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 احلرية هي املسؤولية
 أحمد الحمدي

 1605/60/60

 َعاعـُش: 

مم"!،مامسفاماظػفمغادرٕةممسؾىمذفرٕةمتـؾُتمم،غادرٌةممٔرٌةممرؼُةاُي"

مؿهعقكائقلمغعقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 :ادــَهِم -

مواٌطاظ ماىدل معن ماٌزؼد متـري متزل، موٕ مايرؼة معلأظة مطاغت مواظؽؿابات مضدميامؾات موشربا، ذرضا

ـازري متارةمدقادقة،موتارةمدقؽوظوجقة،موخخرىمدقلقوظوجقة،موتربوؼة،ماضؿاادؼة،...ل.خ.مععمتعددماٌوحدؼـا،م

ماظعربيمايدؼث م مايرؼة،مواظذخوظؽكمطانماظعربمعنمويفماظػؽر ماظؼرنمؼنمسشؼوا ملبان ميفمايدؼثمسـفا خصاضوا

وتظاػراتفم،مويفمخذعارػم،موخشاغقفم،مم،ويفمصقػفمموبرٌاغاتفمتفم،موعؤمتراتفم،مجؾلاتفم،موغدوا،ميفماظعشرؼن

،مواعؿدتملظقفممعنمخاللمرؾقعةمحقاتفممرؿوحاموخعالمولبداساتفم،..مطوغفامعلأظةمساذتميفمضؿريػممووجداغفم

مددوداظعربقةم موخنماظذيمعقزػممصقفام.األوشمماظيتمٕمتؽنمهدػامحدودمخومتلدػا دادمصقراواتفمم:ماعؿخاوصا

الماظيتمذؽؾتمهلممصدعةمحضارؼة.ممدموماآلصاقماظؾعقدة،مووضوحممساواتفم،مواغػؿاحمثؼاصؿفممايدؼـةمسؾىماظعإ

م.ععمبواطريمطؿاباتمرصاسةمراصعماظطفطاويدقؿام

م

موخصرؼؼقاممممممم مآدقا مذعوب معن مشريػم مضؾل مايرؼات معلأظة ماظعرب مخثار مسشرمممظؼد ماظؿادع ماظؼرن عـذ

ماٌقال مطاغت مدوا  مدي، مايرؼات ماٌـؼػني،متؾك مخؼدي مسؾى مخاوصا مثؼاصقة،.. مخم ماجؿؿاسقة، مخم دقادقة

مطاغوام ماظذؼن ماٌلؿـريؼن معن مخشؾؾفم موطان ماظغربقة، ماظؿقررؼة ماظيتمتأثرتمباألصؽار ماظـكؾة مخبـا  واظؽؿابمعن

مٌ مبدائلمحؼقؼقة موخؾق مايدؼـة، ماٌدغقة مظؾققاة مصرصمجدؼدة ملشمملرماد ماٌؿوارثمؼؿطؾعون معن مدائدا مطان ا

وطانمالبدمخنمودمتؾكماألصؽارماىدؼدةمدؾقؾفامظؾؿقؼقمطؿامحالميفمجمؿؿعاتمخخرى،مادؿطاستمخنم.ماضدمي

تؤدسمصمؾةمعنماٌرتؽزاتمواظـوابتماظؼوؼةميفمبـا محقاةمعدغقةمحدؼـةمتلؿؼقممععمرؾقعةمعامرمريميفماظعإم

مؽن؟!ــطؾه..موظ
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مممم

ايرؼاتمسـدماظعربمعنمخسؿاقماظواضعماٌضينماظذيمساغىمعـهماظـاسممبكؿؾفمصؽاتفممػلماغطؾؼتمصؽرةمممممم

خغفاموصؾؿفممعلؿوردةمطؿامػومحالمشريػامعنماألصؽارماظيتموصؾتممخموذمؾفم،موعلؿوؼاتفم،موذرائقفم...؟؟م

مواٌلؾؿني مماظعرب مبأوروبا؟؟ ماحؿؽاطفم مبدخ مسـدعا ماظؿقرر.؟ مآلظقات متػؽقك مدومنا ماظػرق مػو ماظػؽرةموعا بني

ماألصقؾةماظـابعةمعنمصؿقمماجملؿؿع،موبنيماظػؽرةماظؾدؼؾةماٌلؿوردةمسنماآلخرؼن؟

مايرؼاتماظددؿورؼةمممم ماظعإماإلدالعيمايدؼث،مصؽرة معنمخبـا  ماظعربموشريػم مايال،مادؿورد -بطؾقعة

األخريؼن..موطانمالبدممدؿوردوهمعنمخصؽارموعؾادئموخؼدؼوظوجقات،مسؾىماعؿدادماظؼرغنيام،مسؾىمشرارمعا-عـال

خنمؼردكواماظؼقممايدؼـةمطؾدائلمسنماظؼقمماظؼدميةماظيتمساذتمسـدػممزعـامروؼالمباغؼلامماجملؿؿعملشممخاصةم

!مدائؿاموساعة،موػممرساؼامظؾدوظةماظلؾطاغقةماظيتمسؿرتمروؼالمبادمماظشرسقةماظؿارسمقةموهتمواجفةماظدؼن

م.وظؽنمعاذامحال؟

ماٌومممم مواظغرب-اجفةتشؽؾتمخصؽار ماظشرق مثـائقة مورا  مختؿؾئ ماظدسواتم-اظيت مػذه ملثر يفمماظؿقررؼةمسؾى

ذاتمم–ملصماالمخطفاماظعاممبنيماظشعوبمذاتماٌرجعقةماإلدالعقةمسؿوعا،موبنيمخرقافمخخرىمطاغتماظـكب

مبقـفا،ما ماٌاادمميفمطـريمعنماألحقانممٌؿػؼةمسؾىملدخالماىدؼد!اٌرجعقاتماٌكؿؾػةمصقؿا ظـؼاصةمػذهمورمبا

ماظؾارزميفم-اظشعوب اظلعيملشممعزؼدمعنماٌطاظؾاتمبايرؼاتماظيتماتشقتمبـوبماظلقاديمعرة،مػيماظوجه

تؾؾورمػذهم ماألعرماظذيمرمعلمعنمحماوظةماظؽشفمسنمطـرياوبـوبماالجؿؿاسيمعرة،موبـوبماظـؼايفموماظدؼينم

ػؽرةميفمـؼفا،مخعرامالزعامسؾىماظذواتماٌاٌطاظؾات،مواظؿقؼقبماظزعينمظظفورػا،موصقصملعؽاغاتمجدوىمهؼ

ماً ميف موعلؿؼؾؾفا ماجملؿؿعات، مػذه مػذهمؼرعاائر ملظقه متلعى معا موػذا مصقه  ماظوزقػي مودورػا ماظؽوغقة، طة

م مايرؼة مدؤاالت معن ماٌزؼد مظػؿح ماٌوجزة ماحملاوظة ماألصؾيماظعربقة ماظـص ملغارات م مسرب اإلدالعقة،

ماتهماظعاعةماظـظرؼة،مووؾقاتهماظوجودؼة،مسربمعلارؼن:اظؼرآغي/اظـؾوي،مٌػفوممايرؼة،موضلؿ

موشاؼة/ماٌلؿوىماظـظري.ماإلرادةماإلغلاغقة،محدا،مغشو ماٌلارماألول:ميظةممممممم

مواضعا،موخعال/ماٌلؿوىماظعؿؾي.اإلرادةماإلغلاغقة،موؾيماٌلارماظـاغي:ميظةمممممممم

م

م

م

م

                                                 
4
 .412-411اٌادرماظلابق،مص

 



 3 

مساـوة، حدا، وغاقة/ املستوى اؾنظري.حلظة ـشوء اإلرادة اإلـ: املسار األولم

م

 ؟أم حق ،حرية مسؤوليةال -

اظعؾم،مواظػن،مواألدب،..واالزدػارملذامٕمتؾؿلفامساامايرؼةماٌؾدسةماظلاحرة؟مػلموعرفمايقاةمطقفمتممممم

طقفمتاؾحمايقاةموتفـأملالميفمزاللمايرؼة؟موػلمؼلؾحماظػؽرميفمسإماظـؾوغمواظعؾؼرؼةملالمسؾىمخجـقؿفا؟م

ميف مصقطقع؟...لنماظشعوبماظيتمآعـتمحبؼفا ،موابؿلؿتممايقاةؼؿذوقمرعممايرؼةمعنمطانمطاظؼطقع،مؼؤعر

يفمدؾقلمحرؼؿفا،موطراعؿفا،موخؼؼـت،موسرصتمدؾػا،مماظيتمغاضؾت،موختؼـتم"صـاسةمايقاة"ظؾاعاب،مػيم

يتمالمزملنماظ-ممعـالمؿػؽريحرؼةماظػـامغدركمخنمم،م...خنمررؼقمايرؼةمظقلتمعػروذةمباظورودمواظرؼاحني

.موضؾبماألوظوؼاتمؼعدمػيماألوشممباظـظرمواظعؿلم-مبؼابؾفامحبرؼةماظؽالموععمذظكمؼطاظؾونممخطـرماظـاسمتعارقفا

م.اظوجوديمسزؼزيماظؼارئمغوسامعنماظؿعوؼم

مممم ماظعؼؾيلن ماألصقلمايرؼةمجذرماظؿػؽري موايرؼة م، ماىذر مػذا مصؽقعن مطاغتمدفقـة، مصإذا متؿفزخ فمال

م.ؼؿقركماظعؼلمحبـامسنمحقاةمخصضل

سؾداممذاتامخخرىمؼؽونمصؽقفمرمعلماإلغلانمعنمذاتهخؾقمآماًؾقمخحرارامعنمرقماظعؾودؼةمظؾعضفم،مضدممممممم

م مخخرىمخظقلتمػذههلا، ملغلاغقؿه؟مسؾودؼة مسن ماإلغلان مصقفا م!ؼلؿؼقل متعؾقدم  ماظـاسمعن وسؾىمدروبملخراج

ؾعقشمحبرؼةمتؽػلمظااحؾفاماظؿوقمظدؾونمواٌاؾقون،مباظوضوفملشممجاغبمشرؼزةمبعضفممظؾعضمجا ماألغؾقا مواٌر

وؼـؿوموجودا،مووجداغا،مصآمعؿعماإلغلانمباإلرادة،موخضدرهمسؾىمحرؼةماالخؿقار،مصؾودعهمخنمحقاةمؼؿقركمصقفام

ضدممسىماظؼرآنمو،مؼلؿعنيمبفؿاميفمغطاقماظؿارصاتماظيتمعؽـهمعنممماردؿفا،مخي:ميفمغطاقمذؤوغهماالخؿقارؼة

توجهماإلغلانمباخؿقاره،ملشممسؿلمعا"طلؾا" مواظـوابمواظعؼابمعـورانمبفذاماظؽلبماظذيمػومعنمذأنماإلغلان،م

م.وػومصاحؾه،مواٌلؤولمسـه،موظقلاممعـورنيمبعنيماظػعلماظذيمػومعنمخؾقمآ

مخمممم موحدودػا،مند ماإلغلاغقة ماظؼرآغيمٌلأظةمايرؼة ماظؾقثمسنماظؿاور مسربمعلؿوؼنيمغؿؾؿسمخطفاموسـد غـا

م:اظعامماٌضؿوغي

ماظؾلاغي/االذؿؼاضي.خوال:ماًطمممممممممم
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ماٌػاػقؿي/ماظـلؼي.وثاغقا:ماًطممممممممم

،ميفمحدودمععرصيتمٕمتردصإغفامػؽذامجمردةمم:مصإنمعػردة"مايرؼة"اظؾلاغي/االذؿؼاضيماٌدظولخعامعامؼؿعؾقمبم-م1

  ،"راُيو" ،"قرّراُع،مو""َتِقِرؼُرمثةماذؿؼاضاتم:"ثالجذرػاميفمولمناماظذيموردمػوم

ماىذرماٌعـويصايرؼةمحؿىميفمػذاممواًروجمعنماظرق.،موطؾفامتشريملشممععـىمضدماظؼقد،مواالدؿعؾادماظؾشري

موػذاماٌدظولماظؾغويمظهمبعدهماىؾيميف:ماظؾغويمتشريملشممحدودػامبذاتفامعنمخاللمارتؾارفامبايق،مواًري!

ماظـلؼياٌ -2 ماٌػاػقؿي/ مواضح:دظول مشري موعػفوعفا ماظقوم، مسرب مخظلـة مسؾى مجارؼة م"حرؼة" مطؾؿة ملن

بنيمآؼاتممبقدمخغـامظومدخؾـامعؾاذرة،موظومضؾقال،مم ،موشريمرادخموعؽني،موواضعفامشريمحمؼقميفمدؾوطفمظألدف
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ميف موصرؼح مواضح مبشؽل متؿداخل معلأظة"ايرؼة"اإلغلاغقة، مخن مظوجدغا ماظؽرؼم ماألصعال،ماظؼرآن متؽوؼن مسؿؾقة

مصفي ماظؿارسمقة، موؾقاتفا مبؽل ماألصعالمم-"ايرؼة"-واألحداث مخؾق ميف مآ ملرادة معن مجز  ماظؾعقد معداػا يف

صؿحمايرؼةمظإلغلانمابؿدا مظؽيمؼاـعمتارسمهماظػردي،مواىؿاسي،ماسؿؿادامسؾىمعامرطبميفممآمواألحداث،مألن

واإلغلانمبدورهمسـدعامؼلؿكدممحرؼؿهميفمصقاشةممـػعؾة،موايسماٌؿقرك واظروحماٌموجودهمعنمضوىماظعؼلماٌدرك،

اظزعان،ماٌؽان،مثمماظؼقممخيمحدثموتوجقهمعاريه،ملمنامؼعؿؿدمسؾىمعؼدعاتمالمميؽـهمبأيمحالماالدؿغـا مسـفا:

ػـامطانماظؿلؾقمم،معنم..لغلاغقةمخوماجؿؿاسقةعشرتطةمظممواألسرافمواظؿؼاظقد،معفؿامطاغتمغوسقؿفاممساوؼةمخومواظـٗ

بلؾطةمآماظعؾقا،موحبرؼةماإلغلانمخعرانمعؿالزعانميفماظؼرآنماظؽرؼم،مظذامؼعرضمظـاماظؼرآنماظؽرؼمممناذجمعنماظػعلم

مبعـىمخنمحرؼةماإلغلانممتـلمحمورامظؿؾكماظؼضقة،مخوماإلهليماظذيمؼؿقؼقمعنمخاللماإلرادةماإلغلاغقةمايرة،م

م:فاممنوذجنيمدــقني مغأخذمعـؾطة"اٌشقؽة"اإلهلقةماٌؿعاظقة،مواظشاعؾةيفملرارمػذهماظلايدثماظؿارسمي،م

 موعشقؽؿه مآ مبإرادة مؼؿقؼق ماظذي ماظؿغقري ميف ماألول: ماظؾشر،ماظـؿوذج موعشقؽة ملرادة معن مذرره مهؼق مبعد ،

م ماظؿغقري، ميف مآؼةوحرؼؿفم ميف  َعا ُؼَغقُِّروْا َحٖؿى ٔبَؼِوٍم َعا ُؼَغقُِّر اَل اظّؾَه ِلٖنم:طؿا

مُؼَغقُِّروْا َحٖؿى َضِوٍم َسَؾى َخِغَعَؿَفا غِِّعَؿًة ُعَغقِّّرا َؼُك َظِم اظّؾَه ٔبَأٖن َذٔظَكم:وآؼة(،م11)اظرسد:ٔبَأِغُػٔلِفِم

م(.53)األغػال:َسٔؾقْم َدٔؿقْع اظّؾَه َوَخٖن ٔبَأغُػٔلِفِم َعا

 ما مؼؽون ماظػعلمسـدعا ماإلغلانميف ميفمصعلمحرؼة ماظـاغي: ماإلهلقة،ممألداساظـؿوذج ماٌشقؽة اظذيمترتتبمسؾقه

م:طؿاميفمآؼةصؿأتيماٌؤثراتماًارجقةمرؾؼامظؿؾكماظؿفربةموعواصػاتفامالمخارجةمسؾقفا،موالمشرؼؾةمسـفا،م

 ٖذُبوْاَط َوَظـٔؽن َواأَلِرِض اظٖلَؿا  عَِّنمَبَرَطإت َسَؾِقِفم َظَػَؿِقـَا َواٖتَؼوْا آَعـُوْا اْظُؼَرى َخِػَل َخٖن َوَظِو

م(.96)األسراف:َْطٔلُؾوَنمَطاُغوْا ٔبَؿا َصَأَخِذَغاُػم

،موعؼاؼقسم"اظعدلماإلهلي"تؼدممؼؿضحمظـامخنمدائرةمحرؼةماإلغلانمتؼعمضؿنمدائرةممعنمخاللمعاملذنممممممممممم

مصاسؾقةمذظكماظػردم متؽونمضؿنمحدود ماىؿاسةملمنا مخو ماظيتمتـزلمسؾىماظػرد متؾكماظـوابمواظعؼاب،مصاظرضمة خو
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اىؿاسة،مخيممخنمػـاكمعلؤوظقةمذكاقة،موعلؤوظقةمصماسقة،مورؾقعيمجدامخنماٌلؤوظقةمالمميؽنمخنمؼؿقؿؾفام

ملالماظشكصماظذيمؼؽونمخمؿارا،موحرا،موضادرا،مسؾىمخنمؼؿقركمحبرؼةمداخلمغطاقمتؾكماٌلؤوظقة،مصؽـريامعا

(،متعؼقؾامسؾىماىزا ماظذيمؼؾققمخعةمخوم14)اٌائدة:ممَؼِاـَُعوَن َطاُغوْا أبَؿممتـؿفيماآلؼاتماظؼرآغقةمبعؾارة:

مصماسة.

ملمممممممممم مسدة مػـاك مولعؽاغاته،ملذن ملرادته، معع مؼؿـادب معا ماإلغلان مسمؿار ماظؽوغقة ماظلاحة مسؾى حؿؿاالت

بلمؼرتؾطمخدادامم-جؽةصفومالمؼأتيمسؾىمذؽلمضربةمعػام-،مثممؼأتي)اظؼدر(ماظذيمػوماىزا وعواصػاتهماظذاتقة

 َذأطّرا ِلٖعا اظٖلٔؾقَل َػَدِؼـَاُه ِلٖغاممطؿاميفمآؼة-دل،مودـنماظـوابمواظعؼابماظرباغيرتؾارامعـطؼقاممبػفومماظعا

.موػؽذامغشاػدمخنماظؿعاظقمماظؼرآغقةمطؾفامعؾـقةمسؾىمخداسمعلؤوظقةماإلغلانمسؾىم-(3)اإلغلان:مممَطُػوّرا َوِلٖعا

ولغينمألسفبمعنمتطابقمم.!الؼلؿطقع.مصؾومٕمؼؽنمحرامٌامساضؾهمسؾىمعام،}وطلمآتقهمؼومماظؼقاعةمصردا{غػله

ماظلورة مىـسممادم مبدؼعة مبـلؼقة معؾاذرة ملذارة مظؽأغفا ماالخؿقاري، ماهلداؼة مررؼق مصلح معػفوم معع )اإلغلان(

ماإلغلانمخنمؼؽونمحراموطػىمحبرؼةمتلؿؿدمحرؼؿفامممنموػؾفاملؼاػا!.

اؼزماإلرادةموايرؼةماإلغلاغقةمععماظلـنماظرباغقة،مودؾؽفاماظرتاتيبميفمضائؿةمخنمغدركمصػاتممتملالمخغـامرمبممم

مثالثقةمعؿؿاؼزة:

مذاتمرابعمادؿؿراري.م/اظـواعقس/اظؼواغنيايؼقؼةماألوشم:مخنماظلـنم-

ععمتارسماغقؿفام-ميفمايـراكماظؿارسميموضواغقـهمذاتمبعدمشقيبمـواعقسايؼقؼةماظـاغقة:مخنموؾقاتمػذهماظم-

ماظـلؾوياظ ميفمساٌـا مظؼدرتهوػيمم-ؿقؼؼقة موهؼقق مآ،موولقد ملرادة مدوىمتعؾريمسن يفممظقلتميفمايؼقؼة

م.ضؿنمذروطمتارسمقؿـا،مصفيم"طؾؿاتمآ"موضواغقـه،مولرادته،موحؽؿؿه...اظؿارؼخ

ماإلغلانميفمسؿؾقةمم- ممبـاظنيمدابؼني،مػيمحؼقؼةماخؿقار مهلا ماظـاظـة:موػيماظيتمضربـا صـعمايدثمايؼقؼة

ماظؿارسمي،موػذامػومحمؾفاميفمػذاماهلرمماظـالثي.

مػيمم ماإلغلاغقة مايرؼة ميظة موخن ماظؼرآغي، ممبـطؼفؿا ماإلغلاغي مواالخؿقار مايرؼة موشاؼة، محد، مغؿؾني وبذظك

ماظوجودؼة،م ماظعؿؾقات ميف مظإلغلان ملرمابقا مدورا مؼلـد مصاظؼرآن مععطؾؿني، مظقلؿا مصفؿا مطؾفا، ماظؿارسمقة اظلاحة

مؾهمعلؤوظقةمخيمصعلمؼؼوممبهمدؾؾامخوملرمابا.موبـا مسؾقهمؼؿضحمخنماظؼضا ماإلهليمؼـؼلمملشممضلؿني:وزمؿ

مخربمآمبهمخغؾقائه،موردؾه،مبأغهمدقؼعمحؿؿا.اظؼلمماألول:مػوماظؼضا ماظذيمخم-م1ممم

مسؾىمذي معا.موعؿعؾقماظؼلمماظـاغي:مػوماظؼضا ماظذيمخخربمبهمخغؾقا هموردؾهمبوضوسه،موظؽـهمعوضوفم-م2ممم
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غلانمولرادته،مذررامؼؿوضفمسؾقهماظػعلماإلهليمعنمغلانموحرؼؿهمصقه،مصؿؾؼىمحرؼةماإلصاألولمالمدخلمإلرادةماإل

م.،ماظذيمدؾؼتماظربػـةمسؾقهاظـوعماظـاغي،مخيماظـوعمشريمايؿؿي

اظٖلَؿاَوأتمَواأَلِرِضمَواْظٔفَؾاِلمَصَأَبِقَنمَخنممامَسَرِضـَاماألَعاَغَةمَسَؾىلغِٖ م-ذامؼؿؾنيمخنماألعاغةماظيتمضمؾفاماإلغلان،فوبممم

مَطاَنمَزُؾوّعامَجُفواًل مَوَخِذَػْؼَنمٔعـَِفامَوَحَؿَؾَفاماإِلِغَلاُنمِلٖغُه طاغتمسنمحرؼةمعلؤوظة،م-(.72)ماألحزاب:ممَؼِقٔؿْؾـََفا

مضؾوهلامحقثمخرج مراؼة ماٌكؾوضاتمراصعا ممحؿاؾـظم.سنماخؿقار،موحرؼةم،عنمبنيمدائر مخعاغة،ممػذه ايرؼة

ماظيتم ملرادتهمؿؾفاهواألعاغة مرؼةُحمبؽاعل م!!!واألؿاـة ؿسؤوؾوة األؿاـة في احلرقة، واحلرقة أؿاـة،!مصـ

مٔب:مويفماآلؼةمممممممم مَبِقَنماظـٖاِسمَخنمَتِقُؽُؿوا مَوِلَذامَحَؽِؿُؿِم مَخنمُتَؤٗدواماألَعاَغأتمِلَظىمَخِػٔؾَفا مَؼأُعُرُطِم َٓ اْظَعِدِلمِلٖنمِلٖنما

َٓمَطاَنمَدٔؿقّعامَبٔارّيا َٓمٔغٔعٖؿامَؼٔعُظُؽِممٔبٔهمِلٖنما معلؤوظقةماإلغلانمخؾقػةمآميفمخرضه،مباخؿقارهوم(.58اظـلا :مم)ا

م.ايرؼة،ماخؿارهمآمهلذاماٌعـىماظرصقع،ماخؿارهمآمىدارةماإلغلانمبفا،موآمخسؾممحقثمؼضعمرداظؿه

معاممم مواالخؿقارماظؾارينمسـدماٌلؿوىماظـظريو/ماظداخؾقةممبػفوممايرؼةؿعؾقمؼمػذا :ماإلغلان:مخومحرؼةماإلرادة

،موشريماإلدالعقنيواٌػؽرؼنمم،واظػالدػةم"،اإلدالعيمسؾؿا ماظؽالم"موػيماظيتمدارماظؾقثمحوهلامعنمضؾلمسؾؿا م

م.،مواغؿفىماظؾقثمصقفاملشممعذاػبموآرا مذؿىاإلدالعقني

م

م:حلظة جتلي اإلرادة اإلـساـوة، واؼعا، وأؿال/ املستوى اؾعملي ار اؾثاـي:املسم2م

م

،مآظقةمسؿلماظعؼلموععاىؿهمألعورمايقاة،مبؽلمعامؼشؿؾهمذظكمعنمتشؽقلمظؾوسيماىؿعيمحرؼةماظػؽرمتـلمممممم

ماًاصة موخصؽاره مسمصمغػله، مصقؿا ماظػرد، مظقلتمحرؼة مصايرؼة، ماظـؼاصة. موصـاسة لمػيم،مبصقلبمظألعة،

م.غلاغقةإلظاظذاتماظؽؾقةمٕ،مصقؿامسمصمدورػمميفمحقاةمحرؼةماٌؾدعمواٌـؼفمواظػـانمواظؽاتبمواظعا

ماظػؽر،ممممممم محرؼة مضضقة معـاضشة مخن معـطؼةممواظواضع، متشؽل مصؼط مطػؽرة محؿى مسؿوعا، مايرؼة وعػفوم

امزمدثميفماظواضع،مؼؾدوموعحلادة،موخطمرمبماظؿوجسمعـهمسـدمذرائحمسرؼضةميفمبالدماظعروبةمواإلدالم،م

صاالحرتاب،مواظطائػقات،مواظػؽوؼات،،متدصعماإلغلانمإلزفارمعقؽاغقزعاتمدصاسقةمغػلقةمعنمضاغونماظؿارؼخ.م

يفموجهماظؼوىماٌعادؼةملؼدؼوظوجقةمسربماظلـنيمخدؾقةممصـاسةماظرتاثملشمملغلانمهولدقؿاموخغهمضدم،مسدؼدة

،مدمؿاجمؾـا مايي.موحؿىمغدخلملشممعرحؾةماظعؾادرةمغاػضةمذاتام،مالمتشقدياظـػلمؿؿرتسظه.موظؽنمعرحؾةماظ
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ظؾؿفؿؿعاتموخغامُخرجعمدؾبمػذهمايلادقةملشممسدةمخدؾابمخػؿفامػوماظوضعماظعاممم.ؼؾقةماالحرتابلشمموضفمس

،محقثمخغفاميفموضعمعؿأخر،مسنمصـعمايقاةماٌعاصرة،مغاػقكمسنماظـفشمعنمجلدػاماظعربقةمواإلدالعقة

ما موادؿؾدادادؿعؿارااٌادي/ م، ماظرعزي/ مجوػرػا معن مواظـفش موخدىة، موتـؿقطا، مواحرتابا، معاتؼؾقدا، مػذا م،

مباظؿقؾقل... مايرؼة معوضوع متـاول مصرؼؼُؼمرمعل مبني مصراع ميف معؾاذرة منيدخؾـا ماظقلارممصرؼق، مبادم ؼؼؾؾفا

مضواسدماياللموايراموصرؼقممواظؿقدؼثمواظعؾؿـة... ،مصقؼضيمسؾىماإلدالعيمباظؼاغونماظػؼفيمؼػرضمسؾقفا

ماظؿقؾقؾيمعلؾؼا ماظؼاد ماظاراعجوػر موظؽنمػذا مماظــائيم. مـ ميفمتاورغا ماٌػرتضمـ خحدموؾقاتماظؼضقة،مػو

مبلمػوميفماظواضعمتاورمعؿققز،مرمعلمايرؼةم مخنمتؽونموظؽـهمظقسمطلمذي . مسؾؿاغقًا،موعـعفاملعا عـطوضًا

مم.باٌرةمعـطوضًاملدالعقًا،موػذامشريمصققح

ػامايضاري،مغعرفمضؿـًامخنمػذاماالغؿؿا مؤاغؿؿاماإلدالعقةوظؾؿفؿؿعاتماظعربقةموعنمخاللماالسرتافمبأنممممممم

مذظ مؼعين مخن مرمب موال مواحدًا، مصؽرًا مؼعين ماإلال مايضارة مخالل مصؿن مطك. مخررمإدالعقة مخترج معرجعي، رار

دالعقة.موتعددماٌرجعقةمايضارؼةماإلؾعمعنمدقاقموتقاراتمعؿعددة،مظؽلمعـفامرؤؼؿهماًاصة،موظؽـفامصمقعًامتـ

مواجب. موخؼضًا مصرض، مػو مبل محؼًا، مظقس ماظرؤى، مػذه

ػيمرؤؼةمم،ايقماظوحقداًقارمودالعقة،مدؼـقةمخومحضارؼة،مهاولمخنمتؼدممغػلفامباسؿؾارػاملصأؼةمرؤؼةمممممم

مقعي،موباظؿاظي،مصإنماظػؽر.مصاألصلمخنماظؿعددمظقسمصؼطمعؼؾواًل،مبلمػومخؼضًامرؾايضارةماظؽؾقةخترجمسنمضقمم

.موعنمػـامتظفرمخػؿقةمحرؼةماظػؽرمواإلبداع،مػطرةماألذقا موغواعقسماظوجودماإلغلاغياظواحدمشريمرؾقعي،موعـإفمظ

م.عنمخجلملدعادماظذاتماظؽؾقةمظإلغلانمباسؿؾارػامخدواتمعوظدةمظؾؿعدد،ماٌػضيمظإلثرا ،مواحملؼقمظالزدػار

مسنممخذؽالطلموعنماظطؾقعيمخنممممممم مايضاريمشاظؾااإلبداع،متعربمدائؿًا ،موتؼوممبوزقػةماجؿؿاسقة،ماغؿؿائفا

طرحمرؤىمحريمبهمخنمؼم-وجودمحضاريمسربيملدالعيألغهمحماوظةمظػفمم-.مواظػؽرمحر،مخومتؾكمواهمػذهماألعة

ممتارسم موسـدعا مٌلؿؼؾؾفا. مبدائل موتاور موعـفا، محرؼؿفاهلا معؼؾذمبماإلبداع مخصؽارًا متـؿج مصإغفا موخخرىم، وظة

مو معرصوضة، ماظدائؿة ماٌراجعات ماظدريورة مػي متؼرر متؾكيت مسن ماظرؤوى مػذه ماألصؽارمصالحقة مصرز مؼؿم موبذظك .

مواظرؤى،ماظـاصعمعـفامواظضار.م

م

مخنمممممم ماٌعـى،مغؤطد ماظػؽربفذا ماٌعاديميرؼة مبنيمصرؼؼني،مؼـؿجمعنماىؿود ماالحرتابماظـؼاصقة مويفمسؼؾقة .

م مػذا مصإن ماظوضت، مايضارؼةمغػس ماظـفضة مسؾى مغظرغا مرطزغا مصإذا مغفضة. مؼؼقم مال مدصاسي، مدؾوك اىؿود،

دالعقة،مندمخنمآظقاتمحرؼةماظػؽرمواظؿعددؼة،مػيمجوػرمػذهماظـفضة.مظذظكمصاىؿودماظػؽري،ماٌداصعمسنماإل
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م متراثماألعة،مػومحربمضد معنماظـارؼنيمبادم ماظؿغةاظعؾؿاغقخاوعه مسؾىماظرتاث،موضد رؼب،م،موضدماهلفوم

م.!وضدمضقاعمضقمماألعةموعؼدداتفا،مويفمغػسماظوضت،مػومصعلمععققمظؾـفضة

م

غعرفمخطـر،مدذاجةمحارموؾقاتمعامؼوصفمايرؼة،ممةوضوسيؼلماالجؿؿاسيماظػؽريمظؿـاولمعلذامخدرطـامامممم

م مثؼاصقة مظؿػرسات موجودؼة، مذؽؾقات ميف مدساتفا، مضد موضوف مخو مظؾقرؼة، مدسوة ماظدؼـقةبأغه ماظؾققة، ـوب،م"

م مثؼاصقة" مخو م"مخدبقةاىؾؾاب..."، مخو موصـون..."، مخوماجؿؿاسقةذعر،مضص، ماالخؿالط،..." ماٌرخة،ماىـس، "

...ل.خ،معارمعلم،مددؿور،م"معلا ظة،مذػاصقة،مغؼد،متؽوؼنمخحزاب،متؽؿالت،معؤدلاتمجمؿؿعمعدغيدقادقة

م مخطـر،ميفمجمؿؿعاتـا،ماظاراساتماالجؿؿاسقة مال؟!.ػلمػيمتعربتؽشفمسنمغػلفا مصعالمخم ،موسؾىممسنمذاتفا

خدادفامزماولمصرؼقماجؿؿاسيمخنمؼؤطدمػقؿـؿه،مخومؼودعفامسؾىمحلابماظػرؼقماآلخر.مصفومؼلعىملشممعدمحؼلم

مععهم مؼؿؿاػى ماظذي ماألدادي ماظـؿط مخػؿقة ميف ماٌؾاظغة مسؾى مباظعؿل ماالجؿؿاسي ماظـظام ميف مضؾضؿه متؼوؼة مخو غػوذه

مخومخخال ماظـؿطميفمعواجفةماألمناطماألخرىمرابعاممشوظقا،ممومسؾؿقا.،مخضقادقادقا،مخومدؼـقا وػومؼضػيمسؾىمػذا

لغلاغقا،مخومسؾؿقا،مرمعلمعـهمعرطزمتوازنماظـلقماظـؼايفمبأطؿؾه،موػذامؼعينمخنمطلممنطمثؼايفمؼرتجممغوسامعنم

مبازدؼادماظدورماظذيمتؾعؾهماظػؽةماظيتمؿهايلادقةماالجؿؿاسقةماظيتمتزدادمصاسؾق هؿؾفا،مواٌؽاغةماظيتم،موتأثريا

ععماظلقادي،ماألعرماظذيمرمعلمعنمحرؼؿفامحرؼةموعـاوراتفام،موتؼارعفامهؿؾفاميفمسؿودماظـظامماالجؿؿاسي

م!شاظؾا-اظؼوة،مالمضوةمايرؼة

مممم ملال معػؿاحممطـرمباحـنيخن مػو مواالضؿاادؼة، مواظػؽرؼة، ماالجؿؿاسقة، مباغعؽاداته ماظلقادي، ماظواضع مخن ؼرون

،محقثمخغفؿاماٌعقارماحلرقة، واؾدميقراطوةبماٌوضوع،موػذاماظواضعماظلقاديمتؾكاهمطؾؿؿانماثـؿان:ماظؼضقةموظ

مجمؿؿع ميف ماالزدػار مبه مؼؼاس مالمعاماظذي ماظؾاحـني معن ماظاـف موػذا مباإلباحقةمموادمطاره، مايرؼة ؼػلرون

ماٌعـىماظشعيبمظؾقرؼة-ضقة،مواظػوضىماٌادؼةاألخال مخمسقهمبـ مػ-عا ماظيتمهؼقمظألعةم،مصاٌفم ماٌعـىمواظؼقؿة و

ماإلغلاغقةماٌشرتطة،مصإنماظعؿلماإلدالعيمال مبرؤؼؿفا،موعـطؾؼاتفامايضارؼة،موسؿوعاتفا ميؽنمخنمؼؤتيممعؽاغفا

وميـلمػذاماظرخيمذرزمةمغاضدةمظعواعلماظؿشوهميفمعػفوممايرؼةمعنمعـلمصماساتماظغؾو،مقؾةمايرؼة،مٔارهميفمَش

                                                 
20

3441
21

2003

22
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تظفرملالمؿشـجمواهلؾودةمبادمماظدؼن،موؼرونمخنمخحدمخدؾابمزفورمػذهماظدوائرماظعـقػة،مٕموتؽػريماجملؿؿع،مواظ

حرؼةماظؿعؾريمصقفامحرؼةماظعؿلماإلدالعيماظشرسي،مضؿنملجرا اتمخخرىمادؿفدصتمعاادرةمميفمعرحؾةمصودرت

بفذام-مؼرونمخنمايرؼةموععمذظكمالم.برخؼفممايرؼةماظلقادقة،مصالمعؽانمظؾقرؼةماظعؼؾقة،مبدونمتوصرمواظؿػؽري

متـلمحالمدقرؼامىؿقعماٌشؽالتماظيتمتراطؿت،موتؼارعتمععمخزعاتمخخرى،موظؽنمالبدؼلمسـفا،ملذمم-اٌػفوم

م.خغفامذرطمضروري،موعدخلمرئقليمظؽلمسؿؾقةمهدؼثمدقادي

مبدممممممم ماإلغلاغقة ميفمعطاظؾاتمايرؼة ماظؿفؾقاتمايقة معن مضائؿة مخعا موان ماظعاٌي، يممتـلميظةمظذوجففا

عؼطعامعنمدـػوغقةمروؼؾة،موعشفدامعنمظوحةمصلقػلائقةمطؾرية،مميؽنمتؼرؼؾفاميفممادالعيمصقفاظؿفؾيماظعربيمواإل

ماىدولماظؿاظي:

مقلي: اؽممخرقطة احلرقات يف اؾدوؾة احلدقثةمممم

م
م
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موميكن أقًضا تقسومها بشكل خمتلف ؽاؾتاؾي:

م

م

مصممم مخومخغهمصعلمعلؿوحمبهمضاغوغا،ملذامتاورغاممماردةمايرؼةمبأغفا علمعؿفاوزمظؾضوابطمواٌعاؼري،مواظؼواغني،ـ

مواظعؾث، معػضمبالمذكمظؾػوضى ماظؿاور، مذظك مصإن مظألسراف، مبوصػفاموشريمخاضع مايرؼة مصؿقم مؼطعن وػذا

م،تعين اؾسلوك احلر، يف ػضاء غري حمدد املعاملمماردة احلرقة ال ألنمم-طؿامهاولماٌؼاظةمعؼاربؿه-علؤوظقة

،مبلملنماظلؾوكمؼؽؿلبمدالظؿهمممام،مورػاغاتماظـلقمواظلقاقصأيمدؾوكمعرػونمباظؾقؽة،مواٌواضفماحملقطةمبه

قمحمقط،مكمباظؿاظي،مخنمصعؾهمؼلريمخاللمدقا،موسـدعامغؿؽؾممسنمحرؼةماظػرد،مصإغـامغدرعنمغلقمودقاقمزمقطمبه

ماظلقاقماحملقط معنمحرؼة معطؾؼة،مدقؾـا ماظػرد محرؼة مجعؾـا مظؾقرؼة،مألنمموطؾؿا ماألوشم موتؾكمػيماظؼاسدة به،

ماآلخرؼن محرؼات مسؾى متؤثر مال ماظيت ماٌلاحة، مػي محبرؼة، مصقفا مؼؿقرك مخن مظؾػرد، ماٌؿاحة مخحدم-اٌلاحة يف

م.-ذرورفا

ماإلرادؼةم مذرورفا مهؼقق مبدون ماٌطؾؼة، مايرؼة مصعل مغؿاج مبوصػه ماظغربي، ماظؿؼدم متاورغا مخغـا مظدؼـا مواٌشؽؾة

تـظقممايرؼاتمذرطمظؾؿؿاردةمحؿىميفماظغربمغػله،مألنمم-ػذاماألعرمشريمصققح-دسىماظؾعضمعـااٌلؤوظة،موا

مايرؼة مص! ماٌلؤوظقة. مععإ مهدؼد مخي ماظؿـظقم ماظعامماإلغلاغي مؼػرضماالتػاق مخالهلا معن مبأدواتمسدة، صاسل

م اإلسالعيمخذؾهمباالتػاقماٌلؾؿنيمػيممتشوؼهمصورةظؾؿفؿؿع،مسؾىماجملؿؿع،مصؿـالمندميفماظغربماآلنمعوجة

موراظعام،معنمخاللمدقط موة مدقط موعداسؾة ماظعإماظغربيماظعـارؼةبعضمدائلماإلسالم، معن ماٌؿشدد ،ميفماظوجه

)باظغنيماٌعفؿة(،متظفرماضؿـاسفامبؿلاعحماإلدالم،موتؤطدمتعارػفامععمظذظكمصإنمخؼةمردائلمخترجمعنمشربقني،م

م مبضغوط مدؿواجه مصإغفا مالاظعربمواٌلؾؿني، موعؾفا مررؼؼفاممذدؼدة، مود مورمبا ماظغربي، مظؾعؼل مررؼؼفا ود

م!ظؾعؼلماظعربيمواٌلؾممصؼط.

م.عنمخاللماألصراد،مواٌؤدلاتم"مسربمودقطماإلسالمضؾطماالجؿؿاسيظذاميفماظغربممماردةمظـوعمعنم"اظمم
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متؾكمحؼوضامتؿفاوزممخؼضامالمىؿاسةوامميؾكمحؼوقمتؿفاوزماألعة.مالماظػردوتؾكمػيماظؼضقةماحملؾقةمسـدغا،مألنمم

اظيتمالموؿؿعمسؾىمم اظطؾقعقةماألعة،موباظؿاظيمصإنماٌلؿوحمظؾػردمػومتؾكماٌلاحةماظيتمالمتؿفاوزماخؿقارماألعة

ماٌعريفمػومصعلماظؿواصيمبايقاٌؿعنيم،موباظؿاظيمؼاؾحماظػعلم-طؿامؼػقدهمعـطوقمايدؼثماظـؾويماٌعروف-ضالظة

م.اظعؿؾيمواظارب

،ماظذيمؼعطيماألعةمحؼفا،ميفملسالنمثوابؿفا،موحؼفاميفممماردةماظضؾطماالجؿؿاسي،ماؾتوازنغؾقثمسـهمػوموعاممم

ؼةمحماوظةمظألعةمظؿؿارسمدورػاميفمظدؼـامؼفاصمونمخم-شاظؾا-قلاروضارماظؼاغونمسؾىمجماظه،مواٌشؽلمخنمدساةماظ

مخترج مصؼط مظقلت ماظغربقة، مظؾقضارة ماظدسوة مألن ماالجؿؿاسي ماظضؾط مواظـوابتمػذا ماظعرف مؼؿاورهمسن مطؿا ،

يفمهققدمماظقلارؼنيعؿفوريمايدؼثمبادمماظـوابت،مبلملغفامخترجمسنمػوؼةماألعةمطؽل،مظذظكمطاغتمرداظةم

مخعرؼن:ماظؼاغون،مواظضؾطماالجؿؿاسي،موػومخعرمظنمؼؿقؼق!.

ـوابتمباظؼاغون،مألنموػذاماٌوضفمالؼؼلمخطورةمسنمعواجفةمطلمخروجمسنماظعرفمباظؼاغون،موطلمواوزمظؾمممم

ػذهماظدسوةمهولماظضؾطماالجؿؿاسي،ملشمماظؼاغون،موػـامغؿعرضمظؼضقةمػاعةمجدا،موػيمهوؼلمثوابتماألعةملشمم

عؼوالت،متؿؾـاػامدؾطة،مخومصؽة،موػومخعرمعـافمظدورماألعة،ماظيتمتؿلممآظقاتملصماسفامواتػاضفامدائؿامباظرحابة،م

وػذامبدورهمؼؿطؾبمعلاحةمعنممفلمُؼعؾد!.تؿقولمصقؿامبعدملشممصـممؤسم ألغفاماتػاضاتمضؿـقة،موظقلتمغاقة

،متعدمحبقمعدخالمظوحدةمطقانمػذهماألعة،موذظكممبامهدثهميفماظعؼولمعنمخاائصمعـففقةمحرؼةماظرخيمواظـؼد

يرؼةمصؿؽونمػذهما،معشرتطة،متؿؽونمباظؿالظؼيموايوارمواظؿؾادل،مواظؿداول،متـشأمسـفاموحدةمباٌعـىماٌـففي

م.اظرؤؼوؼة،مواظـؼدؼةمعؼددؿني

ميقؾونمظؾؿػرؼطميفمعؼدداتماألعة،موادؿكدام"ايرؼة"مضدمم ماظغربوطالايرؼات،مألنمعػفومملغـامغعقشمخزعةمممم

معؼدداتمعلؿوردة،موألنم ماظرتاثثوابؿفا،مظزرع ماٌؼدسمبػرضهموطال  معنمصماساتماظعـف،مميقؾونمظؾدصاعمسن

م.م،موتؼوؼؿهمباإلبداعماًالقمساٌقااسؾهماظؽوغيماظوجوديظؿػ،مدونموجودمصرصةماظاوري

م

م

م
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30
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 ة: ـامتـخم

 المتعينمبأيمحالمعنماألحوال،مهرؼرماظغرائزمواظشفواتعلؤوظقة مم-طؿامخصفم-ايرؼةميفماٌـظورماإلدالعيمممممم

هولمدونمتأدؼةماظيتم واظعؼلماإلغلاغي،مولمنامػيمهرؼرماإلغلانمعنمطلماظؽوابحمواٌعوضات،م،عنمضوابطماظشرع

وحؼلماإلباحةماظعامماظذيمميارسماٌااحل،مضاسدةمتوصريماظؿؼوى،موضاسدةمومخدوارهمخوماظؼقاممبوزائػهماًاصةمواظعاعة،

مصقهماإلغلانمغشاراتهماظعؿراغقة،مواظوجداغقة،مػيمدقاجاتمساعةمتؽػلمظهمحرؼؿه.

املصدر األول ؾلكون  بها اإلـسان باهلل، في مثرة عبودقة وحودة، قرتبط مبوجفذا اؾتصور احلرقة وػقػمممم

ٌّامطانماإلغلانمعوضوسًامخاؾًامألذؽالمالمتـؿفيمعنمواحلواة. زالمؼؿعرضمهلاممتعرضموعاماظعؾودؼاتماٌكؿؾػة، و

ضقمماظدؼنميفمػذامموم.عامداعتمايقاةمضائؿة، عـذمخضدمماظعاورماظؾشرؼةمحؿىمسارغا،مودوفمؼلؿؿرمػذاماظؿعرض

ماظشر متوصر مولقداإلرار، معشروع ميف مظالذمراط مواظلؾوطقة ماظـػلقة ماجملؿؿعيم وط ماظواضع ميف مولنازػا ايرؼة،

ماٌـاخ واإلغلاغي.مصاظرؤؼةماظدؼـقةمتؿفهمصوبماإلغلان، مظه قرؼة،مظؾمؼقماظـػليمواظوجداغيمواظعؼؾيماحملمظؿوصر

متؾدخمعقله وؼدراتهماواحلرقة احلقوقوة ؾإلـسان تبدأ حونما قثق اإلـسان بذاته وم.اٌلؤوظةمبايرؼة موػـا ،

وتؼؾقدم اظؿطؾعملشممايرؼةمدونماظـؼةمباظذاتمواظعؼل،مهٓولمػذاماظؿطؾعملشممدرابموادؿالب .موذظكمألناٌلؤوظقة

ماإلغلان مؼؽؿشف مٕ مصؿا مظذظك موبارية. مػدى مدون مواهماآلخرؼن مراضاتهمعلؤوظقؿه موؼػفر مظنم ذاته اٌؽـوغة،

م.بؽلمعلؿوؼاتفااظؽوغقةمؼرارقةمواظشراطةماظدمي وبـا مواضعهماظعاممسؾىمضاسدةمؼلؿطقعماجرتاحموربؿهميفمايرؼة،

وػؽذامندمخنم،ماظعدلمواظعداظة وظومتأعؾـامضؾقاًلميفمعضاعنيمايرؼةماإلغلاغقة،مظوجدغاػامحؼائقمجوػرؼةميفمعػفوم

اظعداظةمالمتؽونملالمعنمحسم،مواظعداظة طلموؾقاتمعػفوممايرؼة،مترجعميفمجذورػاماظعؿقؼةمواإلغلاغقةملشممضقؿة

ماٌلؤوظقة مبـ مصفيمررؼ. ملشممطلماظػضائلؼفا مخومساعةمدونمسداظةم. ايقاةم يفمحؼولمعلؤوظةموالمحرؼةمخاصة

م.اٌكؿؾػة

ماإلرالظةممم مػذه مماٌوجزةموظعؾيمخخؿم مدـة م) ماظانيماظؼدعا ، مصالدػة ممبوضف،مألحد ضؾلمم845حولمايرؼة

يؽؿةمصقـقةمراضقة،متـظرملشممايقاةمسؾىمخغفا"ممخالصةةمآالفمدـةمتؼرؼؾا،موصقهمـذمحواظيمثالثاٌقالد(،مخيمُع

وحدةمعؿؽاعؾة"محقثمتؿالمتػاصقلمايقاةمبؾعضفامخذدماالتاال،مؼؼولماظػقؾلوفماظاقين"مجاوم"،ميفمخطابم

م:م-مق،م845خظؼاهمبنيمؼديماإلعربارورم"مظيمواغجم"،موتارؼخماًطاب،مػومطؿامخذرغا،مدـةم

عرفماإلعربارورمطقفمزمؽمملذامطانماظشعرا مخحراراميفمضولماظشعر،مواظـاسمخحراراميفملددا ماظـاح،مواظػؼرا م"مؼمم

واظطؾؾةمخحراراميفمتعؾمماظعؾممسؾـا!!مواظعؿالمخحراراميفمعدحمعفاراتفم،مواظلعيملشممخحراراميفماظؿذعرمعنماظضرائب،م

                                                 
31

1632006 
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ؼؿقدثمسنمطلمذي ،مواظشقوخمخحراراميفمختطؽةمطلماياولمسؾىماظعؿلماظذيمؼـادؾفم،مواظشعبمحراميفمخنم

م.مذي !"خ.ػـ

تؾكمبعضمضطراتمعنمغفرمايؽؿةماظاقـقةماظؼدمية،ماظذيمزماولمخنمزمالمسؾىمدػقـةماإلغلانميفمػذهمايقاةممم

ؼعدمملشمماظـورمواظلعادة،موراحةماظؾال،مواظعداظة،موايرؼة،مواالظؿػاتملشممصمالماظدغقاماظؾلقط،مواظغزؼر،محقثمٕ

لغلانماظعارمايدؼثمؼؾؿػتملشممػذهماٌعاغي،مخومؼفؿممبفا،مٌاذا؟...موعنمػـامطانماظؿعبمواضطرابماألسااب،م

م!.واإلحلاسماظدائممباظؿوترموصؼدماألعان

ايرؼةميفماحملاؾةمذرطمخداسمإلبداعماإلغلان،موطشفمطلمعامػومجوػريموؼلاسدمسؾىمتـؿقةمجوػرملغلاغقؿه،م

ملال مؼؿقؼق مظن مومماموػذا مظذاتـا، مبوسقـا مسؾى ماظؼائؿة ماظعؼالغقة مواآلخرؼنمردؿـا مذاتـا مواه موعلؤوظقؿـا اظوسي،
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