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وماظؼقؿةمالمتشيؿشيّٕدشيّْمسيماظـػّٗمإاَلممبايّٕؼة،مصإذامآعـام

مإديم ماظطّٕؼؼ معشيَؾْؽـا مصؼّٓ مايّٕؼة مو ماظؼقؿة مو بايؼقؼة

ملان"هؼقؼماإلغ

محمؿّٓمبّٓؼعماظؽلؿم

ميظابم مسي مظف )تؽّٕميا

ماٌغادرةمدونمرجعة(

ماٌؼّٓعة:
ماظغّٕبلمسيمرحؿمحّٕطةمذاتم تشؽؾتمايّٓاثةمواٌقارـةم)طؿػاػقؿ،موطأبعادمحضارؼة(مسيماظػضاء

مرابعمعّٖدوج:

م)سيمم-1 ماإلدؿؼالظقة متـشّٓ ماِّغقار( مإديمسصّٕ ماظـفضة م)عـ مذاتمعلار م متـظريؼة مأصؽار م حّٕطة

مٌكؿؾػة(.أبعادػاما

حّٕطةماجؿؿاسقةمودقادقةمريؾتمسؾكمساتؼفامهقؼؾمػّٔهماِّصؽارماىّٓؼّٓةمإديمأصؼماظؿقؼؼمم-0

مسيماظقاضعماالجؿؿاسلموايضاريماظغّٕبل.

ماآلنم محؿك مغػلفا ماإلدالعلموّٓ ماظعّٕبل مايضاري مصضائـا مسي مواٌقارـة مايّٓاثة محنيمأن سي

موطأغفامإٌّطبماظغّٕؼبمسـفمواظّٓخقؾةمسؾقف.
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معقائؼ؟مصؿاماظ

مٌكؿؾػماظؾـكم ماظؿارخيقة ماظعقائؼمسيماظصريورة مػّٔه مواىّٖئقة–بّٓونمذؽمميؽـمرصّٓ م-اظؽؾقة

ظؾؿفؿؿعاتماظعّٕبقةماإلدالعقةمايّٓؼـةمإالمأغـامدقفمغفؿؿ،مسيمػّٔاماٌؼال،مبأحّٓمأوجفمػّٔهماظعقائؼ،م

موب ماإلدالعلمايّٓؼث، ماظعّٕبل مظؾػؽّٕ ماٌـؿفة ماظػؽّٕؼة ماظّٔػـقة ماظؾـك مسي متؾؽماظؾـكماٌؿؿـؾ اظؿقّٓؼّٓ

م.1اظّٔػـقةمواظػؽّٕؼةماٌؿعؾؼةمبايؼؾماٌعّٕسيماظػؼفل

ماٌقارـة،مايّٓاثة:ماظؿقّٓؼّٓمواالغؿؿاءم:م.1

ماظؿقّٓؼّٓ:م1.1
م مظؽؾؿة متّٕذية مػل معقارـة، مم Citoyennetéطؾؿة مسي موتّٓل ماظػّٕغلقة،  Le Petitباظؾغة

Larousseاٌقارـمبأربعةمععاغل،مغّٔطّٕمم:م"مأنماظػّٕدمظفمصػةماٌقارـ"موسيمغػّٗماظؼاعقسمحيّٓدم

معـفا:

مسيماظؼّٓؼؿ:مػقماظشكّٙماظّٔيمؼؿؿؿعمحبؼماالغؿؿاءمظؾقاضّٕةم-1

مسضقمدوظة:موػقمبفّٔهماظصػةمظفمحؼققموواجؾاتمعشيّٓشيِغقةمودقادقة.م-0

م.2سيمإرارماظـقرةماظػّٕغلقة،مصػةمتعقضماظلقّٓمواظلقّٓةم-3

ماظققغاغقةماظؼّٓميةمدالظةماٌقارـمو ،ماٌلاػؿةمواظػعؾصؼمعشّٕورقةمعامامسقفمظؼّٓمأدلتماَياِضّٕة

صاٌلاػؿةمعؿعؾؼةمبّٓصعماظضّٕؼؾةمعـمأجؾمتلقريماظشؤونماظعؿقعقةمظؾقاضّٕة،مأعاماظػعؾمصقؿعؾؼمحبؼم

ماياضّٕة،م مبؼقاغني ماالظؿّٖام موواجب مظؾقاضّٕة ماظعؿقعقة ماظشؤون مظؿلقري مواظـؼّٓ ماظـظّٕ مسي اٌلاػؿ

ـعمأنمؼؽقنمعقارـا،مصاٌقارـةماظققغاغقةمعـمحقثمػلموباظـؿقفةمعـمالمحيؼمظفماٌلاػؿةماٌاظقةمميؿ

جاععةمظؾؿفؿؿعماظػاسؾم)باظّٓالظةماظيتمحّٓدغاػا(مصفلمسيمذاتماظؾقظةمعاغعةمظؾؿفؿؿعماٌـػعؾم)وصؼم

ماظـؼاصةماظلقادقةماٌفقؿـةمسيماياضّٕةمآغّٔاك(.

ـطؼماإلغلانماٌـػعؾ.مإنمتشيـضيّٖشيِظؼصيماظّٓالظةمايّٓؼـةمظؾؿقارـةمسيمإواهماظؿعؿقؿ،مصفلمتؿفاوزمحّٓودمع

طؾمإغلان،معـمحقثمػقمحققانمساضؾ،مظـمؼؽقنممإالممصاِساًل،ماٌلأظةمتؿعؾؼممبأدلةماظشّٕوطماظيتم

معـؤدّٗمظإلغلانماظػاسؾم مػق ماظؽاغطلمظالصطالح( م)باٌػفقم مظقؽقنمطّٔظؽ،مصاظؿـقؼّٕ ؼـؾغلمأنمتؿقصّٕ

ؿمالمؼأتل،مصؽؾمصعؾمظّٓىماظػاسؾمِّغفمؼؼطعماظصؾةمععمطؾماغػعال،مطؾمدؾؾقة،مطؾمخضقعمعؼابؾموػ

ػقم"وجقدمباظؼقة"،متقصريماظشّٕوطمسؾكمعلؿقىماظػّٕدموطّٔامسؾكمعلؿقىماظؽؾقةماجملؿؿعقةمؼؤديمإديم
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مهقظفمإديم"وجقدمباظػعؾ".

م مػل ماٌعـك مبفّٔا ماٌؿؿؿعصاٌقارـة ماٌلاػؿ، ماٌقارـ مطّٔظؽممبفؿقعمماعؿالكمصػة عـمحقثمػق

ماٌلؿؼؾمايؼققمآٌّغقةمضؿـمجمؿؿعمدقادل مذاتمرابعمضاغقغلمتؤدّٗمظؾػّٕدمايّٕ ،مصفلمػقؽؾقا

مدقاقم مسي م)اظؿعؾقؾ ماظّٓؼـاعقؽل مرابعفا موحبؽؿ مظؽـ مايّٓؼـة(، مباظّٓالظة م)اظّٓوظة ماظّٓوظة مسي اظعضق

مثؼاصقة،م مدقادقة، محققؼة مأبعادا مظؿؿكّٔ مواوزتف مبؾ ماظؼاغقغل، ماٌـطؼ محّٓود مسي متؾؼ ممل الحؼ(،

ماجؿؿاسقة،مإؼّٓؼقظقجقةمورعّٖؼة...

مبفّٔهمايققؼةمتّٓلمسؾكم موارتؾارا ،مبإخؿصارمأغفامإغؿؿاء،معؽاغةمومتؿعمسيمصضاءمايّٕؼاتإغفا

م)وصؼم متارخيلمشريمعؽؿؿؾماإلناز معـؿقج مإغفا ماٌلؿؼؾموبّٓونممتققّٖ. مايّٕ، ماظػّٕد تعربمسـموالدة

متصقراتمػربعاس(مصفقمسيمدريورةماظؿقؼؼمجيّٓمغػلفمسيمدميقعةماظؿققل.

،مصؿـريمجّٓالمدفاظقامضاتالمهلا،موخؾطامعـريامبقـفاموبنيمLa modernitéأعامطؾؿةمايّٓاثةم

صفلم"ظقلتمعػفقعامدقدققظقجقا،مم3عػفقعلمايّٓؼثمواظؿقّٓؼث،مسيمحنيمأغفامختؿؾػمجقػّٕؼا

وظقلتمعػفقعامدقادقا،موظقلتمعػفقعامتارخيقامخاظصا...مظقلتمعػفقعا،مإجّٕائقامظؾؿقؾقؾ،مظقّٗم

مممقّٖاتم مػـاكمضقاغنيمايّٓاثة، مايّٓاثةايّٓاثة... مإؼّٓؼقظقجقة مايّٓاثة، مػـاكمعـطؼ مإغفامبؾ ،

مسؾقف" ماظلابؼة ماظؿؼؾقّٓؼة ماظـؼاصقة ماِّمناط معـطؼ مؼؿعارضمعع معـطؼ محضاريمعؿؿقّٖ، صؿـطؼمم4منـّٛ

مأبعادم ماظّٔاتقة، ماِّبعاد مهؿؾ مايّٓاثة موإؼّٓؼقظقجقة مواظؽقغقة، ماٌقضقسقة ماِّبعاد محيؿؾ ايّٓاثة

م.5هلقؿـةاٌعـكمواظيتمتـّٖعمإديما

ماالغؿؿاءم:.م0.1
ميؽـمرصّٓمايّٓاثةمموماٌقارـة،معـمحقثمػؿامحصقؾةمعؿفّٓدةمظصريورةمتارخيقةمرقؼؾة،موصؼم

ماحملّٓداتماظؿارخيقةماظؿاظقة:

مطؿام ماظؾاػّٕة ماجملؿؿعاتماظالػقتقة معّٕحؾة ممتـؾ مإغفا ماظلقادل، ماظػؽّٕ مضؾؾ معا معّٕحؾة أوهلا:

مشقرؼػقؿّ٘ ماظػؽ6ّٕؼصـػفا مضؾؾ معا معؼقظة مإن ماظلقادلمم، مأنمحمّٓداتماظػؽّٕ متعينمظّٓؼـا اظلقادل

وأرّٕهماظلقدققظقجقةمموبـقاتفماظّٓاخؾقةموسؿؾقاتفماظّٔػـقةماٌـؿفةمظفمعّٕتؾطةمسضقؼامباٌـظقعةماظػؽّٕؼةم

م موتؾارطفمم–اظالػقتقة متغّٔؼف مومماردة(، م)تـظريا مدقادل مػق معا مطؾ متؤرّٕ ماظيت مصفل اٌاروائقة

مإطّٕاه.باحؿػاظقةمأوممتـعفموهّٕعفمجبّٖرمو

مبؿأدقّٗمايؼؾماظّٔيمؼصيؿؽخملـمسيماآلصاقماظالحؼة،م متؾّٓأ ماظيتم ماظلقادل،م ماظػؽّٕ ثاغقفا:معّٕحؾة
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بعؾؿـةماظػؽّٕماظلقادلمعـمخاللمهؼقؼمادؿؼالظقؿفمسـمحؼؾماظالػقتمسيماظػرتةماظققغاغقةمواظّٕوعاغقةم

ما مإٌّحؾةماظيتمازدػّٕتمصقفا مظؾّٓؼـماٌلققل(،مإغفا ظػؾلػةماظلقادقة...م)باظؿقّٓؼّٓمضؾؾمتؾينمروعا

مأخالقمغقؽقعاخمواظلقادةم موضقاغقـف، مأصالرقن مايؼم)ذيفقرؼة مظػؾلػة ماٌؾؽّٕة ماِّودي ماظؾّٔور وزفقر

ماآلردطقني....(ماظـؿصيعشيْؾؿشيشية.

مايّٓؼث،م ماظعصّٕ مهؼؼتمسي مظؼّٓ ماظّٓوظة(، م)أضصّٓ ماٌؤدلاتل ماظلقادل مسؾؿـة معّٕحؾة ثاظـفا:

سؾكمم-وصؼمػّٔاماظؿقؾقؾ–اظغّٕبل.مارتؽّٖماظغّٕبمايّٓؼثممبؿؾقؼـاتمومتاؼّٖاتممخمؿؾػة،مسيماظػضاء

مغقسلم ماجؿؿاسل مدقادل مظؿـظقؿ متّٓرجيقة مظصقاشة معالئؿ متارخيل مطرتاطؿ ماظلابؼة عؽادبمإٌّاحؾ

مغادرةم ماظغّٕبمبعؾؼّٕؼة ممتؽـ مظؼّٓ مظـؼؾ مبؾ مسؾقف، ماظلابؼة ماظؿـظقؿاتماجملؿؿعقة مأمناط مسـ وعؿؿقّٖ

قادقة.مإنمصفؿمػّٔاماظرتاطؿ،مآظقاتفموطّٔاماظقضقفمسؾكمعـطؼةمتارخيقامأنمؼّٓخؾمإديمساملمايّٓاثةماظل

اظّٓاخؾلماٌؿقؽؿمصقفمميؽــامعـماٌلؽمبأحّٓمأدواتمإغارةماٌلؾؽ،مأوماٌلاظؽماٌؿؽـةماظيتمتؤديمبـام

مإديممتؾؽمايّٓاثةماظّٕحؿم"اظشّٕسل"مظؾؿقارـة.

مَصؿصيؾشي ماظلابؼة، ماٌؽادبماٌرتاطؿة متـؿنيم م معـمخالل مايّٓاثة، موتلؽنيمدؿصاغ ماظؿاء م)بضؿ صي ضيِق

ماظّٓاخؾلم معـطؼفا مؼؿقّٓد مجّٓؼّٓة مدقادقة مثؼاصة مباظـؿقفة موتشؽؾ ماظغّٕبل ماجملؿؿعل ماظػضاء اظـقن(

موؼؿغّٔىمعـف،م مؼغّٔيماآلخّٕ مسؾكمُأدَّقضيـماثـنيمأحّٓػؿا مارتؽازا ماِّسماظػؾلػلماظعام)أضصّٓمايّٓاثة(

،مغظّٕةمجّٓؼّٓةمظؾّٖعان،موجقدمرؾقعةمظـفامأوال:معؤرّٕمعـمخاللماظّٓورماٌؿؿقّٖمظؾعؼؾمسيمسالضؿفمباظؽقن

عـمحقثمأنمعصّٓرمايؼمظـمؼؿأتكمإالمموأسمصؾلػةمايؼمثاغقا:ضـقاغقـفاماًاصةموحّٕؼةماإلغلان،م

م7عـمإرادةماظؾشّٕموواوزماظّٕؤىماٌعؿؼّٓةمأنمعصّٓرهمػقماظـظامماإلهلل،مأومػقماغعؽاسمظؾـظامماظطؾقعل

م.

مسي ماظلقادقة ماالجؿؿاسقة ماظصّٕاسات مخضؿ مايؼققمسي مذّٕسـة متّٓرجيقا م م مايّٓؼث، ماظعصّٕ

اإلغـلاغقةمايّٓؼـة،موسيمضؾؾفاماظـابّٚمجمؿقعمايّٕؼاتماإلغلاغقةمبّٓونمادؿــاء.مإنمػّٔهمايّٕؼاتم

مؼغّٔؼفام مغلغ مظؾقّٓاثة، مايل مذاتماظقضتماظّٕحؿ مسي موػل ماظـاعل، مظعصبماٌقارـة ماظـؿصيششيؽخملؾة ػل

موغلقجمؼشؿؾفا.

معؿـقع،معؿعّٓدماِّبعاد،مذومبـكمخمؿؾػة.معؿؾاؼـة،متؿّٓاخؾمصؿـطؼمايّٓاثةمؼلؾّّمداخؾمصض اء

صقؿامبقـفامضؿـممتػصؾمعالئؿ،معؿـاشؿموعؿفّٓد.مإغفم)أضصّٓماظػضاء(محيّٕكماجملؿؿعمسيمدؼـاعقؽقةمالم

عـقؾمهلامسيماواهماظعاٌقةمواِّبعادماإلغلاغقة،مإنمعـطؼمايّٓاثة،مؼػّٕضمغػلفمسؾكماِّبعادماظؽقغقةم

رطـامذظؽمأممملمغّٓضيرك،مرشؾـامسيمذظؽمأومملمغّٕشب،مأزسفـامذظؽمأومملمؼّٖسج،مبصػةمعقضقسقة،مأد

إغفمؼؿفاوزمعقضقسقامايّٓودموباظؿاظلماظػضاءماظّٔيمأغؿففا،موػقمبفّٔامؼؤدّٗمظّٕحؿماٌقارـةماٌؿػؿؼةم

مدوعامواٌؿػؿقةمسؾكماظعاٌقةمبإدؿؿّٕار.
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ماٌ مسيماظـلقجماالجؿؿاسلمو ماظيتمتؿشؽؾماٌقارـة معـّٓرجةمسيمصػلماظؾقظة ؤدلاتلموّٓمغػلفا

مصعاظةموعـؿفةمتـلجمخققطماٌؤدلاتماالجؿؿاسقةمظؿؤولمػلمطّٔظؽمإديم مإديم"عؤدلة" علارمهقهلا

صضاءمايّٓاثة،موِظؿشيؿشيِؾضيِقـموصؼمعـطؼفاماظّٓاخؾل،مصايّٓاثةمػلممبـابةمصعؾمضؾبماِّرضم)أضصّٓماِّرضم

ماالجؿؿاسقة(معـمأجؾماغؾـاقماٌقارـة.

م مظػعؾ مايـضاريمصالمميؽـ موسيماظػضاء مضؾبماِّرض. مبػعؾ معلؾؼا معشّٕورا مؼؽقن مأن مإال اظّٖرع

رشؿماحملاوالتماىادةماظيتمضاعتمػـاموػـاكمعـّٔم-اظعّٕبلماإلدالعلمصعؾمضؾبماِّرضمملمؼؿؿمبعّٓم

بؾمَطؿضيمػقمسلريمهؼقؼمذظؽمتارخيقا،مذظؽمِّنمايّٓاثةمػلمعـؾتمجمؿؿعاتفامصفلمم–سفّٓماظـفضةم

طؿامؼؼقلمحمؿّٓمأرطقنم"متؼّٓممغػلفامسيمآنمواحّٓمطـظّٕؼةمتأدقّٗمصؾلػلمظؾعاملمعـطؼموععـكمإغفام

ماِّوظقؼةمإديماظّٔاتماظعارصة،مإديم"اِّغا"،م مإؼالء مظؿغقريماجملؿؿعات،مسيماِّمنقذجماِّولمؼشيِؿٍؿ وطعؾؿقة

مواظّٔاتماظؽاعـةمتؾؽ،ماظيتمطؼقؿةمأمسكمتضطؾعمباٌعـكموتؾينماظعاملموتؤدّٗماظّٕابطةماالجؿؿاسقة.

وػقمبطؾقعؿفم)أيماِّمنقذجماِّول(مالمميؽـفمأنمؼؤدّٗمذاتف،مصؽانمسؾقفمأنمؼـفؾمعـم"طاتاظقغ"معـم

مباظؿقّٓؼث،م ماظـاغلمؼشيفضيّٕيماإلػؿؿام موباٌؼابؾمسيماِّمنقذج ماظؽقغقة. ماظعؼؾ، ماظػّٕد، مايّٕؼة، اظؼقؿ:

ؿعماظؿؼؾقّٓيمإديماياظةمتؾؽمايّٕطةماظيتمتضؿـماإلغؿؼالماٌعؼّٓمواٌؿعّٓدماِّذؽالمعـماياظةم)أ(ماجملؿ

موتػقّٙم مأرقارػا مووصػ معقادؼـفا مورصّٓ مأدؾابفا مسـ ماظؿلاؤل معع مايّٓؼث ماجملؿؿع )ب(

ماظؿقّٓؼثم ماظـاغل: ماِّمنقذج مأعا ماٌعقاري، مباظؿؼلقؿ مايّٓاثة متأخّٔ ماِّول: ماِّمنقذج مسي أذؽاهلا...

م".8ؼأخّٔمدالظةمايقادؼة

معقضقسق معّٕتؾطة ماٌعقارؼة ماظؿؼققؿقة، ماظّٓالظة ماظلقدققظقجؾةمإن مواظّٓؼـاعقؽقات مباآلظقات ا

واِّغرتوبقظقجقةماياعؾةمظؾؿعـكمواظيتمتشؽؾتم)ػّٔهماظّٓالظة(مسيمأحضاغفا،مصفلمعصيّٕشيذَّؿشيةم)اظشّٓةمسؾكمم

عـماظعلريمأنمغّٕىمبــقةمم-وػّٔامؼؿطؾبماظؿؾصّٕ–اظشنيموبػؿقفا(مومتصيّٕشيذِّؿصيمبرتذقؿاتفاماًاصة؛مظؽـم

ّٖي(ماحملؾلماًصقصلم)اظػضاءمايضاريماظضقؼماظّٔيمأغـفؾفا(،مايّٓاثةمتـقصّٕمسيماٌعـكم)اظّٕع

باظّٕشؿمعـممأغفامتؿغّٔىمعـفمغصيلصيغطيامطـقػة.مصفلمتشيضيّٖشيعمبطؾقعؿفامإديمأنمتؽقنمساٌقة،مطقغقة،مومػّٔهم

ماالغـؿشار(،مصؿقؿؾمسيمحّٕطؿفام مإديماظعؾكم)اظؿقدعمو مدوعا مؼشيشضيّٕشيِئبُّ مِّنمسـؼفا ماٌـرية ػلمحققؼؿفا

قةممماثؾةمسؿقدؼة،مصاظؽقغقةمػاػـامتؿّٖاوجمععمغّٖسةماهلقؿـةموؼصؾّّمأعّٕماظؿؿققّٖمبقـفؿاماِّصؼقةمحّٕط

معلؿعصقا.

اظـؿقفةمععاداةماظؽقغقةممهتمورأةماهلقؿـة،مأوماإلغلقاقموراءماهلقؿـةموماإلسؿؼادماظقػؿلمباظظػّٕم

مباظؽقغقةمدونماظؿَّلشيؾُّّّمباِّدواتماظـؼّٓؼةمظؿأدقّٗماظّٔاتماظػاسؾةمسيماظعصّٕ.

مذيقعماياالت،متـّٓحّٕماِّغا،موتشيضيّٓشيِحّٕصيمععاغقفاماظّٕعّٖؼة،مصػلمأحلـماِّحقالمتـؿجماهلقؿـة،مسي
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مسيماواهم ماالحؿضار مإدي ماِّغا مؼؤول ماِّحقال مأدقأ موسي مظألخّٕ( ماآلغا م)عؼاوعة ماٌؼاوعة مثؿ موعـ اظعّٓاء

مإعا مبؾ مورػاغاتف موهّٓؼاتف مزعاغفا معؿطؾؾات موصؼ ماظّٔات متشؽقؾ مؼعاد مصال موإعامماظؿالذل، إغؾفار

إعؿعاض،مإغؾفارمؼقظّٓماإلشرتاب،موطؾمإشرتابمػقمغػلمظؾؿقارـة،مإغفمغػلمظؾػعؾموتأدقّٗمظالغػعال،م

ماٌؼاوعة،م معـطؼ ماظّٔاتموصؼ مسؾك ماإلغطقاء مإال مهؼؼ مصال ماٌضادة، مواظصّٓعة ماظصّٓعة إعؿعاضمؼقظّٓ

ؿمإدضيِؿـضيـّٖشيافمظؾؼقىمواٌؾؽاتمواٌؼاوعةموإنمطاغتمتؾّٓومصاسؾة،مصفلمصاسؾةمإالمضؿـمبـقةماإلغطقاء،مصقؿ

محؿكمؼؿؿماالدؿـػاذ.

إنمصفؿماٌقارـةمسيمجمؿؾمأبعادػاموسيمبـقةمَأعضيِشفشيِؿفا،مواظعؿؾمسؾكمتشيششيؽُِّؾفامسيماظـلقجماالجؿؿاسلم

مسؼؾقة مسيمحّٓاثة مبؿـاشؿ مإدراجفا م م9وباظـؿقفة مايضاريماظعّٕبلماإلدالعل،مؼصيؿشيؽخملـمعـممم سيماظػضاء

ماظؽقغلم مبعّٓػا اٌقضقسلموادؿقعابفمعـمحقثمػقمذّٕطمضّٕوريمظؿؿؾؽمعقضعمصاسؾمسيمحضارةمػضؿ

اإلغلانماظققم،مومؼصيؿشيؽخملـمطّٔظؽمعـممتؾؽماٌلاصةماظـؼّٓؼةم)اظؽاصقة(مواظّٕوحماىّٕؼؽةماظـاضؾةمظؾؽشػمسـم

غّٖساتماهلقؿـة،مآظقاتفاماظصّٕحيةمواٌضؿّٕة،ماظـابؿةمأحقاغا،ماظّٖئؾؼقةمأحقاغامأخّٕى،ماٌرتبصةمبؽؾم

)اظّٔطاء،ماظؼّٓرة،ماظعؾؼّٕؼة،ماىّٕأةمسيماإلبّٓاعمواإلخرتاع(مم10ريمحّٕموعلؿؼؾمظؿفؾقاتمرأسماٌالتعؾ

ماٌؿففةمظؾؿقزقػماًالقمسيمصضاءاتفاماِّصؾقةم)صضاءاتماِّغاماحملؾقة(.

ماٌقارـة،مايؼؾماظػؼفلمواظعقائؼماظػؽّٕؼة:م.0

معؽاغةماٌعّٕصةماظػؼفقةمسيمحؼؾمإغؿاجماٌعّٕصة:.م1.0
م مؼّٓبمسيماجملؿؿعماىّٓؼّٓ،ممبإغؼضاء ماظّٕدقلم)ص(،مبّٓأ مووصاة ماظّٕداظة، مإدؿؽؿال مو اظقحل،

ماٌؼام(ماياجةمإلغؿاجماٌعّٕصةماٌؿعؾؼةم م)سيمػّٔا اٌؿقدعمسيماِّعصارمإحؿقاجاتمجّٓؼّٓةموعؿـقسةمعـفا

مِّطلققظقجلم مو ماِّرقظقجل ماظـلؼ معع موعؿـاشؿة معالئؿة مععّٕصة مباإلغلان، موطّٔظؽ مباظؽقن، باهلل،

اٌؼّٓسم)اظؼّٕآنمواظلـة(.مإنمحاجةماظػّٕدم)اٌلؾؿ(مواجملؿؿعماظـؿصيضيؿشيِؿلمإظقفمإديمضؾّٛم)سيمأدقممظؾـّٙم

اظؿػاصقؾ(متشّٕؼعقاماظعالضةماٌّٖدوجة:ماظعؿقدؼةمأوال،ماٌؿعؾؼةمباٌلؾؿموربفمواظيتمتؿشؽؾمعـماظعؼائّٓم

ماظعؾادات،مواِّصؼقةمثاغقامواٌؿعؾؼ ةمباٌلؾؿماظػّٕدموشريهم)بنيم)طشّٕطمظؾّٓخقلمسيمدائّٕةماإلميان(موطّٔا

اٌلؾؿمواٌلؾؿ،مبنيماٌلؾؿموشريماٌلؾؿ،مبنيماظػّٕدموماىؿاسة،مبنيماىؿاسةمواىؿاسة(،مإغفامتؿشؽؾم

معـماٌعاعالت،موحاجةماجملؿؿعمظؾّٕدمسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕةمظإلدالممواجملادظةمظف.

ماٌ ماإلحؿقاجات مػّٔه مومتـؾ مػضؿ مأجؾ معـ مو مدريوراتف مسي ماظعؼؾ مبؾقغفا،ممممممممممإن مدشيقشيؿشيَؾقنَّ عّٕصقة

ماٌعّٕصةماٌـؿفةمم موصؼمعـطؼمػّٔهماالحؿقاجات،موباظـؿقفةمظـمتؽقنمػّٔه ومؼؿشؽؾموؼؿؾـنيمعقضقسقا

موصؼم مواجملؿؿع ماظػّٕد مسؾك ماٌطّٕوحة مظؾؿشاطؾ مععاىة ماظضّٕورؼة، ماٌؿطؾؾات مهلّٔه معلؿفقؾة م إال
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مؾؿؼّٓس.اٌعاغلماظّٕعّٖؼةمظؾـلؼماِّغطقظقجلمواِّطلققظقجلمظ

صظفّٕمسؾؿماظػؼفماظّٔيمؼفؿؿمبصقاشةماِّحؽامماظػؼفقة،موبعّٓهمسؾؿمأصقلماظػؼفماظّٔيمؼفؿؿمباٌعاؼريم

اظيتموعؾمتؾؽماِّحؽاممعشّٕسـة،مطؿامتشؽؾمسؾؿماظؽالمماظّٔيمدقفمحيؿؾمسؾكمساتؼفماظؾقثمسيم

ماِّدظةماظعؼؾقةمظؾّٕدمسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕة.م

مايؼؾما مؼؿعؾؼمباظػّٕوعمباظـلؾةمظألولمعـمحقثماٌؾّٓأ،مالجّٓالمسيم مأصقظف،مإالمصقؿا ظػؼفلمو

مظؾّٓخقلم معلؾؼ ماإلميانمذّٕط مإن مظؾـاغل. مباظـلؾة مذّٕسقة متؽقن مأن مأجؾ معـ ماِّحؽام وآظقاتمضؾّٛ

مباظؿاظلم مو ماظّٓائّٕة. مداخؾمػّٔه مالمميؽـمواوزه مأعّٕ ممبلؾؿاتف مواظؿلؾقؿ ماإلدالم، مدار مدائّٕة داخؾم

ؼفموغؿائففماٌؿعؾؼةمباِّحؽامم)أيماظؿشّٕؼع(،مأعامسيمايؼؾماظؽالعلماظؼؾقلمواإلذسانمبطقؾةمخارّٕمٌـط

صاىّٓلمػقماٌؤدّٗمظف،محبؽؿمأغفمعقجفم)عـماظقجفةماٌؾّٓئقة(مخارجمدائّٕةماإلدالم،مإغفمعقجفمظؾّٕدم

مسؾكماظعؼائّٓماٌغاؼّٕة.

مآلظقةمميؽـموصػ فامسيمعـظقرغا،ماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعل،مسيمإغؿاجفمظؾؿعّٕصة،مخضعمعقضقسقا

غقاة"مواِّرّٕافمتأتلمظؿؿؾـنيمحقظف.م-باجملالماٌؿققرمحقلمغػلف،مجمالمعغـارقللمممـؾمسيم"عّٕطّٖ

إنمآظقاتمإٌّطّٖماظـقاة،محبؽؿمرابعفاماٌغـارقللمصفلمهّٓدمحّٕطةماِّرّٕافمعـمحقثماظؿقجقف،م

م.مم11اظضؾّٛمواظؿقؽؿ

مسيمإٌّطّٖماظـقاة،مواِّرّٕافممتـؾمجمؿ ؾماٌعارفماٌـؿفةمسيماظػضاءمإنماٌعّٕصةماظػؼفقةموأصقهلا

ماظػّٕديمممممممممممممممم مظؾلؾقك معصيششيِّّٕسف م مدؼـقة مععّٕصة ماظػؼفقة، مصاٌعّٕصة ماإلدالعل، ماظعّٕبل ايضاري

ماجؿفاد،م مسؾؿاء مأغفؿ معـ مباظّٕشؿ ماِّصقل موسؾؿاء مباظـّٙماٌؼّٓس، مسضقؼا معّٕتؾطة مصفل ماىؿاسل و

مايّٓو مظـمؼؽقنمإالمسيمحّٓودماظـّٙمووصؼمػّٔه دمصؼّٛموضؿـمأرّٕموبـقاتماظعؾقمماظؾغقؼةمصإجؿفادػؿ

ضّٓماحؿؾممم12واظؾلاغقةمظعصّٕػؿ.موعـمػّٔاماٌـظقرمؼعؿربماظؾاحثمسؾّٓماىقادمؼادنيمأنماظػؼفماظلين

عقضعامظقّٗمظفم"إنماظـّٙماًاظّٙمملمؼـػّٕدمبؿأدقّٗماٌـظقعةماظلؾػقة،موإمنامتأدلتمبقجفمساممسؾكم

ظفمطاإلذياعمواظؼقاسمصؾؼّٓمأتكمععماإلدالممحنيممعصادرمتارخيقةمعػارضةمظؾـّٙموإنمطاغتمعؿازيةم

عـماظّٓػّٕمملمؼؽـمذقؽامدقىماظـّٙ،مثؿمأتكمسؾكماإلدالممحنيمآخّٕمعـماظّٓػّٕمأصؾّّماإلدالممصقفمػقم

ماظـّٙمعـضاصامإظقفماظػؼفمواظػؽّٕ.
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ومظؼّٓمصارتمظؾػؼفمعؽاغةمعّٕجعقةمعلاوؼةمٌؽاغةماظـّٙمسيماظـاحقةماظعؿؾقة،مثؿمراحتمتؾعبمسيم

مواوزمبفّٔهمإٌّجعقةمعؽاغةماظـّٙمبؼّٓرمشريمؼلري،مإنمتؽقؼـما ماظّٖعانمدورا ظعؼؾماٌلؾؿمسؾكمعّٓار

م".13حفؿماظػؼفمسيمػّٔهماٌـظقعةمأطربمعـمحفؿماظـّٙمسؾكموجفماظؿقؼقؼ

مإديم م محقثماظرتاتبماظػؽقيماالجؿؿاسل معـ ماغؼلؿ مضّٓ متارخيقا، ماإلدالعل، ماجملؿؿع مطان وٌا

اظـقاة،متّٓورمسيمصؾؽف،مإغفامختضعمم-دـفّٓماظعاعةمتفؿؿمبإٌّطّٖاظعاعةمواًاصة،موخاصةماًاصة،م

م م م م ماظعاعة مؼّٖود مبفّٔا مظؾقؼؾماظػؼفل،موػق ماٌغـارقللم مبكؿؾػماِّحؽاممم-وسؾكماظّٓوام-ظؾػضاء

م)االسؿؼادموذّٕورف،م مواظّٕوحقة ماٌادؼة موإٌّتؾطةمحباجاتماظـاسماظققعقة مسيمأدقمجّٖئقاتفا اظشّٕسقة

م مواٌعاعالت(، ماظشنيماظعؾادات م)بػؿّّ صي مؼصيششيّٕضيسشي مؼصيضضيؾشيُّٛ، مصضائف مسي ماظّٔي ماظقحقّٓ ماٌعّٕسي مايؼؾ إغف

معػعقظف(م مو ماظؿؼـنيماظػؼفلم)بػعؾف، ماظلؾقكماظػّٕديمواىؿاسلمظؾؿلؾؿنيمواظـؿقفة، وتلؽنيماظّٕاء(

"ؼلطق"معقضقسقامسؾكماظؾـقةماظّٔػـقةماظقجّٓاغقةماظلؾقطقةمظؾعاعة،مإغفمؼشؽؾفامباظصقرةماظيتمتالئؿفم

ـاشؿمععفمبصقرةمطؾقة،موعطابؼةمظفمإديمحّٓماظؿؿاػلمإرالضا.موػلمبفّٔام)أيماظعاعة(مواظيتممتـؾموتؿ

اىؿفّٕةماظقادعةماٌشؽؾةمظؾؿفؿؿعماإلدالعل،متـػّٕمعـمطؾمجّٓلمسيماظعؼائّٓموباظؿاظلمعـماٌؿؽؾؿني.م

مصفلماظيتمتشؽؾمػقؽ موغػقدفؿ موإديمأذػاغفؿ ماظعاعة مإذنمػلمأضّٕبمإدي ماظػؼفقة مايّٗمصاٌعّٕصة ؾقا

م14(مظّٓؼفؿ،مإغفمغلؼمذػينمعغؾؼمعشؽؾمظعـاصّٕمبـائقةمسيماظلِّؿضيِتLe sens communاٌشرتكم)

(Habitus"مبّٓالظةم"بقاربقردؼق مسـفؿمإرالضا،مصفلمعصيششيقِّذشية،مبؾم15( مبعقّٓة ماٌعّٕصةماظؽالعقة مأعا .

عصيششيقِّػةمظؾـقةمأذػاغفؿمعصيِكؾَّةمبؼقاسّٓمإمياغفؿ،معصيّٖشيسضيِّٖسةمالرؿؽـاغفؿ،معصيعشيطخملؾةمظعّٖائفؿ،مصفلمالمتؿـاشؿم

معـم مععادؼةمظف،مشّٕزوػا مععّٕصةمشّٕؼؾةمسـمساٌفماظؾّٓؼفل،موتؾّٓومظفموطأغفا ععممستماٌؤعـ،مإغفا

ختّٕؼبماظلؿتماٌؿـاشؿمواآلغا،ماٌـاسيمظمخّٕ،مباظـؿقفةممتؽقنماٌعّٕصةماظؽالعقةمسيموضعمععاطّٗممأجؾ

،مظّٔامدقّٓصعماظعؼؾم16ظقضعماظلؿؽةمسيماٌاء،مصقؿؿماظشعقرمبـؼؾماٌاء،مومالمؼصيّٓضيرشيكماظعاملموطأغفمبّٓؼفل

م ماإلدالعل ماِّدادقة–اظعّٕبل مبـقؿف مخالل موعؿؽاعؾ،م-عـ معّٖدوج مذاتمرابع صّٕفمأغظارممسؿؾقة

سـماٌعّٕصةماظؽالعقةم"ظقضاؼؿفؿ"ممعـمطؾمعػلّٓةمإمياغقةم)عـمخاللمذّٕسقةماِّحؽاممم-أوال–اظعاعةم

اظيتمهّٕمماظلؤالماظّٔيمدؽتمسـفماظـّٙ(ماظعؿؾمسؾكمإدخالموتّٕجقّّمطػةمآظقاتماظـّٙمواظـؼؾمسؾكم

م ماظعؼؾ مباظصم-ثاغقا–حلاب متّٓجقـف مثؿ متفّٔؼؾف ماظؽالعل، ماىّٓل مضّٙمأزاصّٕ مأجؾ ماظيتمعـ قرة

ماظػؽّٕيمسيم مععمغلؼف ماِّوديموؼؿـاشؿ مإٌّحؾة مسي ماظلينمهّٓؼّٓا ماظػؼفل ماظػؽّٕ معع موؼؿؿػصؾ ؼؿؼارع

معّٕحؾةمثاغقةمظقصؾّّمجّٖءامعـفمؼؿؿاؼّٖمسـفمسيماظّٓرجةموظقّٗمسيماظطؾقعة،مصقالئؿماظلؿتموؼؿـاشؿمععف،م
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ّٓلمواٌلاجؾةمعـمعقضعمإنمصّٕضةماِّذاسّٕة،مضّٓمتشؽؾتمعقضقسقامظؿقؼقؼمػّٔاماظغّٕض،مصؼّٓمَشَّّٔتماى

معؿعؼؾ".ممم-"دين

إنمداخؾمحؼؾماظـقاةمإٌّطّٖماظّٔيمػقمحؼؾمعغّٔي،معؤرّٕ،معّٕاضبموضابّٛمجملؿؾمسؿؾقةمإغؿاجم

ماٌعّٕصة،مؼصطػمإغؿاجماٌعّٕصةماظػؼفقةمذاتفامعـمخاللمراصعؿنيمعؿؽاعؾؿنيمباظّٕشؿمعـمتعارضفؿا.

صعةماظـاغقة:ماإلخؿالفماظّٔيمالمؼـؾغلمأنماظّٕاصعةماِّودي:مإذياعماِّعةمظغّٕضموحّٓةماظّٓوظة،ماظّٕا

مميّٗمباإلذياعموباظؿاظلمباظقحّٓة.

ماِّعةم موحّٓة مضؿـ معـّٓرجا مطان مإذا مإال مذّٕسقا ماظػؼفل ماإلخؿالف مؼؽقن مظـ مػّٔا مسؾك وبـاء

وباظـؿقفةموحّٓةماظّٓوظة،مإنمآظقةمجيقزمأومالمجيقزم)اياللموايّٕام(ماظيتمػلماآلظقةماىقػّٕؼةمسيم

مواحمل ماظػؼفل ماظشّٕسقةمايؼؾ ماِّحؽام معلؿقؼات مطؾ م)إن ماإلدؿقؿققظقجقة مسؿؾقاتف مٌكؿؾػ ّٓدة

تصطػموصؼمتّٕاتبمذطل،مععؼقلموعـريمعـمعقضعمأسؾكموػقمجيقزمإديمعقضعمأدغكموػقمالمجيقز(،م

ػلمدالحمسيمؼّٓمدؾطةماظػؼفاءمظؿقؼقؼمآظقةماظغؾؼمحنيمؼؿفاوزماإلخؿالفمسيمايؼؾماظػؼفلماًّٛم

مظؿؿؼارعمدؾطةماظػؼفاءمععمدؾطةماِّعّٕاءمعقضقسقا.مأعامسيمحؼؾماِّريّٕموميّٗمبقحّٓةماِّع ة،مػاػـا

اىّٓلماظؽالعلمصقؿكّٔماٌلعكمصقغةماظؿؼاربمواظـػقر،مصاظؿؼاربمعـماِّذاسّٕةمواظـػقرمعـماٌعؿّٖظة،م

صػلماياظةماِّوديمظغّٕضماظؿؾقنمبؾقنماإلذياعمواظقحّٓةمأعامسيماياظةماظـاغقةمظغّٕضماإلبعادموماإلضصاءم

مجماإلذياعمواظقحّٓة.خار

متأدقّٗماظّٕأيمذّٕسا،محنيمشقابماظـّٙمالمميؽـمأنمؼـّٓرجمإالمضؿـماظـلؼماظػؽّٕيمظعؾؿم إن

موم م"صاظّٕأي ماِّعة، موحّٓة مسؾك مظؾقػاز معّٔاػؾفا ممبكؿؾػ مظؾلـة ماظػؼفل ماإلذياع موػق اِّصقل

معـريام مزفّٕ ماِّخري مػّٔا موأن ماظؼقاس، مذؽؾ مأخّٔا مريقّ٘، مدامل متعؾري محّٓ مسؾك اإلدؿقلان،

ماظؿـظريمظإلذياعمبؼصّٓمحمقمآثارماإلخؿالفمأومتؾققـفا"ظإل صؾاظّٕشؿمعـمأنمم17خؿالف،موبّٕزمأخريا

اظػؼفاءمورجالماظػؽّٕمساعةمؼؼّٕرونماالجؿفاد،مصؾـمؼؽقنمػّٔاماإلجؿفادمعشّٕوسامإالمضؿـمػّٔاماإلرارم

وحّٓةمموالمميؽـمأنمؼؽقنمخارجف،م"إنمطؾماٌػاػقؿماظػؼفقةماظّٕئقلقةمتؿلؾلؾمبإواهمايػازمسؾك

ماظػؼفم مبأصقل ماظػؼف معـاػج ماظيتمتطؾعمسالضة ماظصارعة ماظؿؾعقة مسؾك ماظؿأطقّٓ موؼؾّٖم أٌّاػبماظلـقة،

وحؿكموأنمالحظـامأحقاغامسيمتؾؽماٌـاػجمبعّٚماظؿققمإديماإلدؿؼاللمبّٔاتفا،مصإغفمعـمضؾقؾماظؿفاصتم

ماِّ متصيكشيقِّلمظؾػؼفمادؿؼالالمبإزاء مظؾػؽّٕمايّٕ صقلمومايؼمأنماإلجؿفادمأنمغّٕىمسيماإلجؿفادممماردة

غػلفمسيمػّٔامايؼؾمطؿامأطّٓماظغّٖاظلمصقؿامبعّٓ،مظقّٗمعطؾقبا،مإذمحقّٖهماًصقصلمػقماظظـقاتموػقم

م".18باظطؾعمػاعشلموضقؼمطؿقّٓؼّٓماظؼؾؾةمسيمحاظةم...
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مأصقلم ماظعؼؾماظػؼفلماِّصقظلماظلينم)بّٓالظة مبـقة مداخؾ معـ متػعؾمصعؾفا م معضؿّٕة م مآظقة إغفا

معل مصؿقّٓد ماظصّٕاعماظػؼف( مطؾّّ مأجؾ ماإلجؿفاداتمواٌلاراتمعـ موتضارؼّٗمػّٔه مإجؿفاداتف اراتف،

اإلؼّٓؼقظقجلمبنيماظلـةمواظؾارـقةمظصاحلماغؿصارماِّوديمسؾكماظـاغقةمظؿقؼقؼم"اظغؾؾة"ممممومباظـؿقفةم

اهلقؿـة،مايصقؾةمػلمأنم"...ػّٔاماًطاب،موعـّٔمغشأتف،مطانمؼّٕاودهمحؾؿماإلطؿػاءمبـػلفموطػاؼةم

معـماظؼّٕنماظّٕابعمورقؾةماًاعّٗماهلفّٕيمطانمذظؽمايؾؿمسيمرقرماظؿقؼقؼموبّٓأتمممؿؾؽا تفمومبّٓءا

م".19باظؿقازيمتؾقحمسيماِّصؼمسالعاتمإغغالضفموغفاؼؿف

مايؼؾماظػؼفلموسقائؼمإغؾـاقمايّٓاثةمواٌقارـة:م0.0
ما مسؾكماظشقّْم:محمؿّٓ مظؾّٕد ماِّخضّٕ مظطقػة ماظؾاحـة ماظيتمأنّٖتفا ماظـؼّٓؼة مبـمإنماظؼّٕاءة ظطاػّٕ

مسؾكمآظقةمم20ساذقر مواظيتماسؿؿّٓتمصقفا موأصقلمايؽؿ" م"اإلدالم ماظّٕازقمسيمعؤظػف سؾكمسؾلمسؾّٓ

ماظعقائؼم مبعّٚمأوجف ماظقضقفمسؾك معـ ممتؽــا مأرطقن، محمؿّٓ موزػفا مطؿا ماظّٓؼين ماًطاب تػؽقؽ

ماظّٔػـقةماٌاغعةمإلغؾـاقموتشؽؾمايّٓاثةمواٌقارـة:

ماظعؼؾماظّٓؼينماظـؿصيَؽقَّن ماظّٔي21إن مم، مػقؿـةم-ؼفّٓفمإديمهؼقؼمإتػاقمبنيمأصّٕاده هتمورأة

حقلمجمؿقسةماظؼقؿماظعؼائّٓؼةمواظؼقاسّٓماظػؼفقةماظؿشّٕؼعقة،موؼلعكمإديموضعماظؾؼقةمسيمصػمم-ضلّٕؼة

ماإلدالعل،مطانمإدؿفابةمم22اٌؾؾمواظـقؾ ماظعؼؾماظّٓؼينماظـؿصيَؽقَّن،موسؾكمرقلمتارؼّْماظػؽّٕ ،مػّٔا

ظقجقةمعؿعؾؼةمبايػازمسؾكموحّٓةماِّعةمواظّٓوظة،معـمخاللمهؼقؼمعقضقسقةمٌؿطؾؾاتمدقادقةمإؼّٓؼق

ماظّٓؼينمواظعؼائّٓيمواظؿشّٕؼعل،ماظـؿصيؤشيدِّلشيةمظؾشكصقةماإلدالعقةم موتشؽقؾفا مواظلقؽقظقجقا ماظػؽّٕ وحّٓة

ماظؼاسّٓؼةماظـؿصيؾشيضيِقشيةمظؾلؿتمطؿـؿقجمٌـطؼماهلقؿـةماظلـقة.

حلماإلمياغلمواظؿشّٕؼعلماظؼاغقغلمبؾمالمؼّٕىمإنمػّٔاماظؿشؽقؾمالمؼّٕىمضّٕورةمظؾؿػاضؾم"بنيماظّٕو

"ماظيتمطاغتموّٓؼّٓؼةمسيماظؾّٓاؼةم23ظفمأيمػاعّ٘مظؾقجقدماٌلؿؼؾ...موػقمبفّٔامؼؽّٕسمصؾلػةماِّصقل

عـمخاللمإععانماظّٕأيمواالجؿفاد،موشّٓتمعؿقفّٕةمسيماظـفاؼةم"المؼّٕىمظؾّٕوحاغلموماإلمياغلمعؽانم

م".24طاغتمأصقالمظؾّٓؼـمأومأصقالمظؾػؼفخارجماظؼـقاتماظؿأرريؼةماظيتمأرضيدشيؿضيفامإنم
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ومبفّٔاماإلسؿؾارماظػؽّٕماظّٓؼينمواحّٓ،مصفقمغلؼمالمؼؼؾؾماظؿفّٖئةمسؾكماإلرالقموباظؿاظل،مػقمغلؼم

ؼشؽؾمظؾّٕؤؼةماظيتمؼـؾغلمظؽؾمعؤعـمسيمطؾمزعانموعؽانمأنمؼؿغّٔىمعـفاموؼغّٔؼفا،مصقـظّٕمعـمخالهلام

مظـػلف،مهللموظؾقجقد،مومظؾكؾؼموماظعّٓم.

مايؼؾ ممإن ماظّٕؤؼة مهلّٔه ماظـؿصيقشيزخملػ موحلؿ–اظػؼفل مداخؾمم-حبّٖم ماٌػؽّٕ مبف مؼضع مصؽا ؼؼّٓم

مؼصيَؽػَّّٕ.م مو مَصقصيْؼصشيك ماإلذياع مخارج ماٌػؽّٕ مبف مؼضع مصؽا موؼـّٖع موإبّٓاسف، ماجؿفاده صي مَصقصيششيّٕضيِس اإلذياع

متلؿكؾّٙمظطقػةماِّخضّٕم"أنمردماظشقّْماظطاػّٕمبـمساذقرمعصيؤشيدَّّٗمعـمعـطؾؼمغظاممدؼينمعغؾؼ،م"إغف

ؼؾؿفئمإديمحفةمتؼؾقّٓؼةمتضعماظطّٕفماآلخّٕم)سؾلمسؾّٓماظّٕازق(مخارجماإلذياعماظلينموؼعفّٖمسـم

م".25صفؿمػّٔاماالجؿفادماظّٓؼينموػّٔهماٌؼاربةماظـؼّٓؼةمخارجماٌـظقرماِّرتقدودؽلماظلين

ماظؾقثم)رياديمردؼلل( مأرؾؼمسؾقف مععمعا ماظـؼّٓؼة ماظؿقؾقؾقة ماظؼّٕاءة اظؿـاولمم26تؿؼارعمػّٔه

امػقمدقادلم)أومخطابماظلقاداتماظـالث(:ماًطابماظـؾقي،ماًطابماٌؾؽل،ماًطابماظـالثلمٌ

م.27اظػؾلػل،مصاًطابماِّولمؼـؿؿلمإديماظالػقتمواظـاغلمإديماٌؾؽمواظـاظثمإديمآٌّنم)اظؾشّٕ(

ظقصؾمإديماظؼقلم"مصؿـمدقاداتماإلدالمماظـالث:مصؿّٓموحّٓهمِعْؾقشياحطيامسـقّٓامسيماظعصقرمايّٓؼـةم

اظّٓؼينماظؾقتم)وؼؼصّٓمغظّٕؼةماإلعاعة(ماظيتمتأخّٔمعشّٕوسقؿفامعـماًطابماظـؾقيموبّٔظؽمماًطاب

م".28أصؾقتممبـابةماهلقؼةماظلقادقةمظإلدالم

إنمغظّٕؼةماإلعاعةماظيتمتلؿؾفؿماِّصؽارموماإلجؿفاداتمعـماظلقادةماظـؾقؼةمتلؿفقبموباظؿقّٓؼّٓم

مٌؿطؾؾاتماظلؤالماظقحقّٓمواظؽاسي.

اظّٕدقلم)ص(م؟معامػلماظشّٕوطماظيتمؼـؾغلمأنمتؿقصّٕمصقفم؟موضّٓمحّٓدتفممعـمػقماِّصؾّّمًالصة

اِّدبقاتماظػؼفقةمعـمخاللمعصطؾّّماإلعاعةماظؽربىموػقمبابمعـمأبقابفامأغفمعؾقؼمباٌعّٕصةماظػؼفقةم

موباظؿاظلمخاضعمآلظقاتفاموضقاغقـفاماظّٓاخؾقةموػقمآخّٕماػؿؿامماظػؼقف،موتؾؽمػلماٌػارضة.

"مو مماظغؾؼم29ّٖالقمعضؿّٕمعـماظلقاداتمسيماإلدالم،مإديمدقادقةماإلدالمإغفمبفّٔامضّٓمجّٕىم"اغ

مإلبؿؽارم مبؤرة م)وطان ماظققغاغل ماِّصؾ مذو ماظػؾلػل ماًطاب م"تفاوى ماظؿارخيقة مواظـؿقفة اظـفائل

م"عّٕآةم ماٌؾؽل ماًطاب مأدؾؿة مومتت ماإلدالعقة، ماٌعارف معـظقعة معـ مواخؿػك ماظغّٕؼؾة( ايّٓاثة

"،مطؿام ممصؿّّمإلسادةم30أوروبل"مسيمحنيماظغّٕبمحشيقََّظفمإديموصػٍةمحؽؿ–اِّعري"ذومأصؾم"مػـّٓيم
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طؿعـكمتـّٖعمإديماهلقؿـةماظؼلّٕؼة،مغلؿؾفؿمعـفاموظقّٗمعـمشريػا،مغشيؿشيؿَـّؾفامظقحّٓػامم31إغؿاجماًالصة

ماظػّٕدم موؼؿـؿّٛ ماظلقادقة مػقؼؿـا متؿشؽؾ مصؼّٛ محّٓودػا موسي محّٓودػا مصػل ماظّٕعّٖي، مظغريػا موجقد وال

،م"صعقضماإلغؿؼالمعـماظالػقتلماظلقادلمإديماظؿعّٓدؼةمايّٓؼـة،مواجفماٌلؾؿقنمايّٓاثةماٌؤعـموصؼفا

ماغّٖالقماإلدالمممسيم متشيؿَّ ماظؾقظةموظقّٗمضؾؾفا معـمػّٔه ماِّمنقذجماظـؾقيم...واغطالضا بـؿقذجمواحّٓمػق

م".32خؾّٛمبنيماظّٕوحلمواظّٖعاغل

ماظغؾؼمسؾكماظّٕؤؼةماظؿعّٓدؼةمظؾلقادةموظإلغلان،موظإل م–ميانموصّٕضمرؤؼةمضلّٕؼةمممممممومبفّٔا

ماإلبلؿقؿقظقجقة مو ماٌعّٕصقة ماظّٖعـقة مإديمم-سؾكمأداسمعـؿقجمصؼفلمأصقظلمعؼّٓسمظفمحمّٓداتف تـّٖع

اهلقؿـةموتؾقحمبعصاماظؿؽػريمواظؿػفري،محفؾتمسـامإعؽاغقةمتارخيقةمواجؿفادؼةمػقمتأدقّٗمظؾقّٓاثةم

مٌعؼّٓة.وػلمتـؾـؼمعـمتضارؼّٗماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلموعلاراتفما

مبؼاءمم مإن ماظؿارخيلمواظطؾقعل، مسيمتشؽقؾفا ماٌقارـة مُأوصّٓتماِّبقابمأعام ماٌاغع مػّٔا مبؿشؽؾ و

مؼؿؿـؾف،مػقم ماظّٕعّٖيمو موؼشؽؾمغظاعف مؼـؿّٔجف، مو ماٌلؾؿ مؼصقغ معـػّٕدا ماظـؾقيمسيماظلقادة اظـؿقذج

ديمآظقةماإلبعادمإٌّطّٖمإ–غؿقفةمًضقعمجمؿؾمحؼقلماٌعّٕصةم)خاصةمحؼؾماظلقادة(مإديممحؼؾماظـقاةم

اٌضؿّٕةمظؽـماظػاسؾة،مظؽؾمعامميؽـمأنمؼؤديمإديمهقلمغقسلمداخؾمآظقاتماظعؼؾماظعّٕبلماإلدالعلم

موصؼمدؼـاعقؽقةمبارـقةمداخؾمرؾؼاتماظعؼؾمغػلف.

اِّعّٕماظّٔيماغؿفتمإظقفمظطقػةمًضّٕمحنيمذػؾتمإديمرّٕحمصؽّٕةمضّٕورةمتؽقؼـمخنؾةمعـماظـػؼفاءم

ؿفؿؿعاتماإلدالعقةمؼشؽقمعـمذغقرمخطريممؼؿؿـؾمسيماغعّٓامموجقدمصؽةمعـماىّٓد:م"اظقاضعماظّٕاػـمظؾ

ماإلدالم،مميؽـمأنمتؾعبمدورماظقدقّٛماٌؿشؾعمبػؾلػةممايّٓاثةمومذظؽمبنيماىؿاػريماٌؤعـةم سؾؿاء

واظّٔؼـمؼؿؽػؾقنمبـؼؾـامعـماِّحادؼةماظػؽّٕؼةمإديمرحابةماظؿعّٓدؼة،معـماظغؾؼمإديمم33واٌعّٕصةماظّٓؼـقة"م

عـماظؿشّٕؼعموصؼمعـطؼماإلعاعةماظؽربىم–اح،معـماِّورتقدوطلقةماظلـقةمإديماإلميانماِّغؿقظقجلماإلغػؿ

محضـفام موسي مايّٓاثة موتؿشؽؾ متـصفّٕ ماىّٓؼّٓة ماظّٕؤؼة مػّٔه موسي ماظؾشّٕؼة، مآٌّن موصؼ ماظؿشّٕؼع إدي

ماٌقارـة.
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ماًالصة:
م ماظػؼفل مايؼؾ ماظؿقؾقؾم-إن مػّٔا مسـاصّٕ مخالل مم-عـ مداخؾقة )اِّرتقدوطلقةمخيضعمهلقؿـة

اظلـقة(موؼـّٖعمػقمطّٔظؽ،موسيمذاتماظقضتمإديمإخضاعمخمؿؾػمايؼقلماٌعّٕصقةماِّخّٕىمهلقؿـؿفا،م

إنمػّٔهماآلظقةماٌّٖدوجةمػلماحملقرماحملّٕكمواجملؿعمظؾعقائؼماظّٔػـقةموماظػؽّٕؼةمماٌاغعةممظؽؾمهـقلم

مثاغ مايّٕؼة موبني موبقـف مأوال مواظطؾقعة ماٌلؾؿ مبين ماظعالضة مسي مايؼمغقسل معصّٓر موبني مبقـف مو قا

)اظؿشّٕؼع(مثاظـامإديمايّٓاثةماظيتممتـؾماظػضاءماظّٔيمضؿـفمتّٖدػّٕماٌقارـةمظرتتؼلمباظػّٕدمإديماِّبعادم

اإلغلاغقةمضؿـمجّٔورمتصيِقعلءصيمإديماظؿػؿّّ؛مضؿـمأصقلمإمياغقةمعؿـاشؿةمومحضارةماظققممتصيؿشيؽخملـماظػّٕدمعـم

مءمومطػاءة.االدؿؾفامموماظعطاء،ماِّخّٔموماظـؼّٓمبّٔطا

إغفامتطؾبمزحّٖحةمهّٓؼّٓاتماٌعـكموخؾكؾؿفامظؿؿقّٕرمعـمػقؿـةماظعؼؾماظّٓؼينماٌؽقنموتصريم

ماإلمياغقةم ماظّٕوحاغقة ماِّبعاد موصؼ ماظّٓؼـقة ماظّٓؼينماإلمياغلماظّٕحبمَصؿؤدَّّٗماظظاػّٕة ماظقسل مصضاء إدي

ّٓاثؿـا،موظقّٗمإدؿـلاخاماِّغطقظقجقةماظيتمؼؽقنمعّٕطّٖػاماإلغلانمسيمجمؿؾمأبعاده،مصقصيؤشيدَّّٗمػـامي

مسيم ماٌقارـة، مإحّٓاثقات مسي ماإلغلان، مإحّٓاثقات مسي م محبّٓاثؿفؿ محّٓاثؿـا متؾؿؼل مشريغا، يّٓاثة

مإحّٓاثقاتماظؼقؿ،موتؿؾاؼـمسـفامسيماٌعـكمباٌػفقمماِّغرتوبقظقجلمواظّٕعّٖي.


