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منلؤملنس يلإلىلؤملفرطلفيلإإلانانيتهل: سؤال إلاناال عنل أرىا 

 بنلؤلالويل بنل. د. : للللللللللللللللللللللللإشرؤف باعيللخضرل/ لللللؤلباحث

 هللال

 - 2 -جامعةلمحمنلبنلؤحمنل بنلؤلغنيلـلوهرؤا

 مقنمةل

     لهض باث الاخخكاء اإلاخػاظم باإلوؿان في مخىن الخُاب الػغبي اإلاػانغ و هى 

بهضص ههض و مغاحػت اإلاػغقت الضًيُت ؤلاؾالمُت ، ٌص ي بىىع مً الجرحؿُت 

اإلاؼصهُت بالىزباث اإلاػغقُت ، الؿُاؾُت والاحخماغُت التي ؤخغػتها غلىم ؤلاوؿان و 

اإلاجخمؼ في الؿغب ، غلى مؿخىي مهاعبت الظاهغة الضًيُت ، ولػله لِـ مً نبُل 

الخىانٌ ؤن ًدهل هظا الاخخكاء و الػهل الىيػاوي اإلاؿخػضي لٍل ما هى 

هي، في ؤّوج لخظاث حمىخه ، بط ؤن هظا الاجهمام بؿااُ  الهىحي ومُخاقحًز

ؤلاوؿان ًجض مؿّىؾاجه الُبُػُت صازل الاوػُاقاث الٌبري التي ناصث بليها 

الخضازت الؿغبُت ، خُىما نُػذ مؼ قلؿكت في الىحىص لم جًٌ جدخكي باإلوؿان 

ً الخالم و الخُُئت ، قٍان مً الُبُعي  ًْ بال و هي بهضص بيغاهه غلى الىقاء بض

ؤن ًىبشو هظا الاهضقاع ؤلاوس ي صازل مجخمػاث ناعبذ قيها الٌىِؿت ؤن جهاصع 

الخو الُبُعي للٍاثً البكغي في نىؽ نُمه ومماعؾت الخُاة، ختي في مؿالٌها 

 لم جًٌ الخُاة جماعؽ بال في بَاع مً الامخشالُت ألازالنُت 
ْ
ألايثر زهىنُت، بط

م غو ؤلاًمان الهٍى . واإلاػغقُت الهاعمت التي عؾم خضوصها خّغاؽ الػهُضة ومَا

الخدغع مً ؤؾغ غالم " قالجزغت ؤلاوؿاهُت يما ظهغث في الؿغب اؾتهضقذ 

الػهىع الىؾُى ونُىصه  و زغاقاجه ، صقاغا غً  خو ؤلاوؿان في ؤن ًمخلَ 

هت مؿخهلت ت لخدضًض مكغوع خُاجه بٍُغ ،لهض يغؾذ الهغون الىؾُى 1"الخٍغ

ؤزالم الاهدُاٍ " التي ًهكها بإجها " ؤزالنُاث هٌغان الظاث" ما ٌؿّمُه هُدكه 

، و " غلٌُم حمُػا ؤن تهلٍىا:"ؤمغ وحىب" ، مترحمت بلى"ؤها ؤهلَ" بامخُاػ، خالت

هظه ألازالم الىخُضة التي ظلذ ... لِـ قهِ  غلى مؿخىي نُؿت ألامغ اإلابضثُت

. 2"جلهً ختى آلان ، ؤزالم الخجغص مً الظاث
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     اهُالنا مً هظا الخكّهم ، و جدذ يؿِ ؤلايغاهاث الؿىؾُىلىحُت و 

الؿٍُىلىحُت اإلالخبؿت بماهى ؾُاس ي، التي غغقتها و ال جؼاُ حػغقها اإلاجخمػاث 

ت ايخماُ اإلاػغقت  الػغبُت ؤلاؾالمُت حغاء بنكاُ باب الاحتهاص ، و جغؾُش هظٍغ

ً احتراح مهاعباث حضًضة  ً الػغب اإلاػانٍغ الضًيُت  ، خاُو الٌشحر مً اإلاكٌٍغ

للظاهغة الضًيُت ؤلاؾالمُت ، و بغاصة قدو مخػلهاتها اإلاػغقُت و الػهضًت و 

ألازالنُت غلى يىء اإلاىاهج الؿغبُت اإلاػانغة، ال ؾُما اإلاىهج الاهتروبىلىجي و 

ىهُت التي جمحزث بجغؤة و حؿاعة  ام جبرػ اإلاهاعبت الاًع ُّ خي ، و في هظا الؿ الخاٍع

مىهُػتي الىظحر في  َغح ؾااُ ؤلاوؿان ، و بكٍل ٌص ي بهلو ؾىؾُىلىجي 

ل في 
ّ
ىن ًمش ىا ال هسُئ الغنض بطا اغخبرها ؤن مدمض ؤًع

ّ
وؤهُىلىجي خاص ، و لػل

اللخظت الػغبُت اإلاػانغة طعوة اإلاىاقدت غً ؤلاوؿان صازل الخُاب اإلانهّم بىهض 

ىن )الضًً و الكٌغ الالهىحي ؤلاؾالمي،يما ؤهىا ال هجاػف خحن ههىم بمىيػخه   (ؤًع

َ هُدكه ، لىمازل بحن  ضٍع غلى مؿخىي الكٌغ الػغبي هظحرا للكُلؿىف اإلاخمغص قٍغ

بغؾبخه " ؤقُى ألانىام"الؼخؼخت الخّؿاؾت و الخُحرة التي ؤخضثها ناخب 

الجامدت في جبىثت ؤلاوؿان غغف الخُاة و الٍىن ، وهي الغؾبت التي اهتهذ به بلى 

ت التي  باقغها ناخب "مىث ؤلاله"ؤلاغالن غً  ُّ ، وبحن ؤلاػاخت اإلاىهج

بخكٌٌُه للمغجٌؼاث الاًبؿدُمُت للػهل الالهىحّي " ؤلاؾالمُاث الخُبُهُت"

ًان ٌػّىُ  ىن )ؤلاؾالمّي ،والتي  غلى قضر تهاقتها و جىاَااتها والخباؾاتها في  (ؤًع

ًامها ، و جإهُله مً حضًض إلاماعؾت وظاثكه  بغاصة بػث ؤلاوؿان مً جدذ ع

اث التي   ت و الخُاة بػُضا غً الهؿٍغ ش و مماعؾت الخٍغ ت في نىاغت الخاٍع الخٍُى

ىتهم مً ويؼ 
ّ
سُت ملخبؿت مٌ عّسخها بًٍلحريُى ؤلاؾالم في ؾُاناث ؾُاؾُت وجاٍع

. (بخػبحر الهاصم الىيهىم)ؤلاؾالم جدذ الدْجغ ؤو ألاؾغ 

ىن الظي ناعب ـ و هى جدذ قضة  ًان هظا هى اإلاؿعى الغثِـ إلادمض ؤًع      بطا 

الضجغ و الامخػاى مً الدكىحهاث التي ؤخضزتها اإلاهاعبت الالهىجُت في مىيىغت 

الضًً ـ ؤن ٌػلً غما ؤغلً غىه هُدكه ، قهل ًخػلو ألامغ ههىا بغؾبت في بخالُ 

ؤلاوؿان مدل ؤلاله؟ ، و ماهي الخضوص الكانلت بحن ماهى غلمي مىيىعي، و ما 

ىن؟ هل ًخػلو ألامغ بمساجلت مايغة  هى بًضًىلىجي في ؤَغوخت ألاوؿىت غىض ؤًع

حؿخػٌُ غً الهىث ؤلاله الهىعوؾُي  بالهىث ؤلاوؿان الخضاسي؟ و هل 

غ بخػالُمها غىض خّض و حػٍغل ؤلاوؿان 
ّ

ىن ًبك اؾخهغث الخضازت التي ما قتئ ؤًع
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لباث 
ّ
غ الكٌغ والؿلىى وقها للمخُ

ّ
بالكٍل الظي ًجػله ًخدّىُ بلى مهىلت جَا

ىن الاؾدكٍاُ الظي ونل  ت للجزوع الىيػاوي؟ و هل ججاوػ ؤًع ُّ الخهىُت اإلاىهج

ٍل " غلُه عاثضه في مؿػاه ؤلاوس ي، ؤبى خُان الخىخُضي، خُىما ناُ 
ْ

ؤلاوؿان ؤق

 ؤن ًظل مهىلت ماثُت غاثمت ًمًٌ الىكش "غلُه ؤلاوؿان
ّ
؟ ؤم ؤن ؤلاوؿان ًإبي بال

قيها في اججاهاث مسخلكت ، بل ختى مخىانًت؟ وهٌظا ًبُل الخماًؼ بحن الػهل 

. اإلااوؿً و الػهل الالهىحي ، ما صام  لٍل منهما بوؿاهه، ؤو باألخغي بلهه؟ 

 :فيلمفهىملألاإلانعة

ىن في ألاوؿىت ، ًيبغي ؤن                     نبل ؤن هباقغ مؿاءلت ؤَغوخت ؤًع

ذ ألاوؿىت  ، الظي ال ًُابو الجزغت Humanisation وػغّج غلى جهٍى

،  قاألوؿىت بهظه اإلاىعقىلىحُا  ًمًٌ الىظغ بليها غلى ؤجها  Humanismeؤلاوؿاهُت

ل ؤو  مً نىل اإلاهاصع اإلاكخهت مً ألاؾماء الجامضة، و التي جكُض مػنى الخدٍى

بخضار الخدّىُ في ويؼ ناثم  باؾخدًاع و بخالُ اإلاػنى اإلاغججي مدل اإلاػنى 

الؿاثض، و بكٍل ًهىص بلى حؿحر حظعي، يما ًخًمً هظا الهىل مً اإلاهاصع في  

حىهغه مػنى الخىاػع ؤو اإلاؿالبت بحن مػىُحن ًدىاػغان الىحىص و الخًىع، و نض 

هت في جىلُض وهدذ اإلاكاهُم و اإلاهُلخاث حػغف عواحا  ؤنبدذ هظه الٍُغ

اهُالنا مً هظا الخدضًض  (ألاوؿىت)واؾػا في اللؿان الػغبي اإلاػانغ،  قهي 

، و مً حهت الىظُكت الضاللُت  (مً خُث اإلاؿلَ الاقخهاقي)جخمازل مىعقىلىحُا 

ل هىغا مً 
ّ
" اإلاىيت"، مؼ يشحر مً اإلاكاهُم اإلاىدىجت اإلابخضغت التي باجذ جمش

ت ، و ألازلهت ، و :  اللؿاهُت، و مً مشُالتها هظيغ البلهىت ، والؿغبىت والضمهَغ

.... الػلمىت ، و ألاعزىت 

        جبػا لهظا الخدضًض اللؿىي ؤًًا ًمًٌ حػٍغل ألاوؿىت بإجها بعاصة و جىحه 

قٌغّي و احخماعّي جبلىع يغّص قػل يّض الكلؿكاث طاث الجزوع ؤلالهي ألازغوي 

ؿتهضف باألؾاؽ جىحُه الىظغ  ت، َو ت الخُىٍّ ِ باألبػاص ؤلاوؿاهُت الضهٍُى
ّ

اإلاؿخِسل

و الاهخمام إلاهالر و خاحاث ؤلاوؿان و خهىنه في بىاء اإلاىظىماث الهُمُت 

ًان اخترام خهىم هللا هى اإلاهضمت الخمهُضًت التي البّض منها لٍي " اإلاسخلكت، لهض 

لًٌ خهىم هللا هظه ازخكذ في غهض الخضازت الظاقغة .ًخم اخترام خهىم الاوؿان

ً ، لخبهى في الؿاخت خهىم ؤلاوؿان وخضها و . في الهغهحن الخاؾؼ غكغ و الػكٍغ
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لم حػض هىاى خاحت بلى خهىم هللا بػض ؤن ؤغلً يباع قالؾكتهم ؤن هللا قغيُت 

"  ، و ًدىاؾم هظا الكهم مؼ ما هجضه غىض خؿً خىكي خُىما ًهُى 3"ال لؼوم لها 

لهض صاقؼ الهضماء غً خو هللا يما خّخمذ طلَ ظغوف الػهغ الهضًم و الضًً 

و جدخم ظغوف هظا الػهغ الخضًث الضقاع . هاش ئ وؾِ اإلالل و الىدل الهضًمت

 4"غً خهىم ؤلاوؿان الًاجػت وؾِ الخػظًب و الظُ والهىان

ىن  ال ٌػترف بال باإلوؿان، في ًل ػمان و مٍان، "    اإلاىنل ؤلاوؿاوي خؿب ؤًع

ـّ بها، ؤو الاغخضاء غلُه . 5" قاإلوؿان باليؿبت بلُه هى نُمت غلُا ال ًجىػ اإلا

غ الػالنت بحن هللا و ؤلاوؿان، "    وألاوؿىت  في مىظىع ؤخض هّهاصها هي بغاصة جهٍى

بمػنى الاهُالم في البدث اإلاػغفي و الىحىصي ًجب ؤن ًٍىن مً مىُلو ما ًغاه 

ضه هللا ، و هى ما ًجػلىا هكهم ؤن جُاع ألاوؿىت  6"ؤلاوؿان ال مً مىُلو ما ًٍغ

، و الٌكل غً تهاقذ مهىالجه و " الخإلُه"ًىسٍغ بكٍل مباقغ في مىاػغت جُاع

. اؾدئهالها 

  بؿبب الىظُكت اإلادىعٍت التي ًلػبها الضًً في بهخاج الهُم و جإَحر الؿلىى ، 

ا ؤن ًدضر الخهاصم بحن هظا الخىحه ألاوؿنّي مً حهت ، و الكٌغ  ُّ ًان َبُػ

الضًني  و ما ًغجبِ به مً قلؿكاث مشالُت بلهُت ؤزغوٍت مً حهت ؤزغي ، بالغؾم 

ىن و هى ؤخض ؤبغػ صغاة ألاوؿىت في الكًاء ؤلاؾالمي  ًهّغ  مً ؤن مدمض ؤًع

ًان بهضصبُان ؤقٍاُ ألاوؿىت ، قمحز بحن " ؤوؿىت صًيُت " بىحىص  ؤوؿىت )خُىما 

، و الخهُهت ؤن هظا الخهاصم  بحن الخُاع 7(ؤوؿىت ؤصبُت ـ ؤوؿىت قلؿكُت – صًيُت 

ألاوؿني الضهُىي ، و الخُاع ؤلالهي ألازغوي غغقخه حمُؼ الشهاقاث والضًاهاث ، و 

ىن  )في حمُؼ الػهىع  همشل غلُه في الكلؿكت الُىهاهُت بالخىاػع بحن قلؿكت ؤقاَل

، و هى ًخػلو (و ؾهغاٍ مً حهت ، و الخُاع اليؿبىي الؿكؿُاجي مً حهت ؤزغي 

في الهمُم بالخىاػع خُى صعحت الٌشاقت التي ًدًغ بها ؤلاوؿان ؤو ؤلاله في بىاء 

الهُم ، و بالخالي ًمًٌ الهُى ؤهه ختى في الكلؿكاث طاث الجزوع اإلاشالي ألازغوي 

ت في الىظغ و الكػل و نىؽ الخمشالث ، لًٌ  ًمًٌ ؤلانغاع بدًىع الكاغلُت البكٍغ

بكٍل مًمغ و بضعحت ؾحر القخت ، بل ؤن البكغي صازل هظه الكلؿكاث ًإحي 

كا باإللهي ،يما ؤن نّىاع اإلاػغقت صازل هظا الًغب مً الكلؿكاث ؾالبا ما 
ّ
مؿل

. ًهضمىن ؤهكؿهم مخدضزحن باؾم ؤلاله 
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 بكػل هظا ؤلاؾتراججُت في جلّبـ الهضاؾت و الجالُ ؤلالهي  ًىجر هاالء في 

ضًً ، قِؿلبىجهم الهضعة غلى الجضُ و الغقٌ ،  اؾخمالت ألاجباع و اإلاٍغ

الث، بلى صعحت ؤجهم 
ّ
قُدّىلىجهم بلى َانت هاثلت لخماًت هظه الػهاثض و الخمش

ًبظلىن ؤعواخهم في ؾبُل ؤن جبهى و حؿىص بػضهم، و لؿىا هىا في خاحت بلى 

ًان قيها الخهضٌـ ًهىص بلى  ش و الغاهً خاقالن باألصلت التي  الخمشُل ، قالخاٍع

الػىل و بهضاع الخو في الخُاة ، و هى الخو الظي ما ماقخئذ ألاصًان و الكغاجؼ 

اإلاسخلكت جايض غلى نضؾِخه ،و ًمشل الاؾخػضاص للػىل و الخضخُت الظي جدغم 

ألاهظمت الالهىجُت غلى شخظه  ؾٍُىلىحُا غاثها يبحرا ؤما ألاوؿىت اإلاإمىلت، في 

ً ًتهضصان ؤلاوؿاهُت ؤو ألاوؿىت في "هظا الهضص ًهُى هاقم نالر  هىاى زٍُغ

ألاُو هى الخػّهب الهىمي ؤو الػغقي ، والشاوي هى الخػّهب الضًني ، : مجخمػاجىا 

و ؤخُاها ًسخلُان قيكهض لضي الشخو  هكؿه حػهبا نىمُا و صًيُا غلى خض 

  .8"ؾىاء

ىن ؤن   ألاهظمت الضًيُت حكخؿل ؤو جماعؽ قػلها غلى هُئت الخهاثو "    ًهُى ؤًع

ت  اإلاُلهت التي ال ًمًٌ ججاوػها ، يما و جهضم هكؿها غلى هُئت  هىامِـ مػُاٍع

للؿلىى، و عئٍا مدضصة للىانؼ ، و ؤحىبت غملُت لخل اإلاكاًل التي حػغى في 

الخُاة ، و ًل هظه اإلاػخهضاث جكغى هكؿها غلى حمُؼ البكغ بكٍل بحباعي ألجها 

، و لػلىا وؿدكػغ هىا حجم 9"مهىؾت ؤو مهضمت مً نبل ألالىهُت ؤو آلالهت

ىن ججاه اإلاػغقت الضًيُت التي جٌّبل الىعي ؤلاؾالمي  الامخػاى الظي ًبضًه ؤًع

ت ، التي لِؿذ  باغخباعه نيُػا لهظا الىمِ مً ألاهظمت الاًبؿدُمُت الخىلُخاٍع

 .قِئا آزغ ؾىي الىحه آلازغ لالؾدبضاص الؿُاس ي

: دوؤعيلؤنهمامل أرىالباإلإلاناا

      غلى يىء مػُُاث غلم احخماع اإلاػغقت ، ههُى ؤهه ال ًمًٌ بهجاػ جكّهم 

م ، و بكٍل وؿخدًغ 
ّ
ىن باإلوؿان بلى خض الخسمت و الخضخ مىيىعي الجهمام ؤًع

، بال باؾخدًاع الؿُام الؿىؾُىزهافي " اإلاكٍغ في بوؿاهِخه"مػه بوؿان هُدكه 

غ للهجغة مً 
ّ
ىن ، و هى الجؼاثغي الظي ؤيُ الظي وكإ و جغغغع قُه مدمض ؤًع

سُت و ؾُاؾُت ما قخئذ  ت و جاٍع ت همىم احخماغُت و قٌٍغ ىه خامال مػه ؤهٍى َو

جخػاظم و جخػهض ، ال ؾُما غلى يىء الكىاعم الهاثلت اإلاىبجؿت ؤمام وغُه في 
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الكًاء الشهافي و الاحخماعي الؿغبي ، خُث ايدكل ؤن الًكت الجىىبُت مً 

كت مً 
ّ
بطا ما ؤعاص ؤهلها " الخكٌحر في ؤلاوؿان"اإلاخىؾِ  جدخاج بلى حغغاث مٌش

غ التي لم جًٌ لخدهل في الؿغب  لىال الاجهمام  ؾلىى مؿالَ الخضازت و الخىٍى

ؼ باإلوؿان،بؿاًت اؾخػاصة قاغلُاجه اإلادّىُت ؤو اإلاؿخهبت جدذ ًاقُت 
ّ
اإلاغي

. الػبىصًت لإلله ، ؤو باألخغي غبىصًت الاًٍلحروؽ 

ىن ًىسٍغ في ؾماع   اهُالنا مً هظا الخباًً والخىانٌ اإلاازل ؤمام وغُه عاح  ؤًع

الخكٌحر في بغاصة بػث ؾااُ ؤلاوؿان،قمىظ ؤَغوخخه ؤَغوخخه بالؿىعبىن خُى 

ت و الخىخُضي ، ناع ؾااُ  هؼغت ألاوؿىت في الهغن الغابؼ الهجغي ، حُل مؿٍٍى

ً ؤزغي،  ؤلاوؿان ًسترم حمُؼ يخاباجه و مدايغاجه ، و وعص ؤلاوؿان في  غىاٍو

ألاوؿىت " ، و يخاب " مػاعى مً ؤحل ألاوؿىت في الؿُاناث ؤلاؾالمُت"منها يخابه 

خي ههضي ًاصًمُالخالي مً اإلاداطًغ "وؤلاؾالم ، مضزل جاٍع ،ونض ؤجاح له اإلاىار ألا

الهُمُت ،واإلاكخىح غلى ما اؾخجّض مً مىجؼاث مىهجُت في مجاُ الػلىم ؤلاوؿاهُت 

و الاحخماغُت ، حػمُو صعاؾاجه الىهضًت للترار الضًني ؤلاؾالمي، و ػخؼخت اإلاػغقت 

الضًيُت مً مغنضهابةزاعة بقٍالُاث زُحرة اؾخلهم قيها الٌشحر مً مهىالث 

. الاؾدكغام

ىن       غبر هظه الػىصة بلى الترار مً زالُ ؾااُ ؤلاوؿان ، هٌدكل لضي ؤًع

لخكذ  ًُ عؾبت في اؾخجاص هؼغت بوؿاهُت مىئوصة في الشهاقت الػغبُت ؤلاؾالمُت ، لم 

ً بها، قُما غغقذ الجزغت ؤلاوؿاهُت في ؤنىلها و  بليها بالكٍل و اإلاؿخىي الجضًٍغ

ىن غبر  ه و ؤلاقاصة  بكٍل مبالـ قُه ، و نض اؾخُاع ؤًع حظوعها الؿغبُت الخىٍى

هظه الالخكاجت ؾحر اإلاؿبىنت غلى مؿخىي الكٌغ الػغبي اإلاػانغ ؤن ًدهو هضقحن 

في آن واخض ، ألاُو هى ازباث ؤنالت الاجهمام باالوؿان في الترار الػغبي ؤلاؾالمي 

ت الؿغبُت غً الكٌغ ؤلاؾالمي  ، بالكٍل الظي ًكّىض اإلاؼاغم التي جغّوحها اإلاغيٍؼ

والكغقي غمىما ، و طلَ بخهيُكه يمً صاثغة الكٌغ الظي ال ًدكل بهُم و 

ـ صغىجه بلى ألاوؿىت غبر  خهىم ؤلاوؿان ، قُما ًخػلو الهضف الشاوي بدؿَى

سُت و  ت الػغبُت ؤلاؾالمُت  التي جم وؤصها في ؾُاناث جاٍع ُّ اؾخئىاف الجزغت الاوؿ

ىن ؤن الجزغت ؤلاوؿاهُتؾُاؾُت هي ، "  ، و  ًغي ؤًع بلؿذ طعوتها في الػهغ البٍى
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ؤي في الهغن الغابؼ الهجغي ، بط اهدكغ ألاصب الكلؿكي بكٍل واؾؼ و حكٍلذ 

ً اإلابضغحن في قتى اإلاجاالث . 10"َبهت ًىؾمىبىلُدُت مً الٌخاب و اإلاكٌٍغ

بن ؤلاوؿان ؤقٍل غُه " لهض ؤغلً الخىخُضي بىيىح في مهىلخه الكهحرة 

يخاباجه ، : ، و هي اإلاهىلت التي حػلذ ًل ما لضًه مخمغيؼا خُى الاوؿان " ؤلاوؿان

و جمغصه الكٌغي ، و ههضه الهاَؼ ، و طلَ صون ؤن ًخسلى غً بػضه الغوحي ، و 

ض حػُُل الكػاثغ الضًيُت مً ؤحل زلو قًاء  ًان الخىخُضي ًٍغ مً ؤحل طلَ 

ىن هىا بلى يخابحن للخىخُضي،  ).11"مىاؾب للخػمُو الغوحي و ًدُل مدمض ؤًع

الدج الػهلي بطا يام الكًاء "هى  (مكهىص)، و الشاوي "ؤلاقاعاث ؤلالهُت"ألاُو هى

". للدج الكغعي

ىن ًهغ غلى سُت للخضًث غً ؤوؿىت غغبُت  في "  و ظل ؤًع اإلاكغوغُت الخاٍع

بت  بؿضاص و ؤنكهان وقحراػ وصمكو و الهاهغة و الهحروان و اإلاهضًت و قاؽ و نَغ

ًان ًل اإلاشهكحن و الٌخاب و عحاُ الػلم ٌؿخسضمىن اللؿت الػغبُت  ليكغ قٌغ و   ،

اؾم الػلىم الضًيُت التي "مػغقت ًخجاوػان بكٍل واؾؼ خضوص ما ؤَلو غلُه 

ت اإلاؿماة غهالهُت ، ؤو بالخػبحر ؤلاؾالمي  ًىظغ بليها في مهابل الػلىم الضهٍُى

، في مهابل الػلىم الػهلُت التي ٌؿميها "الخهلُضي ، الػلىم الضًيُت الىهلُت

ت ًخإيض مً زالُ  اإلاػاعيىن الػلىم الضزُلت، قاهدكاع آلاصاب و اإلاػاعف الضهٍُى

. 12"جغابِ غضة غىامل ؾُاؾُت و انخهاصًت و احخماغُت و زهاقُت

غ ألاوعوبي بلى الىحىص " و مكاص هظه ؤلاخالت بلى الترار غ الػغبي ؾبو الخىٍى ؤن الخىٍى

، لًٌ اإلاكٍلت هي ؤهه ؤحهٌ بػض ؾهٍى البىحهُحن و ونُى الؿالحهت ألاجغاى 

بلى الؿلُت ، قاؾخسضمىا الؿؼالي يمىظغ بًضًىلىجي لهظا الاههالب الخُحر غلى 

. 13"الػهل و الكلؿكت  

 هٌظا بطن ججض الضغىة بلى ؤوؿىت الخُاة و الكٌغ و الػهاثض في الكًاءاث الػغبُت 

غ  ؤلاؾالمُت  مكغوغُتها ال في اإلاىجؼاث الؿُاؾُت و الاحخماغُت للخضازت و الخىٍى

الؿغبُحن قهِ ، بل  في الخجاعب الؿىُت بالضالالث التي خكل بها الهغن الغابؼ 

ه و الخىخُضي  ؤيثر اهكخاخا غلى  ًان حُل مؿٍٍى الهجغي ؤلاؾالمي ؤًًا ،  خُث 
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الخُاة و اؾخهُابا إلاكاؾل ؤلاوؿان بػُضا غً الاهٌكاء الالهىحي الُاعت و 

. الػاعى غً حىهغ ؤلاؾالم

ىن      و الؿبُل بلى ألاوؿىت في الكًاءاث الػغبُت ؤلاؾالمُت  خؿب مترحم آًع

ت عاصًٍالُت " ًمغ غبر بزًاع  (هاقم نالر) جغار ؤلاؾالم ًله زالر غملُاث قٌٍغ

، و ًمض ي هاقم نالر في قغح هظه 14"الاهتهاى ، الؼخؼخت ، الخسُي والخجاوػ : 

يغوعة اهتهاى الخابىهاث ؤو اإلادغماث الترازُت " الػملُاث الشالر بالهُى ؤجها حػني 

اإلاترايمت غلى مضاع الاحُاُ و الهغون ، زم ػخؼختها في اججاه قًاء اإلاػهىلُت الظي 

. صقيخه الخضازت الػلمُت و الكلؿكُت في الؿغب مىظ غهغ النهًت و ختى الُىم 

بػضثظ ًدبحن لىا الكغم واضخا حلُا بحن اإلاهىالث الترازُت و مهىالث الخضازت، 

قُمٌىىا بالخالي ؤن هخجاوػ الغواؾب الترازُت باغخباع ؤجها جيخمي بلى قًاء غهلي 

. 15.. "نغوؾُي

ًان ًخإؾـ غلى اغخباعه لألوؿىت  ىن بؿااُ ؤلاوؿان  و هٌظا ًدبحن ؤن بجهمام ؤًع

غ ، وهى ما ٌػّبر غىه هاقم نالر  ا للخىٍى ا يغوٍع غ مً صون هؼغت " قَغ ال جىٍى

غي ؾاغت غىاء واخضة بن لم ًًٌ هاحؿه  بوؿاهُت، بل ال ٌؿخدو ؤي قٌغ جىٍى

ًاهىا . ألاُو ؤلاوؿان و ؾػاصجه و مهحره غلى هظه ألاعى  ً الٌباع  حمُؼ اإلاكٌٍغ

. 16"مهىؾحن بمهلخت ؤلاوؿان ، بخدؿحن ؤوياغه 

ىن  هُت اإلاشالُت التي حػانبذ غلى " يما ًالخظ ؤًع ؤن ألاصًان و ألاهظمت اإلاُخاقحًز

ضة مً هىغها ،  ًاهذ جهىع الخهُهت و يإجها ؤػلُت ، حىهغاهُت ، قٍغ ت  ش البكٍغ جاٍع

مهضؾت ، مخػالُت ، جهاثُت، بلهُت ، هٌظا نىعوا لىا الخهُهت  وهٌظا َبػىها في 

، و هىا جخدضص مهام اإلاكٌغ الىهضي في 17"ؤطهاهىا و عسخىها بهكت مُلهت 

ش و ؤلاوؿان ، و الخإؾِـ  ٌ هظه ألاهظمت الالهىجُت اإلاىٌكئت غلى الخاٍع جهٍى

مجمىع آزاع اإلاػنى التي ٌؿمذ " لخهىع وؿبىي بوس ي خُى الخهُهت ، مكاصه ؤجها 

 (...)بها لٍل طاث قغصًت  ؤو حماغُت هظام الضالالث ؤلاًداثُت اإلاؿخسضمت في لؿخه 

بجها لِؿذ حىهغا ؤو مػُى  بكٍل حاهؼ و جهاجي، و بهما هي جغيُب ؤو ؤزغ هاجج غً 

جغيُب لكظي ؤو مػىىي نض ًنهاع الخها لُدل مدله جغيُب حضًض، ؤي خهُهت 

حضًضة ، قالخهاثو جنهاع بدؿب الخهىع الاًبؿدُمىلىجي الجضًض ، و لِؿذ 

ها اإلاشالُت ًان ًخهىع الالهىث الهضًم ؤو اإلاُخاقحًز  .18"ؤبضًت ؤو زالضة يما 
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 :مطّباتلألاطروحةلألاأرىنيةلفيل إلاناا

ىن لم ًغيً بلى الخضوص الُبُػُت        ًبضو ؤن ؤلاوؿان الظي ًضغى بلُه ؤًع

اإلاكتريت التي جم الخسُُِ لها في ؾبُل عص الايدؿاح الؿالب الظي حػغيذ له 

ىن ؾغغان ما جمضص زاعج  حؿغاقُخه مً َغف الػهل الالهىحي، بل ؤن بوؿان ؤًع

حجمه ، و ناع ؤيثر حمىخا ، و حىىخا ، و باألخغي غغوحا هدى الخإله ، و بهظا 

ىن نض ؤغاص ؾااُ ؤلاوؿان بلى مغبػه ألاُو ، لِؿخدُل ًل ما  الهيُؼ ًٍىن ؤًع

نام به صاغُت ألاوؿىت في الكًاءاث ؤلاؾالمُت مً نىالث و حىالث في  ههض 

مسخلل ؤقٍاُ خًىع ؤلاوؿان في الكٌغ الؿغبي والػغبي ؤلاؾالمي ،يغب مً 

هت ؤقبه ما جٍىن  بإلػاب الخكت ـ غً بوؿان  اإلاساجلت التي اؾخػايذ ـ و بٍُغ

الالهىث اإلاشهل بهُم الػهىع الىؾُى،بةوؿان الخضازت اإلاشهل بهُم ػثبهُت 

. صاقهت

ىهُت جىُىي غلى صوع مىُهي صازلي ًىسغ  و غلُه قةن ؤَغوخت الاوؿىت ألاًع

ت التي ظل ًؼاًض به غلى الػهل الضوؾماجي  اث الػلمٍى ُّ حؿضها، و ًكضر اإلاضغ

الالهىحي ، خُث ؤن الخهىع الظي ًغؾُه غً ؤلاوؿان الًهّل صوؾماثُت و اوؿالنا 

غً الخّهىع الظي غٌل غلى جكٌٌُه في مخىن الخُاب الضًني الالهىحي، قةطا 

ىن ًمخػٌ مً يألت خًىع ؤلاوؿان في اغخباعاث اإلاىظىمت الضًيُت  ًان ؤًع

م"الٌالؾٌُُت ، قةن ما ًشحر الامخػاى في ؤَغوخخه هى ما ًمًٌ حؿمُت ب  " حػٍى

، بلى صعحت "ؤلاوؿان" بماصة ......الخُاة و الضًً و اللؿت و الؿُاؾت و الكً و الػلم 

الخسمت و ؤلاقغاٍ، قٍان الخانل هى ما ًمًٌ حؿمُخه باإلوؿان الؿاثل ، 

غوخت و نػذ في ما ًمٌىه  " الجاهؼ للٌُىىهت في ؤي مىيؼ  ،زم ؤن هظه ألَا

ت " اؾخعجاُ الُهحن لها غلى مكهىم ملخبـ في الخإؾِـ لىظٍغ ، مً حهت حػٍى

جضعي الىقاء ألنُى اإلاىهج الػلمي ، خُث ؤن مكهىم ؤلاوؿان ، و غلى يىء 

الخضاقؼ اإلاخجضص خىله بحن الجزغاث الكلؿكُت و الػلمُت و الضًيُت اإلاسخلكت ، 

. ٌؿخدُل ؤن ًدهو اؾخهغاعا مػغقُا ًمٌىىا مً الهبٌ غلُه

ىن لم  ىن و هُدكه ، ًبضو ؤن ؤًع  بالغؾم مً ؤهىا مازلىا ـ قُما ؾلل ـ بحن ؤًع

ًدترؽ مً الخُإ الظي هّبه بلُه هُدكه بسهىم ما ًدهل مؼ الكالؾكت و هم 

 ُ غُب ًل الكالؾكت اإلاكترى هى ًىجهم "" بهضص مكهىم ؤلاوؿان خُث ًهى
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ًىُلهىن مً ؤلاوؿان الخالّي ، و ًخسُلىن ؤجهم بلؿىا  الهضف مً زالُ جدلُلهم 

له ، بكٍل ؾامٌ ًخسُلىن ؤلاوؿان صون ؤن ًههضوا طلَ ، و يإهه خهُهت 

لىهه وانػا زابخا وؾِ صوامت الٍل ، و مهُاؾا زابخا  étama Veritasزالضة  ُّ  ، ًخس

ًان ًداُو غبشا مغاوصة مكهىم . 19"لألقُاء  ىن  و مىه ًّخضر ؤًًا ؤن مدمض ؤًع

غص ي ، ؾبو ؤن ونل غلى بنغاع باؾخػهاثه غلى الخملَ غىض همىطحه ألازحر في 

. (ؤبى خُان الخىخُضي)ألاوؿىت 

ىن و هى في زًم لخظخه الهىقُت ؤلاوؿُت،  ًان ًتراءي  ألًع بن ؤلاوؿان الظي 

لم ًًٌ ؾىي بوؿان الخضازت التي اؾخلبذ غهله و عوخه غلى الغؾم مً بػٌ 

سُت الهابػت وعاء ًل  اهخهاصاجه لها، و ٌؿػكىا هُدكه مغة ؤزغي في قضر الالجاٍع

ىن وؾحره مً الكالؾكت  بصغاء بخملَ مكهىم ؤلاوؿان  ، لُهبذ ًل ما ًظيغه ؤًع

لِـ في الخهُهت ؾىي قهاصة خُى بوؿان قترة ػمىُت حض " غً ؤلاوؿان 

خي ، طلَ ؤن يشحرا منهم  مدضوصة ، بن زُُئت الكالؾكت هى ؾُاب الخـ الخاٍع

صون ؤن ًيخبهىا  لظلَ ٌػخبرون نىعة ؤلاوؿان ألازحرة ، مشلما قٍلتها جإزحراث 

بػٌ الضًاهاث، بل بػٌ ألاخضار الؿُاؾُت ، هي الكٍل الشابذ الظي ًٍىن 

ضون ؤن ًكهمىا ؤن ؤلاوؿان هى هدُجت نحروعة ، و ؤن ملٌت اإلاػغقت  اإلاىُلو ، الًٍغ

هي يظلَ هدُجت نحروعة ، بل ؤن البػٌ منهم ًجّغص الىاؽ ًلهم مً هظه 

. 20"اإلالٌت

ىن، حػلخه في ؾكلت مً  بن الجزغت الهىقُت ؤلاوؿُت التي اهسٍغ قيها مدمض ؤًع

ؤمغه ختى جدُى بلى صاغُت ًىظل هكـ آلالُاث الخُابُت التي ًىظكها الضغاة بلى 

ىن صوما بىنكه مكٌغا هضقه " هللا، ًهُى بهظا الهضص غلي خغب ال ًخهغف ؤًع

البدث و الاؾخههاء، بل هى ًىسٍغ في مىنل بًضًىلىجي طو هاحـ جبكحري ، 

غ ؤلاؾالم و ؤهله مً الاؾخسضاماث ؤلاًضًىلىحُت ، ؤو وغضه بإن  يضغىجه بلى جدٍغ

ش التي ًضغى بليها غ ًبضؤ غىضما ٌكغغىن في يخابت الخاٍع ، و ٌص ي هظا .21"ػمً الخدٍغ

ىوي اجسظث  الخدّىُ بإن اإلاغحػُاث الخضازُت التي جؼاخمذ غلى غخباث الػهل ألاًع

. هى الىحه آلازغ لألوؿىت" الخإلُه"ؤو " الخإله"نبؿت الهىجُت ، ختى ؤيخى 

ىهُت تهىي باإلوؿان مً خُث  مً حهت ؤزغي هجض ؤن ؤَغوخت ألاوؿىت ألاًع

ؤعاصث بغاصة الاغخباع له ، و طلَ مً زالُ  الخماهي الظي جاوُ بلُه بحن الجزغت 
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ؤلاوؿاهُت والجزغت الكغصاهُت ،و جلَ غاهت ؤزغي مً غاهاث الكٌغ الخضاسي الؿغبي 

ؤيض غهغ النهًت الؿغبُت غلى مكهىم ؤلاوؿان ، لًٌ ايدكاف الظاجُت و "، لهض

ت  اوػخام الكغص ما لبث ؤن جدُى بلى هظغة بهاؾُت اؾدبضلذ قيها ألالىهتـ اإلاغيٍؼ

(théodicée) تـ ؤلاوؿاهُت  و بلى زلو بوؿان (anthropodicée)بىمِ مً اإلاغيٍؼ

ض الُحن  ٍؼ يلي ، قغصوي ، ؤهىي ، يُو ألاقو في الؿغب الخضًث و اإلاػانغ، ٍو

ًان و ما ًؼاُ ٌػؼػ مكهىما  ًامىت  بلت ؤن مكهىم ؤلاوؿان في انترابه مً بةعاصة نىة 

ا  في الانخهاص و الؿُاؾت و  . 22" بوؿاهُا غلى الهػُض الشهافي"ؤوعوبُا مغيٍؼ

ىن ، ال جسخلل مً خُث الجىهغ و الُبُػت و آلالُاث  غ بها ؤًع
ّ

قاالوؿىت التي ًبك

ت زلل الخُاباث اإلاخإلهت التي اقخؿل غلى جكٌٌُها ، و  غً ألاوؿىت اإلاخىاٍع

. اتهامها بيؿُان ؤلاوؿان و ججاهله 

: لؤنخرؤطل أرىالفيلؤلتنؤفعلالاًنًىلىجيلحىال إلاناال لىل أضلألادًاا

     بن الاجهمام باإلوؿان مؿإلت بقٍالُت مػهضة ، و جؼصاص هظه ؤلاقٍالُت حػهُضا 

اث  سُت و الؿُاؾُت، و لػل مً يبًر غىضما ًخم مهاعبتها زاعج مكغوَُاتها الخاٍع

ىوي ؤهه اؾخُاع بكًل غضجه اإلاىهجُت الهاثلت   مؼاًا اإلاكغوع الىهضي ألاًع

الٌكل غً الخضازل البيُىي بحن ماهى صًني و ما هى ؾُاس ي في الالهىث 

ها ؤلاؾالمُت ،  قإخضر بهظا الهيُؼ حغوخا هغحؿُت غمُهت في الىعي  واإلاُخاقحًز

ؤلاؾالمي ، ال ؾُما قُما ًخػلو بمىاَو الػخمت التي ؾٌذ غنها اإلااعزىن و 

الضاعؾىن ، بما ؾبب ؾُاب الٌكاءة اإلاىهجُت و اعتهاجهم  لظهىُت الخهضٌـ و هم 

بهضص الخػاَي مؼ اإلااصة الضًيُت ، و بما بؿبب جىاَا واع  بالضوع اإلاىٍى بهم في 

ت ًمشل الضعؽ  بَاع الخضاقؼ ؤلاًضًىلىجي غلى اإلاػغقت الضًيُت ، مً هظه الؼاٍو

ىوي بياقت هىغُت في ؾبُل الخكهم الػهالوي للترار الضًني، و الاهسغاٍ في  ألاًع

مغاحػت ههضًت للػلىم الضًيُت ؤلاؾالمُت ، جٌكل جدُحن الكػىع الضًً و جدضًشه 

. وقها إلاخُلباث الغاهً و جدضًاجه اإلاخجضصة

 في هظا الؿُام جدًغ الاوؿىت يمهىلت وبؾتراججُت  للكٌغ و الكػل مخىاؾمت مؼ 

ىلىحُا الالهىجُت ، وغبر الكًل  الػلماهُت بىنكها بًضًىلىحُا مىاهًت لالًضٍو

ىوي ومػه  الٌشحر مً صغاة ألاوؿىت والػلمىت في الكٌغ  الٌبحرلهظا اإلاىجؼ ألاًع
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الػغبي اإلاػانغ، ًىٌكل الىحه آلازغ لألوؿىت ،و هى بػضها ؤلاًضًىلىحيي، و 

ايت نىقُت عوخُت في مٍابضة  ًخضر ؤن الاجهمام باإلوؿان لم ًًٌ مجغص ٍع

ًاهذ  مكاؾل ؤلاوؿان و ؤخاؾِؿه و َمىخاجه و ؤخالمه و قهىاجه ، قةطا 

الاًضًىلىحُا باإلاػنى الؿُاس ي، و بإبػاصها الىكػُت اإلاهلخُت اإلااصًت جدضًضا، هي 

لذ الػهل 
ّ
غث الكٌغ الالهىحي ، قةن طاث هظه الاًضًىلىحُا هي التي قٍ

ّ
التي ؤَ

الباًَ للمكغوع ألاوؿني الػلماوي اللُبرالي،و و هظه الاًضًىلىحُا اإلاُبهت  

جدىانٌ بضون قَ مؼ الاؾخٍاهت والىبرة الػاَكُت الهىقُت  جاعة ، و الخهىنُت 

ت جاعة ؤزغي  . جاعة ، و الػلمٍى

 و نض ؤيض الىانؼ في مجخمػاث الخضازت ومابػضها  ؤن  ألاوؿىت و الػلمىت لم جًٌ 

ت، بط ؾغغان ما  مهُىغت الهلت غً الهىاحـ الؿُاؾُت والىىاػع الخٍُى

ىعث ألاوياع في اججاه مػايـ ، قاؾخإهل ؤلاوؿان ؾُابه ، و غاص لِؿدكػغ 
ّ
جُ

اليؿُان، بػض ؤن ناع ًًُو طعغا بةقغاػاث الخضازت و الػلماهُت ، جىانًاتها ، ال 

غهالهُتها ، البوؿاهُتها، وفي ظل هظه الخُباث الهاثلت اإلاازلت في الىانؼ اإلاػانغ، و 

ضة بكهاصاث قالؾكت الؿغب الػلماوي هكؿه ، ٌػىص الضًً مجضصا بلى  ًّ اإلاػ

. ؾاخت الاهخمام و الخضاُو يغص قػل غلى هظه الخُباث

 ًمًٌ الهُى بىاءا غلى هظه الػالنت اإلالخبؿت بحن ؤلاًضًىلىجي و الػلمي صازل 

ىن ونؼ في  ىوي غمىما وؤَغوخخه خُى ألاوؿىت زهىنا ، ؤن ؤًع اإلاكغوع الاًع

في نحروعة صاثمت " اإلاخإوؿً الظي ًىنل بإههالخىانٌ مؼ مدّضصاث الػهل 

جهىصه بلى ايدكاف وازتراع و زلو َغم حضًضة مً الخكٌحر الكلؿكي و 

ًان ...الػلمي يما ٌػلً غضم نبىله بؿُُغة الاصًىلىحُاث غلى غهله ، ؤًا 

ا ؤو ؤعيُا: مهضعها ، يما ًدبحن لىا ؤًًا تهاقذ الاغخهاص بإن هظا 23"ؾماٍو

غ، نض بني غلى الػلم، و غلى هظغة " الػهل اإلااوؿً الظي هاصي به قالؾكت الخىٍى

بوؿاهُت قاملت، عؤث ؤن غلى الػهل ؤلاوؿاوي في ًل مٍان ؤن ًخدغع مً ؾُُغة 

ألاؾُىعة،والضًً،و الالهىث، و مً ؾُُغة الٌىِؿت في الػهىع الىؾُى، 

، قالػهل الخضاسي 24"لُلخكذ بلى خاحاجه ؤلاوؿاهُت، وبلى بمٍاهُت جُىعه و هماثه

ىن و ٌؿخإوـ به و بمىخجاجه اإلاكاهُمُت ، مً نبُل  الظي ًُمئن بلُه ؤًع

ت و خهىم الاوؿان  ش و زاعج الشهاقت ...الػهالهُت و الخٍغ ،  لِـ غهال زاعج الخاٍع
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والاًضولىحُا ، بهه غهل حض مخدّحز ، و مشهل بدمىالث زهاقُت وبًضًىلىحُت و 

.  ختى صًيُت يشُكت

: صنماتلإإلاناالؤلحنؤثةلولإأباكلألاطروحةلألاأرىنية

      بزغ الخُباث الٌبري اهخهى بليها ؤلاوؿان اإلاػانغ بػاء وغىص الخضازت  بضا  ؤن 

ىوي غً الاوؿان و ألاوؿىت غاصث لخدبػثر  غ الخضؽ ألاًع ًاهذ جَا البضاهاث التي 

ؤلاوؿان "،  لُجض هكؿه في الىيػُت الاًبؿدُمُت التي يبُها الخىخُضي بهىله 

ـلذ ؤخضار الخاصي غكغ مً ؾبخمبر واؾخدباغاتها " ؤقٍل غلُه ؤلاوؿان
ّ
، و نض مش

ىهُت خُى الاوؿان هدى  غوخت ألاًع اإلاسخلكت ، مْػـلما ِمكهلُا في الضقؼ باأَل

ت و الُإؽ ، بسالف الغوح الىزىنُت و الخكاُئ التي ؤَغث اإلاغخلت  الالؤصٍع

ىن  ت ، في خالت مً الُإؽ ًدؿاءُ ؤًع ُّ يم هدخاج مً الىنذ لٍي " الخإؾِؿ

ًخمًٌ الػهل مً الهمىص ؤمام غىل الجماغاث الؿايبت و ؤمام الخغوب التي 

، و  " الخىمُت"و " الػضالت"، و" الخغب اإلاهضؾت"و " خؼب هللا"جضاع جدذ عاًاث مشل 

ت "حبهاث  الضًمهغاَُت "و " مدىع الكغ"في مىاحهت "  مدىع الخحر"و " الخٍغ

ت ؾحر اإلادضوصة "و " خهىم الاوؿان"و " للجمُؼ البىاء و الدكُِض "و " الخٍغ

ىُحن ُل التي جمـ ًل ... ؟"الَى بلى متى  ؾٌُخكي الػهل بةصاهت جهىُاث التًز

ؤوؿام الالمؿاوة ، و بصاهت الاؾخؿالُ باالغخماص غلى زُاب ؤوؿني ، و غلى 

. 25ؤغماُ بوؿاهُت؟؟ 

بن ؤيظوبت اإلاشل التي ظلذ بلى خّض آلان اللػىت الخاثمت قىم الىانؼ "  ًهُى هُدكه

كت ختى في ؾغاثؼها ألايثر غمها،  ، و غبرها ؾضث ؤلاوؿاهُت هكؿها مكّىهت و مؼٍّ

م اإلاػٍىؾت اإلاىانًت لخلَ التي بةمٍاجها  ؤن جًمً  ُّ ُل بلـ خّض جهضٌـ اله جٍؼ

ًان هُدكه ًههض ههىا اإلاشل 26"الىمى و الخو اإلاهضؽ في مؿخهبل ، و بطا 

ًاهذ بؾتراججُتها جخإّؾـ غلى نلبها ، قةن هظا الٌالم ًهبل  ىهُت التي  ألاقاَل

ٌّغؾتها الخضازت الؿغبُت ، قاؾخدالذ  ُّ ًالخ البؿِ غلى ؤهىاع ؤزغي مً اإلاشل ، 

بلى الهىث حضًض ، و لِؿذ ألاوؿىت بال مشاال ًنهل مً هظا الالهىث الجضًض الظي 

هت الٌهىىجُت ىن في الخبكحر به غلى الٍُغ .  ًىبري ؤًع



150 
 

في مىنؼ ؤلاوؿان و قهمه و جكؿحره للضًً و "      لهض ؾالى هظا الالهىث الخضاسي 

الىحي ، وحػلذ مىه قُلؿىقا يبحرا قىم نضاؾت الىو و مكهىمه، و نض جكغّع 

خي مكاهُم ؤزغي،مً ؤهمها  ت ألاوؿىت التي ججػل " غً هظا اإلاىهج الخاٍع هظغٍّ

ؤلاوؿان مدىعا لخكؿحر الٍىن بإؾغه ، و جايض غل بهٍاع ؤي مػغقت مً زاعج 

ًالضًً و الىحي، قالىحي غىضما ًغاص قهمه، ال بض ؤن ًيخهل مً الىيؼ  ؤلاوؿان 

ت اليؿبُت ، قالىهىم و  ؤلالهي بلى الىيؼ ؤلاوؿاوي، يما جكغع غىه يظلَ هظٍغ

ًاهذ زابخت في مىُىنها ، بال ؤجها مخدغيت في اإلاكهىم جبػا لخؿحر اإلاٍان و  بن 

اث بلى الخؿّحر ؾحر  خي و ما ًخكغع غىه مً هظٍغ الؼمان،  و ًيخهي هظا اإلاىهج الخاٍع

الث الىو سُت الخضازُت 27"اإلادضوص في جإٍو ، قُهبذ ؤلاوؿان خؿب الغئٍت الخاٍع

بال خضوص ًخمخؼ بٍل الؿماث ألاؾاؾُت للُبُػت، قهى " اإلاىكهلت غً الهُم

ت طاجُت، ال جىحض ؤًت خضوص ؤو ؾضوص ؤو  مٌخل بظاجه، مغحػُت طاجُت، و مػُاٍع

سُت،ؤو ؤزالنُت، ؤو حمالُت)نُىص غلُه بوؿان ٌػِل الؼمان  (احخماغُت،ؤو جاٍع

خي ؤلاوؿاوي الظي جخدٌم قُه الهُم و  الُبُعي الخغ، ولِـ في الؼمان الخاٍع

سه وؤقىانه وؤخؼاهه مجغص حؼء مً بىاء وهمي . 28"ألاغغاف، بل هى ؤقٍاعه وجاٍع

    في ما ٌكبه الخػبحر غً مإػم خهُهي ًهؼ قُه ؾااُ ؤلاوؿان في الكٌغ و 

ىن  ً ًهُى ؤًع ؤن الػىل الهٌُلي الظي جهىصه ألاقٍاُ " الىانؼ اإلاػانٍغ

" خايمُت" ًىانل الخضمحر في الػالم جدذ قػاع 1948الضًمهغاَُت اللُبرالُت مىظ 

جًُلؼ بها الهُم الؿغبُت هكؿها، يما خّضصها في الىالًاث اإلاخدضة مكٌغون 

ىن مػغوقىن  ُّ ؼ " ، هظا  الػىل الظي29" ؾُاؾ ـ)ًىانل حكَغ الكلؿكت  (حؿَى

ت ست ؤيثر قإيثر ، و مكّىهت / اللُبرالُت ، الضهٍُى
ّ
الػلماهُت ، بذجاحُت ؤوؿيُت ملُ

ت ، و طلَ لخسكُل الخػاؾت اإلاػىإلات بؿبب َمىخاث جلَ  ؼ بوؿاهٍى مً مكاَع

الهىة ، التي جىتهَ صوهما واػع ًل خضوص ألازالم و الهاهىن الظًً ظال مدل جبجر 

. 30" الهىة اإلاهُمىت

" و ًدُل بهضص الخضاقؼ ؤلاًضًىلىجي غلى ؤلاوؿان بلى يخاب بيُامحن ؾُىعا 

ت: الاهدالُ و اليؿُان مشاال للُانت " ، الظي ًغي قُه " طايغة الخغب الجؼاثٍغ

الىمىطحُت للمػغيت اإلاكخىخت بحن الاوؿىت الخلهاثُت ألشخام مؿٍىهحن بالغؾبت 

في الخىنل بلى جىمُت ؤلاوؿاوي ، و بحن الؤوؿىت بًضًىلىحُاث  مىيىغت لخضمت 
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بعاصاث الهىة التي ججزع بلى الػمل بغئي اغخباَُت و ظالمُت ال غالنت لها باآلماُ 

ؤن بػٌ مظاهغ الخضازت لها جإزحراث جخًاغل مً "و ًهّغ .31"اإلاكغوغت للكػىب

اهدكاع الالؤوؿىت و مً جؼاًض مؿاخت الاؾتهؼاء اإلاخباصُ الظي ًًغب الخُاب 

. 32"الاوؿني 

 في ظل هظا الخجاطب الظي ٌػغقه ؤلاوؿان  بحن ؤَغوخاث مسخلكت  ًبهى  

خان غؿحرا ، لهض  اإلاؿلَ بلى ؤوؿيُت جٍاملُت ، يخلَ التي  ًُغخها حاى ماٍع

ل مىهُِه في الىهاقاث خُى الاوؿىت الػلماهُت التي  اهسٍغ هظا ألازحر مشل بًماهٍى

،و ًغبِ "بىاء مجخمؼ بضون بله"، بلى " حُل قحري "تهضف ، يما غبر غنها مىانغها 

خان هظه ألاوؿيُت الخٍاملُت باإلًمان اإلاؿُخي خُىما ًٍىن نىجه غاصال  حاى ماٍع

ٌػّبر غً الكًاثل الالهىجُت مشل ؤلاًمان و البر و ألامل ، زهىنا مٍاؾب غهل 

ت و الػملُت و الؿُاؾُت  بن ؤلاوؿان مؼ هللا ًدهو عؾباجه ... ألاهىاع الكٌٍغ

ت اإلاخػلهت باهدكاعه الىحىصي ، بكٍل ؤقًل مىه بضون هللا . 33" الغوخُت و الكٌٍغ
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