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 ، اُؼشت٤ح اُشؼش٣ح اُذذاشح سٛاٗاخ ٢ٛ ظذًا ًص٤شج

 ْٝٛ اٗلغْٜ اُذذاشح شؼشاء سٛاٗاخ ٜٓ٘ا ٝاًصش

 ، ٝظٔاػ٤ح كشد٣ح شؼش٣ح خٝٓششٝػا ُثشآط ٣اعغٕٞ

 ٓرواؿؼح ، ٓر٘ٞػح ٝٓلاصاخ ٓغاُي ك٤ٜا ٣ٝغٌِٕٞ

 اُؼشت٤ح اُشؼش٣ح اُذذاشح اسٛاطاخ تذا٣اخ ٓ٘ز ، اد٤اًٗا

 ا٤ُّٞ ٝدر٠ أُاػ٢ اُوشٕ خٔغ٤٘٤اخ ك٢

 
 

 ايٓل بككٝس٠ َطٚضّا ، ايٓجط بككٝس٠ ٚاْتٗا٤ٶ اؿط ايؿعط أٚ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ َٔ بس٤ّا
 ٌُْٗ إ زٕٚ ، زٜب ابٛ نُاٍ ز. بتعبرل إتذاٚض٠ ٚايب٢ٓ ٫ؾهاٍا ٚقكٝس٠ إؿتٛح

 ايتػعٝٓات َٓتكـ َٓص بسأٚا ايصٜٔ ايؿباب يًؿعطا٤ ايطُٛح ايتذاضب بعض نًّٝا
  ". ايؿعط قكٝس٠ " َكطًح عًٝ٘ أطًكٛا ايعُٛز١ٜ يًككٝس٠ ؼسٜجٞ َؿطٚع بتطٜٛط
 ، تٗسف ٚتطًعات ػاضب ٖٞ ايؿعط١ٜ ا٫دٝاٍ كتًـ قسَتٗا اييت ايتطًعات ٖٚصٙ

 سٝات٘ بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط نطؽ اييت ايؿعط١ٜ " أٜٔ َس١ٜٓ " إٍ ايٛقٍٛ إٍ ، ضَا
 َتٖٛذ١ ؾعط١ٜ ٚيػ١ ، َتُٝع٠ ؾعط١ٜ ض٩ٜا إٍ يًٛقٍٛ ضَا أٚ ، عٓٗا يًبشح

 ٚإتشذط ٚايطانس يًُايٛف نػطّا ،ٚا٫عُام اجملٍٗٛ اغتهٓاٙ ع٢ً ض٠قاز ، َٚتؿذط٠
 َٚٔ ، اؾطو١ ا٫ضض ْٚسا٤ات ، ا٫ْػاْٞ ايٛدع ع٢ً تتعاٍ إ زٕٚ ، ٚايعا٥ـ

 إعطؾ١ٝ ٚاؿ٫ُٛت ٚإعاْٞ ايس٫٫ت إٍ ايكػطٟ ٚغرل ، إباؾط غرل ا٫ّا٤ خ٬ٍ
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 اييت عٓٗا إػهٛت أٚ ايكاَت١ ، َعّا ٚايٛاٖط٠ ايها١َٓ ، اـؿ١ٝ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚا٫سا٫ت
 . اؾط١٦ٜ ٚضٖاْاتِٗ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؾعطا٤ َس١ْٚ اؾٖٛط ٗ ، عًٝٗا تٓطٟٛ

 نُٔ ضَا ، ا٫ يٝؼ ، قاٚي١ ٖٛ " اؿساث١ ؾعطا٤ ضٖاْات " ٖصا ايٓكسٟ ٚنتابٞ
 ٚغرل ،إتؿابه١ ايػط١ٜ باـٝٛٙ ٬َػاىي ايعطب ايٓكاز ظ٥٬َٞ قا٫ٚت َٔ عسز

 ُج١ًٝٝ ِاشز خ٬ٍ َٔ ، ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ يٛس١ ؾػٝؿػا٤ تؿهٌ اييت ، إط١ٝ٥
 ايٛاغع١ إطس١ً ٖصٙ ٜػطٞ ؾاٌَ ْكسٟ أٚ انازّٞ َػح خ٬ٍ َٔ ٚيٝؼ ، ٚزاي١

 ػاضب تكبٛ سٝح ، إدتًؿ١ ٚقطاتٗا ، َٚساضغٗا ، ٚضَٛظٖا بازلا٥ٗا ، ٚاـكب١
 اؿساث١ نطٚب َٔ ٚخام َتؿطز ططاظ ؼكٝل إٍ إدتًؿ١ بادٝاشلا ، إطس١ً ٖصٙ

 ٕا إؿانػ١ ، ايؿعطا٤ َٔ عسز قا٫ٚت ٖصا نتابٞ ٜطقس نُا طْا.عك ٗ ايؿعط١ٜ
 إأيٛؾ١ٝ قؿط٠ ْعع خ٬ٍ َٔ ، ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ َؿػٌ ٗ ٚغانٔ ثابت ٖٛ

 ٚاشلاَؿٞ ٚإػاٜط إدتًـ عٔ ٚاؾػٛض إػاَط ايبشح ٚعدل ، إػطش١ ٚايط١ٜ٩
 َعّا. ٚإٛنٛع١ٝ ١ايصاتٝ بتذػساتٗا ا٫ْػا١ْٝ ايتذطب١ ٗ ٚإٌُٗ
 َٔ َٓتكا٠ ٚعٝٓات ٚضَٛظ ػاضب َع ايهتاب ٖصا ٗ ايٓكسٟ َؿػًٞ ٜؿتبو ٚضَا

 ا٫بساع١ٝ إؿاع٬ت َع ٜتعايل اْؿػاٍ ٖٚٛ ، أغاغّا اؿسٜح ايعطاقٞ ايؿعط ػطب١
 إؿذلنات يػع١ ْٛطّا ، ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ قكٝس٠ عًٝٗا تؿتػٌ اييت ٚايط١ٜٜٛ٩

 َا ٖٚٛ ، ْٚعٚعّا ١ٜٖٛٚ ض٩ّٜٜٛا ٚإتعايكتٌ إتكًتٌ ، ايتذطبتٌ بٌ ٚايب١ٜٛٝٓ إعطؾ١ٝ
  . اٜهّا ٚضٖاْاتٗا ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ اؾهايٝات عٔ َتك٬ّ عجّا ، ٖصا نتابٞ هعٌ

 ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ يعطا٤ َٚٝسا١ْٝ ١َٜٝٛ َتابع١ سك١ًٝ ٖٞ ، ايكطا٤ات ٖٚصٙ
 ، َتّٓا بٛقؿ٘ يٝؼ ، ايؿعط١ٜ اؿساث١ ًَ إٍ تٓٛط ،ٖٚٞ ٚضَٛظٖا شلاادٝا كتًـ عدل

 ٚايب١ٜٛٝٓ ايؿه١ْٝ٬ إٓاٖر بعض شيو إٍ تصٖب نُا ، ا٫ يٝؼ ٚيػاّْٝا ، قاٜجّا
 ا٫ْػاْٞ ٚايٛاقع ، ٚإهإ ايعَإ خاضز ، ْك١ٝ قطا٤ات تكسِٜ إٍ تعُس ٚاييت
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 تٓطًل ٖٞ بٌ ، باضت ض٫ٕٚ شيو إٍ اؾاض نُا ، إ٪يـ ؾٝٗا ّٚٛت ، إعاقط
 بؿهٌ ٚبًٛض٠ " ايجكاٗ ايٓكس " ططس٘ ايصٟ " إعزٚز إ٪يـ " َٓٛٛض َٔ دع٥ّٝا
 ايجكاؾ١ٝ ا٫ْػام ٗ قطا٠٤ : ايجكاٗ ايٓكس " نتاب٘ ٗ ايػصاَٞ اهلل عبس . ز ايٓاقس قسز

 إ٪يـ قبٌ َٔ ٚزَعز تأيٝـ مثط٠ ٖٛ ا٫بساعٞ ايٓتاز إ إٍ اؾاض عٓسَا " ايعطب١ٝ
 َٚا ْٓتر َٚا ْكطأ َا نٌ ٗ إ غٓط٣ " ٜكٍٛ سٝح ، بايجكاؾ١ ازلاٙ َٚا ايتكًٝسٟ
 أقٓاؾ٘ تعسزت َُٚٗا ، إعٗٛز إ٪يـ اسسُٖا اثٌٓ َ٪يؿٌ ٖٓاى ، ْػتًٗو
 تػُٝت٘ أض٣ َا أٚ ، شاتٗا ايجكاؾ١ ٖٛ ٚا٫خط ، ٚايؿعًٞ ٚايُٓٛشدٞ ايهُين نإ٪يـ

 َٔ ٶ ْٛع ٖٛ ٚاِا ، ايهُين يًُ٪يـ اخط٣ قٝػ١ يٝؼ ٖٚٛ ، هُطإ بإ٪يـ ٖٓا
 )م " ا٫ّٚ ايجكاؾ١ بكٝػ١ َكبٛؽ ثكاٗ ْاتر ٖٛ إ٪يـ ٖصا ٚإ .... ايٓػكٞ إ٪يـ
57) . 

 َؿّٗٛ سٍٛ  بٛضزٜٛ بٝرل ايؿطْػٞ إؿهط ططس٘ َع َا سسٺ إٍ تًتكٞ ايط٩ٜا ٖٚصٙ
 ٫ٟ ٚا٫زبٞ ايجكاٗ بايٓتاز تتشهِ اييت تُاع١ٝٚا٫د ايجكاؾ١ٝ اؿان١ٓ أٚ ( )اشلابٝتٛؽ

 . َبسع
 َٓٛٛضٟ تٛاقٌ ايؿعط١ٜ ٚإتٕٛ ايتذاضب قطا٠٤ ٗ ايٓكس١ٜ ض٩ٜيت إ ايكٍٛ ّٚهٔ

 إانٞ ايكطٕ َٔ ٚايتػعٝٓات ايجُاْٝٓات ْٗا١ٜ َٓص اعًٓت٘ ٚإ غبل ايصٟ ايٓكسٟ
 ٗ ٚأطًكت ، 0229 ّعا ايكازض " ا٫خط ايكٛت " ايٓكسٟ نتابٞ ٗ ْؿطت٘ ٚايصٟ
 نطٚض٠ إٍ زعٛت سٝح ، ايٓكس ٗ " ؾعطٟ – "ايػٛغٝٛ إٓٛٛض َكطًح سٝٓٗا
 َا ، اؿساث١ٝ ايٓكس١ٜ يًط٩ٜا ٚا٫دطا١ٝ٥ إٓٗذ١ٝ ا٫زٚات بٌ ٚاؾسيٞ ايؿعاٍ ايسَر

 ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫ْػا١ْٝ ايكِٝ ١ََٛٛٓ ٚبٌ ، د١ٗ َٔ ٚتأٌٜٚ ٚؼًٌٝ ٚقـ َٔ ؾٝٗا
 عٓٗا ٜهؿـ اييت " ايعامل ض٩ٜا " عٔ يًهؿـ ٚق٫ّٛ ا٫ْػا١ْٝ ايتذطب١ ٗاب تعخط اييت

 . ("01-07 م ا٫خط ايكٛت ) " غٛيسَإ يٛغٝإ تعبرل سس ع٢ً ايٓل
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 ايؿاٌَ ٚايٓكسٟ ايجكاٗ َؿطٚعٞ َٔ دع٤ ، بايتانٝس ٖٛ ، ٖصا ايٓكسٟ ٚنتابٞ
 فتُع١ٝ ٫تعُٛ َؿبع١ ادتُاع١ٝ خطابات بٛقؿٗا ايٓكٛم ٚتكِٜٛ قطا٠٤ ٗ

 ايٛاٖط٠ أٚ ايٓكٞ إً ٚاْتاز قٝاغ١ ٗ ، تهّٜٛٓٝا ، اغُٗت ، َٚعطؾ١ٝ ٚتاضى١ٝ
 . ا٫بساع١ٝ إُاضغ١ ٚبٓٝات تهاضٜؼ ع٢ً ٚسلٗا ٚتطنت ، ايجكاؾ١ٝ

 ضٖاْات اندل زضد١ ٚاٍ ، ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ ضٖاْات ٬َسك١ ع١ًُٝ ٚتٌٛ
 ، ؾك٘ َٓٗا عٝٸٓات تٓاٚيت ٚاييت ، إتبا١ٜٓ اع١ٝا٫بس ٚض٩اِٖ ٚبطافِٗ اؿساث١ ؾعطا٤

 . ٖصا ، ٚا٫غتٓطاقٞ ، ٚايتأًٜٚٞ ، ا٫غتككا٥ٞ ايٓكسٟ ٕؿطٚعٞ ا٫زل٢ اشلسف ٖٞ
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 توهيذ أٍلي
؟أيي تمف حركة الحذاثة الشؼرية اليَم   
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 اُـ٤٘ح ٝاٌُشٞكاخ اُلرٞداخ ٛزٙ ًَ ٝتؼذ ، ٌُٖٝ

 ُ٘ا ٣ذن اُذذ٣س اُؼشت٢ اُشؼش دووٜا اُر٢ ٝأُر٘ٞػح

 اُشؼش٣ح اُذذاشح دشًح ا٤ُّٞ ذوق ؤ٣ٖ : ٗرغاءٍ إ

 دوًا ٢ٛ َٛ ؟ ؤخض تشٌَ ٝاُؼشاه٤ح ، ػًٔٞٓا اُؼشت٤ح

 ٣ٞد٢ ًٔا ، ٝذؼصش ذشاظغ ؤٝ ٝاصٓح، ظٔٞد ٓ٘ـوح ك٢

 ُٔؼشكح ٓشاظؼح ٓشدِح ك٢ ؤ٢ٛ ؟ اُ٘واد تؼغ تزُي

  ؟ اُوادٓح اُخـٞج دذٝد ُٝرِٔظ ٝاالخلاهاخ االٗجاصاخ

 
 
 اييت ايتشسٜات كتًـ َٛاد١ٗ ع٢ً ٚقازض٠ ، ٚس١ٝ َٚعطا٤ َتعاؾ١ٝ ظايت َا اْٗا أّ

 ٚنؿٛؾات ، ايطٚا١ٜ َكسَتٗا ٚٗ ، ا٫خط٣ ا٫زب١ٝ ا٫دٓاؽ ؼسٟ َٚٓٗا ، ايعكط ٜؿطنٗا
 . إطبٛع ايٛضقٞ إً تٓاؾؼ ضاست اييت ٚإٝسٜا ايكٛض٠ ٚعٛامل ايطق١ُٝ إعًَٛات١ٝ ثٛض٠

 إ قبٌ ؾعطٟ ٚغًٛى ، ايعامل َٔ َٚٛقـ ض٩ٜا ايؿعط بإ ا٫عذلاف َٔ ٫بس ، بسا١ٜ
 َٔ ٚاسس٠ تعس ٚضَا . َع١ٓٝ ٚب٬غ١ٝ تعبرل١ٜ آيٝات أٚ ، أغًٛب١ٝ ْعع١ أٚ تك١ٝٓ ٜهٕٛ

 ، ايؿعط١ٜ يًشساث١ ٚؼسٜسّا ، اؿسٜح يًؿعط – اخط٣ زلات عٔ ؾه٬ّ ، ا٫غاغ١ٝ ايػُات
 ، ايؿعط ٌٚ إ ؾبعس  ". ايصات َٔ اشلطٚب " َكٛي١ ايٝٛت . ؽ ت. ٓ٘ع عدل ؾُٝا تتُجٌ

 َٔ يٕٛ إٍ ٜٚتذ٘ َٓٗا  ٜٗطب بسأ ، بايصات ًَتككّا ايطَٚاْػ١ٝ إطس١ً خ٬ٍ ٚخاق١
 ايٓعع١ ٗ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َطًع ٗ ُٛٗطات٘ بعض ٚدس ٚايصٟ " ايباضز " إٛنٛعٞ ايؿعط
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 ايهْٛهطٜيت أٚ ايعٝين ايؿعط اِاٙ بعض ٚٗ ، Imagism ( ايتكٜٛط١ٜ ) ا٫ّاد١ٝ
etercCoC ، ٗٚ عٔ يًتعبرل ْؿػ٘ ايٝٛت بتعبرل ، َٛنٛع١ٝ َعاز٫ت عٔ ايبشح قاٚي١ 

 . اـايل ٚا٫ْؿا٤ ٚايتكطٜط، ، يًُباؾط٠ ػٓبّا ٚض٩اٙ ايؿاعط َٛاقـ
 ٍٚا٫ ايٓكـ ؾٗسٖا َبهط٠ اضٖاقات بعس ، نايت٘ اؿسٜح ايعطبٞ ايؿعط ٚدس ٚضَا

 اؿساث١ ضٚاز اٜسٟ ع٢ً ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ أٚ " اؿط "ايؿعط قكٝس٠ ٗ ، ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ
 ٚغرلِٖ ، ايبٝاتٞ ايٖٛاب ٚعبس ، ا٥٬ٕه١ ْٚاظى ، ايػٝاب ؾانط بسض : ايعطام ٗ ايؿعط١ٜ

 ، ايػت١ٝٓٝ ايككٝس٠ ٚنؿٛؾات ٚػاضب تُٓٝطات ٗ ا٫ندل ؾطقت٘ ايؿعط ٖصا ٚدس ٚضَا .
 ايٓل ٚقكٝس٠ إسٚض٠ ايككٝس٠ ٗ أٚ ، " ايٓجط قكٝس٠ " أٚ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ اطاض ٗ غٛا٤ٷ

 ع٢ً ا٫دٓاغٞ ا٫ْؿتاح سٝح زٜب، ابٛ نُاٍ بتعبرل ، اجملاٚض٠ ايبٓٝات ٚقكٝس٠ ، إؿتٛح
 ناْت نًٗا ٖٚٞ ، ٚإًش١ُ ٚايػطز ايسضاَا َجٌ غٓا١ٝ٥ ٚغرل َٛنٛع١ٝ ٚاقٓاف اْٛاع
 ٚايٛإ ٚاْػام بٓٝات إٍ ٜؿهٞ ايصٟ ايتذطٜب َٔ يٕٛ يتشكٝل عّاْعٚ أٚ ٖادػّا ُجٌ

 ، يًؿعط ْٗا١ٜ َٔ مث١ يٝؼ اش ، َٚتٛاتط َٚتٛاقٌ قًل عح ٖٚٛ ، َتذسز٠ ؾعط١ٜ ٚتكٓٝات
 . ق١ًًٝ عكٛز قبٌ ، يًعامل ؾٛنٜٛاَا( ) َا ٚقت ٗ أؾذلنٗا اييت ايٓٗا١ٜ تًو َجٌ

 تسضهّٝا تتد٢ً ، أخل بؿهٌ ٚايعطاق١ٝ ، ّاعَُٛ اؿساث١ٝ ايؿعط١ٜ ايتذاضب ضاست يكس
 ادٓاغٝات ٚع٢ً ايػرل١ٜ ا٫قٛات ع٢ً ا٫ْؿتاح خ٬ٍ َٔ ، ايكطف ايػٓا٥ٞ دٖٛطٖا عٔ
 ايتكٜٛط ٚؾٔ ، ٚايٓشت ٚايطغِ ٚإػطح ٚايػُٝٓا ايػٝٓاضٜٛ َجٌ ٚاع١َٝ٬ ٚازب١ٝ ؾ١ٝٓ

 ٗ تٓتُٞ تكسٜطٟ ٗ تًٚ يهٓٗا ، ايتذاضٟ ٚا٫ع٬ٕ ايػٝاغٞ إٓؿٛض أٚ ايؿٛتٛغطاٗ
 ؾعط١ٜ ادٓاؽ عٔ تتشسخ اييت ا٫دتٗازات ٚنٌ ، ادٓاغّٝا غٓا٥ٞ ٖٛ َا إٍ اؾٖٛط
 عٔ َٚتؿطع١ ًَشك١ ثا١ْٜٛ نطٚب أٚ تٜٓٛعات ٖٛ ْطاٙ َا ٫ٕ ، ايسق١ عٔ بعٝس٠ دسٜس٠

 بٌ ايكاؾ١ٝ ايطَٚاْػ١ٝ أٚ ايه٬غٝه١ٝ ايػٓا١ٝ٥ تًو تعس مل يهٓٗا ، يًػٓا١ٝ٥ ايبس٥ٞ إً
 ٗ ايتعسز خ٬ٍ َٔ ، َٛنٛع١ٝ َٚٛاٖط ٚؾًػؿ١ٝ َعطؾ١ٝ ٫ٛٓٚت َكَٛات انتٓعت

 َٔ َٚؿٗس١ٜ غطز١ٜ ٚبٓٝات ؾػٝؿػا١ٝ٥ ن٫ٛد١ٝ بعٓاقط ٚا٫ستؿاز ، ايؿعط١ٜ ا٫قٛات
 . ا٫يٛإ كتًـ
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 . ٚايعاطؿ١ٝ ٚايكٛت١ٝ ٚاـطاب١ٝ إٓدل١ٜ ايٓععات عٔ ايؿعط١ٜ اؿساث١ قكٝس٠ ؽًت نُا
 ًٚت إ بعس ٶ، ْاع١ أٚ ؾطزّا ، اٯخط مٛ َٛدّٗا ؾعطّٜا خطابّا ٜكسّ ايؿاعط ضاح ؾكس

 ؾكس . ا١ُٕٓٝٗ ايؿاعط ( )أْا ب١ُٓٝٗ تتػِ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٓتكـ ٚست٢ ، ايعطب١ٝ ايككٝس٠
 ٗ ؾٗٞ ( )اْت إَا . قٓاع٘ يًؿاعطاٚ ايجا١ْٝ ايصات تهٕٛ أٚ ْطدػ١ٝ ايؿاعط ( أْا ) تهٕٛ

 شات اٍ اْعهاغ١ٝ اساي١ تهٕٛ قس ٚاسٝاّْا ، ايكب١ًٝ أٚ اؿبٝب أٚ إُسٚح ( ٯخطا ) ايػايب
 ايكطبٌ ٖصٜٔ ٚبٌ . زاخًٞ َْٛٛيٛز خ٬ٍ َٔ ْؿػ٘ ىاطب ٖٚٛ ايجا١ْٝ، ٚأْاٙ ايؿاعط

 ٚضثٗا اييت ايؿعط عُٛز ّجًٗا اييت اؿساث١ٝ قبٌ َا ايه٬غٝه١ٝ ايعطب١ٝ ايككٝس٠ ؾها٤ات ُتس
 ،ٖٚجًٗا يًكب١ًٝ قٛتّا بٛقؿ٘ سِٜايك ايؿاعط ٚٚٝؿ١ َٚٔ ، طاب١اـ زٚض عٔ

 َٛقـ تبين ع٢ً ٚؼطٜه٘ اٯخط، ٗ إباؾط ايتاثرل ، ظاٍ َٚا ، إٓدل ٖسف نإ ٚقس
 ٜتًك٢ َا ؾُٗٛض ٚاقعٞ أٚ اؾذلانٞ سهٛض ، زا٥ُّا  ٚمث١ ، ٚا٫دتُاعٞ ايؿطزٟ ايؿاعط

  . ب٘ ٜٚٓؿعٌ ، اـطاب ٖصا
 تططٜب َٔ ؾٝٗا َا ايكٛت١ٝ ايٓعع١ عٔ اؾع٥ٞ ايتدًٞ ٗ اؾسٜس٠ ايٓك١ً جًتُ ؾكس ٚيصا

 بذلانِ ؼتؿس ايه٬غٝه١ٝ ايتكًٝس١ٜ ايككٝس٠ ناْت ٚقس . بايكٛاٗ  ٚقعكع١ ، ٚاٜكاع ،
 َٔ تٓتٗٞ ٫ غًػ١ً عٔ ؾه٬ّ ، ٚاٜكاعٞ ٚظْٞ ، ٚخاضدٞ زاخًٞ َٚٛغٝكٞ  قٛتٞ
 َٚكَٛات ٚايٓاقك١ ايتا١َ اؾٓاغات َجٌ ٚايب٬غ١ٝ ١ٝايبسٜع ٚاحملػٓات ٚا٫غايٝب ايًعب
 إتٓاٚط٠ ايػُٝذل١ٜ ايب١ٝٓ ٫ظَت َكَٛات َٔ شيو ٚغرل ، إٛغٝكٞ ٚاؾطؽ ٚايكاؾ١ٝ ايطٟٚ
 . بصاتٗا َهتؿ١ٝ ٚز٫ي١ٝ اٜكاع١ٝ ب١ٝٓ بٛقؿٗا ، ايؿعطٟ ايبٝت ؾع٥ٞ

 بايػعٞ اؿط ايؿعط أٚ ع١ًٝايتؿ قكٝس٠ َؿطٚع اقذلٕ ايصٟ ، ا٫بطظ ا٫لاظ ّجٌ ٚضَا
 ، بايسٚاٍ اؿط ٚايًعب ، ايًػ١ ٚتؿذرل إػاٜط٠ َباز٨ ع٢ً ا٫عتُاز عدل ، بس١ًٜ ؾعط١ٜ ـًل

 تٛقع باؾل ٚايت٬عب ، ايكس١َ ٚؼكٝل ، إايٛف ٚخطم ، ُٜٛٗ٘ أٚ ٚتؿتٝت٘ إع٢ٓ ٚتعِٜٛ
 . ٚقازّ ، َٚسٖـ ، ناز ؾعطٟ َٓار ٚخًل ، بكرلت٘ َٚباغت١ ايكاض٨

 ابطاز إٍ تكعس مل ، عاّ بؿهٌ ، ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ قكٝس٠ إ ا٫عذلاف ٚعًٝٓا
 ايٓعع١ ب٘ بؿطت ايصٟ ٚايكٛض بايهًُات ايه٫ٛدٞ اؿط ايًعب تػتُط٨ ٚمل عاد١ٝ ؾعط١ٜ
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 نبرل سس إٍ بكٝت بٌ ، ايػطٜاي١ٝ ايٓعع١ شلا اغػت اييت ااي٬ٚعٞ اْؿ٬تات أٚ ، ايسازا١ٝ٥
 ٚا٫دتُاعٞ ايػٝاغٞ ايٛاقع ٚاْهػاضات ، اجملطٚس١ ايصات ٚيٛاعر ا٫ْػاْٞ اشلِ َٔ قطٜب١

 ا٫ضن١ٝ أٚ ايساخًٞ ايٓػؼ ّجٌ نإ بٌ ، َباؾط٠ بططٜك١ ٜكعس مل ايصٟ اشلِ ٖصا ، ٚايجكاٗ
 . اؿساثٞ ايؿعطٟ اـطاب عًٝٗا ٜٓٗض اييت

 زاخٌ غًٝإ عٔ ٚشاتّٝا َٛنٛعّٝا تعبرلّا ايعطام ٗ اـُػ١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ناْت ٚضَا
 ايتدًـ يعٓاقط ضاؾض ْكسٟ ادتُاعٞ َٛقـ با٫يتعاّ ايؿاعط أيعّ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع

 ٚا٫غًٛبٞ ايتعبرلٟ ايتػٝرل عادات بايٛعٞ شاتّٝا ، اقذلٕ ، دصضٟ تػرل يتشكٝل َٚتطًع
 ٚٗٛض ٚٗ ا٫زب١ٝ ك١ايصا٥ ٗ ايػطٜع ايتبسٍ َع ٜتٓاغِ ايصٟ ، ايككٝس٠ ٗ ٚايبٟٓٝٛ ٚايؿين

 . إبهط٠ اؿساث١ٝ ايؿ١ٝٓ اؿػاغ١ٝ َٔ يٕٛ
 ٚتطؾض ٚثا٥ط٠ َتُطز٠ اٯخط، اؾاْب َٔ ، ايعطاق١ٝ ايػت١ٝٓٝ اؿساث١ دا٤ت بُٝٓا
 ايصا٥ك١ َع ٚست٢ ، ٚاؾُاي١ٝ ا٫زب١ٝ ا٫عطاف َٚع ، ٚايجكاٗ اـاضدٞ ايٛاقع َع إكاؿ١

 اـُػٝين اؾٌٝ اب٠ٛ ع٢ً ايتُطز خ٬ٍ َٔ قاخبّا" " َؿطٚعّا ٚزؾٓت ، ايػا٥س٠ ايؿ١ٝٓ
 اَطٜهٞ  - ٚا٫ْهًٛ ايؿطْػٞ بؿكٝ٘ ايػطبٞ اؿساثا١ْٝ أٚ اؿساث١ٜٛ َؿطٚع قٛب ٚايتطًع

 .  ايعامل َٔ ٚإٛقـ ، ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا تػرلت سٝح ،
 سس ٚايهٕٛ ايعامل بُّٗٛ َجك٬ّ بسأ خاق١ّ، ايعطام ٗ ، ايػتٝين اؿساثٞ ؾايؿاعطض

 نػٛٙ نٌ َٛاد١ٗ ٚقاٚيت٘ ، ٚايساخًٞ ايصاتٞ بُٗ٘ اغاغّا ، َٓؿػ٬ّ ٚنإ ، ا٫ْهػاض
 ، ٜعس مل ايصٟ ، ا٫دتُاعٞ أٚ اؾُاعٞ اشلِ ٗ ا٫ْسَاز عٔ بعٝسّا ، ؾطزّٜا ٚنٛابػ٘ ايعامل
 عكس ٚضؾض ٚقاضخّا َؿانػّا أٚ َتُطزّا ايػتٝين ايؿاعط بسأ يكس . ض٩ٜت٘ َطنع ٗ ، اق٬ّ

 اؿساث١ ؾاعط ٕٛقـ ٚخ٬ؾّا ا٫خط. َع ٚست٢ ، اـاضدٞ ايٛاقع َع " َكاؿ١ " ا١ٜ
 َٔ غًػ١ً عاف ،٭ْ٘ ٚا٫ْهػاض ٚاؿعٕ بايؿذٔ َؿعُّا ايػتٝين ايؿاعط نإ اـُػٝين،
 ناْت اييت ٚا٫غتبساز ايتػً٘ غٝاغات عٔ ؾه٬ّ ٚايػٝاغ١ٝ، ا٫دتُاع١ٝ ا٫سباطات

 ٚنإ ، ايؿؿاف ايكاٗ ايػٓا٤ ع٢ً قازضّا ٜعس ٚمل ، دتًؿ١إ ايػٝاغ١ٝ ا٫ْه١ُ ُاضغٗا
 ، ٚباس٬َٗا بايطَٚاْػ١ٝ تطبط٘ ناْت اييت اـٝٛٙ نٌ قطع نُا ، ٚن٦ٝبّا عبجّٝا اسٝاّْا ٜبسٚ



18 
 

 ايعطاق١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ َؿطٚع زؾع ٗ لح ا٫خط٣ اؾ١ٗ َٔ يهٓ٘ ، ايؿعطٟ َٚعذُٗا
 ؽاَط ناْت اييت ايذلزز َٛاٖط َٔ َٛٗط نٌ اَاّ ايططٜل قطعت ا٫َاّ إٍ دػٛض خط٠ٛ
 ا٥٬ٕه١ ْاظى ٖٞ اؿساث١ ضٚاز َٔ ١َُٗ ؾاعط٠ زؾعت ٚاييت أسٝاّْا اـُػٝين ايؿاعط

 َُّٗا ؾاعطّا يهٔ ، ا٫ٍٚ ايذلاث١ٝ ا٫قٍٛ إٍ ٚايعٛز٠ ، ايؿعطٟ َؿطٚعٗا عٔ ي٬ْهؿا٤
 اؾٌٝ بٗا غاض ٚاييت ، ْٗاٜتٗا ست٢ ايػت١ٝٓٝ باؿساث١ غاض ايػٝاب ؾانط بسض ٖٛ آخط

 إٛضٚخ َع نا١ًَ ؾب٘ قطٝع١ ؼكٝل خ٬ٍ َٔ َؿتٛس١ سساث١ٝ ؾها٤ات اٍ ٫سكّا ايػتٝين
 ٚا٫ضُا٤ اـُػ١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ َٚٓٗا ايػا٥س٠ ايؿعط١ٜ ٚا٫عطاف  ٚايتكايٝس ايه٬غٝهٞ ايعطبٞ

 اشاض ٗ ايكازض " ايؿعطٟ يبٝإا " نإ ٚضَا اؿساث١ٝ. ايػطب١ٝ  ايؿعطٜات نؿٛؾات ٗ نًّٝا
 َعِٛ عًٝٗا ٜطأٖ نإ اييت اؿساث١ٝ ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا َػت٣ٛ ع٢ً ٚؾاٖسّا ز٫ي١ 0212
 يًؿعط ايكعب ايطٖإ بٗصا ىتتِ إ ايؿعطٟ ايبٝإ آثط ؾكس ٚيصا . آْصاى اؾٌٝ شيو ؾعطا٤

 ٚاؿانط، إانٞ ايٌٝان ْػـ خ٬ٍ َٔ ايعامل تػرل إ ايعطب١ٝ يًككٝس٠  َإ يكس " : َعّا
 عٔ تتشسخ إ ايعطب١ٝ يًككٝس٠ إٓ يكس . دسٜس٠ ؾعط١ٜ ض٩ٜا زاخٌ ايعامل تطنٝب ٚاعاز٠
 ايككٝس٠ سٝح ،  ايصٖٔ ٗ إٛدٛزات نٌ دٖٛط  سهٛض عدل ، اؿكٝك١ إٍ ا٫ْػإ ضس١ً
 . " ٚإعكس إتشطض ايبسا٥ٞ ايها٥ٔ ٖصا بٓسق١ٝ ٗ طًك١ آخط
 َع اؾع١ٝ٥ َكاؿت٘ اؿساثٞ ايعطاقٞ ايؿاعط أعاز ، إانٞ يكطٕا َٔ ايػبعٝٓات ٚٗ 
 َٓذع قطا٠٤ ٚاعاز ٚضٖاْات٘ ايػتٝين ايؿاعط اس٬ّ َٔ ايهجرل عٔ ٚؽ٢ً ، اـاضدٞ ايعامل

 خ٬ٍ َٔ ايٛاقع أؾٝا٤ ؾعط١ٜ بتؿشل بسأ نُا ، َٓٗا ٚاؾاز ، اـُػ١ٝٓٝ اؿساث١ قكٝس٠
 تهاضٜؼ ٗ ٚبكطٟ َٚط٥ٞ سػٞ ٖٛ ٕا ا٫عتباض زتأعا اييت " اي١َٝٛٝ ايككٝس٠ " خًل
 ايؿعط١ٜ ثكاؾت٘ تعُٝل ايؿاعط ٖصا ٚاقٌ نُا . َٚهْٛاتٗا ٚضَٛظٖا ا٫ْػا١ْٝ اؿٝا٠

 ا٫عتباض اعاز٠ َع ، إدتًؿ١ ٚاػاٖات٘ ايعإٞ ايؿعط ع٢ً ا٫ط٬ع خ٬ٍ َٔ ٚايٓكس١ٜ
 َٔ ايػتٝٓات ؾعطا٤ بعض اٚظٙػ ٚايصٟ ، ايه٬غٝهٞ ايعطبٞ ٚايؿعطٟ ايجكاٗ يًُٛضٚخ

 اؿساث١ سطنات اْتذت٘ ؼسٜسّا ٚغطبٞ اٚضبٞ ، ٚؾعطٟ ْايٞ َجاٍ عٔ ايبشح خ٬ٍ
 بايتٛغٌ ايػبعٝين ايؿاعط ٚبسأ . ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٚطًع عؿط ايتاغع ايكطٕ ْٗا١ٜ ٗ ايؿعط١ٜ
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 ٚايجكاؾ١ٝ ٛض١ٜايؿٛيهً ايطَٛظ اغتشهاض عٔ ؾه٬ّ ، ايػط١ٜ ٚطكٛغٗا إٝجٛيٛدٝا غاب١ زاخٌ
 ايتدًٞ خ٬ٍ َٔ تتهطؽ ايكٛت خاؾت١ ، إُٗٛغ١ ايككٝس٠ ٚضاست . ٚايعطب١ٝ ا٫ْػا١ْٝ

 سساث١ٝ ؾعط١ٜ شا٥ك١ يتاغٝؼ اؿكٝكٞ ٚايؿطٚع ٚإباؾط٠ ٚاـطاب١ٝ إٓدل١ٜ َٛاٖط عٔ
 . ٚؽًّٝٝٝا َٓطكّٝا ٫ بعسّا ُتًو َجًُا عك٬ّْٝا بعسّا ُتًو َتٛاظ١ْ

 قعٛز ٌٚ ؼت نبرل٠، إانٞ ايكطٕ َٔ ايجُاْٝٓات ٗ اؿساثٞ يؿاعطا ق١ٓ ٚناْت
 اٜسٜٛيٛد١ٝ اؾذلاطات تؿطض إ ساٚيت ٚاييت اؿهِ ٗ ٚايؿطز١ٜ ا٫غتبساز١ٜ ا٫ػاٖات
 ايٓٛاّ يطَٛظ ايتطبٌٝ غٝاغ١ ٚيتهطٜؼ اجملا١ْٝ، ايٓٛاّ سطٚب يتدلٜط ٚتعب١ٜٛ، ٚغٝاغ١ٝ

 ق١ٓ زؾعت ٚقس . اْػاْٞ ٖٛ َا ٚيهٌ يًجكاؾ١ إعاز١ٜ ١ٝ٥ا٫قكا ايؿاؾ١ٝ ٚبطاف٘ ايػٝاغ١ٝ،
 خ٬ٍ َٔ ٚاؿعب١ٝ ايجكاؾ١ٝ ايٓٛاّ ادٗع٠ إ٤٬َات َٔ تسضهّٝا اشلطب إٍ ٖصٙ اؿساثٞ ايؿاعط

 َا ،ٖٚٛ شلا ٬َشّا " ايٓجط قكٝس٠ اطاض" َٔ اؽصت ؾه١ْٝ٬ ٚؾب٘ شات١ٝ ػاضب ع٢ً ا٫ْهؿا٤
 اٍ ايتُاغو ب١ٝٓ َٔ اؿساث١: ؾعط١ٜ " إٛغّٛ ايٓكسٟ تابٞن ٗ أَاَ٘ تٛقؿت ٚإٔ يٞ غبل
 ايؿعطا٤ َٔ قًٌٝ غرل عسز ٚٗط شات٘ ايٛقت ٚٗ . 9109 عاّ ايكازض ايتؿٛٞ" ؾها٤

 ايؿطز َٚعاْا٠ اؿٝا٠ سكا٥ل ٚتعٜٚط ايطػٝإ يتُذٝس قكا٥سِٖ نطغٛا ٖٔ ايؿعطا٤ ٚاْكاف
 ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ ٜعٚايتذٛ ٚاؿطٚب ا٫غت٬ب غٝاغ١ ٌٚ ٗ ايعطاقٞ

 . دع٥ّٝا ايتؿع١ًٝ ٚقكٝس٠ ، اغاغّا ايتكًٝس١ٜ
 ايعسٚا١ْٝ اؿطٚب َٛاق١ً ٌٚ ٗ ، ايتػعٝٓات ٗ ايعطاقٞ ايؿاعط ق١ٓ ٚتؿاقُت

 ؾعطا٤ َٛاق١ً ٗ ٜتُج٬ٕ ايؿعط شيو ٗ أغاغٝإ إػاٖإ ؾٛٗط ، اؿطٜات ٚقُع ٚاؿكاض
 ايتكاضٜط ٚنتب١ إددلٜٔ ٬َسكات َٔ دع٥ّٝا يًتدًل اثٞاؿس َؿطٚعِٗ ايٓجط قكٝس٠
 َؿطٚع تاغٝؼ ٗ ؾٝتُجٌ ايجاْٞ ا٫ػاٙ إَا . ؾّٓٝا ا٫ػاٙ ٖصا ؾعط١ٜ ٚيتعُٝل ، ايػطٴ١ٜ

 َٔ عسز أطًك٘ " ايؿعط قكٝس٠ " َكطًح عًٝ٘ ُأطًل ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ يب١ٝٓ ػسٜسٟ
 إٓطك١ ٖصٙ إٍ ٚاْتكًٛا ايتكًٝس١ٜ، عُٛز١ٜاي ايككٝس٠ ٜهتبٕٛ ناْٛا ٖٔ ايؿبإ ايؿعطا٤
 عٓاقط ٚنذ  ٚإٓدل١ٜ، ٚإباؾط٠ ٚايطتاب١ ايتكًٝس١ٜ َٔ ايؿعطٟ ايعُٛز َٔ يًدطٚز اؾسٜس٠

 ٚإٛنٛعات ٚايطَٛظ ٚايًػ١ ايكٛض٠ ػسٜس خ٬ٍ َٔ سساث١ٝ َٚكَٛات ٫ٛٓٚت
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 عٔ ا٫بتعاز ، ْسض َا ٫ا ا٫ػاٙ ٖصا ؾعطا٤ َعِٛ ساٍٚ ؾكس اخط٣ د١ٗ َٚٔ . ٚايجُٝات
 ٖصٙ تاضنٌ ، ايػٝاغ١ٝ ا٫قٓاّ ٚعباز٠ ٚايطػٝإ اؿطب يتُذٝس ايؿعط١ٜ ػاضبِٗ تهطٜؼ
 َٔ ؾٝٗا َا ، ايتكًٝس١ٜ ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ ؾعطا٤ ٚيبعض ايهعٝؿ١ ايٓؿٛؽ يصٟٚ ا١ُٕٗ

 ٚقٛت١ٝ يؿ١ٝٛ ٚدعذع١ ٚخطاب١ٝ ١َٜٚٓدل َباؾط٠
 قكٝس٠ ٚٗٛض َع تٓت٘ مل ، ايؿططٜٔ قكٝس٠ أٚ ، يعُٛز١ٜا ايككٝس٠ إ ا٫عذلاف ٚعًٝٓا

 خام ٚبؿهٌ ايككٝس٠ ٖصٙ اغتُطت اش ، إدتًؿ١ ايؿعط١ٜ اؿساث١ َٚٛدات اؿط ايؿعط
 إٛغػ١ َٔ دع٤ّا يتهٕٛ يًسنتاتٛض١ٜ ايعبج١ٝ اؿطٚب َع بايتعأَ ٚايتػعٝٓات ايجُاْٝٓات ٗ

 عبس ايطظام عبس َِٓٗ ؾعطا٤ ػاضب ُجًٗا ٚناْت ، ٚايعٓـ يًشطب ايساع١ُ ا٫ٜسٜٛيٛد١ٝ
 ا٫ْهػاض ساي١ غاُٖت ٚضَا . ٚغرلِٖ ايٝاغطٟ ٚعًٞ بٓسض ٚضعس ، سكٞ ٚي٪ٟ ، ايٛاسس
 سطٚب قطق١ ٗ ايعطاقٞ ايؿعط ٚظز ، 0215 عاّ سعٜطإ َٔ اـاَؼ سطب بعس ايعطبٞ

 ايؿعط ٖصا اْتعاف ٗ ، ا٫غتبساز١ٜ ايٓٛاّ ضَٛظ قٛض٠ ٚػٌُٝ ، ايجُاْٝٓات ٗ ايسنتاتٛض١ٜ
 . قٛت١ٝ ٚقعكع١ َٚباؾط٠ َٓدل١ٜ َٔ ؾٝ٘ َا

 قكٝس٠ " َكطًح سٍٛ ُشٛض ايصٟ ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ ٗ اؾسٜس ا٫ػاٙ ٚٗٛض يهٔ
 خ٬ٍ َٔ ، ايتعبٟٛ ايتكًٝسٟ إػاض عٔ ٚاظاس١ ًَُٛغ١ َػاٜط٠ ؼكٝل ٗ غاِٖ ايؿعط"
 ٚاي٤٫ٛات ايتطبٌٝ يعب١ ٗ ا٫ْػُاؽ عٔ ؿػِٗباْ ٜٓأٚا إ ع٢ً ا٫ػاٙ ٖصا ؾعطا٤ تانٝس

 اػاٙ داْب إٍ – ّجٌ نإ ا٫ػاٙ ٖصا إ ايكٍٛ ّهٔ ست٢ ، ا٫غتبسازٟ يًٓٛاّ ايتعب١ٜٛٝ
 نس قاَت١ ٚادتُاعٞ غٝاغٞ استذاز سطن١ ، ايتػعٝين ايعكس ٗ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤
 ايتعبرل باخط٣ أٚ ططٜك١ب ا٫ػاٙ ٖصا ٚنإ ، اؿطٜات َٚكازض٠ ٚا٫نطٗاز، اؿطب

 . دسٜس ٚثكاٗ تاضىٞ ٚعٞ عٔ ا٫دتُاعٞ
 ٚايتطًع تتػاٚم ٚقسٜٚتٗا تًو باؾهايٝاتٗا ، ايتذاضب ٖصٙ ناْت ٌٖ ٜاتط٣ ٚيهٔ

 ٚايتػٝرل ايػا٥س٠ ايصا٥ك١ قٝاغ١ ٚاعاز٠ ٚا٫ستذاز ايتُطز ٗ دصض١ٜ ١َُٗ ؼكٝل إٍ
 ؟ اؾصضٟ ا٫دتُاعٞ
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 قسضتٗا َٔ نبرل سس إٍ ؼسټ َكَٛات َٔ تعاْٞ ًٚت " ؿعطاي قكٝس٠ " إ تكسٜطٟ ٗ
 ٗ اؿساث١ ؾعطا٤ اٜسٟ ع٢ً ٚٗطت اييت نتًو ، ايؿعط ٗ ثٛض١ٜ سطن١ إٍ ايتشٍٛ ع٢ً

 . ايػتٝٓات ؾعطا٤ ططسٗا اييت تًو أٚ ،  اـُػٝٓات
 إٍ ٚايصاتٞ ٚايطَٚاْػٞ ايػٓا٥ٞ يًُٛقـ با٫غتػ٬ّ َتػ١ُ  ايككٝس٠ تًو ًٚت ؾكس
 َٗذطٌٜ َٔ ايعطب ايطَٚاْػٌٝ ػاضب َٔ بايهجرل ٜصنطْا َٛقـ ٖٚٛ ، نبرل٠ زضد١

 ٫ؾت١ نُٔ تٓسضز إ ايؿعط يككٝس٠ أضزْا اشا ٖصا – اؿساث١ قكٝس٠ تعس مل بُٝٓا ، ٚؾاٌَٝ
 ايؿسٜس٠ ايٓطدػ١ٝ ايٓعع١ ٖٚصٙ ، اؿامل ايطَٚاْػٞ ايػٓا٤ ٖصا َجٌ ؼتٌُ – اؿساث١

 َتؿًػؿ١ ٚضَا ، ؾًػؿ١ٝ ض٩ٜا عٔ تهؿـ اؿساث١ قكا٥س ضاست .يكس بايصات ٚا٫ؾتٓإ
 عٔ نؿـ ، ٚتا٬َّ ٚعُكّا ٖس٤ّٚا تهتػب هعًٗا ٖا ، ا٫ْػا١ْٝ ٚايتذطب١ ٚا٫ْػإ يًعامل
 ٬َّٝ انجط أقبشت ايككٝس٠ إ نُا ، ا٫ْػاْٞ يًٛدٛز ٚاْطٛيٛد١ٝ ؾًػؿ١ٝ  عُٝك١ َعاْا٠
 بطغِ اسٝاّْا ٜهتؿٞ بٌ ، إباؾط اـطاب١ َٓدل اضتكا٤ إٍ ٜطُح ٫ ايصٟ إُٗٛؽ يًؿعط
 ٚإٛدٛزات ا٫ؾٝا٤ خ٬شلا تتشطى ، ٚبكط١ٜ غُٝٓا١ٝ٥ ضَا ، سػ١ٝ بًػ١ ، قػرل َؿٗس

 ٖٛ َٚا ٚايؿطاغات، ايؿذٛات ّٮ  إٔ إسضب يًكاض٨ تاضن١ّ ، زاي١ بططٜك١ ٚايها٥ٓات
 تهؿٞ ٫ ايؿعط" قكٝس٠ " بٗا اخصت اييت اؿساث١ٝ .ؾا٬َٕح ايؿعطٟ ايٓل ٗ عٓ٘ َػهٛت

 ايؿاعطٜتبٓاٖا زاّ (َا ايتعبرل داظ اشا ) عُٛزز١ٜ ض٩ٜا زاخٌ ، ايػايب ٗ ، تهٝع ٫ْٗا ،
 اٍ شيو ٜعٛز ،ٚضَا ٚقٛتٗا ٖٚجًٗا ايكب١ًٝ ؾاضؽ ٜبك٢ إ ٜطٜس ٚنأْ٘ ، َٓٗا ٜٚٓطًل
 َكتٓٝاتٗا. َٔ دع٤ّا تعسٙ اْتن ضَا اييت ايػٝاغ١ٝ ايػًط١ َٔ ايؿعط قكٝس٠ ؾاعط خؿ١ٝ
 بٗا ايًعب هٝس اييت ايًعب ٚاٚضام ازٚات٘ بعض َٔ ايؿاعط ٖصا سطَإ َعطض ٖٓا ٚيػٓا
 بايكطار ٧ًَ ، اٯخط ٖٛ اؿساث١ ؾؿعط . ٚايكطار ا٫ستذاز عٔ ايؿاعط ٜهـ إ َٚٓٗا

 إؿٗس أٚ ٛقـإ أٚ ايكٛض٠ خ٬ٍ َٔ سساث١ٝ بططٜك١ َكاؽ يهٓ٘ أسٝاّْا، ٚايبها٤ ٚايعٌٜٛ
 . َباؾط خطاب خ٬ٍ َٔ ٚيٝؼ ، ايؿعطٟ

 إؿتٌْٛ ايٓطدػٌٝ ايؿبإ َٔ ناْٛا " ايؿعط قكٝس٠ " ؾعطا٤ َعِٛ إ ايكٍٛ ّٚهٔ
 زاخًِٗ ، ايتشسٜل إٍ اناؾ١ ، إطاٜا عؿطات ٗ اْؿػِٗ إٍ ٜٚٓٛطٕٚ ، ٚباؿٝا٠ باْؿػِٗ
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 ايٛدٛز اؾهاي١ٝ إٍ ايعُٝل ٚايٓٛط ًػـٚايتؿ ايتاٌَ عٔ عادعٜٔ ايػايب ٗ ًٚٛا ٚيصا ،
 . إذلان١ُ ٚقٓ٘ ا٫ْػاْٞ
 ، اغاغّا ٚتطاث١ٝ تكًٝس١ٜ ثكاؾ١ ًٚت  ، ا٫غًب ٗ ، ثكاؾتِٗ إ ا٫ػاٙ ؾعطا٤ٖصا ٚق١ٓ

 ٗ ٚسساثٞ دسٜس ٖٛ َا يًتؿبع ناؾ١ٝ ن٣ٛٶ ٜؿتشٛا  إٔ ايؿعطا٤ ٖ٪٤٫ واٍٚ ٚمل
 َٔ بٌ اغتٓػاخٗا اٚ َعٗا ايتُاٖٞ خ٬ٍ َٔ ،يٝؼ ايعامل ٗ اؿساث١ٝ ايؿعط١ٜ ايتذاضب

 ايؿعط قكٝس٠ يؿعطا٤ ا٭غاغ١ٝ ٚايٓكس١ٜ ايجكاؾ١ٝ ؾإطدعٝات .  َٓٗا ا٫هابٞ ايتعًِ خ٬ٍ
 ، قسٚز٠ َٓابع َٔ ًٜٕٓٗٛ ٚناْٛا ، ايه٬غٝهٞ ايعطبٞ إٛضٚخ ٖٞ سكطّا، ضَا ، ناْت

 ّهٔ نُا . َٚهطض٠ َعطٚؾ١ ِاشز ٜهطضٕٚ ٚاسٝاّْا ، ايبعض بعهِٗ َٔ ٜٚتعًُٕٛ
 نبرل٠ ؾعط١ٜ ػطب١ ـًل اي٬ظ١َ ٚاؿساث١ٝ ٚايؿا١ًَ اؿ١ٝ ايٓكس١ٜ ايصخرل٠ نعـ ٬َس١ٛ
  ايهدل٣ اؿساث١ٝ ايؿعط١ٜ ايتذاضب ع٢ً ايتذطب١ ٖصٙ ؾعطا٤ اْؿتاح نعـ بػبب َٚتُٝع٠

   ا٫دٓب١ٝ. بايًػات ٠٤ايكطا أٚ ايذل١ْ خ٬ٍ ،َٔ اؾسٜس٠ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ ايٓكس١ٜ ٚايسضاغات
 قهَّٛا نبرل سس إٍ ٌٜٛ ، ق١َٝٛ أٚ ٚط١ٝٓ ػطب١ زاخٌ دصضٟ تطٛض أٟ إ ٫ؾو
 ّهٔ ٫ٚ . إتٓٛع١ ٚايجكاؾ١ٝ ايته١ٜٝٓٛ ،ٚإٛثطات ٚإٛنٛع١ٝ ايصات١ٝ ايكٛاٌْ َٔ َذُٛع١

 ع٢ً اؾُاي١ٝٚ ٚايؿ١ٝٓ ايجكاؾ١ٝ اـاضد١ٝ إٛثطات اغكاٙ أٚ اُٖاٍ ا٫سٛاٍ َٔ ساٍ باٟ
 اْهاز ٗ اغُٗت اييت ا٫غاغ١ٝ إ٪ثطات ضقسْا ٚيٛ . ٚتهٜٛٓ٘ ٚٚعٝ٘ ؾاعط أٟ ػطب١
 ٚايٓكس١ٜ ايؿعط١ٜ ، اـاضد١ٝ يًُٛثطات اغتجٓا٥ّٝا زٚضُا يٛدسْا ، ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ػطب١

 ايػٝاب – طاقٞايع إجًح اٜسٟ ع٢ً اـُػ١ٝٓٝ اؿساث١ قكٝس٠ اْتاز ٗ ازلٗت اييت ، اغاغّا
   ايبٝاتٞ. ، ،ْاظى

 ايعا١ٕٝ ايؿعط١ٜ ايتذاضب ع٢ً ، ا٥٬ٕه١ ْٚاظى ايػٝاب ؾانط بسض اط٬ع ؾ٫ًٛ
 ، اؿساثٞ ايؿعطٟ ا٫ِٛشز ٖصا تكسِٜ إٍ ٜتٛق٬ إ شلُا نإ َا ، ايعُٝل ٚتأثطُٖا
 ، هًٝعٟا٫ْ ا٫زب ٗ Verse Free اؿط ايؿعط قكٝس٠ َؿّٗٛ اغتًٗاّ خ٬ٍ َٔ ٚخاق١
 ٗ زضغتٗا ٚإ ا٥٬ٕه١ يٓاظى غبل ٚاييت ،َٚهْٛاتٗا اؿسٜج١ يًككٝس٠ اخ١ًٝايس ايب١ٝٓ ٚطبٝع١
 يؿعطا٤  اؾُايٞ إجاٍ إ نُا . اؿسٜج١ ايككٝس٠ ٗ ايؿعطٟ " اشلٝهٌ " ٕؿّٗٛ ؾشكٗا
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 ٗ ٚسازلّا َ٪ثطّا عا٬َّ نإ اـُػ١ٝٓٝ اؿساث١ ؾعطا٤ اغتًُٗ٘ ٚايصٟ إيٝٛت ،اَجاٍ اؿساث١
 ّهٔ َا قٛب ٚا٫ػاٙ ايعُٛز١ٜ يًككٝس٠ ايتكًٝس١ٜ ٚايهطٚب إٛنٛعات َٔ اـطٚز
  اـُػٝٓات ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ إ نُا  يًككٝس٠. إٛنٛع١ٝ بايٛسس٠ تػُٝت٘
 ػاضب اغتًٗاّ ٗ ُجًت ٚتكس١َٝ ٚاْػا١ْٝ ٚق١َٝٛ ،ٚط١ٝٓ ادتُاع١ٝ قِٝ ع٢ً َٓؿتش١ ناْت
 ٚؾٝسضٜهٛ  اضاغٕٛ ٚيٜٛؼ ْرلٚزا ٚبابًٛ  سهُت ْٚاِٚ َاٜهٛؾػهٞ اَجاٍ طا٤يؿع ؾعط١ٜ

 ي٫ٛ تتؿذط إ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؿطن١ ّهٔ نإ َا ،ايػتٝٓات ٚٗ  ٚغرلِٖ. يٛضنا غٝاغاض
 ٚضاَبٛ بٛزيرل اَجاٍ ايؿطْػ١ٝ اؿساث١ ؾعطا٤ ،ٚػاضب ا٫ٚضب١ٝ اؿساثا١ْٝ ػطب١ اغتًٗاّ

 ٚا٫ْهًٝعٟ ا٫َطٜهٞ ا٫زب ٗ إتُطز٠ ايتذاضب ٚبعض ، ايٓجط ٠قكٝس ع٢ً ،ٚا٫ط٬ع
 ائ قكا٥س ُجًٗا اييت ا٫َطٜهٞ ايؿعط ٗ ايبٝتٓهؼ ٚقكا٥س ُٚإ ٚٚيت ػاضب َجٌ

 . بطٜطاْٝا ٗ اـُػ١ٝٓٝ ايػانب اؾٌٝ ؾعطا٤ ػاضب ٚبعض ٚنٛضغٛ ٚؾطيٓهٗٝيت غٓػدلؽ
 ع٢ً ٚايػتٝٓات اـُػٝاْت ٗ ايؿعط١ٜ ث١اؿسا َٛديت ؾعطا٤ اْهباب إ ايكٍٛ ّٚهٔ

 بتشكٝل ، نبرل سس إٍ ، اقذلٕ قس َػاٜط ْايٞ َجاٍ عٔ ٚايبشح ايعإٞ ايؿعط اغتًٗاّ
 ايصٟ ، ايه٬غٝهٞ إٛضٚخ َع – ؾٝهٛ َٝؿاٍ بتعبرل – ايٓػب١ٝ إعطؾ١ٝ ايكطٝع١ َٔ يٕٛ
 ا٥٬ٕه١ ْاظى اغتعاز٠ ٗ ٚلح اـُػ١ٝٓٝ اؿساث١ اػاٖات ع٢ً ، اي٬ٚعٞ ٗ ، ناغطّا ٌٚ
 َٔ يّْٛا ٚسككٛا ايؿٛٙ ْٗا١ٜ إٍ ايػتٝٓات ٗ اؿساث١ ؾعطا٤ غاض بُٝٓا ، ثا١ْٝ قؿ٘ إٍ

 ؾها٤ات ع٢ً ٚا٫ْؿتاح ٚايعكًٞ إٓطكٞ ايٓػل نػط إٍ قازتِٗ اييت ايه١ًٝ إعطؾ١ٝ ايكطٝع١
 . ٚاي٬ٚعٞ ٚايؿٓطاظٜا ايتدٌٝٝ

 ايتٛاظٕ اعازٚا قس خاق١ّ، ايعطام ٗ تّٛا، أؾطْا ،نُا عٝٓاتايػب ؾعطا٤ إ ايكٍٛ ّٚهٔ
 ايػطب ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ػاضب ٗ إتُجٌ اـاضدٞ ٚإ٪ثط ، ايه٬غٝهٞ ايذلاثٞ إ٪ثط بٌ

 َعِٛ ؾعً٘ ٖا اندل بسضد١ اـاضدٞ إ٪ثط َع يًتؿاعٌ بك٠ٛ عازٚا ايجُاْٝٓات ؾعطا٤ يهٔ .
 تأثرل ٚإٝجٛيٛد١ٝ ٚا٫ْجطٚبٛيٛد١ٝ ٚايؿًػؿ١ٝ ايؿهط١ٜ ًُٛثطاتي ٚنإ ، ايػبعٝٓات ؾعطا٤
 ايػبعٝٓات َٓص ايعطاق١ٝ اؿساث١ٝ اايككٝس٠ عٓ٘ نؿؿت دسٜس ْاٍ َجاٍ خًل ٗ نبرل

 . ٚايجُاْٝٓات
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 سٛاض َٔ ايجُاْٝٓات ؾعطا٤ بتذصٜطٙ ؾطع َا ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ عُل ايتػعٝٓات ٚٗ
 إتُجٌ ايتػعٝٓات ؾعطا٤ ػطب١ ٗ ا٫خط اؾٓاح آثط بُٝٓا ، ا٫دٓيب إ٪ثط َع َٚجُط َتكٌ
 ايذلاثٞ ايؿعطٟ يًًُ اؿٞ إجاٍ ٫غتًٗاّ ثا١ْٝ ايعٛز٠ " ايؿعط قكٝس٠ " بتذطب١

 ، ايذلاخ شيو َع إعطؾ١ٝ ايكطٝع١ َػتٜٛات َٔ َػت٣ٛ أٟ ؼكٝل ٚػٓب ٚايه٬غٝهٞ
 با٫طاض ايتكٝس َٚٓٗا ، ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ تكايٝس َٔ ايهجرل ايًٕٛ ٖصا ؾعطا٤ ٚاقٌ ٚيصا

 شيو َٔ ٚأِٖ ، ٚايصات١ٝ ايػٓا١ٝ٥ ٚايٓعع١ يًٓدل٠ ايٓػيب ٚا٫ضتؿاع ٚا٫ٜكاعٞ ايعطٚنٞ
 ٚيصا . ٚا٫ٜكاع١ٝ ايعطٚن١ٝ اؾٛاْب عٔ ؾه٬ّ ٚايبٓا٤ ايط٩ٜا ٗ ايعُٛزٟ بإٓٛٛض ا٫يتعاّ

 ، ايعا١ٕٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ػاضب ٢عً ْٛاؾصِٖ ٜؿتشٛا مل " ايؿعط قكٝس٠ " ؾعطا٤ ؾإٕ
 ثٛض٠ ؼكٝل عٔ ٚعذعٚا تكًٝسٟ ؾب٘ ٚايؿعطٟ اؾُايٞ َجاشلِ ٌٚ يصا ، نبرل٠ بسضد١
 ٚقاتًٛا ، تكًٝس١ٜ ٚٚغا٥ٌ بازٚات ايجٛض٠ ٖصٙ ؼكٝل ساٚيٛا ٫ِْٗ ، دصض١ٜ سساث١ٝ ؾعط١ٜ
  نبرل. سس إٍ َهت١ًُ ٚغرل ْٚاقك١ قسٚز٠ ايؿعط١ٜ ثٛضتِٗ ًٚٚت ، بػ٬س٘ ايكسِٜ
 ٚا٫ْؿتاح ايتكًٝس١ٜ ا٬َٕح َٔ ايهجرل َٔ ايعُٛز قكٝس٠  ؼطٜط اغتطاعٛا شيو َع يهِٓٗ

 . غابكّا َتٛاؾط٠ تهٔ مل تعبرل١ٜ ٚاَهاْٝات قِٝ ع٢ً
 " ايؿعط قكٝس٠ " ضٚاز َٔ ايتػعٝٓات ؾعطا٤ ػطب١ دصض١ٜ بؿهط٠ اتكبٌ ٫ ٚؾدكّٝا

 نتاب٘ ٗ َٗسٟ اغا١َ ايؿاعط قاغٗا اييت تًو أٚ ، ُٛع١اجمل بٝاْات اطًكتٗا اييت ٚضٖاْاتٗا
 ايعُٛز قكٝس٠ يتشسٜح ١َُٗٚ دط١٦ٜ قاٚي١ أعسٸٖا ٚيهين ، ايتػع١ٝٓٝ ايؿعط قكٝس٠ عٔ

 اْؿطاض غٝشسخ سٝح ، ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ َػاض ٗ تسضهّٝا ٚٚنعٗا ، ايؿعطٟ
 ايٛضا٤ إٍ ، ٜٓهؿ٧ ٚآخط ، ايتشسٜح زضدات اقك٢ مٛ ٜػرل ؾطط ،  َتٛقع ٫سل

 ٗ ا٥٬ٕه١ ْاظى أثط َكتؿّٝا ضَا ايه٬غٝهٞ ايذلاثٞ ايؿعطٟ إٛضٚخ يػًط١ َػتػًُّا
 ؾعط١ٜ َٛاٖب بايتانٝس ّتًهٕٛ " ايؿعطا٤ قكٝس٠ " .ؾعطا٤ ايتكًٝسٟ ايعُٛز اٍ عٛزتٗا
 ايتؿبع إٍ ١عاد ٫ْ٘ اغتجٓا٥ّٝا َٓذعّا ىًل ٫ٕ ؾاعط ٫ٟ تهؿٞ ٫ إٖٛب١ يهٔ ، اق١ًٝ

 َٚعاضؾٗا اؿسٜج١ ايجكاؾ١ عٛض َٔ ٜػذلف إ ٚاٍ ، ٚغطب١ٝ ؾطق١ٝ : َػاٜط٠ ؾعط١ٜ بؿها٤ات
 ٚايصات يًعكط اؿكٝكٞ ايٓبض ٜؿِٗ ٚإ ، ٚإٝجٛيٛد١ٝ ٚايتاضى١ٝ ٚا٫ْجطٚبٛيٛد١ٝ ايؿًػؿ١ٝ
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 ٖصا د١َٗٛا ٗ يًشٝا٠ قاب١ً سساث١ٝ قكٝس٠ بٓا٤ َتطًبات ؾِٗ ع٢ً قازضّا ٜهٕٛ يهٞ ،
 بٌ اـ٬ق١ إعاٚد١ َٔ يٕٛ ؼكٝل عدل إتبا١ٜٓ ايؿعط١ٜ ايتذاضب َٔ ٜٓكطع ٫ ايصٟ ايػٌٝ

 ٚعاطؿٞ ٚدساْٞ َاٖٛ ،بٌ ٚاقعٞ ٖٛ َٚا ؽًٝٝٞ ٖٛ َا ٚبٌ ، َٚٛنٛعٞ شاتٞ ٖٛ َا
 يًُط٥ٝات ايعٌ تؿعً٘ َا بٌ ، ٚاغتبكاضٟ ٚؾًػؿٞ تأًَٞ ٖٛ َا ٚبٌ  ، ٚغٓتُٓتايٞ

 إانٞ قعط َٔ ْٚبؿٗا ، ٚإٛاقـ ا٫سساخ قٝاغ١ اعاز٠ َٔ ايصانط٠ تؿعً٘ َٚا ، ٤ٚا٫ؾٝا
 . ايؿعط١ٜ ا٫قٛات تعسز١ٜ ٚبٌ ا٫سازٟ ايؿاعط قٛت ١ُٖٓٝ بٌ ، اؿانط ؾها٤ إٍ

 ًٖه١ ٜسخًٛا يهٞ " ايؿعط قكٝس٠ " ٖجًٞ اَاّ غايهّا ايططٜل غٝهٕٛ ؾك٘ شاى عٓس
  . ٛابٗااب اٚغع َٔ ايؿعط١ٜ اؿساث١

 َٛؾ١َٛ ناْت عسٜس٠ كانات 9112 ٗ ايعيعايٞ ايتػٝرل بعس ايعطاقٞ ايؿعط ٚؾٗس
 ا٫ست٬ٍ ثٓا١ٝ٥ اسؿا٥٘ ٗ وٌُ بٛقؿ٘ ، َٚؿاضقات٘ ٚتٓاقهات٘ ايػٝاغٞ إؿٗس باؾهاي١ٝ
 ايعطاقٞ ايؿاعط إكس١َ ٚٗ ايعطاقٞ إبسع ع٢ً ضتب ٖا َعّا ايسنتاتٛض١ٜ ٚغكٛٙ

 عٓٝؿ١ قس١َ إؿٗس ٖصا غبب اش . غابكّا َططٚس١ تهٔ مل دسٜس٠ باتَٚتطً َػ٪ٚيٝات
 اؾٛض غاَ٘ ايصٟ ٚا٫غتبساز ايعػـ ْٛاّ ؾٝ٘ ٜط٣ نإ اشٟ ايٛقت ؾؿٞ ايؿاعط يٛعٞ
 قٛات َطأ٣ قعل اخط٣ د١ٗ َٔ يهٓ٘ ،ايتاضٜذ َعب١ً ٗ ٜٚػك٘ ٜتٗاز٣ بٚايعصا

 إٍ ايعطاق١ٝ ايسٚي١ ٚتعطض ايتشت١ٝ، بٓاٙٚ اؿ١ٜٛٝ ايبًس َٓؿآت تسَط ٖٚٞ ا٫دٓيب ا٫ست٬ٍ
 خاضدٞ عاٌَ عدل ايتػٝرل ؼكٝل ؾهط٠ ٜتكبٌ إ ايؿاعط ع٢ً ايكعب َٔ ٚنإ . اـطاب
 ٚؾعط١ٜ ؾهط١ٜ زاخ١ًٝ قطاع١ٝ اظ١َ غبب شيو ؾإ ٚبايتانٝس  ا٫دٓيب. با٫ست٬ٍ َتُجٌ
 ايؿعطٟ خطاب٘ نإ ااش ٚؾُٝا ، ؾعً٘ عًٝ٘ ٜٓبػٞ عُا ٚانح َٛقـ يًدطٚز ايؿاعط يس٣

 ؾعطٟ خطاب إٍ عاد١ اْ٘ اّ ، اؾسٜس ايٛاقع َع يًتعاٌَ تكًح ٚيػت٘ ايتعبرل١ٜ ٚازٚات٘
 ٜتػبب ا٫ست٬ٍ ضاح عٓسَا ٚخاق١ّ ، إتٓاقه١ ايكٛض ٖصٙ ُٚجٌ ٖهِ ع٢ً ٚقازض بسٌٜ

 . ايػٝاغٞ ٚايؿػاز ايطا٥ؿٞ ٚا٫ْكػاّ ٚايتهؿرل ٚا٫ضٖاب ايعٓـ ق٣ٛ " تؿطٜذ " ٗ
 اؿساث١ ٫دٝاٍ َؿذلى ْتاز ٖٛ اؿاغِ إؿذلم ٖصا ٗ ايعطاقٞ ايؿعطٟ إؿٗس ٚنإ
 ايػت١ٝٓٝ اؿساث١ ؾعطا٤ زٚض ٚانح بؿهٌ ٚتٛاقٌ ، ايّٝٛ ٚست٢ اـُػٝٓات َٓص ايؿعط١ٜ
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 ايػبعٝٓات ٗ ايؿعط١ٜ ا٫دٝاٍ بك١ٝ اثطا٤ تٛاقٌ نُا ، نبرل٠ اناؾات عدل َتُٝع بؿهٌ
 ؾعط١ٜ اػاٖات ث٬ث١ َتابع١ ّهٔ سٝح ، ايعطاقٞ ايؿعط يػؿط عٝٓاتٚايتػ ٚايجُاْٝٓات

 ٚا٫ػاٖات " ايٓجط قكٝس٠ " ٚ " اؿط ايؿعط " بككٝس٠ إتُج١ً ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ ٖٞ : اغاغ١ٝ
 تكًٝس١ٜ اػاٖات عٔ ؾه٬ّ " ايؿعط "قكٝس٠ بـ إُج١ً احملسث١ ايعُٛز١ٜ يًككٝس٠ اجملسز٠

 . َتٓٛع١ ٚسسٜج١
 ايٛقت بعض ق٬ًٝ تٛقؿٛا ايج٬ث١ ا٫ػاٖات ٖصٙ ٖجًٞ َٔ ا٫ندل ايعسز إ ٫ٚسٛت

 ن٤ٛ ٗ َٚٛاقؿِٗ ايؿعط١ٜ ض٩اِٖ قٝاغ١ ٫ٚعاز٠ ،ٚاغتٝعابٗا ايػٝاغ١ٝ ايكس١َ يتُجٌ
 غطٜع١ اغتذاب١ تكسِٜ ايؿعطا٤ َٔ قًٌٝ غرل عسز اغتطاع بُٝٓا ايتػٝٝرل، بعس َا َطس١ً
 شيو َع ٚظ١َٝٓ ْاي١ٝ َػاؾ١ ٚنع إٍ عاد١ نٓا عاّ بؿهٌ ٓايهٓ . ايتػٝرل يع١ًُٝ ٚؾٛض١ٜ

 ْٝع إ ايتانٝس ّٚهٔ . دسٜس ن٤ٛ ٗ ايؿعط١ٜ بايهتاب١ ثا١ْٝ ايؿطٚع ادٌ َٔ ايعيع٫ٍ
 اؿساث١ سطن١ اغٓت ٚضَٛظ ِٚاشز ازلا٤ ٚقسَت عاؾٝتٗا اغتعازت َا غطعإ ا٫ػاٖات

 نُا ، ٜٓهػط مل ايؿعط١ٜ اؿساث١ خطاب إ كٍٛاي ّٚهٔ ، ا٫َاّ إٍ ٚزؾعتٗا ، ايؿعط١ٜ
 ، َُٖٚٛ٘ ايعطاقٞ ا٫ْػإ َعاْا٠ عٔ اؿساث١ سطن١ ٚعدلت . َتٛاق٬ّ ٌٚٚ ، يًبعض ىٌٝ

 ، ٚايتططف  ٚايكبح ٚايؿػاز ٚايطا٥ؿ١ٝ ٚا٫ضٖاب ٚايتهؿرل ايعٓـ َٛاٖط ناؾ١ ٚزاْت
 ايتططف ازضإ َٔ َدلأ طاطٞزّك َسْٞ فتُع يبٓا٤ إتطًع ايعطاقٞ  ي٬ْػإ ٚاْتكطت

 ٗ ٚا٫قًُٝٞ ا٫دٓيب ٚايتسخٌ ا٫ست٬ٍ َٛاٖط َٔ َٛٗط نٌ ٜٚطؾض ٚا٫ضٖاب ٚايعٓـ
 . ايساخ١ًٝ ؾ٪ْٚٓا
 ، ٚا٫بتهاض ٚايتذسٜس ايتشسٜح ضٖاْات وًُٕٛ ، ايّٝٛ ظايٛا، َا اؿساث١ ؾعطا٤ إ
 . ٚفسزٜٔ ٚطًٝعٌٝ سساثٌٝ ٜهْٛٛا إ ا٫ شلِ ّهٔ ٫ ، ببػاط١ ٫ِْٗ
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: أًساق التوفصل في المصيذة الحذيثة  
للسياب إًوَرجاً« الوطر أًشَدة»  
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 داخ٤ِح ذٔلظَ اٗغام ٛ٘اى شؼش١ خـاب ًَ ك٢

 ٝاٗرظآٜا اُشؼش٣ح ٝاُجَٔ اُِٞداخ دشًح ذ٘رظْ

 ٛزٙ اُرٔلظَ اٗغام إ اُوٍٞ ٣ٌٖٔ تَ ٝذراتؼٜا.

 االتذاػ٢ اُخـاب اٗٞاع ظ٤ٔغ ك٢ اعر٘ثاؿٜا ٣ٌٖٔ

 ٔغشحٝاُ ٝاُشٝا٣ح ٝاُوظح اُشؼش ك٢ ٝاُل٢٘

 أُغشد٢ اُغ٤٘اس٣ٞ ٓشاٛذ ذٔصَ ٝستٔا ، ٝاُغ٤٘ٔا

 ، اُرٔلظالخ ٛزٙ ُٔصَ ٓجغذًا اٗٔٞرظا ٝاُغ٤٘ٔائ٢

 ٖٝٓ اخشٟ ا٠ُ ٗوـح ٖٓ أُذسٝط االٗرواٍ د٤س

 أُغشد٢ اُؼشع ٝدذج ٣خذّ تٔا آخش، ا٠ُ ٓشٜذ

  . ٝاُغ٤٘ٔائ٢

 
 

 ٚسسات اٚ سطنات اٍ ايتُؿكٌ اؾهاٍ َٔ ؾه٬ّ إػطسٝات ٗ ايؿكٍٛ ُجٌ ٚضَا
 تكػِٝ ع٢ً اٜهّا ٜٓطبل ٖٚصا . قػط٣ تعبرل١ٜ اٚ ز٫ي١ٝ ٚسسات اٍ بسٚضٖا تٓكػِ ندل٣
 ٚا٫ْٛاع ا٫دٓاؽ بعض ٗ ايتُؿكٌ نإ َا ٚاشا . َٚؿاٖس ؾكٍٛ اٚ ٚسسات اٍ ايطٚا١ٜ
 ايككٝس٠ ٗ خام ٚبؿهٌ ، ايككٝس٠ زاخٌ ايتُؿكٌ ؾإٔ ، خاضدّٝا اٚ ٚانشّا ا٫زب١ٝ
 انتؿاف ٗ ، عاز٠ ، ايٓكاز ىتًـ ٚيصا . َباؾط ٚغرل َط٥ٞ غرل ؾه٬ ٜتدص ١اؿسٜج

 عٓس ق٬ًّٝ تكـ إ ايٛضق١ ٖصٙ ٚتأٌَ تًو. اٚ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايتُؿكٌ يٛسات ٚاغتٓباٙ
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 ، ايػٝاب ؾانط بسض ايهبرل ايعطاقٞ يًؿاعط إطط" اْؿٛز٠ " قكٝس٠ ٗ ايتُؿكٌ اْػام
 شيو. سٍٛ ايعطب ايٓكاز قطا٤ات ٚتعسز
 ٚؾل ع٢ً كتًؿ١ ٚاؾتػاٍ ْٛط ظٚاٜا َٔ ايككٝس٠ تكػِٝ اٍ ايٓاقس ٜعُس إ ايطبٝعٞ َٔ  

 اعتُاز اٍ يػاْٞ ْاقس ٜصٖب ؾكس . ٚايٓٛط ايكطا٠٤ ٗ َٓ٘ ٜٓطًل ايصٟ ايٓكسٟ إٓٗر
 َٛاٖط ٜسضؽ ٚقس ب٬غّٝا اٚ مّٜٛا ايؿعط١ٜ يًذ١ًُ ا٫غاغ١ٝ ايٛسسات
 ٚاْعهاغات  ز٫٫ت َٔ ؼًُ٘ َٚا . شاتٗا ايككٝس٠ ٗ ٚايتهطاض paralleism ايتٛاظٟ

 ْٛط١ٜ ظا١ٜٚ َٔ شيو ؾشل اٍ أخط ْاقس ٜعُس ٚقس شاتٗا. يًككٝس٠ ايساخ١ًٝ ايب١ٝٓ ع٢ً
 اؿهاٜات زضاغ١ ٗ بطٚب ؾ٬زّرل َٓٗر سساثٞ ْاقس ٜطبل .ٚقس ٚايتًكٞ ايكطا٠٤
 يًؿعط قطا٤ت٘ ٗ (0)" إكٓع١ ايط٣٩ " ٗ َج٬ زٜب ابٛ نُاٍ ايٓاقس ؾعٌ نُا اـطاؾ١ٝ
 َٔ بطٚب تطغ١ُٝ تطسٌٝ ع٢ً تٓٗض ٫ْٗا ، عًٝٗا َا ٚعًٝٗا شلا َا شلا قطا٠٤ .ٖٚٞ اؾاًٖٞ

 ايٓاقس قطا٠٤ ٌُْٗ إ ايؿعط.٫ّٚهٔ ؾها٤ اٍ اغاغّا، اـطاؾ١ٝ ،ٚاؿها١ٜ ايػطز َٝسإ
 اٍ خام بؿهٌ َٓٗا ٚاؾا١ًٖٝ ه١ٝايه٬غٝ ايعطب١ٝ ايككٝس٠ يتُؿك٬ت ايه٬غٝهٞ ايعطبٞ

 ايػايب ٗ ًٜٚٝ٘ غعيٞ آخط غطض ٜعكب٘ طًًٞ َػتٌٗ عاز٠ تؿتتح اـطاب َٔ نطٚب
 . ايؿعطٟ  اـطاب ٗ " ايككٝس بٝت " اٍ ٚق٫ّٛ ايٛقـ اٚ اشلذا٤ اٚ إسٜح ٗ غطض

 ، ايككٝس٠ خ٬شلا َٔ تتشطى اييت ايس٫ي١ٝ ا٫ْػام اَاّ ايٛقٛف اٍ آخط ْاقس ٜعُس ٚقس
 ٗ غٝابٗا اٚ ٚتػٝسٖا ٚدصٚضٖا ايؿعط١ٜ إؿطز٠ بطقس ٜع٢ٓ َػاضّأ إٓش٢ ٖصا ٜأخص سٝح
 " نتاب٘ ٗ ايػٝاب يؿعط قطا٤ت٘ ٗ سػٔ ايهطِٜ عبس ايٓاقس ؾعٌ نُا ، ايككٝس٠ ؾها٤

 ايتُؿكٌ اْػام ايتكاٙ اٍ ٜعُس َٔ طبعا ٖٚٓاى ". ايػٝاب ؾعط ٗ ايب١ٜٛٝٓ إٛنٛع١ٝ
 اٍ ايػٝاقٌٝ ايٓكاز بعض عاز٠ ًٜٚذأ .  عاز٠ ايبٜٕٓٝٛٛ ايٓكاز ٜؿعٌ نُا ٚايب١ٜٛٝٓ ايٓك١ٝ
 ُٛدات اَاّ ايٓؿػٞ ايٓاقس ٜتٛقـ ٚقس . ٚايتاضى١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايجُٝات١ٝ ا٫ْػام ضقس
 تؿهٌ اٚ ايتٓام اْػام ٬َس١ٛ اخط ْاقس ٜع٢ٓ نُا ٚاْهػاضاتٗا ٚتكًباتٗا ايصات

 . ١ٖٖٛ تعبرل١ٜ اٚ يػ١ٜٛ َٛاٖط ٚضا٤ ايجا١ٜٚ  ( ا٫غطٛض١ٜ ) ١ٝإٝجٛيٛد ايٛسسات
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 بٛدٛز ايكٍٛ ّهٔ بٌ ، ايككٝس٠ ٗ ثابت ٚاسس ْػل بٛدٛز طبعّا اؾعّ ٫ّٚهٔ  
 ايكٍٛ يُٝهٔ ست٢ ، قكٝس٠ نٌ ٗ ٚايًكطات ٚايًٛسات ايٛسسات يتؿهٌ عسٜس٠ اْػام

 ٖصا َجٌ إ نُا . انتؿاؾٗا ايٓاقس ع٢ً ٜتعٌ اييت اـاق١ ُؿكًٗا اْػام قكٝس٠ يهٌ إ
 ؾٝٗا ىايؿ٘ قس شاى، اٚ ايٓاقس شلصا تأ١ًٜٝٚ اٚ قطا١ٝ٥ ض٩ٜا عٔ ٜعدل ٫ْ٘ ْػبٝا ٌٜٛ ا٫نتؿاف

 . ٫سل ظَٔ ٗ َػاٜط٠ قطا٠٤ ٜكسّ قس ايٛاسس ايٓاقس إ بٌ آخط، ْاقس
 اٚ يًٛساتا اٚ ايٛسسات َٔ َعٌ عسز اٍ َا قكٝس٠ تكػِٝ ٗ ايٓكاز ٚىتًـ    

 ْاقس ٜعٜس بُٝٓا ٚسسات ٔؼ اٍ َع١ٓٝ قكٝس٠ تكػِٝ اٍ ٌّٝ َٔ ؾٗٓاى . ايؿعط١ٜ اؾٌُ
 اٚ يػاّْٝا ٜهٕٛ قس ٚايصٟ ب٘ ٜأخص ايصٟ ايٓكسٟ إٓٗر ن٤ٛ ع٢ً ٜٓكك٘ اٚ ايعسز ٖصا اخط

 َا ٖٚٛ ،  ُٝٝا٥ّٝاغ اٚ غٝاقّٝا اٚ اٚؾه٬ّْٝا اغًٛبّٝا اٚ اْطباعّٝا اٚ ض٩ّٜٜٛا اٚ ز٫يّٝا ٶاٚ ب٬غٝا
 .اٚتًو إٓٗذ١ٝ ايكطا٠٤ ٖصٙ ًٜيب َعّٝٓا ُؿك٬ّ بايهطٚض٠ ٜؿذلض
 اعتُس عطبٞ ْاقس اٍٚ ٖٛ إػسٟ ايػ٬ّ عبس ز. ايٓاقس إ اٍ ْؿرل إ بٓا ٚهسض   

 ْكس١ٜ زضاغ١ ٗ شيو ع٢ً اتٝٓا ٚإ يٓا غبل ٚقس – عًُٓا سسٚز ٗ – ايتُؿكٌ َكطًح
 ْٚػل ايعطبٞ ايؿعطٟ اـطاب " عٓٛإ ؼت إانٞ ايكطٕ اْٝٓاتمث َٓتكـ ٚٗطت َبهط٠

 ٚاؿساث١ ايٓكس اؾهاي١ٝ ٗ " ْكس١ٜ َساضات " ايٓكسٟ نتابٓا ٗ ٚإٓؿٛض٠ " ايتٛاظٟ
 زضاغ١ ٗ اؾاض ٚإ إػسٟ يًسنتٛض غبل اش .0295 عاّ بػساز ٗ ايكازض (2) " ٚا٫بساع

 (0) ايعسز بػساز ا٫ق٬ّ ف١ً -(4)إؿاقٌ" ِٛشز – ايؿعط١ٜ اؿساث١ دسٍ ٗ عٓٛإ ؼٌُ
 إبين ايتُؿكٌ بٌ َٚٝع ايؿعط ٗ ايتُؿكٌ ٚاٖط٠ اٍ ا٫ْتباٙ ا١ُٖٝ اٍ 19-75 م 0291

 ٚبٌ د١ٗ َٔ ( )ايكطؾ١ٝ ٚإٛضؾٛيٛد١ٝ ( ايكٛت١ٝ ) ايؿْٛٛيٛد١ٝ إكاطع اغاؽ ع٢ً
–ؾٛم ايب١ٝٓ  " بـــ ٜػُٝ٘ ٚايصٟ ا٫زا١ٝ٥ باـكا٥ل إتكٌ ا٫ٚغع َعٓاٙ ايتُؿكٌ

 ا٫غتعُاٍ سسٚز عٓس تتٛقـ ٫ ايبؿطٟ ايه٬ّ ٗ ايتُؿكٌ قه١ٝ إ ٜط٣ ٖٚٛ " إكطع١ٝ 
 ايٓاقس ٜٚط٣ . ايه٬ّ بأزب١ٝ ٚتطتب٘ ا٫بساعٞ اـطاب َٓعي١ اٍ تتعسازٙ ٚاِا ، يًػ١ ايعازٟ

 . ايؿعط ٖصا خكا٥ل اخل ؾإٔ ايعُٛزٟ يًؿعط ايبٓا١ٝ٥ ايٛسس٠ ٖٛ ايبٝت نٕٛ بػبب اْ٘
 إ بعس ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ إ ايٓاقس ٜٚط٣ . ايككٝس٠ َساض ع٢ً إؿاقٌ ِط١ٝ ٖٞ اِا
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 اِٛشد٘ ايؿاعط ٜبتهط نٝـ : قعب ؼس ع٢ً ُٚطزت ايؿعط١ٜ ا٫غطاض َبسأ ْكهت
 قس زا٤ا٫ بإٔ بايكٍٛ ايتػا٩ٍ ٖصا عٔ ايباسح ٚهٝب ، َطًك١ ؾها١ٝ٥ سسٚز عدل ا٫بساعٞ

 َطاتب ؼسٜس ٗ سهُّا إكطعٞ ايتٛظٜع َع٘ ٚتػًػٌ ، ايؿعط ؾعط١ٜ ٗ ؾٝك٬ّ اْدل٣
 اغطاض ؾو ٗ دٖٛطّٜا َؿتاسّا إؿاقٌ ِٛشز يصيو ْتٝذ١ ،ٚاقبح ايؿعطٟ بايكٍٛ ا٫ؾها٤
 . ايؿعط١ٜ اؿساث١
 ٜكٌ سٜسّاؼ اؿط ايؿعط اٚ ايتؿع١ًٝ ٚقكٝس٠ اؿسٜح ايؿعط َٔ ؾعط١ٜ ِاشز ن٤ٛ ٚٗ   

 بسٍ ايبٓا١ٝ٥ ايٛسس٠ ٖٛ اقبح قس ايػطط إ ،َؿازٙ اْصاى ؾٝ٘ خايؿٓاٙ سهِ، اٍ إػسٟ
 . ايكسِٜ ايه٬غٝهٞ ايبٝت
 ايػطط ؾها٤ يٝؼ اؿسٜح ايؿاعط ؾها٤ ؾإٔ إػسٟ ؾٝ٘ نايـ ايصٟ اـام ضأٜٓا ٚٗ  

 اـطاب ٚؾها٤ نهٌ ٠ايككٝس ؾها٤ ٖٛ ٚاِا ، إتؿاق١ً ايٛسس٠ ٖٛ ايباسح ٜعسٙ ايصٟ ،
 َساضات " نتابٓا ٗ بٝٓاٙ ٚإ يٓا غبل َا ٖٚٛ  َتها١ًَ ز٫ي١ٝ يػا١ْٝ ب١ٝٓ بٛقؿ٘ ايؿعطٟ

  (7)" ٚا٫بساع ٚاؿساث١ ايٓكس اؾهاي١ٝ ٗ : ْكس١ٜ
 ؼت ايتُؿكٌ َٛاٖط بعض زضؽ ٚإ َؿتاح قُس ايسنتٛض إػطبٞ يًٓاقس غبل ٚقس  

 َٔ سل٫ّٛ انجط ٜطاٙ ٚايصٟ غطّاؽ َٔ بسٚضٙ اغتعاضٙ ايصٟ isotopief ايتؿانٌ عٓٛإ
 . ايتهطاض اٚ ايتٛاظٟ َكطًح
 اْط٬قّا اْ٘ اٍ ايتٓام" اغذلتٝذ١ٝ ايؿعطٟ اـطاب ؼًٌٝ " نتاب٘ ٗ َؿتاح ٜٚصٖب  
 إٓ ٗ ٚػاٚظٙ ( )ٜانٛبػٔ اسٝاٙ ايصٟ ايتٛاظٟ َؿّٗٛ استٛا٤ ّهٔ ايتؿانٌ َكٛي١ َٔ

 ايٓٛط١ٜ ٚبٓٛط " ايؿعطٟ. اـطاب ب١ٝٓ ٗ ٚايس٫ي١ٝ اؾُاي١ٝ ذلانٝباي ضَع١ٜ يتبٝإ ٚاسس
 ز٫ي١ ي٘ " ُْٛٗا " اعِ بتعبرل اٚ ْٚػذٗا َٚٛاقعٗا ايهًُات ؾذلام ، ايتكًٝس١ٜ ايٓش١ٜٛ
  (1) .٫تٓهط غُٝا١ٝ٥
 خطاب نٌ ٗ َٓٛٛض٠ غرل ٚا٥ت٬ف اْتٛاّ اْػام بٛدٛز اعذلؾٓا َا ٚاشا  

 اٚ ايتًكا٥ٞ اٚ " إطبٛع " يًؿاعط بايٓػب١ ٚتًكا٥ّٝا عؿّٛا تأتٞ ٚاييت ا٫ْػام ؾٗصٙ ، ؾعطٟ
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 تكػُٝات ٗ " ايكٓع١ " يؿاعط بايٓػب١ اؿاٍ ٖٛ نُا ٚقكسٟ، َسضٚؽ َػبل ؽطٝ٘ عدل
 ايعطبٞ. ايه٬غٝهٞ ايٓكس
 ، سطناتٗا اٚ ايككٝس٠ ُؿك٬ت عؿٛا١ٝ٥ اٚ اعتباط١ٝ اٍ ْصٖب إ ٫ّهٔ آْا َٚع 

 بططٜك١ اسٝاّْا ايؿاعط يس٣ ٚتتكاعس تُٓٛ قس ايؿعط١ٜ ايتذطب١ إ ا٫ ، ٖبٛطّاٶٚ قعٛزا
 ٚخاق١  ، يًؿاعط ٚايؿعٛض١ٜ ايٓؿػ١ٝ اؿاي١ ًُٝ٘ ايصٟ ، إٓهب٘ غرل ايتسؾل َٔ ٫ؽًٛ

 ايكطا١َ بعض اسٝاّْا ٖٓايو شيو َكابٌ ٚٗ  ايػطٜايٞ. اٚ ايطَٚاْػٞ يًؿاعط بايٓػب١
 عٔ ؽتًـ يهٓٗا ، ايؿعطا٤ بعض قبٌ َٔ ٚبٓا٥ٗا ايككٝس٠ تكُِٝ ٗ ٚايب١ٜٛٝٓ إٓطك١ٝ
 . عاّ بؿهٌ ٚايٓجطٟ ٚايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ ايؿًػؿٞ اـطاب قطا١َ
 ُؿك٬ت تؿهٌ َٝهاْعّ ٜهتؿـ إ عًٝ٘ َا قكٝس٠ وًٌ يهٞ ، ايٓاقس إ يٞ ٚىٌٝ   

 ٚقٛض١ٜ بكط١ٜ يػ١ اعتُاز خ٬ٍ َٔ ايػايب ٗ ٜتشكل ايصٟ ايؿعطٟ خطابٗا
 اـطاب َٛاٖط اغتككا٤ خ٬ٍ َٚٔ ، ايػايب ٗ ٚسػ١ٝ ٚقٛت١ٝ)ؾْٛٛيٛد١ٝ(

 ٚز٫يتٗا ايككٝس٠ ث١ُٝ  اٚتدلٜط إتًكٞ ، اٯخط ٫قٓاع argumentative اؿذادٞ
 ، يًس٫ي١ َٓتر اٍ ٜتشٍٛ ايصٟ بايكاض٨ زٚضاندل اْاط١ خ٬ٍ َٔ ٚؼسٜسّا ، َٚعٓاٖا
 ي٘ ٚؾطٖا ٚبكط١ٜ ٚض١ٜٜٛ٩ يػا١ْٝ َٚعطٝات ٫ٛٓٚت اْاتبٝ َٔ تًكاٙ َا ع٢ً اعتُازّا
 ٫ٜكاٚ ٫ٚظَّا نطٚضّٜا شيو ٜهٕٛ عٓسَا ، اسٝاّْا ايجكاؾ١ٝ ٚغٝاقات٘ ، ٚؾؿطات٘ شات٘ ايٓل

 ايؿعطٟ ايٓكس ٜٓتب٘ ٫ إ إ٪غـ َٚٔ . إتًكٞ يس٣ ٚايطٚس١ٝ ٚايػُع١ٝ ايبكط١ٜ ايصانط٠
 ايهجرل غٝاب اٍ ٜ٪زٟ ٖا ايؿعطٟ ايٓل ٗ دٞاؿذا اـطاب َٛاٖط تؿهٌ اٍ اؿسٜح

 َػٝب١ اٚ َطُٛض٠ ٚتٌٛ ايػطش١ٝ ٚبٓٝت٘ اـاضدٞ ايػطح ؼت تهُٔ اييت ا٫غطاض َٔ
 . ايعُٝك١ بٓٝت٘ زاخٌ
 آي١ٝ َٔ ىًٛ ٫ ا٫زب١ٝ ٚغرل ا٫زب١ٝ اـطابات ؾإٔ ؾأْ٘ ، ايؿعطٟ ؾاـطاب   

 ٚايدل١ٖٓ ٚا٫غتكطا٤ نا٫غتس٫ٍ ٕدتًؿ١ا اؿذاز عٓاقط اعتُاز عٔ تهؿـ زاخًٞ اْتٛاّ
 عٔ يًهؿـ ٚغُٝا٥ّٝا ٚز٫يٝا ٚض٩ّٜٜٛا يػاّْٝا ايساخ١ًٝ ايؿعط١ٜ ايتذطب١ يت١ُٝٓ  ٚا٫قٓاع

 ٚايؿًػؿ١ٝ ايص١ٖٝٓ اـطابات ٗ اؿذاز آيٝات بٌ ُاٜع ٖٓاى ٚبايتأنٝس . ايككٝس٠ ب٪ض٠
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 إٓطكٞ اؿذاز نإ َا .ٚاشا ٣اخط د١ٗ َٔ ايتد١ًٝٝٝ ٚاـطابات د١ٗ، َٔ ٚايه١َٝ٬
 ْٛط ٚٚد١ٗ ، تأ٬ّٜٚ بٛقؿ٘ َكب٫ٛ ٌٜٛ ايتدًٝٝٞ اؿذاز ؾإٔ ٚاـطأ ايكسم يتكِٜٛ ىهع

 بٌ ايه٬غٝهٞ ايعطبٞ ايٓكس ُٝٝع ٗ ي٘ َج٬ّٝ لس اَط ٖٚٛ ، اـطأ / ايكسم يجٓا١ٝ٥ ٫ؽهع
 َجٌ ؾ٬وتٌُ اَاا٫ْؿا٤ ، ايهصب اٚ ٚاـطأ ايكسم اـدل وتٌُ سٝح ، ٚا٫ْؿا٤ اـدل
 (5) . ايؿطٙ ٖصا
 ايٓكسٟ اؾسٍ َٔ ايهجرل ايّٝٛ ست٢ ٚٗٛضٖا َٓص " إطط اْؿٛز٠ " قكٝس٠ اثاضت يكس   

 َاْايت٘ تٓاٍ إ سسٜج١ يككٝس٠ ٜهتب ئ " اْ٘ عل ايكهط سامت ز. ايٓاقس ٫سٜ ٚنُا ،
 بٌ ، ؾشػب َٛنٛعٗا بػبب ٫ ٚاٖتُاّ شٜٛع َٔ ايػٝاب ؾانط يبسض إطط اْؿٛز٠

 ٖٚسؾٗا ايٛطين ايككٝس٠ بطْاَر تطَٝع خ٬ٍ َٔ بايؿين ايػٝاغٞ ع٬ق١ َبهطّا عاؾت ٫ْٗا
 وهِ ًَهٞ سهِ ٌٚ ٗ نؿٝٛعٞ ايجٛض١ٜ، ايػٝاب َعتكسات عٔ إعدل ا٫ٜسٚيٛدٞ

 (9)" ايككٝس٠ نتاب١ ظَٔ ايعطام،
 ؼطٜط ض٥ٝؼ ازضٜؼ غٌٗٝ ايسنتٛض اٍ اضغٌ ٚإ ايػٝاب ؾانط بسض يًؿاعط غبل ٚقس

 ضؾك١ اضغٌ قس بأْ٘ ؾٝٗا ٜبًػ٘ 0274 / 2 / 97 ٗ َ٪ضخ١ ضغاي١ ايًبٓا١ْٝ " ا٫زاب  ف١ً
 اؾعاٍ ضزٚز ْؿطٖا عٓس اثاضت َا ٚغطعإ " إطط اْؿٛز٠ – بعٓٛإ قكٝس٠ ايطغاي١ تًو

 0274 عاّ ايعطب ٚايؿعطا٤ ايٓكاز قبٌ َٔ اهاب١ٝ
(2).  

 ٖٚا يًككٝس٠، إبهط٠ ي٬قسا٤ َتابع١ قسّ ٚإ ايٛإٞ ْاقط سساَ ايسنتٛض لح ٚقس 
 " اـًٝر ع٢ً ٚايػطب١ ايهٝاع اٜاّ َٔ " تًو قكٝست٘ إ قاٍ قس نإ ايػٝاب إ ايٝ٘ اؾاض
 ايككٝس٠ ٖصٙ إ َٚٓٗا ْؿطٖا َٔ ؾٗط بعس ؾطاض٠ عبسايًطٝـ ا٫غتاش َانتب٘ ْٚكٌ

 ايؿعط١ٜ إٛنٛعات ٖذط ٚاْ٘ ايؿعط ٗ ب١ٝايعط إسضغ١ قٝٛز َٔ ْاُٚٗا ؾٝٗا  ٜتشًٌ
 يؿت نُا . ايٝٗا َٚا ٚاؿُاغٝات ٚايٛطٓٝات نايػعيٝات ايعَٔ عًٝٗا عؿا اييت ايكس١ّ
 ٖٞ " ايككٝس٠ إ قايت ٚاييت خام، بؿهٌ عٛض ٚضٜتا غطٜب ضٚظ زضاغات اٍ ا٫ْتباٙ
 عكؿٛض دابط نتٛضايس زضاغ١ اَاّ تٛقـ نُا " ٚا٫ْبعاخ إٛت قه١ٝ عٔ تعبرل اقسم

 زٕٚ ٚايٛطٔ ، ايٛطٔ زٕٚ يًشبٝب١ ٫َع٢ٓ اش ، ٚاؿبٝب١ ايٛطٔ بٌ ايت٬ظّ ؾٝٗا انتؿـ اييت



34 
 

 عطب١ٝ ْكس١ٜ نتابات اٍ ايباسح تططم نُا . عكؿٛض دابط ز. شيو اٍ شٖب نُا اؿبٝب١
 ٚايػٝاب اؿهٛض ع٬ق١ " نتاب٘ ٗ ايككٝس٠ عٔ اـًٌٝ زلرل ايسنتٛض بسضاغ١ اختتُٗا ١َُٗ

 اـام ايٛضق١ ٖصٙ َشٛض ا٫َط تعًل بكسض ١َُٗ زضاغ١ ٖٚٞ " ا٫زبٞ ايٓل ؾعط١ٜ ٗ
 اٍ ايككٝس٠ بتكػِٝ اـًٌٝ زلرل ز. ايٓاقس ٜكّٛ سٝح ايككٝس٠ ٗ ايتُؿكٌ اْػام َٛاٖط

 (01). ٚاؾس٠ ايكٛاب َٔ ايهجرل ؾٝٗا ز٫ي١ٝ تأ١ًٜٝٚ قطا٠٤ خ٬ٍ َٔ " "إكاطع َٔ عسز
 تؿٛقٗا غط إ ٜٚط٣ يًككٝس٠ تأ١ًٜٝٚ / ز٫ي١ٝ قطا٠٤ بكسز اْ٘ اـًٌٝ سنتٛضاي ٜعًٔ

 اٖتُاَّا  ا٫ٖٚا ٚإ زٜب ابٛ نُاٍ يًهتٛض غبل اييت ٚايػٝاب، اؿهٛض ثٓا١ٝ٥ ٗ ٜهُٔ
 ايس٫ي١ٝ ايب٪ض ٗ ٜتُجٌ تػٝب ٚدٛز اٍ خام بؿهٌ  اـًٌٝ ايسنتٛض ،ٚاؾاض  خاقّا

 وسز إ زٕٚ " َكاطع " اٍ ايككٝس٠ تكػِٝ اٍ ايٓاقس ُسٜع ثِ . ايككٝس٠ ٗ إتشطن١
 قبٌ ز٫يّٝا ًَُشّا وٌُ ايتطبٝل خ٬ٍ َٔ يهٓ٘ ، إكطع ٕكطًح ٚايس٫ي١ٝ ايؿ١ٝٓ ايػُات

 " إؿٗس " َكطًح اقٌ ٚبسضد١ اسٝاّْا " ايًٛس١ " َكطًح ايٓاقس ٜػتدسّ نُا ، ؾ٧ نٌ
 إ انتؿـ قس " ايتأٌٜٚ خامت ب" ازلاٙ َا اغتدطاز َشاٚيت٘ اْ٘ ايكٍٛ اٍ ايٓاقس ٚىًل .

 ٖصٙ ططٗ ٚع٢ً ايدلظر، عامل ْػُٝٗا إ ّهٔ ٚاسس٠ ب٪ض٠ سٍٛ تتُطنع ايس١ٜ٫ ايؿبه١
 ) ؾبه١ ٖٞ ٚايجا١ْٝ ( ٚايػٝاب إٛت ) ؾبه١ ٖٞ ا٫ٍٚ َتهازتإ ز٫يٝتإ ؾبهتإ ايب٪ض٠
 ٜهٕٛ دسيٞ قطاع ٗ يتسخ٬ ايٓل ٗ َطانعُٖا ايؿبهتإ ٖاتإ تتبازٍ ٚاؿهٛض( اؿٝا٠
 (00) " َطنعٙ ايدلظر عامل
 اـايسٟ غًطإ سػٌ داغِ ايسنتٛض بصشلا اييت ايك١ُٝ اؾٗٛز ْتذاٌٖ إ ٫ّٚهٔ 

 ٫سل ٚايصٟ 9115 بػسازعاّ ٗ ايكازض (09) " ايػٝاب سٍٛ ايٓكسٟ اـطاب " نتاب٘ ٗ
 " قكٝس٠ اَاّ َطاضا ٚتٛقـ ، ايعطب ايٓكاز قبٌ َٔ ايػٝاب ؾعط عٔ َانتب اغًب ؾٝ٘

 ع٢ً ضنعت اييت يًككٝس٠ اؿٓاٜؿٞ ٜٛغـ ايٓاقس زضاغ١ اٍ اؾاض سٝح " إطط اْؿٛز٠
 يتشسٜس اغاغّٝا قٝاغّا " بٛقؿ٘ ايػٝاب عٓس ايؿعطٟ اـطاب ٗ ا٫مطاف اِاٙ َتابع١

 ب" ايككٝس٠ ٗ ايؿعط١ٜ يًكٛض٠ ايٓاقس ٚقـ اَاّ ٜٚتٛقـ " ايؿعط١ٜ ايكٝاغ١ ٗ ايتذسٜس
 ٚاجملاظ ٚا٫غتعاض٠ ايتؿبٝ٘ تٛٚٝـ ٗ ٚتدلظ إٛنٛع ٗ ٚا٫قاي١ اؾس٠ تعين ٚاييت " ايططاؾ١
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 ؾعط سٍٛ اؾعا٥طٟ قُس ايعطاقٞ ايٓاقس َانتب٘ اٍ آخط داْب َٔ ايباسح ٜٚؿرل .
 ، ايعاّ ًٗاٚتؿهٝ قكا٥سٙ ٕعُاض  اؾُاي١ٝ ايب١ٝٓ ٗ بايكٛض ايتعبرل بطقٝس اٖتُاّ َٔ ايػٝاب

 ايصٟ اؿػٞ ايتؿهٌٝ ٗ ايتًٜٛٔ خاق١ٝ ُٖا اغاغٝتٌ خاقٝتٌ ٗ ٜػتكط ايصٟ ايتعبرل ٖصا
 ايصٟ ايعاّ ايًٕٛ ٗ ٜتذػس ايصٟ إطنب ايتؿهٌٝ ٗ ٚايتًٜٛٔ إط١ٝ٥، ايكٛض٠ ٗ ٜتذػس
 . ايؿعطٟ إكطع يب١ٝٓ ايعهٟٛ ايذلنٝب ناٌَ ٜعطٝ٘
 إطط اْؿٛز٠ ٚقكٝس٠ عَُّٛا ايػٝاب يؿعط ٜهاتبتكط ايعطبٞ ايٓكسٟ إً ٚسؿٌ 

 ايػٝاب عٓس ايككٝس٠ " إ اٍ " ايؿعط ظَٔ " نتاب٘ ٗ ازْٚٝؼ اؾاض اش . اخل بؿهٌ
(02) ." ٜٓٗض ٚؾهٌ ٜتٗسّ ؾهٌ بٌ يكا٤

 " ؾها٤ ع٢ً نبرل سس اٍ تٓطبل اؾاض٠ ٖٚٞ 
  إطط". اْؿٛز٠
 ٜٚػتدسّ ايتُٛظ١ٜ غطٛض٠ا٫ ٜؿهو " ايػٝاب إ ساؾٜ قدلٟ ايٓاقس ٜٚط٣ 

  دسٜس٠. ب١ٝٓ زاخٌ دسٜس َٔ ؾعطّٜا خًكٗا ٫عاز٠ ا٫ٚي١ٝ عٓاقطٖا
 بؿهٌ ايػٝاب ٚؾعط ، إطط اْؿٛز٠ قكٝس٠ اْتُا٤ عٔ ايٓكرل ٜاغٌ ايٓاقس ٜٚهؿـ  
 إا٤ إ ٜط٣ سٝح ، ايطداس١ َٔ ايهجرل ؾٝ٘ سهِ ٖٚٛ " إا٤  ؾعط١ٜ " بـ ازلاٙ َا اٍ عاّ

 . َٛيس٠ ب١ٝٓ اٍ إطط اْؿٛز٠ ٗ نُا اسٝاّْا ٜٚتشٍٛ ٚظَاْٞ َهاْٞ َػتٌٜٛ ع٢ً ٜٓطٟٛ
 ايككٝس٠ ٚإ ، اغطٛض١ٜ ب١ٝٓ اٍ إطط َا٤ ؼٍٛ ٗ تتُجٌ ٖٓا إا٤ ؾعط١ٜ إ ايٓاقس ٬ٜٚسٜ

(01)اخط٣ ٚقكا٥س ػاضب خ٬ق١ ٖٞ ٚاِا يٛسسٖا ؾّٓٝا َهاْٶا يٝػت شاتٗا
 . 

 ايؿعط١ٜ ايػٝاب ػطب١ َتابع١ خاق١ عٓا١ٜ اؾبٛغٞ هطا٤اـ غ٢ًُ ايسنتٛض٠ ٚاٚيت 
 ا٫ػاٖات " إٛغّٛ ايٓكسٟ نتابٗا ٗ خام ٚبؿهٌ ايؿعط١ٜ اؿساث١ عطن١ ٚع٬قتٗا

 ازلت٘ َا ٚٚـ قس ايػٝاب إ ٫سٛت سٝح " اؿسٜح ايعطبٞ ايؿعط ٗ ٚاؿطنات
 ، بايٛطف تطتب٘ " تكٍٛ نُا ٫ْٗا – بإؿاضق١ اسٝاّْا تذلدِ ٚاييت –paradox بايٓكٝه١

 َأغا١ٜٚ ض١ٜ٩ ع٢ً تٓطٟٛ إ ّهٔ ؾٗٞ نصيو زَّٚا تهٕٛ إ ٜؿذلٙ ٫ ايٛاقع ٗ يهٓٗا
 ايككٝس٠ ٗ ايٓكا٥ض زَر إ ٚتط٣ ، َٛسس نٌ ٗ تط٣ ، اؿٝا٠ ٗ إتٓاقه١ ا٫ؾٝا٤ عٔ
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 ٝاعباؾ ّت٧ً خكٝب ٚاز ع٢ً ٜٗطٌ ،إطط،ايصٟ ايط٥ٝػٞ َٛنٛعٗا ٗ اٜهّا ٜٛٗط
 :  ايككٝس٠ َٔ ايتايٞ إكطع ٗ نُا يًشٝا٠ ايباعح إطط ٗ ىتب٧ ايصٟ ٚإٛت

 اـطٜـ ٚاضتعاؾ١ ؾٝ٘ ايؿتا٤ زف٤ "
 (71) ." ٚايهٝا٤ ٚايع٬ّ ٚامل٬ٝز ٚاملٛت
 ايط١ًٜٛ بايكٛض٠ ازلت٘ َا اغتدساّ اٍ َاٌّٝ غايبّا اؿسٜح ايؿعط إ اٍ ايٓاقس٠ ٚشٖبت

 . بأْعٗا ايككٝس٠ ع٢ً اسٝاّْا َٓٗا ايٛاسس٠ تٓؿط قس َٛغع١ قٛضّا ايؿاعط ٜػتدسّ سٝح
 ايكٛض اغتعُاٍ اٍ خام بؿهٌ ٌُٝ ا٫غطٛض٠ تػٓدسّ اييت ايككا٥س إ اٜهّا ٚت٬سٜ
 سٝح ، اسٝاّْا ٚايتؿبٝٗات ٚايطَٛظ ايككرل٠ ا٫غتعاضات َٔ نجرل زا٥ُا ٜسعُٗا اييت ايط١ًٜٛ

 َٔ ثط٠ٚ ُٓح ايطَٛظ ٫ٕ ٚتطٍٛ تػتُط قٛض خًل ٢ًع نصيو ٜؿذع ايطَٛظ اغتعُاٍ إ
 ا٫غتُطاض١ٜ ع٢ً ايكسض٠ ٚتعطٝٗا ايعا١َ ايكٛض٠ تػين ٚايع٥٬ل ايذلابطات

 إ ٚاعتكس .(09)
 سٝح " إطط اْؿٛز٠ " قكٝس٠ ٗ ايؿعط١ٜ ايكٛض٠ طبٝع١ نبرل سس اٍ ٜه٧ ايٓاقس٠ اغتٓتاز

 يسضاغ١ َِٗ َسخٌ ٖٚٛ َعّا، ٚايعطض ايطٍٛ َػت٣ٛ ع٢ً ايكٛض٠ ٗ ايتؿطع ٖصا لس
 . ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايكٛض٠ طبٝع١
 ٚاؿٝا٠ اـكب اغطٛض٠ اغتعٌُ قس ايػٝاب إ اٍ اخط٣ َٓاغب١ ٗ ايٓاقس٠ ٚاؾاضت 
 ايٝٛت يككٝس٠ بسضاغ١ " إطط اْؿٛز٠ إؿتاس١ٝ قكٝست٘ ٗ َطٖـ عصم إٛت بعس

 وٌُ ،ايصٟ اـًٝر َا٤ ، ايككٝس٠ ٛضق ايػٝاب دعٌ ٚقس " اـطاب ا٫ضض "  ايؿٗرل٠
 قًب َٔ ايٓهط ايطبٝع يٝبعح ٚايٝباب ايكش٘ ظَٔ بعس ه٧ ايصٟ إطط َٚا٤ يًُٗادط إٛت
 ايػٌٝ اَاّ 0274 ْؿطٖاعاّ بعس ايباب ؾتشت قس ايككٝس٠ ٖصٙ إ ايٓاقس٠ ٚتعتكس  ايؿتا٤
   (02). ا٫زلا٤ إتعسز٠ ا٫ْبعاخ ٫غاطرل ق٬ًٝ إؿتعٌ
 َؿػ٬ قٓعت قس " إطط اْؿٛز٠ " قكٝس٠ إ سكا ايكٍٛ ّهٔ تكسّ َا نٌ َٚٔ  
 ٜػ٢ُ َا اٍ ٜٓتُٞ ابساعٞ ْل نٌ َٝع٠ ٖٚٞ ، بػٗٛي١ سكطٙ ٫ّهٔ بٗا خاقّا ٶْكسّٜا

 ٚايتأ٬ٜٚت ايكطا٤ات ٫ْٗا١ٝ٥ وتٌُ ايصٟ ايٓل ٖصا ، باضت ض٫ٕٚ بتعبرل ايهتابٞ بايٓل
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 َجٌ اَاّ ايباب ٜؿتح ٫ٚ َػًل ؾب٘ ْل ٫ْ٘ شيو وتٌُ ٫ يصٟا ايكطا٥ٞ ايٓل َكابٌ ٗ
 . ايتأًٜٚٞ ايتعسز ٖصا
 زاخٌ ايتُؿكٌ اْػام اَاّ ايتٛقـ ساٍٚ قس ايساضغٌ َٔ ق١ً إ ٫سٛٓا ٚنُا  
 ، ايؿعط١ٜ اؾ١ًُ ، ايًٛس١ ، اؿطن١ " إكطع " َجٌ ُؿك٬ت ع٢ً َعتُسٜٔ ايككٝس٠ ٖصٙ

 ايعطٚن١ٝ ايٛسسات اٚ ، اؿذاد١ٝ إٓطك١ٝ ايٛسسات اٚ ٚايتهطاض ٟايتٛاظ اْػام اٚ اؾ١ًُ
 ٜػتدسّ نإ عباؽ اسػإ ايسنتٛض َجٌ ايٓكاز بعض بعض إ غرل . شيو ٚغرل ٚايكٛت١ٝ
 نُا ازْٚٝؼ قكا٥س يبعض قطا٤ت٘ ٗ " َطاٜا " َكطًح تٛٚٝـ َجٌ ب٘ خاق١ ُؿك٬ت

 زٚضات عؿط اٍ قػُٗا اييت " ايع٤٬ ابٞ ق١ٓ " ايبٝاتٞ قكٝس٠ "زٚض٠"ع٢ً َكطًح ٚٚـ
.(91) 

 " نتاب٘ ٗ ايٝٛغؿٞ يطؿٞ قُس ايتْٛػٞ يًٓاقس َبهط٠ قاٚي١ اَاّ ا٫ٕ اتٛقـ إ ٚاٚز
 َٔ إطط اْؿٛز٠ يككٝس٠ زضاغت٘ ٗ 0297 عاّ ايكازض  (90) " إعاقط ايعطبٞ ايؿعط ب١ٝٓ

 . " اؿطنات " يتُؿكٌ تٛٚٝؿ٘ خ٬ٍ
 َٔ نإ ايػٝاب إ اٍ با٫ؾاض٠ " إطط اْؿٛز٠ َؿاقٌ" يتشسٜس غؿٞايٝٛ ايٓاقس ّٗس  
 َػأي١ ْٗا٥ٝا تًػٞ اييت ايككٝس٠ عٔ ايبشح ٗ ٚؾطعٛا ايتػٝرل َاضغٛا ايصٜٔ إبسعٌ اٍٚ

 نٌ تػتُس ؾعط١ٜ بًػ١ تكٛشلا نا١ًَ سٝاتٝ٘ ػطب١ ٚتػتٛعب ( ايػطض ) ايٛاسس إٛنٛع
 قٛت بٌ تٓؿأ َطنع١ٜ ع٬ق١ ع٢ً تب٢ٓ ايككٝس٠ إ ايٓاقس ٜٚط٣ . ايٓل َٔ ايؿ١ٝٓ طاقاتٗا
 اٍ سهطتٗا ٗ ايٓل ٜتشٍٛ اييت اـكب اشل١ ( عؿتاض ) ٜػتسعٝ٘: ايصٟ ٚايطَع ايؿاعط
 ُجٌ ايع٬ق١ ٖصٙ إ ٜط٣ اش ، ايككٝس٠ بٓا٤ ٗ ايسٚا٥ط ؾهط٠ ايٓاقس ٜططح ثِ . ابتٗايٞ قساؽ
 َكطًح ٜٛٚـ .نُا إتتابع١ ايسٚا٥ط َٔ سؿس سٛشلا ٜتشًل اٍٚ َطنع١ٜ زا٥ط٠

 َٓٗا ايٛاسس٠ تكٛز اييت ايسا٥ط١ٜ ايتُٛدات َٔ بػًػ١ً ايككٝس٠ ٜؿب٘ :عٓسَا :ايتُٛدات
 "ايَٛهات َكطًح اٍ ٜعُس ؾايٓاقس ٸشيو عٔ .ٚؾه٬ تًكا٥ٞ اْػٝابٞ مٛ ع٢ً ا٫خط٣ اٍ

 ايٓاقس يهٔ ٓاٚب١"إت ايَٛهات َٔ سؿس " ؾهٌ ٗ ٜتذ٢ً ٖصا ايٓل إ بايكٍٛ "اٜها
 سطنات ث٬خ اٍ ٜكػُٗا سٝح " "اؿطنات ْٛاّ ع٢ً ايككٝس٠ ٕؿاقٌ زضاغت٘ ٗ ٜطنع
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 ؼًٌٝ ٗ اعتُسٙ سٝح يًشطنات ايج٬ثٞ بايٓػل َٛيع ايٓاقس  إ ٫سٛٓا .ٚقس ندل٣
 " ايععذل آس " قكٝس٠ َٓٗا ، ا٫خطٜٔ ايعطب ايؿعطا٤ َٔ يعسز تٓاٚشلا اخط٣ قكا٥س
 يتُٝٝع ؼسٜسّا ٚمٟٛ يػاْٞ َعٝاض اٍ ٜعُس ايٓاقس إ ٫سٛٓا ٚقس . زضٜٚـ ُٛزق يًؿاعط

 . ٖصا ايٓشٟٛ يًبعس ايس٫ي١ٝ اؿُٛي١ ٌُٜٗ ٫ يهٓ٘ سطن١ نٌ
 ا٫زل١ٝ اؾٌُ تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ تٓهؿـ ايككٝس٠ ٗ ا٫ٍٚ اؿطن١ إ ٜط٣ ؾايٓاقس 

 : باي٬ظَإ يٝٛسٞ
 شطايػ غاع١ نٌٝ غابتا عٝٓاى "   
 ." ايكُط عُٓٗا ٜٓأ٣ ضاح ؾطؾتإ اٚ  

 يتكٛض باؿطن١ تكذلٕ اييت ايؿع١ًٝ اؾٌُ تٛٚٝـ ع٢ً ؾتعتُس ايجا١ْٝ اؿطن١ اَا
 ؿ١ٛ :اْٗا ٚاسس٠ بس٫ي١ تطؾح اييت ا٫ؾعاٍ تتهاثط سٝح ، ا٫ٍٚ اؿطن١ ٗ ايػهٕٛ ساي١
 ايٓذّٛ(. ا٫نٛا٤،تٓبض ايهطّٚ،تطقل )تٛضم ايبس٤

 ١ًْ ع٢ً تسضهّٝا ؾٝٓؿتح ، ايطَع زاخٌ ٚتتػًػٌ بهاًَ٘ ايٓل ؾتؿٌُ يجايج١ا اؿطن١ اَا
 تٛٗط تٌٛ ػًٝات اٚ زٚضات ؾهٌ ٗ ٜدلظ ايطَع إ زق١ انجط آخط بتعبرل ، ايس٫٫ت َٔ

 ٚد٘ َٔ انجط ٗ ٜٛٗط ايطَع إ شيو َع٢ٓ ، ايٓل َطاسٌ فٌُ عدل زٚض١ٜ بكؿ١ ٚؽتؿٞ
 اـكب آشل١ عؿتاض ضَع َٓٗا ايطَٛظ َٔ عسز اٍ وٌٝ ٘اْ شيو ، قٓاع َٔ انجط ًٜٚبؼ
 ايتٓاقهات اضض ،ايعطام ٚايٛطٔ ، طؿ٬ّ ايؿاعط نإ عٓسَا َاتت اييت ٚا٫ّ ٚايعطا٤
 َٔ ايطَع١ٜ ايكٝػ١ قعٛز عٔ ٜهؿـ ايصٟ إطط ٚأخرلّا بايػطب١، إطتب٘ ٚاـًٝر ٚايكٗط،
 ٫َهاْات َته١ُٓ ، ا٫يؿاٚ بك١ٝ َع ايع٬قات َٔ بؿبه١ إطط ن١ًُ ٫ضتباٙ دسٜس

 َا .ٖٚصا ايسا٥ِ ايتذسز اٚ ايجٛض٠  َؿّٗٛ ،ؾتٛسٞ ،ْٝعّا تتهاؾط ايس٫٫ت َٔ َتعسز٠
 عؿتاض ضَع اٍ ايعٛز٠ خ٬ٍ َٔ ايككٝس٠ يؿهٌ ايسا٥ط١ٜ ايكؿ١ ايٓاقس ضاٟ سػب  ٜ٪نس

 ..(99)"  ًّٝازاخ  إذلابط١ ايسٚا٥ط اٚ ايسا١ُ٥ ايتُٛدات َٔ غًػ١ً ٗ  َػتكب٬ّ
 يتهطٜؼ ٚغ١ًٝ تعس ٚمل ٚايتبأٜ ي٬خت٬ف ؾها٤ٶ اقبشت ايكطا٠٤ إ ْط٣ ٖٓاى َٚٔ

 نإ نُا ايٓكس١ٜ ايكطا٠٤ ٗ اؿاؾط ع٢ً اؿاؾط ٜٓطبل قًُا اش  ا٫زبٞ. يًٓل َٛسس٠ ض٩ٜا
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 ٚايتا٬ٜٚت يًط٣٩ اي٬قسٚز ايتٓٛع غط ٖٛ ٖٚصا . ايه٬غٝهٌٝ ايعطب ْكازْا بعض ٜتدٌٝ
 ٗ ايؿعط١ٜ ايُٓاشز َٔ ٚايهجرل " إطط "اْؿٛز٠ ايػٝاب يككٝس٠ ايٓكازايعطب قسَٗا ييتا

 ايعطب١ٝ. يًشساث١ ايؿعطٟ  إً
 ْٛطٟ ٚد١ٗ َٔ " إطط اْؿٛز٠ " إ ايؿدك١ٝ، قطا٤تٓا ٗ يٛدسْا، ق٬ًّٝ ُعٓا ٚيٛ 

 اٚ ؽًٝٝٞ َطغٌ َٔ َٛد٘ ؾعطٟ خطاب با٫غاؽ ٖٞ اـاق١ ايٓكس١ٜ
 ٜتدص قس ، َ٪ْح ي٘ َطٟٚ اٍ يًؿاعط ايجا١ْٝ ايصات اٚ  اْا إتهًِ نُرل ٜٛٚـ نٞاؾذلا

 يٛد٘ ٚدٗا ٚايذلاغٌ إٓدلٟ اـطاب ْدل٠ اٍ ٜطتؿع ٚقس ايساخًٞ، إْٛٛيٛز قٝػ١ اسٝاّْا
 عؿط٠ ٣ػت اٍ تكػُٝٗا اٍ غأعُس يًككٝس٠ ؾدك١ٝ قطا٠٤ تكسِٜ ادٌ َٚٔ . ؽًّٝٝا اٚ

 ايؿعط١ٜ يًذ١ًُ ايٛاغع )بإع٢ٓ ؾعط١ٜ ١ًْ اٚ اٚيكط١  اٚ طن١اٚس َؿكٌ اٚ يٛس١
 تؿتكسٖا قس ٚزٜٓا١َٝ سطنٝ٘ ع٢ً ٜٓطٟٛ ٫ْ٘ ا٫ؾهٌ "ٖٛ "سطن١ َكطًح إ يٞ (.ٚىٌٝ

 . غه١ْٝٛ تبسٚ اييت إكطًشات بك١ٝ
 ع٢ً َتًل اٍ – إطغٌ ططف ٖٛ ٚاسس ططف َٔ – تطاغٌ مث١ ايؿعط١ٜ إطغ١ً ٖصٙ ٗ

 احملاد١ َٔ يٕٛ ع٢ً تعتُس "ؾعط١ٜ "َطاؾع١ يتكسِٜ ايؿعط١ٜ إطغ١ً َٔ خطاٯ ايططف
 يٞ .ٜٚبسٚ ٚايٓؿػٞ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع ٗ  ايتػٝرل ست١ُٝ ت٪نس قٓاع١ اٍ يًٛقٍٛ ايتد١ًٝٝٝ

 ايؿعطٟ َٛضٚثٓا َٔ اقٛشلا تػتُس ٚاْٗا ، ٚاقع١ٝ ٚغرل اؾذلان١ٝ ٖٞ اؿبٝب١ ٖصٙ إ
 ٜٚبسٚ . ايه٬غٝه١ ايككٝس٠ ٗ ٚايػعيٞ ايطًًٞ ا٫غت٬ٍٗ ؽٜهط ايصٟ ايصٟ ايه٬غٝهٞ

 ايػعيٞ ا٫غت٬ٍٗ َػع٣ عٔ غ٦ٌ ،ؾعٓسَا ايت١ُٗ ٖصٙ  ْؿٞ واٍٚ مل ايػٝاب ؾانط بسض إ
 غطنٗا نإ َُٗا بايٓػٝب تبسأ اييت ايكس١ّ ايعطب١ٝ ايككا٥س "ٜكًس نإ اِا اْ٘ اعذلف ٖصا

 بٌ تتأضدح شيو بؿهٌ ايككٝس٠ إ ايكهط سامت ز. ايٓاقس ٜٚط٣– ادً٘ َٔ نتبت ايصٟ
 "ٚاشلسف ايكُط عُٓٗا ٜٓأ٣ ضاح ؾطؾتإ اٚ / ايػشط غاع١ نٌٝ غابتا "عٝٓاى ايػعي١ٝ إكس١َ

  (92)ايكاز١َ ايجٛض٠ ٚٚعس يًككٝس٠ ايػٝاغٞ
 ايبٝت عٓس ٜٓكطع إ ٜهاز اْت / اْا ثٓا١ٝ٥ بٌ ايػعيٞ ايؿعطٟ اـطاب ٖٚصا       

 َٔ انجط ٜؿػٌ أٟ بٝتّا ٚعؿطٜٔ َا١٥ َٔ اق٬ّ تتهٕٛ اييت ايككٝس٠ َٔ ا٫ضبعٌٚ اـاَؼ
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 ُٖٝٓت اييت ايعاطؿ١ٝ ْٚسا٤اتٗا ٚسهٛضٖا عػٝتٗا اؿبٝب١ قٛض٠ إ .ٚاؿكٝك١ ايككٝس٠ ثًح
 َٔ غًػ١ً يتبسأ عؿط ايجاْٞ ايبٝت عٓس تسضهٝا ؽتؿٞ ضاست  ايػعيٞ إطًع ٖصا ع٢ً

 تٛٚـ تؿبٝٗات َٔ غًػ١ً خ٬ٍ َٔ تاض٠ ، ٚايتؿطٜعٞ إتتايٞ ٟايكٛض ايتٛيٝس عًُٝات
 ايتؿبٝ٘ ٗ اق٣ٛ ايب٬غٕٝٛ ٜعسٖا اييت بايؿعٌ إؿب٘ اؿطف "نإٔ"، ا٫زا٠ اٚ ايتؿبٝ٘ ناف

 اـهطا٤ غ٢ًُ ايسنتٛض٠ َكٛي١ ٜ٪نس ضَا ايكٛض ٗ ايتٓاغٌ ٖٚصا ايتؿبٝ٘. ناف َٔ
 ،  تاض٠ ايط١ًٜٛ ايكٛض٠ َؿّٗٛ ع٢ً ايعطب اؿساث١ ؾعطا٤ بعض اعتُاز سٍٛ اؾبٛغٞ
 تػتسعٞ ،سٝح ايًؿٛٞ ا٫ْجٝاٍ َٔ يٕٛ زا٥ُا .ؾٗٓاى اخط٣ تاض٠ ايعطٜه١ ايط١ًٜٛ ٚايكٛض
 َٔ اؾٝٛغٞ ٫سٛت٘ َا ٖٚٛ َعٌ، َعذُٞ اٚ ز٫يٞ ؾها٤ يتٛنٝس اخط٣ يؿ١ٛ  ايًؿ١ٛ

 ،تٓؿر ،تٗاَؼ ،َطط ،نطنط تٓبض " إطط"َٓٗا "اْؿٛز٠ ٗ ٚزلع١ٝ قٛت١ٝ َؿطزات ٚضز
 تًتك٘ ٖٚٞ ايٓاقس٠، "ٚتعذلف ،تطشٔ ،ٜٗطٌ ،ٜطٴٕ ،ازلع،ايطعٛز ،ْؿٝر ،ايكس٣ ،أقٝح

 غباقا "نإ دًٌٝ بٌ ايؿعط "يػ١ نتاب٘ ٗ ايػاَطا٥ٞ ابطاِٖٝ ايسنتٛض إ اٍ إؿطزات ٖصٙ
 (94)"ٜكؿٗا اييت ا٫قٛات بٗا وؼ اييت ٚايططٜك١ ايػٝاب عٓس ايػُعٞ اـٝاٍ ازضاى ٗ

 خ٬ٍ َٔ ايػٝاب قطا٤ت٘ ٗ سػٔ ايهطِٜ عبس ايسنتٛض َع ْتؿل إ ٖٓا ّٚهٔ  
 " نتاب٘ ٗ َؿتاح قُس ز. ايٓاقس قاي٘ َٚا ، قكا٥سٙ ٗ يًُؿطزات ايس٫ي١ٝ اؿكٍٛ ٬َسك١
 / ايه١ًُ " ٚٚدٛز ؾطع١ٝ ْكٛم عٓ٘ تتؿطع َطنعٟ ْل ٚدٛز َٔ " ايٓل زٜٓا١َٝ
 دسٜس٠ ٬ْ بسٚضٖا تٓتر اييت إٓطًل اؾ١ًُ اعٓٗ تتٓاغٌ اييت احملٛض"

(97).  
 نًّٝا ايككٝس٠ دعًت َؿتاس١ٝ نًُات ٖٞ ٚاـًٝر ٚإا٤ إطط َؿطزات ؾإٔ ٚبايتأنٝس  

 " إا٤ ؾعط١ٜ " اٍ تٓتُٞ ايككٝس٠ إ َٔ ايٓكرل ٜاغٌ ايٓاقس ايٝ٘ َاشٖب ٚت٪نس " َا١ٝ٥ "
 .ايككٝس٠ زاخٌ َٚٛيس٠ ؾاع١ً ب١ٝٓ اٍ إا٤ ٜتشٍٛ سٝح
 نايكٛض ايؿعط١ٜ باجملاظات وؿٌ َٓادا٠ خطاب ايككٝس٠ ٗ ايػعيٞ ا٫غت٬ٍٗ ّجٌ   

 ساي١ عٔ َباؾط٠ غرل بكٛض٠ تعٛض س١ٝ يٛس١ ؾرلغِ ، إتٓٛع١ ٚايتؿبٝٗات ٚا٫غتعاضات
 ، اـًٝر ع٢ً ٜكـ ٖٚٛ َٓؿاٙ ٗ  ايؿاعط ٜعٝؿٗا ايين ٚاؿطَإ ٚايهٝاع ٚايٝباب اؾسب

 " اـًٝر ع٢ً غطٜب " َٚٓٗا اـًٝذ١ٝ قكا٥سٙ َٔ ايهجرل ادٛا٤ ٗ َج٬ّٝ ي٘ ٚدسْا َا ٖٚٛ
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 ، إطًع ٖٚصا . ٚاؿٝا٠ إٛت ٚتهازات " إا١ٝ٥ " ايػُات َٔ ايهجرل ٗ َعٗا تؿذلى اييت
 ، َعا ٚإٛت ٚاؿٝا٠ اـكب اغطٛض٠ بٛقؿٗا ُٛظ اغطٛض٠ تهُط بهاًَٗا ٚايككٝس٠ بٌ

 ، ايػا٥ب ايٓل يتهٕٛ ايؿعطٟ ايؿها٤ زاخٌ تتؿ٢ٛ بٌ َتها١ًَ تٓاقات عدل ٫تطٌ يهٓٗا
 ٚؾدكٝا . ايتُطز اٍ ايػهٕٛ َٔ ٚاْط٬قٗا ايساخ١ًٝ ايككٝس٠ سطن١ ع٢ً إُٗٝٔ ٚيهٔ
 : ؾٝ٘ ْكطأ ايصٟ إكسؽ ايهتاب َٔ " ا٫ْؿاز ْؿٝس " آخطَع تٓاقا إٔؼ
 (91) " ٓاَتإ عٝٓاى ١ًْٝ اْت ٖا ، سبٝبيت ٜا ١ًْٝ اْت ٖا "  

 ٖصا عٔ بعٝس غرل ايككٝس٠ ٗ ا٫ٍٚ اؿطن١ ٜؿهٌ ايصٟ إطط اْؿٛز٠ َٚػتٌٗ
 ايٛقـ:

 ايػشِط غاع١ نٌٝ غابتا عٝٓاى "
 ايكُِط عُٓٗا ٜٓأ٣ ضاح ؾطؾتإ أٚ

 ايهطّٚ تٛضم تبػُإ سني عٝٓاى
 (71) ." ْٗط يف نا٫قُاض .. ا٫نٛا٤ ٚتطقل
 ؾب٘ اٚ اؾ١ًُ َػت٣ٛ ع٢ً ايتٛاظٟ يبٓٝات ػًٝات لس اجملاظات اؾهاٍ عٔ ٚؾه٬

 ب١ٝٓ اٍ إطًع ٖصا ٜٚ٪غؼ َتكاضبٌ، بٝتٌ َطًع ٗ " عٝٓاى " تهطاض عٔ ؾه٬ّ اؾ١ًُ
 : ايتُٛظ١ٜ ا٫غطٛض٠ طكؼ اٍ تسضهّٝا ٚتسخٌ ، ٫سكّا غتذلانِ اييت ايهس١ٜ ايجٓا٥ٝات

 ؾؿٝـ اغ٢ يف نباب يف "ٚتػطقإ
 املػا٤ ؾٛق٘ ٝسٜٔاي غطح نايبشط

 اـطٜـ ٚاضتعاؾ٘ ايؿتا٤ زف٤
 " :ٚايهٝا٤. ٚايهباب ٚامل٬ٝز ٚاملٛت

 ايؿتا٤ ،زف٤ ٚايهٝا٤ ،اي٬ّٛ ٚا٬ٕٝز :إٛت إتعاضن١ ايهس١ٜ ايجٓا٥ٝات ٖٓا ٚتتكاعس
 ، ٶٚعُٛزّٜا اؾكٝا ُٚتس تتٓاغٌ اييت ايؿعط١ٜ ايكٛض٠ ب١ٝٓ ٗ اتػاع ٗ ،  اـطٜـ ،اضتعاؾ١

 ايصٟ إؿٗس ٖصا . اؾٝٛغٞ اـهطا٤ غ٢ًُ ايٓاقس٠ شيو ٫سٛت نُا ٚعطنّا ط٫ّٛ
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 ٗ ايجا١ْٝ  اؿطن١ ٗ ٜؿذط، مّٜٛا ا٫زل١ٝ اؾٌُ ١ُٖٓٝ بػبب بايػه١ْٝٛ ايبعض ٜكؿ٘
 ايًٛس١ سطن١ٝ َٔ تعُل عٓٝؿ١ ٚاغتذابات ؾعٌ ضزٚز ايجا١ْٝ ايؿاعط شات ،زاخٌ ايٛاقع
 : ٚزٜٓاَٝاتٗا ايؿ١ٝٓ

 ايبها٤ ضعؿ١ ضٚسٞ ٤ٌَ "ؾتػتؿٝل
 "  ايػُا٤. تعاْل ٚسؿ١ٝ ْٚؿ٠ٛ
 .ٚتػتطٌٝ َػٝب اٚ َكُٛع عٓؿٛإ عٔ يٝهؿـ ايػانٔ ايبشرل٠ غطح ٜتكٛض ٖٚهصا

 َٔ ايككٝس٠ ؾها٤ يٝٛغع ( بـ)نإٔ  ٚآخط بايهاف تؿبٝ٘ خ٬ٍ َٔ ايؿعط١ٜ ايكٛض٠
 :يًككٝس٠ ايجايج١ ايتُٛد١ٝ اؿطن١ ،ٚـًل ا٫ْؿتاح اٍ ا٫غ٬م

   ايكُط َٔ خاف اشا ايطؿٌ نٓؿ٠ٛ"
 " ايػّٝٛ تؿطب ايػشاب اقٛاؽ نإٔ
 اٜكاعّٝا ُجٌ اييت ،إؿتاح ،ايه١ًُ بإطط  ايككٝس٠ تتؿذط ؾع١ًٝ ٌْ ث٬خ خ٬ٍ َٚٔ

 : يبتٗٛؾٔ زلؿ١ْٝٛ ٗ نطبات اَاّ ،ٚنآْا َٚس١ٜٚ عاي١ٝ نطبات ث٬خ
 ايؿذط ع٢ً ايعكاؾرل قُت "ٚزغسغت

 .... املطط اْؿٛز٠
 َطط..
 َطط..

 "  .. َطط
 ايك٣ٛ نٌ تؿذرل خ٬ٍ َٔ ٚايتشسٟ ٚايٓٗٛض با٫غتعساز ايككٝس٠ تبسأ ٖٚهصا

 يتتشطى ايطابع١ اؿطن١ تبسأ سٝح ، ايطبٝع١ ٚٗ ا٫ْػا١ْٝ ايٓؿؼ ٗ ايكاَت١ اٚ ايها١َٓ
 : عٛز٠ ب٬ شٖبت اييت اَ٘ عٔ ٜػأٍ ايصٟ ايؿاعط / ايطؿٌ عٓس غطزٟ ْػل نُٔ
 ٜٓاّ إ قبٌ ٜٗصٟ بات طؿ٬ نإٔ "

 عاّ َٓص اؾام اييت – أَ٘ بإٔ
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 : ي٘ قايٛا ايػ٪اٍ يف حل سني ثِ ، هسٖا ؾًِ
 " تعٛز غس بعس
 بكٛض٠ اخط٣ َط٠ ايككٝس٠ ؾها٤ ايؿاعط ٜٛغع ايػطز١ٜ ايب١ٝٓ َؿٗس ٜهتٌُ إ ٚبعس 
 يؿتح ٠ازا يًؿاعط بايٓػب١ اقبشت اييت " نإٔ " تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ اـاَػ١ اؿطن١ ٗ اؾك١ٝ

 :  ايؿعط١ٜ ايتذطب١ غؿط َٔ َط١ٜٛ قؿشات
 ايؿباى هُع سعّٜٓا قٝازا نإٔ " 

 ٚايكسض املٝاٙ ًٜٚعٔ
 ايكُط ٜأؾٌ سٝح ايػٓا٤ ٜٚٓجط
 .. َطط

 "   َطط..
 سٝح ايعطام دٓٛب اٖٛاض قٛض َٔ ٚضَا خًٝذ١ٝ يكٛض٠ ت٪غؼ " نإٔ " ٖاٖٞ 

 ٭ يتطٌ ، ٜٛات٘ مل ايصٟ سٛ٘ ٜٓسب ٖٛٚ ٚايكسض إٝاٙ ًٜٚعٔ ؾبان١ هُع اؿعٜٔ ايكٝاز
 . َتٓاٚب َٛغٝكٞ ؿٔ ٗ ايكطاض ٚنأْٗا َطتٌ " َطط " بٗا ٚاعين إؿتاح / ايككٝس٠ ظ١َ

 اؿطن١ ٗ ثا١ْٝ تعٛز إان١ٝ ا٫ضبع اؿطنات ٗ اؿبٝب١ قٛض٠ َ٪قتا غابت إ ٚبعس
 يًُؿاضن١ اغتسعا٥ٗا خ٬ٍ َٔ بٌ ، اؿػٞ ايٛقـ َػت٣ٛ ع٢ً يٝؼ ، ايػازغ١
 تسعِ اييت ايك٣ٛ اٍ ٜهُٗا إ ٗ ٜطغب ايؿاعط ٚنإٔ ، ٚايؿهط١ٜ ٚايطٚس١ٝ ايٛدسا١ْٝ
 : ٚاؾسب إعاْا٠ بكٛض٠ ي٘ َٗس ايصٟ ايتػٝرلٟ، َؿطٚع١

 ؟ املطط ٜبعح سعٕ أٟ اتعًُني "
 ؟ اُْٗط اشا املعاضٜب تٓؿر ٚنٝـ
 ؟ بايهٝاع ؾٝ٘ ايٛسٝس ٜؿعط ٚنٝـ

 ، ناؾٝاع ، اماملط نايسّ – اْتٗا٤ ب٬
 " املطط ٖٛ ناملٛت٢ ، نا٫طؿاٍ ناؿب
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 ع٢ً تؿتح يهٓٗا اسٝاْا ٚإتٓاقه١ ، ايػايب١ ايًٛسات َٔ فُٛع١ ع٢ً إطط ُٜٗٝٔ ٖٓا 
 : ا٫خرل ايبٝت ٗ آخط اؾل

 " املطط ٖٛ ناملٛت٢ ، نا٫طؿاٍ ، ناؿب "
 ّٚٗس ٚإٛنٛع يصاتا بٌ تعايل ٗ ٚايه٤ٛ ٚايٌٛ ، ٚا٫بٝض ا٫غٛز َعازي١ يٝكًب
 َػت٣ٛ ع٢ً َتٛاق١ً تٌٛ يهٓٗا ، اؿػٞ سهٛضٖا اؿبٝب١ ؾٝٗا ؽتتِ اييت ايػابع١ يًشطن١
 : اـطاب

 املطط َع تطٝؿإ بٞ َٚكًتاى "
  ايربٚم متػح اـًٝر اَٛاز ٚعرب

 ٚاحملاض بايٓذّٛ ايعطام غٛاسٌ
 بايؿطٚم تِٗ نأْٗا

 "زثاِض زّ َٔ عًٝٗا ايًٌٝ ؾٝػشب
 ظازٙ ايتػٝرل، سًِ يتشكٝل ٚايتؿذط ايتُطز عٓاقط نٌ ايؿاعط ٜطانِ اؿطن١ ٖصٙ ٗ
 .بايؿطٚم تِٗ نأْٗا اييت ايعطام غٛاسٌ ،ٚظٚازت٘ اؿبٝب١ َكًتا

 اٍ إؿاٖس ٚبٓا٤ ايٛقـ َٔ ايتشٍٛ خ٬ٍ َٔ دسٜس تكعٝس عٔ ايجا١َٓ اؿطن١ ٚتهؿـ
 : إط٠ ٖصٙ اـًٝر كاطبا ٚتطًع ٚاْؿعاٍ ق٠ٛ َٔ ؾٝ٘ َا ايٓسا٤
 ٜاخًٝر : باـًٝر اقٝح"

 ٚايطز٣ ٚاحملاض، ايً٪ي٪، ٜاٚاٖب
 ايكس٣ ؾريدع

 ايٓؿٝر ناْ٘
 ٜاخًٝر

 "ٚايطز٣ احملاض ٚاٖب  ٜا
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 سٛاغ٘ ؾٝشهط  ايكس٣، غ٣ٛ يٓسا٥٘ اغتذاب١ ٫هس ٖٚٛ ، ٫ٜػتػًِ ايؿاعط يهٔ
 ُٚطز ضعٛز َٙٚاٜسخط ايعطام ٗ اؿٝا٠ ْبض يًٝتك٘ #ازلع$ ايؿعٌ خ٬ٍ َٔ ايػُع١ٝ
 ٖٚٛ بايٓٗٛض، ٚايٛعس ايتؿذط ؿ١ٛ ٚبٌ ٚايتأٌَ ايٛقـ بٌ ؾاقٌ َؿٗس ٗ ٚعٓؿٛإ
 :َٗاب١ ايتاغع١ اؿطن١ َاتؿػً٘

 ايٛعٛز ٜسخط ايعطام امسع اناز"
 ٚاؾباٍ ايػٍٗٛ يف ايربٚم ٚىعٕ 

 ايطداٍ ختُٗا عٓٗا ؾض َا اشا ست٢
 مثٛز َٔ ايطٜاح ترتى مل
  اثط." َٔ ايٛاز يف

اييت مل ٜبل شلا َٔ اثط ٗ ايتاضٜذ نكٛض٠ يك٣ٛ # مثٛز$ٚايؿاعط ٖٓا ٜٛٚـ قك١ 
 اشا َاؾض عٓٗا ختُٗا ايطداٍ$غتًك٢ َكرلٖا اؿتُٞ  اييت ايطػٝإ ٚايتػً٘ ٚايكُع

ٜٚعُل ايؿاعط ٗ اؿطن١ ايعاؾط٠ ايكٛض٠ ايػُع١ٝ ٕعاْا٠ ايٓاؽ ٗ ايكط٣ عدل 
 :يػٝهٛيٛدٞ ت٦َٔطتٌ، ٚايؿعٌ ا# ازلع$ايؿعٌ  تهطاض
 اناز امسع ايٓدٌٝ ٜؿطب املطط"

 ،ٚاملٗادطٜٔ ايكط٣ ت٦ٔ ٚامسع
 ٜكاضعٕٛ باجملاشٜـ ٚبايكًٛع

 :َٓؿسٜٔ عٛاقـ اـًٝر ٚايطعٛز
 .… ططَ

 … َطط
 ".. َطط

وؿس ٗ اؿطن١ اؿاز١ٜ عؿط٠  ٚيهٞ ٜ٪در اؿُاغ١ ٜٚدلض عٛاٌَ ايٓٗٛض ٚايتُطز
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ايعطام ايصٟ ٜعاْٞ َٔ اؾٛع ٚتؿبع ؾٝ٘ ايػطبإ ٚاؾطاز ايًِٛ ٚإعاْا٠ ٚايتُٝٝع ٗ  َٛاٖط
 :نٓا١ٜ عٔ إػتػًٌ َٔ اؿهاّ

 ٚيف ايعطام دٛع
 ٜٚٓجط ايػ٬ٍ ؾٝ٘ َٛغِ اؿكاز

 ز يتؿبع ايػطبإ ٚاؾطا
 ٚتطشٔ ايؿٛإ ٚاؿذط

 ضس٢ تسٚض يف اؿكٍٛ..سٛهلا بؿط
 … َطط
 … َطط

 …َطط" 
، ٖٞ ايب٪ض٠ احملطن١ يهٌ إؿاٖس ايػابك١  ٗ غًػ١ً ايتهازات ٖصٙ تٌٛ ٫ظ١َ إطط

َٚٔ  ٚاي٬سك١ سٝح تهؿـ اؿطن١ ايجا١ْٝ عؿط٠ عٔ ب١ٝٓ غطز١ٜ َػتُس٠ َٔ ايصانط٠ 
 :ايطؿٛي١ ؼسٜسّا ٜٚهٕٛ إطط ؾٝٗا ٖٛ اؿانِ

 ٚنِ شضؾٓا ي١ًٝ ايطسٌٝ َٔ زَٛع
 بإطط– خٛف إ ٬ّْ– ثِ اعتًًٓا

 …َطط
 ..َطط"

ايؿاعط ٗ اؿطن١ ايجايج١ عؿط٠ تٛٚٝـ عباض٠ )ٚٗ ايعطام  ٚع٢ً َؿاضف ايصٚض٠ ٜعٝس
 :َا َط عاّ ٚايعطام يٝؼ ؾٝ٘ دٛع$دٛع (ٚيهٔ ع٢ً َػت٣ٛ ايتعُِٝ ٚايتؿطٜع 

 إ نٓا قػاضّا ،ناْت ايػُا٤ َٚٓص
 تػِٝ يف ايؿتا٤

 ٜٚٗطٌ املطط
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 سني ٜعؿب ايجط٣ لٛع– ٚنٌ عاّ
 َا َط عاّ ٚايعطام يٝؼ ؾٝ٘ دٛع.

سٌ  – عاّ ض ايصٟ ٜهتؿؿٕٛ ٖصٙ ايتهازات إدٝؿ١ سٝح نٌٖٞ سػط٠ ايكػا
ٚنطٚضات  ٖٚٓا ٜسضى ايؿاعط اْ٘ قس اقاّ نٌ ايس٫٫ت ع٢ً َدلضات ٜعؿب ايجط٣ لٛع

ٚايجٛض٠ بعس إ اقاّ اؿذ١ اؾُاي١ٝ بعس اؿذ١، ؾرلؾع تسضهّٝا ضا١ٜ ايتشسٟ ٗ اؿطن١  ايتُطز
 ايعطا٠ ٚزَا٤ ايعبٝس ايت٢ تطام:ٚ ايطابع١ عؿط٠ َػتٓذسّا بسَٛع اؾٝاع 

 َٔ املطط يف نٌ قطط٠ "
 محطا٤ اٚ قؿطا٤ َٔ اد١ٓ ايعٖط

 ٚنٌ زَع١ َٔ اؾٝاع ٚايعطا٠
 ٚنٌ قطط٠ تطام َٔ زّ ايعبٝس

 ؾٗٞ ابتػاّ يف اْتعاض.َبػِ دسٜس."

 ٖهصا تتؿذط ا٫غطٛض٠ ايتُٛظ١ٜ بايٛعس ، اش اتعٛز زٚض٠ اـكب ثا١ْٝ َٔ نٌ
 : ايعبٝس يتعًٔ عٔ تطًع عُٝلقطط٠ تطام َٔ زّ  

 : بإطط غٝعؿب ايعطام 
ٜٚعٛز ايؿاعط اٍ اغذلداع َؿطٚع٘ ايؿعطٟ ،َٔ خ٬ٍ ايتهطاض إعٟٓٛ اسٝاّْا اٚ َٔ  

غٓذس شيو ٗ تهطاض اؿطن١ ايطابع١ عؿط٠ بايهاٌَ ٗ  خ٬ٍ ايتهطاض ايًؿٛٞ ايهاٌَ نُا 
 .ْٗا١ٜ ايككٝس٠

،َط٠ اخط٣ يتٛنٝس زا٥ط١ٜ  ٜطادع اؿطن١ ايتاغع١ ٖٛ ٗ اؿطن١ اـاَػ١ عؿط٠  ؾٗا
 : ايب١ٝٓ ايؿعط١ٜ

 اقٝح باـًٝر ،ٜاخًٝر"
 "ٜا ٚاٖب ايً٪ي٪ ٚاحملاض ٚايطز٣

 : يهٓ٘ َٔ خ٬ٍ ايتهطاض ، ٜعُس اٍ ايتٛغع ٗ ايكٛض٠ ٚٗ ا٫َتساز ا٫ؾكٞ
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 ؾريدع ايكس٣"
 ناْ٘ ايٓؿٝر

 ٜاخًٝر
 ٜاٖٚب احملاض ٚايطز٣

 بات٘ ايهجاِضٜٚٓجط اـًٝر َٔ ٖ
 ا٫داز ضَاٍ ضغٛٙ ع٢ً

 ."َٚا تبك٢ َٔ ععاّ با٥ؼ غطٜل
ٜٚػتعٝس َعّٜٓٛا ٗ اؿطن١ ايػازغ١ عؿط٠ َا بٓت٘ ايككٝس٠ ٗ سطنتٗا اؿاز١ٜ عؿط٠ 

 :ٚيهٔ ع٢ً َػت٣ٛ ايتكعٝس ٚايٛعٝس
 ٚيف ايعطام ايـ اؾع٢ تؿطب ايطسٝل"

 "َٔ ظٖط٠ ٜطبٗا ايؿطات بايٓس٣
١ ايػابع١ عؿط٠ اؿطن١ ايتاغع١ يٝػًل زا٥ط٠ايب١ٝٓ ايؿعط١ٜ ٚناْ٘ ٜٚهطض ايؿاعط ٗ اؿطن

إعتُس ٗ ايككٝس٠ ايعطب١ٝ ايه٬غٝه١ٝ بعس إ # بٝت ايككٝس٠»ٜكصف يًُط٠ ا٫خرل٠ بـ 
 اناف شلا بٝتّا ٚاسسّا ٖٛ

 ٜٚٗطٌ املطط"
 يف نٌ قطط٠ َٔ املطط

 محطا٤ اٚ قؿطا٤ َٔ اد١ٓ ايعٖط. "
 ٜٚٗطٌ املطط""اؾ١ اؾسٜس٠ ؾ١ًُٖصٙ اؿطن١ با٫ن ٚؽتِ 

نطب١ ٚاَه١ َٚتؿذط٠ تعس   اؿطن١ ايجا١َٓ عؿط٠ ٚا٫خرل٠ اييت تهاز إ تؿهٌ يٛسسٖا
 .باؿٝا٠ ٚإػتكبٌ ، ٚتكًب إٓٛٛض إتؿا٥ِ اٍ َٓٛٛض َتؿا٥ٌ َتطًع اٍ غس اٌْ ٚاؾهٌ

ض٠ ايؿعط ا٫غٗاّ تٛنٝس اخط ع٢ً قس 0274قكٝس٠ اْؿٛز٠ إطط اييت نتبٗا ايػٝاب عاّ 
اٍ ايتػٝرل ٫ظاي١ نٌ عٛاٌَ ايكبح ٚاؾٛع ٚايكٗط،  ٗ ايتعبرل عٔ َعاْا٠ ا٫ْػإ ٚتطًع٘ 
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ٗ  ؾٗاز٠ يكاحل ؾعطا٤ اؿساث١،  َٚٔ خ٬ٍ ب١ٝٓ ؾ١ٝٓ َتٓا١َٝ َٚتكاعس٠ يتؿهٌ 
قٞ ، ٚٗ َكسَتِٗ ايؿاعط بسض ؾانط ايػٝاب ٗ ايتعاَِٗ ا٫خ٬ ايكطٕ إانٞ  ٔػٝٓٝات 

، َٔ خ٬ٍ ػصٜط َؿطٚع اؿساث١ ايؿعط١ٜ  با٫ْػإ ٚاجملتُع ٚايؿعب ٚاؾُايٞ
     ايتٜٓٛطٟ،ٚدصضٙ ا٫ْػاْٞ.

 

 :اهلٛاَـ 
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 اُؼضا١ٝ كاػَ اُؼشاه٢ اُشاػش ذجشتح كْٜ ٣ٌٖٔ ال

 ٖٓ ٓجٔٞػح ػٖ تٔؼضٍ اُشآِح ٝاإلتذاػ٤ح اُشؼش٣ح

 ،أُٞػٞػ٤ح ٝاُ٘ظ٤ح اُغ٤اه٤ح اُوشائ٤ح أُٞظٜاخ

 اُشؼش٣ح سئ٣رٚ ط٤اؿح ك٢ ؤعٜٔد اُر٢ ٝاُزاذ٤ح

 . ا٤ٌُِح

 
 
 دا٤ ايصٟ ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ بتذطب١ ايؿاعط اضتباٙ َػاي١ تاتٞ ا٭ٍٚ إطتب١ ٚٗ

 ْٚاظى ؾانطايػٝاب بسض بتذاضب ،ُجًت اـُػ١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ يًشساث١ ػطب١ أٍٚ أعكاب ٗ
 ب٘ ْٗض ايصٟ ايؿدكٞ ايسٚض ايكه١ٝ ٖصٙ قًب ٚٗ . ايبٝاتٞ ايٖٛاب ٚعبس ا٥٬ٕه١
 ٗ ؾعطٟ ػتَٛاْٝؿ أِٖ بهتاب١ ؾدكّٝا ٚقٝاَ٘ اؾسٜس٠ اؿساث١ٝ بإٛد١ ايتبؿرل ٗ ايؿاعط
 ايباضظٜٔ ايػتٝٓات ؾعطا٤ َٔ أضبع١ ٚقع٘ ايصٟ (0)" ايؿعطٟ "ايبٝإ ٖٛ ايجكاٗ ايعطام تاضٜذ
 . آْصاى

 ٚاييت يًؿاعط ايطٚا١ٝ٥ ايتذطب١ ثطا٤ ا٫عتباض بٓٛط ْأخص ٚإ ٫بس ، إٛد٘ ٖصا داْب ٚاٍ
 " اؾط١٦ٜ ط٠إبه ضٚاٜت٘ إٍ خام بؿهٌ ْٚؿرل ، ايؿعط١ٜ اؿساث١ ْهر َع تعآَت

 ايػ٬ف ٗ ايؿاعط ٚقؿٗا ٚاييت ، 0212 عاّ ايكازض٠ (9)" اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات
 ٗ بكٛي٘ ايطٚا١ٜ ٗ ا٭دٓاؽ تساخٌ ع٢ً أنس نُا "، ؾطٜط كذلع "قكٝس٠ أْٗاب ا٭خرل
 ٚيٛس١ّ ٚؾًُّٝا َٚػطس١ٝ قكٝس٠ ايطٚا١ٜ :"ٚتكبح يًطا١ٜٚ نتب٘ ايصٟ ايككرل ايتُٗٝس

  (2)." شيو تعين إ زٕٚ شات٘ ايٛقت ٗ غٝك٢َٚٛ
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 ٚايجكاؾ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ تطبٝت٘ ٗ ٜتُجٌ ايؿاعط ػطب١ ؾِٗ ٗ إِٗ ايجايح ٚايعٓكط
 ؾايؿاعط ، ٚايجكاٗ ٚا٭زبٞ ايؿعطٟ ٚعٝ٘ ؾهًت اييت ٚا٭زب١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايؿهط١ٜ ٚإ٪ثطات

 أ٫ثين يًتٓٛع باسذلاَٗا عطؾت عطاق١ٝ َس١ٜٓ ٖٚٞ ، 0241 عاّ نطنٛى َس١ٜٓ َٛايٝس َٔ
 ييتا ا٭دٓب١ٝ ايٓؿ٘ ؾطنات بٛدٛز ٚتأثطٖا ، اٯخط ع٢ً ٚاْؿتاسٗا ٚايسٜين ٚايًػٟٛ
 ا٫ْؿتاح ع٢ً ايكا٥ِ اؾٛ ٖصا َجٌ ٗ ايؿاعط تطب٢ يصا . ا٫ْهًٝع١ٜ ايًػ١ إؾاع١ ٗ غاُٖت

 ثكاؾت٘ َٔ دع٤ّا بشتأق اييت ا٭خط٣ ايجكاؾات ٚاسذلاّ ايتػاَح بكِٝ ٚاٱّإ اٯخط ع٢ً
 ٗ ايجا١ْٜٛ زضاغت٘ أنٌُ إ ؾبعس  ٚايػٝاغ١ٝ. ايسضاغ١ٝ بذلبٝت٘ اٜهّا شيو .ٜٚطتب٘ ٚٚعٝ٘

 ن١ًٝ ٗ ا٫ْهًٝع١ٜ ايًػ١ قػِ ٗ طايبّا اؾاَع١ٝ زضاغت٘ ٱنُاٍ بػساز إٍ اْتكٌ نطنٛى
 ايصٟ ، ايًػٟٛ ٝسٙضق تطٜٛط ع٢ً شيو غاعسٙ ٚقس ، ( غابكا ايعاي١ٝ إعًٌُ زاض ) ايذلب١ٝ
 بايًػ١ قطا٤ات٘ َٔ نبرل سس إٍ ؾأؾاز ، َسٜٓت٘ بأبٓا٤ استهان٘ َٔ غابك١ بساٜات  ي٘ ناْت

 ٚايؿطْػ١ٝ ٚا٭َطٜه١ٝ ا٫ْهًٝع١ٜ اٯزاب ٗ اؿساث١ ؾعطا٤ نتابات ع٢ً ٚاط٬ع٘ ا٫ْهًٝع١ٜ
 َٔ غٛا٤ - ا٭دٓيب إ٪ثط نإ َجًُا ، ايػت١ٝٓٝ اؿساث١ َٛدٗات َٔ َِٗ َٛد٘ ٖٚٛ ،

 َٓش٢ ٚبًٛض٠ تؿذرل ٗ سازلّا عٓكطّا ا٭دٓب١ٝ ايًػ١ ع٢ً إباؾط ا٫ط٬ع أٚ ايذل١ْ خ٬ٍ
 اـُػٝٓات ؾعطا٤ ع٢ً ا٭دٓيب إ٪ثط اقتكاض إ ْط٣ نٓا ٚإ . اـُػ١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١

 َجًتٗا اييت ط١ٜايؿع اؿساث١ سطن١ ٚببساٜات ا٫ْهًٝع١ٜ ايطَٚاْػ١ٝ بؿعطا٤ أغاغّا َكذلْا نإ
 اـُػٝٓات ؾعطا٤ ٜٓتب٘ ٚمل . ٚغرلِٖ غتٌٜٛ ٚازٜح باْٚس ٚععضا  ايٝٛت . ؽ . ت ػطب١

 اؿساثٞ إٓش٢  أَاّ ٜتٛقؿٛا مل نُا ضاَبٛ أٚ بٛزيرل أَجاٍ ايؿطْػ١ٝ اؿساث١ يؿعطا٤
 (4) " ايعؿب أٚضام " زٜٛاْ٘ ٗ ُٚٔ ٚٚيت ا٭َطٜهٞ ايؿاعط ػطب١ َجًت٘ ايصٟ ايسّكطاطٞ

 ؾعطا٤ تأثرل خام ٚبؿهٌ ، ٚا٫ْهًٝعٟ ا٭َطٜهٞ ا٭زبٌ ٗ ايػهب ؾعطا٤ ػطب١ أٚ
 ايؿعط ٗ نٛضغٛ غطٜػٛضٟ ،ٚ ٚؾطيٓػٗٝيت غٓطبطؽ ائ ػاضب َجًتٗا اييت ايبٝتٓهؼ َسضغ١

 ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ ع٢ً نبرل تأثرل شلا نإ ٚاييت إانٞ ايكطٕ ٔػٝٓات ٗ
 ايػتٝٓات.
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 إٍ إبهط اْتُا٥٘ ٗ ٜتُجٌ ، ٚتطبٝت٘ ايؿاعط ثكاؾ١ ٗ َِٗ داْب إغكاٙ هّٔ ٫ٚ
 إسساخ ٗ ايعطاقٞ إجكـ َٚػ٪ٚيٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ايعساي١ بكِٝ ٚأّاْ٘ إِٓٛ ايعطاقٞ ايٝػاض
 ؾباٙ َٔ ايجأَ اْك٬ب بعس اعتكٌ اش اجملاٍ. ٖصا ٗ خكب١ ػطب١ يًؿاعط ٚناْت . فتُع٘
 ، ٚإعتك٬ت ايػذٕٛ إٍ – ٚإجكؿٌ ا٭زبا٤ َٔ ا٦ٕات َع – ٚاقتٝس ، ايؿاؾٞ 0212
 " ايكًع١ ٗ ٚؼسٜسا ( ايعاّ إٛقـ ) إطنعٟ بػساز غذٔ ٗ ايعَٔ َٔ ؾذل٠ أَه٢ سٝح

 . اؿ١ً غذٔ ٗ أطٍٛ ؾذل٠ اَه٢ نُا ا٫غِ بٗصا ضٚا١ٜ عٓاٖا نتب اييت (7) " اـاَػ١
 عٓٝؿ١ قس١َ ايب٬ز َكسضات ع٢ً ايؿاؾ١ٝ ايك٣ٛ ٚغٝطط٠ غ١ٝايػٝا ايتذطب١ ؾؿٌ ّجٌ ٚضَا
 – شيو بعس – نؿطٚا ايصٜٔ ايػتٝٓات أزبا٤ َٔ ايهجرل ٚع٢ً ايؿاعط ٚعٞ ع٢ً غًبّا أثطت
 ا٫غتبساز نس ٚغهبِٗ ضؾهِٗ ٚسٛيٛا ، ايػٝاغ١ٝ ٚإ٪غػات ٚإؿاِٖٝ ايكِٝ بهٌ

 ايؿاعط ضاح سٝح ، ايػٝاغ١ٝ كِٝٚاي ا٭زب١ٝ ا٭عطاف نس ؾاٌَ غهب إٍ ٚايسنتاتٛض١ٜ
 ايػٛزا١ٜٚ َٔ ىًٛ ٜهٔ مل ، إطس١ً تًو ٱؾها٫ت ؾطزٟ سٌ عٔ ي٘  ٜبشح  ايػتٝين

 ، ٚأزٚات٘ ايؿ١ٝٓ ايؿاعط ػطب١ ع٢ً  شيو اْعهؼ ٚقس . ايعامل َٛاد١ٗ ٗ ٚايصات١ٝ ٚايعس١َٝ
 " نإ ضَا ، دسٜس اظطط َٔ سساث١ مٛ دسٜسّا ططّٜكا اؾٌٝ ؾعطا٤ َع با٫ؾذلاى ، ي٘ ؾؿل
 إٍ ٌّٝ ايعَٔ َطٚض ضاح إتُطز ايكاخب ايكٛت ٖصا إ إ٫ .شلا قٛتا " ايؿعطٟ ايبٝإ
 ايػبعٝٓات ْٗا١ٜ َٓص ٚخاق١ ، اـاضدٞ ايعامل َع اؾع٥ٞ ايتكاحل ٚاٍ ٚا٫غتكطاض اشلس٤ٚ
 ٚست٢ 0255 عاّاي َٓص إٔاْٝا ٗ ٚؼسٜسا إٓؿ٢ ٗ يٝعٝـ ايعطام ايؿاعط غازض َا ٚبعس

 . ّٛــايٝ
 ع٢ً ٜتعٌ ، إدتًؿ١ اٱبساع١ٝ ايؿاعط ٚقؿشات َٚػتٜٛات عٓاقط اؾتباى ٚبػبب

 ٚب١ٜٛٝٓ تعبرل١ٜ َؿذلنات يٛدٛز نًٝت٘ ٗ يًؿاعط ٚاٱبساعٞ ايٓكٞ إً ٜسضؽ إ ايٓاقس
 . َتكاضب١ ٚض١ٜٜٛ٩
 بٓٝؼ قُس إػطبٞ ؿاعطاي َع اتؿل ايؿعط١ٜ ايععاٟٚ ؾانٌ يتذطب١ قطا٤تٞ ٗ ؾاْا ٚيصا

 إٍ ٜسعٛ ايصٟ (7) " ته١ٜٝٓٛ ب١ٜٛٝٓ َكاضب١ : إػطب ٗ إعاقط ايؿعط "ٚاٖط٠ نتاب٘ ٗ
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 ْل ع٢ً ا٫قتكاض ٚعسّ ، َعٌ ؾعطٟ ٕٓش٢ أٚ يًؿاعط ايهًٞ ايؿعطٟ إً اعتُاز
 . بعٝٓ٘ َؿطز ؾعطٟ
 ، ٚثابت١ َػتكط٠ غًٛب١ٝأ ٬ََح ٚدٛز ٬َسٛتٓا إٓش٢ بٗصا ا٭خص إٍ ٜسؾعٓا َا إ
 ٚضَٛظٙ ايؿعطٟ َٚعذُ٘ ايؿاعط يػ١ ٗ ٖاث١ً ٚتٛٚٝؿات ٚبٓٝات أْػام تبًٛض عٔ ؾه٬ّ

 ػطبت٘ ٗ َا سس ٚاٍ ، ايؿاٌَ ايؿعطٟ َتٓ٘ ٗ ٚتتساخٌ تؿتػٌ ٜٛٚؿٗا اييت ٚأقٓعت٘
 أٜهّا. ايطٚا١ٝ٥
 ُٓٗا تكصف ، َتؿذط٠ قٓب١ً َجٌ ايػت١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ اٚز ٗ ايععاٟٚ ؾانٌ نإ

 أٚ ْػكٞ أٚ تكًٝسٟ ٖٛ َا نٌ تؿانؼ يهٞ يًُد١ًٝ ايعٓإ ٚتطًل ، ا٫ػاٖات ْٝع ٗ
 ا٭ٚتَٛاتٝه١ٝ ايهتاب١ َٔ بًٕٛ – إبهط٠ نتابات٘ ٗ خام ٚبؿهٌ – ٜ٪َٔ ؾٗٛ . ثابت
 ٗ ( ؼايبٝتٓه ) َسضغ١ ػاضب َٚٔ ٚإػتكب١ًٝ ٚايسازا١ٝ٥ ايػطٜاي١ٝ إساضؽ َٔ تؿٝس اييت

 غٌٝ ٗ ايتشهِ ٜتككس قًُا ايؿاعط نإ ؾكس ٚيصا . خام بؿهٌ ا٭َطٜهٞ ايؿعط
 ْتٝذ١ ؾتبسٚ، : ايػت١ٝٓٝ ػطبت٘ بٛانرل ٗ ٚخاق١ ، ٜطًكٗا اييت ٚايذلانٝب ٚايكٛض ايهًُات

 ، ٚقاز١َ َٚؿاد١٦ ا٭ططاف َتباعس٠ ٚايكٛض ٚاجملاظات ٚايتؿبٝٗات ،ا٫غتعاضات شيو
 ىًٛ ٫ ، َتُطزّا ؾٛنّٜٛا ؾعطّٜا َٓاخّا ؽًل إ ٗ ، ايٓٗا١ٜ ٗ تٓذح يهٓٗا ، أسٝاّْا ٚغطٜب١

 َٓتكـ َٓص ضَا ، عاز ايؿاعط إ ٫سٛت ٚإ ، أسٝاّْا ٚاي٬َعين ٚايكدب ايهذٝر َٔ
 ؾ١ٝٓ أٖساف مٛ يتٛدٝٗ٘ قاٚي١ ٗ ْػبّٝا ٚايتؿذط ا٫ْؿ٬ت إٜكاع نب٘ إٍ ايػبعٝٓات

 إٓطك١ٝ َٔ ايهجرل ايؿ٤ٞ ؾٝٗا ، قسز٠ ؾعط١ٜ ضغاي١ يتشكٝل ١َُٚٓٛ َٛد١ٗ ٚتعبرل١ٜ
 يًهًُات ٚايتًكا٥ٞ ايعؿٟٛ ؾب٘ بايتؿذط اتػُت اييت ايػابك١ إطس١ً غ٬ف ، ٚإعكٛي١ٝ
 . يٮيؿاٚ ا٭ٚتَٛاتٝهٞ ا٫ْجٝاٍ خ٬ٍ َٔ بٟٓٝٛ أٚ عكًٞ أٚ َٓطكٞ ضاب٘ زِٚا ٚإط٥ٝات

 ، َتُٝعّا ؾعطّٜا ٶ َٓش٢ٓ ، عًٝٗا َٚا شلا َا ، بهط٠إ ايععاٟٚ ؾانٌ ػطب١ ؾهًت يكس
 بٛقؿ٘ ، ايػتٝٓات ؾعطا٤ َٔ ٚإقطاْ٘  فاًٜٝ٘ بك١ٝ عٔ ػطبت٘ ، ايٛقت بعض ، َٝٸع ضَا

 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭زب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚا٭عطاف ايؿهط١ٜ ايكِٝ يهٌ َٚسَطّا ، ٚضاؾهّا َٚتُطزّا ػطٜبّٝا
 نْٛ٘ عٔ تعٜس ٫ ، ايؿعط١ٜ  ايععاٟٚ ؾانٌ ق١ُٝ إ ، َا ؿ١ٛ ، يٞ ٚخٝٸٌ ٚايػٝاغ١ٝ



56 
 

 زٚضٙ أقاضٕ ٚنست "، ايؿعطٟ "ايبٝإ قاسب ٚبٛقؿ٘ دسٜس سساثٞ ؾعطٟ باػاٙ َبؿطّا
 ا٫ّاد١ٝ ) ايتكٜٛط١ٜ يًُسضغ١ اؿكٝكٞ إ٪غؼ ( ّٖٝٛ ) . .ٟ تٞ ا٭َطٜهٞ ايؿاعط بسٚض

 ٫ قكا٥س بهع١ ا٫ ٜهتب  مل ايصٟ 0205 -0209 ايؿذل٠ ٗ ا٭َطٜهٞ ايؿعط ٗ (1)(
 ايكٛض٠ َع ايتعاٌَ ٗ دسٜس ٶٕٓش٢ ٖٚج٬ َبؿطّا أقبح يهٓ٘ ، قكٝس٠ ايعؿطٜٔ تتذاٚظ
 يهٔ  يٌٜٛ. ٚاّٞ باْٚس ٚأظضا ايٝٛت َِٚٓٗ آْصاى ايعكط ؾعطا٤ نباض بٗا تأثط ايؿعط١ٜ

 ا٭عُاٍ " ٙقسٚض َٓص خام ٚبؿهٌ ، ايؿاعط ًٕ ايه١ًٝ يًتذطب١ َٚتأ١ْٝ ٫سك١ قطا٠٤
 ٚا٫عذلاف اؿهِ ٖصا ٗ ايٓٛط إعاز٠ إٍ زؾعتين 9115 عاّ دع٥ٌ ٗ يًؿاعط (5) " ايؿعط١ٜ

 اؿساث١ ؾعطا٤ نباض َٔ ٚاسسّا بٛقؿ٘ ايٝ٘ ٚايٓٛط ، ٚسٜٝٛتٗا ٚتٓٛعٗا ايؿاعط ػطب١ بجطا٤
 ، ٚايؿًػؿٞ ايؿعطٟ َٚٓٛٛضٙ تتكاز٣ اييت اـكب١ ايطٚا١ٝ٥ ػطبت٘ عٔ ؾه٬ّ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ

 َجًُا ، ايعطاقٞ يًؿعط ؼػب اييت ، ايتذطب١ ٖصٙ ٚتكِٝٝ ؾشل إعاز٠ إٍ عاد١ ؾٓشٔ ٚيصا
 . اؿسٜح ايعطبٞ يًؿعط ؼػب

 ؾاعط بٛقؿ٘ إيٝ٘ ٜٓٛط نإ ايصٟ ايععاٟٚ ؾانٌ عٔ إبهط ايؿا٥ع يًُؿّٗٛ ٚخ٬ؾا
 تسَرل١ٜ ٚبٓعع١ ؾُايٞٚا ٚايصاتٞ ايٓطدػٞ باشلِ ا٫ ٜع٢ٓ ٫ٚ ، َٚ٪قت١ "طاض١٥ "َٛن١
 ػطبت٘ ٗ ػس ، نبرلّا ٚنّْٛٝا إْػاّْٝا ؾاعطّا ايععاٟٚ ؾانٌ نإ ؾكس ، عُٝا٤ ٚعس١َٝ
 ايؿاعط ٚٚـ ،ٚضَا ٚتٓٛعات٘ اؾهاي٘ كتًـ ٗ اٱْػاْٞ يًٛدع َباؾط٠ ٬ََػ١ ايؿعط١ٜ

 قطٜبا ٌٚ يهٓ٘ ، ّٝااْػاْ ، ٚإػشٛق١ إٓتٗه١ عٛإ٘ ٜكسّ ٖٚٛ ، ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا َٔ يّْٛا
 ٌٚٚ ٚايؿُٛي١ٝ، ا٫غتبساز ضؾض ٗ ، ٚسلٛشلا ابعازٖا بهٌ ٚايه١ْٝٛ، ا٫ْػا١ْٝ احمل١ٓ َٔ

 ،0219 عاّ ايط٬ب سطنات َع ػاٚب يصا ، ٚايدلا٠٤ اؿط١ٜ عامل مٛ ايتطًع ٗ قازقّا
 َع تعاطـاي َٚٓٗا ، ايعامل ٚٗ ايعطبٞ ٚايٛطٔ ايعطام ٗ اؾُاٖرل١ٜ ايٓها٫ت نٌ َٚع

 ايؿًػط١ٝٓٝ ايكه١ٝ َع تهآَ٘ عٔ ؾه٬ ايعطام دٓٛب اٖٛاض ٗ إػًش١ ا٫ْتؿان١
 ايعامل ٚؾٓاْٞ ٚنتاب ؾبإ اشلُت اييت دٝؿاضا ػطب١ َجًتٗا اييت إػًح ايهؿاح َٚؿطٚعات

 . آْصاى
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 َٓذع َٚؿانػ١ ػاٚظ ايعطام ٗ ايػت١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ أٖساف َٔ ناْت
 ايبٝاتٞ ايٖٛاب ٚعبس ا٥٬ٕه١ ْٚاظى ايػٝاب ؾانط بسض ػطب١ َجًتٗا اييت اـُػ١ٝٓٝ اؿساث١
 أٚد٘ أِٖ " اؿ١ٝ "ايطٚح نتاب٘ ٗ ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط بًٛض ٚقس . اؿٝسضٟ ٚبًٓس

 : ايتاي١ٝ ايجُا١ْٝ ايٓكاٙ ٗ ايػتٝين ايؿعط ٗ ايتذسٜس
 . ايكاؾ١ٝ عٔ ايهاٌَ أٚ اؾع٥ٞ ايتدًٞ -0
 غٓا١ٝ٥ يكاحل ايككٝس٠ ٗ إٓؿطز٠ يٮبٝات ايتططب١ٝ اـاضد١ٝ ايػٓا١ٝ٥ عٔ زا٫بتعا -9

 . نً٘ ايٓل َٔ تٓبجل ، زاخ١ًٝ
 . ايٛاسس٠ ايككٝس٠ زاخٌ عس٠ عٛض اغتدساّ -2
 . ٚايٓجط إٛظٕٚ ايؿعط بٌ إعز -4
 قكٝس٠ َٔ ٜكطب٘ اٜكاع نُٔ ، أبٝات ٫ ، َكاطع ؾهٌ ع٢ً َٛظٕٚ ؾعط نتاب١ -7
 . ايٓجط
 اؿط٠. ايٓجط١ٜ ايككٝس٠ ٚاٖط٠ بطٚظ -1
 . ايٓجط قكٝس٠ يهتاب١ ا٭ٍٚ احملا٫ٚت ٚٗٛض  -5
 تعبرل١ٜ ٚغا٥ٌ تػتدسّ  اييت إطنب١ ايطًٝع١ٝ يًككٝس٠ ا٭ٍٚ احملا٫ٚت ٚٗٛض -9

 ٚإًكل ٚايؿٛتٛغطاف ٚايطغِ ٚايطٚا١ٜ ٚايكك١ ايؿعطٟ ايٓل بٌ تٛسس ، كتًؿ١ ٚبكط١ٜ
 بٌ ايؿٛاضم ؾٝ٘ تٓعسّ ايصٟ ايٛاسس ايؿٔ إٍ يًٛقٍٛ ١قاٚي ٗ ، ٚإػطح ٚايػٝٓاضٜٛ
 (9) . إؿتٛح ايٓل أٚ ، اي٬قكٝس٠ قكٝس٠ : إدتًؿ١ ايؿ١ٝٓ ا٭ؾهاٍ
 ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط ػطب١ ؾشل عٓس ايػت١ٝٓٝ يًككٝس٠ ايتٛقٝـ ٖصا أ١ُٖٝ ٚتدلظ

 ع٢ً ٚايؿًػؿٞ كسٟٚايٓ ايؿعطٟ ايدلْاَر ٖصا يتطبٝل ايكٟٛ ايٓعٚع ٖصا لس سٝح ، ْؿػ٘
 يؿعطا٤ ايؿعط١ٜ ايًػ١ ٬ََح بعض ٜػتٓب٘ إ ايؿاعط ساٍٚ نُا . ايؿا١ًَ ايؿعط١ٜ ػطبت٘

 بإع٢ٓ َؿش١ْٛ ايًػ١ ٖصٙ ٗ ؾعط١ٜ ١ًْ نٌ إ َٓٗا ، خكا٥ل ١ًْ إٍ ؾأؾاض ايػتٝٓات
 ٫ْٗا ١َُٗ ١اـاقٝ ٖٚصٙ (2) . ؾ٦ٝا تكٍٛ تهاز ٫ اييت ايت١ّٝٛٗ اٱْؿا١ٝ٥ ايًػ١ عٔ نبسٌٜ
 يػ١ ع٢ً تٓطٟٛ ناْت ايػتٝٓات ؾعطا٤ نتابات َٔ ايهجرل إ َٔ أؾٝع َا تٓؿٞ إ ؼاٍٚ
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 ، ا٫تٗاّ ٖصا ٗ غك٘ قس ْؿػ٘ ايععاٟٚ ؾانٌ ٚإ ، ؾ٦ٝا تكٍٛ تهاز ٫ ت١ّٝٛٗ إْؿا١ٝ٥
 نُا  .0211 عاّ "إٓؿٛض٠ َٝهاْٝه١ٝ "قكا٥س َجٌ ايكاز١َ إبهط٠ بساٜات٘ ٗ ٚخاق١

 أَجاٍ "َٔ ؾعط " ف١ً سساث١ ؾعطا٤ يػ١ عٔ ؽتًـ اْٗا ايًػ١ شلصٙ تٛقٝؿ٘ ٗ ايؿاعط ضأؾا
 ٖصٙ دس٠ َكسض إ ايؿاعط ٜٚط٣  اؿاز. ٚاْػٞ إاغٛٙ ٚقُس اـاٍ ٜٚٛغـ ازْٚٝؼ

 ( نْٛهطٜت١ٝ ) ًَُٛغ١ يػ١ يكاحل ايعباض٠ ٚتطٌٖ ايب٬غ١ٝ يًشًٞ تٓهطت قس " اْٗا ٗ ايًػ١
 َٔ ٚاؾ١ًُ ايه١ًُ بتشطٜط أٜها تتُٝع نُا ، ايع١ًُٝ ايًػ١ ٚزق١ اي١َٝٛٝ يًػ١ا س١ٜٛٝ ُتًو ،

 ٚيهٔ ، سٝاز١ٜ أنجط ايه١ًُ أقبشت عٝح ، ايعَٔ َع ؾٛقٗا تطانُت اييت إا٥ع١ اي٬ٍٛ
 بٝٓٗا ايهاتب أٚ ايؿاعط ٜهتؿؿٗا اييت اؾسٜس٠ ايع٬ق١ َٔ ًٜتُع خام ٖٚر شات اٜها
 (01) . ا٭خط٣ ايهًُات ٚبٌ

 ٚضَا ، ايػتٝين ايؿعط ٗ ايتذطٜيب اؾٖٛط ع٢ً ٜ٪نس ، أخط٣ د١ٗ َٔ ، ايؿاعط ْٚط٣
 : ْؿػ٘ يًذٌٝ اؿ١ٝ ايطٚح ظٖٛط ٜػُٝ٘ َا شيو ٜطتب٘ نُا ، خ٬ق١ ؾعط١ٜ ػطب١ نٌ ٗ

 عٔ ىتًـ اؾسٜس ايٓل دعٌ ايصٟ ٖٛ إٛقـ إٍ ا٫ْطباع َٔ بايهتاب١ ا٫ْتكاٍ ٖصا "
 ايٓل عًٝٗا قاّ اييت ايتذطٜب١ٝ إ َعطؾ١ َٔ ٫بس ٖٚٓا . بط٩ٜاٙ نُا ؿهً٘ب ايكسِٜ ايٓل

 نتاب١ َٔ َا ؾاْ٘ ايٛاقع ٚٗ . اؿ١ٝ يًطٚح إُهٔ ايٛسٝس اٱبساعٞ ايتذًٞ ناْت ايػتٝين
 ٜؿعٌ اشٵ ٖٚٛ ، ايجابت١ ايكٛاعس ٜٓتٗو ايصٟ ايٓل ٖٛ اؾٝس ؾايٓل . ػطٜب١ٝ بسٕٚ سسٜج١
 ايككرل ٚايعَٔ دست٘ بػبب ، َ٪غػّا تهٕٛ إ ّهٔ ٫ َا ٜٚكسّ ؼإ٪غ ع٢ً ىطز شيو
 (00) " . ّتًه٘ ايصٟ

 ايككٝس٠ طبٝع١ عٔ نا٬َّ ْكسّٜا تكٛضا ّتًو ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط إ لس ٖٚهصا
 َا ٖٚٛ ، ٚايه١ْٝٛ ايؿًػؿ١ٝ ٬ٚٚشلا ٚايب٬غ١ٝ ايًػا١ْٝ ايب١ٜٛٝٓ ٚخٛاقٗا ٚأٖساؾٗا ايػت١ٝٓٝ

 ؾٝ٘ ّٓح ٚايصٟ ، ْؿػ٘ ايؿاعط نتب٘ "ايصٟ ايؿعطٟ "ايبٝإ ٗ ٚانشّا قس٣ ي٘ ٚدس
 بايبٝاْات تصنطْا ، ٚاسس إٓ ٗ ٚثٛض١ٜ تػٝرلٜ٘ ضغاي١ تهٕٛ قس ٚٚٝؿ١ ٚايككٝس٠ ايؿاعط
 يكس .(09) ايػطٜايٞ بطٜتٕٛ اْسضٜ٘ ٚبٝإ ا٫ٜطايٞ إػتكبًٞ ايبٝإ  َٚٓٗا ايعا١ٕٝ ايؿعط١ٜ

   قاٍ: سَاعٓ ٚانشّا ايؿاعط نإ
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 ، ٚاؿانط إانٞ أنايٌٝ ْػـ خ٬ٍ ،َٔ ايعامل تػرل إ ايعطب١ٝ يًككٝس٠ إٓ "يكس
 عٔ تتشسخ إ ايعطب١ٝ يًككٝس٠ إٓ يكس  دسٜس٠. ؾعط١ٜ ض٩ٜا زاخٌ ايعامل، تطنٝب ٚإعاز٠
 ايككٝس٠ سٝح ، ايصٖٔ ٗ إٛدٛزات نٌ ٚدسٸ٠ سهٛض عدل اؿكٝك١ إٍ اٱْػإ ضس١ً
 ٚايصاٖب ، إتأنس غرل ايٛاعٞ ، ٚإعكس إتشطض ، ايبسا٥ٞ ايها٥ٔ ٖصا ٓسق١ٝب ٗ طًك١ آخط
 (02) ." أبسّا َػعاٙ َعطؾ١ ّهٔ ٫ عامل غابات إٍ

 ايؿاعط ػطب١ خام ٚبؿهٌ ، ايػتٝين ايؿعط اػاٙ إ ْػتٓتر إ ّهٔ شيو ن٤ٛ ٚٗ
 عٔ ؽتًـ ٚايعطب١ٝ، يعطاق١ٝا ايؿعط١ٜ اؿساث١ َطاسٌ َٔ َتكس١َ َطس١ً ّجٌ ايععاٟٚ، ؾانٌ
 َٔ أنجط ٗ بٝٓت ٚإ يٞ بلغ ٚنُا . اـُػٝٓات ٗ ا٭ٍٚ ايؿعط١ٜ اؿساث١ َطس١ً
 ، ا٫دتُاعٞ ايٛاقع َع إكاؿ١ قاعس٠ ع٢ً تكّٛ اـُػ١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ناْت ،زضاغ١

 تػٝرلٜ٘ ٝاتآي عدل ا٫دتُاع١ٝ ايب١ٝٓ زاخٌ ثٛضٟ تػٝرل يتشكٝل ايسع٠ٛ شات٘ ايٛقت ٚٗ
 ايػت١ٝٓٝ اؿساث١ إَا ، moderity اؿساث١ َطس١ً َكاضْتٗا ؾُٝهٔ ٚيصا . َسضٚغ١ ادتُاع١ٝ

 دسٜس. عامل يبٓا٤ ْػؿ٘ أٚ تسَرلٙ ٚقاٚي١ ٚاجملتُع ايٛاقع ع٢ً ا٫ْؿكام أغاؽ ع٢ً ؾتكّٛ
 ٓٛٛضَ َع تتُا٢ٖ اييت modernism  اؿساث١ٜٛ أٚ اؿساثا١ْٝ َكطًح إٍ أقطب ؾٗٞ ٚيصا

 ٚقاٚيت٘ اجملتُع عٔ ايؿاعط باْؿكام ٚاتػِ ا٭ٚضب١ٝ اؿهاض٠ أؾطظت٘ َعٌ ٚؾًػؿٞ ض٩ٜٟٛ
 ايصٟ ايػتٝين ايؿاعط ض٩ٜا ٗ نبرل سس إٍ ٚدسْاٙ َا ٖٚصا . شات١ٝ بططٜك١ ًٖهت٘ إقا١َ

 عٔ ٚبعٝسّا ، شات١ٝ ٚبططٜك١ ، ؾاٌَ تسَرلٟ َٓش٢ٶ خ٬ٍ َٔ ايٛاقع تػٝرل سًِ ؼكٝل ساٍٚ
 ا٬ٕش إٍ تهٕٛ َا اقطب ايتػٝرل ْعع١ بست ٚيصا ، ا٫دتُاعٞ ايتػرل بكٛاٌْ عذلافا٫

 اؾُاي١ٝ ايٓععات ٚأقشاب ٚإٝتاؾٝعٜكٌٝ ايكٛؾٌٝ ٬َشات عٔ ىتًـ ٫ ايصٟ ، ايصاتٞ
 ؾعطا٤ َٔ ايهجرل َٛاقـ ٚزلت اييت ايط٩ٜا ٖصٙ إ ْعذلف إ عًٝٓا ٜتعٌ ، يهٓٓا . إػًك١
 ٚثٛضٟ ادتُاعٞ َٛاقـ عٔ هؿـت ضاست َا غطعإ ، ايبسا١ٜ ٗ يػت١ٝٓٝا اؿساث١
 ٜٛتٛبٝا ٱقا١َ ايصات١ٜٛ ٚاـٝا٫ت ٚا٭س٬ّ ا٭ٖٚاّ َٔ ايهجرل َٔ ايتدًل بعس ،دصضٟ
 . ايٛاقع اضض ع٢ً ؾعط١ٜ
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 ٗ ْٚؿطتٗا ايؿعط١ٜ ا٫دٝاٍ َؿّٗٛ عٔ َبهط٠ زضاغ١ ٗ بٝٓت ٚإ يٞ غبل ٚنُا
 َطت " اْ٘ إٍ " ايتؿٛٞ ؾها٤ إٍ ايتُاغو ب١ٝٓ َٔ : اؿساث١ ط"ؾع إٛغّٛ نتابٞ

 ايؿاعط ٜكٌ ٖعت قاغ١ٝ ٚشات١ٝ َٛنٛع١ٝ ٚطٚف ايعطب١ٝ ايبًسإ َٔ ٚبعسز ،بايعطام
 َؿطٚع٘ إ ، ايكٍٛ ّٚهٔ . اجملتُع َع ايتكاحل ٜٚطؾض ايصات مٛ ٜٓهؿ٧ ٚدعًت٘ ايػتٝين

 بٛغا٥ٌ ٚضَا – ايؿطزٟ اـ٬م ِٖ ٚنإ ، ؾطزّٜا َؿطٚعّا نإ اجملتُع ٖصا ٱق٬ح
 (04) " ايؿاب١. ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا ع٢ً إُٗٝٔ ٖٛ غٝهٛيٛد١ٝ إغكاطات خ٬ٍ َٔ اٚ قٛؾ١ٝ

 ػطب١ ع٢ً ايتذطٜب١ٝ ايٓعع١ ُٖٝٓ٘ ، ٚايٓطدػ١ٝ ، ايعبج١ٝ ؾب٘ ايط٩ٜا ٖصٙ َع ٜٚتعأَ
  غرل. ٫ ايتذطٜب ٭دٌ ١ٝػطٜب ٚنأْٗا تبسٚ ناْت ست٢ ، إبهط٠ ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط
 عٓٛإ ؼت 0211 عاّ ايؿاعط ْؿطٖا قكرل٠ قكا٥س أضبع ع٢ً ٖٓا ا٫غتس٫ٍ ٜٚهُٔ
 آثط ٚقس . سٝٓٗا ٗ ايجكاؾ١ٝ ٚيًُ٪غػ١ يًكاض٨ ق١ٜٛ قس١َ غببت "ٚاييت َٝهاْٝه١ٝ "قكا٥س
 ٗ 4 ِضق ًَشل بؿهٌ ْؿطٖا أعاز يهٓ٘ ، إبهط٠ زٚاٜٚٓ٘ َٔ أٟ إٍ ٜهُٗا ٫ إ ايؿاعط
 ، 0225 عاّ ايكازض٠ ا٭ٍٚ طبعت٘ ٗ ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ  اؿ١ٝ "ايطٚح نتاب٘

 : ايتاي١ٝ ا٭ضبع ايككا٥س ٚتهِ " ايتُاؽ خ٘ قطب ايػا٥ط " ٖٛ ض٥ٝػا عٓٛإ ؼٌُ ٚناْت
  إػًػ١ً إطأ٠ -0
  ا٭خرل ايطٛؾإ -9
  ا٭دساز عٕٝٛ -2
 (07)" اؾػس ثهٓات -4

 اييت ايها١ًَ ايؿعط١ٜ إعُاي٘ ٗ ايككا٥س ٖصٙ ْؿط أعاز قس ايؿاعط إ ٫سٛت يهٓين
 هطٟ إ آثط يهٓ٘ ، شات٘ ايط٥ٝؼ ٚبايعٓٛإ ، 9115 عاّ دع٥ٌ ٗ اؾٌُ زاض ي٘ ْؿطتٗا

 َٔ عٓٛاْ٘ تػٝرل عٔ ؾه٬ّ عًٝ٘ أبٝات مثا١ْٝ بإناؾ١  ، ايجايح إكطع ع٢ً طؿٝؿ١ تعس٬ٜت
 (01)" ١ٝايباي ايعكٛض "ثهٓات إٍ " اؾػس "ثهٓات

 " "ؾطازٜؼ ف١ً َٔ (7 -4) إعزٚز ايعسز ٗ ايتذطب١ ٖصٙ عٔ نتب قس ايؿاعط ٚنإ
 دٌٝ "قك١ إٛغ١َٛ زضاغت٘ اؾٓابٞ ايكازض عبس ايؿاعط وطضٖا نإ ٚاييت  ،،0229 عاّ
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 دٌٝ : اؿ١ٝ "ايطٚح ايؿعط١ٜ غرلت٘ ٗ ٫سكّا َٓٗا ايهجرل أزضز ٚاييت ايعطام" ٗ  ايػتٝٓات
 ايكؿش١ ع٢ً ٜؿطف 0211 عاّ نإ اْ٘ إٍ ايؿاعط اؾاض اش  ". ايعطام ٗ ٝٓاتايػت

 " ٜكٍٛ نُا أسسثت "ٚاييت َٝهاْٝه١ٝ "قكا٥س ْؿط "عٓسَا ايعطب١ٝ ايجٛض٠ دطٜس٠ ٗ ا٭زب١ٝ
 ايطٜان١ٝ إعاز٫ت بٌ إعز ٚقاٚي١ ، يػتٗا بػبب ، ايجكاٗ ايٛغ٘ ٗ نبرل٠ نذ١

 ايطًٝع١ٝ ٚا٫ػاٖات ٚايػٛضٜاي١ٝ ايطٚا١ٝ٥ ايهتاب١ خدلات َٔ ػتؿٝسّاَ ٚايٓجط ٚايٛظٕ ٚايطغِ
 ايتأثط مثط٠ ناْت " َٝهاْٝه١ٝ قكا٥س " إ ، ْؿػ٘ ايؿاعط إٔح نُا ، ٚٚانح (05)."

 بعض ايؿاعط بٗا بؿط اييت ا٫تَٛاتٝه١ٝ ايهتاب١ عٔ ؾه٬ّ ، ٚايطٚا١ٝ٥ ايػطٜاي١ٝ بايهتاب١
 ، عؿٟٛ تسؾل عٓكٛز١ٜ قكٝس٠ َجاب١ تعس إ ّهٔ اييت ضبعا٭ ايككا٥س ٖصٙ ؾؿٞ . ايٛقت

 أسٝاّْا غطزٟ أٚ َٓطكٞ ناب٘ ٚزِٚا ، ٚإط٥ٝات ٚايطَٛظ ٚايهًُات يًكٛض َٓهب٘ غرل
 ايؿطْػ١ٝ ايٓاقس٠ بٗا بؿطت اييت ايٓجط قكٝس٠ ٗ اجملا١ْٝ خاق١ٝ ٜ٪نس إٔ اضاز ايؿاعط ٚنإٔ

 : بطْاضز غٛظإ
  ايعًب١ نت١ً "قت١ً

 ، إعازي١ ٗ ا٭دػاز تؿسؼ
 (09) " ايعامل َػاؾ١ = ا٫بتسا٤ دصض 9\0 = ٟ

 ايتكًٝسٟ ايكاض٨ شا٥ك١ قسّ ٗ أغاغّا تتُجٌ إٝهاْٝه١ٝ ايككا٥س ٖصٙ ق١ُٝ إ يٞ ٜٚبسٚ
 َٔ اؿط٠ إد١ًٝ ؼكك٘ ايصٟ بايسٚض ٚايتبؿرل ايػا٥س٠ ٚايؿعط١ٜ ا٭زب١ٝ ا٭عطاف ٚخطم
 ؼكٝل إٍ ٜٗسف ٫ ، َطاضّا ٚأعًٔ غبل نُا ، ؾايؿاعط . يػًط١ٚا ٚايعكٌ إٓطل نٛاب٘

 " نتابٗا ٗ بطْاضز غٛظإ َِٚٓٗ ، اؿساث١ ْكاز َٔ ايهجرل َع ًٜتكٞ ضَا ٖٚٛ ، َعٌ َع٢ٓٶ
 ، ايٓجط قكٝس٠ ٗ " اجملا١ْٝ " َؿّٗٛ عٔ زاؾعت اييت " َٜٛٓا إٍ بٛزيرل َٔ ايٓجط قكٝس٠
 ٖصٙ تًتكٞ نُا . يصاتٗا نتاب١ ٭ْٗا ، ايؿعط١ٜ ايهتاب١ َٔ ٚإع٢ٓ ايػا١ٝ٥ اْتكا٤ ٜعين ٚايصٟ
 ٫ ايككٝس٠ إ َٔ " ٚايتذطب١ ايؿعط " نتاب٘ ٗ َانًٝـ أضؾٝبايس ايؿاعط قاي٘ َا َع ايؿهط٠
 . ا٫ يٝؼ " تهٕٛ إ ٖٛ" ٖسؾٗا ،ٚإ َعٌ َع٢ٓ ؼكٝل إٍ تٗسف
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 يطاٜٚت٘ نتبٗا اييت إكس١َ ٗ َبهط ٚقت ٗ أعًٔ قس ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط ٚنإ
 ، ْؿػٗا عٔ تتشسخ ايطٚا١ٜ "إ اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ "كًٛقات إبهط٠ ايتذطٜب١ٝ
 (02) بايصات. ؾ٦ٝا تكٍٛ ٫ سٝح ، دسّا اـاق١ بططٜكتٗا
 يًذع٤ نتبٗا اييت إكس١َ ٗ ٚايؿعط ايهتاب١ ٗ إع٢ٓ عٔ يًشسٜح عاز ايؿاعط يهٔ

 ظ٥بك١ٝ إٍ ؾٝ٘ أؾاض ايؿعط ٗ إع٢ٓ ٕؿّٗٛ أزم ؼسٜس إٍ " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " َٔ ا٭ٍٚ
 : إع٢ٓ

 ًُهٗا اييت ايػط١ٜ ٖصٙ ، ٚؽؿّٝا بعسّا أنجط ، آخط َع٢ٓ إٍ إؾاض٠ ٖٛ إع٢ٓ "ٚاشٵ
 سٝح ، ايهٕٛ َعُاض ٗ تتذ٢ً اييت ايػط١ٜ اشلٓسغ١ يٓؿؼ َعازي١ تهٕٛ تهاز ايككٝس٠

 ٚإٛت اؿٝا٠ َجًُا ، ا٭خط بعهُٗا ٜٚه٬ُٕ ، ٚاسس٠ ب١ٝٓ ٕٜؿه٬ ٚاي٬َع٢ٓ إع٢ٓ
".(91) 

 أٚ غا٥بّا زا٥ُّا ٜهٔ مل ايعاّ إع٢ٓ إ لس ، ايؿاعط ػطب١ فٌُ ؾشل ٚعٓس ، ٚعًُّٝا
 إٍ تكٛز اييت ٚا٭غًٛب١ٝ ٚايب٬غ١ٝ ايًػا١ْٝ ٚإ٪ؾطات احملسزات َٔ ايهجرل مث١ بٌ ، ظ٥بكّٝا
 ، ايؿاٌَ ايؿعطٟ َت١ٓ ٗ ْكٌ مل إ ، ايؿاعط ػاضب َٔ ايهجرل ٗ ٫ي١ٚايس إع٢ٓ انتٓاٙ

 . َبهط٠ قسٚز٠ اغتجٓا٤ات بعض عسا ضَا
 ٗ يكاض٥٘ ايؿطق١ يُٝٓح ضَا ، َؿتٛح َع٢ٓٶ ططح إٍ ٌّٝ ايؿاعط إ ٬ْسٜ إ ّٚهٔ

 ٝػتٚي نتاب١ٝ ْكٛقّا بٛقؿٗا ، إؿتٛس١ ايؿعط١ٜ ْكٛق٘ َع َٓتر سٛاض ٗ ايسخٍٛ
 . باضت ض٫ٕٚ َؿّٗٛ سػب قطا١ٝ٥
 : بايكٍٛ ٖصا َٛقؿ٘ إٜهاح إٍ ايؿاعط ٜصٖب إش 

 ٚإِا ، أخط َع٢ٓ أٟ َجٌ ، سٌ بعس ؾػس ٚا٫ ، ْٚٗا٥ّٝا قسزّا إع٢ٓ ٫ٜهٕٛ  "ٖٚٓا
 (90)" . بٗا تبٛح ٖا أنجط ، ايككٝس٠ بٗا تٛسٞ ، بٗا أخط٣ َعإ ع٢ً َؿتٛح َع٢ٓٶ

 ، ؾٝطا١ْٝ ْبت١ تهٔ مل ايععاٟٚ ؾانٌ نتابات َجًتٗا اييت ايػتٝٓات ٗ ايؿعط١ٜ ايتذطب١
 إ إٍ ايٓٛط َٔ ْؿػ٘ ايؿاعط ٚوصضْا . قسز ٚثكاٗ ٚغٝاغٞ ادتُاعٞ ٚاقع ٚيٝس٠ بٌ

 َع١ٓٝ فُٛع١ أٚ اسسٺ قٓع َٔ بٛقؿٗا ايعطاق١ٝ ايهتاب١ ٗ ايػتٝٓات دٌٝ أسسثٗا اييت ايجٛض٠
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 ايٓانذ١ ايجُط٠ ايػتٝٓات ناْت ؾكس . ا٭ؾطاز ًٜعبٗا اييت ا٭زٚاض أ١ُٖٝ ضغِ ، بايصات
 9 ٚاْك٬ب ، 0279 ُٛظ 04 ثٛض٠ ػطب١ ، ايعطاقٞ اجملتُع بُٗا َطٸ ، ػطبتٌ اخطط يٛعٞ
 ٚعٞ تؿهٌ يعٛاٌَ ٚثكاؾّٝا غٛغٝٛيٛدّٝا ؼ٬ًٝ ايؿاعط ٜٚكسّ ، (99) " . 0212 ؾباٙ

 ايؿطزٚؽ قا١َإ بإَها١ْٝ أٚسٝا اؾُٗٛض١ٜ إع٬ٕٚ ُٛظ ثٛض٠ إ ٜط٣ سٝح ، ايػتٝين ايؿاعط
 ٜٚصٖب ، ايتؿا٩ٍ ٖصا ْػـ 0219 عاّ ؾباٙ اْك٬ب إ ا٫ (92)"ايعطاق١ٝ ا٭ضض ؾٛم

 أطٍٛ ناْت ؾباٙ 9 اْك٬ب ٌٚ ٗ ايعطاقٕٝٛ عاؾٗا اييت ايتػع١ ايؿٗٛض إ إٍ ايؿاعط
 غٝططت اييت ايػاشد١ ؿا٩ي١ٝايت َٔ ، شات٘ ايٛقت ٗ ، سطضتِٗ ٚيهٓٗا ، سٝاتِٗ ٗ نابٛؽ

 : ايؿاعط يس٣ ، دسٜس٠ ض٩ٜا ٚبًٛضت ، أضٚاسِٗ ع٢ً
 ع٢ً ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ اٱٜسٜٛيٛد١ٝ ايٛقا١ٜ ْٚٗا١ٜ ، د١ٗ َٔ ايػًط١ غٝاب "اتاح

 نػ٘ عٔ بعٝسّا ، ٜٚبسعٛا ، ٜٚهتبٛا ، يٝؿهطٚا إجكؿٌ أَاّ اجملاٍ ، أخط٣ د١ٗ َٔ اجملتُع
 .(94) " . سذت٘ ناْت َُٗا ، يًجكاؾ١ َسَط نػ٘ ٖٚٛ ، اـاضز

 ايٛعٞ ٖصا عٛاٌَ َٔ إ إٍ َبهط ٚقت ٗ ، َٛنع َٔ أنجط ٗ أؾطت ٚإ يٞ ٚغبل
 ؾٝ٘ غابت غٝاغٞ ٚطف ٗ ْهذٛا اِْٗ ٖٛ ايػتٝٓات ؾعطا٤ يس٣ ا٫ْؿكاقٞ ايؿطزٟ

 ع٢ً تأثرل شلا نإ اييت ايٝػاض١ٜ ، خام ٚبؿهٌ ، ايعطاق١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚا٭سعاب اؿطنات
 . اـُػٝٓات ٗ َج٬ شيو ٚدسْا نُا ، ا٫دتُاعٞ ٚايتعاَِٗ ٚٚعِٝٗ ايؿعطا٤ ػاضب

 ايػٝاغٞ ايتٓٛرل ١َُٗ ايػتٝين ايؿاعط ْٗٛض إٍ ايػٝاغ١ٝ ايط٩ٜا غٝاب از٣ ٚقس
 ؾهاْت  ٚا٫دتٗاز. ٚايتؿػرل ايتا٩ٌٜ ٗ ايها١ًَ اؿط١ٜ ْؿػ٘ َامّا ٚايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ

 تكذلٕ ٚاييت ، ( ايًٓٗػت١ٝ ) ٚايعس١َٝ ايٓطدػ١ٝ ٗ أسٝاْا تػك٘ اييت ، ايصات١ٝ اايط٩ٜ ٖصٙ
 إداض ٖصا خ٬ق١ ٖٞ ، ٚا٭غًٛب١ٝ ٚايب٬غ١ٝ ايؿعط١ٜ ايب٢ٓ يتشسٜح دصضٟ بٓعٚع
 . ضٓ٘ ٗ ايػتٝين ايؿاعط ٚيس ايصٟ ٚايكعب إعكس

 ا٫ْهػاض عاْٞ إ عسب ، ايطَاز َٔ "ٚيس قس ايػتٝٓات دٌٝ إ ايععٚاٟ ؾانٌ ٜٚط٣
 ايػتٕٝٓٝٛ ضؾض يكس . اؿطن١ أعسا٤ ٜؿٝع نُا ، ٚطأت٘ ؼت ٜكع مل ٚيهٓ٘ ، ايعاّ ايػٝاغٞ

 .(97) " يًشط١ٜ َهازّا ٜعتدلْٚ٘ ناْٛا َا نٌ نس شلا سسٚز ٫ بجٛض٠ ٚبؿطٚا اشلع١ّ
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 دٌٝ َٔ قطٜبا دعً٘ َا ٖٚصا ، َٗعَّٚا د٬ّٝ نإ ايػتٝٓات دٌٝ إ ايؿاعط ٜٚٛسٞ
 ، غٓعبطؽ ائ أَجاٍ ؾعطا٤ ػاضب َجًتٗا اييت اـُػٝٓات ٗ  ا٭َطٜهٞ ايؿعط ٗ ايبٝتٓهؼ

 ٖٓا ناْٛا "يكس : اؾٌٝ شيو عٔ ٜكٍٛ اش ، ٚغرلِٖ نٛضغٛ ٚغطٜػٛضٟ ، ٚؾطيٓهٗٝيت
 ايػتٌٝٓٝ ؾإ ، اؿطٚب ضَاز َٔ خطدٛا قس ايبٝتٓهؼ نإ َا ؾإشا . َٗعَّٚا د٬ّٝ ٖٚٓاى

  (91) " . ايعػهط١ٜ ٚايسنتاتٛضٜات ا٫ْك٬بات ضَاز َٔ خطدٛا قس ايعطاقٌٝ
 ٜهتبٗا اييت ايككٝس٠ ٖٛ ايؿاعط "إ ًٜٞ َا " ايؿعطٟ "ايبٝإ ٗ ايععاٟٚ ؾانٌ قاٍ يكس

 بٌ ُاٖٞ ناْت اييت ايكس١ّ ايؿطْػ١ٝ ايٓكس١ٜ إكٛي١ ٜهطضا إ ٜٟٓٛ ٫ بايتأنٝس ٖٚٛ (95) "
 : َٚػاٜط اخط َع٢ٓ إٍ ٜصٖب ٖٛ بٌ " ا٭غًٛب ٖٛ ايطدٌ " ٚأغًٛب٘ ايهاتب
 يًعامل ٚايػٌٗ إػطح ايٛعٞ . ايؿاعط يٛعٞ َػاٜط٠ قكٝس٠ نتاب١ إُهٔ غرل "َٔ
 ٚعٞ شات قكا٥س ؾٝٛدس ؾٞ نٌ ٗ احملذلم ايٛعٞ إَا ، ٚغ١ًٗ َػطش١ قكا٥س ٜٛدس
 بٛقؿٗا ايععاٟٚ يؿانٌ ايه١ًٝ ايتذطب١ إٍ ايٓٛط إٍ ٜسؾعٓا َا ٖٚصا (99) " باٱْػإ. أعُل
 هعًٓا َا ٖٚٛ ، ْٚجط ؾعط َٔ نتب َا نٌ ٗ َع١ٓٝ ٚؾ١ٝٓ ٚادتُاع١ٝ ؾًػؿ١ٝ ض٩ٜا عٔ تعدل

 ٚايكازض٠ إبهط٠ " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات ٗ"  إبهط٠ ايؿاعط ضٚا١ٜ إ ْؿذلض
 انٌؾ نإ  ايؿاٌَ. ايؿعطٟ َتٓ٘ َٚٔ ، ايؿعط١ٜ ض٩ٜت٘ َٔ دع٤ّا ناْت 0212 عاّ

 إؿذلى ايؿها٤ إٍ ؾطازٜؼ" " ف١ً ٗ 0229 عاّ إٓؿٛض٠  زضاغت٘ ٗ أؾاض قس ايععاٟٚ
 بؿهط٠ تٓب٧ ٚاييت ايػت١ٝٓٝ ػطبت٘ بساٜات ٗ ٚايطٚا١ٝ٥ ايؿعط١ٜ نتابات٘ َٓ٘ تٓطًل ناْت ايصٟ

 ١َٝهاْٝهٝ "قكا٥س ٚ " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ناْت " : ا٭زب١ٝ ا٭دٓاؽ تساخٌ
 ٚايبٛغذل ٚايطٚا١ٜ ٚايكك١ ايككٝس٠ بٌ ٖٛ دسٜس ٚؾين أزبٞ ِ٘ ٫بتهاض قاٚي١ "

 (92)" . ايطٜان١ٝ إعاز٫ت ست٢ بٌ ، ٚايػٝٓاضٜٛ ٚايَٝٛٝات ٚإكاي١ ٚايطغِ ٚايؿٛتٛغطاف
 ٗ َٓٗا ٜٓطًل اييت ايتذطٜب١ٝ ٚايٓعع١ ايؿ١ٝٓ ايط٩ٜا ٚسس٠ بٛنٛح ٖٓا ْهتؿـ اش

 . ٚاٱبساعٞ ايؿعطٟ َؿطٚع٘ َٔ دع٤ّا ا٭ٍٚ ضٚاٜت٘ َٔ هعٌ صٟٚاي ايهتابٞ َؿطٚع٘
 ايٓجط قكا٥س َٔ ايعؿطات تهِ إ ّٚهٔ ، إؿتٛح ايٓل َٔ يّْٛا تهٕٛ إ تهاز ؾايطٚا١ٜ

 . ٜهتب َا نٌ ع٢ً ٜؿٝض ؾاعط ض٩ٜا َٔ دع٤ ؾٗٞ ، إػتكب١ًٝ
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 عكطٖا ع٢ً َتكس١َ "، اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ضٚا١ٜ إ ْعذلف إ ٚعًٝٓا
 ايتػطٜب١ٝ بايعٓاقط أضٖكت قس ؾٗٞ – ؼسٜسّا ايعطبٞ ٚا٭زبٞ ايجكاٗ عكطٖا ،ٚاعين

 بعس أٚنح بكٛض٠ غتٓهر اييت ، ( ايطٚا١ٜ ٚضا٤ َا ) غطزٟ إٝتا ٚا٫ػاٙ ، ٚايؿٓطاظ١ٜ
 . ايعطبٞ ايطٚا٥ٞ اٱبساع ػطب١ َٔ عكٛز

 كذلع "قكٝس٠ ا٭خرل غ٬ؾٗا ٗ ٚؼسٜسّا ،ضٚاٜت٘ ع٢ً إ٪يـ ٜطًل إ عبجّا ٜهٔ ٚمل
 ؾه٬ّ ، " ْؿٝسّا عؿط مثا١ْٝ ايطٚا١ٜ " تهِ سٝح ، با٭ْاؾٝس ؾكٛشلا ع٢ً ٜٚطًل (21) ؾطٜط
 ؾب٘ ٚأغًٛبّٝا تعبرلّٜا اْؿ٬تّا ايطٚا١ٜ ٗ ٚلس " ايؿطٜط إدذلع يٓٛط١ٜ ايعًُٞ "إًـ عٔ

 َجًُا ، ُاَّا ، ٖصٙ 0212 عاّ ْؿطٖا ييتا ضٚاٜت٘ ٜهتب ايععاٟٚ ؾانٌ إ شيو ، ؾٛنٟٛ
 ايػطزٟ ايتُاغو إٍ ايطٚا١ٜ اؾتكست يصا ، 0211 عاّ إبهط٠ إٝهاْٝه١ٝ قكا٥سٙ ٜهتب

 أٚ – ؾايؿك٬ٕ . ايطٚا١ٝ٥ ايهتاب١ َٔ ايًٕٛ ٖصا َجٌ ٗ إطًٛب ايٓهر ٚاٍ ، إطًٛب
  َكاطع ٜهْٛا إ ٜٚهازإ ، انش١ٚ غطز١ٜ ب١ٝٓ ا١ٜ إٍ ٜؿتكسإ ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ – ايٓؿٝسإ

 : ايجاْٞ ايٓؿٝس ٗ شيو لس نُا ، غٝٓاضٜٛ أٚ َؿتٛح ْل أٚ ْجط قكا٥س َٔ
 يٝؼ : َػذٌ ؾطٜ٘ . غٛاق١ زاخٌ ٚىتؿٞ ايبشط إٍ ٜعٛز ضدٌ : بعٝس٠ يكط١ "

 . ايعكؿٛض زلا٤ يًشًِ
  (20) " ايبام َػازض٠ طكٛؽ : قطٜب١ يكط١
 ًٚت ٚإ ، ايجايح ايٓؿٝس ست٢  با٫تهاح ايطٚا١ٜ ٗ ز١ٜايػط ايب١ٝٓ ٬ََح تبسأ ٫ٚ
 ايعؿطات وٌُ – ايطٚا١ٜ بطٌ إ ْهتؿـ سٝح ، َٓؿًت١ ؾعط١ٜ تّٗٛات زاخٌ تتؿ٢ٛ
 ، يٞ بايٓػب١ ،َأيٛف ٚاسس دػس ٗ ْتؿهٌ نًٓا " : ايؿطٜط ٚإدذلع )ؽ( َٓٗا ا٭زلا٤
 " . ٚزاخً٘ ايعَٔ خاضز اغِ ايـ يٞ ٜٚكبح

 ، إجكؿٌ ؾطو١ إٍ ٜٓتُٞ اْ٘ إٍ ْتٛقٌ ايبطٌ ؾدك١ٝ تؿهٌ يُٓٛ تٓا٬َسك ٚعدل
 ، " اـاَػ١ ايكًع١ " ايجا١ْٝ ضٚاٜت٘ ٗ ٫سكا ٜهطضٖا ث١ُٝ ٖٚٞ هًٗ٘، يػبب اعتكٌ ٚاْ٘

 زغتٜٛؿػهٞ َجٌ ُاَا ، ايتايٞ ايّٝٛ ٗ غطاس٘ ٜطًل ،ؾذأ٠ ،يهٓ٘ باٱعساّ عًٝ٘ ٚسهِ
 إٍ ؾبٝ٘ ضَا ، ٚقاتٌ ؾطٜط ٚسـ إٍ يًتشٍٛ ٚزؾعت٘ ٚعٝ٘ َعقت ايكس١َ ٖصٙ إ :ٜٚبسٚ
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 لس سٝح ، 0905 عاّ ايكازض٠ ؾًًٝٞ ٕرلٟ " ؾطاْهؿتأٜ " ضٚا١ٜ بٛسـ نبرل سس
 ٚسـ إٍ ايبطٌ ٜتشٍٛ ،ٖٚهصا (29) ايجٛاض إٍ اْهِ قس ؾطاْهؿتأٜ إ إٍ نجرل٠ إؾاضات

 أْكاب إٍ ايػهإ ٚإساي١ ، ايعامل َرليتس دٗاظ ابتهاض خ٬ٍ َٔ ٚايٓاؽ ايعامل َٔ ٜٓتكِ
 ضٚا١ٜ َٔ ػعٌ ا٬َٕح ٖصٙ نٌ – اٱغطٜك١ٝ ا٭غاطرل ٗ َٝسٚظا يع١ٓ ٖٞ ضَا – سذط١ٜ

 بؿهٌ ػ٢ً تأثط ٖٚٛ  – " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ ٕدًٛقات غا٥بّا ْكّا " ؾطاْهؿتأٜ
 آس يًطٚا٥ٞ (22)"سازبػ ٗ ؾطاْهؿتأٜ " ضٚا١ٜ ٗ ايعطاق١ٝ ايطٚا١ٜ ٗ ٫سكّا أٚنح

 . 9104 عاّ ايعطب١ٝ يًطٚا١ٜ بٛنط دا٥ع٠ ٗ ا٭ٍٚ إطنع ع٢ً سكًت اييت غعساٟٚ
 لس ايعًُٞ اـٝاٍ ضٚا١ٜ َٔ ٜؿٝس ايصٟ ، ايؿٓطاظٟ ايػطا٥يب إٓش٢ٓ ٖصا عٔ ٚؾه٬

 ؾؿٞ . ايطٚا١ٝ٥ ايهتاب١ بؿهط٠ ، ٚبطً٘ ، إ٪يـ ٚعٞ إٍ تؿرل ايطٚا١ٜ ٗ غطز١ٜ َٝتا ٬ََح
 ا٭ٚضام ٖصٙ ْؿط ٜٛز نإ اْ٘ إٍ ايطاٟٚ  ٜؿرل " ايؿطٜط إدذلع يٓٛط١ٜ ايعًُٞ إًـ "

 ٖصا َجٌ إ إٍ ٜؿرل ا٭قسقا٤ اسس قبٌ َٔ ايٝ٘ قسّ اقذلاسّا إ ي٫ٛ ، ايطٚا١ٜ ؾكٍٛ نُٔ
  (24) " . يًطٚا١ٜ ايعا١َ ايٛسس٠ إٍ ٜٚػ٧ ، ٜٓبػٞ ٖا أنجط ايؿبح ٜػٜٝ قس ايعٌُ

 نإ اشا ؾُٝا إتؿطدٌ بعض ٜتػا٤ٍ عٓسَا ١َُٗ أخط٣ غطز١ٜ َٝتا إؾاض٠ لس نُا
 ٗ ايطاٟٚ ٜهؿـ نُا (27) تكطؾات٘. ٗ سط ٖٛ إ٪يـ ٜكٍٛ ، ٫ اّ غٝعٛز ايكانٞ
 : ايطٚا١ٜ بؿدٛم ع٬قت٘ طبٝع١ عٔ " عؿط ايجايح ايٓؿٝس
 ىطدٕٛ أْاؽ اِْٗ . ضٚاٜيت ٗ َعِٗ أتعاٌَ ايصٜٔ ا٭ؾدام ست٢ اعطف ٫ اْين "

 غت " ضٚا١ٜ َٓٗا إٝتاغطز١ٜ ا٭عُاٍ َٔ بايهجرل ٜصنطْا إٓش٢ٓ ٖٚصا (21) " ٜٚػٝبٕٛ
 . برلاْسًًٜٛ يٛهٞ ا٫ٜطايٞ إػطسٞ يًهاتب َ٪يـ" عٔ تبشح ؾدكٝات

 َكطع ا٫ٍٚ ايٓؿٝس " ٜبسأ سٝح ، زا٥ط١ٜ ب١ٝٓ ع٢ً ، أخط داْب َٔ ، ايطٚا١ٜ ٚتٓطٟٛ
 ؾٛم ٜٗب٘ نايؿطاؾات إتايل "ايًٌٝ . سسٜج١ ْجط قكٝس٠ إٍ ٜهٕٛ َا اقطب ، ٚقؿٞ
 (25)" . اؾسٜس٠ ايػابات

 " عؿط ايجأَ ايٓؿٝس " ا٭خرل ايؿكٌ ٗ ٜٚ٪ططٖا ايطٚا١ٜ يٝدتِ إكطع ٖصا ٜٚعٛز
 ا٫ْتشاض قطض ايصٟ /ايؿبح ايطاٟٚ َٛت عٔ ٜهؿـ ، ؾك٘ دسٜس غطط إناؾ١ َع ،ٚيهٔ
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 . ٚقتً٘ عًٝ٘ ا٫ْتكاض ع٢ً مٛٙ ٜعسؿٕٛ ناْٛا ايصٜٔ إٗاٌْ ع٢ً ايؿطق١ ٜؿٛت يهٞ
 : ٖٞ اٱناؾ١ ٖٚصٙ

 ٖصا إ ايٛانح َٚٔ (29)" . إط٠ ٖصٙ َٛدٛزّا ٜهٔ مل ٫ْ٘ ، ؾ٧ ٗ ايؿبح ٜؿهط "مل
  . يًُ٪يـ ايجا١ْٝ ايصات أٚ ايهُين ايطاٟٚ إٍ ٚاِا ، ايبطٌ / ايطٚاٟ إٍ ٜٓتُٞ ٫ ايػطز

 ٗ ايطٚا١ٜ ٖصٙ زضغت ٚإ غبل اْٞ إٍ – يًتاضٜذ ٚاشنطٖا – ٖٓا ض٠اٱؾا ٚػسض
 ْؿطت " اٯخطٕٚ ؾٝ٘ ٜٓتؿٞ عامل ٗ اؿط١ٜ عٔ ايبشح ِٖٚ " عٓٛإ ؼت َبهط٠ زضاغ١
 بعس أٟ ،0251 عاّ إعًٌُ ْكاب١ آْصاى تكسضٖا ناْت "اييت ا٭دٝاٍ " ف١ً ٗ َط٠ ٭ٍٚ
 َعامل " ايٓكسٟ نتابٞ ٗ تًو زضاغيت ْؿط أعست ٚقس ، ايطٚا١ٜ قسٚض ع٢ً عاّ َٔ اقٌ

 إدتًؿ١ ايؿدكٝات إ إٍ ؾٝٗا ٚأؾطت ، 0257 عاّ ايكازض " إعاقط ازبٓا ٗ دسٜس٠
 ، ايؿطٜس٠ إعكس٠ أٚدٗٗا ايط٥ٝػ١ٝ ايؿدك١ٝ تهػب ، إدتًؿ١ أقٓعتٗا ايبطٌ ٜطتسٟ اييت
 ؾدك١ٝ َٔ قطٜب١ هعًٗا ٖا ّٜاٚغاز ٚسؿّٝا َٓش٢ تٓشٛ ايبطٌ ؾدك١ٝ إ إٍ أؾطت نُا

 ، غٓ٘ ٚأضبعٌ غت َٔ أنجط َهٞ بعس أٟ ، اٯٕ اعذلف إ عًٞ يهٔ (41) . ؾطاْهؿتأٜ
 عٓاقطٖا َٔ ايهجرل انتؿـ ٚمل ، ايطٚا١ٜ تًو َع ٜهؿٞ َا َتعاطؿّا آْصاى أنٔ مل اْٞ

 ايؿاعط ؿطٚعَ ايعهٟٛ ٚاضتباطٗا َؿتٛح نتابٞ ْل إٍ ٚؼٛشلا ٚإٝتاغطز١ٜ ايؿٓطاظ١ٜ
 مل اييت ٚايتذطٜب١ٝ ايؿ١ٝٓ إطاٖك١ َٛاٖط َٔ ؽًٛ ٫ ناْت اْٗا َٔ ايطغِ ع٢ً ، ايػتٝين
 ". "ا٭غ٬ف ٚ " ا٥٬ٕه١ أخط " ضٚاٜتٝ٘ َجٌ يًُ٪يـ ْانذ١ ضٚا١ٜ يتكسِٜ بعس تٓهر

 ايؿاعط ػطب١ ٗ َٗاّ َؿك٬ّ " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ضٚا١ٜ َجًت يكس
 إتططؾ١ ايتذطٜب١ٝ بساٜات٘ ٗ اٱبساع١ٝ ايؿاعط بط٩ٜا ٚثٝكا اضتباطا تطتب٘ ؾٗٞ ٚيصا ،  ٘ٚٚعٝ

  : يًطٚا١ٜ ايػابك١ زضاغيت ٗ 0251 عاّ أؾطٸت٘ ٚإ يٞ غبل َا ٖٚٛ ، ايػتٝٓات ٗ
 اي٬ٚعٞ ٚتساعٝات ٫ْجٝا٫ت با٫غتػ٬ّ نبرل٠ زضد١ إٍ َٛيع ؾاعط ايععاٟٚ "ؾانٌ

 ايؿًػؿ١ٝ ايكِٝ ٖصٙ َعا١ًَ ْػتطٝع ٚيصا . ايػطٜاي١ٝ ٚايكٛض٠ تٝه١ٝ ا٫ٚتَٛا ايهتاب١ ٚإغطا٤
 / ايطٚا٥ٞ ٚٚنع ايطٚا١ٜ طبٝع١ اقتهتٗا ، اؿط٠ ٚايؿهط١ٜ ايًؿ١ٝٛ ايتساعٝات َٔ نٓٛع
 ( 40) " . ايؿين اـًل ع١ًُٝ خ٬ٍ ايؿاعط
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 ٗ ايؿاعط ب١ػط ؾٝ٘ ْهذت ايصٟ ايؿها٤ ، إبهط ايتذطٜيب إٓار ٖصا َجٸٌ ضَا
 ٗ تًو ايتذطٜب١ٝ إطاٖك١ َٛاٖط َٔ ايهجرل ٕ ٚتتدًل ، تسضهّٝا تػتكط ٚضاست ايػتٝٓات

 نإ ٚإ ، ٚتٛاظّْا اغتكطاضّا أنجط سساثٝا ؾعطّٜا خطابّا يٓذس ، اي٬سك١ اـُػ١ ايعكٛز
 – ايععاٟٚ ؾانٌ ؾعط ٜهػب َا ٖٚٛ ، ُٚطزٙ ٚعٓؿ٘ ايػتٝين ايؿاعط ْٛح َٔ ٫ىًٛ

 اقطأْ٘ عٔ ايط١ًٜٛ ايؿذل٠ ٖصٙ خ٬ٍ َٝعت٘ اييت اـكٛق١ٝ ٖصٙ ايؿعطٟ َتٓ٘ أزم ٚبؿهٌ
 . ٚغرلِٖ " ايؿعطٟ ايبٝإ " َٛقعٞ َٔ ايػتٌٝٓٝ ايؿعطا٤

 قطات٘ أِٖ أَاّ ْتٛقـ إ يٝٓا ٜتعٌ ، ايؿاعط َػرل٠ َٛنٛعٞ بؿهٌ ْؿِٗ ٚيهٞ
 دع٥ٌ ٗ " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " ٗ 9115 ّعا ْعٗا اييت ايعسٜس٠ زٚاٜٚٓ٘ َجًتٗا اييت ايؿعط١ٜ

 قط١ اَاّ ق٬ًٝ ٜتٛقـ إ يًٓاقس ٫ٚبس ، قؿش١ ٚٔػٌ تػعُا١٥ عٔ قؿشاتُٗا تعٜس
 " ايبشط اٜٗا غ٬َّا ، إٛد١ أٜتٗا غ٬َّا " ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ قكا٥س َجًتٗا اييت ا٭ٍٚ ايتهٜٛٔ
 . ايػتٝٓات عكس خ٬ٍ  إبهط٠ ايؿاعط قكا٥س ٜهِ ٚايصٟ

 (49) " ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾٛاضع ٗ اقطر اْصا ٖا " ايسٜٛإ ٖصا ٗ ا٭ٍٚ قكٝست٘ ٚؼتٌ
 يس٣ ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا َطاسٌ َٔ ١َُٗ َطس١ً ُجٌ ٭ْٗا خاق١ أ١ُٖٝ 0212 عاّ ٗ ٚإ٪ضخ١

 قكا٥س اٍٚ يٝػت ٖٞ ايككٝس٠ ٖٚصٙ . ايسٜٛإ قكا٥س َٔ قًٌٝ غرل بعسز تكذلٕ ايؿاعط
 قكٝس٠ أٚ اؿط ايؿعط قكٝس٠ ِ٘ إٍ تٓتُٞ ايككٝس٠ ٖٚصٙ ايهجرل. قبًٗا تبن ؾكس ايؿاعط
 ٖٚٛ ، بايتؿع١ًٝ أسٝاْا ٫ٜهذلخ ايصٟ ايتسٜٚط َٔ يٕٛ ؾٝٗا َكاطع ع٢ً ٚتٓطٟٛ ، ايتؿع١ًٝ

 ، ٜاٚطين ، ايعاؾل أْا . إا٤ ٗ تػطم ،غابات َكؿ١ً :"دعضٟ ايٓجط قكٝس٠ َٔ قطٜب ِ٘
 َجٌ ، سػ١ٝ ٚتؿاقٌٝ ٕط٥ٝات تطانُّا ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ٚلس (42) "سيب. إٛد١ ؾٛم انتب
 ٚايطغٛيٞ إتُطز ايؿاعط ( )أْا قٛت عدلٖا ٜطٌ ايتذاٚض عدل تتؿهٌ ايؿػٝؿػا٤ أدعا٤

 : يًعامل أخط٣ عاق١ُ ٚبٓا٤ بايجٛض٠ ايطغاي١ٝ زعٛت٘ ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ ىتتِ سٝح ، َعّا
 (44)" يًعامل أخط٣ عاق١ُ ْٚب٢ٓ إٓػٌٝ قـ ٗ ْكاتٌ سٝح ، ايعٛز٠ دٝـ "يٓ٪يـ

 شلصٙ طبٝعٝا اَتسازا0219 ّعا إهتٛب١ " ايؿٛاضع إٍ يٓدطز " ايتاي١ٝ ايككٝس٠ تؿهٌ ٚتهاز
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 بككٝس٠ نبرل سس إٍ تصنطْا أدٛا٤ ٗ ، دًٝ٘ َأغا٠ عٔ ايؿاعط ؾٝٗا ٜٚتشسخ ، ايككٝس٠
  : اـُػٝٓات ٗ ايبتٝٓهؼ ا٤ؾعط ابطظ اسس غٓطبطؽ ائ ا٭َطٜهٞ يًؿاعط " "عٛا٤
 ، ا٭س٬ّ ؾذ ٗ اغك٘ اْصا ٖا
  (47) " دًٝٞ ٗ اغك٘ اْصا ٖا

 ٚايتهطاض ايتٛاظٟ اْػام َٔ كتًؿ١ َػتٜٛات قكا٥سٙ اغًب َجٌ ، ايككٝس٠ ٖصٙ ٚؼؿٌ
 قكا٥س َٔ ايهجرل ٗ خام بؿهٌ لسٖا قؿ١ ٖٚٞ َٓ٘ ا٫غت٬ٗيٞ خام ٚبؿهٌ ،

 بؿهٌ ايؿاعط َٓٗا أؾاز ٚاييت " ايعؿب أٚضام " زٜٛاْ٘ ٗ ُٔٚ ٚايت ا٭َطٜهٞ ايؿاعط
 . خام
 "اييت ايعكاؾرل "ناتسضا١ٝ٥ َٓٗا يًؿاعط أخط٣ قكا٥س ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا نُٔ ٚتًتشِ 
 : ٚا٫َه١ٓ ا٫ظ١َٓ بٌ ايػٛضٜايٞ ايتساخٌ سٝح0212 عاّ ْؿطٖا عٓس ا٭ْٛاض ايٝ٘ يؿتت

 ناتسضا١ٝ٥ أَاّ ٚقؿت عاَا 0951 قبٌ ػا٤ٴَ 2 ايػاع١ ، ٚايكسؽ ٜجطب بٌ "غا٥طّا
 ايؿاعط ؾٝٗا ٜٚعٛز ، عٓٝؿ١ ُٚطز١ٜ ثٛض١ٜ بٓعع١ ٖٓا ايعبجٞ ايتُطز ْعع١ ٚؽتً٘ ." يًعكاؾرل
 : ايتؿذع َٔ ىًٛ ٫ ْسا٤ ،ٗ ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ٕداطب١

  ، بايككا٥س إكٝس٠ أٜتٗا "
 ، ٚايؿط اـرل ٜانتاب ،  ايعامل ٜاسسٜك١
  بْٛوو اؾُٝع
 (45 ) "  ٜهطْٖٛو. اؾُٝع
 عاّ إهتٛب١ " إٛد١ اٜتٗا "غ٬َّا ٖٚٞ ازلٗا ا٭ٍٚ ايسٜٛإ وٌُ اييت ايككٝس٠ ٚتهاز

 : دًٝ٘ يطثا٤ ايؿاعط ؾٝٗا ٜعٛز ٚاييت ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا ٖصٙ شض٠ٚ تهٕٛ إ 0250
  سإ َٔ ظا١ٜٚ ٗ ادًؼ إ ايًش١ٛ ّهٓين "ٌٖ

 ؟ دًٝٞ ٭ْازٟ
 ، َين اقذلبٛا ، َين اقذلبٛا
 (49)." ٜهؿٞ ٖصا ، ؾهطّا
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  : ٚايجٛض٠ ٚايػهب يًتُطز أخط٣ بسع٠ٛ ايككٝس٠ ايؿاعط ٚىتتِ
  تعايٛا ، ا٭ضض ٜاؾكطا٤ ، "ؾتعايٛا
  اؾٛع دػسٟ َٔ ٚنًٛا
  املٛعٛز دػسٟ َٔ ٚنًٛا

 ، يًذٛع َكريٟ اٚملت ؾاْا
 (93)." املٓػٝني دٝـ يف دٓسّٜا ايعامل ظ٬ّ ٚعربت

 َٓٗا ا٭غًٛب١ٝ ٚايكٝؼ ٚايب٢ٓ اٱْػام َٔ فُٛع١ إطس١ً ٖصٙ قكا٥س ٗ ايؿاعط سٜعتُ 
 ( أعطْٛا ) ن١ًُ َج٬ ، ٜهطض ؾٗٛ . أْٛاع٘ َدتًـ ٚايتهطاض ايتٛاظٟ اْػام َٔ اٱؾاز٠
  َهطض٠ اغت٬ٗي١ٝ ١ًْ ٗ َطات عؿط َٔ أنجط
  عٝٛب زٕٚ أٚطاْا أعطْٛا "

  اؿطٚب أغ١ً٦ أعطْٛا
  (05) ." اتطعٗ مل

 : َتٛاي١ٝ َطات عؿط َٔ أنجط ( يف ) ن١ًُ ٜٛظـ نُا
  ايطأؽ يف ٚأخط٣ ايطٚح يف إغؿاض "مث١
  ضٚسٞ اقتًعٛا ٚأْا
 (07) " ايهٛؾ١ َعطن١ يف

 : ( ٌٖ ) بـ إبس٠٤ٚ ا٫غتؿٗا١َٝ اؾٌُ َٔ غًػ١ً تتهطض نُا
 ؟ ايؿعطا٤ ميٛت نٝـ تعطف "ٌٖ
 (07) " ؟ لٛع سني تؿبع ٌٖ
 ز٫ي١ٝ ب١ٝٓ عٔ تهؿـ اْٗا نُا يًككٝس٠ اٱٜكاع١ٝ ايب١٦ٝ تػين ا٭ْػام ٖصٙ ٕا ؾو ٫

 َٔ فُٛع١ تأتٞ ، ْػبّٝا ،ايط١ًٜٛ ا٭ضبع ايككا٥س ٖصٙ ٚبعس  ٚايتهطاض. ايتٛنٝس خ٬ٍ َٔ
 " ٖٞ نْٛهطٜت١ أٚ بكط١ٜ قكٝس٠ إجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٓٗا ، ايتاضٜذ ٖصا قبٌ إهتٛب١ ايككا٥س
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 تٓتٗٞ ست٢ ْؿػٗا ايككٝس٠ ؾٝٗا تأنٌ بططٜك١ طبعت ٚاييت " ْؿػٗا أنٌت اييت ايككٝس٠
 ايتذطٜب ٗ ٚقاٚي١ ٚيػ١ٜٛ ؾعط١ٜ يعب١ تهٕٛ إ تعسٚ ٫ ٖٚٞ  ، ؾك٘ ٚاسس٠ به١ًُ
 ٚإ ي٘ غبل اييت ا٭ضبع ايككا٥س لس .نُا ايؿطْػٞ ايؿعط ٗ َج٬ّٝ قبٌ، ،َٔ شلا ٚدسْا
 . نبرل٠ نذ١ سٝٓٗا ٗ ٚاثاضت  0211 عاّ َٝهاْٝه١ٝ قكا٥س " عٓٛإ ؼت ْؿطٖا

 ٗ ٬َسل نُٔ غابكّا، اؾطْا ،نُا َط٠ ٭ٍٚ ايككا٥س ٖصٙ ْؿط ايؿاعط اعاز ٚقس
 َٔ عسزا أناف قس (ايؿعط١ٜ ا٫عُاٍ ) ٗ ايؿاعط إ ٫سٛٓا يهٓٓا " اؿ١ٝ ايطٚح " نتاب
 ٖصٙ بكا٤ ٜؿهٌ نإ"،ٚ َٝهاْٝه١ٝ "قكا٥س اغِ ضؾع نُا " ا٭خرل٠ ايككٝس٠ إٍ إكاطع

 ايككرل٠ ايككا٥س ٖصٙ َعِٛ ق١ُٝ ٚناْت (72) ايتاضٜذ َٔ دع٤ّا أقبشت ٭ْٗا ايتػ١ُٝ،
 " تهٕٛ إ تهاز ٖٚٞ ، إأيٛف ع٢ً ٚاـطٚز ايتُطز ٚتأنٝس ايكس١َ ٚيتشكٝل يٲثاض٠
  . عكٛز َٔ بعسٖا َٚا ايػبعٝٓات ٗ ٫سكّا غٝأتٞ ٕا ٚؾعط١ٜ نتاب١ٝ " ُاضٜٔ

 ٖٚٞ ، 0217 عاّ ٗ نتبت اْٗا َع ْهذا، أنجط تبسٚ " يٛقا ايػٝس ١َٓٗ " س٠قكٝ يهٔ
 تطانُّا لس سٝح ٫يٝٛت " يدلٚؾطٚى سب أغ١ٝٓ " قكٝس٠ ب١ٝٓ ع٢ً تعتُس يٞ ىٌٝ نُا

 ُٗٝسّا ايككٝس٠ ٕٓار تٛثل ٚاييت ، ايػايب ٗ إتباعس٠ ، إٓؿك١ً إؿاٖس َٔ جملُٛع١
 : ايؿعطٟ إٓار ٖصا ع٢ً ز٫ي١ يٝهؿٞ " "اْا  ايؿاعط قٛت يسخٍٛ

  املٓؿ٢ ٖصا يف "اْٗض
  اؿطؾ١ ؾاضات خاضز
   (09) " ايؿعطا٤ ٚد٘ ادًس
 عاَٞ بٌ إهتٛب " ايؿطق١ٝ ايؿذط٠ " زٜٛإ إتُٝع٠ إبهط٠ ايؿاعط ػاضب َٚٔ
 أنجط َػاضات ٚاؽصت ايػت١ٝٓٝ إٛد١ ق٬ًٝ ٖسأت إ بعس نتب أٟ ، 0257 ، 0254

 إ واٍٚ نإ دسٜس ؾاب ؾعطٟ دٌٝ ايػبعٝٓات خ٬ٍ بسأ نُا ، َٚٓطك١ٝ هباطّااْ
 خؿٛت ع٢ً أغاغّا َته٦ا ايػبعٝٓات ٚدٌٝ اـُػٝٓات دٌٝ : ع٬ُقٌ بٌ َٛقع٘ ٜطغذ
 اؿٝا٠ قكٝس٠ ب١ٝٓ اعتُاز خ٬ٍ َٔ اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ تؿاقٌٝ ٬ََٚػ١ ٚايػانب١ ايعاي١ٝ ايٓدل٠

 . ا٭يٝؿ١ اي١َٝٛٝ
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 يٝؼ يهٔ ، ٚايٓكاز ايؿعطا٤ اٖتُاّ ،ؾأثاض ايععاٟٚ ؾانٌ زٜٛإ ٚٗط اؾٛ ٖصا جٌَ ٗ
 " قسٚض ؾذل٠ خ٬ٍ ٚؼسٜسّا ايػبعٝٓات َٚطًع ايػتٝٓات ْٗا١ٜ ٗ ٜجرلٖا نإ اتٞ بايسضد١

 عٔ ايؿ١ٝٓ،ؾه٬ّ اؿػاغ١ٝ ٗ دع٥ٞ تػرل ؿسٚخ ضَا "، 12 "ؾعط ٚف١ً " ايؿعطٟ ايبٝإ
 ايجكاؾ١ ع٢ً آْصاى ايهتاتٛضٟ ايٓٛاّ قبه١ بتؿسٜس تتعًل ٚغٝاغ١ٝ اق١ٝغٝ َٛنٛع١ٝ عٛاٌَ

  ٚإجككٌ.
 ٚٔػٌ ٚاسسا ٜٚهِ ٚايتدطٝ٘ ٚا٫ْهباٙ ايتُاغو َٔ ايهجرل ؾٝٗا ب١ٝٓ ايسٜٛإ ّتًو

 ايتِٓٛٝ ع٢ً ٜسٍ تٛظٜع ٖٚٛ " اـا١ُ "ازلاٖا بككٝس٠ ٜػتٌٗ َج٬ ؾايسٜٛإ – قكٝس٠
 . ٚايٓٗا١ٜ ايبسا١ٜ يب١ٝٓ أيككسٟ

 أٚ سب١ ٚٔػٌ ٚاسسّا نُت – َكطع١ٝ ضَا – ٚاسس٠ قكٝس٠ ٖٛ ضأٜٞ ٗ ٚايسٜٛإ
 . ٚايس٫ي١ ٚايب١ٝٓ ٚايج١ُٝ ايتذطب١ ٚسس٠ خ٬ٍ َٔ َط٥ٞ غرل غطٟ خٝ٘ ٜطبطٗا َكطعّا

 سٝح  قٓاع قكٝس٠ خ٬ٍ َٔ ، ٚاؿط١ٜ ، ٚاٱْػإ ، اؿكٝك١ عٔ عح ع١ًُٝ ؾايسٜٛإ
 "عسٍٚ َع ايػايب ٗ ()أْا إتهًِ نُرل عدل ، اهلل بسع قٓاع ض١ٜ٩ خ٬ٍ َٔ ايتذطب١ تكسّ

 شات ايككا٥س بعض ٗ ( )ٖٛ ٚايػٝب١ ، بايؿتح ، ٚإداطب نُرلٟ مٛ ٚمٟٛ يػٟٛ "
 ٖٛ نُا ، ٖٓا ٚايؿاعط  اخط٣. سٛاض١ٜ قكا٥س عٔ ؾه٬ ، ايٛقؿٞ أٚ إْٔٛٛيٛدٞ ايطابع
 عح ٖٚٛ ، ٚاؿكٝك١ ٚاؿط١ٜ اٱْػإ عٔ ايطٌٜٛ عج٘ ٗ اهلل عبس قٓاع ٜتكُل ٚانح
 اؿكٝك١ عٔ يٝبشح ايٓٗاض إثٓا٤ ؾاْٛغّا وٌُ ايصٟ ( زٜٛدٌ) ايْٝٛاْٞ بإؿهط ٜصنطْا

 . ٚاٱْػإ
 هعٌ ٖا ،إؿذلنات َٔ  ايهجرل ؾٝٗا ػا١ْٝإْ ٚػطب١ ؾًػؿ١ٝ ٚض٩ٜا ؾعط١ٜ يػ١ ايسٜٛإ ٗ

 . َٓػذ١ُ ٚاسس٠ قكٝس٠ عل ايسٜٛإ
 ٗ ٥ٝتؿ١ بتذطب١ َٓٗا دٛاْب ٗ تصنطْا اييت ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ع٢ً َُٗٝٔ ايؿًػؿٞ ؾاشلِ

 َع٢ٓ عٔ ، َٝتاؾٝعٜكٞ ؾب٘ ، ٚاْطٛيٛدٞ نْٛٞ ِٖ ؾج١ُ  ". ظضازؾت تهًِ ٖهصا "
 . ب٘ اٱَػاى ّهٔ ٫ ايصٟ اٱْػاْٞ ٚاؾٖٛط ٚايعسّ ، ايٛدٛز
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 ، عط١ٜ ٚإهإ ايعَإ عدل ٜٚتػًٌ ، ١ٜغطز ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ ٜتشطى ايككٝس٠ / ٚايسٜٛإ
 ٚايعَٔ ايػطز اْػام ٗ ٚاْهػاضات تعطدات زا١ُ٥ ؾج١ُ ، ايبػٝ٘ اـطٞ إػاض عٔ بعٝسّا
 ، ٚا٭َه١ٓ ايعكٛض عدل سٝات١ٝ ػطب١ ىٛض اهلل عبس قٓاع١ با٭سط٣ أٚ ؾايؿاعط َعّا.

 . ٚايه١ْٝٛ اٱْػا١ْٝ اـدلات َٔ إعٜس ضسًت٘ ٗ َهتػبّا
 اييت ا٫ٚتٛبٝٛغطاؾ١ٝ ايصات١ٝ ايػرل٠ أؾهاٍ َٔ ؾهٌ أٜها ٖٛ ؾايسٜٛإ/ايككٝس٠ ٚيصا
 عبس ٜعطف " ايؿاؼ١ " ا٫غت٬ٗي١ٝ ايككٝس٠ ؾؿٞ  خط٠ٛ. خط٠ٛ، ايؿاعط شات ؾٝٗا تتعط٣

 : ايؿعط غرل ٜتكٔ ٫ اعتٝازٟ نا٥ٔ ؾٗٛ ، اغتجٓا٥ٝا نا٥ٓا يٝؼ بٛقؿ٘ ْؿػ٘، اهلل
  بابٌ َٔ ًَهّا أٚ لس َٔ أَريّا يػت اْٞ اعطف "

  املا٤ ؾٛم ميؿٞ ْبّٝا يػت
  اؿه١ُ خعاْات َؿاتٝح اؿساز ؾطٕ يف ٜهع أٚ

  (00) " ايعامل ع٢ً ملاضٜٔ ا ٬َٜني َجٌ ضدٌ اْٞ اعطف
 َٔ ايهجرل ؾٝ٘ اـكب١ ايؿدك١ٝ ػطبت٘ ايؿاعط ب٘ ٜػتٌٗ ايصٟ ايٓل ٖصا إ ايٛانح َٔ

 أغ١ٝٓ " ايٝٛت قكٝس٠ َع تٓام َٓٗا ٚايؿعط١ٜ ٝجٛيٛد١ٝإ ٚايطَٛظ ٚاٱسا٫ت ايتٓاقات
 إ يٞ ٜهتب ٚمل ، ٖاًَت ا٭َرل يػت ن٬ " ؾٝٗا ٜكٍٛ "ٚاييت بطٚؾطٚى ٭يؿطٜس سب
  (71) " نصيو أنٕٛ

 قكا٥سٙ َٔ ايعسٜس ٗ ٜعٛز سٝح ، نبرلّا نإ ايؿاعط ػطب١ ع٢ً ايٝٛت  تأثرل إ ٜٚبسٚ
 ايكٝاّ إٍ .ايٝٛت .ؽ ت ايؿاعط ٜسعٛ قكا٥سٙ إسس٣ ٚٗ ، ايٝٛت أدٛا٤ َع سٛاض إٍ

 . بطٚؾطٚى ايؿطٜس ظٛي١ ؾب١ٗٝ ظٛي١
 " زلا٤غطٜب١ ؼت أعطاب " زٜٛإ َٔ " بطٚؾطٚى َع َكؿط٠ ؾٛاضع ٗ " قكٝس٠ ٗ

  ا٫ثٓني مٔ Eliot T.S  ٜا ْصٖب "زعٓا

  (01). ايط١ًٜٛ بأظاؾطٙ ظٗطٙ ا٭غٛز ايًٌٝ وو سٝح
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 َٚٛقؿٌ ض٩ٜتٌ بٌ ؾًػؿٞ ٚسٛاض ايٝٛت يككٝس٠ ، َعاضن١ تهٕٛ إ تهاز ٚايككٝس٠
 ٜعًٔ ٭ْ٘ ، ايٝٛت َٔ تؿا٫٩ أنجط ايٓٗا١ٜ ٗ ٜبسٚ ايععاٟٚ ؾانٌ يهٔ ، ٚايعامل اؿٝا٠ َٔ
 : اـرل إٍ غٝ٪ٍٚ ؾ٧ نٌ إ َٔ ثكت٘

  نايٓٗط ٚعُٝل بعٝس "َٓؿاْا
  أبسّا ْػطم ئ يهٔ

  اـري إىل ايٓٗا١ٜ يف غٝ٪ٍٚ ؾ٤ٞ نٌ إ َٔ ٚأتٝكٔ
  نً٘ ايطبٝع غتهٕٛ ٚسسٖا ٚايٛضز٠
 (02)"  بايٓاض. َتشس٠

 : اٱْػإ إسعإ ٜهتب إ ٖسؾ٘ إ اهلل عبس ٜعًٔ إ ٚبعس
  ا٭ؾعاض غري أتكٔ ٫ ٚ٭ْٞ "

  (03)." إسعاْ٘ ٚانتب اٱْػإ أعاْٞ د٦ت
 قكٝس٠ ٗ زاخًٝا أٚ خاضدٝا ٜهٕٛ قس ، غاَض يٓسا٤ اَتجا٫ّ ايدل١ٜ إٍ اهلل عبس ىطز
 : قٛتٌ بٌ سٛاض١ٜ

 ! ايرب١ٜ يف قٛتو ٚاقطأ دًسى َٔ اخطز
  (05)." املػتكبٌ اقٍٛ ايكشطا٤ إىل ؾدطدت

 ٚازٟ إٍ اؿٝٛإ ٚازٟ ٜعدل إ بعس ايٛازٟ ٖصا َٔ ىطز إ عًٝ٘ إ اهلل عبس ٜٚسضى
  ا٫ْػإ

  اؿه١ُ َا اعطف ٫ -"
 (07)." اٱْػإ ٚازٟ إىل اؿٝٛإ ٚازٟ تعرب إ-

  ايكشطا٤ "ٚهتاظ اؿٝٛإ "ٚازٟ هتاظ ٖٚهصا
 (07). ايهٕٛ سعٕ غتشٌُ ايكشطا٤ ٜاضدٌ َػ٫ًّٛ ايػاع١ ادتعت ٚنُا "
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 " "ٚٗ ايبًٛض "دبٌ ٗ  اٱْػإ. بٝت ٚقٌ قس اْ٘ َتُّٖٛا ايعامل هٛب اهلل عبس ٌٜٚٛ
 : ٚبايؿعب بإػتكبٌ اهلل عبس اّإ ؾٝٗا ٜ٪نس َؿطق١ تؿا٩ي١ٝ ْدل٠ " إؿتاح
  إىل اهلل عبس ٚأقػ٢ -

 : قٛت٘ ايرب١ٜ يف تٗسز ثِ ، ْؿػ٘
 ! ٜاؾعيب سبو َٚعٞ ٚسٝسّا أنٕٛ نٝـ
 (06) " ! املػتكبٌ َؿتاح َٚعٞ غذٝٓا أنٕٛ نٝـ

  اٱْػإ. ًٖه١ إٍ اٱْػإ َع٘ يٝكطشب ا٭عطاب ًٖه١ ٗ اهلل عبس ٜٚسخٌ
 (14)" . اٱْػإ َعٞ ٚيٝؼ ا٫ْػإ، قاؾًيت ٗ ٯخص د٦ت يكس

 ، دسٜس٠ سكا٥ل انتؿـ ايػرل اهلل عبس غصٸ ٚنًُا
 : إكًٛب اؿ٬ز ؾدك١ٝ َع ٜتُا٢ٖ سٝح

  " ؟ ا٭خط٣ بعس املط٠ ، ظَإ نٌ يف َٛت٘ َٔ ايٓاٖض اؿ٬ز أيػت "
 (00) اهلل عبس ٚامس٢ قسميّا املكًٛب اؿ٬ز أانٕٛ نجريّا ؾعذبت

 : َٓ٘ اؾًت ٚيهٓ٘ اٱْػإ بٝس أَػو اْ٘ اهلل يعبس ٌٝى " ايؿٝدٛخ١ " قكٝس٠ ٗ
  َٞ اؾًت ٚيهٓ٘ اٱْػإ ٜس "أَػهت

 (00) " ٚناع. ا٭ٜاّ ْٗط يف ْؿػ٘ اغطم
 بايبًٍٗٛ: ْؿػ٘ ،َؿبّٗا إقطاضٙ َٔ اهلل عبس ٜٚػدط

  بًٍٗٛ غ٣ٛ اٱْػإ "َا
  ْؿػ٘ سهط٠ يف ْؿػ٘ عٔ ٜبشح

 (01)." ا٫ٜاّ زٖايٝع بني
 اْ٘ ي٘ قٌٝ دٝؿّا هس  عٓسَا ٚايتؿا٩ٍ با٫ٌَ اهلل عبس ٚقٓاع١ ايؿاعط ؽإسػا ٜٚتعُل

 : دٝؿ٘
  اْٗض "قاٍ
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 ؟ اهلل عبس ٜا دٝؿو َٔ تٗطب ؾٌٗ إيٝو اٯتني إىل املانني دٝـ ٖصا
  ايًذ١ يف بٓؿػٞ أيكٝت عٓس٥ص

ُٞ اٯتني ؾطسٞ َٔ ابهٞ ٚأْا  (02) "  املػتكبٌ. اقك٢ َٔ قؿٛؾّا اي
 َع أٚ ، اٯخط َع اـاضد١ٝ اؿٛاضات إطس١ً ٖصٙ ٗ ايككا٥س ٖصٙ َٔ ايهجرل ٗ ٚتػًب

 " أعطابٞ ٚ"دج١ " عاَٛضا٤ ٗ اهلل "عبس ٚ " ا٭نساز " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ايصات
  ٚغرلٖا
 زٜٛدٌ ايْٝٛاْٞ إؿهط َٝجٛيٛدٝا َع قطوّا تٓاقّا لس نٝاع " قكٝس٠ سٛاض١ٜ ٚٗ

  ْؿػو": عٔ اعح " غكطاٙ ١َكٛي وكل أٚ ، ٚؾاْٛغ٘
 ؟ اهلل ٜاعبس املعًِ ايًٌٝ ٖصا يف تؿعٌ َاشا – "

  نربٜتا أؾعٌ -
  ؾ٤ٞ عٔ تبشح ٌٖ -
 (03)." ْؿػٞ عٔ اعح -

 :اٱْػإ عٔ اي٬فسٟ ايبشح شلصا ايس٫ي١ٝ ايج١ُٝ تهجـ ايتاي١ٝ ايهطب١ " ٚتهاز
  اهلل ٜاعبس اْٗض ٖٝا -"

 . ٜهؿٞ ٫  ايعامل ثكاب نٌ
 (15) " ْؿػو إىل ايًٌٝ ظ٬ّ ه٤ٞيت

 ": اجملٕٓٛ " قكٝس٠ ٗ فٕٓٛ إٍ ايػطاب عٔ ايباسح اٱْػإ ٜٚتشٍٛ
  ْيب دًس يف فٕٓٛ ا٫ اٱْػإ َا "

 (17)" . غطاب قشطا٤ يف أؾباس٘ ٜتبع
 :ٚا٭طؿاٍ اٱْػإ ادٌ َٔ ايتٌٓ ٜكتٌ إ  ايتٌٓ دبٌ ٗ اهلل عبس ٜكطض دًذاَـ َٚجٌ
 تٓني، "ٖصا

  اقتً٘ إ َهتٛب
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 (17) " اٱْػإ بٝت يف ادًؼ ست٢
 ايصٟ  دًذاَـ َجٌ ُاَا ، ايػاب١ تٌٓ قاتٌ بٛقؿ٘ أغطٛض٠ إٍ اهلل عبس ٜٚتشٍٛ

  ا٭بطاٍ: اغتكباٍ ايٓاؽ اغتكبً٘
  ايػاب١ تٓني ايكاتٌ اهلل عبس ٖصا -"

 (16). ايػطؾ١ باب يف اؾايؼ ايطدٌ قاٍ
 ايط١ًٜٛ اهلل عبس ؾطس١ً ، َتؿا١ً٥ بطٛي١ٝ ْٗا١ٜ لس " اـا١ُ " ا٭خرل٠ ايككٝس٠ ٚٗ
 تصٖب ظضازؾت"مل تهًِ "ٖهصا ْٝتؿ١ نتاب ٗ ظضازؾت بطس١ً تصنطْا اييت ٚإطٜط٠
 ايه٤ٛ ،مٛ ٜتٛقـ مل خًؿ٘ غاض ايصٟ ايطنب إ ا٫ ، َٛت٘ َٔ ايطغِ ٚع٢ً ، غس٣
 : اٱْػإ ًٖه١ َٔ ايكازّ

  َٚات ايعؿب ع٢ً اهلل عبس اغتًك٢ "ثِ
  َه٢ ايطنب يهٔ

  ْٚػا٤ ٚدٓٛز ٚأطؿاٍ مسانٕٛ ، ،ٚعُاٍ ؾ٬سٕٛ
  مجٝعّا ٜعربٕٚ

 (19)." ا٭ٜاّ يٌٝ َٔ ايكازّ ايه٤ٛ إىل ايؿًٛات عرب
 ٗ ططؾّا يٝهٕٛ اؾُٗٛض إٍ ؼطٜهٞ غطاب َػطسٝات٘ بطىت بطتٛيس ىتتِ َٚجًُا

 اهلل عبس إٍ ٚؼسٜسا ، ايكاض٨ إٍ ٕط٠ا ٖصٙ خطاب٘ ٗ ايؿاعط ٜتشٍٛ ، ٚايس٫ي١ إع٢ٓ إْتاز
 ٗ َطُٛضّا سٝات٘ نٓع ع٢ً ٜعجط ؾًعً٘ ضآٙ، َا اشا بإٛنب ًٜتشل إ إٍ إؾعاضٙ ايكاض٨
 : ايطٌَ
  اؾعاضٟ ايكاض٨ اهلل ٜاعبس املٛنب ؾاٖست َا ؾإشا "

  بٝتو يف أٚ ايؿاضع يف
  ا٭ٜاّ نٌ ٚيف اٯٕ

 (10)" ٜػري أٜ تػاٍ ٫ٚ ؾاتبع٘
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 ايكاض٨ زخٍٛ ٫ٕ ، ؾعطّٜا َٝتا َٓش٢ بهاًَٗا ايككٝس٠ ُٓح ا٭خرل٠ ايهطب١ صٖٙ إ
 َٔ ٚايؿاعط ايؿعطٟ ايٓل بٌ تٛاق٬ ٜٚكِٝ بايهتاب١ ايصاتٞ ايٛعٞ ٜ٪نس ايؿاعط ٚخطاب

 إػتكبٌ قٓاع١ ع٢ً ٚؼطٜهٞ تؿا٩يٞ ؾعٌ ٗ ، أخط٣ د١ٗ َٔ ٚإتًكٞ ايكاض٨ ٚبٌ د١ٗ
 . ايه٤ٛ مٛ ايػا٥ط٠ اؾُٛع َٛنب َع ّٚا٫يتشا ٚا٭ٌَ ٚاؿًِ

 ث٬خ 50 -51 بٌ ايؿذل٠ ٗ نتب ٚايصٟ 0251 عاّ "ايكازض اٱغؿاض " زٜٛإ ٜٚهِ
 ؾؿٞ . َتُاثٌ ؾعطٟ َٓار ٗ تًت٦ِ هعًٗا غطٟ خٝ٘ سٖاٜؿ ١َُٗ ؾعط١ٜ َط٫ٛت

 َآَاأ ٜدلظ ، ا٭قكاع كتًـ ٗ ايؿاعط ٱغؿاض اغت٬ٍٗ ٖٚٞ " احملاضب ْع١ٖ " قكٝس٠
 : ٚإهٝع ايها٥ع اؾٌٝ ث١ُٝ ع٢ً ٚاؾتػاٍ " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ضٚا١ٜ َٓار

 دًٝٞ ٗ يتسخٌ ا٭دٝاٍ أقٛات تعدل ، ايعامل َٔ ايطٜح تٗب ايًٌٝ ٖصا ٗ "َكًٛبّا
".(51) 

 ٚا٫سا٫ت إ٪ؾطات َٔ عسٜس٠ َكاطع ع٢ً تٓطٟٛ اييت ، ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتطُح
 ايككٝس٠ ٗ ٌٜٚٛ ٚإهإ، ايعَإ عدل يًؿاعط ؽ١ًٝٝ شات١ٝ غرل٠ تهٕٛ إ ١ٝ،ا٫ٚتٛبٝٛغطاؾ

ِٸ ٖٛ ، آخط  قٛضٟ ثُٝاتٞ  ِٖ  : ايعطب١ٝ دعٜطت٘ اَتساز ٗ ايعطبٞ اٱْػإ ٖ
  ا٫ظ١َٓ َٔ ايكازَني ضس١ً يػيت "يتهٔ

  ايكؿاض يف غاَض سذط َٔ املؿٝس ايعطبٞ ؾاْا
 (11)" . عْٝٛٞ سسقات َٔ تأنٌ ايطري ظَط٠

 ا٫ ايتاضٜذ عدل ايعطبٞ ايؿطز سٝا٠ َٔ غٛزا١ٜٚ يكٛض يتهسٜػٗا ايطغِ ع٢ً ، ٚايككٝس٠
 :ْرلٚزا ؾعٌ َجًُا باؿط١ٜ ٚتتػ٢ٓ ا٫غتبساز نس ايتشطٜض ُٚاضؽ ، ايٝأؽ ٗ تػك٘ ٫ اْٗا

  اؿٝا٠ أٜتٗا أدًو َٔ "
  شضاعٞ ؾٛم نتبت
 (12) ايؿٗسا٤" ضؾاقٞ أمسا٤ بسَٞ

 :يًُشاضب ْع١ٖ بٛقؿ٘ اؿب ىاطب ٛؾٗ  اٌَ. بَٛه١ يككٝس٠ا ىتتِ نُا 



79 
 

  ْٗاضّا اؿٝا٠ ميٓح ايصٟ اؿٝا٠ ايل "يتهٔ
  يًػطٜل ٚقاضبّا
 (13)" . ططٜكٞ ٜه٤ٞ ْاٖهّا ٚطّٓا َؿاظتٞ يف يتهٔ
 َؿطٚع ؾٝٗا َطنب١ قكٝس٠ " ايعامل إٍ ايععاٟٚ . ف تعايِٝ " ٗ ايؿاعط يٓا ٜٚكسّ

 . ثا١ْٝ بٓا٥٘ ٚإعاز٠ ايعامل يٓػـ  اـٝايٞ ايؿاعط
 َٛد٘ بٝإ " ع٢ً ايككٝس٠ تٓطٟٛ اش ، ٚايذلنٝيب ايًػٟٛ ايًعب َٔ ايهجرل ايككٝس٠ ٗ

 يُٝٮٖا يًكاض٨ تطنت ٚؾطاغات ايكاز١َ يًجٛض٠ " "َاْٝؿػتٛ ٖٚٛ " يًجٛض٠ خٓسم أخط َٔ
 ، َتتاي١ٝ ٠بكٛض َط٠ عؿط غت (ن١ًُ)ٕاشا تهطاض َٓ٘ ايتهطاض، َٔ ،ٚايهجرل سادت٘ سػب

 ظٚدت٘ اغِ إٍ ؾٝٗا ٜؿرل ايصات١ٝ غرلت٘ إٍ ايؿعط١ٜ ػطبت٘ ٗ ْازض٠ ضَا – إؾاض٠ لس نُا
 : قاحل غا١ٕ
 .َعٞ ٖٚٞ اهلل إىل غامل١ تٓعط إ اعؿل "ؾاْا -
 ؟ ٜاغامل١ َعٞ تهْٛني َت٢ -

 (25)" . ايككا٥س يف ست٢ َٛدٛزٜٔ ْهٕٛ ٫ سٝح -
 )عٛا٤(  قكٝس٠ َٔ تتدص إ " تععؾين سٓذط٠ أ١ٜ ، ١ايكطخ اْا " ايجايج١ إطٛي١ ٚتهاز

 َط٠ عؿطٜٔ َٔ ٜٚهطضأنجط دًٝ٘ َع يًؿاعط ايسا٥ِ اؿٛاض سٝح ، غا٥بّا ْكّا غٓطبطؽ ٭ئ
 احملطم: ايٛدٛزٟ غ٪اي٘

 ؟" ٜادًٝٞ اؾعٌ "َاشا
(27)" اؿط١ٜ أؾٕٝٛ ٜسخٔ ، ايععُا٤ َك٢ٗ يف هًؼ دًٝٞ اؾٗس ٚأْا"

 

 ْٗا١ٜ مٛ غطب١ ٚأَانٔ عسٜس٠ أظ١َٓ ٗ إه١ٝٓ ايطس١ً ٖصٙ ؾها٤ ٜػٛم ايؿاعط يهٔ
  : ا٫ٌَ ع٢ً قطن١ ثٛض١ٜ

ٞٓ، "ؾتعاٍ   ٚاملكتٍٛ ايكاتٌ ٜادًٝٞ  ٚعاْكين اي
 ، غ٬َّا مم٤ًٜٛٔ ٚيٓدطز
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  يًؿبإ أٚضازّا ْعطٞ
 اؿُب اٱْػإ قًب يف يٝٛيس باؿب ْكاتٌ

  اؿط١ٜ ٚتٓتكط
 (27)" . ايػطبا٤ مجٝع قًب يف
 أطٍٛ َٔ ضَا بٛقؿٗا ايسٚض٠ ٖصٙ يتهٌُ 0259 عاّ إهتٛب١ " ايكشطا٤ قكٝس٠" تأتٞٚ

 ؼٍٛ ٫ ا٭دعا٤ ٖصٙ يهٔ ، َطقُّا َكطعا ٚعؿطٜٔ ٚاسسا تهِ اش ، ايطس١ً ٖصٙ قكا٥س
 إؿذلن١ ايجُٝات ع٢ً تؿتػٌ ٖٚٞ ٚأدٛا٥ٗا ايككٝس٠ يٛسس٠ ايعهٟٛ ايبٓا٤ ُاغو زٕٚ
 : إطس١ً شلصٙ

 ، ايؿاعط دٌٝ ُعم  ، ٖٚعا٥ُ٘ خٝبات٘ ٗ ايعطبٞ اٱْػإ ، ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ، ايكشطا٤
 يهٌ ا٭خرل٠ ايػا٥ب١ بٛقؿٗا ٚاؿط١ٜ ، خ٬قا بٛقؿ٘ اؿب ، أٌْ إْػإ سًِ مٛ ايتطًع
 : ٚا٭تٞ اجملٍٗٛ عٔ ٜٓتٗٞ ٫ ٚتػا٩ٍ ، أْػاْٞ تٛم

 اـايٞ ايطبع ٖصا ٗ ْؿعٌ إ ّهٔ "َاشا
 (92)" ؟ إكتٍٛ تابٛت ٗ ْؿعٌ إ ّهٔ َاشا

 ايعطاقٞ اٱْػإ عاؾٗا اييت إأغا٠ ؾكٍٛ يهٌ ٚضا١ٜٚ ؾاٖس إٍ ايؿاعط ٜٚتشٍٛ
 إٍ ،إؾاض٠ إطعٕٛ سٓذط٠ ٗ ايكطخ١ نإ بأْ٘ ٜٚعًٔ ، إٓؿ٢ ٚٗ ب٬زٙ ٗ ٚايعطبٞ
  ايككٝس٠: عٓٛإ

 . تب٢ً ٫ نُسا٥ح أقط٩ٖا سًٝيت قشطا٤ يف تٓجط املٓؿ٢ أغطاض "ٖصٙ
 (29) َُٖٛٞ نٌ ٖٚصٙ ، ا٭غٛاض يف تعكـ ،يطٜاح تٛاغٝين يٮدٝاٍ

 ايؿعط١ٜ إط٫ٛت بهتاب١ اٖتُاَ٘ ايػتٝٓات ؾعطا٤ َٔ إقطاْ٘ عٔ ايععاٟٚ ؾانٌ ٜٚتُٝع
 قس اييت ايؿطٚٙ َٔ فُٛع١ تتطًب ٭ْٗا ، نتابتٗا اؿساثٌٝ ايؿعطا٤ َٔ ايهجرل ٜتؿاز٣ اييت
 ا٭غؿاض " زٜٛإ ْعٶس ؾٓشٔ ، زضاغتٓا ٗ ، اؾطْا ٚنُا . ػطب١ أٚ ؾاعط، يهٌ تتٛاؾط ٫

 ايؿاعط نتبٗا ؾعط١ٜ َطٛي١ أٚ ط١ًٜٛ قكٝس٠ أٍٚ ناْت ٚضَا . ٚاسس٠ ؾعط١ٜ "َطٛي١
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 َٔ ا٭ٍٚ ايككٝس٠ ناْت اييت " ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ ؾٛاضع ٗ اقطر اْصا ٖا " قكٝس٠ ناْت
 إهتٛب١ قكا٥سٙ َعِٛ نُت ٚاييت " ايبشط أٜٗا َّاغ٬ ، إٛد١ اٜتٗا "غ٬َّا ايبهط زٜٛاْ٘

 . 0251- 0211 بٌ
 ايعطبٞ إٛاطٔ ١ُٖ ؾٝ٘ ٜػتٓٗض ٚضاؾهّا َتُطزّا َٓاخّا  ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٚىًل
 مٛ " ٜعسٍ " ٚقس )أْا( إتهًِ نُرل ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٜٚٛٚـ . أَطٙ ع٢ً إػًٛب

 ٚؾعط١ٜ ايػت١ٝٓٝ ايؿاعط بساٜات َع ًٜتكٞ ؾعطٟ َعذِ ٗ )أْت( بايؿتح إداطب نُرل
 ٜػتٌٗ اش . "ايػتٝين ايؿعطٟ ٚ"ايبٝإ " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ا٭ٍٚ ضٚاٜت٘
 : ٚقؿٞ َؿٗس ايككٝس٠ ايؿاعط

 .(97) " َكؿ١ً دعضٟ ، ضاغٞ ٗ ايػاسط ْٗض ، ًٖهيت إٍ ايبشط "ٖب٘
  : مٔ إتهًِ نُرل ٜٛٚـ َا غطعإ ايؿاعط يهٔ

 ْػين ، املٓؿٝني ٚازٟ يف يًٓع١ٖ نطز ، غ٬َّا املُت٦ًني املبتٗذني ايؿعطا٤ "مٔ،
  (20)" ا٭س٬ّ يف املػذ١ْٛ ايعطب ٜاقشطا٤ ْؿٝسى نا٭طؿاٍ
 ايٝ٘ يٝٓهِ " اؾ١ٓ َٔ إططٚز اٱْػإ " ؾٝٗا ٜسعٛ ؼطٜه١ٝ ثٛض١ٜ بًػ١ ايككٝس٠ ٚتٓتٗٞ

 : يًعامل أخط٣ عاق١ُ ٓا٤ٚب ايعٛز٠ دٝـ يتؿهٌٝ
ُٞ "تعاٍ   سٝاتٞ يٌٝ يف املؿتٛس١ ايٓاؾص٠ َٔ اي
  املٓػٝني قـ يف ْكاتٌ سٝح ، ايعٛز٠ دٝـ يٓ٪يـ
 (21)." يًعامل أخط٣ عاق١ُ ْٚبين
 تهٕٛ إ ايؿٛاضع" إٍ "يٓدطز إٛغ١َٛ شات٘ ايسٜٛإ َٔ ايجا١ْٝ  ايككٝس٠ ٚتهاز
 ايؿاعط ىاطب َا ٚغايبّا  إعذُٞ. ا٭غًٛبٞ َٓٛاشلا ع٢ً ْٚػذّا ايككٝس٠ ٶيؿها٤ اغتهُا٫

 ؾٝٗا ضثا اييت غٓعبطؽ أئ ايػانب ا٭َطٜهٞ يًؿاعط ( )عٛا٤ بككٝس٠ تصنطْا بططٜك١ " دًٝ٘
 ايككٝس٠ ٖصٙ  تٌٛ سٝح ، اي٬سك١ ايؿاعط قكا٥س َٔ ايعسٜس ٗ ٜتهطض َٓش٢ ٖٚٛ دًٝ٘
 . ايؿاعط ػطب١ ٗ ايػا٥ب١ ايٓكٛم اسس ُجٌ
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  َكتٛي١ قٛاضب َجٌ املكؿط ايٛطٔ ٖصا "يف
  دٌٝ دج١ عٔ اعح ، أبٛابّا اططم

  ٚسًؿا٤ ؾٗسا٤ عٔ
 (22) " ايػًُإ غذٔ َٔ ايعا٥س قسٜكٞ ٚد٘ عٔ

 إطٛي١ ايككا٥س َٔ ٖٚٞ ايؿعطٟ ايؿها٤ شلصا َٛاق١ً " ايعكاؾرل ناتسضا١ٝ٥ " ٚتؿهٌ
 : غابكّا شيو اٍ اؾطْا نُا ْؿطٖا عٓس ا٭زبٞ ايٛغ٘ اٖتُاّ أثاضت اييت

  بايككا٥س املكٝس٠ أٜتٗا ، ايعطب١ٝ اؾعٜط٠ أٜتٗا "
  ٚايؿط اـري ٜاثكاب ، ايعامل ٜاسسٜك١
  وبْٛو اؾُٝع
 (23) ." ٜهطْٖٛو اؾُٝع
 َبهط٠ عٓكٛز١ٜ أٚ َكطع١ٝ قٓاع قكٝس٠ ٖٚٞ " ٖاًَت "قه١ٝ قكٝس٠ ْعس إ ّٚهٔ

 غت١ َٔ ايككٝس٠ ٚتتؿهٌ ْؿطٖا. عٓس ا٭ْٛاض إيٝ٘  ٚيؿتت 0214 عاّ ايؿاعط نتبٗا
 عًٝٗا ٜتُطز اييت ، ٖاًَت ؾدك١ٝ قٓاع ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٜٚتكُل . َع١ْٛٓ َكاطع

 اؿساث١ دٌٝ أب٠ٛ ضؾض عٔ َتُطز٠ نٓا١ٜ أٜها ٖٞ اييت َٛت عكس٠ عٔ أٜها يتهؿـ
 : بايكطاع قتسّ زضاَٞ دٖٛط َٔ ؽًٛ ٫ ٚايككٝس٠  اـُػٝين. ايؿعطٟ
  ًت"ٖاَ

  ايػُا٤ ؼب٘ ايصٟ ٜاطؿًٞ
  غداؾات نؿ٢
  تٓكت ئ ، تكتٌ ئ ايّٝٛ ؾبعس
  ايػهري اؿاقس أبٝو إىل

  (35)." اغهت
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 َعاضن١ ع٢ً تٓطٟٛ ٚاييت " ابسا تعًل ئ اييت ايجا١َٓ إعًك١ " إٓش٢ ٖصا نُٔ ٚتسٚض
 : إانٞ َٔ ٜٚأؽ تاضىٓا َٔ َطٜط٠ ٚغدط١ٜ ايػبع يًُعًكات
 " شنط٣ ب٬ َسٕ َٚٔ ػاضبٓا َٔ "تعبٓا
  أخط٣ َط٠ سًُٓا
 (37) . زَّا ٜٓعؾٕٛ ٚبا٫غاض٣ ايكسِٜ مبعبسْا
 ايؿا١ًَ ايؿاعط يتذطب١ إطنع١ٜ ايجُٝات بإسس٣ اخط٣ َط٠ ، ايككٝس٠ ايؿاعط ٚىتتِ

 : دًٝ٘ ضثا٤ ،ٖٚٞ
  دًٝٞ أٜا "

  تطتٌٝ زٕٚ ؾٗٝسّا املٓؿ٢ يف َات َػٝح
 (37)." ًٜٝٞاد وُٝ٘ ؾُٔ آت آخط َػٝح

 ٗ إهتٛب١ " َْٛٗا َٔ اؿطب تٓٗض قباح نٌ " قكٝس٠ ا١ُٕٗ ايؿاعط َط٫ٛت َٚٔ
 ع٢ً ايككٝس٠ ٚتعتُس . ٚأقٓعتٗا ٚأٚدٗٗا قٛضٖا َدتًـ يًشطب إزا١ْ ٖٚٞ ، 0295

 : ظ١ًُ عاز٠ تػتٌٗ اييت إتُاث١ً ايتهطاض١ٜ ٚايٛسسات ايؿعط١ٜ اؾٌُ َٔ فُٛع١
  ٚسطب سطب َابني
 (36) " ايٛطٔ ٜٚكػط َٓؿاْا ٜهرب
 اؿطب كطدات َٔ ٚاسس٠ تًدل اييت  /ٜكػط "ٜهدل يجٓا١ٝ٥ ايس٫يٞ ايتٛٚٝـ سٝح
  ايهاضث١ٝ:
 " َْٛٗا َٔ اؿطب تٓٗض قباح "نٌ

 : َتكاضب١ بتٜٓٛعات ٚيهٔ
 " اؿطب تكبٌ قباح "نٌ

  " َْٛٗا َٔ اؿطب تٓٗض "ٖهصا
 ، َٓٗا اي٬ظ١َ هلصٙ أخط٣ تٜٓٛعات ٚلس
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  " املٝت يًكا٥س أبٛابو اؾتشٞ اؿطب "أٜتٗا
  " ! إشٕ اؿطب ٖٞ "ٖصٙ

 ، سػ١ٝ سطب ٖٚٞ ، اؿطب َؿاٖس َٔ ؾادع َؿٗس عٔ ٫ظ١َ نٌ ٚتهؿـ "
 :ايسنتاتٛض١ٜ سطب ا٫غًب ٗ ٖٚٞ ، ؾك٘ تاضى١ٝ ٫ أٚ َطًك١ ٚيٝػت
  اؿطب تكبٌ قباح "نٌ
 ؾُ٘ ع٢ً ٜهع ضدٌ ٜٓتعطٖا اَطأ٠
  قب١ً
 : ٜطاّ َا ع٢ً ؾ٧ نٌ

 (39) " أبسّا تعٟٛ ٚاملساؾع ايرباضٟ مي٬ٕٚ ايكت٢ً
 اؿطب يتؿطٜح ٚعك١ًٝ ٚؾعط١ٜ ب٬غ١ٝ قاد١ مث١ " اشّا اؿطب ٖٞ ٖصٙ " ٫ظ١َ ٚٗ
 ايكبٝح: ٚدٗٗا ٚتعط١ٜ

ّٙ  اشّا اؿطب ٖٞ "ٖص
 اـٓازم يف ايطٌَ، أنٝاؽ خًـ ايٓدٌٝ، أؾذاض بني كتب١٦ ، ايبكط٠ يف زَٗا تػهب

 (30)" . املا٤ يف ضق١ايػا
  ٚز٫ي١ٝ. ناؾؿ١ ٚض١ٜٜٛ٩ تعبرل١ٜ ع٫ُٛت قتؿس٠ ؾعط١ٜ َكاطع ع٢ً ايككٝس٠ ٚتٓطٟٛ

 يٮٌَ " ن٠ٛ تؿتح بٌ ، ؾك٘ ٚاؿطب ايعٓـ غٛزا١ٜٚ ٗ تػك٘ ٫ ايككٝس٠ ٚيهٔ
 : َطات غت " "غ٬ّ ن١ًُ ؾٝ٘ تتهطض اغت٬ٗيٞ تهطاضٟ تٛاظ ْػل عدل ٚإػتكبٌ

  ا٭ضض  عٓ٘ تٓؿكل يًطبٝع ، يًعطام غ٬ّ "
  َٚؿس١ٜ ؾاز١ٜ ، يبػساز غ٬ّ
 (30)" . احملرتم يٓدًٝٗا يًبكط٠ غ٬ّ
   ؿ١ٛ. نٌ ٗ اؿطب تصع٘ ايصٟ اٱْػإ بُّٗٛ ًَٚتكك١ ، يًشطب َهاز٠ قكٝس٠ اْٗا
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 بٌ خاضد١ٝ سٛاض١ٜ ب١ٝٓ ع٢ً ، 0252 عاّ إهتٛب١ " إؿٓٛقٌ َطث١ٝ " َطٛي١ ٚتعتُس
 ايصٟ يًهٛضؽ َتُٝع زٚض ايؿاعط خطاب ٗ  َط٠ ٭ٍٚ ؾٝٗا ٜدلظ نُا ، أنجط ٚأ ططؾٌ
 ايصٜٔ يًػذٓا٤ سع١ٜٓ َطثا٠ ٚايككٝس٠  شلا. اـاق١ ض٩ٜت٘ ٜٚكسّ ا٫سساخ ع٢ً ٜعًل

 ٜٛزع ،سٝح غٝاغّٝا غذّٝٓا ايؿاعط ؾٝ٘ ٜكِٝ ايصٟ ايػذٔ زاخٌ اعساَِٗ غاع١ ٜٓتٛطٕٚ
 : ٚاسسّا ٚاسسّا ٜعطؾِٗ ايصٜٔ إؿٓٛقٌ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ

  أطؿا٫ّ "ناْٛا
  ط٬ّٜٛ ٜػٕٓٛ ، نا٭طؿاٍ اقكس
  (31) " . املٛت ؾبح ٜسخًِٗ ٫ ست٢

  َطات غت ٜعًٛ ( ايهٛضؽ ) قٛت ٚنإ
 : "ايهٛضؽ

  سط١ٜ أنجط ايعامل يٝهٕٛ
  َانٝ٘ َٔ أؾهٌ أٚ

  اؿطب ىٛنٕٛ نجريٕٚ غُٝٛت
 (32)" . املػتكبٌ ٜطٕٚ نجريٕٚ غٝذٛع

 ثٛضٟ ؾعٌ ٗ ايػاس١ إَاّ إاض٠ هتُع عٓسَا ، ٚثٛض١ٜ َتُطز٠ ْٗا١ٜ ايككٝس٠ ٞٚتٓتٗ
 : ايٓٗٛض إٍ اؾُٝع ٜػتٓٗض قطٜح

 : ايهٛضؽ
 ! ايؿاضع إىل ٜٓشسضٕٚ ٖاِٖ
  ؾًٓٓٗض ، أيٝٓا ٜأتٕٛ ِٖ ٖا ! اْعط

  تٗب ايطٜح
  ايهرب٣ ايطٜح

 (33) !" ؾًٓٓٗض
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 . ايؿطْػٞ إاضغًٝٝع ٝسبٓؿ ٜصنطْا ثٛضٟ ْؿٝس إٍ ايككٝس٠ ٚتتشٍٛ
 ايؿاعط اٖتُاّ إ – ايؿعطٟ ايؿاعط ًٕ ؾا١ًَ َػح ع١ًُٝ خ٬ٍ َٔ ٫سٛت يكس

ٌٴ قس ايؿعط١ٜ بإط٫ٛت  ، ايككط إٍ إطس١ً ٖصٙ قكا٥س َعِٛ ٌُٝ اش ا٭خرل٠، ايعكٛز ٗ ق
 ، 9112 بتاضٜذ َ٪ضخ١ ايؿاعط َط٫ٛت أخط ناْت اش  ايطٍٛ. ٗ َتٛغط١ تهٕٛ ٚقس
 َطًع ٗ أخط٣ َطٛي١ قكٝس٠ لس نُا ، " ايعامل إٍ ايععاٟٚ . ف ْعٍٚ " قكٝس٠ ٖٚٞ

 . 0220 عاّ َ٪ضخ١ " ؾبح ضثا٤ " ٖٞ ايتػعٝٓات
 قكٝس٠ إٍ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ َٔ ؼٛيت قس ايؿاعط قكا٥س َعِٛ إ إٍ شيو ٜعٛز ٚضَا

 تهجٝـ ع٢ً قسض٠ أنجط طْاضب غٛظإ تط٣ نُا ٭ْٗا ، ايككرل٠ ايككٝس٠ إٍ ٌُٝ اييت ايٓجط
 قس ايكطار سس٠ إ ٫سٛت .نُا ايٓجط قكٝس٠ إنعاف إٍ ٜ٪زٟ ايطٍٛ ٫ٕٚ ، ايتذطب١

 " ايتاضٜذ ٗ طاغ١ٝ أيـ إٍ أق٬ّ إٗسا٠ " ؾبح ضثا٤ " َطٛي١ ٗ قًت
 : ايطػا٠ اسس ىاطب ؾايؿاعط
  ٚايعصاب يًُٛت َان١ٓ غ٣ٛ يػت "ؾأْت
  كؿطاي أظ١َٓ َٔ ٖابط خطايف ؾبح
 ي٘ ظَإ ٫ ظَإ َٔ قازّ
  ؾذأ٠ ٜعٗط

 (755)." ايهشاٜا أ٫ف ٚضا٤ٙ كًؿّا ىتؿٞ ثِ
 إٛاٖط يهٌ ٚإزاْت٘ ، ايتاضٜذ عدل ايطاغ١ٝ يؿدك١ٝ تؿطوا ٖصٙ َطٛيت٘ ٗ ايؿاعط ٜكسّ

  : باَتٝاظ عطاقٞ زنتاتٛض ؾدك١ٝ عٔ بايتشسٜس ٜهؿـ ٚايصٟ ، ايطاغ١ٝ ٖصا ٜتدصٖا اييت
  ايسنتاتٛض اٜٗا امسع "

 (757) " ا٭بس إىل أنعتٗا أعٛاَّا عُطٟ َٔ غطقت يكس
 ايعؿطٜٔ ٜكاضب َا أٚاَط" ن١ًُ" ؾٝ٘ ٜهطض ا٫غت٬ٗيٞ يًتٛاظٟ ْػل ٗ ايؿاعط ٜٚعتُس

  : َط٠



87 
 

  ّٜٛ نٌ َٓو اغتًِ "نٓت
  ؾعطٟ إطاي١ َٔ متٓعين أٚاَط
 (757)" . اؾٝٓع اضتسا٤ َٔ متٓعين أٚاَط
 ، غطز١ٜ َٝتا ٚضَا ، ؾعط١ٜ َٝتا يعب١ إٍ ايؿاعط  ًٜذا ضَا ، طاغ١ٝاي غًط١ ٜٛاد٘ ٚيهٞ

 بِٗ ٜت٬عب نإ ، طػا٠ ؾٝٗا خًل اييت إدتًؿ١ ايػطز١ٜ أعُاي٘ َٔ تٓاقات َٔ ؽًٛ ٫
  : َِٓٗ ٜٓتكِ يهٞ ، ا٫ضادٛظ ز٢َ َجٌ

 ، َا َػاض٠ زاخٌ ؽتب٧ نٓت "اسٝاْا
  ًٜعب طؿٌ َجٌ عٓو اعح ثِ

 (756) " ْػٝذ٘ أنٌُ قس ٛتايعٓهب ؾأدس
  : ايطػٝإ َٔ ا٫ْتكاّ ٚغا٥ٌ َٔ ٚغ١ًٝ إٍ ايػدط١ٜ تتشٌ ٖٚهصا

  بط٬ّ تهٕٛ إ تكًح اْو "قسقين
 (759)." ّٜٛ شات نتبٗا ضمبا ضٚا١ٜ يف

 يعب١ ٜٓٗٞ إ ؾعط١ٜ َٝتا يعب١ ٗ ايطاغ١ٝ يؿدك١ٝ ٚخايكّا َ٪يؿّا بٛقؿ٘ ، ايؿاعط ٜٚكطض
 ٚضَا " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " إبهط٠ ضٚاٜت٘ إٍ إؾاض٠ ٗ ايسٜٓاقٛض ايطاغ١ٝ
 َجٌ ايطػا٠ ؾٝٗا  ىطز نإ  ٚاييت  ٫سكّا قسضت اييت ا٭غ٬ف" " ضٚا١ٜ إٍ إؾاض٠

 : ازٚاضِٖ ٜػتٓؿسٚا إ بعس ايٝٗا يٝعٝسِٖ دشٛضِٖ َٔ اؾطشإ
  تاضى٘ َٔ اهلاضب ايسٜٓاقٛض اٜٗا "

  (750) " وَػاضت إىل أعٝسى اْين
 نطضٖا غطز١ٜ يعب١ ٖٚٞ ، ايهتاب١ ططٜل عٔ طاغ١ٝ نٌ َٔ ضَعّٜا ايؿاعط ٜٓتكِ ٖٚهصا

 . " "ا٭غ٬ف ضٚاٜت٘ ٗ تّٛا، ْٖٛٓا نُا َطاضّا،
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 بايٓػب١ َ٪ضقّا نابٛغّا ّجٌ ٌٚ ايطاغ١ٝ أٚ اؾ٬ز أٚ ايسنتاتٛض ؾبح إ ْكٍٛ إ ّٚهٔ
 " ايسنتاتٛض " قكٝس٠ إٍ ْؿرل إ ّٚهٔ . ١ٜٚايػطز ايؿعط١ٜ نتابات٘ ْٝع ٗ يًؿاعط
 سٝا٠ َطاسٌ تسٕٚ ، َع١ْٛٓ َكاطع أٚ سبات ٔؼ تهِ ٚاييت 0252 عاّ إٓؿٛض٠ إكطع١ٝ

 : إٛت ٚست٢ ا٬ٕٝز َٓص ايسنتاتٛض
  َٗذٛض َبه٢ سا٥ط "َٔ

  ايسنتاتٛض ٜٓشسض
 ( 750) " يًُٛت َٚهتٛب ايطٚح يف َؿبٛٙ اع٢ُ ضغٍٛ َجٌ

 : َٚٛت٘ ايسنتاتٛض بٓٗا١ٜ ْب٠٤ٛ اٜها ٖٚٞ ، بايػدط١ٜ َؿع١ُ ٖصٙ ٚايككٝس٠
  ميٛت ٖٚٛ ايسنتاتٛض "يهٔ
  ايهصب١ املساسني ايؿعطا٤ نٌ اغتؿع

 (751)" . ايهرب٣ ضسًت٘ يف قشبت٘ يٝهْٛٛا
 ؾعط١ٜ َطٛي١ آخط 9112 عاّ إٓؿٛض٠ " ايعامل إٍ ؾانٌ ٖبٛٙ " قكٝس٠ ُجٌ ٚضَا

 ؾعطٟ تهٜٛٔ غؿط ٗ ا٭ضض ٜٗب٘ آزّ َجٌ ٖٓا ٚايؿاعط  عًُٓا. سسٚز ٗ ايؿاعط نتبٗا
 ايؿاعط ؿٝا٠ َ٪غطط٠ شات١ٝ غرل٠ تهٕٛ إ ايككٝس٠ ٚتهاز  بٓؿػ٘، ايؿاعط ٜبتهطٙ اضنٞ
 : اؿٝا٠ ٗ َعاْات٘ ٚضس١ً

  املان١ٝ سٝاتٞ عٔ اٯٕ اشنطٙ ايصٟ ايهجري مث١ "يٝؼ
  بايسّ ًَطدّا َط٠ شات نٓت  إْين غ٣ٛ يٝؼ
 (752)." املاؿ١ ب٦طْا مبا٤ طػت زاخٌ تػػًين ب١ًٚقا

 ٗ كتكطّا أٚ نا٬َّ ازل٘ بإزضاز يًٓٛط ٫ؾت١ بسضد١ َٛيع ايؿاعط إ انتؿاف ّٚهٔ
 ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ازل٘ ًٓت اييت ا٭ٍٚ بطاٜٚت٘ بس٤ّا اٱبساع١ٝ إعُاي٘ َٔ ايهجرل

 يٝػت يهٓٗا ، ْطدػ١ٝ َٔ ىًٛ ٫ يؿاعطا اغِ ع٢ً ايتأنٝس ٖصا ؾإ "ٚبايتأنٝس اؾ١ًُٝ
 ٚضاّٜٚا عكطٙ ع٢ً ؾاٖسّا ايؿاعط سهٛض ع٢ً تأنٝس ٖٞ بٌ ، َطن١ٝ ضَٚاْػ١ٝ ْطدػ١ٝ
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 ع٢ً ايككٝس٠ .ٚتٓطٟٛ ٚدًٝ٘ سٝات٘ ٚسلت اييت ايٛقا٥ع ٜكاٍ، نُا ، ٚايكٛض٠ بايكٛت
  : عسٜس٠ ٚؾعط١ٜ َٝجٛيٛد١ٝ تٓاقات

  اؿكا٥ط ع٢ً أبٛابٗٔ أَاّ اؾايػات "ايٓػا٤
  ا٭ْبٝا٤ ظقام يف

  أقابعٗٔ داضسات ، ايتؿاح ٜكؿطٕ
 (753) . ايؿبل بٗا اغتبس ٚقس ، ظيٝد١ قشب١

 َٔ ؾين تٓام ٚمث١ ٚظيٝد١ ٜٛغـ قك١ َع َٝجٛيٛدٞ تٓام َٓ٘ تٓام َٔ انجط ؾٗٓا
 ايؿاعط سٝا٠ ٚقا٥ع : ٚؾطٚى يدل سب قكٝس٠ " ايٝٛت بككٝس٠ ٜصنطْا ايؿعط١ٜ ايب١ٝٓ ْاس١ٝ

 ايػٛزا٤: ايهَٛٝسٜا َٔ بًٕٛ َؿبع١ زاي١ بهطبات ١َْٚس
  شيو بعس خطري٠ أسساخ تكع "مل

  ؾكط سطٚب بهع
  ايطٌٜٛ ايتاضٜذ ٚقت يتعدٝ٘
 (775) " ايػذٔ يف أعٛاّ
 ا١٦ًٕٝ اـاق١ بططٜكت٘ " ايهدل٣ إطٜٚات " غؿط نتابات ٜعٝس ٖٓا ايععاٟٚ ؾانٌ
 يكك١ اخط٣ قٝاغ١ "لس ٚايص٥ب ٜٛغـ ٚ" " بٌ"اؿ ؾؿٞ . ٚإؿاضق١ ٚإعاضن١ بايػدط١ٜ

 ": ايعامل إٍ ؾانٌ "ٖبٛٙ ٗ ؾعٌ نُا ٜٛغـ
 " ٜبهٞ ٜٛغـ ب٦ط نٌ "ٗ يسٜٛإ ايعاّ ٚإٝجٛيٛدٞ ايؿعطٟ إٓار ٗ اؿاٍ ٚنصيو

 ٜعٝس اييت ايتاضى١ٝ إطٜٚات َٔ ٚايعؿطات ٖٚبٛط٘ آزّ يكك١ بايٓػب١ اؿاٍ ٖٛ نصيو
 : َتذسز٠ غُٝٝا١ٝ٥ ز٫٫ت يتشكل دسٜس٠ ض٩ٜا ٚؾل ٢عً ؾعطّٜا قٝاغتٗا

  با٭غطاض ايعاضف آزّ ضاٜت "
 (777)." ا٭غ٬ٍ يف ٜطغـ
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 ٚىتُ٘ " اـام تهٜٛٓ٘ غؿط ايؿاعط ٜعٝس " اٱْػإ اهلل خًل سُٝٓا " قكٝس٠ ؾؿٞ
 ايٛدٛزٟ: ايكًل آزّ بتػا٩ٍ

  اؾُٝع َجٌ ٚاسسّا ٚقاض أخريّا آزّ اغتٟٛ "سني
  ْا١ٝ٥ ١زن عٌ دًؼ
 (777)" ؟ ٚنٝـ شيو نٌ ب٘ اهلل ؾعٌ ملاشا : ٜؿهط ٚضاح

 ع٬قات إهاز خ٬ٍ َٔ ايػطٜاي١ٝ ايؿعط يعب َٔ َٔ ايهجرل نتابت٘ ٗ ايؿاعط ّٚاضؽ
 : ؾدكٓتٗا أٚ ا٭ؾٝا٤ اْػ١ٓ خ٬ٍ َٔ أٚ َتعاضن١ أٚ َتباعس٠ َٚط٥ٝات أؾٝا٤ بٌ

  ايٓع١ٖ إىل َػا٤ْ ايؿذط٠ "ؽطز
  أطؿا٫ّ ٖاٚضا٤ "فطدط٠

 (776)." ايعكاؾري تتبعِٗ
 بٓٝات ـًل َٓ٘ ا٫غت٬ٗيٞ خام ٚبؿهٌ ، ايًؿٛٞ ايتهطاض ع٢ً نجرلا ايؿاعط ٜٚطأٖ

 ٗ " إٛغّٛ ايسٜٛإ عٓٛإ ٚاٍ ٜٛغـ قك١ إٍ إؾاض٠ ؾٗٓا ، َتُاث١ً ٚأغًٛب١ٝ يػ١ٜٛ تٛإظ
 ٚإػسٚضٜٔ بايهشاٜا ايتاضٜذ استؿاز ع٢ً زاي١ ْك١ٝ عتب١ بٛقؿ٘ " ٜبهٞ ٜٛغـ ب٦ط

  إٓؿ٢. أٚ ايػذٔ عٔ نٓا١ٜ إٍ ايب٦ط ٜتشٍٛ سٝح ، ٚا٭بطٜا٤
 ؾٗٞ . اشلٓسغٞ ٚايتِٓٛٝ ايًعب َٔ ايهجرل ؾٝٗا ططٜؿ١ ب١ٝٓ ع٢ً تعتُس ايككٝس٠ ٖٚصٙ

  – ايتٛاظٟ ْػل ع٢ً تعتُس ، ؾكطات أٚ نتٌ ث٬خ َٔ تتهٕٛ
  تكٌ مل اييت "ايػؿ١ٓٝ

  ٜؿٝس مل ايصٟ ايبٝت
 (779)" ؼؿط مل اييت ٦طايب

 ته١ًُ ايجا١ْٝ ايؿكط٠ ٗ تًٝٗا ، َطات عؿط ايٓاقك١ ايؿعط١ٜ اؾٌُ ٖصٙ تتهطض  سٝح
 : ايٓاقك١ ايؿعط١ٜ اؾٌُ شلصٙ

  َتػًٌ َػاؾط غؿ١ٓٝ نٌ "يف
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  نا٥ع١ شنطٜات بٝت نٌ يف
 (770)." ٜبهٞ ٜٛغـ ب٦ط نٌ يف

 " ب٦ط ٗ أسذاضّا ٜطَٞ "ضدٌ زٜٛاْ٘ ٗ إٓؿٛض٠  "ايعٌ" قكٝس٠ ٗ شيو لس نُا
ـُ ع٢ً غٛزا٤ "عني   ن

  ترتقسْا
 (770)" . ش٥ب ؾهٞ يف عني

 تهؿٞ ٖٚٞ ، ايؿاعط قكا٥س َٔ ايهجرل ٗ إتٛاتط٠ ا٭ْػام َٔ ، ٖصا ايتهطاض ْٚػل
 َهُطّا أٚ َػٝبّا ٜهٕٛ قس َع٢ٓ ع٢ً ٚغُٝٝا٥ّٝا ٚيؿّٛٝا ز٫يّٝا ٚتٛنٝسّا ٚتٛتطّا إٜكاع١ٝ َػش١

 ٗ ٚخاق١ ، ايتهطاض١ٜ ايٛسسات ُاثٌ خ٬ٍ َٔ إٜكاعّٝا بكطّٜا َٛٗطّا ايككٝس٠ ٓحّ نُا ،
 ايٓشٟٛ ايٓػل  َجٌ ثابت١ قٝػ١ أٚ ٚاسس٠ ن١ًُ تٛٚٝـ ع٢ً ٜعتُس ايصٟ . ا٫غت٬ٍٗ

 اٯتٞ: ايذلاتيب
 إيٝ٘ َهاف + َهاف ( )َبتسأ اغِ 

 ست٢ ، ٚضٚا١ٝ٥ ٚؾعط١ٜ ١ٝٚتاضى َٝجٛيٛد١ٝ ٚضَٛظ تٓاقات ايؿاعط قكا٥س َٔ ايهجرل ٗ
 ، َؿتٛح سٛاض ؾٝٗا ٚإْػا١ْٝ ثكاؾ١ٝ َٛغٛع١ أقبشت قس ايؿاعط قكا٥س إ ايكٍٛ ّهٔ

 أسٝاْا تتهطض اييت ٚا٭قٓع١ ا٭زلا٤ َٔ ايعؿطات ٖٚٓاى . ا٭خط َع َٚهاز َؿانؼ ٚأسٝاْا
 ٜٔايس ٚد٬ٍ ، ُٚٔ ٚٚيت ، اْهٝسٚ ، دًذاَـ ، ْٛح ، آزّ َجٌ قكٝس٠ َٔ أنجط ٗ

 ، ٜٛغـ ، ٚزاْيت قٝكط ٜٚٛيٝٛؽ ٚأٚضؾًِٝ ٚبػساز ٚيٌٓ ، ايٝٛت  ؽ.  ٚت. ، ايطَٚٞ
 . ٚا٭قٓع١ ٚا٭زلا٤ ايطَٛظ َٔ اخط٣ ٚعؿطات ظيٝد١

 َع سٛاضٙ عٓس ، اؿاٍ ٖٛ نُا . ايؿدكٝات ٖصٙ َع سٛاضّا أسٝاّْا ايؿاعط ٜٚكِٝ
 أٚ " بطٚؾطٚى يًعاؾل سب أغ١ٝٓ قكٝس٠ " تهاضع قكٝس٠ ٚنتاب١ .ايٝٛت ؽ ت. ايؿاعط
 ٖٞ " إطط أْؿٛز٠ " يككٝس٠ َعاضن٘ أٚ َهاز٠ قكٝس٠ ٚنتاب١  ايػٝاب َع سٛاضٙ

 نتب سٝح " ْؿػٞ أغ١ٝٓ " قكٝس٠ ٗ ُٚٔ ٚٚيت َع ٚسٛاضٙ (005) " اي٬َطط "أْؿٛز٠
 ٜتشسخ ٚاييت ايػا٥ب ايٓل ُٚٔ ٚٚيت قكٝس٠ ؾٝ٘ َجًت ، شات٘ بايعٓٛإ قكٝس٠ ايؿاعط
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 إتهطض٠ ا٭غاغ١ٝ ايؿاعط ثُٝات َٔ إ ٚاؿكٝك١ . اؿٝا٠ ٗ ٚػاضب٘ ايصات١ٝ غرلت٘ عٔ ؾٝٗا
 إً إ ايكٍٛ ّهٔ ست٢ ، ايتذاضب كتًـ عدل ايصات١ٝ غرلت٘ َٔ َؿاقٌ اغتٗاّ ٖٞ

 عٔ زا٥ُا ايهؿـ سٝح ، ايصات١ٝ يػرلت٘ َتؿ١ٝٛ غرل٠ ٖٛ ، ايععاٟٚ يؿانٌ ايؿعطٟ
 نتاب١ ٚباٱَهإ . َٚعاْات٘ ٚػاضب٘ سٝات٘ َٔ ٚعاطؿ١ٝ اغ١ٝغٝ ، َٚٛنٛع١ٝ شات١ٝ قطات
 ؾعط١ٜ" شات١ٝ غرل٠ بٛقؿ٘ ايععاٟٚ ؾانٌ "ؾعط : عٓٛإ ؼت َػتك١ً زضاغ١

meta  ؾعطٜا– َٝتا َٓش٢ٶ ايصات١ٝ ايػرل٠ َؿاقٌ إكذل١ْ  إٛانٝع َٔ ايهجرل ٗ لس نُا

 poetic – ٜؿذع َا ٖٚٛ ، ُطزٖا أٚ تطٜٚهٗا أٚ خًكٗا ٚنٝؿ١ٝ ايككٝس٠ عٔ ؾٝ٘ ٜتشسخ 
 َٔ ايهجرل ٚتهاز " ايععاٟٚ ؾانٌ ؾعط ٗ ؾعطٟ إٝتا إٓش٢ " عٔ َكاي١ نتاب١ ع٢ً

 ايهدل٣ إطٜٚات َٔ ايهجرل ٚتٓؿض دسٜس٠ بططٜك١ ايتهٜٛٔ غؿط نتاب١ تعٝس ايؿاعط قكا٥س
 اؾ١ٓ ٗ َٟكرل سٍٛ قًل " قكٝس٠ َجٌ أسٝاّْا ٚغاخط٠ َؿاضق١ دسٜس٠ ض٩ٜا عٔ يتعدل

"(009) 
 

 ٫بٞ " ايػؿطإ بطغاي١ ٚبأخط٣ بططٜك١ تصنطْا ٚاييت ، ايجكاؾ١ٝ إٛاقع اسس ٗ إٓؿٛض٠
 .ٜٚهطؽ 0220 عاّ نتبٗا اييت " اؾشِٝ ٗ ثٛض٠ " ايعٖاٟٚ ٚقكٝس٠ ، إعطٟ ايع٤٬

 " قكٝس٠ آَٗ  َٚعاْات٘ ايكٝؼ  اَط٩ ايؿاعط ػطب١ ؾٝٗا ٜػتًِٗ ايككا٥س َٔ ايعسٜس ايؿاعط
 (090) " إػ١َٛ اؿ١ً " ٚ( 091") دا١ًٖٝ َس١ٜٓ ٗ ْٚع١ٖ "(002) " قشطا٥٘ ٗ ايكٝؼ اَط٩

 عُٛزٜتٌ قكٝستٌ أٚ قكٝس٠ نتاب١ إٍ ايؿعطٟ إٓار زؾع ٚضَا " ايًًٝٞ "ايعا٥ط ٚ
 باب َٔ نتبُٗا ايؿاعط،ضَا يطقٝس ؾ٦ّٝا تهٝؿإ ٫ٚ شلُا اٚز٫ي١ٝ ؾ١ٝٓ ٫ق١ُٝ  تكًٝسٜتٌ
 ٗ ْع١ٖ " قكٝس٠ َٚطًع " ايص٥ب ي١ًٝ " قكٝس٠ َٓٗا ايعُٛزٟ ايتكًٝسٟ ايٓػل َؿانػ١

 : " دا١ًٖٝ َس١ٜٓ
  بهًهٌ ْا٤ ايسهٛض ُٖو ؾُا / ظَاْ٘ ٜبو ايكعًٛى زع "أقاح

 : ٜكٍٛ إ إىل
 (777)" َعٍٛ َٔ زاضؽ ضغِ عٓس ٌٖٚ / ٚؾاْ٘ ايعَإ ايكٝؼ ٜاأَطأ ؾسع
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 ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ بٌ تذلاٚح ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط قكا٥س إ ٓاي ٜتبٌ تكسّ، َا نٌ َٚٔ
 ٚإ ، تسضهّٝا ايٝٗا اْتكٌ اييت ، ايٓجط ٚقكٝس٠ ٚايػبع١ٝٓٝ ايػت١ٝٓٝ بساٜات٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ،

 إؿتٛح ايٓل " ْػل إٍ يسٜ٘ ايككٝس٠ َايت نُا . أٜهّا بساٜات٘ ٗ نتابتٗا دطب قس نإ
 ٚايسضاَا ايػطز َجٌ كتًؿ١  ٚؾ١ٝٓ ؾعط١ٜ ٚأْٛاع ٓاؽأد تساخٌ ع٢ً ٜٓطٟٛ ايصٟ "

 ب٘ بؿط ٚإ غبل َا ،ٖٚٛ ايتؿه١ًٝٝ ٚايًٛس١ ايػُٝٓا١ٝ٥ ٚايًكط١ إؿٗس ٚبٓا٤ ٚايػٝٓاضٜٛ
  غابكّا. شيو ع٢ً اتٝٓا نُا ايبسا١ٜ َٓص ايؿاعط
 َٔ : أغاغٌٝ ْػكٌ بٌ ٜذلاٚح نإ ايؿاعط يككا٥س ٚايبكطٟ أيطباعٞ إٛٗط إ نُا

 ايؿطْػٞ ايؿعط ٗ اؿط ايؿعط قكٝس٠ اعتُست٘ ايصٟ ايؿعطٟ ايبٝت أٚ ايػطط ْػل
 ايعطاقٞ ايؿعط "ٗ اؿط ايؿعط " ػطب١ نبرل سس إٍ اٜهّا  اعتُست٘ ٚايصٟ ٚا٫ْهًٝعٟ

 ؾهٌ تأخص َتُاغه١ طباعٝ٘ نت١ً ع٢ً ٜعتُس ايصٟ إٛٗط ؾٗٛ ايجاْٞ ايٓػل إَا ، ٚايعطبٞ
 ا٭غاغٞ إٓش٢ ٖٚٛ ، ٚايطٚا٥ٞ ايكككٞ ايػطز ٗ لسٙ َا ؾب١ٗٝ  paragraph  ايؿكط٠
 ايػطط أٚ ايبٝت ْػل نبرل سس إٍ ػٓبت اييت ايؿطْػ١ٝ " ايٓجط " ايككٝس٠ اعتُست٘ ايصٟ

 : عٓٛإ ؼت َػتك١ً زضاغ١ ٗ بٝٓاٖا ٫عتباضات

  ٖصا. ايٓكسٟ نتابٓا نُٔ " ٚا٫خت٬ف إطابك١ : ايٓجط قكٝس٠ "
 ايؿاعط أؾاعٗا اييت إسٚض٠ ايككٝس٠ َٔ يٕٛ يهتاب١ ٬َّٝ ايؿاعط يس٣ سْاٚد نُا
 سٝح ، ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ نتاب١ َطس١ً ٗ ٚخاق١ ، ايعطاقٞ ايؿعط ٗ دعؿط ايؿٝذ سػب
ٍٕ بتٛتط ايؿعط١ٜ اؾٌُ تت٬سل  . َٚطنع٠ َهجؿ١ تعبرل١ٜ ؾش١ٓ وٌُ عا
 ٫ ٖٚٛ ، ٖٚٓسغتٗا ايككٝس٠ َعُاض ٜع٢ٓ ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط إ ٫سٛٓا يكس

 اش . غايبا عٓ٘ ٜؿاع نُا ، ايؿعط١ٜ يًهتاب١ ا٫تَٛاتٝهٞ أٚ اي٬ٚاعٞ يًتسؾل ؾك٘ ٜػتػًِ
 لس نُا – َسضٚغ١ ُؿك٬ت عدل ايؿعط١ٜ يًتذطب١ ٚت١ُٝٓ ، َسضٚغّا اغت٫ّ٬ٗ لس

 قس١َ ُجٌ أٚ ١َؿاد٦ تهٕٛ قس ، َع١ٓٝ ْٗا١ٜ أٚ خا١ُ إٍ ايؿعط١ٜ ايتذطب١ بٛقٍٛ ٚنٛسّا
 . تٛقع٘ ٚ٭ؾل يًكاض٨



94 
 

 ايؿها٤ يسخٍٛ إٓار ُٗس ٚقؿ١ٝ قكا٥سٙ ٗ ايؿاعط اغت٫٬ٗت اغًب إ لس اش
 ٗ ٖٛ زاخًٞ ، ٚغٝ٘ عدل ُط بٌ ، خاضد١ٝ يٝػت ايٛقـ ع١ًُٝ إ ا٫ . ايؿعطٟ
 نُرل ٚأسٝاْا ، إتهًِ نُرل غايبا ؾٝٗا ٜٛٚـ اييت ايجا١ْٝ، شات٘ أٚ قٓاع٘ أٚ ايؿاعط ا٭غًب

 . ايصات َع أٚ اٯخط َع سٛاض١ٜ زاخ١ًٝ َْٛٛيٛغات أٚ خطابات عدل ( بايؿتح ) إداطب
 ٫ ناْت ٚإ ، قطاع١ٝ ٚعكس شضٚات َٓٗا إطٛي١ ٚخاق١ ايككا٥س َعِٛ تتكاعس نُا
 أٚ عطنٞ َؿٗس فطز ايككٝس٠ تهٕٛ ؾكس ، ايتكًٝس١ٜ " ايعكس٠ بـ" ٜػ٢ُ َا  زا٥ُا تًتعّ
 مٛ تتٛد٘ ٚز٫٫ي١ٝ َعطؾ١ٝ ٫ٛٓت طٝات٘ ٗ وٌُ يهٓ٘ ، قاٜسّا أٚ بط٦ّٜا ٜبسٚ قس ، عابط

 ١َُٛٓ ْٗاٜات عٔ ايؿاعط قكا٥س اغًب تهؿـ نُا . إػٝب١ ايٓك١ٝ ؾؿطاتٗا يؿو ايكاض٨
 تٓتُٞ ايككا٥س ٖصٙ ػعٌ ٖا َؿتٛس١ ْٗابات ا٭غًب ٗ ٖٚٞ ، إٛغٝكٞ ،بإع٢ٓ قطاضّا ُجٌ
 ايٓل َكابٌ ،ٗ  " ايهتابٞ ايٓل أٚ اٜهٛ اَدلتٛ بتعبرل " إؿتٛح ايٓل " قكا٥س ْػل إٍ

  ". باضت ض٫ٕٚ بتعبرل " ايكطا٥ٞ
 ، ايٓكاز قبٌ َٔ ايكطا٠٤ ٚغ٤ٛ ايتذين َٔ ايهجرل إٍ ، ٚيٮغـ ، تعطض ايععاٟٚ ؾانٌ

 ٚبا٫ْؿػاٍ ، إؿطط١ بايٓطدػ١ٝ ٚاتِٗ  ايت١ُٗ، ٖصٙ َٔ ْاقسّا بٛقؿٞ ْؿػٞ أعؿٞ ٫ٚ
 يهٔ . ٚايعكط يًٛاقع ايهدل٣ ا٫دتُاع١ٝ اشلُّٛ ٚبإُٖاٍ ، ٚاؾُاي١ٝ ايؿطز١ٜ باشلُّٛ
 ايكبح نس نْٛٞ ثٛضٟ َٓانٌ ٜهٕٛ َا أؾب٘ ٖٚٛ اؿٝا٠ َع ،َؿتبو اؿكٝك١ ٗ ايؿاعط،
 ؿٛات ٜكاّٚ ٚنإ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ايؿطز١ٜ اؿط١ٜ عٔ َٚساؾع ٚايؿُٛي١ٝ ٚايطػٝإ
 ايطٚا١ٝ٥ ٚأعُاي٘ قكا٥سٙ ٚناْت ، ٚإػتكبٌ ا٭ٌَ مٛ نْٛٞ بتطًع ٚايػٛزا١ٜٚ ا٫ْهػاض

 . ٚاـام ايعاّ بإطاضٖا ٚايؿُٛي١ٝ ٚا٫غتبساز  يًسنتاتٛض١ٜ إزا١ْ
 ايًػ١ ٗ َتُطزّا ثٛضّٜا ؾاعطّا بٛقؿ٘ ايععاٟٚ ؾانٌ قطا٠٤ إعاز٠ إٍ أزعٛ ؾاْا ٚيصا
 ٚفتُع٘ عكطٙ ٗ َاٜسٚض ع٢ً غًيب َتؿطز فطز ٚيٝؼ َٛقـ ؾاعط أٜها ٖٚٛ ، ٚايط٩ٜا

 ايٓكاز. بعض ٜععِ نُا ؾك٘ ايؿعط١ٜ ايًػ١ ٶبهُٝٝا٤ نًٝا ٜٓؿػٌ أٚ
 ايػتٝٓات ٗ إبهط٠ ػاضب٘ َٓص َتُٝع٠ ؾعط١ٜ َسضغ١ قاسب ٚشاى ؾٛم ايععاٟٚ ؾانٌ

 بٌ ، ؾك٘ ْٚايٞ ٚأغًٛبٞ ب٬غٞ ٖٛ َا تٓؿػٌ ٚمل ايؿعط ٗ اؿساثٞ إٓش٢ عُكت
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 اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ يػ١ يتُجٌ ايٝٛت  .ؽ. ت  بسع٠ٛ تصنطْا ايكاض٨ ٚعٞ َٔ قطٜب١ يػ١ ؿتٚٚ
 ، َك٬ّ بسا ٚإ ا٭خرل٠ ايػٓٛات ٗ ايؿعط نتاب١ عٔ ايععاٟٚ ؾانٌ ٜتٛقـ مل ايؿعط. ٗ

 ٚاٱع١َٝ٬ ايؿهط١ٜ ٫ْؿػا٫ت٘ ٚأٜها ، بتُٝع ؾٝٗا بطظ اييت ايطٚا١ٜ بهتاب١ اْؿػاي٘ بػبب ضَا
 . ا٭زب١ٝ ايذل١ْ إٍ اْكطاؾ٘ َٓٗا

 ْػٝر ؾٗٛ ، ايعطاق١ٝ ايجكاؾ١ تاضٜذ ٗ بػٗٛي١ ٜتهطض إ ّهٔ ٫  اغِ ، ايععاٟٚ ؾانٌ
 اييت ايككٝس٠ ٖٛ ايؿاعط إ ايععاٟٚ ؾانٌ قاٍ .َٚط٠ّ ٚايؿعٌ ٚايط٩ٜا إٛقـ ٗ ، ٚسسٙ
 ايصٟ إً أٚ ٖٛايٓل ّاٚضٚا٥ٝ ْٚاثطّا ؾاعطّا ايععاٟٚ ؾانٌ إ َع٘ ْكٍٛ إ ّٚهٔ ٜهتبٗا
  ٜهتب٘.

  
 : اهلٛاَـ

 7111 ،1ٙ ، زَؿل ، إس٣ َٓؿٛضات " ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ : اؿ١ٝ ايطٚح " ؾانٌ ، ايععاٟٚ (3)
 . 138 م ،

 ، ايعطام ، ايٓذـ ، ايه١ًُ َٓؿٛضات ، ضٚا١ٜ - : اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات ، ؾانٌ ، ايععاٟٚ (7)
3969 . 

 5م ، ايػابل كسضإ (1)
1984 ,Penguin Whitman Walt Portable The Walt, Whitman,(5)  

 . 3977 ، زَؿل ، ايعطب ايهتاب اؼاز َٓؿٛضات ، " اـاَػ١ ايكًع١ " ؾانٌ ايععاٟٚ(1)
(6) , Poetries and Poetry of Encyclopedia (Princeton Alex Preminger,

Press,1974,p,377. University Princeton, 
 .دع٥ٌ ٗ 7117 بػساز – إٔاْٝا – نٛيْٛٝا ، اؾٌُ َٓؿٛضات" ايؿعط١ٜ ا٫عُاٍ " ؾانٌ ايععاٟٚ (7)
 . 737 -736 م" ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ : اؿ١ٝ ايطٚح" ؾانٌ ، ايععاٟٚ (8)
 .736 م ، ايػابل إكسض (9)
 .736 م ، ايػابل إكسض(31)
 . 731 -735 م ، ايػابل إكسض(33)
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(37) , Art and Literature in Modern the of eaId The Irving, , Home
. 109 1967,P.  York ,New press Horizon 

 . 115 م" ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ : اؿ١ٝ ايطٚح " نتاب ٗ ًَشل"ايؿعطٟ ايبٝإ "(31)
 برلٚت ، غٛضٜا ، يًٓؿط إس٣ زاض " ايتؿٛٞ ؾها٤ إٍ ايتُاغو ب١ٝٓ َٔ : اؿساث١ ؾعط " ؾانٌ ، ثاَط(35)

 .91 م 7137 ازبػس ،
 . 151 – 151 م ، ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ : اؿ١ٝ ايطٚح " ؾانٌ ، ايععاٟٚ(31)
  (63 – 19 م ) ا٭ٍٚ اؾع٤ – " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " ،ؾانٌ ايععاٟٚ(36)
 ، (1-5) ، إعزٚز ايعسز " ؾطازٜؼ " ف١ً ٗ " ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ قك١ " ؾانٌ ايععاٟٚ(37)

  .ٕٛ،إٔاْٝا،نٛي اؾٌُ َٓؿٛضضات3997
 .157 م ، ا٭ٍٚ اؾع٤ ، " ايؿعط١ٜ اٱعُاٍ " ؾانٌ ، ايععاٟٚ(38)
 . 5 م ، " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ؾانٌ ، ايععاٟٚ(39)
 .9 م ، ا٫ٍٚ اؾع٤ " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " ؾانٌ ايععاٟٚ(71)
 .9 م ، ايػابل إكسض(73)
 .ش1 م "" زٜؼؾطا " ف١ً " ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ قك١ " ؾانٌ ، ايععاٟٚ(77)
 .13 م ، ايػابل إكسض(71)
 .13 م ، ايػابل إكسض(75)
 .17 م ، ايػابل إكسض(71)
  371 م " ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ : اؿ١ٝ ايطٚح" ،ؾانٌ ايععاٟٚ(76)
 .113 م ايػابل إكسض(77)
 .113 م ، ايػابل إكسض(78)
 .11 م 1-5 ايعسز" ؾطازٜؼ ف١ً " ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ قك١ " ؾانٌ ، ايععاٟٚ(79)
 . ا٫خرل ايػ٬ف – " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ؾانٌ ٕ ايععاٟٚ(11)
 .36 م ، ايػابل إكسض(13)
 .86 م ، ايػابل إكسض(17)
 .7131 ، بػساز ، إاْٝا ، نٛيْٛٝا ، اؾٌُ َٓؿٛضات " بػساز ٗ ؾطاْهؿتأٜ " آس ، غعساٟٚ(11)
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 . 99 م " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ كًٛقات " ؾانٌ ، ايععاٟٚ(15)
 .76 م ٕ ايػابل إكسض(11)
 . 71 م ٕ ايػابل إكسض(16)
 .73 م ، ايػابل إكسض(17)
 .98 م ، ايػابل إكسض(18)
 -335 م ،3971 ، بػساز ، اٱع٬ّ ٚظاض٠ َٓؿٛضات " إعاقط أزبٓا ٗ دسٜس٠ َعامل" ؾانٌ ، ثاَط(19)

376.  
 337 -336 ،م ايػابل إكسض(51)
 .339 م ٕ ايػابل إكسض(53)
 .38-31 م ، ا٭ٍٚ اؾع٤ – " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ" ؾانٌ ، ايععاٟٚ(57)
 .31 م ، ايػابل إكسض(51)
 .38 م ايػابل إكسض(55)
 .77 م ، ايػابل إكسض(51)
 .76 م ، ايػابل إكسض(56)
 ظ11 م ٕ ايػابل إكسض(57)
 .19 م ٕ ايػابل إكسض(58)
  .51 م ، ايػابل إكسض(59)
  .17 م ، ايػابل إكسض(11)
  .16 م ايػابل إكسض(13)
  .78 م ، ايػابل إكسض(17)
 .63 -19 ايػابل إكسض(11)
 .61 م ٕ ايػابل إكسض(15)
 711 م ، ايػابل إكسض(11)
(16) 1963,p Faber, ,Faber,and ,London Poems ,Collected S. ,T. Eliot 
 .111 م ايجاْٞ اؾع٤ ، ايؿعط١ٜ ا٫عُاٍ   (17)
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 .111 م ، ايجاْٞ اؾع٤ ، ايػابل إكسض (18)
 .715 م ، ا٫ٍٚ اؾع٤ ، ايػابل إكسض (19)
 .711 م ، ايػابل إكسض (61)
 .716 م ، ايػابل إكسض (63)
 .719 م ، ايػابل إكسض (67)
 .767 ، ايػابل إكسض (61)
 .768 م ، ايػابل إكسض (65)
 .773 م ، ايػابل إكسض (61)
 .776 م ، ايػابل إكسض (66)
 . 771  م ، ايػابل إكسض (67)
 .778 م ، ايػابل إكسض (68)
 .793 م ، ايػابل إكسض (69)
 .793 م ، ايػابل إكسض (71)
 .797 م ، ايػابل إكسض (73)
 .131 م ، ايػابل إكسض (77)
 137 م ، ايػابل إكسض (71)
  117- 116 م ، ايػابل إكسض (75)
 177 م ، ايػابل إكسض (71)
 .357 م ، ايػابل إكسض (76)
 .311 م ، ايػابل إكسض (77)
 .319 م ، ايػابل إكسض (78)
 .366 م ، ايػابل إكسض (79)
   . 381 م ، ايػابل إكسض (81)
 .381 م ، ػابلاي إكسض (83)
 .391 م ، ايػابل إكسض (87)
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 .711 م ، ايػابل إكسض (81)
 .773 م ، ايػابل إكسض (85)
 .31 م ، ايػابل إكسض (81)
 .31 م ، ايػابل إكسض (86)
 .38 م ، ايػابل إكسض (87)
  .75 م ، ايػابل إكسض (88)
 .11 م ، ايػابل إكسض (89)
  .317 م ، ايػابل إكسض (91)
 .319 م ، ايػابل إكسض (93)
 .317 م ،- ايػابل سضإك (97)
 .539 م  ايػابل إكسض (91)
 .519 م ، ايػابل إكسض (95)
 .537 م ، ايػابل إكسض (91)
 .577 م ، ايػابل إكسض (96)
 .571 م ، ايػابل إكسض (97)
 517 م ، ايػابل إكسض (98)
  .511 م ، ايػابل إكسض (99)
 .137 م ، ايػابل إكسض (311)
 .171 م ، ايػابل إكسض (313)
  .117 م ، ايػابل إكسض (317)
 .136 م ، ايػابل إكسض (311)
 .137 م ، ايػابل إكسض (315)
  176ايػابل،م إكسض (311)
 517 ،م ايػابل إكسض (316)
 ٤٤٤ايػابل،م إكسض (317)
 ٤٦٤ ايػابل،م إكسض (318)
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 ٤٦٦ ،م ايػابل إكسض (319)
 ٤٦٤م ايػابل، إكط (331)
 .٤٤٦ م ، ايػابل إكسض (333)
 .536 م ، ايػابل إكسض (337)
 ..515 م ، ايػابل إكسض (331)
 .511 م ، ايػابل سضإك (335)
 .31 م ، ايجاْٞ اؾع٤ ، ايػابل إكسض (331)
 .31 ايجاْٞ اؾع٤ م ، ايػابل إكسض (336)
 . 111 م ، ا٫ٍٚ ،اؾع٤ ايػابل إكسض (337)
 .757 م ، ايجاْٞ اؾع٤ ، ايػابل إكسض (338)
 . ا٫يٝهذلْٚٞ نٝها ""َٛقع اؾ١ٓ ٗ َكرلٟ سٍٛ قًل " ،ؾانٌ ايععاٟٚ (339)
 .739 م ايجاْٞ اؾع٤ " ايؿعط١ٜ عُاٍا٭ " ؾانٌ ، ايععاٟٚ (371)
  .776 م ، - ايػابل إكسض (373)
  .777 م إكسض ، ايػابل إكسض (377)
  . 776 م ، ايػابل إكسض (371)
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 ػاّ اُظادس (1) " األش٤اء ذثذؤ "د٤س األٍٝ د٣ٞاٗٚ ٓ٘ز

 ُِشاػش تاُ٘غثح اُشؼش ًإ ، ا٤ُّٞ ٝدر٠ ، 1968

 تاُؼضُح اإلدغاط ُٔٞاظٜح ٣ائغًا عالدًا ًش٣ْ كٞص١

 اُشاػش إ اُواسئ ٤ُخاٍ در٠ ، ٝاُلشاؽ ٝاٌُأتح اُشٝد٤ح

 ك٢ ٝٓوزٝكح ٓؼضُٝح طٞٓؼح داخَ ٝد٤ذًا ٣ؼ٤ش

ٍّ ٝعؾ  . ٜٗائ٢ ال ٣

 
 
 ٚانتػب ، ٚا٫غتٝشاف ٚايكًل بايٛسس٠ غاَض إسػاؽ أغرل ايؿاعط ٌٚ يكس 

 إٍ سٝات٘ أساٍ ، ٚأغطٛضّٜا خطاؾّٝا بعسّا ايعطم خاضز َٓؿاٙ ٗ ٖصا ايؿاعط إسػاؽ
 "ٗ ْطاٙ اش . ٜؿعٌ نؿاٗ نإ َجًُا ُاَّا ، ايعكط بطابط٠ اْتٛاض ٗ كٝؿ١ تطقب ؿ١ٛ

 . أخط٣ تاض٠ّ ايػعا٠ اْتٛاض ٗ أٚ "تاض٠ّ ا٭عسا٤ اْتٛاض
  ايًٌٝ "يف

 . ا٭عسا٤ ف٧ اْتعط
  ايٛقت نٝاع انتؿـ

  (7) " . نؿٞ أقابع بني َٔ
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 قكٝس٠ ٗ ؾٗٛ ٚيصا . يععيت٘ س٬ّ ا٭عسا٤ ف٧ ّجٌ ضَا ، نؿاٗ َجٌ ،   ُٚاَا
  : خطا٥ب٘ يًػعا٠ ٜٚعطض ن٤ٛ نٌ "ٜطؿ٧ "ايػعا٠
  ن٤ٛ نٌ أطؿ٧ ايًٌٝ "يف

 ، غتاض٠ زٕٚ ايؿباى أتطى
 ( 6) " ا٭بٛاب ٚاؾطع
 َطثات٘ تبٜه أِا ، ؾعط َٔ نتب َا اغًب ٗ ، نطِٜ ؾٛظٟ إ ايكٍٛ ّٚهٔ
 ٜكـ : عل إؾهايٞ ؾاعط ؾٗٛ ثاّْٝا. دًٝ٘ ٚأبٓا٤ عكطٙ َٚطثا٠ ، أ٫ّٚ ايؿدك١ٝ

 ٜتدًٝ٘ ايصٟ ايطٚسٞ ٚاـطاب ب٘ وٝ٘ ايصٟ اـطاب نٌ َٛاد١ٗ ٗ َٚعع٫ّٚ ٚسٝسّا
 ، اؾُاعٞ ايتُاغو َٔ بًٕٛ اـطاب ٖصا ساٚيٛاَٛاد١ٗ آخطٕٚ ؾعطا٤ . زاخً٘

 اٱسػاؽ ٖصا ٕٛاد١ٗ  سًٍٛ ادذلاح أٚ با٭ظ١َ اؾُعٞ بايٛعٞ با٫غتٓذاز ٚأسٝاْا
 ٚخطاب٘ ايعامل ٜٛاد٘ ؾٗٛ ا٭ععٍ ، ايؿطزاْٞ ، اٱؾهايٞ نطِٜ ؾٛظٟ اَا باـطاب.
 خًؿت٘ ايصٟ ايسَاض ٖصا نٌ ع٢ً َؿتٛستٌ بعٌٝٓٝ ٜتدًٝ٘ ايصٟ اـطاب أٚ اؿكٝكٞ
 ايهابٛغٞ اؾٛ ٖصا َجٌ ٚٗ . إعٚض٠ ٚايطٚاٜات ، ايٛؾاٜات ٚا٭ناشٜب، اؿطٚب

 واٍٚ ، ٚعابط٠ غطٜع١ َٚه١ َجٌ ايؿاعط بكرل٠ أَاّ ايؿعط١ٜ ايًش١ٛ تتٖٛر َا نجرلّا
 َٚجٌ ، َعكس٠ إبساع١ٝ ع١ًُٝ ٗ َٓٗا َتؿ١ٝٛ دع٥ٝات ايتكاٙ أٚ ، اقتٓاقٗا ايؿاعط

 . ايككٝس٠ يسٜ٘ تٛيس إؿاد٧ ايكٛٗ ايهؿـ
 أسٝاّْا ٜتُطز ؾٗٛ ، ضٚس٘ ع٢ً إدِٝ تايكُ شلصا زا٥ُّا ٜػتػًِ ٫ ايؿاعط يهٔ

 اـُط٠ ٗ ا٫بٝكٛض١ٜ، ايًص٠ ٗ تاض٠  ،ؾٝذسٖا ايطٚسٞ ـ٬ق٘ قػرل٠ ن٣ٛ عٔ باسجّا
 :غايبّا ايه٬غٝه١ٝ إٛغٝك٢ د٬ٍ ٗ أخط٣ تاض٠ّ ٚ ، ا٭خط٣ اؿٝا٠ َتع أٚ اؾٓؼ أٚ

  َٔ . باـُط٠ عطاقٞ نأٟ ، "ٚأيٛش
  ا٤ا٭سٝ َٔ ايطتٌ ٖصا ٜطبهين
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  (9)  . " ؟ ا٭عسا٤ ف٧ غري ، اهل٠ٛ مٛ دػسٟ يف
 نُا ، ٚإهإ ايعَإ خاضز ، غا١ٜ ب٬ وٝا إ ؾٝشًِ ، ايٝأؽ ساؾ١ ايؿاعط ٜٚكٌ

 ": غا١ٜ ب٬ أسٝا إ "أضٜس قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ
  ، غا١ٜ ب٬ أسٝا إٔ "أضٜس

  . ايهجاض غٓٝين َٔ تبك٢ مبا ايؿه١ً ٖصٙ يف
  َؿٗس يف اغهٔ إ أضٜس
ِٕ ٫ ، ايٝكع١ سًِ َٔ  (0 ) " . ٔ َٓت

 ؿٛات ؾؿٞ ، باي٬اْتُا٤ إسَط اٱسػاؽ ٖصا َع ْٗا٥ٝا ٜٓػام ٫ ايؿاعط يهٔ
 إسَط اٱسػاؽ ؾٝكاّٚ ، اؿٝا٠ َٚٔ اٯخط، َٔ دع٤ّا ٜهٕٛ إٔ بهطٚض٠ ٜؿعط َع١ٓٝ

 ا٫دتُاعٞ شلِا َع ق٬ًّٝ ا٫ْسَاز ٗ ٬َشٙ ٚدس ايػطب١ غٓٛات بعض ٚٗ . بايععي١
 أؾاعٗا اييت ٚا٫غتبساز ٚايكُع ايكبح َٛاٖط َٛاد١ٗ ٗ ٚخاق١ إعاضض ٚايػٝاغٞ

 9112 عاّ ايكازض (1)  " ايًكٝط١ "ايػٓٛات ايؿاعط زٜٛإ ٚنإ ايسنتاتٛضٟ، ايٓٛاّ

 ضثا٤ إٍ ايؿعط ٜتشٍٛ اش . سٝات٘ ٗ إ٪قت ا٫ْعطاف ٖصا عٔ َٚٛدع١ ١َُٗ ؾٗاز٠
 إبسعٌ َٔ ايهجرل ٚع٢ً عًٝ٘ ؾطنت  اييت ايػٝاغ١ٝ إ٪غػ١ نس ٚادتُاعٞ غٝاغٞ

 َكطٛع١ ٭ْٗا ، َطٜط٠ "ٚ "يكٝط١ غٓٛات ٚطٓ٘ خاضز َٓؿّٝا سٝات٘ ٜعٝـ إ أَجاي٘
  : ٚتاضىٗا ٚأؾٛاقٗا ٚايطٚس١ٝ ا٫دتُاع١ٝ سانٓتٗا عٔ اؾصٚض

 ، زَ٘ يف املهطز ٖصا غري ، ٚطّٓا "٦ٖٝٛا
 ، املًٌٗٗ ٤ايطزا غري يًهطا١َ س١ًّ

 . ناضثيت قسض ع٢ً عططّا
 ، يهِ َا

  (1) " ؟ زْٚهِ أْاؾٝسنِ تعٛز يًكتاٍ ضستُٛا نًُا
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 اييت ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايهاضث١ َٛاد١ٗ ٗ ايؿاعط َعاْا٠ تتشٍٛ ٚبصا
 قٛض٠ ؾٝٗا ٜٚطغِ ، ععيت٘ ،َٔ َ٪قتّا ضَا ،  تٓكصٙ ١ُُٝ إٍ بسَ٘ إهطز بٛطٓ٘ ؼٝل
 : يؿعطٙ س٠دسٜ

  أباطٌٝ "ايؿعط
 عطٜاّْا ٜػرت مل إ

 َعزاّْا ب٘ ايعُط قهٝت
 (2) " سٛيٞ عطاٜا ٚايٓاؽ
 ، ٚايتعبرل ي٬ستذاز أزا٠ إٍ تسضهٝا نطِٜ ؾٛظٟ عٓس ايؿعط ٜتشٍٛ ٖٚهصا
 : غٛاٙ ّتًو ٫ ٭ْ٘ أسٝاْا ٚإٛاغا٠

  ايٓاظف ؾعطٟ ٜهُس "نٝـ
  عٛضت٘ ٜػطٞ نٝـ ، ْاق١ٝ ع٢ً ٚايعطٜإ
  (3)أغطتٗا." ؾٛم املطن٢ ٜٚٛاغٞ

 َجٌ ٌٜٛ ؾٗٛ ضٚس٘ ػتاح اييت ٚايٝأؽ ٚايؿو ا٫ْهػاض ؿٛات َٔ ايطغِ ٚع٢ً
  : ايٓؿل آخط ٗ ايه٤ٛ عٔ ٜبشح ايُٝا١َ ظضقا٤

 غابّا أبكطت ا٭ضض ساؾ١ "يف
 ، غكٔ نٌ ع٢ً ٚؾٝهّا ٚؾذطّا

 ، اقرتابا ظازا ٚظٚدني
 ّ عطا٠

  (75) " ! بسٜين ٚؾٝت إْٞ ؾأسػػت
 ٚاؿعٕ ايهآب١ عطاب ؾٗٛ . ابسّا ٫ٜؿاضق٘ ٚايهآب١ ٚايٛسؿ١ بايععي١ اٱسػاؽ يهٔ

 : أسهاْ٘ إٍ َػٝح َجٌ ، َطٜسٜ٘ ٜسعٛ ٖٚٛ ، ٚاـػاض٠
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  ٜٓتػب ملٔ طٛب٢ أيـ ؾهتهٔ "إ٫
 ، ايهػري٠ سعْٞ يطا١ٜ
  (77) " . اؾبٗات ع٢ً َطغُني قاتًٛا َٔ يطا١ٜ
  : ٚبعٝس٠ َطؿأ٠ شانط٠ َجٌ ؾتبسٚ اؿبٝب١ قٛض٠ تبٗت ، ايؿاعط َعاْا٠ تتهدِ ٚاش

  َٜٛا أسببت "نٓت
  با٫سذٝات اؿب ٚاثكًين

  ؾؿٝت إْٞ غري
  اؿٝا٠ ؾٝ٘ تطزز قاض ؾكًيب
  (77) " املت٬طِ. َٛدٗا قس٣
 ٗ ؾٗٛ، ، ب٘ اٱَػاى ّهٔ ٫ ٖاضب غطابٞ سًِ َجٌ يًؿاعط، بايٓػب١ ، ؾإطأ٠
 : ـا٥با يًشب َٓصٚض ايٓٗا١ٜ،
  شانطتٞ عت١ُ "يف
ٞٓ أعٝس سني أدؿٌ نِ  ! أسببت اَطأ٠ اي

ٌِ َٓصٚض أْٞ : ٚتٓبأت   ؾُٞ َ
 (76)" . اـا٥ب يًشب
 بأْ٘ ْؿػ٘ ِٜٖٚٛ عاَا غتٌ ايج٬ثٕٛ ب٘ بًػت ٚقس سٝات٘ ٜطثٞ ، ايع٤٬ أبٞ َٚجٌ
  : نكؿعطٜط٠ ايؿعط تٓػر اَطأ٠ غٝعؿل

 ، نذعٜط٠ "ٚاضتازٖا
 (79) " . ٖٝاَا ٚأؾ٢ٓ
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 ض٩ٜا ٖٚٞ ، سًُ٘ ٗ إ٫ ٜطٖا مل اَطأ٠ ادٌ َٔ غٝكتٌ اْ٘ ، ْؿػ٘ ايؿاعط ٜٚتدٌٝ
 "أضؾع ايجاْٞ زٜٛاْ٘ ؾؿٞ . زٜٛإ َٔ أنجط ٚعدل ط٬ّٜٛ ايؿاعط تًبػت ، ٜبسٚ نُا ،

  : ايٓب٠٤ٛ ٖصٙ تطز 0252 عاّ استذادّا"ايكازض ٜسٟ
  املا٤ ٚقع َٔ ، ٚطين ع٢ً املا٤ ٚقع "َٔ

  . ؾٝا٤أ بهع١ عًُين
 ؾكريّا أظٌ غٛف

  بايجٛض٠ ٚغأْعِ
  اَطأ٠ ادٌ َٔ ، ٚغأقتٌ

  (70) " . سًُٞ يف ا٫ أضٖا مل
 ايًكٝط١ "ايػٓٛات ، زٜٛاْ٘ ٗ ، عاَا ث٬ثٌ بعس ثا١ْٝ تعٛز /ايهابٛؽ ايٓب٠٤ٛ ٖٚصٙ
 : اـا٥ب يًشب َٓصٚض اْ٘ َهطض٠ بٓب٠٤ٛ ،َكذل9112١ْ عاّ "ايكازض

  : "ٚتٓبأت
ٌِ َٓصٚض أْٞ   ؾُٞ َ

 ، اـا٥ب يًشب
  (70) " . ! سًُٞ يف إ٫ أضٖا مل اَطأ٠ ادٌ َٔ ٚغأقتٌ

 أظ١َ َٔ ْابع١ عٓٝؿ١ ضٚس١ٝ ػطب١ َٔ تٓبع ايؿعط١ٜ نطِٜ ؾٛظٟ ػطب١ ًٚت يكس
 إش ، شات٘ ٗ إتهازات تٛسٝس إٍ ٜػع٢ ؾٗٛ . إؾهايٞ طابع شات َتأق١ً ضٚس١ٝ
 ١ّٜٖٛ ، َعّا ٚايهآب١ :اؿب ايهس١ٜ "ايجٓا١ٝ٥ ٤ا٭ؾٝا تبسأ "سٝح ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ َٓص وٌُ
 : ي٘ شات١ٝ

  ؾاعط باْٞ َّٜٛا هلا "قًت
  املهإ بٞ ٜه٧ أٚ أن٧
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  نًُتني ايؿعط يف هلا قًت
 (71). ٚايهآب١ اؿب

 ْتصنط ؾٓشٔ . ٚايعطاقٞ ٚايعطبٞ ايعإٞ ايؿعط ٗ دسٜس٠ يٝػت ا٭نساز ٚٚسس٠
 " إطط "أْؿٛز٠ قكٝس٠ ٗ إتٓاقهات ٚسس ايصٟ ايػٝاب

  ٜاخًٝر ، باـًٝر "أقٝح
 (72)" ٚايطز٣. ٚاحملاض ايً٪ي٪ "ٜاٚاٖب

 ايٛاقعٞ ايؿعط١ٜ يػت٘ ؾباى زاخٌ ٜكتٓل إ ٗ ٜطغب ؾعطٙ ٗ نطِٜ ؾٛظٟ
 ٚايصٚبإ ايععي١ ، ٚايبٗذ١ ايهآب١ ، ٚاؿػٞ إٛغٝكٞ ، ٚا٭ضنٞ ايكٛٗ ، ٚإتدٌٝ

 يٝكاّٚ شيو ٜؿعٌ ضَا . ايهس١ٜ ايجٓا٥ٝات َٔ ْٗا٥ٝات ٫ غًػ١ً ٗ ، اٯخط ٗ
 ٚا٫ْهؿا٤ ايٝأؽ إٍ أسٝاْا ٜسؾع٘ ٚايصٟ ، ٚايهآب١ ٚايععي١ بايٛسؿ١ َسَطّا إسػاغّا

 شات٘ َع إكاؿ١ َٔ يّْٛا ٚوكل ، اٱسػاؽ ٖصا ٜكٗط إ واٍٚ ؾٗٛ . ايصات ع٢ً
 ايؿاعط َعاْا٠ نٌ عتٓب ٖٓا َٚٔ . اـاضدٞ ايٛاقع َٚع ، ٚاٯخط ايصات بٌ ٚ أ٫ّٚ

 ؾعطٟ خطاب ٗ ػػست اييت أٜهّا، ايؿعط١ٜ ٚنؿٛؾات٘ تٛق٬ت٘ ٚضَا ُٚعقات٘
 . أسٝاّْا ٚإتٛسـ ، ايؿؿاف ٚايذلَٝع ٚاٱٜكاع بايس٫٫ي١ ٖٚت٧ً َتٛتط

 ا٭غًٛب١ٝ ٚايتكايٝس ٚايًػ١ ايب٬غ١ نس ضَعّٜا عٓؿّا يُٝاضؽ أسٝاّْا ايؿاعط ٜٚٓؿًت
 ٗ إكاؿ١ َٛقع إٍ ٜعٛز َا غطعإ ٚيهٓ٘ ، ايصات نس عٓؿّا ّاضؽ َجًُا ايتكًٝس١ٜ
  . احملاضب اغذلاسات َٔ اغذلاس١
 إ َٓص ١َُٗ ؼ٫ٛت ٚايط١ٜٜٛ٩ ايؿعط١ٜ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط ػطب١ ؾٗست يكس

 إعطٚف (02)ايؿعطٟ" ٚ"ايبٝإ ايعطام ٗ ايػتٝٓات دٌٝ ١ًَٛ ؼت ا٭ٍٚ ػطبت٘ بسأ
 سطن١ َٔ دع٤ّا نإ ايؿاعط إ َٚع . عًٝ٘ ا٭ضبع١ إٛقعٌ أسس عطايؿا نإ ايصٟ

 شيو ؾعطا٤ َع إؿذلن١ ايكٛاغِ َٔ ايهجرل ٚػُع٘ ايػتٝٓات ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١
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 ٜتكطف ٚنإ ، ٚتؿطزٙ اـكٛق١ٝ ض٩ٜت٘ ّتًو نإ ايبسا١ٜ َٚٓص اْ٘ ا٫ ، اؾٌٝ
 إ ،زٕٚ  ايػتٝٓات ؾعطا٤ َٔ اًٜٝ٘ف َٔ َهطض٠ ْػد١ ٚيٝؼ ، ؾطزّا بٛقؿ٘ ، زا٥ُّا
 ٬ََح ْتًُؼ إ ّٚهٔ ايتٝاض. نس اٜٚػبح ايػطب، داضز ٜػطز نإ اْ٘ شيو ٜعين
 ٚنٝؿ١ٝ يًككٝس٠ ايساخ١ًٝ ٚايب٢ٓ ايؿعط١ٜ اؾ١ًُ قٝاغ١ ططٜك١ ٗ اـكٛق١ٝ ٖصٙ

 نُا . ايؿعط ٗ ٚايسضا١َٝ ٚإًش١ُٝ ايػطز١ٜ ٚإػتٜٛات ايؿعط١ٜ ايب٬غ١ َع ايتعاٌَ
 َعذُٗا ٗ ٚخاق١ ، ا٫زْٚٝػ١ٝ يًتذطب١ ٚانش١ أقسا٤ إبهط٠ ايؿاعط ػطب١ ٗ لس

 . ايط١ٜٜٛ٩ ْععتٗا ٚٗ ، ايؿعطٟ
 ايتذطٜب زٖايٝع ٗ سؾاعا٫ْ إغطا٤ قاّٚ ، آخط داْب َٔ ايؿاعط إ إ٫

 ٜبّاقط ٌٚٚ ، فاًٜٝ٘ بعض َاضغٗا اييت اي٬ٚاع١ٝ أٚ ا٫تَٛاتٝه١ٝ ٚايهتاب١ ،ايؿه٬ْٞ
 ٗ إُتس٠ ايعُٝك١ دصٚضٙ عٔ نًّٝا ٜٓكطع مل اْ٘ نُا ، اـاق١ ايؿعط١ٜ سػاغٝت٘ إٍ

 ايه٬غٝهٞ ايؿعطٟ يًُعذِ إتُٝع٠ أيؿت٘ ٚٗ ٚايب٬غٞ ايؿعطٟ ايعطبٞ إٛضٚخ
 . إدتًؿ١ ٚتٛٚٝؿات٘
 بككٝس٠ ٜتُػهٕٛ ًٚٛا ايصٜٔ ايك٥٬ٌ َٔ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط إ ايكٍٛ ّٚهٔ

 ا٭ٍٚ إطس١ً ٗ ا٥٬ٕه١ ْٚاظى ايػٝاب شلا أغؼ اييت اؿط ايؿعط قكٝس٠ أٚ ، ١ايتؿعًٝ
 ٗ تًكا٥ّٝا ايؿاعط نإ ٚقس . إانٞ ايكطٕ َٔ اـُػٝٓات ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١ َٔ

 ا٭زلاع ع٢ً ايكاؾ١ٝ أٚ ايٛظٕ ؾٝٗا ٜجكٌ ْازض٠ سا٫ت ٗ ا٫ ٚايكاؾ١ٝ ايٛظٕ َع ايتعاٌَ
 عٔ ٚنؿؿت إتأخط٠ ايؿعط١ٜ ػاضب٘ ٗ نبرلّا تطٛضّا يؿاعطا ض٩ٜا تطٛضت نُا .

 . ٫سكّا شيو ع٢ً غٓأتٞ نُا ، ٚنْٛٞ ؾًػؿٞ ْعٚع
 ٖٔ ٜهٔ ٚمل ، ٚؾطٚطٗا ايؿعط١ٜ ايًعب١ طبٝع١ ٜسضى نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط نإ 

 زضاغ١ ٗ نؿؿت ٚإ يٞ غبل ٚقس . ايؿعط١ٜ بٓٝت٘ ٗ تتشهِ إ يًعؿ١ٜٛ ٜذلنٕٛ
 ٗ ْؿطٖا ٚأعست ، " ا٭ؾٝا٤ تبسأ "سٝح ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ عٔ 0212 عاّ ْؿطتٗا َبهط٠
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 ايؿعط١ٜ يعبت٘ َٛاقؿات بعض عٔ (91)إعاقط" أزبٓا ٗ دسٜس٠ "َعامل ايٓكسٟ نتابٞ
 ناْت ٚايتذطٜسات ٚايٛدٛز "ؾايهٕٛ "ا٭ؾٝا٤ َع ٜتعاٌَ نإ ؾايؿاعط . تًو

 ٖٚٛ، . إٛنٛع١ٝ ٚقؿتٗا ، ايعٝين ٚدٛزٖا شلا ًَُٛغ١ أؾٝا٤ ١٦ٖٝ ع٢ً ي٘ تتذ٢ً
 ايؿاعط بإ ٜط٣ ايصٟ َهًٝـ أضؾٝبايس ٚايٓاقس ايؿاعط َع ًٜتكٞ نإ ، ٜبسٚ نُا

 ٜهتؿـ ٚبصا ، يٝهتؿؿٗا بٌ  عٓٗا أؾهاضّا ٜهٕٛ يهٞ ٫ ، ايعامل أؾٝا٤ مٛ ٜتٛد٘
 ٖٚٛ ٖصا َؿَٗٛ٘ عٔ ايًجاّ أَاٙ ٚإ يًؿاعط غبل ٚقس . (90 ) إيٝٗا ٜٓٛط ٖٚٛ ْؿػ٘

 "إ ٜط٣ سٝح 0212 عاّ "ايعطاق١ٝ "ايه١ًُ ف١ً ٗ ايؿعط١ٜ ػطبت٘ عٔ تشسخٜ
 ٜعتدل ايصٟ إٛقـ ْٗا٥ّٝا ٚىتاض ، ا٭زا٠ / ايًػ١ عٔ ٜبتعس ٜهتب سٌ ايؿاعط

  (99). إؾاضات" ٫ أؾٝا٤ ايهًُات
 أؾطت ايؿعط ٗ يٮؾٝا٤ ايػُٝٝا١ٝ٥ ايس٫ي١ عٔ يٞ ٫سك١ زضاغ١ ٗ أؾطت ٚقس

 سكٌ  ٖٞ بٌ ، َؿطزات فطز يٝػت ايككٝس٠ ْػٝر زاخٌ ا٭ؾٝا٤   إ إٍ ؾٝٗا
 ايذلانِ ٖٚصا ، َع٢ٓ أٚ ز٫٫ي١ أٚ إساي١ تهٕٛ قس ؾٗٞ . َتٓا١ٖٝ ٫ تٛيٝس١ٜ ع٬قات
 ٕ ايهًُات تسٍ ايػُٝٝا١ٝ٥ ايٓاس١ٝ َٚٔ . قطو١ أٚ ن١ُٝٓ بس٫٫ت ٜٛسٞ يٮؾٝا٤
 شاتٗا. ا٭ؾٝا٤ ع٢ً ٚيٝؼ ، إسي٫ٛت أٚ ١ًإتدٝ ايص١ٖٝٓ ايكٛض ع٢ً زٚا٫ّ، بٛقؿٗا

(92) 
 احملػٛغات َع زا٥ُا ايتعاٌَ َٔ ايؿاعط َهٔ ، ايؿعط١ٜ يًب١ٝٓ ايٛاعٞ ايؿِٗ ٖصا

 َا ٖٚٛ ، ٚإٝتاؾعٜك١ٝ ايص١ٖٝٓ ٚايب٢ٓ اجملطزات َع ايتعاٌَ ٗ اٱغطاف ٚعسّ ٚإط٥ٝات
 أٚغع ؾتٛسات يتشكٝل طايؿاع أَاّ ايططٜل َٗست ١َُٗ سساث١ٝ ٕػ١ قكٝست٘ َٓح
 دعٜط٠ َٔ "قكا٥س ٚ 0227 عاّ "ايكازض آزّ "َها٥س زٜٛاْ٘ َٓص ا٭خرل٠ ػاضب٘ ٗ

 . إانٞ ايكطٕ تػعٝٓات َٔ ايجاْٞ ايٓكـ ٗ َهتٛب١ قكا٥س ٖٚٞ (91) " َٗذٛض٠
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 ٚؾًػؿ١ٝ ٚن١ْٝٛ إْػا١ْٝ ض٩ّٜا ٚانح بؿهٌ ْهشت ، اؾسٜس٠ إطس١ً ٖصٙ ٗ
 ٚضَا ، ٶ ْكسٜا بعس تسضؽ مل ، دسٜس٠ ؾعط١ٜ ب١ٝٓ ٗ قطٜح هٌبؿ ػًت ايؿاعط يس٣
 ٚ 9112 " ايًكٝط١ "ايػٓٛات َجٌ اي٬سك١ ايؿاعط زٚاٜٚٔ بعض إ إٍ شيو ٜعٛز
 . شاتٗا بايططٜك١ ايؿًػؿٞ إٓش٢ شيو تعُل مل ، 9117 " ايػذط "آخط
 ١ْٝٚنٛ ؾًػؿ١ٝ ض٩ّٜا ْهر "عٔ َٗذٛض٠ دعٜط٠ َٔ "قكا٥س زٜٛإ أؾط ؾكس 

 ايٓٛط ْعع١ ٚبٌ ٚايؿًػؿٞ ايصٖين ايتأًَٞ إٓش٢ بٌ ؾٝٗا  ٜعاٚز ايؿاعط يس٣ َتُٝع٠
 . ًَُٚٛغ١ سػ١ٝ أؾٝا٤ بٛقؿٗا ٚإط٥ٝات ايهًُات إٍ

 بٌ ايٓانذ١ إعاٚد١ ٖصٙ "لس َٗذٛض٠ دعٜط٠ َٔ "قكا٥س إٛغّٛ زٜٛاْ٘ ٗ
 د١ٗ َٔ ٚقػٛؽ ؾ٦ٝٞ سػٞ ٖٛ َا ٚايتعبرل ، د١ٗ َٔ ٚايه١ْٝٛ ايؿًػؿ١ٝ ايط٩ٜا
 ايب١ٝٓ َػاس١ نُٔ ٚايبكا٤ ، ٚشٖين ػطٜسٟ ٖٛ عُا ا٫بتعاز َٔ َهٓت٘ ٚاييت ، أخط٣

 ٚٗ اؿػٞ َٛٗطٖا ٗ ا٭ؾٝا٤ عٓس ايتٛقـ بٗا ٚاعين ايؿاعط بٗا ُٝع اييت  ايؿعط١ٜ
 ٚإتعٌ ٚاؿػٞ ايؿ٦ٝٞ سهٛض عدل ، ايؿًػؿٞ إٍ ا٫ْتكاٍ ،سٝح ايػُٝٝا٥ٞ تسيًٝٗا

 . ايعهؼ ٚيٝؼ ،
 ، إانٞ ايكطٕ َٔ ا٫خرل ايعكس ْٗا١ٜ ٗ إهتٛب ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايؿاعط ٜػتؿعط

 ٚايؿٝذ اٯؾٛضٟ ٚايجٛض ٜٚٛيػٝؼ ؾاٚغت َٓٗا ٚايطَٛظ ٚايٛدٛٙ ا٭قٓع١ َٔ ايهجرل
 نُا ، ٚغرلٖا بار ٚإٛغٝكاض ا٭خرل ايعؿا٤ ٚيٛس١ ٚايبٛشٟ ايطَٚٞ، ايسٜٔ د٬ٍ

 ٕٛاد١ٗ بايككٝس٠ ٚا٫غتٓذاز ايكاض٨ كاطب١ خ٬ٍ َٔ يًُٝتاؾعط َٛٗط عٔ ٜهؿـ
  : ايك٠ٛ ٚعٓـ ايعامل خطاب

  ؾعطٟ "غتكطأ
  يٛسسى ؾٝ٘ َٓعطؿّا ٚتػهٔ
  (71) " . ايجكاب ناسرتام ضا٥ش١ ؼٝطو
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 ؾاٚغت يٝكاٜض يػٛت٘ ؾاٚغت قٓاع ايؿاعط "ٜػتعرل ناظا َس١ٜٓ ٗ "ؾاٚغت ٚٗ
 : اغٛز عكس ٗ ؾتٛت٘

 ، ايؿٝطإ ٚزّ زَٞ بني ا٭غٛز ايعكس أَهٝت "ست٢
  ٜٛقًين خٝط أٍٚ غأَػو نٓت ٌٖ

 (72)" . ! خططت ٫َطأ٠
 إؿاضق١ َٔ يٕٛ ٗ ، عكطٟ ٜٛيٝؼ قٓاع ايؿاعط "ٜطتسٟ ٜٛيٝؼ عٛز٠ ٚٗ"
 َٓتٛطّا اؾكّا ايكاض٨ هس ٚئ ، اختًؿت قس ٚإٛاقـ ٚايكِٝ ؾا٭ؾٝا٤  إطٜط٠.  ايػاخط٠

 : ايتٛقع ٖصا ٭ؾل بهػط ستُّا غٝكطسّ بٌ ، يًتٛقع
 ، شٖبت نُا ، عاضّٜا ضدعت "ؾكس

 : ايٝكني شات سا٬َّ
 (73) ." ٖاضب ٚيػت غس٣ باسجّا ٫ إْين

 ُػو ٫ ؾٗٞ ، اٚيٝؼ بًٓٛب ؾعًت نُا ، تٓتٛطٙ تعس مل ، ايؿاعط ٚبًٓٛب
 : ايػع٠٬ َع اؾٓؼ ُٚاضؽ بايٛعس، تًتعّ ٫ٚ باـٝ٘

  "بًٓٛب
 ، باـٝط ومتػ ٫

 ، ٜسٜٗا بني َٔ ٜؿط
ٕٙ  (65) " ! بايٛعس متػو ،٫ آ
 إٝجٛيٛد١ٝ َع ٚانح تٓام ٗ قبٌ َٔ اٚزٜب ؾعً٘ َا ٜؿعٌ إ ايؿاعط ٜكطض يصا

 بسٕٚ ٜٚػرل عٝٓٝ٘ ٜػٌُ سٝح  يػٛؾٛنًٝؼ، ًَهّا" "أٚزٜب َٚػطس١ٝ ا٫غطٜك١ٝ
 : غا١ٜ

 ّ عٝين "مسًت



113 
 

 اغري إ يف ضغبيت عٓإ ٚأطًكت
 (67)" . املكري أعًل ٚإ ، غا١ٜ بسٕٚ

 ا٫غتبساز ضَٛظ ٚاٍ "، ايها٥ٔ "خؿ١ ٗ نْٛسٜطا إٍ ٚإسا٫ت اؾاضات لس نُا 
 ٚأخرلّا ، ايؿعطٟ ضسًت٘ ضؾٝل ، ايكٝجاض عاظف ٚاٍ ، ؾ٧ نٌ اْتٗهت اييت ايعطبٞ

 ٓٛاّْاع ٫سكّا ٜتٛد٘ إ إٍ ، ٚػاضب٘ ضس٬ت٘ ْٝع ٗ ٜؿاضق٘ ٫ ايصٟ ايع٤٬ ابٞ إٍ
 .9115 عاّ "ايكازض ايع٤٬ أبٞ "يٌٝ إتأخط٠ زٜٛاْٚٝ٘ ٭سس
 ؾدكٝت٘ َع تتٓاؾ٢ اييت إعٚض٠ ا٭قٓع١ اضتسا٤ َٔ نذطٙ عٔ َطاضّا ايؿاعط ٜٚعًٔ 

  : " ايٓا١ٝ٥ إس١ٜٓ ٖصٙ "ٗ قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ضٚس٘ ٚقؿا٤
  تادٞ يف ايعخطف "ٜجكًين

 ، ايتاضٜذ قطق١ يف ايؿه١ً أْا
 (67) " ايكٓاع ٖصا ٜجكًين نِ
  : ا٭قٓع١ ٖصٙ ٱزَإ اَتعان٘ عٔ ٜعدل اْ٘

 . غٓني َٓص قٓاعّا "أزَٓت
  ايتٓني بطا٥ش١ اؾػس عططت

 ، بتهٜٛين ا٭نساز ايؿت
 (66) ." ٚخطدت

 سهُت٘ يٓا يٝكسّ ٖطّ ؾٝذ قٓاع ايؿاعط "ٜتكُل اشلطّ ايؿٝذ "إْٞ قكٝس٠ ٚٗ
 : ايٝا٥ػ١

  ايػُع أنعت ، ّاهلط ايؿٝذ "اْٞ
  أظؿاضٟ يف آخطتٞ قؿط٠ ٫ٚست
  املػطٚم ٚدٗٞ َٔ بٝيت َطاٜا أؾععت
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 (69) " ْسا٤ّ ٚأطًل
 يصات ا٫خط٣ ايكٛض٠ ، ايكطٜٔ ؾدك١ٝ بٛٗٛض أسٝاّْا ا٭قٓع١ اضتسا٤ يعب١ ٚتكذلٕ

  : " ايًٌٝ قكٝس٠" ؾؿٞ : ي٘ ٚا٬ٕظّ اـؿٞ ا٭خط ٚدٗ٘ أٚ ، ايؿاعط
  اْتعاض يف ٚنٓت أغطْٞ ايصٟ "ٖٛ
  . ايًٌٝ بام آخط

ٞٓ خؿ١ٝ ٜٚػتسٜط ، ًُٜٗين   . اي
  عٝين َٔ عٝين َٔ ا٭خطؽ ايتػا٩ٍ ٜٓتؿٌ
 ، ٚميهٞ

  ، اتبع٘
 (60) ." املبتٌ ٚعطؿ٘ يٓف ايطعس قٛت اتبع

 أٚ غطز١ٜ ب١ٝٓ اسٝاْا تتدص اييت ايككا٥س َٔ ايهجرل "ٗ "ايكطٜٔ ٚٗٛض ٜٚتهطض
  :  "ٜابسًٜٞ قكٝس٠ ٗ اٍاؿ ٖٛ نُا سٛاض١ٜ أٚ َْٛٛيٛد١ٝ

 ، ايٓشٌٝ "اٜٗاايؿاسب
 ، ٜابسًٜٞ
  ايكًٌٝ ٖصٙ ٜهؿٝو

 ٚثبّا ماٚي٘ زضب بكاٜا َٔ
 (60)" . ٜكٍٛ ؾُٝا ْطتاب ٚاؾل
 ٚإٛت ٚايهآب١ ايععي١ ًٚت ، ٚؾ٦ٝٞ ؾًػؿٞ ٖٛ َا بٌ إعاٚد١ ٖصٙ ٚٗ

  : تأ٬َت٘ ٗ ايؿاعط ضؾٝك١ ٚايٛسس٠
 ، تػهٓٗا ايععي١ "اقرتح

  أٖٛا٥و عٔ َٓأ٣ يف
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 (61) " ضزا٥و طٞ تعاْك٘ ٚاملٛت
 ؾؿٞ . ٚايؿًػؿ١ٝ ايطٚس١ٝ ايتأ٬َت ٖصٙ ٗ ْٗا٥ٝا ٜبٗت ٫ ، ايػٝاغٞ اشلِ يهٔ
 غٝاؾّا أقبح ايصٟ ايكا٥س ٚضَعٙ، ا٫غتبساز ٚد٘ عٔ ايؿاعط "ٜهؿـ َأيٛؾ١ "سها١ٜ

 : ايسنتاتٛض١ٜ ٌٚ ٗ
  غٝـ َٔ أنجط ؾشصت ايسْٝا "يهٔ

 ـغٝ ؾاٯخط
  غٝـ ٚايه١ًُ
  ايٓاؽ ضقاب ؾٛم غٝؿّا تعاىل ٚايٛطٔ
 (62) " . غٝاؾّا ايكا٥س ٚتعاىل

 "ٕػ١ قكٝس٠ ٗ ، عَُّٛا ايعطبٞ يًؿاعط ٚايجكاٗ ايػٝاغٞ إٛقـ ٖصا ٜهطض ٖٚٛ
 "ايع١َ٬ َٚكؿشات دٓس "طابٛض ٜؿاٖس ٖٚٛ بايعذع ايؿاعط وؼ "سٝح ؾاعط
 : ايعطبٞ يًٛطٔ إُٝع٠

 : بٞ املؿٗس حٜبع َع٢ٓ "أٟ
 ، َٚكؿشات دٓس طابٛض
 زخاّْا، ا٭ضض يف تبعح
 (63)" . مبطانـ غكا٤ آخط عٔ أعح ؾاضز
 ػطب١ ٗ خاق١ َها١ْ ايسٜٛإ / ايككٝس٠ ططاظ َٔ "ٖٚٞ ا٭ٚب١٦ "قاضات ٚؼتٌ

 غبع١ َٔ تتهٕٛ َطٛي١ َكطع١ٝ قكٝس٠ ٗ يًؿاعط شات١ٝ غرل٠ ُجٌ ٭ْٗا ، ايؿاعط
 سٝح "، اؾشِٝ ٗ "ؾكٌ ضاَبٛ اضتٛض ايؿطْػٞ ايؿاعط كٝس٠بك ٚتصنطْا ، ؾكٍٛ
 إ ؾبعس . عُٝكّا ٚتأًَّٝا ، تكاعسّٜا خطّٝا غطزّٜا َٓش٢ٶ نطِٜ ؾٛظٟ قكٝس٠ تأخص
 : ٚا٬ٕٝز ايبسا١ٜ ْكط١ ٜ٪ؾط ا٭غط٠ ٚعامل ، اؿٝا٠ ؿطن١ ٚقؿٞ َؿٗس ايؿاعط ّٗس
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  يؿٝهإ ا َٔ وتاط ابٞ . ٚيست ايّٝٛ شاى "يف
  إٔ تٛؾو ايهرب٣ ٚاؿطب . ايػٝبٛب١ يف أَٞٚ

 (95) " . املرتزٟ يًعَٔ ايٛاغع املؿرتم ؾٛم تتٛقـ
 إٍ ت٧َٛ ٚانش١ ٚسهاض١ٜ تاضى١ٝ ٚإسا٫ت إؾاضات إكطع ٖصا ٗ لس سٝح

 اؿطب َساؾع ناْت بُٝٓا ، 0247 عاّ بػساز ٗ ايؿاعط ٚيس سٝح  ، ٚايعَإ إهإ
 ٜكسّ ٚاِا ٚتٛاضٜذ ٚقا٥ع يٓا ٜكسّ ٫ ايؿاعط يهٔ . سضهّٝات ؽؿت ايجا١ْٝ ايعا١ٕٝ
 يهٓٗا ، ايؿدكٞ ايؿاعط تاضٜذ َٔ قطات عٓس تتٛقـ زاي١ ٚغطز١ٜ ؾعط١ٜ َؿاٖس

 َٔ ٜكاضب َا عدل ايعطاقٞ ايؿطز ٚيؿدكٝ٘ ايعطاقٞ اجملتُع يتاضٜذ غرل٠ ُجٌ ايٓٗا١ٜ ٗ
 ، إانٞ ايكطٕ غتٝٓٝات ٗ ٛقـٚإ ٚاؿٝا٠ بايؿعط ػطبت٘ تبسأ سٝح ، قطٕ ْكـ
  : ا٭ٍٚ خٝاضات٘ تتؿهٌ ٚسٝح

 ، قسٜكٞ ، بايكٛيف أ٩خص مل "ٚيصا
  إبطاِٖٝ َك٢ٗ يف
 " املبسأ. ادٌ َٔ ، قسٜكٞ ، ايجٛضٟ بؿعاض أ٩خص مل

 إتٓهط دًذاَـ ايؿاعط واٚض ايسٜٛإ / ايككٝس٠ ٖصٙ َٔ ايجايح ايؿكٌ ٚٗ
 : ايعطاقٞ يًشانط ض٩ٜت٘ٚ سهُت٘ ٜكسّ ايصٟ اؿانط بكٓاع

 . َتٓهطا نًهاَـ ٜبكط ايطقٝـ ٚع٢ً زد١ً إىل "ىطز
ٌّ َا  (97) " . ٚثايج١ ثا١ْٝ وٌ ا٭ضض ٖصٙ ع٢ً س

 ٜطٟٛ ٖٚٛ إٓؿ٢ َسٕ يتػتكبً٘ ا٫ختٝاضٟ َٚٓؿاٙ قٓت٘ عٔ ايؿاعط يٓا ٜٚهؿـ
 : ا١٦ٜٚ٫ قاضات إٍ اٱْػإ قاضات َٔ  إػاؾات
 ، ا٭يٛإ ًٜٞ صٟاي ايهاحل إىل "ًٌْٗ

  اٱْػإ قاضات َٔ
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 (96)" . ا٭ٚب١٦ قاضات إىل
 : ايٛقت ٌٚٚ ، ا٭بس١ٜ إٍ ا٫ْتػاب بٌ ايؿاعط وتاض ، ايجًذٞ َٓؿاٙ ، يٓسٕ ٚٗ

  َٓػٛب يٮبس١ٜ ٚظًو ، ايٛقت يعٌ أْت "َٓػٛب
 (99) " . ؽتاض أُٜٗا ٜاٖصا

 َٔ اسس ٫ٚ ، َكؿ١ً إكاٖٞ سٝح يٓسْٞ اسس ّٜٛ غرل٠ ايؿاعط يٓا ٜٚطغِ
 غ١٦ٝ ب٬ز نب ٜؿطب إ إٍ ؾٝهطط َٝتاؾٝعٜكّٝا ؾعطّا ٜهتب يؿاعط ٜهذلخ اؿذاب

 ا٫غٝس: عاَض أقسقا٥٘ أدػاز ٜصٜب َػتبس ْٚٛاّ ، ايطايع
  ايطايع غ١٦ٝ ب٬ز نب "غأؾطب

 ، ا٭ٜاّ ْعط عٔ تٛاض٣ ايهطر يف بٝت
 (90)." ا٫غٝس سٛض يف ُشٚب قسٜل

 اٍ بايعٛز٠ قطاضٙ ايؿاعط ٜعًٔ ايسٜٛإ / ايككٝس٠ ٖصٙ "َٔ ا٭خرل٠ "ا٭غ١ٝٓ ٚٗ
 : زاي١ ضَع١ٜ سطن١ "ٗ ؽ١ًٝٝ، أٚ ٚاقع١ٝ تهٕٛ قس َا سبٝب١ ايٞ ٚضَا ايٛطٔ

  إسعاْو يف إظؿاضٟ ٚاْؿب إيٝو "غأعٛز
  بأطٝاؾو ايهـ ٚاسٓٓٞ
  ٖٓا ٚأقٍٛ

  املط٠ قٗٛتو تػهطْٞ
 ، ا٭ٌَ ٜػهطْٞ

 (90)." َط٠ ٚيٛ
 َٚطًع ايجُاْٝٓات ْٗا١ٜ ٗ إهتٛب "ايكػرل آزّ "َها٥س زٜٛإ إ َٔ ايطغِ ع٢ً

 ، إسساٖا "ا٫ ازّ "َها٥س قكٝس٠ تؿهٌ ٫ ، َتٓٛع١ قكا٥س فُٛع١ ٖٛ ، ايتػعٝٓات
 قٓاع قكٝس٠ ٗ ٜكـ ٖٚٛ ، إعاقط اٱؾهايٞ ايؿاعط آزّ َعاْا٠ وٌُ ايسٜٛإ يهٔ



118 
 

 َٔ ْدل٠ ٗ ٚايػٝاغ١ ٚاؿٝا٠ ايعُط سػابات ادعيرل ايجُاْٝٓات عكس خا١ُ أَاّ
 : ايعؿٟٛ ايتؿًػـ
  ايجُاْني غٓٛات أدطٙ "أٟ

 ، قت٢ً قاضات
 . يًكتاٍ َٚطش١ٓ

  املٗٓذط دبني يف خاضط١ أٟ
 (91)" . يًُذاع١ مجذ١ُ
 ، ايعكط ْٚب٠٤ٛ ايؿاعط ض٩ٜا تتشطى  ا٭ٚب١٦ قاضات إٍ ايكت٢ً قاضات َٔ ٖٚهصا

 : ايككٝس٠ ٚععي١ ، اـاغط٠ ايًش١ٛ اقتٓام ٣ٛغ ايؿاعط أَاّ ٚيٝؼ
  اٯخطٜٔ ظَٔ َٔ تؿًت سٌ اـاغط٠ بايًش١ٛ ايؿاعط "ٜهتؿٞ
 (49) " . ايككٝس٠ ععي١ عٔ تؿتـ ٚأْت َٓؿ٢ ايككٝس٠
 اييت ٚايؿ١ٝ٦ٝ ، ٚايصنٛض١ٜ ا٭ْج١ٜٛ ايبؿط١ٜ ا٭قٓع١ فُٛع١ عٔ ايسٜٛإ ٜٚهؿـ

 ايٛتط١ٜ إٛغٝك١ٝ اٯي١ ٗ ايكٛؽ قٓاع ُلتك َجٌ Personified   ٚتتؿدكٔ تتآْػٔ
 : بار َٛغٝك٢ ٚسٞ َٔ نتبٗا "اييت ""ايكٛؽ قكٝس٠ ٗ

 ، ايكٛؽ "إْين
 ، ايٛتط١ٜ آيتو ؾٛم َٓشّٓٝا

 ، ٜهطضْٞ َا إىل اغتذٝب
  ث١ٝٓ أٚ تؿك١ًٝ نٌ يف أتطزز

  ايعَإ أعٝس ٚنأْٞ
  ، اـؿب١ٝ اٯي١ دػس ،يف زٚا٥ط

 (93)" ، ٭بس١ٜا إىل ؾبانٞ َٔ أطًكٗا ثِ
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 ايػَٛط١ٜ ا٭غاطرل ٗ إٝجٛيٛدٞ ( زّٛظٟ ) قٓاع ٜتكُل عٓسَا ٜؿعٌ ٚنُا
 : غَٛط ٚأيٛاح ٚايعكط اؿٝا٠ عٔ ْٚب٤ٛات٘

  غطٜل يٛح "يٝؼ
 ، يبعهٞ ٚععا٤ تٓٗٝس٠ ، ايطني َٔ

  اضنٞ َٚجٛاٙ
 (05) ." ايططٜل ٖصا يػَٛط

 َطاؾ٧ زخإ ب٘ أنط ذؾٝ قٓاع ايؿاعط "ٜتكُل ايعدادٞ اؿإ "قكٝس٠ ٚٗ
 ايصٜٔ اـٝايٌٝ ٚايهٝٛف اـ٬ٕ َٔ سؿسّا ي٬ّٝ َا٥ست٘ إٍ ٜٚسعٛ ، ايهبرل٠ إسٕ
 : خؿاؾّا ّٚهٕٛ ٜأتٕٛ

  ٚاملٓشسضات ا٭ْؿام "يف
  املًح بايٓعف اؿانط ٚمسٛ ؾٗسا٤
  بايٓسَا٤ َا٥ستٞ ٚاقاَٛا
 (07) ." خؿاؾّا .. دا٤ٚا نُا ايؿذط أٍٚ يف َٚهٛا

 سػب ايؿاعط بٗا عطف اييت ، إسٚض٠ ايككٝس٠ َٔ َكاطع ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتتهُٔ
 ، َذلابط١ ، َذلاق١ تٓػاب بٌ ، ايػطط ْٗا١ٜ ٗ تتٛقـ ٫ اييت دعؿط، ايؿٝذ

 : ٚايتػاضع اٱٜكاع َؿسٚز٠
 اـبع تٓٛض ساؾ١ ع٢ً أقػٞ ٚأْا . اـطٜـ نطٝٛض ا٭ؾل ع٢ً ايتاضٜذ "ٜٓبػ٘

 (79) " . ايسْٝا ٖصٙ أسؿا٤ زاخٌ ٜعتٌُ َا إٍ ، ايساؾ١٦ ايؿ١ٖٛ زاخٌ ٚغاقاٟ
 قكا٥سٙ ٚتكبح ، ْٚكٛعّا قؿا٤ٶ ايؿعط١ٜ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط ػطب١ ٚتعزاز
 اجملاظ١ٜ بايب١ٝٓ ا٫ٖتُاّ خ٬ٍ َٔ ايعا١ٕٝ مٛ بٛعٞ تُٓٛ نطغتاي١ٝ إٜكْٛات

 قكٝس٠ ٍإ تهٕٛ َا اقطب ٚبًػ١ ، ؾا١ًَ إْػا١ْٝ سا٫ت ٬ََػ١ ٚعدل ، ٚا٫غتعاض١ٜ
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 َػتٜٛات ٚبعض ، ايتؿع١ًٝ يككٝس٠ ٚايٛظ١ْٝ اٱٜكاع١ٝ ايب١ٝٓ ع٢ً ؼاؾٜ اْٗا َع ، ايٓجط
  َطًع َٓص ايؿعط١ٜ ػاضب٘ ٗ خام بؿهٌ شيو ًُْؼ إ ّٚهٔ . احملسٚز٠ ايتكؿ١ٝ
 "ايطبع ٚ 9115 عاّ "ايكازض ايع٤٬ ابٞ "يٌٝ زٜٛاْٝ٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ايجايج١ ا٭يؿ١ٝ
 . 9104 عاّ ازض"ايك اـايٞ

 تهِ قكا٥س فُٛع١ ٖٛ ٚإِا ، ٚاسس٠ قكٝس٠ "يٝؼ ايع٤٬ أبٞ "يٌٝ زٜٛإ إ َٚع
 ايؿاعط بٛقؿ٘ ، ايع٤٬ ابٞ ايؿاعط ض٩ٜا بإ ْهتؿـ إْٓا ا٫ ، ا٫غِ بٗصا قكٝس٠
 ٜٚتُجٌ .ايؿعط١ٜ ايتذطب١ َٓار ٗ ٚٚانش١ ١َُٓٝٗ تٌٛ ، نطِٜ ؾٛظٟ يس٣ ا٭ثرل
 ؾعط َٔ ٚإكتبػ١ ،زٜٛاْ٘ ايؿاعط بٗا قسض اييت عط١ٜايؿ ايٓك١ٝ ب١ايعت ٗ إٓش٢ ٖصا
 : قكٝس٠ َٔ أنجط ٗ قساٖا ٜذلزز ٚاييت ايع٤٬ ابٞ

  ْتكازّ سٓسؽ ٗ ؾًُٗٛا     أع٢ُ َجًٞ ا٭قٛاّ ٚبكرل
 ، احملبػٌ ضٌٖ ايع٤٬ أبٞ َؿه١ً قًب ٗ ٜهعٓا ، ٚانح ٖٛ نُا ، ايبٝت ٖٚصا

 ٖصا ٗ ،ٚايعبج١ٝ ٚايكساّ ايؿٛن٢ ٚتعِ ، ؾ٧ نٌ ّٚاي٬ٛ ايعُا٤ ٜػٛز سٝح
 ا٭ؾٝا٤ ػاٙ َؿطط١ ٚسػاغ١ّٝ ، سعّٜٓا تأًَّٝا َٓش٢ٓٶ ايتؿًػـ ٜتدص ايسٜٛإ

 عًٝ٘، ًّٞ نإ ،خاطؿ١ ؿ١ٛ ٗ ، ايع٤٬ ابٞ بإ ايؿاعط ٜؿعط سٝح ، ٚإٛدٛزات
 : ٚؾاعطٜٔ كطٜٔع بٌ ٚغٝطا نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط ؾأقبح ، اي٬ّٛ ٗ عًٝ٘ ًّٞ َا

  اغتهاْيت ؿع١ تطاٖا "ٌٖ
 ، ايػاع١ عكاضب َٔ املؿطؽ يًعَٔ

  ايعَإ َس٣ ايؿِ ؾاغط٠ اّ
  ايع٤٬ ابٞ : عكطٜٔ بني نتاب أٚضام تكًٝب اْٗا اّ

 (00)" . ٚعكطٟ
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 قٝجاض٠ "عاظف قكٝس٠ ٗ أخط٣ ٚإسا٫ت تٓاقات عدل ، إعطٟ قٛت ٜٚتهطض
  : " اؿٞ

  املعطٟ تقٛ تصنطت ، غطق٢ "مٔ
 ، ايٛتط غطح ؾٛم بابٗاَ٘ َّط

 ، ايكُط ن٤ٛ املا٤ ٜعرب َجًُا باضزّا
  : املعطٟ بٝت قبٛ يف نايطٜح ؾرتزز

 (00)" . ٚايبٝس اؿٓسؽ َٔ ؾتني "يف
 قسض٠ ٜؿتكس ٖعقّا ٚايعؿطٜٔ ايٛاسس ايكطٕ َطًع ٗ نطِٜ ؾٛظٟ ٜبسٚ ٖٚهصا

 عٝٓٝ٘: زلٌ إٔ بعس ٜبأٚز بإًو ،َٚتؿبّٗا  ٚايعكط شات٘ َع ايتطابل
  َع٘ ٚد٦ت ، ٚايعؿطٜٔ ايٛاسس ايكطٕ "دا٤

 . أتطابل ٫ ، اهل١ُ َٓتعع
 (01)" . اٚزٜب ناملًو ٚاع٢ُ ، ميٓاٟ يف عهاظٟ
 ، دًذاَـ َجٌ ضَا ، اٯخطٕٚ ٫ٜطاٙ َا ٜط٣ ضا٤ إٍ ٜتشٍٛ ايصٟ نطِٜ ٚؾٛظٟ

 : " "ايطا٥ٞ قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا
  اـاطؿ١ ايكٛض اْتعع إ ايطا٥ٞ ٚيع ، أٜها ، بٞ "يهٔ

 (02)" . شانطتٞ يف ٚأسؿعٗا املا٤ غطح َٔ
 ايعإٞ ٚايؿعط ، ايه٬غٝهٞ ايعطبٞ ايؿعط َٔ ايتٓام َػتٜٛات ساؾٌ ٚايسٜٛإ

 بٔ اؿاضخ ايؿاعط َعًك١ َع تٓاقا ٜكِٝ ؾٗٛ . عاّ بؿهٌ اٱْػا١ْٝ إٝجٛيٛدٝا َٚٔ
 ايصٟ .ايٝٛت ؽ ت. َكٛي١ قٝاغ١ ٜٚعٝس (72) " أَطِٖ اْعٛا ع٢ً "تٜٓٛع ٗ سًع٠
 : وتػٝٗا اييت ايك٠ٛٗ أقساح بعسز سٝات٘ ٜكٝؼ
 (05) " . ايتبؼ يؿاؾات بػري ايٛقت أظٕ "٫
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 ايٓجط قكٝس٠ ٗ اشلٓسٟ ٚإٝجٛيٛدٞ ايػٓا٥ٞ إٛضٚخ َع سٛاض١ٜ تٓاقات ٜكِٝ نُا
 أخط تٓاقٶا ؾٝٗا لس "ٚاييت ازازض "بٗاٜطاٗ اغِ ؼٌُ ٚاييت ايسٜٛإ نُٗا اييت ايٛسٝس٠

 اييت ايٛضق١ عٔ بس٬ّٜ طغاّاي ضزلٗا اييت ايٛضق١ سٍٛ ٖٓطٟ أٚ يًكام قك١ َٔ
 :غكطت

 ايػكٔ بٌ إػاؾ١ ٚغ٘ ضغاّ ؾطؾ١ ؾاْتؿًت٘ ، َٝتّا ايػكٛٙ اضته٢ "عكؿٛض
 (10) " . ٚا٭ضض

 اؿٝا٠ يعكِ إزا١ْ ؾٗٛ ، ايؿاعط زٚاٜٚٔ اسسخ "ٖٚٛ اـايٞ "ايطبع زٜٛإ إَا
 قكٝس٠ ٗ يًعكط إعطٚف ايٝٛت . ؽ . ت ايؿاعط بٗذا٤ تصنطْا ، ٜٚبابٗا ايكاس١ً
 سٝا٠ ٫ ٜبابّا أضنّا ، ايعطبٞ إٛضٚخ ٗ اـايٞ ايطبع ّجٌ سٝح "، ايٝباب "ا٭ضض

  : اـايٞ" "ايطبع ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ اييت ايككٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ؾٝٗا
  أقشُ٘ إ يٞ وًٛ ثإ ؾدل "بٞ
  ، اـايٞ ضبعٞ يف
 . ايًٌٝ ٜٓتكـ إِش

 (07)" . ٚغطاب ضٜح ، نجبإ اـايٞ ٚايطبع
 ؾٝٗا ٜٚ٪نس ايط١ًٜٛ ايككٝس٠ َكاطع بعض ٗ إسٚض٠ ايككٝس٠ ب١ٝٓ ايؿاعط ٜٚٛٚـ

 َع سػاب٘ تكؿ١ٝ عٔ تعذع ٚاييت ٚإٛغٝك٢ ٚايطغِ ايؿعط إٍ ايعُٝل اْتُا٤ٙ
 :ايتاضٜذ

 ٜهؿٞ ايٛقت إ أؾعط ٫ ، أٚضبا َسٕ َٔ عسزّا أنجط اخًٞز ٗ تتعاسِ "َسٕ
 إٛغٝك٢ ٫ ، ايطغِ ٫ ، ايؿعط ٫ ، اْػذاَّا اٚ ْؿاظّا تعطف ٫ اييت أظقتٗا ٕتابع١
 (12)" . ايتاضٜذ َع اؿػاب تكؿ١ٝ ٗ سًُٞ َٔ ٚؾا٤ٶ أنجط
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 سٝح ايعامل ٜباب ٚغ٘ ، أٜهّا ايسٜٛإ ٖصا ٗ عايّٝا ايع٤٬ ابٞ قٛت ٌٜٚٛ
 قٝاغ١ إعاز٠ واٍٚ "ٚنأْ٘ نًهاَـ ٌٚ "ٗ قكٝست٘ ٗ بهًهاَـ ايؿاعط ٜػتٓذس

 ايؿاعط ٚض٩ٜا ايتاضى١ٝ دًذاَـ ض١ٜ٩ بٌ ؾٝٗا ٜعاٚز دسٜس٠ ظا١ٜٚ َٔ إًش١ُ غرل٠
 تٛٚٝؿا "لس نًهاَـ ٌٚ "ٗ قكٝس٠ ٗ  ". ايع٤٬ ابٞ "يٌٝ زٜٛإ ٗ إعاقط٠

 اْهٝسٚ ٜطٌ سٝح إٝجٛيٛدٞ نًهاَـ قٓاع تكُل ٤اثٓا ٗ ٚانشّا ًَٚشُّٝا غطزّٜا
  : َٛت٘ بعس ععٕ ضثاٙ ايصٟ نًهاَـ قسٜك٘ َع ضٚس١ٝ ع٬ق١ أقاّ ٚقس

  "أقٍٛ
 . ايععي١ ضسِ يف أخٞ بٛضنت
 . زد١ً نؿاف ع٢ً َعٞ ايهاؽ اقتػاَو يف بٛضنت
  قستين ثِ ، نؿّٛا ٚنٓت ، أغطتين

 (09) املباضى َٛتو َطاٜا إىل
 عٓسَا قٛت٘ ٜطٌ سٝح ، َع٘ ٜٚتٛسس إٝجٛيٛدٞ ايعامل ٖصا ٜكتشِ ايؿاعط يهٔ

 (17) : بػساز "ٗ "غاضزٜٓٝا َؿطب ٗ ْؿػ٘ َع ىًٛ
  : اْهٝسٚ قسٜك٘ يطثا٤ ْؿػ٘ َٓتسبّا ٜعٌ ٚيصا

  ٚأْا ، أْت "تطسٌ
 (00)" . يٓسبو َسّخط
 ٕطس١ًا ٖصٙ ٗ ْٚاي١ٝ ن١ْٝٛ بُّٗٛ ايهًٞ ؾب٘ ايؿاعط اُْٗاى َٔ ايطغِ ٚع٢ً
 قكٝست٘ ُجٌ اشٵ ، ُاَّا شيو ٜٓػ٢ ٫ يهٓ٘ ، ايٛطٔ حمل١ٓ ايٓػيب ٚاـؿٛت ، ا٭خرل٠

 تطاعٞ ٫ اييت ايٓاغؿ١ ٚيعبٛات٘ يٲضٖاب ؾعط١ٜ إزا١ْ 9100 عاّ "إهتٛب١ ايعاٌَ "سٞ
  : ٚإكسغات احملطَات

  قًتٓا "ططقات
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 ، ايٓاغؿ١ ٚايعبٛات ، املاض٠ عجطات سطثتٗا
 (01)" . أبٞ قرب ٚاضت ست٢

 ست٢ ايكطٕ َٔ ايػتٝٓات َٓص إُتس٠ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط ػطب١ ٗ ايٓكس١ٜ ايػٝاس١
 ٖٚٞ ، خام ْٛع َٔ ٚقطا١ٝ٥ ضٚس١ٝ َتع١ ٖٞ قطٕ ايٓكـ ع٢ً تعٜس ٚاييت ، ايّٝٛ
 نإ ساي١ ٖٚٞ ٚإُاضغ١، ٚايػًٛى ايككٝس٠ ؾٝ٘ تتٛسس ؾاعط إٍ تعطٸف ضس١ً أٜهّا

 ْازض٠ ساي١ ٖٚٞ ، ٚايككٝس٠ ايؿاعط بٌ بايتطابل أسٝاّْا يتؿعط ست٢ ، ٜتػٝاٖا ايؿاعط
 . اؿسٜح ؾعطْا ٗ

 ٚايب٬غ١ٝ ايًػ١ٜٛ ايؿاعط أزٚات ْهر عٔ ايؿعط١ٜ ايطس١ً ٖصٙ نؿؿت يكس
 ٚايؿ٦ٝٞ اؿػٞ َعا١ٜٓ ٗ ا٫ُْٗاى َٔ ٚاْتكاي٘ ض٩ٜت٘ تطٛض عٔ ؾه٬ ، ٚا٭غًٛب١ٝ
 . ٚعٝين قػٛؽ ٖٛ عُا اْؿكاٍ زِٚا ٚيهٔ ، ٚشٖين ؾًػؿٞ ٖٛ َا إٍ ٚإًُٛؽ

 ، بساٜات٘ ٗ ايؿاعط ٜعتُسٖا نإ اييت ايؿعط١ٜ ايًػ١ ٗ دٖٛط١ٜ تػرلات ططأت ؾكس
 ٚناْت ، قٝاغتٗا ٚ ٚاخًٝتٗا َعذُٗا ٗ ، ايػايب ٗ ازْٚٝػ١ٝ ض١ٜٜٛ٩ يػ١ ٖٚٞ

 ؾعطا٤ تِٗٚقسَ ٚٗ ، إعطٚؾٌ ايػتٝٓات ؾعطا٤ َعِٛ يػات بٌ إؿذلى ايكاغِ
 إ ساٍٚ ايؿاعط يهٔ . نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط طبعا َِٚٓٗ ، "ا٭ضبع١ ايؿعطٟ "ايبٝإ

 زٜٛإ نإ َا ٚاشا . اٯخطٜٔ َع إطابك١ عٔ ٜٚٓأ٣ ب٘، اـاق١ ايؿعط١ٜ يػت٘ ىًل
 ايًػ١ تًو "ّج٬ٕ استذادا ٜسٟ "اضؾع "ٚ ا٭ؾٝا٤ تبسأ "سٝح ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ ايؿاعط
 (19) " سذط َٔ "دٕٓٛ ايجايح زٜٛاْ٘ قكا٥س بعض ؾإ ، ا٫زْٚٝػ١ٝ ١ايط٩ٜٜٛ ايؿعط١ٜ

 قكٝست٘ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا اـاق١ ايٓك١ً ٖصٙ بٛنٛح أؾطت قس 0255 عاّ ايكازض
 ضسًٝ٘. قبٌٝ َطزإ، سػٌ ايؿاعط ؾٝٗا ضث٢ اييت 0259 نتبٗا "اييت َطٚإ "سػٌ

 ٚ ٚاـطاب اؿها٥ٞ با٫زٟاي ٚايػطز ايكٓاع قكٝس٠ بٌ تعاٚز َطنب١ قكٝس٠ ؾٗٞ
 : إْٛٛيٛؽ
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  َطزإ "ٜاسػني
 َؿتٛسّا ايباب تطنت نٝـ

 (03) " . َؿهٛسّا ايػط ٚنإ ، ٜبسأ مل ٚايًٌٝ
 ايًػ١ عٔ بعٝس٠ آْصاى تهٔ مل اييت ا٫ٍٚ، يػت٘ ْٗا٥ّٝا ٜؿاضم مل ايؿاعط يهٔ

 ٗ اؿاٍ ٖٛ ،نُا ٶ َٚا٤ ضٚا٤ٶ ٶٚ ضق١ أسٝاّْا ُٚٓش٘ تطاؾك٘ ًٚت اييت ا٫زْٚٝػ١ٝ،
 " "ػاٚظ قكٝس٠

  زاضت ٚا٭ضض ، ٚسسى نٓت "يكس
  ؾسضت

 (15) " . ٚاسسا ، ٚاسسّا ، تػهِٓٗ أْت ٖٚا
 ايتذطٜب َٛدات ٬َسك١ عٔ بعٝسا ، شات١ٝ بتًكا١ٝ٥ ٜهتب نطِٜ ؾٛظٟ نإ
 شات٘ َع نبرل سس إٍ إتُا١ٖٝ ايؿدك١ٝ ػطبت٘ زاخٌ َٔ ٜهتب نإ . إتططؾ١

 َٔ ايهجرل ٗ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط زعا ٚقس . ايه١ْٝٛ ٚض٩ٜت٘ ٚقًك٘ َُٖٛ٘ٚ ٖٚٛادػ٘
 اؿساث١ َٚطاٜا ايؿعط : اٱَدلاطٛض" "ثٝاب نتاب٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ايٓكس١ٜ زضاغات٘
 تطتب٘ اييت ا٭ٖٚاّ َٔ ايهجرل إٍ ا٫لطاض عسّ إٍ 9111 عاّ ايكازض (50) " اـازع١
 نتب٘ اسس ٗ َٓ٘ سصض ٚإ ازْٚٝؼ يًؿاعط بلغ َا ٖٚٛ ، ايؿعط١ٜ اؿساث١ عطن١
 ، اؿساث١ أٖٚاّ بعض عٔ ا٫بتعاز إٍ ٜسعٛ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط إ َٚع . ايٓكس١ٜ
 ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ٗ ساث١اؿ بعس َٚا اؿساث١ َؿطٚع نس اْ٘ يًبعض يٝبسٚ ست٢

 اؿساثٞ ايؿعطٟ ايؿعٌ دٖٛط عٔ تؿكً٘ اييت ايؿذ٠ٛ عبٛض ٗ ٜٓذح مل ٚاْ٘ ،ايعطب١ٝ
 عٓس  خام ٚبؿهٌ ، اـُػ١ٝٓٝ ايككٝس٠ بهؿٛؾات َتعًكّا ٌٚٚ ، اؿساثٞ بعس َٚا

 سطن١ ٗ ايجا١ْٝ إٛد١ عٔ نطِٜ ؾٛظٟ ػطب١ ْععٍ إ ّهٔ ٫ آْا ا٫ ، ايػٝاب
 إٛد١ ٖصٙ ؾطٚٙ ٜهٝـ إ اختاض يهٓ٘ ، ايػتٝٓات ٗ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١
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 ٖٛ ٖا انجط ا٫ْسؾاع ٚػٓب ، ٫سكّا ايؿًػؿ١ٝ ٚيط٩ٜت٘ ايؿدك١ٝ يتذطبت٘ ٚؾعاضاتٗا
 ٚايب٬غٞ ٚايًػٟٛ ايؿه٬ْٞ ايتذطٜب اختاضت اييت إتططؾ١ إٛد١ َع نطٚضٟ

 انجط إٓطكٞ بايكٝاؽ تبسٚ سساث١ٝ غرل قكٝس٠ "نتاب١ بإ ٜعذلف ٚايؿاعط . شلا ططٜكّا
 (59)" . ٝٗااي اْتػب اييت إطس١ً َٚع ، طبعٞ َع ٚتطابكا ١ُ٥٬َ
 ايؿعط بٌ ٠ٖٛ بٛدٛز" قٓاعت٘ عٔ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط عدل َٓاغب١ َٔ أنجط ٚٗ

 ؾٛظٟ ايٓاقس ايؿاعط َتابع١ ٚٗ (52)" ايطٚس١ٝ ايؿاعط خدل٠ ٚبٌ ، أزب١ٝ نكٓاع١
 ام٢ٓ "ايٓدٌٝ قكٝس٠ اِٛشز َٔ ازْٚٝؼ عٓس ايؿعط١ٜ ايهتاب١ تطٛض ٕطاسٌ نطِٜ

 ٚؾه١ًّٝ ٚتؿًػؿّا تعكٝسّا انجط ِٛشز إٍ ايسَؿكٞ" َٗٝاض ٞ"أغاْ زٜٛإ ٗ "إبهط٠
 أزْٚٝؼ:  ٜكٍٛ "سٝح اؿكاض "نتاب ٗ إتُجٌ

  ايؿها٤ ٚضز٠ َٔ اٯٕ ٜكطط "زَ٘
 اؿسٜس نًُات َٚٔ ايٓشاغٞ سطٚف َٔ

 (19) ." ايهُٝٝا٤ َٚٛعع١
 عٓس ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا تطٛض ع٢ً نبرل سس إٍ تٓطبل ٫سٛٓا نُا ، إكاض١ْ ٖصٙ
 : قكٝس٠ َٔ نطِٜ ؾٛظٟ

  زاضت ٚا٭ضض ٚسسى نٓت "يكس
 " ؾسضت

 إتكس١َ ايُٓاشز إٍ أٚ َطزإ سػٌ عٔ قكٝست٘ أِٛشز إٍ شنطٖا ع٢ً أتٝٓا اييت
 َٗذٛض٠ دعٜط٠ َٔ "قكا٥س "ٚ ا٭ٚب١٦ "قاضات قكا٥س اغًب ٗ ايؿعط١ٜ ػطبت٘ ٗ

 نطِٜ ؾٛظٟ شٖب نُا . غابكّا ٗاإيٝ اؾطْا "اييت ايع٤٬ ابٞ "يٌٝ "ٚ آزّ "ٚ"َها٥س
 يك٬س١ٝ يًك١ُٝ نُعٝاض ٚيٝػت ، يعكط اْتػاب قؿ١ بٛقؿٗا اؿساث١ إٍ ايٓٛط إٍ

 (57) . ٚدٛزتٗا ايككٝس٠
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 خكٛق١ٝ سػاب ع٢ً بايؿهٌ با٫ْؿػاٍ اؿساثٞ ايؿاعط نطِٜ ؾٛظٟ ٜٚتِٗ
 ، ايؿعط١ٜ ١ايكٓع ع٢ً َٓكبا نإ ٖصا ايؿاعط اٖتُاّ إ أعتكس ٚؾدكّٝا  ايتذطب١.

 أٚ إع٢ٓ أٚ ايتذطب١ عٔ ؾكًٗا ّهٔ ٫ ػطٜس١ٜ ب١ٝٓ ٖٛ ايصٟ ايؿهٌ ع٢ً ٚيٝؼ
 . ايس٫ي١
 اييت ايؿعط١ٜ نطِٜ ؾٛظٟ ػطب١ دٖٛط ؾِٗ ّهٔ ايؿاٌَ ايتكٛض ٖصا  ن٤ٛ ٚٗ
 (51) " ايساخ١ًٝ ايؿاعط ٚخدل٠ ايؿعطٟ ايٓل "بٌ "اشل٠ٛ أٚ ايؿذ٠ٛ ػػط إ ساٚيت

 " ايػٝاغٞ ايؿعٌ ٚكاطط إجكـ أٖٛا٤ : ايػتٝين "تٗاؾت نتاب٘ ٗ ٝسٖايتٛن عاز اييت
 ا٫ – ايٓجط قكٝس٠ عٔ قسٚزٙ غبب عٔ َباؾط٠ غرل بكٛض٠ ؾٝ٘ نؿـ ٚايصٟ ، (55)

 ايبٝت نتاب١ وػٕٓٛ ٫ بأِْٗ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ ٕعِٛ اتٗاَ٘ خ٬ٍ َٔ – ْسض َا
 ٜؿتكطٕٚ ٚأِْٗ (59) قا٥ؼ ٚتٛؾٝل ؿازا ٚاْػٞ إاغٛٙ قُس َِٚٓٗ إٛظٕٚ ايؿعطٟ

 ٖٚصا (52) . ،إٛغٝك٢ ايه١ًُ ، ايعاطؿ١ : ايج٬ثٞ بٌ غاَض تطاب٘ اخطط "إٍ
 اعذلانات ٜكسّ اييت ايتؿع١ًٝ بككٝس٠ نطِٜ ؾٛظٟ ايؿاعط ايتعاّ غط  يٓا ٜؿػط إٛقـ
 (91) " اؿط "ايؿعط بـ تػُٝتٗا ع٢ً شيو ٗ سل ع٢ً ٖٚٛ عًٝٗا، ْٚكس١ٜ ٚد١ٗٝ

 ا٫يتعاّ ٗ َتُج١ً ٚخاضد١ٝ ، زاخ١ًٝ إٜكاع١ٝ ب١ٝٓ قكا٥سٙ ُتًو إ ع٢ً ٚسطق٘
 . ٚتٓٛع٘ بايٛظٕ ايٓػيب

 اييت ايؿدك١ٝ ٚفػات٘ ، ايط١ٜٜٛ٩ خكٛقٝت٘ ٚي٘ َتُٝع، قٛت نطِٜ ؾٛظٟ
 َٚسضنات٘ إط١ٝ٥ ايعامل اؾٝا٤ َٗاض٠ ًٜٚتك٘ ، ٚاؿٝا٠ ٚايهٕٛ ايعامل َع ؾٝٗا ٜتعاٌَ
 ٗ ٚبطغب١ خام إبساعٞ بكًل تهر َتٖٛذ١ ؾعط١ٜ أٜكْٛات إٍ يٝشًٝٗا ١ٝايصٖٓ
 . ايؿعطٟ ايٓل ٚبٌ ٚاؿٝات١ٝ ايؿعط١ٜ ايتذطب١ بٌ ايتُاٖٞ َٔ أع٢ً زضد١ ؼكٝل
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 . 9110 ،  زَؿل ،  ( إس٣ )   اتَٓؿٛض ، 915 –
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 "اؿسٜح ايعطبٞ ايٓكسٟ اـطاب ٗ ٚإكطًح ايٓٛط١ٜٚ إٓٗر إؾهاي١ٝ ٗ : ايجا١ْٝ ايًػ١ " ؾانٌ ، ثاَط .23

 . 95 -91 م ، برلٚت ، ايعطبٞ ايجكاٗ إطنع َٓؿٛضات –
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 . 019 م ، ايػابل إكسض .29
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 .952 م ، ايػابل إكسض .51
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 ب٠ُ خِغح اُرغَِ ا٣ٍٝذ ٝٛٞ ٓرشددًا ٗلغٚ اُ٘اهذ ٣جذ

 ذٔصِٜا اُر٢ أُرشاتٌح اٌُص٤لح اُـاتح ؤشجاس ٓذاخَ

 اُز١ (2007 -1944) تُٞض عشًٕٞ اُشاػش ًراتاخ

 عرح ػٖ ال٣وَ ٓا اُذذاش٤ح اُشؼش٣ح ٌُِٔرثح هذّ

 هظ٤ذج خٔغ٤ٖ ٖٓ ؤًصش ػٖ كؼاًل ٓـثٞػح دٝا٣ٖٝ

 اُِث٘ا٤ٗح " شؼش " ٓجِح ك٢ ٓخرِلح كرشاخ ك٢ ٗششخ

 هظ٤ذج ؤستؼ٤ٖ ٖٓ ٝؤًصش ٝاُغثؼ٤٘اخ اخاُغر٤٘ ك٢

 ػ٤ِٜا ٣ششف ًإ اُر٢ " ٓٞاهق " ٓجِح ك٢ ٗششخ

 ك٢ ذجٔغ ُْ  هظائذ ٢ٛٝ ، اُغثؼ٤٘اخ ك٢ اد٤ٗٝظ

 . ا٥ٕ در٠ د٣ٞإ

 
 
 ٚ 0297 عاّ ايكازض "  (0) " أٜٔ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ؾٗٞ إطبٛع١ فاَٝع٘ إَا 

 ايؿاْٛؽ ساٌَ " ٚ 0229 (2) " ٚايتايٞ ٍٚا٭ " ٚ 0299 (9) " ا٫نطبٍٛ قطب "اؿٝا٠
 "ع١ُٛ ٚ 0229 (7) " ْٛح َطنب ٗ ْا٥ُا نٓت اشا " ٚ 0221 (4) " ايص٥اب يٌٝ ٗ

 (5)" ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " شيو عٔ ؾه٬ ٚلس . 9119 (1) " ايكب١ًٝ يهًب أخط٣
 . 9100 عاّ دع٥ٌ ٗ اضبٌٝ ٗ قسضت اييت بٛيل غطنٕٛ يًؿاعط
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 ٜهٔ مل بٛيل غطنٕٛ إ َٓٗا ايعٛاٌَ َٔ فُٛع١ إٍ ايٓاقس زتطز ٜعٛز ٚضَا
 ايكازض " ايؿعطٟ ايبٝإ ع٢ً ٜٛقع ٚمل ، ؾعط١ٜ بٝاْات بإقساض أٚ باٱع٬ّ َهذلثّا

 إٍ ايكشطا٤ عدل دٛاظ ،ٚزِٚا غطّا شات٘ 0212 ايعاّ ٗ ٖادط ٭ْ٘ ضَا ، 0212 عاّ
 ؾطاْػٝػهٛ غإ َس١ٜٓ ٗ بايطنا ب٘ س٘ إٔ إٍ ، برلٚت إٍ َٚٓٗا غٛضٜا

 ايتك٢ سٝح بعٜاضتٗا وًِ نإ اييت اؿساث١ٝ ايؿعط١ٜ ايبٝتٓهؼ سطن١ َٛطٔ اا٫َطٜه١ٝ
 . ٚغرلِٖ ٚنٛضغٛ ٚؾطيٓهٗٝيت غٓعبطع ائ ايؿعطا٤ َكسَتِٗ ٚٗ ضَٛظٖا بأبطظ

 إٍ ٚؼٌٝ ، ٚاٱبٗاّ ايػُٛض َٔ بًٕٛ تتػطبٌ ايؿاعط قكا٥س َٔ ايهجرل إ نُا
 ّتًو خام ْٛع َٔ قاض٨ إٍ عاد١ ٚتٓاقات ٚؾدكٝات ٚأظ١َٓ َانٔٚأ ضَٛظ
 ، ايؿعطٟ ايؿعٌ قاع إٍ ٚايٛقٍٛ ٚايؿؿطات ايطَٛظ ؾبه١ يؿو ٜ٪ًٖ٘ ايصٟ ايكدل
 ٜٚٛغـ قاٜؼ تٛؾٝل َِٓٗ سساثٌٝ عطب ؾعطا٤ نباض سس إٍ ٜؿب٘ ٖصا ٗ ٖٚٛ
 . اؿاز ٚاْػٞ ددلا إبطاِٖٝ ٚددلا اـاٍ

 ، َا غٝاغٞ سعب إٍ ا٫ْتُا٤ عٓ٘ ٜعطف مل ، أخط٣ د١ٗ َٔ ، بٛيل ٚغطنٕٛ
 مل اْ٘ نُا ، ايػت١ٝٓٝ اؿساث١ ؾعطا٤ َٔ إقطاْ٘ َعِٛ ، َع١ٓٝ ؾذلات ٗ ، ؾعٌ نُا

 . ايععاٟٚ ؾانٌ ايهطنٛي١ٝ ضسًت٘ ٚضؾٝل ايػتٝين ايؿاعط َجٌ ٜػذٔ أٚ ، ٜعتكٌ
 ، َععٍٚ زٜط ٗ َٓكطع ضاٖب َجٌ ، اْكطف قس ايؿاعط ٖصا إ يًبعض ٜٚبسٚ 
 َطس١ً ٚضا٤ٙ تطى إ بعس ، ايٓجط قكٝس٠ أٖاب ٗ ٚؼسٜسّا ، ايؿعطٟ َؿػً٘ إٍ

 دا٤ ٚيصا  زٜٛإ. ٗ هُعٗا مل اؿط ايؿعط َٔ َٛظ١ْٚ قكا٥س نُت اييت ايبساٜات
 ايطٚاز دٌٝ ؾباى ٗ ايٛقٛع ىؿ٢ نإ ٚاْ٘ خاق١ّ ، نبرل٠ زضد١ إٍ قاؾّٝا ؾعطٙ

 ؾعطا٤ اندل ع٢ً ٜأخص اْ٘ بٌ ، اٱٜسٜٛيٛد١ٝ ْععتِٗ ع٢ً ٜٚتشؿٜ اـُػٝٓات ٗ
 . إٜسٜٛيٛدّٝا ؾاعطّا نْٛ٘ نجرلا ٚوذلَ٘ وب٘ ايصٟ ازْٚٝؼ ب٘ ٚاعين ، ايعطب١ٝ اؿساث١
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 إطاض خاضز ايٝ٘ ايٓٛط إٍ ٚايٓكاز ايساضغٌ زؾعت اييت ٖٞ ضَا ، اـكٛق١ٝ ٖٚصٙ
 ٫ٚ ٚسسٙ" ْػٝر " بٛيل طنٕٛغ إ ع٢ً ايٓكاز هُع ٜٚهاز . ايػتٝين ايػطب

 ز ايٓاقس شيو إٍ شٖب نُا ، ايؿا٥ع١ ٚايتكػُٝات ايتكٓٝؿات نُٔ ٜٓسضز إ ّهٔ
 عًٞ ايؿاعط َِٓٗ ، آخطٕٚ ٚؾعطا٤ ْكاز ايٝ٘ شٖب َا ٖٚٛ (9) عبٝس قابط قُس .

 إٍ اْكطاع٘ ع٢ً ايسيٌٝ زا٥ُّا بٛيل غطنٕٛ ٜكسّ " ٜكٍٛ ايصٟ ايع٬م دعؿط
 (2)" . ايّٝٛ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ َٔ ايك١ً ا٫ ضَا ٜبًػ٘ مل اْكطاعّا ٟايؿعط َؿطٚع٘
 ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ايتاضى١ٝ ايعٛاٌَ ، ا٫عتباض بٓٛط ٜأخص إ يًٓاقس ٫ٚبس
 ، ؾايؿاعط . ٚاؿٝات١ٝ ايؿعط١ٜ بٛيل غطنٕٛ ػطب١ بًٛض٠ ٗ أغُٗت اييت ٚايجكاؾ١ٝ

 . ٚإهإ ايعَإ خاضز ؾٝطا١ْٝ ت١ْب ٚيٝؼ ، فتُع٘ ابٔ ٖٛ ، ؾاعط أٟ
 اييت نطنٛى َس١ٜٓ َٛايٝس َٔ ايؿاعط نٕٛ ا٫عتباضات ٖصٙ َكس١َ ٗ تكـ ٚضَا

 ناؾ١ تًتكٞ ؾؿٝٗا . َعّا ايجكاؾ١ٝ ٚايتعسز١ٜ ايجكاٗ ايتٓٛع ٗ ْازضّا عطاقّٝا أِٛشدا تعس
 َدتًـ ٕػٝشٌٝٚا إػًٌُ َجٌ ٚايس١ٜٝٓ، ٚا٫ث١ٝٓ ٚايعطق١ٝ ا٫دتُاع١ٝ إهْٛات
 ٚايهٛضز ايعطب عٔ ؾه٬ ٚايهًسإ، ٚا٭ضَٔ ٚايػطٜإ ا٭ؾٛضٌٜ َٔ ؾطا٥شِٗ
 ا٫ْػذاّ َٔ يّْٛا ايجكاٗ ايتٓٛع ٖصا خًل ٚقس ٚا٫ٜعٜسٌٜ. ٚايكاب١٦ ٚايذلنُإ
 ػس اش ، إس١ٜٓ ٗ احمل١ًٝ ايًػات تعًِ إٍ ٚإٌٝ ، إدتًـ ، ا٭خط ٚتكبٌ ٚايتػاَح

 ايًػ١ يتساٍٚ إٌٝ عٔ ؾه٬ احمل١ًٝ ايًػات َٔ أنجط أٚ يػتٌ ا٭قٌ ع٢ً ٝسه إٛاطٔ
 تؿذع ناْت اييت ، ا٭دٓب١ٝ ايٓؿ٘ ؾطنات ٚدٛز َٔ َباؾط بتأثرل ضَا ، ا٫ْهًٝع١ٜ

 ٚدٛز أز٣ نُا ، ثكاؾتٗا ٚإؾاع١ ا٫ْهًٝع١ٜ بايًػ١ ايتٛاقٌ َٚٛٚؿٝٗا عُاشلا بٌ
 ايجٛض١ٜ ا٭ؾهاض تبٓت َا غطعإ ٚاع١ٝ قٓاع١ٝ ١عُايٝ طبك١ خًل إٍ ايٓؿ٘ ؾطنات
 ايعُاي١ٝ " ناٚضباغٞ اْتؿان١ " خ٬ٍ َٔ ايٓهايٞ ٚدٛزٖا ٚأنست ٚايٝػاض١ٜ

 . إانٞ ايكطٕ اضبعٝٓٝات َٓتكـ ٗ إعطٚؾ١
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 ٚتٜٓٛطٟ َٓؿتح ، خام ٚعٞ تؿهٌٝ ٗ بايتأنٝس أغُٗت ايعٛاٌَ ٖصٙ نٌ
 َٚطًع اـُػٝٓات ْٗا١ٜ ٗ ؾهًٛا ٜٔايص ٚنتابٗا إس١ٜٓ ؾعطا٤ يس٣ ٚسساثٞ
 ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١ َؿطٚع إشنا٤ ٗ غاُٖت ١َُٗ سساث١ٝ سطن١ ايػتٝٓات
 ، ايطاٟٚ َٚ٪ٜس ايععاٟٚ ؾانٌ : اَجاٍ ؾعطا٥ٗا َػاُٖات خ٬ٍ َٔ ايػتٝٓات
 ايعتٝيب دًٌٝ ايككاقٌ عٔ ؾه٬ ، ايػػاْٞ ٚأْٛض زَٛ ٚدإ ، بٛيل ٚغطنٕٛ
 . ِٖٚغرل اؿٝسضٟ ٜٚٛغـ
 ايهجرل َٔ ٚسطضٙ ، إؿتٛح ايجكاٗ ايؿها٤ ٖصا َٔ بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط ٚأؾاز

 بهٌ اؿساث١ ع٢ً َؿتٛس١ إْػا١ْٝ ض٩ٜا َٔ ٜٓطًل ٚدعً٘ ، ٚايٓؿػ١ٝ ايتاضى١ٝ ايعكس َٔ
 َٔ ايهجرل ع٢ً ا٫ط٬ع ع٢ً ا٫ْهًٝع١ٜ يًػ١ إبهط إتكاْ٘ غاعسٙ نُا . أيٛاْٗا

 ايؿطق١ تتح مل ايصٜٔ اؿساثٌٝ ايعامل ؾعطا٤ َٔ يعسز ١ايؿعطٜ ٚايٓكٛم ا٭عُاٍ
 ٚٗ ايعامل ؾعطا٤ ػاضب قطا٠٤ ع٢ً اْهب سٝح ، آْصاى عًٝٗا ا٫ط٬ع أقطاْ٘ ٕعِٛ

 ا٫ْهًٛ اؿساث١ ٚؾعطا٤ ، ٚؾطيٌ ٚضاَبٛ بٛزيرل اَجاٍ ايؿطْػ١ٝ اؿساث١ ؾعطا٤ َكسَتِٗ
 َا ٚيهٔ ، ٚغرلِٖ غٝتٌٜٛ حٚازٜ باْٚس ٚأظضا ايٝٛت . ؽ ت. اَجاٍ غهػٕٛ –

 ٗ ؾطاْػٝػهٛ غإ ٗ ٚٗط َٚتُطز غانب سساثٞ اػاٙ خام بؿهٌ كًٝت٘ أثاض
 غٓعبطؽ ائ أَجاٍ ؾعطا٤ ّجًِٗ ايبٝتٓهؼ    دٌٝ اغِ ٌٓ إانٞ ايكطٕ ٔػٝٓٝات

 َكسَتِٗ ٚٗ ايػت١ٝٓٝ اؿساث١ ؾعطا٤ َٔ ايهجرل ltwCH  عٛا٤ قكٝست٘ أشلُت ايصٟ –
  ( ُٚٔ )ٚيت ا٭َطٜهٞ بايؿاعط ايؿسٜس إعذاب٘ عٔ ؾه٬ ، ايععاٟٚ انٌؾ ايؿاعط
 ايبٝتٓهؼ ؾعطا٤ ع٢ً ا٭ندل ايتأثرل ي٘ نإ ايعؿب"ايصٟ أٚضام " زٜٛإ َ٪يـ

 . ا٭َطٜهٌٝ
 ، عطٜل أؾٛضٟ َػٝشٞ َهٕٛ إٍ ٜٓتُٞ ايؿاعط نٕٛ سكٝك١ اغؿاٍ ّهٔ ٫ٚ

 يهٔ . ٚايس١ٜٝٓ إٝجٛيٛد١ٝ ضَٛظٙ كشتٚي ٚعٝ٘ غصت اييت ايعٛاٌَ َٔ بايتأنٝس ٖٚٛ
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 ، ايعطب١ٝ ايًػ١ بٗا ٚاعين اٯؾٛض١ٜ يػت٘ غرل بًػ١ ايهتاب١ إظا٤ عكس٠ ي٘ ىًل مل شيو
 ٚساٍٚ ، ايًػ١ ٖصٙ إٍ اْت٢ُ ؾكس  ايعطام. ٗ ٚايكَٛٞ أ٫ثين إهٕٛ يػ١ ٖٚٞ

 ٗ ؼسخ سٚق . ٜٓؿس ٫ َٓذِ ايًػ١ ٖصٙ إ َطاضّا ٚأعًٔ ، خ٬شلا َٔ ايتذطٜب
 ٚاؿُِٝ اـام ايؿ٧ نإ ضَا " شيو عٔ غايٞ ؾهطٟ يًٓاقس أضغً٘ خام اغتبٝإ

 َٓذِ ايًػ١ ٖصٙ . ايها١َٓ اـؿ١ٝ ايطاق١ ، شاتٗا ايعطب١ٝ ايًػ١ طاق١ ٖٛ ، ٜػشطْٞ ايصٟ
  (01) " . ايٓٗا٥ٞ ي٬نتؿاف قابٌ غرل

 بايًػ١ يًكطا٠٤ يهًٞا ٚاْكطاؾ٘ َػٝشٞ َهٕٛ إٍ ايؿاعط اْتُا٤ إ ْعتكس ٚيهٓٓا
 عب٤ َٔ ؽًك٘ ٚبايتايٞ ، ايعطبٞ بإٛضٚخ اْؿػاي٘ نعـ ع٢ً اثط ضَا ، ا٫ْهًٝع١ٜ
 اؿاٍ ٖٛ نإ نُا ، ْهٛقٞ نبح عاٌَ إٍ إٛضٚخ ٖصا ٜتشٍٛ عٓسَا إٛضٚخ
 ٬ٜسٜ إ ايٓاقس ع٢ً ٜٚتعٌ . ايعُٛزٌٜ ايتكًٝس١ٜ ايككٝس٠ ؾعطا٤ َٔ يًهجرل بايٓػب١

 َط٠ نتب اش . إبهط٠ بساٜات٘ َٓص ايٛاعٞ ايؿعطٟ ايتذطٜب ع٢ً ايؿاعط ؾتػاٍا بأْا٠
 يسٟ ،إ ايؿعط١ٜ ػطبيت خ٬ٍ َٔ اعتكس ؾأْين ، ايؿدكٞ ايكعٝس ع٢ً " : شيو عٔ

 نْٛٗا عٔ تعٜس ٫ ٚنتاباتٞ ، ػطٜيب ؾاعط إْين ٖٛ ، ايػتٝٓات َٓص خاقا ٚعّٝا
 ايؿعطٟ ايتذطٜب َؿّٗٛ ٜٛغع إ طايؿاع ساٍٚ نُا (00) "  ٚقٍٛ. قا٫ٚت

 زٚاؾع٘ ي٘ ؾدكٞ َؿطٚع فطز ٚيٝؼ ، ايػتٝٓات ؾٌٝ َؿذلنّا ُّٖا يٝعسٸٙ
 . إًُٛغ١ ٚايصات١ٝ إٛنٛع١ٝ

 ايؿاعط ٜكسضٖا نإ ٚاييت 0229 عاّ ؾطازٜؼ" " ف١ً ٗ ْؿطٖا اييت ايسضاغ١ ؾؿٞ
 مل ا٭ٍٚ بايسضد١ ب١ٝػطٜ َطس١ً ايػتٝٓات ٚنٕٛ ٜكٍٛ:" نتب اؾٓابٞ ايكازض عبس
 تًو ٗ ٚايتاضى١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايتذطٜب فطٜات َع با٫قذلإ دا٤ بٌ ، اعتباطّا ٜأت
 ٖٞ ايتذطٜب ٚاٖط٠ .ٚيعٌ اـاضد١ٝ قؿطت٘ ع٢ً ٫ ، اجملتُع قًب ٗ اؿاق١ً ايؿذل٠
 ست٢ ٜهـ ٫ ايصٟ ايتذطٜب . ايػت١ٝٓٝ يًهتاب١ بايٓػب١ سسخ ٚاِٖ ، اؿسٜح ب٪ض٠
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 ٜؿرل عًُٞ نطَع ؾٗٛ . ٚظَاْ٘ عإ٘ ٗ ايهاتب َٛقع عٔ يًتعبرل ا٭َجٌ ايؿهٌ هس
 إٍ ٚزؾع٘ اـٝاضات، تبين ٗ ٜتػطع ٫ ضٚسٞ ثطا٤ إٍ ايهاتب، عٓس أغاغٞ قًل إٍ

 عٔ وٝس اْ٘  ِط١ٝ. نٌ ع٢ً ايتُطز إٍ ٚبايتايٞ غا٥س، ٖٛ ٕا بسا٥ٌ عٔ ايبشح
 (09)"  أخط. ُا٫تاست يٝهؿـ قكسّا ايجابت١ ايكاعس٠
 ايؿعطٟ ايتذطٜب كتدل بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط ٜسخٌ ٚايٛعٞ ايٛنٛح ٖصا َجٌ
 غرل ضَا ، ٚايجكاؾ١ٝ اؿٝات١ٝ ا٭ٖساف َٔ فُٛع١ َع ًٜتشِ بايتأنٝس ٖٚٛ ، ايػتٝين
 اشل١ٜٛ غ٪اٍ أُٖٗا َٔ ٚضَا ، ايؿعط١ٜ يتذطبت٘ ايٓٗا١ٝ٥ ايكٛض٠ ؾهًت اييت ، ايٛاع١ٝ
 ايؿعطا٤ نٌ ٚاؾػٌ بٌ ، اؾػً٘ ايصٟ ، ثاّْٝا َػٝشّٝا ٚآؾٛضّٜا أ٫ّٚ ّٝاعطاق بٛقؿ٘

 شيو بٛيل غطنٕٛ  ؾدل ٚقس  إٓؿ٢. إٍ ي٬ْتكاٍ انططٚا ايصٜٔ ايعطاقٌٝ
 بؿهٌ ايػتٝٓات دٌٝ ٚادٗت اييت ايهبرل٠ اشلُّٛ َٔ ٚاسسّا شيو عس عٓسَا قطاس١ّ

 َٔ أنجط ، اؾٌٝ شيو عاْاٙ صٟاي ا٫ْؿكاّ ٖٛادؼ عٔ 0229 عاّ ٜتشسخ اش . عاّ
 ايتسيٌٝ عٔ ٜهـ ٫ ايصٟ ايباطين احملطى نْٛ٘ ، ٚإٓؿ٢ ايٛطٔ بٌ ، أخط دٌٝ أٟ

 ٚا٭غط٠ ٚايطؿٛي١ ٚإانٞ اؾصٚض ّجٌ ، ايٛطٔ ٫ٕٚ (02) . نتاباتِٗ ٗ ْؿػ٘ ع٢ً
 ، افٚإع ايَٝٛٞ ٕ إًُٛؽ اؿانط ّجٌ ٚإٓؿ٢ ، باؾ٬ض بتعبرل ا٭يٝـ ٚإهإ
 قٛض٠ ٫غتشهاض بايصانط٠ ٜػتٓذس َا نجرلّا ايؿاعط نإ ؾكس ، إانٞ عٔ إٓكطع
 " ايبكط١ٜ ايصانط٠ " خام ٚبؿهٌ ، ايؿعط١ٜ ايصانط٠ تٛٚٝـ عدل ٚإانٞ ايٛطٔ

  ٜكٍٛ نتب اش . ايؿعط١ٜ نتابات٘ ٗ اـام اؾتػاشلا شلا نإ اييت
 بٌ بايصات ايهتاب١ ع١ًُٝ عٓٗا نؿؿت اييت اـؿ١ٝ ايطٚاب٘ ٖٛ ٖٓا ُٜٗين َا "
 َٛنٛع ٖٚٞ ، اٱْػاْٞ ببعسٖا ايػت١ٝٓٝ ايتذطب١ طبٝع١ ٚبٌ ، د١ٗ َٔ ايصانط٠ عٌُ

 ايصانط٠ تًعب ٚشلصا ،(04)". أخط٣ د١ٗ َٔ ، إعكس٠ ايؿعط١ٜ ٚقرلٚضتٗا ايككٝس٠
 ؿ١كتً ٚبسضدات ، بٛيل غطنٕٛ ػطب١ ٗ ايؿعطٟ إؿٗس تأثٝح ٗ اغتجٓا٥ّٝا زٚضا
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 ، َػتٜٛاتٗا َدتًـ ، ايصانط٠ ٖصٙ ٗ ٚدسٚا ايصٜٔ ، إٓؿ٢ ؾعطا٤ اغًب عٓس
 ٜٓهب، ٫ َٓذُّا إس٣ ٚإتٛغط١ ، ٚايبعٝس٠ ، ايكطٜب١ ، ٚايص١ٖٝٓ ٚإها١ْٝ ، ايبكط١ٜ

 ٚا٭ضض ايٛطٔ َع إباؾط ُاغِٗ ؾكسإ  َٔ خػطٚٙ َا خ٬ي٘ َٔ ٜػتعٝسٕٚ
 اشل١ٜٛ بػ٪اٍ َكذلّْا اسٝاّْا ْٛغتاؾّٝا قت٣ٛٶ تها٤ا٫ ٖصا ٜهتػب ٚيصا . ٚاٱْػإ

 َج٬ بٛيل غطنٕٛ ؾايؿاعط . إٛاقـ ٖصٙ َجٌ ٗ ايكساض٠ إٍ ٜكعس ايصٟ
 ؾهٌ ٗ إهإ أٚ ايطؿٛي١ أٚ إانٞ قٛض٠ ، ايصانط٠ ؾعٌ خ٬ٍ َٔ ، ٜػتشهط

 َٛظض ع٢ً ٜطٌ ٖٛ ؾٗا . سانطّا إانٞ ؾٝكبح ، ايعَٔ ىتعٍ َتشطى سٞ َؿٗس
 تًو بهٌ ْابض سٛاض ٗ ، ٚبػساز نطنٛى ٗ ٚؼسٜسا ، ايعطام ٗ ٚػطبت٘ سٝات٘

 . ٚإط٥ٝات ايطَٛظ
 ايؿاعط ٜػتشهط " ٚايتايٞ ا٫ٍٚ " زٜٛاْ٘ َٔ " نطنٛى ٗ ْٗاض " قكٝست٘ ٗ

 : اؿػ١ٝ ٚأؾٝا٥ٗا ضَٛظٖا بهٌ اسبٗا اييت إس١ٜٓ تؿاقٌٝ
  املكؿ٢ ظٌ يف ايٓا١ُ٥ "ا٫بكاض

  ٚا٭ؾٛاى ايعاقٍٛ ػرت ، اؿًٝب ضيتُد
  ب٦طْا َٔ تسْٛ ٚايػطبإ

 (70) " ايكٓاْٞ بؿعاٜا املػٛض
 تٌٛ ايٓؿ٘ َكؿ٢ دٛاض ؾإٍ ، ٚتٓاقهاتٗا اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ َؿاضقات ػتُع ؾٗٓا
 . ؾذلاٚؽ عٓس ( )ايطبٝع١ (/ )ايجكاؾ١ ثٓا١ٝ٥ َؿاضق١ : ايٓا١ُ٥ ا٭بكاض

 تؿب٘ ايكٓاْٞ ؾؿٛاٜا ، غٝاغٞ استذاز اضق١َؿ ايهس١ٜ ايجٓا١ٝ٥ ٖصٙ ٚتهتػب
 : ايدلٜطا١ْٝ ايٓؿ٘ أباض ؾطن١ بٗا قصؾت ٚاٱغؿًت ايكاض َٔ ٖساٜا

  ٖساٜا "نأْٗا
  ٚاملاظٚت ايكاض َٔ
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  بٗا قصؾت
  " "اٯباض احملطٚق١ أسؿا٥ٗا َٔ

 (70)." ْٗاض يٌٝ ( غٞ بٞ )اٯٟ سكٍٛ َٔ َتا١ٖ متتس سٝح
   " ايكب١ًٝ يهًب أخط٣ ع١ُٛ " زٜٛإ َٔ " ايػٓسباز غُٝٓا إٍ َطث١ٝ " قكٝس٠ ٚٗ
 ٗ تكع اييت ايػُٝٓا زاض ايؿاعط ٜطثٞ سٝح ، ٚقازَّا داضسّا ايصانط٠ ؾعٌ ٜهٕٛ
 اغ٠ّٛ يًُؿاٖسٜٔ، اي١َٝٛٝ عطٚنٗا تكسِٜ عٔ تٛقؿت ٚاييت ببػساز، ايػعسٕٚ ؾاضع

 تعٛز اييت  ايػُٝٓا ٖٙص ا٫ُٖاٍ، اٍ تعطنت اييت بػساز ٗ ايػُٝٓا زٚض َٔ بايعسٜس
 غػًت٘ ايصٟ ايططٜل إٍ تكٛز ٚاييت ، أسبٗا اييت ا٭ؾ٬ّ ؾٝٗا ٜؿاٖس إ  ايؿاعط
 : ايصانط٠

  ططٜل ٖٓاى "
  قطَٝسٖا غكٛف تطقعٗا
 (71)." ايصانط٠ غػًت٘
 ايصانط٠ يٓتاز مثط٠ تهٕٛ إ " ٚايتايٞ "ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘ قكا٥س َٔ ايهجرل ٚتهاز

 :ايطؿٛي١ ب٬ز ٗ ؾٝٗا ٜػٛح اييت " ايطؿٛي١ سًِ " قكٝس٠ ٗ ٍاؿا ٖٛ نُا ، ايبكط١ٜ
  تأخصْٞ ناْت ضغب١ أ١ٜ "

  خطاٟ ع٢ً ٜسٍ َٚاشا ، ايؿكٍٛ بني ٜسٟ َٔ
  ايطؿٛي١ ب٬ز يف اْسثطت اييت ايربن١ تًو ع٢ً
  ايػٛاقٞ ٚطني ، ايبػاتني ْٛض

 (72)." ايعٗري٠ يف عًٝٗا ميط ْٚػِٝ
 َكطع ايؿاعطايككٝس٠ ٜٓٗٞ ، إانٞ قٛض٠ إْتاز ز٠إعا ٗ ايصانط٠ ؾعٌ ٚيتٛنٝس

  س١ٝ: تؿه١ًٝٝ يٛس١ يتؿهٌٝ : " "اشنط ايصانط٠ بؿعٌ ٜػتًٗ٘
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  ٜطري نإ قكطّا "ٚاشنط
  (73)." اٱؾ٬ت ؼاٍٚ ظايت َا مسه١  كايب٘ بني سا٬َ

 :ٚاسس٠ ب٪ض٠ ٗ تتذُع َبعجط٠ اتدع٥ٝ ع٢ً " ايصانط٠ ؾتش١ َٔ ايؿاعط ٜطٌ ٚقس
  ؾتش١ امل"ايع

  ؼطغٗا
 َطآ٠ نػٛض

 ايطني زن١ ع٢ً
 (75)." َٓٗا ْٚعرب

 " ايصانط٠ "ؾتش١ ٖٞ ايؿتش١ ٖصٙ إ ْٚهتؿـ
  "ٖصٙ

  شانطتٞ يف ايؿاؼ١
  ظ٬ّ اتبع عٓسَا

  ٜأخصْٞ
 (77)." املٛاغِ عرب
 ": ابٞ "سًِ قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، اؿًِ قٛض٠ ايصانط٠ ؾعٌ ٜتدص ٚقس

  سًُ٘ يف أبٞ "ضأ٣
  ي١ًٝ شات ، ايٓا٥ِ ٜط٣ ُان

 (77) " ايٛن١٦ٝ بكاَت٘ ايباب ميٮ قسٜػا
 ". ايبٝت "َؿتاح قكٝس٠ ٗ اؿًُٞ ا٫غتصناضٟ ايٓػل ٖصا ٜٚتهطض
  ضدٌ "سًِ

  َسٜٓت٘ ٜػازض اْ٘
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 (76)." اؿكٍٛ هلا تٓشين عاقؿ١ يف ْٗاض شات
 ٗ ٜتُجٌ ٫ بٛيل غطنٕٛ قكا٥س ٗ ايصانط٠ تٛٚٝـ إ ًْشٜ إ ّٚهٔ

 ع١ًُٝ ٖٞ بٌ ، قاٜس٠ بكٛض٠ َع١ٓٝ َط٥ٝات أٚ ٚقا٥ع أٚ ٕؿاٖس اٯيٞ ا٫غتشهاض
 َٔ نبرل سس إٍ تٓبجل دسٜس٠ تأ١ًٜٝٚ ٚض٩ٜا غٝهٛيٛد١ٝ ٱغكاطات ؽهع َعكس٠
 . ٚا٫غتصناض ا٫غتشهاض أثٓا٤ ايؿعٛض١ٜ ٚسايت٘ ٚثكاؾت٘ ٚٚعٝ٘ يًعامل ايؿاعط ض٩ٜا

 ،ٗ ايػٓسباز غُٝٓا قٛض٠ أٚ ، نطنٛى ٠قٛض َجٌ  إانٞ َٔ قسز٠ ؾكٛض٠
 اؾذلان١ٝ قٛض٠ ٖٞ بٌ ، إانٞ ظَٔ ٗ ايٛاقع ٗ قٛضتُٗا شاتٗا يٝػت ٖٞ ، ايؿعط

 زٚضّا ٚايعَٔ  ايًػ١ ؾٝ٘ ،ٚيعبت ايتدٌٝ ْػذٗا َعاقط َٛقـ خ٬ٍ َٔ َطت دسٜس٠
 دسٜس ٚعٞ خ٬ٍ َٔ فسزّا تكسّٗا ٚإعاز٠ ، ا٭ق١ًٝ ايكٛض٠ تؿهٌٝ ٱعاز٠ خاقّا

 عٓاقط ٜٛٚـ ٖصٙ ا٫ؾتػاٍ ع١ًُٝ خ٬ٍ ٚايؿاعط . َػاٜط٠ تأ١ًٜٝٚ ْٛط ٚٚد١ٗ
 ايها١َٓ بايصانط٠ ٜػتٓذس قس نُا ، اؾُاع١ٝ ٚايصانط٠ ايؿطز١ٜ ايصانط٠ َٔ َٚػتٜٛات

 قس نُا ، غُٝٝا٥ّٝا أٚ ز٫يّٝا بعسّا ايصانط٠ تهتػب ٚقس ، ايتكطو١ٝ ايصانط٠ عٔ ؾه٬ّ
 . َؿ١َٝٛٗ أٚ س١ٜػطٜ َٓابع مٛ تصٖب
 " بهؿـ اْؿػاي٘ إٍ قطاس١ أؾاض عٓسَا سل ع٢ً بٛيل غطنٕٛ نإ ؾكس ٚيصا
 ،  ٚايٛاقع ايصانط٠ عٌُ بٌ بايصات ايهتاب١ ع١ًُٝ عٓٗا نؿؿت اييت اـؿ١ٝ ايطٚاب٘

 (94)." اٱْػاْٞ ببعسٖا ايػت١ٝٓٝ ايتذطب١ طبٝع١ ٚبٌ
 ا٫ؾتػاٍ َطانع اسس ، ٚايبكط١ٜ ١ٝإط٥ ايصانط٠ َٚٓٗا – ايصانط٠  ناْت َا ٚإشا

 ؾعٌ ايتكاٙ ٗ أغاغّٝا ضَا ، ٖاث٬ّ زٚضا تًعب ايعٌ ؾإ ، ايككٝس٠ بٓا٤ ٗ ا٭غاغ١ٝ
 إ ايكٍٛ ّٚهٔ  ايصانط٠. ؾعٌ ٜهعـ عٓسَا ٚخاق١ ، ٚٚقؿٗا ٚؼطٜهٗا إط٥ٝات
 ايصانط٠ َكسَتٗا ٚٗ ، ايٛاع١ٝ ٚغرل ايٛاع١ٝ ، اؿػ١ٝ إًهات نٌ دٗٛز تهاؾط
 . إعط٢ ايؿعطٟ ا٭ثط ايٓٗا١ٝ٥ احملك١ً ٗ تٓتر اييت ٖٞ ا٭شٕ عٔ ؾه٬ ، ٚايعٌ
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 ِط إ يٓا ّهٔ ؾ٬ ، ايؿعط١ٜ بٛيل غطنٕٛ ػطب١ تاطرل بكسز ظيٓا َا ٚ٭ْٓا
 ا٫دتُاعٞ باشلِ انذلاث٘ يعسّ يًؿاعط اسٝاّْا ٜٛد٘ ايصٟ ا٫تٗاّ ع٢ً عابطّا َطٚضّا

 ٚضا٤ با٫ْػٝام اسٝاْا ٫ٚتٗاَ٘ د١ٗ َٔ أٜسٜٛيٛدٞ ٖٛ َا ٌيه ٚضؾه٘ ٚايػٝاغٞ
 . اخط٣ د١ٗ َٔ ، ايػطٜايٌٝ ايؿعطا٤ ططٜك١ ع٢ً ا٫تَٛاتٝه١ٝ ايهتاب١
 ٫ْكطاؾ٘ غٝاغ١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ قه١ٝ قاسب يٝؼ ايؿاعط إ ٜكاٍ َا نجرلّا اش
 ايهًٞ عطٟايؿ إً ؾشكٓا يٛ يهٓٓا . ٚايًػٟٛ ايؿعطٟ اٱبساع َؿػٌ إٍ ايهًٞ

 ا٫ْػإ َٚعاْا٠ ، َُٖٚٛ٘ ٚأٚداع٘ ايٛطٔ ُّٖٛ عٔ بعٝس اْ٘ ٫نتؿؿٓا يًؿاعط
 َع ٜتعاٌَ ايؿاعط يهٔ . ٚايهطا١ٖٝ ٚايكبح ٚايتُٝٝع ايعٓـ َٛاد١ٗ ٗ عا١َ بكٛض٠
 ٚػاضب َٛاقـ خ٬ٍ َٔ ، َباؾط٠ غرل بططٜك١ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايكه١ٝ

 . ٚإٜسٜٛيٛدٞ ٚغٝاغٞ ادتُاعٞ دٖٛط َٔ ؽًٛ ٫ يهٓٗا ، شات١ٝ ٚ ؾدك١ٝ
 ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ اشلِ إطاض نُٔ ٜكع ايٛط١ٝٓ اشل١ٜٛ بػ٪اٍ ايؿاعط ؾاْؿػاٍ

 ٖٞ ، ؾعطّٜا ، ٜسْٚٗا اييت ٚإؿاٖس ايًكطات َٔ ايهجرل إ نُا . ٚا٫ٜسٚيٛدٞ
 إ ّٚهٔ . ٚإٛت ا٭ؾل ٚنٝل ايعطقٞ ٚايتُٝٝع ايتعػـ ع٢ً استذاز قطخات

 نبرل٠ تهٕٛ قس ، اؿسخ ٚبٌ بٝٓ٘ ، َع١ٓٝ ْاي١ٝ َػاؾ١ ٜهع نإ ايؿاعط إ ٍْكٛ
 ٚأبعستٗا ٚإباؾط٠ ايٛطؾ١ٝ َٔ ايككٝس٠ دػس أْكصت بايتأنٝس يهٓٗا ، ٜٓبػٞ ٖا أنجط
 غكطت ٚاييت ايػٝاغ١ أٚ ا٫ٜسٚيٛدٝا أٚ ايٛاقع ٜذلنٗا اييت ٚايؿطٚر ايٓسٚب عٔ
 مل بٛيل غطنٕٛ قكٝس٠ إ ْكٍٛ إ ّٚهٔ . يػتٌٝٓٝا ظ٥٬َ٘ قكا٥س َٔ ايهجرل ؾٝٗا
 ايطٚسٞ اختعْت اْٗا بٌ ن١ًٝ، بكٛض٠ " "ْك١ٝ ٚ ٚشات١ٝ ٚؾه١ْٝ٬ ْاي١ٝ تهٔ

 أغًٛب إٍ ت٧َٛ غط١ٜ خًط١ ٗ ٚايصاتٞ ٚاؾُايٞ ٚا٫ٜسٜٛيٛدٞ ٚايؿهطٟ ٚا٭ضنٞ
 . َتُٝع ؾاعط
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 أخط٣ زٜٛإ"ع١ُٛ َٔ  " ايعَٔ أخط ٗ ايعطاقٞ يًؿدل "بٛضتطٜ٘ قكٝس٠ ٗ
 ، ن١ْٝٛ ق١ٓ بٛقؿٗا ، ايتاضٜذ عدل ايعطاقٞ ايؿطز ق١ٓ ايؿاعط ىتعٍ " ايكب١ًٝ يهًب
 : قطٜح ٚإٜسٜٛيٛدٞ ٚغٝاغٞ ادتُاعٞ عؼ َؿع١ُ ٖٚٞ

  ٖٓاى أٚ ، ٖٓا "أضاٙ
  ايٓهبات ْٗط يف ايعا٥ػ١ عٝٓ٘

 (70)." اجملاظض تطب١ يف ايٓهبات ْٗط يف املتذصضإ َٓدطاٙ
 ٜتطًب ، ٚغٝاغٞ ادتُاعٞ َٛقـ عٔ ٜهؿؿإ يًُعاْا٠ ٚتؿذرل زاخًٞ حبٛ ٖصا

 َٔ يٕٛ ٗ ٜٛقع٘ قس شيو ٫ٕ ، ٚؾعطٙ ْؿػ٘ ايؿاعط ٜكٛي٘ َا ٜتكٝس ٫ إٔ ايٓاقس َٔ
 دٖٛط ػػس ؾايككٝس٠ . ايهتاب بعض أسٝاّْا إيٝٗا ٜػتسضد٘ اييت " ايككس١ٜ "إػايط١

 ٜط٣ ٖٛ ؾٗا  ايتاضٜذ. عدل َٚٗاّْا ٚقت٬ّ ٗسّاَهط ايعطاقٞ ايؿطز عاؾٗا اييت  احمل١ٓ
 ايصٟ ايعسٚ ٚٗ " ايػعا٠ "طٛابرل ٚٗ إػتعاز٠ " ايتاضٜذ "اْؿذاضات ٗ ايعطاقٞ قٛض٠
 : ٚأٚضٚى ٚبػساز ٚبابٌ ٣ْٛٓٝٚ أٚض ٜسَط

  إطاضٖا ؾكست اييت قٛضت٘ "أض٣
 ، ٣ْٛٓٝ طٜسَ ، ْٝبٛض خطاب ، اٚض ٜسَط املػتعاز٠.عسٚ ايتاضٜذ اْؿذاضات يف

 ، بػساز ٜسَط ، بابٌ خطاب
 (70)" . أٚضٚى خطاب

 ا٭نجط ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘ َٔ " "٫ ٖٞ ٚاسس٠ ١ًْ َٔ تتهٕٛ قكرل٠ قكٝس٠ ٚٗ
 ، ٚإػتكبٌ اؾ٬زٜٔ ٚد٘ ٗ ؾ٧ نٌ ايؿاعط ٜكٍٛ ، ايؿعط١ٜ ٚايب١ٝٓ ٶبايًػ١ اْؿػا٫

 : د٬زِٜٗ َٔ ا٭بس ٚاٍ بايتدًل إهطٗسٜٔ سًِ عٔ َعدلّا
  اؾ٬ز "أٜٗا
  ايكػري٠ قطٜتو إىل عس
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 (71)." ايٛظٝؿ١ ٚأيػٝٓا ، ايّٝٛ ططزْاى يكس
 ؾؿٞ . ا٫ْػإ ٚدع عٔ تعدل قكا٥س ايؿاعط زٚاٜٚٔ اغًب ٗ ْهتؿـ إٔ ّٚهٔ

 دطا٥ِ ايؿاعط "ٜسٜٔ ٚايتايٞ ا٫ٍٚ " زٜٛاْ٘ َٔ " ٚايكطٜٔ ايػٝاب أغطٛض٠ " قكٝس٠
 : ايػٝاب قٛت اغتعاض٠ خ٬ٍ ،َٔ ايتاضٜذ عدل ايدلابط٠

  ايبسا١ٜ َٓص ايػٝاب "عطف
  ا٫ تػري ئ اؿاؾ١ٝ ايكسّ إ
  ايؿٝطإ ٖٛ ٚايؿكط ، َكت١ً أٚ َعتكٌ إىل

  ٚبٗا٥٘ ب٪غ٘ يف ايعامل ٖصا نإ طاملا
  يٰخطٜٔ َأزب١
  َهإ نٌ يف بامسٓا تكاّ

 (72)" .. ايربابط٠ عًٝٗا يٝػطٛا
 ٖٞ " ا٫نطٚبٍٛ قطب "اؿٝا٠ زٜٛإ َٔ (92)" ايػتٝٓات قسٜل .. قكٝس٠ إ نُا
 ايػذٔ ٗ انطٗازّا ٫ق٢ ؾاعط َعاْا٠ عٔ تتشسخ ٫ْٗا  ، باَتٝاظ غٝاغ١ٝ قكٝس٠
 اييت ، غعاز غطؾ١ إٍ بايٛيٛز ٚخػا٥طٙ اْهػاضٙ يٝعٛض ٚدا٤ َٓهػطّا ٚخطز
 . ٫سكّا ؼًًٝٗا ع٢ً غٓأتٞ ٚاييت ، إؿًػٌ ايؿعطا٤ ع٢ً تعطـ

 ، ا٫دتُاع١ٝ اشلُّٛ ػاٌٖ ت١ُٗ َٔ دع٥ّٝا ايؿاعط ْدل٨ إ يٓا ّهٔ ٖٓا َٚٔ
 يًؿاعط ٚدٗت اييت ا٫خط٣ ايت١ُٗ إَا . قطف ْاي١ٝ ػاضب إٍ نًٝا ٚا٫ْكطاف

 ُتجٌ قكا٥سِٖ اغًب إ إٍ تصٖب ٚاييت ايػتٝٓات ؾعطا٤ ٚ٭غًب بٛيل غطنٕٛ
 ايػطٜايٌٝ، ايؿعطا٤ بعض إيٝٗا سٜعُ اييت بتًو ؾب١ٗٝ ، ايهتاب١ ٗ اتَٛاتٝه١ٝ آي١ٝ إٍ
 ، اي٬ٚعٞ ٫ْجٝا٫ت ا٫غتػ٬ّ أٚ ايكٛٗ ايٛدس َٔ ساي١ ٗ ا٫ْػُاؽ خ٬ٍ َٔ

 ضَا ، ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط َِٚٓٗ ، ايػتٝٓات ؾعطا٤ َعِٛ أيككت ت١ُٗ ٖٚٞ
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 ايهتاب١ إَها١ْٝ ع٢ً أنست اييت " (21) " ايؿعطٟ "ايبٝإ َٔ َع١ٓٝ َكاطع بػبب
 ْهتؿـ عٓسَا  ايٓكاف أَاّ ط٬ّٜٛ تكُس  ٫ ايت١ُٗ ٖصٙ إ  ايؿعط. ٗ َاتٝه١ٝا٫تٛ

 يٕٛ إٍ ًٜذأ مل ٚضَا ، ٚزٚاِٜٚٓٗ ٶيككا٥سِٖ َػبكا ىططٕٛ ايصٜٔ َٔ ايؿاعط إ
 َٔ (20) " ٚقًت بٛزيرل "اٯّ َٓٗا ق١ًًٝ قكا٥س ٗ إ٫ ايٛعٞ ٗ يػٝبٛب١ اشلًٛغ١ َٔ

 . َؿك٬ّ شيو غٓبػ٘ نُا "، أٜٔ إٍ "ايٛقٍٛ زٜٛاْ٘
 ع٢ً ٖٚٛ قكا٥سٙ َعِٛ نتب قس بٛيل غطنٕٛ بإ لعّ إٔ ّهٔ عاّ ٚبؿهٌ

 ، ىطٖٛا خط٠ٛ نٌ ٚأْا٠ َٗاض٠ ٜسضؽ نإ ؾكس . ٚايتدطٝ٘ ايٛعٞ َٔ عاي١ٝ زضد١
 ٭سس٣ قسز أِٛشز إٍ ٖٓا غأؾرل .  ايؿعط١ٜ يتذاضب٘ ايعاّ اٱطاض دٝسا ٜسضى ٖٚٛ

 قطب "اؿٝا٠ زٜٛاْ٘ َٔ (29) " ايػتٝٓات قسٜل " قكٝس٠ ٖٞٚ ، ايؿاعط قكا٥س
 آْصاى إعطٚؾٌ ايؿعطا٤ أقسقا٥٘ اسس عٔ ٖٚٞ ، تّٛا شلا أؾطت ٚاييت " ا٫نطٚبٍٛ

 غطنٕٛ ب٘ ٚايتك٢ ، ٚعصب اعتكٌ ٜػاضّٜا ؾاعطّا ٚنإ ، ايسيُٝٞ ايػتاض عبس ٚازل٘
 ؾٝ٘ ٜٓتكط َؿٗسّا ي٘ ٜكٛض ٠ايككٝس ٖصٙ ٗ ٖٚٛ ، ايػذٔ ٗ عاْاٙ َا ٚتأثط بٛيل

 ٚتبسأ . َٓتؿّٝا بعسٖا ،ىطز غعاز ازلٗا ََٛؼ غطؾ١ إٍ شٖاب٘ خ٬ٍ َٔ يهطاَت٘
 غعاز، غطؾ١ إٍ إ٪زٟ ايسضز ٜٓعٍ ضاٜت٘ :" َٚباؾط سٞ ٚقؿٞ َؿٗس ايككٝس٠
 ٜٚتشسخ  . (22)" إتٛانع َكٗاِٖ ٗ إؿًػٌ ايؿعطا٤ ع٢ً تعطـ اييت إُطن١
 : ؾٝكٍٛ ا٭غاغ١ٝ ٚسطناتٗا ايككٝس٠ ُؿكٌ نٝؿ١ٝ عٔ عُٝل ْكسٟ ِٗبؿ ايؿاعط

 غطؾ١ إٍ إ٪زٟ ايسضز ٜٓعٍ ي٘ ض٩ٜيت ؿ١ٛ َٔ تبسأ ، سطنتٌ ٗ تكع "ايككٝس٠
 ، ؾبإانٞ (، ٚبايطاٟٚ ) بٞ ًَتكّٝا ٜٓػطح ايصانط٠ ؾطٜ٘ هعٌ َا ٖٚٛ ، إُطن١
 ٚاؿطن١ . ايػذٔ َٔ خطٚد٘ ٜطٟٚ عٓسَا ٖٛ َٚانٝ٘ ، إك٢ٗ ٗ ايّٝٛ شيو َانٞ
 ٜٚػشب غٝذاض٠ ٜؿعٌ عٓسَا ، ايسضز ٜٓعٍ ظاٍ َا ٖٚٛ ، اؿانط ٗ تًتكط٘ ايجا١ْٝ
 ًِٜ بط٧ ْعٚيٞ إٜكاع شلا ٚاسس٠ ١ًْ ٗ نًٗا َكبٛب١ سطن١ ٖٚٞ ، ا٭ٍٚ ايٓؿؼ
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 ٗ ٜتػاضع ثِ ، ايسضز ع٢ً ايٓعٍٚ نإٜكاع ، ايكػرل٠ إؿٗس١ٜ ايٛقا٥ع ططٜك٘ ٗ
 عإ٘ بصيو ٚاغتعاز اؿب َاضؽ إٔ بعس اؿكٝك١ٝ بطٛيت٘ َع٢ٓ ٜتذ٢ً عٓسَا ، ٗا١ٜايٓ

 ٗ ايتدطٝ٘ يعٓكط ايؿاعط اسذلاّ ع٢ً ا٫عذلاف ٖصا ٜٚهؿـ (24) ." ؿٛات قبٌ
 ايههتاب١ اْجٝا٫ت أٚ ا٫ٚتَٛاتٝه١ٝ ايهتاب١ اٍ زا٥ُّا اْػٝاق٘ ٚعسّ ايؿعط١ٜ ايهتاب١

  ايػطٜاي١ٝ.
 ٫ٜٓهب ايصٟ ،ٚاـعٜٔ ايًػ١ " تػطٜب عٔ" ؼسخ ٚإ ي٘ غبل ايؿاعط إ َٚع

 إؿٗس يتكٜٛط َباؾط٠ ٚضَا بػٝط١ يػ١ يتٛٚٝـ ٖٓا عُس اْ٘ ا٫ ، ايعطب١ٝ ايًػ١ يطاق١
 : بٛنٛح ٜكٍٛ اش ، ايؿعطٟ

 ايبؿطٟ ايه٬ّ ؾكط ُجٌ ، ظخطف أٟ َٔ عاض١ٜ ايككٝس٠ يػ١ تهٕٛ إ "ٚقكست
 ع٢ً زخ١ًٝ غتبسٚ ناْت أخط٣ ًَش١ُٝ أٚ ، غٓا١ٝ٥ ْدل٠ أ١ٜ إ شيو َٚع ، ايعازٟ
 (27) ." ايػٝام
 ؽًل إ ّهٔ ٫ ُٚؿك٬تٗا ٖٚٓسغتٗا ٚبٓٝتٗا ايككٝس٠ بكٝػ١ ايٛعٞ ٖصا َجٌ إٔ
 بسق١ ىط٘ َتإٔ ؾاعط إٍ ٧َٜٛ بٌ ، ؾك٘ عابط٠ انطاف ؿ١ٛ ع٢ً ٜعتُس ؾاعطّا

 ايٛعٞ ٖصا َجٌ لس بٌ . ٚز٫يتٗا ٚسطناتٗا َٚهْٛاتٗا َٚؿطزاتٗا قكٝست٘ يتؿاقٌٝ
 ايصٟ ايؿعطٟ إً ناٌَ ع٢ً ٚضَا ، زٜٛإ نٌ بٓا٤ ع٢ً َتؿاٚت١ بسضدات ٜٓػشب

 . سٝات٘ ٗ ايؿاعط ألعٙ
 أٜٔ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ا٭ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ ، شيو ع٢ً َج٬ّ ، ْتٓاٍٚ إ ّٚهٔ

 ػطب١ َٔ َع١ٓٝ ِاشز ٜٓتكٞ ايسٜٛإ ٖٚصا ، 0297 عاّ َط٠ ٭ٍٚ قسض ايصٟ "
 قكٝس٠ ططاظ إٍ تٓتُٞ اييت تًو ٚخاق١ ، إبهط٠ قكا٥سٙ َٔ ايهجرل ٜٚػتبعس ايؿاعط
 ؾعط" " فًيت ٗ َبهطا ْؿطٖا قس اييت ايٓجط قكا٥س ٚبعض ، اؿط ايؿعط أٚ ايتؿع١ًٝ
 ٜطأؽ نإ اييت " "َٛاقـ ٚ اـاٍ ٜٛغـ ايؿاعط ؼطٜطٖا ٜطأؽ نإ اييت ايًبٓا١ْٝ
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 ٚدٛز١ٜ ؾًػؿ١ٝ ؾهط٠ ع٢ً ٜٓٗض غٓهتؿـ نُا ٚايسٜٛإ  ايؿاعطازْٚٝؼ.  ٜطٖاؼط
 بأْ٘ اٱوا٤ خ٬ٍ َٔ ٚايػٝعٜؿٞ ايعبجٞ إٛقـ َٔ نبرل سس إٍ تكذلب ٚاْطٛيٛد١ٝ

 َٛقـ ٖٚٛ ، ا٫ؾذلان١ٝ أٜٔ()  َس١ٜٓ َٚٓ٘ ، قسز َهإ إٍ ايٛقٍٛ ّهٔ ٫
 اْتٛاض ٗ " إعطٚؾ١ ج١ٝايعب َػطسٝت٘ ٗ بٝهٝت ق٥ٌُٛٝ بط٩ٜا نبرل سس إٍ ،طْاٜصن

 ".غٛزٚ
 أٚغػطٌ يًكسٜؼ َكٛي١ َع ٜتكاز٣ ايعٓٛإ إ ْؿػ٘ ايؿاعط يٓا نؿـ ٚقس

  .(21) " ايٝ٘ ل٧ أٚ ْصٖب إ ماٍٚ َهإ ٖٓاى يٝؼ اْ٘ قاٍ ايصٟ
 ايؿًٝػٛف َع ٜتؿل ؾٗٛ . ٚن١ْٝٛ ؾًػؿ١ٝ ض٩ٜا اَت٬ن٘ عٔ ايؿاعط ٜهؿـ نُا
 ٚسسات َٔ َهٕٛ ايعامل إ ٜط٣ ايصٟ ( إْٛٛزٚيٛدٝا ) عٔ ْٛطٜت٘ ٗ يٝبٓتع ناضٍ
 نُا . َْٛازات عٔ عباض٠ ٖٞ ا٭ؾٝا٤ نٌ ٚإ ،(25) " إْٛازات " تػ٢ُ قػرل٠
 سكٌ إٍ  إتًكٞ إزخاٍ إٍ ايٓٗا١ٜ ٗ يتٗسف ْٛطٙ ٗ َكبٛب١ ايؿٕٓٛ نٌ إ ٜ٪َٔ

 ايعاطؿ١ غرل ؾ٧ ٫ اْ٘ باْٚس ععضا عٓٗا ٍقا ٚاييت ، َطًك١ عاطؿ١ ٚاٍ اؿ١ٝ ايطاق١ َٔ
 ٖصٙ تدلظ نٞ وذلم، نا٥ٔ ايؿاعط ٚإ ، ٚايهْٛٞ ايٛدٛزٟ ايٛدس passion   َع٢ٓ
 .(29) " ايٛدس. ٚشلصا ايعاطؿ١ شلصٙ ٚقٛزّا ايؿاعط ٜهٕٛ ٚيهٞ ايطاق١

 ٚاقاي١ ٚثكاؾت٘ بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط غدل٠ ٜػتٌٗ ٫ إٔ ايٓاقس ع٢ً ٜتعٌ ٚشلصا
 ؾعطا٤ بعض ؾإ ؾاْ٘ ، ايؿاعط إٕ َٔ ايؿا٥ع ايتكٛض َع ٜصٖب ٫ ٚإ ، طبت٘ػ

 َٔ ؿ١ٛ ؼت ايٛاع١ٝ غرل ا٫تَٛاتٝه١ٝ ايهتاب١ َٔ يٕٛ إٍ ًٜذأ نإ ايػتٝٓات
 َٔ تتبع اييت  اشلًٛغ١ َٔ يٕٛ ،ٗ ايٛعٞ عٔ ايػٝبٛب١ أٚ ايكٛٗ ا٫نطاف ؿٛات
 . ٚإدسضات ٚايعكاقرل تإٓؿطا بعض بتأثرل ؼؿع ،أٚ اي٬ٚعٞ

 زٚاٜٚٓ٘ ٗ ايؿاعط نتابات ٚضا٤ ايػط١ٜ ايسٚاؾع َٔ ايهجرل ٬ْسل إ ّٚهٔ
 نإ " أٜٔ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ اْ٘ إٍ َج٬ ٜؿرل ؾٗٛ . إدتًؿ١
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  شيو ٗ بايكٛض٠ َٓص٬ٖ نإ ٭ْ٘ شيو ؾٝ٘ َبايؼ بؿهٌ ايكٛض٠ ع٢ً ٜعتُس
 ٚنإ ، اي٬ٚعٞ عامل إٍ َطٚض دٛاظ ي٘ بايٓػب١ إهجؿ١ يكٛض٠ا ناْت سٝح،اؿٌ

 " ايجاْٞ زٜٛاْ٘ ٗ ْؿػ٘ ٚٚدس إٛنٛع ٖصا ػاٚظ إٔ إٍ قٛضّٜا ٜٚؿهط َٓسٖؿا،
 ازضى ،سٝح دع٥ّٝا ايكٛض٠ َٔ ٜتدًل 0299 عاّ ايكازض " ا٫ٚنطٚبٍٛ قطب اؿٝا٠

 إيٝ٘ ٜٓٛط ايصٟ ايساخًٞ طٟايؿع إؿٗس أٚ اؿاي١ ٖٛ أخط ؾ٦ّٝا ؽسّ ايكٛض٠ إ
 ، غطٜاي١ٝ ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ ناْت ايكٛض٠ إٕ ايؿاعط ٜعذلف يصا ، يًداضز نُطدع

 (22). ٚايجايح ايجاْٞ ايهتابٌ ٗ إباؾط ايتكٜٛط أثاض َٔ ٜتدًل إ ساٍٚ ٚاْ٘
 يػ١ ناْت " أٜٔ َس١ٜٓ إٍ "ايٛقٍٛ زٜٛاْ٘ ٗ ايؿعط١ٜ يػت٘ إ ايؿاعط ٜٚط٣
 ٗ اشلسف ٫ٕ ، قكسّا ْؿػٗا غطبت اييت ٖٞ ايًػ١ إٕ أٟ ، ككٛزَ " "تػطٜب
 ؾعٌ ، أٜهّا ٖٚٛ ، غا٥س ٖٛ َا ْٝع َٔ سس٠ ع٢ً ايٛقٛف ٗ ٜتُجٌ نإ ايسٜٛإ
 قطب اؿٝا٠ "" ايجاْٞ زٜٛاْ٘ ٗ اْ٘ آخط داْب َٔ ٜٚعذلف . ايعٓٝـ ايتٛض١ٜ

 ؾهٌ سٝح ، اؿٝات١ٝ ١ايتذطب ٗ ٜتعُل ٚضاح ٖس٤ّٚا أنجط ْؿػ٘ ٚدس " ا٫نطٚبٍٛ
 ٗ اؾ١ًُ ناْت سٌ ٗ ، سس عٓس تكـ ٫ اييت إطٛي١ اؾ١ًُ َٔ ْٛعّا ايكٛت
 أنجط " ا٫نطٚبٍٛ قطب اؿٝا٠ ٗ أقبشت بُٝٓا ، ٚؾطغ١ عٓٝؿ١ ا٭ٍٚ ايسٜٛإ
 .(41). ابعس َس٣ٶ يتٓاٍ ، اَتسازّا

ّٳ ٚيؿت  تػطٜبٗا" " ٗ ضغبت٘ ١ٚخاق ، ٚايؿعطا٤ ايٓكاز َٔ عسزٷ بايًػ١ ايؿاعط اٖتُا
 ٖصا اختعاٍ إٍ سذاض بػاّ ايًبٓاْٞ بايؿاعط زؾعت اييت ٖٞ ٚضَا " "تؿذرلٖا أٚ

 ايًػ١ ٖٛ بٛيل يػطنٕٛ ٚاسس َػهٓا اعطف " ايبًٝػ١ ايعباض٠ بٗصٙ ، بايكٍٛ ا٫ٖتُاّ
" (40) 
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 ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ ايٛسٝس٠ ايككٝس٠ إ ، أخط٣ ْاس١ٝ َٔ ، بٛيل غطنٕٛ ٜٚعذلف
 ٖٞ ٚاع١ٝ بكٛض٠ نتابتٗا ٗ ٜتسخٌ ٚمل ايٛاعٞ غرل ا٫نطاف َٔ ساي١ ٗ نتبٗا اييت

 : َٛدع ؾًػؿٞ بتػا٩ٍ ٚىتُٗا ، (49)" ٚقًت  بٛزيرل آ٫ّ " قكٝس٠
 بٛيل غطنٕٛ أؾاض ٚقس (42) ؟" عٝاتٞ ؾعًت َاشا ، إانٞ أٜٗا ، إانٞ "أٜٗا

 َٓص َباؾط٠ يًُٛنٛع َٚٛادٗتٗا اتطنٝبٗ ٗ ث٬ث١ٝ ٚثب١ ناْت ايككٝس٠ ٖصٙ إ إٍ
 ايػشطٟ ا٫نطاف َٔ ساي١ ٗ نإ ٚاْ٘ ، ايككٝس٠ أعُام إٍ ْٚع٫ّٚ ا٭ٍٚ ايه١ًُ
 : ٜكٍٛ ٖصا ٚٗ . أسٝاّْا ْازض ٚبؿهٌ وسخ ايصٟ

 َٔ ٖٞ نُا ْٚؿطتٗا ٚاسس٠ َط٠ نتبتٗا قكا٥س ٖٓاى إ اقٍٛ َبايػ١ زٕٚ "َٚٔ
 َٔ ؾاْا ، ؼسخ َا ْازضّا اؿاي١ ٖٚصٙ ، ادع١َط أٚ تعسٌٜ أٚ إناؾ١ أٚ سصف زٕٚ

 .(44)." ايعَٔ َٔ كتًؿ١ ؾذلات ٚع٢ً ايككٝس٠ ع٢ً ٜؿتػًٕٛ ايصٜٔ ايؿعطا٤
 يًؿاعط أعط٢ ايصٟ " أٜٔ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ا٭ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ تأٌَ أعسْا يٛ
 ٚطباعّٝا ّٝانتاب ْٛاَّا ٜعتُس يٛدسْاٙ ايٓجط قكٝس٠ ٚاٍ ايؿعط، عامل إٍ َطٚض دٛاظ

 قكٝس٠ نتاب١ ٗ ايػا٥س ايؿهٌ بٌ ٜعاٚز ، ٚايؿكطات ا٭غطط تٛظٜع ٗ َعزٚدّا
 أٚ ايػطط ْٛاّ اسذلاّ خ٬ٍ َٔ ، ٚا٫ْهًٝعٟ ايؿطْػٞ ا٭زبٌ ٗ " اؿط "ايؿعط
 ا٫زب "ٗ ايٓجط قكٝس٠ " نتاب١ ٗ إعتُس ايؿهٌ ٚبٌ نبرل عطف ٚا٫بتسا٤ ايبٝت

 ايٓجط ططٜك١ ع٢ً ايككٝس٠ نتاب١ إٍ ٜٚعُس أيػططٟ ايٓٛاّ بٜتذٓ ايصٟ ا٭ٚضبٞ
 . ايٓجط١ٜ ايهتاب١ تكػُٝات ٗ "إػتدس١َ paragraph " "ايؿكط٠ ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ إتكٌ

 قكٝس٠ " عٓٛإ ؼٌُ يٞ ٜج١سس زضاغ١ ٗ اٱؾهاي١ٝ ٖصٙ عاؾت ٚإ يٞ غبل ٚ
 ايؿكط٠ بٓٛاّ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ اّايتع عسّ ؾٝٗا بٝٓت (47)" ٚا٫خت٬ف إطابك١ :ايٓجط

 ٚقسَت ، اؿط ايؿعط قكٝس٠ ٗ إؿهٌ أيػططٟ ايٓٛاّ ٚاعتُاز زا٥ُا إتك١ً
 . اٱؾهاي١ٝ ٖصٙ ؿٌ أٚي١ٝ َكذلسات
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 اٱؾهاي١ٝ ٖصٙ إٍ تٓب٘ قس بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط إٔ ايكسز ٖصا ٗ أ١ُٖٝ ي٘ ٖٚا
 : سط ؾعط ٚإِا ْجط قكا٥س ٜهتب٘ َا ٜعس إٔ ّهٔ ٫ اـً٘ ٖصا بػبب اْ٘ ٚاعذلف

 ا٭ٚضبٞ ايؿعط ٗ ايٓجط قكٝس٠ ٫ٕ خاط٧ تعبرل ؾٗصا ايٓجط قكٝس٠ ْكٍٛ سٌ "ٚمٔ
 فطز ٖٚٞ َكطع١ قكٝس٠ عٔ ْتشسخ  ْكٍٛ عٓسَا ايعطبٞ ايؿعط ٚٗ ، أخط ؾ٧ ٖٞ

 تايٝٛ ٜهتب٘ نإ نُا ، اؿط بايؿعط انتب٘ ايصٟ ايؿعط ٖصا ازلٞ ٚأْا ، خاط١٦ تػ١ُٝ
 ، ايٓجط قكٝس٠ تػُٝٗا نٓت ٚإشا .  ايعامل ٗ نجرلٕٚ ؾعطا٤ ٜهتب٘ نإ ،ٚنُا ٚأٚزٕ
 ، ض١َٝ ٬َٚ ٚضاَبٛ بٛزيرل ٜهتبٗا نإ اييت ٖٞ ايٓجط قكٝس٠ ٫ٕ ، دًٗو تبسٟ ؾأْت

 (41) ." َكطع١ غرل قكٝس٠ أٟ
 إٔ ستعُ عٓسَا فسزا اٱؾهاي١ٝ ٖصٙ إثاض٠ إٍ سسٜجا ايعٖط٠ عبس ايؿاعط عاز ٚقس
 إطابك١ : ايٓجط قكٝس٠ " إٛغ١َٛ " سطّا ُهٞ عٓسَا " ا٭خرل زٜٛاْ٘ قكا٥س ٜكـ

 زضاغيت ن٤ٛ ٗ بٛيل غطنٕٛ نتب٘ َا اعس ؾاْا ٚيصا ايصنط، آْؿ١ " ٚا٫خت٬ف
 َا ، ايهتاب١ ٗ ايؿكط٠ ْٚٛاّ أيػططٟ ايٓٛاّ بٌ تٓاٚبٗا َٔ ايطغِ ع٢ً ْجط قكا٥س
 ٚإٛغٝك٢ يٲٜكاع كتًؿ١  َػتٜٛات ع٢ً ٚتكتكط ، ؾ١ٝٚايكا ايٛظٕ َٔ ؽًٛ زاَت

 . ٚغرلٖا إؿٗس ٚبٓا٤ ٚايػطز ٚايتهطاض ايتٛاظٟ اْػام اعتُاز َٚٓٗا ، ايساخ١ًٝ
 " أٜٔ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ا٭ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ ؾإ ، ايط٩ٜٟٛ إػت٣ٛ ع٢ً إَا

 ايؿاعط بٗا ٜكّٛ ١ْٝٛٚن ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ؾها٤ ع٢ً تُٗٝٔ ؾًػؿ١ٝ ض٩ٜا ع٢ً ٜٓطٟٛ
 ٗ ايؿع١ًٝ اؾ١ًُ تُٗٝٔ ٚيصا ، ٚايعَإ إهإ ٗ إدتًؿ١ ٚأقٓعتٗا ايجا١ْٝ شات٘ أٚ

 ، غاؾط ، ،َؿ٢ دا٤  ، غاض ، ٚقٌ ، شٖب َجٌ اؿطن١ أؾعاٍ ٚخاق١ ايكٝاغ١
 " ٚقًت " بايؿعٌ ٜبسأ زٜٛاْ٘ إٕ إٍ ْب٘ قس شات٘ ايؿاعط .ٚنإ ٚغرلٖا ، ٖادط

 قكا٥س زاخٌ ايبشح ضس١ً ١ُٖٓٝ إٍ ٚاع١ٝ اؾاض٠ ٖٚٞ " شٖبت " ؿعٌباي ٜٚٓتٗٞ
  . ايسٜٛإ
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  : أقٌ بايؿعٌ " ضس٬ت ٖٓاى " ا٭ٍٚ ايككٝس٠ ٜػتٌٗ إش
  عربت إ بعس ٚطين إىل "أقٌ
 ( 91) " قس١٥ ؾًه١ٝ بآ٫ت اجملٕٓٛ ؾٝ٘ ٜٗبط ْٗطّا
 أنجط ٚمث١ ، " غؿط ضس٬ت " بٛدٛز ٜٛسٞ ا٫غت٬ٗي١ٝ ايككٝس٠ عٓٛإ إ نُا

 " ٚي١ًٝ ي١ًٝ ايـ " اغتػطقت قس ايٛقٍٛ ضس١ً إ إٍ ايسٜٛإ قكا٥س ٗ إؾاض٠ َٔ
 ي١ًٝ ايـ بٝيت إٍ ٚقٛيٞ "ٚاغتػطم " ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيـ " قكٝس٠ ٗ نُا يًهجط٠ إؾاض٠
  (49) "  ٚي١ًٝ.

  " تأخصْٞ " قكٝس٠ ٗ " شٖبت " بايؿعٌ زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٚىتتِ
  ناٱضخ امحً٘ ايصٟ ايػباض اؾهط إ أضٜس "

 (93) " . شٖبت أُٜٓا
 ع٢ً ٚاقع١ٝ تهٕٛ قس ٚاؾذلان١ٝ ؽ١ًٝٝ ضس١ً ٖٞ اييت ايط١ًٜٛ ايبشح ٚضس١ً

 ،ٚقس اي٬ت١ٝٓٝ ٚأَطٜها ايؿُاي١ٝ ٚأَطٜها ٚأٚضٚبا أؾطٜكٝا إٍ أغٝا َٔ أخصت٘ دػطاؾ١ٝ
 َس١ٜٓ أٚ ٜٛتٛبٝا ٔع عجا ، ايٓؿؼ ٚزاخٌ ا٭عُام ٗ ٚاؾذلان١ٝ ؽ١ًٝٝٝ ضس١ً تهٕٛ
 ، قطاس١ ايؿاعط ؾٝٗا أؾاض ٚاييت " أٜٔ " بإس١ٜٓ شلا ضَع " زٕٕٛ " عٔ ٚضَا ؾان١ً
 اغتشاي١ إٍ ؾٝ٘ ٜؿرل اٚغػطٌ يًكسٜؼ َٛقـ اٍ ، غابكا شيو إٍ أحملٓا نُا

 بط٩ٜا ٜصنطْا عبجٞ غٝعٜؿٞ َٛقـ ع٢ً ايط٩ٜا ٜؿتح َا ٖٚٛ ، َهإ أٟ ايٛقٍٛ
 ٖصا ٗ ايؿاعط نإ َا ٚإشا  ". غٛزٚ اْتٛاض ٗ " َػطس١ٝ ٗ بٝهٝت ق٥ٌُٛٝ
 لح بايتأنٝس ؾاْ٘ أٜٔ، َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ ٗ سًُ٘ ؼكٝل  عذع  عٔ ٜهؿـ ايسٜٛإ

 . ايٓجط قكٝس٠ ٗ إتُجٌ ٚعُكٗا اؿسٜح ايؿعط أٜ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ ٗ ا٭قٌ ع٢ً
 سٝح ، ايسٜٛإ قكا٥س َعِٛ ٗ ًؿ١كت بأؾهاٍ تتهطض ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايطس١ً َٚٛاٖط

 : خاضط١ زِٚا ايؿاعط ٜػرل
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  اشٖب سٝح اسس ٜٓتعط إ زٕٚ ، خاضط١ زٕٚ "
  (05) " .. ٜٓتعطْٞ اسس ٫ٚ

 ، اْتٛاضٙ ٗ اسس ٫ ٚبإ باي٬دس٣ٚ ايػٝعٜؿٞ اٱسػاؽ ايككٝس٠ ٖصٙ ُٓشٓا ٚ
 ٫ٚ ط١ًٜٛ ١ًايطس تهٕٛ ٚقس (70) . َػطٚق١ خط٢ َٔ َ٪يؿ١ ضس١ً نٌ تهٕٛ ٚقس

  : اسسّا  ؾٝٗا ْعطف
  ثا١ْٝ ْعيت "

  ط١ًٜٛ ضس١ً ناْت
 (07)" . اسسّا اسْس ؾٝٗا ٜعطف ٫ ناْت ط١ًٜٛ ضس١ً
 : عٓٗا بعٝسّا أٚ ايٓؿؼ زاخٌ اشلذط٠ أٚ ايػؿط ٜهٕٛ ٚقس

 (06)" . ؾذط٠ قطب ٚسط ْؿػ٘ عٔ بعٝسّا ٖادط "
 : َػًك١ نًٗا ا٭بٛاب إٕ هس " دسٜس٠ بًس٠ عٔ ٜبشح اش ٖٚٛ

  َػًك١ نًٗا "ا٭بٛاب
 (06)" . اي١ًًٝ ٖصٙ ػسٟ ئ ايعتٝك١ َٚؿاتٝشو

 : أقساَ٘ باْتٛاض نًٗا ناْت ايٝت١ُٝ إسٕ إٕ أسٝاْا ٜٚؿعط
 .اسسٷ ٫ٚ ، اؾُٝع بٌ إٛاق٬ت َٛد١ ع٢ً ق٫ُّٛ أٜهّا ايؿاضع اضنب نٓت "

 أقساَٞ باْتٛاض نًٗا ت١ُٝايٝ إسٕ ٖصٙ ٚناْت ، ايكس١ّ اؿؿا٠ إغطاض تعًُت ست٢
".(74) .  

 ايعٛز٠ إ ٜهتؿـ يهٓ٘ ، أت٢ سٝح َٔ ٜعٛز بإ زاخًٞ ْسا٤ ٜاتٝ٘ َا ؿ١ٛ ٚٗ
 َٔ أٜهّا طباعٝ٘ بططٜك١ ايٓسا٤ ٖٚصا اٱسػاؽ ٖصا عٔ ايؿاعط عدل ٚقس . َػتش١ًٝ

 : يًتأنٝس سطٚف إٍ ايهًُات بعض ػع١٥ س٬ٍ
  ز ع نٓت سٝح إىل عس "
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 أتٞ سٝح َٔ
 ا٫ح ٖا أٟ ت
 " عس َل

 (00)." َػتش١ًٝ ايعٛز٠ إ ٜبسٚ ٚيهٔ
 ايكٛض٠ ع٢ً نبرل اتها٤ خ٬ٍ َٔ تتشكل ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايبشح أٚ ايطس١ً ٚب١ٝٓ
 يًتسيٌٝ خاقّا زٚضّا ايطَٛظ ؾٝٗا تًعب ، دط١٦ٜ اغتعاض١ٜ ؾعط١ٜ يػ١ ٚع٢ً ، ايػطٜاي١ٝ

 ايؿاعط ؾٝٗا ىاطب اييت ايساخًٞ ٛيٛؽإْٛ يػ١ ٚتهاز . َط١ٝ٥ غرل باط١ٝٓ ز٫٫ت ع٢ً
 ٜٛٚـ أٜها يهٓ٘  َتد١ًٝ. اؾذلان١ٝ ؾدك١ٝ ىاطب ٚقس ، ايجا١ْٝ ٚشات٘ ْؿػ٘ غايبّا

 / اْػٝٓازا ٗ ي١ًٝ " ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، غطز١ٜ َكاطع أٚ قكا٥س ٗ ايػٝب١ نُرل
 أٚ ٥ّٝادع تٛٚٝؿا لس نُا . ٚغرلٖا " ٖٛيٝٛز َٔ "ضغاي١ ٚ " "قٓسٚم ٚ " إهػٝو

 : ٫ٖٛنٛ قٓاع ؾٝٗا ٜتكُل اييت قكٝست٘ ٗ َج٬ شيو لس نُا ، يٮقٓع١ ؾا٬َّ
  ٫ٖٛنٛ "أْا
 (00) ." بكُت اـٍٝٛ تكطع٘ ا٭عؿاب َٔ عط
 " أٜٔ َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط اخؿل َا ٚإشا
 ٗ ؾاْ٘ ، ايسٜٛإ ع٢ً ايػٝعٜؿ١ٝ ايعبج١ٝ ايط٩ٜا ١ُٖٓٝ بػبب ، ٚايتد١ًٝٝٝ ايٝٛتٛب١ٝ

 ايٝٛتٛب١ٝ ايؿان١ً َسٜٓت٘ إٍ كتًؿ١ ضس٬ت عدل ، أخرلّا اغتطاع قس ايجاْٞ زٜٛاْ٘
 إٍ ٜكٌ إ " قطٜب دػس " إٛغ١َٛ ا٭خرل٠ ايككٝس٠ ٗ خام ٚبؿهٌ إتد١ًٝ،
 أْٗا ، أخط ْٛع َٔ أٜٔ َس١ٜٓ إٍ يٝكٌ ٚايٛزٜإ ايبشاض ادً٘ َٔ قطع ايصٟ َبتػاٙ،
 زٜٛاْ٘ ٗ عطؾاْٞ ٚضَا َٚٝتاؾٝعٜكٞ، ػطٜسٟ ٖٛ ٖا ؾًػؿ١ٝ ْك١ً ٗ اؾػس َس١ٜٓ
 ايككٝس٠ ٖصٙ تعًٔ اييت اؾػس أٜك١ْٛ ٗ َتُج١ً َٚط١ٝ٥،ٚبطٖا١ْٝ، سػ١ٝ ْك١ً إٍ ا٭ٍٚ

 : ايطس١ً ْٗا١ٜ ٗ انتؿاؾٗا عٔ ايط١ًٜٛ
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 (01) "  قطٜب. دػس ، اؿكٍٛ أخط "يف
  ايعٓٛإ قكٝس٠ داْب إٍ ايسٜٛإ قكا٥س شض٠ٚ جٌُ ضَا ايككٝس٠ ٖصٙ

 َكطع ايككٝس٠ ايؿاعط ٜػتٌٗ " قطٜب دػس " قكٝس٠ ٗ  ا٫نطبٍٛ". قطب اؿٝا٠ "
 َٔ ، ايبشاض ٚعبٛض ايطسٌٝ ؾهط٠ إٍ ،ت٧َٛ زاي١ "ْك١ٝ "عتب١ ّجٌ ، أدٓيب ؾعطٟ
 : ١ٝايجاْ نؿت٘ إٍ ٚايعبٛض ايبشط اَت٬ى يػطض ، دػ١ُٝ تهشٝات خ٬ٍ

  عبجّا غٗطٚا ا٭بٓا٤ َٔ نِ ، ْعربى إ ادٌ "َٔ
  بهني ا٭َٗات َٔ ٚنِ
 َٛتٗا ست٢ عاْػّا عاؾت عطٚغّا نِ

  (02) " ايبشط أٜٗا ، يٓا تهٕٛ يهٞ
 ٚعا٢ْ ، ٚا٭ظ١َٓ ا٭َه١ٓ بٌ ؾٝٗا تٓكٌ سٝا٠ ػطب١ ، ايتد١ًٝٝٝ ايؿاعط َطس١ً ُٚجٌ

  : " إٛد١ ٖصٙ ٜطنب إ ععَ٘ عٔ ٜعًٔ سٝح ، ايهجرل
 املطنعات، نأثسا٤ ايكابط٠ ايٓذّٛ ؼت ، َػاض٠ أٚ ، دبٌ إىل ايططٜل يف "
  ايرتاب ت٬َؼ ٫تهاز بأسص١ٜ 

 (03)" . اسس أَاّ تٓشين ٫ ٚضنب١
 ، ايسٜٛإ قكا٥س بك١ٝ ٚٗ ، ؼسٜسّا ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ بأْا٠ ايؿاعط ٜٚؿتػٌ

 اييت إػتؿع٠ ايػطٜع١ ٚايهطبات ٚايتٛتط ا٫ْؿعاٍ عٔ بعٝسا ، َتؿاٚت١ بسضدات
 ، عطٜه١ ؾها٤ات يطغِ ايٛقت َٔ َتػعّا لس ٖٓا . ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ع٢ً ُٖٝٓت

 تتهاؾط سٝح ، أخط٣ أسٝاّْا ٚغطزٟ ، أسٝاّْا تأًَٞ طابع شات ، َػذلخ١ٝ
 ؾكطات ٚتتؿهٌ ، ٚايٛعٞ ايتكُِٝ َٔ عاي١ٝ زضد١ ٗ ، ٚايصانط٠ ايعٌ اؾتػا٫ت

 يؿدكٝات ؾعط١ٜ بٛضتطٜٗات ـًل أٚ ، إهإ بك١ٝ ؿهٌٝيت ٚقؿٞ طابع شات
 ٖٓا .ايعٌ ايصانط٠ ٗ ٚاقع َٔ َػت١ً سػ١ٝ ٚٚقا٥ع َٓاغبات أٚ ، ٚاقع١ٝ إْػا١ْٝ
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 ْك١ٝ عتب١ يسٜٛاْ٘ اختاض قس ؾايؿاعط شيو ٗ عذب ٫ٚ . َطنع١ٜ غًط١ إٍ تتشٍٛ
 : تكٍٛ َطنع١ٜ
  (50)" بايط١ٜ٩ ايعني تبسأ ، ايع٬ّ أظ١َٓ "يف
 َا ثبات يتٛنٝس ايككٝس٠ تكٍٛ ٚيصا ، ٚإطاقب اؿانِ ٖٞ ايعٌ تهٕٛ ٚيصا
 : ايعٌ تًتكط٘
 (07)" ٜٚبك٢ ، تطاٙ ايعني تطاٙ َا ، َهإ نٌ ٚيف "
 ، ايؿعطا٤ ٜ٪غػ٘ ٜبك٢ َا إ َٔ ٖٛيسضيٌ ايؿاعط َكٛي١ ٜ٪نس ٖٓا ايؿاعط ٚنإٔ 
 ، ايٛاقع سان١ٓ َٔ يًؿاعط بايٓػب١ ّازا٥ُ تٓبجل ٚايٛقا٥ع ٚا٭ؾٝا٤ إط٥ٝات إ نُا
  : شيو
  . ايٛاقع ٖٛ وسخ إ ميهٔ َا أقك٢ "
  (07) ." املعطٚف ؿذاب َعكٛي١ غري اخرتاقات ٫ ، اهلٛا٤ َٔ ػرتح َعذع٠ ٫

 إػًك١ ايػطف إػًل ّجٌ سٝح ، إؿتٛح / إػًل يجٓا١ٝ٥ ١ُٖٓٝ ايككٝس٠ ٚٗ
 ّهٔ ٚايصٟ ، إؿتٛح ّجٌ ايصٟ اي٬َتٓاٖٞ شطايب اَتساز َكابٌ ٗ إٛب٠٤ٛ،

 : ا٫غتصناض بؿعٌ اغتشهاضٙ
  َٛب٠٤ٛ َٔ أنجط غطف "يف

 (06)" ايبشط ع٢ً املؿتٛس١ بأبٛابٗا ايصانط٠ ع٢ً اٱبكا٤ هب
 سذطٟ غطٜط َكابٌ َؿتٛسّا بٛقؿ٘ ايؿاضع ٗ ايهس١ٜ ايجٓا١ٝ٥ ٖصٙ تتُجٌ قس نُا

  : نٗـ ٗ
  ايؿاضع يف اؿط١ٜ ٖصٙ ٚدس "

 (09) ." ايهٗـ يف اؿذطٟ غطٜطٙ َٔ خؿ١ٝ ْ ٚاْػٌ
  . ايػذٔ / اؿط١ٜ ٖٞ أخط٣ نس١ٜ ع٢ً تٓطٟٛ ايجٓا١ٝ٥ ٖصٙ إ ٚٚانح 
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 ، ايعكٛض عدل ، ايؿعطا٤ طاضزت اييت ايًع١ٓ َٔ ٜعاْٞ اْ٘ بٛيل غطنٕٛ ٜٚؿعط
  : ف٫ّٛٗ ايططٜل ٜٚبك٢ ، ا٫سطاف ٗ ا٫ز٤٫ ىتؿٞ سٝح
 . ا٫سطاف ٗ تؿٕٛى ا٫ز٤٫ "

 عٓٗا ٚؼسثت ، ؾاعط بعس ؾاعطّا ، ايعكٛض عدل ، طاضزت اييت ايًع١ٓ ٖٞ أٖصٙ
 (17)" . ايكسا٢َ نتب باغٗاب

 إٍ ٜٚطنٔ ، ايٓاؾص٠ َٔ قًُ٘ ًٜكٞ بإ يًؿاعط َٛد٘ ْسا٤ مث١ ٖصٙ ايطس١ً ٚخ٬ٍ
  : ايكُت

  اٜها اْت ، أقتًع "
 ... ايًعني ؾُو

 (00)." ايطظٜٔ يكًِا بٗصا ايٓاؾص٠ َٔ ايل
  : ا٬ُٕٗت غ١ً إٍ بكًُ٘ ٜطَٞ يهٞ ايسع٠ٛ ٖصٙ ٚتتهطض

  امل٬ُٗت غ١ً إىل بايكًِ "أضّ
 (00)" . ايؿطاؾ١ ظٗط اهلٛا٤ يف ؾٝٓهػط

 ، قٓاع٘ أٚ ، ايؿاعط ب٘ ىاطب زاخًٞ َْٛٛيٛز عٔ عباض٠ بايتأنٝس ٖٛ ايٓٗٞ ٖٚصا
  : إهإ ٖصا إٍ تً٘ٓ اييت إٛد١ َٔ ٜػدط ٚقس ، ايجا١ْٝ شات٘
 بٝسٟ عٝين أغطٞ ؟ املهإ ٖصا إىل محًتو َٛد١ أ١ٜ ؟ ا٭ٓؾام أٜٗا تط٣ َاشا "

  ايبعٝس يف
 .(01)." ق١ًًٝ إؾاضات ٚاض٣

 ٫ْ٘ ، ايػؿط خطا٥٘ عٔ ٜبشح ٫  إ إٍ ايؿاعط ٜسعٛ ايساخًٞ ايٓسا٤ ؾٗصا 
  : قطٜبّا دػسّا ايٓٗا١ٜ ٗ غٝذس
 ايػؿط خطا٥ط أٚ ، زايكٝا عس٠ عٔ تبشح ٫ "
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..............  
 (02)" غطٜبّا دػسّا ، اؿكٍٛ أخط يف

 ع١َ٬ أّ ، اؿًِ ؼكٝل إٍ إؾاض٠ أٖٛ ، َٚبُّٗا غاَهّا " ايكطٜب اؾػس " ٜٚبسٚ
 . ايػُٝٝا١ٝ٥ ايكطا٠٤ ٚضَا ، ٚايتهٗٔ ايتأٌٜٚ َٔ َعٜسّا ٜذلى ٖا ، اٱخؿام ع٢ً

 ايؿعط١ٜ ٚايتابًٖٛات إؿاٖس َٔ عسزب ايككٝس٠ ٖصٙ سؿًت أخط٣ د١ٗ َٚٔ
 يًتبؼ ٜػؿط " ايصٟ ٚغعاي٘ ا٭زبا٤ اسس َؿٗس َٓٗا ، ايؿاعط شانط٠ غصتٗا اييت ايبكط١ٜ
 ٗ تٓتٛط ًٚٚت اؿطب بؿعٌ دٓت اييت ا٫َطا٠ َؿٗس أٚ "، (12) " إًت١ٜٛ أفازٙ
  ؾطاْهؿٛضت قطاض  قط١

 قطاض قط١ يف ند١ُ عػهط١ٜ دع١َ "اَطأ٠
  ؾاضغ١ ؾٓابؼ ظداد١ ؼٌُ ؿٛضتؾطاْه

  شضاعٝٗا بني نايطنٝع
  . ؾكست
  (15). أطؿاهلا ؾكست إ بعس ، اؿطب يف دٓت

 َها١ْٝ سطن١ إٍ تؿرل اييت إؿاٖس َٔ ٚغرلُٖا  (50)" " َٝت ْٛضؽ " َؿٗس أٚ
 يطغِ قا٫ٚت لس نُا . ايؿاعط بٗا ٜكّٛ اييت اجملٍٗٛ عٔ ايبشح ضس١ً ٗ ٚظَا١ْٝ
 غرلٙ ٚيٝؼ " ٜػعٌ ايصٟ ا٭ب ؾدك١ٝ َجٌ ايؿدكٝات يبعض ؾعط١ٜ ٗاتبٛضتطٜ

 دٓٝٓ٘ ٗ ٚٗطٙ ع٢ً ٜػتًكٞ ايصٟ ايطؿٌ قٛض٠ أٚ (50) " اؿطا٥ل بإؾعاٍ ٜػُح َٔ
 ايككٝس٠ َٓشت اييت ايؿعط١ٜ ٚإؿاٖس ايبٛضتطٜٗات َٔ ٚغرلٖا ،  (59) " . اؾرلإ
 ٗ إتُٝع٠ ايؿاعط قكا٥س َٔ ٚاسس٠ تٗاٚدعً ، ايتذطب١ ٗ ٚاَتسازّا ايطٍٛ ٗ اتػاعّا

 . ايسٜٛإ ٖصا
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 ايػابل ايسٜٛإ َٔ ٚاغتكطاضّا ٖس٤ّٚا أنجط ايؿعطٟ ايؿاعط َعاز بإ ٫سٛٓا ٚنُا
 ػطب١ َٔ َٓتكا٠ َتٓٛع١ دسٜس٠ أدٛا٤ بٛقـ ي٬ٖتُاّ ايؿطق١ يًؿاعط أتاح ٖا

 ٚقس . ٚايتذاضب إؿاٖسب ايػ١ٝٓ شانطت٘ َٔ أٚ إسٕ بٌ ٚػٛاي٘ إٓؿ٢ ٗ ايؿاعط
 ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، َبأض شاتٞ ٚقـ ايػايب ٗ ٖٚٛ ، بايٛقـ ايؿاعط اٖتُاّ اظزاز

 ٖٛ نُا ؾدك١ٝ بٛضتطٜٗات بطغِ عٓا١ٜ لس نُا (52) " نطنٛى  تب١ ٗ "ظؾاف
 " قكٝس٠ أٚ (54) " ايؿٝذ باب َٔ اشلازٟ عبس إٝهاْٝو" سٝا٠ " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ

 : ايْٝٛاْٞ داضٙ قٛض٠ ايؿاعط ؾٝٗا ٜطغِ اييت " ايؿطؾ١
 ع٢ً نأغ٘ ،تاضنّا قشٝؿت٘ يًٝتك٘ ايهطاغٞ َٔ َتجاق٬ ٜٓٗض ضاٜت٘ َا نجرلّا "

 (57) " ايؿطؾ١ ظا١ٜٚ ٗ ايطاٚي١
 أؾعاشلا ٚضزٚز ايؿدك١ٝ سطن١ ضغِ ٗ زقٝك١ ٬َسك١ مث١ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ

  . َتها١ًَ غطز١ٜ ب١ٝٓ ُتًو هعًٗا ٖا ، َٚعاْاتٗا
 َٔ ٚتػطٜبّا ٚتؿذطّا تٛتطا أقٌ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايؿعط١ٜ ايًػ١ إٕ ٬ْسٜ إ ّٚهٔ

 ٗ شيو ٚدسْا نُا ، َٚباؾط٠ بػٝط١ يػ١ إٍ أسٝاّْا تٗب٘ اْٗا بٌ ، ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘
 َٔ خاي١ٝ تبسٚ ٚاييت ، غابكّا ٚيػتٗا ْػٝذٗا سًًٓا اييت " ايػتٝٓات قسٜل " قكٝس٠

 نُا ، ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ ايؿاعط بٗا اْؿػٌ اييت ٚايػطٜاي١ٝ َع١ٜٚايط ا٫غتعاض١ٜ ايًػ١
 زٜٛاْ٘ ٗ ايؿعط١ٜ ايؿاعط ػطب١ تًٞ ثا١ْٝ َطس١ً ّجٌ ايسٜٛإ ٖصا إ ْ٪ؾط هعًٓا
 .  ايتاي١ٝ زٚاٜٚٓ٘ تسؾٓ٘ غٛف ايصٟ ايكازّ إػاض إٍ ٚت٪ؾط ، ا٫ٍٚ
 اؾسٜس إٓش٢ٓ ٖصا ، (029) " ٚايتايٞ ا٫ٍٚ " ايجايح ايؿاعط زٜٛإ ٜعُل اش 

 ؾًػؿٞ َٛقـ عٔ تهؿـ اييت ايككا٥س َٔ غًػ١ً خ٬ٍ َٔ بعٓا١ٜ نتب ٚايصٟ
 ايسٜٛإ ؾعٓٛإ . ايٓٝتؿ١ٜٛ ( )ايًٓٗػت١ٝ ايعس١َٝ ساؾ١ ع٢ً ايؿاعط ؾٝ٘ ٜكـ عبجٞ
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 ؾ٧ نٌ ؾٝٗا ٚأناع ايؿاعط عاؾٗا اييت اـػاضات إٍ قطاس١ ٜؿرل " ٚايتايٞ "ا٫ٍٚ
 . " ٚايتايٞ ا٫ٍٚ نٝع " ايكا٥ٌ ايؿعيب ٚإجٌ ايؿٛيهًٛض١ٜ ٝجٛيٛدٝاإ  َع تٓام ٗ

 شات َٔ َٛد٘ زاخًٞ َْٛٛيٛدٞ خطاب عٔ عباض٠ إؿتاح / ايككٝس٠ ٖٚصٙ
 ططٜكا ىتاض إ ايجا١ْٝ، شات٘ أٚ ْؿػ٘ ايؿاعط ٜهٕٛ قس ، آخط كاطب إٍ ايجا١ْٝ ايؿاعط

 : ستؿ٘ إٍ تكٛزٙ اييت ا٭خط٣ ايططم نٌ ٜٚتذٓب ، ٜٚتبع٘ آَّٓا
  ططم تًو "

  عًٝٗا غاض َٔ
  ٚأباٙ أَ٘ نٝع

  (10)" . ٚايتايٞ ا٫ٍٚ ٚأناع
  ا٭خط٣: إًت١ٜٛ ايططم نٌ ػٓب إٍ ايكٛت ٜسعٛٙ ٚيصا
  .. ٚاتبعين قسضّا "نٔ
  ا٭خط٣ ايططم نٌ
  بعٝسّا متتس

  ًَت١ٜٛ مجٝعّا ٖٚٞ
  َٓٗا ؽطز ئ

 (11)" . اؿتـ َٔ باقٌ
 اؾكٗا إٍ ايٛدٛزٟ ؾها٥ٗا َٔ ايؿًػؿ١ٝ ايط٩ٜا ٖصٙ اندل بسضد١ حتته ٖٚهصا

 " ظضازؾت تهًِ ٖهصا " ٗ ، ْٝتؿ٘ ؾطزضٜو ايؿًٝػٛف اؾهاض ُجً٘ ايصٟ ، ايعسَٞ
 نؿـ ٚإ غبل ض٩ٜا ٖٚٞ ، ٖٝسغط ايؿًٝػٛف اؾهاض ، َا سس ٚاٍ " ايك٠ٛ "إضاز٠ ٚ

 قكت٘ َٚٓٗا (59) .بهط٠إ ايككك١ٝ نتابات٘ بعض ٗ ايؿاعط دٛاْبٗا بعض عٔ
 ٜاغٌ ٚايٓاقس اْا قُت ٚاييت ، 0211 عاّ َط٠ ٭ٍٚ ْؿطت اييت " "إًذأ ايككرل٠
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 بٛقؿٗا ، 0250 (52)" َعاقط٠ عطاق١ٝ قكل " إؿذلى نتابٓا ٗ باختٝاضٖا ايٓكرل
 ، إانٞ ايكطٕ غتٝٓات ٗ ايتذطٜب١ٝ يًكك١ إتُٝع٠ ايككل َٔ يٛاسس٠ اِٛشدّا ُجٌ
 ْٝتؿ٘ عامل َٔ قطٜب١ تًو ايكك١ إ  ايهتاب يصيو نتبتٗا اييت إكس١َ ٗ أؾطت سٚق
 نُا ، ا٫ي٘ َٛت عٔ ٚاؿٛاض ايؿاب َؿٗس ٗ ٚخاق١ " ظضزاؾت تهًِ ٖهصا " ٗ

 عذع عٔ تهؿـ ايكك١ " : ايكك١ عٓ٘ نؿؿت٘ ايصٟ ايعبجٞ ايؿًػؿٞ ايبعس إٍ أؾطت
 ايبطٌ يععي١ تتٜٛر ٖٚٞ ، أْػاْٞ َؿطٚع خًلٚ اٯخطٜٔ عامل إٍ ا٫ْتُا٤ عٔ ايبطٌ

 ٚايػكٛٙ ايصاتٞ ا٫عتهاف تهطٜؼ ؼاٍٚ ايكك١ إٕ نُا . اٯخطٜٔ يعامل اْتُا٥٘ ٫ٚ
 (91)"  عَُّٛا. ايبؿط١ٜ ايطٚاب٘ ٚضؾض ايػاز١ٜ ٗ

 إ ٜكطض يصا اؿٝا٠ دس٣ٚ ٫ٚ بايعبح ٜؿعط ؾاب سٍٛ تسٚض " إًذأ " ٚقك١
 عًٝ٘ غتطبل اييت ا٭سذاض ؼطٜو خ٬ٍ َٔ ٚي٬ْتشاض بٗا ي٬عتهاف قَٛع١ ي٘ ٜبين

 ٜٚععذ٘ ٜطبه٘ إا٤ قط١ ع٢ً إؿطف ايػطٜب ايطدٌ سهٛض يهٔ ، سٝات٘ ٚتٓٗٞ
 ٜهٕٛ ٫ٕ ٚاغتعسازٙ ، ا٫ْتشاض ؾهط٠ عٔ بايعسٍٚ ايػطٜب ايطدٌ ْكا٥ح ٜطؾض نُا
 ايبطٌ ٜكطض اؿذطٟ أإًذ إٍ ايطدٌ ٜسخٌ عٓسَا ٚؾع٬ّ ، ا٫ْتشاض ٗ عٓ٘ بس٬ّٜ
 اؿذطٟ إًذأ ٜٓٗاض يهٞ ايعض ع٢ً ٜهػ٘ إ ، َؿاد٧ غازٟ َٛقـ ٗ ، ؾذأ٠
 أعكاب بدلٚز إٛقع بسضادت٘ ايبطٌ ٜػازض ثِ ، بدلٚز سٝات٘ يٝٓٗٞ ايطدٌ ع٢ً

 نُا ًٜتكٞ ٖٚٛ ، ٚايعسَٞ ايػازٟ إٛقؿٌ َٔ َعٜر ٖٛ إٛقـ ٖصا إ .ٚٚانح
 مٛ إطنع خاضز إٍ ٜتسسطز ا٫ْػإ إ ٜط٣ ايصٟ س١َٝايع ْٝتؿ٘ ؾًػؿ١ َع أؾطت
 ؾ٧ مث١ بعس مل " اْ٘ ٜط٣ ايصٟ ٖٝسغط َٛقـ َع تًتكٞ ايؿهط٠ ٖٚصٙ (90) " اجملٍٗٛ

 .(99)" بايٛدٛز ٜتكٌ ؾُٝا
 َجٌ عٔ ايؿاعط زٚاٜٚٔ بك١ٝ عٔ ؾه٬ ، ايسٜٛإ ٖصا قكا٥س َٔ ايهجرل ٚتهؿـ

  : " ػاغٝس " قكٝس٠ ٗ شيو لس نُا ، ايعسَٞ إٛقـ ٖصا
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  اـٝط ػس ئ "
 . ػسٙ ئ ْؿػو أدٗست َُٗا

 (26) ... َؿكٛز٠ ايعكس ٚاق١ً
 ، إهإ غٝاب َع بٛيل غطنٕٛ نًُات تتٗاز٣ ، ايٛدٛز ٖٝسغط ٜٓؿٞ َٚجًُا

 : ا٭ٍٚ ايسٜٛإ ٗ أٜٔ َس١ٜٓ غابت َجًُا
  سسٜك١ ٫ٚ بٝت "٫
  سسٜك١ ٫ٚ بٝت ٫ ، ؾاضع ٖٓاى ٜهٔ مل

 .(29) " بعٝس٠ ا٭ْٗاض مجٝع إ انتؿؿت عٓسَا
 / ايًٌٝ َٓٗا عسٜس٠ بجٓا٥ٝات ، ايؿاعط زٚاٜٚٔ بك١ٝ عٔ ؾه٬ ، ايسٜٛإ ٚوؿٌ

 / ٚا٭ع٢ً  إٓؿ٢، / ايٛطٔ ، ايكط١ٜ / إس١ٜٓ ، ايٝابػ١ / ايبشط ٚثٓا٥ٝات: ، ايٓٗاض
 . ٚغرلٖا ايهٝل، / ايعطٜض ، ايساخٌ / اـاضز ، ٚا٭غؿٌ
 بٗطٙ ايصٟ بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط ْؿػ١ٝ ٗ خاق١ َها١ْ ايبشط َٓٛط ٌٚاست

 اضض ع٢ً ٚتكـ ايبشط تؿتكس َس١ٜٓ َٔ ايكازّ ٖٛ  ، ٚشانطت٘ ٚتكًبات٘ بإغطاضٙ ايبشط
 أَاّ ط٬ٜٛ ٜتٛقـ إٓؿ٢، إٍ اشلطب ،بعس  ضس٬ت٘ خ٬ٍ نإ يصا . قًس٠ ٜابػ١
 . إغطاضٙ ٜٚبج٘ ٜٚٓادٝ٘ ايبشط

 : ايبشط سهط٠ ٗ بإٝجٛيٛدٞ ايَٝٛٞ ٜتساخٌ " ايْٝٛإ ٗ ا١َإق " قكٝس٠ ؾؿٞ
  ايبشاض ع٢ً املط١ً ايٓاؾص٠ ٖصٙ "

  (20) " غٓني َٓص نايعطٚؽ باْتعاض ناْت
  : ا٭غطٛض١ٜ ٚؾدكٝاتٗا ٬َقٗا اٱغطٜك١ٝ إٝجٛيٛدٝا ٜػتشهط ايبشط ؾٗصا
  اؿانط ؾٛاط٧ تًطِ اييت املطانب ععاّ "اْٗا
 املٝٓا٤ ٖصا إىل ّٛايٝ تكٌ ست٢
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  ازٜٚػ١ عٔ خرب، احملٝطات مبًح تهًػت خطاؾ١ ؾهٌ ع٢ً
  (20) " ايكرب ٚضا٤ َٔ َٖٛريٚؽ بٗا ُِٜٗٗ ظاٍ َا

 ايكاض٨ شٖٔ إٍ " ايبشط ٗ ايػؿ١ٓٝ ٜتبع ايصٟ ايٓٛضؽ "  قكٝس٠ ٚتػتشهط
 َا يصٟا ايٓٛضؽ " َٚٓٗا َػاٜرل٠ بذلَٝعات ٚيهٔ " يهٛيرلز " ايكسِٜ ا٬ٕح " قكٝس٠

 إػاؾطٜٔ ض٩ٚؽ ؾٛم ٚوّٛ ، إٝٓا٤ غازضت إ إ َٓص ايبشط ٗ ايػؿ١ٓٝ ٜتبع ظاٍ
 ٚع١َ٬ ، ايؿطن١ اغِ ؼٌُ نبرل٠ َسخ١ٓ ي٘ ػس ايسخإ َٔ غًِ ؾٛم ، نايع١َ٬

 (95) " إطغا٠
 ؾت١ٓ َع ايبشط١ٜ ٚضس٬ت٘ ايػٓسباز وهط ٚإ ٫بس ، ايؿطقٞ يًؿاعط ٚبايٓػب١

 : " ايػٓسباز عكس٠ " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا زات٘ٚاَتسا ايبشط
  ٚمسعت ، ايٛقت سإ يكس "

 ، ايػٓسباز أٜٗا ايبشط إىل ، ايبشط إىل ايٓسا٤
  ٜكػٞ ظٌ إ بعس
 (22) " . ي٬ّٝ ايبشط َٔ تٗب اييت ايطٜح إىل

 اضض ٗ ٚايؿطات زد١ً ْٗطٟ نؿيت ع٢ً تػتًكٞ ٕسٕ ابٔ ايؿاعط ٫ٕٚ
 ِت سٝح ، ْاؾصت٘ ؼت هطٟ عٓسَا ايٓٗط إٍ ٜكػٞ نإ زا٥ُا ٛؾٗ ، إٝػٛبٛتُٝٝا

 : " ايٓٗط " قكٝس٠ ٗ شيو ْط٣ نُا سهطت٘ ٗ ٚايٛقٛف ايبشط قاٚض٠ ؾ٠ٛٗ يسٜ٘
  ا٫سٝا٤ ْاّ إ بعس "

  ايكٓسٌٜ ن٤ٛ ع٢ً املٛت٢ ٜػٗط
  ا٭ؾذاض ؼت ايٛضم ًٜعبٕٛ ، املٗذٛض٠ ايؿان١ٗ بػتإ يف

  ْاؾصتٞ ؼت هطٟ عٓسَا ايٓٗط إىل أقػٞ ٚأْا
 (23)" خطاٙ ايعَإ ىتًؼ نٝـ ٚامسع
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 إٍ شيو ٜسؾع٘ سٝح ايؿاعط اٖتُاّ َٔ ايهجرل ايٓٗاض / ايًٌٝ ثٓا١ٝ٥ تػتكطب نُا
 ايجٓا١ٝ٥ ٖصٙ تٓطٟٛ نُا . اٱْػاْٞ ايٛدٛز َع٢ٓ ٗ ايعُٝل  ايتؿًػـ َٔ عُٝل يٕٛ
 إٍ قكا٥سٙ َعِٛ ٗ ٜٓشاظ ايؿاعط سٚل . ايه٤ٛ / اي٬ّٛ ثٓا١ٝ٥ ٖٞ اسلٌ ثٓا١ٝ٥ ع٢ً

 ايؿاعط قكٝس٠ ُجٌ ٚضَا . ٚاي٬ّٛ يًٌٝ َٚبط١ٓ َع١ًٓ نطا١ٖٝ َكابٌ ٗ ٚايه٤ٛ ايٓٗاض
 : ؾٝٗا ٜكٍٛ اييت ايصبٝاْٞ قكٝس٠ َع سٛاضّٜا تٓاقا ؾٝٗا ٜكِٝ اييت " ايصبٝاْٞ نٛانب "

ٌٕ           ْاقب أ١َُٝ هلِ،ٜا نًٝين  انبايهٛ بط٧ٔ أقاغٝ٘، ٚيٝ
          بآٜب ايٓذّٛ ٜطع٢ ايصٟ ٚيٝؼ        مبٓكٕض يٝؼ قًت ست٢ تطاٍٚ

 ٜبتٗر سٝح  (21)" ايهٛانب بط٧ اقاغٝ٘ "ٚيٌٝ َكطع َع ايؿاعط ٜٚتؿاعٌ 
 يطٛشلا تٓكهٞ ئ اي١ًًٝ تًو إ خاٍ إ بعس " شٖب١ٝ نبعاق١ " ايكباح يبعٚؽ ايؿاعط
 : شاى ايصبٝاْٞ َكطع ٜصنطٙ ايصٟ
 ، ايع١ُْٝ ابٔ ٜا ، اؾٌُٝ يكباحا أٜٗا "

 ، تٓكهٞ ئ اي١ًًٝ ٖصٙ خًت
 (37)" .. أَطٟ اغًِ ٚنست ، ايًٝايٞ تٓكهٞ نٝـ ْػٝت خًتٗا
 ٖصٙ ْل نتاب١ ٜعٝس ٖٚٛ ، ٚبًل غطنٕٛ يًؿاعط ٚدط١٦ٜ ططٜؿ١ ػطب١  ٚلس
 دع١ٝ٥ بتػٝرلات ٚيهٔ " ثإ ْل : ايصبٝاْٞ ٜأتٞ نٝـ " ٖٛ دسٜس بعٓٛإ ايككٝس٠

 ٜبسٚ نُا – َس١ٜٓ ٗ َطبد٘ ٗ ايؿاٟ ٜػًٞ ٖٚٛ ، ايكباح سًٍٛ ٜطقب إٔ عسؾب
 ٜعٝس ٖٚٛ ٜكٍٛ اشلازٟ ٚاحملٝ٘ ايًٌٝ غاسٌ ع٢ً تٓاّ اييت  – ؾطاْػٝػهٛ غإ

 : ايًٌٝ عٔ ايصبٝاْٞ قٛض اغتشهاض
  ْعاغٞ ٚغط ٖصا أقٍٛ "

  ٜهٕٛ َا أبطأ َٔ بهٛانب َجك١ً ي١ًٝ يف
 (37)." ٖصا أقٍٛ إٔ بعس َكطاعٝ٘ ع٢ً ايباب ٚاؾتح
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 اٍ ٚوًٝ٘ " باي٬ّٛ ٜكطسّ ؾٗٛ ، ٚثك٬ّٝ ن٦ٝبّا ايؿاعط قكا٥س ٗ اي٬ّٛ ٜٚبسٚ
 : ايطاقك١" قكٝس٠" ٗ قًب دػس
  ايػُٝٓا تطنت سني "

 (36)" بايع٬ّ ٚاقطسَت ٚؾكطّا ٚسؿ١ أنجط
 ابٗ ّهٔ اييت ايهٝؿ١ٝ عٔ بتعذب " ايؿؿط٠ ع٢ً ضأٜٓاى " قكٝس٠ ٗ ٜٚتػا٤ٍ

 : اي٬ّٛ تًدٝل
 (39)." ايع٬ّ تًدٝل ميهٔ نٝـ "

 ، زٚاٜٚٓ٘ بك١ٝ ٗ ٚنصيو ، ٖصا ايؿاعط زٜٛإ ٗ تؿٝع اييت ايجٓا٥ٝات ٖٞ ٚنجرل٠
 زٜٛاْ٘ ايؿاعط بُٗا ٜػتٌٗ اييت ايٓكٝتٌ ايعتبتٌ ؾؿٞ . إٓؿ٢ / ايٛطٔ ثٓا١ٝ٥ َٚٓٗا

 : ايتايٞ ايٓل ٜتهُٔ إٖسا٤  ا٭ٍٚ ايعتب١ ٗ دا٤ سٝح ايجٓا١ٝ٥ شلصٙ تهطٜؼ ٖصا
 ، ايطاؾسٜٔ اضض يف اًٖٞ "إىل
 (30)." ٚأَٛاتٞ أسبا٥ٞ إىل

 : دًذاَـ ًَش١ُ َٔ َأخٛش٠ ثا١ْٝ ْك١ٝ بعتب١ ايعتب١ ٖصٙ ٜسعِ نُا
 (30) ." يًػؿط ايػٝس تام ، ا٭سٝا٤ اضض إىل "

 ايعبٛض ٗ ايطغب١ سٝح ، ٚايٛاقعٞ ا٭غطٛضٟ تساخٌ إٍ ٜؿرلإ ايٓكإ ٖٚصإ
 ٚؾدك١ٝ ا٫غطٛض١ٜ دًذاَـ ؾدك١ٝ بٌ ايٛطٔ اضض إٍ ٚإٓؿ٢ ايػطب١ اضض َٔ

 إٍ اؿٌٓ خ٬ٍ َٔ بك٠ٛ اشل١ٜٛ غ٪اٍ ع٢ً ايٓكإ ٖصا ٜ٪نس نُا . إعاقط٠ ايؿاعط
 . بايٛطٔ إطتبط١ إط٥ٝات ٚنٌ ، ٚايؿذط ٚا٭ضض ٚا٭غط٠ ٚايكط١ٜ ٚإس١ٜٓ ايٛطٔ
  : ب٬زٙ يػع بؿو عطايؿا وًِ " ػاغٝس " قكٝس٠ ٗ

  ايٓٗاض طٛاٍ "دًػت
 ، ب٬زٟ : ايًػع بٗصا اسًِ
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 (31) " قسمي١ غرت٠ دٝب يف ؾًػا ٚدست عٓسَا
 ايعاّ ٗ ٜتعطض نإ ايصٟ ٚطٓ٘ إٍ َطثا٠ ع٢ً " ايكٝا١َ بعس " قكٝس٠ ٚتٓطٟٛ

  : َسَط٠ أَطٜه١ٝ غاضات إٍ 0220
  ا٭خازٜس "غتصنط

 ايػطب يف بص١٦ٜ ؾاؾ١ نٌ ع٢ً
  تتسىل عٓسَا ٚاؾػٛض ايطؿٛي١ َسٕ تبكط سَاعٓ

 (32) " ٚايؿطات زد١ً ؾٛم قتٌٝ ضب نأن٬ع
 ٖصا ػػس إ " ايطؿٛي١ "سًِ قكا٥س تهِ اييت ايسٜٛإ َٔ ا٫ٍٚ ايككا٥س ٚتهاز

  . ايكػرل٠ اؿػ١ٝ ضَٛظٙ خ٬ٍ َٔ ايٛطٔ إٍ اؾاضف اؿٌٓ
  تاخصْٞ نإ ضغب١ "أ١ٜ
 خطاٟ ٜسٍ شاَٚا ، ايؿكٍٛ بني ٜسٟ َٔ

 (33) " ايطؿٛي١ ب٬ز يف اْسثطت اييت ايربن١ تًو ع٢ً
 ع٢ً ايكازض ايؿعطٟ ايبسٌٜ بٛقؿٗا ايٓجط قكٝس٠ تهطؽ ٖٓا ايؿاعط ٚػطب١
 قكرل٠ َكاطع َٔ ؽًٛ ٫ ايسٜٛإ قكا٥س يهٔ ، ايؿًػؿ١ٝ ايؿاعط قبٛات ايتعبرلعٔ
 َٚهتٛب١ ايتؿع١ًٝ تعتُس ١ناًَ قكٝس٠ ٚدٛز عٔ ؾه٬ّ ، ٖٓاى أٚ ٖٓا َبجٛث١ َٛظ١ْٚ

 ٖٚصٙ . ايػت١ٓٝٓٝ بساٜات٘ ٗ ايؿاعط ٜهتبٗا نإ اييت اؿط ايؿعط قكا٥س ططاظ ع٢ً
 إس١ٜٓ عٔ باضت يط٫ٕٚ ْك١ٝ بعتب١ ايؿاعط ٜػتًٗٗا ٚاييت " َس١ٜٓ " ٖٞ ايككٝس٠
 " ي٘ تبسٚ اَطٜه١ٝ َس١ٜٓ سٝا٠ َٔ ي١ًٝٝ قٛض٠ ايؿاعط ٜػتٌ سٝح ، نٓا١ٜ بٛقؿٗا

 : ؾاٌَ ٚتطَٝعٟ نٓا٥ٞ ػطٜس ع١ًُٝ ٗ " اخط٣ َس١ٜٓ نأٟ
  ٚعسٖا "غتدًـ

 ْ بػط تػًٝٓا يهٞ تػتُٝت أٚ
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  اخط٣ َس١ٜٓ ناٟ ، غطّا ٜعس مل
 (755) " زخًٓاٖا اخط٣ َس١ٜٓ ناٟ

 بطاق١ َؿع١ُ يهٓٗا ، َأْٛغ١ يػ١ ٖٚٞ ، ٚإعذ١ُٝ ايتهًـ عٔ بعٝس٠ ايؿاعط يػ١
 َككٛز٠ ٚضَا قسٚز٠ اغتجٓا٤ات ٗ ا٫ ،  ايًػ١ يهٛاب٘ خطقّا لس ٚقًُا ، زاخ١ًٝ

 ْػٛا"ٚبؿهٌ " بسٍ (019) " "ْػٝٛا ٚ " بكٛا " بسٍ (010) " بكٝٛا " اغتدساّ َجٌ
 ٚبطاعت٘ ايًػا١ْٝ ازٚات٘ ع٢ً إػذلخ١ٝ ُٖٝٓت٘ ع٢ً ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايؿاعط ٜ٪نس عاّ

 . بعٓا١ٜ ٜٓػذٗا اييت ايككٝس٠ َػاض ايتشهِ ع٢ً ٚقسضت٘ ا٫غًٛب١ٝ
 دسٜس٠ خط٠ٛ (012) " ايص٥اب يٌٝ ٗ ايؿاْٛؽ ساٌَ " ايؿاعطايطابع ٜٚ٪ؾطزٜٛإ

 ا٫غت٬ٗي١ٝ ايككٝس٠ َٓص ٚايؿًػؿٞ ايٛدٛزٟ اؿؼ ؾٝٗا ٜتعُل ايؿاعط َػرل٠ ٗ
 اٚغٝب ) ايؿاعط َٔ ؾعط١ٜ ْك١ٝ بعتب١ ٜػتًًٗٗا اييت ، " ايهتاب قاض٨ " ا٫ٍٚ

 تهطؽ ٖٚٞ "" ثا١ْٝ ٚغٝشسخ ، قبٌ َٔ سسخ ٧ؾ نٌ " ؾٝٗا ٜكٍٛ " َاْسيؿتاّ
 : ايؿًػؿ١ٝ ا٫بسٟ" "ايعٛز يؿهط٠

 اشّا اٯتني آخط اْا "ٌٖ
 غًؿٛا َٔ  اٍٚ اْا أّ ، ْٗاٜيت إىل مشع١ أتبع

 (759) ؟" بعس َٚٔ قبٌ َٔ ، ايعَٔ يف ايعهػ١ٝ زٚضت٘ أنٌُ
 اضبػ ٗ َتؿاٚت١ بسضدات ٚيهٔ شيو لس َجًُا ، ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ٜٚذلنع

 . اغطاضٖا َٚعطؾ١ انتؿاؾٗا ٫عاز٠ ، ايصات مٛ ي٬يتؿات ٌَٝ ، ا٫خط٣ ايؿاعط
 عٓس " إْٛازا " َؿّٗٛ إٍ ا٫ساي١ عٓس إيٝ٘ ا٫ؾاض٠ يٓا غبل نُا ا٫ػاٙ ٖٚصا

 ٜتؿهٌ ايهٕٛ إ ؾٝٗا ٜط٣ ٚايين " "إْٛازايٛدٝا عٔ اططٚست٘ ٗ ( )يٝبٓتع ايؿًٝػٛف
 قس ايؿاعط عٓس ايؿًػؿٞ ايٛعٞ ٖصا إ ْٚعتكس  ". ْٛازات"إ ٖٞ قػط٣ ْٜٛات َٔ
 ايعٛز٠ ؾهط٠ ٜطٛض بسأ ٚايصٟ َٚجاي٘ َعًُ٘ ٜعسٷٙ ايصٟ ازْٚٝؼ ايؿاعط ػطب١ عدل َطٷ
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 . ا٫زْٚٝػٞ " ايتصٚت " َكطًح ناٖط عازٍ ايٓاقس عًٝٗا اطًل ٚاييت ايصات إٍ
 ٫ نُا ، ضَٚاْػ١ٝ ْعع١ ٗ تٛغٌ ٫ بٛيل غطنٕٛ يس٣ ايتصٚت ع١ًُٝ ٚيهٔ (017)

 ٜٛغـ ايؿاعط يٓكٝش١ اَتجٌ عٓسَا ػاٚظٖا ٚإ ي٘ غبل ، قٛؾ١ٝ ٠ٖٛ ٗ تػك٘
 ، ٫سٛٓا نُا ٖصٙ ايتصٚت ع١ًُٝ إ . ؾعطٙ ٗ ايكٛٗ ايٓعٚع عٔ با٫بتعاز اـاٍ
 ع٢ً تٓطٟٛ ؾًػؿّٝا ٖٚٞ ، ايهٕٛ َٛاد١ٗ ٗ ، إععٍٚ ، ايؿطز ايؿاعط َٛقـ تكذلٕ
 : (011 ) ايصات سٍٛ ٜتُشٛض اٜهّا ٚاْطٛيٛدٞ ؾًػؿٞ َٛقـ

 تاْز،ظا٥طٟ ايؿٛى َٔ يٞ "
 ايٓاعل:ٖٝٗات!( بٛ أئ أزغاض ايٛيف،ايػطاب،)غطاب

  (751)؟ ٚسسٟ غاب١ٕ، ايػاب١،يف يف "اْا
 ع١ًُٝ َٔ اض٣ نُا ىًٛ ٫ ٚايهٌ اؾع٤ بٌ ، ٚايػاب١ ايصات بٌ ايتٛسس ٖصا
 بٛقؿٗا تٓؿتح اييت ،  ايصات تهدِ إٍ ط٣اخ د١ٗ َٔ ٧َٜٛ نُا ، قٛؾ١ٝ سًٍٛ
 خاضدٗا: ٜكع ؾ٧ ٫ٚ ٚاـدل إبتسأ ُجٌ َهتؿؿ١ غرل ٖهٓات ع٢ً غط١ٜ َتا١ٖ

  يٞ ٚيٝؼ ْؿػٞ ع٢ً "ايتـ
 (752)"  ٚابٞ. ٚيسٟ اْا ، اْتٗٞ أٚ ابسأ إ

 ايصات مٛ ايساخًٞ ا٫ْعطاف أٚ " ايتصٚت " ؾعٌ خ٬ٍ َٔ ، بٛيل ٚغطنٕٛ
 َتعايٝات بٛقؿُٗا ٚإهإ ايعَإ َع ، اـاضدٞ ايعامل َع ٜؿتبو تؿًػؿ١إ ايؿطزا١ْٝ

 . ايؿعط ًٖه١ ٫قا١َ ٚن١ْٝٛ َطًك١
 َٔ ٬َسٜ ٖٛ نُا تبسأ ابٛاب، أٚ ؾكٍٛ اضبع١ إٍ َٛظع ٖصا ايؿاعط ٚزٜٛإ

 سٝح ، إٓؿ٢ إٍ ٚاـطٚز ايعبٛض َطس١ً ثِ ايٛطٔ، زاخٌ ا٫ٍٚ ايؿاعط ػطب١
 " ايتاي١ٝ ؾايككٝس٠ . ٚاشل١ٜٛ اؾصٚض عٔ  با٫قت٬ع ٚا٫سػاؽ ٚايكًل ي١ايعع َهابس٠
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 ايصٟ /ايؿت٢ ايؿاعط يس٣ ايتُطز ْعع١ قطاس١ ت٪ؾط  " ايكط١ٜ َٔ اشلاضب ايؿت٢ َػاَط٠
 : " ايػطاز ن٤ٛ ٬ٜسل ٖٚٛ ٚاجملٍٗٛ ايتذطب١ عٔ باسجّا قطٜت٘ ٜٗذط

  ٫ْاّ ا٫ؾذاض "ْازتين
  ٚايططٜل ايػاب١ بني بابّا ٚدست سًُٞ ٚيف

  ٫غرتٜح قدط٠ ع٢ً دًػت سٝح
 (753)". ٚضا٥ٞ اخري٠ ْعط٠ ٚايكٞ

 ايؿاعط ٜكـ " ٚايكشطا٤ ايكا٥ِ سسٚز ع٢ً إٗطبٌ بػتإ " ايتاي١ٝ ايككٝس٠ ٚٗ
 بايٛطٔ ٜطبط٘ ايصٟ ايػطٟ اؿبٌ ٜكطع ٖٚٛ سعٜٔ تأًَٞ َعطاز ٗ ايتا١ًَٝ ٚقؿت٘

 : ايطٛاغٝت ؾٝ٘ ٜتشهِ ٚطٔ ،خاضز ،َطغُا ب٘ ٜٚكصف
 ، املهإ "يف

  اضنٞ، َٔ ا٫خري
 (775) " ٚضا٥ٞ غاتطنٗا اييت اضنٞ
 ا٫ْػإ اقاب ايصٟ اـطاب سذِ " ايهؿاف ع٢ً ؾٗٛز " ٗ ايؿاعط ٜٚٛاد٘

 ُٓع إ ق٠ٛ ١ٜ٫ ّهٔ ٫ ايعامل ـطاب ضَعٟ طٛؾإ إٍ ايؿٝهإ ؾعٌ ؼٌٜٛ خ٬ٍ َٔ
 : سسٚث٘

 ، طافا٫ل عٔ ايعامل ٜٛقـ َٔ "
 ؟ قدط٠ بأ١ٜ ايكٝا١َ باب  ادًٓا َٔ ٜػس أٚ
 (777)"  اسس. ٫

 ٖصا َٛاد١ٗ ٗ اي٬دس٣ٚ ؾعٌ يت٪نس " اسس "٫ ا٭خرل٠ ايهطب١ تاتٞ ٖٚهصا
 ا٫ضبع١، ايسٜٛإ ؾكٍٛ ٚٗ ، شيو بعس ، تٓػاح ثِ  . ايهْٛٞ ايطَعٟ اـطاب
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 " َس١ْٚ " إٍ اسٝاْا ٕايسٜٛا ؾٝٗا ٜتشٍٛ ،ٚ ايكاضات عدل إُتس٠ ايؿاعط ػاضب
 . إٓؿ٢ ٗ ايه١ْٝٛ ايؿاعط يعصابات
 يٝػص ايػٓسباز إٍ ْكا٥ش٘ ايبشط ؾٝذ ٜٛد٘ اـٛف أٚ بايتعب ٜؿعط ٫ ٚيهٞ

 : شات٘ ايؿاعط إٍ َٛد١ٗ اؾٖٛط ٗ ْكا٥ح ٖٚٞ ، ايػرل
  اشّا تعبت "ٌٖ
 (777) !" املػري٠ ْبسأ ْهس مل ٚمٔ

 َٔ ا٫خط٣ ٖٞ ؽًٛ ٫ ، غطز١ٜ ٚاخط٣ ؾًػؿ١ٝ تا١ًَٝ قكا٥س ايسٜٛإ ٚتتكاغِ
 اييت ايػٝعٜؿ١ٝ ازض١ٜ اي٬ يًٓعع١ دسٜسا قعٛزّا ٚلس . ايهدل٣ ايٛدٛز اغ١ً٦ َؿانػ١
  نٌ ايؿاعط ٜؿكس " ايطٛؾإ ٗ يًعا٥ـ "  تعٜٛص٠ ؾؿٞ . ايػابك١ زٚاٜٚٓ٘ عٓٗا نؿؿت

 : ،سٝح ؾ٧ نٌ أتًؿت اييت ايعاقؿ١ قًب ٗ ؾ٧
 (776) " غؿ١ٓٝ ٫ٚ ْٛح ٫ ؾإايطٛ ٖصا يف "

 اس٬َ٘ تٓٗاض سٝح ايؿاعط اعُام ٗ " َػاؾط َٔ ٬َس١ٛ " ٗ ايٝاؽ ٜٚتهسؽ
 : ايٓٗا١ٜ اختٝاض ٗ ايؿطق١ ّتًو ٫ ا٫خرل إطاف ٗ ٖٚٛ ، ايطٌَ َٔ اٖطاَّا

  ؽتاضٙ "ايبس٤
  ؽتاضْا ايٓٗا١ٜ يهٔ
 (779) " . ايططٜل غ٣ٛ ططٜل َٔ َٚا

 : ٖٚسؾ٘ شات٘ سكٝك١ عٔ " ايتاضٜذ ٜعدل ضدٌ " قكٝس٠ ٗ طايؿاع ٜٚتػا٤ٍ
  اْت َٔ "

  متهٞ أٜ إىل
  َاشا ٫َت٬ى

 (770) " متٛت َٔ ادٌ َٚٔ
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 :  اغتعاضٟ َٝجٛيٛدٞ اؾتباى ٗ ايكًك١ ايٛدٛز١ٜ ايؿاعط تػا٫٩ت ٚتعزاز
  اْا َٔ "

  اقٓعيت ٫ؾرتٟ
  ْؿػٞ َٔ

 (750) " ايكعب١ بايع١ًُ
 ٜكِٝ ٖٚٛ سكٝك١ٝ َتا١ٖ ٗ " اٚضؾًٝؼ يٝػت "ٖصٙ قكٝس٠ ٗ ْ٘ؿػ ايؿاعط ٚهس

  ايػؿ١ٓٝ ٚقٍٛ ٜٓتٛط سٝح ، ددلإ خًٌٝ ؾدلإ " ايٓيب " زٜٛإ َع سٛاضّٜا تٓاقّا
 ٖٚٛ ، بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط يهٔ ، احملب١ ٗ ضغايت٘ از٣ إ بعس ، ٚطٓ٘ إٍ ب٘ يتعٛز
 اييت اٚضؾًٝؼ يٝػت إسٕ صٖٙ إ ٜهتؿـ ايكُا٤ ا٫َطٜه١ٝ اؿذط َسٕ ٗ ٜكـ
 : عاّ ايـ ٚتػتػطم زيٌٝ ب٬ ايطس١ً ٚإ ، ددلإ ْيب بٗا ْعٍ

 غٝسٟ ٜا "ضسًتٓا
  زيٌٝ ب٬

  عاّ ايـ تػتػطم
  يٝػت ٖٚصٙ

 - انطض-
 (771). " اٚضؾًٝؼ يٝػت
 ()سها١ٝ٥ ٚبا٫ز١ٜ ١غطزٜ ب٢ٓ ع٢ً نبرل سس إٍ تعتُس بككا٥س ايسٜٛإ ٚوؿٌ

 . ؾًػؿ١ٝ َٚطَٛظات ايٝػٛضٜات إٍ سٝاّْاا تتشٍٛ ، اسٝاّْا
 َٚٓٗا ، ايككٝس٠ ٗ ايػطز١ٜ ايب٢ٓ ٖصٙ َٔ ٜتؿهٌ إ ٚا٫خرل ايطابع ايكػِ ٜٚهاز

 ٦َعضٙ ٚؼت دا٤ " ٚقكٝس٠ " ايص٥اب يٌٝ ٗ ايؿاْٛؽ ساٌَ " ايط٥ٝػ١ ايعٓٛإ قكٝس٠
 َٔ ٚعؿ١ٜٛ ١ؾؿاؾٝ انجط تبسٚ اييت " ايكًع١ دػط ع٢ً اؿُاٍ سًِ " ٚقكٝس٠ " غهٌ



171 
 

 تػتشهط ايػطز١ٜ إٓش٢ شات ايككا٥س ٖصٙ إ ا٬ٕسٜ َٚٔ . ا٫خطٜتٌ قكٝستٝ٘
 َٚٔ اغاغّا ٖٚٞ  ، ضاغ٘ َػك٘ ، نطنٛى َٚسٜٓت١ ٚايٛطٔ ٚايطؿٛي١ إانٞ قٛض

 سل٥ٌٛٝ " قكٝس٠ ا١ُٕٗ ايػطز١ٜ ايككا٥س َٚٔ إتُٝع٠. ايػطزٟ إٓش٢ شات ايككا٥س
 : ا٫ؾٛض١ٜ ا٫ث١ٝٓ اهل١ٜٛ غ٪اٍ بك٠ٛ أٜهّا ؾٝٗا ٜجاض اييت "

  ايؿاضز اؿبا١ْٝ ابٔ ، مش٥ٌٛٝ إ "
  ا٫ؾٛضٜني املًٛى ٚغًٌٝ
 (772) ." اي١ًًٝ ٖصٙ غهطإ

 ايؿعطٟ إؿٗس يتاثٝح َٛنٛع١ٝ خدل١ٜ ١ًْ بٛقؿٗا ٖٓا تكسّ اييت ايؿكط٠ ٖٚصٙ
 ع٢ً ْؿػ٘ سل٥ٌٛٝ بٗا ٜٛٙتؿ خطاب١ٝ شات١ٝ ب١ٝٓ إٍ يتتشٍٛ  ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ ثا١ْٝ تعاز

 : شاتٞ اعذلاف ؾهٌ
 ، ازْاٙ املٛقع "اْا

  ايؿاضز اؿبا١ْٝ ابٔ ، مش٥ٌٛٝ
  ا٫ؾٛضٜني املًٛى ٚغًٌٝ
 (773) ." اي١ًًٝ ٙ ٖص غهطإ

 باسس٣ اٜها غطز١ٜ قكٝس٠ ٖٚٞ " ٚاؾطٜس٠ ٚايطغاي١ ٖٛ " قكٝس٠ ٚتصنطْٞ
 سٝح  ، بطٜؿرل داى ايؿطْػٞ ايؿاعط قكا٥س ٚباسس٣ ايككرل٠ ُٖٓػٛاٟ قكل

  : إؿٗسٟ ٚايبٓا٤ اؿها٥ٞ ٚايبا٫ز ايػطز بٌ إعاٚد١
  َٚه٢ ايك٠ٛٗ ايطدٌ ؾطب "

  اؾطٜس٠ ٜكطأ
  ضمبا أٚ غاضح تا٬َت٘ يف ايٓازٍ
 ،ايهطاغٞ وكٞ
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 (775)" . ايعاقؿ١ إىل ٜٚكػٞ
 عاّ ايكازض " ْٛح َطنب ٗ ْا٥ُا نٓت "اشا اـاَؼ ايؿاعط زٜٛإ ٜٚٛاقٌ

 ايهتاب١ ٗ ٚايطَع١ٜ ايتذطٜس١ٜ ايٓعع١ تهدِ َع ، اؾط١٦ٜ ايؿاعط ػاضب (090) 0229
 . ايؿعط١ٜ

 تٓطٟٛ  اييت ايط١ًٜٛ ايككا٥س  َٔ قًٌٝ غرل عسزّا ، ٜهِ ؾُٝا ، ايسٜٛإ ٖصا ٜٚهِ
 قكا٥س َٚٓٗا َطنب١ قكا٥س َٓٗا ػعٌ ، ٚاغتعاض١ٜ ٚغطز١ٜ ، اغًٛب١ٝ تٜٓٛعات ع٢ً

 َػرل٠ – أٚض عطاف : غطٜب زلت ٗ ٚأقـ " ٚ " اؾُطات إٍ ايططٜل ٗ "اضؾا
 ْكـ َٔ انجط تؿهٌ ٖٚٞ " ايهًب سا١ْ " ٚ " قاقط٠ َس١ٜٓ إٍ زيٌٝ " ٚ " نا١ًَ

 . تكطٜبا ايسٜٛإ
 قاٚي١ خ٬ٍ َٔ " ايتػطٜب " تك١ٝٓ َع ، ايػطٜايٞ ايٓعٚع ًٜتشِ ايسٜٛإ ٖصا ٗ

 ايٝٗا ْب٘ ٚإ غبل تك١ٝٓ ٖٚٞ ، ٜبايػط َٓعي١ ٚايَٝٛٞ إايٛف اْعاٍ ايؿاعط
 ٫سكّا انتػبت ٚقس ، ٚاىٓباّٚ ؾهًٛؾػهٞ خام ٚبؿهٌ ، ايطٚؽ ايؿه٬ْٕٝٛ

 " ٖصٙ إٍ ؾأ بٛيل ٚغطنٕٛ . إًشُٞ بطىت  َػطح ػاضب ٗ دسٜسّا عُكّا
 ٚناْٗا ؾتبسٚ ، غاطع١ ن٤ٛ بكع١ ؼت ٚيٛنعٗا ، بطا٠٤ ا٫ؾٝا٤ ٕٓح ايتػطٜب١ٝ " ايًعب١

 َٔ ايهجرل ٗ س١ًُٝ تعع١ َع ايط٩ٜا ٖصٙ ٚتًتشِ . ٚاؿٛاؽ ايعٕٝٛ يتكاؾح تّٛا ستٛي
 غطٜاي١ٝ ٚبكٛض٠ ٚنٓا١ٝ٥ ، اغتعاض١ٜ بًػ١ تؿتبو َا غايبّا ٖٚٞ ، ايسٜٛإ ٖصا قكا٥س
 زٜٛإ َٔ ػعٌ نًٗا ٖٚصٙ  َتٓٛع١. ٚيػا١ْٝ َٚٝجٛيٛد١ٝ ث١ُٝٝ اْعٜاسات َٔ تتؿهٌ
 ايكطا٤ اْتباٙ ًٜؿت مل ٚي٬غـ ٖٚٛ ، ٚدػاض٠ طٜب١ٝػ زٚاٜٚٓ٘ انجط ٖصا ايؿاعط
 يهٓ٘ ، ا٫خط٣ ايؿاعط بسٚاٜٚٔ َكاض١ْ اٖتُاّ َٔ ٜػتشك٘ ايصٟ بايكسض ٚايٓكاز

 اَاّ خاق١ قطا٠٤ ٗ تٛقـ ايصٟ (099) بٝهٕٛ عباؽ ٖٛ َِٗ ؾاعط اْتباٙ اغذلع٢
 "اْٗا عٓٗا قاٍ يتاي " ايهًب "سا١ْ بٗا ٚاعين إطنع١ٜ ايسٜٛإ ٖصا قكا٥س َٔ ٚاسس٠
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 ُجٌ بٛقؿٗا تاغٝػٝا َٛقعا شلا ٚإ ، ايؿعطٟ بٛيل غطنٕٛ تاضٜذ َٔ َِٗ  َؿكٌ
 (092) " ايّٝٛ داض١ٜ تعاٍ ٫ اييت ٚتهاعٝؿٗا بتش٫ٛتٗا ، ايطٚاز بعس َا قكٝس٠
 بٛيل غطنٕٛ يهٔ ايػت١ ايؿاعط زٚاٜٚٔ بٌ َٔ اـاَؼ ٖٛ ايسٜٛإ ٖصا إ َٚع

 سٝات٘ َٔ ا٫ٍٚ ايػٓٛات ٗ ايككا٥س تًو نتب اْ٘ إٍ ـتا١َٝا ا٬ٕسٛات ٗ ٜؿرل
 َع ٚتتعأَ تتكاطع بٗصا ٖٚٞ ، 0299 -0212 َٔ إُتس٠ إس٠ خ٬ٍ أٟ اَطٜها ٗ

 (094) . 0297 عاّ ايكازض أٜ" َس١ٜٓ إٍ ايٛقٍٛ " ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘ قكا٥س َٔ نجرل
 ايطَٚٞ ايسٜٔ د٬ٍ ايكٛٗ يًؿاعط ؾعطٟ َكطع َٔ َكتبؼ ايسٜٛإ ٚعٓٛإ

 : ؾٝ٘ ٜكٍٛ " ايهًب سا١ْ " إؿتاس١ٝ يككٝست٘ ْك١ٝ عتب١ ايؿاعط ٚنع٘
 (097) " ايطٛؾإ دا٤ يٛ ُٖو َا ، غهطإ ٚاْت ْٛح َطنب ٗ ْا٥ُا نٓت "اشا
 ٚايعطؾا١ْٝ ايكٛؾ١ٝ بايط٩ٜا بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط اْؿػاٍ ايعٓإٚ ٖصا ٜؿذلض ٫ٚ

 َعٓٝا ٜهٔ مل اْ٘ ايسٜٛإ ع٢ً ٬َسٛات٘ ٗ ايؿاعط اعذلف ؾكس . ايسٜٛإ ٖصا ٗ
 ، ايعازٟ تػطٜب "  ي٬ؾٝا٤ قٛي٘ بططٜك١ بٌ ، ايطَٚٞ ايسٜٔ ؾ٬ٍ ايكٛٗ بايبعس
 عٔ ، ايسٜين ايذلاخ َٔ إػتكا٠ ضَٛظٙ ٚخاق١ ، ايجك١ ع٢ً إ٪غؼ ، ب٘  إػًِ
 ٕا إٓطكٞ ايكٛاب ، ٝذ١بايٓت ُٜٗٗا ٫ اييت ، ا٫ْتؿا١ٝ٥ اؿه١ُ ؾها٤ ٗ قصؾ٘ ططٜل
 بايٓػب١  ايطٚس١ٝ ، يٞ بايٓػب١ ، ايؿعط١ٜ ايٛثب١ فاٍ ٗ تٛٚٝؿ٘ ُٜٗٗا َا بكسض ، ٜكاٍ
 .(091) ." ضَٚٞ إٍ

 تتٓاغِ اييت ٚايكٛؾ١ٝ ايؿًػؿ١ٝ ايتأ٬َت َٔ ايهجرل هس إتأٌَ ؾايكاض٨ شيو َٚع
 ٗ اخل ٚبؿهٌ ، ايؿاعط زٚاٜٚٔ َٔ ايهجرل ٗ َبجٛث١ ، ايهبرل ايكٛٗ ٖصا ٚض٩ٜا

 إػه١ْٛ (095) " أٚض عطاف : غطٜب زلت ٗ اقـ " قكٝس٠ َٚٓٗا ، ايسٜٛإ ٖصا
 ؾعطٟ َكطع َع َُّٗا تٓاقّا ايؿاعط ؾٝ٘ ٜٚكِٝ ، ٚغطٜاي١ٝ قٛؾ١ٝ ٚقٛض بتّٗٛات

  : ٖٛ ايطَٚٞ ايسٜٔ ؾ٬ٍ
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  اؿبٝب باب إىل اسسِٖ شٖب "
  قٛت غأي٘  ٚططم.

 ؟ ٖٓاى َٔ
  اْا صاٖ ؾاداب

 . ٚيو يٞ ٜتػع ٫ املهإ ، ايكٛت قاٍ
 . ؾططم عاز ، ٚاؿطَإ ايععي١ َٔ غ١ٓ بعس ، ايباب ٚأغًل
 ؟ ٖٓاى َٔ ، ايساخٌ َٔ قٛت غأي٘
 . اْت ٖصا ، ايطدٌ ؾكاٍ
 (772) " ايباب ي٘ ٚؾتح
 : اثرل١ٜ عطؾا١ْٝ بٓؿ٠ٛ ايككٝس٠ َٓار تػُط ٚقٛؾ١ٝ ضٚس١ٝ ؾها٤ات تتؿذط سٝح

  ايٝا٤ ٚيػت ، ا٫يـ "يػت
 .(773) " عبٌ َكٝس٠ بُٝٓٗا يهٓو
 ، ايطَٚٞ ايسٜٔ ؾ٬ٍ ْك١ٝ عتب١ َٔ زٜٛاْ٘ عٓٛإ اغتُس ايؿاعط ٫ٕ ْٚٛطّا
 يؿِٗ ا٫ّٚ بكطا٤تٗا بايؿطٚع ًَعٌَ اْؿػٓا لس ؾآْا " ايهًب سا١ْ " قكٝس٠ تكسضت

 . ايػط١ٜ ايسٜٛإ ٖصا َػايٝل
 ، بايٝك١ٛ ايّٓٛ ، باؾٕٓٛ ٚايعكٌ ، ؿًُٞبا ايٛاقعٞ ٜتساخٌ ايسٜٛإ ٖصا ٗ

 "اِٛشدّا ايهًب سا١ْ " قكٝس٠ ُجٌ :ٚضَا بايدلٖاْٞ ٚايعطؾاْٞ ، با٫ثرلٟ ٚاؿػٞ
 اييت ايؿطٜػ١ عٔ ٜتشسخ إش ، ٚايس٫ي١ إع٢ٓ تاٌٜٚ ٗ ا٫غتعكا٤ شلصا ًَُٛغّا
 " ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ قابطّا ٜسخٔ ٖٓاى زا٥ُّا إع٢ٓ ٫ٕ :" إع٢ٓ قًب إٍ غتكٛزٙ

 : ؾٝ٘ ٜكٍٛ ايطَٚٞ ايسٜٔ ؾ٬ٍ ؾعطٟ َكطع ٜصنطْٞ ٖٚٛ ، (021)
 اـطاط "خط
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  خطٛط ث٬ث١
  ٖٛ ا٫ ٜكطأٙ ٫ خط

  ٚغريٙ ٖٛ ٜكطأٙ ٚثاْٝا
  ، غريٙ ٫ٚ قطا٤ت٘ ٜػتطٝع ٫ ٚثايجا
  اْا ٖٛ ... ايجايح اـط شيو
  أتهًِ سني

  اقٍٛ َا اؾِٗ اْا ٫
 (767) " غريٟ ٫ٚ

 سا١ْ " ٗ خام ٚبؿهٌ ، ايسٜٛإ ٖصا ٗ بٛيل غطنٕٛ ٜذلنٓا شاتٗا ٚبايططٜك١
 ايٓاقس ساٍٚ َُٗا بعٝسّا ٚتٗطب تٓعيل ؾايس٫ي١ . عُاٙ ٚضَا إع٢ٓ َتا١ٖ ٗ " ايهًب

 . ٚا٫غتكطا٤ ٚا٫غتٓطام ايتأٌٜٚ إٍ ًٜذأ إ
 شات٘ أٚ ْ٘ؿػ ايؿاعط ٜهٕٛ قس سامل ؾدل  قٓاع ٜتكُل ايؿاعط إ يٞ ٚىٌٝ

 . َٚعه١ً ٚغطٜاي١ٝ ؾٓطاظ١ٜ ٚؽ٬ٝٝت٘ قٛضٙ ؾتبسٚ ، اؾٕٓٛ دطث١َٛ وٌُ ، ايجا١ْٝ
 : ٜكٍٛ ا٫غت٬ٗيٞ إكطع ؾؿٞ . ٚايّٓٛ اؿًِ إٍ ؾاض٠ َٔ انجط ٖٓاى ايككٝس٠ ؾؿٞ
 (029) " دبٌ ؼت ْا٥ِ بطدٌ اتعجط اْين اسًِ ْا٥ِ ٚاْا "

  : ايهًب ٚسا١ْ ايّٓٛ بٌ ايؿاعط ٜطب٘ ايككٝس٠ بعٓٛإ ٚاضتباطا
  ْا٥ُّا ْؿػٞ ٚدست

  ٚا٫ضْب ايػًشؿا٠ سا١ْ يف
 (766) " ا٫عُاٍ ٚضدٌ ٚايجعًب ايهًب سا١ْ يف
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 بايٓػب١ ٜبسٚ إتُطز ، اؿامل ايؿاعط  إ ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ بٛيل غطنٕٛ ٜٚسضى
 بعس عكًٞ َكح ٗ ٜٓتٗٞ إ هب فٕٓٛ فطز ايػٝاغ١ٝ ٚيًُ٪غػ١ ٚي٬خطٜٔ يًذ٬ز

 : اجملاٌْ غذل٠ يًٝبػ٘ ضزلٞ ٖطض ٜاتٞ إ
 . اؾ٬ز باْتعاض اشٕ ايباق١ٝ غٓٛات٘ غٝكهٞ "

 ايكًب طٝب ضمسٞ ممطض ببسي١ َتٓهطّا غٝاتٞ ايصٟ
 (769) " يًُذاْني ٚغرت٠ سسٜس١ٜ غًػ١ً ظٗطٙ ٚضا٤ ىؿٞ

 طٟؾع ببٝت ايككٝس٠ ٜٓٗٞ ايؿاعط يهٔ ، اؿامل ايؿاعط ع٢ً اؾ٬ز ٜٓتكط ٖٚهصا
 : زا٥ط١ٜ قكٝس٠ ايططٜك١ بٗصٙ َٓٗا ٚهعٌ ، ايبسا١ٜ إٍ ايككٝس٠ قطا٠٤ وٌٝ َٓؿطز

 (027) " ايككٝس٠ ٖصٙ َٛنٛع ا٫ضض غتُٮ ايهاشب١ "ابتػاَت٘
 إع٢ٓ ٖٞ ، ٚا٫غت٬ب ٚاشل١ُٓٝ ايكُع دٖٛط ؽؿٞ اييت ايهاشب١ اؾ٬ز ابتػا١َ اشٕ
 َٛاٖط نٌ ٚتعط١ٜ يؿهح ايككٝس٠ ٖصٙ ْٗا١ٜ ٗ إدبأ ٗ عٓ٘ ايبشح ٜٓبػٞ ايصٟ

 نطٖٗا اييت اَطٜها ٗ اؿٝا٠ " د١ٓ " ؼت بٗا قعل اييت تًو َٚٓٗا ٚايكبح ايعٓـ
  : ايطأزلاي١ٝ اؿٝا٠ يُٓ٘ ٖذا٤ أق٣ٛ لس سٝح َط٠ َٔ انجط بعٓـ ٖٚذاٖا

  غذا٥ط عًب١ ٫ؾرتٟ اخطز "يصيو
  قسٜكٞ ٚاظٚض ايًٌٝ اعُام يف

 تابٛب ع٢ً باغٗاب ٚايتبٍٛ ايػطب ٚد٘ ٗ ٕػبُاتا ْٚكصف ايؿعط يٓٓاقـ
 (021) " ايتهايٝـ ايباٖٜ ايطازلاي١ٝ

 َٔ يٕٛ ؼكٝل ع٢ً اؾٖٛط ٗ تٓٗض ْط٣ نُا " ايهًب "سا١ْ  ٚقكٝس٠ 
 َطنب ٗ ْا٥ُا نٓت اشا : ايطَٚٞ ايسٜٔ ؾ٬ٍ ايٓك١ٝ ايعتب١ ٗ ٚايتػطٜب ا٫ْعٜاح

 ْٛح َطنب ٜهتػب اش . ٚايعَإ ٕهإا تػطٜب خ٬ٍ َٔ ، " غهطإ ٚاْت ْٛح
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 قك١ َٝجٛيٛدٝا ٗ اشلا٥ٌ إا٥ٞ ايطٛؾإ ؾبسٍ ، ٚاْعٜاسّا ضَع١ٜ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ
 : " إدًٛقات َٔ َت٬طِ عط ٗ ٚتٝٗا طٛؾاْا ٖٓا ،لس ايطٛؾإ

  املدًٛقات َٔ َت٬طِ عط يف ْٛح "َطنب
 تػبح، ،ٖٚٞ سطاؾؿٗا ؾٝ٘ مسه١ نٌ تسٚظٕ

  ْاؾص٠ /خاضز تب١ع /ع٢ً يف
  َكطاعٝٗا ع٢ً َؿطع١
 (761) " يػاْٞ ٚغط
 ْٛح َٚطنب ايطٛؾإ قك١ يتهػب ا٫ْعٜاح ع١ًُٝ تتشكل ، ايتػطٜب١ٝ ايٓك١ً ٚبٗصٙ

 ايٓٛاّ ّجً٘ ايصٟ يًؿطز ٚا٫غت٬بٞ إسَط ايعسا٥ٞ باؾٖٛط تطتب٘ َعاقط٠ ز٫ي١
 . يًُٓؿٞ بايٓػب١ خام ٚبؿهٌ ، يًؿطز بايٓػب١ ا٫َطٜه١ٝ اؿٝا٠ ٚاغًٛب ايطازلايٞ

 َٔ بايعسٜس ، ايهًب سا١ْ ٗ يًّٓٛ ا٫طاض١ٜ ايب١ٝٓ ٖصٙ زاخٌ ايككٝس٠ ٚؼتؿس
 َٚٓٗا ، اَطٜها ٗ اي٬اْػاْٞ اؿٝا٠ ِ٘ ٚازا١ْ شلذا٤ تتٓاغِ اييت ٚايػطزٜات إطٜٚات

 : ٚقطٜٓ٘ ايؿاعط َط١ٜٚ
  دبٌ ؼت ْا٥ِ بطدٌ اتعجط اْين اسًِ ْا٥ِ "ٚاْا
 (762) ." ٜٚٛقعين ٜػتكٝغ ست٢ ٚقطار بتٗٛض ثِ ا٫ّٚ بطؾل ٫ٚقع٘ ً٘ٚاضن

 ا٫سهاّ ٚؾطض احملصٚض ٚقٛع ٗ تتُجٌ ١َُٗ غٝاغ١ٝ ز٫ي١ اَاّ بك٠ٛ ْٚكطسّ
 : ايعطؾ١ٝ

 ايػْط ٜٚؿؿ٢ ايتذٍٛ ُٜٚشعط احملصٚض ٜكع "عٓسَا
 (763) " ... ايعطؾ١ٝ ا٫سهاّ ؾبه١ ؼت

 ٗ ايؿًػطٝين ايكسٜل سها١ٜ أٚ ، باشل٬ى َػّاٖا ًٌٜٗٗ ايصٟ ايطا١ٜٚ سها١ٜ أٚ
 ٜتشطى ايصٟ ايككٝس٠ عامل ؾػٝؿػا٤ ُجٌ اييت ايػطزٜات َٔ ٚغرلُٖا ، ايعْٛز سٞ
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 ٚد٘ ٗ ا٭خرل٠ قطخت٘ يٝطًل ٚا٫غتػ٬ّ ايتُطز بٌ ، ٚايّٓٛ ايٝك١ٛ َػت٣ٛ بٌ
 . ٚايعٜـ ٚايكبح ا٫غت٬ب

 شاتّٝا ٚعّٝا ت٪ؾط ، ؾعط١ٜ عع١ْ تؿهٌٝ ع٢ً " ايهًب سا١ْ " قكٝس٠ ٚتٓٗض
 ع١ًُٝ قكس، عٔ َا ؾاعط تكُل خ٬ٍ َٔ واٚض ايؿاعط ٚإ ، ايؿعط١ٜ بايهتاب١
 َطًع ؾُٓص . إعكس٠ ايػط١ٜ َٚػايهٗا ٚاْؿاقٗا اغطاضٖا ٫نتؿاف قاٚي١ ٗ ايهتاب١

 : ايؿعط َا١ٖٝ " تؿهرلٙ عٔ ايؿاعط ٜعًٔ ايككٝس٠
  اٜهّا اْين عًٝهِ اخؿٞ "٫
  (795)" ايكه١ٝ غطٛض٠ ايؿعط مبا١ٖٝ اسٝاّْا هطاؾ

 " ايؿعط َا١ٖٝ " ٖٝسغطعٔ  َاضتٔ ايؿًٝػٛف سٛاض ٖٓا ٜٛاقٌ ايؿاعط ٚنإٔ
 (040) " ايؿعط َٚا١ٖٝ ًٖسضئ " إٛغ١َٛ زضاغت٘ ٗ بسأٙ ايصٟ

 شاعت اييت " ايؿعطا٤ ٜ٪غػ٘ ٜبك٢ َا " ايؿٗرل٠ ًٖسضئ َكٛي١ ؾٝ٘ عطٷف ٚايصٟ
  ايػتٝٓات. َٓص ؿساث١ا ؾعطا٤ بٌ

 ٜ٪َٔ .ؾايؿاعط ؾعطٟ إٝتا إٓش٢ ٖصا خ٬ٍ َٔ تط٣ٚ ايككٝس٠ اسساخ ٚتهاز
 ، ؾٝٗا ن١ًُ ٚنٌ ، ايجا١ْٝ ايهؿ١ إٍ ْٝعّا ٜٓا يتعدل فصاف إٍ ؼتاز ٫ ايككا٥س " إ

 (049) "  إانٞ. َٓٗا ٜتذػؼ غط١ٜ ن٠ٛ
 إٍ ٜٚهٝؿٗا "، بسق١ ايجػطات َٛاقع " زؾذلٙ ٗ ٜٚػذٌ ايعامل سٍٛ وّٛ ٖٚٛ
 : " "بإػاَرل اـاضط١
  ْٜٝٛٛضى يف ٜػري خًٌٝ بٔ ظربإ اؾهط

 ، اؿاملني بؿذاع١
  ايطّٚ ب٬ز يف اغريّا ؾطاؽ بابٞ

 (796) " اؿُا١َ ، طٌٜٛ عط ع٢ً ، ىاطب
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 ٖٓاى زا٥ُا " بٛقؿ٘ ، ايسا٥ِ ٖٚطٚب٘ إع٢ٓ اْع٫م عٔ بٛنٛح ٜتشسخ ٖٛ بٌ
 ٚقاٚي١ ٜهتبٗا اييت ايككٝس٠ ٖصف إٍ ٜٚؿرل بٌ ، (044) " ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ ٜسخٔ

 . ايكاض٨ سهط٠ ٗ تهٕٛ إ
  قكٝس٠ ٖصٙ تهٕٛ إ اضزت "

 ٚاؿذاض٠، ٚاملؿاعٌ ، باؾٛع ، بايكًِ ْؿػو تٗادِ إ ؾٝٗا ػطب
 (790) " ايكاض٨ سهٔ يف ايسّ بعض يٝكب
 باْ٘ ٚىدلٙ َا قسٜكّا ؾٝٗا ىاطب ١َُٗ، ؾعط١ٜ – َٝتا باؾاض٠ ايككٝس٠ ٚىتِ

 : ٜهتٌُ مل ٫ْ٘ ق٬ًّٝ غاَض ؾ٧ إٍ ٜٗسف
 . ؾُٗٞ تػ٧ إ اضٜسى ٫ ايكسٜل اٜٗا " 

 بؿاعط نتابتٗا ٗ تاثطت باْٞ تتُٗين ٫ يهٞ ٖصا اشنط بإٓاغب١  نًُات ٖصٙ
 (041) " عإٞ

 نتاب١ ػطب١ نبرل سس ٚاٍ ، ؾاعط ػطب١ ٖٞ بهاًَٗا ايتذطب١ إ ايكٍٛ ّهٔ ٚيصا
 ٜكٜ ٚعٞ خ٬ٍ َٔ . ٚايٝك١ٛ ايّٓٛ بٌ إتاضدح ايهابٛغٞ اؿًِ ٖصا عٔ قكٝس٠
 . ًٖسضئ ؾعط أَاّ ٜكـ ٖٚٛ ، يًشٛاض ٖٝسغط بك٠ٛ ططسٗا إييت ايؿعط َا١ٖٝ َٚتاٌَ
 عٓاقط ٜهسؽ ؾايؿاعط . ساز ٚبكطٟ يػٟٛ ضَعٟ عٓـ مث١ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ

 َػطح ٗ ايكػ٠ٛ بعامل يتصنطْا ست٢ ، ايككٝس٠ أقٌ ٗ ٚا٫مل ٚايعٓـ ايكػ٠ٛ
 ؾشت٢ .ٚقبٝش١ . َٚسَط٠ َتٛسؿ١ ق٣ٛ إٍ تتشٍٛ ا٫ؾٝا٤ ؾهٌ . آضتٛ اْطٌْٛ
 : يًص٥ب اشلسٌٜ ٚتذلى " تتصأبٔ " ايدل١٦ٜ اؿُا١َ

  اؿُا١َ تتصأبٔ "
  ايص٥ب ٜٗسٍ

  ٜصنطْٞ
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  باؿكاضات ، باؿطٚب
 (791) " ععٕ ٚاسٝاّْا

 : يطدٌ بايكػ٠ٛ ١٦ًَٝ قٛض٠ ي٘ ٜؿذط ايهابٛؽ ايؿاعط سًِ إ نُا
  ا٫عسا٤ َٔ َسضب١ ؾطق١ إ وًِ "

  ايًٌٝ ٚطٍٛ بايطؾـ ايكشطا٤ تٌٗٝ
 (792) " ... نًٌ زٕٚ ، اهلٛا١ٝ٥ قكبت٘ يف

 : ايؿعط اؾعح ايجٝاب ًٌَٗٗ ش٥ب إٍ ايطا١ٜٚ ٜٚتشٍٛ
  ضا١ٜٚ ٜعٗط "

  ايجٝاب ًٌَٗٗ ش٥ب
 (793) " باهل٬ى ُِٜٗٗ ٖاَػّا ًٌٜٗٗ ساز

 ،ايسٜٛإ ٗ ا٫خط٣ ايؿاعط قكا٥س عٔ ؾه٬ّ ، عاّ بؿهٌ ايككٝس٠ ٚتهؿـ
 با٫غذلاب ايعُٝل ا٫سػاؽ َٔ عاي١ّٝ زضد١ّ عا١َ بكٛض٠ زٚاٜٚٓ٘ قكا٥س ٗ ٚضَا

 إهاْٞ با٫غذلاب ا٫سػاؽ َٓٗا كتًؿ١ َٛاٖط ٜتدص إغذلاب ٖٚٛ ، ايطٚسٞ
 ٖٚٞ ، اسلٌ بؿهٌ ( )ايٛدٛزٟ ا٫ْطٛيٛدٞ ابٚا٫غذل ، ايعَاْٞ ٚا٫غذلاب
 . ايؿاعط ىتعْٗا اييت إؿطط١ اؿػاغ١ٝ بسضد١ نبرل سس إٍ تطتب٘ َػتٜٛات

 ايسٜٛإ ٖصا ٗ خاق١ ا١ُٖٝ تهتػب اييت بٛيل غطنٕٛ ايؿاعط َط٫ٛت َٔ
 زيٌٝ " قكٝس٠ٚ (071) " نا١ًَ غرل٠ – اٚض عطأف : غطٜب زلت ٗ اقـ " قكٝس٠

 إؿاٖس بتٓٛع تتُٝع َطنب١ غطز١ٜ ب١ٝٓ ُتًهإ ؾايككٝستإ،(070) " قاقط٠ َس١ٜٓ إٍ
 اسٝاْا ٚتأخصإ ، ايؿعط١ٜ يًهُا٥ط تعسز ع٢ً ٚتٓطٟٛ ٚايػطز١ٜ ايؿعط١ٜ ٚايتكٓٝات

 كًٛقات " ٗ ايععاٟٚ ؾانٌ بكٓٝع نبرل سس إٍ ٜصنطْا ضٚا٥ّٝا أٚ َػطسّٝا َػاضّا
 (079) " اؾ١ًُٝ ايععاٟٚ ؾانٌ
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 َس١ْٚ إٍ " أٚض عطاف : غطٜب قُت ٗ اقـ " قكٝس٠ تتشٍٛ إ هازٚت
 أٚض عطٷاف ض٩ٜا خ٬ٍ َٔ ايتهٜٛٔ يػؿط نتاب١ ٚاعاز٠ ، ا٫ْػإ يتاضٜذ اؾذلان١ٝ

 ؾذا٠ ىتؿٞ ايعطاف، اعين يهٓ٘، ا٫ْػا١ْٝ تاضٜذ َٔ ؾ٧ نٌ نتاب٘ ٗ ٜهؿـ ايصٟ
 : ايككٝس٠ َٔ ا٫ٍٚ طعإكا ع٢ً تُٗٝٔ اييت ايػٝاب / اؿهٛض ثٓا١ٝ٥ عدل

   ايعطْاف. نتاب يف ؾ٧ نٌ ظٗط "
  ايػطاب ظٗط
 (706) " اؾباٍ َطآ٠ متػح خطق١
 ٚيهٔ ا٫ْػاْٞ ايتهٜٛٔ غرلٚض٠ عٔ أٚض عطْاف نتاب ٜهؿـ ايططٜك١ ٚبٗصٙ

 ْٛح غؿ١ٓٝ َٔ اؿٝٛاْات تٛٗط سٝح ، ٚغدط١ٜ ٚغطٜاي١ٝ غطا٥ب١ٝ َٔ ؽًٛ ٫ بططٜك١
 ْٚب٤ٛات٘ ٚنتاب٘ :ايعطاف ؾ٧ نٌ ىتؿٞ ؾذا٠ يهٔ ، إؿٓك١ ؼت اؿانِ ٚٚٗط ،

 : تهٜٛٓ٘ ٚغؿط
  ايعطاف نتاب يف ؾ٧ نٌ "ظٗط

 (709) " ايعطاف نتاب َٔ ؾ٧ نٌ اختؿ٢ ثِ
 ْؿػ٘ ايعطاف قٓاع ٚعٞ خ٬ٍ َٔ ، ؾعطٟ غطز ٗ ؾذا٠ ٜٛٗط ايعطاف يهٔ
 : اؾب ٗ أٚ اشلٓس ٗ يٓذسٙ
  ايتُاضْس اؾذاض ؼت ًؼٚد اهلٓس يف ايعطاف ست٢ اختؿ٢ "

 (700)" غٝٛف َٔ َع١ً ؼت
 ايػٝس قًب َٚٓٗا ايتاضٜذ ٗ َادط٣ ع٢ً ؾاٖسّا نإ اؾب ٗ أيكٞ ٚبعسَا

 : إػٝح
  اؾب يف "أيكٞ
  ي٘ دط٣ مبا اٜاَّا ٜؿهط اخص سٝح
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 (700) " ايكًب خؿب١ إىل ٜكاز ساؾّٝا لاضّا ضا٣ ايٛسٝس٠ ايه٠ٛ َٚٔ
 : َكسغ١ بػٞ تكتً٘ إ إٍ ٚؾٗازت٘ ْٚب٤ٛات٘ ض٩اٙ ايعطاف ٖصا ٜكسّ ٌٜٚٛ

  عع١ُٝ عطا٥ل وًِ اٜاَ٘ اخط يف "
ْٞ َػ١َُٛ بػهني ٚتكتً٘  (701)" ٚاملٛت ايًص٠ اغطاض تتكٔ َكسغ١ بػ

 ايككٝس٠ َٓح ٚايصٟ ْٚب٤ٛات٘ ايعطاف سٝا٠ َٔ ايسضاَٞ إؿٗس ٖصا ىتِ ٚبصا
 َؿاٖس عدل تتٛاقٌ ، إكطع ٗصاب تٓتٗٞ إ ٜؿذلض اييت ايككٝس٠ يهٔ . ًَٛتٗا
 َٔ انجط اظا٤ آْا يٞ يٝدٌٝ ست٢ ، اٚض عطاف ْب٤ٛات عٔ بعٝسّا َٚتٓٛع١ عسٜس٠
 د٬ٍ َٔ َكطع ايؿاعط ٜػتًٗ٘ ايصٟ ايؿعطٟ إؿٗس َٓ٘ ، َػتكٌ ؾعطٟ َؿٗس
 : ٚاؿًٍٛ ايؿطح ساي١ َٔ ؽًٛ ٫ قٛؾ١ٝ تّٗٛات إٍ ٜكٛزٙ ٚايصٟ ايطَٚٞ ايسٜٔ
  ايٝا٤ ٚيػت يـا٫ يػت " 

 (702) " عبٌ َكٝس٠ بُٝٓٗا يهٓو
 ،اييت ا٫ٍٚ إط٠ ضَا ٖٞ ، اَطا٠ إٍ ٖصا خطاب٘ ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ، ايؿاعط ٜٚٛد٘

  : ٖصا زٜٛاْ٘ ٗ إطأ٠ يؿدك١ٝ اؿهٛض ٖصا َجٌ ؾٝٗا ٜدلظ
  ايككٝس٠ ْٗط يف "اضاى

  ايٓٗط يف بٓٗسٜو وصف ٚأسسِٖ
 (703) " بعٝس غذٔ يف ٝسٟق ع٢ً قؿٛض٠ قٛضتو أض٣

 : َتشطن١ زضا١َٝ ب١ٝٓ ٜتدص ثايح ؾعطٟ َؿٗس شيو بعس ٜٚٓؿتح
  املػطح ع٢ً ٜػين غهطإ متػاح نإ "

  ناْٛا ايصٜٔ ا٫خطٜٔ َع املكاعس اسس يف دًػت
 (705) " ... ايع٬ّ يف قاَتني
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 اٚض فعطا يط٩ٜا اغتُطاضّا تهٕٛ إ ّهٔ ٫ ، ٚؾٓطاظ١ٜ غطا٥ب١ٝ َؿاٖس ٚتت٬سل
 ٖٚصا . إػتك١ً ايس٫ي١ٝ ٚب٪ضٖا اـاق١ بٓٝاتٗا ُتًو ٫ْٗا ، َٚؿاٖسات٘ ٚتٓب٪ات٘
 ا٫قٓاع ع٢ً قسضتٗا ٫ثبات ايط١ًٜٛ ايككٝس٠ اَها١ْٝ عٔ ١َُٗ اغ١ً٦ ٜططح ايتؿهو

 . َذلاب٘ ؾعطٟ قٛض أٚ غطزٟ خ٘ غٝاب ٗ
 ُتًو اييت " قاقط٠ َس١ٜٓ إٍ زيٌٝ " قكٝس٠ ع٢ً اندل بسزضد١ ٜٓطبل ا٫َط ٜٚهاز

 ايؿاعط ؾ٤ٛ عٔ ؾه٬ّ ، ايػطز١ٜ ٚايبٓٝات إؿاٖس ٗ ٚتعسزّا َتٓٛع١ ػطٜب١ٝ تكٓٝات
 ؾطع١ٝ عٓٛاْات ٚٚنع ، ايؿعط١ٜ ا٫بٝات بعض ٚتطقِٝ ، زاخ١ًٝ ؽطٝطات يتٛٚٝـ

 سٌ بٌ تدلظ إطنب ايه٫ٛدٞ ايؿها٤ ٖصا ٚزاخٌ  ايككٝس٠. َؿاقٌ َٔ يًهجرل
 : ٚايه١ْٛٓٝ ٚاؿٝا٠ ا٫ْػإ عٔ عُٝك١ ٚٚدٛز١ٜ ؾًػؿ١ٝ اتاّان ٚاخط

  ثا١ْٝ انٕٛ ئ نٓت٘ َا "نٌ
  . نٓت٘ مبا ي٘ ع٬ق١ ٫ غانْٛ٘ َا

 (707) " ٬َبػٞ بني احملتٛا٠ سٝاتٞ . اقٌ ٫ٚ انجط ٫ ، سٝاتٞ
 ايؿًػؿ١ٝ ٚايط٣٩ بإٛاقـ استؿازّا انجط ٖصا ايؿاعط زٜٛإ إ ْعذلف إ ٚعًٝٓا

 ّهٔ ٫ سطبا١ٜٚ ز٫٫ت ع٢ً اسٝاْا ٜٓطٟٛ نُا ، ا٫ْػاْٞ ايٛدٛز عٔ ك١ايعُٝ
 ايصٟ " ايطغاي١ " ضَع ز٫ي١ َج٬ َٚٓٗا ، ايتاٌٜٚ ططٜل عٔ ست٢ بػٗٛي١ بٗا ا٫َػاى

 ٚايصٟ " ايطغاي١ أٚز١ٜ " إٛغّٛ ا٫ٍٚ احملٛض ٗ خام ٚبؿهٌ ، ايسٜٛإ ٗ ٜتهطض
 ا٫ضض إٍ ىطز ٖٚٛ قٓاع٘ أٚ ايؿاعط ؾٝٗا ٜبسٚ" "ضغاي١ عٓٛإ ؼٌُ بككٝس٠ ٜػتٌٗ

  : زخٍٛ ايٝٗا يٝؼ اييت
  اي٢ُٓٝ يف املٓري٠ إىل ايٝػط٣ ٜسٙ يف "

  ٖٓاى َٚٔ ، ٖٓا إىل ٖٓا َٔ ايطغاي١ يٝشٌُ
 (707) " ايطغاي١ ناْت ، ٖٓا إىل
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 . شلا ْٗا١ٜ ٫ َتا١ٖ زاخٌ ايؿاعط ؾٝهٝع ، ؼذلم إس١ٜٓ ٫ٕ تكٌ مل ايطغاي١ ٚيهٔ
 ؾٝٗا ْؿعط اييت " ايطغاي١ أٚز١ٜ " قكٝس٠ ٗ خاق١ َها١ْ ايطغاي١ ؾهط٠ تؿػٌ نُا

 هس ٖٚٛ بايطعب ٜكاب ، بايطغاي١ يٝأتٞ دٛازٙ ع٢ً خطز ايصٟ ايؿاضؽ ٫ٕ باـٝب١
 : ايه٬ّ ْٚػٞ ايطغاي١ ْػٞ إ بعس ٜٚٗطب ، باْتٛاضٙ ايٓاؽ َٔ اؿؿس ٖصا
  ايصٟ ايؿاضؽ بإ ا٫ْٛاض َع تؿؿ٢ ايععِٝ اـرب يهٔ "

  املًُه١ يف ٚإز أقك٢ َٔ دٛازٙ ع٢ً خطز
 .... ساؾّٝا اؾباٍ ٜٗبط اخريّا ض٩ٟ بايطغاي١ يٝأتٝٓا
 (706)" ايه٬ّ ْػٞ قس ٚنإ ، ايطغاي١ ْػٞ قس ٚنإ
 ٖٓا ايطغاي١ ؼٌُ سٝح " ايططٜل ٖصٙ بكٝت " قكٝس٠ ٗ ايطغاي١ ؾهط٠ تدلظ نُا

 : ْكؿٌ إٍ ايطغاي١ اْؿططت إ سبع ايؿاعط عٓ٘ ٜبشح ايصٟ ايػط
ٌْ ، ْكؿإ "ايطغاي١   ا٫خط٣ يٝػت ٖٞ ططٜل يف ن

  ، ضأغٞ ممًه١ يف ، نايٓػٓاؽ ىتؿٞ ٚاسسُٖا
 (709) " بٝيت. اَاّ ناؿاضؽ ٜٓتعطْٞ ٚاٯخط

 " زٜٛإ َٚٓٗا ا٫خط٣ ايؿاعط زٚاٜٚٔ َٔ عسز ٗ " ايطغاي١ " ضَع١ٜ تتتهطض نُا
 ٚاؾطٜس٠ ايطغاي١ ٖٛ " إٛغ١َٛ ايككٝس٠ ٗ ٚخاق١ " يص٥ابا يٌٝ ٗ ايؿاْٛؽ ساٌَ

 داى قكا٥س باسس٣ تصنطْا  ضَا ، Ballad با٫ز١ٜ سها١ٜ عٔ عباض٠ ٖٞ ٚاييت "
  : بطٜؿرل

  َٚه٢ ايك٠ٛٗ ايطدٌ "ؾطب
  اؾطٜس٠ ٜكطأ

  ضمبا أٚ غاضح تا٬َت٘ يف ايٓازٍ
  ايهطاغٞ وكٞ
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 (700) " ايعاقؿ١ إىل ٜٚكػٞ
 ٚط٣ٛ دطٜست٘ مل إ ،بعس ايطدٌ شيو . ابسّا تكٌ مل ، ٜبسٚ نُا ، اي١ايطغ يهٔ
 : ايطغاي١ ٖٛ ايعاقؿ١ تًكؿت٘ ايطغاي١

 ، اؿػاب زؾع ٕ ايطغاي١ ط٣ٛ ، دطٜست٘ مل "
 : شضاعٝٗا بني ايعاقؿ١ ٚتًكؿت٘ ايباب، ايطدٌ ؾتح ثِ
 (700) " ٚاؾطٜس٠ ايطغاي١ ٖٛ

 " قكٝستٞ ٗ ٚخاق١ " ايكب١ًٝ يهًب ٣اخط ع١ُٛ " زٜٛإ ٗ ايطغاي١ ضَع ٚلس
 إا٥س٠ ع٢ً َٛطٚف مث١  " إٛطٚف " قكٝس٠ ؾؿٞ " ايطغاي١ ٚقًت " ٚ " إٛطٚف

  : ىب٦ٗا َا ٚقك١
  : ٜكٍٛ ٫ ٚقس ، اسسِٖ يٞ ٜكٍٛ قس "

 . ايكك١ ٖٞ َا يٞ قٌ ، ضدا٤ّ تعاٍ
 (701) " املا٥س٠ ع٢ً املعطٚف ٖصا َا

  ايصٟ إٛطٚف ٜهُٗا اييت ايكك١ ٖٞ َا ٜعطف إ ٜطؾض ايطدٌ يهٔ
 : ا٫بس إٍ بػطٙ قتؿٛا ؾٌٝٛ ، ٜؿتش٘ إ ٜطؾض

  أَهٞ ثِ ، ًَٗٞ ع٢ً بريتٞ أؾطب " 
 . ايكك١ ٖٞ َا ابسّا اعطف ئ ، غبًٝٞ يف
 (702) " املعطٚف اؾتح ئ

 ، ايطغاي١ ٚقٍٛ إٍ ا٫ؾاض٠ سٝح اغتجٓا٤ٷ " ايطغاي١ ٚقًت " قكٝس٠ ُجٌ ٚضَا
 اٚي٦و ع٢ً ضزا ايؿاعط ٜهتبٗا اييت ايككٝس٠ اْٗا ٜٚبسٚ ، َطّٜٛا ٌٜٛ ايطغاي١ طغ يهٔ
 : َكرلٙ ٜهتبٕٛ ايصٜٔ
 . ي١ًٝ نٌ ، ايؿذط ست٢ قكٝستٞ يف أغٗط "
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  . آخطٜٔ بؿط إىل استاز . قط١ إىل ، دبٌ إىل استاز قًت
 (703)" بايطغاي١ ٚبعجت
 ٜطتب٘ بعٝس، ٚؾًػؿٞ ٚغُٝٝا٥ٞ ز٫يٞ بعس َٔ ؽًٛ ٫ ايطغاي١ ضَع١ٜ  إ ٜٚبسٚ
 ايؿًٝػٛف ؾًػؿ١ َكسَتٗا ٚٗ ، ٚايعس١َٝ ايٛدٛز١ٜ ايؿًػؿ١ٝ إ٪ثطات َٔ َذُٛع١

 . (051) " ظضازؾت تهًِ ٖهصا " نتاب٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ، ْٝتؿ١ ؾطزضٜو ا٫ٕاْٞ
 ع٢ً زي٬ٝ نتاب٘، ٗ ْٝتؿ٘ ٚٚؿُٗا ايًصٜٔ ٚايجعبإ، ايٓػط ضَعٟ ٚٗٛض ّجٌ ٚضَا
 ايٓعع١ ١ُٖٓٝٚ ايهتاب١ ٗ ايطَعٟ ايعٓـ ْعع١ غط عٔ ٜهؿـ ايصٟ ، ايتاثط ٖصا

 اقـ " قكٝس٠ ؾؿٞ . ٚٚسؿ١ٓٝ ٚقػ٠ٛ عٓـ َٔ ؾُٝٗا َا إاظٚن١ٝ ٚاسٝاْا ايػاز١ٜ
 ٜتهطض " ْٛح َٛنب ٗ ْا٥ُا نٓت اشا " زٜٛإ ٗ " أٚض عطاف : غطٜب زلت ٗ

 : َطتٌ ٚايجعبإ ايٓػط ا٫ثرلإ ْٝتؿ١ ضَعا
  يف ٚاختؿٞ ايتكًٝس١ٜ  ا٫ْاؾٝس يف ظضازؾت ظٗط " 

 (711) " املكسغ١ ايهتب
 :زاخً٘ َٔ طاض ططٚاز٠ سكإ باب ٛاؾتش عٓسَا ايطَعٜٔ ٖصٜٔ ٚٗٛض ٜٚتهطض

 .، املؿٗٛض ثعباْ٘ اـاضز إىل ٚظسـ ْٝتؿ١، ْػط "
 (717) " اؾُٗٛض تكؿٝل ٚغط بعهُٗا عٔ ٜبشجإ ٚؾطعا
 نبرل سس إٍ ٖاثٌ تٛٚٝـ ٖٚٛ ، ا٫ؾع٢ ضَع سٍٛ َتؿطق١ اؾاضات عٔ ؾه٬

 : " ظضازؾت تهًِ ٖهصا " بادٛا٤
  " ثا١ْٝ اسٝٝو ثِ ٚاقتًو أؾع٢ بطاؽ دٓٛبو اؾتح

 (716) " دسٜس َٔ ٫قتًو
 بٛقؿُٗا ٚايجعبإ ايٓػط بكشب١ ٜػرل ْٝتؿ١ نتاب ٗ ظضازؾت إ إعطٚف َٚٔ

 ّجٌ بُٝٓا ، ايؿها٤ ٜعاْل ٭ْ٘ ا٫عايٞ يٓػطا ّجٌ سٝح ، ا٫غؿٌ / ا٫ع٢ً يجٓا١ٝ٥ ضَعّا
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 " نتاب ٗ ايٓػط ٜٚٛٗط ،  ا٫ضض َع ُاؽ ٗ ٫ْٗا ا٫غؿٌ ( ا٫ؾع٢ ) ايجعبإ
 ؾذأ٠ اَاَ٘ ىطـ اش ، إٝت زؾٔ َٔ ظضازؾت ات٢ٗٓ إ بعس " ظضازؾت تهًِ ٖهصا

  : قا٬٥ بابتٗاز ظضازؾت ٜعًٔ سٝح ثعبإ، َٓ٘ ٜتسٍ ْػط عطٜه١ زا٥ط٠ ٗ
 ايؿُؼ ؼت اؿٝٛاْات انجط : قًب٘ يف ٚابتٗر ، ظضا قاٍ ، سٝٛاْاتٞ ٖٞ "ٖصٙ

 (719) " ايؿُؼ ؼت سه١ُ اؿٝٛاْات ٚانجط ،
 ًَش١ُ ٗ اْهٝسٚ بؿدك١ٝ ؾبٝ٘ ْٝتؿ١ نتاب ٗ ظضازؾت يٞ ٜبسٚ اض٣ ٚؾُٝا
 ػطايٓ ايطَعٜٔ شلصٜٔ ٜأْؼ يصا ، اؿٝٛاْات َع ايػاب١ ٗ ٜعٝـ نإ عٓسَا نًهاَـ
 ايًٛسات َٔ ايعسٜس ٗ ٜبسٚإ سٝح ٚقساق١، َٛز٠ ع٬قات ٜكُٝإ ايًصٜٔ ٚايجعبإ

 بؿو ٚايؿ٬غؿ١ ايٓكاز اْؿػٌ ٚقس . ضقبت٘ َٔ ٜتسٍ ثعباْا وٌُ ْػط : َعّا ايتؿه١ًٝٝ
 ٗ وًل ٖٚٛ ايٓػط ضَع خام ٚبؿهٌ ، ٖصا ْٝتؿ١ نتاب ٚاغطاض ؾؿطات َٔ ايهجرل

 ٖصٙ ػػٝس إ ٖٓا ٜعٓٝٓا َٚا . اضنٞ ٖٛ َا تعاْل اييت ا٫ؾع٢ ٚضَع ، ا٫عايٞ
 غطنٕٛ ايؿاعط ٚقٛع ٜ٪نس " ظضازؾت تهًِ ٖهصا " نتاب َٔ ٚغرلٖا ،ايطَٛظ
 اييت ، ْٝتؿ١ يؿًػؿ١ ( )ايًٓٗػيت ايعسَٞ إٓٛٛض تاثرل ؼت ايؿذل٠ ٖصٙ خ٬ٍ بٛيل

 دسٜس٠ ١ٝاؾذلان ؾها٤ات اضتٝاز  َٔ كًٝت٘ َهٓت ؾعط١ٜ بططٜك١ تؿهرلٙ اخكبت
 . اسٝاْا ٚغطا٥ب١ٝ

 اييت ايؿعط١ٜ سٝات٘ ط١ًٝ عًٝ٘ َُّٗٝٓا ٌٚ ايؿًػؿٞ ا٫ْؿػاٍ ٖصا إ ايكٍٛ ّٚهٔ
 بعس أٟ 9119 عاّ قسض ٚايصٟ (057) " ايكب١ًٝ يهًب اخط٣ ع١ُٛ " بسٜٛإ ختُٗا

 ايٓهر ساي١ نبرل٠ زضد١ إٍ ّجٌ ايسٜٛإ ٖٚصا . 9115 قازف ايصٟ ضسًٝ٘ ع٢ً عاّ
 ايٓكـ ع٢ً َاٜعٜس إٍ اَتست اييت بٛيل يػطنٕٛ ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ايٝٗا قًتٚ اييت
 . قطٕ
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 قكا٥س ع٢ً إتٛغط١ َا سس ٚاٍ ، ايككرل٠ ايككٝس٠ ُٖٝٓت ايسٜٛإ ٖصا ٗ
 ايؿاعط زٜٛإ ٗ خام بؿهٌ ٚدسْاٖا اييت ايؿاعط َط٫ٛت ،ٚاختؿت ايسٜٛإ
 ايتذطٜب ْعع١ ٚانح بؿهٌ تتخؿ نُا " ْٛح َطنب ٗ ْا٥ُا نٓت اشا " ايػابل

 ،إتعسز٠ ايؿعط١ٜ ٚا٫قٛات ػطز١ٜاي إػتٜٛات شات إطنب١ ايككٝس٠ ببٓا٤ ٚا٫ُْٗاى
 يٞ ٜٚبسٚ ايؿعط١ٜ يًكٛض٠ ايػطٜايٞ ٚايتؿهٌٝ ايًػٟٛ ايتػطٜب ْعع١ َٔ ؽؿٝـ َع
 ٚنٌ ػاضب٘ ؾٝٗا ٜطقس ضاح ايٓؿؼ، َع ٚاْػذاّ قؿا٤ ؿ١ٛ إٍ ٚقٌ قس ايؿاعط إ
 . ايجاقب١ ايؿٝدٛخ١ سه١ُ َٔ ؽًٛ ٫ ٚاثك١ تا١ًَٝ بٓٛط٠ ب٘ احملٝط١ ٚا٫ؾٝا٤ ٕط٥ٝاتا

 ٌٜٛ يهٔ ، َطق١ُ ؾكٍٛ أٚ قاٚض غت١ إٍ ايسٜٛإ قكا٥س تٛظٜع إٍ ايؿاعط ؾأ
 ٚسٝات١ٝ ؾعط١ٜ ض٩ٜا تؿهٌ ٚهعًٗا ايؿكٍٛ أٚ احملاٚض ٖصٙ ٜطب٘ غطٟ خٝ٘ مث١

 "تهاز ايهطغٞ " ٖٞ قكرل٠ بككٝس٠ زٜٛاْ٘ ايؿاعط حٜؿتت إ ز٫يت٘ ي٘ ٖٚا . َٛسس٠
 ٚاسا٫ت ز٫٫ت ع٢ً تٓطٟٛ يهٓٗا ، غرل ٫ ٚاسس٠ ؾعط١ٜ ١ًْ َٔ تتهٕٛ إ

 غُٝٝا١ٝ٥ ع١َ٬ بٛقؿ٘ " ايهطغٞ " ضَع ٚت٪غطط يًعَٔ عابط٠ َٚٝجٛيٛد١ٝ تاضى١ٝ
 ايطؿٛي١ َهإ : ا٫يٝـ يًُهإ إتايل ٚاؿهٛض ا٫ثين ٚا٫ْتُا٤ اشل١ٜٛ بػ٪اٍ تكذلٕ

  : ٚايٛطٔ ٚا٫غط٠
  ع٢ً ٜٗتع ظاٍ َا دسٟ "نطغٞ
  أٚضٚى اغٛاض

  ؾٝ٘ ٜتكًب ، ايٓٗط ٜعرب ؼت٘
 (710) " ٚا٫َٛات ا٫سٝا٤

 ٚاييت ايسٜٛإ َٔ ا٭خرل٠ ايككٝس٠ ٗ بك٠ٛ ايهطغٞ ضَع ٜعٛز إ ز٫ي١ ي٘ ٖٚا
 ٖٚٛ إط٠ ٖصٙ ١ْٝايجا شات٘ أٚ ايؿاعط ؾٝ٘ يٝذًؼ " ايككب نطغٞ " عٓٛإ ؼٌُ
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 نطغٞ شٖٓ٘ ٗ ٜػتشهط بايتانٝس ٖٚٛ ، ٚػاضب٘ سٝات٘ ؾكٍٛ ٜٚػتعٝس ايعامل ٜطقب
 :ؾٝ٘ ٜكٍٛ  "ايصٟ إٛطٚف " قكٝس٠ ٗ ضَع١ٜ عتب١ ٗ ٚٚؿ٘ ايصٟ ضاَبٛ
  " خ٬م نطغٞ يف ٬َى َجٌ سٝاتٞ أَهٞ "

  ٜتاضدح ايككب "نطغٞ
 ، اهلا١ٜٚ ساؾ١ ع٢ً
 (711) " قًٌٝ قبٌ ؾٝ٘ ػًؼ نٓت ايصٟ شاى
 ،ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٚٗ ، ثا١ْٝ َط٠ سٜػتعٝ ، َٚطاثٝ٘ ؾٗازت٘ ٜكسّ إ بعس ايؿاعط يهٔ

 ٫ٚ ، ؾاضغّا نإ ٚإ ٜٗتع ٖٚٛ ، اؾس نطغٞ قٛض٠ اٜها ايسٜٛإ ْٗا١ٜ ٖٞ اييت
 : اسس ؾٝ٘ هًؼ
 ، يًٓاؾص٠ املٛاد٘ دسٟ نطغٞ ٜٗتع "

 . اٚضٚى اغٛاض ع٢ً ٜٗتع
 (712) " اسس ؾٝ٘ هًؼ ٫ ، اضؽؾ ٖٚٛ ست٢ ٜٗتع
 ايعكٛض ٖصٙ نٌ ع٢ً ؾاٖسّا اٚضٚى اغٛاض ع٢ً ٜٗتع ايصٟ ايهطغٞ ٜتشٍٛ ٖٓا
 ، اؾس نطغٞ إ ْكٍٛ إ ّٚهٔ  ٚا٫ضض. ي٬ْػإ بسٌٜ تهٜٛٔ غؿط يٝسٕٚ

 نٌ ع٢ً ؾاٖسإ ُٖا ، ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط ؾٝ٘ هًؼ نإ ايصٟ ايككب ٚنطغٞ
 خ٬ق١ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٜكسّ اش . َعّا ٚاؿؿٝس ساؾ ٚدٛز ٜٚهُطإ ؾ٧

 نإ َجًُا ُاَّا ، عٓ٘ إػهٛت ٜٚؿهح ، إػتٛض ٜٚعطٟ ، ٚؾًػؿت٘ ٚسٝات٘ خدلت٘
 َٔ ايهجرل َع زاخ١ًٝ تٓاقات ،ٜٚكِٝ إتأضدح نطغٝ٘ َٔ بدلٚز ايعامل ٜطقب ضاَبٛ

 ٜؿتح مل يهٓ٘ ، ايطغاي١ ٌُو ايصٟ ايططز تػًُ٘ إٍ اؾاضت٘ َٚٓٗا ايػابك١ قكا٥سٙ
 : إٛطٚف
ٞٓ بعجٛا "ايّٝٛ   ايٓب٠٤ٛ بٗصٙ إي
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  يهٓين ايططز أغتًُت – ايربٜس يف
 (713) " املعطٚف أؾتح مل

 باؾٓاظات ُت٧ً اييت ٚإسٕ ايكت٢ً عسز عٔ َٚ٪١ٕ غٛز ْب٤ٛات ايؿاعط ٚتكٌ
 تػعٝٓات ٗ ايٛطٔ ٜعاْٝ٘ نإ َا إٍ ٚانش١ اؾاضات بايتانٝس ٖٚٞ ، ا٫ضاٌَ ٚقدل
 : آْصاى ا٫غتبساز ْٛاّ ٌٚ ؼت ٚقُع ٚتعػـ انطٗاز َٔ إانٞ ايكطٕ
  إٓت خرب ٖصا ،. امسع "

ْٕ  ، سساْز ، ا٫ضاٌَ بكرب متت٧ً َس
 (725) " ٣٬َ ايؿٛاضع بٗا ، دٓاظاْت
 ٜك٣ٛ ؾ٬ ، اَطٜها ٚٗ ، ٚطٓ٘ ٗ ، ايهاضث١ سذِ اَاّ بايعذع ايؿاعط ٜٚؿعط

 : طاثٞإ نتاب١ ع٢ً
  املطاثٞ يرتتٝب ٜكًح ٫ َٔ "اْا

  ٚقبٛضِٖ ، نجريٕٚ اَٛاتٞ إ ضغِ
 (727)" ايص٥اب تٓبؿٗا ، ايرباضٟ يف َٛظع١
 اٚضام " قاسب ُٚإ ٚايت اؿساثٞ ا٫َطٜهٞ ايؿاعط َع سٛاضّا ايؿاعط ٜٚكِٝ
  : ؾعطٙ َع ؾعطّٜا تٓاقا ٜكِٝ نُا " ايعؿب

 . املباْٞ تػتٓري . ايؿذط اْ٘ "
 . اَطٜها يف ايعؿب ػتٝكغٜ

 (727) " ٜٚتُإ ٚايت امس٘ فّْٓٛا تتصنط عؿب١ نٌ
 ا٫زبا٤ َٔ ناٌَ دٌٝ ب٘ اقطسّ َجًُا ، ا٫َطٜهٞ اؿًِ بِٖٛ ٜكطسّ يهٓ٘

 : ٚؾٝتعدرلايس ُٖٓػٛاٟ اَجاٍ ايها٥ع اؾٌٝ ٖجًٞ َٔ ٚايطٚا٥ٌٝ
  ايبشط عربت اييت اَطٜها أٜ ؟ ٜٓٗا "أ
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  ٜٚتُإ اَطٜها غتبك٢ ٌٖ ؟ اؿامل اْا ، ٯتٝٗا
 (726)" ؟ ٚضم ع٢ً سربّا

 ، ايطازلايٞ ٚيًٓٛاّ ا٫َطٜه١ٝ اؿٝا٠ يٓػل ايكطو١ نطاٖت٘ ايؿاعط ٜطانِ ٖٚهصا
 . َط٠ َٔ انجط شيو إٍ اؾطْا نُا

 ايها٥ٔ عٔ عُٝك١ ٚاْٚطٛيٛد١ٝ ؾًػؿ١ٝ ٚؾذٕٛ تا٬َت ع٢ً ايككٝس٠ ٚتٓطٟٛ
 :إعطٟ ايع٤٬ بابٞ ٜصنطْا ٚانح ، تٓام ٗ ، َٓاباقسا ّٜٛ نٌ ْسٚغ٘ ايصٟ ايبؿطٟ

  قبًٞ قاعس َٔ نِ ، ايسضز ٖصا ٜكعس َٔ أْا "
  بػط١ نٌ غْطع٢ً سطاّ أيتكط

 (729) " قك١ مث١ ، اؾ٤٬ ع٢ً ٚأزٚؽ
 يعب َٔ ؽًٛ ٫ بًػ١ عؿٛا٥ٝا ايٛدٛز اغ١ً٦ ٜٓجط ٖٚٛ َطاض٠ ايؿاعط ٜٚتؿًػـ

  : َككٛز
  نأْين "َٔ
  نٓت٘ َٔ ؟ انْٛ٘ إ قبٌ
 (720) " ؟ غانٕٛ َٔ ؟ نٓت َٔ ؟ ٜهْٛين إ قبٌ

 بًكط١ ٚايعَإ إهإ َػتٛعبا ايتاضٜذ عدل ٖصٙ ايطَع١ٜ ضسًت٘ ايؿاعط ٚىتتِ
 ًَش١ُ ٗ اؿا١ْ قاسب١ غٝسٚضٟ سا١ْ ٗ نٝٛؾّا ٚاؿٞ إٝت ؾٝٗا ٜكبح ، ٚاسس٠

 : َات قس ا٫ي٘ إب ظضازؾت يػإ ع٢ً ْٝتؿ١ قطخ١ إٍ ؾٝٗا ٧َٜٛٚ " "دًذاَـ
  ضس١ً َٔ هلا ٜا "

  غٝسٚضٟ سا١ْ يف نٝٛف ٚاؿٞ املٝت
 (720)"  ا٫هل١. إىل وتاز َٔ
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 شيو ، يًسٜٛإ إؿتاح – ايككٝس٠ يتهٕٛ ْؿػٗا تؿطض ايككٝس٠ ٖصٙ إ ٜٚبسٚ
 ايؿاعط ٜٓٗط سٝح ، ايكب١ًٝ يهًب اخط٣ ع١ُٛ : ايعٓٛإ ز٫ي١ ع٢ً تٓطٟٛ اْٗا

 : " ايع١ُٛ ٖصٙ " ٜٝ٘ٚعط ايكب١ًٝ نًب
  ايكب١ًٝ نًب "أْٗط
  َععا٠ باغٓإ َعفطّا ٚنطٙ إىل ٜتكٗكط يهٞ

 (721) " ايعع١ُ ٖصٙ ٚأعطٝ٘
  زٜٛاْ٘ ايؿاعط بٗا اغتٌٗ اييت ايٓك١ٝ ايعتب١ ز٫ي١ اي٬سل إكطع ٗ اٜها ْٚهتؿـ

 : ٜكٍٛ غَٛطٟ َجٌ َٔ ٚإاخٛش٠
  سطاغ١ ن٬ب هلا يٝػت املس١ٜٓ

 (722) " آ٣ٚ ابٔ وهُٗا
 ُٛت ٫ نٞ ّٜٛ نٌ ٗ ايكب١ًٝ يهًب اعطا٥٘ ٷ غط عٔ ايًجاّ ّٝ٘ ايؿاعط ٖٛ ؾٗا

 ايساي١ ايٓك١ٝ ايعتب١ : ايػَٛطٟ إجٌ ٗ دا٤ نُا ا٣ٚ، ابٔ هتاسٗا ٫ ٚنٞ ايهًُات
 : يًسٜٛإ
  ايهًُات متٛت "ي٬٦
 آ٣ٚ. بٔ ٫ ابٛابٗا املس١ٜٓ تؿتح ي٬٦
 (723) " ايكب١ًٝ يهًب ّٜٛ نٌ يف ايعع١ُ ٖصٙ أقسّ
 نطغٞ " ٚقكٝس٠ ايسٜٛإ قكا٥س  أٍٚ " ايهطغٞ " قكٝس٠ بٌ ايتعايل ٖصا
 ٚإ ، ْؿػٗا تػتعٝس َسٚض٠ ػطب١ اظا٤ بآْا ٜؿعطْا ايسٜٛإ قكا٥س اخط " ايككب

 ٚػاضب٘ ايسٜٛإ ٖصا قكا٥س نٌ ٚعدلٖا ، خ٬شلا تٓسضز خؿ١ٝ اطاض١ٜ ب١ٝٓ ٖٓاى
 . ٚايؿًػؿ١ٝ ا٫ْٚطٛيٛد١ٝ ٚاْؿػا٫ت٘ ١ٚاؿٝاتٝ ايؿعط١ٜ
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 ٚد٘ ع٢ً اْػإ نٌ ٚق١ٓ بٌ ، ٚطٓ٘ ٗ َٛاطٓٝ٘ ٚق١ٓ ٫ٚداع غؿط ؾايسٜٛإ
 ٚاْؿػاي٘ ايؿاعط يس٣ ٚا٫ْػاْٞ ا٫دتُاعٞ إٛقـ قعٛز ٜ٪نس َا ٖٚٛ ، ا٫ضض
 . ٚايؿطزٟ ايصاتٞ اشلِ سهٛض عٔ ؾه٬ّ اٯخطٜٔ َكا٥ط إ٪ضم
 ٚايكُع ايعٓـ َٛاٖط يهٌ ٚضؾض ، اشل١ٜٛ يػ٪اٍ ٚقعٛز اث١ٝٓ ١ٜكٛ مث١ ايسٜٛإ ٗ

 ٚ"قُٛز " ا٫ٜاّ سطاغ١ ٗ ابٞ " قكا٥س ٗ شيو ٚلس ، ٚطٓ٘ ابٓا٤ شلا ٜتعطض اييت
 " ٚ " ايعَٔ آخط ٗ ايعطاقٞ يًؿدل ٚبٛضتطٜ٘ "  " ايبكط٠ ٗ ٚايًكٛم ايدلٜهإ

 أّ " ٚ " عاّ  ايـ عاف غَٛطٟ اغ١ٝٓ – "اٚقات ٚ " ايطغاي١ ٚقًت " ٚ " عسٚ
 اسس ٫ عٔ اخباض " ٚ " َأمت إٍ ايططٜل ٗ قكرل خباض " ٚ " ايب٦ط إٍ ي٬ٝ تٓعٍ آؾٛض

 "ٖٓٛز ٚ " ايٛي١ُٝ غٝس إٍ " ٚ " ا٫ٖٛاض "ضغاّ ٚ " ٖٓاى َٔ ايٝو د٦ت " ٚ "
 " ا٭خرل٠ ا٫ؾٝا٤ بًسإ إٍ اؾٛض َٔ "اشلذط٠ ٚ " "اؾج١ ٚ " ٫ٖٛنٛ " ٚ " ا٫باتؿٞ

 ٖاز٨ " ٚ " ايذلاب "نٝؼ ٚ " ايػٓسباز غُٝٓا إٍ َطث١ٝ " ٚ " اؿطب "طؿ١ً ٚ
 اعٛز ضَا  ، ا٫ٕ شلا فاٍ ٫ اٚغع ٚقؿات تػتشل قكا٥س ٖٚٞ ، ٚغرلٖا " َٝعاْٞ

 ٚايٓكاز. ايساضغٌ َٔ غرلٟ ايٝٗا ٜعٛز ٚقس ، ٫سكا ايٝٗا
 ايؿاعط زٜٛإ  قكا٥س ع٢ً طاغّٝا ايؿدكٞ ، ا٫غتصناضٟ ، ايتأًَٞ ايطابع ٌٜٛ
 أْا ) إتهًِ نُرل تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ يػاّْٝا ، شيو ٜٚتُجٌ ،  ا٫خرل بٛيل غطنٕٛ

 . يًػطز اغاغّا إدكل ، ايػٝب١ يهُرل أقٌ تٛٚٝـ َع ، ايسٜٛإ قكا٥س اغًب ٗ (
 ايػطط ْػل بٌ ايهتاب١ اؾهاي١ٝ اٜهّا ٜٚٛاد٘ ، ْجط قكا٥س ٜهِ ايسٜٛإ ٖصا إ نُا

 ايؿطْػٞ ا٫زبٌ ٗ ايٓجط قكٝس٠ ٗ ، اق٬ّ ، إعتُس ايٓجط١ٜ ايؿكط٠ ْٚػل ، ٝتايب أٚ
 ايتكطٝع َٛاقع ٗ ٜتُجٌ آخط اؾهاٍ ٖٓاى ، ايطباع١ٝ ايٓاس١ٝ  َٚٔ . ٚا٫ْهًٝعٟ

 ايهًُات ْٚجط ايٛاسس ايػطط قطع َدلضّا نإ اشا ٚؾُٝا  دسٜس غطط يهتاب١ ٚايٛقـ
 ٜعتُس ٌٖٚ ، ايٛقـ أٚ ايكطع ٖصا ٕجٌ قسز٠ ب٘نٛا تٛدس ٫ اش . عس٠ اغطط ع٢ً
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 َج٬ّ، ا٫غت٬ٗي١ٝ " ايهطغٞ " ؾككٝس٠ . اٜكاعّٝا اّ ز٫يّٝا أّ يػاّْٝا اؾ١ًُ ٚسس٠ ع٢ً
 نتابتٗا ّهٔ يهٔ ، اغطط أٚ ابٝات اضبع١ َٔ تتهٕٛ ، اْؿّا شنطٖا ع٢ً د٦ٓا اييت
  : ًٜٞ نُا ، ؾك٘ غططٜٔ ع٢ً
 ، اٚضٚى اغٛاض ع٢ً ٜٗتع ظاٍ َا دسٟ نطغٞ "

 (735) " ٚاملٛت٢ ا٫سٝا٤ ؾٝ٘ ٜتكًب ، ايٓٗط ٜعرب ؼت٘
 ، ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ قبٌ َٔ ٚتسقٝل ٚؾشل َطادع١ إٍ عاد١ ا٫ؾهاي١ٝ ٖٚصٙ

 ؾها٤ٶ ايككٝس٠ َٓح ٗ ايطغب١ ٚاسٝاْا  ايؿدك١ٝ ٚاؿػاغ١ٝ إعاد١ٝ إٍ ايطنٕٛ ٚعسّ
 . اغ٢ٓ ٚبكط١ٜ اٜكاع١ٝ ٚب١ٝٓ ٶاٚغع طباعٝا

 قكٝستٌ ع٢ً ْعجط إ ّهٔ ا٫آْا ، ْجط قكا٥س ع٢ً نًّٝا ٜٓطٟٛ ايسٜٛإ إ َٚع
 ٗ َتؿطق١ َكاطع عٔ ؾه٬ّ اؿط ايؿعط قكٝس٠ أٚ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ إٍ تٓتُٞ  انجط أٚ

 . اغٛا٥٘ إٍ ايتؿع١ًٝ ْٛاّ ٜػتسضدٗا ، اخط٣ قكا٥س
 زاخٌ ايؿاعط قبٌ َٔ َٚٛؾط٠ ، تؿعًّٝٝا َٛظ١ْٚ قكٝس٠ "  ايصٟ اْا " ٚقكٝس٠ 

  : ايككٝس٠
  ٫ ؟ َتؿاعًٔ ضمبا أٚ ، َػتؿعًٔ بُٝٓٗا "

  غٛاٟ بُٝٓٗا يٝؼ
 (737) " ايصٟ اْا

 ٚاشلُؼ إهتّٛ ايكطار ْٗط " قكٝس٠ ع٢ً نبرل سس إٍ اؿهِ ٖصا ٜٚٓطبل
 ٚاشلُؼ إهتّٛ ايكطار ْٗط " قكٝس٠ ع٢ً نبرل سس إٍ تٓتُٞ اييت " ٚايسٖؿ١

  : اٜهّا ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ إٍ تٓتُٞ اييت " ؿ١ٚايسٖ
  ايتاضٜذ ْٗبٛا ، يكٛم قاَات "

 : ٚاسس ِٖ ٚهلِ ، بٓو ناْ٘
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  ايٛاضز ٜكتػُٛا إ
  نتب يف دا٤ت ٚعٛز باغِ

 (737) " هلِ سكط ٫ طػا٠ بايػٝـ زؾٓٗا
 زٚاٜٚٔ عٔ ؾه٬ ، اغتجٓا٥ٞ بؿهٌ ، ٜكعس ، ايسٜٛإ ٖصا إ ْهتؿـ إ ّٚهٔ

 ، اؾصٚض عٔ ٚا٫قت٬ع ٚا٫غت٬ب با٫غذلاب ايعُٝل ايؿاعط اسػاؽ ايػابك١ ايؿاعط
 ا٫سػاؽ ٖصا ٜٚتشٍٛ . إٓؿ٢ ٗ ٚاحملبط١ إطٜط٠ ػطبت٘ خ٬ٍ َٔ خام ٚبؿهٌ

 إتُاغه١ ايتذطب١ ٖصٙ ٚغِ ٚاْٚطٛيٛدٞ ٚٚدٛزٟ ضٚسٞ اغذلاب إٍ ، با٫غذلاب
 ، إانٞ ايكطٕ غتٝٓٝات ٗ ايؿعطٟ َِؿطٚعٗ بسأٚا ايصٜٔ اؿساث١ ؾعطا٤ َٔ يٛاسس

 خاق١ َها١ْ يٝشتًٛا ، قطٕ ْكـ َٔ انجط إتذسز اؿساثٞ عطا٤ِٖ ٚٚاقًٛا
 .ايطُٛح ٚضٖاْاتٗا ايؿعط١ٜ ؿساث١ا غؿط ٗ َٚتُٝع٠
 

 : اهلٛاَـ
، ٚقسضت ٖصٙ  9112 ،َٓؿٛضات اؾٌُ نٛيْٛٝا ، إاْٝابٛيل ، غطنٕٛ " ايٛقٍٛ إٍ أٜٔ "  .0

 .0299ٍٚ َط٠ عٔ َٓؿٛضات غاضم ايٓاض ، أثٝٓا ،اجملُٛع١ ٭
) قسضت  9119بٛيل ، غطنٕٛ " اؿٝا٠ قطب ا٫نطٚبٍٛ " َٓؿٛضات اؾٌُ ٕ نٛيْٛٝا ، إاْٝا ،  .9

 .(0299طبعتٗا ا٭ٍٚ عاّ 
) قسضت  9119( 9بٛيل ، غطنٕٛ " ا٭ٍٚ ٚايتايٞ " َٓؿٛضات اؾٌُ ، نٛيْٛٝا ، إاْٝا ) ٙ .2

  0229طبعتٗا ا٫ٍٚ 
 .0221غطنٕٛ ، بٛيل ، "ساٌَ ايؿاْٛؽ ٗ يٌٝ ايص٥اب " َٓؿٛضات اؾٌُ ، نٛيْٛٝا ،  .4
 .0229بٛيل ، غطنٕٛ " اشا نٓت ْا٥ُّا ٗ َطنب ْٛح " َٓؿٛضات اؾٌُ ، نٛيْٛٝا ، إاْٝا ،  .7
 .9119بٛيل ، غطنٕٛ " ع١ُٛ اخط٣ يهًب ايكب١ًٝ " َٓؿٛضات اؾٌُ ، نٛيْٛٝا ، إاْٝا ،  .1
ٕ ، "ا٭عُاٍ ايؿعط١ٜ " دع٤إ ، َٓؿٛضات إسٜط١ٜ ايعا١َ يًجكاؾ١ ٚايؿٕٓٛ ايػطٜا١ْٝ ، بٛيل غطنٛ .5

 . 9100عٓهاٚا ، اضبٌٝ 
عبٝس ، ز. قُس قابط " سساث١ غطنٕٛ بٛيل : َكاضب١ ٗ ايٓكس ايجكاٗ " ف١ً "ن٬ٜٚع " ايػًُٝا١ْٝ ،  .9

 .50، م  9119( 90ايعسز )
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 9101طٛض٠ إٍ أغطٛض٠ ايٓل " َٓؿٛضات ؾها٤ات ، عُإ ، ايع٬م ، عًٞ دعؿط ، " َٔ ْل ا٭غ .2
 .011، م 
،  0224ؾهطٟ ، غايٞ " بطز بابٌ : ايٓكس ٚاؿساث١ ايؿطٜس٠ " اشل١٦ٝ إكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب ، ايكاٖط٠ ،  .01
 .22م 
 .22إكسض ايػابل ،م  .00
َٓؿٛضات اؾٌُ ، بٛيل ، غطنٕٛ ، " اشلادؼ ا٭ق٣ٛ : خٛاطط سٍٛ ايػتٝٓات " ف١ً " ؾطازٜؼ "  .09

 . 49، م  0229 4/7نٛيْٛٝا ، إاْٝا ، ايعسز 
 .49إكسض ايػابل م  .02
 .25إكسض ايػابل ، م  .04
 . 91بٛيل ، غطنٕٛ "ا٫ٍٚ ٚايتايٞ " ، م  .07
 .91إكسض ايػابل ، م  .01
  052بٛيل ، غطنٕٛ " ع١ُٛ أخط٣ يهًب ايكب١ًٝ " ، م  .05
 ..07غطنٕٛ ،"ا٫ٍٚ ٚايتايٞ " م  ،بٛيل  .09
 .01ايػابل ، م  إكسض .02
 .05بٛيل ، غطنٕٛ " ساٌَ ايؿاْٛؽ ٗ يٌٝ ايص٥اب " م  .91
 .05إكسض ايػابل ، م  .90
 .05بٛيل ، غطنٕٛ "ا٫ٍٚ ٚايتايٞ "م  - .99
 .29إكسض ايػابل ، م  .92
 .25غطنٕٛ ، ف١ً " ؾطازٜؼ " ، م  ،بٛيل  .94
 .41بٛيل ، غطنٕٛ " ع١ُٛ أخط٣ يهًب ايكط١ٜ " م  .97
 .41إكسض ايػابل ، م  .91
 . 090ل ، غطنٕٛ ،"ايٛقٍٛ إٍ َس١ٜٓ أٜ " ، م بٛي .95
 .20بٛيل ، غطنٕٛ ، "ا٫ٍٚ ٚايتايٞ " ، م  .99
 .92بٛيل ، غطنٕٛ ، "اؿٝا٠ قطب ا٫نطٚبٍٛ " م  .92
،  9ايععاٟٚ ، ؾانٌ " "ايطٚح اؿ١ٝ " دٌٝ ايػتٝٓات ٗ ايعطام " َٓؿٛضات " إس٣ " زَؿل ، ٙ .21

 . 224 -209، م  9112
 .22قٍٛ إٍ َس١ٜٓ أٜٔ " م بٛيل ، غطنٕٛ ، "ايٛ .20
 .92غطنٕٛ ، "اؿٝا٠ اقطب ا٫نطٚبٍٛ " ، م  ،بٛيل  .29
 .92إكسض ايػابل ، م  .22
 .42غطنٕٛ " ف١ً "ؾطازٜؼ " ، م  ،بٛيل  .24
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 .42إكسض ايػابل ، م  .27
َا قٌٝ ٚنتب عٓ٘ َٓؿٛضات  –بطز٣ ، ٖٝجِ بٗٓاّ " غطنٕٛ بٛيل : عٓكا٤ ايؿعط ايعطاقٞ اؿسٜح  .21

 .021،م  9100ٚايؿباب ٗ إقًِٝ نطزغتإ ، اضبٌٝ ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ 
 .912إكسض ايػابل ،م  .25
 .914إكسض ايػابل ، م  .29
 .919إكسض ايػابل ْل  .22
 . 029إكسض ايػابل ، م  .41
 بٛيل، غطنٕٛ " ا٫ٍٚ ٚايتايٞ " ، ايػ٬ف ا٫خرل . .40
 .22بٛيل ، غطنٕٛ " ايٛقٍٛ إٍ َس١ٜٓ أٜ " م  .49
 .27إكسض ايػابل ، م   .42
طؽ ، ْٛضٟ " ؾاعطإ َٔ نطنٛى :غطنٕٛ بٛيل ٚدإ زَٛ " ْع١ٝ ايجكاؾ١ ايهًسا١ْٝ ، اضبٌٝ ، بط .44

 .292، م  9100
ثاَط ، ؾانٌ " قكٝس٠ ايٓجط : إطابك١ ٚا٫خت٬ف . ف١ً " ا٫زٜب ايعطاقٞ " ايكازض٠ عٔ اؼاز ا٭زبا٤ ٗ   .47

 ا. ٚإٓؿٛض٠ ٗ نتابٓا ٖص 9101( ، قٝـ ، 02ايعطام ، ايعسز )
 .024بطز٣ ، ٖٝجِ بٗٓاّ " غطنٕٛ بٛيل : عٓكا٤ ايؿعط ايعطاقٞ اؿسٜح : َا قٌٝ ٚنتب عٓ٘ " ، م  .41
 . 7بٛيل ، غطنٕٛ ، "ايٛقٍٛ إٍ َس١ٜٓ أٜ " م    .45
 .09إكسض ايػابل ، م    .49
 .021إكسض ايػابل ، م   .42
 .92إكسض ايػابل ٕ م  .71
 . 94إكسض ايػابل ، م  .70
 .49إكسض ايػابل ، م  .79
 .29ٕكسض ايػابل ، م ا .72
 .09إكسض ايػابل ، م  .74
 .015إكسض ايػابل ، م  .77
 .91إكسض ايػابل ، م  .71
 .51بٛيل ، غطنٕٛ ، "اؿٝا٠ قطب ا٫نطٚبٍٛ " م  .75
 .10إكسض ايػابل ، م  .79
 . 19إكسض ايػابل ، م  .72
 .5إكسض ايػابل ، م  .11
 .91إكسض ايػابل ، م  .10
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 .11إكسض ايػابل ، م  .19
 .12، م إكسض ايػابل .12
 .14إكسض ايػابل ، م  .14
 .15إكسض ايػابل ، م  .17
 .19إكسض ايػابل ، م   .11
 .57إكسض ايػابل ، م  .15
 51، م  -إكسض ايػابل  .19
 .11إكسض ايػابل ،  .12
 . 51إكسض ايػابل ، م  .51
 . 54إكسض ايػابل ، م  .50
 .19إكسض ايػابل ، م  .59
 .24إكسض ايػابل ، م  .52
 .21إكسض ايػابل ، م  .54
 .71سض ايػابل ، م إك .57
 .70غطنٕٛ ، بٛيل ،" ا٭ٍٚ ٚايتايٞ " م  .51
 .70إكسض ايػابل ،م   .55
سل٥ٌٛٝ ، ضٚبٌ بٝت ) إعساز ٚتكسِٜ ( " غطنٕٛ بٛيل قاقّا : "أضبع١ عؿط ْكّا قككٝا "  زٖٛى ،  .59

 . 9112ايعطام ، 
ٜل اؾسٜس ، بػساز ، ثاَط ، ؾانٌ ٜٚاغٌ ايٓكرل " قكل عطاق١ٝ َعاقط٠ " ْؿط َهتب١ بػساز ٚزاض ايطط .52

 .099.م 0250
 .22 -29إكسض ايػابل ، م  .91
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  015إكسض ايػابل ، م  .94
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 .07إكسض ايػابل  .22
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 د٤اذٚ ذإَٓ ٣ؼ٤ذ إ ، شاػش ،ؤ١ اُشاػش دن ٖٓ

 ظ٤ذًا ،٣ٝرلذض اُؼٔش خش٣ق ب٠ُ ٣ظَ ػ٘ذٓا ٝذجشترٚ

 ،ٓؼًا ٝاُشؼش اُذ٤اج ؿش٣ن ٣شن ٝٛٞ ، هذ٤ٓٚ ٓٞاهغ

 . األ٣اّ ٖٓ ٝاُـآغ آالذ٢ ٖٓ ٝخٞف تظؼٞتح

 
 

 عؿطٜٔ َٔ أنجط دعبت٘ ٚٗ ، ايجُاٌْ َٔ ٜكذلب ٖٚٛ ، ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ ٚايؿاعط
 ٜتٛقـ إ أٜها سك٘ َٔ ، َٚذل١ْ َٛنٛع١ نتب عؿط٠ َٔ ٚانجط ؾعطّٜا زٜٛاّْا
 يٓؿػ٘ ٚكاطبات٘ ٚض٩ٜت٘ سهُت٘ ٜكسّ ٚإ ، تطنض اييت ايعُط َػرل٠ ع٢ً يٝطٌ ق٬ًّٝ

 ٖصٟ ٖٞ "ٚيهٓٗا : ا٭خرل٠ ا٫ضبع٘ زٚاٜٚٓ٘ ت٪ؾطٙ ضاست َا ٖٚصا . ٚيٰخطٜٔ
 9109 عاّ نًٗا "ايكازض٠ ؾاط١ُ "ٚ"زٜٛإ قٝشات٘ اؿب ٜطًل اـطٜـ "ٚ"ٗ سٝاتٞ

 . 9104 عاّ "ايكازض ايبػسازٟ ايسضٜٚـ "كاطبات زٜٛإ ٚأخرلا ،
 ايعَٔ بٛطأ٠ ٜعذلف إ عًٝ٘ إ ازضى قس اْ٘ ، ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ يؿاعطا يٓا ٜبسٚ
 ٚإ ق٬ًّٝ اي٤ٙٛ ىؿـ إٔ ايع٤٬، أبٞ َجٌ ،ضَا قطض ؾكس ٚيصا ، سٝات٘ ع٢ً ايجك١ًٝ
 سٝات٘ غٓٛات وكٞ ، بػسازٟ زضٜٚـ َجٌ سهُتٗا يٝػتٓب٘ اؿٝا٠ ٗ ًَّٝا ٜتأٌَ

 ؾطق١ٝ ٚضٚس١ٝ قٛؾ١ٝ بػ٬ي٘ تتٛؾح استض ٚاييت ، ٚاؿٝا٠ اؿب ٗ ػاضب٘ ٜٚػذلدع
 . ٚاؿٝا٠ ايؿعط قَٛع١ ٗ ٖٚٛ بٗس٤ٚ عًٝ٘ تٗب٘ اخصت ، ؾؿاؾ١
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 عٔ  ُٝعٖا ، ايعُٝك١ ايتأ١ًَٝ ايتذطب١ ٖصٙ ُجٌ َٚتُٝع٠ خاق١ ؾعط١ٜ مث١ ؾٌٗ
 . اٱؾهايٞ ايػ٪اٍ ٖصا َجٌ عٔ اٱداب١ ايٝػرل َٔ يٝؼ  ٚأٚغط٘. ايعُط أٍٚ ؾعط١ٜ

 قكٝس٠ طاق١ ع٢ً اعتُازّا ؾٗٛ  ٜؿاضقٗا. ٚمل ، اـاق١ ايؿعط١ٜ ػطبت٘ ٌٜٛاق ؾايؿاعط
 شٖين ، ٚيػاْٞ ْٚدلٟ إٜكاعٞ تًصش إٍ أسٝاّْا تػتسضد٘ ٚاييت ٜعؿكٗا اييت ايتؿع١ًٝ
 اييت إؿٗس١ٜ أٚ ايسضا١َٝ ، إٛنٛع١ٝ إعاز٫ت َٔ غًػ١ً خ٬ٍ َٔ ىًل ، أسٝاّْا
 ، ٚخاؾت َأْٛؽ ٖٛ َا إٍ ٌُٝ ، سساث١ٝ ٝس٠قك ب١ٝٓ أخط٣. سٝٛات َٔ ٜػتًٗا
 ايتططٜب إٜكاع َٚٔ ، إكطٓع١ ايب٬غ١ٝ ايًػ١ نذٝر َٔ اٱَهإ قسض ٚتٗطب
 ٗ ايؿاعط يهٔ . أسٝاّْا ٚاي٬َط٥ٞ اـؿٞ ايساؾ٧ اٱٜكاع بسثاض َهتؿ١ّٝ ، ٚايكاؾ١ٝ
 ٛسْ٘ٚ ايؿباب عٗس ٍٚ ؾكس .  ٚزع١ّ ٖس٤ّٚا أنجط ٜبسٚ ايعُط آخط ؾعط١ٜ

 قط١ إ ٜٚبسٚ . ٚايعُط ايعَٔ بٛطأ٠ ٜعذلؾا إ ٚيًؿهط يًذػس ٚإٓ ٚعٓؿٛاْ٘،
 ايطٚس١ٝ ايٓؿ٠ٛ َٔ يٕٛ ٗ ا٫ْػُاؽ ٗ َعتهؿٗا ٚدست قس ايؿاعط اغذلاس١

 قس اؿساث١ إ أسؼ  بعسَا ،بهاًَ٘ ايؿطم سه١ُ ؾٝٗا ْع اييت ايؿطق١ٝ ٚايكٛؾ١ٝ
 ؾعطا٤ قبً٘ َٓ٘ ٌْٗ ايصٟ ٚايطٚسٞ يؿطقٞا دصضٙ َٔ ٜٓبػٞ ٖا أنجط بعٝسّا أخصت٘
 ٚضٚس١ٝ قٛؾ١ٝ ض٩ّٜا يًعامل ٜكسَٛا إ ٗ ؾٓذشٛا ايؿؿاف َا٥٘ ٚاغتػًٛا ايػطب

 . أؾعاضِٖ ٗ َتػا١َٝ
 ايبػسازٟ ايسضٜٚـ "كاطبات يسٜٛإ َكسَت٘ ٗ ٚضز نُا - يٓؿػ٘ قاٍ ؾكس ٚيصا

 قٛؾّٝا زضٜٚؿّا ْؿػٞ ٚدست اْتبٗت "ٚسٌ ، " َطن١ٝ ضان١ٝ يطبو ""اضدعٞ
 أٚغاٍ بٌ إهين ايػؿط َٚهابس٠ ايكٛٗ، ايعؿل ؾها٤ ايؿاعط ٜسخٌ ."ٖهصا
 ٚايجطا٤ ، ٚاؿه١ُ ٚايتبكط بايتأٌَ ايػ١ٝٓ اؿك١ًٝ ٖصٙ ايٓٗا١ٜ ٗ يٓا يٝكسّ اجملٍٗٛ،
 اٱؾطام فاٌٖٝ إٍ ضسًت٘ ٗ ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ ايؿاعط إ إ٫ ، َعّا ٚايطٚسٞ اؾُايٞ

 ايعطؾاْٞ ايكٛٗ ايذلٜام ٗ نًّٝا ٜٓػُؼ ٫ ايؿطقٞ ٚايتكٛف ايطٚس١ٝ ٚايػٝاس١
 َٚهابستٗا ٚنؿاسٗا أسعاْٗا إٍ ، ا٭ضض إٍ َؿسٚزّا ٌٜٛ ٖٛ ،بٌ ٚايػٝبٛب١
 ايكٛؾ١ٝ، ايػٝاس١ عاْكٛا ايصٜٔ ايعطب١ٝ اؿساث١ ؾعطا٤ َعِٛ َجٌ اْ٘  اي١َٝٛٝ. ايس١ْٜٛٝ
 عبس ايهبرل ايؿاعط ػطب١ ُجٌ ٚضَا .نبرل سس إٍ ٚسػٌٝ زٌْٜٝٛ ًٚٛا يهِٓٗ

 سػٔ َع ضسًت٘ ايعطاقٞ.ؾُٓص ايؿعط ٗ  شيو ع٢ً ًَُٛغّا َج٬ أيبٝاتٞ ايٖٛاب
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 ايكٛٗ ايذلٜام ٜأغطٙ "مل عا٥ؿ١ "بػتإ ٚاْتٗا٤ّابسٜٛاْ٘ ْٝػابٛض عٛامل إٍ ايكباح
 ايعُط آخط ١ٜؾعط َع اؿاٍ ٖٛ نصيو . إًتع١َ ٚايؿعط١ٜ ايس١ْٜٛٝ يط٩ٜت٘ ٚؾّٝا ٌٚٚ
 ٚاشلٝٛي١ٝ ا٭ضن١ٝ  َتٛتطتٌ:  ؿٛتٌ بٌ تطاٚح ًٚت اييت ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ عٓس

 . ٚايدلٖا١ْٝ ،ايعطؾا١ْٝ
 سٝا٠ ٗ ١َُٗ قط١ ػاضبٗا، ٚتٓٛع اخت٬ؾٗا ع٢ً ، ا٭ضبع١ ايسٚاٜٚٔ ٖصٙ ُجٌ ضَا
 ، ـػاض٠ٚا ايطبح سػابات ، ايكس١ّ سػابات٘ ٜطادع ؾٝٗا ٌٚ ، ا٫بساع١ٝ ايؿاعط

 بعٌٝٓ ٜٚتطًع ، شات٘ إٍ ايتٛاظٕ يٝعٝس ، أٜهّا ٚايبٝسض اؿكٌ  سػابات ٚضَا
 ٚمل َٓػ١ٝ أٚ  ، ١ًَُٗ ي٘ بايٓػب١ ًٚت ٚيهٓٗا ٚقطٜب١ أيٝؿ١ عٛامل ع٢ً َؿتٛستٌ
 زٜٛاْ٘ ّجٌ سٝح ، ٚزلٖٛا ػًٝاتٗا بهٌ ايكٛؾ١ٝ ايًش١ٛ ٬َش ب٘ ٚاعين نًّٝا تػتػطق٘

 . ايبشح ٖصا "شض٠ٚ ايبػسازٟ ايسضٜٚـ "كاطبات ايطابع
 إ عًٝٓا ٜتعٌ ٚؾعطٜتٗا اؾسٜس٠ ايتذطب١ ٖصٙ َػاضات دٝسّا ْتؿشل ٚيهٞ

 ". ؾاط١ُ "زٜٛإ ايكػرل زٜٛاْ٘ َٔ َبتس٥ٌ قطاتٗا َٔ قط١ نٌ ٗ ْتٛقـ
 ػطب١ 9109 عاّ زَؿل ٗ ايكازض ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ "يًؿاعط ؾاط١ُ زٜٛإ ّٚجٌ

 بايهاٌَ َهطغ١ أْٗا شيو ، ايػابك١ ايؿعط١ٜ ايؿاعط ػاضب ٗ ٛقٝتٗاخك شلا َتُٝع٠
 "عا٥ؿ١ بؿدك١ٝ تصنطْا ،ٚاييت ٚاؿكٝك١ ٚايكٓاع "ايطَع "ؾاط١ُ ؾدك١ٝ ٫غتًٗاّ

 عا٥ؿ١". "بػتإ ٗ ٚخاق١ّ  ايؿعطٟ ايبٝاتٞ ايٖٛاب عبس ًَ "ٗ
 ؾاط١ُ اغِ ز٫ي١ ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ ايؿاعط بٗا ٜه٧ ١َُٗ اغت٬ٗي١ٝ عتب١ ٚٗ
 : 0297 عاّ َٓص قكا٥سٙ ٗ اختاضٙ ٚاْ٘ ايؿعطا٤ يس٣ احملبب١ ا٭زلا٤ َٔ اْ٘ إٍ ؾٝؿرل

 ايكطاض أَاّ يٝٛقؿين ايها٥ع١ إسا٥ٔ ٗ بٝسٟ ٜأخص ضَعّا ؾاط١ُ ٗ أدس "ٚايّٝٛ
 هُع أغِ بأْ٘ ؾاعتكس ؟ ا٫غِ ٖصا ٕاشا أَا . إع٢ٓ أٚ إعذع٠ عٔ ايبشح ٗ ا٭خرل

  (4)م " ايككا٥س ،ؾتشتٜٛ٘ ٚاؾُاٍ ؾ٬ٍا بٌ
 "قكا٥س زٜٛإ ٖٛ ٚاسس٠ ٫َطأ٠ نا٬َّ زٜٛاّْا نطؽ ٚإ ي٘ غبل ايؿاعط إ َٚع

 قكٝس٠ ا٭َط ٚاقع ٗ ٜؿهٌ ٚايصٟ أٜها 9109 عاّ "ايكازض آؾٛضٟ دساض ع٢ً
 ايكاض٨ يهٔ ، َكطع أٚ يٛس١ أٚ سب١ َا١٥ َٔ تتؿهٌ عٓكٛز١ٜ أٚ َكطع١ٝ ط١ًٜٛ
 ْػا٤ َجٌ ضَا ، سكٝك١ٝ اَطأ٠ "بإظا٤ أؾٛضٟ دساض ع٢ً سب "قكا٥س ٗ باْ٘ ٜؿعط



207 
 

 ٚقٛٗ ضٚسٞ ضَع إٍ تتشٍٛ إطآ٠ "ؾاط١ُ"ؾإ زٜٛإ ٗ إَا ، اؿػٝات قباْٞ ْعاض
 ُاضؽ سا١ُ٥ ضٚح ؾٗٞ . ايبٝاتٞ عٓس عا٥ؿ١ ضَع َجٌ ُاَا - ٚسطباٟٚ َتشٍٛ
 . ٚا٫غتٓػار اؿًٍٛ

  اييت ي٢ًٝ ، ًٝااٚؾٝ ، ؾاط١ُ ٖصٙ "ٌٖ
 ؟ ايطٚا٠ أناعٗا اييت غاؾٛ أٚ ايتاضٜذ غٝبٗا

 (23)م" سٛشلا ايصٜٔ نٌ أُٖٚت ، ْٝعٗٔ ٭ٚي٦و ضٚح ٖصٙ اّ
 نُا ،أغطٛض٠ إٍ يتتشٍٛ زَٚا تػٝب يتاي ؾٗٞ ، ايتذػس ع٢ً عك١ٝ ؾاط١ُ تٌٛ

  (94)م " . تعٛز ٚئ غابت ؾاط١ُ ،  "ؾاط١ُ ": ؾاط١ُ "عاؾل قكٝس٠ ٗ شيو لس
ٕٕ ؾٝذ َجٌ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايؿاعط يٓا ٜبسٚ  َٓ٘ اؿٝا٠  ٚتعبت ، اؿٝا٠ َٔ تعب ؾا

 ؾاط١ُ  ؾتأتٞ  زْٚهٝؿٛتٞ. بهدلٜا٤ ٚ بكُت ٚقػٛتٗا اؿٝا٠ َطاضات ٜتذطع ٖٚٛ ،
 : ٚأضنٞ سػٞ ٖٛ َا نٌ ْٛاظع ٚؼطى ثا١ّْٝ اؿٝا٠ يتبعح

  باب٘ ٚتؿتح غاعات متط ، ايكطاض "ٖصا
  احملط١ تًو يف أخطأت إٔ بعس ٝاتٞس َطت ٖهصا ٖٞ
 : ٚضا٤ٙ أنٝع نٞ بابٞ أغًكت إ بعس

  تعٝسٙ يًه٬ّ تطدع ؟ ايعُط ٖصا بعس دسٜس سب
  (1)م " . أسبو قايت يهٓٗا
 ايط١ًٜٛ ايعُط ضس١ً ٗ ايٓذا٠ طٛم ٖٞ ايطَع١ٜ ٚؾاط١ُ اؿػ١ٝ ؾاط١ُ تكبح ٚيصا

 . ٚاؿٝات١ٝ ايعاطؿ١ٝ ٚإخؿاقات٘ طايؿاع ـػاضات ا٫ؾذلانٞ إٛنٛعٞ إعازٍ ٚضَا
 ّهٔ ٫ ايٓاقس إٕ َع ، بايػط يٞ ؾباح ؾاط١ُ عٔ ايؿاعط غأيت خاق١ ؿ١ٛ ٗ

 "نٞ ايًػإ "ؾًتات بـ تػ٢ُ َا أٚ ايًػا١ْٝ ٖٚؿٛات٘ ايؿاعط َك٫ٛت ْؿػ٘ ًٜعّ إٔ
 َٚعات ا٭َطٜهٝإ ايٓاقسإ َٓٗا سصض "اييت ايككس١ٜ "إػايط١ طا١ً٥ ؼت ٜكع ٫

 قاّ ثكاؾ١ٝ ظٜاض٠ خ٬ٍ ايتكاٖا ٚزّ ؿِ َٔ سكٝك١ٝ اَطأ٠ ؾاط١ُ إ قاٍ اش . ٚبرلزغًٞ
 ٚق١ٜٛ ١ًْٝ ناْت ٚأْٗا ايجكاٗ يًٛؾس إذل١ْ بسٚض تكّٛ ناْت ،ٚأْٗا إٜطإ إٍ بٗا

 سػ١ٝ اَطأ٠ ؾاط١ُ ،إ شيو ع٢ً اعتُازّا أؾذلض، ٫  ٖٓا ٚأْا . ٚاؿهٛض ايؿدك١ٝ
 ايتاضٜذ عدل ايٓػا٤ نٌ ٗ ٜتذػس َتبسٍ أغطٛضٟ ضَع أٜها اْٗا إٍ أشٖب بٌ ؾك٘
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 "بػتاْٗا ؾاط١ُ يس٣ إ ْهتؿـ نصيو ، ايبٝاتٞ عٓس بػتاْٗا يعا٥ؿ١ نإ ؾُجًُا .
 :ٚتصٚب ؾٝ٘ ؽتؿٞ "ايصٟ

   ٜكٍٛ ؾاط١ُ ٚد٘ أضدُع ٚقًت نؿؿُت "ٚإشا
  ايتًٍٛ خًـ بػتآْا

  ايت٬ٍ أدس مل ميُت إشا ست٢ 
 (70)م . اؿكٍٛ ٫ٚ 

 ْكط١ َٔ أؾكّٝا تتشطى خط١ٝ ؾب٘ ٚانش١ غطز١ٜ "ب١ٝٓ ؾاط١ُ "زٜٛإ قكا٥س ٚتٓتِٛ
 ايؿاضغ١ٝ ايجكاؾ١ تطاخ اغتًٗاّ َٔ ايهجرل ؾٝٗا قتؿس٠ بتذطب١ َطٚضّا ايٓٗا١ٜ، إٍ ايبسا١ٜ

 . ٚايؿآٖا١َ ٚايؿطزٚغٞ ٚساؾٜ غعسٟ : ايهبرل٠ ايؿعط١ٜ بطَٛظٖا
 ٚأقؿٗإ ٚقِ َؿٗس ٗ ايطٚس١ٝ ٚايطَٛظ ٚظضازؾت اـٝاّ قٛت بعٝسّا ٜبك٢ ٫ٚ

 اييت اؿا١ْ غٝس٠ : غٝسٚضٟ سه١ُ خ٬ٍ َٔ دًذاَـ ًَش١ُ قٛض٠ ٚتٌٛ بٌ ،
 عؿب١ عٔ ايبشح ٜٚهـ ٜسٜ٘ بٌ اييت اؿػ١ٝ باؿٝا٠ ٜهتؿٞ بإ دًذاَـ ْكشت
 : " ؾاط١ُ "ْكح قكٝس٠ ؾؿٞ . اـًٛز
  ٜٓتٗٞ، ٫ عامل ٖصا ايطاسٌ أٜٗا "ٜا

  (67)م " ظٕٓٛ تطْٚ٘ َا ٚنٌ
 : ٚباؿب ، باـًٛز ايِٖٛ عٔ يًهـ زع٠ٛ ٖٓا
 ! تكًٛا "ئ
 : أقٍٛ ؟ قٝشيت تػُعٕٛ ٌٖ
  تكًٛا ئ

 (66")م ٜسٚض. نٛنب ا٫ضض
 ايبشح "ٗ اـتاّ قك١ٝ ٗ ٚخاق١ َط٠ َٔ أنجط غٝسٚضٟ قطخ١ ايسٜٛإ ٜٚ٪نس

 ". ؾاط١ُ عٔ
 : "ْكٝشيت

  غازضت اؿٝا٠
  إىل عس ، يعاملا ٚاختًـ َهاْٗا
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  ا٭ٚىل خطٛتو
 (30)م " . ايكسِٜ ططٜكو تط٣ إ ٚساٍٚ
 ٜٛزع ٖٚٛ كؿكّا ْؿػ٘ ايهُين قٓاع٘ أٚ ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ نًهاَـ هس ٖٚهصا

ٕٕ ضدٌ فطز ؾٗٛ . َهض ع٢ً ، ؾاط١ُ بٓكٝش١ َكتٓعّا اؿب أس٬ّ  ايػبعٌ ٗ ؾا
 : ٚعصاباتٗا قٓٗا اؿٝا٠ أٚضثت٘

  َهت أظ١َٓ مساٍأ ٜطتسٟ ؾٝذ "أ٫ٕ
  يف ٖٚٛ تطعـ ٚعكاٙ

  (70)م " . ٚقٍٛ عٔ ٜبشح ايكؿط ايططٜل شاى
 ايؿٝذ ايؿاعط ثٓا١ٝ٥ ايػطز١ٜ، ُٚؿك٬ت٘ ايسٜٛإ سطنات عدل تتؿهٌ، ٖٚهصا

 سكٝك١ : اؿكٝك١ انتؿاف ادٌ َٔ دًذاَؿ١ٝ ضس١ً ٗ ؾاط١ُ، اؿطبا١ٜٚ، ٚاؿبٝب١
 ٗ غطزّٜا ٜتُجٌ ايطباعٞ ايٓػل ٖٚصا : ضباعٞ تطاتيب ْػل نُٔ إػتشٌٝ اؿب

 بكشب١ ايؿاعط بٗا ٜكّٛ ضس١ً ١٦ٖٝ ع٢ً تتؿهٌ اييت ايػطز١ٜ ايٛسسات َٔ فُٛع١
  . ايِٖٛ اؿكٝك١/ : ؾاط١ُ بكشب١ إدتًؿ١ إٜطإ َسٕ عدل ايهٝٛف َٔ عسز

  ٖصا يف اـؿيب املكعس ؾٛم أٖتع "يهٓين
  قٛهلا سكٝك١ أغأهلا ، اؾًـ ايكطاض
  ٚأغأهلا ، قًل َٔ ايطٚح أضٜح نُٝا
  (1)م " .. أضدٛ ٫ٚ أغأهلا ثِ دٛابا أضدٛ ٫ٚ

 : ايعٌ ؽط٦٘ ٫ غطزٟ ْػل ٗ أقؿٗإ إٍ ايطس١ً ُؿك٬ت ٚتتٛاقٌ
  قريّا ٭قؿٗإ ايططٜل "نإ
  ٧َٜٛ ايؿطزٚؽ إىل ظٌ

 (76)م " تطٜجّا. تػتجري ضٚسو قطب ٚاٱؾاض٠
ٕٚٺ خ٬ٍ "َٔ ؾاط١ُ "ْكح ٠قكٝس ٗ ايػطزٟ إب٢ٓ ٜٚتٛاقٌ  ٖصٙ خاضدٞ، ضا

  : ايه٬غٝه١ٝ ايذلاث١ٝ إطٜٚات ٗ بايطاٟٚ ٜصنطْا إط٠
  ايت٬ٍ تًهِ ؾٛم "َػاؾطٕٚ
  (65)م " . آخطٕٚ ٚغاض ْاؽ قبًِٗ غاض سٝح ، َٓشسضٕٚ
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 َٔ قكٝس٠ ٗ ، /ضٚا٥ٞ ؾعطٟ َؿٗس يب١ٝٓ سػّٝا َٛٗطّا ايػطزٟ ايٓػل ٜٚتدص
 ": ؾاط١ُ اسٛاٍ
  َػًك١ بابّا زؾعت"

 (97")م . نباب ايباب خًـ ؾتٗا٣ٚ
 : سها١ٝ٥ "ؾعط١ٜ "با٫ز ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ سها٥ّٝا ؾاط١ُ قٛض٠ ٚتتؿهٌ
  آٜات تكطأ ، ؾطّا تٓؿض "ؾاط١ُ
  (96)م . بام أٍٚ تطنب َػطع١
 "غٝاب قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا َتها١ًَ سٛاض١ٜ زضا١َٝ ب١ٝٓ َٛٗط ايػطز ٜٚتدص

 ": ؾاط١ُ
  ق١ٓ َٔ ٜٓكصْٞ َٔ َجٌ ايٞ "دا٤ت
 : قايت ايػطؾ١ أنا٤ت

  ؟ َكباَسٗا َط٠ َػشت "ٌٖ
  غ١ُّٝ أسؼ
 (09)م " أض٣ ؾ٬ ، ٚدٗٞ إىل تاتٞ

 : إتهًِ بهُرل ٜتهًِ ضاٚ خ٬ٍ َٔ شاتٞ غطز إٍ ايػطز أسٝاْا ٜٚتشٍٛ
  (17")م . ايطَاٍ ٖٚاتٝو َهت ايعَإ قشطا٤ ، عبازإ اٯٕ "ٚقًت

 بًشٛات شيو عٔ ؾه٬ّ "قتؿس ؾاط١ُ "زٜٛإ ٚأعين ايككٝس٠– ايسٜٛإ ٚيهٔ
 : ٚإٛت ٚاؿكٝك١ ٚاؿب اؿٝا٠ ٗ ؾًػؿ١ٝ تأ١ًَٝ

  متهٞ ضٚسٞ ٚأٚقٝت ، أخطٛ تطززت "نِ
 (10)م ". بايطؾات ممت٧ًْ اخرتت ايصٟ ايططٜل ٖصا ٚيهٔ
 ـخطٜ بهدلٜا٤ ٜسخٌ ٖٚٛ ايؿاعط سٝا٠ ٗ تأ١ًَٝ َطس١ً ؾاط١ُ"بسا١ٜ "زٜٛإ

 ٕػرل٠ بٛاب١ ٚيُٝجٌ ايكاز١َ ا٫دٝاٍ ع٢ً ْٚبٛا٤ت٘ ٚٚقاٜاٙ سهُت٘ يٝٛظع ايعُط
  ا٫خرل٠. زٚاٜٚٓ٘ عٓٗا ايًجاّ أَاطت خكب١
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 اٚ تعٜٚل ،زِٚا سٝات٘ ٕػرل٠ دطزّا سٝاتٞ"ٜكسّ ٖصٟ .ٖٞ "ٚيهٓٗا. زٜٛاْ٘ ؾؿٞ
 ٯخط اٚؾ٘ٚك ٖٚٛادػ٘ اعذلاؾات٘ َٓ٘ ٜكسّ إعذلاف نطغٞ ع٢ً هًؼ ٚنأْ٘ تعٜٝـ،

  ؾ٧. نٌ قبٌ يٓؿػ٘ ،ٚضَا َط٥ٞ ٫
 : ٚاجملتُع ٚاؿٝا٠ يًعكط ٖذا٤ إٍ تتشٍٛ إ ايسٜٛإ ٖصا قكا٥س َعِٛ تهاز 
 ٖصا "تكطأ أٚغطٞ "ايؿطم قكٝس٠ ؾؿٞ . ٚايعٜـ ٚايب٪ؽ بايكصاض٠ ٜٓهح ؾ٧ ؾهٌ

 : إطٜط اشلذا٤
 (70 )م ." َسٜٓتا يًذصض ؾاغس٠ ، ا٭ٚغط ايؿطم ٖصا "قصض

  إػتكبٌ ن٣ٛ ٜػًل ايصٟ ٚايب٪ؽ اـطاب ٖصا ٚغ٘ غاَه١ سٝات٘ ي٘ بسٚٚت
 ٚقػ٠ٛ: بعٓـ
 ، سٝا٠ "أٟ 

 ؟ غتذ٧ سٝا٠ ٚأٟ ايّٝٛ أسٝاٖا أْا
  ًَػّٛ تاضٜذ ميً٪ٙ ا٫غٛز ايطٛم ٖصا

 (70 )م " . َػتكبٌ ،٫ دٛع ، خٛف َٔ تاضٜذ ، أٚب١٦
 إ ايؿاعط واٍٚ أزلٗا ايسٜٛإ وٌُ "اييت سٝاتٞ ٖصٟ ٖٞ "ٚيهٓٗا قكٝس٠ ٚٗ
  : ؾعطٙ ع٢ً تُٗٝٔ اييت ايؿذٔ َػش١ عٔ يكاض٥٘ ٜعتصض

 ، ًَْٜٛٛٞ ايصٜٔ ا٭قسقا٤ "أٜٗا
  قع١ّْٚ ايككا٥س أضزت َا
ٌٕ ظَٔ َٔ تػًًت قس ٚأْا سٝاتٞ ٖصٙ ٖٞ أمنا  ( 97 م ) " . َٛس

 : عٛز٠ ب٬ ططٜل ٗ ٜطسٌ بسٟٚ َجٌ اؿٝا٠ ٖصٙ ٗ اٱْػإ  ي٘ ٜٚبسٚ
  عٛز٠ ب٬ ، ططٜل يف ضٓس٬ّ ب٘ ٤ْٛٓ اؿٝا٠ سهِ "ٖٛ
 ( 751 م ) " . آثاضْا ايطٌَ يف ْرتى
 "َجاب١ عِٓٗ انتب مل ٕٔ "اعتصاض إٛغ١َٛ ايسٜٛإ ٗ ا٭خرل٠ ايككٝس٠ ٚتأتٞ

 َع ايتٓاٚط خ٬ٍ َٔ ٚؼسٜسّا ( ُٚٔ ٚيت ) ا٭َطٜهٞ ايؿاعط َع اؾذلانٝٞ سٛاض
 اييت ا٭ؾٝا٤ نٌ عٔ ٜعتصض ٚؾٝٗا "، ايعؿب "أٚضام ٛاْ٘زٜ "َٔ يٓؿػٞ "أغ١ٝٓ قكٝست٘

  : ؾ٧ نٌ عٔ نتب  ايصٟ ( ُٚٔ ٚيت ) عهؼ ، سٝات٘ ٗ عٓٗا ٜهتب مل
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  ٚمتٔ ٚيت ٜا غ٬َّا "غ٬َّا
  ايؿطف عس٣ٚ ٖٞ بٓٗذو، أنتب ايّٝٛ ؾأْا

  ٚا٭ععِ ا٭نرب ٜاقسٜكٞ
 (770 م ) " . با٭مسا٤ ايؿػٛف ايككٝس ٭بسأ اغتأشْو

 عٔ ٜهتب مل ٭ْ٘ ٜٚعتصض ( ُٚٔ ٚيت ) ايؿاعط ٚبٌ بٝٓ٘ َكاض١ْ ايؿاعط ٜكِٝٚ
 : عِٓٗ ٜهتب إ عًٝ٘ ٜٓبػٞ نإ  ايصٜٔ ايهجرلٜٔ

 . َٚاتت ٚيست٘ أَ٘ عٔ ٫ٚ سّٝا، ٚيس ايطؿٌ عٔ أنتب "مل
  (771م ) " . ايكط٣ ٚؾكطا٤ املسٕ ؾكطا٤ عٔ انتب مل

 ٗ ايهتاب١ ؾعٌ ٜ٪نس ؾٗٛ ٚشلصا : ايٓػٝإ ٖصا ٗ ي٘ عصض ٫ إ ٜسضى ايؿاعط يهٔ
   : "زاي١ غطز١ٜ َٝتا ب١ٝٓ ٗ  إػتكبٌ
  اٜاّ َٔ يٞ تبك٢ َا ؾػُأَهٞ اْا "أَا

  نجرئٜ ٚعٔ شنطتِٗ َٔ ، عِٓٗ انتب مل عُٔ انتب
  (760 م ) " ! أْا ٚأًُٖتِٗ اهلل أًُِٖٗ غٛاِٖ 

 عٔ ؾه٬ّ  إدلض٠ غرل إباؾط٠ ٚأسٝاْا ايٓجط١ٜ إٍ ٌُٝ ايؿاعط قكا٥س بعض إ َٚع
 "ٚ ؟ ط٘ بٔ ٜاغٌ أْت "ٌٖ قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ٚإٓطك١ٝ ايص١ٖٝٓ ايٓعع١

 أٚ زضا١َٝ يٛسات َٔ تتؿهٌ ايسٜٛإ قكا٥س اغًب ؾإ "، ايدلٟ اٱٚظ "قباح
 قتٌٝ "عٔ ؾككٝس٠ . شن١ٝ ؾ١ٝٓ بططٜك١ َب١ٝٓ َٛدع١ غطزٜات أٚ ، س١ٝ ١َٜٝٛ َؿاٖس

 ، إعِٛ باب ٗ إًجُٕٛ اغتاي٘ ايصٟ ايكتٌٝ ؾدك١ٝ يبٓا٤ غطزّٜا "تٓشٛ عِٛإ باب
 : يٛضن١ٝ "ؾعط١ٜ "با٫ز ٜهتب ٚنأْ٘

  ايػّٝٛ سؿس "ؼت
 ( 02 )م ." ؼّٛ ٚطٝٛض دج١

  : ٚاؿهاض٠ اؿٝا٠ ع٢ً ٚغدطّا اجملٗٛيٌ يًكت١ً إزا١ْ ٖٓا إٛت ٜٚبسٚ
  ايرتاب ؾٛم ٜطنس ٚدٗ٘ "أتأٌَ
  سٛي٘ َا ضزا٠٤ يف غانٓا

 اْهػإض ْٚكـ إيتؿإت بٓكـ َػتكطّا
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  بطا٤ت٘ دطح ٜطٜين
  ايٝابػات ايسّ ٚخٝٛط

 ايكاَت١ عصابات٘ 
   َؿتٛستإ عٝٓاٙ ٚأَاَٞ 
  ( 06 )م " . قاض٠ عني نٌ 

 ٗ ايهًٞ ايؿاعط "َٛقـ ايؿاعط "َٛت قكٝس٠ ٗ ايؿاعط قطخ١ ؽتعٍ ٚضَا
  : ايسٜٛإ
  ٛاامسع ايبؿط أٜٗا "ٜا
  (77 )م ايهصب. َٔ تعبت إْٞ

 ايؿعٌ بٌ ٜتُعم ٖٚٛ ، ٚايهُرل ايتاضٜذ أَاّ بؿذاع١ ايؿاعط ٜتعط٣ ٖهصا
 َٚع شات٘ َع قازقّا زا٥ُا ٌٜٛ يهٓ٘ ، ٚاؿكٝك١ ايهصب بٌ ، ٫ٚ ْعِ بٌ ، ٚاي٬ؾعٌ
  . اٱْػإ
 عدل تكططت قس ٜبسٚ نُا ، آخطٙ أٚ ، ايعُط خطٜـ ضس١ً ٗ إطاف خا١ُ يهٔ

 ظصضٙ قتؿٛا ، ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط "ؾٝ٘ "ٜتسضٚف "ايصٟ ايبػسازٟ "ايسضٜٚـ زٜٛإ
 زعاٙ ايصٟ ايبكطٟ اؿػٔ بكشب١ ايطٚس١ٝ ٚإطاقٞ إعاضز ٗ ٜٚػٛح ، ايبػسازٟ

 ايب١ٝٓ ٜؿب٘ َا اٍ ايسع٠ٛ ٖصٙ تتشٍٛ سٝح ايط٩ٜا ٜٚٓتٛط ايعٖس يٝتعًِ بٝت٘ ٗ يٲقا١َ
 يًطس١ً: َٚؿتاسّا ا٫طاض
  : ايبكطٟ اؿػٔ يٞ قاٍ

  ، بٝيت يف أقِ "تعاٍ
  . ٚايبشط ايٓدٌ بني ايبًس٠ ٖصٙ يف ٖٓا

  ( 1 م ) " . ايط٩ٜا ٚاْتعط ايعٖس تعًِ
 ايذلاخ نٌ ٜٚٗهِ ٜتُجٌ ، بػسازٟ زضٜٚـ قٓاع ايؿاعط ٜطتسٟ ايسٜٛإ ٖصا ٗ

 ن١ْٝٛ ض٩ٜا ٗ ايٝٛسسٖ ايؿطق١ٝ ٚايسٜاْات إكسغ١ ايهتب ٗ ٚايكٛٗ ايطٚسٞ
 أضن١ٝ َػش١ ايط٩ٜا ٖصٙ تهتػب ٚيصا  ، ٚخطاب٘ ايٛاقع طٌ ع٢ً تتعاٍ ٫ إْػا١ْٝ
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 أثرلٟ ٖٛ َا بٌ أٚ ٚبطٖاْٞ عطؾاْٞ ٖٛ َا بٌ يّْٛا يتشكل ضَا ، ٚسػ١ٝ ٚز١ْٜٛٝ
   ٚغطٜين.

 ايؿعط١ٜ اؿساث١ ٕؿّٗٛ ايؿدك١ٝ َطادعت٘ عٔ َكسَت٘ ٗ ٜعًٔ ايؿاعط إ َٚع 
 ايؿطقٞ إٛضٚخ بٗا ٜعخط اييت ٚايٛدس ٚايتكٛف ايؿطط٠ ٜٓابٝع إٍ ايعٛز٠ ٗ ٘ٚضغبت

 ؾعط ٗ ٚا٫بتهاض ٚايتذطٜب ايتشسٜح أؾهاٍ نٌ دطٸب إ بعس ، ايه٬غٝهٞ
 ضسًت٘ ضؾٝك١ ٖٞ اؿبٝب١ ٚتٌٛ ، ٚض٩ٜاٙ ٚيػت٘ قٛضٙ ٗ سساثّٝا ٌٜٛ اْ٘ إ٫ ، اؿساث١
  . ايط١ًٜٛ

 َ٪قت آْٞ ػطٜب  ،َجاب١  ٖٓا ، ٖٞ ايؿاعط ْعع١ إ كازا٫عت َٔ مصض إ ٚعًٝٓا
 قاي٘ "َا زٜٛاْ٘ ٗ خام ٚبؿهٌ زٜٛإ، َٔ أنجط ٗ دطب٘ ٚإ غبل ضٚسٞ ،يؿها٤

 بطس١ً اقذلْت قازق١ ضٚس١ٝ ػطب١ ؾٗٞ "، ٚايسضٜٚـ اهلل "عبس "ٚٗ اـطبا٤ أخط
 ٚاٱسباٙ ا٫ْهػاض قٓٛف نٌ ؾٝٗا نابس اييت ايعُط خطٜـ ٗ َٚه١ٝٓ ط١ًٜٛ سٝات١ٝ

 . ٚايٛدٛز ٚاؿٝا٠ ايعامل خطاب خهِ ٗ ٚا٫غذلاب
 ايككا٥س َٔ فُٛع١ يٝؼ ، ا٭َط ٚاقع "ٗ ايبػسازٟ ايسضٜٚـ "كاطبات ٚزٜٛإ

 خٝ٘ ٜؿسٖا ، عٓكٛز١ٜ ضَا ، ايتؿع١ًٝ قكا٥س َٔ ٚاسس٠ قكٝس٠ ٖٛ بٌ ، إتؿطق١
 َكطعا ٚأضبعٌ َا١٥ ٜهِ إؾايسٜٛ . ايعَين ايػاع١ يعكطب ٚسطن١ ، خؿٞ غطزٟ
 ، إتها١ًَ ايككٝس٠ خكا٥ل ّتًو ايصٟ ا٭خرل إكطع باغتجٓا٤ ضَا ، قكرلّا ؾعطّٜا
 غبل ٚايصٟ ايككٝس٠ /ايسٜٛإ ػطب١ ٗ ايؿاعط َؿطٚع ٚعهّٜٛا ض٩ّٜٜٛا ًٜتشِ يهٓ٘

 ع٢ً سب "قكا٥س "ٚ "اؿطب ٗ خام ٚبؿهٌ زٜٛإ َٔ أنجط ٗ دطب٘ ٚإ يًؿاعط
 ايككٝس٠ ٕؿطٚع بصيو "،َ٪غػّا "ايٓؿٝس "ٚ ظداز َٔ "ي١ًٝ "ٚ آؾٛضٟ اضدس

 اؿساث١ ؾعطا٤ اغًب ، كتًؿ١ ٫عتباضات ، ٜتشاؾاٖا اييت ايؿعط١ٜ اؿساث١ ٗ ايط١ًٜٛ
 ؾعطٜتٗا. َكَٛات عٔ يًهؿـ خاق١ زضاغ١ تتطًب ٚاييت ، ايعطب

 ٗ ،ٖٚٛ اـطاب ْدل٠ ايككٝس٠ / ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايؿعطٟ اـطاب ع٢ً ٜػًب
 اؿػٔ ٜهٕٛ قس اؾذلانٞ آخط مٛ ، ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط قٓاع خطاب ا٭غًب
 ع٢ً نًّٝا ُٜٗٝٔ ٫ إداطب نُرل يهٔ . اؿبٝب١ ٜهٕٛ ٚقس ، ْؿػ٘ ايبكطٟ
 مٛ  ايب٬غٞ "بإؿّٗٛ "ا٫يتؿات "اٚ "ايعسٍٚ َٔ يٕٛ وسخ بٌ ايؿعط١ٜ ايهُا٥ط
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 تصنطْا  َٚٛيس٠ ؾاع١ً سٛاض١ٜ دسي١ٝ ٗ ، ايػٝب١ نُرل َجٌ أخط٣ غطز١ٜ نُا٥ط
 خطاب  ايتايٞ إكطع ؾؿٞ ايج٬ث١". ايؿعط "أقٛات عٔ إيٝٛت  ؽ.  ت. باططٚس١

  : اعتصاضٟ خطاب ٖٚٛ ، اؾذلان١ٝ سبٝب١ مٛ
  َعصض٠ "غٝستٞ

 ، ايؿٛن٢ يف يٓا غًطإ ٫
  غٛم زْٝاْا
  ؾٝ٘ ايباع١ ٚيػٓا
 ( 20 م ) " ؾطا٠ ايػٛم ٖصا يف ٚيػٓا
  : إتهًِ نُرل مٛ– ٚايًػاْٞ ايب٬غٞ بإع٢ٓ–" "ًٜتؿت َا غطعإ ايؿاعط يهٔ

  ايٓعِط أضغٌ أظٌ هلا "اضْٛ
 ( 21 م ) " . أيصٙ َٚا ميؿٞ ايصٟ ايػشط أمجٌ َا

 ايٓٛط ٜٚعٝس ٜتٗٝب ايؿاعط ػعٌ اييت بإتاٖات ٚقاط١ كٝؿ١ ايؿاعط ضس١ً تبسٚ
 : غؿطٙ ٗ َطاضّا

 ، ٜاؾطٖاز ، ٜافٕٓٛ ، "ٜاغني
  أْت ؽاف أ٫
 ( 73 م ) " ؟ ايكٓطط٠ انػاف َٔ

 ٖٛ ،َا تؿسٙ اييت ايؿاعط نعب١ ٖٚٞ ، ايبٛق١ً ٖٞ ، ا٫ؾذلان١ٝ اؿبٝب١ ٚتٌٛ
  : ٚايدلٖإ ايعطؾإ بٌ اختاض قس ؾايؿاعط . ا٭ثرل عامل ٗ ٫وًل يهٞ اضنٞ

  ٜاقّٝٛ "ٜاسٞ
  ايعطف ٜاقاسب

 ( 752 م ) " . يًُشبٛب ايطٚح ؾتشت اْٞ
 ٜتٝ٘ ضاح يصا ( 90 م ) ٚقاٙ عًٝ٘ اغتٍٛ قس اؿبٝب١ سب بإ ايؿاعط ٜؿعط

 : ايدلاضٟ ٗ عٓٗا باسجّا
 إظاضٟ يًجط٣ أيكٞ ايسضٜٚـ أْا "ٖصا
 ( 77 م ) " . ايرباضٟ يف أنٝع ، اتبعٗا
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 بٛد٘ ٗا١ٝ٥ايٓ اغتذاضت٘ ٜعًٔ ٚا٭ْبٝا٤ ٚايهتب ا٭زٜإ نٌ ايؿاعط اختدل إ ٚبعس
  : سبٝبت٘
  أْا سري٠ "يف

  ايتؿػري ادس مل
  ايتؿهري سذ١ نُٓت ٫ٚ
  ضأٜت٘ بعسَا غأزٜٔ زٜٔ بأٟ

 أغتذري اهلل أْبٝا٤ َٔ بأِٜٗ
 َٓكْص سبٝيب ٚد٘

  ( 67 م ) " . تٓرِي أ١ْٜ سبٝيب ٚد٘ 
 ٗ ٖٚٛ ا٫ْؿاز" "ْؿٝس ٜػذلدع ٚنأْ٘ زا٥ِ انطاف ساي١ ٗ ، ايؿاعط يهٔ
  : سبٝبت٘ ٗ اؾٖٛط ٜعاْل بإ وًِ ٖٚٛ اؿٝا٠ ٗ ضسًت٘

  أسٝا إٔ "أضٜس
  : ٜكٍٛ اٖذػ٘ إٔ أضٜس

  ( 707 م ) " . سبٝبيت يف اؾٖٛط أعاْل
 ٗ قٓاعٗا ٜٚطتسٟ ، ايعاؾك١ ايؿاعط٠ ، بػاؾٛ ايبػسازٟ ايسضٜٚـ ضس١ً ٚتٓسَر

  : ايطٚس١ٝ ايطس١ً ٖصٙ ز١ْٜٛٝ ٫ْتكاض تأنٝسّا إطاف آخط
  قسٚؽ أٜا ، ا٭دػاز ٖصٙ ل"ٜاخاي

  اؿري٠ ٖصٙ َٔ أْكصْٞ يٞ نٝا٤ى َٖس 
  اؿب غري اعطف ٫ غاؾٛ ؾاْا

 ( 707 م ) " سبٝبيت ؾؿاٙ ٚغري ايطقل ٚغري
 اؾٖٛط بٌ ايتٛسس ٖصا عٔ عبجّا تبشح ايبػسازٟ ايسضٜٚـ قٓاع ، غاؾٛ ٚتٌٛ 

 ْكٝش١ إٍ غتُعا إ بعس دًذاَـ عاز َجًُا ضَا تعٛز ٖٚٞ ، ا٭ضنٞ ٚاؿب
 ع١ًُٝ غاؾٛ تٛاقٌ ٖٚهصا . ٚٚاقعٞ اضنٞ ٖٛ َا يٝعاْل اؿا١ْ غٝس٠ غٝسٚضٟ

 تتٜٛر أٜهّا ٖٚٞ ، إدؿٞ ٚؾطزٚغ٘ ايهٕٛ عٔ عجا ٚاؾُاٍ إطًل عٔ ايبشح
  : ايبػسازٟ زضٜٚؿ٘ أٚ ايؿاعط يطس١ً
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  كؿٞ ؾطزٚؽ ايعؿب١ يف "ٜاغاؾٛ
ٍْ أب١ْٗ ايكدط٠ يف ٌّ ٚمجا   قسغ

  املٓطًك١ ط٠ٚايكٓب
  ٚغٓطٙ ايهٕٛ ضٚح ؼٌُ
 سبو يف غا٥ب١ ،نْٛٞ ٜاغاؾٛ ٖاز١٥ نْٛٞ

  ابٓت٘ َجٌ ايؿاغع ايهٕٛ يف ظًٞ ، 
  ظٖطت٘ أٚ
 ( 700 م ) اؿط٠" َٛدت٘ أٚ

 إهابس٠ قطات عدل ، ايبػسازٟ يًسضٜٚـ ايعُٝك١ ايطٚس١ٝ ايطس١ً ٖصٙ تٓتٗٞ ٖٚٓا
 إٍ ثا١ّْٝ  ايؿاعط  ٜعٛز إ اتٛقع ٚنٓت .ايٛدٛز ٚسس٠ عٔ عجّا ٚا٫نطاف ٚايعؿل
 بٝت٘ ٗ اٱقا١َ إٍ ايبكطٟ اؿػٔ ؾٝٗا زعاٙ اييت– ايتعبرل داظ اشا– اٱطاض١ٜ ايككٝس٠

 يطس١ً زا٥ط١ٜ ؾعط١ٜ ب١ٝٓ ؾهٌ ايككٝس٠ يتأخص ٖصٙ ايهؿـ ضس١ً ٗ ي٬ْط٬م
  ػطب١ قططتٗا اييت ٚايطٚس١ٝ ٚاؾُاي١ٝ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚاٱوا٤ات بايس٫٫ت ٚغ١ٝٓ َهت١ًُ

 ٖٞ "ٚيهٓٗا أخطٖا نإ ، زٜٛإ َٔ أنجط ٗ ٚنابسٖا ، ايؿاعط بٗا َطٸ اييت ايعُط
 : ٖصٙ ايبػسازٟ ايسضٜٚـ ضس١ً ٗ ٚسايٝا "، سٝاتٞ ٖصٙ

  ، تٓتٗٞ ؿع١ يف ٖٞ أٚ قكيت "اْتٗت
  اضتؿؿت َا ٚأْا اسرتقت أنٕٛ إ َٛدع

  ايػًػبٌٝ شيو َٔ
  ايػبٌٝ ٖٚصا ، مٝا مٔ اييت سٝاتٞ ٖصٟ ٖٞ
 " . بسٌٜ ٫

 ضس١ً ختاّ ٗ َتسضٚؾّا ايطٚس١ٝ ايؿاعط ضس١ً ختاّ ته٧ أعسٖا ايهطب١ ٖصٙ
 . ٚاؿب ٚاؿٝا٠ ايؿعط ٗ  ا٭ضن١ٝ سٝات٘

 اغتككا٤ مثط٠ ٖٛ ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ "يًؿاعط ايبػسازٟ ايسضٜٚـ "كاطبات زٜٛإ
 ٚأقٛاٍ ايهٕٛ سهِ َٔ ايهجرل ايتٓام َؿطٚع١ٝ ايؿاعط،عدل  ؾٝ٘ قب َٚعطٗ ضٚسٞ
 ٚايبٛش١ٜ ٚايٝٗٛز١ٜ ٚإػٝش١ٝ ناٱغ٬ّ ا٭ضض ؾطا٥ع نٌ ، ٚاؿهُا٤ ايؿعطا٤
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 قس ، اؿساث١ بإغطا٤ ، اْ٘ غط١٦ٝ اٱسػاؽ َٔ ْؿػ٘ ايؿاعط يٝشطض ضَا ، ٚايعضزاؾت١ٝ
 ػ٘يٓؿ ٚيٝ٪نس ايطٚسٞ ايؿطقٞ إٛضٚخ ٗ ٚإعطؾ١ يًذُاٍ ا٭ٍٚ إٓابع عٔ ابتعس
 يطبو اضدعٞ ، ايطس١ً تًو بعس يٓؿػٞ قًت إٔ بعس بسٜين ٚؾٝت :"يكس ٚيًؿعط ٚيٓا

 .(إكس١َ ، 00 م ) " . َطن١ٝ ضان١ٝ
 ٜكسَٗا ١َُٗ ٚإناؾ١ ، اؿسٜح ؾعطْا ٗ ؾطٜس٠ ػطب١ ، ساؾٜ ط٘ ٜاغٔ زٜٛإ

 ٚتٓٛعٗا ايؿعط١ٜ ايتذطب١ خكب يت٪نس ، ايعُط أخطٜات ػاضب نُٔ ايؿاعط
 . يؿاعطْا ٚتٛاقًٗا
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 آطشج اُؼآَ سشذ١ اُشادَ اُشاػش ترجشتح ستـ٢٘

 ٜٗا٣ح ٓ٘ز اُشؼش٣ح ذجشترٚ ا٠ُ ذؼشكد اْر خاطح،

 اُصا٢ٗ د٣ٞاٗٚ ػ٠ِ خاص تشٌَ ٝاؿِؼد اُخٔغ٤٘٤اخ،

ٍٕ  األٍٝ د٣ٞاٗٚ تؼذ 1957 ػاّ اُظادس دٓٞع"، تال "ؤؿا

 آٗزاى ًٝ٘د 1951 ػاّ ُظادسا ػشرشٝخ" "ٛٔغاخ

 ظآؼح -ا٥داب ٤ًِح ك٢ اال٠ُٝ أُشدِح ك٢ ؿاُثًا

 ًٝاٗد اُذ٣ٞإ. رُي ػٖ اًرة إ كوشسخ تـذاد

 ك٢ شٞس٣ًا ذـ٤٤شًا ؤٕ ا٠ُ: ذش٤ش اُغ٤اع٤ح اُظشٝف

 اُؼشاه٢ اُشؼة ٝإ ٓذاُح، ال هادّ اُؼشام ذاس٣خ

 شثٚ اُ٘ظاّ ستوح ٖٓ االتذ ٝا٠ُ ع٤رخِض

 آٗزاى. اإلهـاػ٢ شثٚ ،ا٤ٌُُٗٞٞا٢ُ

 
 
 ايصٟ ايكٝس ٚنػطت اؾُٝع 0279 عاّ ُٛظ َٔ عؿط ايطابع ثٛض٠ ؾادأت ٚؾع٬ّ

 َ٪نسّا بإكاي١ ايٓٛط أعست ؾكس ٚيصا غًِٝ. ؾٛاز اؿط١ٜ ْكب ؾدٛم أٜهّا نػطت٘
 ايجكاؾ١ٝ ايكؿش١ ٗ يًٓؿط ٚزؾعت٘ ايتػٝرل، ؾذط اٍ ايعاٌَ، ضؾسٟ ايؿاعط تطًع ع٢ً

 ايؿاعط ٫ٕ إكاي١ َٔ قٛض٠ اٚ بٓػد١ استؿٜ مل ٚيٮغـ آْصاى، ايب٬ز"" ؾطٜس٠
 ايؿاعط عٔ ايهتاب١ اٍ بٗا.ٚعست ا٫ستؿاٚ ٗ سك٘ ع٢ً ،ٚأقط َين اغتعاضٙ  ايطاسٌ

 يكس ٫سكّا شيو ع٢ً غٓأتٞ ،نُا0291 عاّ عًٞ" سسٜك١ " زٜٛاْ٘ قسٚض عٓس
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 ايؿعط١ٜ ػطبت٘ ٗ طَٚاْػ١ٝاي ايط٩ٜا ٜؿاضم مل ايعاٌَ ضؾسٟ إ آْصاى ٫سٛت
 اييت ايعاٌَ ضؾسٟ ضَٚاْػ١ٝ إ إ٫ ٚايجاْٞ. ا٭ٍٚ ٘زٜٛاْٝ ٗ ٚخاق١ اـُػ١ٝٓٝ،

 عدلت اييت ايط٣٩ تًو يٝػت َػازضتٗا، ٚعسّ بٗا اعتعاظٙ عٔ َط٠ َٔ أنجط أعًٔ
 ابٞ ٚػطب١ ايًبٓا١ْٝ إٗذط َٚسضغ١ إكط١ٜ أبٛيٛ َسضغ١ ٖج١ً ايعطب١ٝ ايطَٚاْػ١ٝ عٓٗا

 ايتذاضب ع٢ً أثطت اييت ا٫ْهًٝع١ٜ ايطَٚاْػ١ٝ ٖٞ ٚيٝػت ايؿعط١ٜ، ايؿابٞ ايكاغِ
 ثٛض١ٜ، ضَٚاْػ١ٝ/ ٖٞ بٌ ايعؿطٜٔ، ايكطٕ َٔ ا٫ٍٚ ايٓكـ ط١ًٝ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ
 أطًكتٗا اييت اـُػ١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ضٚح تػتًِٗ ضَٚاْػ١ٝ زق١ انجط ٚبؿهٌ
 ٚبًٓس ايدلٜهإ ٚقُٛز ايبٝاتٞ ٚعبسايٖٛاب ا٥٬ٕه١ ْٚاظى ايػٝاب ؾانط بسض ػاضب

 قكٝس٠ اٚ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ تعتُس زَٛع" ب٬ "أغإ قكا٥س ؾُعِٛ ٚغرلِٖ. اؿٝسضٟ
 إْػا١ْٝ ٚض٣٩ َٛاقـ ٚتًتك٘ ايتططٜب ٗ ٚا٫غطاف ايتكؿ١ٝ ٚتتذٓب اؿط ايؿعط

 َا: سبٝب١ اٍ َتؿا٬ّ٥ تأًَّٝا ايؿاعطخطابا  ٜٛد٘ ٚايطٌ" "ايعٕٝٛ قكٝس٠ ؾؿٞ سساث١ٝ.
 ع٢ً ٜكشٛ ؾايؿذط َعٞ، دٛظٟ"

 يًٓاؽ ٚايًٌٝ أدؿآْا،
 ق١َُٛ تًٗح زَٞ ٚيف

 أْؿاغٞ تهتِ عاقؿ١
 باضم، ٖٓعٖا َا اشا أخؿ٢

 "ايكاقٞ ايعامل ٜػتؿٝل إٔ
 ايجٛض٠: اىل قطو١ بسع٠ٛ قكٝست٘ ٚىتتِ

 يٓا ؾذطّا ْكٓع َعٞ دٛظٟ"
 ٚايٝأؽ ايعت١ُ َٔ أق٣ٛ
 خاؾكٞ يف ايًٌٝ قَُت ٜٗٗع
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 "ايكاغٞ عاملٓا ٚوتٟٛ
 ثٛض٠ بعس سساثٞ َٓٛٛض ايتشُت َا غطعإ ايجٛض١ٜ ايطَٚاْػ١ٝ إطس١ً ٖصٙ يهٔ

 ايعطاقٌٝ ايؿعطا٤ َٔ عسز َع اعًٔ عٓسَا خام ٚبؿهٌ ،0279 ُٛظ َٔ عؿط ايطابع
 ٚقس .شلا ًَتك٢ ا٭زبا٤ اؼاز ظٚاٜا إسس٣ َٔ اؽصت اييت "إطؾأ" ْاع١ تأغٝؼ عٔ

 ٚغًُإ ايكهاض، غعٝس ٚقُس ايعاٌَ ضؾسٟ ايؿعطا٤ سٝٓٗا ٗ اؾُاع١ نُت
 غعسٟ ايؿاعط اؾُاع١ ٖصٙ عٔ بعٝسّا ٜهٔ ٚمل ايهطزٟ. عًٞ ٚسػاْٞ اؾبٛضٟ
 عٔ ايتُٝع قاٚي١ اؾُاع١ شلصٙ ا٫ْػاْٞ اشلِ نإ ايهبٝػٞ. ططاز ٚايؿاعط ٜٛغـ

 أب٠ٛ َٔ يًدطٚز َبهط٠ قاٚي١ اٍٚ ُاع١اؾ ٖصٙ ُجٌ ٚضَا اـُػٝين، اؾٌٝ ػطب١
 ايػٝاغٞ اشلِ يهٔ دسٜس. ططاظ َٔ ٚسساث١ َػاٜط ؾعطٟ اِٛشز ـًل اـُػٝين دٌٝ

 ٫لاظ ايؿطق١ شلا تتح مل ُٛظ َٔ عؿط ايطابع ثٛض٠ ضاؾكت اييت ايػٝاغ١ٝ ٚايتساعٝات
 ِعٓٗ عطؾت ؾدك١ٝ َػاضات نُٔ ؾعطا٩ٖا ؾتؿطم اؾسٜس، ايتشسٜجٞ َؿطٚعٗا

 اؿساثٞ بإٓٛٛضٜٔ اغتٓت اييت ايتذاضب َٔ ايعاٌَ ضؾسٟ ػطب١ ٚناْت ٫سكّا.
 ًٚت اؿػ١ٝ ايصات١ٝ ايٓدل٠ يهٔ ا٫دتُاعٞ، باشلِ ٚانح اْؿػاٍ َع َعّا، ٚايطَٚاْػٞ

 ٚايتدطٝ٘ ايكٓع١ ،ٚػٓب ٚايتًكا١ٝ٥ ايعؿ١ٜٛ َٔ يٕٛ َع ايؿعط١ٜ ػطبت٘ ٗ ا١ُٕٓٝٗ ٖٞ
 ٚقٛضٖا ايككٝس٠ ٕٛغٝك٢ ايساخًٞ اٱٜكاع َع اٱْجٝاٍ اْاٚأسٝ ،يًككٝس٠ إػبل

 غًػ١. باْػٝاب١ٝ ٚؼ٫ٛتٗا
 ايكاٖط٠ ٗ َٓؿاٙ َٔ ُٛظ ثٛض٠ بعس ايعاٌَ ضؾسٟ عاز ايؿدكٞ إػت٣ٛ ٚع٢ً
 ٚططاز عباؽ ْعاض ظاٌَ سٝح ايعطب١ٝ ايًػ١ قػِ اٯزاب ن١ًٝ ٗ َعٓا طايبّا ٚايتشل

 ٚغًِٝ عًٛإ عباؽ ٚعًٞ ايطعإ ٖٚاؾِ أَايه ٚسامت َٗسٟ ٚغاَٞ ايهبٝػٞ
 ٚناْت َكطؿ٢، عًٞ ٚخايس ايعٖاٟٚ ٚآَاٍ إدعَٚٞ ٚعبسإٓعِ ٓسإ عبسا٫َرل

 َكطؿ٢ عًٞ خايس ٚايٓاقس بايؿاعط زؾع َتُٝع ثكاٗ بٓؿاٙ ُٛض آْصاى اٯزاب ن١ًٝ
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 ٖٞ تناْ اٯزاب ن١ًٝ إ َؿازٖا بؿٛاٖس غٝسعُٗا اْ٘ قاٍ ْٛط١ٜ ؾطن١ٝ ططح اٍ
 زاض ايذلب١ٝ/ ن١ًٝ ناْت بُٝٓا ايػت١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؿطن١ ا٭غاغ١ٝ اؿان١ٓ
 ايتشل نُا اـُػ١ٝٓٝ. ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؿطن١ ا٫غاغ١ٝ اؿان١ٓ ٖٞ ايعاي١ٝ إعًٌُ
 ا٫غاغٌٝ قطضٜٗا َٔ ٚاقبح ايٝػاض١ٜ، ايؿعب" "اؼاز ظطٜس٠ آْصاى ايعاٌَ ضؾسٟ

 يًُػرلات ضا٥ع١ قشؿ١ٝ تػطٝات ٜهتب نإ نُا ؾٝٗا. كاٗايج ايكػِ نتاب َٚٔ
 ايه١ًٝ ٗ ٚايجكاؾ١ٝ ايط٬ب١ٝ باؿٝا٠ قًت٘ عٔ ٜٓكطع مل يهٓ٘ ايؿعب١ٝ، ٚا٫ستؿا٫ت

 بٗٔ، ٜتػعٍ ؾهإ آْصاى، اٯزاب ن١ًٝ طايبات "قباٜا" ْاٍ َٔ َبٗٛضا ٜكـ ٚنإ
 يهٔ ْٚاي٘. ٚعصٚبت٘ ٘يطقت ٜػتًطؿٓ٘ ٚنٔ قبً٘، ايػٝاب ؾعً٘ ٚإ غبل َا ٖٚٛ

 ٚاي٬ّٛ ايطز٠ ق٣ٛ تهايبت َا غطعإ اش ط٬ّٜٛ تػتُط مل ٚايؿطح ايػعٍ غٓٛات
 َٛاقـ َٚٔ ايكؿٛف. ٚاْكػُت ايٓؿٛؽ ؾػاَت ُٛظ؛ ثٛض٠ َػرل٠ ع٢ً ٚايؿاؾ١ٝ
 عًٞ خايس ايؿاعط غطاح ٫ط٬م اؿجٝح غعٝ٘ ٚايط٬ب١ٝ ايٓكاب١ٝ ايعاٌَ ضؾسٟ

 ايبعح سعب يكاحل غٝاغٞ بٓؿاٙ بكٝاَ٘ ؾبٗات ًؿ١ٝخ ع٢ً اعتكٌ ايصٟ َكطؿ٢
 ِٖ: غطاس٘ اط٬م أَط َتابع١ اٯزاب ن١ًٝ طًب١ َٔ ث٬ث١ تهًٝـ مت ٚقس آْصاى،
 بايٓذاح، دٗٛزِٖ تهًًت ٚقس إدعَٚٞ، ٚعبسإٓعِ عباؽ ْٚعاض ايعاٌَ ضؾسٟ

 يًؿاعط إتُٝع يًسٚض تأنٝسٙ َع َكطؿ٢ عًٞ خايس ايؿاعط ايٛاقع١ ٖصٙ أنس ٚقس
 شيو. ٗ ايعاٌَ ضؾسٟ

 ضؾسٟ اعتكٌ ايسَٟٛ ايؿاؾٞ 0212 ؾباٙ َٔ ايجأَ اْك٬ب سسخ ٚعٓسَا
 اٍ اقتٝسٚا ايصٜٔ ٚإجكؿٌ ٚا٫ع٬ٌَٝ ٚايؿٓاٌْ ا٭زبا٤ َٔ ا٭عِٛ ايكػِ َع ايعاٌَ

 َٗسٟ ايسنتٛض َِٓٗ اؾاَع١، اغاتص٠ َٔ نبرل عسز ؾكٌ نُا ٚايػذٕٛ، إعتك٬ت
 نُاٍ ٚايسنتٛض خكباى ؾانط ٚايسنتٛض ايطاٖط دٛاز عًٞ ٚايسنتٛض إدعَٚٞ

 آْصاى. اٯزاب ن١ًٝ اغاتص٠ َٔ ٚغرلِٖ ْازض، قاغِ
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 ايعطام ازبا٤ ابطظ آْصاى ٚايػذٕٛ إعتك٬ت نُت ايعاٌَ ضؾسٟ داْب ٚاٍ
 إطرل، ٚداغِ ايععاٟٚ ٚؾانٌ ٜٛغـ ٚغعسٟ زلعإ ٚايؿطٜس ايٓٛاب َٛؿط َِٚٓٗ

 اؿسٜجٞ ٚغعسٟ اي٬َٞ ْٚع١ ايعًّٛ عط قاحل ٚقُس ثاَط، ٚؾانٌ رل،ايٓك ٜٚاغٌ
 ايسدًٝٞ ٚظٖرل آس ٚغاَٞ ايػباٖٞ ٚععٜع ايععاٟٚ ٚعبسايكازض ايػعس ٚؾٛظٟ
 ٚظٖسٟ إدعَٚٞ ٚعبسإٓعِ عبٛز َٚكطؿ٢ ايػُاٟٚ ْٚاِٚ قاسب ٖٚاؾِ

 ٜٚٛغـ اؿػٝين ٚسػٌ ٓٛزٟ عبساؿُٝس ٚباغِ اؾعا٥طٟ ٚقُس ايساٚٚزٟ
 بسٟٚ ْٚعِٝ ايعكٝسٟ سػٔ ٚغًُإ ايعًّٛ عط قاحل ٚقُس ٜٛغـ ٚغعسٟ ايكا٥ؼ

 ٚغرلِٖ.
 ٚؾٓاْٝ٘ ٚنتاب٘ ايعطام ؾعطا٤ َع يٝػِٗ ايػبعٝٓٝات ٗ ايعاٌَ ضؾسٟ ايؿاعط ٚعاز
 ايػبعٝٓٝات َٔ ا٭ٍٚ ايػٓٛات ؾؿٗست اؾاز٠ ايعطاق١ٝ ايجكاؾ١ بٓا٤ إعاز٠ ٗ َٚجكؿٝ٘
 ٚبكٞ ٚايتؿه١ًٝٝ، ٚايػُٝٓا١ٝ٥ إػطس١ٝ يًشطنات ٚاْتعاؾّا َتُٝعّا ثكاؾّٝا ْٗٛنّا
 َها١ْ ٜؿػٌ نإ ايصٟ عًٞ ٚيٛيسٙ ٚايطؿٛي١ ٚيًُطأ٠ يؿعب٘ ٜػين ايعاٌَ ضؾسٟ
 ايصٟ عًٞ" سسٜك١" ٖٛ نا٬َّ، زٜٛاّْا ي٘ خكل سٝح ٚنُرلٙ، قًب٘ ٗ خاق١
 غابك١ زٚاٜٚٔ ٗ ساٚضٙ إ ي٘ غبل ايصٟ عًٞ، ا٭ثرل ٚيسٙ ؾٝ٘ واٚض 0291 عاّ قسض
 اٍ إٛد٘ إكطع بٗصا اغتًٗ٘ ٚايصٟ 0255 عاّ ايكازض ا٭يٛإ" "ٖذط٠ زٜٛاْ٘ َٚٓٗا
 عًٞ: ٚيسٙ
 ضا٥ع١ ْع١ٖ ناْت"
 ٚيسٟ ٜا ايٓػٝإ غاب١ يف

 سب بؿذري٠ عست يكس
 "املػتكبٌ اضض يف ظضعتٗا
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 ضؾسٟ عٔ ؾا١ًَ زضاغ١ ْؿطتٴ 0291 عاّ عًٞ" "سسٜك١ زٜٛإ قسٚض ٚبعس
 نتابٞ نُٔ ْؿطت ايؿعط١ٜ" ايعاٌَ ضؾسٟ ػطب١ ٗ "قطا٠٤ عٓٛإ ؼت ايعاٌَ
 ٚقس .0229 عاّ ايكازض ا٭زبٞ" يًدطاب اؿٛاضٟ اؾٖٛط اٯخط: "ايكٛت ايٓكسٟ
 ايٓؿؼ قٛضٟ: تؿاعٌ َٔ تؿهًت ايؿاعط ػطب١ إ اٍ ايسضاغ١ تًو ٗ أؾطت

 ايتذسٜس١ٜ: ٚايؿهط١ٜ يعك١ْٝ٬ا ٚايطغب١ ايكٓع١ ٚقٛض ٚايتًكا١ٝ٥ إطبٛع١
 بٌ ايتٛاظٕ َٔ ساي١ ايػتٝٓٝات َٚطًع اـُػٝٓٝات ٗ ايؿاعط ػاضب سككت ٚي٦ٔ"

 ٬َّٝ اي٬سك١ ايؿاعط ػاضب بعض ؾٗست ٚي٦ٔ ،-إطس١ً َعطٝات– احملٛضٜٔ ٖصٜٔ
 ٗ ايتٜٓٛع سٝح ا٫ٚ" "أْتِ قكا٥س بعض ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايكٓع١ قٛض ٚيكعٛز

 زٜٛاْ٘ نُٗا اييت ا٭خرل٠ ايؿاعط قكا٥س ،ؾإ ايبٓا٤ َػتٜٛات ٚٗ ايؿعط١ٜ ا٫قٛات
 نًٞ ؾب٘ اغتػ٬ّ اٍ تؿرل عًٞ" "سسٜك١ زٜٛاْ٘ قكا٥س ٚنصيو ا٭يٛإ" "ٖذط٠

 ّاضؽ ـ ايٛاع١ٝ ايؿعط١ٜ ايكٓع١ قٛض ـ ايعكًٞ احملٛض ٜعس ؾًِ ٚايصات. ايتًكا١ٝ٥ حملٛض
 أَط ٖٚٛ ، ايؿعط١ٜ ايتذطب١ تطؾس باٖت١ شنط٣ فطز حٚاقب عابطّا، ٖاَؿّٝا زٚضّا ا٫

 أٚاخط ٗ نتبٗا اييت ا٭خرل٠ اؾسٜس٠ ايؿعط١ٜ ايتذاضب بعض ٗ َتذسزّا َػاضّا ٜاخص
 ٚ"قكا٥س 1989 عاّ نتبٗا اييت ا٭خرل٠" قكٝست٘ ٜهتب "اؿػٌ قكٝس٠ َٚٓٗا سٝات٘،

 ُجٌ 0299 -0292 بٌ تٛب١إه ٚ"تكاغِٝ" 0299-0295 عاَٞ بٌ إٓؿٛض٠ َازٚ" اٍ
 إطٛي١ قكٝست٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ايؿعط١ٜ ايؿاعط َػرل٠ ٗ ١َُٗ ٚؾعط١ٜ ؾ١ٝٓ ْك١ً

 دسٜس٠ بططٜك١ ايكٓاع قكٝس٠ ؾٝٗا ٚٚـ ٚاييت ا٭خرل٠" قكٝست٘ ٜهتب "اؿػٌ
 ٗ ايؿٗٝس إٓانٌ يتذطب١ إعاقط ٚا٫طاض ايتاضىٞ ا٫طاض بٌ تٛاظّْا ؾٝٗا ٚسكل
 آْصاى. ايؿاؾٞ ايسنتاتٛضٟ ايٓٛاّ ٌٚ تؼ ايعطام
 ٚايٛطين ايؿعيب ٚنصيو ايؿعطٟ، ايٛدسإ ايعاٌَ ضؾسٟ ايؿاعط زخٌ يكس
 قطح اْٗٝاض ٗ ا٭ٌَ ٜؿكس مل اش ٚاؿب، ٚاؿٝا٠ ا٭ٌَ ؾاعط بٛقؿ٘ ايعطاقٞ
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 ٢عً سّٝا َجا٫ اقسقا٥٘ يس٣ اٚزعٗا اييت ا٭خرل٠ ٚقٝت٘ تعسټ ٚضَا إدِٝ، ايسنتاتٛض١ٜ
 شيو:
 ايطاغ١ٝ غكط َا اشا"

 ث٬ثّا قربٟ ع٢ً اقطعٛا
 ."اْت٢ٗ قس ايطٌٜٛ ايعطام يٌٝ إ ٭عًِ
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 أُاظذ١ خضػَ اُشاػش هظائذ هشاءج ػ٠ِ اهذٓد ًِٔا

 عج٤ٖ " ٢ٛ هظ٤شج هظح ذلاط٤َ ر٢٘ٛ ب٠ُ ذولض

 ع٘ٞاخ وؼ٣٢ إ اُثـَ ك٤ٜا اخراس " ٛشٓح ٌٓرثح

 خضػَ ٝاُشاػش . أٌُرثح ذِي ظذسإ داخَ د٤اذٚ

 داخَ ٣ؼ٤ش األخش ٛٞ ، ٢ُ ٣رشاءٟ ًٔا أُاظذ١،

 خاص ٗٞع ٖٓ ٌٓرثح ٌُٜ٘ا ، ؤخشٟ ٛشٓح ٌٓرثح ؤعٞاس

imaginary  االكرشاػ٢ اُخ٤ا٢ُ أُرذق ٌِٓٔح اٜٗا ،

museum ، ٝٓالٓذٜا ذلاط٤ِٜا تؼغ ػٖ ذذذز اُر٢ 

  . 1947 ػاّ (1) ٓاُشٝ س٣ٚاٗذ اُلشٗغ٢ اُشٝائ٢

 
 
 تطاخ ؾُع ٜطُح نإ ،ٚ أبٛاب ب٬ َتشـ ٖٛ إتشـ ٖصا َجٌ إ َايطٚ قاٍ اش

 فُٛع ٖٛ ، إتشـ ٖٚصا . ايٓاؽ ْٝع أٜسٟ َتٓاٍٚ ٗ ٜهٕٛ ؾاٌَ َتشـ ٗ اٱْػا١ْٝ
 عاقطإ اٱْػإ ًِٜٗ ايصٟ ايٝٓبٛع بٛقؿ٘ ، ٚسسٜجٗا  قسّٗا ، اٱْػا١ْٝ اؿهاضات ْتاز

 . َٚٛاقؿ٘ غًٛن٘ ٜٚه٧

 اؾذلانٞ َتشـ أغرل نبرل، سس إٍ سكّا، ٖٛ ، يٞ بايٓػب١ ، إادسٟ خععٌ ٚايؿاعط
 ؾػٛؾا ايؿاعط نإ ؾكس . ٖصا َٜٛٓا ٚست٢ ايػبعٝٓات َطًع ٗ ايؿعط١ٜ بساٜات٘ َٓص ؾتٓ٘

 اؿهاضات بسضاغ١ يًتٛغع ٖصا ٚزؾع٘ ، ايٓٗطٜٔ بٌ َا يب٬ز ٚا٫ثاضٟ اؿهاضٟ بايذلاخ
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 َٔ ؽكك٘ ٗ يًتشٍٛ ٫سكّا قازٙ ايصٟ ٖٛ ضَا ايؿػـ ٖٚصا ، إتساخ١ً أٚغط١ٝ ايؿطم
 . عاّ بؿهٌ ايكس١ّ ٚاؿهاضات ٚاٯثاض ايكسِٜ ايتاضٜذ زضاغ١ إٍ ايبٝططٟ ايطب

 ٚايؿطم ايعطاق١ٝ ٚإٝجٛيٛدٝات ايطَٛظ ب١ُٓٝٗ َػه١ْٛ ايؿعط١ٜ ايؿاعط ػاضب ؾُعِٛ
 ايؿعط١ٜ بططٜكت٘ ٚايطَٛظ ٚإٛضٚثات ا٭غاطرل ٖصٙ ٚتٛٚٝـ تؿػٌٝ عٝسٜ ؾٗٛ . أٚغط١ٝ
 باٱَهإ أقبح ست٢ ، اـاق١ َٚٝجٛيٛدٝات٘ أغاطرلٙ ابتهاض إٍ ًٜذأ ٚأسٝاْا ، اـاق١
 . ايؿاعط ٖصا ػطب١ ٗ نا١ًَ بكٛض٠ ايؿعط أغطط٠ عٔ اؿسٜح
 ٗ باسح إٍ ؼٍٛ بٌ ، ايؿعط أغطط٠ ع٢ً ايؿعط١ٜ نتابات٘ ٗ ايؿاعط ٜكتكط ٚمل

 ٚػ٢ً . إٝسإ ٖصا ٗ ا١ُٕٗ إ٪يؿات َٔ نبرل٠ فُٛع١ ٚاقسض ٚا٫ساؾرل ا٭غطٛضٜات
 عاّ ساٍٚ إ ،َٓص ايػَٛط١ٜ يًشهاض٠ خام ٚبؿهٌ ، ايكس١ّ ايعطاق١ٝ يًشهاض٠ عؿك٘
 " إٛغّٛ ايؿعطٟ  ايتاضىٞ ْك٘ ٗ ٚاسس نتاب ٗ ايػَٛط١ٜ ا٭غاطرل هُع إ ، 0221

 ٚيع "بٞ : ٚتتبعٗا ا٭غاطرل بكطا٠٤ ٚيع٘ إٍ إكس١َ ٗ ايؿاعط اؾاض ٚقس (9) " غَٛط غؿط
 ٚايؿاّ َٚكط ايعطام ٗ ٚٗطت اييت ا٭غاطرل تًو ٚخكٛقّا ٚتتبعٗا ا٭غاطرل يكطا٠٤ قسِٜ

 َتعاقب١ ؾعٛب ك١ًٝ ٚاْتذتٗا ، ايعطب١ٝ إٓطك١ ٗ ٚٗطت اييت ا٭غاطرل أٟ ، ٚاؾعٜط٠
 َعس٫ ٚاسس٠ َس١ْٚ ٗ ا٭غاطرل ٖصٙ هُع إ ساٍٚ ٚيصا (2) " . ا٭ضض ٖصٙ ع٢ً عاؾت
  : ؾاعطّا بٛقؿ٘ تكطف قس بأْ٘ َعذلؾّا ، َٓاغبّا ٜطاٙ ٕا َٚهٝؿّا

 ا٭غطٛضٟ اٱضخ َٔ اعطؾ٘ َا ْع ٚساٚيت ؾاعط تكطف بٗا تكطؾت ٚيعًٞ "
 (4) " . ايٝ٘ طايٓٛ ٗ بططٜكيت قهّٛ، َتكٌ عٌُ ،ٗ ٚايػَٛطٟ ٚايؿعطٟ

 سس ٚقطا٤تٗا  ٚاقتٓا٥ٗا بايهتب ايٛيع ساي١ تكٜٛط اٍ ٌّٝ ايٓؿؼ عًِ نإ َا ٚاشا
 ؾكس ninHiti5ei5 بايبٝبًَٝٛاْٝا إػُا٠ إطن١ٝ اشلط١َ،باؿاي١ إهتب١ غذٌ ،َجٌ اشلٛؽ

 جَٝٛاْٝابإٝ اشلٛؽ سس بإٝجٛيٛدٝا ايٛيع ساي١ ع٢ً ْطًل إ ايكٝاؽ باب َٔ شيو يٓا ٜدلض
iioaCti5ei5.  

 إٍ (7)" ايؿعطٟ ايعكٌ " ايٓٛطٟ  ايٓكسٟ نتاب٘ ٗ إادسٟ خععٌ ايؿاعط ٚتٛقـ
 ايجُٝات َع ايتعاٌَ ٗ ايككس١ٜ ٜ٪نس ٚعٞ ٗ ، ٚايتاضٜذ ٚايػشط با٭غطٛض٠ ايؿعط ع٬ق١
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 اييت ا٭غطٛض٠ ٚٚٝؿيت بٌ بٛعٞ ّٝع ؾٗٛ ، ؾعطٙ ٗ ا٭غطٛض١ٜ ٚايؿدكٝات ٚايطَٛظ
 ايس١ْٜٛٝ ا١َٕٛٛٓ إٍ ٜٓتُٞ :ايؿعط بايسْٟٝٛ عاز٠ ٜطتب٘ ايصٟ ٚايؿعط بإكسؽ، غايبّا تطتب٘

 ٖٓا َٚٔ ، ايكسغ١ٝ َٓعٚع ، عا١َ بكٛض٠ ، يهٓ٘ ، ا٭غطٛض٠ تػتعٌُ قس تكٓٝات٘ إ ضغِ ،
 اييت ايبسا١ٝ٥ ا٭ِاٙ عٔ ٜتشسخ ٖٚٛ ايؿاعط ٚأؾاض (1) " ا٭غطٛض٠ عٔ ايؿعط اختًـ
 ، ايبسا١ٝ٥ ا٭ِاٙ وتهٔ إ ي٘ ّهٔ ايؿعط إ إٍ ( بٛزنٌ )َٛز ايٓاقس٠ ٓٗاع ؼسثت
 ايؿعط ٚيهٔ قا١ُ٥ ٚايؿعط ا٭غطٛض٠ بٌ إؿذلن١ ايٓؿػ١ٝ ؾايٛٚٝؿ١ " بٗا ٜػتعٌ ٫ ٚيهٓ٘
 (5) ." ا٭غطٛض٠ تػطٝٗا اييت تًو َٔ اندل َػاس١ ٜػطٞ

 إً ٜتؿهٌ ٚايؿعيب ٚإكسؽ شطٟٚايػ يٮغطٛضٟ ٚايتاضىٞ ايٓكسٟ ايٛعٞ ٖصا َجٌ
 إتشـ ٖصا َكتٓٝات ، سكّا إٗٛٚؽ ، إادسٟ خععٌ ايؿاعط يتذطب١ ايؿاٌَ ايؿعطٟ
 اـٝايٞ  إتشـ شلصا ٚٗ ابٔ عل ٖٛ ٚايؿاعط . ايؿاٌَ اٱْػاْٞ ا٫ؾذلانٞ  اـٝايٞ،

 يًذلاخ اؿ١ٝ ١إعطؾٝ إٛغٛع١ شلصٙ ٚٗ إبٔ اٜهّا ٖٛ  بٌ ، إدًكٌ غسْت٘ ٚاسس
 سهاضٟ اضخ أضن١ٝ ع٢ً ٜكـ ٭ْ٘ ، ا٫دتُاع١ٝ ٚايعازات ٚايؿًهًٛض ٚإٝجٛيٛدٝا

 ْػؼ إٍ إتشـ ٖصا ضقٝس ٜتشٍٛ إ ايطبٝعٞ َٔ أقبح يصا ، ٚؾاٌَ غين َٚتشؿٞ
 ، دًذاَـ أغطٛض٠ ضاست ٖٚهصا . ٚخٝاي٘ ٚتؿهرلٙ ايؿاعط ٚعٞ ٫ ٜتؿطب٘ زاخًٞ

 يٰثاض ايباق١ٝ اؿ١ٝ ٚاٯثاض ٚايطَٛظ ضابٞ ٓٛ ،َٚػ١ً يػَٛط١ٜا اـًٝك١ أغطٛض٠ ٚأْاؾٝس
 ٚعٞ ٫ ٗ تتذصض نًٗا ٖصٙ ضاست ، ٚغرلٖا ٣ْٛٓٝٚ ٚايٛضنا٤ ٚأٚض بابٌ ٗ ايكس١ّ
 ٚؾدكٝات٘ ٚسهاٜات٘ ٚضَٛظٙ ايؿعط١ٜ يػت٘ َٓ٘ ٜػتُس ايصٟ ايتدًٝٞ اـعٜٔ يتؿهٌ ايؿاعط

 ؾٗٛ ، غابكّا اؾطْا ٚنُا . ايؿعط١ٜ ػطبت٘ حت٪ث اييت ٚايؿٓطاظ١ٜ ٚايػشط١ٜ ا٭غطٛض١ٜ
 أغاطرلٙ أٚ " َٝجٝات٘ " ٚاخت٬م بابتهاض ٜبسا ، ايه٬غٝه١ٝ اطاضإٝجٛيٛد١ٝ َٔ ىطز عٓسَا

 " َٝج١ " إٍ ٚإأيٛف ايَٝٛٞ ؾٝ٘ وٌٝ ، َٝجٛيٛدٞ  ؾعطٟ دٖٛط خًل خ٬ٍ َٔ ، اـاق١
 ض٫ٕٚ قاٚي١ َٔ قطٜبا ضَا ، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ أغاطرل َٔ أغطٛض٠ أٚ mythopoetic ؾعط١ٜ
 اؿٝا٠ َٛاٖط ٗ ا٭غطٛضٟ ػًٞ عٔ ؾٝ٘ نؿـ ايصٟ (9) " أغطٛضٜات " نتاب٘ ٗ باضت

 . ا٫دتُاع١ٝ ايٓاؽ ُٕاضغات ايعاز١ٜ ٚايطكٛؽ اي١َٝٛٝ،
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 ٜتذاٚظ إ زا٥ُا واٍٚ ٖٚٛ ، َٚبتهط فتٗس ، إادسٟ خععٌ إ ْعذلف إ ٚعًٝٓا
 أسٝاّْا ٚثطثاضّا ، َٚسعّٝا ْٚطدػّٝا ، غطٜبّا ، يًبعض ٜبسٚ قس . اٯخطٜٔ ذاٚظٜت إ قبٌ ْؿػ٘

 عٛامل ٗ ،ٚاعط قبً٘ اسس ٜكًٗا مل غٛاسٌ ٗ خاض ، ػطبت٘ ٗ َتؿطز قٛت يهٓ٘ ،
 تهؿـ ؾعط١ٜ تٜٓٛعات ٖصٙ ضسًت٘ ٗ ٚقسّ ، ايؿعب١ٝ ٚإٛضٚثات ٚإٝجٛيٛدٝا ايػشط
  ٚؾٓطاظ١ٜ تاضى١ٝ أغطٛض١ٜ ك١ًٝ ع٢ً ، اـٝايٞ إتشـ ٖصا ع٢ً ، اتها٥ٗا عٔ ؾه٬ّ

 َٓص ايؿعط١ٜ ٚا٭غايٝب ا٭يٛإ َٔ ايهجرل َػرلت٘ ٗ ايؿاعط دطب ٚقس . ٚداق١ َهتٓع٠
 ايؿعط قكٝس٠ أٚ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ ٚٚـ سٝح ، دًٝ٘ بؿعطا٤ أغ٠ٛ ، إبهط٠ ايػبع١ٝٓٝ بساٜات٘

 إٓؿٛض (2) " زٕٕٛ ٜك١ٛ " ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ خاق١ٚ (  عُٛزّٜا ؾعطا ي٘ لس ٚمل ) ، اؿط
 بساٜتٗا ٗ ا٫زْٚٝػ١ٝ بايتذطب١ ٚانح تاثط عٔ َٓ٘ دٛاْب ٗ نؿـ ايصٟ – 0291 عاّ

 ايػُٛض ٚػٓب – ْػبّٝا – بايككط إطس١ً ٖصٙ قكا٥س ٚتتُٝع . ٚايػبع١ٝٓٝ ايػت١ٝٓٝ
 َبهطّا ٚتٛٚٝؿّا ، يػٓا١ٝ٥ٚا ايطَٚاْػ١ٝ ايط٩ٜا َٔ َعٌ َػت٣ٛ عٔ تهؿـ نُا إػطف

 زٜٛاْ٘ ٗ ايتؿع١ًٝ بككٝس٠ أٜهّا ايتعّ ٚقس . ايؿعط١ٜ ٚا٭قٓع١ ٚايطَٛظ ٚايػشط يٮغاطرل
 ا١ُٕٗ ا٭ٍٚ بكُت٘ ؾٝ٘  ٚنع ٚايصٟ 0294 عاّ إٓؿٛض (01) " اغطاؾٌٝ أْاؾٝس " ايجاْٞ

 ايٓجط قكٝس٠ يهتاب١ ٍا٫ْتكا ٗ ُجٌ إِٗ ايتشٍٛ يهٔ  ٚابتهاضٖا. ا٭غاطرل تٛٚٝـ ٗ
 أطًؼ ٚ" (02)" ٚزضز "س١ٝ ٚ (09)" ضاَبٛ ٚعهاظ٠ ٚ" ، (00) " "خعا٥ٌٝ ٗ ايٓل ٚقكٝس٠

 ٚ (05) " "أْاٖٝت ٚ (01)" ايكٛض٠ قكا٥س ٚ"  (07)" َهاز٠ ؾٝعٜا٤ " ٚ (04) " ؾطقٞ
 ٚاْتٗا٤ا (02)" غذط١ٜ "كطٛطات ٚ (09) " ايصٖب َٛغٝكا ازلعٞ ،  ضَازٟ "ازلعٞ

 "إسعإ ٚ ،9109 (90)" ٜسضٟ َٔ ضَا " ٚ (91) " 9104 " اٜطٚؽ ؼ٫ٛت " اٜٚٔٶبسٚ
 . ٚغرلٖا (92) " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ

 ػعٌ ٚاييت إٔادسٟ خععٌ ايؿاعط ألعٖا اييت ايػعٜط٠ ٚإتٕٛ ايٓكٛم ٖصٙ نٌ ٚٗ
 ٜتساٚشلا اييت ايؿعط١ٜ ايًعب١ يؿها٤ َسضنّا لسٙ ، نا١ًَ إيٝٗا ايٛقٍٛ عٔ عادعّا ايٓاقس
 ، ايػعٜط٠ ػطبت٘ إنا٠٤ َٔ ،َهٓت٘ ؾا١ًَ ْٚٛط١ٜ ْكس١ٜ ثكاؾ١ ّتًو اْ٘ شيو ، َٚعطؾ١ بسضب١
 أَط ٖٚٛ ، اخط ْاقس أٟ قبٌ ، ؾعطٙ ْاقس ٖٛ إادسٟ خععٌ ايؿاعط إ ايكٍٛ ّهٔ ست٢
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 قطا٠٤ أثٓا٤ عًٝ٘ تػتعكٞ قس اييت ايؿؿطات َٔ ايهجرل ؾو يًٓاقس ٚست٢ يًكاض٨  ٜٝػط قس
 ازلاٙ َا ؾذ ٗ ايٓاقس ٜٛقع قس شيو نإ ٚإ ، إدتًؿ١ ايؿاعط ػاضب ٚتأٌٜٚ ٚؼًٌٝ
 ٜتذٓب إ اؿسٜح يًٓاقس ٜٓبػٞ سٝح ، " ايككس١ٜ إػايط١ " بـ  ٚبرلزغًٞ َٚعات ايٓاقسإ

 ٚايطَٛظ ايؿؿطات نٌ انتؿاف ع٢ً  ٜعُس ٚإ ، يٓكٛق٘ ٚتؿػرلات٘ ، ايهاتب قكس
 . ٚنتابات٘ ْؿػ٘ عٔ ايهاتب أٚ ايؿاعط أسهاّ عٔ بعٝسّا اـاق١ س١ٜايٓك َذػات٘ إدبأ٠

 ٗ احملطات َٔ ايهجرل ٜه٧ إ ظع٥ٝ٘ " ايؿعطٟ ايعكٌ " ايٓكسٟ ايؿاعط نتاب ٜٚهاز
 ا٭ٍٚ يًذع٤ ايط١ًٜٛ َكسَت٘ َٚٓٗا يسٚاٜٚٓ٘ ٜهتبٗا اييت إكسَات عٔ ؾه٬ّ ايؿاعط ػطب١

 ٚاحملانطات إكاب٬ت َٔ ايعؿطات ٚ " ايؿطقٞ ايؿعط " إٛغ١َٛ  ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " َٔ
 َكازض نًٗا .ٖٚصٙ سٝات٘ غٓٛات ط١ًٝ قسَٗا ٚإ يًؿاعط غبل اييت ايؿعط١ٜ ٚايبٝاْات

 وػب ٖٚا  . عٓٗا ا٫غتػٓا٤ ْاقس أٚ انازّٞ ٭ٟ ّهٔ ٫ ، ايؿاعط ػطب١ يسضاغ١ ١َُٗ
 َكسَات ٚز٫٫تٗا ايؿعط١ٜ سٝات٘ َطاسٌ كتًـ يتاطرل ًَٝ٘ إٔادسٟ خععٌ يًؿاعط

 ايؿاعط اْتكٌ ؾعٓسَا . ايؿعط١ٜ يعبت٘ أغطاض َٔ ايهجرل أنا٤ت ، ْٚٛط١ٜ ْكس١ٜ ٚإٜهاسات
 زضاغ١ نتاب١ إٍ عُس " ضاَبٛ عهاظ " ٚ " ٚزضز "س١ٝ ٗ ايٓل قكٝس٠ إٍ ايٓجط قكٝس٠ َٔ

 ؾدك١ٝ َٔ نبرل قسض إٍ زوتا إؿتٛح ايٓل إ " : ٜط٣ ؾٗٛ : ايًٌْٛ بٌ ؾٝٗا َٝع ١َُٗ
 ٜكـ َػاَطّا ؾعطّٜا ؾع٬ّ ايهتاب١ َٔ ٜتدص ؾعطٟ دٓؼ اْ٘ ، ٚإعطٗ ٚإًشُٞ ايػاضز
 بٌ ايؿطم ٜهؿـ إ ايؿاعط ٚواٍٚ (94)" . اؿسٜج١ ٚإعطؾ١ ٚايسضاَا ايػطز َتٕٛ بٛد٘

 مل َِٗ، ْكسٟ تٛقٝـ ٖٚٛ ، ْكط١ عؿط٠ ٔؼ ٜتهُٔ َكاضٕ دسٍٚ ؾهٌ ٗ ايُٓطٌ
 ساٍٚ نُا ، ايٓكاٙ بعض ٗ نايؿ٘ نٓا ٚإ ، اؿسٜح ْكسْا ٗ قبٌ َٔ َج٬ّٝ ي٘ ادس

 : ايٓل ٚقك١ٝ ايٓجط قكٝس٠ بٌ إؿذلنات عٔ ٜهؿـ إ ايؿاعط
 ٖٞ اييت – ايٓجط ٗ ايؿعط - ، ّٜٛ شات أزلٝٓاٙ َا ٖٛ ايٓجط ططٜل عٔ ايؿعط نتاب١ إٕ "
 ٖصا ، قاؾ١ٝ ٚزٕٚ عطٚن١ٝ َػاْس ٚبسٕٚ يٓجط،ا بٛاغط١ ايؿعط نتاب١ ايتشسٜس ٚد٘ ع٢ً
 إٍ ٚايًذ٤ٛ ٚايؿكاس١ ٚا٫غتعاض٠ ايتكًٝس١ٜ ايب٬غ١ٝ ايطنا٥ع َٔ ايتدؿٝـ ٜتبع ثِ ، أ٫ٚ

 . ٚغرلٖا ٚإؿاضق١ ٚايتٛاظٟ نايتهطاض دسٜس٠ ب٬غ١ٝ ٚغا٥ٌ ٚاٍ ايؿا١ًَ أٚ اؾع١ٝ٥ ايهتاب١
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 ؾعط١ٜ إٍ يًٛقٍٛ ٚغ١ًٝ ايٓجط دعًُٗا ٖٛ إؿتٛح ٚايٓل ايٓجط قكٝس٠ ب٘ تؿذلى َا إ
 .(97)" . دسٜس٠

 يًؿعط ْٛطت٘ ت٪طط ْٛط١ٜ َكس١َ نتاب١ إٍ عُس " ؾطقٞ أطًؼ " زٜٛاْ٘ نتب ٚعٓسَا
 ؾه٬ّ خاق١ نًهاَـ ًَٚش١ُ ٚإكطٟ ايػَٛطٟ يًؿعط اغتًٗاَ٘ إٍ ؾٝ٘ أؾاض ، ايؿطقٞ

 – فُٛع١ " : بإ ٜعذلف ؾٗٛ . ٚغرلٖا ١ٚايكٝٓٝ ٚايْٝٛا١ْٝ ٚايؿاضغ١ٝ اشلٓس١ٜ إٛضٚثات عٔ
 إ٫ ، بعا١َ ايكسِٜ ايعطاقٞ ٚايؿعط خاق١ ايػَٛطٟ ايؿعط َع نجرلا تتُاٚز – ؾطقٞ أطًؼ

 (91). أٜهّا ايكسِٜ إكطٟ ٚايؿعط ايكسِٜ ايعطاقٞ ايؿعط بٌ يكا٤ قط١ إْٗا
 سس إٍ تؿػط ضد١ٝخا تدلٜطات َجاب١ أسٝاّْا، ، ايؿعط١ٜ يتذاضب٘ ايؿاعط انا٤ات ٚتبسٚ

 عٔ بتؿكٌٝ ٜتشسخ إ ساٍٚ ؾكس  شاى. أٚ ايؿعطٟ ايًٕٛ ٖصا يهتاب١ ايؿاعط ٌَٝ نبرل
 ايؿعط١ٜ ٚػطبت٘ عا١َ بكٛض ايؿعط ٗ ايؿعب١ٝ ٚإٛضٚثات ٚا٭غطٛض٠ ٚايتاضٜذ ايػشط زٚض

 ايجُاْٝٓات ٗ بهتابت٘ بسأ ايصٟ " خعا٥ٌٝ " زٜٛإ ٗ ْؿػ٘ ٚدس ٚعٓسَا . خام بؿهٌ
 َػتكٌ زٜٛإ ٗ سٝٓٗا ٗ ٚأقسضٙ ، َٓ٘ دع٤ّا ايعطاق١ٝ " ا٫زب١ٝ "ايطًٝع١ ف١ً ي٘ ْؿطتٚ

 ، نتابا عؿط اثين ع٢ً وتٟٛ ا٬َن فًسا يٝهِ اتػع يهٓ٘ ،0292 عاّ شات٘ ايعٓٛإ وٌُ
 يبٓا٤ ايكسِٜ ٚا٫ؾطاقٞ ايعطؾاْٞ / (95) ايػٓٛقٞ إٓٛٛض إٍ عٛزت٘ ز٫ي١ ٜٚ٪ٍٚ ٜؿػط ؾطاح
 أٚ ، ايػا٥ب ْك٘ دًذاَـ ًَش١ُ َٔ ؾٝٗا دعٌ ٚاييت  "خعا٥ٌٝ" ٗ ايؿعط١ٜ بت٘ػط

 . سٝات٘ َطاسٌ كتًـ ٗ دًذاَـ ٚغرل٠ ايصات١ٝ غرلت٘ بٌ ظاٚز سٝح ، إٛاظٟ
 ضأٜٓاٙ اش ، َٓٗا إبهط٠ ست٢ ، ػاضب٘ َٔ أٟ ٚتاطرل إنا٠٤ ايؿاعط ٜػؿٌ مل ٚضَا
 : نبرل سس إٍ ، ٚتدلٜطٟ ، ْٛطٟ بٛعٞ " ٕزٕٛ ٜك١ٛ " ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ عٔ ٜتشسخ

 سا١ٜٚ 0291 عاّ قسضت ؾكس ، نًٗا ايؿعط١ٜ أعُايٞ بانٛض٠ زٕٕٛ ٜك١ٛ ناْت "
 ٗ دسٜس ؾعطٟ دٌٝ ػطب١ ؾٝ٘ ٚٗطت ايصٟ ايعكس ،ٖٚٛ ايػبعٝٓات ٗ نتبتٗا قكا٥س ع٢ً

 ايطَٚاْػ١ٝ ٍإ أقطب اجملُٛع١ ٖصٙ قكا٥س ، ؾعطا٥٘ اسس ٚنٓت ( ايػبعٝٓات )دٌٝ ايعطام
 ، ايعاّ إطاضٖا ٗ ايطَع١ٜ عتبات ٚتًُؼ ايعًٝا، إجٌ مٛ ٚبايػعٞ بايعاطؿ١ َؿش١ْٛ ؾٗٞ ،

 . ٚا٭غطٛض٠ ايػشط غكين ُٖا أغاغٌٝ غكٌٓ ٗ َتُج١ً ناْت ؾٝٗا اـاق١ ايجُاض يهٔ
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 ايػشط َٔ ا٫غتؿاز٠ ، ايػُٝٝا٤ نتاب ٗ ٚخكٛقا ، اجملُٛع١ قكا٥س اغًب ساٚيت ؾكس
 (99) " . ٚغرلٖا  ٚايط٬غِ ٚايتعاٜٚص ٚا٭زع١ٝ

 اسس ؾٝٗا ٚٚـ اييت " اغطاؾٌٝ "أْاؾٝس ٗ اـكب١ ػطبت٘ إادسٟ خععٌ ايؿاعط ٜٚه٧
 ع٢ً اغطاؾٌٝ قسض٠ ّٓش٘ ايصٟ ايؿاعط يؿدك١ٝ َعاز٫ّ يٝهٕٛ اغطاؾٌٝ ا٭ضبع١ ا٥٬ٕه١

 ٚنأْ٘ ايتذطب١ ٖصٙ عٔ ايؿاعط ٍٜكٛ اش . ؾٝٗا ٚايٛعٞ اؿٝا٠ ٚبعح إٝت١ ايٓؿٛؽ اٜكاٚ
 : ْؿػ٘ عٔ ٚيٝؼ ، آخط ؾاعط عٔ ٜتشسخ

 ق٠ٛ َٔ ٚيٝعٜس بٌ ، إٝت١ ايٓؿٛؽ إٜكاٚ ٗ يٝػاعسٙ اغطاؾٌٝ ٬َن٘ ايؿاعط ٜٚػتسعٞ "
 . ٚايطٚسٞ اؿػٞ ٚايٓؿاٙ ٚايعٖٛ باؾُاٍ إع١ٝٓ اٖساؾ٘ إٍ إهٞ ٗ ٚبػايت٘ ايؿاعط

 (92) " ٫غطاؾٌٝ َٓازات٘ ٗ طق٢ٚاي ايػشط يػ١ ايؿاعط ٜٚػتدسّ
 : اغطاؾٌٝ يؿدك١ٝ تٛٚٝؿ٘ غبب إٍ ايسٜٛإ ْٗا١ٜ ٗ " "إؾاضات ٗ اؾاض نُا
 وٝطٕٛ ايصٜٔ ا٭غاغٌٝ ا٭ضبع١ ا٥٬ٕه١ اسس اغطاؾٌٝ ّجٌ ، اٱغ١َٝ٬ إٝجٛيٛدٝا "ٗ
 بٓؿذ قٝاَ٘ ٖٞ اغطاؾٌٝ ٚٚٚٝؿ١ ( ععضا٥ٌٝ ، ددلا٥ٌٝ ، َٝها٥ٌٝ ، اغطاؾٌٝ ) اهلل بعطف
 ٚٗ . اؿػاب غاع١ اهلل إَاّ ُجٌ يهٞ إٛت٢ أضٚاح تكّٛ سٝح ، ايكٝا١َ ّٜٛ ايكٛض

 بعح ٖٞ ا٭ضض ع٢ً ايؿاعط ؾٛٚٝؿ١ ، ٫غطاؾٌٝ َٛنٛعّٝا َعاز٫ّ ايؿاعط ّجٌ ايككٝس٠
 (21)" . ا٭ضض اغطاؾٌٝ ٖٛ ؾايؿاعط س١ٝ ْؿٛغّا ٚدعًٗا إٝت١ ايٓؿٛؽ ٗ ايطٚح

 َٛادٗات " إبهط ايٓكسٟ نتاب٘ ٗ سل ع٢ً نإ ايكهط سامت ٓاقساي إ ٚاعتكس
 َٛنٛعّٝا َعاز٫ّ ايؿاعط عس ع٢ً ا٫عذلاض ٗ ، 0291 عاّ ايكازض (20)" ايكازّ ايكٛت

 ايهتاب ٗ إادسٟ ؾدععٌ . إٛنٛعٞ يًُعازٍ ايٝٛت َؿّٗٛ َٔ اْط٬قا ، ٫غطاؾٌٝ
 ايصٟ اغطاؾٌٝ قٓاع تٛٚٝـ بٌ ٜسَر " اؾٌٝاغط أْاؾٝس " ٚإٛغّٛ ايسٜٛإ َٔ ايجايح
 بػرل٠ شيو ٚاضتباٙ ، خام بؿهٌ ٚايهٓا٥ٞ ، اـاضدٞ ايطَع تٛٚٝـ ٚبٌ ايؿاعط ٜتًبػ٘
 ؾاعطّا. بٛقؿ٘ اغطاؾٌٝ ؾدك١ٝ َع نبرل سس إٍ تتُا٢ٖ اييت إادسٟ خععٌ ايؿاعط



235 
 

 فٌُ ته٧ ١َُٗ ٬َس١ٛ ايؿعط١ٜ يتذطبت٘ انا٤ات٘ ٗ إادسٟ ايؿاعطخععٌ ٜٚكسّ
 ٜك١ٛ " َٚٓٗا زٚاٜٚٓ٘ يبعض ٚإتؿا١ُ٥ ٚإدؿك١ اؿع١ٜٓ ايٓٗاٜات إٍ ٜؿرل عٓسَا ، ػطبت٘
  : ٜكٍٛ اش " اغطاؾٌٝ أْاؾٝس " ٚ " زٕٕٛ

 ْٗا١ٜ إٍ زٕٕٛ َع اْت٢ٗ َجًُا ، ايٓٗا١ٜ ٖصٙ إٍ اغطاؾٌٝ َع ايؿاعط ٜٓتٗٞ "ٖٚهصا
 ايهجرل ع٢ً ٜٓػشب ٜهاز ٭ْ٘  ، َِٗ اغتٓتاز ٖٚٛ .(29)" . قذلقا ، ،ٖعقا ٜأ٥ػّا ، ؾب١ٗٝ

 ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ٚاٱسباٙ بايعبح ايػٝعٜؿٞ اٱسػاؽ سٝح ايهدل٣، ايؿاعط ػاضب َٔ
 . "ٚغرلُٖا ضاَبٛ "عهاظ٠ ٚ " ٚزضز س١ٝ " ْكٞ

 ايٓاقس غٝذس ، إادسٟ ايؿاعطخععٌ يتذطب١ إدتًؿ١ ايؿعط١ٜ إطاسٌ تكػِٝ قاٚي١ عٓس
 ثُٝات٘ ٚتٓٛع ، ايؿاعط ألعٙ ايصٟ ايؿعطٟ إً  غعاض٠ بػبب َٚتٛظعّا ا٥طّاس ْؿػ٘

 ٖصا إ باؾذلاض ايذلزز ٖصا ٫ختعاٍ ايبعض ٌّٝ ٚقس ، ٚايس٫ي١ٝ ٚا٭غًٛب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚتٛدٗات٘
 ، ٚضَٚاْػ١ٝ غٓا١ٝ٥ ْععات عٔ تهؿـ  اييت ا٫ٍٚ إطس١ً  : َطسًتٌ إٍ ٜٓكػِ إً

 ٚإٛضٚثات ٚايػشط ٚايؿٓطاظٜا ا٭غطٛض٠ تٛٚٝـ ٗ ا٫ُْٗاى ٗ تتُجٌ اييت ١ٝايجاْ ٚإطس١ً
 ؾٝتشسخ ، ايؿعط١ٜ ػطبت٘ عٔ ايٓكس١ٜ ايؿاعط ٕك٫ٛت ايٓاقس ٜػتػًِ ٚقس . إدتًؿ١ ايؿعب١ٝ

 ٚ ايػشط١ٜ ٚإطس١ً ا٫ٜطٚغ١ٝ ٚإطس١ً خعا٥ٌٝ زٜٛإ ٗ ٚايعطؾا١ْٝ ايػٓٛق١ٝ إطس١ً عٔ
 َسؾٛعا ايؿطقٞ ايؿعط َطس١ً أَاّ بتٛقـ ٚضَا " اضٜطٚؽ "ؼ٫ٛت زٜٛإ ٗ  ايكٛؾ١ٝ
 ٚ 9110 عاّ ٚإطبٛع ايؿعط١ٜ إعُاي٘ ٗ ا٭ٍٚ يًذع٤ ايؿاعط نتبٗا اييت إكس١َ بإغطا٤

 (22) " ؾطقٞ أطًؼ " ايككا٥س
 ،ايػذط١ٜ ايككا٥س َٚطس١ً ايكٛض٠ ٠قكٝس َطس١ً عٔ يًشسٜح أخط ْاقس ٜصٖب ٚقس

 . تؿطٜعات َٔ شيو إٍ َٚا
 : ٖٞ أضبع َطاسٌ إٍ ايهد١ُ ايؿاعط َس١ْٚ تكػِ أقذلح ايتؿعب شلصا ٚػٓبا

 ايهجرل َع ٬َقٗا ٗ تًتكٞ ناْت ٚاييت ايػبع١ٝٓٝ ايبساٜات َطس١ً ٖٞ : ا٭ٍٚ إطس١ً
 قكٝس٠ َٛاقؿات اؾٝعاْٞ، ظاٖط ايؿاعط خام ٚبؿهٌ فاًٌٜ ؾعطا٤ ػاضب ٬ََح َٔ

 ، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ َٔ َٚط٥ٞ َٜٛٞ ٖٛ َا بطقس ٚا٫ٖتُاّ ( اؿط ايؿعط ) قكٝس٠ ٚأ ايتؿع١ًٝ
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 ايؿاعط اٖتُاّ نإ ايطٛض ٖصا ٚٗ . َتٓٛع١ ٚغٓا١ٝ٥ ضَٚاْػ١ٝ اْهػاضات ٚٗٛض َع
 0290 عاّ ايكازض " زٕٕٛ ٜك١ٛ " زٜٛإ ّجٌ ٚضَا ، ٚابتسا٥ّٝا قسٚزّا ا٭غطٛض٠ بتٛٚٝـ

 ٚ " ؾطقٞ "أطًؼ قكا٥س ُجٌ ٚضَا ا٭غعض. ؾٗٞ ايجا١ْٝ إطس١ً إَا . ُجٌٝ أؾهٌ ايطٛض ٖصا
 ايصٖب َٛغٝكا ازلعٞ ، ضَازٟ "ازلعٞ ٚ " اْاٖٝت ٚ" " ايكٛض٠ "ٚ"قكا٥س َهاز٠ "ؾٝعٜا٤

 ؾتتُجٌ ايجا١ْٝ إطس١ً إَا (24) . إطس١ً شلصٙ ا٭ٚغع إسخٌ ٖٞ " غذط١ٜ كطٛطات " ٚ "
 ، َع١ٓٝ َٛاقؿات ايٓجط قكٝس٠ عٔ ُٝٝعٖا ساٍٚ اييت " ايٓل ٝس٠قك " نتاب١ إٍ با٫ْتكاٍ

 س١ٝ " ٚ ، 0220 عاّ ضاَبٛ" عهاظ٠ " ُٖا ٌَُٗ زٜٛاٌْ ؾٝٗا ٚقسّ ، غابكّا بٓا َطت
 ا٭غطٛض١ٜ ايجُٝات أغاض َٔ ايؿاعط ؾٝٗا خطز ١َُٗ َطس١ً ٖٚٞ ، 9115 عاّ " ٚزضز

 س١ٝ " ٗ ٚخاق١ باضت ض٫ٕٚ بتعبرل ١َٝٛٝاي اؿٝا٠ أغاطرل يتٛٚٝـ ٚعاز ، ايه٬غٝه١ٝ
 ايػرل٠ نتاب١ ٚٚـ نُا . ا٭طؿاٍ ًٜعبٗا بػٝط١ ؾعب١ٝ يعب١ ؾٝٗا ٚٚـ اييت " ٚزضز

 بٌ ايتساخٌ سٝح ( ضاَبٛ عهاظ٠ ) زٜٛاْ٘ ٗ ا٫تٛبٝٛغطاؾ١ٝ ايصات١ٝ ٚايػرل٠ ايبٝٛغطاؾ١ٝ
 إادسٟ خععٌ ايؿاعط سٝا٠ ٚػطب١ ، ضاَبٛ آضثط ايؿطْػٞ ايؿاعط سٝا٠ ػطب١ : ػطبتٌ
 . ايهجٝؿ١ إٝجٛيٛدٝا ٬ٍٚ عٔ ا٫بتعاز خ٬ٍ َٔ ، ْؿػ٘

 إتشـ " زٖايٝع َٔ َ٪قتا اـطٚز ٗ ، يٞ ٜبسٚ نُا ؾتتُجٌ ٚا٭خرل٠ ايطابع١ إطس١ً إَا
 ٗ اٱؾطاٙ ٚعسّ اي١َٝٛٝ َٛادع٘ ٚا٫ؾتباى ايٛاقع اضض ٬َٕػ١ ٚايعٛز٠ " اـٝايٞ

 . ايؿعط باغطط٠ عًٝ٘ ْكطًح َا اٚ يًككٝس٠ ا٭غطٛضٟ ايتٛٚٝـ طا٤اتٱغ ا٫غتػ٬ّ
 ٖصٙ ٶيٛعٞ ػػٝسا "،(27) 9100 ايكازض  " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ "إسعإ ايؿاعط زٜٛإ ّجٌ ٚضَا

 ايتشٍٛ ٖصا غط " ٜسضٟ َٔ ضَا " ايؿاعط زٜٛإ َٔ ايتايٞ إكطع ٜ٪ؾط ٚضَا . إطس١ً
  : سٝاتٓا ٗ ا٫غطٛض٠ َٛت عٔ دسٜس٠ سكٝك١ انتؿـ ٚنأْ٘ ، ا٫غطٛض٠ عٔ اؾصضٟ

 ، ناْت اييت املطانب اختؿت "
 ، ا٭ضض إىل ايػُا٤ َٔ اٱهل١ تكٌ

  (60) " ، دسٜس٠ أغاطري ظٗٛض باٱَهإ ٜعس مل
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 ايؿاعط ع٬ق١ ، ا٭بس إٍ ،ضَا ٜٓٗٞ دسٜس " َاْٝؿػتٛ " َجاب١ ايؿكط٠ ٖصٙ أعس ٚؾدكّٝا
 ٖبٛٙ َجٌ ضَا ، ثا١ْٝ ٚاشلبٛٙ ا٭ثرل اـٝايٞ َٚتشؿ٘ ا٫ؾذلان١ٝ َ٘هتبت إادسٟ خععٌ

 . ايٛاقع طٌ ،إٍ اٚضؾٝٛؽ
 إ إادسٟ خععٌ يًؿاعط ايهدِ ايؿعطٟ إً ٖصا ؾشل بعس ، ايٓاقس ٜٚػتطٝع

 .ٚايؿعط١ٜ ٚايطٚس١ٝ ٚايؿهط١ٜ ات١ٝايص غرلت٘ َٔ دع٤ّا نإ ايؿاعط نتب٘ َا نٌ إ إٍ ىًل
 اييت ايككا٥س ٗ ٚست٢ ، َعا ٚايػٝاب اؿهٛض ٗ : نتبٗا قكٝس٠ نٌ ٗ ٛدٛزَ ؾايؿاعط

 زضد١ نبرل سس إٍ ٜهؿـ ٖٚصا ، َؿٗسّٜا أٚ اٚغطزّٜا زضاَّٝا أٚ َٛنٛعّٝا زلتّا تتدص
 ، ؾعط١ٜ ػطب١ نٌ َٚطنع ، ايهٕٛ َطنع ؾٗٛ – إدلض ايؿعطٟ بإع٢ٓ – ايؿاعط ْطدػ١ٝ

 ، ٚاؾ٬ز ايهش١ٝ ٖٚٛ ٚإعؿٛم ايعاؾل ٖٚٛ  ٚايهؿٛؾات ٚا٭غاطرل إؿاٖس قاْع ؾٗٛ
 نٌ ايعسّ َٔ نًُات٘ عدل  ىًل ايصٟ ٖٛ أسٝاْا بٌ ، ؾ٧ نٌ يرل٣ اشلطّ أع٢ً ٗ ٜكـ
 . ؾ٧

 ٜك١ٛ " ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ ٗ إتُج١ً ايػبع١ٝٓٝ إادسٟ خععٌ ايؿاعط بساٜات إ يٞ ىٌٝ
 تطًعات َٔ قطٜب١ ناْت ٚإ ٖٚٞ ، ايؿاعط َػرل٠ ٗ َٚبهط٠ ْانذ١ َطس١ً ُجٌ " زٕٕٛ
 ساٚيت اييت اؾٌٝ  ٖصا ػاضب عٔ ٚؾّٓٝا ض٩ّٜٜٛا اْؿكاقا أؾطت إْٗا إ٫ ، ايػبعٝٓات دٌٝ
 اييت ايتذطٜب ٚضا٤ ايطنض ْعع١ َٔ ٚايتدًل ، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ قكٝس٠ ٕؿّٗٛ ا٫عتباض ضز

 ايؿعب١ٝ ٚإٛضٚثات غطٛض٠ا٫ إٍ ايعٛز٠ ناْت ٚضَا . ايػتٝٓات ؾعطا٤ َعِٛ ؾػًت
 . اٱْػا١ْٝ ٚايؿدكٝات ٚايتاضٜذ ا٭ؾٝا٤ اغطط٠ إٍ بايؿاعط زؾعت َا ٖٞ ٚايػشط١ٜ

 اٖتُاّ َع ، ٚايطَٚاْػ١ٝ ايػٓا١ٝ٥ عٓاقط َٔ ايهجرل وٌُ " زٕٕٛ ٜك١ٛ " زٜٛإ ٌٜٛ ٚيهٔ
 ٚأخط٣ ١ْجطٜ َكاطع ٚٗٛض َع دٓب ٶإٍ دٓبا ، ايتؿع١ًٝ قكٝس٠  تكايٝس بتٛٚٝـ ضاغذ
 غًبت قسٚز٠ َكاطع َع ، ٚؾ١ٝٓ ٚثُٝات١ٝ تعبرل١ٜ نطٚضات أًَتٗا ايٓجط، قكٝس٠ إٍ تٓتُٞ
 ٖصا إ لعّ إ ْٚػتطٝع قسٚز٠ ٖٚٞ ٚايتططٜب ٚايتكؿ١ٝ ايعُٛز١ٜ ايعطٚن١ٝ ا٭ب١ٝٓ عًٝٗا

  : ٖٞ نتب ٔػ١ زؾتٝ٘ بٌ ٜهِ ايصٟ ايسٜٛإ
 بٛبٛيٝٓا. نتاب -0
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  ايٓب٤٬ نتاب -2

  ٝاتايتذً نتاب -3

  ايػُٝٝا٤ نتاب -4

 زٕٕٛ نتاب -5

 ، أخط٣ قاٚض ٜهِ بٌ ، ا٭غطٛض١ٜ زٕٕٛ َس١ٜٓ سٍٛ ايعٓٛإ ٜٛسٞ نُا ٜتُشٛض ٫
 ايباب ع٢ً زٕٕٛ ث١ُٝ ٚاقتكطت ، ايٓٗا٥ٞ ايتٛظٜع ٖصا ٚاؽصت ٫سل ٚقت ٗ ْعت ضَا

 يهٌ ايعاّ ا٥ٞايجُٝ باٱطاض " إكس١َ ٗ يٓا أٚس٢ ايؿاعط إ َٚع ، ؾك٘ ٚا٭خرل اـاَؼ
 . يًٓٛط ٫ؾت١ بططٜك١ تتساخٌ ايسٜٛإ قكا٥س إ إ٫ ، باب

 اْػذاَّا ّتًو ايصٟ ايٛسٝس ٖٛ " زٕٕٛ نتاب " عٓٛإ وٌُ ايصٟ ايباب إ ْٚعتكس
 . بعجٗا ٱعاز٠ ايؿاعط ٚتٛم ، زٕٕٛ َس١ٜٓ عٔ ايبشح سٍٛ ٜسٚض ٭ْ٘ ، ٚتكاضبّا

 باْ٘ ٜٛسٞ ايصٟ " اغطاؾٌٝ ؾدك١ٝ زٜٛإ تكُِٝ ع٢ً ٜٓػشب إ ٜهاز ا٭َط ٖٚصا
 عٓ٘ نٓا١ٜ بٛقؿٗا ، ايؿاعط ؾدك١ٝ َع ُٚاٖٝٗا ، اغطاؾٌٝ ؾدك١ٝ ٫غتجُاض نًٝا َهطؽ

 ٖٛ أبٛابٗا َٔ ٚاسسّا ا٫ " اغطاؾٌٝ "أْاؾٝس ٫تؿهٌ  بابّا عؿط تػع١ َٔ ٜتهٕٛ ؾايسٜٛإ .
 ؼانٞ ؾعط١ٜ أؾهاٍ عٔ بشحيً ػطٜب١ٝ قا٫ٚت ؾٗٞ ا٭بٛاب بك١ٝ إَا ، ايجايح ايباب
 ٚايطق٢ ٚا٭زع١ٝ ايذلاتٌٝ َجٌ ايس١ٜٝٓ ٚايطكٛؽ ايؿعيب ايػشط ٚأغايٝب تكٓٝات بعض

 ايػبع١ٝٓٝ ػطبت٘ َكتبٌ ٗ ايؿاعط بٗطت ػاضب ٖٚٞ ، ٚا٫ٜكْٛات ٚايطًػُات ٚايتعاٜٚص
 ناْت اٚضَ ، ٚايؿطاز٠ ٚاؾطأ٠ ايططاؾ١ عٓاقط ع٢ً تٓطٟٛ أُٖٝتٗا ٚناْت ، ٚايجُا١ْٓٝ

 إٝجٛيٛدٝا ٚعٓاقط ا٫غطٛض٠ تٛٚٝـ ٗ اي٬سك١ يًُطس١ً ٚؾعط١ٜ نتاب١ٝ ُطٜٓات َجاب١
 ا٭ٍٚ اؾع٤ ْؿط ايصٟ " خعا٥ٌٝ " زٜٛإ َٔ بس٤ّا اي٬سك١، ٚفُٛعات٘ زٚاٜٚٓ٘ ٗ إدتًؿ١

 َٔ أنجط ٜهِ نا٬َ فًسا يٝكبح تٛغع ثِ ، اؿذِ َتٛغ٘ نتاب ٗ 0292 عاّ َٓ٘
 (25). 9109 عاّ ْؿط قؿش١ ١مثاِا٥

 ٚ" " زٕٕٛ ٜك١ٛ " زٜٛاْٞ إ اٍ ْؿرل إ ايبساٜات َطس١ً بكسز ٚمٔ بايصنط ٚهسض
 زٜٛإ ْٗا١ٜ ٗ أٜهّا لسٙ َا ٖٚٛ ، ٜٚا٥ػ١ ٚسع١ٜٓ قبط١ ْٗا١ٜ ٜٓتٗٝإ " اغطاؾٌٝ ٚأْاؾٝس
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 َطثا٠ إٍ خط،اٯ ٖٛ ٜتشٍٛ، ايصٟ ضاَبٛ" عهاظ٠ " زٜٛإ ٗ َا سس ٚاٍ " ٚزضز س١ٝ "
 . إدؿك١ ايذلادٝس١ٜ ْٗاٜت٘ ٚ يطاَبٛ سع١ٜٓ

 ايبػاط١ بٌ بإعاٚد١ تتػِ إبهطٜٔ ايسٜٛاٌْ ٖصٜٔ ٗ ايؿاعط يػ١ إٔ ٬ْسٜ إ ّٚهٔ
 يًُذاظات َككٛز ػٓب َع ، أخط٣ د١ٗ َٔ ٚايذلَٝع ٚايػُٛض د١ٗ، َٔ ٚايٛنٛح

 ايؿاعط بًػ١ ايؿاعط تأثط ًُْؼ إ ّٚهٔ . ايتكًٝس١ٜ ايب٬غ١ٝ ٚايتؿبٝٗات  ٚا٫غتعاضات
 ؾعطا٤ ػطب١ َٔ إؾاز٠ َع ، ايًبٓا١ْٝ " ؾعط " ف١ً ٖٚجًٞ بطنات غًِٝ ٚايؿاعط ازْٚٝؼ

 . ايعطام ٗ ايػتٝٓات
 ايكٛض٠ اْتكا٤ ٗ ٚخاق١ ، يًؿاعط إبهط٠ ايتذطب١ ٗ ٚانش١ ا٫زْٚٝػ١ٝ ايؿعط١ٜ ٚايًػ١
 ازْٚٝؼ ببساٜات إطتبط١ تًو ٚخاق١ ، كٝاتٚايؿد ٚايطَٛظ ٚايجُٝات ٚإؿطزات

 ":زٕٕٛ ٜك١ٛ " زبٛإ َٔ ايتايٞ إكطع ٗ شيو لس ،نُا ٚايػبعٝٓات ايػتٝٓات ٗ ايؿعط١ٜ
  اْتٗٝت قٌٝ "

  قطٚسو بهٝت ٚقٌٝ
  ايعصاب ضٜح ؾٝو ٚاغتٛطٓت

  يٝايٝو أْس٣ ٚغازضت
  اْت٢ٗ ايعَإ إ أٜكٓت

 (62) " . ناعٛا احملبني ٚإ
 ايؿدك١ٝ قٓاع بٌ ايتُاٖٞ سٝح ، ايكٓاع يككٝس٠ ١َُٗ تٛٚٝؿات " زٕٕٛ ٜك١ٛ" ٗ

 ٚايؿاعط ظٚضبا قٓاعٞ بٌ ُاّٖٝا لس إ ّهٔ سٝح ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط ٚقٓاع ، ايتاضى١ٝ
 : " بٛبٛيٝٓا " قكٝس٠ ٗ

  "بٛبٛيٝٓا
  ايكًٌٝ ايؿعط َٔ اٯٕ َعٞ
 نجري ايٛدس َٚٔ
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  ايؿُؼ ٚيٞ
  ٚعٝٓاى

 املُط ايعَٔ ْاضٚ
 (63)." ايكػاض ٚأس٬ّ

 " ايٓب٤٬ "نتاب ٗ ٚخاق١ ، ايتاضى١ٝ ايؿدك١ٝ ٚاغطط٠ غًل خاقا اٖتُاَا لس نُا
 قكٝس٠ ٗ شيو ٚدسْا نُا ٚايطَع ٚايػطز ايكٓاع بٌ ٜعاٚز ازْٚٝػٞ أغًٛب ٖٚٛ ،

 خ٬ٍ َٔ إْػا١ْٝ ؾدكٝات خًل إٍ إادسٟ خععٌ ٜعُس اش . قطٜـ قكط عٔ ازْٚٝؼ
 إعامل بٛقـ اٖتُاَّا ايؿدكٝات ٖصٙ ٗ ٚلس  (. )با٫ز١ٜ أسٝاّْا أٚ غطز١ٜ َطٜٚات
 ؾايككٝس٠ ، ٚاـاضد١ٝ ايؿٝعٜك١ٝ بإٛاٖط ا٫ٖتُاّ َٔ أنجط ، ايؿدك١ٝ ٗ ٚايطٚس١ٝ ايٓؿػ١ٝ

 أٚ َهاّْا ايؿدك١ٝ تهٕٛ ٚقس . يًؿدك١ٝ ضغاي١ٝ أٚ ضَع١ٜ ق١ُٝ أٚ َٛقـ ٭د٤٬ تٓشٛ
 ٗ ُٚاٖت اْسثطت اييت ايكس١ّ ايعطب١ٝ طػِ قب١ًٝ َجٌ قب١ًٝ أٚ ، زٕٕٛ َس١ٜٓ َجٌ ، َس١ّٜٓ

 : زٕٕٛ َع " طػِ سلٛؽ " قكٝس٠
  ايكشطا٤ قدط٠ َٔ اضتٛت "طػِ

  ايػّٝٛ ؾاضؽت
  ايٓيب اٯؽ أسذاضٖا ع٢ً ٚمنا

  ايعَإ قسض ع٢ً ٚغؿت
  غهطٟ أَري٠

  ايٓذّٛ ٚضاع١ٝ
  ايطٚح يف اييت طػِ
  اهلُّٛ َعقت
 (95)." ايتدّٛ غٝس٠ ا٫ؾٝا٤ ع٢ً ٚمست

 " زٕٕٛ ٜك١ٛ " قكٝست٘ ٗ ايؿاعط يس٣ ا٭ثرل ا٭غًٛب أٜها ٖٚٛ
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  املعطؾ١ بٓاض احملطٚقني ايعطب ب٬ز زملٕٛ "ناْت
  اـًس عٔ ايباسج١ ايطٚح ب٬ز زملٕٛ ناْت

  ايكسٜؼ اؾػس ٚدٓات
 (97) " ايهٕٛ يف بعح ٚأٍٚ
 ايعسٍٚ " ٚاٖط٠ خ٬ٍ َٔ ٚأسٝاْا ، ايؿعط١ٜ ايهُا٥ط ٕدتًـ اٚانش تٛٚٝؿا لس نُا

 . ايؿعطٟ اـطاب ٗ أخط إٍ نُرل َٔ ا٫ْتكاٍ سٝح ٚايب٬غ١ٝ ايًػا١ْٝ "
 " إانٞ ايؿعٌ ؾٝٗا ٚٚـ ٚاييت " زٕٕٛ ٜك١ٛ " قكٝس٠ ٗ ايػطز ١ُٖٓٝ ٚدسْا إ ؾبعس

 إداطب نُرل تٛٚٝـ إٍ ؾذأ٠ عطايؿا ٜتشٍٛ ، عسٜس٠ ٕكاطع اغت٫ّ٬ٗ َطاضّا، " نإ
 بٌ ٚاؾسٍ ايتُاٖٞ سٝح )أْا(، ا٫تٛبٝٛغطاٗ ايهُرل إتهًِ نُرل إٍ ٚبعسٖا ( )أْت
 بٌ سٛاض ٗ )أْا(، إتهًِ نُرل ،عدل ايؿاعط ٚشات ايػٝب١، نُرل خ٬ٍ ،َٔ زٕٕٛ شات

 : ٚايصات إٛنٛع
  اهلل اضض يف املٓػ١ٝ زملٕٛ ٜا "

  يطٚحا يف املدب٠٤ٛ
  ا٭دساز َا٤ يف املٓؿٛض٠

  ايطٌَ يف ا٭ٚىل ايطعؿات ٚيٌٝ
  ايبٝها٤ ٜازملٕٛ

 (97) " ايصٖيب املانٞ طٝب اي١ًًٝ ٜػُطْٞ ٌٖ
 اغطاؾٌٝ ؾدك١ٝ بٌ ايتُاٖٞ ٖصا ٜتشكل " اغطاؾٌٝ بـ"أْاؾٝس اـام ايجايح ايباب ٗ ٚ

 : َؿذلن١ أٚ َتُاث١ً ٚٚٝؿ١ يتشكٝل ايؿاعط ٚؾدك١ٝ إٝجٛيٛد١ٝ
  ا٭قك٢ "يف

  اٱهل١ قسا٢َ بعٟ اغطاؾٌٝ ٜتػطبٌ
 (96) ." ٜٚٓازٜين ٚسٝسّا اـًذإ يف ٜٗبط
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 :ٚايؿاعط اغطاؾٌٝ ٚٚٝؿيت بٌ ضّْاَكا ايؿاعط نتب ا٭ْاؾٝس شلصٙ زٜباد١ أٚ عتب١ ٚٗ
 نإ إٛت٢ أضٚاح يٝٛقٜ ايػُا٤ ٗ ايعِٛٝ ايػُاٟٚ ؿٓ٘ ٜععف اغطاؾٌٝ نإ عٓسَا "

  (44) ." إٝت١ ايٓؿٛؽ يٝٛقٜ قكا٥سٙ ٜطتٌ ا٭ضض ٗ ايؿاعط
 ايصٟ ايسٜٛإ ْٗا١ٜ ٗ يؿاعطا إؾاضات " َع غابكّا، أحملٓا نُا تًتكٞ، ايعتب١ ٖٚصٙ 
 ا٭ضض ع٢ً ايؿاعط ؾٛٚٝؿ١ ، ٫غطاؾٌٝ َٛنٛعّٝا َعاز٫ ايؿاعط ّجٌ ايككٝس٠ ٚٗ " :نتب

 . ا٭ضض اغطاؾٌٝ ٖٛ ؾايؿاعط ، ١ٝس ْؿٛغّا ٚدعًٗا ، إٝت١ ايٓؿٛؽ ٗ ايطٚح بعح ٖٞ
"(47) 

 ٜتطًع ؾاعط ٬َٝز ٚايبؿاض٠ ايٛاعس٠ ايبسا١ٜ ٖٛ " زٕٕٛ ٜك١ٛ " زٜٛإ ٌٜٛ ْٛطٟ ٚٗ
 ٱغطا٤ات ايؿاعط اَتجاٍ بٛنٛح يٝعًٔ " اغطاؾٌٝ ""أْاؾٝس زٜٛإ ٚدا٤ ، زا٥ُّا ا٭َاّ إٍ

 إادسٟ خععٌ ايؿاعط غٝهٕٛ ٚايصٟ ، َاضيٛ اقذلس٘ ايصٟ " اـٝايٞ إتشـ " ْٚسا٤ات
 َطس١ً ، يٞ ٜبسٚ نُا ، غبكتٗا ٚاييت ، اي٬سك١ ايؿعط١ٜ إعُاي٘ ٗ إطَٛقٌ غسْت٘ اسس

 ايؿعط  بٌ تعاٚز اييت إؿتٛح ايٓل أٚ ايٓل، قكٝس٠ بٓا٤ ع٢ً ا٫ْؿػاٍ ٗ تتُجٌ ٚغط٢
 . عَُّٛا ايٓجط ٚٗ ، ايٓجط قكٝس٠ ٗ paragraph ايؿكط٠ ٚبٓا٤

 ، ايًٕٛ شلصا إٛؾك١ ايبسا١ٜ 0220" ضاَبٛ عهاظ٠ " زٜٛإ ٗ ايؿاعط ػطب١ ْعس إ ّٚهٔ
 " خعا٥ٌٝ " اعسٴ قس ْؿػ٘ ايؿاعط نإ ٚإ ، 9115 عاّ ايكازض " ٚزضز "س١ٝ زٜٛإ ًٜٝٗا

 ؾٝٗا ُٖٝٓت اييت احمله١ٝ ؾب١ اي٬سك١ ػاضب٘ َع يتكـ أضسًٗا إ أؾهٌ يهين ، ْل قكٝس٠
 ايكازض " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ أسعإ " زٜٛإ ٗ َٓٗا ىطز إ قبٌ ، ناٌَ ب٘ؾ بؿهٌ ا٭غطٛض٠

 .9100 عاّ
 ضاَبٛ "عهاظ٠ ٗ ايٓل قكٝس٠ نتاب١ ايؿاعطٗ ػطبيت أَاّ أ٫ّٚ ْتٛقـ إ بٓا سطٟ ٚيصا

 . ايعُٝك١ ايؿٛاط٧ ٗ اٱعاض قبٌ " ٚزضز "س١ٝ ٚ "
 اٍٚ ٚاسس٠ َطٛي١ قكٝس٠ ٖٚٛ 2220 عاّ إطبٛع ، " ضاَبٛ عهاظ٠ " زٜٛإ ّجٌ ضَا

 عٓس ْؿػ٘ ايؿاعط سسزٖا اييت بإٛاقؿات – " ايٓل قكٝس٠ " نتاب١ ٗ يًؿاعط ١َُٗ ػطب١
 اْػام ع٢ً ٚا٫عتُاز قٝاغٞ ٚظْٞ ْٛاّ أٟ عٔ ايتدًٞ سٝح ، ايٓجط بككٝس٠ َكاضْتٗا



243 
 

 ؾأ قسٚز٠ ٓا٤اتاغتج َع ، ايتٛاظٟ ٚاْػام ٚايتسٜٚط ايٓجط يػ١ إطاض نُٔ َتٓٛع١ إٜكاع١ٝ
 (41) " أغ١ٝٓ " َكطٛع١ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، إكاطع بعض ٗ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ إٍ ايؿاعط ؾٝٗا

 تكٓٝات ايؿاعط ٚٚـ نُا ،(45) " ٚاؾباٍ ايػابات تطززٖا " اييت ايككرل٠ ا٭غ١ٝٓ ٚتًو
 . (49) ١َُٗ ْك١ٝ ٚعتبات طباعٝ٘

 – ايجا١ْٝ شات٘ أٚ – ايؿاعط بٗا ٜكّٛ ١ًٝٝٝٚؽ اؾذلان١ٝ ضس١ً ٖٞ " ضاَبٛ "عهاظ٠ قكٝس٠
 ، ٚغاباتٗا إؾطٜكٝا َسٕ َٔ عسز ٗ ٜٚطاؾك٘ ضاَبٛ آضثط اؿساثٞ ايؿطْػٞ ايؿاعط ؾٝٗا ًٜتكٞ

 ايػا٥ب ايٓل ٚغرلت٘ ضاَبٛ ؾعط ّٚجٌ . اؿبؿ١ ٗ ٖٚطض أبابا أزٜؼ ٗ خام ٚبؿهٌ
 ايؿعط١ٜ ، ضاَبٛ ٚآضثط ادسٟإ خععٌ ايؿاعطٜٔ ، ػطبيت تتساخٌ سٝح ، َعّا ٚإٛاظٟ
 عدل ٜٓتكٌ ، داَح ؽًٝٝٞ ؾعٌ ٗ ، َٚؿاضنّا ،ؾاٖسّا إادسٟ خععٌ ايؿاعط  ٚاؿٝات١ٝ.

 ٚٗ إؾطٜكٝا ٗ ضاَبٛ إادسٟ خععٌ ايؿاعط ٜٚطاؾل ، َكسَات زِٚا ٚا٭َه١ٓ ا٭ظ١َٓ
 . ايؿادع١ ْٗاٜت٘ ع٢ً ؾاٖسّا ٜٚهٕٛ ٚباضٜؼ َطغًٝٝا إٍ ايعٛز٠

 َجًح إن٬ع بٌ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ٜٓاٚض ٌٚ إادسٟ خععٌ ايؿاعط إ يٞ ٚىٌٝ
 ، ٚانش١ غطز١ٜ ب١ٝٓ ع٢ً تٓطٟٛ ؾايككٝس٠ . ٚايسضاَا ٚايػطز ايؿعط َٔ ٜتهٕٛ إبساعٞ
 ب١ٝٓ َٔ قطٜبا نإ ايؿاعط يهٔ ، أخط٣ اْهػاضات َع ، َتكاعس غطزٟ خ٘ ٚؾٝٗا

 اييت ٖٞ إؿتٛح ايٓل أٚ ايٓل قكٝس٠ ؼسٜسّاٚ ايككٝس٠ ب١ٝٓ يهٔ ، أٜهّا ايؿعط١ٜ ايسضاَا
 . اٱبساعٞ إجًح إن٬ع تٛاظْات ٗ ؼهُت

 .ؽ ت عٓٗا ؼسخ اييت ايج٬ث١ ايؿعط١ٜ ايهُا٥ط ؾُٝع تٛٚٝـ ؾٗٓاى شيو عٔ ٚؾه٬
 : ايػطز يب١ٝٓ خاق١ ١ُٖٓٝ َع ، ايػٝب١ نُرل باغتدساّ تبسأ ؾايككٝس٠ . .ايٝٛت

 إيٝٗا ٜكؿع .. تؿٛت٘ إ خٛف باػاٖٗا ضاَبٛ ٜطنض ... اضٖاغ تٓؿذ غاسٌ ٗ "ايباخط٠
 (42) " " ْٝك٫ٛ دإ َط ٖٓا َٔ ٚزاعّا ... يٓا ًٜٚٛح

 ٖٚٛ ، قٓاع٘ أٚ إادسٟ خععٌ ايؿاعط بؿدك١ٝ ايػايب ٗ َكذلّْا إتهًِ نُرل ٌٜٚٛ
 ت٬سل تٞٚخطٛا ، سكٝبت٘ ٗ "ٜسٟ : إؾطٜكٝا أزغاٍ ٗ اؾذلان١ٝ ضس١ً ٗ ضاَبٛ ٜطاؾل
 (71) " ٚا٭قطاٙ ٚايعكٛز إٓازٌٜ شلٔ ٚاعط٢ ٚايًي ٚاؿبٛب اؿطب ضاَبٛ اخص .. أقساَ٘
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 ا٭َرل : ايٓٝاؾ١ ٜاقاسب سػّٓا " : ضاَبٛ ا٭ٍٚ ططؾ٘ اؾذلانّٝا خاضدٝا سٛاضّا لس نُا
 ؟ ايؿعط تطى تطٜس ٕاشا ، ضاَبٛ آضثط ْٝك٫ٛ دإ ْػُٝ٘ ايصٟ

 (70)" . ضد٬ّ اٯٕ بشتٚأق ، اْتٗت طؿٛييت ٫ٕ
 عٔ تهؿـ ،يهٓٗا أسٝاّْا ٚاقع١ٝ ؾب٘ ضاَبٛ َع إادسٟ خععٌ ايؿاعط ضس١ً ٚتبسٚ

 .... : ايكطٕ ع٢ً ٜعٜس ظَين ؾاقٌ ٚدٛز خ٬ٍ َٔ ، ؾٓطاظٟ ٚد٘
 أٟ .. خعع٬ّ غتٌٛ ) ؾٝٗا ؾٝتطًع ، اـُط ،ق١ٓٝٓ ناٌَ قطٕ بعس ع٢ً َٔ ، ي٘ "اقصف

  (79) ." ٜٚؿطب ، نبعّا غتٌٛ
 ٗ ضاَبٛ : كتًؿٌ عكطٜٔ َٔ يؿاعطٜٔ غرلتٌ " ضاَبٛ عهاظ٠ ٗ ٬ْسٜ إ ّٚهٔ

ٛٸاف إادسٟ ٚخععٌ َٚٛت٘ ٚاستهاضٙ ا٭خرل٠ اٱؾطٜك١ٝ أٜاَ٘  . ٚا٭َه١ٓ ا٭ظ١َٓ بٌ ،ايط
 ضسًت٘ ٗ ضاَبٛ ضؾٝل ؾٗٛ . ٚضا٥ّٝا َٚؿاضنّا ضاّٜٚا بٛقؿ٘ َؿٗس نٌ ٗ سانط ؾٗٛ

 ناٌَ قطٕ بعس ع٢ً " ٔط ق١ٓٝٓ يطاَبٛ ٜكصف َٔ أٜها ٖٚٛ ، أبابا ٚأزٜؼ ضٖط ٗ ايعذا٥ب١ٝ
  : يطاَبٛ ٚثا٥ك١ٝ قٛضّا ًٜتك٘ َٔ أٜها ٖٚٛ "

  يطاَبٛ نًٗا قٛض٠ ٚعؿطٜٔ أضبعّا ايتكطت "
  ايػاب١ يف ٜكطاز
  َٛقس َٔ ٜسخٔ

 (06) " ايصٖب ٜكٓع 
 :ٶ٫يتكاطٗا سسٜجا تاضىّا ٚوسز ٜطًبٗا ٕٔ ايكٛض٠ ٖصٙ بهٌ وتؿٜ اْ٘ ٜ٪نس ٖٛ بٌ
 ."00/0292/ 07 ؾٗٛ ايتكاطٗا تاضٜذ ...أَا ٜطًبٗا ٕٔ بٗا استؿٜ ايكٛض ٖصٙ نٌ "

(74) 
 ا٭زبا٤ اؼاز ْازٟ ٗ قسّا يًّٝٝا سٛاضا ٜػتصنط ٖٚٛ سانطّا إادسٟ خععٌ لس نُا
 : َجً٘ إتكعًهٌ أقسقا٥٘ إٍ يٝٓهِ ضاَبٛ ٜٚسعٛ ، ببػساز
 غاع١ ٚٗ ، أقسقا٥و إٍ  تعاٍ .. تعاٍ ايؿعطا٤ بٌ ا٭ندل إؿٸا٤ .. ٝسايعت أٜٗا "

 غاس١ اْٗا ؾو ٫ غاس١ ٗ احملتؿٌ اؿؿس َع غ٢ٓ سٝح ، ببػساز ؾاضع ظ١ٓ ٗ انطٙ
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 ْٚكٝـ سٓتٛف ٚنعاض زَٛ ٚدإ َطزإ ٚسػٌ اؿكرلٟ ا٭َرل عبس ب٘ وٝ٘ ، ا٭ْسيؼ
 (77) " ايٓٛاب ٚسػٔ ايٓاقطٟ
 اييت " ٚزضز س١ٝ " بككٝس٠ أغ٠ٛ ضَا – نبرل سس إٍ قطٜب١ قكٝس٠ " ضاَبٛ اظ٠عه تٌٛ
 سٝح " اـٝايٞ إتشـ " غشط إٍ ايكطٜب١ ايؿعط١ٜ ايتذاضب َٔ ، 9115 عاّ ٫سكا ْؿطٖا
 ، ٚايؿٛيهًٛض ٚايػشط ٚا٭ْاؾٝس ٚا٭غاطرل ٚإٛضٚخ ايتاضٜذ َٚط٥ٝات قٛض َٗاب١ تًتكٞ

 عذا٥يب َاٖٛ يهٌ ايؿدِ اٱَدلاطٛضٟ ايؿها٤ ٖصا زاخٌ ايعكٛض كتًـ َٔ تتػًٌ اييت
 ايؿاعط َٗاض٠ قٓع٘ ايصٟ إ٪غطط ايؿعطٟ ايعامل ٖصا ٫بتهاض ٚغشطٟ ٚؾٓطاظٟ ٚغطا٥يب
 اغاطرل اٍ بٌ اـٝايٞ إتشـ ٚأساؾرل َٝجٛيٛدٝا اٍ تٓتُٞ ٫ ،يهٓٗا  إادسٟ خععٌ

 . أغاطرل قاْع بٛقؿ٘ ْؿػ٘ ايؿاعط اقطٓعٗا
 َطًع َٓص بهتابت٘ ايؿاعط بسأ ايصٟ " ٚزضز س١ٝ " ْل ٜؿهٌ اخط داْب َٚٔ

 تٛٚٝـ مٛ ايؿاعط ػطب١ ٗ ١َُٗ ْك١ً 9115 عاّ نا٬َ ْٚؿطٙ إانٞ ايكطٕ تػعٝٓٝات
 – ِ٘ إٍ ٖصٙ يتذطبت٘ تٛقٝؿ٘ ٗ شيو ايؿاعط اؾطٶ نُا – تٓهٟٛ اييت ايط١ًٜٛ ايككٝس٠

 ػعً٘ اييت ٚاـكا٥ل احملسزات َٔ فُٛع١ ي٘ قسّ ٚإ ي٘ لغب ٚايصٟ (71)" إؿتٛح ايٓل
 ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ إطاض َٔ اـطٚز بعس اعتُسٖا اييت ايٓجط قكٝس٠ عٔ ٚايػا١ٜ ايب١ٝٓ ٗ ىتًـ

 يًٓل ايؿاعط ٚػطب١  ".اغطاؾٌٝ "أْاؾٝس ٚ  " زٕٕٛ ٜك١ٛ " إبهط٠ ايؿاعط زٚاٜٚٔ ٗ
 إ قبٌ ، 0222 ايكازض " ضاَبٛ "عهاظ٠ َع ا،اؾطْ نُا بسأت، ٚإ غبل ٖصٙ إؿتٛح
 . " ٚزضز س١ٝ " ٜهتب
 تعتُس ا٭طؿاٍ يعب َٔ ؾعب١ٝ يعب١ ٜٛٚـ إٔ بٝٓا نُا ايؿاعط ساٍٚ " ٚزضز س١ٝ " ٗ
 ب٘ ٜٗب٘ ٚقس ، أع٢ً ضقِ إٍ غًِ اضتكا٤ خ٬ٍ َٔ اي٬عب  ٜطؾع قس ايصٟ ايٓطز ضَٞ ع٢ً
 باي٬عب ٜٚؿذلض . أز٢ْ َٛقع إٍ ٚتعٝسٙ اي٬عب عتبتً أؾع٢ خ٬ٍ َٔ ، ا٭ٍٚ إطبع إٍ
 اؿٜ ٜٛاتِٝٗ اي٬عبٌ َٔ ق١ً يهٔ ، َا١٥ ايطقِ إٍ بايٛقٍٛ ٚايؿٛظ ايهُاٍ وكل إ

 . اي٬عب ٫بت٬ع ؾسقٝٗا ط١ًٜٛ أؾع٢ ؾٝ٘ تؿتح ايصٟ ٚتػعٌ تػع  ايطقِ ؾٛم يًعبٛض
 ٜطؾع – اٱغطٜك١ٝ إٝجٛيٛدٝا ٗ – ٌٚ ايصٟ غٝعٜـ ث١ُٝ عٔ نٓا١ٜ ٖٞ ، اض٣ نُا ٚايًعب١
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 ٗ ، دس٣ٚ ب٬ ايهط٠ يٝعٝس ثا١ْٝ تػك٘ َا غطعإ يهٓٗا ، َٓشسض دبٌ أع٢ً إٍ قدط٠
 يٞ ٜٚبسٚ . ٚايعبح ٚاي٬دس٣ٚ با٫سباٙ ا٫سػاؽ تٛيس اييت ايؿاؾ١ً احملا٫ٚت َٔ غًػ١ً

 زضد١ إٍ ايٛقٍٛ َٔ ٚاي٬دس٣ٚ بايعبج١ٝ ا٫سػاؽ ٖصا َٓح ٜككس نإ ايؿاعط إ
 ٚعؿطٜٔ مثا١ْٝ ايطقِ ؼٌُ اييت ا٭خرل٠ اؿطن١ ٗ ايٓل عٓ٘ ٜهؿـ َا ٖٚٛ ، ا٫نتُاٍ

 ا٫ب سها١ٜ عًِٝٗ قلٶ إ بعس ٭بٓا٥٘ ػطبت٘ خ٬ق١ ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط ٜكسّ عٓسَا
 بعس با٫سباٙ ٜكاب يهٓ٘ ، ايٓٗا٥ٞ ايطقِ إٍ ايٛقٍٛ َٔ ٌّ ٫ٚ ٜهٌ ٫ نإ ايصٟ ايؿكرل

 اؿ١ٝ ٫ٕ  ايٛقٛف ٜػتطٝع ٫ عذٛظّا أقبح ٚقس ، ايكاع إٍ ثا١ْٝ ٜٚعٛز اؿ١ٝ تبتًع٘ إ
 (75). ايكدل عٔ نٓا١ٜ ٖٛ ايصٟ ايبٝت إٍ ب٘ ْعيت قس ايط١ًٜٛ
 نا٬َّ ايٓل ىتتِ ايؿاعط ٚبٌ ، ايؿكرل ا٭ب ؾدك١ٝ بٌ غطزٟ اْؿكاٍ ع١ًُٝ ٚٗ
 ايٝ٘ ايٛقٍٛ ٫ٕ ، َا١٥ ايطقِ إٍ بايٛقٍٛ ؿهطٚاٜ ٫ بإ ٭بٓا٥٘ قٓاع٘ أٚ ايؿاعط بٛق١ٝ

 ٜهْٛٛا ٫ٕ ٜسعِٖٛ ثِ .(79) ايؿطزٚؽ ٚيٝؼ اؾشِٝ ّجٌ ايٝ٘ ٚايٛقٍٛ ، َػتشٌٝ أَط
 ْكٝش١ قٝاغ١ ٜعٝس ٚنأْ٘ ، (72) اؿٝا٠ ٗ إتاس١ ٕ اؿ٠ًٛ با٫ؾٝا٤ با٫غتُتاع ٚاقعٌٝ

 – إػتش١ًٝ اـًٛز عٔ ايبشح ٠ؾهط عٔ بايتدًٞ ؾًذاَـ ، اؿا١ْ قاسب١ ، غٝسٚضٟ
 . ؾك٘ اؿػ١ٝ ايس١ْٜٛٝ اؿٝا٠ ًَصات ٚا٫قتٓاع – اٱشل١ ع٢ً ٚإكتكط٠

 أٚ يًؿاعط ايصات١ٝ ايػرل٠ ت٬سل ٚانش١ غطز١ٜ ب١ٝٓ ع٢ً إؿتٛح ايٓل ٖصا ٜٚٓطٟٛ
 َط َٚا ايعطاقٞ ايؿطز ؿٝا٠ ؾاٌَ عطض خ٬ٍ َٔ ، اؾذلان١ٝ خاضد١ٝ يؿدك١ٝ أٚ يكٓاع٘

 . ايّٝٛ ست٢ ايتهٜٛٔ عكط َٔ بس٤ّا ، ايعكٛض كتًـ عدل قٔ َٔ ب٘
 بايطٚا٥ٞ ؾبٝ٘ ايططٜـ ايؿعيب ايؿهٌ ٖصا عٔ عج٘ ٗ إادسٟ خععٌ إ يٞ ٜٚذلا٣٤

 ٚغطٜب١ َتؿطز٠ ٚسبهات تعبرل١ٜ أؾهاٍ عٔ زا٥ُا ٜبشح ايصٟ ( نايؿٝٓٛ اٜتايٛ ) ا٫ٜطايٞ
 "قًع١ ضٚا١ٜ ٗ  أٜها ايًعب١ تعتُس اش . ٚزضز ١ٝس بًعب١ ؾبٝ٘ ؾهٌ إٍ ؾٝٗا ٜعُس ٚاييت ،

 ايػذط ٜػتدسَٗا نإ اييت– ايتاضٚت ٚضم يعب١ َهاٌَ قطا٠٤ ع٢ً (11 ) إتكاطع١" إكا٥ط
 ،نُا ٚتأًٜٚٗا ؾهٗا ٜ٪زٟ ٚع٬َات ٚضَٛظّا يٛسات ايٛضم ٜٚتهُٔ – ٚاٚضبا اٜطايٝا ٗ

 أٚضام َٔ ٚضق١ نٌ ُٓح سٝح  ً٘.َٚػتكب َٚانٝ٘ اي٬عب طايع َعطؾ١ إٍ ٜعتكس، نإ
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 عٔ غطز١ٜ غًػ١ً ٗ بعس ؾُٝا تذلاب٘ ، اي٬عب سٝا٠ عٔ َطٜٚات يتكسِٜ ايؿطق١ ايتاضٚت
 . يًطٚا١ٜ ايٓٗا١ٝ٥ ايس٫ي١ يتكسّ ايتذاٚض ططٜل

 ّجٌ ايصٟ ٚايؿاعط إٗٓسؽ ، ٚزضز س١ٝ ٫عب سٝا٠ غرل٠ يتكسِٜ ايؿاعط عُس ٚقس
 ٗ انططابّا ٕػت قس نٓت ٚإ ، ايؿاعط اضتساٙ ٚقٓاعّا ، بٚاي٬ع ايؿاعط بٌ ُاّٖٝا

 َع ًٜعب نإ ايصٟ إٗٓسؽ / ايؿاعط ٖٛ اي٬عب إ إٍ اؾاض٠ ؾٗٓاى ، ايؿدك١ٝ ٚٚا٥ـ
 إ نُا ،يٓطزبا أيك٢ َٔ ٖٛ غطٜبّا ؾدكّا إ إٍ ايٓل ٗ اؾاض٠ ٚدسْا يهٓٓا ، ْؿػ٘

 أخط ضدٌ غرل٠ ٭بٓا٥٘ ىتًل ؾًُاشا ، هاٜت٘س ٜطٟٚ ايصٟ إٗٓسؽ بايؿاعط/ تتعًل اؿها١ٜ
 ايعطاقٞ يًؿعب تاضى١ٝ غرل٠ أٜها ٖٞ " ٚزضز س١ٝ ٗ ايصات١ٝ ٚايػرل٠    ايتذطب١. بتًو َطٸ

 إٍ اشلٝٛيٞ َٔ ٚاشلبٛٙ ، ايتهٜٛٔ ،ٚغؿط اـًٝك١ بس٤ َٓص َٚعاْات٘ ٚتهٜٛٓ٘ ٚغرلٚضت٘
 عطاقٞ ؾاعط نتب٘ ٚيهٔ ، ط٠إ ٖصٙ ضاَبٛ ٜهتب٘ مل أخط دشِٝ ؾكٌ ٖٚٛ ، ا٭ضنٞ
 ، ايعطاق١ٝ ايصات ي٘ تعطنت ايصٟ اـطاب سذِ أَاّ َطتعبّا ايؿاعط ٜكـ سٝح ، سسٜح

 َٔ ايجايح ايكػِ ،ؾؿٞ ايهٛاضخ ٖصٙ نٌ َٛاد١ٗ ٗ زٚضٙ عٔ ٚقًل بطعب ٜتػا٤ٍ ؾطاح
  : املعاْا٠ هلصٙ ػػٝسّا لس " ٚزضز س١ٝ "

 . ٜٚبهٞ ط٣ٜ .. َٚطاٜا زَٛع تاضٜذ عٝٓٝ٘ "ؾطٜط
 أيكت اّ ايػٝاضات َٔ غكطٛا ، إس١ٜٓ كاضز قطب اؾجح ٖصٙ نٌ ايك٢ ايصٟ َا

 .(10)" ايكٓابٌ عًِٝٗ ايطا٥طات
 . ٚايتاضٜذ ايؿعط بٌ قعب خٝاض إَاّ ْؿػ٘ ايؿاعط ٚهس
 اغتٓتاز إٍ ٜكٌ يهٓ٘ ، تا١ٗ٥ طًك١ تأتٝ٘ إ قبٌ قكٝس٠ ٗ ػطبت٘ خ٬ق١ ٜهع ؾٌٗ

 ؾٝ٘ ٜط٣
 (07) . ايؿعط َٔ ؾا٥س٠ ٫ .. ٫ " 

  . ايكعب١ إؿان١ً ٖصٙ َٔ اٯخط اؾاْب ىتاض إٔ ٜكطض ٚيصا
 (06 )" . املس٢َ املٓتشط ايتاضٜذ ٖصا َٔ إْكاشٙ يف اؿكٝكٞ ايعٌُ "
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 تاضىٓا َٔ إْكاشٙ ّهٔ َا إْكاش حملاٚي١ ٚطاقت٘ سٝات٘ ٜهطؽ إ ايؿاعط ٜكطض ٖٚهصا
 ايؿاعط تطدٝح غط ايكعب إكرلٟ ا٫ختٝاض ٖصا ٜؿػط إ ّٔٚه . ٚعٝٓا ٚضَا ٚتطاثٓا
 " اـٝايٞ إتشـ " بٓسا٤ات إػهٕٛ ٖٚٛ خاق١ ، ايؿعط نؿ١ ع٢ً ايتاضٜذ يهؿ١ أسٝاّْا

 ايتاضٜذ بهجاؾ١ ق١ًُ ا٭خرل٠ ؾعطٙ زٚاٜٚٔ َٔ ايهجرل ؾذا٤ت ، ٚغشطٙ ٚأقٛات٘
 َٔ ايهجرل ٗ أقبح ايصٟ اؿكٝكٞ طايؿع نجاؾ١ َٔ ؼًُ٘ ٖا أنجط ، ٚإًش١ُ ٚا٭غطٛض٠

 َا سػاب ع٢ً ، ٚأسٝاّْا ، ٚايتٖٛر ايدلٚظ إٍ بايتاضٜذ تطتكٞ اييت ايطاؾع١ أٚ ا٭زا٠ ا٭سٝإ
 ايتاضٜذ بسضاغ١ إادسٟ خععٌ ايؿاعط اٖتُاّ زضد١ ، ايكاض٨ ٜٚعطف . ؾعطٟ ٖٛ

 اٱضخ ٖصا دٛاْب كتًـ يؿشل اؾاز٠ ا٭ناز١ّٝ إ٪يؿات عؿطات ْؿط سٝح ، ٚايذلاخ
 نُابٝٓا ٜعٝس، إ " غَٛط غؿط " إهجـ ايتاضىٞ نتاب٘ ٗ ايتػعٝٓات َطًع ٗ ٚساٍٚ ،

 ٗ ْؿػ٘ إسٕٚ ايتاضٜذ ع٢ً ا٫عتُاز خ٬ٍ َٔ – ؾعطّا ايػَٛطٟ إٛضٚخ نتاب١ غابكّا،
 يصيو تكسّ٘ ٗ ؾدكّٝا ٖٛ اعذلف نُا ، ايؿعطٟ ٚايؿعٌ ، ايتاضىٞ ايتسٜٚٔ بٌ َعاٚد١
 قؿشات ع٢ً ضؾٝع، ؾعطٟ َٚػت٣ٛٶ ؾعطّٜا، ا٫ؾتػاٍ أعاز تابعٓا نُا ، يهٓ٘ ، ايهتاب

 يٓا ؾكسّ ، َٚٓؿع١ً ؾاع١ً ايؿاعط٠ ايصات سهٛض خ٬ٍ َٔ ، ايطاؾسٜين َٛضٚثٓا َٔ َع١ٓٝ
 َعّا. اٱْػا١ْٝ ايصانط٠ ٚٗ ايعطاق١ٝ إٝجٛيٛدٝا ٗ وطخ َ٪غططّا ؾعطّٜا َتّٓا

 خععٌ يًؿاعط " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " َٔ  ا٭ٍٚ اؾع٤ نُٗا اييت ايٓجط ٥سقكا تعس ٚضَا
 إتشـ " زٖايٝع إٍ ايؿاعط زخٍٛ بٌ يًتٓاظع ػػٝسا 9110 عاّ ٚايكازض إادسٟ
 أٍٚ ؾاؼ١ " ؾطقٞ أطًؼ " زٜٛإ ٜٚؿهٌ  . ايٛاقع إٍ ٚايعٛز٠ ٚأغطاضٙ ٚأقبٝت٘ " اـٝايٞ

 غبل ٚايصٟ ، ايؿطقٞ يًؿعط ٚايتٓٛع ايػين اٱضخ ٖصا انٞو إ ؾٝٗا ساٍٚ اجملاٍ ٖصا ٗ
 " ايػطبٞ يًؿاعط ايؿطقٞ "ايسٜٛإ نتب ٚايصٟ "غٛت٘" ايهبرل إاْٝا ؾاعط غشط ٚإ ي٘

 ، اٱغ١َٝ٬ - ايعطب١ٝ ٚيًجكاؾ١ يًؿطم ٚايكٛؾ١ٝ ايطٚس١ٝ ايتذطب١ أعُام ٗ ؾٝ٘ غام ٚايصٟ
 . اخل بؿهٌ

 إٔ ساٍٚ ايصٟ ايؿطقٞ إٛضٚخ شلصا ايٛؾا٤ ، واٍٚ اأِ ، إادسٟ خععٌ ٚايؿاعط
ٛٓط  نتاب٘ دس٣ٚ ب٬ إّاْ٘ عٔ عبٸط سٝح اشلٛاَـ ٚٗ يًسٜٛإ نتبٗا اييت إكس١َ ٗ ي٘ ٜٓ
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 تٓاغب اييت ايككٝس٠ ٚإ . ايػطب١ٝ أٚ ايعطب١ٝ ايٓجط يككٝس٠ ايعاّ اٱطاض ٗ تكع ْجط قكٝس٠
 مٔ ايصٟ اؿانط باػاٙ ، ايتشسٜح ططٜل عٔ .. ؾطقٞ طابع شات ْجط قكٝس٠ ٖٞ تٛدٗ٘

 (14)." ؾٝ٘
 أٚ بططٜك١ – ؼانٞ ؾعط١ٜ بتشاضب " ؾطقٞ أطًؼ " زٜٛإ ايؿاعط اغطم ؾكس ٚشلصا
 يتٛنٝس إػع٢ ٖصا ٗ ٜطٜس أِا ايؿاعط بإ ؾعطْا ست٢ ، ايؿطقٞ ايؿعط دٖٛط ، بأخط٣
 – اؿسٜح ايؿعط ٗ ايتعبرل١ٜ ٚأؾهاي٘ ايؿطقٞ إٛضٚخ اغتًٗاّ إَها١ْٝ ع٢ً ابتسا١ٝ٥ ؾطن١ٝ

 . ايٓجط قكٝس٠ ٗ ٚؼسٜسّا
 ايػشط١ٜ ايطكٛؽ ٚايؿدكٝات اٱشل١ أزلا٤ َٔ بايعؿطات ايسٜٛإ ٖصا استؿس ؾكس ٚيصا

 ُجٌ اييت ايػٓٛق١ٝ ايٓكٛم َٔ فُٛع١ ٜكسّ إ ايؿاعط ساٍٚ ؾكس . إتٓٛع١ ٚإٝجٛيٛد١ٝ
  : ايككا٥س ٖصٙ عٓٛاْات بعض ْكطأ إ ٜٚهؿ٢ ايؿطق١ٝ اؿهاضات كتًـ

 ْل ، ْطدايٞ ْل ، ضٟ عؿتا ْل ، زَٛظٟ ْل ، ابػٟٛ ْل ، تٝاَٝيت ْل
 مثا١ْٝ تٜٓٛعات يٝكسّ اغتجٓا٥ّٝا دٗسّا ايؿاعط قطف نُا (17) " اخل ... اٚضٗ ْل ، َٓسا٥ٞ

 أطًؼ " بٓكٛم با٫غتُتاع اؾعط مل ٚؾدكٝا (11) " ايبًباي١ " ٜػ٢ُ ؾعطٟ يٕٛ ع٢ً
 قبٌ دطاضٖا ٗ غسٚضٟ ي٘ ٔطت٘ ايصٟ احملبؼ " اـٝعٍ خامت " ٖٛ ٚاسس بٓل ا٫ " ؾطقٞ

  (15)" ايطٛؾإ
 أطًؼ " قكا٥س ب٘ ٚقعت ايصٟ شات٘ إطب ٗ تكع إٔ (19) " ٖٝت "اْا قكا٥س ٚتهاز

 بؿهٌ ، ايؿعطٟ ع٢ً إٝجٛيٛدٞ تكسِٜ يعسّ ، َٚكبٛي١ٝ خؿ١ أنجط بست إْٗا ا٫ " ؾطقٞ
 )اْا .ٚ إٝجٛيٛد١ٝ ٚأْاٖٝت ٚاقع١ٝ َع١ٓٝ اَطأ٠ بٌ ايتٓاٚط َٔ يٕٛ خًل ايؿاعط قاٚي١
 (12)" . ايكس١ّ ا٭غاطرل ٗ ٚاـكب ٚاؾُاٍ اؿب آشل١ ٖٞ ايؿاعط ٜؿرل نُا (ٖٝت
 ساٚيت ٚيصا ، ؾكٌ نٌ ٗ َع١ٓٝ َٛاٖط ؾٝٗا تتدص ، َعكس٠ ؾكٍٛ زٚض٠ شلا اٯشل١ ٖٚصٙ
 . ٚغًٛنٗا ٚسبٗا َعادٗا ٗ ا٭غطٛض١ٜ اْاٖٝت ؼ٫ٛت تٓاٚط أٚ ٞؼان إ اؿسٜج١ إطأ٠

 تتشسخ أٚ أْاٖٝت قٓاع إطأ٠ تطتسٟ سٝح ايكٓاع قكٝس٠ َٓش٢ أسٝاْا ايككٝس٠ ٚتتدص
 : قٛتٗا عٔ ؾه٬ – بازلٗا



250 
 

 . املانٞ أٜٗا بٞ ضؾكا "
  بٞ ضأؾ١

  نايصبٝش١ قا٫تو يف ٖهصا ػطدطْٞ ٫
 (15)." ػًك١امل ايػطف إىل بٞ تصٖب ٫

 ١ُٖٓٝ َٔ َهاز٠"ايٓػيب ؾٝعٜا٤ " زٜٛإ قكا٥س ؼطض ، أخط٣ د١ٗ َٔ ، ٚدسْا يهٓٓا
 ع٢ً ايؿاعط اتها٤ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ٬ْسٜ نُا . ٚزْٟٝٛ ؾعطٟ ٖٛ َا يكاحل إٝجٛيٛدٞ

 . ايًؿٛٞ ايتهطاض ع٢ً تعتُس إٜكاع١ٝ ب١ٝٓ ـًل ا٫غت٬ٗيٞ ايتٛاظٟ ٚخاق١ ، ايتٛاظٟ ْػل
 اَتساز ع٢ً اغت٬ٗيّٝا تتهطض اييت " إؿاتٝح " قكٝس٠ ٗ شيو ع٢ً َجا٫ لس إ ّٚهٔ
 : ٚاسس٠ ؾعط١ٜ ١ًْ َجاب١ نًٗا ايككٝس٠ تبسٚ ست٢ ، ايككٝس٠

 .. َهإ نٌ يف "املؿاتٝح
 َؿٗس ع٢ً ايعٕٝٛ يؿتح َؿاتٝح ، ا٭ٜازٟ يؿتح َؿاتٝح ، إػًك١ ا٭بٛاب يؿتح َؿاتٝح

 (50)." باشر
 ايؿتا٤ " قكٝس٠ ؾؿٞ  ٚايكس١َ. إؿاضق١ ع٢ً ٜعتُس يًتهطاض خاقّا تٛٚٝؿّا لس َا اٚغايب
 : اغت٬ٗيّٝا ايؿتا٤ َؿطز٠ "تتهطض

  ثا١ّْٝ ايؿتا٤ "
  ايطٝٛض ؾتا٤ ، ايٛسٍٛ ؾتا٤
 (17)." ايه٪ٚؽ ؾتا٤ ، ايباضات ؾتا٤
 َٔ اعذع نً٘ بايهٕٛ ٜذلبل ايصٟ ايؿتا٤ إ شيو ، َؿاضق١ ع٢ً تٟٓٛٛ ايٓٗا١ٜ يهٔ

 ، َعكس٠ تٓاٚط يعب١ ع٢ً " "أتهًِ قكٝس٠ ٗ ايتهطاض ٜٓطٟٛ ٚقس . اؿاض زَ٘ " ٜدلٷز " إ
 : َطات "ث٬خ أتهًِ " َؿطز٠ ٜهطض إ ؾبعس ؾؿطاتٗا ٜؿو إ ايكاض٨ ع٢ً
  ايٓٗط ٖصا َع ّٜٛ نٌ أتهًِ "

  ايؿذط٠ ٖصٙ َع ّٜٛ نٌ أتهًِ
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 (16) " ، اؾساض ٖصا َع ّٜٛ نٌ اتهًِ
 ٚايؿذط٠ ايٓٗط : ايج٬ث١ إكَٛات تًو " تؿػٌٝ " ٱعاز٠ ايتاي١ٝ إكاطع ٗ ايؿاعط ٜعٛز
 ايؿاعط شات َٔ دع٤ إٍ  ؼًٜٛٗا خ٬ٍ َٔ ، ٚداَس٠ َٛنٛع١ٝ بست اييت ، ٚاؾساض
 : بٟٓٝٛ تٓاٚط خ٬ٍ َٚٔ إكَٛات ٖصٙ قٝاغ١ اعاز٠ ٜطٜس ايصٟ ٚٚعٝ٘

 ْ "عًٞ
 ، ايٓٗط ٖصا قٝاغ١ عٝس‘أ

  ايؿذط٠ ٖٚصٙ
 ، اؾساض ٖٚصا

 (19) " . ْٚؿػٞ
 ٖٞ اييت " ْؿػٞ " ٖٛ ضابع َكّٛ إناؾ١ إٍ قازت ٖصٙ " ايتصٜٚت " ع١ًُٝ إ ٬ْٚسٜ

 ". قٝاغ١ اعاز٠ إٍ ا٫خط٣، ايؿاعط،ٖٞ ىهعٗا إ هب ا٭خط٣
 " ٜس " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، َعدل٠ ز٫ي١ٝ بهطب١ ايتهطاض ىتتِ ٚقس

  هتبت ٜس ، ؽٝط ٜس "
  ايكٛؾإ ؼٌُ ٜس
 (10)" تًٓٛح ٜس ، تبصض ٜس ، تععف بس ، تسخٔ ٜس

 آْصاى اؿطٚب إزا١ْ يف اؾط١٦ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ايس٫ي١ٝ ايٓٗا١ٜ ٖصٙ ٚتأتٞ
 (10) " اؿطٚب َٛاقس يف بٗا ضَٝٓا ا٭ٜازٟ ٖصٙ "نٌ

 ُجٌ أْٗا شيو خاق١ أ١ُٖٝ 0221 عاّ إ٪ضخ١ " ايكٛض٠ قكا٥س " فُٛع١ ُٚتًو
 تطنٝعّا ٜتطًب ؾدكٞ أغًٛب عدل ٚاشلاٜهٛ ايَٛه١ قكٝس٠ يهتاب١ ايعطاقٞ ايؿاعط قاٚي١
 ايككا٥س ٖٚصٙ ، ٚإتًكٞ ايكاض٨ يٛعٞ ٚقاز١َ غطٜع١ نطبات اهاز ع٢ً َٚكسض٠ عايّٝا
 قكٝس٠ ضٚح إٍ تهٕٛ َا اقطب تبسٚ ٚٚاقعٞ زْٟٝٛ ٖٛ ؾُٝا ٫ْٚػُاغٗا ٖصٙ َٝعتٗا عهِ
 . ايٓجط
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 تٓطٟٛ ٚاسس٠ ٚيػا١ْٝ ؾعط١ٜ ١ًْ َٔ تتهٕٛ إ ايككرل٠ ايككا٥س ٖصٙ َِٛع ٚتهاز
 : قاز١َ َؿاضق١ ع٢ً

  ٜسى يف ايصٟ ايكٓسٌٜ ... "ٜاٙ
  نً٘ ايع٬ّ وٌُ
 (11) " ايكػري٠ ؾعًت٘ ع٢ً

 َٛغٝك٢ ازلعٞ ضَازٟ، ازلعٞ " زٜٛإ ٗ ططٜؿ١ ػطٜب١ٝ ؾعط١ٜ يعب١ ايؿاعط ًٜٚعب
 ايؿطاغات ع٢ً ٜٚعتُس ٚايؿٛاضظ ايٓكاٙ َجٌ ايذلقِٝ َاتع٬ عٔ ٜػتػين سٝح " ايصٖب

 ، ٖٛبهٓع َاًْٞ درلاضز ا٫ْهًٝعٟ ايؿاعط قسَٗا ٚإ غبل ػطب١ ٖٚٞ ، شيو عٔ يًتعٜٛض
 إَهاْات َٔ إعٜس إٍ ٚيٝؼ قطا٠٤ إغا٠٤ إٍ ت٪زٟ ٚقس ، ٖٓا َدلض٠ ادسٖا مل ، يهين

 بؿهٌ تطنع أخط٣ ْاس١ٝ َٔ ايتذطب١ ٖصٙ يهٔ . ْؿػ٘ ايؿاعط شيو إٍ إح نُا ايتا٩ٌٜ،
 ايبكط١ٜ ايكٛض ع٢ً ايذلنٝع َٔ انجط ، ٚإٛغٝك٢ ٚإٓطٛم إػُٛع ؾعط١ٜ ع٢ً خام

 إتعًك١ إؿطزات ايتكاٙ َٔ شيو َٔ شيو ْطقس إ ،ّٚهٔ ايؿعط١ٜ ٚإؿاٖس ٚا٫ٜك١ْٝٛ
 . ايككا٥س ؾذٛات بٌ ٜكسح ٌٚ ايصٟ إٛغٝك٢ قٛت عٔ ؾه٬ ، ٚايتًكٞ بايػُع

 ٚايٛغٝك٢ ٚا٫ٌْ ايبؿطٟ بايكٛت بس٤ا ، ٚايٓدلات ا٫ٜكاعات َدتًـ تعًٛ ا٫قٛات
 : ا٫ْػاْٞ ا٫ٌْ ٖصا ْػُع " اٌْ " قكٝس٠ ؾؿٞ : ايسٜه١ باقٛات ٚاْتٗا٤ٷ

 ، بٝيت ع٢ً ، ايًٌٝ نُا ، ٜتٓاثط ا٫ْني "
  ؾُٞ ًٜذِ ا٫ْني
 (12) ." عْٝٛٞ ٜػٌُ ا٫ْني
 : ايكٛت ضؾكات يتٛظع " ايسٜه١ " قكٝس٠ ٚتطٌ

  ايتٝ٘ َس١ْٚ يٓا تهتب "ايسٜه١
 (13) " املعاْٞ ٚابط ٖصٙ ايؿٌُ ابط

  " ايسٜه١ أقٛات بككٝس٠ ٖصا زٜٛاْ٘ ىتتِ إ ايؿاعط ٜٚؿا٤
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  : يٛضنا قكا٥س بأطؿاٍ تصنطْا ٚنأْٗا ، ططٜؿ١ سٛاض١ٜ ٗ
 ؟ منٛت ملاشا "

 . ايسٜه١ تانًٓا يهٞ
  شيو ٚبعس
 (25)" دسٜس ؾذط ٜٚطًع ايسٜه١ تكٝح يهٞ
 نُٔ ايتذطب١ تهع ؽ١ًٝٝٝ ؾطن١ٝ ع٢ً " غذط١ٜ كطٛطات " فُٛعت٘ ايؿاعط ٜٚبين

 " عتب١ " ٗ ايؿاعط ٜكٍٛ شٵ ا– غطز إٝتا - ْكٍٛ َجًُا ، " ؾعط إٝتا " بـ ْػُٝ٘ َا أطاض
 يهٓ٘ أسسّا هس ٚمل شٖب ّٜٛ ٚشات يًػذط َهإ ع٢ً ٜذلزز نإ ايؿاعط إ ْجط١ٜ ْك١ٝ
  (90) " ايػذطٟ أقًٗا َٔ ٖٓا ْكًٗا اييت اـاق١ بًػتِٗ َهتٛب١ كطٛطات بكاٜا ٚدس

 ٚايططب ايػٓا٤ ع٢ً ايكا٥ِ ايعامل ٜٗصا ؾع٬ّ تًٝل ٚغٓا١ٝ٥ بطَٚاْػ١ٝ َؿبع١ ٚايككا٥س
 اسٝاّْا تعُس نُا ، ايكٓاع قكٝس٠ ٬ََح ايككا٥س بعض ٚتتدص : إاغا٠ ٚاسٝاّْا ، ٚايطقل

 ٚايطَٚاْػ١ٝ ا٫ٜطٚغ١ٝ با٫دٛا٤ ٧ًَ ٚايسٜٛإ . ايؿعط١ٜ إؿاٖس بٓا٤ ٚاٍ ايػطز ٍإ
  ٚايػٓا٤: ايؿعط ؾإ تعًٞ اييت ٚايؿعط١ٜ

 ، ايػذط مٔ غٓا٩ْا "
 (27)" . ا٫ضض ع٢ً ايػُا٤ غكٛط ميٓع

 زٚضٙ نإ َجًُا ضَا اؾُٛع ٜكٛز بٛقؿ٘ ايطغاي١ٝ ايككا٥س ٖصٙ ٗ ايؿاعط َها١ْ ٚتعًٛ
 : غابكّا " اغطاؾٌٝ اْاؾٝس " ٗ

  ٜسٜو اؾتعاٍ ٖٛ ، زا٥ُّا ؾُٛمسو "
  ْتبعو ٚمٔ ، ايػّٝٛ يف يتذٛظ ٚاْو

   ؾتُٛز ، ايؿُؼ ظٌ يف ، َٚجًو
 (26) . ْتبعو ٚمٔ ، ؾذطْا ٜٓؿذ َجًو
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 أضبع١ إٍ ايؿاعط ؾدك١ٝ تؿٛٞ عٔ " ظداد١ ٗ أؾدام أضبع١ " قكٝس٠ ٚتهؿـ
 يًتٛنٝس ٚايػذطٟ ٚايطا٥ط ، ٚإاٜػذلٚ ، ايػهرل " إتكعًو أٚ ايهًٛؾاض ِٖ أؾدام

 ٗ ايؿدكٝات بك١ٝ ع٢ً ايهًٛؾاض ٜتكسّ ٚضَا . ايؿاعط ٜ٪زٜٗا اييت إدتًؿ١ ايٛٚا٥ـ ع٢ً
 ايؿاعط: ؾدك١ٝ ٚؾِ
  دٝب يف مخطت٘ َسثطّا ايطقٝـ باػاٙ ضنض "

 (29) " . بٝسٙ املطط ضشاش ٜٓـ ٚنإ ، َعطؿ٘
 ، ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " َٔ ا٭ٍٚ اؾع٤ " قكا٥س اَتساز ع٢ً سٟإٔاد خععٌ ٌٜٛ

 . ايسْٟٝٛ ٚغٓا١ٝ٥ ، ا٭غطٛضٟ ؾت١ٓ : َتباعسٜٔ قطبٌ بٌ َتأضدشّا
 ، َط٠ َٔ أنجط ايؿاعط أعًٔ ٚنُا ايؿاعط، ػطب١ ٗ خاق١ َها١ْ "خعا٥ٌٝ" ْل  ٜؿػٌ

 ايجُاْٝٓات َطًع َٓص ٘عًٝ ا٫ؾتػاٍ بسأ قس ايؿاعط ٚنإ . ْؿػ٘ إٍ ايٓكٛم اقطب ؾٗٛ
 0292 عاّ ٚاقسض ايجُاْٝٓات ٗ ايعطاق١ٝ اجمل٬ت إسس٣ ٗ َٓ٘ ط٬ّٜٛ دع٤ّا ْؿط عٓسَا
 ايطابع اجملًس ٖٛ ناٌَ فًس إٍ ؼٍٛ ست٢ عًٝ٘ ا٫ؾتػاٍ ٚاقٌ يهٓ٘ ، ا٫غِ بٗصا زٜٛاْا

 ايػٓٛقٞ ؿعطاي طبٝع١ عٔ ناؾ١ٝ َٚكس١َ نتابا عؿط اثين ٜٚهِ ، (97) ايؿعط١ٜ أعُاي٘ َٔ
 َٔ ايجاْٞ اؾع٤ ٗ ْؿطٖا أعاز ١َُٗ ْٛط١ٜ َكس١َ ٖٚٞ ، ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ٖصٙ ٚطبٝع١
 . (91) " ايؿعطٟ ايعكٌ " نتاب٘

 – إتؿابو ايعامل ٖصا إٍ يًسخٍٛ إكسَات قطا٠٤ إٍ وتاز ايكاض٨ إ يٞ ٚىٌٝ
 ُجٌ اييت خعا٥ٌٝ ٖٞ أغطٛض١ٜ ؾدك١ٝ ايؿاعط ؾٝ٘ ابتهط ٚايصٟ – باَتٝاظ ، ا٭غطٛضٟ

 ؾٝٗا ٜعٝس ؾاًَ٘ ن١ْٝٛ اؾذلان١ٝ غرل٠ ٗ  ْؿػ٘ إادسٟ خععٌ ايؿاعط ؾدك١ٝ َا بططٜك١
 ٚعطؾا١ْٝ غٓٛق١ٝ ٚض٩ٜا خام ؾعطٟ َٓٛٛض ٚؾل ع٢ً اٱْػاْٞ ايتهٜٛٔ غؿط قٝاغ١

 . ناؾ١ٝ تعطٜؿ١ٝ َكس١َ ٗ ؾٝٗا َٚٓطًكات٘ أٖساؾٗا عٔ ٜساؾع إ ايؿاعط ساٍٚ ، ٚاؾطاق١ٝ
 ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط ؾٝٗا ٜطتسٟ قٓاع قكٝس٠ َجاب١ ايٓل ٖصا ْعس إ ّهٔ ٚؾّٓٝا
 ايصٟ ( )أْا إتهًِ نُرل تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ ٚايؿٓا٤ ٚايكرلٚض٠ ايتهٜٛٔ َطاسٌ عدل خعا٥ٌٝ
 ، باط١ٝٓ قانا٠ عدل ، ٚاٱْػاْٞ ايهْٛٞ ايتهٜٛٔ ع١ًُٝ ع٢ً ؾاٖس إٍ ايؿاعط ؾٝ٘ ٜتشٍٛ
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 إٍ دًذاَـ ًَش١ُ ؼٛيت ست٢ ، سٝات٘ َطاسٌ كتًـ ٗ دًذاَـ يػرل٠ ، َٓٛٛض٠ غرل
 بػرلت٘ ٜؿطٙ مل اْ٘ ٜ٪نس ايؿاعط إ َٚع  ". خعا٥ٌٝ " يٓل إٛاظٟ أٚ ايػا٥ب ايٓل

 "إتشـ ٬ٍٚ ١ُٖٓٝ ٜ٪نس ايؿعًٞ ايٛاقع إ ا٫ ، ٚإٝجٛيٛدٝا ا٭غطٛض٠ يكاحل ٚػطبت٘
 ْل ٖٛ " خعا٥ٌٝ " إٕ أسٝاّْا يًكاض٨ يٝدٌٝ ست٢ ، ١ايتذطب ٖصٙ ع٢ً بك٠ٛ " اـٝايٞ

 َٔ ، طبعّا َٝجٛيٛد١ٝ – ْٛط١ٜ أططٚس١ إثبات إٍ ٜعُس ايؿاعط إ َع٢ٓ ، thesis اططٚس٘
 . ٚايعطؾا١ْٝ ايػٓٛق١ٝ ٚض٩ٜتٗا ٚؾًػؿتٗا ، ٚكطداتٗا ايتذطب١ ٖصٙ تؿاقٌٝ خ٬ٍ

 ، ايٓل ع٢ً ُٖٝٔ ايصٟ قٞايػٓٛ إٓٛٛض طبٝع١ ع٢ً أ٫ّٚ ٜكـ إ يًكاض٨ ٫ٚبس
 غٓٛقٞ ، َٓٛٛض إٍ ، ؾٝعٜكٞ ٚإٝتا  ايسٜين ، ايػٓٛقٞ إٓٛٛض ؼٍٛ نٝؿ١ٝ أغاؽ ٚبؿهٌ
 َٔ ايهجرل٠ ٚتأ٬ٜٚت٘ ايؿاعط إؾاضات ته٧ ٚبايتأنٝس . ايؿاعط ػطب١ خ٬ٍ َٔ ؾعطٟ
 . ايػ١ٝٓ ايتذطب١ ٖصٙ قؿشات عدل ايكاض٨ تكٛز إ ّهٔ اييت ايػاَه١ ايٓكاٙ
 ، ؾطانٗا ٗ ٚايػكٛٙ ايػٓٛق١ٝ إطدعٝات ػٓب ساٍٚ اْ٘ إٍ قطاس١ ٜؿرل ايؿاعطؾ
 إ ايؿاعط ٜٚط٣ . (95) ْؿػ٘ ايؿعط تاضٜذ َٔ َػتُس ؾعطٟ غٓٛم يكٓاع١ غع٢ ٚاْ٘

 ع٢ً ٜٓٗض ٚاسس ٖسف ٗ ًٜتكٝإ ٭ُْٗا ، ايؿعط ٚٚٝؿ١ إٍ تهٕٛ َا اقطب ايػٓٛق١ٝ
 إ إٍ إادسٟ خععٌ ٜصٖب اش (99). إعطؾ١ ططٜل عٔ اـط١٦ٝ َٔ اـ٬م ؾهط٠ أغاؽ
 ايٛدٛزٟ اـ٬م َٔ ْٛع ٖٛ ايؿعط بإ إّاّْا ايٓاؽ أنجط ٖٛ اؿكٝكٞ ايؿاعط
 (92).ٚإعطٗ

 ٗ غاضق١ ي٘ تبسٚ اييت ايس١ٜٝٓ ايػٓٛق١ٝ ٚبٌ بٝٓ٘ ا٫ؾذلام ْكاٙ عٔ ايؿاعط ٜٚهؿـ
 نُا  . (21) اـ٬م َٔ ٜا٥ػ١ ايؿعط١ٜ ايػٓٛق١ٝ تبسٚ سٌ ٗ ، باـ٬م ايٛاِٖ اٯٌَ
 إٍ يًكعٛز ايطٚح يتشطٜط اؾػس قٗط قاٚي١ إٍ إتكٛؾ١ ايػٓٛق١ٝ ا٫ػاٖات َعِٛ ٌُٝ

 إٍ يًٛقٍٛ اؾػس أْٛاض َٔ ا٫ْط٬م إَها١ْٝ إٍ ايؿاعط ٜسعٛ بُٝٓا ، إطًك١ اؿكٝك١
 إ نُا ، (29) دػس١ٜ غٓٛق١ٝ إٍ ايؿعط١ٜ ايػٓٛق١ٝ تتشٍٛ ٚبصا (20) . إطًك١ اؿكٝك١
 (22). ي٘ دٖٛطّا ايه١ًُ هعٌ ايؿعطٟ ايػٓٛم
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 عُٝل ٜأؽ ْؿػ٘ ايٛقت ٗ ٚيهٓ٘ ، اـًٛز عٔ زاخًٞ عح خعا٥ٌٝ ٗ إٕ ايؿاعط ٜٚط٣
  (24) . اـاضز ٗ خ٬م ٫ إ ٜسضى ؾٗٛ ،

 ايبطٌ تٝاضباخ ايػٓٛق١ٝ خعا٥ٌٝ ضس١ً ْٗا١ٜ إٍ ٜكٌ ايصٟ ايكبٛض يًكاض٨ َاٜتانس ٖٚصا
 ب٘ ْكشت َا ايكبٍٛ أٚ ، اـًٛز عٔ ايبشح َٛاق١ً بسٍ ، ايؿٓا٤ ططٜل إٝجٛيٛدٞ
 عٔ اي٬فسٟ ايبشح بسٍ ًَٚصاتٗا ايسْٝا َتع بايكبٍٛ دًذاَـ ، اؿا١ْ غٝس٠ ، غٝسٚضٟ

 . ؾك٘ يٰشل١ إدكل ، اـًٛز
 ، ( )ايٕٓٛ طفس َٔ با٫ْط٬م تبتس٨ خعا٥ٌٝ َٔ ا٭ٍٚ ايكؿش١ إ إعطٚف َٚٔ

  :0291 عاّ " ا٭زب١ٝ ايطًٝع١ " ف١ً ٗ ، إٓؿٛض ايٓل ٗ لسٙ َا ٖٚصا
" ٕ ٕ... 

  ايٕٓٛ َٔ اطًع ٚسٝسّا
  املا٤ َٔ ا٭ؾع٢ تطؾعين ٚسٝسا
 (30) " أّْٛ ظبس اؾل ٚسٝسّا
  : ايطابع اجملًس ٗ َٚؿتٛح َكاضب ْل إٍ ٜتشٍٛ ٚايصٟ

" ،ٕ ٕ . ٕ  
  ايٕٓٛ َٔ اطًع ٚسٝسا
  املا٤ َٔ تطؾعين ٚسٝسّا
 (30) " . َِٝ  ظبس اؾل ٚسٝسّا
 إ ٜٚبسٚ . ( َِٝ ) اٍ ( أّْٛ ) ن١ًُ تتشٍٛ نُا ، ا٭ؾع٢ ن١ًُ ايؿاعط وصف سٝح

 يًُذًس َكسَت٘ ختاّ ٗ ٜؿرل إش . ٚاـدل إبتسأ َجاب١ ( )إِٝ ٚ ( ايٕٓٛ ) سطٗ ٜعس ايؿاعط
 ) ٚايهٕٛ اـًٝك١ إٍ ٜٚؿرل ( )ٕ ٖٛ ايعٌُ ٗ ا٭ٍٚ اؿطف إ " "خعا٥ٌٝ بـ اـام ايطابع

 (25)( )ناٚؽ ٚايؿٛاف اشلٝٛيٞ إٍ ٜٚؿرل ( )َِٝ ٖٛ ا٭خرل ٚاؿطف ( نٛظَٛؽ
  : ايكٍٛ خ٬ٍ َٔ قطو١ بكٛض٠ شيو ٚىتعٍ
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 أٍٚ إٍ ٜؿرل ايصٟ ( )من ُٖٚا ي٬ضتباٙ ٜػعٝإ سطؾٌ عٔ عباض٠ ايٓٗا١ٜ ٗ "ؾايعٌُ
  (29) ِٛ : ا٭ّ ايػَٛط١ٜ ،ا٫شل١ ػإاٱْ عطؾٗا آشل١

 ٜك١ٛ " قكٝس٠ ؾؿٞ  )ْٕٛ(. أ١ُٖٝ ايؿاعط ؾٝٗا هػس اييت ا٭ٍٚ إط٠ ٖٞ ٖصٙ ٚيٝػت
 : ايؿاعط ػطب١ َٔ َبهط ٚقت ٗ ايٛٗٛض ٖصا لس " زٕٕٛ
  ايبشط ْٛض يف أسسم "

  بٕٓٛ ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ تٛايس بإ أسؼ
  (33)." زملٕٛ ٚؽطز ايهٕٛ ْٕٛ قب١ َٔ ىطز

 ٚيهٔ ، ( )إِٝ عطف ا٫يتشاّ )ْٕٛ( َشاٚي١ " "خعا٥ٌٝ َٔ ا٭خرل٠ ايكؿش١ ٚتٓتٗٞ
 إًتؿ١ ا٫ؾعٞ )َِٝ( ٗ ٜٚسخٌ ايبشط أعُام إٍ ْٕٛ ٜٓسؾع سٝح ٜا٥ػ١ اْتشاض١ٜ ْٗا١ٜ عدل

 : ٜٚػٝب
  ٚتهُين َين ( )ّ ا٭ؾع٢ تكرتب "

  بسا٥طتٗا ؼٝطين
  ؾُٗا يف شًٜٗا ٚتهع
  ايسا٥ط٠ َطنع إىل امسض بُٝٓا

 .. ٚزاعّا يًعامل ٚاقٍٛ
 (755) " .. ٚزاعا
 ايؿاعط بكسض٠ ٜ٪َٔ ايصٟ ايؿاعط َٔ َتٛقع ٚغرل َؿاد٧ َٛقـ – أض٣ نُا .ٖٚٛ
 ٗ ايؿاعط زٚض إع٤٬ ٚٗ " اغطاؾٌٝ "أْاؾٝس ٗ  شيو ٚدسْا نُا ، ٚايتػٝرل١ٜ ايطغاي١ٝ

 " َهاز٠ ؾٝعٜا٤ " قكا٥س َٔ ايعسٜس ٗ ؿاٍا ٖٛ نُا . ا١ُٕٗ ايؿاعط قكا٥س َٔ ايهجرل
 يػرلٚض٠ ٜٓبػٞ ٖا أنجط اغتػًِ ايؿاعط إ ٜٚبسٚ (010) " تتباى ٫ " قكٝس٠ َٚٓٗا

 " ْل ٖٛ " "خعا٥ٌٝ إ ٜ٪نس ٖا َػاٜطّا َٛقؿّا ًٜتعّ ٚمل ايػًب١ٝ ايػٓٛق١ٝ إٝجٛيٛد١ٝ
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 ايٓٗا١ٜ تػرل إ ا٭قٌ ع٢ً ْتٛقع ٚنُُا . َػبل َٛقـ أٚ َع١ٓٝ ْٛط١ٜ "يتٛنٝس أططٚس١
  "."خعا٥ٌٝ ـي  ٖازّٜا ْكّا عسٖا ييتا دًذاَـ ًَش١ُ َشاشا٠

 ٫ٚ ايػُٝٝا٥ٞ ٚبعسٖا دًذاَـ ث١ُٝ عٔ ؽ٢ً قس إادسٟ خععٌ ايؿاعط إ يٞ ٚىٌٝ
 انتؿاف زِٚا ايعبجٞ ايؿٓا٤ إٍ قازت٘ اييت ايٝا٥ػ١ ايعبج١ٝ ايٓٗا١ٜ بٗصٙ ٚانتؿ٢  خاْٗا أقٍٛ

  . إبتػا٠ ١يًشكٝك
 غعّٝا دًذاَـ ضس١ً ٗ ضأ٣ اْ٘ ٚنٝـ دًذاَـ ًَش١ُ عٔ قاي٘ َا َع ٜتٓاقض ٖٚصا
 ٚايبشح ٚإٛت ايؿط َٔ يًد٬م ضس١ً ٭ْٗا ، غٓٛق١ٝ ضس١ً بٛقؿٗا اـًٛز عٔ يًبشح

 .(019) . ٚاـًٛز إدًل عٔ
 غرل٠ تٓاٚط اييت ا٭ٍٚ ايػرل٠ ّجٌ ايؿاب خعا٥ٌٝ دعٌ قس باْ٘ ايؿاعط ٚاعذلف
  (012) اْهٝسٚ َٛت ست٢ اـًٛز عٔ عج٘ ٗ ايبس٤ قبٌ دًذاَـ
 اؿطب قه١ٝ ططستٗا اييت ايجا١ْٝ ايػرل٠ ّجٌ ايؿٝذ خعا٥ٌٝ دعٌ قس اْ٘ إٍ ٜٚؿرل

 (014) . اـًٛز عٔ عج٘ إثٓا٤ دًذاَـ غرل٠ تٓاٚط ٚاييت " إٛت ٚؾهط٠
 ا٫ ، دًذاَـ ًَش١ُ ػاٌٖ قس " خعا٥ٌٝ " ادعا٤ َٔ ايهجرل ٗ ايؿاعط إ يٞ ٚىٌٝ 

 ٚثُٝات ؾدكٝات شيو َكابٌ ٗ ٚٚٗطت ٜصنط ٚدٛز شلا ٜعس ٚمل ، ْسض ؾُٝا اْ٘
 زٚاٜٚٔ بٛقؿٗا " "خعا٥ٌٝ ادعا٤ بعض قطا٠٤ باٱَهإ بات ست٢ ، أخط٣ ٚأٖساف
 ٚقطٜب بعٝس َٔ شلا ع٬ق١ ٫ َػتك١ً بٛقؿٗا تكطا إ ّهٔ ايككا٥س بعض إ بٌ ،َػتك١ً

 . ايهبرل إًشُٞ – ايػطزٟ إً بٗصا
 خًل إٍ ٜعُس َا غايبّا ٚا٫َه١ٓ ا٫ظ١َ عدل خعا٥ٌٝ ؼ٫ٛت ٗ ايؿاعط إ ٫سٛٓا ؾكس
 ؾٗا . ايكٛٗ اؿًٍٛ ططٜك١ ع٢ً ؾٝ٘ ٜصٚب أٚ ، َع٘ ٜتُا٢ٖ ٚأسٝاْا ، واٚضٙ ي٘ " "قطٜٔ

 ٚايصٟ اْهٝسٚ ايكطٜٔ ٖصا ٜهٕٛ ٚقس  - ايتشٍٛ إٍ ٜٚسعٛٙ َا ( )قطّٜٓا ىاطب ٖٓا ٖٛ
  : دًذاَـ ىاطب٘
  ايككب١ باغِ ، املعاَري بًٍٗٛ باغِ "

  خامتٞ  ٚايطَاز ٚاملطاز ايطاع١ خامت
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 (750) " ؼٍٛ ... ايكطٜٔ أٜٗا ؼٍٛ
 : قطٜٓ٘ ٜكبح أٚ ( )ٖطَؼ َع ٜتُا٢ٖ ٚقس

  . ٚا٭ضض ايػُا٤ بني َٓؿططّا أْا، ايصٟ ٖطَؼ، "
 ، عكاٟ اَػو نٓت ا٭ضض أٌٖ ع٢ً اؿكٝك١ عدل يهٞ ، ايػُا٤ بٛاب١ ع٢ً ْكـ نٓا

 (011)." نتؿٝو َٔ ىطدإ ايٛؾٝات ايجعباْإ ٚنإ ، ايطاعٞ عكا
  أٜهّا: اْهٝسٚ اْ٘ ٜبسٚ ، َا قطّٜٓا ىاطب ٖٚٛ خعا٥ٌٝ ٚلس

  ٚا٭خري ا٭ٍٚ عٗسٟ ٜاقاسيب عًٝو غاقطأ "
 (751) " خعا٥ٌٝ  ٖٛ َٔ ٚغتعطف ٚايجايج١ ايجا١ْٝ اقاُْٝٞ عًٝو غاقطأ

 : اٯخط ٗ ايكٛٗ اؿًٍٛ َٔ يٕٛ إٍ أسٝاّْا ٚقطٜٓ٘ خعا٥ٌٝ بٌ ايتُاٖٞ ٜٚتشٍٛ
 ؟ ايكاز١َ اـطاؾ١ غٝهٕٛ َٓا َٔ "

  ايساَعتني عٝين يف ؼسم أْت ٖا
  َكريٟ ابهٞ اْا ٖٚا
  َعو يتٚؼٛ سٛيتو يكس
  أْت إْا إشٕ

 (752) ." أْا ٚأْت
 نإ بٌ ، ؾك٘ اشلٝٛيٞ عامل ٗ ٚعطؾا١ْٝ َٝجٛيٛد١ٝ غٝاس١ "فطز "خعا٥ٌٝ ْل ٜهٔ مل

 ايصات١ٝ ايػرل٠ اغتًٗاّ عٔ ؾه٬ ، ايعطاقٞ ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ ايٛاقع َٝجٛيٛدٝا ٗ غٝاس١
  : إسَا٠ ١ايػٝاغٝ ايعطام قٛض٠ ٖٞ ؾٗا ، ايجا١ْٝ شات٘ أٚ – يًؿاعط

  بػساز يف ايكت١ًٝ قرباتٞ عٔ ؼسثت "
  بايطقام املجكب ( )ايععِٝ دػس عٔ

  تاضىٓا يف ٜتساؾع ايصٟ ايسّ ْٗط عٔ عْٝٛٓا أغسيٓا نٝـ
  بايسَا٤ َطع١ْٛ اؾُٗٛضٜات عٔ
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 (753) ." ٚوطثاْا وطثٗا املٛت عٔ
 : ايطؿٛي١ َٔ بس٤ا إدتًؿ١ سٝات٘ َطاسٌ عدل َتؿ١ٝٛ ايؿاعط غرل٠ ٖٞ ٖٚا

  ٚابهٞ ايطني ضا٥ش١ أؾِ "نٓت
  ايكػري ٜايكًيب
 (775).". اـبع وب ايصٟ
 ٫عتباضات ، َؿتٛسّا ْكّا بٛقؿ٘ " "خعا٥ٌٝ ْل إٍ ْٓٛط إ ّهٔ أْٓا ، اعتكازٟ ٚٗ
 قكٝس٠ ٕؿّٗٛ ْؿػ٘ إادسٟ خععٌ ايؿاعط اقذلس٘ ايصٟ ايتٛقٝـ إٍ تهاف اخط٣
  . شنطٙ ع٢ً ٝٓاات ٚإ غبل َا ٖٚٛ ،ايٓل
 ٌٚ ايٓل إ َع٢ٓ ، َؿتٛس١ ْٗا١ٜ اْت٢ٗ قس ايٓل إ ٗ ؾتتُجٌ اؾسٜس٠ ا٫عتباضات إَا

 ايٓل تًكٞ ع١ًُٝ خ٬شلا َٔ ٜٚٛاقٌ ٜتدًٝٗا إ يًكاض٨ ول قت١ًُ ْٗاٜات ع٢ً َؿتٛسّا
 ايتأ٬ٜٚت َٔ ايهجرل وتٌُ ، عا١َ بكٛض٠ ، " "خعا٥ٌٝ إ عٔ ؾه٬ ، ٚتأًٜٚ٘

 ضدطاد١ ، ٚا٫َه١ٓ ا٫ظ١َٓ ٚست٢ ٚايؿدكٝات ٚا٭قٓع١ ايطَٛظ ٫ٕ ٚشيو ،ػرلاتتؿٚاي
 ًَش١ُ ب٘ ٚاعين ايػا٥ب بايٓل ا٭قًٞ ايٓل ع٬ق١ إ نُا ، قاض٠ أٚ َػتكط٠ ٚغرل

 ثكاؾ١ ّتًو ، خام ْٛع َٔ قاض٨ إٍ ايٓل ٖصا وتاز ٚبصا ، َؿٛؾ١ ناْت دًذاَـ
 ، ايٓل ٖصا ؾؿطات يؿو ت٪ًٖ٘ ، ٚيػا١ْٝ ٝجٛيٛد١َٝٚ ٚاثاض١ٜ ٚتطاث١ٝ تاضى١ٝ ، َع١ٓٝ

 . ايػ١ٝٓ ٚغٝاسات٘ ٚنؿٛؾات٘ ٚايػُٝٝٛيٛد١ٝ إعطؾ١ٝ ع٫ُٛت٘ سكٝكٞ بؿهٌ ٚا٫غتُتاع
 ايتعبرل داظ إ – زٚز١ٜ عطن١ بسأ اْ٘ شيو ، يعب١ َجٌ أسٝاْا " خعا٥ٌٝ " ْل إ يٞ ٜٚبسٚ
 ٖا ، اؿطؾٌ بٌ ا٫يتشاّ ٖصا َجٌ ؾع٬ ٚاْت٢ٗ ( )إِٝ عطف ( ايٕٓٛ ) سطف ٫يتكا٤ –

  . زا٥ط١ٜ ٚغُٝا١ٝ٥ َٚٝجٛيٛد١ٝ غطز١ٜ ب١ٝٓ ّتًو أٚ ، زا٥طّٜا ْكا إػت٣ٛ بٗصا ، ايٓل هعٌ
 خععٌ يًؿاعط ٚايٛاغع ايهبرل ايؿعطٟ إً غع١ بػبب اْ٘ إٍ ، ٖٓا اؾرل إ ٚاٚز
 ٚضَا ، ٚايجايح ايجاْٞ اجملًسٜٔ خام ٚبؿهٌ ايؿاعط أعُاٍ بعض يٞ تتٝػط مل ، إادسٟ

 ٚايطابع ا٭ٍٚ ٖٞ " ايؿعط١ٜ "ا٭عُاٍ َٔ  أدعا٤ ث٬ث١ ع٢ً با٫ط٬ع قٛٛٚا نٓت



261 
 

 ايؿاعط زٚاٜٚٔ ٚبعض ، ايعطاق١ٝ" ايػ١ٓ إسعإ " بسٜٛإ اـام اجملًس عٔ ؾه٬ ٚاـاَؼ
 . بايكطا٠٤ تٓاٚيتٗا اييت إبهط٠

 " زٜٛإ ٜهِ ايصٟ " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " َٔ اـاَؼ اؾع٤ َع قكرل٠ ٚقؿ١ ٚغأقـ
 ، بإطأ٠ ايطدٌ ع٬ق١ سٍٛ تسٚض سب قكا٥س عٔ عباض٠ ٖٚٛ ، (000) " ا٫ٜطٚؽ نتاب
 ايطبٝع١ زٚض٠ َع بايتٓاٚط اؿٝا٠ ٗ اؿب زٚض٠ ايؿاعط ؾٝٗا اغطط ، َٝجٛيٛد١ٝ بططٜك١ قٓٓت

 ا٫ٜطٚغ١ٝ يًككٝس٠ َؿَٗٛ٘ يًسٜٛإ ايػ١ٝٓ َكسَت٘ ٗ بٌ نُا ؾايؿاعط . ايػ١ٓ ٚؾكٍٛ
 ٜؿٌُ ٚإِا ، اؾٓؼ ع٢ً ؾك٘ ٜكتكط ٫ ا٫ٜطٚؽ َؿّٗٛ إ ع٢ً ؾٝٗا ٚأنس ، ٚطكٛغٗا

 .ػاٖ٘ ايػًب١ٝ ايٓٛط٠ َٔ ( ٜطٚؽا٫ ) َؿّٗٛ وطض إ ٗ لح ٚبصا ، إدتًؿ١ بأْٛاع٘ اؿب
 إ إٍ صٖبٜ نُا (009)." ا٭خطٟٚ ايسٜٔ َكابٌ ٗ زْٟٝٛ زٜٔ ٖٛ اؿب إٕ " ٜط٣ ؾٗٛ

 (776) ." ٚاملكسؽ ايباثٛؽ ٖٛ ايسٜٔ دٖٛط بُٝٓا ، ا٫ٜطٚؽ ٖٛ اؿب دٖٛط "
 ، ٚايب٬غٞ ايًػٟٛ  ايتكٓع عٔ تبتعس إ هب ا٫ٜطٚغٞ ايؿعط يػ١ إ ايؿاعط ٜٚط٣

 .(004) . ٚايًدبط١ ايًعج١ُ  ٚأسٝاْا ٚايبػاط١ ايؿؿاؾ١ٝ إٍ ٌُٚٝ
 ٫ ؾٗصا ، قهِ ٚأغًٛب ضق١ٓٝ ب٬غ١ ٗ ٖٚٛ ، اٜطٚغّٝا ايؿعط ٜهٕٛ إ ٜكعب "

 َٔ ٫بس ٚيصيو . ٚدٓؼ سب ؿ١ٛ ٗ ايها٥ٔ ْٚاٍ ٚنعـ إؿاعط اْؿ٬ت  ٜٓاغب
 (007) " ٚتؿهو. ٚزٖؿ١ يعج١ُ َٔ ٫ٚبس ، نبرل ب٬غٞ اغذلخا٤
 َعِٛ ؾٝٗا نتبت اييت ايعصٚب١ غط ، َا سس إٍ ، ٜؿػط ٫ْ٘ ، َِٗ إٓٛٛض ٖٚصا
 عا١َٝ اْٗا ٜعتكس ٕؿطزات إسٝا٤ إعاز٠ ؾٝٗا لس أسٝاّْا يسضد١ ، ٚؾؿاؾٝتٗا ٗاٚتًكا٥ٝت ايككا٥س

 اييت ا٫غتجٓا٤ات بعض ْعسّ ٫ ٚيهٓٓا . ايؿعط يػ١ نُٔ ٚإزضادٗا – ؾكٝش١ يهٓٗا – "
 . َأْٛغ١ غرل َعذ١ُٝ َؿطزات ؾٝٗا ٚضزت

 أدسٙ مل َا ٚيهٔ ، اٜطٚغ١ٝ سب قكا٥س ٜهتب إ ايؿاعط سل َٔ إ ، أقٍٛ ، ٖٚٓا
 ؾايؿاعط . َدلض غرل ٚطبٝعٞ ٚتاضىٞ َٝجٛيٛدٞ ْػل نُٔ ايككا٥س ٖصٙ ٚنع قاٚي١ َدلضّا
 بؿهٌ ، اعتٓت قس " "اٜطٚؽ بـ إٛغ١َٛ ايسٜٛإ َٔ ايتاغع١ اجملُٛع١ إ إٍ ٜؿرل ، َج٬

 ؾكٍٛ أٚ َطاسٌ أضبع١ إٍ ٚاْكػُت ايعطب١ٝ ايًػ١ ؾك٘ ٗ ا٫ضبعٌ اؿب أزلا٤ بتتبع خام
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 ايؿه١ اٜطٚؽ ٖٛ ايصٟ ايكٝـ ؾكٌ ثِ ... ايصٖيب ا٫ٜطٚؽ ٖٛ ايصٟ ، ايطبٝع ؾكٌ : ٖٞ
 اؿسٜس اٜطٚؽ ٖٛ ايصٟ ايؿتا٤ ؾكٌ ثِ .. ايٓشاؽ اٜطٚؽ ٖٛ ايصٟ اـطٜـ ؾكٌ ثِ ...

"... (001) 
 خام ْٛع َٔ قاض٨ ٚدٛز ٜؿذلض  تكسٜطٟ ٗ ، ايؿاعط اقذلس٘ ايصٟ ايتكٌٓٝ ٖصا

 ٭سٛاٍ ٚتُٓٛٝات٘ ايؿاعط تكػُٝات ؾٝ٘ ٜتكبٌ ايؿاعط ٚبٌ بٝٓ٘ " ٞقطا٥ عكس " بـ ٜكبٌ
 قاٚي١ ايسٜٛإ َٔ ٚهعٌ ، تكطٜبّا َػتشٌٝ أَط ٖٚٛ ، إك١ٓٓ ايططٜك١ بٗصٙ ٚؼ٫ْٛ٘  اؿب

 إٛقـ ٖصا أٚ ، شاى أٚ ايؿكٌ بٗصا َكذل١ْ َع١ٓٝ اٜطٚغ١ٝ ضس٬ت يتُجٌ َٚكش١ُ خاضد١ٝ
 . شاى أٚ

 ايعكس ٖصا ٕجٌ باٱشعإ ْؿػ٘ ًٜعّ إ زٕٚ ، ايككا٥س بٗصٙ ٜػتُتع إ ايكاض٨ سل َٔ
 يٛنع نتب َا َعِٛ ٗ ايؿاعط يس٣ ايعاّ با٫ػاٙ نبرل سس إٍ ٜصنطْا ٚايصٟ ، ايكطا٥ٞ
 ٜٚؿػطٙ ، ٚايتاضٜذ ايؿعط ٜه٧ سٝح ، ٚايتاضٜذ إٝجٛيٛدٝا ١ًَٛ ؼت ايؿعط١ٜ ػطبت٘
 َٚطٜسٜ٘ غسْت٘ اسس ٚأقبح َبهطّا زخً٘ "ايصٟ اـٝايٞ ٕتشـا " يؿت١ٓ اَتجا٫ّ ضَا ، أسٝاّْا

 . إدًكٌ
 بايتٛقـ ايؿا١ًَ ايؿعط١ٜ إادسٟ خععٌ ايؿاعط يتذطب١ قطا٤تٞ اختتِ بإ ايٞ ٚازلشٛا

 ٗ ايػإٚٚ" عٔ" قسض ايصٟ (005) " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ أسعإ " إِٗ ايهبرل زٜٛاْ٘ أَاّ ق٬ًٝ
 . قؿش١ مثاِا١٥ سٛايٞ ٗ ٜٚكع 9100 عاّ برلٚت
 َطثا٠  عٔ عباض٠ ؾٗٛ ، ٚاـكٛق١ٝ ايؿطاز٠ َٔ  ايهجرل ؾٝٗا دط١٦ٜ قاٚي١ ايسٜٛإ ٖصا

 َطٚإ ٚاٱع٬َٞ ايؿاب ٚيسٙ َأغا٠ خ٬ٍ َٔ ، ٚسسٜجّا قسّّا ايعطاقٞ ايؿعب ٭ٚداع
 زٕٚ ايصٟ ايعاّ ٖٚصا . ا٭بس إٍ ٚغٝبت٘ ٚايتهؿرل١ٜ اٱضٖاب١ٝ ايعكابات اختطؿت٘ ايصٟ

 ايتهؿرل١ٜ ا٭عُاٍ تكاعس غذٌ ٚايصٟ ٶ  9111 ايعاّ ٖٛ أٚداع٘ بعض ؾٝ٘ ايؿاعط
 ، ايبعض ٜصٖب نُا ايؿعب َهْٛات بٌ ايطا٥ؿ١ٝ يًشطب عاَّا ٫اعسٙ ٚأْا ، ٚاٱضٖاب١ٝ

 إػامل ، ا٭ععٍ ، ايعطاقٞ ايؿعب نإ ؾكس . ٚاؾ٬ز ايهش١ٝ بٌ أغاٟٚ إ اضؾض ٭ْٞ
 ٚنٌ ايكاعس٠ ١َُٛٓ آْصاى ُجً٘ ايصٟ ايتهؿرلٟ اٱضٖاب ٖٛ اؾ٬ز نإٚ ، ايهش١ٝ ٖٛ
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 تسَرل ع٢ً تعاٖست اييت إكبٛض ايبعح سعب تُٓٛٝات َٚٓٗا إػًش١ اٱضٖاب١ٝ ايتُٓٛٝات
 . ايؿاؾٞ ايكساَٞ ايسنتاتٛضٟ اؿهِ ْٛاّ ٱغكاٙ اْتكاَا ، ٚإبازت٘ ايعطاقٞ ايؿعب
  ايؿاعط نتب " ا٬ٕٝز بعس ، زا٬ٕٝ /قبٌ سعٜطإ 9 " قكٝس٠ ٗ

 ، غَٛط غكطت ا٬ٕٝز قبٌ 9111 "ٗ
  ، ْٗطزّ ٗ نًٗا ايب٬ز /غكطت ا٬ٕٝز بعس 9111 ٗ

 (009)" . ايعصاب َٔ غ١ٓ أ٫ف أضبع١ بُٝٓٗا
 ؾٗست اييت إطٜط٠ ا٭عٛاّ ٚنٌ 9111 ايعاّ ز٫ي١ بكسم ؽتعٍ ضَا ، ايككٝس٠ ٖصٙ
 . إتتاي١ٝ ِْٚهباتٗ ايعطاقٌٝ َعاْا٠

 ٖٛ ، قكٝس٠ ٚغتٌ ث٬مثا١٥ ٜٚهِ ، بّٝٛ َّٜٛا ايعاّ ٖصا َٜٛٝات ٜسٕٚ ايصٟ ؾايسٜٛإ
  يًٛدع ؾا١ًَ َس١ْٚ أْٗا . ٚيسٙ عٔ أب ٜهتبٗا عا١ًٝ٥ أٚ ؾدك١ٝ َطثا٠ فطز يٝؼ

  ايعطام. ٗ ٚاٱْػإ ٚا٭ٌَ ٚاؿًِ ٚاؿذط ٚايؿذط ٚإا٤ ا٭ضض يٛدع ،ايعطاقٞ
 أٚ سصيكات زِٚا ، َٚطاض٠ بتًكا١ٝ٥ ، ٜبسٚ نُا ، نتب ايٓح قكا٥س َٔ ٕايسٜٛا ٖصا

 ٗ يًسخٍٛ ؾٝٗا فاٍ ،٫ ٚا٭غ٢ إعاْا٠ ٚ با٭مل ٜهر نإ ٭ْ٘ ، ب٬غ١ٝ أٚ يػ١ٜٛ يعب
 ٖصا ؾذا٤ ، ايؿعطا٤ بعض عًٝٗا تعٛز اييت ايبًٗٛا١ْٝ، ٚا٭يعاب ايًػ١ٜٛ ايبٗطدات ٖصٙ َجٌ

 ٖصا ٗ ادتُعت . ايّٝٛ ست٢ قطأتٗا َطثا٠ ٚأزل٢ ٚأعُل أندِ ضَا ، َٗٝب١ َطثا٠ ايسٜٛإ
 اـٓػا٤ َطثا٠ ، اْهٝسٚ يطؾٝك٘ دًذاَـ َطثا٠ َٔ ضَا –بس٤ّا ، ايعكٛض َطاثٞ نٌ إطثا٠

 ٚضَا ، ايجرلإ َكاضع يكسٜك٘ يٛضنا َٚطثا٠ إكدل٠ ٗ ( غطاٟ ) َٚطثا٠ ، قدط ٫خٝٗا
 ٚايعٓـ ٚاؿطٚب ا٫نطٗاز نشاٜا ايعطاق١ٝ بًٛعتٗا ضثت ، عطاق١ٝ اَطأ٠ نٌ َطثا٠ ٖٞ
 عدل ايؿعطا٤ َطاثٞ نٌ تٓاقات ؾٝ٘ تًتكٞ ؾها٤ٶ تعس إ ّهٔ إطثا٠ ٖٚصٙ . ايتاضٜذ عدل

 . ايػٛا٤ ع٢ً َِٓٗ ٚا٭سٝا٤ إٛت٢ ، ايعطاقٌٝ يهٌ َطثا٠ بٗصا ٖٚٞ . ايعكٛض
 إادسٟ خععٌ ايؿاعط ػطب١ ٗ َؿك١ًٝ ْك١ً ّجٌ ايسٜٛإ ٖصا إ اعتكس ٚؾدكٝا

 ايكاغٞ ، ايٛاقع اضض إٍ ٚأعازت٘ اـٝايٞ َتشؿ٘ َٔ ، ضَّا ، ْٗا١ٝ٥ بكٛض٠ ، أخطدت٘
 ىطز يهٞ ، َطٚإ ٜٚػٝب ىتطـ إ ٜٓبػٞ أنإ : أتػا٤ٍ ٚأسٝاّْا . ٚإط ٚإ٪غٞ
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 ايٛاقع طٌ ٍإ ٚيٝعٛز إٓػًك١ ؾب٘ إٝجٛيٛد١ٝ ٚععيت٘ قُكُ٘ َٔ ، إادسٟ خععٌ ايؿاعط
  . ايعطاقٞ ايؿعب أسعإ ايط١ٝٓٝ ٚأيٛاس٘ َػًت٘ ع٢ً ٚيٝهتب ، ايططٟ

 ٗ " إؿٗس ٚٚقـ " ٚ " ايؿعط١ٜ ايهتاب١ " بٌ ٖصٙ ايؿعط١ٜ َسْٚت٘ ٗ ايؿاعط ٜعاٚز
  . ايتعبرلٟ إاْٝؿػتٛ ٜؿب٘ بٛح

  ٜكٍٛ " ٓاضّا حملت يهين : ايجاْٞ نإْٛ 91 " قكٝس٠ ؾؿٞ
 (773) " ٖٛ نُا املؿٗس غأقـ ، عطّاؾ انتب ئ "

 . ٖٛ ٖا غٝكؿ٘ ٚاِا ، إؿٗس ٜهتب ئ اْ٘ ، ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ ٜعًٔ يهٓ٘
 ، ٖٛ نُا املؿٗس غأقـ ، املؿٗس انتب ئ "

  َعب١ً إىل ؼٛيت سٝاتٓا
 (775)" . ٚاؿٝٛإ اٱْػإ ععاّ تعًٖٛا

  ايساي١ ايُٓٛشد١ٝ تؿاقًٝ٘ بهٌ ، طٟايؿع إؿٗس بطغِ اٖتُاَّا ايسٜٛإ ٖصا ٗ لس ٚيصا
 ٖصا ٗ ايعاّ اؾٛ إ َٚع . قاز١َ ٚز٫ي١ٝ غُٝٝا١ٝ٥ ٫ٛٓت عٔ بسٚضٖا تهؿـ ٚاييت

 ٜهؿـ ايسٜٛإ إ ا٫ ، ا٭ٌَ ٚغٝاب ٚاـػاض٠ بايؿذٝع١ اٱسػاؽ ب١ُٓٝٗ ٜتػِ ايسٜٛإ
 ٚاييت " ا٭ٌَ ١ُْٝتط " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا يٮٌَ َٛاطٔ عٔ كتًؿ١ ؾعط١ٜ ِاشز ٗ

  : دسٜس ٚض٩ٜٟٛ ْايٞ يٛعٞ اَت٬ن٘ عٔ ؾٝٗا ٜهؿـ
  ضاَبٛ ٫ٚ َجًٞ بٛزيري "٫
 ضًٜه١ ٫ٚ ٖٛيسضٜٔ ٫

  ايكٝٛز آخط ، أخريّا َعقت يكس
 ايؿطاْل، آخط َٔ خطدت يكس

 (777) . َجًٞ يٝؼ اؾُاٍ
 : ٖصٙ ٭ٌَا بًُػ١ ايككٝس٠ ىتتِ ايٛسٝس ٖسؾ٘ ٜعس مل اؾُاٍ إ ٜعًٔ إٔ ٚبعس

  ايكُط نا١ٖٓ "ناْت
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  اـٝط يٞ متس
  ؾكعست

 (777) " با٭ٌَ عٝين مت٬ ناْت
 ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا " َٔ يٕٛ إٍ ايعطاقٌٝ ٚعصابات ايؿدك١ٝ عصابات٘ ايؿاعط وٌٝ ٚقس

 – َعّا ٚايكاض٨ ٖٛ – قازضّا ٚيٝهٕٛ ب٘ ُٝ٘ اييت ايعت١ُ ٖصٙ عب٤ َٔ ٜتدؿـ يهٞ ضَا "
 ايتٛدع عٔ َا سس إٍ ٚبعٝس٠ ٚباضز٠ قاٜس٠ ؾتبسٚ ، ا٭ٖٛاٍ ٖصٙ ٌن استُاٍ ع٢ً

 َٓٛٛض َٔ قطٜب ٖصا ٗ ،ٖٚٛ إؿاٖس ٖصٙ ؾٝٗا تػطم قس اييت ايطَٚاْػ١ٝ ٚايػٓتُٓتاي١ٝ
 بػطٜل تصنطْا اييت " إغعاف غٝاض٠ " قكٝس٠ ٗ َج٬ لسٙ َا ٖٚٛ ايػٛزا٤، ايهَٛٝسٜا

 : " ملايعا ٗ غطٜل أٌْ " قك١ ٗ َاضنٝع
  ًُٜع ظداز َٔ زد١ً "نإ
  ا٭ٜازٟ يف َهتعّا اؿك٢ ٚنإ
  قبعاتهِ اضؾعٛا
  ٖٓا َٔ املٓعؿات ايٓػا٤ غتُط

 .(776)" املط بايٓبٝص املٓكع١ اؿ٠ًٛ اؾجح ٚغتطؿٛ
 اْؿعا٫ ٚاقٌ ُٚاغها ٖس٤ٚا انجط ايؿاعط زٜٛإ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ إ يٞ ٜٚبسٚ

 ، َتٓٛع١ قكا٥س ؾٛدسْا ، ايؿدك١ٝ ؾذٝعت٘ قس١َ ق٬ًٝ تلاَ إ بعس ضَا ، ٚغٓتُٓتاي١ٝ
 بعس اشلٛيٓسٟ إٓؿ٢ َٔ نتبٗا اييت ضغايت٘ َٓٗا ، ٚايتؿذع ايطثا٤ ع٢ً بايهطٚض٠ ، ٫تكتكط

 ٜعزازٚا يهٞ ايؿعطا٤ أقسقا٥٘ إٍ ٚدٗٗا ٚاييت ، ٚيسٙ اختطاف بعس اشلذط٠ إٍ انطط إ
 ٫ : ُٛظ 4 " قكٝس٠ بٗا ٚاعين ، ٚإٛت ٚاٱضٖاب ايعٓـ َٛاد١ٗ ٗ ٚق٠ٛ ُاغها
  " ا٭قسقا٤ اٜٗا تؿٝدٛا

  ايعطام يف تطنتِٗ ايصٜٔ أقسقا٥ٞ
  ٜتُّٝا ميؿٞ ايؿعط َٔ إ٫ ٚسٝسٜٔ



266 
 

  دطٜح بكًب سعّْا ٜٚكطط
  تؿٝدٛا ٫ اسصضٚا .. أقسقا٥ٞ

  ايٓذّٛ بجبات ضٚسهِ اضبطٛا أعٛز ٚست٢
  " ٫ْطٝح  يهٞ باملهإ اَػهٛا أعٛز ٚست٢
 (779) " سعٜٔ َا٤ : آب 67 " قكٝس٠ َٓٗا مماث١ً قكا٥س ٖٚٓاى

  " َط٠ َٔ انجط اقؿًْٛٞ : اب 77 " ٚقكٝس٠
  َط٠ َٔ انجط "اقؿًْٛٞ

  ٚطٓو اسطؽ : يٞ قايٛا عٓسَا َط٠
  ايٛطٔ ٜػطقٕٛ ِٖ ٚناْٛا
 (770)" . ايًكٛم ساضؽ أْٞ ؾعطؾت

 اسساخ َٔ ايعاّ ؾٗسٙ َا ع٢ً ؾك٘ َكتكط٠ 9111 يعاّ ايؿاعط َسْٚات تهٔ مل
 اقذلإ َجٌ ، ا٫ٜاّ ببعض َٛؾ١َٛ شنطٜات اسٝاْا َعٗا تػتسضز ناْت بٌ ، ٚؾذا٥ع
  " قكا٥سْا سع١َ : سعٜطإ 7 " قكٝس٠ ٗ ايعطب١ٝ اؾٝٛف بٗع١ّ ، سعٜطإ َٔ اـاَؼ

  َكا٥طْا سع١َ ؾتح أضازت اييت دٝٛؾٓا "
  املًح دطٚسٓا ع٢ً ٚأٖايت ، َٗع١َٚ عازت
  أغًشتٓا سعٜطإ ٜسؾٔ

 ، ايعطا٤ يف خ١ُٝ يٓا ٜٚٓكب
 (770 )" ٖعا٥ُٓا أغاْٞ َٔ تبك٢ َا ؾٝٗا لُع

 ، ُٛظ 04 ثٛض٠ َجٌ أَاَٗا ٚتٛقـ ا٫ ، ١َُٗ َٓاغب١ ٜذلى مل ايؿاعط إٕ ايكٍٛ ّٚهٔ
 9 ٗ ايؿكٝل يًهٜٛت ايسنتاتٛضٟ ايٓٛاّ ٚاست٬ٍ ُٛظ، 05 ٚاْك٬ب ، ؾباٙ 9 ٚاْك٬ب

  ؾٝٗا قاٍ ٚاييت 0299 عاّ اٱٜطا١ْٝ ايعطاق١ٝ اؿطب اْتٗا٤ ّٜٛ ، اب 9 ٚ ، 0221 اب
 ! ايٓكط أٜٗا يو املا٤ ٖصا "نٌ
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 ! اؿطب أٜتٗا يو ايع٬ّ ٖصا نٌ
  بايٛضٚز َؿٝعا أقـ
  غاملني عسْا ٫ْتا
  ايبٝٛت عتبات ٜعٜٔ ٜعس مل ايطَاز ٫ٕٚ
  سعّٜٓا أقـ يهين
 (771)." تًٛح قاز١َ سطبّا ٫ٕ
 نُا ،" "ضٚظْاَتٗا  9111 ايػ١ٓ َٜٛٝات ع٢ً " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ اسعإ " زٜٛإ ٜكتكط مل
 عٔ دٛٙ ٗ نجرلا ىتًـ ٫ " "ايط٩ٜا ٖٛ ًَشكا زٜٛاْا اٜها تهُٔ بٌ – ايؿاعط اؾاض
 ا٫سساخ َٔ غٝاتٞ َا ض٩ٜا أٚ ْب٠٤ٛ ٜكسّ  إ واٍٚ نإ ٚإ ، ؾعطٜا ايسٜٛإ َٓار

 ، ايٓؿػٞ ٚا٫غذلخا٤ ٚا٫تعإ اشلس٤ٚ َٔ ايهجرل ؾٝٗا ؾعط١ٜ بًػ١ ، ايعطاقٌٝ ع٢ً ٚايؿٛادع
 . َػتك١ً خاق١ زضاغ١ بايتأنٝس تػتشل ، ايسٜٛإ يككا٥س ١َُٗ إناؾ١ إًشل ٖصا ٚؾهٌ

 ايؿاعط أعُاٍ أِٖ َٔ ٚاسس ٖٛ " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ "أسعإ زٜٛإ إٕ ، ايكٍٛ ّٚهٔ
 ٖصا غ٣ٛ ٜهتب مل يٛ ايؿاعط إ .ٚادعّ ْٝعّا أُٖٗا ٜهٔ مل إ ، إادسٟ خععٌ
 بٛقؿ٘ ايطأؽ َطؾٛع عا١َّ ٚايعطب١ٝ ، خاق١ّ ايعطاقٞ ايؿعط ؾها٤ ٜسخٌ إ ي٘ ؿل ايسٜٛإ
 ٖٚٛ ، ٚأس٬َِٗ ٚؾذا٥عِٗ ايٓاؽ َعاْا٠ ع٢ً ٜتعاٍ ٫ ، اٱْػاْٞ ايعطاقٞ يًٛدع ؾاعطّا

 وًُٕٛ بكٛا ايصٜٔ ، زضٜٚـ قُٛز خام ٚبؿهٌ ايؿًػط١ٝٓٝ إكا١َٚ ؾعطا٤ ٜؿب٘ ضَا
 ايسّ َٚػٌٝ ، أؾٛاِٖٗ ٗ اؿٌٓٛ َطاض٠ َٔ ايطغِ ع٢ً ايعٜتٕٛ ٚغكٔ ٚاؿط١ٜ بإػتكبٌ
 . َّٜٛا ٜٓكطع مل ايصٟ ايؿًػطٝين
 ايبشط ٚغاسطات سٛضٜات أغاض َٔ ايؿاعط بػشطٙ سطض اْ٘ ؾدطّا ايسٜٛإ ٖصا ٜهؿٞ

 إٍ ٜعٛز ٚدعًٓ٘ ، ٚإٝجٛيٛدٝا ا٭غطٛض٠ بػشط ط١ًٜٛ يػٓٛات ٜٛيٝؼ غشطٕ اي٥٬ٞ
 . ايهدل٣ ٚأس٬َ٘ َٚػطات٘ بأٚداع٘ ايعطاقٞ ايٛاقع اضض : اؿبٝب١ بًٓٛب٘

 . ٚايعطبٞ ايعطاقٞ ايؿعط غؿط ٗ َعطا٠٤ قؿش١ ، قسّ َا بهٌ ، إادسٟ خععٌ
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 : اهلٛاَـ
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 تٛظٜع بػساز ، ايجٛض٠ زاض َطابع ، " ٚاسس نتاب ٗ ايػَٛط١ٜ ا٭غاطرل : غَٛط غؿط " خععٌ ، إادسٟ -9
 . 0221 عؿتاض ؾطن١
 2. م ، ايػابل إكسض  -2
 9. م ، ايػابل إكسض -4
 9114. ، بػساز ، ايجكاؾ١ٝ ايؿ٪٩ٕ زاض ، دع٥ٌ ٗ "، ايؿعطٟ ايعكٌ " خععٌ ، إادسٟ -7
 922. م ( ا٭ٍٚ اؾع٤ ) ، ايػابل إكسض -1
 925. م ، ا٭ٍٚ اؾع٤ ، ايػابل إكسض-5
 ٣ْٛٓٝ، زاض ، إكساز قاغِ ز. تط١ْ " اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ أغاطرل : أغطٛضٜات " ض٫ٕٚ ، باضت  -9
 9109.زَؿل
  .٠٨٩١،بػساز، ٚا٫ع٬ّ ايجكاؾ١ ،ٚظاض٠ زٕٕٛ" "ٜك١ٛ خععٌ ، إادسٟ -2

 . 0294 ، بػساز ، ٚاٱع٬ّ ايجكاؾ١ ٚظاض٠ – " اغطاؾٌٝ أْاؾٝس " خععٌ ، سٟإاد-01
 . ٠٨٩٨ بػساز، ايجكاؾ١ٝ، ايؿ٪ٕٚ "خعا٥ٌٝ"زاض خععٌ ، إادسٟ-00
 0222. ، بػساز ، ا٭َس َٓؿٛضات ، " ضاَبٛ "عهاظ٠ خععٌ ، إادسٟ-09
 9111. ، بػساز ٕ يًٓؿط إٓكٛض زاض – " َؿتٛح ْل  - ٚزضز س١ٝ " ، خععٌ ، إادسٟ-02
 ، برلٚت ، ٚايٓؿط يًسضاغات ايعطب١ٝ إ٪غػ١ – ا٭ٍٚ اؾع٤ "، ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " ، خععٌ ٕ إادسٟ-04
 40. م ،9110
 092. م ايػابل، إكسض -07
 920. ،م ايػابل إكسض -01
 427. م ، ايػابل إكسض -05
 750. م ، ايػابل إكسض -09
 170. م ، ايػابل إكسض -02
 9104. ؾها٤ات، َٓؿٛضات " اٜطٚؽ ؼ٫ٛت " خععٌ ، إادسٟ -91
 9109. " ، بػساز َٝعٚبٛتُٝٝا، َٓؿٛضات  ٜسضٟ َٔ ضَا " ، ،خععٌ إادسٟ-90
  .٣١٠٢، بػساز ، َٝعٚبٛتُٝٝا َٓؿٛضات " ؾٛغات خععٌ،" إادسٟ،-99

  .9101 " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ أسعإ ،" خععٌ ، إادسٟ -92 
 090. م ايجاْٞ ،اؾع٤ " ايؿعطٟ ايعكٌ " خععٌ ، إادسٟ -94
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 092. ،م ايػابل إكسض -97
 09. ،م ايػابل إكسض -91
 000. م ، ايػابل إكسض -95
 15. م ، ايػابل إكسض -99
 54. م ، ايػابل إكسض-92
 912. م،0294 ، بػساز ، ايجكاؾ١ٝ ايؿ٪ٕٚ زاض " اغطاؾٌٝ أْاؾٝس " خععٌ ، إادسٟ-21
 25-21 م ،0291 ، بػساز ، ايجكاؾ١ٝ ايؿ٪ٕٚ زاض " ايكازّ ايكٛت َٛادٗات " سامت ، ايكهط -20
 91. م ، ايجاْٞ اؾع٤ " ايؿعطٟ "ايعكٌ -29
 41. -7 م ، ا٭ٍٚ اؾع٤ – " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " ، خععٌ ٕ إادسٟ -22
 579. -092 م ، ايػابل إكسض -24
 9100.، برلٚت " ايػإٚٚ " َٓؿٛضات " ايعطاق١ٝ ايػ١ٓ ٕأسعا " خععٌ ٕ إادسٟ-27
 دطٜس٠ " ٜا٤ "ايـ ٗ يًسٜٛإ عطض ، ا٫ْذلْٝت عٔ ْك٬ّ – " ٜسضٟ َٔ ضَا " خععٌ ، إادسٟ -21

 9109./95/01 بتاضٜذ ايعَإ
 ، ٚايٓؿط غاتيًسضا ايعطب١ٝ إ٪غػ١ ، " خعا٥ٌٝ " ايطابع اجملًس " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " خععٌ ، إادسٟ -25
 . 9109 برلٚت
 92. م زٕٕٛ" ٜك١ٛ ،" خععٌ ، إادسٟ -29
 05. م ، ايػابل إكسض -22
 052. م ، ايػابل إكسض -41
 094. م ، ايػابل إكسض – 40
 094. م ، ايػابل إكسض -49
  92 م " ضاَبٛ عهاظ٠ " خععٌ ، إادسٟ -42
 70. م ، ايػابل إكسض -44
 912. م ،  بلايػا إكسض -47
 . 92 م ، ضاَبٛ" عهاظ٠ " خععٌ ، إادسٟ -41
  01 م ، ايػابل إكسض -45
 07. م ، ايػابل إكسض -49
 9. م ، ايػابل إكسض -42
 2. م ، ايػابل إكسض -71
 9. م ، ايػابل إكسض -70
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 01. م ، ايػابل إكسض -79
 92. م ، ايػابل إكسض -72
 21. م ، ايػابل إكسض -74
 09. ، ايػابل إكسض -77
 094. م ايجاْٞ اؾع٤ " ايؿعطٟ ايعكٌ " خععٌ إادسٟ -71
 079. م " ٚزضز س١ٝ " خععٌ ، إادسٟ -75
 072.-079 م ، ايػابل إكسض -79
 072. م ، ايػابل إكسض -72
 .9107 برلٚت ، إس٣ تَٓؿٛضا ، ساؾٜ ط٘ ٜاغٌ تط١ْ " إتكاطع١ إكا٥ط قًع١ " اٜتايٛ ، نايؿٝٓٛ -11
 94. م ، " ٚزضز س١ٝ " خععٌ ، إادسٟ -10
 94. م ، ايػابل إكسض -19
 94. م ، ايػابل إكسض – 12
 519. م ، ا٭ٍٚ اؾع٤ " " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " خععٌ ٕ إادسٟ -14
 59. -12 م ، ايػابل إكسض -17
 . 21- 92 م ، ايػابل إكسض -11
 099.- 054 م ، ايػابل إكسض15
 751. -427، ايػابل إكسض -19
 551. ، ايػابل إكسض -12
 471. ، ايػابل إكسض -51
 022. م ، ايػابل إكسض -50
 912. ، ايػابل إكسض -59
 922. م ، ايػابل إكسض -52
  .922 م ، ايػابل إكسض-54
 922. م ، ايػابل إكسض -57
 922. ،م ايػابل إكسض -51
  .247 ،م ايػابل كسضإ -55
 127. ،م ايػابل إكسض -59
 147. م ، ايػابل إكسض -52
 171. م ، ايػابل إكسض -91
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 172. م ، ايػابل إكسض -90
 144. م ، ايػابل إكسض -99
 155. م ، ايػابل إكسض -92
 520 م ، ايػابل إكسض -94
 ، برلٚت ، ٚايٓؿط يًسضاغات ايعطب١ٝ إ٪غػ١ ، يطابعا اجملًس – " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " خععٌ ، إادسٟ-97
9109 
 052. -000 م ايجاْٞ اؾع٤ " ايؿعطٟ ايعكٌ " ، خععٌ إادسٟ -91
 . 090 م ، ايػابل إكسض -95
 002. م ، ايػابل إكسض – 99
 000. م ، ايػابل إكسض -92
 099. م ، ايػابل إكسض -21
 . 095 م – ايػابل إكسض– 20
 020م ، ايػابل إكسض -29
 044. م ، ايػابل إكسض– 22
 014. م ، ايػابل إكسض -24
 ، 1 ايعسز " ا٫زب١ٝ "ايطًٝع١ ف١ً " إكسؽ قٝا١َ اٍٚ : ا٫ٍٚ ايؿكٌ – خعا٥ٌٝ " خععٌ ، إادسٟ -27

 0297. -11- 49 م بػساز
 52. م ، ايطابع اجملًس– " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " خععٌ ، إادسٟ – 21
 . 29 م ، ايػابل إكسض -25
 29. م ، ايػابل إكسض -29
 021. م ، " زٕٕٛ ٜك١ٛ " خععٌ إادسٟ– 22

 522.- 529 م – ايطابع اجملًس " ايؿعط١ٜ "ا٫عُاٍ خععٌ ، إادسٟ -011
 . 992 م ، ا٭ٍٚ اجملًس – " ايؿعط١ٜ ا٫عُاٍ " خععٌ ، إادسٟ– 010
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 912. م ، ايػابل إكسض -017
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 954. م ، ايػابل إكسض -015
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 991 م ، ايػابل إكسض– 019
  .٢١٣ م ، ايػابل إكسض-012
  .٢١٨ م ، ايػابل إكسض-001
 يًسضاغات ايعطب١ٝ إ٪غػ١ " ا٫ٜطٚؽ نتاب " اـاَؼ اؾع٤ " ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ " خععٌ ٕ ٟإادس-000
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  .44 م ، ايػابل إكسض -007
 70. م ، ايػابل إكسض-001
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 210 م ، ايػابل إكسض -009
 72. م ، ايػابل إكسض -002
 74. م ، ايػابل إكسض -091
 995. م ، ايػابل إكسض – 090
 995 م ، ايػابل إكسض – 099
 209 ، ايػابل إكسض – 092
  .474 م ، ايػابل إكسض -094
  .422 ايػابل إكسض  -097
  .215 ايػابل إكسض 091
 491 ، ايػابل إكسض -095
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 اُشؼش ك٢ خاطح شؼش٣ح ٓذسعح اُذجاض ًاظْ

 ، ٝٓوِذٕٝ ٓش٣ذٕٝ ُٜا اطثخ ، اُذذ٣س اُؼشاه٢

 ٌُٜ٘ا ، شلاكح تغخش٣ح تاُذضٕ االُْ ٣ٔضض كاُشاػش

 ٓظاٛش ًَٝ ، اُؼاُْ خشاب ٣ٞاظٚ اٗٚ ًٔا ، هاؿؼح

 ػ٠ِ ذـَ آَ تاترغآح ٝاٌُشا٤ٛح ٝأُٞخ اُوثخ

 :أُغروثَ

 
 
 ايكازض ايهاٌَ ايؿعطٟ زٜٛاْ٘ ٗ . ايؿٛادع تٗسٙ إٔ اٚ ٜٓهػط إ ّهٔ ٫ ؾاعط ؾٗٛ
 ٜهعو 9105 بػساز ٗ غطٛض زاض عٔ ٚايكازض (0)ايؿعط١ٜ" ا٫عُاٍ " بـ ٚإٛغّٛ سسٜجّا
 ايصٟ ، ايعطاقٞ يًؿطز  ٚايصات١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ا٫ْػا١ْٝٚ اشلُّٛ َٛاد١ٗ ٗ عطايؿا

 ُّٖٛ تتشٍٛ سٝح ،ٚايؿػاز ٚايػٝاغ١ ٛعٚاؾ ٚا٫سعإ ٚا٫ٚداع اؿطٚب تطشٓ٘
 ؾعط زٜٛإ َٔ دع٤ّا قكا٥سٙ هعٌ َا ايعا١َ اشلُّٛ ٖصٙ َٔ دع٤ اٍ ايصات١ٝ ايؿاعط

 ايكبح َٛاٖط يهٌ ٚايطاؾض إكاّٚ ، ثكاٗ– ايػٛغٝٛ ٞايعطاق ايػٝاغٞ ا٫ستذاز
 غا٥ب١ تٌٛ اييت اؿبٝب١ َع ايصات١ٝ ايطٚسٞ ايكؿا٤ بًشٛات ايؿاعط ٜٚهشٞ بٌ ، ٚا٫غتبساز

 َٔ ايهجرل ظاٍ َا ٚاييت ، ايؿاعط ؾعط ٗ ايػٓا١ٝ٥ ايطَٚاْػ١ٝ ايٓعع١ َٛاٖط نٌ غٝاب يت٪نس
 .بػٗٛي١ اضقتٗاَؿ ػتطٝعٕٜٛ ٫ٚ بٗا وتؿًٕٛ ايؿعطا٤
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 ٗ إتُجٌ ايًػاْٞ ايصاتٞ َٛٗطٙ َٔ ايطغِ ع٢ً ، نبرل سس اٍ َٛنٛعٞ ؾعط إشٕ ٖٛ 
  ٚايطؾض. ٚا٫ْػإ ايٛطٔ قه١ٝ ٖٞ  اندل قه١ٝ عٔ ؾعط ٫ْ٘ ، إتهًِ نُرل ١ُٖٓٝ

 عٔ ا٫ْػإ ٚاعسا٤ ٚايكت١ً ايطػا٠ َٛاد١ٗ ع٢ً اغتجٓا١ٝ٥ َكسض٠ ّتًو اؿذاز ٚناِٚ
 . ب٘ ٜتبا٢ٖ بٌ ، شيو ٜٓهط ٫ ٖٚٛ ، ٖصا َٓشاٙ ٗ داسٛٞ ؾٗٛ ، ايٓاع١ُ دط١ٜايػ ططٜل
 ٗ ٜتؿابٗإ ٚاُْٗا ، دسٙ اؾاسٜ إ قطاس١ اعًٔ ا٫خرل٠ َكا٫ت٘ َٔ ٚاسس٠ ؾؿٞ

 ٗ ، اؾاسٜ ايبكطٌٜ دس ٚضث١ اسس بهْٛٞ اتبا٢ٖ اْا ْعِ " : ٚٚطؾُٗا غدطٜتُٗا
 ٗ ٖٚٛ ،(9)" اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ ٗ اّ ايؿعط ٗ غٛا٤ ايب٬غ١ٝٚ ايًػ١ٜٛ إؿاضقات ٚٗ ، ايػدط١ٜ

   اؾاْب. ٖصا ٗ قُس َٛؾل ايؿاعط َع ًٜتكٞ ضَا ٖصا
 ، بايؿذٝع١ ا٫سػاؽ ٜتذاٚظ يهٞ ، ايػٛزا٤ بايهَٛٝسٜا ٜتٛغٌ (2)قُس َٛؾل ؾايؿاعط

 ٚايتططف تُٝٝعٚاي ايكٗط ٕٛاد١ٗ ايٓاع١ُ اؾاس١ٝٛ ايػدط١ٜ اٍ اؿذاز ناِٚ ًٜذأ بُٝٓا
 . ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا اٍ ق٬ًّٝ ًٜذا ٚقس ، ٚا٫غتبساز
 اٍ شيو انططٙ ٚإ ست٢ ، نايدلنإ ؾٝٓؿذط ، اسعاْ٘ نِٛ ٜطٝل ٫ قُس ؾُٛؾل

 بعٝس سس اٍ – ؾٝهِٛ اؿذاز ناِٚ اَا ، ٫عّٓا ، ؾا٥ُّا ، غانبّا ؾٝبسٚ ، ؾ٧ نٌ تسَرل
 ٚيهٓٗا ، َُٗٛغ١ ٚضَا ، ٚي١ٓٝ ، ٖاز١٥ ، غاخط٠ ابتػا١َ اٍ ٚوٛشلا َٚٛادع٘ اسعاْ٘
 زاخً٘ ىتعٕ إ ٜػتطٝع ٫ ايصٟ قُس َٛؾل غ٬ف ، ٚايذلَٝع إٛاضب١ تبطٔ ٫ْٗا َانط٠

 . ٚايؿػاز ٚا٫غتبساز ٚإٛت ايكبح بٛد٘ ْاض١ٜ ُّٓا ؾٝكصؾٗا ايعصابات تًو نٌ
 ٖا انجط ؽؿٞ اييت انط٠إ ايػدط١ٜ َسضغ١ ٖٞ ٖصٙ ايؿعط١ٜ اؿذاز ناِٚ َٚسضغ١

 اٍ ٌُٝ اييت ، اؿساث١ٝ َٚٓٗا ، ا٫خط٣ ايؿعط١ٜ ايهتابات عٔ ؽتًـ هعًٗا َا ٖٚٛ ، تٛٗط
 . ٚايػٛزا١ٜٚ ٚايتذِٗ ايٛدّٛ ساؾ١ اٍ اسٝاّْا ٚتكٌ ٚايطقا١ْ اؾس١ٜ
 ٚست٢ ، باؾسٜس٠ يٝػت ، ٚسسٜجّا قسّّا ، ايعطبٞ ايؿعط ٗ ايػدط١ٜ ٚاٖط٠ إ ؾو ٫
 قُس ايؿعطا٤ ازلا٤ ْتصنط إ ٜهؿٞ ، إٝسإ ٖصا ٗ َتايك١ ِاشز قسَٛا اؿساث١ ؾعطا٤

 ٚضَا ، اـاق١ ططٜكت٘ ي٘ اؿذاز ناِٚ يهٔ ٚغرلِٖ َطط ٚآس ، زْكٌ ٚاٌَ ، إاغٛٙ
 ٚغطع١ ايٛطف ٗ َكطٓع غرل ؾدكٞ طبع َٔ ايٓابع١ ايػدط١ٜ ٗ اـاق١ ؾعطٜت٘
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 َع ٜؿهٌ ٚنإ ، إعطٚؾٌ ايبكط٠ ٚطؾا٤ َٔ اْ٘ ايؿاعط ٔع إعطٚف ؾُٔ  ايبس١ٜٗ.
 . ٚايعطاق١ٝ ايبكط١ٜ ايجكاؾ١ ؾها٤ ٗ َتُٝعّا ثٓا٥ٝا ايٖٛاب عبس قُٛز ٚايطٚا٥ٞ ايكام إطسّٛ

 تعتُس ، يػ١ٜٛ ٚخاضز يػ١ٜٛ عٓاقط َٔ تتؿهٌ اؿذاز ناِٚ عٓس ايػدط١ٜ ٚؾعط١ٜ
 ، ٚايتًُٝح ٚايتٗهِ ايسعاب١ ٚؼتٌ ntiphrasea  إع٢ٓ ٚقًب ٚايتٓاقات ا٫ْعٜاسات ع٢ً

 ًٜذأ نُا . ايؿعط١ٜ ٖصٙ ٗ خاق١ َها١ْ ٚا٫زا١ْ اشلذا٤ سس ٜكٌ ايصٟ ٚايٓكس ٚايؿها١ٖ
 ناضٜهاترلّا ٜطغِ قس نُا ، ايٓؿػٞ ، ايساخًٞ اٚ ، ايؿٝعٜكٞ ، اـاضدٞ ايٛقـ اٍ ايؿاعط
 ٚإتًكٞ ايكاض٨ ٚعٞ ٜباغت yperboleh ٚايػًٛ ٚايتهدِٝ إبايػ١ ططٜل عٔ قازَّا ؾعطّٜا

 يػ١ٜٛ خاضز عٓاقط ٜٛٚـ ؾايؿاعط ٖصا، عٔ ٚؾه٬ّ . تٛقع٘ ٫ؾل نػط ع٢ً ٜٓطٟٛ ٫ْ٘
  . ا٫يكا٤ اثٓا٤

 تٓبعح بٌ ، اجملاْٞ ٚايهشو بإٛاقـ ٚايت٬عب ايعبح اٍ تٗسف ٫ ايؿاعط ٚغدط١ٜ
 ٚإكا١َٚ ٚايطؾض ايٓكس هاٍاؾ َٔ ؾه٬ّ بٛقؿٗا ثكاؾ١ٝ  ٚغٛغٝٛ ادتُاع١ٝ زٚاؾع َٔ

 ٜٚٗسف ٚايطػٝإ ا٫غتبساز ٖٝب١ ٜهػط ب٬غٞ اغًٛب ايؿاعط يس٣ ؾايػدط١ٜ ٚا٫ستذاز.
 ايكبح َٛاٖط َٛاد١ٗ اٍ ٚزؾع٘ ايعازٟ إٛاطٔ يس٣ اـٛف سادع نػط ٚ ، تكعّ٘ اٍ

  . بؿذاع١ ٚا٫غتبساز
 ايػدط١ٜ ططٜل عٔ ٚايتابٛات إُٓٛعات ٚخطم عٓ٘ ايكٓاع ُٚعٜل ايٛاقع تعط١ٜ إ اش

 . ٚايتػً٘ ايطػٝإ بػًط١ ا٫غتٗا١ْ ع٢ً ا٫ْػإ غتؿذع
 يٓا ٚدسْا اييت إػُّٛ ايهتاب ؾهط٠ ع٢ً اٜهٛ "٫َدلتٛ ايٛضز٠ اغِ " ضٚا١ٜ ٚتٓٗض

 َٔ ا٫خطٜٔ َٓع ٖٛ آخط شلسف اٜهٛ ٚٚؿٗا ٚاييت ، " ٚي١ًٝ ي١ًٝ ايـ " سهاٜات ٗ ؾبّٝٗا
 إ اي٬ٌَٛٝ ايطٖبإ اسس ٜعتكس اضغطٛ اٍ َٓػٛب ايهشو عٔ نتاب اٍ ايٛقٍٛ
 ٚبهُٓ٘ ؾٞ نٌ َٔ ايػدط١ٜ ٗ ايتُازٟ ع٢ً ا٫خطٜٔ ٜؿذع غٛف عًٝ٘ ا٫ط٬ع
 اْ٘ نُا ، ا٫م٬ٍ ؾٝ٘ ٜط٣ ،٫ْ٘ ايهشو ٜهطٙ اي٬َٛٞ اي٬ٖٛتٞ شيو لس اش ، إكسؽ

 ، سًك٘ ٗ ٜكطقط ٚاـُط ، ايػٛقٞ ٜهشو ٚعٓسَا ، ايؿٝطإ َٔ اـٛف َٔ ايعاقٞ وطض
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 عٔ ايػٛقٞ ٜبعس إ اٜها ّهٓ٘ ٚيهٔ ، ايػٝاز٠ ع٬قات قًب ٫ْ٘ ، غٝسّا بٓؿػ٘ وؼ
 (4) ّٛت. إ اٯ١ْٚ تًو ٗ ُٜٗ٘ ٫ ٜهشو ايصٟ ٚايػٛقٞ ، اـٛف
 اغِ " ضٚا١ٜ ث١ُٝ عٓٗا تهؿـ اييت ٚايتٗهِ ٚايهشو ايػدط١ٜ ؾعط١ٜ ٖٞ  ٖصٙ
 ؾعط١ٜ خ٬ٍ َٔ وكك٘ إ اؿذاز ناِٚ واٍٚ َا ٖٛ ٖصا ٚضَا ، بصنا٤ " ايٛضز٠

 ، ايػدط١ٜ ؾعط١ٜ ٬ََح تؿدٝل اؿسٜح ايٓكس ٜؿت ٚمل ، ٚايهشو ٚايتٗهِ ايػدط١ٜ
 ٖٞ irony ايػاخط٠ احملانا٠ اٚ ايػدط١ٜ إ اٍ دٝٓٝت درلاض ايؿطْػٞ ايٓاقس ٜصٖب اش

 ؾٝٗا ٜط٣ نُا ، ٚقًبٗا ٚؼطٜؿٗا ابساشلا اٍ تعُس ثِ ، اٍٚ نتاب١ تػتشهط ثا١ْٝ نتاب١
 غا٥ب ْل :كتًؿٌ ْكٌٝ نٝاٌْ تؿاعٌ ك١ًٝس ٫ْٗا ، ايتٓام اؾهاٍ َٔ ؾه٬

 :قٝاغتٗا ؾٝعٝس اؾذلان١ٝ اٚ قس١ّ ًَؿٛٚات ٜػتسعٞ سانط ْٚل َػتسع٢
 ،ايٓكٛم بٌ اؿٛاض١ٜ ع٢ً تكّٛ ، ايتٓام اؾهاٍ َٔ ؾهٌ ايػاخط٠ احملانا٠ إ "

 َٔ ٚػطٜسٖا ٚؼًٜٛٗا ابساشلا ثِ ٚتطٜٛعٗا غا٥ب١ قس١ّ – ًَؿٛٚاتٚ ْكٛم باغتسعا٤
 (7) " ايػاخط٠. بإعاْٞ ٚؾشٓٗا ، ا٫هاب١ٝ َعاْٝٗا

 ،ا٫دٓب١ٝ ايًػات ٗ َٚتٓٛع١ جرل٠ن ز٫٫ت ايػدط١ٜ ٕؿّٗٛ إ بايصنط اؾسٜط َٚٔ
  . إػطح ٗ ايهَٛٝسٜا َؿاِٖٝ سٍٛ ايٓكس١ٜ ايسضاغات ٗ خام ٚبؿهٌ

 َٚٓٗا اجملاٍ ٖصا ٗ ا٫ْهًٝع١ٜ ايًػ١ ٗ إػتع١ًُ إطازؾات َٔ ايهجرل ٚدست قسٚ
irony,sarcasm,mockery,humour,wit,ridicule,parody يهين ، نجرل ٚغرلٖا 

 اييت irony ن١ًُ ٖٞ إٝسإ ٖصا ٗ ايٓكس١ٜ ايسضاغات ٗ ؾٝٛعّا إؿطزات انجط إ ٚدست
 ٕؿّٗٛ اخط٣ َتٓٛع١ َػُٝات إػطح ٗ لس نُا ، ػاخط٠اي احملانا٠ اٚ ايػدط١ٜ تعين

 اَط ٖٚٛ ، ايهَٛٝسٟ يًُٛقـ اؿػ١ٝ اؿاي١ ٚؾل ع٢ً ، ٚايهشو ٚايتٗهِ ايػدط١ٜ
 لس نٓا ٚإ ،اجملاٍ ٖصا ٗ irony َكطًح ْطدح بٝٓت نُا يهٓٓا ، اٖتُآَا َساض خاضز
 . اؿذاز ناِٚ ؿاعطاي عٓس ايػدط١ٜ يطٚح اٜهّا قطٜب١ يًُؿّٗٛ اخط٣ ٬ّٚيا

 ق٠٬ " قكٝست٘ ٗ ، ٚد٬زٜ٘ إباسح ضداٍ بػدط١ٜ ىاطب عٓسَا زْكٌ أٌَ ؾايؿاعط
 : " ا٫تٞ ايعٗس " زٜٛاْ٘ َٔ "
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  ضعاٜاى مٔ ، املباسح يف ايصٟ   اباْا "
  اؾربٚت يو بام

  املًهٛت يٓا ٚبام
 (0) " ايطٖبٛت وطؽ ملٔ ٚبام
 : إكسؽ ايهتاب ْل َع ايب٬غٞ بإع٢ٓ – قطؾّا ، تٓاقّا ٜكِٝ اِا ؾٗٛ

  ايػُٛات يف ايصٟ   اباْا "
  امسو يٝتكسؽ

  ًَهٛتو يٝاتٞ
  َؿ٦ٝتو يتهٔ
  ا٫ضض ع٢ً نصيو ، ايػُا٤ يف نُا

 " َٜٛٓا نؿاف خبعْا أعطٓا
 َٔ إسْؼ، ا٫ضنٞ قاع٘ اٍ إكسؽ، عًٝا٥٘ َٔ ٚاْعي٘ إع٢ٓ، قًب زْكٌ اٌَ يهٔ

 ْل اٚ َتٛاظٌٜ ْكٌ لس سٝح ، irony ايػاخط٠ إؿاضق١ اٚ دط١ٜايػ ع١ًُٝ خ٬ٍ
 ايػاخط٠ قكا٥سٙ َٔ ٚاسس٠ ٗ إاغٛٙ قُس ايؿاعط ٜكٍٛ ٚعٓسَا  غا٥ب. ٚآخط سانط

  : ْؿػ٘ ىاطب ٖٚٛ
  عًٝ٘ تته٧ ايصٟ عهاظى "

  ." ا٫غؿًت ٜٛدع
  " ٚاعتكازٟ ًَيت ٗ فسٺ غرل " قكٝست٘ ٗ ايكا٥ٌ إعطٟ ايع٤٬ ابٞ اٍ ٜؿرل ؾاِا

  ؾاز تطمن ٫ٚ بإى ْٛح     ٚاعتكازٟ ًَيت يف فٕس غري " 
  ا٫دػاز ٖصٙ َٔ ا٫     ا٫ضض ازِٜ اظٔ َا ايٛط٤ خؿـ
 ٗ ، دسٜس اطاض ٗ تكسّ٘ ٜٚعٝس ايؿاعط واٚضٙ ، قسز غا٥ب يٓل اغتشهاض ؾج١ُ
  : قٛٗ ؾب٘ ، اْػاْٟٛ َٓٛٛض
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 هعً٘ ايصٟ ايٓشٌٝ دػسٙ عٔ ٜتشسخ عٓسَا اؿذاز ناِٚ ايؿاعط ؾعً٘ َا ٖٚصا
 : ايٛطٔ تطاب ع٢ً ٚا٫سٔ ا٫خـ

  مٌٝ ٫ْٚٞ "
  ا٫ضنٞ ع٢ً ا٫سٔ ؾأْٞ

 ! ٜاٚطين
 ! نا٫خطٜٔ تطابو ازٚؽ تطاْٞ ٌٖ

  عًٝو أخـ ايػت
 (1) ". ا٫سٔ أيػت
 ا٫ْػا١ْٜٛ ٛؾ١ٝايك ايج١ُٝ ٜهطض ٚايؿاعط . ايع٤٬ ابٞ اٍ اعتصاضّا ٜكسّ ٖٓا اايؿاعط ٚنإ

  : كتًؿ١ َٚٛاقؿات باؾهاٍ ٖصٙ
 . ا٫ضض ٖصٙ "

  املؿتس٣ املعاض
  ... ٚوٓا

 ، ؾٝٗا ْسؾٓهِ
 (2) !" سؿا٠ منؿٞ ٫ٚ

 ، مٛي٘ عٔ ٜتشسخ ٖٛ ؾٗا ، ايؿا٥ع إجٌ ايؿاعط ٜكًب ايػدط١ٜ اؾهاٍ َٔ ٚنؿهٌ
 : اٯبا٤ غط ع٢ً ا٫بٓا٤ َكٛي١ ٚقايبّا
 ،َجًٞ مًّٝا نإ ٚابٞ "

  ا٫بٓا٤ غط ع٢ً ؾاٯبا٤
 726 م (3) " َين ٖصا تعًِ .... ا٫نٌ ٚقًٌٝ
 تكّٛ يػ١ٜٛ يعب١ خ٬ٍ َٔ  يًبكطٌٜ قؿ١ ٜٚعسٙ ، مٛي٘ َٔ ٜػدط إ ايؿاعط ٚوب

 ا٫قٛات: ٗ ٚا٫خت٬ف ٚايتُاثٌ اؾٓاؽ ع٢ً
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 ، قباٟ َٓص ايبكط٠ يف َعطٚف ٚاْا "
 ، ايؿتٝإ بني ٚا٫مٌ ا٫مـ  اْا
 ، ا٫ثٓإ ؾٝٗا ، اؾاسغ َٓص بكط٠ٚاي

 (75) " ي٬ٕ مٌٝ ... ٚ نٌٝ
 ٚضَا ٜصنطْا مٍٛ ايؿاعط ؾعطّٜااٜهٶا ببٝت ايؿاعط بؿاض بٔ بطز :

  ٫ْهػط عًٝ٘ تٛنأت يٛ      ْاس٬ّ دػسّا بطزٟ يف إ
 ايت٬عب ٖصا خ٬ٍ َٔ ، اشلاز١٥ ٚايػدط١ٜ ٚايطؾاق١ ايسّ غؿ١ ٜؿعط ايكاض٨ إ ؾو ٫

 بٌ ايساخ١ًٝ ايكٛت١ٝ ٚا٫ٜكاعاعات اؾٓاغات تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ ٚاسٝاّْا با٫يؿاٚ ٛانحاي
 ٚا٫َجاٍ إك٫ٛت قًب خ٬ٍ َٚٔ ، " مٌٝ / نٌٝ " ٚثٓا١ٝ٥ ، " ا٫مٌ / ا٫مـ " ثٓا١ٝ٥

 ٖٚٛ اؾاسٜ عٔ ٜتشسخ نإ ؾكس – ايكطاَط١ َٔ -" ٜكطَطٗا " ،اييت ايؿا٥ع١ ٚإاثٛضات
 : ٬َصت٘ت اسس ٜعًِ
  ا٫َجاٍ ٜكطَط نٝـ ٜٚعًُ٘ "
 !" يٰخط .. نٓع ايكٓاع١ "

  !" ..تعب دس "َٔ
 " ! ْٗب ظضع "َٚٔ
 (77) " ! ي٘ ق١ُٝ ؾ٬ ، ؾه١ َٔ ايه٬ّ نإ ٚاشا
 ابٞ َجٌ ع٥٬ٞ) اٜها ،ؾٗٛ ايػدط١ٜ ٗ ظاسٛٝت٘ ٜعذلف اؿذاز ناِٚ نإ َا ٚاشا
 ٜٚطؾض ٜ٪ْػٓٗا نُا ٚا٫ؾٝا٤ ٚايها٥ٓات ايطبٝع١ ػاٙ ضقٝل ؾٗٛ ، ٚإٓعع اشل٣ٛ ايع٤٬(
 . إٓش٢ ٖصا ٗ إعطٟ ايع٤٬ ابٞ بٓعع١ بصيو ٜٚصنطْا بٗا إػاؽ

 شيو نإ ٚإ ٚست٢ ، غعا٫ّ ٜكتٌ اٚ ، طرلّا ٜصبح اٚ ، غكّٓا ٜهػط إ ٜطؾض ؾايؿاعط
 إػطح. خؿب١ ع٢ً
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 اييت ٚاحملب١ ايتػاَح ٚضٚح ، طقٝك١اي ٚطبٝعت٘ ا٫ْػا١ْٝ ايؿاعط بٓعع١ تكذلٕ ايٓعع١ ٖٚصٙ
 َٔ بايكت٢ً ؾاٜ٘ ٜعس إ ايؿاعط ٜطؾض "، ايؿاعط نابٛؽ " قكٝس٠ ؾؿٞ : بٗا ٜتش٢ً

 : ا٫ؾذاض
  ٚاختاضٟ ، ايًًٝٞ ؾآٜا اعسٟ "

 ؟ يًٓاض َْٝتّا بٌ ، ٜابػّا غكّٓا أؽتاضٜٔ
  ؟ ايًًٝٞ ؾآٜا ْسؾ٧ نٞ ، ؾ٧ أٟ أمطم

 ؟ بطزْا ْسؾ٧ ْبك٢ ٌٖ
 (77)" ا٫ؾذاض. َٔ بايكت٢ً ايؿاٟ ْعس ْبك٢

 " اخٛت٘ ٚبٌ ، بٝٓ٘ ١قٛؾٝ ؾب٘ بططٜك١ بإكاض١ْ، ٖصٙ قكٝست٘ ايؿاعط ٚىتتِ
 ":ا٫غكإ

  ايًًٝٞ ؾآٜا "أعسٟ
  سطب ب٬ ْاضّا ي٘ ٚاختاضٟ

  تسضٜٔ ا٫
  غكٔ بٌ ، نايػكٔ ؾاعط باْٞ

 – ايًٌٝ ؾاٟ ٫دٌ – ؾهٝـ
  (76 ) " ؟ ا٫غكإ اخٛتٞ أنػط

 ؾاؾػس ، غًطاْا" بٛقؿ٘ ؾشاشا" ٜكتٌ إ قطف ُجًٝٞ زٚض ٗ ست٢ ، ايؿاعط ٜٚطؾض
 : ٚإػطس١ٝ ايسٚض
  يهٔ "

 ( ايعازٍ ايػًطإ ) اْا – ْ عًٞ نإ
  ؾشاشا" اؾٓل إ
 . َػطٚم ضغٝـ ادٌ َٔ
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  ايؿشاش غاقت
 (79)." ايسٚض ؾاؾػست

 ،اؿٝٛإ ٜصعٛا ٫ إ ا٫ٚزٙ اعطايؿ ٜٓكح " ٫ٚ٫زٟ اٖصٟ ايًٌٝ آخط ٗ " قكٝس٠ ٚٗ
 : ايطناع ٗ اخِٖٛ ٫ْ٘
  ٫ٚ٫زٟ اقٍٛ اؿٝٛإ تصعٛا ٫ٚ "

  سًٝب٘ ٚاؾطبٛا ، ٚظبست٘ ، بٝه٘ نًٛا
  (70) " ! . ايطناع يف اخانِ ٜكري يهٞ
 ، ا٫ؾٝا٤ غطح ىسف إ وب ٫ ٚسػاؽ ضقٝل اْػإ عٔ ايؿاعطتهؿـ قكا٥س نٌ

 بٌ خاق١ َها١ْ ّٓش٘ ٚنا٥ٓاتٗا يًطبٝع١ عؿك٘ . طرلّا ٜصبح اٚ ، غكّٓا ٜهػط إ اٚ
 َِٓٗ ٚإتكٛؾٌٝ ا٫ْػاٌْٝ ٚايؿعطا٤ إعطٟ، ايع٤٬ ابٞ اٍ ْػب١ – " ايع٥٬ٌٝ " ايؿعطا٤
 إٛقـ ٖصا إ يٞ ٚىٌٝ . ايطبٝع١ ٗ ٚايتٓاغذ اؿًٍٛ َبسأ ٜ٪َٕٓٛ ايصٜٔ اخل بؿهٌ

 َٔ يٕٛ ؾٝٗا ؼكل يًؿاعط ؾدك١ٝ طبٝع١ عٔ ٜهؿـ ٚاِا ، َكطٓعٶا يٝؼ ايؿعطٟ
 . ٚؾطزّٜا ٚادتُاعّٝا يػاّْٝا ابساعّا بٛقؿ٘ ٚايؿعط ، ا٫ْػإ ايؿاعط بٌ ايتُاٖٞ
 زٜٛاْ٘ أقسض عٓسَا ، ايػبعٝٓات اٚا٥ٌ َٓص بسات ايؿعط١ٜ اؿذاز ايؿاعطناِٚ ػطب١

 " َٔ ٜبسٚ نُا ؿاعطاي يهٔ ، 0252 عاّ بػساز ٗ ايكازض " ؾٗطٜاض ؼسخ "اخرلّا ، ا٫ٍٚ
 ٜتذاٚظ نُا ، ايسٜٛإ  ٖصا ٜتذاٚظ إ أثط 9105 عاّ اقسضٖا اييت " ايؿعط١ٜ ا٫عُاٍ

 ايؿعط١ٜ اعُاي٘ ٜػتٌٗ ٚإ بػساز ٗ 0295 عاّ ايكازض " بكط١ٜ اٜكاعات " ايجاْٞ زٜٛاْ٘
 ؾػٛف اعطايؿ ـٝاض ٚاسذلاَّا . عُإ ٗ 0222 عاّ ايكازض " ايكبا غعاي١ " ايجايح بسٜٛاْ٘
 َٔ ق١ًًٝ قكا٥س اٜهّا تهُٓت ٚاييت ، ايؿعط١ٜ  ٫عُاي٘ ايها١ًَ ايطبع١ ع٢ً نًّٝا ْعتُس
 .  ٚايجاْٞ. ا٫ٍٚ زٜٛاْٝ٘
 اي١َٝٛٝ باؿٝا٠ ا٫ٖتُاّ ايػبعٝين ايؿعطٟ إعاز َٔ انتػب ايؿاعط إ ايكٍٛ ّهٔ ضَا

 ٗ إؿطط١  ايتذطٜب١ٝ ١ٝٓايػتٝ ايؿعط١ٜ ا٫غايٝب بعض ٚضا٤ ايطنض ٚػٓب ، ٚتؿاقًٝٗا
 ؾعط١ٜ ض٩ّٜا اٍ ٫سكّا تطٛض ، خايل ؾدكٞ َعاز شيو نٌ ؾعٌ يهٓ٘ ؾه٬ْٝتٗا،
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 بػٝط١ ؾعط١ٜ يػ١ عدل ، ايؿعط١ٜ ايهتاب١ ٗ ٚإؿاضق١ ايػدط١ٜ ؾعط١ٜ ب١ُٓٝٗ اتػُت َتُٝع٠
 ٚا٫ٜكاع١ٝ ١ٜايؿعط بطاقتٗا تهتٓع يهٓٗا ، ٚايتكٓع ٚا٫بٗاّ ايتعكٝس – ايػايب ٗ – تتذٓب

 خ٬ٍ َٔ ( ايجا١ْٝ اْاٙ اٚ ) ايؿعطٟ قٛت٘ عدل ايؿاعط خ٬شلا َٔ ٜٚطٌ ، إ٪ثط٠ ٚايس٫ي١ٝ
 اٚ ٚاقعّٝا ، ْعّا اٚ َؿطزّا ( اٯخط ايؿاعط) ؾٝ٘ ىاطب ايصٟ ( )اْا إتهًِ نُرل تٛٚٝـ
 . ٫ْػا١ْٜٛٚا ا٫دتُاع١ٝ ا٫تكاي١ٝ َٔ يّْٛا ؼكل َتك١ً دسي١ٝ سٛاض١ٜ ٗ  اؾذلانّٝا

 َع ، ايٓجط ٚقكٝس٠ ، ايػايب١ ٖٚٞ – ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ بٌ تطاٚح ايؿاعط قكا٥س َعِٛ
 " قكٝست٘ َطًع ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايؿعطٟ، ايعُٛز خ٬شلا َٔ ٜطٌ َٚتؿطق١، قسٚز٠ َكاطع

  " قاض شٟ ّٜٛ ٗ ايؿٝباْٞ َػعٛز بٔ ٖاْٞ قاي٘ َا
ـْ ايكبا قٛت زْا " ٌُ ؾاغت   ضَ

 ْ ١ٚاس ٚغانت
ٌُ ٚاغتاظ   غٗ

  ؾاَّا ؾست ايٓسا ضٜب َٚٔ
ٌُ ؾاقتٝس ضَها٥ٗا ع٢ً  .(71 ) " . اث
 ايؿعطٟ ايكٓاع َع يًتطابل َككٛز اختٝاض ، شاتٗا ايككٝس٠ ب١ٝٓ َٔ ٜتهح نُا – ٖٚٛ
 . ايؿٝباْٞ َػعٛز بٔ ٖاْٞ قٓاع خ٬ٍ َٔ َع١ٓٝ تاضى١ٝ يًش١ٛ ُٚجً٘ يًؿاعط
 زا٥ُا ؾؿٝٗا – داف َٓطكٞ سذاز يػ١ يٝػتٚ – ؾعطٟ سذاز يػ١ ايؿاعط ٚيػ١

 ايعكٌ اٚ ايكطف إٓطل ٚيٝؼ سانطّا ؾٝٗا ايٛعٞ ٜهٕٛ قس ، اٯخط َع َٚػاد١ً سٛاض
 ٚٚضا١ٝ٥ ؾعط١ٜ َؿاٖس بٓا٤ ٚاٍ ايٛقـ تٛٚٝـ اٍ اسٝاّْا ٌّٝ قس ايؿاعط يهٔ . ايٓكسٟ

 عٔ ؾهًّا ، سٛاض١ٜ سٚقكا٥  َتُٝع٠ غٝٓاضٜٛ قكا٥س بتكسِٜ اٖتُاَّا لس نُا ، ْا١َٝ
 بٛقؿ٘ ، ايػ١ٝٓ ايؿاعط يتذطب١ ايؿكطٟ ايعُٛز ٜؿهٌ ٜهاز ايصٟ يًػطز ايسا٥ِ اؿهٛض
 دطب شيو ٚخ٬ٍ . ايؿاعط قكا٥س َعِٛ ٗ ايؿعط١ٜ ايب١ٝٓ َؿاقٌ ٜؿس ايصٟ ايٓػٝر
 اييت (0222) " ايكبا غعاي١ " ايجايح زٜٛاْ٘ ٗ ٚخاق١ ايككرل٠ ايككٝس٠  نتاب١ ايؿاعط

 ، ايط١ًٜٛ ايككٝس٠ دطب نُا ، ايٝابا١ْٝ اشلاٜهٛ اٚ ايَٛه١ قكٝس٠ َٔ ْػٝذٗا ٗ بتكذل
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 9117 عاّ بػساز ٗ ايكازض  " ا٫ؾٝا٤ ٜؿب٘ ٫ َا " زٜٛاْ٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ٚإطنب١

 قكا٥س " باْٗا يًسٜٛإ ايساخًٞ ايػ٬ف ٗ ايؿاعط ٚقؿٗا قكا٥س ٔؼ ٜتهُٔ ٚايصٟ
 . ايؿاعط يس٣ ٚا٫ثرل٠ ايػايب١ ٖٞ تٌٛ ايطٍٛ ط١إتٛغ ايككٝس٠ يهٔ " طٛاٍ

 غعاي١ " زٜٛإ َع بسأت قس اؿذاز ناِٚ يًؿاعط ايؿعطٟ ايٓهر َطس١ً إ يٞ ىٌٝ
 ٚٗ ، إدتًؿ١ ٬َقٗا يًؿاعط ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا خكٛق١ٝ عٔ ٜهؿـ ايصٟ 0222 " ايكبا

 قكا٥س َٔ َذُٛع١ زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٜػتٌٗ . يًشٝا٠ ايٓكسٟ ايػاخط َٓٛٛضٙ َكسَتٗا
 َٚعِٛ . غاخط٠ َؿاضق١ ع٢ً ايػايب ٗ ٚتٓطٟٛ عاي١ٝ، بؿعط١ٜ إؿش١ْٛ ايككرل٠ ايَٛه١

 نػط عٔ ؾهًّا ايٛاَه١ ايكس١َ عٓكط ٚؼكل ٚاسس٠ ؾعط١ٜ ١ًْ َٔ تتهٕٛ ايككا٥س ٖصٙ
 َج٬ّ " شاتٞ ْكس " قكٝس٠ . ٚإؿاضق١ ايػدط١ٜ ؾعط١ٜ َٔ ؾؿاف ٚعؼ ، إتًكٞ تٛقع اؾل

 : ٚاسس٠ قكرل٠ ؾعط١ٜ ١ًْ
  اْٞ "

  ضدٌ
  ىذٌ

 (72) " َين
 : ايػدط١ٜ خ٬ٍ َٚٔ ٚايتُطز  ايطؾض اٍ زع٠ٛ ع٢ً ايَٛه١ قكٝس٠ تٓطٟٛ ٚقس

 ! اضؾض "
  ايهطغٞ ست٢ ٜػتطٝع

 – عًٝ٘ هًؼ – بسّٜٓا ٜطؾض إ
 ، بإ

 (73) " ! ْؿػ٘ ٜهػط
 : ٚايعٓـ تٌٚايك اؿطب نس قطو١ ازا١ْ ايَٛه١ قكٝس٠  ُجٌ ٚقس

  اؾٓٛز ضقاقات بني ست٢ "
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  قعٛظ١ ضقاقات
  اٖساؾٗا ؽط٧ اييت تًو

  تطتهب اييت :تًو تعٝػ١ ٚضقاقات
 (75) " اؿطٚب أفاز
 عٔ" بػدط١ٜ ايؿاعط ٜتشسخ " اؿطٚب بؿاعات " اٚ " اؿطٚب ٓاقات " َٔ ؾبس٫

 . اؿطٚب" افاز
 بككٝس٠ ٜػ٢ُ إ ّهٔ َا لس اٜها" َٚه١ قكٝس٠ ٖٚٞ –" إطآ٠ ادعا٤ " قكٝس٠ ٚٗ

  : اي٬سل زٜٛاْ٘ ٗ ٫سكّا  غتٓؿتح اييت إطاٜا
  املطاٜا يف قًٌٝ ؾطسٞ "

  اسببت٘ ٫ْٚين
  َطاتٞ نػطت

 (77) " ايؿعاٜا يف يٝهجط
 ايؿٛاٜا ٗ ايكٛضٟ ايتٓاغٌ ٚ ايتهجرل َٔ َعٜس يتشكٝل إطاٜا تهػرل قٛض٠ إ َٚع
 تٓطٟٛ ٫ْٗا ، ؾطازتٗا ٚشلا كتًؿ١ ٖٓا ايكٛض٠ إ ا٫ ، اؿساث١ كا٥سق َٔ ايهجرل ٗ َتٛاتط٠

 قكٝس٠ ٖٞ إطاٜا قكا٥س َٔ ط١ًٜٛ ٫سك١ يككٝس٠ ُٗس ايككٝس٠ ٖٚصٙ  نا١َٓ. غدط١ٜ ع٢ً
 ؾٞ نٌ اض٣ / إطاٜا ٗ سٝح" (9117) " ا٫ؾٝا٤ ٜؿب٘ ٫ َا " زٜٛاْ٘ َٔ " إطاٜا غؿط "

 . َٛطٓٗا ٗ ٫سكّا ٝٗااي ْعٛز ،ٚغٛف(99) " غٛاٟ
 ٖٛ نُا غٝٓاضٜٛ قكا٥س يهتاب١ ايؿاعط ٌَٝ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايٓاقس اْتباٙ ٜػذلعٞ َا يهٔ

 (94) " غٝٓاضٜٛ قكٝس٠ – زاخًٞ َػا٤ " ٚ (92)" دٓسٟ َٛت غٝٓاضٜٛ " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ
 ٜؿب٘ ٫ َا " زٜٛاْ٘ ٗ إطٛي١ ايؿاعط قكا٥س َٔ ايعسٜس ٗ ايػٝٓاضٜٛ ب١ٝٓ تٛٚٝـ عٔ ؾه٬ّ

 . ٚغرلٖا " يًطا٥ط ايطٜؿ١ غتعٛز " ا٫ٍٚ ايككٝس٠ ٗ خام ٚبؿهٌ ، " ا٫ؾٝا٤
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 ٗ عٓٗا نتبت ٚإ يٞ غبل ٚاييت ، َج٬ّ " دٓسٟ َٛت غٝٓاضٜٛ " قكٝس٠ ؾؿٞ
 ؾها٤ اٍ ايتُاغو ب١ٝٓ َٔ : اؿساث١ ؾعط " ايٓكسٟ نتابٞ نُٓتٗا زضاغ١ ايتػعٝٓات

 ْعع١ ُجٌ اْٗا اٍ ٚاؾطت ، ٖصٙ ايػٝٓاضٜٛ قكٝس٠ ٬تُؿك ؾٝٗا سًًت " ايتؿٛٞ
 ٚعًُٝات ايبكط١ٜ بايكٛض٠ ايعٓا١ٜ ٗ خام ٚبؿهٌ ، ايػُٝٓا١ٝ٥ ايًػ١ تكٓٝات َٔ ي٬قذلاب
 ٚاؿٛاض١ٜ ايػطز١ٜ إػتٜٛات بت١ُٝٓ ٚا٫ٖتُاّ ، إؿاٖس ٚػاٚض ٚإْٛتاز ٚايكطع ايتٛيٝـ

 ناؾؿ١ ْك١ٝ عتب١  ايعٓٛإ إ ايٛانح َٚٔ .  (91) ايؿعطٟ اـطاب زاخٌ ٚإؿٗس١ٜ
 إ نُا ، بّٜٓٝٛا ايػٝٓاضٜٛ ؾٔ اٍ قكٝست٘ اْتُا٤ ٜٓهط مل اؿذاز ناِٚ طؾايؿاع ،ٚزاي١

 ٜطبطٗا اييت ٚايسضا١َٝ ايبكط١ٜ ٚايًكطات إؿاٖس َٔ فُٛع١ َٔ اغاغّا بٓٝت ايككٝس٠
 اـاق١ ايتك١ٝٓ إكطًشات  بعض ٚٚـ ايؿاعط إ نُا ، قسز ظَين ٚتتابع غطزٟ غٝام
 عٔ ؾهًّا ، ايٓٗا١ٜ ، ٫ؾت١ ، اغ١ٝٓ ، َعز ، غطٜع قطع ، اٍٚ يكط١ : َٓٗا ايػٝٓاضٜٛ بؿٔ

 إتباعس٠ إؿاٖس ٗ ايتذاٚض ب١ٝٓ ع٢ً نبرل سس اٍ ، ايككٝس٠ ٚتعتُس . شات٘ ايككٝس٠ عٓٛإ
 اؿطب َؿاٖس َٔ ؿٗسَ َٔ " ا٫غت٬ٗي١ٝ " اٍٚ خاضد١ٝ يكط١ ٗ ايؿاعط ٜٓتكٌ سٝح
 : َطبدٗا ٗ اؾٓسٟ ٫ّ زاخ١ًٝ يكط١ اٍ ايػعا٠ دٝـ ٖع١ّ خًؿتٗا ـٛش٠
  ايػا٥ب اؾٓسٟ اّ تتؿا٤ّ َطبدٗا يف "

 ؾاضؽ نطغٞ َٔ
   (71) ." طعاّ زٕٚ ٚاْا٤ 

 بج١ُٝ قكٝست٘ ايؿاعط ىتتِ ، زاخ١ًٝ ٚاخط٣ خاضد١ٝ يًكطات َسضٚؽ تٓاٚب ٚبعس
  قٛتٞ  commentary تعًٝل بؿهٌ ؾا١ًَ اْػا١ْٝ ض٩ٜا اٍ تٓتُٞ يًشطب َهاز٠

overvoiceِاٚ ، ، ا٫غطٜك١ٝ ايسضاَا ٗ ايهٛضؽ بكٛت ٜصنطْا ، ايككٝس٠ غٝٓاضٜٛ ىت 
 : ايدلىيت إػطح ٗ

 ( ايٓٗا١ٜ ) ن١ًُ َع قٛت "
  ْكطّا ٜسع٢ َا
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  ايتاضٜذ سطٚب نٌ يف
  ا٫ّ ْكط ٜعسٍ ٫

 (72) " ّاتٛ اـاضز . املٛيٛز يف ؼسم
 ع٢ً نًٝا ايؿاعط ٜعتُس " غٝٓاضٜٛ قكٝس٠   زاخًٞ َػا٤ " ايجا١ْٝ ايؿاعط قكٝس٠ ٚٗ

 ايؿٔ ٗ life still  ايػان١ٓ ايًكط١ نبرل سس اٍ ،  تؿب٘ اييت ايكاَت١ ايػُٝٓا١ٝ٥ ايًكط١ ب١ٝٓ
 – ٜٛيػٝؼ ضٚا١ٜ ٗ دٜٛؼ دُٝع غاع١ َجٌ – نطْٚٛيٛدّٝا ايػاع١ ٚتِٓٛ . ايتؿهًٝٞ

 يًػطز، َُّٚٓٛا ؾاٖسّا ،بٛقؿٗا ايػاع١ تؿرل سٝح ، ٚايًكطات ٚإؿاٖس ا٫سساخ ن١سط
  : ي٬ّٝ ايٛاسس٠ اٍ

  اؾساض يف غاع١ "
  ايٛاسس٠ اىل تؿري

  (73) " ايعَإ ٚبعض
 : زقا٥ل ٚٔؼ ايجا١ْٝ عٓس يتٓتٗٞ يكط١ عؿط٠ ث٬خ تبًؼ اييت ايًكطات تتٛاٍ ثِ

  ايجا١ْٝ عٔ تٓأ٣ "ايعكاضب
 ( 21) "  ايهتاب. ؾٛم .. زقا٥ل ٔؼٚ

 اَاّ َجكـ َٛت ايػاع١ عٌ خ٬ٍ َٔ ْطاقب ٚاسس٠ بػاع١ احملسز ايعَإ ٖصا ٚخ٬ٍ
 ايعساي١ غٝاب ع٢ً ا٫ستذاز َٔ نًٕٛ ،ضَا قاَت١ ٚاسعإ ٚنتاب ٚتؿاس١ ٔط ظداد١

 : اؿٝا٠ ٗ
  املا٥س٠ ساؾ١ ع٢ً مخط ظداد١ "
   بايٓبٝص ْكؿ٘ ميت٧ً قسح 

  – تؿاس١ ْكـ – اسّاٚتؿ
 (67) " ٚنتاب
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 ب١ٝٓ إتًكٞ شٖٔ ٗ تتؿهٌ ايبكط١ٜ ايه٫ٛد١ٝ ايًكطات شلصٙ ايت٬سل ع١ًُٝ خ٬ٍ َٚٔ
 ٚاجملاظٟ ايًؿٛٞ ا٫غطاف عٔ بعٝسّا إع٢ٓ اْتاز ٗ بؿاع١ًٝ ؾٝٗا ٜػِٗ ، نا١ًَ ز٫ي١ٝ

 . ٚا٫طٓاب
 بؿاع١ًٝ تكذلٕ ، قسٚز٠ تجٓا٤اتاغ ٗ ا٫ ، ا٫زل١ٝ اؾ١ًُ ب١ٝٓ ايككٝس٠ ع٢ً ٚتػًب

 تتػِ ثابت١ ٚبكط١ٜ َؿٗس١ٜ ب١ٝٓ ٚـًل – ايػهٕٛ عاي١ ا٫سػاؽ يتعُٝل ٚشيو ، اْػا١ْٝ
 . غٓا٥ٞ اٚ شاتٞ َاٖٛ نٌ ٚتككٞ بإٛنٛع١ٝ
 ايككٝس٠ َٓٗا اخط٣ ١َُٗ ؾعط١ٜ تٜٓٛعات ع٢ً " ايكبا غعاي١ " زٜٛإ ٜٚٓطٟٛ

 ع٢ً ٚا٫ؾتػاٍ ، إطاٜا قكٝس٠ ٬ََح ٚٚٗٛض ايصانط٠ ٚقكٝس٠ ، ايػطز ٚقكٝس٠ ،اؿٛاض١ٜ
 خطاب إتكاعس ايعطٜـ َع اشاعٞ يكا٤ " قكٝس٠ ٗ ايػٝاغٞ. يًتُٜٛ٘ إهاْٞ ا٫ْعٜاح يعب١

 بػٝٓاضٜٛ تهٕٛ َا أؾب٘ ٖٚٞ ، ُٚؿك٬ت٘ اؿسخ سطن١ ٗ تتشهِ سٛاض١ٜ ب١ٝٓ (29)"
 ..يٝعضع ٚعاز َطغُّا اؿطب ٗ ؾاضى عسَتكا عطٜـ َع اؾذلانّٝا سٛاضّا ٜكِٝ قٛتٞ اشاعٞ
 خطاب إتكاعس ايعطٜـ ٜٚهؿـ ، غٝاغّٝا ٚاؾط١٦ٜ ، ايٓاع١ُ بايػدط١ٜ ١٦ًَٝ اض١ٜٚاؿٛ

  : يًشطب نطاٖٝت٘
 ...؟ اٍ  ٫دٌ اؿطب أزخًت "

  ازخٌ مل اْا
  .. اؿطب ٓ يف زخًت

  (66 )  " ؟ اعين َا تؿِٗ ٌٖ
 إصٜع١ ػٝب يًٓاؽ، ازل٘ تصنط مل إصٜع١ بإ بخطا إتكاعس ايعطٜـ ٜصنط ٚعٓسَا

 : سػاؽ ا٫شاع١ دٗاظ ٫ٕ ٜصنطٙ ٫ بإ غاخط٠
  بٓٝيت "

 ؟ َاشا
  ! يًٓاؽ امسٞ اشنط مل
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  تصنطٙ ٫
 (69 )  سػاؽ. اشاعتٓا ؾذٗاظ

 ٖٚٞ ، ايطاغ١ٝ سطٚب ٚازا١ْ اؿكٝك١ قٍٛ ع٢ً أَّٝٓا اؿذاز ناِٚ نإ ايؿذاع١ بٗصٙ
 " قكٝس٠ ٗ إانٞ ايكطٕ تػعٝٓات ٚٗ ، اٜها ايكا٥ٌ ٖٚٛ . ي٘ ؼػب اخ٬ق١ٝ ؾذاع١
 شلا: ا٫ؾاض٠ غبكت ٚاييت افاز" " ٖٞ قكرل٠ َٚه١
  اؾٓٛز ضقاقات بني ست٢ "

 : قعٛظ١ ضقاقات
  اٖساؾٗا ؽط٧ اييت تًو

  : تعٝػ١ ٚضقاقات
  .. تطتهب اييت تًو
 (60) " اؿطٚب افاز

 بطٛي١ٝ ؾدك١ٝ ٚتكسّ اغاغا ايػطز تعتُس ؾدك١ٝ قكٝس٠ سل " غع٠ عبٛض " قكٝس٠ ٗ
 . َكط ع٢ً ْابًٕٝٛ ١ًٓ قا٥س نًٝدل ايؿطْػٞ ايكا٥س قتٌ ايصٟ اؿًيب غًُٝإ ؾدك١ٝ ٖٞ

 ايؿاعط َٓ٘ ِاشز ّ قس ايػبعٝٓات ٗ ايعطبٞ ايؿعط ٗ ؾاع باغًٛب ٜصنطْا ايككٝس٠ ٚبٓا٤
 غعسٟ َِٚٓٗ ٚايعطاقٌٝ ايعطب ؿعطا٤اي َٔ نبرل عسز قسَٗا اخط٣ ِٚاشز ، ازْٚٝؼ
 : ٜٛغـ

  ايبس٤ غع٠ "
  ايبشط عٓسٖا ٜٓتٗٞ ٫

 (60) " ايٓٗاٜات مجٝع َٔ تبتس٨ يهٓٗا
 ٖٚٞ ، ٚايتؿٜٛ٘ يًتآنٌ تعطض ايصٟ ايبكط٠ َانٞ اٍ سٌٓ "قكا٥س ايكبا غعاي١ " ٗ
 عٔ اغتشهاضٖا ايؿاعط واٍٚ اييت َسٜٓت٘ ٗ اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ تؿاقٌٝ يهٌ عُٝل عب تٓهح
  : ٚايبػاط١ ٚايٓكا٤ اؾُاٍ ٫ؾٍٛ ٚسع١ٜٓ ؾؿاؾ١ َطثا٠ خايكّا ايصانط٠ ططٜل
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  ايعَإ زاض ايؿٓاؾٌٝ ٜاظَإ "
 (61) " زاضْا تعس مل زاضْا

 ٜٚح " عباض٠ تٛٚٝـ اٍ تػعؿ٘ تعس مل اييت إجكٛب١ بصانطت٘ ٜػتٓذس ٖٚٛ ايؿاعط ٜٚعُس
 : ْ٘خص٫ شانطت٘ ع٢ً ٜٓع٢ ٖٚٛ " شانطتٞ

 ! شانطتٞ ٜٚح "
 ( ايػعاي١ ) عني أتصنط
 (62) " .. اخٛاْٗا قُكإ تعًل ناْت
  عصضٟ: ضَٚاْػٞ سٞ ٚقك١ ايكبا سبٝب١ عٔ نٓا١ٜ ٖٓا ٚايػعي١

 ! ايعَإ ٖصا ٜٚح "
  يهٓٓا – ٚايػعاي١ اْا – ٚنربْا ..
  يًه٬ّ قبتٓا ْكًٓا َا

 .(63) " بايػ٬ّ .. اقابعٓا ت٬َؼ مل ٚاقابعٓا
 " ؾعط١ٜ قك١ " بٛقؿٗا ايؿاعط دٓػٗا اييت " ايػعاٍ ٚعٌ آزّ ايعبس سها١ٜ " كٝس٠ٚق
 : يًككٝس٠ ّٗس ْجطٟ ؾب٘  اغت٬ٍٗ ؾؿٝٗا ، خاق١ َطنب١ ب١ٝٓ تعتُس
 : ايططؾ١ ٖصٙ اَطٜها ظْٛز ٜطٟٚ "

  : قا٬ّ٥ بططؽ ايكسٜؼ ببابٗا ؾاٚقؿ٘ ، اؾ١ٓ زخٍٛ ظلٞ اضاز
 ، سٝاتِٗ ٗ َتُٝعٜٔ ٜهْٛٛا مل َا ٖٓا، اٍ بايسخٍٛ ًٌْٛيًُ ْػُح ٫ ايعاز٠ ٗ "مٔ

 (41) " ؟ ٜابين بؿ٧ سٝاتو ٗ َتُٝعّا نٓت ؾٌٗ
 ايسضا١َٝ إؿاٖس َٔ غًػ١ً بٓا٤ اٍ َطنب١ ْجط قكٝس٠ ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ ايؿاعط ٜٓتكٌ ثِ

 ، ١ٓاؾ ٜسخٌ إ اضاز ايصٟ آزّ ا٫َطٜهٞ ايعلٞ ايككٝس٠ بطٌ عٔ تتشسخ اييت ٚايػطز١ٜ
  : َٚعاْات٘ ا٫ؾطٜكٞ ٯزّ ايػطٟ ايتهٛبٔ غؿط نتاب١ اٍ ايؿاعط ؾٝعُس

  .. اؾطٜكٝا "مشؼ
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  اؾطٜكٝا آزّ ت٧ٗ ناْت اـًك١ بس٤ َٓص
 (97) " املػتهني ايسانٔ يْٛ٘ اىل

 آزّ ٜٚهؿـ   ايعْٛز َع٢ٓ عٔ comments تعًٝكات شيو خ٬ٍ ايؿاعط ٜٚكسّ
 ، اٜهّا  اؿذاز ناِٚ ايؿاعط زا٥ُا ٜعؿكٗا اييت – عاٍايػ يعٌ ٚسب٘ اْػاْٝت٘ عٔ ايعلٞ
 : غعاّيا ٜصبح إ ايبٝت غٝس٠ طًب ٜطؾض َا عٓس ، خازَّا ، عًُ٘ ٚىػط
 ... املتُطز آزّ خازَ٘ ايككط ططز بعسَا "

  ايػعاٍ بصبح ٖ ِٖ آزّ : يًعًِ
 (97)" .. باضزّا َكبهٗا قاض ، اضتعؿت غهٝٓ٘ ٚيهٔ
 َؿاٖس قسّ ٚإ يًؿاعط غبل ،نُا ُاَّا ٚاطًكٗا سبًٗا آزّ ،قل ايػعاٍ شبح َٔ ٚبس٫

 اؾٝـ ٗ اَطٜها ٗ ايعلٞ آزّ ػاضب ٬ْٚسل . ايػابك١ قكا٥سٙ َٔ ايهجرل ٗ ٖاث١ً
 ٚتعًٝك٘ ، ايؿعطٟ ايػطز اٜكاف ٗ تتُجٌ ططٜؿ١ غطز١ٜ يعب١ اٍ ايؿاعط ًٜٚذأ . ٚايعٌُ

 إ ايؿاعط ؾا٤ ٚقس  ٖٚٓاى. ٖٓا ايتؿك٬ٝت ضبع ٜػتهٌُ يهٞ ا٫غتسضاى باب َٔ َ٪قتا
 ،يًتُٝع طباع١ٝ ع١َ٬ ٖٚٛ َػتطٌٝ زاخٌ (42) يًسٜٛإ ا٫ٍٚ ايطبع١ ٗ ٖصا اغتسضان٘ ٜهع

 : ايٓجط١ٜ طبٝعت٘ ع٢ً ٚابك٢
 اٚ ٖٚٓاى، ٖٓا ايتؿك٬ٝت بعض ْػتهٌُ ست٢ ا٫ٍٚ، اؿطب ٗ آزّ قك١ غٓ٪دٌ "
 (44) " ايٓل بكسم ايٓكاز ؾو ْت٬ؾ٢ ست٢ ايٓكل بعض

 " اخرل اقتباؽ " عٓٛإ ؼت ٚغطز١ٜ، ْجط١ٜ اخط٣، َعاٚد١ قكٝست٘ ايؿاعط ٚىتتِ
 ٗ ظٚدٗا َع بايػهٔ ايبٝها٤ ظٚدت٘ بكبٍٛ بططؽ يًكسٜؼ آزّ َٔ ايتُاؽ ع٢ً ٜٓطٟٛ

 : ا٫غٛز سٝ٘
  اخرل اقتباؽ "

 واٍٚ ٌٚ ، اؾ١ٓ يسخٍٛ تكطٜبّا بٛابتٌ نُٔ بعسَا آزّ إ ا٫َطٜهٕٝٛ ايػٛز ٜععِ
 (47) " .. بططؽ ايكسٜؼ اقٓاع
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 قٓاع قكٝس٠ بٓا٤ اٍ ( ٖٛ اْا ) ايػَٛطٟ ايؿاعط ايٛاح َٔ " قكٝس٠ ٗ ايؿاعط ٜٚعُس
 ْؿػ٘، اؿسٜح ايؿاعط ٚقٓاع " ٖٛ اْا " يؿدك١ٝ اؾذلانٞ تاضىٞ قٓاع بٌ ؾٝٗا ٜعاٚز
 اسس َٔ ْكّا ٜكطأ باْ٘ إتًكٞ تِٖٛ تاضى١ٝ َػاؾ١ ٚتطى إباعس٠ خ٬ٍ َٚٔ ايجا١ْٝ، اٚشات٘

 إ ّٚهٔ . إٛانع اسس ٗ ٖٓا" خطّ " ٚدٛز اٍ ايٓل ٜؿرل سٝح ، ايػَٛط١ٜ ا٫يٛاح
 ؼكٝل خ٬ٍ َٔ ٚؼسٜسّا ، ٚإطاٚغ١ ايتُٜٛ٘ يعب َٔ يعب١ آخط داْب َٔ ايككٝس٠ ْعس

 : اٜهّا ثطَٚ٪ ٚسانط، قٟٛ اؿسٜح ايؿاعط قٛت ٫ٕ ، ٚايعَاْٞ إهاْٞ ايتػطٜب
 ، مٌٝ ٫ْٞ "
 ! يٝدًكين طٝٓا ايْطب انًـ مل

  ٖٛ اْا : بٞ قاح
  عْٝٛٞ ؾؿتشت

 اميا ٚطٔ تؿتٗٞ ؟ قاٍ 
 (90)قًت : اؾٓٛب " 

 ٚتهؿـ يٓا ايككٝس٠ عٔ قؿشات َٔ غؿط تهٜٛٔ َس١ٜٓ ايؿاعط ايبكط٠ .
 ٚؼهط خ٬ٍ شيو غٝس٠ اؿا١ْ ايػَٛط١ٜ ٗ ًَش١ُ نًهاَـ :

 ١ْ .." ٜاقاسب١ اؿا
 اْهٝسٚ . َات 

 ؾًٓطؾع يف قشت٘ 
 (91)نب ايػا٥ب " 

 ٚتٓطٟٛ ايككٝس٠ ع٢ً قك١ سب بٌ ايؿت٢" اْا ٖٛ " ٚ ايطؿ١ً " ٖا ٖٞ " :
 " ُٖػٛا إ ؾؿاٙ ايطؿ١ً ) ٖا ٖٞ (

 تبسٚ انرب َٔ نٌ ؾؿاٙ ا٫طؿاٍ !
 (92)قاٍ اْاٖٛ : غٓكاضٕ بني ايؿؿتني ! "
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٤ ايتهٜٛٔ ٚبٌ اؿانط ٚايطا٥طات اييت ناْت ؼّٛ، ٜٚتشطى ايٓل ظَٓٝا بٌ إانٞ ٚبس
 اؾذلانّٝا، ؾٛم ا٫ٖٛاض / َٓص ٔػ١ ا٫ف غ١ٓ .

ٗ طبع١ ايسٜٛإ ا٫ٍٚ ٜؿهٌ إكطع ا٫خرل " ٗ قاَٛؽ اْاٖٛ " دع٤ّا َه٬ُّ ٚعهّٜٛا 
َٔ ايككٝس٠ ، يهٔ ايؿاعط ؾا٤ ٗ " ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ " إ ّٓش٘ اغتك٫ّ٬ ٗ قكٝس٠ 

 ٜٚبسٚ يٞ إ اـٝاض ا٫ٍٚ نإ انجط ١َ٤٬َ َٚكبٛي١ٝ : ،سك٫١
 " ٚعطف ) اْاٖٛ ( اخريّا ٕ ن١ًُ ايطب :

 (93)تبكطْ  تعين : نٔ بكطّٜا " 
قكٝس٠ ناِٚ اؿذاز ٖصٙ َؿبع١ عؼ َٝجٛيٛدٞ ، يهٓٗا ُس دصٚضٖا ٗ طٌ ايبكط٠ 

 ٚٚاقعٗا ايَٝٛٞ بهٌ تؿاقًٝ٘ َٚط٥ٝات٘ ٚضَٛظٙ .
ء ٕ " َا ٫ ٜؿب٘ ا٫ؾٝاٜٚؿهٌ زٜٛا

 ػطب١ ٗ ١َُٗ ؾ١ٝٓ ْك١ً 9117 عاّ ايكازض (71)
 ٖصٙ َعِٛ.  ايككرل٠ ايَٛه١ يككٝس٠ ٚغٝاب َطٛي١، قكا٥س ٔؼ لس سٝح ايؿاعط،
، ٚخاق١ ٗ ايككا٥س ايج٬خ  ٚايطبكات إػتٜٛات َتعسز٠ ، َطنب١ ب١ٝٓ تعتُس ايككا٥س

١ يًطا٥ط َٚطِٜ يٓا " ٖٞ انجط قكا٥س ايسٜٛإ ا٫ٍٚ.  ٚايككٝس٠ ا٫ٍٚ " غتعٛز ايطٜؿ
 . 0229تطنٝب١ّٝ ٚتٓٛعّا ، ٜٚعٛز تاضٜذ نتابتٗا اٍ عاّ 

ٗ ٖصٙ ايككٝس٠، شات ايطابع ايتذطٜيب، مث١ تٓاٚب بٌ عسز َٔ إؿاٖس ٚايتابًٖٛات 
بٓا٤ ٚاؿبهات ايػطز١ٜ اييت تتعطض يًكطع ٚإْٛتاز ٗ سطن١ تؿتكس إػاض اـطٞ إتكاعس ي

اؿسخ ٚايعَٔ ، سٝح ٜتٛقـ ايؿاعط يٝكسّ يكط١ ثا١ْٝ ٚثايج١ ٚضابع١ ، ٚبعٛز ثا١ْٝ ٚثايج١ 
اٍ تطٜٛط َٚٛاق١ً سطن١ ٖصٙ اؿبهات بططٜك١ َطنب١ تػتسعٞ ٚدٛز قاض٨ َٔ ْٛع 
خام قازض ع٢ً ضب٘ ٚتاٌٜٚ، ٚبايتايٞ اغتٓطام ايككٝس٠ بٛقؿٗا ن٬ّ َطنبّا َبّٓٝا َٔ 

 َتٓٛع١ .ْٜٛٸات ُٚؿك٬ت 
تٓٗض ٖصٙ ايككٝس٠ ع٢ً يعب١ ؾعط١ٜ ػطٜب١ٝ ٚتطنٝب١ٝ َعكس٠ تًعب ؾٝٗا عٓاقط إْٛتاز 
ٚايكطع ٚايه٫ٛز ٚظٚاٜا ايهاَرلا ٚػُٝس سطن١ ايعَٔ زٚضّا َُّٗا ٗ بٓا٤ ٖصا ايػٝٓاضٜٛ 
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ايؿعطٟ ايصٟ ٫ ٜعُس اٍ ايُٓٛ اـطٞ ايعهٟٛ ، بٌ ًٜذأ اٍ يعب١ ايتٓاٚب ٚايتذاٚض 
 ؿع ع٢ً ا٫َه١ٓ ٚا٫ظ١َٓ ـًل ٚؼطٜو ٖصٙ ايتٛيٝؿ١ ايؿعط١ٜ إطنب١ .ٚايك

ايككٝس٠ اييت تتؿهٌ َٔ اضبع١ َكاطع ؾعط١ٜ َع١ْٛٓ تهؿـ عٔ ُؿك٬ت انجط تؿطٜعّا 
ٚتٜٓٛعّا َٔ خ٬ٍ ٬َسك١ سطن١ عسز َٔ اؿبهات ايؿطع١ٝ إه١ْٛ َٓٗا سبه١ ايعذٛظ 

َطِٜ ، ٚسبه١ ايهاتب إٛيع بايهتاب١ ، ٚسبه١  ا٫ؾػاْٞ، ٚسبه١ اخذلاع ايكًِ ، ٚسبه١
 ايكٝاز ، ٚسبه١ دًس ايػعاٍ ٚاخرلّا سبه١ ايؿاعط .

تبسأ ايككٝس٠ ٗ َكطعٗا ا٫ٍٚ إٛغّٛ " خاضز اؿسٚز ، زاخٌ إً " عٔ َؿٗس 
ايعذٛظ ا٫ؾػاْٞ ايصٟ تطى ظٚدت٘ َتكس١َ ٗ إػرل ، ٖا اثاض تهٗٓات عسٜس٠ يطداٍ 

طب١ٝ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ اْ٘ ٫هٛظ يًُطا٠ إػ١ًُ إ تتكسّ ايطدٌ ٗ ايػرل . ايكشاؾ١ ايػ
ٚايككٝس٠ بهاًَٗا تٓتُٞ بؿهٌ ٚانح اٍ قكٝس٠ ايٓجط ، َع ٌَٝ يتٛٚٝـ يػ١ غطز١ٜ 

 ٚسها١ٝ٥ قطٜب١ َٔ ضٚح ايٓجط ٚايتكطٜط ايكشؿٞ :
 " ضقس عابطٕٚ َٜٕٛٝٛ َؿٗس ايعذٛظ ا٫ؾػاْٞ 

  غٛم ايكط١ٜ ، تاضنّا ايصٟ نإ ىطز َٔ سكً٘ اىل
 (07)ظٚدت٘ تتكسَ٘ يف املػري .. "

ْٚهتؿـ ٚدٛز غدط١ٜ خؿ١ٝ ٗ تكسِٜ ٖصٙ اؿبه١، ّهٔ يًكاضٟ إ ٜسضنٗا بػٗٛي١.  
ٚايؿاعط ٫ ٬ٜسل ٖصٙ اؿبه١ خطّٝا ، بٌ ٜكطعٗا َْٛتادّٝا اٍ فُٛع١ َٔ إؿاٖس 

كطع ايجاْٞ َٔ ايككٝس٠ ٚإعٕٓٛ " ض٩ٚؽ ٚايًكطات ايككرل٠ إت٬سك١، اييت ٜٓط٣ٛ عًٝٗا إ
اق٬ّ سٍٛ ْٛط١ٜ اخذلاع ايؿًِ ا٫ٍٚ ٚتعٜٝـ اؿكا٥ل ب٘ " : طرل ّتشٔ ايطٜح ، دًس غعاٍ 
هـ ؼت ايؿُؼ ، ضدٌ َػطّ بايهتاب١ ، قٝاز ٜؿشص غُّٗا ، ؾاعط مل ٜتًل ايهتاب١ عٔ 

ؿس اطٍٛ يًطؿ١ً ايعطاق١ٝ َطِٜ َعًُ٘ ، ٚقشؿٞ ٜعًٓب اؿطب ٗ ايهاَرلا . ٚىتتِ إكطع َ
شات ا٫ضبع غٌٓ إكاب١ بػططإ ايسّ . ٚٗ إكطع ايجايح إٛغّٛ " ض٩ٚؽ يٝػت ٭سس 

ٚٗ" ض٩ٚؽ اق٬ّ" وؿس ايؿاعط َٔ خ٬ٍ إْٛتاز ٚايتٓهٝس فُٛع١ َٔ   -َٔ ا٫ق٬ّ " 
سٝح ايػِٗ ع٢ً إؿاٖس اييت تطٛض سطن١ ايؿعٌ  ايؿعطٟ ٚايسضاَٞ ٗ إؿاٖس ا٫ٍٚ ،
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ٚؾو ا٫ْط٬م، ٚايطرل ايصٟ ٜػطف اشلٛا٤ َذصاؾٝ٘، ٚاقابع ايطدٌ إػطّ بايهتاب١، 
ٚقٛض٠ َكطب١ ٕطِٜ . َٚٔ ايططٜـ إ ٜؿرل ايؿاعط ٗ ايًكط١ ا٫خرل٠ اٍ  cnn ـٚقشؿٞ اي

بٌ . إ " ايعذٛظ ا٫ؾػاْٞ .... ٫ ٜعٓٝٓٓا ا٫ٕ " َطس٬ّ بصيو سطن١ ٖصا إؿٗس اٍ إػتك
ٜٚعُس ايؿاعط اٍ اقا١َ تٓام قطاْٞ َٔ خ٬ٍ تٛٚٝـ عباض٠ " ْٕٛ ٚايكًِ " ٗ َػتٌٗ 

، ٗس ثا١ْٝسطن١ بط١٦ٝ ، ٜتشطى إؿإكطع ايجاْٞ ٜعٝس ازضاد٘ ٗ إكطع ايجايح .َٚجٌ 
واٚض َطِٜ ع٢ً قل ؾعطٖا . ٚؾذا٠   cnnسٝح اطًل ايكٝاز غُٗ٘، ٚسٝح قشؿٞ اٍ 

ٟ بًكط١ ز١َٜٛ عٓسَا اقاب غِٗ ايكٝاز ايطا٥ط ؾؿًتت َٔ ايطا٥ط ٜتكاعس إؿٗس ايؿعط
 ضٜؿ١ : 

 " تطمت َٔ ايػُا٤ ضٜؿ١ نبري٠ 
 (07)َٔ ايطا٥ط ايكتٌٝ . " 

ثِ تتابع ايككٝس٠ ع١ًُٝ " اخذلاع " ٖصا ايؿًِ ايسَٟٛ، َٔ قبٌ ايهاتب إػطّ بايهتاب١ 
ضٖا ع٢ً دًس ايػعاٍ ايكتٌٝ اٜهّا َٔ ايطٜؿ١ إسَا٠، بسّ ايطا٥ط ايكتٌٝ، ٚايصٟ ضاح ّط

،َعًّٓا َبتسأ ايهتاب١ ٚآزَٗا ، ٌٜٚٛ ايؿاعط ٚسسٙ ٜطاقب ٜٚتاٌَ ٚوبؼ اْؿاغ٘ ٜٚتػا٤ٍ 
 بًٛع١ : 

 " ْاح ايؿاعط قكٝست٘ ايجا١ْٝ :
 ٌٖ ايطٝٛض ضغا٥ًٓا إىل ايػُا٤ ؟

 (06)اّ ضغا٥ٌ ايػُا٤ ايٝٓا " 
ايصٟ ٜعتكس إ ايعذٛظ يٝؼ  cnnٜٚعٛز َؿٗس ايعذٛظ ا٫ؾػاْٞ َٔ خ٬ٍ قشؿٞ اٍ 

َػًُّا بهٌ تانٝس ، نُا تطٌ قٛض٠ َطِٜ ٖٚٞ ٗ ايطا٥ط٠ " تتاٌَ َتؿهه١ خذ٢ً " ،ثِ 
ّػو ايهاتب إػطّ بايهتاب١ بطٜؿ١ ايطا٥ط إسَا٠ ٚنأْ٘ ٜتبا٢ٖ باخذلاع ٖصا ايكًِ 

ٚيٝهٕٛ ٖٛ  ايسَٟٛ،  ثِ  ٜػتعرلايكشؿٞ ضٜؿ١ ايطا٥ط إسَا٠ يٝهتب بٗا تكطٜطٙ ايكشؿٞ
 ٚقشاؾت٘ ؾطٜهّا ٗ دط١ّ اخذلاع ٖصا ايكًِ ايسَٟٛ .
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ٚٗ إكطع ايطابع ٚا٫خرل " ؾ٬ف باى " ٜكّٛ ايؿاعط بع١ًُٝ ػُٝع ٚؼطٜو ؾُٝع 
إؿاٖس اجملُس٠، مٛ ْكط١ ايٓٗا١ٜ ، ٜٚعٛز بٓا أ٫ّٚ، ٫ غتشهاض قٛض٠ ناِٚ سذاز آخط 

٠  اييت تكٌ َطِٜ، ٚيٝهٕٛ ٖٓا ٖٛ ايؿاعط ٚايؿاٖس ، ضَا اغتشهطت٘ يكط١ ايطا٥ط 0257عاّ 
ايصٟ ىتتِ ايككٝس٠ َكطع ؾعطٟ َ٪ثط ، ٜعٝس ؾٝ٘ اؿٝا٠ اييت نٌ ا٫ؾٝا٤  ايكت١ًٝ إسَا٠ ، 
ايطا٥ط ايكتٌٝ ، ٚدًس ايػعاٍ ، ٚؾعط َطِٜ ، نُا ٜعٝس اٍ اؿٝا٠ اٍ نٌ ا٫طؿاٍ ايؿٗسا٤ ، 

 ٞ ٜٗعٚا اضدٝح ابٓا٥ِٗ :نُا ٜعٝس اؿٝا٠ اٍ ايؿٗسا٤ايهباضن
 " غانع بايؿعط َا غش١ يًُكا٥ط  

 اَػح ايػططإ عٔ زّ َطِٜ ..
 ٚاعٝس هلا ؾعطٖا .

 (09)ٚاقـ ا٫ضادٝح يًؿٗسا٤ ايكػاض ." 
َجٌ ٖصٙ إٗاض٠ ب٢ٓ ايؿاعط قكٝست٘ ايتذطٜب١ٝ إتُٝع٠ ٖصٙ ، ٖٗسا ايططٜل اَاّ قكٝس٠ " 

ًَش١ُ دًذاَـ ٜٚكسّ ؾٝٗا خطابّا اؾذلانّٝا َٛدّٗا َٔ  تعاٍ اٍ ساْيت " اييت ٜػتًِٗ ؾٝٗا
ْٓػٕٛ غٝس٠ اؿا١ْ اٍ دًذاَـ ٚاٍ نٌ سانِ تعًُ٘ نٝـ وهِ ابٓا٤ ؾعب٘ بايعسٍ 
ٚا٫سػإ . ٚيهٞ ٜٛسٞ ايؿاعط بإباعس٠ ، ٚيهػط ي٬ٜٗاّ ؾٗٛ ٜهع ٖاَؿّا ؼت ايعٓٛإ 

 ٜكٍٛ " َامل ٜذلْ٘ ط٘ باقط َٔ ايًٛح ايعاؾط " : 
 "تعاٍ اىل ساْيت ٜاٚيسٟ !

 (00)َٚٓٗا تتعًِ سه١ُ املًٛى َع ايطعاٜا ! " 
ٚتٓطٟٛ ايككٝس٠ ع٢ً فُٛع١ َٔ ايطغا٥ٌ ا٫ْػا١ْٝ اييت تسعٛ اٍ ايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ ، 
ٚتطؾض ايًِٛ ايصٟ ٜػًط٘ إًٛى ٚاؿهاّ ٚضداٍ ايسٜٔ آْصاى سٝح تسعٛ غٝس٠ اؿا١ْ 

 زٙ ٗ َسٜٓت٘ : اٚضٚى دًذاَـ اٍ إ ٜكِٝ دٓت٘ ٚخًٛ
 " ٫ تربح اٚضٚى !
 ْبؿتِ ايكْكٞ  –ؾًٔ ؼتاز اىل اٚتٛ 
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 ؾعؿب١ خًٛزى اييت ايٝٗا تػع٢ ،
 ْابت١ ٖٓا ، يف بػتاتني اٚضٚى .

 ٚؼت اغٛاضٖا تٓططح دجح ا٫دساز ، 
 (00)خايس٠ يف ايسٚز" 

يهٓ٘ أقشِ ٚساٍٚ ايؿاعط إ وانٞ ايًػ١ ايؿعط١ٜ اييت نتبت بٗا ًَش١ُ دًذاَـ ، 
 ،شلا باؾٛ إٝجٛيٛدٞ ا٫ؾذلانٞ فُٛع١ َٔ  ايٓكٛم، سسٜج١ ٫ ع٬ق١ insertsبٌ ثٓاٜاٖا 

ٖٚٞ اضبع١ ْكٛم ؾا٤ إ ٜهعٗا ٗ طبع١ ايسٜٛإ ا٫ٍٚ " َا ٫ٜؿب٘ ا٫ؾٝا٤ "  ، عاّ 
بع٬َات  9105زاخٌ اطاضات طباعب١ ، اغتبسشلا ٗ فُٛعت٘ ايؿعط١ٜ ايها١ًَ عاّ  9117

 ٓكٝل طباعٞ ، ٖٚٞ ٜهُٔ إ ُجٌ عتبات ْك١ٝ ته٧ ايٓل ٚتػٓٝ٘ .ت
ٚىًل يٓا ايؿاعط ٗ زٜٛاْ٘ ٖصا قكٝس٠ َطاٜا َتُٝع٠ ٚغ١ٝٓ بايطَٛظ ٚايس٫٫ت 

 ٚا٫سا٫ت ايػُٝٝا١ٝ٥ ٖٞ قكٝس٠ " غؿط إطاٜا " .
ٝس٠ َٚٔ اؾسٜطبايصنط إ ايؿاعط غبل ٚإ ْؿط ٗ  زٜٛاْ٘ ايػابل " غعاي١ ايكبا " قك

َطاٜا قكرل٠ ٖٞ قكٝس٠ " ادعا٤ إطا٠ " ضَا ناْت ُٗس يًككٝس٠ إطٛي١ ٖٚٞ ٗ اؿكٝك١ 
قكٝس٠ َٚه١ قكرل٠ يهٓٗا َهتٓع٠ ، تتُشٛض سٍٛ ث١ُٝ تؿٛٞ إطآ٠ اييت تٓاٚشلا ايعسٜس َٔ 

 ايؿعطا٤ اٜهّا يهٓٗا انتػبت ٖٓا ق١ُٝ دسٜس٠ : 
 " ؾطسٞ قًٌٝ يف املطاٜا 

 ٫ْٚين اسببت٘ 
 ػطت َطآتٞ ن

 (01)يٝهجط يف ايؿعاٜا " 
ٚقكٝس٠ " غؿط إطاٜا " إطٛي١ ساؾ١ً َٛاقـ ؾًػؿ١ٝ ٚؾهط١ٜ ٫ ؽًٛ َٔ ايػدط١ٜ 

 ٚإؿاضق١ :
 " يف املطاٜا :
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 أؾتؿـ عٔ دػس  –َص ٚيست  –اض٣ أٟ ؾ٧ .... غٛاٟ ! ؾاْا 
 (02)قس ًٜٝل بطٚسٞ . " 

ت اشل١ٜٛ ٚايتطابل بٌ ا٫قٌ ٚقٛضت٘  ٗ ٚيصا ؾإ ايؿاعط ٜػذلدع غرل٠ سٝات٘ عجّا ع
 إطآ٠  ، يهٓ٘ ٜهتؿـ ايعٜـ ، ست٢ ٗ إطاٜا : 

 " ٚأْا ٫ ابايؼ ٚاهلل 
 ست٢ املطاٜا ٖٓاى 

 تعٜـ ٚدٗو اْت 
 ؾؿٞ ايكباح ؼًل ؿ١ٝ غريى 

 (03)ٚمتؿط ؾعط غٛاى " 
عإٞ ٕطاٜا ٗ ايؿعط ايٚتصنطْا قكٝس٠ ناِٚ اؿذاز ٖصٙ بعؿطات َٔ قكا٥س ا

يًؿاعط٠ ايدلٜطا١ْٝ  ricctcضَا اؾٗطٖا ٗ ايؿعط ا٫ْهًٝعٟ قكٝس٠ " إطآ٠ "  ،ٚايعطبٞ
غًٝؿٝا ب٬خ ، اييت ْايت ايهجرل َٔ ايكطٜٜ ٚايتكِٝٝ. ٖٚٓاى ٗ ايؿعط ايعطبٞ قكا٥س إطاٜا 

 عٔ 0219 عاّ ايكازض (11)عٓس ازْٚٝؼ اييت خكٗا بسٜٛإ ناٌَ ٖٛ " إػطح ٚإطاٜا" 
 ايعطبٞ ايؿعط اػاٖات"  نتاب٘ ٗ عباؽ اسػإ ايٓاقس ايٝٗا تٓب٘ ٚاييت برلٚت ٗ اٯزاب اضز

0259  عاّ"  إعاقط
١ ٚناشب١ ٚتػطم ايٛدٛٙ اٚ كاتً اؿذاز ناِٚ َطاٜا يهٔ ، (10)

تعٜؿٗا ، ضَا يتدًل ٚاقعا اؾذلانّٝا بس٬ّٜ عٔ ايتُاثٌ ٚإطابك١ ٚا٫غتٓػار ،ٚيصا ؾٗٞ ؼؿٌ 
ٚقس  -عط١ٜ َػٝب١، ضَا ٖٞ ؾعط١ٜ احملٛ ٚايػٝاب، َٚا ٖٛ َكُٛع َٚكازض َُٚٗـ بؿ

تؿذعٓا قكٝس٠ ناِٚ اؿذاز ٖصٙ اٍ عٛز٠ ٫سك١ يًشسٜح عٔ ؾعط١ٜ قكٝس٠ إطاٜا ٗ 
 ايؿعط اؿسٜح بكٛض٠ عا١َ ، ٚايؿعط ايعطبٞ اؿسٜح بكٛض٠ خاق١. 

ٔ " ق١ُ ايٓهر ايؿعطٟ يًؿاعط ، ٫ْ٘ ٚضَا ّجٌ زٜٛإ ايؿاعط ا٫خرل " دساض١ٜ ايٓٗطٜ
اْط٣ٛ ع٢ً نٌ ايتٜٓٛعات ٚا٫غايٝب اييت غبل ي٘ ٚإ دطبٗا ط١ًٝ َا ٜكطب َٔ ايٓكـ 
قطٕ . اش لس عٓا١ٜ خاق١ باغتٓطام إهإ َٚهْٛات٘ ٚتهاضٜػ٘ ، ٚبؿهٌ خام إهإ 
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طا٤ ايبكط٠ ، ايبكطٟ ايصٟ ٜٓبجل عؿّٜٛا ٗ دٌ نتابات٘ ايؿعط١ٜ ، ٚٗ نتابات ْٝع ؾع
ٚيهٔ ايؿاعط ٜهؿـ عٔ اع٤٬ يًُهإ ايعطاقٞ أٜهّا، ٚخاق١ ٗ قكٝس٠ " دساض١ٜ 
ايٓٗطٜٔ " اييت وٌُ ايسٜٛإ ازلٗا.  نُا لس عٛز٠ اٍ نتاب١ قكٝس٠ ايَٛه١ ايؿعط١ٜ اييت 

ب دطبٗا ٗ زٜٛاْ٘ " غعاي١ ايكبا ".  ُٚٝع ايسٜٛإ ب١ُٓٝٗ قكٝس٠ ايٓجط ٚتبًٛض يٕٛ َٔ اـطا
اؿذادٞ ايؿعطٟ ايصٟ واٍٚ ؾٝ٘ تأطرل ايكه١ٝ ايؿعط١ٜ َٓطكّٝا ٚاسٝاّْا تاضىّٝا ، ٗ 
خطاب َٛد٘ َٔ " اْا "ايؿاعط اٍ " آخط " ٚاقعٞ اٚ اؾذلانٞ ،َٔ خ٬ٍ تؿهٌ بٓٝات 
سٛاض١ٜ َس١ْٚ اٚ َهُط٠ ، َٚا ٜهػب قكا٥س ايؿاعط س١ٜٛٝ ٚتاثرلّا ٚقطبّا َٔ إتًكٞ 

 اع .َٚكسض٠ ع٢ً ا٫قٓ
نُا عاز ايؿاعط اٍ يعب١ ؾعط١ٜ تتُجٌ ٗ تػطٜب إهإ ، ٚتطسًٝ٘ ،ضَا ٫غباب 
غٝاغ١ٝ ْٚاي١ٝ ، َٔ اقٛي٘ احمل١ًٝ ) ايعطاق١ٝ ( اٍ ؾها٤ات تاضى١ٝ َتد١ًٝ َٔ خ٬ٍ خًل 

 عاّ ٚإهتٛب١ (10)زضاَا ؾعط١ٜ ، نُا لس شيو ٗ قكٝس٠ : "قك١ ؾكسإ ابط٠ خٝاط١  "
 . َاضنٝع َٔ َػتعاض٠ ا٫زلا٤ بإ ايؿاعط ٜٚعذلف.  ايسنتاتٛض١ٜ ظَٔ ٗ أٟ ، 0229

ايؿاعط ناِٚ اؿذاز َٔ ايؿعطا٤ ايك٥٬ٌ ايصٜٔ ٜأْؼ إيِٝٗ ايكاضٟ ٚإتًكٞ ،ؾٗٛ ؾاعط 
َانط ٚخؿٝـ ايٌٛ ٚىؿٞ زا٥ُّا اغطاضٙ َاٚضا٤ ايهًُات، ٫ْ٘ ٜبطٔ انجط ٖا 

ًكاٖا َٔ َعًُ٘ ا٫ٍٚ اؾاسٜ ،يهٓ٘ اتهأ ٜٛٗط،ٖٜٚٛٛٚـ خكٝك١ إهط اشلاز٨ اييت ت
اغاغّا نُا أض٣، ع٢ً يعب١ ايهًُات إتكاطع١ ٚايتًُٝشات اـؿ١ٝ اييت ٜهُطٖا ؾاعط " 
اؿػذ١" ايؿعيب ٗ تٛٚٝؿ٘ يًُػهٛت عٓ٘ ادتُاعّٝا ٚعطؾّٝا ٚزّٜٓٝا ؼت قٓاع إٛٗط 

 ايػطشٞ ٚاـاضدٞ يٓػٝر ايًػ١ ايؿعط١ٜ  إط٥ٞ. 
 

 اهلٛاَـ : 
 .عط١ٜ " ، زاض غطٛض يًٓؿط ، بػساز" ا٫عُاٍ ايؿ 91052اؿذاز ، ناِٚ ) (0)
( سٛاض َع ايؿاعط ناِٚ اؿذاز ، ف١ً " ا٫زٜب ايعطاقٞ " بػساز ، ايعسز 9101ايعبٝسٟ ، آس َٗسٟ ) (9)

 .019( ، م 02)
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 9105، بػساز ، ( َٛؾل قُس ؾاعط ايهَٛٝسٜا ايػٛزا٤ "ف١٣ً ايجكاؾ١ اؾسٜس٠ 9105ثاَط ، ؾانٌ /، ) (2)
 ، ٚإٓؿٛض ٗ نتابٓا ٖصا .

 – 701( " اغِ ايٛضز٠ " تط١ْ آس ايكُعٞ ، زاض أٜٚا ، ططابًؼ ، يٝبٝا ، م 0229اٜهٛ ، اَدلنٛ ) (4)
700. 

( احملانا٠ ايػاخط٠ ٗ ؾعط اٌَ زْكٌ ، َٛقع اْؿاؽ ، ع٢ً ايؿبه١ بتاضٜذ 9105نٛ ، غًِٝ ) (7)
91/1/9105. 
 .001( م 9ا٫عُاٍ ايها١ًَ ٙ ، زاض ايؿطم ، ايكاٖط٠ )ٙ ( " 9109زْكٌ ، اٌَ ) (1)
 .12( " ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ " ، م 9105اؿذاز ، ناِٚ ) (5)
 .019إكسض ايػابل ، م  (9)
 .992إكسض ايػابل ، م  (2)
 .922إكسض ايػابل ، م  (01)
 .071إكسض ايػابل ، م  (00)
 .912إكسض ايػابل ، م  (09)
 .901إكسض ايػابل ، م  (02)
 .49يػابل ، م ا إكسض (04)
 .07إكسض ايػابل ، م  (07)
 .055( " غعاي١ ايكبا " زاض ايٝٓابٝع يًٓؿط " م 0222اؿذاز ، ناِٚ ) (01)
 .055( " ت٣عُاٍ ايؿعط١ٜ " م 9105اؿذاز ، ناِٚ " ) (05)
 .70إكسض ايػابل ، م  (09)
 .01إكسض ايػابل ، م  (02)
 .09إكسض ايػابل ، م  (91)
 .92إكسض ايػابل ، م  (90)
 .092ابل ، م إكسض ايػ (99)
 .21إكسض ايػابل ، م  (92)
 .47إكسض ايػابل ، م  (94)
( " ؾعط اؿساث١ َٔ ب١ٝٓ ايتُاغو اٍ ؾها٤ ايتؿٛٞ " زاض إس٣ ، بػساز ، زَؿل 9109ثاَط ، ؾانٌ ) (97)

 .21، م 
  905إكسض ايػابل ، م  (91)
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 .21( ، " ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ " ، م 9105اؿذاز ، ناِٚ ) (95)
 .21إكسض ايػابل ، م  (99)
 .47إكسض ايػابل ، م  (92)
 .41إكسض ايػابل ،  (21)
 .47إكسض ايػابل ، م  (20)
 .72إكسض ايػابل ،  (29)
 .10إكسض ايػابل ، م  (22)
 .11إكسض ايػابل ، م  (24)
 .09إكسض ايػابل ، م  (27)
 . 27إكسض ايػابل ، م  (21)
 .15إكسض ايػابل ، م  (25)
 .51إكسض ايػابل ، م  (29)
 .50إكسض ايػابل ، م  (22)
 .90كسض ايػابل ، م إ (41)
 .92إكسض ايػابل ، م  (40)
 .95إكسض ايػابل ،  م  (49)
 .21إكسض ايػابل ، م  (42)
 022إكسض ايػابل ، م  (44)
 . 59ٕكسض ايػابل ، م ا (47)
 . 57إكسض ايػابل ، م  (41)
 . 51إكسض ايػابل ، م  (45)
 .52إكسض ايػابل ، م  (49)
 .ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ، بػساز ٤ " زاض( " َا ٫ ٜؿب٘ ا٫ؾٝا9117اؿذاز ، ناِٚ ) (42)
 .20(، " ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ " م 9105اؿذاز ، ناِٚ ) (71)
 . 25إكسض ايػابل ، م  (70)
 .29إكسض ايػابل ، م  (79)
 .017إكسض ايػابل ،  (72)
 .002إكسض ايػابل ، م  (74)
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 .001إكسض ايػابل ، م  (77)
 .10إكسض ايػابل ، م  (71)
 .092إكسض ايػابل ، م  (75)
 .092م إكسض ايػابل ،  (79)
 ( " إػطح ٚإطاٜا " ، زاض ا٫زاب " برلٚت 0219ازْٚٝؼ )  (72)
 .011ايهٜٛت ، م  ،ايعطبٞ إعاقط " ، عامل إعطؾ١( " اػاٖات ايؿعط 0259عباؽ ، اسػإ ، ) (11)
 .900اؿذاز ، ناِٚ ، " ا٫عُاٍ ايؿعط١ٜ " م  (10)
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  شاػر الكَهيذيا السَداء ٍهذٍى الفجيؼة
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 ذذذ٣ًا اُشؼش٣ٚ ٓذٔذ ٓٞكن اُشاػش ذجشتح ٔصَذ

 ذجشترٚ دٛا٤ُض ا٠ُ ٣ذخَ إ ٣ذاٍٝ ،اُز١ اُ٘اهذ ٣ٞاظٚ

 هشٕ ٗظق ٖٓ اًصش ا٠ُ ذٔرذ اُر٢ اُؼش٣ؼح، اُشؼش٣ٚ

 "ا٤ٌُٓٞذ٣ا  أُص٤شج توظ٤ذذٚ االٗظاس ا٤ُٚ ُلد إ ٓ٘ز

 ٓـِغ ك٢ "أٌُِٚ" ٓجِح ك٢ ٗششٛا اُر٢ اُؼشاه٤ٚ"،

 ٓ٘ز ت٘ششٛا تذؤ اُر٢  هظائذٙ ػٖ كؼاًل اُغثؼ٤٘٤اخ،

   اُغر٤٘اخ. ٓ٘رظق

 
 

 اٚ إكطًشات اٚ إػُٝات َٔ اٟ ؼت ايؿاعط ٖصا ػطب١ ٜسضز إ ٫ٜػتطٝع ؾايٓاقس
 اٚ َؿّٗٛ اٚ ، قسز َكطًح زاخٌ ٚايتُٓٝ٘ ايتذٌٝٝ ع٢ً عكٞ ؾٗٛ ايؿعط١ٜ، ا٫دٝاٍ
 اٍ وتهُٕٛ ايصٜٔ ايٓكاز ٚبعض ٚسسٙ. ْػٝر اْ٘ ايكٍٛ ّهٔ ،ست٢ ؾعط١ٜ فُٛع١

 ؾؿعطٙ ٚتؿك٬ّٝ. ١ًْ ايتذطب٘ ٖصٙ ٜطؾهٕٛ قس َعٝٓ٘ ٚخطاطات ٚتُٓٝطات َٓٗذٝات
  نبرل. سس اٍ َتٓاؾط٠ ٚتعبرل١ٜ ازب١ٝ ٚؾٕٓٛ ْٚجط١ٜ ؾعط١ٜ اغايٝب َٔ َعكس٠ ن٫ٛد١ٝ تٛيٝؿ١

 ايؿعطٜ٘ بإٛغٝك٢ وؿٌ ٚايصٟ إٛظٕٚ ايعُٛزٟ ايؿعط َٔ ِاشز ع٢ً ٜٓطٟٛ ؾؿعطٙ
 ، اؿط ايؿعط يككٝس٠ ٚانح اغتجُاض عٔ ايػايب ٗ ٜهؿـ ؾعطٙ إ نُا ،  ططٜبايت سس
 . ٖٚٓاى ٖٓا تطٌ ايٓجط قكٝس٠ َٔ ق١ًًٝ غرل َكاطع ايٓاقس ٚهس بٌ ،  ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ اٚ

 ، اـطاب١ ؾٔ َجٌ غرلايؿعطٜ٘ ا٫ؾهاٍ َٔ  فُٛع١ ايؿاعط ٜٛٚـ شيو عٔ ٚؾه٬ّ
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 َٔ ايهجرل ٗ ٜٚبسٚ ، ٚايعا١َٝ ايؿكش٢ ا٫َجاٍ ٌٚغذ ، ايؿعيب اؿهٛاتٞ ٚسهاٜات
 ٗ ايجٛضٟ ٚاحملطض إػطسٞ ٚإُجٌ ٚإػين ايؿعيب ايؿاعط إٖاب  ٜتكُل ٖٚٛ ا٫سٝإ
 اجملػات خ٬ٍ َٔ ايؿاعط ٖصا ػطب١ ػٓٝؼ َػأي١ ايٓاقس ع٢ً تكعب يصا . ايؿطد١ َػطح
 خٝاضٜٔ اَاّ ْؿػ٘ ايٓاقس ٖصا ٚهس . يػٛا٤ا ع٢ً اؿساث١ٝ اٚ َٓٗا ايتكًسٜ٘ ، إعطٚؾ٘ ايٓكسٜ٘

 ٖصا اغتٝعاب ع٢ً قازضٙ بسًٜ٘ ْكسٜ٘ فػات عٔ ٜبشح اٚ ، داّْٝا بايكًِ ًٜكٞ إ اَا
 ازا٠ ايؿعطٟ إٓدل َٔ اؽص ايصٟ ايؿاعط، ٖصا قكا٥س ب٘ تتؿذط ايصٟ إتٓاقض إتسؾل ايؿٝض
 َع ٫تٓؿع ْٛعٗا نإ َُٗا ايٓكس١ٜ ٠إػطط إ ايكٍٛ ّٚهٔ . اٯخط َع ٚايتٛاقٌ يًتأثرل
  ا٫ؾهاي١ٝ. ايؿعطٜ٘ ايتذطب٘ ٖصٙ
ٛٸٍ ايؿاعط إ ٬ْسٜ إ عًٝٓا ، قُس َٛؾل ايؿاعط ػطب١ تأطرل ادٌ َٚٔ   ػطبت٘ س

 ٚضا٤ َٓػاقّا ٜهٔ مل ٚاْ٘ ، ٚيًتػٝرل ا٫دتُاعٞ يًٓهاٍ ٚغٝاغ١ٝ ادتُاع١ٝ ازا٠ اٍ ايؿعط١ٜ
 تهع ، ايؿعطٟ اـطاب ْكا٤ ع٢ً اؿؿاٚ عذ١ ناْت ،اييت ٝ٘ٚايؿه٬ْ اؾُايٝ٘ ايسعٛات

 ع٬قت٘ ٗ ٚقاٜس ، خايل ْايٞ ؾعط ٫ْتاز ٚايؿعط، ا٫دتُاعٞ اشلِ بٌ عايّٝا دساضّا
 يٝؼ ، ا٫غتسضاى باب َٚٔ . ٚتؿهً٘ ْتاد٘ أططت اييت ٚايتاضىٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ بايػٝاقات

 ٜطًل نإ ٚاْ٘ ، ؾك٘ ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ بايتشطٜض َعّٓٝا نإ ايؿاعط إ ٖصا َع٢ٓ
 ؾتذطبت٘ . ٚا٫بساع١ٝ ايؿ١ٝٓ ايتذطب٘ اطاض خاضز ايتشطٜهٝ٘ ايجٛض١ٜ ايؿعاضات َٔ فُٛع١

 ٚإػتشسث٘ اؾسٜس٠ ايؿٓٝ٘ ٚايكٝاغات ٚا٫ْعٜاسات ايؿعطٜ٘ ٚبايكٛض اؿكٝكٞ بايؿعط ؼؿٌ
 اي٬ؾتات" " ب ٜػُٝ٘ َا ٜطًل إ ٜتعُس ايصٟ َطط( )آس ايؿاعط َجٌ يٝؼ بكطاس٘ اْ٘ .

 ٗ اسٝاّْا، ٜٛغًٕٛ ايصٜٔ ايؿعبٌٝ ايؿعطا٤ بعض َجٌ يٝؼ اٜهّا ٖٚٛ ، ايػٝاغ١ٝ ايؿعط١ٜ
 . إتًكٞ ٗ ٚايتأثرل ايتشطٜض زضدات َٔ ٖه١ٓ زضد٘ اع٢ً يتشكٝل ٚايٛنٛح إباؾط٠
 ٜعدل إ اضاز ندل٣ ٚن١ْٝٛ ٚغٝاغ١ٝ ادتُاع١ٝ قه١ٝ قاسب قُس َٛؾل ٚاسسٙ ٚبهًُ٘

 َسْٚت٘ ٗ  َسّْٚا، بٛقؿ٘ ، ٚنأْ٘ ايؿعطٜ٘، ػطبت٘ خ٬ٍ َٔ ، بككس١ٜ ٚاسٝاّْا عٓٗا،
 ٌٜٛ يصا  ٚفتُع٘. ؾعب٘ ابٓا٤ اٚداع ٚ اٚداع٘ عٔ ، اٯخط اٍ ٜتشسخ اـاقٶ١ ايؿعط١ٜ
 ضغا٥ٌ ايؿعطٟ خطاب٘ وٌُ إ َٔ ٫ّٓع شيو يهٔ ، ا٫ٍٚ ٖسؾ٘ ،اؿانط إتًكٞ اٯخط/
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 ٖصا غط  ٜؿػط ٚضَا ايهتاب١، خ٬ٍ َٔ قكا٥سٙ ٜتًك٢ ايصٟ يًكاض٨ تاثرلّا اقٌ ضَا ٖاث١ً،
 بايػدطٜ٘ عُٝل بأسػاؽ إُعٚد١ ايكاضخ١ اشلذا١ٝ٥ ايٓدل٠ ٚقعٛز يًؿاعط ايٓؿػٞ إعاز
 ٚيؿتاٟٚ ، ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ يًُ٪غػ١ ؾتا٥ِ بؿهٌ اسٝاّْا عؿّٜٛا تٓجاٍ ٚاييت ، إطٜط٠

  ٚايتهؿرل ا٫ضٖاب عطابٞ إتططف، ايػٝاغٞ" "ا٫غ٬ّ ٖجًٞ َٔ ٚايعٓـ اي٬ّٛ ٗا٤ؾك
   إتأغًٌُ". "اٍ  قكٝست٘ اٚ عطاقّٝا" َٓهِ ضا٣ َٔ " قكٝست٘ ٗ ؾعٌ َجًُا ٚايعٓـ،

 ا١ُْٛ ٚنٌ إكبٛض ايٓٛاّ هػسٖا اييت ٚايكبح ايتٛسـ َٛاٖط يهٌ ضؾهّا قكا٥سٙ ُجٌ نُا
 ٕجٌ ايتدلٜط بعض غطاَؿٞ ا٫ٜطايٞ إؿهط َٚٓطًكات ايجكاؾٝ٘ ايسضاغات ُٓشٓا ضَا  ايكُع.

 ؾؿاٖٞ  أزب ، ٚاط٧ ٚآخط عاٍ أزب بٛدٛز ا٫عذلاف ضؾهٗا ٗ خاق١ ، ايتذطب١ ٖصٙ
ٕٚ ا٫ْػاْٝ٘ ايجكاؾ٘ ْتاز ؾهٌ نتابٞ، ٚآخط  اؾدِ أٚ سساث١ٝ قكٝس٠ اع٢ً َٔ بس٤ّا َتػا

 ٜػعؿٓا قس نُا  ايؿعبٝ٘. ايتًؿعْٜٛٝ٘  ٚإػًػ٬ت اؾاظٚ ايبٛب َٛغٝك٢ اٍ زلؿ١ْٝٛ،
 بٛب ٖٛ ؾعيب اَطٜهٞ َٚػٔ يؿاعط 9101 عاّ ي٬زاب ْٛبٌ َٓح دا٥ع٠ ؾ١ٓ قطاض سسٜجّا
 داْبّا اظاست٘ ايصٟ ا٫ْػاْٝ٘، ايجكاؾ٘ ٗ إٓػٞ إٌُٗ ايٛد٘ بٗصا اعذلاؾّا ضَا  ، ز٬ٜٕ
 ا٫ْٝك١. ايٓدب١ ثكاؾ١ ط١ًٜٛ يكطٕٚ
 ٚايتابٛات اؿٛادع اخذلام ع٢ً ايكسضٙ ٖصٙ وكل إ قُس َٛؾل اغتطاع نٝـ ٚيهٔ  

 ، اـاق١ ؾعطٜت٘ ٜٚ٪غؼ  ، ايعذٝب١ ايؿعط١ٜ اـًط٘ بٗصٙ ا٫دتُاعٝ٘ ايؿعطٜ٘  ٚا٫عطاف
 ٜػبك٘ مل ضَا ، ايػٛا٤ ع٢ً ٚايكطا٤ إتًكٌ َٔ اٯ٫ف  قًٛب اٍ ايػٗٛي١ بٗصٙ ٜكٌ ٚإ

 ايؿاعط لح  نٝـ ٚيهٔ ايٓٛاب. َٚٛؿط ايهبرل، اؾٛاٖطٟ َِٓٗ ايؿعطا٤، َٔ ق١ً ا٫ قبًٗا
 ،ٚزِٚا عاطؿٞ إغطاف زِٚا ، إ٪١ٕ ايعطاقٝ٘ ايذلادٝسٜات  ٖصٙ نٌ َع ٜتعاٌَ إ ٗ

 ض١ٜٜٛ٩ اغذلاػ١ٝ َٔ ايؿاعط اْط٬م ٗ ٜهُٔ ايػط إ يٞ ٜبسٚ ؟ قا١ُ َٚطاخٺ بها٥ٝات
" "black ايػٛزا٤ "ايهَٛٝسٜا ب َاٜػ٢ُ ؾها٤ َٔ ا٫ْط٬م ٗ تتُجٌ ٚؾًػؿ١ٝ ٚتعبرل١ٜ

 "comedyٚا humour dark ٖٛٚ ؾعطّٜا اٚ ، ضٚا٥ّٝا اٚ َػطسّٝا ، يًهاتب ٜتٝح َٓٛٛض 
 ؾُٔ  ٚإؿاضق١. بايػدط١ٜ ١٦ًَٝ ٚباضز٠ ٖاز٥٘ بٓٛط٠ ٚاجملتُع ا٫ْػإ عصابات َع ايتعاٌَ
 ٚايعٓـ ايتُٝٝع َٛاٖط نٌ بكػٛٙ ٜٓكس إ ايهاتب ٜػتطٝع ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا َٓٛٛض
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 زٕٚ ، ٚاستكاضٙ إتًكٞ غدط١ٜ َجاض ٚهعًٗا َٓٗا ٜػدط ٚإ ٚإٛت، ٚايكػ٠ٛ ٚا٫غتبساز
 َع ايتُاٖٞ اٚ ، ٚايذلادٝس١ٜ إأغا١ٜٚ ا٫دٛا٤ بٗصٙ ا٫ْسَاز اٍ إتًكٞ ٖصا ٜسؾع إ

 ٜػُٛ عٓسَا ، إًشُٞ ػطحإ ٗ إتًكٞ َٛقـ َٔ قطٜب َٛقـ ٗ هعً٘ بٌ ؾدٛقٗا،
 عٔ بأخط٣ اٚ بططٜك١ َػ٪٫ّٚ ٚهعً٘ ٚؾهطّٜا عكًّٝا َاٜطاٙ ٚوانِ إأغا٠ ع٢ً إتًكٞ ٖصا
 َٛاٖط ٚازا١ْ ايعامل تػٝرل ع١ًُٝ ٗ ايؿاع١ً إؿاضن١ ع٢ً إٜٸاٙ قطنّا ، إآغٞ ٖصٙ نٌ

 نتب إ َٓص ٜسضى نإ ايؿاعط إ يٞ ٚىٌٝ  ا٫ْػا١ْٝ. ايعساي٘ ،ٚغٝاب ٚايعٓـ ايكبح
 ػطب١ ؾها٤ اٍ ٖصٙ ػطبت٘ اْتُا٤ إانٞ ايكطٕ غبعٝٓٝات َطًع ٗ ايعطاقٝ٘" "ايهَٛٝسٜا
 بتكسِٜ تع٢ٓ اييت ، ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا َٛاٖط َٔ َٛٗط ٖٞ اييت يبًعاى، ايبؿطٜ٘" "ايهَٛٝسٜا

 ضغاّ َٓٛٛض َٔ قطٜب ٚغاخط نَٛٝسٟ َٓٛٛض عدل غٛزا١ٜٚ َٚٛنٛعات ػاضب
 ٗ إتشس٠ اي٫ٜٛات ٗ ازبٞ نأغًٛب ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا بطظت ٚقس  ايهاضٜهاترل.

 0214 عاّ بطٜو غتاًْٞ ا٫َطٜهٞ إدطز قسّ عٓسَا ايعؿطٜٔ ايكطٕ ٚغتٝٓٝات ٔػٝٓٝات

 ايط٥ٝػٝ٘ ا٫َجً٘ َٔ ٚاسسّا ٜعس ايصٟ love strange ٫ف غذلٜٓر ايػطٜب اؿب ؾًِٝ
 ع٢ً اؿٝا٠ ٚؾٓا٤ ايٜٓٛٚ٘ اؿطب سٍٛ ٜسٚض ايؿًِٝ َٛنٛع ٚنإ ايػٛزا٤، يًهَٛٝسٜا
 ٚاؾٕٓٛ ٚاشلصٜإ ٚايهشو ايػاخطٙ بإؿاضق٘ ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا ٚتتػًح  ايهٛنب.

 اَاّ ايططٜل ُٚٗس ، َعٗا تتؿاعٌ اييت ايكاُ٘ ايتذاضب غٛزا١ٜٚ ٚتؿهٝو ٚازا١ْ يٓكس اسٝاّْا،
  ايٓكسٟ ايؿهطٟ ا٫ؾتػاٍ يعكً٘ تاضن١ّ باضزٙ بأعكاب ايطعب قس١َ يتشٌُ إتًكٞ

 َتٛاؾطٙ ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا ِاشز إ ٚاؿكٝك١  إعاؾ١. شلصٙ  ايعُٝل ايس٫يٞ إع٢ٓ ٫غتٓباٙ
 "زٕٚ ايؿٗرلٙ غطؾاْتؼ ضٚا١ٜ ؾُٓص  ا٫ْػا١ْٝ. ٚايجكاؾ١ٝ ا٫زب١ٝ ا٫عُاٍ َٔ ايهجرل ٗ

  ، ايعإٝ٘ ايطٚاٜات َٔ ايعؿطات إ انُ ايػٛزا٤ يًهَٛٝسٜا ٚانش١ َٛاٖط لس نٝؿٛت"
 اي٬ؾت٘ ٖصٙ ؼت تٓهٟٛ ٚا٫ؾ٬ّ إػطسٝات َٔ ا٦ٕات عٔ ؾه٬ّ ٚايعطبٝ٘، ايعطاقٝ٘

 ايبططٜطى" "ٚخطٜـ ايععي٘" َٔ عاّ "َا١٥ َٚٓٗا َاضنٝع اعُاٍ َٔ ايهجرل إ  ايعطٜه١.
 ٭ٌَٝ "إتؿا٥ٌ" ا١ٜضٚ إ نُا شيو، ع٢ً زاي١ ِاشز ٖٞ ايعامل" ٗ غطٜل "اٌْ  ٚقك١
 عٔ بعٝسّا ، ٚإؿاضق١ ايػدطٜ٘ بطٚح ٚا٫ست٬ٍ ايكُع ٕٛاد١ٗ عطبٞ اِٛشز ٖٞ سبٝيب
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 ٖصا نُٔ ايٛاقعٝ٘ ايطٚا٥ٝ٘ ا٫عُاٍ َٔ ايعؿطات ْسضز إ ّٚهٔ  ايبها٥ٝات. ٗ ايػكٛٙ
 ب ٚاْتٗا٤ٶ 0219 ٗ ايكازض٠ اؾًُٝ٘" ايععاٟٚ ؾانٌ "كًٛقات َٔ بس٤ّا إٓش٢ٓ،

 ،ٚغرلٖا ؾًو يٓكٝـ "قس خهط"ٚ "ٚقٝاَٛت" غعساٟٚ ٭ٓس "بػساز ٗ ؾطاْهؿتأٜ"
 ٚقُس زْكٌ ٚأٌَ عسٚإ ٖٚسٚح ْٚٛؽ اهلل غعس ٚاؾعاض َػطسٝات ْٓػ٢ إ ٫ّٚهٔ
 ٚغرلٖا. إاغٛٙ

 تطادٝسٜا ع٢ً قُس َٛؾل َٓ٘ ٜطٌ ايصٟ ايعطٜض ايط٩ٜٟٛ ا٫طاض إ ْط٣ ٖٓا َٚٔ  
 اٍ ٚايسَٟٛ ايذلادٝسٟ ؾٝٗا ٜتشٍٛ اييت ايػٛزا٤" "ايهَٛٝسٜا إطاض ٖٛ ايعطاقٞ ايٛاقع

 ايػٝـ بٛد٘ ا٫ْػاْٞ ايكُٛز زلٛ اَاّ إأغا٠ ٚتتها٤ٍ ايطػا٠ ؾٝٗا ٜتكعّ غاخطٙ نَٛٝسٜا
 عٓس " ايػٛزا٤ "ايهَٛٝسٜا َٓٛٛض اْسَاز اٜهّا ًْشٜ إ .ّٚهٔ ٚإٛت ٚايكٝس ٚايبطـ

  باختٌ. َؿّٗٛ َٓتٝب١ٝ ٚضَا خط٠غا نطْؿاي١ٝ بٓعع٘ قُس َٛؾل
 ايؿعط١ٜ، ػاضب٘ ببٓا٤ قُس َٛؾل ايؿاعط ٜؿطع ٚايط٩ٜٟٛ ايؿًػؿٞ إٓٛٛض ٖصا َٔ 

 َتدصّا ، ٚاسس اِٛشدٞ َتًٕل فطز ٚيٝؼ ، إتًكٌ َٔ عطٜهّا ْٗٛضّا عٝٓٝ٘ ْكب ٚانعّا
 إ اض٣ ؾأْٞ ٚيصا . ٯخطا َع ٚإباؾط ايؿٛضٟ ايتٛاقٌ ٖصا يتشكٝل ٚٚغ١ًٝ ازا٠ إٓدل َٔ

 "قبع١ نتاب٘ ٗ قُس َٛؾل ؾعط ٗ ايؿؿاٖٞ اؾٖٛط عٔ إعُٛضٟ ْادح ايٓاقس ايٝ٘ َاشٖب
 ايؿعطٟ اـطاب َٓش٢ تهدِ عٔ اٜهّا ٜهؿـ  دٖٛطٙ ٗ ٖٛ ،ٚ قشٝح " قُس َٛؾل

 خ٬ٍ َٔ قُس َٛؾل ؾعط تًكٞ ع١ًُٝ لاح ٜؿػط َا ضَا ٖٚصا ايؿؿاٖٞ، ا٫دتُاعٞ اٚ
 إطبٛع ايهتابٞ يًٓل ايكطا٤ٙ اثٓا٤ ،ْػبّٝا، ايتًكٞ ٖصا زضد١ ،ٚتها٩ٍ ايؿعطٟ ٕٓدلا

 تسعِ َُٗ٘ عٓاقط ٚاؿطنات، ٚا٫ؾاضات ايتُجٌٝ ٚضَا ، ا٫يكا٤ ٜكبح اش  يككا٥سٙ.
 ٗ ايؿؿا١ٖٝ َػأي١ ؾإٕ اٯخط اؾاْب ،َٚٔ داْب َٔ ٖصا . َٓدلّٜا إكط٤ٚ ايؿعطٟ ايٓل
 ايؿعط ِاشز ْٝع تؿٌُ إ تهاز ؾٗٞ ، ايؿعط١ٜ بتذطبت٘ سكطٜ٘ ٝػتي قُس َٛؾل ؾعط

 "قكٝس٠ ػاضب ٗ ٚتكٌ ، اؿط" "ايؿعط ايتؿعًٝ٘ قكٝس٠ ػاضب َٔ نبرلّا ٚدع٤ّا ايعُٛزٟ
 إدتًؿ٘ ايػطز ؾٕٓٛ إ ايكٍٛ ّهٔ نُا  إٓدل١ٜ. يًكطا٤ٙ ،عَُّٛا، ٫تكًح اييت ايٓجط"

 ٖٞ تٓطٟٛ اؿسٜج٘ ايطٚاٜ٘ ؾٔ اٍ ٚيًٝ٘" يًٝ٘ ٚايـ بإكاَات" بس٤ّا ٚاؿسٜج١ َٓٗا ايكس١ّ
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 ٚايؿاعط  ؾٝٗا. ايهتاب١ٝ ايعٓاقط عٔ ا١ُّٖٝ ٫تكٌ َٚ٪ثط٠ ق١ٜٛ ؾؿا١ٖٝ عٓاقط ع٢ً ا٫خط٣
 خ٬ٍ َٔ ٚضاؾهّا َٚتُطزّا قطنّا ؾاعطّا ٜهٕٛ إ اٍ ْؿػ٘ قطاض٠ ٗ ٌّٝ قُس َٛؾل

 أٖتُاّ اغتكطاب ع٢ً ٚقسضت٘ ، ٚإهطٗس٠ إػشٛق١ ١ٝا٫دتُاع ايؿطا٥ح َعاْا٠ اغتٓطام
 اٍ شيو انططٙ ٚإ ، ؾعبٟٛ قطض اٍ أسٝاّْا ٜتشٍٛ ست٢ ، ٚاثاضتِٗ ٚتعاطؿِٗ إتًكٌ
 ايؿعيب ايؿاعط اغذلاػ١ٝ َٔ قطٜبّا شيو ٗ ٜهٕٛ قس ٖٚٛ  إعطٚؾ١. ايؿعطٜ٘ ا٫عطاف نػط

 ايؿعب١ٝ ، ايٓٛاب َٛؿط ايؿاعط ػطب١ ٗ اٜهّا ٚانش١ بكٛض٠ َالسٙ ٖٚٛ إٓدل١ٜ،
 ٚاؾُٗٛض ايؿاعط بٌ ا٫غتجٓا٥ٞ ايتؿاعٌ َٔ ساي١ ٬ْسٜ َا ٚنجرلا  َٓٗا. ٚايؿكش٢

 ايسضٚؾ١ سؿ٬ت ٗ وسخ نُا ُاَّا قٓؿع َٛضؾٌ اؾُٗٛض ٖصا وكٔ ايؿاعط ٚنإٔ
  إٛي١ٜٛ. ايططٜك٘ ع٢ً ايكٛٗ ٚايطقل

 إػطسٞ ا٫يكا٤ ٚتكٓٝات ، قُس َٛؾل يًؿاعط ؿؿا١ٖٝاي ايٓعع١ إغاض َٔ نطز ٚيهٞ 
 قكا٥س َعِٛ ٜهِ ايصٟ اؾسٜس ا٫قساض ٗ إسٕٚ ايٛضقٞ إً قطا٠٤ غٓشاٍٚ ّتًهٗا، اييت

 عاّ بػساز  ٗ غطٛض زاض عٔ ٚايكازض٠ ايها١ًَ" ايؿعط١ٜ "ا٫عُاٍ  ـب ٚإٛغّٛ ايؿاعط
 اغاغّا  اعتُازٙ عٔ ا٫ٖٚاّ ٚتعٌٜ جرلّان ايؿاعط تٓكـ اض٣ نُا ايكطا٠٤ ٖٚصٙ .9101

  إتًكٞ. ٗ يًتأثرل ، َػطسّٝا ٚايٝسٜٔ ايٛد٘ سطنات ٚتعبرل ٤،ٚا٫ّا ا٫يكا٤ ٗ قسضت٘ ع٢ً
  إتططف. ا٫ْطباع شيو تكشٝح اٍ إطبٛع يًًُ ايٛضقٝ٘ ايكطا٤ٙ زؾعتين اش

 قطٕ، ْكـ َٔ انجط ط١ًٝ طايؿاع نتب٘ َا ٜكطأ ٖٚٛ ، إتُعٔ يًكاض٨ ّهٔ تكسٜطٟ ٗ 
 َٔ ايػتٝٓٝات َٓتكـ َٓص ايؿعطٟ َؿطٚع٘ بسأ قس قُس َٛؾل ايؿاعط إ ٜهتؿـ إ

 ع٢ً ايؿاعط وػب مل شيو َٚع ايػبعٝٓٝات، ٗ نإ ا٫بطظ ٚٗٛضٙ يهٔ ، إانٞ ايكطٕ
 ايؿعط١ٜ ػطبت٘ اؾهاي١ٝ بػبب ايػبعٝٓات، ؾعطا٤ َع هٌٝ مل نُا ايػتٝٓات ؾعطا٤

 ٗ شيو اٍ أؾطت ٚإ غبل نُا اسٝاّْا، ٚايتذٓٝؼ ٚايتشكٝب ايتذٌٝٝ ع٢ً ا٥ٗاٚاغتعك
 بعس ايػبعٝٓات ٗ ايٝ٘ ا٫ْٛاض اغتكطب قس قُس َٛؾل ايؿاعط إ ٜٚبسٚ زضاغيت. اغت٬ٍٗ

 شيو َٓص ايؿاعط ؼٍٛ ،سٝح اخط٣ ،ٚقكا٥س ايعطاقٝ٘" "ايهَٛٝسٜا إُٗ٘ قكٝست٘ ْؿط إ
 قكٝس٠ َٔ أبسأ إٔ ٚاؾهٌ  اؿسٜح. ايعطاقٞ ايؿعط ٗ ػاٚظٙ ّهٔ ٫ َِٗ ضقِ اٍ ايتاضٜذ
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 ، ايسٜٛإ قكا٥س َٔ ايهجرل َجٌ َ٪ضخ٘ غرل ٖٓا ٖٚٞ ايصنط، آْؿ١ ايعطاقٝ٘" "ايهَٛٝسٜا
 َٔ ايهجرل ت٪ؾط ٖٚٞ  اتصنط، َا ع٢ً "ايه١ًُ" ف١ً ٗ ايػبعٝٓات َطًع ٗ ْؿطت يهٓٗا

 ايؿذل٠. تًو ٗ ايؿاعط يس٣ اؿسٜج١ ايككٝس٠ َكَٛات
 اٍ دٝٓٝت درلاض شيو اٍ ٜصٖب نُا زاي١ ْٳك١ٝ عتب١ بٛقؿ٘ ايككٝسٙ عٓٛإ وًٝٓا  
 اعٝـ ، ان٬ع اضبع١ ٚيٞ َجًح "اْا إػدطٙ اٚ بإًٗا٠ ؾٝٗا ٜع٢ٓ اييت ايهَٛٝسٜا َؿّٗٛ

 ٘ايعتب ٖصٙ إ ايٛانح َٚٔ  اؾ٬طٕٛ". ْٗٛض١ٜ سلاٍ ٗ تكع يًُذاٌْ َػتؿؿ٢ ٗ ا٫ٕ
 ساي١ َٔ ٜعاْٞ ؾاٖس اٚ غاضز ٚدٛز ٜؿذلض ايصٟ يًككٝس٠ ايعاّ ايؿعطٟ إٓار عٔ تٓب٧

 ؾٗٓا  اؾ٬طٕٛ. ْٗٛض١ٜ سلاٍ ٗ يًُذاٌْ َػتؿؿ٢ ٗ ٜٚكِٝ ٚايصٖين ايعكًٞ ا٫ْؿكاّ
 ٫نإ  َعاؾات اٍ ؼًٝٓا َؿٛؾ٘، ٚنابٛغٝ٘ ٖصٜاْٝ٘ ساي١ ٗ إسيٍٛ، عٔ ايساٍ ٜٓؿكٌ

 ، َتٓٛع١ ٚن٫ٛدات ٚؾعط١ٜ اغًٛب١ٝ تٜٓٛعات تهِ ، ؾػٝؿػا٤ َجٌ ، ككٝس٠ٚاي  ايٓؿػ١ٝ.
 . ٚإػتكبٌ اؿانط تػتكط٨ نُا ، ايتاضٜذ قبٌ َا اٍ تػٛض سٝح ٚعُٛزّٜا، اؾكّٝا ٚتتشطى

 ع٢ً تٓطٟٛ نُا ، ا٫غًٛبٞ ٚايبٟٓٝٛ ايٓؿػٞ ايتؿٛٞ ؿاي١ اِٛشدّا ايككٝس٠ تعسٸ ٚ
 ايًػ١ٜٛ ا٫غًب١ ٗ قاٚي١ َجاب١ تعس ايتهُٝٓات ٖصٙٚ ، ايؿعيب ايؿعط َٔ تهُٝٓات
    باختٌ. بتعبرل ٚايًٗذٞ ايًػٟٛ ٚايتعسز  ، ٚايه٫ٛدٞ ا٫غًٛبٞ ٚايتٗذٌ

ٌٶ بعهٗا إتؿٛٝ٘ إؿاٖس عؿطات َٔ ايككٝسٙ تتؿهٌ  ٚايؿٛن٢ ايتع١ُٝ ٗ َٛغ
 إػهٛت اي٬ٚعٞ تطبكا َٔ ْعٜـ اٚ ، ايػطٜاي١ٝ ايكٛض َٔ فُٛع١ ٚنأْٗا ، ٚايعكاب١ٝ

 : عٓ٘
 بايؿعط َهػ٠ٛ ٚاسس٠ بػإم "ضدٌ
 املػاؾ١ يف تت٣ًٛ اؾع٢ ع٢ً ٜته٧
 (7) " ٜسٜ٘. ست٢ ا٫ضض َٔ  تبسأ اييت
 إٓطكٝ٘ َٔ ايهجرل ايؿ٧ ؾٝٗا َؿاٖس يٓا ؾتكسّ ق٬ًّٝ "تكشٛ" قس ايككٝسٙ يهٔ

 َكًٛب١ دج١ ع٢ً ضٙعجٛ سازث١ ٜكـ ايصٟ ايػطزٟ إؿٗس ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ٚايعك١ْٝ٬
 بػساز: ٗ اؾٝـ قٓا٠ عٓس ، ايه٤ٛ عُٛز ؾٛم
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  اؾٝـ قٓا٠ "عٓس
 ْاعُّا ايطشاش نإ

  اؿعٜٔ ٚايٛطٔ
ٞٓ ايٛضٔم سٍٛ ٜتًؿت  املطَ

 ايبط٦ٝ٘" ايػٝاضٙ ْاؾص٠ َٔ
(6) 

 املآغاٟٚ: املؿٗس ٖصا يف ايصض٠ٚ ٖصٙ اىل ٜكٌ ست٢
 املطؽٝ٘ اؾج٘ ٚدست "سني

  ه٤ٛاي عُٛز ؾٛم َكًٛب١ّ
 املطؽٝ٘" ٚاؾج٘ اْا نٓت

(9) 
 بأدعا٥٘ إٛاطٌٓ" "َؿانٌ إٛغّٛ إكطع ٗ بهطبات َطغ١َٛ غطٜع١ َؿاٖس لس نُا
 عُٝك١: ز٫ي١ شات غطز١ٜ سها١ٜ ايجايح إؿٗس ٗ لس سٝح ، ايجُا١ْٝ
 اجملاٚض٠ ايػطؾ٘ "يف

  عاْكين
  ا٫خري٠، ايطغاي١ غًُين
 ا٥ط٠اؾ ايػًطات إ مسعُت ٚعٓسَا

 ايهًُات قٝط يف اغتٝايٞ تٟٓٛ
  قبًت٘

 داْبّا امطؾت ثِ
 (0) ..." ؾُات

 ٗ قسز٠، ؾذل٠ ٌٚ ٗ ايعطام، ٜعٝؿ٘ نإ ،ايصٟ ايبٛيٝػٞ يًذٛ ا٫زا١ْ عٓكط ٚٚانح
 ايعٓـ َطاسٌ نٌ اٍ ت٧َٛ ناْت يهٓٗا ، إانٞ ايكطٕ غتٝٓٝات َٔ ايجاْٞ ايٓكـ
  ايٝٗا، ا٫ؾاض٠ يًؿاعط بايٓػب٘ با٫َهإ ٜهٔ مل ضَا ٚاييت ، ٚاي٬سك١ ايػابك١
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 ٌٚ ٗ ٚا٫غتبساز ايكُع ؾطٜع١ ١ُٖٓٝٚ اؿطٜات بػٝاب تتعًل غٝاغ١ٝ بكطاس٫،١غباب
 ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ َٔ ْٚجط١ٜ ؾعط١ٜ بتٓاقات ايككٝس٠ ٚؼؿٌ  آْصاى. ايسنتاتٛضٟ اؿهِ

  ٜهتبٕٛ ٚؾٓاٌْ ؾعطا٤ زلا٤بأ ٚؼتؿس ا٫ْهًٝع١ٜ ٚايًػ١ ايؿعيب ٚايؿعط ايعُٛزٟ ٚايؿعط
  : ٚإطط اؾٛع ٚعٔ ايعطام ٗ ا٫ْػإ َعاْا٠ عٔ

 َاٜهٛؾػهٞ/ايػٝاب/ضاَبٛ/ إيٝٛت/ َٖٛريٚؽ/ / "اًٜٛاض
 قكٝس٠ / اٯٕ ٜهتبٕٛ نًِٗ

 ايعطام" يف ٚاملطط اؾٛع عٔ
(0) 

 بط٩ٜا اضتباطٗا اٍ ايهابٛغٝ٘ ٚادٛا٥ٗا عٓٛاْٗا َٔ بس٤ّا يٓا ت٪نس ٖصا بعس ٚايككٝسٙ
 ٚع٢ً ايعامل ع٢ً ايؿاعط َٓ٘ ٜطٌ ايصٟ ا٫غاؽ إٓٛٛض ُجٌ اييت ايػٛزا٤" "ايهَٛٝسٜا
 عٓٛإ ؼٌُ قكرل٠ بككٝس٠ زٜٛاْ٘ ٜػتٌٗ إ ايؿاعط ٚؾا٤ اخل. بؿهٌ ايعطاق١ٝ ايذلادٝسٜا

 ٖاث١ً اخط٣ قكٝس٠ اٍ ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتكٛزْا 0229 ٗ َ٪ضخ٘ ايع٢ُ" ٥ٌٝ:بٝٛض "عبس
 ٗ ٚعبس٥ٌٝ  .0227 ٗ َٚ٪ضخ٘ (9) "عبس٥ٌٝ" قكٝس٠ ٖٞ شات٘ ا٫غِ ٌُؼ َٓٗا اطٍٛ

 إع٢ٓ بٗصا ؾايككٝس٠ ، ا٫ي٘ تعين "٥ٌٝ" ن١ًُ إ سٝح عبساهلل ٜعين ايكس١ّ ايعطاق١ٝ ايًػات
 . ٚاغتػ٬ٍ ٚقٗط دٛع َٔ ايعطام َٓ٘ ٜعاْٞ َا ٜعاْٞ ايصٟ ايعازٟ إٛاطٔ اٍ اؾاض٠

 اؾط١٦ٜ ٚايكٛض ٚا٫غتعاضات ا٫ْعٜاسات َٔ بػًػً٘ ٍٚا٫ قكٝست٘ ايؿاعط ٜػتٌٗ
 : بٝٛن٘ ايع٢ُ ٜٚهع عٝٓٝ٘ ٗ بهاضتٗا ايػّٝٛ تؿتض سٝح ، ٚايػطٜب١
  بهاضتٗا ايػّٝٛ تؿتض عٝين "يف

 ايبها٤ يٓبسأ
 (3) بٝٛن٘ ايع٢ُ ٜهع عٝين ٚيف

ِّ                                    " ٜٚٓا
 ، ايكاض٨ ٚعٞ َباغت١ ع١ًُٝ ؼكل ٖٚٞ إؿاضق١ ع٢ً تٓٗض ٠بأغتعاض ايككٝس٠ ؽتتِ نُا
 ي٘: ايكس١َ ٚتٛؾط ، تٛقع٘ اؾل ٚخطم
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 اْج٢ ا٫ضض تعس "مل
 ايصٟ ايٛسٝس ايصنط ٖٞ بٌ

       ايػشاب بٓاطشات ايػُا٤ ًٜكح
 (75) " املكابط. يًٝسيٓا

 ٖٛ بس٥ٌٝع إ ؾٓذس ؾعط١ٜ َطٛي٘ ٖٚٞ "عبس٥ٌٝ" اغِ ؼٌُ اييت ا٫خط٣ ايككٝس٠ اَا
 ٚايكُع ٚاؿطَإ ٚإٗا١ْ اؾٛع ٜعاْٞ ٖٚٛ ايتػعٝٓات َٓتكـ ٗ ايعطاقٞ ايؿطز عٔ نٓا١ٜ
 َؿٗس ٚٗ  زاخًّٝا. ايسنتاتٛضٟ يًٓٛاّ ايكُع١ٝ ٚايػٝاغ٘ اـاضدٞ اؿكاض ١ًَٛ ؼت َعّا،

 عبس٥ٌٝ ٜكِٝ يؿهػبرل ٖاًَت َػطس١ٝ ٗ ايكبٛض سؿاض َؿٗس ٜصنطْا َتهاٌَ زضاَٞ
 ايكدل: سؿاض َع إؾذلانّٝا ؽًّٝٝا سٛاضّا

 املٛت "اتعبين
 ا٫ٍٚ ايطبع بعس نجريّا ايكرب سٓؿاض ٚعاتبين

 نإ فّْٓٛا
     ايتعبإ اؾػس ٖصا يف ٚوؿط باملٛت ٜتػعٍ

 (77) " ايسٜسإ. نب ْؿطب نٓا
 يُٝٛت يًكُا١َ سا١ٜٚ ىتاض سٝات٘ َٔ ٜٝأؽ ٚعٓس ، دٝاع اطؿاٍ يعؿط٠ أبٷ ٚعبس٥ٌٝ

 َتشسّٜا، ايعامل ٜٛاد٘ إ ٜٚكطض َٚٛت٘ ٚدٛع٘ شي٘ ع٢ً ا٫خرل٠ ايًش١ٛ ٗ ٜتُطز ،يهٓ٘ ؾٝٗا
 َٔ يٝدطز عبس٥ٌٝ ايجاْٝ٘، شات٘ اٚ ، ايؿاعط ىاطب سٝح اْهٝسٚ ق٠ٛ َكسض اْ٘ َػتصنطّا

 َٓتكطّا: قدلٙ
  ايػٛم يف سصضّا "نٔ

 َٓتكطّا قربى َٔ ٚاخطز
                 ايربنإ ضَاز عٓو اْؿض

  املٛت ؾبح ٚادطح
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 ايعاَط ايػهب بػشاب َؿشّْٛا ٚدٗو ٫ض٣
 ايٓاضٟ" بايٛضز

(77) 
 إٗسٚض٠ ا٫ْػا١ْٝ ٫غتعاز٠ ٚايتُطز يًجٛض٠ ايكطو١ ايسع٠ٛ بٗصٙ قكٝست٘ ايؿاعط ٚىتِ

ٛٸٍ ؼطٜه١ٝ ٕػ١ ٗ  إتُطز إُهٔ" "ايٛعٞ اٍ ٚاـاْع ايػًيب ايكا٥ِ، ايٛعٞ ايؿاعط ؾٝٗا و
 غٛيسَإ: ٛغٝإي بتعبرل

 ٜاعبس٥ٌٝ ع٬ُقّا "غتٓٗض
 تٓٗض

 ايساض مشٌ ٚغتذُع
 اييت اهلل ٜان١ً
 بايجُاض" غتٓبض ابسّا

(76) 
  غدط١ّٜ عُٛزٟ، بٓا٤ اٍ اؿط٠، ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ ع٢ً ،ايكا٥ِ ايؿعطٟ ايكٛؽ ٜٚتشٍٛ

 : داْب٘ اٍ أٜٚكؿٛا ٜٓذسٚٙ  مل ايصٜٔ ايعطب  اؿهاّ ببعض
 ٚايهطبا اهلِ ٚظازٚ          اايعطب زٚخٛ ٜاعطبّا
   اؿطبا تأنٌ ْاضّا        ايٛسس٠ ٜط٣ َٔ ؾُِٓٗ
 ٚأبا اخّا ٜبسٚ يهٞ          متػإح زَع ٜٚبهٞ
 (79)  ايهطبا ٜأنٌ بؿعب        ؾطسا ؾاَتّا ٚميػ٢

 ٚاؾا٥ع إػتٳًب ايعطاقٞ إٛاطٔ عٔ ،نٓا١ّٜ يعبس٥ٌٝ اْتكاض ٖصا بعس ٚايككٝس٠
 ٖٛ نُا ٚضَعّٜا ز٫يّٝا ٚاغتٓطاقٗا ط١ًٜٛ، قٛض بٓا٤ اٍ ايؿاعط ٜٚعُس ٚطٓ٘. ٗ ٚإهطٗس

 إٛت عٔ تتشسخ قٛض غت َٔ تتؿهٌ ٚايككٝس٠ (07) َ٪طط٠". "قٛض قكٝس٠ ٗ اؿاٍ
 .اجمل١ْٛٓ اؿطب غٝاغ١ ٌٚ ٗ ا٫ْػإ ًٜكاٙ ايصٟ ايٛسٝس ايجٛاب ٖٛ ،ٚضَا ٚاؾٛع ٚايكٗط

 قكٝس٠ بٛقؿٗا ، 0257 ٗ إ٪ضخ١ (01)ٚإطآ٠" "ايطأؽ ٝس٠قك تٓٗض ايػٝام ٖصا ُٔٚن
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 ٖصٙ اٍ ْٓٛط إ ّٚهٔ  .اؿساث١ٝ ايككٝس٠ َكَٛات ناؾ١ ع٢ً ٚتٓطٟٛ َٚٛسٝ٘ َطنع٠
   .ٚاسس إٓ ٗ قطٜٔ ٚقكٝس٠ َطآ٠ قكٝس٠ بٛقؿٗا ايككٝسٙ

 شات٘ اٚ ايؿاعط قٛض٠ بٌ ازٚاض ٚتبازٍ ايتعبرل داظ اشا ُط٥ٞ، يعب١ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ
 سطن١ تٓتُٛٗا ايككٝس٠ زاخٌ ُؿكٌ سطنات اضبع خ٬ٍ َٔ ، إطآ٠ ٗ قطٜٓ٘ ٚبٌ ايجا١ْٝ
 عٔ تهؿـ ، ٚاسس ّٜٛ ضس١ً ٗ إػا٤، ٚست٢ ايكباح َٓص إٝكاتٞ ايهطْٚٛيٛدٞ ايعَٔ

 : ٚغٝهٛيٛدّٝا ؾّٓٝا إطآ١ٜٚ ٚايكٛض٠ ايصات ُٛٗطات اٚ ؼ٫ٛت
 قباسّا املطآ٠ "يف

  َٓػٝ٘ ظا١ٜٚ يف ٜتشسخ ٚدٗٞ ابكط
  انشو

 اغأٍ
  اشٕ اْت

ُِ  ٜتذٗ
 ٚدٗٞ يف ٚوسم
 (71) " ؼ١ٝ. زٕٚ ٜٚػازض

 ىطم َا غطعإ ايصٟ ، ايكطٜٔ ٖٛ آخط َع إطآ١ٜٚ اؿٛاض١ٜ ايًعب١ ٖصٙ ،ٖٓا، ْهتؿـ
 ا٫ٍٚ إكطع ٖصا  ؼ١ٝ. زٕٚ إؿٗس ٜػازض ٖٚٛ ا٫قٌ عٔ ٜٚٓؿكٌ إطآ١ٜٚ ايًعب١ قٛاعس
 ٬ٜٚسل  ٚضؾٝع١. َهجؿ١ سساث١ٝ بؿعط١ٜ َٚؿع١ُ بصاتٗا َهتؿٝ٘ قكٝسٙ ٜهٕٛ ٕا ٜكًح
 ايكطٜٔ اٯخط قٛض٠ تطٌ سٝح ايػاع١ عكطب ؼطٜو خ٬ٍ َٔ بطً٘ سطن١ ايؿاعط
 ا٫ٚقات: نٌ ٗ َٚٓؿك١ َتُطز٠ إطآٜٚ٘

 اعطؾ٘ ضأؽ "ٜتكسّ
  اغأٍ
  املٛقع تبازيت نٝـ
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 املَٓٗو اؾػس ٚتطنت
 اؿًب١" غٝط ٗعّٚنامل ٜتؿبح َطتعؿّا

(72) 
 ايهشو ٚتبازٍ ايكاَت ايجٓا٥ٞ اؿٛاض ٖصا يٓذس إػا٤ ست٢ ٜتشطى إٝكاتٞ ٚايعَٔ

 ٚايكطٜٔ: ايصات بٌ ، ٚايكٛض٠ ا٫قٌ بٌ
 َػا٤ّ املطآ٠ "يف

  ايطدٌ ٚد٘ ابكط
 ايػطؾ١ ظا١ٜٚ يف

 َجًٞ /ٜهشو انشو
 َجًٞ ٜتًؿت / اتًؿت

 َجً٘ انشو / ٜهشو
 جًَ٘ اتًؿت / ٜتًؿت
 َهت٦بّا ٜٓٗض
 (73) " أٜ. اعطف ٫ ٜٚػازض
 ٚإؿٗس إطآ٠ ايكطٜٔ اٯخط ٜػازض إ اٍ ٚايٌٛ ا٫قٌ سطن١ ايؿاعط ٬ٜسل ٖهصا

 يتذلنٓا ايطباع١ٝ ايككٝس٠ زٚض٠ ايؿاعط ٜػتهٌُ ايهطب١ ٚبٗصٙ  فٍٗٛ. َهإ ،اٍ بهاًَ٘
  ؾؿطاتٗا. ؾو عب٤ ايكاض٨ ع٢ً ٜكع اييت ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايع٬قات ايس٫٫ت َٔ ؾٝض اَاّ
 ْتٛقـ إ ّهٔ  اؿساث١. ؾعط ٗ ضؾٝع١ َها١ْ يًؿاعط تؿطز اخط٣ ٚقكا٥س ايككٝسٙ ٖصٙ

 سكاض" ب" إٛغ١َٛ  ايهدِ ايسٜٛإ ٖصا ٗ اـتاّ ايككٝس٠ اَاّ َاْكٍٛ ع٢ً يًتسيٌٝ
 ق١ًًٝ: بهًُات نجرلٙ اؾٝا٤ تكٍٛ يهٓٗا قكرل٠ قكٝس٠ اٜهّا ؾٗٞ

 ريّانج ساقطٚى "ٚقس
 املًتشٞ املدرب ٜطاضزى

  ايكباح يف
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 تطتسٜ٘ ايصٟ ايكُٝل يٕٛ ٜػذٌ
 (75) "  غطّا. ٚتهشو

 ،ايكطٜٔ قكٝس٠ ع٢ً تٜٓٛعات٘ ٗ ـٜٛغ غعسٟ ايؿاعط  قٛت سهٛض ايكاض٨ وؼ قس
 ٚخاق١ ، زا٥ُّا ايؿعطٟ إؿٗس ٗ ا٫بطظ اؿانط ٖٛ ٌٜٛ قُس َٛؾل ايؿاعط  قٛت يهٔ

 ٖٚٛ ،0211 ايؿاعط نتبٗا ٖاث١ً اخط٣ قكٝس٠ ٚتتٖٛر  طٜٔ.ايك ؾدك١ٝ اغتشهاض ٗ
 ب٬غّٝا امطاؾّا عٓٛاْٗا ٜؿهٌ ،اييت " إكًٞ ايجًر" ازلٗا ايؿاعط ضسًت٘ ٗ َبهط تاضٜذ

 ايؿاعط اَانٔ َٔ ٖٚٞ اؿا١ْ ٖٛ قسز َهإ ٗ ايؿاعط سطن١ ت٬سل ٚاييت غاخطّا،
 ٛاضاتِٗ:ٚس ايعبا٥ٔ ؿطن١ ايسقٝل ايطقس سٝح يٝؿ١،ا٫

 ايًٌٝ َٓتكـ يف اؿا١ْ باب "ازؾع
  املؿًٛيني اْكاف
 زٕٚ بعٕض ع٢ً املًكا٠ اؾجح

 خٛف" اٚ اغتٓهاض
(77) 

 ايجًر ٜٚكًٕٛ ايطث١ ٚايطبكات بايجٛض٠ وًُٕٛ ِٖٚ ايؿاضبٌ ُّٖٛ ايؿاعط ٜٚػتكط٨
 بٗس٤ٚ:

  باؿعٕ "َجبٛضّا
 ايعٝـ ٚتهايٝـ / ايتعب٢ ايعا١ً٥ ٚثكٌ

 ايػاع١ اخباض يف املك١ًٝ ايجًر اطبام ٜؿب٘ اؾُٝ اٚ ٚايجٛض٠
 ايطث٘" ٚايطبكات ايؿ٬سني ملعه١ً اؿٌ اهاز عٔ

(77) 
 إط٠، ٖصٙ عهػّٝا، ايػاع١ بٓسٍٚ ٜتشطى 0257 ٗ إ٪ضخ٘ ايؿاعط" "ظٚد١ قكٝس٠ ٚٗ

 ايّٝٛ قباح اٍ ٚاس٬َٗا ايسْٝا ُّٖٛ سا٬َّ اؿاْات َٔ ايعٚز ٜعٛز عٓسَا ايًٌٝ آخط َٔ
 ايتايٞ:
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 ايًٌٝ عًب َٔ ايعا٥س ٖصا "تعطف
 اؿاْات قدب َٚٔ

 مم٤ًّٛا
 ." ْٚكاؾّا ضعبّا

(76) 
 ، ايعٚد١ ْٛط ظا١ٜٚ َٔ َتها١ًَ، غطز١ٜ لس ا٫ضبع١ ايتُؿك٬ت شات ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ

 سطن١ تسٕٚ ٖٚٞ ، تٛزٚضٚف ٚؾل ع٢ً ايػا٥ب" ايطاٟٚ "اْا ع٢ً ٜعتُس تب٦رل خ٬ٍ َٔ
 "تابٛت ٗ اؾاثِ اؾػس عٔ ايساي١ ٚاجملاظات اؿ١ٝ إؿاٖس َٔ غًػ١ً ٚٗ ايؿاعط، ظٚدٗا

 يتػتهٌُ ايكباح اٍ ايػطزٜ٘ ايػًػً٘ تكٌ ست٢ عٝٓٝ٘" َٔ اُْٗط ايصٟ ايسٚز ،ٚعٔ ايًٌٝ
 ايككٝس٠: زٚض٠

 قباح "نٌ
  يتٛقع٘ اشْٝ٘ تكطم
 (79)" ايّٓٛ. قشطا٤ َٔ ََُّٗٛا ٜٓٗض

 اغتجُاض ع٢ً ٜكّٛ َٛسسّا يػّٜٛا ْػكّا تعتُس ط١ٜؾع نطبات مث١ "بطقٝات" قكٝس٠ ٚٗ
 نُرلٟ بأسس ٚاسٝاّْا ٚفطٚض ظاض َتبٛع١ ؾهطّا به١ًُ إبس٤ٚ ا٫غت٬ٗيٞ ايتٛاظٟ ب١ٝٓ

 اييت": اٚ" "ايصٟ" ايٛقٌ
 ضقبيت يف وسم ايصٟ يًػٝـ ؾهطّا/
 قاطعتني بعٝٓني

 املٛت باب يٞ تؿتشإ
 دِٗٓ" ظؾري ٫غتٓؿام

(70) 
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 ايؿعطٜ٘ ايط٩ٜا ٗ اؿانِ إٓٛٛض ايػٛزا٤" "ايهَٛٝسٜا َٓٛٛض َٔ ْابع١ َبط١ٓ غدط١ٜ مث١
 عٔ تؿهٌ يهٓٗا َػتكً٘ ايٛاٖط ٗ تبسٚ اييت ايػت١ إكاطع َٔ َكطع نٌ ٗ ايؿاعط، يس٣
 ز٫ي١: ٚٚسس٠ اْطباع ٚسس٠ ايؿػٝؿػا٥ٞ ٚايذلقٝـ اجملاٚضٙ ططٜل

 
 زاضٟ يف هس مل ايصٟ يًل "ؾهطّا

 (70)  " ٫ٚتػين. ٫تػُٔ قكا٥س غري
 

 ٗ ايٝابا١ْٝ "اشلاٜهٛ" بككٝس٠ ايؿب١ٗٝ ،ايككٝس٠ "ايَٛه١" قكٝس٠ ب١ٝٓ ايؿاعط ٜٚعتُس
 تتؿهٌ اييت بايهاضٜهاترل" "قكا٥س ٗ خام ٚبؿهٌ ايؿعط١ٜ، ؾطؾات٘ نطبات َٔ ايهجرل

 عطٜ٘ؾ َٚؿاٖس قٛض اٍ ايهًُات ؾٝٗا ،تتشٍٛ ٚزاي٘ غاخط٠ ناضٜهاترل١ٜ قٛض اضبع َٔ
 إكطع ؾؿٞ  غاخط٠. َٚٓٝب١ٝ نطْؿايٝ٘ ٚسا٫ت عُٝك١ غُٝٝا٥ٝ٘ َٚعاْٞ ز٫٫ت ؼٌُ

 ايكاز١َ: ايَٛه١ ٖصٙ ْكطأ إأ٣ٚ" ب" إٛغّٛ
 

 ، "ايػ١ُٝ
ٟٓ، ٚبؿهٌ  غط
 َا٤ َٔ قبع١ّ اعطتين
 ايكطيب بايجًر قؿّٛا ٚغطٜطّا
 ٚقايت

 باهلِ املجكٌ ايطدٌ ٜاٖصا 
 ٖصا خص

  ايربز ؾط َٔ ٚؽًل 
 (71) " ٚمن.
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 "ايهَٛٝسٜا َؿّٗٛ عٔ ٚتعدل ٚغٛزا١ٜٚ غاخط٠ سٛاض١ٜ ععضا٥ٌٝ" "يع١ٓ قكٝس٠ ٚٗ
 ضٚس٘، يٝكبض إٛت ًَو ععضا٥ٌٝ اٍ ايجا١ْٝ، شات٘ اٚ ايؿاعط، ٜتٛغٌ اش  ُاَّا. ايػٛزا٤"

 : ٚؾػازٖا ٚدبابطتٗا ايسْٝا عصاب َٔ يٝٓكصٙ
 

 املٛت "ٜاًَو
  سٝح َٔ ٚعس َاؾ٦ت خص

 أتٝت"
(72) 

 : إػعٛض٠ باؾٝـ َاٜػُٝٗا ٜكبض إ ٜطؾض ععضا٥ٌٝ يهٔ
 

 ايبٝت ٚضب "غأعٛز
 املػعٛض٠، اؾٝـ ٖصٙ َٔ اسسّا اقبض ٫ ؾأْا

 (73) " ايسٜٔ. ّٜٛ اىل ايتٓٛض ٖصا يف ٚغأتطنهِ
 

 اٚ ايؿاعط، ؾٝٗا ٜؿهٌ اييت ايككا٥س َٔ ايعؿطات ٗ تتهطض ايػاخط٠ إعاؾ١ ٖٚصٙ
 َالسٙ ٖٚٛ ايعساي١، ٚغٝاب ٚاؾٛع بايكبح ا١٦ًٕٝ اؿٝا٠ ٖصٙ َٛاد١ٗ ع٢ً إٛت ابطاي٘،

 قُس: زاٚٚز غًُإ ايؿاعط اٍ إٛد١ٗ "تٛقٝع" قكٝس٠ ٗ ؾع٬ّ
 
 متٛت إ عٝبّا يٝؼ ، "٫

  ايتػهع َٔ تعبت ؾًكس
 (65)" ايه٬ّ. َٛاخري يف
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 َطآت١ٝ ،ؾٗٞ طاٜاإ بككا٥س ْػُٝٗا إ ّهٔ اييت ايككا٥س َٔ ٚاسس٠ ايككٝس٠ ٖٚصٙ
 إٛت: يعب١ خ٬ٍ َٔ ايكطٜٔ، عٔ ٚا٫ْا إطآ٠، عٔ ا٫قٌ ؾٝٗا ٜٓؿطط
 

 غريى املطآ٠ يف ٜأتٝو ايصٟ "نإ
 قسضى ايطًكات ٜطعِ مل

 ٚايؿؿتني ايعٝٓني اطؿأ بٌ
 باملصي١ املسدر ٚايطأؽ
 ايٛضا٤، اىل ٚاغتساض

 قربى" املطآ٠ يف ٚخط 
(67) 

 
 اـٝاض اقبح قس إٛت  إ اٍ َطٜط٠ بػدط١ٜ ٜؿرل ٬ّ"ٜاغ َهاْو "ضاٚح قكٝس٠ ٚٗ
 ايعَٔ: ٖصا ٗ يٮْػإ إُهٔ ايٛسٝس
 

 املٛت قٌٗٝ ٚامسع ٜاغ٬ّ َهاْو "ضاح
 عْٝٛو ٚيف ٜسٜو يف ٜؿٗل
ـِ  ٫ؽ
 (67) "  دبٝٓو. ع٢ً سط ؾاملٛت

 
 ٛتبإ ٜطسب ،ٚعٓسَا شات٘ عٔ ٜتهًِ عٓسَا إؿهٌ ايؿاعط خٝاض إٛت خٝاض ٜٚهاز
 تّٛا: شلا أؾطْا ،اييت "بطقٝات" ٗ نُا ا٬ٕش اٚ إٓكص ٚنأْ٘ ٫ؾت١، بػدط١ٜ
 

 ضقبيت يف وسم ايصٟ يًػٝـ "ؾهطّا
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  قاطعتني بعٝٓني
 (66)  " املٛت. باب يٞ تؿتشإ

 
 يًٗطب َٝتاؾٝعٜكّٝا خٝاضّا يٝؼ ٖٛ ايؿاعط قكا٥س ٗ إٛت خٝاض إ ْسضى إ إِٗ َٚٔ

 َٛاٖط َٔ ٖٛ بٌ ايؿًػؿٞ، ٚايٛدٛزٟ ا٫ْٚطٛيٛدٞ َعٓاٖا ا٫ْػا١ْٝ إعاْا٠ ساي١ َٔ
 ٚايسنتاتٛض١ٜ ايػٝاغ١ٝ ا١ُْٛ٫ ٖٚاضغات ا٫دتُاعٝ٘ ايعساي١ اْتؿا٤ ع٢ً ٚايتُطز ا٫ستذاز

 يهٔ ، ٫تطام تكبح اؿٝا٠ إ عٝح ٚا٫ش٫ٍ، ٚايتذٜٛع ايكُع غٝاغ١ اخل بؿهٌ ؾٝٗا،
 عٓسٖا تٛقؿٓا ،اييت "عبس٥ٌٝ" قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا إٛت، ضقطا ع٢ً اسٝاّْا ٜتُطز ايؿاعط
 ايٓؿاٜات سا١ٜٚ َٔ ٚاـطٚز إٛت ع٢ً ايتُطز اٍ عبس٥ٌٝ ايؿاعط ؾٝٗا ٜسعٛ سٝح غابكّا،

 : بؿذاع١ اـاضز َٚٛاد١ٗ
 

  ايربنإ ضَاز عٓو "اْؿض
 (69) " املٛت ؾبح ٚادطح

 
 بأْهٝسٚ: اٜاٙ َصنطّا ايجٛض٠ ع٢ً بطً٘ ايؿاعط ٚوطض

 
 ٜاعبس٥ٌٝ ع٬ُقّا "ٚغتٓٗض

 (60) ايساض" مشٌ ٚغتذُع تٓٗض
 

 ٚعٞ اٍ تؿرل َٝتاؾعط١ٜ ْعع٘ عٔ ايؿاعط قكا٥س َٔ ايهجرل تهؿـ ا٫خط اؾاْب َٚٔ
 قكٝس٠ ٗ شيو لس نُا اٜهّا ايكاض٨ ٚتػتشهط بٌ ٚٚٚٝؿتٗا، ٚؾطٚطٗا ايؿعط١ٜ ايهتاب١
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 ؾعط١ٜ يػ١ ابتهاض اٍ قُس زاٚٚز غًُإ ؿاعطاي ؾٝٗا ٜسعٛ اييت زاٚٚز" بٔ man "ايػٌ
 : دسٜس٠
 

 دسٜس٠ّ يػ١ّ يٓا "اخًل
ٌٔ خ٬ٓق١ّ  نايٓش
 ايكسٚض َٔ ايػعري متتل

 اـٓادط اْكاٍ عٝين َٔ ػط
 (60) " اض٣. نٞ
 
 "ْط٠ قكٝس٠ ٗ شيو ْط٣ ،نُا اسٝاّْا عُٛزّٜا اٚ ضَٚاْػّٝا ايؿاعط خٝاٍ ٜؿطح ٚقس
 ٖاثً٘ ٚيككا٥س "ٜاْسّٞ" اؾٛاٖطٟ يككٝس٠ ايب٬غٞ بإع٢ٓ عاضن٘"َ ؾٝٗا" ٜكسّ اييت ايكًل"
 ايصاتٞ ايػٓا٥ٞ ايًٕٛ ٖصا ٚٗ  اؾبٌ". "بسٟٚ َِٓٗ ايعطب ايطَٚاْػٌٝ ايؿعطا٤ َٔ يعسز

 ٜكٍٛ اش ٖٚٛادػ٘ َُٖٚٛ٘ تأ٬َت٘ ٜؿاضن٘ يهٞ ْسّ٘ اٚ ضؾٝك٘ ايؿاعط ٜسعٛ ٚايٛدساْٞ
 ْسَا٥٘: َٔ ايؿعطا٤ اسس ىاطب ٖٚٛ قُس َٛؾل ايؿاعط
 

  ْسَٞ َٔ ٫تعز "ٜاْسميٞ
 (61) " ا٫ٌَ. ايٝأؽ غًَب ٚاغكٓٝٗا

 
 ْٝٛن٬غٝه١ٝ عُٛز١ٜ قكٝس٠ اٜهّا ٖٞ ايػٓا١ٝ٥ ايٛدسا١ْٝ ايككٝس٠ ٖصٙ إ ايٛانح َٚٔ
 ؾٗٓاى ايؿعطٟ، إً ٗ ايٛسٝس٠ يٝػت ايككٝس٠ ٖٚصٙ  ؾؿٝـ. ضَٚاْػٞ عؼ َٚؿبع١
 قكٝس٠ ططٜك١ ع٢ً طباعّٝا ايؿاعط ْجطٖا عُٛز١ٜ، َكاطع تتهُٔ اييت ايككا٥س َٔ ايعسٜس

 ايًٌٝ": "ظا٥ط َٔ إكطع ٖصا ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايتؿع١ًٝ،
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  سإ نٌ يف بانّٝا اَؿٞ "قطت
 (62)  اؾٓإ" َػًٛب ايعٝٓني قًل
 

 تتد٢ً ايؿين ايٓجط َٔ ٚاسٝاّْا ايٓجط، قكٝس٠ َٔ تكذلب َكطعات ايؿاعط قكا٥س ٚؼؿٌ
 ٗ اؿًٞ "غعسٟ ايطًٜٛ٘ ايؿاعط قكٝس٠ ؾؿٞ ٚا٫ٜكاع. ايٛظٕ اؾهاٍ َٔ ؾهٌ ٟا عٔ

 ٚايعا١َٝ ايؿكش٢ ٚايؿ١ٝٓ ط١ٜايؿع ٚا٫يٛإ ا٫دٓاؽ نٌ ؼهط 9107 عاّ إٓؿٛضٙ " دٓا٥ٓ٘
 اؿًٞ" "غعسٟ ايؿٓإ َع اؾذلانٞ َؿبٛب سٛاض ٗ ايٓجط ٚقكٝس٠ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ َٚٓٗا ،

 ٜعٝؿٗا اييت إعاْا٠ قؿشات َٔ دع٤ّا ي٘ ٜٚهؿـ َُٖٚٛ٘، اْ٘ٚاسع يٛاعذ٘ ؾٝ٘ ٜبج٘
 قطو١ اؾاضات َع ، ايعطام ٗ ايطا٥ؿٞ ٚايكطاع ٚايعٓـ ا٫ضٖاب قعٛز ٌٚ ٗ ايعطاقٕٝٛ
 ٚغٓذاض: يًُٛقٌ ا٫ضٖابٞ زاعـ تِٓٛٝ ٫ست٬ٍ

 ٜاغعسٟ ؾ٦ّٝا قٌ"
  بؿشٝشٗا ا٫ؾاعٞ طٛقتو ؾكس

  سٓذطتو يف اـًٛز عؿب١ يتهع
  ايعطاقٝني زَا٤ تػكٝٗا ٚاْت

 ٣ْٛٓٝ" ططقات ٚيف غٓذاض دباٍ يف
(63) 

 
ٕٔ اٍ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ اؿًٞ غعسٟ ايؿٓإ ٜٚتشٍٛ  ٖٚٛ زاؾ٦ّا ٬َٚشّا ايعطاق١ٝ يًؿذٝع١ َػ

 : ًٜعب٘ إ يًؿٔ ّهٔ ايصٟ إتُٝع ايسٚض عٔ نٓا١ٜ اٜهّا
 
ٞٓ اٜٗا "ٜا  اؿً

 َّٜٛا طٛضٙ َٔ ىطز مل ايصٟ
 طٛضى بسٕٚ شٝا٠يً َع٢ٓ ؾ٬
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 (95) مجٝعّا." ايعطاقٝني غؿٝٓت٘ يف وٌُ ايصٟ
 
 ٖصٙ ٗ يًعطاقٌٝ بايٓػب١ ٚن٤ٛ ٚأٌَ ٬َش اٍ اؿًٞ غعسٟ ايؿٓإ قٛت ؼٍٛ َا ٚاشا
 غٓا٥ٝ٘ َكاطع تهٌُ خ٬ٍ ،َٔ ٚايتؿاضى ٚإٓادا٠ اـطاب ع٢ً ايكا١ُ٥ ايؿعط١ٜ إطٛي١
 ًٜذأ قُس َٛؾل ايؿاعط ؾإٔ ، ْؿػ٘ اؿًٞ غعسٟ ايؿٓإ اغاْٞ َٔ ايؿعيب بايؿعط عسٜس٠

 َٓادا٠ خطاب إػ١ٝٓ"ؾانرلا"ٗ ايعا١ٕٝ بايؿٓا١ْ إط٠ ٖصٙ َتُجٌ آخط ٬َش عٔ ايبشح اٍ
 َٔ ؾٝٗا َا بهٌ إدتًؿ١ ايعطاق١ٝ ايذلادٝسٜا ٚٚنع ٚا٫عذاب، ايبٛح بٌ هُع ٚدساْٞ

 )ؾانرلا(: ب٘ تؿع ايصٟ ايؿين اؾُاٍ َكابٌ ٚغسض ٚعٓـ ز١َٜٛ
 
 ؾانريا "ٜا

 قٛتو اىل تكػٞ ٥٬َهتٗا بهٌ ٚايػُا٤
 (97)  بايٓٛض" اي٬بط دػسى ؾٛم لَٛٗا  ؾتصضف

 
 إتٛاقٌ: ايعطاقٞ يًٓعٜـ قٛض٠ ايؿاعط ٜطغِ داضس٘ َؿاضق٘ ٚٗ
 

  ْط٣، إ يٓا "ٚا٢ْٓ
 ٚايعباز ٚايب٬ز اهلل اتعبتِ ؾكس
 طا٥بٚاـ ايهٗٛف يف ؾطزٚغ٘ ٜكِٝ َؿددّا إهلّا

  ٚاؿسا٥ل ٚاملساضؽ ٚايهٓا٥ؼ املػادس يف ٚدشُٝ٘
 (97) " ْاضٖا. تٓهب إ خٛف ، دِٗٓ اىل املتؿشُ٘ ا٫دػاز يريغٌ
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 ايؿعيب ايؿعط قكا٥س َٔ فُٛع٘ قُس َٛؾل يًؿاعط ايهاًَ٘ ايؿعطٜ٘ ا٫عُاٍ ٚتهُٓت
 ظخٓ٘ "ٜاَطط سٙقكا٥ َٚٓٗا  ايٓٛاب". "َٛؿط ايؿاعط ػطب١ اٍ ٚض١ّٜ٩ يػ١ّ  تٓتُٞ اييت

 إكاطع عؿطات عٔ ؾه٬ّ ايًعب"، "٫ٚتبطًٌ ْٝاؾٌ" بٝ٘ "ٚايو اْا" "َٝت ٚ َشٓ٘"
 ٚايًٗذ١ٝ ايًػا١ْٝ ٚاؿٛاض١ٜ ٚا٫غًب١ ايتٗذٌ َٔ يٕٛ ٗ إدتًؿ١ قكا٥سٙ زاخٌ إبجٛث١
 ػطب١ ٗ اٜهّا ايؿعب١ٜٛ ٚضَا ايؿعب١ٝ، ايٓعع٘ ت٪نس ايككا٥س ٖٚصٙ  باختٌ. َٝدا٥ٌٝ َٓٛٛض
 ايبػٝ٘ ا٫ْػإ ُّٖٛ َٔ ٚاقذلابٗا َعّا، ٚايعاَٝ٘ ايؿكش٢ ايؿعط١ٜ قُس َٛؾل ايؿاعط

 ٚايعاطؿٞ ايبػٝ٘ ايٛعٞ اٍ ٚاقطب ْؿاشّا اغطع ايعا١َٝ ايًػ٘ إ اسٝاّْا هس ايصٟ ٚإػتًب،
  ٚزاضغٝ٘. ايؿعيب ايؿعط ْكاز َٔ غرلٟ وككٗا قس خاق١ ٚقؿ١ اٍ ؼتاز قكا٥س ٖٚٞ ،

 ايه١ْٝٛ اشلُّٛ َػت٣ٛ اٍ تطق٢ قكا٥س ؾج١ُ ٚايؿٍُٛ ايتٓٛع نجرل ؾاعط قُس َٚٛؾل
 اٚ ؾعيب َاٖٛ ٚاسٝاّْا ٚسػٞ َٜٛٞ َاٖٛ َع تتعاٌَ ٚاخط٣ ايهدل٣ ٚايٛدٛز١ٜ ٚا٫ْػا١ْٝ

 إتُجٌ بإهإ قُس َٛؾل ايؿاعط ع٬ق٘ ُجٌ ٚضَا  اسٝاّْا. ٚؾتا٥ُٞ ٚقطض ؾعبٟٛ
 ٖٚٞ ايطاى" "ق١ٓ قكٝست٘ ٗ ٜكٍٛ ؾٗٛ  ايؿاعط. ػطب١ ٗ َتهطض٠ ظ٫١َ  اؿً٘ َسٜٓت٘
 ايؿعب١ٝ: اؿ١ً َس١ٜٓ ق٬ت اسس٣
 
 َا ّٜٛ يف ؾاعطّا انٔ "مل

ٕٕٚ ؾأْا  (69) " اؿ١ً. امسٗا ملس١ٜٓ ضا
 

 ٜػِٗ سٝح  ايجكاٗ، ايٓكس ادذلسٗا اييت إعزٚز" "إ٪يـ ؾهط٠ ٜ٪نس إكطع ٖٚصا
 ٜؿػط ْؿػ٘،نُا إ٪يـ زٚض عٔ ؾه٬ّ  ا٫زبٞ، ايٓل اْتاز ٗ احملٝ٘ عٞا٫دتُا اشلابٝتٛؽ

 َس١ٜٓ شانط٠ بٗا تعخط اييت ٚايؿدكٝات ٚإط٥ٝات ايطَٛظ يهٌ ايعُٝل ا٫ْتُا٤ سػٔ ز٫ي١
 اؿذط١ٜ إسٕ َجٌ ،ٚيٝػت ايبػٝط١ ايطٜؿ١ٝ إس١ٜٓ َٔ تؿهًٗا ٗ تكطب ،اييت اؿ١ً

 ٗ يًك٠٬ َهطغّا ٜهٕٛ إ سًٞ" "غعٍ ايؿاعط زٜٛإ ٜٚهاز  ايكًب. قاغ١ٝ ايهدل٣،
 ايطكٛغٞ: ا٫غت٬ٍٗ بٗصا قكٝست٘ ايؿاعط ٜػتٌٗ اشٵ إسٜٓ٘. ٖصٙ قطاب
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 اسس ىاف ٫ إ "اضدٛ

  اؿ١ً اسب ؾأْا
 َسٜٓيت ٫ْٗا ٫

  ضمحٗا يف ظيت ؾُا
  اَٞ قٛت امسع

 اـبع ٖػٗػ١ يف
 (99)  " باؿُاّ. اهلازض ْٗطٖا ٚيف
 

 إتٖٛر ٚقُطٖا ايعٓدل بطا٥ش١ تؿٛح اظق٘، َٔ ؾٝٗا َا بهٌ اؿ١ً، ٜعؿل اعطؾايؿ
 َٔ ايكسِٜ، ٚدػسٖا ٚعؿاقٗا فاْٝٓٗا وب نُا إؿعؿع، ا٫غطٛضٟ ٚٔطٖا بايػٓابٌ

 ايساي١: ٚا٫غتعاضات ٚا٫ْعٜاسات ايكٛض ٖصٙ خ٬ٍ
 

 ايكسِٜ دػطٖا اسب "ٚاعتصض..
 بايكب١ٝ ضؾكّا ؿٝت٘، وًل مل

  ؾٝٗا عًكنياملت
 ، ؼت٘ َٛد١ يف ٚاْاّ
 اؾٓٛز ٜط٣ ٖٚٛ اْٝٓ٘ امسع

 (09)  " اؿطٚب. اىل ايعابطٜٔ
 

 ع٢ً ٜطٌ ايصٟ ايؿاعط ًٕ ايعاّ إٓار ع٢ً ُٜٗٝٔ إ ٚا٫دتُاعٞ ايػٝاغٞ اشلِ ٜٚهاز
 عٝٓٝ٘ ٜػُض إ ٫ٜػتطٝع ٖٚٛ ٚادتُاع١ٝ، ٚثكاؾ١ٝ اْػا١ْٝ ضغاي١ قاسب بٛقؿ٘ ايكاض٨
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 يًذجح َتشـ اٍ اسٝاّْا قٛضٙ ٚتتشٍٛ ٜٚسٜٔ، ٜكطر يصا ب٬زٙ، ٗ ايسّ فط٣ ع٢ً
 إٛت ٜبسٚ اٚطاْٗا" َٔ ٫تٗطب "ا٫ْٗاض قكٝس٠ ؾؿٞ  إكطٛع١. ٚايط٩ٚؽ ٚإؿددات

 ٚايػ٣ًٛ: إٔ َجٌ َّٜٚٛٝا َأيٛؾّا ؾ٦ّٝا
 

  غطؾتٗا تهٓؼ "ناْت
 املٔ ٜٛظع اهلٛا١ٝ٥ زضادت٘ ع٢ً ٚاملٛت

 ايط١ًٜٛ ايعصابات يعسا٥ٞ ٚايػ٣ًٛ
ِّسّا  اَٗاتٓا ايػٛز، يًطاٜات ًَ
 (09)  " ايط٩ٚؽ. َٔ بايٝاْع

 
 نشٝتٗا ٜهٕٛ اييت ٚايعٓـ ٚايكتٌ إٛت ٕٛاٖط َ٪ّٕا َػشّا ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتكسّ
 : ايدل٨ ايعطاقٞ ا٫ْػإ
 

 بأيػٓتٗا اؾجح تهٓؼ "ايه٬ب
 بؿشٛي١ املػتؿؿٝات ٜهٓػٕٛ ٚايربابطٙ

 (91)  عُٝا٤" ثريإ
 

 ؾطا٥ِ تؿطوّا ايتكٜٛط( )ٖٓٛع تعين اييت (photo no) قكٝس٠ تهٕٛ إ ٚتهاز
 ، ايكٓام ىط٦٘ ايصٟ قٓاع٘ اٚ بطً٘، سطن١ ٬َسك١ خ٬ٍ َٔ ٚايتهؿرلٌٜ، ا٫ضٖابٌٝ

  : إتٖٛر ايكُط زّ اٚ اؾٛضٟ، زّ اٚ ايك٘، زّ عٓ٘ بس٫ّ ؾٝػٌٝ
 

  اهل١ٜٛ فٗٛي١ مجٝعّا "ؾاؾجح



329 
 

 زَّا ايب٬ز ثكٛب ٚاَتٮت
  ايكٓام اخطأْٞ

  اؾٛضٟ ايٛضز زّ غاٍ
 (92) "  بايػٛاز. اٯؽ ؾأتؿح

 
 سس ٜكٌ َطٜط ٖٚذا٤ ضَعٟ ٚيؿٛٞ يػٟٛ عٓـ قُس َٛؾل قكا٥س َٔ ايهجرل ٚٗ
 اٍ "ضغاي١ قكٝس٠ ٗ شيو لس نُا ٚاي٬ّٛ، إٛت ٚؾكٗا٤ ايؿاغسٜٔ ايػاغ١ نس ايؿت١ُٝ

 : إتأغًٌُ"
 

 املتأغًُٕٛ از٠ايػ "اٜٗا
 ايعباز بط٩ٚؽ ٚاملتشهُٕٛ اهلل بأَط اؿانُٕٛ

 (93)  " ضقابٓا. عٔ غٝٛؾهِ اضؾعٛ
 
 ايؿاعط ؾٝٗا ٜكب عطاقّٝا" َٓهِ ضآ٣ َٔ " اٜهّا ٚإعطٚؾ١ يٮهاض" "ؾتا٣ٚ قكٝس٠ ٚٗ

 بكتٌ فا١ْٝ ؾتا٣ٚ ٜكسضٕٚ ايصٜٔ ، ٚايتهؿرل ٚا٫ضٖاب اي٬ّٛ ؾكٗا٤ ع٢ً غهب٘ داّ
 ايعطاقٌٝ: َٔ ٤ا٫بطٜا
 

  بٝسٙ ؾًٝصع٘ عطاقّٝا َٓهِ ضا٣ "َٔ
  ٖإٚ ؾبُسؾع ٜػتطع مل ؾإٔ
  َؿدد١ ؾبػٝاض٠ ٜػتطع مل ٚإ

 ا٫ميإ، انعـ ٚشيو
  ايكطناٟٚ ضٚاٙ
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 (05) " ايعطاقٝني زَا٤ ٜهطع ٖٚٛ
 

 عدل ايعطاق١ٝ يًؿذٝع١ َٚسٕٚ ؾذاع قٛت اٍ ،ؼٍٛ اغتجٓا٥ٞ ؾاعط قُس َٛؾل
ٕٔ ٓؿسَ ٖٚٛ ، ايعكٛض  ؾكسّ ، اؾطح َٛنع ٗ عُٝكّا اقبع٘ ٚنع ، ٚا٫ٌَ يًشط١ٜ  َٚػ

 اغًب عًٝٗا غؿ١،وػسٙ ٚزخٌ َعّا، ٚا٫ٌَ با٫مل ايهاز ، ايٓاظف ايؿعطٟ إً ٖصا يٓا
 ا٫ اؿسٜح ايعطاقٞ ايؿعط شلا ٜؿٗس مل ؾطٜس٠ ساي٘ ٗ ٚإتًكٌ ايكطا٤ قًٛب اٍ دًٝ٘، ؾعطا٤

 َعّا. ٚايعا١َٝ ايؿكش٢ ؾعطا٤ َٔ يعسز قًًٝ٘ اغتجٓا٤ات ٗ
 
 

 :اهلٛاَـ
-21 م ، 9109 -زَؿل- ؿطٚايٓ يًطباع٘ ُٛظ َٓؿٛضات "قُس َٛؾل قبع١"  ،ْادح إعُٛضٟ (0)

20 
 ٤٤م 201٦، بػساز ، غطٛض َٓؿٛضات "ايها١ًَ ايؿعط١ٜ ا٫عُاٍ" ، ،َٛؾل قُس (9)
 52م ، ايػابل إكسض (2)
 91 م ، ايػابل إكسض (4)
 99 -90م ، ايػابل إكسض (7)
 95 ،م ايػابل إكسض (1)
 22م ، ايػابل إكسض (5)
 11 ،م ايػابل إكسض (9)
 22 ،م ايػابل إكسض (2)
 24 م ، ايػابل إكسض  (01)
 00م ، ايػابل إكسض  (00)
 51 ،م ايػابل إكسض  (09)
 59 ،م ايػابل إكسض  (02)
 12 م ، ايػابل إكسض  (04)
 29 م ، ايػابل إكسض  (07)
 74 م ، ايػابل إكسض  (01)
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 74 م ، ايػابل إكسض  (05)
 77م ، ايػابل إكسض  (09)
 71 ،م ايػابل إكسض  (02)
 159 م ، ايػابل إكسض  (91)
 22م ، ايػابل إكسض  (90)
 299م ، ايػابل إكسض  (99)
 75 م ، ايػابل إكسض  (92)
 72 م، ايػابل إكسض (94)
 27 م، ايػابل إكسض (97)
 27 م، ايػابل إكسض  (91)
 017 م، ايػابل إكسض  (95)
 094 م، ايػابل إكسض  (99)
 097 م، ايػابل إكسض  (92)
 22 م، ايػابل إكسض  (21)
 011-22 م، ايػابل إكسض  (20)
 29 م، ايػابل إكسض  (29)
 27 م، ايػابل إكسض  (22)
 51 م، ايػابل إكسض  (24)
 59 م، ايػابل إكسض  (27)
 099 م، ايػابل إكسض  (21)
 42 م، ايػابل إكسض  (25)
 111 م، ايػابل إكسض  (29)
 115 م، ايػابل إكسض  (22)
 719 م، ايػابل إكسض  (41)
 714 م، ػابلاي إكسض  (40)
 722 ، م ايػابل ٕكسضا (49)
 741 م، ايػابل إكسض (42)
 174 م، ايػابل إكسض (44)
 112 م، ايػابل إكسض (47)
 101 م، ايػابل إكسض (41)
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 294 م، ايػابل إكسض (45)
 291 م ايػابل إكسض (49)
 255 م، ايػابل إكسض (42)
 292 م، ايػابل إكسض (71)
 221 م، ايػابل إكسض (70)
 : ايٝٛتٝٛب عٔ ْك٬ّ  (79)
(72) https://www.youtube.com/watch?v=F0X1WCfl36k   
 : ايٝٛتٝٛب عٔ ْك٬ّ (74)
(77) https://www.youtube.com/watch?v=Ba_tLCQnKdM  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F0X1WCfl36k
https://www.youtube.com/watch?v=Ba_tLCQnKdM
https://www.youtube.com/watch?v=Ba_tLCQnKdM
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  ى الشؼرهي ثٌائية الَطي الى هٌف
 (ػثذ الكرين كاصذ)
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 ، خاص ٗٞع ٖٓ شاػش٣ح ًاطذ اٌُش٣ْ ػثذ شاػش٣ح

 ٣ِْ ال اُز١ االػر٤اد١ اُواسئ ذلاظئ هذ تاُرا٤ًذ ٢ٛٝ

 " االٍٝ د٣ٞاٗٚ .كٔ٘ز اُشاػش ٛزا ذـٞس ترلاط٤َ ظ٤ذًا

 تاخش ٝاٗرٜاًء ، 1975 ػاّ اُظادس (1) " اُذوائة

 ٓرجاٗظ كٜٞ . ٣ٝغرلضٙ هاسءٙ ٣ثٜش اُشؼش٣ح اطذاساذٚ

 ، ُٝذ اٗٚ ٗوٍٞ َٛ . اُشؼش٣ح ٝسئ٣اٙ ُٝـرٚ جشترٚذ ٓغ

 تو٤ح ٓصَ ٤ُٝظ ، ٝٗاػجٌا ٓرٌآاُل شاػشُا تذؤ ؤٝ

 ؤٝ طؼٞد ٝٓشادَ تذا٣اخ ُْٜ ذجذ اُز٣ٖ اُشؼشاء

 ! ستٔا ؟ ٛثٞؽ

 
 

 ايؿعط١ٜ عست٘ انتًُت بعسَا  ايؿعط١ٜ اؿساث١ َٓطك١ زخٌ اْ٘ ْكٍٛ إ ّهٔ ٚضَا
 باغطاض نايعاضف ٜبسٚ يصا ، ٚاسس٠ زؾع١ ايبسا١ٜ َٓص ايٝعٖا،ٚزٖ اغطاضٖا ٚعطف ٚايجكاؾ١ٝ

 آْصاى ايؿعط١ٜ اؿساث١ ػطب١ تهاضٜؼ ؾٛم بجك١ ٜػرل نٝـ ٜعطف ايصٟ ٚناـبرل ، قٓعت٘
. 

 اْٗا أْكٍٛ : ٚايتهاٌَ ايٓهر َٓطك١ َٔ ٖهصا ٜبسأ إ ايؿاعط شلصا تأتٸ٢ نٝـ تط٣
 ع٢ً ايعُٝل ٚاط٬ع٘ ٚايؿطْػ١ٝ ا٫ْهًٝع١ٜ ُاٖ يػتٌ ٚاداز٠ ٚا٫ط٬ع إٛغٛع١ٝ ايجكاؾ١

 يؿعطا٤ ايكعب١ ايؿعط١ٜ اجملُٛعات َٔ عسز تط١ْ ٗ ٚلاس٘ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿعط١ٜ نٓٛظُٖا
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 . ٚغرلِٖ ايدلتٞ ٚضؾا٥ٌٝ ٚضتػٛؽ برلؽ دٕٛ ٚغإ بطٜؿرل داى َِٓٗ َٚتُٝعٜٔ عُكٌٝ
 ٗ ا٫ْػا١ْٝ ا٫عُام ٖصٙ ٛاضاغتػ إٍ قازت٘ اييت ٚايٓبا١ٖ ٚاؿػاغ١ٝ إٖٛب١ اٖٞ  تط٣

 ا٫دتُاعٞ َٛقؿ٘ َٚٓٗا ، بٗا َطٷ اييت ا٫ْػا١ْٝ اؿٝات١ٝ ايتذطب١ ٖٞ ّ أ ، ا٫ْػا١ْٝ ايتذطب١
 َٔ ايهجرل ًٓ٘ ٚبايتايٞ ، ٚإُٗؿٌ إػشٛقٌ داْب إٍ ٚنع٘ ايصٟ إًتعّ ٚايػٝاغٞ
 . ٚا٬ٕسٛات ايتشسٜات

 ايؿدكٞ ايػطٛع ٖصا َجٌ َػتػطبْا انٔ ؾًِ يٞ ٓػب١باي إَا . غرلٖا أٚ نًٗا ٖصٙ ضَا
 " اؾسٜس٠ "ايجكاؾ١ ف١ً ٗ ٜٓؿط َا اتابع نٓت ، ؾدكّٝا أيتكٝ٘ إ ؾكبٌ . إؿاد٧ ٚايؿعطٟ

 َطتٌ أٚ َط٠ َع٘ أيتكٞ ْؿػٞ ٚٚدست أٜهّا. ؾٝٗا أنتب نٓت اييت  0212 عاّ ايعطاق١ٝ
 اؿساث١ ػطب١ تكِٝٝ اعاز٠ سٍٛ ذلناتإؿ َٔ ايهجرل ؾٝ٘ َٛقـ ٗ اجمل١ً قؿشات ع٢ً

 عبس ٚنإ (9) "12 ايؿعط " ٚف١ً ايؿعطٟ" ايبٝإ " قسٚض بعس ٚخاق١ ايػت١ٝٓٝ ايؿعط١ٜ
 ايؿعط١ٜ  اؿساث١ ٕدطدات ٚإٓؿتح ايؿؿاف ايٓكسٟ ايٛعٞ شيو ّتًو ناقس ايهطِٜ

  . إانٞ ايكطٕ غتٝٓٝات ٗ ٚايككك١ٝ
 ايبكط٠ َس١ٜٓ سانٓتٗا ناْت اييت ايؿعط١ٜ إٖٛب١ شلصٙ ١ٝايتهٜٛٓ ايعٛاٌَ ٖصٙ إ ؾو ٫

 اؿذاز ٚناِٚ خهرل ٚقُس ايٖٛاب عبس ٚقُٛز ٜٛغـ ٚغعسٟ ايػٝاب َس١ٜٓ :
 َٓؿتح سساثٞ ٚؾًػؿٞ ٚؾعطٟ ْايٞ َجاٍ باغتًٗاّ اقذلْت "  ايكهط  عٝػ٢ َٚٗسٟ

 ايك٥٬ٌ ايؿعطا٤ َٔ ٗٛؾ . ايكب١ًٝ ٚا٫سهاّ ايٓك١ٝ إك٫ٛت اغاض ٗ ايػكٛٙ عٔ ٚبعٝس
 ٚإط٥ٝات ٚايكٛض ، ايسقٝك١ ٚايًكطات ، إٓاغب١ ايؿعط١ٜ ايًشٛات اقتٓام ع٢ً ايكازضٜٔ
 ايًػ١ ؾباى زاخٌ إٍ ٚاغتسضدٗا ، ايه١ًٝ ايهٕٛ سطن١ عٓٗا تهؿـ اييت ٚإؿاٖس

 . اؿٞ ايؿعطٟ يًؿعٌ اؾُايٞ ٚايتذػس ايؿعط١ٜ ٚاؿػاغ١ٝ
 قاٚي١ ٗ ايؿاعط شلصا ايؿعطٟ إً ٖصا غؿط أقًب اٚاْ ، َط٠ َٔ انجط ساٚيت
 نٌ .ادس ؾًِ  ػطبت٘ ٗ َتٓا١َٝ ٛض١ٜٚتط سازل١ ُؿك٬ت أٚ ْك٬ت أٚ قطات ٫نتؿاف

 ايس٫ي١ٝ ٚا٫سا٫ت ٚايس٫٫ت بايطَٛظ إؿعِ ، ايػين ، إتُاغو إً ٖصا ٚادٗت٘ َا
 . ايساي١ ٚايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايطَع١ٜ
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 ، ٚايعطن١ٝ ٚاي١َٝٛٝ ايكػرل٠ ٚاحملػٛغات ٚإط٥ٝات ا٫ؾٝا٤ َع ًَ٘تعا ٗ ٚايؿاعط
 ٜػع٢ ْطاٙ بٌ ، قاض٠ْ ٚنٝاْات ٚقا٥ع ،بٛقؿٗا يصاتٗا عٓسٖا ٜتٛقـ ٫ ، ٚايػان١ٓ اشلاضب١

 يتشكل َازٟ ٖٛ َا ع٢ً تػُٛ هعًٗا ايصٟ إتعايٞ ايهْٛٞ ٚدٖٛطٖا ، أثطٖا ٫نتؿاف
 تاض٠ َتًؿشّا "، اشلٓاى " َٓطك١ إٍ " اشلٓا " َٓطك١ َٔ ٷ تاض٠ تكٌٜٓ اْ٘ . غاسكّا أثرلْٜا ٚدٛزْا
 ا٫قٓع١ َٔ غًػ١ً خ٬ٍ َٔ ، بطٚيٝتاضٟ عاٌَ بسي١ ،أٚ قٛٗ غطق١ اّ سهِٝ ، باٖاب

 اييت ايؿعط١ٜ ايًعب١ اغطاض َٔ ٚاسس٠ عٔ تهؿـ ضَا ، اؿكٝك١ ٖٚصٙ . ٚايتاضى١ٝ ايؿعط١ٜ
 عٔ ٜهـ ٫ ، بسٟٚ أٚ ، نْٛٞ َػاؾط َجٌ ، اسٝاْا ،  طايؿاع يٞ ٜٚبسٚ ايؿاعط. ٜتكٓٗا
 سكٝك١ ٫نتؿاف بٌ يًٓع١ٖ، يٝؼ ، ٚا٫َه١ٓ ٚا٫ظ١َٓ اؿًِ قاضات بٌ ٚايذلساٍ ايػؿط
 ، إدتًؿ١ ايٛاٖط٠ غطٛح َعا١ٜٓ ٫ٚعاز٠ ، ْاي١ٝ أٚ َٝتاؾٝعٜك١ٝ أٚ ٚضا١ٝ٥ َا ضَا ، فٗٛي١

 قطات بٌ إعاْا٠ َٔ َٚطٜط٠ س١ٝ سٝات١ٝ ػطب١ عدل ايذلساٍ ٖصا " "ٚقا٥ع١ٝ َٔ ايطغِ ع٢ً
 ٚإبسعٌ ايؿعطا٤ َٔ ايعؿطات ٚع٢ً عًٝ٘ ؾطض ايصٟ ايكػطٟ  بإٓؿ٢ َطٚضّا  ايؿاعط ٖصا
 . ب٬زٙ ٗ اؿط١ٜ اٚنػذٌ ٚاْعساّ ايؿُٛي١ٝ ا١ُْٛ٫ د٬زٟ غط٠ٛ َٔ ٖطبْا

 إٍ ايتٛم ٖصا ع٢ً غُٝٝا٥ُٝا َ٪ؾطّا " اؿكا٥ب " ا٫ٍٚ ايؿاعط فُٛع١ ْعس إ ّٚهٔ
 ٜصٖب َا ع٢ً ْك١ٝ عتب١ بٛقؿٗا ايٝٗا ايٓٛط ّهٔ اييت ، اجملُٛع١ ع١ْٛٓ خ٬ٍ َٔ اجملٍٗٛ

  : ايسا٥ِ ٚايػؿط ايذلساٍ ؾهط٠ إٍ ؼٌٝ ، دٝٓٝت درلاض ايٝ٘
  ؟ اؿكا٥ب ملاشا "

  ْ ف١ْٛٓ ايًٌٝ يف تػاؾط
  ايبٛاخط نذٝر بني تٗسأ ثِ

 ْ قاَت٘ ػًؼ
 (6)  ؟" ٚايبشط املعصب ٚدٗٞ نيب

 ٖٚٞ ايػؿط، ث١ُٝ عٔ ضَع١ٜ نٓا١ٜ ٖٞ قُا٤،بٌ َاز١ٜ أؾٝا٤ يٝػت ٚاؿكا٥ب،ٖٓا،
ٕٕ ٗ ٚؾاع٬ّ ٚؾطٜهّا ؾاٖسّا ؾتكبح تتأْػٔ  ٚاسس: آ

 اؿكا٥ب؟ ؽاف ٌٖ "غٝستٞ
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 (9)" ايطؾٛف. ؾٛم تٗتع
 ، خاقّا ٚإْػاّْٝا ّٝاشات ٚعّٝا تهتػب ٚا٫ْػ١ٓ، ايتؿدٝل عًُٝيت خ٬ٍ َٔ ؾاؿكا٥ب،

 بٗا ايؿاعط ٜػتٌٗ اييت " ايػؿط "ث٬ث١ٝ قكٝس٠ َٚٓٗا ايسٜٛإ قكا٥س دٌ ايط٩ٜا ٖصٙ ٚتسعِ
 َٚؿاضى: ؾاعٌ نا٥ٔ اٍ يٝتشٍٛ شات٘ ايػؿط ٜتأْػٔ ،سٝح ٖصا زٜٛاْ٘
 قاَتني دًػٓا سني "

 ايػؿط نطغٝ٘ ع٢ً نإ
 دسٜس َٔ اهلاز٨ سسٜج٘ يف يف ٜبسأ
 (0)"  ٥ؿني.خا ٚأْت ،أْا نٓا
 ٖصا إ ا٫ ايؿاعط، ع٢ً ايٓؿٞ ؾطض قػطٟ،سٝح ْؿٞ ٖٛ ايسا٥ِ ايطسٌٝ ٖصا إ َٚع

 ٚؾاٌَ نْٛٞ ٖٛ َا ع٢ً ي٬ط٬ٍ ْاؾص٠ّ يًتٛدع،بٌ ؾها٤ أٚ غذٔ فطز ٜهٔ مل إٓؿ٢
 ايه١ًٝ. ايؿاعط ػطب١ ٗ ا١ُٕٓٝٗ ايٛسٝس٠ ايج١ُٝ ٖٛ يٝؼ ايٓؿٞ يهٔ عٕٛٞ. ٚضَا ٚاْػاْٞ،

 " عٓٛإ اختاض إ آثطت زا٥ُّا.ٚيصا سانطٷ ؾايٛطٔ إٓؿ٢/ايٛطٔ. ثٓا١ٝ٥ عدل تؿهٌت اْٗا
 ٚإ غبل َا ٖٚٛ ، ٖصا يبشجٞ عٓٛاْا " ناقس ايهطِٜ عبس ؾعط ٗ إٓؿ٢" / ايٛطٔ ثٓا١ٝ٥
 ايهطِٜ عبس " بـ عْٓٛ٘ ٚايصٟ ايؿاعط َع إطٍٛ سٛاضٙ ٗ ضؾسٟ َعتع ايؿاعط اؾٸطٙ

 ، َٚٓؿاٙ غعٝس ازٚاض عٔ قكٝست٘ ٗ ايؿاعط ٜٚبسٚ (1)" إٓؿ٢ أٜٗا ، ايٛطٔ أٜٗا : ناقس
 : عطبٞ َجكـ نٌ َٓؿ٢ ٚضَا ، اـام َٓؿاٙ ق١ٓ ٜػتشهط ٚناْ٘
  ٖصٙ ب٬ز أٟ "

  َٓؿ٢ّ ايٝٗا لتاظ
  َٓؿ٢ ٜعكب٘

  ا٫ضض أقك٢ يف
 (1) "  ْبًػٗا. ٫ٚ
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 َٔ ٚاسس٠ ٗ ايبعٝس ٔايٛط ٜػتصنط ٖٚٛ ، إٓؿ٢ ٗ قٓت٘ َطاض٠ عٔ ايؿاعط ٜٚعدل
 ؾهط٠ّ ، ؾهط٠ّ ب٘ يٓشتؿٜ ايهَٝٛذلات َٔ ا٫ؾّا عٓ٘ ْبتعس ايصٟ ٖصا ٚطٔ "أٟ :  َكاب٬ت٘
 ، سّٓٝٓا أٚ اغ١ٝٓ تػتعٝسٙ ، ععيتو ٗ سطّا ٖٓاى ب٘ تًتكٞ َانّٝا ، بعٝس٠ّ اضنّا ، ٚسػب

 (9) ." ابسّا تػازضٙ أٚ ابسّا ٜػازضى ٫ٚ ، تبهٝ٘ أٚ ثا١ْٝ ٚتػتعٝسٙ ٚتًعٓ٘
 . ٚإٓؿ٢ ايٛطٔ ٗ إٛنٛع١ٝ إعاز٫ت َٔ ٚاسس٠ " غطاباز " قكٝس٠ ُجٌ ٚضَا
 ٚاْػساز ٚايتٝ٘ ايهٝاع ث١ُٝ عٔ ن١ْٝٛ َتا١ٖ إٍ " غطاباز " قكٝس٠ ٗ ايطس١ً ٚتتشٍٛ

 ضَع اْٗا . ٚظيل خازع ابٝض غطاب فطز ،٫ْٗا زا٥ُّا تٓأ٣ اييت إس١ٜٓ ٖٞ ؾػطباز ، ا٫ؾل
 ٚٗ إكسغ١ ايهتب ٗ عسٕ د١ٓ اٜها ٖٞ . ايٝٗا يًٛقٍٛ ا٫ْػإ ٜتٛم ؾان١ً ٕس١ٜٓ

 ايًٝيب ايطٚا٥ٞ أبطاٍ عٓٗا ٜبشح اييت ايكشطا١ٜٚ ( )ٚاٚ َس١ٜٓ ٖٞ ٚضَا ، ايؿعطا٤ قكا٥س
 ٚايػعاز٠ ٚا٫دساز اؿًِ َس١ٜٓ عٔ ايكشطا٤ ٗ اي٬فسٟ عجِٗ ٗ ، ايهْٛٞ ابطاِٖٝ
 ؾعٌ َجًُا ، ايؿعطا٤ بٗا ٚتػ٢ٓ دًذاَـ ايٝٗا تام اييت ( زٕٕٛ ) ٖٞ ضَا أٚ ، ايؿان١ً
 عح عٔ نٓا١ٜ اْٗا . زٕٕٛ اغِ وٌُ خام زٜٛإ ٗ إادسٟ خععٌ ايعطاقٞ ايؿاعط

 ث١ُٝ بٛقؿٗا ايعبح ؾهط٠ يتعاْل ٚاي٬دس٣ٚ يًدٝب١ َعازٍ إٍ تتشٍٛ سٝح ، َتٛاقٌ
 " بهٝت ق٥ٌُٛٝ َػطس١ٝ ابطاٍ ٜؿعٌ َجًُا ٚضا٤ٙ طا٥ٌ ٫ عبجٞ اْتٛاض فطز أٚ ، غٝعٜؿ١ٝ

 : َطًل اْػاْٞ ػطٜس إٍ تتشٍٛ اسلٌ َع٢ٓ اْٗا ، " غٛزٚ اْتٛاض ٗ
  ايبعٝس٠ غطاباز عٔ غأيٓا "

  دعْاٖا عاَني قبٌ
 ، ٜاتٞ ايصٟ ايبًس يعًٗا ٚقٌٝ
  دبٌ يعًٗا ٚقٌٝ

 ا٫مساى. َػشٛض٠ُ عري٠ ٚقض
  ؼذط ؾذط يعًٗا قٌٝ
  ُا٤ق قدط٠ َٔ قًع١
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 ، قٌٝ ، ايػطٜب١ ايتُاثٌٝ تػهٓٗا
 (3)"  ايبعٝس٠. غطاباز عٔ ْأٜٓا يهٓا

 َٔ " ايػا٥طٕٚ " قكٝس٠ ٗ ٚإتٓاٖٞ ، اي٬فسٟ ايػٝعٜؿٞ ايػؿط ٖصا ث١ُٝ ٚتتهطض
 أؾ٢ٓ ٚقس ، َعتِ ، ي٢ًٝ َكطع ايككٝس٠ ايؿاعط ٜػتٌٗ اش " اؿساز ٥٫ِٚ " فُٛع١

 : ايٓؿل اخط ٗ ن٤ٛ ب٬ ا٫ظي١ٝ ٕتا١ٖا ٜكطعٕٛ ِٖٚ سٝاتِٗ إطؼًٕٛ
  ٖطَٛا " 

  ا٫ؾٍٛ يف ا٫ ايؿُؼ ٜطٕٚ ٫ ٚعازٚا
 ، ُ يٌٝ اَاَِٗ
ٌْ، ظٗٛضِٖ ٚخًـ  (75)"  ٜبكطٕٚ. ٫ ٖٚٛ يٝ
 ا٫سػاؽ يتعُٝل ، َطات ث٬خ " ٜكًٛا ئ " عباض٠ بتهطاض ٖصٙ قكٝست٘ ايؿاعط ٚىتتِ

 : ٚاي٬دس٣ٚ ٚايعبج١ٝ با٫غتشاي١
  َّٜٛا َهاِْٗ ٜبكطٕٚ ٫ ٚقس "

 ، ايٝ٘ ايعَإ غٝطٕٛٚ
  ٜكًٛا ئ

  ٜكًٛا ٚئ
 (77)" . ٜكًٛا ٚئ
 ٗ ايبسٟٚ ضس١ً عٔ ٚضَع١ٜ غُٝٝا١ٝ٥ نٓا١ٜ ٖصا ايسا٥ِ ايؿاعط تطساٍ ٜٓط٣ٛ ٌٖ تط٣
 . ايِٖٛ عٔ عجّا قشطا٤ٙ ٜكطع ٖٚٛ ايكشطا٤

 َٓٗا ، بػٗٛي١ ايؿطٔ كاض٨اي تؿٛت إ ّهٔ ٫ ٬ََح مث١ ايؿعط١ٜ ايؿاعط اؾتػا٫ت ٗ
 باسسخ ٚاْتٗا٤ٶ " اؿكا٥ب " ايبهط  زٜٛاْ٘ َٓص ، إدتًؿ١ باِاط٘ بايتهطاض ايؿاعط ٚيع

 عٓا١ٜ لس سٝح ، َعّا ٚغُٝٝا٥ٞ ٚز٫يٞ يػاْٞ تهطاض ٖٛ ، ٖصا ايؿاعط ٚتهطاض  ػاضب٘.
 إؿطز٠ ٖصٙ تتهطض اش . إؿطز٠ ٖصٙ عٓٛإ ؼٌُ اييت قكٝست٘ ٗ " ايػطف " َؿطز٠ بتهطاض
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 ٚفطٚض ظاض َتبٛع١ " غطف " َبتسأ َٔ ٜتؿهٌ ايتٛاظٟ اْػام َٔ ٚانح ْػل نُٔ
 : َٓت١ُٛ زاخ١ًٝ اٜكاع١ٝ ب١ٝٓ ايككٝس٠ ّٓح َا ٖٚٛ ، َعّا ٌَ ٫ ٚٗٛض ٜعين ٖا ، َعطؾ١
  يًُٝاٙ غطف "

  عاض١ٜ تٗبط يًُٓاظٍ ْ غطف
 (77) " ايػطف يف َطبٛط١ تكٌٗ ي٬غط٠ غطف

 َهطض٠ َؿطز٠ّ، "، غطؾ١ " َؿطز٠ يتٛٚٝـ " ايبٝهادٞ غطف " قكٝس٠ ٗ ايؿاعط عٛزٜٚ
 : َطات عؿط َٔ ٶانجط

  أقًع بابٗا ْ "غطؾ١
   ظا٥ػتني عٕٝٛ شات 

ٍُ ٚاخط٣ تطٌ بٛدٛٙ غطؾ١  تطٛ
  ٜكٍٛ ٫ ؾُٗا غطؾ١ْ
 (76) ."  ايؿاؼ١ فًؼ ٚنطاغٝٗا / َعًِ بابٗا غطؾ١ْ
 اييت ايؿعط١ٜ إدتاضات نُٔ َط٠ ٫ٍٚ عًٝٗا أطًعت اييت ، " ْٛاؾص " قكٝس٠ ٚٗ
 يهٔ ، (04)" ؾعط١ٜ كتاضات - ْٛاؾص " ٚإٛغ١َٛ 9112 عاّ بػساز ٗ يًؿاعط قسضت
 ايكاٖط٠ ٗ ايكازض (07) " ؾططْر ضقع١ "  اؾسٜس زٜٛاْ٘ نُٔ ٫سكا ْؿطٖا اعاز ايؿاعط

 ٚضا٥ّٝا أؾكّا بٛقؿٗا " ْٛاؾص " ؿطز٠َ سٍٛ ٜتُشٛض ٚز٫يّٝا يػّٜٛا يعبّا لس ، 9107 عاّ
 . ٫سكّا ايٝ٘ غٓاتٞ َا ٖٚٛ ٚؾاٖسّا
 " ايتُٝٝع ايؿاعط ٜٛٚـ اٜهّا " اؿكا٥ب " زٜٛإ َٔ "9 ضقِ "َهاؾؿات قكٝس٠ ٚٗ
 ايتٛاظٟ ْػل خ٬ٍ َٔ ٚز٫ي١ٝ اٜكاع١ٝ يعب١ إٍ ايتهطاض ٜتشٍٛ سٝح َطات غبع " َٓشّٓٝا

 : ٖصا ا٫غت٬ٗيٞ
  غادًؼ "
  .. ايٓٗط اسهٔ شّٝٓآَ
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 .. ايّٓٛ َٔ اغتؿٝل َٓشّٓٝا
 .. باملٗس اتؿبح َٓشّٓٝا
 ... ٚدٗو ؾٛم َٓشّٓٝا
 .. ايسٖايٝع يف أؽبط َٓشّٓٝا
  ايباب اؾتح َٓشّٓٝا
 (70) .." ايعطا٤ يف َٓشّٓٝا
 ؾعط١ٜ عٓاقط َعِٛ ع٢ً اْط٣ٛ ايصٟ ، اؿكا٥ب ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ اغازض إ ٚقبٌ

 اؿٛاض يتٛٚٝـ ايؿاعط قسض٠ ع٢ً عابطّا َطٚضّا أَط إ يٞ ّهٔ ٫ ، اقسن ايهطِٜ عبس
 شاتٗا " اؿكا٥ب " قكٝس٠ ؾؿٞ . خاق١ بططٜك١ ايؿدكٝات بٌ ، إػطسٞ ، اـاضدٞ

  : ٚؾؿاؾٝت٘ ٚاختعاي٘ اؿٛاض ٖصا س١ٜٛٝ تتهح
  ضٚظ ، اـُط أؾطبٞ-"

 . انتؿٝت-
  ايػباض ؾؿتٝٓا عٔ غاَػح -

  ٚمنهٞ
 (71) " ؟ اؿكا٥ب ، ضٚظ ، غاٚزع ٚأٜ-

 ، إتايك١ ٚا٫غتعاض١ٜ ايؿعط١ٜ بايكٛض َػُٛغّا اؿٛاض نإ " "ايعكاؾرل قكٝس٠ ٚٗ
  : اؿٛاض ٖصا ٗ ٚايٓاطل، ايساٍ سهٛضٙ ي٘ نإ ايكُت، ٚست٢
 ؟ تػطبت نِ- "

 ... ايؿذط٠ ابطح مل ايعكاؾري غهٓتين عٓسَا-
  ط٠ايؿذ ناْت ، ايعكاؾري ٖذطتين عٓسَا
 (72) " .  َكطٛع١ّ ايًٌٝ تصضع
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 ، يػاّْٝا ا٫خط قٛت ؿهٛض ايباختٝين بإؿّٗٛ سٛاض١ٜ ْعع١ ٖٓاى ، شيو عٔ ٚؾه٬ّ
 : "9 ضقِ َهاؾؿات " ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ٚإتًكٞ إطغٌ بٌ اؿُِٝ ايتٛاقٌ عٔ تهؿـ

  بايؿذط٠ اْت د٦تين "
  بايهًُات / بايؿُع / .. بايعكاؾري

  ايعكاؾري اٖع إ / ايؿذط٠ اضؾع إ يٞ عت
 (73) " . ٚايهًُات / ايؿُع اطؿ٧ إ

 ايؿٝٛعٞ ايػٛزاْٞ إٓانٌ اعساّ عٔ ؾٝٗا ٜتشسخ اييت " قسٜكٞ قذٛب " قكٝس٠ ٚٗ
 عٔ بعٝسّا ، إتشاٚضٜٔ اؾعاٍ ضزٚز ٚٗ اؿٛاض ٗ ٚاؿٝاز١ٜ ا٫ختعاٍ ٖصا لس قذٛب قُس

 : تكًٝسٟ تؿذع أٚ غٓتُٓتاي١ٝ ا١ٜ
 ، َات قسٜكٞ "

  ؟ اْت تط٣
 . اشنط يػت  ، ٫ -
 (75) " َات ايصٟ ايكسٜل نب ْؿطب ، ايباض ؾًٓسخٌ -

ٟٸ بٌ تتٛؾط إ ا٢ُٓ نٓت  ٗ بط١ٜٚ ايتُعٔ يٞ ٜتػ٢ٓ يهين ايؿاعط زٚاٜٚٔ ْٝع ٜس
 نإ ايصٟ " اؿكا٥ب " ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ اَاّ تٛقؿت إ بعس يهين ، ايؿاعط َػرل٠
 ابٛاب ع٢ً ايٓكط " ايجاْٞ ايؿاعط زٜٛإ اٜها عٛظتٞ ٜهٕٛ إ ا٢ُٓ نٓت ، ٞعٛظت

 ، ا٫ٍٚ ايسٜٛإ قسٚض َٔ غٓٛات ث٬خ بعس أٟ ، بػساز ٗ 0259 عاّ ايكازض " ايطؿٛي١
 ٫سٛت ٚقس . ايؿعط١ٜ كتاضات٘ بعض َٔ قكا٥سٙ َٔ ايهجرل إٍ تػًًت يهين اؾتكست٘ يهين

 ايٝٗا غٝعٛز اييت ، ايككرل٠ ايككٝس٠ خكا٥ل َٔ ايهجرل سٜٛإاي ٖصا ٗ ٜٛٚـ ايؿاعط إ
 ايككاض ايؿاعط قكا٥س ٚتعتُس . 9100 عاّ ايكازض " اؿذط ٖذا٤ " اي٬سل " زٜٛاْ٘ ٗ

 ٚإؿاٖس إط٥ٝات ضقـ ٗ ٚايتهاز ايتذاٚض ب١ٝٓ ٚع٢ً غطٜع١ ن٫ٛد١ٝ نطبات ع٢ً
 ايجا١ٜٚ ايػُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً  زاّيا اِٛشدّا " ـقٝ " ايككرل٠ ايؿاعط قكٝس٠ ُجٌ ٚضَا . ٚايكٛض
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 / اؿطن١ ثٓا١ٝ٥ خ٬ٍ َٔ ٚايٛقـ ايػطز بٌ َٓاٚب١ عدل ، ٚقطا٥ّٝا تاًّٜٚٝا ايٓل ٗ
 ٚايكطع: ايٛقـ َجٌ ايػٝٓاضٜٛ تكٓٝات تٛٚٝـ ٚعدل ،ايػهٕٛ

  اـكط يف اؾ١ًُٝ ايٓكٛف "
 (، ايكبٝات اثٛابٗٔ )تطؾع

 ، اؿعري٠ ؾٛم ايؿُؼ اغُان١
 ، ( ضا٥ش١ ْعٝل )

 ، ايػام قٝش١
 ( ايٓٗط.... يف اؿها٥ٔ بعض تطسٌ )

  اـؿٝه١ ايػطٛح ؾٛم ايًٌٝ اط٬ي١
  ( ل١ُْ غ١ً يف )تٗبط
 (77) . ٚتٓاّ

 شيو ٜتُجٌ سٝح ، ٚقؿ١ٝ ٚاخط٣ ؾعط١ٜ ١ًْ بٌ تٓاٚب مث١ ايككرل٠ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ
 سهٛض يتشكٝل َؿاد٧ قطع سطن١ ٗ ايؿع١ًٝ ٚاؾٌُ ا٫غِ اؾٌُ تٛٚٝـ بٌ ايتٓاٚب
 : َطتب١ َؿاٖس اضبع١ مث١ لس اش . ٜه٦ٝ٘ ٚضَا ، ا٫ٍٚ إؿٗس ٜٛقـ  ieeCco تٛغًٞ
 طبٝع١ َٔ َٓتعع١ َؿاٖس ٖٚٞ ، ايًٌٝ اط٬ي١ ، ايػام قٝش١ ، ايؿُؼ اغُان١ ،ايٓكٛف
 ٗ ١ًٝؾع ، سطن١ٝ َؿاٖس مث١ شيو َكابٌ ٚٗ life still  غان١ٓ يكطات ناْٗا ، قاَت١
 َٔ تتهٕٛ ٚدًٗا ، اضبع١ اٜها ٖٚٞ ، اسٝاْا عًٝٗا ٚتعًل ايػان١ٓ إؿاٖس ته٧ ، ايػايب

 ايؿعٌ نُّٓا ٜػتشهط ( ْعٝل ) ايٛسٝس ا٫غِ ٚست٢ ، ( تٗب٘ ، تطسٌ ، تطؾع ) ؾع١ًٝ ٌْ
   ايؿعط. ٗ ايػٝٓاضٜٛ ب١ٝٓ ؾطٚٙ ايؿاعط اتكإ ت٪نس ايتكٓٝات .ٖٚصٙ()ٜٓع

 ٚي١ًٝ ي١ًٝ ايـ انطاؾات " قكٝس٠ َٔ " اْاض٠ " إٛغّٛ ا٫ٍٚ ٕكطعا ٗ شيو لس نُا
 نًٗا ٖٚٞ ، ايعَٔ عدل ايػطز ٚسطن١ٝ ايػان١ٓ، ايٛقـ ؾاعًٝيت بٌ ايتٓاٚب سٝح "

 : يًُط٥ٝات ايؿ٦ٝٞ ٚايٛقـ ا٫زل١ٝ اؾ١ًُ ب١ٝٓ ع٢ً تعتُس
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  ايبشط يف املطانب أْني "
  ايطري قؿل يف ايؿذ١ٝ ايػٓسباز تػطٜس٠

  اـؿ١ٝ ايطبٍٛ قطع
 (77) " ايصٖيب ٚاـامت ايطري تٗٛمي١
 ايب١ٝٓ اؾتػاٍ ؾاع١ًٝ ، (0259) " ايؿاٖس٠ زٜٛإ " ايجايح ايؿاعط زٜٛإ ٗ ٚتدلظ
 ،ي٬ب طثا٠َ ٖٞ اييت " ايؿاٖس٠ " قكٝس٠ َٚٓٗا ايككا٥س َٔ عسز ٗ بٛنٛح ايػطز١ٜ

 َٔ غًػ١ً خ٬ٍ َٔ ، ٚعازٟ بػٝ٘ اْػإ ؾدك١ٝ ٫غطط٠ قاٚي١ لس سٝح
 بعض ٗ ايتسٜٚط إٍ ايؿاعط ؾ٤ٛ اقتهت ٚاييت إت٬سك١ ٚإٛاقـ ٚا٫ؾعاٍ ا٫غتصناضات

 . ايككٝس٠ َكاطع
 َٔ " عطاقٕٝٛ " قكٝس٠ اٜهّا ايػطز ؾاع١ًٝ ؾٝٗا ٚٚـ اييت ا١ُٕٗ ايؿاعط قكا٥س َٚٔ

 غًػ١ً ٜطانِ هّااٜ ًَشُٞ سؼ ع٢ً اٜهّا تٓطٟٛ ٖٚٞ ، (0299) " اٯ٫ّ ْع١ٖ " زٜٛاْ٘
  اؿٝا٠ ع٢ً ،ٚاقطاضِٖ ، َٚعاْاتِٗ ٚنسسِٗ ٌٝايعطاق سٝا٠ ت٪طط َٚٛاقـ ٚاسساخ اؾعاٍ
 . ايٝٛت . ؽ ت. عٓٗا ؼسخ اييت ايج٬ث١ ايؿعط نُا٥ط ٖٓا  ايؿاعط ٜٛٚـ سٝح

 ٫عاز٠ غطزٟ ْػل ٗ ، ايػٝب١ نُرل ١ُٖٓٝ عٔ ٜهؿـ يًككٝس٠ ا٫غت٬ٗيٞ ؾإطًع
 : ٖعم انٞاؾذل فتُع بٓا٤

  عطاقٕٝٛ "
 ٚا٫قاضب ا١ُ٥٫ أنطس١ ٜؿرتؾٕٛ

  ٜٓتؿطٕٚ ثِ
 (76) ." ٚايطسٌٝ املكابط ايعطاقٞ  قسض نإٔ ايبها٤ ٜٓػٕٛ

  : ايصاتٞ ا٫تٛبٝٛغطاٗ إتهًِ نُرل تٛٚٝـ إٍ ايؿاعط ٜٓتكٌ ثِ
  ، بابا أض٣ ( غريٟ ٜط٣ َا ٖٓاى )اض٣ اؿساز ؾٛم ضاٜيت ٚاضغِ "

 (79) " ... ٜكٗط ايعتٝل ـؿبا غًِ : ؾازخٌ
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 :اؾُاع١ قٛت عٔ ٜعدل )ِٖ( غٝب١ْعٞ  نُرل إٍ إؿطز إتهًِ نُرل ٜتشٍٛ ٚقس
 (70) : ٜكًٕٛ ٫ قس ، عطاقٕٝٛ "

  يف ٜػؿٕٛ ٚقس غاعات ٜٓتعطٕٚ ناـبع باضزّا َّٜٛا "ٜؿتشٕٛ
  عطاقٞ قرب إىل ٚعا١ًّ٥ اسعاّْا َكطشبني ٜٚٓطًكٕٛ املك٢ٗ،
 (70) " . ٜكًٕٛ ٫ٚ اٜاَّا ايططٜل ٜهًٕٓٛ ٚقس َؿل،ز يف تؿطز

 ،ٚغٌ َعاْا٠ َٔ ؾٝ٘ ِٖ ٖا ايطغِ ع٢ً ، يًعطاقٌٝ تتٜٛر إٍ ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتتشٍٛ
 ٚضعا٠ اد٬ف ايعطاقٌٝ بإ ّآْصاى ٚاع٬َ٘ ا٫غتبساز ضَٛظ اتٗاَات َٔ ايؿاعط ؾٝٗا ٜػدط

 : ايكؿات بٗصٙ ايؿاعط ؾٝتبا٢ٖ ، دٛاَٝؼ
  اـٍٝٛ ؾهٌ هلِ اد٬ف : تكٍٛ "

 (71)" . املس١ٜٓ يف ايػ١ُٓٝ اؾٛاَٝؼ ٜٚطعٕٛ اد٬ف : اقٍٛ
 ايصٜٔ إهبًٌ ؾٝ٘ وٝٞ ايصٟ اؾٛاٖطٟ ؾعط َع ٚانشّا ؾعطّٜا تٓاقّا ايؿاعط ٜٚكِٝ

 : اؿسٚز عٓس تٛقؿٛا
  َهبًني اؿسٚز عٓس تٛقؿٛا يًصٜٔ غ٬ّ "

  ممعق١ عبا٤ات ٣ا٫غط ٜعرب ، بابٌ ٚاضض ايػُا٤ بني مبدؿط
ٍّ، ب٬ ايهٍٗٛ هٓطٕٚ  ٚاطؿا٫ّ  (72) " ساغطٜٔ عُك
  : ايجٛض٠ اٍ ن١ُٝٓ ؼطٜه١ٝ بسع٠ٛ نبرل بتشس ايعطاقٌٝ غسٳ إٍ بجك١ ٜؿرل ٚايؿاعط

  " . ا٫تٕٛ ؾًٝكبٌ ا٫ "
 " ايبكط٠ نتاب " قكٝس٠ ُؿك٬تٗا ٚسطن١ ْػذٗا ٗ تؿب٘ إسٚض٠ ايككٝس٠ ٖٚصٙ

 وٌُ زٜٛإ َٔ " ايؿاٖس٠ " قكٝس٠ تكـ ٚضَا ، ٫سكّا عًٝٗا غٓاتٞ اييت ، اٜهّا إسٚض٠
 ايككٝس٠ تتدص اش . إُٝع٠ ايؿاعط قكا٥س َٔ نٛاسس٠ ، 0259 عاّ ٚايكازض شات٘ ا٫غِ
 ٚؾعط١ٜ تعبرل١ٜ تكٓٝات إٍ ٜعُس ٚايؿاعط ، ايطاسٌ ي٬ب ٚبطٛي١ٝ سسٜج١ َطثا٠ ؾهٌ

 ايطاسٌ ا٫ب ؾدك١ٝ تتشٍٛ اش . ايتكًٝسٟ ايطثا٤ ث١ُٝ ع٢ً تتػا٢َ ايككٝس٠ ػعٌ ٚب١ٜٛٝٓ
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 ٚايؿذاع١ ٚايٓبٌ ايػاض بانايٌٝ قاط١ ، َعّا ٚٚط١ٝٓ ؾدك١ٝ ، ضَع١ٜ اغطٛض٠ إٍ
 .ٚايتهش١ٝ

 ا٫ب إٍ  ،َٛد٘ ايطؿٛيٞ قٓاع٘ أٚ يًؿاعط  خطاب َٔ اغاغّا ايككٝس٠ تتؿهٌ
 : ٚايسٖؿ١ ايدلا٠٤ َٔ ٖاي١ ٗ ، إػذٸ٢

  ا٫سٝا٤ ٜٛضخ َا أٚضثين "
  نطٜط زَع١

 (73) " اؾٌُٝ ٚقربى
 غطزّٜا ٜتؿهٌ ؾٗٛ ، يب١ٓ يب١ٓ ، ا٫غطٛض١ٜ ايبػٝ٘ ا٫ب اٜك١ْٛ ْػر ايؿاعط ٜٛاقٌ ثِ

  : َاٖط٠ ؾطؾا٠ نطبات خ٬ٍ َٔ ٚبا٫زّٜا
  ايبشط ٜطنب مل ، املطانب يف عاٌَ "

  يًؿٛاضع َساخًٗا اغًُت٘ غطف يف
  اؿُٛي١ عطبات يف
 (65) " . ٚايؿُؼ ايكطاضات زٟٚ بني

 قكٝست٘ ٗ ايتسٜٚط إٍ َٓػاقّا ْؿػ٘ ايؿاعط هس ، ٚا٫ساغٝؼ إؿاٖس ؼتسّ ٚعٓسَا
 : ايؿعطٟ إؿٗس بٓا٤ ٗ إت٬سل ٚايؿين ايٓؿػٞ ايؿس ٖصا يهُإ ٖصٙ،

  "ناقس
 ، خطبٺ دساض عٓس يًػاٖط ( ٜكطأ مل ) نتبٺ ع٢ً يًػاضٜٔ
 ) ايؿطط١ َٚؿطظ٠ ، يًُشهٌَٛ ، نداز١َ ايهطاغٞ خًـ اقـيًٛ ، إٗذٛض٠ ي٬ض١ًَ

 (20) " ايؿذط( ست٢ ٚيٝٛثل ، ناقس ٜبكِ ئ
 ؾاٖس٠ اَاّ َعٗا ٜكـ ،ٖٚٛ ايككٝس٠ نتاب٘ ٗ ا٫ّ ٜؿطى إ ا٫بٔ، ، ايؿاعط ٜٓؼ ٚمل

 : ايكدل
ّٗ اٜتٗا اْت "اْٗهٞ   ا٫
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  ايٓاؽ غازضت
 (67) ." ن٦ٌٝ ؾعاع خٝط ٚأَتس

 ايعاطؿ١ٝ ايبها١ٝ٥ ٚايتٛدعات ايتؿذع َٔ ؽًٛ بطٛي١ٝ ًَش١ُ إٍ إطثا٠ ٍتتشٛ ٖٚهصا
 اؾًٌٝ إؿٗس ٖصا اَاّ ٚايب٬غٞ ايًؿٛٞ ايتعٜٚل َٔ اقك٢ سسّا ٚلس ، ٚايػٓتُٓتاي١ٝ

 . ايكاَت
 ٚاسسّا ، 0292 عاّ ايكازض (22) " ايبٝهادٞ ٚضز٠ " إٛغّٛ ايطابع ايؿاعط زٜٛإ ٜٚعسټ

 ، ا٫ظي١ٝ ايؿاعط ضس١ً ٗ ا٫ٍٚ إٓؿ٢ َطس١ً بس٤ ٜ٪ؾط ٚضَا ، ا١ُٕٗ اعطايؿ زٚاٜٚٔ َٔ
 ايسنتاتٛضٟ. ايٓٛاّ قُع َٔ ٖطبّا ايػبعٝٓات ْٗا١ٜ ٗ اي١ُٝٓٝ عسٕ َس١ٜٓ ؾٝٗا بسأ اييت

 ايككا٥س َٔ فُٛع١ عٔ عباض٠ ا٫ٍٚ ، َػتكًٌ ؾب٘ قػٌُ َٔ ايسٜٛإ ٖصا ٜٚتؿهٌ
 غطٜع١.إَا ؾطؾا٠ بهطبات  اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ َٔ َؿاٖس بٓا٤ ع٢ً عتُست اييت ، إهجؿ١ ايككرل٠
 عسٕ َس١ٜٓ ٗ َٓؿّٝا ايكػط١ٜ اقاَت٘ اثٓا٤ ايؿاعط ػطب١ ؾُٝجٌ ، ا٫ِٖ ٖٚٛ ، ايجاْٞ ايكػِ
 َٔ نبرل عسز بكشب١ آْصاى ا٫غتبسازٟ ايٓٛاّ بطـ َٔ اشلطب إٍ انطط عٓسَا اي١ُٝٓٝ
 وٌُ قسِٜ َب٢ٓ أٚ ْعٍ ٗ ٜكِٝ إ نإ ايؿاعط سٜ إ  ٜٚبسٚ . ايعطاقٌٝ ٚإجكؿٌ ا٫زبا٤

 ع٢ً تطنٛا ايصٜٔ اشلٓٛز يًعُاٍ غهّٓا ايػابل ٗ إب٢ٓ ٖصا ٚنإ (، )ايبٝهادٞ اغِ
 ٚؾعطّٜا ٚادتُاعّٝا ْؿػّٝا اتكاي٘ نٝؿ١ٝ عٔ ايؿاعط عدل ٚقس . ٚاس٬َِٗ شنطٜاتِٗ دسضاْ٘

 إسٜين ايؿها٤ َع تؿاعٌ َجًُا ، ٚإٛضٚثات ٫تٚايس٫ بايطَٛظ اؿاؾٌ إب٢ٓ ٖصا َع
 ايؿطْػٞ ايؿاعط ػطب١ اغتًِٗ نُا ، عًٝٗا بكُات٘ ٚتطى ، ايػاس١ًٝ عسٕ ٕس١ٜٓ ٚايطبٝعٞ

  . اؾطٜكٝا قًب إٍ ايػطٜب١ ضسًت٘ ٗ ؾٝٗا ، ايٛقت بعض ، اقاّ ايصٟ ضاَبٛ آضثط
 تتؿهٌ ط١ًٜٛ َكطع١ٝ كٝس٠ق باغتجٓا٤ قكرل٠ اؾطت، نُا ا٫ٍٚ، ايكػِ قكا٥س َعِٛ

 " ٚ " اؿطب قكا٥س " ٖٞ ايككرل٠ إؿٗس١ٜ ايككٝس٠ خكا٥ل شلا ، َكاطع عؿط٠ َٔ
 ايٓٛاّ اؾعًٗا اييت ا٫ٜطا١ْٝ ايعطاق١ٝ يًشطب ا٫ٍٚ ايعاّ ٗ أٟ ، 0290 عاّ ٗ َ٪ضخ١ ٖٚٞ

  . آْصاى ايؿُٛيٞ
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 إٛت َؿاٖس ع٢ً ا٤ٺٚض ؾاٖس إٍ ؼٍٛ طؿٌ ْٛط ظا١ٜٚ َٔ اؿطب َؿاٖس َعِٛ تٓكٌ
 : اؿطب أؾطظتٗا اييت ٚاـطاب ٚايسَاض

  ا٫عطاب ؾٝ٘ ٜتٛقـ طٝين َك٢ٗ يف "
 ، ا٫دط٠ ٚغٝاضات

  ا٫غٓاّ بني خؿيب بام يف قؿٛض طؿٌ ٜعرب
  عٓكا املاض٠ إىل ميس

 (69) " . ٜٚػازض
 ايطؿٌ عسغ١ تًتكطٗا اييت ايؿعط١ٜ إؿاٖس َٔ يػًػ١ً ا٫غت٬ٗيٞ إؿٗس ٖصا ّٚٗس
 بكٛض٠ إؿٗس تاثٝح اعاز٠ بعس ٫سكّا ا٫ؾتتاسٞ إؿٗس قٝاغ١ ايؿاعط ٜٚعٝس َعّا، ٚايؿاعط

 : " إدت١َٛ اؾٓس غٝاضات "
 ا٫عطاب ؾٝ٘ ٜتكاطع َك٢ٗ يف "

  املدت١َٛ اؾٓس ٚغٝاضات
  ا٫غٓاّ بني خؿيب بام يف قؿٛض طؿٌ ٜعرب
  عٓكا املاض٠ إىل ميس

 (60) . ٜٚػازض

 :يًُش١ٓ ايط٥ٝؼ ايػاضز ٖٛ ايؿاٖس ايطؿٌ ٌٜٚٛ : ٚاسعاِْٗ ايٓاؽ ُّٖٛ ٚتؿتبو
  بأَٞ غآتٞ "

  يًععا٤ َامت إىل ايصاٖبات ظاضاتٓا
  دٛاز باّ

  امحس ٚطؿ١ً
  ايسضؽ َٔ ايعا٥سٜٔ بايكب١ٝ

 (60) " . بايٓا٥شات
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 . بؿذٝع١ ايٓاؽ ٜتػا٤ٍ سٝح اؾُٝع تؿٌُ ايؿادع١ ٚيهٔ
  ؟ َات آٜا تط٣ "

  بٝت أٟ يف
  ٜاتٕٛ املععٕٚ ٜعاٍ َا تط٣

 ؟ آٜات٘ املٝت ع٢ً ٜتًٛ ظاٍ َا ايؿٝذ ٚاملكط٨
 (61) " ايبٝٛت؟ نٌ بايتٛابٝت اقؿًت تط٣ اّ

 ايككا٥س بك١ٝ إَا ، ايك١ُٝ ٚاسهاّ ايتؿذع عٔ بعٝس٠ فطز٠ ٚضَا ، َطًك١ ، ٖٓا اؿطب
 َؿٗسّا يت٪غؼ هسٖاٚتٓ ٚا٫قٛات إط٥ٝات تًتك٘ ، غطٜع١ ؾ٬ؾات َجٌ ؾٗٛ ايككرل٠

  : ايتسٜٚط خ٬ٍ َٔ اْؿاغٗا تت٬سل اييت " غعا٠ " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، زا٫ّ
 ٗ سٛاؾطِٖ ٚقع ، ايًٌٝ اخط ؾٛاْٝػِٗ نٝا٤ ، نايكٌٗٝ اقٛاتِٗ ازلع ا٫ٕ اْا ٖا "

 بكعتٗا اضزٜ٘ .. اـُط َٔ زْاْا ايعطبات ؼٌُ خًؿِٗ ... بطابط٠ َجٌ ه٦ٕٝٛ ، ايططٜل
 اثط ٫ .. ّٚهٕٛ ايططٜل ٜػؿشٕٛ ... سذط سٛاؾطٖا ٚدٝازّا ٚقط١ ِٛضّا ، ؿطٚبا

 .(29)" . ايططٜل ٗ خًؿِٗ
 يتصنطْا ٚايتؿًػـ ايتاٌَ َٔ ؽًٛ ٫ ، غطٜع١ َٚه١ ، ايككرل٠ ايككٝس٠ تهٕٛ ٚقس
 : َبتػاٖا إٍ ابسّا ٫تكٌ اييت ا٫ظي١ٝ ايه١ْٝٛ ايؿاعط بطس١ً
 ، ا٫خؿاب قط١َٛ عطب١  ضسًيت نٌ ؟ ٜايًعصاب "
 ، َٝت١ ٚؾطؽ 
  ايططٜل يف تعطدإ ٚقسَإ 

  ي٬ٜاب قسَإ
 (63)" . ٜايًعصاب

 بإهإ ا٫ستؿا٤ خ٬ٍ َٔ َؿذلن١ ض٩ّٜا وٌُ ؾٝهاز ايسٜٛإ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ إَا
 اييت " ايبٝهادٞ ٚضز٠ " قكٝس٠ ٗ نُا ، ايبٝهادٞ ْعٍ َٔ اْط٬قا . ايُٝٔ ٗ ايعسْٞ
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 ايػٝاب عامل َٔ ايؿاعط ٜػتشهط سٝح ايتسٜٚط عًٝٗا ُٜٗٝٔ ٚاييت ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ
  : اعؿاؾِٗ ٚتطنٛا ؾٝٗا اقاَٛا ايصٜٔ يًٗٓٛز َتد١ًٝ اؾذلان١ٝ قٛض٠

  ٚاْتٗٛا ، اعؿاؾِٗ غكٛؾو يف ابتٓٛا "اهلٓٛز
  ا٫يٝؿٕٛ اهلٓٛز ... اطٝاضِٖ ٜبهٕٛ ايبشط َؿرتم عٓس

  متش٢ ٖٚٞ ؾٛاٖسِٖ .. ايططٜل يف اثاضِٖ ابكطت
 (95) " .. ايػعا٠ ايػا٥شٕٛ ٜٚػهٓٗا

 ث١ُٝ خ٬ٍ َٔ ، ايٓعٍ بٗصا َطٚا ايصٜٔ ٚإٓؿٌٝ إٗذطٜٔ ق١ٓ عٓس ايككٝس٠ ٚتكـ
  إٗذطٜٔ": قكٝس٠"اغ١ٝٓ ٗ شيو لس نُا  ايعامل سٍٛ ا٫بسٟ ٚايطٛاف ايطسٌٝ

  ، ٚاسس باب َٔ خطدٓا "
  َتؿطق١ ابٛاب َٔ ٚغٓسخٌ

  اَتع١ ب٬ د٦ٓا
  اَتع١ ب٬ ٚغٓعٛز

  ٚايػؿٔ ايكطاضات ؼًُٓا
  املتعب١، اقسآَا ؼًُٓا ٫ٚ
 ، ضآْا َٔ

  ايعامل ْطٛف
 (97) " ابسّا ْع١ٖ يف نأْٓا

 إهإ قٓاع : ؾعطٌٜ اؾكٌ بٌ ّعز ْاطل قٓاع إٍ ٜٚتشٍٛ ، ايبٝهادٞ ْعٍ ٜٚتاْػٔ
  : ايؿاعط ٚقٛت

  ايبٝهادٞ اْا "
  ؟ اْػإ اّ قٛت، اّ سذْط أأْا ازضٟ ٫
  ا٫بٛاب عؿطات يٞ



351 
 

 (97) " غريٟ ٜعطؾ٘ ٫ باْب، يٞ ٚيهٔ
 ٗ َطات عؿط َٔ "انجط غطؾ١ ن١ًُ" تهطاض إٍ " ايبٝهادٞ غطف " غٞ ايؿاعط ٜٚعُس

 : َتُاثٌ اغت٬ٗيٞ تٛإظ ْػل
 اقًع بابٗا غطؾ١ "

  ظا٥ػتني عٝٓني شات
 ، تطٍٛ ٚاخط٣ تطٌ، بٛدٛٙ غطؾ١
  ٜكٍٛ، ٫ ؾُٗا غطؾ١
 (96)"  َعًِ. بابٗا غطؾ١
 ٗ عاف ايصٟ ضاَبٛ إٍ إٛد١ٗ " ايعسْٞ ايدلنإ " قكٝس٠ إتُٝع٠ ايسٜٛإ قكا٥س َٚٔ

 ٖٞ ٚاسس٠ َها١ْٝ ب٪ض٠ ٗ  ايؿاعط ٚٚعٞ ضاَبٛ، ٚعٞ ؾعطٜإ ٚعٝإ ًٜتكٞ  سٝح ، عسٕ
  : َتباعسٜٔ ظٌَٓٝ بٌ عسٕ َس١ٜٓ
  ٚا٫ؾتات يبشطا زٚض٠ عسٕ إىل ايطسٌٝ أنإ "

 (99) " . ْٚػازض غطف يف ْٗبط ... املٛز تكاشؾٓا
 ايٓػل تساؾع نُٔ  َٚٝجٛيٛدّٝا، ؾعطّٜا ٚاغططتٗا ضاَبٛ ؾدك١ٝ خًل ايؿاعط ٜٚعٝس

 ٚتطدِ ٚاسب٘ َع٘ عاف ايصٟ ضاَبٛ ؾدك١ٝ َع ُاٖٝ٘ ىؿ٢ ٫ ٚايؿاعط  . يًككٝس٠ إسٚض
  : قكا٥سٙ َٔ ايهجرل
  َطْط ، ؾاتط ٚؾِ ، بايع٬ّ عٚد١مم ايٓٗاضات ٚضاَبٛ "

ٍْ ضاَبٛ . . املطانب ؾٛم اغٛز ٜتػاقط   اضؼا
  ظٖط٠ يف تتؿتح اؾطع١ خؿل ، مجٌ ع٢ً ٚسْٝس

  ؟ ايطٌَ سب١ يف ، املا٤ يف ا٫بس١ٜ ضا٣ َٔ
 (90) "  ايؿكٍٛ. عرب تٖٛر بطْم ايٓٗاٜات ضاَبٛ
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 ؾعط١ٜ ١ًْ َٔ تتؿهٌ اييت " فٕٓٛ " قكٝس٠ َٓٗا قكاض بككا٥س زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٚىتتِ
 : ا٫ْػإ ٖصا خػاضات عٔ ، نجرل٠ اؾٝا٤ تكٍٛ يهٓٗا ، ؾك٘ ٚاسس٠ قكرل٠
  عطّٜا نابطا نإ "

 (90) " ايبشط عٓ٘ ٚامػط
 ايٓؿٞ بت١ٝ ع٢ً تعتُس اييت ايككرل٠ ايككبس٠ ٖصٙ اْػ٢ ،إ نكاض٨ يٞ، ّهٔ ٫ٚ

 : حٚايعب ٚاي٬ؾعٌ ايعكِ عٔ نٓا١ٜ ٚايػًب ٚايػٝاب
 عؿام ٫ٚ اؿذط َٔ "ظٖط٠
  ٖٛا٤ ٫ٚ اؿذط َٔ ؾذط٠
 ، اؿذط َٔ قاؾ١ً

 (91)" املا٤ تطز ٫ٚ ايبشط قٛب تتكسّ 
 اهاظّا انجط اقبشت  ايؿاعط يػ١ بإ ايكاض٨ ٜؿعط (0220) " اٯ٫ّ ْع١ٖ " زٜٛإ ٚٗ
nimalistmi  ا٫قػط ا٫ختعايٞ سسٙ ٗ بايؿعط َكاضْتٗا يُٝهٔ ست٢ ، ٴ ٚسس٠ ٚتهجٝؿّا

poetry  ع٢ً ٚايذلنٝع ايعا٥س٠ ٚايكؿات ايب٬غ١ٝ اجملاظات نٌ ٚاغكاٙ ا٫ختعاٍ سٝح 
 اؿاٍ ٖٛ نُا ايتذاٚض، ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ يتتشاٚض ٚططسٗا ي٬ؾٝا٤ إٛنٛع١ٝ ايبكط١ٜ ايط١ٜ٩

 قانا٠ لس سٝح ، ايكاَت١ ايتؿهًٝٞ ايؿٔ بًٛسات تصنطْا اييت " قاَت١ طبٝع١ قكٝس٠" ٗ
  نٌ ّجٌ سٝح بكط١ٜ نتٌ غبع ٖٓاى ايككٝس٠ ٖصٙ ؾؿٞ  ايكاَت١. أٚ ايػان١ٓ ايطبٝع١ شلصٙ
 قُاؾ١ ع٢ً اجملاٚض٠ ْػل نُٔ نًٗا ،تتذُع ؾطؾا٠ نطب١ ايػبع١ ايككٝس٠ ابٝات َٔ بٝت

 : ٚاسس٠ ؾعط١ٜ ب٪ض٠ نُٔ ٚاشلاضب إتباعس ،ٚتطب٘ ايؿعطٟ ايٓل يته٧ ايؿعط١ٜ، ايًٛس١
 ، ايبٝها٤ ا٫غط١ٝ "

 ايطف، ؾٛم املا٥ٌ ايجًر قسح
 ، اـُؼ ايتؿاسات

 ، ايّٓٛ قُٝل
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  ايػٛزا٤ دٛاضبو
 ايؿاضؽ ايهطغٞ

 (92)" . املطآ٠ ع٢ً ايه٤ٛ شبصب١
 ٚ " ايبكط٠ نتاب " ُٖا ايتسٜٚط عًُٝٗا ٜػًب طًٜٛتٌ قكٝستٌ اَاّ ق٬ًٝ ايتٛقـ ٚاٚز

 ايككا٥س َٔ ٚاسس٠ إسٚض٠ " ايبكط٠ "نتاب ٚقكٝس٠ ، تٓاٚيتٗا ٚإ غبل اييت " عطاقٕٝٛ "
 ْٝع ٗ ايككا٥س َٔ ايهجرل ٗ ٚغٓاٖا اسبٗا اييت َسٜٓت٘ قطاب اَاّ ايؿاعط ؾٝٗا ٚقـ اييت

 ، ايسٜٛإ اغِ ؼٌُ اييت ا٫غاغ١ٝ قكٝست٘ َٚٓٗا " سذط َط٢َ ع٢ً ايبكط٠ " زٚاٜٚٓ٘
 ايؿاعط ؾٝٗا تطعطع اييت ايؿعب١ٝ احمل١ً " ايعطب قبد١ اٖايٞ " َٓٗا اخط٣ قكا٥س عٔ ؾه٬ّ

 ٚغرلٖا " اضبع١ يٝػت ايؿكٍٛ " زٜٛإ َٔ " ايبكط٠ َػٝشٝٞ غ٬َّا " ٚقكٝس٠ طؿٛيت٘، ٗ
 . نجرل

 ٖصا بعس خاق١ّ ، ٚعذا٥يب غشطٟ نطْؿاٍ َجٌ " ايبكط٠ "نتاب قكٝس٠ ٗ إس١ٜٓ تبسٚ
 : ٚإؿاضب ٚا٫شٚام ٚا٫ظٜا٤ ايب٢ٓ ي٘ تعطنت ايصٟ ٚايتدًٝ٘ ايتٗذٌ

 ؟ بايبكط٠ سٌ َاشا "
 ٗ ؽتؿٞ قطاِٖ إ ٜطٕٚ ٚقس قطاى إٍ ٜطسًٕٛ دٓس ، ايػاسات ٗ ٜهططبٕٛ دٛابٕٛ

 (42) " إس١ٜٓ ظٟ ٗ ؾ٬سٕٛ ، ايًٌٝ
 قُس ببكطٜاثا تصنطْا ٖٚٞ ٚا٫دتُاع١ٝ، ايتاضى١ٝ إس١ٜٓ ضَٛظ ايككٝس٠ ٗ ٚؼتؿس

 خهرل:
 ٜعطؾ٘ ٫ ٚنطٜح ، با٫عسا٤ ا٫عسا٤ تكٌ خؿب َٔ ٚدػٛض ، ٫تسم غاع١ ٚيًبكط٠ "
 . غرلٟ

 ؼعّ َٚػادس ، ايطٌَ َٔ ٚدٓٛز ، ايطَاز َٔ ٚدٓٛز ، ايطَاز َٔ سسٚز ٚيًبكط٠
 (71) " اؿطب أٚ ا٫ٚب١٦ ٗ نايككب
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 ٚايس٫٫ت ٚإٛاقـ يًط٣٩ ،َٛيِّس٠ غشط١ٜ ؾٓطاظٜا اْٗا ، َهإ فطز يٝػت ٖٓا إس١ٜٓ
  ٚا٫دتُاع١ٝ ا٫ْجطٚبٛيٛد١ٝ َٚهْٛاتٗا اؿٝا٠ دع٥ٝات َٔ دع١ٝ٥ نٌ تؿٌُ ،اييت ايػُٝٝا١ٝ٥
 : س١ٝ اغطٛض٠ َٓٗا ػعٌ ٚاييت ٚايجكاؾ١ٝ،

 ؾًتُض ْٚكٍٛ ، قؿٛا يًُٛت٢ ْكٍٛ ساغطٜٔ ٚنطز ٷ، ًَح دبآٖا ، ساغطٜٔ ْسخٌ "
 ٗ ايػؿا٥ٔ تطنٛا َٚٔ ، نصبٛا َٚٔ ٚإٛت٢ ، إؿتٛح ٚنتابٗا ٚسطٜكٗا نًٗا .. إس١ٜٓ
 (70)"  .ايػباض

 عُٝك١ ٚؾًػؿ١ٝ تأ١ًَٝ ؾها٤ات اٍ 0225 عاّ ايكازض " غطاباز " ايؿاعط زٜٛإ ٜٚٓكًٓا
 َها١ْ ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ ايط٥ٝػ١اييت ايككٝس٠ ٚؼتٌ ، ٚإعاْا٠ ٚاؿٝا٠ ايٛدٛز َع٢ٓ ٗ

 ،اَٙبتػ إٍ ٜٓتٗٞ ٫ ايصٟ إتاقٌ ايهْٛٞ ايػؿط ث١ُٝ عٔ َٛنٛعّٝا َعاز٫ّ بٛقؿٗا خاق١،
 " خًسٕٚ ابٔ َطث١ٝ " قكٝس٠ ُٚجٌ . ايتؿكٌٝ َٔ بؿ٧ اَاَٗا تٛقؿٓا ٚإ يٓا غبل ٚقس

 اؾٛ تػتًِٗ قكٝس٠ ،ٚتًٝٗا ايجكاؾ١ٝ إٝجٛيٛدٝا َٔ دع٤ّا اقبح ٚقس خًسٕٚ ٫بٔ اغتعاز٠
 " باغِ اؾتٗط ٚايصٟ خًسٕٚ "٫بٔ ايعدل نتاب ع٢ً" ا٫ط٬ٍ خ٬ٍ َٔ شات٘ ايؿعطٟ
   ". ٕٚخًس ابٔ َكس١َ
 ، ٚايسبًَٛاغٞ ٚايطساي١ ٚإؿهط إ٪ضر ٖصا ايؿاعط واٚض " خًسٕٚ ابٔ َطث١ٝ " ٗ

  : َعا ٚايتاضٜذ  بايطٜح َٛن٬ّ بٛقؿ٘
 طاّٜٚا اخط٣ ٚتعف بًسّا تطثٞ ايبًسإ خطا٥ب بٌ بايطٜح َٛنٌ اْت خًسٕٚ ابٔ ٜا "

 (79) ؟" تبػطٗا أٜ .. ضٚسو قشطا٤
 : " ايتاضٜذ بػ١ً " اَاَ٘ ٜػٛم ٖٚٛ خًسٕٚ ابٔ إٍ ١َٕ٪ تػا٫٩ت ايؿاعط ٜٚٛد٘

  ، انتاؾٓا ع٢ً محًٓاٖا يٛ َاشا ، ايتاضٜذ بػ١ً يٓطنب .. سػٓا "
  .. ق٬ًٝ اضسٓاٖا يٛ اؾ١ًُٝ بػًتٓا ، ؟ ايٓاؽ إ يٛ َاشا
 (06) ..." ا٫عسا٤ إىل تسضٟ إ زٕٚ ٚغاضت أيكتٓا ايتاضٜذ بػ١ً

 ابٔ عٔ قكٝست٘ َٓار ٗ تا٬َّ أٚ ، اغتهُا٫ّ " دلايع نتاب " َٔ قكٝس٠ ٚتؿهٌ
 ٚايصٟ " .. ايعدل نتاب َٔ " ايهبرل خًسٕٚ ابٔ نتاب ٖٓا ايؿاعط واٚض سٝح خًسٕٚ
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 ابٔ عٔ ٫ظَت٘ اٜهّا ٖٓا ايؿاعط ٜهطض سٝح ، " خًسٕٚ ابٔ "َكس١َ بـ ايكطا٤ عٓس عطف
 ٗ ضَع١ٜ بكٛض٠ أٜهّا  اسانط اؿانط قٛت ،ٚلس " بايطٜح َٛن٬ّ ،بٛقؿ٘ " خًسٕٚ

 : ا٫عسا٤ اٍ غاضت اييت ايتاضٜذ عباض٠بػ١ً
 ٚتعف بًس٠ تطثٞ ، ايبًسإ بخطا٥ بني ، بايطٜح َٛنٌ اْت .. خًسٕٚ ٜابٔ "

  قشطا٤ طاّٜٚا ،اخط٣
 (09)" . تبػطٗا أٜ ضٚسو

 بطغِ اٖتُاَّا  0229 عاّ ايكازض " ايه٤ٛ ٜبًػٗا ٫ زقات " ايؿاعط زٜٛإ ٗ ٚلس
 ، ايعُٝك١ ٚايس٫ي١ٝ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚا٫سا٫ت بايطَٛظ َجك١ً ، س١ٝ ٚتابًٖٛات َٚؿاٖس يٛسات
 ٖٚٞ ، ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ  اييت ايككٝس٠ .ٗ ايككرل٠ ايسٜٛإ قكا٥س ٗ خام ٚبؿهٌ
 " َٓٗا ايسٜٛإ قكا٥س َٔ عسز ٗ ٫سكا ٜتهطض ، ايع٢ُ ؾعط١ٜ ع٢ً اؾتػاٍ مث١ ، قكرل٠

 سٝح ، ايع٢ُ يؿعط١ٜ نطْؿاٍ مث١ " ايه٤ٛ ٜبًػٗا ٫ زقات " قكٝس٠ ٗ " ١ُخا " ٚ " يعب١
 ا٫خط٣ ايؿاعط سٛاؽ يهٔ ، َعط١ً ٖٓا ايبكط١ٜ ؾايط١ٜ٩  ٚاي٬ّٛ. ايه٤ٛ بٌ ايتهاز
 : ايبكط١ٜ ايط١ٜ٩ خػطت٘ َا ؾذٛات ٬ُ ايطا٥ٞ بكرل٠ إ نُا ، تؿتػٌ
 ا٫ع٢ُ اْا "
  بسا٫ إىل ايػان١ٓ ا٫ؾٝا٤ اسب ٫

  ايه٤ٛ ٜٚػٝهين
 (00)" . ايعابط ٚايهذٝر

 : ايبكط١ٜ يًط١ٜ٩ بسا٥ٌ ميتًو ٖٓا ؾايطا٥ٞ
  عطّا، اض٣ ٫ٚ غؿ١ّٓٝ أض٣ "

  " عاٜتٝني بصضاعني ايع٬ّ ٚاْاظٍ
ُْٔ  ايؿاعط ٜبشح " يعب١ " ٚيف  زَٛع٘: يٝبكط عٝٝٓني ٜعريٙ  ع

  ٚايًٌٝ ايؿُؼ َع غاهلٛ "
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 ٚايؿُؼ، ايًٌٝ َع
  ٚابهٞ.

  عٝٓٝني ٜعريْٞ َٔ
 (00)" . زَٛعٞ بكط ٫

  : اناعُٗا إيت٢ عٝٓٝٝ٘ " خا١ُ " ٗ ايؿاعط ٜطثٞ نُا
  ، عطؾ٘ اناع نًُو ، انعتٗا اييت عٝين "

  سايه١ ي١ًٝ يف
ٕٙ  (01) " . ايكًب يف ٫نعٗا ، ثا١ْٝ ادسٖا يٛ آ

 (79) ٙ.غٝؿذ٪ عُاٙ إ ايؿاعط ْؿؼ ٗ وع ضاسٌ ؾاعط إٍ إٛد١ٗ " ايؿبٝ٘ " ٚٗ
 ، ايسٜٛإ قكا٥س َٔ ايهجرل ٗ َُّٚٗٝٓا َتٖٛذّا ، ا٫خط اؾاْب ٗ ، ٜطٌ ايه٤ٛ يهٔ

 : " ايه٤ٛ م١ً " ٗ شيو لس نُا
  ايه٤ٛ م١ً اْا "

  ناملا٤ ضقٝك١ ادؿاْٞ
 (03) "  نايعٌ. ٚاٖسابٞ

  : ٚا٫يٛإ بايه٤ٛ استؿاي١ٝ مث١ " قعح قٛؽ " ٚٗ
 ن٤ٛ َٔ زٚا٥ط ضأٜت يكس "

  باضز قعح ٛؽٚق
  بطن١ يف

 (05)" . اؿًِ يف اسسم ٚاْا ٚسًُت
 : ٚايبٝاض ايه٤ٛ بؿعط١ٜ اْتؿا٤ ؿ١ٛ ٖٞ " ايبٝاض غاع١ " قكٝس٠ إ نُا

  ايبٝاض، غاع١ اْا "
ٌْ وسٖا ٫ زقاتٞ   يٝ
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 (07)" . ن٤ٛ ٜبًػٗا ٫ٚ
 ٚا٫سا٫ت ايطَٛظ َٔ ايهجرل ٚؼٌُ َ٪ثط٠ تٌٛ " ايٌٛ قاي٘ َا " قكٝس٠ يهٔ

 ايكٛؾٌٝ. بهباض ٜصنطْا ٚانح اؾطاقٞ ؾًػؿٞ َٓٛٛض عدل ٚايعطؾا١ْٝ ٚايكٛؾ١ٝ إٝجٛيٛد١ٝ
  : " ايككٝس٠ سهط٠ ٗ ايٌٛ قاي٘ َا " ٖٛ اخط عٓٛاّْا ايسٜٛإ ٗ ؼٌُ ايككٝس٠ ٚناْت

 ، غبكتين : ٚقاٍ ظًٞ نًُين "
  اْت سٝح ؾاَهح 

 ، يٞ ٚقاٍ
  ؾتؿهح سبو ؼذب ٫ 

 (07) " ؾتشتذب ، تبسزٙ ٫ٚ
 بٌ ايؿدك١ٝ ؾٝٗا تتٓاظع اييت ايكٛؾ١ٝ ايطٚس١ٝ ايػٝاس١ بٗصٙ قكٝست٘ ايؿاعط ٚىتتِ

 : ٚايػٝاب اؿهٛض
 ، ؾاستذبت ي٬ّٝ ْؿػٞ ظٓٓت "

 ؾاختؿٝت، ْٚٗاضّا
 (06) " ْٗاض إىل ٫ٚ يٌٝ إىل اعٛز آيا ؾآيٝت

 ٚايذلاثٞ بايتاضىٞ اغتجٓا٥ٞ استؿا٤ ،9119 عاّ ايكازض " ْبو "قؿا زٜٛإ ٚٗ
 ايتاضٜذ َٚطٜٚات ايطا١ٝ٥ ايؿاعط شات بٌ ثٓا٥ّٝا  سٛاضّا ايؿاعط ٜكِٝ سٝح ، ٚإٝجٛيٛدٞ

 ايػشط١ٜ ٚايطق٢ إطَٛظ٠ ٚا٫يٝػٛضات ٚايطَٛظ ايتاضى١ٝ ا٫قٓع١ َٔ غًػ١ً ،عدل ايهدل٣
 . ٚا٫غطٛض١ٜ
 ا٫ؾٝا٤ فانتؿا ايؿاعط ؾٝ٘ ٜعٝس غاسط، ٚسًُٞ اؾذلانٞ ؾها٤ زاخٌ غٝاس١ ايسٜٛإ

 ؾعط١ٜ ٚابٛاب زٚضات إٍ ايسٜٛإ بتكػِٝ ايؿاعط قاّ ٚقس  دسٜس٠. ٫ٚز٠ ّٚٓشٗا إان١ٝ
 ؾعط ٗ قطا٠٤ " ٚ " إعطٟ ؾٛاٖس " َجٌ َتُاث٬ّ ؾعطّٜا دّٛا ؼٌُ قكا٥س باب نٌ ٜهِ

 . غرلٖا ٚ " ايٛاح " ٚ " اؿُطا٤ عٔ "سهاٜات ٚ " اؾٛاٖطٟ



358 
 

 إٛد١ٗ " اغت٬ٍٗ " َٓٗا ، اؿُطا٤ ٚقكط ا٫ْسيؼ عٔ بككا٥س زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٜػتٌٗ
 عٛاض ٜصنطْا َع٘ سٛاضّا ايؿاعط ٜكِٝ سٝح ، ا٫ْسيؼ ًَٛى آخط ، ايكػرل اهلل عبس ابٞ إٍ

 ا٫خط٣: ٚقكا٥سٙ ايكطَعٟ" "إدطٛٙ ٗ غا٫ اْطْٛٝٛ ا٫غباْٞ ٚايؿاعط ايطٚا٥ٞ
  اهلل عبس ابا ٜا "

 (00) " ايػؿح إىل زىقا ايٝو قازْٞ ايصٟ ايططٜل
 ، نإ ايصٟ إانٞ ايؿاعط ٜػتشهط ، اؿُطا٤ ٚقكط ا٫ْسيؼ عٔ سهاٜات ٔؼ ٚٗ
 : ٚايٓٛغتاؾٝا اـػاض٠ ِٖٚ ٜهطض َتٛدع َٓٛٛض ٗ ، ايكس٣ َٓ٘ ٚبكٞ
 ، اؿُطا٤ بطز َٔ "

  اّْٝٓا ايطٜح يف غطْاط١ امسع
  تٓأ٣ سٛاؾط ٚقع

 (00)" ايسّ ٜكبػٗا ملٝاٙ ٖٚسٜطّا
 نُا ، ايؿًػؿ١ٝ إعطٟ  ض٩ٜا دٖٛط ايؿاعط ٜػتًِٗ ، إعطٟ بؿٛاٖس اـام ايباب ٚٗ

 : ايكٛٗ ايٓؿؼ شات ، " ايص٥ب " قكٝس٠ ٗ  اؿاٍ ٖٛ
  ايع٤٬ ابا ٜا .. أٚٙ "

 : ٚتكٍٛ ايص٥ب شيو إىل تؿري نِ
  زعٛٙ

 (01) " ّ ا٫غٓاّ قشب١ غتًٗه٘
 ": ايكاضح ابٔ عٔ إعطٟ ضٚاٙ َا " ٗ اع٤٬ ابٞ قٓاع ايؿاعط ٜٚٛٚـ

 ، املػذس باب َٚٔ "
  ايكاضح ابٔ ابكطت 

 (02) " ٜتبعين إ ي٘ ؾاؾطت
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 ايكاض٨ يس٣ عُٝكّا ٚز٫يّٝا ْايّٝا تاثرلّا ايكٓاع ٜذلى ؾًِ ، "ٚاَه١ قكرل٠ ايككٝس٠ ٫ٕٚ
 . شلا اضٜس ايصٟ بإػت٣ٛ

 "  9101 عاّ ايكازض " ٖاَـ .. ًَ " ايٓكسٟ نتاب٘ ٗ ناقس ايهطِٜ عبس نتب َط٠
 إتشسخ َٔ : ؼسٜسٙ عًٞ ٜكعب َا ا٫خت٬ٙ َٔ اقبح ايع٤٬ ابٞ ٚبٌ بٝين ايذلزز ٖصا
 سٛاض إ ٜٚبسٚ .(12) " يٰخط َطآ٠ اقبح ن٬ْا اّ ؟ ا٫خط َطآ٠ َٓا َٔ ؟ إعطٟ اّ اْا

 خ٬ٍ َٔ َع٘ عُٝك١ سٛاض١ٜ إقا١َ إٍ عاز ؾكس ، إعطٟ ايع٤٬ ابٞ َع ٜٓكطع مل ايؿاعط
 زَؿل ٗ ايتهٜٛٔ زاض عٔ ايكازض " ايع٤٬ ابٞ د١ٓ " نتاب٘ ٗ ، ؾطٜس٠ ٚغطز١ٜ ْك١ٝ ػطب١
 ٜكّٛ سٝح " ايػؿطإ ضغاي١ " ٗ ايع٤٬ ابٞ يطس١ً عهػ١ٝ ػطب١  قسّ سٝح ، 9100 عاّ
 ٗ ؽايٓا سٝا٠ إٍ يًتعطف ا٫ضض إٍ اؾ١ٓ َٔ باشلبٛٙ ، ؽ١ًٝٝ اؾذلان١ٝ ضس١ً ايع٤٬،ٗ ابٛ
 ، ا٫ضن١ٝ ضسًت٘ بس٤ ٗ ؼسٜسّا ناقس ايهطِٜ عبس ظٜاض٠ إٍ إعطٟ ٜٚعُس  ايعكط. ٖصا
 اييت " ايع٤٬ ابا ٜا " قكٝس٠ بٗا ٜٚعين ، اعذاب٘ اثاضت عٓ٘ قكٝس٠ نتب ٚإ ، ي٘ غبل ٫ْ٘

 : ؾٝٗا ٜكٍٛ
 ، ايع٤٬ ابا ٜا

  ، املبكط اٜٗا
 ، ابٞ ٜا

  اهلٛا٤ يف غطت يكس
  ضضا٫ ابًؼ ٚمل

 (15) " ابسّا. ابًػٗا ئ ٚيعًين
 ػطب١ ، ايكشؿٞ ٚايعٌُ ٚايٓجط ايؿعط بٌ تعاٚز ،اييت ٖصٙ ناقس ايهطِٜ عبس ٚػطب١

 ٚتصنطْا . إعطٟ عٔ ايػابك١ قكا٥سٙ بٗا أؿل ٚاْ٘ خاق١ّ، خاق١، ٚقؿ١ ٚتػتشل ططٜؿ١
 " اؾشِٝ ٗ ٚثٛض٠ " ٚ ، يساْيت " ا٫شل١ٝ ايهَٛٝسٜا " َٓٗا ٖاث١ً بتذاضب ايطس١ً ٖصٙ

 عباؽ. ابٔ ،ٚضس١ً  شاتٗا يًُعطٟ ايػؿطإ" ضغاي١ " عٔ ؾه٬ يًعٖاٟٚ
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 قكٝس٠ ٚناْٗا ايذلاب٘ َٔ ايهجرل ُتًو ، قكرل٠ س١ًُٝ قكا٥س "لس "اس٬ّ  قٛض ٗ
 ايٝك١ٛ ٚقس١َ ٚايسٖؿ١ ٚايؿؿاؾ١ٝ ايدلا٠٤ َٔ ايهجرل ؾٝٗا ، ٚاسس٠ َكطع١ٝ أٚ عٓكٛز١ٜ
 اخرلّا ػتُع ست٢ ، عابط٠ غطٜع١ نَٛهات تتؿهٌ ا٫س٬ّ ٖٚصٙ . طٌٜٛ ِسً َٔ إباغت١

 .اؿًِ ٗ ايتٓٛع ؾعٌ ع٢ً ايساٍ ضايتهطا سٝح " ا٫س٬ّ فُع" ٗ
 ، تطؿٛ اس٬ّ
 ، ظبس َٔ اس٬ّ
 ، ناملٛز تتكاشؾين اس٬ّ
 ، تطتٗر اس٬ّ

 (17) "  ٫ْاّ. اغًكٗا ؾاْٗض
 قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ا٫طؿاٍ إٍ َكس١َ ٗاناْ سها١ٝ٥ ، غطز١ٜ يػ١ ايسٜٛإ ٗ

  : ايعذا٥ب ب٬ز ٗ ايٝؼ عٔ ايؿاعط
 ، املٓكطض "ايسٜٓاقٛض

 ، ا٫ع٢ُ ٚاـؿاف 
 ، املصعٛض ٚا٫ضْب 
 ، ايعاسؿ١ ٚايسٚز٠ 
  ، ٚايٓػط 

ٔٗ ايٓػط  ، املػ
 ، املانط ٚايجعًب 

 ، املطاٚغ١ ٚاؿ١ٝ
 ، ايٝؼ ططٜل يف نًِٗ 
 (17)"  ب.ايعذا٥ ب٬ز إىل 
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 ؾعط١ٜ ١ًْ ٗ ٜٓتٗٞ ٫ ايصٟ ا٫بسٟ ايػؿط ث١ُٝ ايؿاعط ٜهطض " قٛت " ثكٝس٠ ٗ
  : سذط إٍ إط٠ ٖصٙ اساي٘ ايصٟ إػاؾط عٔ تأ١ًَٝ
 ، زٖٛض َٓص "
 ، ايطَاٍ اقطع ٚاْا 
 ، ا٫بس١ٜ ْاؾسّا 
  ، ؼًُين مجاٍ ٫ 

 ، ٫محًٗا ساٍ ٫ٚ
 ، غا٥طّا 

 ، املػري اسايين ٚقس
 (16) " سذط إىل 

  ع١َ٬ ايهْٛٞ ايذلساٍ ٖصا نُٔ ٚاـكٛق١ٝ ، اشل١ٜٛ باْعساّ ايؿاعط اسػاؽ ٌٜٚٛ
 يًبٛح ؾها٤ٶ إطاٜا قكٝس٠ َٔ أٚ شلا اطاضّا تاض٠ ايكطٜٔ قكٝس٠ ْػل َٔ تتدص ؾعطّٜا، َا٥ع٠

 : ايعُٝل ايؿًػؿٞ  ٚايتأٌَ
 ، َطآ٠ٕ يف تطًعت َا "

 ، َين خاي١ٝ ٚناْت ا٫
 ، اسسّا اض٣ ٫ اْٞ ٜعصبين َٚا 
 ، ٚد٘ ب٬ اْين يٞ يٝكٍٛ 
 ايٛسٝس٠، ا٫بتػا١َ ٖصٙ ٚإ 
 (19) . يٞ يٝػت عًٞ املطتػ١ُ 

 ٚإ غبل نُا ، ؾه١ًٝ تهٕٛ قس ؾعط١ٜ ُٚاضٜٔ يعب َٔ " ْبو قؿا " زٜٛإ ىًٛ ٫ٚ
 عطٟإ ؾعٌ َجًُا ) ٫ًٜعّ َا بًعّٚ ْؿػ٘ ايؿاعط أيعّ سٝح " ظٖرلٜات " زٜٛإ ٗ ؾعًٗا
 سٝٓٗا، ٗ ادسٖا مل ، إعطٚؾ١ ايؿعيب ايؿعط ايٛإ اسس ططٜك١ ع٢ً يًهتاب١ ( آخط شلسف
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 قكٝس٠ نتاب١ ا٫ٍٚ  ايططاظ. ٖصا َٔ ػطٜتٌ لس ايسٜٛإ ٖصا ٗ . َكٓع١ ٫ٚ َٛؾك١
 ايكِٝ اخت٬ٙ ؾٝٗا ٜٗذٛ ٚاشلذا٤ ايػدط١ٜ َٔ ؽًٛ ٫ " ن٬غٝو " عٓٛإ ؼت عُٛز١ٜ

 : ٚإٛاقـ
  غانٓٗا يٝؼ بساض اْٞ أْبٝو "

  ايٓػب َهصٚب١ َٔ اؿجاي١ ا٫
ْٔ هلِ املٓؿ٢ ٚيف َٓؿ٢ّ ٜبهٕٛ   ٚط
 (10) ." ٚايٓؿب ايطٚح بطخٝل ٜؿسْٚ٘

 (51) " ْبو "قؿا بٗا ٚاعٓب ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ اييت ايككٝس٠ ؾٗٞ ا٫خط٣ ايككٝس٠ إَا
 . " آخط باغًٛب ايكٝؼ َط٨ا َعًك١ ٫عاز٠ قاٚي١ " اْٗا إٍ ايؿاعط اؾاض ٚاييت

 ، َعًكت٘ ٗ ايكٝؼ اَط٨ ْل ٖٛ سانط / غا٥ب ْل ع٢ً تته٧ ايككٝس٠ إ ٚلس
 ،ايكٝؼ اَط٨ قكٝس٠ َٔ َٚؿطزات ضاتٚاؾا ٚتهُٝٓات بتٓاقات ايككٝس٠ ؼؿٌ سٝح
 . ايكٝؼ اَط٨ يككٝس٠ ايب٬غٞ بإع٢ٓ " َعاضن١ " بٛقؿٗا ايككٝس٠ إٍ ايٓٛط ّهٔ ست٢

 .ايططٜك١ بٗصٙ ايكٝؼ اَط٨ قكٝس٠ ١نتاب اعاز٠ قاٚي١ ٗ اؾسٜس ٖٛ َا ٜاتط٣ ٚيهٔ
 اؾاًٖٞ ايؿاعط ٚعٞ ، ٖصٙ ايكٓاع قكٝس٠ زاخٌ سٛاضٌٜ ٚعٌٝ انتؿـ إ اتٛقع نٓت
 ض٩ٜا يكاحل ض٩ٜت٘ عٔ ؽ٢ً قس اؿسٜح ايؿاعط إ ٫سٛت يهين ، اؿسٜح ايؿاعط ٚٚعٞ
 " نتاب١ اعاز٠ " بـ ٚقؿٗا نُا أٚ تط١ْ َجاب١ ايككٝس٠ باتت ٚيصا ، ايه٬غٝهٞ ايؿاعط

 separaphra  إػ٢ُ ايتؿػرلٟ ايعطض بع١ًُٝ ؾب١ٗٝ سسٜج١ بًػ١ ايه٬غٝه١ٝ يًككٝس٠

 . ايهؿا١ٜ ؾٝ٘ َا ايؿاعط ٜٛٚؿٗا مل اييت عٓاقطايٓذاح بعض دٖٛطٖا ٗ تهُط ناْت ٚيصا
 إٍ ٚاختعاشلا ايككرل٠ ككٝس٠اي ْهر ع٢ً َ٪ؾطّا ق١ًًٝ قكا٥س باغتجٓا٤ ، ايسٜٛإ ٌٜٛ

 . ايتكًٝس١ٜ ايب٬غ١ ظخطف عٔ ٚبعٝسّا ، ق١ًًٝ بهًُات ٚقازّ ضاؾض ؾعطٟ ؾعٌ
 ٚايٓانذ١ إتكس١َ ايتذاضب َٔ ٚاسس٠ 9115 عاّ ايكازض " اؿساز ٥٫ِٚ " زٜٛإ ّٚجٌ

 إٍ ايككا٥س ؾٝٗا تتشٍٛ سع١ٜٓ َػش١ ايسٜٛإ قكا٥س ع٢ً ٚتُٗٝٔ ، ايؿاعط َػرل٠ ٗ
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 َعازٍ إٍ ايككا٥س َٔ عسز ٗ اـطٜـ ٜتشٍٛ سٝح ، َعّا ٚي٬سٝا٤ يًُٛت٢ ط١ًٜٛ َطثا٠
  " ايطسٌٝ ع٢ً َٛؾو خطٜـ " ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا : اؿٝا٠ ـطٜـ َٛنٛعٞ

 ، ايطسٌٝ ع٢ً املٛؾو اـطٜـ "
 ، با٫قؿط ٜكبؼ 

  ا٫ؾذاض قسّ
 ، بايٓٝاؾني املعٜٔ املتكاعس شيو

 ، اْا ٖٛ 
 . قؿطا٤ خطٜـ اٚضام قسضٟ يف عًكت ٚقس
 ، املكرب٠ تتػع  تط٣ ملاشا

 (11)" ؟ اـطٜـ اقبٌ نًُا 
 ٗ بايٓٛاؾص ٚاؾتٓاْ٘ ايؿاعط عؿل لس سٝح ، ايٓاؾص٠ َٔ اـطٜـ ٜطٌ ايككٝس٠ ٖصٙ ٚٗ
 : إدتًؿ١ زٚاٜٚٓ٘ ٗ ايككا٥س َٔ غًػ١ً

 ، اـطٜـ "
 ، ايٓاؾص٠ َٔ ٜطٌ 
  ٜٚطسٌ 

 ، اهلٛا٤ يف ادٓش١
 (12) " ا٫ٕ تكطؿل 

 ع٢ً ٜطٌ سٝح ايؿاعط يس٣ احملبب١ ايٓاؾص٠ قكا٥س اسس٣ إٍ " غاس١ " قكٝس٠ ٚتتشٍٛ
ٛٸاضا٠ سطنتٗا ٗ ٚا٫ؾٝا٤ ايعامل  : إ

 ايطري، تػهٓٗا ٫ "اؾذاض
 ، َكاطب ٚبهع 
 ، ٖٓاى املٗذٛض ٚايهؿو 
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 ( ايػاس١ عني ٖٞ ) ْٚاؾص٠ 
 ، ؾطاز٣ ايٓاؽ ٜأتٝٗا 
 . (13) " ميهٕٛ. ٚؾطاز٣ 

 ع٢ً ْاؾص٠ " قكت٘ ٗ ايٖٛاب عبس قُٛز بٓاؾص٠ تصنطْا ناقس ايهطِٜ عبس ْٚٛاؾص
 دٜٛؼ دُٝع بٓاؾص٠ شيو قبٌ ضَا أٚ ايككط، عٝػ٢ َٚٗسٟ خهرل قُس ْٚٛاؾص " ايػاس١

 َطقاب إٍ ايٓاؾص٠ تتشٍٛ سٝح " زبًٕٓٝٛ " فُٛع١ َٔ " اٜؿًٌ " ايككرل٠ قكت٘ ٗ
 . َٚهبٸٌ ٚنٝل َعتِ زاخٌ َكابٌ ٗ ،ٚؾها٤ َؿتٛح خاضز ، اـاضز ع٢ً ٚعٌٝ ٚؾاٖس
 اؿبهات َٔ غًػ١ً تُٓٛ سٝح ، َتٓا١َٝ غطز١ٜ سطن١ ع٢ً تٓطٟٛ " غاس١ " ٚقكٝس٠

 ايؿها٤ ٖصا نُٔ ٚإذلابط١ ، بصاتٗا إػتك١ً ، ايس٫ي١ ايعُٝك١ ايػُٝٝا١ٝ٥ ايساخ١ًٝ ٚإطٜٚات
  : اؿعٜٔ اؾٓا٥عٟ

 ، اَطا٠ "تاتٝٗا
 ، اهلاتـ نؿو ٚتسخٌ نايطٝـ ممتط 
 ، اهلاتـ تابٛت 
 ، ؾبشّا ؽطز 

 (25) " بٝها٤ بػسا٥ط
 اطًعت اييت " ْٛاؾص " قكا٥س فُٛع١  ٗ ٜذلنع ايٓاؾص٠ يككا٥س ا٫ٚغع اؿهٛض يهٔ

 ٗ  9115 عاّ ٚايكازض٠ " ْٛاؾص " إٛغ١َٛ ايؿعط١ٜ ايؿاعط كتاضات نُٔ َط٠ ٫ٍٚ عًٝٗا
 " قكٝس٠ ،َٓٗا (90) ؾططْر" ضقع١ " اؿسٜح زٜٛاْ٘ ٗ ثا١ْٝ َٓؿٛض٠ اٚدستٗ يهين ، بػساز
 سطن١ ع٢ً ايٓاؾص٠ ٖصٙ َٔ اـاضدٞ ايعامل ع٢ً ايؿاعط ٜتًكل سٝح ايط٥ٝػ١ " ْٛاؾص

  : َؿتٛح/َػًل ثٓا١ٝ٥ خ٬ٍ َٔ ٚإط٥ٝات، ا٫ؾٝا٤
 ، ايكٝـ يف َؿتٛس١ "
 ، ايؿتا٤ يف َػًك١ 
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 ، اـطٜـ ٚيف 
 ، اغًكٗا ملاشا ازضٟ ٫
 ، اؾتشٗا أٚ 
 (27) ؟" اؾعٌ َاشا ايطبٝع يف اتصنط ٫ ٚقس 

 يعب١ بٗا ٚأعين اؿكا٥ب" " ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘ َٓص دطبٗا ؾعط١ٜ يعب١ ايؿاعط ٜٛٚـ ٖٚٓا
 يًكطاض ْاؾص٠ ؾج١ُ ، إدتًؿ١ ُٚٛٗطاتٗا اٚدٗٗا ٚتكًٝب َع١ٓٝ ٕؿطز٠ ايًؿٛٞ ايتهطاض
 يٝػت ايؿاعط ْٚٛاؾص . ٚغرلٖا يًُػتؿؿ٢ ضابع١ٚ ، يًػُا٤ ٚثايج١ ، يًطؿٛي١ ٚاخط٣
 ٖٚٞ " نايبؿط / ايططٜل ٗ تٗطع " ٚ تتشطى ؾٗٞ ، َٚؿدك١ٓ َ٪ْػ١ٓ ٖٞ بٌ ، داَس٠

 : ٜٚػرل اَتعت٘ وٌُ عٓسَا ايؿاعط تتبع اٜها
 ، اَتعيت محًت َط٠ " 
 ، ٚغطت 
 (26) " تتبعين ايٓٛاؾص ناْت 

 ٖٚٞ ٚتٓتشب ؼعٕ ٖٚٞ نإطآ٠. تًتُع ٖٞٚ ، تطرل إ ٚتِٗ ب٘ ؼسم ايؿاعط ْٚٛاؾص
  : ا٫عساّ غاس١ ع٢ً تطٌ

 ، ايٓٛاؾص اْني امسع َا "نجريّا
 ، يًططٜل ظٗطٖا تسٜط ٖٚٞ 
 (29) "  ٚتٓتشب. 

 : " ا٫بس١ٜ عٌ " ٖٞ ٖٓا ٚايٓاؾص٠
 : ايٓاؾص٠ "تػاٍ

  اؿهِٝ ٜعطف ٌٖ
 (20)" ؟ ا٫بس١ٜ عني اْين

  : ٚقٓاع َكُٛع ٚقٛت ايؿذٝع١ ع٢ً طٌٜ سكٝكٞ ؾاٖس ٖٓا ايؿاعط ْٚاؾص٠
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  ، ايٓاؾص٠ "اْا
 ايٛسٝس، ايؿاٖس اْا
 (20)" ؟  ٜػُعين َٔ 

 ٚايطؿٌ ايؿاعط تطقب نُا ، ايططٜل  ايعاي١ٝ ايٓاؾص٠ يًطؿٌ"تطقب ْاؾص٠ " قكٝس٠ ٚٗ
 اؾػط: ٜعدل ايصٟ
 ، ايعاي١ٝ ٚايٓٛاؾص "
  ، ميتس ايصٟ ايططٜل تطقب ٖٚٞ 

 ، تطقب٘ تعاٍ ٫ ٚيعًٗا
 ، تطقبين أٚ 
 (21) " ايٓٛاؾص 

 إ ؾكطض ٚإؿاٖس ايط٣٩ اؾععت٘ إ بعس ٚايكٓٛٙ بايٝأؽ اسؼ قس ايؿاعط إ ٜٚبسٚ
 : " يًطؿٌ ْاؾص٠ " قكٝست٘ ٗ َٓٗا ٜٚتدلأ ْاؾصت٘ ٜٗذط
 ، ناقس ايهطِٜ عبس اْا : "خامت١ "
 (22) ."  ْاؾصتٞ َٔ اتربأ 

 مٛ ىطٛ ٖٚٛ ٚخاق١ّ ، ؾعطّٜا ؿًػـٚايت ايتاٌَ عٔ ٜهـ ٫ ناقس ايهطِٜ ٚعبس
 ػطب١ َٔ انتػبٗا عُٝك١ ؾدك١ٝ عه١ُ ا٭خرل٠ قكا٥سٙ تتؿح سٝح ، ايهٗٛي١ ْهر
 ٜهٕٛ إ اختاض ضَا ٚاْ٘ " َٓؿاٙ يًؿعط " إ ؾٝٗا ٚانتؿـ ٚايؿعط، ٚإعاْا٠ ٚا٫مل اؿٝا٠
 " اؿذط ٖذا٤ إٛغّٛ"  اؿسٜج١ زٚآٜ٘ اسس ٗ  شيو دػس ايؿعط،نُا َٓؿ٢ ٗ أبسّٜا ْع٬ّٜ

 : 9100 عاّ ايكاٖط٠ ٗ ايكازض (92)
 (35) " اٜها َٓؿاٙ يًؿعط إ اعطف انٔ "مل
 ايؿاعط بات ست٢ ايسٜٛإ قكا٥س َعِٛ ٗ اؿه١ُ تطٌ ٖصا " اؿذط ٖذا٤ " زٜٛإ ٗ
 : " باؿه١ُ ٜتعجط " ٜكٍٛ نُا
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  ٚاخط٣ خط٠ٛ بني "
 (37) " اؾٌٗ ؾُٝػهين ، باؿه١ُ اتعجط
 َعٗا تعاٌَ اييت ، إاثٛض٠ ٚا٫قٛاٍ اؿهِ َٔ اناؾ١ عٔ عباض٠ ايسٜٛإ قكا٥س ٚتبسٚ

 ٗ ،إهاز ٚا٫غتٓػار ٚايكًب يػدط١ٜا سٝح ، إؿاضق١ َػت٣ٛ ططٜل عٔ ايؿاعط
 اشلاٜهٛ قكا٥س ٚضَا ، إجٜٓٛات أٚ بايطباعٝات تهٕٛ َا اؾب٘ تبسٚ ٚٚاَه١ قكرل٠ نطبات
 ، إكاطع ٖصٙ بعض ع٢ً اسٝاْا احملاد١ايعك١ًٝ ٚ إٓطك١ٝ احملان١ُ تػًب ٚقس . ٚايَٛه١

 بٛعٞ ايكاض٨ بكرل٠ تباغت قٛض٠ أٚ َؿطز٠ نٌ عدل ٜتػطبٌ غطٟ، بؿعط تؿع اٜها يهٓٗا
 . دسٜس َؿانؼ
 قا٫ٚت َٔ ٚاسس٠ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ، ناقس ايهطِٜ عبس ايؿاعط ػطب١ يٞ ٚتبسٚ
 تٛقع اؾل ؾٝٗا ٜكسّ ٚاييت ، ايؿعط١ٜ اغؿاضٙ عدل ؿاعطاي ٜكسَٗا اييت ايؿعطٟ ايتذطٜب

 . ٚاؿٝا٠ اؿكٝك١ ٚدٛٙ َٔ اخط ٚد٘ انتؿاف اَاّ يٝهع٘ ا٫عتٝازٟ ايكاض٨
 ٜت٬عب ،اش ايػاخط٠ إؿاضق١ َػت٣ٛ ع٢ً اؿه١ُ قًب إٍ ايؿاعط ٌّٝ َا ٚغايبا

 :عهػ١ٝ بكٛض٠ " بشٖ َٔ ؾايػهٛت ه١ؾ َٔ ايه٬ّ نإ اشا " إاثٛض٠ باؿه١ُ ايؿاعط
  ايكشؿٞ قاٍ "

 : املطآ٠ يف قٛضت٘ ضأ٣ ٚقس
  ؾه١ َٔ ايػهٛت
 (37) " شٖب َٔ ٚايه٬ّ

 " إؿٗٛض٠ اْسضغٔ ٖاْعنطغتٝإ ايساُْٝاضنٞ ايهاتب سها١ٜ ايؿاعط ٜكًب ٚقس
  : ايكاض٨ تٛقع اؾل قازَّا ، ا٫َدلاطٛض ٬َبؼ

  عاضّٜا ؾعب٘ املًو ضا٣ سني "
 (36)" ؟ ايعا١ٖٝ اثٛاب٘ يف عبايؿ امجٌ َا : قاٍ
  : غاخط٠ ب٬غ١ٝ اغتؿٗا١َٝ اغ١ً٦ ايككاض ايؿاعط قكا٥س تجرل ٚقس
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 (39) " ؟ باْتكاضات٘ املٗعّٚ وتؿٌ ملاشا "
 ا٫غ١ً٦ َٔ فُٛع١ ٖٞ اييت " تػا٫٩ت " قكٝست٘ ٗ خام بؿهٌ شيو ٚلس

 : إؿانػ١
  ايتاز ملاشا "

 (30)" ؟ املكطٛع ايطاؽ ٖصا ع٢ً
  ": نؿايف سري٠ " قكٝس٠ يف شيو لس ُاٚن

  ؟ املطس١ً ٜ٪ضر َٔ "
  غٝبسأ غٛاز باٟ
 (30)" ؟ غٝٓتٗٞ غٛاز ٚاٟ
 ع٢ً تٓطٟٛ ٚيهٓٗا عطؾا١ْٝ، ٚاٚضاز ٚازع١ٝ تطاتٌٝ نتاب١ ٗ ضغب١ ايؿاعط تػًب ٚقس
  ": ايهطٚإ زعا٤ " ٗ شيو لس نُا َطٜط٠، غدط١ٜ

 ، ضبٞ "
 ، لين 
 ، ٜعطؾين ٫ قسٜل َٔ 
  ، ٜعطؾين ٚعسٚ 

 ، ايكساق١ وػٔ ٫ داٌٖ َٔ
 (31) " ايعسا٠ٚ وػٔ ٫ وػٔ ٫ ٚعاقٌ 

 ايؿعطا٤ ٚيع دٝسّا َٚعطٚف . ٖصا ايؿاعط زٜٛإ ٗ خاق١ َها١ْ ، ٚيًشذط
 بعسِٖ َٚا ايػتٝٓات ؾعطا٤ بعسٙ َٔ تساٚشلا ٚاييت اؿذط َؿطز٠   ازْٚٝؼ، َِٚٓٗ،ايعطب

 إ يٛ " َكبٌ بٔ ُِٝ اؾاًٖٞ ايعطبٞ ايؿاعط ٕكٛي١ اغتصناض ضَا ٖٚٞ  ، كتًؿ١ بتٜٓٛعات
  ٜؿتكس سذط اْ٘ يٛ ٢ُٓٚ ٚايٝأؽ با٫سباٙ اسػاغ٘ عٔ ؾٝٗا عدل ٚاييت ، " سذط ايؿيت

 : قاٍ سٝح ، ٚإعاْا٠ ا٫سػاؽ
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 ." ًَُّٛ ٖٚٛ عٓ٘ اؿٛازخ تٓبٛ  سذْط ايؿت٢ إ يٛ ايعٝـ اطٝب "َا 
  : ٚز٫يت٘ اؿذط ضَع١ٜ ع٢ً بتٜٓٛعات ناقس ِايهطٜ عبس هاضٜ٘ سٝح

  اؿذط َٔ "بؿؿاٙ
 (32) " ايططٜل ٜٓؿسٕٚ

 : ايط١ٓ ٚاْعساّ ٚايتشذط ايكػ٠ٛ ع٢ً ٜسٍ ز٫يّٝا طابعّا اسٝاّْا اؿذط ضَع ٜٚتدص
  اؿذط ٚد٘ ًٜبؼ "

 (33)" ا٫ْػإ ٚد٘ ٚىًع
  : ٚايكُت اؾُٛز ع٢ً اٜهّا يتسٍ " اسذاض "  اؾُع َؿطز٠ تٛٚـ ٚقس

 ، اسذاض "
 ، بايتُاثٌٝ ا٫ تًٝل ٫ 
 (755) "  ايًٌٝ. يف اؿع١ٜٓ 

  : ؾ٧ نٌ خػط إ بعس يًؿاعط َتهأ٬َٚشّا اؿذط ٜكرل ٚقس
  اتهأت ايعطا٤ يف سذط ع٢ً "

 ،  ايععٜع٠ ْؿػٞ سانٓا
 (757)" . امل٥٬و ٖس٤ٚ 

 ٖذا١ٝ٥ بططٜك١ ، سذط َٔ بأْٗا اؾعاضٙ ؾٝكـ  آخط، ؾاعط َٔ ايؿاعط ٜػدط ٚقس
 : َأثٛض٠ اقٛاٍ َع  تٓاقات َٔ ٫ؽًٛ قاغ١ٝ
  ظداز َٔ بٝت٘ ؾاعط "

 (757)" . سذط َٔ ٚأبٝات٘
 ":عاز١ٜ سها١ٜ " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا نا١ًَ قكٝس٠ قٛض إٍ اؿذط ٜتشٍٛ ٚقس
 ، ايػًطإ اضازٙ "َا

 ، سذطّا سذطّا بٓاٙ 
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  ، بٓاٙ َا ٜتِ إ اٚؾو اشا ست٢
 ، ٩ٕٚايبٓا نإ

 .(756) " . ا٫سذاض بعسز 
 ٚايٝباب ايعكِ ع٢ً ناقس عبسايهطِٜ ايؿاعط ػطب١ ٗ ٜسٍ ، غُٝٝا٥ّٝا ، اؿذط إ ٜبسٚ
 : قًبا ًّو ٫ ايصٟ إتشذط يًػإ إكابٌ ٖٛ ٚضَا ، ٚايعاطؿ١ اؿؼ ٚاْعساّ

 ، ايًػإ ٜػُْٛ٘ "
 ، سكا
 (759)"  قًب. زٕٚ يهٓ٘

 َٔ ايؿاعط انتػب٘ ايصٟ ٚايتأًَٞ ايؿًػؿٞ ايٓهر إٍ ض٠إؾا " اؿذط "ٖذا٤ زٜٛإ
 َٓٗا ندل٣  ٚقٛؾ١ٝ اْػا١ْٝ ػاضب  َع ُاٖٝ٘ َٔ ٚضَا ، ٚايجكاؾ١ٝ ٚايؿعط١ٜ اؿٝات١ٝ ػطبت٘
 . إعطٟ ايع٤٬ ابٞ ػطب١

 ٚاعاز٠ ، ايؿا٥ع١ ٚا٫َجاٍ اؿه١ُ َع ٚتٓاقات٘ ايساخًٞ ايؿاعط سٛاض إ ٜٚبسٚ
 قس ،ٚايػدط١ٜ إكاض١ْ ططٜل عٔ قًبٗا أٚ َعاضنتٗا ٚاسٝاْا ، ٚضَٛظٖا از٫٫يتٗ انتؿاف

 عاّ ايكازض٠(017) " ؾططْر ضقع١ " فُٛع١ ٗ تتُجٌ اخط٣  ؾعط١ٜ قط١ إٍ ايؿاعط قازت
  . ايكاٖط٠ ٗ 9107

 إدتاضات نُٔ ٚٗطت ٚإ غبل ايسٜٛإ قكا٥س َٔ نبرلّا عسزا بإ ؾٛد٦ت ٚقس
 ٚ" " دسٜس٠ ْٛاؾص " قكا٥س َٚٓٗا " ْٛاؾص " عٓٛإ ؼت 9112 عاّ طبعت اييت ايؿعط١ٜ

 ٚ " "غطٚب ٚ " ايهشو " ٚ " ي٬بطاز َتٛقع١ غرل ْٗا١ٜ " ٚ " ابطاز " ٚ " ؾططْر ضقع١
  ". اخرل٠ ْاؾص٠ " ٚ " يًطؿٌ ْاؾص٠ "

 بٛقؿٗا ايٓاؾص٠ عٔ قكا٥سٙ َٚٓٗا ايككا٥س ٖصٙ بعض تٓاٚيٓا ٚإ ايكٍٛ يٓا غبل ٚقس
 سٝح  ، ايطٍٛ ٗ ايسٜٛإ قكا٥س بك١ٝ َع تًتكٞ عَُٛا ٖٚٞ ، ٚايعامل اـاضز ع٢ً س٠ؾاٖ

 اؿذط "ٖذا٤  زٜٛإ ٗ ايؿاعط ػطب١ ع٢ً ُٖٝٓت اييت ايككاض ايَٛهات تًو عٔ ابتعست
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 يتأٌَ قاٚي١ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ٚلس . ْػبّٝا ايطٍٛ إٍ " ؾططْر ضقع١ " قكا٥س َٚايت "
 .اشلطّ ٚدٛٙ َٔ ٚاسس ٚد٘ إٍ يٓٛطبا ا٫نتؿا٤ ٚعسّ إدتًؿ١، ظٚاٜاٖا َٔ ؾًػؿّٝا، اؿكٝك١

 عاّ " "اؿكا٥ب ا٫ٍٚ زٜٛاْ٘ َٓص ؾتٓت٘ اييت ايتهطاض تك١ٝٓ َع َعاٚد١ شيو ايؿاعط سكل ٚقس
0257 . 

 ٚإهإ، ايعَإ ٗ ايٓٛاؾص ٚػًٝات اؿكٝك١ اٚد٘ ع٢ً "تٜٓٛع "ْٛاؾص قكٝس٠ ناْت ؾهُا
 سهاٜات ث٬خ " ٚ " غطٚب " ٚ " اسس ٜطٖا مل َكاٙ " قكٝس٠ ٗ ٜتهطض ػلايٓ شيو لس

 . ٚغرلٖا " ا٫ضبع ايؿطؾات " ٚ " ٚاسس٠ يػاس١
 غت١ ؾؿٞ . إكاٖٞ ٫ِاٙ ٚايتٓاغٌ ايتهجرل ٖصا لس " اسس ٜطٖا مل َكاٙ " قكٝس٠ ؾؿٞ

 ٗ ضآٖا اييت يًُكاٖٞ ؼك٢ ٫ ٚٚٚا٥ـ َػتٜٛات عٔ ايؿاعط ٜهؿـ َكطعّا ٚعؿطٜٔ
 : اؾػط عٓس تكـ اييت تًو أٚ ايٓٗط دطؾٗا اييت تًو أٚ طؿٛيت٘

 ، اؾػط عٓس "َك٢ٗ
 ، ؾذطّا ايكٛاضب ت٪َ٘ 

 ، تٓتعط
 ، تٓتعط 
 (750) " ؾاضغ١ّ تطسٌ ثِ 

 ْٛٝـ َهإ " ٗ ُٖٓػٛاٟ اضْػت َك٢ٗ ناقس ايهطِٜ عبس َكاٖٞ تصنطْا ٚقس
 : " ا٫نا٠٤ سػٔ
 ، غٞنط مث١ ، ْا١ٝ٥ قط١ يف "
  ؾاٟ، ٚقسح 

 ، ٖٓاى قطاض ٫ٚ
 ، َػاؾطٜٔ أٚ 

 (751) "  ٚسسٙ. املك٢ٗ
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 ،ٚتصنطْا يًُطاٜا ايػطٟ بايعامل ؼتؿٞ  "َطآ٠" قكٝس٠ يًٓٛط اي٬ؾت١ ايسٜٛإ قكا٥س َٚٔ
 ٖصٙ "إطآ٠" قكٝس٠ ٚتػتسضز . ازْٚٝؼ ٚضَا ايٖٛاب عبس ٚقُٛز خهرل قُس َطاٜا

  : قٛضت٘ أَاّ إطآ٠ ٗ وسم َاعٓس ايكطٜٔ، يعب١ إٍ ايؿاعط
  : ٚتػاٍ بٞ تتطًع قؿش١ نٌ يف "

 ؟ اْا أٖصٙ
  ، ٚسطف قكٝس٠ نٌ يف
  ، ٚاغع١ َطاٜا 
 (752) "  ٖٓاى. اسس ٫ٚ 

  : اغطاضٖا ٕعطؾ١ إطآ٠ ٜػتسضز إ ايؿاعط ٚواٍٚ
 ، اغطاضى ؽؿني أٜ "
 (753) " ؟ املطآ٠ اٜتٗا 

 : ىطز ٚمل زخًٗا ، َا ؾاعطّا  ٫ٕ ضَا ، اٜها هٞتب ؾٗٞ ، َ٪ْػ١ٓ ايؿاعط َٚطآ٠
 ، ؾاعط َط٠ زخًين "
  ىطز. ٚمل 

 ، ؽط٦ٕٛ
 ، تكٛيٕٛ سني 
 (775)" . ابهٞ ٫ اْين 

 سٝح ايسٜٛإ ٖصا ٗ ٚايٛسؿ١ ايععي١ ػطب١ شاتٗا " ؾططْر ضقع١ " قكٝس٠ ؽتعٍ ٚضَا
 ىتؿٞ سٝح ، قاس١ً قشطا٤ ٗ ٚاععٍ ٚسٝس بٝسم فطز ايؿططْر ضقع١ ؾٛم اؾٓسٟ ٜبسٚ
 : ٚوسم ًٚ٘ ٜتؿٝأ إ إٍ اؾٓسٟ ٜٚهطط ؾ٧ نٌ
 ، دٓسٟ " 
 . ٚوسم ثا١ْٝ ظً٘ ٜتؿٝأ 
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 ، ايطقع١ يف دٓسٟ
  ." ؾططْر ضقع١ 

 اؾٓسٟ ؾكٛض٠  ايًػٟٛ. ٚا٫قتكاز ٚاؿصف ي٬ختعاٍ ْعع١ مث١ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ
 ع٢ً ٜتعٌ اييت ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايس٫ت اضٚا٫غط بايع٬َات تهر ٚاٜك١ّْٛ، ضَعّا ، إتٛسس
 (000) . ؾؿطاتٗا ٜؿو إ ايكاض٨

 َطايبٌ اْؿػٓا لس ناقس ايهطِٜ عبس يًؿاعط ٚايػين ايباشر ايؿعطٟ إً ٖصا ٚاَاّ
  أٚ ق٬ًّٝ َع٘ نتًـ قس . ٚايتذسز ايتذطٜب عٔ ٜهـ ٫ ايصٟ ايؿاعط ٖصا قطا٠٤ باعاز٠
 ، ايعطاق١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ غؿط ٗ اغتجٓا٥ٞ ؾاعط باْ٘ اقٓاعتٓ َٔ ٜعٜس شيو يهٔ ، ْتؿل
 9101 عاّ ايكازض (009) " ْٚكٛم اسٛاٍ " ٖٛ ٚخ٬ٗ اؾهايٞ ؾعطٟ بٓل ضَا تٛد٘

 ٗ إُٗٝٔ ايػٝس ٖٛ ٌٜٛ ايؿعط يهٔ " ْكٛم " بٛقؿ٘ ايؿاعط دٓػ٘ ٚايصٟ ايكاٖط٠ ٗ
 ايػرل٠ بٌ ، ٚايػطز ايتدٌٝٝ بٌ ،ٚايٓجط ايؿعط بٌ ايتٓاٚب َٔ طغِاي ع٢ً ، ايػؿط ٖصا

 عٔ خ٬ي٘ َٔ "يٝعدل "ؾطزإ  قٓاع ايؿاعط ٜطتسٟ سٝح ، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ َٚكاطع ، ايصات١ٝ
  َطآ١ٜٚ أٚ ، ك١ً ٖاٖا٠ زِٚا ،ٚيهٔ ٚايهٕٛ ٚإٓؿ٢ ايؿعط َع ٚضضسًت٘ اؿٝات١ٝ ػطبت٘

 ٗ ٜهعٗا ٖا ، ٚاؾس٠ ٜبٚايتذط ايططاؾ١ َٔ ايهجرل ايؿ٧ ؾٝٗا ايتذطب١ ٖٚصٙ غاشد١.
 ايؿعط بعامل ايتكاقّا انجط ٖٓا ػطبت٘ ناْت "ٚإ ايع٤٬ ابٞ د١ٓ " ايػابك١ ػطبت٘ َكاف

 بعض ْؿط اعاز قس اْ٘ إٍ ايهتاب ْٗا١ٜ ٗ " اؾاضات " ٗ ايؿاعط اؾاض ٚقس . ٚايتدٌٝٝ
 " "غطاباز ٚ " ؿٛي١ايط ابٛاب ع٢ً ايٓكط " زٚاٜٚٔ َٔ َٚٓٗا ، ايػابك١ زٚاٜٚٓ٘ َٔ ايككا٥س

 ؾعط١ٜ " "تٛيٝؿ١ ؾايهتاب يصا (002) " اؿكا٥ب " ٚ " "ايؿاٖس ٚ " ايه٤ٛ ٫ٜبًػٗا "زقات ٚ
  . ؾاٌَ ٚؾًػؿٞ َٚعطٗ ؾعطٟ ْهر ع٢ً ٚتسيٌ ، ٚايػطاب١ ايؿطاز٠ َٔ ؾٝٗا ٚغرل١ٜ ْٚجط١ٜ

 شات٘ أٚ ع١يكٓا أٚ يًؿاعط ١ٖٖٛ بٝٛغطاؾ١ٝ أٚتٛ شات١ٝ غرل٠ ٖٛ ، ا٫ؾهايٞ ايٓل ٖٚصا
 ايبكطٟ إهإ وتٌ ٚضَا ، اٜهّا إهإ عٔ شات١ٝ غرل٠ شات٘ ايٛقت ٗ اْ٘ نُا ، ايجا١ْٝ

  : ؾذط٠ دصع زاخٌ ؾطزإ ٬َٝز ؾٗست اييت ا٫غاغ١ٝ اؿان١ٓ بٛقؿ٘ ايكساض٠،
  ايؿذط٠ باطٔ ٗ بٝت٘ َٔ ؾطزإ اطٌ سٌ
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  عٝٓٝ٘ ٜكسم مل
 ، محطا٤ ا٫ضض ناْت

 ، امحط ٚايٓٗط 
 ، َبعجط٠ اسذاض ايكطعإٚ
 ، تبّا 
 ، ايّٓٛ إىل عاز ثِ 
 (779) . ايؿذط٠ باطٔ يف بٝت٘ يف 

 " زٜٛإ ٗ شيو ٚدسْا ،نُا ُاَّا ، بايؿعط اؿه١ُ ؽتً٘ ايؿطٜس٠ ايتذطب١ ٖصٙ ٗ
 : َط٠ّ اعذلف نُا ايؿعط اؿه١ُ تػًب ٚاسٝاّْا " اؿذط ٖذا٤

َٓاض٠ْ ايٓؿؼ إ "غري  ، بايػ٤ٛ أ
  ، ايؿعط ٖذطُٖا بعس ايؿعط، قٍٛ ع٢ً ْتعاٖس
 (770)"  اقطب. اؿه١ُ إىل ؾكاض

 " ؾؿٞ  ْازض٠. ٚتٓاق١ٝ ٚضٚس١ٝ قٛؾ١ٝ غٝاس١ ٗ اؿ٬ز َع اسٝاّْا ايؿاعط ٜٚتُا٢ٖ
  : ْكطأ: " قٛٗ ؾكٌ
 َع٢ٓ بايؿ٧ ايؿين ٫ٕ ، ايؿ٧ عٔ ؾين نُٔ بايؿ٧ ٴ ؾين َٔ يٝؼ : اؿ٬ز قاٍ "

 " ا٫ْؿطاز ٚعٌ ، ؾطزإ غا١ٜ ٖصٙ : ؾطزإ قاٍ ، ا٫ستذاب َع٢ٓ ٧ايؿ عٔ ٚايؿين ،اؾُع
(001) 

ٌٷ مث١  ايعٜـ عٛامل ٗ ، يٛاقعٚا اؿًِ عٛامل ٗ ٚؽًٝٝٞ ، ٚعطؾاْٞ ، قٛٗ ضسٝ
 عٓ٘ ٚإهؿٛف ٚايعاضف ايطا٥ٞ َطتب١ إٍ ايؿاعط ؾٝٗا ٜطتكٞ ُٜٛٗات ٗ ،ٚاؿكٝك١
 : اؿذاب

 ، اسس عًٝ٘ ٜتعطف مل اثٓني ؾطزإ قاض سني "
 ، ْؿػ٘ ع٢ً ٜتعطف مل ث٬ث١ قاض ٚسني



375 
 

 ، ؾ٧ نٌ اناع ؾكس مجعّا قاض سني اَا
 (771) " . أغؿٞ ٜا : قاٍ
 َطتب١ ٗ ناقس ايهطِٜ عبس ايؿاعط اؾسٜس٠ ايٓك١ٝ " َٚكاَات اسٛاٍ " ػطب١ تهع

 ْٚهاي١ٝ ١ٝثكاؾ ٕػرل٠ تتٜٛر ضَا ، ٖٚٞ ، ٚايعطب ايعطاقٌٝ َٔ دًٝ٘ ؾعطا٤ بٌ خاق١
 ايؿاعط ٖصا قطا٠٤ ْعٝس إ ٚباسجٌ ْكازّا تًعَٓا اؿكٝك١ ٖٚصٙ قطٕ. ايٓكـ ػاٚظت ساؾ١ً
،ٍّ  ايب١ٝٓ " عٓس أٚ يًهًُات اـاضد١ٝ ايػطٛح عٓس ٜتشطى ٫ ٫ْ٘ ، ٚاغتبكاض ٚتأٌَ بذل

 ٓليً  " ايعُٝك١ ايب١ٝٓ " ٚؾؿطات اغطاض اغتػٛاض ايكاض٨ َٔ ٜتطًب ٖا ؾك٘، " ايػطش١ٝ
 .ايعُٝل ايؿاعط ًَ ايٝٗا وٌٝ يتاي ايػُٝٝٛيٛد١ٝ ايبٓٝات عٔ ؾه٬ّ ، اٜهّا دَٛػهٞ بتعبرل

 ٚايٛطٔ ايكػطٟ ايػٝاغٞ إٓؿ٢ بٌ ايهْٛٞ تطساي٘ ٗ ناقس، ايهطِٜ عبس ايؿاعط
 ًٖهت٘ أغؼ ي٘، َػتػًُّا ْؿػ٘ ايؿاعط ٚدس ايصٟ ايؿعطٟ إٓؿ٢ ٚبٌ بطٚس٘، إًتكل
  َعّا. ٚايعطب١ٝ ايعطاق١ٝ يؿعط١ٜا اؿساث١ ػطب١ ٗ طز٠إتؿ ايؿعط١ٜ
 

 
 : اهلٛاَـ

 ( " اؿكا٥ب " ، زاض ايعٛز٠ برلٚت .0257ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .0
" ايعسز ا٫ٍٚ ،إ٪غػ١ 12( " ايبٝإ ايؿعطٟ " .. ف١ً " ايؿعط 0212ايععاٟٚ ، ؾانٌ ٚآخطٕٚ ) .9

 . 2ايعا١َ يًكشاؾ١ ٚايطباع١ ، بػساز ، م 
 .00( ، " اؿكا٥ب " م 0257قس ، عبس ايهطِٜ ،نا .2
 .09إكسض ايػابل ، م  .4
 . 7إكسض ايػابل ، م  .7
 ( "عبس ايهطِٜ ناقس : اٜٗا ايٛطٔ ، اٜٗا إٓؿ٢" ، َٓؿٛضات ُٛظ ، زَؿل 9102ضؾسٟ ، َعتع ،) .1
 092إكسض ايػابل ، م  .5
 .094إكسض ايػابل ، م  .9
 . 914إكسض ايػابل ، م  .2

 . 945ل ، م إكسض ايػاب .01
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 .949إكسض ايػابل ، م  .00
 .22(" اؿكا٥ب " م 0257ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .09
 .54( "ٚضز٠ ايبٝهادٞ "، َطبع١ زاض ايعًِ ، زَؿل ، م 0292ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .02
كتاضات ؾعط١ٜ " زاض ايؿ٪ٕٚ ايجكاؾ١ٝ ، بػساز ، م  –( ، " ْٛاؾص  9112ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .04
912. 

(، 9107( ضقع١ ؾططْر " اشل١٦ٝ إكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب ، ايكاٖط٠ ، ) 9107ايهطِٜ )  ناقس عبس .07
 .5م 

 .71" اؿكا٥ب " م  –( 0257ناقس ، عبس ايهطِٜ ) .01
 .02إكسض ايػابل ٕ م  .05
 . 29إكسض ايػابل ٕ م  .09
 .49إكسض ايػابل ٕ م  .02
 .99إكسض ايػابل ، م  .91
 .97ؾعط١ٜ " م كتاضات   –ناقس ، عبس ايهطِٜ : "ْٛاؾص  .90
 .92إكسض ايػابل ، م  .99
 .920(" عبس ايهطِٜ ناقس : اٜٗا ايٛطٔ ، اٜٗا إٓؿ٢ " م 9102ضؾسٟ ، َعتع ) .92
 .929إكسض ايػابل ،  .94
 .924إكسض ايػابل ، م  .97
 .929إكسض ايػابل  .91
 . 922إكسض ايػابل ، م  .95
 .922إكسض ايػابل ٕ  .99
 .41ط١ٜ " م كتاضات ؾع -ناقس ، عبس ايهطِٜ ، " ْٛاؾص  .92
 .45إكسض ايػابل ، م  .21
 .49إكسض ايػابل ، م  .20
 .49إكسض ايػابل ،  م  .29
 ( " ٚضز٠ ايبٝهادٞ "، َطبع١ زاض ايعًِ ، زَؿل .0292ناقس ، عبس ايهطِٜ ) .22
 .02إكسض ايػابل ، ق٪ .24
 .05إكسض ايػابل ، م  .27
 .09إكسض ايػابل ، م  .21
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 .02إكسض ايػابل ، م  .25
 .40إكسض ايػابل ، م  .29
 . 11إكسض ايػابل ، م  .22
 .17إكسض ايػابل ، م  .41
 .12إكسض ايػابل ، م  .40
 .59إكسض ايػابل ، م  .49
 .54إكسض ايػابل ، م  .42
 ظ51إكسض ايػابل ،  .44
 .55إكسض ايػابل ، م  .47
 .011إكسض ايػابل ، م  .41
 . 011إكسض ايػابل ،  .45
 .92كتاضات ؾعط١ٜ" م -( " ْٛاؾص  9112ناقس ، عبس ايهطِٜ ) .49
 .22إكسض ايػابل ، م  .42
 .24إكسض ايػابل ،  .71
 . 70إكسض ايػابل ، م  .70
 .79إكسض ايػابل ، م  .79
 .009إكسض ايػابل ، م  .72
 .090إكسض ايػابل ، م  .74
 .025إكسض ايػابل ، م  .77
 .022إكسض ايػابل ، م  .71
 .042إكسض ايػابل ، م  .75
 .049إكسض ايػابل  ، م  .79
 .040إكسض ايػابل ، م  .72
 .042ايػابل ، م إكسض  .11
 .049إكسض ايػابل ، م  .10
 .042إكسض ايػابل ، م  .19
 .070إكسض ايػابل ، م  .12
 ( " قؿا ْبو " ، َٓؿٛضات ا٫ٖايٞ ، زَؿل ، 9119ناقس عبس ايهطِٜ ) .14
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 . 5إكسض ايػابل ، م  .17
 .02إكسض ايػابل ، م  .11
 .29إكسض ايػابل ،  .15
 .49إكسض ايػابل م  .19
 .917َٓؿٛضات اضٚق١ ، ايكاٖط٠ ، م ْكٛم  –" ًَ .. ٖاَـ "  (9101ناقس، عبسايهطِٜ ، ) .12
 .1( " د١ٓ ابٞ ايع٤٬ " َٓؿٛضات ايتهٜٛٔ ، زَؿل ، برلٚت ، م 9101ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .51
 .52ناقس ، عبس ايهطِٜ ، "قؿا ْبو " م  .50
 .70إكسض ايػابل ، م  .59
 .24إكسض ايػابل ،  .52
 .99إكسض ايػابل ، .54
 .009 إكسض ايػابل ، م .57
 .007إكسض ايػابل ، م  .51
 . 092كتاضات ؾعط١ٜ " ٶ -ناقس ، عبس ايهطِٜ ، " ْٛاؾص  .55
 .020إكسض ايػابل ، م  .59
 .097إكسض ايػابل ، م  .52
 .22 -5( " ضقع١ ؾططْر " اشل١٦ٝ إكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، م 9115ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .91
 .097كتاضات ؾعط١ٜ" م  -ناقس ، عبس ايهطِٜ ، " ْٛاؾص  .90
 . 912إكسض ايػابل ،م  .99
 .912إكسض ايػابل ، م  .92
 .992إكسض ايػابل ، م  .94
 .919إكسض ايػابل ، م . .97
 .995إكسض ايػابل ، م  .91
 .921إكسض ايػابل ، م ،  .95
 .929إكسض ايػابل ، م  .99
 ( " ٖذا٤ اؿذط " ،  َٓؿٛضات أضٚق١ ، ايكاٖط٠ . 9100ناقس ، عبس ايهطِٜ ) .92
 .59 إكسض ايػابل ، م .21
 .05إكسض ايػابل ، م  .20
 .04إكسض ايػابل ، م  .29
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 .2إكسض ايػابل ، م  .22
 .29إكسض ايػابل ،م   .24
 .41إكسض ايػابل ، م  .27
 .71إكسض ايػابل ،  م  .21
 . 14إكسض ايػابل ، م  .25
 . 50إكسض ايػابل ، م  .29
 .21إكسض ايػابل ، م  .22

 . 41إكسض ايػابل ، م  .011
 . 44إكسض ايػابل ، م  .010
 .51ض ايػابل ، م إكس .019
 . 79إكسض ايػابل ، م  .012
 .49إكسض ايػابل ، م  .014
 ( " ضقع١ ؾططْر " اشل١٦ٝ إكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب ، ايكاٖط٠. 9107ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .017
 . 27إكسض ايػابل ، م  .011
 .72إكسض ايػابل ، م  .015
 . 10إكسض ايػابل ، م  .019
 . 14إكسض ايػابل م  .012
 . 59إكسض ايػابل م  .001
 .91ٕكسض ايػابل ، م ا .000
) ْكٛم ( َٓؿٛضات اضٚق١ ، ايكاٖط٠ ، )  –( " اسٛاٍ َٚكاَات " 9101ناقس ، عبس ايهطِٜ ، ) .009

 ٙ9 .) 
 . 949إكسض ايػابل ، م  .002
 . 2إكسض ايػابل ،  .004
 .12إكسض ايػابل ، م  .007
 .015إكسض ايػابل ، م  .001
 .15إكسض ايػابل ، م  .005
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 ٣إخ "ُْ اُخلاظ٢ ػ٢ِ ٓذٔذ اُشاػش د٣ٞإ ٣ؼؼ٘ا 

 شؼشٗا ك٢ شاع دض٣شا٢ٗ ظٞ "ؤٓاّ ا٤ُِِح عاهاتِٚ آظ

 ًرؼث٤ش دض٣شإ ٖٓ اُخآظ دشب تؼذ اُذذ٣س اُؼشت٢

 اُٞاهغ ظشٝف ك٢ ٝاإلدثاؽ تاُٜض٣ٔح اإلدغاط ػٖ

  . 1967 ػاّ اُؼشت٢

 
 

 خ٬ٍ ايعطبٞ ايٛاقع قٛض٠ َع ايتعاٌَ ٗ َٛسس٠ ض٩ٜا ُٔن ٜتشطى إٔ ايسٜٛإ ٜٚهاز
 َٚٛنٛع١ٝ ؾهط١ٜ ٚسس٠ ايجُإ ايسٜٛإ قكا٥س ُتًو ٚيصا ، تاضىٓا َٔ ايكعب١ ايؿذل٠ ٖصٙ

 إٛنٛعات َٔ ايهجرل ؽتؿٞ ؾٗٓا . ٚاسس يؿاعط َتهاٌَ زٜٛإ ٗ عًٝٗا ْعجط قًُا ٚاسس٠
 ، ايكػرل٠ ايٛاقع إسساخ َع ايَٝٛٞ ايتعاٌَ ٠قٛض ؽتؿٞ : اؾٌٝ ٖصا ؾعطا٤ يس٣ ا٭ثرل٠

 إبهط٠ ايؿعط١ٜ َطسًت٘ ٗ ؾاعطْا ٚدسإ ع٢ً ُٖٝٔ ايصٟ إؿبٛب ايػعٍ قٛض٠ ٚتصٟٚ
 اـاَؼ سطب ْتا٥ر َٔ ايؿاعط َٛقـ عٔ ٜهؿـ ٚاسس ٚقَٛٞ غٝاغٞ  ِٖ ٚغٝطط ،

 . سعٜطإ َٔ
 ْتا٥ر ػاٙ ٚاسس َٛقـ َٔ زا٥ُّا ٜٓطًل نإ ايعطبٞ ايؿاعط إٕ ٖٓا ايععِ ّهٔ ٫ٚ
 خ٬شلا ايعطبٞ ايؿاعط ٜتعاٌَ نإ اييت ايعٚاٜا َٔ ايعسٜس ٖٓاى ناْت بٌ ، سعٜطإ سطب

 تؿتكس َٚطاخ بها٥ٝات ؾهتبٛا اشلع١ّ ثكٌ ؼت غكطٛا ؾعطا٤ ٖٓايو  اشلع١ّ. ٚاقع َع
 إاظٚنٞ ايػًٛى َٔ ْٛع ٖاضغ١ ساٚيٛا ؾعطا٤ ٖٚٓايو ، إػتكبٌ إٍ ايتطًع ع٢ً ايكسض٠
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 اييت اؾٖٛط١ٜ ايعٛاٌَ انتؿاف قاٚي١ زٕٚ اشلع١ّ َػ٪ٚي١ٝ ٚؼًُٝ٘ ايعطبٞ يًٛاقع ْكسِٖ ٗ
 ايهَٛٝسٜا َٔ بًٕٛ ايبها١ٝ٥ ايٓعع١ اَتكام ساٍٚ َٔ ٖٚٓاى . اشلع١ّ ٖصٙ إٍ أزت

 ٚٗ ، ايعطب ايؿعطا٤ َٔ عسزّا ايؿعطا٤، ٤٫ٖٛ داْب ،إٍ ٚٚدسْا ، ايػاخط٠ ايػٛزا٤
 تطؾض ثٛض١ٜ ض٩ٜا نُٔ ٜتشطنٕٛ احملت١ً ا٭ضض زاخٌ إكا١َٚ ؾعطا٤ َٔ ايهجرل َتَِٗكس

 أسٝاّْا ايهتابات ٖصٙ َٔ ايهجرل ؾاب ٖا ايطغِ ٚع٢ً  يًُػتكبٌ. ٚتػين يًٗع١ّ ا٫غتػ٬ّ
 ع٢ً ايعطبٞ إْػآْا بكسض٠ ايجك١ تبعح إ اغتطاعت أْٗا إ٫ ، ٚضَٚاْػٞ غاشز تؿا٩ٍ َٔ

 . إػتكبٌ إٍ ٚتؿا٩ٍ بجك١ ٚايتطًع ا٫ْهػاض ساي١ ٚػاٚظ بايٓؿؼ ايجك١ اغتعاز٠
 ٫سٛٓا ٚنُا اؿعٜطا١ْٝ. قكا٥سٙ أغًب اـؿادٞ عًٞ قُس نتب  اؾٛ ٖصا ٚنُٔ

 إاظٚن١ٝ َٔ ْٛعّا ّاضؽ أٚ ، ايعطبٞ يًٛاقع إتؿا١ُ٥ ايٓٛط٠ أغرل نًّٝا ٜػك٘ مل ؾايؿاعط
 ٗ تػببت اييت ٚايؿهط١ٜ ايػٝاغ١ٝ اؾٛاْب ٜسٜٔ إ ساٍٚ بٌ ، ايعطبٞ اٱْػإ ْكس ٗ

 غاضقّا ا٭سٝإ بعض ٗ ايؿاعط ٚلس . ٚايػدط١ٜ ٚايػهب بإطاض٠  ١٦ًَٝ إزا١ْ ،ٖٚٞ اشلع١ّ
  يًصات ْكسٙ ٗ إاظٚنٞ ايؿاعط َٛقـ َٔ َكذلبّا ٚا٫زا١ْ ايصاتٞ ٚايٓكس ايٓكس َٛد١ ٗ

 ابٞ بٓت أزلا٤ سهط٠ "ٗ ا٭ٍٚ قكا٥سٙ ٗ خام بؿهٌ شيو ٜٚتذ٢ً ، ايعطبٞ ٚيًٛاقع
 قكٝس٠ ٗ َا سس ٚاٍ  "، ا٭َط ُٜٗ٘ َٔ "إٍ "ٚ اشلصيٞ ش٩ٜب أبٞ َع "ٚ"عتاب بهط

 ٗ ايهٝك١ ايط٩ٜا ٖصٙ أغاض َٔ ٜتشطض ايؿاعط إ ا٫ . زٜٛاْ٘ بٗا ىتتِ "اييت ا٫ختٝاض "ساي١
 ٗ "ايبكا٤ "ٚ ٚايجٛض٠ يعؿلا نتب ٗ "قطا٤ات قكا٥س ٗ خام ٚبؿهٌ اي٬سك١ قكا٥سٙ
  خؿ١ٝ، سعٕ ْدل٠ ٜتشػؼ إ ايكاض٨ ٜٚػتطٝع  ايؿطسإ". ٚدٗو ض١ٜ٩ "أ٫ّٚ "ٚ اـٓازم

 ايؿطح هٝس ٖا ،انجط ٚاؿعٕ ايتٛدع هٝس  ؾاعط ؾٗٛ ، إتؿا١ً٥ ايؿاعط َٛاقـ اؾس ٗ ست٢
 ؾهط١ٜ زل١ تهٕٛ إ َٔ أنجط ايؿاعط، طبع ٗ غٝهٛيٛد١ٝ زل١ ٜبسٚ نُا ٚتًو ، ٚايتؿا٩ٍ

 اؿاز اٱسػاؽ ٚشيو عاؾٛضا٤ بها٤ َسٜٓت٘ ٗ أيـ ايصٟ نطب٤٬ ابٔ ؾٗٛ . غٝاغ١ٝ أٚ
 . نطب٤٬ َأغا٠ إظا٤ بايصْب

 ايتؿا٩ّ َٔ دّٛا تعاْل ٚغاخط٠ َط٠ "ٖذا١ٝ٥ بهط أبٞ بٓت أزلا٤ سهط٠ "ٗ ؾككٝس٠
 اؿعٜطا١ْٝ قباْٞ ْعاض قكا٥س بعض أدٛا٤ َٔ َكذلب١ ٚا٫ْػ٬م ايػٛزا١ٜٚ سس ٜكٌ ٚايٝأؽ
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 دس٣ٚ مث١ ٚيٝؼ ، ايٓؿٛؽ ُٮ ؾاشلع١ّ ، سكٝكٞ أٌَ َٔ بكٝل مث١ يٝؼ ؾٗٓا . إاظٚن١ٝ
 ْكسٙ ٜػً٘ ٜهٔ مل .اْ٘ بطَت٘ ايعطبٞ ايٛاقع نس ٖٓا ا٫زا١ْ ٚتتٛد٘ . اشلُِ اغتجاض٠ َٔ

 أٜها ايعطبٞ اٱْػإ شيو عدل أزإ بٌ ، ؾك٘ اشلع١ّ عٔ إػ٪ٚي١ٝ ٚايعٛاٌَ ايك٣ٛ ع٢ً
 . ٚاشلع١ّ بايهعـ إٜاٙ َتُّٗا

 يؿدك١ٝ اغتعاضت٘ عدل خام ٚبؿهٌ ٚتطاث١ٝ تاضى١ٝ ضَٛظ إٍ ؾا قس ايؿاعط إ َٚع
 اؿطن١ َطنع يٝػت ٖٓا ؾأزلا٤ . ا١ُٕٓٝٗ ٖٞ اؿانط قٛض٠ إ ا٫ ، بهط  ابٞ بٓت أزلا٤
 ضَا ، عكط١ٜ ؾدك١ٝ ٖٞ ايطاغ١ٝ ايؿدك١ٝ إ بٌ ، قٓاعّا  يٝػت ٖٚٞ ، ايككٝس٠ زاخٌ

 َٓطك١ َٔ بهط ابٞ بٓت أزلا٤ َع سٛاض ٗ ، ْؿػ٘ إعاقط ايػٓا٥ٞ ايؿاعط ؾدك١ٝ ٖٞ
 ٫غتشهاض قاٚي١ مث١ . اؿانط َٔ زا٥ُّا ٖٓا تبسأ  إانٞ مٛ ؾاؿطن١ ٚيصا ، اؿانط
 ٫ انٞإ إ أٟ . اؿانط قٛض٠ أَاّ ٚٚنعٗا ، ٚإطابك١ إكاض١ْ عدل ، إانٞ قٛض٠
 يصا ، إؿطٚض ٖٛ نُا اؿانط، ع٢ً ًٚ٘ يًٝكٞ ، نا١ٓ٥ نشكٝك١ زضاَٞ بؿهٌ يٓا ٜكسّ
 . عكط١ٜ قكٝس٠ ايتاضى١ٝ ضَٛظٖا َٔ ايطغِ ع٢ً ايككٝس٠ تٌٛ

  ". اشلصيٞ ش٩ٜب أبٞ َع "عتاب قكٝس٠ ٗ نبرل سس إٍ أٜها يٓا تٓهؿـ اؿكٝك١ ٖٚصٙ
 مؼ إْٓا ا٫ ، ش٩ٜب ابٞ ؾدك١ٝ إٍ ًذ٤ٛباي تاضىٞ قٓاع خًل ايؿاعط قاٚي١ ؾُع

 قاٚي١ تؿؿٌ يصا ايعطبٞ ايٛاقع ُّٖٛ َع تعاًَ٘ ٗ إعاقط ايؿاعط قٛت أَاّ بأْؿػٓا
 : ايسضاَٞ ايكٓاع قٛض٠ ٚتبٗت ٚاؿانط، إانٞ بٌ َتٛاظ١ْ َعاٚد١ خًل ٗ ايؿاعط
 : َكسضٙ عٔ ،ٚيٓبشح ايكٛت ٖصا إٍ يٓػتُع
  ؟ ٞسعْ ضا١ٜ وٌُ شا "َٔ

  ايػٛم يف ايٓػ٠ٛ ظامحت
  املٛت٢ ْسابات َطاضّا ٚقشبت
  املٓسٚبني غري ايكت٢ً ٚبهٝت

  شنط٣ أٚ أسباب ب٬ املٗذٛضٜٔ
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 . " سعْٞ ضا١ٜ وٌُ شا َٔ
 ٜعًل َؿذب عٔ ٜبشح ايصٟ ْؿػ٘ ايؿاعط  قٛت ا٫ ٜهٕٛ إ ّهٔ ٫  ايكٛت ٖصا

 . إؿذب ٖصا ٖٛ ايػايب ٗ ٜذايتاض ٜٚهٕٛ ، ايعطبٞ ايٛاقع ٚأسعإ إسعاْ٘  عًٝ٘
 إٔ ٫ إػتكٌ بايُٓٛ ىًكٗا اييت ايتاضى١ٝ يًؿدكٝات ٜتٝح إ ايؿاعط َٔ ْتٛقع نٓا

 َٓٗا ْػتجين ٫ٚ اجملُٛع١ قكا٥س اغًب ٗ ؾعٌ نُا ٚإسعاْ٘ َُٖٛ٘ يٝؿطؽ خ٬شلا َٔ ٜطٌ
 عكٌٝ بٔ َػًِ بطً٘ ؿطن١ َعكٛي١ سط١ٜ ؾٝٗا َٓح "اييت ا٫ختٝاض "ساي١ ا٭خرل٠ قكٝست٘ إ٫

 . ايؿاعط ٜ٪نسٖا إ أضاز اييت ايعكط١ٜ ايس٫٫ت تٛنٝس شيو ٜعٝل إ زٕٚ إانٞ زاخٌ
 اييت ايػٓا١ٝ٥ ايٓدل٠ طػٝإ َٔ ايتدًل ٗ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٚؾل ؾكس ايٛاقع ٚٗ

 اختٝاض َٛاد١ٗ ٗ ْا١َٝ ؾدك١ٝ ىًل إ اغتطاع نُا ايككا٥س، اغًب ع٢ً غٝططت
 بؿهٌ ايؿاعط واٍٚ مل اش . ا٭خط٣ ػاضب٘ َعِٛ ٗ ٜتشكل مل َا ٖٚٛ ، قعب ْٞأْػا
ّٕ زاخًٞ قطاع وطن٘ قسزّا زضاَّٝا سسثّا ٜكسّ إ عاّ  بٌ ، ٚتتػع ايككٝس٠ َع٘ تهدل ْا

 بست يصا ، ايككٝس٠ ٗ ايؿعطٟ ايؿعٌ َطنع ايػٓا٥ٞ ايؿاعط شات َٔ هعٌ إ ساٍٚ
 اييت ، ايػايب ٗ ايتأًَٞ ايطابع شات إكطٛع١ َتسازاتا٫ َٔ فُٛع١ ُتًو ايككٝس٠
 اـكا٥ل َٔ ايهجرل عٔ تهؿـ اؿكٝك١ ٖٚصٙ . ثابت١ سطن١ ٗ إطنع مٛ تطتس َا غطعإ

 . اـؿادٞ عًٞ قُس عٓس ايساخ١ًٝ ايككٝس٠ ٖٓسغ١ ٗ ٚايؿ١ٝٓ إعُاض١ٜ
 ق٣ٛ عٔ ٜبشح إ ، ك١اي٬س قكا٥سٙ ٗ ساٍٚ قس ايؿاعط إ إٍ اٱؾاض٠ إِٗ َٚٔ
 قكٝست٘ ؾؿٞ ٚايٝأؽ باؿعٕ ًَػَّٛا نإ عج٘ إٕ إ٫ ، اشلع١ّ قٛض٠ زاخٌ ٚايجٛض٠ إػتكبٌ

 اؿسخ ٜططسٗا اييت ايتؿا٩ٍ ضٚح ع٢ً ٜطػ٢ ٚايتٛدع ايبها٤ "لس ا٭َط ُٜٗ٘ َٔ "إٍ
 : بٝأؽ ٚطٓ٘ ىاطب ٖٛ ؾٗٓا ، ايككٝس٠ يٓا تكسَ٘ ايصٟ

 " ٚسيب ايهًُات غرل اًَو ٫ َجًو ٚأْا ، بها٥ٞ غرل اًَو ٫ َجًو "ؾاْا
 ٜصنطْا َٛقـ ٖٚٛ ، إكا١َٚ ع٢ً سكٝك١ٝ قسض٠ ا١ٜ ُتًو ٫ عك١ُٝ ي٘ تبسٚ ؾايهًُات

 ايه١ًُ أ١ُٖٝ إزضاى ٗ ٚانح قكٛض عٔ ٜٚهؿـ سعٜطإ، سطب بعس نتب ٖا بايهجرل
 . ايجٛضٟ ايؿعٌ ٗ ٚايٓٛط١ٜ
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 عسّ عٔ ٜهؿـ ٖٛ بٌ ، ؾك٘ ايهًُات ٣ٚدس َٔ ٜأغ٘ عٔ ٜهؿـ ايؿاعط٫ إ
 نا٭زلاى ٜٓإَٛ ، َٓهػطٜٔ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ٜدلظٕٚ ؾِٗ ، ٚايؿكطا٤ بايهازسٌ ثكت٘

  بايػٌ. تعٖط ٚأٚدِٗٗ
 ايجٛض٠ َعًٌٓ بأزلاشلِ ايعكط ٖصا ٜػطٛا إ ا٭ضض بؿكطا٤ أٖاب قس ازْٚٝؼ نإ ٚي٦ٔ
 . ٚاي٬ؾعٌ ٚايعذع ٚا٫غتػ٬ّ يًٗع١ّ عؿا٤ٷ هعًِٗ اـؿادٞ ع٢ً قُس ؾإ ، ٚايتُطز
 َكطع ثا١ْٝ ؼطٜهٗا قاٚي١ تبسٚ يصا ايهطب١ ٖصٙ عٓس ٚؾّٓٝا غٝهٛيٛدّٝا ايككٝس٠ ٚتٓتٗٞ
 ؾين َدلض أٟ ٜٛدس ٫ٚ َػتك١ً قكٝس٠ أَاّ أْؿػٓا لس ؾٗٓا  َؿتع١ً. نٓؿاْٞ يػػإ ٫سل

 ايككٝس٠ ع٢ً أٚ ايتٛقٝعات ٢ًع تعتُس قكٝس٠ ـًل قاٚي١ ٗ ايػابك١ بايككٝس٠ يطبطٗا
 ٗ ايػا٥ب "غٝاب ٖٛ أخط َكطع إناؾ١ قاٚي١ ع٢ً اٜهّا ٜٓػشب   ا٫َط ٖٚصا ، ايعٓكٛز١ٜ
 ٖصٙ يٓا ٜكسّ ايؿاعط إ إ٫ ، ( با٫زٟ ) سها٥ٞ أزا٤ عدل يتكسّ تكًح "اييت سعٜطإ

 َٔ ضَع إٍ يتتشٍٛ اٱْػا١ْٝ سسٚزٖا َٔ ؾٝٗا تتذطز  أغطٛض١ٜ ٖاي١ نُٔ ايؿدك١ٝ
 ايطغِ ٚع٢ً . بٝهٝت يك٥ٌُٛٝ " غٛزٚ اْتٛاض "ٗ َػطس١ٝ تصنطْا اييت اي٬َعكٍٛ ضَٛظ

 ٜػطم ٚاشلع١ّ ايٝأؽ دٛ إ إ٫ ، ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ َتؿا٬ّ٥ َٛقؿّا ٜكسّ إ ايؿاعط قاٚي١ َٔ
  – يتدلٜطٖا ا٥٬ِٕ ٚايػٝهٛيٛدٞ ايؿين ايتُٗٝس ُتًو مل ٭ْٗا ٖصٙ قاٚيت٘
 ٗ خام ٚبؿهٌ َتؿا١ً٥ َعاؾ١ تكسِٜ ٗ أخط٣ قكا٥س ٗ ٜٓذح ايؿاعط ٕا إ٫

 ٫ قا٫ٚت ٖٚٞ 0252 تؿطٜٔ سطب بعس نتبٗا "اييت ٚايجٛض٠ ايعؿل نتب ٗ "قطا٤ات
 ؾتح "طكٛؽ قكٝس٠ ٚتتأيل . ا٭خط٣ قكا٥سٙ ٗ سككٗا اييت بايسضد١ عايٝا ؾٓٝا لاسّا ؼكل
 ظٛ يٲسػاؽ ٚبتذاٚظٖا ايهبرل٠ ايتعبرل١ٜ بكسضتٗا ٕأيجُا ايسٜٛإ قكا٥س بٌ "َٔ ايؿِ

 . اشلع١ّ
 بتؿاعٌ ٜعٝؿٕٛ ايصٜٔ ، ايٛاعسٜٔ اؾٌٝ ٖصا ؾعطا٤ اسس اـؿادٞ عًٞ قُس ٌٜٛ
                . إػتكبٌ ٗ ثط عطا٤ تكسِٜ ع٢ً نبرل٠ بكسض٠ ٜٚعس ٚايٛاقع ايعكط أسساخ

  .0257  بػساز
 



387 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شؼرية الحسى ٍالَحشة ٍالكآتة
 (ػلي جؼفر الؼالٌق)

) 
) 
 



388 
 

 
 
 
 
 
 

 ٛزٙ : اُـ٘ائ٤ح ، اُؼزٝتح ، اُثشاءج ، اُؼل٣ٞح ، اُرِوائ٤ح

 ػ٢ِ اُشاػش ذجشتح ذاؿش اُر٢ ٝأُرٌأخ االها٤ْٗ ٢ٛ

 . اُوشٕ ٗظق ٖٓ ب٣وش ٓا آرذاد ػ٠ِ اُؼالم ظؼلش

 ، ٓـٞاػًا اُـاُة ك٢ اُشؼش ٣إذ٤ٚ ٓـثٞع، شاػش كٜٞ

  . ًث٤ش ر٢٘ٛ ًذٍّ دٝٗٔا

 
 
 ، ايؿططٟ يًؿاعط اؿساث١ ؾعط ٗ َٛقع ٖٓاى ٜعس ؾًِ ، ٟؾطط ؾاعط اْ٘ بصيو اعين ٫ٚ

 ايؿعطا٤ يس٣ وسخ نإ نُا ٚإع ٫ ؾعٛضٟ يسؾل ٜػتػًِ ايصٟ بايؿاعط يٝؼ اْ٘ نُا
 يٝؼ اٜها ٖٚٛ ، ٚباٜطٕٚ ٚؾًٝٞ ٚبًٝو ٚنٛيرلز ٚضزظٚخ أَجاٍ ا٫ْهًٝع ايطَٚاْػٌٝ

 ايؿعطا٤ بعض ٜؿعً٘ َا طاضغ ع٢ً ( آي١ٝ ) اٚتَٛاتٝه١ٝ بكٛض٠ قٛض٠ ٜػتٛيس بايصٟ
 ْػٝر عدل ايطقٝك١، ؾبان٘ اٍ ٜٚكٛزٖا ٚضق١ باْا٠ ايؿعط١ٜ ايسؾك١ ٜتًك٢ ٖٛ بٌ ، ايػطٜايٌٝ

 ٚايتسؾل ايتًكا١ٝ٥ َٔ ايهجرل ؾٝ٘ ، ؾعطٟ خطاب إٍ يتتشٍٛ، ٚإد١ًٝ ٚايطَع ٚايكٛض٠ ايًػ١
 ، ٚايتًكا١ٝ٥ ٚايعؿ١ٜٛ ايدلا٠٤ َطاؾ٧ غازض قس اؿساثٞ ايؿاعط إ دٝسّا ْعًِ ٚمٔ . ٚايدلا٠٤
 عًٞ يهٔ . قكٝست٘ بٓا٤ ٗ ٚايتشهٝو ٚايتسبط ٚايتؿًػـ ٚايتكُِٝ ايتدطٝ٘ مٛ ٚغاض
 ٚايكٛض بايهًُات ًٜٗٛ طؿٌ َجٌ أٚ ، ايؿططٟ ايؿاعط َجٌ ٌٜٛ،دع٥ّٝا، ايع٬م دعؿط

 أٚ ، ّٝاؾان ضا٥ّٝا،أٚ أٚ سعّٜٓا ٚايعامل ايهٕٛ ٚد٘ ٗ قكا٥سٙ ٜطًل ٖٚٛ ، ٚايصنطٜات
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ـٷ، اسػاغ٘  ْأ١َ. هطح إ واشض ٖٚٛ ، َٓبٗطّا  ٫ َٓكتّا ايٓٗط َشاشا٠ ٜػرل ؾٗٛ َطٖ
 عٕٝٛ َٔ تتػاق٘ اييت ايسَع قططات ٚاٍ ايعؿب، اٚضام ٖػٗػ١ إٍ ٜٚكػٞ ، ؾٛاق٘

 عاطؿت٘ ٜؿاضم إ زٕٚ ، ٫سكّا ؾعطّٜا ٚيٝتؿذط ، ا٫ّٚ زاخًّٝا يُٝت٧ً ، ٚاحملعٌْٚ إعصبٌ
 . ؿبٛب١إ

ٕٕ ٗ ٚنعـ ق٠ٛ َكسض ٖٛ ٖصا ايع٬م دعؿط عًٞ إَتٝاظ  هعٌ ا٫َتٝاظ ؾٗصا . ٚاسسٺ ا
 اخط٣ د١ٗ َٔ يهٓ٘ ، د١ٗ َٔ ٚايكسم ٚايعؿ١ٜٛ ٚايتًكا١ٝ٥ يًتسؾل َكسضّا ايبهط ايطبع ٖصا

 قس ، إبهط٠ بساٜات٘ ٗ خام ٚبؿهٌ ، اسٝاّْا ٚاْطباعٞ ٚضَٚاْػٞ غٓا٥ٞ دٖٛط إٍ ٜؿسٙ
 ايٛقت ٗ اٯ١َٓ ٚإٝاٙ ايؿٛاط٧ ٗ بايػباس١ يٝتِٗ ست٢ ، بػٗٛي١ َٓ٘ ايؿهاى ػتطٝعٜ ٫

 ايؿها٤ات إٍ ا٫ضتكا٤ أٚ ، ا٫عُام إٍ ايػٛم أٚ ايعاي١ٝ ا٫َٛاز ضنٛب ٚػٓب ، شات٘
 . أسٝاّْا ، ٚاـطط٠ إؿتٛس١ ايٛاغع١

 قٛت٘ ٚي٘ ، َتُٝعّا ٕٜٛه إ َٔ ايؿاعط ُٓع إٝع٠ أٚ ايػ١ُ ٖصٙ إ ٖصا َع٢ٓ ٚيٝؼ
 ع٢ً قازضّا ػعً٘ اييت ايعاي١ٝ إٛدات تػًل َٔ اسٝاّْا ُٓع٘ قس يهٓٗا ، إتؿطز ايؿعطٟ
 ا٫َٛاز ٚتطنب ، تتساؾع ايؿعطا٤ غؿٔ ؾٝ٘ أقبشت عكط ٗ ، ايعاي١ٝ ايكُُِ َعا١ٓ
 ٗ انس ايؿاعط يهٔ . ٚاـكٛق١ٝ ٚايتُٝع ايتذاٚظ ٗ ضغب١ ، ايعُٝك١ إٝاٙ ُٚدط ، ايعاي١ٝ
 . ٚنؿا٠٤ بٝػط ايػابك١ ا٫بساع َٛدات َعاْك١ ع٢ً قازض اْ٘ اي٬سك١ ػاضب٘

 ايؿعط١ٜ. بأْاٙ ايػايب ٗ ًَتككّا آخط داْب َٔ ، ٌٜٛ ، ايع٬م دعؿط عًٞ ٚايؿاعط
 اقٛات بٌ سٛاضّا ٜبتهط أٚ ، سّٝا َؿٗسّا ىًل أٚ ٶؾعطّٜا قٓاعا ٜطتسٟ عٓسَا ٚست٢
 ايٝٛت . ؽ . ت ايؿاعط زعا ايصٟ ايكٛت ٖصا ، َُّٚٗٝٓا عايّٝا ايصاتٞ ت٘قٛ ٌٜٛ ،َتعسز٠

 يتشكٝل ايػٓا١ٝ٥، ايؿاعط أْا َٔ أٟ ، َٓ٘ يًٗطب اؿساث١ ؾعطا٤ ايعؿطٜٔ ايكطٕ َطًع ٗ
  عٓٗا، بٓؿػ٘ ايع٬م ايؿاعط ٜٓأ٣ زع٠ٛ ٖٚٞ ، ايؿعطٟ ايتعبرل َٛنٛع١ٝ َٔ أع٢ً زضد١
 ٫سكّا. شيو ٢ًع غٓأتٞ نُا ْٚكسّٜا، ؾعطّٜا

 َٔ ، بتٛدؼ ، اسٝاّْا ا٫قذلاب واٍٚ ايؿاعط نإ ، ايط١ًٜٛ ايؿعط١ٜ ضسًت٘ ٚعدل
 ا٫َٓ٘ ٬َشات٘ إٍ ٜٓهؿ٧ َا غطعإ يهٓ٘ ، ٚا٫ٌَ ٚايتؿا٩ٍ ايكػرل٠ ٚإػطات ايؿطح َطاؾ٧
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 َكسات ٖٓاى ٚنإٔ ، با٫غتٝشاف إسَط ٚا٫سػاؽ ٚايتٛسس ٚاؿعٕ ايهاب١ : ا٫يٝؿ١
 لسٙ َا ٖٚٛ ٚا٫ٌَ. ٚايتؿا٩ٍ ايؿطح عٛامل ع٢ً ا٫ْؿتاح ٚبٌ بٝٓ٘ ؼٌٝ ْؿػ١ٝ ٛابحٚن
 ،عٓٛاْ٘ اغتُس ايصٟ (0) " ه٧ اسس ٫ ، وسخ ؾ٧ ٫ " زٜٛاْ٘ ٗ ا٫ٍٚ ايؿاعط ػطب١ َٓص
 ايؿاعط ٚٚـ سٝح ، " غٛزٚ اْتٛاض ٗ " بٝهٝت ق٥ٌُٛٝ َػطس١ٝ َٔ ، ٚانح ٖٛ نُا

 : زٜٛاْ٘ بٗا اغتٌٗ " ْك١ٝ  عتب١ ٕػطس١ٝ"ا َٔ ايتايٞ إكطع
 (9) بٝهٝت " ! ٜايًٍٗٛ. ، ؾٛٝع ٖصا إ ٜصٖب اسس ٫ ، ٜأتٞ اسس ٫ ، وسخ ؾ٧ ٫ "

 . ي٘ سطؾّٝا ْك٬ّ ٜهٔ مل إ ، إكطع ٖصا َع تٓاقّا ٜكِٝ ايسٜٛإ عٓٛإ إ لس ٖٚهصا
 زٚاٜٚٓ٘ بعض ٗ ا٫سٝإ بعض ٚٗ ، ٖصا زٜٛاْ٘ ٗ ايعاّ ايؿعطٟ إٓار إٍ وٌٝ ٖٚصا

 ، ايؿاعط العٙ ايصٟ ايهبرل، ايؿعطٟ إً فُٛع ٗ اقٌ ٚبسضد١ ، اخل بؿهٌ إبهط٠
 ا٫ْػإ ٜعٝؿٗا اييت ا٫غتٝشاف ٚساي١ ٚاي٬دس٣ٚ بايعبح ا٫سػاؽ ٜهطؽ ٚايصٟ
 . ؾٞ نٌ َٓ٘ اغتًب عامل ٗ ، إعاقط
 " ع٢ً إٛقعٌ اسس ، نطِٜ ؾٛظٟ يػتٝينا ايؿاعط " ٜصٜٷٌ " إ  َكازؾ١ ٜهٔ مل ٚيصا

 . ه٧" أسس ٫ وسخ، ٫ؾ٧ ا٫ٍٚ"  ايع٬م دعؿط عًٞ ايؿاعط زٜٛإ " ايؿعطٟ ايبٝإ
 زٜٛاْ٘ َٓص ٫ظَت٘ ، َتأق١ً ن١ْٝٛ بهآب١ َػهٕٛ ؾاعط اٯخط ٖٛ نطِٜ ؾٛظٟ ؾايؿاعط

 ايعطاقٞ ايؿعط ٗ ب١ايهآ عطٷاب ، ْٛطٟ ٗ ، ٖٚٛ ،0219 (2) " ا٫ؾٝا٤ تبسأ سٝح " ا٫ٍٚ
 ضعٟٛ ٚضَا ضَٚاْػٞ دصض َٔ ٚتٓبع ، بايعؿ١ٜٛ تتػِ ايع٬م نآب١ ناْت َا ٚاشا . باَتٝاظ
 ؾٛظٟ نآب١ ؾإ ، ايطؿٛي١ بطا٠٤ اٍ اؿٌٓ عٔ ؾه٬ّ ٚإا٤ ٚايكط١ٜ ايطٜـ بعٛامل ٜطتب٘
 بِٗ َؿبع١ آخط داْب َٔ ٖٚٞ ، اؿسٜج١ بإس١ٜٓ ٚتطتب٘ ، َس١ْٝ ٚضَا ، ش١ٖٝٓ نطِٜ

 . عُٝل ٚاْطٛيٛدٞ تؿا٩َٞ ؾًػؿٞ
 ؾها٤ إٍ اغاغّا تٓتُٞ يٛدسْاٖا ٚقٛضٙ َٚؿطازت٘ ايؿعطٟ ايؿاعط َعذِ ؾشكٓا ٚيٛ
 َٔ وكل ايؿاعط إ يتؿعط ست٢ ، ٚتهاضٜؼ ٚسٝٛإ ْٚبات ؾها٤ َٔ ؾٝٗا ،َا ايطبٝع١
 اْ٘ . طبٝعٞ ٖٛ َع ٚايتُاٖٞ ايكٛٗ اؿًٍٛ َٔ يّْٛا ايطبٝع١ ٕٛاٖط ايعؿل ٖصا خ٬ٍ
 يهٔ  ػطبت٘. بٛانرل ٗ خام ٚبؿهٌ ايتًكا٥ٞ،  ايطعٟٛ ايؿاعط سؼ َٔ اسٝاّْا ٜكذلب
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 إٍ ٜٓتُٞ َعذِ ٚأغٓتٗا َؿطزات٘ اخكبت  ، ٚايجكاؾ١ٝ اؿٝات١ٝ ػطبت٘ ٚتعكٝسات ايٛاقع ُّٖٛ
 إٍ إٓتُٞ َعذُع٘ ٜهاضع ضَا ، ؾذلاٚؽ عٓس /ايجكاؾ١ ايطبٝع١ ثٓا١ٝ٥ َؿّٗٛ " ايجكاؾ١ "

 ا٫زلٓت نتٌ ٗ ٜتذ٢ً ٖا انجط ، ايبهط ايطبٝع١ ٗ ٜتذ٢ً ؾاعط اْ٘ عاّ ٚبؿهٌ . ايطبٝع١
 ايطبٝع١ " يؿها٤ اـكب ايس٫يٞ ٚإازٟ ايؿ٦ٝٞ إعذِ ٖصا ٗ .ٚيٓتُعٔ ايكُا٤ ٚاؿذاض٠

 : ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ ٗ "
 ، إطط ، ايٛضز٠ ، ايػباض ، يعؿب١ا ، ايطٜح ، إا٤ ، ايٓٗط ، ايبشط ، ايطٝٛض ، ايؿذط

 ٖٚٞ ، اؾُط٠ ، ايٓد١ً ، ايطٌ ، ايكُط ، اؿذط ، ايعكاؾرل ، اؿسا٥ل ، ايطٌَ ، ايػٛاقٞ
 ، ايبها٤ ، :ايهاب١ اؿعٕٚ ٚايٛسؿ١ ايهاب١ بجُٝات ٜطتب٘ ز٫يٞ َعٟٓٛ َعذِ تًتكٞ
 ا٫ٚداع ، إٛت ، ايتعب ، ايعطـ ايٓعاؽ، ، ايطسٌٝ ، ايٛسؿتٌ ايٛسؿ١، ،اؿٌٓ

 سسٺ اٍ غت٪نس، ٚاؾتكاقاتٗا ٚدصٚضٖا إؿطزات ؿكٍٛ ز٫ي١ٝ زضاغ١ إ .ٚبايتأنٝس ٚغرلٖا
  بأْا٠. اغتكطأْاٖا اييت ايؿاعط يككا٥س ايؿا١ًَ ايس٫ي١ٝ ايب١ٝٓ دٖٛط بعٝس،
 ٖصٙ عٔ " يًكٝـ تًٛو١ " بـ ٚإٛغ١َٛ ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ َٔ ايجا١ْٝ ايككٝس٠ تٓب٧ اش
 : ٚايهاب١ بايؿذٔ إؿبع١ ايط٩ٜا
  ٚايطٜح  ايهآب١ غباض يف "

 ، أَهٞ
    ايطٝٛض َٔ أضض قٛب

  اغرتاست
 (9) "  ايٓٛاطري. بها٤ يف

 اؿاٍ ٖٛ نُا َطؿأ٠ ا٫خط٣ ٖٞ تبسٚ اييت ايطبٝع١، عٛامل َع ايبها٥ٞ اؿؼ ٜٚتساخٌ
 : " ايهآب١ َٝاٙ ٗ "امٓا٠٤ قكٝس٠ ٗ

 يًطٜح بها٥ٞ "ؾتشت
 املا٤ َٔ كّٓاغ 
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  ايهؿاف ؾاغتٛقؿين 
 ، ٚأيكت

 عبا٤تٗا قبٛاتٞ ع٢ً
 (0) ." املطؿأ٠ 

  قكٝس٠ ٗ ايبها٤ ٚيٌٝ اؿعٜٔ ايطباب بكٛت َتػطب٬ّ اؾٓٛبٞ ايطعٟٛ اؿؼ ٜٚتكاعس
 ": دطح " ٖٞ  عُٛز١ٜ

  ايبها٤ يٌٝ يف "دطدطت
 : قكا٥سٟ
  اؾٓٛب سطب َٔ ٚعذٓت

 (0) "  ضبابٞ.
 " ه٧ اسس ٫ .. وسخ ؾ٧ ٫ " ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ قكا٥س َِٛع إ ٫سٛٓا يكس
 قكٝستٌ باغتجٓا٤ ، ْٚٝعٗا ايػٓا٥ٞ، إتهًِ نُرل ١ُٖٓٝ عٔ ٚتهؿـ ، َتٛغط١ أٚ قكرل٠

 ايككٝستإ أَا .  َؿع باٜكاع إؿبع١ ( اؿط ايؿعط ) ايتؿع١ًٝ قكا٥س َٔ ٖٞ ، عُٛزٜتٌ
 ايؿاعط ٚظعُٗا ٚقس ، " دطح "  ٚ " قسأ " ستاقكٝ ؾُٗا ًْٝتإ، ُٖٚا ايعُٛزٜتإ،

 ايؿعطا٤ َٔ قًٌٝ غرل عسز ايٝٗا ؾأ ططٜك١ ٖٚٞ ، ايتؿع١ًٝ ؾعط نتاب١ ططٜك١ ع٢ً طباعّٝا
 . ٚايعطاقٌٝ ايعطب
 ": ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً عُٛزّٜا " قسأ " قكٝس٠ نتاب١ اعاز٠ ميهٔ اش

  ٜٓطؿ٧ نؿٝو ٚيف ايٓدٌٝ ضٌَ        ٜؿعً٘ املا٤ ْعاؽ ٚدٗٞ
  ايكسأ اعؿابٗا يف ؾٓب غؿ١ٓٝ ٚسٓذطتٞ            ٜبهٞ سطب سكا٥يب
 (1) ؽتب٧ ٚا٫ٖساب ا٫قابع بني      ٚاغ١ٝٓ َٓس٬ّٜ تبكني ٚغٛف

 : ٜاتٞ نُا عطٚنّٝا نتابتٗا ّٚهٔ َٚكؿا٠ عُٛز١ٜ ا٫خط٣ ؾٗٞ  " دطح " قكٝس٠ إَا
  اعكابٞ ع٢ً ؾٗٛت٘ ٚؾطؾت             ضًَ٘ دبٝين ع٢ً محًت دطح
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  اسطابٞ ايًع٢ اؾته٢ ٫ٚ            َّٜٛا اضت٣ٛ ؾُا ايبها٤ سطب أطعُت٘
 . غاب ٚٚسؿ١ ٚاغ١ٝٓ ، دطسّا        َطاؾ٦ٞ ٚعؿب ، ٚدٗٞ أطعُت٘

 (2) ضبابٞ اؾٓٛب سطب َٔ ٚعذٓت      قكا٥سٟ ايبها٤ يٌٝ يف دطدطت
 أْٝك١ غٓا١ٝ٥ باٜكاعات س٠ٚقتؿ ، َٚتؿذط٠ َتٛتط٠ يػ١ ٖصا زٜٛاْ٘ ٗ ايؿاعط ٚيػ١

 ، ايه٬غٝهٞ بإعذِ اسٝاّْا ٚتػتعٌ ، ٚاـاضد١ٝ ايساخ١ًٝ بإٛغٝك٢ ٚغ١ٝٓ َٚتُاغه١
 نبرل، سس إٍ ١َٜٝٛٚ َُٚٗٛغ١ َأْٛغ١ يػ١ ٖٞ بٌ إٝت١ إعذ١ُٝ ايًػ١ َٔ تٌٓٗ ٫ يهٓٗا

 عٔ تهؿـ ، ٖٚاز١٥ َٓػاب١ اٜكاع١ٝ ب١ٝٓ يتؿهٌ بٝٓٗا ؾُٝا  ٚع٬َاتٗا َؿطزاتٗا ٚتت٬سِ
 ٚإٛغٝك١ٝ ا٫ٜكاع١ٝ ايب١ٝٓ تػين ، ٚايػهٕٛ ايًٌ اقٛات بٌ تٛاظٕ ٖاض١َْٝٛ اٜكاعات
 بايًػ١ ايؿاعط اٖتُاّ عٔ تهؿـ اؿكٝك١ .ٖٚصٙ ايعطٚنٞ يًبشط أٚ يًتؿع١ًٝ

  ايٓجط. قكٝس٠ نتاب١ ايؿاعط ؼاؾٞ غبب نبرل سسٺ اٍ تؿػط ايؿعط١ٜ،ٚبا٫ٜكاع،ٚضَا
 ايؿعط١ٜ ػطبت٘ ٗ ايًػ١ َٛقع عٔ ايٓكس١ٜ نتابات٘ ٗ َط٠ َٔ انجط ايؿاعط ؼسخ ؾكس
 ٚسسٖا ايًػ١ ططٜل عٔ " اْ٘ إٍ " ا٫ؾذاض؟ ؾأٜ ، ايػاب١ ٖٞ ٖا " ايٓكسٟ نتاب٘ ٗ ٚاؾاض
 اغتسضى ٚقس (2) ٚتؿُُ٘" ٚض٩ٜت٘ ، ٕػ٘ ّهٔ ، ًَُٛغّا قاغّٝا ٚدٛزّا ايككٝس٠ تٓٗض

 عًٝ٘ تؿتٌُ َا نٌ إ ايٝ٘ ا٫ؾاض٠ اضٜس َا ، ايككٝس٠ ؼًُ٘ َا نٌ " : بايكٍٛ شيو ع٢ً
 ٚايٓاقس ايؿاعط ٚقٛت ٜتكاز٣ ايؿاعط ٚنإٔ (01) " يػتٗا ٚضا٤ : ٖٓاى ٜهُٔ ، ايككٝس٠
  ايككٝس٠. خاضز ؾ٧ ٜٛدس ٫ اْ٘ ٜط٣ ايصٟ َانًٝـ
 نتبٗا ع٠َتُٝ قٓاع قكٝس٠ اػاٚظ إ يٞ ّهٔ ٫ ، ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ اغازض إ ٚقبٌ
 َعاٚد١ مث١ ايككٝس٠ ٖصٙ .ٗ (00) " ايبػسازٟ ظضٜل ابٔ زؾاتط ٗ ؽطٝطات " ٖٞ ايؿاعط
 قٓاع يككٝس٠ ُٗس ٖٚٞ ، شاتٗا ايتاضى١ٝ ايؿدك١ٝ ٚقٛت ، ايؿاعط قٛت بٌ ٚانش١
 ، قكٝس٠ ٖٞ ،0257 (09) " إا٤ يطٝٛض ٚطٔ " ايجاْٞ زٜٛاْ٘ ٗ ْٚهذّا غ٢ٓٶ انجط ، ٫سك١
 (02) " ايٛاغطٞ ظضٜل ابٔ :تساعٝات أضنٌ بٌ "إؿٞ

 ظضٜل ابٔ عًٞ ايؿاعط انططاض ؾذطٖا اييت ، ايًش١ٛ تًو تكتٓكإ ٚايككٝستإ
  : إؿٗٛض٠ قكٝست٘ ؾهتب ٚظٚدت٘، سبٝبت٘ عٔ بعٝسّا ا٫ْسيؼ، إٍ  ايطسٌٝ اٍ ايبػسازٟ
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  َطًع٘ ا٫ظضاض ؾًو َٔ بايهطر          قُطّا يٞ بػساز يف اهلل أغتٛزع
 (79) اٚزع٘ ٫ ٚاْٞ اؿٝا٠ ضٚح             تٛزعين إ ٚبٛزٟ ٚزعت٘
 ٚظاٚز ايبػسازٟ، ظضٜل ابٔ يًؿاعط ايتاضىٞ ايكٓاع ايككٝستٌ ٗ ايؿاعط اضتس٣ سٝح

 َٚٛطٓ٘، اسبت٘ عٔ بعٝسّا يًػؿط َهططّا ْؿػ٘ ٚدس عٓسَا إعاقط٠ ايؿدك١ٝ ػطبت٘ بٌ
 ايكٛتٌ بٌ ايٛانح ايتساخٌ سٝح ، ايتاضى١ٝ ايبػسازٟ ظضٜل ابٔ ٚػطب١ َٚتُاّٖٝا
 ابٔ باغِ ا٫ٍٚ قكٝست٘ ٗ استؿٜ قس اي٬م دعؿط عًٞ ايؿاعط نإ َا ٚاشا . ايؿعطٌٜ

ٛٷض قس ؾاْ٘ ، ايبػسازٟ ظضٜل  ،اؾاض٠ ايٛاغطٞ ظضٜل ابٔ  إٍ ا٫غِ ايجا١ْٝ قكٝست٘ ٗ س
  ٖصا ؾإ ٚيصا . ايتُاٖٞ ٖصا ٕجٌ تأنٝسّا ا،ضَ ٚاغطّٝا نإ ايصٟ ْؿػ٘ ايؿاعط إٍ قطو١
  . ايتذطبتٌ اَتساز ع٢ً ٜتٛاقٌ ايتاضىٞ ٚايطَعٟ ايؿدكٞ ايطَع بٌ ايتٓاؾص

 ًَِٚ اٜهّا ْاقس ٫ْ٘ ، ؾٝٗا زخٌ اييت ايؿعط١ٜ ايًعب١ سسٚز ٜسضى نإ ايع٬م إ ٜٚبسٚ
 ٗ ايكٓاع قكٝس٠ َّؿٗٛ زضؽ ٚإ ي٘ غبل اش . ٚسسٚزٖا ايكٓاع قكٝس٠  يعب١ بؿطٚٙ
 ب١ٝٓ " عٓٛاْٗا 9119 " ْكس١ٜ زضاغ١ : ٚايتًكٞ ايؿعط " ايٓكسٟ نتاب٘ ٗ َطٛي١ زضاغ١
 ططٗ بٌ تساخٌ سكٍٛ إٍ زضٜٚـ حملُٛز قٓاع يككٝس٠ َٓاقؿت٘ عدل ٜؿرل سٝح " ايكٓاع
 ا٫ظ١َٓ بٌ ّعز َؿذلى سسخ ،عدل (07) ايؿدك١ٝ / ايتاضى١ٝ / ايؿدك١ٝ ، ايكٓاع

 ايطسٌٝ ؿ١ٛ ٗ لسٙ َا ٖٚٛ (01) " َطاض٠ّ ٚا٭ؾس ا٭ع٢ً ايٓدل٠ يًشانط يٝهٕٛ ، َه١ٓٚا٫
 ٗ تػٛض أخط٣ َؿذلنات عٔ ؾه٬ّ ٚايٛطٔ ٚاؿبٝب ايبٝت عٔ يًؿاعط ا٫نططاضٟ

 ايٓل سساث١ ٗ " ايٓكسٟ نتاب٘ ٗ ايؿاعط عاز نُا . َعّا ٚإها١ْٝ اؾُاع١ٝ ايصانط٠
 َٓاقؿت٘ خ٬ٍ َٔ ايكٓاع قكٝس٠ عٔ يًشسٜح 9112، (05) " ْكس١ٜ زضاغ١ " ايؿعطٟ
 "قكط ضَع ؼٍٛ َجًُا ؾدكٞ ضَع إٍ ٜتشٍٛ قس ايكٓاع إ إٍ ، ٫زْٚٝؼ قٓاع يككٝس٠
 إ ٜط٣ ؾٗٛ (09) "  ٫زْٚٝؼ. ايؿدك١ٝ ايطَٛظ ابطظ َٔ ٜعسټ " ؾدكٞ ضَع "إٍ قطٜـ
 ٗ تتشطى ؾطٜس٠ ؾدك١ٝ ايؿاعط ب٘ قسّ ، َعّا ٚضَع قٓاع ، ازْٚٝؼ يس٣ ، " قطٜـ "قكط

 يتذاضب قطا٤ات٘ َٔ ٚخًل (02) ." عُٝل ضَعٟ بجطا٤ ٚؾها٤ات٘ ؾكٛق٘ ُٚٮ ، ايٓل ثٓاٜا
 : ايكٍٛ إٍ ايكٓاع ٚٚؿٛا ايصٜٔ ايعطب ايؿعطا٤ َٔ عسز
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 يكس .  قسؾ١ ٚيٝس أٚ ، اعتباطّا ٜهٔ مل ، ايؿدك١ٝ بطَٛظِٖ ايؿعطا٤ ٖ٪٤٫ يكا٤ إ "
  عكطِٖ بُّٗٛ َِٓٗ نٌ ُّٖٛ ؾٝٗا تًتكٞ ، باٖط٠ ُاؽ ْكاٙ ايطَٛظ ٖصٙ ٌٚب بِٝٓٗ نإ

 .(91)  ؾدكّٝا" ضَعّا شاى أٚ ايطَع ٖصا َٔ هعٌ بؿهٌ ،
 َسضنّا ايؿعط١ٜ أقٓعت٘ ٜطغِ ايع٬م دعؿط عًٞ نإ /ايٓكسٟ ايؿعطٟ ايٛعٞ ٖصا َجٌ 

 ايؿاعط قٓاع ايع٬م عؿطد عًٞ   سٍٛ ٖٚهصا ايكٓاع. ٚز٫ي١ ايطَع ز٫ي١ بٌ ايتُٝٝع
 ظضٜل ابٔ ايؿاعط يكب ست٢ ؾٝ٘ اغتبسٍ ، ؾدكٞ ضَع  إٍ ايبػسازٟ ظضٜل ابٔ ايتاضىٞ
 اشل١ُٓٝ إٍ إعاقط ايؿاعط قٛت ؾٝٗا َاٍ اييت ايجا١ْٝ قكٝست٘ ٗ ٚاغطّٝا ؾاقبح ايبػسازٟ

 قكا٥س اغًب ع٢ً نبرل، سسٺ إٓش٢،اٍ ٖصا ٜٓطبل إ ٜٚهاز ، ايتاضىٞ ايؿاعط قٛت ع٢ً
 . ايؿعطٟ َتٓ٘ فٌُ ٗ ايؿاعط نتبٗا اييت ايكٓاع

 يطٝٛض ٚطٔ " إٛغّٛ ايجاْٞ ايؿاعط زٜٛإ إٍ ٖصٙ ايجا١ْٝ ايكٓاع قكٝس٠ تكٛزْا ٚضَا
 ْهر ايصٟ ايؿاعط َػرل٠ ٗ ١َُٗ ندل٣ قؿع٠ ٚضَا ، ْك١ً ّجٌ ايصٟ ، 0257 " إا٤

 ٖٞ اشلاضب١ ايٛاَه١ ايهطبات شات ، يككرل٠ا ايككٝس٠ ناْت َا ٚاشا . بػطع١ ؾعطّٜا
 ايط١ًٜٛ ايككا٥س َٔ قًٌٝ غرل عسزّا ٜكسّ ٖٓا ؾايؿاعط ، ا٫ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ ٗ ا١ُٕٓٝٗ

 دًّٝا ٜٚتهح . (90) " ايسَؿكٞ ايطقام ظَٔ " ٖٞ َتُٝع٠ بككٝس٠ ٜػتًٗٗا ، ٚإتٛغط١
 ؾعطا٤ ع٢ً ايٛانش١ ٘بكُت تطى ايصٟ ايؿعطٟ ازْٚٝؼ اغًٛب واشٟ ٖٓا ايؿاعط إ

 ايكطٕ ٚغبٝعٓٝات غتٝٓٝات َٓص اخلٶ بؿهٌ َِٓٗ ٚايعطاقٌٝ ، عَُّٛا ايعطب اؿساث١
 أٜهّا  ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ أؾِ  يهين ، قطٜـ قكط عٔ قكٝست٘ ٗ خام ٚبؿهٌ إانٞ،
 خإ عٔ ايبشح " قكٝست٘ َٚٓٗا زَؿل عٔ ايػبعٝٓات ٗ ٜٛغـ غعسٟ قكا٥س ضا٥ش١
 (22) ". بسَؿل اٜٛب
 َتعسز ، َطنبّا َٓش٢ ٚتتدص ، ايبػٝط١ ايككٝس٠ اطاض َٔ ايككٝس٠ ٖصٙ ؽطز اش

 شلذّٛ تتعطض ناْت اييت يسَؿل ٚتٓتكط ، ٚا٫قٛات ٚا٫وا٤ات ٚايس٫٫ت إػتٜٛات
 :0252 تؿطٜٔ سطب ٗ غازض اغطا٥ًٝٞ
 ، زد١ً "تًو
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 ؟ بطز٣ أّ
 زّ ؾ٧ نٌ

  ا٫ضض ططف يف ، ا٫ٕ ، ٜعًل
 (76) ؟" س٣ْ ؾ٧ نٌ أّ

 " ايعطاق١ٝ يًطٜح تًٛو١ " ٖٞ شات٘ ايسٜٛإ ٗ ٖاث١ً قكٝس٠ َع ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتتكاز٣
 :  بؿذاع١ ايكْٗٝٛٞ يًعسإٚ تتكس٣ ناْت اييت زَؿل عٔ أٜهّا ؾٖٛٞ(94)

  ا٫ٕ "منػح
  كاٚؾ٘ قاغٕٝٛ عٔ

  ايعؿ١ٝ ، زَؿل ْٚػطٞ
  بايعؿب

  ٚا٫غٓٝات
 (25)" .. ايٓعٝؿ١
 ؼؿٝس إٍ ٜٚسؾع٘ ايؿاعط ٜػتؿع ؾدكٞ، دطح إٍ ايع٬م قكا٥س ٗ اغٞايػٝ ٜٚتشٍٛ

 ايج١ُٝ يتذطٜسٜ٘ ايبسٌٜ إٛنٛعٞ إعازٍ يتهٕٛ ، ايٛدسا١ْٝ ٚيٛاعذ٘ ايطٚس١ٝ قٛاٙ نٌ
 : ٚا٫ٜسٜٛيٛد١ٝ ايػٝاغ١ٝ
 ْ ٚطٔ اْين "ٖا

 عاقـ
  اؾذاضٙ اٯٕ ٜاخص

  َٚػانٝٓ٘
 (70)" . ٚقطاٙ
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 ، ايع٬م ؾعط ٗ ، ٚغُٝٝا٥ّٝا ثُّٝٝا ، َُٗٝٔ ًَُح إٍ (95)" إا١ٝ٥ ايككٝس٠ " ٚت٧َٛ
 ايطبٝع١ عٓاقط ٚبهٌ ، ٚايٓس٣ بإا٤ َٓكٛع١ َا١ٝ٥ قكا٥س ٖٞ ، ايػايب ٗ قكا٥سٙ نٕٛ
 : اؿ١ٝ

  نبسٟ ع٢ً َا٤ّ نٓت "ٌٖ
 ؟ قطا٠ اّ

 ، ايؿٗٞ شاى ٚٚدٗو
 ْ ايبٗٞ
 ، باخط٣ اضنّا ٜعطف

 َا٤ْ ٜٚٛقٌ
 (72) " . مبا٤
 زٚاٜٚٓ٘ فُٛع ٗ َا سس ٚاٍ ، ايسٜٛإ ٖصا ٗ ا٫ندل ا١ُٕٓٝٗ ايٛدسا١ْٝ يج١ُٝا يهٔ

 " إا٤ يطٝٛض ٚطٔ " ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ اييت ايككٝس٠ ع٢ً تٓػشب اييت ايٛسؿ١ ث١ُٝ ٖٞ
 ٚبايًٌٝ ، بايٛسؿ١ ايعُٝل با٫سػاؽ إا٤ ٚطٝٛض ايٓس١ٜ ايطبٝع١ ضَٛظ تًتشِ سٝح (92)

  : إٛسـ
 ، املا٤ ٚطٔ "

  ٜٓس٣ غاع١ بامسو أثطثط
  املٛسـ ايًٌٝ

 (65) " . ايػاسات يف
 ز٫ي١ٝ يب١ٝٓ يت٪غؼ ، ٚايبها٤ ايهآب١ َع ايٛسؿ١ تتساخٌ (20) " يًٛسؿ١ اٜكاعإ " ٚٗ
  : ايسٜٛإ قكا٥س اَتساز ع٢ً تتػع غٛف
  ؾػش١ ٚدٗٞ "

  يًبها٤
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  اَطا٠ ؾٝٗا تبتٌ
  املطاؾ٧ ٚتػطم
 (67) " اـؿ١ٓ

  ": إتهطض٠ ا٫خطا٤ َطث١ٝ " قكٝس٠ ٗ ايٛسؿ١ ث١ُٝ تهدل ايجًر ط٠ن َٚجٌ
 ، ايباٖه١ ايٛسؿ١ "ٜاغٝس

 املٖط ايٓٗط تعرب يٛ آٙ
  َانٝو ؽتاض
  ؽتاض

 .(66) " ايػاَه١. اٜاَو
 :إػذلو١ ٚايٛسؿ١ إٛسـ، ايعطـ سٝح " َٓاؾػ١ " قكٝس٠ َعذُٗا ايٛسؿ١ ٚتًتِٗ

  ادًؼ نٓت "
 ، رتو١املػ ٚسؿيت يف
  يًسَع ايٛد٘ ؾتح َٔ

 (34 )؟"  ٚايطٜح
 إؿٞ " إٛغ١َٛ ايٛاغطٞ ظضٜل ابٔ عٔ ايكٓاع قكٝس٠ ٗ ست٢ ايٛسؿ١ ث١ُٝ ٚتسخٌ

 : بايػٓا٤ إط٠ ٖصٙ َكذل١ْ : " اضنٌ بٌ
  ٚسؿ١ شٟ "

 اْٞ غري ، تهتغ
(35)" . تػين ٚغاز٠ 

  
 :ٚاؿعٕ ايهآب١ َع ث٬ث١ٝ ت٬ظ١ََ إٍ ايٛسؿ١ تتشٍٛ " نتاب ايجطٜا ٚد٘ " قكٝس٠ ٚٗ 
  ٚايؿكطا٤ بايهاب١ ساؾٌ ظَٔ "

  نتاب ايجطٜا ٚد٘ ٚيهٔ
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 ، باملا٤ َْٛٞ غٝسثط
  ا٫ضض تبتعس

  ٚسؿيت ٜؿتٗٞ ٫
  طا٥ط

 (60)" . ضزا٤ أٚ
 : ثا١ْٝ ٚٚسؿ١ أٍٚ ٚسؿ١ ؾج١ُ ، ايٛسؿ١ تتٓاغٌ (25)" ايٛاط١٦ ايػ١ُٝ " قكٝس٠ ٚٗ

  الطؾت نٝـ -" 
  ايٛسؿ١، ٖصٙ إىل

 ، اهل٠ٛ
  املؿه١ٝ ايططم
  باضٕز ؿك٢ّ

 دسٜس سٓني أٚ
 (38 ) " ؟ ايجا١ْٝ يًٛسؿ١ غٝٛقٌ
 ٜسعٛ ،اش " ايعا١ً٥ ؾذط " ايجايح ايؿاعط زٜٛإ ٗ ايٛسؿ١ ث١ُٝ سهٛض ٜٚتٛاقٌ

 . برلٚت ٗ (41) " ايبشط ٚسؿ١ " تذلى إ إٍ (22) " ايكاز١َ ايٛب١ٝ " قكٝست٘ ٗ ايػٝس٠،
 ٚسؿتٗا " اييت ؾًػطٌ عٔ يًهٕٛ إؿتٛس١ اغ٦ًت٘ ايؿاعط ٜطًل " ٖصا ا٫ضض اٍٚ " ٚٗ

 : " ٚسؿتإ
  غطبتٗا "ٚؾًػطني

 غطبتإ
 (97) "  ٚسؿتإ. ٚٚسؿتٗا

 ايؿاعط زٚاٜٚٔ َٔ ايهجرل ٗ ٚايبها٤ ٚاؿعٕ ايهآب١ َا٤ ٖتعدا ايٛسؿ١ ْعٜـ ٜٚتٛاقٌ 
  (49) " ايٛسؿتٌ غٝس " ٖٛ َتهاٌَ ٛإزٜ عٓٛإ ٗ َه٦ّٝا زؾكّا ٜتؿذط ست٢ ، اي٬سك١
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 " احملبػٌ ضٌٖ " إعطٟ ايع٤٬ ابٞ إٍ شانطتٓا ٜػتسضز ايعٓٛإ ٖٚصا . 9111 عاّ ايكازض
 ،إهؿٗط َكباس٘ : ايٛسؿ١ ع٢ً ٜبعح يًؿاعط بايٓػب١ ؾٞ ؾهٌ . ٚانح تطنٝيب تٓام ٗ

 : ايٛثرل ٚؾطاؾ٘ ٚقكٝست٘،
 ملكباسٞ "
 املهؿٗط 
  ايكػري 

 ايككٝس٠ ٚهلصٟ ؿ١،ٚس
 ، ايؿٛاضع ٖصٟ
 ، ايٛثري ايؿطاف ٖصا

 ، ٚسؿ١ْ
  ٜاقاسيب ، اٯٕ ، ؾاْا

 (96) " ايٛسؿتني غٝس
 إٍ بهاًَ٘ ايهٕٛ ٜٚػتشٌٝ(44) " ايٛسؿ١ سدل " قكٝس٠ ٗ سدل إٍ ايٛسؿ١ ٚتتشٍٛ 
 َٔ ؾ٦ّٝا ّتًو ٜعس مل باْ٘ ٜؿعط ؾايؿاعط(47) " ايهٕٛ أٚسـ َا " قكٝس٠ ٗ َٛسـ ؾها٤
 : عاؾٗا اييت ٚاـػاضات ا٫سباطات غًػ١ً بعس ٚطٓ٘

  ي٢ًٝ ٫ : ايهٕٛ اٚسـ "َا
 (90) " . بطز٣ ٫ٚ
 (91)." ٚسؿتِٗ ايٓدٌ َٔ اـا٥ؿني يًربابط٠ ٜكري " " احمل١ٓ "ن٤ٛ ؾؿٞ

 ايصٟ ٚايؿذٝع١ ايذلادٝسٜا سؼ َع ٜتٓاغِ بايٛسؿ١ إسَط ا٫سػاؽ إ ايكٍٛ ّٚهٔ
 ٗ خام ٚبؿهٌ ، ؾا١ًَ َطثا٠ إٍ يسٜ٘ ايككٝس٠ ؾتػتشٌٝ ،  دًٜٝ٘ت ،أٚ ايؿاعط وػ٘
  ٚايتاضٜذ. ٚيًٛطٔ يًعُط َٚطثا٠ ، ؾدك١ٝ َطثا٠ ٖٚٞ ، ايسٜٛإ ٖصا
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 ٖهصا " اي٬سل زٜٛاْ٘ ٗ دع٥ٝا ىؿت ٚاـػاض٠ بإاغا٠ ايؿادع اؿؼ ٖصا إ ٜٚبسٚ
 بؿادع١ سػاؽٚا ؾاٌَ نْٛٞ قًل إٍ يٝتشٍٛ 9119 عاّ ايكازض " يًطٜح قًت

 ": غًٝإ " ٗ شيو لس نُا ، اْٚطٛيٛد١ٝ
 ، ايساَٞ ايكًل َٔ نٕٛ "

 ، سٝات٘ ب٘ تهٝٝل
 ي٘ اـطاب ؾٝٓازٜ٘

ّٕ نٌ يف  دٕٓٛ ٜٛ
 (92)" سهُت٘ تًو

 اـطاب ٜتأْػٔ سٝح ايككٝس٠ قٛض تتؿهٌ  اغتعاض١ٜ ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ ٖٚهصا 
 إؿتٛس١ ايه١ْٝٛ اغ٦ًت٘ قصف يؿاعطا ٜٚٛاقٌ ا٫يٝٛت١ٝ. ٚيُٝت٘ اٍ ٜسعٛٙ ٖٚٛ ٜٚتؿدكٔ

  " ؟ اهلل قاغٓا عؿب١ اّا َٔ " قكٝس٠ ٗ ٚبابٌ نًهاَـ ضَٛظ َػتشهطّا ،
 عؿب١ّ، دًذاَـ نإ إ "َٓص

  يػ١ بابٌ خًكت إ َٓص 
 ، ٚيًُٛت يًشٓني

  يٌٝ بني َا ْتكًب َعّا نٓا
  عؿب١ أميا ؾُٔ ، ٚيٌٝ

  اهلل قاغٓا
 (93) ؟" تًٗه١ اميا َٔ
 تعتُس إكطع١ٝ ايككٝس٠ ب١ٝٓ إ ايؿعطٟ ايؿاعط ًٕ اغتكطا٥ٞ خ٬ٍ َٔ ، سٛت٫ يكس

 ٗ خام ٚبؿهٌ ، ا٫ْهًٝعٟ بايؿعط ايؿب١ٗٝ  ايػتاْعات أٚ إكاطع َٔ فُٛع١ ع٢ً
 ز٫يّٝا ايعُٛزٟ ايبٝت ب١ٝٓ قانا٠ إٍ ايتُؿكٌ ٖصا ٜسؾع ٚاسٝاْا ، ؾهػبرل غْٛاتات
 اعتُاز ع٢ً ٜكّٛ ايتُؿكٌ ٖصا إ ٫نتؿؿٓا بتاٌَ شيو شكٓاتؿ ٚيٛ ٚيػاّْٝا. ٚاٜكاعّٝا
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 إٍ ٜعٛز شيو إ ٚاعتكس . ٚيػاّْٝا ٚاٜكاعّٝا ٚز٫يّٝا َعّٜٓٛا بصاتٗا إهتؿ١ٝ ايؿعط١ٜ، اؾ١ًُ
 ٖا ، ايؿاعط ٫ٚعٞ ٗ ايعطب١ٝ يًككٝس٠ ايعطبٞ ايؿعطٟ  ايه٬غٝهٞ إٛضٚخ تاثرل ق٠ٛ

 ٚيصا . قػط٣ ُؿك٬ت زِٚا َٚتك١ً َٓػاب١ عه١ٜٛ كٝس٠ق خًل عٔ ٜبتعس اسٝاّْا دعً٘
 ٗ ايع٬م دعؿط عًٞ ايؿاعط ٚ . اسٝاّْا ٚتططٜب١ٝ عاي١ٝ اٜكاع١ٝ ب١ٝٓ تٛؾرل ع٢ً وطم ْطاٙ

 . ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ تاثرل ؼت بٛقٛع٘ ؾدكّٝا ٜعذلف ايٓكس١ٜ نتابات٘
 . َُّٗا َهّْٛا ٌٜٛ " ٜكاعا٫ إ إٍ اؾاض قاغِ ٓٝس ايؿاعط َع٘ ادطاٖا َكاب١ً ؾؿٞ 

 إ قاٍ َٔ . ايككٝس٠ ٗ ايؿعطٟ ايهٌ تهٜٛٔ أٚ ايػشط ٚتادٝر ايس٫ي١ بٓا٤ َٔ دع٤ اْ٘
 ابتعاز غطٷ ايكٍٛ ٖصا ٜؿػط ٚضَا (71) " ايهبا٥ط َٔ ايؿعطٟ ايٛظٕ ٚإ ، غٴبٸ١ ا٫ٜكاع
 اؾاض٠ ٗ ٜعذلف لسٙ نُا . ايّٝٛ ست٢ ايٓجط قكٝس٠ نتاب١ عٔ ايع٬م دعؿط عًٞ ايؿاعط

  : ايعُٛز١ٜ يًككٝس٠ ايؿعط١ٜ إٛغٝك٢ إٍ ًَٝ٘ إٍ ثا١ْٝ
 إٛغٝك٢ إٍ إٌٝ ؾسٜس ضَا ، ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ باٜكاع َؿع١ُ طؿٛي١ ٚبػبب ، اْين "

 (70) " با٫ٜكاع َؿت١ْٛ ، خاق١ ا٫ٍٚ إطاسٌ ٗ قكا٥سٟ ناْت . ايؿعط١ٜ
 ،ؾك٘ َُٓٗا اثٓتٌ إٍ أؾطت ، ز١ٜايعُٛ ايككا٥س َٔ ايعسٜس ٚدٛز غط شيو ٜؿػط ٚضَا

 . اؿط ايؿعط أٚ ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ ططٜك١ ع٢ً طباعّٝا َٚٛظع١ ايؿاعط زٚاٜٚٔ ٗ َبجٛث١
 ٚايب١ٜٛٝٓ ا٫غًٛب١ٝ ا٫ْػام َٔ ايهجرل ايع٬م دعؿط عًٞ ايؿاعط قكا٥س ٗ ٚتؿٝع
 ايتذاضب َٔ ايهجرل بٗا خصتٚا ازْٚٝؼ ايؿاعط ػطب١ اؾاعتٗا اييت ٚايػطز١ٜ ٚايس٫ي١ٝ
 يٓػل تٛٚٝـ َج٬ َٚٓٗا ، ايػبعٝٓات ٚبسا١ٜ ايػتٝٓات اٚاخط َٓص ايؿاب١ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ

 : ا٫زْٚٝػٞ ا٫غتؿٗاّ
 بػساز تًو "
  بطز٣ اّ 

  زّْ ؾ٧ نٌ
  ا٫ضض اططاف يف ، ا٫ٕ ٜعًل

 (07) " ؟ ْس٣ ؾ٧ نٌ اّ
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 َجًُا ( عًٞ ) اغِ ايؿاعط ٜٛٚـ حسٝ ، ٬َقٗا ٚؼسٜس ايؿدك١ٝ بٓا٤ ْػل ٖٚٓاى
  ، ايبػسازٟ ظضٜل ٫بٔ ا٫ٍٚ ا٫غِ اٜها ٖٚٛ اٜهّا بعًٞ ا٫ٍٚ ازل٘ ٜبسأ ايصٟ ازْٚٝؼ ؾعٌ

  ْؿػ٘: يًؿاعط ا٫ٍٚ ا٫غِ ٖٛ َجًُا
  ؾٝ٘ َا "أعصب

  َك٬ّ عًْٞ نإ 
  َٔ ايؿعط ٜهتب ٫ٚ

 (06) " عٓا٤ أٚ خهده١ زٕٚ
  : َا َس١ٜٓ ٚقـ ٗ ا٫زٜٚٓػٞ ايٓػل ٜٛٚـ نُا 

  "ٚٚاغط
ّْ   ا

 ٚاضْض
  ٚضٜح
 ، تصنطٖا غري اًَو يػت

 ، عًٝٗا ٚايبها٤ 
  ٚٚاغط
 (09) " يًذطٜح َٓؿؿ١

 : برلٚت ٕس١ٜٓ ايؿا٥ع ايٛقـ ٖصا أٚ
  بريُٚت تًو "
  ا٫نطس١؟ سذط اّ

  ايػٛاسٌ ْاض تًو
 (00) " َصع١؟ اّ
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 ْطدػ١ٝ َٔ ؽًٛ ٫ اييت ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط ( )أْا ١ُٖٓٝ ايؿاعط قكا٥س اغًب ٗ ٚلس
 ايػطز١ٜ أٚ إٛنٛع١ٝ، ايطبٝع١ شات ايككا٥س ٗ ست٢ ٜطٌ ، ؾدكٞ بؿذٔ غايبا ،ٚاحمل١ًُ

 ايؿاعط سهٛض ع٢ً اؿؿاٚ بهطٚض٠ ايؿدكٞ ايؿاعط بٛعٞ َكذلٕ ٖٚٛ ، ايكٓاع قكا٥س أٚ
 " ب ٜػُٝ٘ َا ايؿعط١ٜ ايٓكٛم ايهجرلَٔ ع٢ً  ٜٓع٢ سٝح ، قكا٥سٙ ٗ ايٛدساْٞ

 امطاؾّا، نْٛ٘ إٍ ايٛدساْٞ ايهُٛض ٖصا ٜٚععٚ "، ٚتؿذعاتٗا ايصات يؿطٚر فاؾاتٗا
 قطاس١ ٜٚعًٔ عٛاطؿ٘ َٔ ٜٗطب إ يًؿاعط زعٛت٘ ٗ ايٝٛت  ؽ. . ت َكٛي١ َسؾٛعّا

 " ٚ " ايعٛاطـ َٔ اشلطب " ٚ ا٫زب ٗ " إٛنٛع١ٝ " بـ إطايب١ يًسعٛات َعاضنت٘
 ، خؿّٓا ، داؾّا قكا٥سْا َٔ ايهجرل قاض إ إٍ ٜٛٔ نُا ، قازت اييت " ٛعٞإٛن إعازٍ

 .(71) " ايهاضث١ زّ ٫ٚ ، إع٢ٓ َا٤ َٓ٘ ٜػٌٝ  ٫
 ػطب١ زلات َٔ باضظ٠ اخط٣ زل١ َٓٗا إا١ٝ٥ خام ٚبؿهٌ بايطٝبع١، ا٫ؾتتإ إ نُا

 َػُٛغ١ ، ضَٚاْػ١ٝ أٚ ١ضعٜٛ ٬ََح اسٝاّْا ؾعطٙ ّٓح ٖا ، ايؿعط١ٜ ايع٬م دعؿط عًٞ
 – باؾ٬ض بتعبرل – ا٫يٝـ ٚيًُهإ يًطؿٛي١ ا٫يتؿات خ٬ٍ َٔ ْٛغتاؾٞ عؼ اسٝاْا
 ، ٚثكاٗ طبٝعٞ ٖٛ َا بٌ هُع ؾعطٟ ْػٝر ٗ ٜٚتؿذط اي٬ٚعٞ ٗ ايصانط٠ ؽتعْ٘ ٚايصٟ
 ٖٛ َٚا ، ٚخٝايٞ ٚاقعٞ ٖٛ َا بٌ  ، ٚؽًٝٝٞ َط٥ٞ ٖٛ َٚا ، ٚفطز قػٛؽ ٖٛ َا ٚبٌ
 ع٢ً قازض٠ ػعًٗا اييت ايٓازض٠ ا٫يؿ١ ٖصٙ يًؿاعط ايؿعط١ٜ ايتذطب١ يُٝٓح ، ٚاضنٞ َا٥ٞ

 . بٗس٤ٚ ٚٚعٝ٘ ايكاض٨ شا٥ك١ اخذلام
 ا٫ؾهاي١ٝ ا٫غ١ً٦ قكٝس٠ ٖٞ ايع٬م دعؿط عًٞ ايؿاعط قكٝس٠ تٌٛ اخط٣ د١ٗ َٚٔ
 ايتبكط َٔ َعٜس إٍ تسؾعٚ ، ٚايكاض٨ ٚاؿٝا٠ ايهٕٛ ٚد٘ ٗ ٜططسٗا اييت ايهدل٣ ايه١ْٝٛ
 ايط٣٩ بعض ٗ َع٘ نتًـ قس ايع٬م،ايصٟ دعؿط عًٞ ايؿاعط ،ٌٜٚٛ ٚايؿعٌ ٚايتأٌَ

 ظساض٠،ٚزِٚا َهاْت٘ استٌ ؾعطّٜا قٛتّا ٚايػٝاغ١ٝ، ٚايجكاؾ١ٝ اؿٝات١ٝ ٚايتكٛضات
  ايعطب١ٝ. ايؿعط١ٜ اؿساث١ غؿط نذٝر،زاخٌ
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 .290 م ، ايػابل إكسض  .22
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 ، اظ١َٓ َٓؿٛضات ، ايع٬م" دعؿط عًٞ نتابات ٗ قطا٠٤ : ايصنط٣ ؾعط١ٜ " َكطؿ٢ ، ايه٬ْٝٞ .71

 . 071 م ،9119 ، ا٫ضزٕ ، عُإ
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 د٤٘ٔا " اُجذ٣ذ ص٢ً اُضٛشج ػثذ اُشاػش د٣ٞإ ٣ص٤ش

 داس١ ػٖ 2015 ػاّ تـذاد ك٢ ،اُظادس " دشًا ؼ٢ذٔ

 اُؼشت٤ح اُ٘صش هظ٤ذج ،بشٌا٤ُح ٤ٓٝرغٞتٞذا٤ٓا اُشٝعْ

 ذرٞصع ٗصش هظائذ ٣ؼْ اُز١ اُذ٣ٞإ كٜزا ٝذٞط٤لٜا.

 ٢ٛ كشػ٤ح، طـ٤شج دٝا٣ٖٝ ؤٝ ٓذاٝس ؤستؼح ػ٠ِ

 هظائذ شالز تاعرص٘اء ستٔا– " ٗصش هظائذ " تآر٤اص

 اُشؼش " تـ ٣ٔغ٠ ٓا ؤٝ اُرلؼ٤ِح هظ٤ذج ب٠ُ ذ٘ر٢ٔ

  . " اُذش

 
 

ُٸس ايؿاعط إٔ ٗ ٜتُجٌ اٱؾهاي١ٝ إثاض٠ َٚكسض  َٛدب٘ دٓٸؼ ؾطعّٝا عٓٛاّْا ٜهع إٔ تع
 اعتاز عُا نًّٝا ىتًـ ٖصا ٗ ٖٚٛ ْجط، قكا٥س ٚيٝؼ سطّا"، ؾعطّا " بٛقؿٗا ايككا٥س
 ٚعٓسَا . اؿساث١ٝ ايٓجط قكٝس٠ عُط َٔ عكٛز غت١ ط١ًٝ ؾعً٘ ع٢ً ايعطب١ٝ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤

 قكٝس٠ نتاب َٔ ؾاعطّا بٛقؿ٘ ايٓكاض، ظعِٝ ايؿاعط ايعٌَٝ ع٢ً ايػ٪اٍ ٖصا ططست
 ٜهتب٘ ٕا ايتٛقٝـ ٖصا ٜتعُس ظنٞ ايعٖط٠ عبس ايؿاعط إٔ يٞ أنس يًهتاب، ْٚاؾطّا ايٓجط،

  تػُٝات تساٍٚ ضاؾل تاضىٞ ـطأ تكٜٛبّا ٚايكاؾ١ٝ، ايٛظٕ َٔ َتشطض ؾعط، َٔ ٖٛ
 . َعّا ايٓجط ٚقكٝس٠ اؿط ايؿعط َكطًشٞ
 إجًح أٜسٟ ع٢ً اـُػٝٓات َطًع ٗ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ إٔ ٚايٛاقع

 ٖصا ٫غِ تط١ْ " اؿط "ايؿعط َكطًح تٛقٝـ آثطت قس ايبٝاتٞ ْاظى، ايػٝاب، ايعطاقٞ:
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 ؿسٚز إزضاى زٕٚ ،Libre Verse ايؿطْػ١ٝ ٚٗ Verse Free ا٫ْهًٝع١ٜ ايًػ١ ٗ إكطًح
 ا٭ٚضبٞ،ٚٗ ايؿعط ٗ ٚض١ٜٜٛ٩ ٚأغًٛب١ٝ عطٚن١ٝ ثٛض٠ ّجٌ ٚايصٟ شات٘، ا٭دٓيب إكطًح
 ايتشطض آْصاى ايؿاعط ٖسف نإ أ٫ٕ. ُٜٗٓا َا ٖٚٛ خام، بؿهٌ َٓ٘ ايعطٚنٞ اؾاْب

 ٟٚايص ا٫ْهًٝع١ٜ، ٗ ( )ا٫ٜاَيب ٚٚظٕ ايؿطْػ١ٝ ٗ ايكاضّ ا٫غهٓسضٟ ايٛظٕ قٝٛز َٔ
 ٚلح ايؿعطٟ. ايػطط أٚ ٚايبٝت ٚايتكؿ١ٝ يًٛظٕ قسز، بٓٛاّ بايتكٝٸس ايؿاعط ًٜعّ نإ

 بٓٛاّ َتكٝسّا ٌٚ ٚإ ٚايكاؾ١ٝ، ايٛظٕ سسٸٟ َٔ َتشطضّا ؾعطّا ٜهتب إٔ ٗ ايػطبٞ ايؿاعط
 ٖٚٛ ، بٝت أٚ غطط نٌ بسا١ٜ ٗ نبرل عطف ا٫بتسا٤ َٚٓ٘ ، ايؿعطٟ ايػطط أٚ ايبٝت
 " َكطًح اؾسٜس ايًٕٛ ٖصا ع٢ً أطًل ٚقس أيٛاْ٘، بهٌ ايعطبٞ ايؿعط ٗ ٚاضز غرل ؾطٙ
 َطًع ٗ إكطًح ٖصا تًكؿت عٓسَا ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ ".يهٔ اؿط ايؿعط

 أبٝات ٚاْتٛاّ غُٝذل١ٜ َٔ ؾبس٫ . نًّٝا ٚايكاؾ١ٝ ايٛظٕ سسٟ عٔ تتدٌ مل اـُػٝٓات
 بططٜك١ ايتؿع١ًٝ اعتُاز إٍ ايعطب ايؿعطا٤ َاٍ ، يؿططٜٔا ٗ ٚتؿع٬ٝتٗا ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠

 ايؿعط١ٜ.َٚٔ ايبشٛض بٌ بإعز أسٝاْا ٚداظؾٛا ، يًتؿع٬ٝت قسز بعسز َكٝس٠ غرل سط٠
 ، إيٝ٘ ايًذ٤ٛ ٜتِ ٚنإ ، ايتكؿ١ٝ ْٛاّ نًٝا ٜٴػك٘ مل ايعطبٞ اؿساث١ ؾعط ؾإٕ أخط٣ د١ٗ

 ايعطب١ٝ ايككٝس٠ يهٔ . ايعطب١ٝ ٗ اؿط ايؿعط سطن١ بساٜات ٗ ٚخاق١ ، ٚتػٝرل تٓٛع ٗ
   . إدتًؿ١ ايتؿع٬ٝت شٟ ايٛاسس ايػطط ْٛاّ إٍ بؿططٜ٘ ايؿعطٟ ايبٝت ْٛاّ َٔ اْتكًت

 ٗ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ أطًكت٘ ايصٟ " اؿسٜح ايؿعط َكطًح" إٔ لس ٖٓا َٚٔ
 )ايؿعط َكطًح يهٔ يػطب١ٝ،ا اٯزاب ٗ ايؿعط ٖصا َٚٛاقؿات ٜتؿل ٜهٔ مل اـُػٝٓات

 إٍ زعٛا ايصٜٔ ٚايباسجٌ ايٓكاز َٔ عسز اعذلانات َٔ ايطغِ ع٢ً ُٚقبٌ ؾاع اؿط(
 ٚد١ٗ َ٪قتا سايٝا أضد٧ ٚغٛف . نا١ًَ بكٛض٠ ايتذطب١ تكِٜٛ إعاز٠ أٚ إكطًح تكٜٛب

 بٛقؿ٘ عًٝ٘ اٱبكا٤ أٚ إكطًح تكٜٛب إعاز٠ ايعطبٞ ايٓكس ع٢ً ٜتعٌ نإ اشا ؾُٝا ْٛطٟ
  . عطٚنّٝا ايٓجط قكٝس٠ إؾهاي١ٝ أَاّ أتٛقـ ضٜجُا ، ؾا٥عّا خطّأ

 ايٓجط، يككٝس٠ ايؿطع١ٝ ا٭ّ ٖٞ ناْت  Prose Poem ايؿطْػٞ ايؿعط ٗ ايٓجط قكٝس٠
 ايهجرل ايؿ٧ قٌٝ ٚإٕ–Poetry Prose  أٚ Poem Prose ا٫ْهًٝع١ٜ ٗ ايٓجط قكٝس٠ تًتٗا
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 ٗ ايؿطْػ١ٝ ايٓجط قكٝس٠ ٚع٢ً بٛزيرل ع٢ً بٛ أئ داضإز ا٭َطٜهٞ ايؿاعط ػاضب ؾهٌ عٔ
 . سايّٝا اٖتُآَا قًب ٗ يٝؼ َٛنٛع ٖٚٛ ، َبهط ٚقت

 ( بطتطإ ٚقبًُٗا ) ٚؾطيٌ ٚضاَبٛ بٛزيرل أٜسٟ ع٢ً ايؿطْػ١ٝ ايٓجط قكٝس٠ عُست ٚقس
 : ٗ ُجًت ايعطٚنٞ اؾاْب ٗ دصض١ٜ ثٛض٠ ؼكٝل إٍ

 ايؿاعط ع٢ً ٜتعٌ اييت عؿط أ٫ثين َكاطع٘ ايكاضّ ٓسضٟايػه ايبشط ع٢ً ايجٛض٠ -0  
 . بٗا ا٫يتعاّ ايؿطْػٞ
 . ٚظْٞ أٚ عطٚنٞ ْٛاّ أٟ عٔ ايتدًٞ -9
  . ايتكؿ١ٝ عٔ ايتدًٞ-2
 باٱٜكاع ٜػ٢ُ َٚا ايطبٝعٞ يٲٜكاع ، َككٛز ٚغرل َعٌ، َػت٣ٛ ع٢ً اٱبكا٤ -4

 . ايؿهط٠ إٜكاع أٚ ايساخًٞ
 . ٚعطٚن١ٝ بٓا١ٝ٥ ٚسس٠ بٛقؿ٘ ايػطط أٚ ايبٝت ْٛاّ اعتُاز عٔ ْٗا٥ٝا ايتدًٞ -7
  . غطط َٔ أنجط ع٢ً ُتس قس بٓا١ٝ٥ ٚسس٠ Sentence  اؾ١ًُ ع٢ً ا٫عتُاز -1
 عٔ بس٬ٜ ايٓجط ٗ ايهتاب١ ب١ٝٓ َٔ إأخٛش٠ Paragraph  ايؿكط٠ ب١ٝٓ ع٢ً ا٫عتُاز -5
 َجٌ ايؿعط١ٜ ا٭بٝات َٔ قسٚزّا سزاع عاز٠ ٜهِ ايصٟ Stanza  بـ إػ٢ُ ايؿعطٟ إكطع
 َٓٗا ث٬خ ، ( )غتاْعا ؾعط١ٜ َكاطع أضبع١ ع٢ً غططّا عؿط ا٭ضبع١ شات " "ايػْٛٝتا اْػام
 . ؾك٘ بٝتٌ أٚ غططٜٔ ٜهِ ا٭خرل إكطع بُٝٓا أغطط، اضبع١ شات
 عٔ عدل Verse  ايتكًٝسٟ ايؿعط ْٛاّ َع ط٬قّا ايٓجط قكٝس٠ ؾاعط وكل ٚيهٞ -9

 ، إػتك١ً ا٭غطط ػٓٸب خ٬ٍ َٔ ايهتاب١ٝ، ايٓجط ب١ٝٓ ؼانٞ قكٝس٠ ٜهتب إ ٗ بت٘ضغ
 يهٔ . ايٓجط ٗ نُا Paragraph  ؾكطات ؾهٌ ع٢ً ٚت٬سكٗا اؾٌُ اغذلغاٍ ٚنُإ

 ايؿعط، ٗ دٖٛطٟ ٖٛ َٚا ، شيو عسا َا بهٌ وتؿٜ إ ع٢ً إقطاضٙ أنس ، ايؿاعط ٖصا
 ا٫ٖتُاّ عٔ ؾه٬ ، إدتًؿ١ ايب٬غ١ٝ ٚاجملاظات ٚا٫غتعاضات ، ايؿعط١ٜ ٚايكٛض اـٝاٍ َجٌ

 ايطَع١ٜ اؿطن١ عٔ بعٝس٠ آْصاى تهٔ مل اييت ايٓجط قكٝس٠ ٗ ايؿعط١ٜ ٚايطَٛظ ايطَع١ٜ بايب١ٝٓ
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 ٚغًط١ ، ايػطٜاي١ٝ اؿطن١ غط٠ٛ إٍ ٫سكّا قٝازٖا تػًِ إ قبٌ ، ايطَٚاْػ١ٝ ٚقبًٗا
  . اي٬ٚعٞ
  تكٝس زضد١ ع٢ً سايٝا أضنع إ ٚأٚز ، ايػطب١ٝ ايٓجط يككٝس٠ ايها١ًَ ايكٛض٠ ٖٞ ٖصٙ
 د١ٗ َٔ ( ايػطط أٚ ) ايبٝت ْٛاّ بٌ ايبكط١ٜ ايهتاب١ بب١ٝٓ ايػطبٌٝ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤
 ٗ ٜعُسٕٚ ناْٛا ايؿعطا٤ َعِٛ إ ٫سٛت ؾكس . اؾ١ًُ أٚ  Paragraph  ايؿكط٠ ٚب١ٝٓ

 ٗ أٚ قكا٥سِٖ بعض ٗ ناْٛا ٚيهِٓٗ نتابٝا ٚاؾ١ًُ ايؿكط٠ ْػل تػًٝب إٍ ايػايب
 ٚيهٔ ، ايٛاسس يًػطط ا٭١ُٖٝ إعاز٠ إٍ ٜعُسٕٚ ٜهتبْٛٗا اييت ايٓجط قكا٥س َٔ َكاطع
 ًُٝ٘ أَط ٜبسٚ نُا ٖٚٛ ، ايبٝت أٚ ايػطط بسا١ٜ ٗ نبرل عطف ا٫بتسا٤ بٓػل ايتعاّ زِٚا

 ْكط١ عٓس بايتٛقـ ايؿاعط تًعّ اييت ايؿعطٟ اؽاٱؾط ٚطاق١ شاتٗا  ايؿعط١ٜ ايتذطب١ أسٝاْا
 . َع١ٓٝ

 ْػل اعتُاز ٗ نتابٝا– ٜتُجٌ ٌٚ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ يس٣ ا٭ِٖ إًُح إٔ يٞ ٚىٌٝ
 ، َكاي١ أٚ خاطط٠ أٚ قكرل٠ قك١ ٚنأْٗا ايككٝس٠ تبسٚ عٝح ايٓجطٟ Paragraph  ايؿكط٠

 . طباعٝا أيػططٟ ايتٛظٜع ْػل َتٛتط٠ بككس١ٜ ؾاضقت إ بعس
 اييت ايٓجط قكٝس٠ بٗا ٚٗطت اييت ايكٛض٠ ٖٞ َا :  ٖصٙ َكاضبتٓا ٗ ا٭ِٖ ايػ٪اٍ ٌٜٚٛ

  ؟ ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ سطن١ قسَتٗا
 َٚٓٗا ايػطب١ٝ ايٓجط قكٝس٠ َٓذعات َعِٛ ايتعَت قس ايككٝس٠ ٖصٙ إ ايكٍٛ ّهٔ
 Paragraph  ايؿكط٠ ْػل باعتُاز ١زا٥ُٝ بكٛض٠ تًتعّ مل يهٓٗا ٚايكاؾ١ٝ، ايٛظٕ عٔ ايتدًٞ

 ايبٝت أٚ ايػطط بػًط١ نبرل سس إٍ ٚاستؿٛت ، ايٓجط١ٜ ايهتاب١ ْػل ٚقانا٠ ايٓجطٟ
 عسز ػاضب ٗ ، اْٗا َع ، إاغٛٙ قُس ايؿاعط ػاضب َعِٛ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايؿعطٟ

 نتابات غًبأ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا أغاغا ايؿكط٠ بٓٛاّ ا٫يتعاّ أنسٚا ؾعطا٥ٗا َٔ قًٌٝ
 ايبٝت أٚ ايػطط إٍ ا٫ْتُا٤ ْػل نًٝا ا٭خط ٖٛ ٜػك٘ مل ايصٟ اؿاز، أْػٞ ايؿاعط

 . ا٭خط٣ قكا٥سٙ َٔ ايهجرل ٗ ايؿعطٟ
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 ايعٖط٠ عبس ايؿاعط تٛقٝـ أثاضٖا ٚاييت ، ٖصا سٛاضْا ٗ ا٭قعب اٱؾهاي١ٝ ٚتٌٛ
 ٚيٝػت " سط ؾعط " بأْٗا " سطّا ُهٞ سُٝٓا " زٜٛاْ٘ ٗ نتبٗا اييت ايٓجط يككا٥س ظنٞ

 ٚايتٛقٝؿات، ايتػُٝات ْعٝس إٔ ْٚكازّا، ٓ  ؾعطا٤ عًٝٓا، ٜتعٌ ٌٖ آخط َع٢ٓ . ْجط قكا٥س
 اييت إكطًشات ٖصٙ إط٬م ٗ ايؿا٥ع اـطأ ْتكبٌ اّ ، ايػطب١ٝ ايجكاؾ١ ٗ عًٝ٘ تسٍ َا

 . ٚايؿعطٟ ايٓكسٟ اي٬ٚعٞ ٗ اغتكطت
  ايؿعط١ٜ اؿساث١ تبٓت٘ ايصٟ " اؿط "ايؿعط ًحَكط تػ١ُٝ ْطؾض ٌٖ أخط: َٚع٢ٓ

– بايٛظٕ استؿٛت ٭ْٗا ، ا٥٬ٕه١ ْاظى ايعطاق١ٝ ايؿاعط٠ َٔ أغاغ١ٝ َبازض٠ ضَا -ايعطب١ٝ
 اٯزاب ٗ " اؿط ايؿعط " قكٝس٠ ؾعطا٤ ؾعٌ نُا نًّٝا تًُٗٗا ٚمل ، بايكاؾ١ٝ َا سس ٚاٍ

 ايٓجط قكٝس٠ " باب ؼت ايعطب١ٝ ٗ نتب ٖا يهجرلا ٗ ايٓٛط ْعٝس إ يٓا ول ٌٖٚ . ا٭ٚضب١ٝ
 بايٓجط، ايؿبٝ٘  ٚاؾ١ًُ ، ايؿكط٠ ْػل ب٘ ٚأعين ايٓجط، قكٝس٠ ؾطٚٙ بأسس ًٜتعّ مل ٭ْ٘ "

 ايؿاعط تػ١ُٝ ، َج٬ ب٘، تٛسٞ َا ٖٚٛ ، ايؿعطٟ ايبٝت أٚ ايػطط بٓػل قتؿٛا ٌٚ ٚاْ٘
  ايؿكط٠، ْػل إٍ تعُس مل ٫ْٗا ، " سط ؾعط " بـ نتبٗا اييت ايٓجط يككا٥س ظنٞ ايعٖط٠ عبس
 ؾطٚٙ َع نبرل سس إٍ ا٭َط بٗصا َتطابك١ ايؿعطٟ، ايبٝت أٚ ايػطط بٓػل ايتعَت بٌ

 . ا٭ٚضب١ٝ اٯزاب ٗ Verse Free " اؿط "ايؿعط قكٝس٠
 ؾذل٠ ؾبعس أخط٣. َط٠ تكٜٛب٘، بسٍ ٚتهطٜػ٘ ايؿا٥ع باـطأ ايكبٍٛ زعا٠ َٔ أْا ؾدكّٝا

 غٝدًل شيو إكطًشٮٕ أٚ ايتذطب١ تكٜٛب اعاز٠ دسّا ٜكعب ايكطٕ ْكـ تػاٚظ
 إكطًشٌ،َع تػ١ُٝ إبكا٤ اٍ أزعٛ ؾاْا ٚيصا  بتساعٝات٘. ايتهٗٔ ّهٔ ٫ تؿٜٛؿّا

 سٍٛ ايٓكسٟ اؿٛاض ٕٛاق١ً اؿط١ٜ ايباسجٌ َٚٓح ؾِٗ غ٤ٛ أٚ خطأ َٔ سسخ َا ا٫عذلاف
 يًتذطبتٌ ايعطبٞ ايتُجٌ غكٛق١ٝ ا٫عذلاف إٍ أزعٛ ا١ْٝث د١ٗ َٔ ٚيهين ا٫ؾهاي١ٝ. ٖصٙ

 ايعطب١ٝ ٗ " اؿط "ايؿعط بإ ،ٚايكٍٛ ايتذطبتٌ ع٢ً دع١ٝ٥ تعس٬ٜت ادطا٤ اٍ ًَُٚٝٗا
 "ايؿعط خٛام بعض  عٔ ُٛٗطات٘ بعض ٗ ىتًـ ػعً٘ قس َع١ٓٝ َٛاقؿات ع٢ً ٜٓطٟٛ

 خكا٥ل ُتًو ا٭خط٣ ٖٞ ايعطب١ٝ " ايٓجط قكٝس٠ إ نُا " ايػطب١ٝ ايجكاؾ١ " ٗ " اؿط
 ايؿعط قكٝس٠ إٔ ٖٓا ايتأؾرل ّهٔ ايػطب١ٝ.ٚبصا ايجكاؾ١ ٗ َج٬ٝتٗا خكا٥ل عٔ نًّٝا ؽتًـ
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 َٛنٛع١ٝ يهٓٗا،٫غباب ايػطب١ٝ، اؿط ايؿعط قكٝس٠ ثٛض٠ دٖٛط أخست قس ايعطب١ٝ ٗ اؿط
 ع٢ً ايتُطز َٓٗا ٖٛط١ٜد تعس٬ٜت َٔ عًٝ٘ ادطت َا بعس بايٛظٕ استؿٛت ٚشات١ٝ،
 ايؿ٧ قٍٛ ّٚهٔ ايٛاسس. ايبٝت أٚ ٚايػطط ايتؿع١ًٝ ْػل ٚاعتُاز ايؿططٜٔ ْٛاّ غُٝذل١ٜ

 بٓػل تسضهّٝا ا٫خص اٍ إػتكبٌ ٗ ايؿعطا٤ تؿذٝع  َع ايٓجط، قكٝس٠ خكٛق١ٝ عٔ ْؿػ٘
 ايبٝت ْػل اعتُاز عل استؿاِٚٗ َع ػاضبِٗ ىسّ شيو إ ؾعطٚا َا اشا ٚاؾ١ًُ، ايؿكط٠

  شيو. تكتهٞ ايؿعط١ٜ ايتذطب١ إٔ أسػٛا َا إشا أٚايػطط
 اييت ايؿعط١ٜ ٚايب٢ٓ اٱؾهاٍ ػذلح إٔ ثكاؾ١ نٌ عل أ٩َٔ ؾٮْٞ يصيو أزعٛ إش ٚأْا

 ايتُطز َدلضات َع –ٚطؾّٝا–تتػاٚم اـاق١ٚاييت ثكاؾتٗا ٗ ٚاـٛام ا٫قٍٛ َع تتؿل
 ايٛظٕ غٝطط٠ َٔ ٜتطرل َج٬ بٛزيرل نإ ؾكس . تًو أٚ ايكٛض٠ ٖصٙ ع٢ً ٚايجٛض٠

 ٚسس٠ بٛقؿ٘ ايؿعطٟ ايػطط بٓػل ايكاضّ ا٫يتعاّ َٚٔ ، ايجابت١  َٚكاطع٘ ايػهٓسضٟ
 زا٥ُا ا٫بتسا٤ َٚٓٗا ، إًع١َ ايكاض١َ ٚخكا٥كٗا َكَٛاتٗا شلا  ٚز٫ي١ٝ، ٚعطٚن١ٝ إٜكاع١ٝ
 ٚزعا ايكاضّ ايٓٛاّ شيو ٢ًع ُطزٙ أعًٔ ؾكس ٚيصا بٝت. أٚ غطط نٌ بسا١ٜ ٗ نبرل عطف

 ايعطٚن١ٝ بايؿهًٝات تكٝس ،زِٚا ايؿعطٟ اـًل ظٖٛط ي٬يتعاّ اؿط١ٜ ايؿاعط َٓح إٍ
  . آْصاى ايؿطْػٞ يًؿعط ايكاض١َ
 ٚايعسز ايؿططٜٔ ْٛاّ َٚٓٗا ايكٝٛز بعض َٔ ؽًل ايصٟ ايعطبٞ يًؿاعط بايٓػب١ إَا
 َهتػبات  َػتجُطّا ايٓجط قكٝس٠ نتاب١ إٍ ١بػٗٛي ٜٓتكٌ ْؿػ٘ ٚدس ؾكس يًتؿع٬ٝت، ايجابت
 ٗ ايػطط أٚ ايؿعطٟ ايبٝت ْػل إٔ ٖٞ دٖٛط١ٜ ْكط١ ٚمث١ . ايعطب١ٝ " اؿط "ايؿعط قكٝس٠
 أٚ ايؿٓػٞ ايؿعط ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا نبرلّا سطؾّا ٫ٜتطًب ايعطب١ٝ  " اؿط "ايؿعط قكٝس٠

 ايتُطز أغباب اسس غكٛٙ ٜعين ٖصاٚ  ايعطبٞ. ايؿعط نتاب١ ٗ ٚاضز  غرل ٭ْ٘ ا٫ْهًٝعٟ
 إكطًشات " تكٜٛب " ْعٝس إ ّهٔ ٫ إْٓا إيٝ٘ أخًل َٚا  ايؿعطٟ. ايبٝت نس

 إجاقؿ١ آي١ٝ َٔ اْط٬قّا سكٓا، َٔ ٚإ ، ٚايسضاغات ا٭شٖإ ٗ اغتكطت اييت ٚايتػُٝات
 باغتٓػار ّا٫يتعا زٕٚ اـام، َٓٛٛضْا خ٬ٍ َٔ اٯخط، ػاضب َٔ ْؿٝس إٔ إؿطٚع١،

 َٔ ْابع١ ٚٚط١ٝٓ، ق١ًٝ ٚخكٛق١ٝ دسٜس٠ ْه١ٗ َٓشٗا أ١ُٖٝ ع٢ً ٚايتأنٝس سطؾّٝا، ػطبت٘
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 ايؿٔ َٝسإ ٗ أ٫ٕ وسخ َا ٖٚٛ إذلان١ُ. ايجكاؾ١ٝ ٚايتكايٝس ٚايًػ١ ٚإهإ ايجكاؾ١
 غطٜاي١ٝ َٔ إدتًؿ١ اؿسٜح ايؿٔ أؾهاٍ اغتًِٗ ٚايصٟ ٚايعطبٞ ايعطاقٞ ايتؿهًٝٞ

 تًو ٜػتٓػذ إ عا١َ، بكٛض٠ واٍٚ مل يهٓ٘ ٚغرلٖا، ٚبكط١ٜ ٚػطٜس١ٜ ٚاْطباع١ٝ عٝب١ٝٚته
 ٚايؿهط١ٜ ايطٚس١ٝ ٚسادات٘ ٚثكاؾت٘ ػطبت٘ ن٤ٛ ٗ قٝاغتٗا أعاز ٚإِا ايتذاضب

 . ٚا٫دتُاع١ٝ
 ٚبعٝسّا ا٫خت٬ف سل َٔ اْط٬قّا اعتكس ٚيهين قسَ٘، ع٢ً ايكسِٜ بكا٤ زعا٠ َٔ يػت

 ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؾها٤ ٗ " ايٓجط "قكٝس٠ ؾعطا٤ ِٓح إٔ سكٓا َٔ إٔ طابك١إ ؾطٙ عٔ
 ايصٟ ايٓجطٟ Paragraph  ايؿكط٠ بٓػل ًٜتعّ اسسُٖا نتابٌٝ يٌْٛ تكسِٜ سل ايعطب١ٝ
 اعتُسٙ ايصٟ ايؿعطٟ ايبٝت أٚ ايػطط ْٛاّ َٔ ٜؿٝس ٚثاُْٝٗا ايػطبٕٝٛ ايؿعطا٤ اعتُسٙ
 ٖصا َطاف ختاّ ٗ ، ايكٍٛ إٍ ٜسؾعٓا َا ٖٚٛ ، ايػطبٕٝٛ " اؿط ايؿعط " قكٝس٠ ؾعطا٤

 َٛاقؿات٘ " سطّا ُهٞ سُٝٓا " ظنٞ ايعٖط٠ عبس ايؿاعط زٜٛإ بإٔ ايكٍٛ إٍ ايػذاٍ
 ، اؿساث١ٝ ايعطب١ٝ َٚٛاقؿاتٗا غكٛقٝاتٗا  " ايٓجط "قكٝس٠ ؾها٤ إٍ باَتٝاظ ٜٓتُٞ اؿاي١ٝ

 غٛا٤، سس ع٢ً ٚايٓاقس ايكاض٨ يس٣ َؿطٚعّا بػّاي ٜجرل قس آخط َكطًح ٱيكام َدلض ٫ٚ
 عٓسَا يٓا غٝتأنس َا ٖٚٛ زٜٛاْ٘، غ٬ف ع٢ً ايؿاعط ثبت٘ ايصٟ " سط ؾعط " َكطًح ٖٛ

 َٔ َكتبػ١ زاي١ ْك١ٝ بعتب١ ايؿاعط اغتًٗ٘ ايصٟ ايسٜٛإ شلصا ايساخ١ًٝ ايب١ٝٓ بؿشل ْؿطع
ٗٸسٚ بايهاٌَ ايسٜٛإ ػطب١ ته٧ ضًٜه١ ا٭ٕاْٞ ايؿاعط  ايؿعطٟ ؾها٥٘ ٗ يًسخٍٛ ُ
  . ايؿػٝح

 َؿّٗٛ ٖٚٛ ايٓجط"، قكٝس٠ " ٕؿّٗٛ ايعطبٞ ايتهٝٝـ نُٔ ايسٜٛإ قكا٥س أغًب تٓسضز
 َٔ سس أقك٢ إٍ ايؿعطٟ اـٝاٍ قسضات تٛٚٝـ إٍ ٌّٝ سساثٞ بعس َا ٚأسٝاّْا سساثٞ،

 اي٬ٚعٞ طاق١ ،ٚتؿذرل ايكاض١َ ايعكٌ ٚ إٓطل قٝٛز َٔ إد١ًٝ ؼطٜط َٔ اٱؾاز٠ خ٬ٍ
 غايبّا ٚتعُس ٚايتكطٜح إباؾط٠ تتذٓب اؿساث١ ٖصٙ أسٝاّْا. ٚضَع١ٜ غطٜاي١ٝ يط٣٩ ٬ََػ١

 "إْؿا٤ ٗ تُٓٛٝٗا ٚإعاز٠ ، ٚإط١ٝ٥ اؿػ١ٝ ا٭ؾٝا٤ ع٢ً ٜعتُس ْل تؿهٌٝ اٍ ايتًُٝح إٍ
 ٚبٌ د١ٗ َٔ َٚٛنٛعٞ، َٚؿٗسٟ ٚؾ٦ٝٞ َازٟ ٖٛ َا بٌ تعايل ٗ ، َتؿذط  " ؾعطٟ
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 أٚ ايؿاعط شات سهٛض خ٬ٍ أخط٣،َٔ د١ٗ  َٔ أسٝاْا ٚغٓا٥ٞ ٚؾدكٞ شاتٞ ٖٛ َا
 ٗ ؾايؿاعط ٚيصا ْػب١ٝ. ضَع١ٜ أٚ ز٫ي١ ٚإنػاب٘ انا٤ت٘ ،أٚ ايؿعطٟ إؿٗس يتشطٜو قٓاع٘
 تاضنّا ايهًٞ إٍ يًٛقٍٛ باؾع٥ٞ ٜتٛغٌ بٌ ، ش١ٖٝٓ أٚ ند١ُ َٛنٛعات ٜططح ٫ زٜٛاْ٘
 ٚثكاؾت٘ ايكاض٨ خدل٠ ن٤ٛ ٗ احملت١ًُ ايس٫ي١ إْتاز إعاز٠ ع١ًُٝ ٚإػتهؿؿ١ ٓتذ١إ يًكطا٠٤

 . ايتًكٞ ؿ١ٛ ايٓؿػٞ َٚعاد٘ اٱٜسٜٛيٛد١ٝ ٚخًؿٝات٘
 إهإ ٗ بٗا وؼ اييت ٚايٓؿٞ ٚا٫غذلاب ايععي١ ساي١ ايؿاعط ٜكاّٚ ايسٜٛإ ٖصا ٗ

 اؿط١ٜ َٔ ؾها٤ٶ ي٘ ؼكل ٚايكٗط، اضٚاؿك ا٫ختٓام ؿاي١ ْاؾص٠ ؾتح خ٬ٍ ،َٔ ٚايعَإ
 " سطّا ُهٞ "سُٝٓا عٓٛإ ٜ٪ؾطٙ َا ٖصا ٚضَا ايكاضّ، ايٛاقع عامل ٗ ٜؿتكسٖا اييت ايطٚس١ٝ
 تًعب ضٚس١ٝ غٝاسات إٍ ًٜذأ ٖصٙ سطٜت٘ ايؿاعط وكل ٚيهٞ ٚناؾؿ١. زاي١ عتب١ بٛقؿ٘

 َػٝب١ ٚؾدكٝات َٚؿاٖس ا٤ٚأؾٝ َط٥ٝات ٫غتشهاض أغاغّٝا زٚضّا ايبكط١ٜ ايصانط٠ ؾٝٗا
 ْ٪ؾط إٔ يٓا ّٚهٔ ٚايععي١. ٚايتٛسس ا٫غتٝشاف عاي١ ايؿاعط إسػاؽ َٔ ؽؿـ َٓػ١ٝ أٚ
 ( ضًٜه١ ) ا٭ٕاْٞ ايؿاعط َٔ زٜٛاْ٘ اغت٬ٍٗ ٗ ايؿاعط اقتبػٗا اييت ايٓك١ٝ ايعتب١ أ١ُٖٝ ٖٓا

 ٜٚطٌٝ ضغا٥ً٘ ٜكطأ " قاي١ ٫ ْؿػ٘ غٝذس إتٛسس اٱْػإ إٔ إٍ قطاس١ ت٧َٛ ٚاييت
 ٚتصضٖٚا اـطٜـ أٚضام تتػاق٘ سٝح إُطات ٗ ٖٓاى أٚ ٖٓا ّؿٞ "غٛف ٚاْ٘ " غٗطات٘
 . " ايطٜاح

 يًشط١ٜ َٓاؾص عٔ عجا إععٚي١ ايصات غذٔ خاضز بػٝاسات ٜكّٛ ايؿاعط ضاح ٖٚهصا
 " اٱشل١ٝ هَٛٝسٜااي " ٗ زاْيت بٗا َطٸ اييت بتًو ؾب١ٗٝ َطاسٌ َط ٚضَا  اٯخط َع ٚايتٛاقٌ

 ٚايط٩ٜا ايػٝاس١ َطاسٌ َط ،َجًُا " ايػؿطإ ضغاي١ ٗ" إعطٟ ايع٤٬ أبٛ َطاسٌ، ٚقبً٘
 ٚايبػطاَٞ ٚايٓؿطٟ ٚاؿ٬ز ايتٛسٝسٟ سٝإ أبٛ أَجاٍ ايعطب إتكٛؾٌ يس٣ اي٬قسٚز٠

 ايٛدٛز ٚٚسس٠  أسٝاّْا ايهؿـ ْؿ٠ٛ عٔ عجّا َٚطام َٚعاضز َساضز َطٚا ٚغرلِٖ،ايصٜٔ
 ٗ ُجًت اػاٖات، أٚ قاٚض أضبع١ ٗ إٔطاقٞ أٚ إساضز ٖصٙ مكط إٔ ّٚهٔ آخط. سّٝٓا

 : ايتايٞ ايٓشٛ ٚع٢ً ايهتاب ٖصا ٗ ايؿاعط قسَٗا اييت ا٭ضبع١ ايسٚاٜٚٔ
 . اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ سسا٥ل(0)
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 . ٚاسس ظٓاح(9)
 . ايكٛت عاظي١ ايػطؾ١ ٗ(2)
  . ٚإػاضب إؿاضم(4)

 ٗ غا٥ب١ ٚإسساثّا ؾدكٝات " "سسا٥ك٘ ٗ ايؿاعط ٜػتشهط ا٭ضبع ايػٝاسات ٖصٙ ٗ
ٛٸ٠ تؿتح ْٚبات١ٝ إْػا١ْٝ عٛامل عٔ نٓاٜات ٖٚٞ َعٗا، ٜتٛاقٌ أٚ ، واٚضٖا سهطت٘،  ن

 ٜٚتُجٌ أغاغّا َهاْٞ ا٭ٍٚ احملٛض إٔ َٚع اؿط١ٜ. َٔ ْػيب ؾها٤ مٛ إععٚي١ ايصات زاخٌ
 ٚىًل َتد١ًٝ. أٚ اؾذلان١ٝ ٚأسساخ ٚؾدكٝات أظَٓ٘ ع٢ً ٜٓؿتح يهٓ٘ " "اؿسٜك١ ضَع ٗ

 َعذُٞ ؾها٤ عدل تتٛسس بسٚضٖا ٚاييت ب٘، اـاق١ ٚإعذ١ُٝ ايس٫ي١ٝ سكٛي٘ قٛض نٌ
 تهٕٛ ،ٚقس أسٝاْا َتهاز٠ تهٕٛ قس َطنع١ٜ ٚض٣٩ ثُٝات خ٬ٍ َٚٔ ٚضَعٟ، ٚز٫يٞ
 . ٚسًُّٝا ض٩ّٜٜٛا َٚتؿابه١، َتعايك١

 سسا٥ل " ٗ خهرل قُس ٚايطٚا٥ٞ ايكام ؾعً٘ ٚإ غبل َا ٖٓا ايؿاعط ٜؿعٌ ٚضَا
 ٗ لس نُا ، َعٗا ٚايتٛاقٌ حملاٚضتٗا َٚط٥ٝات ٚنا٥ٓات ؿٝٛاْات اغتسضاز َٔ " ايٛدٛٙ

 . " اـٛام سسٜك١ يًٝٝات " ٚإٛغ١َٛ ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ َٔ ا٭ٍٚ ايككٝس٠
  ايًٌٝ يف ؾطاز٣ "ٜأتٕٛ

 ، ي١ًٝ نٌ يف
 (77 م ) " . خٛاق٘ سسٜك١ يف ٝسّاٚس ايؿاعط ٜهٕٛ سٝح
 آ٫ف قتٌ قس نإ ٚدٓسٟ بكطٟ ٚعاض اخطؽ ؾشاش ايػٝاس١ ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٜٚأتٞ

 ي٬ّٝ، اي٬َط٥ٌٝ ظٚاضٙ ٜػتهٝـ سٝح ، ايؿعط َٔ نُسّا َاتت ٚؾاعط٠ ٚعاؾل إطات
 " ٥سٙقكا اغتهُاٍ ايؿاعط بعسٖا يٝٛاقٌ ، َتأًٌَ ، قاَتٌ إا٥س٠ ع٢ً هًػٕٛ ٚايصٜٔ

 اؿسا٥ل َٔ ٚغرلٖا " ايعؿل سسٜك١ ٚ" " ايبكا٥ط ٚ"سسٜك١ " اـٛام سسٜك١ ٗ ايًٌٝ عٔ
 تٌٛ سٝح " ا٭بس، ست٢ ْا٥ُّا "عٝٓٝٓ٘ ٜٚطبل ٜطقس عٓسَا ست٢ تطاؾك٘ تٌٛ اييت ا٫ؾذلان١ٝ

 . ا٭بس إٍ دٓب٘ إٍ " ا٭غطاض سسٜك١
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 غرل إطًك١ اؿط١ٜ عٔ نٓا١ٜ إٍ ٥طايطا ٜتشٍٛ " ٚاسس ظٓاح " ايجاْٞ ايسٜٛإ نتاب ٚٗ
 : ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ٚايؿاعط ايطا٥ط بٌ ايتُاٖٞ سٝح ، إكٝس٠

 ، دٓاس٘ إىل "َط٦ُّٓا
 ، ايطا٥ط ٚسسٙ
 ، ٚٚاثكّا سعّٜٓا
  99 م " . سطٜت٘ ادٌ َٔ بٗسًٜ٘ وتؿغ
– سٜٚب ٚتاض٠ ، قؿل ٗ سبٝؼ تاض٠ ؾٗٛ ايككا٥س، ٖصٙ ٗ زا٥ُّا سطّا يٝؼ ايطا٥ط يهٔ

 قؿك٘: ٗ " وًِ نُا سطٜت٘، ؼكٝل عٔ ٚعادعّا اؾٓاح نػرل– ايؿاعط َجٌ ضَا
 ا٭عايٞ. ٗ ايتشسٜل عٔ ؾهـ ايكهبإ بٌ َٔ ايٓٛط ايطا٥ط )غ٦ِ

  (. 49 )م ( ؟ قًكٌ اؾٓاسإ ؾٝ٘ ٜكطؿل مل إ ايؿها٤ َا
 َٓطل " بـ  تصنطْا يتاي ، َٚٓطك٘ ايطا٥ط سٝا٠ ؾٝٗا تتُجٌ اييت ايؿعط١ٜ ا٫نُا١َ ٖصٙ ٗ
 ٗ تكُل ايصٟ ( ٖٝٛظ )تٝس ا٫ْهًٝعٟ بايؿاعط تصنطْا نُا ، ايعطاض ايسٜٔ يؿطٜس " ايطرل
 . عط١ٜ ايؿها٤ هٛب ٖٚٛ ، احملبب طا٥ط٠ قٛت ؾعطٟ زٜٛإ َٔ أنجط

 ايعامل عٔ ايؿاعط يععي١ تكطرلٶا لس  " ايكٛت عاظي١ ايػطؾ١ ٗ " ايؿعط١ٜ انُاَت٘ ٚٗ
 ": يًكٛت "عاظي١ ، قُا٤ غطؾ١ زاخٌ ٜعتكِ ٖٛ ؾٗا اـاضدٞ،

 . نجريّا ْباسّا أمسع "
  (17 م ) " ؟ يًكٛت عاظي١ غطؾيت عٔ أؽ٢ً ملاشا
 : ايؿاغس اشلٛا٤ َٔ ٖاضبّا بك٠ٛ غطؾت٘ ْٛاؾص إغ٬م إٍ ٜعُس زا٥ُا ؾٗٛ ٚيصا

  ايؿاغس٠ ايطبٝع١ يف "
  (15 ")م . اشّا ايٓٛاؾص إغ٬م إسهاّ ا٫ يٝؼ

 ٗ نإ ٚإ ست٢ ، غطؾت٘ بأغٛاض زا٥ُّا ٜعتكِ إ أٜهّا ْؿػ٘ ٚضَا ، اٯخط ٜٓكح ٖٛٚ
 : اـاضز
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  تتد٢ً إ زٕٚ َٔ "يهٔ
 (03م ) " . اٱغ٬م قه١ُ غطؾتو عٔ
 ؾعط١ٜ ٬ّْ ؾٝهِ " ٚإػاضب إؿاضم " ٚإٛغّٛ ا٭قكط ٖٚٛ " ايطابع ايسٜٛإ إَا"
 َع بػط١ٜ تتعايل يهٓٗا ، ز٫يٝا َٚػتك١ً َٓؿك١ً ، غطٛض ١٦ٖٝ ع٢ً أبٝاتا أٚ ، قكرل٠
 اؿط١ٜ ؾها٤ إٍ ا٫ْعتام ضغب١ عٔ يتعدل ، ٚأدٛا٥٘ ٚؾها٤ات٘ ايسٜٛإ ػطب١ َٚع ، بعهٗا
 : ايطٌٜٛ إًِٛ ايٓؿل آخط ٗ ن٤ٛ ٚدٛز إٍ ٚاٱؾاض٠  ايؿػٝح

  ايػُا٤ يف غِٝ ٫ "
  اؾسضإ يف ْٛاؾص ٫

 ( 752 م ) " . سط قًب٘ يهٔ
 ٜطٌ إ ّهٔ ايصٟ اؿط١ٜ ؾها٤ ٚاٍ ، ايكٛت عاظي١ ايػطؾ١ إٍ إؾاض٠ َٔ أنجط ٖٚٓاى

  : َط١ٝ٥ ٫ ْٛاؾص خ٬ٍ َٔ عًٝ٘
 ، املػًك١ غطؾت٘ يف "

 ، ا٭ضبع١ اؾسضإ بني
 ، ٚسٝسّا نإ ٚسُٝٓا
  َط١ٝ٥. ٫ ْٛاؾص ناْت
  ( 753 م ) " . املػًك١ ايػطؾ١ َٚٔ اؾسضإ َٔ غع١ أنجط

 سٝح ، ايعه١ٜٛ ايٛسس٠ ٜؿب٘ َا ٚتؿه٬ٕ َتهاًَتٌ، ا٭خرلتإ ايكؿشتإ يٞ ٚتبسٚ
 عصب تكطرل ٚؾُٝٗا ، ايتذاٚض ْػل ع٢ً اعتُازّا  إتباعس٠ ايككٝس٠ يٛسات بٌ ايتهاٌَ
 . بهاًَ٘ يًسٜٛإ ايس٫يٞ ا٭ؾل ًٜدل ضَا ٚايس٫ي١ يًُع٢ٓ
 ٖٚٛ ٚعُٝك١. َانط٠ ؾعط١ٜ ب١يع " سطّا ُهٞ سُٝٓا " ظنٞ ايعٖط٠ عبس زٜٛإ ٌٜٛ

 سساثتٓا ٗ ٚاحمل١ًٝ ايعطب١ٝ ٚأبعازٖا َٛاقؿاتٗا ايٓجط، قكٝس٠ إٍ اْتُا٤ٙ ٜ٪نس َذُٛع٘
 قكا٥س ث٬خ ٚدٛز ، ا٭قٌ ع٢ً– انتؿؿٓا آْا َع ، غابكّا شنطٖا ع٢ً اتٝٓا ٚاييت ايؿعط١ٜ،
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 ٚ" " 29 م : َتٛقع َٛت " ٖٞ شلا ٚٚظ١ْٝ إٜكاع١ٝ ب١ٝٓ ايتؿع١ًٝ ٚتعتُس َٛظ١ْٚ ايسٜٛإ ٗ
 ٖٞ ، ايج٬خ ايككا٥س  ٖٚصٙ " 011 م " أٓط نإ يٛ نُا " ٚ " 74 م أخرل: نٝـ
 ا٥٬ٕه١ ْاظى ٚنعتٗا اييت ايعطاق١ٝ َٛاقؿاتٗا " اؿط ايؿعط " قكٝس٠ ، ِ٘ إٍ تٓتُٞ باَتٝاظ

 إ شيو ايسٜٛإ، ع٢ً " ؾعطسط " ػٓٝؼ أٚ تٛقٝـ إط٬م تدلض ٫ يٛسسٖا ٖٚٞ  ،
 قكٝس٠ ،أٚ اؿط ايؿعط قكٝس٠ أؾاعتٗا اييت ٚإٛاقؿات باؿسٚز ٜ٪َٔ ٫ ٜبسٚ نُا ايؿاعط،

 نُا ايػطبٞ، ايؿعط ٗ ّاثًُٗٗا َا َع  تؿاقًٝٗا بعض ٗ تتؿل ٫ ٚاييت  ايعطب١ٝ ٗ ايٓجط
 . إكاضب١ ٖصٙ ٗ أحملٓا

 بأخط٣، أٚ بططٜك١ تتكٌ ٜٛإايس ٖصا ٗ ظنٞ ايعٖط٠ عبس ايؿاعط ػطب١ ؾإ  ٚبايتأنٝس
 ٗ ايكازض " تهتؿـ ايٝس " ، ا٭ٍٚ زٜٛاْ٘ َٓص ايؿعط١ٜ ػطبت٘ َذٌُ ٚض٩ّٜٜٛا عهٜٛا
 َٚعطؾ١ ٚا٫نتؿاف يًط١ٜ٩  فػّا ايٝس شيو زٜٛاْ٘ ٗ ايؿاعط اعتُس ؾكس .0222 عاّ بػساز

 ٗ أؾطت ٚإ يٞ غبل َط٥ٝات،ٚنُا َٔ ٖٚعم َتؿٜ ٖٛ َا هُع إٔ ٚساٍٚ ا٭ؾٝا٤،
 ؾعط " ايٓكسٟ نتابٞ ٗ ٫سكا ْؿطت قس ناْت تهتؿـ( )ايٝس زٜٛإ عٔ غابك١ زضاغ١
 اي٬َط٥ٞ ع٢ً ايكبض ايؿاعط واٍٚ :" " ايتؿٛٞ ؾها٤ إٍ ايتُاغو ب١ٝٓ َٔ : اؿساث١

  ، يًٝس ايًُؼ أؾعاٍ ططٜل عٔ خام ٚبؿهٌ ، ًَُٛؽ سػٞ بؿعٌ ٚإت٬ؾٞ ٚاشلاضب
  ايط٩ٜا ٖصٙ قازت٘ ٚضَا ، " اؿكٝك١ اقتٓام ع٢ً تػاعسٙ اييت ايٛغا٥ٌ بك١ٝ ٌُٜٗ ٫ اْ٘ إ٫

 عاّ ايكازض " ٚإا٤ ايٓٛض طػطا٤ " إٛغّٛ زٜٛاْ٘ ٗ ٚاؾطاق١ٝ قٛؾ١ٝ ػاضب إٍ ايؿعط١ٜ
 ايٛيٛز سٝح ، 9111 عاّ ايكازض " ايؿطزٚؽ نتاب " زٜٛاْ٘ ٗ اقٌ ٚبسضد١ ، 9112
 خ٬ٍ َٔ ٚاجملٍٗٛ اشلاضب َٚعاْك١ اي٬َط٥ٞ ض١ٜ٩ ؾٝٗا تتشكل غط١ٜ عٛامل إٍ خًػ١

 ظصضٖا نبرل٠ زضد١ إٍ َؿسٚز٠ عطؾاْٝتٗا ضغِ تٌٛ ، عطؾا١ْٝ ٚاغتبكاضات نؿٛؾات
 ٗ ؾعٌ َجًُا بكرلت٘ ٜكسّ عٓسَا عًٝ٘ ٜتعاٍ ايؿاعط ٜهٔ مل ٚايصٟ ، ٚايٛاقعٞ ايَٝٛٞ
 ايسٜٛإ ٖٚصا . " ٚايسّ ٚايطقام ايػٝاضات عٔ ْكٛم : قاَت ؾطٜ٘ " زٜٛاْ٘

 قسَٗا ؾذاع١ ؾٗاز٠ ٚايكبح ٚاٱضٖاب ٚايكتٌ ٚايعٓـ ايسّ تسٜٔ اييت ايػٝاغ١ٝ بككا٥سٙ
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 ًٖه١ ٗ ٚاٱقا١َ َُٖٚٛ٘ اؿانط أٚداع ؾٛم بايتعايٞ ايبعض ٜتُٗ٘ قس َٔ ٚد٘ ٗ  ؾاعط
  . اي٬ٚدٛز
 "  hotS"  ايًكط١ أٚ Scene إؿٗس ب١ٝٓ َٔ ي٘ "ٜتدص قاَت "ؾطٜ٘ ايؿاعط زٜٛإ

 إٜكْٛات إٍ أسٝاْا تتشٍٛ قكرل٠ قكا٥س ٗ ، بٓا١ٝ٥ ٚسس٠ Tableau  " ايًٛس١"ايتابًٛ  أٚ
 "Icons َٛاٖط تتٓاٍٚ ناْت ٚإ ، ٚايككا٥س . ٚإػٝب١ إهُط٠ بايس٫ي١ تؿع "غُٝٝا١ٝ٥ 

 إغكاطات ٚزِٚا ٚبطٚز عٝاز١ٜ تكسّ اْٗا ا٫ ، ٚاٱضٖاب ٚايكتٌ ايسَٟٛ يًعٓـ
 ٚا٫غتذاب١ ايتدٌٝٝ ؾعٌ ؾٝ٘ يتشؿع ايكاض٨ يبكرل٠ تذلى اْٗا . عاطؿ١ٝ أٚ ١ٝغٝهٛيٛد

 . داضح يػٟٛ بعٓـ بكرلت٘ ٚأسٝاّْا ، ٚعٝ٘ ٫ٚ غهْٛٝت١ َٚؿادأ٠ قسّ خ٬ٍ َٔ إٓتذ١
 : إٛت فا١ْٝ " "اْتٛطٜين قكٝس٠ تًدل ٚضَا

 ، "اْتعطٜين
 ، يعٚدت٘ قاٍ

 . غأد٧ . ، اْتعطٜين
  ايػٝاض٠ باب ايػا٥ل ٜؿتح
 . اؾج١ ٜطَٞ
  3 م "  ايٝ٘. ايطقاق١ غبكتٗا يكس

 ٜطتهبٗا نإ اييت ايكتٌ عًُٝات تسٜٔ اييت يٛضنا بأدٛا٤ تصنطْا ايؿاعط قكا٥س بعض
 : اغباْٝا ٗ ؾطاْهٛ ضداٍ
  ٚضقام .. بٓازم مخؼ "

  امحط ٚظ٬ّ
  سًِ ع٢ً ٜطبل

 (79 )م " . بعس ٜػتصنطٙ مل
 : اْتباّٖا تجرل إ زٕٚ ضَا عابط٠ ُط ٖٚٞ ، ١َٜٝٛٚ عاز١ٜ إؿاٖس تبسٚ قس
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 ، بايسّ املهطدتني ايكسَني بني "
 ، املكعس أغؿٌ

 ( 75 م ) " ٜطٕ هلاتـ اٱْكاش عُاٍ ٜٓتب٘ مل
 ٚايتهؿرل اٱضٖاب زلاغط٠ ٜٚباضنٗا ٜطعاٖا اييت اجملاْٞ ايكتٌ يٛسات تسٜٔ ٖهصا
 تصنطْا غان١ٓ بًكطات ٚأسٝاْا ، كط١ٜٚب َؿٗسٜ٘ بًُػات ايعطاقٞ، إٛاطٔ نس ٚايعٓـ
 :Life Still  ٚايػان١ٓ ايكاَت١ ايؿٓاٌْ بًٛسات

  غٓٛات َٓص ايػذاز٠ "َٓػ١ٝ،
 . ايب٬ط ع٢ً املُط يف

  ايٛضز أٚضام بست
  ايهاب١ٝ ٚايعضق١

 (10 م ) ." نًٌٝ بططف ايػُا٤ إىل تطْٛ
 ع١َ٬ ،ْٚكٛم سط ٚؾعط ْجط قكا٥س َٔ نتب َا نٌ ٗ ، ظنٞ ايعٖط٠ عبس ايؿاعط

 . ايعطام ٗ ايؿعط١ٜ اؿساث١ نتاب ٗ ١َُٗ
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 ػاّ تـذاد ك٢ "اُظادس ؿِـرٜا ك٢ "اُذ٤اج د٣ٞإ

 ٣ج٘غٚ إ ؤشش اُز١ اُ٘ظاس صػ٤ْ ُِشاػش 2015

 ٝادذج هظ٤ذج األٓش دو٤وح ك٢ "ٛٞ "هظائذ تٞطلٚ

 ٣ذكؼ٘ا ٓٔا ٓذـاخ ؤٝ ٗغخ شالز ػ٠ِ ٓٞصػح ُٞحٓـ

 اُشئ٣ا ُٞدذج ٗظًشا "، اُوظ٤ذج / "اُذ٣ٞإ تـ ٝطلٚ ب٠ُ

 اُشؼش٣ح اُرجشتح ك٢ ذرذٌْ اُر٢ ٝاُشؼش٣ح اُلِغل٤ح

. 

 
 
 ، ٚاـام ٚايؿٔ ا٭زب ٗ اؿساث١ بعس َا َٛقـ ، نبرل سس إٍ ، تطتب٘ ض٩ٜا ٖٚٞ 

 ػعٌ اييت ٚاي١ُٖٝٛ  Reality Virtual  ا٫ؾذلان١ٝ ايعٛامل َٔ إٛقـ ٗ خام ٚبؿهٌ
 إعطؾ١ٝ ٚطبكاتٗا َػتٜٛاتٗا قًبٓا َُٗا ، بٗا اٱَػاى ّهٔ ٫ ظيك١ أٚ غا٥ب١ اؿكٝك١

 ايؿًٝػٛف ططٚسات َع ٜتذاٚب إٛقـ ٖٚصا . ٚاؾٝٓايٛد١ٝ ا٫ٚضنٝٛيٛد١ٝ ٚدصٚضٖا
 ايٛاقع عٔ "َؿ١َٛٗ ٚاحملانا٠ ١ٗٝايؿب ايٓػذ ) نتاب٘ ٗ ؾطح ايصٟ يٝٛتاضز دإ ايؿطْػٞ

 عٔ يًٛاقع َطابك١ ْػد١ ع٢ً اؿكٍٛ أَها١ْٝ ؾٝ٘ ْؿ٢ ٚايصٟ Reality Hyper   ايؿا٥ل
 ؽؿٞ ٫ ايؿب١ٗٝ ايٓػد١ "إ  تكٍٛ غًُٝإ يًًُو تٓػب َكٛي١ َٔ َٓطًكا احملانا٠ ططٜل

  (0)" سكٝك١ٝ.  ٖٞ ايؿب١ٗٝ ايٓػد١ إ . اؿكٝكٞ
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 عتب١ ٖصٙ غًُٝإ إًو َكٛي١ اعتُاز إٍ ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط ُسٜع إ ز٫ي١ ي٘ ٖٚا
 بعس َا ايؿًػؿ١ٝ ايج١ُٝ ٖصٙ عاجل ٚإ غبل اْ٘ نُا (،7 )م زٜٛاْ٘ بٗا ٜػتٌٗ ْك١ٝ

 ؾٛتٛغطاؾ١ٝ قٛض ٗ قطا٠٤ : ايؿب١ٗٝ يًٓػد١ ايؿا٥ل "ايٛاقع عٓٛإ ؼٌُ ي٘ َكاي١ ٗ اؿساث١ٝ
 .(9) . احمل١ًٝ ايكشـ إسس٣ ٗ "ْؿطت . زضٜاض بٛز ؾإ

 سٝح ، نبرل سس إٍ ٚؾّٓٝا ؾًػؿّٝا ايسٜٛإ شلصا ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ؾها٤ ته٧ إكاي١ ٖٚصٙ
 َٔ ،َبتس٥ّا بايٓػد١ َٓٗا قػِ نٌ ع٢ً أطًل ؾطع١ٝ أقػاّ ث٬ث١ إٍ زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٚظع

 َع "،ػاٚبا أٍٚ ْػد١ ، ثا١ْٝ ْػد١ ، ثايج١ ْػد١ : تٓاظي١ٝ بططٜك١ ا٭غؿٌ اٍ ا٭ع٢ً
 ، ؾًػؿّٝا ، ٜعٞ نإ ايؿاعط إ ٖصا َٚع٢ٓ . ايؿًػؿ١ٝ بٛزضٜاضز دإ ٚض٩ٜا ايٓك١ٝ، ايعتب١
  : بٛزضٜاض ض٩ٜا ؾاضسّا ْكاض ظعِٝ ٜٚكٍٛ . ايسٜٛإ ػطب١ ٗ َعّا ٚايط١ٜٜٛ٩ ، ايؿعط١ٜ ايًعب١

 أَط تعس٣ أٚ عٓ٘ إؾاض٠ بايتايٞ َا، أقٌ عٔ إطآ٠ ٗ قٛض٠ ايؿب١ٗٝ ايٓػد١ تعس "مل
 إٍ تؿرل تعس مل ؾأْٗا ٚنصيو ، أقٌ أٟ عٔ ٚاْؿكًت اغتكًت إْٗا أٜها ايؿب١ٗٝ ايٓػد١

 ايٛاقع إ إٍ ا٭َط ٚقٌ ٖٚهصا . ْؿػ٘  ايٛدٛز اختؿا٤ إٍ أؾاض٠ قاضت ٚبصا – أقٌ –
 .(2) ( ايٛاقع ٚدٛز تٓؿٞ اييت ايؿب١ٗٝ  - ايٓػذ تًو تٓاغٌ َٔ نًّٝا ٜكٓع قاض ْؿػ٘

 إٛاقـ َٔ ايهجرل َع ٜتكاز٣ ايؿاعط ٜططس٘ ايصٟ ايؿًػؿٞ إٛقـ ٖصا إ قعٚايٛا
 ٚبطغػٕٛ، ٚنطٚؾ٘ بهاْت ،َطٚضّا ٚإجاٍ ايكٛض٠ عٔ أضغطٛ َؿّٗٛ َٓص إُاث١ً ايؿًػؿ١ٝ
 ع٢ً ٜسٍ ٚإِا ايؿ٧ ع٢ً ٜسٍ ٫ ا٫غِ ٚنٕٛ ، ٚإسيٍٛ ايساٍ زٚغٛغرلعٔ َٚؿّٗٛ
 داى ،ٚايؿًٝػٛف Caoas  ايؿٛن٢ أٚ ايؿٛاف ْٛط١ٜ ٓٛٛضَ ٚاْتٗا٤ٶ ، ي٘ َتد١ًٝ قٛض٠
 نُا قطا٠٤، ا١ٜ ؾإ ٚبايتايٞ ، يًشكٝك١ َتعاٍ أقٌ أٟ ٚدٛز ٜٓؿٞ ايصٟ أيتؿهٝهٞ زٜطٜسا
 ُجٌ ا٭خط٣ ٖٞ دسٜس٠، قطا٤ات تتطًب   Misreading  قطا٠٤ إغا٠٤ ٖٞ  زٜطٜسا، ٜط٣

 . أٜهّا خاط١٦ قطا٠٤ أٚ قطا٠٤، إغا٠٤

 ش١ٖٝٓ َكٛي١ إٍ ٜٚتشٍٛ ، ٚعؿٜٛت٘ ؾعط١ٜ عٔ ٜتد٢ً ايسٜٛإ إ ٖٓا أٚسٞ إ أضٜس ٫
 أزب َكٛي١ ٫ؾت١ ؼت ايسٜٛإ ٜهع قس ٖا ، سساث١ٝ بعس َا ؾًػؿ١ٝ َكٛي١ عٔ تساؾع ػطٜس١ٜ
 .Thesis " "ايكه١ٝ
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 ١ًَٛ – اؿساث١ٝ – بعس َا إكٛي١ ٖصٙ َٔ ي٘ ٜتدص ايككٝس٠ / ايسٜٛإ إ ايكٍٛ ّهٔ بٌ
 / ؾايسٜٛإ . َػطؾ١ زضد١ إٍ ٚؾًػؿّٝا ٚػطٜسّٜا شّٖٓٝا بٗا ا٫ْػُاؽ زٕٚ ، ا٫ يٝؼ ي٘

 إٕ ٖٓا ايععِ  يٞ ّهٔ بٌ ، ٚؾعطٟ ؾًػؿٞ ٖٛ َا بٌ َعكٛي١ َٛاظ١ْ ٖٛ ايككٝس٠
 شلا تتدص اييت ايؿعط١ٜ ايب١ٝٓ ٗ ْؿػ٘ ايؿًػؿٞ اشلِ ع٢ً نبرل سس إٍ ٜتػًب ايؿعطٟ

 ايٛاقع َٔ ٚزلع١ٝ ٚبكط١ٜ َط١ٝ٥ َؿاٖس َٔ أغاغّا تتؿهٌ ، سػ١ٝ َٛنٛع١ٝ َعاز٫ت
 قبٝح ٖٛ َا نٌ تسٜٔ زاي١ ٚأقٓع١ ٚضَٛظ ٚاغتعاضات يٛسات ؾهٌ ٗ ايعطاقٞ ايػٝاغٞ

 أؾب٘ هعًين ٖا ، ايػابل ايٓٛاّ زنتاتٛض١ٜ ٌٚ ٗ ايعطاقٞ "ايٛاقع "دشِٝ ٗ َٚؿٛٙ ٚقاَع
 ٗ "ؾكٌ بـككٝس٠ ٚإهؿٛؾ١ ،اـؿ١ٝ نت٘ٚسط "ايج٬خ "ْػد٘ ٚ ايساخ١ًٝ ايسٜٛإ سطن١
  ضاَبٛ.  اضثٛض ايؿطْػٞ يًؿاعط  (4) " اؾشِٝ
 ٚضَا ، ضاَبٛ دشِٝ عٔ عطاق١ٝ ْػد١ بٛقؿ٘ ايككٝس٠ / ايسٜٛإ ٖصا إٍ ايٓٛط ّهٔ اش
 ضس١ً أٜهٶّا ؾٗٓا ". ايػؿطإ "ضغاي١ ٗ إعطٟ ايع٤٬ أبٞ دشِٝ ٚقبً٘ زاْيت، دشِٝ َٔ أٜهّا

 ْٛاّ ٌٚ ٗ ايعطاقٞ ايؿطز ٕأغا٠ إتٓٛع١ اؾٛاْب تتٗذؼ ، ٚإهإ ايعَإ ٗ ، ١ٝاؾذلان
 -0291  غٓٛات بٌ َ٪ضخ١ ايككا٥س ٚإ خاق١ ، ايػابل ايعٗس ٗ ٚايكُع ا٫غتبساز
 تتهح غٛف ٭غباب ، ايتٛاضٜذ ٖصٙ ع٢ً نجرلا أعٍٛ ٫ ؾدكٝا نٓت ٚإ ، 0220
 . زضاغيت ٗ ٫سكّا

 َٔ ٚيٕٛ اعذلاؾٝ٘ قكٝس٠ "يطاَبٛ اؾشِٝ ٗ "ؾكٌ َجٌ ، ٖصا ايٓكاض ظعِٝ ٚزٜٛإ
 إؿذٛع١ ايعطاق١ٝ ٚا٭َه١ٓ ا٭ظ١َٓ بٌ ٚػٛاي٘ قٓاع٘ أٚ ايجا١ْٝ، ايؿاعط يصات ايصات١ٝ ايػرل٠
 اؿطٚب ٚتتشٍٛ ، ايًٌٝ ٚش٥اب ايؿط غطبإ ؼًل ،سٝح ٚايكُع ٚاـٛف إٛت َٛاٖط

 ٖٛ ايٓكاض ظعِٝ  دشِٝ إ . ايعطاقٞ اٱْػإ ؿٝا٠ سٝات١ٝ ٫ظ١َ إٍ ايكٓابٌ ٚقصا٥ـ
 أْٚطٛيٛدٞ ٚٚدٛزٟ ضٚسٞ دشِٝ فطز ٚيٝؼ ، ايؿطٜس ايعطاقٞ ايٛدع دشِٝ باغتشكام

 Ontological  ؾٝ٘ تكب نبرل َسؾٔ إٍ ايعطاقٞ إؿٗس ؼٍٛ سػ١ٝ َعاْا٠ عٔ ٜهؿـ 
 سٝات٘ ؽتتِ إٔ ٜٓتٛط ايصٟ يؿاعطا سٝا٠ َٚٔ "، ايػ٬ّ "ٚازٟ َسؾٔ َتُج٬ّ اؿٝٛات نٌ
 : غبكٛٙ ايصٜٔ ايعطاقٌٝ َٔ باٯ٫ف أغ٠ٛ ، أٜهّا إكدل٠ ٖصٙ ٗ



427 
 

 أغتعٝس ، ا٭نؿإ نػا٥ط ، ايبٝاض ،ٜٓتؿط َين اؾٓٛب ،ٗ اؾبٌ ٖصا َٔ اؾٓٛب "ٗ
 (7) " . باـًٛز ٚاسًِ ، ٶ عؿب١ أقطـ ،، ططٜكٞ ٭ض٣ إكباح

 َكدل٠ ٗ ٚايػكٛٙ ا٫ْسثاض إٍ اٯٌٜ ايعطاقٞ اؾشِٝ ١ًَٛ ٖٞ ٚاـطاب ٚاؿطب ؾإٛت
 أٜهّا تصنطْا ؾعط١ٜ نطب١ ٗ ، ايسٜٛإ ْٗا١ٜ عٓ٘ تهؿـ َا ٖٚصا ، " ايػ٬ّ "ٚازٟ
 َين بايكطب ، ؾهٝع أمل ٗ ايًش١ٛ "ؼًُين : " اؾشِٝ ٗ "ؾكٌ ٗ اؿٝات١ٝ ضاَبٛ غٛاتِٝ

 (1) " . ايػ٬ّ ٚازٟ ، ايٛازٟ إٍ غأٖٟٛ
 َٛقـ عٔ أٜها ٚتهؿـ ، ٚاؾٕٓٛ ٚايتُعم ٚإهابس٠ با٭مل َؿع١ُ سٝا٠ غرل٠ ايسٜٛإ

 ٖٞ اؿٝا٠ بإ اٱسػاؽ َٔ ْابع عُٝل ضٚسٞ ُعم ٚعٔ ، اؿٝا٠ ػاٙ ٚاْٚطٛؾٞ ؾًػؿٞ
 غًػ١ً ٖٞ بٌ ، اؾ١ٓ َٔ آزّ خطٚز يػؿط إٝتاؾٝعٜك١ٝ بايػًط١ زا٥ُا يٝػت يهٓٗا ، غًط١

 زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٜػتٌٗ اش . ايعطاقٞ ايؿطز سٝا٠ بٗا تعخط اييت خطا٤ٚا٭ ا٫غايٝ٘ َٔ
 :غٓ٘ ث٬ثٌ َٓص َكرلٙ ٚسلت "اييت "ايػًط١ غط ٚعٔ با٭خطا٤ احملؿ٠ٛ سٝات٘ عٔ باؿسٜح
 قؿ٠ٛ ناْت ، اشلا١ٜٚ ؾٛم إعًك١ ايططٜل ٗ َطٴت اييت ايػٓٛات ا٭ضدح "ع٢ً
 (5) " . تٓتٗٞ ئ سطٚب عٔ ؾاٖسا اخذلعتين ٭ْٗا ضَا ، بٗا ظٖٛت يكس ، با٭خطا٤

 ؾكٍٛ نتاب١ "إعاز٠ اؾشِٝ ٗ "ؾكٌ ٗ ضاَبٛ ؾعٌ َجًُا ُاَا – ايؿاعط ٜبسأ ٖٚهصا
 ع٢ً "سٝا٠ ايٓٗط دٛاض ٗ ايؿاعط ٫ٚز٠ عٔ إؾاضات خ٬ٍ َٔ ايصات١ٝ غرلت٘ َٔ أٍٚ

 ٚايعا١ً٥ اٯغط٠ ٚتٛاضٜذ آْصاى قطعٗا قس نإ اييت ايج٬ثٌ ا٭عٛاّ عٔ "ؾه٬ ايٓٗط داْب
 ايؿاعط ؾٝ٘ ٜهٕٛ بهاًَ٘ يؿعب اؾُاع١ٝ إعاْا٠ غؿط بعسٖا يٝتػع إس١ٜٓ َٔ ىطز إٕ

 .  بهاًَ٘ يعكط ٚضا٥ّٝا ٚضاّٜٚا ؾاٖسّا
 غًُٝإ ٚإًو بٛزضٜاضز ايؿًٝػٛف َٔ اغتعاضٖا "اييت ايج٬خ "ايٓػذ ناْت ٌٖ تط٣

 آخط اؾذلانٞ عامل عٔ ٚنؿؿّا َعٌ عطاقٞ يٛاقع ض٩ّٜٜٛاٚ ؾًػؿّٝا ْؿّٝا ُجٌ ايسٜٛإ ػطب١ ٗ
 – ايؿًػؿٞ بإؿّٗٛ – ايعس١َٝ اؿ٫ُٛت ٖصٙ وٌُ ٫ ؾايسٜٛإ ٕ شيو أٚٔ ٫ ؾدكٝا ؟

 قٛض٠ ت٪نس ٜك١ٝٓٝ مث١ بايعهؼ بٌ ، اؿساث١ بعس َا َؿهطٟ ٚبعض بٛزضٜاضز بٗا بؿٸط اييت
 ايعطاقٞ إؿٗس ٗ ٚإٛت ٚاـطاب ايسَاض كٛضاي تطانِ خ٬ٍ َٔ ، ٚإدطب١ إُعق١ ايٛاقع
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 قابٌ ، اؾذلانٞ أٚ ُٖٚٞ عامل فطز ٚيٝؼ ، ٚسػٞ ٚأضنٞ ٚاقعٞ ٖٛ َا ٜهر ايصٟ ،
 فطز ٜهٕٛ إ َٔ ايسٜٛإ ٜبعس اؿهِ ٖٚصا . " "ايدلٚتٝ٘ ٚ ٚاٱٜٗاَٞ ا٫عتباطٞ يًتؿهٌ

 بٛضزٜاضز دإ َكسَتِٗ ٚٗ اؿساث١، بعس َا َؿهطٟ َٔ عسز بؿط "ؾًػؿ١ٝ "أططٚس١ َكٛي١
 ايسٜٛإ ٗ سانط٠ ٚا٫ْجطٚبٛيٛد١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ،ايػٝاغ١ٝ تؿاقًٝٗا بهٌ ايعطاق١ٝ ؾاؿٝا٠ .

 ايب٬غ١ٝ  ٚا٫ْعٜاسات ا٫غتعاضات َٔ غًػ١ً خ٬ٍ َٚٔ ، أسٝاّْا ٚغطٜاي١ٝ تطَٝع١ٜ بططٜك١
 ايعازٟ ايكاض٨ ع٢ً ك١ٝع ايككٝس٠ / ايسٜٛإ ػعٌ اييت ايهجٝؿ١ ٚا٭غًٛب١ٝ ٚايًػا١ْٝ
 ْٛع َٔ قاض٥ّا ٜتطًب  ٖا ، ٚأٜكْٛٞ ٚغطٜايٞ ضَعٟ ٖٛ َا نجاؾ١ ٗ أسٝاّْا إبايػ١ ،بػبب
 ايؿعط قطا٠٤ ٗ ٚؼسٜسّا ، ا٭زب١ٝ بايهؿا٠٤ نٛيط دْٛاثإ ايٓاقس ٜػُٝ٘ َا ،ّتًو خام
 ايؿاعط َِٚٓٗ ١اؿساث ؾعطا٤ َٔ عسز ٜهتب٘ ايصٟ ايؿعط َٔ ايططاظ ٖصا ٚخاق١ ، ٚتًكٝ٘
 . ايٓكاض ظعِٝ

 ايؿعط ٗ ٚخاق١ ا٭ٍٚ ايتأغٝػ١ٝ أقٛشلا "ٗ ايٓجط "قكٝس٠ إٍ ٜٓتُٞ ايؿعط ؾٗصا
 أْػٞ عٓس ضا٥س٠ ػاضب ٗ ايعطبٞ ايؿعط ٚٗ ، ٚضاَبٛ بٛيرل أَجاٍ ؾعطا٤ عٓس ايؿطْػٞ

 . ٚغرلِٖ بٛيل ٚغطنٕٛ بٓٝؼ ٚقُس بطنات ٚغًِٝ ٚازْٚٝؼ بٝهٕٛ ٚعباؽ اؿاز
 عُا ٚطباعّٝا بكطّٜا ىتًـ ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط ٜهتب٘ ايصٟ ايٓجط قكٝس٠ َٔ ايططاظ ؾٗصا

 . ايعطام ٗ خام  ٚبؿهٌ ، ايًٕٛ ٖصا ؾعطا٤ أغًب ٜهتب٘ إٔ أعتاز
 ايؿعط ٖصا يهتاب١ ٚايبكطٟ اـطٞ إٛٗط بٌ ايعطب ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ َعِٛ ىً٘ إش

 خاق١ زضاغ١ ٗ عٓسٙ تٛقؿت ٚإ يٞ غبل َا ٖٚٛ "، اؿط "ايؿعط  قكٝس٠ ٗ َجًٝ٘ َع
 ايٓجط "قكٝس٠ ثٛض٠ ناْت   ؾكس .  (9) . " ٚا٫خت٬ف إطابك١ : ايٓجط "قكٝس٠ عٓٛإ ؼت

 أ٫ثٓيت َكاطع٘ ايكاضّ ا٫غهٓسضٟ ايٛظٕ ع٢ً ُطزّا ُجٌ ايؿطْػٞ ايؿعط ٗ خام "ٚبؿهٌ
 ايؿعط ٗ َعتُسٶا نإ ايصٟ ايػطط أٚ ّايٓٛا ع٢ً ُطزّا ُجٌ ناْت شيو ايٛقت ،ٚٗ عؿط

 اؾ١ًُ اعتُاز ع٢ً ٚاٱقطاض "، اؿط "ايؿعط قكٝس٠ ٗ ٚنصيو ، ايتكًٝسٟ ايؿطْػٞ
 ايتُاٖٞ خ٬ٍ َٔ ايككٝس٠ نتاب١ ٗ ٚبكطّٜا طباعّٝا أغاغا Paragraph  ٚايؿكرل٠ ايؿعط١ٜ
  – عُسّا تتذٓب اييت تتاي١ٝإ إذلابط١ اؾٌُ َٔ غًػ١ً عدل ايهتاب١ ٗ ايٓجط َع إككٛز
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 ا٫بتسا٤ ٚا٫ْهًٝع١ٜ ايؿطْػ١ٝ ٗ ؾٝ٘، ٜؿذلٙ نإ ايصٟ ٚايػطط ايبٝت ْٛاّ – ْسض أ٫َا
 ايب١ٜٛٝٓ ايٛسس٠ بٛقؿ٘ ايؿعطٟ يًبٝت اـكٛق١ٝ َٔ يٕٛ ع٢ً ٚاؿؿاٚ ، نبرل عطف

 ايتكًٝسٟ. ٚيًؿعط اؿط ايؿعط يككٝس٠ إه١ْٛ ا٭غاغ١ٝ

 أٚ ايػطط ْٛاّ ٜعتُسٕٚ ٚناْٛا ايؿطٙ بٗصا ًٜتعَٛا مل ايٓجط ٠قكٝس ؾعطا٤ أغًب يهٔ
 ٚقس . شيو سٍٛ ٚايٓكاز ايباسجٌ بعض ٚتكٜٛبات اعذلانات َٔ ايطغِ ع٢ً ، ايبٝت
 عطب١ٝ قٝػ١ عٔ ،ْٚتشسخ ٖصا ايتاضىٞ اـطأ بتكٜٛب ْطايب ٫ إٔ ٗ ضأٜٞ عٔ عدلت
 ٜعتُس قس ؾايؿاعط . ٚثكاؾتٗا ايعطب١ٝ ًػ١اي َٔ ايٓابع١ خكٛقٝتٗا شلا ايٓجط قكٝس٠ َٔ َٓكش١

 طباعّٝا ايهتاب١ ٗ ايٓجط ْٚػل ايؿكط٠  إٍ ٜعُس ٚقس ، ايؿعطٟ ايػطط أٚ ايبٝت ْػل ع٢ً
  . ٚبكطّٜا
 زٜٛاْ٘ ٗ خام ٚبؿهٌ قكا٥سٙ أغًب ٗ ٜعُس ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط إٕ ٚدسْا ٚيصا

 ٖٚٛ ، ايؿعطٟ ايبٝت أٚ ايػطط ْػل ٓب،ٚػ ايؿعط١ٜ ٚاؾ١ًُ ايؿكط٠ بٓٛاّ ايهتاب٘ إٍ ٖصا
 ، ايؿطْػٞ ايؿعط ٗ ايٓجط يككٝس٠ ٚايبكطٟ ايهتابٞ يًٓػل ا٭ٍٚ ا٭قٍٛ اٍ عٛز٠ ّجٌ َا

  . يًؿاعط وػب اَتٝاظ ٖٚٛ ، ٚا٫ْهًٝعٟ
 ، ٜعٛز ايهتاب١ َٔ ايٓػل بٗصا ا٭خص إٍ ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط زؾع َا إٕ أض٣ ٚؾدكٝا

 َٔ ايجُاْٝين اؾٌٝ إٍ ايؿاعط اْتُا٤ ، ايٓجط يككٝس٠ ا٭قًٞ ُؿّٗٛيً إزضان٘ عٔ ؾه٬ّ
 ٚقكٝس٠ ، ايٓل قكٝس٠ َجٌ اؿساث١ٝ ايؿعط١ٜ ا٭ِاٙ بعض اختاض ٚايصٟ ، إانٞ ايكطٕ
 تٜٓٛعات ٚنًٗا ، إسٚض٠ ٚايككٝس٠ ، ايعٓكٛز١ٜ ٚايككٝس٠ إطنب١ ٚايككٝس٠ إؿتٛح ايٓل

 . ايٓجط يككٝس٠ ٚايبٓا١ٝ٥ ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا ٖٛطد إٍ بآخط،  أٚ بؿهٌ تٓتُٞ،
 اضاز ايصٟ ايطزلٞ أٚ ايتكًٝسٟ بايؿاعط يٝؼ يهٓ٘ ، مثاْٝين ؾاعط ، ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط

 غٝاغ١ عٔ َٚساؾعّا طبا٫ّ ٜهٕٛ يهٞ ايٛاد١ٗ إٍ ، ٚتكسّ٘ تهطٜػ٘ ايسنتاتٛضٟ ايٓٛاّ
 ؾٔ ٚتدلض ايطاغ١ٝ ُذس اييت يتعب١ٜٛا ايككٝس٠ نتاب١ خ٬ٍ ،َٔ ٚضَٛظٙ ايسنتاتٛضٟ ايٓٛاّ

 إانٞ ايكطٕ َٔ ايجُاْٝٓات َٓتكـ َٓص تتبًٛض بسأت اش . آْصاى يًٓٛاّ ايعؿٛا١ٝ٥ اؿطٚب
 َعّا اؿط ٚايؿعط ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ يؿعطا٤ ايطزلٞ "ا٫ػاٙ "تعانؼ دسٜس٠ اػاٖات
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 إؿاد٧ ا٫ْؿذاض ٗ جٌُ ، آْصاى يًٓٛاّ ايطزل١ٝ ٚايهػٛٙ إطايب َع اْػاقٛا ،ٚايصٜٔ
 ٖصٙ إ بصضٜع١ ايٓٛاّ أ٤٬َات َٔ يًتًُل ايؿعطا٤  شضٜع١ ناْت اييت ايٓجط يككٝس٠
 ٚضَا . إؿطط١ ٚضَعٜتٗا ٚغُٛنٗا ؾه٬ْٝتٗا بػبب تعب١ٜٛ تهٕٛ ٫ٕ تكًح ٫ ايككٝس٠

 َك٢ٗ َجٌ ٚايجكاؾ١ٝ ايؿعب١ٝ إكاٖٞ َٔ عسزا آْصاى ايعؿٟٛ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ اختٝاض نإ
 ايطزل١ٝ ٚإطانع إٓتسٜات عٔ بعٝس٠ شلِ ضزل١ٝ غرل سان١ٓ ، ايؿابٓسض َٚك٢ٗ عذُٞ سػٔ
 . ز٫يت٘ ي٘ أَط آْصاى، ٚإددلٜٔ ٚايعػؼ ايطقبا٤ أعٌ عٔ دع٥ٝا ٚبعٝس٠

 ايٓل ٚقكٝس٠ ، إطنب١ ايككٝس٠ ْػل إٍ تسضهٝا ٜٓتكٌ ايٓكاض ظعِٝ بسأ ؾكس ٚيصا
 َع نبرل سس إٍ تتعايل نتاب١ٝ أِاٙ ٖٚٞ ، إسٚض٠ ٚايككٝس٠ يعٓكٛز١ٜا ٚايككٝس٠ إؿتٛح
 غبل .ٚقس ايٓل بككٝس٠ ايؿاعط ٚيع ٜؿػط َا ٖٚصا ، ايؿطْػ١ٝ ايٓجط يكك١ٝ ا٭قًٞ ايٓػل

 :َٔ اؿساث١ "ؾعط نتابٞ ٗ ٫سكّا ايجُاْٝٓات،ْؿطت ؾعطا٤ عٔ زضاغ١ ْؿطت ٚإٔ يٞ
  ايتؿٛٞ". ؾها٤ اٍ ايتُاغو ْػل
 َٔ قًٌٝ غرل سؿس ّجً٘ ايجُاْٝٓات ؾعطا٤ ػطب١ ٗ ا٭غاغٞ ا٫ػاٙ إ آْصاى قسبٝٓت ٚ

 ايٓل ٚقكٝس٠ ، إبهط٠ قا٫ٚتِٗ ٗ ٚخاق١ ، ايتؿع١ًٝ قكٝس٠ بٌ ٜطاٚسٕٛ ايصٜٔ ايؿعطا٤
 قكٝس٠ ٖٞ اجملُٛع١ ٖصٙ ؾعطا٤ يس٣ إؿه١ً ا٭زا٠ إ إٍ آْصاى ٚأحملت . ايٓجط قكٝس٠ أٚ

 ٚاييت ، إعطٚؾ١ ا٫دٓاغ١ٝ  باؿسٚز تتكٝس ٫ اييت إؿتٛس١ ايهتاب١ َٔ يٕٛ ٖٞ اييت ، ايٓل
 َٓطًكات ٗ عٓٗا ٚتؿذلم ، ٚا٭زٚات ا٭ٖساف َٔ ايهجرل ٗ ايٓجط قكٝس٠ َع تًتكٞ

 اؿاغِ ايتدًٞ ٗ ايطغب١ ٗ ايٓجط قكٝس٠ َع تؿذلى ايٓل ؾككٝس٠ . أخط٣ ٚاغذلاتٝذٝات
 ايؿعط قٛاعس نػط ٗ ايطغب١ ٗ َعٗا تًتكٞ نُا ، ٚايكاؾ١ٝ ايٛظٕ َٛاٖط عٔ ٚايٓٗا٥ٞ
 بكرل٠ ٕباغت١ ٚايػعٞ ٚايه٬غٝه١ٝ ٚايطَٚاْػ١ٝ ايػٓا١ٝ٥ َٛاٖط نٌ ٚتكؿ١ٝ ايتكًٝس١ٜ،

 ٚاٱٜكاع١ٝ ٚايب٬غ١ٝ ا٭غًٛب١ٝ ا٫ْعٜاسات َٔ غًػ١ً ططٜل "عٔ تٛقع٘ "اؾل ٚخطم ايكاض٨
 ٗ ايٓجط قكٝس٠ عٔ ايٓل قكٝس٠ ٚتؿذلم . ايؿعطٟ اـطاب تعُٝل يهُإ ، ٚايذلنٝب١ٝ

 يهُإ ٚايهجاؾ١ ٚايذلنٝع ايككط إٍ ٌُٝ ايٓجط قكٝس٠ ناْت ؾكس . ايطٍٛ َٓٗا خٛام ١ًْ
 ضٚاز بتٓٛرلات أثطت ٚاييت ، بطْاضز غٛظإ عٓٗا ؼسثت اييت ا٭غاغ١ٝ إكَٛات تٛؾط ؼكٝل
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 عاز٠ّ ايٓجط قكٝس٠ ٌُٝ اشٵ . ٚاجملا١ْٝ  ٚايتٖٛر اٱهاظ ٖٚٞ ، ٖٚاضغاتِٗ ايعطب ايٓجط قكٝس٠
 تٛؾرل ، غهٛت دٛيٞ شيو إٍ تصٖب نُا ، تهُٔ يهٞ يًذلٌٖ ػٓبّا ٚايذلنٝع ايككط إٍ

 . َتُاغه١ عه١ٜٛ ٚسس٠ عٔ ايٓاؾ٧ اٱْايٞ ايتأثرل ٚسك١ًٝ ايتٖٛر عٓكط
 ا١ٜ ) ايككٝس٠ تهٕٛ إ أ١ُٖٝ ع٢ً ( بٛ ائ ازغاض ) تأنٝس َع ايٓاقس٠ ٖصٙ ٚتتؿل

 اؾتكاز إٍ ٜٚعطنٗا يًككٝس٠ ايعه١ٜٛ ايٛسس٠ ٜسَط تط٣ نُا ايطٍٛ ٫ٕ قكرل٠، ( قكٝس٠
 غطز١ٜ بعٓاقط استؿازٖا  ٚدسْا ، اٯخط اؾاْب َٚٔ . ايٓجط إٍ ٚايعٛز٠ إٓطكٞ ايذلاب٘

 إغٛظ ) ناْت اش . ايٓجط قكٝس٠ زاخٌ ، ا٭قٌ ٗ ، َكبٛي١ تهٔ مل ٚاغتططاز١ٜ ٚٚقؿ١ٝ
 ، ايٓجط أزٚات َٔ تعسٖا اييت ، ٚايٛقـ ٚا٫غتططاز ايػطز اغتدساّ َٔ ؼصض ( بطْاض

 بػ١ٝ ؾطٜل ٗ ٚعًُٗا ؼؿسٖا ٖٞ ، ايٓجط قكٝس٠ ٗ ٱزخاشلا قاض١َ ؾطٚطّا يصيو ٚتهع
 َا ع٢ً ٚايٛقـ ايػطز إ ٜعين ٖٚصا . أخط٣ أٖساف يتشكٝل ٫ ؾعط١ٜ، أٖساف  ؼكٝل

 . ايٓجط قكٝس٠ ٗ ايعَين تسؾكُٗا ٜؿكسإ ضبطْا غٛظإ ايٝ٘ تصٖب
 ايٓل قكٝس٠ إ ا٫ ايػطز١ٜ إػتٜٛات بعض ع٢ً ايٓجط قكٝس٠ اْطٛا٤ َٔ ايطغِ ٚع٢ً

 َتٓا١َٝ غطز١ٜ ب١ٝٓ عسٜس٠ ْل قكا٥س ٗ لس سٝح ، اؾاْب بٗصا خاقا اٖتُاَا أٚيت قس
 إ نُا . ايٓجط قك١ٝ ٗ ّاؾا٥ع ٜهٔ مل َا ٖٚٛ ، شاتٗا ايككٝس٠ ب١ٝٓ ٗ ا٭غاؽ سذط تؿهٌ
 ٗ بٗا َػُٛسّا ٜهٔ مل َػٗب١ ٚاغتططازات ٚقؿ١ٝ يعٓاقط تتػع ضاست ايٓل قكٝس٠
 ا٭دٓاؽ بك١ٝ ع٢ً شتاْؿت قس ايٓل قكٝس٠ إ إٍ أغاغّا ٜعٛز ٚشيو ، ايٓجط قكٝس٠
 ؾعط١ٜ أدٓاؽ َٔ َػتعاض٠ َتٓٛع١ َٛاٖط ؾاستؿست ، اٜهّا ا٭خط٣ ٚايؿٕٓٛ بٌ ،ا٭زب١ٝ

 ، بًػتٗا ، ببٓا٥ٗا ، بصاتٗا ايٓل قكٝس٠ عٓا١ٜ ٚبػبب . َٚٛنٛع١ٝ شات١ٝ ، ؾعط١ٜ غرلٚ
 ،poetry– meta  ؾعط – إٝتا أٚ ايؿعط ٚضا٤ َا أؾهاٍ َٔ ؾه٬ّ تعس إ ّهٔ ؾٗٞ

 يٝػت ايٓل قكٝس٠ ْٚطدػ١ٝ . شاتٗا ٗ ، ْطدػّٝا ،  تتُطأ٣ ايككٝس٠ ضاست سٝح
 – ايتعبرل داظ اشا – ٖٞ ٚاِا ، ٚتهٜٛٓ٘ ايؿاعط أٚ اٟٚايط بٛعٞ َطتبط١ أٚ غٝهٛيٛد١ٝ

 ْٚػٝذ٘ بٓٝت٘ إظا٤ خام ْٛع َٔ ْطدػ١ٝ ّاضؽ شات٘ ايؿعطٟ ايٓل إ َع٢ٓ ؾ١ٝٓ ْطدػ١ٝ
 . ؾعطّٜا خطابا بٛقؿ٘ ، بصات٘ ٚٚعٝا ، ٚايط٩ٜٟٛ ايًػاْٞ ٚتؿهً٘
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 ٗ ٚايًعب ٜبايتذط ٕٛاق١ً ضغب١ عٔ ، ايجُاْٝٓات ػاضب ٗ ، ايٓل قكٝس٠ ٚتهؿـ
 َٔ ، نبرل زضد١ إٍ ، قطٜب١ هعًٗا َا ٚايبٓا٤ ٚاـٝاٍ ٚايتعبرل ٚا٭غًٛب ايًػ١ ؾها٤ات

 ، ايؿطْػ١ٝ ايب١ٜٛٝٓ إؾاعت٘ ايصٟ اؿسٜح ايؿطْػٞ ايٓكس ٗ Ecriture " "ايهتاب١ َؿّٗٛ
 ؿعطا٤اي َٔ عسز زاؾع ٚقس . ٚايٓكس ايًػاْٝات ٗ ايهتاب١ َؿّٗٛ ُاَّا ٜطابل ٫ ٚايصٟ
 ٜهع اش . ازْٚٝؼ ٚايؿاعط بٓٝؼ قُس إػطبٞ ايؿاعط َِٚٓٗ ٖصا ايهتاب١ َؿّٗٛ عٔ ايعطب
 َػاٜط٠ نط١ٜ٩ ، إعاقط ايؿعط َؿّٗٛ َع أغاغٞ تعاضض ٗ ايهتاب١ َؿّٗٛ بٓٝؼ قُس
 ع٢ً أغاغّا تعتُس نْٛٗا ، ٚايتذاٚظ ٚايهؿـ ايتذطب١ عطاض٠ شلا وتؿٜ إ واٍٚ ، يًعامل
 . ٚإُاضغ١ ايتذطب١ خاضز نتاب١ ٫ سٝح ، ايتٓٛرل١ٜ ٚإُاضغ١ يٓلا دسي١ٝ

 ٚقطا٤ات تأ٬ٜٚت ع٢ً َؿتٛح ْل َٔ نطب ٖٞ اؿساث١ٝ َٛاقؿاتٗا ، ايٓل ٚقكٝس٠
 بؿهٌ ايٝٗا ايٛقٍٛ ّهٔ ٫ ، َٚتؿ١ٝٛ َتؿابه١ ٚز٫٫ت بط٣٩ تهتٓع ٭ْٗا ، َتعسز٠
 . ايكطا٥ٞ ايٓل َكابٌ ٗ ، ايهتابٞ لايٓ َؿّٗٛ َع تًتكٞ بٗصا ٖٚٞ ، ٚغطٜع َباؾط

 ٜٚتطًب ، ٚايكطا٤ات ايتأ٬ٜٚت َتعسز ْل ، باضت ض٫ٕٚ عٓس ايهتابٞ ايٓل َٚؿّٗٛ
 ، َ٪ثط٠ إْتاد١ٝ ؾاع١ًٝ عدل ايتأ١ًٜٝٚ ايٓل ٖصا ؾؿطات ؾو ع٢ً قازض خام ع ْٛ َٔ قاض٥ا
 ٚضَٛظٙ ؾؿطات٘ ٚتبس ايصٟ ايكطا٥ٞ ايٓل غ٬ف يًكاض٨ بػٗٛي١ قٝاز٠ ٜػًِ ٫ ْل ٭ْ٘

 ، إتًكٞ ٚعٞ وؿع ٫ ؾٗٛ ٚيصا ايػايب، ٗ ،َٚػًٛق١ ٚايتا٩ٌٜ ايتًكٞ ٚغ١ًٗ َهؿٛؾ١
 . ايكطا٠٤ بعس شانطت٘ عٔ ٜػٝب َا ٚغايبّا

 ايؿعط١ٜ يًب١ٝٓ إٓهب٘ غرل ، أسٝاّْا ٚايؿٛنٟٛ ، ايعؿٛا٥ٞ إٛٗط َٔ ايطغِ ٚع٢ً
 ايؿعط١ٜ ايبين َٔ أغاغ١ٝ فُٛع١ ْؿدل إ ّهٔ إْٓا ا٫ ، ايجُاْٝٓات ؾعطا٤ يككٝس٠

 ب١ٝٓ خًل ٗ ضغب١ أ٫ّٚ ؾٗٓاى أغاغ١ٝ أقٓاف ث٬ث١ ؼت ْهعٗا إ ّهٔ اييت ايٛانش١
 ه٧ اْؿذاضّٜا ب٪ضّٜا َطنعّا ايككٝس٠ ؽب٧ اشٵ . أغاغّا ايٛاسس٠ ايؿعط١ٜ اؾ١ًُ تعتُس ؾعط١ٜ
 َٔ يٕٛ ٖٞ ، إهجؿ١ ايدلق١ٝ يككٝس٠ا ٖصٙ َٚجٌ . يًككٝس٠ ايؿعط١ٜ اؾ١ًُ خا١ُ ٗ غايبّا
 أٚ ايؿعط١ٜ اؾٌُ ٖصٙ َٔ فُٛع١ ضقـ إٍ ايؿاعط ًٜٚذأ . ايَٛه١ قكٝس٠ أيٛإ

 . اندل عٓكٛزٟ ْل ـًل ايطباع١ٝ ايؿٛاقٌ أٚ ايذلقِٝ ططٜل عٔ ٚاسس ْل ٗ ايَٛهات
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 ، هتاب١اي َٔ ايًٕٛ ٖصا دطب ٚإ غبعٝين، ؾاعط ٖٚٛ ، إادسٟ خععٌ يًؿاعط غبل ٚيكس
 َٓٗا ايجُاٌْٝ يًؿعطا٤ عسٜس٠ ٖاث١ً ِاشز "ٚلس ايكٛض٠ "قكٝس٠ َكطًح عًٝ٘ ٚأطًل
 "ٚ "ْٗط ٚقكا٥س ، إٔطعيب خهرل باغِ "يًؿاعط "دٓٛب "ٚ "نٛنب "ٚ "ٖطّ قكا٥س

 ايٓٛاب سػٔ يًؿاعط َتؿطق١ ٚقكا٥س ، داغِ غعس "يًؿاعط ساٟٚ "خًٌٝ "ٚ "ايػٝاب
 قٛغٌ بٌ "ا٥٬ٕه١ قكٝس٠ َكاطع ْعس إ ّهٔ نُا "، "ضنٝع "ٚ "ٚ"بها٤ "ؾكسإ َٚٓٗا

 ٖصا نُٔ ، ْكاض ظعِٝ "يًؿاعط ايتعاضض "ضَٛظ َٚكاطع ، ظنٞ ايعٖط٠ عبس "يًؿاعط
 عبس ٚلا٠ ْٛضٟ ٚن٫ٛي١ عبساؿػٌ ٚآس دطم ا٭َرل عبس قكا٥س تٓتُٞ نُا . ايًٕٛ

  . أٜهّا ايًٕٛ ٖصا إٍ اهلل
 نتابت٘ ْٚٛاّ ايبٝت َٔ تتدص اييت ايككرل٠ ايككٝس٠ ؾهٌ تدصؾٝ ايجاْٞ ايكٓـ أَا

 َتُاغه١ تبسٚ َا غايبّا ايككٝس٠ ٖٚصٙ . شلا بكطّٜا َٛٗطا اؿط ايؿعط قكٝس٠ ٗ ايطباع١ٝ
 َٚٓهبط١

 بـ ٜػ٢ُ َا َع تًتكٞ إ ّهٔ ٖٚٞ ، انجط أٚ ٚاسس٠ اْؿذاض١ٜ ب٪ض٠ ع٢ً عاز٠ ٚتٓطٟٛ
 إ ّٚهٔ . ( بطْاض )غٛظإ َكطًشات ايؿه١ًٝ يككٝس٠ا "أٚ ايذلنٝب ايبػٝط١ "ايككٝس٠

 .  شلا إطاضّا ايؿعط١ٜ ايب١ٝٓ ٖصٙ َٔ تتدص ايٓل قكٝس٠ ِاشز ْكـ َٔ أنجط إٕ ٬ْسٜ
 ايؿعطٟ ايبٝت ٜتدص ٫ٚ ، يًككٝس٠ ايبكطٟ إٛٗط ٜعتُس ؾ٬ ايجايح ايكٓـ إَا
 ؾكطات ٗ ٚايعباضات اؾٌُ اقـتذل سٝح ، ايٓجط١ٜ ايهتاب١ أغًٛب إٍ ٜعُس ٚإِا ،أغاغّا
 إٍ ايؿعطٟ إً زاخٌ ايؿاعط ًٜذأ ٚقس . إسٚض٠ ايككٝس٠ يٓػل َكاضب١ بططٜك١ ، َع١ٓٝ
 ٌُٝ َا غايبّا نٗصٙ ٚقكٝس٠ . ايؿعطٟ ايبٝت ْٛاّ إٍ ايعٛز٠ ططٜل عٔ ، ايتًٜٛٔ َٔ يٕٛ
 ٗ ٫ٚستؿازٖا ، ذلابط١إ ٚايس٫ي١ٝ ا٫ْؿذاض١ٜ ايب٪ض َٔ عسز ع٢ً ٫ستٛا٥ٗا ايطٍٛ إٍ

 ب١ٝٓ زاخٌ َكبٛي١ تهٔ مل ٚاغتططاز١ٜ ٚقؿ١ٝ ٬ََٚح ، غطز١ٜ ٚسبهات بعٓاقط ايػايب
ٛٓطت ٚإ بطْاض غٛظإ يًٓاقس٠ غبل ايصٟ ايتٛٚٝـ عدل  ، غابكّا ايٓجط قكٝس٠  ّٚهٔ ي٘. ْ

 بػاض ٗ خام ٚبؿهٌ ُٜٚٗٝٔ ٜٚٓتؿط ٜؿٝع بسأ ايهتاب١ َٔ ايًٕٛ ٖصا إ ٬ْسٜ إ
 ْٚكٝـ إطعيب خهرل ٚباغِ دابط ٜٛغـ ٚخايس سػٔ ق٬ح أَجاٍ ايؿعطا٤ َٔ عسز
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 ٚظعِٝ اؿػٌ عبس ٚآس ايؿٝاض ٚناِٚ َٝدا٥ٌٝ ٚزْٝا ْكاض تطنٞ ٚقُس ايٓاقطٟ
 ٚؾهٌ ؾػٝسٍ ٚنطِٜ دباض ٚغٗاّ اؿاز ٚسه١ُ ْٛاض أبٛ ٚأزٜب ٖاؾِ ٚٚغاّ ، ايٓكاض
 . ٚغرلِٖ ددل خًـ

 طاقات بتؿذرل ايؿعط١ٜ ؾها٤ تكتشِ إ ٖصٙ ايج٬ث١ بطٚاؾسٖا ايٓل قكٝس٠ ٚتػع٢
 ايؿعطا٤  ػاضب َٔ ايٛاع١ٝ ٚغرل ايٛاع١ٝ اٱؾاز٠ ططٜل عٔ ٖه١ٓ زضد١ أقك٢ إٍ ايتدٌٝٝ
 ، ( غٓعبطؽ أئ ) أَجاٍ ٚايػهب ايطؾض قكٝس٠ ٖٚجًٞ ٚايسازا٥ٌٝ، ٚايػطٜايٌٝ ايطَعٌٜ

 أبٞ ٚؾٛقٞ اؿاز ٚاْػٞ ٚازْٚٝؼ إاغٛٙ قُس أَجاٍ ١ايعطبٝ ايٓجط قكٝس٠ ٖجًٞ إٍ إناؾ١
 ؾا٥ل ٚق٬ح اؾٓابٞ ايكازض ٚعبس بٝهٕٛ ٚعباؽ بٛيل ٚغطنٕٛ بطنات ٚغًِٝ ؾكطا٤

 . ٚغرلِٖ
 اجملاظات اغتدساّ إٍ ايجُاْٝٓات ؾعطا٤ ًٜذأ إد١ًٝ ؾها٤ ٗ اٱعاض ٚيتشكٝل
 ، بايعهؼ أٚ ٚبكطٟ سػٞ ٖٛ َا إٍ ٚفطز شٖين ٖٛ ٖا ي٬ْتكاٍ ، ايبعٝس٠ ٚا٫غتعاضات

 يًُؿاضق١ ايؿ١ٝٓ اٱَهاْات َٔ اٱؾاز٠ إٍ بايًذ٤ٛ ، َٚباغتت٘ ايكاض٨ بكرل٠ قسّ ططٜل عٔ
 .  (01) ٚزاي١ عُٝك١ غدط١ٜ ع٢ً ، َػتٜٛاتٗا بعض ٗ تٓطٟٛ اييت

 اؿهٛض ٖادؼ نُٔ ْػدٗا ،أٚ ايج٬ث١ ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط قكٝس٠ َػتٜٛات تتشطى
 بٛقؿ٘ ؾإٛت . َتك١ً سهٛض ع١ًُٝ ، ا٭ثط ططٜل عٔ أؾاض٠ ، ٖٓا ؾايػٝاب  اب.ٚايػٝ
 ع٢ً ٜجكٌ ايػًط١ ،أٚ اـط١٦ٝ ٖادؼ ٌٜٚٛ . سهٛضّا بٛقؿٗا اؿٝا٠ ع٢ً ٜٓطٟٛ غٝاباّٶ

 :سٝات٘ ٚزلت اييت ايػًط١ ٖصٙ غط ٔع َط٠ َٔ أنجط ايؿاعط ٜتػا٤ٍ سٝح ، ايؿعطٟ ايٛاقع
 (00) "  ؟ ايػًط١ صٖٙ َا ، ايتهطاض ٜايعصاب "

 بعهٗا ٜكٛز َذلابط١ َتاٖات ث٬خ ٖٞ بٌ ، تٓتٗٞ ٫ َتا١ٖ ٗ ْؿػ٘ ايؿاعط هس نُا
 : ٚاؿطب ، ٚايًػ١ ، اؿٝا٠ ٖٞ ، اٯخط ايبعض إٍ

 عاقؿ١ اؿطب . ٚاؿطب ٚيػت٘ سٝات٘ ، ايج٬خ َتاٖات٘ باب ٜؿتح اسس ٫ ٜعطف "نإ
 (09) " . اـطاب ٚازٟ ٗ عجط٠ سٝات٘ . يتأٌٜٚا َصع١ مٛ تتؿطع ططٜل يػت٘ . غٛزا٤
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 َتاٖات٘ ؾدار انتؿـ إ بعس  ، ٚسا٥طُا َؿطزّا ، َتاٖت٘ ٗ ، ايؿاعط ىطز ٖٚهصا
 (02) " . نتبٛٙ نًِٗ ٚاسس بهتاب ايعُٝإ َع "ٜؿذلى  ،ٚأقبح أٜهّا ٚيعٓتٗا  ايج٬خ
 ، ؾٓٝاّٶ ، تهٕٛ سق "اييت ثايج١ ٖٞ"ْػد١ ٚاييت ا٭ٍٚ إؿك١ًٝ اؿطن١ ٖصٙ ٗ

 تٓطٟٛ ايعَٔ يتٝاض ضاقس٠ ٚسطن١ ، َتشطن١ يب١ٝٓ َسضٚغ١ سبه١ مث١ ، إ٫ ب١ٝٓ"غطح"يٝؼ
 قس يهٓ٘ ، أغاغّا إتهًِ نُرل ايؿاعط ؾٝٗا ٜٛٚـ ، خؿ١ٝ َتشطن١ غطز١ٜ ب١ٝٓ ع٢ً

 "ٗ "ا٫يتؿات "أٚ "ايعسٍٚ ْػل نُٔ إداطب أٚ  ايػٝب١، نُرل تٛٚٝـ مٛ  ٜٓعطـ
 عٓٗا ؼسخ اييت ايج٬ث١ ايؿعط١ٜ يٮقٛات إؿطٚع ايتٛٚٝـ ؾها٤ نُٔ أٚ ايعطب١ٝ ١ايب٬غ

 . إيٝٛت ؽ. ت. ايؿاعط
 يًؿاعط ا٭غاغٞ اجملؼ ٖٞ " ثايج١ "ْػد١ ٗ ايعٌ خ٬ٍ َٔ ايبكط١ٜ،" ايط١ٜ٩ تٌٛ

 َٚطنع١ٜ ١َُٓٝٗ تكبح إط١ٝ٥ ؾايكٛض .ٚبصا ايج٬خ َتاٖات٘ زٖايٝع عدل ايعامل ٫نتؿاف
  : إط٥ٞ ٚيًٛقـ ايػطز١ٜ يًعب١ بايٓػب١

  غًطتٗا يف اؿٝا٠ : "ضأٜت
  اؿاضؽ

  ايعامل
 "  اٱْػإ.

 ٚتكبح ، بس٬ّٜ ايػطز إٍ ؾٝعُس ، عٝٓٝ٘ "ن٤ٛ أٍٚ  "ْػد١ ٗ ٜؿكس ايؿاعط يهٔ
 : ؾٝ٘ ٜتذ٢ً ايصٟ ايٓٗط ٖٛ ٚايه٬ّ ، بس١ًٜ َطنع١ٜ ب٪ض٠ ايطٚا١ٜ

  ٚأختؿٞ "أظٗط
 .(79)" . ايه٬ّ ْٗط يف أػ٢ً ، أضٟٚ يصا ، أُض مل ، نيايع ْٛض ؾكست
 ٗ تأثرل ي٘ إًُٛغ١ ايتذطب١ تهاضٜؼ اغتهؿاف ٗ اؿٛاؽ بٌ ا٫ْتكاٍ ٖٚصا

 تهاضٜؼ ػػٝس ٗ اؿٛاؽ ْٝع تؿذلى سٝح  ايؿعط١ٜ، ايكٛض ٚبٓا٤ ا٭غًٛب١ٝ ايتؿه٬ت
  ْٗاٜتٗا تكٌ اييت  ايؿاعط ضس١ً إ ٬ْٜس إ ّٚهٔ . ا٫غتبساز ٌٚ ٗ ايعطاق١ٝ ايذلادٝسٜا
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 ظصض  َتػطب١ً تٌٛ أْٗا إ٫ ، ٚؾطح نؿٛؾات َٔ ؾٝٗا ٖا ايطغِ ٚع٢ً "، ثايج١ "ْػد١ ٗ
 : َطًل  ٚعطؾاْٞ َٝتاؾٝعٜكٞ غٝاب ٗ ايػكٛٙ عٔ بعٝسّا ٚسػٞ أضنٞ

 ابٗاٚتط ، ٚعإٗا ، ٚأْٗاضٖا ، ٚسٝٛاْاتٗا ، ٚاؾذاضٖا ، بأسذاضٖا ، ب٬زٟ ، "ب٬زٟ
 (07) ".  َٚهٝت. نتؿٞ ع٢ً ًٓتٗا ب٬زٟ ، ب٬زٟ ، ٚساضغٗا ، ٚاْػاْٗا ،

 ، عٛا٤ ٖج١ً اؿبٝب١ / إطأ٠ َط٠ ٭ٍٚ "تطٌ ثا١ْٝ "ْػد١ ٗ ايؿاعط ضس١ً َػتٌٗ ٚٗ
 نٕٛ ٗ ايبس١ًٜ، َٚٝجٛيٛدٝات٘ أغطٛضت٘ ٜكٓع ٖٚٛ ، آزّ قٓاع ايؿاعط ٜطتسٟ سٝح

 إْػا١ْٝ بسا٥ٌ مٛ ٚاـطٚز ايتهٜٛٔ "يػؿط ايهدل٣ طٜٚات"إ تٛقع أؾل ٜؿانؼ اؾذلانٞ
 عٓس ا٫ؾذلانٞ ايعامل ؾهط٠ َع ايتُاٖٞ إٍ بايؿاعط زؾع َا ٖٛ ٖصا ٚضَا . ٚسػ١ٝ ٚأضن١ٝ

 اؾشِٝ غطا٥ب١ٝ إٍ يٲؾاض٠ بٌ ، قٛؾ١ٝ َتا١ٖ أٚ ْؿّٝا  بٛقؿٗا يٝؼ ، ( بٛزضٜاض دإ )
 . ٚا٫ٜٗا١َٝ ؾذلان١ٝٚا٫ ايؿا٥ك١ بايعٛامل ايؿبٝ٘ ايعطاقٞ

 ايعُٝإ د١ٓ َٔ أخطدت٘  ٜكٍٛ نُا اييت عُطٙ"ٖٞ "غًط١ ناْت اييت ، ايؿاعط ٚسٛا٤
 : ا٭ضنٞ ايؿطزٚؽ ٗ ٚأزخًت٘ ،

 خطدت بو ، ايعُط غًط١ أْت ، أخط٣ عٝا٠ مًِ قطْا ، ٚاسس٠ ؿٝا٠ ْكؿإ "ٚ٭ْٓا
 (01) " . ايعُٝإ د١ٓ َٔ

 ض٩ٜا خ٬ٍ َٔ ايتهٜٛٔ، غؿط قٝاغ١ بإعاز٠ – آزّ ٘قٓاع أٚ  - ايؿاعط ٜؿطع ٖٚهصا
 يٝطًل ، ٚايبابًٞ ايػَٛطٟ ايتهٜٛٔ غؿط َػتًُّٗا ضَا ، اـاق١ ططٜكت٘ ع٢ً بطٖا١ْٝ،
 : ٚايعسّ ٚايٓؿٞ ايػٝاب ٚد٘ ٗ اـاق١ أغطٛضت٘

 (05) " . ايػٝاب قًيب عٔ أضست ، سٝاتٞ ْكـ "ٚ٭ْو
 ٚاـطٚز ايتهٜٛٔ غؿط ضس١ً عدل ايؿاعط ٘ضع ايصٟ ايؿطزٚؽ ٖٞ ا٭ضن١ٝ ؾاؿٝا٠ 

 : ايبس١ًٜ
 ؾٛم تطؾطف ٚاسس٠ ن١ًُ َٚعٓا ، ايؿطزٚؽ إٍ بٓا ٜعٛزإ ٚايعطٟ اؿب ، ٖٓا "مٔ

 .  (09) " . اؿٝا٠ ٖٞ ايعامل
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 َٔ دسٜس٠ قٛضّا ( ثا١ْٝ ْػد١ ) ،ٗ إتا١ٖٝ ضسًت٘ ْٗا١ٜ ٗ ايؿاعط، يٓا ٜٚهؿـ
 ، ايؿعط١ٜ ايهتاب١ قكسٜ٘ سٝح ، ؾعطٟ - َٝتا َٛٗط خ٬ٍ َٔ ، ايطٚس١ٝ ٚقٓت٘ َعاْات٘

 َٝتا ؾعٌ ٗ ايؿعط١ٜ ايتذطب١ ؾها٤ ٗ ايطاٟٚ ٚزخٍٛ ، َٛقع َٔ أنجط ٗ ايكاض٨ ٚكاطب١
 : ٚانح ؾعطٟ–

 (02) " . اي٬ّٛ ٖصا عٔ ايػتاض يٝعٜح ، ايطاٟٚ تكسّ "بعسٖا
 ؾسٜس عامل ع٢ً ايٓكاض ظعِٝ دشِٝ َٔ ا٭خرل إطق٢ "ٖٚٛ أٍٚ "ْػد١  ٚتٓؿتح 

 ـ أٚ ، ا٫ يٝؼ اغت٬ٗيّٝا غطشّا ُجٌ ناْت "اييت ثايج١ "ْػد١ بـ قٝاغا ٚايس١َٜٛ ايػٛزا١ٜٚ
 اؿطب قٛض ؾتدِٝ إطس١ً ٖصٙ ٗ إَا . احملطق١ إٍ ايسخٍٛ بسا١ٜ ناْت "اييت ثا١ْٝ "ْػد١
 ،ايعٚاٍ / ا٭بس١ٜ ٚثٓا١ٝ٥ ، ايػٛاز / ايبٝاض ثٓا١ٝ٥ عدل ، اجملٗٛي١ ٚاؾجح ٚاـطاب ٚإٛت
  ايتٛاظٟ: ْػل تعتُس تطنٝب١ ب١ٝٓ ٗ  يًعٚاٍ، قطٜٔ ٚايػٛاز يٮبس١ٜ، قطٜٔ ايبٝاض سٝح

 (91) " ايعٚاٍ. ٜهطغ٘ ايػٛاز ا٫بس١ٜ، تهطغ٘ "ايبٝاض
 يٝكبح ايطس١ً ْٗا١ٜ ٗ ايجٓا١ٝ٥ ٖصٙ ططٗ تكًب ايعطاقٞ اؾشِٝ ٗ إأغا٠ عُل يهٔ
 ٚاْعٜاسّا يًكاض٨ أؾل يتٛقع أخط نػط ٗ ، يٮبس١ٜ قطّٜٓا ٚايػٛاز  ٚاٍيًع  قطّٜٓا ايبٝاض
 : إعٝاضٟ ايكُٝٞ إعٝاض عٔ ٚغُٝٝا٥ّٝا ز٫يُٝا

 (90)" . ايبٝاض ٜهطغ٘ ايعٚاٍ ، ايػٛاز ٜهطغٗا "ا٭بس١ٜ
 ٜبسٚ ، ايطاَبٟٛ ٚيٝؼ ايعطاقٞ يًذشِٝ ايؿذا٥ع١ٝ ايطس١ً َٔ ا٭خرل٠ إطس١ً ٖصا ٗ

 َٔ ا٬ٌٕٜ سٝح ، ايػ٬ّ ٚازٟ َكدل٠ مٛ ٜػرل ٖٚٛ قًٝب٘، وٌُ َػٝح جٌَ ايؿاعط
 ايج٬ث١ بط٩ٚغٗا تطٌ اييت إتا١ٖ ٖصٙ ، " إتا١ٖ ٗ يٓا ططٜل "٫ ٚسٝح ايبٝض ا٭نؿإ
 ،ٚاؿٝا٠: ،ٚاؿطب ايًػ١  ايهًُات/ ٗ إتُج١ً

 ٚ ايػُا٤ غّٝٛ بني اـٍٝٛ، غطٚز ؾٛم ايهشاٜا ض٩ٚؽ ٜسٙ، يف  ؾع١ً ناْت "ٌٖ
  ؟ ايج٬خ املتاٖات يف تطَٝٗا

 ايهًُات
  ٚاؿطب 



438 
 

 .(77)" ٚاؿٝا٠
 ٚضسًت٘ سٝات٘ َػع٣ عٔ ٚاْطٛيٛدّٝا ٚدٛزّٜا غ٪ا٫ّ ايؿاعط ٜططح اؾشِٝ ٖصا ٚٗ
  : َٚعاْات٘

  ْ سطب اّ ضس١ًْ "أٖصٙ
  اؾبٌ ق١ُ َٔ تسسطدت

 (76) "  اؾٕٓٛ. غؿٛح إىل
 َؿعٌ ٖػهّا ظاٍ "َا ايػ٬ّ "ٚازٟ ٖا١ٜٚ مٛ غرلٙ َٔ ايطغِ ع٢ً ، ايؿاعط يهٔ

 َٔ طكػّا يُٝجٌ ٚضَا ٚاؿهٛض ايػٝاب ثٓا١ٝ٥ ٗ ضَع١ٜ بطٛي١ٝ َٝت١ عٔ يٝعًٔ ضَا ، اؿط١ٜ
  ٧َٜٛ   ،سٝح ي٬ْػإ ا٫ق١ًٝ اـط١٦ٝ عٔ تهؿرلّا إكسغ١ ٚا٫نش١ٝ ايتطٗرل طكٛؽ
 ٖصا نٌ ع٢ً اٱْػإ ٚإضاز٠ اؿٝا٠ ؾٝ٘ تٓتكط  ، تٖٛذّا أنجط سهٛض إٍ ؾٝٗا ايػٝاب
 : ايؿذا٥عٞ اـطاب

 ،مل ايكتٌٝ قدل غطت اييت اهلل غ١ُٝ ٚأقكس ، اـٝاٍ ؽّٛ أسكٞ ، اؿط١ٜ َؿعٌ "َعٞ
 (94) " . أخٞ ظج١ اضتطِ ضأغٞ أضػـ،يهٔ

 قٓعت٘ ايصٟ ايعطاقٞ اؾشِٝ غرلٚض٠ ٗ ٚإهابس٠ ايبشح ضس١ً ، ايؿاعط ٜٓٗٞ ٚاش
 ؾٝٗا ٜطتؿع ، ُٛت ٫ ؿٝا٠ ٚضَع١ٜ َٚهاز٠ بطٛي١ٝ ْٗا١ٜ ، ٚايسنتاتٛض١ٜ غتبسازا٫ أ١ُْٛ
 ٚسػٞ إْػاْٞ ٖٛ َا إٍ ايؿعط١ٜ ض٩ٜت٘ اْتُا٤ عُل ٜ٪نس ؾٗٛ "، اؿط١ٜ "َؿعٌ عايّٝا

 ايعطاقٞ اٱْػإ َػرل٠ بٗا ؼتؿس اييت ، ٚايػطا٥ب١ٝ ا٫ؾذلان١ٝ ايعٛامل بهٌ َطٚضّا ، ٚاضنٞ
 . ٚايكبح ٚايتٛسـ تبسازا٫غ أزغاٍ ٗ

 قازض ايعطاقٞ ايؿاعط إ "ت٪نس غًطتٗا ٗ "اؿٝا٠ زٜٛاْ٘ ٗ ايٓكاض ظعِٝ ايؿاعط ػطب١
 . َعّا ٚإْػاْٞ ٚسساثٞ طًٝعٞ ٖٛ َا يهٌ أ٬ّٖ ٜهٕٛ إ ع٢ً زا٥ُّا
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 :اهلٛاَـ
 . يهذلْٚٞ"ا٫ "َعابط َٛقع "، ايطقُٞ ع٢ً تػتعكٞ اٱْػاْٞ ايٛدٛز "اْطٛيٛدٝا آس ، َػطبٞ .0
 ،إس٣ "دطٜس٠ بٛزضٜاضز ؾإ ؾٛتٛغطاؾ١ٝ قٛض ٗ قطا٠٤ : ايؿب١ٗٝ يًٓػد١ ايؿا٥ل "ايٛاقع ظعِٝ ، ْكاض .9

  ا٫ْذلْٝت. عدل 9107 /2 /94 ٗ ، بػساز
 . ايػابل إكسض .2
 ، يًهتاب ايعا١َ ، إكط١ٜ اشل١٦ٝ ، غ٬ّ ضؾعت ٚتكسِٜ "تط١ْ ايها١ًَ ايؿعط١ٜ "ا٭عُاٍ آضثط ، ضاَبٛ .4

 A ,Arthur  Rambu,  ا٫ْهًٝع١ٜ ايذل١ْ َطادع١ أٜها ّهٔ . 451 – 422 م ايكاٖط٠ ، 9109

. ,England ,1995 classics 60 Penguin Hell. in season 
 . 59 م 9107 بػساز ، ايطٚغِ "َٓؿٛضات قكا٥س – غًطتٗا ٗ "اؿٝا٠ ظعِٝ ، ايٓكاض .7
 . 54 م ، ايػابل إكسض .1
  . 2 م ، ايػابل إكسض .5
  ٖصا. نتابٓا ٗ  " ٚا٫خت٬ف إطابك١ ، ايٓجط "قكٝس٠ ؾانٌ ثاَط .9
 9102 زَؿل، ، إس٣ "َٓؿٛضات ايتؿٛٞ ؾها٤ إٍ ايتُاغو ب١ٝٓ َٔ – اؿساث١ "ؾعط ؾانٌ ، ثاَط .2

 . 004- 010 م ،
 . 002 -015 م ، ايػابل إكسض ، ؾانٌ ثاَط .01
 00م غًطتٗا:قكا٥س" ٗ اؿٝا٠ " ظعِٝ ايٓكاض، .00
 01م ايػابل، ٕكسضا .09
 02 ،م ايػابل إكسض .02
 45 م ايػابل إكسض .04
 27 م ايػابل إكسض .07
 22 م ايػابل إكسض .01
 47 م ايػابل إكسض .05
 41  م ايػابل إكسض .09
 10م ايػابل إكسض .02
 17 م ايػابل إكسض .91
 19م ايػابل إكسض .90
 15م ايػابل إكسض .99
 52 ايػابل، إكسض .92
 52م ايػابل، إكسض .94
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 ، ٗلغ٢ ،ٝاظذ اُؼٔٞد١ اُشؼش هشاءج ا٠ُ ا٤َٓ هِٔا

 ، اُشؼش٣ح اُذذاشح ٓششٝع ب٠ُ اٗذ٤اص١ تغثة ستٔا

 ػ٠ِ اُشؼش٣ح اُؼٔٞد٣ح اُوظ٤ذج ؿاهح ب٠ُ تش٣ثح اٗظش

 اُو٤ْ ٖٓ اٌُص٤ش ػ٠ِ اٗـٞائٜا تغثة اُرجذ٣ذ،

 ت٤٘رٜا ػٖ كؼال اُرو٤ِذ٣ح ٝاألطٍٞ ٝأٌُٞٗاخ

 اُخاسظ٤ح ٝأُٞع٤و٠ اُواك٤ح ػ٠ِ ٝاذٌائٜا اُغ٤ٔرش٣ح

 ؤُغاػذ١ ػاسف اُشاػش هظ٤ذج ٌُٖ . ٝاُرـش٣ة

 ٓٞاظٜح ك٢ ؤ٢ٗ دو٤وح ؤٗغ٠ ٝذجؼ٢ِ٘ ، ذغرـل٢ِ٘

 ك٢ تا٢ٗ ، ُزُي خالكا ٝاشؼش ، ػٔٞد٣ح هظ٤ذج

  ذثٜد ؤٝ ك٤ٚ ذرالش٠ ٓرٌآَ دذاش٢ دظ ٓٞاظٜح

 . أُؼشٝكح اُشؼش١ اُؼٔٞد ػ٤ٞب ًَ

 
 
 
 أطًل "اييت ايؿعط "قكٝس٠ باغِ إعطٚف ايتػعٝين ايؿعطٟ إٓش٢ زل١ ٖٞ صٖٙ ٜكاٍ قس
 عٔ يًهؿـ ٚٚثا٥كٝا ْكسٜا نتبا اقسض ايصٟ ، َٗسٟ قاحل بػاّ : ِٖ ؾعطا٤ "غت١ بٝاْ٘
 – ايسيُٝٞ ٓٝس ٚضؾٝس ا٫ػاٙ عطابٞ اسس ٜعس ايصٟ ، ايبػسازٟ ٚقُس ، إؿطٚع ٖصا

 ،ٚلاح ا٫يٛغٞ َٚهط ، نتابات٘ ع٢ً ،ي٬ط٬ع ،ي٬غـ  ايؿطق١ يٞ تتح مل ايصٟ
 يًؿعطا٤ ايطقاؾ١ "ضابط١ شيو عٔ ؾه٬ أغؼ ايصٟ ، ايػاعسٟ عاضف ٚأخرلّا ، ايعطغإ
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 ق٬ًّٝ تتٛقـ إ ايٛضق١ ٖصٙ ؼاٍٚ ٚايصٟ ، إانٞ ايكطٕ تػعٝٓات َٓتكـ "ٗ ايؿباب
 . ػطبت٘ عٓس

 عا١َ زل١ ، أيػاعسٟ عاضف ؾعط ٗ ٠إتؿطز ايػ١ُ ٖصٙ اعسٷ إ ع٢ً أؼؿٜ ٚؾدكّٝا
 اغتكطا٥ٞ خ٬ٍ َٔ ٭ْٞ  ، ؼسٜسّا بايؿاعط سكط١ٜ ؾطز١ٜ زل١ ٚأٚٓٗا ، ايؿعط يككٝس٠

 ا٫ ايتػ١ُٝ ٖصٙ ٜػتشل َتُٝعّا َٓش٢ سكا أدس "مل ايؿعط "قكٝس٠ ؾعطا٤ نتب َا ٕعِٛ
ٌٷ ٫ٕ ، ايؿعطا٤ عِٕٛ ايكازق١ ٚايٓٛااٜا إبصٚي١ يًذٗٛز تكسٜطٟ َع قسٚز٠، قا٫ٚت ٗ  د
 ايكٝٛز بعض َٔ ٚؼطٜطٖا ايتػع١ٝٓٝ ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ يتذسٜس قا٫ٚت فطز قطاْاٙ َا

  ػطب١ ٖٚٞ ، أخط إٍ ؾاعط َٔ ٚعُكٗا دصضٜتٗا ٗ ؽتًـ ٖٚٞ ايؿعطٟ يًعُٛز ايكاض١َ
 اعطايؿ بتذطب١ تأثطا ، بٓسض ٚضعس سكٞ ي٪ٟ أَجاٍ آخطٕٚ ؾعطا٤ بٗا بسأ ٚإ غبل ضَا
 َٗسٟ قُس ايهبرل ايؿاعط ايعُٛزٌٜ ايؿعطا٤ عُايك١ آخط ٚبتذطب١ ايٛاسس عبس ايطظام عبس

 اـؿ١ٝ "ضغبتِٗ ايؿعط "قكٝس٠ ؾعطا٤ ٭غًب اسػب ؾدكٝا نٓت ٚإ ، أؾٛاٖطٟ
 نطغٛا ٚايصٜٔ غبكِٖٛ ايصٜٔ ايعُٛزٌٜ يًؿعطا٤ ٚايػٝاغ١ٝ ايؿعط١ٜ ايعبا٠٤ َٔ يًدطٚز

 قاٚي١ ٚبايتايٞ  اجمل١ْٛٓ، ٚسطٚب٘ ايسنتاتٛض يتًُل ايؿعط١ٜ تِٗنتابا َعِٛ ،ٚيٮغـ،
 اٱْػا١ْٝ اشلُّٛ ٚاٍ  ايصات إٍ عٛز٠ ؾٝٗا َػاٜط٠ ١ٜٖٛ عٔ "ايبشح ايؿعط "قكٝس٠ ؾعطا٤

 . آْصاى ايتعب١ٜٛ اؿطب قكٝس٠ غشكتٗا اييت
 : يٞ ٕتٛؾط٠ا ايج٬ث١ ايػاعسٟ عاضف ايؿاعط فُٛعات اقطأ ٚأْا اٯٕ ايععِ ّهٓين ٫ٚ
 ٚ"َٚسْٚات ، 9102 عاّ ايكازض٠ (9)" أغ١ً٦ "دطٸ٠ ٚ 9112 عاّ ايكازض٠ (0)" إا٤ عُطٙ

  . 9107 عاّ ايكازض٠ (2)"
 عٔ ، نتب َا اغًب ٗ ، بعٝسّا نإ ايٛضق١، ٖصٙ قٛض عاضؾايػاعسٟ، ايؿاعط ٚ

 اعذابٞ ؾٝ٘ جرلت ناْت ايصٟ ايٛقت ؾؿٞ  ايتكًٝس١ٜ. ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ عٝٛب ٗ ايػكٛٙ
 ،َٔ يهين  "، إا٤ "عُطٙ زٜٛاْ٘ بٗا ٜػتٌٗ اييت (4)" ايطغاّ ٜكً٘ مل "َا ايؿاعط قكٝس٠
 ٚايطتاب١ ٚايتكًٝس ايكاؾ١ٝ تسَطٖا شات٘ ايسٜٛإ ٗ اخط٣ قكا٥س ا٫خط٣،ٚدست اؾ١ٗ

 .  إٝت١. ٚايب٬غ١
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 "َا ايػاعسٟ عاضف قكٝس٠ بٗا تتسؾل اييت ا٫ْػٝاب١ٝ بٗصٙ َٓبٗطّا نٓت أؾطت، ٚنُا
 اؾعط ٚمل ٶ، َٚع٢ٓ َب٢ٓٴ سساث١ٝ قكٝس٠ أَاّ باْٞ اؾعط ػعًين ناْت "ٚاييت ايطغاّ ٜكً٘ مل

 يًكٛض٠ تٛٚٝـ َٔ عًٝ٘ تٓطٟٛ عُا ؾه٬ّ ، ايؿعطٟ ايبٝت بػُٝذل١ٜ ٫ٚ ايكاؾ١ٝ بجكٌ ؾٝٗا
 بٌ تٓاٚطّا ؿاعطاي ؾٝٗا ٜكِٝ ، ايككٝس٠ اَتساز ع٢ً تتشطى اييت ٚايٓا١َٝ إطنب١ ايؿعط١ٜ
 : اٱعذاب تجرل بططٜك١ ايككٝس٠ ٗ ٚايكٛض٠ ايتؿه١ًٝٝ ايًٛس١ ٗ ايكٛض٠

  َططّا ي٘ اضغِ ٚمل غُّٝا "ضمست
  ٚاُْٗطا ايًٛسات نػط يهٓ٘
  كتب٦ّا نإ طٝؿّا املا٤ ٚؾعظ

  املططا قُت٘ يف يٛسيت يف
 ي٘ َٓشت يٛ سًِ ايطني يف ٚنإ
  ؾذطا يٛسيت يهاْت ْسّٜا ٚقتّا
  ؾاشا أيٛآْا اختًطت يهٓ٘
 (0)" . ايؿكطا ٜكبؼ ي٬ّٝ ايطَازٟ ٖصا
 ا٭يٛإ ؾٝٗا تتُطز اييت يٛست٘ ٜطغِ ٖٚٛ ايطغاّ قٓاع ايؿاعط ٜتكُل ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ
 ايٓكـ ٗ ايؿاعط ٜٚٛٚـ . ايؿعط١ٜ ٚايكٛض٠ ايتؿه١ًٝٝ ايكٛض٠ بٌ تها٬َّ ؾٓذس ، عًٝ٘

 يهٓ٘ ، شات٘ ايطغاّ قٓاع خ٬ٍ َٔ ؾٝ٘ "ٜتشسخ ا"أْ إتهًِ نُرل ايككٝس٠ َٔ ا٭ٍٚ
 َٔ يٕٛ ايػا٥ب"ٖٛ"ٗ نُرل تٛٚٝـ إٍ ايككٝس٠ َٔ ايجاْٞ ايٓكـ ٗ ؾذأ٠ ٜٓعطـ
ِٴ يٝٓكٌ ضَا ،  ٚايب٬غٞ ايًػٟٛ بإع٢ٓ –" "ايعسٍٚ  إٍ اـاق١ ايؿطز١ٜ سايت٘ َٔ ايطغاّ ٖ

 َٔ ايؿعط١ٜ ا٭قٛات ٗ ٫ْؿكاما بسا١ٜ إ ٚلس . ايهدل٣ ٚاٱْػا١ْٝ ايؿُٛي١ٝ سايت٘
 –" "ا٭ْا ؾٝ٘ ٜكسّ ، َعّا ايهُرلٜٔ ع٢ً ٜٓطٟٛ ايصٟ ايبٝت بٗصا تبسأ ، ايػٝب١ إٍ إتهًِ

 : ايتٛايٞ "ع٢ً "أنٌُ "ٚ "سعْٞ نًُيت ٗ ، اشلٛ
  يٛست٘ ايطغاّ أنٌُ اشا "سعْٞ
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 (0) ." َٓهػطا ظٌ اّ ي٘ بٝتّا أعاف
 يًؿٓإ ايؿا١ًَ اٱْػا١ْٝ ايٛٚٝؿ١ إَاّ يٝٓؿتح ٖصا ايػٝب١ نُرل عدل ايؿاعط ٜٚػذلغٌ

 : بٗا ٜتكـ اييت ايتػاَح ٚضٚح ، ايتؿهًٝٞ
  َؿٓتش١ أبٛابّا ٜطغِ "ٚنإ
 (1) " نؿطا َٔ ، تاب َٔ ٜسخًٗا يًٓاؽ
 ٗ إتُٛنع١ ايؿطز١ٜ ايؿعط١ٜ ايتؿه١ًٝٝ ايتذطب١ إؾهاي١ٝ دٖٛط ٌُٜٗ مل ايؿاعط يهٔ

 ، ا٭بٛاب ع٢ً َٓتٛطّا قٓعٗا اييت اؾ١ٓ خاضز ٙيٛسس ٌٜٛ ايصٟ إبسع شات
  دٓت٘ أبٛاب َٔ ٜسخٌ "ايهٌ

 (2)" َٓتعطا ا٭بٛاب ع٢ً ظٌ إٓياٙ
 : " َٓؿ٢ٶ "قٌٝ َٓٗا ايسٜٛإ ٖصا ٗ يًؿاعط ٖاث١ً قكا٥س ٚلس
  َٓؿ٢ّ "قٌٝ
  يٓا اسذعٚٙ ؾكًٓا
 (3)" أمسا٤ْا غتشؿغ يب٬ز ثا١ّْٝ غٓػازض ضمبا

 : بس٬ّٜ ٚطّٓا ٜكٓع ٖٚٛ ظًس، ػاٚظٖا ايؿاعط واٍٚ آ١ْٝ اْهػاض ساي١ ٚؾٝٗا
  ايب٬ز ٖصٟ غأغازض "إشّا
  ا٭قسقا٤ أٜٗا تععًٛا ؾ٬

  ضاؾسٜٔ ب٬ ب٬زّا َٓا يٓكٓع
  أنطس١ ٫ٚ ، ٚطٔ ٫ٚ ، أٚيٝا٤ ٫ ، ْؿط ب٬

  ايب٬ز نٌ تاضٜذ ٚمطم
 (75) " ا٭غ١ً٦ َع بايسَا٤ َٛيؼ ؾتاضىٗا
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 قكٝس٠ تكطأ اْو ؿ١ٛ تؿعط إ زٕٚ اؿساث١ٝ ايككٝس٠ قٛض تتسؾل ٛي١ايػٝ ٖصٙ َجٌ
 تعين بػساز ٗ "ايؿُؼ َٓٗا عسٜس٠ قكا٥س ٚتؿبٗٗا . ايعُٛزٟ ايؿعط ططٜك١ ع٢ً َهتٛب١
 (00) " اَٞ سهٔ

 "ٚؼسٜسّا "َسْٚات زٜٛاْ٘ ٗ أدٛا٥ٗا إٍ غٝعٛز اييت (09) ايه٬ّ ٜٓؿس "عٓسَا ٚقكٝس٠
 أٜاّ "أٍٚ قكٝس٠ ٗ أٜهّا ايتذطب١ ٖصٙ َٔ ٜٚكذلب (02)". ايطٌَ "َس١ْٚ ا٭ٍٚ قكٝست٘ ٗ

  ". أغ١ً٦ "دطٸ٠ زٜٛاْ٘ ٗ (04) " اـًل
 َجٌ ايكاؾ١ٝ ؾٝٗا تبسٚ اييت ا٫ٜكاع، ايجك١ًٝ  ايككا٥س بعض ، شيو َكابٌ ٗ ، لس يهٓٓا

  : قكا٥س َٚٓٗا ٚثك١ًٝ ٚضتٝب١ قاغ١ٝ ؾٗٞ ، ْات٧ عِٛ
 ٚيعبّا ٚتًؿٝكّا ضتاب١ّ ٚدسْا نُا ،(05) " "طٝب١ ٚ (01) " "قًل ٚ(07) " ا٭ضض ٖٛ "ٖصا

 : " "اشنطٜين قكٝس٠ َطًع تكؿ١ٝ ٗ تكًٝسّٜا يؿّٛٝا
  طؿٌ ؾذطٟ ؾاْا "اشنطٜين
 ضٌَ ؾؿاٖٞ ع٢ً ٚا٭غاْٞ

  ظٌ ظًٞ ؾٛم ٚايتؿاقٌٝ
 (72) " ظٌ ظًٞ ٚؾٛم اَؿٞ نٝـ
 اييت (02) " َكطٛعات قكٝست٘ ٗ ٕٛسس٠ا ايكاؾ١ٝ ضتاب١ َٔ يًدطٚز دط١٦ٜ قاٚي١ ٚلس

 . َػاٜط٠ قاؾ١ٝ ايػت١ َكاطعٗا َٔ َكطع نٌ ٗ ايؿاعط ٜٛٚـ إ ساٍٚ
 ؾٝٗا ضاست اييت اؿكٝك١ٝ ايًش١ٛ نإ "قس إا٤ "عُطٙ ايؿاعط زٜٛإ إ ايكٍٛ ّٚهٔ

 طآ٠ٚإ ٚاؿب ٚايطؿٛي١ ايصات ؾٝٗا ٜػاظٍ ٌٚ َطس١ً بعس ٚايٓهر بايتؿذط ايؿاعط ػطب١
 ٖصا ٗ تسضهٝٶا ٚايط٩ٜٟٛ ٚايعاطؿٞ ايؿهطٟ بايٓهر بسأ يهٓ٘ ، ايطَٚاْػ١ٝ َٔ نبرل بؿ٧

 ٗ أٚنح بؿهٌ ٫سكا ٜتهح غٛف ايصٟ ايدلٖاْٞ ايٛعٞ ؿ١ٛ مٍٛ ٜٓتكٌ ٚضاح ايسٜٛإ
 ايعطؾاْٞ إٛقـ ا٭بس ٚاٍ عس٠ َؿاضقّا "، "َسْٚات "ٚ أغ١ً٦ "دط٠ اي٬سكٌ زٜٛاْٝ٘

 . إؾطاقٞ قٛٗ عؼ إػُٛؽ
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 "دط٠ زٜٛاْٝ٘ ٗ أؾطْا، ،نُا تتهح ايؿعط١ٜ ايؿاعط ض٩ٜا ٗ ا٭ندل ايٓهر ؿ١ٛ يهٔ
 ٚيػت٘ ٚض٩ٜت٘ ايؿعط١ٜ ايؿاعط ؾدك١ٝ تتهح سٝح 9107 " ٚ"َسْٚات 9102 " أغ١ً٦

 . ايتعبرل١ٜ ٚازاٚت٘
 ٚا٫غتعاض١ٜ ١ايب٬غٝ ايًػ١ ؾاضم قس اْ٘ ايتػع١ٝٓٝ بساٜات٘ َٓص ضَا ، يًؿاعط ٜػذٌ ٖٚا

  اييت اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ يػ١ تهاضع ضَا ، بػٝط١ ؾعط١ٜ يػ١ ٚاعتُس ايؿد١ُ ٚايذلاث١ٝ ٚإعذ١ُٝ
 ايعطب١ٝ ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؾعطا٤ َعِٛ ٚاعتُسٖا ، ايٝٛت . .ؽ ت ايؿاعط بٗا بؿٸط ٚإ غبل
 . قسٚز٠ اغتجٓا٤ات  عسا ،ضَا

 ، اجملًذ١ً ايًػ١ "تًو ايؿعط "قكٝس٠ ؾعطا٤ َٔ ايهجرل يس٣ لس ظيٓا َا ٭ْٓا ٖصا أقٍٛ
 ع٢ً ايؿعط ظَٔ ، ايعَٔ عًٝٗا عؿا اييت ٚايًػا١ْٝ ايب٬غ١ٝ ايذلانٝب ٚتًو ، ٚإعذ١ُٝ

      ا٭قٌ.
 سؼ عٔ تعدل اييت ، ايؿعط١ٜ يػت٘ أيػاعسٟ عاضف "ٜكٓع "اي١َٝٛٝ ايًػ١ ٖصٙ َٚجٌ

 . ٚايعخطؾ١ ايتُٓٝل ٜطؾض سكٝكٞ سساثٞ
 ، َٚؿطزاتٗا تؿاقًٝٗا بهٌ اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ ٜػتٓطل إ ايؿاعط واٍٚ أٜهّا، ٜك١ايطط ٚبٗصٙ

 عُٝل ٚاْطٛيٛدٞ ٚؾًػؿٞ ؾهطٟ َٛقـ خ٬ٍ َٔ بٌ ، ٚٚقؿٞ باضز سؼ خ٬ٍ  َٔ ٫
 ٚايطؿٛي١ ٚإٛت اؿٝا٠ ٚإؾهايٝات ايهدل٣ ايٛدٛز بأغ١ً٦ ايؿاعط اْؿػاٍ عٔ ٜهؿـ

 . َُٖٚٛ٘ ٚدطاسات٘ ايٛطٔ ٚدع عٔ ؾه٬
 ايٛدٛز١ٜ اشلُّٛ َعاْك١ مٛ إبهط٠ ايٓهر "ؿ١ٛ إا٤ "عُطٙ زٜٛإ اؾٸط َا ٚإشا

 ٚ 9102اغ١ً٦" "دط٠ زٜٛاْٞ ؾإ ، أيػاعسٟ عاضف ايؿاعط ػطب١ ٗ  ٚا٫ْطٛيٛد١ٝ
 ىطز إ واٍٚ ايصٟ ايؿاعط ٚعٞ ٗ ايدلٖا١ْٝ ايًش١ٛ اْبجام ّج٬ٕ 9107  " "َسْٚات

 اؿٝا٠ َؿطزات َع ٚايتعاٌَ ٚايتأٌَ ايٛعٞ ٗ اندل سط١ٜ مٛ ايعطؾاْٞ قُاٙ َٔ نًّٝا
 ايهدل٣ ا٫غاطرلٚإطٜٚات  ب٘ دا٤ت َا نٌ ْكض قاٚي١ خ٬ٍ َٚٔ ، ٚايتاضٜذ ٚايٛدٛز

 إػًُات نٌ ٚٚنع ، ايتهٜٛٔ غؿط َطٜٚات َٚٓٗا ، ٚبطٖاّْٝا ، ؾعطّٜا قٝاغتٗا ٚإعاز٠
 . إػا٤ي١ َٛنع إتٛاضث١ ٚايبسٜٗٝات
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 ايٓك١ٝ ايعتب١ أٜها ناْت "اييت أغ١ً٦ "دط٠ إؿتاح – قكٝست٘ ٗ ايؿاعط ٜهؿـ اش
 ، ٚايدلٖا١ْٝ ايعطؾا١ْٝ : ؿٛتٌ بٌ ايساخًٞ ايكطاع ٖصا بسا١ٜ عٔ ، عٓٛاّْا بٛقؿٗا يًسٜٛإ

ٌٕ إط٬م خ٬ٍ َٚٔ   : ط١ًٜٛ يؿذل٠ َٚعقت٘ ايؿاعط ٚعٞ أضقت اييت اٱؾهاي١ٝ ا٭غ١ً٦ َٔ غٝ
  ٕاٯ "غأعرتف

  بابهِ ع٢ً نػطت إْٞ
  ا٭غ١ً٦ دط٠
  ٜاٙ

  ٚأ٩َٔ اؾو
  ٜاٙ

 (75) " ٚأ٩َٔ اؾو
  : إؾهايٞ ٚدٛزٟ بتػا٩ٍ ايككٝس٠ خا١ُ ٗ شضٚتٗا ايؿاعط سرل٠ ٚتبًؼ

  إشّا "ؾًُاشا
  اهلٞ ٜا
 سا٥ْط سا٥ْط أْا

....  
 (77)" . ايعبٝس بني اؿطِّ سري٠ أْٗا

 َجٌ أخط٣ قكا٥س  ٗ إتػا٥ٌ ايدلٖاْٞ ـإٛق يًش١ٛ آخط ٚد٘ عٔ ايؿاعط ٜٚهؿـ
 : ٚتؿه٬ّٝ ٚض٩ّٜا َب٢ٓٶ سساث١ٝ قكا٥س "،ٖٚٞ قطٜيت ع٢ً قطٜب بٝت هلل "نإ "ٚ "آزّ

 : ا٭ٍٚ أٜاَ٘ عٔ آزّ ايؿاعط "ٜػا٥ٌ ؾؿٞ"آزّ
  آزّ أبيت ٜا ، "ابيت
  أسػػت َاشا

  ّٜٛ ٭ٍٚ عٝٓٝو تؿتح ٚأْت
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 (77) " ايعامل تهتؿـ نٞ
 بٌ ، ؾك٘ بايتػا٩ٍ ايؿاعط ؾٝٗا ٜهتؿٞ ٫ ، ٚٚدٛز١ٜ إؾهاي١ٝ تبسٚ أغ١ً٦ ايؿاعط ٜجرل

 : ايتؿاس١ أنٌ إٔ بعس ا٭ضنٞ ٖبٛط٘ ٯزّ ٜباضى ٖٛ
  مج٬ّٝ قٓعت أْت "ٚهلصا

 (76) " . ٜاابيت ايتؿاس١ أنًت سني
 ٚقؿا "لس اؾ١ٓ َٔ عطنٞ "َكطع ٖٛ ؾطعّٝا عٓٛاّْا ؼٌُ اييت –" "ًٌَ قكٝس٠ ٚٗ

 : اؾ١ٓ ٗ يًشٝا٠ ٚاؾذلانّٝا ٶؽًّٝٝا
  قٌٝ "ٖهصا

  ْٚػا٤ مخط٠
 (79)" زا١ْٝ ٚؾان١ٗ

 ، ْك١ٝ عتب١ بٛقؿٗا ايككٝس٠ عٓٛإ ٗ دا٤ نُا ايؿاعط ًٌَ تجرل ٖصٙ اؿٝا٠ زٚض٠ يهٔ
 ٶ: بس٬ٜ ايبػٝط١ سٝات٘ إٍ ايعٛز٠ ٗ ضغبت٘ عٔ ؾٝعًٔ

  املرتب١ ٚؾٛاضعٓا بٝتٓا يٓا ٜعٝس "َٔ
  أبسهلا ؾا٤ ٚإ

 (70) " . املدكب١ ٚباؾ١ٓ بايككٛض
 َٓٗا آخطٜٔ يؿعطا٤ ٚػاضب ْٚكٛم قكا٥س َع عسٜس٠ تٓاقات تكِٝ ايككٝس٠ ٖٚصٙ

 اؾشِٝ ٗ ٚ"ثٛض٠  "يساْيت اٱشل١ٝ "ايهَٛٝسٜا ٚ إعطٟ ايع٤٬ "٭بٞ ايػؿطإ "ضغاي١
 سٍٛ ًل"ق إٛغ١َٛ ايععاٟٚ ؾانٌ قكٝس٠ ٚاخرلّا ، 0220عاّ نتبٗا اييت "يًعٖاٟٚ

 إٍ ٚايصٖاب اؾ١ٓ َػازض٠ ٗ ضغبت٘ عٔ ايععاٟٚ ؾانٌ ايؿاعط ٜعًٔ اش  ". اؾ١ٓ ٗ َكرلٟ
  سط١ٜ أنجط ٜهٕٛ يهٞ اؾشِٝ

 ؟ اؾ١ٓ يف اؾعٌ "َاشا
 ! ٚغعري غكط إىل ٜاقاح خصْٞ
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  ٚغعٝس٠ نطمي١ سٝا٠ عٝـ ٭
  ؾكط ، ٖٓاى ؾٗٓاى
 (70)" . أؾعاضٟ َٔ انتب مل َا انتب إٔ ميهٔ
 "اؿطؽ َٔ عسز قٝاّ ع٢ً ايؿاعط "وتر قطٜيت ع٢ً قطٜب بٝت هلل "نإ قكٝس٠ ٚٗ
 : ايؿكطا٤ ٚايكب١ٝ اهلل بٝٛت بٌ سادع "بٛنع ايٓتٌٓٝ

  ؾععني َِْٛٗ َٔ اؾٓس ٖطع ؿع١ "ٚيف
 ٜٚكٝشٕٛ

  نٗصا يبٝت بايؿكطا٤ د٤ٞ ايصٟ َا
  ملاشا ؾٓكٝح

  أبٓا٩ٖا مٔ عا١ً٥ يًطب ٜو أمل
  ايٓتٓٝني ؽاؿط خٍٛ ؾُٔ
 (71)" . بٝتِٗ َٔ اهلل قب١ٝ ٜططزٚا بإ
 سساثٞ بٓعٚع َؿع١ُ ٚإٜكاعّا ٚتهّٜٛٓا َٚع٢ٓٶ َبٓٶ٢ ا٭ضبع ايككا٥س ٖصٙ ناْت َا ٚإشا
 اؿسٜج١ "ايتػع١ٝٓٝ ايؿعط "قكٝس٠ َطس١ً إٍ تٓتُٞ "اييت اـًل اٜاّ "اٍٚ قكٝس٠ ؾإ ٚانح،
 : ٚايتهٜٛٔ اـًل قك١ ، اـاق١ بططٜكت٘ ، طايؿاع ٜعٝس سٝح ، أٜهّا ايط٩ٜا ٖصٙ ت٬َؼ

  ايطني ع٢ً ْكرب مل عذٛيني "نٓا
  ايهٛاْني يف ط٬ٜٛ ْؿدط ٚمل
  عًُٓا سني ست٢ عذٛيني نٓا

  تؿطٜٔ ضٜح نٓػتٗا أمسا٤ْا
  زٜاْت٘ نٌ ، . ، امس٘ ي٘ نٌ

 (72) " تهٜٛٔ زٕٚ اقرتْح بعس ٚاـًل
 : ايؿعط١ٜ ايهتاب١ قكس١ٜ عٔ نؿـ ؾٝٗا ، ؾعط١ٜ - َٝتا بًُػ١ ايككٝس٠ ايؿاعط ٚىتتِ
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  يهِ تطنت يهين بعس انتٌُ "مل
 (73) " ، ؾتبهٝين اؾهٖٛا ايككٝس٠ ْكـ

 سها١ٜ ايؿاعطقٝاغ١ ؾٝٗا ٜعٝس سسٜج١ عُٛز قكٝس٠ أٜها ٖٚٞ "، "ايطٛؾإ قكٝس٠ ٗ
 ( ْٛسّا ) اباٙ ا٫بٔ ٜٓادٞ سٝح – ٚايتاضى١ٝ ايس١ٜٝٓ إٛضٚثات َع ٚانح تٓام ٗ ايطٛؾإ
 سٝح ، َٓ٘ عطؾٗا اييت ٚاؿب اؿٓإ قٛض بهٌ ٜصنطٙ ٖٚٛ ، يٓذست٘ ٜعٛز إ ٜٚطدٛٙ
  أبٝ٘: إٍ عتاب خطاب ٜٛد٘ ايصٟ ْٛح ابٔ قٓاع ايؿاعط ٜطتسٟ

  بٝسٟ ٚخص ا٭خط٣ غؿٝٓتو "ؾاقٓع
 (65) " َكتٓع بايطٛؾإ اٯٕ ؾأْين
 َكتٓع بأْ٘ ا٫بٔ إع٬ٕ اإَ ، ا٭غاؽ ُٖا ٚايطدا٤ ايعتاب ٌٜٛ إ أؾهٌ نٓت ٚإ

 ايتُطز ْٚعع١ ايكاض٨ تٛقع أؾل ٜهػط ؾٗٛ ، أخط٣ غؿ١ٓٝ ٜٓتٛط بإ ٜكبٌ ٚاْ٘ ، بايطٛؾإ
 . ايككٝس٠ ٗ ٚإؿانػ١ ٚايطؾض

 "َسْٚات زٜٛإ ٗ اندل سهٛضّا ي٘ غٝذس – َِٗ قٛض ايسٜٛإ قكا٥س بعض ٗ ٜٚتهح
 ايكػرل٠ اي١َٝٛٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭غط١ٜ ١اٱْػاْٝ باشلُّٛ ا٫ْؿػاٍ ٗ ٜتُجٌ ، "اي٬سل
 . إدتع١ْ ايساخ١ًٝ طاقتٗا بهٌ ، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ قكٝس٠ تؿاقٌٝ اغتكطا٤ خ٬ٍ َٔ ٚايعابط٠

 ، ايبهط ايكب٬ت ٚاٍ ، إذلب١ اؿاضات ٚاٍ ، ايطؿٛي١ بطا٠٤ إٍ عٛز٠ احملٛض ٖصا ٗ ٚلس
 . ٚزاع زِٚا َهٛا ٚايصٜٔ ٚا٭سٝا٤ ، ٚايهباض ايكػاض ٚا٭قسقا٤
 ايٛسٝس "ايكسٜل "ٚ "اعتصاض َٓٗا عسٜس٠ "قكا٥س أغ١ً٦ "دط٠ زٜٛإ ٗ احملٛض ٖصا ُٚجٌ

 . "ٚغرلٖا "َٓػٕٝٛ "ٚ نٝك١ "َسٕ "ٚ "ٖاَـ "ٚ "َطث١ٝ "ٚ
 نٌ عٔ اٯخطٜٔ َٔ "ٜٚعتصض قاضب "اغذلاس١  ٜأخص إ ايؿاعطإٍ "ٜطدٛ "اعتصاض ؾؿٞ

 : ٚأطؿاي٘ ٖٛ شلِ غببٗا اييت اٱغا٤ات
  ايػٓني ٖصٟ بعس يٓا "ول

  ق٬ًّٝ ْػرتٜح إ
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  أبٓا٤ْا ْتؿكس
 (67) ." اْهػاضاتٓا ٚمكٞ

 ٚايؿاعط ٚا٭ب اٱْػإ ؿاي١ ٚإْػاّْٝا َٛنٛعّٝا َعاز٫ّ "لس ايٛسٝس "ايكسٜل  ٚٗ
 ايٝ٘ ايٓاؽ اقطب ضاح إ بعس ٚايٛسس٠ ايععي١ مٛ تسضهّٝا ٜسؾع٘ ٖٚٛ ايعَٔ ٜطقب ايصٟ
 : دًٝ٘ َٔ آخطٜٔ ضؾك١ ضاؾل إ بعس عٓ٘ ٜتد٢ً ايكػرل، ،ٚيسٙ ايٛسٝس سٜك٘ٚق

  اسس ايكسا٢َ اقسقا٥ٞ َٔ ٜتبل "مل
  َػا٤ نٌ

  ايكػري ٚيسٟ
  غٝاضتٞ َعٞ ٜكعس
  يٞ اجملاٚض املكعس يف هًؼ

 (67)" . اقسقا٥ٞ َٔ تبك٢ َٔ ٚسسٙ ٖٛ
 إٍ ايكسِٜ قسٜك٘ خصٜٙأ عذٛظ فطز ٚغٝهٕٛ غٝسٚض، ايعَإ بإ ٜسضى ايؿاعط يهٔ

 إػتؿؿ٢:
 ايعَإ "ٚغٝسٚض

 ، ي٘ اجملاٚض املكعس يف ٚاقعس
 (66) " . املػتؿؿ٢ إىل ايعذٛظ قسٜك٘ ٜأخص سني

 ىػط ٖٚٛ بٗا وؼ اييت  ايٛسؿ١ َٔ َعاْات٘ عٔ "ٜهؿـ سٞ يكسٜل َطث١ٝ ٚٗ 
 نإ إٔ سؾبع . بُٝٓٗا ىبٛ ايصنطٜات ؾطٜ٘ ٫ٕ ، اٱسٝا٤ أقسقا٥٘ اعع َٔ ٚاسسّا

 : ايدل١٦ٜ ٚا٭س٬ّ ايؿٛاضع ٜتكازلإ ٚقسٜك٘
  ّٜٛ نٌ ٗ ايؿٛاضع لٛب "نٓا

 (24)" . ٚايططقات ا٭ظق١ سؿطٓا
 : بُٝٓٗا عاظ٫ّ دساضّا ٜكِٝ باؾًٝس ؾذأ٠ وػإ
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  ايعَإ َُط "نٝـ
  املهإ ايؿاغعات بأس٬َٓا ٚنام
  قسؾ١ ًْتكٞ
  اـبع ْؿرتٟ عٓسَا

  باضز٠ ايتشٝات
 (60) ." ثًر هاٜاتٚاؿ
 ٚأس٬ّ أس٬َ٘ ؼتٌُ ٫ اييت إسٕ بهٝل إسػاغ٘ عٔ ايؿاعط "ٜعدل نٝك١ "َسٕ ٚٗ
 ٚأسص١ٜ ايسبابات أقٛات عٔ بعٝسّا ، ايؿكطا٤ بٗا سًِ َسٕ عٔ ٜؿتـ ٜطٚح ؾًصا ايؿكطا٤،
 : ايعػهط

  ٚؾٛاضعٗا "َٚسا٥ِٓٗ
  اؾٓس أسص١ٜ ا٫ تعؿل ٫

  ٜٗسٖسٖا سني إ٫ تػؿٛ ٫ٚ
 (60)" . ايسبابات صٜإٖ

 ٚيٛ ، ايؿعط بػ٬ح ايسبابات ٚنٌ اؿطب ٜٛاد٘ إ ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ ايؿاعط ٜكطض ٚيصا
 : ٚانش١ ؾعط١ٜ َٝتا ٕػ١ ٗ ،  قكٝس٠ بٓكـ

  اي١ًًٝ ٖصٟ وًِ "ٚهلصا
 (61)" . قكٝس٠ بٓكـ ايسبابات نٌ ىطز إٔ

 بٌ ٚايطبكٞ ا٫دتُاعٞ اٚتٚيًتؿ اٱْػا١ْٝ يًُعاْا٠ اغتكطاب "مث١ "َٓػٕٝٛ ٚٗ
 َسٕ أبٓا٤ ،َٔ ادتُاعّٝا ٚإػشٛقٌ إٓػٌٝ ايؿكطا٤ "َٔ إسٕ أؾباٙ "ابٓا٤ "ٚ "إٝػٛضٜٔ

 ايكؿٝح:
 ، "املٓػٕٝٛ

 ، املسٕ أؾباٙ أبٓا٤
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 ، ايكؿٝح املسٕ أبٓا٤
 ، ايهًب أبٓا٤

  ٚايؿتا٥ِ اؿطٚب َا٥س٠
 (62) " . عطٜه١ بؿٛاضع وًُٕٛ َت٢
 : باؿًِ ٜهتؿٕٛ ٚايصٜٔ بػعاز٠ سٝاتِٗ ٜعٝؿٕٛ ايصٜٔ بٌ ايتبأٜ ٖصا ٜعزاز" "سًِ ٚٗ

  نجريّا "ٚعؿكت
  أنجط اؿًِ زاخٌ يف ٚغاؾطت

  نإ سًُّا ٚيهٓ٘
 (63) " . املهإ نٝل ضغِ ٚاغعّا
 ٜهطؽ ٚايصانط٠ ٚإؿاضق١ ايؿعطٟ إؿٗس خ٬ٍ َٔ ، ايبػٝط١ ا٭زٚات ٖصٙ َٚجٌ
 ٫ ايؿعط١ٜ يًػ١ دسٜسّا َؿَّٗٛا خايكّا ، دسٜس٠ ؾعط١ٜ َكَٛات ٚعؿ١ٜٛ بدلا٠٤ ايؿاعط
 واشٟ تطاٙ يصا ، اجملًذ١ً ٚإؿطز٠ ايبًٝػ١، اجملاظ١ٜ ٚايكٛض٠ ا٫غتعاض٠ اقطٝاز ؾٝٗا ٜتككس
 ، إؿٗس ٚايككٝس٠ ، ايكٛض٠ – ٚايككٝس٠ إُٗٛغ١ ايككٝس٠ يب١ٝٓ اؿساثٞ إؿّٗٛ

 ايككٝس٠ يب١ٝٓ اؾسٜس يٛعٞ ٖصا عٔ بعٝسّا ٜهٔ مل يؿاعطا إ ٜٚبسٚ . اؿٛاض – ٚايككٝس٠
 إ تهاز "اييت ؟ قكٝست٘"ٕاشا ٗ بٛنٛح عٓ٘ عدل َا ٖٚصا ، ايؿعط١ٜ ايًػ١ ٕٚؿّٗٛ اؿسٜج١
 : ٜٓؿسٖا اييت ايؿعط١ٜ يًػ١ قػرل – ْٝؿػتٛ َا – تهٕٛ

 ؟ ط٬ّٜٛ ايه٬ّ ْؿس "ملاشا
 ؟ املؿعع١ اسطؾ٘ ْٚػػٌ

 بابٓا يف ايهتابات ملاشا
  ؟ ا٭َتع١ يف ايب٬غ١ ٚملاشا
 ؟ سعْٓا ع٢ً ْسٚض ٚملاشا

 (95) " املؿذع١ اغتعاضات٘ ُ ًِْ
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 تكٛضٙ ٜبٌ ،ٖٚٛ ؾٝ٘ بؿط ٚإ يًؿاعط غبل َا َع نبرل سس إٍ تًتكٞ ايط٩ٜا ٖٚصٙ
 ٫سس ايكازق١ ايؿٗازات َٔ ٚاسس٠ ٗ اي٬سك١ ٚتطٛضاتٗا "ايتػع١ٝٓٝ ايؿعط "قكٝس٠ ٕؿّٗٛ
 (40) اؾٌٝ. يوش ٖجًٞ

 ،9107 " "َسْٚات زٜٛاْ٘ ٗ ٖصا اؾسٜس ايؿعطٟ َؿطٚع٘ ايػاعسٟ عاضف ٜٚػتهٌُ
 سس إٍ  ، ٜػتذًٞ ٚايصٟ ، َا سس إٍ ٚا٫تٛبٝٛغطاٗ ايصاتٞ احملٛض شلصا تطٜٛطّا لس سٝح
 ٗ خام ٚبؿهٌ ، ايؿعطٟ إً ٖصا تؿاقٌٝ بعض ٗ اي١َٝٛٝ ايككٝس٠ َكَٛات ، نبرل

 َٚؿاغًٗا اي١َٝٛٝ باؿٝا٠ ُٓٝٞ سؼ عٔ تهؿـ "ٚاييت َؿػٍٛ – اؿٝا٠ س١ْٚ"َ قكٝس٠
 ايتهطاض خ٬ٍ َٔ ، ايككٝس٠ َٔ ٚاغع١ "َػاس١ "َؿػٍٛ َؿطز٠ تؿػٌ سٝح ، ايكػرل٠
 : إدتًؿ١ ٚايب٬غ١ٝ ٚايًػا١ْٝ ايس٫ي١ٝ ايبسا٥ٌ خ٬ٍ َٔ أٚ ، ٚإعٟٓٛ ايًؿٛٞ

  "َؿػٍٛ
  َؿػٍٛ
  َؿػٍٛ

  اضززٖا زا٥ُا
  دسّا َؿػٍٛ ؾاْا

  املسضغ١ إىل أطؿايٞ بإٜكاٍ َؿػٍٛ
 (97) . ايبٝت إىل بعٛزتِٗ َٚؿػٍٛ

 ٜعس ٚمل ؽًّٝٝا، ، ايؿاعط ٜؿٝذ عٓسَا ، ٜػٝب َا غطعإ ايًصٜص ا٫ْؿػاٍ ٖصا يهٔ
 َٔ ايهجرل ٗ تطٌ ًٚت إْػا١ْٝ ث١ُٝ ٖٚٞ ، ٚأقسقا٥٘ أغطت٘ أؾطاز َٔ ب٘ ٜهذلخ َٔ ٖٓاى

 : ابك١ايػ ايؿاعط ػاضب
  دسّا املؿػٍٛ هلصا "نٝـ

  ا٭ٜاّ َٔ ّٜٛ يف ٜػتٝكغ إ
  ؾػٌ ب٬ ٖٚٛ



455 
 

  دسّا املؿػٍٛ
 ، اؿ٣ًٛ يؿطا٤ أ٫ٚزٙ وتاد٘ ٜعس مل

 (96) ." قسضٙ ع٢ً ٜبهٕٛ ٜعٛزٚا ٚمل
 ايٓاقس ٜكٍٛ نُا ا٫غتٝشاف سس ا٫ؾذلان١ٝ ؾٝدٛخت٘ ٗ ايؿاعط ٚسؿ١ ٚتعزاز بٌ

 سس بايٛسس٠ وؼ ايصٟ ايككرل٠ ايكك١ بطٌ زلات َٔ زل١ أِٖ وسز ٖٚٛ اٚنْٛٛض،
  عٓ٘: َؿػٛيٕٛ أٜهّا ِٖ اقسقا٤ٙ إ ٜهتؿـ عٓسَا  ا٫غتٝشاف،

  َؿػٍٛ ن١ًُ ٜطزز ٜعس "مل
  ايٓكاٍ ٖاتؿ٘ ٫ٕ
  ؾؿ٦ّٝا ؾ٦ّٝا ىًٛ بسأ
  ا٭قسقا٤ َٔ
  ؾكط املٛت٢ أقسقا٥٘ بأضقاّ وتؿغ ٖٛ

  ٚسؿ١ نٌ عًِٝٗ ٜتكٌ
  عًٝ٘ ؾريزٕٚ

 (99) ." َؿػٛيٕٛ بأِْٗ
 آٜعض ا٭ٕاْٞ ايٓاقس َؿّٗٛ – ايتٛقع أؾل يٓػل بهػط ٜٓاّ"، "٫ عباض٠ ايؿاعط،ٗ ٚىتِ

 تكطٜبا سٝات٘ َٔ اْكطض قس بٛى ايؿٝؼ إ هس ٖٚٛ  ايطثا٤ سس َطٜط٠ غدط١ٜ َٔ ىًٛ ٫ –
 : ٚتعًٝكٌ ٭ٜهات ث٬ث١ غ٣ٛ هس ٶ٫ٚ

  ط٬ّٜٛ "ٜهشو
  قؿشت٘ ٜٚػًل

 (90)" . ٜٓاّ ٫ٚ
 إا٤ "عُطٙ قكا٥س "ٚبعض أغ١ً٦ "دط٠ قكا٥س َٔ ايهجرل ٚٗ ، ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ لس

 إٔ ىؿ٢ قٓاع٘، اٚ ؾايؿاعط، . ٚايععي١ ٚايكُت ٚايؿٝدٛخ١ ايعَٔ َٔ اـٛف "ٖصا
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 ايععي١ بٌ ٜتاضدح ٖٚٛ ا٫ؾذلان١ٝ ايععي١ ؿ١ٛ ؾٝذػس ، ٚأبٓا٩ٙ أقسقا٩ٙ ٜٗذطٙ
  ٚسٝسّا تطاٙ اخط٣ ٚتاض٠ ، اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ َؿطزات بهٌ ػٍَٛؿ تاض٠ ؾٗٛ  ٚا٫ْسَاز.

 شيو ٚخ٬ٍ : اٯخط َع ا٫ْػاْٞ ايتٛاقٌ سطاض٠ ٚؾكس اؾُٝع، ٖذطٙ إ بعس َٚعع٫ّٚ
 إْٓا ؾؿعطْا ، ايٛدٛز١ٜ ٚتأ٬َت٘ بععيت٘ ايؿاْٞ ٚايؿٝذ بدلا٤ت٘ ايطؿٌ قٓاع ايؿاعط ٜطتسٟ

 ٗ ، اؿانط إٍ ٜٓتُٞ َجًُا ، إانٞ إٍ ُٜٞٓت ، شات٘ ايٛقت ٗ َٚٝت سٞ نا٥ٔ أَاّ
 يس٣ ايككٝس٠ عامل تأثٝح ٗ تػِٗ اييت ايؿعط١ٜ ايصانط٠ َؿطزات يهٌ سٞ اغتشهاض

 . ايؿاعط
 ْٝع ٗ بػطٛع تتذ٢ً ٚإؿانؼ إتػا٥ٌ ايدلٖاْٞ بايٛعٞ أزلٝت٘ َا  تبًٛض ؿ١ٛ يهٔ
 "َس١ْٚ "ٚ أعطابٞ "َس١ْٚ ٗ خام "ٚبؿهٌ "َسْٚات زٜٛاْ٘ ٗ اـُؼ ايؿاعط قكا٥س
 ضَا ٖصا "يسٜٛاْ٘ "َسْٚات عٓٛإ اختاض قس ايؿاعط إ يٞ ٚىٌٝ ". ايعاؾل "ٚ"َس١ْٚ ايطٌَ

 ٚإْٗا ، إهإ ٗ ٜٚتهجـ ايعَٔ ٗ ّتس ، ايؿعط١ٜ يًتذاضب تاضىٞ بعس بٛدٛز يٲوا٤
 تاضى١ٝ سْٚاتَ إٍ ؼٛيت اْٗا بٌ ، عابط٠ أٚ غطٜع١ ؾعط١ٜ ػاضب فطز يٝػت بٗصا

 اْٗا اـُؼ إسْٚات ٖصٙ هُع َا ٚضَا . ٚايهتابٞ ٚايتسٜٚين ايػُٝٝا٥ٞ بعسٖا شلا ٚؾعط١ٜ
 إط٥ٝات َٔ ايهجرل ايتكاٙ ع٢ً قازض٠ ٚاغع١ ؾعط١ٜ بٓٝات ُٚتًو ْػبٝا ط١ًٜٛ قكا٥س

 َٔ ىًٛ ٫ٚ ، ٚإهإ ايعَإ ٗ َتشطى ؾعطٟ ؾها٤ زاخٌ ٚإؿاضقات ٚا٭قٓع١ ٚايطَٛظ
 . إسْٚات قؿ١ ايسٜٛإ ٖصا ٗ ايؿعط١ٜ ايتذاضب ع٢ً ٜهؿٞ غطزٟ دصض

 تكذلٕ دسٜس٠ "ز٫٫ت "َس١ْٚ َٚؿطزٖا –" "َسْٚات َكطًح ّتًو ايجا١ْٝ اؾ١ٗ َٚٔ
 ٖٚٞ ، ا٫ْذلْٝت ؾبه١ تطبٝكات َٔ تطبٝل ٖٞ ؾإس١ْٚ . ٚا٫ْذلْٝت إعًَٛات١ٝ بايجٛض٠
 ٚبٝاْات َٚسخا٫ت تسٜٚٓات عًٝٗا تٛٗط ْذلْٝتا٫ ؾبه١ ع٢ً ٜٚب قؿش١ عٔ عباض٠

 اييت تًو ايعطبٞ،ٚخاق١ّ ايعامل ٗ إسْٚات أنجط ضنعت ٚقس ، خاقّا تطتٝبّا َٚطتب١ َ٪ضخ١
 ، اؿهِ ٭١ُْٛ َعاضن١ أٚ دط١٦ٜ غٝاغ١ٝ أؾهاض أٚ َؿاِٖٝ ططح ع٢ً ايؿبإ، ٜهتبٗا
 ايكا١ْْٝٛ ا٬ٕسكات إٍ سٌْٚإ َٔ ايهجرل عطض ٖا ْٚاقس٠، ؼطٜه١ َٓؿٛضات بكٝػ١

 . ٚايػذٔ
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 :bloger ٖٛ إسٕٚ إ نُا ، blog  َكطًح ا٫ْهًٝع١ٜ ايًػ١ ٗ َس١ْٚ َكطًح ٜٚكابٌ
 قكا٥س ع٢ً ايبعس ٖصا إنؿا٤ قكس١ٜ عٔ بعٝس ٜهٔ مل ايػاعسٟ عاضف ايؿاعط إ ٚاعتكس
 إسْٚات بٗا تتكـ اييت إؿانػ١ ايؿهط١ٜ ايتشطٜه١ٝ ايٓعع١ ٖصٙ ُتًو اييت ايسٜٛإ

 ؼكك٘ ايصٟ شات٘ ايتأثرل ؼكل إ إٍ تطُح ايسٜٛإ قكا٥س إ ٖصا َٚع٢ٓ . ايؿباب١ٝ ايػٝاغ١ٝ
 ٚضَا ، ٚإتابعٌ ايكطا٤ َٔ أؾعاٍ ٚضزٚز اغتذابات أٜها شلا ػس ٚإ ، ايطق١ُٝ إسْٚات

 تؿانؼ ؼطٜه١ٝ ٚؾعاضات ٚضَٛظ أؾهاض ع٢ً تٓطٟٛ ٚإْٗا خاق١ "٫ٜهات"أٜهّا،
 قكٝس٠ ؾؿٞ  ايؿا٥ع١. ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ايعطؾ١ٝ ٚايتابٛات ٚإػًُات ا٭عطاف
 إٍ ٚايعٛز٠ ، إكاض١ْ خ٬ٍ َٔ ، ايبسا١ٜ َٓص ايدلٖاْٞ ايتشطٜض ؿ١ٛ "تٓبجل أعطابٞ "َس١ْٚ

 يؿاعطا ٜطتسٟ إش– أٜهّا ايتاضى١ٝ إس١ْٚ َؿّٗٛ ايككٝس٠ ٜكطٕ ٖا – غابط٠ تاضى١ٝ ؿ١ٛ
 : ايٓب١ٜٛ ايبعج١ َٔ عاَا عؿطٜٔ قبٌ ٚيس ٚاْ٘ ، بعس ّت مل اْ٘ ٜسعٞ – أعطابٞ قٓاع

  ايُٝٔ نٗٛف يف غاقط٠، "ٚيست
  ايٓب١ٜٛ ايبعج١ َٔ عاَا عؿطٜٔ قبٌ

  ٚيست إْٞ اشنط
  اشنط ظايت َٚا

  ْكًٞ نٝـ
 (90) "  سذط. َٔ آهل١ ْٚعبس

 إٍ ؼٍٛ اْ٘ َع زا٥ُا َطتاب ؾٗٛ ، ٌَتػا٥ ؾاٖس إٍ ا٭عطابٞ ايؿت٢ ٖصا ٜٚتشٍٛ
  اؾسٜس: ايسٜٔ
  ق٬ًّٝ إ٫ أغًُت أنٔ "مل

  اعبسٙ نٓت ايصٟ ضبٞ ظاٍ ؾُا
 ، نًٛعٞ يف

  اؾتٗٞ َجًُا أؾهً٘
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 (91)" . ٚزَٛعٞ مخطتٞ بأغطاضٙ ٚأزؽ
  ٚعٝ٘: ٫ ٗ اْػطغت سكٝك١ إٍ اٱعطابٞ ٖصا ٜٚؿرل

  ٚاسس٠ غطؾ١ يف ٜٓإَٛ ضبّا "ث٬ثٕٛ
  ايبا٥س٠ ا٭َِ ع٢ً ضبّا ثٕٛث٬

 (92)" . ٚاسس٠ ا١َ ٚيهٓٓا ، ضبّا ث٬ثٕٛ
 ، ٚايعكٌ ٚايؿهط ايتاضٜذ سكا٥ل – ايؿعطٟ قٓاع٘ أٚ – ايؿاعط ٜػادٌ اؿط١ٜ ٖصٙ َجٌ

 ٖصٙ ٜٛسس إ ايسٜٔ ٖصا اغتطاع نٝـ ، بسٖؿ١  ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ أٜهّا ٜتػا٤ٍ يهٓ٘
 : ٚايؿعٛب ايكبا٥ٌ

  اغأٍ "نٓت
  ايٛسٝس اٱي٘ اغتطاع نٝـ

 (93)" . بايهًُات ايكبا٥ٌ ٖصٙ ٜطٚض إ
 ٖصا ٗ خاق١ َها١ْ ندل٣ أْٚطٛيٛد١ٝ ثٓا١ٝ٥ بٛقؿٗا ٚاؿٝا٠ إٛت َٛنٛع١ ٚتؿػٌ

 ؿ١ٛ اغتشهاض "ع١ًُٝ إٛت "َس١ْٚ "ٚ ايطٌَ "َس١ْٚ قكٝستا تتكاغِ سٝح ، ايسٜٛإ
 . ٚؾٓطاظٟ غطا٥يب سؼ َٔ ؽًٛ ٫ بططٜك١ إٛت
 غٝ٘ غط١ٜ بططٜك١ تطتب٘ سٛاض١ٜ ؾعط١ٜ زضاَا "إٍ ايطٌَ "َس١ْٚ تتشٍٛ إ هازٚت

 ايككٝس٠ تػتٌٗ اش . يًٓٛط ٫ؾت١ بططٜك١ ٚاؿٛاضات ايؿعط١ٜ ايهُا٥ط ؾٝٗا ٚتتٓٛع ، غطزٟ
 ٚايس١ٜٝٓ ايؿعب١ٝ ٚإٛضٚثات ايتذطب١ بٌ تطب٘ ُٗٝس١ٜ ْجط١ٜ َكس١َ بعس ، غطز١ٜ بططٜك١
 : ايػٝب١ نُرل تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ ٜتشكل ايػطز إ ٚلس : إتٛاضث١

ِْ ايؿت٢ "ٚنإ   ايٓعاّ ضٜـ ؾٛم ْا٥
  ببط٤ اْعيٛٙ
  ايّٓٛ َٔ ٜؿع ٫ يهٞ

  ايػد١ٝ يًطَاٍ ٚؾٛؾٛا
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 (05) " . ٬َق٘ تعض إ٫
 ايػٝب١ َٔ ايهُا٥ط تٛٚٝـ ٗ ايًػٟٛ "بإع٢ٓ "عسٍٚ أٚ اْعطاف وسخ َا غطعإ يهٔ

 َْٛٛيٛؽ إتهًِ"اْا"ٗ نُرل بتٛٚٝـ – ايؿاعط أٚقٓاع – إٝت أٜبس سٝح ، إتهًِ إٍ
  إٛقـ: ٗ ٚغطا٥ب١ٝ ؾٓطاظ١ٜ َٔ ىًٛ ٫ ، زاخًٞ
  ٚسسٟ، أ٫ٕ اْا "ٖا

  َين ايكطٜبٕٛ اقسقا٥ٞ
 (07) " اختؿٛا.

 ايؿاعط عًٝٗا اعتاز اييت يًشٝا٠ س١ٝ قٛض٠ ايساخًٞ إْٛٛيٛؽ ٖصا ٗ ايؿاعط يٓا ٜٚكسّ
 ؾٝٗا: ْؿػ٘ ٚدس اييت إٛت ؿاي١ ْكٝض ٖٚٞ

  ٜاضب اشٖب أٜ "تط٣
  ايًٌٝ اغٗط إ اعتست ٚأْا

  املكاٖٞ بني أتٓكٌ
 (07)"  ايكًب. سايف قدب يف ٚانشو
 إٍ ٜٚكتازاْ٘ ايًٌٝ اخط ٗ ٬َنإ ٜؿاد٦٘ عٓسَا َتهاٌَ زضاَٞ ؾعٌ إٍ إؿٗس ٜٚتشٍٛ

 ؾذل٠،اسس بعس  ٜاتٞ ست٢ ، بك٠ٛ ٚزَٛع٘ قطخت٘ ىطغٕٛ اؿطؽ ٚنإ ، فٍٗٛ َهإ
 : َٛتِٗ َٔ ايٓاؽ ٜٛقض إ اٜاٙ قصضّا إهإ ٖصا ٜػازض إ َٓ٘ ٜٚطًب ايكدل ع٢ً ايٛاقؿٌ
  "قِ
  ايكرب ع٢ً ايٛاقؿني اسس قاهلا

  ثا١ْٝ َٛتو سكٝب١ ٚملًِ
 (06)" املهإ ٖصا يتػازض
 تا٥ّٗا يٝػسٚ ضَا ، ٕٛت٢ا بٝت ٗ َكدلت٘ َٔ ست٢ َططٚزّا ايكٓاع / ايؿاعط ٜػسٚ ٖٚهصا

 اؿٝا٠ إؾهاي١ٝ ايؿاعط ٜػا٥ٌ طٌٜٛ زاخًٞ َْٛٛيٛؽ .ٚٗ اؿٝا٠ ٗ َجًُا إٛت ٗ َٚٓؿّٝا
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 ايؿكطا٤ ؿٝا٠ بايٓػٝب١ ٚإٛت اؿٝا٠ َع٢ٓ عٔ ايطب ٜعاتب "ٖٚٛ إٛت "َس١ْٚ ٗ ٚإٛت
 : ايٓاؽ َٔ

  نٝل ايٛقت ٜاضب َٔ "تعاتب
  تٓبت عكًو نشاٜاْا ٖٚصٟ

  ْكؿت٘ ٚمشّا املٛت ٖصا نإ ؾٌٗ
 (09) " تؿتتٛا ٜسٜو َٔ غّٗٛا ايٓاؽ اّ

 ، َسٖٛؾّا ٜكـ ايصٟ ايطؿٌ / ايؿاعط قٓاع ٜطتسٟ ظاٍ َا ٖٓا ايؿاعط إ ْٚهتؿـ
 : ٚإٛت اؿٝا٠ ٚيعب١ ٚا٭ؾٝا٤ إط٥ٝات أَاّ ايؿِ ؾاغط

  ٚاْت٢ٗ ايٛقت َه٢ ، ٓ طؿٌ ؾاعْط "ؾيب
 (00)" . ٚتهرب عًٝ٘ ػجٛ ٚأيعاب٘

 ٜتًكـ ايصٟ /ايطؿٌ ايؿاعط شيو ، نتب َا اغًب ٗ ٌٜٛ ، ايػاعسٟ عاضف ٚايؿاعط
 .ٚبطا٤تٗا ايتذطب١ بهاض٠ يٝشكل ،ا٭ٍٚ ي١ًًٖٛ عًٝٗا ٜتعطف أٚ ٜطاٖا ناْ٘ ٚا٭غ١ً٦ ا٭ؾٝا٤

 بٝٓا، ،نُا "،ٜكـ أغ١ً٦ "دط٠ ا٭غبل زٜٛاْ٘ ٗ "ٚنصيو "َسْٚات زٜٛاْ٘ ٗ ، ٚايؿاعط
 اييت ايدلٖا١ْٝ ايًش١ٛ باْبجام ،إكذل١ْ ٚاٱْػا١ْٝ ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا ٗ َِٗ ؼٍٛ ؿاضفَ ع٢ً

 اٱؾهاي١ٝ با٭غ١ً٦ اٱَػاى ؼاٍٚ ٚاييت ايتػٝرل بعس َا ؾعطا٤  يس٣ تسضهّٝا تتبًٛض ضاست
 ، بكػ٠ٛ اسٝاّْا ٚتؿطوٗا ،َٚػا٤يتٗا ٚاؿب ٚايعساي١ ٚاؿط١ٜ ٚاؿٝا٠ يًهٕٛ إعكس٠
 اييت ٚا٭غاطرل، ٚإػًُات ٚاؿهاٜات إطٜٚات يهٌ بس١ًٜ ض٩ّٜا اٍ ، ايٓٗا١ٜ ٗ ،ٚق٫ّٛ
 َٚعٜـ قبٝح ٖٛ َا هٌي ٚايطؾض ايتػٝرل ٚاضاز٠  إهاز ٚايؿعٌ اٱْػاْٞ ايٛعٞ قٝست

 أٚ ؾهطٟ َٛقـ فطز ٖٞ يٝػت ايدلٖاْٞ ا٭ؾل شات ، ايبس١ًٜ ايط٩ٜا ٖٚصٙ ،َٚٝتاؾٝعٜكٞ
 ٜٓػر اييت ايؿعط١ٜ ٚايًػ١ ايؿعطٟ ايٛعٞ  ْػٝر َٔ دع٤ ٖٞ ٌب ، َػاٜط اْطٛيٛدٞ

 . اـاق١ ايؿعط١ٜ ض٩ٜت٘ ايؿاعطْػٝر  غٝٛطٗا
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 ّتًو ايصٟ ايؿاعط ، ا٫قٌ ع٢ً ، يٞ بايٓػب١ ، أيػاعسٟ عاضف ٌٜٛ شيو عٔ ٚؾه٬
 ٜٚتػًٌ ٜػتػؿًين إ ع٢ً ، ؾعط١ٜ أيٛإ َٚٔ ؾعط َٔ نتب َا اغًب ٗ ، زا٥ُا ايكسض٠
 . ٖٚس٤ٚ بطؾل ايٓكسٟ ٚعٝٞ إٍ خًػ١
 

 : اهلٛاَـ
 . 9112 بػساز ، نٌٝ زاض "، إا٤ "عُطٙ ، عاضف ، ايػاعسٟ(0)
 ، برلٚت ، ْاؾطٕٚ يًعًّٛ ايعطب١ٝ ٚايساض  بػساز ، عسْإ "َهتب١ أغ١ً٦ "دطٸ٠ ، عاضف ٕ ايػاعسٟ(9)

9102. 
ٚٸْات ، عاضف ، ايػاعسٟ(2)  .9107 رلٚت،ب نؿاف َٚٓؿٛضات ، بػساز عسْإ "َهتب١ "َس
 .5 م "، إا٤ "عٴُطٴٙٴ عاضف ، ايػاعسٟ(4)
 .5 م ، ايػابل إكسض(7)
 .9 م ، ايػابل إكسض(1)
 .01 ،م ايػابل إكسض(5)
 .01 م ، ايػابل إكسض(9)
 01 م ، ايػابل إكسض(2)
 . 05 ،م ايػابل إكسض(01)
  .45 ،م ايػابل إكسض(00)
 .70 م ، ايػابل إكسض(09)
 .5 "م ،"َسْٚات عاضف ايػاعسٟ(02)
 .91 م "، أغ١ً٦ "دط٠ ، عاضف ايػاعسٟ(04)
 .99 م "، إا٤ "عُطٙ ،عاضف ايػاعسٟ(07)
  .29 م ، ايػابل إكسض(01)
  21 م ، ايػابل إكسض(05)
 .02 م ، ايػابل إكسض (09)
 000 م ايػابل، إكسض(02)
 . 99 م "، أغ١ً٦ "دط٠ ،عاضف ايػاعسٟ(91)
 .74 م ، ايػابل إكسض(90)
 .9 م ، ايػابل إكسض(99)
 .2 م ، ايػابل إكسض(92)
 .09 م ، ايػابل ضإكس(94)
 .07 م ، ايػابل إكسض(97)
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 َٛقع عٔ ْك٬ 97/0/9107 "ٗ ايعطام "نتاب "َٛقع اؾ١ٓ ٗ َكرلٟ سٍٛ "قًل ؾانٌ ، ايععاٟٚ(91)
 . نٝها
 . 02 "م أغ١ً٦ "دط٠ عاضف ، ايػاعسٟ(95)
 .91 م ، ايػابل إكسض(99)
 .92 م ، ايػابل إكسض(92)
 .41 م ، ايػابل إكسض(21)
 .49 م ، ايػابل إكسض(20)
 .45 م ، ايػابل كسضإ(29)
 .49 م ، ايػابل إكسض(22)
 .79 م ، ايػابل إكسض(24)
 .71 م ، ايػابل إكسض(27)
 .001 م ، ايػابل إكسض(21)
 .001 م ، ايػابل إكسض(25)
 .009 م ، ايػابل إكسض(29)
 .51 م ، ايػابل إكسض(22)
 .11 م ، ايػابل إكسض(41)
 ايعطاقٞ "ا٭زٜب "ف١ً ايساخٌ َٔ ١َطادع ، ايؿعط :قكٝس٠ ايتػعٝين اؾٌٝ ع٢ً "عٌ ،عاضف ايػاعسٟ(40)
 . 90 م ، 9109 خطٜـ (5) ايعسز "بػساز
 .77 "م "َسْٚات عاضف ايػاعسٟ(49)
 .79 م ، ايػابل إكسض(42)
 .11 م ، ايػابل إكسض(44)
 .10 م ايػابل إكسض(47)
 .95 م ، ايػابل إكسض(41)
 . 20 م ، ايػابل إكسض(45)
 .99 م ، ايػابل إكسض(49)
 . 22 م ، ايػابل إكسض(42)
 . 09-00 ،م ايػابل سضإك(71)
 .02 م ، ايػابل إكسض(70)
 .04 -02 م ، ايػابل إكسض(79)
 99 م ، ايػابل إكسض(72)
 .41 ، ايػابل إكسض(74)
 .49 م ، ايػابل إكسض(77)
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 ػور السراي 
 ٍالثحث ػي أفك شؼري جذيذ
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 اُز٣ٖ اُوالئَ، اُشؼشاء ٖٓ ٝادٌذ اُغشا١، ػٔش اُشاػش

 ػاّ ك٢ اُرـ٤٤ش تؼذ اُشؼش١ أُشٜذ كؼاء ك٢ تشصٝا

 ؤػوة اُز١ اُجذ٣ذ اُج٤َ ٣ٔصِٕٞ تٞطلْٜ ،2003

 ٝاالدرالٍ اُرذٍٞ ٓخاػاخ ٝشٜذ اُذًراذٞس٣ح، عوٞؽ

 ذـِغ ٓغ ٝٓرجاٝتًا كاػاًل ًٝإ اُـائل٢، ٝاالدرشاب

 ،ٝاُذ٣ٔوشاؿ٤ح ٝاألٓإ اُذش٣ح ب٠ُ اُؼشاه٢ اُشاسع

 ٝاُـائل٤ح ٝاالدرالٍ اُذًراذٞس٣اخ شثخ ػٖ تؼ٤ذًا

 اُز٣ٖ اُشؼشاء ٖٓ ًإ اُغشا١، ػٔش ؤٕ ٝٓغ ٝاُلغاد.

 ػٖٔ اُرغؼ٤٘اخ ؤٝاخش ك٢ األ٠ُٝ تذا٣اذْٜ ٝػؼٞا

 دؼٞسٙ ؤٕ بال اُشؼش(، )هظ٤ذج تشؼشاء ع٢ٔ ٓا بؿاس

 االدرالٍ. ؤػوة اُز١ اُشؼش١ أُشٜذ ك٢ ًإ األتشص

 
 

 ٜبشح ٚنأْ٘ عكسٜٔ، َٔ أنجط إٍ اَتست اييت ضسًت٘ ٗ ايػطاٟ، ُطع ايؿاعط يٞ ٜبسٚ
 ظ٥٬َ٘ ػاضب ٗ ٚإػتٓػذ ٚايتكًٝسٟ إأيٛف عٔ ب٘ تٓأ٣ دسٜس٠ ؾعط١ٜ َكَٛات عٔ

 َطس١ً َؿاضف ع٢ً يٝكـ قعب١ قطات ؾٝٗا ادتاظ غ١ًٗ، ايطس١ً ٖصٙ تهٔ ٚمل ٚفاًٜٝ٘.
 ايتؿع١ًٝ. بككٝس٠ َطٚضّا ايٓجط قكٝس٠ إٍ ايؿعطٟ ايعُٛز َٔ قازت٘ دسٜس٠ سساث١ٝ

 أضبع أٚ ث٬خ أقسض ٚإٔ يًؿاعط غبل ٚايتاضى١ٝ، ٚايؿ١ٝٓ ايؿه١ًٝ ايٓاس١ٝ َٚٔ
 (9115 - قُشٞ ٚ)زلا٩َى (9117 - ا٭سعإ غًِٖ )نؿا٥ط ٖٞ ؾعط١ٜ فُٛعات
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 ٚايصٟ (0222 - ٚاقـ ظَٔ ٗ )غاع١ إبهط زٜٛاْ٘ عٔ ؾه٬ (9100 - ؾك٘ ٚ)يًسضؽ
 بسٜٛإ اجملاَٝع ٖصٙ ٚأعكب أضؾٝؿ٘، َٔ ايؿاعط ٚأغكط٘ عًٝ٘، ا٫ط٬ع ؾطق١ يٓا حتت مل

 )ا٭عُاٍ َجاب١ ٖٚٛ (9101 - ا٭ضض إٍ ْاؾص٠ْ ايػُا٤.. إٍ )ٚد٘ٷ عٓٛإ وٌُ ؾاٌَ
 أٚضاق٘ ىً٘ إٔ ٖصٙ اؾسٜس٠ ايؿعط١ٜ أعُاي٘ ٗ ؾا٤ ايؿاعط إٔ ٜٚبسٚ يًؿاعط. ايؿعط١ٜ(
 َتٓ٘ تٛظٜع أعاز ٚإِا قسٚضٖا، سػب زٚاٜٚٓ٘ ْؿط بإعاز٠ ٜتكٝس ؾًِ تاضىّٝا، ايؿعط١ٜ،
  ٖٞ: ؾطع١ٝ عٓٛاْات ث٬ث١ ع٢ً ايؿعطٟ
 عٓل ضبط١ .0
 أبٝض سساز .9
 ٖٛا١ٝ٥ زضاد١ .2

 ا٭ٍٚ، ايؿاعط خطٛات يتًُؼ يًعٛز٠ َعّا ٚايكاض٨ ايٓاقس ع٢ً ايؿطق١ أناع ؾكس ٚبصا
 )ضبط١ ا٭ٍٚ ايكػِ ٜهؿـ سٝح ططاؾ١ َٔ ٣ا٭خط ٖٞ ؽًٛ ٫ دسٜس٠، غًط١ ٚأيعَ٘
 )قكٝس٠ اؾسٜس٠ ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ نتاب١ ٗ ايطَٚاْػ١ٝ ايؿاعط بساٜات َٓش٢ عٔ عٓل(

 عجّا ايتذسٜسٟ ايؿاعط ْٚعٚع ايبساٜات أغًٛب بٌ ٜطاٚح ايجاْٞ ايكػِ نإ بُٝٓا ايؿعط(،
 )زضاد١ بــ ٚإٛغّٛ ا٭ندل، ٖٚٛ ايجايح، ايكػِ خكل ؾُٝا دسٜس٠، ؾعط١ٜ يػ١ عٔ

 أساٍٚ ؾػٛف ٚيصا ايٓجط. قكٝس٠ بأغًٛب إتُج١ً اؾسٜس٠ ايؿعط١ٜ اؿساث١ يككا٥س ٖٛا١ٝ٥(
 )ا٭عُاٍ خًط١ إٍ ٚا٫ستهاّ زٜٛإ نٌ إٍ تاض٠، بايعٛز٠ ايتكػٌُٝ ٖصٜٔ بٌ ايتٛؾٝل
 أخط٣. تاض٠ (9101 - ايؿعط١ٜ
 غٓا٥ّٝا، ؾاعطّا بٛقؿ٘ ا٭ٚيٌ زٜٛاْٝ٘ ٗ ايؿعطٟ إؿٗس ع٢ً ايػطاٟ عُط ايؿاعط أطٌ

 ايؿباب بؿت٠ٛ إؿتٌْٛ دًٝ٘ ؾعطا٤ َٔ ايهجرل ؾإٔ ؾأْ٘ ْطدػّٝا، َا سس ٚإٍ ٚضَٚاْػّٝا،
 ٚأْاٙ شات٘ عٔ بايتعبرل وؿٌ ايؿاعط نإ ٚايهطا١ٖٝ. ٚإٛت ايكبح َٔ ىًٛ بعامل ٚاؿإٌ
 إبهط٠ قكا٥سٙ َٚعِٛ اـًًٝٞ. ٚايٛظٕ ١ٚايتكؿٝ بايتططٜب ٚيٕع إٍ شيو قازٙ ٚقس ايؿعط١ٜ
 ايؿعط١ٜ ايصات ٚناْت ٚاـػاض٠. ٚاشلع١ّ اؿعٕ ٜعاقط مل ٚنإٔ بط١٦ٜ بتؿا٩ي١ٝ َؿبع١ ناْت

 اييت ايبٛق١ً ٖٞ ناْت ٚضَا إبهط٠، ايؿعط١ٜ ػطبت٘ سٛي٘ تسٚض ايصٟ ايؿعطٟ ايهٕٛ ٖٞ
 ٚاؿساث١. ايتذسٜس ٍإ إؿه١ٝ ايططٜل ع٬َات ع٢ً تسضهّٝا بٗا ٜػتسٍ ضاح
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 تؿهًٝٗا، ٜٚعٝس ؾطط١ٜ، عػاغ١ٝ إط٥ٝات ٜتًكـ ايصٟ ايطؿٌ َجٌ ٜبسٚ نإ بساٜات٘ ٗ
 قُشٞ(: )زلا٩ى ايجاْٞ زٜٛاْ٘ اغتًٗت اييت )اٱٖسا٤( قكٝس٠ ٗ شيو ٚدسْا نُا

 ا٭طؿاٍ، أس٬ّ "ببػاط١
 املا٤ ؾٛم اْػابت إشا ايًٛظ أدؿإ ٚبطٖق١

 ايؿٗسا٤ أْؿاؽ أزَع ٚعطق١
 قًيب أظضع
 ايؿ٬سني دٛع َٓادٌ نٌ ؼكسٙ نٞ

 قًيب أظضع
 (7) ايؿكطا٤." وكسٙ نٞ

 ايعُٛز َٔ ايًٕٛ بٗصا َؿتّْٛا فاًٜٝ٘ َٔ ايعسٜس ؾإٔ ؾأْ٘ ايٛقت، يبعض ايؿاعط ٚبكٞ
 ٚإٜكاعّا: ٚظّْا ٚضَا ٚأخ١ًّٝ يػ١ّ إتؿاب٘ ايؿعطٟ

ـٗ زَــــــــْٛع.. ظازٟ ٌْ       ٫ػـ ـُ اهلل زَـــــــُعٚ نـ  غع
ـٗ أْت ٚسسَى ؟ إيَٝو     تهٕٛ ٫ مل يٞ.. يػُت أْا   (7) ن

 إٍ قُشٞ( ٚ)زلا٩ى ا٭سعإ( غًِ )نؿا٥ط إبهطٜٔ زٜٛاْٝ٘ ٗ ايؿاعط قكا٥س ٚتؿرل
 َع ايه٬غٝه١ٝ، ايؿعط١ٜ يًتكايٝس إتؿعب١ ا٫َتسازات ٚإٍ ايب٬غ١ٝ ايؿعط١ٜ ايًػ١ ١ُٖٓٝ
 بس١ًٜ، ؾعط١ٜ تًُؼ مٛ ايتططٜب١ٝ ايػٓا١ٝ٥ ايب٬غ١ ٖصٙ أغاض َٔ طٚزيًد قسٚز ْعٚع
 إٛغّٛ ايجايح ايكػِ ٚٗ أ٫ّٚ ؾك٘( )يًسضؽ ايجايح ايؿاعط زٜٛإ ٗ ػػسٖا غتذس

 ا٭ضض(. إٍ ْاؾص٠ْ ايػُا٤.. إٍ )ٚد٘ٷ ايها١ًَ ايؿعط١ٜ أعُاي٘ َٔ ٖٛا١ٝ٥( )زضاد١
 ا٭عُاٍ ؾه١ًٝ ٗ طباعّٝا تٛظٜعٗا أعٝس قس ١ٜايعُٛز ايؿاعط قكا٥س إٔ ا٬ٕسٜ َٚٔ
 َٔ ايهجرل اعتُسٖا ٚؾه١ًٝ ؾ١ٝٓ يعب١ ٖٚٞ ايتؿع١ًٝ، قكٝس٠ ططٜك١ ع٢ً ايها١ًَ ايؿعط١ٜ
 َٔ عسز ٗ شيو ؾعٌ ٚإٔ ي٘ غبل ايػطاٟ عُط إٔ نُا قباْٞ، ْعاض َِٚٓٗ ايعطب ايؿعطا٤
 إبهطٜٔ. زٜٛاْٝ٘ ٗ ايعُٛز١ٜ قكا٥سٙ
 ايُٓ٘ ع٢ً َطبٛع١ قكٝس٠ أٟ ايها١ًَ( )اجملُٛع١ ٗ هس ئ غٛف ايكاض٨ يهٔ
 ايتسضهٞ يًتدًٞ ايؿاعط يسٕ َٔ ٚاع١ٝ ٫ ضغب١ ّجٌ ضَا، ٚشيو، ايؿططٜٔ، شٟ ايتكًٝسٟ

 - أٜها ايٓاقس ٚضَا - اؾسٜس ايكاض٨ يصٚم َٚػاظي١ ايعُٛز١ٜ، يًككٝس٠ ايتكًٝسٟ إٛٗط عٔ
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 تٓػشب إؾهاي١ٝ، ايؿاعط ػطب١ تجرل نُا ايٓجط. ٝس٠قك إٍ ناٌَ بؿهٌ ي٬ْتكاٍ ٚايتٗٝ٪
 أٚ َكاطع إٍ ٚايتُؿكٌ ٚايٛقـ ايتٓكٝ٘ بهٛاب٘ تتعًل اؾٌٝ ٖصا ؾعطا٤ َٔ ايهجرل ع٢ً

 ايكٛتٞ ايٓٛاّ بهٛاب٘ تتكٝس ٫ٚ أسٝاّْا عؿٛا١ٝ٥ تهٕٛ تهاز بططٜك١ ؾعط١ٜ، ؾكطات
 .َػتك١ً زضاغ١ ٗ إيٝٗا ْعٛز قس إؾهاي١ٝ ٖٚٞ ٚايهتابٞ،

 (9117 - ا٭سعإ غًِ )نؿا٥ط - ايجاْٞ ٚضَا - ا٭ٍٚ ايؿاعط زٜٛإ إٍ عسْا ٚيٛ
 ايعُٛز ِط١ٝ يهػط ايتطًع خ٬ٍ َٔ ايتػع١ٝٓٝ، ايؿاعط يبساٜات اَتسازّا ّجٌ يٛدسْاٙ
 تُٗٝٔ إش إانٞ. ايكطٕ تػعٝٓات ٗ ايؿعط بككٝس٠ آْصاى أزلٞ َا ٚبٓا٤ ايتكًٝسٟ ايؿعطٟ

 أْت( ٜا )بػساز.. قكٝست٘ ٗ َٛؾكّا اغت٫ّ٬ٗ لس سٝح احملسخ، ايعُٛز ٝس٠قك ايسٜٛإ ع٢ً

 ٚاٱْػإ، ٚا٭ضض يًدلا٠٤ ْٛغتاؾٞ عٌٓ ٖعٚد١ َؿبٛب١، ضَٚاْػ١ٝ ْعع١ شات ٖٚٞ (2)
 إس١ٜٓ )أْػ١ٓ( خ٬ٍ َٔ ايؿدكٞ، ايؿاعط عًِ إس١ٜٓ، بػساز، سًِ ًٜتشِ سٝح

 آخطّا: بٛقؿٗا ٚكاطبتٗا
 ؾُٞ ٚبٛح قُيت، ؾاغتشًؿٞ أتُٝت     سًُٞ سًُو يًٝك٢ ْاَٞ، بػساز
 ٚيػتٗا بطَٛظٖا تتٗاز٣ ٖٚٞ ٚٚطٓ٘، ٚأْجاٙ ايؿاعط سبٝب١ ٖٞ )إ٪ْػ١ٓ( ؾبػساز
 يبػساز: غٓت اييت ٚايعطب١ٝ ايعطاق١ٝ ايككا٥س َٔ ايعؿطات َع ٚٚضقتٗا،
 ًٜتذ٧ اؾطح ٬ٍٖ إيٝٗا غط٣      يػيت يف ا٭ٚدـــــــــــاع ْـــــاؾـــــــص٠ بػساز
 ؾٝدتب٧ غــــطّا.. تٗسٖـــــــــسٙ ؾُا       زَٗا يف ايكبح ٜٓـــــــاّ أْج٢ ػ٤ٞ
 قكا٥س َعِٛ ٗ نُا ايككٝس٠، ٖصٙ ٗ َٚأْٛغ١ ٚطٝع١ غ١ًٗ ايكاؾ١ٝ ناْت َا ٚإشا
 اؾٝٗ ايكاض٨ ٜٚؿعط َٚكطٓع١، ثك١ًٝ ايتكؿ١ٝ ؾٝٗا تبسٚ أخط٣ ؾعط١ٜ ِاشز ؾإٕ ايسٜٛإ،
 اؾسٜس٠. ايكاؾ١ٝ ٜٓتٛط ٖٚٛ بايتعب

 تط٣( ٫ ٚ)ؾؿ١.. اؿًِ( ؾه١ ع٢ً )ٚضز٠ َٓٗا: ق١ًًٝ قكا٥س ٗ اؿاي١ ٖصٙ ٚتدلظ
 دٓٛب١ٝ(. ظٖط٠ ٚ)زَٛع بعٝس( يٓذِ ٚ)إط٬ي١ ايتٝ٘( ظَٔ ٗ قاَتٷ ٚ)بٛحٷ

 َٛاقـ ع٢ً ا٫ْؿتاح خ٬ٍ َٔ ٚايطَٚاْػٞ ايػٓا٥ٞ اٱطاض َٔ ىطز إٔ ايؿاعط ٚواٍٚ
 ْاي١ٝ ٚٚا٥ـ يًككٝس٠ وسز إٔ ؾٝٗا واٍٚ اييت )قٓب١ً( قكٝس٠ ٗ نُا ٚسٝات١ٝ، غٝاغ١ٝ

 قٓب١ً: أيـ ؾُ٘ ٗ سؿس قس ايؿعط بإٔ َعًّٓا َعّا، ٚؼطٜه١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ
 املٗعي١ ايعَٔ إْ٘ "ؾ٬تعذبٛا،
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 ن٬َّا، ٖصا يٝؼ
 (9) قٓب١ً." أيـ ؾُٞ يف ايؿعط سؿس يكس

 قكٝس٠ َٚٓٗا ايسٜٛإ، قكا٥س َٔ ايعسٜس ٗ ٚا٫ستذادٞ ا٫دتُاعٞ إٛقـ ٜٚتهح
 أَجاٍ ايطؾض ؾعطا٤ َٔ ايهجرل َع تٓاقات تكِٝ اييت ٚايعؿطٜٔ( ايٛاسس ايكطٕ عتبات )ع٢ً
 ٗ عٓٗا، ٚإػهٛت ايعُٝك١، إؿاعط تػتػٛض إش زْكٌ، ٚأٌَ قباْٞ ْٚعاض ايٓٛاب َٛؿط

 ٚاعذلاؾات٘: ٚأسعاْ٘ قبٛات٘ ايؿاعط عًٝٗا ٜسٕٚ َػ١ً إٍ ٖٓا ايٛطٔ ٜٚتشٍٛ ايؿطز، أعُام
 زٚضٜات ب٬ ٚأسٖب أعؿَل إٔ عُِّين )ٚطين،

ٌُ ؾايعػهط  َهإ، نٌ يف ٜسخ
 أٜها، ٚايؿاعط ٚاجملطّ، ايعاؾل ٜهع

 زضٕب عاٖط أٚ نإ، قٛؾّٝا َتِٗ، ٖٓا ؾايهٌ
 (0)َكًٛب" ظْسٜكّا أٚ

 :ايؿكطا٤ ٜكٓعٗا اييت ايجٛض٠ إٍ اْتُا٤ٙ ايؿاعط ٜٚعًٔ
 ايؿكطا٤ ٜكٓعٗا مل إٕ ٚايجٛض٠ أع٢ُ، ْٗاْض "ايكرُب
 ٜٚٓاّ طعاّ، بسٕٚ ا٭طؿاٍ أؾٛاٙ َطاض٠ طعِ تػازض
 (0)هٛز" سني ٚتػازضٙ عًٝٗا.. اؾطح
 قكٝس٠ ٗ ٜتؿذط ٖٚٛ ٚاجملاظات ايكٛض اقطٝاز عٔ ٚبعٝسّا ٚعؿّٜٛا تًكا٥ّٝا ايؿاعط ٜٚبسٚ

 تسقٝل، زِٚا احملطات، تٓاقًت إٔ بعس نتبٗا اؿعٜٔ( ايٓٛضؽ )َطث١ٝ ٖٞ نتبٗا ؾذٔ َطثا٠
 :0222 عاّ ايٓٛاب َٛؿط ايؿاعط َٛت خدل

 نايهٛنا٤ ضؾٝل، زٕٚ َٔ ؾاـُط٠ قسٜكٞ، ٜا "اضسٌ
 إضسٌ،

 (1) ايًٌٝ." يف سعْو زن١ ع٢ً ا٭غكإ ٜ٪شٟ بكا٤َى بإٔ ؾٖو ٫
 ٜٓب٧ ايصٟ ايطكؼ تسٜٔ ٖٚٞ با٭ٌَ َؿبع١ يهٓٗا ضثا٤، قكٝس٠ ٖٞ ايككٝس٠ إٔ َٚع
 ايؿذعإ: ايجٛضٌٜ يهٌ قطسّا ٚتؿٝس باي١ًُٛ،

 املٛت ؾٝو يٝػتًكٞ ا٭سسام.. اهلل أضض "غتؿتح
 ايؿذعإ ؾرتاب يٝشٝا،
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 (2) أَني." ايجٛضٜني يهٌ
 ٚاعذلاف بٛحٷ ؾٝٗا اي٬سك١، فاَٝع٘ ٗ غتتطٛض تأ١ًَٝ، بٓعع١ ٖصا ايؿاعط زٜٛإ ٚوؿٌ

 قاضع١ ع٢ً )أباضٜل ٗ شيو لس نُا ٚاٱْػإ، ٝا٤ٚا٭ؾ اؿٝا٠ َع٢ٓ ٗ عُٝلٷ ٚتأٌَ
 سع١ٜٓ( ُٖػ١ ٚ)ع٢ً اـط١٦ٝ( ٚ)ق٠٬ ايطَاز( طا٥ط ٚ)ؼًٝل عٝين( ٗ ٚ)طٝؿو ايكًب(
 ٚغرلٖا. قًيب( ٚ)زن١
 سٝح إٛسؿ١، ععيتٗا ٗ ايصات َع َتٛدعٷ سٛاضٷ سع١ٜٓ( ُٖػ١ )ع٢ً قكٝس٠ ؾؿٞ
 ٚد٘ ٗ أزض١ٜ، ٚاي٬ إتٛدع١، أغ٦ًت٘ طًلٜ ايؿاعط ٚلس آخط، قطٜٔ إٍ ايصات تتشٍٛ
 ايهٕٛ: َتا١ٖ

ٌٗ  ٫ؾو ٚسٝسّا.. "غأظ
  ايعامل ؾذٕٓٛ

 دْٓٛٞ بهع ميًو ٫
 أٜٔ َٔ أعطف ٫ قسَٞ

 (3) غتُهٞ." أٜٔ إىل أٜٔ.. أٚ
 بكاسب ٜػتٓذس ايصٟ ايؿاعط ضٚح يتؿذلؽ َعّا ٚايٛسؿ١ ٚاي١ًُٛ اؿعٕ ٜٚطٌ
 اـؿٞ: قطٜٓ٘ ٚأ ايجا١ْٝ شات٘ ٖٛ ضَا اؾذلانٞ،

 قاح "أٜا
ٕٕ، ع٢ً تعتاَز إٔ  ؾ٤ٞ، ٜعين ٫ سع
 ايٛسؿ١ ع٢ً تعتاز إٔ
 ؾ٤ٞ ٜعين ٫
 ٚا٭سعإ ايٛسؿ١ عًٝو تعتاز إٔ

 (75) أؾٝا٤." أؾٝا٤ّ، غٝعين
 اؿعٕ ع٢ً ٜعتاز بإٔ ٜهتؿٞ ٫ إش ا٭ؾٝا٤، تطاتب ايؿاعط ٜكًب ايًكط١ ٖصٙ ٗ

 )ٚٚٝؿّٝا( ايؿاعٌ َٔ ايتشٍٛ سٝح ٚا٭سعإ، ١ايٛسؿ عًٝ٘ تعتاز بإٔ ٜؿذع بٌ ٚايٛسؿ١،
 ايٓػل عٔ ٚاْعٜاسّا ايتٛقع ٭ؾل نػطّا ؼكل ٚاغتعاض١ٜ ب٬غ١ٝ يعب١ ٖٚٞ إؿعٍٛ، إٍ

 ٚايس٫يٞ. ايب٬غٞ
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 َٚٓٗا إبهط٠، ايطَٚاْػ١ٝ ايؿاعط قكا٥س َٔ ايهجرل ٗ َتؿّٛٝا إٛسـ اؿعٕ ٌٜٚٛ
 قًيب(: )زن١

 غبابيت ع٢ً سعْٞ ضاؾعّا "ٚغأبك٢
 ٚخطاٜا ُخػٕط ل١ُ
ٌُ  (77) اؿكب." َط ع٢ً ايسْٝا ػٗ
ٌٷ، ٚنأْ٘ اـط١٦ٝ( )ق٠٬ ٗ ايؿاعط ٜٚبسٚ  ٗ اؿٝا٠، ٗ ٚخػا٥طٙ سػابات٘، ٜطادع نٗ

 إػتٌٗ: إٍ اـاُات َٔ ٚإٛت، اؿٝا٠ َع٢ٓ عٔ َتػا٥ٌ تأًَٞ، َٛقـ
 ا٭دٌ "ٚسإ
 ايػشاب نُطِّ سٝاتٞ، َٚطت

 ايطٜاح ٜاقبا زاعبت٘ إشا
 (77) املػتٌٗ." إىل اـامتات َٔ سٝاتٞ َٚطت

 آخط إٍ َٛد٘ٺ خطابٺ ب١ٝٓ تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ ايؿاعط عٓس أسٝاّْا ايككٝس٠ ٚتتؿهٌ
 باخت١ٝٓٝ سٛاض١ٜ ب١ٝٓ عدل نُين، سٛإض مٛ اٯخط ٜػتسضز أْ٘ َع٢ٓ ٚاقعٞ، أٚ اؾذلانٞ

 أٚ عايّٝا ٜهٕٛ قس نُا شّٖٓٝا، أٚ اطؿّٝاع اؿٛاض ٜهٕٛ ٚقس ا٭ساز١ٜ، إْٛٛيٛد١ٝ عٔ بعٝسّا
 ايكًب(: قاضع١ ع٢ً )أباضٜل قكٝس٠ ٗ َتذًّٝا شيو ٚلس قاَتّا،

 يًبها٤.. َتػْع ايكًب يف ؾُاظاٍ "تعايٞ..
ْٕ، ايسَع يف َاظاٍ  َها
 ؾٝ٘ تٓهػطٟ بإٔ ٜهؿٞ

 (76) ؾٝ٘." ا٭ظضم ي٪ي٪ى طعِ تعهػني
 سؼٍّ َٔ ؽًٛ ٫ عطؾا١ْٝ تأ١ًَٝ بط٩ٜا ايطَاز( طا٥ط )ؼًٝل قكٝس٠ ٗ اـطاب ب١ٝٓ ٚتًتشِ
 بايؿذٝع١:
 أعٝـ غطٜبّا إهلٞ، "إهلٞ،

 ش٥اب غدطّا، ايهشٛن١، ايٛدٛٙ ٚنٌ ٚنٝـ،
 (79) ٜباب." قؿط اؿسا٥ل ٚنٌ

 ا٭ٌَ: َعاْك١ خ٬ٍ َٔ ٚدٛزٟ ؾو ؿ١ٛ إٍ ايعطؾاْٞ، إٛقـ ٜٚتشٍٛ
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 إهلٞ؟ ٖصا، نٌ تط٣ "أيػَت
 أغٞيط ؾهٞ تػٖطب أدبين،
 إيٝٓا أتَٝت َا إشا ٚقطعّا
 (70) غطِٜب." غتػسٚ اٱي٘، ٚأْت
 َٔ ايػٓا٥ٞ، ايؿٝض ٖصا عٔ تبتعس بتٜٓٛعات، شيو، عٔ ؾه٬ّ ايسٜٛإ، ٖصا ٚسؿٌ

 ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايكٓاع، قكٝس٠ تٛٚٝـ َٓٗا َٛنٛع١ٝ، بٓا١ٝ٥ أزٚات تٛٚٝـ خ٬ٍ
 ٜطسٌ ٫ إٔ سبٝبٗا تٓادٞ اَطأ٠ قٓاع ايؿاعطٴ ؾٝٗا ٜطتسٟ ٚاييت أخط٣( َط٠ّ )ٓسٷ.. قكٝس٠
 ٚضَا تٓاقّا تكِٝ ٚانح ٖٛ نُا ٚايككٝس٠ ٚايػٝاب، يًٛسؿ١ ٜٚذلنٗا عٓٗا بعٝسّا

 ايٓٛاب، َٛؿط يًؿاعط ٚٓس( )يًطٌٜ قكٝس٠ َع ايه٬غٝهٞ ايب٬غٞ بإؿّٗٛ )َعاضن١(
 أٜها: اي١ًًٝٝ ٚتطٜات٘ َع ٚضَا

 تنيغٖه بكربى ؼًُين نٝـ يٞ، قٌ ضٌٜ، "ٜا
 عُس ب٬ ايػُا٤ نُا
 محِس محْس،
 (70) ٜسٟ." ع٢ً تعاٍ َا نؿَو، آثاض

 ٜٚا٥ؼ: َتٛدع ضدا٤ إٍ اـطاب ٜٚتشٍٛ
 محِس "محْس،

 تػاؾط، ٫ ٫،
 ٚعِس، قس غٝأتٞ، ا ؾايٓٗاُض

 محس أٜا ؾَٝو، ٚقطخُت
 (71) محِس." ٜا تػاؾط، ٫ ٫،

 يكٓاع ايؿاعط اضتسا٤ خ٬ٍ َٔ اي٬سك١، ايؿاعط زٚاٜٚٔ ٗ ايكٓاع قكا٥س ٚتتٓاغٌ
ـٴ )أْا قكٝس٠ ٗ شيو لس نُا إؿطط١، ايػٓا١ٝ٥ عٔ ايؿعطٟ ايٓػٝر ٜبعس ؾعطٟ  ْك

 ٚاييت زَؿل، ٗ 9115 عاّ إطبٛع قُشٞ( )زلا٩َى ايجاْٞ ايؿاعط زٜٛإ َٔ َٛدٛز(
 سبٝبٗا َٔ اؿبٝب١ تطدٛ سٝح أخط٣( َط٠ )ٓسٷ ايػابك١ ايكٓاع يككٝس٠ َؿاب١ّٗ ث١ُّٝ تتٓاٍٚ

 شلا: قتٌ َجاب١ ٖٛ بػساز عٔ ضسًٝ٘ ٭ٕ ٚسٝس٠ّ، ٜٚذلنٗا ٜٗادط ٫ إٔ
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 زَعٞ، ٣ٖٛ "أثًر
ِٖ  مشًٞ، بها٤ بطاستَٝو ٚيــُـ

 بعٝسّا، غط أٚ
 بػساز، يع٢ عٔ
 (72) قتًٞ." أسببَت يٛ

 آخط ِٛشز إٍ ازلٗا ايؿاعط زٜٛإ وٌُ اييت قُشٞ( )زلا٩ى قكٝس٠ تكٛزْا ٚضَا
 ٚايبعس. ٚايؿطام ايطسٌٝ، ث١ُٝ تػتأْـ ايكٓاع ٝس٠يكك َؿاب٘

 قٓاع ٖٛ ايجُٝات ٖصٙ َجٌ ٗ ايػطاٟ عُط ايؿاعط ٜطتسٜ٘ ايصٟ ايكٓاع إٔ ٫سٛٓا ٚقس
 ٜؿعٌ ٚضَا بػٝاب٘. ٜؿذعٗا ٫ ٚإٔ ٜطسٌ، ٫ إٔ عبٝبٗا تتٛغٌ سبٝب١، أٚ ٫َطأ٠ أْجٟٛ

 ؾٗٞ ٚبايتايٞ ٚقسقّا، ٚعاطؿ١ ١سػاغٝ أنجط إطأ٠ ٭ٕ ٚعٞ، ٫ أٚ بٛعٞ شيو، ايؿاعط
 إٍ ٜسؾعٓا ا٫غتٓتاز ٖٚصا ٚايؿطام. ٚايًٛع١ ايػٝاب َؿاعط عٔ ايتعبرل ع٢ً ايطدٌ َٔ أقسض

 / ا٭ْا بجٓا١ٝ٥ قه١َٛ أخل بؿهٌ َٓٗا ٚايػٓا١ٝ٥ - ايؿاعط قكا٥س َعِٛ إٔ انتؿاف
 ايٛضق١ٝ، ايجا١ْٝ أْاٙ ٖٞ آٖ ايؿاعط ؾأْا اؿبٝب. / اؿبٝب١ ثٓا١ٝ٥ خ٬ٍ َٔ تتذ٢ً اييت ا٭ْت
 إػذلب أٚ ايطسٌٝ، ٜعَع ايصٟ اؿبٝب إٍ تؿرل ؾٗٞ )ا٭ْت( أَا ا٭ْج٢، قٛت عٔ إعدل٠
 اؿبٝب١ قطيب ١ُٖٓٝ إٕ ايكٍٛ إٍ اؿهِ ٖصا ٜسؾعٓا ٚضَا ٚايٛطٔ. اؿبٝب١ عٔ ْأ٣ ايصٟ

 ًَُشّا ٜ٪ؾط اؾاسس أٚ ايطاسٌ ٚاؿبٝب ٚاؿطَإ، باـػاض٠ زا٥ُا ٚإؿذٛع١ إتٛدع١
 يًؿاعط. ايؿعط١ٜ ايط٩ٜا ٗ َتذصضّا ٚغٓا٥ّٝا ضَٚاْػّٝا
 ايكطبٌ: بٌ ايتذاشب ٖصا لس قُشٞ( )زلا٩ى ٚأعين ايككٝس٠، ٖصٙ ؾؿٞ

 "ٚتكشٛ
ِِ ٖٚ 

ُّ، َكًتَٝو يف  ْٝا
 ؾعِس
 تعِس ٫

ُّ." ؾايصنطٜاُت  (73) سطا



473 
 

 ٜذلنٗا ٫ إٔ سبٝبٗا إٍ هطعتت اييت اؿبٝب١ يس٣ ايبها٤، سس بايًٛع١، إسػاؽ ٜٚتؿذط
 ٚايٛسؿ١: ٚايػطب١ يًدٛف ؾطٜػ١ّ

 تبهٞ ٜسّا "تطنَت
ِّ ع٢ً  غطبيت ن

 قُْت أْاًَٗا
ُّ." ٚأَْت  (75) ن٬
 اغتعاض١ٜ ب١ٝٓ ع٢ً تٓطٟٛ ٚاييت ايهس١ٜ ايه٬ّ / ايكُت ثٓا١ٝ٥ ٖٞ ز٫ي١ٝ ثٓا١ٝ٥ ٚعدل
 سٝح ٚاؿعٕ، ٚايػطب١ يٛسؿ١با إسَط اٱسػاؽ عٔ تعبرلٖا ٗ اؿبٝب١ ق١ٓ ٗ تتذػس
 ايـ سهٛض ٜكبح بُٝٓا يًكُت، َعاز٫ّ ايباضز٠ ايٛزاع أْاٌَ بايتأنٝس ٖٚٞ ا٭ْاٌَ تكبح
 ٗ ٚغُٝٝا١ٝ٥ شن١ٝ تعبرل١ٜ يػ١ ٖٚٞ يًه٬ّ، َعاز٫ّ ٚتٛاقٌ إؾعإع َٔ ؾٝ٘ َا )أْت(

 تأثرلٖا.
 ًَش١ٚٛ بكٛض٠ عط١ٜايؿ ايؿاعط أزٚات تٓهح قُشٞ( )زلا٩ى ب٘ ٚأعين ايسٜٛإ ٖصا ٗ
 خ٬ٍ َٔ ا٭سعإ( غًِ )نؿا٥ط زٜٛإ َجًٗا اييت ايبساٜات َطس١ً ٚؾِ ؼٌُ ًٚت ٚإٕ

 ٗ تٛغعّا اٯخط اؾاْب ٗ لس يهٓٓا احملسخ، ايؿعطٟ ايعُٛز قكٝس٠ سهٛض اغتُطاض
 ١ً،ايتؿعٝ قكٝس٠ ع٢ً ٚتٓؿتح ٚايتططٜب١ٝ ايػٓا١ٝ٥ عٔ ق٬ًّٝ تبتعس سسا١ٝ٥ ؾعط١ٜ يػ١ اغتدساّ

 ايتذطب١ تػين دسٜس٠ ٚأغًٛب١ٝ تعبرل١ٜ أزٚات يتٛٚٝـ ٌَٝ َع بايتكؿ١ٝ، ا٫ستؿاٍ عسّ َع
 زٜٛإ ٗ أٚنح بؿهٌ غتتذ٢ً َتها١ًَ ؼسٜج١ٝ َطس١ً أعتاب ع٢ً ٚتهعٗا ايؿعط١ٜ
 (9101 - ايؿعط١ٜ ٚ)ا٭عُاٍ (9100 - ؾك٘ )يًسضؽ ايجايح ايؿاعط

 ايتهطاض ؾعط١ٜ ع٢ً نبرل سسٍّ إٍ تعتُس ٠بككٝس قُشٞ( )زلا٩ى زٜٛإ ٜػتٌٗ ؾايؿاعط
 ن١ًُ تتهطض سٝح ايٓػٝإ( يػ١ يتكاّٚ٘.. / )َكس١َ قكٝس٠ ٗ ٚشيو ايتٛاظٟ، ٚأْػام

 ع٢ً ٜٓطٟٛ ؾعطّٜا، َكطعّا أٚ ؾٗط١ٜ، ١ًْ َط٠ نٌ ٗ َػت١ًٗ َط٠ عؿط٠ أضبع )غاقين(
 ٖٚٛ أز٢ْ، َطتب١ ٗ ايجا١ْٝ، أْاٙ أٚ ايؿاعط، قٛت ٜبسٚ سٝح ؽًٝٝٞ، آخط مٛ خطاب
 ٫ضتهاب٘ ٜػاق٘، إٔ أع٢ً، َٛقٕع ٗ ٚتطاتبّٝا َعّٜٓٛا ٜكـ ايصٟ اٯخط، بإداطب، ٜتٛغٌ
 قٓاع ٖٛ ايؿاعط قٛت إٔ ٜؿذلض إٔ يًكاض٨ ٚول عك٘. اقذلؾٗا اييت ا٭خطا٤ َٔ غًػ١ً
 َؿذلنا: سبٝبّا ىاطب أٜها أْجٟٛ
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 "غاقين..
 سبٝبني، بكب٬ت ١ًَْٕٛ ٚضق١ ع٢ً قٝعٞ ضغا٥ٌ نتبُت ٭ْٞ

 ا٭قٛاؽ، غعف ايتُاعٞ، ؾ٬ٍ َٚؿطُت
 (77) ضوو." ضؾطؾات َٔ اـذٛي١ أغكاْٞ طٝـ ٚزدُٓت
 اـطاب ٚتهع إتهطض٠ يًتٛغ٬ت تػتذٝب )قؿ١ً( أٚ ؾعط١ٜ بهطب١ ايككٝس٠ ٚتٓتٗٞ

 أغاقَو: دٛاب: خ٬ٍ َٔ ثٓا١ٝ٥، سٛاض١ٜ ب١ٝٓ زاخٌ
 "غاقين

 ٖهصا غتبك٢ ٭ْو
  اقوأغ -

 (77) ٖهصا." زا٥ُا.. غأبك٢ ٭ْٞ
 ٜجرل قس خام ْٛع َٔ قٓاعّا َتأخط( ٕصْب )اعذلاؾات.. قكٝس٠ ٗ ايؿاعط ٜٚطتسٟ

 َٛدٗا ا٫عذلاف ٜهٕٛ بإٔ ايكاض٨ تٛقع أؾل يهٔ غطاٜاٙ، ٜعذلف ٕصْب ٖٛ ؾايكٓاع يبػّا.
 ايؿاعط إٔ لس (عين )تأخطتٳ أٚ عَٓو( )تأخطتٴ ٖٞ اؾذلان١ٝ قٝػ١ خ٬ٍ َٔ )آخط( إٍ

 ايؿاعط شات ضَا ايصات، إٍ ٖٓا اٱساي١ سٝح عين( )تأخطتٴ ؾٝكٍٛ: يػّٜٛا بكاض٥٘ ٜت٬عب
 ا٫ؾذلانٞ: قطٜٓ٘ أٚ

 عين "تأخطُت
 ٖٓاى، تٓٛح املطؿ٦ني، خ١ُٝ ٜا تطنتو

 يػٛاِى ؾُٔ
 (76)أغين؟" يػٛاى ؾُٔ
 نإ ٚإ ايجا١ْٝ، شات٘ ٚأ ايؿاعط، يكطٜٔ ضَا شاتٞ، اعذلاف إٍ ايككٝس٠ تتشٍٛ ٚيصا
 ٚقس َ٪ْػٔ، أٚ سكٝكٞ نا٥ٔ إٍ اٯخط وٌٝ ٚايتذػٝس اـطاب ع١ًُٝ خ٬ٍ َٔ ايؿاعط،

 اـتاَٞ: ايككٝس٠ َكطع ٗ ٚاجملػس، إ٪ْػٔ اؿعٕ ىاطب إِا أْ٘ يًكاض٨ ىٌٝ
 ْسٚبٞ، غ٦ُت ؾدصٖا، عٝين، "تعٛزت

 ٚخصْٞ خصْٞ، اؿعٕ أٜٗا
 املا٤، يٞ ٚأبل
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 (79)شْٛبٞ" أغرتز نٞ
 ايصْٛب: َٔ يًتطٗرل ضَعا إتهطض إا٤ ٜٚدلظ
 خصٙ ايطني.. "يو
 (70) شْٛبٞ." أغرتٖز نٞ املا٤، يٞ ٚأبل

 ايػطٜب( )أغؿاض ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايسٜٛإ، ٖصا قكا٥س بعض ٗ ايتأ١ًَٝ ايٓعع١ ٚتتٛاقٌ
 أزض١ٜ: ٚاي٬ بايهٝاع إسػاؽ مث١ ايػطٜب( )أغؿاض ؾؿٞ . سٛا٤( ٚ)تؿاس١

 خطاْا خطاٜا ْكؿٛ "غٛف
 عاز ا٭َؼ ؾ٬
 عاز ايّٝٛ ٫ٚ
 ايبعاز ْاظطٜ٘ يف ميػح ايػس ٫ٚ
 (70)أزضٟ" يػُت أْا

 َٔ اـٛف ٚأعين ايؿاعط قكا٥س ٗ إتهطض٠ بايج١ُٝ بايهٝاع اٱسػاؽ ٖصا ٜٚتعاْل
 ها٤:ٚايب ٚايٛسؿ١ بايؿطاؽ بايؿعٛض إتُج١ً ٚاؿبٝب١ اؿبٝب ع٢ً ايٓؿػ١ٝ ٚآثاضٙ ايطسٌٝ

 أْاّ؟ نٝـ غبت، إشا "سبٝيب،
 ٜسٟ ًِٜ ؾطاف َٔ ٌٖٚ

 نطٜح بهٌ محاَا بهٝت
ِٞ." ٜبهٞ غٛف تط٣.. ٜا ؾُٔ  (71) عً

 عٔ ٚايبشح ايتٝ٘ ؾهط٠ ع٢ً ايصاتٞ ايتأًَٞ، ايطابع شات سٛا٤( )تؿاس١ قكٝس٠ ٚتكّٛ
 يتهٜٛٔا ٚغؿط اؿهِٝ ٚغًُٝإ إتٓيب تػتشهط اييت ايتػا٫٩ت َٔ غًػ١ً عدل إعاْٞ،

 ٚايتكؿ١ٝ، احملسخ ايعُٛز ع٢ً ايؿاعط اعتُاز َٔ ايطغِ ٚع٢ً ٚسٛا٤، آزّ تؿاس١ َٔ بس٤ا
 ايتًكا١ٝ٥: َٔ عاي١ٝ زضد١ ع٢ً تعتُس ايككٝس٠ ٭ٕ بايجكٌ، ٜؿعط ٫ٚ ٌّ ٫ ايكاض٨ يهٔ

 ؾهًٞ بعجطت "نِ
 املعاْٞ يف أعح ايتٝ٘، نٌ بعس يٞ ؾٌٗ

 عُطٟ زضٚب ايػطاب ؾؿاططْٞ بعسِت،
 (72) َهاْٞ." يف ٚيهٔ هلا، أغري ٫ست، ُانً
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 ضَعا بٛقؿٗا ا٭ّ إٍ َٛد٘ خطاب إٍ ايتأٌَ ٜتشٍٛ ايؿطؾات( َٔ )ْٗط قكٝس٠ ٗ
 ايؿطؾات: َٔ ْٚٗطّا ٶٚأْج٢

 "أَٞ..
 نػطت ْٛاؾصٟ مجٝع

 ايؿتا٤ ٖٚسزْٞ
 بٗا ًٜٗٛ غعؿ١ ضآْٞ ؾهِ

 ايكرب مبًح دٖطسين ٚايبشط
 ٛبايجك نػط غ٣ٛ قًيب ع٢ً أبك٢ َا

 (73) مٓلٝين." ضمحاى
 ضَع١ٜ تتها٤ٍ بُٝٓا ايؿاعط، ٱشلاّ ا٭غاؽ إكسض ٖٞ أْج٢، بٛقؿٗا ا٭ّ، إٔ ٜٚبسٚ

 َٔ ا٭خرل٠ ايهطب١ ٗ تتذ٢ً خام ْٛع َٔ أٚزٜب عكس٠ أَاّ ٚنأْٓا ؽتؿٞ أٚ ا٭ب،
 ا٭ب: ْٚؿٞ ا٭ّ، أساز١ٜ إٍ ا٭ب/ا٭ّ ثٓا١ٝ٥ تٓشٌ سٝح ايككٝس٠،

 أبّا ٫ أَّا، أنٕٛ ،أنٕٛ إش "عًُٝين
 أبٞ، أسٗب ٫ أْا

 اؾٗات نٌ ع٢ً غط٢ عططٖا ؾأَٞ
 ايؿا٥هني.. مجٝع ٜا أْا
 (65) أَٞ." َجٌ أَّا أقري نربُت إشا

 )ٚأقرل تكسٜطٟ ٗ ٜهُط، ٚنأْ٘ أْج٢ بٛقؿٗا ايؿاعط ؾدك١ٝ ا٭ّ ضٚح تتًبؼ ٖهصا
 عٔ يٝعدل ْؿػ٘ اْتسب سٚق ا٭ضض، ْػا٤ نٌ ٚدع زاخً٘ ٗ ىتعٕ ايؿاعط إٔ شيو أْج٢(

 ايصٟ بٛؾاضٟ( )َساّ ضٚا١ٜ َ٪يـ ؾًٛبرل َع ٜتكاز٣ ٚنأْ٘ ٚسٓاْٗٔ، ٚعؿكٗٔ يٛعاتٗٔ
 بٛؾاضٟ" إّا أْا )إّا(: ايطٚا١ٜ بط١ً عٔ ٜتشسخ ٖٚٛ َط٠ قاٍ

 َٔ ٚايتأ١ًَٝ ايصات١ٝ ايؿاعط ْعع١ َع ٚايٛطين ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ إٛقـ ٜٚتعاْل
 باؾٛاٖطٟ تصنطْا ايبكط٠، َس١ٜٓ عٔ َ٪ثط٠ قكٝس٠ َٓٗا سٜٛإاي قكا٥س َٔ عسز خ٬ٍ
 إطط(: )أْاٌَ قكٝس٠ ٖٞ إطط، ٚأْؿٛز٠ بايػٝاب عٓٛاْٗا ٜصنطْا نُا اـرل، ٚزد١ً

٢ُٓ اي٬ ايبكط٠ ع٢ً "غ٬ّ  ُتػ
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َٓا ايكًب يف إ غ٣ٛ بإغِ  أ
 مٓلا ايطٚح يف اؿط ايككب ز١َٝ ع٢ً غ٬ّ
 (67) ُٖا." ٚتكطط ايكباٜا، زف٤ ْؿاْٝـ تطٓبٞ

 تعتُس إٜكاع١ٝ ب١ٝٓ ٗ ٚا٫غتبساز، اؿطٚب َع َٚعاْاتٗا ايبكط٠، تاضٜذ ايؿاعط ٜٚػتعٝس
 َط٠: عؿط٠ إسس٣ )غ٬ّٷ( َؿطز٠ تهطاض خ٬ٍ َٔ ايتهطاضٟ ا٫غت٬ٗيٞ ايتٛاظٟ ْػل ع٢ً

 ايؿطات ؾعط ٜكاؾح ٖٚٛ زد١ً ؾعط ع٢ً "غ٬ّ
 ا٭َٓٝات ْس٣ يهٌ غ٬ّ
 (67) ."اؿؿا٠ يهٌ غ٬ّ

 ا٭سعإ( غًِ )نؿا٥ط ايػابل ايؿاعط زٜٛإ ٗ ٖاث١ً بككٝس٠ ايككٝس٠ ٖصٙ ٚتصنطْا
 ايٛطٔ: إٍ َٛد١ٗ ٚايككٝس٠ َطات، عؿط )غ٬ّ( َؿطز٠ ؾٝٗا تتهطض )غ٬ّ( ٖٞ

 ٚطين ع٢ً "غ٬ّْ
 ٜػتباح قًـ يف ٖٚٛ
 عًٝ٘ غ٬ّ
 اؾطاح، قباٜا ضاستٝ٘ يف ٜٗسٖس ٖٚٛ
 (66) ٘."َكًتٝ يف ايٓدٌ ع٢ً غ٬ّ
 إ٪ْػٔ ايٛطٔ َع َطٜط عٛاض ٚايصات١ٝ ايتأ١ًَٝ ايٓعع١ ُتعز ا٭َاْٞ( )زخاْٞ قكٝس٠ ٚٗ

 ٖٚٛ عًٝ٘ ْٚكُت٘ ٚطٓ٘ دشٛز غط عٔ ٚتػا٩ٍ ٚضدا٤ ٚبٛح عتاب ٚؾٝ٘ ٚإتؿدكٔ،
 ايتٛقع: ٭ؾل ٚخطم ز٫يٞ اْعٜاح ٗ أؾٗط، تػع١ ًٓ٘ ايصٟ

 ا٭قُاض غًِٓ "أْا
 دٓطٟ؟ تؿتام إٔ أغطاى َٔ

 محًتو تػعّا
 (69) غططٟ." ضسِ يف ؾُّا ؽٓكين نٝـ

 إطٜط: ايعتاب ٜٓطًل ايؿاعط ٚبكٛت
 اؿطٚف أقطاط بعُت "نِ

 ٭ؾرتٜو
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 (60) ؾعطٟ." ؾأْت
 َٓ٘: ايكؿح طًب ٜطؾض نُا اؾاسس ٚطٓ٘ ٜٚتشس٣

 د٦ت مسعتو "ٚطين
 َعتصضا

 (60)ٚعصضٟ" قؿشٞ ؾدص
 ٜأؽ: ؿ١ٛ ٗ بايٛطٔ ٜٓاٚقط تٛأَا بٛقؿ٘ ايكٗط ايؿاعط ٜٚػتبسٍ
 قٗطٟ ايكًب يف "تٛأَٞ

 خػاض٠ّ أخاف ٫ أْا
 (61) قؿطٟ." غري غأخػط َاشا

 ٫ ثٛضتِٗ عٓس ايؿكطا٤ إٕ تكٍٛ اييت إؿٗٛض٠ إكٛي١ َع تٓاقا ٜكِٝ ٖٓا ايؿاعط ٚنإٔ
 قٝٛزِٖ. غ٣ٛ ىػطٕٚ
 اٱّإ إٍ ٜٚعٛز اؾاضف غهب٘ ٜػتسضى ايككٝس٠ ْٗا١ٜ ٗ ايؿاعط إٔ يٞ ىٌٝ يهٔ
 ٚطٓ٘: ضٌَ َٔ بؿدل ايػُا٤ أدطاّ نٌ ٜبسٍ ٫ ٭ٕ تسؾع٘ َعسْ٘ أقاي١ ٭ٕ ٚطٓ٘، عهٔ
 ايػُا٤ أدطاّ نٌ أبسٍ ٫ "أْا

 ؾربٟ ببعض
 ٚضًَٞ أٚثاْٞ ؾربغِ
 (62) سٓطٟ." ايطٚح يف طٝٓيت،

 ُجٌ إٔ تهاز ٖٚٞ ايعطام، عٔ نٓا١ٜ إٍ بػساز تتشٍٛ عكؿٛضتٞ( )بػساز.. قكٝس٠ ٚٗ
 ٜكٍٛ اييت اؾٝاع( )ت١ّٛٓ إعطٚؾ١ اؾٛاٖطٟ يككٝس٠ ايه٬غٝهٞ ايٓكسٟ بإؿّٗٛ َعاضن١()

 اؾٛاٖطٟ: ؾٝٗا
 ايطعاّ آهل١ سطغتو        ْاَٞ ايؿعب دٝاع ْاَٞ
 باؾٝاع: بػساز َػتبس٫ّ ٖاثٌ ؾعطٟ غطاب قكٝست٘ ايػطاٟ عُط ايؿاعط ٜػتٌٗ سٝح

 ْاَٞ ا٭سعإ "عكؿٛض٠
 ايه٬ّ ٜس تػتؿٝل نٞ
 ايسَٛع أٚزعو ؾاهلل
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 (63) ايػطاّ." بؿِ ق٥٬سّا
 ٚؾٝ٘ ٚطين( قًب ع٢ً )ؾٛاٜا قكٝست٘ ٗ ْاظؾّا دطسّا ايعطام ٚطٓ٘ وٌُ ايؿاعط ٌٜٚٛ

 ٜط٣ ٖٚٛ بايًٛع١ ٤ًَٞ عاطؿٞ سٛاض ٖٚٛ إصبٛح" ايعطام ٚبٌ بٝين "سٛاض أؾاض نُا
 َكسغ١: تٓعف اييت ٚطٓ٘ زَا٤ إٔ َع ايػطبا٤، قبٌ َٔ ٜٚػتباح ٜصبح ٚطٓ٘

 عطام ٜا قًبو، زَع ٜؿطح غٛف "َٔ
 قُُس ْعؾت يٛ قًبو ؾسَع

 ٚطٓإ بٌ قًبإ، أسعآْا
ْٔ بٌ  (95) تٛٓسُس." ؾاهلُّٛ ٚقًْب، ٚط

 ايعطاقٞ: يًسّ ايػطبا٤ اغتباس١ ع٢ً ايؿاعط ٜٚتُطٸز
 ايٛدٛٙ نٌ "َػسٚز٠ْ

 ترتززٚا ٫ يًطٜح، َؿطْع باْب ٚمٔ
ٌُ، مٔ ٖا  ؾٝٓا يػطبا٤ا ْسخٌ نذ

 (97) ْٚططز." ٜٚػهٕٓٛ ٜٚكتًٕٛ ٜصعٕٛ،
 خ٬ٍ َٔ ٜػتسضى يهٓ٘ اْتُا٤ٶ ايعطام َٔ ٜتدلأ ٚدعع قٓٛٙ ؿ١ٛ ٗ ايؿاعط، إٔ َٚع

 ايعطام: عٔ ايٓد١ً نٓا١ٜ
 املداض ٚدع َػين يٛ ن١ًّ يٞ زعٛا "يهٔ
 ؾأٚيس، تطٝح ٚطّٓا أٖعٖا

 ايعطام عٔ غ٦ًت َا أْا
 ْٜس ايعطام يف ؾرب ؾهٌ
 (97) َُٗٓس." نايعطام بأضض ٜٕس ٚنٌ

 َٛقـ ٚإٍ ايتُاغو إٍ ٜعٛز ٚقٓٛط٘ ٜٚأغ٘ ُطزٙ ٗ زا٥ُا، ايؿاعط لس ٖٚهصا
 ٚايٓدٌ. ٚايٛطٔ ا٭ضض إٍ ا٫ْتُا٤

 سًك١ ّجٌ ايسٜٛإ ٖصا إٕ قُشٞ( )زلا٩ى يسٜٛإ ايكطا٠٤ ٖصٙ خ٬ٍ َٔ ايكٍٛ ّهٔ
 ٚايعؿطٜٔ، ايٛاسس ايكطٕ َٔ ا٭ٍٚ ايعكس ٗ بساٜات٘ ٗ ايؿاعط ػطب١ َٔ َٚتطٛض٠ ١َُٗ
 ايصٟ ؾك٘( )يًسضؽ زٜٛإ َٔ أغاغّا تسؾٔ ايؿاعط َػرل٠ ٗ ُٝعّا ا٭نجط ايٓك١ً يهٔ
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 ايؿاعط ؾٝ٘ ٜ٪ؾط ٚاسس ططف َٔ ؾعطٟ( )َاْٝؿػتٛ َجاب١ ٖٞ ؾدك١ٝ َكس١َ اغتًٗ٘
 عاّ. بؿهٌ دًٝ٘ ؾعطا٤ ٚػطب١ خام بؿهٌ ايؿعط١ٜ ػطبت٘ َػاض

 ٜهؿـ َكس١َ 9100 عاّ ايكازض ؾك٘( )يًسضؽ زٜٛاْ٘ ايػطاٟ عُط ايؿاعط ٌٜػتٗ
 ٗ ْٛطٙ ٚٚد١ٗ تطٛضٙ َطاسٌ عٔ ايًجاّ ّٚٝ٘ ايؿعط١ٜ، ايتذطب١ ٕؿّٗٛ ض٩ٜت٘ عٔ ؾٝٗا

 ؾعطٟ )َآٜؿػتٛ( ُجٌ إكس١َ ٖصٙ إٕ ايكٍٛ يُٝهٔ ست٢ دًٝ٘. ؾعطا٤ َٔ أقطاْ٘ ػاضب
 دٌٝ ػطب١ خكٛق١ٝ ع٢ً ايذلنٝع َع ايؿعطٟ، ايتذٌٝٝ َؿّٗٛ ايؿاعط ؾٝ٘ ٜطؾض

 ٚغكٛٙ ا٫ست٬ٍ بعس ايؿعط١ٜ ايتذطب١ َٚكا٥ط ايؿعط، قكٝس٠ أْتر ايصٟ ايتػعٝٓات
 ٚيٝؼ إدتًـ ٖٞ ايتػٝرل بعس ٚيس ايصٟ اؾٌٝ زل١ إٔ ٜط٣ سٝح ،9112 عاّ ايسنتاتٛض١ٜ

ٌٻ ؾا٫خت٬ف ٘.ي زل١ ٫ إٔ اؾٌٝ شلصا ايباضظ٠ ايػ١ُ "إٕ ٜكٍٛ: ٚنُا إ٪تًـ،  قٌ س
 ايؿهطٟ ايتطٛض بصض٠ ٖٞ ٖٚصٙ ايػابك١، ا٭دٝاٍ عٓس َعت٬ُّ نإ َا أؾل ناغطّا ا٥٫ت٬ف،

 إٔ ايؿاعط ٜٚط٣ (42) آْصاى." ايؿهطٟ ايططح زلات َٔ ٖٚٛ إدتًـ اٯخط َع إتعاٜـ
 اغتٓباٙ ٚساٚيت ايؿعط١ٜ اؿساث١ َطاسٌ نٌ أسطقت ايتػٝرل أعكبت اييت ايعؿط ايػٓٛات

 ٖصٙ أ١ُٖٝ ٚتهُٔ بِٗ." خاقّا ِطّا غٝهٕٛ بايتأنٝس يهٓ٘ دسٜسّا، ٜهٕٛ ٫ قس ؾهٌ
 يٝؼ إٔ انتؿـ إٔ ايٓجط"بعس قكٝس٠ ٗ دسٜسّا أؾكّا انتؿـ قس ايؿاعط إٔ ٗ إكس١َ
 تتعًل ١َُٗ قه١ٝ ايؿاعط ٜٚ٪ؾط تٓاقهاتٗا. بهٌ اؿٝا٠ ٜػتٛعب إٔ ع٢ً ايكسض٠ يًعُٛز
 اؿٝا٠." ٜؿب٘ ضٚسّٝا بعسّا ُجٌ بٌ ؾهًّٝا، بعسّا ُجٌ ٫ أْٗا ٜط٣ اييت اؿسٜج١ يًككٝس٠ بط٩ٜت٘
 ْؿػ٘، يرلنٞ أٚ ايٓدب١ أٚ ايٓاؽ يرلنٞ ٜهتب ٫ اْ٘ اٯخط، اؾاْب َٔ اعذلف،  يهٓ٘
 شات٘. ع٢ً ٜؿتػٌ ايؿعط١ٜ نتابت٘ ٗ يهٓ٘

 إ٫ ايػابك١ َٛاقع٘ ضٜػاز مل ايؿاعط إٔ ْهتؿـ ؾك٘( )يًسضؽ قكا٥س ْكطأ ٚمٔ يهٓٓا،
 ٚىٌٝ ايتؿع١ًٝ. ٚقكٝس٠ ايؿعطٟ ايعُٛز غًب١ بػبب قسٚز٠ ايٓجط قكٝس٠ ًٚت ؾكس ق٬ًّٝ،

 ٜ٪ؾط نإ ٚنأْ٘ ٖصا، زٜٛاْ٘ طباع١ َٔ اْت٢ٗ إٔ بعس إكس١َ ٖصٙ نتب قس ايؿاعط إٔ يٞ
 ايكػِ ٗ ٚد١ًٝ ٚانش١ غٓذسٖا ٚاييت ايسٜٛإ، ٖصا بعس ايكاز١َ ايؿعط١ٜ ػطبت٘ َػاض
 أندل ٖٚٛ ٖٛا١ٝ٥( )زضاد١ بــ عْٓٛ٘ ٚايصٟ (9101 إٍ ايؿعط١ٜ )ا٭عُاٍ َٔ ايجايح

 ايسٜٛإ. ٗ ايج٬ث١ ا٭قػاّ
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 ٚسٝات١ٝ ؾعط١ٜ غرل٠ ٖٚٞ ، (rc) ٖٞ ْجط بككٝس٠ ؾك٘( )يًسضؽ زٜٛاْ٘ ايؿاعط ٜػتٌٗ
 يًؿاعط.

 َٔ يهٔ rc ت١ٝايصا غرلت٘ َٔ خاق١ دٛاْب ٜهؿـ إٔ ايؿاعط واٍٚ ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ
 ٖٛ ٜهٕٛ قس سٛاضّٜا، اـطاب، ايؿاعط إيٝ٘ ٜٛد٘ اؾذلانٞ )آخط( ؾدك١ٝ ابتهاض خ٬ٍ
 ا٭١ْٜٛ ٗ ا٫غتػطام َٔ نبرل سسٍّ إٍ ىؿـ أغًٛبٷ ٖٚٛ ايكطٜٔ، بؿدك١ٝ ٖج٬ّ اٯخط

 ٚخدل٠ّ: َٚعطؾ١ّ ٚعّٝا ٖت١٦ً شات ٚخًل ايطَٚاْػ١ٝ، ٚايٓطدػ١ٝ ٚايصات١ٝ
 "أعطؾَو

 عقّامم تٓأ٣
 (99) ايكًس٠." املٛب٠٤ٛ فطاتو غعـٖــؿت دٖٛط٠ بط٬غِ

 ايــ َؿّٗٛ يهٔ )اٯخط(، سٝا٠ عٔ تط١ْ ٖٞ ايػرل٠، تهٕٛ إٔ وتٌُ ايٓل إٔ َٚع
rc تهؿـ اييت ايصات ؾٝٗا تتُطأ٣ َطآ١ٜٚ ؾايككٝس٠ ٚبصا ايصات١ٝ، ايذل١ْ إٍ ٜصٖب عاز٠ 

 دطاساتٗا:
 "أعطؾَو
 أغؿّا ١ٝاملطً ايٛقؿات ٚتعطؾَو

 أيٝـ قطاض غه١ ع٢ً
 ايبعس املتٮي١٦ ٚا٭ْؿاؽ ايتعجط املاؿ١ ايه٬ب تعطؾو
 (90) ايه٤ٛ." ٚدطا٤

 َطات، تػع ٜتهطض ايصٟ )أعطؾَو( بايؿعٌ َبس٠٤ٚ ؾعط١ٜ ٌْ َٔ ايككٝس٠ ٚتتؿهٌ
 ٚ)ٜتعطف( ٚ)ايتعطف( ٚ)تعطؾِٗ( )تعطؾَو( َجٌ ا٭خط٣ ايؿعٌ اؾتكاقات تهطاض عٔ ؾه٬ّ
 بٗصٙ )إعطؾ١( ؾهط٠ إٍ ز٫يّٝا ٧َٜٛٚ ا٫غت٬ٗيٞ ايتٛاظٟ ْػل نُٔ تتسضز ًٗان ٖٚصٙ
 ٚأغطاضٖا. ؾها٤اتٗا ٚاْهؿاف ايصات١ٝ، ايػرل٠

 بؿهٌ أٚ ١ّٖٖٛ أٚ قطو١، ايصات١ٝ، ايػرل٠ قٝػ١ ايسٜٛإ ٖصا قكا٥س َٔ ايهجرل ٚتتدص
 ؽ١ًٝٝٝ، شٚاتّا أٚ شات٘ اعطايؿ ؾٝٗا ىاطب اييت ايعا٥س( )ٚقاٜا قكٝس٠ َج٬ّ َٚٓٗا قٓاع،

 ايتساٚي١ٝ ز٫٫تٗا نُٔ تٓطٟٛ أَط١ٜ ظ١ًُ ٚايجاْٞ ا٭ٍٚ إكطع ايؿاعط ٜٚػتٌٗ
 أسٝاّْا: ٚؼصٜط ْٚٗٞ ٚإضؾاز ْكح ع٢ً )ايدلاغُات١ٝ(
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 "تعًِٖ
 ا٭مل دصٚض َٔ عرب٠ ٚخص
 ايطاَؿ١ لُت٘ ايًٌٝ آَح

 ٚاغتؿل
 تهٕٛ غٛف بأْو تؿهط ٫
 ته٤ٞ غٛف ايبٝض تونتابا بإٔ تؿهط ٫

 (90) ايعٕٝٛ." اضؽا٤
 َٔ ٚيًهجرل ايٛطين يًٓؿٝس ايه٬غٝهٞ ايب٬غٞ بإع٢ٓ ططٜؿ١ َعاضن١ ايككٝس٠ ٚٗ
 ا٭ْؿٛز٠ ؽًك٘ ايصٟ ايِٖٛ بٌ ٚا٭ْؿٛز٠، ايٛطٔ بٌ َطٜط بتػا٩ٍ تٓتٗٞ ايطؿٛي١ أٖٚاّ

 خػطٙ: ايصٟ ٚايٛطٔ
 نبري )نِ( ايــ ايٛطٔ أخػط يٞ "نٝـ

 (91)" ؟ )َٛطين( ايــ بأْؿٛز٠ ٚأضن٢
 ايتاضى١ٝ ايؿدك١ٝ أٟ بايصاتٞ، إٛنٛعٞ ؾٝٗا ٜتساخٌ قٓاع بككا٥س ايسٜٛإ ٚوؿٌ

 ايػٝاب بككٝس٠ عٓٛاْٗا ٜصنطْا اييت يًبٝع( )عتٝل ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايؿعط١ٜ، بايصات
 ـطز٠ا با٥ع عٔ نجرلّا ىتًـ ايػطاٟ عُط با٥ع يهٔ ٚا٭طؿاٍ(، )ا٭غًش١ إعطٚؾ١

 ب٬ ؿبٝبٌ َٚٛعسّا يًؿطح قٛض٠ بسشلا ٜٚطغِ اٯخطٜٔ َٔ ا٭مل ٜؿذلٟ با٥عٷ ؾٗٛ ايتكًٝسٟ،
 ضقبا٤:

 ا٭مِل ٜؿرتٟ يًعتٝل، با٥ع أْٞ "ٚأشنط
ِْ ي٘ ِْ ٚاسْس، قً  َسضغ١ٕ شات نٖٝع٘ ٚاٖ

 (92) بايككام." املعًُٕٛ ؾذًسٙ
 ْاطك١: بكط١ٜ يٛسات خ٬ٍ َٔ بكًُ٘، ٚايؿطح ٚايػ٬ّ اؿٝا٠ ٜكٓع ٖصا ايعتٝل با٥ع

 َبتػ١ُ أّ ٚظٗط ؾبانّا، "أضغِ
ِّح ا٭ؾل آخط يف ؾابٓٗا  عا٥سّا ًٜ

 (93)ايربٜس" قٓازٜل يف َٚسؾّْٛا خًؿ٘، َٓعٚعّا ٚاـانٞ



483 
 

 ٖٛ َا نٌ بٗا ٜؿذلٟ أخط٣ بٛٚٝؿ١ ايتكًٝس١ٜ ايعتٝل با٥ع ٚٚٝؿ١ ٜػتبسٍ ٖٓا ؾايؿاعط
:ٌْٝ 

 يًبٝع "عتٝل
 (05) يًؿطا٤." دسٜس مجٌٝ، بهٌ أغتبسي٘

 اؾُاٍ قاْع ايؿاعط ٚقٛت ايػٝابٞ، ايعتٝل با٥ع قٛت قٛتٌ: بٌ تساخٌ ؾٗٓا
 ايطغٛيٞ ايصاتٞ ايؿاعط قٛت يكاحل ىتٌ ايتٛاظٕ إٔ ٫سٛٓا يهٓٓا ٚايػ٬ّ، ٚاؿب

 ايطاغ١ٝ ْطدػٝتٗا َٔ تتشطض ٖٓا ايصات يهٔ با٭مل، اؾُايٞ ٫غتبساٍ ايبسٌٜ َٚؿطٚع٘
 نٝػ٘ عِٓٗ يٝشٌُ اٯخطٜٔ ع٢ً ايؿاعط ؾٝ٘ ٜٓؿتح ٚضٚسٞ ٚدٛزٟ َت٤٬ا عٔ يٓهؿـ

 اؾسٜس٠. َكتٓٝات٘ ايجكٌٝ
 ايتهٜٛٔ ٚبساٜات آزّ سها١ٜ َع تٓاقّا ايؿاعط ؾٝ٘ ٜكِٝ آخط قٓاع )آزّ( قكٝس٠ ٗ

 َعاقط نا٥ٔ ٖٛ إكسغ١، ايهتب ٗ اؿها١ٜ عٔ ىتًـ ٖٓا، آزّ يهٔ ا٭ٍٚ، ٚاـط١٦ٝ
 يٛدٛز ْؿّٝا ا٭بٓا٤ ٜكبح سٝح با٭بٓا٤، ع٬قت٘ ٗ ا٭ب يؿدك١ٝ ايطَع ٖٛ ضَا ٚسكٝكٞ،

 ا٭ب: آزّ
 ـًٛزى ؾٓا٤ْ ٚدٛزْا "ؾُشض

 (07) امل٪دٌ." خًٛزى ٚؾٓا٩ْا
 اييت ايهدل٣ إطٜٚات ٚيهٌ ٚايهٕٛ يًشٝا٠ عُٝك١ ٚٚدٛز١ٜ ؾًػؿ١ٝ ض٩ٜا ايككٝس٠ ٗ

 إكسَات ؾٝٗا ٜكًب ٚغا٥س، عطؾاْٞ ٖٛ ٕا اؾٖٛط بطٖا١ْٝ دط١٦ٜ َٚػا٤ي١ ٚعٝٓا، نْٛت
 ايتاضى١ٝ: ٚإػًُات
 اٯٕ "اعرتِف
 ايطَاز شانط٠ يف املػتسم نًعٗا َٔ خًكتو ؾشٛا٩ى
 أخط٣ َط٠ خًكتو ٚسٛا٩ى

 (07) ٚزؾّٓا." سٝا٠ّ ا٭ضنني: أهلُتو سني
 ٝٗاؾ ٜتػٝس بس١ًٜ، ٚدٛزٟ تهٜٛٔ غرلٚض٠ أَاّ اؿها١ٜ ٯزّ ايتاضىٞ ايكٓاع ٜتٗؿِ ٖٓا
 دسٜس. أغطٛضٟ ؽًٝل خ٬ٍ َٔ ٚايبسٌٜ إعاقط آزّ قٛت
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 ايػٝٓاضٜٛ ب١ٝٓ ع٢ً ا٫ؾتػاٍ ايسٜٛإ، ٖصا ٗ ايككٝس٠ ب١ٝٓ ٗ ايتشسٜج١ٝ ا٫ؾتػا٫ت َٚٔ
ِٷ َٓٗا ايككا٥س َٔ عسز ٗ اؿٛاضٟ  ٖٚٞ نؿتٌ( ٚ)ع٢ً ؾك٘( ٚ)يًسضؽ ٚضقام( )قً

 عٓٛإ ؼٌُ قُشٞ( )زلا٩ى ايػابل ٛاْ٘زٜ ٗ َٚٓؿطز٠ َبهط٠ يتذطب١ اَتساز ٜبسٚ نُا
 تا١ٗ٥(. )٬ٍٚ
 سٛاض١ٜ ب١ٝٓ َٔ تتهٕٛ قُشٞ( )زلا٩ى زٜٛإ ٗ َتؿطز٠ سٛاض١ٜ ػطب١ تا١ٗ٥( )٬ٍٚ ٗ

 ا٭ٍٚ، ايٌٛ عٛاض ايككٝس٠ ايؿاعط ٜػتٌٗ سٝح اي٬ٍٛ، أٚ ا٭قٛات َٔ فُٛع١ بٌ
 ايجاْٞ: ايٌٛ قاسب١ سبٝبت٘ ىاطب ؿبٝب ٜبسٚ نُا ٖٚٛ
 غٛاٟ ؾ٤ٞ ٫ ا٭ٍٚ: ايعٌ "
 (06) ايٓاٟ." ض١٥ ع٢ً املًتـ ايككب غ٣ٛ ؾ٤ٞ ٫

 ايجاْٞ: ايٌٛ ٗ اؿبٝب١ ا٭ْج٢، قٛت ٜٚتكاز٣
 ْكـ ايكًب نطٜح يف يكٛتو ايجاْٞ: ايعٌ "

 (09) تعؿٛ." ؾايهًُات ايبٛح، ٜكٛز
 أٚ تؿاع١ًٝ، اض١ٜسٛ ب١ٝٓ إٍ تؿتكس اعتٝاز١ٜ غٓا١ٝ٥ قكٝس٠ ٜتًك٢ ٚنأْ٘ ٜؿعط إتًكٞ، يهٔ

 ٗ ايػٝٓاضٜٛ قكا٥س أَا غٓا١ٝ٥. قكٝس٠ فطز يًُتًكٞ بايٓػب١ تٌٛ يصا زضا١َٝ، غٝٓاضٜٛ ب١ٝٓ
 ٚتها٬َّ. ْهذّا أنجط ؾٗٞ ؾك٘( )يًسضؽ زٜٛإ
ِٷ قكٝس٠ ٗ  يتذػٝس قاٚي١ َع إؿٗس، ٚب١ٝٓ ايػٝٓاضٜٛ، ب١ٝٓ بٌ تٓاٚبٷ ٚضقام( )قً

 عًِ:بإ ٖج١ً بؿط١ٜ أٜك١ْٛ ٚأغطط٠
 ايربُم "ٜسٙ
 طٝٓاتٗا بني أٚضز٠ّ ايكٛت دٖعس
 (00) ضْني." َٔ سؿ١ٓ ؾعطٙ

 ٚضد٬ّ ٜٚاؾعّا طؿ٬ّ ايؿاعط ِٛ َطاسٌ ُجٌ َتشطن١ غطز١ٜ ظ١َٝٓ ب١ٝٓ ايػٝٓاضٜٛ ّٚتًو
 ايتسضٜػ١ٝ إعًِ نًُات خ٬ٍ َٔ

 )زاض..( "قاٍ:
 )زٚض..( قاٍ:

ٕٖ قاٍ..  (00) - اؾطؽ( )ض
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 خرل٠:ا٭ ايهطب١ ٚٗ
 )..( "قاٍ
 سطف ٚضز٠ أيـ بٓا َٓ٘ َٚاظاٍ نربْا
 (01) ْؿٝس." ٚأيـ
 بكًِ ايؿاعط ٜٓتكط ٚايطقام ايطقام، قًِ بٌ دٓاغٞ يػٟٛ يعب خ٬ٍ َٚٔ
 اؿطٚب: ًٓتٗا اييت ايطقاق١ ضاؾهّا ايطقام

 اؿطّٚب، ٚيتٓا "ٚسني
ِٕ عٔ تؿطم ايطقاق١ بإٔ عطؾٓا  (02) ضقام." َٔ قً

 اؿٛاض ٌٜٛ سٝح ايػٝٓاضٜٛ ب١ٝٓ ع٢ً اؿٛاض١ٜ ايب١ٝٓ تػًب نؿتٌ( )ع٢ً قكٝس٠ ٚٗ
 )ّ: ٚ غٗاز( )ؽ: بٌ / قٛتٌ بٌ ٚإؿٗس١ٜ ايع١َٝٓ ٚايٓك٬ت اؿطن١ٝ ٜؿتكس غانّٓا
 ٚسبٝب١: سبٝب بٌ َاظٕ(

 اْتعاضٟ؟ يػَت أ "غٗاز:
 (03) بٓاضٟ." انتُٜٛت ست٢ ايًٕٛ َٔ شبًُت َاظٕ:
 ٚايٛقاٍ: اؿب شض٠ٚ انتُاٍ أَاّ عا٥كّا تكـ غٛزا َّٛاغٝ مث١ بإٔ ْؿعط يهٓٓا

 أؾتٗٝو إٔ "متُٓٝت
 (05) ؾصْض." املسا٥ٔ قُت ٚيهٔ
 واٍٚ ٌٚ اْ٘ َع ايص٥اب، خطٛ ايطٌ ع٢ً ْط٣ إٔ بعس باْهؿا٥٘ ٜتعًٌ ايؿاعط يهٔ
 ٚواٚض:

 ايٛقت املرتع متجايو "ٚساٚضُت
 ساٚضُت
 ساٚيُت
 ساٚضُت
 ساٚضيُت

 (07)خطاب" اـطاب ٚضا٤ بإٔ أزضٟ نٓت َا
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 ؾك٘( )يًسضؽ ٖٞ سٛاض١ٜ غٝٓاضٜٛ بككٝس٠ ٖصا زٜٛاْ٘ ايػطاٟ عُط ايؿاعط ٚىتتِ
 ٚايكطع ٚإْٛتاز ايػٝٓاضٜٛ َكَٛات َٔ ايهجرل ع٢ً تتٛاؾط ٖٚٞ ازلٗا، ايسٜٛإ وٌُ ٚاييت

 ّٚجٌ (2 ، 9 ، 0) ٖٞ فطز٠ أضقاَّا ؼٌُ ؾعط١ٜ أقٛات ث٬ث١ بٌ اؿٛاض ٜٚسٚض ٚايتعًٝل.
 ايجا١ْٝ: شات٘ أٚ ايؿاعط قٛت (0) ايطقِ
 اـط١٦ٝ أقًٞ ا٭َؼ َسٜات ٗ زاخ٬ّ - 0 "
 تؿطى أْت - 9
 ايؿاؾ١( ٜتابع )ٖٚٛ ٜٚؿطى - 2
 آ.. ست٢ ايعَٔ أٍٚ أقًب - 0
 خطٙ - 9
 أع٬ٙ(." إٍ ايكٛت )ٜطؾع ! تكاطع ٫ - 2
 َع ٚاؿٛاض١ٜ ٚاؿطن١ بايؿعٌ إُت٧ً ايسضاَٞ ايػٝٓاضٜٛ ٖصا زاخٌ زضا١َٝ سطن١ مث١

  قاَت١. َػطس١ٝ إضؾازات َجاب١ ٖٚٞ أقٛاؽ، زاخٌ َٛنٛع١ َػطس١ٝ ٚإؾاضات إضؾازات
 ايكٛت ٜتِٗ سٝح بطٖاْٞ، طابع شات عُٝك١ ؾًػؿ١ٝ إؾهاي١ٝ بتػا٫٩ت ايككٝس٠ ٚؼؿٌ
 قٛت ّٓع مل إٛت يهٔ ضأغ٘. ٗ بإط٬ق١ ايجايح ايكٛت قبٌ َٔ ٜٚكتٌ بايتهؿرل ا٭ٍٚ

 َعّا: ٚخكُ٘ دػسٙ َٔ ؼطض إٔ بعس ٚا٫ْط٬م ايػٓا٤ َٛاق١ً َٔ ايػاخط ا٭ٍٚ ايؿاعط
  قتًتين.. سٌ ََٓو خًكتين إٔ بعس اٯٕ.. أٜهٶا.. أنٕٛ إٔ "يٞ

 (19) ايه٬ّ." ٳ قًِ يػاَْو ؾذطٻزتٳ
 ٚايػٓا٤. اؾُاٍ ضغاي١ ْاؾطّا ٜهٛع ٌٜٚٛ ٚايطقام إٛت ع٢ً ايؿعط ٜٓتكط ٖٚهصا

 ع٢ً ايهًُات ضقـ إٍ ايؿاعط ٜعُس سٝح "باَتٝاظ، ْجط( )قكٝس٠ ٖٞ ايككٝس٠ صٖٙٚ
 ٗ غايب١ زل١ ٖٚٞ ايتؿع١ًٝ، قكٝس٠ ٗ بايتسٜٚط ايؿب١ٗٝ إتك١ً 35c51c53a ايؿكط٠" ططٜك١
 ايٓجط يككٝس٠ ا١ُ٥٬ٕ ايؿعط١ٜ ايًػ١ ٖٞ يػتٗا إٔ نُا ايعإٞ، ا٭زب ٗ ايٓجط قكٝس٠ نتاب١
 ٗ ٫سكّا غٓكطأٖا اييت ايٓجط قكا٥س بعض خ٬ف ع٢ً ٚإؾعاعّا، ٚتٛتطّا اَت٤٬ٶ ُتًو ٭ْٗا

 ايػُا٤، إٍ )ٚد٘ٷ إٛغ١َٛ ايؿعط١ٜ فُٛعت٘ َٔ ٖٛا١ٝ٥( )زضاد١ إٛغّٛ ايجايح ايكػِ
 ايٓجط إٍ ايؿعط١ٜ ايًػ١ ؾٝٗا تٓتُٞ ٚاييت ،9101 عاّ إٍ ايؿعط١ٜ ا٭عُاٍ ا٭ضض( إٍ ْاؾص٠
 ٚٗ ايككٝس٠، ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٜٛٚـ إٔ إؿاضق١ َٚٔ ايؿعط. يػ١ إٍ ُا٥ٗااْت َٔ أنجط
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 سٝح ،(12) اؿٛأب( )ن٬ب َجٌ َأْٛغ١ ٚغرل َٓسضغ١ َعذ١ُٝ َؿطزات أٜهّا غرلٖا
 قس إؿطز٠ ٖصٙ إٔ يٓعًِ ٚا٭سازٜح، ٚايتاضٜذ ايًػ١ َعادِ إٍ ايعٛز٠ ؾُٗٗا ٜتطًب

 قؿٌ َعطنيت ٗ غٝشسخ َا إٍ بٗا ؿرلٜ ٚنأْ٘ خام سسٜح ٗ ايطغٍٛ اغتدسَٗا
 إٍ ٖٓا تؿرل ز٫يّٝا يهٓٗا ( سٛأب ) يه١ًُ إدتًؿ١ ايس٫٫ت َٔ ايطغِ ٚع٢ً ٚاؾٌُ،

 ٚايؿعطٟ ايًػٟٛ يًذلاخ ايؿاعط عؿل ٜ٪نس ايًػٟٛ ايتٛٚٝـ ٖٚصا ٚايهاضث١. بايؿط ايتٓب٪
 ب٘. ٚتأثطٙ ايه٬غٝهٞ

 فُٛع ا٭ضض( إٍ ْاؾص٠ْ ايػُا٤، إٍ )ٚد٘ٷ ٚا٭خرل٠ ايها١ًَ ايؿاعط فُٛع١ ُٚجٌ
 شيو إؾهاي١ٝ، ايبسا١ٜ َٓص أؾطتٴ نُا يٞ ؽًل ٚاييت ايػطاٟ، عُط يًؿاعط ايؿعط١ٜ ايتذطب١

 إٔ ايها١ًَ أعُاي٘ ٗ ؾهٌ ايؿاعط يهٔ بتٛاضىٗا، إؿطز٠، ايسٚاٜٚٔ ع٢ً اعتُستٴ أْٞ
 ّجٌ أبٛاب ث٬ث١ ع٢ً ايككا٥س ٜعتٛظ ٚأعاز تًو زٚاٜٚٓ٘ ؾٝٗا ػاٌٖ دسٜس٠ خًط١ ٜعٌُ

 ٖٚٞ: ايؿعطٟ تطٛضٙ َطاسٌ َٔ َطس١ً
 ايػابك١ ايعُٛز١ٜ قكا٥سٙ َعِٛ ٚتهِ عٓل، ضبط١ .0
 ايتؿع١ًٝ ٚقكٝس٠ احملسخ ايؿعطٟ ايعُٛز بٌ تذلاٚح أبٝض، سساز .9
 ايٓجط قكٝس٠ عًٝٗا تػًب - ٖٛا١ٝ٥ زضاد١ .2

 غبل ٭ْٞ ٚايجاْٞ، ا٭ٍٚ ايبابٌ عٔ ٛطايٓ غأقطف يًتهطاض ٚػٓبّا زضاغ١ٝ، ٚ٭غطاض
 بإٔ إزضانٞ َع ايٓجط، بككٝس٠ اـام ايجايح ايباب ع٢ً ٚغأضنع غابكّا، تٓاٚيتُٗا ٚإٔ

 بايسضاغ١ ا٭خط٣، ٖٞ دسٜط٠، دسٜس٠ ِٚاشز قكا٥س باب يهٌ أناف قس ايؿاعط
 ٚايؿشل.
 )آزّ( ٖٞ عٓسٖا تٛقؿٓا إٔ غبل بككٝس٠ ٖٛا١ٝ٥( )زضاد١ ايجايح ايكػِ ايؿاعط ٜػتٌٗ

 َٔ َٛد٘ خطاب َجاب١ ٚايككٝس٠ )إع٬ٕ(. ٖٞ َتُٝع٠ ْجط بككٝس٠ ٚأبسأ غأػاٚظٖا يصا
 إؿذلن١ ٚا٭س٬ّ اؿبٝب١ ٖصٙ َع ايطؿٛي١ َٓص سٝات٘ ؾٝٗا ٜتصنط سبٝبت٘، إٍ عاؾل ؾاعط

 َعض ا٭بٝض، بايطباؾرل ايػبٛض٠، ع٢ً سه١ُ نتاب١ ٗ ٕؿاضنت٘ ٜٚسعٖٛا ْعتُٗا، اييت
 ٚايدلا٠٤: ايٓكا٤

٘ٗ ايكسِٜ.. دبٝٓو َٔ طباؾرل بكطع١ ٚيٛ غأنتؿٞ بأْٞ "غأعسىٹ  ايػبٛض٠ ع٢ً بٗا أخ
 (14) ف١ْٛٓ." سب شنطٜات زٕٚ ِٛت إٔ َٔ أغٛأ ؾ٤ٞ ٫ ايّٝٛ.. سه١ُ
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 ٖصٙ ٗ ايؿاعط ٜعُس ٚايٓػٝإ، ٚايكتٌ ايكبح ع٢ً اؿب اْتكاض عٔ إع٬ٕ ايككٝس٠
 اييت ايؿعط١ٜ ا٭غطط ططٜل عٔ ٚيٝؼ ؾكطات ع٢ً ايهًُات ٛظٜعت اعتُاز إٍ ايككٝس٠
 قكٝس٠ َسْٚات ٗ َؿه١ً زل١ أؾطْا نُا ٖٚٞ ايتؿع١ًٝ، قكٝس٠ أٚ اؿط ايؿعط بٗا ٜهتب

 بٝها٤ طباؾرل ٚبكطع١ ٚا٭ٌَ، ٚاؿٝا٠ اؿب إضاز٠ إٕ ايكٍٛ ّٚهٔ عإّٝا. ايهتاب١ٝ ايٓجط
 ٕٛت:ٚا ٚا٫غتبساز ايعٓـ ع٢ً زا٥ُا تٓتكط

 غاس١ ٗ ط١ًٜٛ بكب١ًٺ ٚٗٛضْا أغؿٌ إس١ْٚ ق٬سٝتٓا اْتٗا٤ عسّ َٔ يٓتأنس "تعايٞ..
 (17) بساٜت٘." يٝعًٔ ايٓٗا١ٜ، غٝٓتٛط ايصٟ قاتًٓا َع غًٝؿٞ عدلٖا ًْتك٘ ايتشطٜط..

 أْاٙ عٔ ٜتد٢ً ٫ قكا٥سٙ أغًب ٗ ايػطاٟ، عُط ايؿاعط إٔ ٬ْسٜ إٔ ّٚهٔ ٖصا
 ايػٓا٥ٞ يًُٓش٢ ايكٟٛ اؾصض إٍ تؿرل ، بؿعطٜت٘ يكٝك١ زل١ ٖٚٞ بسّا،أ اؿانط٠ ايؿعط١ٜ،

 ٚايػٝٓاضٜٛ ايسضا١َٝ ٚايب١ٝٓ نايكٓاع إٛنٛع١ٝ ايب١ٝٓ شات ايُٓاشز ٗ ست٢ ؾعطٙ ٗ
 ٚايػطز.
 ايّٝٛ ايؿعطا٤ ٜهتبٗا اييت ايٓجط يككٝس٠ ايؿعط١ٜ ايًػ١ بطبٝع١ تتعًل أخط٣ ٬َس١ٛ ٚمث١
 ٖت١٦ً ٚضَع١ٜ اغتعاض١ٜ اْعٜاسات يػ١ ايؿعط١ٜ ايًػ١ إٔ إعطٚف ُٔؾ ايػطاٟ، عُط َِٚٓٗ

 أغًب يهٔ ايؿاعط، عًٝ٘ ٜؿتػٌ ٚتطنٝب ٚاْتكا٤ َعاْا٠ ْتاز ٖٚٞ َٚتؿذط٠، َٚتٛتط٠
 خ٬ٍ َٔ ايعازٟ، ايٓجط أٚ ايعُٛز١ٜ ايككٝس٠ ٜهتبٕٛ نُا ؾعط١ٜ، يػ١ ٜهتبٕٛ ايّٝٛ ؾعطا٤
 ايعازٟ، اؿسٜح َجٌ ٚتكبح ايًػ١، ٖصٙ ؾتبٗت طاب،اـ ٚأسٝاّْا ايػطٜع، ايًؿٛٞ ايتسؾل
 ٗ ايٓٛط إعاز٠ ايٓجط قكٝس٠ ؾعطا٤ ع٢ً ٚيصا ايؿين. ايٓجط َجٌ ا٭سٛاٍ أسػٔ ٚغٞ

 ايؿعط١ٜ. ايًػ١ ٚؾعط١ٜ خكٛقٝات
 إعاز٠ َٓٗا َتعسز٠ ٚب١ٜٛٝٓ أغًٛب١ٝ بتٜٓٛعات ايٓجط بككٝس٠ اـام ايجايح ايباب ٚوؿٌ

 قكٝست٘ ٗ شيو ٚدسْا نُا إؿاضق١، آي١ٝ خ٬ٍ َٔ ٚإطٜٚات ٜاتٚاؿها ا٭غاطرل نتاب١
 ٜعٝس اييت ْٚٗاض( ي١ًٝ )أيـ ٗ شيو لس ٚنُا ايتهٜٛٔ، يػؿط َػاٜط٠ قرلٚض٠ سٝح )آزّ(
 ؾٗطظاز: ؿبٝبت٘ غاضز إٍ ٜٚتشٍٛ ْػا٤ٙ ؾٗطٜاض ٜكتٌ ٫ سٝح ٚي١ًٝ ي١ًٝ أيـ قٝاغ١ ؾٝٗا

 دسٜس َٔ ايعٖس "غأعٝس
 دسٜس٠، ْعط ظاٚض١ٜ َٔ ايعامل يو ٚأمحٌ
 ٜػُع نٝـ تعًِٖ ًَو ببكاٜا تًٝل ظا١ٜٚ
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 (00) اٯٕ." ٜكٗل نٝـ ٚتعًِٓ
 ا٭غاطرل َٔ فُٛع١ نتاب١ ٜعٝس عٓسَا عؿتاض( 04) قكٝس٠ ٗ ايؿاعط ٜؿعٌ ٚنُا

 اؿٝا٠ َٔ سسٜج١ ٚأغاطرل ْٛح، غؿ١ٓٝ ٚقك١ ايػؿًٞ، ايعامل إٍ عؿتاض ْعٍٚ َٚٓٗا ايكس١ّ
 َٚطاض٠: غدط١ٜ َٔ ؽًٛ ٫ دسٜس٠ بته١ٗ ١َٝ،ايٝٛ

 ايطني غٓططٖا اييت تًو "نصب١ْ
 (01) ثا١َٓ." مسا٤ يف ايػؿًٞ ايعامل ؾبٛاب١

 ٜٚعٝس ا٭غطٛض٠ ايؿاعط ؾٝٗا ٜكًب اييت أْهٝسٚ( )ًَش١ُ قكٝس٠ ٗ ٜؿعٌ نُا أٚ
 ٗ ايجكاؾ١ / بٝع١ايط ايهس١ٜ ؾذلاٚؽ ثٓا١ٝ٥ ٗ ايطبٝع١ ضَع ضَا - ٭ْهٝسٚ َٓتكطّا قٝاغتٗا
 ايجكاؾ١. ضَع دًذاَـ، َٛاد١ٗ

 ا٭غطٛض٠: شلصٙ بط٬ّ أْهٝسٚ ايؿاعط ٜٚتٛز
 َجًو، ضنُٝت، "يهين

 بعسى، أنٕٛ إٔ
 ا٭ٚىل يًُط٠ يتهٕٛ

 ايػٓٛات، غتأنًٗا قؿش١ يف ٚيٛ
 (02) ايؿا١ْٝ." ا٭غطٛض٠ هلصٙ بط٬ّ
 بأْهٝسٚ: ٖج١ً ا٭ٍٚ ايطبٝع١ ٠٤يدلا ايبطٛي١ ٜعٝس ايؿاعط نإ إطٜط٠ ايػدط١ٜ خ٬ٍ َٚٔ

 ؾ٤ٞ( نٌ ضأ٣ )ايصٟ َٓو غطقٗا بطٛي١ نإ "ؾسٚضى
 (03) ٚايٛغاطات." بايطؾ٢
 غبل اييت (rc) قكٝس٠ ٗ أِٛشدا شلا ضأٜٓا اييت ايصات١ٝ، غرلت٘ ع٢ً ايععف ٜٚٛاقٌ

 ٛإعٓ ؼت ايباب ٖصا ٗ ْؿطٖا أعاز ٚاييت ؾك٘( )يًسضؽ زٜٛاْ٘ بٗا اغتٌٗ ٚإٔ يًؿاعط
 ايعطاقٞ إٛاطٔ ٚغرل٠ ٚغرلت٘، ايؿاعط شات بٌ ايتُاٖٞ َٔ ساي١ ـًل )ايــ..عطاقٞ(

 اؿطٚب( عٔ )بعٝسّا قكٝس٠ ٗ ايصات١ٝ ايػرل٠ ؿٔ ع٢ً ايععف ايؿاعط ٜٚٛاقٌ ايعازٟ.
 تعٜٚط مت سٝح ٚا٫غتبساز، اؾٛع ٚ اؿطب َع َٚعاْات٘ ايؿاعط ؿٝا٠ تاضىٞ تسٜٚٔ ٚؾٝٗا
 ٚايسنتاتٛض١ٜ: اؿطب طبايٞ َؿٗس َٔ دع٤ّا يٝهْٛٛا ٤ا٭بٓا ٚعٞ
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 دٓادٌ يتكٛؽ يًشطب( َؿٝٓا )إسٓا قٛت ملؿٗس عًٝبٗا املتربع١ اَو ضسِ "يف
 ا٭خباض بٓؿطات اي٬ٖب١ اؿطب

 (15) املداض." آ٫ّ ايسباب١ اْتابت إٔ بعس ٚيسَت، ٖهصا
 بايػٓٛات سٝات٘ يػري٠ ايؿاعط ٜٚ٪ضر

 ايطٜؼ( ىًٞ )اهلل ٜكطر ايصٟ ايٛقح ٛضٟؿه ضٚدُت "اـاَػ١..
ٍّ يف ٖهصا )عـ ايػازغ١..  ا٭مل." أٜٗا عً

 إٍ )ايعًِ( َؿطز٠ َطٜط٠ بػدط١ٜ تتشٍٛ عٓسَا ٚايتشسٟ ايتشٍٛ بصض٠ تٛٗط سٝح
 ايٛطٔ(. ّٚٛت )ْعٝـ إٍ ايٛطٔ( ٚوٝا )ِٛت ٚتتشٍٛ )ا٭مل(

 كٍٛ:ْ سٌ أبسّا ْػتشٞ ٫ ْػتشٞ.. ٫ عؿط٠.. "ايطابع١
 (17) ايٛطٔ." ٚميٛت ْعٝـ.. "ْعٝـ..

 ٗ أخرل٠ "طًك١ ٜتًك٢ سٝح ٚايعؿطٜٔ ايػابع١ ست٢ ايصات١ٝ غرلت٘ ايؿاعط ٜٚتابع
 ع٢ً ايؿاعط، يهٔ اٱضٖابٞ، ٚاشلذّٛ ايطا٥ؿٞ ايكطاع تساعٝات إٍ إؾاض٠ ًَٕٛ" َٛطٚف

 ؾ٤ٞ. نٌ َٔ ا٭ندل بايػ٬ّ وًِ ٌٜٛ شيو نٌ َٔ ايطغِ
 ٬َٝزٙ عٝس ٕٓاغب١ ٜبسٚ، نُا نتبٗا، اييت قػرلّا( )نإ قكٝس٠ ٗ ايؿاعط ٜٚٛاقٌ

 غدط١ّٜ: )ضسًٝٞ( بــ اغتبسي٘ ايصٟ ٚايج٬ثٌ ايجايح
 غطط ضأؽ "ْكط١..

 ؾ٤ٞ ٫ عين.. أشنطٙ َا
 ٖٓاى ظيت َا بأْٞ ٜعين ؾ٤ٞ ؾهٌ

 (17) با٭يٛإ." أعٝـ ٚأبٝض.. أغٛز نٌ شانط٠ يف
 بككٝس٠ ايؿب١ٗٝ )ايَٛه١( قكٝس٠ تٛٚٝـ ايؿاعط ٗاعًٝ اؾتػٌ اييت ايتٜٓٛعات َٚٔ

 قؿ١ عًٝٗا تٓطبل ٫ قكاض قكا٥س ٖٚٞ )غْٛٝتات( ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ايٝابا١ْٝ، )اشلاٜهٛ(
 اغتدسَٗا ٜبسٚ نُا ايؿاعط، ٚيهٔ غططّا.. عؿط أضبع١ َٔ عاز٠ تتهٕٛ اييت )ايػْٛٝت١(

 )سطب( َكطٛع١ ٗ ْكطأ إش ٠،ايككرل ايؿعط١ٜ ايهطبات ٖصٙ إٍ يٲؾاض٠ فاظ١ٜ بكٛض٠
 اؿطب ٖٞ "ؾكري٠ْ
 املرتؾني دٝٛب َٮت نًُا
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 (16)إؾ٬غّا" اؾا٥عني ظازت
 قكرل٠: ؾعط ١ًْ ْكطأ )أَإ( َكطع ٚٗ ٚايتهاز. إؿاضق١ ع٢ً تٓٗض ٚايككٝس٠

 قًيب زخٌ "َٔ
 (19) آَٔ." ؾٗٛ
 ؼت قُشٞ( ا٩ى)زل زٜٛاْ٘ ٗ ْؿطٖا إٔ يًؿاعط غبل ايككا٥س ٖصٙ إٔ ٫سٛٓا ٚقس
 (57) قكرل٠( )قكا٥س ٖٛ آخط عٓٛإ

 ٚيسٙ ؾٝٗا واٚض قكٝستٌ ايؿاعط نتب ٚا٭غط١ٜ، ايصات١ٝ ايؿاعط ْعع١ َع ٚاْػذاَّا
 ايػاعسٟ عاضف ايؿاعط ؾعً٘ َا إٜاْا َصنطّا ٚقسم، ٚضٖاؾ١ بؿؿاؾ١ٝ أٚ)ععٚظ( )إعتع(

 ايبٝاتٞ ْتصنط إٔ ٜهؿٞ ؿاعط،اي يس٣ ؾا٥ع١ إْػا١ْٝ زل١ ٖٚصٙ أٜهّا. ٚيسٙ ىاطب ٖٚٛ
 ْاِٚ ايؿاعط ْٓػ٢ إٔ ّهٔ ٫ٚ عًٞ( )سسٜك١ ٗ ايعاٌَ ٚضؾسٟ عًٞ ٚيسٙ إٍ ٚقكا٥سٙ
 َ٪ثط٠. بككا٥س قُس ٚيسٙ ىاطب ٖٚٛ سهُت
 َٔ ايجايح ايباب ٗ ٚؼسٜسّا ايؿعط١ٜ، أعُاي٘ خٛاتِٝ ٗ ايػطاٟ عُط إٕ ايكٍٛ ّهٔ
 اييت اـاق١، ططٜكت٘ ع٢ً ضَا ايٓجط، قكٝس٠ نتاب١ مٛ بٛعٞ اْعطـ قس ايؿعط١ٜ( )ا٭عُاٍ

 تٗب٘ ايؿعط١ٜ يػت٘ ناْت ٚإٕ ؾك٘(، )يًسضؽ يسٜٛإ َكسَت٘ ٗ بٗا بؿٸط ٚإٔ ي٘ غبل
 ناْت اييت ا١ُٕٓٝٗ ايؿعط١ٜ )أْاٙ( أغرل ٌٚ أْ٘ نُا ايؿين، ايٓجط يػ١ َػت٣ٛ إٍ أسٝاّْا

 ايككرل٠ ايٓجط قكا٥س بعض أسببتٴ بكطاس١ يهين قكا٥سٙ، ٗ اؾع١ٝ٥ ايتؿاقٌٝ بهٌ تتشهِ
 يٞ( )يٝؼ قكا٥س َٚٓٗا ايٓجط، يككٝس٠ اؿساثٞ ا٭ِٛشز َٔ ٚقطٜب١ َتُه١ٓ ؾٗٞ نتبٗا، اييت
 (.402)م ٚ)ٚزاع( (294)م غعٝس٠( ٚ)ي١ًٝ (299)م

 تتٓاغٌ ٚاسس٠ ؾعط١ٜ ١ًْ ب١ٝٓ ع٢ً ٜكّٛ زاخًٞ ؾعطٟ تٛتط مث١ يٞ( )يٝؼ قكٝس٠ ؾؿٞ
 إؿاضق١: ع٢ً تٓٗض ١بهطب يتدتتِ

 ايصانط٠ يف ؾكسْاٖا اييت ايكسمي١ "ا٭ق٬ّ
 قًب ؾطؾ١ ع٢ً ؾعاٜاٙ ؾكسْا ايصٟ ايعداز

 (10) شبًت.." اييت ايؿذريات
 ٚعٞ تكسّ َؿاد١٦ بهطب١ قكٝست٘ ايؿاعط ٜكؿٌ إتٓاغٌ ٚ)ايتهجرل( ايتؿطٜع ٖصا ٚبعس
 إٛت: أٚ بايطسٌٝ ٜكذلٕ قس تأنٝسباي غًيب َا، يكطاض فٗٛي١ ْٗا١ٜ ع٢ً َؿتٛس١ إتًكٞ،
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 أْا وتادين ٫ َٖط َا "نٌ
 قطضت يصيو

 (11) إٔ..."
 سع١ٜٓ ي١ًٝ بٌ غعٝس٠ ي١ًٝ يٝػت ؾٗٞ تهاز، ع٢ً تكّٛ اييت غعٝس٠ ي١ًٝ قكٝس٠ ٚٗ

 غذلسٌ: اؿبٝب١ ٭ٕ ا٭مل، ٜعتكطٖا
 "ايهطاغٞ

 ايعٚاٜا
 ا٭غٓط٠
 ايٛغا٥س
 ايػتا٥ط

 (12) ا٭مل." ػًٜ٘ٚؿ إ٫ بٝتٓا يف َهإ ٫
 ؾإٕ إان١ٝ، أٜاَِٗ اؾُٝع ٜٛزع بُٝٓا إش ايػاخط٠، إؿاضق١ ع٢ً )ٚزاع( قكٝس٠ ٚتكّٛ

 ايكاز١َ: أٜاَ٘ ٜٛزع ايجا١ْٝ شات٘ أٚ ايؿاعط
ٌٗ ِّح نإ "ايه ًٜ 
 ايٛقت" أثًر ؿع١

 ٜٛزعٕٛ "ناْٛا
 املان١ٝ أٜاَِٗ
 إ٫ى"

 (13) ايكاز١َ." أٜاَو تٛزع "ٚنَٓت
 ايعطاقٌٝ، ايطٚا٥ٌٝ أسس ػطب١ عٔ خاق١ قانط٠ ٗ ببػساز ايجكاؾ١ٝ ٓسٚاتاي أسس٣ ٗ

 ٚؾدكٞ شاتٞ، ٖٛ َا ع٢ً ايطٚا١ٝ٥ ػطبت٘ أؾل تهٝٝل ٗ ٜتُجٌ َأخصّا ايطٚا٥ٞ ع٢ً غذًتٴ
 ٖهٔ ٖٛ َا ع٢ً ا٫ْؿتاح قاٚيت٘ ٚعسّ ٚظَاّْٝا، َهاّْٝا ٚسطنت٘ إعاؾ١ بتذطبت٘ َكذلٕ

 ْٛطٟ، ٚد١ٗ ع٢ً ٜعكب ٖٚٛ ايػطاٟ عُط بايؿاعط ٚؾٛد٦تٴ خطٜٔ.اٯ ػاضب ٗ ٚقتٌُ
 إٍ عاد١ يٝؼ ٖٚٛ اـاق١، ػطبت٘ َٔ ؾدكٞ خعٜٔ َٔ ٜهؿٝ٘ َا ّتًو ايطٚا٥ٞ إٕ قا٬ّ٥

 نإ إِا بأْ٘ ايػطاٟ، عُط ايؿاعط عٔ ٖصٙ زضاغيت أختِ ٚأْا اٯٕ ٚأزضى ٜػازضٖا. إٔ



493 
 

 اْط٬قّا ٚا٭ؾٝا٤ ايعامل َع ايتعاٌَ ٗ َٓ٘ طًلٴٜٓ ؾدكٞ َٛقـ عٔ ٜساؾع إِا شاى بسؾاع٘
 ايؿها٤ات ع٢ً تطٌ إٔ إٍ عاد١ تٌٛ يهٓٗا غٓاٖا، ع٢ً ايؿدك١ٝ، ػطبت٘ سسٚز َٔ

ٌٻ ايصٟ اٱٖسا٤ َٔ إٛقـ ٖصا ع٢ً ْػتسٍ إٔ ّٚهٔ ا٭خط٣.  ايؿعط١ٜ( )ا٭عُاٍ ب٘ اغتٗ
 َؿطزتٌ: تهُط ٚاييت )ـــ٘( )إيٝـــ ٖٞ ٚاسس٠ به١ًُ اختعشلا يػ١ٜٛ يعب١ ع٢ً اْط٣ٛ ٚايصٟ

ٞٻ  باٯخط. إطتبط١ ايجا١ْٝ ع٢ً ايصات١ٝ ا٭ٍٚ َكسَّا ٚإيٝ٘، إي
 ، ايعطاقٞ اجملتُع ؾٗسٖا ، عٓٝؿ١ تطادٝس١ٜ ؼ٫ٛت كانات عاف ؾاعط ايػطاٟ عُط

 ٜكٓع ؾذاعّا ٚقٛتّا ؾاٖسّا يٝهٕٛ إٛت اْؿام زاخٌ ؾعطٙ ؾٝٗا ٚقاز ٚبعسٙ ايتػٝرل قبٌ
  ٚا٭ٌَ. ٚاؾُاٍ ٚاؿب يًشٝا٠ أؾكّا ايه١ًُ َٔ
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494 
 

 14م قُشٞ"، "زلا٩ى عُط، ايػطاٟ .09
 25م: ، ايػابل إكسض .02
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 57م: ، ايػابل إكسض .29
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 ظ م: ،9100 بػساز، ،0ٙ ٚايطباع١، يًتكُِٝ عا١ٜٚاي ؾك٘"، "يًسضؽ عُط، ايػطاٟ، .42
 0م: ، ايػابل إكسض .44
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 274م: ، ايػابل إكسض .15
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 "اُظادس "اُخظ٤ث٢ اُؼض٣ض ػثذ ؿاُة اُشاػش د٣ٞإ

 ػاُْ ألكٍٞ دض٣٘ح ٓششاج . 2013 ػاّ تـذاد ك٢

 اُخظ٤ة ات٢ ٓ٘ـوح ك٢ َٝاُ٘خ ٝاُلالدح اُضساػح

 اُؼشاه٢ أُشٜذ ػٖ سٓض٣ح ً٘ا٣ح ، اُثظشج ظ٘ٞب

 خؼ٤ش ٓذٔذ اُثظش١ اُواص ذلذض ٝٓصِٔا . تشُٔٞٚ

 ، "عشد٣ًا اُٞظٞٙ "دذائن ك٢ ٝاُلالدح اُثغر٘ح ػاُْ

 اُلالح ػاُْ اعرٌشاف ب٠ُ اُؼض٣ض ػثذ ؿاُة ٣ؼٔذ

 ذٔرذ د٤س شؼش٣ًا اُ٘خَ ب٠ُ أُٔرذ األخؼش اُخظ٤ث٢

 هٟٞ صدق ذواّٝ ٢ٛٝ ، اُخؼشاء اُثٌش ٤ؼحاُـث

 اإلعلِد دؼاسج ك٢ أُرٔصِح اُذؼاس١ اُرذ٤ٓش

 . ٝاُذشب ٝاُؼ٘ق ٝاُؼوٞم ٝاُؼـش اُثـئ ٝأُٞخ

 
 

 يٝؿٞ )نًٛز بًٛضٖا اييت ، /ايجكاؾ١ ايطبٝع١ ثٓا١ٝ٥ ططٗ بٌ قطاعّا ٜؿٗس ؾايسٜٛإ ٚيصا
 ٗ  ٚبط٨ ٚتًكا٥ٞ ْٚكٞ بهط ٖٛ َا ع٢ً اؿؿاٚ ٗ ( ايطبٝع١ ) تتُجٌ سٝح ، ( ؾذلاٚؽ

 قٓاعٞ ٖٛ َا بهٌ ايتًٛخ ٚأسٝاْا ، ٚايتػٝرل اؿهاض٠ عٓاقط ُجٌ اييت ( ايجكاؾ١ ) َكابٌ
  اـهطا٤. ٚايطبٝع١ ٚايعؿ١ٜٛ ايدلا٠٤ ٕٛاٖط َٚسَط
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 ساضّا تؿاعًّٝا سٛاضّا َع٘ ٜؿتح ٚقس اـكٝيب ايؿ٬ح قٓاع ، أسٝاّْا ٜتكُل ، ٖٓا ايؿاعط
 نٌ يٝهؿـ ا٭ٍٚ ايطبٝع١ بطا٠٤ إٍ يًعٛز٠ قاٚي١ ٗ أٚخطابات َْٛٛيٛدات ٍخ٬ َٔ

 َٚهْٛات َط٥ٝات ايؿعطٟ ؾها٤ٙ ايؿاعط ٜ٪ثح "سٝح "ا٫خهط ايطبٝعٞ اؾُاٍ َٛاٖط
 اؿ١ُُٝ ع٬قت٘ ٗ ، ايٓدٌٝ عاؾل ، اـكٝيب ايؿ٬ح ا٫ ٜعطؾٗا ٫ ٚبتؿاقٌٝ ، بكط١ٜ

 ضع١ٜٛ ؾعط١ٜ ْعع١ َٔ ؽًٛ ٫ ايسقٝك١ ايتؿاقٌٝ ٖٚصٙ . ٚاـهط٠ ٚإا٤ ٚايٓدٌٝ با٭ضض
 Pastoral، تػطم اييت ايطَٚاْػ١ٝ ايطع١ٜٛ يٝػت أْٗا ، أخط ْٛع َٔ ضع١ٜٛ يهٓٗا ٗ 

 أْتذت٘ ايصٟ ايطعٟٛ ايؿعط ٗ لسٖا نٓا اييت نتًو ، اـهط ٚاؿكٍٛ ٚإا٤ ايطبٝع١ َباٖر
 َٛاٖط ٚعذع غٛف ٚتذلقب ٚخا٥ؿ١ ط٠َٓهػ ضع١ٜٛ ٖٞ بٌ ، ا٫ْهًٝع١ٜ ايطَٚاْػ١ٝ

 هعٌ َا ٖٚٛ ، ٚاؿٝا٠ ايطبٝع١ َؿاقٌ نٌ ٗ ٚاؾؿاف ٚايعكِ ٚاـطاب ٚايصبٍٛ ا٭ؾٍٛ
 ا٫ْسثاض مٛ بػطع١ تػرل اييت ايطع١ٜٛ، إٛاٖط شلصٙ َٚ٪١ٕ َتأخط٠ َطثا٠ ايؿعط ٖصا َٔ

 ٖٚٛ ، نإ يعامل َتأغ١ٝ ْٛغتاؾ١ٝ سٌٓ ْعع١ إٍ ٧َٜٛ ايؿعط ٖٚصا . ٚايت٬ؾٞ ٚايػٝاب
 . ٚإسَط٠ ايجك١ًٝ ٚاٱغؿًت١ٝ اٱزلٓت١ٝ بأقساَ٘ ، اؾسٜس ايعامل نس استذاز عٔ ٜعدل اٜها

 قؿش١ ع٢ً ، /ايٓل إً شلصا ػٓٝػّا ٜهع  إ ٜؿأ مل ايععٜع عبس طايب ايؿاعط إ َٚع
 بايعكس – شيو خ٬ٍ َٔ – ٜتكبٌ ايصٟ  ايؿطٔ يًكاض٨  شيو تطى ٚضَا ، ا٭ٍٚ ايػ٬ف
 إٍ باَتٝاظ ٜٓتُٞ ايٓل ؾٗصا ، َعّا ٚايػٝاب باؿٝا٠ ايهاز ايٓكٞ إً ٖصا ٚبٌ بٝٓ٘ ايكطا٥ٞ
 ًَٝٗا َٔ أنجط ايٓدل٠ ٚخؿٛت اشلُؼ إٍ ٌُٝ ؾٗٞ ، اـاق١ َٛاقؿاتٗا ايعطب١ٝ ايٓجط قكٝس٠

 إ ؼاٍٚ ٫ٚ اي١َٝٛٝ ٝا٠اؿ يػ١ َٔ قطٜب١ يهٓٗا ، ايؿعط١ٜ بًػ١ ٚايعًٛ، ٚإٓدل١ٜ اؾٗط إٍ
  . عؿّٛا دا٤ َا ا٫ ، زا٥ُا ٚفاظٟ ٚاغتعاضٟ ب٬غٞ ٖٛ َٚا إدتًؿ١ با٫ْعٜاسات تتٛغٌ
 ٚتًكا٥ٝتٗا ،ببػاطتٗا اي١َٝٛٝ اؿٝا٠ بككٝس٠ ْػُٝ٘ َا إٍ تٓتُٞ إ ّهٔ ايككا٥س ؾُعِٛ

 َباؾط٠ غرل بكٛض٠ ٚتسٍ ، اي١َٝٛٝ اٱْػإ سٝا٠ ٗ اي٬َط١ٝ٥ ايسقا٥ل ايتكاٙ ع٢ً ٚقسضتٗا
 ططٜل عٔ ٚيٝؼ ٚايطَع ٚاٱّا٤ اٱوا٤ خ٬ٍ َٔ ، ٚاٱْػإ ٚايعكط اؿٝا٠ ْبض ع٢ً

 . ايكٍٛ أٚ ايتكطٜط أٚ ايتكطٜح
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 اييت ايٓجط قكٝس٠ ؾعط١ٜ ؾطٚٙ تتًُل ٫ٕ تػع٢ "٫ "اـكٝيب زٜٛإ ٗ ايٓجط قكٝس٠
 ٚطٛضٖا بٗا بؿط "ٚاييت َٜٛٓا إٍ زيرلبٛ َٔ ايٓجط "قكٝس٠ نتابٗا ٗ بطْاضز غٛظإ ٚنعتٗا

 . ٚغرلُٖا زٜب أبٛ ٚنُاٍ ازْٚٝؼ َكسَتِٗ ٚٗ ايعطب١ٝ َٚٓٛطٟ ؾعطا٤ َٔ عسز
 ، ايباقط٠ ؾايعٌ ، بجك١ ٚيهٔ ٕ بعؿ١ٜٛ إًػ١َٛ ايؿعط١ٜ سكٍٛ تسخٌ قكا٥س اْٗا
  اي٬َط١ٝ٥. اـؿ١ٝ ايؿعط١ٜ يك٢ يتًتك٘ ايهجٝؿ١ ايٛاقع أزغاٍ زاخٌ ايػط١ٜ َذػاتٗا تػٛم

 َعّا ٚاؾُاع١ٝ ايؿطز١ٜ ايصانط٠ خعٜٔ إٍ أٜها تػًًت اشلاز١٥ ، إُٗٛغ١ ايؿاعط يػ١ يهٔ
 .َٗاض٠ إسضٚؽ ٚايتؿهٌ اشلاز٨ ٞايساخً اٱٜكاع َٔ ايهجرل ؾٝٗا ْك١ٝ، بٓٝات عدل يتتذػس
 ١ٝ٥يجٓا إطنع١ٜ ايج١ُٝ سٍٛ َعُٛٗا ٜسٚض ، ْجط قكٝس٠ ٚعؿطٜٔ ٔػّا ايسٜٛإ ٜهِ
 اـكب عامل َس١ْٚ ٭ؾٍٛ َطثا٠ّ تهٕٛ إ إٍ ايٓٗا١ٜ ٗ تٓشٛ ٚاييت ايجكاؾ١، / ايطبٝع١
 إ ايككا٥س ٖصٙ ٚتهاز . ٚايٝباب ٚاـٛا٤ اؾؿاف يعامل ٖٚذا٤ٶ ، ٚاـهط٠ ٚإا٤ ٚايٓدٌ
 ٚا٭ضض ٚإا٤ ايٓدٌٝ َؿطزات َٔ بس٤ّا َٚتكاضب َؿذلى ؾعطٟ َعذِ عٔ تهؿـ

 ايٛسٍٛ ٚزا٥ط٠ ايككب ٚاغٝذ١ ٚايططب باؾصٚع ٚاْتٗا٤ٶ ا٭زلاىٚ ٚايؿُؼ ٚايػٛاقٞ
 عٔ ؾه٬ّ ٚاؿًؿا٤ ايٝابػ١ ٚا٫ؾٓات ٚايؿطاؾات ٚايكؿكاف ٚايبٓؿػر ٚايطٜح ٚإطط
 اـكٝيب ايؿ٬ح َجٌ ، "ٖصا ايٓدٌ "نتاب بـ اقذلْت اييت ٚا٭َانٔ ايهبرل٠ ٚا٭قٓع١ ايطَٛظ

 ٚغه١ ايٓعاز ٚاّ ٚإٓاٟٚ اـٛظ ْٚٗط ٚدٝهٛض دٞٚايػطا ،  قُس بٔ ٚعًٞ ايععٜع، عبس
 َٚا٥ّٝا ضعّٜٛا ؾها٤ٶ تؿٝع ٚاييت ٚغرلٖا، ٓسإ ٚدػط غًُٝإ ٚباب ٚايعبرلٜات ايعٕٛ
 ، ايػٝاغٞ ٚاـطاب ٚايٝباب اؾؿاف ع٢ً – ٚغطزّٜا ؾعطّٜا – ايٓٗا١ٜ ٗ ٜٓتكط ، اخهط
 ٗ ٚا٫غتبساز ايطاغ١ٝ َػ٪ٚي١ٝ ؾٝٗا ؾهح اييت ا٫غت٬ٗي١ٝ ايككٝس٠ ٗ ايؿاعط أؾطٙ  ايصٟ
 تٗسٜسّا تؿهٌ ٫ يهٞ ايبكط٠، ٗ ايط٥اغٞ يًككط إكابٌ اؾاْب ٗ ايٓدٌٝ ٬ٌَٜ إباز٠

 غابات باظاي١ ٚأَط عاَا عؿطٜٔ قبٌ ايط٥اغٞ قكطٙ َٔ ايطاغ١ٝ اطٌ – عٓسَا ،  يػًطاْ٘
 : بًكع بأضض إٜاٖا َػتبس٫ّ بهاًَٗا اٯخط اؾاْب ٗ ايٓدٌٝ
 ايط٥ٝؼ ؾٝسٙ ايصٟ ايككط "يف

 ... دٓٛبّا املٓػطح ايٓٗط ع٢ً
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 ، يًكٝس غؿّٓا اـؿب ٜعس مل سٝح
 . ايبشاض أعايٞ تتُعم أؾطع١ ايطٜح تعس ٚمل

 ، ٖصٙ ايطعٓا٤ ايكدط٠ ع٢ً
 املطغ٢ قباي١ ؾطؾت٘ َٔ اطٌ سٝح
 ، ْٚٝـ عاَّا عؿطٜٔ قبٌ
 ايؿطم ػاٙ ٜسٙ َس سني

 ايٓدٌ، ٚضا٤ َا إىل يٝؿري
 (0 )م " . بعس ؾُٝا بًكعّا املس١ٜٓ كبحٚيت

 ا٫غتبساز بػٝاغ١ إطتب٘ ايػٝاغٞ بعسٖا أٜها ُتًو ٖصٙ اـطاب ؾع١ًُٝ ٖٚهصا
 غطز١ٜ بططٜك١ ايؿاعط  عٓٗا ٜعدل ٚاييت ، اجمل١ْٛٓ اؿطٚب ٚاؾعاٍ ، ايعُطإ ٚإُٖاٍ
 ايكطٜب ْباؾا ٗ إؿٝس ايط٥اغٞ، ايككط َٔ ٜٓطًل ، َتشطى َؿٗس خ٬ٍ َٔ ٚانش١

 ايٓٗط َٔ ايؿطق١ٝ ايهؿ١ مٛ ٜٚتذ٘ ، ٚا٫غتبساز ٚايػًط١ ( ايجكاؾ١ ) ضَع ، ايعطب ؾ٘ َٔ
 إطتبط١ ايدل١٦ٜ َهْٛاتٗا  ايطبٝع١ ضَع ، ٚايٓعٓاع ايطًع ٚضا٥ش١ ايٓدٌٝ غابات سٝح

 ٚايٝباب تإٛ ىتعٕ "أدطز "بًكع إٍ إػتبس اؿانِ وًٝٗا اييت ، ٚاؿٝا٠ ٚا٬ٕٝز باـكٛب١
 . ٚايعٚاٍ

  اغتصناض خ٬ٍ َٔ ( اؿهٛض ) ٜػتعٝس ايؿاعط ْط٣ ، ٚايػٝاب اؿهٛض ثٓا١ٝ٥ ٚنُٔ
 ا٫ؾٝا٤ نٌ ؽتؿٞ ازلٗا ايسٜٛإ وٌُ اييت ( اـكٝيب ) قكٝس٠ ؾؿٞ : ( غٝابّا ) أقبح َا

 : ٚايتهٜٛٓات إط٥ٝات يػٝاب ٫ظ١َ "إٍ "يٝؼ ايٓؿٞ ازا٠ ٚتتشٍٛ ، ا٫ثرل٠
 ؾشٛبّا ٚيٝؼ ، أبسّا ّٖٚٓا "يٝؼ
 ، تتًؿت إٔ زٚاضّا يٝؼ
 ، ايٓد١ً أٚ اؾػط تط٣ ؾ٬

 اؾساض أٚ ، ايعٌ َا١ً٥
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 تٓػطؽ نٓت ايصٟ
 (70 م) " . قباح نٌ بانطّا ؼت٘

 ٚدطاض أضن٘ ٖذط إٍ انطط ايصٟ اـكٝيب ايؿ٬ح َع تعاطؿٝا خطابا ايؿاعط ٜٚٛد٘
 ايؿ٬ح ؾٝ٘ ىاطب أٜهّا زاخًٝا َْٛٛيٛدّا ٜهٕٛ إ ّهٔ ٖٚٛ اؾًٓاض ٚغاب١ ٚايٝكطٌ إا٤

 : ْؿػ٘
 ، ا٭ْٗاض ع٢ً اـكٝٝبني "ٜاأخط
 ؟ أٜ إىل ، ٜااْت

 ؟ أٜٔ إىل ؟ أٜٔ إىل يٞ قٌ
 ( 95 )م " . ايًٌٝ ٖصا خطا٥٘ ايعٛغر بعكاى تطٟٛ

 زخٌ ايصٟ ايبسٟٚ ؾٝٗا ٜػأٍ ايهْٛٞ إبطاِٖٝ يًطٚا٥ٞ بكك١ ايتتػا٩ٍ ٖصا ٜٚصنطْا 
 اـكٝٝبٌٝ أخط ايؿاعط ٚوح " ايبسٟٚ؟ اٜٗا شاٖب اْت أٜ اٍ " ٚنا٥عّا َٓسٖؿّا ٜٓ٘إس
 : اسس ٜطثٗا ئ اييت اؿهاٜات سؿس َتذاًٌٖ ايٓداغٕٛ ؾٝبٝع٘ ايٓدٌ نتاب ٫ٜٗذط إ

 عٓو غرلخ "َٔ
 (. 21 م ) ." ؟ تط٣ َٔ ، اؿهاٜات َٔ اؿؿس ٖصا نٌ

 "قبٌ "تتشٍٛ ايذلاب ٗ "سها١ٜ قكٝس٠ ؾؿٞ . يًشهٛض ٧َٜٛ ايصٟ ٖٛ ايػٝاب ٌٜٚٛ
 : ايس٫يٞ ايتٛاظٟ اْػام َٔ ٚانح ْػل ٗ َطاضّا تتهطض ٫ظ١َ إٍ ، َاض إٍ تؿرل "اييت

٣ٓٛ إ "قبٌ  ايكًس ٚايطٌَ باؿذاض٠ ايططٜل تػ
 اؾػٛض ع٢ً أنًعّا اؿسٜس ٜٓشين ٚملا
 ٚايعٜت ٚايكططإ اٱغؿًت قبٌ
 ، ا٤ا٭مس ع٢ً زي٬ّٝ ايرتاب نإ
 ايٓدٌ ضٚا٠ أمسا٤
 قُس بٔ عًٞ ايكاسب َٔ

 (13 م ) " . ايععٜع عبس ايؿ٬ح ست٢
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 إػٝب تػتشهط اييت ٖٞ ايسٜٛإ قكا٥س َٔ ايهجرل ٚٗ ، ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ ايصانط٠ تٌٛ
 : سانطّا ٚػعً٘

 ، تًو ايرتاب١ٝ ايططٜل "عرب
 ايطٜح ع٢ً غاضٚا ايصٜٔ سهاٜات أغتعٝس
 املس غُطٖا اييت ا٫ْٗاض امسا٤ اغتعٝس
 ، ايػبار يف ْأت اييت ٚتًو
 ( 75 م) "  ايؿُاضٜذ. َجًُا غكطٛا ايصٜٔ قكل

 ايصٟ ( نٓت ) إانٞ ايؿعٌ إٍ إداطب ْسا٤ عدل ، ا٫غتصناضٟ ايػطز ٜٚتشٍٛ
 : يًػٝاب اخط٣ ٫ظ١َ إٍ ٜتشٍٛ

 َعو، ايتُط ايتكط "نٓت
 ايٝكٝطني ٚأعٓام ٚاؿؿـ ايعصٚم محًت  َٚعو

........ 
 ٚسسى نٓت

 ايتٛت دصعو ع٢ً ٜٓتكـ ايٓٗاض نإ ٚملا
 (70 )م . مجٝعّا" خكٛضٖٔ ع٢ً أقابعو متطض نٓت

 ، ايعؿ١ٜٛ ايطبٝع١ َٛاٖط نٌ ع٢ً "وٓٛ ظضق١ ايػُا٤ تٓشين "سٌ قكٝس٠ ٗ ٚايؿاعط
 اٱْػإ: تسخٌ نس احملبب١ ٚؾٛنٜٛتٗا ايطبٝع١ يعصض١ٜ ٜٓتكط اْ٘ . تؿٛٙ أٚ تسَط إٔ ٜٚطؾض

 ٖصٙ ايكؿط ايعصٚم ٣ْٛ تُٓٛ غأزعٗا ، تؿا٤ "نٝؿُا
 ايؿكري٠ ايطشايب ٖصٙ ٚمتٛت تتٝبؼ إ أضٜسٖا ٫

 خا٥ؿ١ تبسٚ إىل ايبا٥ػ١ ا٫ؾٓات ٖصٙ
 املا٤ عٓٗا اقطع ئ

 (73 م ) " . ايطخٛ أزميٗا ع٢ً تٓط ايهؿازع غأزع
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 َٔ غ٬ّٝ ؿسو ٖٚٛ استذادّا نؿ٘ ٜٚطؾع ٚتسَرلٖا ايطبٝع١ خطاب ايؿاعط ٜٛقـ ٚيهٞ
 ٖصٙ: قكٝست٘  ٗ إطات َٔ ايعسٜس ( ئ ) ٚ ( ٫ ) ٜهطض سٝح ٚايٓٗٞ ايٓؿٞ أزٚات
 " ٚمتٛت تتٝبٝؼ إ أضٜسٖا "٫
 " اسس ٜطزَٗا إ أضٜس "٫
 " ايٝابػ١ ع٢ً ؼط إ أضٜسٖا "٫
 " ايٓاض عًٝٗا تطًكٛا "٫

 ايؿاعط ٜطًكٗا خرل٠أ استذاز قطخ١ ٖٞ ايٓا١ٖٝ، ( اي٤٬ات ) ٖصٙ إ ايٛانح َٚٔ
 ايطبٝع١ بٗصٙ "ايكٛٗ "اؿًٍٛ أٚ ايػشط١ٜ ايتعاٜٚص َٔ يْٛا ّاضؽ ٚنأْ٘ ايطبٝع١ عٔ زؾاعّا
 ايتٛاظٟ ب١ٝٓ اْػام َٔ تهطاضّٜا ْػكّا تؿهٌ ( )اي٤٬ات ٖٚصٙ . أٜهّا ٚدٛزٙ ُجٌ اييت

  ايككٝس٠. ٛد ع٢ً ٚز٫ي١ٝ إٜكاع١ٝ زل٘ ٜهؿٞ "ٖا "أضٜس بايؿعٌ أسٝاْا تكذلٕ ايٓشٟٛ
 قطع إٍ ٜؿرل بؿعٌ غايبا إكذل١ْ ( ئ ) تهٕٛ نصيو ، عاي١ٝ ( اي٤٬ات ) ناْت َٚجًُا

 : شيو َٔ ؾ٦ّٝا ٜؿعٌ ٫ بإٔ عٗس
 " املا٤ عٓٗا اقطع "ئ
 تٗطب نٞ ايٝابؼ اؾطٜس اسطم "ئ

 (77م ) " . باملا٤ دشٛضٖا أغس "ٚئ
 ٚايصٟ ، ايسٜٛإ قكا٥س ؾها٤ ع٢ً ٔإُٗٝ ٖٛ ( أْا ) ايؿعطٟ إتهًِ نُرل إ َٚع

  ايؿعط١ٜ. ا٭قٛات بتعسز أٜهّا وؿٌ ايسٜٛإ إ ايؿعطٟ،ا٫ ايكٓاع قٛت ايػايب ٗ ٖٛ
 ب١ٝٓ ع٢ً تعتُس قكا٥س ٖٚٓاى ، ايػا٥ب نُرل تٛٚٝـ خ٬ٍ َٔ ايػٝب١ تعتُس قكا٥س ؾٗٓاى
 ايتاضىٞ ايػطز َٛاٖط بعض َٚٓ٘ ، ايػطز ع٢ً نبرل اعتُاز عٔ ؾه٬ ، ايؿعطٟ إؿٗس

 "دػط قكٝس٠ ٗ َج٬ اؿاٍ ٖٛ نُا ، ايتكًٝس١ٜ ايتاضٜذ نتب ٗ لسٖا اييت أيتٛثٝكٞ
 ": اـؿب أيػطادٞ
 اهلل ضمح٘ ايباظٟ "ٜكٍٛ

  بتؿٝٝسٙ امل٬نٕٛ غاِٖ 7232 غ١ٓ يف
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 (03 م ) " املاٍ. ٚبٝت ايبًس١ٜ َع
 ٚإ غبل تك١ٝٓ ٖٚٞ ، إ٪ضخٌ َٔ ٚغرلٙ ايطدلٟ َطٜٚات أسٝاْا ايؿاعط ٜٚعتُس

 قكٝس٠ .ٚٗ قكا٥سٙ َٔ ايعسٜس ٗ اؿذاز ناِٚ أٜهّا ايبكط٠ ؾاعط نجرلّا اعتُسٖا
 ٚقكٝس٠ ايتاضىٞ ايػطز بٌ َعاٚد١ لس ايععٜع عبس طايب "يًؿاعط ايٓٗط ع٢ً "نطٜح
 عاؾك١ ٫َطأ٠ ايكٓاع
 ... ايػبًٝٝات "يف
 ايٛتطٟ ا٭َاّ عٓس نُا ، ايسٜط ؾِ أٚ
 ايطربٟ ٜٛضزٖا َا عػب ، ٌٝدب زٜط أٚ

 ، قُس بٔ مشؼ بٔ ضدب ايػٝس ٜطقس سٝح
 (06 )م " . ايطؾاع١ٝ أغباط غبط
 ؾٗٛ ، ايككٝس٠ ٖصٙ ٗ غطٜع١ نطب١ ع٢ً ٜٚكتكط ، قكرلّا ا٭ْج٢ قٓاع نإ َا ٚإشا

 اسس ٗ َبت١ًٗ اَطأ٠ قٓاع ايؿاعط ٜتكُل "سٝح ايٓسّ "باب قكٝس٠ ٗ ايهاٌَ َساٙ ٜأخص
 ايٓسّ "باب تسخٌ إ "ٚأضازت إطاز باب َٔ دا٤ت قس تبسٚ نُا ،ٖٚٞ إكسغ١ إطاقس
 أغًكت قس ا٭بٛاب نٌ ٚبإ باـػاض٠، تؿعط ٖٚٞ َعّا،  ٚايؿ٠ٛٗ باؿٝا٠ َؿع١ُ "ٖٚٞ

 : بٛدٗٗا
 ظٜٓيت قٌُ اؾٓس نػط اَطأ٠، ؾاْا ٜاٖصا تطؾل : "قًت

 ( 30 م ) " . ٚضا٥ٞ ايباب ٚاقطؿل
 ايؿعط١ٜ ايهُا٥ط تٛٚٝـ "ٗ "ا٫يتؿات أٚ "ايٓشٟٛ "ايعسٍٚ َٔ يٕٛ ٍإ ايؿاعط ًٜٚذا

 ؽًٛ ٫ ، َجرل٠ ؾعط١ٜ يعب١ ٗ ( ٖٞ إ٪ْج١) ايػٝبٛب١ ساي١ إٍ ( أْا ) إتهًِ نُرل ساي١ َٔ
 : غطزٜا إدتًـ ايتهطاض َٔ

 ، ؾطسٞ خاْين اَطأ٠ "ٚأْا
 ظٜٓتٗا قٌُ اؾٓس ٚنػط

 ( 33 م) " . ٚضا٥ٞ ايباب ٚاقطؿل
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  ". "ظٜٓيت "بـ "ظٜٓتٗا ن١ًُ ايؿاعط اغتبسٍ سٝح
 ايتأغٞ َٔ ؾها٤ نُٔ ايععٜع عبس طايب "يًؿاعط زٜٛإ"اـكٝيب قكا٥س زٚض٠ ٚتهتٌُ

 ؾشت٢ . ا٭ؾٝا٤ بطا٠٤ ع٢ً عُٝك١ ْسٚبّا تذلى ضاست اييت ايكاغ١ٝ ايعَٔ ؿطن١ ٚايتؿذع
 نطغت ٚاييت يًسٜٛإ إطنع١ٜ ايج١ُٝ ضزخا تسٚض ٚاييت ايسٜٛإ نُٗا اييت ايك١ًًٝ ايككا٥س

 إ ّهٔ ٫ ايصٟ اـكٝيب ايؿ٬ح قٛت ٜطٌ عٓسَا ؾذأ٠ تٓهػط تطاٖا ٚدػس١ٜ سػ١ٝ ٕتع
 ، َايٝعٜا أدٛا٤ تػتًِٗ "اييت ٚايٓػٝإ ايتصنط قكا٥س ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا ، خػا٥طٙ ٜٓػ٢
 : ايساخٌ َٔ ْابعّا أَاَ٘ اـكٝيب ْسا٤ ٜكؿع سٝح

 : يباـكٝ "أٜٗا
 " تصنط ايبٝت إىل ططٜكو آخص ٚأْت
 "  ايٓػٝإ. ٚنٔ ايتصنط "نٔ
 : ٚايٓػٝإ ايتصنط ثٓا١ٝ٥ بًعب١ ٜصنطٙ دًسٙ زاخٌ غانٓا اـكٝيب ٌٜٛ

 ، ا٭عايٞ يف باضز٠ ايطٜح "ناْت
 أ٫ٕ تكتؿٞ ، ٚسعّٜٓا مث٬ّ ، ٚسسى

 ايج٬ثني اي١ًًٝ يف ، ايؿطقٞ ايكُط ٚد٘
 تتصنط ٚٚسسى .. تٓػ٢ سسىٚ املطط غاب١ يف نٝاعو َٔ
 ، ٚزاعّا تكٍٛ ئ ، ايػِٝ ٚخًـ ايبشاض ٗ تػٝب  اييت ايػؿٔ إ تهاز أٚ

 ، ايتصنط ٖٞ
 ( 51 )م " . ايٓػٝإ ٚأْت

  ٭ؾٍٛ َٚ٪١ٕ سع١ٜٓ َطثا٠ يٓا ٜكسّ إ ٗ ٜٓذح ٖصا زٜٛاْ٘ ٗ ايععٜع عبس طايب ايؿاعط
 غًط١ ٚأَاّ ٚاؿهاض٠ ( ايجكاؾ١ ) َٛاٖط ظسـ أَاّ ٚاْػشاب٘ اـكٝيب ايؿ٬ح عامل َس١ْٚ

 ايهجرل تانٌ عٔ أٚغع نٓا١ٜ اـكٝيب ايعامل ٖصا أؾٍٛ ْعس إٔ أٜها يٓا ّٚهٔ ، ا٫غتبساز
 . ايعطام ٗ ٚايجكاؾ١ٝ ا٫دتُاع١ٝ اؿٝا٠ َٛاٖط َٔ
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  ٝػذد اُظائؾ ػذٗإ اُشاػش ٓصَ ستٔا ، اُذـاب ظٞاد

 ت٤ٖ اُذشظح اُرخّٞ ك٢ ،٣وق  اُشؼشاء ٖٓ ٤َهِ ؤخش

 كٜٞ ُٝزا . اُصٔا٤ٗ٘اخ ٝظ٤َ اُغثؼ٤٘اخ ظ٤َ : ظ٤ِ٤ٖ

 ٝال ٛزا ال اٗٚ ذوذ٣ش١ ك٢ . اُرج٤٤َ ػ٠ِ ػظ٢ دائٔا

  . راى

 
 
 بهٌ اي١َٝٛٝ ايككٝس٠ ببٓا٤ ايهًٞ ؾب٘ ا٫ٖتُاّ شيو يسٜ٘  إ ْهتؿـ إٔ يٓا ّهٔ ؾ٬

 ايػبعٝٓات، ؾعطا٤ عٔ عطؾت اييت ٚإػُٛع١ إط١ٝ٥ ، يع١ٝٓٝا ٚأؾٝا٥ٗا ٚسطناتٗا تؿاقًٝٗا
 ٚٗ ، ايؿهًٞ ايتذطٜب ٗ ايػتٝٓات ؾٌٝ ايػطٜع ا٫ْسؾاع ٜٛقؿٛا إ ساٚيٛا ايصٜٔ

 ايؿعط١ٜ اؿساث١ دصٚض إٍ دع٥ٝا ٚايعٛز٠ ، ايَٝٛٞ يًٛاقع غٛضٜايٞ ؾب٘ َٓٛٛض ٗ ا٫ْػُاؽ
 ٚعبس ا٥٬ٕه١ ْٚاظى ايػٝاب ؾانط بسض أٜسٟ ع٢ً ايعطام ٗ ايطٚاز دٌٝ شلا أغؼ اييت

 ٱْتاز َتُٝع٠ غشط١ٜ تٛيٝؿ١ خ٬ٍ َٔ ايدلٜهإ، ٚقُٛز اؿٝسضٟ ٚبًٓس ايبٝاتٞ ايٖٛاب
 ايهُاؾ١ إٍ ناٌَ بؿهٌ ٜٓتُٞ إ ّهٔ ٶ٫ أٜها ٖٚٛ . اؾٌٝ بٗصا خاق١ ؾعط١ٜ ض٩ٜا
 ايٓٛاّ ؾٓٗا اييت اجمل١ْٛٓ ا١ْٝاجمل اؿطٚب غٓسإ بٌ ْؿػ٘ ايجُاْٝين ايؿاعط ؾٝٗا ٚدس اييت

 دٗاظ ٜؿطنٗا نإ اييت ٚايبٛيٝػ١ٝ ٚاٱٜسٜٛيٛد١ٝ ايػٝاغ١ٝ ا٤٬َ٫ات َٚططق١ ايسنتاتٛضٟ
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 اغتسضاد٘ خ٬ٍ َٔ خام بؿهٌ ايتعبرل سط١ٜ ٚع٢ً ايجُاْٝين ايؿاعط ع٢ً ايسَٟٛ ايكُع
 ٖصا َٛقـ ؾهإ ، ايػًطإ نتاب اسس إٍ يًتشٍٛ ٚايعكا اؾعض٠ غٝاغ١ عدل تسضهّٝا
 بطا٤ت٘ ؾكساْ٘ ببػاط١ ٜعين ا٤٬َ٫ات يتًو اٱشعإ ٫ٕ ،٠، ٚتطادٝسّٜا قعبّا ايؿاعط

 إٍ ٜكٛزٙ نإ ايطؾض إ نُا ، ايهجرلٜٔ ٚطبايٝ٘ ايػًطإ أبٛام أسس إٍ ٚؼٛي٘ ٚإْػاْٝت٘
 ٝس٠بكك ٚا٫غتٓذاز ٚايتع١ُٝ ايطَع إٍ ًٜٚذأ ٜطاٚؽ ٚدسْاٙ ٚيصا ١ًَُٛٚ فٗٛي١ ططم
  خ٬ٍ َٔ ٚأسٝاّْا ايعا٥ـ، ايػًطاْٞ إسٜح ٚاؾذلاطات إباؾط٠ َٔ ؽًكا أسٝإ ايٓجط

 ،ايكعبٌ اـٝاضٜٔ هٓب٘ ٚغ٘ ططٜل عٔ عجّا ، ايسنتاتٛضٟ ايٓٛاّ  ٫ضنا٤ تٓاظ٫ت تكسِٜ
 ططٜل عٔ ٜبشح إ أٚ ايٓاض، ٗ ٚأخط٣ اؾ١ٓ ٗ قسَّا ٜهع إ َهططّا ْؿػ٘ هس نإ ٚيصا
 . ايبعٝس٠ ايجًذ١ٝ إٓاٗ إٍ ٚاشلذط٠ ايٛطٔ قطق١ َٔ ظًسٙ يًٗطب أ١َٓ

 قتؿٛا ٌٜٛ إٔ إَها١ْٝ ع٢ً ٚضأٖ اؾًٌٝ أغط َٔ ظًسٙ ٜٓؿص إٔ ساٍٚ اؿطاب دٛاز
 بعض ٚتكسِٜ أ٫ٚ إطاٚغ١ خ٬ٍ َٔ ٚبايطبع ، إتساخ١ً ا٭قٛات ظ١ٓ بٌ خام بكٛت

 ايػًطإ ظبا١ْٝ ْك١ُ عٔ ابعٝسٶ ػعً٘ ،اييت ٜٛيٛد١ٝٚا٭ٜس ٚايؿ١ٝٓ ايط١ٜٜٛ٩ ايتٓاظ٫ت
 ٖصا لس 0295 عاّ إطبٛع " ايؿكطا٤ أٜٗا غ٬َا " ا٭ٍٚ إبهط زٜٛاْ٘ ؾُٓص .ٚعػػ٘
 ايكبح َٛاد١ٗ ٗ ٚاؿب ٚاؿٝا٠ اؿط١ٜ قِٝ ٱع٤٬ ٬َّٝٚ إػتًب اٱْػإ إٍ ا٫ْتُا٤

 تٓهر مل اؿطاب دٛاز ايؿاعط قكٝس٠ إ ٫إ . ٚايػٝاغٞ ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿام ٚا٫غتها١ْ
 ٚ"ؾتا٤ 0222  عاّ ايكازض٠ " ايٛقت ٱٜٛا٤ ّٜٛ " فُٛعتٝ٘ قسٚض َع إ٫ ٚض٩ّٜٜٛا ؾّٓٝا

 "أنًٌٝ ا٭خرلتٌ فُٛعتٝ٘ عدل إتُٝع سهٛضٖا ٚسككت ،0225 عاّ "ايكازض٠ عاطٌ
  - يًُطط داْيب ضغِ يًطٜح... بطٚؾاٌٜ " ٚ 9112 عاّ ايكازض٠ " بٝاْٛ دج١ ع٢ً َٛغٝكا

 قس ناْت ايجُاْٝات ؾذل٠ إ يٞ ٚىٌٝ ،0229 عاّ ايكازض " اؿط١ٜ ْكب ع٢ً تٜٓٛعات
 غٓٛات ُهٝت٘ عٔ ؾه٬ّ ايػًطإ يػٝاغ١ َسآّٖا ٚأسٝاّْا ٶْٚكابّٝا إع٬َّٝا ايؿاعط اغتًٗهت

 . ايكتاٍ دبٗات ٶٗ فٓسا سٝات٘ َٔ قعب١
 ايؿعطٟ ايتعبرل خكٛقٝات ابطظ تتهح "ضاست اطٌع ٚ"ؾتا٤ " ايٛقت ٱٜٛا٤ ّٜٛ َٓص"

 ٚا٫دذلاض ٚايتهطاض اٱطاي١ ٚػٓب ايككرل٠ ايككٝس٠ يهتاب١ إٌٝ َكسَتٗا ٚٗ ايؿاعط عٓس
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 ايكؿش١ ؾها٤ ع٢ً ٜؿطؾٗا ٚفعأ٠ َتباعس٠ تهٕٛ قس َٚؿاٖس غطٜع١ نطبات خ٬ٍ َٔ
 ايؿاعط وكل سٝح ، بٝها٤اي ايكُاؾ١ غطح ع٢ً ٚأيٛاْ٘ نا٥ٓات٘ َانط ضغاّ ٜؿطف َجًُا

 بططٜك١ َتباعس٠ َٚط٥ٝات ٚقٛض ٕؿاٖس ػُٝعّا بٛقؿٗا " ايتذاٚض " يٛاٖط٠ خاق١ ؾعط١ٜ
  . َٚعٓاٖا ز٫يتٗا إْتاز ٗ ايكاض٨ ٜػاِٖ َطنع١ٜ ض١ٜٜٛ٩ ب٪ض٠ عدل تًتكٞ ،ٶيهٓٗا ؾػٝؿػا١ٝ٥
 ٜؿعط  ْطدػ١ٝ اٚ ْطغٝػ١ٝ ض٩ٜا ٖٞ ايؿاعط يس٣ ايؿعط١ٜ ايط١ٜ٩ ٗ ا٭ِٖ ايجاْٞ إًُح

 ٗ . ايكعًٛى قُٝل ٜطتسٟ نإ ٚإ ٚ ٜسٜ٘ طٛع تهٕٛ إ هب ا٭ؾٝا٤ نٌ إ ؾٝٗا
  : َعا ْٚطغٝؼ دًذاَـ وانٞ ٚنأْ٘ ٜكٍٛ " ْطغٝؼ ظٖط٠ " قكٝس٠
  ؾكط ، ايٓػا٤ نٌ "يٞ

  ٚيٰخطٜٔ
  ايصٟ

  تبك٢ قس
 ( عاطٌ ؾتا٤ – 90 م ) " ايها٥ٓات َٔ
 ًَو إٍ ايكعًٛى ؾٝٗا ٜتشٍٛ اييت " ْؿػ٘ اؿطاب دٛاز إٍ : ايكعًٛى " قكٝس٠ ٚٗ
 : ايؿاضع ؾها٤ ، اـاق١ ًٖهت٘ ٗ اسس ٜعآ٘ إ ٜطؾض
 ... أعتصض "

  يًذُٝع ٜتػع ٫ ايؿاضع إٕ
  أْاّ إٔ ٚعًٞ

 . عاطٌ ؾتا٤ -(07 م ) .." ًَو َجٌ
 ضعاٜاٙ ىاطب ٖٛ ؾٗا ، إهابط٠ َٔ يٕٛ إٍ ٚايؿاعط ايكعًٛى ؾدك١ٝ قازت ٚضَا
ٍٕ ٚبكٛت  قٛت٘ يٞ يٝبسٚ ست٢  ، اؿسٜج١ ايككٝس٠ ع٢ً تُٗٝٔ اييت اشلُؼ يػ١ ضاؾهّا ، عا

 اؿٝا٠ بٓؿ٠ٛ ٖت٧ً ٚقٛت زْكٌ أٌَ ايؿاعط عٓس ناييت ضاؾه١ ُطز١ٜ ْعع١ َٔ َعهّا
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 – إتهًِ نُرل تٛٚٝـ ٗ خام ٚبؿهٌ ، ايكا٥ؼ ٜٛغـ ايؿاعط َجٌ ٚايط٩ٜا ٚايتطًع
  : ايؿعط ٗ ايٓطدػٞ يًُٛقـ إا٥ع٠ ايع٬َات إسس٣
 ، قًيب َٔ املٓشسضٜٔ أدسازٟ ٜا "

  ايسان١ٓ ايٓػٌ ٜامثط٠
 ، املسي١ً ايٓع١ٖ يف ايعكاؾري تػتٓؿكٛا ٫

 ، زا٥ُا ايؿٝدٛخ١ تػتعًُٛا ٫ٚ
  ، سك٢ّ ؾايٛقت

 ( عاطٌ ؾتا٤ – 70 )م – " . اي١٦ٝٓ ا٭ٜاّ طبار ٚأْا
 قٗكٗات إٍ أسٝاّْا، ،تتشٍٛ غاخط٠ تٗه١ُٝ بٓدل٠ ٖٓا ايٓطدػٞ ايؿاعط َٛقـ ٜٚطتب٘

 يُٝٓح ٚايػطٛض ايهًُات بٌ َا ٜتػطب اؿؼ ٖٚصا ، ايػٛزا٤ ايهَٛٝسٜا َٔ يٕٛ ٗ عاي١ٝ
 ٗ سبٝيب أٌَٝ ؾعٌ َجًُا ُاَّا، ٜٛادٗ٘ ايصٟ ايهابٛؽ ٚطأ٠ َٔ بايتشطض اٱسػاؽ ايؿاعط

 َع ايتعاٌَ ٗ ٚايػطا٥ب١ٝ " ايػشط١ٜ ع١ٝايٛاق " نتاب أٜهّا ٜؿعٌ َٚجًُا ، " إتؿا٥ٌ "
 : ايٛاقع تهاضٜؼ ٗ اي٬َعكٍٛ َٛاٖط
 . ؾططّٝا مخػٕٛ| َٓٗا ايٛاسس ايػٓتُٛت غعط| ا٭ضض ٖصٙ "

 . أقٛاتٓا يٓسؾٔ | َٛمترتٜٔ إىل متاز | ْؿعٌ َاشا
 تٌٛ ٚضَا عاطٌ( ؾتا٤ – 49 م ) " ايكازّ.| يًٛطٔ | ايؿطط١ | تكػٝ٘ | ّهٔ ٌٖ

 خ٬ٍ َٔ ايؿعط١ٜ، ايًػ١ َكسضات ايًعب ٗ تتُجٌ ، إؿه١ً ايؿعط١ٜ اؿطاب دٛاز يعب١
 ٚاسس٠ زلا٤ ؼت إتباعسات هُع سٝح ٚايٓشٟٛ، ٚا٭غًٛبٞ ايب٬غٞ ا٫ْعٜاح يعب١ اتكإ

  : غٛضٜايٝا ٜهٕٛ إ ٜهاز ، اؾذلانٞ َؿٗس أٚ اغتعاض٠ ٗ
  ًَو َجٌ "

  ايهشو َٔ نًٝٛات عؿط٠ أتػٛم إٕ عًٞ
  نبري٠ ابتػا١َ ٚاقسز
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 ، ببط٤ أقهُٗا
 ، املٓاؾك١ ا٭ٜاّ َٔ قؿني بني غتُط ؾاملس١ٜٓ
  .. ٚٚضا٥ٗا

 ، أقساَٗا اثأض ٜػػٌ ْٗط
 ( عاطٌ ؾتا٤ – 92 م ) " . ا٭ؾذاض بكاٜا َٔ

 ؾعط َٔ نتب ؾُٝا غٛا٤ ، غرلٙ عٔ ُٝعٙ أغًٛب١ٝ غكا٥ل اؿطاب دٛاز ؾعط وؿٌ
 ا٫غتؿعاظ َٔ أسٝاْا ؽًٛ ٫ َؿانػ١ ا٭غ١ً٦ إثاض٠ َٚٓٗا ، ايٓجط قكٝس٠ أٚ ايتؿع١ًٝ

 .  ٚايٛقاس١.
 بٝٛغـ تصنطْا اييت إؿتٛس١ ا٭غ١ً٦ َٔ تٓتٗٞ ٫ غًػ١ً إٍ ايككا٥س بعض تتشٍٛ ٚقس
 ": عاطٌ ؾتا٤ " قكٝس٠ ٗ اؿاٍ ٖٛ ،نُا إتًكٞ ت٪ضم إ عًٝٗا ٜتعٌ اييت ٚ ايكا٥ؼ

  مباشا "
  اهلاتـ ٜؿهط 
  ؟ ٫ٜطٕ سني 

  ايكٝـ يف
  ايكٓابٌ تًو

  " عاطٌ ("ؾتا٤ 71 م ) اؾٓطاٍ." ميًو ٚغاَّا نِ 
 َٛغٝك٢ أنًٌٝ " ا٭خرلٜٔ زٜٛاْٝ٘ ٗ َتُٝع بؿهٌ ايؿاعط يس٣ ايػطز١ٜ ايًعب١ ٚتٓهر

 أزب١ٝ أدٓاؽ ؽّٛ ٗ ا٫عاض خ٬ٍ َٔ لس، "،سٝح يًطٜح بطٚؾاٌٜ ٚ" " بٝاْٛ دج١ ع٢ً
 ايؿعطٟ ايؿها٤ تأثٝح ٗ تػِٗ ؾا١ًَ ؾعط١ٜ ٕكَٛات  اؾط٨ ٚٝـايتٛ أدط٣، ٚؾ١ٝٓ

  اؾسٜس٠. ايؿاعط يككا٥س
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  ػٌذها يحول الشاػر ٍشن الوكاى
  (تاسن فرات)
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 ٗثًرا ؤٝ اعرص٘اًء ٤ُغد كشاخ تاعْ اُشاػش ذجشتح

 ك٢ اُذذاش٤ح اُشؼش٣ح اُرجشتح كؼاء ك٢ ش٤ـا٤ًّٗا

 تشٌَ أُ٘ل٠ شؼشاء ٝذجشتح ػاّ تشٌَ اُؼشام

 ٝاُخظة أُرلجش اُشدْ ٛزا داخَ ُٝذخ بٜٗا ض.ؤخ

 اُذائْ اُرٞٛط د٤س اُؼشاه٤ح، ُِشؼش٣ح ٝاُُٞٞد

 ك٢ ٝسؿثرٜا ٝاُلشد٣ح ٝاإلٗغا٤ٗح اإلتذاػ٤ح ُِرجشتح

 ُرجاٝص ٝاُظٔد ٝاالظرشاس ٝاُرٌشاس أُإُٞف دٞاظض ًغش

  ٝا٥خش. اُزاخ

 
 

 - خاق١ َها١ْ بٛأت٘ اييت شخ١ايبا ايٛضق١ٝ ايهطْؿا٫ت ٖصٙ ؾطات يباغِ أتٝشت َا ٚإشا
 ُٖا: ْكسٜتٌ فُٛعتٌ إٍ ؼسٜسٶا )أؾرل ايعطاقٞ ايؿعط عامل ٗ - تأنٝس بهٌ أباضنٗا ٚأْا

 دٗٛز بؿهٌ اؾبٛضٟ(، يعٖرل ايؿعط" ٚ"٦َص١ْ ؾاَذ، يٛزٜع إطاٜا" ٗ ؾطات: "باغِ
 ٚايػبعٝٓات ٓاتايػتٝ ؾعطا٤ َٔ ايعطاقٌٝ ايؿعطا٤ َٔ ايعؿطات ؾإٕ - ٚقبٝ٘ أقسقا٥٘

 ؾعط١ٜ عطٚف ع٢ً ٜتٛدٛا إٔ شلِ ّهٔ نإ ٚاـاضز ايساخٌ ٗ ٚايتػعٝٓات ٚايجُاْٝٓات
 إٔ زٕٚ ايٛضق١ٝ ايهطْؿا٫ت ٖصٙ خ٬ٍ َٔ أٜهّا، ٚسل ظساض٠ ٜػتشكْٛٗا ْٚٛٝؿ١ غاَك١
 أٜهٶا أتبا٢ٖ ٫ إٔ ّهٔ ٫ يهين إتُٝع٠، ؾطات باغِ ػطب١ َٔ ا٫ْتكام ٖٓا أتككس

 قبٌ. َٔ ايؿطق١ ٖصٙ َجٌ شلا تتح مل عطاق١ٝ ؾعط١ٜ اضاتبؿٓ
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 ٦ًَٝتٌ بعٌٝٓ ايعامل إٍ ٜٓٛط ايعطاقٌٝ، ايؿعطا٤ َٔ ايعؿطات ؾإ ؾأْ٘ ؾطات، باغِ
 ىبٛ ٫ ايصٟ ايبعٝس ا٭ٌَ بصيو ؼتؿٛإ شات٘ ايٛقت ٗ يهُٓٗا ٚا٭ٌْ، ٚايتؿذع بايسَٛع

 اـاضدٞ، ٚاؿػٞ ايبكطٟ إؿٗس ٗ يتؿاقٌٝا أزم اقتٓام ع٢ً قازضتٌ هعًُٗا ٚايصٟ
 خطاب ٫غتٓبات َٛنٛع( )شات/ تكاطع خ٬ٍ َٔ َتٛقس٠ زاخ١ًٝ ببكرل٠ تسفاٙ ٚإٕ

ٟٸ خطاب ي٘، أزا٠ّ ايٓجط قكٝس٠ َٔ ي٘ ٜتدص سساثٞ ؾعطٟ  ايػٓا١ٝ٥ َػتٜٛات نٌ ٖذط ؾعط
 ايطؿٛيٞ اؿٌٓ اٖطَٛ ست٢ أٚ إتططؾ١ ايعاطؿ١ٝ ٚايػٓتُٓتايٝٸ١ ٚايتططٜب ٚايطَٚاْػ١ٝ
 -إٓؿ٢ ٗ خام ٚبؿهٌ -ايؿعط١ٜ اؿساث١ ؾعطا٤ َٔ ايعسٜس عًٝٗا ٜته٧ اييت ايٓٛغتاؾٞ
 اؿانط تطادٝسٜا َع ايتُاؽ غٝاب عٔ تعٜٛهٶا ٚايعَاْٞ ٚإهاْٞ ايطؿٛيٞ خعٜٓٗا ٫غتسضاض

 ايٛطٔ. زاخٌ
 تكسَٗا اييت ١ٝاؿػٸ اـدلات تطانِ َٔ تبسأ قكٝس٠ يبٓا٤ َؿطٚع ؾطات باغِ قكٝس٠
ِٸ ٚست٢ ٚايػُع ٚايًُؼ ايبكط اؿٛاؽ:  َ٪ثج١ َسضٚغ١ غٝٓٛغطاؾٝا نُٔ ٚؼطٜهٗا ايؿ

 ايؿعط إٔ ٗ إيٝٛت ؽ. ت. َكٛي١ ٖٓا ْتصنط )ضَا ايصات َٔ ٖطٚب خ٬ٍ َٔ دٝسٶا
 غانٓٶا ا٭ٍٚ ي١ًًٖٛ ٜبسٚ قس ؾعطٟ َؿٗس يتؿهٌٝ عٓٗا( تعبرلٶا ٚيٝؼ ايصات َٔ ٖطٚب

 ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚايع٬َات إٓؿًت١ ايسٚاٍ َٔ بػًػ١ً ايساخٌ َٔ ٜهرٸ اؾٖٛط ٗ هٓ٘ي َٝتّا، أٚ
 اجملٍٗٛ اغتؿؿاف ع٢ً قازض٠ ٚاَه١ إْػا١ْٝ بكرل٠ خ٬ٍ َٔ بػت١ ناًَ٘ إؿٗس ته٤٢ اييت

 ٚايكاَت. ع٤٘ٓ ٚإػهٛت ٚإػًل
 ٗ ٚتطنت ؾٗاعا اييت إدتًؿ١ اؿٝا٠ بأٚد٘ ايؿعط١ٜ َػرلت٘ ٗ ؾطات باغِ استؿ٢ يكس
 َعاْا٠ تتكٌ اييت تًو خام ٚبؿهٌ ٚايتُعقات، ايٓسٚب عؿطات ٚبكرلت٘ ٚيػت٘ ضٚس٘

ُٶا َٚٛؾ١َٛ ٚا٫غتكطاض اؿط١ٜ إٍ تؿتكس ٚطٚف ٗ ايعطاقٞ اٱْػإ  ٚايعٓـ باؿطٚب زا٥
 بإسٕ ي٬ستؿا٤ ا٫غتجٓا١ٝ٥ َكسضت٘ أ٩ؾط ايٛضق١، ٖصٙ ٗ ٫سٛت نُا يهين ٚا٫غتبساز،

 ٖرلٚؾُٝا. َجٌ اٱْػإ بطبط١ٜ تؿهح اييت تًو خام ٚبؿهٌ بٗا ّطٸ اييت َانٔٚا٭
 ّطٸ اييت ٚا٭َه١ٓ ٚايٛقا٥ع يًطس٬ت أزبٶا ٜهتب دٛاب، ضساي١ فطز يٝؼ ؾطات باغِ

 غٝهٛيٛد١ٝ ٚست٢ ٚتعبرل١ٜ ْك١ٝ بٓٝات إٍ ا٭َانٔ ٖصٙ وٌٝ يهٓ٘ ب٘، ُطٸ أٚ بٗا



516 
 

 ٚعٝ٘ ؾهًت اييت ٚايعَها١ْٝ ايصات١ٝ ايتذطب١ خعٜٔ َع نبرل سسٸ إٍ تتُا٢ٖ ٚٚدسا١ْٝ،
 ٗ عُّٝكا ٚسّلا تذلى َطاضٶا ايؿاعط ٜعذلف نُا ؾإسٕ ٚايؿعط١ٜ. اؿٝات١ٝ ٚػطبت٘ ايؿعطٟ

 شات٘:
 "ٖٞ ْٕ  َس

 ْٚعربٖا تعربْا
 ؾٝٓا ٚمَشٗا يترتَى
 ."ايؿٓتٛ آهل١ تباضن٘ ٚمّشا

 َٓص اؾتكسٖا اييت ا٭َانٔ عٔ أٚ يها٥ع١ا شات٘ عٔ إسٕ ٖصٙ زاخٌ ٜبشح ضَا إْ٘  
 ،قٛض٠ فٓح يؿطٕؽ ْكبٷ اغتسع٢ َجًُا َٚعاْات٘ ٚػاضب٘ شانطت٘ خعٜٔ نٌ ٚعٔ طؿٛيت٘،

 "ايدلام": ٖٛ آخط تطاثٞ ؾطٕؽ
  
 ٖريٚؾُٝا قًع١ أَاّ"

 ايربام ٜكـ ٚسّٝسا
 ."ميتطٝ٘ ْيٓب زٕٚ

 واٍٚ بكٸام عابط، غا٥ح فطز إٍ ٚيٝؼ "بكام" إٍ ايؿاعط ٜتشٍٛ إسٕ ٖصٙ ٗ  
 ٗ ٜٚٓسَر ايتؿاقٌٝ ٗ ٜػٛض ٚإٔ ٚإط٥ٝات ٚا٭ؾٝا٤ يٮَانٔ ايػط١ٜ ا٭عُام ٜهتؿـ إٔ

 َِٓٗ: ٚاسس إٍ يٝتشٍٛ أدٓاغِٗ اخت٬ف ع٢ً ب٘ وٝطٕٛ ايصٜٔ ايبؿط
 ا٭ٌَ يف ٚأخط٣ َٝهٕٛ يف قسّْ ..أْصا ٖا" 

ٌُ َٓ  قٝازٜٔ قٛاضَب أتأ
 ."ا٭بس ََْدطٖا َََطإؽ ع٢ً قُتِٗ ٜسيين

 خ٬ٍ َٔ َِٓٗ ٚاسسٶا ٜٚكبح َع٘، ٜتُاٖٕٛ نُا اٯخطٜٔ، َع ٜتُا٢ٖ ٖٓا ايؿاعط  
 ٚاٱْػا١ْٝ: ٚإها١ْٝ ايعَا١ْٝ يًتذطب١ اغتبطاْ٘
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 ايبًٌ َٔ باملطط أستُٞ"
 اهلس٤ٚ نذٝر َٔ ٚباملٓازا٠

 :تتػاَع ٖٚٞ يًكًٛب أْكت
 ."َٓا ٚاسّسا قاض يكس يًػطٜب اْعطٚا

 اؿكٝكٞ، ٚطٓ٘ قٛض٠ شانطت٘ َٔ ّشٛ إٔ ي٘ ّهٔ ٫ اؾسٜس" "ايٛطٔ ٖصا ٔيه  
 اؿطٚب َعقتٗا اييت إٓسضغ١ إانٞ قٛض ْجاض اؿانط قٛض بٌ ٜٓبـ اؿكٝك١ ٗ ٭ْ٘

 ٚإٓاٗ: ٚايٛسؿ١ٝ
 بايبها٤ ٚهٗـ"  

 ."باؿٓني َتًبّػا ٚسست٘ عًٝ٘ تكبض سني
 ٚسطنات ٚٚقا٥ع َيبٹٓات َٔ سها٥ٝٽا أٚ غطزٜٽا ٕ٘عا ؾطات باغِ ٜؿهٌ َا ٚغايبٶا  

 نُا ز٫يٝٽا، تٴه٤٢ٴ اجملاٚض٠ ب١ٝٓ خ٬ٍ َٔ ٚيهٓٗا قاٜس٠، تبسٚ قس غُٝٓا١ٝ٥، بكط١ٜ
 تطادٝسٜٽا يتٗب٘ غاَك١ استؿاي١ٝ سهٛض شض٠ٚ َٔ تبسأ اييت "ايػاَٛضاٟ" ٗ شيو لس
 ٚايػٝاب: ٚايٓؿٞ ايٓػٝإ قاع إٍ
 خٛشت٘ ٜعتُط" 

 غٝؿ٘ ميتؿل
 ٜٓاؾػ٘ ٜهاز ايصٟ
 قٛاَ٘ ع٢ً

 ."بايؿ٫ٛش ٜتُٓطل
 ٜٓذع إٔ ٚبعس ايٓٗا١ٝ٥، ايػطز سطن١ خ٬ٍ َٔ ٜتشٍٛ ايػاَٛضاٟ ٖصا يهٔ  

 ٚايػٝاب ايٓؿٞ عامل ٗ ٜٛزع ظا٥س إنػػٛاض فطز إٍ ٚايػٝاس١ٝ اؿهٛض١ٜ، ٚٚا٥ؿ٘
 ٚايكُت:
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 املػا٤ ٚيف" 
ٌُ تٓؿٗض عٓسَا  ايعٛا٥

 ٗاَٗادٔع اىل
 أبٗت٘ َٔ ُٜذٓطُز

 ٜٚطنٔ
 َع١ًُ ؾب٘ ظا١ٜٚ يف
ـٕ يف  ، َا َتش

 باْتعاض
   ٕٕ  َٗطدا
 ."دسِٜس          
 عٔ ٜات" ؾْٛٞ تؿاٚ "َسضغ١ قكٝس٠ ٗ إتٓا١َٝ ايؿعط١ٜ ايًٛسات ٚتهؿـ  

 ٖصٙ َٔ ا٭ٍٚ اؿطن١ ٗ اؿاٍ ٖٛ نُا َتشطى ؾعطٟ َؿٗس ببٓا٤ ايػطز١ٜ ايعٓا١ٜ
 ايككٝس٠:

 غٓني َٓص َدٖؿت ايسَا٤ بكع" 
 اؿذطات ميٮ ايهشاٜا قطار َٚاظاٍ
 ايكس١٥ ايكٝٛز دٛاْبٗا ٚع٢ً

 ."اؿط١ٜ اخهطت
ٞٸ إهٞ ْكٝه٘ ىًل اي٬َٛٞ ايسَٟٛ ايٓكٝض  اؿطن١ ٚتٛيس اؿط١ٜ، إٍ إؿهٞ اؿ

 بؿهٌ ضَا ا٭ٍٚ، يًكٛض٠ خًؿ١ٝ تكـ إانٞ َٔ َػت١ً غطز١ٜ قٛض٠ ايجا١ْٝ
 تؿػرل٣:
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 ايسضؽ عٔ بعّٝسا اقتٝسٚا ايت٬َٝص"
 .مجاع١ٝ َكرب٠ إىل ٚاملعًُٕٛ

 ايهتب ضَاز
 ."بايبعٝس يٝؼ ملإض ٜؿري

ٕٞ ع٢ً بٗس٤ٚ ايس٫ي١ٝ ايؿبه١ تػًل ٚا٭خرل٠ ايجايج١ اؿطن١ ٗ    إأغا٠ عذِ ٚع
 ايهدل٣: اٱْػا١ْٝ

ـٗ ٫ ايٝت١ُٝ ا٭غٓط٠ُ"   ايبٛٔح عٔ ته
 احملذب١ ٚايؿبابٝو اؿٝطإ نصيو

ِّ غبٛض٠ بُٝٓا  ايك
ٍُ  ."َٓػ١ٝ ؾبه١ٕ أمسا

 أٜكْٛات٘ ايؿاعط ٜهع تكًٝس١ٜ َطاخٺ أٚ غٓتُٓتايٞ عاطؿٞ اغتسضإض زِٚا ٖٚهصا  
 ٚتعطٸٟ. ٚتؿهح يتٓطل ايكاَت١ ايؿعط١ٜ
ٕٳ َا نٌ ٗ ؾطات باغِ ٚٸ  ٚايتذاضب ٚا٭َانٔ، إسٕ بٌ غٝاست٘ ٚٗ ؾعطٜٽا، ز

 ايذلادٝسٜا ٗ باضظٶا ازلٶا ي٘ وؿط إٔ -ايكك١ٝ ايعطاق١ٝ إٓاٗ َٔ ٚاسسٺ ٗ- لح اييت
 اؿساث١ٝ. ايعطاق١ٝ ايؿعط١ٜ غٹِؿٔط ٚٗ ايعطاق١ٝ
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 شآش كاػَ

 ع٤شج شخظ٤ح ٝػ٤ِٔح

 
  0/5/0229بػساز، ا٬ٕٝز: ٚتاضٜذ قٌ

 َٚذلدِ ْاقس ا١ٕٓٗ:
 ايعطام ٗ هتابٚاي يٮزبا٤ ايعاّ ا٭ؼاز ض٥ٝؼ ايػابل: إٓكب
 بػساز -ايعطام ايعٓٛإ:
  15210490221 َٛباٌٜ:

 fadhilthamir@yahoo.com : ا٭يهذلْٚٞ ايدلٜس
 ايعًٝا ايسضاغات ،زبًّٛ  0210 بػساز داَع١ إلًٝع١ٜ يػ١ :بهايٛضٜٛؽ ايعًُٞ ايتشكٌٝ 

 :عٓٛإ  ؼت اٱْهًٝع١ٜ ايًػ١ ٗ َادػترل أططٚس١ ٚأعس 9110 ايٝبٝ َٔ اٱْهًٝع١ٜ ايًػ١ ٗ
 ايؿطق١ ي٘ تػٓح مل يهٔ  ايهٛيْٛٝايٞ(( بعس َا ايػٝام ٗ ايػطز يتسضٜؼ يػا١ْٝ ))َكاضب١
 ٕٓاقؿتٗا. إٓاغب١
 

 ايجكايف: ايٓؿاط
 ١ًف ٗ ٚبعسٖا ايبرلٚت١ٝ اٯزاب ف١ً ٗ 0217 عاّ ناْت إٓؿٛض٠  إكا٫ت أٍٚ -

 . ٚايعطب١ٝ ايعطاق١ٝ ايكشـ عسٜس ٗ ايٓؿط ٚٚاقٌ ايعطاق١ٝ ايه١ًُ
 ايػبعٝٓات ٗ ايعطام ٗ ٚايهتاب يٮزبا٤ ايعاّ ي٬ؼاز اٱزاض١ٜ اشل١٦ٝ ٗ عهّٛا اقبح -

 عاّ قسٚضٖا بسا١ٜ َٓص ا٫ؼاز ٜكسضٖا اييت إعاقط" "ا٭زٜب ف١ً ؼطٜط ١٦ٖٝ ٗ ٚعهّٛا
0250. 
 

 : امل٪يؿات
 0250.ايٓكرل،بػساز ٜاغٌ ايٓاقس َع با٫ؾذلاى َعاقط٠" عطاق١ٝ كل"ق-0
 . 0257 بػساز إعاقط"، أزبٓا ٗ دسٜس٠ "َعامل-9
 .0295 ٚاٱبساع"،بػساز ٚايٓكس اؿساث١ "إؾهاي١ٝ ْكس١ٜ":ٗ "َساضات-2

mailto:fadhilthamir@yahoo.com
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 .0229 ا٭زبٞ"،بػساز يًدطاب اؿٛاضٟ ا٭خط":"اؾٖٛط "ايكٛت-4
 ايعطبٞ ايٓكسٟ اـطاب ٗ ٚإكطًح ٚايٓٛط١ٜ إٓٗر إؾهاي١ٝ ايجا١ْٝ":ٗ "ايًػ١ -7

 . 0224 ايعطبٞ،برلٚت ايجكاٗ ،إطنع اؿسٜح"
 ايؿ٪ٕٚ زٚضا،زاض َاضنطٜت ايؿطْػ١ٝ ايطٚا١ٝ٥ يًهاتب١ "اؿسٜك١" بعٓٛإ َذل١ْ ضٚا١ٜ -1

 ببػساز. 0291 عاّ ا٭ع٬ّ ٚظاض٠ ٗ ايجكاؾ١ٝ
 . 9112 زَؿل، ٗ إس٣ زاض ايعطبٞ"،عٔ زايػط ٗ عٓ٘ ٚإػهٛت إكُٛع "-5
 . 9109 زَؿل إس٣ زاض ايتؿٛٞ ؾها٤ اٍ ايتُاغو ب١ٝٓ ٖٔ اؿساث١ ؾعط -9
 . 9109 ، ،اضبٌٝ ،ايعطام اضاؽ ،زاض ٚايػٝاغٞ ايجكاٗ بٌ ايع٬ق١ اؾهاي١ٝ -2

 . 9109،،اضبٌٝ ،ايعطام اضاؽ زاض َذل١ْ، ،زضاغات يًدطاب ايػطز١ٜ ايٛسسات -01
 9102.برلٚت، يًجكاؾ١، إس٣ زاض َٓؿٛضات ايعطب١ٝ"، ايطٚا١ٜ ٗ إٝتاغطزٟ "إب٢ٓ -00
 "، ٚايتؿهًٝٞ إػطسٞ ايٓكس ٗ َكاضبات ايتأٌٜٚ: ؾها٤ اٍ ايٓل غذٔ َٔ " -09

 .9101، بػساز ، ايطٚغِ َٓؿٛضات
 /ٚايتٛظٜع طيًٓؿ ايٓسِٜ ابٔ ؿٛضاتَٓ "، ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ ٗ ٚايػطزٟ ايتاضىٞ " -02
 .9105، برلٚت ، ْاؾطٕٚ – ايجكاؾ١ٝ ايطٚاؾس ٚزاض اؾعا٥ط
 

 ثكاؾّٝا ْاؾطا ثاَط ؾانٌ ايٓاقس
 بكٝاز٠ 9114 عاّ ايعطام ٗ ٚايهتاب ي٬زبا٤ ايعاّ ي٬ؼاز ض٥ٝػّا  اْتداب٘ َٓص  ثاَط ؾانٌ ايٓاقس قاّ
 ٚايتانٝس ايجكاٗ ايؿعٌ َػت٣ٛ ضتكا٤ٚي٬ إؿطٚع١ سكٛقِٗ عٔ يًسؾاع ايعطاقٌٝ ٚايهتاب ا٫زبا٤ ْؿاٙ
 ادتُاعات اٍ ايعطام ٗ ا٫زبا٤ اؼاز ٚؾس .ٚضأؽ ايػٝاغ١ٝ  ايتاثرلات عٔ ايجكاٗ ايكطاض اغتك٬ي١ٝ ع٢ً

 ٗ عهٛا ٚاقبح 9109 ٚايكاٖط٠ 9100 اؾعا٥ط ٗ ايعطب ٚايهتاب ا٫زبا٤ ٫ؼاز ايسا٥ِ إهتب
 يتذصٜط ا٫ْػإ ٚسكٛم ايعا١َ إس١ْٝ اؿطٜات عٔ ايسؾاع فاٍ ٗ عٌُ .ٚقس ي٬ؼاز ايسا٥ِ  إهتب

 اْٗا٤ ادٌ َٔ ،ْٚانٌ ايتعبٝرل سطٜ٘ َٚكازض٠  ٚايكُع ايعٓـ َٛاٖط نس ٚايٛقٛف ايسّكطاط١ٝ، إُاضغ١
 ايطا٥ؿ١ٝ  ايٓععات اغؿذلا٤  نس ٚقـ نُا . ايٛطٓٝ٘ ايػٝازٙ ٚتطغٝذ ا٫ست٬ٍ َٛاٖط َٔ َٛٗط نٌ

 ٚضؾض  ٚايجكاؾ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايكطاضات  قٓاع١ ٗ ايعطاقٌٝ يًُجكؿٌ اندل ضزٚ اٍ ٚزعا
 ثكاؾ١ٝ ١َُٛٓ َٔ انجط قبٌ َٔ  ايعطاقٞ.ٚاخترل اجملتُع ٗ إجكؿٌ َها١ْ يتُٗٝـ ايػٝاغ١ ضدٌ قا٫ٚت
 .9100 عاّ ٗ عطاق١ٝ ثكاؾ١ٝ  ؾدك١ٝ ابطظ بٛقؿ٘ َٚس١ْٝ

 
 



523 
 

 
 (ثاَط ؾانٌ عٔ أقٛاٍ)

 ي٘،قٛض٠ ايتايٞ اؾٌٝ مٔ يٓا، إعاقط،ّٚجٌ ايعطاقٞ ايٓكس غرل٠ ايٓكس١ٜ ثاَط ؾانٌ غرل٠ ؽتعٍ"
 ٗ ٜكـ ٚعًٝ٘.ؾؿانٌ ي٘ َا اٯٕ،بهٌ ست٢ ايػتٝٓات َٓص إُتس٠ ايؿذل٠ ٗ ايٓكس ٖصا ؿطن١ َكػط٠
 عطاقّٝا. ْكسّا ٜ٪قًٛا إٕ ساٚيٛا ايصٜٔ ايػتٌٝٓٝ ايٓكاز َكس١َ

 ايػامنٞ غعٝس
 ايٓكسٟ" ايؿهط َٔ عاّ يف"١٦َ

 ايػتٝٓات ٗ اؿسٜح ا٫زبٞ ايٓكس اعُس٠ ابطظ َٔ ،ؾٗٛ ثاَط ؾانٌ زٕٚ َٔ ايٓكس ْتكٛض إ )٫ّهٔ
 ايعإٞ ايٓكس ٗ سساث١ ا٫نجط إٛنٛعات يتٓاٍٚ فػات ّتًو ،ؾٗٛ ا٫دتُاعٞ ايٓكس اع٬ّ َٔ عًِ ٖٚٛ

 سٝات٘ ٗ بايٛغط١ٝ ؾانٌ .ٜتُٝع تؿُٗٗا ٜػتطٝعٛا يهٞ ا٤،يًكط ايٓٛطٜات ٖصٙ ٜبػ٘ َعًِ ٚنأْ٘ ٜٚهتب
 (.إطَٛقٌ ايعطب ايٓكاز َٔ ٚاسس ٖٚٛ ايعطام ٗ ا٫زبٞ ايط٥ٝؼ ايعُٛز ٖٛ ،ؾانٌ ْٚكسٙ

 ايعاْٞ ز.ؾذاع
 2/0/7577 يف املس٣ دطٜس٠

 
 ؿ١ٛ ٖاتكٛض ٫تػتطٝع ،زق١ ٚا٫ْػا١ْٝ ٚا٫بساع ايتأيل َٔ قطٕ ْكـ ،ٖٛ ايؿاك١ ايكا١َ )اْ٘
 ضاس١ ايٓؿؼ ٗ ٜؿٝعٕٛ ايصٜٔ ا٫ؾدام َٔ إعؿط ٚيطٝـ ٚعًُّا غًٛنّا َتُٝع اْػإ ،اْ٘ ٖصٙ ايهتاب١
 َع ٚتعا٬َّ اغًٛبّا عًٝ٘ ،تتًُصت إعاقط ازبٓا ٗ دسٜس٠ َعامل يًٓكس نتاب٘ ع٢ً تتًُصت ؾكس ٚقب٫ّٛ
 اـايٞ إُتٓع ايػٌٗ إتؿطز اغًٛب٘ ٫ٚا ،ُٖا ظَٔ َٓص عطؾتُٗا خكًتإ ي٘ ٚايتشًٌٝ. ايٓٛط٠ ٗ ايٓل

 عك٘ استؿاٚ٘ ٗ سازلا نإ عٝح ايٓكسٟ ا٫غًٛب َع ايتعاٌَ ٗ زقت٘ داْب اٍ ٚايؿٛق١ٝ إطاٚغ١ َٔ
 َٓػذ١ُ بط١ٜ٩ يٝكسَ٘ ايػطبٞ ايؿهط ٗ ٜبشح َتذسز ْاقس ؾٗٛ تؿٓر اٚ تعٓت زٕٚ َٔ ايطاٟ ابسا٤ ٗ
 خًل ع٢ً ايكسض٠ يسٜ٘ ٖٚٛ ٚايعُل بايػٗٛي١ ْكسٙ إكطًح،اتكـ ٜٚػط ١إعًَٛ زق١ ٗ ايعطبٞ ايؿهط َع

                            ايتعٜٝـ.( عٔ بعٝسا ايٓل وًٌ ضا٥ع شٚم شٚ ؾٗٛ ب٘، اـاق١ ايٓكس١ٜ ايط٣٩
   اـًٌٝ ز.مسري

 2/0/7577 يف املس٣ دطٜس٠
 

 ايٓكسٟ كتدلٙ ٗ ٚغاٖطّا ايٓكس١ٜ ضغايت٘ ٢عً اَّٝٓا ٌٚ ٚقس ايعطاقٌٝ ايٓكاز ابطظ اسس ثاَط )ؾانٌ
 ،يكس ايكطٜٔ َع اؿٛاض ٚاقا١َ ا٫خط اٍ ا٫قػا٤ قؿات٘ ابطظ ٚنإ ٜذلادع ٚمل ٜهٌ ،مل عكٛز ٔػ١ طٛاٍ
 ادٌ َٔ ٫تتٛقـ غذا٫ت ازاض٠ ٗ اغِٗ ،نُا ا٫قكاع ْٝع ٗ ٕعاقطٜ٘ إ٪يؿات عؿطات ساٚض
 بٛنٛح ايعإٞ إعطٗ إؿٗس ض١ٜ٩ َٔ ا٫ْهًٝع١ٜ يػت٘ َهٓت٘ ٚقس ٚؾعاي١ ١ٝس ايعطاق١ٝ ايٓكس١ٜ اؿٝا٠ ابكا٤

 ١َُٗ تكتهٝٗا َتطًبات قُِٝ َٔ دع٤ّا ناْت ٚايعإٞ ٚايعطبٞ ايعطاقٞ يًذلاخ قطا٤ت٘ إ ،نُا َٚباؾط
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 دٗاظٖاٚ ايٓكس١ٜ بإعطؾ١ تهر ايػبع١ ايٓكس١ٜ َ٪يؿات٘ .إ ايؿاٌَ اؿكٌ ٖصا ٗ يًعٌُ ْؿػ٘ ٜٓتسب َٔ
 بٛانرل ٗ إتدكك١ ايهتب قطا٠٤ عٔ اغٓتِٗ َعطؾ١ ايؿباب دٌٝ ٖصا ظٚز ،ٚقس ٚإؿاُٖٝٞ ا٫قط٬سٞ

 .( سٝاتِٗ
  املطًيب ز.َايو

 2/0/7577 يف املس٣ دطٜس٠
 

 ايٓكسٟ ايعطبٞ ايٓتاز ع٢ً ا٭ط٬ع بٌ إتٛاظٕ يًُجكـ ِٛشدا ايعطام ٗ ثاَط ؾانٌ ايٓاقس )نإ
 ض١ٜ٩  بًٛض٠ ٗ اغُٗت اؿسٜج١ ايٓكس ٕساضؽ َؿك١ً ؾطٚسات قسّ ؾكس ، ايػطبٞ يٓكسا ايٓتاز ٚع٢ً

 ٗ ٫ٚ ايٓل ٗ َٛدٛز٠ تهٕٛ ٫ قس ؾهط١ٜ َٓطًكات إٍ ا٭زبٞ ايٓل اخهاع ع٢ً تعتُس ي٘ َٓٗذ١ٝ،
 َٔ ١َُٗ ؾهًت اٚ ايكاض٨ يس٣ ايٓكسٟ ايٛعٞ ؼسٜح َُٗات َٔ ٚاسس٠ ٖصٙ ْكًت٘ ٚتعس اجملتُع.

 احمل١ًٝ(. ايٓكٛم ٗ قس٣ شلا ػس إٔ ّهٔ عا١ٕٝ ٚؾهط١ٜ ْكس١ٜ تٝاضات بٌ ايؿهط١ٜ إجاقؿ١ تَُٗا
 ا٭ْرتْٝت ؾبه١ َٔ ايٓكري ٜاغني

 

 اْ٘ ،ا٫ٍٚ ايهباض ٗ ػتُعإ قًُا عُٛٝتٌ قؿتٌ ؾٝ٘ ٚدست عاَّا، اضبعٌ َٔ انجط َٓص )اعطؾ٘ 
 ٚاحملطٌَٚ يًؿكطا٤ خًكّٝا ،َٓشاظّا ايعُٝل اؿهاضٟ ٚايٛعٞ ١ي٬ْػاْٝ ُجٌ َٔ ايه١ًُ تعٓٝ٘ َا بهٌ اْػإ
 إبسعٌ ٗ ايكؿ١ ٖصٙ تتٛؾط َا ْٚازضّا ٚنتابات٘، ٚاسازٜج٘ َٛاقؿ٘ نٌ ٗ ٚا٫ْكاف، ٚايعسٍ ٚاؿل

 اْ٘ ٖٚٞ ايجا١ْٝ ايكؿ١ ،اَا قػا٠ اِْٗ ،ا٫ َٚ٪يؿٕٛ نتاب اِْٗ َع ِٖ اش ٚإؿهطٜٔ، إ٪يؿٌ ٚايهتاب
 َاز٠ يتهٕٛ ٖٚٝأتٗا ٚاغتٛعبتٗا ا٫ ٚٚاضز٠ ؾاضز٠ ٫تذلى اييت إٛغٛع١ٝ ايجكاؾ١ بٗصٙ ٤ًَٞ كٝكٞس َجكـ
     .( نتابات٘

 ٜاغني اٍ سػني قُس ز.  ايؿاعط
 2/0/7577 يف املس٣ دطٜس٠

 
 اضغا٤ ٗ ؾاعٌ مٛ ع٢ً اغِٗ قس  َٚٓٗذّا ،ض١ّٜ٩ ٚتطبٝكا تٓٛرلا ثاَط ؾانٌ يًٓاقس ايٓكسٟ اؾٗس )إ
 ايصٜٔ ايعطاقٌٝ ايٓكاز قساض٠ ٗ ٜكـ ،ٖٚٛ ٚايتأغٝؼ ايتعطٜـ ٗ اؿسٜح ايعطاقٞ اؿساثٞ ايٓكسٟ إٓش٢

 ٚايتطبٝك١ٝ ايٓٛط١ٜ نتاباتِٗ ٗ بٛعٞ عٓٗا  ٚعدلٚا ايعا١ٕٝ ٚإٓٗذ١ٝ ايط١ٜٜٛ٩ ايٓكس١ٜ ايتش٫ٛت اغتٛعبٛا
 ٚانح ٚعٞ عٔ ٜعدل ايصٟ إٛاظٕ ايٓكس اٚ ايؿُٛيٞ، ايٓكس قؿ١ ْكسٙ ع٢ً ْطًل إ ،ؾُٝهٓٓا ٚايذل١ْٝ

 .   ايكاقط٠ ايتٛؾٝك١ٝ اٚ ايتها١ًَٝ ايٓٛط٠ اخؿاقات عٔ ،ايبعٝس٠ ايه١ًٝ ايٓكس١ٜ إُاضغ١ بأؾذلاطات
  قاحل َٛغ٢ بؿط٣ ز.

  املس٣ دطٜس٠
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 َٓابعٗا َٔ س٠اؾسٜ ٚايٓٛطٜات إٓاٖر اخصٚا ايصٜٔ اؿساثٌٝ ايعطاقٌٝ ايٓكاز َٔ ايك١ًًٝ ايك١ًً َٔ )ٖٛ
 اسًو ٗ ٜذلادع ،مل ٜٓػشب ،مل زا٥ُا بٝٓٓا سانطٷ ،قًُ٘ ُجًٗا ،ؾأسػٔ بعُل ٚاغتٛعبٗا ا٫ّ ٚبًػتٗا

 ،ٌٚ ايؿتات ٜبتًع٘ ٚمل إٓاٗ ػتصب٘ ،مل ضقٝسٙ اٍ ٜهاف اخط اَتٝاظ ٖٚٛ ا٫ظَات ٚاقػ٢ ايٛطٚف
  ٚا٫ستؿايٝات(. ٚا٫َاغٞ ايٓسٚات نٌ ٗ  ٚن١ًُ ٚزَّا ؿُّا بٝٓٓا سانطّا

  ايععاٟٚ ز.ْاز١ٜ
 2/0/7577 يف  املس٣ دطٜس٠

 
 ايكطا٥ٞ ايسضؽ َػتٜٛات كتًـ ع٢ً طٝب بتًل ثاَط( )ؾانٌ ايٓاقس ا٭غتاش نتابات ؼ٢ٛ  )

 َطاَٞ ًَتع١َ َ٪يؿات٘ َٔ نجرل ؾٝ٘ بست سس إٍ . ْٚكسٙ ا٭زب بكطا٠٤ إٗتٌُ طبا٥ع ٚتبأٜ ، اؿسٜح
 ايبشٛخ ٗ َهاْتٗا شلا سكل ايصٟ ا٭َط ٖٚٛ ، ؾٝ٘ إٓٗذٞ ايتهطٜؼ َع َتُا١ٖٝٚ ا٭نازّٞ ايسضؽ

 . عٓٗا شلا ٫غ٢ٓ ع١ًُٝ َطادع َٔ ايسضاغات تًو إيٝ٘ َاتصٖب بٌ ؾاْهٛت ، اؾاَع١ٝ ٚايسضاغات
 سبايه ػاٌَ ٫ شات٘ ايٛقت ٗ ٚيهٓٗا ، ٚايتٛانع ايتٗصٜب عاي١ٝ ؾدك١ٝ ٗ اْػا١ْٝ ٕٛاقـ َٚػاٚقت٘

 ٫تطتهٝ٘ َا تٛاد٘ سٌ ٚايطؾض ٚايتؿسز اؾطأ٠ غاٜات أقك٢ إٍ تصٖب يعًٗا بٌ ، قٓاعاتٗا َٔ
 باٱؾاز٠ اؾسٜط٠ إهاْ٘ تًو ثاَط( )ؾانٌ ايباضظ ٚإجكـ ، إٓٗذٞ ٚايباسح يًٓاقس تأغػت ـ ٚتػتػٝػ٘
 ايعايٌٝ. ٚايتكسٜط

 سساز عًٞ ز.
 ٚايػٝاغٞ جكايفاي بني ايع٬ق١ إؾهاي١ٝ نتاب يف تأ٬َت

 72/3/7577 بػساز ايكباح قشٝؿ١ 
 
 ،بٌ ايعطاقٞ ا٭زب ٗ ايٓكسٟ يًهتاب١ ٚطٝب١ ٚكًك١ داز٠ إناؾ١ ْكس١ٜ" "َساضات نتاب ٜعس  "

 اـًل شيو أنإ ،غٛا٤ ٚايؿين ا٭زبٞ اـًل َٛنٛعات ٭بطظ شن١ٝ َتابع١ اؿسٜح،ٖٚٛ ايعطبٞ ا٭زب
 ،بأْ٘ ٖصا نتاب٘ إٍ ٜؿاض ايسضؽ ٗ ،،ٚايتككٞ،ٚايتأْٞ إجابط٠ َٔ يؿَ٘٪ عٔ عطف عطبّٝا،َٚا أٚ عطاقّٝا
 "َعامل ا٭ٍٚ ايٓكس١ٜ يط٩ٜت٘ َتطٛض٠ َٛاق١ً شات٘ ايٛقت ٗ ٖٚٛ-، إتُٝع٠ ايٓكس١ٜ ايهتب َٔ ٚاسس

 إعاقط" أزبٓا ٗ دسٜس٠
 أطُٝـ ز.قػٔ

 7321 ْكس١ٜ َساضات يهتاب ايػ٬ف ن١ًُ
 
 ؾدك١ٝ ُٚٓشٗا ا٭غاغ١ٝ ايكٓاعات تػين ايٓكسٟ ايتؿهرل ٗ ٚؾذاع١ أندل ١سطٜ ثاَط ؾانٌ ًّو "

 ايكٛاٌْ اغتد٬م ٗ إدًل إتُطؽ ايٓاقس طاق١ ًّٚو ٚانش١، ْكس١ٜ أقاي١ إَهاْات إٍ ت٤َٞٛ
 ايكبٛض،ْاقس عبس ٚق٬ح طٛقإ ؾس٣ٚ يؿعط ْكسٙ ٗ ،ؾٗٛ ايؿدك١ٝ إعاْا٠ عدل تأنٝسٖا أٚ ا٭زٜب١
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 ي٘ تٛؾطت َتُطؽ َجكـ كًل ْاقس .ؾٗٛ ايػسٜس ٚايتكِٝٝ ٚايتشًٌٝ ايؿطح بٌ َعاقط،هُع  ٞاْطباع
 ايٓكسٟ". اٱبساع عٓاقط

 عباؽ اؾباض عبس
 دسٜس٠" َطاٜا  "  يف

 
 ايٓكس١ٜ ايط١ٜ٩ ٗ آضا٤ ي٘ ايعطام ٗ ايٓكس١ٜ اؿطن١ ٗ إتُٝعٜٔ ايٓكاز َٔ ٚاسس ثاَط ؾانٌ "ايٓاقس
 ٗ ؾاضى ٚقس ٚايعطب١ٝ ايعطاق١ٝ ٚاجمل٬ت ايكشـ عدل زضاغات٘ إعطٚؾ١.قسّ ايٓكس١ٜ اؿطنات َٚٓذعات

 ". ايعطبٞ ٚايٛطٔ ايعطام زاخٌ َٚٗطداْات زضاغ١ٝ سًكات
  ٫ٜٔ إٔٚ عطب

  6/1/7557  ا٫ْرتْٝت ؾبه١ َٔ
 ٗ َٓٗذ٘ ايٓكسٟ،أقاّ خطاب٘ ٚبًٛض٠ تأغٝؼ إٍ ٜػع٢ ثاَط ؾانٌ ٚايٓاقس عكٛز أضبع١ اَتساز "ع٢ً

 إثطا٤ باختٌ أططٚسات ٗ ،ٚٚدس قبًٗا َٚا ايػتٝٓات َطس١ً قكل ايػٛغٝٛيٛد١ٝ،ؾسضؽ ع٢ً ايبسا١ٜ
 َطاسًٗا ْٝع ٗ ايعطاق١ٝ ايطٚا١ٜ ايٓاقس ا٭قٛات"تٓاٍٚ َتعسز٠ َٛنٛع"ايطٚا١ٜ خ٬ٍ ،ؾُٔ ـطاب٘

 إعاقط". بٞا٭ٚض ايٓكس ٗ اؿسٜج١ إٓاٖر ؾشل ع٢ً ٜعهـ اؾُاي١ٝ،ٖٚٛ ٚؼ٫ٛتٗا
 0/0/7557 اٱَاضات١ٝ اـًٝر دطٜس٠

 عاّ ايبٝها٤ ٚايساض برلٚت ٗ ايعطبٞ ايجكاٗ إطنع عٔ ايكازض ثاَط ؾانٌ يًٓاقس ايجا١ْٝ، ايًػ١ "نتاب
 ٫ٜػُ٘ اؿسٜح.،عٝح ايعطبٞ ايٓكسٟ اـطاب ٗ ٚإكطًح ٚايٓٛط١ٜ إٓٗر َؿه٬ت ،ٜتٓا0224ٍٚ

 ، ايعإٞ ايٓكسٟ ايػٝام نُٔ ٜٚهعٗا ْٛطٜاتِٗ ٜسضؽ شيو َٔ ايعهؼ ع٢ً سكٛقِٗ،بٌ  ايعطب ايٓكاز
 ايٓكس١ٜ ثكاؾتٓا ٗ ا١ُٕٗ ايطا١ٖٓ ايكهاٜا َٔ يًهجرل ايجا١ْٝ"عطن٘ نتاب"ايًػ١ ٜتُتع َا إٍ ٜٚهاف

 يًٓٛطٜات عطنٛا ايصٜٔ َٔ يًهجرلٜٔ تتٛؾط مل َٝع٠ ٚؾِٗ،ٖٚٞ ٚتٛغع بعُل ٜٓاقؿٗا إعاقط٠،سٝح
 ايٓكسٟ ايؿهط ؾعايٝات نُٔ عطبٞ ٖٛ َا تسخٌ ؾا١ًَ ْٛط٠ إطاض ٗ-أغًؿٓا– نُا ٜتِ ٖصا ٠،ٚنٌايٛاؾس
 آ٫ بػٗٛي١ عًٝ٘ ايٛقٛف ّهٔ ٫ ٚايتٓٛع ايجطا٤ َٔ نِ ع٢ً ٜٓطٟٛ ايهتاب إٕ إعاقط.٫ٚؾو ايعإٞ

 بهاًَ٘". ايهتاب قط٤٣ إشا
 ساَس أبٛ ز.ساَس

 73/77/3307 ايًٓس١ْٝ ا٭ٚغط ايؿطم دطٜس٠
 ططٚسات٘ قسّ بٌ ، ا٭زبٞ ايٓتاز ٚانبٛا ايصٜٔ ايعطاقٌٝ ايٓكاز َكس١َ ٗ ثاَط ؾانٌ ايٓاقس "ٜكـ

 إٕ اٯٕ ٚست٢ ايػتٝٓات ْٗا١ٜ َٓص .ٚاغتطاع ا٭زبٞ ايٓكس َٚا١ٖٝ يؿعٌ إسضى ايهاتب بأقاي١ ايٓكس١ٜ
 ٚعطبّٝا". ،عطاقّٝا ايٓكس ٗ ١إ٪قً زضاغات٘ زيٌٝ ،ٚخرل ايعطاقٞ اٱبساعٞ يًعٌُ ْكس١ٜ قُّٝا ٜ٪غؼ

  ْازض قُس شنط٣
 0/7/7557 با٤ أيـ ف١ً
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 ايٓكس سكٌ ٗ بايدلاع١ ي٘ ٚأدٓب١ٝ،ٚتؿٗس عطب١ٝ ٚاغع١ بجكاؾ١ َهتٓع داز ْاقس ثاَط ؾانٌ ايػٝس
 أناز١ّٝ ْعع١ ،شٚ دًٗا ٗ ،ٖٚٛ إطبٛع١ ٚنتب٘ إتٛاق١ً نتابات٘ ،ا٭زبٞ

 ِٖٚ إٛقـ-ٚايه١ًُ إطٖـ اؿؼ شٟٚ ايٓكاز َٔ ؾدكّٝا ق١ٓٝ،ٚاعسٙع١ًُٝ،َٚٛنٛع١ٝ،َٚٓٗذ١ٝ،ٚض،
 ْازضٕٚ.

 ؾًـ مجٌٝ قُس
 اؾُٗٛض١ٜ دطٜس٠

 
 ٗ ٚٗٛضّا ا٭نجط ايٓاقس ،ؾٗٛ إعاقط ايعطاقٞ ايٓكس َػرل٠ ٗ َه١٦ٝ ع١َ٬ ثاَط ؾانٌ ايٓاقس )ٜعس

 ؾهط١ٜ َط١ْٚ ٜتُتع أْ٘ ايٓاقس ٖصا عّٝ َا ا٭زبٞ.ٚأِٖ اؿكٌ ٖصا ٗ اي٬َع ٚا٫غِ ايعطاقٞ، ايٓكس
 ْكاز أبطظ َٔ عس ست٢ ٚأْا٠ ٚتطٚ بٗس٤ٚ ٚيهٔ ايكاخب١، َٛدت٘ عٔ ٚنتب ايػتٝين اؾٌٝ عاي١ٝ،ؾٛانب

 عٓٗا.( ٚنتب ا٭زب١ٝ إلاظاتٗا ٚتابع ا٭خط٣ يٮدٝاٍ قطأ اؾٌٝ،نُا ٖصا
 ايجًر ٖاتـ

 7557سعٜطا0ٕ- 0ايعسز عطب١ٝ آؾام
 

 بػٛضٜا إس٣ زاض عٔ ايكازض ثاَط ؾانٌ يًٓاقس " ايعطبٞ ايػطز ٗ عٓ٘ ٚإػهٛت ٛعإكُ " نتاب )ٜعس
 يعٌُ ٜ٪غؼ إٔ زا٥ُّا واٍٚ ايصٟ ثاَط، يؿانٌ ايٓكس١ٜ ايتذطب١ نُٔ دسّا َُّٗا نتابّا ،9114 ٗ

 خط٣ا٭ اٱبساع١ٝ ايُٓاشز ٗ إُاث١ً ايتطٛضات ٚػاٚظ ٬َسك١ ع٢ً ٚقازض َٚتطٛض ضقٌ عطبٞ ْكسٟ
 عاجل سٝح ايػتٝٓات َٓص ايٓكس١ٜ ايهتاب١ سكٌ ٗ عاي١ٝ بكسض٠ ٜعٌُ ٖٚٛ ايعطب ايٓكاز أَٝع َٔ دعً٘ ٖا

 ست٢ اي٬سك١، ا٭دٝاٍ ألعتٗا نتاب١ َٔ ت٬ٖا َٚا ٚإضٖاقاتٗا إطس١ً يتًو اٱبساع١ٝ ايهتاب١ ػاضب
 اؾٛز٠ َٔ ٫ؾت بؿهٌ ٚقطا٤تٗا ايٓجط قكٝس٠ َع ايطقٌ ٚايعًُٞ اٱبساعٞ ٚتعاًَ٘ ايطأٖ، ايٛقت

 ٜطنٔ ٫ٚ ٜػتهٌ ٫ ْاقس اْ٘ ٜ٪نس عاٍ، ٚاْؿتاح ًَشٛٚ ٚتطٛض عاي١ٝ َٚط١ْٚ ايٓازض اٱبساعٞ ٚايذلقس
 . نتب٘( نٌ ٗ عاي١ٝ ظُاي١ٝ إتشطن١ ايكسضات بٗصٙ ٜعٌُ ٌٚ ٚ إتعػؿ١ ٚا٭سهاّ اؾاٖع٠ يًكٛايب

   ْكاضاؿاز
 ا٫ْرتْٝت ؾبه١ َٔ
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