
هاالشت ننناو بننننن "ز ننننلع ااأ نننا " إلننننر ل نننتلى لهمننننر: لنننن   -الظدننن  الحنننن شث

ل تلى ال األ  اللضظي الذ  ي إلر ل تلى ال األ  الط وظي ال،طما، تل  
، ت،النا لام،ننا إن حقــوق اإلنســان هــي حقـوق طبيعيــة لإلنســانع،نة ال نل : 

ل   ل  ال ننلاأب  الط و وننة منني "ز ننلع" ط و وننة لمكننل ، لهذنني  لاأبذننم. تب،تنن 
أ هل ماا  ب ا إعا أح  فه،ذا ااأ ا  همر لأنم "  نل" لتال ت  نل انل دنيُّل 

لت –تلأنننم هالتنننالي  نننسُّ لننن  الط وظنننة ت ننن ل همونننم  لاأبذهنننا، تل  لنننم "ز ل نننا" 
  لاأب  خاتة هم.

شتض  ل،ا ع ا ل  ال،   وة التي تفع" ل هلا "ز لع ااأ ا " مني غبن  
"، تكالتنالي فكم،نة "ز نلع"، فني ال،   وة التي تفع" ل هلا "الحنا تاللا ن 

ق نننناش  "ز ننننلع ااأ ننننا "، ال ت نننن  خدلتننننوة لظذامننننا ال فنننني عنننن ل الظمننننلا 
ال األأوة تال في لهة ااخ ع. إ  لها ل   وة خاتة، مي تما التني دن زذا 
لتللها. تال فا  الال وط   أ  م او : منل منا  "ااتنل " لتنل  تا  ونة 

 تاشباوة لا لأها افت اضوة أم بة 
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و،تننن  ل،ظتننن   ل  وظتننن  : اتانننا  لننن  ال م ننن ة البلأاأونننة ل   ونننة لتلنننر 
لمهننلش فكنن   ز ننلع ااأ ننا ، منناا فنني زننب  ل  الذمنناا اال ت،نناهي البلأنناأي 
كنننا  ل ت،نننع ه لجونننة تل  ف عننن ة البلأنننا ، ه،ننن  فنننبهل لننن  عاننن تهل، عننن  اط 

 نتظ   إأ نا  لخنا  ااأ نا  خ  نا تلف طل  تلشعطل، ااألا ال ش ت  فني ل  و
ال زا ل  ز لع ااأ نا ، بنل اناألا وظت ن ت  علنا لن  االنلش الط و ونة. 
كننناألا و للنننل  إ  الظ ننن   لنننة، تمنننل ا ،ونننع اوال  الط و ونننة ل نننا  لا لنننة 



ااأ نا . تااأ نا  هذن مل منل "ال،ننلاط " لل ال  نل البلأناأي الحن  النال لننم 
ل، شذنة تال، نام،ة فني ت نبب ما. للنا غبن  تز   الحنا فني الكن ا فني دنفت  ا

مننناا "ال،نننلاط " ل،ننن  شذت،نننل  إلنننر الط  نننا  ال،ذت نننة لننن  ه،نننا  تلنننساشهب  
تل اأنن  الننخ، فمننل وتلأننلا شنن خمل  فنني  لنن   "ال،ننلاطذب "! فكوننن و،تنن  اتانناع 
ال ك  البلأاأي ل   وة لح لع ااأ نا  التني مني ز نلع ل ،ونع بذني ال لن ، 

تمنناا مننل –بننب  لنن  وظت ننل لعننب ا فنني الحنن تب  ال فنن ع بننب  لننلاط  تل ذ نني،
تكب  لن  وحت نل هاأتدناش  فني لظاشانم  -ال،د ش اات  لمظ لجوة تاالعت  اع

ض  ااه اُّ الخ. إ  لت  زنا لن  ز نلع ااأ نا  منل التدن ف فني أ  نم، 
لل الح بنننة هنننال،ظذر ال ننن ول النننال وظذننني هننن ا ت نننلو اللننناص ال لننن ل ه ننن ا 

 لهب  .

  لوضا ل  فك   ز لع ااأ ا  لل تمه  إال فني  مت : ماا تحو . تتحو
ال م ننن ة ااتشكونننة الح شانننة، فم ننن ة ال نننن   الانننال  هلننن  هالادنننلم. تلكنننن  
ال  ع ة الاش  ط زلما  أااة لل وط زلما في ف اي ت ل  ف اي، تإال ل،ا اا  

–لننن  ال،،تننن  إ ذننناو الذنننا  بهنننا. إ  الذنننا  ال و  منننل  ال  شننن  لننن  اافكننناش 
إال إعا  ن لت لهنل عا  لتنل  فني  -، ازل لن  تطنلشملخاتة في هظم ال

ت اعهل. إ  ال ك   ال  ش   ال تكنل    شن   إال عا انا  شنذ ل هذهنا أنلو لنا لن  
لت  ن لل  اأ  نهل، –التهبب ، تالذا  هاج  ال و  مل  التهبب  إال إعا  ن ا لهنل 

الننيُّ "شل نن " هذنن مل هدننلش  لنن  الدننلش، تلننو" الننيُّ خننام  -ال فنن ع 
لتننا إعا اننا  منناا الهبنن  خدنن،ا لت ه،ذسلننة "اوخنن " لهننل. ه  نناش  هننالهب  خد

لخ ى : لأداش ال  ش  ال و تطوظل  هاج  االأتداش همر لأدناش ال ن ول إعا 
مل   للا ال  ش  اليُّ ال لتل لم هذ مل، تلأم امم ل  هذ  الهب . إ  ل  
دننن تط لذا لنننة لأدننناش ال ننن ول، لذا لنننة أا حنننة، خنننل  ال،ظ انننة لظهنننل فننني 



هل تإظهننناشمل ه،مهننن  ال، مننن  ال الننن ، تكالتنننالي الظنننا س هننن  اعنننتوظاب لبننن اأ
اوفناع ال ز ننة التني تاننلل تشاُّ ااتنل  إعا لننا مني فه،ننت هظبن ا هنن  الت مبنن  
تال هننل ال النن . علننا مننل الط بننا الننال عننمكتم الذهضننا  تالاننلشا . تالنن هل  

إلنر  ال،ح، وة التي ااأت   ش   ت،الا  ن  شانس ، ا،نا أظن ف، همنر اأت،ا هنا
ااتننل الننال تنن ت ا هننم : جشنن  إبنن اهول. تلاننل علننا فظمننت الذهضننة ااتشكوننة 
التنني اشت طننت هنناوجاب تال كنن  البلأنناأي تال تلنناأي. تفكنن   "ز ننلع ااأ ننا " 
ك،ننا ظهنن   فنني ال كنن  ااتشكنني فنني ال نن   الاننال  هلنن  ااأننت فكنن     شنن   

بهننا الا ا وننة  ت،الننا. تكالتننالي اننا  البنن  لنن  شكطهننا بننن "ااتننل " التنني تنن ت ا
ااتشكوننة فنني علننا الل ننت لكنني وتننل  فنني االتننا   ظمهننا تازنن   لنن  اافكنناش 

 التي و،ت  ل  ت   لتاأا لها في ما  الا افة.

منناا لنن   هننة، تلنن   هننة لخنن ى البنن  لنن  ل  تكننل  ه،موننة النن كا هااتننل  
تانن ا لننو" ال كنن   ال  شنن   تزنن ما، بنننل البنن  ل  تانن ا االننل الذمنناا ال كننن ل 

اج تظسبننس  بهننا بلتنن ها  ننسُّا لذننم لت تذت،نني إلوننم ألهننا لنن  االأت،نناُّ. الننال شنن  
تماا ال شتن تر فني الهالن  إال اهت،ناجا همنر فهنل   شن  لتمنا ااتنل  أ  نها، 
هحبننننث ت نننن ت مننننا  ااتننننل  اننننن"  ش " واننننل  لننننع "ال نننن ول" لظ اننننة ل،اعمننننة 

لل  لم،ظ اة التي والضها الذماا ال ك ل ال  ش . تمتاا ف ك   ز لع ااأ ا 
تمه ، زب  ظه   في ال    الاال  هل ، ا ك   لظستلة شتو،نة، بنل ااأنت 
 سُّا ل  أماا فك ل هاا و،ال ال  ش  في انل ل نا ، ال  شن  النال وانل  

 لظ اة د عة لع أماا   ول خدل أد م لذات ت  خد،ا لكل ت  ش .

كنننننا  مننننناا الادنننننل منننننل الذمننننناا اا طننننناهي تزمو نننننم الكذو نننننة. انننننا  الذمننننناا 
تننناز  ال ننننمطة السلذونننة، و،مننننا اابننن ا ، تب نننن  ال نننلاأب  التنننني  اا طننناهي

"تذمل" علا، تااأت الكذو ة تاز ة ال مطة ال تزوة ت،منا الذ نل  تتدن ش 



إلهوننة. تمتننناا  -دنن بظة–ال ننلاأب  التنني تتظمننا بهنناا ال، نننا  بلتنن ها  ننلاأب  
كاأننت ال ننلاأب  لت الح ننلع تننذ ب :  ننلاأب   لذوننة و ننذها الحنناكل اا طنناهي، 

 بظة جشذوننة ت ننذها الكذو ننة. تا ننا   ننلى التهببنن  تالت  شنن  فنني لتشكننا ال نن   تدنن
الاننال  هلننن  اننا  ضننن  منناتب  ال نننلتب  لظنننا. تلنن  ل نننل عننح  زنننا تضنننع 
ال نننلاأب  هننن  الكذو نننة انننا  ال بننن  لننن  الم نننلُّ إلنننر ل   ونننة تظمنننل همبهنننا، لت 
و،ت  اجهاُّ الت نلع لهنا، لل نلج  هلنتل لت  خن  فني التن اث ااتشكني. تانا  
البن  ل  تكننل  مننا  ال،   ونة  نن  لج  تظو ننة للننابهة لملظو نة التنني شنن اج لهننا 

لتشكننا ال نن   الاننال  هلنن . ت نن  ت نن  ف عنن ة لتشكننا –ل  تفجشهننا فنني الحاضنن  
الال  ا  هنم ف عن ة البلأنا  تالنال دن زذا  القانون الطبيعيههبتهل في فك   

تاننن ا  -  الط وظنننيفكننن   ال ننناأل –ل ه ننناتم فننني ال  ننن   ال ننناه ة. تمنننا  ال كننن   
 ضبتهل، لهذي الد او ض  الكذو ة تاا طناو، اأهنا تظطني لعأ نا  ز ل نا 
ال تتحتل فبها ال الكذو ة تال اا طاو لكلأها ل   ذ"  لاأب  الط و ونة، لل 

 أماا الكل ، الال و  ل ل ظللم همر الكذو ة تاا طاو امبه،ا.

 ة لتشكنننا، فننني ال ننن   لنننا أ بننن  ل  أامنننص إلونننم ل،نننا ت ننن ا منننل ل  ل نننلُّ ف عننن
الانننال  هلننن ، إلنننر فكننن   "ال ننناأل  الط وظننني" لت عنننو" فكننن   ز نننلع ااأ نننا  
تجل هنننا فننني ال،ذمللنننة ال ك بنننة الت  ش ونننة التننني اننناألا شذاضنننمل  لننن  ل مهنننا، 
عملة لل تو ت،الا هالذم  لم، اشو" التي عا أا، تمي ال، اشو" لت الل تط 

   لت أهضة.التي ال ب  ل  ل اهاتها في ال ه،موة ت  ش

ت  نننر هظننن  مننناا أ طنننة لخننن ى، فننني االهتننن ا  النننال لتشجأنننا فننني ل نننتهل مننناا 
ال، ننا ، تمنني ال،تظم ننة هتننل  ف عنن ة البلأننا  انناألا و بننست  النن ع تبظت نن ت  
الظ ب   ال  لت ااوال  لو" لها زا في ال،لاطذنة تكالتنالي ال زنا لهنا فني 

 ا تظ،ول ز لع ااأ ا  الت،تع هح لع ااأ ا . تمذا الب  ل  التااب  ه   ه



همر اافة الكا ذا  التي تذت،ني إلنر أنلو ااأ نا  ال وطظن  فني منا  الح نلع 
تال في ال،ذاجل بها في ل ا  ل  ال، اال . تا،ا لد أا إلر علا   ل فحنا 
االأتااب تالت دو  لا  لل و،ذ  لم، ل  في اابن  لن  الن ت  ااتشكونة الحالمنة 

   لتن خ  ، تمناا ال وطظن  هدنلش  لطم نة فنني لمنلاُّ ز نلع ااأ نا  إال فني فتن
جفاو ما  الن ت  هن  ز نلع ااأ نا . إ  ال، ن لة تتل نف همنر جش نة النلهي 
بها  الح لع ا،ا ت ،  بها ل زمة ل  ال، ازنل. تالن واأا  أ  نها، تااعن ا 
ل  ببذها، ت ما ع بل الت شع في تل بظاتها. فالل بظة ال،ح، وة لل تذس  ل   

ا  تإأ،ا  اُّ  هالتن شب  ل اقونة تطنلش ااعن ا فني الذ نل : تاز   همر الذ
ل  ل  ج ال  ل  إلر التل ع ب تزم إلر طم  ال،سب  الخ. تماا لا ز ث لع 
ل هلا "ز نلع ااأ نا " فني المن ف ال،ظاتن . ل ن  انا  مناا ال، هنلا لحق نة 
طلبمة ل  السل  ل دنلشا همنر لنا شذت،ني إلنر الح بنا  ال واعنوة، للنا البنلا 

وضل ز ل ا ا ت،اقوة تا تداجوة. إ  ال حة ز لع ااأ ا  لو" أها ونة  فهل
تال ل  مة، بنل مني ال حنة ل تلزنة، تب ن  ل  ت  نر انالا، ا  لنا و،تن  ل  
شت،تننع وننم ااأ ننا  لنن  ز ننلع لننو" أها نننوا تال لحدننلشا بننل مننل دننيُّ شذ،ننل 
بذ،ننننل تهنننني ااأ ننننا  تكات نننناو ال، نننناال  التنننني و،تنننن  ل  شت،تننننع فبهننننا بهننننا  

 لح لع، لاجوة ااأت ما  ال، اال  لت لظذلبة.ا

*** 

لننذال مننا  "الهننلالش"،   ننل االعننت، اش فنني لتاهظننة فكنن   الحننا الط وظنني فنني 
ال ننننن   ال ننننناهع هلننننن ، ه، زمنننننة لهت ننننن  لأنننننم لننننن  الضننننن تشل النننننلهي بهننننننا 
تاعتحضننننناشما. ل دننننن  بنننننالا ه،مونننننة االشت ننننناط هنننننالت اث تكذننننناُّ الظ  نننننة لنننننع 

 ااتل .



 ة  وننم منننا  الهننلالش و،تنن  تتننن م ه أننم : الامفونننا  إ  ال، ننا  الننال تتحننن
التاشباونننة تال م نننفوة لح نننلع ااأ نننا  ال،ظاتننن  . فننناال  شتظمنننا إع  هتتاهنننة 
تننناشبخ فكننن   ز نننلع ااأ نننا ، ال بنننل ه هننناج  اتاهنننة مننناا التننناشبخ، فكنننل اتاهنننة 
لمتناشبخ مني فنني تا نع االن  إهنناج  اتاهنة، فمنو" مذنناة اتاهنة "لتلنر" لمتنناشبخ. 

لت اهناج  اتابتنم،  - ن اُّ  لنا–ذن لا أت نم إلنر التناشبخ عنلاُّ ل  اُّتنم تأح  ه
لهذني –ف أ،ا أ ظل علنا، تفني  ،ونع اازنلا ، بن افع لن  الحاضن . تالتناشبخ 

 ابننل ا  شتظالننل الذننا  لظننم  -ال،اضنني ا،ننا وظبنن  الذننا  اتابتننم لت   اُّتننم
 بلت م وحتلل همر ال ديُّ.

شتل في الهال  همر لعا  لأم لد م  تالتظالل لع التاشبخ، ل  ماا ال،ذملش،
لننا وتننل  ه،ننا ال وحدننر لنن  ال، ننالا تالطنن ع تاللننظاب ال،متلبننة ال،ت اخمننة 
ال،ت اطظنننة ت،تننن  لننن  الحاضننن  إلنننر ال،اضننني. تأحننن  أ  نننع ال ه ننن ى تأتت نننع 
ل مكا لت ط ب ا هظبذم تاشاب  ال، نالا تاللنظاب ااخن ى إلنر زنب  الحا نة. 

تنن فظذا إلننر اختونناش ل ننما لظننب ، جت   فالحا ننة، زا ننة الحاضنن ، منني التنني
غب  ، فحا تذا البلا إلر الت،تع هح لع ااأ ا  مي التي تن فظذا إلنر ال  نلو 
ال ه  ى لع تاشبخ تطلش أم   ااأ ا  إلر ما  الح لع. تماا ال، نما النال 
ولننتل لننا أظ نن  هذننم البننلا بننن"الامفوا  التاشباوننة تال م ننفوة لح ننلع ااأ ننا " 

لا. غب  ل  امت،الذا هم اا  ضن و ا لت لذظن لا اأنم لنل وتن  كا  لل لجا جت 
مذنناة فنني الحاضنن  لننا شنن فع إلننر االمت،نناا هننم. تلننو" علننا اأذننا لننل أكنن  فنني 
زا ة إلر ز لع ااأ ا ، بل ف ا ا  تهبذا بهاا ال،لضلو اا  ض و ا لت 
لذظنن لا. تمتنناا فالتنناشبخ ال ت ننلج لننم بنن ت  لنن  شهننتل هننم تبطمنن  ال،ظ فننة هننم 

ت م تبظب  اتابتم. ه  اش  لخن ى : ااأ نا  منل النال ودنذع التناشبخ، لنو" تبت
التاشبخ بلت م لز اعا تا  وة تز ن  بنل لوضنا التناشبخ ا،ظ فنة. تانل دنظ  



ودننذع تاشبانننم هاعننت، اش، تاشبانننم ال ظمنني البنننللي تتاشباننم ال،تتنننلب. تلتشكنننا 
ا إلننر تننذظت فنني ال نن   التاعننع هلنن  تاشباهننا ال،تتننلب، تمننل ال،ظت،نن  البننل 

ز  ا ب . تك،ا لأها ااأت، في علا ال   ، مني التني تدنذع التناشبخ ال ظمني، 
تننناشبخ الحاضننن  فننني الظنننالل امنننم، هنننالظمل تاالعنننتظ،اش النننخ، ف ننن   ظمنننت لننن  

 تاشباها التي لهاج  اتابتم تاشباا لمظالل امم.

تفننني ل نننا  ز نننلع ااأ نننا  ال فننن ع فننني الحقو نننة بنننب  "الامفونننا  التاشباونننة" 
  ال م نننفوة" ا  االننن  شتظمنننا فننني الحنننالتب  لظنننا بتننناشبخ اافكننناش. ت"الامفونننا

تلننع لأننم و،تنن  التا ننت لنن  ت ننلج فكنن   لننا فنني منناا الظدنن  لت علننا، تال ننل  
إأها ااأت ل  ال، ك   وم الال شفعن" ل،نا هظن  ، فمنو" لن  ال،،تن  التا نت 
ه ننهللة بل ننلج شاهطننة لننا عنن  وة بننب  فكنن   عنناه ة تلخنن ى الز ننةل ف نن  تننفجل 

لمن تف ال،تلنابهة إلننر ظهنلش لفكنناش لتلنابهة. تلننع علنا ف  الننة ه  نة لننا ا
فنننني –بننننب  مننننا  اافكنننناش منننني ل نننن لة ا تهنننناج تتا،ننننب ، تال،هننننل فنننني االنننن  

لننو" الل ننلج ال ظمنني لهننا  الظ  ننة بننل لننا شذ ذنني همننر ت لجمننا لنن   -الهالنن 
  فني أتا  . تالذتا   ت ا  ه، ى لم،بتها هالذ  ة لمحاض . تالذتا   التي تفع

الحاضنن  منني التنني تنن تي تفننا لذطننا ل  ننل . للننا التنني ت نن   ف ضننا فهنني 
ل ننن ج جهننناتى. تال،ذطنننا ال،  نننل  البنننلا فننني ال،لضنننلو النننال شه،ذنننا منننل ل  
"تناشبخ" ز ننلع ااأ نا  ه،ظذامننا ال،ظاتنن  ش ن ل لننع ف عن ة البلأننا ، لت لذ ننل 
ش نننن ل لنننن  الحاضنننن  النننن ام  تب،تنننن  فنننني ال،اضنننني همننننر الاننننا الننننال ش كطهننننا 

 لبلأا .ها

تال وظذنني منناا ل  منناا التنناشبخ ااتشكننني لح ننلع ااأ ننا  مننل تزنن   ال،،تننن . 
ك ، إأم هاالتا  جتلا بذاُّ تاشبخ  خ  ه   ل نما  خن  لن  ال، نالا التني 
ت،ت  تشاُّ المحمة ال امذة لتلتل ال،اضي. ل  ال،،تن  لنا  بذناُّ ل نما فني 



م، نما النال دنب تم الا افة الظ كونة ل،اعنل لت لاتمنف لت لت،نل لت لدنح  ل
لتشكنننا. تمننناا لنننا لنننل شذ نننس هظننن . تعودننن    ننناب  لعأ نننا  شنننلا ت عنننخ ز نننلع 

 ااأ ا  في اللط  الظ كي تالا افة الظ كوة تبد   لها تاشبخ.

 لمح شث تمة

 

  
 هوامش حول موضوع حقوق اإلنسان )*( 

 أساس حقوق اإلنسان… حالة الطبيعة والعدوان  - 2
  

 محمد عابد الجابري 
ف هننننال ل  إع ، اننننا  عنننن  اط ز نننن  الذوننننة هااأ ننننا ، فمذ تنننن  هننننم، لذكتنننن

تلذذل  ع افة ز لع ااأ ا  لو" ل  ل ل إ ذاو الذا  هازت اا ما  الح نلع 
تز نن  بنننل لوضنننا، تمنناا لمنننل، لننن  ل نننل تلقوننة لتنننحاب الح نننلع الضنننا ظة 
لوطال لا هح نل هل. تكال،طال نة ال، نت،   ال،تلاتنمة عوحدنمل  همبهنا. تز نا: 

 و زا تشاُّ  طال "."لا ضا
 والقانون … الحق  -1

ظمت فك   الحا الط وظي الال  ا  هم ف ع ة البلأا  تكظنم ل كن ل 
ال تلننا  غا  ننة، لت هننااز ى له،ننلش  فنني اتنن هل طننلا  ال نن ت  اللعننطر: ل نن  
زل لحمهنا  ناأل  ااو،نا  النال تحن ج  الكذو نة منل ت"الحنا االهني" لم،منلة 

 …تبضظل  ال لاأب  تبح جت  الح لع الال هاع،م وحت،ل  تبل هل  



لنع ال ن   ال نناهع هلن  لخننا  االنلش تتهبنن : ل ن   طننع الظمنل الحنن شث 
تهمر شلعم هملا الط وظة لدلاطا   ش   ت،الا ل  الت  ا تاال جماش. تلتن   
ل كنن   "ال نناأل  الط وظننني" لظذننر  خنن : لنننل تظنن  تظذنني، ا،نننا اننا  اللنن   هذننن  

الننناش  و نننلجا  الظنننالل، بنننل تننناش ال ننناأل  البلأنننا ، ل ننن ج الذمننناا تالت تبننن  
الط وظننني تعنننبمة الظ نننل ال لننن ل لم نننوط   همنننر الط وظنننة: ااأ نننا  منننل النننال 
وتتلننن م تمنننل النننال و نننتا،   لدنننالحم. الظ نننل منننل تاضنننع ال نننلاأب ، ت نننلاأب  
الظ نننل لتطاه نننة لنننع  نننلاأب  الط وظنننة، ا  االننن  شتظمنننا فننني الحقو نننة ه ننناأل  

ا    مي ل  : "ال األ  ا،ا مل في الظ نل االهني، تاز . ل   ااأت ال ك   ال 
ومه  في الط وظة تفي الظ نل ال لن ل لظنا، تال تذنا م بنب  االعذنب ". الظ نل 
ال لنن ل مننل تاضننع ال ننلاأب  تالقننول، وتتلننف  ننلاأب  الط وظننة هظ مننم، لت لذ ننل 

لطبيعــــة فنننني ه مننننم، تبحنننن ج القننننول التنننني و نننن  ل  وظ،ننننل بهننننا ااأ ننننا  تف ننننا 
 .أ  م اإلنسان

ـــــة مننننناأح  إ اُّ فكننننن     شننننن   تحنننننل لحنننننل فكننننن     و،نننننة: فكننننن    الطبيع
التنني ااأننت  -لت الكلعنن،ل -الكلأوننة  الطبيعــةالتنني تحننل لحننل  اإلنســانية

 يقطـعتفع" ل    ل فك   ال األ  الط وظي. إأم اأ  ب في ال ك  ااتشكي، 
 لع التدلش البلأاأي ال  ول: اا  البلأنا  شتانات  لن  الط وظنة تأمناا الكنل  

ل   وة لت عو" ال األ  تالقول همر ال، تلى ال ل ل، للنا لنع ال ن   ال ناهع 
هل  ف   غ   الط وظة ااأ اأوة مني أ  نها ال،   ونة لم ناأل  تالقنول. تلنع 
علنننا فمنننل تكننن  منننا  ال طوظنننة هالنننة فم ننن  ت، نننا ف عننن ة عتت ت   هالط وظنننة 

فنني زا نة إلوننم تأمناا الكنل  ا،   وننة، شك،نا اأهنا ااأننت ت ن ا لهننل لنا اناألا 
لكا  ل،ا ت  لم فك   "الط وظة ااأ اأوة". تله،ا وت  ف   ده   لتشكا ال    
ال نننناهع هلنننن  تونننناشب  فنننني للضننننلو الحننننا الط وظنننني : تونننناش شتاننننا الط وظننننة 



ااأ اأوة، تكالتالي الظ ل ال ل ل أ  م، ل   وة لم، تتوناش شت، نا هالط وظنة 
 ه،ظذر أماا الكل  ت لاأبذم.

تمنل ش نل  ناأل  تجش مللاعني ملالأن ل لت  لن  طن   كنا  غ تتبنل ، 
فكن   الط وظنة ااأ ناأوة ا،دنن ش لم ناأل . ل ن  اعنت ظ  ال،دنن ش  1625عنذة 

االهنني هح ننة ل  دننظلب ااش  تنن ش  بنن واأا  لاتم ننة، تكالتننالي فمننل اننا  
ال نناأل  شا ظننا إلننر ال،دنن ش االهنني لكننا  تازنن ا لنن ى  ،وننع اللننظلب، تمنناا 

ظ   لاأب     تاتمف  مب  لت ااب ا ه   لاأب  اللظلب غب  اللا ع. فمكل د
ااخننن ى، ل،نننا شننن   همنننر ل  ال،دننن ش الحقو ننني لم ننناأل  شل ننن  فننني الط وظنننة 
ااأ اأوة عاتها: في ه ل ااأ ا  ا،ا في هاط تم. ف عا  ال األ  إع ، مل 
ل  الذا  ش ت طل   و،ا ببنذهل بلدنا   التظنات  تال،ح نة، لن فلهب  إلنر لنالا 

هل تهننلاط هل، ل،ننا و ظمهننل شذم،ننل  زونناتهل ه ننلاأب  شمتسلننل  بهننا تدننول هظ ننلل
وحت للأهننا. تبلنن،ل مننناا الذمنناا تمنننا ال،فع ننة التنني وقو،لأهنننا هالتظا نن   و،نننا 

"، تلن  مذنا ااأنت ال تلنة لفع نة ت تكنس مني ااخن ى الدولةببذهل تال، ن،ا  "
 همر الظ ل تشتاها الظاط ة تال،ح ة التي ت ،ع بب  الذا .

ي ال بم نننننلف ااأ مبننننسل تللنننننا  مننننلكس لوضنننننع هتتاهننننم اللنننننهب ، تبنننن ت
، ل ذنننا  لخننن ى فننني تننن   1651النننال للنننف عنننذة  Léviathanلوفواتنننا  

أم بننة "الحننا الط وظنني". ل نن  اأطمننا مننلكس لنن  فكنن     شنن   منني لننا عننوظ ف 
"، لل الحالة التني انا  همبهنا ااأ نا  شنلا انا  و نوش بن ت  حالة الطبيعةبن"

ا ت،نناهي لننا. اننا  ااأ ننا  و ننوش فنني تمننا الحالننة همننر جتلننة تكنن ت  أمنناا 
لعنننا  زنننا اا نننلى: اا لبننناُّ منننل الننناش  و  ضنننل  إشاجتهنننل همنننر الضنننظ اُّ. 
 ننلم  مننا  الحالننة منني ل  "ااأ ننا  ع نن  لعأ ننا ". إ  زالننة الط وظننة التنني 
و ننوش فبهننا ااأ ننا  فنني ز بننة لطم ننة منني زالننة زنن ب جا ،ننة بننب  ااأ ننا  

ا الط وظي في ما  الحالة مل الحنا فني تم ونة ال   نا  تلخوم ااأ ا . تالح



تإدنننن اهها. و ننننل  مننننلكس: "إ  الحننننا الط وظنننني، الننننال و نننن،وم الكتنننناب هنننناج  
لظذا : ز بة ال تاز  فني الظ،نل هتالنل  Jus Naturalsهالظ   الط وظي 

 لتم، تا،ا وحمل لم، ل  ل ل الح اظ همر ط وظتم الااتنة، تك  ناش  لخن ى 
، تكالتالي القواا هتل لنا ش ن ت لنم، ز ن  ت ن ش   الانام همر زواتم الااتة

 ته مم الاام، لأم لأ   تعبمة لتح با ماا اله  ".
ماا هن  "الحنا الط وظني"، تمنل غبن  "ال ناأل  الط وظني"، تمنلكس و،بنس 

دننب ا  خنن   Rightببذه،ننا ت،ببننسا زاعنن،ا. و ننل : "لأننا ال لهذنني هتم،ننة الحننا 
كني و نتا ا   شاتنم الط و ونة ط  نا لمظ نل على الح بة ال،،ذلزة لكل إأ ا  ل

ال ننمول، تلننن  عننل فننن   ااعننا  النننال ش تكنننس هموننم الحنننا الط وظنني منننل: انننل 
إأ نننا  ل ونننم ال ننن ش  تال هننن  لح،اونننة زواتنننم تلهضنننا م". "تلنننا جاا لكنننل إأ نننا  
الحا في ال  اُّ ف  ب  ل  و،ذ  لوضا زا اعتا اا اللعا ل، لهذي ل  و ظنل 

  ش  ننننر". تلنننن  مذننننا ااأننننت الح ننننلع الط و وننننة لل دننننيُّ ب تأننننم ال و،تنننن  ل
لعأ ننا  لشكظننة: زنننا ال  نناُّ لت ال،حافمنننة همننر النناا . الحنننا فنني اعنننتا اا 
كافنننة اللعننننا ل التننني تننننفل  الحننننا ال نننابا )زننننا ال  نننناُّ(. زنننا ت  بنننن  لأننننلاو 
اللعا ل الض تشبة التي تك ل زا ال  اُّ تجشُّ الاط . زا تضع البن  همنر 

الط وظننة اننل إأ ننا  الحننا فنني اننل دنننيُّ  كننل لننا تدننل إلوننم : "ل نن  لذحننت
 تلالا ف،  ال،ل تو لكل إأ ا  ل  و ظل لل ديُّ و اه   همر ال  اُّ".

الط وظني" فهنل  ناأل ، ه،ظذنر  القـانون الط وظني". للنا " الحقماا ه  "
 اهننن   لننن  تننن،ول الظ نننل ال لننن ل، و،ذنننع الذنننا  لننن  القوننناا ه،نننا و نننلجمل إلنننر 

ا انننل لنننذهل هح ل نننم االمنننة. و نننل  الهننن ة النننال البننن  ل  و ننن مل إلونننم ت، ننن
مننلكس: "شذ هنني لننع علننا الت،ببننس بننب  الحننا تال نناأل ، علننا ل  الحننا وظت،ننن  
الح بننة، ز بننة ال،نن ُّ فنني ل  و ظننل فظنن  لننا لت و،تذننع هنن  فظمننم. للننا ال نناأل  
فهنننل النننال شننن ت ا بلازننن  لذه،نننا جت  اوخننن ، )لل هال ظنننل لت االلتذننناو هننن  



لنن  عننل فال نناأل  تالحننا واتم ننا  اخت فننا ال ظننل(، فهننل الننال وحنن ج تبظننب . ت 
لن  زبنث لأه،نا  libertyتالح بنة  obligationك ب ا لام،نا واتمنف االنساا 

 شتذا ضا  في ال،لضلو اللاز ".
"الحا الط وظي"، الال تظطوم الط وظة، وظطي ااأ ا  ال ديُّ. للنا 
 "ال نناأل  الط وظنني"، الننال ودنن ش لنن  ط وظننة ه ننل ااأ ننا  أ  ننم فهننل وظننب 

تبحنن ج الط ب ننة ااكانن  ل ُّلننة لمح نناظ همننر الح ننلع الط و وننة تهمننر شلعننها 
زا ال  اُّ. إ  الظ ل و،مي همر ااأ ا  فك   همر جش ة ا ب   ل  اام،وة، 

الننال وظذننني ز بنننة التدنن ف بننن ت   بنننلج،  حقـــه الطبيعـــي،فكنن   التذنننا   هنن  
  تالتح ش تال خل  لع اوخ ب  في زا  ل  ال مل،  لالها الكف ه  اال تتا

ل  الالف. مناا التذنا   هن  "الحنا الط وظني" منل لعنا  ال تلنة. منل الظ ن  
 اال ت،اهي الال و ظل دواا ال تلة ل،تذا ا،ا عذ ى.

*** 

" ال بم نننلف الحـــق الطبيعـــيلننن  ال  عننن ة ااتا نننل النننال تظ نننلا فكننن   "
  الهلالأ ل اللهب  هاشتخ عن بذل ا. ل ن  للنف مناا ال بم نلف اتاهنا مالنا هظذنلا

"شعنالة فني ال منل  تال واعنة"، دن   لضن،لأها ه للنم" : "تفبهنا تنتل ال  مذننة 
همر ل  ز بة الت م نف ال ت،انل خطن ا همنر الت نلى )الن ش ( لت همنر عن لة 
ال تلننة، بننل إ  فنني ال ضنناُّ همبهننا  ضنناُّل همننر عنن لة ال تلننة تهمننر الت ننلى 

 ب  اعذب  :عاتها في    تاز ". للا اله   ل  ال عالة ف   ز ج  في دب 
لتال: "ال دل بنب  ال م ن ة تال منل  )الن ش ( تكونا  ل  ال منل  شتن ة 
لكننننل فنننن ج ز بننننة الت م ننننف"، ز نننن  ق نننناش  عنننن بذل ا أ  ننننم. تمذننننا شمت نننني منننناا 
ال بم ننلف الننال هنناش فنني ال نن   فنني ال نن   ال نناهع هلنن  لننع ال كنن   أ  ننها 

م، فكنن   التنني جافننع هذهننا ابنن  شدنن    ننل علننا ها، ننة  نن ت  فنني اابنن  لنن  ات نن
 ال دل بب  ال ش  تال م  ة.



عاأوا: "لظال ة ااع" التي ت لا همبها ال تلة". تماا لا شه،ذا مذا اأم 
"الحق الطبيعي الذي لكل في ماا ال، ا  هالاا  شلظف ماا ال بم لف فك   

تبظذي: "هنالحا الط وظني تكنالتذمول  إنسان بغت النظر عن الدين والدولة".
  التنني تت،بننس بهننا ط وظننة اننل فنن ج، تمنني ال لاهنن  التنني الط وظنني ل نن ج ال لاهنن

أ شة بها ل  ال لل لج شتح ج ت لج  تعملام زت،وا همر أحل لظب ". تل،نا 
كننا  ال نناأل  ااهمننل لمط وظننة مننل ل  اننل دننيُّ وحننات  ه نن ش اعننتطاهتم ل  
ش  ننر همننر تضننظم، تكننالذم  إلننر أ  ننم ف ننا، جت  اهت نناش ال دننيُّ  خنن ، 

وتنل  لكنل لل نلج زنا لطمنا فني ال  ناُّ همنر تضنظم، فبذ ذي همر علنا ل  
لل فننننني ل  شل ننننن  تب نننننما ا،نننننا شتحنننننتل همونننننم ط و ونننننا ل  و ظنننننل". تبضنننننون 
عنن بذل ا: "تفنني منناا الدنن ج ال أ نن  فاش ننا بننب  الذننا  تال،ل ننلجا  الط و وننة 
ااخنن ى، لت بننب  عتل الظ ننل  ال ننمو،ة تلنن  مننل خمننل لذهننا، لت بننب  لتننحاُّ 

لظ نننل . تاللا نننع ل  انننل لننن  و ظنننل دنننب ا ط  نننا الذ نننل  تااغ وننناُّ تضنننظاف ا
ل نننلاأب  الط وظنننة إأ،نننا و،ننناش  ز نننا لطم نننا اأنننم و نننما ط  نننا ل،نننا ت،مونننم همونننم 
ط وظتم تال و،تذم ل  و ظل على علا.     ش لا أذمن  إلنر الذنا  همنر لأهنل 
و ولل  تحت زتل الط وظة تز ما أ   ل  لهل  ،وظا تضظا تاز ا: ف،  لل 

لنن  لننل وحدننل هظنن  همننر زوننا  فاضننمة، و ننوش ط  ننا  وظنن ف الظ ننل هظنن ، لت
لحنننا لطمنننا خاضنننع ل نننلاأب  اللنننهل  تزننن ما، دننن أم دننن   لننن  و نننوش ط  نننا 
ل ننلاأب  الظ ننل. تا،ننا ل  لمحتننول ز ننا لطم ننا فنني ل  وظ،ننل اننل لننا ونن ل  هننم 
الظ ل، لل ل  وحوا ط  ا ل لاأب  الظ ل، ف   لم امل تل،  منل خمنل لن  لونة 

ل  و ظنل انل لنا ت فظنم اللنهل  أ  نها أحنل ، لل ت ة خمقونة ز نا لطم نا فني 
 ل  و وش ط  ا ل لاأب  اللهل ".

تمننناا ال وظذننني ل  عننن بذل ا شننن هل الذنننا  إلنننر ال نننوش ز ننن  ط وظنننتهل 
تز ما جت  اهت ناش ل،نا ت،مونم همنبهل ه نللهل. ان ، إأنم شفان : "لأنم ومنل لن  



لهل الدنننحو  جت  دنننا ل  لننن  ااأ نننع لمذنننا  ل  و ولنننلا ط  نننا ل نننلاأب  ه نننل 
تلظاشب ما الو بذوة اأها، ا،ا  مذا، ال تت م إال إلر تح با لا  وم أ ع زقو ي 
لم ل . تفض  ه  علا ف   ال إأ ا  شلج ال نوش فني للنا  لن  انل خنلف 
ه  ش االتا . تلك  علا ل تحبل لا جاا ال ف ج و تطوع ل  و ظل لا ولاُّ 

ة تالهضن . تاللا نع تلا جاا الظ ل ال وظطي ز ل نا تظمنل همنر ز نلع الك اهون
لأننم ال شل نن  إأ ننا  تازنن  و ننوش جت   مننا تعننا الظنن اُّ تالك اهوننة تالهضنن  
تال،ااجهة، تل  عل ال شل   إأ ا  تازن  ال وحنات  الان م لن  علنا ه ن ش 

 اعتطاهتم".
كون و،ت  الا م ل  الظ اُّ تالك اهوة التي    تذ ل ه  ه،نل انل 

لنذمحظ لوضنا ل  الذنا  و ولنل  ف ج ط  ا لمحا الط وظي  و بن  عن بذل ا: "ت 
، تبممنل  ه بن ا لضن تش  الحونا  إ  لنل شذ،نلا لـم يتعـاونوافي دن اُّ همنول إعا 

تلن  عننل ومهن  لذننا بلضنل  تنناا لأنم لكنني و نوش الذننا  فني للننا  … ه نللهل 
تهمننر لفضننل أحننل ل،تنن  اننا  لسالننا همننبهل ل  و ننظلا إلننر التلزنن  فنني أمنناا 

الحا الال اا  ل ى ال لذهل همر  تاز  )ال تلة(، تاا  ل  أتو ة علا ل 
تلنل تظن  تنتحتل  الجماعـةاادواُّ  ،وظنا، هحتنل الط وظنة، لتن   شذت،ني إلنر 

  وم  لتم لت دهلتم بل  ل  ال ،وع تإشاجتهل".
 حالة الطبيعة وحالة المدنية-2

كننا  لنن  أتننا   ت نن ا الظمننل الحنن شث )ال باضننوا  تال بسبنناُّ خاتننة( فنني 
هل  ل  ت ملش  في ال    الانال  هلن ، لنع  ال  أب  ال اج  هل  تال اهع

أبننلت  خاتننة، الذمننن   اولوننة لمط وظنننة التنني  هسهننت االنننل الذمنناا ال،ظ فننني 
ال ننننا   تخمامننننت عننننا   التدننننلشا  الظم،وننننة تال م ننننفوة ال نننناه ة، ل،ننننا ااأننننت 
أتو تننم دونناا لننا هنن ف بننن"هد  التذننلب  تالظ ننل". ل نن  تنناي أبننلت  ا،ننا مننل 

الة في تلش   األ  شباضي )ه مي(  ظل أمناا لظ تف أم بة ال اعبوة الظ



الط وظة تأماا الظ ل لمه ب  لحقو ة تاز  ، ف ت   ل هلا "الط وظنة" وظذني 
ال اادواُّ ال ال   ال،ظ تضة للاا ااأ ا ، بل لت   وظذي "الذماا الظ مي 
لألدواُّ بلت م أمالا امونا ولن،ل انل لنا فني الط وظنة ه،نا فني علنا ااأ نا  

ة لنننالا تننناش الذنننا  وطننناه ل  بنننب  لنننا منننل ط وظننني تلنننا منننل أ  نننم". تأتو ننن
ه منني: ه،ظذننر ل  لننا فنني الط وظننة واضننع لذمنناا ج بننا خضننلو ل ننساُّ اولننة 
ل لة اتل، ل،ا و ظل تما اا ساُّ  ابمة اجشاة الظ ل تفه،م. تكال،انل: انل 
لننا ش نن ت لظ ننلال، لل ل نن شا فنني أمنن  الظ ننل، فهننل ط وظنني، لل لأننم لت ننا لت 

   لت  ا لع الط وظة.الب  ل  وتل 
لننن  مذنننا بننن ل  فكننن   ال ننناأل  الط وظننني تهتذننني تتكت ننني جالال    شننن   
تاضحة. ل   للف ال بم لف ااأ مبسل ا عتوا  تتلف اتاها وح،ل هذلاأنا عا 

( 1754" )القانون الطبيعـي مدروسـا حسـب المـنهج العلمـيجاللة خاتة: "
ي ال باضنني. و ننلا منناا تال، دننلج هننال،ذه  الظم،نني مذننا مننل ال،ننذه  االعننت الل

ال،ننننذه  همننننر الذمنننن  إلننننر ال نننناأل  الط وظنننني همننننر لأننننم  ننننسُّ لنننن  الط وظننننة 
ااأ ناأوة ال،هنن ت   فني اننل فن ج هلنن ل. تهمنر لعاعننم شنتل الت،ببننس بنب  الحننا 

تلنا منل ال ا و ن  القوناا  - ناألأي–تاللا  . علا ا  فك   "لا مل د هي 
ال نلم  ااأ ناأي أ  نم، هم"، لل فك   الحا تاللا  ، مني فكن   لن  تن،ول 

تلنن  مذننا ااأننت مننا  ال كنن   اموننة هال،وننة. و ننل : "إ  الحننا الط وظنني، لهذنني 
ال ط ل في ااأ ا ، مل زا للتا ل  إلساا ط وظي هحبث لأم لتر ف ضذا 
منناا االننساا ت نن  ت ننلج منناا الحننا. تك،ننا ل  الط وظننة، لت  ننلم  ااأ ننا ، 

 نة ت ن ش هظنم الح نلع. تك،نا ت    هظم اللا  ا  تاالسالا  فهني هالذتو
ل  الط وظننة، لت  ننلم  ااأ ننا ، دننيُّ للننت ة بننب   ،وننع الذننا  فنن   اننل 
 األ  ط وظي مل  األ  امي هال،ي، لل وتت  م ااأ ا  بل وح،منم لظنم لنع 

 ل ب م إلر ماا الظالل".



في إطاش ماا ال،ذه  "الظم،ي" ات  ال، ك  ال  أ ي ال،ظ تف ال اشت  
اللننهب  "شت  ال ننلاأب ". و ننل  فنني ل ننتهل منناا الكتنناب: جت للأت ننتبل اتاهننم 

"إ  الكا ذنننا  الااتنننة ال،نننستج  هالظ نننل تالننناااُّ و،تننن  ل  تتنننلف  لهنننا  نننلاأب  
عذتها لذ  ها، تلك  و،ت  لوضا ل  تكل  لن شها  نلاأب  لنل ت نذها مني. ت  نل 
ل  تل ننن  اا ذنننا  ها منننة، انننا  لننن  ال،،تننن  ل  تل ننن  منننا  الكا ذنننا ، تانننا  

ت نننلا ببذهنننا ه  نننا  تكالتننالي  نننلاأب  ل،تذنننة. تإع  ف  نننل ل  تكنننل  و،تنن  ل  
مذنناة  ننلاأب  للضننلهة )تضنن وة( ااأننت مذنناة ه  ننا  هاجلننة ل،تذننة. للننا 
ال ل  ه أم لل وت  مذاة ديُّ هاج  لت غب  هاج  إال لا و ل  هم لت تحن ج  
ال ننننلاأب  اللضنننن وة فهننننل اننننال ل  ه أننننم   ننننل شعننننل النننن ا    لننننل تكنننن  دننننظاهاتها 

اتبة. و نن  إع  االهتن اف بل ننلج  نلاأب  هاجلننة عناه ة لم نناأل  اللضننظي لت ن
النننننال و  شمنننننا". متننننناا لتننننن حت له،نننننة الظ نننننل مننننني الكلنننننف هننننن  ال اأننننن  
الط وظي، لل ال،ظ ل ، فني انل لبن ا ، تاال ناُّ هالتنالي هن   الحنا ا هتنل 
لنننا منننل غبننن  ط وظننني، لل ه ،ونننع السبننناجا  تااضنننافا  التننني ت اك،نننت ه ننن  

ة تدنننلشا  ت  نننع إلنننر الت مبننن ، تاالهت ننناج فننني للنننلش لننن  جت  الظدنننلش أتو ننن
 اعتظ،ا  الظ ل.

تإعا اننا  ال نناأل  الظم،نني الننال و ،ننع دننتا  المننلام  فنني ه  ننة اموننة 
عابتة لط ج ، مل ال ناأل  ال،ظ ن  هن  زقو نة الط وظنة، فن   مذناة فني الحونا  

ااأ ننناأوة ااأ ننناأوة لنننا منننل ه،ااهنننة ط وظتهنننا ت األأهنننا الكمننني : إأنننم الط وظنننة 
تلوضننا ال،اننل الظموننا التنني تتدننف بننن"الظال،وة" تالتنني و نن ما ااأ ننا  فنني اننل 
لتا ، في اللن ع تفني الهن ب، لن ى اللنظلب ال،تحضن   ا،نا لن ى اللنظلب 
ال  ا وة. تل  مذا تمنا المنام   التني ه فتهنا الا افنة ااتشتكونة شلل نا، ظنام   

"تننبذوة" تلننا وتتنن  هنن  أ نن  ال، ت،ننع ااتشتكنني بلاعننطة شعننا ل "فاشعننوة" ت



"ال  ل ال  ا ي". ال علا اب ا  دول "هال،وة" تح ج ال،ال ااهمر الال و   
 ال ظي إلر تحقو م.

علنننا لأنننم ا،نننا لجى ت ننن ا ال حنننث فننني الظمنننلا ال باضنننوة تالط و ونننة إلنننر 
ال،طاه ة بب  لا مل ه مي تلا منل ط وظني، فم ن  لجى ات ناو اطن و ل كن ل 

ا  ال،اتم ننة )اللن دوة تال  ا وننة( إلنر ال،طاه ننة بننب  لتشكنا همننر زونا  ال، ت،ظنن
فني الحونا  ال لن بة، ل،نا ااأنت  –فطن ل –لا مل ط وظي تلا مل ب ا ي لتلي 

أتو تنننم دوننناا تدنننلشا  لنننن"هد  عم ننني لم لننن بة انننا  الذنننا   ونننم همنننر جشننن  
لكن   –جش  ال طن   هنالتظ ب  ااعن لي–ط وظي   مل  اأم لظ ل  في  لم  " 

ال مطتب  ال شذوة تال واعوة ل  "الكهذة ال،تآل ب  تال،منلة فني ال ا ،ب  همر 
الظدننلش التالوننة لف ننن ت  تاأتهننلا هنننم إلننر الا افنننا  لنن  ل نننل لذ ظننتهل". إأهنننا 

 " التي عذذت ل إلر الح شث هذها او .حالة الطبيعةف ضوة "
فظ ، افت   ف ع ة ال ك  ال واعي الح شث في لتشتكنا ال ن   ال ناهع 

ــةهلنن  ت ننلج " هلنن  تالاننال  " لعأ ننا ، هظضننهل  ظمهننا تا ظننا حالــة طبيعي
هلنن با عنناه ا لمتذمننول اال ت،نناهي تال ننمطة ال واعننوة، ببذ،ننا لشاج لذهننا  خنن ت  
التظ بننن  ف نننا ه،نننا و،تننن  ل  وتنننل  همونننم ااأ نننا  إعا منننل لنننل واضنننع ل ظنننل 
الت كوة تال ل مطة  األ  لت زتللنة. تإعا انا   ،ونع ف عن ة ال كن  ال واعني 

شث في لتشتكا    تظ لا هدلش  لت هن خ ى ف ضنوة "زالنة الط وظنة" منا ، الح 
ا( مل الال ه،ل لكا   704 - 1632ف   ال بم لف ااأكمبسل  ل  للة )

لننن  غبننن   همنننر بذننناُّ منننا  ال  ضنننوة هالدنننلش  التننني ت ظمهنننا  ابمنننة ا  تكنننل  
ل   وننة تفعنن" فكنن   "الح بننة تال، نناتا "، تمنني ال كنن   التنني عتت عنن" همبهننا 
كافنننة ز نننلع ااأ نننا . و نننل  : "لكننني أ هنننل ال نننمطة ال واعنننوة فه،نننا تنننحوحا 
تأ نننتذت ها لننن  لتنننمها و ننن  همبذنننا ل  أتحننن ى الحالنننة الط و ونننة التننني ت ننن  
همبها  ،وع ااف اج، تمي زالة الح بنة الكالمنة فني تذمنول لفظنالهل تالتدن ف 



ه دااتننننهل تل،تمكنننناتهل ه،ننننا ومذننننل  لأننننم ل  ننننل لهننننل، ضنننن،   بننننلج  نننناأل  
لط وظننة، جت  ل  و ننت عألا إأ نناأا لت وظت،نن تا همننر إشاجتننم، تمنني لوضننا زالننة ا

ال، اتا  زبث ال مطة تالتل بع لت اب   ال و خا اللاز  لكا  ل  اوخ ، إع 
لو" مذناة زقو نة لكان  ب امنة لن  ل  ال،امل نا  ال،ذت،ونة إلنر الذنلو تال ت نة 

الط وظننننة تكاعننننتا اا أ  ننننها، ال،ت،تظننننة امهننننا هال،ذننننافع أ  ننننها التنننني ت،ذحهننننا 
 ال،مكا  أ  ها، و   لوضا ل  شت اتى هظضهل لع هظضهل اوخ ".

"زالة الط وظة" إع  مي زالة الح بة تال، اتا  التي وتل  همبها الذا  
لهذننني الح بنننة -  نننل ل  ت نننلا فنننبهل عنننمطة تحننن  لننن  ز هنننل فننني ل،اشعنننته،ا 

إلننننر "ز ننننظ غبنننن  " نننناأل  الط وظننننة" أ  ننننم، ال نننناأل  الننننال ش لنننني  -تال، نننناتا  
 ال ذ" ال ل ل تض،ا  ع لتم تالال شفت  لل  تذ با  إلر ال إأ ا ".

تلل تك  ف ضوة "زالة الط وظنة" ل ن ج فكن   تظت،ن  همنر النلمل تالاونا  
بننننل ااأننننت ت ننننتذ  همنننننر التدننننلش ال  شنننن  الننننال دنننننب   الظمننننل الحنننن شث هننننن  

الط وظنة"  "الط وظة"، ا،ا شلشذا. تمتناا فال، دنلج بنن"الط وظة" فني ق ناش  "زالنة
لننو" اادننواُّ ال النن   ال،ذ دننمة هنن  ااأ ننا ، بننل ال، دننلج، ا،ننا  مذننا مننل: 
"كالننل الذمنناا ال ظمننني لألدننواُّ ه،نننا فنني علننا ااأ نننا  الننال منننل  ننسُّ لذنننم"، 

 ااأ ا  الال مل ل  ه،ل الط وظة: لل لج فبها تخاضع ل لاأبذها".
اأ ا  تالذا  في ماا علاعوة تلز اش، هظضهل إ اُّ هظضا، ا  زا ا

في الح بة تال، ناتا  منل زنا ط وظني لنم، لن  ه،نل الط وظنة. تلن  مذنا تمنا 
ال،طاه نننة بنننب  ل هنننلا "ز نننلع ااأ نننا " تق ننناش  "الح نننلع الط و ونننة": ز نننلع 
ااأ نننا  منننني ز ننننلع ط و وننننة لننننم. تتاضننن  ل  اازالننننة إلننننر "الط وظننننة" مذننننا 

لط وظة لظذاما ت عو" تما الح لع همر ل   وة عاه ة همر ال ل   وة: فا
عنناه ة همننر اننل ع افننة تزضنناش ، همننر اننل ل ت،ننع تجتلننة، تكالتننالي ، فهنني 



ل   وننة اموننة لطم ننة، تالح ننلع التنني أت عنن" همبهننا منني ز ننلع اموننة لطم ننة 
 كالا.

همر ل  "زالة الط وظنة" ال تظذني ال لضنر، بنل مني زالنة و ن ل فبهنا، 
ساهنا  بننب  ك،نا  مذنا،  نناأل  الط وظنة. تل،نا اننا  لن  ال،حت،نل  نن ا ل  ت نلا أ

الذا  هذ  ل،اشعة انل لنذهل ز نم الط وظني، فم ن  تناش لن  الط وظني انالا 
ل  وظ،ملا همر ت تبل تتط بنا " ناأل  الط وظنة" هالدنلش  التني تضن،  ز نلع 
كل ف ج، تماا ال شت تر إال بن "إ الة ض ب لن  االتحناج ببنذهل وح،ني دناص 

تمنل لتحن  لنع  كل تاز  لذهل تب،تذم ل  ل،اشعة ز ل م تب ،  لكل لذهل،
الكل، ه   ال واضع إال لذ  م، تكالتالي ش  ر لت،تظا هالح بة الذي ااأنت لنم 

" التي ت    اوفوة االأت ا  لن  العقد االجتماعيل    ل". تل  مذا ف ضوة "
 "زالة الط وظة" إلر "زالة ال، أوة".

ل ل، إعا اا   ل  للة    امتل بت  ب  "زالة الط وظة" لكا  لن  غبن   
(.كننا  لكانن  ف عنن ة ال نن   الاننال  1778–1712   ننا   نناة شتعننل )، فنن 

ــد االجتمــاعيهلنن  ت  بنن ا ل  ضننوة " "، تمنني ال  ضننوة التنني ت نن ش اوفوننة العق
االأت ا  ل  "زالة الط وظة" إلر "زالنة ال، أونة" لنع ل،اشعنة ااأ نا  لح ل نم 
الط و وننة. تلماننص مننا  ال  ضننوة ل  ااأ ننا  هط ظننم ال و ننتطوع ل  و ننوش 

،  ج ، بل ال ب  ل  ا ت،اهم لع غب   ل  بذي  ذ نم. تل،نا ااأنت إشاجاتهنل ه
تاتمف تتتضاشب، ف   ا ت،اههل ال و نتقول لنم زنا  إال إعا انا  ل ذونا همنر 
"تظا ن "  و،ننا ببننذهل شتذننا   ه،ل  نم اننل تازنن  لننذهل هن  ز ل ننم اافننة لم ،اهننة 

ب هن  الذنا  التي شذت،ي إلبها، تالتني ت  ن،ها ال تلنة الناص اهت ناشل شذنل 
فنني تذمنننول ل،اشعنننتهل لح ننل هل، تكنننالا تتحنننل  تمننا الح نننلع الط و ونننة، إلنننر 

 "ز لع ل أوة"، تت  ر الح بة تال، اتا  م،ا  لم  ما  الح لع.



تمتننناا فتذنننا   الذنننا  هننن  ز نننل هل لنننعشاج  ال ،اقونننة، التننني ت  ننن،ها 
اش ال تلننة، ه،ل نن  منناا الظ نن  اال ت،نناهي، مننل تذننا   دننتمي، الهاوننة لذننم إ نن  

الحا في الح بة تال، اتا  همنر لعنا  ا ت،ناهي، تال دنيُّ غبن  مناا و نلي 
دواا ال تلة. للا ال لاأب  التي تضظها ما  ااخب   فهي إأ،ا تكت ني دن هبتها 
لننننن  الأهنننننا تظ ننننن  هننننن  ااشاج  الظالنننننة لمذنننننا ، تمننننني ااشاج  التننننني تمنننننت،" 

ع ااأ ننا  ال،دننمحة ال،لننت اة تت ننظر إلننر الابنن  الظنناا . تمتنناا ت نن  "ز ننل 
الط و وننننة" ل ننننا  تح  هننننا لنننن  خنننن   تحللهننننا إلننننر "ز ننننلع ل أوننننة" تفع ننننها 
ل   وة هالة اموة لطم ة مي ااشاج  الظالة التي تظمل همر  ،وع ااشاجا  
فننني الل نننت النننال تظ ننن  هذهنننا  ،وظنننا: ااشاج  التننني ال وح اهنننا إال ال،دنننمحة 

 ال،لت اة تالاب  الظاا.
" لح لع ااأ ا  الال  ناا هنم ف عن ة تاض  ل  ماا الذلو ل  الت عو

لتشتكا في الظد  الح شث شت ات  الادلتوا  الا ا وة، إأم ت عو" ش  نع 
هح نلع ااأ ننا  إلننر "ال  اوننة"، إلننر لننا "  نل" اننل ع افننة تزضنناش ، إلننر "زالننة 
الط وظنننننة"، تلذهنننننا إلنننننر "الظ ننننن  اال ت،ننننناهي" ال،فعننننن" ل  ت،ننننناو ال لننننن ل، 

 .تكالتالي لما افة تالحضاش 
*** 

كننا  الهنن ف لنن  مننا  الهننلالش بوننا  اوننن ل  فكنن   ز ننلع ااأ ننا  لننل 
تت عنخ فنني الامذوننة ااتشكوننة بنن ت  ل هنلجا  فك بننة. ل نن  تطمنن  االنن  ت تننا، 
تتطمننن  ف ضنننوا  ااأنننت ت ننن ت هم،ونننة فننني ت تهنننا. إ  اأتدننناش ال  شننن  همنننر 

  ال نن ول ال شنننتل ه نن  ل ننن ج الكنن ا لت ل ننن ج النن هلى تااجهننناُّ. إأننم البننن  لننن
ل هلج فك ل زقو ي و لا هم لا  ل  لفلذنل  هال ضناوا التني شن افظل  هذهنا. 
تلوضا شتح،مل  التضحوا  الضن تشبة فني عن بمها. ت نل ال، كن ب  ااتشكبنب  

خاضنننلا  -تمذننناة  خننن ت  اابننن ت  لنننامهل-الننناش  عا أنننا فننني منننا  الهنننلالش 



ش الننخ، لظنناشة لمدنن و ه ذاهنناتهل ت شاُّمننل فتح،مننلا الذ نني تاالهت ننا  تالته،ننو
ه    لفكاشمل تمنا، منا  اافكناش التني أذ مهنا هنذهل أحن  البنلا ل اأنا تأن تع 

 لها هال، ا .
 شك،ا اا  ماا ع  ا في ه ا ها هذ أا همر ال ط .
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! ق نننناش  تذطننننلل همننننر  نننن ش لنننن   لعننننا  ز ننننلع ااأ ننننا … الظنننن تا  

 ننلع ااأ ننا  تمنني الح ننلع التنني االعننت سا : اوننن وتننل  الظنن تا  لعاعننا لح
 ت ف همر ط في أقوم ل  ال ه تا  

الحنا ل  مناا الظذننلا  لنل شذ اننا فني عمذني لنن  تم ناُّ أ  ننم، بنل  نناُّ  
 لاهننا هنن  عننفا  لنن  ال،لنن تو ت،الننا ل  أط زننم مذننا. تال دننا ل  للنن تقوة 
ماا ال فا  تسجاج تتتظس  في عم  ال ناش  النال ه،نل ه،نا ا ت زذنا  همونم فني 

ال ننناه ة لننن  منننا  الهنننلالش فكمنننف أ  نننم هذننناُّ ل ا ظنننة لنننا عننن ا ل   الحم نننة
كت ذنننا  فننني للضنننلو "الت تنننبل الا نننافي لح نننلع ااأ نننا  فننني النننلهي الظ كننني 
ال،ظاتننن " تلوضننننا "لنننن  ل نننل تذ،وننننة الننننلهي هح نننلع ااأ ننننا  فنننني ااعنننن ا" 

". ل اننس الديموقراطيــة وحقــوق اإلنسـان)ال  ن،ا  الاالنث تال اهننع لن  اتابذنا "
 (.1994اللز   الظ كوة. بب ت . جشاعا  

ل   لك أا  و،ا ات ذا  مذاة لأم ل  ال،،تن  بذناُّ "ز نلع ااأ نا "، ا،نا 
مني فنني ال كن  اله كنني ال،ظاتنن ، همنر ل   وننة إعنن لوة، تعلنا ه  الننة أننلو 
لنن  التذنناظ  بننب  لتننللها الذم بننة فنني منناا ال كنن  تكننب  لتننل  ل،اعمننة تل نن  

،ذنا ألهنا لن  التذناظ  بنب  ل هنللي "زالنة في ال،   ونة ااعن لوة. تمتناا ل 
الط وظنننة" ت"الظ نننن  اال ت،نننناهي"، النننناش  لعننن" همبه،ننننا ف عنننن ة لتشكننننا ل هننننلا 
ز نننلع ااأ نننا  ا،نننا شلشذنننا فننني "الهنننلالش" ال ننناه ة، تكنننب  ل هنننللي "ال طننن  " 

 ت"ال،بااع" ا،ا تشجا في ال،   وة ااع لوة، تفي ال     هتوفوة خاتة.



و    عا ل: "ل،اعا لج  فك   "زالة الط وظنة"  في ماا ال واع و،ت  ل 
تفك   "الظ   اال ت،اهي" إلر ت ملش ل هلا ز لع ااأ ا  في ال كن  ااتشكني 
تلل تفج فك تا "ال ط  " ت"ال،بااع" في الا افة الظ كة ااعن لوة" إلنر ت منل مناا 

 ال، هلا، ال في ال  ت  اللعطر تال في لا أ ،وم "هد  الذهضة" 
ي لكنن   لاننل مننا  ااعنن مة التنني تطمنن  "عنن   لننا لننل وحنن ث"، تالحننا لأنن

اأهننا لعنن مة غبنن  هم،وننةل إع ال ننفا  الظم،نني وطمنن  عنن   لننا زنن ث، تبتننل  
علا فني الهالن  هال حنث فني اللنيُّ الحناجث: فني هذاتن  الااتونة ته  نا  
هظضنها بنن ظم لن   هننة، ته  تهننا هنال،حوا تجتش  لنن   هننة عاأونة. للننا "لننا 

و،تما "هذات  عاتونة" تال و،تن  هنال،   تح شن  لل أنلو لن   لل وح ث" فهل ال
 الظ  ة ببذم تكب  ال،حوا.

تلننننع علننننا امننننم ت نننن تذي مننننا  ال،نننن   لذ ننننا ا لننننع منننناا ال ننننفا . تالننننال 
للنننن ا  اعذنننا : لتله،ننننا ل   -شك،نننا–دننن ظذي همنننر ال،ضنننني فننني الت كبنننن   ونننم 

 ال ننفا  ال،طنن ت  و،تنن  تحلبمننم لنن  تننوهة طمنن  "عنن   لننا لننل وحنن ث" إلننر
تننوهة لخنن ى للنن تهة تل نن ش  لنن  الذازوننة ال،ذه وننة:   ،ننا ل  االنن  شتظمننا 
هظننالل اافكنناش، تكت م ننمها تت ات هننا ال،ذط نني، ف،نن  ال،،تنن  تننواغة ال ننفا  

 ال ابا ا،ا شمي:
ل،ننناعا ال تنننفجل ل ننن لا  لظبذنننة إلنننر الذتنننا   أ  نننها التننني تنننفجل إلبهنننا 

 ل  لا  ل،اعمة لها 
  أذطمنا لن  ل زمنة ل  فكن   "زالنة لم لاب ه  ماا ال نفا  و،تن  ل

الط وظة" تفك   "الظ   اال ت،اهي" م،ا لظا ل  ج ف ضنبتب  عمذبتنب ، تالناش  
لجلنننلا به،نننا تلخنننلا لذه،نننا الذتنننا   التننني و،تننن  ت تب هنننا همبه،نننا. تمتننناا تتنننل 
ف ع ة لتشكا في ال    الاال  هل  إلنر ل هنلا ز نلع ااأ نا  اأط  نا ل،نا 



  "زالنة الط وظنة" إلنر "زالنة ال، أونة"، لهذني فكن   الظ ن  ف  تا هنم االأت نا  لن
 اال ت،اهي.

للا فك   "ال ط  " تفكن   "ال،باناع" فمنل تكلأنا ل ن ج ف ضنبتب  بنل ل ن  تنل 
ت  ب م،نننا احقو تنننب ، ط زتنننا لنننااته،ا تلنننو" ا، ننن لا  لننن  ل نننل أتنننا   لنننا، 

اأ نا  تلالا فمل شتلتل لز  به،ا، ال   و،ا تال زن شاا، إلنر ل هنلا ز نلع ا
ه،ظذا  ال،ظات . تحو  ل  ااع ا ل   ز ل نا لم  نل تال،ن ل  تالللن  تاللالن  
تالظ نن  تال  بنن  تال،ممننلا تابنن  ال نن بل تال نناش تااعنن ى الننخ الننخ، تلكنن  مننا  
الح ننلع التنني  نن  تت ننع لتلنن،ل اافننة الح ننلع ال،ذ ش ننة تحننت ل هننلا "ز ننلع 

 بع إلهني تكالتنالي لننل ااأ نا "، هنال،ظذر ال،ظاتن ،  نن  لخنا  همنر لأهنا تلنن
تك  مذاة زا ة إلر ت عو ها ت عو ا أم با، ال همر فك   "زالة ال طن  " تال 
همنننر فكننن   "ال،باننناع". تال  هننناُّ الننناش  تظ ضنننلا هدنننلش  لت هننن خ ى لمت عنننو" 
الذم ل ل ظم ما  الح لع فظمنلا علنا فني الهالن  اأط  نا لن  فكن   دناهت 

 بنن ا، هذنن  ال  عنن ة ا،ننا هذنن  ال  هنناُّ فنني الا افننة الظ كوننة ااعنن لوة دننبلها ا
تال،تكم،ب ، فك   ل  لتل اال ت،او ال ل ل تلتل ال تلنة منل زا نة الذنا  
هظضهل إلر هظم. فاللاز  ل  بذي ال ل  ال و نتطوع ه، ن ج  اللفناُّ ه ،ونع 
زا واتم: ف  ب  ل  ف   تز اج تأ ناع تخوناط النخ، تالبن  لن   ذنلج تز،نا  

و" همنر الكنل زتنر و نتقول للن  اال ت،ناو تبتنل  تز مة النخ، تالبن  لن  ش ن
تا هنا لهننل هال ننمطا  النال وتننل  لننم همنبهل تالننال اللذننام لن  الاضننلو لننم 

ت مبمننة مني اافكنناش … إعا منل لشاجتا الننلشمل ل  تذنتمل تل  ال تكننل  فلضنر
التنني زدننل همبهننا إ ،نناو فنني الا افننة الظ كوننة ل،اعننل لع ،نناو الننال زدننل 

،ونننع وظننن ف لأهنننا فكننن   شلأاأونننة ااتنننل. أ ننن ما هذننن  زنننل  منننا  ال كننن  . تال 
 لف طل  تهذ  لشعطل.



ال كنن   لتننمها شلأنناأي. تإع  فال ننفا  الننال ط زذننا    ننل هاننلم هنن ا 
ت مننلش ل هننلا "ز ننلع ااأ ننا " فنني الا افننة الظ كوننة ااعنن لوة شذ ننح  لوضننا 
همننننر الا افننننة البلأاأوننننة، لننننا جالننننت ال كنننن   التنننني تفعنننن" اال ت،نننناو تال ننننمطة 

 لحافمة لم مي مي في الا افتب  الظ كوة ااع لوة تالبلأاأوة ا
 ل،اعا لل تفج ما  ال ك   إلر ط   ل  لة "ز لع ااأ ا " 

ال    مل ل  "لتنل اال ت،ناو" ت"لتنل ال نمطة" فني ال كن  البلأناأي، 
، ال كنن   التعــاون والتضــامنك،ننا فنني ال كنن  الظ كنني ااعنن لي، تحت،ننم فكنن   

اإلنســان "، تلوضننا: "اإلنسـان مــدني بـالطبعطل ه للننم: "التني ه ن  هذهننا لشعن
". تلظذر علا ل  الذا  ل  ط ظهل ل  و ت،ظلا تل  شتظناتألا حيوان سياسي

تل  و للنننننلا بذنننننلو لننننن  ت  نننننول الظ،نننننل  و،نننننا ببنننننذهل زتنننننر و نننننتطوظلا اللفننننناُّ 
 هحا اتهل، ا،ا ببذا.

ــي البشــر ــع ف ، ف نن تأه،ا ال و ننتقول زننا  التعــاون والتضــامن همــا طب
ل أوا. تفك   "الط ع" ما  فكن   خطبن    ن ا. علنا ل  "لنا منل هنالط ع"، لهذني ا

لننا وظت نن  الذننا  لأننم اننالا، و خاتأننم فنني الهالنن  اننن "تا ننع ال ش ت ننع"، بننل تال 
ش غ ل  في شفظم تتهبب  . إ  ماا وظذي لأم الب  لن  الح ناظ همنر مناا الذنلو 

سلتنم الااتنة: فنال    ل  "ت  ول الظ،ل" تكالتنالي البن  لمح ناظ لكنل همنر لذ
و ننن  ل  ش  نننر منننل تكذنننل  فننني ال  زنننة، تالدنننذاو و ننن  ل  ش  نننلا تنننذاها، 
تالظ بننننن  ه بننننن ا، تال ذننننن   ذننننن ا، تال ؤعننننناُّ شؤعننننناُّ. ال تهببننننن  فننننني ال،ذنننننا   
تال، اتنننن ، ا  لل تهببنننن  عننننوتل  هالضنننن تش  ضنننن  "الط ننننع" تكالتننننالي ل ا نننن   

علننا التظ بننن  هظضننهل همننر ز نناب هظضننهل اوخنن ، تمنناا ظمننل. تلنن  مذننا
ــدل هــو لننن"الظ  "، التظ بننن اللننا ع لذننا لف طننل  همننر اا ننل، تال ا ننل:  "الع

–تك،ا ل  ال،ذنا   لت اتتنة بنن "الط نع" تغبن  لت ناتبة  إنزال الناس منازلهم".
فننن   لنننا وحتنننل تضننن وة ال ننن ج منننل "اللا ننن " تلنننو"  -تإال ل،نننا ااأنننت لذنننا  



، فنني إطنناش لذسلتننم ال "الحننا". تا نن  همننر اننل إأ ننا  ل  وظ،ننل فنني لتاأننم
شتظننن اما، تتا ننن  همونننم ل  ال واننن ع أمننناا ال، ت،نننع النننال و ننن  ل  وحننناكي 
أمنناا الكننل  لننو" ف ننا فنني ات ننا م تت تب ننم بننل لوضننا فنني ع اتننم تهنن ا تهبنن  ، 

 )تماا في الحقو ة مل لا شفع" هذ مل فك   "الط ع"(.
ا تاضننن  ل  فكننن   "الحنننا" تكالتننن  با "ز نننلع ااأ نننا " غا  نننة مذنننا  واهننن

تالا. إأها لو ت ل  ال، ك   وم تز ن  بنل لوضنا لو نت لن  ال ابنل لمت كبن  
 وننننم. "الحاضنننن " تال، كنننن   وننننم هاعننننت، اش فنننني منننناا الننننذ،ا لنننن  ال ؤبننننة مننننل 
"ال،ذسلننة"، تال،ذسلننة ش عهننا ال،نن ُّ تلننو" لننم ل  شتظنن ما تال ل  واتنن ع زنن تجما، 

اننننالكلاك   بننل همونننم ل  و تهنن  فننني لجاُّ اللظو نننة التنني ت،مبهنننا هموننم. الذنننا 
، ا  علننا مننل الذمنناا. وذلــك هــو العــدلتالذ ننلا، "كننل فنني فمننا و نن حل "، 

 تالظ   تالذماا في ال ك  البلأا  ه،ظذر تاز .
فنني منناا ااطنناش ت نن  الظ لجوننة ت  ب مننا فنني اننل  الظ نن  ااولننة، بننل مننل 
 لة. تت   الط قوة ت  ب ما في ال  ال، ت،ع لد م هال    ال وا ا لنا فل نم 

لا تحتم إلر ل  أدل إلر ال ،نة، إلنر الن ل ، زبنث ال ؤعناُّ الناش  تبا لم 
نن  تحننتهل، تمننل ال وانن لل  لزنن ا اأننم لننو" فننل هل لزنن . تك،ننا ل   وانن لهل ل 
لدننن ف دننننيُّ فنننني النننن ل  مننننل الننن لاي، تكالتننننالي الظ ننننل تالت كبنننن  تالحت،ننننة، 
فال ؤعناُّ و ن  ل  وتلأننلا ف عن ة. تكننالظت" لنذهل الظ بن  تلنن  فني لظذننامل، 

وا لل  ل  مل فل هل ل  الذا  تلو" مذاة تحتهل لز  وا لهل. إأهنل فهل 
كااش ل لو" ببذهل تكب  ااش ، تكالتالي ال ،اجا  تالحبلاأنا  تالذ اتنا ، 

 فاتل. مل لجتا  لامها.
لننننل وتنننن  لنننن  ال،،تنننن  لم كنننن  ااأ نننناأي التلتننننل إلننننر ل هننننلا "ز ننننلع 

ا  خ . تماا ال،ذطما ااأ ا "، ل  ماا ال،ذطما فكا  الب  ل  تلبب  لذطم
 مل ل هلا "زالة الط وظة" الال د زذا    ل.



 لاعا تظذي "زا  الط وظة" ل  ال،ذملش الال أتح ث في إطاش  
إأهننا تظذننني ل  الذنننا  اننناألا   نننل دوننناا ال، ت،نننع لزننن اشا لت ننناتبب ، لهنننل 
ز ننلع لت نناتبة، تلتلهننا ز نن  ال بم ننلف ااأ مبننسل مننلكس "زننا ال،حافمننة 

الحا في اعتظ،ا  اافة اللعا ل التي ت،ت  ل  علا. تك  ناش  همر ال  اُّ"، ت 
لخنن ى لننل وتنن  مذنناة دننيُّ خننام ه أ ننا  لظننب  بننل اننل دننيُّ لنن  ز كننل 
الذننننا . تالذتو ننننة منننني ل  لل إأ ننننا  وحننننات  الت،تننننع بهنننناا الحننننا ال بنننن  ل  
ودننط ا هحننا اوخنن  فنني الت،تننع بننذ " الحننا. تلنن  مذننا اننا  الذننا  ز نن  

". تتاضن  لأنم فني لانل منا  ل في حـرب مـع الكـلالكق اش  ملكس في زالة: "
الحننننا  ال ل ننننا  ال لمتظننننات  تال لمتضننننال ، بننننل ال نننناأل  ال ننننا   مننننل  نننناأل  

العالقـة بـين النـاس هـي ". ا،ا و ل  ملكس. اإلنسان ذئب لإلنسانالهاب، "
 عالقة عدوان دائم.

 الظ تا  همر لاعا 
مذنا ت ن   فكن    " الهب  لت لا وظت    لأم زا لم. لن حقالظ تا  همر "

فكـرة "الحـق" ال معنـى لهـا  "الحا" الا ظة لعاعوة تلتلر في الحوا  ال لن بة.
. الظنن تا  مننل الننال و ظننل ال،ظتنن ى هموننم وطالنن  إذا لــم يكــن هنــاك عــدوان

هح نم تبنن افع هذننم، فنن عا لننل وتنن  مذنناة هنن تا  لنن  لزنن  همننر لزنن  فنن  زا ننة 
هالل الذ وا ، وتل  ه لا.  ل ك   "الحا". الحا إعا لل شهضل ش  ر غا  ا في

تإع : فنن عا ف ضننذا ل  زالننة الط وظننة منني زالننة هنن تا  الكننل همننر الكننل فنن   
الذتو نننة عنننتكل  لأهنننا زالنننة الح نننلع لمكنننل، بننن ت  اعنننتاذاُّ، اأنننم لنننو" مذننناة 
ل تاذر ل  الظ تا . إ  ملكس شذت   لشعطل تب ى ل  فك تم ال ا مة "ااأ نا  

 ع وظطبذنننا انننل شنننلا للنننف جلبنننل همنننر ل  لننن أي هنننالط ع" فكننن   خاط نننة. فننناللا
"ااأ نننننا  ع ننننن  لعأ نننننا "، منننننل زبنننننلا  ع ننننن ، تلنننننو" "زبلاأنننننا لننننن أوا " تال 

 "عواعوا".



لا الظ،ل لت في الد او تلضاش  تلخطاش   لو" مذاة ل  ع بل غبن  
التظا نن  بننب  الذننا . إ  الظ ننل شنن   همننر الحننل الننلا ظي. تالحننل الننلا ظي فنني 

لت ه  ز ل م امها –ال إأ ا  ه  هظم ز ل م ماا ال، ا  مل ل  شتذا   
لم ،اهة التي ت لا مي أواهة هذنم هضن،اأها لنم. إأنم  -ز   هظم ال  ع ة

 الظ   اال ت،اهي الال مل تشاُّ دواا ال، ت،ظا  ال ل بة تكالتالي ال تلة.
*** 

الظ تا  الال مل ل  ط وظة ااأ ا  مل ااتل فني "ز نلع ااأ نا " 
ال تلة. لو" مذاة ل  ع بل لت ذن  "زالنة زن ب الكنل تمل ااتل في دواا 

إال عنن بل  -لل "زالننة الط وظننة"–ضنن  الكننل" التنني ت تضننبها الط وظننة ال لنن بة 
تاز  : االهت اف هح لع ااأ ا  تالتظا   ل  ل ل دوناا عنمطة هاعنل ال، نلو 

 له،تها شهاوة ز لع ااأ ا  ما .
ة الت عنو" الذمن ل علا مل الط با الال عمكم ف ع ة لتشكنا فني ه،مون

لح لع ااأ ا . تلظل ال اش  و هل او  لهسى  نل  هظضنهل: "ااأ نا  ع ن  
 لعأ ا ". إ  فك   "الحا" تطم ت هذ مل تضع فك   "الا  ".

 هال ظل و   االأت ا  إلر ل  مذاة في جاشأا ع  ا، بل ع اها!
 حقوق اإلنسان : ثقافة أم إيديولوجيا؟ -4

ذهننا ل هللننا: "إشنن شللل وا" ت"ع افننة". ف،ننا ال ننن ع ال، نناهول لهننا تنناشبخ، تل
 إع  بب   للذا "إش شللل وا ز لع ااأ ا " ت للذا "ع افة ز لع ااأ ا " 

 ال  ع في أم أا، تفي ال واع الال أتح ة  وم، ا،ا شمي:
هذننن لا ه ضننننذا لتنننناشبخ تطنننلش ل هننننلا "ز ننننلع ااأ نننا "، فنننني ال  نننن ا  

وا  تاتمف ل  ل ك  وخن  تفني اذا هد ج ه   أم با  تف ض -ال اه ة
الهال  ل  هد  وخ . اا  مذاة ل هللنا  انا  شتحن ج به،نا، تن ازة لت 
ضن،ذا، ل هننلا "ز نلع ااأ ننا ". مناا  ال، هللننا  م،نا: ل هننلا "الط نع" ا،ننا 



مننل فنني ق نناش  لشعننطل "ااأ ننا  لنن أي هننالط ع"، تل هننلا "زننا  الط وظننة" )لت 
د  الحن شث. و،تن  ال نل  إ  غن   زا  ال ط  ( هذ  ف ع ة لتشكا في الظ

لشعننطل اننا  "هم،وننا" هحتننا، فهننل  نن  الزننظ ل  ال نن ج ال لنن ل ش نن ل زواتننم فنني 
زضنن  للننم تلبوننم، تلأننم هط ظننم شذلنن  تب ننوش فنني ل ت،ننع شتظننات  لفنن اج  همننر 
الحدل  همر زا ناتهل الضن تشبة تال و نتطوع اللازن  لنذهل ال نوش ه، ن ج ، 

ط ظنننم". تال، ت،ننننع ش نننن ل هااعنننن  ، عننننل تلننن  مذننننا  للننننم: "ااأ ننننا  ا ت،نننناهي ه
شتطننلش إلننر ال  بمننة عننل إلننر ال، شذننة/ ال تلننة، تكالتننالي فااأ ننا  هط ظننم وحوننا 
زوننا  ل شذوننة، زوننا  ال، شذة/ال تلننة، تلنن  مذننا  للننم لوضننا : "ااأ ننا  زبننلا  

 عواعي".
ال لعتطوع ل  لتهل لشعطل هتلأم اا  ش ب  ل  تشاُّ أم بتم فني لتنل 

لنننة، غبننن  ت  بننن  لنننا انننا  ش ننن ت لنننم لأنننم الحقو نننة الظم،ونننة التننني اال ت،ننناو تال ت 
تظطبها ال، زمة تالت لل.    تكل  أم بتم تما تا ا تا ظا لظبذا، تلكذنم لنل 
وتنن  و ظننل علننا هنن   دنن  تال هنن  تهنني. تإعا تنن  تتننف تقوننم مذننا ه أننم 
تهننني لذحنننا  فننن   االننن  ال شتظمنننا هاأحونننا  ت ننن ش  ااشاج  بنننل منننل لننن  الذنننلو 

  عم اال ة تالظ ف.الال تك
شت مر ماا تاضحا هال، اشأة لع تهني لتنحاب أم بنة "زالنة الط وظنة" 
فننني ال ننن أب  ال ننناهع هلننن  تالانننال  هلننن . فالننناش   ننناللا بهنننا  الذم بنننة اننناألا 
وظ فل  لأهل شتح عل  ه  زالة افت اضوة، تالاش  لذهل زاتللا إع ا  ت لهها 

ك،نا انا  –ا ع ا،ا شت ن ى لنلهبهل ا ت،اقوا تتاشباوا لل وتلألا هد ج ت  ب  ت 
بنننل اننناألا وظ فنننل  لأهنننل ش حانننل  هننن  عنننذ  ا ت،ننناهي  -الحنننا  هذننن  لشعنننطل

تنناشباي ل ننن ،ا افت ضننلا لأننم لتننل اال ت،نناو تال تلننة، بننل ل،ننا شذ هنني ل  وتننل  
لتننمه،ا! ه  نناش  لخنن ى إ  لننا اننا  شه،هننل فنني ال ش ننة ااتلننر مننل اللظو ننة 

ا: تظو ننة ت  ننب  لذلنن  ال تلننة تال ننمطة التنني ش بنن ت  لهننا  ال  ضننوة ل  تفجشهنن



ت  ب ا و  ش ت ازة لت ض،ذا ل  ال مطة التي ت،اشعها ال تلة تل  شتد ف 
هاعننن،ها مننني عنننمطة اللنننظ ، تل  الحننناكل إأ،نننا و نننت ي اللننن قوة لحت،نننم لننن  

 شضر الذا .
لننل تكنن  ف ضننوة "زالننة الط وظننة" لطملكننة لننااتها بننل لنن  ل ننل اللظو ننة 

إلر ف ضوة "الظ   اال ت،اهي"، التي لل تكن  مني التي تفجشها تمي اللتل  
ااخننن ى ل دنننلج  لنننااتها بنننل لننن  ل نننل شكنننا دننن قوة الحتنننل ب ضنننر الذنننا  
تاختوننناشمل. تتاضننن  ل  منننا  اللظو نننة التننني شننن اج ل  ضنننبتي "زالنننة الط وظنننة" 
ت"الظ نن  اال ت،ننناهي" ل  ت للننا بهنننا مننني تظو ننة لهنننا ه  ننة ل ادننن   هالدننن او 

،دننال  ال،تذا ضننة، اللننيُّ الننال وظذنني لأننم اننا  اال ت،نناهي الننال تح اننم ال
مذننناة خدنننل تلا هنننم ماتنننا  ال  ضنننبتا ، منننل الذم بنننا  التننني تننن كا دننن قوة 
الحتنننل ههبننن  أم بنننة االختوننناش تالت اضننني تالتظا ننن ل تااأنننت  لننن  ظهنننلش منننا  
ااخبننننننن     ننننننن،ا  :   نننننننل ش كطهنننننننا ه كننننننن   "الط نننننننع" هذننننننن  لشعنننننننطل، لهذننننننني 

 ه ف في لتشتكا بن "الحا االهي لم،ملة".هااع  /ال  بمة، ت  ل ش كطها ه،ا 
هذنننننن لا وتننننننل  االنننننن  همننننننر مننننننا  اللنننننناكمة، أكننننننل  للنننننناا لننننننا أنننننن هل  
"ااش شللل وا". فال،هل مذا لنو" لظ فنة اونن تنل عنب  االنلش تا  ونا ا،نا منل 

، بنل ال،هنل منل الكوفونة التني و ن  ل  ت نب  همونم االنلش عواعنوا العلمد   
مننل  -ا وتتذننف االختدنناش لنن  ت ننات ا لننع لنن–تا ت،اقوننا. علننا هاختدنناش 

 ال  ع بب  الظمل تااش شللل وا.
لش  و نع ل هنلا "الا افنة"، فني ق ناش  "ع افنة ز نلع ااأ نا "، لنا ، منل 

 جاخل ااش شللل وا لا خاش ها  
لهت ف لأذي ال لعتطوع ل  لأنا ش منا  ال، ن لة فني ال، نا  النال ه ني 

ل ننا . همنني ل  لجلنني بتح شنن  لنن  ز ننل منناا ال، ننا ، إ  اننا   نن  ه نني ع،ننة 
لف نننت لعنننتذ   ونننم إلنننر لنننا ش ننن ت لأنننم منننل لنننا أ بننن  ت  بننن   لننن  تشاُّ لانننل منننا  



لت ع افنة –ال  اش ، ف  ل : وابل إلي لأذا أ د  ه  اش  "ع افة ز نلع ااأ نا " 
دنب ا و،تنن  التظ بن  هذننم متنناا:  -"الظ ن  اال ت،نناهي"، لت"ع افنة الت ننال " الننخ

  ا " في اللهي تتط با لض،لأم في ال ملة.ت عو" ل هلا "ز لع ا اأ
تح ش     ش  ت تاضحا ه وطا تلأم ل  ال،،ت  ل  أتظا   هموم. لوت  ! 
تلك  و   ل  ال أذ ر ل  تشاُّ الل    لك،ة، تل  "تشاُّ ااك،ة لا تشاُّما"! 
إ  التح شننن  النننال ا ت زذنننا  وظ ننن  ه،نننا أ بننن ، تلكننن  "منننل انننل لنننا ش بننن  ال،ننن ُّ 

ألتا في إلتاأوة إجشاة مناا النال أ بن  زتنر شذهناش علنا ش شام"   وت ي ل  
التح شنن . عننفا  تازنن   نن  و مننا شازتذننا، أدننلغم ا،ننا شمنني: ل نن  هنناش الهنن ب 
ل نن لة ز نننلع ااأ ننا  ا شننن شللل وا، لل فنني إطننناش تنن او فكننن ل تا ت،ننناهي 
تجشذي تعواعي، فكاأت الذتو ة ل  ت عات "ز لع ااأ ا " في فك   تتقوم 

 ننل إ اُّ بذنني  م تننم، فهننل و،تنن ، لذننا لت لهب أننا، الحدننل  تعننملام، همننر اا
همنننر الذتو نننة أ  نننها ه، ننن ج اعنننتظاج  تمنننا ااشننن شللل وا، ال بلتننن ها تننن اها 

 لتظ ج ااهظاج، بل ف ا بلت ها "ع افة"  بلت ها "لظ فة"  
كا  ع  اط و  ش ل  ال ضبمة لظ فة: وظذي ل  ل  وظ ف الابن  ال بن  

 ل  و ظمم!
   مل اا  لاط ا مل اا  عاع ا

لاعا و بن  ال نلاب هن  لانل منا  ااعن مة ت ن  شلشذنا اونن ت عن" ل هنلا 
 "ز لع ااأ ا " همر فك   ل  "ااأ ا  ع   لعأ ا "!

لذكتننننف هننننال ل  إع : اننننا  عنننن  اط ز نننن  الذوننننة هااأ ننننا ، فمذ تنننن  هننننم، 
تلذذل  ع افة ز لع ااأ ا  لو" ل  ل ل إ ذاو الذا  هازت اا ما  الح نلع 

 نن  بنننل لوضنننا، تمنناا لمنننل، لننن  ل نننل تلقوننة لتنننحاب الح نننلع الضنننا ظة تز
لوطال لا هح نل هل. تكال،طال نة ال، نت،   ال،تلاتنمة عوحدنمل  همبهنا. تز نا: 

 "لا ضاو زا تشاُّ  طال ".
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 د الجابري محمد عاب
تإع ، فم   اا  الك ا في االالة، في ااتل،  سُّا لن  الدن او ال واعني 

همنننر -لت أسههنننا–بنننب  اللنننوظة تال نننذة، تانننا  الهننن ف لذنننم إضننن اُّ اللننن قوة 
ت اشب في الحتل لاضوة. تل،ا لخا ماا ال،اضي في االبتظاج هن  الحاضن  

هذنن  اللنننوظة"، تنناش الكنن ا فنني "الا فنننة" هذنن  لمننل ال ننذة، تفننني "االالننة" 
و،بل لكا  ف كا  أحل ت  ب  اللا ع الال و  ضم لبسا  ال لى في الد او ل  



ل ل. اا  الد او عواعوا لحضا تلل وت  ال ش   وم ط فنا، ال همنر ل نتلى 
الذدلم تال همر ل تلى لا    وتنل  مذناة لن  تذنا م بنب  لن  شتحن عل  

حضنناشبة ااتشكوننة هاعننل الذدننلم تلنن  و،اشعننل  الحتننل. للننا فنني الت  كننة ال
فالد او الال لذم خ  ت فكن   الظ ن  اال ت،ناهي ت ونم تطنلش  انا  تن اها 

الدولـة ل  ألو  خ ، ت اها بب   ط ي ما  الت  كة في الظدلش اللعنطر: 
. تل  مذا و،ت  ال ل ، ا لاب ه  ال فا  الال ط زذا   أ نا، إعا والكنيسة

اع ا لنل شتطنلش إلنر "ه ن  كا  ال ب  ل   لاب: إ  ل  ل "ه   ال وظة" في ا
ا ت،ننناهي" هنننال،ظذر ااتشكننني لمكم،نننة ا  ااعننن ا لنننل وظننن ف الكذو نننة اهوننن   

 جشذوة ا ت،اقوة لها ال مطة ال تزوة تتذاف" ال تلة همر ال مطة السلذوة.
 

تنن جج  فنني ال ننذلا  ااخبنن   فنني ال ننازة ال ك بننة الظ كوننة أنن اُّا  تنن هل إلننر 
ي   شنن ". تأحنن  مذننا ال أ لنني لنن  تشاُّ تننواغة تإبنن اا "ه نن  ا ت،نناهي ه كنن

منننا  "الهنننلالش" إلنننر الننن خل  فننني لذا لنننة لضنننالب  منننا  الننن هلا ! انننل لنننا 
 -"الظ ن  اال ت،ناهي"-أه ف إلوم مل إل اُّ هظم الضنلُّ همنر مناا ال، هنلا 

ك،نننا طننن   تتظنننف فننني تننناشبخ ال كننن  اله كننني لنننع ااط لنننة همنننر الكوفونننة لت 
أ  نم، لت لنا شلا أنم لت شن ت ا هنم ألهننا الكوفونا  التني طن   بهنا مناا ال، هننلا 

 ل  االشت اط، في الحضاش  الظ كوة ااع لوة.
تلكنني أ تنن ب لنن  تننم  ال،لضننلو لذننا ال  اوننة أنن ى لنن  ال، بنن  التننااب  هنن   

 نن  وتننل  لهننا لعننا  لننا فنني اللا ننع –ل هننلا "الظ نن  اال ت،نناهي" مننل ف ضننوة 
 واعنننوة همنننر انننا  الهننن   لذهنننا ت عنننو" ال نننمطة ال -ال لننن ل لت ال وتنننل  

شضننر ال،حتننللب ، تكالتننالي بوننا  اوننن ألنن   ال تلننة تاوننن و،تنن  ت عننو" 
 ال و،  اطوة، ا،ا عذ ى الز ا.



كاأننت مذنناة أم بننة دننا ظة عنناج  فنني الظدننلش ال  و،ننة تاللعننطر ت ننل  إ  
ظهلش ال تلة اا  لل ا "ط و ونا" ا تضنا  انل  ااأ نا  ال و نتطوع ل  و نوش 

 اتننم، تكالتننالي البن  لننم لنن  التظنات  لننع غبنن  . ه، ن ج  تال ل  و ننلا ه ،ونع زا
تكتذمننول منناا التظننات  تطننلش االنن  إلننر لننا أ نن،وم ال تلننة: إلننا اأط  ننا لنن  
ااعننننن   التننننني تطنننننلش  ف تننننن حت   بمنننننة تحال نننننت لنننننع غب منننننا لننننن  الق ا نننننل 
تال ،اهنننا  ف ع نننت جتلتهنننا، ا،نننا انننا  دننن   ااعننن  الحت،نننة خننن   ال ننن ت  

ادوة لت هطل في ظ تف لظبذة لتذتم ل  اللعطر، لت ابت اُّ ل  ب ت  د
 تللي ال مطة تتذمول التظات  الخ.

و،ت  تتف منا  الذم بنة التني عناج  فني الظدنلش ال  و،نة تاللعنطر، فني 
الظنالل ااعنن لي ا،نا فنني الظنالل ال، ننوحي، هتلأهنا أم بننة لحافمنة: فهنني إع 

، بنل ت ن ش  "ت   " ظام   أللُّ ال تلة ال ت ت  لوة  فناع لتهببن  اللضنع ال نا ل
 تت ظل لذم تا ظا ا تضتم "ط وظة" االلش.

للننا أم بننة "الظ نن  اال ت،نناهي" فهنني هننالظت" لنن  علننا أم بننة علشبننة، ه،ظذننر 
لأها ت    ال، ا  لمتهبب . ف،ن   هنة ت نلا منا  الذم بنة همنر ف ضنوة "زالنة 
الط وظة"، التي د زذاما   ل، تلفجاما ل  ال ل  ااألا في ل ت ل لل مل لز اشا 

هل اافة الح لع، لكنل لنذهل الحنا فني انل دنيُّ. تلكن ، ه،نا ل  عنظي انل ل
تاز  لنذهل إلنر الت،تنع ه ،ونع الح نلع انا  البن  ل  شنفجل إلنر تذنا و تتن افع 
تا تتننا ، ف نن  امتنن تا هظ ننللهل إلننر ط ب ننة لتذمننول مننا  الح ننلع هدننلش  تضنن،  

 ننل هل االنن  تالظنن  ، لهذنني: إبنن اا "ه نن  ا ت،نناهي" شتذننا لل  ه،ل  ننم هنن  ز
 به ف تذمو،ها تز مها تاعت جاجما هدلش  ت،ذع التذا و تالت افع تالد او.

تاض  ل  فك   الظ   اال ت،اهي بهاا ال،ظذر تط   ل  لة الحتل ط زا لهنل 
تله،ننا تهمننر ل ننتلبب : لتننل اال ت،نناو تلتننل ال تلننة، تم،ننا ل ننتلبا  لنن  

 التظا   لاتم ا :



اافننن اج، لم، ،لهننننة التننني تتلننننتل شتظمنننا االننن  فنننني ال، نننتلى اات  بتذننننا   
لذهل، ه  الح نلع الط و ونة التني اناألا شت،تظنل  بهنا فني "الحالنة الط و ونة"، 
فنني ل ابننل ز ننلع ل أوننة تضنن،ذها لهننل ال، ،لهة/ال تلننة. للننا همننر ال، ننتلى 
الااأي فاال  شتظمنا لعاعنا بت  نب  دنتل الحتللنة: فنااف اج شتذنا لل  مذنا ال 

و لا ه،هاا ال  اعة تالحتل ه،ا في علا الح اظ  لم، ،لهة، بل للاص تاز 
 همر ز لع ااف اج تال ،اهة.

تلنننا جاا االننن  شتظمنننا ه  ضنننوا  فهذننني هننن  ال ونننا  ال نننل  إأنننم لننن  ال،،تننن  
ال ،نع بنب  ال، نتلبب  فني أم بنة تازن   ت  ن  فني    تازن  لتنل اال ت،ناو 

تللة تدتمها تال تلة تلذل  الحتللة تدتمها. ا،ا لأم ل  ال،،ت  ت  ب  الح
جاخل الذم بة ااتلر تزن ما. ت ن  دنه  ال كن  ااتشكني منا  ااأ،ناط  ،وظنا، 

 ك،ا عذ ى.
*** 

للننا ال كننن  الظ كنني ااعننن لي فهننل لنننل وظنن ف إال النننذ،ا الانناأي، لهذننني النننال 
و  نن  لذلنن  الحتللننة تدننتمها تمننل لننا و نن،ر هذنن أا بننن "ه نن  ال وظننة". فالظ نن  

فننني التننن اث الظ كننني ااعننن لي منننل "ه ننن  ال واعننني النننال جاش الكننن ا زللنننم 
االالننة" لت "ال وظننة"، للننا "الظ نن  اال ت،نناهي" اذم بننة ت  نن  لتننل اال ت،نناو 
تال تلة لظا فليُّ ظل غا  نا هن  ل نا  ال، ك ن   ونم لن ى الناش  خاضنلا فني 

 ل  لة "االالة" ت "الا فة".
(، هظضنها أظل مذاة في الظهن  الذ نلل لأنلاو لن  "الظ ن " لب لهنا ال عنل  )م

شذمل اال ت،او تكظضها شذمل الحتل، تكظضها و ،نع بنب  االعذنب : لن  علنا 
أمنناا "ال،فاخننا " الننال عننذم )م( هذنن  ل  لننم إلننر ال، شذننة لهننا  ا إلبهننا مننل 
تتح م ل  لتة تالال  خر  وم بنب  ال،هنا  ب  هظضنهل لنع هظنم تكبنذهل 

ت،او". للنا الظ ن  تكب  ااأداش لفاخا  "همر الحا تال، اتا "، تماا "ه   ا 



ال،ظ تف بن "الدحو ة" فهل و ،ع بنب  االعذنب : ف ن  اتن  الذ ني )م(، هذن  
تتنننللم إلنننر ال، شذنننة لهنننا  ا، اتاهنننا "بنننب  ال،نننفلذب  تال، نننم،ب  لننن   ننن بش 

". ا،نا "تاجو  ونم أمـة واحـدةتبا ب تل  ت ظهل فمحا بهل ت ام  لظهل لأهنل 
ط لهننل تادننت ط همننبهل". ل نن  شهننلج تهامنن مل تل نن مل همننر جشننذهل تللننلالهل تدنن  

أننص منناا الكتنناب لت الظ نن  همننر ل  اننل ف ننة لنن  ف ننا  ال، ننم،ب  تال،ننفلذب  
ل  ال،ها  ب  تااأداش ل  لمنل شان ب تلاتنل الظ،نل هنالظ ف النال ااأنت 
تظ،نل هننم   ننل ااعن ا فنني ل ننا  لخنا النن وا  تإهطا هننا، لنع التننساا ال،ظالمننة 

 هل. ا،نننا شنننذص همنننر التضنننال  الح نننذة لألعننن ى تالظ،نننل هالظننن   فننني افتننن ا
تالتكافننل بنننب  ال،نننفلذب  هظضنننهل لنننع هظنننم الننخ. مننناا لننن   هنننة تلننن   هنننة 
لخنننن ى شننننذص منننناا الظ نننن  همننننر ل  "البهننننلج شذ  ننننل  لننننع ال،ننننفلذب  لننننا جالننننلا 
لحننناشكب  )مشتح،منننل  أدنننب هل لننن  أ  نننا  الحننن ب التننني ولننناشال  فبهنننا لنننع 

تلم، نم،ب  جشنذهل". ا،ننا ال،نفلذب ( تلأهنل : "للنة لنع ال،نفلذب ، لمبهنلج جشنذهل 
شننذص منناا الظ نن  همننر تحنن بل ال تننل فنني شانن ب تالنن فاو ال،لننت ة هذهننا، تل  
ال،  ننع فنني ال دننل فنني الانن ف مننل لح،نن  )م( عننلاُّ اننا  الانن ف بننب  
ال،نننننفلذب  تال، نننننم،ب  هظضنننننهل لنننننع هظنننننم لت ببنننننذهل تكنننننب  البهنننننلج. تتانننننتل 

ذننر همننر ال نن  "الدننحو ة" هالت كبنن  همننر ل  الظ  ننا  فنني شانن ب و نن  ل  ت 
ــل تز نن  ال،ظالمننة تالحنن م همننر االنن  )اأمنن  الت اتننبل فنني اتابذننا:  العق

 تلا هظ ما(. 92. م السياسي العربي
أحنن  مذننا إع  للنناا ه نن  ا ت،نناهي لننسجتع شننذمل اال ت،نناو تفنني أ نن" الل ننت 

ل  لذملش امت،الاتذا –وظب  ش و" ال ،اهة. تلا شم ت الذم  في ماا الظ   
تإ نن اش  لهنناا الحننا ه  نناشا   الحــق فــي االخــتالف  همننر مننل ت كبنن  -ال امذننة

تتكنننن ش لننننع اننننل ف ننننة. االهتنننن اف هنننناالخت ف جاخننننل ال، ننننم،ب  تال،ننننفلذب : 
لهننننا  ب ، لأدنننناش، د ا ننننل. تاهتنننن اف هنننناالخت ف جاخننننل البهننننلج تد ننننا مهل، 



تازت اا لا شفع" ماا االخت ف ل  له اف، تفي الل ت أ  م الح اظ همر 
الذ ني –لت حت تلتل "للة تاز  ". للا ش و" ال ،اهة تز   ال ،اهة التي 

فهنننل ال شتننن خل إال هذننن لا وحننن ث خننن ف بنننب  ف نننة تلخننن ى شتطمننن   -)م(
 ل   وة لحاش   ل ت مة.

ل نن   بننل الكابنن  هنن  مننا  الدننحو ة فمذكتننف ه،ننا  مذننا  هذهننا لهنن   تلذضننف 
همننر  دنب ا تازنن ا ف نا، تمننل ل  منا  ال،ظامنن   التاشباوننة  ن  أمنن  إلبهنا  نن و،ا

لأها ه ن  ز كني: ااأنت لظامن   لن  ل نل تذمنول الحن ب ضن  للن اي  ن بش 
الاش  شفضلا ال هل  ااع لوة ال م،وة تزاشكلمنا تلخ  نلا لممهنا لن  جوناشمل. 
تلنن  منناا ال،ذمننلش ت نن ت التنن اجا ل ادنن ا ل وظننة الظق ننة ااتلننر تالااأوننة، تم،ننا 

ب )ال، شذنة(   نل ه  ا  لب له،ا الذ ي )م( في لتة لع ش ا  ل  لمنل شان  
 م  تم إلبها، تااأا في الحقو ة تاللا ع ت،هب ا تإه اجا لمه   .

للا "بوظة الظق ة ااتلر" ف ن  ت،نت زنب  خن ع ال عنل  )م( فني لزن  للاعنل 
الحن  وظن   أ  نم همنر الق ا نل فم ني  ،اهنة لن  الانسشع لن  لمنل ال، شذننة 

ا  لظننم، تتهنن تا ل  فظنن   همننبهل ااعنن ا، ف  مننلا تلكنن  بنن ت  االلتننساا هال تنن
وظ ضلا اال  همر  للهل. فم،ا   للا ال، شذة لخ  تا  للهل ه،ا  ن ى ببنذهل 
تكننب  ال عننل  تجهننلمل إلننر ااعنن ا فم نني اعننت اهة مالننة تلخننا شذتلنن  فننبهل. 
فم،ا اا  الظاا التالي  اُّ ال،لعل  ،اهة ل  ااأداش لكا  هن جا فنا ت،ظلا 

ذهل ف ننننا : "ت نننناوظلأي همننننر ال نننن،ع هننننالذ ي تطم ننننلا لذننننم تلضننننو  لننننا ش بنننن  لنننن
تالطاهة في الك ل تال،ذلا، تهمنر الذ  نة فني الظ ن  تالو ن ، تهمنر االن  
هنننال،ظ تف تالذهننني هننن  ال،ذكننن ، تهمنننر ل  ت للنننلا فننني  ، ال ت خننناال لللنننة 
ال نننل، تهمنننر ل  تذدننن تأي إعا  ننن لت همنننوتل، تت،ذظنننلأي ل،نننا ت،ذظنننل  لذنننم 

 ذننننة" )ت نننن،ر مننننا  ال وظننننة فنننني هظننننم لأ  ننننتل تأ نننناُّكل تلبذنننناُّكل، تلكننننل ال
ال، ا ننع: بوظننة الذ نناُّ(. تل،ننا لبنن ى لزنن  لهضنناُّ اللفنن  تالفننم لنن  ل  وظننلج 



ال عل  إلر لمل لتة هذن لا شذتدن  تبتن ة لمنل ال، شذنة ل اهنم )م(  نا  : 
"بنل الن ا النن ا، تالهن ا الهنن ا، لأنا لننذكل تلأنتل لذنني لزناشب لنن  زناشكتل تلعننالل 

  زضننن تا منننا  ال وظنننة "هاوظذنننا شعنننل    )م( لننن  عنننال،تل".  نننا  لزننن  الننناش
". )ت ظنننل هظنننم ال تاونننا  منننا  ال وظنننة بوظتنننب : بوظنننة الذ ننناُّ: بيعـــة الحـــرب

 الظق ة الااأوة. تكوظة الح ب: الظق ة الاالاة(.
 ملالش زل  للضلو الظ   اال ت،اهي

و،ت  ل  أ تظب  مذا ال فا  الال اذا ط زذا  في ل ا  عابا تالال ت اُّلذا 
: ل،اعا لل تتطنلش فكن   "ال طن  "، التني تنلا   فني ال كن  ااعن لي "زالنة  وم 

الط وظننة" فنني ال كنن  ااتشكنني، إلننر ل هننلا "ز ننلع ااأ ننا " الننخ   و،تنن  ل  
أ نتظب  تنوهة مناا ال ننفا  فذ نل : ل،ناعا لنل تتطننلش لأنلاو الظ نلج التني ه فهننا 

اتم ة ال،تذلهة( ال، ت،ع الظ كي ااع لي )ه   الدحو ة ته لج االالة ال،
 إلر أم بة في الظ   اال ت،اهي 

فهناا الذنلو –لؤا  مذا ل  اله ف ل  ماا ال فا  لو" الحدل  همنر  نلاب 
بل اله ف لذنم  -ل  ااع مة غب  هم،ي ا،ا د زت في ال، ا  ال،لاش إلوم

التلضنننو  بلاعنننطة ال، اشأنننة. تفننني مننناا ااطننناش، و،تننن  ال نننل : إ  لنننا ه فنننم 
اننا  ق نناش  هنن   -تامهننا ه ننلج بوظننة–عنن لي لنن  ه ننلج ال، ت،ننع الظ كنني اا

لم ننمطة، عننلاُّ ااأننت ال وظننة ه نن ا زقوقوننا ل ذوننا همننر التلنناتش  عملــيتذمننول 
تاالختوننناش ا،نننا انننا  الحنننا   لننن  الام ننناُّ ال ادننن ش ، لت ااأنننت ل ننن ج إ ننن اُّ 
دننتمي اضنن اُّ دنن قوة دننتموة همننر للنن  تا ننع، ا،ننا    إلوننم االنن  لذننا ل  

لنننر لمنننا هضنننل  لنننع لظاتبنننة. تزتنننر إعا ا تدننن أا همنننر اأ م نننت الا فنننة إ
الظ   الال انا  و نتحا ل  وتنل  الذ،نلعع تال،انا  فني "ال، شذنة ااعن لوة"، 
ل د  "تحو ة الذ ي" التي تح عذا هذها   ل، ف أذا عذ   الذازوة الظ،موة  وم 



ل ننلى تلبمننغ، ل،ننا و ظننل لنن  "الظ نن  اال ت،نناهي" الننال   شتننم ه نن ا لنن  ل ننل 
 ا اوأي تلو" ل  ل ل التذمب  لم، ت  ل.التط ب

شك،ننا اننا  منناا الطنناهع الظ،منني التط و نني الننال شافننا "الدننحو ة" مننل ال نن   
الال  ظمها ت  ر ل  ج تعو ة ل  تعا ا ال،اضي تلشج بذدها لت ولاش إلبها 
فننني اتننن  التننناشبخ تزننن ما. تشك،نننا انننا  مننناا لوضنننا لننن   ،منننة الظلالنننل التننني 

هن ا تطنلش "الكن ا فني االالنة" فني ااعن ا إلنر ت  ن ،  س ونا همنر اا نل، 
 ط   فك   "الظ   اال ت،اهي" همر اللتل الال ط زت هم في لتشكا.

همنننر ل  "الكننن ا فننني االالنننة"  ننن  ات نننم لذنننا ب اشتنننم إلنننر الكننن ا فننني عواعنننة 
ال،اضننني: فننني خ فنننة الام ننناُّ ااشكظنننة )لبننني هتننن  ته،ننن  تها،نننا  تهمننني(، 

" لن  اللنوظة دن قوة خ فنة لبني هتن  ته،ن  خدلتا هذن لا لأكن  "ال افضنة
تها،ا  تزد تا الل قوة في همي ب  لبي طالن  تعشبتنمل إضنافة إلنر لأهنل 
 ظمننلا االالننة هاللتننوة، ال هاالختونناش، تكالتننالي فنن  ل ننا  ل كنن   الظ نن  فنني 
منناا الذننلو لنن  ال ؤبننة. للننا لمننل ال ننذة النناش   ظمننلا لنن  االالننة "ه نن ا" شننتل 

طلا ماا الظ   تاو بتم، ال ه،ا شذ هي ل  وتنل ، بنل ه،نا انا  هاالختواش ف   شك
 لننن  الام ننناُّ ااشكظنننة، ل نننتلزب  لنننا و ننن ش  ال  هننناُّ فننني ه ننن  ال ونننع ا طننناش 

  األأي.
تإع ، فم   اا  الك ا في االالة، في ااتل،  سُّا لن  الدن او ال واعني 

ر همننن-لت أسههنننا–بنننب  اللنننوظة تال نننذة، تانننا  الهننن ف لذنننم إضننن اُّ اللننن قوة 
ت اشب في الحتل لاضوة. تل،ا لخا ماا ال،اضي في االبتظاج هن  الحاضن  
تنناش الكنن ا فنني "الا فنننة" هذنن  لمننل ال ننذة، تفننني "االالننة" هذنن  اللنننوظة"، 
و،بل لكا  ف كا  أحل ت  ب  اللا ع الال و  ضم لبسا  ال لى في الد او ل  

لنا هظن ما ت  107م  تكوين العقل العربيل ل الحتل )شا ع في ماا الد ج 
تلنننا هظننن ما(. انننا  الدننن او عواعنننوا  355م العقـــل السياســـي العربـــي ، ت



لحضا تلل وت  ال ش   وم ط فا، ال همر ل تلى الذدلم تال همر ل تلى 
لنننا  ننن  وتنننل  مذننناة لننن  تذنننا م بنننب  لننن  شتحننن عل  هاعنننل الذدنننلم تلننن  

 و،اشعل  الحتل.
ت فكنن   الظ نن  للننا فنني الت  كننة الحضنناشبة ااتشكوننة فالدنن او الننال لذننم خ  نن

اال ت،اهي ت وم تطلش  اا  ت اها لن  أنلو  خن ، تن اها بنب   ط ني منا  
. تلنن  مذننا و،تنن  ال ننل ، الدولــة والكنيســةالت  كننة فنني الظدننلش اللعننطر: 

ك ننلاب هنن  ال ننفا  الننال ط زذننا   أ ننا، إعا اننا  ال بنن  لنن   ننلاب: إ  ل نن ل 
ل،ظذر ااتشكنني "ه نن  ال وظننة" فنني ااعنن ا لننل شتطننلش إلننر "ه نن  ا ت،نناهي" هننا

لمكم،نننة ا  ااعننن ا لنننل وظننن ف الكذو نننة اهوننن   جشذونننة ا ت،اقونننة لهنننا ال نننمطة 
 ال تزوة تتذاف" ال تلة همر ال مطة السلذوة.

 تفي ال   ا  التالوة لا شلض  ماا ال ك  .
*** 

اافكنناش ت نناف ، تذنناا ت نن  ت ننتو ظ! تال،هننل فنني تنناشبخ ال كنن  لننو" ال كنن   فنني 
 ننلا هننم فنني الذمنناا ال كنن ل الظنناا فنني ت ننت لظننب . للننا عاتهننا بننل النن تش التنني ت

ال كننن   التننني ت  نننر شتو،نننة لظستلنننة هنننا  ا فهننني ال تننن خل التننناشبخ. تمنننل شننن خل 
 التاشبخ لز  ه،  ج  

ود ع ماا همر  ،ونع اافكناش التني لاتنت تال زدن  لهنا. تلكن   ن  وحن ث 
فن عا  لوضا ل  فك   لا تن خل التناشبخ ه ظنل ظن تف لظبذنة لت نلا بن تش لظنب .

لتنن   لهننا تنناشبخ اأنن فع الذننا  إلننر ال حننث لهننا هنن  "لننا   ننل تاشبان"نننها. إ  
ال ك  ال ل ل، تكااتة فك  ال،فشخ لم ك ، ال و ذنع هناج  هظ ن  لنب ج ال كن   
التني ت نت ط  امت،الننم بنل اابن ا لننا تن ا  ش حنث هنن  لتنل  لم،للنلج ال  شنن . 

تعلننا مننل لننا و ظمننم –ش نن ت لأننم لننو" ال،نناُّ مننل تزنن   الننال "والننر ال نن اي" 
بننل ال كنن  ال لنن ل  -شذنن فع إلننر لهمننر فنني ال،ضنناا  ز نن  الت  ننب  ال نن ول



أ  نم "والننر ال نن اي" فن  و  ننل ب  اوننة ال دننيُّ تشاُّمنا. ااأ ننا  ش حننث جتلننا 
هنن  لتكنن ، تفنني منناا ااطنناش شذنن شع  ننل  ال ا ننل: "لهطننلأي لتكنن  لضننع هموننم 

ل م ن ي لذنا انا  تمنل   لي تعن ز،ل الكن   ااشضنوة همنر ات ني"! تال حنث ا
 ش حث ه  "ماا" ال،تك !

لبت ما  الالاط  إال ل  ت ت   هال مل تأح  أ ك  في اتاهة ديُّ ه  تطلش 
فك   "الظ   اال ت،اهي" ه   التاشبخ. علنا ا  منا  ال كن   مني لن  تمنا لن  
اافكاش التي لل وت  لها تاشبخ، زتر إعا ظه   في ال ن   ال ناهع هلن  فني 

اش الدننن او بنننب  الكذو نننة تال تلنننة، تت نننب   و،نننا هظننن  ل،نننفشخي لتشكنننا، تفننني إطننن
ال ك  ال واعي ااتشكي ل  ما  ال ك       الت ب تش ماا في ال، م ل الال 
لجى إلنننر دوننناا ال تلنننة ال و،ل  اطونننة ااتشكونننة الح شانننة، زبذنننااة ات هنننلا إلنننر 

 ال حث ه  " اتشما"، ه  "لا   ل تاشبان"نها.
لننا   ننل التنناشبخ"  الننال و ننع تشاُّ فكنن   لننل تنن خل  ل،نناعا ال حننث هنن  منناا الننن"

التنناشبخ ه ظنننل لنننا   مهنننا، بنننل جخمتنننم ه ضنننل لنننا  النننت مننني هنننم لننن  جتش، بنننل 
 لجتاش، في التاشبخ الال و ع هظ  لب جما 

إ  ال،  لة ال تاص فك   "الظ ن  اال ت،ناهي" تزن ما بنل تظنل  ،ونع اافكناش 
ال ن   ال،اضني زبذ،نا لخناتا التي اتن  لفشخنل ال كن  فني لتشكنا تاشباهنا لذنا 

فنني إهنناج  اتاهننة تنناشباهل لظت،نن ش  لننا هنن ف هذنن مل بننن "ال،ننذه  ال بمللننل ي" 
الننال و ننلا همننر شج اننل فكنن   إلننر لتننل  عنن  تها ت نناتش لع ننتها، هالنن ش  
متنناا إلنننر ت عنننو" ع نننافتهل همنننر لتننل  ت  نننع إلنننر ااغ بنننا، ف ظمنننلا ب اونننة 

تلنن  شتلننا إلننر ف أ ننا تك بطاأوننا تنناشباهل فنني البلأننا  تلذهننا و،تنن  إلننر شتلننا 
 الخ.

إ  إهناج  اتاهنة التنناشبخ تذطنلل فني اللا ننع همنر إهناج  تلننتبل النلهي. ل هننلا 
"الظ   اال ت،ناهي" لنم لتنا  لنا فني بذونة النلهي ااتشكني اأنم ل هنلا بذنلا لنم 



لل ظا في تاشباهل. للا أح  فهاا ال، هنلا لنا  ا  غ ب نا هذنا، تكنالظت" لذنم 
 . ف عا اذا أ بن  ل  أفعن" فني تهبذنا لظ ن  ا ت،ناهي خنام "ه   ال وظة" لا

بذنا، لت اذننا أ بنن  ل  أ ن ج ل هننلا ال وظننة فنني تهبذنا تل  أ ظمننم للا أننا ل، هننلا 
الظ ننن  اال ت،ننناهي أ  نننم، ف،ننن  الضننن تشل التظننن ف لتال همنننر لضننن،ل  مننناا 
ال، هنننلا، ال لننن  خننن   تظ بنننن لظ ،ننني  اللعننني فهننناا ال و بننن  فننني تلنننتبل 

إهننناج  تلننننتبمم بنننل لنننن  خننن   التظنننن ف همنننر تاشباننننم، همننننر  النننلهي تال فنننني
 ال،حطا  التي  طظها في لع اش .

في ماا ااطاش و ن  ل  أضنع مناا النال شذت،ني إلنر "لنا   نل تناشبخ" أم بنة 
"الظ ننن  اال ت،ننناهي" فننني لتشكنننا. أحننن  أ بننن  ل  أ هنننل اونننن ألننن   فكننن   الظ ننن  

تننني  ظمتهنننا تمهننن  اال ت،ننناهي فننني لتشكنننا! أ بننن  ل  أتظننن ف همنننر الظلالنننل ال
مذنناة لذ نناش ، هظنن  علننا، بننب  "لننا   ننل تاشبان"منننا مذنناة تكننب  اللضننع هذنن أا 
أحنن ، تمننل تضننع "لننا   ننل تنناشبخ" لننا  ا  ل،تنن ا فنني الحاضنن  لننل شتنن ة هظنن  

 لتاأم لن"التاشبخ".
 

شتحن ث ال ننازال  ااتشكبننل  هنن  ظهنلش فكنن   "الظ نن  اال ت،نناهي"، هدننلش  لت 
في ال    الاال"   ل ال،ب ج، هذن  ال بم نلف ه خ ى، في الظدلش ال  و،ة 

الدبذي للتست تهذ  ال لف طا بب  البلأاأبب ، عل هذ  اابو نلشبب  فني ال ن   
الاالنننث   نننل ال،نننب ج، عنننل هذننن  ال تلنننا  تهذننن  دولنننب ت  خاتنننة، فننني ال ننن   
اات  ع.ا، تبلننب ت  إلننر لأننم اننا  لهننا تنن ى فنني ال نناأل  ال تلنناأي وظننلج 

لاأي ال  ول الاام بن "اللفاع اللظ ي"، ببذ،ا ش حنث هظضنهل إلر الت مب  ال ت 
ه  لتل  لها في الذدلم ال،  عنة  و ن ت  فني "الظهن  ال ن ول" هن جا لن  
االامننة همننر "الظ نن  اال ت،نناهي"، همننر شلعننها "لبانناع بذنني إعنن ا بل"، ببننذهل 

 تكب  شهل  ) (، تالظ   الال لب لل  لع ال،ما عمو،ا .



فكننن   الظ ننن  اال ت،ننناهي فننني ال ننن ت  اللعنننطر ال، نننوحوة، تبتت نننع ال،فشخنننل  
 Pactumتب   هظضهل أ،لع ا ه،موا لن"ه   اال ت،او" في "لبااع االتحاج" 

Unions  الال ات ا هموم اوهاُّ ال،ها  ت  الال شزملا ه  إأ متن ا لبذلن لا
، زبنث 1620لت  ل تظ،   في "أبلإأ مذ " هاللالوا  ال،تحن   اال بتونة هناا 

ذلا لأهل شتظه ت  همر ل  شت ،ظلا تب ولنلا لظنا فني ل ت،نع لن أي تازن . لهم
 Pactum Subjectionisللننا "ه نن  الحتللننة" لت ه نن  ال قوننة لننع الحنناكل 

ف ننن  ت ننن  ال،فشخنننل  لنننم للامنننة فننني الظ نننلج التننني لب لنننت، ابتننن اُّ لننن  ال ننن   
الانننال"، تفننني هننن ج لننن  ال،،مكنننا  ال  لاأونننة، بنننب  ال،منننلة تشهاونننامل. للنننا 

ذ،ننلعع تال،اننا  لهنناا الذننلو لنن  الظ نن   و نن   مننفالُّ ال،فشخننل  فنني "ال،بانناع ال
تشضنخ  ونم  1215النال ت ظنم ال،منا  نل  هناا  Magna Cartaااهمنل" 

 لالش  الذ  ُّ ت  ل د تطهل.
لا أظت    مذا  خارجتلع علا، فذح  أ ى ل  ما  االامة تالذ،اعع ااأت ت ع 

ي، فمو ننت مذنناة لوننة ه  ننة بننب  مننا  "لننا   ننل تنناشبخ" فكنن   الظ نن  اال ت،نناه
االامة التاشباوة، ال ك بة تالظ،موة، تكب  فك   الظ ن  اال ت،ناهي ا،نا ظهن   
في ال    ال اهع هل . علنا ل  فكن   التظا ن  بنب  الحناكل تال،حتنللب  )ه ن  
الحتللننة( لننل تدنن   عا  دنن   فنني التنناشبخ ااتشكنني إال زننب  ادننت  الدنن او 

  الكذو نننة ال ابلبننننة تل ننن   منننا  ااخبنننن   إلنننر ت  بنننن  بنننب  اال  اطلشبنننة تكننننب
ت خمها ه  حاا فك   "الظ  ". ل   اجهت الكذو ة لذ  ها الحا في هس  ال،ملة 
الطهننا  ل ننتذ   فنني علننا إلننر ل  ال اهننا و،مننا ال ننمطة ال تزوننة، اللننيُّ الننال 
وظذننني لأنننم ال، نننفت  هننن  ال نننظاج  ال تزونننة لملنننظ ، تكالتنننالي ف،ننن  ز نننم ل  

اللظ  الال وظاأي لاجوا تشتزوا لن  اعنت  اج ال،منلة ال، نت  ش ،  وح ش ماا
تعلنننا ه ظمنننم فننني زنننل لننن  االلتنننساا النننال شل  نننم علنننا "الظ ننن " إ اُّ تننناز  

 ال مطة السلذوة: ال،ما.



( الننال خننا  1085-1073كننا  علننا همننر ههنن  ال اهننا غ بهننلاش ال نناهع )
  هنن    ننلاأب  تنن اها ل بنن ا لننع اال  اطننلش مذنن ل ال اهننع فاأتدنن  هموننم تعنن

كهذلتوننننة فنننني إطنننناش لننننا هنننن ف ااتنننن   اله بهننننلشل. ل نننن  بذننننر منننناا ال اهننننا 
إتنن زم فنني منناا ال، ننا  همننر فكنن   ل  عننمطة ال،مننلة ل ننت،   لنن  اللننظ  
ببذ،ننا عننمطة ال نناب ل ننت،   لنن   . تمنناا شذننت  هذننم ل  عننمطة ال اهننا لعنن،ر 

إعا لنناش  تلدنن ف لنن  عننمطة ال،مننا، تل  عننمطة منناا ااخبنن  ت  نن  دنن هبتها 
الطاوا  تاالعت  اج همر اللظ  الال إأ،ا وحت،م ه،ل   ه    لالم الحتنل 
هالظنن   تالظ،نننل لدنننال  ال نننظاج  ال،اجونننة لم قوننة،  ذ نننا إلنننر  ذننن  لنننع ال اهنننا 
ال،تمنف بتنلفب  ال نظاج  ال تزونة لنذ " ال قونة. فالحناكل السلذني لنو" زاك،ننا 

 لطم ا بل لم د با لع،ر لذم مل ال اها.
فك   "الظ ن "، ه ن  الحتللنة، تا أهنا  ن  تظ نت لدنال  ال قونة ضن   مذا ت  ت

ال،ما، بتلعا ط ف عالث مل الكذو ة. غب  ل  ال د  اات  تااخب  لذها 
منننننل ت  بننننن  تننننن خل الكذو نننننة بنننننب  ال،منننننلة تال هاونننننا، بلتننننن ها عنننننمطة همونننننا. 
فال، نننننن لة، فنننننني مننننننا  ال، زمننننننة، تذنننننن شع فنننننني إطنننننناش الدنننننن او بننننننب  الكذو ننننننة 

 بة، تلو" في إطاش الد او بب  الحاكل تال،حتللب .تاال  اطلش 
تلننع علننا ف نن  لخننا  ال كنن   تلننا ط ب هننا لتذانن ط فنني منناا ااطنناش ااخبنن  
تتدنن   فاهمننة  وننم. تمتنناا شاننس هظننم ال،ذمنن ب  لم،ننام  اله بهننلشل همننر 
كنننل  اللنننظ  منننل النننال شذدننن  ال،منننلة زتالنننا همونننم تلأنننم إأ،نننا و ظنننل علنننا 

الطهننا ، اللننيُّ الننال وظذنني ل  ال،مننا إأ،ننا بهنن ف ز،اوننة أ  ننم لنن  طاوننا  
وحتل ه،ل   "ه   لل تط" ببذم تكب  ال قوة. تل  مذا خطا هظم لأداش 
ال،ام  اله بهلشل خطل  لخ ى ف اللا: إ  خ ع ال،ما لمظ   الال ببذم تكب  
ال قوة و ظل ما  ااخب   في زنل لن  االلتنساا هطاهتنم تإ  تن خل ال اهنا إأ،نا 

ُّ الدنن هة الظ،مونننة همننر لننا اعننتل  م طاوننا  االبننن . مننل ق نناش  هنن  إضنن ا



ش  ت خل ال اها لتح ب  اللنظ  لتن حت  تمتاا   ظ  ل  ااأت فك   "الظ  " ت      
ت نن ش عنننلش  اللننظ ، للنننا جتش ال اهنننا ف نن  ت منننص لودننن   لحدننلشا فننني ل ننن ج 

 إض اُّ الل قوة همر لل  تا ع مل علش  اللظ .
(، تمنننل لننن  لك ننن  ف عنننن ة 1275-1225تبننن تي ال ننن و" تللنننا ااكننننلبذي ) 

ال مننل  ال، ننوحي إ  لننل وتنن  لك نن مل همننر ااطنن ع، لبذننا ش ال، نن لة فنني 
إطاش امت،الاتم ال ك بة الااتة التي ااأت ل اس  زل  التلفبا بب  ال م ن ة 
تال مل . اا  ااكلبذي ل  د ا  لشعطل ت   ت ع  إلر ز  ا ب  هآشاُّ اب  

بب  ال ش  تال م ن ة فضن  هن  لخنا  ب لونم فني شد  في ل  لة ت تب  الظ  ة 
ل  لة الظ ل تالذ "، ا،ا مل لظ تف هذ  ال،اتدب . تلا شه،ذا إب ا   مذنا 
مننل ل  ااكننلبذي ت ذننر ت هننة الذمنن  ااشعننطوة فنني لتننل اال ت،نناو تلذلنن  
ال تلة ف  ش ل  اال ت،او ااأ اأي لل  ط وظي اا ت،او الذ،نل تالذحنل، لنع 

ا ال نننناشع تمننننل ل  اال ت،نننناو الحبننننلاأي واضننننع لمه بننننس ، للننننا اال ت،نننناو مننننا
ااأ ننناأي  و نننلا همنننر ااشاج  تبننن ب   الظ نننل تكالتنننالي فهنننل ا ت،ننناو تظا ننن  ال 

 ا ت،او فط   تغ بس .
تب،بننننس تللننننا ااكننننلبذي بننننب  ااأ ننننا  احبننننلا  ا ت،نننناهي تااأ ننننا  احبننننلا  

تن م اا ذنا واضنع ل نلاأب  لفل . ف،  أازوة: "ااأ ا  زبلا  ا ت،ناهي" بل 
الط وظة التي ت    هموم التظات  لنع بذني  ذ نم لو نتقول للن  ، تلن  أازونة 

ال،نفل "، تمنل شت،بننس هاأت،ا نم إلنر أنلو لن  اال ت،نناو -لخن ى مذناة "ااأ نا 
 خام مل الكوا  ال تزي الال تلتمم الكذو ة.

تمننل -ي مذننا عننبلظف ااكننلبذي الت،ببننس بننب  ال نن   اات  تااعنن اب الاننلاأ
 -ت،ببنننس ش  نننع إلنننر لشعنننطل ت ت ننن  اأتلننن  فننني ال كننن  ال م ننن ي فننني ااعننن ا

عنننبلظ م تلظو نننا شدننن وا )أ ننن ة إلنننر ابننن  شدننن (، تلكننن  فننني ل نننا  ال واعنننة 
تالحتنننل. ل ننن  اهت ننن  لشعنننطل ال ننن   اات  )ال،حننن ة اات ،  ( ل ننن ل لكنننل 



دنننيُّ، تلكذنننم  ظمنننم ال شتننن خل انننل لننن   تفننني  ،ونننع ال س ونننا ، بنننل مذنننناة 
لط وظننة ت لاأبذهننا التنني تلننتل ااعنن اب الاننلاأي، تمنني ال، ننفتلة ه،ننا و نن ل ا

فننني الكنننل  لننن  زنننلاجث  س ونننة. انننا  ال ننناشابي تابننن  عنننبذا  ننن  ات هنننا هنننال ك   
ات امننا  خنن  فننناهت  ا الظ ننل  ال نن،اتبة )ال،  كنننة( فا ضننة هنن  الظ نننل اات  

 كن   لشعنطل ) ( ت ظملما مي ااعن اب الانلاأي. للنا ابن  شدن  ف ن  ازنت ظ ه
ك،ا مي : ال،ح ة اات  منل ال ن   اات  تمنل  ، عنل ال،ح انا  ااخن ى 
)اا  اا ال ،اتبة( التي شت    ز اتهنا تت عب منا لتلنتل لنا أ ن،وم ال نلاأب  
الط و وة، تمي ااع اب الالاأي. تفي ماا االت ا  عاش تللنا ااكنلبذي فلنب  

ع شكننننا السلذنننني هااعنننن اب الااألبننننة شؤبننننة   شنننن   لاذا وننننة السلذنننني تال تزنننني، إ
 تال تزي هال    اات .

في إطاش ما  ال ؤبة ال  ش   لاذا وة السلذي تال تزي و  ش تللا ااكلبذي ل  
عمطة الحاكل، تكالتالي ال تلة، لو ت أتو ة تن خل ل ادن  لن  ال ن   اات  

ة التنني ) ( بنل منني ت  نع إلننر "ااعن اب الاننلاأي"، لل إلنر ال ننلاأب  الط و ون
ه ظمهننا تننل اال ت،نناو تأدنن ت ال تلننة، تال وتننل  زتننل الحنناكل للنن تها إال إعا 
كا  لتلاف ا لع ال لاأب  الط و ونة لل لنع الظ نل، ا  الظ نل لنو" دنب ا  خن  
غبنن  إجشاة ااعنن اب ا،ننا و ننل  لشعننطل تانن ش علننا ابنن  شدنن  لنن اشا تتكنن اشا. 

ي مي لن   نلاأب  الط وظنة ف  ت  االمت اُّ هالظ ل تالظ،ل ه،ل    لاأبذم، الت
التي خطتها ااشاج  االهوة، تكل  عمطة االب  ظم،ا فازلنا. علنا ل  غاونة 
اال ت،نناو لو ننت فنني زدننل  ااأ ننا  همننر ال،تظننة تاللننهل  بننل الهاوننة لذننم 
زدننننل  ال نننن ج ال لنننن ل همننننر ا،الننننم ااأ نننناأي. تله،ننننة ال تلننننة تك،نننن  فنننني 

لااتننة لن  االنلش التنني ل ناه تم همنر علنا خدلتننا  و،نا ال تطالنم  نلا  ا
تذت،نني إلننر هننالل ال،نناج ، ه،ننا فنني علننا الحوننا  اال ت،اقوننة تل تضننواتها. للننا 

 الذازوة ال تزوة، ال شذوة الامقوة، فتتك ل بها الكذو ة.



و،تننن  اهت ننناش مننناا ال دنننل النننال ل النننم ال ننن و" تللنننا ااكنننلبذي بنننب  ال تلنننة 
ن"الظم،اأوة"، ا،نننا تالكذو نننة بننناش  ال ننناتش ل،نننا عنننوظ ف فننني الظدننن  الحننن شث بننن

شام  إلر علا هظم ال،حممب . ل  أال  فني مناا ال،لضنلو او . ال،هنل 
هالذ نن ة ل،لضننلهذا مننل ل  أ نن ل ل  التنن تب  ل،اننل مننا  اافكنناش فنني ال نن   
الاالث هل  ال،ب جل ل  طن ف الكذو نة انا  لن  الذازونة التاشباونة، لهذني 

لحتنننننل اال  اطنننننلشل لنننن  أازونننننة الذتو ننننة، ه،ااهنننننة إدنننننظا  الذنننناش فننننني ز ننننل ا
 اا طاهي.
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لننع أهاونننا  الظدنننلش اللعننطر فننني لتشكنننا لخنننا هظننم الكتننناب وط زنننل  فننني 
كتاهنناتهل ال واعننوة ل نن لة شضننر اللننظ ، بننل اننا  لننذهل لنن  تظننف ل هننلا 

ملنننظ  تت عنننو" ز نننم فننني ل اتلنننة زتنننل "الظ ننن " فننني طننن   ل ننن لة "ال نننواج " ل
الطاوننننا ، تاننننا  علننننا، خاتننننة، خنننن   الدنننن اها  ال شذوننننة بننننب  الكاعللوننننا 
تال  تت ننتاأت فنني هدنن  الذهضننة. شتظمننا االنن  فنني ال  اوننة بذم بننة لدننه ما 
هظم الكتاب ال  تت نتاأت فني ت نم ال،منلة الكاعللونا، أم بنة ت نل  هظ ن ش  

  بنب    تاللنظ ، تالاناأي تناهع لنألت  فظ فت بذم بة "الظ ن  ال،نسجتع": اات 
تمننل بننب  ال،مننا تاللننظ . تفحننلى منناا الظ نن  هلننقوم لأننم إعا اضننطه  ال،مننا 

فهنننل واننن ع ال،باننناع النننال بنننب     -جشننن  لت ننناو الكذو نننة–"الننن ش  الحقو ننني" 
تاللظ  تكالتالي و،ت  لهاا ااخب  اعتظ،ا  ز م في ال، اتلة. إ  لا ول و 



 خل ال اهننا، ا،ننا شلشذننا فنني ال، ننا  ال ننابا هذنن  لأدنناش لننم منناا الظ نن  لننو" تنن
ال،ننام  اله بهننلشل فنني ال نن   الاالننث هلنن ، بننل إ  لننا ولنن و لننم او ، فنني 
ال ن   ال نناج  هلن ، لنن  خن   الظ نن  ال،ننسجتع، منل زننا اللنظ  أ  ننم فنني 
ل اتلنة طاونا  ال،منا. إ  أم بنة الظ ن  ال،نسجتع لتن حت او  ت نلا بلظو ننة 

تمنني الحنن  لنن  عننمطة ال،مننا هننالل لف فنني ت ننم ال،مكوننة  إش شللل وننة تاضننحة
ال،طم ة ال ا ،ة همر لا ه ف بنذم بة "الحا االهي لم،ملة"، ت مني أم بنة 
ت ننن ش ل  ال،منننلة و نننت، ت  عنننمطتهل لننن    تكالتنننالي فهنننل ل نننفتلل  للالنننم 
تلننو" للنناا الذننا . تلنن  مذننا عننتكل  تظو ننة أم بننة "الظ نن  اال ت،نناهي" منني 

 نننفتلب  للننناا الذنننا . تلكاننن  لننن  علنننا انننا  لمهنننلش اافكننناش  ظننل ال،منننلة ل
التظا  وننة فنني  ننل الدنن اها  ال شذوننة التنني عنناج  لتشكننا جتش منناا فنني أضنن  

 ل هلا "الت ال ".

تلننع بنن اوا  ال نن   ال نناهع هلنن  تحننل  "الظ نن  ال،ننسجتع" لنن  ه نن  بننب  ع عننة 
لننسجتع لطنن اف )ه نن  بننب    تاللننظ ، ته نن  بننب  ال،مننا تاللننظ ( إلننر ه نن  

فظ  تلك  بنب  طن فب  ف نا: اللنظ  تال تلنة. الظ ن  اات  شفعن" ال، ت،نع، 
تالااأي شفع" الحتللة.   ،ل ن  الظ ن  اات  تامنر الذنا  هن  اعنت  لهل، 
الننننال شت،تظننننل  هننننم فنننني الحالننننة الط و وننننة، لدننننال  ال، ،ننننلو. تفنننني ال، ابننننل 

ال،مكونة. وحدمل  همر ز،اونة ز نل هل ال  جونة تضن،اأها تفني ل ن لتها زنا 
تك،ل نن  الظ نن  الانناأي شذ ننل اللننظ  ال ننواج  إلننر تازنن  لت لكانن  لنن  ال ضننا  

magistrat .لو،اشعلما تحت هظم الل تط 

ش  ت ل  أم بة الظ   ال،سجتع منا  ااأنت تلنتل ألهنا لن  ال، زمنة االأت الونة. 
علننا لأننم عنن ها  لننا عننبذم  إلبهننا همننر لأهننا تلننتل هق ننة، عننلاُّ لنن  طنن ف 

ال،طم نننة لت لننن  طنننن ف ال،ذننناجش  بنننن،  ل "ال نننواج  لملننننظ ". لأدننناش ال،مكونننة 



تإضنافة إلننر علننا ت ننب  ل  منناا الظ نن  ال،ننسجتع تكتذ ننم تننظلكا  أم بننة: فنن عا 
كننننا  الظ نننن  اات ، ه نننن  اال ت،نننناو، شذتهنننني للنننن   هذنننن  ات نننناع الذننننا  همنننننر 
اال ت،نننناو تال ننننوش لظننننا، فم،نننناعا ال شذتهنننني الظ نننن  الانننناأي هذنننن  ات ننننا هل همننننر 

ز ننل هل لم،مننا  إ  فنن   تا  ننا  همننر ال،مننا للنن  و ننع خنناشع  تذننا لهل هنن 
 الظ   تكالتالي ف مطة ال،ما و   ل  ال تكل  لح تج  هح !

تلنننع ل  لظمنننل الكتننناب  ننن  تامنننلا هننن  فكننن   الظ ننن  ال،نننسجتع التننني لتننن حت 
للضلو اعته   ل  ط ف لأداش ال،مكوة ال،طم ة ف   هظم لن  أامضنلا 

ك   الظ   ال،نسجتع تلكن  لنع الت كبن  همنر لأنم الحتل ال،طما ه لا لت، تب  ه 
ه ننن  و نننلا همنننر ت ننناج : تذنننا   الذنننا  لم،منننا هننن  ز نننل هل ل ابنننل التنننساا مننناا 
ااخبنننن  بلا  ننننا  لظبذنننننة. فتذننننا   الطننننن ف اات  هنننن  ز ل نننننم تت تنننن  هذنننننم 

 تا  ا  في هذا الط ف الااأي.

 Jean Duns Scotلنننن  النننناش  لع ننننلا لهنننناا االت ننننا   ننننا  جت  عننننتل  
تلن  فني إوتلعنوا تهناش فني اأ متن ا تف أ نا تلل،اأونا(. اننا   :1263-1308)

ال  و" تللا ااكلبذي ش ى شلل لشعطل ا،ا عا أا فني ال، نا  ال نابا، فكنا  
و  ش لامم ل  ااع   تال، شذة )ال، ت،ع( م،ا ظام تا  ط وظبتا  ت،الا، ا  

اع   مي، ااأ ا  ل أي هالط ع. للا  ا  جت  عتل  فب ى لأم إعا ااأت ا
فظ ، لع ا ظهلشا تل  الستاع ديُّ ب ا ي ت و لا لع علا همر ه   ت اج ، 
فن   ال، شذة/ال تلننة لفع نة لتنن خ   هذه،ننا تلأهنا ت ننلا همننر التظا ن . علننا لأننم 
ه،ننا ل  الحوننا  ال لنن بة فنني منناا الظننالل لظ ضننة لمل ننلو ف ب ننة  نناأل  الهنناب 

الذا  ل  الممل تالد او ف،  الض تشل تضع  لاأب  تتل بظا  هاجلة ت ي 
تال لضننر. تلنن  مذننا اننا  لنن  الضنن تشل لظ فننة لنن  مننل لتننم  تل نن ش همننر 
تضننع لاننل مننا  ال ننلاأب . علننا لأننم إعا ااأننت عننمطة ااب  نن  تك نني هالذ نن ة 



لم ،اهنننا  الدنننهب   فننني ب اونننة االننن ، فننن   أ،نننل منننا  ال ،اهنننا  تات ننناهها 
ه شنن  خنناش ي الننخ، تتساز،هننا تاخننت ف لدننالحها، تلننا  نن  تتظنن   لننم لنن  ت

 كل علا و ظل دواا عمطة هالة دب ا ض تشبا. تماا وتل  هالتظا  .

إعا اا  هظم لفشخي ال ك  ال واعني فني لتشكنا شن ت  ل  جت  عنتل  شك،نا 
وتل     لخا فك   الظ   ل  ه   اللالُّ تالاضلو الال ش كا البهلج ه،منلاهل 

 بتنم لننا شت نات  لبانناع ااتلنب  ا،ننا فني التننلشا ، فن    خنن ب  شن ت  ل  فنني أم
بذي إع ا بل لع لملاهل، تلالا فهل ش كطل  لفكاش  هالتحال ا  التي ه فتها، 

، الكاأتلأنننا  النننا ث ااتلنننر فننني علب ننن ا. فالظ ننن  النننال تدنننلش  1291هننناا 
عتل  ت مل ال ،اهة ه،ل  م إلر طن ف  خن ، لمكنا انا  لت ل م نا لت إلنر 

ل، ،نننلو تل ا  تنننم. تاو ،نننا انننا  ال، ت،ننع امنننم، عنننمطة تضنننع ال نننلاأب  هاعننل ا
االن  فال  ب نا  لظنا و نن شا  ل  جت  عنتل  عنامل ل ننام،ة ا بن   فني ت  بنن  
تتك ب" فك   ل  ال مطة الل قوة، لت ال،،اشعة ال،ل تهة لم مطة، مي تما 

 التي ت تذ  همر شضر ال،لاطذب .

 همر ل  فك   "الظ   اال ت،اهي" إأ،ا ت   ل  ظبتها الح شاة

لم بم ننننننلف ااأ مبننننننسل تللننننننا  مننننننلكس  -"التذننننننب "-الملعاوننننننا " فنننننني اتنننننناب "
(. شذطما ملكس ل  "زالة الط وظة" التي دن زذاما فني ل نا  1588-1679)

عننابا )مننلالش زننل  للضننلو ز ننلع ااأ ننا (، تمنني الحننا  التنني تابننل ل  
الذا  وتلأل  همبهنا   نل دوناا ال، ت،نع ال،نذمل ه نلاأب  تلهن اف تالنال تن ب   

. ما  الحا  الط و وة مي زالة الح بة ب   بلج، التي الب  ل  عمطة عواعوة
تذتهننني إلنننر تننن او شهننن ج ال لننن بة هال ذننناُّ. تلت فننني اال تتنننا  تال ذننناُّ وضنننط  
الذا  إلر التذا   ه  ز ل هل: شتذا   ال لنذهل هن  ز نم فني التدن ف فني 



 ،ونننع اادنننواُّ شاضنننوا هح نننلع لت ننناتبة بنننب  الذنننا   ،وظنننا، تكنننالا تدنننب  
  ال،لننت اة ل،تذننة، تتمننا منني ألنن   ال، ت،نع. عننل إأننم ل،ننا ااأننت ز ننلع الحونا

الذا  لت اتبة في ل  وحت،لا لأ  هل ه أ  هل تاا  اال ت،او شتطمن  ت نلج 
عنمطة ت ننه  همننر االنن  تالذمناا فم نن  اضننط  الذننا  إلنر التذننا   لنن   عاأوننة 
تلكنن  مننا  ال،نن   لننو" ل ظضننهل هظضننا بننل لطنن ف عننا  شتننللر لهنناا الحتننل. 

 علا مل لذل  ال تلة.ت 

أحنن  مذننا للنناا ه نن ش  تلننو" إ اُّ ه نن  لننسجتع. غبنن  ل  منناش  الظ نن ش  لو ننا 
ل  الذلو الال    شت اجش إلر الام  بذاُّ همر ال،ظذر الال اذا أ تظ،ل  ونم 

ــدمنناا الم ننظ لحنن  او . علننا ل  مننلكس و،بننس بننب   . فنناات  شذ ننا والعهــد العق
لننت ل شنن فع الننا،  تال ننا ع و ننمل ال ننمظة. ه، نن ج إب الننم اظ نن  ال وننع لننا : فال،

فهننل ل  شتظهنن  لزنن  ال،تظا نن ش  لت ا م،ننا همننر ل   -لت التظهنن –للننا الظهنن  
شذ ننا فنني ال، ننت  ل لننا أننص هموننم الظ نن ، تكننالا تتنن ة لننم ف تننة اللفنناُّ ه،ننا 
التسا هم بذاُّ همر الا ة  وم. تالظ   اال ت،ناهي فني أمن   لنو" لن  أنلو ه ن  

شذ نننا زنننب  التظا ننن  لننن   تازننن   بنننل منننل تظهننن  شذ نننا فننني  اللننن اُّ تال ونننع النننال
ال، ت  ل تلع لن تش ااوناا، إأنم لنو" ه ن  ت ناج  بنل ه ن  ع نة: الا نة هاللفناُّ 
هالله . تهمر ماا ااعا  شتح ج لظذر الممل تالظ   هذ  ملكس: فالممل مل 

 ه ا اللفاُّ هالظه ، تالظ   مل تذ با .

  أنلو ه ن  ال ونع بنل منل تظهن ، علنا تمتاا الظ   الال شفع" ال تلة لنو" لن
مل ال، هلا ال  ش  الال شاس هموم ملكس: شتظه  ااف اج هالتذا   ه  ز ل هل 
فنننني ال ننننمطة، شاضننننب  شاغ ننننب ، للنننناص و  نننن  إشاجتهننننل الظالننننة. للننننا منننناا 
اللناص فمننل شتذننا   هنن  دنيُّ تال شتظهنن  هلننيُّ اأننم لنو" ط فننا فنني الظ نن ، 

فنننني ال ننننمطة لمحنننناكل عننننابا لل ننننلج منننناا فتظهنننن  اافنننن اج هالتذننننا   هنننن  ز هننننل 



الحننناكل، فتظهننن مل منننل النننال وامنننا مننناا الحننناكل، تكالتنننالي فهنننل لنننو" ط فنننا. 
فالظ نن  الننال شتحنن ث هذننم مننلكس لننو" لنن  أننلو ه نن  الحتللننة الننال شننتل بننب  

 شقوة تشاو بل مل ل  ألو ه   اال ت،او.

 تاللفننناُّ بهننناا الظهننن  و تضننني ل  ال شتظهنننن  ال،تظهننن ت  للننناص  خننن  وتننننل  
زاك،ا   شن ا همنبهل تال ل  وظنلجتا إلنر ههن  عنابا لنع دناص  خن ، تلنو" 
لهنل ل  شذت نن تا ال،مننا الننال لمكننل  همننبهل اأهننل مننل النناش  خللننلا لننم ال ننمطة، 
ف عا الللا ال،ما فهل إأ،ا شمللل  لأ  نهل . ال،منا لنم الحتنل ال،طمنا: واتناش 

ال،ننننام   ل تلنننناشبم تلهلاأننننم هتننننل ز بننننة، تب نننن ش ال،ننننام  الننننال شنننن ى لأننننم
الدننال ، تب نن  ال ننلاأب  التنني ش امننا تننالحة تلذهننا  ننلاأب  ال،مكوننة الااتننة 
التننننني و نننننتت ظها دوننننناا ال تلنننننة، تمنننننل النننننال و ننننن   الضننننن ا   تب دنننننل فننننني 
ال،ذا هنننننا ، تمنننننل النننننال وظمننننن  الحننننن ب تبظ ننننن  ال نننننمل إلنننننر  خننننن  التننننن ابب  

 تاالختداتا  التي تلتل  لم  ال واج .

اأنننم ال وتنننل   - ننن  أم بنننة منننلكس منننا ز–دنننيُّ تازننن  ال زنننا لم،منننا  ونننم 
للضننلو تذننا   لنن  اافنن اج الننال أدنن ل ، إأننم الحننا فنني الحوننا  تفنني النن فاو 
هذها. فهاا الحا ال ش خل في الظه ، تكالتالي فمملظ  الحا في ال فاو ه  
أ  ننم فنني اننل لننا شتظمننا هح ننم فنني الحوننا  تز ننم فنني النن فاو هذهننا، عننلاُّ فنني 

ه تا  ل  ال،ما أ  م لت ل  الهب ، لت لنا علا لا    شتظ   لم ل  ظمل ت 
ش  نننع عننن  م إلنننر ت ننناه" مننناا ااخبننن  لت ه نننس  هننن  ز نننظ زنننا الذنننا  فننني 
الحونا ، تلنا شتطم نم مناا الحنا لن  ل نتمسلا . فن عا اهتن ى ال،منا همنر زننا 
الذننا  فنني الحوننا  لت ت نناه" لت ه ننس هنن  ت،تبننذهل لنن  منناا الحننا فمهننل ل  

 لأ  هل ه أ  هل.شالشتا هموم تب لللا هال فاو ه  



ل  لش  لملظ  ماا الحا في الت، ج تالالش  همر ال،منا تالحنا  لأنم لنل شمتنسا 
 لهل هليُّ، اأم لو" ط فا في الظ   ا،ا   شأا   ل 

و بنن  مننلكس : إعا اننا  الحنناكل لتحنن شا فظنن  لنن  لل التننساا إ اُّ دنن  م إع ال 
ل ه ناأل  الط وظننة تا  نا  هموننم إ اُّمنل، فنن   همونم تا  ننا إ اُّ  : تمنل الظ،نن

الال مل ت  ب  اشاج    تزت،تم، تالنال ه،ل  نم  النت ال تلنة. فال تلنة لنل 
تذلنن  ه انننا بنننل لنن  ل نننل لدنننمحة الذنننا ، فظمننر الحننناكل إع  ل  و ظنننل مننناا 
أد  هبذوم تل  وظ،ل ل  ل نل عن لة اللنظ  تلدنمحتم تل  و نه  همنر 

الل الهذي تال  ب  تال لل اال  تالذماا تهمر تلفب  ال خاُّ تإ  اش الظ    وظ
 تالض ون هااأداف.

*** 

ل   اا  ط و وا ل  واتمف الذا  زل  ملكس. ف با شلى  وم ال،ذم  لم،مكوة 
ال،طم نة، تف بنا  خن  شلى  وننم ال،لن و لمت،ن ج تالانلش . تف بننا عالنث شن ى لأننم 
"و نن  فهنننل منننلكس فننني إطننناش الت كبننن  الظم،نني النننال ظهننن  تعننناج فننني هدننن   

الذ،نننلعع ال،وتنناأوتي النننال اعننتلزا . علنننا ل  ااأ ننا  تهمننن  تالننال  ننن ا لننم 
هموننم غ ا نننس  تلمننلاؤ ، للنننو" ااأ ننا  ع  نننا لعأ ننا   إع  البننن  لنن   نننل  همونننا 
تحنن ش  لذهننا. تك،ننا ل  ال،مننا لننم  ،وننع الدنن زوا  تاننل ال ننل  ف أننم شتحنن ش 
بالا ل  الحا ة تل  ال   نة تكالتنالي فمو نت لنم لدنمحة دادنوة، فتكنل  

منننني ال،دننننمحة الظالننننة عاتهننننا، فهننننل ال وظ،ننننل إال لنننن  ل ننننل خبنننن   لدننننمحتم
ال تلة. فال،منا منل اللنظ  أ  نم، إأنم الظ نل تمنل وظ،نل. تهمنر الظتن" ل،نا 
عم  إلوم لف طل  فمو" ال بم لف مل الال و   ل  شتلع لمكا، بل ال،ما 
منننل النننال ه نننمطتم ال لحننن تج  وتنننل  فبم نننلفا. إ  أم بنننة منننلكس تذننن شع فننني 



أونننة لطم نننة تننن ى ل  اللنننظ  و،تننن  ل  شتحنننل  إلنننر  لنننة ه  أونننة إطننناش ه  
 لذم،ة وحت،ها ال،ما ال،طما".

للننا أحنن  فذ،بننل لننع النن لل الننال و  نن  منناا التذننا م فنني أم بننة مننلكس همننر 
ضنننلُّ للننناغل هدننن  : لهذننني الدننن او بنننب  الكذو نننة تال تلنننة، بنننب  ال نننمطة 

اعي هن أ مت ا فني السلذوة تال مطة ال تزوة تاأظتاعا  علا همر اللضع ال و
 لاأم. خ تة مناا الن لل ل  منلكس لنذ  ال نمطة ال،طم نة لم،منا لنو" ضن ا 
همر اللظ  بل ض ا همر الكذو ة التي لشاج ل  و ظمها تحت عمطة ال تلة. 
للننا طاوننا  ال،مننا ال ظمنني لت ال،حت،ننل ف نن   بنن   بل ننلب الاضننلو اشاج    

ا أللُّ اال ت،او تال تلة. تل  التي ت   ما  لاأب  الط وظة التي ل  ت مواته
مذننا وتننل  مننلكس  نن   منن  اللضننع شلعننا همننر ه نن  ف ظننل ال تلننة لنن  ل،مكننة 
ااشاج  االهوننة ت ظننل الكذو ننة لنن  ل،مكننة ال نناأل  ال،نن أي، تك  نناش  لخنن ى:" 
ت ننن و" الننن أبلل تجأبنننل  ال، ننن  ". شفبننن  علنننا لضننن،ل  ال  ننناش  التننني  ظمهنننا 

ا  اتاهننم ااعاعنني فنني ال،لضننلو اتنناب ه،ااهننة الظذننلا  ال  هنني اللنناش  لظذننل 
. ل    ناُّ فني منا  ال  ناش  لنا شمني: "ال،ناج  تالدنلش  Leviathan"الملباعا " 

تال مطة لم، ت،ع ال شذي تال، أي". تك  اش  لتض : "ال، ت،ع ال شذي ال، أي: 
 لاجتم تتلشتم تعمطتم".

ع لن  همر ل  لم،وة أم بة منلكس لو نت  و،نا   شتنم بنل  و،نا فتحتنم لن   فنا
 خ   ال جتج هموم، ا،ا عذ ى.
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 لح،  هاب  ال اب ل 



 نن   هنناج  اابنن  لنن  لننفشخي ال كنن  ال واعنني ااتشكنني ل  شذت مننلا لنن  مننلكس 
تازن  تكب ننة إلنر لنلة، تمنناا دنيُّ ل نن ش، فهناا  ال بم نلفا  شذت،وننا  إلنر بمنن  

فك بنة تعواعنوة تازن   )إأ متن ا(، مناا فضن  هن  انل  الاناأي لذه،نا  ن  دننب  
أم بتنننم فننني الظ ننن  اال ت،ننناهي تفننني غبننن   لننن  ال،لضنننلها  ال واعنننوة فنننني 
ه  ة ل اد   لع فك  للاطذم، ه  ة ال ج الد ب  تال، اد . تلع علا فن  

-1632تشف )دنننيُّ ش ننن ش ال  نننس همنننر لظاتننن م،ا ال، كننن  اال،ننناأي بلفبذننن 
1694 )PUFENDORF, SAMUEL VON  الننال هنناش  منننلكس

تاختمننف لننع لننلة تاننا  لننم تنن عب    ننو،   نناُّ هظنن م،ا فنني لاننل ت عب م،ننا، منناا 
إضنافة إلنر لننا فني  شا نم لنن   ن  ، ف ن  جدننذت هحنا ل ناشا   شنن ا فني ال كنن  

 ال واعي ااتشكي ل  ب إلر الح اعة ل  فك  ملكس.

  الذلنن   الط و وننة ل  ت،نناو ال لنن ل تزننل  ادننته  بلفبذنن تشف ب شاعنناتم زننل 
ال ناأل  الط وظنني تال نمطة الحاك،ننة فظ،ننل همنر تننواغة لخن ى لذم بننة الظ نن  
ال،ننننسجتع. ل نننن  لبننننس بلفبذنننن تشف بننننب  لمهنننن ب  فنننني ه،موننننة الذلنننن   الط و وننننة 

 ل  ت،او ال ل ل:

ف،نن   هننة مذنناة اال ت،نناو الننال لدنن ش  تهنني ااأ ننا  لملضننع الط وظنني  -
وننم ألنن   ط و وننة تالننال و ظننل اللازنن  لنن  ال لنن  شنن شة لأننم إعا الننال ألنن  هم

كننا  شنن خل لننع غبنن   لنن  بذنني  ذ ننم فنني ه  ننا  تظننات  تتضننال  فهننل ال 
و ظننل علننا إال اأننم شنن شة لأننم و ننوش فنني تضننع ل،اعننل للضننظم، ه،ظذننر ل  
التلافا بب  الط وظة التي  وم تالط وظة التي في الهب  تالأه،ا تاز   مل لا 

ال هاوة ااأ اأوة لل لنا و ن،وم بلفبذن تشف بنن"الح،وة الظالنة" التني  ت لا هموم
 إأ،ا  ظمتها الط وظة في بذي ال ل  لكلأها أافظة لهل.



تلنننن   هننننة لخنننن ى مذنننناة ال،دننننمحة التنننني منننني أننننلو لت،بننننس لنننن  الذلنننن    -
اال ت،اقوة لاتمف ه  اات ، تلكذم شت  و هذنم ا  الط وظنة ال تطمن  لذنا 

 اج زب  ت فظذا إلر اال ت،او. إ  ماا وظذي لأم لو" ع،ة ل  أمهي لأ  ذا ا ف
 تظاش  بب  زالة الط وظة تزالة ال، أوة، ا،ا و  ش ملكس.

ل نن  لهطننر بلفبذنن تشف ل كنن   ال نناأل  الط وظنني لظذننر  خنن  غبنن  الننال اننا  
عنا  ا. فمننو" ال نناأل  الط وظني فنني أمنن   لنن  أنلو لذننا م لت لهنناش  لم نناأل  

م،نننا أنننلو تازننن  تبلنننت   لظنننا ل ،نننلو ال نننلاأب  النننال لدننن ش  النننلزي. بنننل 
االهونننة. فحت،نننة   مننني التننني ا تضنننت تضنننع ال نننلاأب  الط و ونننة لام،نننا ل  
ت لج  ا تضر ل  تكل  مذاة  لاأب  لد شما اللزي )تمناا   بن  ل،نا  ن ش  
ابن  شدن  فني ال،لضنلو(. تمتناا ولننب  بلفبذن تشف فكن   الحنا الط وظني همننر 

لخ  نني اننلأي امنني تهمننر ت ننلج  اهنن   لمظننن   ال الت كبنن  همننر ت ننلج أمنناا 
تتهبننننن  عننننناه ة لم نننننلاأب  ال، أونننننة تل نننننت مة هذهنننننا تلعننننن،ر لذهنننننا. إ  ال ننننناأل  
الط وظني منل تال ننلاأب  االهونة لظطننر لتلني لعأ نا . تك،ننا ل    منل الننال 
تضننظها فمهننا  ننل  الظ ننل ت ننل  الكمنني تت،تمننا فظالوننة خاتننة. تك ضننل الظذاوننة 

لاأب  الط و وننة لذاعن ة ت،الننا لمط وظنة ااأ نناأوة. للنا ال ننلاأب  االهونة فنن   ال ن
اللض وة التي ت   ه، اها  ال، ت،ع تلزلالم تل اها  الط وظة ااأ اأوة فهي 
إأ،ننننا ت،نننن ج ل ظننننل  ال ننننلاأب  الط و وننننة، تكالتننننالي و نننن  ل  ت ننننتمه،ها ال ل  

تال نننلاأب  تتظننناش  لظهنننا. تمتننناا فنننالتلافا تالتظاضننن  بنننب  ال نننلاأب  الط و ونننة 
االهونننة وظطننني ال نننل  لم لاهننن  اللضننن وة التننني و نننذها ال،لننن هل  ا،نننا وضننن ي 
اللنن قوة تب نن ش ال، اتلننة التنني و ننلا بهننا ال،لاطذننل  هذنن لا تتظنن   ز ننل هل 
لمظ تا  ل  ط ف ال مطة الحاك،ة. تمتاا ش فم بلفبذ تشف لامم لال للة 

لذها ماا ااخب   زالة الط وظة التي  ا  بها ملكس تالتي  ظل -ك،ا عذ ى –



زالننننة فلضننننر تهنننن تا . إ  بلفبذنننن تشف شت ننننات  علننننا هننننال ،ع بننننب  ال نننناأل  
الط وظي تال األ  ااأ اأي في  األ  للز  ل ذي همر ال األ  االهي، تفني 
أ " الل ت شت،تع ه،ظ للونة االمنة اأنم زنا  ط و ونة، تفني أمن   ال شلتنف 

 ظ ل.بن"الط وظي" زا  ال شت ع فبها الذا   لاأب  ال

تكذننناُّ همونننم فال نننمطة التننني تتلافنننا لنننع ال ننناأل  الط وظننني ال و،تننن  ل  تكنننل  
بننل منني عننمطة  ا ،ننة همننر التظا نن .  -ك،ننا ش بنن  لهننا مننلكس ل  تكننل  –لطم ننة 

للا ال،،اعمة بب  ال مطة ال،طم ة تعمطة ااب تت عو" تما همر ما  فظ،ل 
تزن   النال غب  لل تو ا  عمطة ااب لو ت  ا ،ة همر ه  . تالظ   منل 

 شفع" ال مطة ال واعوة. تمل في أم  بلفبذ تشف ه   لسجتع بل ه  ا :

الظ   اات  شفع" ال، ت،ع ال، أي: فمكي وتنل  مذناة ل ت،نع ال بن  لن   -
لأننننا  ش بنننن ت  ل  وتلأننننل  لهضنننناُّ فنننني جتلننننة ولننننتمل  فبهننننا   نننن،ا تازنننن ا 

 تب ب ت  لظا تكات اع ببذهل ال، ا ل التي تاص للذهل ال،ت اج .

للا الظ   الااأي فهل واص تذدب  الحتللنة، تك،ل  نم و ن ش ال،تظا ن ت   -
ه غم وننة ااتننلا  دننت  لمحتللنننة شمتننسا  وننم الحننناكل )ال،مننا( هالظ،ننل لابننن  
ال، ،نننلو. للنننا إعا الزنننظ ال،لاطذنننل  ل  ال،منننا ال شنننلفي هالتسالاتنننم فننن   لهنننل 

 الحا في اعتظاج  لا لذحل  لم ه،ل   الظ  .

  في االت ا  الظاا لهاا ال، كن  اال،ناأي، النال انا  لنم تن عب  لا شم ت االأت ا
ك بنن  همننر ال كنن  ال واعنني ال  أ نني تال كنن  ال واعنني ااأ ملعاك ننلأي، ه،ننا 

، مل اعنت ظاج الكذو نة اهون   1787في علا ال عتلش اال بتي الداجش هاا 
ب  تحتكننن  الننن ش  تت تبمنننم، تفننني ال، ابنننل إ النننة أنننلو لننن  ال،فاخنننا  بنننب  ال نننلاأ

الط و وننة تالتلنن بظا  االهوننة، بننل جلنن  اللازنن  لذه،ننا فنني اوخنن ، ت ظمه،ننا 



لظننا لعننا  ال ننلاأب  اللضنن وة، لذه،ننا ت ننت،  مننا  دنن هبتها تلضنن،لأها. إ  
ال ش  مذا ش  ت تا أم    تح ش ل  الكذو ة لود   جش  ال ،وع، جش  الظ ل، 

 مة تاز  .جش  الط وظة. تالط وظة تالظ ل في ماا ال،ذملش ت ها  لظ،

لنن  مننا  الساتبننة وتننل  بلفبذنن تشف شا نن ا ل ت ننا  الط وظنني الظ منني فنني ال كنن  
ال واعني ااتشتكنني، تمنل االت ننا  الننال عنب مغ عشتتننم لننع انل لنن  ال بم ننلف 
ااأ مبننسل  ننل  لننلة تال، كننن  ال  أ نني  ننا   نناة شتعنننل. ا،ننا عننذ ى فننني 

 الظ ج ال،  ل.
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تكظنن  ف ننن  اأطم ذنننا فننني مننا  الهنننلالش لننن  ل زمنننة ل  أننن اُّا  
ظه   فني ال نازة ال ك بنة الظ كونة تذناجل هن ب اا ه ن  ا ت،ناهي 

إلر "ه كي"   ش ! تال فا  الال و    أ  م او  مل التالي : 
لل ل ى و،ت  ل  شتطابا لت ال شتطابا مناا "الظ ن  اال ت،ناهي 

 الظ كي" ال، لل ، لع الظ   اال ت،اهي الال شتبذا  دتم  
 



(، فنني ت  بنن  أم بتننم 1704-1632شذطمننا ال بم ننلف ااأ مبننسل  ننل  لننلة )
ال واعننننوة، لنننن  ف ضننننبتي "زالننننة الط وظننننة" ت"الظ نننن  اال ت،نننناهي" تلكنننن  لنننن  

مننلش مننلكس اخت فننا ه نن  هذننم لننلة هدنن ازة ب فضننم لذمننلش واتمننف هنن  لذ
لم، نما الننال عننمكم عننم م تلمهاوننة التنني  دنن ما. ل نن  اأطمننا مننلكس ا،ننا شلشذننا 
ل  اهت اش "زالة الط وظة" هتلأها زالنة "زن ب الكنل ضن  الكنل" تعنا  فكن   
"الظ نن  اال ت،نناهي" لمتلنن بع الحتننل ال،طمنننا! تلننلة شنن فم منناا تعاة: فهنننل 

 وظننة" لو ننت زالننة هنن تا  تزنن ب تفلضننر بننل منني زالننة و نن ش ل  "زالننة الط
لذم،ننننننة وحت،هننننننا الظ ننننننل. علننننننا ل  اال ت،نننننناو ااأ نننننناأي لننننننو" ااال ت،نننننناو 
الحبننلاأي: منناا تحت،ننم اله بننس  تعاة وحت،ننم الظ ننل. تالظ ننل ا،ننا و،ذننع الذننا  
ل  اال تتنا  خنلف ال ذناُّ و،نذظهل انالا هن  التذنا   هن   ،ونع ز نل هل فهنل 

لتذنا   هذنم تلنا ال و،تن ، تإال ف ن   "زالنة الط وظنة" و،بست  بنب  لنا و،تن  ا
 لم منننا تلضننن،لأها، وظذننني الح بنننة تال، ننناتا . إ  زالنننة الط وظنننة مننني زالنننة 
ز بنة تل نناتا  شذم،هننا الظ نل. الظ ننل وح،ننل الذننا  همنر ل  وحتنن ا اننل لننذهل 
زونننا  اوخننن ب  تتنننحتهل تللنننلالهل تهمنننر ل  و  نننلا ه اأننن  ال،ممنننلا تبننن فظلا 

   لننم تهمننر ل  وظننا  لا ال، ننيُّ ه،ننا شذاعنن  إعنناُّتم جت  ااعى ه،نن  شتظنن
ه ننف تال دننطا، إلننر غبنن  علننا ل،ننا و تضننوم زننا الح بننة تزننا ال، نناتا ، 

 تم،ا ز ا  ط و وا  ا،ا  مذا.
مذاة زا  خ  شم  هموم للة إلحازا تبظت    ل  الح لع الط و وة تمل زا 

تاادننواُّ التنني فنني  "الت،مننا" ه،ظذننا  اللاعننع: ل  و،مننا ااأ ننا  زواتننم تز بتننم
الط وظننة. تلننو" ال، دننلج مننل ال،مكوننة فنني عاتهننا بننل ال، دننلج الحننا فبهننا: 
الحننا فنني خ لننة ااش  تاالعننت اج  لنن  خب اتهننا، تالحننا فنني لمكوننة ااش  
أ  ها. تك،ا ل  لا ش  ش ال،مكوة تبلتل لذلن ما ال،لن تو منل ه،نل ااأ نا  

لتنننم تبتفونننم زا تنننم فمكنننل فننن ج ل  و،منننا لننن  ااش  ل ننن اش لنننا و نننتطوع خ 



لمح اظ همر ت لج  تال شتظ ى لا مل ض تشل لم. تالتساا ما  الح تج مل لا 
و نني زالننة الط وظننة لنن  دنن تش ال،ذا هننا  تال،لننا  ا . إ  زننا ال ،وننع فنني 

 الح بة تال، اتا  و ضوا  ل  ال وط،ع لز  في لكا  ل،ا وحتاع.
ي أتو نة ازتكناة تلع علا فحالنة الط وظنة ال و،تن  ل  تامنل لن  للناكل تن ت

ال،دننننننال  تتذا ضننننننها، تلكنننننن  الظ ننننننل ا بننننننل بت ات مننننننا. تلنننننن  مذننننننا "الظ نننننن  
اال ت،اهي" في علب   ش : ل  ل ل ت ذ  لا    شذل  ه  ازتكاة تتن او 
ه نن   اخننت ف ال،دننال  ه،نن  الذننا  إلننر تذمننول دننفتأهل فنناأت ملا بننالا إلننر 

بتط و هننا  ضننا   زالننة "ال، ت،ننع"، تمتنناا عننذنلا  ننلاأب  ت ضنني ال ،وننع تام ننلا
اختاشمل ال ،وع، تل اللا إلر  اأ هل عنمطة  ناجش  همنر ضن،ا  تذ بنا اازتناا 
تتط و ها. تمتناا تت،بنس زالنة ال، ت،نع لنو" ف نا هتلأهنا لذم،نة ه نلاأب  لن  
تنذع ال لنن ، بنل تت،بننس لوضننا هال دنل بننب  ال نمطا : التلنن ب وة تال ضننا وة 

 موم لاأتو تبل  و،ا هظ .تالتذ باوة. تماا ديُّ   ش  ت،الا تعب اس ه
ال،هنننننل هذننننن أا او ، ل  أ ننننن ل ل  االأت نننننا  لننننن  زنننننا  الط وظنننننة إلنننننر زنننننا  
ال، ت،نع تننل لنن  خنن   ه نن  ا ت،نناهي تافنا هموننم ال ،وننع. "علننا لأننم ه،ننا ل  
الذننا  فنني زننا  الط وظننة لزنن اش تلت نناتت  تل ننت مل  فمننو" ع،ننة لنن  عنن بل 

ت  شضنامل" . ل ن  شغ نلا إلر إخ ا هل لذها تإخضاههل ل مطة عواعوة لا ب 
 ،وظننا فنني االتحنناج تتكننلب  ل ت،ننع لنن  ل ننل ز ننظ ه ننا هل تضنن،ا  للننذهل، 

 تز،اوة لأ  هل ل،  ش ب  ال لُّ بهل.
علننا مننل لذلنن  الحتللننة اللنن قوة: ات نناع ال ،وننع تشضننامل، تمننل دنني   شنن  
ز ا، تمل لا و،بس زالة ال، ت،ع ه  زالة الط وظة. أظل و،ت  جا ،ا ت عو" 

ال ننل  تالهم ننة تهمننر لأ ننا  جتلننة لخنن ى، لام،ننا و،تنن  منن ا لذننس  جتلننة همننر 
تكذاُّ  خ  لتاأم، تلك  علا ل  وتل  لب ا زت،ا   ش ا اأم : "ب ت  للاف نة 

 اللظ  ال و،ت  لب ا بذاُّ لل دتل   ش  ل  الحتل".



تب ج للة همر ملكس  و  ش ل  الحتللة ال،طم ة ال و،ت  ل  تكل  دن قوة، 
 ل الذا  الاضلو ل مطة داص، مل تز   ال واضع إع اون و،ت  ل  و 

اوة عمطة!  إ  علا وظذي لأهل  ،وظا شتحللل  إلر "زا  ال، ت،ع" لا ه ا 
ماا اللاص، فهل تز   ش  ر فني "زنا  الط وظنة" لالكنا لكنل دنيُّ لتدن فا 

 في ال ديُّ !
تا،ا ش  ع لذلن  الحتنل إلنر اختوناش اللنظ  تشضنا  ش  نع إلونم لوضنا الذمن  

إعا اننا  الحننناكل و ننلا هال،ه،نننة ال،ذلطننة هننم لا لأنننم شت نناه" لت شت نننات   و،ننا 
تبظ ننف. فنن عا طهننر الحنناكل فمملننظ  االننل الحننا فنني ل اتلننة طاواأننم، ا  

نننن م. تال لظذننننر لم ننننل   إ  إهطنننناُّ  -فنننني أمنننن  لننننلة–اللننننظ  مننننل الننننال أد 
اللنننظ  الحنننا فننني ال، اتلنننة تالانننلش  شنننفجل إلنننر ال لضنننر! اننن ، إ  اللنننظ  

ال وتنننل  هنننا   تمنننل لتنننل  لننن  لفننن اج شت،تظنننل  هالظ نننل. للنننا  ها نننل، تاونننن
ال ،امب  فهي لو ت ل  للة همر ال لضر ا،ا ش هي ال ظم، بل هالظت" 
مي ت ضل في لظمل اازنلا  اللنتلى همنر ال، اتلنة ل فنع الممنل هذهنا. تال 
شم   اللظ  إلر ال، اتلة إال هذ لا و تذنع هن   الحتناا تال ضنا  لاضنل  فني 

ش الل  هلتلا ! في ما  الحالة و نتذت  الظ نل ل  ال عن بل ل فنع ظمنل غبهل ال 
الحتننناا إال ال، اتلنننة. "تلنننو" ازننن  ل  شمنننلا اللنننظلب همنننر هلاط هنننا التننني 

 و،مبها همبها الأها لامل ا  ها مة".
ش  ر ل  أ ل  ا،مة ه  لل ف للة ل  الكذو ة. تفني مناا الدن ج و ن ش ل  

لكذو نة فهنل لنل شذلن  فني اذ هنا تال فني ال، ت،ع ال، أي ل ت،نع ل نت ل هن  ا
اشت اط لع لدالحها. ال تلة تالكذو ة اواأا  لذ د   تكالتنالي فمنو" همنر 
ال تلنننة ل  تظ،نننل بتلننن بظا  الكذو نننة تال ه،نننا ت ننن ش  فننني دننن   لننن  اللنننفت . 
فالكذو نة ل الهننا لننا واننص اوخنن   ببذ،ننا ل نا  ه،ننل ال تلننة مننل مننا  الحوننا  

أظل همر ال تلة ل  تض،  ز بنة ال  ناج  لم ،ونع التي أ ولها همر ااش . 



تال تتننن خل فننني اللنننفت  ال شذونننة التننني مننني لننن  اختدنننام الكذو نننة. ه  ننناش  
  دب  : أح  او  لع للة لع الظم،اأوة الد بحة.

*** 
إعا اا  ال بم لف ااأ مبسل  نل  لنلة  ن  اأطمنا فني أم بتنم ال واعنوة لن  

 تم اتنننل فننن    نننا   ننناة شتعنننل أسهتنننم الح نننوة الت  ب ونننة التننني تحتنننل فم ننن
(، ابنن   ذوننن الننال اتنن  هال  أ ننوة، شذطمننا لنن  ط ب ننة فنني 1712-1778)

الت كبننن  مننني ل ننن ب إلنننر "لنننذه  الظنننالل ال بسبنننا ي النننال شننن ش  لتنننل تكنننل  
الظننالل": ال،ننذه  ال  ضنني االعننتذتا ي. شت مننر منناا فنني اتننابب  دننهب ب  لنن  

  بنننب  الذنننا " النننال كت نننم: لزننن م،ا هظذنننلا " ل نننا  فننني لتنننل تلعننن" الت نننات 
، تاوخننن  هظذنننلا  "فنننني الظ ننن  اال ت،ننناهي" الدننناجش عننننذة 1750تننن ش هننناا 

1762. 
شت ذنننر شتعنننل أم بنننة منننلكس النننال اننن   أم بتنننم ال واعنننوة لننن  ل نننل ل ننن لة 
"اال " ل  خ   التذمب  لمحتل ال،طما، ا،ا شت ذر في الل ت أ  م  ضوة 

لكذننم شنن فم الط ب ننة لننلة الننال  ظننل لنن  "الح بننة" لنن اش فكنن   ال واعنني، ت 
التي عمكها ال لذه،ا في الن فاو هن   ضنبتم. تلن  مذنا  ناُّ  ت هنة أمن   
فنني "زالنننة الط وظنننة" ت"الظ نن  اال ت،ننناهي" لاتم نننة بننل لذا ضنننة لل هنننة أمننن  

 ال بم لفب  ااأ مبسبب .
زالة الط وظة هذ  شتعل مي زا  علا ااأ ا  ال،تلز  الال و نوش ه، ن ج  

ا  تال  ت تنننم تال لبذننناُّ ، تال شنننتكمل لهنننة تال وحتننن ف فننني الهاهنننة: ال وظننن ف لهننن
لهذة تال شت   تذاهة، تال ش ت ا هقول ت لج عملام ف  وظ ف لظذر ال ضنبمة 
تال لظذننر ال عشمننة الننخ. منناا ااأ ننا  اننا   عننظب : زا اتننم تلتطم ننا  زواتننم 
تط،لزاتنم  مبمننة تلحنن تج  تكالتنالي ف،لنناكمم تلتاق ننم  مبمنة اننالا تلحنن تج . 

تاز  و،تن  ل  وظتن  تن ل منا  الحونا  ال  نوطة الهاج نة: إأنم الكنلاشث  ديُّ



الط و ونننة تت م نننا  الط ننن" تلنننا شنننذ ل هننن  علنننا لننن  بننن ج ت  ننناف النننخ، ل،نننا 
وضننط  لظننم منناا ااأ ننا  ال،تلزنن  ال ننظب  إلننر التظننات  لننع غبنن   لنن  لبذنناُّ 

  ذ م لمتهم  همر  عاشما.
ة تظهننن   لأ،ننناط لننن  لننن  مذنننا ألننن  اال ت،ننناو، تلنننع اال ت،ننناو ألننن   المهننن

ال ننننملة لننننل تكنننن  لنننن    ننننل، فمهنننن  الح نننن  تظهنننن   الادننننللا  تاانننن   
الحا ونننا  تتذلهنننت. تت عنننات ال،مكونننة تلتننن حت تح،بهنننا ال نننلاأب  تتكننن   

 الت ات  بب  الذا . تإع  فاال ت،او مل الال لف   ت اُّ زالة الط وظة.
 كون و،ت  إت   لا لف    اال ت،او الال ف ضتم الط وظة أ  ها 

اللعنننبمة إلنننر علنننا: إ النننة الحتنننل الدنننال  تالقوننناا هالت كونننة الدنننالحة. وظنننال  
كتنننناب "الظ نننن  اال ت،نننناهي" ل نننن لة الحتللننننة الدننننالحة، للننننا ل نننن لة الت كوننننة 

  وظال ها اتاب "إلبل". تبه،ذا مذا الكتاب اات .
 كون أقول الحتل الدال ، إع   

 شمي: ا الة الحتل الدال ، في أم  شتعل، و   التساا لا
و نن  ل  ال أ ننمل هلنن قوة لوننة عننمطة لت لوننة التوننا ا  ال شفع ننها إال الأهننا 
ل التها الط وظة لت ف ضها  ناأل  اا نلى. إ  ال نمطة اللن قوة اللزبن   التني 
و ننن  ل  أظتننن ف بهنننا مننني تمنننا التننني ت نننلا همنننر لعنننا  ه ننن  ش  لنننم ببنننذهل 

مسا هذنم لونة طاهنة ااط اف ال،تظا   . إ  اال  شتظما هظ   اتحاج ف ا تال ش
ال اننا . علننا ا  اللننظ  ال،تظا نن  مننل تزنن   لدنن ش ال ننمطة تمننل تزنن   
الننال و،اشعننها. اللننظ  تزنن   تنناز  ال ننواج . تمنناا الحننا الننال لملننظ ، 
جت  غب  ، زا ال و  ل الامع تال الت س ة، ال و،ت  التذنا   هذنم ال اتنل تال 

 ك  ساُّ، مل زا و  ل ال واج .
،نناهي هذنن  شتعننل، تعلننا مننل ال ذنن  اللزبنن  الننال شتنن لف علننا مننل الظ نن  اال ت

لذم: ال ف ج تذا   لم، ،لو الال تتلتل لذم ااشاج  الظالة. تإع وظطني انل 



تاز  أ  م لم ،وع فهنل ال وظطني أ  نم ازن  هظبذنم. الكنل لن ت ا تفني زالنة 
ل نناتا  تالنننة، فننن  لزنن  شقونننة ازننن . تك،ننا ل  اللنننظ  ال ش بننن  إال ال،دنننمحة 

 الضنن تش  وتننل  التذننا   لم،دننمحة الظالننة: لم نناأل . تااشاج  الظالننة الظالننة  
لو ت ل ،لها ز ابوا ه وطا اشاجا  ااف اج الااتة، بنل مني ااشاج  التني 
ت بنن  ال،دننمحة الظالننة تلننو" ال،دننمحة الااتننة. إ  اللننظ  بلتنن م همننر 

ااشاج  هو   اوا  تاز  ال و،ت  ل  تكل  لم إشاج  لخ ى غب  ااشاج  الظالة. 
الظالة مي التي تفع" ال تلنة. تلو نت ال تلنة إال التظ بن  ال،  نل هن  منا  

 ااشاج .
متنناا شتحننل  ااأ ننا  لنن  زننا  الط وظننة إلننر زننا  ال، شذننة  ودنن   ااأ ننا  

: ل ننن  زمننت الظ النننة فننني مواطنـــاالط وظنني إأ ننناأا  نن  تهبننن   ط وظتنننم ف تنن   
 اا  اا ذا ط و وا. عملام لحل اله بس  ف ت   اا ذا لخ دوا هظ  ل 

*** 
تكظنن ، ف نن  اختمننف ال،فشخننل  تلننا  الننلا لاتم ننب  زننل  النن تش الننال و نن  ل  

–وظسى ل تعل في دواا الالش  ال  أ وة. ماا للضلو ال شه،ذا مذا. لا شه،ذا 
منل ل  شزمننة فكن   "الظ ن  اال ت،نناهي"  -تال أظت ن  ل  لزن ا واال ذنا النن لل  ونم
ع شتعننل، تل  منناا ال كنن    نن  تحللننت لننع ك،ننا ه ضننذاما  نن  بمهننت لت هننا لنن

الالش  ال  أ وة ل  ف ضنوة لت أم بنة إلنر أنص جعنتلشل هن ف هاعنل "إهن   
ز ننلع ااأ ننا  تال،ننلاط "، تمننل ااهنن   الننال لتنن شتم ال ، وننة الت عو ننوة 

 .1789لغ ط"  26، ت24، 23، 21، 20ال  أ وة في  م اتها لواا 
لع ااأ ا  تال،لاط ". لو" ز لع ماا ااه   لظ تف هاع،م: "إه   ز 
ر citoyen". تكالمهنة ال  أ نوة مـواطنااأ ا  ا أ ا  تز   بل ااأ ا  ان"

تكالتادوص:  city citéتالكم،ة أ  ة إلر "ال، شذة" ر  citizenتكااأ مبسبة 
. فح ننننلع ال،ننننلاط  منننني ز ننننلع الحوننننا  فنننني ال، شذة/ال تلننننة، المدينة/الدولــــة



ي مي لضن،ل  الظ ن  اال ت،ناهي. لن  مذنا  ناُّ مناا الح لع ال و،  اطوة الت
ااه   لو    فك   الظ   اال ت،اهي في ل لى لضالبذم. تالحا ل  ل هنلا 
"ز لع ااأ ا " تل هلا "الظ   اال ت،اهي" ل هللا  لتكال  ، اات  ول و 
لعأ نننا  الحننن شث ا ننن ج، تالاننناأي ولننن و لمح اعنننة ا، ت،نننع تجتلنننة، فه،نننا لننن  

ونننننة التط وقونننننة ال شذ دننننن  . تلنننننالا انننننا  "إهننننن  " ال ، وننننننة الذازونننننة الظ،م
 الت عو وة ال  أ وة ه  ا ا ت،اقوا ه  ش لا مل ت  ب  لح لع ااأ ا .

  اُّ في جش ا ة ماا ااه   التاشباي لا شمي:
"إ  ل،امننني اللنننظ  ال  أ ننني، ال،مت ،نننب  فننني  ، ونننة تطذونننة، إع شفاننن ت  ل  

اأ ننننا  منننني تزنننن ما لعنننن اب دنننن اُّ ال هننننل تاام،ننننا  تهنننن ا ازتنننن اا ز ننننلع ا
ال، ت،ع تف اج الحتللنا ، وظمذنل  لأنم  ن   ن  هنسلهل همنر ل  وظ ضنلا فني 
إه   لمظ،لا ز لع ااأ نا  الط و ونة، ال،  عنة، غبن  ال ابمنة لمامنع، تعلنا 
لكننننني ش  نننننر مننننناا ااهننننن   زاضننننن ا هاعنننننت، اش فننننني  ،ونننننع لهضننننناُّ ال  نننننل 

تتا  ناتهل، ملن   هنةة، تلكني  اال ت،اهي، شاا  الذا  همر ال تاا هح نل هل
تكنننل  له،نننا  ال نننمطا  التلننن ب وة تتدننن فا  ال نننمطا  التذ باونننة  ابمنننة ا  
تل   في ال لحمة هاله ف ل  ال لفع ة عواعوة، فتحمر هازت اا لك  ، 
مل   هة عاأوةة، تلكي تكنل  ازت ا نا  ال،نلاطذب ، التني عنتذ ذي لن  او  

 هت ا  همبها، ازت ا ا  تن تش فداه ا همر ل اج  ه وطة تغب   ابمة ل
جتلا زل  الظ،ل هال عتلش تل  ل ل عظاج  ال ،وع، مل   هة عالاةة. تكذاُّ 
هموم ف   ال ، وة اللطذوة ت  ش تتظم ، تحت لأماش الكنا   ااعن،ر تتحنت 
شهاشتم، ز لع ااأ ا  تال،لاط  اوتي عا ما". شتمل علا للاج ماا ااه  ، 

 تلذها:
شلل  الذا  تب  ل  لز اشا لت اتبب  في الح نلع، للنا الت،ناشس  "ال،اج  ااتلر:

 اال ت،اهي ف  و،ت  ل  ش ذر إال همر ال،ذ ظة الظالة.



ال،نناج  الااأوننة: إ  الهنن ف لنن  اننل ا ت،نناو عواعنني مننل الح نناظ همننر ز ننلع 
ااأ ننا  الط و وننة، غبنن  ال ابمننة لمامننع. تمننا  الح ننلع منني الح بننة تال،مكوننة 

 ل لش.تاال  تل اتلة ا
ال،ننناج  الاالانننة: إ  ال نننواج  لونننا ااأنننت إأ،نننا ت ننن  ل ننن لما هدنننلش  لعاعنننوة فننني 
االننة، تال وحننا اوننة هونن   تال ال دنناص ل  و،نناش  ال ننمطة لننا لننل تكنن  

 تاجش  ه  االة ت تشا ت بحا.
ال،ننننناج  ال اهظنننننة: إ  الح بنننننة تظذننننني ال ننننن ش  همنننننر ه،نننننل لل دنننننيُّ ال وضننننن  

الط و وة الااتنة هتنل دناص ال وحن ما هاوخ ب . تمتاا ف،،اشعة الح لع 
إال الح تج التي تض،  لألهضاُّ اوخ ب  في ال، ت،ع الت،تع بهنا  الح نلع 

 أ  ها، تال ديُّ ش عل ما  الح تج غب  ال األ .
ال،اج  الاال ة: ال و ل  لم األ  ل  و،ذع ل  ااه،ا  إال تما التي تذطنلل 

ال و ل  الحبمللنة جتأنم، تال همر ض ش هال، ت،ع. تال لا لل و،ذظم ال األ  
 و ل  ز،ل لل داص همر فظل لا و،ذظم ال األ .

ال،نناج  ال اجعننة: ال نناأل  مننل التظ بنن  هنن  ااشاج  الظالننة، ت ،وننع ال،ننلاطذب  
لهننننل الحننننا فنننني ال، ننننام،ة فنننني تضننننع ال نننناأل  إلننننا ه أ  ننننهل تإلننننا بلاعننننطة 

ي زالنننة ل،امنننبهل، تب ننن  ل  وتنننل  ال ننناأل  تازننن ا هالذ ننن ة لم ،ونننع عنننلاُّ فننن
ز،اوننة اادنناام لت فنني زالننة الظ ننناب. ت ،وننع ال،ننلاطذب ، تمننل لت ننناتت  
للنننناا ال نننناأل ، مننننل لوضننننا ل دننننحل  ل ،وننننع ال، اتنننن  تال،ذاتنننن  تااه،ننننا  
الظ،للوننة ز نن  ل نن شتهل تكنن ت  لل ت،ببننس  خنن  إال لننا ش  ننع إلننر خدننالهل 

 تللام هل".
 الخ الخ.

 مل أحتاع إلر خات،ة !



شبخ ل هلا الظ   اال ت،اهي تل هلا ز لع ااأ نا . ل   ختل ماا ااه   تا
تال لا  اُّ هظ   هد جم،ا ش خل في لضن،ل  مناا ااهن  . لذ تدن  إع  
همننر التننااب  هال، ازننل ااعاعننوة فنني تنناشبخ ل هننلا "الظ نن  اال ت،نناهي" ا،ننا 

 ه ضذاما في ما  الهلالش.
ال تلة ف هطت ب ل تاشبخ ما  ال ك   زبذ،ا تظ تها الكذو ة في ت اهها لع -

لذ  نننها الحنننا فننني إه نننناُّ اللنننظ  لننن  طاهنننة الحنننناكل الطننناغي بننن هلى لأننننم 
هطاواأننم وتننل   نن  أكننث تتذكنن  لمظ نن  الننال و ،ننع الذننا  هننال ب. تالكذو ننة، 
 تاز ة ال مطة ال تزوة، مي ال ام   همر ماا الظ   )ال،ام  اله بهلشل(.

تننل لطمننا عننل تطننلش االنن  فلظ ننت ال كنن   فنني هتنن" علننا، تظ ننت ل ا نن   ز
 تكل  الكذو ة تحت عمطتم )ملكس(.

عنننل تظ نننت فننني ه ننن  لنننسجتع شنننفاخي بنننب  ال ننناأل  الط وظننني تالتلننن بع االهننني 
تب ظنل لن  ال نناأل  اللضنظي التن اجا له،ننا، تكنالا تنل ت ننات  عذا ونة ال تزنني 
تالسلذننننني، تكننننن ل ت منننننول لظننننناف  الادننننن،ب  لظنننننا: الكذو نننننة تالحتنننننل ال،طمنننننا 

 )بلفبذ تشف(.
وننة عننتكل  ال،ذنناجا  الدنن بحة ه دننل الكذو ننة تال تلننة تالتذمبنن  تالاطننل  التال

 لمحتل المب  الي تال ش  الظ مي )للة(.
تلخب ا شتحل  الظ   اال ت،اهي إلر إشاج  هالة، إشاج  اللظ  التي ال تذامع: 
ف  تذا   تال تظا   لع زاكل لا، بل الظ   مل ه   بب  لف اج اللظ  هظضهل 

ة لملنظ  تلو نت ال تلنة إال التظ بن  ال،  ن  هن  لع هظم ال غب ، فال نمط
منا  ااشاج . للنا الكذو نة  و نن  ل  تتن ة لتاأهنا لمنن ش  ال،ن أي، الن ش  الننال 
شنن ت ا  وننم الذننا  انن ف اج هاالننم ل ادنن   بنن ت  تعنناطة تال تظ بنن ا . تالذتو ننة 
إ دنننناُّ ال تلننننة ا،،اننننل لم ننننمطة السلذوننننة تإ دنننناُّ لمكذو ننننة ا،،امننننة لم ننننمطة 



زنن   ال، ت،ننع ال،نن أي لتاأه،ننا: ل ت،ننع جشذننم جشنن  لنن أي تجتلتننم ال تزوننة تإ
 ااشاج  الظالة.

تننن ى لنننل لنننل تكننن  الكذو نننة ط فنننا فننني مننناا ال، م نننل منننل انننا  عنننوظ ف أ ننن" 
 ال، اش تال،حطا  

تلك  ت  ر لع علا في أ " ااأ نا  هقونة … أظل ال لظذر لن"لل" في التاشبخ
 ، بنننل فننني انننل ل نننا ! لننن  "لنننل" ، لنننو" فننني ل نننا  الذحنننل تااهننن اب تز ننن

فااأ ننننا  زبننننلا  و تنننن  ، تال و،بننننس  ت،الننننا هنننن  الحبننننلا  غبنننن  االفتنننن ا . 
 فالظ ل في  لم    ل  ل فت ا ، فمذت ة ال اب ل تلزا إع !

تكظننن  ف ننن  اأطم ذنننا فننني منننا  الهنننلالش لننن  ل زمنننة ل  أننن اُّا  ظهننن   فننني 
تال ننفا   ال ننازة ال ك بننة الظ كوننة تذنناجل هنن ب اا ه نن  ا ت،نناهي "ه كنني"   شنن !

الننال و نن   أ  ننم او  مننل التننالي : إلننر لل لنن ى و،تنن  ل  شتطننابا لت ال 
شتطابا ماا "الظ   اال ت،اهي الظ كي" ال،ن لل ، لنع الظ ن  اال ت،ناهي النال 

 شتبذا  دتم  
 

 

 

 

 

  
 
  

 الشبيبة المغربية وأسئلة المغرب المعاصر
  

 محمد عابد الجابري 

 لتر ب ل ال  اف في ال،ه ب 

 12ال وضنناُّ شننلا  ل بنن : إ  مننفالُّ النناش  شلشذننامل فنني ل ننب   النن اشجهننلأي 
منل  لناش  ال،اضني، تأن امل فني التم نس  منا  ااوناا فني شب لشتا نا  ال  ناف،



ش نا  تأ ناُّ تلط نا  و ولنل    ناف المحننل تالن ا تكالتنالي   ناف ال كن  لذننا 
 !تال و،ت  ل  وتل   واب ال،ط ، في ماا ال،لعل، مل ال    .ل  ااألا

 

شتظمنا ه اأن  لن  عنملاي  ل  اعنتهل مناا الحن شث ه فلناُّ عن () اعن،حلا لني
ال،ظم،نب  النال  الال تحت،نم الظناج ، تالنال ش  نع فني الحقو نة إلنر تل بهنا 

لناج   هم،لأي في االبت ا ي تالااألل، خاتة لذهل الاش  ااألا شتللل  تن شب"
 وتت ، ال الكتاهة "ااألاُّ"، ال،اج  التي اا  اله ف لذها تظمول التم،با اون

ه،ظذننر شعننل الحنن تف تت ،ظبهننا، بننل الكتاهننة ه،ظذننر التظ بنن  هنن  لزاعننو" 
ااتنهاُّ إلنر اازاعنو" تاعنت هاُّ اافكناش. تلظمنلا ل   تلفكناش ت  نل علنا،

ال،نن ش  ل  و،نن  الت لبننا ه،ننا و نن  ل   تنن شب" مننا  ال،نناج  ال و تضنني لنن 
إلننر إز اعنناتهل  ودننهل   وتت ننلا بننل تكنناج ت تدنن  له،تننم فنني تظمننو،هل اوننن

 .لظبذة تخلاط مل تاون شذ ملأها إلر شلل  الكتاهة ل اهب  ضلاها

شتظمنا  تال ن  النال لشبن  ل  لكلنف هذنم للنالتل، هادنلم مناا ال،لضنلو،
هنن مل ضنناها اعننت   فنني أ  نني لذننا ال، زمننة االبت ا وننة، تمننل لننا اننا  ال،ظمننل 

طمن  هن ا اللن تو بن "الت ب  هال،لضلو ته ا الا تع هذم"، تماا شت وظ   هذم
الت كبن  فني هذاتن  ال،لضنلو إال هظن  ت ابنس االأت نا ،  فني الكتاهنة، بنل هن ا

ه،حاتلة فهل ال ام،نة  ونم تت مبن  الذمن  فني  كل االأت ا ، في هذلاأم، تعلا
شللهنننا تننن   عننن ب  مننناا  لظذامنننا النننال وظطونننم لهنننا الظذنننلا  اتنننل. تلننن 

شك،نا جا ،نا،  أنا اابن  ، بنلالضناها. ت ن  اأت هنت لذنا لن   إلنر لأذني لهنالغ لزوا
الظذنلا   في الت ب  هالظذلا  ال، ت   ل ى ال لحاض   لت أ ت ، زتر تلل انا 

 .ديُّ ل  ألو ال فتا  التي تكت  همر تا ها  ال،تا   التي ت وع ال

ا تننن    ل ننل  مننناا اأذننني ت ظننت فننني دننن اة مننا  الظننناج ، لننن   لخنن ى، هذننن لا
ل خل ل،لضلو أ تتكل الال وح،نل  ااخلا  همي  القواا هظ   وتل  ه،ااهة

اللنن ب ة ال،ه كوننة تلعنن مة ال،هنن ب ال،ظاتنن ". تمتنناا تكنن ت  ل  " : هذننلا 



كم،ة ل  ماا الظذلا  للضنع ال نفا ، ف تن    ل د  ت    أ  ي لضع ال
لعن مة زنل  ال،هن ب ال،ظاتن ،  الظذلا  الال لشب  لذم ل  وتل  إطاش لط  

 .لت   مل أ  م للضلها لظ   لع مة

1- … 

هننن   كنننا  ال نننفا  اات  لح  نننا لننني اأننني تابمنننت  ونننم ألهنننا لننن  الاننن تع
ال،لضننننلو. ل نننن   مننننت فنننني أ  نننني: ل،نننناعا وتانننن  الذننننا  فنننني مننننا  النننن  ج لنننن  

د ب ة" ب   ام،ة "د اب"  تال لكت،تل ل  ام،ة "د ب ة" ت ظث " اعتظ،ا  ام،ة
  االشتوا ، شك،ا اأها تلت ة فني الدنوهة لنع ام،نا في أ  ي ألها ل  ه ا

هال نم وة تاالأق ننا . لانل :  مبمننة،  لخن ى ال لشتنا  لهننا، تمني تننوهة تنلزي
كم،ننننة "دنننن اب" تننننلزي  كمبمة،أ،و،ننننة، علو،ننننة، ل بنننن  ، جعو ننننة الننننخ، ببذ،ننننا

 ."هاالأ تا ، لال اأ تا  ام،ة "هاب

لنا شفبن   فل ن   -تمنا  هناج  ت عنات فني  لوضنا–ش ظت إلر  لالو" المهة 
 إ اُّ ام،ة "د ب ة". فن "ل ا  الظن ب" و تنت ماا اللظلش الال لدظ   لذا ل   

تنناُّ: الشــباب" :الكنن ا فنني لنناج  )ش.بن.بننن( ه،ننا شمنني:  ننا  عننل  .والحداثــة ال  
 تاللن اب  ،نع .الشيب ، تمل خ فالشبيبة :لضاف تاالعل ل  د  ول 

ش ننل دنناب، تال ،ننع دنن ا . تالنن ل  دنناهة لنن  أ ننل  … دنناب، تاننالا اللنن ا 
ا  الا تننة تمنني ل  ال نن ع فنني المهننة بننب  إلننر منن دننلاب". تمتنناا اأتهبننت

 : ، للا الل ب ة فهيالفتاء والحداثة : "د اب" ت"د ب ة" مل ل  الل اب لظذا 

لظني همنر ل  ااأ ن  لكنل منل االشت ناط  تالدنا لأكنل تت  نل   .خالف الشـيب
 !"اللب  هال  تاُّ تالح اعة ال بن"خ ف

و نتظ،مل  "اللن اب" لت  إأ،نافي لظمل ال  ج الظ كوة ال و تظ،مل  "اللن ب ة" ت 
ت"ال تنل  لظذامنا  :ال تل . تما  الكم،نة ااخبن   مني التني ااأنت ل نتظ،مة  ن و،ا

 اللنن اب تالح اعننة"، تلوضننا "ال ننااُّ تال ننا  تالتضننحوة تإشانناش الهبنن  همننر



الذ "". تفي ماا ال،ظذر  ا  هظم ال  لاُّ: "ال تل  ان ااعى تكا  الذن ى 
  ننب ، ت  ننب  ال نن    الكنن بل،  و للننل  : "ال تننل  اللننتلى"، للننا لمننل الت تتنن ة

تعاة هذننن  ت  نننب  اوونننة الك ب،نننة التننني تشج فبهنننا : " ننناللا  ،"ك ننن  ااتنننذاا
إبن اهول"، تلظمنلا ل  دنوخ ااأ وناُّ ال تنر إبن اهول  عن،ظذا فتنر شناا مل و نا  لنم

ت للننم لننا مننا  الت،اعبننل التنني لأننتل لهننا  ك نن  لتننذاا  للننم : "إع  ننا  ابوننم
ل نن  اذننتل ت هنناؤال فنني ضنن    ،  نناللا ت نن أا  هاُّأننا لهننا هابنن ش ،  ننا هنناك ل  

 .لتذالهل (، عل ا   ماا ال تر52ل ب " )ااأ واُّ 

دنن ب ة" هونن   " تال ننفا  الننال و نن   أ  ننم او  مننل : إعا اذننا أ دنن  هتم،ننة
تمنننننل مذنننننا –تتننننن لف لننننن  اللننننن اب ههننننن   ال نننننا  تالتضنننننحوة تإشاننننناش الهبننننن  

لادنننوة، اللنننيُّ النننال  ننن  و تضننني تك نننب  همنننر ال،دنننمحة ال -ال، نننت  ل
تال ننن ل تشاُّ ال،دنننال  اللادنننوة،  ااتنننذاا، لتنننذاا الننناا  ااالأتها بنننة

اا طنناش الظ كوننة  تلتنذاا ال، ت،ننع تمنني اابنن   تلتذلهنة، تإعا اننا  اابنن  لنن 
 ،"و تظ،ل ام،نة "دن اب" تكظضنها و نتظ،ل ال،دنطم  الظ كني ال ن ول "ال تنل 

 ا االختواش لكم،ة "د ب ة"  ف،  لش   اُّأا أح  ال،هاشكة ما

هال نلُّ" م، نت فني  لنل ل ن   لاهنا هن  مناا ال نفا . غبن  ل  "النذ " االناش 
الت  ،ة ل   خاط ل  ا مة: لأتل لل تاتاشتا ام،ة "د ب ة" تإأ،ا ف ضتها هموتل

 تك،نا ل  منا  الكم،نة لفأانة ف ن  la jeunesse ال  أ نوة. فهني ت  ،نة لكم،نة

بننث ف ضننل ام،ننة "دنن ب ة" همننر دنن اب، ا،ننا وحنن ث اأ نناع "ال،تنن  ل" لننع الت أ
هذن أا، الناش  تهمن  همنبهل بذونة المهنة ال  أ نوة، فبتكم،نل  هن   ل ظم الذنا 

هدنننوهة ال،فأنننث  و للنننل  لنننا و بننن  : "طمظنننت ال ،ننن   ال ،ننن  تال، ننن   لنننا 
ل،  ال شت ذنل  ال  أ نوة، هتن" علنا  تالتأل  ال،   ". ببذ،ا و ظل  خ ت ،

لت لنا لدن م، إعا تكم،نلا  "ب  فبفأانل  "اللن،"" ت"ال ن،اُّإعا أط نلا بمهنة فنللت



مناا الذنلو لن  ال شجدنة،  النال و لجأنا إلونم فالسـ ال األول هال  أ نوة. تإع  ،
 :مل

 مل لأتل د اب لا د ب ة لا فتل  

 ننلاب هنن   ال للننازة فنني ااعنن،اُّ، ال،هننل مننل ال،ضنن،ل ، تلكنن  مننل لنن شذا
فنني ال،هنن ب ال،ظاتنن   إ   عننفا  ال،ضنن،ل ، لضنن،ل  اللنن ب ة لت اللنن اب

مـا هـي األصـنام  :عوتل  همونم ل  و بن  همنر ال نفا  التنالي ل  وظت   علا
 ! كسرها التي
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ال،هننن ب  لانننل منننا  ااعننن مة التننني تانننص اللننن اب ال تطننن   البنننلا مذنننا فننني
ال،ظات . تلع علا فاا لكة زل  للضلو الل اب همر ال ل ا ، خاتة 

 !ما  ااواا

و ن  تلن ب  " : البنلا، شتاع ال،لضنة، ال  ناشا  التالونة ل  اا لكنة ال ا  نة
وتنل   الحوا  ال واعوة"! "و   فت  هناب القوناج  لملن اب"! "التذناتب و ن  ل 

 تذناتب اا ونا  ال تذناتب اازنساب"! تااغن ب فني االن  لأني عن،ظت منا 

ااخب   ل  الذاطا بها، تمل همر دادة التم نس ، بلتن م  قنول زنسب  ال  اش 
ه،   ال و ل ه  ال نتب . تهذن لا و نل  ش نو" زنسب  . تلكاج ل سا ل عواعي

و نن  ل  وتننل  تذنناتب اا وننا  ال  عواعنني فنني ال ننتب  لنن  ه،نن  : "التذنناتب
شمهني أ  نم، تإلنا  تذاتب اازساب"، تمنل و دن  هاا ونا  "اللن اب"، فهنل إلنا

 شمهنني السلننا ، لت م،ننا لظننا : ه،ظذننر لأننم وضننع أ  ننم تبضننع ال واعننة لظننم

 !ع السلا خاش 

ال،ظذنر النال  تلخلر ل  تكل  ما  زا  ااب  ل  "ال،تكم،ب " البلال تل دن 
وظطننر لهنناا ال،دننطم  فنني التنن اث الظ كنني ااعنن لي، لهذنني النناش  شتكم،ننل  

الك ا، لل شذت ل  خطاها الملتوا، شتكمل ال واعة خاشع السلا  تال،تا .  في



شذنت  خطاهنم لن  خنن   الكن ا فني "همنل الكن ا" ل  ال،نتكمل  تلن  خدنا ص
 مذنا"  تتاضن  ل  االن  شتظمنا … ف    اللا" : ق اش  تتك ش هاعت، اش، ق اش 

لن  و ن   ل  وط زهنا همنر  نن     مذنا ه  لكنة  نامس ، همنر لعن مة و تن   فني
 !ال لاب

ال واعنة خناشع السلنا   لاعا وظذي ماا  وظذي ل  "همل الك ا"، لل الك ا في
ه  ناش   ت،ل مني أ  نها همنر ااعن مة تل لكتهنا،تال،تا ، منل  ،منة ل لكنة تلن

 !لخ ى: ت لج ل لكة لتساز،ة، ت واب ااع مة

و ا  ل  "ك ا"  ما  مي الذتو ة التي خ  ت بها لخب ا ل  ااتهاُّ إلر لا
 لــم أســمع ســ اال و نمــا ســمعت :فنني ال واعننة فنني ال،نن   ااخبنن   هننال،ه ب

 !أجوبة

ع عنن   مذننا  ال ا ،ننة همننر ال ننفا ،تزتننر ال اأانن ط فنني ال،ننفال   "الدننالتة" 
 !ض  التواش تلتاتل ط   ال فا ، تاشاا لكل تلهب ال ت  ول ال لاب

ال  قونة التني  تزتر ال لتهل بن "الهن تب لن  ال،لضنلو" عن   ا هظنم ااعن مة
 ت اه  في أم ل همر ال حث ه  ال لاب. ل  علا لا  : ت ب ت  لذي ل 

لعننن مة ال،هننن ب ال،ظاتننن "  ! إع  لفتنننت  لكنننل ال نننل  فننني للضنننلو "اللننن ب ة ت 
ل ل  لكل : إ  "الل ب ة" في ال،ه ب في زا نة، ال ل نل  إلنر  اع،حلا لي ل 

ااع،اُّ لنا تلناُّ، تلكن  ل نل  مني فني زا نة إلنر  تهبب  اع،ها، فمتات  ل 
 !تح ش  ملبتها تح ش  لض،ل  االعل الال تح،مم، لهذي
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منا  ااوناا  ،ظاتن "، لهن ب مت: ل   تلتمت هظ  ت لنل إلنر ل  "ال،هن ب ال
تاللنننهلش، وظننن  هاا لكنننة، تلكننن  لنننع  وننناب ااعننن مةل ه،ظذنننر ل  لنننا وط نننع 

ال واعنوة تاللطذونة همننر الظ،نلا فني منا  ااوناا تاللنهلش، منل  ونناب  الحونا 
 !ال لاب ال فا  تزضلش



 .ع ض ب لكل هظم االامة ل  ت  كتي اللادوة

لنن  زواتننم،  ل ننذب  ااخبنن    ننل تفننا  ال، زننلا الح نن  الانناأي، تخاتننة فنني ا
ننم لنن  اا اأنن  خاتننة، مذننا فنني ال،هنن ب تخنناشع ال،هنن ب، ه كننا  كذننت لتا  

تلل بتننا ، هال ننفا  التننالي: "و ننا  إ  ال،مننا لنن بم، فكوننن عننبتل  تلتشكبننب 
إعا –كذنت ل بنن  جا ،نا، تكدن ع: إ  االأت نا  عننوتل   االأت نا  هظن  تفاتنم" 

تهذن لا وظتن   همني  ال نا ل  …ال  عنة همر غاوة لنا وتنل  لن  -  ش  
لنم: إ  ز تني مني  هالتلنتوا فني علنا تب نل  هذني إأني لت ا نل، اذنت ل نل 

 ل  ال تلنة زقو نة شاعناة فني ضن،ب  ال،هاشكنة، تبت ني ل  ش زنظ ال،ن ُّ لأنم

هذ لا وممل ش ل في ال،ه ب فن   شج فظمنم وتل :"لأنا هنا  تكاللن و"  ه،ظذنر 
لت مننل ودنن خ  ننا  : " لننا منناا  مننل  إلننر االزتكنناا إلننر ال نناأل . لأننم شنن هل

لل لنن  ال تلننة. منناا إضننافة إلننر ت ننلج لزننساب  "خمننت النن  ج لنن  ال،اننس  
تإعا اعننت،  ال ننا ل فنني دننتم  ."تطذوننة لننا  الننت ت ننلا بنن تش "تنن،اا االننا 

ت عننوا، تلننع  كذننت ل اطظننم  ننا  : ل نن  لننا  شؤعنناُّ جت  اابنن ت  فنني إف بقوننة
هن ب النال وح،نل تشاُّ  اعذني هلن    أنا علا ف تلها لا  الت  ا ،ة. فهنل ال،

اعننت، اشبة ال تلننة ل نننل اعننتح ا ا العنننت، اش ال تلننة  ونننم لنن  الكلأهنننل لت  لنن 
 هاأه جوش لت لد  لت ال لجا  لت تلأ" لت ال سا    بلشابذافاعل لت

ال،اضنني،  تال دننا ل  اابنن ب  لننذكل  نن  تنناهظلا ل نناالتي لعذنناُّ شلضننا    ننل
لحاض   اذت لل بتها فني ببن ت ، مني تلنا ال، اال  التي لجش ت فبها أص 

لذا لة، تاا  فبها عفا  ل  ماا الذلو ل  فتنا ، زنل  تلني الظهن   ت ما ل 
ه،ننا ال دننا لأكننل تنناا ت ، تلمادننم ل  االأت ننا   ت ضننوة االأت ننا ، ف   ننت

 ()!ز ث عو،  ه  عة تكدلش  ط و وة. ت،الا ا،ا

لنل وتنن  عننلى  هنن ب، تلكذنمتالحنا ل  عننفا  "االأت نا " لننل وتنن  غا  نا فنني ال،
 تازن  لن  لعن مة اابن   انا  تظنن  بهنا ب جأنا   نل عنذة. تكتوفونة هالننة و،تن 



ال نننل  إ  ال،هننن ب انننا  همنننر ههننن  الح ننن  الاننناأي لهننن ب ااعننن مة. ااأنننت 
تلزواأا ل الها فبها. للا ااْ لنة فكاأنت ل لنة اا لكنة. للنا او   ااع مة ااب  

أمنن ل: ل لننة ااعنن مة. لل أظننل: فنني ال،هنن ب منني فنني  فاا لننة ال ا ،ننة فنني
 وأتـرك لكـم أن تقـدروا أيـة وضـعية أخطـر مـن .ال،هن ب البنلا ل لنة ال نفا 

 !األخرف: هل التي تعاني من أزمة الس ال أم التي تعاني من أزمة الجواب
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أ نن"  اأت ننل إلننر لاننا  لخنن  شلضنن  لكننل ل لنن  مننا  اا لننة، تعنن ه ر فنني
هننناال" إلنننر تضننن وة لمنننا البنننلا، بتمنننا ال نننواع. هذننن لا اأت نننل تلننني الظهننن  

ال  وطة تالط و وة ال م ة، اأ مش الظالل امم لالا، لا ه ا ال،هاشكة  الكوفوة
اأهنننل لنننل وتلأنننلا شتل ظنننل  دنننب ا  خننن  غبننن  لنننا زننن ث! تمتننناا  فمنننل شذ ملنننلا

تاالل في ال، ت  ل. تفي الحب  شت  هظنم  اعت  ملا لمكهل ال  ش  هال  زة
كا  ال،هاشكة ل    ل واافل  " :ا التحل  فكت  و ل الدح بب  اا اأ  ما

ال  ناش  تن ى فني  لن  ال،منا للنا البنلا فهنل وانافل  همونم". ت ن  ت ن ْ  منا 
 تح ذا فك شتهنا تا أهنا "زت،نة هالهنة". للنا فني أمن ل فهني ل ن ج ل زمنة

عننطحوة لنن  تننح ي ل ذ نني ال وظنن ف ال،هاشكننة. فنناال  ال شتظمننا هاالأت ننا  
لنننر الانننلف همننر"، تاننن    لننن  ال،هننن ب ال وظننن ف إال إ "لنن  "الانننلف لننن 

ل  ال، ن لة ط و ونة ت،النا، فنال،ل   الالف، تإأ،ا اال  في ت  ا  ال،هاشكة
 .ال،هاشكة تالحوا  لكا  اادواُّ ب امة في ض،ب أا أح 

هذنن أا مذننا، فنني  ال،هننل ل  لننا ل ننت أمنن ل مننل ل  النناش  شججتا تمننا ال  نناش 
هناال"  ي ال لتا ، ق ناش  "ال،هاشكنة اناألاالدحافة تال، ال" تال، امي تف

واافل  ل  ال،ما الح   الااأي تالبلا واافل  همر ال،ما لح،  ال ناج "، 
إ  النناش  شججتا مننا  ال  نناش  لننل و ننن للا لأ  ننهل : تل،نناعا أانناف همنننر  ل ننل 

أااف هموم  تل،ا أااف هموم  تاامل ل  ماا امنم:  لح،  ال اج   تل، 



أم  همونم"، منل همونم خنا  ل  ز نا تتن  ا، أهنل "خنا  ل  منل ال، تن    فنبهل ل
تفبهل ل  أ  م اللط  تل  أ  نم  : أنهم في الحقيقة خائفون على أنفسهم

 ال،دال   

اختط ننتهل  تعننفا   خنن  : تلنن  اننا  وانناف لنن  ال،مننا ال، زننلا  مننل النناش 
ل هننننس  ال ننننللو"، شننننلا ااأننننت فنننني لشنننن ل لنننن  تظ فننننل ، فكننننا  لننننذهل لهب ننننل  

ابل  تلحنناك،ل ، ف ننا لكننلأهل أنناجتا هال و،  اطوننة تهاشضننلا تلظنن تلظت مننل  
تتد بحاتهل تكواأا  لزسابهل، مفالُّ النال اأتهنر  الحتل ال  جل في تح هل

الح ن  الاناأي فني إطناش التذناتب  بهنل االن  إلنر الظ،نل  ذ نا إلنر  ذن  لنع
الناش  اناألا وانافل   التنلاف ي لن  ل نل التذناتب الن و،ل  اطي، منل منفالُّ منل

تدن فلا     الااأي، لا ل  الاا  ب  ز نا اناألا فني الطن ف ال، ابنل، النالالح
 ههب   األ  تاغتذلا خاشع ال األ  
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 .لاا   خ 

هال كناط أن ت   ه ن  اتحناج اتناب ال،هن ب 1988أنلف،   لن  عنذة  11في شنلا 
 فنني للضننلو "كتاهننة تنناشبخ الح اننة اللطذوننة"، ت نن  ط منن  لذنني ل  افتتحهننا

لحننا  البنننلا. ف ننن لت ام،نننة زننل  الح انننة اللطذونننة بننن لتها ه، اخمننة ا،نننا منننل ا
ال نفا : "ل،نناعا الت كبن  او  فنني اتاهنة تنناشبخ الح انة اللطذوننة ".  هطن   مناا

غم  همر منا  ال، اخمنة منل ل  الت كبن  فني اتاهنة تناشبخ  تاا  ال واع الال
ضها اللظلش ه   علا الليُّ    اأتهر  ديُّ، ال ود   لط تزا إال تحت

الذننلو لنن  الطنن   شاننس   أهاشتننم. تلكنني له ننر فنني اأ نن اا لننع منناالت  نناشب 
فبهنا  ن   همنر اللظو نة التاشباونة لمح انة اللطذونةل اأنم إعا انا  مذناة دنيُّ

 .اأتهر لت هد ج بملي أهاشتم فهل اللظو ة التي  الت بها في الحوا  اللطذوة

  فبذنا ط ظا مذاة الك ا  ل  ل ل االعت   ، تلك  تح بنا االعنت    لنل شللن



هضنن تش  اتاهننة تنناشبخ الح اننة اللطذوننة. إع  مذنناة دننيُّ  خنن   لاننل اللننظلش
إأننم فنني أمنن ل اللظو ننة ال عننتلشبة التنني  .االعننت    غبنن  الك ننا  لنن  ل ننل

االعننت   ، تمننل لأهننا ااأننت   الننت بهننا الح اننة اللطذوننة فنني الح،اوننة تفنني
ا لزوننا ل،ن الطن ف النال شتلنناتش لظنم ال،مننا   نل اتانناع لل  ن اش شهنل الننلط 

علننا "ال، ننا  ال واعنني الت مبنن ل" الننال اننا  ودننذع  وننم ال نن اش هننال،ه ب لذننا 
، 1988الظدنننلش، ت لالنننم االتدنننا  تالتلننناتش. اذنننت لتكمنننل فننني هننناا  ل ننن ا

ال اهمب  ال واعبب  الاش  اا  ال،ما شتلناتش لظهنل فني  ت مت: إعا أم أا إلر
ذهل  ن  شزنل تل نر تالنلطذي ف أذنا عنذ   اابن ا لن ه،موة تنذع ال ن اش ال واعني

ال ن ، تمناا دنيُّ ط وظني. تلن   جاهي شكم، للا ال ا ل  فهنل شذتمن ت  هحتنل
ل ظننلال تبذت ننل  مذننا ط زننت منناا ال ننفا : غنن ا، هذنن لا و ضنني   للنن ا اننا 

 لتحاب ماا ال، ا  ال واعني الت مبن ل إلنر جاش ال  ناُّ، ف،ن  عبتلناتش لنع

 ل  

الت مبن ل إلنر  ا  ال واعنيلن  مذنا للححنت همنر ضن تش  االأت نا  بنالا ال، ن
ال، نننا  ال واعننني الظدننن ل الحننن شث، تعلنننا ه ظنننل ال  ل،نننا  عا تننن زوا  

كا وننة لت،تننب  ال،هنن ب لنن  ل ننا  عواعنني لفع نناتي ل ننت ل هنن   جعننتلشبة
 (). وابهل الال ال لذام لذم ااداام تا   عذهل تت اه مل لت

 لا عا ااأت أتو ة ط   ماا ال فا  

اات  اُّ تال فاع لو ل  ت  اُّ تال فاع، شك،ا ا لل لتما لل شج فظل ل  اا
لعنابوع  في زا ة إلر ل  و ،ظلا لت و  ُّتا هظضهل هظضا. تلك  هظ  هضنظة

الت بت هد شا ل  ل ا   خ  انا  فني علنا الل نت لن  ل ن ب الظنالمب  لنع 
ال، زننلا الح نن  الانناأي، تاننا  هط وظننة الحننا  لنن  الظنناشفب  هح ننا ا    لننة

تلننا خ نني، ف ننا  لي:"لنناعا فظمننت وننا فنن     مننت :  هننااالننلش، لننا ظهنن  لذ
 نا : ل ن  أكن   ال ن  ، ف تن ت  تلناعا   نا : لحاضن تا   منت: تلنا شلونا 



الن أوا"، تلخنا شن جج  ال ،وع بهس  " ) الهنا هال اش نة: "زتنت همنر الن ب   تمنس 
 ." من سيتشاور مع من" : تمل شهس شلعم و،بذا تد،اال

  نل او ، ال  ا  نا. تلأنا ال لخناف او  تال منت لنع أ  ني، مناا عنفا  انا  غ
 همر ال،ه ب تال همر ال،هاشكة. تال لبل همر تحة إز اعي لأهل "زاعنب 

 ."هال ب  
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 .ال لطبل هموتل، ع أت ل إلر عفا  لخب 

ل تحنننناج  أم،ننننت الكتاهننننة اا مو،وننننة 1993شذنننناش  لنننن  عننننذة  16فنننني شننننلا 
  ل الو ننناش هنننال،ه ب" ، ت ننن  االدنننت اكي هالننن اش ال وضننناُّ أننن ت  هظذنننلا  "ل نننت

ت ا ظهنننا فننني مننناا ال اهنننة. ت ننن  عنننام،ت فبهنننا ه، اخمنننة زممنننت فبهنننا   ننن  
ظهنن  تتطننلش تاشباوننا فنني الت  كننة الحضنناشبة  هاختدنناش ل هننلا الو نناش ا،ننا

شتطمنن  إهنناج  الذمنن  فنني  ااتشتكوننة، تلبنن    اوننن ل  منناا ال، هننلا لتنن  
ال كنن   ابنن  لنن  ل نناهوللضنن،لأم هظنن  اأهونناش االتحنناج ال ننلفبتي تاأ ننحاب ا

ال،اشا ي تل لالتم ل  ال ازة تخاتة ل هلا الط  ة تااش شللل وا. علا ل  
الو نناش اننا  شتحنن ج هظذدنن ب  اعذننب : اللضننع الط  نني تااشنن شللل وا،  ل هننل

الو نناش إعا اننا  شذت،نني ا ت،اقوننا إلننر الط  ننا  ال  بنن    فاللنناص وتننل  لنن 
 -لت همنر اا نل-فني أ ن" الل نت الظالمنة ت  ال،ح تلنة تفني ل ن لتها الط  نة

الط  ا . للنا ل ابمنم "الو،نب "  شت ذر ااش شللل وا التي ت افع ه  لدال  ما 
ااأتننناع تت نننت ع   ف ننن  انننا  شتحننن ج هاالأت،ننناُّ إلنننر الط  نننا  ال،الكنننة للعنننا ل

 ه ننا م القو،ننة تتت ذننر إشنن شللل وا تنن افع هتوفوننة لخنن ى هنن  اللضننع ال ننا ل

تحمبل اللضن وة فني الظنالل الظ كني تااعن لي هظن  لتت  ش  همر اا ل. تكظ  
ااش اأوة، ت واب أ،لعع وحل لحل االتحاج ال لفبتي ا،   وة ل، هلا  الالش 

شنن هر بننن "الدننحل  ااعنن لوة" تاعننت طابها ل  ننا  تاعننظة  الو نناش، تكنن ت  لننا



ال،ح تلنة، ط زنت ال نفا  التنالي: "لشن   لن  اللن اب ال،ذت،ني إلنر الط  نا 
تاعنننظة لننن  ال  نننا   ل ،اهنننا  ااعننن لوة التننني ت نننلج  ،نننامب أضنننع منننا  ا

 ال،ح تلة  مل أضظها في الو،ب  لا أضظها في الو اش" 

الو نناش لتنن    لنن  مذننا خمدننت إلننر الذتو ننة التالوننة تمنني ل  تح شنن  ل هننلا
 ال،ه،ة ااتلر ال،ط تزة البلا همر الو اش أ  م: "كون وح ج الو اش همر

ل اب تنننم  اونننن وحننن ج أقوضنننم اال ت،ننناهي ضنننلُّ منننا  ال، نننت  ا  زننن تج  ت 
كوننن وحنن ج و،بذننم  مننل و،بذننم مننل أ  ننم الننال اننا  لنن   .تكالتننالي التنناشباي

ت تل   إهاج  الذم   مل أظت،  فني    ل، لا ل  الا بطة    تهب   هدلش 
اال ت،اقوة لا أظت،   التدذون إلر و،ب  تب اش ال ظ  اال تداجل تاللض وة

أاتنناش لقواعننا  تونناشا  ال ك بننة، لا عننوتل  همبذننا ل ال ظنن  ااشنن شللل ي تاالخ
 خننن   لا ل  اللضننن وة ال  شننن   ت ننن   البنننلا ت نننات  التدنننذون إلنننر و،نننب  

 ."تال حث ه  تدذون  خ   تب اش

تالا ا ونننننة  تكظننننن  التنننننااب  ه،ظطونننننا  اللضننننن وة اال تدننننناجوة تاال ت،اقونننننة
 التالوة تميتال واعوة ال ا ،ة شلل ا، هال،ه ب خاتة، للححت همر ال،  لة 

ل  ال،هنناا ال،ط تزننة همبذننا البننلا تطذوننا منني لهنناا لتظنن ج  ت  ننو،ة، لهنناا "
الت  وننة تإ نن اش ال و،ل  اطوننة، تتح بننا تذ،وننة ل ننت مة، لهنناا ال  التحنن ش لنن 

تماا الك ا لتتلب فني –ال امذة التي أظ فها  ،وظا  و،ت  في ظل اللض وة
دننا ل ال ننلى ال،تلا نن   ل دننبل تازن  لنن  ف ال و،تنن  -ا،ننا  مذننا 1993شذناش 

إشن شللل وا عن،اما و ناشا لت أطنا  همر ال ازة القواا بها ه، ن ج ، عنلاُّ ز،نل
ه فذننا منناا، لجشاذننا  هاعننل النن ش  لت هنن ل دننيُّ  خنن ". عننل لضنن ت  ننا  : "إعا

 كون ل  الحا نة تن هل البنلا لكان  لن  لل ت نت لضنر إلنر تحنالف تطذني

ال اهمنة فني ال، ت،نع تالتني   ش  همر دتل اتمة تاشباوة تضل  ،ونع ال نلى 
التهبب  في ات ا  تح با اام اف اللطذوة التالوة: التح ش لن   ل  لدمحتها



تالا ا وننة، إ نن اش جو،ل  اطوننة زقو ننة عواعننوة تا ت،اقوننة،  الت  وننة اال تدنناجوة
تكالنل إ مو،ني و ظنل تم ونة زا نا  ال ،نامب   تح با تذ،وة ل ت مة في إطناش
التنني لشدننحها لتكننلب  مننا   ت نن  زنن ج  ال ننلى  الضنن تشبة لتلننر ااتللبننا ".

اللطذوة تالتذمو،نا   الكتمة التاشباوة ا،ا شمي: ال دا ل ال،ذح ش  ل  الح اة
 ال، ت طنننة بهنننا لننن  أ اهنننا  ت ، ونننا  النننخ، التذمو،نننا  التننني تظننن ف هاعنننل

ال ،اهننا  ااعنن لوة، ال ننلى اال تدنناجوة اللطذوننة،  ،وننع الظذاتنن  ااخنن ى 
ال، ت،ع ه،ا في علنا التني تظ،نل جاخنل الهب نة الحاك،نة.  فاهموة في التي لها

لننن  منننا  الهب نننا  تال  نننا  اتمنننة "منننل اأتمننناا  عنننل لتضنننحت ل  لنننا و ظنننل
اامن اف ال،ناالش  تالظ،نل ال،لزن   ااط اف ال،تلأنة لهنا اأتمالنا فك بنا زنل 

ل نت  ل الو ناش فني ال،هن ب، " :ل  ل مها". ت ن  لأهبنت ال، اخمنة بهنا  ال  ن  
التظن ف همنر  لظنالل الظ كني ه،للنا، شتل نف همنر لن ى   شتنم همنرك،نا فني ا

 أ  م، لت إهاج  التظ ف همر أ  م، ال اط ف ل ابل لو،ب  لا ا تداجل لت

إش شللل ي، بل لتال   ل ال ديُّ ا، لن  هاامن اف التاشباونة التني تط زهنا 
 ال امذنة، ا، دن  لظ،مونة االأتمناا ال كنن ل زللهنا، تا نل  جفنع لمظ،ننل ال، زمنة

 ."لا و ظل الو اش، لت عو ظمم، عا ل ت  ل همر تحقو ها. إ  ماا

ن   ه،ظطوننا  لن  منا  ال، اخمننة التني لنن  همبهنا او  ل بنن  لن  عنن ع  ل ن  عا 
 عنذلا ، لنو" ف نا ا  "الكن ا"  ن  اان  منا  ااوناا هن  "الو ناش"، تمنل لن 

   ذ" الك ا الال لد   إلوم   ل، الك ا الال و ن ا ال نلاب جت  ل  وطن  
لوضنا اأذني دنام     نل هضنظة لعنابوع لنا عا أني بهنا، هظن  ل   ال فا ، بل

لاش  ال،اضي دام    12ال ذلا  ال  ع. ف ي شلا  كذت أ بتها طبمة ما 
ل نننب   ال كننناط تل نننب   الننن اش  :همنننر دادنننة التم نننس  لذننناظ  لننن  ال، نننب تب 

أ،ا اعنت   تما، تإ ال وضاُّ. لل تلهمذي اللظاشا  التي شفظتها ما  ال، ب   لت
الننال  بذنناظ ل اننل  اللازنن   لذه،ننا ت نن ا له كننا ال تننمة لننم إط  ننا هننال،ه ب



ت  لننم ااخنن ى. ل نن  أ ننبت " ضننوة" ال، ننب تب ، تأ ننبت لننا اذننت له فننم هنن  
ال و،ل  اطوننة التنني تدنن ف بهننا لزنن  الطنن فب  فنني لظال ننة مننا   الكوفونة غبنن 

اني الطن ف شجتج ال ظنل التني تن ش  هن  لح   ال ضنوة تالن فاو هذهنا، تهن 
مناا بت دنبل تكن لل، تلكن   اوخن  تالتني لنل تكن  امهنا لل نم  ، اذنت لهن ف

لذمن  ت نل   :أ بت ال علا تلأا لدام  اللادة ا  ال،ذم  اا  لفل،نا ز نا
 تظت" ألها ل  الك اوة همر ل تلى الم ا  تالتهاوة تااأا ة، التي و   ل 

ل،  لنننة تلكننن  تشاُّ شت،تنننع بهنننا انننل له كننني، تلذمننن   خننن  ت،النننا، لنننو" فننني ا
داز ة تظت" الذ ص في التهاوة، تل ا  تهو   تاا ته،ا ما   ال،  لة: ت ل 

التم س  ه  ال  اف تل ظللنم فني ال اجونة ال،ه كونة.  ااواا ه،ذاع ة شب لشتا ا 
بونا . تلنع علننا ف أنا ال لشبن  ل  لفنناشع  ال، ن لة تاضنحة ال تحتناع إلننر لسبن 
 :التالي ا ماش  ال،له ش    ل ل  لط   ال ف 

 متى بدأ الجفاف في المغرب؟

 12ال وضنناُّ شننلا  جهننلأي ل بنن : إ  مننفالُّ النناش  شلشذننامل فنني ل ننب   النن اش
منل  لناش  ال،اضني، تأن امل فني التم نس  منا  ااوناا فني شب لشتا نا  ال  ناف،

والدم وبالتـالي جفـاف الفكـر منـذ  جفاف اللحم ش ا  تأ اُّ تلط ا  و ولنل  
 !الموسم، هو السبب يكون غياب المطر، في هذا أن كانوا. وال يمكن أن

 فما هو السبب؟

فاعنن،حلا لنني ل   عنفا  لخبنن ، تظ فننل   لاهننم. تإعا لننل تكلأننلا همننر ببذننة لذنم
 ل ل  لكنل : ا ن ُّتا تناشبخ ال،هن ب ال،ظاتن ، لأنتل النال ت حانل  هن  "لعن مة

 ."ال،ه ب ال،ظات 

شافظننب     هدنن عتلتل ننم بهنناا الطمنن  هتننل إخنن م إلننر لتل ننا الننال شذنناجت 
دننظاش: "و نن  تلنن ب  الحوننا  ال واعننوة فنني ال،هنن ب". ل ننل  أظننل، تلكنن  البنن  



تطذوننة. فالحوننا  ال واعننوة بنن ت  عاكنن   تطذوننة فنن اي تضننواو، تفنني  لنن  عاكنن  
 .ب ت  لع مة لز   اازلا : ل لكة

 .دت ا همر اعت،اهتل
 

 

 

 

 

  

  

 ()*االأت ا  إلر ال و،ل  اطوة في ال،ه ب: لع مة ت فاع.

 ومقارنات… أسئلة  -1
 محمد عابد الجابري 

لهت نننننن  ل  منننننناا منننننننل ال، نننننناش الننننننال شتحننننننن ة  وننننننم الظننننننالل البنننننننلا. إ  
ال و،ل  اطوة مي البلا ااطاش الظاا الال و  ل  وم الد او التاشباي، فكنل 
الط  ننا  ت ،وننع ال  ننا  ال،تدنناشهة تظ،نننل البننلا همننر خننل  الدنن او لننن  

 خل فنني إطنناش ال و،ل  اطوننة. تاابنن  ل ننل فنن   لدننالحها هاللعننا ل التنني تنن
 لذها تعا ل عا  ز ش : االظلل،ة تال،ظمللوا  تاالتداال  الخ.

 

 إلى التحول إلى الديموقراطية!… من "االنتقال إلى االشتراكية"  -1
و لج ال ازة ال واعوة تال ك بنة البنلا، فني لظمنل اا طناش التني ااأنت 

تنل  اللنظاش ال واعني اللزبن  تدذف ل    نل انن "هنالل عالنث"، دنظاش وتناج و
ــى الديموقراطيــةالننال ال اهتنن ا  هموننم، دننظاش " ". تك،ننا لأننم ا،ننا التحــول إل

 تت ذا فهل وض،  دظاشا  خ  مل: "ال و،ل  اطوة مي الحل"!

تلع ل  ماا اللظاش لو"   ش ا ف   لا شم ت الذم  ل  اعتظاجتم البلا 
  "الانناتل ال ننح ل" تننتل بذننلو لنن  "التظمننا" دنن وم بننالا الننال وحمننر هننم هنناج

الال وحل  ،وع ال،لاكل، تفي ل  لتها للتمة ماا "الاناتل ال نح ل" عاتنم. 



علا اأم ال لز  وط   ال،لاكل الااتة بهاا "الاناتل"، بنل مني تمهنر إلهناُّ 
 تت  ا ل  الح اب ت،الا، ه،  ج لا ش  ل التظما هم.

تل "ال و،ل  اطوننة منني الحننل"! منني الحننل ل،لننتل ز ننلع ااأ ننا  تل،لنن
الح بننا  الظالننة، تل،لننتل التظ ننف فنني ال ننمطة، تل،لننتل اعننته   الذ ننلع، 
تل،لنننتل ال طالنننة، تل،لنننتل ال  ننن  النننخ. تلكننن  منننل ال و،ل  اطونننة مننني الحنننل 
ل،لنننتل "ال و،ل  اطونننة" أ  نننها، زضنننلشما لت  وابهنننا  تمنننل إعا تح نننا   نننا 

تإعا لنا  لذها خ ت الحا ة إلبها امها  تلش  ت ت   تلش  تذتهي ال و،ل  اطونة 
تح  ت فهل تهذي ه  غب ما ل  اللظاشا  تال،طال   عل لن  لشن  و ن  ل  

 ت  ل ه،موة التحل  إلر ال و،ل  اطوة 

 لع مة لتذاعمة ال زد  لها!
تله،نننا وتنننن  ال ننننلاب فنننن   اللننننيُّ اللزبنننن  الننننال و ننننتطوع ااتنننن  مننننا  
ال طلش ت  ب   تت كب   مل ال ش  النال اعتامدنم لن  الت ناشب التني  ن   

ا أاظ بننم فنني الظننالل الظ كنني ه،ننا  وننم ال،هنن ب، تمنني تننذ ا : تننذف شفننع للننا
لا اا  لل لجا ل  "ال و،ل  اطونة"، فن شاج ل  وح نا  فساد"دظاش "الالش  ض  

لضنننن،ل  ال و،ل  اطوننننة بلعننننا ل ت ننننع خنننناشع ال و،ل  اطوننننة. ل نننن  اأتهننننت مننننا  
 ناجا الت اشب إلر تك ب"  واب ال و،ل  اطوة تلأت ت، ل  بب  لا لأت تم، ف

خاتنننا بهنننا. تال  ننناج فننني  ،ونننع اازنننلا  ف ننناج. لنننل وتننن  لننن  ال،،تننن  إع  
االأت نا  إلننر ال و،ل  اطوننة بلعننا ل غبنن  جو،ل  اطونة، تمننل شننفجل ال ننلو إلننر 
الل ع! إ  فك   "تجاتبذي هالتي ااأت مي ال اُّ" فك   اأتحاشبة، تال و،تن  ل  

عننت  اج ال شا،نن  تكننل  دننب ا  خنن . لو ننت مذنناة ل اضننمة فنني االعننت  اج، تاال
أقوضننم، مننل وظبنن  إأتنناع أ  ننم، إلننا فنني تننلش  اعننت  اج لهتننر، لت فنني تننلش  

 فلضر هاشلة!



للا الت  كة ال،ه كونة التني لنل ت فنع دنظاش "الانلش  ضن  ال  ناج" تفضنمت 
تحنت -االزت اظ هم تعاش  في ات ا  تذ،بتنم إلنر ل  زدنل اال تذناو لنفخ ا 

زمننة لنا أ نن،وم او  بننن "التحننل  هالن خل  فنني ل   -ضنها منناا الظالننل لت عاة
أحل ال و،ل  اطوة"، ف   لع تت، إلر ز  او  همر اا ل، لأم و،ت  ل  وتل  
مذنناة  نن ش ا بنن  لنن  الح بننا  الظالننة، ز بننة التظ بنن  تز بننة الت ،ننع تز بننة 
تكنلب  اازننساب تز بننة االزت نناع، ت نن ش لك نن  لنن  الكنن ا هنن  ال و،ل  اطوننة 

ال اه   الخ، تلع علا ت  ر ال و،ل  اطوة لطملكة، تالتذلبم بها ل  ال ،ة إلر 
تلكا  لن  علنا ت  نر لعن مة "االأت نا  إلنر ال و،ل  اطونة" لط تزنة شك،نا هحن   

 لك  !
تلنننا أهننن ف إلونننم فننني مننناا ال، نننا  منننل القوننناا بذنننلو لننن  ال،ذا لنننة لهنننا  

التني أحدن ما فني ع عنة ش و نوة  -لع مة االأت ا  إلر ال و،ل  اطونة-ااع مة 
و هذهننا لخنن ى لننو" لنن  ال،،تنن  تال لنن  ال، بنن  إزدنناؤما، فهنني تتلالنن  تت نن  

تتتذاعنننننل ا ،ونننننع ااعنننننن مة التننننني تانننننص دننننن أا لننننن  دنننننفت  الحونننننا . تلنننننالا 
ف ذ تدنننن  لذهننننا همننننر لننننا وطنننن   أ  ننننم همبذننننا تأحنننن  أاننننل  فنننني ااعنننن مة 

 ال  و وة التي عذ،حلشما زل  ل هلا "االأت ا "، لت "التحل "، فذ ل :
ل  "االأت ننا "، لوننا اننا ، وطنن   ع عننة لعنن مة  لم بننة، لنن  ال ننب  بذ  ننم 

 مي: ل  لش   تإلر لش   تاون 

للنننا عنننفا  "إلنننر لشننن  "، هادنننلم للضنننلهذا، فنننالظذلا  و بننن  هذنننم. 
 تلك  ش  ر ل  أح ج لض،ل  ما  "ال و،ل  اطوة" التي أ ب  االأت ا  إلبها.

أت ننا  غال ننا، هاهت نناش ل  اال المســكوت عنــهتللننا "لنن  لشنن  " فهنناا مننل 
 وتل  ل  اللض وة التي "أح  فبها"، تالتي و ت   لأها لظ تفة.

غبنن  ل  مننناا ال ننتل  ودننن   غبنن  لحت،نننل، بننل غبننن  ل،تنن ، هذننن لا 
وطن   ال ننفا  الاالنث أ  ننم: "كونن  "، إع اوننن و،تن  تح شنن  اوفونة االأت ننا  



بن ت  لظ فننة جدو ننة تتننحوحة لملضننع النال وتننل  لذننم منناا االأت ننا   تتننسجاج 
ة تظ بننن ا هذننن لا تكنننل  ال، نننافة بنننب  اللضنننع النننال شننن اج االأت نننا  إلونننم ال، ننن ل

تاللضع الال ش اج االأت ا  لذم ت ت   إلر هذات  االتدا  التي تقول   لشا 
بنننب  اللضنننظب ، ل،نننا و ظنننل لننن  لطمننن  "االأت نننا " إدنننتالوة أم بنننة ته،مونننة، 

 تلو" ل  ج للتل.
لطمننن . ف ننني تب نن ت ل  ألهنننا لنن  التننن شع و ننن   أ  ننم هذننن  طنن   لل 
لهذنني طنن   -ال، زمننة ااتلننر، هذنن لا تكننل  "ال ضننوة" منني ال،طال ننة أ  ننها 

ف ننن  وت ننني تظبنننب  ال،طم ننن . تاللنننظاشا  ال واعنننوة مننني فننني الهالننن   -الطمننن 
لطالنن  لننن  منناا الذنننلو، همننر اا نننل فننني بنن اوا  ط زهنننال فهنني ت انننس همنننر 

ال نفالب  "ال،طم " الال و ع في  لاب "إلر لش  " تتهب  ن ، ل ن   لت  خن ، 
ْطنننم   هدنن ج  اوخن ب : عننفا  "لنن  لشنن " تعننفا  "كونن"! للننا هذنن لا وتننل  الن، 
ت ات  ل زمة ال،طال ة إلر ل زمة ااأ ا  ف   عفا  "كون " و ن   أ  نم. 
تتاض  ل  تح شن  الكوفونة التني شنتل بهنا االأت نا  شتطمن  ال،ظ فنة هال،ظطونا  

 بذ ا ض تشبا.التي وتل  هذها. إ  ط   عفا  "ل  لش  " وه ت ز
تاللضنع النال و نع فني  نلاب "لن  لشن  " تنذ ا  : تنذف  نا ل لتن  
تمنننننل الننننننال شننننن اج تهببنننننن  ، تمننننننل فننننني زننننننا  لطمننننن  ال و،ل  اطوننننننة "اللضننننننع 
ال جو،  اطي". تتذف لل شتح نا لكلأنم ه ني عنفاال لت لطم نا تن ف الذمن  
هذنم فني ت ننت لن  اات ننا  هدنلش  لت لخن ى، تل نن   لت  خن . علننا ل  لل 

  شنن  إأ،ننا و ننلا فنني له نناب عننفا   نن ول، ا،ننا ل  لل اختونناش   شنن  مننل  عننفا 
في الهال  ب شل الختواش ع  م لل شتح ا، لت لل وظن  و ني هنال،طملب. تالحنا 
ل  ال،طم  اللزب  الال ش  نر تنالحا فني انل ت نت ال ت نلج لنم فني اللا نع، 
ف،ننا شل نن  فظنن  مننل  ،مننة لطالنن  تتننلالر، وحننل هظضننها لحننل هظننم تب ننلا 

ضها ب ش  ل ظم، علاُّ تح ا ل  ال نابا دنيُّ لت لنل شتح نا.  ن  وتنل  هظ



االأت ننا  لنن  لطمنن  إلننر لطمنن  شا ظننا إلننر ظهننلش تننظلكا  ت ظننل تح بننا 
ال،طم  ال ابا لل  ت  ا، ت   وتل  ه    ل  اللعا ل غب  اا وة، لت ل  
المن تف  نن  تهبنن   هدنلش  ت ننتل   تهببنن  ال،طمن  لت اللعننبمة، لت امبه،ننا 

 الخ.
 ل  ماا تأح  أ ك  هدلش  خاتة في ال،طم  الال اا  عا  ا   نل أ

لطمنن  ال و،ل  اطوننة ال ننا   البننلا. تلكنني و خننا دنن ابذا، لنن  ال بننل الننال لننل 
وظنننناأا لطالنننن  االنننن"، تننننلش  تاضننننحة هنننن  ال، نننن لة التنننني أحنننن  هدنننن ج 
ط زهنننا، أننن ى لننن  ال، بننن  عننن ج ال،ظطونننا  التالونننة التننني لتننن حت  نننسُّا لننن  

 التاشبخ.

*** 

  ع  مب  إلر اللشاُّ، إلر الل ت الال اا   وم د اب البلا في هالل لذ
… الهب ، لت ل  ج ت وا  ال لطال  لهل غب  ال،طالن  ال  ن،وة ال، ادن  

لذ  ننع إلنننر النننلشاُّ ع عننب  لت لشكظنننب  عنننذة لذ ننناش  بننب  "االأت نننا " النننال انننا  
ــــــال لطملكننننننا  أننننننااة ت"االأت ننننننا " ال،طنننننن ت  البننننننلا. إ  ق نننننناش  " إلــــــى االنتق

في لعما  الاش  هاأ لا   نل ع عنب  لت لشكظنب  –" ت ت هي البلا الديموقراطية
ق ننناش  ل،اعمنننة ااأنننت تمانننص  -عنننذة لنننا انننا  عنننا  ا لننن   ضننناوا إش شللل ونننة

". تلننا االنتقــال إلــى االشــتراكيةاادنتالوة ال،ط تزننة  أننااة، ل دن  ق نناش  : "
الظ  نننة التننني و،تننن  شه،ذنننا مذنننا لنننو" التننن شبخ لهنننا  اادنننتالوة بنننل ت ونننا  أنننلو 

إ التهننا ببذهنننا تكنننب  إدنننتالبتذا البنننلا. إ  علنننا عنننوظبذذا همنننر تح شننن  لضننن،ل  
 ااع مة الا عة ال  و ة التي ش تش زللها للضلهذا.

" الظنننالل الاالنننث فنننني قضــــيةكنننا  "االأت نننا  إلنننر االدننننت اكوة"، شمانننص "
ن ال تبذا  تال ن ظبذا ، ت ن  تنوهت  أنااة تنواغة إدنتالوة ا،نا شمني: "كون

و،تن  تح بنا االدنت اكوة فنني بمن  لتامنف"  انا  ال ننلاب ال نا   شنتماص فنني 



كم،ة تاز   :"الالش ". تك،ا ل  اال  شتظما بن "بم  لتامف" فمنل وتن  تاشجا ل  
ت لا هالالش  ط  ة هالمة تذاقوة لهو،ذنة )ال  تلبتاشبنا(، ا،نا انا  ش ذت م ن  ل  

 ، تانا  علنا منل  ننلم  وحن ث علنا فني لتشكنا فنني لتاخن  ال ن   التاعنع هلنن
ال،اشا ننوة، لاشا ننوة لنناشا" تإأ مننس. تلننل وتنن  تاشجا لوضننا ل  و ننلا هننالالش  
فني ال منن ا  ال،تام ننة "تحننالف الظ،ننا  تال  زنب " ا،ننا زنن ث فنني شتعننوا التنني 
 نناج لبذننب  علشتهننا ف تنن   علننا التحننالف  ننلم  المبذبذوننة، لت ا،ننا زنن ث فنني 

لالشبننة الطلبمننة. علننا ا  الهو،ذننة الدننب  التنني  نناج لاتت نني تلأننغ ل ننب تها ا
لننل  -لت التنني منني فنني "ط بننا الذ،ننل"–همننر ال، ت،ننع فنني "ال منن ا  ال،تام ننة" 

تكننن  ال لمظ،نننا  تال لم  زنننب ، تال لهنننل ل ت،ظنننب ، تلنننل وتلأنننلا ل ت،ظنننب  تال 
 لذم،ب .

فنني "ال منن ا  ال،تام ننة" التنني عنن،بت هظنن  بننن"الظالل الاالننث"، ا،ننا تتنن ت 
  التي مي في ط با الذ،نل"، تلظم،هنا خن ع لن  االعنتظ،اش "ت جها" بن "ال م ا

في الا، بذا  تال تبذا  لتلتل جتال "ز شاة"، في ما  ال من ا ، إع ، ااأنت 
الال هاجش فظ  في ااب  ل  ال من ا  إلنر  الجيشال ل  ال،ذم،ة اللزب   مي 

تهبب  اللضع "لع ال   " لبلاتل الحتل فني الهالن  لن  خن   زنسب تزبن  
م إألنناُّ. ت نن  شافننا علننا هط وظننة الحننا  تهببنن  ال و،ل  اطوننة ال واعننوة، شذلنن 

لو" ف ا هااه ا  هذها بل لوضا هال    فبها تفي   تاما، خدلتنا هظن  
الت اشب التي ه فتها هظم ما  ال م ا  تالتي أا ما ال  اج أا ا، ا،ا ز ث 

 الظ ت .في لد  تعلشبة تغب م،ا ل  ال م ا  هظ  االعت    ت  ل "علش " 

 هل يلغي شعار "الديموقراطية" بديله السابق: "االشتراكية"؟ -2

هظنننن  اأهونننناش االتحنننناج ال ننننلفبتي تال،ظ ننننت  اللننننبلهي تفلننننل الت نننناشب 
االدنت اكوة فنني الظنالل الاالننث ه،للننا، زنل دننظاش "التحنل  إلننر ال و،ل  اطوننة" 

ل  اطوة، لحل دظاش "االأت ا  إلر االدت اكوة". تماا هظ  ل  اا  دظاش ال و،



تإلر هه    بن ، لن  اللنظاشا  التني ااأنت تظت ن  لت نات   تكالتنالي تدنذف 
ضنن،  لدنننواُّ ال،اضننني. علننا ل  دنننظاش ال و،ل  اطونننة  نن  اشتننن ا فننني التننناشبخ 
الحننننن شث ه،نننننا انننننا  وظننننن ف، فننننني الاطننننناب ال،اشا ننننني خاتنننننة، بنننننن "الانننننلش  

 اكوة.ال لش لا بة" بلت ها "علش  همر اا طاو" ت   ا إلر الالش  االدت  
تلننن  لذمنننلش الاطننناب الو ننناشل لت الت ننن لي ه،للنننا انننا  شذمننن  إلنننر 

همنر لأنم  ن   "االأت نا  إلنر االدنت اكوة"،  -في لتشكا خاتة–ال    الظل ب  
اللننننيُّ الننننال وظذنننني االأت ننننا  لنننن  ال و،ل  اطوننننة ال واعننننوة ال لش لا بننننة إلننننر 

إعن  الحن ب  ال و،ل  اطوة اال ت،اقوة الظ،الوة. تهذن لا  النت الانلش  ال تعنوة
الظال،وننة ااتلننر، تأ حننت إعنن  الحنن ب الظال،وننة الااأوننة فنني تلننتبل لظ ننت  
جتلي زللها تاعت طاب لظمل الح اا  االدت اكوة في الظالل، تاش الح شث 
هننن  "ال و،ل  اطونننة" وظت ننن  هذننن  مننناا ال،ظ نننت  اأح افنننا و،انننل شج  إش شللل ونننة 

 تلل  ا عواعوا لظاجوا.
ظ نننت  اللنننبلهي،   نننل ه ننن  تأدنننف لننن  للنننا البنننلا، تلذنننا عننن لط ال،

النسل ، تاأ نن اج خدن،م ال،ظ ننت  ال لعنن،الي هالظنالل، ف نن  اأ من  اللضننع شلعننا 
همننر ه نن : ف نن ال لنن  دننظاش "االأت ننا  إلننر االدننت اكوة" تنناش ال،طنن ت  مننل 
"االأت ا  إلر ال و،ل  اطوة"، تك ال ل  اهت ناش الحن شث هن  ال و،ل  اطونة شج  

وا تاش الح شث البلا ه  "اللبلقوة" دن م ل نتحبل. لش شللل وة تلل  ا لظاج
للننا دننظاش "االدننت اكوة" فمننل وظنن  و  ننل إال إعا خدننص هال و،ل  اطوننة لودنن   
"االدنت اكوة ال و،ل  اطونة"، تمنل أ  نم اللننظاش النال ااأنت "اللنبلقوة" تظت نن   
اأح افنننا و نننتل   الطننن ج تالظ ننناب. تلكاننن  لننن  مننناا تننناش البنننلا هننن ا ت ذننني 

ن "خونناش ال و،ل  اطوننة"، لت تمكفمننا فنني ت ذوننم، وظ ضننها لظسلننة لت زتللننة لننا لنن
ه لكنننننا  ا تدننننناجوة تغب منننننا، و  ضنننننها همبهنننننا لنننننا وطمنننننا همونننننم البنننننلا اعنننننل 
"ال، ت،ننع النن تلي": "ال، ت،ننع" الننال شتكننل  لعاعننا لنن  ل ،لهننة النن ت  التنني 



كاأننت تظنن ف فنني الذدننف اات  لنن  منناا ال نن   بننن "النن ت  الظم،ننر"، تالتنني 
ر أ  ها هظ  الح ب الظال،وة الااأوة اعل "الظالل الح " ببذ،ا لطما لطم ت هم

 همبها خدللها اعل "اال  بالوة الظال،وة".
لع،اُّ تدظاشا  ااأت هاال" ال  ب  ت،أل ال ازة في ال لتا ، للا 

 البلا ف   تاش  ل  ج عا با !
تلو ت اللظاشا  تااع،اُّ مي تز ما التي زل هظضها لحنل هظنم، 

زنن ث علننا همننر ل ننتلى ااعنن مة تاادننتالوا  لوضننا. تلنن  ااعنن مة  بننل ل نن 
 ال  ش   التي الب  ل  ط زها للاا ما  التحلال  ال فا  التالي:

مننل شمهنني دننظاش "االأت ننا  إلننر ال و،ل  اطوننة" ب شمننم ال ننابا: "االأت ننا  
إلنننننننننر االدنننننننننت اكوة" . تك  ننننننننناش  لخننننننننن ى : إعا ااأنننننننننت اللنننننننننظاشا  ال واعنننننننننوة 

التي ت لج في ل زمة تاشباوة لظبذة تظت" تال ب ، هدلش  لن  تااش شللل وة 
الدننننلش، دننننب ا لننننا فنننني اللا ننننع ال،لضننننلهي،  نننن  أ نننن،وم تنننن اها عواعننننوا لت 
ه  نننا  ا ت،اقونننة لت زا نننا  تتطمظنننا  النننخ ، فهنننل وظذننني دنننظاش ال ننناهة 
"االأت ننننا  إلننننر ال و،ل  اطوننننة" ل  المنننن تف تال،ظطوننننا  اللا  وننننة التنننني اننننا  

هذهنننا هدنننلش  لنننا، ب شمنننم ال نننابا لنننم )دنننظاش "االأت نننا  إلنننر وظت ننها لت وظ ننن  
 االدت اكوة"(، مي ظ تف تلظطوا  تل ت ات ما تلل تظ   ا ،ة 

عفا  شت  و إلر لع مة إعا شكطذا  بذلو ال م  الال وط    ونم. تفني مناا 
 الد ج و،ت  الت،ببس بب  ع ث زاال  همر اا ل:

لع،الوة: تال نفا  النال وادنها الحالة ااتلر زالة اا طاش اله كوة ال  
مل : مل ت،تذت ال و،ل  اطونة التني اعنت    فبهنا لذنا  ن أب  لن  النسل  لن  
ت ننننات  الحا ننننة إلننننر "االأت ننننا  إلننننر االدننننت اكوة" تاوننننن  هم،ننننا هنننن   دننننظاش 
"االأت ا  إلر االدت اكوة" إأ،ا ط   فبها مي هالاا ، لت  لا ط  ، تلأم اا  

 لكا  ل  غب ما، ه  زا ة تاشباوة!شذم  إلوم بلت م وظ   فبها، 



الحالنة الااأوننة منني زالننة ال منن ا  التنني ااأننت تلننتل ال،ظ ننت  اللننبلهي 
تالتي ت وش البلا، هدنلش  لت هن خ ى، تضن وة "االأت نا  إلنر ال و،ل  اطونة"! 
تال ننفا  الننال واننص مننا  الحالننة مننل التننالي: مننل ت،تذننت "االدننت اكوة" التنني 

ه ننلج، تتنن ات  بننب  أدننف  نن   تع عننة لشكنناو اعنت    فنني مننا  ال منن ا  ل،نن ى 
ال ننننن  ، لننننن  ت نننننات  المننننن تف التننننني ااأنننننت ت نننننف فبهنننننا تشاُّ الحا نننننة إلنننننر 

 االدت اكوة 
للننا الحالننة الاالاننة تااخبنن   فهنني زالننة ال منن ا  التنني اننا  وطمننا همبهننا 
اعل "الظالل الاالث" تمي التني "خ  نت" لن  االعنتظ،اش، ال مني شلعن،الوة تال 

–إأ،نا تلتنف هتلأهنا "بمن اأا لتام نة" لت "فني ط بنا الذ،نل" مي ادنت اكوة، ت 
)ت جهننننا ف ننننا إع و نننن  لظ فننننة لنننناعا شذ،ننننل فبهننننا مننننل مننننل "التامننننف" أ  ننننم لا 
غب   !(. في الظالل الاالث إع ، اا  شذم  إلر االدت اكوة همر لأها الط با 

 "اللزب " لما تع ل  "التامف"، فهل أح،  ل ال و،ل  اطوة البلا ما  ال،ه،ة 

الحالتا  ااتلر تالااأوة ت ظا  خاشع امت،الذا مذا، تإ  انا  لن  ال، بن  
طنن   عننفا  "التحننل  إلننر ال و،ل  اطوننة" هدنن جم،ا، خدلتننا تفبه،ننا بمنن ا  
زنن ث فبهننا منناا التحننل  تلهننا ت  كتهننا الااتننة. لنن  علننا لننا  إعنن اأوا التنني 

ااتشكننني  تحللننت لنن  جوتتاتلشبننة ف اأكنننل إلننر ال،مكوننة ال عنننتلشبة همننر الننذ،ا
ال،ظات  زبث و،ما ال،ما تال وحتل. تل  علا لوضا ال  تها  التي تحللت 
إلنننر ال و،ل  اطونننة لننن  جوتتاتلشبنننة عننناال اش إلنننر أمننناا  ،هنننلشل جو،نننل  اطي 
و اشل. ماتا  الت  كتا  تذت،وا  إلر الحالة ااتلنر ا  التحنل  فبه،نا  ن ى 

فننني ال مننن ا  التننني ااأنننت فننني إطننناش ال لعننن،الوة. للنننا الننن و،ل  اطوا  الذادننن ة 
تذت،نننني إلننننر ال،ظ ننننت  اللننننبلهي، تت ننننع فنننني لتشكننننا اللنننن دوة، فننننالتحل  إلننننر 
ال و،ل  اطوننة  نن   نن ى تب نن ل فبهننا لدننحلكا هننالتحل  لنن  "اللننبلقوة" إلننر 

 ال لع،الوة.



مننا  التحننلال  التنني ه فهننا ال كننع ااخبنن  لنن  ال نن   الظلنن ب  لننل تحننظ 
–ال،ابن  ل أت نا  ز نا ل  تذدن ف  هظ  ه،ا ت تح م ل  جشاعة تامت،اا. تلن 

ااعما  إلنر للضنلها  عاألبنة تلزواأنا لدنطذظة، لانل "أهاونة  -لت تد ف
التناشبخ" ت"تنن اا الحضنناشا " ت"الاطنن  ااعنن لي"، تال وظنناش لننا شذ هنني لنن  
ال شاعة تال حث لت اشب دظلب تجت  دهمت ااأ اأوة لكا  ل  ع عة لشكاو 

 ال   !
ل، اش ننة تلذذت نل إلننر لنا شتدننل ه،لضننلهذا لذ تدن  همننر ت ن بل مننا  ا

ل ادنن   لذ نننل : إأنننم هذننن لا وطننن   دنننظاش ال و،ل  اطونننة فننني ال مننن ا  التننني فننني 
ط بنا الذ،نل ال شذ هني ل  وطن   النظاش بن شل لت ل ابنل لت لهناش  ل،نا تظذوننم 
االدت اكوة ا،ض،ل . علا ل  الحا ا  تال،ظطوا  التي ااأنت ت ن ش دنظاش 

لج لنننا  النننت  ا ،نننة، تمننني البنننلا لو نننت ل نننل زننن   االدنننت اكوة   نننل هضنننظة ه ننن
تإلحازننا لنن  ال،ظطوننا  التنني ت نن ش تتفعنن" فبهننا الحا ننة إلننر ال و،ل  اطوننة. 

إ  الظ  ة بنب  ال و،ل  اطونة تاالدنت اكوة  -في أم ل –تل  مذا و   ال ل  
فنننني مننننا  ال منننن ا  لنننن  أننننلو ه  ننننة اللننننتل هال،ضنننن،ل : ال و،ل  اطوننننة دننننتل 

،ل  ا ت،اهي. تك  اش  لخ ى إ  ال و،ل  اطونة التني عواعي تاالدت اكوة لض
تط،نن  دننظلب مننا  ال منن ا  إلننر االأت ننا  إلبهننا لو ننت ال و،ل  اطوننة ال واعننوة 

 ف ا بل ال و،ل  اطوة ال واعوة تال و،ل  اطوة اال ت،اقوة لظا.
لهت نننننن  ل  منننننناا منننننننل ال، نننننناش الننننننال شتحننننننن ة  وننننننم الظننننننالل البنننننننلا. إ  

ش الظاا الال و  ل  وم الد او التاشباي، فكنل ال و،ل  اطوة مي البلا ااطا
الط  ننا  ت ،وننع ال  ننا  ال،تدنناشهة تظ،نننل البننلا همننر خننل  الدنن او لننن  
ل ننل فنن   لدننالحها هاللعننا ل التنني تنن خل فنني إطنناش ال و،ل  اطوننة. تاابنن  
لذهنننا تعنننا ل عا  زننن ش : االظلل،نننة تال،ظمللونننا  تاالتدننناال  النننخ. تهمنننر 

ال، نناش همننر ل ننتلبب  : فنني ال منن ا  التنني الظ،ننلا و نن ل الدنن او همننر منناا 



اعنننت    فبهنننا ال و،ل  اطونننة ال واعنننوة و ننن ل الدننن او لننن  ل نننل إهطننناُّ منننا  
ال و،ل  اطوننننة ال،ضنننن،ل  اال ت،نننناهي االدننننت اكي الننننال وا ننننف لنننن  غمنننننلاُّ 
المب  الونننة تبح نننا الحننن  ااجأنننر لننن  الظ النننة. للنننا فننني ال مننن ا  التننني لنننا  النننت 

ي فالدن او  نا ل فبهنا، هدنلش  لت هن خ ى، لن  تظاأي لن  الحتنل ال جو،نل  اط
ل ل ل للنا  ال و،ل  اطونة ال واعنوة بن ُّا لن  "ز نلع ااأ نا " إلنر التظ بن  
الننننن و،ل  اطي الحننننن  تاهت ننننناش اللنننننظ  لدننننن ش ال نننننمطا ، إلنننننر ال،ضننننن،ل  

 اال ت،اهي لم و،ل  اطوة.
تالال وح ج ط وظة ال، اش تألو الد او ال ا    وم تاوفاع التني شذلن  

 بها مل خدلتوة ال بم . فمذذم  في خدلتوة ال،ه ب بم أا.إل
 ماا شذ مذا إلر ال فا  "ل  لش  ".
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كا  الكن ا شن تش فني ال  ن ا  ال،اضنوة زنل  عنفا  "إلنر لشن  "، تانا  
الهنن ف لنن  ااعنن مة التنني ط زذامننا تال ضنناوا االعننتط اجوة التنني لع أامننا مننل 

  هنم ال، نناا، فني لظذنر "ال و،ل  اطونة" هذن لا أضننظها التن  با، ه ن ش لنا و ن،
ك،طم  شماص زا اتذا في الم ف ال ام . ت   اأتهبذا إلر ل  ماا ال،طم  
ال شمهي ال،طم  ال ابا الال اا  وظ   هذم دظاش "االدت اكوة"، بل وحتلبم 
ازتننلاُّ اللننتل لم،ضنن،ل . ت مذننا إ  منناا التنن اها بننب  ال و،ل  اطوننة ا عننملب 

تالتهببنن  تالت  شنن  تكننب  االدننت اكوة اذمنناا لمظ الننة اال ت،اقوننة مننل لننا لمحتننل 
ولننتل ل نناش الظدنن  لم لنن بة  ،ظنناُّ فنني ال، زمننة ال امذننة لنن  تطلشمننا. إأننم 

 ال، اش الال ب ل شت ملش بلت م الل م ااو ابي ل،ا و ،ر بن" الظلل،ة".
ل اش تاز  تم ف تازن ، تلكن  الطن ع تال، ازنل تاتمنف، ا  دنظلب 

ش  لو ننننننت همننننننر جش ننننننة تازنننننن   لنننننن  التطننننننلش. مذنننننناة دننننننظلب ز  ننننننت اا
ال و،ل  اطوننننة ال واعننننوة ت طظننننت لدننننلاطا فنننني تح بننننا الظ الننننة اال ت،اقوننننة، 



تمذنناة هال، ابننل بمنن ا  لننل تح ننا ال و،ل  اطوننة هظنن  تمنني لهظنن  لننا تكننل  هنن  
الظ الة اال ت،اقوة، تما  مي التي ت وش البنلا، هدنلش  لت هن خ ى، الحا نة 

ت ننننننننا  إلننننننننر ال و،ل  اطوننننننننة" الننننننننتل لمذمنننننننناا ال واعنننننننني تتنننننننننلال إلننننننننر "االأ
 إلر"االدت اكوة" ا،ض،ل  لمذماا اال ت،اهي.

تإأ،ا  مذا "هدلش  لت ه خ ى" ا  منا  ال من ا  لو نت همنر جش نة عنلاُّ 
في ماا اال .    و ،ظها اعل تازن  انن "ال من ا  ال،تام نة"، لت "ال من ا  التني 

النننث"، تلكننن  ال و ،ظهنننا إال الأهنننا تظننناأي، فننني ط بنننا الذ،نننل"، لت "الظنننالل الا
بها  ال ش ة لت تما، ل   واب ال و،ل  اطوة، لل لن  الحا نة إلنر "االأت نا  

 إلر ال و،ل  اطوة". تمي "زا ة" إدتالوة، لهذي لأها تط   عفاال إدتالوا.
تا،ا ع  ت ااداش  إلر علا في ف    عناه ة، ااأنت اادنتالوة الذم بنة 

ت    ه أماش ال، ك ب  تال،ذم ب  فني ال نتبذا  تال ن ظبذا  تالظ،موة التي اع
في ال ت  ال،تام ة خاتة تداي ا،ا شمي : "كون و،تن  تح بنا االدنت اكوة 
فنني بمنن  لتامننف ". ت نن  شلشذننا اوننن ل  اعتظدنناُّ ال ننلاب الذمنن ل  نن  ف نن  
ال، ننا  ل ننلاب ه،منني زننل لحمننم تمننل "الاننلش " التنني ت ننلا بهننا ال ننل  ال،ذم،ننة 

فنني مننا  ال منن ا  ، لهذنني ال ننوش الننال ش نن ل هاا هننا  همننر لننا اننا  اللزبنن   
 ا ،ننننا لنننن  لمننننام  "ال و،ل  اطوننننة" لوات ننننئ، هدننننلش  لت لخنننن ى، تشاُّ زسكننننم 

 اللزب .
تالبلا ت   زل لطم  ال و،ل  اطوة لحل دنظاش االدنت اكوة ش ن ت تان   

"كيــف يمكــن االنتقــال إلــى أ نن" ال ننفا  اادننتالي و نن   أ  ننم لنن   لخنن ى: 
ــف؟"ال ــد متخل ــي بل ــة ف . تإأ،ننا وتت نني منناا ال ننفا  طاهظننا إدننتالوا ديموقراطي

هنننالذم  إلنننر ل  ال و،ل  اطوننننة الح شانننة إأ،ننننا  النننت فننني لتشكننننا اذتو نننة لاننننلش  
الط  ة اللعطر، ت،الا ا،نا انا  شذتمن  ل  ت نلا فبهنا االدنت اكوة أتو نة عنلش  

لاالننث البنننلا لهونن   فننني الظننالل ا الطبقــة الوســـطىالط  ننة الظالمننة! فهننل منننا  



لمقونناا بهننا  ال،ه،ننة: له،ننة االأت ننا  إلننر ال و،ل  اطوننة  مننل ت ننتطوع تذحوننة 
جتلة الظ ت  تزسكها في ال م ا  التي تح ة فبها الظ ت  هاعل "الالش "  تمل 
ت ننتطوع تهببنن  "إتننن  " ال تلننة ال ا ،نننة همننر لعنن" غبننن  جو،ل  اطوننة، فننني 

 ال م ا  التي لل تظ ف لال ماا التح ة 

ا ما  ااعن مة ل ادن   إلنر عنفالذا ال  و ني اات : "لن  لشن  "، لن  تذ مذ
 لل تضع غب  جو،ل  اطي وتل  االأت ا  إلر ال و،ل  اطوة في ال،ه ب 

لننل اننا  االنن  شتظمننا ب منن  هنناش فنني ال ننتبذا  إدننتالوة "االأت ننا  إلننر 
االدنننت اكوة"، انننال سا   تلدننن  لنننا ، لكنننا  ال نننلاب هننن  عنننفا  "لننن  لشننن  " 

عنننه . فال، زمنننة التاشباونننة التننني لبنننس  اللضنننع، زنننب  طننن   مننناا تاضنننحا ت 
اللننننظاش فنننني منننناش  ال منننن ش ، منننني ل زمننننة "الاننننلش " التنننني جدننننذت  طوظننننة لننننع 
ال،اضنني )ال،اضنني ال،مكنني فنني لدنن  تال،اضنني االعننتظ،اشل فنني ال سا نن ( 
لتقول زتل الظ ت  اللطذي تزسكم اللزب . تك،ا ل  االدنت اكوة لنل تتح نا فني 

، ف   االأت ا  إلر ال و،ل  اطوة فبه،ا وظذني إع ، ااطنل  لتلنر ماش  ال م ش 
همننر اا ننل، االأت ننا  لنن  الحتننل الظ ننت ل إلننر الحتننل ال،نن أي تلنن  الحننسب 
اللزبنن  إلننر التظ جوننة الحسكوننة، اللننيُّ الننال وظذنني هننلج  ال ننوش إلننر عكذاتننم 
ك ننننوش لحتنننن ف لنننن   هننننة، تتنننن ة اازننننساب تلننننتل الحتللننننة بنننن   تلننننتبل 

 كها اللزب . تما مي الاطل  ااتلر.الحتللة لحس 
تاض  ل  تضع ال،ه ب واتمف: فهل لل وظ ف  ا زتل الظ ت  بهاا 
ال،ظذنننر، ا،نننا ل  التظ جونننة الحسكونننة لتح  نننة  ونننم لذنننا االعنننت   . تلنننع لأهنننا 
تظ جونننة ل ملكنننة، إع ااأنننت تدننننذع لننن  لهمنننر تلنننو" لنننن  لعننن ل، فننن   مذنننناة 

لنن خل  فنني ل زمننة تلننتبل لفدنن ا  تنن فع إلننر االننل فنني تدننحو  اللضننع تا
 الحتللة بلاعطة لزساب ل ت مة ه  ااجاش ، تاأظة التظ جوة ل    ل.



مل تتطابا اللض وة في ال،ه ب لع تض وة بمن  ان ش ا   مذناة فظن  
لت م د م ااب  : فالظ ت  مذا تمذناة جاخنل عكذاتنم خناشع ال، ن   ال واعني، 

ا همر تلش  لزساب تإلا همر ت  ب ا. تالتظ جوة الحسكوة لتلف   في ال م ش  إل
دتل تواشا . تالل م  لل بب  بذوة ال تلنة مذنا تكذبتهنا مذناة، تبت،انل خاتنة 
في ت لج ش و" زتللة إت زي مذا تمذاة وحمر ال لذه،ا بت شبن  دنظ ي 
تجتلنني تاعننع، تلكنن  للننتمته،ا لأه،ننا ال و،اشعننا  ال ننمطة ا  ل اكننس ال نن اش 

ل ننلى ال،حافمننة التنني تظتنن   عنن بل لو ننت فنني لشنن شه،ا، بننل منني فنني لشنن ل ا
التهببننن  تااتنننن   هلننننتل لت هنننآخ ، همننننر النننن غل لننن  لأه،ننننا و ذحننننا  إلننننر 
ااتننننننن   بهننننننن تُّ، تبتح انننننننا  بت دننننننن ، تبنننننننتح،   اأت ننننننناجا  لأدننننننناشم،ا 
تخدلله،ا هد  . تب،ت  ل  أضون دب ا لنا لن  التلناهم بنب  لل نف  ،نة 

  تل    مم تال   ال، زلا ال تلة مذا ت ،ة ال تلة مذاة. فال،ما لح،  ال اج
الح نننن  الانننناأي لننننل شنننن ا  همننننر البلعنننن ي تزتللتننننم هضنننن تب لنننن  التذلبننننم، 

 تال، د  الظاا في إش ا  ال وظاش  خات،ي ت ازة بل ومه  ت شب   لم.
تلننع علننا فننلشاُّ منناا التلنناهم ال،ابنن  ل أت ننا  و ننلا اخننت ف ا بنن  همننر 

ا  إلننر ال و،ل  اطوننة شننتل ل ننتلى "لنن  لشنن  " ال و ننل  إغ الننم. علننا ل  االأت نن
في إش ا  ل  "الالش " التي  اجما ش ا  ال ش  اللوظة. تلملنوظة ل هنلا خنام 
لمحتل واتمف ه  ال، هلا الال أ    في ال،ه ب   و،ا تز شاا. لضنف إلنر 
علنننا ل  ال نننلى ال،حافمنننة ال، اتلنننة لمتهببننن  لظ تفنننة فننني إشننن ا  ه دااتنننها 

   هدنلش  همذونة، تفني إطناش لن  تل اكس أ لعما تمني ت نلا فني ت نم ااتن
 الد او لتللف.

 للا في ال،ه ب فال لى ال، اتلة لعت   تذ ا :
تنننذف لتلنننلف و ننناتا ااتننن   هاتهننناا الحتللنننة هنننالظ س هننن  القوننناا 
هااتنن  ، لت همننر اا ننل هتلأهننا ت،اشعننم بنن ا ُّ! تمنناا االتهنناا شذت،نني إلننر 



اطنل": مذناة هنا ُّ فظن  علا الدذف الال و ا   وم : "كم،ة زا لشبن  بهنا ه
تماا زا. تلك  التذ ش  هم ل  ط ف ال لى التي تذظت ااشث الال و ظل 
ااتن   البننلا ضنن تش  لمحننة تذ شنن  ال و،تن  ل  شنن خل فنني جا نن   الحننا. بننل 
منننل "زنننا" لسبنننن شننن اج هنننم لت و،تننن  ل  شننن اج هنننم هاطنننل. علنننا ل  اتهننناا  نننلى 

تن   ااتن   النال اات   هالظ س ه  ااتن   لظذنا  التلنتوا فني 
 ت قوم، تكالتالي وتل  إه اُّ لا اا  همر لا اا  مل هب  "اات  ".

للا الدذف الااأي ل  ال لى ال،ذامضة لعت   فهل "خ ي" ال شتكمل 
ال فنني ال  ل،ننا  تال همننر تنن حا  ال  ا نن ، تكظننم الظنناشفب  وطم ننل  هموننم 

  ال أنن شل مننل " ،اهننة الضننها"، تكظضننهل و نن،وم بننن "الحننسب ال نن ل". تأحنن
عننتتطلش االننلش إلننر تضننع دنن وم ت،الننا هاللضننع الننال فنني إشنن ا  زبننث شننتل 
الدنننن او هال،تلننننلف لا ل  زت،ننننة "الت اضنننني" ال،ه كوننننة عننننتتهم  فنننني أهاوننننة 

 ال،طاف همر لا وحت،ل ل  شجا  إلر اللشاُّ!!
كل لا و،ت  ال سا هم البلا مل ل  اللضع في ال،ه ب غب   في إش ا  

إ  الد او مذاة هال،تللف للا مذا فهل شتل في إطاش  همر اا ل ل  زبث
"الت اضي". لضف إلر علا ف  ا  خ  همر  اأ  ا ب  ل  اام،وة تمنل ل  
االأتااها  مذاة ت،ن  أسبهنة، تااتنلا  التني تتحن ث هن  التستبن   مبمنة لت 
غب  لل لج  هال،  . للا في ال،ه ب فاا ،او اللزب ، النال تشاُّ  لضن،ل  

هال،ا نة، منل اا ،ناو ال نا ل همنر ل   ،ونع الت ناشب االأتاابونة  تاجع لا ة
 ال،اضوة اا  التستب  هذد ا هوتموا فبها!

أامنص لن  منا  ال، اشأنا  إلنر ل  ال نلاب هن  عنفا  "لن  لشن  وتنل  
االأت نننا  إلننننر ال و،ل  اطونننة"، هذنننن لا شتظمننننا االننن  هننننال،ه ب، لننن  ت بنننن   وننننم 

تال لنننع إشننن ا ، بنننل تال لنننع لونننة جتلنننة ال، اشأنننة ال لنننع ال سا ننن  تال لنننع لدننن  



لخ ى في الظالل إال ال ا    ال م وة التي ت    االخت ف تتفا  الادلتوة. 
 تإع  ف  ش  ر للالذا إال ل اشأة ال،ه ب لع ال،ه ب أ  م.

تلأننننا لعننننتظ،ل مذننننا ام،ننننة "ل اشأننننة"  دنننن ا، اأننننم هذنننن لا شتظمننننا االنننن  
فننن   ال، اشأنننة ت ننن   أ  نننها ه،لضنننلو و،نننت إلنننر هنننالل اال ت،ننناو تال واعنننوة 

تنننن ازة لت ضنننن،ذا. علننننا لأذننننا فنننني الظمننننلا اال ت،اقوننننة تال واعننننوة ال أ ننننلا 
هالت ننناشب فننني ال،ا ننن  ا،نننا و ظنننل ال بسبنننا ي لنننا ، بنننل أ نننلا بت ننناشب عمذونننة 

 تظت،  لت  همر ال، اشأة، بذبلبة ااأت لت إزدا وة.
حمننل تلنع علننا فمنن  لعنما مذننا ط بننا ال ازنث اال ت،نناهي تال عنن بل ال،

ال واعننني لم نننلاب هننن  ال نننفا  ال،طننن ت  هادنننلم ال،هننن ب، عنننفا : "لننن  
لشننن  ". لننن  ل اهنننم اللضنننع الننن ام ، لننن  لتانننا  خدننن،ا عواعنننوا تال للضنننلها 
لمتل ب  ال لعبللل ي لت ااشن شللل ي، بنل عن زات  التظن ف همونم بتلظونن 
 اأننن  مننناا لننن  ت اعذنننا ال م ننن ي. تمننناا االختوننناش همنننر تنننظب  ال،نننذه  و ننني 

. تعنننبم،" ال ننناش  لأنننم و،تننن  لزواأنننا الكننن ا فننني ال واعنننة بلاعنننطة هننناله  
التننن اث ا لنننا ال و نننل  نننل  تال لدننن ادوة هننن  الكننن ا فبهنننا بلاعنننطة لظطونننا  

 الاطاب ال واعي ال،ظات .
ع ل   إع  إلر لاضني ال،هن ب، تكالضن ا إلنر دنهاج  ال، كن ب  النال 

لالهل، تكالتالي تت لا ماا "ال،اضي" شلا اا  زاض ا و  ل ل  ى ال ام  ل
فمننن  تكنننل  ل  ظبتننني مذنننا مننني أ ننن" ل   ونننة الكننن ا هننن  ال و،ل  اطونننة فننني 
لتشكا. تك  اش  لخ ى ل  لعتذ  ال إلر هو ل تال إلر لناشا" تال إلنر لاأهناول 
تال ا ،ننة طلبمنننة. عنننتكل  ل  ظبتننني له كونننة لا ننة فننني ال،ا نننة، تإعا انننا  فبهنننا 

ال  عننن ة تال، كننن ب   دنننيُّ لنننا لننن  "خننناشع ال،هننن ب" ف، نننتذ ل عنننوتل  شلل
 ال،هاشكة في علا الليُّ، تلو" علا الليُّ أ  م.

 و"اجتماع البيوتات"… بين "المدينة الفاضلة"  –4



لنن  لشنن  وتننل  االأت ننا  إلننر ال و،ل  اطوننة  عننفا  عودنن   لتضنن  إعا 
أ مذا  إلر ال،لاص. تال،ظذر ال،لاص لم و،ل  اطوة مل لأها ط ب ة لظبذة 

االأت نا  لنن  ط ب ننة فنني الحتنل إلننر لخنن ى، تك  نناش  فني الحتننل. فكوننن وتننل  
 لل س  : اون تتظا   أمل الحتل 

إعا ط زذنننا مننناا ال نننفا  همنننر ال م ننن ة ف أهنننا عنننتحبمذا هتنننل ت كبننن  همنننر 
لف طننل . للننا إعا ط زذننا  همننر ال كنن  ال م نن ي الظ كنني فنني ال،هنن ب تخنناشع 

أونا، تلنو" مذناة ال،ه ب ف أم عولب  همبذا هاب  شد  لتال، عل هاب  خمن ت  عا
 عالاا!

تل نننا ل ل  و نننن   : تل،نننناعا ال تطنننن   منننناا ال ننننفا  همننننر غب م،ننننا لنننن  
ل كننن ل ااعنننن ا لنننن  لتكم،نننب  تلتننننللبب  تلننننفشخب  تلنننفل ب  فنننني "أدننننا   

 ال،ملة" ت"اوجاب ال مطاأوة" الخ 
أ ل   لاها همر ماا ال نفا  االهت اضني: إ  منفالُّ  ،وظنا جلبنلا همنر 

التنناشبخ ااعنن لي امننم فنني ال ننل : "بنن ل الحتننل فنني اختننسا  ل نن لة الحتننل فنني 
ااعنن ا خ فننة )لننع الام نناُّ ال ادنن ش ( عننل اأ منن  إلننر لمننا هضننل " )لننع 
لظاتبة(. تإعا ااألا    تكم،لا في "الا فة" ااب ا، هت ا لتن تش فني الهالن ، 
ف ننن  عنننتتلا هنننن  بونننا  ط وظنننة منننناا "ال،منننا الظضنننل " الننننال وهطننني تنننناشبخ 

تاذاُّ ع عب  عذة ل  الا فة ال ادن  . عنذت ة منفالُّ، إع ، ااع ا امم، هاع
لذذت نل إلننر ال  عنن ة النناش  ه فننلا لن  خنن   لف طننل  ت اتننبل اابنن   تجدو ننة 
هنننن  ط وظننننة "ال،مننننا الظضننننل "، تهنننن  لتننننذافم، تهنننن  اوفوننننة تظا نننن  مننننا  
ااتذاف تتحل  هظضها إلر هظم. تعذضون إلبهل اب  خمن ت  النال  ناا 

ت  ننب  ط وظننة منناا "ال،مننا الظضننل " لنن  جاخننل الت  كننة ه،حاتلننة لتننبمة ل
 الحضاشبة الظ كوة ااع لوة.



ل   داو ه  لف طل  لأم تاز  "ال، شذة ال اضنمة" التني اهتن ف منل 
أ  م لأهنا ودنظ  ل  ت نلا همنر ااش ، تإأ،نا لتاأهنا "فني ال ن،اُّ"، عن،اُّ 

همنننر ل ،نننل "ال،اننل" التننني تتح ننا فبهنننا أ،ننناعع اادننواُّ، تلذهنننا أمنننل الحتننل، 
تننننلش  تلك،ننننل لننننا وتننننل  اللننننيُّ. تمنننناا تننننحو . تلكنننن  تننننحو  لوضننننا ل  
لف طل     زمل تد    الذمل ااخ ى ل  الحتنل غبن  ال اضنل، أمنل ال،ن   
ال،ضنناج  لم، شذننة ال اضننمة. تإعا اننا  فنني ز شاننم هنن  ال، شذننة ال اضننمة و،بننل 

لل –شذننة إلننر الاوننا  تالحمننل فهننل فنني تحمبمننم الاالنن  ز ننا ل،ضنناجا  مننا  ال، 
لكاننن  تا  ونننة تلكاننن  للضنننلقوة  -اأنننلاو ال،منننا الظضنننل  تلعننن اش  تخ اونننا 

 تت دو ا ل  لل لحمل و،ت  تت م بها  ااتتاف، في الظالل ال  ول.

*** 

لظمنلا ل  "ال و،ل  اطونة" ام،نة شلأاأونة تمنني لفل نة لن  جو،نل  ه،ظذننر 
ل اللننننظ ، تا اتننننل  ه،ظذننننر عننننمطة لت زتننننل. فال و،ل  اطوننننة إع  منننني "زتنننن

اللنننظ  أ  نننم بذ  نننم". تلنننل وتننن  لف طنننل  وح نننا مننناا الذنننلو لننن  الحتنننل ا  
الت  كننة  نن  جلتننم همننر ل  الظبنن  ااك نن  الننال ودننب  "ال، شذننة" التنني شتننللر 
فبهنننا الحتننننل لدننناام لنننن  "اللنننظ " )لت النننن م،اُّ( منننل  هننننل منننفالُّ تهنننن ا 

ة ك ننناُّتهل، تلنننالا  ننن ش ل  ال، شذنننة ال تكنننل  فاضنننمة إال إعا دنننب   ل ذنننة ل ذننن
ه هنن اج ش ننا  ال تلننة تال اعننة خبنن  إهنن اج،  وتلأننل  هنناشفب  هلننفت  ال، شذننة 
)ال تلننة( لك نناُّ  نناجشب  همننر القونناا ه،هننالهل خبنن  دونناا. تلنن  مذننا اشتنن ى ل  
ال، شذة ال تكل  فاضمة إال إعا اا  ش و ها فبم لفا، تمل علا ال  نل اللاعنع 

و" ال، شذة أمن   الذنا  ال،ظ فة، الحتول في ت كب   تعملام. ل   أم  إلر ش 
إلر الط ب . ف عا اا  ل  د ط لساتلة لهذنة الطن ، التني مني ز نظ تنحة 
ال    تإ الة ال،   هذم، ال،ظ فة ال دو ة هال    تكاال ا  تلع ابها تط ع 
ه  هننننا، فكننننالا و نننن  ل  ولننننت ط فنننني ش اعننننة ال، شذننننة ال اضننننمة ل  وتننننل  



ح ننا الظ الننة فنني تنن بب   لهنننا. ش و ننها هاشفننا هلننفت  ال، شذننة  نناجشا همنننر ل  و
تلكنن  لف طننل  اأتهننر ا،ننا  مذننا إلننر اا نن اش هدننظلكة دونناا لاننل مننا  ال، شذننة 
ا  ال  عنننن ة  مبمننننل  تال شل نننن ت  فنننني اننننل ت ننننت، تإعا ت نننن تا فالذننننا  فنننني 
الهال  ال و م،ل  لل مل إلبهل، عنل إ  لن  ال  عن ة لأ  نهل لن  ال شتدن ل  

 ي ال ب  لذها في ش و" ال، شذة.ه،ا شمسا ل  الادا  الح،ب   الت
ت  ننر إع  ال،نن   التنني ت ننلا فنني اللا ننع فظنن ، تمنني لأم،ننة فنني الحتننل 
 ظمهنننننننا لف طنننننننل  تتظا ننننننن  فننننننني اتاهنننننننم "ال ،هلشبنننننننة" ا،نننننننا شمننننننني: زتللنننننننة 

التي ت  ،ت إلر الظ كوة بن "زتللنة ااخوناش"،  Aristocratieااشعت  اطوة 
. تكننناأح   مننناا الذنننلو ت نننلا تمننني هذننن   لفضنننل لأنننلاو الحتنننل ال،،تذنننة تا  ونننا

تتظذنني ز  وننا جتلننة الانن ت  تال ننل  الظ ننت بة، ت نن   Timocratieالتو،ل  اطوننة 
ت  ،ننننت إلننننر الظ كوننننة بننننن"ش اعة الك الننننة" لت "ل شذننننة الهم ننننة" لكننننل  لتننننحابها 
و ظل  إلر "الك الة"، ه،ظذر ال،   تالهذر، هن  ط بنا ال تلزنا  الظ نت بة 

تكننناأح   التو،ل  اطونننة تذلننن  ااتلهاشدنننوة )ك،نننا انننا  اللننن   فننني اعننن  طة(. 
Oligarchie  لل زتللنننة اا مونننة لننن  ااغذوننناُّ، ت ننن  ت  ،نننت إلنننر الظ كونننة

بنن"ش اعة ال منة" تكنن"ش اعة الا ننة" ت"ب  اعنة خ لنة ال،ننا " تكنن "ش اعنة الو نناش". 
تمني "زتنل اللنظ   Démocratieتكاأح   ااتلوهاشدوة ت نلا ال و،  اطونة 

 ف مننناا الذنننلو فنني الت  ،نننا  الظ كونننة ال  و،ننة بنننن "ال  اعنننة أ  ننم بذ  نننم"، تهنن
ال ،اقوننننننة" تكننننننن"ل شذة الح بننننننة". فال و،ل  اطوننننننة هذنننننن  البلأننننننا  منننننني ال، شذننننننة 
ال ،اقوة التي وهم  فبها لنا منل ط وظني تفطن ل تال تت نات  فني الهالن  لنا 
منننننل ضننننن تشل، تبتنننننل  ال نننننفجج فبهنننننا لننننناتل الذ ننننن  تالح ننننن . تكننننناأح   

ل ال لضر تبتنل  ال،نآ  دوناا الحتنل االعنت  اجل لت الطاونا  ال و،ل  اطوة تظ
Tyrannie  ت ننن  تننن  ل مننناا ال،دنننطم   ننن و،ا بنننن "ل شذنننة التهمننن " لت "ش اعنننة

 تز اأوة الت ما".



تمتنننناا تذحدنننن  أمننننل الحتننننل اللا  وننننة بننننب  طنننن فب ، لزنننن م،ا زتللننننة 
ة، تمي اا  ب إلر ال، شذة ال اضم Aristocratieااخواش )ااشعت  اطوة ( 

تمنننني فنننني الطنننن ف  Tyrannieتاوخنننن  زتللننننة الطا وننننة تزنننن اأي الت ننننما 
ال، ابل ااهظ  ه  ال، شذة ال اضمة. تكب  ماش  الط فب  تتظا   أمل الحتنل 

 ه   التو،ل  اطوة تااتلهاشدوة تال و،ل  اطوة.
همنر ل  لف طنل  وظنلج فني لفل نا  لخن ى لودنذف الحتللنا  ز ن  

لت غبن  جعنتلشبة تحتنل هنالهلى، تاأط  نا لن   كلأهنا جعنتلشبة تحتنل هال ناأل  
كل  الحتل فبها في ش  ف ج لت ل مونة لت فني شن  ال ،ونع. تمتناا فالحناكل ال ن ج 
 ننننن  وتنننننل  همنننننر شل  زتنننننل لمكننننني جعنننننتلشل ت ننننن  وتنننننل  همنننننر شل  زتنننننل 
اعنننت  اجل، تاا مونننة الحاك،نننة  ننن  تكنننل  جعنننتلشبة فتكنننل  زتللتهنننا "زتللننننة 

تكل  غب  جعتلشبة تزتللتها زتللنة ااغذوناُّ  ااخواش" )ااشعت  اطوة( ت  
)ااتلوهاشدننوة(، للننا الحتننل ال ،نناهي )ال و،ل  اطوننة( ف نن  وتننل  لظتنن ال ت نن  
وتنل  لتط فننا. تلفضننل أمنل الحتننل ز نن  منناا ال،قونا  ال  شنن  منني ال،مكوننة 
ال، بنن   ب عننتلش تكهب ننا  أوابوننة ت،اننل ال ،وننع. إأننم أمنناا فنني الحتننل ل انن ، 

ة تال و،ل  اطوة تبت ذ  ل نات ه،ا: شت ذن  ل نات  ال،مكونة و ،ع بب  ال،مكو
ال،طم ننة التنني تننتماص فنني زنن  ال ننمطة تاالأ نن اج بهننا، ا،ننا شت ذنن  ل ننات  
"ال و،ل  اطوة/ال ،اقوة" التي تت،ال في ال،هاال  في ز  "الح بة" )لل هن ا 
الاضلو اوة عمطة(. تكال ،ع ببذه،ا هاللتل ال،  نل وحدنل التنلا   النال 

،ننم ل نن ل الحت،ننة ال، تنن   فنني الذمنناا ال،مكنني تل نن ل الح بننة الننال ت ننلا وحت
هموم ال و،ل  اطوة. علنا منل لنا اأتهنر إلونم لف طنل  فني  خن  اتناب لنم فني 

 ال،لضلو: اتاب "ال لاأب " )ت  ل إلر الظ كوة هاعل "الذلالو""(.
ذة فكون   ل ف ع ة ااع ا ما  الذمل  للا ال اشابي ف   ازت ظ بن"ال، ش

ال اضمة" التي ش لعها فبم نلف لت أ ني تاهت ن  ال نا ي لن أا  اممنة: ضنالة لت 



فاعنن ة لت ل  لننة الننخ. للننا ابنن  عننبذا فمننل وظنن  لم،لضننلو ا بنن  امت،نناا. تب  ننر 
ابننن  شدننن  تزنننن   النننال أننننا ش ال، ننن لة هظ،ننننا لننن  خنننن   دننن زم ال،اتدنننن  

 كب  فني ل ،هلشبة لف طل ، تمل د   ف بن  ز نا. ل ن  ف ن  لف طنل  ال هنالت
أ ن" االامننة البلأاأونة التنني فكن  بهننا تفبهنا لف طننل ، بنل هننالت كب  فني للامننة 
 ل  اللا ع ال،ه كي خدلتا، تالت  كة الحضاشبة الظ كوة ااع لوة ه،للا.

اختدننن  فبم نننلفذا، إع ، اتننناب "ال واعنننة" اف طنننل ، تمنننل ال،ظننن تف 
ه نننا بنننب  لنننا  ننن ش  البنننلا بنننن"ال ،هلشبة"، تهمنننا همنننر اابننن  ل،نننا تشج  ونننم، لطا

 لف طل  في ماا الكتاب تكب  ز   ل  التاشبخ ااع لي. تفي شمي للامة:
شلافننا فبم ننلف   ط ننة لف طننل  همننر تحمبمننم لكوفوننة اأت ننا  الحتننل لنن  
ال  اعة ال اضمة إلر ال  اعة الك الوة )ش اعة الظ ت  تال تلزنا ( تب ن ل علنا 

ل  لااط نا  اش نم: "تلأنت ت نف التحمبل في ل ازل لن  التناشبخ ااعن لي. و ن
همر النال  النم لف طنل  فني تحنل  ال واعنة ال اضنمة إلنر ال واعنة الك الونة 
ل  عواعة الظ ب في السل  ال  ول، اأهل زاكلا ال واعة ال اضمة عنل تحللنلا 
هذهنا لونناا لظاتبنة إلننر الك الونة"، عننل وضنون: "تبلنن م ل  وتنل  االنن  اننالا 

 ، وظذي ااأ ل".)( في ما  ال سب  " في ال واعة ال،ل لج  البلا
تلض،ل  ما  ال، زمة ااخب   ل  الحتل في ال،ه ب تااأ ل" انا  
ل  ب إلر ال واعة ال اضمة همر هه  ال،ما ال، نتذب  ال،ت م نف شلعنف بن  
ه نن  ال،ننفل  عننل تحننل  إلننر زتننل الظ ننت  تطمنن  ال، نن  لنن  خنن   ااه،ننا  

. للنننا فننني اا طننناش ااعننن لوة الظ نننت بة همنننر ههننن  ابذنننم وظ نننلب ال،ذدنننلش
ااخ ى ف   ت كتت ال تلة في ااب  لذها ل،ا  ظمها ت نوش تضن وة "ال، شذنة 
ال ،اقوننة"، تضنن وة ال جتلننة زبننث الكم،ننة لمق ا ننل تالظلننا   تلننو" لم ننمطة 
ال، اسبة. ماا لا ش     فبم لف   ط ة هذ لا و ل : "تاال ت،اها  في ااب  

إأ،ا مي ا ت،اها  ببلتنا  ال غبن . تإأ،نا ه ني ل  ال،،الا ااع لوة البلا 



، وظذني أ،نا )(لهل لن  الذنلالو" الذنالل  النال ز نظ همنبهل ز نل هل ااتلنر"
 ال وش في ال، ت،ع ال  مي زبث وتت ي الذا  هالض تشبا . )شت ع(

 

 

  
 )*(االنتقال إلى الديموقراطية : أسئلة وآفاق.
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 أم  اب  شد  تاب  خم ت ( )ل  ت هة

  
 محمد عابد الجابري 

االننل فننني ل  تتحننل  " اهنننة االأتمنناش" ال،ه كونننة   ب ننا إلنننر  اهننة لننن تش … 
ت ننلا  إلننر لننا مننل لذتمنن ، إلننر التذنناتب النن و،ل  اطي الننال شذم،ننم جعننتلش 
وضنن،  فظنن  اعننت    ال ضنناُّ، تبذ ننل لسبنن ا لنن  الدنن زوا  إلننر اننل لنن  

  ا فني االختداتنا  تبحنن ج ال، ن للوا ، تكالتننالي الحتللنة تال  ل،نا ، تبنن
وضننع زنن ا لننن "الت ابنن " الننال  ظننل ال تلننة الح شاننة فنني ال،هنن ب  ابمننة لمكنن ا 
فبهننا بلاعننطة ش ننا  لاضننبها. تلنن  مذننا وتننل  لزنن  لضننالب  "االأت ننا  إلننر 
ال و،ل  اطوننننة" فنننني ال،هنننن ب مننننل تضننننع زنننن  التاأوننننة الكنننن ا هذننننم بلاعننننطة 

 لاضوم.
 

 وابن خلدون :المخزن دولة مركبةابن رشد  –5
إعا اا  اب  شد  ال شت ة ف تة خ   ه ضم لن شاُّ لف طنل  جت  اادناش  
إلنننر لنننا شفبننن ما لننن  تننناشبخ اا طننناش ااعننن لوة، ت إعا انننا  و نننه ، هدننن ة 
خاتننننة، فنننني تلنننن ب  أمنننناا الحتننننل االعننننت  اجل الننننال همننننر شلعننننم الطا وننننة 

لأنم مننل الحتنل ال ننا    لن  ت لو ننم "تزن اأي الت نما"، لذ هننا غبن  لننا لن   إلننر 



، ف أنننم لنننل و تنننم ل  شذ نننم، هذننن لا انننا  )(لكتاهنننم، تانننا  علنننا فننني لتاخننن  ه،ننن  
هدن ج دن   اتنناب "الاطاهنة" اشعنطل، إلننر ل  أمنل الحتنل التنني عا منا منناا 
ااخب ، تمي أ  ها التي جشعنها لف طنل ، ال تل ن  ه نوطة إال همنر تنظب  

ي فني الهالنن  ل ا ننة. و ننل : "تبذ هنني ل  التحمبنلل للننا همننر لش  اللا ننع فهنن
ننر ه ننوطة تإأ،ننا تم ننر  تظمننل ل  مننا  ال واعننا  التنني عا مننا لشعننطل لو ننت ت ْم  
لكانن  علننا ل ا ننة، االحننا  فنني ال واعننة ال،ل ننلج  او  ) لنن  ال،لزنن ش  فنني 
ال،ه ب تااأ ل"(، اأها إعا ت فلمت تل ن  ل ا نة لن  فضنبمة تا النة تز بنة 

 .)(تتهم "
مننا  اللنهاج  التنني و ن لها لذننا ابن  شدنن ، فهني لننا شه،ذنا لنن  منناا  لذ ن ل إع 

همر هه  اب  -االعتط اج أحل لف طل  تلشعطل : أماا الحتل في ال،ه ب 
لنننن  ال،مكوننننة تااشعننننت  اطوة تالتو،ل  اطوننننة  مزيجــــااننننا   -شدنننن  همننننر اا ننننل

تال و،ل  اطوننة تالطاوننا . تلننع ل  فكنن   "ال تلننة ال، ا ننة" ااأننت لظ تفننة لذننا 
البلأا ، همر اا ل هذ  لف طل  تلشعطل، ت    ا  بها اب  عبذا تاب  ها ة 
كالا، ف   لا و،بس ت هة أمن  ابن  شدن  منل فه،نم ل كن   الت ابن  تالذ،نلعع 

 الظم،ي الال و تلزوم، ا،ا عذ ى الز ا.
تإع  ف فالذا اات  : "ل  لش  أ بن  االأت نا  إلنر ال و،ل  اطونة "، و ن   لاهنم 

 ا فنني ل هننلا "ال تلننة ال، ا ننة" ا،ننا جلذننا همننر علننا ابنن  شدنن . لاضننوا تزاضنن
فمذتظ ف ه  اا  همر ط وظة ما  ال تلة تلذطم  دهاج  اب  خم ت ، الال 
هنناش هظنن  ابنن  شدنن  بذحننل  نن أب  لنن  السلننا ، تلظمننلا لأننم إعا ات ننا ال،ننفشخ 
تال بم لف همر ديُّ فالا جلبل همر ل  علنا اللنيُّ لن  الح نا ا التني ال 

 بها.  اش هم
ل ننن  امنننتل ابننن  خمننن ت  هال م ننن ة ال واعنننوة تلكذنننم لنننل و ننن  فبهنننا ههبتنننم ا،نننفشخ 
ش حننث هنن  "ل ونناش تننحو " ت  ننع إلوننم ااخ نناش هنن  اللا ظننا  لمت،ببننس فبهننا 



بننب  الدنناجع تالكنناعب، بننب  لننا ت  مننم "ط ننا ع الظ،نن ا " تلننا ال ت  مننم. تلننالا 
مننننننل الظ،نننننن ا "،  نننننن ش ل  شذلننننننئ منننننناا "ال، ونننننناش"، فننننننابتك   ابتكنننننناشا تعنننننن،ا  "ه

تللضنننلهم جشاعنننة "الظ،ننن ا  ال لننن ل" ا،نننا منننل فننني اللا نننع ال ا،نننا شذ هننني ل  
 وتل .

لل وت  اب  خم ت  ل  جها  اات   تإأ،ا اا  ش ى ل  لمظ، ا  ط ا ع في 
لزلالم، ه،ظذر ل  التهبب  إعا ز ث في ال، ت،ع تال واعة فهل وحن ث ه ظنل 

اا وظذني ل  التناشبخ فني أمن   ال " لاأب " تأ،ا ل  التطلش ال فكناة لذنم. تمن
و ب  تفا ش  ا  الذا  تإأ،ا و نب  تفنا ل م نل لن  اازن اث تنتحتل فبهنا 
هلالننننل للضننننلقوة ل ننننت مة هنننن  إشاج  ال لنننن . تفنننني ل  لننننة مننننا  الظلالننننل : 
"الظدنننن وة"، لل ال ننننل  ال  موننننة، فهنننني تنننناأظة اازنننن اث تال،ح اننننة لمتنننناشبخ. 

تل فنني أمنن   همننر اللننتل التننالي: تنن -الننال تح اننم الظدنن وة–تز اننة التنناشبخ 
الظدنن وة "ت نن ل أحننل غاوننة منني ال،مننا"، تال،مننا شذتهنني إلننر التنن ف تاالأ نن اج 
هال، نن ، تمنناا  شذتهوننا  هننم إلننر الهنن ا تال بنن ، فت نن ا ال تلننة تحننت ضنن كا  
هد وة   ش   لطال  ة ت  ل جتش    ش   تت  ي مني ااخن ى أ ن" ال،دنب  ، 

 …تمتاا
ع ، هننن  فكننن   "ال، شذنننة ال اضنننمة" التننني  نننا  بهنننا ل ننن  لهننن   ابننن  خمننن ت ، إ

ال  عنن ة، تلف طننل  هالنناا ، لكلأهننا ا،ننا و ننل  "أنناجش  لت هظبنن   الل ننلو تإأ،ننا 
تال،ظذنر –شتكم،ل  همبها همر  هة ال ن   تالت ن ش ". إ  "ال،ن  " لت الن ت  

إأ،ا تذل  هالظد وة ا،ا  مذا، للا "ال واعا " التي تت ظها الن ت  فهني  -تاز 
ذنن   لعننالب  فنني الحتننل تالت ننبب  تلو ننت تعننبمة لمحدننل  همننر الحتننل لت ه

 األاُّ ل،الا تجت .
تال واعنننننا  التننننني ه فهنننننا التننننناشبخ النننننلا ظي، تالتننننني و نننننل  الحتننننناا الذنننننا  
ه، تضاما مي، في أم  ابن  خمن ت ، تنذ ا : تنذف و نتذ  "إلنر دن و لن  



مل إلوم إو،اأ هل هالالاب تالظ اب همونم النال  ناُّ هنم ل مهنم"،    شل   اأقواج 
تتذف و تذ  إلر "عواعة ه موة شل   اأقواجمل إلبها لا شتل ظلأم ل  علاب 
علننا الحنناكل هظنن  لظ فتننم ه،دننالحهل". تمننا ، لهذنني ال واعننة الظ موننة، "تكننل  
همر ت هب : لزن م،ا ش  اه نر فبهنا ال،دنال   همنر الظ،نلا تلدنال  ال نمطا  

اأننت عواعننة ال نن   تمنني همننر فنني اعننت الة لمكننم همننر الادننلم، تمننا  ا
الل م الااأي ل  ش  اه ر فبها لدمحة  ال مطا  تاون و تقول …  هة الحت،ة

لنننم ال،منننا لنننع ال هننن  تاالعنننتطالة تتكنننل  ال،دنننال  الظالنننة فننني منننا  ت ظنننا". 
تبضون اب  خم ت   ا  : "تما  ال واعة م الظ موة ة التي وح،ل همبهنا لمنل 

الل لنننن  ل ننننمل تانننناف ، إال ل  لمننننلة اال ت،ننناو منننني ل ننننا   ال،مننننلة فنننني الظننن
ال، م،ب  و  ت  لذها همر لا ت تضنوم اللن بظة ااعن لوة هح ن   هن مل، 
ف لاأبذهنننننا إع  ل ت،ظننننننة لننننن  لزتنننننناا دننننن قوة، ت جاب خمقوننننننة، ت نننننلاأب  فنننننني 

 .)(اال ت،او ط و وة، تلدواُّ ل  ل اها  الللاة تالظد وة ض تشبة"
ط وظننة أمنناا الحتننل فنني متنناا شمت نني ابنن  خمنن ت  لننع ابنن  شدنن  فنني تتننف 

ال،ه ب، بل في اا طاش ااع لوة امها هظن  الا فنة ال ادن  ، هتلأنم أمالنا 
: اب  شد  و ن ش بمهتنم تاتنط زم ا بم نلف ل  ال واعنة فني ال،هن ب مركبا

إذا ت ملــت توجــد مركبــة مــن فضــيلة وكرامــة وحريــة " -وظذنني أمنناا الحتننل–
ل الظ،ننن ا  النننال دنننب  : إ  ". للنننا ابننن  خمننن ت   و نننل  هذهنننا بمهنننة همنننوتغلـــب

قوانينهـا مجتمعـة مــن أحكـام شـراية وآداب خلقيــة وقـوانين فـي االجتمــاع "
 .طبيعية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية"

الام تأونننة فننني ام،نننة تازننن    -منننل لننن  اعنننل و ،نننع منننا  ااتتننناف ال دننن وة
 ه  اش  لخ ى: اون أ ،ي ماا الذلو ل  الحتل ال، ا  ال،اتما 

همنر اا نل لذنا – ،م هاالعل الال ت ن،ر هنم ال تلنة فني ال،هن ب، تاشباونا لذ
"! تإعا اا  ماا الم ظ    اعتظ،ل في ال  اونة المخزن لهذي :" - ل  اب  شد 



كاعنننل لتنننا  لم،حنننل النننال تانننس   ونننم للتظنننة ال تلنننة لننن  لنننف  تغب منننا ف أنننم 
همنر  ع ها  لا تاش لذا  ل  ه   ال،فل ، لفع" ال تلة ال،لز وة، هم ،ا

تاز  علا ال،انس ، لهذني ال تلنة أ  نها. ت ن  تكن   مناا االعنتظ،ا   لن  
ابنن  خمنن ت ، همننر ههنن  ال،نن بذبب ، إع تنناش ال،اننس  وظذننر ال تلننة لننو" ف ننا 
ك الظة لما ت  ت ابونة لمضن ا   بنل لوضنا ادناز ة ال نمطة ال ه بنة، عنمطة 

الظ ت بة، "ال،اا أي"، لهذي الل طي الال و ،ع بب  الحا  ال، أوة تالحا  
تالال لا  ا  ااب  لذا و تحض  تلشتم تجتش  فني ال  بنة ال،ه كونة خاتنة! 
تلظمننننلا ل  ال،ذنننناطا التنننني لننننل تكنننن  ت،نننناش  فبهننننا عننننمطة منننناا "ال،اننننا أي"، 

همننننر اا نننل فننني ال نننن   –تكالتنننالي ال ت  نننر لذهنننا الضنننن ا  ، ااأنننت ت ننن،ر 
ال،انننس .  "بننن ج ال نننب ة"، فننني ل ابنننل بننن ج -ال،اضننني تإلنننر لتا نننل مننناا ال ننن   

"ال ننب ة" منني تضنن وة ال جتلننة، زبننث ال ننمطة للننبلخ الق ا ننل، تمنني لدنن م بننن 
"ال، شذنننننة ال ،اقونننننة" لت "ل شذنننننة الح بنننننة" التننننني ت  ،نننننت بهنننننا "ال و،ل  اطونننننة" 

 هال، هلا البلأاأي في ااجبوا  ال واعوة ال  و،ة.
 مل "ال ب ة" زاض   في ما  ال ا ،ة 

  خنننن   هذدنننن  "الح بننننة"، إع أظننننل، منننني زاضنننن   فنننني  ا ،ننننة ابنننن  شدنننن  لنننن
ال، دلج لذهنا "ال، شذنة ال ،اقونة" التني ال تاضنع ل نمطة ال،انس  ت لاأبذنم. 
مناا لنن   هننة، تلنن   هننة لخنن ى و،تنن  ل  أ نن  لم ننب ة لتاأننا فنني ق نناش  ابنن  

 خم ت  "لدواُّ ل  ل اها  الللاة تالظد وة".
هذد ا تلك  مل شذط ا علا همر له ب البلا  لهذي مل لا  الت "ال ب ة" 

 ل  لتلأاتم 
   شتح ظ ال، ُّ ل  إضافة ماا الظذد  إلر له ب البلا، هاهت اش ل   ،وع 
لذاطا ال،ه ب ت ع تحت عمطة ال تلة/ال،اس . تلك  إعا فه،ذا ل  "ال ب ة" 
لضنن،لأها الننال وظذنني االعننتطالة همننر ال نناأل  تالتهنن ب لنن  جفننع الضنن ا   



البنلا تت ان  لوضنا لن  دننيُّ تلنا لدن م، ف أنم ودن  ال نل  إ  جتلننة ال،انس  
ل  فلضر "ال ب ة"، همر اا ل همر تظب  تط بنا ال ناأل  تلجاُّ الضن ا   

 تازت اا ال،،تمكا .
جتلة ال،اس  جتلة ل ا ة، ا،ا و ل  اب  شد ، ل  "فضبمة، تا الة، تز بة، 
تتهم ننننن ". لت مننننني ت ،نننننع بنننننب  "لزتننننناا دننننن قوة ت جاب خمقونننننة ت نننننلاأب  فننننني 

اُّ ل  ل اها  اللنلاة تالظدن وة ضن تشبة"، ا،نا و نل  اال ت،او ط و وة تلدو
اب  خم ت . ال،ض،ل  تاز  شغل اخت ف  اتبة الذمن ، تال زا نة إلنر لسبن  

 تظمبا!
 لذضف ف ا ل زمتب  :

لتالم،ا ل  جتلة ال،اس  إع تاتمف في ت اب ها ه  ال تلنة هذن  البلأنا  تهن  
  لأ،ناط جتلنة ال ن ت  ال تلة في لتشكا فني ال ن ت  اللعنطر ت  نر لنع علنا لزن

 اللعطر.
للا ال، زمة الااأوة فتاص الت اب  الال و،بنس منا  ال تلنة، فكلأهنا ل ا نة 
وظذي لأها لو ت فاضمة ه ط ع تال اعت  اجوة ه ط ع، ا،ا وظذي لوضا لأها 

 و،ت  ل  تتحل  تتذت ل ل  تضع إلر  خ .
هنا تت ان ، تلك  جتلة ال،انس ، اهب منا لن  الن ت ، لو نت ل ن ج هذاتن  لذ

بننل منني لوضننا أ ننو  لنن  الظ  نننا . تالظ  ننا  منني التنني تظطنني لمظذاتننن  
ــنلضنن،لأها، تمنني التنني تنن كا لت ت دننل بننب  " ــن " تكننب  "مــن أي ــى أي  ". إل

تك  اش  لخ ى إ  االأت ا  ل  تضع إلر تضنع ال وتنل  همنر ل نتلى ه،نا 
 طوظننة ال نن ع الننال بننب  جتلننة ال نن ت  اللعننطر تال تلننة الح شاننة إال إعا جدنن  

همنننر ل نننتلى الظ  نننا . ف،نننا مننني ط وظنننة الظ  نننا  التننني تذ ننن    نننل جتلنننة 
 ال،اس  
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لو ت ال تلة تال ال واعة ل  ج هذات  لذها تت ا  بل مي لوضا أ،نا لن  
  انل لن  ابن  الظ  ا ، تلم،ها ه  ة ال مطة هال،ا . ل   اعت  أا ل  دنهاج

جتلنة  -ال تلة التي هادا في اذ ها–شد  تاب  خم ت  ل  ال تلة في ال،ه ب 
ل ا ة، لو ت فاضمة ه ط ع تال ضالة ه ط ع. تماا واص ألو ل،اشعنتها 
لم مطة. ش  ر هظ  علا ل  أطم  دهاجته،ا في لد ش ال مطة أ  ها تأماا 

 الظ  ا  فبها.
شدنن  تابنن  خمنن ت  تذت،نني إلننر ال نن ت  جتلننة ال،اننس ، التنني تحنن ث هذهننا ابنن  

اللعنننطر، تإع  فالظ  نننا  فبهنننا لو نننت لننن  أنننلو الظ  نننا  التننني شت،بنننس بهنننا 
ال، ت،ننع الحنن شث تالتنني شذ نن ها ال ننملة الظ  أنني، تازتنن اا ز ننلع ااأ ننا  
تال،نلاط ، تال، ناتا  بنب  الذنا  النخ. الظ  نا  فني ل ت،نع جتلنة ال،انس  لنل 

ا لننل تكنن  لنن  الذننلو الننال ه فتننم لتشتكننا تالننال تكنن  لنن  منناا ال  بننل، ا،ننا لأهنن
وحت،نننم  ننناأل  "ال،نننا  ل بننن  لم نننمطة"، لل وظطبهنننا )ه  نننا  ال نننب  هالظ نننن ، 
ه  ا  ال   هاا طاهي، ه  ا  الظالل ب ب الظ،ل(. الظ  ة بب  ال مطة 
تال،ا  في جتلة ال،اس  ه  ة لظتلعنة. فمنو" ال،نا  فبهنا منل الط بنا إلنر 

ة مني الط بنا إلننر ال،نا . تمناا لننا ولنه  لنم اننل لن  ابنن  ال نمطة بنل ال ننمط
 شد  تاب  خم ت ، فمذ ت،ع إلر دهاجتها.

ش زظ اب  شد  ل  الذا  في ااب  ل  ال،،الا ااع لوة تنذ ا : "تنذف 
وظنن ف هالظالننة ت خنن  وظنن ف هال نناج ، ا،ننا اننا  الحننا  هموننم هذنن  لمننل فنناش  

بن  شدن : "تفني منا  الحنا  تا،ا هموم الحا  في ااب  ل  لن أذا". تبضنون ا
و م  عاجتهل هالتهل، تب،ظ  ال ناج  فني االعنتب ُّ همنر للنلا  الظالنة إلنر 
ل  شفجل بهل اال  لزواأا إلر الت ما، ا،ا وظ   ماا في  لاأذا مناا تفني 
لننن أذا منننا ." عنننل وضنننون : "تإعا ات نننا لنننع مننناا ل  انننا  منننفالُّ ال ؤعننناُّ ال 

 خلع  لننذهل، تانناألا شت ننمطل  همننبهل، و  ن،ل  فننبهل هالظنن   مننا  االننلا  ال،نن



تاالننلا  ال،تتذننس  لتنن  فنني …( كننا  علننا لدنن  االننلش   ننل  همننر الظالننة)
منا  ال، شذنة مني البننلا فني زقو نة لل مننا للنلا  ببلتنا ، لهذنني لأهنا لن  ل ننل 
ببلتننا  ال نناج ، تلننالا فننال سُّ االننالي لذهننا )ش اعننة ال تلننة مالامو ننة( مننل 

 )(".البلا  سُّ الت ما ه ط ع

تال نننن ش  هالتذ وننننم ل  ل ننننظ "ال نننناج " فنننني ق نننناش  ابنننن  شدنننن   نننن  تشج ا، ابننننل لننننن 
"الظالنة"، تلننو" ا، ابنل لننن "الظ بنن "، تمنل وحبننل ال إلننر "الااتنة" ه،للننا بننل 
إلنر ف نة لذهننا مني التني ااأننت تلنتل  نلاا "ال،اننس " ال،لزن ل. علنا ل  ل ننظ 

انناألا الظ،نننلج "ال ننب " اننا  وطمننا هالتادننوص همنننر ش ننا  ال،لزنن ش  النناش  
ال  ننن ل لم،انننس . فاأ  ننناا ال، ت،نننع  أنننااة إلنننر "عننناج " "تهالنننة" شلا بنننم علنننا 
التدننذون الننال اننا   اشبننا فنني لهنن ب لننا   ننل الح،اوننة ال  أ ننوة : ال،اننس  
تال قوة، تالال لا  الت  عاش  تك اوا  لاعمنة إلنر البنلا. تال،انس  بهناا ال،ظذنر 

  ه  ا ل  "ال ا "، ل  الل شاُّ اال ت،اهي ول،ل  ،وع لتل ا الاش  شت،تظل 
تا نننننننناش ال،ننننننننلظ ب ، إلننننننننر ال ضننننننننا  تالظم،نننننننناُّ تااقوننننننننا  تالظنننننننن ت  تال ننننننننلاج 
تاا طناهبب  إلنر لن  جتأهنل لن  "ال،اا أوننة" تلن  فني لظذنامل.  ،ونع مننفالُّ 
كنناألا فنني لل ننع "ال نناج " و،ظذننل  "فنني االعننتب ُّ همننر للننلا  الظالننة إلننر ل  

 ا"، ز   ق اش  فبم لف   ط ة.شفجل بهل اال  لزواأا إلر الت م
همننر ل  االعننتب ُّ همننر للننلا  الظالننة ال وتننل  هالت ننما تزنن  ، بننل وحدننل 
لوضا هالا لة : خ لة الظالة لم اج . تماا لا ببذم تاز  ال،  لة بلضل  
في فدل ه    هظذلا : "فدل في ل  ال ا  ل بن  لم،نا "، لل وظطونم. ولن   

 و ل : "تال ن   فني علنا ل  تناز  اب  خم ت  ع   علا تلا شت ت  هذم 
ال ا  لا تا هااه،ا  شت  ب بها إلوم في ع بل التسلف تالحا ة إلر  امنم. 
فالذننا  لظبذننل  لننم ه ه،ننالهل فنني  ،وننع زا اتننم لنن  ضنن تشل لت زننا ي لت 
ك،الي، فتحدل دول تما ااه،ا  امها ل  ا ن م. ت ،ونع لنا دن أم ل  ت نا  



ا الذنا  لن  غبن  هنل ، فتتنلف  دنول  وم ااهنلا  لن  الظ،نل و نتظ،ل فبهن
تمننننا ااه،ننننا  هموننننم، فهننننل بننننب  دننننول لأله،ننننا  وت نننن ها تدننننول لخنننن ى تنننن هل  
الضنن تش  إلننر إخ ا هننا فتتننلف  هموننم. تااه،ننا  لدنناز  ال ننا  اابنن   فت بنن  

 الهذر ا  ب ت ت تبسجاج و اشا تع ت ".
منر تال ا  بهاا ال،ظذر و  ل في   ل ال، ت،ع ل  لهمنر إلنر لعن ل لنو" ه

ل تلى ااف اج تز   بل تهمر ل تلى الط  ا  االا. تماا لا ول زم اب  
خمننن ت   نننا  : "عنننل إ  انننل ط  نننة لننن  ط ننناع )مط  نننا ( لمنننل الظ،ننن ا ، لننن  
ل شذة لت إ مول، لها   ش  همر لن  جتأهنا لن  الط ناع، تانل تازن  لن  الط  نة 

تدنن فا  ال نن مر و ننت،  بننال ال ننا  لنن  لمننل الط  ننة التنني فل ننم، تبننسجاج ا نن م
 و،  تحت ش   همر   ش لا و ت ب  لذم. تال ا  همر علا جاخل همر الذا  
في  ،ونع لبنلاب ال،ظناشل تبت نع تبضنبا هح ن  الط  نة تالطنلش النال  ونم 
تنناز م: فنن   اننا  لت ننظا اننا  الك نن  الذادننئ هذننم اننالا، تإ  اننا  ضننو ا 

، ن اش ه،مننم  منب  ف،امنم. تفا ن  ال ننا  تإ  انا  لنم لنا  فنن  وتنل  و ناش  إال ه
لت لالم تأ  ة ع وم عاه ا ت ش ا في تذ،بتم. ف كا  الت اش، تلمل ال  زنة فني 
الهال  تلمل الدنذا ع انالا، إعا ف ن تا ال نا  تا تدن تا همنر فلا ن  تنذا ظهل 
فننن أهل ودنننب ت  إلنننر ال  ننن  تالاداتنننة فننني ااكاننن ، تال ت ننن و إلنننبهل عننن ت ، 

 .)(ش  ال    ل افظة"تإأ،ا ش ل   ل  ال وش ت لو ا تب افظل  ض ت 
لظذر علا ل  ال مطة تال،ا  فني ال، ت،نع ال،اسأني و نب ا   ذ نا إلنر  ذن  
تكلتل لت اخل، ل  لهمر إلر لع ل، همر تلش  من ا ل منلب ل هن" لهن ا 
ال تا :  اه   م ا ال ا  تال،ا ، زبث شل   لك     ش لذه،ا، ل ه ة ل ،ة 

أستال إلر  اه   من ا ال نتا ،  م ا ال تا ، عل ت خا تما ال اه   في الضبا
 زبث تمتدا ااغم وة ال از ة هااش  ب   ا  تال لا .

 ال ا  مل لد ش الا ت  في جتلة ال،اس ، فكون شتل الحدل  هموم 



و بنن  ابنن  خمنن ت : هالاضننلو تالت،مننا لنناتل ال ننمطا . علننا ل  ال ننا  ش الننم 
حتنناع طال ننم لنن  مننل فننلع ل،نن  مننل تحننت: " وتننل  بالننم ببنن  هالوننة تهننس ،  و

. تب زننظ ابنن  خمنن ت  ل  منناا الام ننا، خمننا )(تل تاوننم إلننر خضننلو تت،مننا"
الت،ما، وحن ث فني الن ت  اضنط اها فني ال، اتن : علنا ل  "كابن ا لن  ال نل ة 
نن     تأدنحم، تبتسلنف إلونم بل نل  خ لتننم،  و نظر فني الت ن ب لن  ال نمطا  ه   

تم تلمننل أ نن م، تب ننتظب  همننر علننا هظمننول لنن  الاضننلو تالت،مننا لننم تلحادننب
زتر ش عخ   لم لظهل تبذم،م ال نمطا  فني  ،متنم،  وحدنل لنم بنالا زنظ 
همنننول لننن  ال نننظاج  تبذنننتمل فننني هننن ج لمنننل ال تلنننة". تلننن  منننفالُّ شتكنننل  لننن  
و نن،بهل ابنن  خمنن ت  بننن"ال،دطذظب  النناش  ال وْظت نن نت  ه نن ول تال شننام ل  إلننر 

ْلب هننل الاضننلو لننم تال فنننع، تإأ،ننا ج  ت،مننا تاالْهت ،ننا  فنني غ ضننم لتننر جال نة تال ت  
عمنن  إلوننم، فبت ننع  ننامهل تتظمننل لذننا لهل تتذدنن ف إلننبهل الل ننل  تالاننلاط  

 )(ه،ا وحدل لهل ل    ل ال مطا  تال،تاأة هذ  ".
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خ تننة لننا ت نن ا ل  جتلننة ال،اننس  جتلننة ل ا ننة "لنن  فضننبمة تا الننة تز بننة 
مننننن " بتظ بننننن  ابننننن  شدننننن ، لت لننننن  تو،ل  اطونننننة تلتلوهاشدنننننوة تجو،ل  اطونننننة تته

تاعت  اج ز   ال،دطم  البلأاأي. للا  لم  الظ  ا  في ل ت،ظهنا  و نلا 
همننر ل نن لش  لت  لننب : "ال ننا  ل بنن  لم،ننا " هالت ننما لت هالا لننة، ت"الت،مننا 

 ل ب  لم ا " الال شلل  ط  ة ال،دطذظب ، ز   تظ ب  اب  خم ت .
ل و،ت  إت   ما  ال تلة  مل و،تن  الن فع هنااللش فبهنا إلنر ل  تدنب  م

 "ال ضبمة" فبها لهو،ذة 
 لذطم  ال لاب ل   لخ ى ل  اب  خم ت  تاب  شد !

للا اب  خم ت  ف   اعنت ر  لاهنم لن  اعنت  اُّ تناشبخ اا طناش ااعن لوة إلنر 
،نا تظطونم هه  ، تكالادلم لذها ل طناش ال،هن ب الظ كني، ل ضن  الت بن  ه



"ااخ اش ه  اللا ظا " ال،ت  ة لع "ط ا ع الظ، ا "، لت ذ ا الال  في لا 
شذ هنني ل  وتننل ، عننلاُّ اننا  علننا ل،ننا شتدننلش  ال  عنن ة "همننر  هننة ال نن   
تالت ننن ش " لت ل،نننا و نننظر إلونننم تننناز  الننن هل  ال شذونننة. منننل و ننن ش ل  ال نننل  

النننن ت  الظالننننة ال،ح اننننة لمتنننناشبخ منننني الظدنننن وة، تلأننننم همننننر النننن غل لنننن  "ل  
االعنننتب ُّ الظمو،نننة ال،منننا لتنننمها الننن ش  إلنننا لننن  أ نننل  لت جهنننل  زنننا"، فننن   
"الننن هل  ال شذونننة لننن  غبننن  هدننن وة ال تنننتل"، ت"ل  لننن  ط وظنننة ال،منننا االأ ننن اج 
هال، نن " تال ذننل  إلننر "التنن ف تال هننة تال ننتل "، تلأننم إعا اعننتحت،ت ط وظننة 

"، الهـرمل  مت ال تلنة همنر ال،ما ل  االأ  اج هال،   تزدل  الت ف تال هة 
أن الهـرم إذا نـزل بالدولــة ، ت")("تل  ال تلنة لهنا له،ناش ط و ونة ااادناام"

 .)("ال يرتفع
تلع ماا الت م ل الحت،ي الال شذتهي هال تلة إلر اله ا تال  لط، تالنال ال 
شتننن ة ل ننناال لمت كبننن  فننني لل إتننن  ، فننن   تننناز  ال،  لنننة ال و نننت ظ  ل  

ا  خننن  عنننال،ا لننن  الهننن ا"، تعلنننا بنننن "ل  شتابننن  تننناز  "ت نننت   ال تلنننة ه،ننن  
ج الالنلأة"، لل لن   ال تلة لأداشا لت دوظة" ل  غب  لممم ت  بمتم "ل،  تظل 
غبنن  لتل ننا النناش  زدنننل بهننل االأ نن اج هال، نن  تالتننن ف تال هننة تالننال  ننن تا 
ال تلننة أحننل الهنن ا. تب تلننه  ابنن  خمنن ت  التاأوننة زدننل  منناا الت نن ج فنني 

بملغهننننا ل زمننننة الهنننن ا، هال واعننننة التنننني ااأننننت ت ننننمكها "جتلننننة  ال تلننننة، شغننننل
ال،لزنن ش  ه ف بقوننة ، فنن   تنناز ها اابنن ا لننا شتاننا ل ذنناج  لنن   أاتننة تالظنن ب 
تب تكا  لذهل تبت ة لمل ال تلة ال،تظلجش  لمت ف فت ت   ال تلة بالا ه،ن ا 

 .)( خ  عال،ا ل  اله ا"
  "التناوبمل شتظما اال  بن،،اشعة ل ت   لن "

تلع علا ف   مناا الظ،ن  النال تضنو م ال تلنة إلنر ه، منا ااتنمي ال وحنل  
جت  ت ننلو ال تلننة، فنني أهاوننة ال،طنناف، فنني "ال،نن   ال،ننسل  الننال ال تكنناج 



. إ  لفننا ت كبنن  ابنن  )(تامننص لذننم تال وتننل  لهننا لذننم بنن ُّ إلننر ل  تذ نن   "
 ننا ع خمنن ت  تحت،ننم زت،وننة الهنن ا ا  منن ا "ال تلننة" فنني أمنن   ط وظننة لنن  "ط

الظ، ا "، تكالتالي فن "التذاتب" الال عا   ابن  خمن ت   ن  وضنون إلنر ال تلنة 
 ه، ا  خ ، تلكذم ال و بها ل  اله ا ال،حتلا.

 مل شلافا اب  شد  همر ماا ال لل  مل و ل  هحت،وة اله ا 
ال، إ  فبم ننلف   ط ننة شنن ى ل  ااتنن   ل،تنن  تال، شذننة ال اضننمة ل،تذننة، 

 مي لل س لل هة أم  .تلك  هل تط! ت و،ا ش
هذنن لا اأتهننر ابنن  شدنن  لنن  هنن    شاُّ لف طننل  فنني تحننل  لأم،ننة الحتننل 
همننر التظا ننن ، لننن  ااشعنننت  اطوة )زتللننة ااخوننناش( إلنننر التو،ل  اطونننة إلنننر 
ااتلوهاشدوة إلر ال و،ل  اطونة إلنر الطاونا ، أ نم إلنر ل  مناا التظا ن  لنو" 

  ااأ ننناأوة تمننني ا،نننا و نننل : ضننن تشبا تال زت،ونننا، ا  االننن  شتظمنننا هاللننن ل 
"إشاجوننة اموننا"، لل له،ننا  و تبهننا ال لنن  هنن شاجتهل تتتنن خل فبهننا ال ننذ  ال ا ،ننة 
كالت كوة تال واعة تالتل بظا . تل  مذنا انا  "تحنل  ااأ نا  لن  خمنا إلنر 
خما" ال وحدل ض تش  تكالحتل، ا،ا تح ث التحلال  في الط وظة، ت "إأ،ا 

 .)( ت ا همر ت تب ها"وتل  تاهظا لتحل  ال ذ  تل
تب ج اب  شد  همر االهتن ا  ال ا نل إ  دوناا ال، شذنة ال اضنمة ا،نا تدنلشما 
لف طنننننل  شتطمننننن  ل  وتنننننل  الحتننننناا ف عننننن ة، تمنننننفالُّ شذننننن ش ت نننننلجمل، تإعا 
ت  تا، ا،ا اا  الحا   ل  لف طل  أ  نم، فالذنا  فني الهالن  ال ون ت، ت  

نهل اابنن ا لنا و ت نن ت   هن ل مل تال شتانناتأهل  ن ت ل عننل إ  لتظناطي ال م نن ة لأ   
الد ا  التي تفممهل لقواج  ال، شذة ال اضمة، تالذتو ة لن  انل علنا اعنتحالة 
دوناا مننا  ال، شذننة! شن ج ابنن  شدنن  همنر منناا االهتنن ا  هنال ل : "تال ننلاب مننل 
لأننم و،تنن  ل  أ كنني لأاعننا بهننا  الدنن ا  الط و وننة التنني تتنن ذامل بهننا، تلننع 

شتا الذنالل  الظناا ال،لنت ة النال ال لذنام النة لن  علا شذل ل  ت ن  اختنا



ما  االنل لن  اختوناش ، تتكنل  لنع علنا دن بظتهل الااتنة بهنل غبن  لاال نة 
لمل ا ع ااأ اأوة، تتكنل  ال م ن ة  ن  بمهنت همنر ههن مل غاشتهنا. تعلنا ا،نا 
مننل هموننم الحننا  فنني  لاأذننا منناا تفنني لمتذننا مننا . فنن عا ات ننا ل،اننل مننفالُّ ل  

حاب زتللة مزتل ة، تعلا فني  لنا  ال شذ طنع، تناش ل،تذنا ل  وتلألا لت
 .)(تل   ما  ال، شذة" ال اضمة

همر ل  الط بنا إلنر ال، شذنة ال اضنمة لو نت تازن   فني أمن  ابن  شدن : منل 
شنن ى لأهننا " نن  تذلنن  همننر غبنن  منناا الل ننم" الننال شعنن،م لف طننل ، تبضننون 

ا هنن   شتظا نن  فبم ننلف   ط ننة: "غبنن  ل  علننا وتننل  فنني  لنن  طلبننل: تعلنن
همننر مننا  ال،نن   تفنني ل لننا  طلبمننة لمننلة فضنن ُّ، فنن  شسالننل  ش هننل  مننا  
ال،   تبفع ت  فبها  مب   مب  إلر ل  ت مغ في أهاوة االن  ل  تدنب  همنر 
لفضل ت بب ". تبضون اب  شدن   نا  : "تتحنل  منا  ال،ن   م غبن  ال اضنمة 

اافظننا  تاوشاُّ، تبسبنن  أحنل ل  تدننب  فاضننمة ة وتننل  هلنب ب  اعذننب ، لهذنني ه
مننناا،  منننب  لت اابننن ا، ت ظنننا ل،نننا ت ننن ل هنننم الذنننلالو" ال ا ،نننة فننني ت نننت ت نننت 
تمت ظننناة ل  كهنننا لننن  منننا  ال، شذنننة م ال اضنننمة ة لت هظننن ما هذهنننا". عنننل وضنننون 
 نننا  : "تكال ،منننة فتحللهنننا إلنننر ل شذنننة فاضنننمة ل ننن ب إلنننر ل  وتنننل  فننني مننناا 

الح ننننذة، تلأننننت تم،نننن" علننننا فنننني السلننننا  هااه،ننننا  الدننننالحة لذننننم هنننناوشاُّ 
 .)(ل أذا"

 خ تا  لشكع أا ع بها ل  ل زما  فبم لفذا:
إ  ه نناُّ جتلننة ال،اننس  همننر لننا منني هموننم لنن  االعننت  اج لت جخللهننا فنني  -1

ل زمنننة الهننن ا لنننو" للننن ا زت،ونننا، فااتننن   ل،تننن  ا  اللنننفت  ااأ ننناأوة " 
تكالتالي فهل ال وحتاع  إشاجوة اموا". تك  اش  لظات  : اات   ل  لة إشاج ،

 إال إلر   اش عواعي.



الب  لكي شذ   اات   ل  اختواشا  لح ج  ال تتذا م لع "الذالل   -2
الظننناا" الننننال اختاشتننننم االننننة، تفنننني أ ننن" الل ننننت ال تكننننل  "لاال ننننة لملنننن ا ع 
ااأ اأوة". تالب  ل  "ل  تكل  ال م  ة    بمهت غاشتها"ل تكمهة هدن أا البن  

  لانننالف لنننن "اللننن بظة ااأ ننناأوة"، تاللننن ا ع ااأ ننناأوة البنننلا لننن  جعنننتلش غبننن
تتماص في ام،ة تاز   مي "ال و،ل  اطوة"، تال ب  ل  "فم ن ة" لل لن  فكن  

 ل تذب  وحل لحل الظ موة ال،اسأوة تال ملة ال،اسأي.
إ  اوشاُّ الح ذة تالتد بحا  ال،ذظلة تزن ما ال تك ني فني ااتن  ،  -3

 اه،ا  الدالحة.بل الب  ل  ت    ها
ال ب  ل  تظا   "زتللا  لخواش" ش هنل  ااتن   تبلاتنملأم إلنر ل   -4

 ودب  اال  همر "لفضل ت بب ".
 مل شذ هي لي إضافة ديُّ  خ   

 ع  تد  همر ت  ب  لا شمي:
االأت نننا  إلنننر ال و،ل  اطوننننة فننني ال،هننن ب وظذنننني للا هنننة الحت،ونننة الام تأوننننة 

 هال،ل تو ال د ل.
 أم ال فا  الاالث ل  لع متذا ال  و وة.تلك  اون  إ

 في معنى التركيب : اليوم وقبل اليوم! -8
لظننل ال نناش  شت نناُّ  : لنناعا وظذنني اننل منناا الكنن ا الت اعنني هالذ نن ة لحاضننن  
ال،ه ب البلا  لا ه  نة ل هنلا "الت ابن " ا،نا تظ نم ابن  شدن  تابن  خمن ت  

او   تلا لم،ونة التنااب  في فهل ل ت،ظه،ا تجتلته،ا هحا  ال، ت،ع تال تلة 
مذنا هالذسهنة الحت،وننة الام تأونة تالذسهننة ااتن زوة ال دنن وة  تك  ناش   دننب   
لنننا الظ  نننة بنننب  لفنننا ابننن  خمننن ت  تابننن  شدننن  تاافنننا ال،ظاتننن ، لفنننا ال ننن   

 اللاز  تالظل ب  



لع مة الب  ل  ط زها تاللهي ه،ا تط زم ل  ض تش  ل اها  ال اشع السلذي! 
 خمذا إلر الك ا ه  اللضع ال،ظات .تعتكل  مي ل 

 -بننل ت ،وننع ال، ت،ظننا  ت  ب ننا–للننا ل  وتننل  ال، ت،ننع ال،ه كنني ال،ظاتنن  
وح،ل في  لفم ألها لا ل  "الت اب "، فهاا لا    ال وحتاع إلر بوا . تلع 
علننننا ال بنننن  لنننن  الت كبنننن  همننننر ل  "ال، ت،ننننع" مننننل اعننننل ادننننواُّ  ،ظننننت لت 

 اج تز ن ، بنل منل ا ت،ناو ل ،لهنا  ا ت،ظت. لو" ال، ت،نع ل ،لهنة لفن
تف ا ، لذها لا وتت ي طاهظا ا تداجوا االط  نا  هنال،ظذر الحن شث لمكم،نة، 
تلذها لا وتت ي طاهظا ا ت،اقوا ط و وا االق ا ل تلمنل الحضن  تلمنل ال ن ى 
تال، ش، تلذها لا لم طاهع ع افي االطلا ف ال شذوة تغب ما، تلذهنا لفع نا  

ث ااازساب تالذ اها  تال ، وا  الخ. تلكل ل  ما  ال، ت،ع ال، أي الح ش
ال  ا    ا ل  ال مطة و،اشعم لت ل  ال ا  و نت ب  لذنم.  ن  تكنل  ال نمطة 

عا  لدنننننن ش ا تدنننننناجل ت نننننن  تكننننننل  عا  لدنننننن ش ع ننننننافي لت  -لت ال ننننننا -
 ا ت،اهي الخ.

شتكنل  لن  لدنواُّ  -كال، ت،ظنا  ااتشكونة–ت"الت اب " في ال، ت،ع الح شث 
عاعنننننا، اازننننساب تالذ اهنننننا  تال ، وننننا  تاافننننن اج. ت"الت ابنننن " فننننني ز شاننننة ل

ال، ت،ع ال،اتما وضل لدواُّ لن  ال،اضني تلخن ى لن  الحاضن . تال، ت،نع 
ال،ه كي ل ت،نع لانتما، تمناا ال وحتناع إلنر ان ا، ف ن  جش ذنا همنر الت،ببنس 
 وننم بننب  ال طنناو الظدنن ل تال طنناو الت مبنن ل فنني اافننة ال،ونناجش  ت  ب ننا، فنني 

  تداج تالتظمول تال ت  تالظ،ل تالامذوة الخ.اال
تاننل هذدنن  لنن  هذاتنن  "الت ابنن " وح،ننل لظننم ألهننا خاتننا لنن  ال ننمطة، 
لذها لا ش خل في ل ا  "ال ضبمة" لت في ل ا  الن ش ، تلذهنا لنا شن خل فني 
ل نننا  ال هننن  تال  ننن  االنننال و،اشعنننم هظنننم اوهننناُّ همنننر لبذنننا هل، ت هظنننم 



ااعاتا  همر ط بهل، لت ت،اشعنم اللن طة  ال،ظم،ب  همر ت لاتهل، تكظم
 تال ذ  لزواأال تلذها لا ش خل في ل ا  اعته   الذ لع هتافة لدتالم الخ.

تمنننا  اادنننتا  لننن  "الت ابننن " ت،ننناش  زضنننلشما تت عب منننا فننني ال، ،لهنننا  
لوضا، زتنر الح شانة لذهنا. فمنو" مذناة زنسب تال أ اهنة تال  ، ونة ال وظناأي 

الت ابنن "، تله،ننا اتاننا  اازنساب لنن  لعنن،اُّ "تازنن  " لن  مننا  ااأننلاو لن  "
ت"للز  " فهي في تا ع اال  ل ا ة تال ب . الحسب ال،ه كني البنلا ل ،لهنة 
لننن  ااه،ننناش الط و ونننة تالظ مونننة، تل ،لهنننة لننن  االأت،ننناُّا  لذهنننا الط و ونننة 
ال  مونننة ال  لبنننة تلذهنننا "ااشاجونننة" اال تدننناجوة تالا ا ونننة النننخ. تالحنننسب إعا لنننل 

تنن" فنني  ،وننع مب اتننم منناا "الت ابنن " ال و،اننل ال، ت،ننع ز ننا، تإأ،ننا و،اننل وظ
دنن بحة تازنن   لت هضننع دنن ا  ، ت ننوش "الت ابنن " منني ااخنن ى هدننلش  لنن  
الدلش! تالحسب الذا   "زسب ال، ت  ل" مل الال وح ا في اواأم لا أظ   
هذننننم بننننن"الكتمة التاشباوننننة"   ننننل ل  تتح ننننا فنننني ال، ت،ننننع اتننننل، تلنننن  خنننن   

لو اازننساب. تال تلننة فنني ال،هنن ب اننال، ت،ع عننلاُّ ه ننلاُّ. منني لوضنننا ل ،نن
ل ا ة، تعواعتها ل ا نة.  ن  ت،بنل إلنر "ال ضنبمة" زبذنا ت ن  تذ ناع لنع غبن  

 ال ضبمة لزواأا، تماا في  ،وع الظدلش.
تإعا أحنن  لشجأنننا ل  أ  نن  اخنننت ف شلل ابنن  شدننن  هنن  شلل ابننن  خمنن ت  فننني 

ظننب  االهت نناش هننالمب  اعذننب  : الذ،ننلعع ل نن لة ااتنن   فنن  بنن  لنن  ااخننا ه
 الظم،ي الال اعتلزا  ال لذه،ا عل ط وظة الظد  الال هاش  وم.

للا اب  شدن  ف ن  فكن  فني "الت ابن "، فني عواعنا  الن ت ، ل نتلزوا أ،لع نا 
شباضوا مذ عوا مل فك   "اللعا". مل ش ى ل  الت اب  لو" ل  ج  ،ع بب  

ذنن   مننل أننلو لنن  "اللعننا" بننب  طنن فب  هذاتنن  او ،ننا ات ننا. بننل الت ابنن  ه
لتذا ضننننب . فحتللننننة ااخونننناش فنننني طنننن ف تزتللننننة الطاوننننا  فنننني الطنننن ف 
ال، ابل، تال تلنة ال، ا نة ت نع ببذه،نا، ت،النا ا،نا منل اللن   فني االنلا  التني 



ت ع بب  ااعلج تاابوم، فهي تت شع ل  ااعلج ه ن  للنلا  ال زدن  لهنا، 
تدننب  إلننر اابننوم "الكالننل". تمنناا ال هننل تننسجاج فبهننا أ نن ة ال وننا  إلننر ل  

لمت اب  بلت م ل اال لمح اة لن  طن ف إلنر طن ف منل لنا  ظنل ابن  شدن  
شنننفل  ه لتاأونننة ااتننن  ، تكالتنننالي شت ذننن  تلننناؤا لف طنننل  بنننل تبظتننن   

 هموم، ا،ا عذ ى هظ .
للننا ابنن  خمنن ت  ف نن  فهننل "الت ابنن " فنني ال تلننة همننر غنن اش أ،ننلعع "كو،وننا ي" 

". ف،نننساع ااأ نننا  ز ننن  الذم بنننة الط ونننة ال  و،نننة منننل زدنننبمة منننل "ال،نننساع
ااخن ط ااشكظننة )ال، تننا  الدنن  اُّ تال ننلجاُّ تالنن مهل تالنن ا(. تال،ننساع و نن،ر 
هاعنننل الامنننا الهالننن . تلنننساع ال تلنننة هذننن  ابننن  خمننن ت  منننل لنننساع الظدننن وة 
تناز ة ال تلنة، تبتهبن  لسا هننا ز ن  الطنلش النال تكننل   ونم. منل شنن ى ل  

ال تلننة تلطلاشمننا ال تظنن ت فنني الهالنن  خ، ننة لطننلاش". طننلش "الم نن  "زنناال  
ال شذ  ج جتأهل …( هال اوة" لل الت عو"، تبتل  "تاز  ال تلة لعل   للم)

هلنننيُّ"، تتكنننل  عواعنننتم ه،لننناشاة لمنننل الظدننن وة تمنننل الظ،نننلج ال  ننن ل فنننني 
 ،اهنة "لمنل الحننل تالظ ن "  أنااة، ا،ننا تكنل  ل ن ب إلننر ال ضنبمة تاللنن بظة. 

…( تي هظنننن  علننننا طننننلش "االعننننت  اج همننننر  للننننم تاالأ نننن اج جتأهننننل هال،مننننا)ونننن 
تاتنننطذاو ال  نننا  تاتاننناع ال،نننلالي تالدنننذا ع". عنننل تذت نننل ال تلنننة إلنننر "طنننلش 
ال نن اي تال هننة لتحدننبل ع،نن ا  ال،مننا". ونن تي هظنن   "طننلش ال ذننلو تال، ننال،ة" 

تلننننة تت مبننن  ال ننناه ب . عنننل "طنننلش ااعنننن اف تالت ننناش "، ت ونننم "تحدنننل فننني ال 
. فالت ابنن  مذنا لتنن اخل لنع "لطننلاش ال تلنة" إلننر ال ش نة التنني )(ط وظنة الهن ا"

و،ت  ال ل  لظها إ  لكل طلش لسا م الاام. تتاضن  ل  مناا الذ،نلعع ال 
و ،  هالت كب  في اات  ، فن طلاش ال تلنة ان طلاش ه،ن  ااأ نا  ال ت  نل 

 شللا!… االأظتا ، فالل اب ال وظلج 



لظطواتننم فنني فهننل "الت ابنن " فنني ال واعننة لنن ى ل ك بذنننا للننا تنن عب  الظدنن  ت 
 الظتب ش ، اب  شد  تاب  خم ت ،  و،ت  شت   ا،ا شمي:

للا فبم لف   ط ة ف   هاش في هد  ال تلة ال،لز ونة التني ه فنت فتن ا  
ل  اال جماش خاتة همر هه  ه   ال،لل ، تابذنم شلعنف االبن  ال بم نلف 

 تلننة  نن  دننه   اأتكاعننة همننر ل ننتلى تنن شا ابنن  شدنن . تإعا ااأننت مننا  ال
التضنننببا همنننر ال م ننن ة تال  عننن ة تكالتنننالي همنننر ز بنننة ال كننن  تا جمننناش  فننني 
لتاخ  هه  وظ لب ال،ذدلش الال تسال  لع لتاخ  ه،  اب  شد ، فمل وت  

لننل  -ز نن  تظ بنن  ابنن  شدنن –علننا ل،ننا ال و،تنن  ت اشاننم فظذدنن  "ال ضننبمة" 
تن ب لن  "المنل  ااعنلج" هظن ، تلنالا أ ن  وت     تلاشى ت،الا، لل وتن   ن  ا 

 فبم لف   ط ة و ل  ه لتاأوة اات  .
تللنننا ابننن  خمننن ت  النننال هننناش فننني هدننن  انننا  امنننم ت ا ظنننا  فننني ال،بننن ا  
ال واعننننني ا،نننننا فننننني ال،بننننن ا  الا نننننافي تاال جمننننناش الحضننننناشل، فننننني ال،هننننن ب 
تااأننن ل" تفننني ال،لننن ع انننالا، فمنننل وتننن  شننن ى لننن  عننن بل لعتننن   إال إعا 

م ت االلش شلعا همر ه  ، تزبذ ا وتل  التهبب  لو" ل  ج إت   بل اأ 
إألنناُّ دننيُّ   شنن  ت،الننا. ل نن  اننا  تضننع الظننالل ااعنن لي فنني علننا الل ننت 
"ك أ،ننا أنناجى ل ننا  الكننل  فنني الظننالل هننالا،ل  تاالأق ننا    نناجش هاا اهننة". 

ث تالتهببننن  فننني لانننل منننا  الحنننا  ال وتنننل  بنننن "ااتننن  " تإأ،نننا وتنننل  هحننن ت 
اأ نن ب ا بنن  فنني ااتضنناو تت نن   هننم اازننلا   ،مننة: "تإعا ت نن لت اازننلا  
 ،مة فك أ،ا ت    الاما ل  لتنمم، تتحنل  الظنالل ه عن  ، تا أنم خمنا   شن  

 .)(تأل   ل ت أ ة تهالل لح ث"، ز   تظ ب  اب  خم ت  أ  م
 ت طنا ماا الذلو ل  "الاما ال  ش  تالذل   ال، ت أ ة تالظنالل ال،حن ث" انا  ل

فنني لفننا ابنن  خمنن ت  ه نن لط لننا و نن،وم بننن"ال تلة الظالننة"، تدونناا لخنن ى لامهننا 
لتاأها، ا  لط ال تلة االلبة تدواا ال تلة ال  اعوة لتاأهنا، تعلنا ال وتنل  



بنننن"اات  " بننننل هنننالالش  الظاشلننننة، اننننالالش  ال  اعنننوة، لت عننننلش  ال،نننن اهطب  لت 
ا  الك ن ى التني تن تي هظن  عنلشا  ال،لز ش  تممل   ا.. ف ي لانل منا  التهببن  

دنالمة ه،و نة و،تن  زدننل  الت  شن  تااتن  ، للنا فنني غبن  علنا فكنل لننا 
و،تنن  ل  وحدننل مننل ل  تسبنن  ال تلننة ه،نن ا إلننر ه، مننا هالتحننالف لننع  ننلى 

   ش  ، ا،ا عا أا، لو تي هظ  علا اله ا ال،حتلا.
تاا د قوة، تفي  ،وع اازلا  تكل  عواعة ال تلة ل ا ة ت"ل ت،ظة ل  لز

ت جاب خمقونننة، ت نننلاأب  فننني اال ت،ننناو ط و ونننة، تلدنننواُّ لننن  ل اهنننا  اللنننلاة 
.  ن  شتهمن  مناا الظذدن  فني ت نت ت ن  شهنو،  هذدنن  )(تالظدن وة ضن تشبة"

 خ ، تلك  ما  الظذات  ت  ر زاض   هلنتل لت هنآخ  انن "ال،نساع لم،تكنل " 
 ك،ا د زذا.

*** 
 اج فنني للضننلو "الت ابنن " فنني لننا الننال و،تنن  ل  أ ننت ب   لنن  منناا االعننتط

 ال تلة تال واعة 
مذاة ه  ة   لوة بنب  الذم بنة تاللا نع النال ت  ن  : الذم بنة تلنه  هنالل لج 
لملا ننع الننال ت  نن  ، تاللا ننع ولننه  لمذم بننة هالدننحة، هذنن لا ت نن ا هذننم فه،ننا 
ل  لال في ل زمة ل  ل ازل تطلش ال ك  ال ل ل. تهذ لا تحت ظ أم بنة لن  

هليُّ ل  الدحة هذ لا و  ل بها تا ع لظب ، في ت نت و نع خناشع الذم با  
ت تها، فالا جلبل همر ل  علا اللا ع لا  ا  وحت ظ في  لفم هليُّ لا ل  
اللا ع الال لذنم اأ ا نت تمنا الذم بنة لتال. تمتناا فن عا ااأنت ال تلنة ال،ه كونة 

أم بننة  ال،ظاتنن   ت  ننل ل  ت نن ل، اموننا لت  س وننا، تفننا أم بننة ابنن  خمنن ت  لت
ابنن  شدنن  فننالا جلبننل همننر ل  منناتب  الذمنن بتب  لننا  التننا تحت مننا  هلننيُّ لننا 
ل  الد ع. تكالظت": إعا ااأت ماتا  الذم بتا  ت  ا  ت ى فني ت كب أنا 



وضنن ي همبه،ننا ألهننا لنن  الدنن ع، فننالا جلبننل همننر ل  فنني اللا ننع ال،ه كنني 
 ال،ظات  دب ا لا ل  " ل " اب  خم ت  ت ل  اب  شد .

 جل تركيب جديد : الكتلة التاريخية.من أ -9
ل   لعه ذا في د   لدطمحا  اب  شدن  تابن  خمن ت  ت شاُّم،نا فني ال تلنة. 
تال تلة التي فك ا فبها تاعتمه،ا لظطواتها،   ل غب ما، مي ال تلة التي هادا 
فنني اذ هننا، جتلننة ال نن ت  اللعننطر فنني ال،هنن ب. تال ننفا  الننال وطنن   أ  ننم 

 لبلا ل  ما  ال تلة  او  مل : لا عا ه ي ا
بلعننظذا ل  أ بنن : إ  لت  لننا و نن ا أ  ننم  لاهننا هنن  منناا ال ننفا  مننل اعنن،ها 

". تال نفا  او : لناعا ه ني المخـزن الال ه فت هم  ن و،ا تتظن ف هنم البنلا: "
في "ال،اس " ال  ش  لن  "ال،انس " ال ن ول ا،نا تحن ث هذنم انل لن  ابن  شدن  

 ل ، لت وظاأي البلا، ل  "اله ا" تاب  خم ت . مل هاأر ماا "ال،اس " ل   
النننال  ظنننل لذنننم ابننن  خمننن ت  لدنننب ا زت،ونننا  منننل لنننا ا  جتلنننة "ل ا نننة" لننن  
فضنننبمة تا النننة تز بنننة تتهمننن ، ا،نننا و نننل  ابننن  شدننن   تمنننل لا النننت  لاأبذنننم 
"ل ت،ظنننة لننن  لزتننناا دننن قوة ت جاب خمقونننة ت نننلاأب  فننني اال ت،ننناو ط و ونننة 

ة"، ا،ا و ل  اب  خم ت   عل لا تلدواُّ ل  ل اها  الللاة تالظد وة ض تشب
ألو الظ  ة ال ا ،ة  ونم بنب  ال نمطة تال،نا    منل لنا  ا  ل ناال ل ناأل  ابن  

 خم ت  الال و ظل الت،ما لد شا لم ا  تال ا  لد شا لم،ا  
 بلعظذا ل  أ ب  هااو اب تكاختداش ا،ا شمي:

ع فن   ل   تظ ضنت جتلنة ال،انس  لمهن ا ال،حتنلا فني لتا نل مناا ال ن   لن -
 الح،اوة ال  أ وة همر ال،ه ب.

عل زدل ت  ش ما بن" إضافة ه،  إلر ه، ما"، ز   ق اش  اب  خم ت ،  -
لع لح،ن  الانال" النال اأ دنل هن  ه،ن ُّ االعنتظ،اش لن  ال،انس  ال ن ول 

 تتحالف لع الح اة اللطذوة.



فتح نننا االعنننت    تت ننن ج  ال تلنننة تعننناج فننني ت اب هنننا هذدننن  "ال ضنننبمة"  -
لعننل   للننم  -كننا –ابنن  شدنن ، ا  لح،نن  الاننال" "تنناز  ال تلننة  بتظ بنن 

 ال شذ  ج جتأهل هليُّ" ز   ق اش  اب  خم ت .… )اللطذبب ( 
عل ه فت ما  ال تلة، خن   ااشكظنب  عنذة التني تنللر فبهنا لل منا الح ن   -

الااأي، ألها ل  "الت ابن "، دن وم بنالا النال تحن ث هذنم ابن  شدن ، فظ فنت 
"التهم  تاالعت  اج"، تلخن ى ل ن ب إلنر "الك النة" لت "الح بنة"، فت ا  وط ظها 

لبذتهي بها اال  إلر الل تو في تهمبن  "ال ضنبمة" همنر الظذاتن  ااخن ى، 
هنن   اش لننا هنن ف بننن "التذنناتب التننلاف ي" الننال  نناُّ لدنن م بننالا الننال بنن ل همننر 

 هه  تال   لح،  الاال" ل  ج ال تلة.
عنطتها ز ن   ناأل  "الت،منا ل بن  لم نا " ت"ال نا  للا االغتذاُّ هال تلة تكلا -

ل ب  لم،ا "، ف   اا  تلا  ا  ظنام   لت لنوة. تمني التني ت نف تشاُّ الت نات  
 ال ازش بب  ل موة ل  ااغذواُّ تلكا بة ااع   ل  ال   اُّ.

تالبننننننلا، لننننننع لح،نننننن  ال نننننناج ، شذتمنننننن  ل  شننننننتل االأت ننننننا  إلننننننر التذنننننناتب  -
ت ننات  جتلننة "ال،اننس " تاالأت ننا  إلننر ال تلننة النن و،ل  اطي الحننا، تكننالا شننتل 

 ال و،ل  اطوة.
*** 

 أامص ل   ،وع لا ت  ا إلر الذتو ة التالوة:
"االأت نننا  إلنننر ال و،ل  اطونننة فنننني ال،هننن ب"، للضنننلو زنننن شاذا، لننن  وتنننل  لننننم 
لضننننن،لأم التننننناشباي الحنننننا إال إعا انننننا  وظذننننني ت دنننننب   طوظنننننة أها ونننننة لنننننع 

تجتلننة ابنن  خمنن ت  تلننع  نناأل  "الت،مننا  "الت ابنن " الننال ط ننع جتلننة ابنن  شدنن 
ل ب  لم ا ، تال ا  ل ب  لم،ا " الال دتل  لم  الظ  ا  فبهنا. تإعا اذنا  ن  
اعتحض أا اب  شد  تاب  خمن ت  فنأل  زاضن أا لنا شنسا  و نع ضن،  لف ه،نا، 
تغذنننني هنننن  ال وننننا  ال ننننل  : إ  ط،لزذننننا النننن و،ل  اطي عننننوتل  لتام ننننا هنننن  



 ه،نا. تلنع ل  لفنا ابن  شدن  واتمنف هن  لفنا هد أا إ  لل أضنظم خناشع لف
ابنن  خمنن ت  لنن  زبننث إأننم اننا  شننفل  ه لتاأوننة ااتنن   لكننل  الحتننل فنني 
أمنن   لنن  االننلش التنني تذت،نني إلننر ااشاج  ال لنن بة تلننو" إلننر    بننة "ط ننا ع 
الظ، ا "، ا،ا انا  شن ى ابن  خمن ت ، فن   "ال، شذنة ال و،ل  اطونة" التني تظذني 

شذتا هننا اللننظ  بلتنن م لدنن ش ال ننمطا  ااأننت ت ننع جتلننة ال،فع ننا  التنني 
خنناشع لفننا ت كب م،ننا، خنناشع ل ننا  ال، كنن   وننم خنن   ال نن ت  اللعننطر. إ  
ال كننن  ااتننن زي ال ننن ول انننا  شتحننن ة جاخنننل "الت ابننن " النننال دننن زذا . للنننا 
البنلا فنال،طملب لننو" ال ضناُّ همنر الت ابنن  هنال،  ، فهناا غبنن  ل،تن  إع لننا 

ا،نا عن ا ل  دن زذا، تإأ،نا ال،طمنلب منل تنن   لن  ل ت،نع إال تمنل ل ان 
الت ابننن  فننني لفع نننا  وحت،هنننا التظ بننن  الننن و،ل  اطي الحننن ، تمنننل لنننا انننا  
غا  ا ه  لفا اب  شد  تاب  خم ت . )فاالأتااهنا  ا،نا ت ن ل البنلا لنل وتن  
ل  ال،،ت  الت كب  فبها في  لاأه،نا ه ن   هلا نا للضنلقوة تفني ل ن لتها 

 للتل ال،لات  (.
فنن عا انننا  ابننن  شدننن  تابننن  خمننن ت  ضننن تشبب  لذنننا فننني الت،نننا  ال نننلاب  تإع ،

ل نننفالذا اات  :"لننن  لشننن  "، فننن   ال نننلاب هننن  عنننفالذا الاننناأي "إلنننر لشننن  " " 
شتطمننننننن  لهننننننناجش  لف ه،نننننننا تاالشت ننننننناط هننننننن فا الح اعنننننننة تإأ ا اتهنننننننا ال واعنننننننوة 

 تاال تداجوة تاال ت،اقوة تالا ا وة تالظم،وة.
تنن  للنناا ابن  شدنن  لن  لفننا غبن  التحنن ة هت ننا فني  ونناب لفنا الح اعننة لنل و

لننع عم ننة لف طننل : لنن  ل شذننة الطاوننا  تاالعننت  اج إلننر ال، شذننة ال ،اقوننة 
التنننننني شهننننننو،  فبهننننننا تضننننننع ال جتلننننننة، إلننننننر ل شذننننننة الظ ننننننت ، إلننننننر ال، شذننننننة 
ااشعت  اطوة لت "زتللة ااخواش"، التي اا  ش ى فبها همر غ اش لف طل ، 

تحقو ننم تا  وننا. للننا ابنن  خمنن ت ، الننال هننو،  همننر الذ،ننلعع االاننل ال،،تنن  
أم تننم طنناهع الظ ننث تال لضننر تالتنن ملش الننال عنناج  لاأننم، تالننال فكنن  فنني 



التاشبخ هظب ا ه  لوة ف ضوة في اات  ، ف،ا اا  لم ل  شن ى لن  لدنب  
لم تلنننة ال، ا نننة غبننن  الهننن ا ال،حتنننلا، همنننر الننن غل لننن  انننل  منننا  ال تلنننة  ننن  

 خ  هاهت،اجما  لى   ش   لخ ى لل و   ما التن ف  تضون إلر ه، ما ه، ا
 ز   تظ ب  . ت"ال،  "

تإعا اا  ل  ال ا س ه   ل  ش  ر "الهن ا الامن تأي" ال ه  أني دن حا شهن ج 
ال،ه ب في ال، ت  ل ال  ب  لت ال ظب ، ف   لا مل لكا  لذم  لا ا في زتنل 

"، ال ا،نا فكن   ونم الظ ل ال، تذب  مل الط،ل  إلر تح با "ال،ل تو ال د ل
تنناز م تز نن ، بننل ا،ننا و نن  ل  وتننل  فنني هدنن أا أحنن  بلتنن م ل شذننة 

 ال و،ل  اطوة الحا. تكالا و،ت  ااف   ل  ال تش  الام تأوة إلر ااب .
إ  الظننالل البننلا شذمنن  إلننر ال،هنن ب بلتنن م ال منن  ال، دنن ، لكانن  لنن  غبنن  ، 

ث. تلو" لم،هن ب لن  عن بل لوتل  بم  ال و،ل  اطوة الحقوقوة في الظالل الاال
غب  ال،ضي ه ع و لا و،ت  تله،ا لا و،ت  لعه اج ل أت ا  ل  "التذناتب 
التنلاف ي"، ال،ف نت هط ظنم تط وظتنم، إلنر التذناتب الن و،ل  اطي هتنل دنن تطم 
ت فا ننم. ل نن  ت،بننس ال،هنن ب لنن    ننل هتننل  "ال،ف ننت"  وننم اننا  شتحننل  إلننر لننا 

لا لل وظن  البنلا ل،تذنا، فاعنت، اش ال،ف نت ول م "ال،ف ت ال ا ل"، تلهت   ل  ع
وظذي اعت، اش ألو ل  "الت اب " الال    تظنلج الن ا     ونم إلنر  ناأل  "ال نا  
ل ب  لم،ا " الال وظذي لوضا االعتم   ه،م  ، تمل لا و نع همنر ط فني 
أقوم لع جتلة الحا تال األ  التي مي دظاش ال، زمة. اللظاش الال ش فظم 

 ه ب البلا.ال ،وع في ال،
تالحنننا ل  التهببننن ا  ال،ت ز نننة التننني ه فهنننا ال،هننن ب لذنننا ل  هنننب    لنننة 
ال،ما ال، زلا الح   الااأي زتللة التذاتب، تالتي تتنلالر البنلا همنر ههن  
  لننة لح،نن  ال نناج ، ت ظنننث همننر االننل فننني ل  تتحننل  " اهننة االأتمننناش" 

، إلنننر التذننناتب ال،ه كونننة   ب نننا إلنننر  اهنننة لننن تش ت نننلا  إلنننر لنننا منننل لذتمننن 



ال و،ل  اطي الال شذم،م جعتلش وض،  فظ  اعت    ال ضاُّ، تبذ ل لسبن ا 
ل  الد زوا  إلر ال ل  الحتللنة تال  ل،نا ، تبن  ا فني االختداتنا  
تبحنننن ج ال، نننن للوا ، تكالتننننالي وضننننع زنننن ا لننننن "الت ابنننن " الننننال  ظننننل ال تلننننة 

اضنننبها. تلننن  مذنننا الح شانننة فننني ال،هننن ب  ابمنننة لمكننن ا فبهنننا بلاعنننطة ش نننا  ل
وتل  لزن  لضنالب  "االأت نا  إلنر ال و،ل  اطونة" فني ال،هن ب منل تضنع زن  

 التاأوة الك ا هذم بلاعطة لاضوم.
ال،هننن ب او  و،ننن  ش منننم لواطنننل أحنننل ال  شننن ، تلظمنننلا ل  النننال و،ننن  ش منننم 
لواطننل لننو" لننم إال ل  شت ظهننا هالااأوننة تبتنناهع الاطننر. إ  الاطننل فنني مننناا 

 االأظتا . لو" مذاة تشاُّ: ف لا إلر للاا تإلا ال  لط. ال، ا  ال و  ل
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 محمد عابد الجابري 
تب،ت  ل  أ ل  او  إ  ال،ه ب لخا ا اشتم … 

ل  الح با  همر تظب  التظ ب  تالذل  تالت ،ع 
تالتظ جوة الحسكوة. تلك  تال تاز  ل  ال،هاشكة 

لأذا فظ  ز  ذا ال و،ل  اطوة. ل،اعا  ا   شفل 
 .ال و،ل  اطوة لو ت دب ا لحدلشا

: لننع ب اوننة الظنناا لل ننب  تنناش و ننا  هاعننت، اش، هنن  زننا لت هنن  خطنن ،  - 
إ  ااتضنناو ال تلوننة ال  شنن  ، لت لننا و نن،ر هالظلل،ننة، عننت فع هننااللش أحننل 

منناا التل ننم  ال،سبنن  لنن  ال و،ل  اطوننة تال،سبنن  لنن  الح بننا  هلننتل هنناا، مننل



ال تلي و،ت  ل  و امل فظن  فني لسبن  لن  الت تنبل لم و،ل  اطونة فني الظنالل 
 الظ كي  لذ ل في ال  اوة همر ل تلى ال ك  ال واعي الظ كي هلتل هاا.

: ل  الدظ  ل  شتح ث ااأ ا  ه،ا عوح ث هظ  هل ب  عذة لنا ،  -ع
ي هملا الحوا  تهملا في ماا الظد  الال تتسازل  وم االكتلافا  الظم،وة، ف

ال ضاُّ تهملا ال بسبناُّ تغب منا، تلوضنا همنر تنظب  التحنلال  التني ألنام ما 
همننر ال، ننتلى الحضنناشل الظنناا ه،ننا فبهننا منناا الننال أ نن،وم الظلل،ننة. اننل لننا 
أ نتطوع  للننم او  منل لأننم ش نن ت ل  مذناة ات امننا أحنل تكنن ب" ال و،ل  اطوننة 

لمذمنن ، تلوضننا ش ظننث همننر  كلننظاشا  تلوضننا ا،،اشعننة. تمنناا هلننتل لم ننت
ال ب ة، اأم هذ لا و ت،ع الا   تالح،ل همر ال هل  لليُّ لنا فهذناة دنيُّ 

 لا  خ .
 : ل  مل الا   تل  مل الح،ل في ماا اللضع  - 

: ال، دلج ل  لل بتا تاله كبب  همنر الظ،نلا شن هل  إلنر ال و،ل  اطونة.  -ع
ال و،ل  اطونة انالا!  تأح  في الظالل الاالنث، للضنلو عنوط تهل، أن هل إلنر

فهل ما  ال و،ل  اطوة التي أ هل إلبها  ،وظا مي مي، لا ل  لكل تاز  ل  
 الط فب  ل د  تشاُّ لا ش هل إلوم 

فظ  ب ل  تت ملش او  اخت فا  زل  ال،ضالب ، لو" ف نا لنا بنب  لل بتنا 
 تالظالل الاالث، بل لوضنا ببذهنا تكنب  لتشتكنا. هتوفونة هالنة، مذناة تل نم أحنل

ال و،ل  اطونننة، تلكننن  و ننن  ل  ال أح،نننل االنننلش لكاننن  ل،نننا تحت،ننننل، لت ل  
أت اُّ  لكا  ل  ال  ا فذهم الط ف هن  الدنظلكا  تأهنم الطن ف هن  
ال، اتنن  ال،اتم ننة. و نن  ل  أذمنن  إلننر االنن  ا،ننا مننل فنني اللا ننع زتننر ال 

 أداب ه ز اط تكاب ة للل.
 ظذا إلر لتاخ  ال    التاعع ف عا ش ظذا ال ه  ى، لا ة هاا لا ، لهذي إعا ش 

هلنن ، ف ننذ   ل  الهو،ذننة ال ك بننة فنني لتشكننا ااأننت لم،اشا ننوة لننع ه اوننا لنن  



فك  ااألاش، تاا  و ا  زبذااة لماش  اناألا وط زنل  ل ن لة االعنتظ،اش لن  
الذازوننة ااخ دوننة، تمنناا اننا   ننلاب لنناشا" تإأ مننس فضنن  هنن  غبنن   لنن  

لذهاونننة، عوحضننن  تبحننن ش اللنننظلب التننني المب ننن البب  : إ  االعنننتظ،اش، فننني ا
ه بت لتام ة   تأا ت  تأا. تاا  لاا  الهذ     لعب  في علنا الل نت. تزتنر 
فنني ال نن   الاننال  هلنن  اننا  شذمنن  إلننر ظننام   التنن خل االعننتظ،اشل اله كنني 
همننننر لأننننم تح بنننن  تألنننن  لمح اعننننة تألنننن  لمت نننن ا تلكننننل لننننا عننننو ظل ال نننن ت  

التنناشبخ ل  المننام   االعننتظ،اشبة ااأننت اللعننطر ت  ننر تشاُّ ، لننع علننا لع ننت 
 ها  ا لمتطلش في  ،وع ل  ال م ا .

: إع  منننننل تالنننننل  ل  وتنننننل  مننننناا الحننننن شث ال،تكننننن ش هننننن  ضننننن تش   - 
ال و،ل  اطونة فنني الظننالل الاالننث تفنني ال منن ا  الظ كوننة ألهننا لنن  ال لاهننة لت، بنن  

ا انا  لضالب  ا تداجوة تت اشبة تغب ما، مل ماا مل التالف ال  و"  تإع
ماا مل التالف ف،ا الظ،ل زتر أ دل ااو ابي ال،لضلهي ال،طملب ه  

 ال اأ  اوخ  ال م ي 

: لأا ال لضع االنلش فني مناا ال، ناش الضنبا، تلشبن  ل  لت ذن  لذطنا  -ع
"ال،فال  ". لأا ل ل  : مذاة اعت اتو وا . ال بمن  لنم اعنت اتو بتم التني تان ا 

مناا ال، نتلى، ا  االن  زتنر فني مناا  لدالحم. لأا ال لط   االلش همر
ال، ننتلى لف ننت. لشبنن  ل  لطنن   ال، نن لة ط زننا هالننا زتننر ال أدنناب هاب ننة 
للنل إعا ت ن أا فنني ط ب ذنا اأتكاعنا  لت تننظلكا  لت تحنلال . لهطني لانناال 
همر علا. عا أا   ل  مبل ال    ال،اضي، فن عا ا تدن أا همنر الظنالل الظ كني 

فنني لاننل منناا الل ننت لنن  ال نن   ال،اضنني )لهذنني  لننا  ف أذننا عننذ   لأننم فظنن 
أهاونننة ال ننن   التاعنننع هلننن ( بننن ل الذنننا  شتكم،نننل  ال واعنننة بمهنننة ز شانننة، لنننع 
 ،ننننا  النننن ش  اافهنننناأي لننننع لح،نننن  ه نننن   لننننع دنننن مي اللنننن،بل لننننع الكننننلاك ي 
)تاتاهم ط ا ع االعت  اج اتاب   ش  في ال،لضلو(، عل هظن  علنا لنع  خن ب  



ال واعنني لت ال كنن  ال واعنني فنني علننا الل ننت  كمط نني ال ننب  الننخ، فالاطنناب
كا  و ت،  دب ا لا ل  ال ك  ااألاشل ااتشكي، لكذم لل شذتل  لت لل تت  لم 
ال  تننة لبذتلنن  زتننر اأ م ننت االننلش، تهمننر تننظب  الظننالل امننم، زننب  جخمذننا 
فنني لننا لعنن،وم "هدنن  ااشنن شللل وا فنني الظننالل الظ كنني الحنن شث": ل نن  تنناش  

  ال،اشا وة، تن او الط  نا ، الانلش ، االدنت اكوة، اللنبلقوة الهو،ذة لملظاشا
الننننخ، تلتنننن   الكنننن ا هنننن  ال و،ل  اطوننننة ل ننننته ذا. تال  لذننننا أنننناا  لأننننم فنننني 
الا، ننننننبذا  تال ننننننتبذا  ااأننننننت ال و،ل  اطوننننننة هذنننننن أا دننننننظاشا وظت نننننن  ش  وننننننا 

 بلش لا با،
 : اذلو ل  الت ف في لز   اازلا  - 

بل اا  وظت   شج ، اأم في إطاش هو،ذنة : لو" زتر اذلو ل  الت ف،  -ع
ااش شللل ونننننننة ال،اشا نننننننوة اللنننننننبلقوة، ااأنننننننت ال و،  اطونننننننة ل  تأنننننننة هنننننننالالش  
ال لش لا بنننة التننني لننن  ال، ننن ت  ل  االدنننت اكوة تاللنننبلقوة عنننت تي ااطنننل  

 ت  لوة ض ما.
 تاو  لاعا زدل 

تالوة ل    ل، في ال تبذا  ا،ا أاا   ،وظا، تزتر ال  ظبذا ، ااأنت اادن
زتنننر همنننر ال كننن  الذمننن ل الظنننال،ي تفننني الظنننالل الاالنننث –ال،ط تزنننة لعاعنننا 

منني: اوننن االأت ننا  إلننر االدننت اكوة فنني بمنن  لتامننف  تااأننت  -هالادننلم
االدننت اكوة فنني علننا الل ننت ت نن ت منني الحننل. ااأننت ت نن ت منني ال، نناش الننال 

 ناش الب  لذم تاا  الب  ل  ال حنث هن  ط بنا لمن خل  إلنر االدنت اكوة، هاهت
ك،ا زن ج  لناشا" تإأ منس فني تنلف  -ل  لمل د تط االأت ا  إلر االدت اكوة 

 لل وت  ماا الل ط لتلف ا مذا. -الط  ة الظالمة ال،تطلش  الخ
البننننلا هظنننن  ع عننننب  لت لشكظننننب  عننننذة أ ننننوش دننننظاشا  خنننن  مننننل "االأت ننننا  إلننننر 

وة ا لنا ال و،ل  اطوة"، تلت   الك ا ه  االدت اكوة تاالأت ا  إلر االدنت اك



غب  ل  ل  بل ل ته  . ف أت ت ى او  ل  التحلال  ل  دظاش إلر دظاش 
ال وظذي ل  ج تحل  ل  ام،ة إلر ام،ة ، فاللنظاش منل ام،نة تكانف تت ،نع 
 ،منننننة  لنننننا  تط،لزنننننا  ت ،منننننة تحمنننننب   النننننخ، فنننننذح  او  أتل نننننم إلنننننر 
 ال و،ل  اطونننة، تأحننن  أ نننل  هدننن،ت :"ال و،ل  اطونننة مننني الحنننل"، ا،نننا و نننل 

 خننن ت  "ااعننن ا منننل الحنننل"، ا،نننا انننا  و نننل  طننن ف  خننن : "اللنننبلقوة مننني 
 الحل".

: في فت   ل  ال ت ا ، ااأنت منا  ال،ه،نة  اعنوة  ن ا تلنا تنسا ، تلكن   - 
ل  شل نن  او  لذنناخ جتلنني ودنن    وننم الحنن شث هنن  ال و،ل  اطوننة تالح بننا  

 نننة، منننل مننناا تالتظ جونننة تاالأتااهنننا  الحننن   ألهنننا لننن  ااجبونننا  ال تلونننة ال ا 
 و هل له،ة ما  ال لى في ال  ج الظ كوة لا وط   همبها إدتاال    ش   

: لا ل  دا في لأم و هل. تلك  لهت   لأم و هل ال،ه،ة جاخل الذا ة  -ع
تلو" خاش ها، ا  الح شث ه  ال و،ل  اطوة في التم س  لت فني الكتن  النخ، 

عننننا ال  ننننا  اللاعننننظة لنننن  ال لهت نننن  لأننننم و نننن  الت كننننة التنننني ت ننننت  مم تت وننننم ت 
اللظ . ال  ا  اللاعظة ل  اللظ  الظ كي تزتر ل  ال،ا  ب  الظ ب الاش  
ال دا ل  ااب ب  لذهل شتم ل  الا افنة ال  و،نة ال،،ست نة بن ظم لخن ط لن  
الحنن شث، لت شتم ننل  الا افننة الح شاننة تمنني له تعننة فنني لشضننها، مننا  ال  ننا  

ال، ناهول ال و،ل  اطونة هاللننتل  لو نت فني تضنع و ناه  همنر ل  تذتلن  فبهنا
ال،طمننننننلب تا،ننننننا أتدننننننلش، علننننننا اأننننننم فنننننني لتشكننننننا لننننننا  اأتلنننننن   اافكنننننناش 
ال و،ل  اطونننة، ط ظنننا هظننن  هدننن  ااأنننلاش، بننن ت  تم نننس  بننن ت  شاجشنننل. تزتنننر 
ال  ا نن  ااأننت  مبمننة تلننا تل هننم  مبننل، لكنن  ااأننت اافكنناش ال و،ل  اطوننة ت اعننا 

 شتذا ل في ال ل ا .
ع ا،ننننا مننننل هذنننن أا: أحنننن  أ نننن،ع لت أ نننن ل لت أننننتكمل هنننن  لذذمنننن  إلننننر اللضنننن

"الت ننننال "، هنننن  "ال، ت،ننننع ال،نننن أي" هنننن  "الظ نننن  اال ت،نننناهي"، هنننن  "ز ننننلع 



ااأ ننا " الننخ، مننا  ال، نناهول هالذ نن ة لألتشتكنني دننيُّ لنن للف تل هننلا. مننل 
و  لمننننا فنننني الذدننننلم ااجبوننننة هذنننن لا و نننن ل هنننن  جشنننن شت ت ننننا   نننناة شتعننننل 

كس لت غبنن مل، و  ؤتأهننا فنني ال، شعننة الااألبننة تلذت ننتبل لت  ننل  لننلة لت مننل 
كذدننلم لجبوننة تب  ؤتأهننا ا،ذنناهع تلدنناجش لم كنن  الحنن شث، تبذا لننل  لننا 
فبها تلا لو" فبهنا النخ، شتكلأنل  لن  خ لهنا، شتكنل  لن شهل فكن  عواعني لنم 
 ننناتش تل   ونننا . للنننا أحننن  ف، اشعنننذا الااألبنننة إلنننر او ، ال لهت ننن  ز ننن  

ل  لانننل منننا  ال،نننلاج تل ننن  فننني ب ال هنننا الت كلبنننة.  -ال دنننب   ط ظنننا–خ  تننني 
 فالتم،با في الااألل وا ع هذ أا تال وظ ف دب ا عا بل ه  ما  االلش.

لأنننا لعاننن  لأذنننا هذننن لا اذنننا أننن ش  ال تاللشبنننا فننني ف أ نننا لت فننني تنننلأ" لت فننني 
ال،هنننن ب لهذنننني ال تاللشبننننا ال  أ ننننوة، اننننا  اللازنننن  لذننننا هذنننن لا شنننن ش  لننننلاج 

همنننر "الظ ننن  اال ت،ننناهي" ل نننا   ننناة شتعنننل تهمنننر "شت   ال تاللشبنننا شتظننن ف
ال لاأب " ل،ذت تبل تبتظ ف همر جش شت تهمر فنللتب ، تكتم،نة تازن   شتظن ف 
همر ل ،ل اافكاش التني تلنتل  نلاا ال كن  الن و،ل  اطي لت ال كن  ال واعني 

البننننلا … النننن و،ل  اطي، شتظنننن ف همبهننننا الطالنننن  تمننننل فنننني الانننناألل تتذننننا ش 
ااألل تشك،ا في ال الظة و تهمكل  منا  اللنظاشا  إعا منل أط نلا طم تذا في ال

بهننننا، تلكنننن  جت  ل  تكننننل  لنننن شهل ل   وننننة لت وتننننل  لنننن شهل لاننننست  ع ننننافي 
ش ت طل  هم في ماا ال، نا . تلنااة فن عا ااأنت تعنا ل ااهن ا البنلا لتنلف   

 هدلش  لز  ، فهاا ال وت ي، اأا ا أا ت وع عمظة ت تهما تتذ ر.
منني ل نن لة ت كلبننة تظمو،وننة ف ننا لام،ننا ت ضننمتل، لا لوضننا ل نن لة : مننل -  

ت كوة ع ا وة في ال  ج الظ كوة. تاشباذا تع افتذا لل و   ا لانل منا  القنول، تفني 
منننا  الحالنننة تاشباذنننا فننني الذهاونننة انننا  تاشبانننا اعنننت  اجوا، تلنننل وهننن   ل ننناهول 

 الت ال  تازت اا اوخ  .



ل  أدننن ش مننننا  اازتننناا الظالننننة تأ ننننل   : االعذنننا . تلأننننا لوضنننا ال لشبنننن  -ع
"تاشباذا اا  تاشبخ اعت  اج". فظ  اا  االا، تتاشبخ لتشكا لوضنا انا  تناشبخ 
اعت  اج، لو" مذاة تاشبخ في ال أوا خا  ل  الظبنلب، لكن  ال،لنتل منل لأنم 
فني لتشتكننا لننا  هذنن لا ش شعننل  ال نن ت  اللعننطر ش شعننلأها ا، زمننة تاشباوننة 

و ،ر هالظد  الح شث. للا هذ أا أح ، فظذ لا ت خا  ل   تت ل   إلر لا
كتاها في االبت ا ي لت في الااألل، تإلر هه    ب ، ااأت الذدلم ااجبوة 
هذ أا، لت  طع الت ت  لت ال،طالظة، ل   ذ" الذ،منة لت  طتني تلزواأنا دنب ا 
لنن  امبمننة تجلذننة، تفنني لز نن  اازننلا  اننا  ال ننازظ لت ابنن  ال،  ننع، تمنناا 

  أ  ننم شذلننن  االعننت  اج لنن  خننن   انن ا  ،بننل لهلبنننا. للننا ل  تكنننل  ااخبنن
مذاة أدلم تذل  اللهي ال و،ل  اطي زتنر تلنل هاللنتل النال انا  همونم 

 في ال  ت  اللعطر فهاا لا لل وح ث.
لهطوننا لانناال: ال لهت نن  لأننم و،تنن  ل  و ننلا فكنن  عواعنني جو،ننل  اطي فنني بمنن  

ال واعنوة ال  و نوة لتظنال  لظهنا ل  ال م ا  جت  ل  تكل  مذناة الذدنلم 
تلت اتلننة. لنن   نن ل  ،هلشبننة لف طننل  هالذ نن ة لذننا أحنن  الظنن ب ال،ظاتنن ب   
شك،نا  مننة لن  ال ننالظبب . لن   نن ل ط ننا ع االعنت  اج لمكننلاك ي  لن   نن ل ل  لننة 
اب  خمن ت   لن   ن ل دن   ابن  شدن  ل ،هلشبنة لف طنل   شك،نا اذنا لظناتشب  

ا  النننننذص الظ كننننني ل  نننننلج، تلكننننن  الت  ،نننننة  هالذ ننننن ة لهننننناا لكتننننناب ااخبننننن 
ااأ مبسبننة لمت  ،ننة الظ  بننة ال ادوننة لنن  منناا الكتنناب لل ننلج  لذننا ه ننلج لنن  
ال نذب . البنلا لنل وظن  مذناة هناش هظن  ل  ألن أا الت  ،نة الظ كونة ل ادن   لنن  

 الظ  بة.
الننلهي تال كننن  م،ننا أتو نننة لاننست  ع نننافي شتنن اكل، تبتننن اكل هتوفوننة الدنننظلشبة 

، وتننل  شلوننا هالننا فذت ننا بنن ت  ل  أتذننا ش. فنني لتشتكننا لننا  ال تحتنناع لزواأننا
إلننر ل  تظ نن  أنن ت  هنن  "ال، ت،ننع ال،نن أي"، فنن عا  مننت "ال، ت،ننع ال،نن أي" فهننل 



ل هنننلا لننن  ال ،ونننع، إعا  منننت "الت نننال " ل هنننلا، ال كننن  شنننام  ل ادننن   إلنننر 
لظذننر ال  ال،   ونا . للننا مذننا فني الظننالل الظ كنني فنننم ظ "الت نال " ال ت نن  لننم

في ال الل  الح شث تال في ال  ول تال فني المهنة. ا  لنم فني ال كن  ااتشكني 
الحننن شث تال،ظاتننن  لظذنننر  خننن  غبننن  النننال وح،منننم فننني االعنننتظ،ا  المهنننلل 

 الظ كي. االا ق اش  ت ل  "ال، ت،ع ال، أي"، تمتاا...
تلننالا ف،نن  ال ننهل همننر ااأ ننا  ل  شت ذننر دننظاشا  تبظت نن  لأننم عننوهست بهننا 

لتننناشبخ. لكننن  مننناا ال وحدنننل إال إعا ااأنننت تمنننا اللنننظاشا  عا   ننناتش فننني ا
اللهي، تلها ألو ل  ال ل  التي ت،ذحها ال  ش  همنر تلزبن  الذنا  زللهنا، لل 
هذنننننن لا وتننننننل  لمذننننننا  ل هننننننلا تازنننننن  هنننننن  الت ننننننال ، تل هننننننلا تازنننننن  هنننننن  

للا إعا لل وت  ماا ف ت  ر ما  اال اظ ق ناش  هن   طنع … ال و،ل  اطوة الخ
 ل  ال مب  تط ل فلع ال،اُّ.

: الت ابنننننس همنننننر ال،فع نننننا  الت كلبنننننة تالتظمو،ونننننة لامنننننا تهننننني   شننننن   - 
ه، ،لهنننة دنننول ل كنننن  لظنننب ، وطنننن   للنننتمة. فال،فع ننننة الت كلبنننة تالتظمو،وننننة 
ه،للا تاضع هط وظة الحا  لمهواكل ال ع،وة لمحتللنا  تلزواأنا تتهبن  بنب  

لنتمها همننر منلا . منناا إعا عننم،ذا ت بن  ت خنن . للنا بنن ال  التظمنول فكننل ت بنن  و
هنننن   لغمنننن  ال،فع نننننا  الحاك،ننننة فننننني النننن  ج الظ كونننننة تننننفل  هال و،ل  اطونننننة 
تكالح بنننا . تاللا نننع ل  مننناا ااو،نننا  لذظننن ا، غال نننا. اونننن و،تننن  لم،فع نننة 
الظ كوة الحاك،ة ل  تقول لفع ة ت كلبة ت تع لها  القول إعا ااأت مي لت  

 ال تفل  بها هلتل لت هآخ  

: إعا اأطم ذنننا لننن  مننناا ال،ذطنننا فهننناا ودننن ع همنننر انننل دنننيُّ، تإع  ال  -ع
ل ا  لمتهبب  تال لمظ،ل. ال. ال،فع ة الت كلبة، ش و" ال تلة لت ال نللو" لت 
ت بننن  ال اخمونننة، لو نننلا منننل الننناش  وضنننظل  ال ننن ال . بننن ال  التظمنننول تتننن شب  

 هننننا  ال،ظم،ننننب  تالت تننننوش الننننخ، منننناا دننننهل ال هننننا  الت كننننلل أ  ننننم. فهنننناا ال



الت كنننلل أ  نننم غبننن  ل كنننر ا،نننا شذ هننني. فال ضنننوة مننني  ضنننوة ل  ال، كننني لت 
ااعتاع لو" هالض تش  لحتللنا ه نواع ز شن ل.  نو،ت  ل  و نل  لنا ش بن  لت 
أدف لا ش ب  ل  خ   لللش لظبذة. لأا ل  ش تلهت   لأم في هظم ال م ا  

عنوتل  مذناة الظ كوة او  لل   شأا اتاب ط نا ع االعنت  اج لت أدلتنا لذنم 
لذع، لك  في الهال ، لوضا، ل  الحاكل لو" مل النال  ن ل تلذنع، بنل مذناة 
لا ننف  نن ل تت نن ب تت،مننا تلذننع، تمننا  لدننب ة. تلننع علننا امننم و نن  ل  ال 
وتننل  مننناا لا طنننا. تلهت نن  ل  ال،ا  نننب ، تالذاننن  ال واعننوة، ال و،اشعنننل  لنننا 

  لنن  ضننها وت نني لنن  الضننها . فالحنناكل له،ننا اننا  ال وظطنني ل اأننا، البنن
لظذلل تلزواأا ل  ضها لاجل، ه  ط با إض اها  النخ، تإال فهنل أذتمن  

 ال،دم  الال عو تي لو لا ه،ا  اا هم الذ ي، ماا لا هاج ل،تذا.
تلالا فال،ا  ل  لأ  هل، ال في ل الم ال في اختداتم، و   ل  وتلألا 

كن  فني علا ال،ا ف الظضلل هنال، هلا النال لهطنا  غ اللني لهنا  الكم،نة، ل
ات ا  ال و،ل  اطوة تات ا  ز نلع ااأ نا  تات نا  تكنلب  فكن  ل نتذب  تإال ال 

 و،ت  ل  أت  ا. ال، ا ل لتكالمة.
لأا ال ل ل  إأذنا عنذحل ال،لنتل فني ال، شعنة لت هال، شعنة تزن ما، ال. تلكن  
لكنني أامننا شلوننا هالننا و هننل مننا  المهننة تبتنن ع  بهننا تبذ ظننل لظهننا تتنن خل فنني 

ملام ال بنننن  لنننن  ل  تكنننل  ال، شعننننة تبتنننل  التظمننننول تبتننننل  كواأنننم تتل ننننم عننن
الكتننناب تال  بننن   تالتم نننس  النننخ، انننل منننا  وحننن  تكنننل   ال  تظ،نننل فننني مننناا 

 االت ا . للا ه،  جما ف  وت ي.
: لدنننننن     ننننننل  مبننننننل إلننننننر ل  اابنننننن ا لنننننن  القننننننول ال واعننننننوة االتظ جوننننننة  - 

ل، ت،ننع الظ كنني، تال و،ل  اطوننة تمننل أا لبننة لننع علننا تال تذننس  إلننر له،نناع ا
تاو  تلننب  إلننر لأننم زتننر الذا ننة بهننا هظننم ال دننلش، إع  إعا ااأننت القننول 
أا لبة، تالذا ة ل د   ، ف،ا الظ،ل  اون و،ت  لذا ل  أاما تقونا عواعنوا 



  شنن ا. همننر عننن بل ال،اننا  اتننناهتل ال،ظنن تف "الاطننناب الظ كنني ال،ظاتننن "، 
الظ كونننة، ات ت،نننل  عنننذة تالننال لدننن تل  ونننم إلنننر الاطننناب ال واعنني فننني الننن  ج 

، تلفخ ا ت ش  الط ظة ال اجعة لذم، اونن و،تن  ل  أذلنئ خطاهنا 1982
 ه كوا وتل ، ما  ال،  ، لظات ا فظ ، هال، هلا ال،ت ات  لفخ ا لم،ظات   

 …تبذتهي… : أح  ال أذلئ ال ك  ا،ا شذلئ الذ اع أ و ا، ش  ل  -ع
و ن ل ببذذننا، تلنا ألننتكي  مناا ال نفا  الننال تط زنم لأننت، تمناا الحنلاش الننال

لذننم تأذت ننن   لننن  هبنننلب تأ نننا ص النننخ، مننناا امنننم شننن خل فننني ه،مونننة ااألننناُّ 
ال،طملكننة هذنن لا شتظمننا االنن  هالاطنناب تكال،ظاتنن  . لننااة لهت نن  لأننم ام،ننا 
لكا أا ل  ماا الذلو ل  ال،ذا لا  تام،ا  جأنا ت لبذنا مناا االت نا  بذدنلم 

أدننلم فنني ال،لضننلها  التنني تلنل لت  ،ننة، تأحنن  فنني زا ننة إلننر ت  ،ننة 
عانن  ، ال وت نني ل  أتنن ات  فننني ال  ا نن  تفنني تعنننا ل ااهنن ا ااخنن ى منننا  
ال، نناهول الا بمننة التنني لهننا ل   وننا ، ال وت نني علننا بننل ال بنن  لنن  أدننلم، 
البنن  لنن  التنن شبخ لهننا، البنن  لنن  ال  ننلو إلننر لننا ااأننت تظذوننم تاوننن تطننلش  

 جالالتها.
ا ه،ننا و ننناه أا همننر االشت ننناط ه،اننل منننا  تال بنن  لوضنننا لنن  ال حنننث فنني ت اعذننن

القننننول، ا  مننننا  القننننول فنننني الحقو ننننة لو ننننت ل دننننلش  همننننر الا افننننة ااتشكوننننة 
ال،ظات  . ت اُّلت ل    ل ال ل  ه ج ل    ل  ،هلشبة لف طل ، ت   ل  
همبهننا أحننل خ، ننة تهلنن ب    أننا، تمنناا الكتنناب، ل دنن   ،هلشبننة لف طننل ، 

لل ت نننت تب ننن   ونننم الممنننل ال،ل نننلج فننني  كتننناب خالننن  و ننن ؤ  انننل تازننن ، فننني
زاض   تاالعت  اج ال،ل لج في  لاأم تب ن  ألن ا  الظ النة النخ. مذناة لوضنا 
لوتوننافبممي،   ننال غل لنن  ال نن،ظة ال ننب ة التنني للدنن ت هتتاهننم "االبنن "، فهننل 
و نن ل لنن    شنن  :تظنناج   اُّتننم تبظنناج ت  ننب   تبامننا لنن    شنن  لت شذلنن  زللننم 

 تدلش   ش .



ا، إعا لخننناأا لنننا  شلل أنننا الا ا ونننة، ابننن  خمننن ت  تابننن  شدننن  تابننن  تأحننن  انننال
تو،وننننة تغبنننن مل، لننننل جشعننننلا تألنننن   أدلتننننهل التنننني تلننننت،ل همننننر  لاأنننن  
تذلب بنننننة لت و،تننننن  ل  تلظنننننف فننننني مننننناا ال،بننننن ا ، ال بننننن  ل  تنننننفجل جتشمنننننا. 
تال، ننن لة ا،نننا أ نننل  البنننلا مننني ل ننن لة ع افنننة، لهنننا  ننناتش، تلهنننا اونننا ، تلهنننا 

ت  الا ننافي لألفنن اج تاالننل، تلنن  عننل فنني ال ننملة ال نن جل زضننلش فنني ال،اننس 
تال ،اهي. تلالا ف  ت ته ب ل  ت ن،ع البنلا دادنا شذناجل هال و،ل  اطونة 
ف عا تهب  "ال ل" دنب ا لنا ت  تنم لنع االعنت  اج، إعا لنل شتحنل  منل أ  نم إلنر 

 ل ت  .
 : إع  أح  في زا ة إلر ت تبل ما  القول. مل ت ى ل  مذاة إدتاال - 

شت،اننل فنني ل  الذضننا  فنني النن  ج الظ كوننة لنن  ل ننل ال و،ل  اطوننة،  نن  ا تنن   
ه،ذاضمب  لكا  ل،ا ا تن   ه، كن ب . ل ن  دنام أا لن    نل لذاضنمب  و ناشبب  
ت للبب  تإع لبب  في ال ذبب  ااخبن  ، شن هل  إلنر لسبن  لن  ال و،ل  اطونة 

ابنل لنل ألنه  تااب  لذهل  ضر عذلا  ل  ه،   في ال ن  ، تلكن  فني ال، 
شلننننل ا ع ا وننننة، لام،ننننا عانننن  ، ز،مننننت منننناا ال،لننننظل تجافظننننت هذننننم تزاتلننننت 

 ت تبمم في اللهي ال واعي ال،ظات ، مل مذاة فظ  ماا ال،لتل 

: فظنن ، تل نن  مننا  المننام   فنني الظننالل الظ كنني. فننال    الظلنن ت ، اننا   -ع
 تا مننا كمننم ت  ب ننا، لط لهننا بهننا  المننام  . تمنناا شا ننع إلننر المنن تف التنني ا

الظننالل الظ كنني لنن  اعننتظ،اش تلنن  ضنن تش  الك ننا  لنن  ل ننل االعننت   ، تلنن  
تننسازل ال،لنناكل فنني الظننالل الظ كنني ه نن   دونناا إعنن ا بل الننخ، اننل علننا  ظننل 
ال واعي وحمر هااتللبة همر الا افي. االعتظ،اش و ن  ل  وان ع تبذتهني. 

تللبنة. فم نطب  ما  لتللبة ااتللبا . إع  الح اة تال واعة مي تاز ة اا
و نن  ل  تحنن ش فنن ع  ال واعنني لننم ااتللبننة. مذننا فنني الظننالل الظ كنني ت ظننت 
ت م ا  ااب   تلتساز،ة تلت اخمة  ظمت ال،ل ف ال واعي مل ال،طملب تمل 



ال،ه،ننة ال، ننتظ مة. تمنناا هط وظننة الحننا  اننا  همننر ز نناب الا ننافي هدننلش  
 هالة.

الظنن ج. الذا ننة ال،تظم،ننة كننا  مذنناة ل نن ش  خنن  تمننل ل  الذا ننة ااأننت  مبمننة 
تظمو،ننا هدنن با ااأننت لحدننلش  فنني ف ننا  تلنن    مبمننة. تلننالا فال ا نن  وتننل  
عواعوا هالض تش ، تإعا لل وت  االا ش  ر لتنا  ال ا ن  ال واعني فاشغنا. منا  
الم تف تتهب  او  : فظ ج ال،تظم،ب  شتساش ، بنل ل ن  بن ل  هطالنة ال،ا  نب . 

لك بننن  ، لكننن  لوضنننا تذنننت  ال،ا نننف، ت ظنننل تمنننا  ال طالنننة مننني لننن  ال، نننات  ا
الا ب  ال الظي شذد ف إلر الظ،ل ال كن ل تلنو" إلنر ال، ناال  ااخن ى. 
فظذنن لا وتننل  ال،ا ننف فنني تضنن وة ال و ننن  فبهننا لنن  ال،ه بننا  تلنن  ال نننظة 
همر الدظب  ال،نالي لنا ودن فم هن  الا افنة، لت فني تضن وة ت ظمنم وضنط  

شذت . مل ش ذي ل ت    لم، … ا افياضط اشا لكي و،ضي الل ت في الهل ال
ال ل  ل ل البلا، بل لمه . ش خل في  ل   "الاال ش " ا،ا و ا . إ  تاز  
ال،نا  ال شنن خل فني  لنن   "الاالن ش " فنني لعمننا  الذنا  فنني الن أوا، مننل و،ننل  
أها وا، في الحونا  الن أوا، لنع فذناُّ   ن،م. للنا فني اوخن   فنا  لهمنل ه،دنب  

 ال ،وع.
 ى ه  ننة لننا بننب  ظننام   االأ ظنناث الا ننافي تكننب  لننا و،تنن  ل  : مننل تنن - 

شلتف هاأح اش االعت  اج في الظالل الظ كي  ل   لت حذا أ ى فني ال نذلا  
ااخبنننن   اأتااهننننا   ا ،ننننة همننننر التظ جوننننة الحسكوننننة، اأتااهننننا  أوابوننننة تلخنننن ى 
ش اعوة في لكا  لن  بمن  ه كني، منل تن ى فني علنا لفدن ا ل،سبن  لن  الذضن  

لحوا  ال واعوة الظ كوة في ال، نت  ل، لا تن ى  ونم ل ن ج تذنا ال  ظ  ونة في ا
دنننننتموة لو نننننت عا  لضننننن،ل  زقو ننننني لت تنننننبل ع افنننننة تظ جونننننة جو،ل  اطونننننة 

 زقوقوة 



: لهت نننن  ل  ل نننناش التنننناشبخ و نننن   ل  التل ننننم النننن و،ل  اطي مننننل الننننال  -ع
عو نننننلج، همننننننر اا ننننننل همنننننر ال،نننننن ى ال،ذمننننننلش. علنننننا ل  تننننننسازل اازنننننن اث 

تظ،اش تاغتداب فم طب  تالهسا ل في الح تب اا  وط   الحا ة إلنر كاالع
ال طل، إلر السقول تال واعي ال،تحن ة. تفني لز ن  اازنلا  انا  ال،طمنلب 
منننل ال، نننت   الظننناج . تلنننو" الظننناج  ف نننا. لنننل وتننن  "الظننناج " غبننن  ال، نننت   
لطملكننا، بننل ااأننت الحا ننة إلننر ل  وتننل  لوضننا ل ننت  ا لنن  ل ننل ل  و ،ننع 

، لنننن  ل ننننل ل  وتننننل   ا نننن ا. تكط وظننننة الحننننا  فنننن   لطمنننن  "ال، ننننت   اللنننن،ل
الظاج " لطم  لاالي لن  الدنظ  تحقو نم. تلكن  اللا نع منل مناا. انا  علنا 
مل ال،طملب تاا  االخنت ف دنب ا ل فلضنا تل، لتنا تانا  دنظاش اال نت ف 
تاللزننن   فننني انننل دنننيُّ منننل اللنننظاش ال،طننن ت  تال،طمنننلب. ااأنننت المننن تف 

الادننننل ل ذ ونننا. تانننا  خدنننن،ا ل ادننن ا تااأنننت عننننوط تم ت ننن   مننناا. انننا  
ل ادنن  ، تلننل تكنن  الحننا  ا،ننا منني البننلا. تاننا  الدنن او ااشنن شللل ي لوضننا 

 …ت اها لهم ا ز وا: إلا لع تإلا ض 
البننلا تهبنن  الظننالل. لننع عننلش  االتدنناال  تال،ظمللننا ، أحنن  او  فنني تضننع 

ل ننننل   -ا  الكم،ننننةتلأننننا ال لشبنننن  ل  لعننننتظ،ل منننن–لاتمننننف.. تااهنننن ا البننننلا 
تلضنننظها بنننب  لنننسجت تب ، اأهنننا ت بننن  ل  –تننناش و،ننناش  … ااهننن ا البنننلا 

و،نناش  "الظهناش " فنني انل دننيُّ. لشبنن  ل   -تان ع تلننل وحضن أي ل اجفهننا هظن 
ل ننل  ت،نناش  الظنن ل: الظنن ل ال كنن ل، الظنن ل ال  نن ل، الظنن ل فنني ال واعننة، 

  إبن ا  ال ن تع، في ااخ ع، في ال دنيُّ. تالظن ل لظذنا  االخنت ف، لظذنا
إبنننن ا  ال ،بننننل تال  ننننو  الننننخ. منننناا مننننل ال،طنننن ت  البننننلا. تمنننناا واتمننننف هنننن  
"ال لاأة" الال ااأت ل    ل... ل    ل اا  ل شذا شلنا ، ل  نل، شك،نا وتنل  
جاخمننم  بنن ا تز ننم زمننلا تشك،ننا الظتنن". البننلا هذنن أا زنن  ال لننا  لذتانن ا همننر 



ل تهبنن . تال، نناشو" التنني ااش ، للننتتا فنني اننل لتننا . لظذننر علننا ل  الظننال
 كذا أ تظ،مها لل" و   االا ل  تتهب .

  : هظم ال ت  الظ كوة فني ال نذلا  ال مبمنة ال،اضنوة عناش  لت اضنط   
ل  ت نننب  ا،نننا شننن ى الننن ظم فننني أنننلو لننن  الت تبننن  الننن و،ل  اطي، عنننلاُّ فننني 
زواتها الظ،موة ا خل  ال،ظاشضة فني االأتااهنا  تالحتللنا  لت فني تظ جونة 

، لت تظ جوة همر ل تلى ش اعة ال تلة في ااأم،ة ال ،هلشبة، مذاة عواعوة
ت هننننا  أمنننن  لاتم ننننة، زننننل  منننناا التطننننلش. هظضننننهل وظت نننن   تسبو ننننا لمننننلهي 
ال واعنني فننني النن  ج، تألهنننا لننن  النن وتلش النننال ال لظذنننر لننم، تمذننناة ت هنننة 
أمنن  لخنن ى تظت نن  ل  مننا  الاطننلا  له،ننا ااأننت لحنن تج  عتفتننل تنن شب وا 

ل  اطوننة تالتظ جوننة فنني الحوننا  ال واعننوة الظ كوننة. إعا لشجأننا ل  أذمنن  دننول ال و،
إلنننر ال،لضنننلو همنننر الدنننظب  ال كننن  الظننناا بذمننن   ل نننت  موة لل االزت،نننالب  

 ت    
: و نننن  ل  أظتنننن ف هنننن   ام،ننننة "الظنننن ب" لت "الظننننالل الظ كنننني" لت"النننن ت   -ع

تكل ، تلنو" الظ كوة" أ تظ،مها لم اللة همر تض وة ا،ا أ ب ما تأت،ذاما ل  
ك،ا مي هال ظل. ا  الت ات  في الظالل الظ كي بب  دظلكم تجتلم ا ب    ا، 
تلنننالا ال لهت ننن  لأنننم عنننوتل  لننن  ال،،تننن  االأت نننا  إلنننر ال و،ل  اطونننة همنننر 

 ع هة تاز   لت همر جشب تاز . فكل بم  ه كي لم خدلتبتم.
 خا لا  ال،ه ب.

االعت    إلر او . لا ااأت  أح  او  في ال،ه ب ل شذا تظ جوة زسكوة لذا
اازساب هذ أا ل،ذلهة، تزتر ال ،ع الال عما همر اازساب اللطذونة انا  
فننني فتننن ا . للنننا لنننا تننن ا  او  فننني ال،هننن ب لننن  ز بنننة فننني ل نننا  الدنننحافة 
تالتظ ب  فهنل دنيُّ ل،ناش  لذنا االعنت    إلنر او ، لنا هن ا فتن ا  ال ،نع. 

ل  ل،اأوننننة همننننر لزنننن  لننننا وتننننل  لذننننا ال،هنننن ب بنننن ج ال ، وننننا ، ال،ذا لننننا  ا



تب،تنن  ل  أ ننل  او  إ  ال،هنن ب لخننا … ال  ل،ننا  لت  فنني لتا ننل ال ننتبذا 
ك اشتم ل  الح با  همنر تنظب  التظ بن  تالذلن  تالت ،نع تالتظ جونة الحسكونة. 
تلك  تال تاز  لن  ال،هاشكنة شنفل  لأذنا فظن  ز  ذنا ال و،ل  اطونة. ل،ناعا  ا  

 ا لحدننننلشا. الحتللننننة البننننلا فنننني ال،هنننن ب زتللننننة ال و،ل  اطوننننة لو ننننت دننننب
تذنناتب، ش و ننها ش ننو" زننسب  نناج ال،ظاشضننة طننلا  ااشكظننب  عننذة ال،اضننوة، 
تلك  ال لز  و هل لأم ال عمطة ل وم. تضظذا او  في ال،ه ب و،اعل ت،الا 
تضع خات،ي في إش ا . خات،ي لح لب تلفب  جتلوا تإش اأوا لك  ال مطة في 

  انالا. تفنني الحقو نة لو نت لنن شذا جو،ل  اطونة بنل لننا لشن ل  نلى لخنن ى. أحن
 لذا أطال  هال و،ل  اطونة تأطم هنا تأذاضنل لن  ل مهنا النخ. تتضنع ال،هن ب 

  ب : أ اها ،تلزساب زقوقوة تلو" ل  ج لداام.
في ب ج لخ ى اللضع لاتمف. لو" لظذر ماا لأم و   ل  و، تا هالط با 

وح ث ل  ال سا   لا  تد   في شلا التي ل شأا بها. ال. لكل ظ تفم. ت   
لنن  ااونناا لكانن  جو،ل  اطوننة لنن  ال،هنن ب. تمنناا غبنن  ل ننت ظ ، لت لدنن  لت 
غب مننا. لكنن   ،وننع الطنن ع التنني و،تنن  ل  تننفجل إلننر ال و،ل  اطوننة، ه،ظذننر 
إلننر الظ النننة تااأدننناف تالح بننة تاهت ننناش اللننناص الننخ النننخ،  ،ونننع الطننن ع 

 و   ل  ت تظ،ل تتلظف.
ازننلا  و ن  ل  أظت نن  ل  ال و،ل  اطوننة لظذامنا تذننا   الحنناكل ت فني  ،وننع ا

هنننن  هظننننم عننننمطاتم. تمنننناا التذننننا   لننننا زنننن ث تلنننن  وحنننن ث ههبنننن  ضننننها. 
تالضننننها الننننن و،ل  اطي او  مننننل ال،طننننن ت  هنننن  ط بنننننا تلظوننننن التظ جونننننة 
الحسكوة. للا ل  تكل  مذاة لزساب لت تذمو،ا  ب ت  ل  ألظ هنا، بن ت  ل  

ل مهننا  الننت، فننالا مننل "ال نن  " ال، ننب . تلننا مننل تننفجل تظو تهننا التنني لنن  
لطنننن ت  البننننلا مننننل الضننننها النننن و،ل  اطي. تلننننالا فنننن ل تازنننن  لنننن  خطبنننن  



ال،    إلر ش ل اللاشو وضها. تال،منام   تضنها. الضنها ال،نذمل النال 
 وح،ل لطم ا مل ال، دلج. إعا لل وت  مذاة لطال  ف  لز  وظطي.

تالتنن شب ي،  بننن . تلكنن  الننن ظم تلكنن  الضنننها النن و،ل  اطي مننناا، :  –  
ل،ننن  ال و ننن طل  خوننناش الظذنننف هنننال،   فننني الحونننا  ال واعنننوة الظ كونننة جا ،نننا 
و نن لل  لجلنننة همنننر ل  لنننا لننن  زننناكل ه كننني  ننن ا تذنننا ال   لم بنننة هلنننتل لت 
هنننآخ  فننني الحونننا  ال واعنننة إال هظننن  اضنننط اها  عواعنننوة تلمنننام ا  تلزواأنننا 

لل  ه   لل ه،موة تحنل  ه،موا  أه  تز ع تع ل  الخ، مل أح  لحتل 
جو،ل  اطوننننة لت لل خطننننل  إلننننر االنننناا ل ملأننننة بهننننس ، مننننل و،تنننن  ل  أامننننا 
ز اوة لخ ى لاتم ة  اونن و،تن  لهناا الضنها ل  شتحنل  إلنر ضنها و نلج 

 ه،موة تحل  جت  الظذف 

: فنني منناا ال، ننا  و نن  ل  أ نن ع بننب  ااخنن ع تال واعننة تكننب  التنناشبخ  -ع
خ دوننة تال واعننوة لأننا ضنن  الظذننف. لكنن  هذنن لا ك،ننا وحنن ث. لنن  الذازوننة اا

تذمنن  إلننر التنناشبخ ا،ننا وحنن ث فننالظذف زقو ننة تاشباوننة. لأننت تنن ى او  فنني 
مناا هذنف. … لل بتا د اها شتمام ت  تبت  ت  الس اع تغبن   ضن  الظلل،نة

تب ،  لم. تب ،ع تلتم. ماا ديُّ ض تشل. ف عا ااأت مذاة جتلة ا ب ت 
ي لت خاشع الظالل الظ كي ت،ناش  الممنل تفبهنا ف ن  لت تهب   في الظالل الظ ك

ت نننناا فبهننننا منننناا الذننننلو لنننن  ال،مننننام ا  تمنننناا الذننننلو لنننن  الظ،ننننل … ت ننننلو 
الهاض   و   ل  و  نل. تأحن  أن ى لأنم فني لك ن  جتلنة تلغذنر جتلنة تلش نر 

وح ث الظذنف. التناشبخ ال وامنل لن  الظذنف. … زضاش  في الل ت ال،ظات 
وظاشضل  الظذنف همنر ل  الظذنف فني اللناشو ال إأ،ا و   ل  وظت ف الاش  

شذلننن  لننن  تم ننناُّ أ  نننم. منننل فننني الهالننن  تفننني لكاننن  اازونننا  شج فظنننل. زتنننر 
الظذننف الننال و،نناش  او  هلننتل فموننع فنني ال سا نن  تغبنن  ال سا نن  مننل فنني 
الهالنن  شج فظننل. ا  الضنن ون هذنن لا و ت نن  تعننا ل الحدننل  همننر ز ننم لت 



االهتنن اف لننم هح ننم، لننا عا عننو ظل  أدننف ز ننم لت شكننع ز ننم، لت زتننر زننا 
ش  ر لم شن ا : ال غبن . الظذنف دن بظة تاشباونة ل فلضنة تلكذهنا تا نع، تعن  م 

 مل ل  الل بظة الل قوة ال،ل تهة ال تط ا. ماا مل ال  ع.
: ل،ننناعا الت ننناشب ال و،ل  اطونننة فننني الننن ت  الظ كونننة لنننل تننن   إال أتو نننة  - 

ل، ت،ظنننا  الظ كونننة  نننل  ضنننها تذنننا   لننن  همنننر مننن ا ال تلنننة، لنننل تل ننن  فننني ا
تل اكننس  ننل  لمضننها زتننر و ننع "افتكنناة" مننا  الاطننل ، جا ،ننا إعا اننا  مذنناة 
اأ ننن اع لنننا فننني لونننة جتلنننة ه كونننة فااعنننا  منننل ل  الحننناكل عننن،  ه،انننل مننناا 

 االأ  اع تإال ف،  الدظ  ل  وتل .
: مذناة ط ب ننا  : الط بننا الننال و ن،  الحنناكل  وننم هننالتهبب ، تالط بننا  -ع 

وتننننل   وننننم التهببنننن  مننننل تهببنننن  الحنننناكل أ  ننننم. هذنننن لا و نننن،  الحنننناكل الننننال 
هنننالتهبب  فهنننل ال و ننن،  لننن  تم ننناُّ أ  نننم متننناا، ال و ننن،  إال هظننن  ل  تكنننل  
مذنناة ضننهلط تتطننلشا  تأضنناال  الننخ، ال لزنن ، ال لزنن  فنني النن أوا شتذننا   

 زتر ه  لته  ديُّ هذ  ...
 : وظذي لل م  ... - 
" فهننل و كنن  فنني ال ذننة ا ننساُّ. لننو" مذنناة : زتننر لنن  و ننل  "لل ننم   -ع

لل م   ب ت  ش اُّ علاب. في الهال ، في الهال ، ال وظطني لزن  دنب ا إال 
كم،نة شتذنا   أ  نها تح،نل –ب افع. إال هضها النخ. فالحناكل النال شتذنا  ... 

لظذنننر لأنننم لتننن   لخنننلة ال هطنننل. فظذننن لا شتذنننا   هننن   مبنننل لت اابننن  ، فهنننل 
لل تلظ  لأت هم، مل شذم  إلر لا عبفت  إلوم الحا   ولظ  هالضهلط، تلل

في ال، ت  ل. الحاكل لعار ل  ال،ذاضل اأم وح   ز اهم تبذم  إلر لنا 
عننب  ر لننم. ال،ذاضننل لزواأننا ال وح نن  دننب ا. وظطنني ه،نن   امننم وضننحي هننم، 
فنن  ش  ننر ل وننم ز نناب تال زا ننة إلننر ز نناب. لكنن  الحنناكل وح نن . لننا مننل 



ي ش  ننر لنني عاة، تإال  نن  وحنن ث غنن ا لننا لننو" فنني ااز نن   لهطنني منناا لكنن
 الح  ا   متاا و ك  الحاكل، جو،ل  اطوا اا  لت ل ت  ا!

 و لا هاطلا  اعت ادوة! - 
: ط ظننننا. خطننننلا  اعننننت ادوة. عننننل لوضننننا تذننننا  . متنننناا لذطننننا التنننناشبخ.  -ع

ال، ن لة فني أهاونة االن  مني ل ن لة لبنسا  ال نلى. لناعا  نا  لظاتبنة، تك،ناعا 
ي ل ننا  الت ننبب  تال واعننة تالتنن بب    ننا   للتننم ال،ظ تفننة بننن "دننظ   وظنن ف فنن

لظاتبننننة".  ننننا  :" ببذنننني تكننننب  الذننننا  دننننظ   إعا خملمننننا  ننننابتها تإعا  ننننابلما 
خمبتها"ر لظذر علا ل  ال واعة فبها لخا تشج هاعت، اش. فالال ش ب  ل  و خا 

  كنننننل دنننننيُّ لننننن   تازننننن   هنننننالط با النننننال اذنننننا أ ننننن،وم الانننننلش  فننننني ال نننننتبذا
تال  ظبذا  فهاا الط با لم لوضا لااط  . في شتعوا ز عت الانلش  ال ملنفوة 
ك،نننننا أظننننن ف، تانننننالا فننننني الدنننننب  النننننخ، فهننننناا الط بنننننا خمنننننا فننننني الذهاونننننة 
جوتتاتلشبننا . فنننالتهبب  الكمنني ال، ادننن  ال وضنن،  الدننن   ال، ننت،  بنننل  ننن  

 تتك ش الت  كة تبتهب  اللاص لت ااعملب ف ا.
   فني ه،مونة التهببن  منا ، منل لألزنساب الظ كونة لا : تل،  ال تش ااك - 

 لو" ل  الض تشل ت لج لزساب 

اللا ع لأنم هاعنتاذاُّ ال،هن ب النال له فنم  بن ا تلهن ف اازنساب اللطذونة  - 
 وم تالتي لها  اتش تال  ا  لها زضلش زقو ي، في ال  ى تفي الذ اها  في 

لزساها بهاا ال،ظذر. مذاة لتا ، فاا طاش الظ كوة ااخ ى، ال لظ  ل  فبها 
ل ،لهننا  لنن  ال،ا  ننب ، تلنن  لتننحاب ال،دننال ، شذلنن ل  لزساهننا لننو" لهننا 
ت لج زقو ي في ت لف اللنظ ، فني ال ن ى تفني تن لف الظ،نا  النخ. فني 
ال،ه ب ت الب    و،ة في ماا ال، ا . اازنساب اللطذونة ااالتحناج االدنت اكي 

للننظ ، فنني اازونناُّ، فنني تزننسب االعننت    الننخ لهننا تذمو،ننا  فنني تنن لف ا
ال طاها  الظ،الوة تالتظمو،وة النخ، فني انل لتنا . الحنسب هذن أا لل نلج فني 



  ننل ال، ت،ننع. لل ننلج اذ اهننا  اتذمو،ننا  زسكوننة تا ، وننا  تا دنناام، 
مل وهطي ال، ت،ع امم ت  ب ا... ماا الذنلو لن  اازنساب ال ل ن   فني الظنالل 

خ ى لا  ا  شتح ة في ت لف الظ كي اتل. الحسب في اا طاش الظ كوة اا
الذا نننة وط نننل همنننر عنننط  ال، ت،نننعر تلنننالا ااأنننت ال،ه،نننة ال،ط تزنننة همنننر 
مفالُّ مي لتال ت  ل ال دنيُّ مني الهنلم فني لتعناط اللنظ  زتنر وام نلا 

 تعبمة لمضها تتعبمة لمتهبب .
 اأتهر.

 

 

 

الديموقراطية إلى االنتقال  
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 لجابايا عابد م يد
 ال ررررررررررررروار نرررررررررررررم

 اليعا ررررا التءي اليررررونه

 ال.نررررراة أذاعتررررر  الرررررذي

 برين اليرابيرة الثانية

 وه" الشهاي العانامج

 صعررردا الرررذي" الواجهرررة

 متك الا  ية كصدياا

 أذيررع كقررد  مالرر  مءيكرة

 أ ترروبا 18 يررور مسرراال

  ررل ويرر  كسرراه  2000

 ععرررررردا ا سررررررتاذ مررررررن

 ا ناررررراري ال يتلررررره

 إدريررررررس كالارررررر  ه

 كالكاصعررررررررة  سرررررررريكس

 صرررابع  )ري ررران ربيعرررة

 العرررردد ورررره نشررررا ليررررا

 (اليابه

  إدريس كسيكس

ا سرتاذ الجراباي، أكد ال رديب معكر   يتحر. ك ي كرا، ك  حرد اليسراهيين 

وه موبوع التناكم الترواو.ه  1998وه ال .ل الث.اوه كالسياسه   تعت  وه 

ال رراله كاعتعاصيرروا حينهررا بيثابررة ماررال ة رماليررة بررين ال ا ررة الوطنيررة 

اا وه   م اليءر  الااحرل ال سرن الثرانه كععرد الاحيران اليوسر ه  كال.



اآلن جد جديد كأصعؤ ا داال ال كومه موبع صسراؤ"، وءر  نعرد نت ردث عرن 

اليابرره كإنيررا أصررع نا ن رراك" إرسرراال قواعررد جديرردة ليررا سرري صه  ورره هررذا 

ا طررار سرر حاك" التطرراق إلرر  بعررض اليتحمررات  ص رردثت   ررذل  ورره إحررد  

لتردا،ل ال اصرل برين اليجرالين الت.ءيردي كال رديب وره عيءيرة الي.ا ت عرن ا

اص اذ ال.اار السياسه باليرام، كأن  قالعا ما صكون الكءيرة ا ،يراة لءيجرا" 

الت.ءيدي، أي لء.اا كلءنيط الش وي  ال اصل اآلن مع حكومرة التنراكم هرو 

 أننا  نا ننتما مرن ععرد الاحيران اليوسر ه الردوع باصجراا ص رديب طراق اص راذ

ال.ررراار كدم.اطتررر  كص.ويررررة دكر الررروزيا ا ك" كصوسررريع دكر الياسسررررات 

ال ديثة دا،ل الدكلة  كإذا بنا نتحر. براكز حكومرة ظرل موازيرة متيثءرة وره 

الءجران كا  رر اا، صررديا ا  ررياال بيعيترر  كصطررور ،طابررا حررداثيا مررن دا،ررل 

ر ال.اا  هل صعتعاكن أن ال.طيعرة مرع هرذا الرنيط اليرالدك  وره اص راذ ال.راا

 قيا كاردة، أر أنك  صعتعاكن أن اليس لة مس لة كقذ؟

 محمد عابد الجابري:

أعت.ررد أن طررا  ا مررور بهررذا الشرركل ويرر   ررهال مررن ا ،تاررار، واليجررا" 

السياسه الت.ءيدي الرذي ص ردثذ عنر  هرو ععرارة عرن مشراكرات برين ال ا رة 

رة الوطنية كاليء ، كليس ال.ارا كحردا  اليجرا" السياسره الت.ءيردي هرو ععرا

عررن مجررا"  انررذ صيررار  ويرر  السياسررة ورره ال. ررايا الكعررا ، منررذ ال يايررة  

إل  اآلن ل  صكن صءر  العاليانرات صيثرل  1963كعندما أنشيذ العاليانات منذ 

ال.رروة ال .ي.يررة ورره العءررد، وررال.وة ال .ي.يررة ب.يررذ هرره هرره  لررذل  وررال.اارات 

برردكن قطيعررة ا ساسررية  انررذ صت ررذ مررع ال ا ررة الوطنيررة، ،ررار  العاليرران ك

معهرررا  ،رررذ مرررثت ق رررايا الاررر ااال كمسررر لة إقامرررة الديي.ااطيرررة أك صعرررديل 

الدستور  هذا ق رايا  انرذ صنراقا كيت رذ ويهرا ال.راار مرن ،رت" مشراكرات 

كهذا هه ميالة اليرام  ليسذ هناك قطيعرة مرا برين السرءطة العءيرا وره العءرد 

ن كصثررار كبررين اليعاربررة  حترر  عنرردما يكررون زعيرراال اليعاربررة ورره السررج

ق ررية مررن ال. ررايا الوطنيررة  ررانوا يشررار ون ورره صررنع ال.رراار كيستشرراركن 

كيععثرون براأيه   هرذا ص.اليرد مرابيرة أصريءة صاجرع لمراكف صاري يرة  اآلن، 

، إن الاجررا" الررذين  ررانوا يعيرراكن هررذا 1988كهررذا مررا قءترر  ورره م ابرراة 

 وا ورره اليجررا" السياسرره الت.ءيرردي كالررذين قرراموا بهررذا اليشرراكرات ك"ا ررتا

مرع اليءر  م يرد ال رامس كمرع ال سرن الثرانه، عردده   - يا ن.رو"-الطعار" 

اآلن يت.ءم ب ك  العيا كا جل الي ترور  كمرن ثر  صرار م اكبرا اليراكر 

إلرر  اليجررا" السياسرره ال ررديب حيررب صيررار  السياسررة كالدييوقااطيررة ورره 

 ماسسات كليس بين أ  اا 

  إدريس كسيكس



طررا  السرراا" الترراله   هررل حكومررة التنرراكم أكد أن نعررود إلرر  ال ابررا لن

 ال الية هه وه مستو  الدوع باصجاا هذا ال.طيعة من أجل الياسسات؟

  محمد عابد الجابري

"ال كومة دا،ءة هه ن سها وه "الشواري"  ك  ييكن أن ص يل "الشواري" 

كهرره دا،ءرر  )الشررواري بالدارجررة اليرابيررة هررو ق ترران كاسررعتان ماصعطترران 

 وبعان عء  ظها الدابة كصي ن با متعة الخ(  الييالان ص

   إدريس كسيكس

من بين صداعيات الوبع ال اله الرذي نار   برالياحءه كا نت.راله  ال رديب 

عن أزمرة قرو  اليسرار  ير صه هرذا وره الوقرذ الرذي ي شر  وير  الكثيراكن أن 

صتيكن ال ا ات ا سرتمية مرن مرلال ال رااغ السياسره ال اصرل  لرديك  رأي 

يوبرروع ي.ررو" بجيررع الكررل دا،ررل مررا صسرريون  "الكتءررة التاري يررة"  أ  ورره ال

صعتعررراكن أن هرررذا الاررريرة قرررد ص .رررد ال.رررو  الت.دميرررة قررردرصها عءررر  التجديرررد 

كالت ررديب كالع.ءنررة، كن ررن نت رردث عررن الياسسررات، إذا ارصررعط ماررياها 

 ب ا ات   صت ا مع هذا التوج  اص اقا صاما 

   محمد عابد الجابري

قءذ وه موبوع الكتءة التاري ية  ن  مكتوم، إنيا س  ا  لك   لن أ ار ما

ا حررداث الترره أكحررذ لرره بيررا  تعررذ   تعررذ عررن الكتءررة التاري يررة ورره م.الررة 

  ك نذ من اليساهيين وه هرذا 1988صدرت وه مجءة "اليور السابع" سنة 

اليجءررة ال ءسررطينية بي.الررة  ررهاية  ورره صءرر  السررنة انتعهررذ،  يااقررب وكرراي 

ه، أن الثررورة ا ياانيررة قررد مررات عءيهررا عشررا سررنوات  ك انررذ هررذا كسياسرر

الثرورة مار وبة بيوجرة عارمرة سررييذ بالار وة ا سرتمية  و نرا  يااقررب 

كجدت ن سه أ ح. أن الثورة ا ياانية كالا وة كا ستمية قد ما عءيهيا 

برردأت أ ررعا أن ا مررور قررد  1988عشررا سررنوات  نررذاك  كورره السررنة ن سررها 

طاف قو  معينة من دا،ل العال  العابه كمرن ،ارجر ، ميرا  حوصات من

يعنه أن مشاكع الا وة ا ستمية الذي  ان يعشا ب  زعياال ال ا ة  ران 

قد طوق  صذ ات الستينات كال يسينات عندما  ان ال كا ال.ومه، كالثروري 

كاليار سرره كالءيعاالرره، مهيينررا عءرر  السرراحة ي.ارره كيءررره مررن ال سررام 

تمية، وررره حرررين أن ا سرررتميين  رررانوا موجرررودين كجرررودا ال ا رررات ا سررر

موبررروعيا  كأنرررذ صعررراف أن ا يرررديولوجيا صعيررر  ن سرررها كصءرررره ،اررريها  

كعندما جاالت الا وة ا ستمية وعءذ الشهال ن س ، ارصكعذ ن رس ال طر   

عييذ ن سها كألرذ الوجود اليوبوعه الذي أواز الءيعاالية كاليسرار  هنرا 

ذي  ان يعيا وه إيطاليا حيب الشيا" عءيانه مت.در صذ ات "قاامشه"، ال

كالجنروم صسريطا وير  الكنيسررة، وارصر   أنر  يجررب ا عترااف بالكنيسرة  .رروة 



موبوعية، يجب ا عتااف بالوجود اليوبروعه لء.رو  التره صيثءهرا، و.را" 

ب اكرة الكتءة التاري ية الته صجيع ال.و   ءها بيرا ويهرا الكنيسرة وره إطرار 

عءيهررا  مررن هنررا قءررذ   إن  تءرة صاري يررة مثررل هررذا سررتيكن مررن أهرداف مت ررا 

صجرراكز ال طرر  الررذي ارصكعرر  التيررار الت.رردمه ورره السررتينات ك ارصرر  ال ا ررة 

ا ستمية وه الثيانينات  كمرن ثر  كسرعذ إطرار ال كراة وره م.را ت أ،را   

كالساا" الرذي طاحتر  حرو" برياع اليسرار دا،رل مثرل هرذا الكتءرة،   أص را 

ليسار لن ي يع، لكن بشاط أ  يعتعا ن س  هو  رل  رهال  كاليثرل مع  وي  ا

اليرابه ي.و"   "الءره ي سرب بوحردك  يشرط لرو" )مرن يعرد ا  رياال بي رادا 

 كيءره حا اآل،اين ي  ل مع  واةض( 

   إدريس كسيكس

لناجع إل  الياسسات  مرن برين الي ارقرات التره نعيشرها اليرور أن ا حرالام 

يل  .اطاة وه اليجتيرع ب.ردر مرا صعرانه مرن برعف ب.در ما هه مطالعة بالع

كمررن قيررام الديي.ااطيررة دا،ءهررا كمررن الت ررييا عءرر  إمكانيررة التنرراكم بررين 

ا جيرا"، وءرديك  مرثت ال.راار ا ،يرا لءيكترب السياسره لتص راد ا  رتاا ه، 

كالععض ي.و" إن  قاار أحادي من طاف السيد ععد الاحيان اليوسر ه  هرذا 

يررد اليكتررب الرروطنه لءشررعيعة ا ص اديررة مررع أن صررتحيت  ال.رراار ي. رره بتجي

السياسية كاليعنوية   ص و" ل  ذل   كال اصل أن اليشراوين عءر  ال رالم، 

كالذين ه  وه ن رس الوقرذ مسريولون حكوميرون، الرععض مرنه  براق ذرعرا 

مررن الن.ررد اليوجرر  إلرريه  مررن طرراف الشررعيعة ا ص اديررة  سررااله هررو   هررل 

ما رراا عءرر  عرردر قرردرة ا ص رراد عءرر  اليوازنررة بررين صعتعرراكن هررذا اليشرركل 

 عيءية ميارسة السءطة كعيءية استكيا" ميارسة الديي.ااطية؟

  محمد عابد الجابري

يجب أن ن اق ما بين اليشرا ل الدا،ءيرة لألحرالام، التره هره ق رايا ،اصرة 

بكل حالم صعالج دا،ل ال الم، كصناقا وه الهييات اليساكلة لهذا ال رالم، 

ايا الوطنيرة التره صشرتاك ويهرا جييرع ا حرالام اليوجرودة  كلرذل  كبين ال. ر

و نا لسذ ماهت  صدر وتو  و.هيرة أك سياسرية  اليشركل الرذي طاحتر  هرو 

مشكل دا،ءه، كال الم ل  أجهالص  كقوانين ، كأنا   ايا ،ار  التنمي  ك  

 عء  له بهذا اليتبسات  ءها 

   إدريس كسيكس

ة  هل ييكن ال ديب، مع صطرور العتقرات س حاك" طا  اليشكل با ة عام

ال البيرة إلرر  هررذا ال ررد مررن النالاعررات الش اررية، عررن دكر ا حررالام  نررواة 

 ع.تنية قادرة عء  ص طيا اليجتيع كالت ثيا وه ال ياة السياسية العامة؟

   محمد عابد الجابري



 السياسة هه أي ا مجا" التع.تنية، كيجب أن نعتاف بهذا 

   إدريس كسيكس

 اأنذ صادر وتو  أستاذ الجاباي!ه

   محمد عابد الجابري

نعر  هرذا وترو   إذا أردت أن صتعامرل بع.تنيرة وره السياسرة يجرب أ  صكرذم، 

ألرريس  ررذل ؟! لكررن إذا قرراأت أوتطررون صجررد أنرر  ي.ررو" إن الكررذم جرراةال ورره 

السياسة  كإذا قاأت ا دبيات السءطانية العابية صجرد ويهرا أنر  يجروز لء ءي رة 

كذم عء  الشعب ك  يجروز لءشرعب أن يكرذم عءر  ال ءي رة، كيعراركن أن ي

هذا بال.و"  إن ال ءي ة إذا  ذم عء  الشعب وذل  من أجل ماء ة الشعب، 

كلكن الشعب إذا  ذم عء  ال ءي ة و ن  ي ءء  كيدوع  إل  اص اذ قاارا عءر  

 أسا  مرءوط 

   إدريس كسيكس

لكررن اليشرركل هررو ورره  ررذم  إذا  ررذم الساسررة وررذل   ررهال م هررور كطعيعرره،

 اليث. ين، الذي ي تاض ويه  قو" ال .ي.ة 

   محمد عابد الجابري

اليث. ررون ي.ولررون ال .ي.ررة بشرركل نسررعه  ن ررن ن.ررو" ال .ي.ررة نسررعيا، كحسررب 

إدرا نررا لهررا  ك يررا صعرراف، والسياسررة هرره وررن الييكررن  كالييكررن لرريس هررو 

ل مرا هرو ميكرن وهرو اليطءا  هذا وه حين أن ميدان ال .ي.ة هو اليطءا  ك ر

  وره 2=1+1م تيل، ك ل مرا هرو م تيرل وهرو نسرعه، كهرو لريس مرن نروع 

 صساكي   إما أقل من اثنين كإما أ ثا من اثنين  1+1السياسة داةيا 

   إدريس كسيكس

قءررذ   هررل ييكررن ال ررديب عررن صطررور العتقررات ال البيررة إلرر  هررذا ال ررد مررن 

 النالاعات الش اية؟

   محمد عابد الجابري

أن أنطءا من صجابته وه ا ص اد  عندما  نذ  ابا أقل سرنا منر  ب.ءيرل  أريد

  كقرد عشرذ مرا   1959ينرايا  25 ار ذ وه ص سيس ا ص اد الروطنه وره 

ي ا  من "الدبازات" )ال اومات(  عشذ مرع اليهردي كال .ير  العاراي 

كاليوس ه كععد الاحي  بوععيد،  ننه  نذ مسراك  عرن "الت ايرا" جايردة 

م  كالجايدة  انذ هره ال رالم، هره "اليطرعخ"  كمرا صشراهد اآلن مرن ال ال

،ارومات هره    ررهال بالنسرعة لءترره  انرذ وره اليابرره، ك نرا نتجاكزهررا، 

كلذل  و نا   أعطه ل اومات اليور أهيية  عياة  هذا حالم عراش أربعرين 

سررنة مررن اليعاربررة، اليعاربررة الترره  انررذ صررووية ورره السياسررة  كاآلن 

لرر  أع رراال ورره العاليرران أك رؤسرراال جياعررات أك كزراال، أصررعؤ بعررض رجا



وين الطعيعه أن ص دث مشا ل وه هذا ا حرالام  لكرن وره نمراي كبالنسرعة 

ل الم ا ص اد ا  تاا ه   ،طا  كوه هذا الاردد يعجعنره صشرعي  بع ره  

لر  برالعجين   ران هنراك مرن الينميرات الوطنيرة مرن ينتمرا صشرتذ أطرا هرذا 

كليا ل  ي دث  هال ميا  انوا ينتماكن   قا" أحده   ال الم ليست.طب منها 

  من ال ط  انتمار انش.اق ا ص راد، وتا يعتر  صا يعرة عجينيرة  وعرت ا ص راد 

 العجين وه اليد، ييكن أن يتععض بين ا صابع إذا برطذ عءي ، كلكن    

 يت تذ  يا صت تذ ال.طعة من السكا 

   م يكة مالك

لهذا العناال الديي.ااطه، أظن أن هذا الت سريس  أستاذ الجاباي، كن ن ناسس

هو عيل الجييرع لكره يرت  العنراال  كا حرالام السياسرية صءعرب دكرهرا برعط ال  

كا  رررركا" الررررذي طاحرررر  الالميررررل إدريررررس  سرررريكس هررررو أن دكر ا ص رررراد 

ا  تاا ه  .وة باقطة،  .وة اقتااحية، ربيا قد كهن ب ك  صسيياا الشر ن 

هيرق ليراصياا وره  رها مرار   مرا هرو الردكر الرذي العار، كب ك  أنر  اآلن ي

يجب أن ي.ور ب  حالم سياسه لءدوع باليسءسل الديي.ااطه رق  أن  يشرارك 

 وه ال كومة؟

  محمد عابد الجابري

أنذ صطاحين عءه ساا  يتعءا با ص اد ا  تاا ه اآلن، كأنا   أستطيع أن 

ص.دي  است.الته من سنة،  1981أجيع  عن ما ي دث وه هذا ال الم بعد سنة 

اليكتب السياسه كالءجنة اليا الية  لذل  و نا   أستطيع ال رديب إ  عرن مرا 

إل  اآلن "أ،ذت راحته"  يا  1981قعل هذا السنة  كبكل إ،تا منذ سنة 

ن.و"، كبالتاله و نا   عء  له بيا ي.ع  أما بالنسعة ليكانة ا ص راد ا  رتاا ه 

و نررا مت  ررد مررن أنرر  قرروة حيررة أساسررية مررن   ررالم ك اصرريد ك .رروة مسررت.عءية 

ال.و  ال ية وه اليرام  أمرا أن أحكر  عءر  مرا يجراي حاليرا وءيسرذ مطءعرا 

 عء  الت اصيل 

   م يكة مالك

أنرا   أريرد أن أبررع  وره موقرف حررا ، لكننرا عنردما نايررد أن ن ءرل كبررعا 

حرو" معينا، كالجييع يطيؤ إل  العناال الديي.ااطه، وإن ا سيءة صطا  ب دة 

حالم ا ص راد ا  رتاا ه، ،اصرة كأن هرذا ال رالم ي.رود صجابرة هرذا الن.ءرة 

الديي.ااطية  كرق  أن    صشترل وي  صنميييا و نرذ اص رادي ب.ءعر   كبالتراله 

 والساا" هو   هل حالم ا ص اد ا  تاا ه كهن بوص   قوة اقتااحية؟

   محمد عابد الجابري

كانته ؟ كوه هذا ال الة  بد لكره عندما ص.ولين كهن، والي.اود أن  بعف 

أجيع  من أن أ رون مطءعرا عءر  مرا يجراي دا،ءر   اصا ره لره ال را وره أن 



أ ررون قابرريا ناليهررا   ي كرر  إ  بنرراال عءرر  معطيررات، كلرريس عءرر  مجرراد 

 الت يين  كأنا أوت.د إل  اليعطيات ال اصة بهذا اليوبوع 

   م يكه مالك

 ته صايد الدوع بيسءسل الديي.ااطية؟كإذا عيينا الساا" عء  جييع ال.و  ال

   محمد عابد الجابري

ورره هررذا ال الررة أر  أن "الكتءررة الدييوقااطيررة" )الترره صتشرركل مررن ا ص رراد 

ا  ررتاا ه كحررالم ا سررت.ت" كحررالم الت.رردر كا  ررتاا ية كمنميررة العيررل 

الرردييوقااطه الشررععه(  كررل لهررا ،اوصرريات صجيررع بررين أحالابهررا  وهررذا 

د ح.ي.ه وه اليجتيرع  ن رن نعراف أن ا حرالام ا ،را  ا حالام لها كجو

حديثة العهد كصكونذ بطاي.ة معينة  وإذا  انذ لدينا  اعية مءكيرة صاري يرة، 

كهررذا مسرر لة   صنرراقا، وررإن لرردينا أي ررا  رراعية كطنيررة صاري يررة   صنرراقا 

كصتيثررل ورره أحررالام الكتءررة  كهررذا الشرراعية الوطنيررة قرروة يجررب أن صسررتعيل، 

ن د بعد طاقتها  كالدليل عء  ذل  هرو أن اليءر  الياحرور ال سرن كهه ل  صست

الثانه عندما طءب من العنر  الردكله أن ي.ردر لر  ص.ايراا عرن حالرة اليررام، 

كعندما اطءع عء  ذل  الت.ايا الذي نعاو  جييعا، ،اطب الشعب كقرا"  إن 

اليررررام مهررردد بسررركتة قءعيرررة  وكررران مرررن كاجعررر  كمسررريوليت   يءررر  أن ين.رررذ 

وقررف، واسررتدع  ععررد الاحيرران اليوسرر ه ك ء رر  بتشرركيل ال كومررة  كهررذا الي

دليل عء  كجود صء  ال.وة السياسية  كهو كجود ياهءها لهذا العيل  لكن هرذا 

  يعنه أن الكتءة قامذ بكل ما ييكرن أن ص.رور بر   ك  يعنره أنهرا اسرتطاعذ 

 أن صستوعب جييع ال.وات ال ية، ،اصة الشعام 

   م يكة مالك

تاذ الجررراباي، إن صاسررريخ الديي.ااطيرررة   ييكرررن أن يرررت  بررردكن صكررروين أسررر

مرررواطنين ديي.رررااطيين، ورررت صسرررامؤ بررردكن مرررواطن متسرررامؤ، ك  ح.ررروق 

ككاجعات بردكن مواطنرة  كالسياسرة التعءيييرة صعراز  إحرد  ا دكات ال اعءرة 

وه مسءسل الدم.اطرة  أسرتاذ الجراباي، أنرذ أحرد أعيردة ال كرا ال ءسر ه وره 

العابه، ك  أحد يجهل مساهيت  إل  جانب ا سراصذة، أحيرد السرطاصه  العال 

كمارررط   العيررراي وررره صررر ليف  ترررام "درك  وررره ال ءسررر ة" الرررذي  ررركل 

ماجعيررة صعءيييررة لءعديررد مررن ا جيررا"  أنررذ الاجررل العاررامه  ونررذ ن سررد 

بن سررر    يرررف ص.ررراأ "ميثررراق التابيرررة كالتكررروين" )حرررو" إصرررت  التعءررري  

 ن هرذا الييثراق أن ي ءرا مرواطنين م.ردامين، جراييين باليرام(؟ هل مرن  ر

ييءكررون وعررت حسررا ن.ررديا؟ كمررا هرره اليكانررة الترره يجررب أن ي تءهررا صرردريس 

 ال ءس ة وه اليدرسة اليرابية مست.عت؟

   محمد عابد الجابري



أنررا   ارريا   أستسرريغ  ءيررة "الييثرراق" ورره هررذا اليجررا"،  ن التعءرري  ورره 

.اق وره الهويرة حتر  ي ترا  إلر  ميثراق  اليشركل اليرام   يعانه من ا نش

ال .ي.ه الذي  ان كراال هذا "الييثاق" هو مشكءة أداال بعض الاسرور كلريس 

مشكءة هوية  ذلر  أنر   ران هنراك ص كيرا، ك  يرالا"، وره أنر  يجرب أن يرادي 

التتميررذ رسرروما نمرراا لث.ررل صكرراليف التعءرري  عءرر  ميالانيررة الدكلررة  هررذا هررو 

معرراكف و.ررد نوقشررذ ال كرراة ورره العاليرران، ك  أحررد  الينطءررا  ك يررا هررو

استطاع أن يت يل مسيولية إقاار رسور وه التعءي   بالنسعة له   اريا، لر  

يسرتدعنه أحررد لءيسرراهية ورره إعررداد هرذا الررذي سرريه "الييثرراق"،   اليكء ررين 

بالءجنرررة ك  حالبررره  كقرررد أراحرررونه  كحتررر  لرررو حارررل اسرررتدعاةه لكنرررذ 

أسررتطيع ص يررل متاعررب ا جتياعررات  كلكررن، كال ررا اعتررذرت، و نررا لرر  أعررد 

ي.ا"،  ان ا ستاذ إدريس ،ءيل الذي  ان كزياا لءتعءي  الثانوي كالعاله قعل 

حكومة التناكم، قد هي  مشاكعا  صت  التعءي ، كقد بعب إلره بنسر ة منر  

ورره رسررالة   اررية كطءررب منرره رأيرره ورره اليشرراكع  قرراأت اليشرراكع، 

يتت بنيويرررة كهيكءيررررة لررريس مررررن ال رررراكري ووجدصررر  ي ترررروي عءررر  صعررررد

… معاربررتها، والتجابررة هرره الترره سررت ك  عءيهررا  اليشرراكع ويرر  إيجابيررات

وكران ردي هرو أنر  ينعرره العردال بتطعيرا ا يجابيرات، كبعرد ثرتث سرنوات أك 

،يس سنوات سيا  النا  النتاةج ا يجابية لءيشاكع، كعند ذل  سريكونون 

اأي الررذي أبديتر   كهره ن سرها التره صعناهررا مسرتعدين لرألداال  هرذا ،تصرة الر

"الييثاق"  أنا   أقو" إن الييثاق صعن  وكاصه، كلكرن أقرو"   إن مرا كرد وير  

 ب اوا هذا اليس لة يءت.ه مع ما  نذ قد اقتاحذ 

   ربيعة ريحان

مادامذ قد أثيات مس لة الييثراق الروطنه لءتابيرة كالتكروين، أريرد أن أقرو"، 

إن مروق ك  ثابرذ كمعردةه ب اروا مسر لة التعايرب ك  ا سرتاذ الجراباي، 

مجررا" ويرر    لءتااجررع ك  لءيااجعررة  ص.ولررون أي ررا إن التعايررب برراكرة 

ك اط كجود ح اري  كن ن وره حاجرة إلر  صعايرب وره التابيرة كالتكروين 

كالع ب العءيه  لكن صجابتنا وه التعايب اصسيذ بطابع التذبذم كالتااجرع، 

يررادي كاليعنرروي  طععررا هررذا أد  إلرر  نرروع مررن ا حعرراط إن لر  ن.ررل بالهرردر ال

كإلرر  صوقررع ال شررل لكررل صجابررة صعايعيررة ماص.عررة  ورره رأيكرر  مررا سررعب هررذا 

التررااك ، أ  صعت.رردكن أنرر   ن ا كان لن عتنررا السياسررية كال كايررة  ن صت ررذ 

ال.ررراار الوابرررؤ كالع.تنررره كاليتواصرررل ب اررروا مسررر لة التعايرررب وررره 

 د لها الياداقية النماية كالتطعي.ية م هومها الشيوله، يعي

  محمد عابد الجابري



من جيءة اليساةل الته ييكن انت.ادها وه "الييثاق" أن  يسركذ عرن اليابره 

صياما  وعندما يتكء  عن التعيي  أك التعايرب   يعراض قرط لءتجرارم السراب.ة 

 ك  ينت.دها ك  يست ءم الععاة منها  مرع أنر   ران مرن ا و رل أن ييرار 

 نوعا من الت ءيل كاليااجعة 

ب اوا مس لة التعايب سعا له أن طاحتها مرن زاكيرة كظي يرة وره  ،را 

م.ررا"  تعترر  حررو" التعءرري   كقررد اطءعررذ عءيرر  برردكق  رر   إن طررا  مسرر لة 

التعايب من الناحية الوظي ية، معناا قض الطاف عرن مسر لة الهويرة كعرن 

هايرة  أن أك" سراا" يواجهنرا اليعادق الوطنية، وهذا جانب إيرديولوجه وره الن

من الناحية الوظي ية هو لين نوج  صعءيينا؟ لءيراربرة؟ إذن يجرب أن يعرام، 

ورررن ن   نسرررتطيع أن نجعرررل مرررنه  أناسرررا لررررته  ال انسرررية أك ا سرررعانية أك 

ا نجءياليرة  اليراربرة لهر  لررته  هره العابيرة، كبهرا يجرب أن يكرون صوصريل 

.در كلءتواصل مع العال  كمن أجل ص .يا اليعءومات  لكن من أجل ص .يا الت

ا ن تا  الخ، من الي اكض عءينا، ب ك  موقعنا الجرااوه، أن نعء  ال انسية 

كا سعانية كا نجءيالية  ال انسية كا سعانية ب ك  التاريخ كالجوار كالث.اورة  

لكن اليور وه وانسا ن سها من أراد أن يعء  أبناالا بشكل جيد عءي  أن يعءيه  

 نجءيالية  الءرة ا نجءيالية اليور أصرع ذ براكرية  بالنسرعة لءتعايرب وره ا

الجامعة،   أحد وه العال  اليور يدر  العءور بكامءها بءرة بءدا ماعدا أمايكا 

كإنجءترراا   ن ا نجءياليررة إذا لرر  صسررتعيل ورره التء.ررين صسررتعيل ورره اليااجررع  

كقررذ مررن ا كقررات بالءرررة  العءرر  اليررور هررو بالءرررة ا نجءياليررة مثءيررا  رران ورره

 العابية 

كاليشرركل الررذي نعررانه منرر  هررو أن الطالررب عنرردما يكررون ورره العكالوريررا وهررو 

يعاف العابية بن س ال.در الذي يعاف ب  ال انسية  كلكن عندما يرذهب إلر  

 ءيات الطب كالعءور وهو يدر  جييع اليواد بالءررة ال انسرية كينسر  صيامرا 

 ءيات اآلدام كال .روق يردر   رل  رق بالعابيرة العابية، كالذي يذهب إل  

كلرذل   برد مرن … كينس  ال انسية  الءرات الته درسها وره الثرانوي ص ريع

صدريس مواد معينة وه  ءيات اآلدام بال انسرية أك با سرعانية أك با نجءياليرة 

حسب ا،تيار الطالب ك بد من صدريس مواد معينة وه  ءيات العءور كالطرب 

يررة  كهنرراك مررواد ييكررن أن صرردر  بالعابيررة مثررل مررادة "الطءررب بالءرررة العاب

ا جتيرراعه" ورره  ءيررات الطررب، كأي ررا قسرر   عيررا مررن التشررايؤ ييكررن أن 

يدر  بالءررة العابيرة  كوره  ءيرات العءرور ييكرن صردريس مرادة صراريخ العءرور 

بالعابيررة كعءومررا أ،ررا  بالعابيررة  ويررن الناحيررة الوظي يررة ن ررن م ررطاكن 

تواصل مرع  رععنا، كلكره نت.ردر كنن رتؤ عءر  العرال  كنيرار  لءتعايب لكه ن

 الع ب العءيه  بد من لرة أك لرات أجنعية 



   ربيعة ريحان

إذن، ن ن نت دث عن صعايب من تؤ كم اكر  قءت  بال اف الواحد وه حوار 

سابا "الءرة هه الوعاال الذي صناها وير  الهويرة ككحردة الروطن كاليواطنرة 

كا، ككحدة التطءعات، بدكن هرذا لرن صكرون هنراك هويرة ككحدة اليشاعا كال 

ميتءيررة كقنيررة، م.ومررات صااثنررا الث.رراوه قنيررة أي ررا كهامررة، كن ررن ن مررل أن 

يستيا هذا التعدد  قناال ث.اوتنا الوطنية  وه قيام مشراكع مجتيعره كوراقه 

ديي.ااطرره كحاسرر  ص ررل ورره إطررارا صشررابكات ق ررايانا العامررة ي ررتؤ اليجررا" 

ة كسياسررية، بع ررها ماسررس كميررنهج نمايررا، كبع ررها ي رردر لن.ا رات وكايرر

و.ط أهواال عاقية أك قعءية  وه هذا الادد صتادر اليس لة ا مازيرية كاجهر  

 الن.اش   يف صنماكن إل  ذل ؟ ما هه  واق حل هذا اليس لة وه رأيك ؟

   محمد عابد الجابري

ل بسرعب التسراهل الواقع أننا أحيانا نتسامؤ عء  صعيد الءرة، ون.ع وره مشرا 

وه استعيا" الكءيات  ص دثذ عن مرا أسرييت  برـ "اليسر لة ا مازيريرة"، وهرل 

هناك ح.را مسر لة أمازيريرة؟ هرل هنراك مشركءة، كمرا هره؟ أنرا أمرازيره، كلر  

أصعء  العابية إ  وه الثانية عشاة من عياي، كمازلذ أصكء  أمازيرية بءردصه 

ار ااال عنرد ا مرازيريين كسرر لته  بطتقرة  إذا ذهعرذ إلر  الجعرل، أك إلرر  ال

عن مطالعه  وإنه  سي.ولون ل  مثت  "إن ال.اةد ظءينا"، أك "ن ن م تراجون 

إل  الياال كالكهاباال كالشرل" الرخ  ي.ولرون ذلر  با مازيريرة أك بالعابيرة    

واق  كلكن   ي طا بعرا" أحرد مرنه  أن يت ردث عرن "اليسر لة ا مازيريرة"  

يرررة "اليسررر لة ا مازيريرررة"  عنررردنا أربرررع لهجرررات يجرررب أن نت رررا حرررو" ماه

أمازيرية أساسية صت اع عنها ثتث لهجات أ،ا   أنا أريد أن أعاف ما هه 

هذا "اليس لة ا مازيرية"  هل هه وه صعدد الءهجرات ا مازيريرة؟ كوره هرذا 

ال الة ييكن أن نت دث عن مس لة صوحيد هذا الءهجات وه كاحدة، هذا مجاد 

ا من جهرة كمرن جهرة أ،را  لريس هنراك أي  رعور مرن طراف هذ اوتااض 

ا مازيريين   بالتهييا ك  با قااال من طاف مرن هر  ليسروا أمرازيريين، 

وه  يشكءون ا قءعية، منه  من صعام  ءيا كمنه  مرن صعرام جالةيرا  كهنراك 

ظرراهاة  بررد مررن متحمتهررا وا مررازيره مررن الجنرروم مررثت   يتررالك  مررن 

شرريا" أك الوسررط بررل يتررالك  كيترراجا كيتعامررل مررع جياانرر  ا مررازيرين ورره ال

 العام أك اليستعابين وه اليدن،   ا  كمكنا  كالاباط الخ 

  ربيعة ريحان

هل مرن الييكرن ليعءر  أن يرذهب إلر  الجعرل حيرب صسرود ا مازيريرة التره   

 يعاوها إطتقا؟

   محمد عابد الجابري



إدارة التعءي ، كصعيين اليعءر   هذا ليسذ "مس لة أمازيرية"  هذا مس لة ص م

اليناسب وه اليكان اليناسب  وه عاا اليوحدين  ان ال.ابره الرذي يعرين 

وه اليناطا الته صتكء  ا مازيرية يشتاط وي  أن يعاف هذا الءرة حت  ي هر  

 ما ي.ول  اليتداعيان بدكن حاجة إل  متاج  

   ربيعة ريحان

ادة ال ءس ة  وينذ بداية الثيانينيات من بين مشا ءنا التعءييية هناك صهييا م

صررر  صهيررريا ال ءسررر ة وررره التعءررري  الثرررانوي كالعررراله بهررردف إسررركات صررروت 

اليعاربة وه ص وف الطتم  ك يا قءت  ساب.ا وه أحرد ال روارات، كأ ردص  

ذلررر ، ورررإن قررراار التهيررريا  انرررذ كراالا أمرررور صنتيررره إلررر  عرررال  التجرررارة 

كاص رذ العرداال لء ءسر ة ذريعرة  ، راال كاسترت" الن وذ وه الكتام اليدرسره، 

الرردكاوع ال .ي.يررة، هررل ييكررن ص.رردي  صوبرري ات ورره هررذا الشرر ن؟ كهررل نالعررة 

التطاف الساةدة اآلن وره السراحة الطتبيرة أحرد أسرعابها قيرام ال ءسر ة التره 

 صعء  الع.تنية وه الت كيا كال وار كالت ءيل؟

   محمد عابد الجابري

لرن أعءرا عءير ،  ن اليعنره برا ما يعراف مرا  وييا يتعءا بجانب "التجرارة"

جررا   كاليسرر لة ص.ادمررذ، ك ررل  ررهال معرراكف ك  حاجررة لععررب مثررل هررذا 

ا مور  أما وييا يتعءا بال ءسر ة كالع.تنيرة، ويجرب صوبريؤ مرا يءره  مرا هره 

ال ءسرر ة ورره الثررانوي؟ هرره مررادة ص رر  عءرر  ا جتيرراع كعءرر  الررن س كالينطررا 

بعررض ال. ررايا الييتاويالي.يررة  كهررذا ععررارة عررن كمنرراهج العءررور كا ،ررتق ك

قطاعات معاوية باكرية، ليس و.ط ل ه  الناوا كوكا اآل،ا، بل أي ا 

لعنراال ذهنيررة ال رراد لكره يتعررود عءرر  الت ءيرل اليوبرروعه كالينط.رره  وعنرردما 

ن.و" ال ءس ة، وإننا ن.اد ما ذ ات، إباوة إل  ق ايا إستمية مستءهية من 

  الكتر، كهه ال. ايا الته صتييرال ب.عرو" الراأي اآل،را، عء  التوحيد، أي عء

إبرراوة إلرر  ا تسررام نرروع مررن الياكنررة كالنسررعية ورره رؤيررة العررال  كا  ررياال 

كالنما إل  الشهال الواحرد مرن زكايرا متعرددة  إنهرا قواعرد لء روار وره نهايرة 

ا ما  كلذل  والتطاف ظها ب.وة وه  ءيرات العءرور كوره الكءيرات التره ويهرا 

 ولعة الذهنية ال.

   ربيعة ريحان

عءرر  مسررتو  إعتمنررا كصواصررءنا الررذي ييكررن أن ي رردر الجانررب التابرروي، 

نتحرر. طريرران الءرررة ال انسررية بشرركل  عيررا ورره قنواصنررا كإعتمنررا  أ  ييكررن 

 اعتعار ذل  عن ا كإ ااها رماليا كث.اويا لنالعة واانكووونية؟

  محمد عابد الجابري



ها نالعة كطنية وانسرية لءهيينرة أك لءتوسرع ليسرذ النالعة ال اانك ونية بوص 

مطاكحة وه اليرام،  يا أنها   صشركل ،طراا ح.ي.يرا  واليراربرة كطنيرون 

بالءررة ال انسرية أك العابيررة، كوره الثتثينررات  ران قرادة ال ا ررة الوطنيرة مررن 

 الان ين معا  بع ه  ص ا  من باريس كبع ه  من ال.اكيين 

   م يكة مالك

اي، أرجو أن صجيعنه عن هذا الساا" باقت ام  رديد   ن كقرذ أستاذ الجاب

العانامج قد انته    تاباص  عرن الع.رل السياسره العابره صردعو إلر  براكرة 

ال.طيعة مع قانون "التيءا م يد لءجاا كالجاا م يد لءيا"" الذي حك  دكلة ابرن 

ن ر د كابرن ،ءردكن  مرا ي.رع اليرور، كن رن ناسرس لءتجابرة الديي.ااطيرة، مر

إنالا" سءطة اليا" وه ا نت ابات، يجعءنا نتساال" حو"  اكط هرذا ال.طيعرة 

 الته صدعو إليها  هل من الييكن كلو  ا نت ابات الي.عءة بيعاييا النالاهة؟

  محمد عابد الجابري

مادمررذ صايرردين جوابررا م.ت ررعا ككابرر ا أقررو" لرر    "نهررار  يعررره الي ررالن 

يرل كاقرف"  ورإذا أرادكا أن صكرون إطءع الشجا وه الطايا  يطءع الن رل طو

ا نت ابررات ناليهررة وسررتكون ناليهررة  أهرر   ررهال ورره اليرررام هررو أن ا متثررا" 

 موجود وه ا دارة كوه مجيوع الجهاز ا داري 

انته  )عرن جايردة "ا ص راد ا  رتاا ه"، ك انرذ قرد اسرت اقت  مرن  رايط 

 التسي ل كنشاص (
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 وره" الشرهاي العانرامج برين اليرابيرة الثانيرة ال.نراة أذاعتر  الرذي اليعا را التءي اليرونه ال روار نم

 كسراه  2000 أ تروبا 18 يور مساال أذيع كقد  مال  مءيكة متك الا  ية كصدياا صعدا الذي" الواجهة

 صرابع  )ري ران ربيعرة كالكاصعة  سيكس إدريس كالا  ه نااريا  ال يتله ععدا ا ستاذ من  ل وي 

 (اليابه العدد وه نشا ليا

  إدريس كسيكس

ا سرتاذ الجراباي، أكد ال رديب معكر   يتحر. ك ي كرا، ك  حرد اليسراهيين 

وه موبوع التناكم الترواو.ه  1998وه ال .ل الث.اوه كالسياسه   تعت  وه 

اررال ة رماليررة بررين ال ا ررة الوطنيررة ال رراله كاعتعاصيرروا حينهررا بيثابررة م

كال.اا وه   م اليءر  الااحرل ال سرن الثرانه كععرد الاحيران اليوسر ه  

اآلن جد جديد كأصعؤ ا داال ال كومه موبع صسراؤ"، وءر  نعرد نت ردث عرن 



اليابرره كإنيررا أصررع نا ن رراك" إرسرراال قواعررد جديرردة ليررا سرري صه  ورره هررذا 

  ص رردثت   ررذل  ورره إحررد  ا طررار سرر حاك" التطرراق إلرر  بعررض اليتحمررات

الي.ا ت عرن التردا،ل ال اصرل برين اليجرالين الت.ءيردي كال رديب وره عيءيرة 

اص اذ ال.اار السياسه باليرام، كأن  قالعا ما صكون الكءيرة ا ،يراة لءيجرا" 

الت.ءيدي، أي لء.اا كلءنيط الش وي  ال اصل اآلن مع حكومرة التنراكم هرو 

ليوسر ه الردوع باصجراا ص رديب طراق اص راذ أننا  نا ننتما مرن ععرد الاحيران ا

ال.ررراار كدم.اطتررر  كص.ويررررة دكر الررروزيا ا ك" كصوسررريع دكر الياسسررررات 

ال ديثة دا،ل الدكلة  كإذا بنا نتحر. براكز حكومرة ظرل موازيرة متيثءرة وره 

الءجران كا  رر اا، صررديا ا  ررياال بيعيترر  كصطررور ،طابررا حررداثيا مررن دا،ررل 

مرع هرذا الرنيط اليرالدك  وره اص راذ ال.راار ال.اا  هل صعتعاكن أن ال.طيعرة 

 قيا كاردة، أر أنك  صعتعاكن أن اليس لة مس لة كقذ؟

 محمد عابد الجابري:

أعت.ررد أن طررا  ا مررور بهررذا الشرركل ويرر   ررهال مررن ا ،تاررار، واليجررا" 

السياسه الت.ءيدي الرذي ص ردثذ عنر  هرو ععرارة عرن مشراكرات برين ال ا رة 

حردا  اليجرا" السياسره الت.ءيردي هرو ععرارة الوطنية كاليء ، كليس ال.ارا ك

عررن مجررا"  انررذ صيررار  ويرر  السياسررة ورره ال. ررايا الكعررا ، منررذ ال يايررة  

إل  اآلن ل  صكن صءر  العاليانرات صيثرل  1963كعندما أنشيذ العاليانات منذ 

ال.رروة ال .ي.يررة ورره العءررد، وررال.وة ال .ي.يررة ب.يررذ هرره هرره  لررذل  وررال.اارات 

مررع ال ا ررة الوطنيررة، ،ررار  العاليرران كبرردكن قطيعررة  ا ساسررية  انررذ صت ررذ

معهرررا  ،رررذ مرررثت ق رررايا الاررر ااال كمسررر لة إقامرررة الديي.ااطيرررة أك صعرررديل 

الدستور  هذا ق رايا  انرذ صنراقا كيت رذ ويهرا ال.راار مرن ،رت" مشراكرات 

كهذا هه ميالة اليرام  ليسذ هناك قطيعرة مرا برين السرءطة العءيرا وره العءرد 

  عنرردما يكررون زعيرراال اليعاربررة ورره السررجن كصثررار كبررين اليعاربررة  حترر

ق ررية مررن ال. ررايا الوطنيررة  ررانوا يشررار ون ورره صررنع ال.رراار كيستشرراركن 

كيععثرون براأيه   هرذا ص.اليرد مرابيرة أصريءة صاجرع لمراكف صاري يرة  اآلن، 

، إن الاجررا" الررذين  ررانوا يعيرراكن هررذا 1988كهررذا مررا قءترر  ورره م ابرراة 

كالررذين قرراموا بهررذا اليشرراكرات ك"ا ررتا وا ورره  اليجررا" السياسرره الت.ءيرردي

مرع اليءر  م يرد ال رامس كمرع ال سرن الثرانه، عردده   - يا ن.رو"-الطعار" 

اآلن يت.ءم ب ك  العيا كا جل الي ترور  كمرن ثر  صرار م اكبرا اليراكر 

إلرر  اليجررا" السياسرره ال ررديب حيررب صيررار  السياسررة كالدييوقااطيررة ورره 

 ماسسات كليس بين أ  اا 

  يس كسيكسإدر



أكد أن نعررود إلرر  ال ابررا لنطررا  السرراا" الترراله   هررل حكومررة التنرراكم 

 ال الية هه وه مستو  الدوع باصجاا هذا ال.طيعة من أجل الياسسات؟

  محمد عابد الجابري

"ال كومة دا،ءة هه ن سها وه "الشواري"  ك  ييكن أن ص يل "الشواري" 

و ق ترران كاسررعتان ماصعطترران كهرره دا،ءرر  )الشررواري بالدارجررة اليرابيررة هرر

  الييالان صوبعان عء  ظها الدابة كصي ن با متعة الخ( 

   إدريس كسيكس

من بين صداعيات الوبع ال اله الرذي نار   برالياحءه كا نت.راله  ال رديب 

عن أزمرة قرو  اليسرار  ير صه هرذا وره الوقرذ الرذي ي شر  وير  الكثيراكن أن 

ااغ السياسره ال اصرل  لرديك  رأي صتيكن ال ا ات ا سرتمية مرن مرلال ال ر

ورره اليوبرروع ي.ررو" بجيررع الكررل دا،ررل مررا صسرريون  "الكتءررة التاري يررة"  أ  

صعتعررراكن أن هرررذا الاررريرة قرررد ص .رررد ال.رررو  الت.دميرررة قررردرصها عءررر  التجديرررد 

كالت ررديب كالع.ءنررة، كن ررن نت رردث عررن الياسسررات، إذا ارصررعط ماررياها 

 اما ب ا ات   صت ا مع هذا التوج  اص اقا ص

   محمد عابد الجابري

لن أ ار ما قءذ وه موبوع الكتءة التاري ية  ن  مكتوم، إنيا س  ا  لك  

ا حررداث الترره أكحررذ لرره بيررا  تعررذ   تعررذ عررن الكتءررة التاري يررة ورره م.الررة 

  ك نذ من اليساهيين وه هرذا 1988صدرت وه مجءة "اليور السابع" سنة 

صءرر  السررنة انتعهررذ،  يااقررب وكرراي اليجءررة ال ءسررطينية بي.الررة  ررهاية  ورره 

كسياسرره، أن الثررورة ا ياانيررة قررد مررات عءيهررا عشررا سررنوات  ك انررذ هررذا 

الثرورة مار وبة بيوجرة عارمرة سررييذ بالار وة ا سرتمية  و نرا  يااقررب 

كجدت ن سه أ ح. أن الثورة ا ياانية كالا وة كا ستمية قد ما عءيهيا 

برردأت أ ررعا أن ا مررور قررد  1988عشررا سررنوات  نررذاك  كورره السررنة ن سررها 

حوصات من طاف قو  معينة من دا،ل العال  العابه كمرن ،ارجر ، ميرا 

يعنه أن مشاكع الا وة ا ستمية الذي  ان يعشا ب  زعياال ال ا ة  ران 

قد طوق  صذ ات الستينات كال يسينات عندما  ان ال كا ال.ومه، كالثروري 

ة ي.ارره كيءررره مررن ال سررام كاليار سرره كالءيعاالرره، مهيينررا عءرر  السرراح

ال ا رررات ا سرررتمية، وررره حرررين أن ا سرررتميين  رررانوا موجرررودين كجرررودا 

موبررروعيا  كأنرررذ صعررراف أن ا يرررديولوجيا صعيررر  ن سرررها كصءرررره ،اررريها  

كعندما جاالت الا وة ا ستمية وعءذ الشهال ن س ، ارصكعذ ن رس ال طر   

لية كاليسرار  هنرا عييذ ن سها كألرذ الوجود اليوبوعه الذي أواز الءيعاا

صذ ات "قاامشه"، الذي  ان يعيا وه إيطاليا حيب الشيا" عءيانه مت.در 

كالجنروم صسريطا وير  الكنيسررة، وارصر   أنر  يجررب ا عترااف بالكنيسرة  .رروة 



موبوعية، يجب ا عتااف بالوجود اليوبروعه لء.رو  التره صيثءهرا، و.را" 

يرا ويهرا الكنيسرة وره إطرار ب اكرة الكتءة التاري ية الته صجيع ال.و   ءها ب

أهرداف مت ررا عءيهررا  مررن هنررا قءررذ   إن  تءرة صاري يررة مثررل هررذا سررتيكن مررن 

صجرراكز ال طرر  الررذي ارصكعرر  التيررار الت.رردمه ورره السررتينات ك ارصرر  ال ا ررة 

ا ستمية وه الثيانينات  كمرن ثر  كسرعذ إطرار ال كراة وره م.را ت أ،را   

ل مثرل هرذا الكتءرة،   أص را كالساا" الرذي طاحتر  حرو" برياع اليسرار دا،ر

مع  وي  اليسار لن ي يع، لكن بشاط أ  يعتعا ن س  هو  رل  رهال  كاليثرل 

اليرابه ي.و"   "الءره ي سرب بوحردك  يشرط لرو" )مرن يعرد ا  رياال بي رادا 

 كيءره حا اآل،اين ي  ل مع  واةض( 

   إدريس كسيكس

ر أن ا حرالام لناجع إل  الياسسات  مرن برين الي ارقرات التره نعيشرها اليرو

ب.در ما هه مطالعة بالعيل  .اطاة وه اليجتيرع ب.ردر مرا صعرانه مرن برعف 

كمررن قيررام الديي.ااطيررة دا،ءهررا كمررن الت ررييا عءرر  إمكانيررة التنرراكم بررين 

ا جيرا"، وءرديك  مرثت ال.راار ا ،يرا لءيكترب السياسره لتص راد ا  رتاا ه، 

احيان اليوسر ه  هرذا كالععض ي.و" إن  قاار أحادي من طاف السيد ععد ال

ال.رراار ي. رره بتجييررد اليكتررب الرروطنه لءشررعيعة ا ص اديررة مررع أن صررتحيت  

السياسية كاليعنوية   ص و" ل  ذل   كال اصل أن اليشراوين عءر  ال رالم، 

كالذين ه  وه ن رس الوقرذ مسريولون حكوميرون، الرععض مرنه  براق ذرعرا 

  سررااله هررو   هررل مررن الن.ررد اليوجرر  إلرريه  مررن طرراف الشررعيعة ا ص اديررة

صعتعرراكن هررذا اليشرركل ما رراا عءرر  عرردر قرردرة ا ص رراد عءرر  اليوازنررة بررين 

 عيءية ميارسة السءطة كعيءية استكيا" ميارسة الديي.ااطية؟

  محمد عابد الجابري

يجب أن ن اق ما بين اليشرا ل الدا،ءيرة لألحرالام، التره هره ق رايا ،اصرة 

ييات اليساكلة لهذا ال رالم، بكل حالم صعالج دا،ل ال الم، كصناقا وه اله

كبين ال. رايا الوطنيرة التره صشرتاك ويهرا جييرع ا حرالام اليوجرودة  كلرذل  

و نا لسذ ماهت  صدر وتو  و.هيرة أك سياسرية  اليشركل الرذي طاحتر  هرو 

مشكل دا،ءه، كال الم ل  أجهالص  كقوانين ، كأنا   ايا ،ار  التنمي  ك  

 عء  له بهذا اليتبسات  ءها 

   كسيكس إدريس

س حاك" طا  اليشكل با ة عامة  هل ييكن ال ديب، مع صطرور العتقرات 

ال البيرة إلرر  هررذا ال ررد مررن النالاعررات الش اررية، عررن دكر ا حررالام  نررواة 

 ع.تنية قادرة عء  ص طيا اليجتيع كالت ثيا وه ال ياة السياسية العامة؟

   محمد عابد الجابري



 كيجب أن نعتاف بهذا السياسة هه أي ا مجا" التع.تنية، 

   إدريس كسيكس

 هاأنذ صادر وتو  أستاذ الجاباي!

   محمد عابد الجابري

نعر  هرذا وترو   إذا أردت أن صتعامرل بع.تنيرة وره السياسرة يجرب أ  صكرذم، 

ألرريس  ررذل ؟! لكررن إذا قرراأت أوتطررون صجررد أنرر  ي.ررو" إن الكررذم جرراةال ورره 

ابية صجرد ويهرا أنر  يجروز لء ءي رة السياسة  كإذا قاأت ا دبيات السءطانية الع

أن يكذم عء  الشعب ك  يجروز لءشرعب أن يكرذم عءر  ال ءي رة، كيعراركن 

هذا بال.و"  إن ال ءي ة إذا  ذم عء  الشعب وذل  من أجل ماء ة الشعب، 

كلكن الشعب إذا  ذم عء  ال ءي ة و ن  ي ءء  كيدوع  إل  اص اذ قاارا عءر  

 أسا  مرءوط 

   إدريس كسيكس

ا  ررذم الساسررة وررذل   ررهال م هررور كطعيعرره، لكررن اليشرركل هررو ورره  ررذم إذ

 اليث. ين، الذي ي تاض ويه  قو" ال .ي.ة 

   محمد عابد الجابري

اليث. ررون ي.ولررون ال .ي.ررة بشرركل نسررعه  ن ررن ن.ررو" ال .ي.ررة نسررعيا، كحسررب 

إدرا نررا لهررا  ك يررا صعرراف، والسياسررة هرره وررن الييكررن  كالييكررن لرريس هررو 

حين أن ميدان ال .ي.ة هو اليطءا  ك رل مرا هرو ميكرن وهرو  اليطءا  هذا وه

  وره 2=1+1م تيل، ك ل مرا هرو م تيرل وهرو نسرعه، كهرو لريس مرن نروع 

 صساكي   إما أقل من اثنين كإما أ ثا من اثنين  1+1السياسة داةيا 

   إدريس كسيكس

قءررذ   هررل ييكررن ال ررديب عررن صطررور العتقررات ال البيررة إلرر  هررذا ال ررد مررن 

 ت الش اية؟النالاعا

   محمد عابد الجابري

أريد أن أنطءا من صجابته وه ا ص اد  عندما  نذ  ابا أقل سرنا منر  ب.ءيرل 

  كقرد عشرذ مرا   1959ينرايا  25 ار ذ وه ص سيس ا ص اد الروطنه وره 

ي ا  من "الدبازات" )ال اومات(  عشذ مرع اليهردي كال .ير  العاراي 

 نذ مسراك  عرن "الت ايرا" جايردة  كاليوس ه كععد الاحي  بوععيد،  ننه

ال الم  كالجايدة  انذ هره ال رالم، هره "اليطرعخ"  كمرا صشراهد اآلن مرن 

،ارومات هره    ررهال بالنسرعة لءترره  انرذ وره اليابرره، ك نرا نتجاكزهررا، 

كلذل  و نا   أعطه ل اومات اليور أهيية  عياة  هذا حالم عراش أربعرين 

ووية ورره السياسررة  كاآلن سررنة مررن اليعاربررة، اليعاربررة الترره  انررذ صرر

أصررعؤ بعررض رجالرر  أع رراال ورره العاليرران أك رؤسرراال جياعررات أك كزراال، 



وين الطعيعه أن ص دث مشا ل وه هذا ا حرالام  لكرن وره نمراي كبالنسرعة 

ل الم ا ص اد ا  تاا ه   ،طا  كوه هذا الاردد يعجعنره صشرعي  بع ره  

مرا صشرتذ أطرا هرذا لر  برالعجين   ران هنراك مرن الينميرات الوطنيرة مرن ينت

ال الم ليست.طب منها  كليا ل  ي دث  هال ميا  انوا ينتماكن   قا" أحده  

  من ال ط  انتمار انش.اق ا ص راد، وتا يعتر  صا يعرة عجينيرة  وعرت ا ص راد 

 العجين وه اليد، ييكن أن يتععض بين ا صابع إذا برطذ عءي ، كلكن    

 يت تذ  يا صت تذ ال.طعة من السكا 

   يكة مالكم 

أستاذ الجاباي، كن ن ناسس لهذا العناال الديي.ااطه، أظن أن هذا الت سريس 

هو عيل الجييرع لكره يرت  العنراال  كا حرالام السياسرية صءعرب دكرهرا برعط ال  

كا  رررركا" الررررذي طاحرررر  الالميررررل إدريررررس  سرررريكس هررررو أن دكر ا ص رررراد 

سيياا الشر ن ا  تاا ه  .وة باقطة،  .وة اقتااحية، ربيا قد كهن ب ك  ص

العار، كب ك  أنر  اآلن يهيرق ليراصياا وره  رها مرار   مرا هرو الردكر الرذي 

يجب أن ي.ور ب  حالم سياسه لءدوع باليسءسل الديي.ااطه رق  أن  يشرارك 

 وه ال كومة؟

  محمد عابد الجابري

أنذ صطاحين عءه ساا  يتعءا با ص اد ا  تاا ه اآلن، كأنا   أستطيع أن 

سنة، ص.دي  است.الته من  1981 دث وه هذا ال الم بعد سنة أجيع  عن ما ي

اليكتب السياسه كالءجنة اليا الية  لذل  و نا   أستطيع ال رديب إ  عرن مرا 

إل  اآلن "أ،ذت راحته"  يا  1981قعل هذا السنة  كبكل إ،تا منذ سنة 

 رتاا ه ن.و"، كبالتاله و نا   عء  له بيا ي.ع  أما بالنسعة ليكانة ا ص راد ا 

  ررالم ك اصرريد ك .رروة مسررت.عءية و نررا مت  ررد مررن أنرر  قرروة حيررة أساسررية مررن 

ال.و  ال ية وه اليرام  أمرا أن أحكر  عءر  مرا يجراي حاليرا وءيسرذ مطءعرا 

 عء  الت اصيل 

   م يكة مالك

أنرا   أريرد أن أبررع  وره موقرف حررا ، لكننرا عنردما نايررد أن ن ءرل كبررعا 

الديي.ااطه، وإن ا سيءة صطا  ب دة حرو"  معينا، كالجييع يطيؤ إل  العناال

حالم ا ص راد ا  رتاا ه، ،اصرة كأن هرذا ال رالم ي.رود صجابرة هرذا الن.ءرة 

الديي.ااطية  كرق  أن    صشترل وي  صنميييا و نرذ اص رادي ب.ءعر   كبالتراله 

 والساا" هو   هل حالم ا ص اد ا  تاا ه كهن بوص   قوة اقتااحية؟

   محمد عابد الجابري

عندما ص.ولين كهن، والي.اود أن  بعف كانته ؟ كوه هذا ال الة  بد لكره 

أجيع  من أن أ رون مطءعرا عءر  مرا يجراي دا،ءر   اصا ره لره ال را وره أن 



أ ررون قابرريا ناليهررا   ي كرر  إ  بنرراال عءرر  معطيررات، كلرريس عءرر  مجرراد 

 الت يين  كأنا أوت.د إل  اليعطيات ال اصة بهذا اليوبوع 

   م يكه مالك

 كإذا عيينا الساا" عء  جييع ال.و  الته صايد الدوع بيسءسل الديي.ااطية؟

   محمد عابد الجابري

ورره هررذا ال الررة أر  أن "الكتءررة الدييوقااطيررة" )الترره صتشرركل مررن ا ص رراد 

ا  ررتاا ه كحررالم ا سررت.ت" كحررالم الت.رردر كا  ررتاا ية كمنميررة العيررل 

ع بررين أحالابهررا  وهررذا الرردييوقااطه الشررععه(  كررل لهررا ،اوصرريات صجيرر

ا حالام لها كجود ح.ي.ه وه اليجتيرع  ن رن نعراف أن ا حرالام ا ،را  

حديثة العهد كصكونذ بطاي.ة معينة  وإذا  انذ لدينا  اعية مءكيرة صاري يرة، 

كهررذا مسرر لة   صنرراقا، وررإن لرردينا أي ررا  رراعية كطنيررة صاري يررة   صنرراقا 

وطنيررة قرروة يجررب أن صسررتعيل، كصتيثررل ورره أحررالام الكتءررة  كهررذا الشرراعية ال

كهه ل  صستن د بعد طاقتها  كالدليل عء  ذل  هرو أن اليءر  الياحرور ال سرن 

الثانه عندما طءب من العنر  الردكله أن ي.ردر لر  ص.ايراا عرن حالرة اليررام، 

كعندما اطءع عء  ذل  الت.ايا الذي نعاو  جييعا، ،اطب الشعب كقرا"  إن 

مرررن كاجعررر  كمسررريوليت   يءررر  أن ين.رررذ اليررررام مهررردد بسررركتة قءعيرررة  وكررران 

اليوقررف، واسررتدع  ععررد الاحيرران اليوسرر ه ك ء رر  بتشرركيل ال كومررة  كهررذا 

دليل عء  كجود صء  ال.وة السياسية  كهو كجود ياهءها لهذا العيل  لكن هرذا 

  يعنه أن الكتءة قامذ بكل ما ييكرن أن ص.رور بر   ك  يعنره أنهرا اسرتطاعذ 

 ال ية، ،اصة الشعام أن صستوعب جييع ال.وات 

   م يكة مالك

أسرررتاذ الجررراباي، إن صاسررريخ الديي.ااطيرررة   ييكرررن أن يرررت  بررردكن صكررروين 

مرررواطنين ديي.رررااطيين، ورررت صسرررامؤ بررردكن مرررواطن متسرررامؤ، ك  ح.ررروق 

ككاجعات بردكن مواطنرة  كالسياسرة التعءيييرة صعراز  إحرد  ا دكات ال اعءرة 

ذ أحرد أعيردة ال كرا ال ءسر ه وره وه مسءسل الدم.اطرة  أسرتاذ الجراباي، أنر

العال  العابه، ك  أحد يجهل مساهيت  إل  جانب ا سراصذة، أحيرد السرطاصه 

كمارررط   العيررراي وررره صررر ليف  ترررام "درك  وررره ال ءسررر ة" الرررذي  ررركل 

ماجعيررة صعءيييررة لءعديررد مررن ا جيررا"  أنررذ الاجررل العاررامه  ونررذ ن سررد 

حرررو" إصرررت  التعءررري  بن سررر    يرررف ص.ررراأ "ميثررراق التابيرررة كالتكررروين" )

باليرام(؟ هل مرن  ر ن هرذا الييثراق أن ي ءرا مرواطنين م.ردامين، جراييين 

ييءكررون وعررت حسررا ن.ررديا؟ كمررا هرره اليكانررة الترره يجررب أن ي تءهررا صرردريس 

 ال ءس ة وه اليدرسة اليرابية مست.عت؟

   محمد عابد الجابري



التعءرري  ورره أنررا   ارريا   أستسرريغ  ءيررة "الييثرراق" ورره هررذا اليجررا"،  ن 

اليرام   يعانه من ا نش.اق وره الهويرة حتر  ي ترا  إلر  ميثراق  اليشركل 

ال .ي.ه الذي  ان كراال هذا "الييثاق" هو مشكءة أداال بعض الاسرور كلريس 

مشكءة هوية  ذلر  أنر   ران هنراك ص كيرا، ك  يرالا"، وره أنر  يجرب أن يرادي 

نيررة الدكلررة  هررذا هررو التتميررذ رسرروما نمرراا لث.ررل صكرراليف التعءرري  عءرر  ميالا

الينطءررا  ك يررا هررو معرراكف و.ررد نوقشررذ ال كرراة ورره العاليرران، ك  أحررد 

استطاع أن يت يل مسيولية إقاار رسور وه التعءي   بالنسعة له   اريا، لر  

يسرتدعنه أحررد لءيسرراهية ورره إعررداد هرذا الررذي سرريه "الييثرراق"،   اليكء ررين 

اسرررتدعاةه لكنرررذ  بالءجنرررة ك  حالبررره  كقرررد أراحرررونه  كحتررر  لرررو حارررل

اعتررذرت، و نررا لرر  أعررد أسررتطيع ص يررل متاعررب ا جتياعررات  كلكررن، كال ررا 

ي.ا"،  ان ا ستاذ إدريس ،ءيل الذي  ان كزياا لءتعءي  الثانوي كالعاله قعل 

حكومة التناكم، قد هي  مشاكعا  صت  التعءي ، كقد بعب إلره بنسر ة منر  

قرراأت اليشرراكع،  ورره رسررالة   اررية كطءررب منرره رأيرره ورره اليشرراكع 

ووجدصررر  ي ترررروي عءررر  صعررررديتت بنيويرررة كهيكءيررررة لررريس مررررن ال رررراكري 

… معاربررتها، والتجابررة هرره الترره سررت ك  عءيهررا  اليشرراكع ويرر  إيجابيررات

وكران ردي هرو أنر  ينعرره العردال بتطعيرا ا يجابيرات، كبعرد ثرتث سرنوات أك 

يكونون ،يس سنوات سيا  النا  النتاةج ا يجابية لءيشاكع، كعند ذل  سر

مسرتعدين لرألداال  هرذا ،تصرة الراأي الررذي أبديتر   كهره ن سرها التره صعناهررا 

"الييثاق"  أنا   أقو" إن الييثاق صعن  وكاصه، كلكرن أقرو"   إن مرا كرد وير  

 ب اوا هذا اليس لة يءت.ه مع ما  نذ قد اقتاحذ 

   ربيعة ريحان

ين، أريرد أن أقرو"، مادامذ قد أثيات مس لة الييثراق الروطنه لءتابيرة كالتكرو

ا سرتاذ الجراباي، إن مروق ك  ثابرذ كمعردةه ب اروا مسر لة التعايرب ك  

مجررا" ويرر    لءتااجررع ك  لءيااجعررة  ص.ولررون أي ررا إن التعايررب برراكرة 

ك اط كجود ح اري  كن ن وره حاجرة إلر  صعايرب وره التابيرة كالتكروين 

تذبذم كالتااجرع، كالع ب العءيه  لكن صجابتنا وه التعايب اصسيذ بطابع ال

إن لر  ن.ررل بالهرردر اليررادي كاليعنرروي  طععررا هررذا أد  إلرر  نرروع مررن ا حعرراط 

كإلرر  صوقررع ال شررل لكررل صجابررة صعايعيررة ماص.عررة  ورره رأيكرر  مررا سررعب هررذا 

التررااك ، أ  صعت.رردكن أنرر   ن ا كان لن عتنررا السياسررية كال كايررة  ن صت ررذ 

 لة التعايرررب وررره ال.ررراار الوابرررؤ كالع.تنررره كاليتواصرررل ب اررروا مسررر

 م هومها الشيوله، يعيد لها الياداقية النماية كالتطعي.ية 

  محمد عابد الجابري



من جيءة اليساةل الته ييكن انت.ادها وه "الييثاق" أن  يسركذ عرن اليابره 

صياما  وعندما يتكء  عن التعيي  أك التعايرب   يعراض قرط لءتجرارم السراب.ة 

منها  مرع أنر   ران مرن ا و رل أن ييرار  ك  ينت.دها ك  يست ءم الععاة 

 نوعا من الت ءيل كاليااجعة 

ب اوا مس لة التعايب سعا له أن طاحتها مرن زاكيرة كظي يرة وره  ،را 

م.ررا"  تعترر  حررو" التعءرري   كقررد اطءعررذ عءيرر  برردكق  رر   إن طررا  مسرر لة 

التعايب من الناحية الوظي ية، معناا قض الطاف عرن مسر لة الهويرة كعرن 

الوطنية، وهذا جانب إيرديولوجه وره النهايرة  أن أك" سراا" يواجهنرا اليعادق 

من الناحية الوظي ية هو لين نوج  صعءيينا؟ لءيراربرة؟ إذن يجرب أن يعرام، 

ورررن ن   نسرررتطيع أن نجعرررل مرررنه  أناسرررا لررررته  ال انسرررية أك ا سرررعانية أك 

صريل ا نجءياليرة  اليراربرة لهر  لررته  هره العابيرة، كبهرا يجرب أن يكرون صو

اليعءومات  لكن من أجل ص .يا الت.در كلءتواصل مع العال  كمن أجل ص .يا 

ا ن تا  الخ، من الي اكض عءينا، ب ك  موقعنا الجرااوه، أن نعء  ال انسية 

كا سعانية كا نجءيالية  ال انسية كا سعانية ب ك  التاريخ كالجوار كالث.اورة  

ء  أبناالا بشكل جيد عءي  أن يعءيه  لكن اليور وه وانسا ن سها من أراد أن يع

ا نجءيالية  الءرة ا نجءيالية اليور أصرع ذ براكرية  بالنسرعة لءتعايرب وره 

الجامعة،   أحد وه العال  اليور يدر  العءور بكامءها بءرة بءدا ماعدا أمايكا 

كإنجءترراا   ن ا نجءياليررة إذا لرر  صسررتعيل ورره التء.ررين صسررتعيل ورره اليااجررع  

ر هررو بالءرررة ا نجءياليررة مثءيررا  رران ورره كقررذ مررن ا كقررات بالءرررة العءرر  اليررو

 العابية 

كاليشرركل الررذي نعررانه منرر  هررو أن الطالررب عنرردما يكررون ورره العكالوريررا وهررو 

يعاف العابية بن س ال.در الذي يعاف ب  ال انسية  كلكن عندما يرذهب إلر  

ينسر  صيامرا  ءيات الطب كالعءور وهو يدر  جييع اليواد بالءررة ال انسرية ك

العابية، كالذي يذهب إل   ءيات اآلدام كال .روق يردر   رل  رق بالعابيرة 

كلرذل   برد مرن … كينس  ال انسية  الءرات الته درسها وره الثرانوي ص ريع

صدريس مواد معينة وه  ءيات اآلدام بال انسرية أك با سرعانية أك با نجءياليرة 

وه  ءيات العءور كالطرب  حسب ا،تيار الطالب ك بد من صدريس مواد معينة

بالءرررة العابيررة  كهنرراك مررواد ييكررن أن صرردر  بالعابيررة مثررل مررادة "الطءررب 

ا جتيرراعه" ورره  ءيررات الطررب، كأي ررا قسرر   عيررا مررن التشررايؤ ييكررن أن 

يدر  بالءررة العابيرة  كوره  ءيرات العءرور ييكرن صردريس مرادة صراريخ العءرور 

ة الوظي يررة ن ررن م ررطاكن بالعابيررة كعءومررا أ،ررا  بالعابيررة  ويررن الناحيرر

لءتعايب لكه نتواصل مرع  رععنا، كلكره نت.ردر كنن رتؤ عءر  العرال  كنيرار  

 الع ب العءيه  بد من لرة أك لرات أجنعية 



   ربيعة ريحان

إذن، ن ن نت دث عن صعايب من تؤ كم اكر  قءت  بال اف الواحد وه حوار 

الروطن كاليواطنرة  سابا "الءرة هه الوعاال الذي صناها وير  الهويرة ككحردة

ككحدة اليشاعا كال كا، ككحدة التطءعات، بدكن هرذا لرن صكرون هنراك هويرة 

ميتءيررة كقنيررة، م.ومررات صااثنررا الث.رراوه قنيررة أي ررا كهامررة، كن ررن ن مررل أن 

يستيا هذا التعدد  قناال ث.اوتنا الوطنية  وه قيام مشراكع مجتيعره كوراقه 

انا العامررة ي ررتؤ اليجررا" ديي.ااطرره كحاسرر  ص ررل ورره إطررارا صشررابكات ق رراي

لن.ا رات وكايررة كسياسررية، بع ررها ماسررس كميررنهج نمايررا، كبع ررها ي رردر 

و.ط أهواال عاقية أك قعءية  وه هذا الادد صتادر اليس لة ا مازيرية كاجهر  

 الن.اش   يف صنماكن إل  ذل ؟ ما هه  واق حل هذا اليس لة وه رأيك ؟

   محمد عابد الجابري

نتسامؤ عء  صعيد الءرة، ون.ع وره مشرا ل بسرعب التسراهل الواقع أننا أحيانا 

وه استعيا" الكءيات  ص دثذ عن مرا أسرييت  برـ "اليسر لة ا مازيريرة"، وهرل 

هناك ح.را مسر لة أمازيريرة؟ هرل هنراك مشركءة، كمرا هره؟ أنرا أمرازيره، كلر  

أصعء  العابية إ  وه الثانية عشاة من عياي، كمازلذ أصكء  أمازيرية بءردصه 

تقرة  إذا ذهعرذ إلر  الجعرل، أك إلرر  الار ااال عنرد ا مرازيريين كسرر لته  بط

عن مطالعه  وإنه  سي.ولون ل  مثت  "إن ال.اةد ظءينا"، أك "ن ن م تراجون 

إل  الياال كالكهاباال كالشرل" الرخ  ي.ولرون ذلر  با مازيريرة أك بالعابيرة    

لة ا مازيريرة"  واق  كلكن   ي طا بعرا" أحرد مرنه  أن يت ردث عرن "اليسر 

يجرررب أن نت رررا حرررو" ماهيرررة "اليسررر لة ا مازيريرررة"  عنررردنا أربرررع لهجرررات 

أمازيرية أساسية صت اع عنها ثتث لهجات أ،ا   أنا أريد أن أعاف ما هه 

هذا "اليس لة ا مازيرية"  هل هه وه صعدد الءهجرات ا مازيريرة؟ كوره هرذا 

جات وه كاحدة، هذا مجاد ال الة ييكن أن نت دث عن مس لة صوحيد هذا الءه

هذا من جهرة كمرن جهرة أ،را  لريس هنراك أي  رعور مرن طراف  اوتااض 

ا مازيريين   بالتهييا ك  با قااال من طاف مرن هر  ليسروا أمرازيريين، 

وه  يشكءون ا قءعية، منه  من صعام  ءيا كمنه  مرن صعرام جالةيرا  كهنراك 

م مررثت   يتررالك  مررن ظرراهاة  بررد مررن متحمتهررا وا مررازيره مررن الجنررو

ا مررازيرين ورره الشرريا" أك الوسررط بررل يتررالك  كيترراجا كيتعامررل مررع جياانرر  

 العام أك اليستعابين وه اليدن،   ا  كمكنا  كالاباط الخ 

  ربيعة ريحان

هل مرن الييكرن ليعءر  أن يرذهب إلر  الجعرل حيرب صسرود ا مازيريرة التره   

 يعاوها إطتقا؟

   محمد عابد الجابري



يسذ "مس لة أمازيرية"  هذا مس لة ص م إدارة التعءي ، كصعيين اليعءر  هذا ل

اليناسب وه اليكان اليناسب  وه عاا اليوحدين  ان ال.ابره الرذي يعرين 

وه اليناطا الته صتكء  ا مازيرية يشتاط وي  أن يعاف هذا الءرة حت  ي هر  

 ما ي.ول  اليتداعيان بدكن حاجة إل  متاج  

   ربيعة ريحان

بين مشا ءنا التعءييية هناك صهييا مادة ال ءس ة  وينذ بداية الثيانينيات  من

صررر  صهيررريا ال ءسررر ة وررره التعءررري  الثرررانوي كالعررراله بهررردف إسررركات صررروت 

اليعاربة وه ص وف الطتم  ك يا قءت  ساب.ا وه أحرد ال روارات، كأ ردص  

ذلررر ، ورررإن قررراار التهيررريا  انرررذ كراالا أمرررور صنتيررره إلررر  عرررال  التجرررارة 

كاسترت" الن وذ وه الكتام اليدرسره، كاص رذ العرداال لء ءسر ة ذريعرة  ، راال 

الرردكاوع ال .ي.يررة، هررل ييكررن ص.رردي  صوبرري ات ورره هررذا الشرر ن؟ كهررل نالعررة 

التطاف الساةدة اآلن وره السراحة الطتبيرة أحرد أسرعابها قيرام ال ءسر ة التره 

 صعء  الع.تنية وه الت كيا كال وار كالت ءيل؟

   لجابريمحمد عابد ا

وييا يتعءا بجانب "التجرارة" لرن أعءرا عءير ،  ن اليعنره برا ما يعراف مرا 

جررا   كاليسرر لة ص.ادمررذ، ك ررل  ررهال معرراكف ك  حاجررة لععررب مثررل هررذا 

ا مور  أما وييا يتعءا بال ءسر ة كالع.تنيرة، ويجرب صوبريؤ مرا يءره  مرا هره 

 س كالينطررا ال ءسرر ة ورره الثررانوي؟ هرره مررادة ص رر  عءرر  ا جتيرراع كعءرر  الررن

كمنرراهج العءررور كا ،ررتق كبعررض ال. ررايا الييتاويالي.يررة  كهررذا ععررارة عررن 

قطاعات معاوية باكرية، ليس و.ط ل ه  الناوا كوكا اآل،ا، بل أي ا 

لعنراال ذهنيررة ال رراد لكره يتعررود عءرر  الت ءيرل اليوبرروعه كالينط.رره  وعنرردما 

تمية مستءهية من ن.و" ال ءس ة، وإننا ن.اد ما ذ ات، إباوة إل  ق ايا إس

عء  التوحيد، أي عء  الكتر، كهه ال. ايا الته صتييرال ب.عرو" الراأي اآل،را، 

إبرراوة إلرر  ا تسررام نرروع مررن الياكنررة كالنسررعية ورره رؤيررة العررال  كا  ررياال 

كالنما إل  الشهال الواحرد مرن زكايرا متعرددة  إنهرا قواعرد لء روار وره نهايرة 

ات العءرور كوره الكءيرات التره ويهرا ا ما  كلذل  والتطاف ظها ب.وة وه  ءير

 ال.ولعة الذهنية 

   ربيعة ريحان

عءرر  مسررتو  إعتمنررا كصواصررءنا الررذي ييكررن أن ي رردر الجانررب التابرروي، 

نتحرر. طريرران الءرررة ال انسررية بشرركل  عيررا ورره قنواصنررا كإعتمنررا  أ  ييكررن 

 اعتعار ذل  عن ا كإ ااها رماليا كث.اويا لنالعة واانكووونية؟

  د الجابريمحمد عاب



النالعة ال اانك ونية بوص ها نالعة كطنية وانسرية لءهيينرة أك لءتوسرع ليسرذ 

مطاكحة وه اليرام،  يا أنها   صشركل ،طراا ح.ي.يرا  واليراربرة كطنيرون 

بالءررة ال انسرية أك العابيررة، كوره الثتثينررات  ران قرادة ال ا ررة الوطنيرة مررن 

 ال.اكيين  الان ين معا  بع ه  ص ا  من باريس كبع ه  من

   م يكة مالك

أستاذ الجاباي، أرجو أن صجيعنه عن هذا الساا" باقت ام  رديد   ن كقرذ 

العانامج قد انته    تاباص  عرن الع.رل السياسره العابره صردعو إلر  براكرة 

ال.طيعة مع قانون "التيءا م يد لءجاا كالجاا م يد لءيا"" الذي حك  دكلة ابرن 

ر، كن رن ناسرس لءتجابرة الديي.ااطيرة، مرن ر د كابرن ،ءردكن  مرا ي.رع اليرو

إنالا" سءطة اليا" وه ا نت ابات، يجعءنا نتساال" حو"  اكط هرذا ال.طيعرة 

 الته صدعو إليها  هل من الييكن كلو  ا نت ابات الي.عءة بيعاييا النالاهة؟

  محمد عابد الجابري

مادمررذ صايرردين جوابررا م.ت ررعا ككابرر ا أقررو" لرر    "نهررار  يعررره الي ررالن 

إطءع الشجا وه الطايا  يطءع الن رل طويرل كاقرف"  ورإذا أرادكا أن صكرون 

ا نت ابررات ناليهررة وسررتكون ناليهررة  أهرر   ررهال ورره اليرررام هررو أن ا متثررا" 

 موجود وه ا دارة كوه مجيوع الجهاز ا داري 

انته  )عرن جايردة "ا ص راد ا  رتاا ه"، ك انرذ قرد اسرت اقت  مرن  رايط 

 التسي ل كنشاص (
 

 

 …األخالق طب 
 ومستشفى لتهذيبها !

 لح،  هاب  ال اب ل 
تالحننا ل  اكتلننافذا لهنناا ال،اطننلط لهذنني اط هذننا هموننم إع اذننا أ هننل 

مل الال لتذذا ل  لل ظة شعنالة الكذن ل "فني جفنع اازنسا " تاتناب  -ت لج 
"الط  ال تزاأي" في لل ظه،ا الدحو  ل  تناشبخ ال كن  ااخ  ني الظ كني، 

بت اعذنا،  النزعة الطبية العلميـة فـي األخـالق  اكتلاف ما  تكالتالي لتذذا ل
 تمي في ت  ش أا إأ ا  همر   ش ا ب  ل  اام،وة.

 



-3- 
لنن  بننب  النناش  تنناهظلا لننذه   ننالبذل  فنني جشاعننة ااخنن ع لزنن  لك نن  
ااط اُّ الظ ب، عمبل ها مة ز اأوة ط ونة، عابنت بن  عنذا . ادنته   ن   لبنل 

منن( هتان   لنا تن  ل تللنف،  288ي )ال،تنلفر عنذة الح   عابت ب   ن   الح اأن
إع تنناا  لننم لدنناجشأا الظ شنن  لنن  الكتنن  فنني الطنن  ت الط و وننا  تال م نن ة، 
تفننني ل نننا  ااخننن ع تال واعنننة انننالا: لذهنننا اتننناب "فننني ااخننن ع"، ت خننن  
هظذلا  "لاتد  فني لتنل  ااخن ع" تاتاهنا  فني ال واعنة م،نا اتناب "فني 

لل  اتاب ال واعة اف ط ".  ا  هذم اب  لبني ال واعة" ت"شعالة في زل ش 
لتب ظة: "تلل وت  في  لذم لن  و،اعمنم فني تنذاهة الطن  تال فني غبن   لن  
 ،وع ل ساُّ ال م  ة. تاالا  اُّ  ،اهة ااب   ل  عشبتم تل  لممنم و اشكلأنم 

. لنذهل ابذنم لبنل عنظب  )( و،ا اا  هموم ل  ز   التا ع تالت،ه  فني الظمنلا"
ت بنن   نن   الننال "شمحننا ه بوننم فنني لظ فتننم هننالظملا تادننتهالم بهننا عننذا  بنن  عابنن

تت،هنن  فنني تننذاهة الطنن ، تلننم  ننل  ما مننة فنني الهب ننة" )ال مننا( تاننا  لتم ننا 
ه،اشعننتا  ههنن اج لونناا ال اضنني تاهتذننر هال نن ل  فادننص لهننا لط نناُّ وظذننل  

" فكم نم لزن  االن اُّ فني  لاأنم هن   طـب األخـالقهدحة أسال ها. ت ن  امنتل بنن"
كمف بن"إت   لخ  م" إضافة إلر لظال ة ب أم، فابت ل ه   ات  لم شعالة شت

د   لم فبهنا " ،منة هن ع لنا لأكن   لن  أ  نم" لن  تن ا  تلخن ع، تطمن  
لذم   اُّتها تالظ،نل ه،نا فبهنا "  نل ل  و ب نم الت دنبل فني لت نا ". ت ن  شانس 
 فنننني ال عننننالة همننننر لظال ننننة "الهضنننن  تالاننننوظ" بلتنننن ه،ا لخطنننن  االنننن ا 

الامقوننة هالذ نن ة لمحنناكل، تتتننف الظنن ع همننر ال ،مننة تمننل ضنن تش  التامننا 
هض شه،ا )الظ ل تالدن  (،   نل ل  ش نب  لنم ط ب نة ال،ظال نة. تبضنون ابذنم 
عابت ابن  عنذا ،  نا   : "فاعتح ن  )االبن ( علنا تلنا  النت لخ  نم تدنم  

إلنننر  تتالننن ل شذ هنننم همنننر دنننيُّ ل،نننا شذكننن   لذنننم لننن  لخ  نننم تلفظالنننم تب دننن  



ط با إ التم، إلر ل  الأت لخ  م تان ه  اابن  ل،نا انا  و ن و إلونم لن  
ال تننننل تالظ لكننننا  الهمومننننة، تاعننننتحمر تاعننننتطاب لننننا اننننا  ولننننب  هموننننم لنننن  

 .)(اعتظ،ا  الظ   تااأداف تشفع الممل تال لش تب تدلكم تبظ،ل هم"
للننا تنناز ذا شاتل منناا الكنن ا فهننل ابنن  منناا الط بنن  تز بنن  عابننت بنن  

 . تاع،م الكالل : لبل الح   عابت ب  عنذا  بن  عابنت بن   ن   النال انا     
بنن تش  "ط ب ننا فاضنن  شمحننا ه بوننم فنني تننذاهة الطنن ". ت نن  خنن ا فنني تننذاهة 
الط  ا  ل  ال،ت ي تال، تك ي تال،طوع" )مخم اُّ ق اعبب ( تلعذ   إلونم 

لل ننا ع ش اعننة لاشعننتا  ههنن اج، تادننته  هتتاهننم فنني التنناشبخ الننال "عانن   وننم ا
 من.363تالحلاجث التي     في  لاأم" ت   تلفي عذة 

تلننع ل  لدنناجشأا ال تنناا  لننم لنن  الكتنن  غبنن  اتنناب التنناشبخ ال،لنناش 
منننن إلنننر عنننذة  295إلوننم النننال عننن ل  ونننم بت دنننبل زنننلاجث هدنن   لننن  عنننذة 

". تال تهــذيب األخــالقعننذة( ف نن  تتننمذا لذننم اتنناب هظذننلا  " 70تفاتننم )أحننل 
ي التاشبخ تلم،بتم ال الهة    ت فت ااأماش ه  اتاهم دا ل  ده   اتاهم ف

ماا. تله،ا وت  فالكتاب الال بب  لش شذا مل فظ  لاابت بن  عنذا ، تنحو  
. تبت ب  ل  فه عم لأم شذت،ي إلر الذلو الال أتحن ث هذنم مذنا، )(الذ  ة إلوم

تالننال شذمنن  إلننر ااخنن ع لنن   اتبننة ط وننة. تلنن  لطالظتننم شت ننب  لأننم لكانن  
 هاال في ما  الذسهة ل  لع فم، ه،ا فبهل  البذل  تال ا ل.إو

أظننننل مننننل وظت،نننن   ننننالبذل  تبنننناا  . تلننننع لأذننننا ال أتننننلف  همننننر  ،وننننع 
أدلم ماا ااخب  ف   لا اطمظذا هموم لذها، علاُّ ل،ا اختد   زذب  بن  

قـــد ذهـــب إعنننحا لت لادنننم الننن ا ل، و ننن،  لذنننا هنننال ل  إ  عابنننت بننن  عنننذا  
أقصـــى مــدف، إلـــى أبعــد ممـــا رأينــا عنـــد جـــالينوس بـــ"طب األخـــالق" إلــى 

"الطـب  . مل شتح ث في اتاهم ه  "همل ااخ ع"، تلزواأا اابن   هن والرازي 
. وأكثر شـرفا مـن الطـب الجسـماني نفسـه النفساني" بوصفه علما ضروريا



منل ال و ننتظ،ل ق ناش  "الطنن  ال تزناأي" التنني اعنتظ،مها النن ا ل، ا  ال حننث 
من   لن  اختدنام ال  عن ة الناش  اختم نلا فني دن أها، في "ال ت " منل فني أ

" لن   اتبنة الـنفستلالا وظ   هن  الانل  فبهنا. تكال، ابنل شتحن ث هن  "
: اللنهلاأوة التني ل نتذها الك ن ،  جماع القـوف الـثالثط وة لحم بلت ها 

تالهض وة التي ل تذها ال م ، تالذاط ة التي ل تذها ال لاي. تلع لأم اهت،  
   ل اشا فهل لل وطن   لامنم ل ن لة لنا إعا ااأنت النذ " الذاط نة  البذل  تعا

خال   لت غبن  خالن  ، تال شتحن ث هن  "ال نظاج " خناشع تنلا   منا  ال نلى فني 
زونا  ااأ نا . تال  نل ل نمل ا،نا ش ن ت لن  اعنتظ،ا  تظنابب  إعن لوة، تانا  

لنع لبل     لعمل في  دة عا ما اب  لبي لتب ظة. تب ن ت لأنم  طنع ه عن لم 
ال م  ة ال شذوة الح اأوة )ال واأة الداب ة( تأم بتها فني النذ " تالفنوم النخ. 

ابـن ف   "كا  ل  الداب ة ال،قو،ب  هح ا "، ا،ا عان   ثابت بن قرةللا     
 .أبي أصيبعة

أحننن  إع  إ اُّ اتننناب "هم،ننني" فننني "طننن  ااخننن ع"، تلذ نننل لوضنننا فننني 
م )ك،نا انا  الظمنل "الط  الذ  ي"، وظال  للضلهم ضن،  لفنا هم،ني لحن

فننننني هدننننن  (، ال و تحضننننن  ال لف طنننننل  تال لشعنننننطل. تإعا عاننننن  لف طنننننل  
فالهال  لا و تي علا في عواع ط ي تهمر ل ا   البذل . للا لشعنطل ف ن  
عا   ه،ذاع ة تظ بن ال ضبمة، بلت ها "تعطا بب  شعشمتب ". تلع ل  أم بة 

لا افننة الظ كوننة ف نن  لشعنطل مننا  ااأننت شا  ننة تل  للننة همننر لتعننع أطنناع فنني ا
فضل همبها، هظ  لذا لة، أم بة لاال ة ت ل  ه   ال ضا ل "ل ا ة" تلو نت 

 ل  ج تعا، ا،ا عذ ى.
 شذ  ل الكتاب إلر ع ظة لبلاب ا،ا شمي:

: ق ناش  ل ن لا ، ولن   فبهننا لل نع "همنل ااخن ع" ضنن،  البـاب األول
لبذت نننل إلنننر الظمنننلا ال م نننفوة. تمتننناا شذطمنننا لننن  دننن   لظذنننر ام،نننة فم ننن ة، 



همللهنننا فب نننن ل بننننن"ال،ذطا"  و نننن ش ل  لذسلتنننم فبهننننا ا،ذسلننننة الذحننننل تالظنننن ت  
هالذ نن ة لمظمننلا الظ كوننة، فهننل إع  لننو"  ننسُّا لنن  ال م نن ة بننل مننل "كننال،بسا " 
الننخ. عننل شذت ننل إلننر التظ بننن هنن بلاب ال،ذطننا : ال، نن لا ، ال نن  ، ال  مننا  

ا تنذ ها لشعنطل إلنر "ال نسُّ الخ. هظ  ماا وظ   ا  اا الظملا ال م فوة ا،
الذم ل تمل الظمل، تال سُّ الام ي تمل الظ،ل". عنل وظن   ل  ناا انل لذه،نا 
)الظمننلا االهوننة تالط و وننة، تالظمننلا التظمو،وننة ال باضننوة(، تهذنن لا ودننل إلننر 
"همنل الطن " بلتن م لزن  الظمنلا الط و ونة و نه  فني التظ بنن هنم تك   ننالم 

ب  الط بنن  تال بم ننلف: اات  شنن اتل اابنن ا  تل ننا مم، ل نن  ا اللنن م ال ننلل بنن
 تالااأي و لا ه ت   ااخ ع.

تال،ذطمننا فنني تظمننل الظمننلا الذم بننة و نن  ل  وتننل  "ال باضننوا " فهنني 
"تنن ت  الظ ننل ت التننم امهننا" ا،ننا ت ظننل ال باضننة ال  أوننة ا ننساُّ ال نن  . للننا 

للنا الط و ونا  الظمل االهي فهل همل ال، اج  ااتلر التي ال ل اج  فل ها، ت 
فهنني  ،وننع الظمننلا التنني ت حننث فنني ال نن،اُّ تااش  تلننا فبه،ننا. تلنن  علننا 

 ااأ ا  تتاتص هم تذاهة الط .
تتذاهة الط  لشكظة ل ساُّ: التل ب ، تالدحة تاال ا ، تجال ل لا 
خ ي ل  اال ا ، تالط با في ز ظ الدحة ته ع اال ا . ف عا ا،مت 

الل ننننم ال،طمننننلب "كننننا  ط ب ننننا زاع ننننا".  لمط بنننن  لظ فننننة مننننا  اادننننواُّ همننننر
تبضنننون ابننن  عنننذا   نننا  : "تلانننل مننناا هظبذنننم شمنننسا ال بم نننلف فننني الدننن ا  
الاب   تإك ابها، تإت   ااخ ع تتهاش ها، زتر وتل  ط ب ا تزتر و ته  

ــداوي أخالقــهل  و ظننل أ  ننم تلنن  و لعننم  فنن   الط بنن  … خب  نن ا فاضنن  وي
 ل  علا". لوضا لو" و،تذم في ااب ا  لكا 

: فنني لتننل  ااخنن ع، تللضننلهها  ننلى الننذ " الننا ث، البــاب الثــاني
تب تهمم بتظ بن الاما، ل نتظب ا تظ بنن  نالبذل  بذدنم،  و نل  : "الامنا 



زا  لمذ " جاقوة ااأ ا  إلر ل  و ظل لفظا  النذ " بن  شتبنة تال اختوناش"، 
هلاأوة لبذت نننننل إلنننننر ل ننننن لة لنننننا إعا انننننا  لدننننن ش ااخننننن ع منننننل النننننذ " اللننننن

تالهض وة تز م،ا، لا ل  لمذ " الذاط ة جتش فبها  تلمح ل في ما  ال، ن لة 
وحمننل لتننل  ااخنن ع" ا،ننا شمنني: اات  ل ننتذم ال منن  تمننل ال ننل  الهضنن وة. 

أمـا القـوة الناطقـة فهـي تخـتت تالااأي ل تذم الك   تمل الذ " اللنهلاأوة. 
الظ نننل النننخ، تل نننتذها ، مننني لجا  ال هنننل ت بـــالعلم، ولـــيس بـــالخلق وال بالعمـــل

األصـــل الثالـــث الننن لاي، تلنننالا لو نننت مذنننا فننني ل ننناا ااتنننل الاالنننث. تإأ،نننا 
"، لل أ ن ة هظضنها لألخالق "هو قياس األنفس الثالثة بعضـها إلـى بعـت

". تمناا التنلا   و ن  ل  وتنل  العدلإلر هظم ه،ا وح ا دواا التلا   تمل "
لذسلنننة ال،مننا، تلمنننذ "  همننر غنن اش لنننا وحدننل فنني ال، شذنننة : لمننذ " الظا مننة

الهض وة لذسلة ال ذ  لع ال،ما، ت للا الذ " اللهلاأوة ف   " ظملا لا مها في 
ال منن ا  لاننل  الظالننة فنني ال، شذننة تال،،مكننة، لهذنني ااكنن   النناش  وانن لل  للنن  
ااغاونننة تالت ننناش تلننن   ننن ى ل ننن امل". للنننا إعا  مذنننا هدننن تش ااخننن ع هننن  

    ننننالبذل  لخبنننن ا، ف ننننتكل  لتننننل  الننننذ " الذاط ننننة لوضننننا، همننننر لننننا عانننن
"ااخنن ع" زبذ ننا لشكظننة، تمنني : لننا ودنن ش هنن  الننذ " الذاط ننة، لننا ودنن ش 
ه  الذ " الهض وة، لا ود ش ه  النذ " اللنهلاأوة، تال اهنع دونا  )أ ن ة( 

 (.24– 23ما  ااأ " هظضها لع هظم )م
علننا هاختدنناش هنن  "لتننل  ااخنن ع" التنني تذاتلهننا الكتنناب فنني ال نناب 

ــاب الثالــثاأي. للننا الانن ، تاازننلا  التنني الفضــائل والرذائــلفبتحنن ث هنن   الب
التنني منني أمبنن  لننا بننب  الدننحة تال،نن   فنني ال نن  . علننا "ل  بننب   بينهمــا

تحة الذ " تل ضها، لهذي بنب  الظ النة تضن ما، تإ  دن ت  منت ال ضنبمة 
 تال عشمننة لت الابنن  تاللنن ، تعننا ا ت ننلا فبهننا ل نناا تمننا فنني ال نن  ". فك،ننا ل 

لزننلا  ال نن   ع عننة، زننا  الدننحة، تزننا  ال،نن  ، تزننا  لو ننت هدننحة تال 



لننننن  ، فكننننننالا اللنننننن   فنننننني لخنننننن ع الذننننننا  : ف،ننننننذهل لح،ننننننلجت ، تلننننننذهل 
لالللل ، ت خ ت  وتلأنل  تناش  متناا تتناش  متناا، "ز ن  جش نا  ال،ن بم 
فنني ال،نن  ". تال،نن   مننل خنن تع هنن  الحننا  الط وظنني عننلاُّ تظمننا االنن  

فننن"لل ا  الننذ " منني لزننلا  فبهننا، خاش ننة هنن  ال، نن ى  هال نن   لت هننالذ ".
 (38الط وظي، لض   ه فظالها ب  تلعا" )م 

 "تاال ا  تظ   لمذ " ل  إز ى ع ث  ها  :
"إلننا لنن    ننل للنن ا  ااهضنناُّ التنني ل ننتذها فبهننا، لهذنني النن لاي  -1

تال مننن  تالك ننن ، ف ننن  بنننب   نننالبذل  ل  لخننن ع النننذ " تاهظنننة ل،نننساع ال ننن  "، 
 ع علا إلا إلر لتل في أ " خم ة ال إأ ا ، تإلا إلر زناجث وحن ث تب  

 هظ  علا، فبست  لت شا ت.
 تإلا ل    ل اازلا  الذ  وة االظاجا  تاالهت اجا  تغب ما. -2
 (.39تإلا ل    ل ا ت،او اال ب   ،وظا )م -3

تلتلضو  علا شاا  ماا ال،اا  االذ،لعع، تمل واص الذ " الذاط ةر 
تل ننتذم لنن  النن لاي فنني ال طبذننب  المنناش  فنني  التخيــل  لنن   ننل  تمنني تتكننل 

تل نتذم فني ال طبذنب  الناش  فني تعنطم، ت نل   الفكـر والتمييـزال،  لنة، ت نل  
 (.40تل تذم في ال طب  الال في ال،فخ   )م والحفظ)التاا (  الذكر

ف ل اضم ل  الفكر والتمييز: تب،ال لها  الا عة هال سُّ الال هم وتل  
اظ ج لل ا  ال سُّ ل  ال لاي ااتعا الال عا أا ل   ألحوال البدنيةا هة 

فهنني لاننل  األحــوال النفســية(. تللنا لل اضننم لنن   هنة 39ل نتذم  وننم" )م 
ل  وظت نن  اهت نناجا شجش ننا، إلننا بت مبنن  لنن  ال و نن  ل  و منن  ، لت ههمننا و ننع  وننم 

م  وننم فني القونا  إعا فكن  تمننل تن ي   نل ل  و نلى فكنن   تب نتحتل، لت شل  ظن
ل ل  ع ه د  لهالطت م لت ل  غب   د  لنالا، عنل و نتحتل فه،نم تب نلى فكن   
 وقول همر لا    لل م لذم تب تلزش ل  ل اش تم تب تاب ل،نا ودنلش لنم فني 



لظاشضننتم لت شذ هننم هموننم لذ ننم تب دنن   إوننا  ل دنن ، تبتظ نن  لننالا االهت ننناج 
علا  لن  ت لمنم  تبتظد  لم تبذد  ، تبم  لأم  وم همر الحا تال و،ت  لا

تال ل  فك   تشلوم تت،ببس  تتحدبمم، فن   علنا لن   لن  للن ا  النذ " ال 
تذع ل،ساع ال     وم. ف   اأت نل هذنم انا  االأت نا  منل ال ن ُّ تالظا ونة، تإ  
ع ننت هموننم اننا  ه،ذسلننة االنن ا  التنني ال ت نن ل، إلننا لدننظلكتها تإلننا لت دننب  

 لهب  علا ل  ااع اب. همل ال،ظال  لها لت ل لُّ طاهة ال، بم لت
تإضننافة إلننر للنن ا  الننذ " لنن   هننة ال نن   تاازننلا  الذ  ننوة مذنناة 

 نن  تهبنن  ااخنن ع تهببنن ا همو،ننا لنن   فالظنناجا العــادات. للنن ا  ت  ننع إلننر 
زبث ال شتهب  لساع ال    تال ديُّ ل  لزلالنم تال شتهبن  االهت ناج، ال النال 

 ننلى ال كنن  تال وضننظف الننخ لنن   هننة النن ش  تال الننال لنن   هننة النن لل تال شت
 (.41)م

ف نن  فــاألخالق تعــدي بالمعاشــرة، تلنن  لعنن اب لنن   الننذ " ال،ظادنن   
ت ن  … ش ى ااأ ا  غب   أاه ا فبنذظ" لت شن ى غبن   ولن ب ال،ناُّ  نوظطش

هلننننتل ال جخننننل  وننننم ال  بالمســــموعات كالموســــيقىتتهبنننن  لخنننن ع ااأ ننننا  
شذنة ه ن   ال ن،ع، بنل منل لن  ل هت اج تال لم لل تال ش  ع إلر التهبن ا  ال  

االننلش الذ  نناأوة خاتننة، "ا  لننساع ال طذننب  اللعننطب  لنن  النن لاي خاتننة 
تلزلاله،نننا امهنننا لنننل تتهبننن  ه،نننا ااأنننت همونننم   نننل عننن،او لنننا عننن،ع، ف ننن  شننن ى 
ااأ ا  الضلُّ لت الاض   تالدنلش الح نذة  وحن ث لنم ضن ب لن  ال ن تش 

 (.45لة" )متالذلاط ت   ش ى المم،ة  وح ث لم ض ب ل  اللز
 تاازلا  الذ  اأوة التي ت ف تشاُّ ال،   همر ألهب  :

دور ولكنـه قـد يعـود هـو فيـ ثر فـي البـدن لذها لنا لنو" لم ن    ونم  -
"كااأ نا  النال وتننل  لتنل  عننلُّ ظذنم تاانن   فكن   لخ نناشل عن،ظها، تننحوحة 
لت هاطمننة، فبهللننم تتتنناهع هموننم، لت لدننا   تلحنن  تتننلالر هذنن  ، فكننل علننا 



ذع لب وم  وم، غب  لأم إعا لطا  ال ك  فبها تال نسو لذهنا لعن  علنا فني تال ت
ب أم. تشك،ا اأظتن" إلونم زبذ نا لن  تن عب   فني ال ن   لنا شسبن  فني ل ضنم ا،نا 

فإنهـــا ربمـــا أثـــرت فـــي الـــنفس تـــأثيرا يعـــود ويرجـــع ت ظمننم اازنننلا  ال  أونننة، 
فكنن  ، فنن   تننذ ا لنن  الامننا ال ننلجاتل  نن  وحنن ث عننلُّ بالضــرر علــى البــدن

تعننلُّ ظنن ، تشك،ننا وتنن ش منناا تبننساج، اننا  االبتنن اُّ لنن  ال نن   لت لنن  الننذ "، 
 ودننب  الامننا ال ننلجاتل عنن  ا لكانن   ال ك نن  ال جش ننة تالمذننل  ال ننب ة تالاننلف 
في غب  للضظم تال هل ه   م تلد ا  عاة، تتظلج ما  اازلا  التي تح ث 

   باجتنننم تسبننن  فننني فننني النننذ " هالسبننناج  فننني الامنننا ال نننلجاتل تتللننن  ، تال تنننسا
اازنننلا ، ت بننناج  اازنننلا  تسبننن   ونننم، زتنننر شك،نننا لف ننن  مننناا الامنننا اازنننلا  
ال  أوة تلهط  ال ك  تال هل تالت،ببس، إلا هط أا تالا ال وظلج هظ  ، تإلا لن   
عل وظافر لذم. تفظنل ال كن  الن جلُّ هال ن   لانل علنا تمنل ل  شذتهني هنم إلنر 

 التمف لت إلر لا جت  التمف.
ا،ا لأم ال لتل لم في ال    لال ال ل   ما ال ي ثر في البدنتلذها  -

التنننني وتت نننن ها ااأ ننننا  فنننني شلوننننم تفكنننن   تفه،ننننم تتحدننننبمم لظمننننلا شتظم،هننننا 
ب   و  ؤما تلزلا  شتد ف فبها تاا   ال شكة تالحذكة، ف    تب تا  فبها، تع 

الظ   : علنا ال شننفع  فنني ال نن   تال وهبنن  لسا ننم بذ  ننم إال ل  و ظننل علننا هنن
ه   و ع  وم تمف هت  ال    لت ه ه    وتنل  الكن  تال نه  تاان   ال كن  تنفع  

 …في ال    
االن ا  التني تكنل  لن   هنة  ت ثر في األخالق :تل  اادواُّ التي 

ال ننن   تالنننذ " لظنننا، لانننل ل  وطننن ل همنننر ااأ نننا ، ه ننن   عنننلُّ التننن بب  فننني 
جاتل وت ن  تناز م ال،طظل تال،ل ب لت غب  علا، تذف ل  الاما ال نل 

علُّ ال ك  تعلُّ الم ، ف أم تتهب  بالا لخ  م ل   هتب  : إز ام،ا ب أوة 



لننن   هنننة الامنننا ال نننلجاتل، تااخننن ى أ  ننناأوة لننن   هنننة لنننا وح عنننم ال كننن  
 ال لجاتل ل  االهت اجا  ال جش ة تالمذل  ال اع   .

 تل  لزلا  ااأ " الااش ة ه  ال،  ل الط وظي ال،ض   ه فظالها لنا
مل لمذ " لت  سُّ النذ " لت  نل  النذ " التني فبهنا لن   تمني ل،ن    خن  
زاجث هذنم فني  نسُّ  خن  لن  ل نساُّ النذ " لت فني أ ن" لخن ى لن  ااأ ن" 

 …الا ث
"و ذا كانت هذه األمور كما شـرحنا فقـد يجـب أن يكـون عـدد أمـراض 
الجــزء الــذي بـــه يكــون الفكــر والتمييـــز مــن أجــزاء الـــنفس الناطقــة كعـــدد 

ذلك الجزء من الدماغ الذي هو مسـكنه و ن اختلفـت أسـبابها، وأن  أمراض
تكون هذه األسباب النفسانية والمجتمعة من النفسـانية والبدنيـة إنمـا تزيـد 
في مقدار كل مرض منهـا أو تـنقت أو تحدثـه وتولـده كمـا تولـده األحـوال 

 (50م …)البدنية"
ا  ال نسُّ "تإعا اا  ماا متاا ف ن  ت ن  ل  أ تدن ، فني إزدناُّ للن  

الننال هنننم وتننل  ال كننن  تالت،ببننس، همنننر إزدنناُّ تتتنننف لننا شل  نننم اخنننت ف 
ت ننن  ال و نننع … لننساع تلزنننلا  مننناا ال نننسُّ ااتعنننا لنن  الننن لاي لننن  للننن ا  

الامننل فنني منناا ال ننسُّ ااتعننا لنن  النن لاي لنن  عا  أ  ننم،  و ننع الامننل فنني 
ال ال سُّ الال وتل  هم التابل لا ،  وتل  عاة ل  لع اب ل   ال سُّ ال

 (.52هم ال ك  تالت،ببس )م 
تمل "في  الباب الرابعلذكتف في ماا ال،لضلو بها  ال  ش تلذذت ل إلر 

االعننننت ال  همننننر لنننننا خ نننني تا،ننننن  لنننن  ااخنننن ع". تمننننناا االعننننت ال  دننننن وم 
هاالعنننت ال  همنننر ال،ننن   لننن  هلاشضنننم، تمتننناا أدنننل إلنننر لظ فنننة انننلال  

ل  أوننة تالذ  نوة تال،،تس ننة ااخن ع ال جش نة لنن   هنة ااعنن اب ال اهمنة لهنا، ا
لذهننا لل بننذ " الطنن ع التنني أ ننتظ،مها فنني طنن  ال نن   فنني االعننت ال  همننر 



اال ا  الهالضة التي ال شمح ها قوا  تال زد . تمتاا فااع اب ال  أوة 
في ما  الحالة "لنو" شن   دنيُّ لذهنا همنر ااخن ع المنام   تال الكالذنة إال 

تمني لن  اازننلا  ال  أونة ف نن  تن   همننر بتلعنا لزنلا  ااأ نن". للنا ال  اعننة 
ااخننن ع ههبننن  تاعنننطة. ت ننن  و نننت   همنننر لخننن ع ال،ننن ُّ هننن خ ع لننن  وح نننم 

لت لننن  الدنننذا ع تالظمنننلا التننني لاشعنننها تاوشاُّ التننني … تبدنننا وم تبدننناز م
 اهت  ما.

تإأ،ا وحدل إخ ناُّ ااخن ع إلنا ه ن   اعنتق ا  تناز ها تإلنا ه ن   
مبهننا  نن  وحدنل هالقوننا  تالح ننة، تمنناا أنناجش، الن ماُّ تالحبمننة. تاالعننت ال  ه

تبحدنل فنني ااكان  هننالحسش تالتا،نب  تالحنن   الدنذاهي )الننال و نلا همننر 
التنن شب   ودننب  ا،ننا فنني التنن شب  همننر ال لنني هال ننهاا( فنن عا اانن   جال مننم 

  لل في الذ " زتر ااج ل  شمحا الو ب .
   لنن  طنن ع االعننت ال  همننر ااخنن ع "ت ننم غ بنن ". علننا ل  لنن  دنن

ااخنن ع ل  تننسجتع لزواأننا، فنن عا ه نن ف لتننذاف ا جتا هننا ف ك،ننا ت نن   فنني 
ااأ ا  إز ى الامتب  ل  الستع لذهنا ظنام  ، فل ن  لن  علنا ل  ومن  ل  

 (.81  بذتها    ا،ذت  وم. تمذاة للامة ااب   همر ماا )م
مننناا هننن  االننن ا  تاالعنننت ال  همبهنننا، تلكننن  طننن  ااخننن ع ال شهنننتل 

مننل االطنن  ال نن أي وظذننر هح ننظ الدننحة، تالدننحة فنني  هننال،   تزنن   بننل
ااخ ع مي ال ضنا ل. تز نظ ال ضنا ل تالتسبن  فبهنا منل لدن ف للضنلها  
ااخنن ع، "تمننل الهاوننة ال، دننلج  تالهنن   اا دننر... تالط بننا فنني ز ننظ 
ااخنن ع ال،ح،ننلج  هحالهننا زتننر ال تتهبنن  مننل ز ننظ ااعنن اب التنني لت  تهننا 

ه، تش السلا : للا لا وح ث في لساع ااهضناُّ  تت في لا ال ب  ل  وح ث
التننني فبهنننا لتنننل  ااخننن ع لل الننن لاي تال مننن  تالك ننن  فح نننظ ااخننن ع  ونننم 
وتل  هاعت الة تحة تما ااهضاُّ، تماا جاخل  ،وظم في تذاهة الط . 



تللا لا وح ث في ااع اب الذ  اأوة فح ظ ااخ ع  وم وتنل  بمنستا دنب ب  
ل،ظتنن   ال،  ننل الننال ال شسبنن  همننر طا ننة ااأ ننا  تال : لزنن م،ا االشتوننا  ا

شننذ ص هذهننا، فنن   لنن  دنن   ال ننتل  ل  وضننظف لنن   ننلى الننذ " تلزلالهننا 
ال،ح،لج ، ا،ا وضظف ااب ا  تن ة ال باضنة. ف لنا ال باضنة لمنذ " الذاط نة 
فهي ل اتلة الذم  في الظملا همر ت تب ها تخاتة لا  وم القوا  تالح نة"، 

ااغملطا  تالسلا في الذ " إلر االهت ناجا  ال اعن   )و ن  ف   هم تت ذ  
ال ن ُّ فنني التظمنول بنننالهذ عة تالظنن ج لن  همننلا الظ ننل تال  نم تالذحننل تالظنن ت  
ل  همنلا الظن ب(. للنا شباضنة النذ " الهضن وة فتكنل  ه،نا وت ن ها ال نل  فني 
 أ  نها تك،نا فني ااجب تالظناج  ل،نا وح،مهنا همنر طاهنة الذاط نة. تل،نا ت ننلى 

هم الذ " الهض وة لا و ،ظم ااأ ا  ل،ا ش ظث همر ااأ ة تبح ة ال  اعة 
تاللنن اهة. تاالحننا  ال، لبننة لمننذ " لهننا تنن عب  ا بنن  : فاالحننا  ت ظننث همننر 
اللننننن اهة لت الحنننننس  النننننخ، ز ننننن  ألههنننننا، تانننننالا ال،نننننلاهظ. تللنننننا النننننذ " 

ال تذا و اللهلاأوة ف أها ه ب   الت جش  تاله ف ل  ت تبضها إضظافها زتر 
 تال ت اعب الذ " الذاط ة تال الهض وة.

 موضــوع البــاب الســادسللننا إتنن   ااخنن ع ال جش ننة تتهنناش ها تمننل 
( . ت"ه ع لل ا  ااأ " 133فهل لمه  ل  لمام  ه ع الذ " )م 

الننا ث همنننر ال ،مننة ت ،ظنننم  ضننوة تازننن   تزتننل تازننن ، تمننل ا،نننا  بننل فننني 
م لنل انا  ال،ن   فني ال،نساع ه ن   الط  : ه ع اللنيُّ هضن  ". فك،نا لأن

اشت او الح اش  فظ  م ل  ش  ج الحاش طم نا ل هتن ا  )مط ب نة  نالبذل  فني 
ال،ظال ة الط وة(، فكنالا فني النذ " إأنم لتنر انا  ال،ن   ه نوطا تفني  نل  
تازنن  ، تفظننل تازنن ، تخمننا تازنن  لنن  إزنن ى ااأ نن"، اننا  ه  ننم ه ننوطا. 

الظن ع. تعن بمم فني الحنالب  ل  ت ابنل  تلتر اا  ل ا نا ازتنو  ل  ش ان  لنم
 كل ديُّ ل  علا هض  .



منننا   ،منننة تلتنننل، تلكننن  ال بننن  لننن  الت دنننبل تعلنننا ه، اهنننا  ادنننت اة 
(. تا،ننننا  ننننا  له نننن اط : 140" ) م اشــــتباك شــــديدالننننذ " تال نننن  ، تمننننل "

فاابنن ا  ال،،تم ننة لخ طننا شجش ننة ام،ننا  ج  فنني غنناا ها  جتهننا تكنناال، فكننالا 
اهت نننناجا  شجش ننننة تلخ  ننننا لالللننننة ام،ننننا لتشج  همبهننننا لنننن   النننذ " ال،،تم ننننة

الظمننلا تال باضننا  الذ  نناأوة لننا و نن ل ل نن ى الهننااُّ تالت لبننة  جتهننا تكنناال، 
زتننر إ  ااأ ننا  اللنن ب  ام،ننا تنن جب تأمنن  ت اج عانناؤ  ت لبننت فطذتننم تكظنن  

ف أ،ا شسجاج عنلُّا تتكناال، تمنل اال نت ا  تال، ذنل  النال شن فع إلونم … غلش  
ن  نناطع. تا  وتننل  بمبنن ا لتام ننا ل ننل ل مبتننم تكموننة الذننا  هننم. تلنن  مننا  عنو

 ال هة اا  الحت،اُّ شتلاتل  ه،ذع اأتلاش الحت،ة.
"تبذ هي ل  وظمل ل  مامذا ه  ب  هالب  ل ،وع ااخن ع ال،الللنة، 

تاوخننن   التكريـــرله،نننا لل نننع همنننول الذ نننع، تلأنننا لتننن ه،ا : ف زننن م،ا و ننن،ر 
نان الامنا : التكالتدريجو ،ر   ب  إهاج  الظ ع لتر لل شفع ، للا الت شب  فح 

النن جلُّ لنن  ل ت ننة إلننر ل ت ننة جتأهننا. تا،ننا وتننل  الظنن ع هننالكي لم نن   فنني 
هظننم اازوننا ، وتننل  لامننم لمننذ " : ف نن  شذ هنني عنن   ال،نن بم الذ  نني لت 

 تضع ال  عل همر ش موم زتر ال شفعل اوخ ب ".
" فني "طن  ااخن ع"، تمني تنلا ل اتالكليـ ،وع لنا ت ن ا انا  ه،ااهنة "

"الكمونا " فنني الطنن  ال  نن،اأي، للننا الحناال  ال س وننة التنني وظال هننا "الطنن  
النال ولنهل أدنف ز نل  البـاب السـابعالتط و ي"  وادص لهنا ابن  عنذا  

(، تهذلاأنم: "لانناال  فني لخنن ع 282إلننر م 156الكتناب ت  ب ننا )لن  م 
ع إلوننم فنني ال حننث هذهننا تالح ننظ هظبذهننا لنن  ال،ح،ننلج  تال،الللننة تلننا وحتننا
 لم،ح،لج  تالتسب  فبها، تال، اتا  لم،الللة".

ش  ل بتظ اج ااخ ع ال اضنمة التني وادنها الذنا  هال،ن و  تمني الظ نل 
… تال هنننل تلتنننالة الننن لل ت نننلج  التننن بب  تال كننن  تتنننحة الت،ببنننس تالتحدنننبل



ال ز،نننة تالكننن ا ت … تالنننلشو تالمنننب  تالسمننن  فننني الننن أوا تت جونننة االاأنننة تالل ننناش 
 …تال، تُّ  تا   اله،ة تالل اهة

تللنننا ااخننن ع ال،الللنننة فهننني لضننن اج منننا  فننني الهالننن  لانننل الح،نننا 
تاللعنننلا  ت منننة ال هنننل تالتظ ننن ف تال هلأنننة تالحبننن   تالا نننات  تال منننم تال اننننل 

 …تال    
تكظن  إزدناُّ منا  ااخنن ع وظنلج فبتحن ث هن  اننل تازن   لذهنا ل تنن  ا 

ت   اختمف ال  ع ة في علا تلدن امم … لذ " الذاط ة هالظ ل. فالظ ل مل ا
ف ا  هظضهل إأم ام،ا  اج الظ ل ت لبت  التم انا  لفضنل. ت نا  هظضنهل إ  
كننل فضننبمة منني تاعننطة بننب  أقودننتب : فالظ ننل تاعننطة بننب  النن ماُّ تالا ننات  

(. تمنل ال شنتح،" لذم بنة لشعنطل 162تالل اهة بنب  ال ن   تالتهنلش )م 
 ضننبمة مننني تعننا بننب  شعشمتننب  بنننل شفبنن  شلل لنن  و نننل  إ  التنني ت ننل  إ  ال

ــا ــق يكــون دائمــا مركب : فالنن ماُّ خمننا ل انن  تاننالا عننا   ااخنن ع،  الخل
تإأ،ننا و نن،ي الذننا  "جاهوننة" لنن  ا ت،ننع لننم  ننل  ه ننل تشلل تكظنن  غننلش تج ننة 
زبمة لع دنيُّ لن  الن جاُّ  تاللن ، تل  ال  نل ال اهونة أ  نم الذاط نة لتظ ن   

تلأنم  ن  … ح  ال  اعة ت ت  لم اابلاب تالحبل تت ل  الحسالمهض وة التي ت
وتل  إأ ا   خ  ل،  ه مم لال ه ل ال اهوة لت لكا  غب  لأم خب  فاضل 
فننني عنننب تم .. فننن  شلتنننف هالننن ماُّ. تللنننا اللننن اهة فمو نننت خم نننا ه نننوطا ال 
لمذ " الهض وة تال لمذاط ة، تال و   ل  و ،ر د اها ال،تلعا في اا  اا 

 ، بنننل مننني خمنننا ل اننن  تإأ،نننا تكنننل  اللننن اهة دننن اهة لتنننر ااأنننت تالدننن 
 إ  الا.

 نن  ش ع اننلن إأ ننا  لذننم فنني لتننل  العقــلتإعا اننا  علننا اننالا تاننا  
الام ة ل  اشا لا، تالذا   وم جش ا  لت اتتة تلم لوضا  ال  دتر تااب ا لا 
وتل  ااأ ا  فني هظضنها ل نلى لن  تناز م، تمنل فني غب منا لضنظف لذنم، 



 نل   ونم لنا دناكل لنا ت ن ا لن  ل اتبمذنا: إأنم ام،نا  نلل ت لبنت  التنم "فنذح  أ
كنا  لفضننل. تشك،نا اننا  فني الام ننة ضن و ا فنني  التنم امهننا انااز،ا، تشك،ننا 
كا  فاع ا في  ،وظها اال،لعل ، ت   ببذنا ال ن تع بنب  الضن ون تال اعن ، 

ا ا  تل  بب  ماش  تكب  ال لل في  ،وظها، تالض ون ال اع  فبها امهنا، تعن
لتذاهوننة فنني لألاههننا تإ  ااأننت ا بنن    نن ا، خاتننة إعا شا ننت عننا   لتننذاف 

 الت اب  تغب  لتذاهوة في ل اجش ما".
تبتحنن ث ابنن  عننذا  بت دننبل هنن  مننا  ااخنن ع ال،، تزننة تال،الللننة 
ته  نننة انننل لذهننننا هنننااأ " النننا ث تبظنننن   لننن تش الظا منننة. عننننل شذت نننل إلننننر 

ل،ا ولاكل لخ ع الذا ، إع و نا   (266" )معن "أخالق البهائمالح شث 
لا : إ  ال  اعة تال واج  ال و تح ها إال ل  ا ت،ظت لنم هلن   لخن ع لن  

… لخ ع ال ها ل ز اعة الك اي، تتفاُّ الكم  تشتغا  الاظمن  تعناا الن وا
تبذا ش علا تب ل  و،ت  ل  وظت   همر علا ه   اابن ا لن  منا  ااخن ع 

 لم ها ل. مي لمذ " الذاط ة التي لو ت
" بتل ونننم أننن اُّ إلنننر الحتننناا تهـــذيب األخـــالقتبانننتل ابننن  عنننذا  اتاهنننم "

تال،لع ب  وطم   وم إألاُّ بو،اشعتا  خام لن "ط  ااخ ع"، همر غ اش 
بو،اشعنننتاأا  طننن  اابننن ا . تبمننن  همنننر علنننا إلحازنننا لكنننل  للننن ا  النننذ " 

ر لنن  لظ وننة لكانن  ل،ننا مننل هموننم الحننا  فنني للنن ا  ال نن  . "للننا هنن تاما فنن ل
وظادن   تخاتنة لنن  تم،بنا تتلبن  ت  ب ننم تغبن مل ل،ن  شتلنن م هنم تب ت ني  عنناش  
تب تننن ل هنننم تبحننن  ل  شتلننن م ه خ  نننم، تال ومننن  ل  دنننب ا لفضنننل لننن  علنننا 
ل  لتم في أ  نم، تللنا تظن شها فن لر لن  وظالملأنم فن   دن  اللن ب  شك،نا هنل 

ْم نننا، تخاتنننة إ  ااأنننت لنننم لجأنننر ش اعنننة لت شننن  لذ  نننطة تزتنننل  أافنننا تللننن  خ 
يرســـم بطـــب زنناشس، فكنننا  و نن  همنننر لنن  ه نننا   شننن   تتعننع عنننمطاأم ل  

األنفس قوما من فالسـفة األخـالق خاصـة، ويرسـم لهـم األجـرة ويتخـذ لهـم 



وظمنننل فبهننا تننذلف الظمنننلا الذافظننة تتلاتنننل ال،ننلاهظ تتظنننال  البيمارســتانات 
لأ ننننن" اللننننن اش فبهنننننا خاتنننننة طلهنننننا تا منننننا"، ا،نننننا منننننل همونننننم االننننن  فنننننني 

  و،اشعتاأا  ال،اتدة هاال ا  الظ موة.ال
*** 

كنا  علنا هن   لننل س لكتناب "تهناش  ااخن ع" لاابننت بن  عنذا  بنن  
عابت ب     . تا،ا مل تاض  لن  مناا الظن   فهناا الكتناب اعنت، اش لنذ " 
الاا الال عاش هموم ال ا ل في اتاهم "الط  ال تزاأي" )تنلفي الن ا ل عنذة 

 ن(.م 363من تاب  عذا  عذة  320
تالحننا ل  اكتلننافذا لهنناا ال،اطننلط لهذنني اط هذننا هموننم إع اذننا أ هننل 

مل الال لتذذا ل  لل ظة شعنالة الكذن ل "فني جفنع اازنسا " تاتناب  -ت لج 
"الط  ال تزاأي" في لل ظه،ا الدحو  ل  تناشبخ ال كن  ااخ  ني الظ كني، 

بت اعذنا،  قالنزعة الطبية العلميـة فـي األخـال تكالتالي لتذذا ل  اكتلاف ما  
 تمي في ت  ش أا إأ ا  همر   ش ا ب  ل  اام،وة.

لو" ماا تز   بل ل   لتذذا اكتلناف مناا ال،اطنلط لن  الح نل فني 
ل ننن لة أ ننن ة اتننناب  خننن  هظذنننلا  "تهننناش  ااخننن ع" لوضنننا، ه ننني إلنننر او  

 .)(للضلها ل،،اشعا  ال لخ دوة، ا،ا عذ ب  في ال دل ال اجا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعامل ال أخالقي مع كتاب في تهذيب ابخالق !
 م يد عابد الجاباي

-1- 

موبرروعا  رراةكا كحساسررا صاددنررا  )(نتنرراك" ورره ال.سرر  ا ك" مررن هررذا ال اررل

 ثيرراا ورره ال رروض ويرر  حترر    يرراك" موق نررا عءرر  قيررا مررا قارردنا  كلكررن 

ن.رو"  اليسيولية ا ،تقية وابذ عءينا، كن ن نكتب  تابا وه ا ،رتق، أن

ما نعت.دا الاوام  ل.د اسرتهء  منرا هرذا اليوبروع كقترا طرويت كصطءارب منرا 

الع َب الشاق  كالع بع عن ال .ي.ة  اق دكما  كمع ذل  ورن ن   نردعه أننرا 

سررن.تءع بسررهولة "اآلراال الااسرر ة" مررن أذهرران الررذي درجرروا عءرر  اعت.ادهررا 

صوصررءنا إليهررا هرره طرروا" ع.ررود مررن السررنين، كلكننررا نررامن أن النتيجررة الترره 

الاوام كهه ال .ي.ة، عء  ا قل اعتيادا عء  ما كلدا الع ب الذي قينا بر  

 من قناعة وه أن سنا، معنية عء  مستندات كأدلة   نعت.د أن  ييكن صجاهءها 

يتعءررا ا مررا بكتررام ي يررل عنرروان  "صهررذيب ا ،ررتق" صعررّاض لييارسررات 

وطرررات إلررر  ال.ررران السرررابع  أ،تقيرررة صاجرررع برررداياصها عءررر  مسرررتو  الي ط

الهجاي عء  ا قل )الثالب عشا الييتدي( كاستيات إل  ال.ان العشراين  

أما عء  مستو  الطعع كالنشرا وتاجرع هرذا الييارسرات إلر  الثيانينرات مرن 

  1866ال.ان التاسع عشا، عندما ظهرات أك" طععرة منر  وره بيراكت سرنة 

شاكن طععة )وه بياكت، ( اثنتان كع2000كقد ظهات من  ل د اآلن )سنة 

كال.رراهاة، كاسررنتعو"، كدمشررا، ك رريكاقو، كال.ررد ، عرردا مررا لرر  ياررل إلرر  

عءينا(  ك ل كاحدة من هذا الطععات، الته مازالذ صتناسرل، هره لرـ"م .ا" 

أك نا ا معين، بع ه  ينسع  إل  هذا اليالف كبع ه  إل  مالف  ،ا، مع 

داةع بعع ها إل  مستو  "ال   ام الاءيعية" م.دمات صعءغ ال  

كصتيثل هذا الييارسات التأ،تقيرة وره  رون بعرض النسراخ صجراكزكا حرده  

وتارراووا ورره بعررض و.رراات الررنم ورر ثعتوا  ءيررات أك ععررارات صناسررب ديررن 

اليالف الذي ينسعون إلي  الكتام، كحذووا م.ابءها الذي هو عتمة عءر  ديرن 

ظ  يتعءا ا ما بار ة  ،ا  بينيا و ل بع ه  الجيع بين النوعين من ا ل ا



،اصررة ب ل رراظ ذات د لررة دينيررة مثررل "اليسرراجد" ك"الكنرراةس"، ك"الاهعرران" 

ك"الالهاد" كقرد كردت برين ععرارات وره الكترام وره سرياق النارؤ بءرالكر 

 الخ  )(أما ن الععادة هذا لين يايد صعويد ن س  عء  الالهد

ديثررة هرذا عءرر  صررعيد الي طوطرات كالنسرراخ، أمررا عءر  صررعيد الطععررات ال 

إلر  أبره  1866كاجتهادات "الي ..ين" و.د نسب الكتام أك" مراة منرذ سرنة 

ز اياال ي ير  برن عردي، اليتراج  كالينط.ره الشرهيان ثر  صوالرذ نسرعت  إلير  

مرا يسررتند  1978أ ثرا مرن عشررا مراات، حتر  إن باحثررا عابيرا لر  يجررد سرنة 

مررن عءيرر  ورره ال اررل ورره هويررة مالررف الكتررام، بعررد ب ررب وييررا صررواوا لديرر  

م طوطات كطععات، سو  "ا جيراع" الرذي حارل عءر  نسرعت  إلر  ي ره 

 363بن عدي التكايته الذي  ان "نااانيا يع.وبه الن ءة"، كاليتوو  سنة 

   )(هـ

كالواقررع أنرر  لرر  يكررن هنرراك "إجيرراع"  و.ررد نسررب الكتررام عءرر  صررعيد الطعررع 

ات، كالنشا إل  اليتاوف الشهيا م يه الدين بن عابه أ ثا من ،يس ما

، ثرر  نسررب إلرر  الجرراح. 1896أك هررا صءرر  الترره صرردرت ورره اسررتنعو" سررنة 

مرن طراف ا سرتاذ م يرد  راد عءره  1924ماصين عء  ا قل، أك هرا سرنة 

)كقررد صااجررع بعررد أن عءرر  بكررون الكتررام قررد نشررا باسرر  ي يرر  بررن عرردي(، 

، كقد نسرب ويهرا إلر  الجراح. بنروع 1989كا ،ا  ظهات وه ماا سنة 

  )(معار ل  من العناد  

( لر  يترادد باحرب  ،را معاصرا وره إعرادة 1984كقعل ذل  ب يس سنوات )

نشررا الكتررام ن سرر  مررع دراسررة يثعررذ ويهررا أنرر  لي رره بررن عرردي معتيرردا عءرر  

ص ررريين بعرررض أل اظررر  كععاراصررر  "معررران" ربطهرررا بياجعيرررات وررره الررردين 

، ورره حررين أنهررا أل رراظ كععررارات دارجررة كراةجررة ورره ال طررام )(اليسرري ه

 ه اليونررانه كا رسررطه منرر  ،اصررة، كقررد صرراددت بكثرراة ورره  تابررات ال ءسرر

 ال تس ة العام صاددا   ي ا  

( لءكتام و.د ناهال 2000أما عدد الي طوطات الته أحايذ ل د اآلن )سنة 

،ررذ ا كلرر  منهررا بعررار  هررـ  639اثنررين كعشرراين م طوطررا أقرردمها سررتة، أعّر 

ثررامن الهجرراي الاابررع عشررا ر(  أمررا السادسررة وتاجررع إلرر  ال.رران ال1242)=

الييتدي  كالي طوطرات ا ،را  يترااك  صراريخ نسر ها برين ال.ران السرابع 

عشا الييتدي كال.ان العشاين! كالرايب وه ا ما أن الي طوطات السذ 

ا قدر لر  يرذ ا ويهرا اسر  مالرف الكترام  أمرا وره الي طوطرات ا ،را  و.رد 

ر( ثر  1628 طوطة اسرتنعو" نسب الكتام ويها  ك" ماة إل  ابن عابه )م

(، ثرر  لي يرر  بررن عرردي  ك" مرراة 1637إلرر  الجرراح. )م طوطررة دمشررا 

)م طوطة صاجع إل  ال.ان الثامن عشا(، ث  استيات نسعت  إل  ابن عابه 



كابن عدي   سذ ماات إل  ا ك" كأربرع مراات إلر  الثرانه  كأ،يراا ظهرا 

  )(1942.اهاة م طوطان ل  يذ ا ويهيا اس  اليالف،  ،اهيا ظها بال

كالررذي نررااا ن ررن بعررد الع ررب كالت.ارره، ب.رردر مررا اسررتطعنا، هررو أن الكتررام 

لءعال  الايابه ال يالياةه العابه الكعيا ابن الهيث   كوييا يءره مسرتنداصنا وره 

 اليوبوع 

إذا  ان إبطا" نسعة هذا الكتام إل  الجاح. أك ابرن عابره أمراا هينرا يسرياا 

طءرع عءر  هرذا الكترام ك ران عءر  معاورة ي اض ن س  وابا عء   ل من ا

ب كا  ل من الجاح. كابرن عابره كأسرءوبهيا، إذ   رهال يجيعر  بهيرا، ورإن 

نسرعت  إلرر  ي رره برن عرردي ب.يررذ مرع ذلرر  يكتن هررا قردر مررن الشرر   ن إحررد  

م طوطات هذا الي.الرة/الكتام، كهره اليعاكورة بي طوطرة ال اصيكران كهره 

كردت ويهرررا عءرر  الهررراما أمرررار  ر(، قررد 1301هرررـ  700مررن أقررردر النسررخ )

را أن  العنوان عء  الا  ة ا كل  كبن س ،ط الناسرخ، الععرارة التاليرة   "ذع  

ماررن ها أبررو ال سررن بررن ال سررن بررن الهيررث "   يررا أن م طوطررة ككل نعوصررل 

)كصاجع إل  ال.ان السابع عشا( قد نسب ويها إل  ابن الهيث   كميا قو  هذا 

اليستشراقين أن  ترب الترااج  ال.دييرة )ابرن ال.در من الش  حت  لد  بعض 

النرردي ، ال. طرره، ابررن أبرره أصرريععة( لرر  صررذ ا لي رره ابررن عرردي أي  تررام ورره 

 ا ،تق بينيا ذ ات  بن الهيث   تعا وه ا ،تق كالسياسة  يا سنا  

كالرايب ح.ا أن جييع العاحثين اليهتيين باليوبوع، عابا كمستشاقين، قد 

جياع"، عن احتيرا" أن يكرون الكترام هرو وعرت  برن صاووا النما، كبـ"ا 

الهيث ، كل  يذ ا أحد منه  السعب الذي جعء  يس.ط  من ال سرام، كإن  ران 

ي ه  من ععارة بع ه  أن هذا الايابره كال ياليراةه العابره الكعيرا لر  يكرن 

حرو" نسرعت   -كالسراي-ليهت  بـ "ا ،رتق! هرذا بينيرا ا رتد الارااع العءنره 

ي أك الجاح. أك ابرن عابره  كالرذين نسرعوا الكترام إلر  الجراح. إل  ابن عد

اعتيردكا عءرر  أن مرن الكتررب اليرذ ورة لرر  وره ا ،ررتق، " ترام ورره أ،ررتق 

اليءرروك" )كالكتررام يعرراض وعررت  ،ررتق اليءرروك،  يررا سررنا (  أمررا الررذين 

نسررعوا إلرر  ابررن عابرره و جررته  أن هررذا ا ،يررا ذ ررا ورره  تابرر  "ال توحررات 

لرر  "رسررالة ورره ا ،ررتق" كصررف م رريونها ورره ب ررعة أسررطا اليكيررة" أن 

كص ا   يتناقض مع م يون الكتام الذي نت دث عن ، بل يتطابا مع  إل  

عء  الاق  من إ ارصه  إل  -  أما الذين نسعوا إل  ي ي  بن عدي )(حد  عيا

و جرته  الوحيردة هره أن  -أن  تب التااج  ل  صذ ا ل  أي  تام وه ا ،تق

كتررام كم رريون  هيررا أبعررد مررا يكررون عررن أسررءوم الجرراح. كابررن أسررءوم ال

عابره، كأنرر  أقررام إلر  أسررءوم ال تسرر ة كوكرراه  كبالتراله وهررو لي يرر  بررن 

عردي  أمرا أن يكرون أسرءوم الكترام كم ريون  ي تء ران ا،تتورا جرذريا عررن 



أسءوم  ل من الجاح. كابن عابه كاصجاههيرا ال كراي وهرذا صر يؤ صيامرا  

كتام لي ي  بن عردي وهرذا مرا ي ترا  إلر  إثعرات، ك  إثعرات كأما أن يكون ال

 هناك!

، السنة الته نشرا ويهرا د  ععرد الاحيران 1981 ان هذا هو الوبع إل  سنة 

بدكي نم الي.الة/الكتام الذي ن ن باددا اعتيادا عء  م طوط   ذ ا ل  

ورره  تاب انررة  1367ورره الءررواةؤ السرراب.ة  يتعءررا ا مررا بررـ"الي طوط رقرر  

جءس  ور  مءه وه طهاان"، كي يل عنوان  "م.الرة وره ا ،رتق  بره م

عءه ال سن بن ال سن بن الهيث "  صعتدق الي.الة/الكتام بـ"بس  هللا الاحيان 

الرراحي   قررا" الشرريخ أبررو عءرره بررن ال سررن بررن ال سررن بررن هيررث  رحيرر  هللا"، 

ل يرد   رم كصنتهه بالععارة التالية  "كهذا حين ن ت  ال.و" وه ا ،تق  كا

  )(العاليين كالاتة كالستر عء  نعي  م يد ك ل "

كالتوررذ لءنمررا أن د  ععررد الاحيرران برردكي الررذي اعترراد عءرر   تابررة م.رردمات 

طرروا" لءكتررب الترره ح..هررا، يت رردث ويهررا عررن  ررل مررا ي ررم م طوطاصهررا 

كموبوعاصها الخ، ل  ي عل الشهال ن س  هذا اليراة، برل ا ت ر  بتارديا هرذا 

بععارة كاحدة، هه   "م.الة وه ا ،تق لء سن بن ال سرن برن الهيرث  الي.الة 

 أك لي ه بن عدي"، مع ن.طة است هار )؟( 

كإذا  نررا   نعءرر   ررييا عررن صرراريخ نسررخ م طوطررة طهرراان، وررإن ا تشرراوها 

يرراجؤ، مررع ذلرر ،   ررة ابررن الهيررث  عءرر    ررة ي يرر  بررن عرردي، بررالنما إلرر  

اجررع إلرر  مررا ذ رراا الررذين صاجيرروا الي طوطررات و.ررط  أمررا ال.ررااةن الترره ص

لءاجءين، ك ذا إل  الي.ارنة بين أسءوم هذا الكترام كمنهجر  كم ريون  مرع 

ما نعاف عنهيا وه هذا اليجا" وجييعها يشهد لاالؤ ابن الهيث   يا سنا   

من هذا ال.ااةن نست ءم أن الكتام ليس لي ي  بن عردي قطعرا، كأنر   برن 

صاجي ررا كلرر  ن.ررل "قطعررا" ب.اررد صرراك اليجررا" الهيررث  صاجي ررا  كإنيررا قءنررا   

م توحا ليالف  ،ا قيا من ذ ا، إذا ظها وره اليسرت.عل مرا ي راض إد،الر  

  )(وه ال سام

لنعرردأ أك  بيررا ورره ماررادرنا التاري يررة عررن ابررن الهيررث ، مررع التا يررال عءرر  
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ر  قا" عن  965-هـ 432أبو عءه ال سن بن ال سن بن الهيث ، صووه حواله 

ال. طرره  "أبرررو عءرره اليهنرررد  العارراي ناليرررل ماررا صررراحب التارررانيف 

، ن.ررل عنرر  أنرر  قررا"  لررو  نررذ )…(كالتواليررف اليررذ ورة ورره عءرر  الهندسررة 

بياا لعيءذ وه نيءها عيت ي ال ب  الن رع وره  رل حالرة مرن حا صر ، مرن 

سرروان"(  زيرادة كن.ررم" )ربيرا  رران ي كرا ورره صشررييد سرد عءرر  قراار "سررد أ



كعندما قردر إلر  مارا اسرت.عء  ال ءي رة ال راطيه ال را   بر ما هللا، ك ران قرد 

سرريع بيشرراكع ، "ثرر  أعررد لرر  العرردة لءررذهام إلرر  اليوبررع الررذي يايرردا مررن 

النيل"، كعندما ا،تعا ابن الهيث  اليكان صعرين لر  أنر  "  ييشره عءر  مواو.رة 

ل را   ك ا بعرض ماادا"، وعرد" عرن مشراكع   كي ريف ال. طره  "ثر  إن ا

الرردكاكين وتو هررا رهعررة   رقعررة"  كص.ررو" الاكايررة إنرر  عيررد إلرر  "إظهررار 

الجنون كال عا"" لءت ءم من الوظي ة كا ن.طراع إلر  العءر ، و ع راا ال را   

منهررا، "كا ررترل بالتاررنيف كالنسررخ كأ،ررذ يعرريا مررن نسرر  "  ثرر  يررذ ا لرر  

  )(  "ا ،تق"ال. طه مال ات وه عءور م تء ة من بينها  تام باس

عء  أن أه  كأطو" صاجية لر  إنيرا نجردها عنرد ابرن أبره أصريععة  كقرد ذ را 

ركاية صجعل العاراة، كلريس ال.راهاة، مسراحا لرـ "إظهرار ال عرل" لءرت ءم 

من الوظي ة  ذل  أن ابن الهيث  حسب هذا الاكايرة صرول  كزارة وره العاراة 

هرا كيتينره أن يتجرراد "ك انرذ ن سر  صييرل إلر  ال  رراةل كال كيرة كالنمرا وي

عن الشواقل الته صينع  من النما وه العء ، و ظها ،عا  وره ع.ءر  كصريراا 

وه صاورا كب.ه  ذل  مدة حت  مكن من صعطيل ال دمة كصاف من النما 

 الذي  ان وه يدا"، ث  انااف إل  ا  ترا" بالعء  

  ال كايرة بعد ذل  يورد م.الة صن ها ابن الهيث  ن س  يت دث ويها عرن صجابتر

كأعيال  العءيية، ميا جاال ويها قول   "إنه ل  أز" منذ عهد الاعا ماصابرا وره 

اعت.ادات النا  الي تء ة، كصيس   ل واقة منه  بيا صعت.دا من الاأي وكنرذ 

ن و  ررذ لررذل  ورره برراكم اآلراال كا عت.ررادات )…(متشررككا ورره جييعرر  

، ك  عاوذ من  لء را كأنواع عءور الديانات، وء  أح. من  هال منها بطاةل

منهجا ك  إل  الاأي الي.ينه مسءكا مجددا  واأيرذ أننره   أصرل إلر  ال را 

إ  من  راال يكون عناراها ا مرور ال سرية كصرورصها ا مرور الع.ءيرة  وءر  

أجرررد ذلررر  إ  وييرررا قرررارا أرسرررطوطاليس مرررن عءرررور الينطرررا كالطعيعيرررات 

 كا لهيات الته هه ذات ال ءس ة كطعيعتها" 

أ،ذ وه  ا  طاي.ة أرسطو كعراض م تويرات منمومتر  ال ءسر ية، مرن  ث 

الينطررا إلرر  الطعيعيررات إلرر  ا لهيررات  ليت رردث بعررد ذلرر  عررن دراسررت  لهررذا 

العءور كإص.انها، ث  اناااو  وه كقذ معكا، إل   ا  كصء يم أصو" صءر  

  العءور الثتثة )الايابيات الطعيعيات كا لهيات( كالت ليف وره واكعهرا إلر

هررـ   كقررد ذ ررا مررا صررن   ورره العءررور  417سررنة  تابررة م.الترر  صءرر  كهرره سررنة 

 تابا(، ث  ما أل   وه العءور الينط.ية كالطعيعية كا لهية  25الايابية أك  )

 تابرررا(  ثررر  م.رررا ت ك تعرررا أ،رررا    صنررردر  عرررادة وررره العءرررور  44ثانيرررا )

ا ،رتق كهره   اليذ ورة، مرن بينهرا مال رات صنتيره إلر  ميردان التر ليف وره

م.الة وه ال  ل كال ابرل، كم.الرة وره صشرويا ا نسران إلر  اليروت ب سرب 



 تر ا كاةل، كرسالة أ،ا  وه هذا اليعن  ب سب  رتر الي ردثين، كم.الرة 

وه طعيعته ا ل  كالءرذة، كم.الرة وره طعراةع الءرذات الرثتث ال سرية كالنط.يرة 

"اآلدام السءطانية"، ذ ا منها كاليعادلة  هذا إباوة إل  مال ات صنتيه إل  

" تررام ورره صررناعة الكتابررة عءرر  أكبرراع ا كاةررل كأصرروله " ك"عهررد إلرر  

 الكعتّام" 

ثرر  يررورد ابررن أبرره أصرريععة  ة ررة أ،ررا  مررن مال ررات ابررن الهيررث  ي.ررو" إنرر  

كجدها ب ط   ذل ، كويها يعاض ابرن الهيرث  مرا  تعر  بعرد التة رة اليرذ اة 

هرـ كص ر  صء يارات كردكدا  419،راة سرنة هـ( إل  جيراد  اآل 417)بعد 

ورره الطعيعيررات كا لهيررات كورره عءرر  الكررتر  منهررا رسرراةل ورره الرراد عءرر  

اليعتاللة، كصء يم اآلثار العءوية  رسطو كم.الة وه "رأي  الي الف لراأي 

جالينو  وه ال.رو  الطعيعيرة وره بردن ا نسران"  ثر  يرذ ا ابرن أبره أصريععة 

هرـ أي  429لهيث  قا" إن  كجدها مار،رة إلر  سرنة قاةية ثالثة من  تب ابن ا

قعل كواة ابن الهيث  بن و سنتين أك ثتث  كاليتحر. أن هرذا ال هرا  الثالرب 

،اا ب عيا" ابن الهيث  وره الايابريات كال ءر  كال ياليراال، كأهيهرا " ترام 

اليناظا" اليشهور  كاليال ات الوحيدة الته يرذ اها ،رار  هرذا العءرور هره 

"م.الررة ورره ا ،ررتق، م.الررة ورره  دام الكتررام،  تررام ورره السياسررة  التاليررة  

 )(،يس م.ا ت"!

 ميا ص.در نسجل النتاةج التالية 

( إن ال. طه كابن أبه أصيععة ذ اا  بن الهيث  "م.الة وه ا ،رتق"  كأن 1

هذا الي.الة كجردت منسروبة إلير  وره ثرتث م طوطرات ذ اناهرا أعرتا   يرا 

ععة مان ات أ،ا  وه ا ،تق كالسياسة  هذا بينيا ل  ذ ا ل  ابن أبه أصي

صذ ا الياادر  بن عدي أي  تام وه ا ،تق مع أن ال. طه ذ ا ل  صسعة 

كأربعرين مال ررا،  ءهررا ورره ال ءسرر ة كالينطررا كالكررتر  بينيررا اقتاررا ابررن أبرره 

أصيععة عءر  ذ را سرعع و.رط، منهرا م.الرة وره "سياسرة الرن س" كقرد اوتراض 

هرا قرد صكرون هره ن سرها  تام"صهرذيب ا ،رتق"! كالواقرع أنر  لر  أن )(بع ه 

ياد وه الكتام، موبوع حديثنا، مرا يرد" عءر  ذلر ، بينيرا صتكرار وير   ءيرة 

 "ا ،تق"، ك"صهذيب ا ،تق" ماات  ثيا،  يا سنا  

إن ابن الهيث  "صول  كزارة وه العااة "ك انذ ن س  صييل إل  ال  راةل  -2

ابررن أبرره أصرريععة  كصررول  بعررض الرردكاكين ورره ال.رراهاة كال كيررة"  يررا ذ ررا 

لء ا   ب ما هللا،  يا ذ ا ال. طره )كن.رل ذلر  عنر  ابرن أبره أصريععة"(  أمرا 

ي ه ابن عدي وء  يذ ا أحد أن  صول  مثرل هرذا اليناصرب  كمرن اليعءرور أن 

جررل الررذين  تعرروا ورره "ا ،ررتق كالسياسررة"، ورره الث.اوررة العابيررة،  انررذ لهرر  

 ليءوك كالوزراال ك ثياكن منه  عيءوا وه الدكاكين عتقة با
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كم تواا، قرو" اليالرف  "ويرن أجرل ذلر  كجرب أن ن.رو" وره ا ،رتق قرو  

نعين وي  ما ال ءا كما عءت  ك   أنواع  كأقسام  كما اليابه من  اليرعروط 

ا نسرران اليهررذم ا ،ررتق التررار" الررخ  كعنررد  كناررف أي ررا)…( صرراحع  

انتهاال الي.دمة أعءن عن الشاكع وه موبوعات الكترام و.را"  "كهرذا حرين 

كصتكرار  ءيرة "أ،رتق" وره …"  ابتداةنا برذ ا ا ،رتق ون.رو"   ال ءرا هرو

ص  ات الكتام  ءها ص.ايعا إلر  أن ي رت  بالععرارة التاليرة  "كهرذا حرين ن رت  

 ،تق"  كمثل هذا ا ستهت" كال ترار أقرام إلر  طاي.رة ال.و" وه صهذيب ا

ابن الهيث  وه  تابر  الوحيرد الرذي برين أيردينا كهرو أهر   تعر  عءر  ا طرتق   

" تام اليناظا"  كالتوذ لءنما أ ثا، صطابا ععارة ال ت  وه الكتابين  و.رد 

ها   كهرره ن سرر)(،رت  " تررام الينراظا" قرراةت  "كهرذا حررين ن رت  هررذا الي.الرة"

الععرارة الترره ،ررت  بهررا  تررام ا ،ررتق الرذي نت رردث عنرر   "كهررذا حررين ن ررت  

ال.و" وه صهذيب ا ،رتق"  كقرد رجعرذع إلر  الي.را ت الينشرورة لي ره برن 

وءر  أجررد وره ،واصيهررا  )(، أك م.ا صر  ال ءسرر ية)(عردي سررواال م.ا صر  التهوصيررة

 ععارة مياثءة لهذا 

ا أن أسررءوم ي يرر  بررن عرردي ي تءررف كمررا دمنررا ورره مجررا" الي.ارنررة لنررذ  -5

صيامرا عررن أسررءوم الكتررام الررذي ن ررن باررددا، كقررد سررعا أن أ ررار إلرر  ذلرر  

بيايرره ن سرر  ورره  تابرر  عررن ي رره بررن عرردي، كالررذي حرراك" ويرر  إثعررات نسررعة 

"صهررذيب ا ،ررتق" إليرر ، و.ررد صررا  بوبررو  "أن ا ل رراظ اليسررتعيءة ورره 

ظ اليسررتعيءة ورره مال ررات الكتررام ص تءررف برردكن  رر  ا،تتوررا بينررا عررن ا ل ررا

ويءسوونا" )ابن عدي(، كلكن  يعار هذا بكون ا ما   ييكن أن يكون ،تف 

  كال را أن أسرءوم ي ره برن )(ذل   نر  يتعءرا برالتععيا عرن أوكرار جديردة"!

عدي ي تءف ا،تتف بينا عن أسرءوم  ترام "صهرذيب ا ،رتق"  ورابن عردي 

الراد أك ا عترااض عءر   اصب مجاد"، كقءيا ي ءرو نرم مرن ناوصر  مرن 

الريا، سواال  ان هذا الريا مذ ورا أك م تابا اوتاابا   ان ي ير  متكءيرا 

مررن رجررا" التهرروت اليسرري يين العررام، يع.رروبه الن ءررة، رد عءرر  ،اررور 

ن ءترر  النسررطوريين  يررا رد عءرر  اليتكءيررين ا سررتميين ورره ن.ررده  ع.يرردة 

يررا اعتابرروا برر  عءرر  التثءيررب كجررادله  ورره ق ررايا أ،ررا ، كرد عءرريه  وي

أرسرطو  كأسرءوب  وره الجيءرة أسرءوم مرتكء  مجراد"  كإلر  ذلر   ران رةريس 

 اليناط.ة وه عااا، كيعدك أثا الينطا كالتاجية وه أسءوب  كاب ا 

أما ابن الهيث  و سءوب  عءيره هرادق   أثرا لءجرد" وير  برل هرو أسرءوم العرال  

الرذي نت ردث عنر ،  الايابه ال يالياةه  كهذا كابؤ أي ا وه نرم الكترام

كالذي يتييال بتسءسل ا وكار ككبوحها كبسراطتها  كأسرءوب    ييرذ بارءة 



 سءوم اليتكءيين ك  اليناط.ة، هو ي.ار اليساةل ا ،تقية التره يعابرها 

 يا ص.ار ال .اةا العءيية وه  ترب العءيراال  كالرذي ي.راأ صر  ة مرن " ترام 

"صهرذيب -صر  ة مرن هرذا الكترام اليناظا"  بن الهيرث  كينت.رل معا راة إلر  

  يشعا قط ب ي ا،تتف وره ا سرءوم  أمرا إذا انت.رل إلر   ترام  -ا ،تق"

 بن عردي وسيشرعا برال اق وره ال رين، وععرارة هرذا ا ،يرا قالعرا مرا صطرو" 

 كصت ءءها جيل اعتاابية،  يا هو   ن أسءوم التااجية/ال تس ة 

ديثنا، ينتيره، بوصر    تابرا أما من حيب الي يون والكتام، موبوع حر -6

وه ا ،تق، إل  مدرسة جرالينو ، مثءر  وره ذلر  مثرل "الطرب الاكحرانه" 

لءاازي ك"صهذيب ا ،رتق"  برن سرنان  ك يرا سريتح. ال.رارق ذلر  بن سر  

والكتام كإن  ان   يذ ا جالينو  ك  قياا، ي.ع وه أورا "طرب ا ،رتق" 

الينو  لء ءرا كيعنره ا ،رتق أك "الطب الاكحانه"  وهرو يتعنر  صعايرف جر

عءرر  قررو  الررن س الررثتث )الشررهوانية كالر ررعية كالناط.ررة( كي هرر  "صهررذيب 

ا ،تق" مرن منمرور الطعيرب الرذي يشر م اليراض كيعرين الردكاال  كابرن 

الهيث   ان ذا صءة قوية بكتب جرالينو    و.رد ل رم  ثيراا منهرا كمرن بينهرا 

أما ي ه بن عدي وء  صكن ل  صءة  تع  الطعية، وهو معدكد من عءياال الطب  

  بالطررب ك  بجررالينو  بشررهادص  هررو ن سرر   و.ررد اعتررذر عررن الجرروام عررن 

مس لتين طعيتين س ل  أحده  عنهيا و.را"، بعرد أن أجرام عءر  مسراةل أ،را  

وءس ية  "كقد ب.ه ميا س لذ أعالك هللا مس لتان طعيتران   جروام لره عنهيرا 

ة الطب كأصرولها مرا يارؤ لره بر  صكءرف إذ ل  يت.در له من النما وه صناع

  كن ن نجرالر أنر    ييكرن ليالرف أن يكترب  تابرا وره )(حديب عن واكعها"

 ا ،تق  الذي بين أيدينا ما ل  يكن ماجع  ا ساسه جالينو  

كالكتام يهت  اهتياما بالرا ب اوصرية كبرع اليءروك ويييرال بيرنه  كبرين  -7

يءة أك صءر ، كصجنرب هرذا الاذيءرة أك ساةا النا  وه درجة الت ءه بهذا ال  ر

صء ،  يرا سرنا   كقرد بءرغ بر  ا هتيرار بهرذا التيييرال إلر  درجرة ص يرل عءر  

ا عت.اد وه أن   تب  تاب  بطءب من مء  أك أميا أك كزيا، أك أنر  قارد بر  

أحرررد هرررا ال  ذلررر  أن ا هتيرررار برررـ"أ،تق اليءررروك" وررره  ترررب "ا ،رررتق 

دة عتقرة مرن نروع مرا بال كرار  كابرن الهيرث  كالسياسة" يكون كراالا وره العرا

 ان كزياا أك عء  ا قل ا ترل وه الديوان كذ ا ل  ابن أصيععة  تابرا "وره 

السياسرة" مرن ،يرس م.را ت، ك"م.الرة وره  دام الكترام" ك"عهرد الكاصررب"  

كهذا اليال ات ص سا اهتيام  ب اوصية كبع اليء  كما يجرب أن يتارف 

و  بهررا، كالتيييررال بينهررا كبررين مررا ينطعررا عءرر  برر  مررن ال اررا" كدرجررة اصاررا

جييررع النررا   أمررا ي رره بررن عرردي وءرر  صررذ ا لرر  الياررادر أيررة مال ررات ورره 

السياسة كل  صشا صاجياص  إل  أية عتقة ل  باجا" الدكلة سو  ما صا  ب  



 بن الندي  من أن  نسخ نسر تين مرن الت سريا لءطعراي كحيءهيرا "إلر  مءروك 

ا مرن نسرخ الكترب  كمهيرا  ران ا مرا والكترام  يرا   ك ان يعري)(ا طااف"

سنا   ح.ا يعدك ك  ن  ألف قاردا ليءر   كهنرا   ييءر  اليراال إ  أن يعردي 

صعجع  من  ون اليالف يناؤ بءالكر "الكنراةس" وره  ترام موجر  ليءر  وره 

بءد إستمه، أك عء  ا قل ميءوال بنااةؤ لءيءوك؟ إن أقام ا حتيا ت هو 

كر اليساجد"  كإذا أ،ذنا بعين ا عتعار أن الكترام  ترب وره أن يناؤ بـ "لال

ال.اهاة حيب يشكل ا قعاط  اي ة هامة من "ال اصة" كأن ابن الهيث   ران 

وءرريس مررن  - يررا رأينرراا ياررا  بررذل  هررو ن سرر –رجررت قيررا متعاررب لرردين 

اليستععد أن صكون الععرارة هكرذا  "لرالكر اليسراجد كالكنراةس"،  يرا كرد وره 

خ، صيامرررا  يرررا يرررذ ا "الالهررراد كالاهعررران كالرررواعمين" هكرررذا بعرررض النسررر

 مجتيعين 

لنشررا أ،يرراا إلرر  ،ءررو الكتررام مررن أيررة ععررارة دينيررة، إسررتمية  انررذ أك  -8

أك مسرري ه أك )…( مسري ية، إلر  درجرة أنر  "ييكرن أن يوقعر   اصرب كثنره 

  قيرررا أن هرررذا   يعنررره  رررييا بالنسرررعة )(مسرررء "  يرررا  حررر. ذلررر  بيايررره 

  ورابن الهيرث  الرذي يست  را ا ورا الردينه ب.روة كيت ردث حرديب ليوبوعنا

 يرا –اليامن الاادق، وييا  تع  وه سياص  ال كاية كن.ءر  ابرن أبره أصريععة 

ي ج  صياما وه  تاب  الوحيد الذي بين أيدينا، " تام الينراظا"،  -رأينا أعتا

ام عن ا حالة باورة مرن الارور إلر  اليروركث ا سرتمه  كمرع أن الكتر

وه " ي ية ا باار" وء.رد  ران مرن اليتوقرع أن يست  را ععرارات مرن قعيرل 

"حكية هللا" أك "عمي  صنع "، عندما يكون بادد الكتر عن صا يب العرين 

مثت  كإذا  ان ابن الهيث  ل  ي عرل هرذا وره  ترام "الينراظا" ورت  رهال يينرع 

نيا نتحر. أن من أن يسء  السءوك ن س  وه  تام "صهذيب ا ،تق"  هذا بي

هناك صطاب.ا صاما بين ما ذ اا وه سياص  ال كاية من باكرة اعتياد "العءور 

الع.ءية"، كنشدان " ءية ال يا" الخ، كما ذ اا وه الكتام الذي بين أدينا مرن 

باكرة اعتياد "العءور ال .ي.ة" كالتالار "العيرل ال ابرل"  وسريءة لتهرذيب 

 الن س الناط.ة  يا سنا  أس ء  

أن العاحب ال احم ليا ي.اأ، إذا  ان يتح. وعت، ،ءو العنية السط ية عء  

لنم الكتام الذي نت ردث عنر  مرن ععرارات صشريا إلر  انتياةر  الردينه، ورإن 

بإمكانرر  بررل مرررن كاجعرر  أن ينمرررا إلرر  بنيترر  العيي.رررة  إنرر  وررره هررذا ال الرررة 

تره سيتح.، كبسهولة  ذل ، طاي.ة "ال .ير " عءر  مسرتو  جهرات ال كر  ال

يسررتعيءها كالترره صشرره بهررا  ءيررات عديرردة مثررل   مكرراكا، جرراةال، مست سررن، 

كاجب،   يءيا الخ،  يا يد" عءيها حاا صاحب النم عءر  التيييرال برين 

ال ا ت، كاعتعار "النرواز"" كالجالةيرات، كصجنرب إصردار ا حكرار العامرة، 



كاستعيا" صيغ الناؤ كالناي ة  كبععارة قارياة ورالنم لريس مرن جرنس 

كتابررات الت ءيءيررة التا يعيررة مررن نرروع  تابررات اليناط.ررة، بررل هررو مررن جررنس ال

الكتابات الته صعتيد ا ست.ااال كالسعا كالت.سي  كا عتعار،  يا ي عرل ال .هراال 

كهرو ع.رل -كا طعاال   اليناط.ة  كال ا أن ع.ل ال .ي  كالطعيب كاليهند  

  )(" هذا الكتامي اض ن س  عء  ال احم ا يعيستييولوجه لـ "متن -كاحد

كبعد، وابيا يتح. ال.ارق أننا أ ثانا من ال جج الته صايد نسعة الكتام إل  

ابن الهيث  مع أن بعض مرا ذ انرا يك ره  كال را أننرا وعءنرا ذلر  قاردا،  ننرا 

نرردرك مررد  صرءرررل "ا وكررار اليسررع.ة" الترره ص كيررذ، منررذ الثيانينيررات مررن 

لتره بءررذ أزيرد مرن عشراين طععرة ال.ان التاسع عشا، وه طععات الكترام ا

لـ"م ..ين" م تء ين " ل يرنه عء  ليتا"، ما عدا ابن الهيث  الذي يعجهل أك 

 يعتجاهلن كإذا ذ ا وءكه يستععد بساعة!

وءعل وييا  تعنا ما يعيد ال ا إل  نااب  كي .ا أمل ابن الهيث  وه أن ينا   

ب وره ،اصيرة الاسرالة "ال كياال ا وابل كالع.رتال ا ماثرل"، كهرو الرذي  تر

هـ ، ما يءه  "كهذا مرا كجرب أن  417الته بينها ال.اةية ا كل  لكتع  سنة 

أذ اا وه معن  ما صنعت  كا،تااص  من عءور ا كاةل، قادت ب  مرذا اة 

 ال كياال ا وابل كالع.تال ا ماثل من النا ،  الذي ي.ـو" 

ـعَـ.ا  قـد مـات  جهـت كقيـا رم مـيذ قـد صار بالعء  حيـا كمع

 واقتنـوا العء   ه صنـالوا ،ءـودا   صعدّكا الع.اال وه الجهل  ييـا"

كي يف ابن الهيث   "كقءذ وه ذل   يا قا" جرالينو  وره  تابر  وره النرعض 

الكعيا   "ليس ،طابه وه هذا الكتام لجييع النرا  برل ،طرابه لاجرل مرنه  

ليس هو ب ن يدر   يوازي ألوف رجا"، بل عشاا ألوف رجا"، إذ أن ال ا 

الكثيا من النا ، لكن هو ب ن يدر   ال ه  ال ابل منه ، ليعاووا رصعته وره 

كيعءيرروا ص ..رره ب عررل مررا وابررت  هررذا العءررور عءرره مررن )…( هررذا العءررور 

متبسة ا مور الدنيوية ك ءية ال يا كمجانعة  ءية الشا ويها، وإن ثيراة هرذا 

جييرع ا مرور الدنيويرة  كالعرد" هرو العءور هو عء  ال ا كالعيل بالعد" وره 

م رررض ال يرررا، كالرررذي ي عءررر  ي ررروز أيرررن العرررال  ا ربررره كنعررري  اآل،ررراة 

  )(السياكي"
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من حا ال.رارق أن يتسراال"، بعرد  رل مرا ص.ردر، عرن مرد  أهييرة هرذا الكترام 

 الذي قامذ حول  "ال ام" الته عابنا لععض جوانعها!

لكترام هرو بسراطة أسرءوب  كاسرت.امة الواقع أن أك" ما يشد ال.رارق إلر  هرذا ا

ععارصرر ، كصسءسررل ا وكررار ويرر  بينهجيررة م كيررة صء.اةيررة، ك،ءرروا مررن ال شررو 

كا ستطااد كو ل الكرتر، مرع الدقرة وره الشرا  كالتعايرف، كالتا يرال وره 



التارررنيف كالتررر ليف ك العررراض  إن ال.رررارق الرررذي سرررعا لررر  أن صعامرررل مرررع 

ة العابيررة، قعءرر  كبعرردا، يشررعا أن اليال ررات ا ،ررا  ورره ا ،ررتق ورره الث.اورر

مالرررف هرررذا الكترررام قرررد جيرررع مرررادة  تابررر  كوكرررا ويهرررا كعررراف قوام رررها 

كم.اصدها، ث  بعد أن عجنها كدلكها كرصعها إلر  أجرالاال متاابطرة متتحيرة، 

أ،ررذ يعابرررها ب.ءررر  صعرررود عءررر  الكتابرررة، كبع.رررل اعتررراد وررره حا تررر  النمرررار 

ة النسرعية كال راكق كا،تتورات كالتاصيب، مع صجنب ا حكرار العامرة كمااعرا

 الوبعيات  وكا الايابه كالعال  ال يالياةه 

أمرررا عءررر  صرررعيد الي ررريون وررراليالف يتعامرررل مرررع موبررروع    "صهرررذيب 

ا ،تق"،   من موقع ال يءسوف الذي يعن  بـاليعاوة "ا ،تقية" بوص ها 

مرن عءيا أك ثياة لعء ،  يرا هرو الشر ن عنرد أرسرطو كاليشراةين عيومرا، ك  

موقع ال يءسوف الذي ياس  نيوذ  "الاجل ال ابل" بوص   ع و "اليدينة 

ال ابرءة" أك رةيسررا لهرا، بررل مررن موقرع "الطعيررب" الررذي يتجر  باهتيامرر  إلرر  

الي اومة عء  الا ة كإزالة الياض كص ديد نمار وه ال ياة ي رين أعءر  

 درجررة مررن الارر ة الجسرريية كالن سررية للنسرران! كاليالررف يارردر عررن هررذا

الاؤية دكن التاايؤ بها بل ييارسها باورة صء.اةية،  يا ييار  "ال كي " 

 اليتيا  عيء  بع وية كدكن صكءف يذ ا 

ك نرا بينرا وره ال ارل السرابا و.رد  انرذ بنيرة ال كرا الطعره ال.ردي  صتكرون مرن 

العناصا التالية  كصف اليوبوع )التشايؤ(، الا ة، الياض، العتمات 

  مررن ،تلهررا صشرر يم اليرراض(، ا دكيررة الي ررادة أك ا عررااض ) الترره يررت

صاصرب مادصهرا  -ص.ايعرا–كاليا عة، طراق الشر اال  كجييرع  ترب الطرب ال.ردي  

عء  هرذا التاصيرب  كالنالعرة الطعيرة وره ا ،رتق صعنره  تمهرا وره ا ،رتق 

عء  التاصيب ن س ،  يا رأينا وه ال ال السابا عنرد  رل مرن الراازي كابرن 

د  ابن الهيث  الذي  ران عءر  معاورة عيي.رة بعءر  الطرب سنان  كهاهو اليهن

 وه زمان  يسء  اليسء  ن س  

هو يشا  ذل  وه م.دمة  تاب  الته استهءاها بالتذ يا ب ن ا نسان يتييرال عرن 

ال يرروان بررال كا كالتيييررال كأنرر  لررذل  يطءررب  يالرر ، كأن مررن صيررار  يالرر  أن 

شا  طاي.تر  وره بنراال  تابر  ياصاض بيكارر ا ،تق كيتجنب مساكةها  ث  ي

 قاةت  "من أجل ذل  كجب أن ن.و" وه ا ،تق قو  نعين وي  

"ما ال ءا؟ كما عءتر ؟ ك ر  أنواعر  كأقسرام ؟"   ال ءرا حرا" لءرن س،  -أك  

كالن س ثتث قو    هوانية كق عية كناط.ة، صاردر عرن  رل منهرا أ،رتق 

 معينة )=كصف اليوبوع، "التشايؤ"( 

ا اليعابه منها اليرعوط صراحع  اليت ءرا بر ، كمرا اليشرين منهرا "كم -ثانيا 

اليي.وت واعءر  كاليتوسر  بر "   ال  راةل كالاذاةرل  يرذ ا عشراين مرن  رل 



صررنف، كهرره أبررداد  كيءررؤ إل احررا ،اصررا عءرر  النسررعية ورره ا ،ررتق )= 

 الا ة كالياض( 

ذ عءير ، "كقد ينتع  أي ا، بيرا نرذ اا، َمرن  انرذ لر  عيروم قرد ا رتعه -ثالثا 

كهو مع ذل  يمن أن  وه قاية الكيا""، ويعيل عء  معالجتها ث  يعين طراق 

ا رصياض با ،تق الي يودة الخ  "كقد ينت ع بيا نذ اا أي ا من  ان قاية 

وإن  إذا كجد أ،تق  مدكنة وه الكتب موصووة بال سن )…( التيار كالكيا" 

اار عءر  طاي.تر " ) =  ان ذاك داعيرا إلر  ا سرتياار عءر  سرياص  كا صر

 العت  كالوقاية( 

"كنارررف أي رررا ا نسررران الترررار اليهرررذم ا ،رررتق الي ررريط بجييرررع  -رابعرررا 

اليناقرب ال  يررة كطااة.هررا الترره ياررل بهررا إلرر  التيررار كص  رر. عءيرر  الكيررا"" 

 )=ح . الا ة  كح . اليء  عندما يتعءا ا ما ب ،تق اليء ( 

حراا ابرن الهيرث  عءر  التيييرال برين هناك جانرب  برد مرن إبراازا هنرا كهرو 

كبعية "اليءوك كالعمياال" كبين عامة النا  وه درجة الت ءه بهرذا ال ءرا 

أك ذاك، و رريءة  رران أك رذيءررة  هررو   يييررال بررين "أ،ررتق اليءرروك" كأ،ررتق 

العامة،  ت  وا ،تق عنردا كاحردة، كلكنر  يست  را عنرد ال رديب عرن  رل 

ليد  الذي ينعره لءيء  أن يت ء  ب ، كذل    بيان الكي ية أك ا -ص.ايعا–،ءا 

بوصرر   ذا مناللررة أسرري  كأعءرر  عءرر  اليسررتو  ا نسررانه )العشرراي(، بررل 

بوص   ذا كبعية ،اصة هه كبعية الاةيس وره اليجتيرع  هرذا مرن جهرة، 

كمررن جهررة أ،ررا  ورراليالف ي رراا عءرر  أن صكررون نارراة   عءرر  صررورة 

 كص ات طعية دقي.ة كم عوطة 

ذن بكترام وره "طرب ا ،رتق "   ييكرن أن يكرون صراحع    يتعءا ا ما إ

رجل الينطا كالت ءيل كالجد" الذي   عتقرة لر  بالطرب، ك  ا ديرب الرذي 

يجيرررع مرررن هنرررا كهنررراك كيسرررتطاد كينت.رررد كيسررر ا، ك  "العرررارف" ال رررال  

 ررت، إن الكتررام لاجررل عررال  … اليشرررو" بررـ"باطن الرردين" يكشرر   كياكلرر  

   إن   بن الهيث  )(لطب يتكء  هندسة كي كا اعتعاراعييا اليعاوة با

-لنتعاف إذن، كبا،تاار، عء  م تو  الكتام متععين ن س التاصيب أعتا 

كهو ن س صاصيب موبوعات الكتام، معتيدين وه ا  ثا ععارص ، وهه مرن 

الوبو  كالستسة ب يب أن  ل عاض لها أك صء يم بععارات أ،ا ، لن 

 يكون أكبؤ منها 
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 م يد عابد الجاباي

ييكررن ال.ررو"، انطتقررا مررن حالررة "الوبررع الررااهن" ورره مجررا" دراسررة ال كررا 

إن عيءنا  - يا رصدناا وه "الي.دمة"-ا ،تقه وه صااثنا العابه ا ستمه 

ماة ورره قررارة ورره هررذا الكتررام سرريكون أ ررع  مررا يكررون بعيررل مررن ي.ررور بيرررا

سرريكون عءيررر  أن يستكشرر ها كياررر ها، كيررردر  أ ررياالها لياصعهرررا كيابطهرررا 

ب صولها كواولها، قارة جيعذ وه جووها كعء  ساحاصها موركثا مرن ال.ري  

 كا ،تق ينتيه إل  ،يس ث.اوات!

كهذا اليراماة سي.ور بها ال.ارق معنا، كسيت يل ما سيكون عءينا أن نت يء  

بيا عس  أن يكون وه طاي.نا من مشراهد صاصرا  الرن س من مشاق، كيستيتع 

لها، أك  واق يءتذ الع.ل بي امينها كرحابتها  كإذا  ان ال.ارق قد سعا لر  أن 

راو.نرررا وررره رحءتنرررا ععرررا "صكررروين الع.رررل العابررره" ك"بنيرررة الع.رررل العابررره" 

كالرالب عء  المن أن  وعل ذل ، ربيا أ ثا من –ك"الع.ل السياسه العابه" 

وت    أن  ينتما منا أن نعاض عءي ، قعل ا ب ار، "ا جهرالة" التره  -ماة

سنسررتعين بهررا ورره عيءنررا،  يررا وعءنررا ورره رحءتنررا السرراب.ة  كإذا  رران قررد بررادر، 

عندما سيع باناااونا  نجاز هذا العيل، إل  الت كيرا معنرا وره الكي يرة التره 

نهج كالاؤيرة ييكن أن نواصل بها الاحءرة، ورت  ر  أنر  قرد طرا  مسر لة الير

الته صعودنرا طاحهرا  مرا هره الينهجيرة التره سرنتععها؟ كمرا هرو نروع الاؤيرة 

 الته سنواج  بها هذا ال.ارة الجديدة؟

 وين أجل إ اا   معنا وه الجوام عن هذين الساالين نذ اا بيا يءه  

وعت، سريكون عءينرا أن ن.رور بتارني ات جديردة كنوظرف م راهي  أ،را  قيرا 

ورره مجررا" اليعاوررة  كهكررذا وعررد  مررن النمررار اليعاورره  صءرر  الترره كظ ناهررا

كالت عور اليعاوه كالعيان كالعاهان كالعاوان كقيا ذل  من الي اهي  الته 

كظ ناها وه دراسة الع.ل النماي العابه، سريكون عءينرا أن نوظرف م راهي  

أ،ا  أ ثا متالمة مع موبوعنا هنا  إن الع.ل ا ،تقره ياسسر  كيوجهر  

   كليس النمار اليعاوه  هذا  هال، كذاك  هال  ،ا نمار ال.ي

سرريكون عءينررا إذن أن ن رردد جهازنررا الي رراهييه، كأن نواجرر  مسرر لة "اليررنهج 

 كالاؤية" ماة أ،ا  من العداية!

ل.ررد حرردث أن كاجهتنررا مثررل هررذا اليهيررة عنرردما انت.ءنررا مررن الجررالأين ا ك" 

بوصر   –ال كرا العابره"  كالثانه، الذين صناكلنا ويهيرا بالت ءيرل كالن.رد "ع.رل

إلرر  الجررالال الثالررب الررذي ،ااررناا لررـ "ع.ررل الواقررع  -أداة  نتررا  اليعاوررة

العابه"، الذي عنينا ب  م ددات الييارسة السياسية كصجءياصها وه ال  ارة 

العابية ا ستمية، وعادرنا حينذاك إل  صسجيل هذا التنعي  وره م.دمرة الكترام 

ال.رارق، إذن، ب يعرة  عرا  إذا  ران ينتمرا  )الجالال الثالب( و.ءنرا  "سيارام



منا أن نت دث عن "الع.ل السياسه العابه" برين التارنيف الثتثره لءرنم  

اليعاوية وه الث.اوة العابية )بيان، عاوران، باهران( الرذي بنينرا عءير  ص ءيءنرا 

اليعاوره "ال راا" "اليجرراد"  إننرا لرو وعءنررا ذلر  لكنررا -لعنيرة الع.رل العابرره

  الخ…" سنكار

كمررع أن النمررا ورره "السياسررة كا ،ررتق" ينتيرره إلرر  مررا يسرريي  ال تسرر ة بررـ 

"الع.رررل العيءررره"، أك "العءررر  اليررردنه" حسرررب صععيرررا ال.ررردماال، باعتعارهيرررا 

)السياسة كا ،تق( ح.ت معاويا كاحدا ينتيه إل  مجا" ا رادة كلريس إلر  

ترراله مجررا" الع.ررل، ميررا يجعررل موبرروعهيا مررن طعيعررة كاحرردة، كيسرريؤ بال

باسررتعيا" ن ررس اليررنهج كبتوظيررف ن ررس الجهرراز الي رراهييه ويهيررا معررا، وررإن 

ا،رررتتف م هرررور "الع.رررل السياسررره" عرررن معنررر  "السياسرررة" عنررردما ص.ررران 

با ،تق، يجعل صوظيف ن س الجهاز الي اهييه الذي صعامءنا بر  وره الجرالال 

، وييا ن ن باددا هنا  ذل  أن "الع.ل ال سياسره" الثالب قيا ميكن ك  مجدٍّ

موبروع  السياسررة  يررا كقعررذ كص.ررع بال عررل، كمررن هنررا ان اررا الع ررب ورره 

م رردداصها كصجءياصهررا  أمررا "السياسررة"  جررالال مررن "العءرر  اليرردنه" )كا ،ررتق 

 جالؤا ا ك" عند ال.دماال(، والي.اود بها   "السياسة"  يا ينعره أن صكون 

ال را   وعرت وه "الع.ل السياسه"  ان اليوبوع هرو السياسرة  يرا مارسرها 

ب.طع النما عن إرادص  كنوايراا، وكانرذ الكءيرة لء كر  اليوبروعه  أمرا هنرا 

والسياسرة وراع مررن "عءر  ا ،ررتق" أك صترويج لر ، كبالترراله واليوبروع هررو  

 يف  ان العام )كبرا ،م الي كراكن( يراكن أن صيرار  السياسرة لت .را 

ال يررا لءجييررع؟ الهرردف ا ،تقرره ا نسررانه اليطءرروم منهررا، كهررو السررعادة ك

 الكءية هنا، إذن، ل ك  ال.يية 

 هذا عن اليوبوع، وياذا عن التانيف كالنيذجة؟

لنعررردأ بطرررا  السررراا" التررراله  هرررل مرررن ال ررراكري أن ي تءرررف التارررنيف 

كالنيذجة با،تتف اليوبوع؟  ، من الناحية اليعدةية عء  ا قرل، إذ  ثيراا 

بع را  ورالعءور ا نسرانية  ما صسرتعيا العءرور التارنيف كالنيراذ  مرن بع رها

ال ديثررة إنيررا أصررع ذ عءومررا مسررت.ءة عررن ال ءسرر ة بتعنرره أك ص.ءيررد مررا  رران 

معيو  ب  وه "العءور ال .ة" )،اوصرا ال ياليراال كالكيييراال( مرن صارني ات 

كنيذجات  لن.ل با،تاار   إن ، من الناحية اليعدةية،    هال يينعنا، هنا وه 

، من صوظيف التانيف ن س  الذي عيءنرا بر  مجا" "الع.ل ا ،تقه العابه"

وه "الع.ل السياسه العابه"، ونت دث مرثت عرن "أ،رتق ال.عيءرة" ك"أ،رتق 

الرنييررة" ك"أ،ررتق الع.يرردة"، ك/أك "أ،ررتق ال ءي ررة" ك"أ،ررتق ال اصرررة" 

ك"أ،تق العامة"! ك   هال يينع  ذل  من اعتياد التانيف الذي عيءنرا بر  



عل "ا ،تق" وه ال  ارة العابية ا ستمية ثتثة وه الع.ل النماي ، ونج

   "أ،تق بيانية" ك"أ،تق عاوانية" ك"أ،تق باهانية"؟!

كمررن الجرراةال أن يتوقررع اليرراال أن اليهيررة سررتكون سررهءة لررو أننررا اعتيرردنا أحررد 

التاررني ين السرراب.ين! قيررا أننررا لررو وعءنررا ذلرر   رصكعنررا ،طرر  م رراع ا   ويررن 

قءنررراا باررردد م رررامين "ال.عيءرررة" ك"الرنييرررة"  جهرررة  نرررا سرررنكار بعرررض مرررا

ك"الع.يرردة"، ك"ال ءي ررة" ك"ال اصررة" ك"العامررة"، أك "العيرران" ك"العاورران" 

ك"العاهان"! وهذا م اهي  اجتياعية إنسانية م يءرة ب حكرار ال.ييرة، برل  ثيراا 

ما صت و" هه ن سها إل  قي  وه ذاصها، كقد سعا أن أبازنا هذا الجانب ويهرا  

أ،ا   نا سن اض عءر  موبروعنا صارني ا   يسرتوعع  كنيذجرة  كمن جهة

  صرطه جييرع و راالاص   إن عرال  ال.ري  وره الث.اورة العابيرة هرو وره ال .ي.رة 

عرروال ، كلرريس عاليررا كاحرردا،  ن الث.اوررة العابيررة لرر  صكررن ورره ال .ي.ررة ث.اوررة 

ل برالي اد، بررل  انررذ ث.اوررة بررـ"الجيع"، ووحردصها لرر  صكررن كحرردة "الواحررد"، برر

 كحدة "اليتعدد"  كهذا ما سيءيس  ال.ارق مع ص.دم  وه قااالة الكتام 

 بررد إذن مررن صاررنيف  ،ررا كنيذجررة أ،ررا  يسررتجيعان لطعيعررة اليوبرروع، 

كيستوععان م اصء  كص اصيء   إن موبوعنا ليس م.اورا عءر  "ا ،رتق 

 وه ال  ارة العابية ا ستمية، ك  عء  "ا ،تق -أك النماية–ال ءس ية" 

مع  ال.ري  وره الث.اورة  -أك العيءية–الدينية"  وه ا ستر، بل موبوعنا هو  "نـع

العابية ا ستمية"، كهو ما نعني  بـ"الع.ل ا ،تقره العابره"، صيامرا مثءيرا 

 رران موبرروعنا ورره الجررالأين ا ك" كالثررانه هررو "نعررـمع  اليعاوررة ورره الث.اوررة 

 العابية ا ستمية" 

معررـ " )جيررع  نمررار( بررد"  ءيررة "منمومررات" كن ررن نسررتعيل هنررا  ءيررة " نـع

)جيع  منمومة(،  ننرا نايرد أن نعطره لألكلر  معنر  أعر  مرن الرذي نعطير  

,، système  systemلءثانيرة  والينمومررة، كنترراج  بهررا هنررا الء رر. ا جنعرره 

صعنه مجيوعة من العناصا ص.ور بينها عتقات معينة يستيد منها  ل عناا 

نمومة الشيسية مرثت(  أمرا "النمرار" ونتراج  بهرا  ءيرة هويت  ككظي ت  ) الي

ordre, order  كهرره صعنرره الشررهال ن سرر  ص.ايعررا كلكررن مررع كبررو  وكرراة

كال.ي  وه  ل ث.اوة صشكل ليس و.ط منمومة أك … التاصيب كالتتابع ويها أ ثا

 منمومات، بل هه أي ا "نمار" بيعن  "صاصيب" أك سء  

سررذ  ءهررا ورره مسررتو  كاحررد، بررل هنرراك قرري  ذلرر  أن ال.رري ، ورره  ررل ث.اوررة، لي

أساسية أك رةيسة صت اع عنها قري  أ،را  أدنر  منهرا ماصعرة  كأ ثرا مرن ذلر  

ييكن التيييال وه  ل ث.اوة بين ما ندعوا هنا بـ"ال.يية اليا الية" التره صنرتم  

حولها جييع ال.ي ، وره عارا مرن العارور، كبرين ال.ري  ا ،را  اليندرجرة 

كمررن جهررة أ،ررا   بررد مررن التنعيرر  إلرر  أننررا قارردنا ص تهررا  هررذا مررن جهررة، 



استعيا" ععارة "نعمع " )بالجيع( قادا  والث.اوة العابية قرد عاورذ عردة نمر  

مررن ال.رري  كلرريس نمامررا كاحرردا  كإذا ن ررن ص رردثنا عررن هررذا الررنم  بررـ بررالي اد 

)=نمررار( والي.اررود هررو م اررءة صءرر  الررنم ، صيامررا مثءيررا أن ععررارة "نمررار 

الث.اورة العابيرة" ص يرل إلر  مجيوعرة نمر  متدا،ءرة  يرا  راحنا اليعاوة وره 

ذل  وه الجالال الثانه من هذا الكتام  كهذا الي اءة، الته صكرون عءر  هرذا 

الدرجة أك صء  من التتح  كا ندما ، هه الته صسيؤ باستعيا" ل . "ع.رل" 

بررالي اد )الع.ررل العابرره( ورره ث.اوررة ص.ررور أصررت عءرر  صعرردد الررنم  اليعاويررة 

كالنم  ا ،تقية و ت عن التعدد السياسه، سرواال عءر  مسرتو  الي رددات 

أك مستو  التجءيات  كإذن وـ"الع.ل ا ،تقه العابه" هو "ع.ل" متعدد وه 

صكوينرر  كلكنرر  كاحررد ورره بنيترر   هررو متعرردد ورره صكوينرر   ن الث.اوررة العابيررة 

يررة  وينررذ ا سررتمية  انررذ ك  صررالا" مسرراحا صءت.رره ويرر  عرردة موركثررات ث.او

عارررا التررردكين، الرررذي صرررت عارررا "ال توحرررات" معا ررراة، بررراز اليررروركث 

ال ارسه، كاليوركث اليونانه، كاليوركث الاووه، عتكة عء  اليروركث 

العابرره "ال ررالم" كاليرروركث ا سررتمه "ال ررالم"،  يكونررات رةيسررية 

كأساسية وه الث.اوة العابية  كبيا أن  ل كاحرد مرن هرذا اليوركثرات ال يرس 

ان امتدادا لث.اوات مكتيءة كراس ة، و.د  ان   برد أن ي يرل معر ، بارورة  

–أك ب ،ا ، نمار ال.ي  ال اا بالث.اوة الته ييثءها  كمن هنا ييكرن التيييرال 

بررين ،يررس نمرر  لء.رري ، ورره الث.اوررة العابيررة ا سررتمية،  -معرردةيا عءرر  ا قررل

 سنعاض لها بعد قءيل 

كهرره صتررالاح  عءرر  مسررا  الث.اوررة –م  كبطعيعررة ال ررا"  رران  بررد لهررذا الررن

من أن ي ال بينها احتكاك كصدا،ل كصتقؤ كمناوسة كصااع الرخ،  -العابية

كبالترراله  رران  بررد مررن برراكز هيينررة هررذا النمررار مررن ال.رري ، ال رراا بهررذا 

اليرروركث أك ذلرر ، ورره هررذا العاررا أك ذلرر ، وينررتج عررن ذلرر  مررا نسرريي  هنررا 

.اورة العابيرة "الواحردة" كبالتراله  رـ"ع.ل بـ"الي اءة" الته صعاز  ييثل لءث

أ،تقرره عابرره"  كال ررا أن ا مررا يتعءررا هنررا بررـ"م اءة" اعتعاريررة و.ررط 

virtual أما وره الواقرع اليعريا والتنراوس كالارااع برين نمر  ال.ري    يكراد !

يهدأ حت  يستي..، وه جييع اليجتيعات، ،اصة منها صء  الته  يدت لن سها 

ا ال.ءا  ع  الرداة  الرذي صعرانه منر  هرذا اليجتيعرات  إمعااطورياتن كمن هن

مجتيعرا  -كمرا زا" إلر  اليرور–كاليجتيع العابه  ران طروا" صاري ر  اليديرد 

 قء.ا، عء  مستو  ال.ي  عء  ا قل 

كإذا  ان مرن الييكرن إرجراع هرذا ال.ءرا لعردة عوامرل، ورإن "صرااع ال.ري "، 

حة العابية قدييا كحديثا،  ران الااجع إل  صعدد اليوركثات الث.اوية عء  السا

لررر  دكرا الرررذي   يجررروز إق الررر  ك  الت.ءيرررل مرررن أهييتررر   إن  ثيررراا مررررن 



اليجتيع العابه  انذ وه جيءتها ععارة  -كيعيشها–الاااعات الته عا ها 

عن "أزمات وه ال.ي "، إذا هدأت وه ناحية من نواحه الوطن العابه أك وه 

وره نرواحه أ،را  أك صنععرب وره ال .عرة ح.عة من صاري   وهه صع.  مستعاة 

مرن ا زمرات التره صع.ر   امنرة  -كما صرالا"–اليوالية  إن "أزمة ال.ي "  انذ 

ليدة من الالمن وه نسيج ال ياة ا جتياعية اليتيوجرة، لتن جرا بعرد حرين إمرا 

وه  كل "،اك " عن النمار ال.راة ، اليرادي أك الاكحره أك هيرا معرا، كإمرا 

ص ام الكيان ال كراي كالاكحره لءشر م الواحرد   وه  كل أزمة "ن سية"

كقررد صك رره ا  ررارة هنررا إلرر  ا زمررات الاكحيررة كال كايررة الترره عانررذ منهررا 

  اريات وكايرة ذات كزن وره صااثنرا، أمثرا" الي اسرعه كابرن الهيرث  كأبرره 

ال سررن ا  ررعاي كالرالالرره  كهررا ال نعرراوه  ب سررياةه   نهرر   تعرروا عررن 

كتعوا كه  بدكن    أ ثا عرددا  ك يرا سرنا  و.رد أزماصه ، دع عن  من ل  ي

جّسيذ أزمات ها ال )الذين  تعروا( "أزمرة ال.ري " وره اليجتيرع العابره وره 

 عاوره  
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كبعد، وء  يكن قادنا هاهنرا اسرتعاق ،طواصنرا  ل.رد أردنرا مرن هرذا ا سرتهت" 

جعل ال.ارق يءيس معنا ا،تتف طعيعة موبوعنا هنا عرن اليوبروع الرذي 

نرراا ورره  ررل مررن "الع.ررل النمرراي العابرره" ك"الع.ررل السياسرره"  كإذن عالج

وررا ما يتطءررب منررا صاررني ا كنيذجررة ،اصررين، كبالترراله ،طابررا ورره اليررنهج 

 كالاؤية من جديد 

أما عن الينهج وييكن ال.و" با،تاار   إن ، وه ا سا ، ن س الينهج الرذي 

لرثتث وره  تابنرا "ن رن اصععناا وه ا جالاال الساب.ة، ك نا قد حرددنا ،طواصر  ا

كالترررااث"  الت ءيرررل التررراري ه، اليعالجرررة العنيويرررة، الطرررا  ا يرررديولوجه  

كالتعديل الذي سن.ور ب  هنا   ي م هرذا ال طروات ن سرها برل و.رط طاي.رة 

ميارستها  ذل  أننرا سرنيار  هرذا ال طروات بارورة صا يعيرة  كمعنر  هرذا 

عءنرا وره "الع.رل النمراي"، ك  أننا لن ن ال "التكوين" عن "العنيرة"،  يرا و

"الي ددات" عن "التجءيات"،  يرا وعءنرا وره "الع.رل السياسره"، برل سنسرء  

مسءكا أقام إل  مسءكنا وه "صكوين الع.ل العابه"  ك    أن ال.ارق يذ ا 

أننررا جعءنرراا قسرريين   ا ك" بعنرروان  "الع.ررل العابرره  برر ي معنرر ؟ م.اربررات 

ل العابره  اليعاوره كا يرديولوجه وره الث.اورة أكلية"  كالثانه  "صكوين الع.ر

العابه"  كعء  قاار هذا النيوذ  جعءنرا هرذا الجرالال قسريين  رذل    ا ك" 

"اليسرر لة ا ،تقيررة ورره التررااث العابرره "، كالثررانه "نم  ال.رري  ورره الث.اوررة 

 العابية  أصولها كواولها" 



كون بيناللرة كمن حا ال.ارق أن يتسراال"  هرل يعنره هرذا أن هرذا الكترام سري

 "التكوين" لءع.ل ا ،تقه العابه؟ كإذا  ان ا ما  ذل  و ين "العنية"؟

الواقع أن الت ءيل "التكوينه" كالت ءيل العنيوي سرتت  ميارسرتهيا هنرا وره  ن 

كاحررد  ذلرر   ننررا سررنتناك"  ررل نمررار مررن ،ررت" مررا نرردعوا هنررا بررـ "ال.ييررة 

شركل وير  "ال.ييرة اليا اليرة" اليا الية"  كالنما إل  نمار ما من ،ت" ما ي

يعنه التعامل مع هذا النمار  عنية  كإذن والينمور الذي ننطءرا منر  سريكون 

بنيويررا  أمررا جانررب "التكرروين" وسررتت  معالجترر  مررن ،ررت" النمررا ورره "أصررو" 

 كواو"" هذا النمار أك ذل ، ث  وه عتقة الت ثيا كالتدا،ل بين النم  ن سها 
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أمءت  عءينا الاؤية الته  ّوناها  ن سنا عن اليوبروع هذا ا ،تيار الينهجه 

 من ،ت" التعامل مع ، كهه ص.ور عء  معدأين اثنين 

اليعرردأ ا ك"  النمررا إلرر  مررا نرردعوا هنررا بررـ "الع.ررل ا ،تقرره العابرره"   

 ـ"ع.ل" وادي، ع.ل هذا ال راد أك ذاك، برل  رـ "ع.رل" جيراعه،  رـ "نمرار 

سرءو ها ال كراي الاكحره، كسرءو ها العيءره   لء.ي "، يوج  سءوك الجياعرة،

كهذا   يعنه إهيا" ال اد،  تن بل يا،ذ ال اد هنا  ع رو وره جياعرة، وره 

ا مررة  كمررن هنررا العنرروان ال اعرره لءكتررام، كهررو يععررا عررن موبرروع  بدقررة 

أ ثررا  "دراسررة ص ءيءيررة ن.ديررة لررنم  ال.رري  ورره الث.اوررة العابيررة"  ويررا هررو "ورره 

  ي م وادا بعين  بل  -سواال صعءا ا ما بال.ي  أك برياها–الث.اوة العابية" 

يع  جييع الذين ينتيون إل  هرذا الث.اورة  ك يرا أن نمرار ال.ري    يارنع  وراد 

 كاحد وكذل  م عو" هذا النمار ن س  

أما اليعدأ الثانه، كهو نتيجة لألك"، وهو التعامل مع  ل كاحد مرن نمر  ال.ري  

لجياعة بالدرجة ا كل ، أي بوص   ععارة عن صء ، بوص   موجها لسءوك ا

قرري  أ،تقيررة مررن أجررل "السياسررية"، السياسررة بيعنرر  صرردبيا الجياعررة، سررواال 

 انذ هذا الجياعة دكلة، أك  انذ حا ة معاربة لءدكلة، أك  انرذ جياعرة 

دينيررة أك صررووية، أك ن عررة مررن ن ررب اليجتيررع  كتررام السررتطين كقيرراه   

ل  يكونا وه العاور ال.دييرة كالوسرط  متتحيرين  كبيا أن الدكلة كاليجتيع

متدا،ءين ميتالجين  يا هو الش ن اليور، بل  ان اليجتيرع ن سر  عردة "دك"" 

إن صؤ التععيا، وء.د  ان ليعمر  لءجياعرات اليكونرة لر  قري   ،اصرة، صشركل 

باورة أك ب ،ا  نماما لء.ي  ،اصا، صدبا بواسطت  كمن ،ت" ا رصعاط ب  

 كنها ال اصة  ل جياعة  ا

ل.د عاف اليجتيع العابه ا ستمه طوا" صاري   اليديد ما   ي ار  مرن 

الجياعات، الينمية كقيرا الينميرة،  انرذ صشركل "جياعرات أ،تقيرة"، إن 

صؤ التععيا،  الطواةف الدينية كالجياعات الاووية كجيعيات أك جياعات 



صرنف منهرا أ،رتق ال توة كالشطار كالجياعات اليهنيرة الرخ  كقرد  ران لكرل 

كأعااف ،اصة ياق  بع ها إل  مستو  "نمار لء.ي "  كمع أن الع ب وره 

هذا الييدان سيكون طاي را كيسرت ا أن يعرذ" وير  اليجهرود، وإنر  ي.رع ،رار  

موبوعنا  ذل  أن موبوعنا يت دد  يا قءنا ب دكد الث.اوة العالية، كبالتراله 

ر الينم  اليكتوم الداعه إل  وياادرنا ليسذ "ا ،تق اليطع.ة"، بل الكت

صطعيررا نرروع معررين مررن ا ،ررتق  كبععررارة أ،ررا  موبرروعنا هررو "ال كررا 

ا ،تقه" وه الث.اوة العابية  كهذا كحدا ينتيه إل  موبوعنا   "ن.د الع.رل 

العابه"  أما دراسة "ا ،تق اليطع.ة"، أك "العادات ا ،تقية"، وهره مرن 

بولوجيررا  كمرن دكن  ر  ورإن م اكلتنررا ا،تاراا عءيراال ا جتيراع كا نثاك

 هذا ستكون أ ثا  يولية كعي.ا لو صواوات لدينا دراسات من هذا النوع 

كمررع ذلرر  وررن ن نعت.ررد أن دراسررتنا هررذا سررت تؤ اليجررا" برردكرها لءدراسررات 

–ا نثاكبولوجيررة ال اصررة بررـ "العررادات ا ،تقيررة" ورره ال  ررارة العابيررة 

ية كعي.ان كذل  ليس و.ط  ن معردأ صكامرل  ن صكون أ ثا  يول -عندما ص.ور

وره هرذا الييردان، ميردان الع رب وره  -كيجرب أن يهريين أ ثرا–العءور يهريين 

الش ن ا نسانه، بل أي ا  ن الينهج كالاؤية الءذين اعتيدناهيا وه دراستنا 

هررذا يسرراعدان عءرر  ذلرر   إن صعامءنررا مررع "نمررار ال.رري " ورره الث.اوررة العابيررة 

تعاريررة لررنم  ال.رري  ال اصررة باليوركثررات الث.اويررة الترره بوصرر   م اررءة اع

انت.ءررذ إلرر  ال  ررارة العابيررة ا سررتمية ي.ررور ورره ال .ي.ررة عءرر  صاررنيف 

ينطرررروي ورررره جوورررر  عءرررر  نرررروع مررررن التوزيررررع اليجيوعرررراصه )نسررررعة إلرررر  

مجيوعات(  ذل   ن   ان هناك وه العدايرة عءر  ا قرل، أعنره زمرن عارا 

ية أك قيا منمية صنتيه إلر  هرذا اليروركث التدكين، مجيوعات بشاية منم

الث.رراوه أك ذلرر  كصررداوع عنرر  كصعيررل عءرر  نشرراا كالترراكيج ل.ييرر  الررخ  كإذن 

ونم  ال.ي  الته انت.ءذ إل  الث.اوة العابية ل  صكرن ليوركثرات ث.اويرة   حامرل 

لهررا، لرر  صكررن مجرراد  ررتر مكترروم ورره  تررب، بررل  رران لكررل مرروركث أهءرر  

ون عن  الساعون إلر  نشراا، اليناوسرون بر  قيراا مرن اليتيسكون ب  اليداوع

اليوركثررات   رران هنرراك مررا يعرراف بررـ "الشررعوبية" كي.اررد بهررا ورره الرالررب 

ال ا ة اليناوسة لءيوركث الث.اوه العابره ا سرتمه كقيير ، هرذا معراكف  

ك ان هناك احتكاك كصردار برين اليتارووة كال .هراال، كهرذا معراكف  رذل   

الع ررب أن "ال ررام" بررين الرراكر كال ررا  لرر  صنترر  كسرنعاف مررن ،ررت" هررذا 

بانتاار ا ستر عءيهيا، بل انت.ءذ إل  ساحة الث.اوية العابية لتيار  عءر  

 مستو  "ا دم كا ،تق"، عء  مستو  ال.ي  

كإذن وا،تيارنرررا لي.ولرررة "اليررروركث الث.ررراوه"   سرررا  لءتارررنيف لررر  يكرررن 

ع الرذي نشرترل وير   أمرا طاي.رة اعتعاطيا، بل ل.د أمءت  عءينا طعيعرة اليوبرو



صعامءنا مع اليورثات الث.اوية الته يتشركل منهرا موبروع ب ثنرا وسرتكون  يرا 

 يءه 

وين جهة سننما إل   ل كاحد من هذا اليوركثات  جردك" كاحرد  ينعرع مرن 

"أصرررل" مرررا، كيشرررا مسرررارا وررره الث.اورررة العابيرررة ابترررداال مرررن ماحءرررة مرررا، 

نرات هرذا الث.اورة كمراثاا ويهرا، إلر  أن سن ددها، ليواصل سياا مت ثاا بيكو

يندمج أك يتت ر  وره ن.طرة مرا مرن "نهرا" الث.اورة العابيرة ال راكي لي تءرف 

 الجداك"  كهذا هو الجانب التاري ه التكوينه وه منهجنا 

كمن جهة أ،ا  سننما إل   ل موركث من ،ت" "ال.يية اليا الية" الته 

مع   عنيرة كلريس  تراريخ  كينطعرا  صنتم  م تءف ال.ي  وي  كبالتاله سنتعامل

هذا عء  قي  اليوركث ال ارسه كاليروركث اليونرانه كاليروركث الارووه، 

عْنيَنرة  أمرا نمرار ال.ري   كهه الته انت.ءذ إل  الث.اوة العابية ا ستمية  امءرة مع

ال اا باليوركث العابه "ال الم" ك ذل  ال اا باليوركث ا سرتمه 

ْنينررا دا،ررل الث.اوررة العابيررة ن سررها كورره عتقررة مررع "ال ررالم" و.ررد صكونررا كصعَ 

اليوركثات ا ،ا  كبالتاله سنتناكلهيا بيمهايهيرا التكروينه كالعنيروي وره 

 اآلن ن س  
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هذا التعدد الذي يطعع موبوعنا، كالذي   بد أن ينعكس عء  طاي.ة صناكلنا 

صناكلنرا  -تهرهكين-ل ، يطا  مشكءة العداية كالنهاية  أين كمتر  يجرب أن يعردأ 

 لكل موركث من اليورثات ال يس؟

أما "النهاية" وييكن ال.و" معدةيا إن اليجتيرع العابره مرا زا" يعريا ماحءرة 

ا نت.ا" من اليروركث "ال.ردي " بكرل أجالاةر  كمكوناصر  إلر  مرا سريردك صااثرا 

إن نم  ال.ي  التره  -كهذا هو ال اصل وعت -لءيست.عل، كبالتاله يجوز ال.و" 

الث.اوررة العابيررة قرردييا مررا زالررذ حابرراة، بهررذا الدرجررة أك صءرر ، ورره  عاوتهرا

حياصنا اليعاصراة  كهرذا  رهال   ي ترا  إلر  بيران أك باهران  كمرع ذلر  ويرا 

يهينا أ ثرا لريس نهايرة "حيراة" ال.ري   .ري ، وهره وره الرالرب ذات عيرا مديرد 

ا النمرار كمنها ما هو "،الد"، كإنيا يهينا نهاية اليسرار الرذي  ر.  لن سر  هرذ

مررن ال.رري  أك ذاك، الينتيرره إلرر  هررذا اليرروركث أك ذاك  النهايررة الترره صجعررل 

كذلر  لكونر  صجيرد أك  -كإ   ران صكراارا كاجتراارا-الكتر عنر  قيرا ميكرن 

صت   أك اندمج وه قياا  كهكذا سنتح. أنر  سريجاي عءر  مسرارات نمر  

اورة العابيرة كهرو ال.ي  وه الث.اورة العابيرة مرا جرا  عءر  م تءرف منرازع الث.

صوق هررا عررن النيررو، كبالترراله عررن ال ا ررة، كالررد،و" ورره عاررا ا جترراار 

كالجيررود عءرر  الت.ءيررد، ابتررداال مررن ال.رران العا ررا الهجرراي عءرر  أ ثررا ص.ررديا 

 كأكسع  



هررذا عررن النهايررة، أمررا العدايررة وررالكتر ويهررا هنررا سرري ا  بنررا عررن نطرراق هررذا 

ه ال.سرر  ا ك" مررن الكتررام  اليررد،ل، وءناجررل ال رروض ويهررا إلرر  مكانهررا ورر

لن.تاا هنا إذن عء  التذ يا باليوركثات ال يس الته سيدكر ال ديب عنها 

وه ال.س  الثرانه، سرنذ اها هنرا برن س التاصيرب الرذي سرعا أن عابرناها بر  

عنررد ص.ررديينا ليشرراكع هررذا الجررالال ورره م ابرراة م رر  عءيهررا اآلن أربررع 

سرررنعار ذلررر   ح.رررا  هرررذا أمرررا صاصيعهرررا وررره الكترررام وسررري تءف، ك)( سرررنوات

 اليوركثات هه 

اليوركث العابه "ال الم"، كنسريي  "،الارا"  نر  ينتيره أصرت إلر   -1

مررا قعررل ا سررتر، أي قعررل "ا ،ررتتط"  كيتيثررل وييررا جيررع كدكن مررن أ ررعار 

وررره الجاهءيرررة … العررام كأ،عررراره  كحررراكبه  كم رررا،اه  كمكررارمه  الرررخ

 كا ستر 

لم" كن ررن نارر   بررـ "ال ررالم"  ن نمررار اليرروركث ا سررتمه "ال ررا -2

ال.ي  ال اا ب  يستند باورة أك أ،ا  إل  الياجعية ا سرتمية، كعيادهرا 

ال.ا ن كال ديب  كإذا  انذ اليوركثرات الواوردة قرد ص ءرذ، مرن حيرب اليعردأ 

عء  ا قل، كبيجاد انت.الهرا إلر  الث.اورة العابيرة ا سرتمية، عرن الجانرب أك 

ارض وي  قييها مع قي  ا ستر، وارارت هرذا اليوركثرات الجوانب الته صتع

مثءيررا نت رردث مررثت عررن "ال ءسرر ة - ءهررا "إسررتمية" بيعنرر  مررا مررن اليعررانه 

وررإن أ،ررتق هررذا اليوركثررات، أك نمرر   -ا سررتمية" ك"التارروف ا سررتمه"

ال.رري  ويهررا، قررد انت.ءررذ إلرر  الث.اوررة العابيررة  يررا  انررذ معنيررة ورره مارردرها، 

العتقررة بينهررا كبررين ا سررتر لرر  صكررن عءرر  مسررتو  العنرراال بررل عءرر  كبالترراله و

مسرتو  التسرا ن أك التعرايا أك التوويرا كأحيانرا "ا حترواال اليتعراد""  كورره 

جييع ا حوا" وهه ل  صشيد أك" ماة انطتقا من ال.را ن كالسرنة حتر  صكرون 

 إستمية "،الاة"!

ثهرا ا سرتر، أ،رذ منهرا اليوركث ال ارسره، ك ران ييثرل ث.اورة أجنعيرة كر -3

أ ررياال كأهيررل أ ررياال حسررب حاجترر   ك رران منرر   تررب صاجيررذ إلرر  العابيررة 

كعرادات ” عهرود“صاجية ناية أك مع صااف، إباوة إلر  ن.رو" كأ،عرار ك

 …ك دام الخ

اليرروركث اليونررانه كمثءرر  مثررل اليرروركث ال ارسرره  ييثررل ث.اوررة أجنعيررة   -4

–ا الهيءينسته )العاا اليونانه كهذا اليوركث قسيان  ما ينتيه إل  العا

 الاكمانه(، كما ينتيه إل  العاا الهيءينه ا قاي.ه ال الم 

اليوركث الارووه، كهرو ذك أصرل أجنعره، كمرن طعيعتر  أنر    يعتراف  -5

 بكون  أجنعيا، بل هو يدعه أن  "العاطن" ك"ال .ي.ة"، الي ايثين لكل دين 



اليوركثررات  ران ييثررل ث.اوررة كقنره عررن العيران ال.ررو" إن  رل كاحررد مررن هرذا 

ب  يءها، كإن ميا صتييال ب   ل ث.اوة كما يشكل جانعا أساسيا من ،اوصيتها 

هررررو كجررررود نمررررار لء.رررري  ،رررراا بهررررا، نمررررار لء.رررري  ا ،تقيررررة كالسياسررررية 

 كا جتياعية 

كبيا أن العتقة بين هذا اليوركثرات  انرذ عتقرة صنراوس كصرااع، كبيرا أن 

ساسريا وره هرذا الارااع،  يرا سرنا ، ورإن  ثيراا "السياسة" قد لععذ دكرا أ

من ال.ي  الته ركجذ لها هذا اليوركثات الث.اوية  انذ قييرا سياسرية أك ذات 

حيولررة سياسررية  كمررن هنررا اهتيامنررا بالوجرر  السياسرره لهررذا ال.رري  دكن إق ررا" 

كجههررا السررءو ه ال ررادي  كال ررا أن ا ،ررتق كالسياسررة  انررا منرردمجين ورره 

و ه ال ءس ة اليونانية  انذ "السياسة" صانف  ـ "ال.س  الثانه" ال كا ال.دي   

مررن "العءرر  اليرردنه"، بينيررا  رران ال.سرر  ا ك" يسرري   "ا ،ررتق"  السياسررة 

بيعن   "صدبيا اليدينة"، كا ،تق بيعن    "صدبيا الن س"  ك يا سنا  و.د 

  رران الع ررب ورره ا ،ررتق عنررد اليونرران "صررناعة" أي عءيررا، لرريس مررن أجررل

 -وهذا ما  ان مو و  وره الرالرب لءعراف كالت.اليرد كالردين-"ا ،تق" ذاصها 

بل ل.د  ان التنميا لأل،رتق مرن أجرل "السياسرة"، بيعنر  "صردبيا اليدينرة"  

ل.د  انرذ ال. رية اليا اليرة وره ال كرا ا ،تقره ال.ردي  هره  يرف ينعرره أن 

جتيع/الدكلرة )أك يكون "اليواطن" الاالؤ )أك الاعيرة الارال ة( ليكرون الي

الااعره( صرال ا، كبالتراله وارت  ال رراد )ا ،رتق(  ران مرن أجرل صررت  

 الجياعة السياسية )الدكلة( 

تإع  فالقول التي عذهتل بها مذا مي تما التي تاص "الحوا  ال، أوة"، الحونا  
في ال، شذة/ال تلة، علاُّ ااأت ل  ل ل "ال، شذة" ال ا ،ة لت لن  ل نل لخن ى 

  ال، شذننة ال ا ،ننة تلنن  ل ننل "ال نن ج". إ  منناا وظذنني ل  شؤبتذننا فضننمر، لت ضنن
ل،لضلهذا عتكل  لكا  ا ت اها لن  ال ؤبنة "ال  و،نة" لألخن ع تال واعنة لذهنا 
لم ؤبننة الح شاننة التنني تت،بننس هال دننل ببذه،ننا. عننذكل  لكانن    كننا لنن  ل ك بذننا 

من الي كاين  اثنا مس لة ا ،تق كال.ي ، كربيا أ ثا بعداالاش  تذاتللا في ت 

كال تسرر ة ورره العاررا ال ررديب كالعاررا ال ابررا الررذي عررالجوا اليسرر لة 

ا ،تقية عء  أسا  ذل  ال ال الكامل كالنهاةه الذي أقام  ميكياويءءه بين 

كالسياسية، الشهال الذي صاصب عن  النما إل  "اليشكءة ا ،تقية" ا ،تق 

رة ا كربيرررة ال ديثرررة بي ررراهي  حديثرررة كإ ررركاليات جديررردة أوازصهرررا ال  رررا

وءررن نسررجن أن سررنا ورره داةرراة الي رراهي  كالرراؤ  ال ديثررة كاليعاصرراة  كهكررذا 

مررررن داةرررراة ا ،ررررتق حسررررب ا صجاهررررات ال ءسرررر ية  -أك نوسررررع-ون رررريا 



كالسوسيولوجية كا نثاكبولوجيرة كال .وقيرة اليعاصراة، كبالتراله سرنت ار 

جس "ا تشاف" قي  صياما من هاجسين  هاجس "الاد" عء  "الرابيين"، كها

عاانا وه ح ارة أستونا  إننا سنع.  نت راك دا،رل صااثنرا بوصر   صااثرا  

كأعت.ررد أن  ررييا مررن "الن رره" أك "الرابررة" لررن يتاصررب عررن ذلرر ، وررالتااث 

العابه ا ستمه يرءّ  نا صرءي ا قويا  كإذا ادع  أحد منرا أنر  مسرترن عرن هرذا 

ية أ،را  قيرا الهويرة العابيرة الرتف مت ار من  وءيعتاف أن  مسكون بهو

ا ستمية  أما أن يكون قتونا العابه ا ستمه لعاسرا قرابت لءتجديرد، ليرردك 

مناسررعا لرراك  العاررا كص دياصرر  كمتطءعررات الت.رردر ويرر ، أك أنرر  قوقعررة صكيررف 

الجسرد برد" أن يكي هررا الجسرد، وتءر  مسرر لة أ،را ، لرن نطاحهررا هنرا  يرا لرر  

بارورة معا راة  كمرع ذلر  ورن ن   ن  ره أن  نطاحها وه ا جالاال السراب.ة

مشاكع "ن.د الع.ل العابره" ب جالاةر  ا ربعرة م اكلرة لت ويرل ال.وقعرة إلر  

 …لعا  لنا
 

 

 

  

  

  

  

  

  

 الحيواناإلنسان وحقوق   قوق

 نصو  تراثية في
 محمد عابد الجابري 
صء  نياذ  من الت كيا وه 

ح.وق ا نسان كال يوان 

ه  يا مارس  م كاكنا و

ال.اكن الوسط   ك  

مااال وه أن  ثياا من 

ا عتعارات الته  رءته  

ل  صعد اليور قاةية، كأن 

اعتعارات جديدة صشرءنا 

اليور ل  صكن حاباة وه 

وكاه   قيا أن صدريس 

مثل هذا الناوا وه 

مادة "ح.وق ا نسان" أك 



وه اليواد الته يجب أن 

وييا –صن تؤ عءيها سيكون 

ليات من بين اآل -نعت.د

العيداقوجية الته قد 

صساعد عء  إب اال بعض 

 ال يوية عء  هذا اليادة  
  

لهم  لفخ ا فني ال،هن ب ل  الحتللنة  ن ش  تن شب"، "ز نلع ااأ نا " 
في ال، اش . تعلا  تظما اال  هال، اش  االبت ا وة لت هال، اش  الااألبة لت 

 شنن   عننوط   بنن ت  هال،ظامنن  الظموننا تال الظننا  فنن   تنن شب" مننا  "ال،نناج " ال 
دا ل ا ل بب اغل وة تاص اوفوة تذهو ها : فن"ز لع ااأ ا " لو ت هم،ا 
كال باضننوا  تال فذننا اننااجب فتننل و للاجمننا ا،ننا تننل و لننلاج الظمننلا تال ذننل . 
مي فظ  ل  ب إلر لاجتي "الت كوة اللطذوة" ت"الت كوة ال شذوة"، تلك  ت شب ها 

ال،اجتنا  وظذني إشمناع الت لبنا تالطن ب  همر الط ب ة التي ت ش  بها ماتا 
هحدننص جلننت الت  كننة لأهننا لع ننل الحدننص همننبهل، لكننل  منناتب  ال،نناجتب  
ت شعننا  اننن" لاه " ت"لتالنن " ت"أننلا "  افننة، لدنن    افننا تلع ننل همننر الننذ " لنن  

 بذلج " لاأب  ال ب ".
لننو" فننني أبتذنننا مذنننا الانننل  هظبننن ا فننني منننا  ال، ننن لة التننني ال دنننا ل  

إلبهل لل  ااه اج لت شب" "ز لع ااأ ا " شلللأها ا بن  هذناشتهل الاش  تال 
تامت،ننالهل . اننل لننا أ بنن  ال، ننام،ة هننم فنني منناا ال، ننا  مننل االحننا  همننر 
 لاأ  ع عة : لتلها ل  تكل ، "ز نلع ااأ نا " زاضن   فني لكان  لنا و،تن  

ة لن  النن شت ، فضنن  هنن  النن ش  الانام بهننا. ف،ننلاج الت كوننة ال شذوننة تالت كونن
اللطذوة تالت ت  تالذدلم ااجبوة تالتاشبخ تال م ن ة النخ، و ن  ل  تتضن،  
جشتعا لت أدلتا ت ظل ما  ال،لاج لت تحنة همنر "ز نلع ااأ نا " . عاأبهنا 
ل  تكننل  لنناج  "ز ننلع ااأ ننا "، التنني عتادننص لهننا زدننة ل ننت مة، لنناج  

عالاها ت ذ  لت تحة همر ما  ال،لاج أ  ها تهمر ال،لاج اال ت،اقوة ه،للا. 
 لذوننة، بننل شذ هنني ت شب ننها فنني -تنن شب" "ز ننلع ااأ ننا "، ا ننلاأب  لطم ننة ال



تاشبابتها، تكهاا شتل ت ات  ل ن لة الظال،ونة تالادلتنوة: فالتاشباونة تزن ما 
ت ،نننع بنننب  ال ننناأ ب  : الظننناا تالانننام . تفننني مننناا ال، نننا  أ بننن  ل  أم نننت 

إلننر  اأنن  - اعذننا الذمن  إلننر لأننم عننوتل  لنن  ال، بنن  تلظوننن أدننلم لنن  ت
فنني تنن شب""ز لع ااأ ننا ". إ  هال،وننة ز ننلع  -أدننلم لنن  تنن اث غب أننا

ااأ ننننا  فنننني أم أننننا، لو ننننت فنننني الأهننننا "هالننننة" "كلأوننننة" تظمننننل همننننر  ،وننننع 
بنننل فننني الأهنننا زاضننن   فننني  ،ونننع  –تإال ف،ننن  لشننن   ننناُّ  إع   -الا افنننا  

سلنا  الا افا  تفي  ،وع الظدنلش. تمني هط وظنة الحنا  تاتمنف هناخت ف ال
 تال،تا  تالا افا .

تال   ا  في لأذا عذ تك  خط    و،ا إعا أح  تظالمذا لع الذدنلم 
لت لننع لوننة أدننلم لخنن ى لنن  تنن اث الحضنناشا  ال نناه ة همننر –ااعنن لوة 

بننننذ " ال هننننل تكننننذ " النننن ؤى التنننني  -الحضنننناش  ااتشكوننننة الح شاننننة تال،ظاتنننن  
 ش ننة لت تمننا، شت  أتظالننل بهننا فنني خطابذننا ال،ظاتنن  الننال تحت،ننم، بهننا  ال

مننا  الحضنناش  ااخبنن   تلننا و ننلج فبهننا لنن  ل نناهول تشؤى. إ  النن الال  التنني 
أظطبها البلا لكاب  ل  الكم،ا  التي تحبل إلر زوا  ااأ ا ، زواتم ال،اجوة 
تال،ظذلبنننننة، تكتوفونننننة خاتنننننة  لاأ هنننننا اال تدننننناجوة تاال ت،اقونننننة تال واعنننننوة 

 هدلش تل وا . تال ك بة، مي تلب   تطلش ما ل تل ه  
لذ خا ا،اا  همر علا ق اش  ز لع ااأ ا  أ  نها. إ  لت  لنا شذ هني 
ل زمتنننم فننني مننناا الدننن ج منننل  وننناب منننا  ال  ننناش  فننني الذدنننلم الظ كونننة 
ااع لوة التي ت  ع إلر لا   ل لذتدف ال    ال،اضني همنر لهظن  ت ن ش ، 

أب (. إ  )ت نن  ااأننت غا  ننة اننالا فنني الذدننلم ااتشكوننة   ننل علننا بذحننل  نن  
ال  نناش  ال  ب ننة لذهننا، التنني أدنناجفها فنني الذدننلم ااعنن لوة تال  هوننة لذهننا 
خاتنننة، مننني "ز نننلع   تز نننلع ال  ننناج". تال  ننن ا  فننني ل  االخنننت ف بنننب  



ال  نناشتب  وظتنن" هدننلش   موننة ال نن ع بننب  ال، كنن   وننم فنني ال نن ت  اللعننطر 
 ت"ال، ك   وم" في الظد  ال ام .

 اش  لت اخت ف أنلو الظ  نا  التني تط زهنا، تلع علا ، ف    واب ق
بننب  هدنن  ت خنن ، ال وظذنني هالضنن تش  ت ننلج ف ننل  ال ت  ننل الت  ننب ، تال ل  
لننا لننل وتنن  للضننلها لمت كبنن  فظنن  اننا  غبنن  " ابننل لمت كبنن   وننم" جتلننا. إ  
 ضننناوا ااأ نننا  ، فننني  لم منننا، مننني مننني فننني  ،ونننع الظدنننلش. تاالخنننت ف 

ل  اال ت،اهي تط ب ة التظ ب  هذم. تك  اش  وتل  هاج  همر ل تلى ال،ض،
لخننن ى إ  لنننا واتمنننف فننني  ضننناوا ااأ نننا  ال لم بنننة لننن  هدننن  وخننن  منننل 
جش ة اللهي بها تلو"  لم ما عاتم . فن "الظ  " لا  واتمف لض،لأم البلا 
ه  لض،لأم لل"، همر ل نتلى ال اللنة، تلكن  " ضنوة الظن  " ، ت  نر مني 

الظدنننلش ال  و،نننة تاللعنننطر شتحننن ج بتمنننا مننني . انننا  لضننن،ل  "الظننن  " فننني 
ال  ناش  اللننهب   : "الظنن   مننل إأننسا  الذنا  لذننا لهل". تاالخننت ف بننب  االنن" 
تالبنننلا منننل فننني ل ننن لة،ال،ذا   ، منننل مننني ل اتننن  اال نننمل و تضننني "الظننن  " 
الح ننناظ همبهنننا، ا،نننا انننا  اللننن   فننني ال كننن  ال ننن ول، لا ل  "الظننن  " منننل فننني 

 بب  الذا  ، ا،ا أ ك  أح  البلا إخضاهها ل،  ل "ال، اتا " 
*** 

فنني منناا ااطنناش أننلشج الذدننلم الت اعوننة التالوننة اذ،نناعع ل،ننا و،تنن  ل  
شلظنننننف لننننن  ت اعذنننننا اغذننننناُّ تننننن شب" لننننناج  "ز نننننلع ااأ نننننا " فننننني ل اشعنننننذا 

 تلظام أا.
و،بس ال  هناُّ بنب  "ز نلع  " ت"ز نلع ال  ناج" ه  ناشا  لاتم نة تلكذهنا 

اهننن  " التالونننة، التننني أظت  منننا ل ننن ب إلنننر ال هنننل فننني لضننن،لأها تم ننني فننني "ال 
ال،ظات :  ا  هظضهل :"ال، اج هحا   : لا شتظما هم الذ ع الظاا لم  اج تال 
واننننتص هننننم لزنننن ، اح لننننة السأننننا، ف أننننم شتظمننننا هننننم ه،ننننلا الذ ننننع لنننن  عنننن لة 



ااأ ننناب هننن  االدنننت ا  تتنننواأة ااتالج هننن  الضنننواو. تإأ،نننا أ ننن  إلنننر   
تظنالر هن  التضن ش تاالأت نناو فن  وتنل  زنا لنم بهناا الل ننم. تظمو،نا، اأنم ش

تال،نن اج هحننا الظ نن  لننا شتظمننا هننم لدننمحة خاتننة اح لننة لننا  الهبنن ، تلنناا 
للنا "الدن   )… (. ش ا  )ال،ا ( ه هازة ال،الا تال ش ا  السأا ه هازنة النستع 

تالدنننلا تالحننن  النننخ فهننني ز ننننلع ئ اأهنننا دننن هت لتحدنننبل الانننلاب تشفننننع 
، تمنناا لذ ظننة هالننة لكننل لنن  لننم لمموننة التكموننن هانن ف ز لننة لننا  الك نن ا 

الهبننن ")(. تك  نننناش  لخننن ى :"ز ننننلع  " : تلننن،ل ااو،ننننا  تالدننن   تالدننننلا 
تعنننا   ال ننن ا م تال نننذ  التننني لهنننا لمهننن  تظ ننن ل تننن ف، لت شاف هنننا لظذنننر 
ال، لأة اساا  ال ط  ته لكا  الح تج اح  السأا تز  ال   ة تالك اشا  . للا 
"ز ننلع الذننا " ف،اننل زننا لتلونناُّ ال، تننل  فنني ال ننلج )لل  تننل ال اتننل، ال وننة( 

، تزنا ال  نل النال …(تزا ال  ت  في ال دام )الب  هالب  تال ن  هال ن 
تظ   ل،ا و،ن" ه ضنم انالمظ  تاللنتل ، تزنا الست نة همنر  ت هنا، تزنا 

ا الستع همر  ت تم، تز لع اللشعة . فهنا  ز نلع خاتنة هن ف اج لظبذنب  ببذ،ن
"ز لع  " تت،بنس هتلأهنا "لو نت ل نلا لظبذنب  بنل لذ ظتهنا ل،طمنا ال، نم،ب  

 لت ألو لذهل")(.
همننر ل  لتعننع تحمبننل ها أننا هموننم فنني منناا ال، ننا  تبتذننات  ز ننلع   
تز نلع ااأ نا ، تز نلع الحبنلا  لوضنا، مننل مناا النذص، تمنل لم قونم ال، ننل 

 بن"عمطا  الظم،اُّ" : الظس ب  ه   ال  ا.
ف ابنننن  ه نننن  ال نننن ا له،نننننا  ااأ ننننا ، لنننن  زبننننث الأهننننا  م نننننا ودننننذ

لم،دننننال  لت جشُّا لم، اعنننن  إلننننر لشكظننننة لتننننذاف: تننننذف شم ننننر هننننم ااأ ننننا  
"ز لع الاالا"، تتذف وقول هنم ز نلع أ  نم همونم، تتنذف وقنول الذنا  هنم 

 ز لع هظضهل همر هظم. تتذف وقول هم ااأ ا  زا الحبلا .



لتذاف : اات  خالص ئ اااو،ا  للا ز لع الاالا فهي ع عة  -1
ها  تات م تشعنمم النخ. تالاناأي شت ان  لن  ز نلع   تز نلع ال  ناج االسانا  
تالدنن  ا  تالك نناشا  تاالننلا  ال،ذنن تكا ، تالضننحاوا )ااضننحوا ( تالهنن اوا 
)الهنن ل فنني الحنن ( تاللتنناوا تاات نناف "فهننا    كننة إلننر   لنن  ت ننم، تأ ننع 

ه   المام  لذها أ ع ق اج  تإت زهل ه،نا ت ن  لن  ل  اج  ل  ت م. تال
علا لت أ ب إلوم، ف أنم   كنة ل اعلونم تشفنا وخاونم". تالاالنث: لنا شت ان  لن  
ز ننلع   تز ننلع شعننللم تز ننلع ال  نناج، لت ولننت،ل همننر الح ننلع الا عنننة: 
كاوعا  تالد   ف به،ا ز لع   االتك ب ا ، تفبه،ا زا ال عل  هاللنهاج  

ال عننالة، تفبهننا ز ننلع ال  نناج هاادنناش  إلننر جخننل  الل ننت تجهنناُّ ال اتحننة لننم ه
 (.111في الد   هاله اوة الخ )م 

تللنا ز نلع أ ن" ااأ نا  همونم فكت  و،نم أ  نم هالك ناُّ تال، نناك   -2
 تالذ  ا  الخ.

تللننا ز ننلع الذننا  هظضننهل هظننم: فضنناهطها  منن  اننل لدننمحة  -3
 لنننننة لت لت تمنننننة. تمنننننا  الح نننننلع تا  نننننة لت لذ تكنننننة، تجشُّ انننننل ل  ننننن   لح

لذ  نن،ة إلننر فنن   هننب  تفنن   ا اوننة تعننذة هننب  تعننذة ا اوننة، تلذهننا لننا 
اختمننف فنني ت لكننم تأ هننم فنني الأننم فنن   ا اوننة لت فنن   هننب . تاللنن بظة 
طافحنننة بنننالا، تبننن   همننننر علنننا  ،وظنننا  للنننم تظننننالر: "تتظننناتألا همنننر ال نننن  

هي ه  الت    إلنر ال، اعن  تالت لى تال تظاتألا همر ااعل تالظ تا "، تماا أ
تللنن  هالت نن   إلننر تحدننبل ال،دننال  ، ت للننم تظننالر "إ    ونن ل  هالظنن   
تااز ننننا  تإشتنننناُّ عل ال  كننننر"، تمنننناا للنننن  هال،دننننال  تلعنننن ابها تأهنننني هنننن  

 (.113ال حلاُّ تال،ذك  تال هي، تماا أهي ه  ال، اع  تلع ابها" )م 



  ، تب،ت  إ ،الهنا فني تلح لع ال،تم ب  هظضهل همر هظم للامة ااب
الحا في التظالل هااخ ع الح ذة، تتن خل امهنا فني " من  ال،دنال  تجشُّ 
 ال، اع "، ا،ا تشج  في ال     تال ذة. شاا  اب  ه   ال  ا لذها لا شمي :

لذها الت مول هذ  ال  تا، تتل،بت الظط"، تقواج  ال، ضر، تااهاأة 
لا و ن  همنر ااأ نا  لن  ز نلع  همر ال   تالت لى تهمر ال ل ا . تلذها

ال،ظنننننال  . تلذهننننننا االننننن  هننننننال،ظ تف تالذهنننننني هننننن  ال،ذكنننننن ، ا  االنننننن  
هال،ظ تف عظي في  م  لدال  ال، للش هم، تالذهي ه  ال،ذك  عظي في 

 جشُّ ل اع  ال،ذهي هذم.
تلذهننا لوضننا تح،ننل اللنننهاج  تلجاؤمننا هذنن  الحتننناا. تلذهننا زتننل اا ،نننة 

ال،ممنننللب  لننن  المنننال،ب ، تتنننلفب  الح نننلع همنننر تالحتننناا تالنننلال  ه أدننناف 
ال، ننننتح ب  الظننننا سب ، تلذننننع تنننن ف النننن هاُّ هنننن    هنننن   شذدننننف الننننلالي 
ال،ممللب  ل  المال،ب  تال وحل هل ل  و  للا   في علا، تاالا ل  ش فع 
زا نننننا  الذنننننا  تضننننن تشاتهل هحبنننننث ال وحنننننل هل ل  وطم نننننلا علنننننا لننننن  شب 

    ا  فني خط نة لنم: "لشهنا الذنا  إ     الظال،ب ، تاا  ه،  ب  الاطاب
 نن  ام ذنني ل  لتنن ف هذننم النن هاُّ" )لل ل  لشج إلننر الذننا  ز ننل هل زتننر ال 

 .114-115وحتا ل  إلر ال هاُّ إلر   ب ج تما الح لع ( 
تلنن  علننا ز ننظ للننلا  ااشتنناا تال، نناأب  تالظننا سب  تالهننا  ب ، تالت نناط 

. تلذهنننا اتنننطذاو ال،ظنن تف امنننم ج    نننم االننلا  الضنننا ظة تااط نننا  ال،ه،مننب 
 ت مبمم، تإأماش ال،ظ  ب  تإب اُّ ال، ت ب .

تلذهننا ز ننلع أكننا  الذ نناُّ همننر ااتلونناُّ )زننا ال،نن ل  فنني الننستاع فنن  
 و،ذظها تلبها( تز لع ال ل  الست ب  همر تاز م.

تلذها ال ْ ل بب  ال،تذا هب . تال ز،ة تال لفنة إال فني اعنتو اُّ الظ لكنا  
 ها .ال،ل ت 



تلذها ااز ا  إلر ال  با ه   ال وتم م لا ال وطبا، تل  وطظ،نم ل،نا 
و كل تبم  م ل،ا شم "، تل  وت ا ل  و تحا ااك اا ل  الظ ب  تاالاُّ، تال 
و  ع بب  اللال   تتل ما، تال بب  ااخت تلختها. تهمر ااش اُّ القواا هح لع 

 عاجاتهل التي زث الل و همبها تأ ب إلبها.
هننا عننت  ال ضننا   تالكنننف هنن  إظهنناش الق نننا  . تالكننف هنن  اللنننتل تلذ

تالممل. تلذها ا ل  الظ ا  تفا الظذا  )الاش  وظاأل  ل  ااع  هذ  الظن ت(، 
تال نن   تالضنن،ا  تالح نن  هننااف   همننر ال، ضننر  و،ننا  اج همننر الامننث، 
إهاأنننة ال ضنننا  تالنننلال  تل ،نننة ال، نننم،ب  همنننر لنننا تللنننل  لننن  القوننناا بتحدنننبل 

  داج تجفع ال  اج تز ظ ال  ج تت ذب  اا ذاج تلذع ال،   ش  تال،ظاأ ش .ال
تلذهننا أدنن  ال، تذدننحب  بننل أدنن   ،وننع ال، ننم،ب ، تكنن  اللالنن ش  
تإعننننظاف ال اتنننن ش ، ت ااأ نننناع همننننر اا نننناشب ااوهنننناُّ تاالهننننا  تال ذننننب  

ل تال ذننا  تاا نن اج تال نن ا  إعا انناألا هننا سب ، ت زضنناأة ااط ننا  تتنن كبته
تت جش هل تتظمو،هل ز   الك ا، تالد   تالدواا إعا تمحلا لالا، تال ظي 
في لدالحهل الظا مة تاو مة، تال، الهة في ز ظ لللالهل تجفع ااعى هذهل 
ت منن  ااتننم  فااتننم  لهننل، تجشُّ ااف نن  فااف نن  هننذهل. تإعا ت نن  منناا 

  لدننننال  فننني زنننا ااتننناغ  تااط نننا  ف،نننا المنننن  ه،نننا شمنننسا القوننناا هنننم لننن
 ال، م،ب .

تلذهنننا ز ننن  الدنننح ة تاننن ا الظلننن   تانننن ااعى تكنننا  الذننن ى تإكننن اا 
الضنننو ا  تااز نننا  همنننر ال بننن ا  تتنننمة ااشزننناا تإطظننناا الطظننناا تإفلننناُّ 

 ال  ا، تالظ   في اا لا  تاافظا ، تااز ا  تاا ،ا  )فظل ال ،بل(.
اللفننننلج، تلذهننننا تلذهنننا اللفنننناُّ هنننالظ لج تالظهننننلج تإأ نننا  اللهننننلج تإكننن اا 

ااتننن   بنننب  الذنننا  إعا ا تتمنننلا تاختم نننلا تالتذظنننلا لننن  الح نننلع اللا  نننة، لت 
 ههلا همر ااو،ة لت ا ت للا همر ااو،ة.



تلذها إشداج الحواشى تتستب  ااوالر )لن  ال  تع لهنا( تشج ااتن  اُّ 
 تإك اا ااش اُّ تال لادة هذ  الم اُّ.

ه  ل ب هل، تكمغ ل  علنا ل  تلذها ل  وح   إلر لح ذهل تبت ات  
ودل ل   طظم تبظطي ل  ز لم تبظ ل ه،  ظم،م تبح   إلر لن  لعناُّ 
إلوم، تل  وح  اخوم لا وح  لذ  م تل  ال ش وع همر بوظم، تال و لا همنر 
ط تنم، تال و من"  عللم، تال ولت ل همنر دن ا م تال واطن  )لمنستاع( همنر خ 

ت،م تال ش  لننم تال وا مننم تال ش زمننم همننر تك لتننم إال ه عأننم، تال ومم،ننم تال ولنن
 تال و همم تال وح    تال وا   .

تلذها ل  و ال  هح م تل  وظ ل ه،ا و تح م همر الذا  ل   دام 
لت زننن  لت تظسبننن ، تل  وهنننم هدننن   هننن  الظنننلشا  تب بننن  الننن هلا  تب بنننل 
الظا ا  تبه   السال  تب ن  الان  ، تل  شتدن ع همنر الذنا  ه،النم ت امنم 

 ا و  ش هموم ل  ال،ظ تف تال،  ا .ت ،وع ل
تلذها لال وحاع مل تال و اطظهل تال ش اب مل تال شتك   همنبهل تال و نيُّ 
إلنبهل، تل  شتنن ة اغتونابهل تم،ننسمل تل،نسمل تالطظنن  فني له اضننهل تال ن   فنني 
لأ ننابهل، تل  ال شتم ننر ال ا ننا  تال وحتكنن  ازتكنناشا شسبنن  فنني ااع،ننا ، تل  ال 

 شذ ص )تد فا  غب  لح،لج  في ال وع تالل اُّ(. شذ ش تال ش ا" تال
تلنننن  للامننننة ز ننننلع هظننننم ال،تم ننننب  همننننر هظننننم ل  ش ذمنننن  ال،ظ نننن  
)و،همننم همننر جشنن  هموننم(، تبت ننات  همننر ال،لعنن ، تبلعننع همننر ال، تنن ، تال 
و،اطنننننل هنننننالح لع، تل  و اأننننن  الظ نننننلع، تال وااتنننننل تال و،ازنننننل تال و ازننننن  

 هال اطل تال و طع ا ا  ا ل.
ل  ال شننفخ  الساننا  إعا ت  ننت تال النن شل  إعا زمننت تال اازتنناا  تلذهننا

إعا للتذت تال اللهاجا  إعا تظبذت تال ال توا إعا ت بذنت، تل  ال شنفخ  ز نلع 



الذا  إال هظاش د هي تط ظي. لاا  علا ل  شفخ  الساا  لحضلش  ناش لت 
 (.116-114)م…   ب  لت ل،  مل لد  ض تش  ل  الحاض ب 

ز ننلع الذننا  هظضننهل همننر هظننم، للننا "ز ننلع ال هننا ل كننا  علننا هنن  
همر ااأ ا ، ف،ذها ل  شذ ا همبها، أ  ة لامها، تلل   ل ذت )لتنابها ه نس( 
مها لنا ال تطبنا، تال و ،نع ببذهنا  لت ل ضت هحبث ال شذت ع بها، تل  ال وح،  
تكب  لا شفعشها ل   ذ ها لت ل  غب   ذ ها هت ن  لت أطن  لت  ن  ، تل  

هننننا إعا عهحهننننا، تال و،ننننسع  منننن ما تال وت نننن  هم،هننننا زتننننر ت نننن ج وح نننن  عهح
تتست  زواتها، تل  ال شاه  لتالجما ه، لى لذها تل  و  جما، تبح   ل اشاها 
تلهطاأهنا )إشازتهننا هظن  اللنن ب زتنر تظننلج تتلن ب(، تل  و ،ننع بنب  عالشمننا 
تإأاعهننننا فنننني إهننننا  إتواأهننننا )ت ننننت التذاعننننل(، تل  ال وانننناف تننننب ما )ش لوننننم 

،  و(، تال ش لوننننننم ه،ننننننا وت نننننن  هم،ننننننم لت ش جوننننننم ه،ننننننا ال وحمننننننل لح،ننننننم هننننننال
 (.121)م

تل  ز لع ال ها ل "ااز ا  الل هي" إلبهنا : "تعلنا هالقوناا هظم هنا لت 
شهبها ه  ش لا تحتاع إلوم، تكال فا في تح،بمها تل ب ما ف  وتم ها ل  علا 

  لتالجمننا، تل  لنا ال ت ن ش هموننم، تكن   ال وحمنن  لن  لل اأهننا إال لنا فضننل هن
شهذننن    كهننننا )وطمنننني هننننال ط ا  لننن  لتنننناهم ال نننن ب( تبنننن اتل ل ضنننناما، تإعا 
عهحها فموح   عهحها ه   وح  د  تم تب  و   تم لع إض اهها ب فا، تل  
ال شتظنن   لهننا هظنن  عهحهننا زتننر ت نن ج. تإ  اننا  هظضننها شننفعل هظضننا بننذط  

ل نن "، ت"لنن  وظ،ننل لت غبنن   فمو نن ع ببذهننا تكننب  لننا شفعشهننا. فننن"كل ا نن  شط ننة 
ننل ال اهننة لكانن  ل،ننا تطبننا 7لا ننا  عش  خبنن ا شنن  " )السلسلننة (. تإ  شلى لنن  ز، 

فمو ل   هالتافون هذها تإ  لبر فموط زم ببن  ، فنن"ل  شلى لنذكل لذكن ا فموهن   
بب   فن   لنل و ن ش ف م ناأم فن   لنل و ن ش    م نم تعلنا لضنظف ااو،نا ". ت نا  

ا اابل زمها ل  ااش ، تإعا عاف تل )م( إعا عاف تل في الاد  ف هطل 



فني ال ننذة )ال حننا(   نناجشتا بهننا أ ْ ب هنا" )لننخ الظمننل. ال،ظذننر: إعا عنناف   فنني 
ت ننننت الادنننن  فنننن  ت نننن هلا بهننننا تات المننننا ت كننننل، تإعا عنننناف تل فنننني ال حننننا 
ف ع هلا زتنر ال تضنظف تتهنس (. ت ن  "غ ن  ) ( ه ن ي امن " )ال اناشل(. 

ر الن تاب لطنف تإز نا  تكن  تتلاضنع تت نا  فني تمتاا ف، اد   ااز ا  إل
منننم" )م (. تفننني الحننن شث: "لفضنننل جشذننناش شذ  نننم 219-218جع ااز نننا  ت  

ال  نل: جشذنناش شذ  ننم ال  ننل همنر قوالننم، تجشذنناش شذ  ننم ال  نل همننر جابتننم فنني 
(. 241عننن بل  ، تجشذننناش شذ  نننم همنننر لتنننحاهم فننني عننن بل  " ل نننمل )م 

في م   شكطتها، ال مي لطظ،تهنا تال مني لشعنمتها تلوضا: "جخمت ال ل  الذاش 
(. 372ت كننل لنن  خلنناش ااش ، زتننر لاتننت مننسال". ال انناشل تل ننمل )م 

تشلى ال عل  ز،اشا    تعل في ت هم ف ا : "لظ    النال تعن،م" )ل نمل(. 
تأهر )م( ه  تن   ال هنا ل )ال ااشل:تن   ال هنا ل "منل ل  تن كا تت لنر 

 ونننم لننن  تظننناش ها تإف ننناج لالبتهنننا" . تفننني الحننن شث: هال نننهاا، تمنننل زننن اا ل،نننا 
"  تننت أ،مننة أ وننا لنن  ااأ ونناُّ فنن ل  ه  بننة الذ،ننل ف ز  ننت فنن تزر   إلوننم: 

 (.372لفي ل    تتا أ،مة لممكت للة ل  االل ت     " ال ااشل )م 
تل  الاش  تظ ضلا في ت اعذا لح لع ال ها ل لبل هت  لح،ن  بن   ا بناُّ 

ال،لننهلش)( ، تز شاننم هذهننا لننو" لنن  لذمننلش ف هنني بننل لنن   النن ا ل الط بنن 
لذملش فم  ي خام اا  شت ذا  في للضلو "خن م النذ ""، تمنل لذمنلش 
ال تا ر اتللم ااف طلأوة الهذلتوة. ت   تشج علا في عنواع اعنتذكاش لنا 
شتمنناع هننم هظنننم الك نن اُّ ""لننن  الدننب  لمحبننلا ، تب ننن ط الذننا   ونننم لنن  الكننن  

،الها، فل نن  ل  وتننل  علننا امننم همننر  دنن  تعننذ  تط بننا لم هننا ل فنني اعننتظ
تلننام  ه منني هنن لي ال شتظنن ى تال و نناش هموننم". للننا تلننهبل ال هننا ل ل ا نن   
ااأ ا   و   ل  وتل  تلهب  ل  ،ا "ال هذف  ونم إال فني ال،لاضنع التني 



ت هل الض تش  إلر ااهذاف تبل ن  الظ نل تالظن   علنا، احنث ال ن   هذن  
 الظ ت". طم  الذ    ل 

للننننا الحبلاأنننننا  ال، ت عننننة تال،فعونننننة لانننننل الحوننننا  تالحلننننن ا   و نننننل  
إهاجتها. علا ل  ماا الذلو لن  الحبنلا  إ  لنل أ تمنم  تنل منل زبلاأنا  اابن  . 
تلوضا اأم "لو" تامص الذ ل  ل   اة ل   اث الحبلاأا ، إال ل   اة 

النن  اننالا اننا  ااأ ننا  ف ننا"، تعلننا هننالتظمل تجشاعننة ال م نن ة. "تإعا اننا  ا
تامننوص مننا  الذ ننل  لنن   ااهننا دنن بها هننالتط با تالت ننهبل إلننر الانن م. 
فم،نا ا ت،ننع لمتنني ال ت ننوش إال هننالمحل الل هننا  لظننا ت نن  إهاجتهننا لننا للتنن ، 
ا  في علا ت مب  ل  للل الحبلا  تش ناُّ ل  ت نع أ لعنم فني  انث لتنم ". 

م "فنا ت،ع لهنا لأهنا لفعونة )تذاعخ ااشتا  (. تللا الحوا  تالظ اشب تلا لدن 
لمحبننننلا  تال تدننننم  ل  و ننننتظ،مها ااأ ننننا  ا،ننننا و ننننتظ،ل ال هننننا ل ال،ظ،للننننة 

، ف ا  لالا إم كها تإهاجتها. تللا الحبلا  ال،ظ،للة )مالتي و نتظ،مها )…(
ااأ ا ( تالظا نلة هالظل  فمنل و ن  إهاجتهنا تإم كهنا، بنل ال فنا هال،ظ،للنة 

( لننن  االغتنننااُّ بهنننا لنننا للتننن ، ت)الت مبنننل( لننن  تاالعنننت    )مالت مبنننل)…( 
إأ نننالها لننن   تكاننن  ااننن   تاننن ع إلنننر إكاننناش عهحهنننا، لكننن  وتنننل  علنننا ه دننن  
تز   الحا ة. تللال لأم ال لط،  في خ م أ " ل  غب   اة ااأ نا  
ل،ا لطما زتل الظ نل عهحهنا ال تنة". فناه  الحبنلا  تامنوص لذ  نم لن  عن   

ة لنن  تعنبمة لخن ى إال هالذ ن ة لعأ نا  الننال بن   علنا الحبنلا . تلنو" مذنا
و،تذننننم تامننننوص أ  ننننم لنننن  االأه،نننناش فنننني ال نننن   هننننالظمل تال،ظ فننننة.   ننننالظمل 
تال،ظ فننة ت ننت ل أ نن" ااأ ننا  هنن  ب أننم تبدننب  مننل )أ  ننم، ه مننم( ال، ننب  

 لم    ال،تحتل  وم تلو" الظت".
تمننننا أ،نننناعع لنننن  الت كبنننن  فنننني ز ننننلع ااأ ننننا  تالحبننننلا  ا،ننننا لاشعننننم 

ك تأننا فنني ال نن ت  اللعننطر. تال لنن اُّ فنني ل  اابنن ا لنن  االهت نناشا  التنني ل 



دهمتهل لل تظ  البلا  ا ،ة، تل  اهت اشا    ش   تلهمذا البلا لل تك  زاض   
في فك مل. غب  ل  ت شب" لال ما  الذدلم في لاج  "ز لع ااأ ا " لت 

بنب  اولونا  لن   - و،ا أظت ن –في ال،لاج التي و   ل  تذ ت  همبها عوتل  
 ال ب اغل وة التي    ت اه  همر إض اُّ هظم الحبلبة همر ما  ال،اج .

 

 

  

 من أجل تجديد المشروع النهضوي العربي

 فلسطين : اتحاد فيديرالي وكانتونات ...
 )*(ونهاية الصهيونية

 محمد عابد الجابري 
ش  ننننننننر هظنننننننن  علننننننننا 
التذمننننننننننول الظ،منننننننننني 
لهنننننا  ال تلنننننة التننننني 
أ نننننننننننننتلزي فبهنننننننننننننا 

ال لب ن ل  الذ،نلعع
جت  ل  أننن هل إلنننر 
اعتذ ننناخم، بننننل تال 
أ كنننن  فنننني إلتاأوننننة 
الذ نن  همننر لذلالننم 
الخت ف ااتضاو 
تالمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن تف 
تال، ه ننننننننننننننا . إ  
بذنننننننننننننناُّ الذ،ننننننننننننننلعع 
ال بننن شالي ل م نننطب  
همننننننننننننننننر لعننننننننننننننننا  



كاأتلأننننا  للضننننلو 
ل  تهنننناج. ا،ننننا ل  
تح با ماا الذ،لعع 
تا  وننننننننننا ال و،تنننننننننن  
تح شننننن  للهننننن  لنننننم. 
ك،ننننننا لأننننننم شتطمنننننن  

الك نننننننننا  للاتنننننننننمة 
تتنننننننننن ف الذمنننننننننن  
أها وننننننننننننننننننننا هنننننننننننننننننننن  
"التط وننننننع" إلننننننر ل  
شتح نننننننا الذ،نننننننلعع. 
مننناا االأ تنننا  همنننر 
أ،ننلعع غبنن  لحنن ج 
ت لنننن  غبنننن  لظننننب  
ش  ش  مذا لأذنا أ كن  
فننننننننننننني "ال،لننننننننننننن تو 
الحضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننناشل 
الذهضننننلل الظ كنننني" 
فني لفنا  ن   االنل 
لنننن  الننننسل : ال نننن   

 اللاز  تالظل ب !
 ل زمتا  -1

تالم،ننا ل  ق نناش  "الت نن ج الحضنناشل" لتج ل  لعننتهل لنن اخمتي ه، زمتننب : ل
التي  ظمنت هذلاأنا لم حنث النال طمن  لذني إأ نا    ن  لعناش  فني عمذني  م نا 



تالت اعننننا. فننننن "النننننت  ج" لدنننن ش ت نننن ج، تمننننل فظننننل ال ا. تكالتننننالي فننننن "الت نننن ج 
 الحضاشل" لظذا  ل  الحضاشا  تت  ج ل  تم اُّ

 

ظنن  لا ل  التنناشبخ أ  ننها، تمننا  ل نن لة فبهننا أمنن : مننل تت نن ج الحضنناشا  ف
ش لذا همر لأها ته ا تتذهاش في ل زمة لا ل  تاشباها  للا ال، زمة الااأوة 
فتتظمنننا هالاطاطننننة ال، ت زننننة لم حننننث تمنننني خطاطننننة تتظالننننل لننننع "ال،لنننن تو 
الحضاشل" بلت م لل تو الذهضة. ت   تكن ش  فني "تش نة الظ،نل"، ال،  لنة 

ل الذهضنننلل الظ كننني" لننن  طننن ف لذم،ننني الذننن ت ، ق ننناش  "ال،لننن تو الحضننناش 
زتر غ ا ل  ال ا س االعتهذاُّ ه  ل ظ "الحضناشل" تاال تدناش همنر ق ناش  
"ال،ل تو الذهضلل". تك،نا ل  لني اتاهنا بنذ " الظذنلا  )"ال،لن تو الذهضنلل 

هنن  ل اننس جشاعننا  اللزنن   الظ كوننة( ت نن  تذاتلننت  1996الظ كنني" تنن ش هنناا 
طمنلب لذني لظال تهنا فني  وم، ل   ،مة لا تذاتلت، ال،لضلها  أ  نها ال،

ال حننث ال، تنن   همنني، فنن أي ت نن   أ  نني للنناا له،ننة لنن  لدنن  ال،هنناا التنني 
ت م ذي، تمي تك اش لنا عن ا ل   متنم تات تنم. طم نت إه نا ي لن  مناا ال حنث 
تتكمو نني ه،لضننلو  خنن ، غبنن  ل  علننا لننل وتنن  ل،تذننا، ف نن  ت هننت ال حننلث 

لفكننن  فنننم، أمننن ا  تعننن ا لننني ل    منننت ال،لضنننلو لننن  جت  لذا لنننة تجت  ل 
الألهالي  أااة هالظ،ل في اتابي ااخب  "الظ ل ااخ  ي الظ كني". لنل ش نا 
للنننالي إع  عننننلى اال ت ننننا  لنننن  الكتنننناب الننننال خددننننتم لهنننناا ال،لضننننلو، 
تكالادلم ل  فدمم ااخب  الال  ظمت للضلهم " فاع ال، ت  ل"، لل 

 ال،ل تو الذهضلل الظ كي في لفا ال    اللاز  تالظل ب .
عو تد  ه،مي في ما  اللش ة إع  همر ألو لن  التمانوص تالتحبنب  ل ،منة 
اافكناش التنني ضنن،ذتها ال دننل ااخبنن  لنن  الكتنناب ال،نناالش، تمنني لفكنناش لننا 

 .)( 1 الت ت،ال ت هة أم ل شغل ل تش خ،" عذلا  همر اتابتها



 "للام ا  ش ل ل  ال    التاعع هل " -2
ال  ظمذننا  ق نناش  هننن  "ل ا ظننة أ  ونننة" ل نن  اأطم ذننا فننني الكتنناب ال،نناالش، الننن

لم،ل تو الذهضنلل الظ كني، لن  هن   عن بع لنن "للنام ا  ش نل لن  ال ن   
ال،اضننني"، ال ننن   التاعنننع هلننن ، ش نننل افت ضنننذا  لزننن  شتاج الذهضنننة الظ كونننة 
الح شانننة، انننا  و نننوش فننني هننناشب" لت لذننن  ، ال  نننا لت جاقونننة. ت مذنننا إ  مننناا 

ح نننا لننن  علننا ال،لننن تو لهالنننم االننن  ال  ننل لنننل هظنننث البننلا زونننا لبننن ى لننا ت
تالزتاش في إت اش زتل هاا همر لا عو  مم ل  فن تع بنب  لنا انا  وحمنل 

 هم شتاج علا ال،ل تو تال، ل ت  هم تكب  لا    إلوم البلا.
مذنناة أدننلم لخنن ى ات تهننا فنني ل زمننة عنناه ة تمت نني ل ادنن   لننع ال حننث  -

اتنابي "إدنتالوا  ال كن   ال، ت   همي في ما  الذ ت  لال ال حنث ال،ن شع فني
الظ كننني ال،ظاتننن " هظذنننلا  "ال،لننن تو الحضننناشل الظ كننني بنننب  فم ننن ة التننناشبخ 
تهمنننل ال، ننننت  موا "، تااهحنننناث التننني  ،ظتهننننا فنننني اتابي" ضننناوا فنننني ال كنننن  
الظ كنننني ال،ظاتننننن " تمنننني تتذنننننات  : الظلل،نننننة، تتنننن او الحضننننناشا ، تهنننننلج  

ة الظ كوننة الننخ، ل،ننا لننم تننمة ااخنن ع، تال و،ل  اطوننة تأمنناا القننول فنني الا افنن
 ل اد   هال،لضلو.

تلننن  مذنننا اأطم ذنننا فننني ل ا ظتذنننا الذ  ونننة منننا ، ف حدنننذا ظننن تف لنننب ج مننناا 
ال،ل تو تال،ضاو ا  الظاتوة الاطب   التني تظن   لهنا لن   اأن  ال،لناشبع 
ااخ ى ال،تسالذة لظنم تال،ذاف نة بنل ال،حاشكنة لنم، تكالادنلم لذهنا الل نم 

تشتكوة، ت هها اال  بنالي، تشكب تنم الح انة الدنهبلأوة. عنل اوخ  لمح اعة اا
اأد فذا هظ  علا إلر فحص اادتالوا  تال، لال  ال  و وة التي تلتل  لاا 
ماا ال،ل تو تمني تت،حنلش امهنا، ا،نا ببذنا، زنل  دنظاش ل انسل تازن  منل : 

 "اللز   تالت  ا".



لتا  االلت ننا   تهذنن لا تتننمذا إلننر أهاوننة ال، ا ظننة ل،ننا اننا  تزدننل، تزننا 
لم، ت  ل ت فا م، شلشذا ل  ال، ب  ال  لو إلنر تناز ذا "ش نل ال ن   ال،اضني" 
لذ نن لم لنناعا اننا  شتل ننع ل  ونن تي هننم "ال، ننت  ل"، لهذنني ال نن   الظلنن ب  الننال 
كنننا  شذتدننن  للالنننم ا،نننا شذتدننن  البنننلا للالذنننا ال ننن   الحننناجل تالظلننن ت ، 

ت ب  لذهنننا فننني تظالمذنننا لنننع ه ننناأا أ ننن  فننني ت  كتنننم االعتلننن ا وة جشتعنننا أ ننن
 ال، ت  ل، ل ت  مذا تل ت  ل اا وا  الظ كوة الداه  .

 ش ت  ال، ت  ل الظ كي 19اون اا  شتاج الذهضة في ال     -3
لل وت  ل  ال،،ت  لداز ذا الذم  إلر ال، ت  ل الظ كي، تمنل و نوش أهاونة 

ضننن  ال ننن   التاعنننع هلننن  تبتطمنننع إلنننر ال ننن   الظلننن ب ، لننن  جت  ل  و تح
ااطنن اف الا عننة التنني ااأننت تذاف ننم همننر ل ننت  مم تمنني : الهنن ب التلعننظي 
االعتظ،اشل، الح اة اللبلقوة الظال،ونة، الح انة الدنهبلأوة. ل ن  انا  شن شة 
ل  ما  ااط اف الا عة عوتل  لها ت عب  لا همر ال، ت  ل الظ كي ا،ا اا  

تالحاعنننل عنننوتل   شتننن اُّى  أنننااة، تلكذنننم انننا  وظننني ت،النننا ل  الننن تش ااك ننن 
لمهنن ب االعننتظ،اشل. للننا لدننب  الح اننة الدننهبلأوة تاللننبلقوة الظال،وننة فمننل 
وت  ل  ال،،ت  اعتل افم، خدلتا ت   ااأتا لحدلشتب  في لتشتكا ت سُّ 
لنن  اوننا  الهنن ب عاتننم، تلننل وتنن  لل لذه،ننا  أننااة شذاف ننم لت وضنناو م خنناشع 

 ال اش  ااتشتكوة.
 نلج  وضناشا الهن ب، خدلتنا فني ط ب نم كا  الط ف اللزبن  النال انا  ت 

إلر الهذ  تالل ع اا در، مل اال  اطلشبنة الظا،اأونة. تانا  تناز ذا وظمنل 
ل  اله ب شتظالل لنع منا  اال  اطلشبنة انن "ش نل لن بم"، تلأنم انا  شذتمن  
ال  تنننننة لع هنننننا  همبهنننننا. تل ك،نننننا انننننا  تننننناز ذا وظمنننننل لوضنننننا ل  الح انننننة 

تطالننن  بنننلط   نننللي لمبهنننلج فننني فم نننطب   الدنننهبلأوة الظال،ونننة التننني ااأنننت
كاأننت ت نن ا للنن تهها لسه،نناُّ لتشتكننا همننر لعننا  ل  ت لجمننا فنني فم ننطب  



عننو ظل لذهننا الضننال  ال،امننص تالحنناش  االننب  لط بننا لتشتكننا إلننر الهذنن  
تاللنن ع اا دننر، تلأهننا ت ننتطوع، لكانن  لنن  علننا، ل  تل ننم الضنن كا  لننالا 

دنن،اال هنن  ال،ذط ننة االعننت اتو وة "ال  ننل ال،نن بم" لت غ،ننم همننر االأ ننحاب 
 ال،،ت   ل   ذا  ال لب" إلر الامو  الظ كي.

كنننا  تننناز ذا للنننهلال هال، نننت  ل لكاننن  لننن  األنننهالم هال،اضننني تالحاضننن . 
تعذمم،م إعا أح  افت ضذا لأم انا  و،تن  لنم، لت زتنر و نل  لنم، ل  شذلنئ 

لننا لذ  ننم تدننلشا  هنن  ال، ننت  ل ت،تنن  همننر لنن ى  نن   لنن  السلننا . تلننع ع
تلننا اننا  لننم فنني الحقو ننة ل  -ف أذننا عننذظ   الظ نن  امننم لكلأننم لننل و ننتطع 

تل ننع لننا زدننل هال ظننل فنني ال كننع اات  لنن  ال نن   الظلنن ب . لننل  -و ننتطوع
وتنن  شتدننلش دونناا الحنن ب الظال،وننة تال اننا  شتل ننع عننلش  اللنن بن ز ننب  ضنن  

ط ت اونننننننا تال اأننننننن الو الانننننننلش  ال ملنننننننفوة تدوننننننناا االتحننننننناج ال نننننننلفبتي تال عننننننن ل 
اال  اطلشبننة الظا،اأوننة تا ت ننناا ف أ ننا تك بطاأوننا ل،،تمكاتهنننا، لهذنني اا طننناش 
الظ كوة ه،للا. تلنع لأنم انا  و ن،ع هالح انة الدنهبلأوة ف أنم لنل وتن  شتل نع 

 ته  بم لش تال ات ادوة عاوت" بوتل... الخ.
للا لبذاُّ تز    تاز ذا ماا، لتل ا الاش  هادلا خ   ال كع الاناأي تالاالنث 

( فالهالنن  همننر المنن  ل  لوننا لننذهل لننل وتنن  1975–1925  منناا ال نن   )لنن
شتل نننع ل  شتح نننا تهننن  بم نننلش ه ننن  زننن ب خاط نننة تذتدننن  فبهنننا ال ،اهنننا  

، تال اا  شتدنلش لأنم عنوتل  1948البهلجوة همر ع ظة  بلش ه كوة عذة 
ل  أتا   منا  الهسب،نة الظ كونة دوناا الانلش  ال،دن بة التني فتحنت  فا نا   شن   

لنننا للننناا الظننن ب. ا،نننا ل  لونننا لنننذهل لنننل وتننن  واطننن  ب النننم لنننا زننن ث عنننذة ت،ا
تال انننننا  شذتمننننن ، هظننننن  تمنننننا الذك نننننة ال ا ظنننننة، ل  تذتدننننن  ال نننننلا   1967

. ت،النننا لام،نننا لنننل وتنننن  1973ال،دننن بة علنننا االأتدننناش ال نننام  فنننني زننن ب 



واطنن  ب ننا  لزنن  لننذهل ل  شذتهنني منناا االأتدنناش إلننر  بنناش  ال نناجا  لم نن   
 .1978 ع لظام   اال  جو   تل  شل  1977

 اعتل اف ال، ت  ل الظ كي في ال كع ااخب  ل  ال    الظل ب  -4
تالحننا ل  الظنن ب لننل ولننظ تا فنني شننلا لنن  ااونناا، خنن   تنناشباهل الحنن شث، 
ه،اننل لننا دننظ تا هننم لنن  إز نناط ت مننا همننر ال، ننت  ل ه نن   لظامنن   االنن  

اننسا لمننلط  الظ كنني ال جو نن . فم نن  ااأننت لدنن  لذننا لتا ننل ال نن   ال،اضنني ل  
شذننا و، تاننا  الت كبنن  فنني ال، ننت  ل الظ كنني و ننت ط م النن تش القونناجل ل،دنن : 
لد   م  الظ تكة تل   ال الظة الظ كوة تال،تد وة ااتلر لكنل لن  وضنع 
أ  ننننم للضننننع الادننننل تالظنننن ت لمظنننن ب تااعنننن ا، عننننلاُّ اننننا  اعننننتظ،اشا لت 

ظن  االن  جو ن  فم ن  تهبن  تهبلأوة لت  اشا ل   بن ا  النلط  الظ كني. للنا ه
اللضع  اشبا تتاش ال ما همنر ال، نت  ل الظ كني هالنا تل،بتنا. تلن  أتنا   
منناا ال مننا ل  لتنن   ال، ننت  ل هذنن  الذا ننة الظ كوننة ال،ا  ننة دننهمها اللنناغل. 
ت ننن  ت  ننن  علنننا فننني هننن   اتاهنننا  تل ننناُّا  تأننن تا . غبننن  ل  لم،هنننا همنننر 

( لهذني هنم 1987-1983) ااط ع مل علا الظ،ل الال جاا خ،" عنذلا 
"للننن تو اعتلننن اف ال، نننت  ل الظ كننني" النننال لأ نننس  "ل انننس جشاعنننا  اللزننن   

 الظ كوة".
تك، ا ظنننة الت ننناشب  تالكتننن  التننني لأ نننس  فننني إطننناش ال،لننن تو تالتننني غطنننت 
لاتمنف  لاأنن  اللا ننع الظ كني ت فنناع ل ننت  مم، شت نب  لم ازننث البننلا ل  ف بننا 

الح ننناب هننن   زنننلاجث زننن عت تلنننل االعتلننن اف لنننل شهتننن  إلنننر ل  وضنننع فننني 
شتل ظها، زلاجث تلظطوا  تلتل  فاع لا و،بس اللا نع الظ كني. لن  علنا ل  
ال،لننن تو لنننل وطننن   إلتاأونننة اأ  ننناش اللضنننع فننني الامنننو  انننالا النننال زننن ث 
أتو ة ازت   ال لا  الظ ادوة لمكلبت. تلل وت  خ  اُّ ال،ل تو تال لل تازن  

ع الط ب ننة التنني تننل بهننا إخنن اع الظنن اع لنن  ال، زمننب  الظنن ب تاا اأنن  شتل نن



ل  الكلبت، تمي الط ب ة التي أظ فها  ،وظا: التحالف الال  اجتم اللالونا  
ال،تحننن   تلظهنننا لتشتكنننا تجت  ه كونننة، تالتننن لب  اللنننالل النننال اعنننته ف، ال 
ال نننننلا  الظ ادونننننة تزننننن ما فننننني الكلبنننننت، بنننننل ال ذونننننة الظ نننننت بة تاال تدننننناجوة 

ك،مهننننا. تلننننل شتل ننننع ال،لنننن تو ل  شتطننننلش اللضننننع فنننني تالظ، اأوننننة الظ ادوننننة ه 
ال سا نن  علننا التطننلش الننال زدننل، تال ل  شتساشنن  ألنناط الح اننا  ااتننللوة 
في لد . ا،ا لأم لل وت  ش خل في أطاع ال، ك   وم هذ  خ ن اُّ ال،لن تو 
تما الح ب اامموة التي تز   الو، ، تال تل نف الحن ب ااممونة فني ل ذنا ، 

مل، تال الدنن او الظمذنني بننب  ال ننظلجوة ت طنن  الننخ. تلكانن  لنن  تال ات ادوننة لتعنن
علا اعت ظ  ال،ل تو ت،الا إلتاأوة ش لو لدن  إلنر ال الظنة الظ كونة خن   

( ل،ننننا  ظمننننم شذدنننن  ه  النننننة 1995-1985الظ نننن  اات  لنننن  االعتلنننن اف )
ه  ننا  تا  ونننة ا تدننناجوة بنننب  الظننن ب تلدننن  بننن ال لننن  الت كبننن  فننني إ النننة 

 (.1988ل  الت  ب  الظاا  339وة )م ه  ا  جبمللاع
ل   فضل خ  اُّ ال،ل تو ت ذ  الال  فني االنلش التني تابن  الح اعنوا  
الظ كونة. تلنع لأهنل انناألا وظم،نل  خطلشتهنا همنر ال، ننت  ل الظ كني، فن أهل لننل 
و نننتطوظلا اعتحضننناشما فننني عنننبذاشبلماتهل، ال لظننن ا ت ننن ش مل لاطلشتهنننا، بنننل 

ا لننن  أنننلو ت ذننن  الذنننا  هننناج  عاننن  لعننن،اُّ هنننالظت" ل ننن  انننا  عنننتلتهل هذهننن
االن ا  الا بانة تأتو تهنا ال،حتللنة. تمتناا عنتتلا هن  للنتل الحن تج بنب  

االذنناش تحننت ال لنناج  -تلننا  ا -النن ت  الظ كوننة لننع لأننم ال،لننتل الننال اننا  
تهنننن ج هاالدننننتظا  فنننني اننننل   . تعننننتتلا اننننالا، بننننل تهاضننننلا، هنننن  ال،ل ننننف 

ل  ات ادوة االن  جو ن ، تمنل لل نف انا  الحقو ي ل،ظمل الحتللا  الظ كوة 
و  ل في ال ن  تمنا االت ادونة تب زن  بهنا، فني زنب  شلافنا، فني الظمن ، همنر 

 ط ج لد  ل  ال الظة الظ كوة لذ " ال   ...



ت  ننل "ل اننس جشاعننا  اللزنن   الظ كوننة" ب بنن ت   نناا "ل اننس ال شاعننا  الظ كوننة 
   ذنن  لهننا هنن جا لنن  ال،ظاتنن  "، فنني  الظننة  ننلشع تننات  بلادننذط  هظ نن  أنن ت 

ال نننازاب ، ه كنننا تل اأنننن ، بهننن ف "اعتلننن اف ال، ننننت  ل الظ كننني" فننني "الظ نننن  
ال نناجا" : ه نن  الت ننظبذا . ت نن  شاننس ال، ننام،ل  همننر تحمبننل اللا ننع الظ كنني 

"ال تلنننة  -1لننن  خننن   هلننن ب  للضنننلها لل هنننة همنننر عنننتة لحننناتش مننني : 
 -3ة تال تلوننننننة". "الظ  ننننننا  اا مو،ونننننن -2تال و،  اطوننننننة تز ننننننلع ااأ ننننننا ". 

 -5"اا لننننة الا ا وننننة تال ك بننننة".  -4"اال تدنننناج تللننننتمة التذ،وننننة تالننننذ ا ". 
"لهظنناج  -6"ال،لنناكل اال ت،اقوننة ه،ننا فبهننا تح بنن  ال،نن ل  تالدنن او الط  نني". 

الدنن او الظ كنني ااعنن ا بمي جبمللاعننوا ته ننت با". ل نن  ه نن   مننا  الذنن ت  فنني 
جشاعننا  اللزنن   الظ كوننة" ب بنن ت  تألنن  "ل اننس  1985إب بل/أو ننا  لنن  عننذة

 .1986لهحاعها لت  ،ة إلر الظ كوة عذة 
تإع  فالظ ننننن  النننننال لشاج لذم،نننننل الذننننن ت  اعتلننننن افم منننننل ه ننننن  الذهاونننننة لم ننننن   
الظل ب ، تفني أ ن" الل نت ل  لنة ال ن   اللازن  تالظلن ب . ف،نا النال تل ظنم 

الدننن الة مننفالُّ ال ننازال  تال،اتدننل ، الننناش  تنن زلا هننالتساا ال،لضننلقوة ت 
 تت ذ  الت،ذوا   عل لا ل ى تلافا تل ظاتهل لع لا زدل ل  تطلشا  

إ  ال،طالع اهحاث أن ت  "ل انس ال شاعنا  الظ كونة ال،ظاتن  " ه الظنة )…( 
 لشع تات  بلادنذط ، زنل  "اعتلن اف ال، نت  ل الظ كني" فني ه ن  لذتدنف 

منني  (، وانن ع بذتو ننة تازنن  1995–1985الا،اأبذا /لذتدننف الت ننظبذا  )
لأننننم شغننننل ال هننننلج الننننال بننننالها لتننننحابها فنننني تحمبننننل اللا ننننع الظ كنننني تكذنننناُّ 
ال نننبذاشبلما  العتلننن اف ازت،ننناال  تطنننلش  فننن أهل، فننني ل زمنننة اعنننتا م 
الذتنننننا  ، ه نننننلا  ،وظنننننا لتننننن ش حب  بنننننب  عنننننبذاشبل ات نننننا  التهببننننن  إلنننننر لعنننننلل، 

ظا منل تعبذاشبل ات ا  التطلش إلر اافضل. تلظل ال اعل ال،لت ة ببذهل  ،و
ت كبنننن  اننننل تازنننن  لننننذهل همننننر ل  ال ضننننوة التنننني منننني للضننننلو هحاننننم عننننت  ر 



ت ننننت ط  امت،ننننناا ال ننننازاب  تال،حممنننننب  طنننننلا  الظ نننن  للضنننننلو االعتلننننن اف. 
تلظذر علا ل  ال ضاوا الظلن ب  التني تن تش زللهنا ال،حناتش ال نتة ال،ناالش  

 عت  ر لظم ة لع لبل إلر الت ا ل تالتظ ب .
منننل ال حنننث ال دنننب  تال، انننس النننال   لنننم عننن،بث لذ خنننا لاننناال تازننن ا ف نننا 

تبم،ا ، ااعتاع ال ازث في ال بمللاعوة ه الظة  لشع تنات ، تالنال هذلاأنم: 
"جبمللاعننننوة الدنننن او الظ كنننني ااعنننن ا بمي فنننني الظ نننن  ال نننناجا : ال ننننبذاشبلما  
ال  شمننة". ل نن  اخت أننا منناا ال حننث لذ ننف هذنن    مننب  لكلأننم، لنن   هننة، شتذننات  

ة في اللط  الظ كي، للضلو "الت لبة" بب  الظ ب تإعن ا بل، للضلو ال اه
تاأننم لنن   هننة لخنن ى، و نن ا لذننا أ،لع ننا لعخ نناع الننال شتظنن   لننم اننل لنن  
وحنننات  تل نننع دننن   لننن  دنننفت  النننلط  الظ كننني، اأط  نننا ل،نننا ولنننتل "اللا نننع 

 ال ام " في لوة ل زمة ل  ل ازل تاشبام الح شث تال،ظات  )...(.
ا ش ال ازننث ال ننبذاشبلما  الا عننة ال  شمننة التنني افت ضننها تمتنناا   ظنن  ل  شذنن

وامنص إلننر ال ننل : "إ  مننا  ال ننبذاشبلما  التنني ت نن ت ل  للننة ظام بننا ب ش ننة 
لت هنن خ ى، تالتنني منني ه  أوننة تفننا فه،نني، إأ،ننا ت ننع بلضننل  خنناشع زنن تج 
التح ننا خنن   الظ نن  ال نناجا، تاأننم ال إعنن ا بل تال لذم،ننة التح بنن  ال م ننطبذوة 

اللالوننننننا  ال،تحنننننن   ت نننننن ت  نننننناجش  او ، لت وحت،ننننننل ل  تكننننننل  اننننننالا فنننننني  تال
ال، ت  ل ال  ب ، همر ت ات  ال بلج ال،حموة التي دتمت جبمللاعنوة الدن او 

 الظ كي ااع ا بمي  لذا طلب ".
تمننا منني الذتو ننة التنني عنن مها تنناز  ال حننث فنني أهاوننة هحاننم، تمنني تمهنني 

ان ا لأنم لن  غبن  ال،،تن  التذ نف هلنيُّ ال بذاشبلما  الا عنة التني  ن لها، لف 
تاضننن  ج بنننا فننني منننا  ال، ننن لة، ل ننن لة الدننن او الظ كننني ااعننن ا بمي. تلكننن  
تنناز ذا لننل و ننف هذنن  مننا  الذتو ننة بننل ت ات مننا هاالأت ننا  لنن  االعتلنن اف، 
اأط  نننننا لننننن  ال،ظطونننننا  الحاضننننن  ، إلنننننر ا تننننن ا  شؤبنننننة ت نننننع خننننناشع إطننننناش 



، شؤبننة و ننل  هذهننا إأهننا : "لو ننت االعتلنن اف تكظبنن ا هنن  ال،نن ى ال،حنن ج لننم
تل ظا لمظ   ال اجا تال ال ت ت في ال، ت  ل. إأها ف ا إفدا  هن  ازت،نا  
تاهننننن ، فننننني المننننن تف ال ا ،نننننة، تلنننننع تا  ونننننة أ لنننننل ل  تكنننننل . إ  تل ظننننناتي 
ال،ح لكة ب  ة، ه    ل  ه،  تشل ل   تي ه ز ما، عتكل  هتنل ت كبن  ل نل 

 هي ه، زمة ل ظ،ة هاالل".إوحاُّ هاالل، تلأا لفضل ل  لأت
ف،نننا مننني منننا  ال، زمنننة لت ال ؤبنننة ال، ظ،نننة هاالنننل التننني و ننن لها تننناز  

خ تننة مننا  ال ؤبننة، )…( ال حننث ا،انن ع لنن  لنن  ع فلننل ال ننبذاشبلما   
إع ، منني التظ بنن  هنن  االننل فنني ل  شذنن ل  فم ننطبذبل الضنن ة تال طنناو فنني 

الاش  ه لا في  1948ذبي إع ا بل اأ لا ا أها وا  ودب تا في تض وة فم طب
إعنن ا بل. تك،ننا ل  هنن ج ال م ننطبذبب  عننبسجاج لننع ال ننذب  أمنن ا الشت نناو أ نن ة 
التذاعل ببذهل، ف أم ال ب  ل  ون تي شنلا وتنل  لهنل  ونم تنل  ل ن،لو تلنفع  
فننني الكذو نننت ااعننن ا بمي ل،نننا عنننواما تضنننظا   شننن ا  ننن  و ننن،  فننني أهاونننة 

 ال،طاف بتح با "جتلة عذا وة ال للوا ".
أحننن  ال أ بننن  ل  أحننناكل أونننا  مننناا ال ازنننث، ف ننن  وتنننل  عننناع ا إلنننر جش نننة 
الدننن تش هننن  تننن ع تإخننن م فننني ا ت ازنننم عاة، ت ننن  وتنننل  عاونننا ش بننن  ل  
ود ف ال م طبذبب  هن   ضنبتهل ال، تظدنوة أحنل لتمناا و ن لها فني تنلش  
لزننننن ا للننننن تهة تل،تذنننننة التح نننننا همنننننر ال،ننننن ى ال ظبننننن ... لنننننا شه،ذنننننا مذنننننا 

شا نم منل الن ش  ااعاعني التنالي : إ  "اعتلن اف ال، نت  ل اعتا تم ل   
الظ كي" ل  خ   ال بذاشبلما  التي ت ب  ل  تكلف ه  ات نا  التطنلش لن  
خنن   تحمبننل ال،ظطوننا  التنني تلننتل الحاضنن  الظ كنني، ه،موننة تذتهنني جا ،ننا 
إلننر هنناب ل نن تج. فال ننبذاشبلما  الا عننة التنني تظت،نن  هنناج  فنني االعتلنن افا  

ماا الذلو )عبذاشبل اعت، اش اللضع ال ا ل، تعبذاشبل ازت،ا  تطنلش   التي ل 
إلر لعلل، تعبذاشبل ز تث تهبب  أحل اافضنل( ت  نر لتكاف نة هذن لا شتظمنا 



االننن  هااتضننناو الظ كونننة. تلننن  مذنننا و ننن  ال ازنننث ال، تلننن ف أ  نننم للننناا 
خوننناشب : إلنننا ل  و،نننسع لتشا نننم تبمهننني للضنننلهم تبظتننن ف هاعنننتحالة ت ابننن  

ظاجلننننة لم، ننننت  ل الظ كنننني  ابمننننة لمحننننل، تإلننننا ل  وضننننع ه مننننم االعتلنننن افي ل
ال،لضننلهي الظم،ننني بننب   لعنننب  لو  ننن  ال، ننا  لمحمنننل، لذمنن   عنننح بة تننن ى 
ال، تحبل ل،تذا. تزبذ ا عب عل تلش  ل،ا شذ هني ل  وتنل  لن   اتبنة لبللنم 

 تهلاط م إ اُّ ال ضوة الظ كوة.
   لأ  نذا لنو" ف نا للناا عنبذاشبلما  تمذا، تفي ماا ال،اا  الال اخت أا ، أ

اعننت ظ ما تنناز ها أمنن ا لتكاف هننا تاعننتحالة تنن  و  لل لذهننا، بننل أحنن  أ نن  
لامدنننة لت غبننن  -لأ  نننذا مذنننا لوضنننا للننناا شؤبنننة  ننن لت فننني تنننلش  ت،ذونننا  

اابتها ااز اث تكاش ا. تال    مل ل  ال ازث انا  هنا سا ت،النا  -لامدة
للاعنننع همنننر اللنننفت  الظ كونننة تلننن  ، همنننر الننن غل لننن  اط هنننم ا1985هننناا 

تاددم في ال،لضلو الال اختاش ، ه  ل  شتل ع لا ز ث هال ظل في ماا 
الظ   الال انا  للضنلو اعتلن افم، بنل إ  لنا زن ث تلنا انا  وحن ث خن   
عاة الظ نن  انننا  شذت،نني هذننن   إلنننر ال ل كنن   ونننم بننل إلنننر لنننا مننل غبننن   ابنننل 

بنننن  ، ل  شتدننننلش إلتاأوننننة دونننناا لمت كبنننن   وننننم. إأننننم لننننل و ننننتطع، ال مننننل تال غ
"االأت اضة"، اأت اضة "لط ا  الح اش "، ت    الت هظ  عذتب  ف ا ل  تاشبخ 
كتاهة هحام، ا،ا لأم لنل وتن  و نتطوع ل  شتدنلش، بنل ل ن  اعنت ظ  ت،النا، ل  
تكنننننل  أهاونننننة الظ ننننن  النننننال تذاتلنننننم االعتلننننن اف ل  تأنننننة هاأ نننننحاب ال نننننوش 

لننننن   طننننناو غنننننس  تلننننن   الضننننن ة اله كونننننة. ااعننننن ا بمي تال نننننمطة ااعننننن ا بموة 
تكط وظننننة الحننننا  لننننل وتنننن  واطنننن  همننننر هالننننم، تال ب ننننا  لل ل تلنننن ف  خنننن  
لم، نننت  ل، ل  تظتننن ف إعننن ا بل ه،ذم،ننننة التح بننن  ال م نننطبذوة تتظتننن ف مننننا  
ه عنننن ا بل، تال اننننا  ه لتاأننننم ل  ودنننن   هازت،ننننا  ت نننناج  االهتنننن اف تالت،ابننننل 

لتاتنننننن  اشت نننننناط )تمنننننني ل  لننننننة  ال بمللاعنننننني بننننننب  ااشج  تإعنننننن ا بل تفننننننت 



لم  اشا ( بب  إع ا بل تجت  ه كوة لخ ى. تلنل لأذنا عن لذا تناز ذا   نل لوناا 
لننن  أهاونننة الظ ننن  للضنننلو االعتلننن اف هننن  لشه،نننا شتل نننع ل  وهتنننا ، ه ننن   
ال،ضي في تط بنا ات ادونة لتعنمل، شابنب  لا ه فنا   ا ناب بن ت  تن جج إأنم 

  واط  ب النم ل  الضنحوة عنتكل  واع  ه فا ، تلا اا  ل  ال،،ت   ا ل
 : إعحاع شابب .

 ال،طملب إشاج  ال، ت  ل… فلل االعتل اف  -5
إ  إلتاأوة أ ا  لذام  االعتل اف لمتذ ف ه،نا عنوتل  همونم ال، نت  ل )…( 

الظ كنننني، للضننننلو ال،لنننن تو الذهضننننلل الظ كنننني، إلتاأوننننة لحنننن تج   نننن ا. إ  
و" فهل ال شت ب  ه،ظطوا  ه،ا لأم "لل ت  -لت الحضاشل -ال،ل تو الذهضلل 

"اللا  وننة" التنني شذطمننا لذهننا االعتلنن اف، اأننم لتنن  شهنن ف إلننر تهببنن  مننا  
ال،ظطوا ، إلر تهبب  اللا ع. تإع  فالت كب  في ال،ل تو الذهضلل و   ل  
شذطما ل   اتبة ااشاج  في التهبب ، ااشاج  في تلبب  "ال، ت  ل الظ كني"، ال 

ي شتلننتل لذهننا اللا ننع الظ كنني النن ام ، الننال امننم اأط  ننا لنن  ال،ظطوننا  التنن
لتهب ا  لف تة، بل اأط  ا ل  ااخا في الح  ا  ش  نا  اللنظلب الظ كونة 
تط،لزاتها ت ن شتها همنر التضنحوة تالح انة تال ظنل التني ال ت نل هن   ن شتها 
همنر الدنن   تالتح،نل، ت"لمدنن   زن تج فنني ضن،ب  االننة الظ كونة"، ا،ننا مننل 

 لظ تف.
  ااخننا هالح نن ا  اننالا االت ننا  الظنناا الننال و،بننس اللضننع الظننال،ي تال بنن  لنن

ال،ظاتننننن ، االت نننننا  إلنننننر أمننننناا هنننننال،ي  نننننا ل همنننننر ال، ،لهنننننا  اا مو،ونننننة 
ال،تذاف ننننننة ال،تدنننننناشهة، تلكنننننن  ال،ت اخمننننننة تال،ت ام،ننننننة اننننننالا : ال، ،لهننننننة 
ااتشتكوة تل ،لهة الواها  تد ع  عوا، تل ،لهة جت  لتشتكا الل دوة الخ. 

دننا ل  زتنناا النن ت  الظ كوننة عننو  ت  لأ  ننهل شللننا لضننط ب ، فنني منناا  تال
اللضع، إلر تلتبل ل ،لهة لذ  ج  لت ل ،لهة لت،بس  جاخل لخ ى لتعنع، 



إع لوة لت دن ع لتعنطوة. للنا اللالونا  ال،تحن   اال بتونة ف نلاُّ ه بنت فني 
تضنننظها الننن ام  ا طنننن  ش نننو"، لا ت ا ظنننت لتدنننن   ش و نننة ل، ،نننلو ال نننناش  

 بتوننننة هلنننن،الها ت ذلكهنننننا، فنننن    هالتهننننا لمظنننننالل عننننتكل   هالننننة ضننننن،  اال
 ل ،لها  لخ ى لذاف ة.

تفي لال ماا اللضع ال تلي ال،ذتم  عوضط  الظ ب، خ   الظل ب  عذة 
ال اجلنننننة، إلنننننر أنننننلو لننننن  التظالنننننل هظضنننننهل لنننننع هظنننننم هدننننن ازة تتا  ونننننة، 

تممل  بها خدلتا تال ضاوا التي اا  زتالهل وات ل  تشاُّما لم،ساش   تب 
كلننننننظاشا  ل عنننننننته ة النننننن اخمي  ننننننن  اأتهننننننت او . ل ننننننن  اأتهننننننت "ال ضنننننننوة 
ال م طبذوة"، تكظ  ت ت عتكل  فم طب     ب    بن تلتها، تعنتكل  الت نلبة 
لع إع ا بل    بمهت لذتهامنا. تلن  شن شل فمظنل علنا عنو ظل إعن ا بل تذ نت  

فهو،ذتهننا ل،ننا مننل اننال  فبهننا لنن  هلالننل الت،ننسع النن اخمي  تهمننر اننل زننا  
همنننننر ال،ذط نننننة لو نننننت هننننناال  ال نننننهل تلو نننننت زت،ونننننة تاشباونننننة. إ  زمنننننل 
الدهبلأوة "ل  الذبنل إلنر ال ن ا "  ن  لتن   البنلا تالنر اابن  ل ن ج عن اب، 

، إلر  ظل جتلتهنا ت،تن  "لن  1967ت،الا ا،ا ل  ط،ل  إع ا بل، هظ  ز ب 
 ا  الح اش .الذه  إلر ال ح "    ت ا  تحت ض كا  ال، اتلة تاأت اضة لط 

للنننا الظ  نننا  الظ كوة/الظ كونننة ف،ننن  ال،ذتمننن  ل  تظننن ف تطنننلشا إو ابونننا هظنننن  
ت ننننلبة النننن ت  الظ كوننننة ت ننننلبة أها وننننة ل،لنننناكل الحنننن تج ال ا ،ننننة ببذهننننا، تمنننني 
للنناكل لنن  ال،نن    لأهننا، زتننر تإ  لننل ت ننل هننااشاج ، ف أهننا عننتت اجا خنن   

لفضنننل. تلننن  ال،ننن     الظلنن ب  عنننذة ال،  منننة لتتنن ة ال، نننا  لظ  نننا   ننلاش
كننالا، بننل لنن  ال،فانن  ل  تمهنن  للنناكل لخنن ى زنناج  تلزنن مل تت ،ننع ببننذهل 
فنني " الظننة النن ت  الظ كوننة" لت فنني إطنناش  خنن ، لاننل للننتمة ال،نناُّ تالهننااُّ 
تللننتمة تدنن بن ااأتنناع، تالتذنناف" لننع ال، ،لهننا  اا مو،وننة ااخنن ى الننخ 

 الخ.



ى ا  ودن ع همبهنا لنا  مذنا  مل اأتهبذا ب تشأا إلر أم   ل دنحة مني ااخن  
هد ج تما "الذم ا " تاالعتل افا  التي ه ضذاما، تمنل ل  ال، نت  ل ون تي 

 جتلا همر غب  لا شتل ظم الذا  
اللا ننع لأذننا مذننا ال أتل ننع تال أتذ نن  تال أا،نن ، فم نن  بذبذننا أم تذننا تنن ازة همننر 

لنننالا إشاج  ال، نننت  ل تلنننو" همنننر ل ننن ج اعتلننن افم تكذننناُّ الت،ذونننا  زللنننم، ت 
فننننذح  ل تذظننننل  هنننن   لدننننب  تل ظاتذننننا عننننوتل  لاتم ننننا. إ  "إشاج  ال، ننننت  ل 
الظ كنني" التنني ز،مننت اا ونننا  الظ كوننة ال نناه ة ال،تظاد ننة لذنننا ل بنن  لنن   ننن   
همننننر ت نننن ول التضننننحوا  تمننننل التضننننحوا  إشاج  ز  ننننت الكابنننن : فم نننن  تح ننننا 

ة، لهننننة لأل طننناش الظ كوننننة اعنننت  لها تل م ننننطب  هظنننم ز هننننا تلمهلبنننة الظ كونننن
 …تع افة تت اعا تللاه  تط،لزا ، اواأها الال لل وظ  وااف هموم

 تطلشا  تل ت  ا  -6
إ  ما  ااشاج  و   ل  تذ ظث ل    ش  فني ه للذنا ت ملكذنا تفني عنملاواتذا، 
علا اأم لو" مذاة ل  ب شل هذها غبن  االضن،ح   تال ذناُّ. إأنم لنلال إشاج  

الظ كوننة لنن  ل مننم همننر التنن اج منناا ال نن   "ال، ننت  ل الظ كنني" تا ننا  اا وننا  
الظلننن ب  تالنننال   منننم ل،نننا اذنننا البنننلا أذنننا ش، ا،نننا انننا  و ظنننل شتاج الذهضنننة 
الظ كوة في ال    التاعع هل ، م،لا الذهضة تالت  ا لأللنة الظ كونة. تب ن  
ل  أظي تأظت ف ه   ظ تفذا ال امذة مي، هتل ال، ناشو"، لمنل  تلفضنل لن  

 ظ تفهل.
دبمة هالة لألز اث تالمن تف التني ت ن ل ه ن  النسل ، شت ن ا تالتاشبخ، اح

فنني اافننة ال، نناال ، لننا فنني علننا دننا. تفنني لننا واننص للضننلهذا و،تنن  ل  
أ هي ل  ل  لمام  ت  لذا انل   ن شتذا البنلا همنر تحمبنل تا ظذنا تالتاطنوا 
ل، ت  مذا تتلظون ال،اضي هدلش  ه  أوة في تلبب  تدلش ش هل لا ه  أا 

ج  ال، ت  ل الظ كني" مني ل نلى لن   ن ش  لعن فذا شتاج الذهضنة فني هذم بن "إشا



ال نن   التاعنننع هلنن ، تعلنننا ل ،منننة لعنن اب : لذهنننا علنننا الت نن ا الها نننل النننال 
زدننل فنني لبنن ا  لذننام  ال حننث تلجتا  التحمبننل، تلذهننا علننا الذ،ننل الك بنن  
الننننال تح ننننا لنننن شذا همننننر ل ننننتلبا  ه شنننن   عواعننننوة تا تدنننناجوة تا ت،اقوننننة 

، تلذها الت اشب التي خضنذاما همنر منا  ال، نتلبا  أ  نها تاكت ن ذا تع ا وة
لذها جشتعا ت ذاها  ت    أ  ها ف ضا همنر ال ،ونع، تلذهنا ل  المن تف 
ال تلوننننة  نننن  تهبنننن  ، تااطنننن اف التنننني تننننسازل البننننلا تغنننن ا الظ،ننننل الذهضننننلل 
الظ كننني، تتذاف نننم تتحاشكنننم لت ت ننناأ  ، عنننت ظل علنننا ه عنننالب  لخننن ى فظنننن ، 

ا لن  تكنن ش لنا عنن ا ل  فظمتنم : فنال ا   ل  الح،نن   االعنتظ،اشبة لنن  تلكذهن
تتك ش، تت  ول اللط  الظ كي بب  ال ت  الك  ى همر اللتل الال ز ث لن  
شتكن ش، تازنت   فم نطب  لنن  شت ن ج هالدنلش  التنني زن عت... مذناة تحنن وا  
  شننن   عنننتلا هذا بننن ت  دنننا تعنننوتل  همبذنننا ل  ألا ههنننا، تلكننن  منننل الحونننا  

 يُّ  خ  غب  للا هة التح وا   د

منناا لنن   هننة، تلنن   هننة لخنن ى و،تنن  لم،نن ُّ ل  شنن هي ل  ال ضنناوا الظ كوننة 
ال اخموة، لال  ضوة ال و،  اطوة ت ضوة ز لع ااأ ا  ت ضوة التذ،وة الخ، 
عتظ ف، لت مي تظ ف او  هال ظل، لدب ا واتمنف ألقونا هن  النال ه فتنم 

  غبننن   ابنننل لمت  بننن ، تااجهننناُّ هننن   لننن    نننل. إ  ت  بنننل ال و،  اطونننة لتننن 
مل الاواش ااأ ن  لت ال،حتنلا اجهناُّ لنل وظن   -لت الطموظي-الحسب اللزب  

و نننن  البننننلا لل عننننذ ، ال فنننني اللا ننننع تال فنننني الاوننننا . تالتطنننن ف، هاعننننل منننناا 
اللظاش لت علا، ال و،ت  ل  و ت،  إلر لا ال أهاوة، فالتط ف في اعتظ،ا  

اتنة، انالتط ف فني الن ش  لت فني التظ بن  هن  ال مطة تتلظو هنا ل،دنال  خ
الو   تال فم، لو" عذة في الحوا  بل مل ل  الملام  ال،ف تة التني و ظنل 

 فبها الل ت فظمم الخ.



غبنن  ل  علننا ال وظذنني هحننا  لنن  اازننلا  تنن ة االننلش ل ظننل الل ننت تزنن  ، 
ببنن  كنن . إ  إشاج  ال، ننت  ل ت  ننر للننمللة  لفنناُّ إعا لننل تنن   همننر إشاج  الته

تهمنر ل،اشعننتم هظ  أوننة تتاطنوا تتنن   تللننل. تالتهببن  ش نن ل، لت و نن  ل  
ش نن ل، لنن  تهببنن  ط ب ننة الذمنن  إلننر االننلش، لنن  تحمبننل اللا ننع تحمننب  و ،ننع 

 بب  الذم   ال،لضلقوة تاله ف االعت اتو ي، م ف التهبب  تإهاج  ال ذاُّ.
 ننع الظ كنني منناا تأحنن  مذننا ال أنن هي لأذننا عننذ لا بتحمبننل ل،اتمننف  لاأنن  اللا

التحمبننل ال،طمننلب، بننل اننل للمذننا ل  أننت،ت  لنن  اعننت ذاف الذمنن  فنني  ضنناوا 
"  و،نة" لنا  النت فني زا ننة إلنر أمن  بنل إلننر أمن ا    شن   لن   هننة، تل  
أ دنن  الذمنن ، لنن   هننة لخنن ى، فنني  ضنناوا   شنن   هاتننت تلننتل او   ضنناوا 

 ب ، تأح  لا ال    الحاجل تالظل ب  الال وطل همبذا لملزا هتل   ش  تغ
  لذا أ ف همر هت تم!

لننن  منننا  ال ضننناوا لنننا شتدنننل ه، ننن لة الحتنننل، ا ضنننوة ال و،  اطونننة ت ضنننوة 
الظ  ننة بننب  النن ش  تال واعننة تكننب  ال واعننة تااشنن شللل وا فنني ال كنن  الظ كنني 
الح شث تال،ظات . تلذها لا شتظما هال،  لة ال للوة ا ضوة تلظون الت اث 

ت عنننو" النننلهي ال نننللي، ت ضنننوة الت كبننن  فننني  الظ كننني ااعننن لي فننني إهننناج 
"اللزنن  " همننر ضننلُّ ل ننت  ا  الحاضنن  تال، ننت  ل. تلذهننا اننالا لننا شتظمننا 
هال، ننننن لة الا ا ونننننة تكالادنننننلم لنننننا ه  أنننننا هذنننننم، لننننن اشا، هضننننن تش  عنننننملة 

 اعت اتو وة الت  ش  ل  ال اخل لتح شث ال ك  الظ كي.
م  ألها   ش ا لن  الذمن ، تالر  اأ  ما  ال ضاوا الظ كوة الطاهع التي تتط

مذاة  ضاوا لخ ى وط زها الظد  همبذا، هظضها   ول في لمه     ش  في 
 ننلم  ، تكظضننها   شنن  ت،الننا، لمهنن ا تلا نن ا. لنن  مننا  ال ضنناوا لننا واننص 
الظنن ب تزنن مل تلذهننا لننا وظننل ال لنن بة  ،ظنناُّ... فنن لر مننا  تتمننا عذذدنن ف 

 هامت،الذا في ال     التالوة.



 ااع مة ال،سب ة: ااع ا تالح اعةض تش  ت ذ   -7
لظنننل لت  لنننا شذ هننني همبذنننا فظمنننم منننل النننتامص لننن  ااعننن مة ال،سب نننة. تل دننن  
هااع مة ال،سب ة ااعن مة التني تطن   همنر التناشبخ لعن مة التاشباونة لن  أنلو: 
مل و  ل ااعن ا ال و،  اطونة  منل و  نل لضنالب  ااهن   الظنال،ي لح نلع 

م،اأوة  ت،الا لام،نا ت ناُّ  اابن ت  هناال" ت ناؤال  ااأ ا    مل و  ل الظ
تاش  البلا غا  ة تغب  تاشج  لال : منل و  نل ااعن ا االدنت اكوة  تلعن مة 
لخنن ى وحمننل البننلا ل ظضننهل ط زهننا، لاننل: ل،نناعا لننل وتنن  لظ  أوننة ابنن  شدنن  
الت اجا  في النلط  الظ كني لانل تمنا التني ااأنت لهنا فني لتشتكنا لن  خن   

ال تبذوننة " لت ل،نناعا لننل تتطننلش ااتضنناو فنني الننلط  الظ كنني خنن   "ال دنن وة 
 ال  ت  اللعطر إلر لا ول م الح اعة ااتشتكوة  

لانل مننا  ااعن مة لعنن مة لسب نة اأهننا ت ن   ه،ننا لنل وحنن ث فني التنناشبخ تت بنن  
لظ فة "ع   هن ا الحن تث"، مناا فني زنب  ل  ال نفا  التناشباي الظم،ني منل 

هال ظنننل، هننن  اوفونننة الحنن تث لتال، عنننل هننن  عننن    الننال و ت  ننن  ه،نننا زنن ث
الحننننن تث، إ  انننننا  مذننننناة ط بنننننا لت طننننن ع اللت،نننننا  ال ننننن   لت ااعننننن اب 
لحننلاجث ال،اضنني. فالننال و نن  ، لننا ، هنن  "لعنن اب" هنن ا تطننلش ااتضنناو 
فني الننلط  الظ كنني فنني ال نن ت  اللعننطر إلنر لننا ولنن م لننا  لننت إلوننم اازننلا  

عن،الوة تجو،  اطونة تهم،اأونة النخ، منل في لتشتكا في الظد  الح شث، ل  شل
ك،  و    : ل،اعا لل شتطلش ف   فني   ن،م ت نل  زلاعنم تزن   عاا نم تفني 
تنننحتم تل ضنننم النننخ، لانننل فننن    إ  ال نننفا  ال،لننن تو تالظم،ننني منننل النننال 
و نن   ه،ننا زنن ث ل نن   تلعنن اب علننا، تلننو" ه،ننا لننل وحنن ث ل نن   تلعنن اب 

ا تمنا التني تطن    ضناوا لن  أنلو : ه ا الح تث. تل  ااع مة ال،سب ة اال
ل،اعا لل وت  لظ  أوة اب  شد  ل ت  ل في الحضاش  الظ كونة ببذ،نا انا  له،نا 
جتش ا بنن  تش و نني فنني ت عننو" الظ  أوننة ااتشتكوننة تال كنن  الظم،نني الحنن شث  



منناا ال ننفا  شت امننل ل  هنن ا تنن عب  ابنن  شدنن  تغبنن   لنن  الظم،نناُّ فنني ل نناش 
ش  الظ كونة منل انل  منا  الحضناش   ن  جخمنت فني التطلش النال ه فتنم الحضنا

ل زمة "االأحطاط "، ل زمة الت ا ع تال ،لج همر الت مب ، تمي ظام   هالنة 
دننن،مت الذننننلازي ال واعنننوة تاال تدنننناجوة تالا ا ونننة. إ  لننننا لتننناب الظ  أوننننة 
ال دننن وة فننني الحضننناش  الظ كونننة منننل أ ننن" لنننا لتننناب ه  أونننة لشعنننطل فنننني 

عنننننطل النننننال ت نننن   فم ننننن تم تهمللنننننم ل نننننت  مها فننننني الحضنننناش  البلأاأونننننة، لش 
الحضننناش  الظ كوننننة تلننننو" فنننني الحضنننناش  البلأاأوننننة التنننني جخمننننت هظنننن  لشعننننطل 

 ل اد   في ل زمة الت كا تاالأحطاط.
تلننا جلذننا  نن  اعتحضنن أا ابنن  شدنن  تلشعننطل فمذ ننتمهل ال،ننذه  الننال هننال  هننم 

و وا  تإلهوا ، اب  شد  الظ  ة بب  ااع ا تالظملا ال  و،ة ل  لذطا تط 
تمي الظملا التي خا  فبها البلأنا  تحنت اعنل هناا منل: ال م ن ة )لت لح نة 
الحت،ة، تالحت،ة مذا تظذي ال،ظ فة ل  ل ل ال،ظ فة. لظ فة الحقو ة(. علا 
ل  اابنن ا لنن  ااعنن مة ال،سب ننة التنني تطنن   البننلا، لاننل ال ننفا  ه،ننا إعا اننا  

لت ه  نننناش   الظنننننة -لت االدنننننت اكوة  ااعنننن ا و  ننننل ال و،  اطونننننة لت المب  الوننننة
تاب  للتمة مني لدن م لنا تكنل  هال،لنتمة التني تا ههنا  -"الح اعة ااتشتكوة"

الظ ب تال، م،ل  في ال  ت  اللعطر تال،ظ تفة ه،لتمة "التلفبا بب  ال ش  
تال م  ة"، لل بب  ااعن ا تالظمنلا الظ مونة البلأاأونة التني ااأنت تحتنل  أنااة 

 ال تحتمم البلا الح اعة ااتشتكوة.أ " ال،ل ع ال
ل نن  خننا  ال نناشابي تابنن  عننبذا تغب م،ننا لنن  ف عنن ة ااعنن ا تل ك بننم،   ننل 
اب  شد ، فني مناا ال،لضنلو، فكنا  لنذهل لن  أمن  إلنر الظ ا ن  التني و  شمنا 
ال ش  بلت ها لااال  تلحاكوا  لمح نا ا التني ت  شمنا ال م ن ة تكالتنالي فن  

ي(، تاننا  لننذهل لنن  زننات  التلفبننا بننب  الظ ا نن  ال شذوننة تذننا م ببذهننا )ال نناشاب
تال ضنناوا ال م ننفوة هاهت،نناج أننلو لنن  التم بننا تعلننا ه جخننا  دننول تعننطر تكننل  



  ننلشا بننب  مننا  تتمننا )ابنن  عننبذا(، تاننا  لننذهل لنن  أحننا لذحننر  خنن  ف ننلج 
الننن ش  همنننر ال م ننن ة لت الظتننن". فم،نننا  ننناُّ ابننن  شدننن  تالزنننظ ل  لحننناتال  

   لج  إلر خما تل "/ ل،ا أل  هذم علُّ فهل تهن ا ت نامل  التلفبا ال اه ة
بب  ال  ع ة تش ا  ال ش  فاأ فع هظم منفالُّ وت ن ت  لتل نا، ل،نا  ناُّ ابن  
شدننن ، تالحالنننة منننا ، أمننن  إلنننر ال، ننن لة ال لننن   اتبنننة ال بم نننلف ا،نننا فظنننل 
ال نننناشابي تابنننن  عننننبذا بننننل لنننن   اتبننننة ال قوننننم الننننال و تنننني لنننن  لل ننننع ال اضنننني 

فكت  اتاهم اللهب : "فدل ال، نا   و،نا بنب  الحت،نة تاللن بظة لن  ال،حاش ، 
االتدا ". تمتاا ب ل فبم لف   ط ة تف بهها ت اضبها هط   ال فا  التنالي: 
"مننل الذمنن  فنني ال م نن ة تهمننلا ال،ذطننا ل ننا  هاللنن و لا لحمننلش لا لنن للش 

 هم، إلا همر  هة الذ ب تإلا همر  هة الل لب" 
ذلو ل  الط   مل تزن   الطن   الدنحو  فني لنا أحن  تأح  أظت   ل  ماا ال

هدن ج . علننا لأننم عننلاُّ تظمننا االنن  ه ننفا  االنن" زننل  الظ  ننة بننب  النن ش  
تال م  ة لت ه فا  البلا زنل  الظ  نة بنب  ااعن ا تالح اعنة ال،ظاتن  ، فن   
ت تبن  منا  الظ  ننة و ن  ل  شنتل لنن  جاخنل اللن و ال لنن  خاش نم. علننا ا  

فننني أهاونننة االننن  إلنننر الت،نننا  زتنننل ااعننن ا، لهذننني اللننن و  ال، ننن لة تنننفت 
ااع لي. للا ال، اشأة بب  ااع ا تالح اعنة ااتشتكونة، لامهنا لانل ال، اشأنة 
بب  ال ش  تال م  ة، فهي ل اشأة غب  لل تهة ا  الط فب  لو ا ل  ط وظنة 

تما مني تاز  . تك،ا ل  ال ش ، هذ  لممم همر اا ل، وظمل تال وظمر هموم، ت 
ط وظة ااو،ا  هذن  الذنا   ،وظنا، فن   انل لنا و نع خاش نم و ن  ل  شمنت،" 
ال،لن تقوة جاخمننم تلنو" خاش ننم. همننر ل  ال نفا  الننال وطن   هدننوهة "مننل 
و  ننل ااعنن ا الح اعننة لت ال و،  اطوننة لت... " مننل عننفا  وطمنن  زتننل اللنن و 

ف تحننت هدنن ب  ال  نناش . تلزتنناا اللنن و فنني ااعنن ا تذنن شع ا،ننا مننل لظنن ت 
 خ،"  ها : اللا  ، تال،،ذلو، تال،ذ تب إلوم، تال،ت ت ، تال، ا .



ل   أم  اب  شد  إلر ال،ذطا تال م  ة ل  ما  الساتبة، فاأطما، هادلم 
ال،ذطننا، لنن  مننا  ال ضننوة التنني ال و ننتطوع ل  و نناج  فبهننا لل ل ننمل تمنني 

ا ل  الذم  "ل  الل و    لت   الذم  هالظ ل في ال،ل لجا  تاهت اشما". تك،
الظ مي لو" خاتا ه لا جت   لا، تك،ا لأم    ع  ت إلوم للنل   نل ااعن ا، 

ل  أ تظب  همر لا أح  ه  بمم ه،ا  النم  -و ل  اب  شد -ف أم "و   همبذا 
ل  ت  لذا في علنا، تعنلاُّ انا  علنا الهبن  للناشاا لذنا لت غبن  للناشة فني 

ال نننتب  الننننال تننناه  هننننم  ال،منننة، فننن   اولننننة التننني تدنننن  بهنننا التااونننة )وظذنننني
ااضحوة( لو" وظت   في تحة التااوة بها الأها  لة ل،لاشة لذا في ال،منة 
لت غبنننن  للنننناشة، إعا اننننا  فبهننننا دنننن تط الدننننحة )م إعا ااأننننت زنننناج  تنننناه  
ه هللة تع هة ف  تظاب الحبلا (، تلهذي ههب  ال،لاشة ل  أم  فني منا  

ون  ننا  : "تإعا اننا  االنن  اادننواُّ لنن  ال نن لاُّ   ننل لمننة ااعنن ا". عننل وضنن
متننناا تانننا  انننل لنننا وحتننناع إلونننم لننن  الذمننن  فننني للننن  ال، ننناشو" الظ مونننة )م 
ال،ذطا(    فحص هذم ال  لاُّ لتل فحص ف   شذ هي ل  أضن ب ه شن شذا فني 
كت هل فذذم   و،نا  نالل  لن  علنا، فن   انا  تنلاها   مذنا  لنذهل تإ  انا   ونم 

 لا لو" هدلاب أ هذا هموم".
م ال،ذطنا، للنا هادنلم اوشاُّ ال م نفوة  و ن ش ابن  شدن  فني ماا هادنل 

ال واع أ  نم لأنم :"و ن  همبذنا إ  لل بذنا ل،ن  ت ن لذا لن  االنل ال نال ة أمن ا 
فنني ال،ل ننلجا  تاهت نناشا لهننا هح نن  لننا ا تضننتم دنن ا ا ال  مننا  )م ال حننث 
الظم،نني( ل  أذمنن  فنني الننال  ننالل  لنن  علننا تلننا لع تننل  فنني اتنن هل، ف،ننا اننا  

هننا للاف نننا لمحنننا   مذنننا  تعننن شأا هنننم تدننت أامل همونننم، تلنننا انننا  لذهنننا غبننن  لذ
 للافا لمحا أ هذا هموم تزاشأا لذم تهاشأامل".

لهت نن  ل  مننا  الط ب ننة التنني عننمكها ابنن  شدنن  منني لأ نن  تل ننلا لع اهننة هنن  
عنننفالذا ال،ظاتننن  : "منننل و  نننل ااعننن ا الح اعنننة تل تضنننواتها لننن  جو،  اطونننة 



أ ا " الخ . إ  الاطل  ااتلر ز ن  منا  الط ب نة مني ته  أوة تز لع اا
تضع  ضاوا الح اعة تما، تازن   تازن  ، فني لبنسا  اللن و : لبنسا  الل نلب 
تال،ذع تال،ذ تب تال،ت ت  تال، ا . فالظ  أوة لا  تا  نة ا  "اللن و لت ن  
الذمنننن  الظ منننني فنننني ال،ل ننننلجا  تاهت اشمننننا"، ز نننن  تظ بنننن  ابنننن  شدنننن . للننننا 

طونننة تاالدنننت اكوة تز نننلع ااأ نننا  النننخ،  نننو،ت  ل  شمنننت،" لهنننا مننني ال و،  ا
ااخنن ى زتننل الل ننلب ا،ننا فنني الظ  أوننة، تعلننا بتلظوننن ل نناهول "اللننلشى" 
ت"تك بل ااأ ا " تال هل  إلر "الظ   تااز ا " تغب ما لن  ال، ناهول النلاشج  

م فنني ال نن    تالحنن شث، هدننوهة فظننل االنن ، فنني اابنن  لنن  اازوننا . همننر لأنن
و،ت  ال  لو ه ،وع  ضاوا الح اعة ال،ظات   إلر لتل تاز  مل ال،دنمحة 
الظالننة. ف،ننا اننا  لذهننا وح ننا ال،دننمحة، لدننمحة ااأ ننا  ا نن ج تلدننمحة 
ال، ،لو، فهل تا   لت همر اا ل لذن تب إلونم. تهمنر الظ،نلا، فكنل لنا لنل 

  لة شذص ال     تال ذة الدحوحة همر لذظم فهل ل ا . ف عا ط زذا لا  ل
ال و،  اطوة هالدوهة التالوة : لشه،ا وح ا ال،دمحة الظالنة لت ل ن ب تل ن ش 
بتحقو ها، منل زتنل ال ن ج ال، نت   لا الحتنل النال و نلا همنر االأتاناب الحن  
الذسبنننم تهمنننر ال، اد نننة ال ظمونننة لمحتننناا، فننن   ال نننلاب ال وحت،نننل غ،لضنننا تال 

ل ن ب إلنر اللنلشى لن  لل  الت اعا. إ  الل و لع االأتاناب تال، اد نة اأه،نا
 ديُّ  خ . تاالا الل   في ال ضاوا ااخ ى تامها ت  ل لال ماا الط  .

ش  نننر هظننن  علنننا ال حنننث فننني ت نننل  ال،دنننمحة تجش اتهنننا تلألاههنننا، تمنننا  مننني 
ال،لضلها  التي و   ل  شذد ف إلبها الذم  تاال تهاج. تاالخت ف فبها 

فننني ال ننن تو، تمنننل لننن    بنننل عنننوتل  اخت فنننا ل  نننلال تللننن تها اأنننم عنننوتل  
 اخت ف اا ،ة، لالا تلبي زذو ة تاللافظي تغب مل.

و،تنن  ل  أانن ع ل،ننا ت نن ا ه ننل  ل ،ننل زننل   ضننوة "التنن اث تالح اعننة"، تمننل 
ل  ت تبنن  الظ  ننة بننب   ضنناوام،ا شتطمنن  ال،ظ فننة هتننل لذه،ننا لظ فننة اا وننة. 



تف بهننا فننني تلتننالة ابنن  شدنن  فنني منناا ال، ننا  ت  ننع إلننر لأننم اننا  فبم ننلفا 
الل ننت أ  نننم. ل ننن  لجلنننر فننني للضنننلو الظ  نننة بنننب  الحت،نننة تاللننن بظة ه تنننلى 
فم فوة )ه مونة( ال لن  لل ظنم ا بم نلف، بنل لن  لل ظنم ا قونم. إ  ال،ظ فنة 
هالت اث لل  ض تشل لم فاو ه  الح اعة تت تبمها، ا،ا ل  تط بنا اللن بظة 

اتن تم. ت ن  عن ا في السل  ال،ظات  شتطم  ال،ظ فنة ه،نا ولنتل  لالنم تلظ
ل  لفتننر بل ننلب ال،ظ فننة  -ز بنن  ابنن  شدنن  فنني منناا ال، ننا -البنن  خمنن ت  

هالت اث الظ كي ااع لي همر ال ل  وال  في ال م  ة تهمللها، ف ا  : 
"فموت  الذاظ  فبها لتح  ا  هن   لن  لظاط هنا، تلنوت  أمن  لن  شذمن  فبهنا 

ال  ننم، تال وتنن   لزنن  هظنن  االلننت ُّ لنن  اللنن قوا  تاالطنن و همننر الت  ننب  ت 
همبهننا تمننل خمننل لنن  همننلا ال،مننة، ف ننل ل  و ننمل لننالا لنن  لظاط هننا". تمنناا 

 ال،ل ف مل في الحقو ة لل ف لكا  ال  هاُّ ه،ا في علا اب  شد .
أ تطوع ل  أ  ب ق اش  اب  خمن ت  إلنر للناغمذا تلهنة هدن أا فذ نل  : إأنم 

كنني ااعنن لي هذنن  الاننل  ال بنن  لنن  االلننت ُّ هالا افننة الظ كوننة تالتنن اث الظ  
فننني الح اعنننة ااتشتكونننة الح شانننة ت ضننناواما تإلتاأونننة ت ذبهنننا لت ا ت نننا  دنننيُّ 
لذها. فااللت ُّ هالا افة الظ كوة ااعن لوة، تمني ع افتذنا ال للونة، منل النت ُّ 
الهلبة. تك ت  ملبة ل،تم ة ه، للاتها وتل  االأ تا  همر الا افنا  ااخن ى، 

لننننن ها  ل أنننننسالع أحنننننل الل نننننلو ف ب نننننة ل عنننننت ب خاتنننننة ال،هو،ذنننننة لذهنننننا، 
 تاالخت اع.

 ض تش  إهاج  بذاُّ اام اف -8
إعا اا  لذا ل  أا ع بذتو ة هالة ل  ال   ا  ال،اضوة التي ه ضذا خ لها 
ل، للننا  ال،لنن تو الذهضننلل الظ كنني ا،ننا و،تنن  الت كبنن   وننم لنن   اتبننة إشاج  

لت  له،نة تلا نم البنلا لن  شن تا ال، ت  ل، إشاج  التهببن ، ت ن  ال نل  : إ  
الت كبننن  فننني ال، نننت  ل الظ كننني، مننني له،نننة إهننناج  بذننناُّ اامننن اف. علنننا ا  



الت كبنن  فنني ال، ننت  ل بنن ت  اعتحضنناش لمنن اف تاضننحة شنن اج ل  تتح ننا  وننم 
ألها ل  التح ا مل ت كب  ش تظ  هن  اعنت اتو وة إشاج  ال، نت  ل تبت نم أحنل 

 ا ل  اللا ع ال ا ل. تا،نا لكن أا علنا   نل الحسش تالتا،ب  تاالعتل اف اأط 
فذح  مذا ال أ ف لل ف الظ اف تال لل ف ال، تل ف ال،لب  ل بذاشبلما ، 
بل أذطما ل  إشاج  التهبب  تل  اال تذناو هضن تشتم. تلنالا عنبت م امت،الذنا 
إلر إهاج  بذاُّ اام اف اأط  ا ل  تهببن  ت هنة الذمن  تات امنم، أتو نة لنا 

همننر الدننظب  الظننال،ي تالظ كنني لظننا، تاأ نن الا اننالا لننع زدننل لنن  تطننلش 
 ط وظة ال، زمة ال اجلة.

ل ننن  لادنننذا لمننن اف ال،لننن تو الذهضنننلل الظ كننني النننال ت منننلش فننني لانننل مننناا 
الل ت ل  ال    التاعع هل  في م فب  ش و بب  : اللز   تالت  ا، ته ضذا 

ال نن   الننال هال، ا ظنة تالذ نن  لهنناش  الهن فب  همننر ضننلُّ لظطوننا  هت نة منناا 
، فم ن  ز نا  2ب لأا أم   وم، لظطواتها ال تلوة تالظ كوة. تا،ا لتضحذا عناه ا

الظنن ب لدننواُّ همننر ط بننا "اللزنن   تالت نن ا" تلكننذهل لننل شت،تذننلا لحنن  او  لنن  
تح با لا و،ت  ل  وتل  ت ات ا لت ب اوة لت ات  ماش  اله فب . تك،ا لأم ال 

و" مذنناة لننا و ننلا ل اله،ننا ا طنناش و،تنن  الظنن ت  هذه،ننا إلننر غب م،ننا، إع لنن
ل،ل تو ه كي ل ت  مي   ش  بهاا االعل، ف   لل ت كب  في ال، نت  ل، لن  

  اتبة ااشاج  تالتهبب ، عوتل  زت،ا تا ظا جاخل ماش  اله فب  امبه،ا.
علنننا لأنننم إعا انننا  لننن  ال،،تننن  ال نننل  ه لتنننا  اللنننظلب تالننن ت  الظ كونننة ل  

، ا به ف "الت  ا" تز  ، ف   ال،ظطوا  ت تهذي ه  م ف "اللز  " تل  تت
ال ا ،ننة او ، ه كوننا تجتلوننا، إضننافة إلننر تحنن وا  ال، ننت  ل ا،ننا ت نن ت همننر 
ال، ى ال،ذملش، تلب  إلر ل  ت  ا الن ت  الظ كونة لذ ن ج  شتل نف همنر لن ى 
التذ نننبا ببذهنننا فننني إطننناش لننن  التضنننال  تالتكالنننل تاللزننن  . تإع  فنننن "اللزننن   

و،تنننن  االعنننتهذاُّ هذه،ننننا فننني لل ت كبنننن  لت ه،نننل ه كنننني تالت ننن ا" مننن فا  ال 



تح ام إشاج  ال، ت  ل، إشاج  التهبب  فني ات نا  اافضنل تااز ن . تلكن  ه،نا 
ل  ال،ظطوننا  الظ كوننة تال تلوننة التنني لطنن   الت كبنن  تالظ،ننل لنن  ل ننل منناش  
الهنننن فب ، خنننن   ال نننن   الننننال تجهذننننا ،  نننن  تهبنننن   دننننت  تللضننننلها، فنننن   

فبه،ا هالط ب ة أ  ها التي عاج  خ   علا ال ن  ، لنل وظن   اعت، اش الت كب 
ل،تذنا. تإع  ف،نن  الضن تشل تأحنن  أت ننم إلنر ال، ننت  ل، إلنر ال نن   الحنناجل 

 تالظل ب ، ل  أذم  إلر
 ( ااداش  مذا إلر "لا ت  ا" في الكتاب2)

"اللز   تالت  ا" ل  الساتبة التني تظتن" ال،ظطونا  التني هاتنت ت ن   أ  نها 
حاض  تال، نت  ل، عنلاُّ لذهنا لنا انا  االذنا فني ال،اضني لت لنا منل همر ال

 تلب  الحاض .
تفننني مننناا ااطننناش، إطننناش الت كبننن  فننني "ال ننن ول" ت"ال  شننن " تال، اشأنننة بنننب  لنننا 
شذت،نني إلننر "ال،اضنني" تلننا مننل لنن  إفنن ا ا  الحاضنن ، أنن ى لنن  ال، بنن  ل ننت 

  نننة ال كننن  االأت نننا ، لننن   لخننن ى، إلنننر تمنننا ال، اش نننة التننني ط ظنننت تتط نننع ه
الظ كي الح شث تال،ظات  بن "ال  ش " الال شذتد  للالذا. تا،ا اا  الل   
في ال    التاعع هل ، ف   "  ش " ال ك  الظ كي لل وا ع ل   لف   و،م، 
بل مل لذ ل  إلوم ل  ال ك  ااتشتكي. تك،ا ل  "ال  ش " ال ش  ر في للطذم 

 ول هدنننلش  لنننا تك ش نننة لنننا،   شننن ا جا ،نننا إع عننن ها  لنننا شننن خل فننني زبنننس ال ننن
تلوضا   ،ا ل  أ مم إلر للط   خ  شتطمن  ت تنا ل  للنم تت ذونم... ف أنم اابن ا 
لنننا وحننن ث ل  و  ننن  ال،ذ نننل    تنننم تبننن خل فننني ل نننا  "ال ننن ول" فننني للطذننننم 

 ااتمي، ببذ،ا و  ا ا،ل تو لم، ت  ل في ال،لط  الال شذ ل إلوم.
اعنة تالت ن ا تغب منا لن  دنظاشا  علا لا زدل للظاشا  ال ك   ال للونة تالح 

ال  ش  في لتشتكا تالهن ب هالنة خن   ال ن   ال،اضني. فال للونة التني ااأنت 
دظاشا ل ت  موا في ال  أب  الاال  هل  تالتاعع هل  في لتشتكا،    تحللت 



لهذي في الل ت الال اتاا   وم دظاشا لم، ت  ل -مذاة في ال    الظل ب  
هاوضننننة تنننن ت ا هالتظدنننن  الظ  نننني تالننننلطذي تحللننننت إلننننر ل للننننة  -الظ كنننني

تكالذساهنا  ال شذونة تالحن تب ال،هللنة )الحنن تب ال للونة فني لتشتكنا تالح كننا  
الظال،بتنننا ( فدننناش  الننن هل  لم كننن   ال للونننة تالظ،نننل لهنننا فننني النننلط  الظ كننني 
ل ت طنننة ال هحاضننن ما فننني لتشتكنننا بنننل ه، نننت  مها ال،اضننني مذننناة، ال، نننت  ل 

 ها.الال تل ت ات   بتحقو 
تاالا الل   في ل للة "الح اعة" التي جخمت لع لتاخن  ال ن   التاعنع هلن  
تلتا ننل الظلنن ب ، فنني لتشتكننا للطذهننا ااتننمي، فنني ل زمننة عنناج فبهننا ت ههننا 
اوخننن ، تمنننل هالذ ننن ة لمظننن ب ت نننم هننن تاأي لتظننن ج ال  هنننا  : االعنننتظ،اش، 

   ال لعن،الي الدهبلأوة... تكالذ ن ة اتشتكنا ت نم اا لنة تالاب نة : االعنته
تالتذنناف" ال ننللي تالدنن او الط  نني... تمتنناا ت نن  الظنن ب لأ  ننهل للنن تجش  
إلر لاضي ال ل  ال ك   ال للوة تالح اعة، لهذي فك  "ااألاش"، فكن  ال ن   
الاال  هل ، تلو" إلر زاض م،ا في ال    التاعع هلن  تال ن   الظلن ب . 

ال لنل شتح نا، تلنو" لنا  لتنا إ  لا ش ب تأم لذه،ا مل ل ت  مه،ا ال،اضني الن
إلوننم. تمننا منني ال، اش ننة التنني هنناأر لذهننا ال،لنن تو الذهضننلل الظ كنني خنن   

 ال    الظل ب .
تالبلا و وش الظ ب، تمل همر هت ة ال    الحناجل تالظلن ب ، ل اش نة لخن ى 
ل،اعمننة لألتلننر تا  اختم ننت هذهننا فنني هظننم  لاأ هننا. علننا ل  اللا ننع ال ننا   

ظ كنني مننل لننا عنن ا ل  لطم ذننا هموننم لذننا ب اوننة الا،اأبذننا  او  فنني الننلط  ال
اعننل "ال تلننة ال ط بننة"، تمننل االعننل الننال دنناو هظنن  علننا ه ننهللة اأننم و نن،  
هالتامص ل  التذا م الل  اأي الال لعاش  في الض،ب  الظ كي اعنل "ال تلنة 

 اللطذوة" في ت ت ااأت "جتلة اللز  " لا تسا  دظاشا لل شت اجا هظ .



ش  "ال تلننننة ال ط بننننة" مننننا ، عننننلاُّ همننننر تننننظب  اللا ننننع لت تننننظب  ل نننن  تطننننل 
الل  ا  إلر جتلة تطذوة : جتلة  للوة في ز تج ال ط  الظ كي اللاز ، تمي 
او  لو ت ف ا "ل  ج لل  تا نع" بنل مني فني ت ن ا  ااغم ونة ال ناز ة لن  
لبذا ها لل تها لمحاض  تال، نت  ل. تمتناا جخنل دنظاش "جتلنة اللزن  " لامهنا 
لاننل أقوضننها "الت س ننة" فنني زبننس فكنن  ال،اضنني تتنناش الحاضنن  تال، ننت  ل 
ك م،ا لم تلة ال ط بة اللطذوة بلت ها زقو ة لتلوة، للضلقوة تعاتونة، لهنا 

 أ " ل للا  ال تلة "ال تلة/ االة" في لتشتكا، تما  ال، للا  مي:
 االعننت    ال ه افنني الننال   نن،تم فنني لتشتكننا زنن تج تاضننحة لظتنن ف بهننا -

تلخنن ى،  -زقوقوننة لت تم،وننة-ت دننل بننب   طنن  ت خنن ، بننب  ل ،لهننة ه دوننة 
تت    لجاُّ الح لع ال ، اوة ال ط لتذ ل ال مع، تااجالُّ ه لا ا  ال ن   

 لتذ ل ال ل ، ه،ا فبهل اا اشب تلبذاُّ الظ،للة...
تاالعنننت    اال تدننناجل النننال   ننن،م التذننناف" بنننب  الننن ت  ااتشتكونننة فننني  -

اخنننننل زننننن تجما، تالهو،ذنننننة همنننننر الطننننن ع الت اشبنننننة تال،لا نننننع تح بنننننا الت ننننن ا ج
االعننت اتو وة تلذنناهع الانن ت  تال،ننلاج ااتلوننة فنني "لننا تشاُّ ال حنناش" )لل خنناشع 

 لتشتكا(.
تاالعنننت    ال واعننني النننال ا عنننم تزنننافظ همونننم ل ننن ل هننن ا تننن خل الننن ت   -

ا  ااتشتكوننة فنني اللننفت  ال اخموننة ل ظضننها هظضننا تالتظالننل همننر  نن ا ال، ننات 
 في ه  اتها الااش وة.
التننني عننناج  فننني لتشتكنننا خننن   ال ننن    -ال تلة/االنننة-منننا  ال تلنننة اللطذونننة 

التاعنع هلن  تإلنر ال كننع ااخبن  لن  ال ن   الظلنن ب ، تالتني غن   تلنا تننسا  
الذ،ننلعع اننن "ال تلننة" فنني الننلط  الظ كنني، عننلاُّ جتلننة الحمننل )جتلننة اللزنن  ( لت 

 ن  لتن حت او  دنب ا لن  لام نا  ال،اضني جتلة اللا نع )ال تلنة ال ط بنة(، 
فنني لتشتكننا تالهنن ب هالننة. إ  ال، ننت  ل ا،ننا و كنن   وننم مذنناة البننلا عننوتل  



ل ننناال لمظلل،ننننة تالكلأوننننة، ال لظذننننر  ونننم ل عننننت    ال ه افنننني تاال تدنننناجل 
تمننا منني بنن اوا  ال نن   اللازنن  تالظلنن ب  تلننه  تذننالي … تال واعنني تالا ننافي

ال تلة/االننننة تكالتننننالي ت ا ننننع ال كنننن   ال للوننننة ا،ننننا االتحنننناج ااتشكنننني، تلفننننل  
 ت     في ال تلة ال ط بة.

تلاننل ال كنن   ال للوننة فنني علننا لاننل "الح اعننة" اتننل. ل نن  بنن ل أ نن  الح اعننة فنني 
لتشتكننا لذننا لتاخننن  ال نن   التاعنننع هلنن  تاعنننت،  طننلا  ال ننن   الظلنن ب ، فننني 

ل ا  اال تداج  لاتمف ال، اال : ل ا  ال م  ة تااخ ع تااجب ا،ا في
تاال ت،ننناو تال نننوتللل وا تال واعنننة. ت ننن  اخنننتما االننن  همنننر ال كننن  الظ كننني 
طبمننننة منننناا ال نننن   فنننناشت ا، تمننننل وطمنننن  الح اعننننة، هالتونننناشا  الذا نننن   لمح اعننننة 
ال،لننه   ه خ ا اتهننا، تمننا مننل البننلا شلاتننل التهذنني هالح اعننة ا،طمنن  تدننظاش 

ا إلننر لننا وظ نن  هذننم البننلا تبنن جج فنني الل ننت أ  ننم ل ننلال  تذت،نني فنني لتشتكنن
 مذاة بن "لا هظ  الح اعة".

تاض  إع  ل  إهناج  بذناُّ اامن اف فني ال،لن تو الذهضنلل الظ كني هالدنلش  
التنني ت ظمننم و ننت أف الحوننا  فنني الحاضنن  تال، ننت  ل تتطمنن  االأطنن ع لنن  
ال،ظطوا  ال  ش   التي ش  ت او  لأها عتط ع ال، ت  ل الظ كي همر ال،ن ى 

مننر اا ننل. إأننم هننالل "لننا هظنن " الننال شتل نن  التظنن ف هموننم تهمننر ال،ذمننلش ه
 ل،تذاتم.

 …ل زمة ال،اهظ  -9
إ  إهنناج  بذنناُّ لمنن اف ال،لنن تو الذهضننلل الظ كنني تتطمنن ، ا،ننا  مذننا، ااخننا 
هظب  االهت اش الكالل لو" الظلالل ال اخموة تزن ما بنل المن تف تالتطنلشا  

  الظ كنني فنني ال نن   الحنناجل ال تلوننة لوضننا. تك  نناش  لخنن ى، إ  تضننع الننلط
تالظلن ب  عننوتل  لحتللنا، إلننر زن  ا بنن ، ه،نا و ننلج مناا ال نن   لن  تونناشا  
تات امننا  ت ننلى همننر الدننظب  الظننال،ي، تكتوفوننة خاتننة تمننا التنني ل اسمننا 



الهن ب الننال ولنتل، تعننب  ر ولننتل ل،ن   لنن  الننسل ، ال عن بل إلننر ت نن ش ما، 
م ت ننلا  اال تدنناجوة تالظ ننت بة. تل،ننا ال ننل  ال،هو،ذننة همننر الظننالل ه كنن   تت اأتنن

كاأت ه،موة إهاج  بذاُّ اام اف ه،موة فك بة هااعا ، ف أم لن  الضن تشل 
اعتحضاش الت عب  الال و،اشعم ال ك  اله كي همنر شؤاأنا ال ك بنة ال،ظاتن  ، 

 تل  ببذها تدلشأا ام اف ال،ل تو الذهضلل الظ كي ل ت   .
  لنن  اعتحضنناش النن تش الننال عننتم  م منناا لنن   هننة، تلنن   هننة لخنن ى ال بنن

ال ننلى ال،ظاجوننة تال،ذاف ننة لم،لنن تو الذهضننلل الظ كنني البننلا تغنن ا، عننلاُّ فنني 
ل زمة شعل اام اف لت في ل زمة تح ش  اعت اتو وا  التاطنوا لهنا تالظ،نل 
لتحقو ها. ل   ت ع  ال،ل تو الذهضلل الظ كي الح شث الال ت ملش في لتاخ  

ُّ فننني تنننواغة لم افنننم لت لعذننناُّ الظ،نننل لننن  ل نننل ال ننن   التاعنننع هلننن ، عنننلا
تحقو هننننا خنننن   ال نننن   الظلنننن ب ، ه،ننننا عنننناج فنننني الهنننن ب  أننننااة لنننن  تونننناشا  
زدننننن أاما فننننني ع عنننننة ش و نننننوة : الح اعنننننة ااتشتكونننننة، الح انننننة الدنننننهبلأوة، 
االدنننت اكوة الظال،ونننة. ت ننن  ه فنننت منننا  التوننناشا  تطنننلشا  مالنننة خننن   مننناا 

  ال نن   ال،  ننل بنن ت  دننا. تل،ننا ااأننت ال نن  ، تعتلننه  تحننلال  لخنن ى خنن 
الظ  ننة بننب  الهنن ب تتواشاتننم تللنناشبظم لنن   هننة، تالننلط  الظ كنني لنن   هننة 

همننر -لخنن ى، لننل وطنن ل همبهننا لل تهببنن   ننلم ل إع ه بننت إلننر او  تعننت  ر 
ل  ألو ه  ة ال ب  هالظ   )ال ب  عب  همر الظ    -اا ل في ال، ى ال  ب 

ف همونننم فننني اابننن  لننن   لاأننن  زواتنننم(، ف أنننم لننن  تلكذنننم وحتننناع إلونننم تبتل ننن
ال،ذتمنننن  ل  و نننن ل تنننن عب   همننننر الننننلط  الظ كنننني ه نننن  التونننناشا  أ  ننننها فنننني 
تننلشتها ال  شنن  . إ  منناا وظذنني لأننم همبذننا ل  أتظنن ف لتال همننر أننلو التطننلش 
الننال زدننل تبحدننل فنني التونناشا  الا عننة ال،نناالش  فنني لفننا ال نن   الحنناجل 

هني بذننلو التن عب  النال عت،اشعنم تمنا التونناشا ، تالظلن ب  زتنر أكنل  همنر ت 



فننني تنننلشتها ال  شننن  ، همنننر لنننا أحننن  لطنننال ل  هنننم لننن  إهننناج  بذننناُّ لمننن اف 
 ال،ل تو الذهضلل الظ كي تشعل لظالل ل اش  ال  ش .

ف،ا مي إع  زقو نة التطنلشا  التني زدنمت تالتني مني هدن ج الحدنل  فني 
 اننة االدننت اكوة الظال،وننة، كننل لنن  الح اعننة ااتشتكوننة تالح اننة الدننهبلأوة تز

 في لفا ال    الحاجل تالظل ب   

و،ت  ال ل ، هد ة هالة، إ  ال تاز  ل  ما  التواشا  و تا  او  ل زمنة 
اأت الوننة غبنن   ابمننة لمتح شنن  ال،نناملل. تلنننالا فنن   اللتننف الننال وظ نن  هننن  

، لنا ط وظتها ال امذة مل : الن "لا هظن " : لنا هظن  الح اعنة، لنا هظن  الدنهبلأوة
هظنن  ز اننة االدننت اكوة الظال،وننة. تل هننلا الننن "لننا هظنن " مذننا ال و بنن  ت ننلج خننا 
فاتننل ببذننم تكننب  لننا اننا  تلننا مننل اننا  ، بننل وظذنني االعننت، اشبة فنني دنننتل 
  شنن  ه نن  لذظطننف تاتمننف  اتبننة االأظطنناف )لت االأحنن اف(  وننم لنن  لتننا  

ت  ا  وخ  تل   ل  وخ .    وتل  ماا االأظطاف لحتللا ه،ا زدل ل 
في االت ا  ااتمي أ  م، ت   وتل  ع  م اأ ظاث لا تن ة همنر الهنالش لت 

 لا لم،ل إم،اال خ   ال ب .
تإعا اا  ل هلا "لا هظ  الح اعة" شا  ا البلا هتا   في الاطاب الظ كني النال 
شتانا ال كنن  اله كنني ل   وننة لننم، هدنلش  لت هنن خ ى، فنن   شتا ننم ال وظذنني ل  

الظ ب و تحض ت   ،وظهل لهظاج  تت عب   همر ال ؤبة ل تظ،موم ل  الكتاب 
تل االتهننننا فنننني ال ننننازة ال ك بننننة الح اعوننننة الظ كوننننة، منننناا فضنننن  هنننن  تظنننن ج 
الننن الال  التننني تظطنننر لهننناا ال، هنننلا فننني ال كننن  اله كننني أ  نننم. تل،نننا ااأنننت 
ه  تذننا هنناله ب منني ااعننا ، إع تذنن شع تحتهننا ه  تذننا هالدننهبلأوة تغب مننا 

ااش وة، تل،ا ااأت ما  الظ  ة ت،ن  فني الل نت الن ام ، تفني ل  التواشا  ال
ال، ا  ال ك ل خاتة، ه   ال م  ا  تااش شللل وا  التي تذم  في اله ب 
ل، زمة "لا هظن  الح اعنة" تدو،هنا، ف أنم لن  الضن تشل الل نلف  منب  لنع منا  



ال م نن ا  تااشنن شللل وا  لتلضننو  لع ننها ت فا هننا بهنن ف اكت نناب لننا وت نني 
  النننلهي الذ ننن ل إ اُّ دو،هنننا تل اهو،هنننا التننني لخننناأا أ نننتهمكها تأننن تع لهنننا لننن

 تا أها  سُّ ض تشل في ز اعتذا تد ط ال ا لذهضتذا.
ت   تك ي مذا، اعاش  االأت ا  تتل وم االمت،اا إلر ما  ال، ن لة، اادناش  إلنر 
ل  فم نن ا  تإشنن شللل وا  "لننا هظنن  الح اعننة" فنني الهنن ب تنن تع لقننول تدننظاشا  

 شاُّ تأم با  لو ت امها ض تشبة تال زتر ل ب   لذا في ه،موة إهناج  بذناُّ ت 
لمنن اف للنن تو أهضننتذا. لنن  علننا لننا : الت ابننس همننر ال نن ج بنن   ال ،اهننة، 
تهمر االخت ف ب   اال ت ف تاللز  ، تهمر االعذوا  ب   االة ل   هة، 

ال واعننة،  تت تب هنا، لن   هنة لخن ى، لذم بنا  زنل  "أهاونة االنة"، تأهاونة
تأهاوة ال و،  اطوة، تأهاوة التاشبخ، تت او الحضاشا  الخ... تا،نا لأنم لن  
غبننننن  ال،ظ نننننل  الل نننننلف لل نننننف الننننن فم تالظننننن اُّ إ اُّ لذا لنننننة منننننا  القنننننول 
تالذم بنا  تلخناما هظنب  االهت نناش، بلتن ها ت ن   لننا انا  له،لنا لت له،نن  

تبة "ال ع،وة"، ف أم تتحات  اعتل اف ات ا  التطلش ل   اتبة لخ ى غب  السا
لننن  غبننن  ال،ظ نننل  انننالا االأ نننواع لظهنننا تا أهنننا ز نننا ا ال لذنننام لذهنننا، 
ت    أ  ها همر هالل البلا تاله  تهمر  ،وع االنل تاللنظلب. إ  الذمن   

 التاشباوة الذ  وة ض تشبة مذا، تاو ، لكا  ل  لل ت ت لضر.
لا ل  اأهوناش ماا ل   هة تلن   هنة لخن ى، ال بن  لن  ااخنا هالح ن ا  انا

"االدننننت اكوة الظال،وننننة" ل،امننننة فنننني ال،ظ ننننت  اللننننبلهي تهمننننر شلعننننم االتحنننناج 
ال نلفبتي عناه ا، ال وظذني هحنا  لنن  اازنلا  أهاونة ال، ن لة اال ت،اقوننة، تال 
"أهاوة التاشبخ". علا ل  لا ز ة الد او بب  المب  الوة تاالدت اكوة مل دنيُّ 

  بنالا ال نلاشع الط قونة تاالعنته   لا  ا   ا ،نا تكدنلش  لكان  ت ا ،نا، أ دن
ال لعننن،الي تالهو،ذنننة اال  بالونننة. تك  ننناش  لخننن ى، إ  ال، ننن لة اال ت،اقونننة لنننل 
تنناب تلننل تحننل، بننل منني فنني اعننت حا  تت ننا ل فنني  ،وننع ال منن ا ، "ال،ت  لننة" 



لذها ت"ال،تام ة" علاُّ ه نلاُّ. تإعا ااأنت "االدنت اكوة الظال،ونة" ا كن  تأمناا 
في زل ال،  لة اال ت،اقوة، ف   ه اُّ ما  ال،  لة تت ا ،ها تز اة لل تذ   

وط زننا  الحا ننة إلننر "لننا هظنن ": إلننر لظال ننة   شنن  ، أم بننة ته،موننة، لهننا  
ال،  لة، ل  لة ال    تالح لا  تاعت حا  ال لاشع الط قوة تلا شذل  هذهنا لت 

ه ننا ش اف هننا لنن  شجتج تلفظننا  تكت نني البننلا فنني اابنن  لنن  ال منن ا  طاهظننا ل،ذ
همننننر تننننظب  ال كنننن  )التطنننن ف( تهمننننر تننننظب  الظ،ننننل )ااشمنننناب تااشمنننناب 

 ال،ضاج(.
تلننن   هننننة عالاننننة ال بنننن  لنننن  ااخننننا فنننني الح نننن ا  التطننننلشا  التنننني زدننننمت 

فني ال، نت  ل -تتحدل او  تغ ا همر لش  فم طب  التني ااأنت تعنتمل 
 مننن  ال ضنننوة الظ كونننة، تكالتنننالي هذدننن ا لعاعنننوا فننني  -ال،ذمنننلش همنننر اا نننل

ت  ل الذهضنننننة الظ كونننننة. إ  ق ننننناش  "لنننننا هظننننن  الدنننننهبلأوة" التننننني اخت أنننننا ل ننننن
اعننتظ،الها فنني منناا ال، ننا  تظ نن  بنن تشما هنن  ت ننلج لذظطننف ودننظ  تح شنن  

 ات امم تل ا ، علاُّ هالذ  ة لم ك   الدهبلأوة عاتها لت لم ضوة الظ كوة.
ل انا  علا لأم لل وظ  ل،تذا، ال جتلونا تال إ مو،ونا، تح بنا الحن  اا دنر النا

ولنننتل "الهننن ف" الذهنننا ي فننني الدننن او الظ كننني ااعننن ا بمي لكننن  الطننن فب . إ  
دنننظاش "لننن  الذبنننل إلنننر ال ننن ا " النننال شفظتنننم الدنننهبلأوة، لامنننم لانننل دنننظاش 
"تح ب  فم نطب ، انل فم نطب " النال شفظتنم الح انة ال للونة الظ كونة، لنل وظن  

،ذملش همر اا ل. ل  ال،،ت  البلا التملب  ه ل لذه،ا ا  أال  لم، ت  ل ال
إ  اهتنننن اف الظنننن ب ه عننننن ا بل الحالوننننة تاهتنننن اف إعننننن ا بل ه،ذم،ننننة التح بننننن  
ال م طبذوة تكن "الحتل الااتي" لم م نطبذبب  فني الضن ة تال طناو تتساشن  ال  نل  
فنني ال، ت،ننع ااعنن ا بمي ب تلننة فم ننطبذوة، إ  مننا  التطننلشا  الحاتننمة فظنن  

لحت،مننة ال و،تنن  تح شنن ما او  لل ت ظننل ال، زمننة ال،  مننة ل نناال لتطننلشا  
أننلو لنن  التح شنن ، تكالتننالي فكننل لننا و،تنن  تتنن ها هننم مننل لأهننا : ل زمننة "لننا 



هظنننن " اهتنننن اف الظنننن ب بننننن "الل ننننلج" اعنننن ا بل تاهتنننن اف إعنننن ا بل بننننن "الل ننننلج" 
أ نل  االهتنن اف بنن "الل نلج"، تلننو" "االهتن اف"، متناا هلننتل … لم م نطبذبب 

 -تالتط وننع  ننسُّ لذهننا-ال،اهوننة. إ  ال،اهوننة  لطمننا، ا  الل ننلج مذننا و نن ا
 لل تو لم، ت  ل، تكالتالي فهي تذت،ي إلر "لا هظ ".

 فم طب  ال ب شالوة! -10
تالب  ل  ل  أ  ل مذا ل  الن"لاهظ " هالذ  ة لم ضوة ال م طبذوة وطن   أ  نم 
البلا هلتل لم  تكدلش  لل و  ا لها لابل. ل   اا  االت نا  لن    نل، تمنل 

 اا هموم "ل م ل لتعمل" مل دواا جتلة "عاأوة" فني فم نطب  إلنر  اأن   الال
جتلة إع ا بل. تالاش  فك تا في زل "ال ضوة" همر ماا ااعا  بذلا ت كب مل 
همر "ال،،ت  الامذي" تلو" همر "ال،،ت  اللا ظي". تالبلا تكظن  ل اتضنا  

لن  "ال،،تن   لاشاطلأوة جالت ل ب  ل  ع ع عنذلا  بن ل شتضن ، ام،نا ا ت كذنا
اللا ظي"، ل  اللضع لنل وظن  و  نل، ال همنر تنظب  "النامذي" تال همنر تنظب  
"اللا ظي"، ت لج جتلتب  لت،اشستب  تكل  لكل لذه،ا ملبة  للوة خاتة بهنا. 
إ  لننا وط ننع اللضننع النن ام  فنني ه،ننلا فم ننطب  مننل "التنن اخل" ال ذبننلل الننال 

تننب  لتنن اخمتب . إ  اأت اضننة و ظننل لنن  النن تلتب  ااعنن ا بموة تال م ننطبذوة جتل
ال نننن    نننن  النننن ت هنننن  زقو ننننة ل  "هنننن ب إعنننن ا بل"، لهذنننني النننناش  وح،مننننل  

منل فم نطبذبل  ا،نا اناألا  1948ال ذ وة ااعن ا بموة تال،ذحن شب  لن  زن ب 
جا ،ننا. تإعا لننا  الننت غنن ا جتلننة فم ننطبذوة ل ننت مة االمننة ال ننواج  فنني الضنن ة 

وتلأل  "لننننلاطذب " فنننني جتلننننة تال طنننناو، له،ننننا دننننتل مننننا  ال تلننننة، فنننن أهل عنننن
إعننن ا بل اهت ننناشا لنننألش  التننني وقو،نننل  فبهنننا، تلنننلاطذب  فننني جتلنننة فم نننطب  

النناش  ال –هالهلبننة ال للوننة. تفنني ال، ابننل عننوتل  ال، ننتلطذل  ااعنن ا بمبل  
شذتمننننننن  ل  ت  نننننننل إعننننننن ا بل فننننننني ظنننننننل اللضنننننننع الننننننن ام  ل  وهننننننناجشتا امهنننننننل 

لننة إعنن ا بل وقو،ننل  فنني لش  لننلاطذب  هالهلبننة ال للوننة فنني جت  -ل ننتظ، اتهل



جتلننننة فم ننننطب . تإعا لضنننن ذا إلننننر علننننا الظ،ننننا  ال م ننننطبذبب  النننناش  شنننن خمل  
إعن ا بل شللونا لن  ل نل الظ،نل مذناة، تمنل أحنل لنا تي للنف، تالناش  منل فنني 
زا ننننننة إلننننننر منننننناا "الظ،ننننننل" خنننننناشع اللط /ال تلننننننة، تجاخننننننل الننننننلط /ااش  

بهل، تمني ت ضنمهل همنر ال،هدلكة، ه  ش لا مي جتلة إعن ا بل فني زا نة إلن
غبننن مل همنننر اا نننل اأهنننل ال و نننتذل  لشضنننها تال منننل لقو،نننل  فننني جتلتهنننا، 
تلضنن ذا اننالا الظ  ننا  الت اشبننة بننب  الت نناش تش ننا  ااه،ننا  فنني ال هتننب ، 
ته  نننا  التننن اخل ااخننن ى همنننر تنننظب  ال،ننناُّ تالسشاهنننة تالت نننلبا تااأتننناع 

ال شذونننة ال،  عنننة لمطننن فب   تاالعننته ة النننخ، تالتننن اخل همنننر تنننظب  االننناك 
)زننا ا ال نن اع هذنن  ال، ننم،ب  مننل أ  ننم زننا ا ال، تننر هذنن  البهننلج، تمننفالُّ 
ش هل  تبفلذل  ه   هوتل عمو،ا  تحنت ال، ن   اا دنر النخ(، إعا لجخمذنا 
في الح اب ما  ااألاو ل  الت اخل الال و تظدني همنر لل أنلو لن  "فنا 

وط ع الظ  ننننا  بننننب  الط فنننني: االشت نننناط"، لجشاذننننا لل تظ بنننن  تلل تلنننناها عنننن
تلنناها ال و،تنن  تذمو،ننم تال ت تب ننم فنني إطنناش جتلتننب ، اننل لذه،ننا تح،ننل فنني 

  لفها ل ساُّ ل  ااخ ى.
منل دوناا  -تلل لأم زالل–ل  مذا ش  ت لي ل  الحل الظ  أي اللزب  ال،،ت  

جتلة اتحاجوة تاز   همر غ اش االتحاج ال لب  ل، جتلة  لالها ل ،لهة لن  
تلأننا ، هظضننها هم،نناأي تكظضننها جشذنني، تكظضننها بننب  بننب . جتلننة ت نن  الكاأ

فبها  ،وع الطلا ف تاالعذوا  لتاأا خاتا بها في دن م اعنت   ، فني إطناش 
لنن  الت  وننة لم تلننة ال ب شالوننة. منناا مننل اللننتل الظ  أنني ال،،تنن  ل تلننة تكننل  

 -ذ  نن،ةال ال،-هاتنن،تها ال ب شالوننة منني ال نن   ال،لزنن    ه ا وننا تال،تظنن ج  
عواعنننوا تع ا ونننا تجشذونننا تاعذونننا. إأنننم زنننل ش ننن ت لننني، او  همنننر اا نننل، الحنننل 
اللزبننننن  ال،،تننننن  إ اُّ لنننننا تظاأونننننم ال ضنننننوة ال م نننننطبذوة لننننن  تضننننن وة لدننننن م 
ب"ال،  ع" تلا ت ولم ال تلة الدهبلأوة او  لن  تضن وة "ل لنة ت نلج". تال 



ش  إعن ا بل لج  همر علا ل  فلنل ل اتضنا  "اللضنع الذهنا ي" بنل تهن ا  ن 
همننننر ال ننننت فنننني لل "زنننننل أهننننا ي" وظت،نننن   ننننن اشا  ل منننن" االنننن  ال اضنننننوة 

، تمي ال  اشا  التي شت، ا بها الظ ب 1967هاالأ حاب إلر لا   ل ز ب 
ك،   وة لمل قوة ال تلة. لالا أ ى إعن ا بل البنلا ت نل  إ  انل لنا ت نتطوع 

!! تمناا فظمم مل ال خل  في ل اتضا  ل  ل ل زل ل زمي "طلبنل ال،ن ى"
ال و  نن   إال دننئ تازنن  تمننل ل  إعنن ا بل تنن شة او   بنن ا ل  الحننل الذهننا ي 

 و تضي إد اش ال ك   الدهبلأوة إلر ااب !
ش  نننر هظننن  علنننا التذمننننول الظ،مننني لهنننا  ال تلنننة التنننني أ نننتلزي فبهنننا الذ،ننننلعع 
ال لب نن ل جت  ل  أننن هل إلنننر اعتذ ننناخم، بنننل تال أ كننن  فننني إلتاأونننة الذ ننن  

خنننت ف ااتضننناو تالمننن تف تال، ه نننا . إ  بذننناُّ الذ،نننلعع همنننر لذلالنننم ال
ال ب شالي ل م طب  همنر لعنا  ااأتلأنا  للضنلو ل  تهناج. ا،نا ل  تح بنا 
ماا الذ،لعع تا  وا ال و،ت  تح ش  لله  لم. ا،ا لأم شتطم  للاتمة الك ا  

 تت ف الذم  أها وا ه  "التط وع" إلر ل  شتح ا الذ،لعع.
أ،نلعع غبن  لحن ج ت لن  غبن  لظنب  ش ن ش  مذنا لأذنا أ كن  ماا االأ تنا  همنر 

فنني "ال،لنن تو الحضنناشل الذهضننلل الظ كنني" فنني لفننا  نن   االننل لنن  الننسل : 
 ال    اللاز  تالظل ب !
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 حوار الحضارات ..! 
 )*( أية مصداقية في عالم يحكمه صراع المصال  ؟

  

 لح،  هاب  ال اب ل 

 

إذن لنختتتم لتتال ول: لتتمن متتن مناق تتا م التتوم ضتتلالي ن ك "نتتي وكتتماوني أتتعبارا  الحضتتارا ب  و كلتتار  
ع بحتتوار الحضتتارا ب يلتتب النضتال متتن  لتتل تتتوا ن استست"ميا ييتتر محتتمم  ون تحيتل إلتتم  تتي  ملمتتو  أت

 .الماالح، في انقتاام والتلار  أما في اللغا  والث افا 

 

 
 ل اهول ب   لخ ى 

ظهنن   فننني الظ نن  ااخبننن  لنن  ال ننن   ال،اضنني )ال ننن   الظلنن ب (  ،منننة لننن  
ال، نناهول، تكت نني تنن هة دننظاشبة فنني اابنن  لنن  اازوننا ، غطننت لت لهظنن   

 ننناهول تدنننظاشا  لخننن ى انننا  لهنننا زضنننلش  نننلل، تفننني لننن  ال نننازة ال ك بنننة ل
هظنننم اازونننا  هو،ذنننة تاضنننحة فننني ال نننازة أ  نننها، طنننلا  ال ننن   الظلننن ب  
ه ك،مم ت  ب ا. ل  ما  ال، اهول تاللظاشا  التي اخت ت لت اأ ح ت ال، اهول 
التالوننة: ااشنن شللل وا، الدنن او الط  نني، الننلهي الط  نني، ال للوننة، اال  بالوننة 

 انننة التح بننن  اللنننظ وة، زنننا اللنننظلب فننني ت  بننن  ال،دنننب  النننخ. الظال،ونننة، ز
تلظمنلا ل  منا  ال، ناهول ااأننت تفعن" لت تل نم أمالننا فك بنا لظبذنا، ال أ بنن  
أظتم مذا بهاا الذظت لت عاة، تإأ،ا أكت ي هال ل  إأم الذماا الال عاج ال ن   

 الظل ب  امم ت  ب ا.
خبننن ب ، ل ننناهول لخننن ى تفننني ل ابنننل منننا  ال، ننناهول ظهننن  ، فننني الظ ننن ش  اا

لتسالذة، لت لتتاهظة في ظ ف عنذتب  لت عن ث، ل ناهول تفعن" لذمناا فكن ل 



لاتمننف ت،الننا، لظننل لم،هننا تلكا مننا البننلا اأتلنناشا تدننبلها، ال، نناهول التالوننة: 
الذماا الظال،ي ال  ش ، أهاوة التاشبخ، ت اا الحضاشا ، الهلبا ، الظلل،ة، 

 ا !تلخب ا تلو"  خ ا : زلاش الحضاش 
 ااع ا تزلاش الحضاشا ، ط   لد ادوة ال، هلا.

عذحات  في ماا الح شث ل  أ،اش  ألها ل  الذم  في ماا ال، هلا ااخب  
الال لت   البلا ل  لمل للاغل ال اهة، إ  لل وت  لم،ها همر ااط ع، 
همر الدظب ش  ال ك ل تال بلعواعي. ت   وت ني، ان لبل همنر مناا االمت،ناا 

ا ذة لنن"زلاش  2001  ألب  إلر ل  االل ال،تح      اهت،   هاا السا  ، ل
الحضنناشا "، اللننيُّ الننال ف نن  ال، ننا  لظ نن  لسبنن  لنن  الذنن تا  تالم نناُّا  
ل،ذا لننة منناا ال،لضننلو، فنني  ،وننع لش نناُّ الكنن   ااشضننوة ت  ب ننا، تنناش  تحننت 
أ نن" الظذننلا  )زننلاش الحضنناشا ( تلخنن ى هاعننتظ،ا  ام،ننة "ع افننة" بنن   ام،ننة 

 زضاش "."
تكهنننم الذمننن  هننن  ال ننن ع النننال و،تننن  ل  و ننناا بنننب  الكم،تنننب ، تمنننل فنننن ع 
واتمننف لنن  لهننة اخنن ى، فنن   ال فننت ل أت ننا  ز ننا مننل الت ابننس، فنني الظننالل 
اله كي ا،ا في الظالل ااع لي، همر للضلو لظب ، تحت هذلا  "ااع ا 

بننننهاا تزنننلاش الحضننناشا "، زتنننر غننن ا مننناا ال،لضنننلو تا أنننم تزننن   ال، دنننلج 
"الحلاش". تال فا  الال لل وط   هظ ، لع لأم وطن   أ  نم ه نل ، منل : ل،ناعا 
"ااع ا" هالض ا  تلا ال، دلج مذا بن "ااع ا"  تل،اعا لل أ ،ع هن  أن ت  
لت أنننننننن تا  زننننننننل  "ال، ننننننننوحوة تزننننننننلاش الحضنننننننناشا " لت "البهلجوننننننننة تزننننننننلاش 

هن  ال ونا  ال نل  الحضاشا " لت ال لعونة، لت غبن  منا  لن  الن واأا   تغذني 
إ  منناا التادننوص الننال ودنن ف ق نناش  "زننلاش الحضنناشا " إلننر جشنن  تازنن  
وح،نننل همنننر اللنننا فننني لننن ى ال،لضنننلقوة تالت ننن ج الننناش  تطننن   به،نننا منننا  



ال،  لة. إ  م فذا ل  ما  الكم،ة مل الاماب بهاا "اللا" إلر ل در ل ا ، 
 إلر ط   لد ادوة ل للة "زلاش الحضاشا " أ  ها.

 لحضاشا " ا  شل لن"ت او الحضاشا ""زلاش ا

لذ  ل هااداش  إلر ل  ق اش  "زلاش الحضناشا "  ن  تنوهت لت  االن ، تمناا 
  ل هضع عذلا  ف ا ، لتكل  ب ش  ه  ل للة ظه   في لتا ل الت نظبذا  
ل  ال ن   ال،اضني، ف عناش  أ ادنا تاعنظا ه بضنا لنا  ا  شتذاعنل إلنر البنلا، 

الحضنننناشا ". لذتظنننن ف إع  همننننر  -لت تنننن او–لهذنننني بننننالا ل للننننة "تنننن اا 
ظ تف تجتاهي ظهلش ما  ال، للة لذ ى هظن  علنا إلنر لل لن ى و،تن  فظن  

 ط   دظاش "زلاش الحضاشا " ب ش  هذها 
و،ت  ال ل  إ  االمت،ناا السا ن  بهناا ال،لضنلو، همنر ال نازة ال ك بنة هالنة، 

ا اأتلنن  تت لننر لت همننر ل ننتلى ال شاعننا  االعننت اتو وة تال بلعواعننوة، إأ،نن
ابتننن اُّ لننن  لتاخننن  الا،اأبذنننا ، تكالادنننلم هظننن  عننن لط االتحننناج ال نننلفبتي 

 تالكتمة الل دوة التي ااأت تاهظة لم.
إ  عننن لط االتحننناج ال نننلفبتي لنننل وتننن  وظذننني ل ننن ج عننن لط أمننناا فننني الحتنننل 
لظنننب ، تال ل ننن ج اأحننن   تكتنننل بنننب  جت ، تال ل ننن ج ت تنننت لظ نننت  شتحننن ج 

جت ، ض  زمف  خ  شتلتل لن  جت  لخن ى، بنل ل ن  هتلأم ولتل زم ا بب  
كا  ع لط االتحاج ال نلفبتي وظذني لوضنا، تشك،نا فني ال ش نة ااتلنر، عن لط 
أماا ا ت،اهي ا تدناجل تفكن ل، أمناا انا  وطن   أ  نم ا،لن تو ضن تشل 
لم، نننت  ل: للننن تو زضننناشل   شننن ، منننل لنننا ه  ننن  هذنننم بنننن"الذماا االدنننت اكي 

  نننا  إأتننناع   شننن  ، تكذمننناا عواعننني لحمننني الظنننال،ي"، ت ننن  انننا  ش لننن  هظ
تجتلننننني   شننننن ، تك شننننن شللل وا   شننننن  ، تك  ننننناش  تازننننن   : ب اونننننة تننننناشبخ   شننننن  

 لعأ اأوة.



تكدننن تم للننن تها زضننناشبا لم، نننت  ل   شننن ا، لتظننن ج ااهظننناج، انننا  البننن  ل  
ش خل في تن او لنع الذمناا ال نا ل النال لن   لفنم خن ع: الذمناا ال لعن،الي. 

ب  الذمنننننالب  ولننننن،ل اال تدننننناج تال واعنننننة تالقنننننول تال كننننن  فكنننننا  الدننننن او بننننن
تالظ  ننا  ال تلوننة الننخ. تك،ننا ل  منناا الدنن او لننل شتطننلش إلننر تنن اا ل نننم  
همنننر غننن اش الحننن كب  الظنننال،تب ، ه ننن   الننن اجو الذنننلتل لننن ى الطننن فب ، ف ننن  
اكت ننر تننوهة تنن او زننل  ال،ذنناطا االعننت اتو وة تلننلاط  الانن ت ، تلوضننا: 

لل ي اعننتظ،ل  ونننم النن ش  تالظمننل تالا افننة هدننلش  هالنننة، تننوهة تنن او إشنن شل 
 تعلا لا ه ف بن "الح ب ال اشج ".

إ  ع لط لز  ط في ماا الد او، لهذي ال،ظ ت  اللبلهي، اا  ب ت  دا 
"اأتدننناشا" لمطننن ف ااخننن ، ال،ظ نننت  ال لعننن،اليل تلكذنننم "اأتدننناش" لننن  أنننلو 

لن  الا ناش ، تال  خام. لل وت  أتو ة للا هة شتح،ل فبها ال ط ف أ ن ة
أتو ة لظاأا  ت ْح، ل ال  ط ف همر التكون لنع ل  بنا  ال،ظ انة تأتا  هنا، 
ل،ا انا  البن  ل  شذنت  هذنم تهببن  بهنا  ال ش نة لت تمنا فني اواأه،نا تشؤام،نا 
تلعنننالب  ه،مه،ننننا، انننن ! ل نننن  اننننا  اأتدنننناشا ل اأوننننا، بنننن ت  ع،نننن . اننننا  فنننني 

  اأ نننحاب غبننن  لتل نننع ازننن ى الحقو نننة إلهننناُّ لم، ننناشا    نننل إ  ا هنننا، ه ننن 
ال   تب . ل   اأهاش االتحاج ال لفبتي، تلظم ال،ظ ت  اللبلهي، إع  لحاتلة 
القونننناا ه هنننناج  ال ذنننناُّ لمذمنننناا لنننن  جاخمننننم ف تحننننت عهنننن   عنننن ها  لننننا ت،نننن ج  
ف ت حت عه ا  لتذاعنمة اعتظدنت همنر النتحتل تال، اد نة، فكنا  االأهوناش. 

، هتننل ه تنننم الظ ننت بة تاال تدننناجوة للننا ال،ظ ننت  اوخننن  ف نن  ه ننني ا،ننا منننل
تاالعننت اتو وة تالظم،وننة تال ك بننة، تلوضننا ه نني فنني زالننة تظ  ننة تت ذبنن ، تلكنن  
بننن ت  هننن ت. ل ننن  خمنننت لنننم ااش  تخننن  بهنننا، فدننناش تزننن   "وطمننن  الطظننن  

 تالذساال".

 تلك  لع ل  



 لل بتا تال حث ه  ه ت

تونننة لنننع لذتدنننف تمنننا مننني ال،لنننتمة التننني تا هتهنننا اللالونننا  ال،تحننن   اال ب
الا،اأبذنننا   للنننتمة جتلنننة، بنننل لظ نننت  لننن  الننن ت ، بذنننر ا تدننناج  تعواعنننتم 
تاعننت اتو بتم تع افتننم تشؤا  ال، ننت  موة همننر لعننا  لأننم شلا ننم هنن تا شتنن كص 
هننم، فنن عا هالظنن ت شذ ننح ، بننل وات نني، لومهنن  تشاُّ خدنن،م وطمنن  االأانن اط 

عننهمة: للننتمة  فنني أ،ننا زواتننم لودننب   ننسُّا لذننم تزمو ننا لننم! للننتمة لو ننت
"ااأا" الال ال وظ ف اون شتظ ف همر أ  م إال ل  خن   " خن " شلا هنم، 
فن عا منل و  ن  ف ن   مناا "اوخن " النال شتحن ج هنم. ف،ناعا و،تن  ل  أذتمن  لن  
مننناا "ااأنننا"  منننل أذتمننن  لذنننم ل  و كنننا عاتنننم تبظبننن  ت اب نننم  اونننن  تاواأنننم 

" اتنل تان  ساُّ  إأهنا  ،وظنم لل نم اتنل تان  ساُّ إلنر لضناج  اونا  "اوخن 
ال ضنننوة التننني ط زنننت أ  نننها همنننر "تننناأظي ال ننن اش" فننني اللالونننا  ال،تحننن   
اال بتونننة، لتل نننا الننناش  وظ،منننل  فننني لنننا ال وحدنننر لننن  لتاتننن  ال شاعنننا  
االعنننت اتو وة، تمننني لتاتننن  لألننن ت فننني ظننن تف الحننن ب ال ننناشج ، تله،تهنننا 

  التااب  مذا ه   ل اد ة الادل تا ت ا  خطا تتعا ل ل،لا هتم. تل  ال، ب
كم،ة "اعت اتو وة" لدطم  ز كني. فال،تادنص فني ال شاعنا  االعنت اتو وة 
ال و ننتطوع الت كبنن  إال فنني إطنناش ال،لا هننة بننب  طنن فب . فنن عا اأ ننح  لزنن  
الطنننن فب  اننننا  هموننننم ل  وضننننع لتاأننننم لننننا و ننننلا ل الننننم فنننني الحننننا  لت فنننني 

عنننت اتو ي ا هننن  االعنننتق ا ، تإال اأ طنننع هنننم ز نننل الت كبننن . إ  ال،حمنننل اال
 اللط أ ، ال و تطوع المظ  تز  !

علنا لنا زن ث فني اللالونا  ال،تحنن   فني لتاخن  الا،اأبذنا  تك اونة الت ننظبذا  
لن  ال ن   ال،اضني. ل نن  انا  ال نفا  النال طنن   ل ادن   هظن  عن لط االتحنناج 

 ال لفبتي مل التالي: ل  عوتل  الظ ت غ ا 

 ق اش  "الظالل الاالث" ت    لظذاما



لتا نننل ال،ذمننن ب  االعنننت اتو بب  الننناش  ط زنننلا مننناا ال نننفا  ال نننب  هننناشل  لننن 
بل ا  الكات  تالدح ي ال، للع تلعتاع ال شاعا  ال تلونة ه الظنة تتشتبنا. 

، 1991شللبنل   3ف   أل  ل النة فني ل منة "دنفت  جتلونة" اال بتونة بتناشبخ 
ألل  الظال،ي في هظذلا : "ال واعة اللا  وة في الظالل ال  ش : لأ،اط   ش   ل

، تعلا   ل ل  شذل  مذتوهتل  ل التم اللنهب   زنل  )(ال    اللاز  تالظل ب "
"تنن اا الحضنناشا ". تك،ننا ل  أم بننة منناا ااخبنن  لو ننت فنني الحقو ننة عننلى 
إهنناج  إأتنناع هلننتل ل دننل تك عننملب اعننت سا ل هنن تاأي لننذ " اافكنناش التنني 

س فني ل التننم ال،لنناش إلبهننا، ه ن  هذهننا هنناشل بننل ا  هتابن  لنن  الهنن تُّ تالت ابنن
ف ذكت ي مذا هال  لو إلر ما  ااخب   هاهت اشما "ااتل" الال ود ع همونم 

 ال،ال الظ كي "كل الدب  في  لف ال  ا".

ال،ذتمنن   لت -وحننات  بننل ا  فنني ل التننم ل  ش عننل تننلش  لمتطننلشا  ال،حت،مننة 
،ر هالكتمنة همر الدظب  الظال،ي هظ  اأهوناش لنا انا  و ن -التي ب ل  هال ظل

اللننبلقوة. ش نن ل ه،ذا لننة التدننذون النن تلي الننال اننا  عننا     ننل اأهونناش مننا  
الكتمنننة، تمنننل التدنننذون النننال ه،ل  نننم انننا  الظنننالل و  نننل إلنننر ع عنننة ل  ننناا : 
ال،ظ ننت  ال لعنن،الي )الظننالل اات (، ال،ظ ننت  اللننبلهي )الظننالل الانناأي( عننل 

". تمتناا ش زنظ ل  الذتو نة ل ،لهنة لن  ال من ا  لطمنا همبهنا "الظنالل الاالنث
ااتلننر ل نن لط ال،ظ ننت  اللننبلهي منني ل  ق نناش  "الظننالل الاالننث"  نن  ف ننن   
لظذامننا هظننن  ل  لنننل وظننن  مذننناة هنننالل عننا  فننني ل ابنننل الظنننالل اات . فنننن "الظنننالل 
الاالث" لل وت  هال،ا تاز ا بل اا  شتكل  ل  ل ،لهة لن  ال من ا  لنل وتن  

تذت،ي ال إلر الظالل اات  تال إلر الااأي. تك،ا  و ،ظها ان"هالل" إال الأها ال
ل  "الظالل الااأي" لل وظ  لم ت لج، ف   اات  ال، ا  شت اُّ : لا الال ش ن ش 
هظ  ماا ضل ال م ا  التي ااأت تذت،ي إلر لا اا  و ،ر بنن" الظنالل الاالنث"، 
ضنن،ها ت ،ظهننا فنني ل ،لهننة تازنن    لننا الننال و ،ننع بننب  بمنن ا  لاننل الشبننا 



ذلكوة تالهذن  تلن تل تال حن ب  زتنر و،تن  الحن شث هذهنا همنر لأهنا هنالل ال 
لت،بنننس  تلننناعا تظذونننم ام،نننة "الهننن ب" أ  نننها تالتننني لنننل وظننن  لضننن،لأها شتحننن ج 

": الكتمنة اللننبلقوة  ل ن  ااأننت مذناة بمنن ا  لانل اعننت الوا تالواهننا ،  "اوخنن  بنن
خن " اللنبلهي تدذف ض، "اله ب" )الظالل اات ( اأها ااأت تتحن ج بنن "او

تض،ذم الدب ، ف،نا النال عنب  ش ضنل منا  ال من ا  إلنر "الهن ب"، تم،نا فني 
ل دننر اللنن ع، هظنن   تا  الكتمننة اللننبلقوة   عننل لنناعا تظذوننم ام،ننة "اللنن،ا " 
عواعننننوا تا تدنننناجوا، خدلتننننا تمنننني تلنننن،ل،  ه ا وننننا، ل طنننناشا لاننننل لل،اأوننننا 

شبنننا لننن  لهضنننا م تشتلاأونننا تشتعنننوا ... تلنننا لظذنننر "ال ذنننلب" هذننن لا تظننن  ال 
 تت ت ظ  اعت الوا 

 الظالل ل اس تلط اف "لد ش الته ش 

لننا ش بننن   ااتننن  ال، ننا  لننن  تشاُّ منننا  الت ننناؤال  مننل اللتنننل  إلنننر الذتو نننة 
التالوة، تمي ل  التدذون الال جشع الظالل هموم لذا الح ب الظال،ونة الااأونة 

لنن  تدننذون   شنن    ن  ف نن  لظذننا  هظنن  اأهونناش الكتمننة اللننبلقوة، تكالتننالي البنن 
ل هننل اللضننع الظننال،ي ال  شنن . تالتدننذون الننال واتنناش  الكاتنن  تب ذنني هموننم 
تحمبمنننم منننل علنننا النننال و  نننل الظنننالل امنننم إلنننر   ننن،ب : ل انننس تلطننن اف: للنننا 
ال، اننننس فهننننل "كتمننننة ش و ننننوة لنننن  اال تدنننناجوا  ال لعنننن،الوة ال، ننننوط   همننننر 

لننن  الذنننلازي  الظنننالل"، تللنننا ااطننن اف فهننني "ل ،لهنننة لننن  الننن ت  ااضنننظف
الدذاقوة تال،الوة تال واعوة تتح ة ض،  أ،نا لن  الظ  نا  التني شذ ن ها 
ال، اننس فننني ال، ننناا اات ". تال،لضنننلو ال، اننسل النننال ش بننن  تننناز  ال، نننا  
جشاعنننتم لننن  خننن   مننناا التدنننذون منننل لنننا لعننن،ا  بنننن "لأ،ننناط   شننن   لأللنننن  

ت كب   فهل وظذي  الظال،ي في ال    اللاز  تالظل ب ". تا،ا شت ب  ل  ل  ى 
بن "اال  الظال،ي" لل  الهن ب" تزن  ! للنا للن  الطن ف اوخن ، لهذني الظنالل 



الاالنث، فهننل غبنن  عل للضننلو فنني عننواع ت كبنن  ، مننل ال شذمنن  إلوننم اطنن ف 
 له ج في للذم. ال،ه ج في للذم مل "اله ب" تز  !

 كون  تل،اعا 

لج همنر أمن   إلننر عنفا  ال وط زنم مناا ال،حمننل االعنت اتو ي النال جلب تتظنن
الظننالل تاتننس  اننل دننيُّ فنني "الته شنن " الننال تلننتمم اللننبلقوة همننر لل بتننا. 
ننا ل عننت اتو وة فننني ل  لننة  ننوش شلا نننم  ه  نناش  لخنن ى أحنن  مذنننا للنناا لاط  
هنن تا و،ننأل هموننم اافننا امننم هحبننث ال شنن ى دننب ا  خنن  غبنن  . تف نن   اأ ننح  

تك نني عمنن  ال،حمننل  منناا الظنن ت ف نناج ال نن اي فنني اافننا تك نني ال ننوش ل ذنن ا
االعننت اتو ي ال،  نن  هاللننظلش هالته شنن  ال شنن ى فنني اافننا إال "الته شنن "، فنن ا  
ش حنننث هنننن  لدنننن ش "الته شنننن " ال ا ل/ال،حت،ننننل! تك،نننا لأننننم لننننل وظنننن  مذنننناة إال 

 "ال، اس" ت"ااط اف"، ف   لد ش "الته ش " الب  ل  وتل  في لز م،ا.

س أ  نم، ا،ننا انا  اللن   فنني منل و نع لدنن ش الته شن  جاخنل "الهنن ب"، ال، ان
 الح كب  الظال،بتب  لا ، لا لأم و ع خاش م 

 التطلشا  التي زدذت اله ب ل  الته ش  ال اخمي

و ت ظ  اات  ال، الة ل  وتل  لد ش الته ش  ل  جاخل "ال، اس" أ  م، ا  
تطلشا  مالة إو ابوة زدمت  وم خ   الح ب ال اشج . لمنل منا  التطنلشا  

 وة:لشكظة ش و 

* ف،ن   هننة لتلنر مذنناة ظنام   تظنن ج اا طناب جاخننل ال، انس، الننال لتنن   
ق نناش  هنن  "جت  هم،ننر"، تمنناا التظنن ج و مننل لنن  ازت،ننا  تطمننع مننا  ال تلننة 
الظم،نر لت تمننا إلنر التلعننع تالهو،ذننة جاخنل ال، اننس أ  ننم، ا،نا اننا  اللنن   

   ل الح ب ال اشج .

ة ب ت  ال لع،الوة المب  الونة، * تل   هة عاأوة اا  ل  أتا   ع لط اللبلقو
كننن" لكانن  لدننتا  اال تدنناج ال واعنني فاهموننة تلكا مننا   ننلال". تبت تنن  هنن  منناا 



ل  ال، اس لت   ل ل اأ  الا ل  الذازوة ااش شللل وة ه،ا اا  هموم الحا  
 في لل ت ت لذا ب ُّ اأتلاش التدذوع.

ا  للذونننة * تلننن   هنننة عالانننة تشث ال، انننس لننن   لننن  الحننن ب ال ننناشج  تذمو،ننن
)لز فا ه ت بة انالحمف ااطم ني( تضنل ال، اكنس ال  و نوة لم نل  ال لعن،الوة 

لل بتنننا اللننن،الوة تلتشكنننا تالواهنننا  تاعنننت الوا. تلنننا و،بنننس منننا  التذمو،ننننا  لت –
ااز ف مل لأها ال تتل ع اعتا اا ال ل  الظ ت بة فني ه  نا  هظضنها لنع 

للا هننننة التحنننن ل لنننن  هظننننم، تمنننناا و ننننلل ا تدنننناجما تب ظمهننننا ل نننن ش همننننر 
 "اوخ ب ".

* تمذنناة لنن   هننة شاهظننة تظسبننس  ننل  تفظالوننة "ال، ت،ننع النن تلي" الننال  لالننم 
لفع ننننا  جتلوننننة ت ننننتظب  بهننننا جت  ال، اننننس فنننني تذ ننننبا ل نننناهبها تتح بننننا 
لمننن افها، لاننننل االننننل ال،تحنننن   تال، ،لهننننة ااتشكوننننة تتننننذ تع الذ نننن  النننن تلي 

تمي تذمو،ا  تلفع ا  ت نع تحنت  تات ادوة "الها " تل ،لهة ال  ظة الخ،
 هو،ذة ال، اس.

ما  التطلشا  التي ه فهنا ال، انس ت ظنل لذنم اواأنا لحدنذا عاتونا، فني أمن  
الكاتنننن ، ال و توننننم الته شنننن  لنننن  جاخمننننم. فهننننل عننننو توم لنننن  خاش ننننم، لل لنننن  

 "ااط اف" تكالتح ش  لا اا  و ،ر بن "الظالل الاالث" 

، الننة ب تنن  تنن عب  تمننا التطننلشا  لم ننلاب هنن  منناا ال ننفا  ش نن ل تنناز  ال
التي زدمت في ال، اس همر بم ا  الظالل الاالث، ال بلت ها هال،نا تازن ا، 
فهني لنل تظنن  انالا هظنن  اأ نحاب "الظنالل الانناأي"، بنل بلتنن ها لط افنا لتظنن ج  

 تهل اله ب تب خل لظها في ه  ا .

 في ماا ال، ا  ش    الكات  لظطوا  خ،":

  عنننن لط اللننننبلقوة  تا  الحننننافس ااشنننن شللل ي ف،نننن   هننننة لتلننننر أننننت  هنننن -
تاالعنننت اتو ي النننال انننا  شننن فع "ال،ظ نننت ب " إلنننر التذننناف" همنننر ا ننن  تالُّ 



بمنن ا  الظننالل الاالننث، ا،ننا ل  اللننظاش الننال اننا  ش فظننم منناا الظننالل ا،ل نننف 
عواعنني و،بننس  هنن  "الهنن ب" ت"اللنن ع"، دننظاش "هنن ا االأحوننا "،  نن  ف نن  مننل 

حت ااطنننن اف بنننن ت  إطنننناش و ،ظهننننا ل،ننننا و  نننن  اوخنننن  ل نننن ش . متنننناا لتنننن 
ال، ا  لذللب الذساها  ببذها، زل  الت اة التي خم هنا االعنتظ،اش، تكتوفونة 

 خاتة زل  الح تج التي ودظ  ال فاو ه  د هبتها.

تل   هة عاأوة، تاذتو نة لنالا، عنبسجاج جتش ل من" االن  ان جا  لم دنل  -
الن  ال ،ناهي". تإعا انا  لن  في ال،ذا ها  تإض اُّ الل قوة همنر أمناا "ا

ال،حت،نل ل  شتنن ة الهنن ب الذساهننا  فنني ااطنن اف ت نن ل ل  امننا إعا ت ننب  لننم 
ل  تكننالون التننن خل عننتكل  هاممنننة، ف أنننم عننبت خل هتنننل  لتننم هذننن لا شتظمنننا 

 اال  هالل ع ااتعا ز اظا همر ت فا الذ ا .

، تلوضننا تلن   هننة عالاننة عنتمل ااطنن اف لط افننا ه ن   ال،ظل ننا  الااتوننة -
ه نننن   تنننن خل ال،فع ننننا  التنننني ولنننن ف همبهننننا "ال، اننننس"، إضننننافة إلننننر ع ننننل 
ال، شلأوننة. تال و  ننت ظ ، تالحالننة مننا ، "ل  وحننن ث أننلو لنن  إهنناج  االعنننتظ،اش 

 ال،فع ي همر لعا  اال  اللا ع".

للا ال،ظطر ال اهع، تبللوم الكات  لم،وة خاتة، فهل لا و ،وم بن "االن   -
ه  ننة ال، اننس تااطنن اف، تب دنن  "ااخطنناش تأ نناط  اال ت،نناهي" فنني ل ننا 

الضننظف التنني تننفع  فنني لأ،نناط ملبننة ال، ت،ظننا  تع افتهننا"، تبظت نن  الكاتنن  
اله نننن   لنننن  ال ذننننلب إلننننر اللنننن،ا  تلننننا و نننن،وم بننننن "التدنننناجا بننننب  الهلبننننا  
الحضننناشبة ال،تذاف نننة" لمنننل ل ننن لتب  فننني مننناا ال، نننا . للنننا اله ننن  ، تكتوفونننة 

  اابنننوم ال،تلعنننا إلنننر دننن،الم، فهننني فننني أمننن   خاتنننة لننن   ذنننلب ال حننن
"تلتل خط ا همنر للن  جت  ال، انس إع تهن ج ملبتهنا الحضناشبة، فضن  هن  
كلأها تاما طابلشا خال ا جاخمها". تللنا التدناجا بنب  الهلبنا  تالحضناشا  
فهل، في أم  ، "لتض  لا وتل  بب  الهن ب تااعن ا"، أمن ا لمتظناش  بنب  



ا    في اله ب تكب  القول ااع لوة، تأم ا االا لمتذاف" القول الظم،اأوة ال 
التناشباي بنب  ال، نوحوة تااعنن ا، تلهبن   ال، نم،ب  لنن   نل  الهن ب، إضننافة 

و نننل  الكاتنن : "فننن عا ا ت،ننع خطننن  اله نن   تخطننن  … إلننر ال نننلاش ال ه افنني
تدنناجا الا افننا  لتنن   لنن  ال ننهل تضننع تدننلش لذننلو لنن  الحنن ب ال نناشج  

بب  ال، اس ت سُّ ل  ااط اف همر اا نل، تالعنو،ا بنب  الهن ب اال ت،اقوة 
 تااع ا".

للننا ال،ظطننر الاننال" لنن   ،مننة ال،ظطوننا  التنني شتحنن ج بهننا للنن  الهنن ب  -
هالظ  ة لع ااط اف  واص "ال، ا  ال ب ي"، تلنع ل  مناا ال،ظطنر شتظمنا 

اهي، هاال تداج، لل هتوفوة ز اب تكالون التملث الذنات  هن  الذلناط الدنذ
ف   "الطاهع الكمي لم ب ة همر ل تلى الك   ااشضوة عوظطي ال، انس لعن اها 

 لمت خل في دفت  ااط اف ب هلى اال  ال ب ي"، ا،ا و ل  الكات .

 لض،ل  ماا التحمبل

 لذماص لض،ل  ماا التحمبل في ام،ا :

 ل   ع  ا "ااخ / الل ع" اللبلهي الال اا  شتح ج هم "ااأا/ اله ب" ، -1
 ف،  عوحل لحمم 

الظالل الاالث لل وظ  ط فا عالاا، تمل لنو" لنفم  لوتنل  "الظنالل الاناأي"،  -2
إع منننل  ،مننننة بمننن ا  ضنننن و ة لتظننن ج  ال تلزنننن ما إشننن شللل وا و،تنننن  اهت اشمننننا 
خدننن،ا لم لعننن،الوة التننني اأتدننن   هتوفونننة أها ونننة، مننناا فضننن  هننن  ل  منننا  

تنننااي الظننن ات  بنننب  هظضنننها ال مننن ا  لتذا هنننة تشعنننت لننن  االعنننتظ،اش للننناكل 
 هظضا الخ.

تلننننع علننننا ف نننني منننناا الظننننالل الاالننننث، الضنننن ون ال،ت كننننا الننننال و ننننلج   -3
التذنننا و، لدننن شا  شهننن جا  للننن  الهننن ب تملبتنننم تزضننناشتم. لتله،نننا اله ننن  ، 

 تالااأي ملباتم الحضاشبة التي تاتمف ه  ملبة اله ب.



توننة لننن   ذنننلب تك،ننا ل  اله ننن   ااخطنن  فننني منناا ال، نننا  منني تمنننا او -4
ال ح  ال وم ال،تلعا )تامم إع ا(، تك،ا ل  الهلبة ال، دحة لمتداجا لع 
ملبننة الهننن ب مننني الهلبنننة الحضننناشبة ااعنن لوة اعننن اب ت  نننع إلنننر ال نننلاش 
ال ه افني تالتذناف" التنناشباي تاخنت ف أمنناا القنول، فن   "االنن  الظنال،ي فنني 

همونننم تننناز ذا "تننن او  ال ننن   اللازننن  تالظلننن ب " عنننوتل  لحتللنننا ه،نننا وطمنننا
الهلبا  الحضاشبة"، الد او الال ولادم في لا و ن،وم بنن "الحن ب ال ناشج  

 اال ت،اقوة بب  اله ب تااع ا".

 زت،وة الد او!

ا ماا الذ،ا ل  التحمبل   كون أ نل 

ال دا ل  تاز م شذطما لن  لظطنر تناشباي ا بن  وحنث همنر الت كبن  فني 
ل نننننت   . لهذننننني بنننننالا ت كنننننا الكتمنننننة الذتنننننا   التننننني و،تننننن  ل  و ننننن   هذهنننننا 

اللبلقوة التي ااأت تلتل لز  ااط اف الا عة التي اا  شذ  ل إلبها الظالل 
أحلا ل  لشكظب  عذة لت شسب . تب،ت  ل  أ زظ، هاج  عل بن ُّ، ل  الكاتن  
و ننتت هنن  ااعنن اب التنني لج  إلننر ت كننا الطنن ف ال،ذهنناش، لننع ل  لظ فننة 

ا أحنن  لشجأننا ل  أتظ نن  لاتمننف الذتننا   التنني منا  ااعنن اب للنن  ضنن تشل، إع
 و،ت  ل  و    هذها ماا الح ث الال لل وت  شتل ظم لز .

 فم،اعا ماا ال تل  

إ  ال لاب اللزب  الال و،تن  اعتا تنم لن  ال، نا  تات نا  الت كبن  ال نا   
 ونم مننل ل  تنناز م تظالننل لننع ال،لضننلو ال ا ازننث لحاشنن  وطمنن  الحقو ننة، 

هموننم، بننل تظالننل لظننم اطنن ف، اننن "غنن ب" لذتدنن  همننر  عننلاُّ ااأننت لننم لت
"الل ع" ال،ذ ز ! تلظملا ل  لت  ديُّ شذلهل هم ال ا   ال،ذتد  في ز ب 
لن  الحنن تب مننل اأتدنناش ، زتننر تلننل انا  اأهننساا خدنن،م ش  ننع إلننر هلالننل 
ت ع خاشع إشاجتنم منل. إ  ااتن  ال، النة إع   ن  ت ،نص دادنوة مناا ال ا ن ، 



هاعل "اله ب" ال،دناشو لنن "اللن ع". فالامفونة التني تنفط  تك  اش  لخ ى تكمل 
ت كبنن  تنناز  ال، الننة مننل "الت، اننس" زننل  النناا  )ال، اسبننة اله كوننة(. ت نن  
كا  ت عب  ما  الامفوة لهو،ذا همر ات ا  ت كب   زبذ،ا لشاج ل  ش ت  الذتا   

 التي و،ت  ل  و    هذها اأتداش اله ب.

لننال  نناا هننم. ل ن  بنن ل ب تنن  التطننلشا  التنني تمناا تاضنن  لنن  ات ننا  التحمبنل ا
لجخمهنننا ال،ظ نننت  اله كننني همنننر اواأنننم اعنننت اهة ل، تضنننوا  الحننن ب ال ننناشج ، 
ل تد ا همر تما التي لها ت عب  همر لتضناو الظنالل الاالنث فني ه  تنم لنع 
الهنن ب. إ  منناا وظذنني ل  الامفوننة ال،ل هننة لت كبنن   فنني أتننا   الحنن ب ال نناشج  

 اش الد او.تحت،ها فك   اعت،  

 تلك  لع ل  

إ  ال لاب الال و،ال هد ة  لوة للاا ما  الذ،ا ل  الت كب  مل لأم ه،ا ل  
الظننالل الانناأي  نن  اأ ننح  فالدنن او عننوتل  لننع الظننالل الاالننث! تلكنن  اوننن، 
تالظنننالل الاالنننث ضننن ون ه نننت با تا تدننناجوا و نننلج  التذنننا و النننخ  إ  تهببننن  

لمد او تهمر شلعنها الظالنل اال تدناجل،  الظلالل ااشاجوة ال،ظ للة ال،ح اة
جفع هداز ذا إلر ال حث ه  "لع اب" لمد او في ال،ظطوا  غبن  ااشاجونة، 
غبننن  ال،ظ للنننة، لانننل تمنننا التننني ت  نننع إلنننر ال ه ا ونننا تالتننناشبخ تخدلتنننوة 
الهلبننة! تالذتو نننة ل  الدنن او ودننن   زت،وننا اأنننم شمنن  هظلالنننل فننلع هلننن بة. 

 تالهلبة!هلالل ال ه ا وا تالتاشبخ 
 إهاج  ت تب  الظ  ة االعتظ،اشبة : أل  الحضاش 

مننناا االأت نننا  بنننن"الد او" لننن  لبننن ا  ال،ظ نننل ، لبننن ا  اال تدننناج تال،دنننال  
تال نظي أحننل الهو،ذننة النخ، إلننر لبنن ا  ال لظ نل ، لبنن ا  الحت،وننة ال ه ا وننة 
تالحت،وة التاشباوة تخدلتوة الهلبا ،  ن   ظنل تناز ذا و  نس همنر ت نلج 

ظنننالل الاننناأي ال،ذهننناش تبظت ننن   ل ننن ج زننن ث هننناش ، تكالتنننالي وظنننلج هظ  نننة ال



ال، انس هنااط اف إلننر لنا ااأنت هموننم   نل الحن ب ال نناشج  زبذ،نا انا  الظننالل 
هال،ب : هالل اله ب ال، تظ،  ، تهالل الل ع ال، تظ،    تل  مذا عتدن   

ااأت  ا ،ة  له،ة التحمبل االعت اتو ي مي إهاج  ت تب  أ " الظ  ا  التي
 بب  الظال،ب   ل  االعتظ،اش.

 كون أ  ل ه،موة "إهاج  الت تب " ما  

هذنن لا اكت ننن  "الهنن ب" ل طننناش اللننن ع خنن   ال ننن أب  الاننال  هلننن  تالتاعنننع 
هلنن ، فنني إطنناش تلعننظاتم االعننتظ،اشبة، اننا  االجهنناُّ الننال شتع لننم الكتنناب 

  االنن  شتظمنننا اله كبننل  فننني علننا الل نننت، لت  بنن  ظنننام   االعننتظ،اش، منننل ل
ه،نن  فننبهل –اننا  الظننالل لذ  نن،ا فنني أمنن  لتل ننا الكتنناب …! بذلنن  الحضنناش 

إلننر   نن،ب : هننالل لتحضنن  تهننالل لتننلزش. تانناألا  -هظننم ف عنن ة ااأننلاش
لأننننم لنننن  خنننن   االعنننننتظ،اش  -هدنننن ع لت ههبنننن  تنننن ع، ال شهنننننل–وظت نننن ت  

  . تك ضمم عتا ع اللظلب ال، تظ،   ل  ل زمة التنلزش إلنر ل زمنة الت،ن
فكن     الدنن او بننب  الهنن ب تاللنن ع شللننااة اننا  بننب  الحضنناش  تالتننلزش! إ  

 ماا وظذي ل  اله ب لل وت  وظت ف ه وة زضاش  لخ ى غب  زضاشتم مل.

للنننننا هظننننن  ل  تظننننن ف الهننننن ب هننننن  ااننننن  همنننننر بمننننن ا  اللننننن ع، خننننن   فتننننن   
االعنننتظ،اش، ف ننن  اكتلنننف لأهنننا بمننن ا  لهنننا زضننناشا  تلأنننم لنننو" لننن  ال،،تننن  

ه،ننا لأننم الحنناكل ال، ننوط  ف نن  اهت  مننا زضنناشا  –هننالتلزش، تلكنن   تتنن ها
ه نننر همبهنننا النننسل  تت ات منننا التطنننلش، تل  لنننا انننا  لذهنننا همو،نننا فننني ت تنننم 
تاش  ال ا ال وظ ف الت  ا. غب  ل  أم   اله ب عن ها  لنا تهبن   زبذ،نا 
اعتظاج  دظلب تما الحضاشا  اعت  لها، هظ  ا نا  ل بن ، تتناجف علنا 

 ب ال لع،الي في ت او لع ال،ظ ت  اللبلهي الال اا  لذطم نم جخل  اله
في اله ب أ  م، فحبذ نا ه،نل الهن ب همنر شكنا لظمنل أمنل الحتنل فني تمنا 
ال مننن ا  ه،ظ نننت  ، فكنننا  لظمنننل ل طننناش الظنننالل الاالنننث فننني خ لنننة ال،ظ نننت  



ال لع،الي فني تن اهم لنع ال،ظ نت  اللنبلهي، تعلنا همنر الن غل لن  دنظاش 
" النننال ه ننني ل ننن ج دنننظاش عواعننني. فننني مننناا الدننن او تظنننف "هننن ا االأحونننا 

الهنننن ب لدننننالحم لننننا لعنننن،ا  هالادلتننننوا  الحضنننناشبة فنننني ل طنننناش الظننننالل 
الاالننث، ق  مننا تتظ هننا ل،تافحننة اللننبلقوة! تهذنن لا عنن طت اللننبلقوة ه نن ش  
 نناجش تهبنن   أم تننم إلننر الظننالل الاالننث ف تنن   شنن ى  وننم ل ننا  تلا نن  الظنن ت 

 وة ال،ذهسلة!الال عوحل لحل اللبلق

 الح ب الحضاشبة ال اشج  بب  اله ب تااع ا

تمتنناا ف نن ال لنن  ل  شذكنن  الهنن ب همننر الظ،ننل همننر تدننفوة ال،لنناكل التنني 
خم هننننا فنننني الظننننالل الاالننننث لت ت نننن   فبهننننا، لنننن  خنننن   االعننننتظ،اش تالحنننن ب 
ال نناشج ، تكالتننالي إهنناج  بذنناُّ ه  اتننم لننع زم ا ننم هنناال" همننر لعنن"   شنن   

م تم ال اه ة، لع ماا ال اشع تمل ل  ل هنلا "التنلزش" النال انا  هاج إلر أ
شلظ نننننم ا، ابنننننل لننننننن"الحضاش "  ننننن  هلضنننننم او  ه، هنننننلا "اخنننننت ف الهلبنننننا  
الحضنناشبة"، فدنناش الدنن او الننال شتدننلش ل  هموننم ل  والضننم، ال تنن اها 
بننب  "الحضنناش " ت"التننلزش"، بننل تنن اها بننب  زضنناشتم التنني و ننل  هذهننا إأهننا 

الت  ا تال و،ل  اطوة الخ، تزضاشا  شته،ها هتلأها ال تنفل  بهنا   تفل  هقول
القول، تفي ل  لة ما  الحضاشا  "ااع ا". تمتاا تد   "ال واعة اللا  وة 
فنني الظننالل ال  شنن " تبدنن   الننذ،ا ال  شنن  "لأللنن  الظننال،ي فنني ال نن   اللازنن  

ي ت ن،بتها بنن تالظل ب "، لحتللب  بن"ز ب هناشج    شن  " ال شتن جج تناز ذا فن
 "الح ب ال اشج  الحضاشبة بب  اله ب تااع ا".

مذننا ال بنن  لنن  ل زمننة ل  الكتنناب الهنن كبب ، النناش  ش ت ننل  ل، للننة "تنن او 
الحضننناشا "، وضنننظل  ا، ابنننل لنننن"اله ب" ت"زضننناش  الهننن ب"، لنننو" "زضننناش  
ااعنن ا" لت الحضنناش  ااعنن لوة"، بننل "ااعنن ا" بنن ت  تادننوص! تلنن  مذننا 

تال،هالطة في    تاز . ف، للة "الح ب ال اشج  الحضاشبة بنب  الهن ب الم " 



تااعن ا"، التنني  ظننل لذهنا تنناز ذا خاتننوة لم ن   اللازنن  تالظلنن ب ، تضننع 
"اله ب" تمل لدطم   ه افني تل هنلا ع نافي زضناشل فني ل ابنل "ااعن ا" 
النننال منننل جشننن . تمننناا فننني زننن  عاتنننم تدننن ف هننن تاأي اأنننم اعنننت سا  لملنننظلش 

ذي، فال، ننننمل فنننني مننننا  الحالننننة ولننننظ  ل  جشذننننم مننننل ال، ننننته ف. فم،نننناعا النننن ش
وط زنننننننل  ال، ننننننن لة بهنننننننا  الدنننننننلش  : ل،ننننننناعا "ااعننننننن ا" تلنننننننو" "الحضننننننناش  
ااع لوة"  ل،اعا شت ذ ل  تضع "الحضناش  ااعن لوة" فني ل ابنل "الحضناش  

 اله كوة"، فب ت ع الم " 

 الحضاش  ااع لوة زضاش  لت تحة

زنننن ، ال فنننني الهنننن ب تال فنننني اللنننن ع، و ننننتطوع ل  شنننن هي ل  اللا ننننع لأننننم ال ل
الحضنننناش  ااعنننن لوة زضنننناش  لذهم ننننة تذحننننل أحننننل الدنننن او تتنننن فم ااخننننا 
تالظطاُّ تتهما هاب الحلاش. فالحضاش  ااع لوة ااأت لذا دوالها تال  الت 
لمت نننر زضننناشا  تع افنننا  تأمنننل دنننول. ال ،ونننع وظننن ف ل  الحضننناش  الظ كونننة 

تبة تح اتبة في ال سب   الظ كوة، تل،ا ازتكت هالحضاش  ااع لوة ب ل  ب 
ال اشعنننوة ت ذنننت لظمنننل، إ  لنننل أ نننل  ،ونننع، لمام منننا الحضننناشبةل لنننو" ف نننا 
همنننر ل نننتلى ال، كنننل تال،مننن " تالحونننا  ااعننن تبة الااتنننة، بنننل لوضنننا همنننر 
ل تلى ااجب تال   تالتذمول اال ت،اهي تأماا الحتنل، تعلنا إلنر جش نة ل  

ا ت،اقونننة لأللنننلش، اننناب  خمننن ت ،  ننن  اعنننتامص لننن  علنننا  لفشخنننا عا أمننن  
أتو ة هالة ف ا  إ  الت مب  في الحوا  ال ل بة لو" جا ،ا تزب  االت ا ، فهنل 
ال وتل  ف ا في تلش  ت مب  ال،هملب لمهال  ا،ا منل اللنا ع، بنل  ن  وتنل  
لوضنننا فننني ات نننا  لظننناك" تمنننل ت مبننن  الهالننن  لم،همنننلب، تضننن ب لنننا  لنننالا 

لهننال ب  النناش  ت نناشتا فنني ت مبنن  ال نن   ال،همننلكب ! لننو" منناا تز نن  هننالظ ب ا
بل إ  الحضاش  الظ كوة ااع لوة    فتحت ت شما ل،ذاف نة ع ا ونة هال،ونة، 
لننو" ف ننا بننب  الظنن ب تال نن  ، تمنني ال،ذاف ننة التنني تطننلش  إلننر لننا هنن ف 



 تاشباوا هح اة اللظلكوة، بل ل   دن ع  نل الحنلاش الا نافي الحضناشل، النال
عناج فبهنا، ال،ا  نب  الناش  اناألا عتل لبننل  شلأاأونة إلنر إبن ا  لنآع  الحضنناش  
البلأاأوة ف خملا في زلاش تذاف ني لنع ال،ا  نب  عتل ال،بنل  ال اشعنوة. تمتناا 
  ى جاخل الحضاش  الظ كوة ااع لوة زلاش تذاف ي بنب  الا نافتب  ال اشعنوة 

وننة تااعنن لوة همننر االلتحنناع تالبلأاأوننة، اللنني الننال ز ننس عتل الا افننة الظ ك
ه،بننننن ا  ال،ذاف نننننة فننننن ب  تا لنننننآع  الظننننن ب تلذا ننننن  ااعننننن ا لنننننع االهتننننن اف 
لمحضننننناشا  ااخننننن ى ه ضنننننمها، اللنننننيُّ النننننال اننننن   الذ ننننن وة فننننني الت كبننننن  
الحضنناشل فنني ال كنن  الظ كنني تااعنن لي تخ ننف إلننر زنن  ا بنن  لنن  الت، اننس 

 .)(زل  الاا  في ماا ال ك 

حننلاشل النننال تت،بنننس هننم الحضننناش  الظ كونننة ااعننن لوة منناا الطننناهع التظننن جل ال
لظ تف لن ى الهن ب، وظ فلأنم لن  خن   جشاعنتهل لتناشباهل: منل وظ فنل  ل  
الحضننناش  البلأاأونننة  ننن  اأت منننت إلونننم ه ننن  الحضننناش  الظ كونننة ااعننن لوة، تل  

 لظ فتهل هالحضاش  ال اشعوة تالهذ وة ت ش  هالكاب  لمظ ب تال، م،ب .

 اله ب في الظد  الح شثاالأ تا  همر 

تمننل وظ فننل  لوضننا ل  منناا االأ تننا  همننر اوخنن ، الننال تت،بننس هننم الحضنناش  
الظ كونننة ااعننن لوة، لنننل وتننن  ل دنننلشا همنننر الظدنننلش اللعنننطر، بنننل وظ فنننل  
 بنن ا لأننم الطنناهع ال،،بننس لهننا فنني الظدنن  الحنن شث لوضننا. ل نن  اأ ننت  الظنن ب 

 ل االتدننا  ببذه،ننا فنني تال، ننمل  همننر الهنن ب تهمللننم تزضنناشتم لذننا ل  بنن
ال ننننن   الانننننال  هلننننن . تلنننننع ل  مننننناا االتدنننننا   ننننن  اكت نننننر طننننناهع التلعنننننع 
تاالعنننتظ،اش لننن  طننن ف الهننن ب ف مننن  انننا  مذننناة جتلنننا فننني  ،ونننع اا طننناش 
الظ كونننة تااعننن لوة ت،ببنننس تاضننن  بنننب  الل نننم الظننن تاأي االعنننتظ،اشل لمهننن ب 

ت  ا تالظ  أوة تالح بة ال لع،الي تكب  الل م اوخ  "ااألاشل"، ت م الظمل تال
تال و،ل  اطوننننة الننننخ. تلننننل وتنننن  منننناا الت،ببننننس ل دننننلشا همننننر ف ننننة لنننن  ف ننننا  



ال، ت،نننع الظ كننني ااعننن لي بنننل انننا  هالنننا ه،نننل هنننم ال ،ونننع ه،نننا فننني علنننا 
ال،فع ننا  ال شذوننة تخ ب لمننا لنن  جهننا  ال ننمفوة تااتننالة تغبنن مل. ف ،ننا  

ش  التلأ ننني تالكنننلاك ي الننن ش  اافهننناأي علح،ننن  ه ننن   تالطهطننناتل تخبننن  الننن 
تغبننننن مل لننننن  الننننناش  ت، نننننتلا هال،   ونننننة الظ كونننننة تااعننننن لوة فننننني جهنننننلتهل 
الذهضننلبة  ننن  تظنننالملا لننع ال اأننن  ااأ ننناأي تالظم،نني فننني الحضننناش  اله كونننة 
ه،اننننل الط ب ننننة التنننني تظالننننل بهننننا الظم،نننناُّ تال  عنننن ة ال، ننننمل  فنننني ال نننن ت  

ل تال م نن ة تت اننلا لننا واننص اللعنطر لننع الحضنناش  البلأاأوننة: ل نن  لخنناتا الظمنن
 ال ش ، لظت فب  هاخت ف ااجوا  شافظب  دظاش : لكل جشذكل تلي جشذي.

تلننا لذننا أننام  هظبنن ا تأه ننل تا ظذننا او . إأذننا مذننا فنني ال الظننا  ال،ه كوننة، 
تانننننالا اللننننن   فننننني  ،ونننننع ال الظنننننا  الظ كونننننة تااعننننن لوة، أننننن ش  ا،نننننلاج 

اا طاش اله كوة، تااتشتكونة  إ  اشبة، ز   اللظ  تالتاددا ،  ه ا وة
هنننا ت جاب هنننا تفم ننن ات ها، ت ،ونننع لمام منننا الحضننناشبة،  خاتنننة، تأننن ش  تاشبا 
جت  ل  وتل  مذاة في اله ب لنا و ابنل مناا. تإعا ت ن  دنيُّ لن  علنا فهنل 
لحدننننلش فنننني ل  نننناا لظستلننننة تماللننننوة فنننني  طنننناو ال شاعننننا  ال،تاددننننة 

وة تااع لوة فالحضاش  اله كوة هالا افا  ااخ ى. للا في  ل اا طاش الظ ك
زاضننن   فننني أمنننل تظمو،هنننا ا،نننلاج إلسالونننة. تبت ننني ل  ألنننب  إلنننر ل  طالننن  
ال تاللشبنا هذنن أا وظنن ف هنن  الحضنناش  اله كونة لدننواُّ اابنن   ببذ،ننا  نن  ال و نن،ع 
 لبمم في لتشتكا تلل بتا هليُّ شذت،ي إلنر الحضناش  الظ كونة ااعن لوة غبن  

لتنني تهننو،  همبهننا الدننهبلأوة لنن  تننلش للننلمة لننا ت  لننم تعننا ل ااهنن ا ا
هنن  "الظنن ب ت"ااعنن ا". تلكانن  لنن  منناا و،تنن  ل  لؤانن  ل  طم تذننا وظ فننل  
لكاننن  ل،نننا وظ فنننم هظنننم لبذننناُّ الهننن ب هننن  بمننن اأهل تزضننناشتهل. اذنننت فنننني 
اللالوننننا  ال،تحنننن   ف ملننننت لكننننل  ل ،لهننننة لنننن  الطنننن ب ال ننننالظب ، اذننننت 

  الظننالل الظ كنني تااعنن لي، جخمننت لظهننل فنني زننلاش، و همننل  اننل دننيُّ هنن



ف مت في أ  ي ال ب  ل  و هل مفالُّ لدواُّ في بم مل االا ف  لت هظضهل 
: لشنن  و ننع ال،و و ننب ي  ف   ننت هتننل  هظضننهل ال وظ فننل  منناا الذهنن  الننال 

 ولا ب جمل د ا/ تالال و،تح   وم طم ة ال تاللشبا هذ أا.

اعا  االعت اتو وة في تكط وظة الحا  لو" ماا مل زا  ال،اتدب  في ال ش 
لتاتننن  ال شاعننننا  اللنننن دوة فنننني اللالونننا  ال،تحنننن   تلتشتكننننا. مننننل وظ فننننل  ل  
الحضناش  الظ كوننة ااعن لوة زضنناش  لت تحنة تلذ تحننة همنر الحضنناشا  امهننا 
تفننني ل ننن لتها الحضننناش  اله كونننة للننن" تالبنننلا. تلنننالا فهنننل هذننن لا ش ت نننل  

  الظ كونة ااعن لوة" فني ل، للة "ت او الحضناشا " شت ذ نل  تضنع "الحضناش 
ل ابننل "الحضنناش  اله كوننة" بننل وضننظل  لتاأهننا "ااعنن ا"! ف،نناعا و دنن ت  بننن 

 "ااع ا" إع  

 ااع ا :اللهل اللاغل لمه ب: اله ب لدال 

"ااعنن ا" مننل او ، تلذننا ه نن ش  لنن  ال ننذب ، اللننهل اللنناغل لمهنن ب. تلننا 
اعنن،م.   نناال" ال  بنن  وظذلأننم لننو" "ااعنن ا" انن ش  تال احتللننا  تحتننل ه

ف نا انا  الهنن ب شتانا لنن  "ااعن ا" زمو نا لننم ضن  اللننبلقوة، همنر ل ننتلى 
اللظاشا  تااش شللل وا ا،ا همر ل نتلى ت شبن  تز،اونة زتللنا  تحتنل هاعنل 
"ااع ا". ت   عاأ  اله ب هال،ا  تال    تالا    ز اا  "علشبة" ت فع شاوة 

ا الحتننل اللننبلهي. تلكانن  لنن  علننا عننناأ  "ااعنن ا"، ا،ننا فنني لفهاأ ننتا  لوننا
"الاننلش  ااش اأوننة" التنني اننا   قو،هننا االنناا الا،بذنني و لجمننا لنن  هنناشب" همننر 
لنن  ى تل نن،ع لنن  ب بطاأوننا تاللالوننا  ال،تحنن   اال بتوننة التنني فضننمت تنن ة 

تزبن ا منل ت ذن   الونا " ال نا " للناا  -زتر ال أ ل  ه،بمهنا اللنا -زمو ها 
ااأننت ت فننع دننظاش ااعنن ا: "  لك نن ". لننل وتنن  الهنن ب  حافننل الاننلش  التنني 

شننن ى فننني ااعننن ا خطننن ا همونننم، ل ننن  انننا  وظت ننن   زمو نننا لنننم ضننن  اللنننبلقوة، 
 تكالتالي فضل علش  إع لوة فتوة همر زتل فاع  لت مل ه،بل.



كا  علا هاال" ال  ب ، للا البلا فن "ااع ا" في أم  اله ب ديُّ  خ . 
إ  لل وت  البلا ف وتل  االا غن ا. ف،ناعا تهبن   تل،ناعا "، 1إأم "الظ ت ش ل 

 ماا الالف "ال  ش " بل "ال،ت  ج" ل  ااع ا 

إ  لل نننف الهننن ب لننن  "ااعننن ا" البنننلا دننن وم ه،ل  نننم لننن  "ال للونننة الظ كونننة" 
هاال" : لل تك  ب بطاأونا الظم،نر، فني ب اونة مناا ال ن  ، ت ن  ااأنت تتنللر 

دونناا "تزنن   ه كوننة" )ز اننة اللنن بن ز ننب (.  دونناج  الهنن ب  أ ننا، ت،نناأع فنني
تهمننر النن غل لنن  الضننهلط الدننهبلأوة تتهنن  بم ننلش ف نن  ه نني للنن تو "تزنن   
ه كونة" وحمنر بذنلو لنن  ال  نل  لن ى عاعنة ب بطاأوننا إلنر ل  تح ،نت ال كنن   
في " الظة ال ت  الظ كوة" التي  الت ه، ناشاتهل. تلكن  لنا إ  لل،نت لدن  

"ال للوة الظ كوة" التي ااأنت تذناجل  أنااة "بتن ت   ذا  ال لب"، شافظة دظاش 
الظ ب لمظن ب"، زتنر لتن حت اللزن   الظ كونة فني أمن  الهن ب مني الاطن  
ااهمل في الل ع ااتعا، الاط  الال ال وظاجلم إال الاط  اللبلهي في 
لتشكا. تا،نا اتانا الهن ب لن  "ااعن ا"  أنااة زمو نا لنم ضن  اللنبلقوة  ظنل 

لنننم ضنن  "ال للونننة الظ كوننة"، فننن فع زتللننا  انننل لنن  إشننن ا  لذننم انننالا زمو ننا 
تكاك ننننتا  تت اوننننا تالظنننن اع  أنننننااة إلننننر االأانننن اط فننننني زمننننف ههنننن اج هقوننننناج  

 ب بطاأوا.

 كون أ    ما  اال جتا وة في لل ف اله ب ل  ااع ا تالظ ب 

 -لذنننا ل  لتنن   منناا الم نننظ ل هللننا عواعننوا اعنننت اتو وا–إ  تنناشبخ "الهنن ب" 
 نننة لعاعنننوة  لالهننننا : للا نننف لتهبننن   تعابنننت ال شتهبنننن : إ  وتلنننف هننن  زقو

لل ننف الهنن ب لنن  الظنن ب لت لنن  ااعنن ا لت لنن  الدننب  لت لنن  الواهننا  لت 
ل  لوة جتلة لخ ى في الظالل لل ف شتهب  جا ،ا، ت   و  س ل  الذقوم إلنر 
الذقنننوم إعا ا تضنننر االننن  علنننا. للنننا الاابنننت النننال وحتنننل تح انننا  الهننن ب 



فهننننل "ال،دننننال "، تال دننننيُّ غبنننن  ال،دننننال . فظذنننن لا ت،نننن"  تتهبنننن  للا  ننننم
 لدال  اله ب لت وتل  مذاة لا شه جما تتهب  ال،لا ف في الحب .

تمتنناا ف،ننا  ظننل ااأ مبننس تالهنن ب ه،للننا وحنناشكل  للنن تو "تزنن   ه كوننة"، 
مل خلفهل ل  ل  وطا  التح ب  تالت لول  1956له،ا اا  دتمها، هظ  عذة 

تها هاعنل ال للونة الظ كونة. تلنا  ظنل اال بتنا  تالهن ب ااش  الظ كوة تع تا
ه،للنننننا شذ م نننننل  همنننننر ااعننننن ا، النننننال اننننناألا وها للأنننننم، منننننل دوننننناا هظنننننم 
الحتللننا  التنني تحتننل هاعنن،م تهمننر شلعننها ال،،مكننة الظ كوننة ال ننظلجوة همننر 
هه  ال،ما ال ازل  ودل ب  ه   الظسبس، ه طع النذ ا هن  الهن ب ازت ا نا 

تلنا تن  علنا لن  اعنتظاج   1973 اأ  إع ا بل في زن ب  همر اأحوا   إلر
الاننلش  ااش اأوننة، التنني  الننت هاعننل ااعنن ا، زننا إشنن ا  فنني الننت ة ال ننمطة 
همر بت تلها. تمل الحا الال زات  الن اتلش لدن ع فني لتا نل الا، نبذا  
اعنننت  اهم ف طنننا  هنننم الهننن ب )بلاعنننطة اللنننا ( تكتحنننالف لنننع  قنننول االت نننا  

 ا  أااة  وة   ال اداأي.ااع لي فبه

تدننن   الهننن ب لنننع الظننن ب تااعننن ا دننن أم لنننع الدنننب  تغب منننا لننن  ال مننن ا . 
لمهنننن ب شننننلا ااأننننت عواعننننتها تاهظننننة لت  1كاأننننت الدننننب  تلننننتل الظنننن ت ش ننننل 

لذ نن ،ة لننع عواعننة االتحنناج ال ننلفبتي. تهذنن لا زدننمت ال طوظننة بننب  هتننب  
ونننا  ال،تحنن   ضننناشكة تللعننتل تهبننن  لل ننف الهننن ب لذهننا فاهت فنننت بهننا اللال

هنن   الحننا ا هدننذوظتها التنني ااأننت تح،ننل اعننل "الدننب  اللطذوننة" تتحتننل 
ل ظننن ا جا ،نننا فننني ل مننن" االننن ، ال، ظننن  النننال تحنننل  لذنننا علنننا الل نننت إلنننر 
الدب  اللظ وة. تهذ لا اأهاش االتحاج ال لفبتي هاج  الدب  لتكنل  الظن ت 

اشبنننة تعنننملاها عواعنننة ت"الاطننن  ااتننن  "، تال ننن   منننل الت كهنننا لم ذ منننة ال
ل ت مة تجخللها في ل زمة اا  و اال تدناجل النال  ن  و ظنل لذهنا لذاف نا 

 زقوقوا ل،دال  اله ب اال تداجوة في د ع  عوا.



اله ب لدال ، تال دنئ غبن  ال،دنال . تانل زنلاش لظنم لت ت كبن  ضن   ال 
ي شذطما ل  ما  الحقو ة إأ،ا مل اأسالع تع لط في د اة الاطاب ال،هالط

الت،ننلبهي ال ننا   فنني الهنن ب تالهنناجف إلننر تنن ف ااأمنناش هنن  "ال،دننال " 
تتل بهها إلر االألها  ه،ا وا بها تب نلا ل الهنا فني تظ  نة الن لل الظناا لانل 

 "الحضاش " "الا افة" "ال ش " "ااتللوة" الخ.

 …لط تزة القول المب  الوة اله كوة
   "ال ضوة" ماا الطن   أظل، مذاة ل  الكتاب اله كبب  ل  وحات  ت ذ  ط

ال ه  أي لمت، ا ع ب  إلر ط   ش  ت فني ظنام   لكان  تظ بن ا هن  اللا نع. 
ل  علا لا عم  إلوم   اماا فلل  تمل هازث في لفع نة "شاأن " اال بتونة، 
فننني ل النننة ألننن ما فننني ل منننة "ال واعنننة الااش ونننة" اال بتونننة شننن ج فبهنننا همنننر 

ث و ننل  : "إ  الدننن اا الحضننناشل أم بننة مذتذهتنننل  "تنن او الحضننناشا " زبننن
لنننو" تننن الا زنننل  ال، نننو  لت الأ لعنننبلش لت الذ ننني لح،ننن  ه ننن ش لنننا منننل 
تننن او عننن  م التل بنننع غبننن  الظننناج  لم نننل  تالاننن ت  تالذ نننلع، تاال جشاُّ التننناشباي 
الننال تذمنن  هننم النن ت  تاللننظلب الك نن ى إلننر الدننه ى". تال شذكنن  فنننلل  ل  

هنننل شننن هل اتننن زها، ا،نننا وظتننن ف الذمننناا اله كننني تظت بنننم هبنننلب، تلنننالا ف
ب ظم اأت اجا  الظالل الاالنث لم نملة اله كني. تلنع علنا فهنل و ن ش ل  جت  
الظننننالل الاالننننث تلننننتل التحنننن ل ال  و نننني لمهنننن ب شغننننل لننننا و ننننلج ببذهننننا لنننن  
اخت فا  إش شللل وة ته دوة تجشذوة. تال ن   فني أمن   منل ل  الهن ب شت ذنر 

الظنننالل الاالنننث، بنننل وظاشضنننلأها، تفننني دو،نننا  لم بنننة ال شت ذامنننا  خننن ت  فننني 
( ال لعن،الوة تال ننلع الحنن  . 1ال،  لنة ااعنن ا! تمنا  القننول ال لم بنة ع عننة: 

( ال تلة/االنة ا طناش 3( ز نلع ااأ نا  تال و،  اطونة المب  الونة الظم،اأونة. 2
 لمظ  ا  ال تلوة".



وة امهننا ااعنن ا "شنن فم" ال لعنن،الوة تال ننلع الحنن  ! اوننن  تالنن ت  ااعنن ل
تت ذنر الذمنناا ال لعنن،الي تال ننلع الحنن  ، مناا فضنن  هنن  ل  النن ش  ااعنن لي 
و نننن  زننننا ال،مكوننننة تبلنننن و لمت نننناش ، لم وننننع تاللنننن اُّ! ااعنننن ا شنننن فم القننننول 
المب  الوننننة، لنننن  جو،ل  اطوننننة تز ننننلع ااأ ننننا  الننننخ! اوننننن  تمننننل شنننن هل إلننننر 

لن ش   تفني منا  الللشى تبت ا ااأ ا   عل لا ال، دلج هااع ا مذنا  منل ا
الحالة مل و نتقول ال نل  إ  ال، نوحوة لت البهلجونة لت ال لعونة تظناش  لت ال 
تظنناش  مننا  القننول  للننا إعا اننا  ال، دننلج مننل الحضنناش  ااعنن لوة فال ننفا  

 أ  م عوط   هالذ  ة لمحضاش  ال، وحوة تالبهلجوة تال لعوة الخ 

لل همنننر ل اضنننن  ، لذتننن ة منننا  ال، اشأننننا  التننني  نننن  و هنننل لذهننننا لأهنننا تذطنننن
تلذكتف هالت اؤ : إعا اا  اله ب وح ج خدن،م هتلأنم علنا النال شن فم لت 
ال شنننفل  هنننالقول المب  الونننة، لننن  جو،ل  اطونننة تهم،اأونننة تز نننلع ااأ نننا  النننخ، 
فم،نناعا شذاتنن  زتللننا ، إعنن لوة تغبنن  إعنن لوة، ال تظ،ننل بهننا  القننول بننل 

الن  هالظ،نل بهنا  عنل للنل وتن  ت ،ع في بم اأها ال لن  شذناجل بهنا  القنول تبط
الهنن ب تشاُّ اابنن  لنن  االأ  هننا  الظ نننت بة تأمننل الحتننل ال وتتاتلشبننة التننني 

 هاأر لذها الظالل الاالث  ل  الح ب ال اشج  

 زلاش الحضاشا  ل هلا لمت " و   تح ش  

"تننن او الحضننناشا " إع  ل للنننة فاعننن  ، بنننل ه تاأونننة، شتع لهنننا ال،اططنننل  
  ال،تحننن   لح،اونننة لنننا تظت  تأنننم لدنننالحها "ال للونننة"في العنننت اتو وة اللالونننا

الظالل. ماا ديُّ تاض . ف،اعا انا  شج ال ظنل النال ز اتنم منا  ال، للنة فني 
 الظالل الظ كي تااع لي 

كنا  مذناة، تال شنسا ، ألهنا  لن  شج ال ظنل: مذنناة لن  ت نع فني ال نخ ف نا  بننن 
بن  لن  طن ب الحنا "الد او الحضاشل" بب   لى الل  تالظ تا ، ت نلى الا

تالظنن   تال، نناتا . تتاضنن  ل  منناا الذننلو لنن  شج ال ظننل و ت ننمل العننت اتو وة 



الادننننل تبسابهننننا تب نننن ا فنننني عذا وننننة لاألبننننة لهم ننننة ال تنننن ى الحننننل إال فنننني 
"اأتداش إلم الاب  همنر إلنم اللن ". للنا تح شن  لن  و،انل " نلى الابن " تلن  

 لة خ  وننة، ا  انن  لنن  و،اننل " ننلى اللنن " فنني مننا  النن أوا فب  ننر جتلننا ل نن
الط فب  وظت   أ  م ل،ا  لماب  ببذ،ا وظت   خدن،م ل،نا  لملن ، تالذتو نة 
مننني تكننن ب" فكننن   زت،ونننة تجتاا "الدننن او بنننب  الحضننناشا "، تكالتنننالي تساونننة 

 تت  ب  اعت اتو وة "الح ب ال اشج  ض  ااع ا".

 كننني تااعننن لي للنننا الذنننلو الاننناأي لننن  شج ال ظنننل النننال لعاشتنننم فننني الظنننالل الظ
ل للننة "تنن او الحضنناشا " فبت،انننل فنني شفننع دنننظاش "الحننلاش" بنن   "الدننن او"، 
تال،ذاجا  هالتالي بن "زلاش الحضاشا ". تل  جت  دا ف   ماا الط   شذطلل 
همر إز اع اتحاب ل للة "ت او الحضاشا ". اأهل إ  ت، تلا بها   للا 

! تلنننع علنننا، تلنننع ل  لأ  نننهل اننن ها  لمدننن او فننني ت نننم لننن  شذننناجل هنننالحلاش
دننظاش "الحننلاش" دننظاش أ بننل تلظ ننل ، فنن   لل ننف النناش  ش فظلأننم ل تدنن ب  
همننر لذطل ننم، شذطننلل همننر أننلو لنن  المنن " تاله مننة. علننا ا  "الحننلاش" بننب  
الحضاشا  إلا ل  وتل  ه لبا تم ا وا أتو ة االزتكاة الط وظي  وتل  ق اش  

ب تش  التاشباوننة. تمنناا الذننلو هن  ت نناج  التنن عب ، هن  لخننا تهطنناُّ، ه ظننل الدن
لنن  ت  نن  الحضنناشا  لت تنن اخمها ال وحتنناع إلننر جهننل ، تال وتننل  بتاطنننوا 

ه،مونننة وحت،هنننا  -إ  تننن  التظ بننن –ل ننن ا بنننل منننل ه،مونننة تاشباونننة تم ا ونننة 
طمن  اافضنل، همنر غنن اش لنا عن ا ل  عا أننا  هادنلم الحضناش  الظ كوننة 

 ااع لوة في ال،اضي تالحاض .

 لع ل،اعمم في الحضاش  ااخ ى تضال  ال ط ف 

للنننا إ  اننننا  ال، دننننلج مننننل تذمننننول زنننلاش إشاجل لاطننننا لننننم بننننب  لمننننل مننننا  
الحضاش  تتما، فن   االن  لنو" هال  ناطة التني ومهن  بهنا فني هناج  الن لل. 
علنننا ا  "لمننننل زضننناش " لننننا لو ننننلا  ،وظنننا همننننر تفننناع  و،ننننا ببننننذهل، ال إ اُّ 



  لاتم ننة و ننلا ببذهننا تنن او هظضننهل هظضننا تال إ اُّ الهبنن ، بننل مننل ل ،لهننا
هدلش  لت ه خ ى. تإعا أح  ا تد أا مذا همر التدذون اللنا ع إلنر "و،نب " 
ت "و نناش" لت إلننر شلعنن،البب  تانناجزب  فنن   الننال وحدننل مننل ل  اننل تننذف 
في لوة زضاش  شتحالف لع ل،اعمم في الحضاش  ااخ ى ض ا همر خدللم 

ضنا همنر التدنذو ا  ااخن ى في الحضاش  التي شذت،ي إلبها. تماا ودن ع لو
 التي ت لا همر ال ش  لت الظ ع تلا إلر علا.

منننا  للنننلش لو نننت افت اضنننوة بنننل مننني تا نننع و ننن   أ  نننم، ت ننن  لبننن    اتننناب 
غ كبننل  ل،نن  شذت نن ت  أم بننة "تنن اا الحضنناشا " لاتنن  ب  ل هننلا "الهنن ب" 
أ  م. ف ي ل ا  ات م هازث لل بتي ل   الظة لتل  ، ش ج  وم همر جها  

،لا هة بب  ااعن ا تالهن ب، أ ن ل لنا شمني: "إ  همنر ال، نم،ب  خاتنة ل  ال
ش شالا ل  مذاة  مة ل  اله كبب ، ه،  فنبهل ااتن  مناا ال، نا ، تنام  لن ى 
هظب ا  و،ا شذ هي ل  تكل  همونم الظ  نة بنب  الهن ب تال، نم،ب ، هاهت ناش ل  

الهنن ب تكننب  لننا أحتا ننم البننلا ز ننا مننل زمننف بننب  ال،ت، ننتب  هالت البنن  فنني 
ال، ننم،ب  ال،حنننافمب ، تعلننا لننن  ل نننل للا هننة تحننن وا  الح اعننة التننني تمننن  
همبذنننا إلحازنننا تتهننن جأا  ،وظنننا فننني لوالذنننا منننا " )اأمننن  ل النننة لأطنننلأي. تننني. 

(. منننل أحتننناع إلنننر ال نننل  إ   15/2/1995عنننمو   فننني ل منننة ال بمللاعننني 
ظ ت  مذنننناة لنننن  "الحنننن اعبب " فنننني الظننننالل الظ كنننني تااعنننن لي لنننن  مننننل ل ننننت

لمتحالف لع "الحن اعبب " فني الهن ب ضن  لنا و،تن  ل  وظ ن تا هذنم منل لوضنا 
 بن: "تح وا  ااتللوة التي تم  همبذا إلحازا تته جأا  ،وظا" 

 ب ال ل  ت او الحضاشا  تلا   ال،دال 

"زلاش الحضاشا " دظاش و،ت  ل  وتل  غب  ب  ، تمل فني  ،ونع اازنلا  
ا وادننذي دادننوا لهت نن  لأننم لنن  اللا نن  ل ظننل هنناله،ل  تااللت ننا . ت و،نن

ت نننن،وة االننننلش ه عنننن،ا ها الحقوقوننننة. إ   ننننلم  ال ضننننوة ال،ط تزننننة هالذ نننن ة 



لظ  نننة الهننن ب هنننالظ ب تال، نننم،ب  منننل "ال،دنننال ": لدنننال  الهننن ب، تفننني 
إأم ل  الط وظي   ا ل  ولنظ  الهن ب … ل  لتها الذ ا تال لع الظ كوة الخ

،ل  عننوتل  همننر ز نناهم، ا  لدننالحم هنن   لل ت نن ا وح  ننم الظنن ب تال، ننم
فنني بنن ج الظنن ب تااعنن ا ت تضنني علننا، تمنناا ل هننلا. تلكنن  و نن  لوضننا ل  
وتل  ل هللا ل  الظ ب تال، م،ب ، ال و تطوظل ، فني المن ف الن ام  همنر 
اا ننل، تح بننا الت نن ا بنن ت  التظالننل لننع الهنن ب. إ  الننذ ا فنني بنن ج الظنن ب 

إعا لنننل ولنننت   الهننن ب، تانننالا اللننن   فننني  تااعننن ا عنننب  ر دنننب ا ال دو،نننة لنننم
ال،ننننلاج ااتلوننننة ااخنننن ى اال،ظنننناج  تال لعنننن ا ، تانننناا ال لاكننننم تالح،ضننننوا  
تلظمنننل ال،دنننذلها  ال،ل هنننة إلنننر ال مننن ا  اله كونننة. تإعا لضننن ذا إلنننر علنننا 
ها ننن ا  ال نننوازة تتحنننلب   الظ،نننا  ال،هنننا  ب  لجشاذنننا لننن ى التننن اخل بنننب  

 لاالث.لدال  اله ب تلدال  الظالل ا

تال،لتمة الحقو ة ال ا ،ة بنب  الهن ب تل طناش الظنالل الاالنث مني هن ا التنلا   
فننني ت ننناج  ال،دنننال . علنننا ل  الظ  نننة ال ا ،نننة او  بنننب  الهننن ب لننن   هنننة 
تالظ ب تال، م،ب  تالظالل الاالث امم لن   هنة لخن ى مني لن   نذ" ه  نة 

تل نف همونم اابن  لن  ال ب  هالظ ن : ال نب  و نتهل الظ ن  تمنل وحتناع إلونم إع ش
دفتأم، تالظ   وظاأي ل  ال ب  تلكذم مل اوخ  لحتاع إلوم. تك،ا ل  تهببن  
ما  الظ  ة لل وظ  ل،تذا ه  ط با "علش  الظ ب "، أم ا لطاهع ال، زمة التني 
تحت،ها الظلل،ة تالتي ت،تن  الهن ب لن  تعنا ل ال هاونة تالت،لبنم فضن  هن  

جج فني ل  وتن ش فني لل لتنا  لنا فظمنم فني تعا ل ال لاش التني ت ظمنم ال شتن  
 -تمننل وتنن ش  او  فنني لفهاأ ننتا  تبتلهنن  بتكنن اش  فنني للنناك  لخنن ى –الظنن اع 

فننن   لنننا ت ننن،  هنننم المننن تف او  منننل الظ،نننل همنننر تح بنننا أنننلو لننن  "تنننلا   
ال،دننال " وحنن  لنن  هو،ذننة "ال ننب " تغملا ننم، تعلننا هننالم لُّ إلننر لعننملب فنني 

أ اهننا  الظ،ننا ". تمنناا الذننلو لنن  الذضننا  الذضننا  لنن  الذننلو الننال ت،اشعننم "



شتطمنن  دونناا تضننال  بننب  جت  الظننالل الاالننث، لت بننب  ل ،لهاتننم اا مو،وننة، 
تعملة لعملب في "الضها"، لن  ل نل اأتنساو الح نلع، دن وم هالنال ت،اشعنم 
أ اهننننا  الظ،ننننا ، تالننننال شتنننن ات  بننننب  ل نننن ج ال،طال ننننة هننننالح لع تكننننب  القونننناا 

 نة الحنلاش تالظ،نل ه، ن ل "خنا تطالن ". ت ن  ب مذنت ه ض اها ، لع ااخنا بم 
الت  كة ه  إلتاأوة أ ا  ماا الذلو ل  الذضنا  لن  خن   هن   للامنة لذهنا 
لاننناال  اعتحضننن م،ا او : لانننا  لذم،نننة ااتكونننا فننني تضنننالذها تإتننن اشما 
همننر الح نناظ همننر لعننظاش ال تنن ت  فنني الحنن تج التنني تظت  مننا لظ للننة، تلاننا  

ه، نننن ل الحننننلاش لننننع الح نننناظ همننننر تننننلا   ال،دننننال  فنننني ال،هنننن ب فنننني تلنننن ام 
 ل اتضاتم لع ال لع ااتشكوة في للضلو الدب  في ال،وا  ال،ه كوة.

 …تال،دال  الا ا وة لوضا
مذاة  اأ   خ  في ه  ة الظ ب تال، م،ب  هاله ب و ن  ل  واضنع منل 
اوخنن  ل، نن ل "تننلا   ال،دننال "، تمننل ال اأنن  الننال و،تنن  ل  وظطنني ل  نناش  
"زننننلاش الحضنننناشا " لضنننن،لأا إو ابوننننا تاضننننحا غبنننن  لمتنننن "، إأننننم ال اأنننن  
الا افي. ل   لد أا   نل  مبنل إلنر علنا الحضنلش ال نلل لمهنا  الهن ب تع افتنم 
في ل اشعذا ت الظاتذا. فم،اعا ال وتل  مذاة زضلش ل،اعل لت ل اشب لمهتذا 

  ههنن  تع افتذنا فني لن اش  الهنن ب ت الظاتنم  إأنم إعا زن ث منناا للتن  ت دنب
  شنن  فظنن  لنن  "زننلاش الحضنناشا "، الحننلاش الننال عننبتظ ف لنن  خ لننم اننل 
طنن ف همننر زقو نننة تننلش  اوخننن . تاله بنن  فننني االنن  هذننن أا ل  اابنن ا لننن  
لا  بذا الاش  لهل اتدا  تتتا  لع الا افنة اله كونة ال و تن ت  شذناجت  هذن أا 

هنن ب أ  نننم بننن "ضنن تش  لظ فنننة اوخنن " الهننن ب! ز نناا لنننل ات هننلا او  إلنننر ال
شذننناجت   ونننم هضننن تش  لظ فنننة "اوخننن " الظ كننني تال، نننمل همنننر زقو تنننم ال ا،نننا 

 ت  لم لهل تعا ل ااه ا التي تل هها  ها  له ضة.



إع  لذانننتل هنننال ل : بنننن ال لننن  لذا لنننة ل هننننلا ضننن ابي ال ه  أننني تهنننن اتأي 
كننن"ت او الحضنناشا " لت ق نناش  اعت نن لوة غبنن  لحنن ج  تال تحبننل إلننر دننيُّ 

ن "زنلاش الحضناشا " و ن  الذضنا  لن  ل نل تنلا   ال،دنال ، فني لم،نل  ان
 اال تداج تالت اش  ا،ا في المها  تالا افا .

 

 

 
  

  

  

 الجديدة ال يبرالية وهم

 … المفاهيم مناقشة

  

  

 محمد عابد الجابري

إن ال يبرالية الجديدة والقديمة ع ى السواح ليست، بسبب من طبيعتها 

بل هي دوما "مشروع الحاضر". ومن المؤكد  ذاتها، مشروعا ل مستقبل،

أن ميوالتها وتوجهاتها ستتغير بمجرد ما ت مس أن الحاضر آخذ في 

التغير. أليست تقوم ف سفيا ع ى مذهب التجريبية ، وأخالقيا ع ى مذهب 

 المنفعة.
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ظهااار فاااي العقااادين ابخيااارين فاااي الوالياااات المتحااادة وبريطانياااا ماااذهب اقتصاااادي 

مي بـ "ال يبرالية الجديدة". ولعال أهام عنصار جدياد فاي هاذا الماذهب إيديولوجي س

هو دعواه اإليديولوجية التي تبشر بنموذج جديد ل دولة، تماارس  السا طة فياه ع اى 

، ع ااى ااارار تااركات المساااهمة فااي governanceأسااا  مباادأ "الكوفيرنااانس" 

 اة ابساهم نوعاا النظام الرأسمالي ذي التقاليد ابنج وساكسونية،  ياث يماار   م

من "الرقابة" والتوجيه، عند توزيع ابرباح، بهادف دفاع المادراح إلاى العمال ع اى 



تحقيا  أقصاى قاادر مان الاربس ل مؤسسااات التاي يتولاون تسااييرها. وهاذا الناوع ماان 

ممارسة الس طة في إطار من الرقابة التي يقاوم بهاا المعنياون باابمر هاو مضامون 

التي تعني في آن وا اد  governي ية مشتقة من "الكوفيرنانس"، وهي ك مة إنج 

( والرقابااااااة government"الحكاااااام" بمعنااااااى ممارسااااااة الساااااا طة  الحكومااااااة 

. وإذن فنمااوذج "الحكاام" الااذي تبشاار بااه "ال يبراليااة الجدياادة" controlوالتوجيااه

يهاادف إلااى تق اايا دور الدولااة بحيااث تكااون مهمتهااا القيااام بالتساايير تحاات توجيااه 

ذين يوازي وضعهم إزاحها وضع  م اة ابساهم بالنسابة ل ماديرين ومراقبة أولئك ال

 في الشركات الكبرى.

- governanceوقبل أن نناقش هذا النموذج نريد أن نطارح مساألة ترجماة ك ماة 

إلااى ال غااة العربيااة. وهااذا لاايس ماان أجاال  -التااي اسااتعم ت ل داللااة ع ااى هااذا النظااام

كمثاال نشارح مان خاللاه الفكارة التاي "الترجمة" ذاتها، بل من أجل استعمالها هناا 

نصدر عنها في إبداح الرأي في مدى مصداقية أو عدم مصاداقية التفكيار فاي الشاأن 

 العربي من خالل هذه المفهوم.
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مترجماة ب فا" "الحكام"   (لقد وردت هذه الك مة في الورقة التوجيهياة لهاذه النادوة

، stateك مة "دولاة"  ووضعت في سياق جع ت فيه في موضع المعطوف ع يه مع

هكذا "الحكام والدولاة"، مماا يعناي أنهماا يادالن ع اى معنياين مخت فاين. إن القاار  

العربااي يجااد نفسااه هنااا أمااام عبااارة ال ابااار ع يهااا ماان  يااث االسااتعمال ال غااوي، 

فالك متان عربيتان أصي تان، ولكن عطف الوا دة منهما ع ى ابخرى بحارف الاواو 

ماان االلتبااا  والغمااوه فااي ذهاان القااار  مااا يدفعااه إلااى  الدولااة(، يثياارو الحكاام 

التسااؤل بيناه وبااين نفساه: "وماا الفاارق باين مادلول "الدولااة" ومفهاوم "الحكاام" 

 تى يوضعان مثال هاذا الوضاع"؟ إن  ارف العطاف إنماا يساتعمل عاادة ل ارب  باين 

ي معنى المتباينات نوعا من التباين، أما المترادفات والمتواطئات والمتقاربات وما ف

الج ح والكل مثل "الخب " و"الطعام"، والعطاح والكرم، والساق والرجل الخ، فاال 

ياادخل بينهااا  اارف العطااف إال فااي العبااارات التااي تنتمااي إلااى الخطاااب ابدبااي الااذي 

 يستعمل المجاز واالستعارة والكناية وما أتبه ذلك.

ظين المذكورين ما إذا وضعنا إزاح ال ف -ربما–هذا اإلتكال يصبس اير ذي موضوع 

 Governance and theيقاب همااا فااي ال غااات ابوربيااة، وخاصااة اإلنج ي يااة 

state إن القار  في هاذه الحالاة إماا أن يكاون ع اى صا ة بالمجاال التاداولي الاذي .

يستعمل فيه هذان ال فظان في هذه ال غة، وفي هذه الحالة فهو "صا ب الدار" كما 

قة بذلك المجال، وفي هذه الحالاة يمكان أن يرجاع إلاى يقال، وإما أن ال تكون له عال

القاواميس اإلنج ي ياة ال غوياة، أو المتخصصاة، وساايجد مان المعااني والشاروح مااا 

 ي يل الغموه وااللتبا .



 عالم يدل هذا؟

إنااه ياادل ع ااى أن المرجعيااة العربيااة بالنساابة ل فظتااين المااذكورتين اياار المرجعيااة 

ي ال غة، فكثير من الك ماات المترجماة مان العربياة ابوروبية. وليس في هذا عيب ف

إلاى ال غااات ابجنبياة ال يمكاان اساتيعاب معناهااا إال باالرجوع بهااا إلاى الحقاال الااداللي 

العربي. نحن هنا إذن أمام ظاهرة اختالف المرجعية : "الحكم" و"الدولة" ك متاان 

غااات ابوروبيااة تاادالن فااي ال غااة العربيااة ع ااى معنااى، بينمااا يحياال مقاب همااا فااي ال 

 الحديثة إلى معنى آخر مخت ف، أو أدق أو أوسع، أفقر أو أانى الخ.

لف" "الدولة" في المرجعية العربية من "دال يدول دولة"، ويقال عن الشيح يكون 

مرة في هذا ومارة فاي ذا ، فهاو يفياد معناي التنااوب واالنتقاال مان ياد إلاى أخارى، 

الخ. وقد أخذ هذا ال ف" يشيع بعاد  alternanceومنه تداوُل المال، وتداول الس طة 

انتقال "ابمر"  = الحكم( من ابمويين إلى العباسيين وصار أنصار هؤالح يقولون 

: "هذه دولتنا"، أي نوبتنا فاي ممارساة السا طة. أماا ال فا" المقابال لاه فاي ال غاات 

 -د هنااوهو المقصو–فيدل في االصطالح السياسي  Etat, Stateابوربية الحديثة 

ع ى الهيأة أو المؤسسة التي تدبر الشأن العام في ب د ما، تدبيرا يقاوم ع اى النياباة 

ع ى الجميع في ممارسة الس طة، والمحافظة ع ى النظام، والفصال فاي المنازعاات 

والحكم بين النا ، وال جوح إلى العنف لتطبي  القانون الخ. وهذا المعنى  ديث في 

 تائعا مقبوال ومفهوما  إلى درجة ما!(. ال غة العربية ولكنه صار

هذا باختصار عن مصط س "الدولة"، أما لف" "الحكم" فهو يشير فاي العربياة إلاى 

معنيين رئيسيين، أ دهما : الفصال فاي أمار متناازع فياه، ومناه القارار الاذي يتخاذه 

ـر القاضي لجعل  ـد لخصومة أو ن اع الخ، وهذا يقاب ه فـي ال غات ابوربية لف" آخ

judgment, jugement كسمااة وهااي "مااا , . وثانيهمااا المنااع والااردع، ومنااه الحس

أ اط بحنكي الفر  من لجامه يمنعه من مخالفة صا به". ومن هذين المعنيين أخذ 

معنى "الُحكم" الذي يعني ممارسة الس طة لتدبير الشأن العام والفصل في الخالفات 

ي وضع لف" "الحكم" كترجماة عربياة ، الذgovernanceوالن اعات الخ. أما لف" 

معناى الرقاباة والتوجياه والتادبير، وأيضاا  -فاي اإلنج ي ياة-له هنا، فهو أصاال يفياد 

معنااى الساايطرة وممارسااة الساا طة، وهااو اياار الحكومااة بمعنااى الجهاااز المعااروف 

كماااا أناااه ال يااادخل فاااي عالقاااة  gouvernement, government…(  وزارة 

  ي ي الذي يفيد "الحكم" بمعنى " كم القاضي".اتتقاقية مع ال ف" اإلنج

وإذا نحن أردنا أن نحدد ص ب االختالف بين معنى لف" "الحكم" كما يتحدد في ال غة 

كماا يتحادد معنااه فاي اإلنج ي ياة، وفاي الساياق الاذي  governanceالعربية ولف" 

ياد معناى ال استعمل في العبارة السابقة التاي جمعات بينهماا، ق ناا: إن هاذا ابخيار يف

يفيده اآلخر: معنى "الرقابة" التي قد تكون من أع ى إلى أسافل، أو مان أسافل إلاى 

أع ااى. وهااذا مااا ي ااس منظاارو "ال يبراليااة الجدياادة"، إذ يؤكاادون أن المقصااود بالااـ 

governance  هااو الجمااع بااين الرقابااة ماان أع ااى  الدولااة( والرقابااة ماان أساافل



س أن هاااذا المعناااى يساااتحيل استحضااااره  منظماااات المجتماااع المااادني الاااخ(. وواضااا

استحالة تامة من مجرد تأمل معنى لفظة "الحكم" كما تتحدد في ال غة العربية. مان 

أجاال ذلااك فأنااا أفضاال اسااتعمال هااذا المصااط س كمااا ينطاا  بااه فااي مرجعيتااه ابصاا ية 

"كوفيرنانس"، كما هو الشأن في عدد من المصط حات مثل ليبرالية، ديموقراطية، 

 فينومينولوجيا، ف سفة الخ، وذلك إلى أن نهتدي إلى لف" عربي مناسب. جغرافيا،
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قااد يتساااحل الاابعا: ولماااذا هااذه االسااتطرادات ال غويااة؟ ألاام يكاان يكفااي إبااراز هااذا 

 المعنى في البداية واالنتقال إلى ص ب الموضوع؟

 وأجيب : لقد قصادت بهاا إثاارة االنتبااه إلاى أن موضاوع هاذه النادوة يطارح مشاك ة

مماث ااة لهااذه التااي تاار ناها بصاادد ال فظااين :  كاام، دولااة. فااالمط وب منااا فااي هااذا 

المحور ابول،  سب ما نصت ع ياه الورقاة التوجيهياة، هاو أن ننظار فاي "مفهاوم 

"الكوفيرنانس" وتطاوره ومسااهمته فاي التنمياة والتخفياف مان الفقار" فاي الابالد 

م يااة اإلصااالح السياسااي فااي ( النظاار فااي ماادى تقاادم ع1العربيااة. وهااذا "يقتضااي : 

( النظار فيماا إذا 2العالم العربي بما في ذلك محاوالت الدمقرطاة وتحريار االقتصااد. 

كااان ذلااك قااد ساااهم فااي توساايع دائاارة مشاااركة الجميااع والرفااع ماان درجااة الفعاليااة 

( رصد الدالالت والمرامي 3والمسؤولية والشفافية والتمثي ية في مؤسسات الدولة. 

هادفااة إلااى تحسااين أنماااط "الكوفيرنااانس" فااي العااالم العربااي ماان أجاال والباارامج ال

 ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية والتق يا من الفقر.

ف الورقة التوجيهية مفهوم "الكوفيرناانس" بكوناه  وع ى أسا  هذه المقاصد تعر ِّ

: "يحيل إلى عم ية ممارسة الس طة بالمعنى الشاامل ل ك ماة، فهاو يضام لايس فقا  

ومة التي تتألف مان مؤسساات وفااع ين مك فاين بممارساة السا طة، بال يشامل الحك

أيضااا عناصاار مماث ااة تنتمااي إلااى القطاااع الخاااد والمجتمااع الماادني. إن مفهااوم 

"الكوفيرنانس" يراد به اإلمسا  بظاهرة معقدة، قوامها آليات ومؤسسات وفاع ين 

بااين جميااع هاااذه  فااي الدولااة وسااوق ومحااي  اجتماااعي، وأنااواع التااداخل القائمااة

العناصر، كل ذا  فاي مقارباة تامولية ومنهجياة. و"الكوفيرناانس" الصاالس يتميا  

بخصائا أساساية مثال الشافافية والمساؤولية والفعالياة والمشااركة العاماة و كام 

القانون. إنه الحرد بدون هوادة ع ى أن تسود هذه الخصاائا ابساساية المحاي  

 السياسي واالقتصادي واالجتماعي".

وواضاس أن المرجعياة المباتارة فاي هااذا التصاور لاـ "الكوفيرناانس" هاي النظريااة 

، كمااا أبرزنااا Neo-liberalismاالقتصااادية المعروفااة بااـ "ال يبراليااة الجدياادة" 

مضمونها في الفقرة ابولى من هذه المداخ ة. وقد أثارت هذه النظرية، وتثير، جدال 

 يتها مما ال تاأن لناا باه هناا. وماا واسعا بين االقتصاديين  ول مدى صدقها وصال

نريده نحن مان اإلتاارة إليهاا أماران: أولهماا أنهاا هاي نفساها النظرياة التاي تطبا  



بصورة أو أخرى في العالم العربي بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي 

والتي تشكل الخوصصة واالنفتاح أبرز مظاهرها. ثانيهما أن المهماة التاي رسامتها 

لورقة التوجيهية لهذه الندوة هي : تقويم عم ية تطبي  هذه النظرياة ونتائجهاا فاي ا

العالم العربي بالمقارنة مع "أنماط الدولة" التي عرفتها ابقطار العربية في العقود 

( صاانف يسااتو ي أو يطباا  "النظااام 1ابخياارة. ومع ااوم أن هااذه ابنماااط صاانفان: 

دة هاذه، إماا مناذ البداياة  االساتقالل( كاالمغرب الرأسمالي"، أسا  ال يبرالية الجدي

ودول الخ اايج... وإمااا منااذ تدتااين اختيااار "االنفتاااح" فااي الثمانينااات ماان القاارن 

( وصنف ظل يساتو ي أو يطبا  "النظاام االتاتراكي" مناذ فتارة 2الماضي كمصر. 

ازدهااار الفكاار االتااتراكي فااي العااالم العربااي  السااتينات ماان القاارن الماضااي بصاافة 

 ة(، كالج ائر ثم سورية والعراق وليبيا...خاص

يتع ا  ابماار إذن بتجااربتين مخت فتااين تسااتند كاال منهمااا إلااى نظااريتين متباااينتين باال 

متناقضتين في كثير من أسسهما وتط عاتهما. والمهمة التي يمكن أن أدعي إمكانية 

ا ليس من القيام بها هنا تقع خارج المجال التطبيقي وخارج البحث الميداني، فذلك م

اختصاصااي. ومااع ذلااك، فااأذا نحاان أخااذنا بعااين االعتبااار الحالااة العامااة فااي العااالم 

العربي، كما تصفها ابدبيات االقتصادية والسياسية الراهنة، جاز القاول إن أياا مان 

التجربتين لم تحق  ابهداف التنموية المرجوة منها، وإذن يجاب البحاث فاي أساباب 

ن "التجارب االتتراكية" التي اساتو تها بعاا الادول فش هما معا. يمكن أن يقال إ

العربية قد فش ت أيضاا فاي مواطنهاا  االتحااد الساوفيتي والمعساكر الشايوعي ع اى 

العمااوم(، وهااذا صااحيس، ولكاان هااذا الحكاام ال ينسااحب ع ااى التجااارب ابخاارى التااي 

ينطب   س كت منهجا آخر في تطبي  النظرية االتتراكية كالدول اإلسكندنافية، كما ال

ع ى إنجازات اب  اب االتتراكية في الب دان ابوروبية ابخرى، في مجال الخدمات 

االجتماعية كالتع يم والصاحة والضامان االجتمااعي وتعويضاات البطالاة وايار ذلاك 

 مما يندرج في أهداف االتتراكية.

ونحن ال نريد أن نصل إلاى نتيجاة تقارر أن الفشال لايس هاو فشال النظرياة بال فشال 

لتطبي ، فهذا كالم عام، وهو موضوع آخر لايس مان اختصاصانا الخاوه فياه. ماا ا

نريااد طر ااه هنااا تاايح آخاار يفصااس عنااه السااؤال التااالي: هاال ماان الممكاان تطبياا  

 نظرية، نبعْت من وضع معين، في وضع آخر مخت ف؟

هااذا السااؤال، طاارح فااي السااتينات والساابعينات ماان القاارن الماضااي، ماان منظااور 

الم الثالااث عمومااا، طاارح بصاايغة : "هاال يمكاان االنتقااال إلااى "ماركسااي" فااي العاا

االتتراكية في ب د متخ ف؟". ونحن نعتقد أنه ال تيح يمنع مان طارح هاذا الساؤال 

نفسه اليوم بصدد "ال يبرالية الجديدة"، فنقول: "هل يمكان االنتقاال إلاى ال يبرالياة 

هو أن ابمر يتع    الجديدة في ب د متخ ف؟". وما يجعل طرح هذا السؤال مشروعا

ببنيتين إيديولوجيتين، متشابهتين من  يث التركيب، وإن كانتا متناقضتين من  يث 

االتجاه، كما يتبين من الجدول التالي الذي نورد فيه المفااهيم الرئيساية والمتقاب اة، 

 تقابل تضاد في البنيتين،  بدون ترتيب مقصود وال استقصاح(:



 يديولوجيا ال يبرالية الجديدةاإليديولوجيا الماركسية اإل

 ا معايالية النمار العاليه الجديد

 ا  تاا ية الءيعاالية

 ا ست.ت" ا قتاادي ا ندما  وه السوق العاليية

 ا ست.ت" الوطنه العولية

 ال.ومية ا قءيات

 ح.وق الشعوم ح.وق ا نسان

 الت مي  ال وصاة

 اقتااد الدكلة نهاية الدكلة

 صد،ل الدكلة السياسةنهاية 

 حاق اليااحل نهاية التاريخ

 صااع الطع.ات صااع ال  ارات

 الجياهيا الكادحة اليجتيع اليدنه

 التانيع -التنيية اليست.ءة  التنيية اليستدامة/ العشاية

 ال. اال عء  ا سترت" الت.ءيم من ال .ا

 الدكلة الكوويانانس

 ا يديولوجيا الث.اوة

 .اكمةالي ا رهام

 الثورة ا صت 
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ماان النظاار إلااى هااذا الجاادول يتبااين أن "الكوفيرنااانس" يقااع بااديال عاان "الدولااة"، 

و"الفقر" مكان "االستغالل" وهكذا. وبما أن اإلياديولوجيا ابولاى أساب  زمناا مان 

الثانياااااااة فاااااااي العاااااااالم العرباااااااي خاااااااالل المر  اااااااة موضاااااااوع الحاااااااديث هناااااااا، 

ن الماضااي(، فااأن "محاساابة الدولااة" فااي العااالم  الخمساايناتلالثمانينات ماان القاار

العربااي، سااواح كاناات ماان هااذا الاانم  أو ذا ، ع ااى مااا أنج تااه فااي "مجااال التنميااة 



االجتماعية واالقتصادية والحد من الفقر" الخ، معناه في الحقيقة محاكمة إنجاازات 

بول اإليديولوجيا ابولى بواسطة وعود الثانية  محاسبة مضامين عناصار العماود ا

ماان الجاادول بواسااطة مقاب هااا فااي العمااود الثاااني(! والمشااك ة ابساسااية فااي هااذه 

المحاكمة ليست في االختيار اإليديولوجي الذي يمكن التعبير عنه بهذا السؤال: مان 

يح  له أن يحاكم من؟ بل المشك ة في الحقيقة سابقة لمثل هاذا الساؤال، إنهاا نفاس 

ه المداخ ة عندما كنا بصدد مناقشة الطريقة التاي المشك ة التي    ناها في بداية هذ

تاااتم بهاااا الترجماااة عنااادنا فاااي معظااام اب ياااان، كماااا هاااو الحاااال فاااي ترجماااة لفااا" 

governance  بـ "الحكم". أقصد بذلك الترجمةلالنقل من المعجم بدل الرجوع إلى

 المرجعيات الخاصة بال ف" الذي يراد ترجمته وال ف" الذي يراد وضعه كمقابل له.

إن نقل البنيات اإليديولوجية من مرجعياتها ابص ية إلى فضاح آخر مباين، اقتصاديا 

واجتماعيا وثقافيا وتاريخيا، ال يخت ف في تيح عن نقل لفظةلمصط س من لغة إلى 

أخرى. إن ابمر يتط ب اعتبار خصوصية الطرفين ك يهما. ولكي أوضس فكرتي أكثر 

لبنيتين اإليديولوجيتين المذكورتين بالعالم العربي؟ أطرح ابسئ ة التالية: ما عالقة ا

هاال خرجاات إ ااداهما، أو ك تاهمااا، ماان جااوف الوضااع العربااي؟ هاال كاناات ابره 

 العربية  ب ى بهما؟

البنياة اإليديولوجياة ابولاى إلاى العاالم  -أو استوردت–الجواب معروف! لقد وردت 

بناى بعاا أقطااره بعاا العربي، ابتداح من منتصف الخمساينات بكيفياة خاصاة، فت

وبمجرد ما انح ت عراها فاي موطنهاا ودخ ات فاي عاالم … عناصرها لبعا الوقت

"كان" وردت، وترد ع اى العاالم العرباي، البنياة ابخارى، بنياة ال يبرالياة الجديادة، 

وهاهي معظم أقطاره تتبنى بعا عناصرها! وفي ك تا الحالتين واجه العالم العرباي 

مع هذا "الوارد". إنها مشاك ة عم ياة معقادة تفرعات عنهاا ويواجه مشك ة التعامل 

 عدة مشاكل عم ية ونظرية!

 لنذكر ببعا المعطيات التاريخية:

تنتمااي البنيااة ابولااى إلااى الماركسااية، ومعااروف أنااه بناااح ع ااى تح ياال االقتصاااد 

الرأسمالي، كما كان فاي القارن التاساع عشار، اساتنتج كاارل مااركس  ويجاب أن ال 

ح اال اقتصااادي قباال كاال تاايح(، أن تناقضااات هااذا النظااام سااتؤدي فااي ننسااي أنااه م

إلااى قياام النظااام الشايوعي فااي  -عبار صااراع البروليتارياا مااع البرجوازياة–النهاياة 

ابقطار ابكثر تصنيعا، وهي أوروبا في ذلك الوقت وع اى رأساها ألمانياا. فكاان مان 

ى أنهااا ستقضااي ع ااى الثااورة التااي كااان ياار–تااروط قيااام الثااورة االتااتراكية عنااده 

هو تطور قوى اإلنتاج الصناعية والتكنولوجية إلى أع ى مستوى  -االستغالل والفقر

في أوروبا ك ها، الشيح الذي سي يد من  جم الطبقاة العام اة ابوربياة ويعما  مان 

 -أو الرئيسة منها ع ى ابقل–وعيها بوضعيتها، فتصبس بذلك الب دان ابوربية ك ها 

ثوري" من خالل "اتحاد الطبقة العام ة" فيها داخل  ركة ثورية تعيش "الوضع ال

"عالمية" وا دة، اايتها القضاح ع ى الطبقات المستغ ة وبالتاالي ع اى االساتغالل 



والفقر، وصوال إلى "تالتي الدولة" التي لن تعود الحاجة بها قائماة فاي "مجتماع 

كس وصاديقه إنج يا  ع اى طبقي". المهم أن قيام االتتراكية يتوقف في نظر مار-ال

تااوفر تاارطين أساسااين: ب ااوأ أوربااا أع ااى درجااة ماان التصاانيع ماان جهااة، واتحاااد 

العمال في ابقطار ابوروبية ك ها من جهة أخرى. وكان هذا الشرطان يوفران ابداة 

وهااي –والحمايااة: فبالتصاانيع الراقااي المتقاادم وتااموله لوقطااار ابوروبيااة قاطبااة 

ياا داد  جاام الطبقااة العام ااة ويتعماا  وعيهااا ونضااالها  -ةو اادها التااي كاناات صااناعي

وبالتالي تنفجر تناقضاات الرأسامالية. وباتحااد العماال ع اى صاعيد أوروباا بال ع اى 

الصااعيد "العااالمي" تتااوفر الحمايااة لمس ساال إقامااة االتااتراكية : الحمايااة الداخ يااة 

 ة ا تضار..!والخارجية، من خصمها النظام الرأسمالي الذي سيكون  ينئذ في  ال

ليس من مهمتنا هنا مناقشة هذه النظرية، فهي ككل نظرياة إنماا تساتمد مصاداقيتها 

من كونها تعبر عن الواقاع الم ماو  أو عان مظهار أساساي مان مظااهره، وال أ اد 

يساتطيع أن ينكاار أن الماركسااية كاناات كااذلك بالفعال فااي أوروبااا النصااف الثاااني ماان 

لنظرية أو ت اك فيتوقاف أكثار ع اى قادرتها ع اى القرن التاسع عشر. أما نجاح هذه ا

مالحمااة أدواتهااا المنهجيااة ورؤاهااا االستشاارافية مااع تطااور الواقااع وتغياار مجاارى 

التاااريخ. وقااد عرفاات الماركسااية نمطااين ماان التطااور مخت فااين تمامااا: ففااي ابقطااار 

ابوربيااة المتقدمااة بقياات الماركسااية منسااجمة مااع مقاادماتها تراقااب اتجاااه التطااور 

ئم تح ي ها معه، وذلك من خاالل أ ا اب ومفكاري "االتاتراكية الديموقراطياة" وتال

بكل ت ويناتها. وقاد سا كت فاي نضاالها مان أجال تحقيا  االتاتراكية أسا وب الضاغ  

الديموقراطي، فساهمت في إجراح تحاوالت اقتصاادية أساساية  القطااع العاام ماثال( 

" ع اى درجاة كبيارة مان و ققت مكاسب ومنج ات اجتماعية وسياسية و"إنساانية

 ابهمية...

وع ااى العكااس ماان ذلااك تمامااا مااا  صاال فااي روساايا  يااث تحولاات الماركسااية إلااى 

لينينيااة. لقااد اتجااه الاا عيم العمااالي الروسااي لينااين بالماركسااية اتجاهااا مخت فااا، باال 

متناقضا مع مقدماتها، فقرر أنه يمكن بناح االتتراكية في ب د وا د، وأكثر من ذلاك 

فااي وضااع متخ ااف كثياارا ع ااى درجااة التقاادم  -روساايا–لب ااد "الوا ااد" كااان هااذا ا

الصناعي التي ب غتها أوربا. ومع تطور الطمو ات نحو الهيمنة داخل أوروبا نفسها 

والتنافس ع اى المساتعمرات الاخ، تحاول الصاراع فيهاا مان صاراع اجتمااعي داخال 

كية القاااااارة إلاااااى صاااااراع سياساااااي وإساااااتراتيجي باااااين الرأسااااامالية و"االتاااااترا

الديموقراطيااة" معااا فااي أوربااا، وبااين الشاايوعية السااوفيتية فااي روساايا واب اا اب 

المرتبطة بها في أوروبا وخارجها، الصراع الذي تطور إلى  رب باردة بعد الحرب 

العالمياااة الثانياااة. وقاااد تااا امن ماااع هاااذا الصاااراع، باااين المعساااكرين الرأساااامالي 

ية وبااين مسااتعمراتها فااي آساايا والشاايوعي، صااراع آخاار بااين دول أوربااا االسااتعمار

وإفريقيا. وفي إطاار التاداخل باين الصاراعين انتق ات ابفكاار االتاتراكية والحركاات 

الشاايوعية إلااى العااالم العربااي ماان جهااة، و صاال التقاااح فااي المصااالس بااين  ركااات 

التحاارر الااوطني فااي كثياار ماان ابقطااار العربيااة وبااين المعسااكر الشاايوعي ماان جهااة 

الم العربااي ككاال يعاااني ماان نتااائج الحاارب الباااردة ع ااى صااعيد أخاارى، ممااا جعاال العاا



النظام السياسي واالقتصادي كما ع اى صاعيد الفكار واإلياديولوجيا، وذلاك تايح ماا 

 زال عالقا بابذهان فال داعي لتفصيل القول فيه.
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لنعد إذن إلى ذلك السؤال اإلتكالي الذي ذكرناه قبل، والذي عانى منه الفكر العربي 

ساري في الستينات والسبعينات خاصة، وقد طرح كما ق نا بالشكل التالي: "كيف الي

 يمكن االنتقال إلى االتتراكية في ب د متخ ف"؟

وما يهمنا اليوم من هذا السؤال اإلتكالي هو أنه يعبار عان الشاعور بكاون المعادلاة 

ة الحال، التي كانت تطر ها قضية "االتتراكية في العاالم الثالاث"، معادلاة مساتحي 

وذلك ل تناقا القائم بين طرفيها: االتتراكية ال تقوم  سب ماركس إال فاي مجتماع 

ب غ درجة عالية من التصنيع، واالتتراكية هنا تعني "ابتداح التصانيع" وفاي نفاس 

الوقت "وضع نهاية لالستغالل"، أي القضاح ع ى الفقر باجتثاث أسبابه ومكوناته. 

في مجم ه "ب د متخ ف"، بعيد جدا من مستوى التصنيع هذا بينما العالم العربي هو 

 الذي يتط به قيام االتتراكية فيه.

لنؤكد مرة أخرى أن ما نريده من استرجاع هذه المعطيات، التي قد يعتبرها الابعا 

ميتة  وكل المعطيات الجديدة ستصبس في يوم من ابياام ميتاة(، هاو أن التقصاير أو 

الذي يمكن أن ننسبه إلى نم  الدولة القائم  -لذي نفض هأو كيفما كان االسم ا-الفشل 

ع ى "االتتراكية" أو "االقتصاد الموجه" أو "التأميمات" أو ما تئنا من ابسماح 

التي يمكن أن نسمي بها "نموذج دولة جمال عباد الناصار فاي مصار" ونساخه فاي 

 أقطار عربية أخرى. إن ما نريده من هذا التذكير هو تقرير ما ي ي:

( إن التجربااة التااي خاضااها هااذا الاانم  ماان الدولااة كاناات تجربااة منقولااة ماان بيئااة 1

 مخت فة.

 ( إن هذه التجربة لم تتم تبيئتها بشكل مالئم.2

( إنها تمت في ظروف الحرب البااردة، فحاربهاا االساتعمار والمعساكر الرأسامالي 3

 اإلمبريالي ك ه.

لحسااباته هاو ولايس لحاجتهاا  ( إن مساعدة المعسكر السوفيتي لها كانت خاضعة4

 هي.

 ( إن ما  ققته ع ى صعيد التنمية والتق يا من الفقر كان دون المط وب بكثير.5

( إن ابقطار العربية ابخرى التي لم تنخرط في ت ك التجربة والتي بقيات مخ صاة 6

ل نظام الرأسمالي ال يبرالي تابعاة لاه لام تحقا  نتاائج أفضال، ال ع اى صاعيد التنمياة 

قتصادية واالجتماعياة وال ع اى صاعيد التق ايا مان الفقار.  ماا عادا دول الخ ايج اال



التاااي  ققااات بفضااال عائااادات الااانف  "تنمياااة" ع اااى مساااتوى الوجاهاااة والمظااااهر 

االستهالكية، وبعيدا عن الشفافية واالستقامة و"الكوفيرناانس" وكال ماا تناادي باه 

 "ال يبرالية الجديدة".
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 ل عن هذه ابخيرة، أعني "ال يبرالية الجديدة"؟واآلن ماذا يمكن أن نقو

هاو أن وضاع العاالم  -إن أول ما يجب إبارازه، بعيادا عان أي  كام مان أ كاام القيماة

 العربي إزاحها تبيه تماما بوضعه بابمس إزاح الماركسية. ذلك:

( أنها بنية إيديولوجية تمثال أرقاى ماا أفرزتاه الرأسامالية فاي موطنهاا، تماماا كماا 1

 الماركسية في وقتها. كانت

( أن نقل هذه البنية اإليديولوجية أو أج اح منها إلى العالم العربي يتم فاي ظاروف 2

مااا يساامى بااـ"العولمة" و"النظااام العااالمي الجديااد" و"صااراع الحضااارات" الااخ، 

والتأثير الس بي الذي تمارسه هذه الظروف ع ى العالم العربي ال يخت ف في جوهره 

بي الذي مارسته ع يه الحرب الباردة بابمس. ويكفي أن نشير إلاى عن التأثير الس 

 تدمير العراق والحصار المضروب ع يه منذ أ د عشر عاما.

( أن وضاااع القضاااية الف ساااطينية لااام يتغيااار راااام التناااازالت التاااي قااادمها العااارب 3

والف سطينيون أنفسهم، وراام ا تكاامهم إلاى أمريكاا وإعاالن اعتماادهم عال الغارب 

وال نعتقااد أن تغيياارا  قيقيااا فااي الشاارق ابوساا  فااي اتجاااه التنميااة يمكاان أن الااخ. 

يحصاال باادون  اال القضااية الف سااطينية. فااالتغيير اإليجااابي فااي إطااار هااذا النمااوذج 

 ال يبرالي أو ذا  يتط ب االستقرار الذي يبعث ع ى الطمأنينة والثقة.

السياساية واالجتماعياة  ( أن مساندة الغرب لونظماة العربياة التاي تعاادي الحداثاة4

والثقافيااة وتحاربهااا مااا زالاات مساااندة قويااة ومتواصاا ة بنهااا محكومااة باسااتمرار 

 اجتها إلاى الانف ، ولايس بأيمانهاا بقايم الديموقراطياة و قاوق اإلنساان والشاعوب 

 الخ.

( أن تعار "الكوفيرنانس" الذي تنادي به ال يبرالية الجديدة وما يرافقه من دعوة 5

الشفافية والمسؤولية واالستقامة والجاد فاي العمال الاخ، تاعار يؤسساه  إلى اعتماد

تصور ل دولاة "كاـ "تاركة مسااهمة"، لهاا مادراح  الحكوماة( ومسااهمون   م اة 

ابسهم وجمعيات المجتمع المدني الخ(؛ والهدف هو التق يا من دور الدولة، وهذا 

االقتصاااادية  إن كاااان معقاااوال ومقباااوال فاااي مجتماااع مساااتقر ومتطاااور فاااي بنياتاااه

واالجتماعية والثقافية فهو موضاوع تسااؤل م اس فاي مجتماع ايار مساتقر متمااوج 

 الخ.



( أن هاااذه النظرياااة تنساااى وتتجاهااال العماااال والمساااتخدمين، تماماااا كماااا أهم ااات 6

الماركسية تأن الفئات االجتماعية ابخرى، كشرائس الطبقة المتوساطة ماثال. وهاي 

ى مااا يمكاان ماان الااربس ماان أجاال اسااتقطاب إذ تجعاال هاادفها الرئيسااي تحقياا  أقصاا

االساتثمارات تنساى أن ذلااك ال يمكان أن يكااون إال ع اى  ساااب الشارائس المتوسااطة 

 التي ت داد فقرا، وبالتالي فالنتيجة لن تكون "التخفيف" من الفقر بل تعميمه.

( أن ال يبرالياة الجدياادة تتحار  فااي إطااار عاام يساامى العولماة. وردود الفعاال التااي 7

ها في كل مناسابة ضاد العولماة فاي الوالياات المتحادة ابمريكياة نفساها وفاي نشاهد

أقطار أخرى متقدمة مصنعة، دليل ع ى أن ال يبرالية الجديدة والعولمة معا قد بادأتا 

 تفرزان نقيضهما، في عقر دارهما!

( وأخيارا ولايس آخارا، فاأن الشارط الضاروري الاذي مان تاأنه أن يؤساس نظريااا 8

قية هذا النم  من "الدولة" الذي تدعو إليه ال يبرالية الجديدة، هو ع ى ابقل مصدا

وجود تركات تستحوذ ع ى القس  ابكبر من االقتصاد، أعني وجود نظام رأسمالي 

وطناي متطااور، تمامااا كمااا كااان الشاارط الضااروري الااذي كااان يؤسااس، ماان النا يااة 

هاااو وجاااود  النظرياااة، قياااام االتاااتراكية مااان منظاااور ماركساااية مااااركس وإنج ااا ،

بروليتاريا متطورة! والعاالم العرباي الاذي لام ياوفر تارط االتاتراكية باابمس لايس 

 قادرا اليوم ع ى توفير ترط ال يبرالية الجديدة.
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هذه المال ظات المتحفظة لها ما يبررها فاي الواقاع العرباي الاراهن. ودون الادخول 

داللاة خاصاة فيماا نحان  في التفاصيل يمكن أن نساجل المعطياات التالياة، وهاي ذات

 بصدده.

معروف أن المغرب، مثال، لم يخا في أي وقت من ابوقات، منذ استقالله، أية  -1

تجربااة مسااتو اة ماان االتااتراكية، باال بااالعكس لقااد بقااي "ابنااا مخ صااا" ل معسااكر 

الرأساامالي مرتبطااا بااه تابعااا لااه. والقطاااع الخاااد فيااه بقااي مفتو ااا ع ااى الجميااع، 

ما القطااع العاام ف ام يكان نتيجاة تأميماات بال هاو، فاي جا ح مناه، مغاربة وأجانب. أ

موروث من دولة الحماية الفرنسية، وفي ج ح آخر من عمل الدولة التي اضطرت، 

 1980أمام ضعف الرأسمالية الوطنية، إلى النيابة عنها والقيام بمهمتها. ومنذ سنة 

نقاد الادولي، الشايح دخل المغرب في مس سل إعادة الهيك ة الذي فرضه صاندوق ال

الذي جع ه يعره تماما عن بذل ماا ينبغاي مان الجهاد لمحاو ابمياة وتعمايم التع ايم 

وتوسيع الخدمات الصحية واالجتماعية الخ، مما جع ه يحتال فاي السانوات ابخيارة 

 ع ى س م التنمية البشرية، المرتبة التي وضعته في مؤخرة القاف ة. 125مرتبة 

عربيااة التااي تبناات "االتااتراكية"  أو اقتصاااد الدولااة أو أمااا جمهوريااة مصاار ال -2

االقتصاد الموجه( والتي تمت فيها إنجازات فاي مجاال التصانيع والتع ايم والخادمات 

االجتماعيااة، فقااد عاادلت عاان ت ااك الطرياا  قباال عشاارين ساانة وسااارت فااي طرياا  



شرين سنة االنفتاح، طري  ال يبرالية، ومع ذلك فيبدو أن ما  ققه االنفتاح خالل الع

الماضااية، فااي مجااال التنميااة البشاارية، لاام يتجاااوز مااا  ققتااه "االتااتراكية" فااي 

 السنوات العشرين التي سبقته.

أما ما يشاهد اليوم في تونس من تقدم ع ى مستوى التنمية البشارية والتق ايا  -3

من الفقر فال يمكن تفسيره بدون استحضار المجهودات المتواص ة التي كانت تنتمي 

نااوع ماان "االختيااار االتااتراكي" ركاا  ع ااى التنميااة البشاارية خااالل السااتينات  إلااى

 والسبعينات.

يمكن استعراه تجارب مخت ف ابقطار العربية، فهي تندرج بصورة أو أخارى فاي 

هذه النماذج الثالثة  إذا نحن استثنينا دول الخ يج التي ال يمكن إدخالها في الحساب 

تماما(، والنتيجة لن تخت ف كثيارا عماا قررنااه، وهاو لكون اقتصادها اقتصادا ريعيا 

أن المشك ة ليست في اختيار هذا النظام أو ذلك من النظم المتوفرة فاي "الساوق"، 

وإنماااا المشاااك ة هاااي فاااي كاااون ماااا خااارج مااان جاااوف الوضاااع االقتصاااادي المتقااادم 

ح" إلى  تكنولوجيا وع ميا( ال يمكن أن يثمر نفس الثمار إذا هو نقل نقال بـ "المفتا

وضااع آخاار متخ ااف، ال يتحم ااه أو ال يقاادر ع ااى  م ااه. وإذا أضاافنا إلااى ذلااك الاادور 

الس بي، بل التخريبي، الذي ي عبه العامل الخارجي المتمثل في هيمنة الغرب سياسيا 

واقتصاااديا، دوال وتااركات، وسياسااات الحمايااة التااي يتبعهااا، إضااافة إلااى المنافسااة 

تشاابه المنتاوج  الفال اي أو الصاناعي الاخ( أدركناا العربيةل العربية التاي يفرضاها 

 مدى تعقد المشكل الذي نحن بصدده، مشكل التنمية والتق يا من الفقر.
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وبعيدا عن الكالم ب غة الح ول الجاه ة، أو االختيارات اإليديولوجية المسبقة، يمكن 

ون لهاا النتاائج القول إنه ما لم تبن التنمية ع ى مبدأ "التجديد من الاداخل" ف ان تكا

المتوخاااة. و"التجديااد ماان الااداخل" يتط ااب نوعااا ماان الكت ااة التاريخيااة بااين جميااع 

العناصاار وابطااراف : بااين الدولااة والمجتمااع، بااين المجتمااع والفاارد، بااين القااديم 

 والجديد، بين التق يدي والعصري، بين التراثي والحداثي، بين الريف والمدينة الخ.

يخية من هذا النوع تبررها ثالثة معطيات خطيرة في الوضع والحاجة إلى كت ة تار -

العربي الراهن تعوق التقدم بل تجعل التنمية المط وبة متعذرة إن لام تكان مساتحي ة 

هنا  من جهة الهوة العميقة التي تفصل بين ما هو قروي وما هو مدني، بين ما  -:

يااف، فاي االقتصااد هو قروي في ابريااف والمادن، وماا هاو مادني فاي المادن وابر

واالجتماع والفكر والثقافة. وهي هوة تكر  عم ية إعاادة إنتااج متواصا ة لظااهرة 

اتساع الشقة بين نخبة مشادودة إلاى الغارب ونخباة مكب اة بالماضاي، نخباة مغترباة 

وأخاارى منغ قااة، نخبااة تقاارأ الماضااي فااي المسااتقبل وأخاارى تقاارأ المسااتقبل فااي 

 …الماضي



اياااب التنسااي  الجاااد، والتضااامن المتواصاال والتكاماال وهنااا  ماان جهااة ثانيااة  -

المتنامي، بين ابقطاار العربياة. والحاجاة إلاى التنساي  والتضاامن والتكامال لام تعاد 

قضااية تاارف إيااديولوجي باال هااي اليااوم، فااي عااالم العولمااة، ضاارورة وجوديااة. إن 

ية "الكت ااة اإلق يميااة العربيااة" هااي كت ااة تاريخيااة بمعنيااين: فماان جهااة هااي ضاارور

لتغ ب الدولة القطرية العربية ع ى مشاك ها الخاصة، وهي أيضا ضرورية ل وقاوف 

 في وجه المنافسة والهيمنة داخل العولمة.

وماان جهاااة ثالثاااة لااايس فاااي أي قطاار عرباااي قاااوة مهيمناااة، هيمناااة اقتصاااادية أو  -

اجتماعية أو ثقافية، قادرة موضوعيا وذاتيا ع ى "النيابة" عان البااقي فاي تحقيا  

نمياااة والتقااادم. إن تااارط االتاااتراكية كاااان هاااو هيمناااة الطبقاااة العام اااة، وتااارط الت

ال يبرالية هو هيمنة الطبقة الرأسمالية. و يثما تغيب إمكانية هيمنة هاذه الطبقاة أو 

ت ك تصبس إمكانية تعميم مشروعها اإليديولوجي   ما مساتحيل التحقيا . والنتيجاة 

شاريع اإليديولوجياة الفئوياة الطبقياة لفائادة أن الكت ة التاريخية التي تؤجل فيها الم

المص حة الوطنية، مص حة الجميع، هي المخرج الو يد في نظرنا من الوضع الذي 

يسود المنطقة العربية  اليا: وضع التفتت والحيرة وايااب أي مشاروع ل مساتقبل. 

 -بساابب ماان طبيعتهااا ذاتهااا-إن ال يبراليااة الجدياادة والقديمااة ع ااى السااواح ليساات 

مشاروعا ل مساتقبل، بال هااي دوماا "مشاروع الحاضاار". ومان المؤكاد أن ميوالتهااا 

وتوجهاتها ستتغير بمجرد ما ت مس أن الحاضر آخذ في التغير. أليست تقوم ف سافيا 

، وأخالقيااااااا ع اااااااى مااااااذهب المنفعاااااااة . empirismع ااااااى مااااااذهب التجريبياااااااة 

pragmatism 

 

 
  

 الواقع السياسي العربي المعاصر
 

جابايم يد عابد ال  

 

 إن ب.اال "الواقع السياسه العابه" عء  ما هو عءي  من "التا يب" أك د،ول  وه ماحءة

  ." الهار ليس أماا حتييا، وا صت  ميكن دكما،  ن الشاكن ا نسانية "إرادية  ءيا 

 "كبععارة معاصاة  ا صت  مس لة إرادة، إرادة اليست.عل، واليس لة إذن ليسذ وه "صا يب



"الواقع السياسه العابه"، بل اليس لة أك  كأ،ياا هه مس لة كجود أك عدر كجود قاار كصع.يد  

 سياسه
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 )*(أيتها السيدات كالسادة 

     أنك  قد  حمت  أن اليوبوع الرذي أصشراف بيناقشرت  أمرامك  يشركل، 

مثءرر  مثررل ب.يررة موبرروعات هررذا النرردكة، جررالالا مررن  ررل  "الواقررع العابرره 

سياسررررره كا قتارررررادي كا جتيررررراعه كالث.ررررراوه كالتعءييررررره اليعاصرررررا، ال

كا عتمه"، الذي سيدكر الكرتر حولر  وره الي رور ا ك" مرن م راكر هرذا 

الندكة  كهذا الي ور ن س  هو كاحرد مرن ،يسرة م راكر صشركل مجتيعرة  رت 

أ عا، هو موبروع هرذا النردكة  "العرام كال.ران الجديرد"  إن هرذا يعنره أن 

كمنهجرره، مررا ورره ذلرر   رر   قيررا أن ال ررديب ورره  م طررط النرردكة منط.رره

موبوع يشكل جالالا من  ل، سواال  ران هرذا الكرل منردرجا ص رذ  رل أ عرا 

من  أك قيا مندر ، يطا  عء  اليت دث مس لة ال دكد الته يجرب أن ي.رف 

عنرردها ب ديثرر   كالسرراا" الررذي ي اررنه هنررا،   ارريا، هررو الترراله  مررا هرره 

"الواقررع ا قتاررادي كا جتيرراعه"  حرردكد "الواقررع السياسرره" مررع  ررل مررن

 ك"الواقع الث.اوه كالعءيه"؟

هذا من ناحية، كمن ناحية أ،ا  ييكن أن نطا  الساا" ن س ، بل ربيا من 

الذي ي يل عنوان "الواقرع –الواجب أن ن عل، بالنسعة ل دكد الي ور ا ك" 

مررررع موبرررروعات الي ررررور الثررررانه  "العييررررة العالييررررة  -السياسررره العابرررره"

قءييية الااهنة" من جهة، كالي رور الثالرب  "العرام كالعرال " مرن جهرة كا 

أ،ا   ذل  أن "الواقرع السياسره" وره جييرع العءردان يرالداد اليرور صر ثاا، برل 

ينارراع اناررياعا لل ااهررات ال ارجيررةن ك  ي  رر  عءرر  أحررد أن "الواقررع 

 السياسه العابه" قد ظل، كمازا"، منذ قان كناف م كوما إل  حد  عيا،

 كأحيانا م كوما بتيام ، بالت ثياات ا قءييية كالعاليية 

كن ررن إذ نثيررا هررذا اليسرر لة،   ن.اررد بررذل  إل.رراال الءررور، وييررا سررناصكع  مررن 

ص.ايا وره الت ءيرل، عءر  الرذين ،ططروا لنردكصنان برل برالعكس ل.رد وعءروا مرا 

يجررب، بررالنما إلرر  برراكرة صجالةررة اليوبرروع اليا ررب اليع.ررد )العررام 

عشرررراين( قاررررد الترءررررب عءيرررر ، و ررررت عررررن برررراكرة إ ررررااك كال.رررران ال

الت ااررات الي تء ررة ورره موبرروع هررو بطعيعترر  م تءررف  كهنررا أصررل إلرر  

"بيذ ال.ايد" من هذا ا ستهت" الذي قد يعدك و ءة كزيادة! ذل  أن ص ءيل 

"الواقع السياسه"، وه اصاال  أك ان اال  عن الواقع ا جتياعه ا قتاادي 

كا قءييية"، هو مهية الي تم وره "عءر  السياسرة"ن أمرا أنرا  كالعيية العاليية



وت ااه الث.اوه كالعءيه  هال  ،را  نعر ، ل.رد مارسرذ السياسرة نوعرا مرا 

من الييارسة، كما زلذ أصابع الشر ن السياسره بارورة أك بر ،ا ، قيرا أن 

ميارسة السياسة كا هتيار بالش ن السياسره  رهال، ك"الكرتر" وره السياسرية 

ءييا  هال  ،ا  إن  من ا،تااا من يوص ون اليرور بر نه  "عءيراال  تما ع

، صياما  يا أن "الكتر" العال   وه  اكن ا جتيراع politologuesالسياسة" 

 كا قتااد هو من ا،تااا عءياال ا جتياع كا قتااد 

هرو  -إذا جراز لره أن ادعره لن سره ا،تااصرا مرا–ا،تااصه  يا صعءيرون 

ال ءس ة، كوه ال ءس ة العابية ا ستمية بالت ايم   با سا   "الكتر" وه

كإذن واحتاامررا لءت اررم، ص اارره كص اررم قيرراي، سرريكون عءرره أن 

–أصكء  وه "الواقع السياسه العابره" مرن منمرور وءسر ه! كالنمرا ال ءسر ه 

  يهت  ب دكد الالمان كاليكان، ك  ب دكد أجالاال الواقع، كإنيا  - يا صعءيون

لت ديد الي راهي  ككبرع التعاي رات التره سرينطءا منهرا وره يوله عناية أ عا 

الت ءيرل كيوظ هررا عنرد التا يرربن لررذل  سرتكون اليهيررة ا كلر  الترره سرريكون 

عءها ال.يرارع بهرا هره ص ديرد، أك صعايرف، م هرور "الواقرع السياسره"  لرن أث.رل 

عءيك  هنا بال وض وه  راال كنمايات، يعتعاها النا  عادة ث.يءة بيجاد مرا 

سب إل  ال ءس ة، كإنيا س نطءا مرن كجهرة نمرا ويءسروف مرار  السياسرة صن

كيتكء  ال ءس ة وه صورة ،طام أدبه، وي  ص ييل كوي  صشويان كو ت عرن 

ذلررر  يعتعرررا الياسرررس لء ءسررر ة السياسرررية  إنررر  ال يءسررروف اليونرررانه الشرررهيا 

 أوتطون 
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ية"، لءع ب ،ام أوتطون  تاب  "السياسة"، الذي ا تها باس  "الجيهور

ورره "الواقررع السياسرره ا و ررل"، حسررب صععيانررا هنررا، أك "اليدينررة ال ابررءة" 

حسب ععارص  هو  كبيا أن  ويءسوف و.د عيل  يا ي عرل ال تسر ة عرادة عءر  

السريا ورره الع رب ب طرروات منط.يررة متسءسرءة ياسررس السرابا منهررا التحررا  

ينعره أن يكرون،  كهكذا، وين أجل بناال معاوة ص ي ة بالواقع السياسه  يا

طا  مشكءة اليعاوة ذاصها، وه  ،ا العام السراد  كأك" العرام السرابع مرن 

 تاب ، معتدةا بالتيييال بين أ كا" أك درجات معاوتنا بالواقع  كبععارة أ،را  

انطءررا مررن الع ررب ورره أنررواع اليعاوررة الترره بإمكاننررا ص ارريءها عررن أ ررياال 

اة ص.ع عء  ب ة نها، كأنذ الوجود، و ام اليثا" التاله  لن اض أن  ج

كاقرف بجانعهرا صنمرا إلر  اليراالن وره هرذا ال الرة سرتا  الشرجاة ععرارة عررن 

 ررعؤ منطعررع ورره مرراال النهررا يتيرراك  بتياكجرر ، وهررذا أدنرر  درجررات معاوتنررا 

ها  "اليعاوة الشعؤ"  لن اض اآلن أن  ابتعردت عرن الشرجاة  بالواقع، كلنسّي 

أية صورة ستا  الشجاة؟ إن  ستا  قءيت كالت ذ إل  الجهة ا ،ا ، و ه 



ظءها ماصسيا عءر  ا رض، كهرذا درجرة مرن اليعاورة بالشرجاة أو رل مرن 

ا كل ، بدكن   ، وءنطءا عءيها  "اليعاوة المل"  أما إذا كاجهذ الشرجاة 

كنمات إل  جذعها كأقاانها، و نذ ستااها وه هذا ال الة  يرا صيثرل أمرار 

، كهذا معاورة أرقر  مرن ا كليرين  ن عيني ، لن.ل صورة عء  عدسة العين

ما ينطعع وه عينير  لريس  رعؤ الشرجاة ك  ظءهرا برل صرورصها الي سوسرة، 

وءنسرر  هررذا بررـ   "اليعاوررة الاررورة"  هررل صعيثٍّّررل هررذا ح.ي.ررة الشررجاة؟  ررت، 

والاورة العااية   ص.در ل  معاوة إ  بهذا الشجاة اليشار إليهرا، التره قرد 

ورقرة كقرد   صكرو كإذن … ن، مثيراة أك قيرا مثيراة، ن ءرة أك سردرةصكون مع

وءيسذ هه "الشجاة" باليعن  العار الذي ينطعا عء  جييع ا  جار، ليسذ 

هرره اليثررا" ا  يررل ل كرراة الشررجاة، ليسررذ هرره "ح.ي.ررة الشررجاة"  ح.ي.ررة 

الشجاة أك نيوذجها ا  يل   ن ارل عءير  برال وا ، برل بالع.رل، برالتاقه 

يرن يشراهد أ ثرا مرا ييكرن مرن أنرواع الشرجا، سرتكون وه اليعاورة الع.ءيرة  و

معاوت  بالشجاة أو ل، أما إذا  ان عاليا نعاصيا ويعاوت  ستكون أ يل، كمع 

 ذل  صع.  ح.ي.ة الشجاة  ييا أ يل من ذل ، وال .ي.ة هه النيوذ  كاليثا" 

إذن، هاهنا أربع درجات مرن "الواقرع"، كبععرارة ال تسر ة أربعرة أنرواع مرن 

  الواقع الشعؤ، كالواقرع المرل، كالواقرع الي سرو ، كالواقرع اليثرا"  الوجود

كالساا" اآلن هو  إلر  أي نروع مرن هرذا ا نرواع ا ربعرة صنتيره معاوتنرا برـ 

"الواقع السياسه العابه"؟ سيكون الجوام، بناال عء  مرا سرعا، أن معاوتنرا 

وره اليراال، أر بـ "الواقع السياسه" ستكون صابعة ليوقعنا من   هرل ننمرا إلير  

ننما إل  ظء ، أر إل  صورص ، أر ن كا وي  بناال عء  ما هو عءي  وه ح.ي.ت  

 متجاكزين أ عاح  كظتل  كصورا ال سية؟!

 و ين ن ن إذن؟ أين ن.ع من "الواقع السياسه العابه"؟

أعت.د أنر   برد، لتوبريؤ السراا" كا قتراام مرن الجروام، مرن متابعرة نرم 

اليثا" الشهيا الذي استعان ب  لشا  وكاص ، اليثرا"  أوتطون كا ست ادة من

اليعاكف بـ "أسطورة الكهف"  ل.د جات العادة أن ي.َدار  ترع أوتطرون وره 

هررذا اليوبرروع، عنرردما يتعءررا ا مررا بسررياق ا قتعررا ، مء اررا ورره ب ررعة 

 ن  رل  ءيرة وير   -ص.ايعا–أسطا  أما أنا و و ل أن أن.ل هنا النم  يا هو 

نعتعاها صامال إل  كبرع ينتيره وعرت إلر  كاقعنرا  ي.رو" أوتطرون   ييكن أن

لنت يل رجا  قععوا وه مسكن ص ذ ا رض عءر   ركل  هرف، ص.ابرل وت تعر  

مادرا لءنور م ييا  كيءه هذا ال ت ة ميرا يرادي إلر  دا،رل الكهرف حيرب 

ي.عرررع أكليررر  الاجرررا" منرررذ نعومرررة أظ ررراره ، كقرررد قيررردت أرجءهررر  كأعنررراقه  

 يررب   يسررتطيعون الت رراك مررن أمررا نه  ك  ا لت ررات لاؤيررة أي برر قت"، ب



 هال  ،را قيرا مرا ييثرل أمرار أنمراره   كمرن كراةهر ، ،رار  الكهرف، نرار 

 م يية عميية صاسل أ عتها من بعيد كمن موبع ماص ع 

لنتاور اآلن مياا طويت، ييتد كرااله  من أقا  جهة الييرين إلر  أقار  

  طو" هذا الييا جدار صرريا مشراب  لتءر  جهة الشيا" دا،ل الكهف، كعء

ال واجال الته نجدها وه مسا  العرااةس اليت ا رة، كالتره ص  ره التععرين 

لنت يل  ذل  رجا ، كراال هذا الجدار … ال .ي.يين عندما يعابون ألعابه  

الاريا كعء  طول ، ي يءون  ت  أنواع ا دكات الاناعية ياوعونهرا إلر  

ية كحيوانيرررة كقياهرررا  بعرررض هرررا ال الاجرررا" أعءررر  كصشررريل صياثيرررل بشرررا

ال امءين لت  التياثيل يرتكء ، كبع ره    ي.رو"  رييا  أمرا السرجناال الي.يردكن 

با ص اد وه    ياكن من أن سه  كمن جياانه   ييا،   ياكن قيرا المرت" 

الته صء.يها أ عة النار عء  الجدار اليواج  له  دا،رل الكهرف! ك يرف يكرون 

ف ذلرر ، مررا دامرروا طرروا" حيرراصه  عرراجالين عررن ص ايرر  ا مررا عءرر  ،ررت

رؤكسه ؟! كإذا وابنا أن  أمكرنه  وره كقرذ مرن ا كقرات أن يت راطعوا ورإن 

 ءياصه  لن صت دث إ  عيا ياكن  من المرت"، كإذا مرا صراددت عءر  الجردار 

الاريا أصداال  صروات أكلير  الاجرا" الرذي ييراكن كراالهر  وسريعت.دكن 

ت" الترره أمررامه ! كبا،تاررار، وهررا ال السررجناال   أنهررا أصرروات صءرر  المرر

 يعاوون، عء  ال .ي.ة،  ييا  ،ا قيا ظت" صء  التياثيل!

كي ريف أوتطررون  كإذا ن ررن أطء.نرا اآلن سرراا  كاحررد مرن هررا ال السررجناال 

كأرقيناا عء  أن ينهض وج ة كيديا رأس  كيسيا راوعرا عينير  ن رو النرور، 

ا ات مالية ل  كسوف ينعها إل  حد أنر  عندةذ صكون  ل حا ة من هذا ال 

سيعجال مع  عن رؤية المت" الته  ان يااها من قعل    أمرا إذا ن رن أرينراا 

م تءررف ا  ررياال الترره  رران يررا  ظتلهررا و.ررط وررت  رر  أنرر  سيشررعا بررال ياة 

كسيعت.د أن المت" الته  ان يااها من قعل هه أقام إل  أن صكون ال .ي.ة  

  النمررا إلرر  ال رروال الينععررب مررن النررار كراال الكهررف كأمررا إذا أرقينرراا عءرر

وسيشعا با ل  وه عيني  كسي  رل العرودة إلر  المرت" التره  ران يااهرا مرن 

قعل معت.دا أنها ال .ي.ة  أما إذا كاجهناا مع الشيس ورإن ألرـي  سريكون أ عرا، 

كسيعجال عرن رؤيرة أي  رهال! كسري تا  إلر  التعرود صردريجيا عءر  الاؤيرة، 

  )(أ وه رؤية ا  ياال  يا هه وه ح.ي.تهاقعل أن يعد

 هل صنطعا هذا الدرجات عء  معاوتنا بـ "الواقع السياسه العابه" الااهن؟
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من السهل أن ن.و" إن "العامة" صااا  مت" دا،ل  هف الجهرل، بينيرا صرااا 

"ال اصرة" أك "الن عررة"  يررا يرا  ا نسرران ا  ررياال ،رار  الكهررف  قيررا أن 

ه التيييال بين مستويات الااةين، برل هره وره صعيران "ح.ي.رة" اليس لة ليسذ و



ما ياكن! وءنطءب الجوام من ال تس ة الذين جعءوا من مهنته   الع ب عرن 

ال .ي.ررة"  كلنتجرر  بررادق ذي بررردال إلرر  أوتطررون ن سررر  كلنطررا  عءيرر  هرررذا 

السرراا"  أنررذ صايررد يررا  رريخ ال تسرر ة أن صعنرره "اليدينررة ال ابررءة"، مدينررة 

، اليت ارة من قيود الكهف كقشاكة ا باار، ويا قول  وه اليدن "الشيس"

 ال.اةية، مدن "الواقع السياسه" اليونانه اليءيو ؟

أك  -حسب التاجية العابية ال.دييرة–يجيب أوتطون  إن "أنواع الاةاسات" 

لن.ررررل أ رررركا" "الواقررررع السياسرررره"، ،يسررررة صتعاقررررب  يررررا يءرررره  رةاسرررررة 

)كقررررد صاجيررررذ إلرررر  العابيررررة بررررـ "حكومررررة  Aristocratieا رسررررت.ااطية 

 Timocratieا ،يررار"(، كبرران ت" هررذا النرروع ص.ررور رةاسررة التييوقااطيررة 

كصعنرره حاويررا دكلررة الثرراكة كال.رروة العسرركاية  يررا  رران الشرر ن ورره إسررعاطة، 

)كقد صاجيذ إلر  العابيرة برـ"رةاسة الكاامرة" لكرون أصر ابها يسرعون إلر  

ر، عرررن طايرررا ال توحرررات العسررركاية(  "الكاامرررة"، بيعنررر  اليجرررد كاليسرررا

أي حكومرة  Oligarchieكبان ت" التييوقااطيرة صنشر  رةاسرة ا كليرار رية 

ا قءيرة مررن ا قنيراال، )كقررد صاجيرذ إلرر  العابيرة بررـ"رةاسة ال.ءرة" ك"رةاسررة 

ال سررررة" ك"رةاسرررررة ،دمرررررة اليرررررا""    (  كبررررران ت" ا كليرار رررررية ص.رررررور 

اليونانيرة "حكر  الشرعب ن سر  بن سر "، ، كصعنره بDémocratieالديي.ااطية 

)أما التااجية العرام ال.ردماال و.رد أطء.روا عءيهرا "الاةاسرة الجياعيرة" صرارة، 

ك"مدينررة ال ايررة" صررارة أ،ررا ، كصتييررال عنررده  بكونهررا يرءررب ويهررا مررا هررو 

طعيعرره كوطرراي ك  صتجرراكز مررا هررو برراكري، كيكررون السررادد ويهررا لررذكي 

  برران ت" رةاسررة الدييوقااطيررة صعرر  النسررب كال سررب(  كيررا  أوتطررون أنرر

)كقرد  Tyrannieال وب  كيكون اليرل" قيرار ال كر  ا سرتعدادي أك الطريران 

صراج  العرام هرذا اليارطءؤ برـ "مدينرة الترءرب" صرارة كبرـ "رةاسرة كحدانيرة 

التسرررءط"، صرررارة أ،رررا (  كعنررردما ين رررل حكررر  الطريررران صعرررود الاةاسرررة لرررـ 

د الرردكرة، كهكررذا دكاليرر   أمررا الاةاسررة "ا ،يررار" أي ا رسررت.ااطية كصتجررد

ال ابءة أك "اليدينة ال ابءة" الته ل  صوجد بعرد، وتبرد، وره نمرا أوتطرون، 

أن يكون عء  رأسها ويءسوف  ذل   ن  هو كحدا ال ار  من الكهف، كحدا 

اليتعود عء  النما إل  الشيس! كحدا يعراف ال .ي.رة كي.ردر عءر  رؤيتهرا، 

اا هل ييكن وعت كجود مثل هذا اليدينة وه هرذا العرال  عء  حيءها! كإذا س لن

الذي ينردر وير  ال تسر ة، كالرذي   يثرا أهءر  وريه  إن وابرناه  موجرودين؟ 

 أجام  اليدينة ال ابءة مكانها وه ال .ي.ة  بد أن يكون ،ار  هذا العال !

هل ن.عل بهذا، ن ن العام الذين نع ب عن مدينة وابءة ،اصة بنا، كاق رين 

ء  عتعة ال.ان الجديد، ال.ان الواحد كالعشاين، بعد ال يعات الته عشرناها ع

 وه ال.ان اليابه؟
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أعت.د أن ا نت.ا" من أوتطون إل  كاقعنا السياسه الااهن ينطوي عء  ،ط  

طالـيا درجنا عء  ارصكاب ، أعنه بذل  صجاهل رأي وتس تنا كم كاينا الرذين 

ن وتسر ة اليونران كأبردكا رأيهر  وييرا طاحر  عاووا قعءنا أوتطرون كقيراا مر

ها ال من ق ايا  ،ذين بعرين ا عتعرار معطيرات ال  رارة التره نشر كا ويهرا 

ورذ العرال   كعا وا قيودها كصطءعاصها، ال  رارة العابيرة ا سرتمية التره عاا

 ب وتطون كقياا من ال تس ة اليونان 

كا "الواقررع السياسرره لنعررا  إذن عءرر  ال تسرر ة العررام لنسرر له   يررف قرراال

العابه" وه عااه  عء  بروال قرااالة أوتطرون لءواقرع السياسره اليونرانه 

 وه زمن  

سرنتاك  راال ال رارابه ورره اليدينرة ال ابرءة كاليرردن الي رادة لهرا جانعررا،  ن 

ل  يسريؤ لر  بت .يرا مرا  ران قرد كعرد بر  مرن براكرة  -أك الماكف-الوقذ 

، كلنتراك  رذل  ابرن سرينا  نر  )(اااذ ا أمثءة من "الواقع السياسه" وه ع

ل  يكتب وه "السياسة"  ييا ي يدنا وييا ن ن باددا، مع أن  مارسها كزيراا، 

كمارسها إيديولوجيا! لنتج  إذن إل  ابن ر د كابن ،ءدكن، وهيا كحدهيا قرد 

ص رردثا بوبررو  كص ارريل عررن "الواقررع السياسرره"  يررا  رران ورره ال  ررارة 

 العابية ا ستمية 

برررن ر رررد  ترررام "الجيهوريرررة"  وتطرررون، أعنررره الكترررام الرررذي ا،تارررا ا

اعتيدناا قعل، كعءا عء   ثيا ميا كرد وي ، مطاب.ا برين مرا قرارا أوتطرون 

وه هذا الكتام كبين ح.ب من التاريخ ا ستمه، ميا   مجا" لء روض وير  

هنا  لن.تاا عء  هذا ال ك  العار الذي أصدرا وره  ر ن "الواقرع السياسره" 

ععا التاريخ  ل.د نع ، عندما  ان بادد  ا  رأي أرسرطو وره أنرواع   كل،

الاةاسررات )ورره  تررام "ال طابررة"(، إلرر  أن نمرر  ال كرر  الترره ذ اهررا هررذا 

ا ،يا، كهه ن سها "اليدن" الته درسها أوتطون،   صوجد بسيطة إ  عء  

صررعيد الت ءيرررلن أمرررا عءررر  أرض الواقرررع وهررره وررره الرالرررب ما عرررة  ي.رررو"  

ررره أن صعءرر  أن هررذا "السياسررات" الترره ذ اهررا أرسررطو ليسررذ صعء َرر  "كينع

بسريطة، كإنيررا صء رر  أ ثررا ذلرر  ما عرة،  ال ررا" ورره السياسررة اليوجررودة اآلن 

ءرذ صوجرد ما عرة مرن  ّم  )زمن اليوحدين وه اليرام كا ندلس(،  نهرا إذا صعاع

  )(و يءة ك اامة كحاية كصرءب"

واقررع السياسرره" ورره عهرردا كالعهررود ي.رردر لنررا ابررن ر ررد إذن  ررهادة حررو" "ال

ا ستمية السراب.ة لر   كاقرع سياسره هرو، با صرطت  اليونرانه، ععرارة عرن 

مرررررراليج مررررررن اليءكيررررررة كا رسررررررت.ااطية كا كليرار ررررررية كالتييوقااطيررررررة 

كالدييوقااطية كالطريان  كمع أن وكاة "الدكلة اليا عة" قد قا" بها  ل من 



أو رل اليردن الييكنرة كاقعيرا هره التره حينيا اعتعاا أن -أوتطون كأرسطو 

صجيع بين مالايا ال ا   الاالؤ كاليشار ة الشععية )أي اليا عة من اليءكيرة 

كالدييوقااطية(، وإن أصالة ابن ر د وه هذا اليجرا" هره أنر  لر  ينمرا إلر  

"اليدينة اليا عة" بوص ها العديل الواقعه الييكن، عن صء  ا نواع ال يرس 

ابررءة، بررل نمررا إلرر  هررذا اليرردن ن سررها،    يررا ييكررن مررن الررنم  قيررا ال 

صاورها ذهنيا  يدن بسيطة أرست.ااطية أك أكليرار ية الخ، برل  يرا قاأهرا 

هو وه ال  رارة العابيرة ا سرتمية، متارءة متدا،ءرة، يتا رب منهرا الواقرع 

 السياسه مع نوع من الهيينة لهذا النيط أك ذاك 

ابرره"  رران عءرر  الرردكار، ورره نمررا ابررن لنسررجل إذن أن "الواقررع السياسرره الع

ر رد، )مررا عردا عهررد النعروة كال توررة الاا ردة( "ما عررا مرن و رريءة ك اامررة 

 كحاية كصرءب" 

 هل ينطعا هذا وعت عء  الواقع العابه صاري يا ؟

لنطءب  هادة ابن ،ءردكن، كهرو الرذي عراش بعرد ابرن ر رد بن رو قرانين مرن 

ل يءسوف عء   هال، وذل  دليل عء  الالمان  كمعءور أن  إذا اص ا اليارخ كا

 أن ذل  الشهال من ال .اةا الته   قعار عءيها 

 ان ابن ،ءدكن مار،ا، كمع أن  ل  يكن ويءسووا باليعن  ا صطتحه الرذي 

 ان ساةدا وه عااا، و.د رأ  وي  بعض مار،ه ال كا وه العاا ال ديب 

ال ءس ة السياسية  أك" ماسس ل ءس ة التاريخ  ذل  أن  إذا  ان قد أعاض عن

لكررون هررذا "نررادرة أك بعيرردة الوقرروع كإنيررا  –الترره صشرراع لءيدينررة ال ابررءة 

و.ررد اهررت  بالعيءيررة  -يتكءيررون عءيهررا عءرر  جهررة ال رراض كالت.ررديا"  يررا قررا"

السياسرية  يررا صجرراي ورره الواقررع، لريس و.ررط  جيءررة أحررداث جالةيررة وايرردة   

خ، برل أي را  عيءيرة ص  رع صتكار، م.يدة بالالمن كاليكان،  يا ي عل اليار

ورره صررياكرصها لجيءررة مررن "ال.رروانين" سررياها "طعرراةع العيرراان"  وررـ"طعاةع 

العياان" وه نماا هه الته صت ك  وره نشر ة الردك" كانت.الهرا مرن طرور إلر  

طررور، كهرره الترره صعطرره لررـ "السياسررات"، يعنرره الاةاسررات كنمرر  ال كرر ، 

 صيرتها اليتييالة لدي  ل أمة 

"السياسررات"  يررا عاوهررا الترراريخ الررواقعه، ،ءررم إلرر   كمررن اسررت.ااال هررذا

حاررراها وررره صرررن ين  صرررنف يسرررتند "إلررر   ررراع مرررن هللا" وهررره "سياسرررة 

 اعية"، كصنف يسرتند إلر  الع.رل وهره "سياسرة ع.ءيرة  كالسياسرة الع.ءيرة، 

"صكون عءر  كجهرين  أحردهيا صعااَعر  ويهرا اليارالؤع عءر  العيرور كمارالؤ 

ء  ال اوا"، كالثانه صعااَع  ويهرا "مارء ةع السءطان وه است.امة مءك  ع

السررءطان ك يررف يسررت.ي  لرر  اليءرر  مررع ال.هررا كا سررتطالة كصكررون الياررالؤ 

العامة وه هذا صععا"  كي يف ابن ،ءدكن قراةت  "كهرذا السياسرة ] الع.ءيرة [ 



الترره يع يررل عءيهررا أهررل ا جتيرراع هرره لسرراةا اليءرروك ورره العررال  مررن مسررء  

اليسرررءيين يجررراكن منهرررا عءررر  مرررا ص.ت ررري  الشرررايعة  ك ررراوا، إ  أن مءررروك

ا ستمية ب سب جهده ، و.وانينها إذن مجتيعرة مرن أحكرار  راعية، ك دام 

،ء.ية، كقوانين وه ا جتياع طعيعية، كأ ياال من مااعاة الشرو ة كالعارعية 

 )(باكرية"

هكررذا يءت.رره ابررن ،ءرردكن مررع ابررن ر ررد ورره كصررف "الواقررع السياسرره" ورره 

ستمية  ءها بعد ال توة الاا دة، بكون  كاقعرا ما عرا، وير   رهال ا قطار ا 

من الشاع كالع.ل كوي  أ ياال أ،را  ص.رع ،رار  الشراع كالع.رل  كمرن دكن 

   ورإن ا زدهرار كا سرت.اار، كال.روة كال رعف،  رل ذلر  ماهرون بنسرعة 

 هذا النوع أك ذاك من العناصا الته منها صتا ب 

نا السياسه الااهن"، عء  بوال هرذا الت ءيرل  يف ييكن أن ن.اأ ن ن "كاقع

 ا وتطونه الا دي ال ءدكنه؟
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ورره م.دمررة الدراسررة اليطولررة الترره نشرراناها، منررذ ع.ررد مررن السررنين بعنرروان 

"الع.ل السياسه العابه"، أبازنا  يرف أن موبروع الع رب ويهرا هرو "ع.رل 

وررره  الواقرررع العابررره، كن.ارررد بررر  م رررددات الييارسرررة السياسرررة كصجءياصهرررا

ال  ررارة العابيررة ا سررتمية كامتررداداصها إلرر  اليررور"  أمررا الي ررددات و.ررد 

 حااناها وه ثتثة 

"ال.عيءة" كنعنه بها الدكر الذي يجب أن يعال  وره العيءيرة السياسرية ليرا  -1

يععا عن  ا نثاكبولوجيون الرابيون بـ "ال.اابرة"، كهره بكي يرة إجياليرة مرا 

"العاررعية"، كنععررا عنرر  ن ررن اليررور بررـ  سررعا أن ععررا عنرر  ابررن ،ءرردكن بررـ

 "العشاةاية" ك"الطاة ية" كال البية ال ي.ة الخ 

"الرنييررة" كن.اررد بهررا ثتثررة أ ررياال متتزمررة  نوعررا ،اصررا مررن الررد،ل  -2

)،اا  أك ريع(، كطاي.ة وه صاف هذا الد،ل )العطراال ب نواعر (، كع.ءيرة 

 التاا   كا د،ار متزمة لهيا، صن ا من العيل كا نتا  ك  صييل إل  

"الع.يدة"، كن ن   ن.ارد م ريونها،  ي يرا  ران هرذا الي ريون، كإنيرا  -3

ن.اد، أك  كأ،ياا م عولها عء  صرعيد ا عت.راد كالتيرذهب، كبال اروا 

قدرصها عء  ص اي  ا وااد كالجياعرات، كصر طياه  دا،رل مرا يشرع  "ال.عيءرة 

يرردة" بهررذا اليعنرر  كبررين الاكحيررة"  كمررن هنررا ا رصعرراط الع رروي بررين "الع.

ال عل ا جتياعه السياسه، رق  ا ست.ت" الذاصه الذي صتيتع ب  كالذي يعود 

 )(إل   ونها صجد مادرها وه أكباع اجتياعية ساب.ة، أي وه اليابه"

هذا الي ددات الثتثة  انرذ كابر ة جءيرة زمرن الردعوة الي يديرة كال ء راال 

صوجرر  الييارسررة السياسررية، إذ الاا رردين كزمررن ا مررويين،  انررذ صاسررس ك



 انذ هه العناصرا ا ساسرية التره يتا رب منهرا "الواقرع السياسره العابره" 

 نذاك، كصشكل وه  ن كاحرد بنيتر  العيي.رة كبنيتر  المراهاة  أمرا عنردما قامرذ 

الدكلة الععاسية الته كرثذ ال  ارة ال ارسية الساسانية بيرا صييرالت بر  مرن 

عررن جسرر  اليجتيررع، و.ررد ظهررا كابرر ا أن ان اررا" الدكلررة  هيرر ة كجهرراز 

"الواقع السياسه العابه" يتا ب من بنيترين من ارءتين  بنيرة عيي.رة قوامهرا 

الي ررددات الثتثررة اليررذ ورة )ال.عيءررة، الرنييررة، الع.يرردة(، كبنيررة سررط ية هرره 

بيثابررة صجءيررات لتءرر  الي ررددات، كصتا ررب هرره ا ،ررا  مررن عناصررا ثتثررة  

  )(ال ءي ة، ال اصة، العامة

، كاقع ما ب  كسواال ععانا عرن صاري ياكإذن والواقع السياسه العابه هو، 

عناصا ذل  التا يب بععارة ابن ر د، الته ص يءنا إلر  أوتطرون كأرسرطو، 

أك بععارة ابن ،ءدكن، الذي جعل من "التا يب" طععا مرن طعراةع العيراان، 

صااثنرا ا دبرره  أك بععرارة ص يرل إلر  ن ررس الشرهال ص.ايعرا كبي راهي  راةجررة وره

كالدينه كالسياسه،  الته ذ انا، وإن الشهال الذي يجب أن   نر ل عن  هرو 

أن التا يررب ،اصررية ورره جييررع أنررواع الواقررع السياسرره كلررد  جييررع ا مرر ، 

كبالتاله واليه  ليس التا يب ذاص ، بل اليه  هو  كء   كالشكل وه التا يرب 

 ءها  وإذا ساد عناا ال  ريءة ي ددا العناا الساةد كاليهيين عء  الايرة 

قءنررا إن الاةاسررة هرره "رةاسررة ا ،يررار"، كإذا سرراد عناررا  -بءرررة ابررن ر ررد-

الترءب قءنا إن الاةاسة هه رةاسة "كحدانية التسءط" كهكذا  كمن هنا يمهرا 

جءيرا أن اسررتعانتنا بتااثنرا ورره التعراف عءرر  الواقرع السياسرره العابره سررتع.  

اررانا عءرر  ص.ايررا مررا قارنرراا ل ررد اآلن  إننررا إن م رردكدة ال اةرردة إذا ن ررن اقت

كق نررا عنررد هررذا الن.طررة سررنكون قررد اقتاررانا عءرر  الوصررف، كعء.نررا ال كرر ! 

سنكون قد صجاكزنا وعت مستو  "اليعاوة الشعؤ" كاليعاوة المل" كارص.ينرا 

إل  "اليعاوة الاورة"  كلكن بيا أن ال ءس ة إنيا يعارها،  .طراع معاوره، 

سام ال.درة عءر  إصردار أحكرار كابر ة كبرو  الشريس، طيوحها إل  ا ت

وررن ن مءالمررون هنررا بإصرردار حكرر ، كإذا  ررعانا أن كهررج الشرريس أقررو  ميررا 

صت يل أبارارنا حيءنرا قنرديل ديروجين، ذلر  ال يءسروف اليونرانه الرذي ،را  

يطوف  وارع أثينا وه كاب ة النهار، كوره يردا قنرديل مشرتعل! وءيرا سريل  

 ساطعة؟ أجام  إنه أب ب عن "ال .ي.ة"! لياذا ال.نديل كالشيس

كمع أن ديوجين قد قا"  ءيت  الشهياة صء ، ربيا صهكيا بكون النا  يعاوون 

ال .ي.ة كاب ة جءية كلكنه    يسرتطيعون النطرا بهرا  يرا هره عءر  بروال 

الشيس كإنيا يت ايءون عء  التاايؤ بها بر نواع مرن الت.يرات كا سرتعارات 

كهرره – رراال ورره ال طررام، وررن ن سنارراف معناهررا كقياهررا مررن  ليررات ا ،

إل  معن   ،ا، هو ذل  الذي ععا عنر  أوتطرون  -صسيؤ لنا بذل   نها رمال



حينيررررررا جعررررررل اليعاوررررررة درجررررررات  اليعاوة/الشررررررعؤ، كاليعاوررررررة/المل، 

كاليعاوة/ال سية، كاليعاوة/الع.ءية  كهذا الت كيل الذي ن  ء  ل  صعْيء ر  عءينرا 

ه ص اض نوعا من "ال طام الدبءوماسه" لكونها من ظاكف هذا الندكة، الت

صنمرري  جهررات دبءوماسررية، كجيهورهررا ورريه  دبءوماسرريون،  ررت  إن مررا جعءنررا 

نست  ا قنديل ديوجين هو اعتااونرا بر ن معاوتنرا برالواقع السياسره العابره 

هه،  الواقع العابه ن س ، ما عة من ا نواع ا ربعة اليذ ورة  ويها ما هو 

ؤ" أك "ظررل"، كمرا هررو "صرورة" عءرر  هرذا الدرجررة أك صءر  مررن مجراد " رع

الوبو ، كهذا راجع إل  صع.يد هذا الواقع كصدا،ل ال.دي  كالجديد وي  صدا،ت 

باررورة ينرراوس الواحررد ويهيررا اآل،ررا ويتعرراد ن الهيينررة عءرر  السرراحة  سرراحة 

جاد ال .ي.ة  كقد يك ه وه هذا الادد أن نشيا إل  أن العاحب الذي يءتالر الت

كاليوبوعة، كأ ثا من ذل  ي تار موبوع  كي اك" وهي  كص هير ، أقرو" 

إن هذا العاحب، إن كجد،   مناا ل  من ا قاار ب ن "الواقع السياسه" وه 

وءسرطين اليررور ي.رور عءرر  نروع مررن التا يرب معررار صيامرا رقرر    مع.وليترر   

منراا منهرا  وال .ي.ة وه وءسطين اليور قاةيرة عءر  نروع مرن ا زدكاجيرة   

ا ستشررهاد ا سررتمه بت جيررا ا نسرران ذاصرر  اسررتنكارا كاحتجاجررا كم.اكمررة 

كن ررا  مررن جهررة، ك،رروض معا ررة الي اكبررات اليءوحررة براررن الاليتررون 

 صيسكا بال .وق كدواعا عنها وه عال  السياسة كالي اكبة من جهة أ،ا  

يس ورره هررذا ال .ي.ررة اليا عررة، اليالدكجررة، الترره ن.اأهررا اليررور بوبررو  الشرر

وءسطين، هه ن سها ال .ي.ة ال.اةية، باورة أك ب ،ا ، وه الواقع السياسره 

العابه من الي يط إل  ال ءيج، كلكنها لكونهرا مءثيرة و.رد   نااهرا وره  ثيرا 

 من ال ا ت إ  إذا أ،ذنا نطوف لءع ب عنها ب.نديل ديوجين!
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 أيها السادة

ممرراها عءرر  رأسررها اسررتياار يتييررال الواقررع السياسرره العابرره الررااهن بعرردة 

التا يب ال.ردي  وير   كرل مرع بعرض ا ،رتتف برين قطرا ك ،را، كمرن كقرذ 

آل،ا، كهو وه جييع ا حوا" ا،تتف   ييس الجروها  وهرو عءر  مسرتو  

نمايررة أوتطررون لرريس دييوقااطيررا  ءرر  ك  أكليرار رريا  ءرر  ك  صييوقااطيررا 

رة ابن ،ءدكن ليس معنيرا  ء ، بل هو ما ب من ذل   ء   كعء  مستو  ععا

عءر  السياسررة الشرراعية كحرردها ك  عءرر  السياسررة الع.ءيررة كحرردها، ك  عءرر  

الترءب الذي ص اب  الشو ة كالعاعية كحدها، بل عء   ل  ذل   كمرن منرا 

يستطيع أن ينكا ح ور ال.عيءة كالرنيية كالع.يدة وه الواقع العابه الااهن؟ 

ا  " اليور   ي تءف  ثياا عن حرا   كمن منا يستطيع أن يشك  وه  ون "ح

ا مس، إن ل  يكن وه بعض ا حيان أبعد من  عرن ال  رل كال  ريءة؟ كهرل 



صسررتطيع الن ررب العابيررة اليررور، حترر  ال داثيررة منهررا، ا دعرراال ب نهررا د ررنذ 

قطيعة ما مع ويات "ال اصة" با مس، سواال وه صا يعها أك موقعها أك نيرط 

برر  لء ررا   عءرر  درجررة مررا مررن ال.ررام أك الععررد  حياصهرا أك دكرهررا الررذي ص.ررور

عنررر ؟ هرررل ن ترررا  إلررر  ا  رررارة مررراة أ،رررا  إلررر  ممررراها هرررذا التا يرررب 

كا زدكاجيررة عءرر  صررعيد ال طررام العابرره اليعاصررا؟ هررل انسرر عذ مررن 

الساحة ال كاية العابية ثناةياصعر  التره أبازناهرا وره مناسرعات سراب.ة  ثناةيرات 

يعاصررراة، كالنه رررة كالثرررورة، كالترررااث ال.ررردي  كال رررديب، كا صرررالة كال

 كال داثة، كالعاكبة كا ستر كهء  جاا!

وعررت، حاررءذ صطررورات ورره ال.رران العشرراين ورره الواقررع العابرره بي تءررف 

صجءياصرر  السياسررية كا قتاررادية كا جتياعيررة كالسياسررية  ل.ررد انشرررل العررام 

انوا طوا" ال.ان اليابره بردوع هجيرات ا سرتعيار، كردع الارهيونية، كعر

مررن التجالةررة اليوركثررة كالي اكبررة، كورره الوقررذ ن سرر  أ،ررذكا ب.سررط مررن 

ممرراها ال داثررة ورره  ررل مجررا"، ورره ا قتارراد كا جتيرراع كالث.اوررة كال كررا 

كالعيرراان الررخ، كهررراه  ين اطررون اليرررور ورره عررال  اليعءوماصيرررة نوعررا مرررن 

و ا ن ااطن كلكن ذل  ل  يت ، كهو   يت ، عء  صعيد اليجتيع  كرل، برل هر

م اور بين ويات معينرة وره اليردن و.رط هره التره أ،رذت كص ،رذ برذل   أمرا 

ب.ية الشعب ويا زا" كبع  وه الجيءة  يا  ران عءير  منرذ قراكن، كهرذا زاد 

مررررن صع.يررررد التا يررررب ورررره الواقررررع العابرررره، السياسرررره منرررر  كا جتيرررراعه 

كا قتارررادي  وعرررت، حارررل وررره السرررنوات ا ،يررراة بعرررض الت رررو" ن رررو 

ة ورره بعررض ا قطررار، كلكررن ب طرر  م رردكدة كمترراددة، كاليررور الدييوقااطيرر

ييكن ال.و" إن الوبرع السرابا، الرذي  ران قاةيرا قعرل هرذا ال طر ،  ،رذ وره 

 إعادة إنتا  ن س ، ربيا ب   اا جدد، كلكن الي يون هو هو 

هل ستتريا ا مور وه ال.ان الجديد؟ هل نستنتج من ذل  أن  ليس هنراك وره 

شريا إلر  أن ا مرور سرتتريا جرذريا وره هرذا ال.ران الرذي الواقع العابه ما ي

 بدأنا نعيا أكل  حاكب ؟

ليس من ح.ه أن أستعا النردكة إلر  النتراةج التره ييكرن أن ص را  بهرا، كهره 

بعد وه بدايتها، كمع ذل  و نا أسيؤ لن سه أن أطا  عءريك  كجهرة نمرا  رل 

ي ص ردثنا عنر ، من ابن ر د كابن ،ءدكن وه إمكانيرة صجراكز "التا يرب" الرذ

 إل  "كاقع عابه" أو ل، إل  نوع من "اليدينة ال ابءة" 

أما ابن ،ءدكن و.د است.  جواب  من اسرت.ااال صراريخ ا قطرار ا سرتمية إلر  

عهرردا، ووصررل إلرر  النتيجررة التاليررة، قررا"  "إن مررن طعيعررة اليءرر  ا ن ررراادع 

است كيذ طعيعة باليجد" كالجنو  إل  "التاف كالداعة كالسكون"، كأن  إذا 



اليءرر  مرررن ا ن ررااد باليجرررد كحاررو" التررراف كالداعررة أقعءرررذ الدكلررة عءررر  

  )(الهار"، ك"أن الهار إذا نال" بالدكلة   ياص ع"

كمررع أن هررذا التسءسررل ال تيرره الررذي ينتهرره بالدكلررة إلرر  الهررار كالسرر.وط   

يترراك مجررا  لءت كيررا ورره أي إصررت ، وررإن صرراحب الي.دمررة   يسررتععد أن 

دا الدكلرة عيراا  ،را سراليا مرن الهرار"، كذلر  برـ "أن يت يارا صراحب "صس تج 

الدكلررة أناررارا أك  رريعة"، جديرردة  كمررع ذلرر  وررإن هررذا العيررا الررذي صع رري   

الدكلرة إلرر  عياهرا ا صررءه   ي رو" دكن كقوعهررا وره نهايررة اليطراف، ورره 

ن "الياض اليالمن الذي   صكاد ص ءرم منر ، ك  يكرون لهرا منر  براال إلر  أ

  )(صن.اض"

كإذن ورر وا ص كيررا ابررن ،ءرردكن ص كيرر  حتييررة الهررار  ن هررار "الدكلررة" ورره 

نماا طعيعة من "طعاةع العياان"، كبالتاله وـ"التجديد الجالةه" الذي ذ راا 

ابررن ،ءرردكن قررد ي رريف إلرر  الدكلررة عيرراا  ،ررا، كلكنرر    ي.يهررا مررن الهررار 

 الي تور 

ريخ"  والردك" صهرار كصتعردد، كلكرن عء  أن ابن ،ءدكن   ي.و" بـ "نهاية الترا

التاريخ يتابع سياا  ن ا حوا" وه صريا مسرتيا  كعنردما صتراا   التريراات 

كصتابعررذ ممرراها الهررار إلرر  الدرجررة الترره   يعررود الواقررع يت يءهررا صعرردلذ 

ا حرروا" جيءررة  قررا"  "كإذا صعرردلذ ا حرروا" جيءررة وك نيررا صعرردا" ال ءررا مررن 

، ك  نررر  ،ءرررا جديرررد كنشررر ة مسرررت ن ة كعرررال  أصرررء ، كص رررو" العرررال  ب سررراا

  )( م دث"، حسب صععيا ابن ،ءدكن ن س 

هررل يواوررا ابررن ر ررد عءرر  هررذا الرراأي؟ هررل ي.ررو" ب تييررة الهررار كبوجرروم 

 انتمار النش ة اليست ن ة؟؟

 ، إن ويءسروف قاطعرة يررا  أن ا صرت  ميكرن كاليدينررة ال ابرءة ميكنررة، 

–سات بالشكل الذي ذ راا أوتطرون كلكن بشاكط! هو يا  أن صعاقب الاةا

ليس حتييرا،  ن ا مرا يتعءرا بالشريون ا نسرانية، كهره  -كابن ،ءدكن أي ا

نمرراا "إراديررة  ءيررا"، أي أنهررا أعيررا" ي صيهررا العشررا بررإرادصه  كصتررد،ل ويهررا 

 …السنن ال.اةية  التابية كالسياسة كالتشايعات

ة ال ابءة  يرا صارورها كياد ابن ر د عء  ا عتااض ال.اةل إن قيار اليدين

أوتطررون يتطءرررب أن يكررون ال كرررار وتسررر ة، كهررا ال ينررردر كجررروده ، كإذا 

كجدكا،  يا  ان ال ا" زمن أوتطون ن س ، والنا  وره الرالرب   ير صياكن 

بررر ماه  ك  يت رررذكنه  قررردكة، ثررر  إن اليتعررراطين لء ءسررر ة أن َسررره   ثيررراا مرررا 

نرة ال ابرءة، كالنتيجرة مرن  رل ذلر  ي ت.دكن الا ات الته صاهءه  ل.يادة اليدي

است الة قيار هذا اليدينة وه هذا العال     ياد ابن ر د عء  هرذا ا عترااض 

بال.و"  "كالجوام هو أن  ييكن أن نابه أناسا بهذا الار ات الطعيعيرة التره 



كص ناه  بها، كمع ذل  يَنشيون كقد ا،تاركا النرامو  العرار اليشرتاك الرذي 

ذا ا م  من ا،تيارا، كصكون مع ذل   ايعته  ال اصرة   مناا  مة من ه

بهر  قيرا م ال ررة لءشرااةع ا نسرانية، كصكررون ال ءسر ة قرد بءرررذ عءر  عهررده  

قايتها  كذل   يا هو عءي  ال را" وره زماننرا هرذا كوره مءتنرا هرذا  ورإذا اص را 

ليثل ها ال أن يكونوا أص ام حكومة ]حك  [، كذل  وره زمران   ين.طرع، 

نرا أن صوجرد هرذا اليدينرة" ال ابرءة  "كذلر  بر ن يتعاقرب عءر  هرذا صار ميك

اليرردن كورره أزمرران طويءررة مءرروك و ررتال، وررت يالالررون ياعررون هررذا اليرردن 

كياثاكن ويها قءيت قءيت إل  أن صعءغ وه نهايرة ا مرا أن صاريا عءر  أو رل 

صرردبيا"  كيوبررؤ ذلرر  وي.ررو"  "كص ررو" هررذا اليرردن ]قيررا ال ابررءة ن ررو أن 

ابءة[ يكون بشييين اثنين، أعنه با وعا" كاآلراال، كياليد هذا، قءيت صايا و

أك  ثياا، صععا ليا صجاي ب  النواميس ال.اةية وه كقرذ كقرذ ك]صععرا[ ل.ابهرا 

من هذا اليدينة ]ال ابرءة[ أك بعردها عنهرا"  ثر  ي ريف  "كبالجيءرة وت ولهرا 

ا" الارال ة منر  إل  مدينة وابءة أقام إل  أن يكون وه هذا الالمان با عي

  )(باآلراال ال سنة، كأنذ صءيس ذل  وه مدننا"
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 ،تصات أربع ن ا  بها من متحمات ويءسوونا 

إن ب.اال "الواقع السياسره العابره" عءر  مرا هرو عءير  مرن "التا يرب" أك  -1

د،ولرر  ورره ماحءررة الهررار لرريس أمرراا حتييررا، وا صررت  ميكررن دكمررا،  ن 

 ءيا "  كبععارة معاصاة  ا صرت  مسر لة إرادة، الشاكن ا نسانية "إرادية 

إرادة اليست.عل، واليس لة إذن ليسذ وره "صا يرب" كصع.يرد "الواقرع السياسره 

العابرره"، بررل اليسرر لة أك  كأ،يرراا هرره مسرر لة كجررود أك عرردر كجررود قرراار 

 سياسه 

  بد لكه ينجؤ ا صت  من ا،تيارات م ددة   صتناقض مرع "النرامو   -2

الررذي ا،تارصرر  ا مررة، كورره ن ررس الوقررذ   صكررون "م ال ررة لءشررااةع العررار" 

ا نسانية"  ك بد من "أن صكون ال ءس ة قد بءرذ قايتها"  كمعن  ذل  كبءررة 

عارانا "  بررد مررن دسررتور قيرا م ررالف لررـ"الشايعة ا نسررانية"، كالشررااةع 

ن ا نسررانية اليررور صررتء م ورره  ءيررة كاحرردة هرره "الدييوقااطيررة"، ك  بررد مرر

"وءس ة"، أي   بد من وكا مستنيا ي د من م عو" ال.عيءة كالرنيية كالع.يدة، 

 كمن هيينة سءطة "ال ءي ة " كانتهازية "ال اصة" كسءعية "العامة" 

إن اآلراال ال سنة كالتااي ات الينعشة كحردها   صك ره وره ا صرت ،  -3

 بل  بد أن ص.ان با عيا" الاال ة 

ومات أ،يار" ياعون ا صت  كيواصرءون  إلر  أن   بد من صعاقب "حك -4

 يايا ا ما عء  "أو ل صدبيا" 



*** 

 أيها السادة

ل.د كعدصك  أن أصكء ،    ي تم وه السياسة، بل  واحرد ميرن يعنسرعون إلر  

ال ءس ة  وعس  أن أ ون قد كويذ بوعدي، كأن أ ون ص.يدت باليوبوع، كل  

 أ،ا  عن  

 ر عءيك   كاا عء  استياعك ، كالست
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 في معنى "القرن".... وتجديد الصباح!
 
 

 م يد عابد الجاباي

 
لعروا  كإذا ن ن أ،ذنا باأي ص  ه أمايكه وه م.الة نشاها مرا،اا قرا" ويهرا   "  صععَّو 

عء  النمار العاليه الجديد بعد حام أورانستان" جراز لنرا أن نتوقرع بدايرة جديردة لهرذا 

 ل.ادمة، أك بعد سنة أك سنتين،   واق!ال.ان وه الشهور ا
 

 

  أعت.د أن النا  ص دثوا وه ال.اكن اليابية عن بداية "ال.ان الجديرد" مثءيرا ص ردث 
النا  وه عاانا عن "قاننا"، هذا الذي يعدكن  "ال ادي كالعشاين"! كمع ذلر  ورت 

نرد بد من ا عتااف ب ن ال رديب عرن "ال.ران" كأصر ام "ال.ران" حرديب "أزلره" ع

  ثيا من الشعوم كوه  ثيا من ال  ارات 
 



و رره ال  ررارة العابيررة ا سررتمية مررثت  رران هنرراك دكمررا حررديب عررن ال.رران الجديررد  
ك انذ هناك دكما  ما" معء.ة عء  " ل ماةة سرنة" بنراال عءر  حرديب مشرهور ي.رو"   

نهرا"(  "إن هللا يععب عء  رأ   ل ماةة سنة من يجدد لهذا ا مة دينهرا" )أك   أمرا دي

ككابؤ أن الي.اود بالتجديد هنا هو ا صت ، أي بناال أمرور الردين عءر  اليارء ة 
العامة،    يا  انذ وه عارا م ر  كان. ر ، برل  يرا صتجردد وره  رل عارا  كقرد 

اهرررت  ال.ررردماال كالي ررردثون مرررن عءيررراال الررردين وررره ا سرررتر بوبرررع لرررواةؤ لءيجرررددين 

لاسو" إل  عاانا  كاليجدد الذي اقتان كالياء ين وه التاريخ ا ستمه منذ كواة ا
اسي  با صت  وه ال.ان العشاين كالذي ي م  ب  عا قدر مرن ا ص راق، عءر  ا قرل 

(، وهررو اليجرردد ورره ال.رران 1905-1849عنررد أهررل السررنة، هررو الشرريخ م يررد ععرردا )

 العشاين بت منازع 
 

ايرات ال.ران التاسرع الذي انعثا وه نه-كإذا ن ن قارنا بين وكا م يد ععدا ا صتحه 

ّك   لرر  ورره نهايررات هررذا  -عشررا ك ررع كانتشررا مررع برردايات ال.رران العشرراين كبررين مررا رع
ا ،يا، كياك  لر  اآلن، باسر  ا سرتر، لكران عءينرا أن ننردم حر. ا جيرا" الاراعدة 

الته ست. ه معم  عياها وه هذا ال.ان  كمع ذل  وا رض صدكر، كما دامذ صردكر 

 ذ ا يار دك" والع.ل  بد سيعود وا يار دك"، كما دام
 

لننالع إذن النمارات السوداال كلنءعس نمارات الع.ل كلرن  م معنر  "ال.ران" عنردنا 

 كعند قيانا لعءنا نعود إل  ر دنا، ونا  ا مور من الينمور التاري ه ا رحب 
 

إذا ن ن عدنا إل  أصرو" صااثنرا ا سرتمه وسرنجد أن أك" اسرتعيا" لكءيرة "قران" قرد 

كردت وه - 6د وه قول  صعال    "أك ل  ياكا    أهءكنا من قعءه  من قان" )ا نعار كر
مثل هذا السياق ماات عديدة(  كين.ل صاحب "لسان العام"  راال الءرويين وه معن  

"ال.ان" بيناسعة هذا اآلية وي.و"  "قا" أبو اس ا  ال.ان ثيانون سرنة، كقيرل سرععون 

كهو مادر قان ي.ان  قا" ا زهراي  كالرذي ي.رع  سنة، كقيل هو مطءا من الالمان،
عندي، كهللا أعء ، أن ال.ان  أهرل  رل مردة  ران ويهرا نعره أك  ران ويهرا طع.رة مرن أهرل 

العء ، قءاذ السنون أك  ثات"  ويعن  "ال.ان" م.اكن إذن با صت ، كبالتاله ييكن 
الجديرد لر  يعردأ  أمرا  ال.و" إن  مادامذ صعا يا ا صت  كالتجديد ل  صمها ورـ" ال.ران"

 العداية الالمنية، أما عدد السنين، وت يت دد ال.ان بهيا كحدهيا 

 
كورره هررذا اليعنرر  أي ررا يررورد صرراحب "لسرران العررام" حررديثا نعويررا يرراك  بالارريرة 

التاليررة  "،يررا   قانرره )يعنرره أصرر ابه( ثرر  الررذين يءررونه  )يعنرره التررابعين( ثرر  الررذين 

التابعين(  قيرا أن هرذا   يعنره أن التراريخ ا سرتمه  يءونه " )يعنه الذين أ،ذكا عن
م كرور عءير  با بتعرراد عرن رك  ا سررتر بترواله ا جيررا"، وال رديب السررابا )"إن هللا 

يععب لهذا ا مة عء  رأ   ل ماةة سنة من يجدد لها دينها"( ي.طع الطايا أمار هرذا 

يء ذ النما أن "صجديد" الدين ا ستنتا  الذي يتناو  مع رك  ا ستر كرسالت   كميا 
عءر  رأ   رل ماةررة سرنة لررن يكرون باسررو" ك  بنعره،  نرر  "  نعره بعرردي"  يرا قررا" 



صء  هللا عءي  كسء ، ك ن  "،اص  النعيين كالياسءين" بنم ال.ا ن  كإذ والتجديرد وره 
ا ستر أداص  الع.رل، كالع.رل كحردا  كيعرار بعرض الي سراين ،رت  العنروة بكرون الع.رل 

شاي قد أصعؤ وه كبع يستطيع مع  أن يسرو  العشرا كأن يسرتنعط مرن ا صرو" الع

الي.رارة مرا يجعرل م.اصرد صءر  ا صرو" صسرتجيب لتطرور اليارء ة العامرة التره هرره 
ا صرل ا ك" وره التشررايع  أمرا التنارريم عءر  أن ،يرا قرران وره ا سررتر هرو قرران 

ه  ل مسءسرل صراري ه، كعنرد الا ابة ث  الذي يءيه  الخ، وهذا أما طعيعه  والعداية و

جييع الشعوم، م تامة م.دسة  نها هه ا صل الرذي بدكنر  لر  يكرن هنراك مرا بعردا  
هذا يع  اليهودية كاليسي ية كا ستر كجييع الديانات  وءنتجنب إذن ا حكار اليعتساة 

 الته صادر عن رؤية   يتعد  مداها  عاا أك بعض  عا 

 
لدينيرة "ال.رور" الرذين ير صون برـ "جديرد" كلكرن   وره كمن معانه ال.ان وه ناوصنا ا

اصجاا ا صت  بل بيعن  العدعة كا ن ااف  من ذلر  هرذا ال رديب الرذي يراك  عرن 

النعه )ا( كالذي قا" وي    "هذا قان قد طءع"، كي.و" أهل ال ديب إن    "أراد قوما 
ه ال.اراا" )الرذين ي.ارون َحدَثا  ) ععّانا=طتبا( نعروا بعد أن ل  يكونوا" قيل   "يعن

 أ،عار اآل،اة كما يتال بها(  كقيل   "أراد بدعة حدثذ ل  صكن وه عهد النعه" 

 
كالماها أن اليعن  ينااف هنرا إلر  ال.اراا كال.رااال ،اوصرا اليتطراوين مرنه  

ررع  ثيررا مررن الي رردثين  الررذين  ررانوا مررن أكاةررل واقررة "ال رروار "  كهرره واقررة يعْاج 

لء  َاق وه ا ستر أصءَها إل  رجرل مرن بنره صيري  ي.را" لر  ذك كالي ساين كاليار،ين 
اة، صجاأ عء  النعه )ا( كأ،ذ عءي   ون  "ل  يعد"" وه قسية قناة  قالكة  َوْيا  ال ع

حنين، "و.ا" عيا بن ال طام  يا رسو" هللا، أ  أقتءر "؟ و.را" النعره   " ، دعر  وإنر  

من   يا ي را  السره  مرن الاميرة"، سيكون ل   يعة يتعي.ون وه الدين حت  ي اجوا 
أي من اآللة الته يام  بها،   ي يل  ييا منها  كاليعن  أنه  يتشددكن وه الدين إلر  

 درجة ص ا  به  عن نطاق الدين كعن جياعة اليسءيين 

 
هل نعطه ل.اننا الواحد كالعشاين مدلو  مشرت.ا مرن هرذا اليعنر ؟ معن "الرذين نعرروا 

عن  "بدعة حدثذ ل  صكن وه عهد النعه صرء  هللا عءير  كسرء "؟ بعد أن ل  يكونوا"، م
 معن  الذين "يتعي.ون وه الدين حت  ي اجوا من     " معن  "ال وار "؟

 

قرد يعتراض معترراض كي.رو"  كلكرن مررن ييكرن أن يشرعهوا بهررذا الجياعرة ظهراكا ورره 
وه انتمرار أكا،ا ال.ان اليابه، العشاين، كبالتاله وابيا ياؤ ربطه  بتء  النهاية 

بداية جديدة   بداية ا صت  كالتجديد، أعنه ظهور مجدد ال.ان الذي نسيي  ال رادي 

 كالعشاكن!
 

هذا رأي! كلعل ن.طة بع   أن  يستند عء  الياجعية ا ستمية كحردها، وره حرين أن 

العال  اليور متدا،ل، كوره هرذا اليسر لة بالرذات  وءننمرا إذن وره ماجعرة  را اةنا وره 



ل.ررران"، ،اوصرررا كهررر  ي ابرررون عءينررا هرررذا العدايرررة بت.ررروي  قيرررا ص.ويينرررا "بدايررة ا
 الهجاي 

 

*** 
 

كال ا أن ما يء ذ النما هو ا تااك اليعاج  الءروية ا كربية مع اليعاج  العابية وه 

كهرو وره - ثيا مرن التعاي رات التره ذ انرا  و ره ال.رامو  ال انسره "ركبيرا الكعيرا" 
ن.راأ مرثت مرا يءره  "ال.ران  ح.عرة  -م" وه الءرة العابيةالءرة ال انسية  ـ "لسان العا

طويءررة مررن الررالمن  ح.عررة مررن ماةررة سررنة ص رردد برردايتها )أك نهايتهررا( بالعتقررة مررع كقررذ 

ي تررار اعتعاطررا"  أي ررا  ال.رران "مرردة ماةررة سررنة )أك ص.ايعررا( صا،ررذ  وحرردة صاري يررة 
ل.رران الثررامن صتارف بررععض ال اراةم الي ررددة"  كعءرر  هرذا ا سررا  ص رردد بدايرة ا

)صرراريخ كورراة لررويس الاابررع عشررا(   يررا كصررف هررذا  1715عشررا ب انسررا مررثت بسررنة 

ال.رران بررـ "الكعيررا" أك "العمرري "  ككصررف ال.رران الثررامن عشررا بررـ "قرران ال تسرر ة"، 
ك"قان ا نوار"،  يا كصف ال.ان التاسع عشا بـ "ال.ان العءيرد" أك "الرعره"  ك يرا 

"قرررران هيجرررره"، "قرررران العررررذام"، "قرررران  ي.ررررا"  "قرررران الررررذهب" ي.ررررا" أي ررررا 

الش "،" اكر ال.ان" الخ  كأي ا يستعيل ل . "قران" لءتععيرا عرن طرو" مردة حكر  
  اررية معينررة مثررل "قرران بيررا ءيس" ورره اليونرران، "قرران لررويس الاابررع عشررا" ورره 

 وانسا 

 
هل لنا أن نسيه هذا ال.ان، ال ادي كالعشاين، ب باز   اية ا تهات وي  ل د اآلن 

 "   "قان بوش" عء  قاار ععارة "قان ا سكندر الكعيا" ا سكندر الي.دكنه؟ون.و

 
قد يعتاض معتاض وي.رو"  كلكرن ا سركندر الي.ردكنه ي.را" لر  "ذك ال.رانين"، كهرذا 

مالرر  قيررا بدايررة قرران كاحررد؟ كمررع أن معنرر  "ال.ررانين" ورره ععررارة "ذي ال.ررانين" 

-ها،  ناية عء  اصساع وتوحاص  ينااف وه الرالب إل  قانه الشيس، مشاقها كمراب
 -الشهال الذي يادق عء  صاحعنا أي ا بعد "وت  "  ورانستان كاصجاه  ن و ال ءيعين

وإن من الييكن ليجيب أن يجيب من زاكية أ،ا  وي.رو"   لنجيرع "بروش ا برن" مرع 
"بوش ا م"، ويكون ا س  قد جيع بين قانين! بين نهاية ال.ان اليابره كبدايرة هرذا 

 ن!ال.ا

 
*** 

 

كبعد، وياذا ييكن أن نست ءم من هذا الي.ارنرات، كميرا صعطير  اليعراج  الءرويرة وره 
 معن  "ال.ان"؟

 

لعل الشهال ا ساسه هو أن ال.ان، كإن  ان يرد" وره الرالرب عءر  ماةرة سرنة، وهرو   
دُّا السنون بل بكيرف الالمران الرذي ي يراا الع.رل كالوجردان   يت دد بك  الالمان الذي صَـعـع



إذا ن ن نمانا إل  ال.ان ال ادي كالعشاين من زاكية ما يه  "الع.و""، أعنه ما ل  ك
عتقة بالع.ل كص ديداص  كم.و ص ، أمكن ال.و" إن هذا ال.ان صنطءا بدايت ، مع إعرتن 

بروش ا م عرن "نهايرة ال رام العراردة" كقيرار مرا أسرياا برـ "النمرار العراليه الجديرد" 

نررذ ا جييعررا، كإنرر  يت رردد اآلن بي.ولررة "ال ررام بررد ،  يررا 1990ك رران ذلرر  عررار 
 ا رهام" الته ابتكاها بوش ا بن!

 

 نهاية حام كبداية حام! يال  من قان!
 

كمع ذل  وين الجاةال صياما ربط صء  النهاية كالعداية بال.ان العشاين كاعتعارهيرا معرا 

ار بداية جديردة من عتمات ان. اال زمن  كانتهاال أكزارا! كبذل  ياعؤ من ح.نا انتم
لء.ان الجديد، ال رادي كالعشراين! كإذا ن رن أ،رذنا براأي صر  ه أمايكره وره م.الرة 

لعوا عء  النمار العاليه الجديد بعد حام أورانستان"  نشاها ما،اا قا" ويها   "  صععَّو 

جاز لنا أن نتوقع بداية جديدة لهذا ال.ان وه الشهور ال.ادمة، أك بعد سنة أك سنتين،   
 ق!وا

 

*** 
 

كلعءها صراك   رذل  وره أقطرار عابيرة –يذ انه هذا ب كاية صاك  عندنا وه اليرام 

مء اها أن رجرت اسرتي.. مرن نومر  صرعاحا، وءيرا ،را  مرن بيتر  ذاهعرا إلر   -أ،ا 
م ل عيء   ان أك" ما صادف وه طاي.    اا  اياا قعيؤ الينمرا، يعردك منر  أنر  

نا إ  أن عراد إلر  مناللر  كاسرت نف النرور  وءيرا ق   ليءت  يتسكع    ويا  ان من صاحع

ذهب مت ،اا إلر  عيءر  سر ل  رم اليعيرل عرن السرعب و.را"  "ل.رد جرددت صرعاحه"! 
 كحك  ل  ال.اة  ويا  ان من رم اليعيل إ  أن استراق وه ال      

 

 الءه  ارزقنا ما ب  نجدد صعا  قاننا!
 

 
 

 

 
  

 

 د.*التجديد في النحو بين ابن مضاح وابن رت
 

 

 م يد عابد الجاباي
 



الكتابان،  تام ابرن م راال ك ترام ابرن ر رد، صجيرع بينهيرا الرايرة كهره صيسريا الن رو 
العابه، كلكن ص اق بينهيا الطاي.ة كالياجعية   ابن م اال يت اك دا،ل بنيرة الن رو 

العابه،  يا  انذ منذ سيعوي ، مع "إس.اط  ل ما   ي يد نط.ا"، الشرهال الرذي يابطر  

اية ابن حرالر  أمرا ابرن ر رد ويايرد أن يعيرد بنراال الن رو العابره كورا "التاصيرب" بماه
 الذي هو "مشتاك لجييع ا لسنة" 
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عاف الدر  الن وي وه ا ندلس ازدهارا  عياا كاهتياما كاسعا وه ال.انين ال امس 

أعطذ لءدر  الن وي كالساد  الهجايين  و.د عاف هذان ال.انان اجتهادات ن وية 
وه ا ندلس ،اوصية صييال بها، صياما  يا صييالت ا جتهادات ا ندلسية وه قطاعات 

هرـ( قارب السرعا  456 -384معاوية أ،ا   ك يا هو معاكف و.د  ان  بن حالر )

وررره صد رررين ،طرررام جديرررد وررره الث.اورررة العابيرررة با نررردلس، كذلررر  مرررن ،رررت" مذهعررر  
ا و.هيررا ورره ا سررا  و.ررد امتررد إلرر  العءررور ا ،ررا  "المرراهاي"، الررذي كإن  رران مررذهع

 ليكا  الاؤية ذاصها كالينهج ن س  

 
كوييا ي انا هنا ييكن ال.و" إن ابن حالر قد د ن، أك عءر  ا قرل بشرا باؤيرة جديردة 

إل  الن و  ل.د  ان الدر  الن وي قد صجراكز وره عهردا الناحيرة التطعي.يرة لينسراق مرع 

مسررتو  مرن النمررا يتجراكز مررا هررو براكري ورره عءرر  صر متت كاجتهررادات ص.رع عءرر  
عّاورر  أصرر اب  ب نرر  "انت رراال سرريذ العررام ورره الكررتر"  ل.ررد صرر ثا الرردر  الن رروي 

بيناقشات اليتكءيين كأب اث ا صوليين ويا" بدكرا إل  التنميا كالت صيل كالت ايرع، 

الا مررن وا،تءطررذ ويرر  الناحيررة العيءيررة بالناحيررة النمايررة، كقرردت "وءسرر ة الن ررو" جررال
الن و  كهكذا صا ال الن.اش النماي وه الدر  الن وي عء  ال.يا  كالتعءيل كنماية 

العامررل، كهرره موبرروعات أقررام إلرر  مررا ييكررن كصرر   بررـ "وءسرر ة الن ررو" منهررا بعءرر  
 الن و 

 

كهنا يعاز اس  ابن حالر    عا مندد بهذا "ا ن ااف" عن الن و العيءه كا بتعاد عن 
  إنها النالعة "الماهاية" ال الميرة وره ال .ر  هره التره سرتيتد إلر  الراية التطعي.ية من 

الن و  كهكذا وكيا روض ابن حالر "التعءيل" وه ال .  روض  ذل  "العءرل الن ويرة"، 

كلابيا بعنف أ رد  ل.رد رورض التعءيرل وره الن رو رو را صامرا و.را"  إن العءرل الن ويرة 
، كإنيرا ال را مرن ذلر  أن هرذا سريع " ءها واسدة   ياجع منها  هال إل  ال .ي.ة العتة

من أهل الءرة الذين يعاَجع إليه  وه بعطها كن.ءها، كما عردا هرذا، مرع أنر  ص كر  واسرد 

)…( متناقض، وهرو أي را  رذم،  ن قروله   ران ا صرل  رذا واسرتث.ل ون.رل إلر   رذا 
  هال يعءَ   ل ذي حس أن   ذم ل  يكن قط، ك   انذ العام عءي  مدة ث  انت.ءذ إل 



ما سيع منها بعد ذل ")(  كلذل  نجردا يطالرب با  ت راال وره الن رو بيرا هرو براكري 
ليعاوة قواعد الءرة العابية  ي.و"  "كأما التعيا وه عء  الن رو و  رو"   من عرة بهرا 

بل هه مشرءة عن ا ك د، كم.طعة دكن ا كجب كا ه ، كإنيا هه أ اذيرب  ويرا هرو 

من هذا العء  وهرو   الي اطعرة كمرا برالياال حاجرة  الشرل بيا هذا ص ت ؟ كأما الراض
 إلي  وه قااالة الكتب اليجيوعة وه العءور و.ط")( 

 

كحسب ما نعء ، ل  يالف ابن حالر  تابا وه الن و يشا  وي  كجهة نماا هذا كيطع.ها 
عء  الدر  الن وي  لكن ال كاة، كهه جالال من  امل مذهع ، ستع.  حية دا،رل هرذا 

دما قار اليهدي ابن صومات بدعوص  الشهياة الته انتهذ إل  ص سيس اليذهب  كل  كعن

دكلة اليوحدين وه اليرام كا ندلس، كالته كظف ويها جانعا من ظاهاية ابن حرالر، 
،اوصرا منهرا رورض ال.يررا  وره ال .ر ،  رران مرن الطعيعره أن صعررود هرذا الدكلرة بعررد 

دعوة الياسسررة لهررا، كورره اسرت.اار أماهررا إلرر  ا صررو" ال كايررة الترره قامرذ عءيهررا الرر

م.دمة ذل  ا ،ذ بالماها وره الع.يردة كالشرايعة  هنرا، كوره هرذا ا طرار سريمها ابرن 
هرـ، كاليتروو   512م اال )أحيد بن ععد الاحين بن م يد( اليولود وه قاطعة سرنة 

هرـ كالت را بعتطر   558هـ  ل.د عراش وره عهرد ععرد اليرامن اليتروو  سرنة 592سنة 

كود إلي  مرن قاطعرة برين الوورود ا ندلسرية التره جراالت لت.ردي  هـ حين  545حواله 
التهانه  كاستيا وه العتط اليوحدي عء  عهد يوسف برن ععرد اليرامن اليتروو  سرنة 

هرـ الررذي عينرر  قابرريا لء. راة، كهررو اليناررب الررذي اسرتيا ويرر  عءرر  عهررد ابنرر   580

وراة هرذا ا ،يرا  هـ قعل ثتث سنوات من ك 592يع.وم اليناور، إل  أن صووه سنة 
 هذا كقد ا تها ابن م اال، ،اوصا وه العاا ال ابا، بكتاب  "الاد عء  الن اة" 
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ي ردد ابرن م راال الرراض مرن  تابر  وي.ررو"  "قاردي وره هرذا الكترام أن أحرذف مررن 

يشراع وره الن و ما يسترنه الن وي عن  كأنع  عء  مرا أجيعروا عءر  ال طر  وير "  ثر  
بيان ذل  معتدةا بن.د نماية العامل، مطالعا ب ذوها من الن و ليس و.ط لكون الن و وره 

قيا حاجة إليها بل أي ا  نها معنية عء  صاور ،راطق  ي.رو"  "ويرن ذلر  ادعراؤه  
أن الناب كال  ض كالجالر   يكون إ  لعامل ل مه، كأن الاوع من  ما يكون بعامل 

ععرراكا عررن ذلرر  بععررارات صرروه  ورره قولنررا "بررام زيررد ل مرره كبعامررل معنرروي، ك

عياكا" أن الاوع الذي وه "زيد" كالناب الذي وه "عياك" إنيرا أحدثر  "برام"  
كهذا وه نما ابن م اال ،ط ،  ن "من  اط ال اعل أن يكرون موجرودا حينيرا ي عرل 

ينارب  وعء "، هذا بينيا "  ي دث ا عاام وييا ي دث وي  إ  بعرد عردر العامرل، ورت

، إ  بعررد عرردر "إن"، أي بعررد أن لرر  صعررد …""زيررد" بعررد "إن"، ورره قولنررا "إن زيرردا
موجررودة وررره الكررتر  هرررذا إذا اعتعانرررا أن العامررل الرررذي نارررب "زيررداّ" وررره الععرررارة 

اليذ ورة عامل ل مه )"إن"(  أما إذا قيل ل  إن العامل معنروي كلريس ل ميرا ورإن ابرن 

عءر   -كهر  اليعتاللرة ،اصرة-نرد مرن ي.ولرون بهرذا م اال يجيرب قراةت إن "ال اعرل" ع
نوعين  واعل با رادة  ال يوان، كواعل بالطعع  النار الته ص اق ال شب  أمرا أل راظ 



الءرررة وهرره   ص عررل   بررإرادة ك  بررالطعع  أمررا ال.ررو" برر ن الي.اررود ب كرراة العامررل ورره 
نسرعوا العيرل إليهرا إذا الن و هو مجاد "التشعي  كالت.ايب، كذل  أن هذا ا ل راظ التره 

زالذ زا" ا عاام الينسوم إليها، كإذا كجدت كجد ا عاام، ك ذل  العءل ال اعءرة 

، وإن ابن م اال   يعتاض عء  ذل  من حيب اليعردأ، وهرو يرا  …"عند ال.اةءين بها
أنر   ران مررن الييكرن التسرامؤ ورره ذلر  "لرو لرر  يسعر.ه  جعءعهرا عوامررَل إلر  صرييرا  ررتر 

عررن رصعررة العتقررة إلرر  هجنررة العرره كادعرراال الن.ارران وييررا هررو  امررل،  العررام كحطرر 

 كص ايف اليعانه عن الي.اود  ")( 
 

كيستيا ابن م راال وره ن.رد نمايرة العامرل ويعتراض عءر  ص.رديا العوامرل الي ذكورة، 

كعءرر  ص.ررديا متعء.ررات اليجرراكرات، كعءرر  ص.ررديا ال ررياةا اليسررتتاة، كعءرر  ص.ررديا 
 راال الن رراة ورره التنررازع كا  ررترا" كورراال السررععية ككاك  ا وعررا"   يررا يعترراض عءرر 

اليعية، لينت.ل إل  الدعوة إل  إلراال العءرل الثروانه كالثوالرب)(، كإلرراال ال.يرا  كإلرراال 

ا،تتوات الن اة  ي.و"  "كميا يجب أن يس.ط من الن و ا ،رتتف وييرا   ي يرد نط.را، 
اةا مررا ا،تء رروا ويرر  مررن العءررل  ررا،تتوه  ورره عءررة روررع ال اعررل كناررب الي عررو" كسرر

الثوانه كقياها، ميا   ي يد نط.ا،  ا،تتوه  وه روع اليعتدأ كناب الي عو"، وناع  

بع رره  بال عررل كبع رره  بال اعررل كبع رره  بال عررل كال اعررل معررا  كعءرر  الجيءررة  ررل 
 ا،تتف وييا   ي يد نط.ا")(  

 

ربطهرا بماهايرة ابرن حرالر،  كابؤ أننا هنا إزاال رؤيرة ظاهايرة لءن رو العابره يسرهل
هرـ)(، أي  581،اوصا إذا أ،ذنا بعين ا عتعار أن ابن م راال ألرف  تابر  بعرد سرنة 

هرـ، كالرذي ا رتها باليعالررة وره  580زمن يع.وم الينارور الرذي صرول  ال كر  سرنة 

ا ،ذ بـ"الماها" كاعتياد ا صو" كحدها، كنه  عن ص.ءيرد أحرد مرن ا ييرة ال.ردماال، 
إحااق  تب اليذاهب ال .هية، كقيل وه ذل    "ك ران قاردا م رو مرذهب بل إن  أما ب

 مال  ماة كاحدة كحيل النا  عء  الماها من ال.ا ن كال ديب")(  

 
ييكرن ال.ررو" إذن إن  تررام "الرراد عءرر  الن رراة"  بررن م رراال ال.اطعرره ينرردر ، بكي يررة 

ن، كأنرر  عامررة، ورره ن ررس ال ررط ال كرراي الياسررس لءيشرراكع الث.رراوه لدكلررة اليوحرردي
 من اط با ة معا اة وه حيءة يع.وم اليناور من أجل صكايس العيل بـ"الماها" 

 

نع ، "العيل بالماها"، ليس وه ال .  كالن و كحدهيا بل وه جييع العءور بيا وه ذل  
العءور ال ءس ية  كبدكن    وإن حيءة يع.وم اليناور عء  ال ءس ة كال تس ة، كهه 

ية ابن ر د كقياا من "اليشرترءين بعءرور ا كاةرل"، صنردر  ال يءة الته صوجذ بي ا 

مررن الناحيررة ال كايررة ا يديولوجيررة ورره هررذا السررياق، كإن  انررذ لهررا أسررعام سياسررية 
،اصة،  ن ا نت.ا" مرن حيءرة عامرة إلر  م ا يرة ،اصرة لش ارية ،اصرة   برد أن 

 يكون ل  أسعام ،اصة أي ا)(  

 



ا ق ية مالدكجة  ويرن جهرة  ران ابرن م راال  يرا كال. ية الته صطا  ن سها عءينا هن
ذ انا قابيا لء. اة )بيثابة كزيا العد"( كهرو الينارب الرذي اسرتيا وير  عءر  عهرد 

هـ  كن ن نعاف أن حيءة هذا ا ،يرا عءر   592يع.وم اليناور إل  أن صووه سنة 

ااماة ال ءس ة كال تس ة قد بدأت قعل كواة ابن م اال بوقذ طويل، كنعء  أي ا أن الير
، كنعءر  ثالثرا أن م ا يرة ابرن ر رد قرد 1991عء  ابن ر د قد بدأت بشكل عءنه عرار 

صيذ وه السنة ن سها الته صووه ويها ابرن م راال أك بعردها ب.ءيرل  كإذن والسراا" الرذي 

يطا  ن س  أك  هو   يرف  انرذ عتقرة ابرن م راال بال يءرة عءر  ال ءسر ة كال تسر ة 
إن مرا ي راض طرا  هرذا السراا" هرو  ونر   ران  عيوما كبنكعة ابرن ر رد ،اوصرا؟

قابيا لء. اة، كبالتاله وين الي تيل أن يكون ل  دكر ما وه صء  ال يءة كالنكعرة  نر  

 هو "الياجع" الذي يعتيد عءي  ال ءي ة وه مثل هذا ا مور؟ 
 

ساا"   بد من طاح ، كإن  نا   نيء  وه الوقذ الااهن ما يسيؤ لنرا حتر  براقتاا  

 ة بش ن !وابي
 

 ان ذل  عن أحد كجهه ال. ية الته صطرا  ن سرها عءر  العاحرب ب اروا العتقرة 

الته ييكن أن صكون بين نكعة ابن ر د كبين ابرن م راال بوصر   قابره الجياعرة أيرار 
صء  النكعة  أما الوج  اآل،ا وي م هذا الياة العتقة بين  تام ابن م اال وه "الراد 

ال اكري وه الن رو"  كمرا يعرار طرا  هرذا اليسر لة عء  الن اة" ك تام ابن ر د "

هو أن الاجءين عا ا متعاصراين )كلرد ابرن م راال قعرل ابرن ر رد بر ربع سرنوات و.رط 
كصووه قعء  بثتث   قيا(، كقد عيت معا منذ  عابهيا وه بتط اليوحدين، ،اوصرا 

 مع يوسرف برن ععرد اليرامن كابنر  يع.روم الينارور، كقرد صوليرا وره عهردهيا منارب

كهذا ما يهينا –ال. اال وه بعض اليدن ث  مناب قابه ال. اة الخ  كأ ثا من ذل  
ألرف  رل منهيرا  تابرا وره الن رو ، كقرد أراد  رل منهيرا بكتابر  صعسريط الن رو  -هنا أ ثرا

كإن  ان ذل  من جهتين م تء تين صياما  كالساا" الذي يطا  ن س  -العابه كصيسياا 

ل  يشا أي منهيا،   من قايب ك  من بعيد، إل   هنا ساا" م اعف  وين جهة لياذا
 تام اآل،ا، مرع أنهيرا يشرتا ان وره الهردف كإن ا،تء را وره اليرنهج كالاؤيرة؟ ثر  أي 

منهيا أسعا من صاحع  إل  ص ليف  تاب ؟ ذل   ن  إذا  نا نعء  أن ابن م راال قرد ألرف 
ر، وإننرا   نعءر  هـ، أي زمرن يع.روم الينارو 581 تام "الاد عء  الن اة" بعد سنة 

  ييا عن صاريخ ص ليف ابن ر د لـ "ال اكري وه الن و" 

 
ييكن أن ناجع سكوت  ل منهيا عن صراحع  بكونهيرا ينتييران، عءر  صرعيد  تابيهيرا 

عء  ا قل، إل  بعدين م تء ين وه اليشاكع الث.راوه اليوحردي  بعرد يراصعط بماهايرة 

هرذا الععرد ينتيره ابرن م راال  يرا بينرا، ابن حالر عء  مستو  الع.يدة كالشايعة، كإل  
كبعد ياصعط ب كا أرسطو عء  مستو  الينطا كالعءور الع.ءيرة، كإلر  هرذا ينتيره ابرن 

ر د  يا هو معاكف  كهو يراصعط ب رسرطو وره  تابر  "ال راكري وره الن رو" لريس 

عء  صعيد ما يسي  بـ "ص ثيا الينطا ا رسطه وه الن و العابه"، بل صعيد مرنهج 
ف العءيه  أما ارصعاط  باليوحدين وه هذا الكتام  يا وه  ثيا من  تعر  وءر  يكرن الت لي



و.ط عء  مستو  "السياسة الث.اوية" و سب، بل أي ا عء  مستو  ا ستجابة لءطءب  
أنر  ألرف  تابر   - يرا وعرل وره  ترب أ،را –إن ويءسوف قاطعة ياا  وه  تاب  هذا 

ااال اليوحردين،   يرذ ا اسري  كلكرن ي.رو" هذا صءعية  ما صدر ب  إلير )( مرن أحرد أمر

عنرر  إنرر  هررو الررذي "أر ررد الرايررة الترره بهررا اسررت.ار ن ررو هررذا النمررا كجررا  ورره هررذا 
اليسء "، بيعن  أن  هو الذي اقتا  عءي  صر ليف  ترام وره الن رو عءر  الطاي.رة التره 

ا بكتاب  سءكها وي )(  كي ه  من سياق  تر ابن ر د أن "الراية" الته طء ب من  ص .ي.عه

هذا هه ما أواؤ عن  وه م.دمت ، حيب  تب ي.و"  "الراض من هذا ال.و" أن نرذ ا 
من عء  الن و مرا هرو  ال راكري ليرن أراد أن يرتكء  عءر  عرادة العرام وره  تمهر  

كيت ررا  ورره ذلرر  مررا هررو أقررام إلرر  ا مررا الاررناعه كأسررهل صعءييررا كأ ررد ص ارريت 

ام وه الن و عء  الطاي.ة العءيية الته صااعه لءيعانه")(  كإذن والراية هه ص ليف  ت
 صنمي  مساةل العء  صنمييا منط.يا يايا ب  "أسهل صعءييا كأ د ص ايت لءيعانه"  

 

الكتابان،  تام ابرن م راال ك ترام ابرن ر رد، صجيرع بينهيرا الرايرة كهره صيسريا الن رو 
،ل بنيرة الن رو العابه، كلكن ص اق بينهيا الطاي.ة كالياجعية   ابن م اال يت اك دا

العابه،  يا  انذ منذ سيعوي ، مع "إس.اط  ل ما   ي يد نط.ا"، الشرهال الرذي يابطر  

بماهاية ابن حرالر  أمرا ابرن ر رد ويايرد أن يعيرد بنراال الن رو العابره كورا "التاصيرب" 
 الذي هو "مشتاك لجييع ا لسنة")( 

 

 ابن رتد والتجديد في النحو -3

 

ض مرروجال عررن هررذا التاصيررب الررذي ي.تاحرر  ابررن ر ررد كقعررل أن ننت.ررل إلرر  ص.رردي  عررا

ليوبوعات الن و العابه ينعره أن ننوا ب ماين اثنين  أكلهيا هو أن ما أثاناا أعرتا 
من أسيءة حو" عتقة ابن م اال بابن ر د ما  ان ييكن الت كيا ويها قعل العثور عء  

ل  نجرد وره الكترام  م طوطة لكتام ابن ر د كإ،ااج  إل  الوجود)(  ثانيهيا هو أننا

ما ييكن أن يساعد عء  معاوة صاريخ ص لي    كإذن وسريع.  رأينرا وره هرذا اليسر لة هرو 
ن س  الذي  احناا وه  تابنا   "ابن ر د سياة كوكا")(، مع الترذ يا بيرا قيرل مرن أن 

 548ععد اليامن ماسس الدكلة اليوحدية  ان قد استدع  ابن ر د إل  ماا ا سنة 
برر  عءرر  صاصيررب اليرردار  الترره أنشرر ها بيرراا ا" )(  كإذا صررؤ هررذا هررـ "ليسررتعين 

وسيكون من الياجؤ أن صاحب "ا ما" الذي ي.رو" ابرن ر رد قرد صردر إلير  لتر ليف 

 تررام ورره الن ررو، عءرر  الررنيط الررذي سررءك  ويرر ، هررو يوسررف بررن ععررد اليررامن، ا ميررا 
ـ، هررذا إن لر  يكررن هر 548اليث.رف اليتنرور، الررذي عينر  كالرردا كاليرا عءرر  إ رعيءية سررنة 

صاحب ذل  "ا ما" هو ععد اليامن ن س   كإذا صؤ هرذا ورإن اليراال   ييءر  إ  أن 

يتحر. أن "العيررا العءيره" لءكتررام، موبرروع حرديثنا، ي رروق "العيرا الطعيعرره"  بررن 
 ر د يوميذ،   ن    ن  تع  ا ،ا  الته صعتعا من أكاةل ما ألف 

 

صرياقة الن رو العابره عءر  الطاي.رة الارناعية، قءنا إن هدف ابن ر د من  تاب  هرو 
كهه الطاي.رة التره ي.رو" عنهرا إنهرا "مشرتا ة لجييرع ا لسرنة"، بيعنر  أنهرا الطاي.رة 



اليتععة وه  ل عء  يستووه  اكط الاياقة العءيية  ويا هه هذا الشاكط؟ كقعل ذل  
 لياذا ل  يكون الن و العابه عءيا بهذا اليعن ؟

 

الن و العابه ا ساسية  انذ، كما صالا"،  تام سريعوي  الرذي ن ن نعاف أن ماجعية 
قيل عن  إن  "قا ن الن و"  كقد استهل الياسس ا ك" لء طام الن وي الينم   تابر  

هذا بالتيييال وه  تر العام بين ا سر  كال عرل كال راف، ثر  أ،رذ يردر  أحروا"  رل 

ر رةيسرية  برام ا سر ، برام كاحد منها  كمن هنا ان.سيذ أبوام الن و إل  ثتثرة أقسرا
ال عل، بام ال اف  بع ه  يعدأ بال عل، كبع ه  يعدأ با س ، أمرا ال راف وير صه وره 

ا ،يا وه الرالب  كقد نتج عن هذا النوع من التعويب صدا،ل ك،ءط بين اليوبوعات 

كاليستويات  والع ب وه ا س  يستءالر وه ماحءة من اليااحرل الكرتر عرن ال عرل وره 
وال  عء  ا قل؟ والكتر عن "ال اعرل" ك"الي عرو"" مرثت، ك رل منهيرا اسر ، بعض أح

يعتعاكن ال عل هو الذي رورع  -كما زالوا–يتطءب الكتر عن ال عل، ،اوصا ك انوا 

ال اعل كناب الي عرو"  كالكرتر وره ال عرل يسرتدعه الكرتر عرن ا سر  لرن س السرعب 
عمر   ترب الن رو، إن ن.رل  ءهرا، قرد )ال عل   بد لر  مرن واعرل(  أبرف إلر  ذلر  أن م

دأبذ عء  الجيع بين المرواها الاراوية كالمرواها الن ويرة، ميرا جعرل مرن اليتعرذر 

 التيييال بدقة بين حدكد عء  الااف كحدكد عء  الن و 
 

هررذا النرروع مررن الترردا،ل بررين اليوبرروعات كاليسررتويات ورره  تررب الن ررو العابرره هررو 

  ورره  تابرر   كهررو ص.ارريا ياجررع سررعع ،  يررا "الت.ارريا" الررذي أراد ابررن ر ررد معالجترر
ي.و"، إل  أن الن اة "ل  يستعيءوا وه إحااال أنواع ا عاام ال.سرية الار ي ة التره 

  يعرراض ويهررا صرردا،ل  ك ررل صررناعة لرر  صسررتعيل ويهررا بعررد ال.سررية ال اصرراة الريررا 

متدا،ءة وهه صناعة ناقاة"، ث  ي ريف  "كهرذا هرو السرعب الرذي دعانرا إلر  كبرع 
وه هذا الاناعة، مع صوجر  ا مرا إلينرا بر ، كإ  ويرا  نرا ن رع ،  ن الارناعة  هال 

اليوجودة عند ن ويه العام وه زماننا هذا قد اسرتووذ جييرع أجرالاال هرذا الارناعة، 

 ( 75لكن   عء  اليجا  الاناعه" )ا
 

هدف ابن ر د إذن ليس صدارك مس لة من اليساةل الن وية، والن و العابره وره نمراا 
ل   مجا" وي  لءاليادة، كل  يكن هدو  حذف أجرالاال منر  بهردف الت  يرف كالتيسريا  ام

 يا وعل ابن م راال،  رت  إن هدور  هرو إعرادة صرياقة مسراةل الن رو كأبوابر  بطاي.رة 

عءيية  كالطاي.ة العءيية ص.رور عءر  "ال.سرية الار ي ة التره   يعراض لهرا صردا،ل"  
بتارنيف  رتر العرام إلر  اسر  كوعرل كحراف، كإذا  انذ ال.سية الته صعناها الن راة، 

قسية ص ي ة،  ن  تر العام )كقيا العام( ين.س   ءر  إلر  هرذا ا قسرار الثتثرة، 

وإنها ل  ص ل من عيب التردا،ل ،اوصرا عنرد الكرتر عرن "ا عراام" الرذي هرو أهر  
  هال وه الن و، هذا و ت عن صدا،ل الااف بالن و ويها 

 

 حها ابن ر د إذن؟ما هه ال.سية الته ي.تا
 



قعررل الجرروام عررن هررذا السرراا"  بررد مررن روررع التعررا  حرراا ابررن ر ررد ن سرر  عءرر  
استععادا  ذل  أن ال.ارق قد يتوه  أن ويءسوف قاطعة بادد دمج الن رو وره الينطرا  

كهذا وه نماا جهل  ي.و" عن  تاب   "ربيا عابر  قرور لي ارقتر  اليعتراد كأنكراكا ليرا 

شررهورة مررن ا سررتععاد كربيررا قررالوا  ،ءررط صررناعة الينطررا ورره طعيعررة ا قاكيررل الي
(  إن ابن ر د هنا ينع  142باناعة الن و، كهذا  ء  جهل بالطايا الاناعه") ا 

إل  باكرة التيييال بين الينطا  عء  مسرت.ل عرن الن رو، كالن رو مسرت.ل عنر ، كبرين 

.رة التره صجعءر  "الطاي.ة الينط.ية" )أك الارناعية( وره صرياقة أبروام برالن و، الطاي
 ( 26"أسهل صعءييا كأ د ص ايت" )ا 

 

إذن   مجا" لء ءط بين مشاكع ابن ر رد وره صرياقة مسراةل الن رو صرياقة صااعره 
ال.سية الينط.ية الا ي ة قيا اليتدا،ءرة، كبرين اليسر لة اليعاكورة وره صراريخ الث.اورة 

وره ال.ران الاابرع  العابية بـ "مس لة العتقة بين الن و كالينطا" كالته طاحذ ب ردة

الهجاي ،ت" اليناظاة اليشهورة بين أبه بشا مت  رةيس مناط.ة برداد كأبه سرعيد 
السيااوه رةيس ن اصها)(  ك  مجا" لء ءط  ذل  بين مشراكع ابرن ر رد كبرين مسر لة 

"صرر ثا الن ررو العابرره بررالينطءا العابرره"، كهرره اليسرر لة الترره ،رراض ويهررا  ثيررا مررن 

 اليعاصاين  
 

 د   ي ءط بين الينطا كالن و عء  أي مستو ، كإنيا يايد صياقة مسراةل إن ابن ر

الن و  يا هه  امءة كمنتهية وره  ترب الن راة صرياقة منهجيرة صاص رع بر  إلر  مسرتو  
العءرر   كالعءرر   يررا نعءرر  يعتيررد ال.سررية الارر ي ة قيررا اليتدا،ءررة  يررا يارروغ مسرراةء  

ة  ذل  هرو  ر ن جييرع مجيوعرات صياقة  ءية صجيع  تات الجالةيات وه قوانين عام

اليعررارف الترره صسررت ا أن صسرري  عءيررا، بيررا ذلرر  "عءرر  الن ررو"  يررا هررو ورره "جييررع 
 ا لسنة" 

 

 كهنا  بد من متحمتين  
 

ا كل  ص م إمكانية صياقة قواعد الن و وه قوانين  ءية  كابن ر د يا  أن ذلر   -
ناعة كبالتراله "التوسرط وره ميكن، كلكن يجب ا قتاار وي  عء  ما ص تيء  هذا الار

ذلرر "  كهررذا راجررع إلرر  أن  ءيررات هررذا العءرر   ءيررات اسررت.ااةية، كا سررت.ااال نرراقم 

بطعيعت  كبالتاله  بد من استثناالات يجب التنعي  إليها  أمرا ال.يرا  وهرو كإن أمكرن وره 
بعض اليساةل وإن الواجب استعيال  ب ذر  كهذا راجع إل  "أن جل مرا أعثع رذ كجرودا 

هذا الاناعة إنيا ثعذ بطايا السياع كا ست.ااال"  أما ال.يا  وـ.د يستعيء  "أهل وه 

هذا الاناعة وييا جهل سياع ، ]كذلر [ أنهر  ي.يسرون اليجهرو" عءر  اليعءرور، كهرو 
 (  29بعيف، كربيا أواطوا حت  يادكن السياع بال.يا " )ا 

 

ر رد  .سرية صر ي ة يرت   أما اليتحمة الثانية وت م "التاصيب" الذي ي.تاح  ابن -
بها صجنب التدا،ل بين مساةل الن و، كالذي ي.و" عنر  إنر  "مشرتاك لجييرع ا لسرنة"  



هنا  بد من ا  ارة إل  أن ويءسوف قاطعة يطعا التاصيب ن س  الرذي ذ راا ال رارابه 
وه  تاب  "إحااال العءور" بوص   الطاي.رة العءييرة، أك "التاصيرب الينط.ره" ال راا 

 سان، كوه ما يءه أه  عناصا هذا "التاصيب" بعء  الء

 
يييال ال ارابه وه عء  الءسان بين عء  الءرة الذي قاب  "ح . ا ل اظ الدالة عند  رل 

أمة ما كعء  )=معاوة( ما يرد" عءير   رهال  رهال منهرا"، كبرين عءر  الن رو كالاراف 

أمررة" إلرر  كهرو "عءرر  قروانين صءرر  ا ل راظ"  ثرر  ياررنف "ا ل راظ الدالررة وره لسرران  رل 
قسرريين  "م رراد كما ررب  وررالي اد  العيرراض كالسررواد كا نسرران كال يرروان  كاليا ررب 

  .ولنا ا نسان حيوان، كعيا أبيض")( 

 
ينطءا التاصيب الاناعه العءيه وه عء  الن و من ص.سي  ا ل اظ إل  بسريط كما رب، 

إن  انذ كهه قسية حاصاة قيا متدا،ءة، بد" ص.سييها إل  وعل كاس  كحاف الته ك

حاصاة بدكرها وإنها متدا،ءة  يا رأينا  كمرن هنرا يكرون التاصيرب العءيره هرو دراسرة 
ا ل اظ الي ادة أك ، ث  ا نت.ا" بعرد ذلر  إلر  ا ل راظ اليا عرة )أك الجيرل باصرطت  

الن راة(  كباعتيراد هررذا ال.سرية ين.سر  "عءرر  الءسران عنررد  رل أمرة" إلرر  "سرععة أجررالاال 

لثانه هيرا عءر  الءررة كا دم )اليعجر  كالناروا(  كا جرالاال عمي  هه   ا ك" كا
ال ررامس كالسرراد  كالسررابع موبرروعها قرروانين الكتابررة )ا مررتال( كقرروانين ال.ررااالة 

)ال رراكف كال ا ررات كالتن.رريط(، كقرروانين صارر يؤ ا  ررعار )العرراكض(  يع.رر  إذن 

قرروانين ا ل رراظ  الجررال ن الثالررب كالاابررع كهيررا "عءرر  قرروانين ا ل رراظ الي ررادة"، كعءرر 
 عندما صا ب"، )الااف كالن و( كهيا موبوع اهتيامنا هنا 

 

أما عءر  قروانين ا ل راظ عنردما صكرون م رادة )الاراف(   ويردر  صءر  ا ل راظ مرن -1
ناحية الك  كالكيف  أما ناحية الك  وتشيل اليجاد كالياليد، ا كزان الااوية، الجامرد 

، أصرناف الاليرادة   الت رعيف الرخ  كأمرا مرن كاليشتا كاليادر، صيغ ا ما كالنهه

ناحية الكيف وت   الا يؤ كاليعتل عنرد الترذ يا كالت نيرب كالتثنيرة كالجيرع، كأي را 
أقسرار ال عررل )اليابرره كالي ررارع ا مررا( كالوجروا، أي صاررايف ال عررل مررع اليررتكء  

 كالي اطب كالراةب  كال.ءب كا بدا" 
 

 رب )الن رو(  ويردر  قروانين ا طرااف كأحروا" كأما عء  قروانين ا ل راظ عنردما صا -

التا يب  أما عء  قوانين ا طااف  ويعطره قروانين أطرااف ا سرياال كا وعرا" عنردما 
صا رب، سرواال  ران ذلر  وره أكاةءهرا مثرل أ" التعايرف لألسرياال، أك وره أكا،اهرا مثررل 

ون مرن عتمات ا عاام وه ا وعا" كالتنوين وه ا سياال، ويدر  الينون كقيا الين

ا سرياال، كاليعررام مررن ا وعررا"   يررا يرردر   ي يرة بنرراال ال رراكف  كأمررا عءرر  قرروانين 
أحوا" التا يب ن س  ويعرين  ي يرة صا يرب ا ل راظ كصاصيعهرا  الجيءرة الي يردة، العسريطة 

 كاليا عة الخ 

 



ذلرر  هررو التاصيررب الاررناعه )العءيرره( ليوبرروعات الن ررو )كالارراف(  يررا يجرراي 
لءرات حسب ال ارابه )ما عدا العابية الته ل  يرذ ا هرل صعيرل بر  العيل ب  وه جييع ا

أك   صعيل(  وهل أ،ذ ابن ر د بهذا التاصيب حاويرا أر أنر  أد،رل عءير  صرييراا يناسرب 

 يرف طعرا ويءسروف قاطعرة هرذا الطاي.رة العءييرة  -كهذا هو ا هر –الءرة العابية  ث  
  لاياقة ال.واعد الن وية عء  صورة قوانين  ءية؟

 

يتعن  ابن ر د باورة عامة الهيكل العار لهذا النيوذ  الذي عاب  ال رارابه  كلكرن 
هذا   يعنه أن  ا ت   بيرا ذ راا ال رارابه مرن عناصرا هرذا النيروذ  برل أبراف إليهرا 

أ،ا ، كقدر كأ،ا كعدّ"، ميا يد" د لرة قاطعرة عءر  أنر  لر  يستنسرخ النيروذ  الرذي 

لار يؤ أن ي.را" إنر  اطءرع عءر  ذات اليارادر التره عاب  ال ارابه استنسا،ا، بل ا
أ،ذ عنها ال رارابه، هرذا إبراوة إلر  أن ععرارة " يرا هرو مشرتاك وره جييرع ا لسرنة" 

صتكار باورة صوحه ب ن   ان عء  بينة من ن و لرة أك لرات أ،ا ، ميا يطا  ماة 

يونانيرة؟ أ،اي ذل  الساا" الذي ل  ي ال وي  بعد  هل  ان ابرن ر رد يعراف الءررة ال
 أما الءرة التصينية  يا  انذ وه عهدا و.د  انذ متداكلة وه ا ندلس بكثاة)( 

 

 ابن رتد : ترتيب مسائل النحو ع ى المجرى الصناعي -4

 

كمهيا يكن من أما ورابن ر رد ينطءرا وره صاصيعر  ليسراةل الن رو مرن ال. رية ال ءسر ية 

"، كبالتاله وـ "التاصيب الاناعه الينط.ية ال.اةءة   "العسيط من  ل  هال قعل اليا ب
ي.ت ه أن يعتردأ أك  با ل راظ الي رادة، ثر  با ل راظ اليا عرة ثانيرا، ثر  برالءواحا ثالثرا" 

(  كي رردد ابررن ر ررد الرايررة مررن الن ررو ب نهررا، ليسررذ دراسررة ا ل رراظ الي ررادة 29)ا 

ا  ركا"  كاليا عة   ل اظ، بل دراسة "أ كا"" هذا ا ل اظ عند النطرا بهرا  كي.ارد  
"الترره ورره بنيتهررا"، كا  رركا" الالاةرردة عءرر  بنيتهررا، سررواال منهررا اليتعدلررة ب سررب صعررد" 

(  كمعن  "ا  كا"" هنا هره مرا نععرا عنر  اليرور برـ 26اليعانه، كقيا اليتعدلة")ا 

 "المواها الن وية"  كالي.اود 
 

ليسرذ مرن ( "الايغ" الته صكرون عءيهرا ا ل راظ الي رادة عنردما ص راف إليهرا أ رياال 1
بنيتهررا ا صررءية، سررواال  رران ذلرر  ورره أكا،اهررا  ررا عاام كالعنرراال كالت.رراال السررا نين 

كالوقررف كالتثنيررة كالجيررع كالتررذ يا كالت نيررب كالنسررعة كالتاررايف الررخ، أك  رران ورره 

أكاةءها مثرل "أ"" التعايرف كهيرالة الوصرل كال.طرع الرخ، أك وره أكاسرطها  التارريا 
 الخ 

 

مثل ما يء .ها مرن الت.ردي   -أك الجيل-ا "ا قاكيل اليا عة" ( الايغ الته صكون عءيه2
كالترر ،يا ) ت.رردي  ال عررا عءرر  اليعترردأ( كالاليررادة كالن.ارران ) الجيررل الشرراطية الترره 

 صتا ب من جيءتين الخ( كمعاوة ا ل اظ اليا عة الته منها صا عذ الخ 

 



لي رادة كاليا عرة، هذا من جهة، كمن جهة أ،ا  والاياقة العءيية   ركا" ا ل راظ ا
ص.ت ه جيع هذا ا  كا" وه "معن   ءه" )قانون(، كإن أمكرن أن يعطر  سرعب ذلر  

(  كهكذا وإذا  ان  ركل ال اعرل أن يكرون 26اليعن  الكءه مع ذل  وهو أو ل"  ) ا

ماووعا ك ان ا ست.ااال قد أر دنا إل  ال.انون التراله كهرو   "إن  رل اسر  ي.رع وراعت 
نعررره أن نع ررب عررن السررعب الررذي جعررل هررذا ال.ررانون ميكنررا، أي وهررو ماورروع"، وإنرر  ي

 السعب وه روع ال اعل، كبيان هذا السعب  ءيا  ان ذل  ميكنا هو أو ل  

 
كمعنرر  هررذا أن ابررن ر ررد ي.ررو" بيررا يسرريي  الن رراة "نمايررة العامررل"، وهررو   يطالررب 

لريس مجراد ب ذوها كا سترناال عنها  يا وعل ابن م اال  لياذا؟  ن قاض ابن ر رد 

صيسرريا الن ررو، بررل قابرر  أي ررا صررياقة مسرراةء  عءرر  "اليجررا  الاررناعه"، عءرر  
الطاي.ة العءيية  كمعءور أن الطاي.ة العءيية من  اكطها العيل بالسرععية  ورإذا حكينرا 

عء  ال اعل بالاوع دكما ويجب أن نعرين السرعب، حتر  نرتيكن مرن صطعيرا هرذا ال.رانون 

ناللرة ال اعرل أك مرا يشرعه  )ناةرب ال اعرل(  يعتراف ابرن وناوع ا س   ءيا كجدناا وه م
ر د إذن برـ "العامرل" كيعطير  معنر  السرعب  ويرا هرذا السرعب؟ هرل هرو "ال عرل"  يرا 

 ي.و" الن اة؟ هل هو ل مه أر أن  معنوي؟

 
عندما ي.ولون مرثت  إن ال عرل  -وه  هال من الس اية–يعتاض ابن ر د عء  الن اة 

وررع ورره "ال اعررل" "زيررد"، ورره قولنررا  "،ررا  زيررد"! "،ررا " هررو الررذي "عيررل" الا

يعتاض عءيه ،   بيا سعا أن اعتاض ب  ابن م اال الذي بن  اعتااب  عءر   رون 
"ال اعل" إما أن يكون با رادة كإما أن يكون بالطعع، سالكا مسء  اليتكءيرين وره هرذا 

س لة باعتااض اليس لة، مس لة ال عل كال اعل، بل إن ويءسوف قاطعة يدله وه هذا الي

منط.ه م    ينالع عن ل . "ال عل" ص ة التر ثيا وره ال اعرل أك الي عرو" الرخ  كهكرذا 
وررإذا قءنررا عررن "زيررد"، ورره قولنررا أ ررل زيررد صيرراا، إنرر  واعررل ماورروع كعررن "صيرراا" إنرر  

م عو" مناوم، كقءنا إن العامل وره رورع ا ك" كنارب الثرانه هرو ال عرل "أ رل"، ، 

ن س  وه قولنا "ل  ي  ل زيد صياا"؟ إننا هنرا نن ره كجرود  وكيف يجوز أن ن.و" الشهال
" الين رره كجررودعا الاوررَع أك  وعررل ا  ررل )"لرر  ي  ررل"(، وكيررف يجرروز أن ي عررل "ال عررلع

 الناب أك قياهيا؟! 
 

كإذا ن ن س لنا ابن ر د   وين روع ال اعل كناب الي عو" إذن؟ أجام  إن ا عاام 

ال عا كناب الي عو" الخ( "إنيا كجرد وره ا سر  عء  العيور )روع ال اعل كاليعتدأ ك
الي اد   من جهة ما هو م اد،  ن  ليس بي يد  تما، كإنيا كجد لر  مرن جهرة مرا هرو 

(  كإذن ويادر ا عاام وره قولنرا "أ رل زيرد صيراا" أك" لر  74جالال من  تر" )ا

  ي  رل زيررد صيرراا"، لريس هررو ل رر. "أ رل"، بررل هررو معنر  ورره الجيءررة، مرن جررنس معنرر
السععية وه ا مور الطعيعية  هنا يوظف ابن ر د م هور السععية  يا هو عند أرسرطو  

و.د حاا أرسطو ا سرعام وره أربعرة  اليرادة  ال شرب بالنسرعة لءكاسره، كالارورة 

كهه  كل الكاسه، كال اعل كهو النجار كالراية كهو الجءو   كبالنسعة  بن ر د   
ادي(، كا عاام )روعع زيد وره قولنرا   ،را  زيرد ( الء . "زيد" هو اليادة )السعب الي



هو الاورة أك الشكل )السعب الاوري(  أما "ال اعل" أي السعب وه رورع زيرد وهرو 
معن   ،ا يست اد من التا يب الذي عءي  الجيءة، مثل معن  الاانع/النجار الذي ين.ل 

"  " وإن الجيل ال شب إل   كل الكاسه، يع.  السعب الراةه كهو قاد اليتكء   ي.و

هه التره صتنرال" مرن أنرواع ا عراام مناللرة اليرواد، كا عراام لهرا بيناللرة الارورة، 
كالعوامررل منرر  بيناللررة ا سررعام الي.ت ررية لوجررود صءرر  الاررور ورره اليررواد  نهررا ص هرر  

اليعن  ال.اة  وه الجيءة"  ك"ليا  ان  ل موجود ما عرا مرن مرادة كصرورة، واليعاورة 

بيعاوة صورص  كمادص  كالسعب الواجب لكون الاورة وه اليادة   التامة ب  إنيا صكون
وواجب عء  من أزمع عء  أن يعاف ا عاام معاوة صامة أن يعاو  من قعرل الجيرل 

 الواقع ويها   من قعل ا ل اظ الي ادة و.ط"  

 
 ن وان  ن و ا ل اظ كن و اليعانه  - يا ي.و"-كمن هنا  ان الن و، 

 

يوبرروع  معاوررة أ رركا" ا ل رراظ الي ررادة كيررد،ل ويرر  "العءرر  الررذي أمرا ن ررو ا ل رراظ و
يسيون  )=الن اة( بـ "عء  التارايف" كقيرا ذلر  ميرا يتكءيرون وير  مرن أمرا ا ل راظ 

الي ادة مثرل التارريا كالنسرعة كقيرا ذلر "  كأمرا ن رو اليعرانه ويوبروع  ا قاكيرل 

قاكيل اليا عة كما يء .ها اليا عة "كيد،ل وي  معاوة صا يب ال.و" ال عاي كساةا ا 
من الت.دي  كالت ،يا كالاليرادة كالن.اران، كمعاورة ا ل راظ اليا عرة التره منهرا صا عرذ 

 ( 28)ا

 
كليا  ان ا عاام هو "أ ها أقسرار هرذا الارناعة كأ ثاهرا واةردة" وإنر  مرن الواجرب 

"أن ص اررا أصررناو  مررن ق عررل أصررناف الكررتر، كي اررا ورره صررنف صررنف مررن ق عررل 

لعوامل الدا،ءة عءي   مثا" ذل  أن ي.س  الكتر اليا رب أك  إلر  م يرد كإلر  أصناف ا
قيا م يد  ث  يذ ا ا عاام وه  ل صنف منها عء  حدص ، كص اا أنواع  مرن ق عرل 

أسررعاب  ال اصررة برر  ورره ذلرر  الاررنف مررن الكررتر، كهرره الترره صسرري  عوامررل  وإنرر  إذا 

ءنا أصررناف ا عرراام الواقعررة ورره اسررتكيءنا أصررناف الكررتر عءرر  هررذا الجهررة كاسررتكي
صنف صنف من  ب سب أصناف العوامل ال اعءة ل  وه ذل  الجنس نكون قد أحاينا 

ا عاام كاليعابات من قعل أسعابها الاادرة كال اعءة ال اصة  مثا" ذل  أن ن اا 
أك  أنررواع ال.ررو" ال عرراي، ثرر  ن اررا أنررواع ا عرراام الواقعررة ويرر  ب سررب أصررناف 

،ءرة عءير   ك رذل  ي عرل وره سراةا أنرواع ا قاكيرل اليا عرة، وإنر  متر  لر  العوامل الدا

 (  30ي عل هذا كقع ا بطاام كا ،تت" وه الت.سي " )ا 
 

كبالنما إل  ا عتعارات الته ص.دمذ ا،تار ابن ر رد أن ياصرب مسراةل الن رو العابره 

ن وره هرذا الكترام، وه  تاب  عء  الشكل التاله  ي.و"   "كأما التاصيب الذي سءكناا ن 
وإنا رأينرا أن ن.ردر أك  مرن أمرا ا ل راظ الي رادة مرا ا هتيرار بيعاوتر  مسراك لتهتيرار 

بيعاوررة ا عرراام، بررل لعءرر  أ ثررا كهرره  ررا مور ال رراكرية ورره  ررل م اطعررة كهررو 

مشتاك وه جييع ا لسنة  كهذا هو   كل ا ثنين أك  كل التثنية ك كل الجيع ك كل 
نب ك كل ا ،عار عء  أنواع ال رياةا الثتثرة، كهرو  ركل إ،عرار اليذ ا ك كل اليا



اليتكء  عن ن س ، ك كل ا ،عار عن ال ابرا، ك ركل ا ،عرار عرن الراةرب  كنجعرل 
(  أمررا الجررالال الثررانه و.ررد جعءرر  ورره ا عرراام 31هررذا الجررالال ا ك" مررن الكتررام")ا 

عاام، "كهه أ اف كاليعابات، كوي  يذ ا أ كا" اليا عات كموادها  نها مواد ا 

أجالاال هذا الاناعة إذ  انرذ براكرية وره الت اطرب، كلرذل   انرذ مشرتا ة لجييرع 
 ا لسنة")(

 

كيعررار ابررن ر ررد ص.رردي  هررذا اليوبرروعات الترره جعءهررا مسرراةل الجررالال ا ك" كالثررانه 
بكونها ععارة عن "الءواحا العامة لألل اظ الي ادة وه  ل لسان كعند  ل أمة  كهكرذا 

تثنية كالجيرع، كأ ركا" الت نيرب كالترذ يا، كأ ركا" إ،عرار اليرتكء  عرن ن سر  و  كا" ال

كعن ال ابا كعرن الراةرب، كأ ركا" اليا عرات كموادهرا، كهره أ راف أجرالاال هرذا 
الاناعة إذ  انذ باكرية وه الت اطب، إن هذا ا  كا" أك الءواحرا ا ربعرة، هره 

ه موبروع الجرالال ا ك" الته صشكل موبوع الن و وه  ل لسان كلد   رل أمرة، كهر

 كالثانه من الكتام  
 

كليا  انذ هذا ا  كا" ا ربعة ال اصة با ل اظ الي ادة كاليا عة ي تا  النما ويهرا 

إل  ما يجاي بالنسعة لها مجا  الي.دمات، و.رد كجرب العردال بهردا الي.ردمات  هرذا مرن 
لي رادة كوره جهة، كمن جهة أ،ا  وإنر  ليرا  انرذ هنراك أ ركا" أ،را  وره ا ل راظ ا

أطااف اليا عة   صسي  إعاابا، و.د كجب إدراجها وه جالال ،اا  كمن هنا ان.سر  

الكتام إل  أربعة أجالاال  الجالال ا ك" وه الي.دمات  الجالال الثانه وه أ كا" ا ل اظ  
الجالال الثالب وه أ كا" اليا عات كموادها )ا عاام كاليعابات(  أما الجالال الاابرع 

الترررره   صسرررري  إعاابررررا )سررررواال  انررررذ لألل رررراظ أك  طررررااف ويوبرررروع  ا  رررركا" 

 اليا عات(  
 

لنسررتعاض، با،تاررار، م تررو  هررذا ا جررالاال ا ربعررة لنتعرراف بكي يررة عيءيررة عءرر  

الطاي.ة الاناعية العءييرة التره رصرب بهرا ابرن ر رد مسراةل الن رو العابره  الع.يرة وره 
 العدد ال.ادر 
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