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بأؼةمحالمميؽـمأنمتشؽؾماٌؿارداتماظـؼاصقةمرػاغامأومرػاغاتمدقادقة؟مإغفماٌقضقعماظذيمغرؼدم
قة"موم"ذيعقةمضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقة"مـدوغـؾـاًطالضامعـمذيعقؿنيمثؼاصقؿنيمػؿام"تػقصفماغ
مباظعاصؿةمتقغس.م=9A8ومدـةمم<A@9تأدلؿامسؾكماظؿقاظلمدـةماظؾؿنيم

م"جان مأمساه معا ممتـالن مألغفؿا ماىؿعقؿني مػاتني مادي ماػؿؿاعـا مػقاطؾم-اوف مدريؼـؾل صرغلقا
اىؿعـةمأيم"وؿعاتمدائؿةمأومعؤضؿة،معفؿامطاغتمدرجةمتأدقلقؿفا،مؼؿؿماخؿقارماٌشارطةمصقفا"م

م مذيعـة مذؾؽات مإج"إغفا مذباالت مبفامتػرز مؼؽؿؾقن ماظذؼـ ماٌـؼػني مغشاط مميـح مو معصغرة مممممممؿؿاسقة
معـموجفةمم مععقـة". ماجملاالتمخصقصقة متضػلمسؾكمػذه مإظقفا،ممساتمخاصة مؼـؿؿقن معا مشاظؾا و
اظـظرمػذه،متعينمطؾؿةماىؿعـةمذأغنيمعالزعنيم:مذؾؽاتمهلامضدرةماهلقؽؾةمومذباالمعصغرامميقزم

مذبؿقسةمثؼاصقةمععقـة".
صطؾحم"اٌؿارداتماظـؼاصقة"مإديمهدؼدمعامغعـقفمباظـؼاصة.مغؼصدمباظـؼاصةمععـامعزدوجا:مؼدصعـامع

؛مذظؽماظؿارؼخماظذيمماألحداثماظـؼاصقةموماٌؿارداتمومررقماظؿعؾريماظـؼاسيماظيتمتدخؾمضؿـماظؿارؼخ
مصقرب مظقدقان مسيماظزسرصف م" موزائػف ماظؽؾمايلمو مإذمخيؿصمبؿفؾقاتمػذا ماإلغلان مسؾؿ ممممممعانمبأغف

ماظدؼـ،م مو ماظلقادة متعين ماظيت ماٌؿزاعـة مو ماٌؿعاضؾة ماظؾشرؼة ماظؿققالت ماظؿارؼخ مؼدرس ماٌؽان، و
أوممممممماظػعاظقاتماظعلؽرؼةمأوماالضؿصادؼة،ماظؿؼـقاتماظؾلقطةمأوماظػـقنماظراضقة،ماظػقظؽؾقرماٌؿقاضعم

م.اظػؾلػةماظلاعقة"

                                                                                                                                                                 
 Aix enباحثممبعفدماظؾققثموماظدراداتمحقلماظعاملماظعربلموماٌؿقدطل.ماٌرطزماظقرينمظؾؾقثماظعؾؿلم"أطسمآنمبرصاغس".م"م*

Provenceمومأدؿاذمعدؼرمععفدماظدراداتماظعربقةمجباععةم"Nancy 2 .م
مراجعماظؿقرؽةمبؼؾؿمصقربمعـمطؿابمم-1

Moraze, Charles : Trois essais sur histoire et culture.- Paris, A.colin, 1948.- p.p.VI-VII.  (cahiers des Annales 

2). 
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 ؟  ؽوف ـشأت فاتان اجلمعوتان و دلاذا

ماظلقادقةمإنمت ماظـؼاصقةمو مغعؿربهمزاػرةمخاصةمبايقاة مإديمعا ماظؼضقةمؼلؿدسلماظعقدة ـاولمػذه
ماظؿقغلقة.

خالصامظؾؾدانماٌغربماألخرى،مذفدتمتقغسمحرطةمإصالحات،مبدءامعـماظـؾثماظـاغلمعـماظؼرنم
مشؾتمماظؿادعمسشر،مملمتشفدػامالماىزائرماظيتماحؿؾؿفامصرغلامعـمضؾؾ،مومالماٌغربماألضصك.مو

إحدىماظـؼاطماظرئقلقةمهلذهماالصالحاتماظؿعؾقؿماظؿقغللمآغذاك.موممتـؾمذظؽ،مخاصة،مسيمإصالحم
مومإنمملمؼؽـمهلذاماإلصالحمغطاقموادع.م:>@9اظؿعؾقؿماظزؼؿقغلمدـةم

شريمأنماظعؿؾمبفامملمؼؾدأمم:;@9وممتـؾماالجراءماظـاغلمسيمإغشاءمعدردةماظعؾقمماظؿؼـقةمبؾاردومدـةم
م مدـة مباٌعارفم8>@9إال مو متؽؿقؾل مبؿعؾقؿ ماظؾاي مسلاطر متزوؼد مإدي متفدف ماٌدردة مػذه مطاغت .

ماظعلؽرؼةماضؿداءاممبامطانمجيريمسيمأروبا.
مغقعم معـ متعؾقؿ مادخال مؼؿؿ متقغس، متارؼخ مسي معرة مالول مإذ مدؾب، معـ مألطـر ماٌشروع مػذا ؼفؿـا

م معضؿقغا ماألصؾلماظزؼؿقغلماظذيمخيؿؾػمسـف مأضقػتمسؾقممحدؼثمإديمجاغبماظؿعؾقؿ مظؼد مشاؼة. و
دغققؼةمأومغاصعةمومطذظؽمتعؾقؿماظؾغاتماالجـؾقةمإديماظؿعؾقؿماظذيمطانمؼؾؼـمجباععماظزؼؿقغةمسيمتقغس.م
ومادخؾتمػذهماظعؾقممايدؼـةمبإؼعازمعـمذققخماظزؼؿقغةماٌـاصرؼـميرطةماالصالحماىارؼةمسيماالضطارم

معصرمسؾكماًصقص(.ماالدالعقةماظؿابعةمظؾلؾطـةماظعـؿاغقةم)ترطقامو
أخرياممثةمساعؾمباظغماالػؿقةمسيمرأؼـا،ممتـؾمسيمتشؽقؾم"طؿؾةمتارخيقة"مغشأتماغطالضامعـمػذهم
اٌدردة،مبػعؾمتعاونمسؾؿاءماظزؼؿقغةموماظضؾاطماظشؾابماٌؿكرجنيمعـماٌدردةماظعلؽرؼةمظؾاردوماظذؼـم

ماضػقامرابعامخاصامسؾكممنقمتقغسماٌعاصرة.
ومضدمذغؾمعـاصبمػاعةمعـمضؾؾ،م ،;?@9ـمإديمدصةمايؽؿمطقزؼرمأولمساممطانموصقلمخريماظدؼ

متأدقسماٌدردةم مبـابةمدصعمآخرميرطةماالصالحاتمإذمحؼؼمذبؿقسةمعـماالنازاتماهلاعةمعـفا
مم.ماغطالضامعـمػذهماٌؤدلةماظؿؽقؼـقةمايدؼـةمدقعؿؾمذققخماظزؼؿقغةماٌصؾققن=?@9اظصادضقةمدـةم
دردةماظصادضقةمسؾكمدبؾقدمروحماظؿفدؼدماظيتمعقزتمخريماظدؼـ.مظؼدمأضػتمػذهمومضدعاءمتالعقذماٌ

اظروحماظؿفدؼدؼةمرابعماالدؿؿرارؼةميرطةماصالحقةمطاغتمتؿعززمومتؿأصؾمععمتقردمغظاممايؿاؼةم
اىدؼدماظذيمصرضمسؾكماظؿقغلقني.مومدقـؿقمأدؾقبمسؿؾمػؤالءماٌصؾقنيموصؼامظؿطقرغظاممايؿاؼةم

مذاتف.

 احلاضرةمجاعة 

طانماىقؾماألولماٌؤدسمىرؼدةم"اياضرة"مؼؿأظػمعـمصادضقنيمومزؼؿقغقنيمساصروامخريماظدؼـم
ومتأثروامبروحماظؿفدؼدماظيتمطاغتممتقزه.مظؼدمبدامهلؤالءمأنمآغؿصابمغظاممايؿاؼةمسيمبداؼؿفامطانم

ؾطةماظؾايموماظلقادةمإذمطاغتمغصقصفمتؼرماحرتاممدمA@?9عالئؿامظؿـػقذماظؼقؿماظؿقررؼةمظػرغلامدـةم
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إديمػذهماظؿقغلقة.مومضدمطانمخريماظدؼـمذاتفمحيقؾمسيمطؿابفم"مأضقمماٌلاظؽمسيمععرصةماحقالماٌؿاظؽ
ماظؼقؿماظؿقررؼة.

ظذامتؾـكمػؤالءماٌـؼػقنماصالحامثؼاصقامطانمؼدسقمإديمعطابؼةماظعؾقمماظغربقةمياضرماظعاملماالدالعلم
-ةمومإسدادمعلؿؼؾؾفمإسدادامحلـا.مإنمعـؾمػذاماالظؿزامماحملاؼدمبفدفمرياؼؿفمعـماهلقؿـةماالوربق

مؼلعكمم-زاػرؼا مطان ماالدؿعؿارؼة، ماؼؼازمم-سؾكماألضؾ-إنمملمؼعؿؾمسؾكماظؿشؽقؽمسيماظلؾطة إدي
اظقسلماظقرينمإذمطانمؼرطزمسؾكماظؼضاؼاماظـؼاصقةمعـؾمضضقةماظؾغةموماظدؼـمومؼرعلمإديمتعرؼػمسصريم

محؼماظقجقدمأوالمثؿمحؼمتؼرؼرماٌصريمأخريا.مظألعةماظيتمتؿقصرمسؾك
ؼؼقلمذارلمأغدريمجقظقانمسيمحؼمػذهماىؿاسةم"طانمربررمومجرؼدةماياضرةمأولمعـمػاذيقام
ماٌشاطؾم مإزاء ماظالعؾاالة مباظؿغينماظلؾيبمباٌاضلماجملقدمو مغددوا ماظذيمطاغتمسؾقفمتقغسمو اىؿقد

ماؼةمومسدمماظعـاؼةممبلؿفداتماظعاملماٌعاصر".االجؿؿاسقةموماظلقادقةماظيتمتلؾؾتمصقفامايؿ
مزفرتم مإثرػا، مسؾك مو ماظؼضاؼا. مبفذه ماظؿقغلقني متقسقة مبداؼة ماياضرة مذياسة مغشاط ذؽؾ

ومذيعقةمضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقةمدـةمم<A@9ذيعقؿانمثؼاصقؿانم:ماىؿعقةماًؾدوغقةمدـةم
9A8=.م

 اجلمعوة اخللدوـوة 

ازمعـمماٌؼقؿماظعامم"روغلمعققك".مطاغتمصؽرةم"ر.عققك"مترتؽزمسؾكمتأدلتمػذهماىؿعقةمبإؼع
وجقبماصالحماظؿعؾقؿماالدالعلمسـمررؼؼمادخالماٌـاػجماظػرغلقةموماظعؾقممسيمطؾمعامالمميسمجبقػرم

ممأنمتلؿؽؿؾمسؿؾفامايضاريمسيمتقغس.مم-سيمغظرهمم-اظؿعؾقؿماظدؼين.مبفذهماظطرؼؼة،مميؽـمظػرغلام
معقا مطذظؽ، مجيب ماظػؽرؼةمممممممممممو ماظرتضقة مهؼقؼ مبفدف ماظػرغلقة مايؿاؼة مباذرتف ماظذي ماظعؿؾ صؾة

مإديم مدقؤدي ماالصالحاتماظلابؼة، مأضقػمإدي مظق ماظعؿؾ، مػذا معـؾ مظؾشعبماظؿقغلل. ماالخالضقة و
م.تردقخمذػـقةمساعةمومتقارمغفضقيمدوغفؿامالمميؽـمظإلصالحاتمأنمتـؿر

ماجيابق مصدا ماٌؾادرة مػذه مظؼقت مإدخالمظؼد مؼأعؾقن مطاغقا ماظذؼـ ماظؿقغلقني ماٌصؾقني مظدى ا
مإصالحاتمسؾكماظؿعؾقؿمباظزؼؿقغةماظذيمأػؿؾمطؾقامتدرؼسماظعؾقممايدؼـة.

م ماطؿقبر مغفاؼة مسي ماغعؼد ماظذي ماالجؿؿاع م" مإدي ماظصدد مبفذا ماألصرم مربؿد باٌردلمم<A@9ؼشري
اظػؽرماٌلؿـريممتمتعققـفؿمعـمضؾؾماٌؼقؿممذارطتمصقفمثؾةمعـماظشؾانماٌلؾؿنيمذويماظؿؽقؼـماظؾؾرياظلمو

متؽقؼـم مسؾك ماظيتمتعؿؾ ماألراء م ممتتمعـاضشة ماالجؿؿاع، مػذا مسي ماالجؿؿاسقة. معقاضعفؿ محبؽؿ اظعام

                                                                                                                                                                 
وسرفمسدةممرؾعاتمعـفاماظطؾعةمم?<@9رؾعمالولمعرةمبؿقغسمدـةمم-أضقمماٌلاظؽمسيمععرصةمأحقالماٌؿاظؽ.م-اظقزؼرمخريماظدؼـم.م-2

ومضدمترجؿماظؽؿابمإديماظػرغلقةمومغشرمم-.?;;ص.م-.:?9Aشرمدـةماظدارماظؿقغلقةمظؾـم-اظيتمحؼؼفامومضدممهلاماٌـصػماظشـقسي.
مومأسقدمغشرهمهتمسـقانم:م?<@9دـةم

Essai sur les reformes nécessaires aux Etats musulmans.- présenté et annoté par Magali Morsly.- Aix en 

Provence, Edisad, 1987.- p.155. 
3- Cf. Servier, André.- Le péril de l’avenir, le nationalisme musulman en Egypte, en Tunisie, en Algérie.- 

Constantine, Boet Ed, 1913.- p.76. 
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ذبؿؿعمؼفدفمإديمترضقةمتعؾقؿماالػاظلموماظطؾؾةماظذؼـمؼزاوظقنممدرودفؿمجباععماظزؼؿقغةمحقثمأبعدم
متدرؼسماظعؾقممايدؼـة".
مأغشؽتماىؿ ماظـاغقةمعـم<A@9دؼلؿربمم::عقةمبعدماٌصادضةمسؾكمعردقممػؽذا .مبـاءمسؾكماٌادة

ماظؼاغقنماألدادل،محددتماىؿعقةمظـػلفاماألػدافماظؿاظقةم:
ماظلقادل،مم- ماإلضؿصاد مو ماظػرغلقة ماظؾغة ماىغراصقا، مو ماظؿارؼخ محقل مغدوات مو مدروس ممممممتـظقؿ

موماظصقةموماظـظاصةموماظػقزؼاءموماظؽقؿقاء.
ملكريماظقدائؾمٌـمػؿمأػؾمظذظؽ،مبفدفمتؽؿقؾمتعؾقؿفؿ.تم-
م.تشفقعمإغشاءماٌؽؿؾاتم-
ممإصدارمغشرؼةمباظعربقةموماظػرغلقةمؼؽقنمػدصفاماظرئقللمتعرؼػماظػرغلقنيمبايضارةماظعربقةمم-

ماظػرغلقة.موماٌلؾؿنيمبايضارة
مإسالن مأو معـاضشة مطؾ مسـ ممتؿـع م"اىؿعقة مأن مسؾك ماظـاظـة متـصماٌادة مدقادلممو مرابع مممممممذي

مأومدؼين".
م"اٌؿطقرؼـ"م مبني ماظقدي" م"اظقصاق مولقد مسؾك ماىؿعقة مسؿؾت ماألدادل، ماظؼاغقن مٌقاد وصؼا
اظؿقغلقنيمومدؾطاتمايؿاؼة،مإذمطاغتماظرشؾةماٌشرتطةمبقـفؿامإدخالماظعؾقممايدؼـةمسيماٌؤدلاتم

م مغعرتف مذظؽ، معع مو ماظعؾقم، مػذه متـاوئ م مآغذاك مطاغت ماٌؿقدطماظيت ماٌدى مذات ماألػداف مممممممممأن
مأوماظؾعقد،مملمتؽـمعؿشابفةمبنيماظطرصني.

مجدؼدةم مإصالحات مالدخال ماٌـادؾة ماظشروط متقصري ماظغاؼة مطاغت مايؿاؼة، مظلؾطات مممممممباظـلؾة
ومتؽرؼسمصؽرمؼؤعـمبايضارةماظغربقةمأيماظػرغلقة.مباظـلؾةمظؾؿقغلقني،مطاغتماظغاؼةمعقاصؾةماظعؿؾم

متؽقؼـماظ مبفدف ماظؿعؾقؿ ماصالح مإدي مؼرعل ماظذي مو مايؿاؼة، ماغؿصاب مضؾؾ ماظدؼـ مخري مباذره ذي
االراراتماظؽػؽةمظؿلقريمذؤونماظؾالد.مطانمذققخماظزؼؿقغةمومضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقة،معـػذوم

وممممممؼؿقغلمػذامماٌشروعمومإنمملمؼؽقغقامأصقابفماألوظني،مواسنيمباظـغراتماظيتمحيؿؿؾفاماظؿعؾقؿماظز
مسـم مو مخاصة مأوربا مسي ماظؿؼـقات مو ماظعؾقم متطقر ماظيتمتقظدتمسـ مظؾظروفماىدؼدة معطابؼؿف سدم
اغؿصابمغظاممايؿاؼة.مصقجدوامسيمذياسةمضدعاءماظزؼؿقغةمعـمتالعذةماظشقخمربؿقدمضابادومومععاصريم

ماظشقخمداملمبقحاجب،معـمؼؤؼد ماظلـقدلمو مومؼلاػؿمسيماظقزؼرمخريماظدؼـمأعـالماظشقخمربؿد ػؿ
حرطةماظؿفدؼد.مصؾقسمعـماظصدصةمأنمؼؾؼلماظشقخمداملمبقحاجبمخطاباممبـادؾةمتدذنيماىؿعقةم

مومأنمتؿـاولمرباضرتفمعقضقعمعقاصؼةماالدالممسؾكمتدرؼسماظعؾقم.م?A@9عايمم=9اًؾدوغقةمؼقمم
سيمحدودمم،مصرحمبشريصػرمضائال:م"تلاػؿمػذهماىؿعقة>9A8ومسيمعؤمترماىغراصقامبؿقغسمدـةم

مخاللم معـ مارالسفؿ مو ماظػؽرؼة مضدراتفؿ مترضقة مسي مو ماٌلؾؿني مبني ماظعؾقم متروؼج مسي اعؽاغقاتفا،
مإديمرباربةماالحؽامماٌلؾؼةمومإديمصؿحمآصاقمطاغتم متدسقا اىغراصقا،مسؾكمعؽاغةمطؾمأعة،مومأخريا
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ديمؼؼظةماٌلؾؿنيمذبفقظةمظدؼفؿ،مسيمذبالماظعؿؾموماظؿفارة.مإغفمسؿؾمؼلؿقؼمطؾمتـقؼفمإذمؼرعلمإ
م.األخالضقةموماظػؽرؼةمومػقماهلدفماظذيمغأعؾمحبزم،مإديمهؼقؼفمتدرجيقا"

ماٌلؾؿنيماألخالضقةم مأيمغفضة مذظؽمغػسماهلدفم: مسي محيذوػؿ مو ماظصادضققن، ممممدقؤدسمػؤالء
موماظػؽرؼة،مذيعقةمثاغقةم:مذيعقةمضدعاءمتالعقذماٌدردةماظصادضقة.

 ة اؾصادؼوةمجعوة ؼدؿاء تالؿوذ ادلدرس

ؼشريمسؾكمباشمحاعؾة،مومػقمؼؿقدثمبادؿمىـةماٌؾادرة،مسـمسؿؾمخريماظدؼـموماظؿغرياتماظيتم
أحدثفامسيماظذػـقات،مإديماألػدافماظيتمحددتفاماىؿعقةمظـػلفامضائالم:م"ظؼدمسؿؾتماىؿعقةمسؾكم

وممممممممٌرضدمغشرماظرتبقةماظدميؼرارقةمبنيماظشؾقؾةمحنيمذيعتمسؾكمعؼاسدمعشرتطةمومسيمغػسما
اٌطعؿ،مأرػاالمعـمطاصةمرؾؼاتماجملؿؿعماظؿقغلل.متؾؽماظشؾقؾةماظيتمطاغتمتؼاومماظؿؿققزماظذيمطانم

م ماظؿعارفموماظؿأخلمبنيم-ومعازالم-ضائؿا ومممممممماألعريموماظربجقازيمومإبـماظشعبمبقــا.مصـشأ
اظذيمطانمحيؿؼرػؿمدابؼا،مصعؿؾممبػضؾماظـظامماظداخؾل،ماحؿؽمأبـاءماظرؼػموماالضاظقؿمبابـماظعاصؿة

م-سؾكماظؿعرفمبفؿمومادؿقلاغفؿ.مإنمعـؾمػذاماظـؿطمايدؼثمسيماٌعقشة،ماظذيمطانمذبفقالمدابؼا
اصضكمإديمتؽرؼسمعشاسرماظصداضةموماالهادموماظؿضاعـمبنيماظشؾقؾةماظؿقغلقة.مومهقلمضدعاءمتالعقذم

رشؿمتؾعـرػؿمسيماسباءماظؾالد،مدققؿػظقنمبرباطمماٌدردةماظصادضقةمإديمسائؾةموادعةمتؿأظػمعـمأصراد،
اظصداضةموماظقحدةموماظؿضاعـمومػلممٌدردة.مأؼفاماظلادة،مإغفامعشاسرضقىمباظػرتةماظيتمضضقػامسيما

متالعقذم مضدعاء مىؿعقة مبؿأدقلـا مسؾقفا ماحملاصظة مو ماظعؿؾمسؾكمتطقؼرػا مغرؼد معلؿفدة متؼاظقد طؾفا
م.اٌدردةماظصادضقة"
سؾكماظؿؼاظقدماىدؼدةماظيتمتؿؿـؾمسيماظصداضةموماظقحدةموماظؿضاعـمومرأىمضرورةمرطزماٌؿقدثم

إغشاءمعؽانمظالجؿؿاعموماظؾؼاءمبنيماالجقالماٌكؿؾػة.مبفذهماظطرؼؼةمميؽـماحملاصظةمسؾكمروحماظصداضةم
ساغةموماإلمممومسؾكماظؿضاعـماظذيمؼؿفلدمسيماٌلاسدةماٌؿؾادظةموماظدسؿماٌعـقيماظذيمؼؼدعفمطؾمصردم

ماظػعؾقةمسيماالوضاتماظصعؾةمسـمررؼؼمإضطاساتمعـمأعقالماىؿعقة.
ومتقضعتماىؿعقةماغشاءمعؽؿؾةمومتـظقؿمغدواتمترعلمإديم"اظرصعماٌؿزاؼدمظؾؿلؿقىماظـؼاسيمألسضائفام

مومإديمترضقةماظرشؾةمسيماظعؿؾمبقـفؿ".
اظصادضقةمتقضعتمذيعقؿفؿمإديمجاغبمػذهماألػدافماظيتمطانمؼرعلمإديمهؼقؼفامتالعقذماٌدردةم

تـظقؿمغشاراتمعامبعدمدرادقة.مإنمعـؾمػذهماظـشاراتمدؿؽقنمعـؿرةمإذماسؿربمسؾكمباشمحاعؾةم"إذام
متؽـامعـمشرسماظرشؾةمسيماظعؿؾمبنيمعقارـقـامووصرغاماظقدائؾماظضرورؼةمظذظؽ،موماذاممتؽـامعـمتقسقةم

سيماؼؼازماهلؿؿمومسفؾـامهقظـامإديمم-وضؿفا-اىؿاػريمبـشرماالصؽارمايدؼـةمومتعؿقؿماظعؾقم،منقـام

                                                                                                                                                                 
4- Cité par Khayrallah, Chedli.- Essai d’histoire et de synthèse des mouvements nationalistes tunisiens. Le 

mouvement Jeune Tunisien.- Tunis, Bonici Ed..- p.26. 
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وضعقةمأطـرمعالءعةممبلؿؾزعاتماظعصر،موضعقةمتلاسدغامسؾكمدسؿمغضالمعـمأجؾمايقاةمأصؾحمأذدم
م.ضلاوةمسيمػذاماظؾؾد"

ػؽذا،مغؾؿحمضقؿامجدؼدةمطاظقرـقةموماظرصاهماٌاديمظؾؿقارـنيمومضقؿماظرضلموماظعؿؾمهؾمربؾماظؼقؿم
م"اظؿػؽريماىدؼد"ماظؼدميةمسيماجمل ماظدغقا.مظعؾمػذا ؿؿعمعـؾماظقرعموماظقازعماظدؼينمومازدراءمايقاة

مداخؾم مدقاء ماظصادضقة ماٌدردة متالعقذ مضدعاء مغشاط موراء مطان محاعؾة، مباش مسؾك مإظقف مأذار اظذي
ماىؿعقةماًؾدوغقةمأوماىؿعقةماظصادضقة.

 براؿج اؾعمل 

ممفة.مومأذرصتمذكصقاتمبارزةمسؾكماىؿعقؿنيمطاغتمبراعجمسؿؾماىؿعقؿنيمعؿؽاعؾةمبؾمعؿشاب
م مؼقم ماغؿكابفا ماظيتممت مطاغتماظؾفـة ماٌـال، مدؾقؾ مسؾك مغشاراتفؿا. مذارطتمسي ماألضؾ مسؾك م;أو

مربؿدمم=9A8دؼلؿربم مو ماظذيمسرضمأػداصفا مسؾكمباشمحاعؾة متضؿ ماظصادضقة سؾكمرأسماىؿعقة
مسي مػؤالء مطان مو مبـمعصطػك. مرذقد ماظغطاسمو مأريد مو ماٌدؼرةماألصرم ماظؾفـة مغػسماظقضتمأسضاء

ممظؾفؿعقةماًؾدوغقةمومؼؿضحماظؿؽاعؾمأوماظؿشابفمبنيماىؿعقؿنيمسيمأنماظـدواتماظيتمطاغتمتعؼدمػـام
وممممممممماإلدالعلمماظـظاصة،ماظؼاغقنماظعؼاري،ماظػؼفومػـاكمتـاوظتمعقضقساتمواحدةمعـؾماظصقةموم

مؿصادماظزراسلموماظؿـظقؿماظؼضائلمسيمتقغس.اظؼاغقنماظػرغلل،ماإلضؿصادماظلقادل،ماالض
ومإذامغظرغامإديمربؿقىمػذهماظـدواتموماظدروسماظيتمطاغتمتـظؿفاماىؿعقؿان،مالحظـامأغفامتؾدوم
شريمػاعةمإالمأنمذظؽمرأىماظلؾطاتماالدؿعؿارؼةماظيتمطاغتمتلعكمإديممماردةمعراضؾةمذدؼدةمسؾكم

مهػظ ماظلؾطات مػذه مأبدت مصؼد مػؽذا مظؾفؿعقةمغشاراتفؿا. ماألدادل ماظؼاغقن ماؼداع مسـد ات،
اظصادضقة،مؼصددماظػؼرةماألخريةمعـماٌادةماظـاغقةماظيتمتـصم"سؾكمأغفام)اىؿعقة(مدؿـشلءمعؽؿؾةممممممممممممممم

مومتـظؿمدرودامومرباضراتمومتصدرمغشرؼةمبفدفمتعؿقؿماظـؼاصة".
عؿفامبؿؼدؼؿمإذنمعلؾؼمسؾكمخشقتماظلؾطاتمأنمتـؿقمتقاراتمععارضةمداخؾمػذهماىؿعقاتمصأظز
ؾقؽؿماالدؿعؿاري.مػؽذامجؾبمغشاراتفامومربطتماٌلاسدةماظيتمطاغتممتـقفامإؼاػامبدرجةموالئفامظ

اظقزؼرمصققماظعادةموماٌػقضمظدىماالضاعةماظعاعةماغؿؾاهماٌدؼرماظعاممظؾشؤونماظداخؾقةمبؿقغسمسيمرداظةم
ؼؼقلمصقفام:م"خيشكماظلقدماٌدؼرماظعاممظؾؿعؾقؿماظعؿقعلمأنمتؽقنماواػاتماجملؾةماظيتمتلعكمىـةم

ظقةمظػرغلامومؼؼرتحماالعؿـاعمسـمعلاسدتفامراٌامملمؼؿأطدماىؿعقةماظصادضقةمإديمإسادةمإصدارػامشريمعقا
م.موالءػامظلؾطةماالضاعةماظعاعة"

 ؿافي األخطار اؾيت ؿثلتها فاتان اجلمعوتان؟

ماظػؽرؼةم مو ماالخالضقة ماظقؼظة مإدي مذيعقاتمتفدفمبشؽؾمصرؼح مؼعؿربمإغشاء سيمزؾماالدؿعؿار،
ماظيت مايؿاؼة مظلؾطة مذاتف،مهدؼا ماظقؼظة.ممظألػاظل،مسيمحد مسؾكمهؼقؼمػذه متلفر ممممؼػرتضمأغفا
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مم-تدرجيقام-ومادؿقالمسؾكماظـكؾةماٌـؼػة،مغظرامظعددػامماحملدودموماسؿؾارامٌقزانمضقىمطانمؼؿففم
ماظلقطرةم مسي ماظـظر مإسادة مإدي مؼرعل مدقادقا معشروسا متؼرتح مأن ماالدؿقطان، مدسائؿ متردقخ إدي

رسقامإذمدبقؾتمأنمغظاممايؿاؼةماىدؼدمضدمؼعؿؾمسؾكماالدؿعؿارؼة.مهلذاماظلؾب،مأسؿؿدتمعقضػامذ
متطفريماٌؤدلاتمسيماظؾالدماضؿداءامباظدميؼرارقةماظػرغلقةماظيتماسؿربتفاممنقذجامحيؿدىمبف.

شريمأنمدؾطةمايؿاؼةمطاغتمتػؿؼدمإديماظقدائؾماظؽػقؾةمبؿـػقذمدقادةمعقاظقةمظؾؿقغلقني.مسيمشاظبم
م معقضػ مؼقاجف مغشارفا مطان متفاونماألحقان، مأعام مػؤالء. ماواه مسي ماصالح مظؽؾ ماٌعادي اٌؿػقضني

اظلؾطة،مأخذتمذبؿقسةمعـماظؿقغلقنيمسؾكمساتؼفامهؼقؼمعامأمساهماظشاذظلمخريماهللم"وصقةمخريم
أوماسؿدالمسيممممقامإديمعاموصؾقامإظقفممبزؼدمخصبماظدؼـماألدبقة"م"ومالمؼؿقػؿمأنمأػؾفام)أروبا(موصؾ

مذظؽم…أضاظقؿفؿ مأن مال مدؼاغؿفؿمو مآثار مبؾغقام…عـ مإمنا ماظعؾقممو مسي ماظؿؼدم مو ماظغاؼات وممتؾؽ
اظصـاساتمباظؿـظقؿاتماٌؤدلةمسؾكماظعدلماظلقادلمومتلفقؾمررقماظـروةمومادؿكراجمطـقزماألرضم
ماألعةم مأعا مبؾداغفؿ. مسي مرؾقعة مصارا ماظؾذان ماظعدل مو ماألعـ مذظؽ معالك مو ماظؿفارة. مو ماظزراسة بـعؾؿ

وممممممممممممسظقؿةمإذمطاغتمحرةمومذاتمسؾؿمثؿمتراجعتمأحقاهلامبلؾبماظؿزعتماالدالعقةمصؽاغتم
م.اىفؾ"

وجدتمػذهماظرداظةمعـاصرؼـمعـمضؾؾماألجقالماألوديمظؾصادضقنيمأعـالمبشريمصػر،مسؾكمبقذقذةم
وماألخقؼـمباشمحاعؾة،مخريماهللمبـمعصطػكمربؿدماألصرممومشريػؿمومطذظؽمعـمضؾؾمذققخماظزؼؿقغةم

قنيمبصػةمخاصةمداملمبقحاجبمومضدمداػؿمػؤالءمومأوالئؽمسيماظـشاراتماظـؼاصقةماظيتمطاغتماٌصؾ
متـؾتمسيمحرطةماظشؾابمم?9A8تـظؿفاماىؿعقؿانمضؾؾمأنمؼؼؾؾقامسؾكمتأدقسمحرطةمدقادقةمدـةم

ماظؿقغلل.
،مادبذمطانماظؿعؾقؿماحدماظؼضاؼاماظؽربىماظيتمخاضتمعـماجؾفماظـكؾةماٌـؼػةمغضاهلا.مسيماظؾداؼة

معظفرؼـم مغؿقضػمسـد ماظشؾابماظؿقغلل. م ميرطة مرئقلقا مأضقكمعطؾؾا مثؿ ماظـضالمذؽالمصردؼا ػذا
مأرؾؼمسؾقفمإدؿماظـضالمعـماجؾم ماظـضالم:متأدقسماظؽؿاتقبماظؼرآغقةماظعصرؼةمومعا اثـنيمعـمػذا

ماظؾؽاظقرؼا.
ـمعصطػك،موراءمباظعاصؿةمتقغسممبؾادرةمعـمخريماهللمبم<9A8متمتأدقسمأولمطؿابمسصريمدـةم
مػذاماظؿأدقسمدؾؾانمسؾكماألضؾم:

ماٌلؾؿنيمم- مظدى ماظؿؿدرس مغلؾة مظضعػ ماظؿصدى مباظؿاظل مو مباٌدارس ماًاص ماظـؼص ظلّد
اظؿقغلقنيمومػلمحاظةمصرضؿفامعراطزماظؼقىمسيماظلؾطةماالدؿعؿارؼةماظيتمطاغتمدبشكم"إضؾالماألػاظلم

مسؾكماظدرادة"مسؾكمحّدمتعؾريػا.
ماظؿعؾقؿم- اإلبؿدائلماظؿقغللمعضؿقغامخيؿؾػمسـمعضؿقنماٌدارسماظعربقةماظػرغلقةماظيتممإسطاء

م معـ مابؿداء ماظؿقغلقة مباٌلؿعؿرة ماظعؿقعل مظؾؿعؾقؿ ماألول ماٌدؼر م: مظقؼسمعاذقؼؾ مطانم;@@9أغشأػا .
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- Khayrallah Ch..- Op.cité.- p.p. 20-23.- Voir aussi M. Colombe.- Trois aspects des institutions de l’Islam au 

XIXème siècle.- in Etudes d’orientalisme dédiées à la mémoire de Levi Provençal.- Paris, Maisonneuve-

Larousse, Ed., 1962, t.1.- p.p.99-100. 
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تدرؼسماظؾغةماظعربقةمضائؿامبفذهماٌدارسمشريمأنماظغؾؾةمطاغتمظؾغةماظػرغلقةمومثؼاصؿفامومػؿامودقؾؿام
اظقرـقةموممرغلقة.مسيمػذهماياظةمتؿكذماظؾغةاظؿػرغسمأومباألحرىمإدعاجماظشعقبماًاضعةمظؾلقادةماظػ

ماظدؼـماالدالعلمضقؿةمادؿؽشاصقةمالغفؿامساعالماظؿعؾؽةمضدماظعدوانماظـؼاسيماألجـيب.
ؿلمسيماياالتماٌؿؾاؼـة،متشؽؾماٌدردةمرػاغامومإنمأرادتماظلؾطةمأنمتؾؼقفامسيموضعمرباؼدموػ

ماالدؿعؿارؼةم ماظلؾطة مصؽاغت معدردة. مطؾ مبف متضطؾع ماظذي ماالجؿؿاسقة ماظؿـشؽة مدور مأسؿربغا ممممممممإذا
وماٌؿػقضقنمسيماظؾالدمؼعؾؿقنمذظؽمجقدا.مظؼدمطانماٌؿػقضقنمؼـظرونمإديماىؿعقاتماظـؼاصقةمطاىؿعقةم

رمطارغري،ماظـارؼمبادؿمحزبماًؾدوغقةمومطأغفامبؤرمضادعةمٌؼاوعةماالحؿاللماالدؿعؿاري.مطؿبمصقؽؿق
متقغسمًرجتمػقؽةم مسي مضاعتماغؿػاضة م"ظق م: مضائال مظؾػالحة، ماظػرغلقة مرئقسماظغرصة مو اٌعؿرؼـ

"موموصػمأغدرؼفمدرصققفمعـمجاغؾفماظدروسماظيتمطانمؼؾؼقفامبشريمأرطاغفامعـماىؿعقةماًؾدوغقة
مأؼةمصػرمسيماىؿعقةماًؾدوغقةمبفذهماظعؾاراتم"إديمجاغبمايػالتم اظرمسقة،مملمؼرتكمربرودقغا

صرصةمالغؿؼادماظعاداتماألروبقةمومأخالضـا،مومظؾؿـقؼفمبأذبادماإلدالمماظلابؼةمثؿمالدؿعراضمعراحؾم
ماٌؽؾػمبدروسم مبشريمصػر، ماظلقد مبرع مظؼد معصر. مو مترطقا ماظيتمذفدتفا ماظقؼظة مو ماظـفضة حرطة

ما مػذا مسي مذباغا، مؼؾؼقفا ماظيتمطان ماىغراصقا مو مذطرماظؿارؼخ مؼلفبمسي مصؽان ماٌؿاردات. معـ ظـقع
مإديم ماظـضاظقة ماىرأة مبؾغتمبف مو مطراعؿفا مو ماظػرغلقة ماألعة مسظؿة مإدي األحداثماظيتمطاغتمتللء
تقزقػماظقضائعماظققعقةمظؾؿعرؼضممبقارـقـاموماالدؿفزاءممبامطانمؼلؿقفم"أحؽاعفؿماٌلؾؼة".مصؼدمطانم

متفؽؿات مو مدكرؼاتف معقضع ماظػرغلققن م"طربؼائفؿ"ممفاٌعؿرون مو م"شؾظؿفؿ" معـ مؼلكر مطان مطؿا مممممم؛
مسؾكماظؿعصب،مصؼدم ماظدؼينمىاععماظزؼؿقغة ماظؿعؾقؿ ماظذؼـمريؾفؿ مظف ماٌلؿؿعقن مأعا م"جفاظؿفؿ". و

مطاغقامؼـػفرونمباظضقؽمسـدمحدؼـفمسـماٌعؿرؼـ".
ماظزعـم-أطـرمعـمشريهمم-ؼصػمغصمأ.مدرصقفم قة،مطؿامذػـقةماظـكؾةماٌـؼػةمخاللمػذهماظػرتة

اظدراداتمم-أومؼرؼدونمم-ؼلاسدغامسؾكمادراكمذؽقكماٌؿػقضنيمازاءماظؿقغلقنيماظذؼـممطاغقامؼؿابعقنم
"إنمأخطرمأسدائـامػؿمأوالئؽماظشؾانمماظعؾقامسيماىاععةماظػرغلقة.مبفذاماظصدد،مالحظم"طارغقار"معاؼؾل
ومظقمضاعتمم…كماظطرؼؼةماظػرغلقةاٌـقدرؼـمعـماألدرماظربجقازؼةموماظذؼـمربؿفؿمعدؼرؼةماظؿعؾقؿمسؾ

ماغؿػاضةمسيمتقغسمظؽاغقامسؾكمرأدفا".
ممػؽذا،مبدأتماٌعرطةمعـمأجؾمهلنيمتعؾقؿماظؿقغلقني.مومطانمأسضاءماىؿعقؿنيم:ماًؾدوغقةم
ماظيتمهقظتمإديم ماظصادضقة ماٌدردة مسي ماظؿعؾقؿ موضعقة مظـؼد ماظػرصماٌـادؾة مؼـؿفزون م ماظصادضقة و

معؤدلفا.مصؼدمأوضحمعؤدلةمظؿؽقؼـماٌق مأرادهمهلا مإديماٌفـمايرةمطؿا زػنيمبدلمأنمتعدمتالعذتفا
أنمعفؿؿفاماسبصرتم"سيمإعدادمم<9A8ربؿدماألصرممسيمعؤمترماٌلؿعؿراتماظذيماغعؼدممبردقؾقامدـةم

معصاحلماظدوظةمباٌرتذينيموماألسقانماظؾلطاء".
مباٌدردةماظصادضقةماظذيمتأدسم ،م<9A8عارسمم@:مبقجبمعردقممومسيمذبؾسمهلنيماظؿعؾقؿ

غقضشتمعلأظةماظؾاطاظقرؼامألولمعرة.مصؼدمراظبماظؿقغلققنمعـمحؽقعةمايؿاؼةمأنمتلفؾماظقصقلمإديم
اٌفـمايرةمومأنممتدماظؿالعقذماألطـرمادؿقؼاضاممبـحماظؿعؾقؿماظعاظلمومأنمتضؿـمظؾطؾؾةمماظذؼـممتابعقام
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ادؾةمسيماٌصاحلماظعؿقعقة.مسيماظقاضع،مملمتؿقؼؼمدراداتمثاغقؼةمأومجاععقةمايصقلمسؾكمعـاصبمعـ
ماظـاغقة مغفاؼةمايربماظعاٌقة مإالمسـد ماٌطاظبماظؿقغلقة ومم،مإذمادؿؼرتماظلؾطاتماالدؿعؿارؼةػذه

مصؼدمطاغتمترىمأنم ماظؿقغلقنيماياصؾنيمسؾكماظشفادات. مسدد حزبماٌعؿرؼـمسؾكمععارضةمزؼادة
ممارتػاعمسددػؿمسيماٌلؿعؿرةمدقؤديمإديم موماإلضؿصاد. ومطانمذظؽممممػقؿـؿفؿمسؾكمدواظقبماإلدارة

مرػاغامالمميؽـماالدؿفاغةمبف.
ومذؽؾماظؿقغلققنماياصؾقنمسؾكماظشفاداتمخطرامآخرمسيمغظرماظلؾطاتماالدؿعؿارؼة،مإذمطاغتم

متعؿؼدمأغفؿمدقؿؽػؾقنمباظـضالماٌعاديمظالدؿعؿارمومدقعؿؾقنمسؾكمتـظقؿف.
تماالدؿعؿارؼةمداخؾماٌدردةماظصادضقة،مإذمسادمإديمتقغسمسددمعـمظؼدمحدثمعامتقضعؿفماظلؾطا

اظؿالعقذماظؼدعاءماظذؼـمأغفقامدراداتفؿماىاععقةمبػرغلامومأصؾققامأداتذةمباٌدردةماٌذطقرةمأومأسضاءم
ساعؾنيمباىؿعقةماًؾدوغقةموماىؿعقةماظصادضقةمومظؼـقامتالعذتفؿمأصؽارػؿماظـقرؼةمآغذاك.مأصضكمػذام

اٌدردلمإديمتغذؼةماظـشاطماظلقادلمسيماٌدردةمومسيماظؾالدمومأذرفمسؾقفمذؾابمطاغقامؼـمذؾفمقاظؿؽ
عؿأثرؼـممبقاضػمأداتذتفؿ.مومآتضحمذظؽمسـدماسؿؼالماألدؿاذمسؾلمبؾفقان،مصؽانمردمتالعقذماظصادضقةم

مأنماسؿربوهمضدوةمهلؿمومظؼؾقهمبزسقؿماظشؾابمطؿامتؤطدهماظشفاداتماٌكؿؾػة.
مسؾكمسؾؿتمايق ماظرتّدد مإن ماظؿـظقؿ. مععـك ماألضاظقؿ ماظؼادعنيمعـ ماظؿالعقذ ماظؿقغلقة مباظعاصؿة اة

اىؿعقةماظصادضقةموماىؿعقةماًؾدوغقةمومزباظطةمرؾؾةماظعاصؿةمدربؿفؿمسؾكمايقاةماىؿعقؼة.مسيم
ممضقةمعـؾماٌدردةماظصاد -ػذاماالرار،مطانماالحؿؽاكمباظزسؿاءماظقرـقنيمومغشاراتفؿمداخؾماٌدارسم

مضدمبؾقرتمذقؽامصشقؽاموسقفؿماظلقادل.م-وماىاععةمصقؿامبعد
سيمايؼقؼة،ماػؿؿتمػذهماىؿعقاتمباظـشاراتماظـؼاصقة.مؼؼدممربؿدمعزاظلمذفادةمسؾكمذظؽمسيم
عذطراتف،مإذمطؿبمؼؼقلم"مباٌـلؿريمومأثـاءماظعطؾة،مطـتمأغاضؾمسيمصػقفم"اظشؾقؾةموماألدب"،مصؾؿم

ربقةموماظػرغلقةماظيتمطاغتمتزخرمبفامذيعقؿـامصقلبمبؾمطـت،مطذظؽ،مأطـمأغفؾمعـماظؽؿبماظع
أظؼلمرباضراتمتـاوظتمعقضقساتمأدبقةمومإجؿؿاسقة.موممبلاسدةمرصاقمظل،مطـتمأغشطمصرعماٌلرحم

مباىؿعقةمومأغظؿمرحالتمإديماألضاظقؿماظؿقغلقةمعرةمسيمطؾمغصػمذفر".
مغش مدبػل ماظـشاراتماظـؼاصقة مطاغتمػذه معا مشاظؾا مسرضتمػذهمو معرة، معـ مطؿ اراتمدقادقة.

ماىؿعقةمأومتؾؽ،معلرحقاتمبفدفمذيعماظؿربساتمظؿؿقؼؾمخزؼـةمحزبماظددؿقرماىدؼد.
ماظـدواتمذبالماظؿعؾريمظؾشؾقؾة،مصؽاغقام مإديماظعروضماٌلرحقة،مصلقتماحملاضراتمو م إضاصة

عرةمم-ةمأوماىاععة.مظـلؿشفدمؼؾؼـقنمظؾؽؾارموماظصغارماٌعارفماظيتمطاغقامؼؿقصؾقنمسؾقفامسيماظـاغقؼ
ممبذطراتمربؿدمعزاظلم:م-أخرىم

ماىدؼد،م ماظددؿقر ميزب مباٌـلؿري مخبؾقة ماالتصال مسؾك مأضؾؾ مطـت ماىاععقة، ماظعطؾة مممممم"أثـاء
مممومضضقتمداساتمرقالمسيمدطانمسؿلم:مشمجماألعنيماظعاممظؾكؾقة،مأدؿؿعمظؾؿـاضؾنيمومأغاضشفؿ.م

ؾةماٌـلؿريؼني،مطـتماظؼلمرباضراتمومأذرفمسؾكمعـاضشاتمومأغظؿمومحبؽؿمرئاديتمىؿعقةماظطؾ
رحالت.مصؽـتمأتـادكمجاععةماظصربقنمومرباضراتفامألغغؿسمسيمبقؽيتمبفدفمتعؿقؼمماغؿؿائلمإديم
مبالديم متارؼخ مو ماظؿقغلقة ماظشكصقة مخبصقصقات موسقل مإؼؼاض مخباصة مو ماإلدالعقة مممممممممايضارة
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مادفاع مو ماألدبقة متؼاظقدػا ماهلاو ماظػـقنفا مسيمترضقة ماظيتمعّقزتماظعاملماظعربلممم ماظعؾقم ماألدابمو و
مطاغتمم…اإلدالعل مهلذا، ماظؿقغلقة. ماألعة مإدي ماغؿؿائل مسزة مؼغذي مأعر مطؾ مطـتمأحبثمسـ ظؼد

اظـشاراتماإلجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمتأخذمعينموضؿامػاعا.مادؿقضرمذطرؼاتمصقاضةمترتؾطمبفذهماظػرتة.م
مدؾؿؿربمعـ ممصػلمذفر مباٌـلؿريمهتومخاللمربام9A<Aدـة مأظؼقؿفا مسؾـقة سـقانم"محؼقؼةممضرة

جيبمأنمتعرف"مغددتمباظطرؼؼةماالدؿعؿارؼةمسيمطؿابةماظؿارؼخ،مإذمتعؾؿـامزؼػامسيماٌدردةماظصادضقة،م
أنمصرغلاماضطرتمإديماحؿاللمتقغسمظؿقضقػمشاراتم"جقاصؾمجؾؾمزيري"ماٌؿؽررةمسؾكماٌلؿعؿرةم

ىزائر.مومسيمؼقممعامومأغامراظبمجباععةماظصربقن،مطـتمدعقداميضقرمدرسمظألدؿاذماظػرغلقةمسيما
"بقاررؼـقصان"ماٌكؿصمسيمتارؼخماظعالضاتماظدوظقة.مصؼدمطانمؼؿقدثمسيمعدرجمدؼؽارتمسـماظلقادةم

مإديماظقثائؼمأنماغؿصابمايؿاؼةماظػرغلقةمسؾكمم8?@9اظػرغلقةمسؾكمإثرمحربمدـةم ومأبرزمادؿـادا
وماغؽؾرتا.معـؾمممممممطانمسؿالممتمتدبريهمبنيماىؿفقرؼةماظػرغلقةماظـاظـةمومأٌاغقاماظؾقلؿارطقةمتقغسم

مإذمادؿغؾتمأولمصرصةماتققتمظل،مالصادةم ماٌعؾقعاتماظـؿقـة،مملمؼؽـمسيمودعلماالحؿػازمبفا ػذه
ماظشؾابماظؿقغللمبفا".

غتموثقؼةمسيماظؼرىماظؿقغلقةمخاللمؼؿضحمعـمػذهماظشفادةمأنماظعالضةمبنيماظـؼاصةموماظلقادةمطا
معـفام مادؿػادت مودقؾة ماظرؼاضقة مو ماظـؼاصقة ماىؿعقات متأدقس مطان مظؼد ماظػرغلقة. مايؿاؼة سفد
ماظعطؾة،م مأثـاء ماظـاغقؼات، متالعذة مطان ماظؿقغلل. ماجملؿؿع مداخؾ مغػقذػا مظؾلط اٌـظؿاتماظلقادقة

ذعقرمورينمواضح،مإذمراٌامضرأوامسؾكمؼشعرونمبأغفؿمعؽؾػقنمبؿقؼقؼمعفؿةمعؼددةمحيدوػؿمسيمذظؽم
مجدرانممعدؼـةمتقغسمذعارم"حبماظقرـمعـماإلميان"مهلذا،ماسؿـؼقاماظعؿؾماظلقادل.

م"سيمغػسماظقضتم مػق متعؾريمج.ف.درؼـؾل، مسؾكمحد مو متػلريه محاوظـا مطؿا ماظلقادل، صاظؿارؼخ
متارؼخماظلؾقطاتموماظذػـقاتموماظـؼاصاتموماألصؽار".
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