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القضية الفلسطينية يف فكر اإلمام اخلميين
والشيخ حممد صاحل النيفر
(الصفحات )786 -761

تقترن لفظة ّ
عتو التي وردت فيي القين ن سيمر تينات ()7باالسيتبمار تتاياوا ال ي

كمييا كدك ي ييا لسييان البيين ()2تارتييمأ ض يا سييوا اصيصييتن بييتيبت ا ييات
َ
َ َ َ ه
الصياع َق مة َت م هيت َ منظ مير َ
ون
فالذكن عتوا تاستبمرتا تتامرتا فيي ضتيهر ت ضخيذت مُ مت ّ َ

تارتميياا البتييو باالسييتبمار تاليلاليية دلتييب نا ييت وبيك في ت ييو تييا بفييي لنفييهر
َ َّ ّم
م مّ َمم
هر تق ضغنافا باتخاذ ذا
ف
ف
ت
و
ت
ع
ي
ف
وا
ا
النفوس تن كما في قول تبالى  :بب ل َ
ٍّ
ٍّ
البنوان ليم اخية ّ
تندد ذه اليفظة في ث النتخ الز توفي تحم الصيال النتفين
( ) 7002-7092عن الغن

كما ضفنا تل فا تنادفات لها في خيي امتياا الخمتنيي

تتقاالت تن قمتب الو ا ة عيى النبو تفتن سيية ال تلة البمن ى....
ّإن تناتلهما ليبتو الغربي تناتال فقي ا ّ
يادا ت افقيا ضتيتي اصيبائي التيي تبينه لهيا
اصيسيييمهن عميين التيياص خ تخصو ييا فييي ضتاخيين القييرن البنييركن تتيييير القييرن الوا ي

تالبنييركن تال خفيياا ضن ال ييرت التييي دارت ر ا ييا فييي البييناا ت إ يينان تالبه ي
*  -با ث توفسي.
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عي ييى الب ييالت

تال يين ف ييي ضفغافسيييتان تافصيييما ض ييا نه ال يين عي ي امر ييا
امسكتي تتناتي ال مكت ّ
اصينُنه بامسكا تاصيسييمن تتبياضت امسيكتوفهبتا تين
ض ييت ابسييما التييي ت ي فر اصيسيييمن إلييى تنمت ي البييالت إلييى الول ي ا خيين ليغيين اصييي ّيو
بال مقناطتة تاصيواطنة ت قها امفسان.

القسم األول :العتو الغربي يف فكر اإلمام اخلميين :
كييان امت يياا الخمتنييي ي ي الييوعي تاصيواكم يية ب ييبا كثتييينه تييين البتي ّييو
ّ
تاالسييتبمار التييي كاف ي تمييارس تيين لُيية فييي إ يينان اتيين النيياه تكييان ففييوذ
الوال ات اصيتح ه ابتر بتة ت إسنائتب تتفاقما تق طا كيب القياعيات تضخين ى
ّ
الالقافتيية تاالقتصيياد ّ ة تالستاسي ّيتة تكييان
تستنيير ة فييي البييالت متتاسييمُا البوصييية
ّ
ا تن لُية ضخين ى تفيي خ ّيت يذا االاد ياا
سييافُا عيى النبو تابفناد
امفسافتة ّ
ّ
تما
بن ابع اد سبى امتاا الخمتني إلى تق ت يه ب ية عسا ا تنقذ
تي ّ
يندت فت ي فيياتتزل ل ي الن ييا الستاسييي تال ي ني تيين ضلييب امطا يية بالنظيياا
ّ
النا ي اصيستم ّ بال ّض عيى تق ت اصينروع امسكتي فقت ا لينضسيمالتة اصيتُافتية
الانبة تالنتوعتة ال اده اصيتص عة ابركيان وتلي فيي المي كب امسيكتي قيار
لإلفسافتة قتُا تن و كت ّ
ّ
صبهبتة ّ
السيها ()Monothéisme du marché
فااه
كما قه صتلت غاصتدي ( )Roger Garaudyتلذلك ر فا كثتنا تن تواقف
عيى اتت اد ضكثن تن عنركن سنة .إفُا تبنف لنا عين تظيا ن البتيو الغربيي تقي
ّ
سييبى لا ي ا إلييى تقاتتيية ذاع البتي ّيو تق ي ا الم ي ائب ي ف فييي ذلييك ي ن النييتخ
الز توفي الالائن النتخ تحم الصال ّالنتفن الذي ستند ذكينه فيي القسيت الاليافي تين
ذه اصي اخية :
 -7تظا ن البتو الغربي في فبن امتاا الخمتني :
ضّ -إف تص ر كب تصائ اصيسيمن :
تا ّ
اففك امتاا الخمتني ّ
نصص في خيم ورسائي تض اد الي الصيحفتة تكهمي
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ّ
ّ ّ
ليناا ت لي ابعي اا عييتُت مخمياد
عيى عخاتة اصيصائ التي ي باصيسييمن تين
ّ
ض ييواتُت تفُ ي ثييرتاتُت تعنقييية قظييتُت تكييان النييب ام نافييي فييي عُ ي النيياه
ب إ نان وبقتية
خصو ا ق ل ق تن ذلك َع هت ٌت ال ّ ل بب إن «لمتر تصائ
النييبو امسييكتتة إفمييا تص ي ر ا ابلاف ي اصيسييتبمرون تخا يية ابتر بييان تضن
ّ
ييقاا الي و امسييكتتة إفمييا ييو بسييم تي خب ابلافي فييي تقي ّ راتُا ت يينتفُا تضن

ابلاف ت الذكن نُمهن ثرتاتُا اليمتبتة الهائية» (.)3
تال بني ذلك ضن السم ابت لهذا ّ
التلني توقوف عيى الغن

ت إفما اسيتياع

الغ يين توضت ييف عمك ئي ي تضبواقي ي لتمر يين ض افي ي الظ ييا نه تالماطن يية فقي ي اسيييتبان

اصيستبمرون « ببمكا لهت في بكدفا تن ضلب تنفتذ تيرصبُت االقتصياد ة الايائنه فنيت

عييين ذليييك ضن كولييي تييييات اصيككيييعن تييين النييياس لتاعيييا فتقيي ون ضبسييأ الوسييائب
الصحتة تالتبيتمتة تفي تقابيُت ضفناد ذوت ثناا فا ش تفساد عر ض» (.)4

تال تقتصن امدافة عيى الوال ات اصيتح ه ابتر بتة ت إسنائتب ت إفما تيا الصن
تاالت اد السوفتاتي تكذلك بر يافتا و بتمن امتاا الخمتني التص ّ ي لهدالا لمتبا
ت إ ماا تا خييوف عروره الب ّ تين اليوعي بُيا تقي بيا بيذلك ليي عتت النا يب
اسين عنفييات فييي رسيالة ببييث لي بُيا سيينة  7010تتمييا ورد فتُيا «ضن الصيين ال مييناا

ذات النبارات الالهص ة تضتر با النموذل الباصيي الستغك النبو تالسوفتات تنمر
ال ي ّ لب تالبييذ وبر يافتييا البر قيية فييي اسييتبمار النييبو تبيياتفهن تلتمبيين
عيى قمر ّضتة فا ة تسبى الستقك لها تع ا اف تاا ا لينرا ضت الغن » (.)5
تق تي ّعت دور الغين فيي اتاياه عماليي تخاتيب ّ
لني لي البياتين بوفياا ليبتي
ّ
لإل سييكا تاصيسيييمن  .ففييي ييذا البصيين «بيييث االسيييتبمار ضذفابييي فيييي ضرلييياا البيييالت
يبار امسيكا ففسي تين ضليب
يبارات ّبناقية تض تافيا ت ي
امسكتي لتبمييوا ت ي
()6

تال خفاا ضن تيك ال مكت كيان

إبباد تبالتت القن ن تثقافت عن الواقر البميي»
لها دور ّ
لمار في الترتن عيى ه ّ ة النبو امسكتتة تفي ضُهر ضفماا تن االسيتك
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ّ
ّ
ّ
امسيكتتة
تالذاتتة
الالقافي تالفبري تلذلك ضب امتاا الخمتني تنا نا عيى الهه ّ ة
ّ
اثا عيى االستمساع بُذه البرته الوثقى ّاتقاا التك ي تعتاع النخصتة.
ه
تضل َت َ
بة السيية :
 -ال عوه إلى فصب ال ّ كن عن ال تلة

ال ظ امتاا الخمتني ضن الي عوه الصيادره تين الغين لفصيب الي كن عين ال تلية

فُا عيز امسيكا عين ال تياه البميتية لينياس تضفي قا ين عين إدراع ذليك تفبي

امتيياا الخمتنييي ييذه الي عوه ب فُييا «الفالبيية البظمييى» ( )1تال خفييى ضن فاييا

ييذا

النبار في الغن تتنالر دور البنتسة التي كاف ضتلى عحا اه ق ضغن ى كثتينا
تين دعياه البيمنية( )8تاب لتبية( )0تالوعيبنة( )79تتيين اتيمبُت تين ض يب النيرا بسييحم

عيى النر بة امسكتتة.
لق مفب البالت امسيكتي عمين البصيهر بفيتين تين اصيسييمن كيان لهميا الي ور
اصي ّتن لإلسكا تاصيسيمن  .فالفية ابتلى ضساات استخ اا ال كن في «عييي اصييدتنن
ب ي » ( )77تال ييك ضن تييا قيياا ب ي اصينييببهن تميين ضسييادتا اسييتخ اا ال ي كن تتنيياب

بصنف النظن عن ال تان تاصيبان تلبين فبينه الت ييتب تالتيميتل تظيب تقصي ا

قائم يا تضتييا الفييية الالافتيية ف فُييا «ضتقن ي اسييتغكل » ( )72و سييتهي فييي ذلييك ال بيياا
اصيستم ون الذكن اتخذتا ال كن تيتة معفاا الننعتة عيى بمُيت وتضفيوا فقتي
السيييييان ل ميييك النصيييوغ ماصيسي ّييوغة ليييذلك و ن ييُ الت يياص خ امس ييكتي القي ي ت
تال

ث بمناعة دالا االستغكلتعن في الت يتب تالتمر ن ت يو تيا يلر الغين عييى

توضتفُت ت ال عيى امتبان في تباداه امسكا تاستصغار اصيسيمن .
ل -النُ االقتصادي  :فُ تقن ت اتب :

اتخيذ امتياا الخمتنيي تين بيي ه إ يينان ضفموذليا لمتيان بنياعة ّ
البتيو الغربيي وبتييان
تغيغيييي فيييي االقتصييياد ام نافيييي تقييي ت يييالف ابتر بيييان تالتُيييود ليمسيييك ب ّاتييية
ّ
االقتصييييياد فصيييييار االقتصييييياد ام نافيييييي اتييييين النييييياه «في يييي قم ي ييية ابتر بي يييان
تامسنائتيتعن» ( )73لق كان ذا االست باف لنب ب سنه عاتك رئتستا في فاا
ّ
الالهره في إ نان تض بت امتاا الخمتني ت يتي لهذا النُت االقتصيادي اليذي خييف
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ثييهره عارتيية ع ي النيياه تاصيتباتييب تبُييت تيين دو ت يينكات اقتصيياد ة عييخمة.

تال ك ضن رفر امتاا الخمتني لنبار «ثهره اصيست بفن ال قود ا إال اصيست يبفهن»
ّ
كييان فقييية فوعتيية فييي اصي ي ّ الالييهصي ام نافييي الييذي قي ّيوه تنظوتيية االسييتغك الهنيية
ّ
لالرتات النب ام نافي تق استياع امتياا الخمتنيي ضن ينا ن عييى إسيكتتة يبم
ت

ق «ت إخك

ل ن الذي لت ت عمن افقك ضسود كما صب فيي البثتين

تن ابتت تالنيبو تال عمين ثيهره بت ياا ...ت إفميا لياا عمين ت يحتات عز ي ه تغالتية

تعمن ضفُار تن دتاا اكتة ضص ق عيى تنحى ذا ال كن البظتت سيبتا لتيمتقي عييى

تل ابره» (.)74

د -توضتف اصينظمات ال تلتة :

ضدان امتيياا الخمتنييي ض ييت اصينظمييات ال تلتيية ّ
تلند ييا تيين تص ي اقتتُا تاعتمن ييا

تنحااه مسنائتب ب عت تن ال و البمن ى .تال ظ ضن ق الفتتو ضب ستفا تسييوال

توضف ي الوال ييات اصيتح ي ه صيوالُيية كييب إدافيية ضت افتقيياد التيين فتظتُييا ت ييذا ال ي ور

السيمي تل تن تلوه الصيف الستاسي اصيتنافي تر تم ض اصيساتاه إف

ر ص عيى

إاالة الو ت الذي تبنس تسائب امعكا النسمتة يه دور تييك اصينظميات كا يفا

قص ييهر ا تت وله ييا ضداه ف ييي ض ي ي ي الظ يياصين «تال ظ يين ض ي ي ضن اصينظم ييات ال تلت يية

اصينبية كالامبتة الباتة لألتت اصيتحي ه تتنظمية قيها امفسيان تتيا ياكيُما
ق خي خيوه تا

ه لصال النبو تال تظنوا ضف مدافة ذه اصينظمات ضي تي ثتن
تنُا» (.)75

في تقف الانائت تالختافات امسنائتيتة ضت ال
ي -زص ع البتان ّ
الصُتوفي في قي الوطن البربي :

تح ى امتاا الخمتني البتان امسنائتيي الهش بتبر ت وبتان ت الف تين ضليب
ّ
تز تن النُ براعيي النيبو تثرتاتُيا تقي ضدان الصيُتوفتة فيي ليب تيا كهي
تفي تا ر عن تن تواقف ت ُّن بالصُتوفتة «التي ت بت البيالت غصيما تعي تافا
تالتي اتخذت تن ال رت تاالعت ااات تستية ليو ه إلى ض افُا تتبتمين تسينتلة

عن الانائت التوتتة التي تقر في اصينيقة امسكتتة» ( )76تقي فمي امتياا الخمتنيي إليى
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تييهرا إسيينائتب فييي النُي اصيقيين تالنيياتب ال لالييرتات ابراعييي الفيسيييتنتة تالبربتيية

اصي تية ت إفما في لمتر ضف اا البالت تخصو ا البالت امسكتي تق اعتمن إسينائتب

«لنثوتة فساد» ت«دو ية فاس ه تغا مة» ت«غي ه سينطافتة»

()71

تحيتت استيصيالها

مرا ة الاس البربي تنُيا و ميب الغين تسينتلتة زص ع ذاع البتيان فيي الاسي

البر بييي فباف ي فبيت ي كمييا قييا امتيياا الخمتنييي «ذفمييا عظتمييا» ( )78سييم

لساتا.

الت يا

 -2كتفتة توالُة البتو الغربي في فبن امتاا الخمتني :

ض -إ

اث كوا الق س فيي خين لمبية تين كيب رت يان  :تو يتة امتياا التيي

تمنتُا تنظمة التباون امسكتي :

ضي الق تة الفيسيتنتة تحهص ة في خيابات امتاا الخمتني ت افظ الاليهره

ام نافتة إلى كوا الناس ذا عيى ذا اصيبسي

تقي كثيف امتياا تين املينااات

ال اعمة صينظمة التحر ن الفيسيتنتة تكاف ل تناسكت تر النا ب اسين عنفيات

تاقتيين عيييى كافيية اصيسيييمن فييي تنيياصا ابره تتغاصبُييا ضن تح ي تا تيين ضلييب

فيسييين

وورد فييي الخيييا الييذي ضلقيياه ا تفيياا بتييوا الق ي س الييذي افييييق كييوا

 7010/98/90ضن «كييوا الق ي س كييوا ا ي فت ي ضن سييتب اصيست ييبفهن صيوالُيية
اصيس ييتبمركن» ( .)70تك ييان الهي ي ف ت يين ييذه ال ماس يية ال اات يية تفبتيييب الق يييتة
الفيسيتنتة تتمنتُا تن قمب تيتار تفصف تن اصيسيمن تستن

الب ت تتين الك في

لينظن ضن كوا الق س بهسي مغة كوفتة ال تن تنييق ت وكب اال تماا بالق تة
ّ
تالتلن لي فاع عن ابره السيتمة ت إفميا ضراد امتياا الخمتنيي تين
الفيسيتنتة فقأ
كوا الق س فن ة لالهره اصيست بفن تاصي يُ كن عيى لكدكُت تتمتزي قوقُت

تلهذا السم تل امتاا الخمتني تنذ السنة ابتلى لتوا الق س ( )7010ف اا ييي

فت تين القيوى البمين ى «فيي كيوا القي س ضن تنفير ض ي كُا عين اصيست يبفن تتيي ا

تبافُا» (.)29

لق ضراد امتاا الخمتني تن كوا القي س بنياا سي ّ تنتير كوقيف بي البتيث الغربيي
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تالبميث الصيُتوفي تدعييا إليى تبثتيف اصيسييتنات ت إقاتية اصيايالل فييي ضف ياا البييالت

امسييكتي تاصيظييا نات فييي توسييت ال ي تال فييكت تالتلميير فييي اصيسييال تكييان
ذلك كيي فيي إطيار تاياوا إراده البلي التيي مب َ
ييي بُيا اصيسييمهن تاصيايا نه بيالنفض

تكيب ذلييك تولي «عي االسييتبمار البيياصيي ت إسيينائتب بالخصييوغ» ( )27تال ييك ضن
ت ي ل اال تفييا بتييوا الق ي س فييي لمتيير اصي ي ن امسييكتتة ستسييا ت فييي تحا يينه

اصيغتصمن

وصبما تنالر خوف اصيسيمن تن توالُة تن اعتمرت ا قوى عخمة تبسن

ا تُييا تلييذلك ثييار الخمتنييي عيييى ييذا السيييوع اصيتخيياذ تدعييا اصيسيييمن إلييى ضن
()22
خنلييوا تيين صدتسييُت «تييا م قييا تيين ضفيي ال مبيين توالُيية اليي و البميين ى»
يييييمموا عيييييييى ذلييييييك تقيييييي صتا ّ
تخاطي ي ي اصيسي ييييمن بقولي ي ي « ي ّ
بن ا يييييي عمبت

و متبت»(.)23

 -اصيقاتتة الناتية ع ض اف اتية :

دعا امتاا الخمتني كافة اصيسيمن تالنبو اصي يُ ه إلى الالهره البارتة تى

بهن تصتن ا تالب تصتن النب ام نافي الذي ضعين ثهرتي عي االسيتم اد تسيي

ال ر ييات تالييذي بتميين ل ي اا ال تل ي ض تيين البيين تاصيسيييمن «إفنييا ال مبننييا فصييب
ضففسنا عن سائن اصيسيمن فبب تا قي تناه تين يُ اا تتبيوقن تتنيندكن كيان

تن ضلب امسيكا تف ين ال فبتقي تصيتن النيب البربيي تتصيائن النيبو ابخين ى
تنفصييية عيين تصييتنفا تقي راتنا» تتمييا ي فر امتيياا الخمتنييي إلييى الي عوه إلييى الالييهره
عي ا اسييتلابة ابفظميية النسييمتة فييي البيياصين البر بييي تامسييكتي لن اااتي اصيتبييرره

قمييب الالييهره ام نافتيية وببيي ا فُييو خاطيي تيييك ال بوتييات تيين تنييييق البييالت

النصو قائك « فتا ض تُا ال بوتات ضخنلي تن تختيتك فبنه االسيتيالار بالسييية
تفبري بصال

بهبك» ( )24تسنعان تا نفض

تن تيك ال بوتات اصيُتمنية

عيى السيية تالالرته تاصيتصارعة فتما بتنُا تالواقبة في فخاخ فصمُا لها اصيسيتبمر ون

تيينتمأ بال ي تد تاالقتصيياد تالستاسيية تااللتميياع تاصيمارسيية لنييتى ض ييبا القُيين

تالنُ ليالرتات امسكتتة اليائية تلذلك فميا داتي «تنيبية اصيسييمن قائمية فيي
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بوتيياتُت اصيتسيييية عيييتُت تفييي االختك فييات ال يياده بيين صاسييائُا تضفظمتُييا»

()25

تتادات تبافي التوا كما قه امتاا الخمتني «تن تنافقن ضكثن لنتا تن ض ب
النُييرتان ( )...و

ييربهن امسييكا باسييت امسييكا و سيياتتهن ضع ي اا امسييكا باسييت

امسكا تفي ال قتقة نُمهن ضتيوا النيبو اصيظيوتية اصي رتتية و

النبو » ( )26تا داا كب ذلك

ييُ ون ض ينار

ث عيى تينضى تتسيمر تييات اصيك كيعن تين ضبنياا

ابغي متيية امسييكتتة الصيياتتة ل ت ي الالييهره النييبمتة ضتال عيييى تسييتغيتُا لينليياه تيين
«تخال

يدالا ال بياا» ( )21وتلمي اصيقاتتية النياتية البارتية ليبتيو الغربيي اليذي

تقوده الوال ات اصيتح ه ابتر بتة بن «تياتر ضتر با ال تقتصن عيى دتلية تا ي ه
ضت دتلتن بب إفُا تر إخ اع البالت كيي لسيتينتُا تالتيوا فبتقي ضفي

اي عييى

اصيسيمن ضن تح تا و قفوا في تل ضتر با تلتبيموا ضفُت قادصون عييى ذليك تيث

ضفُيييت متيبييهن القيي ره عيييى ييذا ابتيين تامتبافتييات اصيولييوده عنيي ت كثتييينه

و بفي ضن ر ان ال تاه بتر با تالغن تتبيق بنفأ ذه اصينيقة» (.)28
تتن دتاعي فاا

ذه الامُة تبيقُا بالقن ن البر ت بن ل ق ره تبمه ية ال ي ّ

لها تفت دعوات ارتة صيقاتتة اصيستبمركن تدفر اصيست يبفن فيي ابره معيكن
ثييهرتُت عيييى لكدكُييت وكوسيير امتيياا الخمتنييي فييياا ييذه ال ي عوه لتنييمب كييب

الساخين تاصي رتتن في البيالت ب في ليو التي ا اصيسييمهن لميتبُت بامسيكا تسيواا

كييافوا تنك يا ضا عرب يا ضا علم يا تسييواا كييافوا إفيير قتعن ضا ضتيير بتعن ضت تيين ضي
تبان كافوا ف فُت قادصون عيى قي اصيوازكن تت قتق النصن اصيمن .
ل -تانت البيماا باعتمار ت عمتن ابتة :

نا ن امتاا الخمتني في ثهرت الخنساا ( )Sourde Guerreعي اصيسيت ثركن

بييالالرته تالقيينار عيييى البيميياا الييذكن متيبييهن فا ييتة ال قتقيية ببت ي ا عيين تك ع ي

الستاسيييتعن تتخ يياتيتُت فُ ييدالا البيم يياا اصيدتمن ييهن عي ييى يييبهبُت تالناف ييهن ضن
نخنطوا في دتاتة االستم اد ضت ضن تخصصوا في لب دور النتيان ابخينس فيي

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 711



● فتحي القاسمي

يينه النييتيان ابكميين إفُييت قييوه فييي التغتعيين تقي ي اصيييوازكن تتوالُيية البتييث

تالبمث لها في فبن امتاا الخمتني كب عمافات النلا تالنلحان بن «النييا
الو ت الذي مبن ضن بهن س ّ ا تنتبا في تل ابلاف تاالستبمار و منبُت تن
سييي ذخييائن ابتييت امسييكتتة ييو امسييكا تعيميياا امسييكا ابلييكا» لقييي

ّميييب

الخمتن يي عيميياا امسييكا ييل الظيييت تالتبسييف تتبر يية كييب ت ييالف تيير ضع ي اا
امسكا تستاده ابقيار امسكتتة تالتنيُتن بيالبمكا اصي يتيعن مسينائتب تافتُيى إليى

إعكن اال تلال الن

عيى «عميتيات امعي اا تالقتيب تامببياد الاماعتية ت يل

اصي اكمات الصهص ة تض باتُا الاائنه ت ن ضتعاع المكد تال الة اصيبتنيتة التيي
تبيافي تنُييا الامييا تن الفقتينه ابتييركن تغتيين ذليك تيين تمييادرات تميل تيياه النيياس
تتصتن ت إن ذه كيُا ي في ي تالمات عيماا ال كن» (.)20
تلبيين إلييى ضي ي ّ كييان عيميياا اصيسيييمن يي خصو ييا عيميياا النيير بة يي ضتفتيياا

لألتة كمارا في عتهن ال باا الذكن استقيموا البثتن تنُت لتنخنطوا في دتاتية
الوالا تالتسه غ تالتمر ن !!!

لق كنس امتاا الخمتني تات لخ تة البالت امسكتي تاعتمين الاليهره النيبمتة
ّ
لتسييتند النيييبو سييييتُا ورضى ضن ال خييكغ تيين البيين
البارتيية ضف ييب سيييمتب

البظتت إال باالستب اد بالقوه صيوالُة إر ا عنت تستن ا فيي ذليك إليى قولي تبيالى :
﴿ َت َضع ّم تا َل مه هت َتا هاس َت َي هب مت هت ت هن مق َّوه َتت هن ص َب ه َ م
هن ب َع م َّت ا َت َع م َّت م
َ
ك هت﴾
َ
اا الخ هت َب ت هن َ مم َ َ
ٍّ َ َ َ
َ
َ
م
ه
تقي التي ا بمييا قالي تض ي َير ب ه قيييو م ام يينافتعن الييذكن ضعينو ييا ثييهره عارتيية م ي ّ تيييك
اصيميييادل تليييذلك تلي ي ت الاليييهره ام نافتييية كميييا ال يييظ صتلتي ي غييياصتدي الخيييوف
تالبنا تة في الغن ( )la peur et la haineبفُا ضصببه تليت تبينس البنيف

الالييهصي ت إفمييا تضفيي القييوه ال نتيية السيييمتة صيوالُيية القييوه البسييبر ة تاصياد يية

تا تم بنتها ا فباف ت ي ا يارخا بعتيى القيوى فيي البيالت ت ااتية لخياتل
قوه عسبر ة في البالت (النظاا النا نيا ي) تكيان تايات النيب تير قائي ه
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تافخناط في اصيسار الالهصي الخكا سيمتك إليى فايا الاليهره ام نافتية التيي تينت عيتُيا

ضكثيين تيين ثك ثيية عقييود تلييت تفي ي كييب تحيياتالت التثمييتأ تالتييرتن فييي إفن يالها ضت
امطا ة بُا تى كوا الناس ذا.

القسم الثاني  :العتو الغربي يف فكر الشيخ حممد الصاحل النيفر
بتمن النتخ الز توفي تحم الصال النتفن ض

التوفستة ال

تن ي

ض ت تدسسي ال نكية امسيكتتة

الة تال اعن في بتت لبننات اليكئر النمابتة امسكتتة التي تبيم

ييبائن ال ي كن تتبييارا ابخييكا ت ييحنُا لتلييا ن بال ي فاع عيين ال ييق تع ي ا

الخيوف تين اصيسيتم كن تالاكدكين تقي ضيب تيى تفاتي تناعيك بيالقيت تالبميب ال

خنى في ا لوتة الئت ن د ببب ض با االستفناد بالنضي و عو إلى سمتب صب
ّ
بال بميية اصيوعظيية ال سيينة و سييخن كاتييب تقت ي لخ تيية امسييكا تق ييا اه لق ي

كاف ل الاينضه اصيتلي ده اصيتليذره لتنمتي الغيافين تين ضبنياا تيوفل تاصيسييمن إليى
قتق يية اصيخيي ييات االسيييتبماص ة تت يياص خ لنائمُ ييا تعييي ّ د تظ ييا ن التُ ييهر الغر بيييي
تاسيييتُ اف براعييي اصيسيييمن تعقييولهت ت إتبافيي فييي اسييتن اف ختيينات النيييبو

امسييكتتة تلييت بهييف النييتخ النتفيين بامدافيية تكنييف تظييا ن التيمييتل تالتفيييتل

ت إفما سبى إلى الند وبتان كتفتية تقاتتية البتيو الغربيي اليذي ك يق اصيسييمن فيي

عقن دار يت تنيذ عقيود كثتينه تليت توفقيوا إليى كيوا النياس يذا م قياف اعت اااتي

تلنائم في ق اصيسيمن الذكن ت سمُت لمتبا تقيهبُت تى.
 -7تظا ن البتو الغربي في البالت امسكتي:

ض -اصينا نة عيى التمنتن تالتبيتت :

كييان النييتخ النتفيين الييذي تاك ي االسييتبمار الفنفسييي عيين كث ي فييي تييوفل

تتفينا صيا كان قوا بي اصيمنيرون الفنفسيتهن خصو يا تين فنياا تنقيير النظتين
تنييذ القييرن التاسيير عنيين تيين ضلييب تنصييتن ضبنيياا اصيسيييمن تتُتييية ابرعييتة اصيكئميية
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الفتصا ال ما ية فيي تيوفل .تقي اعييير بُيذا الي ور باتتتياا اب فنافسيوا بهرقياد

( )François Bourgadeتالبارد نييا الفتلييري ()Cardinal Lavigerie

اليذي تنياز لك تبتييعن عين تبُي سيان لييهي (كيارفو ال قيا) تقابيب تييا تفتين لمنيياا
كنتسية تيوفل ( )Cathédrale de Tunisاصيترببية فيي تسييتُب ياص ع ال متي

بهرقتمة قمالة بنا ية امقاتية الباتية الفنفسيتة بتيوفلص وتا يب ا بياا الميتض اليذكن

ضطن ت الفتلري تلبب لهت تنظتما لنناطُت ب ر ية فيي تيوفل إتبافيا فيي التنصيتن
ّ
تق تص ى لتب تحم الصال النتفن لألبهكن اصيمنركن سك ا تفوكا تف د باصيدتمن
ا

االفخارستي ( )7039اصينبق بتوفل تق كان النتخ تحم الصال النتفن تتن

لنناا تنك تمنتن المرتتساف في ب ا ة فُ الاز نه بب قوس با ب ن( .)39تين

ترثن النتخ النتفن في تقاتتة التمنتن دار النعتر التي تقى بُا كثتينا تين ابطفيا
التوفستعن الذكن ال سن لهت تن الوقهع في ض ي اصيمنركن تلذلك ّبن ضن تين ض يت
تخييييات االسييتبمار تييا قييوا عيييى ضسيييحة تتنوعيية تضقوا ييا التمنييتن تالتبيييتت

()37

تتييكاا التمنييتن تيير التبيييتت ضتييكه يينغ اصيمنييركن عيييى تبتعييف تيين بيمييوفُت بمييا
فيياصيتبيمهن

تما ييى تيير ت ييالف البنتسيية تاالسييتبمار رغييت ييناعُما فييي الغيين
َّ
بيمهن تبالتت كاثولتبتة تمُت ا لتبمت ت ثت تنصتن ت ثت يقنوفُت تبيتما خ ا

ابغناه االستبماص ة التوسبتة.

تلييذلك بتميين النييتخ النتفيين ضن ييذكن الناف ي كن كفييتكن بفسييخ ه يية ابلتييا

تمُت ا مفساد النبو تن ضلب تفبتيك ابتية امسيكتتة تيى سيُب عييى الغين

ا تواا ييا إلييى لافي التنييبتك فييي د نُييا تالسييبي مبباد ييا عيين تمارسيية فييرته
امسكا (.)32

 -تانت اصيستننقن تضتماعُت صي اصبة امسكا

ضك النتخ النتفن ضن ذا ال نغ مت ضكثن تن سمبة قرون ّ
وبن البتث الذي

تارس ابوصوبتهن لتمزكق ضت ا اصيسيمن تال ظ ضن تا التن فتظتُت بقاا امسكا
فييي البثت يين تيين ابقي ييار التييي كافي ي بييابتل تسيييتحتة ت يي

تمن يية القتص يين

_______________________________
711______________________________

ثقافتنا

●

الق تة الفيسيتنتة في فبن االتاا الخمتني ت ال النتفن

فامسكا عيى اتت اد تيك القرون السمبة « اصب ضعي ااه ربيا ال يواده فتُيا» تقي

استولى ابغتار عييى صبوعي تعقي تا اصييدتمنات تاصييدتمنات القتسياا تييك الر بيهع تيى

ليياات ضاتييان لييت تمييق فتُييا ضتيية تسيييمة تمتيييك سيييية فييي بكد ييا تتيير ذلييك كيي

فامسكا باا في ابتت اصيتنوعة تابلناس اصيختيفة التي اعتنقت »(.)33
تكان ع د كمتن تن اصيستنينقن ضداه ّ
طتبية فيي ض ي ي االسيتبماصكعن نفيذون

تخيياتُت تلبن النتخ النتفن ستن في كثتن تن اصيواعر بمن نا ت تنصفن

عقكا تن اصيستننقن الذكن كان دفاعُت عن ال قتقة غالما عيى ضتن ت في قرتا
قييائق عيين امسييكا تدوره فييي الغيين تف ييي عيت ي بتنمييا ّ
تبمييي التبييهت عنُيييا
ّ
اصيتبصمهن تنُت تق عن النتخ النتفين تيالك بيتغيا تغركميا فيي ا ن ففسي و تلييى
ذلك تواكمت سنة  7037صيدتمن اليغة البربتة( )34الذي ض نف عيت اصيستبن الفنفسي

تلتيياا تارسييي (Marçais

 )Williamت ي ن تبُ ي اليغيية البربتيية تالتنلميية بالبييياصكن

(بمقن دار البه الوطنتة سابقا) تكان تارسي رئتل اصييدتمن « بميب عييى تبيه ض
اليغة البربتة باليغة الباتتة لغة المكد النسمتة تق ض اد النتخ النتفن بمحاعنه لينتخ

ال نفي ض م بتنا الذي فال بُا الامتير تضبُينت التوفسيتعن تكيان عنوافُيا تياه
اليغييية البربتييية تقييي ّفنييي تلُييية فظييين تارسيييي تد يييض للييي تميييا اعيييين لييي
اصيستنييينقهن ال اعييرون تضعييوافُت تكافيي تيييك الخيميية التييي ا تيي لهييا النييب

التوفسي تساف ا ت ل لة بركان اصيدتمن تقاعتة عيى غا ت »(.)35

تلييتل غركميا ضن بييهن لهييدالا تك تييذه ضتفتيياا تتيينُت تيين ضتبيين فييي خ تيية تيييك

اصيساعي عيى سا الهه ة تالوطنتة.

لق ضطيق النتخ البنان ليتبمتن تالنبوت النابتة فباال في يذا الين أ تين ابتمياع

اصي افبن ت يت ضكثين خييهره تين اصيستنينقن ضففسيُت تقي اعتمين ت النيتخ النتفين

«تتُالبن عيى ضعتا الغن اصينُاره استح ثوا ضلفاضا تميقوا فتُا
ّ
تلت كوفقوا تى في تميقُت ذا».

ياره الغين
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ل -اعتماد ال ن النفستة:

ّ
ال ظ النتخ النتفن ضن تن د اا الغن ضال نن ذه ال ن النفستة القائمة عيى

تنستخ إراده البلي افيكقيا تين ففسي ت إفميا فبيب ذليك بالوكالية تذليك با ييناع
ضدتات طتبيية و بييهن تمر يين ذلييك عيييى ضلسيينة «ضفييناد تنتسييمن إلييى امسييكا لتسييُب
قمولي تذلييك بي ن قولييوا إن امسييكا قييهي فييي صت ي تتنتيياه تلبيين قي افتُييى دوره

البميي في اب باا تالقوافن ».
ّ
فُذه ال ن النفستة تتب ده ابغناه وبناا عيى تا سييف ف فُيا تولي إ ساسيا

بالقصهر التنر بي لتفت الما ضتاا تنر ر ب كب ت و التنر ر الوعيبي كميا ضفُيا
تسييبى إلييى تسيير

إ سيياس باصيتييب إلييى ا خيين اصيتفييها تلييذلك سييُب ت ه كييب البييالت

امسييكتي اصينتمييك سييوقا لك سييتُكع ال لإلفتييال ( )36تذلييك بالتنييلتر عيييى التيينف
تاالقت ييناه تاسيييتبما البمتمتي ياالت كم ييا ق ييه النيييتخ النفت يين ت ييي ت يين ض يييت
اصيبمكت لنبو تبافي تين الي كهن الالقتيية فتتلية اليُفية عييى االسيتُكع تتبافياه
بوتاتُييا تيين القييرته ابلنمتيية اصيتفاقميية فوائي ا تيير عل ي دائييت فييي اصيت افتييات

تسخاا ال

ل في امففاا عيى ابتن ت ما ة ضتلي ابتن.

تق ال ظ النتخ النتفن ضن ذا االختناا اكهس البالت امسكتي ضتاا تا بافت

اصيسيييمهن تيين فييناي ضخك قييي «وبييذلك تمبن ي ال

يياره الغربتيية تيين ال ي خه الييى

كاتب اصياتمبات ت تيى المتيوت تاصيخيادع»( )31لقي فاي الغين فيي ذليك بتوضتفي

اصيبث ييف لي عا يية بواس ييية كمر ييات الصيييحف وتس ييائب امع ييكا تن يياف إلتُ ييا

الوسائب النقمتة.

د -فت با االلتُاد البصري :

اعتميين النييتخ النتفيين ضن دعييوه الغيين إلييى فييت بييا االلتُيياد البصييري كُي ف إلييى

اختناا القن ن ببنوان ر ية التفبتين تالتبمتين و بتمين يذه الي عوه تق تية صينيروع

غربي كُ ف إلى زص ع الفتنة تتبر ل فبنه امتماع تااللتُياد فيي تنفتيذ تيا يروا

ليغن

تفا

يذه الفبينه تاعيحة اصيبيالت فيي اصيقاتية االلتُاد ية التُبمتية عييى
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الير قة الهمذافتة تقي فنين ا النيتخ النتفين فيي تليية البيالت()38تتفاد يا ضن لميارا

«تين بوتييات الي فتا الا ي ه الييذكن عياق ب طميياعُت بكد يت عمييب السييتبمار

ابراعي في الييه تالبينه ب اليا عين الي تى اصييواعية تين بين البمياد تقي كيان
قوت تن ابغنا (الغن ) متصهن تن دتياا اصيسييمن تختيناتُت تاب قيواا را يهن

في تذلتُت تسماتُت»(.)30

و اييري ييذا الامييار ييوار تييير ابيين النيياطش اصيُميييب اصي تييار لتهبنييف تك تيي

االلتُاد الغربي تن ضلب تز تين البتيو تاالسيتغك تنكي ا التُياده عييى تقاتتية
تصي ر القييوه فييي امسييكا تذلييك تيين خييك قولي «إن ييذا اصيييارد (امسييكا) تبيين
القوى ال كُ ّ ركن إال إذ ملند تن اصي توى فتنحب سن ه ال اخيي الامار وكمقيى دون

سهر تال ل ار».

لق بن النيتخ النتفين ضن الي افر إليى يذا االختيناا تين لُية تامقصياا تين لُية

ضخن ى لبب اصيسيمن بك وزن تال قوه ت ا دون تيمتق النر بة امسكتتة خصو ا
ضفُا كما قا النتخ لاتبة لننائر ا

تخاتمتُا (.)49

ي -زص ع البتان الصُتوفي في الاس البربي امسكتي :

لت رر النتخ تحم الصال النفتن في الصُتوفتة ضت الق يتة الفيسييتنتة كهميا

ضت رسائب تيولة تلبن تا قال

ابتت اصيتح ه ن

تن

ه فيسين تالصُتوفتة في إطار

ال عن تية

ا تتبر ة لتحالف الغن تر الصُا نة تتهرطي فيي اصيظيمية

البمن ى التي ال ا بافي تنُا الفيسيتنتهن.

ضك ي النييتخ النتفيين تييرتن الغيين ال عيييى عنيينات النييبو تا تك لهييا تاسييتن اف

ثرتاتُ ا بب عيى امفسافتة قاطمة تن خك الهتمنة عيى عصمة ابتت اصيتح ه ثت تيية
ابتيييت اصيتحي ي ه تاتخاذ يييا تيتييية لتحقتيييق ضغيييناه ستاسيييتة تقيييوا عييييى الهتمنييية

تاالستبمار :ذا اال تواا ت ار تر ضدفى قها النبو تابفناد.

لق اعتمن النتخ النتفن الصُتوفتة ضت البتان الصُتوفي ت لك في اصينتظت ابتمي:
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تال ظ ضن يذا الاسيت الغر ي اليذي تيت زرعي تسيأ الاسي البربيي تمتير ب بنير

الصفات اصينفنه :

فُو ُتوفي الن عة

نس ابخيكا لمير يفات النناسية عي تافي اليمياع

تالو نتة تالب تافتة تالنُوافتة فُت النُوات «دليوه فتناه صخ و تلن وكُي ض

بقنارات ذه الامبتة التي ضتل ت تن عي ا تضت تي تال تي ا ببيب تيا تالي فيي

ع تاف »(.)47

ّ
تاي ر ام ياره إليى تُليت النييتخ النتفين عييى ببيض الي و البربتية التيي تنفير عيين
ّ
تافتيك
ذكن ا ت ي التي تهلا ب تا فبي تبُا الصيُا نة ت« اصبُيا فيي عقين دار يا

تن ضراعتُا ضخذت تمادل تتسبى إلى تنعاه ذا البتان اصيي لب تتي عو لي تا ي ه

تيو ابخن ى»(.)42

ال بهفييي النييتخ باصياييا نه بب ي ا اعتناف ي بالبتييان الصييُتوفي تالييتُبت تيين
ال و البربتة التي تمادل الود ت إفما ّض تيك ال و بب يالمُا تن تنييق الب ه
امسكتتة تال فاع عن البناتة البربتية( )43إليى «طيند يذا الب يو الفاسي وبتينه تين

ابتت اصيتح ه».
لق فاد

لو ضسمب

تا

تلبن ال تاه صين تنادي

تتن الكف لينظن ضن النتخ النتفن تمادى في إدافة اصينتظت ابتمي إدافة الذعية

تذلك تن خك فص كم ت ضف

ارع ب في ض فُان ب نان ضت اكهفى ب رسال إلى

تحمود تبي ااد رئتل إدار ه البكقات البيمتة تال تلتة بااتبة ض يفُان ت يو فيي
الالمافن تن عمنه ت ذا الخيا تول لينما اصيسيت « لتتمن تسالك اله ى»(.)44
كييان ابيين الالمييافن ثييائنا غتيين تييا تيين سيييوه الغيين

تق ي فب ي

تييية ابتييت

اصيتح ه تتُبما ب فُا «عصمة السوا» تاعتمن «عصمة ابتت اصيتحي ه» ثيت تيية ابتيت
اصيتح ه لتن ا ينبُما ّ
البتو الغربيي صيمارسية امليناا القاعيي عييى االعتي اا عييى
النبو اصيست بفة تيك التي « مسيم تنُا ر تُيا تضتوالهيا تضراعيتُا»()45تال خفيى
_______________________________
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استح ييار النييتخ لألراعييي الفيسيييتنتة اصي تييية تلييذلك طال ي تيييك الهتييية ال تلتيية

اصيتخاذليية بتنفتييذ القييوافن اصييالميية يينتبتُت إسيينائتب «بييالخرول تيين ابراعييي التييي
افتبُا تاقتيبُا تن اليمكد البربتية امسينائتيتهن عين إذن تعيهن تتنيلتر تين تييك

ابتت الماغتة»(.)46

تال خفاا ضن ز ارت إلى طُنان ليمناركة في ا تفا ام نافتعن بالذكن ى الالالالة

لنلا الالهره امسكتتة ام نافتة ت ت

لبتو ضتر با تالغن تتن ي ه تاليميا ضسييفنا

باصينتظت ابتمي راعي تصيال إسينائتب تتُين البين تع ي النيبو تاسيتلابت

ل عوه إ نافتة ليح هر في ا تفاالت السنة الناببة ليالهره ام نافتة كب ذلك كان

كفتك ب نتاف تن السفن تافتباع لواا سفنه الذي لت تسيم

تى تفات ضلتل

ذلك غتض تن فتض البتيو الغربيي اليذي رافقي عتيو داخييي عيافى تني النيتخ فيي
توفل دون ضن تين ل قناه ضت نتاب فبوغ السفُاا ت إن بيغ تن البمن معتتا...
 -2طي يييرا تييق ييياتت ي يتييييُي يييا :
ض -م
بتن َ اليصو ّتة البمن ى :

اعتمن النتخ تحم الصال النتفن ضن الغن ضتبن عيى اتتي اد عقيود كثتينه فيي

استن اف ثرتات اصيسيمن تتبيتب ساعة خك ُت تاتُت قي الغن بالبتو وبمنه
ّ
تالنين ()41ورافقي ذليك غنياته تين اصيبين تالخ بية
بسن النفاا تن ت يو النينه
ّ
غن بصنه تلذلك دعا النتخ النتفن إلى بتن كب ترتا البمث بالرتات اصيسيمن
هَ
َ َّ م َ َّ َ م َ ه
يارقة فيياق َي مبوا ض ه ي َ َك مُ َما﴾()48فتليياوا
ياصا تالسي َ
تالتُي فييي ت و كييب قولي تبيالى ﴿ تالسي َ
بت ا ة اصي لوف ت ّمي تبنى ت و يتا رتز ا مب فيي طتاتي يناتة اليند تال ي ا
فييي توالُيية البييائالن فييي ثييرتات النييبو فسييادا تق ي ضدان إدافيية ي

ه تيييك

النُوافتة اصيفنطة تت سن عيى الذكن تمبهن تيك اب ي البابالة إتماعا ذلتك تغتن تاع
تضعاف ضن يدالا اصيسيتبمركن اليغياه ليو دخييوا «لحين عي ّ ل خيي اصيست يبفهن
تمبا لهت تتقيت ا»(.)40
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 -اصينا نة عيى القوه الربافتة :

نييييق النييتخ تحمي الصييال النتفيين تيين إ مافي البمتييق باصيباعي ه الر بافتيية تتيين

قوتُا الخارقة التي تهلست في قول تبالى النصن تن عن ا
تنظهره تال ت ركُا تى ض

ت حت ضفُا قوه غتن

ث الوسائأ النقمتة تضدقُا تلبنُا قوه فافيذه تقالمية

ليموازكن تذكن النتخ النتفن بي ن البين عني تا افيتقش ام ميان فيي قييهبُت دكيوا
في عقود قيتية ضعتى امتمناطهص ات في البالت تكاف تفوقُت ع دا تعتادا.
إن القوه ّ
الربافتة ال س لها في فظن اصيادكعن سا بفُت بتقي ون ضن البمينه

السك تالبتاد تالبماد تلبن ّ
في قوه ّ
الر ت لها ض
تاقيتكع النصين و يين ى النيتخ النتفيين ضن ا

ا دور كمتن فيي تولتي الاتيو

نصين تين فصينه تضفي تببييت ضكين تييا

كنتت كما ورد في القن ن البر ت .فبتف ر اصيسيمهن النصن عيى ضع ائُت
تقيهبُت خيو تن القن ن !!!

ل -رفيير لييواا الي يبييقييب :

كان النتخ تحم الصال النتفن كثتن اال تبياا إليى البقيب تاصينييق تليافى

الهوى ت إطكا اب باا تق است
تكان ث طك بي تتر

في كثين تين دصتسي تكهاباتي بنبمية البقيب

ي باسيتمنار عييى إعميا البقيب تاصي افظية عيتي تمتنيا ضن

امسكا صهن البقب ت« نست ل سمتب التفبتن السهي ف ن البقيب تتيى سيتين عيتي

الهوى كان ضفتك سك بت امفسان تضفظب »(.)59
إن النتخ النتفن ّ
توسب إلى لاف البقيب بياصينيق تالقتياس و ي عو إليى التي بن فيي
يارت

الصحوه امسيكتتة ال الية تيتبلك إعيكن سياعة فُا ية الغين تسيييان
و يين ى ضن الق يياا عيييى الغيين سييتبهن بف ييب ييذه ّ
الصييحوه النييمتُة بصييحوه
اصيسيمن ابتلى التي «كاف ق
ضن القتاس بن ال قمتن
ميتُا كب عصن.

تن قمب عييى

يارتي فيارس وبت فيية»( )57إال

تال إلى استح ار لبي د تين التي اعتات تالظيرتف التيي
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مالحظات ختامية :
ي ّ
يبي راا كييب تيين امتيياا الخمتنييي تالنييتخ تحمي الصييال النتفيين تسييا مة
ّ
بالبتو الغربي الذي كيان يتفيا
ادقة تعميتة صيدازره الق تة الفيسيتنتة تالتن
ليتُود تفصتنا ليصُتوفتة تق كنيف يذان الباصييان البميتيان الولي المنير ليغين
تمسيينائتب تضدافييا ال يياره الغربتيية تفيسييفتُا تقتمُييا البنليياا تمتنيين ضفُييا ضتقب ي
امفسافتة فيي تيرزا ال ت ييصى تضن الصيحوه امسكتتيية ()Le réveil religieux
ضت الستباده قتت فق ا امفسان لفنا تمنة الن عتن اصياد ة تالوعبتة عيت .
لق متفق امتاا الخمتني في تاسيتت اصيميادل التيي فيادى بُيا بفي اسيتياع قتياده
البقييب الخييكا تالييرت اصيتميينده فييي اتايياه السييتاده تالر يياده تاال تبيياا إلييى سيييية
النب اصي تبت ب وره إلى النير بة امسيكتتة ثيت إن تييك الاليهره ببي  34سينة تين
بناا كتان ال تلة االسكتتة استياع الصمود تالتص ي رغت تحياتالت التصي ر
اصيتل ده.
ضتيييا النيييتخ ال يييااا تحمييي يييال النتفييين فقييي ضيييب تفتيييا صيمادئيي غتيين تبه يينث
ب ي غنااات بهرقتميية تفظيياا ال ما يية ت ي افبا عيين الق ييتة الفيسيييتنتة بالقي ي تالت ي
تاليس ييان فب ييان لي ي يينف تنمتي ي الغ ييافين إل ييى الولي ي المن يير لك سيييتبمار الغر بيييي
تاالستتيان الصُتوفي تفي الوق الذي التفي بي النيمتمة التوفسيتة التيي ا ت ينُا
في بتت إثن عودت تن الا ائن لتن ضزر ا و ييق يناره ال نكية امسيكتتة الواعي ه
في سمبتنات القرن اصياعي بتوفل تبنه اب الرت ي تاصيدسل الفبييي ل نكية
االتااه امسكتي إلى ضلوان تن ال لن تامقاتة الامر ة تاصيناقمة تاصيباقمية تالتُميتش
تفال تن ال ّ تت في دتلة االستقك تا ليت نيي فيي عُي ال ما ية الفنفسيتة فبيان
تعب تالب تعر النتخ عم البز الالبالمي اليذي عياد تين النيرا فيي يتف 7031
تق اتتأل تطاب عيما تتاار وب ائب ضراد إ ائُا ببناا بي ه فميا لقيي غتين التثميتأ
تامقصاا تتحاتلة االغتتا في ت نة تاطن فمات النلكن اصيناعكن تقيما ميا تين
سيينه تفتهييان عيييى ييب ي ّ ار ليفيينغ تصييا ببنيياا السيييية تالتُاف ي عيييى
الااه تالظُهر تاصيتر ال ائية عيى سا القتت الخال ه تتا مبث في ابره.
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اهلوامش:
_________
 -7في السهر التالتة :
اليكا ا ة  8ابعناف ا ة  11ت 766الفنقان ا ة  27ت  37ال اص ات ا ة  44اصييك ا ة .37
 -2ابن تنظهر لسان البن القا نه  :دار اصيبارف (دت) غ 2894:
 -3الخمتنييي يية ا امتيياا فييي توالُيية الصييُتوفتة تقتيفييات تيين خي ي ييه ال مقناطتيية (تنلميية
خ ين فهرالي كن) طُيينان  :تنكي إعييكا اليذكن ى الخاتسيية الفتصيار الالييهره امسيكتتة فييي إ ينان  7492يي
غ.35 :
 -4ابسي ي تختييار .الالييهره فييي فبيين امتيياا الخمتنييي ا  3طُيينان  :تدسسيية تنظييتت تفنيين تييناث امتيياا
الخمتني الننون ال تلتة  2993غ .46 :
 -5الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة (تنلمة خ ن فهرال كن) ص .60-68 :
 -6اصيص ر ففس غ .40 :
 -1اصيص ر ففس تالصفحة ففسُا.
 -8البيمنة .sécularisme :
 -0اب لتبة .laïcisme :
 -79الوعبنة . positivisme :
 -77الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ.793 :
 - 72اصيص ر ففس تالصفحة ففسُا.
- 73الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .770 :
 - 74الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .770 :
 - 75الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .744 :
 - 76اصيص ر ففس غ .73 :
 - 71اصيص ر ففس غ .60 :
 - 78اصيص ر ففس غ .28 :
 - 70الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .02 :
 - 29اصيص ر ففس غ.03 :
- 27الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .725 :
 - 22اصيص ر ففس غ .749 :
 - 23اصيص ر ففس الصفحة ففسُا.
 - 24الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .743 :
 - 25الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة غ .744 :
 - 26اصيص ر ففس تالصفحة ففسُا.
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 - 21اصيص ر ففس تالصفحة ففسُا.
 - 28اصيص ر ففس غ .707 :
 - 20الخمتني ة ا  .امتاا في توالُة الصُتوفتة ص .26-25 :
 -39التمتم ييي عمي ي الايت ييب  .تحمي ي الص ييال النتف يين ض ي ي صتاد ال نك يية ....تاصييت ت يية ف ييي ع ييوا ييُادت
النخصتة توفل اصي يتة التاص ختة اصيغاصبتة غ 34 :ع  725 :غ 55
 -37النتفن تحم الصال صاى تتواقف ا( 7د.ا)  7428ي  2991/ا  2غ 6.
 -32النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف غ 6
 -33اصيص ر ففس غ24. :
 -34ييتفظ النييتخ فييي ضر ييتف بمنفييات تييدتمن اليغيية البربتيية اصينبق ي فييي دار الامبتييات (دار الالقافيية ابيين
خي ون).
 -35النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف غ 38.
 -36النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف غ 21
 -31النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ت  3غ 38.
 -38الب د  793لسنة 7086.
 -30النتفن تحم الصال  .تحاعنات تضدبتات ت  3غ 24
 -49اصيص ر ففس غ 33
 - 47النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ت  2غ .754 :
 - 42النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ت  2غ .754
 - 43اصيص ر ففس تالصفحة ففسُا.
 - 44اصيص ر ففس غ .715
 - 45البتان الصُتوفي البفن غ .754 :
 - 46النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ل  2غ .716 :
- 41النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ت  2غ .49 :
 - 48سهره اصيائ ه ا ة .38
 - 40النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ت  2غ .718 :
 - 59النتفن تحم الصال  .صاى تتواقف ت  2غ .84 :
 - 57النتفن تحم الصال  .تحاعنات تضدبتات ت  3غ .38 :
2
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