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عبـد القـادر بـوعـرفـة

*

توطئة
عؼقظيم"غفوؼيماظؿورؼخ"مظقلًموظقـدةماظعصــرم،مبؾمػلمضدمييمضدمماإلغلـونمذاتف.ماإلغلونماألولم
عـماظقجفيماألغـربقظقجقيمماسؿؼدموآعـمبػؽـرةمغفوؼيماظعوظـؿماظيتمترتؾـطمبوظؿورؼخ.وملمتؽـماظـفوؼيم
تؿعدىمسـده ماظققممأوماظشفر،مبؾمارتؾطًمعـمحقٌماظػؽرةمبوظلوحرمواٌـفؿ،موظعؾًماظـؾقءةمدورام
بورزاميفمبؾقرةممػذهمماظػؽرة .م
طؿومماحؿضـًمأدوررلماظشرقمصقؿومبعد،مبؼقةمػوجسماظـفوؼيم؛مصفؾفوعشمؼعؿؼدمحصقشلومحنيم
أطؾمغؾؿيمايقوة،مصقؿوممتربطفوماألدطقرةماظققغوغقيمبوظػعؾماإلغلوغلممطؿومتعؽلفمأدطقرةمػرلطقؾم
واألسؿولماإلثـؿومسشر .م
و متدخؾ ميف م ماظػؽر ماظػؾلػل م معؼقظي مغفوؼي ماظؿورؼخ مضؿـ م ماألغلوق ماظػؽرؼي مطؿؾدأم
وشوؼي.صوظػقـوشقرؼيمتربطمغفوؼيماظؿورؼخمبوظعددموعؾدأماظؽـرةماظذيمؼؽقنماظؽؿماٌؿصؾمواظؽؿماٌـػصؾ .م
أعّومأصالرقنمصرلدلمغفوؼيمماظؿورؼخمسؾكمرريفماىدلماظصّوسدمواظـــوزل،موماغؿصورماٌـولمسـؾكم
اظشؾح،موماظػؽرةمسؾكماٌودة،واًرلمسؾكماظشر...اخل.مأعّومأردطقمصرلدؿمغفوؼيماظؿــورؼخمسؾكمضــوسدةم
اظؼقة مواظػعؾ م .مصؿقؼقؼ ماظلقــودة ماظعوٌقي مو مأغلـي ماألعؿ ماٌؿقحشي مػل مسـده ماظغوؼي معـ ماظؿورؼخم
طلحداث،ظذا مدصع ماألدؽـدر ماٌؼدوغل مإدي مصؿــــح ماظعومل ماظؼدؼؿ موصؼ مػوجس ماظؿعوظل مو ماىؿع مبنيم
حؽؿيمأثقـوموضقةمإددلري .م
ظدىماظػؽرماظدؼينمطؿ مارتؾطًمصؽـــرةمغفوؼيماظؿورؼخمدوعومبوغؿصورمعؾــدأماًرلمسؾكماظشـر،م
وضقوم معدؼـي م ماألخقور مسؾك مأغؼوض معدؼـي ماألذـرار .موغالحظ مذظؽ مجؾقو ميف م"عدؼـي ماإلظف" مظؾؼدؼسم
أشلطقـقسم()Saint Augustinمأوم"آراءمأػؾماٌدؼـيماظػوضؾي"مظؾػورابل .م
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ومندميفماظػؾلػيمايدؼـيموؾكمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمومخبوصيميفماظػؾلػيماٌـوظقيماألٌوغقيممسـدم
ػـقفؾم( )F.Hegelماظذيمبـوػومسؾكمعؾدأماظدؼوظؽؿقؽماظذيمؼـؿفلمبنهودماألغوماٌؿػققمبوظعؼـؾميفم
أطـوفمدوظيماظعؼـؾ.1ومعـمخاللماظؿقرؽيماظلوبؼيمحوولمصقطقؼوعومأنمؼؼدممسؿالمغظرؼو،محقلمغفوؼيم
اظؿورؼخموماظرجؾماألخرل.م م
إنمعؼقظيمغفوؼيماظؿورؼخمملمتؽـمغظرؼيمصؾلػقيمحبؿف،مبؾمطوغًمشلومجذورميفماظػؽرماألدطقريم
اظشرضلمواظغربلمسؾكماظلقاء،مظذامغطرحماإلذؽوالتماظؿوظقي :م
عوماألدوسماألدطقريمظـفوؼيماظؿورؼخمطؿؼقظيمأومطػؽرة؟موصقؿومؼؿفؾكمايضقر؟موػؾمميؽـمأنم
غمدسمعؼقظيمسؾكمضوسدةمأدطقرؼي؟موػؾمشوبماإلؼدؼقظقجلمومحضرماٌعريفمأممأنماظعؽسمصققح؟م
وطقػ مجيى مأن مؼؿعوعؾ ماظعؼؾ ماظعربل معع معؼقالت ماظـفوؼي؟ مأم مأن مطؾ مضقل مبوظـفوؼي مػق مإضرارم
بوظؾداؼي؟ م

األسطورة كاستثمار معريف جديد
األدطقرةم()Mytheمظػظيمشرلمسربقيمسؾكماألرجحمتدلمسؾكماًراصيمأيماظؼقلماظذيمالمصؾيمظفم
بوظقاضع.و مؼعؿؼد مداردق ماظؾغي مأن مأصؾفو مصوردل ،مشرل مأن ماظؾعض مؼردػو مإدي ماظؾغي ماظعربقي موجيعؾم
إذؿؼوضفومعـماظػعؾماظـالثلمدطّرممبعـكمدوّنمأومأظّػماًدلماظعفقى،موسؾقفمصوألدطقرةمظغيمػلماظيتم
هؿؾ مزلي ماظعفوئؾقي .مأعّو مإصطالحو ،مصفل ممتـالت ماٌكقول ماظـؼويف ،ماظذي مؼـؾـؼ معـ مصـراسوتم
اظالّوسلماظؾشري،مطؿومحيوولم،أنمؼعرصفومشقدؿوفمؼقغغ ).(K.G.Jungموإذامطونمؼـقغغممؼربطفوم
بوظالّذعقرماىؿعل،مصننمجقرجمدقرؼؾم( )G.Sorelمؼـظرمشلومسؾكمأغفو ممتـالتماظقسلماظؾشريمأوم
بوألحرى ماظقسل ماإلجؿؿوسل .مأعو مطؾقد مظقػل مذذلوس م( (C.L.Straussمصنغف مؼـظر مشلو معـ مخاللم
اظؾـقيماٌزدوجيماظؿورخيقيموماظالتورخيقي .م
وًصماظدطؿقرمخؾقؾمأريدمخؾقؾمعودؾؼميفمضقظفم«إنماظردودماألدطقرؼيمبؽؾمصقرػو،مذؽؾًم
عرتؽزامظؾػؽرماظغقيب،موطقغًمغقسو معـماظعؼقدةماظؽقغقيموعـمعقؿوصقزؼؼقيماٌطؾؼموعـمصؾلػوتمعـوظقيم
إضذلغًمبوظلقوديمواظدؼوغوت»م .2م
وعـمػـومتـشلماظعالضيمبنيماألدطقرةموصؾلػيماظؿورؼخ،مبوسؿؾورماألدطقرةمػلمثوظٌموجفمظرواؼيم
ايدثماظؿورخيلمبعدماظؽؿوبيمايفرؼيموماظػـماظؿعؾرلي(اظرضص)م(اظلقر).مصوألدطقرةمطقؼؾمصؽريم
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ظفمخصقصقوتفمملمؼدلزمظؾقجقدمإالّمبعدعومعفدتمظفمصـقنموسؾقم،مخوصيماظلّقر،ماظذيمؼعؿدلهمأشؾىم
عـمدردقاماظػؽرماٌقـقظقجلمسؾكمأغفمحفرماظزاوؼيميفمبـوءمػقؽؾماألدطقرة.متصؾحماألدطقرةمغػلفوم
بعد مذظؽ مإحدى مأػؿ ماٌؿفدات مظؾػؽر ماظػؾلػل ،مسـدػو مغشلت مسالضي مبني ماظػؽر ماألدطقري مواظػؽرم
اظؿفرؼدي ،مؼؼقل مربؿد مسوبد ماىوبري ميف ماظلقوق مغػلف :م« مإذا مطوغً معرحؾي ماظلّقر م مضد معفدتم
ظظفقر ماألدطقرة،مصنن مػذه مبدورػوممتفد مظؾػؾلػي،موظؾػؽرماظػؾلػلماٌؿؿقز مبوظؼدرة مسؾكماظؿفرؼدموم
اظؿعؿقؿ،مواٌـطؼقيموماإلغطالقمعـماظلؾؾقيموماظـؼدؼي» .3م
ظعؾمػذاماظؼقلمحيوولمأنمؼؾنيماظعالضيماٌقجقدةمبنيماألدطقرةموماظػؾلػيموماظيتمالمميؽـمأنم
تـػصؿمبؿؾوسدماظزعون.مصزعوغقيماألدطقرةمشرلمعؿقضػيمسـدمغفوؼيمععقـف،مبؾمزعوغقؿفوموريمععمطؾم
غفوؼي ،مظؿفعؾ معـ ماظـفوؼي مبداؼي مأخرى ،مو مظؼد مسدل مسـ مػذه مايؼقؼي مسزؼز ماظعظؿي محني مضول:م
«...وري ميف مزعوغقي مأدطقرؼي متمطد مأدطقرؼؿفو موخرضفوا مظؾعودة مبوظقحدات ماظؼقودقي ماظيتم
تلؿكدعفو» .4م
 موماظقحداتماظؼقودقيماظيتمهؽؿماظلقوقماظلرديميفماألدطقرة،متشؽؾماظرابطيمأوماظصؾيمبنيمحؾؼيتماظؿورؼخ:ماظؾداؼيموماظـفوؼي.مصػؾلػيماظؿورؼخمحووظًمأنمتضعماظؾداؼوتماألوديمظؾؿورؼخ،مععؿدلةم
انمايدثماظؾشريمٌّوممأصؾحمربؽقعومبوظغوؼيمأصؾحمحدثومتورخيقو.مأعوماظػؽرماظدؼينمصنغفمجيعؾمعـم
خطقؽيمآدممبداؼيماظؿورؼخ،مطؿومجيعؾمعـمغزولماٌفديماٌـؿظرممأوماٌلقــحمععؾؿومظـفوؼؿف،ميفمحنيم
ؼرىمعورطسمأنمبداؼيماظؿورؼخمبدأتمحنيمضولماإلغلون:مػذامظلم(عؾؽل)،مودقـؿفلمحني مؼؼقلم:م
ػذامظـو(ذققسقيماظؽؾ) .م
إذنماألدطقرةمعرتؾطيمبوظؿورؼخ،مإرتؾورومسضقؼو،موؼؼقلمسزؼزماظعظؿيميفمػذاماجملول :م
«مصوظؿورؼخمظقسمإالمتؾؽماظصّؾيماظدّغققؼيمبنيماظؾداؼيموماظـفوؼي» .5م
ظؽـمعوماظداصعمإديمإسودةمتشؽقؾماألدطقرةمطكطوبمععريفميفمسصرمذروةماظعؾؿ؟ م
سقدةماألدطقرة مإديمايؼقلماٌعرصقيميفمأواخرماظؼرنماظعشرؼـمظفممعومؼدلره.مصوألدطقرةمتـقؿؾم
اظػرضماظعؾؿلماظذيمؼؿققلمإديمعقضقعمظؾؿعرصيمعـمبوبمماٌؿؽـ.مصوإلدؿـلوخ-عـال-مإحؿضـفمماٌنتم
األدطـقريمضؾؾمأنمؼـؾؿفماٌكدلماظعؾؿل .م
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إنمإذؽوظقيمعلؿؼؾؾماإلغلونمواجملؿؿعمػلماظيتمجعؾًماألدطقرةمتعقدمعـمجدؼدمظؽلمتمدسم
خطوبوتمبعضفومإؼدؼقظقجلمواآلخرمععريفم.ومغلؿشػمذظؽمعـمخاللمعومأطدهمدرلمإدواردمطورميفم
ضقظف«:مظقسمأحدمعضطرمظإلميونمدقاءممبلؿؼؾؾماظؿورؼخمأوممبلؿؼؾؾماجملؿؿعم،مممممومعـماٌؿؽـمأنم
ؼؿعرضمذبؿؿعـومظؾؿدعرلمأومؼفؾؽمغؿقفيمسؿؾقيمتعػـمبطقــــهم،مومإنماظؿورؼخمضدمؼرتدمإديموضعقيم
اظـققظقجقو-أيمإديمدراديماظػرضماإلشللمبدالمعـمدرادوتماإلنوزاتماإلغلوغقيماألودي-أومإديماألدبم
أيمدردماظرواؼوتموماألدوررل» 6م
إنمماجملؿؿعوتماإلدؿفالطقيممذاتماظؾعدماظقاحد،مٌومإدؿـػذتممايؽؿيمعـمحضورةماظطني،مممم
ملمودمبدامعـمماظرجقعمإديماألدوررلمظؿمدسمإؼدؼقظقجقيماظؿػقق،موتصـعمعـمصؽرةماظـفوؼيميـظيم
اظقالدةماىدؼدة.7مإنمعؼقظيماظـفوؼي مدؾـقك مدقــري م،مؼؾعىماظالّذعقرماىؿعلماظـدورماظؾورزميفم
تشؽؾف.صؽؾـومغضعمظؾؿورؼخمغفوؼي،وغردؿماظرجـؾماألخرل.مإنماظطؼقسماظؿعؾدؼيمواظرعقزماظـؼوصقيمحؾؾكم
بػؽرتل ماظـفوؼي مواظؾداؼي م.ؼؼقل معردقو مإظقود «:ماإلغلون مإذ مؼشذلك مرؼلقـو ميف" مغفوؼيماظعومل"مو ميفم
وددمخؾؼـفمؼصؾحمععوصرامظفمذظؽماظزعون،ومبوظؿوظلمؼقظدموالدةمجدؼدة،موؼعقدمإديمبداؼيموجقدهمععم
ذظؽماإلحؿقورلمعـماظؼقىمايققؼي،مدونمأنمميلفومذه،معـؾؿومطوغًميفميظيموالدتف» .8م
إنموالدةماإلغلونماظرعزميفماجملؿؿعوتماألطـرمتؼدعو،مهوولمأنمتؿفددمععموالدةماظؽقنمدـقؼو،موم
أن مدبؾؼ مظـػلفو مذبوال محققؼو مؼلع مإغؿشور مزبقوشلو ماظـؼويف مظذا متذلابط مثالثي مسـوصر مأدودقي:م
اإلغلون/ماظزعـ/ماظعومل .م
ومعـمأجؾمدراديممنقذجمحل،مؼعؽسمحضقرماألدوسماألدطقريميفمعؼقالتماظـفوؼي،مإخذلتم
طؿوبمصراغلقسمصقطقؼوعوم))) (The end of history and the last manغفوؼيماظؿورؼخموماظرجؾم
األخرل(( ماظذيمحيؾقمظؾؾعضمترذيؿفمخبومتماظؾشر .م
مل مؼؽـ ماظؽؿوب ميف مبداؼؿف مدقى مزعرةمعـماٌؼوالت مصدرت ميف مبداؼيماظـؿوغقـوت،مظؽـ ماظلؾطيم
األعرؼؽقيمإدؿطوسًمأنمدبؾؼمشلومجقامعشققغو،أطلؾفوماظرواجمواإلغؿشور .م
ومعـممثيمذغؾًماظـوسموخوصيماظـكىماٌػؽرةماظيتمإغؼلؿًمإديمثالثيمأضطوب:م م
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-1اظؼطىماٌمؼد:مؼرىمأنمعومضدعفمصقطقؼوعومؼؿطوبؼمععمحرطيماظؿورؼخ،موأنماظعوملمصعالمؼؿففم
سبق مغظوم مسوٌل مجدؼد ،متـصفر مصقف مطؾ ماظـؼوئض ،مودقؿقؼؼ مبػعؾ ماظدّعؼرري مطفدف و ماألعرطيم
طقوصظم(حورس) .م
-0اظؼطى ماٌعورض :مؼرى مأن ماظؽؿوب مال مؼغدوأطـر معـ مطقغف مذبرد معشروع معػدلك ،مؼؿكذم
ذؽؾ«دـدوؼؿشمأعرؼؽل»مسؾكمذوطؾيم«حربماظـفقم»ماظيتمابؿدسًميفمسفدمروغوظدمرؼغون،9مأومصؽرةم
«ددماظػراغ»ماظيتمإبؿؽرػومػوريمتروعون.10مإنمغفوؼيماظؿورؼخمذبردمعؼقظيمتؿلرجحمبنيماظـققظقجلم
واظػؾلػل،بـقًمسؾكمأدوسمدؼوظقؽؿقؽلمعلؿقحكمعـمصؾلػيمطوغـط()Kantمومػقفؾموماظيتمتلؿؿدم
جذورػومعـماظػؾلػيماألصالرقغقيموماٌلقققي .م
-1اظؼطى ماٌؿذبذب :ممل مؼؿكد معقضػو معـ ماٌمظػ مو ماٌمظػ .مو محضقره مدقؽقن مسؾك مػوعشم
اظؾقٌ.م م
ومإذامطونمطؿوبمصقطقؼوعومأحدثمجدالموادعوميفمأودوطماألغؿؾقفـلقوماظعوٌقيمصننماظـؼدمومايػرم
يفمرؾؼوتمغصقصفمتؽشػمسـمععوملماظالّسؾؿقي،مومحضقرماإلدؼوطماإلؼدؼقظقجلماٌؾوذر،ماظذيمجعؾم
عـماألدطقرةمعقىومظعوملماألصؽورمواألغلوقماظػؾلػقيماظؽدلى،مويفمػذاماظصّددمدلحوولموضعمبعضم
اٌراجعوت ،مععؿؿدا مسؾك مسؿؾ مأرطققظقجل ،محوصرا ميف مرؾؼوت ماظـّص ماظػقطقي ،مضصد مإدؿـطوقم
اظالّعـطقق .م

النهاية يف األسطورة و الفلسفة و الدين
أذرغومدوبؼومإديمطقنمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمظقلًمجدؼدة،مبؾمضدمييمضدمماإلغلونمغػلف،متؿفؾكم
بشؽؾ مواضح ميف ماظػؽر ماٌقـقظقجل ،مألن ماظؾقٌ مسـ مصؽرة ماإلسذلاف مبوظؽؿول(ثقؿقس مأغؿالغشل)
ػ Thymmos entelencheؼتؿكذمععـكماظؾقٌمسـمغفوؼيماظؿورؼخ .م
ايضورةماٌقزوبقتوعقي،متؼدممجؾفؿوشمطـؿقذجمسـماإلغلونماظشرضلماٌؿطؾعمظؾؽؿول.إنماظؾقٌم
سـمغؾؿيمايقوة،مإمنومػقمتعؾرلمسـمرشؾيمغقؾماًؾقد،موماظؼضوءمسؾكماٌقت،مألنمإطؿلوبمصػيم
األبدؼيمػقميفمذاتفمإسالنمسـمغفوؼيماظؿورؼخ .م
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إنمجؾفؿوشمحوولمأنمؼـفلماظؿورؼخ،مٌّوموجدمغؾؿيمايقوة،مظؽـّفمدرسونمعومؼقلس،مٌّومأطؾًم
أصعكماظـرىماظـؾؿي،موؼعدلمسـمصشؾفمبوظؾؽوءمسؾكمضػوفماظؾقرلة :م
رأىمجؾفؿــــــــوش،مبرطـــــــــــيمعوء م
غزلمصقفوموادؿقــــــؿّممبوئــــــــــــــفو م
صؿشؿؿًمايقيمرائقــــــــيماظـؾؿي م
تلؾؾًمصوسدةمعـماٌوء،مخطػؿفو م
ومصقؿومػلمسوئدة،موددمجؾدػو م
ومػـومجؾسمجؾفؿوشموبؽك 11م
إن مػذا ماٌؼطعمعـ معؾقؿيمجؾفؿوشمؼصقر مبقضقح مصشؾمجؾفؿوش ميف مهؼقؼمعؾدأ ماإلسؿـرافم
بوظؽؿولموماًؾقد،مصقؿومغرىمأنمماألصعكمػلماظيتمتػقزمبوظـؾؿيموسـدعومتلطؾفومؼؿفددمجؾدػومإسالغوم
سـمإطؿلوبفوماًؾقد-األصعكماظيتمترعزمإديماٌقت .-م
أعو ماألدوررل ماشلـدؼي مصنن مأشؾؾفو مؼصى ميف مصؽرةمإهود ماألرواح م ماًرلة ميف مروح مواحدة ممتـؾم
اظــقر،متؿقدماألرواحماظشرؼرةمععمبعضفومعؽقغيمروحومذرؼرةممتـؾماظظؾؿي،موحيدثمصراعمبنيماظـقرم
وماظظؾؿي،مومؼـؿصرمآخرماألعرماظـقر.مومبوظؿوظلمؼـؿفلمايدثماظؿورخيلمطـــروحممممومطغوؼي.مومتصقرم
أدطقرةمػـغـؿوريمربووظيمػذاماألخرلماظقصقلمإديمعوءماًؾقدمسـمررؼؼماظؿصقفمبوسؿؾورمػـغـؿوريم
حوعؾمظروحماألحقوء .م
ؼمعـماظػؽرماظشرضلمسؿقعومبػؽرةمغفوؼيماظؿورؼخ،مظؽـفمالؼػصحمسـفومإالّميفمعؿقنماظذلاغقؿ،مذاتم
اظطوبعماٌقؿوصقزؼؼلمواألخالضل .م
طؿو مآعـ ماظػراسـي مبػؽرة ماظـفوؼي،ألن ماٌقت مػق مغفوؼي ماظزعـ ماظؾشري موبداؼي ماظلّرعدؼي مأيم
اظالّزعـ،مصوظػرسقنمميـؾماًؾقد،محؿكميفمحوظيمعقتفمالمؼعؿدلمعقتفمصـوءاُمبؾموجفومآخرامظؾكؾقد .م
و مظذا مطوغً ماظعؼوئد ماظقثـقي ماظػرسقغقي ،متمطد ميف مرؼقدفو مسؾك مضرورة مدصـ ماظػرسقن معع معوظفم
وخدعف موحشؿف ميف مأػراعوت مممقزة م ،مععؿؼدؼــ مأن ماٌقت مذبرد محؾؼي مبني ماظػرسقن مطـصػ مإظــفم
واظػرسقنمطنظف .12م
و ميف مػذا ماظصددمأطدت ماألدوررل ماظققغوغقي مسؾكمعؼقظيموصؽرة مغفوؼيماظؿورؼخ ممواظعومل،مثؿمجوءم
اًطوب ماظػؾلػل مظقعطل مشلو مأبعودا مو مممقزات مجعؾً معـ ماظػؽرة مضوسدة مو معؾدأ مظؽؾ مخطوبم
عـقؿوصقزؼؼل مأو مثققظقجل .مو مػؽذا مصنن م مأصالرقن ميف مربووراتف مادؿعؿؾ ماألدطقرة مطدلػون موبقون،م
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ووزّػ ماٌػوػقؿ ماٌقـقظقجقي متقزقػو معـوظقو.صفق مجيعؾمعـ مغفوؼيماظؿورؼخمحؿؿقيمدؼوظؽؿؽقي،مهدثم
سـدعومخيؿػلم«اظشؾح»مومؼدلز«اٌـول»معؿعوظقومسـمطؾمعومػقمعودي،مإنمغفوؼيماظؿورؼخمالتؽقنمبويربم
 مطؿومؼعؿؼدمأػؾماددلريم -مبؾمتؿؿمسـدعومحيدثماظؿطفرلماظذاتلماٌؾينمسؾكمعؾدإماظؿلعؾماظعؼؾلماًوظص،وماىدلماظصوسدموماظـّوزل.مصوظدّؼوظؽؿقؽمػقمصعقدمأومتؼدممسبقماظـؽؿول،مسـدعومؼصؾمإديم
غؼط يماإلطؿؿولمؼؿقدماظػردمععماىقػرمعشؽالماٌطؾؼماظذيمػقماًرل،مؼؼقلمصؿقلماظذلؼؽلميفمػذام
اظصدد :م« مصوظدؼوظؽؿقؽ مػقماظصعقدماظذي مؼصؾمبـومدرجيمصدرجيمإديمععرصيماىقػرميفمحدّمذاتف،م
غعينماًرلماٌطؾؼ» .13م
أعّومأردطقمروظقس،مصقفعؾممغفوؼيمماظؿورؼخمحؿؿقيمإجؿؿوسقي،معؾـقيمسؾكمضوسدتنيماألغوماٌؿعوظقيم
وماظيتمميـؾفوماٌقارـماألثقينمصؼط،سؾؿومأنماإلغلونمخورجمحدودمأثقـومميـؾماظإلغلونمأيماظؿقحشم
واظدلبرؼي .م
و ماظؼوسدة ماظـوغقي ،معمدلي مسؾك ماظؼقة ماظيت متؿفؾىػل مايرب ماظعودظي ماظيت متفدف مإدي مأغلـيم
اٌؿقحش .م
ومبـوءمسؾكمعومدؾؼمصننمأردطقمجعؾمعـماإلدؽـدرماٌؼدوغلماظـؿقذجماظذيمحيؼؼمصؽرةمغفوؼيم
اظؿورؼخ،مومأشرضيم(غلؾيمإديماألشرؼؼ)ماظعوملماظؼدؼؿمعـؾؿومحيوولماظلوديماألعرؼؽققنماظققممصـعؾفمأيم
أعرطيماظعومل.إنمشزوماإلدؽـدرمظؾعوملماظؼدؼؿمطودمأنمحيؼؼمأػداصفمظقمملمميًماإلدؽـدرميفماظـالثنيمعـم
سؿره .م
ومبعدمربووظيماظققغونمإلغفوءماظؿورؼخمجوءمدورماظروعونموضدمداسؾفؿمحؾؿمروعـيماظعوملمسـمررؼؼم
اظؼقةمومعؾدأماظلقودةمسؾكماألرض،مشرلمأنمزروصومإجؿؿوسقيمومأخرىمطقغقيمعـعًماظروعونمعـمهؼقؼم
عؼقظيم«األرضمظؾروعون»مذطرػومعقغؿقلؽقميفمطؿوبـــفم«مأدؾوبمسظؿيمومإسبطوطماظروعون».م م
أعوماظدؼوغيماظقفقدؼي،ممصـفوؼيماظؿورؼخمعرتؾطيمظدؼفومبػؾلػيماظؿػققماٌمدليمسؾكمضوسدةمثققظقجقيم
«ماإلصطػوءماإلشلل»مومبوظؿوظلمبرزتمعؼقظيمذعىماهللماٌكؿور .م
إغّـفمتعولمذيعلمظعرقمؼعؿؼدميفمذاتفماظصػقةمواًرلةم،وبوظؿوظلمإنماألرضمملمدبؾؼمإالمظؾشعىمم
اظقفقدي،موأنمغفوؼيماظؿورؼخمضوئؿيمسؾكمعؾدأمهؼقؼماظعوٌقيماظقفقدؼي،موصؼماظقسدماإلشلل،موماظعوٌقيم
اظقفقدؼيمتؿفؾكمطقؼقؼيميفمممؾؽيمإدرائقؾماظؽدلى.مإنمػذاماشلوجسماظؿورخيل،مجعؾماظقفقدمسؾكم
عرماظزعونمبمرةمايدثماظؿورخيل،موظعؾمػؿؾرمملمؼؽـمعدصقسومإديماظؿـؽقؾمبوظقفقدمإالمظؽقغفؿمأطـرم
حضقراميفماظؿورؼخماظؾشري( .)م
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مأعوماٌلقققيمصؿفعؾمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمعرتؾطيمبػؽرةماًالصماظيتمهدثمصؼطمسـدعومتؿقدم
األضوغقؿماظـالثيمعشؽؾيماٌطؾؼ .14م
وميفماظػؽرماإلدالعل،مصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمتؿؾؾقرميفمتقورؼـ:اظلينموماظشقعل .م
ؼـطؾؼماظػؽرماظلينمعـمصؽرةماظؿؿؽنيمهلل،موولقدمعؼقظيم«مأغؿؿماألسؾقن»،موماإلدؿعالءمالمؼؿقؼؼم
إالمبوظػؿحموضقاسدماظػؿحمتؿضؿـمثالثيمحوالت :م
)1ماإلدالم:مذوبونماظػردميفماظػؽرة(.ربووظيمدحضماظـؼوئض) .م
)0ماىزؼي:مإسالنماظقالءمظألضقى(اظلقودة) م
)1ماظؼؿول:مغزعماإلسذلافمبوظؿػققموماإلدؿعالءمعـماآلخر(أدؾؿيماظعومل) .م
إنممخروجمماىققشماإلدالعقيميفمطؾماإلووػوت،مملمؼؽـميفمحؼقؼؿفمإالمربووظيمأدؾؿيماظعومل،م
ومهؼقؼمماظعوٌقيماإلدالعقي،مملمؼؽـماظداصعمأوماظؾوسٌماٌعؾؾمسؾكماظػؿحمسرضقومبؾمسؼوئدؼو،مضوئؿوم
سؾكمثـوئقيماظـصرمأوماظشفودة،موطالػؿومؼذلجؿمعؼقظيماظـفوؼي .م
إنمماظـصرمػـومػقمت عؾرلمسـمضؿعماآلخر،مأيماظؼقةماٌعورضيموماظػؽرةماظـؼقضي،موسـدعومؼـؿػلم
اظـؼقـضموماٌعورضمؼدلمذظؽمدالظيمضورعيمسؾكمإغؿصورماظػؽرةمومبوظؿوظلمإسالنمسـمغفوؼيماظعوملمموم
اظؿورؼخموماإلغلونمومبداؼيماظعوملماآلخرماظذيمميـؾماًؾقد.مومعوماظشفودةمإلغفومتعينماًؾقدمألنم
ذفقدماظػؽرةمحلمؼرزق .15م
أعوماظطرحماظشقعلمصؿؿفؾكمغفوؼيماظؿورؼخمظدؼفميفمغظرؼيماإلعوعيمسؾكماًصقص.صوإلعومماٌغقىم
ػقماظذيمحيؼؼمغفوؼيماظؿورؼخ،موأنماظؿورؼخمعومػقمإالميفمغطوقمربـيماإلغؿظور .م
إنمحضقرماإلعومماٌـؿظرمعومػقميفمحؼقؼيماألعرمإالمإغفوءمظؾشرموماظؼضوءمسؾكمذبؿؿعماألذرار،م
واإلعوممطؿومتروؼفماألدوررلماظشقعقيمسؾكماًصقصمحيؿؾمطؾمعؼقعوتماظؼقةمواظؼدرةمظؿغقرلماظعومل .م
إنماظعوملمالبدمأنمؼـؿفلمسـدمغؼطيمعوم،مؼلقدمصقفوماًرلماٌطؾؼمعـمجدظقي«معومؼـؾغلمأنمؼؽقنم
عـمععؽقسمعومػقمطوئـ»،مصوإلعومماٌعصقمموماٌـؿظرميفمغػسماظقضًمعمؼد،ممممممممممممممممومإدؿعالؤهم
حؿؿقي،مومإغؿصورهمعلؾؿي،مومسوٌقؿفمضضوءمومشوؼي.ومغفوؼيماظؿورؼخمسـدماظشقعيمعرتؾطيمبوظرجوءمالم
اظقلس،مصوٌعذبقنميفماألرضمدققؼؼقنماإلدؿعالءمحؿؿو .م
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يف ماظػؽر مايدؼٌ ،محوول ماإلغلون ماظغربل ،مبلط مأغوه مو ماظؾقٌ مسـ ماظعوٌقي ماظـوغقي مظإلغلونم
اظغربل،مإنمعؼقظيمبقدققفم( Boussuetم)مولدمذظؽ«:ملمدبؾؼماألرضمإالّمظإلغلونماألبقض» .م
إنماظغزوماألوربلمظؾعومل،موماظذيمإدبذميفماظؾداؼيمزليماإلطؿشوصوتماىغراصقي،مطونمغوبعومعـم
بعدؼـ:مبعدمدؼينموآخرمدقودلمإضؿصودي.طؿومظعؾًماألدطقرةممدورامبورزاميفمدصعمروادماإلطؿشوصوتم
إديماإلحبورمسبقمسقاملمذبفقظي.مصلدطقرةمعوءمايقوةمأوماظـؾعماًوظد،مطونمشلوماظدورماظؾورزميفمتػعقؾم
حرطيماظغزوماألوربل.م م
إن مأدطقرة معوء مايقوةمػل مأدطقرة مذاتمأصقل مذرضقيمومؼقغوغقي،مو مضدمإسؿؼدماظققغوغققنمأنم
جقصـسماظعذراءمهقظًمعـمسروسماٌقوهمإديمؼـؾقعماٌوءماًوظد،موطؾمعـمذربمعـفوإدذلجعمذؾوبفموم
اطؿلىماًؾقد،مطؿومغالحظمأنمأدطقرةمطقرغقسمهؿؾمغػسماٌعومل .م
إن مأشؾى ماٌؽؿشػني ماألوائؾ مأعـول مطقك ،موأعرؼؽقصلؾقتشل ممتؾؽفؿ مػوجس مإطؿشوف مؼـؾقعم
جقصـسمأومطقرغقس .16م
ومؼـطؾؼمػقفؾميفمماظؼرنماظـوعـمسشر،معـمصؽرةمأنماظصراعمؼؼعمضؿـمذبولماألصؽور،مصؽؾمصؽرةم
شلو مغؼقض .موأن ماظؿورؼخ مال مؼؿفؾك مطلحداث مإال ميف محرطي ماظػؽرة مواظـؼقض م .موغفوؼي ماظؿورؼخ مسـدم
ػقفؾمغػلفومترتؽزممسؾكمعؾدأممعلققل،مصفقفؾمؼرىمأنمغفوؼيماظؿورؼخمحدثًمعرةميفماظؿورؼخ،مٌوم
وؾكماإلظــفمم(ماألضـقمماألول)ميفماإلغلونماظذيمجلدهماٌلقحم(ماألضـقمماظـوغل)،موممأغفمدققدثم
ظؾؿرةماألخرلةمسـدعومؼؿقدماإلظفمععماظعرقماآلريماٌؿػقق،مسـدئذمغصؾمإديمإدراكماٌطؾؼمداخؾمغطوقم
اظدوظي .17م
يف مػذا ماٌقضقع مبوظذات مؼؼقل معردقو مإظقود م :م«ػقفؾ مؼعقد مصقؿـوول ماإلؼدؼقظقجقي ماظقفقدؼيم
اٌلقققي مو مؼطؾؼفو مسؾك ماظؿورؼخ ماظعوٌل ميف مذبؿؾف م ،ماظروح ماظعوٌل مؼؿفؾك مبودؿؿرار ميف مايقادثم
اظؿورخيقي،مومالمؼؿفؾكمإالميفمػذهمايقادث،ماظؿورؼخمؼصؾحميفمذبؿؾفمثققصوغقوم(وؾقومإشلقو)» .18م
أعوميفمايؼؾيمماٌعوصرة،مغالحظمأنمػقؿؾرمحوولمأنمجيلدمايؾؿماألٌوغل،موحيؼؼمغفوؼيماظؿورؼخم
وصؼمعؾدأمغزعمماإلسذلافمبوظؼقةمومايربماظؽقغقي ،مومجيعؾمغػلفمغوبؾققنمأوربوماظـوغل،موبدلمأنم
ميؿطلمصفقةمجقادهماألبقض،19مميؿطلمدبوبؿفماٌدرسي .م
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ومهوولممأعرؼؽومطؼطىمدقودلمومإضؿصوديميفمأؼوعـومػذهممأنمهؼؼمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمعـم
خاللمعشروعم«اظـظومماظعوٌلماىدؼد».مصوظعقٌيموماظدعؼرريمواألعرطيمطؾفومععوغلمتصىميفمربووظيم
هؼقؼماظؿػققماٌلخقذمبؼقةماإلسذلاف،مأيموصؼمعومؼلؿقفمأصالرقنماظـقؿقس( .)Thymosم

فوكوياما  :تنظوم النهاية أم تأسوس اهلومنة
و مبعد مػذا ماظعرض ماظؿورخيل مٌؼقظي مغفوؼي ماظؿورؼخ ،مغعقد مإدي معقضقسـو ماألدودل ،مواٌؿؿـؾ ميفم
إدؿكالصمماىوغىماألدطقريمعـمحـوؼومطؿوبمصقطقؼوعو(غفوؼيماظؿورؼخ) .م
ؼرتؾطماظصراعميفماظػؽرماظػؾلػلموماظدؼينمسؾكماظعؿقممبوًرلموماظشرطؼقؿؿنيمعؿعورضؿني.مؼمطدم
طورلممعورطسمغػلفميفمػذاماالووهممأنماظصراعمغشلمحنيمضولماإلغلون:مػذامظل،معـمػـومإبؿؽرم
اًرلموماظشر .م
ومإذاممطونمماظشرميفمأشؾىماظػؾلػوتماظعوٌقيمػقمأصؾمايقادث،مصننمصالدػيماظققغونمملمخيرجقام
سـ مػذا ماظلقوق م .مإذ مؼعؿؼد مأصالرقن م مأن ماظـقؿقس مذبرد مرشؾي مشضؾقي ،مجوربي مترعل مإدي مغزعم
اإلسذلاف مبوظؼقة ،معـ معـطؾؼ مأن ماظـػس ماظغضؾقي متلعك مدوعو مإدي مإغؿزاع ماظؿػقق معـ ماآلخر ،مؼؼقلم
صقطقؼوعومربؾالمعومدؾؼ«:مثيمجوغىمعظؾؿمظؾرشؾيميفمغقؾماإلسذلافمجعؾماظػالدػيمؼرونميفماظـقؿقسم
اٌصدرماألدودلمظؾشرمبنيماظؾشر» 20م
إذن مصػقطقؼوعو محيوول مأن مؼمدس معشروسف معـ مخالل ماظؿـوص معع ماألدطقرة،مصوألدطقرة متؿكذم
ذؽؾماظدظقؾماإلصذلاضل .م
إن ماظـقؿقس مؼؿفؾك ميف معؾدأؼـ :ماٌقفوظقثقؿقومو ماألؼلقثقؿقو ،موػؿومضقؿؿون معؿعورضؿون .مصوألوديم
وـحمسبقممضقةممشضؾقيممسورعي،مترشىميفمغزعماإلسذلافمبوظؼقةمومبوظؿوظلمتؾدومأطـرمذرؼيمإلرتؾورفوم
بوظؿعوظلماٌػرطمومإحؿؼورماآلخرم.م م
إنماٌقفوظقثقؿقومغقعمعـم"جـقنماظعظؿي"متصقىمخوصيماألغقاتماألطـرمبوراغقؼوطقف.مظؼدمحوولم
صراغلقسمصقطقؼوعومأنمؼعؿؿفومسؾكمطؾمأغشطيماإلغلون.21مصعالضيماظرجؾمبوٌرأةممالمدبرجممسـمم
اٌقفوظقثقؿقو ،مإغف مسـدعو مؼغوزشلو مأو مؼعوطلفو ،مؼرؼد مأن مميؿقـ معقضعف م"طلغو" مبوظـلؾي مشلو مطكخرم
عمغٌ.مصننمإدؿؿوشلومؼشعرمبوظؿػققمخوصيمإنمحدثًمعـوصليمسؾكم"ػل ».موم"ػل"مغػلفومترشىمأنمم
تـؿزعماإلسذلافمعـماآلخرماٌذطر"ػق"،ممومأن مععقورماظؿػققمخيؿؾػمبنيم"ػق"ممو"ػل"،مصفلمتؿكذم
عـم"اىؿول"مطؼقؿيمظإلسذلاف،مومػقمجيعؾمعـم"اظؼقة"مععقورا.مومػؽذامؼعؿؼدمصقطقؼوعوممأنماظعالضيم
اىـلقي ميف محد مذاتفوموؾّ مواضح مظـزسي ماظـقؿقدقي،مإنمإصذلاش ماظرجؾ مظؾؿرأة مػقمإغؿزاع مذفودةم
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اظؿػقق مأطـر مممو مػق مإذؾوع مظؾرشؾي ماىـلقي .مإن ماظـقؿقدقي ميف مجوغؾفو ماٌقفوظق ،مشوؼؿفو م ماظؼصقىم
اظشؿقظقي،مظذامصننماظؾقؾرلاظقيماظدميقضرارقيمسـدمصقطقؼوعومشوؼؿفوماظؽدلىموماظػضؾكمػلماظقصقلمإديم
غظوممسلقظل .م
إنماظـزسيماظـقؿقدقيماألطـرمجـقغومومذرؼي،ممتـؾفومأدطقرةمظقـؿققس،اظيتمحيوولمصقطقمأنمؼلؼطم
منقذجفو مسؾك ممأعرؼؽو،ماظدوظي ماألطـرعقفوظقؼي،موماٌـؿصرةمدوعومسؾكمأسدائفو،معـؿزسيماإلسذلافم
بوظؿػققمعـماألغظؿيماألخرىمرشؿموجقدماظعقائؼماظؽـرلةماظيتمتؼػمأعوممرشؾؿفوماىوربي .م
إنماظـقؿقسماًرايفمندمحضقرهمعؿفؾقوميفمذكصقيمظقـؿققس،مؼؿققلميفماظػؽرماظدميقضرارلمإديم
خرل مو مبراشؿف ،مغؿقفي مإسؿؼود مصقطقمأن مغظوم مدعؼرريماظعومل مجعؾمعـمعؾدئل ماظـقؿقس ماٌؿـوضضنيمم
عؾدأؼـمعؿصويني .م
أعوماظـوغقيم:ماإلؼلقثقؿقومصفلمغزسيمتلقطرمسؾكمذعـــقرماٌلؿضعػنيمخوصي،مومظذامغـرىمػقفؾمم
ؼدلزػوميفمجدظقيماظعؾدموماظلقدمأوميفمضصيم"اظؿوجر"مشلقفؾمغػلف.مؼؼقلمصقطقؼوعومعـقؾالمرأيمػقفؾم
«م ؼلؿعقدماظعؾدميفماظقاضعمإغلوغقؿفماظيتمصؼدػومبلىمخقصفمعـماٌـقتماظعـقػ،مبقادطيماظعؿؾ،ميفمم
اظؾدءممجيدلماظعؾدمسؾكماظعؿؾمعـمأجؾمإرضوءماظلقدمبلؾىمخقصفماظدائؿمعـماٌقت» .22م
و مبوظؿوظلمؼعؿؾماٌلؿضعػمسؾكمغزعماإلسذلافمبوظؿلوويموماظـّدؼي،موعـفمؼصؾحماإلؼلقمعطؾؾوم
ذرسقو ميف مخطوبوت ماظـقرات ماظعوٌقي ،مإن مآدم ميف ماىـي مدصعف ماإلؼلق مإدي مزبوظػي ماإلظف م(اهلل مسـدم
اٌلؾؿني)موماألطؾمعـماظشفرةماٌؿـقسي(مسـدماظؾوبؾنيموماظققغوغقنيم،مذفرةماٌعرصي)،موماظغوؼيمعـم
ػذهماظرشؾيمغزعماإلسذلافمبوظؿلوويمععماإلظف .م
إنماإلؼــزوثقؿقومشوظؾومعومؼؿكذمضقؿومأخالضقي،مطوظؽراعيم،ماإلحذلامم،م"إحذلامماظذات"،مموم"م
)مضقؿمجقصوءمموم
تؼدؼرماظذاتم"موماٌلوواة،ماظعداظي..،إخل.موطؾفومطؿومؼؼقلمغقؿشف(che
صـعفوماظضعػوءمظققدومبفومعـمضقةماألدقود .23م
ومبعدمػذاماظعرضماظقجقزمظؾؿؾدأؼـماظلوبؼني،مغالحظمأنمصقطقمحيوولمأنمؼؿفووزماألرروحوتم
اظلوبؼيمظؽلمؼصوحلمبنيمعؾدأيماظـقؿقس(ماٌقفوظقوماإلؼزو)،مومأنماظؿورؼخميفمرأؼفمالمؼعرفمشوؼؿفموم
الغفوؼؿفمإال ميف متصويفؿو.مإذمؼصؾح ماإلسذلاف مبوظؿلووي معلووؼومظإلسذلاف مبوظؿػقق ،مسـدعومؼلقدم
اظعوملمغظوممأعـؾ،مؼؿفؾكميفماظـظومماظشؿقظلماظؾقدلاظل،ماظذيمجيفزمسؾكمإعدلارقرؼيمايؼد .24م
وإذامطوغًماألدطقرةماألودي،متذلجؿماٌؾدأماألطـرمذرؼيميفماظـقؿقس،مصننمأدطقرةمبروعـققسممتـؾم
اىوغى ماآلخر مأي ماإلؼزوثقؿقو .مإن مبروعـققس محيوول مأن مؼـؿزع ماإلسذلاف مبوظـدؼي معـ ماآلشلي ،موم
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اظطرؼؼ مإديمذظؽ مؼؿؿـؾ ميف مدرضيماظـورمعـ مذبؿع ماآلشلي.مو ماظعؿؾ ماظؾطقظلمظدلوعـققسمأخذماظعؼؾم
اظؾشريمعـمدائرةماظعفزمإديممدائرةماًؾؼموماظلؾطي .م
مإنمػوجسماإلسذلافمبوظؿلووي،مندهميفمطؾماألدوررلماظعوٌقي.مإنماإلغلونميفمجؾماألدوررلم
ؼؿققلمإديمبطؾممثؿمإديمغصػمإظف .م
إن مػذهماظذلاتؾقي متمطد معلعك ماإلغلون ميف مإجيودمصقغ مهؼقؼماظـّدؼي مأومسؾكماألضؾماإلسذلافم
بوظؿلوويمعـمضؾؾماآلشلي،مطؿومندػوميفمعؿقنمأدطقرةمطوظقغقالمأومػرلطقؾ .م
إنماألدطقرةمطقؼؾمععريف،متعدلميفمأشؾىمأذؽوشلومسـماىوغىماظالسؼالغل،مومبومأنماظـقؿقسم
ضقةمشضؾقي،مإذنمصفقمعػورقمظؾعؼؾموظقسمعـفم،موػذامعومأطدهمصرؼدمػوظقديميفمضقظفم:م«ميفماإلشرؼؼقيم
اظؽالدقؽقيمتعينمطؾؿيماظؿقؿقسماظغضىمأوماظشفقة،ومػلممعؾؽيمدبصمايققاغوتمواًققلماٌػعؿيم
بويققؼي ».م
مإنمعػورضؿفمظؾغــقسمجعـؾمأصالرقنمحيؽؿماظعؼؾموؼؼددفم،موبوٌقازاةمغالحظمصقطقؼوعومحيؽؿم
اظـظومماظؾؾرلاظلماظذيمؼراهماظقحقدماظؼودرمسؾكماٌصوييمبنيماٌؾدأؼـماٌؿـوضضني .م
مإذنمصوظؿورؼخمعـذمأنمبدأمععم"اإلغلونماألول"مإديمأنمؼـؿفلمععماإلغلونماألخرلم(غفوؼيمطغوؼيموم
ظقسمطقدث)مبوسـفماٌعؾؾمػقماظـقؿقسمأيماظالّسؼؾم.مومععـكمذظؽم،حلىماظؿقؾقؾماظلوبؼ،مأنم
اظقسلماظؿورخيلمؼؿضوءلمعومداممحيرطفماظالذعقرمأوماظؿقؿقس.صفؾمؼؼؾؾمذبؿؿعماظعؼالء،مأنمؼؽقنم
تورخيفؿماجملقدموماظؿؾقدمسؾورةمسـمتورؼخماظّالسؼؾ؟! م
مإنممعومغلؿـؿفــفمآخرماألعر،مػقمأنمصؽرةمغفوؼيماظؿورؼخمعؾـقيمأدودومسؾكماظػؽرماألدطقري .م
و معـ معـظقر مصؾلػي ماظؿورؼخ مصفل مصؽرة متغقّى ماظعؼؾ مو ماظقسل م ،مثؿ مػل موعؾ مشوؼي ماظؿورؼخم
عرتؾطيمبؿقؼقؼمذفقةمسؼقؿيمميقؾفوماظـقؿقسماظؼقةماظغضؾقيميفماإلغلون .م
صفؾمتؼؾؾماألغؿؾفـلقوماظّالشربقيمأدطقرةمدعؼرريماظعوملمومأعرطؿف؟م م
ومػؾمغؼؾؾمأنمؼؽقنماظرجؾماظؾقدلاظلماظرجؾماألخرل؟ م
إنمغفوؼيماظؿورؼخمعمدليمسؾكمإسؿؼودمشربلم،محقصؾفمصراغلقامذؿوظقفميفماظعؾورةماظؿوظقي :م
«إنمغفوؼيماظؿورؼخمػلمغفوؼيماآلخر اظذيمؼؼوتؾماألوربل».25وبوظؿوظلمصـقـمأعوممإشؿصوبمجدؼدم
ٌػوػقؿ ماظؿورؼخ ،مو مغدخؾ ميف ماظـزسي ماظؿلوؼؾقي ماٌؾـقي مسؾك ماإلؼدوظقجقو ماإلغؼالبقي م ،موظعؾ مػذا معوم
غؾؿؿلفميفمضقلمعطوعماظصػديم«:مواضحمأغـومأعوممإشؿصوبمجدؼـــدمٌػفقمماظؿـــورؼخ.مو محرطؿفموم
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غفوؼؿف،مؼلخذمذؽؾماظؿلوؼؾ،مظقؾينمعشروسومإؼدؼقظقجقوميفمسصرمتـؿماإلتػوقمسؾكموصػفمبلغفمسصرم
إغفقورماإلؼدؼقظقجقوت» .26م
إن مربووظي متفققهماظعوملمو متؾقؽؿفمظؼؾقلموػؿ ماغؿصورماظغرب ،مالمخيرجمسـمربووظيماسؿؾورقيم
ظإلغلون ماظغربل معـ مأجؾ مإغؿزاع ماظؿػقق ماظقػؿل معـ ماآلخر .مإن ماآلخر محؿك ميف محوظي مإسبطورفم
دقؿؿلؽ مبوسؿؼودمطقغف مػقمذظؽ ماظرجؾ ماألخرل.مإذن مال مبدمأنمسبطؿمإؼدؼقظقجقيماظؿورؼخماٌقجف،م
وتـدعٍميفماظؿورؼخمايلماظذيمؼصـعفماىؿقع.م م
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