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 فٍهسىف اجلًال
 وأدٌة انفالسفح

 ()ةليً د. غصان طحرور

ٔةمػٜ  ١٣ذػة. ثػٺ ٦٪ػةزع، كع٦ٲػؿه ٦ػ٨ ع٦ػؿ ل  «ٔجؽ  ١٣ػؿٱ٥  ٣ٲػةٰٚ»إ٫٩ 

٥٣ ٱض٤ف ٚٲ٫ إ٣ٯ ٠ذة.، ظذٯ إف ٨٦ ٱـكر ثٲذػ٫  ٱؾ٠ؿ ٱٮ٦ةن   ٣جٺٗح ك ٣جٲةف، ٹ

ٙو  ٱ٨ْ ع٫٩ ٰٚ ١٦ذجح دضذ٧ٓ ٚٲ٭ة  ١٣ذػت ٦ػ٨ ٠ػ٢ِّ  ك٣ػٮف، كدع٧ػ٢ ثػٲ٨  وػ٪

ث ًػٲ٫ٛ ٔػ٨ ثٌٕػ٭ة د٪ذ٭ٰ، ٠سٲؿ ن ٦ة ظػؽَّ  دٚذٲ٭ة ٦ٕةرؼ كذ٠ؿٱةت ٔـٱـ  ٹ

 ٱذضـع ٨٦ ظٲةد٫ ككصؽ ٫٩و ٩٭ة صـل ٹإ٣ٯ درصح د٨ْ ع

، عظػؽ عٔػٺـ  ٣ٞػؿف «عثٮ ظٲػةف  ٣ذٮظٲػؽم»٣ٞؽ ذ٠ؿ٩ٰ ٔن٫ٞ ٣٭ة ثٕنٜ 

ت ثٛٲ٤كٮؼ  ٵدثةل كعدٱت  ٣ٛٺقٛح، ٱي  ؿكل ع٫٩ ٝػةـ  ٣ؿ ثٓ  ٣٭ضؿم،  ٣ؾم ٣ٞي

٫ٞ ث٭ة، ثٕؽ عف ٧٣ف ٔؽـ  ٠ذػؿ ث ٔة٦ػح  ٣٪ػةس ث٧ػة   د٤ٌٕ ثإظؿ ؽ ٠ذج٫ ٨٦ مؽَّ 

٣ٞػؽ ٚٞػؽت ك٣ػؽ ن ٩ضٲجػةن، »كق ٤ٔٯ ٤ٕٚذ٫ د٤ػٟ عصػة.: ٱ١ذت، ك٧٣ة ٔةدج٫ ذك

َّٰ عف عدٔ٭ػة  كوؽٱٞةن ظجٲجةن، كوةظجةن ٝؿٱجةن، ك٩ةث٘ةن عدٱجةن، كراٲكةن ٦٪ٲجةن، ٚنٜ ٤ٔ

 و«٣ٞٮـ ٱذٺٔجٮف ث٭ة

٣ؽ  ٣ٕٺ٦ح ك ١ٛ٧٣ؿ ك ٵدٱػت  ٧٣ٮقػٮٰٔ  ٚػٰ  «ٔجػؽ  ١٣ػؿٱ٥  ٣ٲػةٰٚ»كي

ث٪ٲ٢  ٷصةز   ٣ضة٦ٕٲػح  ٤٣ذ٥٤ٕ، ٥٤ٚ ٱ١ذٙ ة، ك٠ةف ٦عج  ـ٦1919ؽٱ٪ح ظ٧ه 

                                                 

() وَجٲت ك٠ةدت ٨٦ قٮرٱح 
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إصةز  ٰٚ  ، ث٢ ٩ةؿ عٱٌةن ـ1946 ٨٦ ٚؿ٩كة ٰٚ  ٤ٕ٣ٮـ  ٣ؿٱةًٲح ك ٣ُجٲٕٲح ٔةـ

 ٳد . كد٠ذٮر ق ٰٚ  ٤ٛ٣كٛح، ٧٠ة ٩ةؿ م٭ةد ت ٔؽٱؽ  ٰٚ ٥٤ٔ  ٣٪ٛف  ٣ٕةـ، 

ك٤ٚكٛح  ٣ض٧ةؿ، ك٤ٔػ٥  ٣ٛػ٨ ك ٧٣٪ُػٜ، كدػةرٱغ  ٤ٕ٣ػٮـ ك٤ٚكػٛذ٭ة، ك٤ٔػ٥ 

  ٹصذ٧ةع ك ٵػٺؽو

در قػةت » (،ـ1964) «د٧٭ٲؽ ٚػٰ ٤ٔػ٥  ٹصذ٧ػةع»١ٛ٣ؿم ٨٦ إ٩ذةص٫  

 «در قػػػةت ٚ٪ٲػػػح ٚػػػٰ  ٳد .  ٣ٕؿثٲػػػح» (،ـ1964) « صذ٧ةٔٲػػػح ك٩ٛكػػػٲح

٦ٕة٥٣ ١ٚؿٱح ٰٚ دةرٱغ  ٣عٌػةر  » (،ـ1983)« صؽ٣ٲح عثٰ د٧ةـ» (،ـ1963)

٦ٕض٥ ٦ىػ٤ُعةت  ٣ذ٪٧ٲػح  ٹصذ٧ةٔٲػح ٚػٰ » (،ـ1982) « ٣ٕؿثٲح  ٷقٺ٦ٲح

، «ظٮ ر  ٣جٲؿك٩ٰ ك ث٨ قٲ٪ة»، « ٥٤ٕ٣ ك ٣٪ـٔح  ٷ٩كة٩ٲح» ،« ٤ٕ٣ٮـ  ٧٣ذى٤ح ث٭ة

٦ػػ٨  ٧٣ٞػػةٹت ك ٣ٕؽٱػػؽ ٦ػػ٨  ٣عػػٮ ر ت   ١٣سٲػػؿك٣ػػ٫ ، « ٵد. ٦جػػة٬ش»ك

ك ٤٣ٞػػةل ت  ٵدثٲػػح  ٣سٞةٚٲػػح،  ٧٣ع٤ٲػػح ك ٣ٕؿثٲػػح ك ٣ؽك٣ٲػػح، كٝػػؽ عقػػ٭ت ٚػػٰ 

ك ٣ٛػ٨ٌ ك ٣ػٌؾكؽ، ك٬ػٮ   ٣ُجٲٕػح  ٣ذٌٕة٢٦ ٦ٓ ٤ٚكٛحعك  ، ٣ذٕؿٱٙ ث٥٤ٕ  ٣ض٧ةؿ

ٚػٰ  ٣سٞةٚػح  ةن ٤ٚكػٛٲ ةن ٩ٞػؽٱ  ن ؿكع  ٧٣ذٕؽد  ٤ٛ٤٣كٛح، ٱؿ ق  ٣جٕي د١ٛٲؿعظؽ  ٣ٛ

 وٰٚ دؽرٱك٫ ك ٣عؽٱر ٔ٪٫ « ٣ٲةٰٚ»، ثؿع ك ٨ٛ٣ ك ٣ُجٲٕح

-1947ٚػػٰ صة٦ٕػػح د٦نػػٜ )  ن ػػػٺؿ ظٲةدػػ٫  ٧٤ٕ٣ٲػػح ك ٵدثٲػػح، عقػػذةذ

ثؽ٦نػٜ، عقػ٭٥ ٚػٰ دٕؿٱػت  «٦ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲػح» ٰٚ كٌٔٮٱذ٫ ،(ـ2663

قٲ٧ة ٰٚ ٦ٲػةدٱ٨   ٣ذؿثٮٱح ك ٹصذ٧ةٔٲح ك ٣ُجٲح، كٹ  ٣ٕؽٱؽ ٨٦  ٧٣ى٤ُعةت

 ٷٔةٝح ك٥٤ٔ  ٹصذ٧ػةع، ٧٠ػة ٝػؽـ ػػٺؿ راةقػذ٫  ٣ٞكػ٥  ٧٤ٕ٣ػٰ ٣ٺدعػةد 

 ٣ٕؿثٰ ٤٣٭ٲبةت  ٣ٕة٤٦ح ٦ٓ  ٣ى٥ ػؽ٦ةت ص٤ٲ٤ح ٤٣جػةظسٲ٨ ك ٧٣ؼذىػٲ٨ ٚػٰ 

ٚػخ إ٣ٲػ٫ ػػٺؿ  صذ٧ةٔػةت دأ٬ٲ٢ كد٦ش  ٵمؼةص  ٣ى٥ ك ٧٣ٕػٮٝٲ٨، دٕؿٌ 

٦ػٓ  ١٧٣ذػت  ٣ذ٪ٛٲػؾم ٣ٺدعػةد  ٣ٕؿثػٰ  ٣ػؾم مػ٤٘خ  ٬ؾ   ٣ٞكػ٥  ٧٤ٕ٣ػٰ

ٌٔٮٱذ٫، كقؿٔةف ٦ة ص٧ٕذ٪ة  ٣ٕؽٱؽ ٨٦  ٤٣ٞةل ت  ٣ؼةوح ٦٪٭ػة ٦ػة ٠ػةف ٦ػٓ 
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٬ػؾق  ٣ض٤كػةت  « ٣ٲػةٰٚ»ٔةا٤ذ٫  ١٣ؿٱ٧ح  ٧٧٣ٲػـ  ٚػٰ ٦ٮ ٬ج٭ػة، كٝػؽ عٗ٪ػٯ 

 ٌٰ ػٺ٣٭ة  ٣ٕؽٱؽ ٨٦ ٦ٞةٹدػ٫  ثؾ٠ؿٱةد٫  ٣ض٧ٲ٤ح كعظةدٱس٫  ٣ٕؾثح، كٝؽ ع٬ؽل إ٣

 ظٲػػة  ٚػػٰ ٦ػػؽٱ٪ذٲ٨ ٝىػػح»ٚ٪ٰ عٱٌػػةن ث١ذةثػػح ٦ٞؽ٦ػػح ٠ذػػةثٰ كٝػػؽ مػػؿٌ ك٠ذجػػ٫، 

 وك ٧٣ضة٤٦ح  ٧٣ٮد  ٨٦ ٠سٲؿ ن  ٠ٕةدد٫ ك٧ًٌ٪٭ة ،« ٣جعٲؿم

 ٧٣ؽ ٕٚٲ٨ ٨ٔ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح، ك ٣سٞةٚح  ٣ٕؿثٲح كصٮ ٩ج٭ػة  ٣ٞؽ ٠ةف ٨٦ عمؽٌ 

 ٣عٌةرٱح  ٷ٩كة٩ٲح، ك٠سٲؿ ن ٦ة ٠ةف ٱن١ؿ ٢٠ ٨٦ ٱذعؽث ٨ٔ ٝؿٱػح عك ٦ؽٱ٪ػح 

ٔؿثٰ، عك ٨٦ ٱذُؿؽ إ٣ٯ ّة٬ؿ   صذ٧ةٔٲح عك وعٲح ٚٲ٭ة، عك ظذٯ ٦ػ٨ عك ث٤ؽ 

٬٪ة ك٬٪ةؾ، ٧٠ة ٠ػةف ٱػؿل عف  ٣عػؽٱر ٔػ٨  ةعك قٲةظٲ   ة٧٤ةن دةرٱؼٲ  ٍٕ ٱىٙ ٦ى 

 ٌٜ إ٩كػػة٩ٰ، كك صػػت ٝػػٮ٦ٰ ككَ٪ػػٰ   ٵٔػػٺـ كظٲػػةد٭٥ كإقػػ٭ة٦ةد٭٥، ظػػ

 ك صذ٧ةٰٔ، كدٮ و٢ ظٌةرم كزٞةٰٚ، ٦كذ٧ؿ ثٲ٨  ٵصٲةؿو

كقٲجٞٯ ٬ة٦ح مة٦ؼح ٨٦ ٬ة٦ػةت  ٣سٞةٚػح ك ٵد.  «ٰٚ ٣ٲة»٥ٕ٩ ٣ٞؽ ٠ةف 

ك ٤ٛ٣كٛح، ٔجَّػؿ ثىػؽؽ كإػػٺص ٔػ٨ ٧٬ػٮـ  ٷ٩كػةف كٌٝػةٱة  ٵ٦ػح، كٹ 

٩كػذُٲٓ، كٝػػؽ ٩ٕذػػ٫ د٦نػٜ ٚػػٰ ٱػػٮـ  ٣ض٧ٕػػح  ٧٣ٮ ٚػٜ ٤٣ٕةمػػؿ ٦ػػ٨ دنػػؿٱ٨ 

 ث٫٤ٌٛ ك٩كذٮد٫ٔ  : ثؿظ٧ذ٫و  عف ٩ٞؿٌ ، إٌٹ ـ2668  ٵكؿ/ع٠ذٮثؿ

 إف ٗػػػة. ٌٚػػػ٢ه ٱٮ٦ػػػةن ٣ىػػػةظج٫

 

 ٌٚٛػػ٫٤ ٚػػٰ  ٣ٕٞػػٮؿ ٣ػػ٥ ٱ٘ػػًت  

 *   *   * 


