
 

218 
 

القانون الطبيعي بين الرواقية واملسحية 

" عند ثوما إلاكويني"

 بلحنافي جوهر. أ

الشوانُت مً الكلعكاث التي شاغذ في الكترة الهليعدُت ئر وشأث   

ًاهذ لكٌشة الذولت الػاإلاُت أو وخذة الجيغ البششي .(م,م300)خىالي   و

التي دغذ ئليها آزاسا هامت في الكٌش الشوماوي واإلاعُخي وخاضت في قلعكت 

ؼ الهىاهحن قالهىُ بأخىة اإلاىاؾىت الػاإلاُت ٌػجي بأن , العُاظت,  وحشَش

الىىامِغ الػامت للػهل ؤلالهي واخذة باليعبت لجمُؼ البشش  غلى خالف 

الهىاهحن الىغػُت,  قهاهىن مذًىت الٍىن هى واخذ في ًل مٍان وظامي غً 

ًل غشف مدلي ,وغلى هزا قهم ًمحزون بحن الحو الىغعي والحو الؿبُعي 

اإلاعخمذ مً الهاهىن الؿبُعي  الزي ًخػمً الثباث والذوام ألهه ناهىن هللا 

. وهى مؿلو الػذالت  (اللىؾىط )

لهذ أخزث اإلاعُدُت مً الشوانُت الػذًذ مً هزه ألاقٍاس بدُث أنها 

ضبؿذ قلعكتها بألىان مبادب سوانُت ختى جٍىن مالةمت للحُاة الاحخماغُت 

ًاهذ ظاةذة في سوما , وؾبُػت هزه الػهُذة وخاضت أنها الكلعكت التي 

 ,أهزاى 

ًاهذ أظاط جشبُت الىكىط بالترقؼ غً أخذار  قاألخالم الشوانُت 

الهاهىن )الضمً ,وهزا باالغخطام باالسادة الطالحت والدعلُم بأخذار الهذس 

,ألن الكػُلت, والخحر والعػادة  جٌمً في أن ًدُا الكشد  (الٌلي الشامل

وقها للؿبُػت ,وؤلاوعان خُىما ًدُا وقها للػهل ئهما هى ًدُا وقها 

للهاهىن الٌلي الزي ًدٌم الػالم, وأي ش يء غذ الؿبُػت ًٍىن ششا أو 

ًان الكٌش اإلاعخي نذ اظخمذ منها بػؼ ألاقٍاس أًً ًخجلى  سرًلت, ولًٌ  ئن 

 .ضذاها ؟ 
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أثر الرواقية على املسيحية - 1

جمحز الهشن الثالث اإلاُالدي بالخدام اإلابادب ألاخالنُت الشوانُت باإلابادب 

ألاخالنُت اإلاسحُت , قهذ اغخبر الشوانُىن أن  غلى ؤلاوعان أن ٌػشف يُل 

أن خُاة "ًدُا خُاة الكاغلت ,والحٌمت هي التي جٌكل جلَ اإلاػشقت رلَ

الكػُلت هي خُاة الخأمل والخأوي والاوسجام مؼ الىكغ وججىب اللزة في 

ت و في هزه اإلاكاهُم  و يبذ حماع الشؾباث ؾحر الؿبُػُت وؾحر الػشوٍس ؾٍش

 .( 1 )"جخهاسب في الجىهش واإلاىهج  في ألاخالم الشوانُت وألاخالم اإلاعُدُت

قاإلاعُدُت جذغى يزلَ ئلى غشوسة الخجشد مً الؿشاةض ويبذ حماح 

يما جخؿابو الشوانُت "اللزة والشؾباث, ختى جبلـ العػادة أو الكػُلت 

ت احخماغُت, رلَ أن حػالُم الشوانُت جإيذ غلى غشوسة  واإلاعُدُت مً صاٍو

الخػاٌش مؼ آلاخش وأن الىاحب الاحخماعي ٌػذ أششف وأهم الىاحباث أو 

ً أو بمػُض غنهم  الىظاةل الكشدًت, ألن ؤلاوعان ال ًدُا معخهال غً آلاخٍش

قبما أن ؤلاوعان . قاألخالم الكشدًت في الشوانُت هي بؿبُػت الحاُ احخماغُت

مخلىنا نذ أغذجه الؿبُػت لالحخماع والػمشان قهذ وحب غلى الىاط أن 

ووقها لهاهىن الؿبُػت "مملٌت الػهل" ًٍىهىا أخىها وأن ًإلكىا قُما بُنهم 

خػاوهىا في ظبُل الػمل الشامل  والخحر  قُيبغي أن ًخدابىا وأن ًخىاضلىا ,ٍو

.                    اإلاؿلو

قُلعىف  ) لزا اغخبر الهذٌغ بىلغ الشظىُ هكعه مثل ابٌخِخىط

سظىُ ألامم وحىذًا مً حىذ اإلاعُذ  ( م135-55سواقي لكترة اإلاخأخشة 

قٌالهما ٌػلم أهه ٌعخؿُؼ غلى ًل ش يء ٌػىُ هللا الزي ًمىده نىجه, 

قٌالهما ٌػلم أهه ئهما هى سظىُ ومبػىر مً هللا ئلى ألاسع ليهذي ئلى خحر 

ششذ ئلى قػُلت, قٌالهما ًىظش لىكعه ئهما وحذ مً أحل جأدًت واحب  ٍو

ًاهذ  و الخحر والعػادة مهما  أخالقي واإلاخمثل في هذاًت الىاط ئلى ؾٍش

ؾبهتهم الاحخماغُت, يما أنهما ًدشابه في مداولت ئنشاس العػادة للػبُذ 

ل الكئاث الاحخماغُت اإلاههىسة, جلَ التي  سأي "والػػكاء والكهشاء ًو
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أقالؾىن وأسظؿى أنها ؾحر نادسة غلى بلىؽ العػادة غلى خالف الشوانُت 

"  أوالػهل(2)"واإلاعُدُت, ئر ًٌخكُان لبلىؽ العػادة  بالػِش وقها للؿبُػت

والػِش وقها للؿبُػت ٌػجي الػِش في ضذانت مؼ ؤلاله أو وقو إلسادة ؤلاله 

 لهذ حػلذ الشوانُت واإلاسحُت بلىؽ العػادة الكشدًت ألي (3)غىذ اإلاعُدُت 

ًاهذ مششوؽ بخػىع العلىى للػهل أو الؿبُػت أي الهاهىن الٌلي  ؾبهت  

ًان للجزغت ؤلاوعاهُت التي جمحزث بها الكلعكت الشوانُت . قهـ (ؤلالهي)

ا في الكٌش اإلاعُخي وخاضت في دغىتها لعمىا  وخاضت اإلاخأخشة جىاحذا نٍى

ألاخالقي لألقشاد قػشوسة الخػاون جهخض ي مً الجمُؼ خعً اإلاػاملت والىةام 

. والاجداد

 اظخدىرث غلى اإلاعُدُت قٌشة جأضُل ؤلازم في الؿبُػت لهذ

ؤلاوعاهُت قالخؿُئت هي هخاج للىحىد الجعماوي وأن ألم ؤلاوعان هى 

الػهاب اإلاعخدو ئما غً خؿاًا قػلُت مشجٌبت أو ختى غلى  مجشد مُل هدى 

الخؿُئت الزي ًىجم غً الىىاصع الجعذًت ,قان ًل مً ًدُا في جىاؾم مؼ 

ناهىن الؿبُػت ظِبهى مخدشسا مً هىاصع الجعذًت وظٍُىن في خالت 

.   خالص قخدهُها الخالص ًٍىن ئال بالكػُلت 

قُلعىف سواقي للػطش الشوماوي غمل مشبي زم وصٍشا (ونذ اغخبر ظيٍُا 

أن الجعذ لِغ ئال نُذا للشوح قُخػحن غلى الشوح أن (م65-م.م3 )لىحرون 

جٍاقذ غبء الجعذ  ونذ سيض ظيٍُا في  أقٍاسه العُاظُت غلى أن الؿهش 

ت قٍاهذ الحٍىمت  البذاتي نذ قهذه ؤلاوعان هدُجت قعاد الؿبُػت البشٍش

ولُذة الشش ؤلاوعاوي ووظُلت لػالحه لذا قهى ًمحز بحن هىغحن مً اإلاذًىت 

ًاهذ الشوانُت نذ أههطذ مً نُمت  ت وأخشي أسغُت,قان  مذًىت ظماٍو

ادة الاسجباؽ واوسجام بحن الذُو بما  الكىاسم ؤلاحخماغُت قهذ ظػذ ئلى ٍص

اهه ًىحذ ناهىهان ناهىن مذًيخه وناهىن اإلاذًىت الػاإلاُت والتي جخؿلب جهذًش 

ت لطكتي  الشنت والػؿل وهما مً الكػاةل التي جدعم بها "الهُمت اإلاػىٍى

الكلعكت الشوانُت يما اجخزث أبىة هللا وألاخىة الىاط ومً مػاوي اإلادبت 
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التي جخدٌم في الجيغ البششي ًله ,وهذه هي هكغ اإلاػاوي التي  جمثلذ في 

ًالشخمت, والترقو, الخحر وخعً اإلاػاملت, وظػت الطذس,  حػالُم اإلاعُدُت 

وخب الىاط, اسجكػذ هزه الكػاةل ئلى مٍان الطذاسة يما اظدىٌشث 

قاإلاذًىت .(4)الٌشاهُت, الؿػب والػىل في مػاملت الخابػحن أو أنل مجزلت

الػاإلاُت غىذ الشوانحن هي التي جطحر مذًىت هللا في الكٌش اإلاعخي وقيها جزوب 

.  اإلاشاخىاث والاخخالقاث ألنها جهىم غلى مبذأ اجداد الهلىب 

لهذ انخبغ الكالظكت اإلاعُدُىن مً الشوانُت الٌثحر مً الهُم 

ىط أولُىط  ًالتي دغا ئليها ماًس الشوخُت التي جىؿىي غلى غهُذة دًيُت 

باؾالت الخأمل في  ( م 121 -80)ؤلامبراؾىس سوماوي وأخش قُلعىف سواقي )

الحُاة الشوخُت ّقالجعذ لِغ ئال نُذا للشوح وظلماتها لزا ًخػحن غلى 

ًان هزا اإلاكهىم في الحو هى ؾابؼ اإلاجخمؼ  الشوح أن جٍاقذ غبء الجعذ و

.     الىزجي الزي وشأث اإلاعُدُت في ظله وجشغشغذ

اللوغوس وامتداده في املسيحية  - 2

لعىن  ٌُت ئلى نام بها ًٍى  F.Caplestonأظهشث ئخذي الذساظاث ألامٍش

خ الكلعكت, ظىت  ىسى, أن قٌشة اللىؾىط, الػهل أو 1965خىُ جاٍس  بىٍى

ىط أوسلُىط والتي ًزهب قيها ئلى  الٍلمت التي وسدث في يخاب الخأمالث إلااًس

أن الػهل رو ؾبُػت ئلهُت ئهما هي قٌشة مؿابهت إلاػجى الٍلمت في اإلاعُدُت 

 (5 ).والتي ًشمض بها ئلى اإلاعُذ

ًاهىا ًهطذون بالٍلمت ناهىها  لهذ ؾابو الشوانُىن ؤلاله بالٍلمت, و

راجُا للػالم, قهى اإلابذأ الزي جخدشى ألاشُاء ؾبها له وهى الهذسة الخالهت 

لحشيت ظاةش ألاشُاء قهذ وضل الشوانُىن ؤلاله بالػىاًت, قهى الىاس الخالنت 

والهذس, يما هى الهاهىن ألاخالقي  (الؿبُػت )واإلابذأ أو (الٍلمت)واللىؾىط 

ًاهـ الػهل الػملي ( 6 ).الزي أؾلو غلُه 
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ونذ أيذث هزه الذساظت أن الػىاًت التي هي الػلت ألاولى للٍىن خعب 

الشوانُحن هي راث الػىاًت التي ًخدذر غنها اإلاعُدُىن وهي ئخذي ضكاث 

. ؤلاله وحشمل الٍىن بأظشه,ؾحر أن الٍلمت غىذ اإلاعُدُت حػجي ئلها غانال

لهذ ؾبو الشوانُىن مكهىم اللىؾىط غلى الجاهب العُاس ي 

وباغخباس أن الهاهىن الؿبُعي غالمي قالكشد غىذ الشوانحن هى مىاؾً غالمي 

له خو في الٌشامت ؤلاوعاهُت والاخترام, بدٌم ألاخىة ؤلاوعاهُت,قػلى أظاط 

الهاهىن الؿبُعي جم ججاوص مكهىم مىاؾً دولت اإلاذًىت ,والخكاوث اإلاطؿىؼ 

الزي أنشه قالظكت الُىهان ئلى الىظشة ئلى حمُؼ ألاقشاد مدعاوون في 

. الحهىم العُاظُت 

ًاةىا مكٌشا بالذسحت ألاولى ًيخمي ئلى اإلاػهىلُت والششذ  قالكشد باغخباسه 

مًٌ أن ًذسى خهاةو ألامىس, يما جىضحها الؿبُػت, وأن الششذ  ٍو

واإلاػهىلُت ًخمحز يهما ألاقشاد حمُػا أي ال جهخطش غلى غىطش أو قئت أو حيغ 

غلى خالف ما اغخهذه قالظكت الُىهان يأسظؿى ئر حػله  مهخطشا (7)"مػحن

غلى الازىحن مً اإلاىاؾىحن وهى ما اغخبره أقالؾىن مهخطشا  غلى الكالظكت 

الحٍام قهذ حػله الشوانُىن ضكت أظاظُت لٍل قشد يٍاةً ساشذ وغانل, 

. قالػهل والحٌمت خاضِخان ئوعاهِخان  ًمتز بهما ًل ئوعان 

 :ومً هزا اإلاىؿو هخجذ اإلابادب ألاظاظُت الخالُت  

ًدٌم الٍىن ناهىن ؾبُعي واخذ ال ًدبذُ وأن هزا الهاهىن الؿبُعي - 

ًمًٌ أن ًذسيه الػهل ؤلاوعاوي وأن الخشوج غلُه هى الخشوج غلى ؾبُػت 

.  ألاشُاء

وأن ألاقشاد مدعاوون بدٌم جمخػهم بالششذ والػهل قالجمُؼ ًيخمىن ئلى - 

.  مملٌت الػهل
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لزا قجمُؼ ألاقشاد ًيخمىن ئلى أخىة غاإلاُت, وبالخالي ًخخؿىن غلى أظاظها - 

خذود الذولت, قالذولت في سأيهم لِعذ بالػشوسة الىخذة ألاظاظُت التي 

يما هى الحاُ غىذ )ًمًٌ أن جدهو للكشد راجه وأن جدهو الكػُلت 

بل ئن غلى ألاقشاد الخؿلؼ ئلى خاسج ئؾاس الذولت أي ئلى  (أقالؾىن وأسظؿى

. الػالم يٍل

واغخبروا أن ألاخالم "قهذ قطل الشوانُىن بحن ألاخالم والعُاظت 

وخذها دون العُاظت هي الهىة اإلادشيت لألقشاد وأن خُاة الكشد أظمى مً 

الحذود التي جكشغها الذولت غلُه وأن الذولت لِعذ الىظُلت الىخُذة التي 

 قالىظشة لحهىم ؤلاوعان مىبثو مً مبذأ (8)"ًظهش قيها الشحل الكاغل

وبزلَ قان .غالمي ناةم غلى الػذُ وهى حضء ال ًخجضء مً الىعي ألاخالقي 

ًل ئوعان ٌشاسى في الػهل بمىحب هزه الحهُهت التي مإداها أهه مىحىد 

ئوعاوي ومىه مىذ الشوانُىن ًل مىحىد ئوعاوي خو اإلاىاؾىت الػاإلاُت, ومنها 

.  اشخهىا بػؼ الهىاهحن العامُت

العاملية واملساواة  - 3

ًيخمي ؤلاوعان إلاجخمؼ أيبر هى ؤلاوعاهُت يٍل بطشف الىظش غً 

الىظام الهاةم في دولخه, قهى مىاؾً غالمي قالجمُؼ ًخمخؼ بالػهل والحٌمت 

قجمُػهم ًيخمىن ئلى حماغت غاإلاُت ؾبُػُت واخذة وغلى هزا دغا 

الشوانُىن ئلى حامػت ئوعاهُت في الػالم يٍل والزي أؾلهىا غلُه بمذهُت 

 سمض الترابـ والىخذة مً ًل أحضاةه في ًل واخذ, خُث Cosmopolis.  الػالم

ٌػِش ألاقشاد حمُػا في ئؾاس هزه الػاةلت الػاإلاُت الٌبحرة التي ال جدذها 

 (9)"خذود ظُاظُت أو اههعاماث مكخػلت

ت للػاإلاُت غلى  ًان الشوانُىن نذ وغػىا ألاظغ الكٌٍش وغلى هزا وئن 

اإلاعخىي الكلعكي, قان الػاإلاُت مً بػذهم نذ اظخمشث في شٍل ناهىن 

ئداسي في ظل ؤلامبراؾىسٍت الشوماهُت زم في شٍل دًجي وظُاس ي في ظل الكٌش 
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و للمعُدُت . العُاس ي اإلاعُخي وغلُه قلهذ مهذث الشوانُت الؿٍش

الظخيباؽ مبادب للخىظُم الحُاة الاحخماغُت جخػمً بػؼ خطاةطها في 

. اجطالها بالىظام العُاس ي وخاضت في الهىُ بالجزغت الػاإلاُت

آمً اإلاعُدُىن يما آمً الشوانُىن مً نبل بهاهىن الؿبُػت و 

بدٍىمت أسغُت جدىؾها الػىاًت ؤلالهُت وبمعاواة حمُؼ البشش أمام هللا, ئر 

و بحن الىاط غلى أظاط الجيغ او اإلاشيض  يخب بىلغ معدىٌشا الخكٍش

 ُ و, وال خش وغبذ وال ريش وأهثى, " الاحخماعي خُث ًهى لِغ هىاى يهىد وئؾٍش

ًالشوانُت ال حػترف ئال بكػُلت (10)"قٍلهم ظىاء في ٌعىع اإلاعُذ   قاإلاسحُت 

جذغى حمُؼ اإلاىحىداث الػانلت ئلى مدبت البشش حمُػا ,مً ؾحر  الىظش ئلى 

ًان ابٌخُىط ًشدد الًيبغي ألخذ  ما ًكشنهم مً حيغ أو لؿت أو دًً, قهذ 

مىا أن ًهىُ أها أضُجي أواها سوماوي , بل ًهىُ أها مىاؾً ووؾجي الٍىن 

.                                 ًله

ئن قٌشة الىحي ؤلالهي لم جًٌ في وانؼ ألامش جخػاسع مؼ قٌشة الهاهىن 

الؿبُعي قهى بذوسه ناهىن ئلهي في هظش الشوانحن ونذ يخب بىلغ خؿاب 

 ئن هظشة أباء (11)"أغؿىا الجمُؼ خهىنهم"مىحه لهادة الشومان ناةال 

الٌىِعت للهاهىن الؿبُعي باغخباسه أظاط اإلاعاواة ؤلاوعاهُت, وغشوسة 

.       لخىقش الػذالت في الذولت ال جخخلل غً هظشة شِششون وظيٍُا

وغلى هزا قان مً أهم ألاظغ الػامت التي حشترى قيها الشوانُت 

ت  واإلاعُدُت, هى الهىُ بعمى الحو الؿبُعي في اإلاذًىت ألاسغُت وألاولٍى

داةما للحهىم التي جمىدها الؿبُػت للبشش في هزه الحُاة ألن الهاهىن 

 التي اظخمذث la cité du dieuالؿبُعي هى أظاط الحُاة في اإلاذًىت ؤلالهُت 

.  مً الكٌش الشواقي سأيهم 

ئن خهىم الؿبُػُت هي التي حعمى غلى ًل ما غذاها مً خهىم 

وجكىم ًل ما ًمًٌ أن ًجيء به البشش مً جىظُماث قهزا الحو الؿبُعي ما 
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متزج بأقئذتهم  هى ئال اوػٍاط للهاهىن ؤلالهي الزي ٌػِش في نلىب البشش ٍو

 ,قكيها جأيُذ (12)"ولزلَ قهى ناهىن غام ًخػؼ ألوامشه وهىاهُه ًل البشش

ت  لحو الٌشامت ؤلاوعاهُت , لهذ اغخبرث اإلاعُدُت أن للكشد خهىم قؿٍش

ض والخأيُذ  خالذة وهبها له خالهه, لزلَ قهذ ظاهم الكٌش اإلاعُخي في حػٍض

لذلَ اإلاعُدُت . غلى خهىم ؤلاوعان وحػلها جهىم غلى دغاةم أخالنُت 

هادث باإلاعاواة الخامت بحن ألاقشاد, وجشي أن هزه اإلاعاواة وأن حػزس نُامها 

في الػالم الضمجي قهي خهُهُت وهي أظاط الػالنت بحن ألاقشاد وبحن 

 .(  13)"الخالو

ت الؿبُػُت أيبر    اغخبر ث اإلاعُدُت اإلاعاواة الؿبُػُت والحٍش

ًان وخُثما "دغامخحن في هزه الذهُا,  قاإلوعان معاو جماما لإلوعان أًىما 

وحذ ئر أن ؤلاوعاهُت حمػاء غلى راث الطلت باهلل غض وحل وهزه الطلت 

ً في ًل ش يء قبدٌم .(14 )"اإلاشتريت بحن ًل بجي البشش ججػل الجمُؼ مدعاٍو

الػهل أو اللىؾىط ًدعاو ؤلاوعان مؼ أخُه ئوعان في حمُؼ الحهىم, 

طبذ هزا الحو هبت ؾبُػُت, وبكػلها حعمى بالزاث ؤلاوعاهُت وججػل  ٍو

ًان  ًان حيعه أو ؾبهخه  ختى وان  لٍل قشد خو في الٌشامت ؤلاوعاهُت مهما 

غبذا رلَ ألهه ًدٌمه ناهىن ئلهي وهى الهاهىن الؿبُعي وهى ال ًيخمي ئلى 

اإلاذًىت ألاسغُت قدعب بل اإلاذًىت أيبر جخجاوص خذود الهاهىن ألاسض ي 

.              الضمجي

قٌما حػل ظيٍُا ؤلاوعان  ًيخمي ئلى دولخحن ,قهذ اغخهذث 

اإلاعُدُت  بىحىد مذًيخحن وأن هزا الػالم ألايبر الزي جٍلم غىه ظيٍُا 

وئهما ضاس ٌػجي مملٌت سوخُت, مملٌت "لِغ مجشد أظشة ئوعاهُت قدعب 

هللا الحهت التي ًشر قيها ؤلاوعان خُاة خالذة ومطحرا ًكىم ظمى أًت خُاة 

( 15 )"حعخؿُؼ أًت مملٌت أسغُت أن جمىدها له

أدث قٌشة اإلاذًىت الػاإلاُت أو الهاهىن الؿبُعي الشوانُت جدىال 

ت اإلاعُدُت في  غمُها في قٌشة الهاهىن وماهُت الذولت, ئر لم ًًٌ للىظٍش
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بذاًتها أظاظا ناهىهُا أو ظُاظُا رلَ أنها انخطشث غلى اإلاذلىُ ألاخالقي 

ت  قالهىُ بمبذأ اإلادبت ظاغذ غلى اسجهاء بالػمحر, يما أن  الهىُ بالحٍش

واإلاعاواة بحن الىاط نذ اوسجم مؼ الخػالُم الاهجُلُت, قمً خالُ دساظت 

الىضاًا الػشش مً ؤلاهجُل زم اظخيخاج اإلابادب الػلُا للهاهىن الؿبُعي 

اث قههاء الشومان مً الزًً جأزشوا بهم مً  بدث أغاقىا ئليها مً هظٍش

و والشوانُحن بدُث ظلمىا بالهاهىن الؿبُعي  . قالظكت ؤلاؾٍش

اث الثالزت  لهذ جهبلذ اإلاعُدُت اإلاكهىم الشوماوي بىحىد اإلاعخٍى

قالهاهىن الؿبُعي . "(الهاهىن اإلاذوي, ناهىن الشػبي وناهىن ؾبُعي)للهاهىن 

خل مدله ئًمان سحاُ الٌىِعت بالهاهىن ؤلالهي اإلاعخمذ مً الػهذ الجذًذ 

واغخبر سحاُ الٌىِعت أن ألاقشاد نذ غاشىا أظاظا خُاة مثالُت  (ؤلاهجُل)

ظػُذة جهترب مما وضكه الشوانُىن بالؿبُػت بما وضكه ظيٍُا بالػطش 

الزهبي, وأن هزا الىغؼ اإلاثالي جدهو في مػِشت ألاقشاد في حىت غذن وان 

جذهىس ألاقشاد حاء هدُجت غذم ؾاغتهم لإلله وبالخالي اسجٍابهم للمػطُت أو 

ت والخؿُئت ًىحذ في  الخؿُئت ألاولى وأن الخالص مً الششوس الذهٍُى

 ( 16)"ؾاغتهم للهاهىن ؤلالهي

ئن قٌشة ظيٍُا غً الحالت الؿبُػُت نذ وحذث لىكعها ضذي 

غىذ سحاُ الذًاهت اإلاعُدُت, قِعخذُ غلى ؤلاًمان في ؾهش الحُاة البذاةُت 

مً نطت الخؿُئت ؤلاوعاهُت وهبىؽ ؤلاوعان ألاُو ئلى ألاسع, لزلَ 

قاغذ أخادًث اإلاعُدُحن غً الضهذ وئنشان الكهش بالػكت, ونذ اغخبر "

ت وأن خُاة الشهبت أقػل  الكهش أيثر مٍاهت مً الثروة مً الىاخُت اإلاػىٍى

ت  (17 )"مً الحُاة الذهٍُى

قالٌماُ خعب اإلاعُدُت وظيٍُا ئهما وحذ قهـ في ظل الؿبُػت 

ت الؿاهشة ؾحر أن نىُ اإلاعُدُت بالىظام الؿبُعي في حعحر . ؤلاوعاهُت الكؿٍش

أمىس الذهُا وخكظ الحو, الًهابله دغىة اإلاعُدُت ئلى غشوسة الخخلي غلى 

ت لػالج اإلاجخمػاث  ئرن ًل "الىظم العاةذة هي غباسة غً وظاةل غشوٍس
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هزه الىظم التي جهىم غليها اإلاجخمػاث اإلاخخلكت ئهما هي مً مدؼ 

اضؿىاع اخخلهه البشش مً أحل خُاة مىظمت جخشج بهم مً خالت الؿبُػت 

 .(18)"ألاولى

وهىا ًأخز الكٌش اإلاعُخي بكٌش ظيٍُا العُاس ي الزي ًشي أن في 

الؿؿُان أو الىظم العاةذة وظُلت لػالج اإلاجخمؼ مً الكىض ى والكعاد 

حػانب هزه الىخاةج هى الزي أدي ئلى " الزي ٌػم ألاقشاد خُث ًهىُ ظيٍُا

غشوسة نُام الهاهىن, واظخيباؽ وظاةل الهعش وؤلايشاه للحذ مً معاوب 

ت ومكاظذها وبػباسة مخخطشة قان الحٍىمت هي الذواء  الؿبُػت البشٍش

 .(19)"الػشوسي لػالج الشش اإلاخأضل في ؤلاوعان

قاإلاعُدُت لم حػاسع ألاهظمت العُاظُت العاةذة بدُث بهي هظام 

الشم مػترقا به يىظام مً أهظمت الذولت, سؾم جأيُذها غلى ألاخىة بحن 

ػت ئلهُت ونذ اغخبر بػؼ أباء الٌيعُت أن الشم هى الخذسب  الىاط, يشَش

غلى الطبر والؿاغت اججاه أظُادهم وغلى العػادة غشوسة الخػامل مػهم 

بالشقو أي لم ًىاد أخذهم بػشوسة ئلؿاء الشم قىسا بل ايخكىا بالىصح 

" . أغؿىا ما لهُطش لهُطش وما هلل هلل" بخخكُل وؾأجه بمبذأ اإلادبت

قػلى الشؾم أن اإلاعُدُت أخزث مً الشوانُت مكهىم اإلاعاواة الػاإلاُت  

ؾحر  أنها لم جهطذ بزلَ اإلاعاواة الػاإلاُت بحن البشش باغخباسهم بشش, قهي 

ال جإيذ غلى اإلاعاواة اإلاؿلهت يما هى الحاُ غىذ الشوانُت, أي الىخذة 

ت قما حػله الشوانُىن لجمُؼ أقشاد الجيغ البششي  الؿبُػُت البشٍش

,حػله اإلاعُدُىن خاص بهم قهـ, ًدحن هجذ بىلِغ الشظىُ نذ محز بحن 

ت خُث ًهىُ في ؤلاصحاح الشابؼ   31-21البشش مً خُث أبىاء الحشة والجاٍس

باالظدشهاد مً الخىساة, او الػهذ الهذًم مً الٌخاب اإلاهذط, سأث العاسة 

ت الزي ولذجه إلبشاهُم بمشح قهالذ إلبشاهُم أؾشد هزه  ابً هاحش اإلاطٍش

ت ال ًشر مؼ ابجي ئسحام ت وابنها, ألن ابً الجاٍس  .(20)"الجاٍس
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قػلى الشؾم أن بىلغ الشظىُ نذ ظبو وأن أيذ غلى اإلاعاواة مً 

ال غبذ وال خش وال ريش وال أهثى ألهٌم حمُػا واخذ غلى وخذة " خالُ نىله

ت, وفي مداولت الخىقُو بحن اإلاعاواة وغذم اإلاعاواة ًىحذ  الؿبُػت البشٍش

ًاهذ اإلاعاواة اإلاؿلهت  الشم ,قهذ أوضحىا بأن  نبل اسجٍاب الخؿُئت 

ت الخامت, قػذم وحىد اإلاعاواة غلى ألاسع باليعبت لبػؼ ألاقشاد  والحٍش

قان رلَ أمش غشع دهُىي قهـ قػلُه أن ًخهبله يىىع مً  (الػبىدًت)

ت مىحىدة في الحُاة ألابذًت وسم  الخٌكحر غً الزهب ألن اإلاعاواة والحٍش

ًاهذ لكٌشة  بمثل غبىدًت للجعذ أم الشوح قهي ؾلُهت مؼ رلَ قهذ 

اإلاعاواة باظم الهاهىن الؿبُعي بالـ ألازش بدُث اهخهلذ ئلى قههاء الٌىِعت 

في الهشون الىظؿى وجؿىسث غلى ًذ الكلعكت اإلاذسظُت وغلى سأظها 

جي والهذٌغ أوؾعؿحن, وبالشؾم مً الخؿحر الزي  الهذٌغ جىما ألاًٍى

أخذزخه اإلاعُدُت  غلى مكهىم الهاهىن الؿبُعي ئال أهه لم ًكهذ غىاضشه 

نذ أخذزذ ,ُألاظاظُت بل ايدعب مً الخػالُم اإلاعُدُت خُاة حذًذة 

جُا وئوعاهُا ألهظمت الهاهىهُت مخػذدة  ت اإلاعُدُت جخكُكا جذٍس الىظٍش

م الخػعل في اظخػماُ خو اإلالٌُت, مداسبت  باغؿاء أهمُت يبري بخدٍش

. الؿالم والػالناث ؾحر اإلاششوغت وحػٍشؼ ألاوالد للخؿش

 -Tomas d’Aquinas(1225القانون الطبيعي واملساواة عندثوما الاكويني - 4

1274 )

ًان لكٌش الشواقي الهاةل بأن الػالم ًله ًخػؼ لهاهىن واخذ,  لهذ 

وال ًخػؼ لحٍىمت واخذة أزشا يبحرا غلى اإلاعُدُت التي هادث بذوسها 

بخػىع الىاط للهاهىن الؿبُعي, والهىُ بكٌشة اإلاعاواة الشوانُت أي 

قلهذ اضؿبؿذ قٌشة الهاهىن الؿبُعي . معاواة حمُؼ ألاقشاد أمام الهاهىن 

ًاهذ  بطبؿت دًيُت في يىل الٌىِعت, قالحاحت ئلى قٌشة الهاهىن الؿبُعي 

مً أحل الحذ مً ظُادة الذولت وؾؿُان اإلالٌُت الكشدًت ولحماًت ألاقشاد 

مً ؾؿُان الذولت غلى اإلاعخىي الذاخلي,أي أن الكلعكت اإلاعُدُت خاولذ 

جىظُم غالنت الحايم باإلادٍىم, وهزا بخىحُه الحايم ئلى غشوسة خب 
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سغاًاه, خُث ٌعدىذ في خٌمه ئلى هظام ناهىوي ؾاًخه جدهُو الػذُ 

.  واإلاعاواة وئسظاء ألامً والعالم والحو

جي واضحا, ئر اغخبر أن  ججلى جأزحر الكٌش الشواقي في قلعكت جىما ألاًٍى

اإلاعُدُت حاءث لخبشش بذًً ًذغى ئلى العالم, واإلادبت, ويزا الهىُ 

تها في خُاة البشش, وهزا الخمُحز بحن الهاهىن  بالحهىم الؿبُػُت وأولٍى

الؿبُعي والهاهىن الىغعي, قالحهىم الؿبُػُت هي التي جخمحز غلى ما غذاها 

مً خهىم, وجكىم ًل ما ًمًٌ أن ًجيء به البشش مً جىظُماث, قالحو 

الؿبُعي ما هى ئال اوػٍاط للهاهىن ؤلالهي الزي ٌعخدىر  غلى نلىب 

. البشش

جي  أن الهاهىن الؿبُعي هى اإلاىظم ألاظاس ي "واغخبر جىما الاًٍى

لألخالنُاث, إلاا حؿشظه الؿبُػت مً خحر وججىب الشش, مً ظاةش الٍاةىاث 

 (21)"الىاؾهت ؾحر الىاؾهت قهى هبت مً هللا للبشش ًدمل اإلاعاواة

قهزا الهاهىن هى هبت مً هللا للبشش, ضادس مً الىاخذ ألاصلي زابذ 

ًدمل اإلاعاواة والػذالت, ال ًهترب مً حػذًله بشش وال ًلؿُه خايم, 

. قخػالُمه لِعذ أخٍام مً ئبذاع البشش ولًٌ ًمًٌ الىضىُ ئليها بالػهل

جي مبذأ الهاهىن الؿبُعي الزي هادي به الشوانُىن, " لهذ جبّجى  جىما ألاًٍى

ئال أن الاخخالف بُنهما ًٌمً في أن الهاهىن الؿبُعي باليعبت للشوانحن ًدل 

دل  في الؿبُػت بشٍل مباشش, اي  ًخمحز بالدعامي بِىما ًخمحز بالدعامي ٍو

جي  بما أن الٌىِعت هي (22 ).في الؿبُػت بشٍل ؾحر مباشش  غىذ جىما الاًٍى

جي ئلى الهاهىن الؿبُعي  الىضُت وحػمل غلى جدهُهه,  لهذ هظش جىما ألاًٍى

ًخمحز بص يء أوظؼ مً مجشد وظُلت لخىظُم غالنت الىاط بػػهم "ًىهه 

ببػؼ قان الهاهىن حضء ال ًخجضأ مً هظام ؤلالهي الزي ٌعُؿش غلى ًل 

ًان ٌػخبره نبعا مً خٌمت هللا ًىظم  ش يء في العماء وألاسع, بل 

 .(23)"الػالناث بحن حمُؼ اإلاخلىناث
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وفي هزا جخجلى سؤٍت الشوانُحن الهاةلحن يما ظبو الزيش بىحىد 

جىظُم مىؿهي للػالم جىػٌغ أزاسه غلى اإلاجخمؼ البششي, قالحايم ئرا 

اظدىذ غلى الهاهىن الؿبُعي الزي خظ هللا به ؤلاوعان باغخباسه حضء مً 

الػهل ؤلالهي قعىػٌغ أزاسه غلى الحايم واإلادٍىم بدُث ظُػم الاظخهشاس 

.  و حعىد اإلادبت بحن اإلادٍىمحن

قهزا الهاهىن هى أظاط جدهُو الػذُ واإلاعاواة وهى الٌكُل 

مادمذ ؤلاسادة جابػت للػهل قعخمُل ئلى الخحر .بػمان للكشد خُاجه وظالمخه

ًان مىاقُا لحٌم  ًان خحرا ,وان  ًان الكػل مىاقها لحٌم الػهل  ,قارا 

ل هزا ًهشه الهاهىن الؿبُعي وما ًلهُه في ؤلاوعان  شا, ًو ًان شٍش الػهل 

بالىظش ئلى ماًلُو به أن ًٍىن غلُه , وفي ألاشُاء اإلادُؿت به ,أزشها قُه 

,والجماغاث ؤلاوعاهُت هي ساحػت ئلى الػهل وؤلاسادة ,وهي جهىم غلى غشب 

(  106-م.م42مكٌش ظُاس ي سوماوي)مً الخػانذ ,  قٌزلَ  أيذ شِششوسن 

يخابه الجمهىسٍت غلى أن الهاهىن الؿبُعي ًىبثو مً الػىاًت ؤلالهُت للػالم 

ًله  يما جىبثو مً الؿبُػت الػهلُت والاحخماغُت للبشش التي جلضم حمُؼ 

.  الىاط وألامم بأخٍامه

يما اغخبر جىما بأن العلؿت العُاظت حعخمذ نىتها بمهذاس انترابها 

وجمعٌها مً الهاهىن الؿبُعي, وغلى الهاهىن الىغعي الىاحب ألايثر مً 

جكعحر الهاهىن الؿبُعي, مثل جدذًذ الػهىباث, الجشاةم أي الجشاةم التي 

وأن هزا اإلاػمىن مبجى غلى غالنت ؤلاوعان باهلل, "ًدشمها الهاهىن الؿبُعي 

 (24)"قاإلوعان مذقىع ألن ًٍىن ضىسة هللا في ظلىيه

قالهاهىن الؿبُعي هى الهاهىن الػهلي, وئن هللا ال ًأمش ش يء ئال أهه 

ئن "خعً بدعب الػهل, وال ًىه غً ش يء ئال ألهه نبُذ في هظش الػهل 

ألاشُاء في الهاهىن ؤلالهي مأمىس بها ألنها خعىت ومىهى غنها ألنها نبُدت 

 (25)"وهظام الػذُ ًأحي مً غىذ هللا ويزلَ هظام الؿبُػت
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وهىا ًظهش جأزشه بالكٌش الشواقي خاضت الشوماوي الزي ٌػخبر أن الهاهىن 

الٍىوي ًىبثو مً وانؼ الػىاًت ؤلالهُت للػالم ًله وهى الزي ًجػل الجيغ 

البششي أنشب ما ًٍىن ئلى هللا, والذولت البذ أن جخػؼ للهاهىن ألاغظم 

ىه غً  وهى ناهىن ؤلاله الزي ًمثل أغلى نىاغذ الحو والػذالت والخحر ٍو

خه العُاظُت .الشش جي أظاط هظٍش وبىاء غلى رلَ قهذ حػل جىما ألاًٍى

.  (أبذي, ؾبُعي, بششي )والهاهىهُت جهعُم الهاهىن ئلى أهىاع 

ت للػهل بدُث ًشي  ًان حىهش قٌشه هى مداولت ؤلاغؿاء ألاولٍى و

ألن الهاهىن الؿبُعي ."غشوسة اغخماد الهاهىن الىغعي غلى الهاهىن الؿبُعي

هى الزي ًجػل ألاقشاد ًداقظىن غلى بهائهم, وهى الزي ًذقػىا الظخػماُ 

الػهل للبدث غً نىاغذ التي جمًٌ ؾبهاث اإلاجخمؼ مً الخػاٌش مؼ 

 قالعلؿت العُاظُت حعخمذ نىتها (26 )."بػػها البػؼ في ظػادة ؾبُػُت

بمهذاس جمعٌها بالهاهىن الؿبُعي, قالػذالت ال جخدهو في هظشه ئلى في ظل 

.   خٍىمت غادلت ومىطكت لشغاًاها, خُث ًدترم قيها الهاهىن 

لزلَ ًجب أن ٌػخمذ الهاهىن الىغعي غلى الؿبُعي وهزا ختى ًمٌىه 

مً مػالجت ظشوف الاحخماغُت خُث ًخم حؿلُب ضالح اإلاجخمؼ غلى ضالح 

الخاص, قىجاح العُاظت ًهىم غلى مبذأ الػذالت الاحخماغُت التي مً 

قاالهدشاف الهاهىن .شأنها جىحُه حمُؼ العلىى البششي ئلى الطالح الػام

اإلاذوي غً الهاهىن الؿبُعي لم ًطبذ ناهىها بل هى اهدشاف للهاهىن, ألن 

غذالخه وئلضام للػمحر رلَ أن الهاهىن الؿبُعي ًخخظ مععى ؤلاوعان 

دشم ًل ألاقػاُ التي جىتهَ الػمل الطالح, وغلى  هدى ألاغماُ الطالحت ٍو

.  هزا قان ًل غمل ًدىافى مؼ ألاخالم ًدىافى بالػشوسة مؼ الهاهىن الؿبُعي

الهاهىن الؿبُعي هى أظاط اظخيخاج واظخيباؽ ما ًىظم الػالنت بحن و

البشش في ضىسة نىاهحن وغػُت, قهى بمثابت سوح اإلاجخمؼ ًإمً الػذالت بحن 

ععى لخدهُو اإلاطلحت اإلاشتريت لهذ حػل جىما الهاهىن الؿبُعي . ألاقشاد َو

. بمثابت غهذ بحن هللا والبشش, قهىاهِىه زابخت حععى ئلى الخحر وهبز الشش
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قػالنت الهاهىن الؿبُعي بالىانؼ جخدذد في غالنت الػمحر ألاخالقي للهشد  

.  بىحىده الاحخماعي بدُث قبكػله الكػُلت وبذوهه ًأحي الشرًلت

جي بالكٌش الشواقي وخاضت شِشحرون قباغخهاده  يما جأزش جىما الاًٍى

بأن  الٍىن له خالو أؾلو غلُه  اظم الؿبُػت, جأزش يزلَ بأسظؿى في نىله  

بأن غطُان الهاهىن الؿبُعي أمش ًذُ غلى الشش والبػذ غً الخحر, وأن 

ؤلاوعان خُىان احخماعي بؿبػه وبىاء غلُه ؾاإلاا ٌػش في مجخمؼ البذ  له 

مً  ناهىن ًىظم الػالنت بحن ألاقشاد, و ؾاغخه واحبت قهى ضادس مً 

خز مً الشوانحن سأيهم في وحىد جىظُم مىؿهي للػالم جىػٌغ و أ. الؿبُػت

ًان الحايم مخمعٍا بىطىص الهاهىن  أزاسه غلى اإلاجخمؼ البششي, أي ئرا 

الؿبُعي الزي خظ هللا به ؤلاوعان ألن يهخم بشإوهه وشإون ؾحره,  ألهه 

. حضء مً الػهل ؤلالهي, خُث جىػٌغ أزاسه غلى  الحايم واإلادٍىمحن 

جي بالكٌش الشواقي وخػىس هزا الكٌش في قلعكخه  سؾم جأزش جىما ألاًٍى

ئال أهه ًىحه اخخالف في هظشتهما رلَ ئن الشوانُت جشي أن هظام الؿبُعي 

ًىظمه هللا, وباظمه الىاط حمُػهم مدعاوون ختى ولى جكشنىا في اإلاذن 

ًان لٍل منهما نىاهِىه الخاضت أي أن الشوانُت حمػذ بحن  وشػىب 

الهاهىن الؿبُعي واإلاذوي, قالجمُؼ ًخػػىن لىظام واخذ , قهم مدعاوون 

, دلَ أن الكلعكت الشوانُت جهىم غلى ئًمان بىخذة الؿبُػت ويمالها ألن 

الؿبُػت راث ظماث ئلهُت, بِىما الكلعكت اإلاعُدُت جشي في الهاهىن 

ت  الؿبُعي جكعحر لؿبُػت ؤلاوعان وغالنخه باهلل وبالؿبُػت, والكٌشة اإلاشيٍض

جي غلى أن الىػمت   هىا هي الػالنت بحن الؿبُػت والىحي ونذ أضش جىما ؤلاًٍى

جشي اإلاعُدُت في الهاهىن الؿبُعي جظهش نُمت . ال جىكي الؿبُػت بل جٌملها

ؤلاوعان وجإيذ غلى جكاغله مؼ بُئخه بػشوسة اوسجام مؼ ؾحره وأداء 

ت في الكشد . لىاحباجه  جي ًدمل في ؾُاجه نىة حبًر قالهاهىن غىذ جىما الاًٍى

. خُث ًٍىن ؤلالضام  قػل ئسادي ًجبر قُه  الكشد هكعه ئجباع وضاًا ؤلاله 
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وغلى هزا قاخالُ الىظام ًبذأ باالغتراف بىحىد هللا والعػادة هي الهذف 

ألاظمى ًدطل غليها الكشد ئرا اهخذي ئلى هللا وحػشف غلُه بالكػل ,و في 

هزا ًخكو والكٌش الشواقي الشوماوي الزي ٌػخبر بأن مػشقت  بمىظم الٍىن 

اللىؾىط  وظحر بمهخض ى نىاهِىه هي التي جبػث في الشوح ؤلاوعاهُت ألامً 

والاظخهشاس يما أهه ًخكو يذلَ والكٌش الشواقي في سقؼ الشم باغخباس أن 

الؿبُػت ألاخالنُت ال جخلو غبُذا وأخشاس, ولًٌ جخلو بشش جشغاهم 

.  وجداقظ غليهم

يما أهه هادي بالحو باهخهاده لعلؿت خُث ًظهش جأزشه بالكٌش 

الشوماوي بأن لٍل قشد خهىم وواحباث وغلُه ًجب أن ًلتزم بها ًل مً 

الحايم واإلادٍىم لزلَ هادي جىما ناةال للحٍام خذود في ظلؿت وغلُه أن 

جي ًشي أن الهاهىن ئلضام . ًماسط ظلؿخه وقها للهاهىن  رلَ أن جىما ألاًٍى

واخترام وأماهت في الخىكُز, والهاهىن الىغعي هى ئسادة الشػب ولِغ ئسادة 

ل للكشد أن ًخىلى  ًى للهىي, والبذ مً مؿابهخه مؼ الهاهىن الؿبُعي, ٍو

أمىسه, هىاى يزلَ ججلى للكٌش العُاس ي الشوماوي, أن هىاى غهذ خٍىمي 

. بحن الشػب والحايم ولِغ للشػب أن ٌسحبها مىه غٌغ الاحخماعي

وهٌزا قهذ بذأ باسظاء اإلاعاواة ختى ال ٌػام جىكُز الهاهىن وبث اإلادبت 

ٍىن  ؤلالهُت التي حػاهو الهلىب الىاط وجخلطهم مً الػطبُت باإلاجاهذة ٍو

.  ألانشباء وحبران سقهاءهم  ٌػمهم العالم والىخذة

جي جمحز  وغلى هذا  قالهاهىن الؿبُعي الزي هادي به جىما الاًٍى

 :بماًلي 

الهاهىن الؿبُعي هى حػبحر غً يشامت ؤلاوعان وظلؿخه وخذة ؤلاوعان : أوال

ا وقػلُا في هظام الٍىن, وؾبُػخه  و مً بحن حمُؼ اإلاخلىناث ٌشاسى قٌٍش

الػهالهُت هي ما جخىله رلَ ألن الػهل هى حىهش ؤلاوعان وهىس الػهل 

( 27)"الؿبُعي هى الزي ًجػلىا همحز بحن الخحر والشش 
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قهى أظاط ألاخالنُاث وهدُجت مباششة للٌشامت والعلؿت التي جخمخؼ : اثاني

.  بهما الؿبُػت ؤلاوعاهُت

جي الهاهىن الؿبُعي الشواقي ,-  يما حػل نبىُ "لهذ وظل جىما الاًٍى

.  (28)"اإلاكهىم أسظؿىؾالس ي لألخالم والعُاظت أمش ال جٌخىكه الشٍىى

قهذ حػله أظاظا لجمُؼ اإلاإظعاث, قهى اإلاهُاط : "أما الىهؿت الثالثت- 

ًاهذ قُه  الزي جمحز هزه اإلاإظعاث ئلُه في ئؾاس خػاسي مػحن, ئؾاس 

الشؾبت ألاغمو وألايثر ألكت لهلىب وهي سؾبت الجمؼ بحن الحٌمت ؤلالهُت 

ًاهذ للشوانُت (29)"والحٌمت الػاإلاُت  أي جٍامل بحن الذًً والكلعكت لهذ 

ش أقٍاس ومبادب اإلاعُدُت وخاضت ؤلاًمان بهاهىن الؿبُػت,  مبػثا لخؿٍى

ًاهذ الؿبُػت في نامىط الشوانحن مشادقت للػهل والػهل مشادف  رلَ ئرا 

.  هلل, قان اإلاذًىت الحهُهت لإلوعاهُت لِعذ ظىي مذًىت هللا

ئن نىُ الشوانحن باإلاعاواة اإلاؿلهت وقها للهاهىن الؿبُعي, لم ًمىػهم 

وهي مً ئهخاج (قىاسم احخماغُت ومادًت )مً الدعلُم بىحىد غذم اإلاعاواة 

الهاهىن الىغعي, وهزه ال جلغي ئنشاس بدهىم الكشد الؿبُػُت ,والحو  

والهاهىن مطذسها ومششغها هما الػهل والؿبُػت  وال جىكى أخىة ألاقشاد 

وغشوسة ججاوعهم ألنهم مىاؾىى الػالم,وبهزا قهذ وغؼ الشوانُىن ألاظغ 

ت للػاإلاُت غلى اإلاعخىي الكلعكي بدُث قعشث اإلاثل الػلُا للعُاظت  الكٌٍش

ػت لكٌشة أخىة  التي جىاظب الذولت الػاإلاُت وسظمذ الخؿىؽ الػٍش

ئوعاهُت غاإلاُت, ونذ اظخمشث مً بػذهم في شٍل ناهىوي في ظل 

ؤلامبراؾىسٍت الشوماهُت زم في شٍل دًجي وظُاس ي في ظل الكٌش العُاس ي 

.   اإلاعخي وؤلاظالمي

ؼ  ًان إلاكهىم الحو الؿبُعي أزش في  الكٌش العُاس ي وحشَش وبهزا قلهذ 

الهىاهحن , ورلَ باظخدذار سؤٍت حذًذة لذساظت دوس ؤلاوعان  ألاظاس ي 

ومٍاهخه ,بخأظِغ  لخطىس حذًذ لإلوعان يزاث قاغلت في اإلاجخمؼ , بدُث 
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اظخخذمذ قٌشة الهاهىن الؿبُعي في ههذ الػاداث اإلادلُت وتهزًبها  

,وغملذ غلى غشوسة ئنشاس بمعاواة الجمُؼ أمام (الهىاهحن الىغػُت )

الهاهىن ,خُث أضبذ الهاهىن الؿبُعي اإلادشى للكلعكاث غطش ألاهىاس 

ت واإلاعاواة,ومؼ الهشن العادط والعابؼ غشش هادث بمداسبت  اإلاؿالبت بالحٍش

.  الاظدبذاد بىاءا غلى الحو الؿبُعي واإلاعاواة الؿبُػُت

الجضاةشحامػت مػعٌش, بنعم الكلعكتبظخارة أ,. 
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