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لخدم
ةفا ــــ ضإ ة  ــــ يأ نأو  ل ، ــــ د  ــــ ق ةف  ــــ سلفلا ن  ــــ ع ه  ــــ لوق ا  ــــ كم ا  ــــ م نأ  ى  ــــ لوألا ة  ــــ لهولل ود  ــــ ب د  ــــ ق

تمدختساو بُّج ، ــ عتلاو ماهفت  ــ سالا تا  ــ مالع ني  ري بــ ــ سلا تر  ــ ثآ ــي  نلو .قافخإلا  ة بــ ـــ موكحم
 - لوألا مسقلا  ُتجزم   كلذلو  .لوأتلا  اهتجاح إ  ردق  فورحلا ، همسرت  ام  ةققح  لوقت  ةغل ال 

نفلاو لامجلاو  قالخألا  ةفسلف ، تاعوضومو  ةقغإلا  ةروطسألا  ام ب  تالاقم -  ةعومجم   
، ثلاثلا مسقلا  تلوانتو ،  .ةنانويلا  ةفسلفلا  دالم  نع  اثلا ، مسقلا  ُتثدحتو ،  .نمزلاو 

ع اهلوح ، لدجلل  حطسلا ، اهب إ  عفدلا  ُتدرأ  ةقالخأ ، ةفسلف  ةلشم  مادعإلا ، ةقع  ةلاشإ 
.لاو خلا  وأ  مدعلاو ، دوجولا  ىلا ، تالشملا  فاصم  أت   اهنأ ال  اردإ  نم  مغرلا 

ار ـ تم اعو  ـ ضوم انلوا  ـ نت نو قـد  ـ كن كلذ  اننإ بـ فـ ةف ، ـ سلفلا بار  ـ حم ـى  لإ ـا  نلخد ــا  ننأ املا  ــ طو
، باوصلا ءي مـن  ـى شـ لع اه  ـ ـر  ثعن ـا مـا  مئاد ـي  تلا ةدّد ، ـ حملا ري  رافألا غـ ـا بـ لم فار ، ـ طألا

.أطخلا نم  ء  كلذكو ع 

جراخ انسفنأ  انعضو  دق  نوكن  كلذ  اننإف  ةفسلفلا ، ةهام  لوح  لؤاسلا  نهذلا  رداي إ  امدنعو 
؟ دوجولا وه  ام  لأسو : فسلفتن ،»  » نأ وه  باتلا  اذه  نم  فدهلا  امنب  اهنع ، لزعمو  ةفسلفلا 

و مدقلا ، ذنم  ةدوجوم  تنا  اهغو  ةلئسألا  ەذه  ةققحلا ؟ ام   لعفن ؟ نأ  بج  اذام 
كفتلا  ي  نل ، .ىرخأ  ولت  ةرم  اهنع  ةاجإلا  قفخن   دقو  دألا ، سو إ  نآلا ، ةحورطم 

.ةفسلفلا وه : ةلئسألا  كلت  نع  ةاجإلا 

مولع تجرخ  نمزلا  رورمو  ادحاو ، ًقح  لش  مولعلا ، نم  ثلاو  ةمحلاو ، ةفسلفلا ، تنا 
، اصّصخت أ  مولعلا  تحصأو  ةفسلفلا ، ةءاع  تحت  نم  اهغو ، كلفلاو  تاضالاو  ءاملا 

.اهتعقر قيضت  تذخأ  لا  ةفسلفلا  نم  اهرّرحت  خــــرات  وه  اهخرات  ادغو 

يورأ نإ  اهاوس ؟ نود  ةقغإلا  ةفسلفلا  خــــراتل  ُتْضَّرعت  اذامل  ءرملا : لءاسي  نأ  ةارغ   الو 
ابك أطخ  ودت  ةفسلف  اقاسأ  اوسَّسأ  مهنأل  طّسم -  لش  لئاوألا -  ةفسالفلا  ءالؤه  خــــرات 

نع ادع  لعلا ، كفتلا  ع  سسؤملا  اسإلا  ولل  تااد  تلش  اهنلو  ةقحاللا ، لاجألل 
ةراضحلا ةفرعم  نود  نم  ةوروألا  ةراضحلا  مهف  نكم  هنأ ال  ام  .ةفارخلا  نع  ًصفنمو  ةمحلا ،

فلأ مالظلا  روصع  اوروأ   تقرغ  دقل  .يرقفلا  اهدومع  ةنانويلا  ةفسلفلا  لش  لا  ةقغإلا 
ع ءاج  نأ  إ  حيسملا ، روهظ  دع  ةنامورلاو  ةقغإلا  تراضحلا  نم  اهلُّصنت  بقع  ماع ،

صقاتو اهداعم ، نم  حف  لازي  سونيف ال  روخ  نا  لا  الاطإ ، تالود  نم  اقلطنم  ساسلا 
حجنو ةطسرألاو ، ةحسملا  قيفوتلا ب  تلواحف  سلوفوس ، تاحم  تالاخ  اهناردج  ع 
لضف نوطالفأ  فاشا  دعأو  وطسرأ ، ملاعتو  ةحسملا  ب  قيفوتلا  ألا   اموت 

سداسلاو ع  سماخلا  نرقلا  لاوط  اّداح  اشاقن  ةنوطالفألا  تارواحملا  تراثأف  يسرولفلا ،
ةفرعملا لضفلا    ةنسلا 1470م -  ةارق  ةعاطلا  هعاخا  جنتوجل -  نا  دقو  ع ،

.ةفا ةوروألا  ندملا  عــــ إ  لش  رافألا  لوصوو  ةتكملا ،



ةطارقمد ـ لل اداورو  ملا ، ـ علا بوع  ـة شـ ازي عـن  ـ متم اع  مه شـ ـ سفنأ نور  ـ بتع قر  ـ غإلا نا  ــ كو
، ةلود ــ لا ةسا  هّجو ســ ـي تـ تلا ني هـي  ـ نطاوملا ـة  بغر تنا  ـ كف ثد ، ـ حلاو مد  ـ قلا ملا : ـ علا فـي 
ـم تو ةبع ، ـ شلا سلا  ـ جملاو ـة  طولا ـة  مجلا تا  ـ سلج رو  ــ ضح ــي  ثأ ــل  كل حم  ــ سُ ث  حــ

ذاختا كش   نأ  بعشللو  ـر ، سُو ـة  يرح فـي  ـة  موكحلا ـي  لثممو بع  ـ شلا باو  نـ با  ـ ختنا
ادلقت انثأ  ةطارقمدلا   ماظن  نك  ملو  .ناوقلا  ذفنت  نع  لوؤسملا  بساحو  تارارقلا ،

.ةقغإلا لوقعلا  هتعدأ  اجذومن  ل  هناجل ،

اهنأ ع  نوقفتم  مهنأ  الإ  ادجالا ، ةأش  مهؤارآ   تدّدعت  بدألا  رؤم  نأ  نم  مغرلا  عو 
.ةمدقلا نانويلا  تأش  

تنا كــ ــي  تلا سوبماروثيد ،» ــ لا  » ــة انغلا تا  ــ صقرلا مــن  تأ  شــ اه  ــــ نإ وط : ــــ سرأ لو  ــــ قي ا  ــــ مو
نم ةعومجم  ــل  بق مــن  ىّدؤ  تــ سوبماروثيد  ــ لا تنا  ــ كو سوي ،» ــ سنويد  » ــه لإلل ــا  مكت ما  ــ ت

ُ
ق

ترّوطت دقلو  .ةراثيقلا  فزاع  ەراوج  فقو  دشم ، اهطسوتي  ةرئاد  لش  نومظتي   صقارلا ،
«، .م .ق  ما 480  ــ علا ــد  لو  » سد ــ روي لاثمأ  قغإلا ، نم  حملا  ءامظع  د  ع  ادجالا 
حر ــ سملا ة  ــ شخ ــى  لع ضر  ــ عت مه  ــ لامعأ ــت  لاز ا  ــ مو .م .» .ق  ما 495  ــ علا ــد  لو  » سلوفو ــ سو

ةع ل«ـ نوقّفص  ام  الأ ،» و« الم » بدوأ  ل«ـ نور  ـ ضاحلا ف 
ّ

ق ـ صو اذ ، هــ ا  ــ نموي ــى  تح
«. ةذللا اهمسا 

إ سنافوتسرأ  نمو  نوطالفأ ، إ  سلاط  نم  مهءادأو ، لئاوألا  قغإلا  ةفسالفلا  نإ 
مهنم قغإلا  لعج  ملو  .ةطلس  ةفرعملل  نوكت  نأ  لق  طقف ، ةفرعملل  اوشاع  سويلخسأ ،

.ةساخنلا قوس  دعك   نوطالفأ  عاُي  داو  مادعإلا ، هلع  اموكحم  طارقس  تام  ل  سدق ،

ةلّثمتملا  ةدماجلا ، ةفرعملا  ةطلس  ةرطس  نم  لقعلا  رحت  ةلواحم  مويلا   ةفسلفلا  ةسرامم  نإ 
ةوعد اهنإ  ...اهلالخ  نمو  اهب  ركفن  لا  ةدماجلا  بلاوقلاو  عماوجلاو  سانلاو  تاعماجلاو  سرادملا 

.ةفارخلا نم  رعلا  لقعلا  رحتو  غإلا ، بدألا  ةءارقل 

ةروكشم توب ، رنتلا   راد  لّضفتت  نأ  فّ  ةسماخلا  ةعطلا  ةمدقم  فسوي خ  دومحم 
نع وألا  ةعطلا  تردص  نأ  دع  ەذه ، ةسماخلا  هتعط  دوجولا »  قئاقح    » اتك رادصب 

ــة ماعلا ةر  ــ صملا ةئيه  ــ لا عــن  ــة  اثلاو ما 1999 ، ــــ علا ي  ــــ ف ي  ــــ بظ و  ــــ بأ اقثلا   عمجملا 
ما 2004. ــ علا تا ، ــ عبطملا عــــزو  ــ تل ير  ــ صملا ــب  تكملا عــن  ــة  ثلاثلاو ما 2002 ، ــ علا با ، ــ تلل

ماعلا 2006. رعلا   راشنالا  ةسسؤم  ــة عــن  عبارلاو

ةفاحصلا و  
ُ

ت باتلا ، تلوانت  تالاقم  ةلسلس  نم  اعرأ  ةحّقنملا ، ةعطلا ، ەذه  نّمضتت 
.ملا ئراقلل  ةدئاف  تافاضإلا إ  ەذه  يّدؤت  نأ  ًمآ  هنم ، وألا  ةعطلا  رودص  باقعأ  ةعلا ، 

را ــــ ەدزا نأ  ي  ــــ ف ك  ــــ ش ن  ــــ م ا  ــــ م ةشاع  تورث   
1

عنتمم لهس  خ : دومحمل  دوجولا  قئاقح   
خرؤ عيطت مــ ســ الو  ير ، ــ شلا ــر  كفلا ةحف  ــى صــ لع ــة  عم تا  ــــ ساعنا هح  ــــ صت بادآلاو  نو  ــــ نفلا

نأ نكم  الف  .اهتباو  لا  ركفلا  ثداوح  نع  هتارّوطتو ، ــن  فلا ثداو  ەدر مــن حــ ســ لزع مــا  نأ يــ ا  مــ



.ةروصلا وأ  ةمللا  ءاوس  رعاشملاو ، رافألا  نع  بعتلا ، لاشأ  نم  رخآو  لش  طاترالا ب  عطقني 
لا ةفسلفلا  ئداملاو  رافألا  ىرخأ ، ةحان  نم  فعتلا ، ىك   ةدئاف  وذ  طاترالا  اذهو 

ةفسلفلا رافألا  بقت  نأ  لادج   الو  .ةفسلفلا  رافألا  اولعفنا  نيذلا  نانفلا  نادجو  تغاص 
نهذلا ةسمل  ةلاقملا ب  كلذو  ةفسلفلا ، بعاصم  نم  ثلا  لي  لعلا ، طاترالا  اذهب  ةقمعلا 

.دلاخلا نفلا  ةسملو  يلا 

ع اوؤد  ةفرعملل ، اشّطعتم  ركملا  هاش  ذنم  هتفرع  يذلا  خ ، فسوي  دومحم  اذ  وه  اهو 
نع ردص  ام  لل  اقشاع  باجعإلا ، ثي  ماظتنا  نفلاو ، ركفلاو  بدألا  سلاجم  ادّدم ع  اهلصحت ،
دقف ورغ ، الو  .غإلا  نهذلا  ةسمل  اذه  هاتك  انل   طسي  نونفو ، ركف  نم  ةقغإلا  ةراضحلا 

.ةمحلل احم  افسلفتم »  » أش

، نا ــ ەذألا ــى  لإ اه  ــ بّرق ــى  تح ــة  انويلا ةف  ــ سلفلا ضماو  ط غــ ــ ست لوا  ــ حي ــه ، باتك فــي  و ، ـــ ەو
ف سلفلا ، ــر  كفلا رو  ــ مأ ــك فــي  لذ ري  اه غــ ــ نل ــة ، لولذ ةله ، ســ ط ، ــ ستلا ةّمه  ود مــ ــ بت ــد  قو

ثحي نأ  ثعلا  نم  هنأ  نامإلا  ه إ  تّدأ  دودح ، غ  ةعوسوم  ةفاقثو  س ، ادهج غ  تقت 
ل ةس ،  ةلقع  ةفرعم  نع  اوثحي  نأ  بج  امنإ  ةقلطم ، ةققح  نع  ةاحلا  ەذه  سانلا  

.ماهلإلا قط  نع  الإ  أت  ةققحلاف ال  ةاحلا ، مهبصن  

صانتقا ــة ب«ــ يدانملا سارو ،» هــ  » ــي تاللا رعا  ــ شلا ــة  مح علو  مــ فلؤ ، ــ ملا قيد  ــ صلا نأ  ود  ــ بو
يذلا امورلا  ـع  متجملا اه  ـف بـ صو ني  حـ ، ً ـ ثم ترا  ـي صـ تلا ةه  ـ شلا ةرا  ـ بعلا ـي  ەو موي ،» ـ لا

ع وهو  تاذلملا  عمتجم  هل  صقري  ّش  نحل  لثم  ةعفرلا  ةفاقثلا  تسمأ  ثح  هشع ، نا 
ضقاف اراه ، دق و  رداغلا  كلذ  نمزلا  نوكس  انيدح  نم  غفن  نأ  لقو  : » لوقف نارب ، ةفاح 

«. كدغ ةّرذ   لاقثم  قثت  الو  كموي ، نذإ 

؟ ماخلا رمع  تاعاب  لوق  ام  ثأتم  
ّ

ار نا  ەارن  مأ 

ــه باتك اا  ــ نث ىر فــي  ــ خأو ــة  نوآ ني  بــ فوه  ــ لم ــق  شع ــى ، نعملا اذ  هــ دّدر  يــ أ  ــ تف ال  وه  فــ
ــى لإ ةروط » ــ سألا  » ةدوه ــ شم ــة  عاب ــه  لالخ ّفز  يذ  ــ لاو نأ ، ــ شلا غلا  ــ بلا ــم  جحلا ــغ  صلا

«. ةمحلا »

ةقع لوانت  فكعف ع  اعلض ، انوناق  هصّصخت ، ممص  ةدوعلا إ  باتلا ، ةاهن  انئجاف   مث 
ةقّوشم ، ةّفرعم  ةلصح  اناإ  ادّوزم  ثدحلا ، دهعلا  إ  لص  ح  خــــراتلا ، رم  ع  مادعإلا 

.ةلقلا الإ  هقرط  دا  عضوم ال 

ءاحنأ ءشلا   هعلاط  نأ  وأ  عنتمملا ،» لهسلا   » عنلا نم  ىوتسملا  عيفر  قئاش ، باتك  اذه 
.قمعأو ّقشأ  وه  ام  ًخدم إ  نوكل  ةعلا ، انتمأ 
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دسجلا ناط 
، مهبارح حّولم  مهفويس  عّم  ادقلا ، نوينانويلا  عّمجت  ةقّضلا ، ةاحلا  تاّرمم   ... 
را ــ حبإ ــة  ضفار اهد ، ــ بزب تجا  ــ مو راحلا  تجاهف  ةناله ،»  » مهتقوشعم دادسال  راحإلل  ادادعتسا 
 - نونمما ـ جأ ـة  نبا ـا -  يجيفإ حبذ  بـ فاّر  ـ علا ساخلا  كـ بلا  ـ طف شويجلا ، بـ ــة  لّمحملا نف  ــ سلا

هئادرب حِّل  ذخأ  يذلا  اهدلاو  يع  نم  عمدلا  عيباني  ترّج  ـ فت اه  ءي بـ امد جـ ـ نعو ةه ، ـ لآلل ًءا  ـ ضرإ
مّدقأ نإ  ه ، ترمأ  ام  لعفإ  ەاتبأ  ا  هتبا : هتبطاخ  امدنع  هعله  دادزاو  هسجاوهو ، هفوخ  ادراط 

لول ــ سملا هف  ســ ساخلا  كــ نها  ــ كلا عنا  فـــ .ةه  ــــ لآلا ةئي  ــــ شم ەذ  ــــ ه ت  ــــ ماد ا  ــــ م ة  ــــ ضار يدسج 

ــة برع جــّر  عــن   
2
« ولو ــ بأ  » فقو ــ تو ةبهذ ، ــ لا سم  ــ شلا ةع  ــ شأ هل  ــ صن ــى  لع ــس  كعنتل

، الا رّجفتتف   
3
« ايجيفإ  » ةقر فسلا ع  ساخلا  يوهــو  راهنألا ، ەام  دّمجتتف  سمشلا ،

بحسلا إ تلّوحتف  روضحلا ، سافنأ  تسحنا  كلذ  دنع  .اهبناوج  ءارمحلا ع  ممحلا  رجمزتو 

تفتخا نيأ  نواحلا : لءاسو  .هنيا  نم  ءامدلا  رجفتت   
4

لمج ٌّيّرب  لازغ  رهظل  دوسألا ، نوللا 
ةهلآلا هئبخت  ام  اوملع  نأ  لل  سل  لمجلا ؟ لازغلا  كلذ  ةهلآلا  اهتلدسا  مو  ايجيفإ ،» »

.مهل

ةهلآلل همدقت  لا ع  جرد  ناقك  دسجلا ، ةمهأل  زمر  نم  اهيلإ ، راشملا  ةروطسألا  ولخت  الو 
.اويح ناق  يلا  دسجلا  لدُسا  نأ  إ  ةتاحلا ، مهرومأ  يس  لاقم 

وهو ناقلا  وه  دسجلاف  اهلالخ ، نم  لماعتو  ةفاقثلا ، هتئب  قفو  دسجلا  نع  هتؤر  انم  ل  ُكحُ 
بهذ ــــ ة ، ــــ اقثلاو ة  ــــ امتجالا تاتسملا  ع  دسجلا  عم  لماعتلا  ةفك  قوتتو 

ّ
ف .بوبحملا 

نا مــن ــ ملا ــد  حأ ى  ـــ لإ فلد  ــــ ي ل ، ــــ شفلا لا  ــــ ي ح ــــ فو ەد ، ــــ سج جال  ــــ عل ا  ــــ بلط ب  ــــ بطلل ضر  ــــ ملا
نع فشك  هنإف  ببطلا ، زواجتي  حو  .طانغملا  مو  ــ لل أ  ــ جل وأ  ةرح ، ــ سلا وأ  نيذوع  ــ شملا

ءوجللاف .مهبمو  ضماغ  لش  نولا  طترم  هنأو  طلا ، جالعلل  طقف  عضخ  دسجلا ال  نأ  هاردإ 
ـو ضعلا ههبا مـع  ــ شل ضر مــا  ءاف مــن مــ ــ شلا ــى  لع دعا  ســ ــد  عم ــر  صنع ــى  لإ ــع  شلا بطلا   

ةخراتلا ـب  صنلا وأ  راج  ـ شألا ـى  لإ وأ  ـة  عم عيبا  ـ ني ـى  لإ ىر ، ـ خأ نا  ـ ءو فـي أ ـ جللاو .با  ـ صملا
.دسجلل اسإلا  موفهملل  ساعنا  تاكولسلا   ەذه  ...ءافشلا  دعاسس ع  اهنأ  ضف  لا 

ةفلا تاعمتجملا  ضع  ضئاحلا   ةأرملاف  .ةئرم  تاثأت غ  دسجلل  نأ  ادئاس  داقتعالا  لاز  امو 
فزا مــن ــ نلا مد  ــ لا نأ  ــ كو اهد ، ــ سفت رقلا ، ال  بلح  وأ  ةدلا ، وأ  ناجألا  ضحتب  اهل  حمسُ  ال 
ـة يركفلا تا  ـ كرحلا ـه  نع ـد  س ب ـ لو .ه  ـ عقاو جرا  ثأ خــ ــ تلا ــى  لع ةرد  ــ قلا هد  ــي لــ ەاولا ــد  سجلا

اهنأل هتؤر ، محتو  هئافخإ  إ  ةعادلا  يوثنألا ، ـد  سجلا ـى  لإ ةقّ  ـ ضلا اه  ـ ترظنو ـة  فّرطتملا
.مهيدأ نم ب  باسي  ملاع  كاسمإلل  ةلواحم 

ضع دنعو  .دسجلا  جراخ  هتاذ  ضفت  اضع  ّنلو  هنم ، بورهلا  لحتس  ادسج  نكس  انم   ً نإ 
دسج ناسإلا  لقثأ  دقلف  .ءاوخ  خألا  دسجلا  لخادو  هحاص ، نم  عسوأ  ًءادر  دسجلا  نوك  رخآ 

.ركفلا هلام  دقف  اذإ  ة  ةلآ  لّوحتو إ  سحلاو ، بلاو  ضرملا  هلع  ثأتلا  لهس 



جامد ــ نالاو ف  ــ كتلا ــى  لع اردا  اهبحا قــ نا صــ نإ كــ دع  ــ سو ــى  ضرت ــد ، سجلا ةنا  ــس ســ فنلاو
، ةداعسلا ـة  مع فـي  ـد  ياحم كر  شـ ـة  امتجالا ــة  بلاف .ة  ــ يداملاو ــة  امتجالا ــه  تئب مــع 

ةاغلاف .نمزلا  لاهد  جراخ  ةاغ  شع   ءانبل  سو  هلق  لمح  لمج  روفصع  هشأ  انه  رمألاو 
ضغ روفصعلا ، ةدعاسمل  اناس  دحأ  كّرح  نلو  اهقافخإ ، وأ  ءانبلا  ةلمع  حاجنب  ثكت  نل  انه 

ةداعسلا لجأ  نم  هجاومأ ، ةمطالتملا  امتجالا ، طحملا  عم  فّكتلاو  .هتاغرو  ەدوهج  نع  رظنلا 
ودت دق  ةددج  ياعم  دلوت  لمعلاو  بحت ، نم  عم  ةداعسلا  عنصت  ةدارإلاف  كل ، دحأ  هحنم  نل 
ەاجتا لا   نم  ثك  س  امدنع  نلو  تاقرط ، كانه  نكت  مل  ءدلا  ف  ةغ ، وألا  ةلهولل 

.قطلا ملاعم  حضتت  دحاو 

، ةناس ودت  لا  ماعطلا  ةلواطك  اهتاذ ، ةظحللا  تاثو   ّغتم  شاعملا  ويلا  امتجالا  عقاولاو 
نم عقاولا  اذه  غتو  .ةكرحلا  ةمئادلا  تانورتوينلاو  تانولإلا  يالم  يوتحت ع  ةققح  اهنلو 

يّدحتلاو نمزلا  رورم  عمو  تاكولسلاو ، مقلا  ةطسلا   ةمويلا  تافالتخالا  ماب  لخادلا 
.هتاغرو دسجلا  ةكرح  عم  امتت  ةددج  مهافمل  ددج  امتجا  عقاو  عنص  انلخاد ، دوجوملا 

: دسجلا اذه  نم  دعأ  وه  امل  همامتها  ع  الو  دسجلا ، ءافشو  ضرملا  ّمتهي  يذلا  ببطلاف 
نم ةضمو  ةرباع   ةاحل  رباع  نام  دسجلا  نأ  كلذ  قطلا ، ّلض  دق  نوك  هنإف  سفنلل ، تاذلل ،

.نولا تاضمو 

هعادخل ةجن  ناسإلا  هل  ضّرعتي  يذلا  ملألا  ةجرد  ساق  عيطتس  دسجلل ال  ةحلا  ةفرعملاو 
.ةسفن ةمزأ  ەرورمل   وأ 

ــه لماعت وأ  سا  ــ بللا ــل  ج ەرثد  تــ وأ  هذ  ــ غت نأ  بــ كد ، ــ سجل ــك  كالتما فــي  اّر  حــ ــن  كتل
.كد ـ سج باهذ  لخُ بـ دوجو سـ ـ لا نأ  الإ  ـه ، ـة ع ظفاحملاو ـه  تاغر ـة  لتب ــك  لفطك

ج وأ  جورخلا  نم  عنمُف  ەدسج ، ةح  ت 
ُ

دّق امدنع  نوجسلاو  ماحملا  ةقورأ  رهقُ   ناسإلاف 
ناسإلا هلم  ام  مالو  ەديقتو ، دسجلا  مالإ  فدهلاو  يرود ، لش  دّدحم  نام  ءملا إ  ع 

نم اهدُّرفتو  اهلاحرتو ، اهلح  اهب   ساسحإلا  وأ  فعتلا  نع  ىأنم  لا   ةلا  تاذلل  ااقع 
ةّح نإ  ذإ  هئانف ، لماوع  ع  يوتح  ام  اهــتح  هنلو  دسجلا  نم  أ  تاذلا  ەذهف  .دسجلا 

هلّك إ يذلا  عقاولا  اذهل  هضفر  نع  دسجلا  ّفك  الو  .انيلع  ةضورفم  اهتاذ  نع  بعتلا  انئاضعأ  
، دسجلا مسارم  ازواجتم  ةاحلا  عتمتسالو  ءامسلا ، نانع  قلحل   اهنم  ئّرب  ول  ةبذاج  ضرألا 

.ةدالولا سوقطو 

نامز إ نمو  رخآ  نام إ  نم  لئاه  دح  ةتوافتم إ  دسجلا  رظنلا إ  ةقالخألا   ياعملا  ودتو 
امرو ًضاف ،» اخ   » تع ام ، نام  دسجلا   ةقلعتملا  لاعفألا  نم  ايع »  » ّدع امف  نامز ،

، فضلا عم  مونلل  هتجوز  جوزلا  مّدق  ومكسألا  لئاق  ضع  ىدلف  .نخآ  نامزو  نام  اسّدقم  
.هتنامل اماحاو  اريدقتو  هل  امارإ 

تعت ةأرملا  اقاس  تلاز  ام  امنب  .نهجاوزأ  ةافو  درجم  ت 
ُ

نفد لمارألا  ءاسلا  تنا  دونهلا  لئاق  ىدلو 
.ةلامج ةمق  لثمت  ةغلا  تاعمتجملا  و   ةقلا ، انتاعمتجم  ةروع  



تاداعلا لّدت  نإف  قالخألاو ، ةلضفلا  نع  انماحأ  ةبك ع  ةجرد  امتجالا  قافتالا  ثؤُي 
ِّ

ُر امفو 
ةهرل خضرت  مل  ةللق  ةئف  بناج  نم  أت  لا  ةقالخألا ، مهافملا  روطت  إ  يّدؤي  اهتاث  مدعو 
دجوي مل  ولو  ةّخلا ، ةقالخألا  مهافملاو  امتجالا  قافتالا  ب  ةقالع  نودج  ال  نيذلا  ءالؤه 

.دادحلا قدا  فقاو   انيقلو  قّرلا ، تنا  امل  ءالؤه  لاثمأ 

مامأ دتقا  امدنع  حيسملا  دسلا  اهب  ّرم  لا  ةملألا  تاظحللا  دسجلا   امارد  ةمق  إ  لصنو 
: حيسملا دسلا  دف  نذإ »؟ تنأ  كلمأ  ، » سطالب هلأ  سـ ثح  قيقحتلل ، امورلا  ماحلا  سطالب 

نوأ نأ  وه  ملاعلا ، إ  تتأ  هلجأ  نم  يذلا  ضرغلاو  تدلو ، اهلجأ  نم  لا  ةاغلا  تنا  اهنإ  »

لاؤس سطالب  ّدف  . 
5
« لوقأ ام  صل إ  ةققحلا  لهأ  نم  نا  نم  ل  نو  ةققحلا ، ادهاش ع 

ةققح ع  سانلا  قفّتي  نأ  ردانلا  نم  نإ  .ةلاشإلا  زتو  لاؤسلا  كو  ةققحلا .»؟ ام  : » دلاخ
، لاعفألاو ءاشألا  ساقل  صاخلا  ەراعم  انم  لل  نأ  كلذ  هسفن ، ءلا  ت  مهناهذأ ال  نأ  ةنّيعم 

ةغل نلو  اهسفن  ظافلألا  راوحلاو  ثدحلا  إ  فلدن  أطخلاو ، باوصلا  قطنمل  اهعاضخو 
ناو قح »  » هسفن ءلا  نع  رخآ  لاقو  ّعم ، ء  كنهذ  و  قح ،»  » تلق اذإف  ةفلتخم ،
الخأ  كولس  وه  امف  .ىرخألا  نع  ةفلتخملا  هتققح  امنم  لل  نوكتف  رخآ ، ء  هنهذ   

ةلّكم ملاعلل  انتفرعم  دودح  نإ  .رخآ  عمتجم  الخأ   كولس غ  اضأ  وه  ام ، نمز  ام ،  عمتجم 
انتقالع لش  دّدحت  لا  و  تادقتعملا ، نامإلاو  ةنهذلا ، ەداعأ  لقعلاو  سمخلا ، ساوحلا 

.نخآلا داسجأو  اندسج  عم 

ددتل هقط  يلا  لقعلا  قش  مويغلاو ، باضلا  ب  امو  ضومغلا  تاقرط  عكسلا   عف 
شننو  تاهيدلا  نع  راغلا  ضفنن  مل  ام  اهيلإ  لصن  نل  لا  ةققحلا ، إ  ًوصو  تاساتلالا 

.ةققحلا يا  ةاحلا   ثل  ةدماجلا  لثامتلا  تحن  دعنو  اعملا  ةضرأ 

ةروص  » ةاور ف  .بلقلا  ةذفان  امهف  نانيعلا  امأ  هجولا ، وه  صخّشلا  زمرو  دسجلا  ناونع  نإ 

، هلع وه  ام  ەدسج  ءاقإلاو ع  ناطشلا ، عم  دولخلا  هتضاقمو  دلاو ، راسوأل   
6
« يارج نارود 

نم اهيلإ  دوع  راصو  لا ، نع  اهأّخ  لا  ةآرملا  اهتؤر   ةظحل  هتروص  هتاكولس ع  ساعناو 
فــي هترو  صــ ــى  لع ــس  كعنملا خاد  ــ لا ــه  حبق يار » جــ نا  ــ يرود  » لمتح مل  رخآ ، إ  ح 

جرا ـ خلا ـى  لإ لخاد  ـ لا مـن  ــح  بقلا لقتنا  فــ ــة ، حللا فــي  ــه  سرغو ــك  سلا ــك  سمأف ةآر ، ــ ملا
ــد سجلا لو  ــ حتو لوألا ، اه  ــ لامج ــى  لإ ةرو  ــ صلا تدا  ــ عو .ەؤا  ــ شحأ تأّ  ــ قتو ـد  سجلا ف 

ّ
ن ـ عت ث  حـ

، ەد ـ سجل ـه  كاردب نوهر  هتاذ مـ نا لـ ـ سإلا كاردإ  نأ  ــح بــ ضوت ــي  تلا ةا  ــ لا ــك  لت .تو  ــ ملا ــى  لإ
: كسفن لأساو  ةآرملا  إ  دص  ا  رظناف  ءاعولا ،)  ) دسجلا لالخ  نم  الإ  ّأتي  نل  كاردإلا  اذ  ـ ەو

.»؟ كتاذ هش  له  »

كتاذ نم  حتس  ال  سوي ، توحلا  علتبا  ام  هعلتت ، سراونلا  عدو  كلق ، قّزمف  ةاجإلا  دجت  مل  نو 
.كد ام ب  كلق  ًماح  تاقرطلا  س   نأ  قئاللا  نم  سلف 



ةصقانلا ةلضفلا 
تركذت زماتلا ، رهن  فافض  ع  هتروص  تسكعناو  رمقلا  لمتا  امدنع  فصلا ، ال  ىدحإ   

تركنتف اهنع ، لزغلا  ةراهم   لقت  ال  اهنأ  تعّداو   
7
« افيم  » ع تلواطت  لا  خارأ »  » صم

رحاو حصن ، مسا  ةلئاق : خارأ  ترداو  اهتاح  لالظ  تأوتو ع  زوجع  ةئيه  افيم ع 
اذه كسفن   راقت  نلو ال  فوصلا ، لزغ  ةراهم   لا  كنإ أ  كنع  لاقُ  نأ  تش  ام  ع 

فوس كتاريذحت  نأ  اخت  ال  ةلئاق : ةضاغ  ةرظنب  زوجعلا  ةأرملا  خارأ   تقدحف  .ةهلآلا  ددصلا 
اه ةهلآلا : تحاص  ٍذئيحو  ارام ؟ نم  بّرهتت  اذاملو  افيم ، يتأت  اذامل ال  .فن  رثأ   اهل  نوك 

خارأ تجسو  جسلا ، اراتف   زوجعلا  ةأرملا  ةروص  اهسفن  نع  تعلخو  .تتأ  ةهلآلا  يذ   
بضغلا اهلمتف  ةحوللا ، بع   يأ  فاشا  افيم  عطتس  ملو  ةمثآلا ، ةهلآلا  تاوزن  لثمت  اروص 

ــي، نخارأ سأر  ــى  لع اه  تو بــ ــ ەو ةرج  عذ شــ ــ جب تك  ــ سمأ ةحوللا ثــم  تقّزمو  اهتسفانم ، حاجنل 
اه ـ تأر ـا  ملو .اه  ـ سفن تقن بـه  ً شـ ـ بح اه  ـ قنع لو  ف حـ

ّ
ت ـ لف ـة  ناهإلا ـك  لت ـل  متحت ــي لــم  تلا

فـي ـة  قلعم ـن  كلو ـة ، ـي  قبتل : » اه لـ تلا  ــ قو اه  ــ ع تقف  ــ شأ ةئيه  ـ لا ـك  لت ـى  لع ـا  فيم

ـب شع ةرا  ـ صع ـي  نخارأ ـى  لع تر  ـ ثن نأ  ـد  عب دا  ـ عتبالا تذ فـي  ـ خأ ثـم  . 
8
ـد» بألا ـى  لإ ءاوه  ـ لا

اهانذأو اهفنأ  رمضو  اهرعش  طقاس  اهسمالت ح  ماسلا  بشعلا  اذه  ةراصع  تدا  ـا كـ مو .سّد  ـ قم
اهنط الإ  اهنم  قبي  ملو  اهيقاس ، نم  ًد  اهنبج  ةققد   عباصأ  اهل  تزرو  اهفارطأ ، ةقو  اهسأرو 

.اتوبكنع حبصت  ذو   لق ، نم  لعفت  تنا  ام  جسلا  لصاوت  اهو   طخلا ، هنم  باسي 

مأ ةهلآلا ، نم  بوبحم  هنأل  لمج  لمجلا  لعفلا  لهو  ا ؟ مأ  اخ  خارأ  قح  ةهلآلا  هتلعف  ام  له 
ەردصم فّت  وه  مأ  اهسساحأ ، نم  عبان  افيم  هتلعف  ام  لهو  لمج ؟ هنأل  اهنم  بوبحم  وه 
طلتخت امدنع  أجلن  امهّيألو  نادجولا ؟ مأ  لقعلا  فتلا : اذه  رخآلا   يذلا ط ع  امو  لقعلا ؟

اذو ناملا ، انأجل إ  فخألاو  لقثألا  لوح  انعزانت  اذإف  ساسحإلا ؟ مأ إ  لقعلا  إ  رومألا ، انيلع 
، مأ  وه خ  له  لعفلا ، لوح  انعزانت  اذو  ساقلل ، ملا  انأجل إ  صقلاو  لطلا  لوح  انعزانت 

؟ أجلن نملف  حيبق  مأ  لمج 

، هفطاوع هلقع ع  اذإ ط  امراص  حبصو  هلقع ، ەزئارغ  محتت  امدنع  ناويح  ناسإلا إ  لّوحتي 
إ هضّرع  دق  امم  نزاوتلا ، كلذ  دقفسف  نونج  ناسإلا  ّبحأ  اذو  .بلق  ال  ادسج  صف 
إ ةدوعلا  اهنإ  .اهتيممحو  اهتفع  ةئب   اهنلو  ماعلا ، امتجالا  موهفملا  ةئس   تاطقس 

.انم ل  لخاد  لمجلا  ناويحلا  إ  ةعبطلا ،

ــا ننإ مأ  اه ، ــــ تاذ ي  ــــ ف ٌري  ــــ خ اه  ــــ نأل ءا  ــــ شألا ي  ــــ ف بغر  ــــ ن ل  ــــ ه : 
9
« ازونب ــــ سا  » لأ ــــ س امد  ــــ قو

، نادوجوم لا  ــ مجلاو خلا  فــ اري ؟» خــ  » اهعو ــ ضوم ســ  ذإ  ا  ــ ەرتو اهد  ــ مت ــى  لع ــر  صتقن
نونفلا ةصاخو  لمج ، اهنم  ثكف  انتافت ، ل  انلوح و  نم  ام  ل  ناعمب إ  رظنن  نأ  انيلعو 

« سد ــ روي  » تاحر ــ سم مــن  ــة  فا هلاشأ  لاثملا  لس  ع  غإلا  اهنمو  ةفلتخملا ،
ـة، ـة ف عتم ـا  نحنمت ـت  لاز ـي مـا  تلا سوري » ــ موه  » ــم حالمو سنافوت » ــ سرأ و« سلوكوفو » و«ســ

يركفلا ءانبلا  ارود   بعلت  تلاز  امو  ةثيدحلا ، لامعألا  فـي  ـه  غل بع  صـ ـا  جذومن ـر  بتعتو



اهنلو  .احلا  انع  ةعامتجالا »  ةاحلا  ب«ـ اهطر  بعصو  ةقاعتملا ، لاجألل  ورلاو 
.علا كلذ  راخلا   ملاعلا  نانفلا  وأ  بدألا  رمألا و  ةققح 

ةعبطلل اساعنا  ناأ  ءاوس  عقاولا ، نع  ساعنالا  ةققحو  قدص  ةظفاحملا ع  نفلا   ةفظو  نإ 
انه ساعنالا  دوصقملا  سلو  ةنفلا ، ةغاصلا  لالخ  نم  ركفلل  اساعنا  مأ  نادجولاو ، رعاشملل  مأ 

باعسا صالخإلاو   نادجولاو ، حورلا  ع  يوتح  يذلا  كلذ  امنو  ارغوتوفلا ،» خسلا  »
ةبدألا لاشألا  لالخ  نم  ددج  نومضم  هتغاص   ةداعإل  فراجلا  صالخإلاو  وضوملا ، عقاولا 

م ـــ لأ ذنم  اهب  قيصللا  سدلا  نم  ةلا  سفنلا  هطت  رداقلا ع  ءيلا  لامجلا  افضم  ةدّدعتملا ،
ن ـــ م اه  ـــ لّوحف ه  ـــ نهذ ي  فـــ نا  ـــ نفلا اهلخد  يـــ ي  ـــ تلا قئاقحلا  بـــ ءي  ـــ لم عقاو  ـــ لاو .ةدالو  ـــ لا
، هسا ــ سحو ه  ـــ حور ن  ـــ م اه  ـــ إ اف  ـــ ضم رو شـــ ، صـــ اه  ـــ جارخإ د  ـــ ُو اه ، ـــ ناللا ى  ـــ لإ دود  ـــ حملا
ــن فلا ــر  بتع نو  ــ طالفأ نا  كــ ــد  قل .عاد  ــ بإلا هــو  ــك  لذو ...ة  ــ قيقحلل ًد  بــ دا  ــ قتعالا ًعا  جــ
، ةركفلا لامجو  فلا  لمعلا  ل  ني شـ ماج بـ ـ سالا ـى  لإ ـة  امجلا ـة  عتملا عجر  ـ يو لا ، ـ مجلل ةاا  ـ حم

.ثأتلا ةوقو  بعتلا  لامج  نم   فلا  لمعلل  امجلا  نومضملاف 

،
10

اضع مهضع  عم  سانلا  تاقالعل  ساعنا  الإ  يواسأملاو  كحضملاو  حيبقلاو  لمجلا  امو 
لالخ لمج  نام  ةدهاشم  عتمتس  امدنعف  .ةعبطلا  عم  مهتقالعلو  ةعامتجالا  مهتالعافتلو 

 - عضوملا نا  اذإ  اراهبإ  دادزو  كراوج ، كتبحم  تنا  اذإ  ًامج  أ  ناملا  حبص  كلاوجت ،
.اقّش ثدحلا -  لحم 

ــل هــو ەو لا ، ــ مجلا ا هــو  مــ ان : ــ سفنأ انلأ  ــ سو قطنملا  انحل بــ ــ سو ةماود  ــ لا ــب  لق ــى  لإ ا  ــ نزفق اذو 
تالؤا ــ سلا عـن  ـة  باجإ ـد  جت ال  اننا ؟ ـ ەذأ فـي  الإ  دوجو  مـ ري  غـ ـه  نإ مأ  ـو ، ضوم وأ  ــي  تاذ

رع ـ شف تات ، ـ سم ةد  عـ لال  خـ مـن  لا  ـ مجلا سُّم  ـ لت ـى  لإ ـا  ندوقت تالوا  ــ حملا ــن  كلو ىر ، ــ بلا
رمحألا ةلمجلا -  ناو  ـ لألا ـة  يؤر ىد  لـ انيد  لـ دلو  ـ تت ـي  تلا ـة  ّحلا م  ـ قلا لال  خـ مـن  بـه 

لا هلإ  بذج  ام  لو  توحنملا  ماخرلل  انتدهاشمو  لاللا  تاوصأل  انعامس  ىدلو  دوسألاو - 
.سمللاو

طوطخلاو لمج ، بم  ةهجاول  انتدهاشم  ىدل  ةلشلا  مقلا  لالخ  نم  اضأ  لامجلا  رعشو 
مقلا لالخ  نم  لامجلا  رعشو  ءارحصلا ، لامر  حالا   اهقلخت  لا  ةعدلا  تاجّومتلاو 

برطنس ةنيعم  ةقسوم  ةعوطقمل  انعامس  ىدلف  .اهامسأو  مقلا  لمجأ  كش  ال  و  ةطاترالا ،
نوللا وذ  ءادرلا  لاز  ام  ...املا  ةدعس   ةسانم  اننهذ  ةطترم   تنا  اذإ  برطلا  دشأ 

.ةنادجولا تاطلاغملا  ازواجتم  ةلمج ، اثادحأ  دتس  هنأل  هتؤر ، درجم  حفلا  رمغ  سفنبلا 
ادو انانحو ، ةقر 

ً
فدتم 

ِّ
ٍق رخآ  جئاهلا إ  رحلاو  ةعداو ، ىرخأ  ةضاغلا إ  ءامسلا  لَّوح  ءادرلا  كلذف 

...؟ حق سوق  تقرغو   اهرعش  بعاد  مسلا 

هتاقالع ةققح  نع  نلعأ  انم  نمف  قداص ، اّنك  اذإ  ملأتن  نحنو  بذلا ، إ  نولاَّم  لا 
مل انم  نمو  كفتلا ؟ ولو  هجوز  نخ  مل  انم  نمو  ةعلا ؟ مدع  عمتجملا  اهفص  لا  ةعامتجالا 
نم حبقلا  أ  نخآلا ؟ ەاجت  ەرعاشم  ةققح  نع  برعأ  انم  نمو  هلخاد ؟ داوسلاو   ةملظلا  رعش 



نونفلا لاشأ  انسفنأ   قرغنف  هضقن ، لامجلا إ  نم  بذلا ، قدصلا إ  نم  جراخلا ، لخادلا إ 
! ىرخأ ةهج  نم  قداصلا  بذلا  احنو  ةّوقلا  َّدمتسلو  ةهج ، نم  رّهطتنل  ةفلتخملا 

، هشهد ام  ىري  امدنع  ناسإ  يأ  اهب  ەّوفتي  لا  ةراعلا  كلت  هجولا ،» اذه  لمجو  عئار  وه  مو  ... »
ائس نوك  دق  كدل  نسح  وه  امو  س ، لامجلاف  .نخآ  سانأ  نم  هجولا  تاذل  اهضقن  دجن 

.رهوجلاو نومضملا  ام  لشلا ، نم  دعأ  وه  امم  هلامج  دمتس  ًمج  كمامأ  ەارت  امف  كغ ، ىدل 
لا ةقالخألا  مظُنلا  انه   قالخألاو  لشلا ،)  ) ةلامجلا ةققحلا  رهظت   ةفرعملاو  قالخألاف 

.ال مأ  ةيغلا  مقلا  عم  اهقاسّا  نع  رظنلا  ّضغ  انم  ٍّل  كولس  محت 

ـة ظحل ـن  مو ـر  خآ ـى  لإ صخ  مـن شـ ةرّي  ـ غتم فـ  تالا ، ـ عفنالا ــى  لع ــا  ضأ ةب  ــ سلا بح  ــ ستو
تاّغتلل ـة  جين ثا  ـ نإلا ىد  لـ احو  ـ ضو ـر  ثأ نو  ـ كتو ـد ، حاولا صخ  ـ شلا ىد  لـ ىر  ـ خأ ـى  لإ

ةّغتم اهرود  ةقالخألا  تامقتلا  نأ  كلذ  ع  تو 
ّ

ب .يوثنألا  مسجلا  متت   لا  ةنومرهلا 
اقالخأ لوألا  ەاري  امو  رخآ ، صخش  نوجش  ثي  دق  ّعم  صخش  حفلا   ثعي  امف  ةّصخشو ،

.هتاذ يأرلا  رخآلا  ەرطاش  دق ال 
ً ــ مج ره  ظــ عقاو  ــ لا فــي  لمجلا  فــ .لا  ــ مجلا ىر  نــ ال  ا  ــ نلعجت ءا  ــ شألل ــة  قاولا ــة  يؤرلا نإ 
، بحرلا ىد  ـ ملا ـى  لإ ـه  عفرتو ءي  ـ شلا دا  ـ عبأ عِّسو  تــ ــي  تلا ــا  نفطاوعو انلا  ــ لّخد  تــ ب  ســ

ةنجلاو .نزحلا  انع  دعو  حفلا  انيف  ثعي  يذلا  وهو  هغرنو ، هّسحنو  همهفنو  ەارن  ام  وه  لمجلاو 
انلخدأ حنم  نمف  ألاو ، نزحلا  انيف  ثعي  امدنع  حبقو  ران  لّوحتي إ  يذلا  قوشعملا  لمجلا   

.رانلاو ةنجلا  ام ب  قطلا  انللضو  رانلا ، انلخدأ  عنم  نمو  ةنجلا ،

الو عم -  ــ سلاو ــة  يؤرلا لا  ــ جم فــي  ــة  صاخ هّساو -  حــ لال  خــ ن  ـــ م لا  ــــ مجلا نا  ــــ سإلا سّس  ــــ حتو
اسإلا كفتلا  ا  ــ منو عم ، ــ سلا وأ  ــر  صلا ەر  ــ ەوجو ــل  جلا ءي  ــ شلا ىو  ــ تحم كاردإ  ــن  كم

.ةفرعملا بلق  ذافنلا إ  رداقلا ع 

لا ال ةلخادلا ، اهمقو  اهتانونكم  تفرعو  كلقو ، كركف  اهلخاد  ن إ 
َ

ذَف
ْ

َت كنأل  ةلمج  كتببحف 
ىدل لامجلا  نم  ةجردلا  كلت  غ  ع  ودت  دق  لاو  راخلا ، اهلش  لالخ  نم  كغ  اهاري 

.نخآلا

رع شــ نوللا  ــّس بــ حي ــن  مف ناو ، ــ لألا ــى  لإ قّر  ــ طتلا نود  مــن  لا  ــ مجلا ثد عــن  ــ حلا مقت  ســ الو 
عيطتس الف  لشلا ، ــه  سكع يذ  ــ لا نوم  ــ ضملا ــة  قلعتم نو  ــ لل ــة  امجلا ــة  ّاخلاو .لامجلا  بــ

تاظحللا لامجلا   روعشلا  دادزو  .هتيّمهأو  هنومضم  َّسحن  نأ  دع  الإ  نوللا  لامج  ّسحن  نأ 
عقاولا ب  امو  ضبألاو  دوسألا  ب  ام  يمتلا  نكم  ثح ال  ناولألا ، اهيف  لخادتت  لا  ةممحلا 
لاخلا كلتم  نمو  رمحألا ، نوللا  فعت  هلع  لحتس  صلاخلا  لقعلا  كلتم  نمف  .لاخلاو 

.هتعص نوللا ع  كلذ  فصو  عيطتس  بصخلا 

ددحت ع  ةردق  أ  هلعجو  هساسحإ  رّوطُف  ناسإلا ، قوذ  ةمنت  اسئر   ارود  نفلا  بعل 
ــه سالم را  ــ خا عد فــي  ــ بُف يداهلا  هطحم  كلذ ع  سكعنو  ّلاو ، خلاو  حيبقلاو ، لمجلا 
ـن حنف نا ، ـ سإلا رعا  ـ شم لق  صـ فــي  ــّن  فلا مه  ســ مــا  .هتافر  ــ صت تر  ــ تو ــه ، لم ثا  ــ ثأو



ملأ ــ تنو لا ، ــ طألا س  ــ ساحأ ش  ــ عنو عم  ـ سملا وأ  ـر  ملا  ّ ـ فلا ـل  معلا ثداو  حـ مـع  فطا  ـ عتن
ةه ــ لآلا هعر  ــ صت يذ  ــ لا ــل  طلا مــن  ــل  ضفأ ــن  حنف ــه  للا ــد  محنو ــه ، إ نولوؤ  يذ يــ ــ لا ري  ــ صملل

انعام سـ ىد  ـ لو .ل  ـ مألا ا  ــ ف ــر  بكو مؤا  ــ شلا مـن  ان  ـ سفنأ رُّه  ـ طتب رع  ــ شو ــي ، سملا فــي 
ـد قو .م  ـ لألاو باذ  ـ علاو نزح  ـ لاو ـى  سألا رَّه  ـ طتنو ةاحلا  بـ لؤا  ـ فتلا ـا  نلخاد ـث  عبي ـ  سوملل

رِّهطُو ةلسلاو ، ةحارلا  ةاهنلا  مدخ   هأر  وهف   نفلل ، ةّمهم  ـة  امتجا ـة  فظو وط  ـ سرأ دّد  حـ
.ةقالخألا ملاعتلا  مّدقو  ةنيعم  تالاعفنا 

عجار ـ تت ـع  متجم يأ  تاعار فــي  ــ صلا نأو  ــد ، عب أد  بــ ّ لــم  ــ حتملا نا  ــ سإلا ــر  صع نأ  ــد  قتعنو
ألمت ثثجلا  ءال  ـ شأ ـد  جن ملا  ـ علا ـة  طخ ل  ـ صافت ـى  لإ رظنلا  ـ بف .ه  ـ نو  ـ نفلا ـة  بترم ءاقترا  بـ

ناسإلا امف  وملا  نم  ثعت  نفعلا  ةحئار  تلاز  امو  .بورحلاو  لا  تاعا  كلذكو  ناملا ،
دهاشمل انؤر  ىدل  انشهد  متكن  نأ  عيطتس  الو  .هد  ثّولت  ءامدلاو  ااطخلا  لحوب  خّطلم 

لجأ نم  وأ  تارالود ، ةنفح  لجأ  نم  ىوأم ، ال  ناسإلا  لعجتو  انبكوك  حاتجت  لا  ةبعلا  بورحلا 
ةوه ــ لا ــل  قتو ــة  امتجالا ةلاد  ــ علا لالحإ  بــ ةر ، ــ شلا ةل  ــ شم ت 

ُ
ّلَح امو لــم  .ةلاحم  لئاز ال  ذوفن 

ني بـ قور  ـ فك تارا  ـ ضحلا ني  بـ ـة  مئاقلا دود  ـ حلا خي  ـ سرت ـع  نمو ءار  ـ قفلاو ءا  ـ غألا ني  بـ مـا 
نم تالفنالاو  لالحنالا  هقط إ  يلا   عمتجملا  دجنس  فلختلاو ، مدقتلاو  ةاناعملاو  ـة  افرلا
ةغا ةدا صــ ــ عإل ــة  يرظن ةؤر  كلتمن  مل  امو  .هطت  لا  ةعامتجالا  مظنلا  عيمجو  ةقالخألا  مقلا 

لو ـ صولا ـي  غبي فاد  ـ ەأ ـة  يرحلاو ـة  امتجالا ةلاد  ـ علا ـا  يعأ ــب  صن ــع  ضاو دد  ملا مــن جــ ــ علا
.موجنلا ةقارم  هتاح   ناسإلا  ق  نأ  ةلاحلا  ەذ  ـى فـي هـ ألاو

َ
لْو راد ، ـ جلا مدطصن  ـ سف اه ، ـ إ



عئاضلا نمزلا 
لا ةأرملا  مدآ : لاقف  .اهنم  لأت  نأ ال  كتصوأ  لا  ةرجشلا  نم  تلأ  له  : » مدآ برلا  لأس  امدنع 

: هلإلا برلا  لاقف  .تلأف  ةرجشلا  نم  تطعأ  اهتلعج م  

و ادالوأ ، نيدلت  عجولا  : - » ةأرملل لاقو  ...تلأف  تَّرغ  ةحلا  ةأرملا : تلاقف  تلعف ؟ يذلا  اذه  ام 
«... كلع دوس  وهو  كقاشا  نوك  كلجر 

ەد ُّدم  هلعل  نآلاو  .لاو  خلا  افراع  انم ، دحاوك  راص  دق  ناسإلا  اذ  وه  هلإلا : برلا  لاقو  ... »
ضرألا لمعل  ندع  ةّنج  نم  هلإلا  برلا  هجرخأف  .دألا  احو إ  لأو  اضأ  ةاحلا  ةرجش  نم  ذخأو 

.
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« اهنم ذخأ  لا 

ـر لـه طخت دو لـم  ـ لخلا ةر  ـ كف نأ  ءا بـ ــ عدالا اند  ــ حأ عطت  ســ الو  ــك ، لذ ــى تــم  تم ــم  لع ــد  حأ ال 
.اندصحو ـا  نب صّر  تـ يذ  ـ لا ـن  مزلا كا  ـ نهو نا  ـ سإلل دو  ـ لخلا نو  كـ ف  ـن كـ كلو لا ، ـى بـ لع

لامعألا رارمتسالا  اعامتجا  دولخلا  نوكأ  ءانبألا ؟ لالخ  نم  رارمتسالا  اجولويب  دولخلا  نوكأ 
!؟ تامللاو فورحلل  لوألا  ملعملا  وأ  رانلا  فشكم  ركذ  انم  نم  نلو  تاعمتجملا ؟ ةحلاصلا  

ثـم ـى ، ضوفلاو ءا  ـ ضفلا أد  بـ نولا  فـ ـة ، انويلا ا  ــ ولوثيملا بدار  ســ ــى  لإ ا  ــ نلقتنا اذو 
مث رحلاو ، ءام  ـ سلاو ـل  لا ثـم  راه ، ـ نلا ضرألا ، تد  ـ لُوو ءا ، ـ ضفلا مـن  ـة  قثنم ضرألا  ـت  قلطنا

دقلو ةهبجلا ، فصتنم  ةدحاو   تاذ ع  ةعش  ةمخض  تاقولخم  و  ةقلامعلا ، كلذ  دع  تءاج 
اهرغصأ ناو  الا ، تاروثو  لزالزلاو  لاجلا  لثم  ضرألا ، يوقو ع  مخض  وه  ام  ل  تدّسج 

ادرجم ةوسقلا  ددش  اهلإ  ناو  هناطلسل ، هل  ملاعلا  عاضخإ  عاطتسا  يذلا  نمزلا ، هلإ  سونورك ،» »
اعش ًجنم  ًماح  ەورّوص  دقل  .ء  ل  مّطح  لازي  الو  ەدالوأ ، سافا  نع  عَّروتي  مل  ةمحرلا  نم 

.هنم انل  ةاجن  الو  هلجنم  نم  دحأل  برهم  الو  ء ، لو  ء ، يأ  داصح  جل 

تاناويحلا ناحم  انسفنأ  اندجول  ماع ، فالآ  ةع  لق  لئاوألا  اندادجأ  إ  انلاخ  اندع  اذو 
دان ةفثك  تااغ  طسو  فوهك  احن   انتاماق ، بصتت  دالا  انسفنأ ، شمنم ع  ةشّحوتملا ،

، ءاشألا ةرطسلا ع  ةرداق ع  انعاصأو  ةزيامتم ، انيداأو  رجحلا ، نم  انتاودأو  سمشلا ، ىرن  ال 
ةاحلا ةرودو  لجلاو ، رحلا  دنع  ەدودح  تت  ملاعلاو  ةهباشم ، ماألا  لف  نمزلا  ّسحن  نكن  ملو 
ةاحلاو توملا ، ريدج  وه   ام  لف  نارودلا ، نع  قوتت 

ّ
ف دات ال  ةهانتم  ةرمتسم ال  ةروص   

.كالهلا اهلم إ 

ةمجمجلا بحاص  وينامورلا ،»  » اندج نا  ماع ، فلأ  ءارولا 30 - 40  نمزلا إ  ةنيفس  انردأ  اذو 
هفختو دعرلا  توص  هعري  هلوح ، نم  رود  ام  لوح  امود  اشهدنم  فقاولا  ضعلا ، هجولاو  ةبلا 

برقأ بورهلا إ  ىوس  همامأ  نك  ملو  ةرغلا ، راطمألاو  قلا  مامأ  لعف  اذام  يرد  الو  شفافخلا ،
نا يذلا  اتريدنانلا ،»  » اندج نا  ماع  فلأ  إ 50 - 70  املا  ەاجتا  انحس   اذو  .فهك 

ةنحنم هتهبج  تنا  اهتهجاوم ، لشف   نا  ام  اثكو  ةققحلا  ةؤرل  اصتنم  فوقولا  لواح  امئاد 
اح  ناو  ولا ، كاذنيح  كلتم  نك  ملف  احلا ، ناسإلا  نم  رغصأ  هلقع  مجحو  فلخلا ، إ 



.ناسإلا اح  اذامل  ملع  نك  ملف  ّكشو  قلق 

تل ــ شو تأد  ــي بــ تلا ضرألا  ــا  نّمأ خــــرا  ك تــ ــــ ن نأ  نود  ن  ــــ م ا  ــــ ق
ُ

مُد ي  ــــ ضملا عيطت  ــــ س الو 
تارا ــ قلا تره  ظــ ــر  صعلا ــك  لذ ــي  فو ةن ، ســ تارا  ــ م ــة  سمخ ــذ  نم ةا  ــ لا ــر  جف فــي 

.اقت ماع  نويلم  لق 700  روهظلا  ةدّقعملا   ةحلا  تانئالا  تأدو  تاطحملاو ،

ةا ــ لا لا  ــ شأ تنا  ــ كو ةن ، نوي ســ ــ لم ــذ 600  نم ةمد  ــ قلا ةا  ــ لا ــر  صع ــر  صعلا ك  ــــ لذ ب  ــــ قعأو
ضع اهتقفرو  تاتا ، ــ بنلا ــض  عب تزغو  كام ، ــ سألا تره  ــ ظف ــط ، قف تا  ــ طحملا ــي  فو ــة  للق

.ةفثلا تااغلا  ةئيلم  ضرألاو  علا  كلذ  تناف  اهيلع ، فحزلا  دادزا  لا  ةسالا  تاناويحلا ،

سقطلا ناو  ةنس ، نويلم  اقت 135  ماد  يذلا  ةطّسوتملا  ةاحلا  نع  وهو  يدألا ، فصلا  ءاجو 
ةسمخ لداع  اهنزو  ناو  اهساو ، اهئام  ضرألا  رطس ع  فحاوزلاو  ماودلا ، امظتنمو ع  ائفاد 
لّوحتو انط ، اهنزوو 30  ام  اهلوط 20  روصوتنولل »  » ااق تدجو  دقلو  احلا ، لفلا  فاعضأ 

.هضقن يدألا إ  فصلا 

.ةمخضلا تافولخملا  ل  تتامف  ضبألا  نوللا  ءامسلا إ  تلّوحتو  ضرألا  دلجلا  غف 

: لاؤسلا انه  زو  .ةنس  نويلم  ذنم 55  رمتسم  وهو  ةددجلا ، ةاحلا  نآلا ع  شعن  نحن  اهو 
نم اهنع  انثّدحت  لا  تاونسلا  يالمف  نمزلا ؟ كردت  ضرألا  ع  تاقولخملاو  ةاحلا  تنا  له 
ملو ناملا ، حني  و  ولا  ناو  ناسإلا ، نع  اهيف  انثّدحت  لا  تاونسلا  فالآو  ضرألا ، رمع 

نهذلا لصفنا  نأ  إ  ناملا ، روطت  رّوطتلاو  ناملا ، خــــرات  خــــراتلا  ناف  نمزلا  ةّحلا  تانئالا  عت 
، رهاوظلاو ثداوحلاو  ةجراخلا  تاقالعلا  ب  ام  ناسإلا  طف  ولا ، دجوو  يلا  لقعلا  نع 

تطر ءدلا  و  .نمزلا  كاردإ  نم  د  ال  ناف  ةقالعلا ، كلت  للحت  ةجراخ  ةظن  ناوق  دجوأو 
ــد عب تا  ا مــ ــ نالف وأ  اذ ، ةر كــ ــ يزج تقرغ  موي  دلُو  انالف  نأ  لاقُ  نا  ماسج ، ثداوح  نمزلا  ةئادلا 
.ى ــ نعم نمزل  لــ كرد  يــ نا  ــ سإلا كــن  ــم  لف اذ ، كــ ــو  حنب ةري ،» ــ بلا  » دو ــ علا ةكم  ــ سلا داط  ــ صا

يذلا نمزلا  راطإ  ةسأ  لا  تافّت  تحصأو  ةا  ــ لا تاد  ــ عت تداز  ــن  مزلا كاردإ  ــذ  نمو
نمزلا نأ  رعش  هتببح  اندحأ  قناع  امدنعف  .انم  ل  لخاد  قحلا   نمزلا  لظو  ەانعخا ،

مجسن صخش ال  عم  اندحأ  رثاعلا  ظحلا  عض  امدنعو  ٍناوث ، تاعاسلاو   قئاقدلا  ّرمتو  دّمجت ،
نم ذع 

َّ
ب لا  ةضقلا  بحاصو  .لاوطلا  تاعاسلا  هعم  اهانضق  لا  قئاقدلا  نأو  رعش  هعم ،
لقث نمزلا  نأو  ةبك ، ةرخص  ءاملا  ةطقن  نأو  رعش  هسأر ، طقس ع  ةمظتنم  ءام  ةطقنب  اهلجأ 

و لل ، رانلا  هئاطعإل  سوييمورب »  » بذعت ةهلآلا  تدارأ  امدنعف  .دلا  قّزم  جودزم  فسك 
ةناث  ومنيل  راهنلا ، لاوط  ەدك  شهني  رقصلا  تلعجو  لجلا  ع  هتبلص  ةهلإلا ، راألا  نم 
لاس ال  تاسلا ...؟ حم   يذلا  فلا  نمزك  دلا  شهن  نمز  لهف  .راهنلا  هشهن   داعُو  لللا 

الو مونلا ، هتضق   كرمع  ثلث  نأ  لمألا  ةيخ  باصت  امف  تاونسلا ، نم  تشع  م  كسفن 
زواجتي ال  قحلا  رمعلا  نإف  ةحالا  قم  ع  تنأو  ةققحلا ، كسفن  تهجاو  اذإ  لجخت 

ذاوحتسالا عيطتس  الو  كعاصأ  ب  ام  باسي  يذلا  عئاضلا  نمزلا  ةاحلا   ةقو  ماأ ، ةعض 
سساحألا ثت  رح  ةروح  اهب ، كسمت  نأ  نود  نم  تلفتو  ملحلا  ّرمت  باضلا  نم  بُحُس  .هلع 

.رمقلا عم  برهتو  ةرخاس  كل  مسبت  اهلبقتل ، اهنم  باقالا  لواحت  نأ  امو  رعاشملا ، تو 
ُ

بِهل



نأ دجنسف  نولا ، جراخ  نم  انرظنو  عأ ، انقلحو إ  قيضلا ، انرافأ  قفن  نم  جورخلا  انعطتسا  ولو 
تارالم ةسمخ  ءاهز  ضرألا  رمع  نأو  ةنس ، رالم  ةارق 15  غلي  نولا  اذهل  ًامتحا  ألا  رمعلا 

ةرلل ثدحلا  هجولا  نّوكت  ثح  اهدعاتو  تاراقلا  قّقش  تّرم ع  ةنس  نويلم  سمخ  نأو  ةنس ،

نأ دع  كلذو  ، 
12

ضرألا ةدس  راحلا   مدلا  تاذ  تاناويحلا  تحصأو  فحاوزلا  تتامو  ةضرألا ،
، ةدلجلا تافلا  نم  تاونسلا  يالم  اهلقو  راحلا ، فصلا  نم  تاونسلا  يالم  ضرألا  تّرم 

نأ ناسإلا  عاطتسا  امدنع  ةمدقلا ، ةناسإلا  ةراضحلا  ع  رهظ  ةنس  فلأ  ةئام  وحن  ذنم  هنأو 
علاو ةنس  فالآ  ةتس  وحن  ذنم  أد  احنلا  علا  نأو  اد ، لش  ةشخلا  تاودألا  مدختس 

نأ دجنسف  ضفملا  نولا  رمع  إ  ةنمزألا  كلت  انسق  اذو  .ةنس  فالآ  ةثالث  ذنم  أد  يددحلا 
، ةققد وحن 12  ذنم  احنلا  ەع  أدو  تاعاس ، ثالث  وحن  ذنم  ةشخلا  هتاودأ  عنص  ناسإلا 

ةناسإلا ةراضحلا  نأو  قئاقد ، ثالث  وحن  ذنم  ءاج  حيسملا  دسلا  نأو  .قئاقد  تس  ذنم  يددحلاو 
ةمّدقتم  اطاوشأ  عطقو  ةثيدح  امولع  ناسإلا  ماقأف  ةع ، تاوطخ  ٍناوث  عض  ذنم  تأد 

.اجولونكتلاو ةعانصلا 

ەدال ــذ مــ نم لمالا  ــه بــ تاح ىرن  ــ سف نا ، ــ سإلا ــى  لإ ــر  ظننلو نو  ــ كلا جرا  انتحارت خــ ــ سا ــل  منلو
دوجو انضفا  ـو  لو نو ، ـ كلا ـر  مع ـى  لإ ة  ـ سلا ــة  اثلا مــن  ءزج  عــن  ةرا  ــ بع ــه ، تامم ــى  تحو
لللا تومتو   دلوت  لا  ةحلا  انترظنك إ  انيلإ  رظنسف  ةفلتخم ، سياقم  احت  ةكذ  تانئا 

مف  لللا ، ةؤر  اهل  ّسي  الو  راهنلا  تومتو   دلوت  لا  ةحلا  وأ  راهنلا ، ةؤر  اهل  سي  الو 
يردن الو  .لللا  ةعور  َرت  مل  لا  كلت  ةّقش  مو  حاصلا ، لامج  دهاش  مل  لا  ةحلا  كلت  ةسعت 

.هلل وأ  نولا  راهن  ىري  الو  ةنوك  ةظحل  تومو   دلوي  يذلا  ناسإلا  ةسلا إ  لوقن  اذام 

عي ــ مجل تا  لد ثــ ــ عم با  ــ سي ره  ــه نــ نأو ــن  مزلا ــى  لإ ــر  ظنُي نا  ثد كــ ــ حلا ــر  صعلا ةاد  ــذ بــ نم
نأ ةصاخلا ، ةسلا  ـة  يرظن لال  مـن خـ ـت ، بثأو نيات ،» ـ شيأ  » ءا نأ جـ ـى  لإ ءا ، ـ شألاو صاخ  ـ شألا
الو تفلتخم ، تطقن  نم  هنادصري  فلتخم  نْيَدصار  ةسلا إ  هسفن  لدعملا  باسي  نمزلا ال 
راجفنا  ثدح  اذإ  هنأ  هشلا  لثملا  ب  دقلو  .ةس  ةع  ةأ  امهضع  ةسلا إ  نارحتي 
ىري نلف  ءازوجلا ،»  » راجفنال ةجن  ماعلا 2000 ، راذآ )  ) سرام ةلل 17  راجلا »   » ةعومجم

نم ةئوض  ةنس  دع 300  ع  ءازوجلا  نأل  هسفن ، خــــراتلا  اذه  راجفنالا   اذه  ضرألا  ناس 
ما ــ علا راذآ )  ) سرام انلصتس  17  راجفنالا  ثودح  ع  ةلادلا  ةئوضلا  تاجوملا  نإ  يأ  ضرألا 
ما ـ علا راذآ )  ) سرا ــه فـي 17 مـ سفن را  ــ جفنالا ىري  ــ سف ناويد » ــ لا  » ــى لع ــد  حأ كا  ــ نه نا  اذو كــ .م  2300
ەذه ل  ثدحت   ةدحاولا  ةثداحلا  نإ  يأ  ءازو ، ـ جلا ةئو عـن  ةن ضـ ـد 250 سـ عبي ـه  نإ ث  حـ ، 2250

.نامألا ام ب  تافاسملل  اقفو  رخآ  نام إ  نم  فلتخ  تقو  نامألا  

ةمظتنم ةع  نادصار  كرحت  اذإ  هنأ  ةققح  إ  ةصاخلا  ةسلا  نياتشيأ   ةظن  تدأ  دقلو 
.ءطب س  نا  ول  ام  رخآلل  رهظ  امهنم  ل  ةعومجم  نمزلا   نإف  رخآلا ، ةسلا إ  امهدحأ 

، لمجلا هلثم  نياتشيأ  نم  عتسس  ةناث  ةّرمو  نمزلا .» ضقانت   » روهظ إ  تدأ  ةققحلا  ەذه 
ةنس دع 33  عق ع  يذلا  حمارلا ،» كامسلا   » مجن ةئاضف إ  ةلحر  اعم   انبهذ  اننأ  ضفنلو 
مجنلا  كلذ  لصت إ  اهنإف  ءوضلا  ةع  نم  ةق  ةع  ةنيفسلا  تراس  اذإف  ضرألا ، نم  ةئوض 



نم ةنس  دع 66  ةناث  ضرألا  إ  دوعت  اهنإف  ةام  تداع  اذو  ةنس ، نع 33  ًلق  دت  ةدم 
.اهل اهترداغم 

رعش نل  اننإف  ضرألا ، سياقم  إ  ةسلا  ةبك  ةع  تراس  دق  ةئاضفلا  ةنيفسلا  تنا  املو 
اهكن مل  اننأ  ودي  فوس  هنإف  ضرألا  إ  دوعن  امدنعو  باهذلا ، ةلحر  ةنس   انقرغتسا 33  اننأ 

دجن دقو ال  ضرألا ، ناس  ةسلا إ  ةنس  انيلع 66  دق م  نوكس  هنأ  دحاو ، ح  موي  ىوس 
رادقم 66 كس  ةئاضفلا  انتلحر  لق  مهانكرت  نم  ل  رمعف  ةاحلا ، دق  انئاقدصأ ع  نم  ادحأ 

ردص ع  توملا  نأ  كلذ  باشلا ، ظافتحالل  ءاضفلا  سفنلا   قارغإ  نم  ةعفنم  الف  ةنس ،
.راألا ةئيلم  ةاحلاو  ءاضفلا ، بهاغ  ةاحلا   نم  لمجأ  قوشعملا  نضح  و  بوبحملا 

صخشلا عم  نمزلا  شعنلو  اّنم ، برهي  نأ  لق  اننمزب  عتمتسلف  زاغلألا ؛ كف  يّدؤت إ  نل  تااذعلاو 
.نورخآلا ەدي  يذلا  ەدن ال  يذلا 



ةمج ال  ملاع 
14

« سوييمور بـ  » ـه لإلل ــة  لمج ــى  ثنأ ــق  لخ نأ  دارأ  نا  ــ سإلا  
13

« سو ــ يز  » ــق لخ نأ  ــد  عب
اهتبهوف ةهلآلا  ـت  لقأو ـن ، سحلاو لا  ـ مجلا فـي  ـة  يآ تءا  ـ جو ةر ، ـ شلا ـة  طلا مـن  اهد  ـ جوأف

، هح نم   
15

« ديك  » اهبهو ام  اهتقاشر ، نم  انادو  اهتمح ، نم  افيمو  اهلامج ، نم  سونيف 
«، ارودنب  » اهــر اهامسو  ةاحلا ، اهيف  تدف  هحور  نم  سوز »  » اهيف خفن  مث  ەرعش ، نم  ولوبأو 

ارودنب تشاعو  سويثمبا .»  » ەوخأ اهاقلتف  اهضفر ، يذلا  سوييمورب  ةده إ   
16

« زمره  » اهلمحو
قودنص زمره  لقأ  ناجاني ، ناجوزلا  نا  امنو  ماألا ، دحأ  .حمو و  وهل  ةهلآلا   شعت  ام 

.هنذأ دع  الإ  قودنصلا  حتفت  أ 
ّ
اهيلع  طشاو  ارودنب  سوز إ  نم  ةده 

هلامج ةذوخأم  قودنصلا  إ  تضهنف  قودنصلا ، حتف  لإلا  نذإلا  ِتأ  ملو  ماأو  ماأ  تّرم 
، عو ــ جلا ٌثلا  ــ ثو ــر ، قفلا ــر  خآو ضرملا ، لمح  ٌشافخ  ةرلا ، حاورألا  تقلطناف  هتحتفو ، ەراأو 
ـر خآ ـى  لإ ...ةءاند  ـ لا ٌنما  ـ ثو قا ، ـ فنلا ٌعبا  ـ سو ـط ، حقلا ٌسدا  ـ سو قا ، ـ فنلا ٌسما  ـ خو ــل  خبلا ــٌع  بارو

.
17

ةمجلا هقط إ  ناسإلا  فرع  اذكهو  .مويلا  ـى  تح ـا  يب ةدوجو  ـت مـ لاز ـي مـا  تلا ـل  ئاذرلا

شأ تفا  ح  لوق : هلخاد  نم  اتوص  تعمس  ةع ، قودنصلا  قالغإ  ارودنب  تداعأ  امدنعو 
! لمأ ال  ةاح  الف  ةاحلا ، انم   دحأ  امل   اهالول  لا  لمألا »  » حور جختل  هتحتفف  .محارج 

ةدا ــ عإ لوا  ــ حي ــو  ەو ــه  خــــرات ــى  عو نأ  ــذ  نمو مئار ، ــ جلا ــه  عمو نا  ــ سإلا ــا  ل  ــــ ئاذرلا قال  ــــ طنا ذ  ــــ نمو
ــك لت ثؤ 

ِّ
ر ــ تو .ةدع  ــــ سلا ةا  ــ لا ري  ــ فوتو مئار  ــ جلا مــن  لال  ــ قإلل قودن  ــ صلا ــى  لإ ةرر  ــ شلا حاورألا 

ــل ئاذرلا بــه  ــا  ت يذ  ــ لا خا  ــ نملا ــى  لع انترط  ســ رد  ــ قو انتاكول  ســ فــي  ةرر  ــ شلا حاورألا 
ةفلتخم ةكولس  طامنأ  فقوملل  نا  ــ سإلا بجت  ــ سو .مئار  ــ جلا ــل مــن  قتلا حا فــي  ــ جنلا ــن  كم

لالخ سانلا  اهغوص  لا  ةفلتخملا  ةعامتجالا  ەياعم  عمتجم  لل  نأ  كلذ  هتئو ، هتل  اعت 
نوكن اننإف  ةعامتجالا  ياعملا  كلت  نع  عمتجملا  ءاضعأ  نم  دحأ  فرحنا  اذإف  .مهتاح  ةسم 

ةلئاط تحت  هكترم  عض  يذلا  دحلا  إ  فارحنالا  كلذ  نوك  دقو  امتجا ، غ  كولس  ددص 
...ام ةمج  نارأ  نّوُ  امتجالا  كولسلا غ  كلذ  نأ  يأ  نوناقلا ،

تمدخت ـ سا ـد  قلو اه ، ـ نم ـّد  حلا وأ  ـة  مجلا ــى  لع ءا  ــ ضقلا ــى  لع ةر  ــ شلا ــل  معت ءد ، ــ بلا ــذ  نمو
تقر ــــ حأو مر  ـ جملا ـض  عب تقرغأ  فـ با ، ـ قعلا موه  ـ فم نم  ضـ ةدد  عـ بلا  ـ سأ ـك  لذ فـي 

ــى لإ ير  ــ شلا ــد  سجلا تنا  ــ ەأو مهلا ، ــ صوأ ــت  عّطق وأ  مه  ــــ تقنخ وأ  مهتبل  ــــ صو ءا  ــــ أ مه  ــــ ضع
عقاوم بسل  عفدنت  ةمجلا  ةرها  لازت ظــ ــك ال  لذ مغر مــن  ــ لا ــى  لعو قوزاخلا ، ــه بــ قاخا حــد 

.ةددج

ةلشم ةمجلا  ُّدعت  لا  قفألا  ةقّض  ةرظنلا  كلت  ةمجلا  ةحفام  لشفلا   باسأ  نم  لعلو  ... 
ن ــــ ل م ــــ قتلا نأ  الإ  .ةل  ــــ شملا ەذه  ــــ ًولح ل دج  نأ  هلع  لِّوعتو  ەدحو ، انجلا  عاطقلا  لاشم  نم 
ــة امتجالا لا  ــ شملل لو  ــ لحلا ري  ــ فوت ــى  لع ــا  سأ ل  شــ ــد  متع ــة  مجلا تالد  ــ عم



ردق درفلا  أدت  ةمجلا ال  ةحفامو  ناسلا ، ــة  لاغ ــر فــي  ثؤت ــي  تلا ــة  اقثلاو ةدا  ــ صتقالاو
.عمتجملا أدت  ام 

مــن ــة  مجلا ــع  قاو ــى  لع فّر  ــ عتلا ــى  لع ــة  مجلا ــع  نمل ط  ــ طختلل ــي  عقاولا رّو  ــ صتلا زك  ــ تري
تاهاجتا دد  ـ حت فـي  تانا  ـ لا ـك  لت مادخت  ـ سا ـن  كم ث  حـ تاءا ، ــ صحإلاو تانا  ــ لا لال  خــ

ناسلا ومنو  عيصتلاو  ّحتلا  ةئامنإلا ، تالمعلا  ب  ةقالعلا  ةسارد  ع  لمعلاو  ...ةمجلا 
تالدعم ةلمتحملا   تادالا  ع  ثأت  اهل  لا  ةفارغومدلا ، تاهاجتالا  نم  اهغو  ةرجهلاو 

.اهتالدعم نم  لالقإلاو  اهتاراسم  محتلاو   ةرهاظلا  ەذه  طض  لجأ  نم  مارجإلا ،

دوجو جهنلا  اذه  ضف  ثح  يبلا ، ططختلا  عاتا  ةمجلا   عنمل  لضفألا  جهنلا  لّثمتو 
نإف اذل  ةمجلا ، نم  ةنيعم  عاونأ  باترا  ةداز  لامتحا  إ  يّدؤت  فورظلا  نم  ةنيعم  ةعومجم 

عاونألا كلت  عقو  تالاح  ضفخ   يّدؤي إ  نأ  هنأش  نم  ةئبلا ،»  » يأ فورظلا ، يغت   ثادحإ 
اتلا ــ بو لدا ، ــ بتملا ثأ  ــ تلاو ثأ 

ّ
ر ــ تلا ــة  قالع اه  ــه بــ طت هتئب ، دلو  ناسإلاف  ...مئارجلا  نم 

ـي متلاو ـة  ألاو ــر  قفلا ــل  ثم نا ، ــ سإلا ــة  مارك ــط مــن  حت ــي  تلا ة  ــ شعملا فور  ــ ظلا ــة  لازإ نإ  فــ
ةمجلا تالدعم  نم  لالقإلا  امتح إ  يّدؤي  اهتاتسمو ، اهلاشأ  فلتخم  ةاوا  ـ سماللاو ير  ـ صنعلا

...رخآ بناج  نم  ةلوبقم ، دودح  لخاد  ارجإلا  كولسلا  ءاوتحاو  بناج ، نم 

جمارب عضوف  .ةلماشلا  ةئامنإلا  ططخلا  هطر  بج  ةمجلا ، عنمل  ططختلا  حاجن  نامضلو 
ءالؤه ةدوع  تالامتحا  نم  للقس  لمعلا ، قوس  ةلطم   ةنقت  تاراهم  مرجملا  ملعتل 

قيقحت مهس   تاراهملا  كلتل  مهباسا  نإف  هتاذ  تقولا  و  ىرخأ ، ةرم  ةمجلا  إ  مرجملا 
، عــــلا يداصتقالا  يغتلا  طامنأ  توافتلا ب  جالع  .طولا و  ىوتسملا  ةمنتلا ع  جمارب 

لعف ةدعاصلا  ةعامتجالا  مهافملاو  تاروطتلا  عم  بساني  ام ال  ءلا  اهُّغت  وأ  ناوقلا  تاثو 
.ةمنتلا

نم للقتلاو  توافتلا  اذه  نم  ِّدحلا  لجأ  نمو  .ةثك  لاشمل  اردصم  توافتلا  اذه  نوك  نأ  نكمو 
ثح ةرمتسم  ةفص  هلدعتو  همقتو  وناقلا  ماظنلا  سحت  ّعتي  هنإف  امتجالا ، فلختلا 

...ةغتملا ةعامتجالاو  ةداصتقالا  تاجاتحالا  باوي 

إ دلا  ةوسق  نم  اه  اهناطوأ  ةكرات  رجاهت  رويطلاف  .ةرجهلا  ةمجلل : ةدعاسملا  لماوعلا  نمو 
هتيدم إ ةنيدملا  نبا  كو  قزرلا ، نع  اثح  ةنيدملا  هتق إ  نم  مدعملا  حالفلا  رجاهــو  ءفدلا ،

رافأ سرونلاو  رجاهملا  لمحو  هتشعم ، فورظ  سحت  ًمأ   ملاعلا  نم  ىرخأ  مصاوع 
دئاس وه  ام  عم  مهافملاو  رافألا  كلت  فلتخت  ام  الاغو  اهيف ، أش  لا  ةلحملا  ةئبلا  تادقتعمو 

نوكتو ءاآلا ، لج  ەراثآ ع  سكعنت  تافاقثلا  ب  عا  كلذل  ةجن  أشو  لِقتسملا ، دللا   
، اهيف ةقث  مدعو  مَقلا  لالتخا   يدؤي إ  اهضقانتو  مهافملا  فالتخاف  .راغصلا  دنع  احوضو  أ 

...حنجلا ةرئاد  ثادحألا إ  عفد  ام 

ةدا ـ يز ـى  لإ ةمخ ، ـ ضتم ند  ـى مـ لإ ـم  صاوعلاو ىر  ـ بلا ند  ـ ملا لّو  ــ حت ــو  حن دئا  ــ سلا ەا  ــ جتالا يّدؤ  ــ يو
ةحصلا ةددع  تاعا  ـ طق رو فـي  ـ صق كلذ  ـة لـ جين ره  ـ ظف ند ، ـ ملا ـك  لت ـى  لإ ةرجه  ـ لا تالد  ـ عم



نوأجلف إ ةف ، قزر  رداصم  لوصحلا ع  نورجاهملا   لشف  ام  الاغو  ناسإلاو ، ملعتلاو 
تارح لظ  ةمجلا   عنم  لمعلا ع  نأ  هف  كش  اممو ال  .مهتاجاتحا  دسل  ةعلا  قرطلا غ 

راطإ ت  
ُ

ذَّفن نأو  اهل ، اطَّطخم  ةرجهلا  تارح  نوكت  نأ  بلطتي  ةلودلاو ، ةنطولاو  ةملقإلا  ةرجهلا 
ةداز ةغ  ةثيدح ، ةعارز  قطانم  ءاشإ  وأ  ةصاخ  ةعانص  ندم  ةماقإ  لثم  ةلماشلا ، ةنطولا  ةمنتلا 

يّدؤي إ نأ  هنأش  نم  ةمنتلا ، ططخ  نمض  نجاهملا  باعساو  .ةرجهلا  مظنتو  ةنطولا  دراوملا 
.ةمجلا تالدعم  ضفخ  نجاهملا و  ىدل  ةاحلا  ىوتسم  عفر 

مرجملا ب ةس  نأ  تاساردلا ع  تلد  دقو  ةمجلا ، ةس  عافترا  ارود   بعلت  ةّمألا  نأ  ام 
عفترا امل  هنإ  يأ  اهنم ، عأ  وأ  ةناث  ةسارد  اوّقلت  نيذلا  ددع  فاعضأ  ةثالث  نم  غلت أ  يمألا 
راتعا نكم  الو  .عاطقلا  كلذ  ةمجلا   ةس  تضفخنا  تاعاطقلا ، دحأ  ملعتلا   ىوتسم 

سا ــ سحإ نأ  الإ  ــة ، مجلا با  ــ كترال اد  ــ و ا  ــ عفاد ــه ، تاذ دح  لعتلا   ىوتسملا  طوبه 
ـة حاتملا صر  ـ فلا ةدود  ـ حمو يدر  ـ فلا لخد  ـ لا ضا  ـ فخنا ـى  لإ ةفا  ـ ضإ ــن ، مألا ماد  ــ عنا نا  ــ سإلا

ةمهألا نم  هنإف  ةمجلا ، عنملو  ...هلع  درمتلاو  عمتجملا  ةضراعم  ەاجتا  عفد  يـ قـد  ـل ، معلل
لاخدإ ع  لمعلاو  ةمألا  وحم  لجأ  نم  ةّداجلاو  ةققحلا  جمالاو  ططخلا  عضوت  نأ  نام ،

يذلا ولونكتلا  مدقتلا  رياس  ثح  ةمانلا ، لودلا  هماظنو   ماعلا  ملعتلا  جهانم  تالدعت ع 
ةمنتلا راطإ  عقاولا و  تاضتقم  قفو  ملعتلا  جمارب  عضوت  نأو  مّدقتملا ، ملاعلا  لود  هلإ  تلصو 
ةحاتملا لمعلا  صرف  لعتلا و  ماظنلا  ەاجتا  نياتلاف ب  .ةلودلل  ةلعفلا  تاجاتحالاو  ةنطولا 

...ةمجلا نثارب  عقولاو   ةعوملا  صرفلا غ  زاهتنال  سلا  يّدؤي إ  دق 

ةزهجألاو تالجملاو  فحصلاو  بتلا  هامجلا ، لاصتالا  لئاسو  ب  ام  ةقالعلل  ضّرعتلا  نإ 
...مالفألاو ويدفلا  ةطأو  ةتوصلا  لجسلا  ةطأو  تاناوطسالاو  ةئرملاو  ةعومسملا  ةعاذإلا 

اعمج نحن  .دقعتلا  ةددشو  ةكئاش  ةلأسم  ەكفت ، طمنو  دهاشملا  ةلقع  لئاسولا ع  ەذه  راثآو 
ع رثألا  اذه  مجح  كردن  نأ  ةعصلا  نم  هنأ  الإ  تامولعم ، نم  هّثت  امو  مالعإلا  ةزهجأ  ثأتن 

ّ
ر

.اهّغتو انمهافم  نكت  اطخ   ارود  بعلت  مالعإلا  لئاسو  نأ  دكؤملا  نم  تاو  انتاكولس ،

ــى لإ همد  ــ قت ــل  بق ــي  مالعإ ــل  مع ــل  كل ــة  او ــة  سارد ءار  ــ جإ ــة  اولا ــة  العإلا ةزه  ــ جألا ــى  لعو
ثح ال مارجإلاو ، ـة  مجلا تاعو  ـ ضوم لوا  ـ ـي ت تلا لا  ـ معألا ـك  لت ـة  صاخ ةف  ـ صو روه ، ـ مجلا

فطع ع  ذاوحتسالا  ع  ةرداقلاو  ةلماتملا  ةصخشلا  مرجملا  رهظت  لا  لامعألا  ضرعت 
ءاذتحالا لا ي  ةصخشلا  مرجملا  ت 

ُ
رِهظ لا  لامعألا  ت 

ُ
ضرع أ 

ّ
بج  يأ  هامجلا ، ةرزاؤمو 

بلغتلا ةرداقلا ع  ةصخشلا  هنأ  ةطلا ع  لجر  راهظإ  مدع  ي  اضأ ، رامضملا  اذه  .اهب و 
لــل، ــل بــال  مع يذ  ــ لاو ةزّي ، ــ متم ــة  قعو ةد  ــ سج تارد  ــك قــ لتم يذ  ــ لاو تاقّوعملا ، ل  ع 
مـن سأ  بـ الو  مر ، ـ جملا ەا  ـ جت ةقف  ـ شلا سا  ـ سحإلا ها  ـ مجلا سو  ـ فن فـي  ري  ثــ ــك  لذ نإ  فــ

.مرجملاو ةمجلا  حفا  يذلا  يداعلا  لجرلا  ةروص  ەراه  ـ ظإ

فده ـ لاو ـة  بوقعلا موه  ـ فم رّو  ـ طت ـد  قلو اه ، ـة لـ مزالمو ــة  مجلا مَدِق  ةمد  ــة قــ بوقعلا ةر  ــ كف نإ 
نم ةقعلا  ـى  لإ ةر  ـ ظنلا ترمت  ـ ساف ـد ، حأ ـى  لع ـى  فخ ىوت ال  ـ سم ـى  لإ خــــرا  ـ تلا ـر  بع اه  ـ نم
دهع اهموهفم   رّوطت  دقلو  درفلا ، ةفاخإل  ةلسو  اهراتعا  وطسرأ »  » إ انس »  » دهع



اجردت لّوحتت  ةقعلا  نم  ةاغلا  تأدو  .عمق  ةادأ  اهراتعا  ارا » و« وسور » و« ويكسنوم » »
ةقعلا نم  اسألا  فدهلا  حبصأ  ثح  ع ، نماثلا  نرقلا  اقعلا   حالصإلا  ةروث  ماق  رثإ 
فادهأ ىرج   دق  ًماشو  اقمع  ًوحت  نأ  دب  .هنذ  نع  فكتلا  هعفدو إ  اجلا  مض  ظاقإ 

اجلا لهأت  وه  ةقعلا  فده  نأ  ىرت  لا  امتجالا  عافدلا  ةكرح  يدأ  ع  اهتااغو  ةقعلا 
لماعتلا ع  رداق  ّيوس  ناسإ  ىرخأ  ةرم  عمتجملا  إ  هتداعإ  فدهب  هكولس ، مقتو  هحالصو 

...جامدنالاو فكتلاو  شاعتلاو 

ةدوعلا ه إ  عفد  دق  هنم ، ماقتنالاو  هئاذو  اجلا  مالإ  ري إ  يذلا  اقعلا  ذفنتلا  نأ  كش  ال 
.ةئي ــ سو ة  ــ ساق ــة  لماعم ەا مــن  ــ قال امل  ةجن  عمتجملا ، دّرمتلاو ع  مارجإلا  ةظح  ةناث إ  ةرم 

ـق فّتي مـا  ةنا  ـ سإلا ـد  عاوقلل ـا  قبط مه  ـ تملا لما  ـ عي ثد  ــ حلا ا  ــ قعلا ــذ  نتلا نإ  فــ ــك ، لذ ــى  لعو
هنأ راتعا  ةمنتلا  ءوض  كلذ   َّمتي  نأ  بجو  ناسإلا ، قو  ـ قح ةّصا  ـ خلا ةلود  ـ لا قي  ـ ثاوملا مـع 

ةملع سسأ  بُي ع  نأ  بجو  ...ةّسلا  ةعامتجالا  ةاحلا  مهب إ  ةدوعلل  ةانجلل  اسإ  لهأت 
طر لمع ع  نأو  ةملا ، ةاحلا  قيل  نوجسلا  لخاد  اشعم  ىوتسم  نوجسملل  نمؤي  نأو 

ــة، سئرلا ــع  متجملا ماه  مــ ىدحإ  وه  ةمجلا  دض  حافلاف  ...ةعامتجالا  ةاحلا  نوجسملا 
ـة مجلا با  ـ كترا ــل  بق هــو  ا  مــ اه  ــ نم ــة ، فا لئا  ــ سولا حل  ــ سلا ــي  غبي حا  ــ فلا اذ  هــ ضو  ــ خلو

ةرا ــــ ضحلاو ةنا  ــــ سإلا قر  ــــ طلاو بلا  ــــ سألا ـك  لذ َّم  تـ نأ  ـب  جــــو با ، ـ كترالا ـد  عب اه مـا هـو  ـ نمو
مــن دار  ــ فألاو ــع  متجملا ــة  يامح فده  ــ لاف مههــو ، شــ وأ  مر  ــ جملا لا  ــ صوأ عي  ــــ طقت نود  ن  ــــ م

سأر ناسإلا  لمح  نأ  رخفلاو  ةلوطلا  نم  لهف  ...ةناسإلا  م  ــ قلا مار  ــ تحا را  ــ طإ ــة فــي  مجلا
!؟ قطلا ةعراق  ه ع  لل  هد  هخأ ب 



؟ خــــراتلا أدي  نيأو  ةروطسألا  تت  نيأ 
، لل ةقغألا ، اجولوثيملا  ةهلآلا   معز  سوز ، اهلسرأ  لا  تاريذحتلا  ل  نم  مغرلا  ع 

ُهْتَيْعأ نأ  دعو  .لاملا  ةاوغلو  ذلل 
ّ

ة ىأ  اوق  امنو  خلا ، قط  اوس ع  ملو  اوعدتري  مل  مهنإف 
...ءارآلا تفلتخاف  مهصم ، نأش  ثحاتلل  ئراط  عامتجا  ةهلآلا إ  عيمج  اعد  مهحالصإل ، لَِحلا 

، ةهلآلا زكرم  ع  كلذ  ةروطخ  إ  ههّبن  ضعلا  نأ  الإ  اهيلع ، نم  ضرألا  قرح  نأ  سوز  ىأرو 
تلواطو تجامو ، راحلا  تجاه  .ناسحتسالا  ةركفلا  تلقف  ءاملا ، ضرألا  قارغإ  نورخآ  حقاو 
تحناو ەاملا ، ةعقر  تعساو  اهتاّصم ، لوصولا إ  راهنألا   تقاسو  ءامسلا ، نانع  جاومألا 

بكرم الإ  َّقبي  ملو  لاجلا ، ناتيحلا  تمدطصاو  راجشألا ، ناصغأ  كامسألا ع  تقلعف  ةسالا ،
« اب حلاصلا و« نويلا » ويد   » هنتم عو  ةهلآلا  ةاعرب  اطاحم  ىداهتي  رحاس  لج  ةمق  غص ع 

.مهيلع أف  صلخملا  ەداع  كالهإ  سوز  عطتس  ملو  ةقتلا ،

لا لاوحأو  ةسالا ، رمغت  امدنع  ەاملا  لاوهأ  نم  ەاأر  ام  اب » و« نويلا » ويد   » عّور دقو 
امهاوقتل امهلاحل ، ّقري  سوب  ذو  ةدئاف ، امنود  قرغلا  مواقت  تذخأ  لا  ةسالا  تاناويحلاو 

، تاطحملا ناعق  ەاملا إ  بحس  نأ  راحلا ، هلإ  نودسوب »  » رمأف عطقنت ، مل  لا  امهتاولصلو 
راجشألا تعنيأف  قفألا  ةبهذلا إ  سمشلا  ةع  ولوبأ »  » ّرجو ددج ، نم  ةطرلا  ضرألا  ترهظف 

.تاعقنسملا تّفجو 

لا نود  نم  ضرألاف  ءاقدصأ ؛ وأ  لهأ  نود  نم  امهيَسفن  ادجو  امدنع  اب » و« نويلا » ويد   » عف
امهل تحوأف  يلا ، سجلا  قاح  ام  حالصإ  لجأ  نم  ةهلآلا  إ  اعّتو  .اهيلع  شعلا  بعص 

ّدش لا  ةمزحألا  نم  افّفختو  ءاطغ ، امسأر  ع  اعضو  يدعم ، نم  اجرخأ  : » لإلا رمألا 
«. ةللجلا امّمأ  ماظع  امءارو  افذقاو  اماث ،

ـت سل ما  ـ ظعلا ـك  لت نأو  ضرألا ، ــة هـي  عملا ــة  للجلا مألا  نأ  ــى  لإ نويلا » ــو كــ يد  » ــن طف ــد  قلو
اذخأو امهتمزحأ  ـا مـن  فّفخت نأ  ـد  عب ـل  بجلا ـة  مق اطه مـن  فـ اه ، ـ نطا ـي فـي  تلا را  ـ جحألا ري  غـ
هقلت رجح  لو  لجر ، ةروص  ذخأ  نويلا » ويد   » هقل رجح  ل  ناو  امهءارو ، راجحألا  ناقل 

.ةأرما ةروص  ذخأ  اب » »

ل ال ةهفات  تسل  اهنلو  اقالطإ ، عقت  مل  اهنأ  هل  فشكني  ةروطسألا  كلت  كفتلا   ءرملا  نعم  ح 
.يذهي ناسإ  اهجس  ضحم  لاخ  ةرمث  تسل  اهنأ  ام  ةمحلا ، نم  ولخت 

دوجولاو ثداوحلا  امئاد  لمحت  و  ةروطسألا ، ەذه  ناسإلا  قلتخا  اذامل  مهفن  نأ  انرودقمو 
أدي نيأو  ةروطسألا  تت  نيأ  ددحت  انيلع  طلتخ  كلذلو  .خــــراتلا  جراخو  نمزلا  جراخ  هتاعادتو 

فت نأ  لواحتو  ةققحلا ، ةفرعم  مهَوو  نولا  مهف  مْهَو  ناسإلا  عت  ةروطسألاف  خــــراتلا ؛
عملا ع  ددشلاو  ثداوحلا  لسلس  انيطعف  خــــراتلا  امأ  .ةعبطلاو  ةناسإلا  رهاوظلا 

.هنم ةروطسألا  ت 
ُ

انجرخ نمزلا  ح  انلخد   وهو  اهلسلس ، نمالا   ىوتحملاو 

لجأ نم  زومرلا  عتس  ركفلاف  .ىلا  طاسألا  شع  يذلا  وه  طاسألل ، كردملا  ءرملا غ  نإ 



ةضقانتم  نوكت  دقو  ةددع ، رَوص  جتي   دوجولا  نأل  ءاشألل ، قحلا  عقاولا  كاردإ  ةلواحم 
نأ نود  نم  اهسفن ، ةاحلا  ەاجت  ناسإلا  فقاوم  محت  لا  طاسألا  ةئيلم  ةاحلاو  .ناحألا  ضع 

هـو تو  ـ ملاو لاوزلا ، ەري  ـ صم دوجو  مـ هـو  ا  ــ مو تقؤ ، مــ دو  ــ جو هــو  دو  ــ جو لو  ...هف  اهثأت   
، در ـ فلا نا  ـ سإلا دوجو  ـ لا تادر  ـ فم ـى  لإ ـا  نرظن اذو  .مو  ـ تحملا ري  ـ صملاو ةد  ـ لاخلا ـة  قيقحلا

مث ٍناوثل  ءت  لا  ةضمولا  ةظحل  وه  نولا -  تاعاقإ  اساق إ  اهءاق -  نأل  مهولا ، فـ ظـل 
اساق إ هلتح  يذلا  عقوملا  كردأ  ام  اذإ  ةهفات ، ناسإلا  اهؤوبي  ةنام  لو  ...تختو  مدعلا  اهعلتي 
نآ جَحو   قّيض  رمم  رم ع  اهعاسا ، نم  مغرلا  ع  ةاحلا ، قطلا إ  نأ  كردأ  اذإ  وأ  نولا ،

.اعم

، ەداد ــ جأو ــه  ئاآ نا  ــ مز اد عــن  ــ ەا  ــ يذ  ــ لا ــه  خــــراتو ــه  نامزب دّد  ــ حم را  نئا تــ نا كــ ــ سإلاف
مهتيكرتو مه  ـ تفاقث فـي  ـه  نع ني  ـ فلتخملاو لـه  نر  ـ صاعملا مـن  ەري  غـ نا  ــ كم عــن  اد  ــ و

.ةخراتلا

متي رخآ ، وه  ام  ل  هتقالعو  ماع ، لش  احلاو  امتجالاو  يبلا  هطحم  ناسإلا  ةقالعو 
رخآ صخش إ  نم  فلتخ  يذلا  كاردإلا  رمملا إ  ف  سمخلا ، ساوحلا  باوبأ  لالخ  نم  اهاردإ 

.ةظن ةتو  ةلمع  ةجتل  ةلّصحم  وه  يذلا  هعو  ىوتسمل  اقفو 

نوللا ىري  نم  نأ  كلذ  ناولألا ؛ اهيلع  قافتالا  ىرج  ةعوضوم  رومأ  ام ب  انه  قفتلا  انب  ردجو 
عملا يأ  نولل -  ةطاترالا  ةمقلا  تو  دوصقملا ، هتاذ  نوللا  وه  اذه  نأ  كرد  رمحألا  وأ  دوسألا 

وأ نوللا  لامج  ساسحإلا  هدل  دلوتي  اهلالخ  نمو  صخشلا ، اهضاخ  نأ  قبس  براجت  ةلّصحم   - 
، ةرئاد وه  دوصقملا  لشلا  نأ  ع  نوقفتم  عيمجلا  .عــملا  وأ  ثلثملا  وأ  ةرئادلا  كلذكو  هحق ،

لولدمف ةحبق ، وأ  ةلمج  ةرئادلا  نوك  لوح  رخآ  إ  صخش  نم  فلتخت  رظنلا  تاهجو  نلو 
.هلع قفّتم  هلشو  فالتخا  لحم  عملا 

ــى لإ اندع  امه صــ ــ مو ءا ، ــ قرز ــا  ەارن ءام  ــ سلا ــى  لإ ــر  ظنن امد  ــ نعف ةعد ، ــ خلا ا  ــ لع سرا  ــ مت ساو  ــ حلاو
، ةغص اهدجن  ةدعلا  ءا  ـ شألا ـى  لإ ـر  ظنن امد  ـ نع كلذ  ـ كو .ة  ـ قرزلا وأ  ءام  ـ سلا ىر  ـن نـ لف ـى  لعألا

اذكهو .ةغوارم  نوكت  دقو  ةصوقنم ، ةفرعم  انيطعت  ساوحلاف  .ةبك  اهدجن  اهنم  انقا  املو 
انتقث  ل  عضن  أ 

ّ
انيلعو  لقعلا ، الإ  اهاردإ  عيطتس  الو  انساوح  قاطن  جراخ  ةللا  ةفرعملاف 

لقعلل انمادختساو  .ەزئارغ  موكحمو  سمخلا  ةفرعملا  باوبأ  دَّقم  ناويح  ناسإلاف  انساوح ،
ةلوقعملل هعاضخو  روظنم  غ  وه  ام  ل  ع  قطنملا  لامعإل  ةداح  ةنهذ  ةما  دتس 

.تامّدقملا كلت  عم  ةمجسم  جئاتن  يّدؤت إ  تامّدقم 

، يويند ــ لا ــه  نامز نا مــن  ــ سإلا عن  ــي تــ تلا ةعاد  ــ بإلا ةغ  ــ صلا ــك  لت ةروط ، ــ سألا ــى  لإ ةدو  ــ عو
ةروطسألا ةوال  ـ تف .مهو  ـ لا ـى  لإ ــه  حا  ــ تري يذ  ــ لا ملا  ــ علا سّد ، ــ قملا ملا  ــ علا ــى  لإ ــل بــه  قتتو

نم ەذاقنإل  درفلا  اهنع  ثحي  لا  ةققحلا  مهو  عمتسملاو إ  يوارلا  تو 
ُ

جخ احلا  نمزلا  وحمت 
ااطخلا نم  هطتلا  هعل  يذلا  هسفن  رودلا  بعلت  و  .دولخلا  هل  حّلتو  اهئانفو ، ةاحلا  ةاتر 

.ءادف شك  حبذ  وأ  بونذلا  فاعالا  املا  وحمو 



ــق لطت اجويلا  فــ سّد ، ــ قملا ــن  مزلا ــى  لإ يويند  ــ لا ــن  مزلا مــن  جور  خــ هــي  ــة  سّدقملا سو  ــ قطلاو
رخآلا يويندلا إ  ـن  مزلا جور مـن  ــي خــ ەو دنه ، ــ لا ءا  ــ مح اه  ــ يّدؤي ــي  تلا ةفو  ــ صلا ــة  ضالا ــى  لع

نم جورخلل  س  عألا ، خلا  قلطت ع  و  ةذوبلاو ، .ةنولا  حورلا  داحتالا  فدهب  ولا 
نمؤملا دادزا  املو  للا ، تاذلا   ءانفو  انافلا »  » ىوتسم غلل  تاذلا  ناركنب  يويندلا  نمزلا 

يذلا املا  عقو   دق  امو  .هجراخ  ءل  دوجو  يذلا ال  نمزلا  نم  اجورخ  دادزا  هتالص  اعوشخ  
هنو همامت ، ثح  نم  توج  وذ  هنإ  لوقن  انلعج  ثح  ةوقلا  نم  وه  ةنمز  ةفاسم  هنع  انلصفت 
ةوق املا  نوك  ةمللا ح  ەذه  ةءارق  لمتس  نإ  امو  ...مدعلا  راص   هنأل  دحاو ، نآ  فعض  

.آلا نم  فوخلا  قلقو  لقتسملا  قوت 
ّ

ع توتب 
ّ

ر باصت  ام  ناعو  اهعلتبا ، دق 

اه تارا لـ ـ ضحلا ـل  كو دوجو ، ـ لا ـى  لإ ـر  شلا ءا  ف جـ فا كـ ـ طملا ةاه  ةروط فــي نـ ــ سألا  ّ ــ فت
ــب علت اه  ـ نأ مـا  ـي ، ضاملا لوأ  ةداعإ تـ ـا بـ قيثو اطا  ـ بترا طتر  ـي تـ ەو ـق ، لخلا لو  طا حـ ـ سأ

طا ـ سأ صّخ  ـ لتو ...نو  ـ بهاذ ـن  حن ـن  يأ ـى  لإ دّد  ـ حت نأ  لوا  ـ حتو لقت ، ـ سملا فا  ــ سا ارود فــي 
نم اساسأ  اءزج  نو  ـ كتو ـه ، ته ـق  لخت ـي  تلا ـة  يزمرلا ـه  تااطخ ـة  عمجم ـع  متجم كـل 
لا قوتملا 

ّ
ةع ةققحلا  خ  لاخلا  نم  اعانق  اهئادترا  ةروطسألا   ةوق  نمتو  .اقثلا  هنكت 

ةماحلا ع بخنلا  دمتعت  ام  الاغو  .ةاحلا  ةعقاولا  ثداوحلا  ءوض  اهلوأت ع  داعُ  نأ  نكم 
نأ كلذ  ةثك ؛ ةلثمألاو  ...اهناطلس  ع  ةعلا  ءافضإل  اهلوأتو  طاسألا  زومرل  ةفرعملا  ةوقلا 

ـى لإ ادنت  ــ سم أد  قــد بــ  - ً ــ ثم ــة - ) سماعرلا ــر  صع  ) ةمد ــ قلا ــر  صم رو  ــ صع ــم  ەأ نم  ًما  اع 
سّسؤ مـ لا  حـ فـي  مـا  ةسا ، ـ سلا ةعر  ـ شلا ءاف  ـ ضإل اهرامثت  ـ سا ـة  لواحمو ةروط  ـ سألا لوأ  تـ

امئان نا  هنإ  لاق  ...اه  صرحو ع  اهاح  ةصق  مل  همح  أد  يذلا  لوألا ،) يس   ) ةألا
لا وفلا  ةلاح  نم  اهجارخو  مح م  هفلو  اؤرلا ، خألا   اذه  ەءاجف  لوهلا ، يد أ  ب 

ءامدقلا ملل  نا  ام  ةروطسألل  فظوتلا  اذه  الولو  رمألل ! لوألا  يس  لثتماف  ەع ، تقس 
هلإلل اداعمو  لل ، اهلإ  يداولا  تع   يذلا  تس ،)  ) نيد نا ع  يذلا  يس ، مح  اوضري  نأ 

.سروح لنلا : يداو  دوبعملا  

وأ ةناخلا  ەذه  اهعض   يذلا  وه  لوأتلا  نلو  ةنسح ، ىرخأو  ةئس  ةروطسأل  دوجو  الف  هلعو ،
حج نأ  ؤرج  انم  نمو  .وألا  لالطأ  ىرخأ ع  دّش  هنإف  ةروطسألا  مدهي  نأ  لواح  نمو  .كلت 
قلا  لوصولا إ  فكف  هققحت ، نكم  ام ال  قيقحتل  ةّرمتسملا  ناسإلا  ةلواحم  اهنإ  ءاضفلا ؟

؟ قلا مدع  جم  ملاع 



ةآرملا حدم   
نأ ةقغإلا  ةروطسألا  حتو  .هسفن  ةؤر  ارداق ع  ناسإلا  نك  ملو  اارم ، كانه  نكت  مل  ءدلا   

ــغ لي كــد  لــم  ــه  نأ ــك  لذ ــه ، سفن ىري  نأ  عاطتسا  صخش  لوأ  وه  ، Narcissus سوسسران
، ءاو ـ سلا ـى  لع تا  ـ فلاو نا  ـ فلا ىد  ـة لـ بغرلا كر  ـ حُي ـذ  خأ ـى  تح ەر ، ــ مع مــن  ةر  ــ شع ةسدا  ــ سلا
« وإ  » ةراثلا ةّروحلا  ەانا  هلامج  دش  ةرمقملا ، عير  ـ لا ـا  ىد  ـ حإ ـي  فو .ه  ـ توارطو ـه  لامجل
، هئاكو ەرورغ  سوسسران  اهلذخ  دقلو  هعمس ، يذلا  ماللا  ةاهن  ددرت  ىوس  عيطتس  لا ال  ، Echo

عي ـ مجلا ـي  قب نو  ــد ، حأ ا  ــ ەاري ــد  عي ــم  لو ــة ، باغلا فــي  ــئ  بتخت نأ  الإ  اه  ــ تمارك اه  ــ ع تأو 
مّط ـي حـ تلا ةد  ـ ولا هـي  ـو » كإ  » ـن كت ـم  لو .لا  ـ بجلاو نا  ـ يدولا دّدر فـي  تـ اهتو  عم صـ سـ
نأ ءامسلا  إ  نهادحإ  تعّت  ح  تاتفلاو ، ىراذعلا  نم  ثلا  اهقس  دقل  اهبلق ، سوسسران 

.املاس هنم  جخ  ّبح ال  كاش  سوسسران   عق 

اذإ فـ ـه ، سأرب ـل  طأو ـه  بكر ـى  لع عكر  فـ بذ ، عـ ريد  غـ ـى  لإ ەأ  ـ مظ ـه  عفد ما  ــ يألا ــد  حأ فــي 
ـه سفن تأل  ـ تما ـة ، قيقح اه  ـ لاخو اه  بـ تفا  فـ هَّل ، ـر  سأت ءا  ـ ملا ـى  لع ـة  سكعنملا هترو  صـ

عطتس مل  .هتنمأ  هل  قّقح  مل  غوارملا  ءاملا  نأ  الإ  هلبقتو ، هتسمالم  لواحف  رخآلا ، ااجعإ 
، اهب كاسمإلا  لواح  املو  لاخ ، اهنأ  كردم  ةروصلا غ  قلمح   ذخأو  ناملا ، ةرداغم  سوسسران 

.هنم ته 

ةسكعنم هتروص  ىوس  سل  ەاري  ام  نأ  هل  دأتو  ةققحلا ، سوسسران  فشا  قدص ، ةضمو  و 
اضمغم ةحلا  فافض  بشعلا ع  قوف  ادتو  ەدسج ، نع  لصفني  نأ  ّمتف  ەاملا ، ةحفص  ع 

.هف تام  يذلا  ناملا  حّتفتت   سجرن  ةرهزب  اذو  دألا ، هيع إ 

.تاذلا ةفرعمل  قطكو  لشلل ، ساعك  ةآرملا  لا  فشا  ةظحللا  كلت  ذنم 

ةروص نم  هقّقحت  ام  اهنع  داعتبا  و  دوجومل ، ةروص  نم  هسكعت  ام  ةاحلا  نم  باقا  ةآرملاف  
.اعم نآ  اهنع   دعتنو  ءاشألا  نم  بقن  اهتطساوب  ةنهذ ،

ري ائي غــ ــس شــ كعت ةآر  مــ اند  ــ حأ دها  .دوجو هــل شــ ــ ملا ىو  ــس ســ كعت فــ ال  ةقدا ، ةآر صــ ــ ملاو
وه ام  سكع  نأ  ـى  لع ردا  حط قـ يأ سـ وأ  ةفا ، ـ صلا ەا  ـ لا ـة هـي  عيبطلا ةآرملا فـي  فـ دوجو ؟ مـ

ةآرملاو .هلخاد  اهدجتو  الإ  هف   نام  دجوي  لا ال  ةلوقصملا  ةعانطصالا ،  ةآرملاو  .همامأ 
رمقلاو هخأ ،» ةآرم  نمؤملاو  ، » ببحلا ةآرم  بوبحملا  رخآل ، ةآرم  انم  لف  نحن ، ةزاجملا ، 
.هجول اهجو  هسفن  ةهجاومل  ناسإلا  ةاوو  رملاو ، ارلا  ءاقتلا  ةطقن  .سمشلا و  ةعشأل  ةآرم 

ءر ــ ملا مته  ا يــ ــ مو اه ، لــ ةه  ــ جاوملا ــس  فنلا قُّم فــي  ــ عتلاو اه  ــ ــر  ظنلا ىدل  ةآرملا  رود  لمتكو 
ةآر ال ـ ملا نأ  ـك  لذ لخاد ، ـ لا ـل  جتب ـك  لذ معد  نأ يـ ـه  ع ـه ، لمجتو ەد  ـ سج ـة  ياعرب اه  ـ مامأ

ةريدج و  رملا ، سحتل  ةصرفلا  ارلا  عتو  دوجوم ، وه  ام  سكعت  امنو  اددج ، ائي  مّد شـ ـ قت
اهيف  ملا  دلاو  ملا ، كد  ةآرملا   ىلا   دلاف  اناحأ ، اهتنامأ  مدع  مغر  ماحالا ع 

تناف ةدع ، ناحأ  ةآرملا   ةقغإلا  ةروطسألا  تمدختسا  دقلو  .عقاولا  ىلا   كد 
اهيلإ رظني  نم  ل  لحت  افألا ، نم  اهرعش  نّوكتي  لاو  اسودم ،» ةنوجروجلا   » ةغلا ةقولخملا 



سلا لالخ  نم  اهيلإ  رظن  نأ  اهيلع  سويسب  لاتحاف  اهلتق ، عيمجلا   لشفو  يرجح ، لاثمت  إ 
نأ نود  نم  ةمئان  و  اهلتقف  ةآرم ، ەاإ  ًغتسم  ىلا ، هعارذ  ع  هلمح  نا  يذلا  يزنولا 

.ع انيع  اههجاوي 

نم ملاعلا ، بوعش  ىوتسم  ع  ُلْخت ، مل  اهدوجو ، للعت  ةدوجوم  قئاقحل  سفت  و  ةروطسألاو ،
بغلا اوفرعل  اهب ، نوقّدح  ةرول  ةآرم  مهمامأو  نوسلج  نوفاّرعلا  وأ  ةرحسلا ، وأ  ةنهلاف ، .ةآرملا 

.قح وه غ  ام  لوق  تملعتو  ةآرملا  ترّوطت  ملعلا ، رّوطت  عمو  .علاطلا  اوأرقو 

ةّدحملا ةآرملاو  .ابك  غصلا  لعجت  ذإ  عقاولا ، هلع   امم   ءاشألا أ  رهظت  ةرَّعقملا  ةآرملاف 
نا  نو  ابك ، رخآلا  نم  لعج  انم  ضعلاو  رخآلل ، ةآرم  ناسإلا  نإف  اذكهو  .اغص  بلا  لعجت 

.ابك عقاولا  نا   نو  اغص ، بلا  لعج  دق  اضأ ، ةآرملا  ناسإلاو  .اغص  عقاولا 

ةئا ـ ضفلا تا  ـ طحملاو ةسم  ـ شلا تاناّخ  ــ سلاف ــة ، قاطلا ــد  وتل ةآر  ــ ملا ثد  ــ حلا ــم  لعلا مدخت  ــ ساو
تاكسلتلاو ةئاضفلا  نف  ـ سلاو ـة ، قاط ـى  لإ اه  ـ لحتو سم  ـ شلا ةع  ـ شأ عي  ـ مجتل ةآر  ـ ملا مدخت  سـ

ءاضفلا ةمخض   ةآرم  عضو  تافوسلا  ءاملعلا  لواح  دقلو  .ءاضفلا  راوغأ  سل  ةآرملا  مدختس 
تنُم ةجتلا  نأ  الإ  هلع ، سمشلا  ةعشأ  سكع  قط  نع  ةضرألا ، ةرلا  نم  ملظملا  ءزجلا  ةرانإل 

، اهل خــــرات  بتُ  مل  نآلا  هنأ ح  الإ  ةآرملا ، ةمهأ  نم  مغرلا  عو  .ًقتسم  حجنت  امرو  لشفلا ،
ةثيدحلا ةآرملا  نأ  ام  ةنعارفلا ، تدجو  ع  لوقصم ، ندعم  ةآرملا  نأ  فورعملا  نم  هنأ  الإ 

.ع سداسلا  نرقلا  تااد  اسنيف ،  ةنيدم  تلقُص   الاح ، اهمدختس  لا 

ثداو ــ حلا مــن  ــم  كو تارا ؟ ــ سلا ئا  ــ سل ٍذئد  ــ نع ثدح  اذا ســ مــ ا ، ــ يارم املا بــال  عــ ا  ــ عم لّ  ــ ختنل
ــن مو قال ! ــ خألا ـن  ساحم ـه  لمجلف ـا ، حبق ىر  ــ يو ةآر  ــ ملا ــى  لإ ــر  ظني ــن  مو عقت ؟ ســ ثراو  ــ كلاو
ـل ضفلا ةآر  ــ مللو تا ! ــ قملا عــن  داعتبالا  بــ ــه  ع ظفا  ــ حيلف ًا ، ــ مج ىر  ــ يو ةآر  ــ ملا ــى  لإ ــر  ظني

ةبحملا و  .تاظحلل  ـو  لو ـر ، كفلا لا  ـ معإ نود  مـن  اه  ـ إ ـر  ظنلا بع  صـ ذإ  لمأ ، ـ تلا فـي 
ەاري نل  ادحأ  نأ  ةقث  ةداج ، تارح غ  ناتإلا  امرو  اهمامأ ، اراع  فوقولا  نم  دحأ  لجخ  لا ال 

.تماصلا طسولا  إ 
ّ
ةآرملا  امو  اعم ، نآ  رملاو   ارلا  نإ  يأ  اهاوس ،

ام هلالظ ، ل  ء  طقس ع  امدنع  ءوضلا  اهمامأ ، فق  يذلا  ءلا  عقاو  سكعت  ةآرملاو ال 
.ةروصلا كاسمإلا  عيطتس  ال  لظلا ، كاسمإلا  عيطتس  ال 

ام دوجولا  نوك  نأ  نكمملا  نم  لهو  روظنملا ، عقاواللا  ةروصلاو   عقاولا ، لصألا   و 
؟ هكردن رخآ ال  عقاول  روص  وأ  لالظ  نع  ةراع  تادوجوم ، نم  هتح 

صاخشألا نم  شج  عنص  اهتعاطتسا  ةفا ، ةفرغلا  ناردج  اهانعضو ع  اذإ  اننأ  ةآرملا ، اازم  نمو 
عقاول دودح  ال  روصو  ةئاهن ، ال  دادعأ  صخشلا  ىسو  .ةفرغلا  كلت  لخد  ٍدحاو  صخش  نم 

، ةددج تارّوصت  انب إ  عفدت  ةآرملا  نإ  كلذ ؟ لعف  ةآرملا  رخآ غ  ء  يأ  نامب  لهو  .دودحم 
راجشألا ساعناف  ةآرم ؟ نود  نم  ةلمم  ةاحلا  نوكتس  مو  فاجلا ، عقاولا  للملاو   ةاترلا  نم  ًد 

.اهنيع راجشألا  وأ  اهتاذ  دح  ةحلا   سلو  لامجلا  وه  ةحلا  فافض  ع 



ةؤرو لضفأ ، وحن  سفنلا ع  ةفرعمو  تاذلا ، ساسحإلا  ةمنت  امظع   ارود  اارملا  تعل  ام 
راسوأ ةآرم  ةبدأ : ةآرم  رهشأ  لعلو  بدألا ، ارود   تعل  دقف  نورخآلا ، ەاري  ام  صخشلا  لش 
لامجلا ةعئار  ةروص  دروولوه  لزا  دسلا  مسري  اهيفو  يارغ ،» نارود  ةروص   » هتياور دلاو ، 
هلامجو هاش  ظفتح  نأو  ەااطخ ، ةروصلا  لمحت  نأ  ّمتف  اندلا  بح  ەامعأ  يذلا  يارغ ، نارودل 

، ةروصلا سكعنت ع  ەااطخو  نارود  تاكولس  تحصأو  هتنمأ ، ةهلآلا  هل  تقّقحف  توم ، نأ  إ 
.لا ەمضو  نارود  حور  ةآرملا  تراصف 

، ةقلغملا ةفرغلا  لخد إ  نارود  ناو  خسمم ، شحو  لش  ةروصلا إ  تلّوحت  نمزلا  رورم  عمو 
إ ىرخأ  ةراتو  تاهوشلاو ، مدلا  ةءولمملا  ةروصلا  إ  ةرات  رظني  ةآرم ، ًماح  ةروصلا ، ثح 
لتق نأ  بضغ  ةظحل  رّرقو   ةآرملا ، لالخ  نم  هسفن  قشع  أد  .لمجلا  ههجو  ىف  ةآرملا ،
ةد ــ ملا ــك  سمأف ةرو ، ــ صلا ــم  سار اه  بــ ــل  تق نأ  قب  ســ ةدم  ةروصلا  قّزم  نأ  ّلا ، ەمض 

اهترا ـ ضن ةرو  ـ صلل تدا  ـ عو يار ، غـ نا  ـ يرود اه  ــ سفن ــة  ظحللا فــي  تا  ــ مف ةرو ، ــ صلا اه  بــ ــن  عطو
.نارود هجو  حبقلاو ع  تاهّوشلا  ترهظو  اهم ، ـ سر ـة  ظحل اه  ـ لامجو

، ةآرملا لالخ  نم  قّمعتي  يذلا  ەدسجل ، هاردب  نوهرم  هتاذل ، ناسإلا  كاردإ  نأ  حضوت  ةاحلا  كلت 
نم اهتاذ  لمأتت  ةدس  لش  ةمحلا ع  ةهلآ  اورَّوص  امدقف  كفتلا ، نعمأو  لمأتو  ةآرملا  رظناف إ 

.ةآرملا لالخ 



لاخلا ةمنت 
لالغت ــ سا فده  بــ ةدّد  ــ حم ــة  طخ نم  ضــ ــة  مظنملا دوه  ــ جلا هــي  ما  ــ علا اهموه  ــ فم ــة  نتلا

ةشعملل ـى  لعأ تات  ـ سم قي  ـ قحت ـد  صق انا ، ثـ ـة  يبلاو ًوأ  ةر  ـ شلا ـة ، حاتملا تانا  ــ كمإلا
.ةداصتقالاو ةعامتجالا  ةهافرلا  ًوصو إ  خلإ ، ...ةحصلاو  ملعتلا  ةفا ، اهتاتسم 

ملاعلا إ قو 
ُ

مِّس ةناثلا ، ةملاعلا  برحلا  بقع  « Development  » ةمنت ةمل  مادختسا  عاش  دقل 
ىرخأو  «، Under Developed Countries  » ةفلختم لود 

م ــ سقتلا را  ــ مو «، Developed  » ةمّد ــ قتم ــة  ثلاثو «، Developing  » رو ـــ طتلا ى  ــــ لإ اهلب  ــــ س
ةاحلا ىوتسمو  يدا  ــ صتقالا نا  ــ بلا ث  حــ مــن  رو  ــ طت مــن  لود  ــ لا ەذ  هــ ــه  إ تل  ــ صو مــا  هــو 

.ةشعملا

حالطصا رهظ  كلذلو  ةداصتقالا ، ةمنتلاو  ةعامتجالا  ةمسلا  نم  ل  لصفلا ب  ذعتملا 
ّ

ر نمو 
د ال  ءاهلا ، تاش  ءاشو  قرطلا  ِّقشك  ةداصتقالا ، بناوجلا  رامثسالاف   .ةلماشلا  ةمنتلا 
، رعلا ناسإلا  ەدقتف  ام  اذهو  ةمألا ، وحم  ةعامتجالا ، بناوجلا  رامثسالا   لماتي  نأ  نم 
ام دح  تلفغأو إ  ةداصتقالا ، بناوجلا  رامثسالا   وحن  تهجتا  ةعلا  لاومألا  سوؤر  نأ  كلذ 

مويلا اولاز ح  ام  يعماج ، ةذتاسأ  اناحأو  تاعماجلا ، ضع خ  دجن  اذل  رعلا ، ناسإلا  ءانب 
ةقالعلا نزواجتم  مهتاح ، رثأ   ثادحإ  ةذوعشلاو   رحسلا  لوعفمو  ةوطخلا  بحاص  عنتقم 
ةححص تامّدقم   » ةلثمتملا  قطنملا  دعاوق  طسأ  نفاقو ع  جئاتنلاو ، باسألا  ةطارلا ب 

«. ةححص جئاتن  يّدؤت إ 

ماأل فصلا  اماعط   اهراخّدا  لالخ  نم  لمعلا  ةمق  ت 
ُ

دِّجم لا  ةلمنلا  عم  انسفنأ  دجن  اننإف  هلعو 
.ء ةلا  هنم  دفتس  مل  يذلا  ولا  وأ  ةوظحلا  بحاص  عم  سلو  ءاتشلا ،

اهته ـ جاوم ــي  غبي ــر  علا انملا  عــ ــض  عب فــي  ــر  ەدزت ــي  تلا ةدّد  ــ عتملا ــة  اقثلا قا  ــ سألا نإ 
دحاولا نرقلا  بـ ـة  قئال نو  ـ كت ةدد  جـ ىر  ـ خأ قا  ـ سأ ره  ـ ظتو راه  ـ نت ـى  تح ـي  ملعلا ططختلا  بـ

.نعلاو

ةقط وأ   ماعطلا ، لوانت  دنع  كسلاو  ةكوشلا  كاسمإ  ةفك  تك  قحلا ال  ەانعم  ّحتلاف 

اماظنو ًةاح  ةحلا ، طامنألا  نم   ّحتلا  رهوج  نأ  الإ  اهتيمهأ ، اهل  تالش  ەذهف  ملا ،
باعسا ةرداقو ع  اهتاغتمو ، ةاحلا  تادجتسم  عم  فكتلا  ةرداق ع  ةنهذ  نم  اقثنم  اولسو 

.ملاعلا رود   ام 

نم اهغ  عم  لعافتت  ةكمانيد  قلخ  ددحم ، تقو  عمتجملا   عق   يذلا  ّعملا  ثدحلاف 
ضع لعفت  ناسإلا  ةعاطتساو  رلاو ، ومسلا  إ  عألا ، وحن  امتجالا  ّغتلا  ثادحإل  لماوعلا 
اهيف شع  لا  ةعبطلا  ةئبلا  تانوكم  عيمج  لمشو  يبلا ، لماعلاف  .رخآ  ضع  ديحتو  لماوعلا 

رطتلا ثادحإل  ةعلا  لودلا  ضع  ەيغت   نكمأ  سراضتلاو ، ةلاو  خانملا  ناسإلا 
ثودح تّدأ إ  خلإ ، ...سرادملا  ءانو  قرطلا  فصرو  ًثم ، وبأ ظ  ةنيدم  جش  نإ  .بولطملا 



.مهتاحو داللا  ءانبأ  كولس  اجإ   لش  تسكعنا  ةفارغومد ، تاّغت 

ابك ارود  ملعتلاو ، ةناسلاو  ةجولويدألاو  ةكفلاو   
18

ةجولونكتلاو ةداصتقالا  لماوعلا  بعلتو 
هسفن إ تقولا  يّدؤو   ةمنت ، ةلمع  ةأل  ةساسأ  ةكر  ُّدع  ولونكتلا  رّوطتلاف  ةمنتلا ،  

.لمعلا ةددج   طامنأ  ثادحتسا 

اجولونكتلا ةمءاوم  دنع  ةدّدعتم  تاّّدحت  ةعلا ، لودلا  ضع  اهنب  نمو  ةمانلا ، لودلا  هاجتو 
تأش  ةجولونكتو  ةنف  نو 

ُ
مظ بلاسأ  عم  لماعتلا  بجوي  امم  ةلحملا ، ةئبلا  عم  ةدروتسملا 

رعلا ناسإلا  ةمنت  مدع  اهعجرم  اندنع ، اجولونكتلا  مادختسا  ةءاسإ  نإف  اذل ، .ةفلتخم  ىرخأ  دال 
صاخشألا ضع  كلتم  نأ  ةثك ، كلذ  ع  ةلثمألاو  اجولونكتلا ، كلت  مادختسال  مزاللا  ردقلا 

.هئانبأ ددع  قوف  ةلقنتملا  فتاوهلا  نم  اددع 

: آلا قيقحت  اجولونكتلا ي  مادختسا  رعلا ع  ناسإلا  تاردق  ةمنتلو 

.ةموقلا ةمنتلا  ةطخ  تالطتم  ءوض  ةجولونكتلا ع  تاجاتحالا  ددحت  -  1

.ةلمتحملاو ةلاحلا  ةرّوطتملا  اجولونكتلل  ةباعسالا  ةقاطلا  ددحت  -  2

.ًثم ةئادتبالا  سرادملا  بوساحلا   لاخدب  اجولونكتلا ، مادختسا  حاجن  طو  فوت  -  3

ةد ـ ماجلا ـة  يركفلا بلاو  ـ قلاو تارو  ـ ظحملاو تا  ـ مّرحملا ـة  عمجم ــر  علا نا  ــ سإلا طا  ــ بترا نإ 
ةلاشإ ةّدج  كـل  حر  ـ طن ـا  نلعجت اه ، ـ ءار  ـ محلا رور  ـ ملا تارا  ـ شإ كـل  ـة ، امتجالا ـم  ظنلاو

امتجالا ماظنلا  نم  هذلا  ررحتلاف  .لختلا  بطلا   انّقح  ةسراممو  انتلخم  ةمنت  انتجاح إ 
مأ ملعلا ، مأ   نفلا ، كلذ   ناأ  ءاوس  ةفاقثلا ، ةمنت  ەرثأ   ثدحس  « Social Organization»

.دئاسلا امتجالا  ماظنلل  ةددج  دعاوقو  لاشأ  ثادحتسا  إ  يّدؤي  دق  هنأ  ام  ةعانصلا ،  
لوو  » لاملا   لاجر  اهمواق  تاراسلا  ترهظ  امدنعف  ةع ، ددجلا  لقتي  ال  ناسإلاو 

نأ ه  ــــ نكم ءي  ــــ دوجو ش روصت  اوعطتس  مل  مهنأل  اهتا ، مهسأ  ءا  نع  اوعنتماو  تس ،»
ــد قف ــة ، امتجالا نيدا  ــ لا ــر فــي  مألا كلذ  ــ كو .ةعر  ــ سلا ــه فــي  قّو ع ــ فتو نا  ــ صحلا ره  ـــ قي

تاعاس ددحت  ةعانصلا ع  تاس  ــ سؤملا باح  ــ صأ قفاو  ــي يــ كل ــن  سلا تار  ــ شع ــر  مألا بل  ــ طت
.لمعلا

دعاوق نم  رّرحت  ناسإ  لاخ  نم  اهيلإ ، راشملا  ةعامتجالاو  ةعانصلا  تايغتلا  كلت  تقلطنا  دقلو 
ملاعلا إ  تلقتناو  ةغللا ، ع  اهثب  ددج ، عقاول  ىرخأ  ىؤرو  رخآ  اماظن  رّوصتو  نو ،

ُ
همظ عقاولا 
.يغتلا تثدحأف 

ـا عبنمو ـا  مظع ـا  ثارت ـا  نل كر  ـ تف ـر ، غإلا ــر  صعلا نا  ــ بإ ــه  قلأت جوأ  ــا فــي  سإلا لا  ــ لا نا  كــ
نم اهعمج  اهثداوح  دمت  سـ ني ، ـ سار نا  تاحر جـ ـ سمف نا ، ـ نفلاو با  ـ تلاو ءارع  ـ شلل ـب  ضني ال 

«. اردف ارورم ب«ـ اتأ »  » ًوصو إ ةيط »  » ةاسأم نم  اءد  ةقغإلا ، طاسألا 

اغ وكسشرف  دّسجف  ةقغإلا ، اجولوثيملا  نم  مهتاموسر  رافأ  اوّدمتسا  ماسرلا  نم  ثكو 



تنامر ءاضأ  ام  افيم ،»  » رصت رجناس   سوم  ولوثرا  عدأو  هئانبأل ، سونورك »  » ماهتلا
وتيكيمودو ساسامور ،» ولوبأ  ەدسجت ل«ـ لئافار   كلذكو  انس ،» ورب  فطخ   » ةحول لالخ 

«. نوباتأو انا   » ةحول همسر  لالخ 

سوارت شـ درا  ـ شر فلأ  فــ ا ، ــ ضأ يق  ــ سوملل اقفد  ــ تم اماه  ــ لإ قر  ــ غإلا تالا  ــ تنا  كــ ــد  قل
سالنم ـو  فعو ةداور  بر طـ ـى حـ لع ـة  تملا

ّ
ب را  ـ ثآلا لوا  ـ ـي ت تلا ةر ، ـ صملا ـا » له  » ار ـ بوأ

تسل  زنارف  عدأو  اروأ ، لالخ  نم  محجلا  سويفروأ »   » ةاسأم خانفوأ  لوانتو  انيله ، نع 
«. الم بدوأ   » اروأ فروأ   لرا  كلذكو  سوييمورب ،»  » ةنوفمس

، تمملا نمزلاو  لا  لامآ  يدألا ب  عالا  نم  هتاعوضوم  وتسا  يذلا  اردلا ، بدألا  طتراو 
ل روصتلا ، ةعص  ةغلا  ءاشألا  ةلادلا ع  ةضماغلا  اعملا  ضع  عت  دعت  مل  لا  ةروطسألا 

نم سفنلا  ههتش  ام  ةئيلملا  ةدئاملا  إ  سادم »  » سلج امدنعف  .يركف  قس  ّلدت ع  لا  كلت 
ــل قثب ــس  حأ ــب -  ەذ ــى  لإ ــه  سمل مــا  كــل  لو  ــ حتب ه  ــــ تنمأ قي  ــــ قحت بقع  باو -  ماعط 
ــه نامرح ــى  نمت هد ، ني يــ ــب بــ ەذ ــى  لإ ءا  ــ ملاو ما  ــ عطلا ــه مــن  سمل لّو مــا  ــ حت امد  ــ نع ةا ، ــ سأملا

...تأطخأ دقل  : » ًئاق ةهلآلا  لّسوتو إ  توملا ، ەرك  امم  بهذلا أ  ەركو  ةددجلا ، هتارد  مــن قــ
ــه تعبط ــى  لإ هلإلا  ەدرف  هتنحم ، نم  هصلخ  نأ  هلإ  عّتو  تكترا ،» امل  َّدَرم  الو  تأطخأ  دقل 

دئا ـ سلا ـا  سإلا ري  ـ كفتلا ـط  من ـى  لع ةح  ـ ضاو ــة  لالد تاذ  ةروط ، ــ سألا ــة  ياحلا ەذ  هــ .ى  ــ لوألا
ەرهظ ع  ارجح  لمح  نأ  بـ ةه  ـ لآلا ـه  ع ـت  مح يذ  ـ لا في  سـ ـة  ياح اه  ـ لثمو .كاذ  ـ ح
هلّثمت امو  ةاهن ، ام ال  إ  ىرخأ ، ةرم  هلمحل  دوعو  هنم  رجحلا  طقسف  لجلا ، ةمق  ه إ  لصل 

.لقألا اهيحاون ع  ضع  اهتيمدعو   ةاحلا  ةبع  ةلالد ع  نم  ةاحلا  ەذه 

يذلا ةفلتخملا ، هلحارم  يلا   لقعلا  عباطو  ناسإلا  ةهام  حضّتت  رافألا  ەذه  إ  رظنلاو 
رّر ــ حت ث  حــ ــر ، شع عبا  ــ سلا نرقلا  ظنلا   نكفملا  يدأ  ع  يركفلا  لالقتسالا  إ  رّوطت 

ضوه ـ نلا ــى  لع اردا  قــ حب  ــ صأو ــي  توهاللاو يروط  ــ سألا ــر  كفلا ةطل  ســ مــن  ــر  غلا ــل  قعلا
قالطب ءامسلا  نانع  مهسلا إ  قالطنالل  ـر  علا ـل  قعلل ناوألا  نآ  ـد  قل .همد  ـى قـ لع فوقو  ـ لاو
ناسإلا مّدقتو  روطت  نأ  كلذ  مظنملا ، لّختلا  نم  دملاو  لّختلا ، إ  هعفدو  هلاقع  نم  نهذلا 

ّدحت لا  دويقلا  هتيمنتو  هِّقُر  تالدعم  أطاتو  لّختي ، نأ  اهيف  عيطتس  لا ال  ةظحللا  فق  
.لّختلا هتردق ع  نم 

ةكفلا بلاوقلا  إ  خضرلا  ه  طّرفن  أ 
ّ
انمزل  عادإلا -  إ  قالطنالا  ةطقن  لختلا -  انّقحو  

امداق اعقاو  هئاشحأ  لمح   لّخت  وه  يروطسألا  سدحلاف  رغصلا ، ذنم  اهنّقلتن  لا  ةدماجلا 
، لمجلا ملألا  ءملا  عقاولا  ازواجتم  دّدجتم ، عقاول  رخآ  لّخت  حلاصل  هئانف  لماوع  ەاانث  دجوت  

ءاغلإ لجأ  نم  هلع  بّردتنلو  لختنلف  ەذاذرو ، لختلا  حار  هفّطلت  ملؤم ، الاغ  شاعُملا  عقاولاف 
! ويلا عقاولل  زج 

ع ةدمل  اموي  مانت  نأ  لق  تش ، ام  لّختت  لّختلا ، بطلا   قحلا  ةسرامم  إ  ةوعد  اهنإ 
، هف تدلو  كنأ  ول  متت  تنك  رخآ  شعت  ع  كنأ  لّختت  الاخ   ادهج  لذاو  طقف ، قئاقد 

رئاط كنأ  لّخت  اهتاعادت ، كرافأل  عدو  اح ، لاز  ام  هنأو  بحت  نم  ةاحلا  دقفت   مل  كنأ  لّخت 



كشو ةواه ع  ةفاح  كنأ ع  لّخت  لا ، نم  اهيلع  ام  ّولع  نم  ضرألا  دهاش  ءامسلا  قلحم  
.ترم تم  كنأ  لّخت  ددج ، نم  تدلوو  اقرغ  توملا  تقذ  كنأ  لّخت  اهيف ، مئادلا  طوقسلا 

س وألاف  ةداصتقالاو ، ةعامتجالا  ةمنتلا  نع  ةمهأ  لقت  ةّلّخملا ال  ةمنتلاف  تش ، ام  لّخت 
.مهتيهافر ةناثلاو إ  لا  ةداعس  إ 

دلاول ءاطغ  لون  ع  جست  ولنب »  » غإلا لّختي  مل  ول  خس  ملاعلا  نا  م  لّختو 
لاوط هتاح  ام  لللا  برختو   ردقلا ، طويخ  جستو  اماع ، ذنم 20  بئاغلا  سويسدوأ  اهجوز ،

...ةاهن ام ال  لجألا إ  رّخؤت  راهنلا ل 

.ةحلا ...ةلمج  م   لختو  ةدحاو ، انتلحرف  لحرلا  لّجعتت  نأ  راذحو 



هلصأو بحلا  خــــرات   
دعتت اهتسمالمل  ةركفلا  نم  تقا  املف  مهولا ، راوغأ  سل  افدارم  بحلا  خــــرات  نع  ثدحلا  ودي 

يروطسألا سفتلا  مامأ  انسفنأ  دجن  اننإف  اندّوعت ، امو  اهيف ، قرطلا  ّبت  ةملظم ال  لاهد  كنع إ 
.اهدوجو سفت  دهتجتو   اهخرات ، نع  حصفت  لا ال  ءاشألا  لصأل 

تمقأ سونيف »  » لامجلا ةهلآ  دالم  دع  لافتحالا  ةلل  هنأ   ةقغإلا إ  اجولوثيملا  بهذتو 
، فويضلا ب  حــلا ، حور  وهو  سوروب »  » ناو ةمظعلا ، ةسانملا  ەذهب  قيلت  ةرماع  ةملو 

امدنعو روضحلا ، يدجتس  تناو  زوعلا ، حور  و  اب ،»  » لافتحالا ةاهن  ةملولا   تقحتلاو 
اذكهو بحلا ،»  » تدلوو هنم  تلمحف  هتفطالو ، هناج  إ  تعجطضا  امئان ، سوروب »  » تحمل

غلل دئاملاو  لحلا  بترت  عرا   سونيف ،»  » دالم دع  هئيجمل   لمج ، امئاد  بوبحملا 
«، اب  » زوعلا نبا  هنأل  عبش  الو  اجاتحم  شع  امئاد  هنأ  ام  سوروب ،»  » حــلا نبا  هنأل  هرأم ،

.هتأش دوعت إ  تاضقانتم  نم  هعمج  امو  هصئاصخو  بحلا  ةعبطف 

امهيَحور ب  ام  فلؤي  سّدقم  طاك  ه  ناعنتقف  نانثا ، ەدوجوب  دقتع  امهو ، الإ  سل  بحلاف 
مت ــ سف كرت ، ــ شملا مهو  ــ لا كلذ  اعنتقم  امهنم  ل  لظ  نو  يدسجلا ، لاصتالا  إ  مجو 

ءام ـ سلا مـن  بـه  لزن  يــ ــه  نإف ەدو ، ــ جو فــي  امهد  ــ حأ شــك  نو  ةداع ، ــ سلا اه  ــ للظت امه  ــ تاح
ـف لتخت ـا  نه ـن  مو .ه  ـ تالجع ـت  حت عي  ــ مجلا قح  سـ يذ  ـ لا عقاو ، ـ لا ـى  لإ لا  ـ لا مـن  ضرألا ، ـى  لإ

عا ـ قالا ىد  مـ هـو  ـك  حملاو را  ـ ملا نو  كـ قدا  ـ صلا ـب  حلا ـة  لاح ـي  فف نيا ، ـ بتو يا  ـ عملا
ةقط ةقالعلا  ميقت  دنع  يأ  مهولا ، اذه  دوجو  كّش فـي  ـ لا ـة  لاح ـي  فو مهو ، ـ لا اذ  دوجو هـ بـ

اننإف اهحاجن ، ةنامإ  ىدمو  ةقالعلا  ەذه  تاطعم  مهف  نهذلا   داهجإ  لالخ  نم  ةتح  ةلقع 
ەذه ةرارمتسا  نوكتسو  ةحلصملا ،»  » راعم هنود ، نم  وأ  وب  انمدختسا ، دق  نوكن  كلذ 

، نانا جــ بحللو  ...ەاّنمتي  ام  رخآلل  قّقحس  فرطلا  دحأ  نأ  ةجن  ةلاحلا ، ەذه  ةقالعلا ، 
فطاوعلا فـ ير ، ـ كفلا قفاو  ـ تلا ةقاد ثـم  ـ صلا ــي : ەو تالخاد ، ــة تــ عــرأ لال  لوألا مــن خــ ل  ــ شي

ببحلا ع نم  ل  ةردق  اثلا  بنا  ـ جلا صّخ  ـ لو .س  ـ نجلاو ـا ، سفن ماج  ـ سا مـن  اه  ـ عبي ـا  مو
ةفطاعلاو ب رخآلل ، نويلامج »  » عنص ببحلا ع  نم  ل  ةردق  عم  بحلا ، دوجوب  عانتقالا 

ــى لع ــى  تو
ُ

ــة  امجو ة  ــ سح ــر  صانع مــن  نّو  ــ كتت فــ  اد ، ــ عتو ااش  ألا  سجلا  
ـة لازب الإ  ـر  فاوتت ال  ـة  يرح اه  ـ لالخ مـن  ـأ  شتو ـك ، لمتلا ـب  حو دو  ـ لاو لدا  ــ بتملا با  ــ جعإلا

.ببحلا ني  زجاو مـا بـ ـ حلا

مهرعاشمو مهسساحأ  تناو  ةّدع ، تاّرم  قدصلا  تنم  اوّبحأ  ملاعلا  اذه  ّبحملا   نم  م 
قامعأ صوغلاف   ضقانت ، كلذ  سلو   وألا ، ةّرملا  ام   ةخألا  ةّرملا  مهيّبحم   ەاجت 

.مهولا دوجوب  عانتقالا  دحاو ع  ل  ةردق  الإ  سل  كلذ  نأ  دجن  ةلا ، سفنلا 

مهولا  دّسجنو  نأ 
ُ

بح لمعلا ؟ ام  اعمج : انناهذأ  رداي إ  يذلا  لاؤسلا  وه  اذه  اذإ ؟ لمعلا  ام 
؟ طقف ةققحلا  شعنو   بحن ، مأ ال  ...ةققح 

بحلا باسأ  نإ  .اسإلا  هنومضمل  غــــفت  وه  ناسإلا  بحلا   لتقف  ن ،
ُ

َّبح نأ  الإ  عيطتس  ال 



نإف معن ، اهسَّسحتن ، دان  هسفن  تقولا  اننلو   ةمهبمو ، ةضماغ  ةضقانتمو ، ةثك  هعفاودو 
ثأتل إ

ّ
اهر اذهو  رارقتسالا ، مدعو  بذذتلا  فصّتتو  رارمتسالا ، مدع  مسّت  ةعامتجالا  تاقالعلا 

ــا ننإ .تا  ــ قالعلا ەذه  لــ ا  ــ ساعنا ــن  كت لــم  نإ  ــع ، متجملا لمعلاو   جاتنإلا  تاقالع  بك  دح 
ـة، قيقحلا هـي  ەذ  ـ ەو عقاو ، ـ لا هـو  اذ  هــ انماد ، ــ قأ ــت  حت مــن  ضرألا  تــه  نو ، ــ قلق ــا  عيمج

.لوهجم لقتسملا  ـن  كلو دوجو  عمتجملا مـ فـ

توملا ع إ  هقطو  لقره  ةاح  ركذتي  نأ  هلع  هّح ، نمل  هّح  عجارت  ّكش   مل  انم  نمف 
ىدلو اناد »  » ةددجلا هتجوز  احطصم  نطولا ، إ  هتدوع  قط  لقره   نا  امنبف  .بحلا 

، ەروبع بعصو  تاماودلا  ائيلم  ناجلا  عــــ  اجئاه  ەدجو  (، Evenus  ) سونيفإ رهن  هغول 
وه  امنو  هتجوز ، خ ع  نا  ل  روبعلا ، نم  افئاخ  لقره  نك  مل  جخم ، نع  ثحي  فقوف 

ىأرف .ةناثلا  ةفضلا  هتجوز إ  هنع  لمح  نأ  هلع  ضرعو  سوسن ، روطنقلا  هفداص  ەرمأ  نم  ةح 
.بضاغلا رهنلا  تارمم  هتياردلو  ةلحضلا ، روبعلا  عقاوم  سوسن  ةفرعمل  ارظن  ًءارغإ ، ضرعلا   

نا ا كــ ــ منو ره ، ــ نلا عافد  ــ ناو روطنقلا  ةئيه  نم  لجولا  اهباتنا  لا  هتجوزب  سوسنل  لطلا  دهعف 
ةدما ــ صلا رخ  ــ صلا ــة  لتك رو  ــ طنقلا نا  كــ ىر ، ــ خألا ةف  ــ ضلا ــى  لإ ــه  توارهو ــه  سوق ــل يــر  قره

سوقلا طاقتلا  لقره  ّمه  نإ  امو  ةخاصلا ، ره  ـ نلا تا  ـ ماود ـا  قخم انا  ـ يد ــل  مح ــة  كّرحتملا
دجوف اههاجت ، ەب  لاف  ءاوهلا ، دّدي   هتجوز  خا  عمس  ح  ىرخألا ، ةفضلا  نم  ةوارهلاو 

ـى مرو ـه  سوق لوا  ـ نت اهد  ـ نع لـه ، ـة  حم اه  ـ لعجلو اه ، بــ بره  ــ حــــر  ــ لا قباس  روطنقلا 
يذ ـ لا ـه ، صمق ـى  لع مد  ـ لا قفد  ـ تل ها  ـ صأف فا ، ـ علا ارده  ـ لا ّمُس  عب بـ ـ شم مه  سـ رو  ـ طنقلا

.اخ اذإ  فدلا  بحلا  كّرحت  ةذعت  هنأ  اهاإ  امهوم  انادل  ەاد  ـ ەأ

ةءاع اهسفن  نع  اناد  تعلخ  لقره ، لامعأ  اندلا  عامسأ  لاغشاو  لاوطلا ، ماوعألا  رورم  دعو 
كلم ةنبا  هلوبأ ، عم  لقره  طت  بح  ةّصق  اهل  تور  لا  تاعئاشلا  ةر  ةرثرث  تغصأو إ  ةققحلا ،

ال هتقوشعم  عم  ط  مونلل  همالسساو  قشعلا  تحت  هاسا  ةظحل  لقره   اهل  ىءارتو  الاخوأ ،
راغص ءم  شع  ادع إ  هلمح  يذلا  ءاوهلا  حبس   هنأ  نوللا ، ةناوجرأ  ەؤامس  ملاع  ةحنجأ  

اهسفن ترّوصت  ةلهولو  اهنم ، لمجأ  عمس  مل  سوم  اهمأ   يدانت  تاوصأ  اهنع  ردصت  عجلا 
ەدقتعن امم  غأو  أ  دوجواللا  سلأ  اذه ؟ عم  امف  طقف ، للق  ذنم  تقافأ  اهنل  ملحت ،

؟ مونلاو ةحصلا  عم  امو  ادوجوم ؟

طوي خـ فــي  ــة  قلعم ــى ، نعماللاو ــى  نعملا ني  بــ مــا  اه  ــ سفن تد  ــ جف اه ، ــ توفغ مــن  تقا  ــ فأ
املو راهنلا ، ـل عـن  لا ـل  صفت دد ، ـر جـ جف ـي كـل  فو ـي ، ەو اه ، ـ نم صل  ـ ختلا لوا  ـ حت تو  ـ بكنعلا

ملحلا مأ  ةاحلا  اهنإ  .ةكشلا  كلت  صوغلا   نم  دملا  اهتالواحم إ  اهتبذج  صالخلا ، تّأ ع 
جراخ اهظاقإ  لواحت  رطملا  طاقن  اهنإ  ت ؟

َ
هشِع مل  ضام  هنإ  مأ  هتاذ ؟ قبس  لقتسملا  مأ  قلا ؟ مأ 

محر نم  ةدولوملا  مألا  ةعجلاو  ەركذتت ، نأ  نود  نم  املا  اهنم إ  تلف  احلاف  نامزلا ، محر 
.اهتاذ ةلاو  اهسفن ، ةظحللا  فصن   اهترطش إ  حــــلا 

مأ اهجوز ، ةقشع  لتقت  له  لعفت ، ام  تراحو   تاعئاشلا ، تقّدصف  لاخلا ، ةققحلا  تطلتخاو 
، سوسن روطنقلا  صمق  اهتح ، و   تركذتو  تمصلا ؟ مزلت  مأ  نودلا ؟ إ  دوعتو  هكت 



اهل هئبخ  ام  ملعت  نكت  ملو  اهجوز ، إ  ةده  همّدقل  ساخل  إ  هتطعأف  اخ ، اذإ  بحلا  ةذعت 
ـم سو سو  ـ سن مد  عب بـ ـ شملا ص  ـ مقلا لو  ـ عفم يرد  يـ ـب ، لقلا بّط  ساخل  نك  ملو  ردقلا ،
، نا ـ سأر ـه  نام ـت  بن ـا  سأر اه  ـع لـ طق ـا  مل تنا  ـ كو ـل  قره اه  ـ مزه ـي  تلا ـى  عفألا ـك  لت ارد ، ـ

.فنعلاو ةوقلا  نم  دم  اهُّدمت  اه  ـ حارج تنا  ـ كو

مالآلا رانو  ەدسج ، للسي إ  مسلا  نا  ةهلآلل ، اّقت  بارقلا  مّدقو  روخلا  قرح  لقره  نا  امنو 
وأ صمقلا  علخ  ًواحم  ًورهم  قلطناف  نولا ، ألم  يذلا  هخا  دعملا  مّطحتف  هلق ، رعتس  

طويخ لللا  طويخ  لخادتك  ەدسج  عم  صمقلا  لخادت  دقلف  كلذ ، نم  نكمتي  مل  هنل  هقمت ،
لمح يذلا  فتلا  وه  اهو  ائش ، لعفت  نأ  حولا  امن  دسأ  اهب  قنخ  لا  دلا  عطتس  ملو  راهنلا ،

نأو لا  بوتكم ع  وه  ام  ه  لح  نأ  لاطألا  لط  ةهلآلا ع  تقفشأ  ىواهتي ، ءامسلا  هلع 
اقخم ةهلآلا  هتعفرف  راقولاو ، ةيهلا  للجتو  افلا  اسإلا  هلش  نم  رّرحتف  توملا  هعلتي 
عيطتس ءامسلا ، ألألتت   ةمجن  حبصأف  ةبهذ ، داج  اهرجت  ةّضف  ةع  التعم  باعصلاو ، بحسلا 

.رمقلا راس  ةفاص ع  ةلل  رظنت   نأ  اهارت -  نأ  تدرأ  اذإ  - 



عجلا دض 
لأ ، 
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« يمد  » اهسرحت ةدعلا  ةاغلا  تنا   ةسدقملا  ةرجشلا  نإ  ةنانويلا ، ةروطسألا  لوقت 

«، نوتزر ــ بأ  » ــد حاجلا ءا  ــ جف ــة ، لظم ملاعلل  تناو  .تاناويحلا  اهئيف  لظتسو  سانلا ، اهرمث  نم 
تذ ـ خأو تملأ  ـ تف لوعملا ، بـ اهــر  ضـ ةو  ـ سقو راج ، ـ شألا ــع  طق مد  ــ عب ملا  ــ عتلا فلا  خــ يذ  ــ لا

تضغف .ەادص  عمسُ  لاز  ام  ًئاه  اّود  اثدحم  طق  سـ اهعذ  ـ جب ذو  را ، ـ نلاو ني  ـ نحلا فزن  تـ
لاج اعأ  نم  تلزن  لا  نماف ،»  » هلع ةطلسم  عجلا  نوتزربأ »  » ع تمحو  يمد » »

ام دفنف  عبش ، راصو ال  مهنلا  هلمتف  نوتزربأ ،»  » دسج تّطح   لا ح  تلاجو ب  زاقوقلا ،
، هعوج دسل  راجتلا  دحأ  إ  هتبا  عاف  عبش ، ملف  ماعطلا  ءال  هتالتمم  ل  عاو  لام  نم  هدل 

اهيلع فّرعتي  ملف  داص ، اهلّوحف إ  ةدوبعلا  قتر  نم  اهصلخ  نأ   
20

« نوتن  » هتبا إ تعّت  دقو 
نأ دع  وألا  اهتيه  إ  نوتزربأ »  » ةنبا تداعف  ەدال ، هجاردأ إ  داعو  سو  اهاشا ، يذلا  رجاتلا 

ەرداغت ملو  عجلا ، ةدش  نم  نوتزربأ »  » تامو .ةاحلا  ىدم  اهاعرتو  راجشألا  س  نأ  تدّهعت 
نا ـ كم ـل مـن  قتت ـة  ظحللا ـك  لت ـذ  نم نما » فـ  » ـت لاز ـا  مو .ەاو  ــ ثم ــر  بقلا نا  نأ كــ إ  نماف » »

ـم لو ـه ، لل رج  ـ شلاو ـر  شلل رامثلا  فـ ةرج ، ـع شـ طق عجلا كـل مـن  رع بـ شـ كلذ  ـ لو ـر ، خآ ـى  لإ
دل نم  لقتت  تذخأو  زاقوقلا ، لاج  اعأ  إ  نماف »  » دعُ نأ  خــــراتلا -  كلذ  ذنم  دحأ -  عطتس 

.ةرومعملا نارأ  سؤبلاو   عجلا  ةان  رخآ  إ 

لبق نم  كلذ  سلو  اهيلع ، ءاضقلا  ناطترم  عمتجملا  ةمنتو  ةلا  مّدقت  نأ  نماف »  » ملعتو
جما ــ نب ضوه  ــ نلا ــي  غبي ــك  لذ مامتإلو  .ةعامتجاو  ةداصتقا  ةروك  امنو  الخألا ، بجاولا 
انملا ـ عل ة  ـ سلاو .عو  ـ جلا ـى  لع ءا  ـ ضقلل اه -  ـ فورظل ـا  قفو ةد -  ـى حـ لع ـة  لود ــي فــي كــل  نطو

ةمنتو لمعلا  صرف  ةدازو  عيمجلل ، ملعتلا  ةحاتو  ـة ، ألا ـو  حم جمار  بـ عفد  ـ لا ـا  نب رد  ـ جي ـر ، علا
.عمتجملا تاجاتحا  ةبلت  ةردق ع  جخ أ  يّدؤي إ  ام  دارفألا ، تاراهم 

ىرن انلعجت  احلا  عقاولل  انتءارقو  لخدلل ، ًدع  أ  عــــزوت  ةرداق ع  ةملوعلا  ودت  ال  نآلا ، و 
ــه رط ع ســ ــر  خآو ش ، ــ علا ةحوبحو مــن  ەافر  ملاع   لا ، نم  ناعون  اهنكس  ةملاعلا  ةقلا 
كــل رقفلا  ــف بــ صوي ــه  نإف ــر ، قفلا ةل  ــ ضعم لو  حــ ود  ــ لا ــك  لا ــة  سارد ــب  سحف نما .» «فــ
ــى لع ش  ــ عي عقد كــل مــن  ــ ملا رقفلا  ــف بــ صوو موي ، ـ لا رالود فــي  لقأ مــن 3.20  شا بــ مــن عــ

ملا ـ علا نا  سـ ـف  صن لازي  ال  ـه  نإف موي  ـ لا ـى  لو .موي  ـ لا فـي  در  ـ فلل رالود  مـن 1.90  ــل  قأ
رقفلا نم  نوناع  صخش  نويلم  مهنب 736  رقفلا ، مـن  نونا  ـ عي ةم ) سـ را  ـ م ـي 3.4  لاوح )

ناس نم  صخش ) رالم  نم 1.9  أ   ) ةئملا لظ 26.2   امف  تاءاصحإل 2015 ، اقفو  ، عقدملا
نوشع ملاعلا  ناس  نم  ةئملا  و 46   مويلا ، درفلل   رالود  نم 3.20  لقأ  نوشع ع  ملاعلا 

ةدحتملا ممألا  نع  رداصلا  اوكسإلا )  ) ةنجل رقتل  اقفوو  مويلا ! درفلل   رالود  نم 5.50  لقأ  ع 
ةئملا ةس 40  نولش  ةمس ، نويلم  ةعلا 116  ةقطنملا  ءارقفلل   يريدقتلا  ددعلا  غل  دقف  2017م 

.ةساردلا اهتلمش  ةع  نادل  ةع  ناس  نم 

تقت ام  نخآلا ، ءازإ  حماسلا  تقت  بحرأ  قافآ  ةلا إ  لوصولل  اسإلا  مّدقتلا  ةركف  نإ 



، ةذوعشلاو رحسلا  اعنتقم  اقفأ  تااغ  اح   يذلا  لجرلا  ةفاقثف  .اقثلا  عّنتلا  ماحاو  ةحلا 
ةدوصقملا  ةحلاو  ةلودلا ، تامولعملا  ةكش  لماعتي   يذلا  وروألا  ةفاقثك  ماحالا  ةريدج 

بجو .ةّحلل  تالجت  اهلو  ةفظن ، ةئب  ةقن و  ەام  قحلاو   لاقتنالا ، ةّحو  بعتلا  ةح 
هطعتو سانلا  ةبلغأ  هلع  عمتجت  ام  لمع  نأ  ع  هأر ، نع  بعتلا  هتح   درف  لل  فاعالا 

نأ لحتسملا  نم  نأل  هنم ، لضفأ  وه  ام  دجوي  امدنع  نوناقلا  اذه  ءاغلإ  ّقحلا   عم  نوناقلا  ةوق 
عادإلا لاشأ  ةفاو  نونفلاو  مولعلا  مّدقتل  اسأ  ط  ةحلاو  .ةدحاو  ةقط  عيمجلا  ركف 

نم رخآلا  بناجلاو  .دويقلا  لَّكم  وه  نم  عخ  نأ  وأ  فئاخ  عدي  نأ  رَّوصتملا  نم  سل  ذإ  ىرخألا ،
ل لعف  نأ  لعفلا ، ةّح  انمهف  اذو  .ةلود  ل  اهب   لومعملا  ناوقلاو  مظنلا  دّقتلا  وه  ةحلا ،

درف  ل  عو  دملا ، عمتجملا  سسأ  ضّوقت  دق  وف  إ  قلن  كلذ  اننإف  هل ، ولح  ام  درف 
رورملا تاراشإ  هاش  ةّحلا  طاوضف  نو ،

ُ
اهمظ اهنناوقل  عاصنالا  ةلودلل  ەءالو  تي  نأ  عمتجملا 

.اهيلع ظافحلا  ةلضف ي  و  اهزواجت ، ال ي  تاقرطلا ،  

ةئب غ مهيلع  تضرف  دقو  ةقنلا  ەاملا  نم  ةساسأ  ةم  نوجاتح إ  نيذلاو  اّرح ، سل  قفلاف 
مه ةثيدحلا ، لاصتالا  ةزهجأ  لالخ  نم  لصاوتلا  وأ  لاقتنالا  ةمودعم ع  نوكت  دات  ةردقو  ةّحص ،

نآلا ذختا  دقف  راتلا ، هلش  نع  فلتخم  لش  دوجوم  ثدحلا  علا  ّقرلا   نإ  .رارحأ  غ 
.رهقلاو سؤبلا  نم  ةددج  ًاشأ 

ءارقف ناجتي  سجلا  وأ  نوللا  بس  ينعلا  يمتلاو  ةولل ، لداعلا  عــــزوتلا  مدع  نإف  كلذك 
الو .عمتجملا  فصعت  دق  تاارطضاو  ةداصتقاو  ةساس  لاشم  قلخ  ەافرلا  طسو  عجلاو  ددج ،

بج راع   ةمصو  تع  عاجلا  نم  لئاهلا  ددعلا  اذهب  لقثم  ةثلاثلا  ةفلألا  انلوخد  نأ  كش  
.ةناسإلا ةمارلا 

ةلهألا بورحلاو  ةعبطلا ، اهدراومو  بوعشلا  تاورث  بهنو  لالتحالا  ةثك ، باسأ  رقفللو 
.اهثلت وأ  ةئبلا  ةذأ  ناعمإلاو   ةولا  عــــزوت  ةلادع  قافخإلاو  

ةقفلا لودلل  تادعاسملا  طرو  ملاعلا ، داصتقا  ةرادإ  محتت   ةسجلا ، ةددعتم  تالا  تتاو 
، دويق نود  نم  دودحلا  ع  لقنتلا  لاومألا   سوؤر  ةحو  ةملاعلا ، ةراجتلا  مامأ  اهقاوسأ  حتف 

ةنمهلا نم  ددج  لش  جاتنإ  ةداعإ  فاطملا إ  ةاهن  يّدؤي   امم  ةنجألا ، تارامثسالا  عيجشو 
.ءارقفلاو ءانغألا  ام ب  ةوجفلا  ةدازو  ثلاثلا ، ملاعلا  لود  تاردقم  ةرامعتسالا ع 

ةولا  رادهإ  مدعو  ةلاو  ةعبطلا  دراوملا  محتلا  ع  ةردقلا  رقفلا   ةهجاوم  نمتو 
، ري ــ مأ رالود  را  ــ 180 م ب ـ ( 1980  ) وألا جيلخلا  برح  ةفلت  تردق  دقلف  .تاعالاو  بورحلا 
را ـ نا 25 م ــ ــة فــي ل هألا بر  ــ حلاو رالود ، را  ــ ــة 232 م بارق ( 1991  ) ــة اثلا جي  ــ لخلا بر  ــ حو

احلا عضولا  فلتخال  ةرامثسا  وأ  ةجاتنإ  عــــرا  ـ شم تارا فـي  ـ ملا ـك  لت ترمثت  ـ سا ـو  لو رالود ،
.رعلا انملاعل 

لافطألا نم  ثلا  نوبجني  ءارقفلاف  رقفلا ، جاتنإ  بك   رود  اضأ  ةعامتجالا  مهافمللو 
عيسوت نإف  اذل  .مهزجع  ىدل  مهل  نامأ  ردصمو  ةخوخشلا  مهتكر   مه  ءانبألا  نأ  مهداقتعال 



ددع للقتو  دعلا  ىدملا  ع  ةناسلا  ةدالا  طض  ع  لمعس  ةعامتجالا  تانامضلا  ةلظم 
.ءارقفلا

تالّوحتلاف ةملعتلا ، ةلمعلا  ع  اسأ  لش  اهرطتو  ةعامتجالا  مهافملا  يغت  دمتعو 
، اجولونكتلا ةداصتقالا ع  ةمنتلا  دامتعا  انتو  رتويبمولا ، عاخا  بقع  تمت  لا  ةسوململا 

ىوتسم عفر  لمعلاو ع  ةملعتلا ، ةلمعلا  كلل ع  ىوصقلا  ةلوألا  هجوت  اّنم  بولطم  لعج 
، ني ـ ملعملا عا  ـ ضوأ ني  ـ سحتو م  ــ لعتلا جمار  بــ فــي  ةمئاد  ــ لا ــر  ظنلا ةداعو  لعتلا  لصحتلا 
مـن جر  ـ خلا ىوت  ـ سم انرا  ـ بتعا فـي  ـذ  خأن لـم  ـا  مف .ا  ـ متجالاو ـي  ملعلا مهاوت  ـ سم ـع  فرو

تلخد  ةناقتلا  نأ  كلذ  ةدودحم ، نوكتس  مهلمع  صرف  نإف  اجولونكت ، ةلهؤملا  ةرها  ـ ملا ـة  لامعلا
فاصنأل لثم  هل  قبس  مل  اطوقس  ةلقملا  علا  تاونسلا  دهشسو  ةاحلا ، تاعاطق  ل 

تاورث قلخ  لثم   هل  قبس  مل  ادوعص  دهشس  هتاذ  تقولا  و  ةرهملا ، لامعلاو غ  ملعتملا 
ةخألا ةنوآلا  عّت   يذلا  سيغ ، لب  لاثمأ  نم  ثلا  رهظسو  تامولعملا ، اجولونكت  نم  ةلئاط 

ەاجتالا  اذهل  انديأت  مغر  عو  .بالطلل  ةسارد  حنم  لش  اهعزوتل   مأ  رالود  رالم  غلم 
امم ةولل ، ًدع  أ  عــــزوتل  ةداصتقاو  ةنوناق  ةلآ  داجإ  ي  هنأ  ىرن  اننأ  الإ  خلا ، لامعأ 
إ ةوطخ  نإ  .ءارولا  إ  تاوطخ  ةلا  دوعت  ةعامتجا  وأ  ةساس  تاارطضا  لامتحا  انّنج 

.فلخلا ناتوطخ إ  اهبقعت  مامألا  ةوطخ إ  نم  لضفأ  مامألا   توطخ إ  لجأ  نم  فلخلا 

ّقلتملا لوقع  ةغاص  ارود   بعل  ةءورقملاو ، ةعومسملاو  ةئرملا  هلئاسوب  مالعإلاو ،
.ءارولا إ  اهب  ةدوعلا  وأ  اهل  اخسرت  وأ  ةعامتجالا  مهافملل  ارطت  هتاط  لمحو   مهتاهّجوتو ،
نمهي كلذو  نيعلا ، هكرد  ال  ام  نذألا  كردو  نذألا ، هكرد  ال  ام  نيعلا  كرد  ركفلاف 

نم اهتمق  ّدمتس  ةدقنلا  ةلمعلاو  .هلئاسو  ةقثلاو   دقتعملا  ع  ازكترم  لوقعلا  ع  مالعإلا 
ةغللا ال نأ  كلذ  هو ، وه  امل  ةققحلا  ةمهألا  ادج  مالعإلا  كردو  اهيف ، اهعضن  لا  ةقادصملا 

.ةدع تالوأت  ةحوتفم ع  هلوقت و  ام  امامت  عت 

ةرادإلا نإ  ث  حـ ـي ، بظ ـو  بأ ةرا  ـ مإ ىذ بـه هـو  ـ تح جذو  ـ منب ـه  يونتلا رد  ــ جي را  ــ طإلا اذ  ــي هــ فو
لخدلا عــــزوتل  تا  ـ آ ـت  سّركو اه ، ـ طاوم ەا  ـ فر نام  ـ ضل ةدد  ـا جـ قرط تد  ـ جوأ اه  ـ ةسا  ـ سلا

مالاو السإلا  الخألا  ماظنلا  ةداس  تءاجو  عيمجلا ، ع  يداصتقالا  ەافرلا  هف  مع  لش 
كولسلا خّسرت  كلذ  إ  فضأ  ءارقفلاو ، ءانغألا  ب  ةوهلا  قيضتل  ةقدصلاو  ةازلا  جارخإ  ءانغألا 

ةمنتلا ةداصتقالا   ەدراوم  ةفا  خض  اوتي   ال  اس  ماظن  دوجوو  طضنملا ، امتجالا 
.ءاقترالا ردقألا ع  وهو  ءادتقالا  ريدج  جذومن  هنإ  .ةلودلل  ةّتحتلا  ةبلاو  ةّلا 



نعلاو يداحلا  نرقلا  ناب إ 
ضرألا نأ  اهلالخ  نم  ىدانو  ع ، سداسلا  نرقلا  سوكنرك   اهداق  لا  كلفلا  ةروثل  نا 

، سمشلا لوحو  اهسفن  لوح  رودت  دودحم ، ءاضف ال  غص   بكوك  ل   نولا ، زكرم  تسل 
.ةلا رّوطت  مظع   رثأ  ...باولل  ةجودزملا  ةكرحلا  نمضو 

نم هتؤرو  ضرألا  بكوك  ةرداغم  نعلا  نرقلا  فصتنم  ناسإلا   عاطتسا  ةظنلا  كلت  لضفو 
كاوشألا ةئيلملاو  ةكرحلا  ّجعت  لاو  عا ، ال  ءاضفلا  ةحاسلا   ةرلا  كلت  نأ  هل  ّبتف  جراخلا ،

رثأ يأ  ودي  دا  الو  ةساو ، باضو  مويغو  ةئام  تاحّطسم  ىوس  اهنم  رهظت  ال  ةهارلاو ،
.اهيلع يلا  سجلا  طاشل 

بوكسلتلا اذه  انل  فشك  م ، ماعلا 1990  ءاضفلا   فاشكتسال  لاه »  » لا لسرأ  امدنعو 
تنا ام  تد  ةفورعم  ةرجم  دعأ  ىأرو  هتقدح  هنويع   تلغوأف  نولا ، نع  ةلهذم  لصافت 

.اقت ةنس  نويل  نم 1 إ 2  ەرمع  نا  امدنع  يأ  احلا ، ەرمع  ةارق ُع  نولا  رمع  نا  امدنع 
لاه تاسدع  ت 

ُ
هّجَو ول  ّمت  مو  هضام ، ةؤر  لشفو   نولا ، ام  ىري  نأ  ناسإلا  عاطتساف 

لوصولا نع  تزجع  تاسدعلا  نلو  لا ، تانونكم  فاشا  ةلواحمل  اهتاذ ، ةضرألا  ةرلا  إ 
ــى لإ س  ــ لو ــة  ماح ةف  ــ سلف يا  ــ عم ــى  لإ ــة  جاح ــة  ارلاو بحلا  فــ نا ، ــ سإلا قا  ــ معأ ــى  لإ

ةلا دوهجلا  ني  ـة مـا بـ مءاوملا ـى  لع ةرد  ـ قلا نآلا  ـى  لإ ــك  لم لــم  نا ، ــ سإلاو .ة  ــ هّجوم تا  ــ سدع
راجشألاو  بضنت ، ەاملا  رداصمو  رّحصتلا ، حلاصل  عجات  ةعارزلا  ارألاف  ةعبطلا ، ناوقو 

ةتلفنملا ةعبطلا  ىوقو  لزالزلاو  الا  هتلعف  ام  قاف  ضرألا  انمأ  لا  هلعف  امف  ت ،
ُ

عطق تااغلا 
.مدتو رامد  نم 

، ةقفلا كلتو  ةنغلا  لودلا  ب  ام  ةوهلا  عاسّاو  ءارقفلا  دادعأ  دادزاو  انتملا  يبلا  روهدتلا  نإ 
ًولح اجولونكتلا  انل  مّدقت  يذلا  هسفن  تقولا  دحاولا ،  دللا  ءانغألاو   ءارقفلا  ام ب  كلذكو 

دقو ةئبلا ، دراوملا  نم  اهغو  ەامللو  ةعارزلا  ارألل  لضفأ  لالغتسال  ةددج  اقافآو  ةدّدعتم 
« ضرألا  » انبكوك لعج  امم  ةلهذم ، ةع  رافألاو  عئاضلاو  تامولعملا  لقن  انتعاطتسا  حبصأ 

سانلا دادعأف  .ىرخأ  ةهج  نم  روهدتو  ةهج  نم  رّوطت  ءاضفلا ، نم  ەارن  امدنع  انل  ودي  ام  اغص 
ال نيذلاو  ىوأملل  ةحلاص  ناسم  نولم  ال  نيذلا  كلذكو  دات ، نوبتك  الو  نوأرق  ال  نيذلا 

اجاتنو أ  اصرف  رارمتسا  قلخت  اجولونكتلاو  دادزا ، نوعئاجلاف   بسانملا ، لأملا  نولم 
ملو .ەدقتفن  ام  ملظلاو ،  لدعلاو  لطالاو ، قحلا  ب  ام  ّمت  لا  ةظنلا  ةؤرلا  نلو  رفوأ ،

امنب اهناس ، ةضرألا ع  ةرلا  جاتنإل  لداعلا  عــــزوتلل  ةساس  وأ  ةداصتقا  ن 
ُ

امظ دع  لا  كلتم 
.ةققحلا ةرخص  تمّطحت ع  مالحأ  هتاحفص ع  نوعلا  نرقلا  ىوط 

يالم نم  ەاتفلخ  امو  ( 1945 - 1939  ) ةناثلاو ( 1918 - 1914  ) وألا ناتيملاعلا ، ناحلاف 
ة ــ ضرألا ما  ــ غلألا ني  ــ يالمو نام ، ل  ةرمتسملا   ةملقإلا  بورحلاو  قّوعملاو ، رجلاو  تقلا 

رامد ـ لاو ـل  تقلا ـر  شتل سراو  ـ نلا بار  ـ سأ قر  ــ تخت ــي  تلا تارئا  ــ طلا فالآو  ااح ، ــ ضلا ــة  صّملا
نور ــ شعلا نر  ــ قلا اهده  شــ ــي  تلا لاو  ــ ەألا ـك  لت عفاد ، ـ ملاو تاشا  ـ شرلا ناري  ـ نب ءام  ـ سلا ءي  ـ ضتو



ةارت ـ شالاف .جه  ـ نم نود  ـن  مو ةلما  ـة شـ يرظن نود  لقت مـن  ـ سملا ـى  لإ ـا  ندوقت ةبا ، فاد ضـ ــ ەأل
.حجانلا لدلا  مّدقت  مل  ةلامسأرلاو  اهل  ـ شف ـت  تثأ يدا  ـ صتقا ما  ـ ظنك

وأ اهب  انكسمأ  اننأ  دقتعنف  انغوارتو ، انعدختو  اهنع  ثحن  لا  ةققحلا  وه  عقاولا  انصقني   ام  نإ 
دنهلا ب  ام  يوون  قباس  ةرم   تاهاجتا ، ةدع  نمو  اهناسل  انل  تو 

ُ
جخ انئجافت  اهب  اذإف  اندك ،

ةلئاإ تاسرامم  ةرمو   عجلاو ، لهجلاو  رقفلا  طاس  تحت  امهاعش  حزري  امف  ناتساو ،
مهل تنا  ضرأ  ااقب  نوكسمتم  مهنأ  ىوس  مهل  بنذ  ال  لافطأو  ءاس  ع  ةوسقلا  ةمعفم 

نم فلأ  ةئامنامث  ثح  مظعلا ، هتلا  اذه  عفم   لش  ةققحلا  انغوارت  ىرخأ  ةرمو  سو ،
ام نعلا ؟ نرقلا  رعلا   هطتلا  عم  امف  .نوينالأ  مهنأل  طقف  مهضرأ  نم  نوعلتق  لا ،

.ةناسإلا لق  ام  ةلحرم  انلز   امف  دع ، أدي  مل  ناسإلا  خــــرات  نأ  دكؤي  ثدح 

ًو ــ صو نه ، ــ نلا ني  ةرا مــا بــ ــ ضحو ــة  غإلاو ــة  وعرفلا تارا  ــ ضحلا ــذ  نم ــر  عملا مار  ــ تلا نإ 
ما فــي ــ ظعلا نورك  ـ فملا همّد  قـ ـا  مو نتوي ، ـ نو سوكنر  ــ بوك زر  ــ فأ يذ  ــ لا ــة  ضهنلا ــر  صع ــى  لإ

فو ـ سلف ري ، ـ تلوف ـى  لإ ًو  ـ صو ـة ، قيقحلا عـن  ثحا  ــ بلا طارق  ســ مــن  ةر ، ــ شلا خــــرا  تــ
ءا ــ خإلاو ــة  يرحلا مها  ـ فم ـا  نل اومد  قـ .نر  ـ شعلا نر  ـ قلل ري  ـ ثلا اومّد  قـ ءالؤ  هـ كـل  ـة ، يّرحلا

مــن ــة  مداقلا لا  ــ ألل ــن  حن انمد  قــ اذا  ــ مف نا ، ــ سإلا قو  ــ قح مار  ــ تحاو لد  ــ علاو حما  ــ سلاو ــق  حلاو
! نوتغننه لــ تارا » ــ ضحلا عار  و«صــ اما  ـ يوكوفل خــــرا » ـ تلا ةاه  نـ  » انمّد قـ ةنا ؟ ـ سإ مها  ـ فم

فالآلا مه  ـ تروث نوي فـي  ـ سرفلا مد  ـ قو ـة ، يرحلا لب  ـى فـي سـ لتقلا فالآ  ـد  علا مّد  ــد قــ قل
نم ةضهنلا  روصع  ةلا   هتمّدق  ـا  مف ةاوا ، ـ سملاو ءا  ـ خإلا لب  سـ فـي  ةل  ـ صقملا ـى  لع

امأو وفوسوكو  طسلف  تقلا   فالآ  امأ  اهب ، مهل  نيدن  ةناسإ  مَقو  مهافم  أ  تاحضت 
ــد يزملو ةدا  ــ صتقالا حلا  ــ صملا يوذ  مّد لــ ــ قت بار  مه قــ فــ نر ، ــ شعلا نرقلا  اقفأو   ةنتاللا 
ــد مــن يزم ــى  لإ يدؤ  دودر يــ تاح مــن مــ ــ ضتلا ــك  لتل نو  كــ نأ  نود  مــن  لا ، ــ ملا سأر  مار  مــن تــ

نرقلا سدلا   ةقلاع  لظتس  قفألا  ةقّض  ةداصتقالا  حلاصملا  عفاود  نإ  .ناسإلا  قو  ـ قح
اللا موحت   تقلا  حاشأ  لظتس  ةثرلا  ةصخشلا  حلاصملا  باث  لا  ضفني  مل  امو  نعلا ،
دملا سكتل  ةداصتقالا  ةحلصملا  حبذم  ءابألا ع  مَّدق  نأ  ايع  تامصولا  نإ أ  .ةشحوملا 

.عيمجلل عسم  ضرألا  ...ماع و  ةئامسمخلا  اهخرات  َّدعتي  مل  ٍلودل  ةساسلا  ةنمهلاو  ةعتلا  نم 

ت
ُ

امَه ةضهنلا  تنا  ع  ثدحلا  ملعلا  تاهيد  نم  تحصأ  لا  ةلفلا  تاظنلاو  ناوقلاف 
سوكنرك ةظن  تلظ  دقو  .اقرح  توملا  مهلسرتو إ  نوجسلا  بهاغ  اهباحصأ   ّجت  رفلا 

اهازغم حو  ونورب  ونادروج  ءاج  ح  نيدلا  لاجر  اهمهف  ال  ةضار  تالداعم  دّرجم  كلفلا   
داقتعالا كلذ  ععزو  .ح  ال  ملاوع  لفلا  انملاع  ءارو  نأو  اهن ، نولا ال  نأ  اهنم  صلختساو 

ملاوع كلانه  نأ  لاقو  .ةقلخلا  نم  دصقلا  وه  ناسإلا  نأو  نولا ، زكرم  ضرألا   نأ  يدلا 
.انملاع ةلوهأم غ 

ءانثأ مكتلا   مهبلغأ  َقل  مل  لعلا ، وأ  الخألا  ددجتلا  اودان  نيذلا  ءامحلاو  ركفلا  لاجر 
ةلا  هتعفد  يذلا  نمثلا  وه  كلذ  ناو  مهتاوعدل ، انمث  مهتح  وأ  مهتاح  اوعفد  ل  مهتاح ،

ةهجاوم ركفلا   لاجر  دومصو  ةملعلا  تاظنلا  راصتنا  الولو  لعلا ، ثحلاو  ركفلا  ةّح  لس 



طِّرف ال  ةفا ، مولعلل  عناملا  عماجلا  باتلا  هنأو  سّدقملا  باتلا  رظنت إ  اوروأ  تلظل  ةسنلا 
.ءامسلاو ضرألا  مولع  نم  ء   

نيدّدجملا ا  لثم  ءاملعلاف ، ةثيدح ، ةرهاظ  ةلودلا  ةقومرم   زارم  ةفسلفلاو  ملعلا  لاجر  ءاقتراو 
، نورخآ قرحأو  مهضع ، ن 

ُ
دقف  مهب ، فعُل  ةفنع  كراعم  اوضوخ  نأ  مهيلع  نا  يقالخألا ،

اوفظوي نأ  نكم  يعامتجا  مأ  ءاملع  اوناأ  ءاوس  ثّدحملا  نأ  ةلودلا  ىدل  ّبت  تقولا  رورمو 
لضفو .لهسأ  ةاحلا  تحصأو  امنسلاو ، اهلا  رونلا  نآلا  انيدل  ملعلا ، لضفو  .ةطلسلل  ةادأ 

، مالعإلا لئاسو  لالخ  نم  ةللضم  مأ  ةققح  تناأ  ءاوس  تامولعملاو ، ءانألا  عيطتس   ملعلا ،
هّنلو الاح ، لودلا  همعدت  عساشلا ، روطتلا  اذهو  .ملعلا  لضف  َّمت  رّوطت ، نم  اهيف  ام  انتاح ، لو 

ــد قلف ةَغت ، ــ سم ــي  ضاملا مو فــي  ــ لعلل ــة  ضراعملا نكت  ملو  .ةلودلا  عم  اضراعتم  نا  هتااد   
ـن لعأ امد  ـ نعف رفلا ، بـ اومه  ـ تاف دئا ، ــ سلا فر  ــ علا ضقا  ــ نت ءارآ  بــ نورك  ــ فملا ءا  جــ
، ضرألا نم  ءزج  رمقلا  نأو  نخاس ، رمحأ  رجح  سمشلا  نأ  ـر ، غإلا ـر  صعلا فـي  ساروجا ، ـ سانأ

تريدج تهلآ  اتنا  نامزلا  كلذ  موهفم  رمقلاو   سمشلا  نأل  انثأ ، نم  نو 
ُ

رفلا  تا 
َّ

مه
حماسلا نم  للق  تّدأ إ  لا  ملعلا ،  اهحنم  لا  ةعبطلا  ىوق  ةوطسلا ع  تناو  قوتلا ،

.رحسلا ةسم إ  تنا  ةادلا  مهتاردق   نأ  عم  ءاملعلا ، عم 

تالمع يغت  اجولونكتلا   هعلت  يذلا  ماحلا  رودلا  يزاوت  ةددج  مقو  مهافم  ةجاح إ  نحن 
.فلاتلا للقتو  لاملا  سأر  ةداز  ةغرلا   ةموكحملاو  ددجتلاو ، ثحلا  موقت ع  لاو  جاتنإلا ،

َّجَهتيلف ةءارقلا ، نسحُ  نمو  .صاصرلا  مدقت  هنكم  ال  عزلاو ، خلا  مّدق  نم  لوقأ : ّقحلاو 
! ةحلا ...مالسلا 
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ةنانويلا ةفسلفلا  خــــرات  زجوم 
، ةيندلا مهلامعأ  عم  عطاقتتو  لا  محازت  سدقلاو  لاطألا  تالاخو  ةهلآلا  حاشأ  تنا 

.ةهلآلا اوقلخ  نيذلا  قغإلا  لوقع  كلذو   ةعبطلا ، راسم  لّخدتتو  

ةهلآلا اهمهأف  دحاو ، ىوتسم  ةمدقلا ع  روصعلا  ناسإلا   لاخ  اهعدتبا  لا  ةهلآلا  نكت  ملو 
ىرخأ ةهلآو  رانلاو ، ءاوهلاو  ءاملاو  ضرألا  لثم  انملاع ، طحت  لا  ةعبطلا  ةوق  لّثمت  و  ىلا ،

.داصحلا ةهلآو  بحلا  ةهلآ  لثم  وألا ، نم  انأش  لقأ 

.ةفارط اهأو  اهعورأ  ةقغإلا  بوعشلا  طاسأ  تعت  ةمدقلا ، طاسألا  نمو ب 

نا كـ ءد  ـ بلا ـي  فف ةه ، ـ لآلا عار  صــ ــة  جين ــد  جُو ملا  ــ علا نأ  بــ نود  ــ قتع ــل  ئاوألا قر  ــ غإلا نا  كــ
نمو .ءاضفلا  مـن  ـة  قثنم ضرألا  يأ  « Gaea اا جـ  » ـت قلطنا ثـم  «، Chaos سو جـ  » ءا ـ ضفلا

مث ءامسلا ، يأ  « Uranus سوناروأ  » مث لللا ، مث  راهنلا ، يأ  « Hemera امه  » دلو ضرألا 
.رحلا يأ  « Pontus سوتنوب »

ةد ــ حاو ني  عــ تاذ  ةع  شــ تا  ــ قولخم ــم  ەو «، Cyclopes بولس «ــــ لا ــة  قلامعلا ءا  جــ ــك  لذ ــد  عب
، سوناتتو ةقلامعلا  دّس  ــد جــ قو «، Titanus سونا ــ تت « ــــ لا ءا  ثــم جــ ةه ، ــ بجلا ــف  صتنم فــي 

.الا تاروثو  لزالزلاو  ةخماشلا  لاجلا  لثم  ضرألا ، يوقو ع  مخض  وه  ام  ل 

ـت حت هل  كـ ملا  ـ علا عا  ـ ضخإ ــن ، مزلا يأ  سونور ،» كــ  » ــه لإلا سونا ، ــ تتلا رغ  ــ صأ عاطت  ــ سا ــد  قو
.ەدالوأ سافا  نع  عّروتي  لـم  ـة ، محرلا ادّر مـن  ـ جم ةو  ـ سقلا دد  شـ لازي ، الو  ـن ، مزلا نا  ـ كو .هناطل  سـ

نود نم  دوجولا  ء   ل  مّطح  يذلا  نمزلا  نوزمري إ  نوينانويلا  نا  ةعشلا ، ةروصلا  ەذهــو 
.ةمحر وأ  ةقفش ،

، مهتدالو بقع  ةواهلا  مهب   فذقو  روكذلا ، نم  ەدالوأ  خ  ناف  ءامسلا ، هلإ  سوناروأ »  » امأ
عاطتساف كالهلا ، نم  سونورك »  » نمزلا نم  امهنبا  ذاقنإ  تعاطتسا  ااج ،»  » ضرألا هجوز  نأ  غ 

، سونورك هققش  هقوقح إ  نع  سوناتت  ركلا  نبالا  لزانت  كلذ  عو  .هتوخإ  حا  قالطإ  ەرود 
نم ەءانبأ  سفا  بسلا ، اذهلو  طلا ، اذه  سونورك  لقف  روكذلا ، ەدالوأ  ةب  موق  أ 

ّ
ةط 

صملا اذه  نم  تلفأ  دعرلا ، هلإ  «، Zeus سوز  » سماخلا هنبا  نلو  «، Thea ات  » هجوز
، ةهلآلا معز  حبصأ  كلذو  مهيلع ، تناو  ناتتلا  براحو  ەدلاو  علخ  ًجر ، حبصأ  امدنعو  عجفملا ،

«. يج  » ةنامورلا هلع  قلطو 

ماظنلاو رارقتسالا  نم  دهع  ةاد  نا  يذلا  سوز ، راصتنا  إ  ةقغإلا  ةروطسألا  رهوج  زمري 
اهل ضّرعتت  تنا  لا  ثراولا  تلق  لاجألاو ، نورقلا  رورم  هنإف  عقاولا  .ضرألا و  مالسلاو ع 

سوز هلإلاو  .بتسا  دق  ةهلآلا  مُح  َّنأ  اسإلا  ركفلا  سكعنا ع  امم  ةقلخلا ، ءد  ذنم  ضرألا 
ةهلآلا ع  ي  نا  يذلا  هلإلا  تعا  بسلا  اذهلو  نولا ، دوس  يذلا  عئارلا  ماظنلا  دّسج 

.ءالولاو ةعاطلا  هل  نيدت  نأ  اهعمج ، ةفلتخملا  ةعبطلا  رهاظم  لّثمت  لا  ىرخألا ،



ناو بملوأ .»  » لج ةمق  قوف  شعت  ةدحاو ، ةأ  فلؤت  ةهلآلا  نأ  نودقتع  قغإلا  نا 
، برحلا هلإ  سرام ،»  » اهنم هلو  اه ،»  » نهمهأ تنا  تاجوز ، ةدع  سوز ، دعرلا  هلإ  مهبل ،
، رمخلا هلإ  سويسنويد ،» و« سوز ، لوسر  زمره » و« بحلاو ، لامجلا  ةهلآ  تدورفأ ،» و«

.سو ــ يز سأر  مــن  ــو ، منلا ــة  لما ــي  ەو ــت ، قثنا اه  ــ نأ دقتعُ  نا  لا  ةمحلا ، ةهلآ  افيم ،» و«
حي ـ بق اه  ـ نمو ـة  علطلا م  ـ سو نا  كـ مـن  اه  ـ نمف ـة ، فلتخم لا  ـ شأ ةه  ـ لآلا قر  ـ غإلا رّو  صـ ــد  قو

وي سرام ، هلإلا  رهظم  نا  ًثمف  هتنهم ، قفو  ع  ااش ، وأ  ازوجع  نا  كـ مـن  اه  ـ نمو ـر ، ظنملا
.ةوقلاو حبقلا  وي  ةدادحلا ، هلإ  نالف ،»  » ناو برحلاو ، ددهتلا 

ەذه ل  ةلعاف  مدهي  ذخأ  ًوعم  تناو  ءارآلا ، ەذه  لظ  ةنانويلا ،  ةفسلفلا  تثعنا  اذكه 
نم ثك  مدقلا  قلل  نونيدم  ينانويلا  نأ  يغلا ع  نم  ةفسلفلا  وخّرؤم  قفتاو  .تادقتعملا 

يرقع قلخ  ةنانويلا  ةفسلفلا  نأ  نوري  مهنل  ...ةلفلا  رافألاو  ةضالا  تامولعملاو  مظنلا 
ةفرعملل اسامتلا  تنا  ذإ  مدقلا ، قلا  ةمحل  اروطت  وأ  ادادتما  سلو  لاثم ، ءاج ع غ  لصأ 

كلذ إ  عفدت  نأ  نود  نم  اهدحو ، ةلقعلا  ةذللا  نم  ثعاب  ةققحلا  فشك  رت إ  لا  ةهــلا 
اهيف طلتخا  دق  يقلا ، ءامدق  دنع  ثحلا  جهانم  تنا  اذو  .ةيد  تااغ  وأ  ةلمع  ضارغأ 

ةفسلفلا نإف  ةيدلا ، مهتادقتعم  ةدلو  مهتالمأت  تناو  لاخلاو ، ةهادلا  قعلا  لالدتسالا 
دنارترب  » لوق نأ  اذه  دع  اغ  نك  ملو  .طنملا  للحتلاو  قعلا  ناهلا  تماق ع  ةنانويلا 

! ةفسلفلا اوركتباو  الا ، ملعلا  اوعدتباو  بطلا ، ملعلا  اوأشأ  نيذلا  مه  نانويلا  نإ  لسار »
تنا يذلا  يلهلا  علا  اهنم  ةناثلاو  وألا  تقرغتسا  لحارم ، ثالثب  ةنانويلا  ةفسلفلا  ترمو 

.حيسملا دالم  لق  عبارلا  نرقلا  لئاوأ  ألا   ردنكسإلاو  وطسرأ  توم 

 

ةفسلفلا لوصأ  تعضُو  دالملا ، لق  سماخلاو  سداسلا  نرقلا  ناإ  تنا  لا  وألا ، ةلحرملا  و 
د ع  ةلمعلا  ةفسلفلا  لوصأ  تأش  مث  يلإلاو ، روغاثيفلاو  ينويألا  د  ع  ةظنلا 

قالخألاو ناسإلا  تذختاف  ضرألا ، إ  ءامسلا  نم  ةفسلفلا  اولزنأ  نيذلا  طارقسو ، يئاطسفسلا 
.اهثحل ًاجم 

نوطالفأ ةنانويلا : ةفسلفلا  المع  ةفسلف  تنا  دالملا ، لق  عبارلا  نرقلا  ناإ  ةناثلا ، ةلحرملا  و 
.اضرعو ًوط  ةفسلفلا  لئاسم  ةقمعلا  ةساردلا  تلوانتو  ملعلا ، عورف  تعوتسا ش  دق  وطسرأو ،

علا تناف   م.ق ، لوألاو  ثلاثلا  نرقلا  ب  ام  ةفلا  تلغش  لا  ةثلاثلا ، ةلحرملا  امأ 
ردنكسإلا لهذأو  .م.ق  ماعلا 338  انوخ »  » ةعقوم مهلالقتسا   نانويلا  دقتفا  هفو  سيلهلا ،

هتلاصأ تضنو  بورغلا ، إ  علا  اذه  سلفلا   ركفلا  لامو  .قلا  هتاراصتنا   ملاعلا 
حبصأو وطسرأ ، د  ع  اهتورذ  تغل  لا  ةلقعلا  ةاحلا  تروهدتو  راتبالا ، عيباني  تّفجو 

اذه  قادصم  ناو  قالخألا ، ةمدخل  ركفلا  نورّخسو  درجملا ، لعلا  رظنلا  نوّفختس  ةفسالفلا 
«. ةروقبألا و« ةقاورلا »  » اهتمدقم و  ةفسلفلا ، علا  سرادم  أ 

 



.ةناثلا ةلحرملا  نع  ًثمم  نوطالفأ  ركفو  وألا  تلحرملا  ام   ضرعتسسو  



وألا ةلحرملا  -  1
 

..ءاشألل دحاولا  لصألا  ةنويألا ؛ ةعبطلا  ةسردملا 
 

سردنمسكنأو سلاط  مهو : ةسردملا ، ەذهل  ةثالثلا  يسئرلا  لثمملا  نأل  كلذ  تمسو 
.ىرغصلا اسآ  لحاس  يأ  انويأ ، نم  سامسكنأو ،

اثك متها  دقو  .م.ق  ماع 550  ةارق  تام  .م.ق  ماع 624  دلو  ةعسلا ، ءامحلا  نم  وهو  سلاط : -  1
، ةقت خــــراوتلا  ەذه  نأ  املع  م.ق ، ماعلا 610  سمشلا   فوسك  أتو  تاعبطلا ، ةسارد 

.لوألا ةفسالفلا  خــــراوت  هسفن ع  ءلا  قبطنو 

نأ دقتعُ  ناو  .تادوجوملل  بطلا  لصألا  نع  ثحت  اهنأل  ةعبط ،»  » سلاط ةفسلف  تعتو 
اضأ إ لّوحتي  نأ  ءاملل  نكم  امف  ءام ، لّوحتي إ  نأ  نكم  ء  يأ  نأو  لصألا ، اذه  وه  ءاملا » »

، ةئداه ةح  بشخلا ع  وفط  ام  ءاملا  قوف  وفطت  ضرألا  نأ  رّوصتي  سلاط  ناو  .رخآ  ء 
، سفن هل  كّرحتم  ء  ل  نأو  ملاعلا ، ألمت  سفنلا  نأ  دقتع  نا  ام  .ةهلآلا  ءم  نولا  نأو 

قرفلا  نك  ملو  ...سطانغملا  لعف  كّرحتي  يذلا  ددحلا  هلثمو  سفن ، هل  اذإ  ...كرحتي  ناسإلاف 
.ةداملاو حورلا  احضاو ب  تقولا  كلذ 

 

ةسردملا تلقتنا  دالملا ، لق  سداسلا  نرقلا  فصتنم  سلاط ،  ةافو  دع  سردنمسكنأ : -  2
كلت م.ق ،  ماعلا 611  ةارق  دلُو  امر  يذلا  سردنمسكنأ  إ  ةطلم ،»  » ةنيدم إ  ةنويألا 

زكترت ضرألا ال  نأ  دقتع  ناو  سمشلا ، لظ  ةطساوب  تقولا  ساق  لّصوت إ  يذلا  وهو  .ةنيدملا 
رئاس نم  ةواسم  ةفاسم  ع  ءامسلا  طسو  ةقلعم   ل   سلاط ، نظ  ام  لماح ، ع 

اعبط انع  نوك  نأ  نكم  ال  يذلا  دودحماللا ، وه  تادوجوملل  لوألا  لصألا  نأو  كالفألا ،
فــي سردنم  ــ سكنأ ةف  ــ سلف تر  ــ بُتعاو .ءا  ــ نفلل لا  قــ ري  غــ ــو  ەو ءاوه ، ــ لا وأ  ءا  ــ ملا لثم  هنيع ،

دود ـ حماللا نأ  رو  ـ صتي نا  ـد كـ قل .ملا  ـ علا ةأ  شــ مل عــن  ــ كتت ــي  تلا طا  ــ سألا ــى  لع ةرو  اه ثــ ــ ح
ءزج حب كــل  ــ صأو ةري ، ــ ثك ءازجأ  ــى  لإ تر  ــ جفنا ثــم  به ، ــ للا ةر مــن  ــه كــ نم تجر  قــد خــ كّر ، ــ حتم

سردنمسكنأ قب  سـ ملا  ـ علا ـل  صأل ەري  ـ سفت ـي  فو .ة  ـ كرحلا ةط  ـ ساوب ةر  ـ ئاد ةرو  اه فـي صـ ـ نم
.Big Bang بلا راجفنالا  وه  ملاعلا  لصأ  نأ  لوقت  لا  ةثيدحلا  ةلفلا  تاظنلا 

روطتب دقتع  ناو  روطتلا ، ةظن   بحاص  نا  سردنمسكنأ  نأ  إ  نكفملا  ضع  شو 
ةّحلا ع تانئالا  نم  رهظ  ام  لوأ  نإ  لاقو  .اهيف  شعت  لا  ةئبلا  عم  اهمؤالتو  ةّحلا ، تانئالا 
عمو ةلاّس  تنا  ءدلا  ضرألا   نأ  إ  بهذ  ناو  .ناسإلا  اهرخآو  كامسألا ، تنا  ضرألا 

تانئالا تناو  ةطرلاو ، ةرارحلا  نم  ةحلا  تانئالا  تدلوت  ختلا ، قط  نع  ردتلا  فافجلا 



ناسإلا ناو  .اهتئب  عم  فكتلا  لالخ  نم  رأ ، ةضع  ةزهجأ  ترّوطت إ  مث  ةئاد ، وألا  ةحلا 
ــض عب تلّو  ــ حتف ــة ، فاج ــة  اع ضرألا  قطا مــن  ــ نم تد  ـــ جو فا  ــــ فجلا ع  ــــ مو ءا ، ــــ ملا ي  ــــ ةكم ف ــــ س

سردنمسكنأ ــف  شا اذ  ــ كهو ضرألا ، ــى  لع ــة  كرحلا ــم  ئالتل فار  ــ طأ ــى  لإ كام  ــ سألا فنا  ــ عز
ريدج دلوي  ام  لو  ءانفلا ، هص  أشي  ام  ل  نإ  : » هلاوقأ نمو  .نوراد  لق  ءاقترالاو  ءوشلا  ةظن 

«. توملا

 

.م.ق ماعلا 524  ةارق  تامو  م.ق ، ماعلا 558  وحن  دلو  .ةطلم  ةنيدم  ناس  نم  نا  سامسكنأ : -  3
، ةمانتملا ةرارحلا  لثم  وه  لخلختلا  نأ  لاقو  يدام ، نولل  لوألا  أدملا  نأ  نخآلا ع  عم  قفتا 

ع عألل  ةدلوتملا  رانلاو  اران ، حبص  لخلختلا  ءاوهلا  نو  ةمانتملا ، ةدولا  وه  فثكتلا  نو 
تاجردلاو احس ، ًوأ  ءاوهلا  حبص  فثكتلا  ةصاخلا  ةسكعلا  ةلمعلاو  اموجن ، حبصت  ءاوهلا 

نم نمزلا  ىرجم  رود   ملاعلا  نأ  فاضأو  بقاعتلا ، اروخصو ع  ًءام  حبص  فثكتلا  نم  دشألا 
.ةقاعتم ملاوعلا  ەذهو  ةهانتماللا  ملاوعلا  ةظنب  اضأ  لاق  دقلو  .وأ  ءاوه  لحتسو إ  ددج 



حاورألا خسانت  ةروغاثيفلا ؛ ةسردملا 
 

: سروغاثيف

، احلا انملعت  ارود   بعل  لازي  ام  اقت ، ماع  نم 2500  شاع  اقغإ  افوسلف  نأ  اغ  ودي  دق 
رحب سوماس »  » ةرج .م.ق   ماعلا 580  ةارق  دلو  يذلا  سروغاثيفل ، ةسلا  قح  اذه  نأ  دب 
باّتك قط  نع  انيلإ  ن 

ُ
لق هنع  هفرعن  ام  مظعمو  .تافلؤم  ةأ  هل ع  عُ  مل  ظحلا ، ءوسلو  هجإ ،

.هتاح ةصق  طاسألا   عم  طلتخت  قئاقحلا  نإف  ءامظعلا ، عم  لاحلا  امو   .نّخأتم 

تنا ــي كــ تلا ىر  ــ خألا مو  ــ لعلاو بــل  ــب ، سحف ــة  سدنهلاو داد  ــ عألا ــا  علوم سروغا  ــ ثف كــن  لــم 
سردو سوملا  ـم  لعت عّسو فــي  ــه تــ نأ حجر  ــ ملا ــن  مو .نيد  ــ لا افوغ  نا شــ ــ كو ٍذ ، ــ قو ــة  فورعم

.هتافاشا مهأ  نم  و  باسحلا ، اهنب و  ةقالعلا 

بونج رهدزم   غإ  ءانيم  و  انوتورك ،»  » .م.ق  ماعلا 529  ءاهز  هتسردم  سروغاثيف  سسأ 
، ةسردم اهنوك  نم  ةيد  ةقرف  نوكت  نأ  برقأ إ  تناو  .باش  اهب 300  قحتلا  ام  ناعو  الاطإ ،

نأ اودهاعتو ع  ءاشألا ، عيمج  كلمت  نوكش   اوناو  ة ، ةراشب  نوفراعتي  اهؤاضعأ  نا  دقلف 
.اضع مهضع  نواع 

، كلفلاو سوملاو ، ةسدنهلاو ، باسحلا ، عــرألا : ةمحلا  تاجرد  ةساردلا   تاعوضوم  تناو 
ةءورملا لئاضف  اوسرام  نأ  ذمالتلا  ءالؤه  ضفُ   ناو  .نخآلاو  هخأ  وحن  ناسإلا  تاجاوو 

.عاجشلاو بطلا  لجرلل  ةقغإلا  ةلاثملا  لئاضفلا   عيمج  يأ  صالخإلاو ، ةعاطلاو  ىوقتلاو 

«، Transmigration of souls حاورألا خسانت   » سروغاثيف ىدل  ةسئرلا  تادقتعملا  نمو 
حور ال ــ لا نأ  ــد بــ قتع نا  ــ كو اويح ، وأ  ي  رخآ ، مسج  هتوم إ  دنع  لقتت  ناسإلا  حور  نإ  يأ 
ــى لإ هعد  ناوي ثــم تــ ــد حــ سج نا فــي  ــ سإلا حور  ــن  مت ــد  قو .لّو  ــ حتي ءي  نأو كــل شــ تو ، ــ مت
، اهتيهام دقفت  نأ  نود  نم  تاناويحلاو  ـر  شلا ني  بـ ـل  قتت سا  ـ فنألا اه  ـ لثمو نا ، ـ سإ ــد  سج

.ةفلتخم داسجأ  تلقتنا   امهم  امئاد  اهسفن  حورلا   تو 

الإ تاوامسلا ، دولخلا   زوفتو  دسجلا  نم  رّرحتت  نأ  حورلل  نكم  هنأ ال  دقتع  سروغاثيف  ناو 
اهعضو لا  دعاوقلا  نم  ثلا  نلو  .فُّشقتلا  ةاح  عت  تنا  ةقنلا  ةاحلاو  .ةقن  ةاح  دع 

نأ ذمالتلا  روظحملا ع  نم  نا  لاثملا : لس  عف  ةئادلا ، سوقطلا  هش  تنا  سروغاثيف 
ــى لع ــع  قو او مــا  ــ طقتل وأ  دد ، ــ حلا ب مــن  ــ ضق را  ــ نلا اوبل  ــ قي وأ  خلا ، اوك  وأ  لوفلا ، اولأ 

سرد ــك  لذ ــى  لعو .حورلا  وم بــ ــ سلا ــة فــي  هألا ــة  غلا ــ  سوملا نأ  ــد بــ قتع نا  ــ كو ضرألا !
ددع  » وأ ساقم »  » نم نّوكتت  اهل  ءامسلا  نأ  هملاعت  نم  ناو  .سوملا  ــة  يرظن ــذ  التلا

اوناف ەودم  امأ  ناريدتسم ، نولاو  ضرألا  نأ  اونقأ  نيذلا  لئاوأ  نم  سروغاثيف  ناو  سوم .»
.هلإ فصن  هنوتع 



را ــ قتحالا اوره  ــ ظأ اناطل ، ســ اوب  ــ سا ــا  مل اونا  ــ كو ةسا ، ــ سلا فــي  نوروغا  ــ ثفلا ــس  مغناو
ىدأ امم  .ةعفرلا  لمأ  ـ تلا ةا  ـ ـا  نأ ت عيطت  سـ ـي ال  تلا ةف ، ـ سلفلا ري  ـ غو ـة  لهاجلا تاعا  ــ مجلل
دعو .نامثلا  نس  وهو   وت  ثح  سروغاثيف ، نو 

ُ
مهيلع ، سانلا  راث  نأ  دع  مهطوقس ، إ 

عجشأو محأ   » هفصوب هل  امكت  امور ، هل   ًاثمت  بعشلا  سلجم  ماقأ  هتافو ، نم  ماع  ئم 
ةحم  » اهنإ لاق  نم  لوأ  وهو  ةفسلفلا ، ةمل  فعت  لضفلا   سروغاثيف  إ  عجرو  قغإلا .»

«. ةمحلا افوس : ةحم ، ولف : « » ةمحلا

ام  لمجأ  نأو  دوجولا ، ام   محأ  وه  يذلا  ددعلا »  » وه ملاعلا  لصأ  نأ  دقتع  سروغاثيف  ناو 
هش ءاشألا  ب  ْبَسِ  دوجوب  لوقلا  ةروغاثيفلا ، ةفسلفلا  ددجلاو   ماجسالا .»  » وه نولا 

.ةقسوملاو ةضالا  بسلا 

زمري هنلو  اسحلا  مقرلا  ةققحلا  سل   ددعلاو  دادتما ، اهنأ  دادعألا ع  سروغاثيف  رّوصت  دقو 
ـم لو .اهتحا  ــ سم دّد  ــ حت اه  ــ نإ ث  ءاشألا مــن حــ دوجو  للع  دادعألاو   .يسدنه  مجحو  لش  إ 
دد ـه عـ نلو ادَر ، ـ جم ًا  ـ ثم وأ  ةدّر  ـ جم ةر  ـ كف ـة -  يروغاثيفلا ـة  سردملا ـى  لإ ة  ـ سلا دد -  ـ علا كـن 

.مجحو ل  ـ شو داد  ـ تما نا لـه  ـ كملا مَّس فـي  ـ جم

رتو نإ  لوقت  لا  همسا ، ةهشلا  ةسدنهلا  ةظنلا  فاشا  لضفلا   سروغاثيف  إ  عجرو 
.ةهلآلا نم  احو  ةظنلا  ەذه  دع  دق  هنأ  حُو  نخآلا ، علضلا  عــم  يواس  ةوازلا  مئاق  ثلثملا 

ب لصف  يذلا  وهو  دودحماللا ، ءاوهلا  ەألمو  هف ، غارف  ال  ملاعلا  اذه  نأ  سروغاثيف  دقتعو 
، كالفألا زكرم  .ةنما و   ران  يوتح ع  ملاعلا  نطا  نأ  دقتع  ام  .ضع  نع  اهضع  ءاشألا 
، رانلا ەذه  بناج  وه  سوز  شرع  نأ  دقتع  وهو  ةهلآلا .» مأ   » ةمر ةروص  سروغاثيف  اهيمسو 

.تادوجوملا عيمج  ماجسالاو ب  داحتالا  ةطقن  هنأو 

ام قفدتملا  ءاملاف  هفاقإ ، عيطتس  ال  يذلا  رهنلا  باسي  نمزلا  نإف  سروغاثيف  بسحو 
، ءارولل نمزلا  عاجرإ  عيطتس  ال  ام  ءارولا ، إ  ةجوملا  عاجرإ  عيطتس  الف  ةلاتتملا ، تاعاسلا 

.دعأ مث  ادع  للق  ذنم  ثدح  ام  حبصو 

عيمج نأو  نوكسلا ، ال  تادوجوملا ، ةعبط  ةكرحلا   نأ  دقتعت  ةروغاثيفلا  ةسردملا  تناو 
لا ماغنألاو  ملاعلا ، اذه  سوملا »  مغنلا   » نع ةراع  تاوصأ   اهنع  ردصت  تادوجوملا 
مدع بس  نأ  سروغاثيف  حضوو  ملاعلا ، ألمت  لا  ماغنألل  ةرّغصم  ةروص  ةراثيقلا  نع  ردصت 

هعي وأ  هقس  امدنع  الإ  مغنلا  كرد  عمسلا ال  نأ  وه  ةنولا  سوملا  كلت  عامس  انتعاطتسا 
كردأ دق  ضرألا  ەذه  ناسإ ع  نم  امو  رمتسم ، مغن  وه  ملاعلا  دوجوملا   مغنلا  اذهو  .نوكسلا 

.ةنولا سوملا  ەذه  عمسلا  كردن  نحنف ال  كلذلو  مغنلا ، اذهل  قباسلا  نوكسلا 

رثؤي نأو  د  خملا ال  أرط ع  للخ  ل  نأ  ادكؤم  كفتلا ، ردصم  خملا  نأ  دقتع  سروغاثيف  ناو 
نأو اهجراخ ، ءاشألا  ءت  علا  ةدوجوم   ران  وه  راصإلا  بس  نأ  دقتع  نا  ام  .كفتلا  ع 

.ةراذلا تو  ساسحإلا  نم  أدي  كفتلا 

ــس فنلا زج  ــ عت امد  ــ نع ثد  ــ حي ةراذ  ــ لا لا فــي  ـــ صفنا ه  ــــ نأ ى  ــــ لع تو  ــــ ملا سروغا  ــــ ثف  ّ ــــ فو



مو ــ حل ــل  كأ مد  ــ عب ىدا  نــ مــن  لوأ  نا  ــ كو .لقت  ــ سملا ــل  صّتت ــي  كل ــي  ضاملا ركذ  تــ عــن 
ت
ُ

لقث لا  ةهافلاو  لالغلا  لأ  ىدانو  يلا ، دسجلل  سندت  وه  محللا  لأ  نأ  تعاو  تاناويحلا ،
امف رومنلاو ، دوسألا  لثم  موحللا ، لأت  لا  ةالا   تاناويحلا  نأ  لاقو  .راجشألا  نوصغ 
انقمر دس  نأ  نود  نم  احن  نأل  ةنامإ  دجوت  املاطف  تاتانلا ، لأ  ةفلألا  تاناويحلا  تكت 

؟ ءامدلا قعل  اذإ  اذاملف  رخآ ، نئا   ماهتلا 



سطلقاه
 

سوراد كلملا  مح  ماأ  .م.ق  ماعلا 353  ةارق  سونفأ  ةنيدم  سطلقاه   دلو  دادضألا  عا 
دوسو .نانويلا  ةفسالفلا  أ  نم  تعُ  وهو  إلا ، سدنمل  ااعم  نا  هنأ  ودو  لوألا ،

دقلو .ةقع  مهأ  ناو  م.ق ، ماعلا 475  هتافو  لعج  اذهو  تسلا ، نس  شاع ح  هنأ  داقتعالا 
ىوس هنم  انل  قبي  ملو  طارقس ، ماأ  افورعم  نا  ان ، بوتكم  ثح  ةفسلفلا   ەرافأ  نع  ّع 

.لثملا عئار  اضأ  هنم  همهف  مل  ام  نو  اعئار ، نا  هنم  همهف  ام  نإ  هنع : طارقس  لاقو  .تارذش 

ەد ــــ حو دوجو  ــــ لا نأ  ى  ــــ لإ او  ــــ بهذ نويلإلا  ــــ ف ة ، ــــ إلا ة  ــــ سردملل ادا  ــــ عم سطلقاري  ــــ ه نا  ــــ كو
اهدحو ەدنع  ةروصلاف  سطلقاري  ا هــ ــ مأ ــم ، ەو رُّي  ــ غت ــل  كو ةدوجو ، ري مــ ةروري غــ ـــ صلا نأو  دوجو ، ــــ م

، ةسئر لئاسم  عــرأ  لوح  سطلقاه  ةفسلف  رودتو  .امهو  الإ  اسل  دوجولاو  تاثلاو  ةدوجوملا ،  
: و

.ءاشألا عيمجل  لصأ  برحلا   -  1

.ءاشألا ەذه  عمجت  ةدحو  نم  د  ال  -  2

.رمتسم باساو  مئاد  غت  دوجولا   -  3

.رومألا ةس  -  4

ت راوسألا  تنا  اذإ  هنأو  ناسإلل ، مهفلا  ةلم  هنأ   ةلودلل ، نوناقلا  ةمهأ  سطلقاه  ّب 

لضاني  نأ  بعشلا  بجو ع  مث  نمو  لخادلا ، ماظنلا   نمض  نوناقلا  نإف  اهئادعأ  نم  ةنيدملا 
.نوناقلا ماحا  ضرفو  راوسألا  ةامح  لس 

نم ق  سمشلا ل  ەذه  ءافطنا  ەانعم  اهــورغ  نإ  لوقو  موي ، ل  دلوت  سمشلا  نأ  دقتعَ  ناو 
ود ــ بت ــي  تلا سم  ــ شلاو .تو  ــ ملاو ةا  ــ لا اوتلاو ب  عباتتلا  ةراشإ إ  اثلا ، مويلا  رجف  ددج  
ەذ ـ ەو ءاوه ، ـ لا را فـي  ـ خبلا دلو  تـ اهتع  ـ شأ ــن  مو ةري ، ــ بك هــي  ــم ، جحلا ةغ  ةدّر صــ ــ جملا ني  ــ علل
نو كـ ءاوه  ـ لا فـي  ـة  بوطرلا ــة  جرد عفتر  تــ امد  ــ نعو ىر ، ـ خألا باو  ـ كلا ـى  لع ثؤ 

ّ
ر تـ ةر  ـ خبألا

ـة كرحلا ەذ  ـ ەو كّر ، ـ حتم ءا  ـ علا اذ  ـ ەو ند ، ـ لا ه  شـ ـر  مقلاو ف ، ـ صلا نو  كـ ـت  ضفخنا اذو  ءات ، ـ شلا
تخ دقو  ًاله  ىرخأو  ارد ، اناحأ  ودي  هنأ  فكو  ةفلتخملا  هلاشأ  ـا  نل  ّ ـ فت ـي  تلا هـي 

.امامت

ةهلآلا عنص  نم  سل  ملاعلا  نأو  رانلا ، وه  ءاشألل  لوألا  لصألا  نأ  دقتع  سطلقاه  ناو 
دع دوعت  سفنلا  نأ  دقتع  نا  ام  .اهسفن  ةروصلاو  نآلا  وه  ام  امئاد  نا  هنلو  ناسإلاو ،

ًدات كانه  نأ  تعاو  .دحاولا  لصألا  اذه  اهل   سوفنلا  عمتجت  ثح  وألا ، رانلا  إ  توملا 
ـة عـن كّرحتملاو ةلعت  ـ شملا را  ـ نلا ەذ  رِّب هـ ـ عتو .را  ـ نلا ــو  ەو ــد  حاو اهلصأ  نأل  ءاشألا  عيمج  ًاصتاو ب 

ـة كرحلا ەذ  ةط هـ ـ ساوو ـة ، مئاد ـة  كرح ةرا عـن  ـ بع را هـي  ـ نلا ةا  ـ ف دوجو ، ـ لل ـة  مانيد ـة  يرظن



عأ رانلا إ  ەذه  هجتتو  رانلا ، عم  ءاوهلل  لخلختلاو  فثكتلا  تالمع  ءاشألا ع  عي  ـ مج ـق  لخت
نّوكتتف راطمألا ، طقاستو  لفسأ  إ  طهت  مث  احس ، حبصتو  دعصت  لا  ةرخألا  ثدحت  دقو 
فصّتت رانلا  نأ  سطلقاه  دقتعو  .ضرألا  نّوكتتف  ءاملا  اذه  نم  ءزج  توم  مث  راهنألاو ، راحلا 

ء رقتفت إ  رانلا  نأ  اهانعم  ةغرلاف  .عّبشلا  ةناثلاو   ةغرلا ، وألا   تساسأ ، تّصاخ 
اهرهصتو ءاشألا  لّوحت  ةللا  رانلا  نأ  عف  عبشلا  امأ  .اهصقني  يذلا  ملاعلا  دوجو  و  اهغ ، رخآ 

.ءاشألل لصأ  اهتاذ  تكت  ةلاحلا  ەذه  اهنأو   اهتاذ ،  

، ةداضم ىرخأ  إ  ةلاح  نم  لقتت  ءاشألا  نأ  اهانعمو  دادضألا ، نع  فوسلفلا  اذه  ملت  دقلو 
محت رانلاف  بط ، ماظنل  اقط  الإ  ثدحت  ةروصلا ال  ەذهو  ةروصلا ، نوكتف  اهتافك  غتتو 

ةلاح إ نم  لقتت  ءاشألاف  ةروصلل ، الو  غتلل  عم  يأ  كانه  نوك  ال  اهنود -  نم  لا -  دادضألا 
.توم بلقنت إ  ةاحلاو  اخش  باشلا  حبصو  ىرخأ ،

دحاو ٍنآ  اهنإ   ل  ةداضم ، ىرخأ  إ  ةلاح  نم  لقتت  ءاشألا  نإ  لوقلا  سطلقاه  تك  الو 
ماق ةروصلاف   .ةروصلا  عم  وه  دوجواللاو  دوجولا  اعتو  ةدوجوم ، غو  ةدوجوم  نوكت 

لّوحت ع  اذهو  دوجواللاو ، دوجولا  ع  يوتحت  و  اهلالحناو ، اهثاعناو  اهؤاضقناو ، ءاشألا 
امه  دوجواللاو  دوجولا  نأ  ع  امنإ  مدعلا ، دوجولا إ  لّوحت  عم  سل  نلو  رخآلا ، دحاولا إ 

.هسفن تقولا  ء   ل 

هلاوقأ نمو  .ةمئاد  ةلويس  ةلاح  وأ   ّغتلا ، ةمئاد  يأ  لس ، سطلقاه  بعت  دح  ءاشألاو ع 
اوعدخت الو  .ّغتلاو  لّوحتلا  الإ  ىرأ  تسل  : » هتااتك نم  تدجُو  لا  تارذشلا  ىدحإ  ةروثأملا  

ةتباث  اضرأ  نوت  منأ  متنظ  نإ  مرظن  ِق  اومول  ل  ءاشألا ، ةققح  اومولت  الو  مسفنأ ،
هف نولت  يذلا  رهنلا  نلو  .دألا  امنأو  س إ  ءامسأ  ءاشألا  نوعلخت ع  متنأ  .نولا  رح 

اسألا لماعلا  وه  ەداقتعا  نمزلاو   ةرم .» لوأ  هف  متلزن  يذلا  هسفن  رهنلا  وه  سل  ةناثلا  ةرملل 
.اهسفن رانلا  لثم  ةلزأ  نوكت  رانلا ، اهردصم  لا  ةكرحلا  ەذهو  غتلل ،

، ةلقلاو ةرفولا  ملسلاو ، برحلا  فصلاو ، ءاتشلا  راهنلاو ، لللا   » وه سطلقاه  ةسلا إ  هللاو 
، هفخُ الو  ركفلا  نع  حصف  هنإ ال  سطلقاه  لاق  دقو  ةضماغ ، اعملا  ەذهو  عبشلاو .» عجلا 

هنم دمتسا  يذلا  لإلا  نوناقلا  وهو  دوجولا ، مح  قع  أدم  دوجوب  دقتع  ناو  .هلإ  ش  هنلو 
ب ماجسالاو  ماظنلا  قّقح  يذلا  وه  نوناقلا  اذهو  .ملاعلا  محت  لا  ةعبطلا  ناوقلا  عيمج 

.لقعلا يأ  «، Logos سوغوللا  » هنإ .ءاشألا 

ةفرعملاو سوغوللا .»  » لقعلا فصّتي  هنو  رانلا ، وه  ادحاو  ارهوج  دوجولل  نإ  سطلقاه  لوق 
إ يدؤت  الف  دارفألاو  تائزجلا  ةفرعم  امأ  ماعلاو ، لا  ةفرعم  فوسلفلا   دنع  ةححصلا 

.ةققحلا

بسي وهو  .سوسحملا  نم  سأ  لوقعملا  حبصأ  نأ  ةفرعملا  سطلقاه   ةظن  ةجن  نم  ناو 
.ةروصلا نوناق  ةفرعم  عفترن إ  لقعلا  هنأ  افضم  ساوحلا ، تاثلا إ  مهو 

، ذلل
ّ

ة لاقملا  وه  ملألاو  خلل ، لاقملا  وه  لا  نأ  ىري  ةداعسلا ، ناسإلا إ  قط  هاعسا  و 



.ملاعلا مغانتلا   نكتل  نارو  امهالو 



دوجولا تاثلاو   ةدحولا  : Eleatic ةلإلا ةسردملا 
 

سدنمرب ناو  الاطإ ، بونج  ةلإ   ةدل  مهتسردم  رقم  نأل  ارظن  مسالا ، اذهب  نويلإلا  ُّس 

.ةلإ طاوم  نم  امهالو  ةسردملل ، سئرلا  ْلثمملا  نونزو 

 

: ةصوقنملا ةفرعملا  وفولولا : نافونسأ  -  1

ةارق انويأ ، ةنيدم  دلو   .دحاو  دوجولا  نأ  ىدان  نم  لوأ  هنأل  ةلإلا ، ةسردملل  ورلا  بألا  وه 
، الاطإ لقتنا إ  مث  م.ق ، ماعلا 545  سرفلا   مامأ  تمزهنا  امدنع  ةلقص ، رجاه إ  مث  .م.ق   576

.ةلإ داعو إ 

تانغألا  دشي  ناو  نغمو ، رعاشك  ةيللهلا  ندملا  لاوجتلا   ةلطلا   هتاح  تضقنا 
فدهب ةبعشلا  ةيدلا  رافألا  مجاهي  ناو  ارعش ، هتفسلف  نع  بعتلا  ىرجو  .تالافتحالاو  دئاوملا 

.ةهلآلا نع  ًن  روصت أ  لّصوتلا إ 

ل نم  سأ  ةمق  نع  ثحو  سوسحملا ، اعتي ع  يذلا  وه  فوسلفلا  نأ  نافونسأ  ىري 
ام .ةققحلا  ةفرعم  ءارو  سلا  هلقع   مدختسو  ةبعشلا ، تادقتعملل  عضخ  الو  ةسحلا ، مقلا 

فقوم وه  ءاشألا  نم  ركفلا  فقوم  نأو  كفتلا ، وه  ةمحلا  لصأ  نأ  دقتع  نم  وه  فوسلفلا  نأ 
.ملس طنم 

ەذه سانلا   ثحي  نأ  ثعلا  نم  لوقو : ةقلطم ، نوكت  نأ  نكم  ةناسإلا ال  ةفرعملا  نأ  دقتعو 
.ةاحلا مهبصن   ل  ةس ،  ةلقع  ةفرعم  نع  اوثحي  نأ  بج  امنإ  ةقلطم ، ةققح  نع  ةاحلا 

.ماهلإلا قط  نع  الإ  أت  ةققحلا ال  نأ  فضو 

، ةناسإلا ةترملا  إ  ةناويحلا  ةترملا  نم  ناسإلا  عفرت  لا  قالخألا   نأ  نافونسأ  تعو 
مامتهالا نم  أ  حورلا  لامج  متهي  نأ  ناسإلا  نإ ع  لوقو  ةلقعلا ، إ  ةّسحلا  ةترملا  نمو 

.ماسجألا لامج 

نأ ـك  لذ ـى  نعمو .مهلا  ـ شأ ـى  لع ةه  ـ لآلا او  ــ لعج قــد  سا  ــ نلا نأ  ــى  لإ نافوني  ــ سأ بهذ  ــ يو
نيعو رق  ـ شأ رع  شـ ـا  ەاري مهري  ـ غو ءادو ، سـ ةر  ـ شو ـس  طفأ فنأ  بـ مهته  ـ لآ نور  يـ جو  ـ نزلا

.نواقرز

نلو امامت ، لعفن  ام  اهلاشأ ، اهتروصت ع  ةهلآ ، راتخت  نأ  تدارأ  نإ  تاناويحلا ، نإف  كلذ ، عو 
، اهمحنو ةهلآلا  ن 

ُ
سّدق نأ  انيلع  بج  هنإ  اضأ  نافونسأ  لوقو  .اهلثم  الإ  راقألا  ةهلآ  نوكت 

قيقحتو خلا  لمع  اهيلإ  بّرقتن  نأ  عم  .انعمو  احور  نوك  نأ  بج  سدقتلا  اذه  نلو 
اذه سدنمرب   قبس  هنأو  دحاو ، نأ هللا  لاق  نم  لوأ  وه  نافونسأ  نإ  لاقو  .سانلا  ةلادعلا ب 



.يأرلا

 

.دوجوم دوجولا  إلا : سدنمرب  -  2

ل فرعتي ع  نأو  ء ، ل  ملعتي  نأ  فوسلفلا  هنأ ع  ىري  ناو  م.ق ، ماعلا 514  ةارق  دلو 
ةماعلا ءارآ  نم  ارذح  نوك  نأ  هلع  ام  .ةققحلا  كرد  نأ  كلذ  دع  عيطتس  ح  ءارآلا ،

.ةبعشلا تادقتعملاو 

ح ناو  .ةصاخلا  هتفسلف  غاصو  ةفسلفلا ، كلت  دّرمت ع  هنل  اروغاثيف ، هاش  علطم  نا  
در ــ تو .ل  ــ تو مار  ــ تحا كــل  امئاد  هلإ  ش  نوطالفأ  ناو  ەكفت ، قمع  بس  بك  ريدقتب 

لوألا ـم  سقلا فـي  ضر  ـ عي ـم ، سق ـى  لإ ـم  سقنت ةف ، ـ سلف ـة  لعت ةد  ـ صق فـي  هتف  ـ سلف
«. نظلا قط   » اهيمسو ـة ، فئازلا ءارآلا  ـا ، ثلا ـم  سقلا ـي  فو ـق ،» حلا قر  «طـ

نع يأرلا  وأ  نظلا  أ  امنو  .ةققحلاو  ةّنظلا  ةفرعملا  عون : إ  ەدنع  ةفرعملا  مسقنت  اذكهو 
.لقعلا ةطساوب  ةققحلا  لصحن ع  اننإف  ...نخآلا  نع  ًقن  وأ  ساوحلا ، قط 

ةفرعملا نأ  ام  .ساوحلا  جهنم  نع  فلتخ  لقعلا  جهنمف  نثالا ، ب  جهنملا  فالتخا   كانهو 
نع ثحلا  ةققحلا  نع  ثحلا  لصّتو  .ةتباثو  ةقلطم  ةققحلا  امنب  ةّغتم ، امئاد  نوكت  ةّنظلا 

.كلذ نوك غ  نأ  نكم  الو  دوجوم  هنأ  دوجولا  محن ع  نحنو  دوجولا ،

ەدحو وه  دوجولاو  .فتو  غتت  اهنإ  ةدوجوم ، غو  ةدوجوم  ءاشألاف  تاسوسحملا ، لاجم  امأ  
ــة، قيقحلل ــة  ولوطنألا ــة  يرظنلا بحاص  سدنمرب  ّدعُو  .ةققحلا  ەدحو  وهو  كفتلا ، عضوم 

نو كــ نأ  وأ  ادوجو  مــ ءي  ــ شلا نو  كــ نأ  ــه  سفن ــر  مألا : » ةروه ــ شملا ــه  تراع ــى  نعم هــو  اذ  ــ ەو
.لقعلا اهاردإ  نكم  ةلوقعم  ةهام  دوجولا   ـة  ام نأ  ـك  لذ ري  ـ سفتو ري ،» ــ كفتلل اعو  ــ ضوم
قعلا كفتلا  نوك  نل  دوجولا  نود  نمو  دوجولا ، ةققح  اهساسأ  ةلقعلا  ةققحلا  نإف  اتلاو 

.انكمم

: آلا هّصنو  ولوطنألا ، نوناقلا  همس  ام  سدنمرب  دنع  دجنو 

دو ــ جواللا نإ  لو  ــ قن نأ  عيطت  ســ الو  قال ، ــ طإلا ــى  لع ادوجو  دوجو مــ ــ لا نو  كــ نأ  يرور  ــ ضلا «مــن 
نأ محن  انلعجت  ـة  قع ةرور  ضـ دو  ـ جو ضر  فـ نونا  ـ قلا اذ  ـ ەو دوجو .» مـ هــو  ا  ــ مل ــل  صألا هــو 

.نيدوجوم دوجواللاو غ  دوجولا 

لحت سـ ـه  نأل ضقا ، ـ لا أد  ـ بم سا  ـ سأ ـى  لع مو  ـ قي فو  ـ سلفلا اذ  ـد هـ نع ـي  قطنملا ــم  كحلاو
وه دوجوم  دوجو  ـ لا نأ  لو بـ ـ قلاو .ه  ـ سفن تقو  ـ لا دوجو فـي  ري مـ ـ غو ادوجو  ءي مـ ـ شلا نو  كـ نأ 

.دوجولا ني  يذلا  نلا  قباس ع  تاثإلاو  تثم ، مح 

ذنم دوجوم  يدنملا  دوجولاو  .دأتلاو  تاثإلا  نع  ل  نلا ، نع  ةققحلا  ردصت  نأ  نكم  الو 
.نامزلا دوجو  لق  دوجوم  وه  ل  دألا ، لزألا و 



ةتباث ال ةدحاو  دوجولا  اذه  ةعبطو  .زأ  روضح  هنأل  لقتسم ، وأ  اح  وأ  ضام  هل  سل  دوجولاو 
.لزألا ذنم  دوجولا  ةاح   ف  تادوجوملا ، امأ  .ةساجتم  ةدحو  وهو  غتت ، الو  رّوطتت 

عضخ صقان ال  غو  لما  وه  ام  لو  ًما ، نوك  نأو  د  ال  ةرولا -  دوجوملا  دوجولا -  اذهو 
.هنع ةجراخ  ىرخأ  تادوجوم  رقتف إ  يذلا  وه  ءامدقلا ، رظن  اهناللا   نأل  اهن  وهو ال  ءانفلل ،

غ ةتباثلا  اهسفن ، ع  ةقلغملا  ءازجألا  ةقسانتملا  ةرلا  هنإ  : » دوجولا نع  سدنمرب  لوقو 
«. ةكرحتملا

ــو ەو را ، ــ نلاو ءاوه  ــ لا مــن  ــف  طلأ ــو  ەو ري ، ــ ثألا ەؤ  ــ لم ــ  بطلا ملا  ــ علا نأ  سد  ـــ مرب د  ــــ قتعو
ردصم وهو  ّغتلاو ، ــة  كرحلا ملا  عــ هــو  سو  ــ سحملا ملا  ــ علاو .ىر  ــ خألا ــة  بطلا ــر  صانعلا ــل  صأ
اهدحو ةلقعلا   ةفرعملا  لعج  امنإ  حلا ، ملاعلاو  ساوحلا  ركني  الو  ةّسحلاو ، ةّنظلا  ةفرعملا 

.ةققحلا انلصوت إ  لا 

.لقعلا الإ   ةققحلا  نمت  الو  أطخو ، مهو  ل  ردصم  سدنمرب   دنع  ساوحلاو 

 

«: دحاولا دوجولا  : » Zenon إلا نونز  -  3

كّرحتم ناسو غ  دّدعتم ، دحاو ال  دوجولا   » نأ ةساسأ و  ةركف  لوح  رودت  نونز  بتك  تنا 
«. غتم وأ 

نأ ەانعم  لامتحالاو  ةلمتحم ، ةاجإ  ەرظن  هل   سلف  لاؤس  لف  دجلا ، هجهنم  رهتشا  دقو 
.نلا وأ  تاثإلا  ء  يأ  مح ع  نأ  عيطتس  ركفلا ال 

 

: دُّدعتلا دض  نونز  ججح 

اذإ .ةهانتم  وأ ال  ددعلا  ةهانتم   امإ  نوكت  نأ  كلذ  بتيف ع  ةدوجوم ، ةلا  ّنأ  انملس  اذإ  -  1
تنا ال اذإ  امأ  .ةلا  ةركف  عم  ضقاني  اذهو  ةلقلا ، وأ  ةلا  لقت  اهنأ ال  كلذ  عمف  ةهانتم  تنا 

.قلخ اذهو  ةاهن ، ام ال  كت إ  اهنأل  اهّدع  عيطتس  اننأ ال  كلذ  عمف  ةهانتم 

ةمدقملا نوكت  نأ  نكم  الف  ةئطاخ ، ةجنلا  تنا  اذو  .تئطاخ  تجن  إ  نادؤت  ناتضرفلا 
.دوجولا ةل   دوجو  كلذو ال  .ةححص 

سل وألا ، ةلاحلا  .لا ف  ةهانتم   وأ ال  رغصلا  ةهانتم   نوكت ال  نأ  امإ  ةثلا ، ءاشألا  -  2
نأ بج  اهعومجمف  ةناثلا  ةلاحلا  امأ   .ضع  إ  اهضع  ةفاضإ  نكم  الو  رادقم ، وأ  مجح  اهل 

ٍەانتم مجحلاو  .لشو  مجح  هل  نوك  نأ  بج  ك  هل  ام  نأل  قلخ ، اذهو  اهانتم ، ال  نوك 
.ةذا ةمّدقملا  نوكت  نأو  د  الف  ناتضقانتم ، تجنلا  نألو  .ٍدودحمو 

ام ال إ  اذكهو  نام ، ادوجوم   نوك  نأ  بج  ناملاو  نام ، دوجوم   وه  دوجوم ، ل  -  3



.دحاو اهلمش  يذلا  دوجولا  نوك  نأ  د  الو  ةاهن ،

 

: ةكرحلا لاطإ  نونز   ججح 

: ددصلا اذه  تجح   إلا  نونز  قاس 

اذإ الإ  اهفصن  عطق  الو  .اهفصن  ًوأ  عطق  اذإ  الإ  ةفاسم  عطق  مسجلا ال  نإ  ةئانثلا ، ةمسقلا  أ - 
.ةاهن ام ال  اذكهو إ  فصنلا ، فصن  عطق 

قبس نل  هنامز ، ئادعلا   عأو  انويلا  لطلا  سلخأ ، نإ  ةافحلسلاو : سلخأ  ةجح  ب - 
بجف ةفاسملا  ەذه  زاتج  نأ  دارأ  اذإ  هنأل  كلذ  .ةصق  ةفاسم  همّدقتت  اهنأ  انضفا  اذإ  ةافحلسلا 

.ةاهن ام ال  اذكهو إ  اهفصن ، فصن  مث  اهفصن ، ًوأ  زاتج  نأ 

نكم هنأل ال  دحاو ، نام  نوك   نأ  بج  هناط ، نم  ةظحل  ةأ  رئاطلا ،  مهسلا  نإ  نونز  لوق 
.هسفن تقولا  فلتخم   نام  نوك   نأ 

هنأ لوق  امدنعو  نونز ، نهذ  اهرّوصت   عيطتس  انتماللا  نامزلاو  انتماللا  ناملا  ةركفو 
دّدحم ردق  دوجو  ةرو  ع  اذهو  سلو أ ، ةنكمألا  نم  دّدحم  ددع  نولا  نوك   نأ  بج 

، ناملل ٍّدح  روصت  لحتسملا  نم  ىرخأ  ةهج  نمو  دّدحم ، ناملا  نإف  مث  نمو  ناملا ، نم  دودحمو 
نامزلا وأ  ناملل  ٍّدح  ُرُّوَصتو  ٍەانتم ، ناملا ال  نإف  اذهلو  رخآ ، نام  كانه  نوك  نأ  بج  دحلا  ءاروو 

.ةلحتسم ةلأسم 

 

:Melissus سوسلم -  4

ةجتلا نأ  دقتعو  .م.ق  ماعلا 442  سوماس  ةنيدم  دلو   .ةلإلا  ةسردملل  خألا  لثملا  وه 
، ةري ــ غتم ءا  ــ شألا عي  ــ مج نأ  ةجتلا  ەذه  تتو  .سلفلا  كفتلا  ءادتبالا   ةطقن  ةّسحلا  

دوجو ـ لل ـة  قح ـة  فرعم ـت  سل عّو  ـ لاو دّد  ـ عتلا عـن  انيد  لـ ـي  تلا ــة  فرعملا نأ  ــك  لذ ــى  نعمو
يدؤيف إ غتلا  امأ  .هلع  وه  يذلا  وحنلا  ـى  لعو مـا هـو  ـى  قبي ـ  قحلا دوجو  ـ لا نأل  عقاو ، ـ لا

.ءانفلاو توملا 



« ةهارلاو بحلا   » سودلقودامأ
 

غأ نم  و  انجغأ ، .م.ق   ماعلا 435  وحن  وتو 
ّ

.م.ق  ماعلا 495  ةارق  فوسلفلا  اذه  دلو 
أ نا  هنو  وملا ، ءاحإ  ع  ةردقلا  هدل  تنا  هنإ  هل  نواعملا  لاقو  .ةلقص  ندم 

.مهلجأ نم  اهل  هتوب  ّض  هنأ  هل  سانلا  بح  نم  فعاض  اممو  .تازجعملا 

رملا جلاع  نا  هنو  ءاشألا ، ع  اهب  ثؤي 
ّ

ر ةقراخ  ةوق  هل  نإ  هسفن ، نع  سودلقودامأ  لاقو 
، ةعرأ انع  لوق  وهف  كلذلو  دحاو ، ء  نع  ردص  ءاشألا ال  دّدعت  نأ  دقتع  ناو  .مهيفشو 

ةقغإلا ةهلآلا  نأ  ىري  وهو  .ثألاو  بالاو  ءاملاو  رانلا  و : ءاشألا ، اهنم  تجرخ  لا  روذلا   
لا هتافص  نع  للو  دألا ، و  لزألا  نم  ةدوجوم  ف  ةعرألا ، انعلا  ەذه  إ  زمرت  تنا 

.هتعبط دّدحتتف  ىرخألا  انعلا  نع ع  قّوفتي  اناحأو  ىرخألا ، انعلا  رئاس  نع  ەّمت 

، ةفلتخم بسب  انعلا  ەذهل  طالتخاو  عامتجا  نع  ةراع  وه  دوجولا  ء   ل  نأ  دقتعو 
نأو مسرلا ، ناولألا   طلتخت  ام  طلتخت ، انعلا  ەذه  نأ  لوقلا  عفدت إ  لا  بسلا   ەذهو 

.لصألا فالتخا   لاشألا ال  عّنت  فالتخا ب  وه  امنإ  ءاشألا ، فالتخالا ب 

رفانتلا أدم  امأ  .بحلاو  ماجسالا  وهو  ءاشألا ، عامتجا  أدم  وه  بحلا  نإ  سودلقودامأ : لوقو 
امنب اذه  .أّزجتتو  دّدعتتو  رثاتتو  ءاشألا  رفانت  ةهارلا  لضفو  ةهارلا ، نم  وهف  فالتخالاو 

دوس اناحأ  نلو  اعم ، نيأدملا  دوجو  نم  عنم  ء  الو  اهتدحو ، اهيلإ  دع  يذلا  وه  بحلا 
.رخآلا دحاولا ع 

نطا تنا   لا  رانلا  تنا  هلضف  يذلا  ءاوهلا ، ەؤلم  لشلا  يورك  نولا  نأ  دقتع  ناو 
ءاوهلا طلتخ  امدنعو  ءامسلا ، اثأ   حبصأف  ءاوهلا  تفّطل  دق  ەرظن  رانلاو   .هناوج  إ  نولا 
لوصف فالتخاو  راهنلاو  لللا  عباتت  ةلع  ةكرحلا   ەذهو  ضرألا ، لوح  كالفألا  ةكرح  دلوتت  رانلا 

.ةنسلا

ناو ةورك ، تسلو  لشلا  ةواضب  اهنأو  كالفألا ، لثم  كّرحتت ، ال  ةناس  ضرألا  نأ  هئارآ  نمو 
ةنّيعم

ً. ةئب 
ً

نئا   لل  نأو  اهتياغ ، قيقحت  ةّحلا   تانئالا  ةئبلا ع  رثأ  نمؤي  سدلقودامأ 

سوفنلا اهل  عضختو  دوجولا ، ألمت  ةسّدقم  حور  كانهو  لإ ، رهوج  نم  ةتآ  ەرظن  سفنلاو  
.حاورألا خسانب  نمؤي  نا  ام  .ةناسإلا 



« تاّرذ دوجولا  : » Atomistic ةّّرذلا ةسردملا 
 

: سوبقويل -  1

ةنيدم هتسردم   أشأو  سدنمرب ، ةفسلف  رثأت  دقو  لم ، لصأ  نم  ةّّرذلا ، ةسردملا  سسؤم  وه 
، هتافو وأ  ەدلوم  خــــرات  فرعُ  ام ال  هتاح ، نع  ء  فرعُ  الو  سطقمد ، ەذملت  ناو  اريدأ ،

ب ام  ردقت  ةمّدقتم  نس  شاع ح  دقلو  ساروجاسكنأل ، ااعم  نا  هنأ  داقتعالا  دوس  نلو 
.ماع ةئامو  عس 

نأ سوبقويل  دارأ  دقلف  ةلإلا ، ةسردملاو  ةّّرذلا  ةسردملا  ب  ةقثو  ةلص  كانه  نأ  وطسرأ  دكؤو 
نم ةئاهن  ال  ةك  نم  فلأتي  دوجولا  نأو  تارذلا ، لوقلا  ساسأ  ع  تادوجوملا  ةدحو  ّف 

أشو ءالخلا ، وأ  ءاضفلا  كّرحتت   اهنإف  اهمجح  رغصل  ارظنو  ةدّرجملا ، علا  ت 
ُ

ىر لا ال  ءازجألا 
عضوم ەدنع  ناحصت  ءالخلاو  ةرذلا  ةساردو  .داسفلاو  نولا  همس  ام  اهلاصفناو  اهداحتا  نم 

هشلا نا  اضأ  انه  نمو  .ةّنظلا  ةفرعملل  عضخت  ءاشألل ف  ةسوسحملا  رهاوظلا  امأ  .ةفسلفلا 
.سدنمرب هنب و 

 

: سطقمد -  2

ەذه ــة لــ يرهوجلا ــس  سألا نأ  ــد  قتعملاو ةّرذ ، ــ لا ةف  ــ سلفلا ةغا  سوبقوي فــي صــ مه مــع لــ ــ سأ
ةظن اهلعجو  اه  ــ عّسو  ــ تو اه  ــ قّبط سطر  ــ قمد نأو  سوبقوي ، لــ ــل  مع مــن  هــي  ةف  ــ سلفلا

.ةهش

كّر ـ حتتو ةقد ، ـ لا اه فــي  ــ انتل ةسو  ــ سحم ري  ــ غو ةم  ــ سقنم ري  سطر غــ ــ قمد ــر  ظن تاّرذ فــي  ــ لاو
: نحن ةكرحلا ع  ەذ  ـ ەو تاّرذ ، ـ لا ـة  كرح حم  سـ ءال  نو خـ ـ كلا نأ  ـه  يأر ـي  فو اه ، ـ تاذ ءا  ـ قلت مـن 

.ملاعلا نكت  لجأ  نم  تاّرذلا  ةكرح  ّصاخ  اثلاو  .ءالخلا  وألا   تارذلا  ةكرح  صاخ  لوألا 

ةكرحلا مداصتلا  اذه  نع  نوكتتف  ضعب ، اهضع  تارذلا  مدطصت  اهيف  ةقفأ ، وألا  ةكرحلا  امنو 
.دوجولا اهنع  ثدح  لا  ةئادلا   ةكرحلا  ەذهو  .ةماّود  لش  وأ ع  ةئاد  ةكرح  و  ةناثلا ،

تاّرذ ـ لا نأ  ــم  كح ةرور  ــ ضلا ري  ــ ثك بــل هــو  اد ، ــ حاو س  ــق لــ لطملا نأ  ــة  سردملا ەذ  ىر هــ تــ
ةسردملا ەذ  باح هـ ـ صأ اه  لا بـ ـي قـ تلا ءارآلا  ـم  ەأ ـن  مو .اب  سـ ـق  لطملا حب  صـ ٍذئد  ـ نعو ةري  ـ ثك

.ةّرذلا لقثلا   زكرم  و  ةاون ، ةّرذلل  نأ 

اهيف ةناوطسألا  ەذه  نأو  لشلا ، ةناوطسأ  ضرألا  نأ  ةّرذلا  ةسردملا  باحصأ  دقتعا  دقلو 
.راهنألاو راحلا  عّمجتتف  راطمألا ، اهيف  طقس  تاوجف 

أدم سفنلاو   ةّرحتمو ، ةفطل  تارذ  نم  فلأتت  سفنلا  نإ  ةسردملا : ەذه  باحصأ  لوقو 



.ىرخأ ةاحل  نام  الف  مث  نمو  سفنلا ، تاّرذ  رثانت  ةافولا  دنعو  روعشلاو ، ةاحلا 

، مسقنت تادحو ال  لصنس إ  اننإف  مسقنت ، نأ  اهل  نكم  نا  اذإ  ةداملا ، نأ  ةسردملا  ەذه  دقتعتو 
و ةداملل ، ةئاهنلا  تانّوكملا  تاّرذلا   نإف  اتلاو  تاّرذ ، س  مسقنت  لا ال  تادحولا  ەذهو 

.ساوحلا اهاردإ  بعصو  رغصلا  ةهانتم   ال 

ٍلاخ ٌنام  دجوي  هنأ  كلذ  عمف  لصفنتو  طات  اهنأ  املاطو  اهضع ، نع  لصفنتو  طات  تاّرذلاو 
تاّرذلا امه  ناتقلطم ، ناتققح  كانهف  مث  نمو  هف ، لاصفنالاو  طاترالا  ت 

ُ
َّمِت نأ  عيطتس  ح 

يأ دوجولا ، نأش  هنأش  قح ، دوجواللا  وأ  اخلا  ناملا  نأ  نوّّرذلا  دكؤو  اخلا ، ناملاو 
.اضأ دوجوم  دوجواللا 



ساروجاسكنأ
 

ما 500 ــ علا ــة  بارق ىرغ  ــ صلا ا  ــ سآ ــا فــي  يموزال ساروجا فــي  ــ سكنأ ــد  لو ملاعلا  ريد  لقع 
ـم لعلاو ــة  فرعملا ــل  جأ ــه مــن  كالمأ ــل  مهأ ــد  قو ــة ، لئاط ةور  ــك ثــ لمو ــة  لن ةر  ــ سأ ــو مــن  ەو .م.ق 

بس كلذو  فدجتلاو ، داحلإلا  ةمهت  هلإ  تهجُو  دقلو  .انثأ  رقتساو   هنطوم  كرتو  ةفسلفلاو ،
نودقتع نوينانويلا  ناو  .ضرألا  نم  عنصم  رمقلا  نأو  رمحأ  بهتلم  رجح  سمشلا   نأ  هلوق 
تهجُوو .ةهلإ  تانئا  موجنلا  نأ  ادقتعا  وطسرأو  نوطالفأ  حو  ةهلآ ، ةوامسلا  مارجألا  نأ 

، لر بــ ا  ــ سلا هقد  صــ ةط  ــ ساوب بر  هــ ــه  نلو ــن ، يدأو موحو  ساروجاسكنأ ، إ  ةمهتلا 
ةر ــ كف ــل  خدأ مــن  لوأ  ساروجا  ــ سكنأ نا  كــ ــد  قلو .ەر  ــ مع مــن  ع  ــ سلاو ــة  اثلا فــي  ــو  ەو تا  ــ مو

إ ةسلا  قعلا  ضرغلا  راهظإ  فدهب  سفتلا  إ  ءوجللا  كلذو  ةفسلفلا ، ــى  لإ ــة » اغلا »
.اهتااغ علطتلاو إ  ءاشألا 

قلطم نيأدم  بنج ، انج إ  ةادلا  ذنم  نادوجوم  ةداملاو  لقعلا  نأ  ساروجاسكنأ  ضفا  دقلو 
.ةدّدحم ةاغ  وحن  ملاعلا  ريد  لقع  دوجو  ههذم ع  ماقو  .يلصأ 



ء ل  راعم  ناسإلا  : Sophists ةئاطسفوسلا
 

تذخأ اهنلو  رومألا ، ةراهملاو   قذحلا  ُّمتلا  صألا : اهانعمو  «، Sophism  » ةئاطسفوسلا
لا ةكفلا  ةكرحلا  كلت  ع  قلطت  تناو  .عاّدخلا  ساقلا  وأ  ەّومملا  لوقلا  ع  ّلدت  كلذ  دع 

نرقلا نم  ةخألا  سمخلا  تاونسلا  ناّإ  ةّصاخ ، انثأ  ةنيدم  و  ةّماع ، نانويلا  دال  تنا  
«. ساجروج و« ساروجاتورب »  » نزرالا اهئامعز  نم  ناو  .حيسملا  دالم  لق  سماخلا 

تالؤاسلا روحم  وه  حبصأو  ناسإلا ، إ  سلفلا  كفتلا  زكرم  لقتنا  ةئاطسفوسلا ، و ع 
ودو .ءادألاو  ءارعشلا  مامتهال  اوم  هتعبطو ، ناسإلا  كولس  ثحلا   نا  دقلو  .تاشقانملاو 

دقف اهدوجو ، نم  ةلصألا  ةاغلاو  فدهلا  وه  ةناسإلا  قالخألا  ثحلا   نأ  دجت  مل  ةفسلفلا  نأ 
فــي ةسا  ــ سلا عا  ــ ضوألا ترّي  ــ غت ــى  تح نو ، ــ كلا فــي  ــة  بطلا رهاوظلا  ةسارد  متهت  تنا 

تما قــ .م.ق ثــم  ما 450  ــ علا ــى  لإ ما 490  ــ علا مــن  ترمت  ــ سا ــي  تلا بور  ــ حلا ت  ــ شو دال ، ــ بلا
يثألا ارقمدلا  محلا  ععزتو  اماع ، ترمتساو 27  تقولا ، كلذ  ةطسو   ــا  ثأ ني  بر بــ ــ حلا

.ةطسإ مامأ  انثأ  ةمه  دع 

نأ بعشلا  دارأو  .ةصخشلا  مهحلاصم  الإ  نومدخ  ال  نيذلا  يطارقتسرالا  نم  ةقط  ترهظو 
.ةفسالفلاو نكفملا  ةانع  روحم  ناسإلا  حبصأ  كلذلو  هتّحو ، هقوقح  دعتس 

رظنلا نم  رفنتو  ةصلاخلا ، اقفاتيملا  ثحلا   يردزت  ةئاطسفوسلا  ةعامجلا  كلت  تحصأ  املو 
، فر ــ صلا ــي  لقعلا ــر  ظنلا اه  ــ ع امم  ةنيدملا أ  بدت  اهينعو  وألا ، اهلوصأو  ءاشألا  عئاط   

نو ـ لقتو عمت ، ـ سملاو ةذ  ــ مالتلا ني  ــ سمتلم ــة  انويلا دال  ــ بلا نوو  ــ جي نويئاطسفو  ــ سلا ــذ  خأ ــد  قف
ةساسلاو ةمحلا  اسورد   ةمولعم ، روجأ  ظن  سانلا ، ـى  لع نوقل  فـ ىر ، ـ خأ ـى  لإ ةنيد  مـ مـن 

نم نا ، يأر  يأ  نوضقني  وأ  نوني  فكو  حاجنلا ، إ  نولّصوتي  فك  مهنوملعو  ةحاصفلاو ،
.لدع وأ  قحل  ةاعارم  غ 

ـة عراقمو يأرلا ، بـ يأر  ــ لا ــة  ضراعمو لد ، ــ جلاو ةرظا  ــ نملا ــى  لإ يئاطسفو  ــ سلا جه  ــ نم عجر  ــ يو
، ةفاص ةطخ  ـي  قلُ نأ  ـا  مإ ـه ، سورد اطسفو فـي  ـ سلا لب  نا سـ كـ كلذ  ـ لو .ة  ـ جحلا ـة  جحلا

.هعمتسمو ەذمالت  إ  تااوجتسالاو  ةلئسألا  هّجوي  وأ  ەغ ، ءارآ  ع  تاضاعا  دُ  نأ  امو 
نوعطت ســ ــا  مل جذا  ــ من ــة  لم ــي هــي فــي  تلا ةلفاحلا ، بطخلا  نويئاطسفوسلا  لُ  ام  اثكو 

ةلأ مـن ـ سم ةرا فـي  نو تـ ـ ضوخ مهار  ـ تف تاعو ، ــ ضوملاو ضار  ــ غألا ــه فــي شــ  ملعتب ما  ــ لا
دحأ نوثري  وأ  ام ، ةنيدم  لهأ  نوحدتم  ةراتو  ةساس ، وأ  تنا  كـ ةف  ـ سلف ـة ، ماعلا لئا  ـ سملا
.كلذ امو إ  ثغالا  حدم  ًثم   نوبطخف  ةهفات  وأ  ةداع  تاعوضوم  نولواني  دقو  .ءامظعلا 
لاو خلا  ةفسالفلا ، رظن  اهيف  فلتخا  لا  تاعوضوملا  نم  اثك  نويئاطسفوسلا  لوانت  دقو 

.حبقلاو نسُحلاو 

ام ءاشألا ، عيمجل  اساقم  ناسإلا  لعجت  ةددج ، ةناسإ  ةفاقث  نودشي  نويئاطسفوسلا  ناو 



ەآر امو  دوجوم ، ەدنع  وهف  ادوجوم  سانلا  نم  دحاو  ل  ەآر  ام  نأ  اوبهذف إ  ساروجاتورب ،»  » لاق
قئاقح نوركني   » مهنأ اذه  عمو  .ەغ  محلا إ  اذه  ىّدعتي  الو  مودعم ، هلإ  ساقلا  وهف  امودعم 
لصأ ماهوأ ال  اهل  ل  ...دوجولا  اهفاصتا  نع  ًضف  ةزيامتم ، قئاقح  دجوت  هنأ ال  نومعزو  ءاشألا ،

«. اهل

مأ نودوجو هــم  ــ مأ ــم  لعأ نأ  ــ  سو س فــي  ــ لف ةه  ــ لآلا ــا  مأ : » ةه ــ لآلا ساروجا عــن  ــ تورب لو  ــ قو
«. عضوملا ضومغو  ـر ، معلا ـر  صق ...ةري  ـ ثك عناو  كلذ مـ ــي بـ ملع نود  لو  ــ حت ...نيدوجو  ري مــ غــ

«. ء ل  راعم  وه  ناسإلا   » نأ و  نوركفملا ، هنع  اهلقانت  تصلا ، ةعئاذ  ةراع  ساروغاتولو 

: أ ام  يئاطسفوسلا   ءارآ  مهأ  صخلت  نكمو 

.تاساسحإلا قط  نع  انتأت  لا  ةّسحلا  ةفرعملا  ةفرعملا :  -  1

.ةعوضوم تسلو  ةتاذ  ةسحلا  ةفرعملا  -  2

.دوجولا راعم  وه  ركفلا  ساسحإلا ال  -  3

.ةققحلاو ةفرعملا  لاجم  ء   ل  راعم  وه  ناسإلا  -  4

.ةناسإلا ةعبطلا  نم  عبان  ناسإلا  كولس  -  5

.ةذللا هتعبط إ  س  ناسإلا  -  6

.هل اعفان  نوك  ام  الإ  لعف  ناسإلا ال  -  7

.ءاشألا ةمق  دّدحت  لا  ةصخشلا   ةعفنملا  -  8

اوصّصختي  مل  مهف  ةمللل ، قيقدلا  عملا  ةفسالف  اونوك  مل  يئاطسفوسلا  نإف  لامجإلاو 
نوملعُ مهو  ةلمع »  » مهتاعزن تناو  ةققحلاو ، دوجولاو  ةاحلا  لصأ  ىلا ، ةفسلفلا  تالشم 

اونا كلذلو  راثت ، ةضق  ةأ  ةهجاومل  لادجلا  ةردقلا ع  نخآلا  نوبسُو  نا ، امهم  عضوم  يأ 
.ةاطخلاو ةغاللا  ملعت  مهتاقاط ع  نوزكري 



ةفرعملا ةلضفلا   طارقس ؛
 

ـل معت ـه  مأ تنا  ـ كو لاَّثَم ، لـ ـا  نبا م.ق ، ما 470  ـ علا ـة  بارق ــا  ثأ فــي   Socrates طارق ســ ــد  لو
اصخ حب شــ ـ صأ ـر  معلا ـف  صتنم لـغ  امد  ـ نع ـه  نأ ىو  ـى سـ لوألا ـه  تاح فر عـن  ـ عُي الو  ـة ، لاق

نا .اروه كـ ـ شم  ً ـ جر ـة  بغلا هتصخ  ـ شو ذا 
ّ

ة ـ شلا ەرا  ـ كفأ ـه  نم ـت  لعج ذإ  ةنيد ، ـ ملا ــا فــي  قومرم
ثح نم  ةداعلل  ةقراخ  تارد  قـ ـك  لم ـه  نل ـف ، نألا ـس  طفأ ني ، ـ علا ظحا  جـ ـر ، ظنملا حي  ـ بق

.ْدلَجلاو سفنلا ، طض 

بر ـــ ضم هتعاج  شـــ تنا  ـــ كو سر ، ـــ فلا د  ضـــ ينا  ـــ نويلا كرا  ــــــ عم ي  ــــــ ف طارق  ــــــ س رهت  ــــــ شا د  ــــــ قلو
، ةئم ــــ سمخلا ـــس  لجم ي  او فـــ ـــ ضع ەراتخا  ه فـــ ـــ مّرُ نأ  بع  ـــ شلا دارأو  عي ، ـــ مجلا ثد  ـــ حو ل  ـــ ثملا
عــن عفاد  يــ نأ  ةسا  ــ سلا سلا  ــ جملا ەذ  هــ لوا فــي  ــ حو .ني  ــ ثالثلا ــس  لجم او فــي  ـــ ضع نا  ــــ كو

نا كــ ــه  نإ لو  ــ قلا ــة  صالخو ــة ، امتجالا ةلاد  ــ علا بلا  ــ طف بع ، ــ شلا قو  ــ قحو ةطارقومد  ــ لا
ـم ظنلا مــن  ري  ــ ثلا ــى  لع ــه  ضاعا نا  ــ كو .ة  ــ انلا ةا  ــ لا فــي  ةري  ــ ثك تالد  ــ عتب بلا  طــ

رعاشلا تعفد  لا  عفاودلا  ـم  ەأ مـن  تقو  ـ لا ـك  لذ فـي  ةدوجو  مـ تنا  كـ ـي  تلا ةسا  ـ سلا
.باشلا داسفو  داحلإلا  طارقس  اهيف  مهتا  لا  ةضعلا  ةاتك  إ  سيلم » »

ء يأ  نمو  ملاعلا ؟ دجُو  فك  لثم : لئاسم  اساسأ  صتخت  طارقس  لق ع  ةفسلفلا  تناو 
ەذه ةسارد  نأو  تالؤاسلا ، ەذه  نع  ةاجإلا  لحتسملا  نم  هنأ  طارقس  عنتقا  دقلو  عنُص ؟
دعم  » راعش هتفسلفل  طارقس  ذختاو  .ةاحلل  قحلا  لسلا  ع  ءوض  يأ  ت 

ٌ
ل نل  لئاسملا 

سفنلاو ةلا  ةعبطلا  قامعأ  صوغ   نأ  كلذ  دارأو  كسفنب ،» كسفن  فرعإ  : »
21

« لد
امل قحلا ، وه  ام  طقف  اوفرع  ول  سانلا  نأو  لهجلا ، ةدلو  اهل  ماثآلا  نأ  طارقس  نمآ  دقو  .ةناسإلا 

«، ةفرعملا ةلضفلا   : » هلإ ىزعُ  يذلا  روثأملا  لوقلا  عم  وه  اذهو  .هعاتا  ةعص   اودجو 
نأ نم  ملظلا  اعن  نأ  لضفألا  نم  : » هتلوقمو هتدارإ ،» ضحم  أطخ  بكتري  دحأ  نم  ام   » ...و

لصأ نم  ...ضرألا  إ  ءامسلا  نم  ةفسلفلا  لزنأ  دق  طارقس  نأ  دجن  اذكهو  ملظلا .» سرامن 
: ةروثأملا هلاوقأ  نمو  هل ، هجوز  ريدقت  ءوس  هنع  رهُتشا  دقلو  .ةناسإلا  ةعبطلا  إ  تادوجوملا 

وألا ةصملا  تلغت ع  ّلو  وزو ، رقفلاو  لهجلا  اح : بئاصم   ثالثب  تصأ  دقل  »
«. ادأ اهنم  ةاجنلل  لس  الف  ةثلاثلا  امأ  بدتلا ، نسح  ةناثلا  نم  تصلختو  سردلا ،

 

ارقسلا جهنملا 

: سلفلا راوحلا  -  1

فو ـ سلفلا نا  ـ كو دوجو ، ـ لاو ـة  قيقحلا ـس عـن  فنلل ثد  دّر حـ ـ جم طارق  ـل سـ بق ةف  ـ سلفلا تنا  كـ
تسلو نخآلا ، مـع  اراو  حـ تح  ـ صأ طارق  سـ مـع  ةف  ـ سلفلا ـن  كل .ه  ـ ئارآل ـا  اذ ـا  ضرع مّد  ـ قي
تويبلاو عراوشلاو  قاوسألا  نام ،  ل  مهشقانو   سانلا  رواح  ناو  اهتاذ ، عم  تاذلل  ًُّمأت 



ركفلا إ  ةصاخ  باشلاو  اعمج  سانلا  ةوعد  راوحلا  نم  ضرغلا  ناو  ءاضقلا ، تاحاسو 
.ةفسلفلاو

 

: ارقسلا لاؤسلا  -  2

اذ هــ زّي  ــ متو نر ، ــ خآلا ــى  لإ ــه  هّجوي يذ  ــ لا ــ  سلفلا لاؤ  ـــ سلا ي  ــــ ف طارق  ــــ س ة  ــــ يرقع ت  ــــ لجت
.ة ــ قيقحلا ــة  فرعم فده  هّجو بــ لاؤ مــ ــه ســ نأ اه  ــ نم ةح ، ــ ضاو صئا  ــ صخ لاؤ  ــ سلا

ارقسلا لاؤسلا  زاتمو  .ءارآلاو  رافألا  د  لق  لاؤسلا  عضوب  أدي  نأ  ركفملا  ةمهم  تحصأو 
ةطارقسلا  ةلواحملا  وألا   ةوطخلاو  ءلا ؟ وه  امع  يأ  تاهاملا »  » نع لاؤس  هنأ  اضأ 

طارقس نا  كلذ  لس  و  ةصقان ، يأ  ةئطاخ  ةلاحلا  ەرافأ  نأ  هسفنب  ىري  نأ  لجرلا ع  ماغرإ 
ـم سا فرُع  يذ  ـ لا جه  ـ نملا ــو  ەو ــع ، ضاوتلا وأ  تاذ  ــ لا رُّدنتلا  نم  اصاخ  اعون  مدختس  ام  الاغ 

نيذ ـ لا با  ـ شلا ني  ةّصا بـ ـة خـ مظع ةعم  اطارق سـ ـك سـ لذ ـح  نم ـد  قلو ةطارق ،» ـ سلا ةخ  ـ سلا »
.طارقس ةخس  ةأطو  تحت  مّطحتت  مهخويشل  ةقتعلا  را  ـ كفألا ـة  يؤرل اور  طـ

 

: دلوتلاو مهتلا  -  3

مدعو نخآلا  لهجل  هفاشا  نم  مهتلا  أش  دقف  دلوتلاو .» مهتلا  ب«ـ طارقس  جهنم  رهتشا 
.له ــ جلا مــن  طارق  ســ فقو  مــ نع  ّعت  ةخسلاو  اهنع ، نوثّدحتي  لا  ءاشألا  ةققح  مهتفرعم 
يـّد نا  كـ ـا  منب ـة ، قيقحلا له  ـ جي ـه  نأ ـم  لع نا  كـ ـه  نأ فـي  هتل  ـ ضفو ـه  تمح تنا  ـ كو

.لوقعلا نم  رافألا  دلوت  ع  هنإف  دلوتلا  ـا  مأ .اه  نولها بـ ـم جـ ەو ـة ، قيقحلا مه  ـ تفرعم نور  ـ خآلا

 

طارقس ةماحم 

«، Sparta  » ةطرب ـ سإ ـة ضـد  ينولبلا بر  ـ حلا ــا فـي  ثأ ــة  مه ما  ــ تخ .م.ق  ما 440  ــ علا نا  كــ
سدابلأ ـة  ناخ ـى  لإ ـا  ثأ ـة  مه عجر  ـ تو .ي  ـ نطو برا  ـ حم طارق  سـ اه  ـ عّو  ـ طت ـي  تلا

، يباهرإلا نم  ةصع  ىرخأ  ةحان  نم  ه  موقت  تنا  يذلا  طاشلاو  ةحان ، نم  « Alcbiades»
لصت إ نأ  كشوت  برحلاو  انثأ  ةطلسلا   اوقترا إ  نيذلا  مهو  ةغاط ،» نوثالثلا   » مسا اوفرع 
هنأ نم  مغرلا  طارقس ، ةلص  ام ع  تقو  اونا   سدابلأ ، ةفاضإلا إ  ءالؤه  ضعو  .اهتياهن 

ةموكحلا تمّدق  .م.ق  ماعلا 339  هنأ   الإ  .قالطإلا  ع  مهمئارج  نع  ًوؤسم  نك  مل 
، انثأ اهدعت  لا  ةهلآلا  ەرفك  ةمهتب  ةماحملا  اطارقس إ  اهناطلس ، تداعتسا  لا  ةطارقمدلا ،

نم ( 502  ) مضت ةمخض  ةمحم  مامأ  انلع  ةماحملا  تّمت  دقلو  .ةنيدملا  باشلا   ەداسفو 
الو شــك ةمه ، ــ تلا لوألا مــن  ءزجلا  دض  هسفن  نع  عافدلا  ةعص   طارقس  دج  ملو  .فلحملا 

.هتلا ـ سر مـن  لُّص  ـ لا ــة فـي  بغرلا هد  لــ تنا  كــ ا  مــ اذإ  تمه ، ــ تلا كــال  مــن  أُّي  ســ نا  كــ ــه  نأ
.اماع احلصم  هسفن  تع  ل  باقع ، يأ  قحت  سـ ال  ـه  نأ ـن  لعأ ـك ، لذ ـل  عف نأ  مـن  ًد  ـ بو



، داللا جراخ  بورهلا  هتعاطتسا  نا   حلا  كلذ  حو  .مادعإلا  هلع  مُح  ەاجتالا  اذهل  ةجنكو 
هتراع لاقو  .اهل  هتاح  تداق  لا  هئدامل  ركني  امنإف  كلذ ، لعف  ول  هنإ  ًئاق ، ضفر  هنلو 

«. ةاحلا هجاون  املثم  توملا  هجاون  نأ  انيلع  : » ةروهشملا

س ءالخإ  متحقا  منأ  ول  : » مهل لاق  ذإ  بلصلا ، رخاسلا  هلسأ  هتاضق  طارقس  محفأ  دقو 
بجتسأ نأ  رثؤأ  لو  نوينثألا ، اهيأ  مركشأ  إ  مل : تلقل  ةققحلا  ثح  نع  ختأ  نأ  ط 

سَفن ََّنج  ماد ب  امو  .مأرل  عاصنأ  نأ  ةلاسرلا ع  ەذه  ءادأل  أّه  هنأ  دقتعأ  يذلا  ةعاطل هللا 
لأ نم  ثّدحتلا إ  ةلصاومو  فسلفتلا  ةلوازم  نع  قوتأ 

ّ
ف نلف  اك ، اهببد   رعشأ  ةوقو  دّدت ،

صرحت الو  اهب ، قلعتتو  ةولا  فلت  لجخلاو ح  ةَعَّضلا  رعش  الأ  هل : لوقلا  راركتو  سانلا  نم 
امرو توملا ، نوك  اذام  فرعأ  إ ال  ...كسفنب ؟ ءاقترالا  لمعت ع  الو  قحلا  أعت  الو  ةمحلا  ع 

ال هتفظو   ءادأ  نع  ءرملا  فقوت  نأ  نم  قثاو  لو  .ەاشخأ  الو  هفاخأ  ال  انأف  ايط ، ارمأ  نا 
«. ّ هنأ  فرعأ  ام  ايط ع  نوك  نأ  لمتح  ام  رثؤأ  انأف  ةلاحم ،

ةعتملا  ةقطلا  و  ناركوشلا ،»  » تان نم  ةعرج  َبْأ  نأ  نجسلا  طارقس   تام  اخأو 
.مادعإلا ماحأ  ذفنتل  انثأ 



ةناثلا ةلحرملا  -  2
 

نوطالفأ
.ة ــ يثألا ــر  سألا ــة  ةر مــن ع ــ سأل ــا ، ثأل ةه  ــ جاوملا « Egina ــا جإ  » ةر ــ يزج نو فــي  ــ طالفأ ــد  لو

قلطأ ةعراصملا  ـى  لع هّرد  مــ ــن  كلو نوت ،» ــ سرأ  » ــه أ ــم  ساو سلوت » ــ سرأ  » ــ قحلا هم  ــ سا
.هفتك ام ب  ةعسو  امسجلا ، هيكرت  ةوقل  نوطالفأ  مسا  هلع 

ةفسلفلا سرد  مث  ةصاخ ، رعشلاو  بدألا  ەرمأ  لوأ  لغُشو  هتب ، ةقئاف  ةانع  نوطالفأ  دجو  دقو 
.م.ق ماع 407  تل  نأ  لق  «، Cratylus سولتارك  » ع

مث موح  نأ  طارقس إ  ةحص  هتاح و   امساح   ًّوحت  كلذ  ناو  .طارقس  بلا  ەذاتسأ 
.م.ق ماع 399  مدعأ 

، نرق عــر  نم  أل  رمتسا  رم  عا  دعف  .ةروطخ  يثألا  خــــراتلا  تاف  أ  هاش   ـأ  يو
ةلخادلا نوؤشلا  تطضاو  ةساس ، ةوقك  انثأل  لمالا  راهنالا  ةنولبلا  برحلا  تهتنا 

.ثالثلا ةاغطلا  محل  انثأ  تعضخو  داللل 

خــــرات صخش   لوأ  تعُ  يذلا  نوطالفأ ، كفت  لل  مهلملا  هتصخشو   طارقس  ءارآ  تنا 
.عقاولاو ركفلا  ەثأت   هل  ًماش  افسلف  اهذم  ملاعلا ي 

إ رجاه  اهيفو  لاحلا ، ةلحرم  و  نوطالفأ ، ةاح  ةناثلا   ةلحرملا  تأد  طارقس ، ةافو  دعو 
.ةلقصو الاطو  مو  ةنروق  مث إ  اراجم 

هئارآ بس  اددش  اضغ  هلع  بضغ  يذلا  سويسنويد »  » ةغاطلا طال  مضنا إ  ةلقص  و 
صم نم  ةزجعم  نوطالفأ  اجن  دقل  .ةساخنلا  قوس  هضرع   هنإ  ح  ةقالخألاو ، ةفسلفلا 

تدتما إ ةف  هتالحر  تقرغتساو  .انثأ  داع إ  مث  نمو  روقلا  سراسنا  ەادتفا  ثح  ةدوبعلا ،
.تاونس ع 

ـأ شأ اه  ـ و ـه ، تاح مـن  ةري  ـ خألاو ــة  ثلاثلا ــة  لحرملا أد  ــ بت ــا  ثأ ــى  لإ نو  ــ طالفأ ةدو  عــ ــع  مو
طاشلا ـه  تاح ـة  لغ  ـ شاو .نيد  ـ يرملاو ـذ  التلا ـت  عمج ـة ،» داألا  » اهاّم سـ ـة  سردم

ةناثلا ءوده ،  نوطالفأ ،  وتو  .هسردت  نع  ارجأ  اقتي  ناو ال  ةمداألا ، ةرادو  سلفلا 
.ەرمع نم  نامثلاو 

عضو يذلا  طارقس ، سئرلا  رواحملا  اهمظعم  نا   تارواحم ، لش  نوطالفأ  تااتك  تذختا 
.وه هتفسلف  هناسل  نوطالفأ ع 

ةسئر تاعومجم  ثالث  إ  مسقنت  و  اماع ، سمخ  رادم  ع  تارواحملا  نوطالفأ  بتك  ام 



، طارقس ةافو  عم  ةنمام  ةف  تتك   وألا  ةعومجملاف  .هتاحل  ثالثلا  لحارملا  عم  قباطتت 
، ساروجاتورب نوتك +  عافدلا +  نورفطأ +  سشال +  سسل +  رغصألا +  سايه  لمشو :

تحت تناو  ةصق  وألا  ةعومجملا  تارواحمو  .ةفسلفلا  ةحانلا  نم  ادقعت  اهأ  ةخألاو  
نم لضفألا  تعت  اهنل  طس ، ةعومجملا  ەذهل  يركفلا  ىوتحملاو  .طارقس  ەذاتسأ  ةوطسو  ثأت 

.فوسلفلا نوطالفأل  اساعنا  اهنم  نانفلاو أ  بدألا  نوطالفأل  ساعنا  و  ةبدألا ، ةحانلا 

 + سوتنث ساجروج +  لمشو : نوطالفأ ، تالحر  ةف  تارواحملا  نم  ةناثلا  ةعومجملا  طترتو 
.سدنمرا اسلا +  اطسفوسلا + 

أدملا لثملا   ةظن  تناو  يلإلا ، ثأت  تحت  عقو  دقو  نوطالفأ  دجن  ةعومجملا  ەذه   
نع دُعَو  ركفلا ، ع  ّبصناو  ةفسلفلا  تالشملل  اهيف  ضَّرَعت  لا  ةعومجملا  ەذه  دئاسلا  

.ةققدلا تالالدتسالاو  قاشلا  لدجلا  ةئيلم  و  بولسألا ، فراخز 

نأ إ  صلخت  نأ  لواحتو  ةذللاو ، ةلضفلا  ب  يئاطسفوسلا  دحوت  ساجروج  ةرواحم  شقانتو 
لوصولا لواحت  سوتتث  ةرواحم  نإف  كلذكو  .ةذللا  نع  ًقتسمو  اعوضوم  نوك  نأ  بج  خلا 

.نويئاطسفوسلا بهذ  ام  اعاطنا  تسلو  ةعوضوم  ةققحلا   نأ  إ 

ةرواحم ثحتو  لثملا ، ةظنب  امهتقالعو  دوجواللاو ، دوجولا  اطسفوسلا  ةرواحم  شقانتو 
.ةقلطملا ةققحلا  سدنمرا  

 + ةروهمجلا سوامط +  سوبيلف +  ةدأملا +  لمش : نوطالفأ  تارواحم  نم  ةثلاثلا  ةعومجملاو 
.سورداف نودف + 

ةعومجملا ەذه  توتحاف  هلع ، رطسو  ەركف  نوطالفأ  هّجو  دقلو  جضنلا ، ةعومجملا  ەذه  تّمتو 
.ةناثلا ةعومجملل  يركفلا  قمعلاو  وألا  ةعومجملل  دألا  لامجلا  ع 

ةرواحم نإف  اذكهو  تسسأت ، دق  لُثملا  ةظن  نأ  ةثلاثلا  ةعومجملا  تارواحم  تضفا  دقلو 
ةلقعلا ةفرعملاو  لامجلا  ناسإلا  روعش  طت ب  نأ  لواحت  بحلا ، عضوم  لوانت  لا  ةدأملا ،
ةرواحم ءافلا   لاجم  عو  سوبيلف ، ةرواحم  قالخألا   لاجم  لثملا ع  ةظن  قّبطتو  .لُثُملل 
ةرواحم سفنلا   دولخ  ةدقع  عو  ةروهمجلا ، ةرواحم  ةساسلا   لاجم  عو  سوامط ،

.نودف

لقعلاو سمشلا  خلا  هّش  وهف  خلا ، ةهام  حيضوت  ةروهمجلا إ  ةرواحم  نوطالفأ   بهذو 
مــع تا  ــ قالع فــي  لالغألا  بــ نودَّقملا  سانلا  لخد  نوطالفأ  فهك  و  .ىرت  لا  علا 

مه ـ تفرعم لال  خـ مــن  مهر  ــ ظن تاه  ــ جو نو  ــ و ــة ، قيقحلا نو  ــ كردُ ال  مه  اتلا فــ ــ بو لال ، ــ ظلا
فهلا نم  جخ  اذإ  الإ  ةققحلا ، ةفرعم  فـي  نو -  ـ طالفأ ىد  لـ نا -  ـ سإلا أد  بـ الو  .ة  ـ سحلا

عم ةسحلا ، ةفرعملا  نم  اهاقتسا  لا  هتفرعم  ءانثألا -  ەذه  براضتتو -   .قئاقحلا  دهاشو 
ملاع شعن   اننأ  دقتع  وهو  .ةسحلا  ةلقعلا ع  ةفرعملا  تت  تقولا  عمو  ةلقعلا ، ةفرعملا 

نوطالفأ قــد دنع  فهلا  ةروص  نإ  لوقن  نأ  عيطتس  اذكهو  .فهلا  جراخ  ةققحلا  نأو  لالظلا ،



را هــو ــ كفألا ملا  نأ عــ ــى  لإ نو  ــ طالفأ ــب  ەذو .ة  ــ قيقحلاو ره  ــ ظملا ني  ــ بــ سلفلا ــي  متلا ــت  قلخ
كلذ ةضقانتم ، تاعاطنا  ـى  لإ يّدؤ  ّ يـ ـ حلا كاردإلا  فـ ـم ، ەو سو  ـ سحملا ملا  ــ علا ا  ــ منب ــة ، قيقحلا

.دع نع  اغصو  برق  نع  ابك  ودي  دحاولا  ءلا  نأ 

.اهحقو اهضرم  ةلذرلا ف  امأ  .اهلامجو  سفنلا  ةّحص  ةلضفلا   نأ  ىري  نوطالفأ  نأ  ام 

قلطم قح  دجوي  هنأو ال  ةس ، اهل  رومألا  نأ  يئاطسفوسلا  لوقل  دقنلا  نوطالفأ  ىّدصت  دقو 
رخآ ائش  ال  لمعلا ، ةمق  عبت  نأ  بج  لمعلا  ةقالخأ  نأ  لاقو  .س  لدعلا  نأو  قلطم ، وأ خ 

.رخآ ءل  هنأل خ ال  خلا  لمعن  نأ  بجو  ةوهشلا ،

ةثالث ئدام  كانه  مأ  انيف ، ةدئاس  ةدحاو  ةوق  انلامعأ  ُّل  ّمتت  له  ةروهمجلا : نوطالفأ   لءاسو 
ّدح ادحاو  ائش  نأ  ّبلا  نم  نإ  هلوق : لاؤسلا  اذه  نع  بج  مث  ةّصاخلا ؟ هتفظو  اهنم  ل  يّدؤي 

عضوم و  دحاو ، تقو  تياتم ،  لاح  نوك   وأ  نيَّداضتم ، لمع  موق  نأ  هنكم  هتاذ ال 
نأو د  ال  سفنلا  نع  ةرداصلا  ةضراعتملا  تالاعفنالاو  لاعفألا  نإف  كلذك  رمألا  نا  اذو  دحاو ،

عنملاو نلا  موق  يذلا  أدملاف  .ةدحاو  تسلو  ةدّدعتم  اهمحت  لا  ئداملا  نأ  ةعجار إ  نوكت 
نوطالفأ ع قلطو  .تالاعفنالا  إ  لَملاو  عافدنالا  عجري  امنب  لقعلا ، نم  أ  امنإ  سفنلا ،  

عجتو بحت  هلالخ  نم  يذلا  ءزجلا  امأ  ةلقعلا ،» وأ  ةنهذلا  ةوقلا   » سفنلا لقعت  ه  يذلا  ءزجلا 
ةذللا ةفلح  و  ةَهشلا » ةوقلا   » هلع قلطف  تالاعفنالا ، لل  هلالخ  نم  ضّرعتتو  شطعتو ،
ةفلح ةضغلا ،» ةوقلا   » ةثلاث ، ةوق  ع  سفنلا  يوطنت  توقلا  تاه  بناجو  .داقنالاو 
ءزجلا اذه  دض  روثو  هسفن ، مول  هلقع ، نع  امغر  هتالاعفنال  داقني  امدنع  ءرملاف  .ةعبطلا  لقعلا 
بناج إ  زاحني  عالا  نم  عنلا  اذه  بضغلا   نأ  لد ع  امم  هلع ، بلغت  يذلا  هسفن  نم 

.لقعلا

.اهب ةّصاخ  ةلضف  اهل  ةضغلاو ، ةهشلاو  ةلقعلا  ثالثلا ؛ سفنلا  ىوق  نم   
ًّ نأ  نوطالفأ  ررقو 

ةو ــ قلا ةل  ــ ضف نأ  ىأرو  لد ، ــ علاو ف 
ّ

ة ــ علاو ةعاجشلاو  ةمحلا  عــرأ : لئاضفلا إ  نوطالفأ  مّسق  دقلو 
ةناوه ــ شلا ةو  ــ قلا ةل  ــ ضفو ةعاج ، ــ شلا هــي  ةب  ــ ضغلا ةو  ــ قلا ةل  ــ ضفو ــة ، محلا هــي  ــة  لقاعلا

ماجسالا قّقحتي  اهيلع ل  ولعت  ةلضف  اهعمجت  نأ  د  ةفلتخملا ال  ىو  ــ قلا ەذ  ــن هــ كلو ف 
ّ

.ة ــ علا هــي 
لجأ نمو  ىوقلا ، ەذه  نم  ةوق  ل  تاجاوو  تاضتقم  ةنزاوم ب  ةلضف  ف  لئاضفلا : عيمج  ب 

«. ةلادعلا  » مسا تمس  اذه 

لوق .ةداعسلا  سفنلا ع  تلصح  اهلئاضفو ، سفنلا  ىوق  ب  ةلادعلا - »  - » نزاوتلا قّقحت  ام  اذإف 
امو ةنطالا ، هلاعفأ  امنو  ةرهاظلا ، ناسإلا  لاعفأ  قلعتت  ...ةلادعلا ال  نأ  عقاولا  نلو  : » نوطالفأ
لعف هنم  ءزج  يأل  حمس  ال  لداعلا  صخشلاف  .ناسإلا  ماوق  هف  نوك  امو  ناسإلا  ه  صتخ 

نيأزجلا فئاظو  ةثالثلا ع  سفنلا  ءازجأ  نم  ءزج  يأ  ىّدعتي  نأ  لق  الو  هتعبط ، نع  جراخ  ء 
قافو مــع شع ع  ثح  هسفن  رطسو ع  مات ، ماظن  هتاذ  دوس  صخش  وه  امنو  نخآلا ،
ثال فـي ـ ثلا تا  ـ قبطلا مج  ـ ست ـا  ملثم ــة ، ثالثلا ــه  سفن ءازجأ  ني  ماج بــ ــ سالا ــّث  بو ــه  تاذ

.ما ـ غنأ اه مـن  ـ ـد ب جي ـا قـد  مو ـ ، سولاو اند  ـ لاو ـا  علا ـ ، سوملا مل  ـ سلا



ةدحو اهتك  نم  لعج  ثح  مجسم ، قفاوتم  ٍّل  انعلا   ەذه  طلا ب  هتردق ع  لضفف 
عمج كلذ  ءاوس   ەالوتي ، لمع  يأ  موق  نأ  صخش  يأ  عيطتس  اهدحو -  ةردقلا  ەذه  لضف  - 
ەذه ف  .ةراجتلا  تالماعملا  وأ  ةساسلا  لاغتشالا  وأ  ةمسجلا ، هتاجاح  عاشإ  وأ  لاملا ،

قفاوتلا اذه  قيقحت  مهس   يذلا  كلذ  هنأ  ع  فلا ، لداعلا  كولسلا  امئاد إ  رظني  نيداملا 
وهف  ملاظلا  كولسلا  امأ  كولسلا ، اذه  لثم  إ  انيدهي  يذلا  ملعلا  ةمحلا   ىرو  سفنلا ،  
يّدؤي إ يذلا  يأرلا  وهف  لهجلا  امأو  ةمجسملا ، ةلاحلا  كلت  ق ع  يذلا  كولسلا  كلذ  ەرظن 

.
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« كولسلا اذه  لثم 

ــس فنلا ىو  قــ ني  بــ ماج  ــ سالاو قفاو  ــ تلا ي  ـــ نعت و  ــــ حنلا اذ  ــــ ه ى  ــــ لع ةلاد  ــــ علا تنا  ــــ ك اذو 
فــي لخد  ــ تتو اهاّد  ــ عتت نأ  نود  ــة  صاخلا اه  ــ تفظو اه  ــ نم كــل  يّدؤ  تــ ث  ــ حب ــة ، فلتخملا

اهنم ل  يّدعتو  ىوقلا  ەذه  رفانت  لّثمتي   كلذ ، نم  سكعلا  ع  ملظلا ، نإف  اهغ ، صاصتخا 
ل نم  اّدعتو  وفو  ةثالثلا ، ءازجألا  ەذه  ارفانت ب  ةرولا  ملظلا  سلأ  : » ىرخألا فئاظو  ع 
، سفنلا ع  ةرطسلا  معزي  ثح  للا ، ع  عم  ءزج  نم  ةروثو  ىرخألا ، فئاظولا  ع  دحاو 

وفلا ب نأ  نظأ  هتعبط ؟ رمآلا  ءزجلل  اعطم  هنم  تلعج  لا  ةعبطلا  ه  قت  امم  مغرلا  ع 

.
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« لئاذرلا ل  راصتخالاو  لهجلاو ، جلاو  رّوهتلاو  ملظلا  ثعم  ءازجألا  

ذنم اهسرغو  بذهتلاو ، ملعتلا  اهغول  نكم  لاو  نوطالفأ ، اهب  لاق  لا  عــرألا  لئاضفلا  كلت  
ةااحملا إ ەذه  نم  لقتي  ةعاضولا ح ال  ةااحم  نع  دعلاو  نسحلا ، داتعالاو  نارِملا  رغصلا 

.لئاذرلا كلتب  عفلا  عّبطتلا 

مهفن ل  : 
24

لسار دنارترب  لوق  هتفسلف  ةطسإ   ثأت  نوطالفأ  ركف  ةجراخلا   ثؤملا 
ّ

تار
: جودزم رثأ  انويلا  ركفلا  ةطسإل ع  نا  دقف  .ةطسإ  نع  ء  ةفرعم  نم  انل  د  ال  نوطالفأ ،

لا قئاقحلاف   .ەرطخ  ثألا 
نََْ نم  للو  ةلاخ ، ةروص  نع  ان  رخآو  قئاقحلا ، نع  ان  رثأ 

نوطالفأ ح ثأ  
ّ

تر لا  ةلاخلا ف  ةروصلا  امأ  برحلا ، انثأ   ةمه  نم  يطسإلا  تنكم 
مهتاظن اوعضو  ح  كلذ ، دع  باّتلا  نم  حُ  ددع ال  ثأ  

ّ
تر ل  ةساسلا ، هتظن  بتك 

.ةساسلا

ةرم عجرلا  نورطضم إ  اننإف  سإلا ، عمتجملا  لصافت  ةفرعم  انبغر    
ُ

عبش نأ  انلواح  ام  اذو 
.اهيلع لوصحلا  عيطتس  لا ال  ةلصألا  بتلا  نم  ثك  دمتعا ع  هنإ  ثح  لسارل ، ىرخأ 

: نع لسار  ثّدحتو 

مهيلع مَّرح  نا  نيذلا  يطسإلل  الم  اهل  ةعارزلا  ضرألا  تنا  ةطسإ : ةلملا   ماظن  أ - 
.مهتمارك نم  طح  لمعلا  اذه  نإ  لوألا : بسل ، مهسفنأ ، اهوعرزي  نأ  فرعلاو  نوناقلا  مح 

اونا مهنلو  نوَشُو ، نوعاُي  دبعلا  نك  ملو  .ةكسعلا  ةمدخلل  اوغّرفتي  نأ  ةرو  وه  اثلاو :
.مهتاح ةلط  ضرألا  طترم 



ەذهو أ ، وأ  اهنم  امسق  غلالا ، روكذلا  نم  سإ ، ل  كلم  ءازجأ ، ةمّسقم  ضرألاو 
دلاولا نم  لقتت  نوناقلا  مح  تنا  امنو  اهؤا ، وأ  اهعب  زئاجلا  نم  نك  مل  ةعارزلا  تاعاطقإلا 

.ءاش نم  ةصولا إ  اهلقني  نأ  اهلامل  نكم  ام  هئانبأ ، إ 

بج سإلا ، ماظنلا  نع  ةحضاو  ةروص  ناهذألا  حضّتت   ل  ةدرفلا : ةحلا  دودح  ب - 
عّتمتي ەرمع  لحارم  نم  يأ  سإلا   نك  مل  كراتول : لوق  اذه  .ةدرفلا و  ةحلا  ضّرعتلا إ 

دع مهعم  ّرمتس  ماظنلاو ، ةعاطلا  ةمئاقلا ع  يطسإلا ، ةاح  تنا  دقف  ةحلا ، نم  للقلا  الإ 
بـل ءا ، شــ مــا  ش  ــ عي نأ  ــل  جر يأل  حم  ــ سُ كــن  لــم  ــه  نأل ــة ، ماتلا ــة  لوجرلا مهيف  لمتكت  نأ 
ـط مـن سق يأ  نا  ـ سإ ـم كـل  لع ث  حـ رك ، ـ سعم نو فـي  ـ شع امنأ هـم  مهتيد كـ اونا فـي مـ كـ

و ةدقعلا ، ەذه  اعمج ع  اونا  اراصتخاو ، .هّدؤي  نأ  هلع  بجاو  يأو  هلط ، نأ  قوقحلا ي 
الو رفسلا ، يطسإلل  حمسُ  نك  ملو  ...مهدل  اومدخل  ل  مهسفنأ  اومدخل  اودلوي  مل  مهنأ 

تاداعلا ت 
ُ

دسف نأ  نوشخ  اونا  مهنأل  ام ، لمع  ءاضقل  الإ  ةطسإ  إ  لوخدلا  بناجألل  حمسُ 
.لئاضف نم  مهدال  ام   مهنع ، ةغلا 

: اتلا وحنلا  طاقن ع  ةدع  ماظنلا   اذه  صخلت  نكم  ةطسإ : ةلا   ماظن  ج - 

حمس الو  ضرم ، وأ  ةلع  ه  نوكت  نم  ءارعلا  نوقلف   دلاوملا ، صحف  لئاقلا  ءاسؤر  موق  -  1
.اححصو اق  هنوري  نمل  الإ  ءاقلا 

لو مهنب ، ماظنلا  فوتل  كلذو  نعلا ، نس  ةدحاو ح  ةسردم  مهل   ناصلا  عّمجتي  -  2
مهلعج وه  فدهلا  نأل  ملعلاو ، ةفاقثلا  ءارهل  نوتصني  الو  ملألا  نوهبأ  ءاقأ ال  لاجر  مهنم  جخ 

.حلاص ادونج 

.برحلا وه  دحاو ، لمع  سإلا  نطاوملل  -  3

.نعلا نس  نم  أدت  ةكسعلا  ةمدخلا  -  4

س ام  ثالثلا   نس  لجرلا ح  ّلظ  نأ  ط  نعلا ، زواجت  نم  لل  جاوزلا  حمسُ  -  5
.نوناقلا نع  جراخ  هنأو  او  ةفخ  هتجوزب  هلاصتا  نوك  نأو  لاجرلا ،» تب  »

ةكشم  ةعامج  اوضع   ادغو  ًما ، انطاوم  حبصأ  ثالثلا  نس  نطاوملا إ  لصو  ام  اذإ  -  6
.ءاضعألا دارفألا  رئاس  عم  هماعط  لأ  ةشعملا ،

وذ سإ  نطاوم  كانه  حبص  ح ال  هتيعاطقإ ، لوصحم  نم  ء  مهس  نأ  نطاوم  ل  ع  -  7
.ءارث

دحاو  ركف  ددحلا ح ال  نم  عنصت  ةلمعلا  تناو  ةضف ، وأ  اهذ  كلتم  نأ  دحاول  حمس  ال  -  8
.أدصتف اهناخا 

لحارم نج  تاتفلا  تنا  ذإ  ةطسإلا ، ةأرملل  ثدح  اضأ  نا  لاجرلل  ثدح  نا  امو  -  9



نوموق اونا  سجلا  ال  ءانبأ  نأ  بجعلا  ل  ناتفلا ، اهزاتج  نا  لا  اهسفن ، دلا  بردتلا 
.امامت داسجألا  ةارع  مهو  ةضالا  مهتانمتب  اعم 

نهراقتحا نرهظ  نأ  نهلف  ةلودلا ، عفنب ع  دوعت  ةفطاع ال  ةأ  نيدي  نأ  ءاسلل  حمس  نك  مل  -  10
توملا ع مُح  اذإ  انزح  نيدي  نأ  نهل  نك  ملو  نهنبا ، رَقَتحملا  نا  ولو  ح  ناجلا ، نطاوملل 

.برحلا لتق   اذإ  وأ  هفعض ، بت  اذإ  ندل  نم 

برجت نأ  ةلودلا  اهترمأ  اذإ  ضعت ، نأ  رقاعلا  ةجوملل  ال ي  ةطسإلا : ةعويشلا  رهاظم  د - 
.ل ــ سلا عيج  ــ شب ــي  ضق رب  ــ سإلا عــــلا  نإ  ذإ  ءانبأ ، ةلودلل  دلت  اهلعل  اهجوز ، رخآ غ  ًجر 

ـة عــرألا ـد  لاوو ةك ، ـ سعلا ةمد  ـ خلا مـن  ــى  فعُ ءا  ــ نبأ ــة  ثالثل ــد  لاولا نأ  وط  ــ سرأ مه  ــ نع ركذ  ــ يو
.تاجاو ةلود مـن  ـ لا ه  ـ ضتقت ـى مـن كـل مـا  فع

نم تسمتلا  رخآ ، لجر  ةجوز  بحأ  اذإ  فلا  لجرلا  نأ  اضأ  نوناقلا  مح  زئاجلا   نم  ناو 
ل ي مهئانبأ  لاجرلا  صتخ  نأ  زوج  الو  ةلا ، كلت  باصخو  اهتعجاضم  هل  حمس  نأ  اهجوز 

.ماعلا حلاصلل  اعاشم  لافطألا  نوك  نأ 

.اثانإ وأ  اروكذ  دحاو ، سج  نم  صخش  جلا ب  لاصتالا  يأ  ةلثملا ،»  » ةقالعلا كانه  تناو 
.ةطسإ سانلا   ەّرق  اماظن  نا  سانجتسالا  اذهو 



مادعإلا ةقع  لوح 
ةنوعرفلا مادعإلا  م  -  1

ارومح نوناق  مادعإلا   -  2

هاجلا عمتجملا  مادعإلا   -  3

ءاغلإلاو ءاقإلا  ام ب  مادعإلا  -  4

انجلا ءاضقلا  ةدحتملا   ممألا  دعاوق  -  5



ةنوعرفلا مادعإلا  م 
: ةنوعرفلا ةيدلا  م  ةفسلفلا 

ناسإلا كولسل  اعفاد  ناو  ةنوعرفلا ، ةلودلا  اهيلع  تُب  لا  مئاعدلا  مهأ  نم  نيدلا  تع 
ناسإلا  نا  ذإ  دولخلا ، ەداقتعال  طنحتلا  نقتأو  هكولمل ، نفادم  تامارهألا  بف  كاذنيح ،

«، الا  » دو نقلا »  » دجوي مسجلا  بناج  إف  اهلمع ، اهنم  لل  ىوق  ةدع  نم  انوكم  مهداقتعا 
عتلل تعوفرم  عارذ  لش  ًّثمُمو  امامت  هحاص  هش  ناسإلل ، روظنم  غ  حبش  وهو 

سأرب رئاط  ةئيه  ع  ةنعارفلا  اهلّخت  دقو  حورلا  يأ  الا »  » دجوي الا »  » بناج و  ةامحلاو ،
.ناسإ

، ىرخأ ةرم  صخشلا  تام  تنفأ  اذو  تلمهأ ، اذإ  ءانفلل  ةضَّرعم  مهداقتعا ، ىوقلا ،  ەذه  تناو 
نقتأ كلذلو  املس ، مسجلا  ءاق  ع  قوتم 

ّ
ةف الا »  » ةاح تناو  .ائاهن  دوجولا  نم  التو 

ةاح اوظفحل  بارقلا  اومّدقو  ةالصلا  ةنعارفلا  ماقأ  اذه ، إ  ةفاضإ  .ةنوعرفلا  طنحتلا  م 
ىرخأو ةف  ب  طهت  مث  ءامسلا ، ةهلآلا   إ  دعصت  حورلا  نأ  نودقتع  اوناو  الا .» و« الا » »

.مسجلا ةرال 

ملاقألا تانادلا   دّدعت  إ  كلذ  عجرو  ةهلآلا ، دّدعت  ةمدقلا   نانويلا  نع  فلتخت م  ملو 
.ةملا ةلودلا  تنّوكو  انيم »  » كلملا دهع  ذنم  تا 

ّ
تدح لا 

« مظعألا هلإلا   » اهدحأ راتعا  قط  نع  ءاوس  ةهلآلا ، ددعت  نم  ِّدحلل  ةددع  تالواحم  تماق  دقلو 
تفلتخا نو  ەرهوج ، ادحاو   اهلإ  اهراتعاو  ةهلآلا  ەذه  جمد  قط  نع  وأ  هل ، اعات »  » رخآلاو

.ءامسألا

 

: يملا عمتجملل  ةساسلا  فورظلا 

: وعرفلا علا   

ذنم وأ  ألا ،
َُ لق  ام  دهع  خــــراتلا ،  رجف  ذنم  يملا  عمتجملا  ةساسلا   ةراضحلا  تأد 

ــة باثم ــة  بقحلا ەذ  هــ نوتع  خّرؤملا  ضع  نا  نو  .م.ق  ماعلا 3200  ع  ةقاسلا  ةفلا 
ـر صم خــــرا  تـ ـى  لع مه  ـ مامتها نور  ـ صقو ةر ، ـ صملا ةنيد  ــ ملا ــى  لإ ة  ــ سلا ــة  لوفطلا ةر  ــ تف

ةلودلا ع  ةسئر : روصع  ـة  ثالث ـى  لإ اهنوم  ـ سق ـي  تلا ألا ،
َُ ـد  عب مـا  ةر  ـ تف ـى  لع ا  ـ سلا

.ةثيدحلا ةلودلا  عو  سولا  ةلودلا  ع  ةمدقلا ،

 

: م.ق ةمدقلا 2778 - 2423  ةلودلا  ع  أ - 

نم محلا  رقم  لقن  يذلا  وز ،»  » كلملا اهسّسؤمو  ةثلاثلا ، ةألا  كولم  عم  ةلودلا  ەذه  تأد 



«... مارهألا ةانب  ع   » ُّسو «، Memphis سفمم  » ةيط إ

مهتردقو اهكولم  ةوق  ةسماخلا ، نم  ءزجو  ةعارلاو  ةثلاثلا  ألا  لالخ  ةّصاخو  ةفلا ، ەذه  تزاتماو 
تاذو كولملا  ذوفن  فُعض  ةسماخلا  ةألا  مح  رخاوأ  ذنم  نلو  .اهتقتو  داللا  دحوت  ع 

.ةكرملا ةطلسلا  رطس ع  فعضلا  رهاظمو  كفتت  داللا  ةدحو  تأدو  مهتوق ،

 

: م.ق سولا 2065 - 1585  ةلودلا  ع  -  2

اوبّصن مث  مهالمأ ، ةعقر  عيسوتو  مهتطلس  معدتب  قألا »  » ةيط نوماحلا   ءارمألا  ذخأ 
«، ةيط  » اهتمصاع بونجلا  ةلقتسم   ةلمم  ەؤافلخو  وه  سسأو  داللا ، ع  انوعرف  مهدحأ 

.سولا ةلودلا  دهع  وه  خــــرات م ، اددج   ادهع  تأدف  ةع ، ةداحلا  ةألا  كلذ  تماقو 
دعو ...ددج  نم  اهب  ضوهنلاو  اهتدحو ، داللا إ  عاجرإ  ةع  ةناثلا  ةألا  كولم  عاطتسا  دقلو 

نم هلع  تنا  ام  إ  تداعو  فعضلاو ، روهدتلا  ةلحرم  تلخد م  ةع ، ةناثلا  ةألا  ءاهتنا 
.مل سوسكهلا  وزغو  ةلخادلا  بورحلا  كلذ إ  عجرو  لالحناو ، كفت 

 

: م.ق ةثيدحلا 1580 - 1085  ةلودلا  ع  -  3

ـة نماثلا ةر  ـ سألا ـس  سأو سو  ـ سكهلا در  يذ طـ ـ لا ـس ،» محأ  » ـك لملا ـم  كح ةلود  ـ لا ەذ  تأد هـ بـ
.اهل ةمصاع  ـة » بط  » اذ مـن ـ ختم ـة ، يرادإلاو ةسا  ـ سلا اهتد  ـ حو دال  ـ بلا ـى  لإ دا  ـ عأو ةر ، ـ شع

هتاحوتفو ةحلا  هتوق  رهتشا  يذلا  ثلاثلا ،» سمتوحت   » كلملا ةع  ةنماثلا  ةألا  تجنأو 
« نوتا ــ نخأ  » ــم سا ســ  نأ  دع  هتناد  م  يذلا   عبارلا ،» بتوحنم   » كلملاو ةكسعلا ،

ده ـ عو ةر  ـ شع ةع  ـ ساتلا ةر  ـ سألا ـر  خاوأ فـي  ـر  صم تد  ـ قف ـد  قلو ...نو  ـ تأ ــه  لإلا ــى  لإ ة  ســ
داللا ضّرعت  بس  كلذو  لالحنالاو ، كفتلا  ةدد مـن  ةرود جـ تأد  ـ بو اهرا ، ـ ەدزا نر  ـ شعلا ةر  ـ سألا

ءالسالا لجأ  نم  كلاملا ، تبلا  ءارمأ  ب  ةلخادلا  تاعزانملاو  ةدنهلا  بوعشلا  ضع  تاوزغل 
.نعلا ةألا  طوقس  ةثيدحلا  ةلودلا  تهتناو  محلا ، ع 

 

: ةثيدحلا ةلودلا  دع  ام  م 

«، ــة بط  » اهتم ــ صاعو بو  ــ نجلا ــة  لود ني ، ــ تلود ــى  لإ تقو  ــ لا ــك  لذ ــذ  نم ــر  صم تم  ــ سقنا
دوهعلا فـي  اه  ـ ـة  مئاق لال  ـ حنالا ـل  ماوع تّرمت  ـ ساو سنا .» تــ  » اهتم ــ صاعو لام  ــ شلا ــة  لودو

ةارق محلا  اهئامعز ع  دحأ  وتسا  نأ  إ  ةمقملا  م ، ةيللا  ةلاجلا  ذوفن  دادزاو  ةقحاللا ،
.نعلاو ةناثلا  ةألا  كلذ  اسسؤم  م.ق ،  945

ع م.ق ، ماعلا 720  وحن  ةنلا ، كولم  وتسا  مث  نعلاو ، ةثلاثلا  ةألا  ةاهن  محلا ح  ماد 
ب ام  ةفلا  روشآلا   محل  م  تعضخو  .نعلاو  ةسماخلا  ةألا  اهيف  سّسؤم  م 



، رحت م متو  روشآلل ، قغإلا ، ةدعاسم  لوألا ،» كتامس   » ىّدصت دقلو  .م.ق  670 و662 
ثح م.ق ، ماعلا 525  تمح م ح  لا  نعلاو ، ةسداسلا  ةألا  م.ق ، ماعلا 662  سسأو 

، سرفلا نع  م.ق ، ماعلا 404  تلقتساو م  .سرفلا  كلم  بمق »  » شويج ةضق  داللا   تعقو 
.نوعلاو ةنماثلا  ةألا  تسسأو  رح ،» نومأ   » كلملا ةماعزب 

إ ةناث  ةرم  داللا  تداع  مث  نوثالثلاو ، نوعلاو ، ةعساتلا  ناتنطولا  ناتألا  كلذ  دع  تلوت 
إ م ءاجف  ألا ، ردنكسإلا  اودجنسا  نأ  نوملا  ثل  امو  .م.ق  ماعلا 314  سرفلا  مح 

« سوملط  » إ ةس  ةملطلا  ةلودلا  ةددج   ةلودل  اسسؤمو  .م.ق  ماع 332  اهاإ  احتاف 
.ةنوعرفلا ةراضحلا  كلذ  تراوتو  ردنكسإلا ، توم  دع  داللا  لقتسا  يذلا 

 

: ةنوعرفلا مادعإلا  م  اهيلع  بقاعملا  مئارجلا 

.نوعرفلا دض  ةرماؤم  ءاشفإ  مدع  -  1

.كلملا رماوأ  ناصع  -  2

.ةسّدقملا تاناويحلا  لتق  -  3

.تاسدقملا بعلا   -  4

.باصتغالا -  5

.رحسلا -  6

.ةلاملا دراوملا  نع  بذلا  حــــتلا  -  7

.قرطلا ءاقشألا   موجهل  ضّرعت  نم  ةثاغإ  مدع  -  8

.ملا ثنحلا  -  9

.هبأ لتاقلا  -  10

 

مادعإلا ذفنت  قرط 

مث عمتجملا ، وألا   ةقطلا  تادس  نم  لصح  اذإ  زلل ، ااقع  بذعتلا  عم  مادعإلا  نا 
مث همسج ، بصقلا   نم  عطق  زرغ  مدعُ  نا  ەاأ ، لتاقلاو  .فنألا  عدج  ةقعلا   تحصأ 

قرحو شقلا  نم  ةموك  ه ع  لُ  كلذ  دعو  ةصاخ ، ةل  ةغص  اعطق  همحل  نم  نودالجلا  عطق 
راتخا اقلا  ةطلس  لخدو   .نيدرمتملاو  ةنَوخلا  ذّفنُي   ناف  بلصلا  مادعإلا  امأ  .ءطب 

.قرحلا وأ  عيطقتلا  وأ  قارغإلا  وأ  قنشلا  ب  مرجملا ، مادعإ  ةقط 



ف ـ فختل ارِّد  ـ خم اار  وأ شــ ارو  ــ خب ــى  طعُ نا  ــه كــ ع مو  ــ كحملا نأ  ــى  لإ ءارآلا  ــض  عب بهذ  ــ تو
تاف ضع  لّطُع فـي  وأ  ـي  غلأ ماد قـد  ـ عإلا نإ  ـق » صلا سورودو  ـ يد  » خرؤ ـ ملا لو  ـ قو .ه  ـ مالآ

هلغشو  لسالسلا  مرجملا  ديقت  عم  نجسلا  ةقع  لدأو  نعلاو ، ةسماخلا  ةألا  مح 
علا ةاهن  ح  اررقم  لظو  ددج  نم  دعأ  ام  ناع  مادعإلا  نأ  ودي  نلو  .ةماعلا  لامعألا 

.وعرفلا



ارومح نوناق  مادعإلا  
اهيلإ مض  مث  روشآ ، اهيف  ام  نهنلا  ام ب  دال  م.ق ، .م.ق و1686  ب 1728  ام  ارومح ، مح 
كلذ مت   دقلو  لال ، رغلا  لامشلا  م   دع 450  ع  عألا  تارفلا  ع  يرام » ةلمم  »

لعجو ةموسلا ، ةغللا  لحم  ةلودلل  ةمسر  ةغل  ةدآلا ، ةغللا  لالحو  داللا  عــــ  دحوت  دهعلا 
.ةلودلل ةمسرلا  ةنادلا  يلالا ،  هلإ  خودرم »  » ةناد

مــا دال  بــ خــــرا  تــ فــي  تف  ــ شا ــي  تلا ــة  وناقلا قئا  ــ ثولا ــم  ەأ ــي  بارومح ــة  عمجم ــر  تو
ُ

بتع
ةمّدقملا ـح  ضوتو .ة  ـ متاخو اعر  شـ ـا  صن و282  ةمد  ــ قم ــة  عمجملا نّم  ــ ضتتو .نه  ــ نلا ني  بــ

يذلا صملا  ءوس  ارومح  عــــ  حضوو  .اهنع  ارداص  ەتعتو  ةهلآلا  عــــلا إ  ةس  ةمتاخلاو 
هلع صرح  نم  ل  ةداعسلا  دع  وهو  هف ، ء  يغت  دألا ، و  ام ، اموي  هسفن  هثّدحت  نم  رظتي 

.هقبطت ةمالس  موقو ع 

: ارومح مح  ءانثأ  مادعإلا   اهيلع  قاعُملا 
َ

ب مئارجلا 

.ىلا تاقلا  -  1

.فنعلا تذخأ  لا  تاقوملا  ءافخإ  -  2

.هلام نع  هئافخإل  دعلا  هجو  نع  مشولا  ةلازإ  -  3

.لتقلا -  4

.ةأرملا ز  -  5

.ةأرملا باصتغا  -  6

.لتقلا ةمج  روزلا   ةداهشلا  -  7

.ةمهو لتق  ةمج  باترا  نع  بذالا  غاللا  -  8

.ةكسعلا ةمدخلا  ءادأ  نم  بّرهتلا  ةلواحم  -  9

 

: ارومح عــــ  تامم 

داترت لا  ةهارلا  فارحناو  رحسلا  مج  ةاق ع  تحصأ  ةيدلا ح  مئارجلا  راصتخا  -  1
.الملا

تداملا 207 و208 ع صن   دقف  مادعإلا ، لتاقلا  قحتسل  لتقلا ، دمعلا   دوجو  طاشا  -  2
هنإف دصق ، نع  هتيحض  ب  مل  هنأ  لعافلا  مسقأو  ةحضلا ، توم  براضلا  بّس  اذإ  : » هنأ



عّتمتي لوتقملا ال  نا  اذإ  ًاقثم  نعو  انطاوم ، لوتقملا  نا  اذإ  ةضفلا  نم  ًاقثم  ثالث  عفد 
«. ةنطاوملا

، هنيد دادسل  ةنيهر  نيدملا  دلو  نئادلا  ذخأ  امدنع  ةدحاو ،  ةلاح  الإ   ةلثامملا  ةغص  ءاغلإ  -  3
ذّفنُي مادعإلا  ناو  .مدعُ  يذلا  وه  نئادلا  اذه  دلو  نإف  اهئارج ، نم  تومف  ةساق ، ةلماعم  هلماعو 
كش وأ  اهجوز  لتقت  لا  ةأرملا  تناو  قرحلاو ، قارغإلاو  فسلا  لتقلاو  قنشلا  ةفلتخم  قرط 

«. قوزاخلا  » ت
ُ

مدع هلتق   



25
ةدوهيلا ةعلا  مادعإلا  

ثالثلاو عبارلا  حاحصإلا  نكتلا -  رفس  ف  ةعامجلا ، ةلوؤسملا  مدقلا  يدوهيلا  عــــلا  فرع 
، اهلذأو اهعم  عجطضاو  رومج » نبا  مكش   » اهذخأ دق  امل »  » ةنبا انيد »  » نأ ، 27 ناتيآلا 26 ، - 

...ثّولملا مهتخأ  فل  اماقتنا  ەاأو  فطاخلا  اولتق  اهتوخأ  نأ  غ  اهجوي ، نأ  دي  هنأ  نلعأ  هنلو 

تح ــ صأو يدر ، ــ فلا ذو  ــ فنلا مــن  ًد  بــ دت  شــ ــة  يزكرملا ةطل  ــ سلا ذو  ــ فن أد  بــ ك  ــــ لذ د  ــــ عــو
.اصخش أ  ــ طخ ــب  كترا الإ مــن  توملا  قا بــ

َ
ب ــ عي حب ال  ــ صأو ەد ، ــ حو لعا  ــ فلا ــى  لإ ــه  جّتت ــة  بوقعلا

: ةدوهيلا ةعلا  مادعإلا   اهيلع  بقاعملا  مئارجلا 

.رحسلا -  1

.ناثوألا ةداع  -  2

.دادترالا -  3

.برلا قحت  -  4

.ةنازلاو ازلا  -  6 ةلما » ةحار  نوكس  عباسلا  مويلا  نأل   » تسلا موي  لغتش  يدوهي  ل  -  5

.طاوللا -  7

.ءارذع تسل  اهنأ  اهجوز  نع  خت  ةاتف  ل  ت 
ُ

مدع -  8

.تامرحملا جلا  لاصتالا  وبكترم  مدعُ  -  9

.تاناويحلا ناتإ  -  10

ةاضقلا نع  ردص  محلا  نأ  راتعا  مئارجلا ، عيمج  ةراجحلا   مجرلا  متي  مادعإلا  ذفنت  ناو 
نلو راهنلا ، لاوط  ةرجش  ةثجلا ع  قلعت  تنا  مجرلا  دعو  ەذفني ، يذلا  وه  هل  بعشلا  نلو 

.لللا لولح  لق  اهنفد  بج 

.تخألا وأ  مألا  جلا  لاصتالاو  نهالا ، ةنبا  رّهعت  ةسلا إ  اقرح  متي  مادعإلا  ناو 



هاجلا عمتجملا  مادعإلا  
، أللاو ءاملا  نع  اثح  ضرألا  بت   لحرلا ، ودلا  نم  تاعومجم  هاجلا  علا  برعلا   نا 

اهسفن تعت  ألا  نم  ةعومجم  نم  نّوكتت  و  ةلبقلا ، ساسأ  ع  موق  رعلا  عمتجملا  ناو 
لوأ نوكت  دق  لا  مدلا  ةطار  ةلبقلا   دارفأ  ام ب  لصت  لا  ةطارلاو  كشم ، دحاو  لصأ  تاذ 

.اهيف طرخنتو  ةغ  انع  ةلبقلا  ناب  لخادتت   ذإ  صلقتت ، ام  ناع  اهنلو  ةققح ، رمألا 

فر شـ ـة  فورعم ةر  ـ سأ مـن  نو  كـ نأ  بلا  ـ غلاو خي ،» شـ  » بر ــ علا ــد  نع ــة  لبقلا ــم  كح مو  ــ قو
ام مح  وناق  ما  ـ ظن اه  ـ نم ـل  كل ةلقت ، ـ سم ةسا  ةد سـ ـ حو ـر  ت

ُ
بتع ـة  لبق تنا كـل  ـ كو .ل  ـ صألا

.اودع ةلبقلل  بسني  نم ال  ل  تعو  اهدارفأ ، ب 

 

: مادعإلا اهيلع  بقاعملا  مئارجلا 

لجرلل ناو  لقتسملا ، اهماظن  ةلبق  لل  نا  نو  هاجلا ، عمتجملا  انم   مادعإلا  نك  مل 
.نجلل ءاعو  ىوس  مألا  نكت  ملو  توملاو ، ةاحلا  قح  ەدالوأو  هتأرما  هاجلا ع 

نم نثا  لتق ب  عقو  اذو  باسألا ، طالتخا  نم  افوخ  مادعإلا  اهيلع  قاعم 
َ

ب زلا  ةمج  تناو 
ي ــــ وأ ف لا  ــــ حلا ي  ــــ رأ ف ــــ ث نأ  مد  ــــ لا قح و  نم  نا  تفلتخم ، تشع  نم  وأ  ةدحاو ، ةشع 

لذ ــ بل ءا  ــ محلا لّخد  تــ الو  ــ ، تنا قــد  ــر  مألا نو  كــ ــك  لذ تــم  نإ  فــ ــة ، للق ما  ــ يأ لال  ــــ خ
ملس ناو  ةَّدلا ، عفدل  وأ  هنم  صاصتقالل  لتا  ــ قلا مل  ــ سب ــر  مألا ــ  تو ةد ، ــ حلا ا  ــ سملا

...نامورلا ىدل  افورعم  لوتقملا  لهأ  لتاقلا إ 



ءاغلإلاو ءاقإلا  ام ب  مادعإلا  ةقع 
ىود ىد جــ لو مــ حــ ني ، ــ ضقانتم نرا  ــ ــى  لإ نونا  ــ قلا ءاه  ــ قفو عا  ــ متجالا ءا  ــ ملعو ةف  ــ سالفلا م  ـــ سقنا
بهذ ةقعلا ، ح  ەذ  ءا هــ ــ قبإ ــى  لع ــل  معلا ــى  لإ ا  ــ قبإلا را  ــ لا بهذ  فــ ماد ، ــ عإلا ــة  بوقع

ەذه ءاغلإ  إ  وعدت  لا  هججح  زاربو  اقإلا  راتلا  ججح  مده  ع  لمعلا  إ  اغلإلا  راتلا 
.ةقعلا

 

: عدرلاو مادعإلا  اقإلا  راتلا 

لّو لـه سـ ـب مـن  لق عله  يـ ـة ، فخم اه  ـ نوك ماد  ـ عإلا ـة  بوقع ءا  ـ قبإل ةد  ــ يؤملا ــج  جحلا ــم  ەأ مــن 
ةمجلا عفادلا إ  ما  ـ مأ نود  ـ جي ذإ  ، » ماد ـ عإلا اه  ـ قا ع

َ
ا ـ عم نو  كـ ـة  مج ـى  لع ماد  ـ قإلا ـه  سفن

ماعلا عنملا  لئاسو  مهأ  نم  عقاولا  ددهتلا   اذه  ةاحلا ، مهّقح   نم  مهنامرح  وهو  اق ، اعنام 

.
26

« ةلعاف اهأو 

ضاهجإ ماه   رود  عدرلل  نا  اذإ  هنأ  عم  اوعدتري ، مل  مرجملا  نإ  لوقن : ةجحلا  ەذه  ّدرلل ع 
ح مادعإلا  اهيلع  اقاعم  مئارج  نوبكتري  نومرجم  كانه  لازي  ال  اذاملف  ةمارجإلا ، مرجملا  ااون 

نولاّشلا هف  نا  يذلا  علا   : » هنإ لوق   
27

« رلتسوك رثرآ   » نأ كلذ  نم  دألا  ل  نآلا ،
ةقنشملا لوح  دشحملا  روهمجلا  ب  مهلزاهم  نوسرام  نورخآ  صوصل  نا  النإ ، نومدعُ  

!... مهلمز اهيلع  قَنشُ  لا 

دق اقونشم  « 250  » لصأ نم  « 170  » نأ رهظ  النإ  نعلا   نرقلا  علطم  ءاصحإ   يرجأ  دقل 
نمل ةع  باقعلا  نوك  نأ  بغرن   انك  اذو  .مادعإ  وأ  مادعإ  ذفنت  اصخش  اودهشو  مهل  قبس 

، عيمجلا ەاري  ح  ةغصلا  ةشاشلا  هلقنت  نأو  انلع  مادعإلا  ذَّفني  نأ  وأ ، با  نم  هنإف  تع ،
ةحا ت  

ُ
ىرج ل  لع ، لش  متت  تداع  ام  نادللا  بلغأ  ذفنتلا   تالمع  نل  اودعتف ،

، لودلا نم  ةلق  الإ   ةقطُم  ةنالعلا  ةلسو  دُعت  ملو  يصاصتخالا ، نم  للق  ددع  مامأ  نوجسلا 
تاذ ــة فــي  بوقعلا ــذ  نت عر  ــ شملا ــب  لطو رودافل ، ــ سلاو ــ  سولا ــا  فأ ةروه  ــ مج اه  ــ نمو

عــــ اضأ  مادعإلا  ـة  بوقعل ـي  نلعلا ـذ  نتلا ةل  ــ سوب ــذ  خأو ــة ، مجلا ــه  ــت  عقو يذ  ــ لا نا  ــ كملا
.شو ادوبمو  سوالو  ناريإ 

دعي ادوبم  ف  ةعقاو ، تسلو  شو  ادوبم  ةظن   تعت  ذفنتلا  ةنالعلا   نأ  ةققحلاو 
اصخش ثالث  روضح  نكمملا  نم  نوك  نأ  تُ  و ش  ذفنتلا ، ءانثأ  دارفألا   نمألا  لاجر 

تالاحلا ضع  ازاوج   ةنالع  ذفنتلا  نوك  ىرخأ  لود  .ةرفاوتم و  ةنالعلا  تعتف  ذفنتلا ، ءانثأ 
.الاسأو برغملا  ةئانثسالا 

نود نم  ةاحلا  نم  نامرحلا  نأو  توملا ، خ  ناسإلا ال  نأ  معزن  نأ  عيطتس  اننإف ال  ًامجو 

اذ هــ نأ  ا  ــ ضأ يد  ــ بلا ــن  مف اهيد ، ارمأ  توملا  نم  فوخلا  نا  اذو  ةقع ، قأ  كش ، دأ 



كـل عيطت  سـ ـة  مارلاو ــب  حلاو فر  ــ شلاو ماقتنالا  فــ ةر ، ــ شلا ءاو  ــ ەألا عدر  لــ كــِف  لــم  فو  ــ خلا
نإ ثح  اسأ ، رود  ماعلا  عدرلل  نوك  كلذو ال  تو ، ـ ملا فو مـن  ـ خلا ـه  جاوت نأ  ةلوه  سـ اه  ـ نم

ةمحملا ردصت  نأ  لق  هتءاب  امح  لتاقلا  ردصُ  ام  الاغو  .توملا  نم  فوخلا  ق  لتقلل  عفادلا 
ةدا ـــ عو .مهتي  ـــ ضق ةلاد  ـــ عب ني  ـــ عنتقم نونو  كـــ ماد  ـــ عإلا مه  ـــ ع مو  ـــ كحملا ة  ـــ لغأف هتنادب ، امح 

ل بـــ اه ، ـــ كترم ى  ـــ لإ ة  ـــ سلا ة  ـــ لداع ر  ـــ بتعت ه  ـــ تلظم ـــت  حت ت  ـــ ترا
ُ

ب ي  ـــ تلا مئار  ـــ جلاو رأ  ـــ ثلا
ام ولا  لمعن ع   نأ  وحنلا ، اذه  ةلاحلاو ع  لضفألاف  مهــوذ ، لق  نم  مكتلا  نوقحتسو 

.مهمدعن نأ  هامجلا ع  ب 

 

: ماعلا يأرلاو  مادعإلا 

لماعلا  ةصاخو  ماعلا ، يأرلا  ىدل  ةلوبقم  مادعإلا  ةقع  نأ  لوقلا  إ  اقإلا  راتلا  بهذ 
بلقن اذاملف  .اهيلإ  َّنأمطاو  اهَفِلأ  دق  ماعلا  يأرلا  نإ  يأ  ةباقعلا ، تاسسؤملا  ةرادإ  وأ  نمألا  لاجم 

؟ راألاو ةلَتقلا  نم  لض  ددع  لجأ  نم  ةنوناقلا  انتاح  دعاوق 

، رارقتسالاو تاثلا  مسّي  ال  ماعلا  يأرلا  نأل  كلذو  باوصلا ، هناج  يأرلا  اذه  نأ  دقتعن  نحن 
عبانلا تاثلا  فقوملا  ال  لاعفألا ، دودرب  ةداع  هفقاوم  مسّتو  مالعإلا ، لئاسوب  ثأتم 

ّ
ار نوك  امئادو 

تّمع دقل  لاثملا ، لس  عو  .مادعإلا  ةقع  ءاغلإ  وأ  ءاقإلا  ةرو  ماعلا  ولا  لالخ  نم 
اقلا فطُخ  اضأ  ةفلا  ەذه  و  ماعلا 1981 م ، ةطلا  لاج   لاتغا  دنع  الاطإ  تارهاظتلا 

درك كلذو  مادعإلا ، ةقع  ةدوع  ةلاطم  الاطإ  عراوش  تارهاظتلا  تّمعف  وسورود ،» افويج  »
ةلاطم اضأ  الاطإ  تارهاظتلا   تمع  .م  ماعلا 1982  فصتنم  .ثدحلا و  نيذهل  طقف  لعف 

هلع اموكحم  نجسلا  هتاح   ءيرب ق  ةلاح  فاشا  دع  كلذو  ةقاشلا ، لاغشألا  ةقع  ءاغلب 
.ةقاشلا لاغشألا 

اهيلإ دنس  ةجح  ەراتعا  ماعلا ، يأرلا  ىودج  مدع  انل  حضّتي  ضقانتملا  لاثملا  نيذه  لالخ  نم 
نأ ــد  جن ــى  تح ة مــا ، ــ ضق ــة  رملا مالعإلا  لئاسوو  فحصلا  ّبت  نأ  كف  اقإلا ، راتلا  راصنأ 
.ما ــ علا يأر  ــ لا ەاّنبي  ســ ــة  فطاع ــر  ثألاو مال ، ــ عإلا لئا  ــ سو فــي  ّثُ  ا  ــ مل ــد  يؤم ما  ــ علا يأر  ــ لا

قلا سوتورب »  » لتق نأ  دع  بسكش ، م  ـ لول ـر » صق سوي  ـ لوي  » ةحر ـ سم ـي  فف اذ ، ـ كهو
نأو ةحلا ، لجأ  نم  نا  ق  سويلوي  لتقم  نأ  سانلا  ةرهمج  عنقأو  سوتورب  فقو  سويلوي ،
نأ سويلويل ، ولا  قيدصلا  وينوطنأ ،»  » ثل ام  مث  .كلذ  ةرهمجلا  كلت  تعنتقاو  لدع ، كلذ 

، ەرثم دّدعو  هحدم  هنأ  ةققحلاو  .هحدمل  ال  هثل  ءاج  هنأ  احضوم  افطاع  هامجلا  لامتسا 
بناج إ  فقو  ماعلا  يأرلا  نإ  يأ  سويلوي ، ع  عقو  يذلا  ملظلا  سانلا  عنتقا  ام  ناعف 

.سوتورب بناج  هفوقو إ  نم  ةللق  تاظحل  دع  وينوطنأ » »

مالعإلا ةزهجأ  تماد  ام  اهيلإ ، دنسُ  ةّجح  نوك  نأ  دح  لص إ  ماعلا ال  يأرلا  نأ  انل  حضتي  اذكهو 
.ثلاثلا ملاعلا  لود  ةصاخو   هلشو ، يأرلا  اذه  رثؤت   لا  ةمسرلا  

نوللد مهنإف  فُعض ، دق  ةناسإلا  ةاحلا  ماحا  وحن  ماعلا  روعشلا  نأ  ةقلعتملا  ةفاضإلا  نع  امأو 



.دمعلا أطخلا غ  ثداوح  ةك  كلذ  ع 

امدنع ةناسإلا  ةاحلا  ماحا  نيأف  الو  مدقلا ، ذنم  فعض  ةناسإلا  ةاحلا  ماحا  نإ  لوقن  اننإف 

مار ــــ تحا ن  ــــ يأو ، 
28

سرا ــــ ب ةنوموك  صخش   فلأ  « 50  » لقُتعاو صخش  فلأ  « 30  » ق
ُ

لت

اه ــ تموكح نأ   
29

ةلود ــ لا ــو  فعلا ــة  مظنم تد  ــ كأ ث  حــ الا ؟ ـــ متاوغ ي  ــــ ف ةنا  ــــ سإلا ةا  ــــ لا
طولا قلا  بتام  نم  تريدأ  بذعتلاو ، ــل  تقلا مــن  قا  ــ طنلا ةع  ــ ساو ــة  مظنم ــة  لمح ن 

ّ
ت شــ

دق صخش  فالآ  ةثالث  وحن  نأ  ةمظنملا  رقت  ءاجو   .هسفنب  ساول » ويمور   » سئرلا فاب 
، اوفتخا دق  نخآ  تائم  نأو  ماعلا 1980م ، نم  وألا  ةعلا  روهشلا  لاوط  مهلاقتعا  دع  اولتغا 

؟ مادعإلا لالخ  نم  كلذ  قّقحتي  لهو  ةناسإلا ، ةاحلا  ماحا  اذإ  نيأف 

 

: ةلودلل قح  مادعإلا 

هنم ردص  درف  يأ  مادعو  امتجالا ، ماظنلا  ةامح  ةلودلا  قح  نم  نإ  اقإلا : راتلا  راصنأ  لوق 
.ماظنلا اذه  دّدهي  ارطخ  لّثم  حبصأ  هنأ  لد ع  ام 

ةنّيعم دودح  كلذ   متي  نأ  بج  نلو  امتجالا ، ماظنلا  ةامح  ةلودلا  قح  نم  نأ  دقتعن  نحنو 
ــة بوقع ءا  ــ غلإ مــع  ا  ــ متجالا ماظنلا  ع  ةلودلا  ظفاحت  نأ  نكمملا  نمف  .اهزواجت  زوج  ال 
نا هــو ــ سإلا نإ  ــا ؟ متجالا اه  ــ ماظن ــي  محت ــة ال  بوقعلا ەذ  ــت هــ غلأ ــي  تلا لود  ــ لا ــل  ەو ...ماد  ــ عإلا

.اذكه اوحصأل  حلاص ، أل 
ُ

سان ةحلاصلا  فورظلا  ةلود  ــ لا تأ  ــ ــو  لو هتأ ، شــ فور  ظــ ــن  با

ملاعلا حبصأف   ارهاط  ناسإلا  دلُو  : »
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وسور كاج  ناج  رفلا  ركفملا  بعت  دح  عو 

توتتوهلا نم  ثالث  ةئب  تغ  ول  : » ًئاق فورظلا  ةمهأ  نع   
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ردلس بلج  بتك  ام  ادساف .»
نويطارقتسرألا حبصسف  لنإلا ، طارقتسرأ  نم  ًفط  ثالثب  اقفأ -  بونج  بعش   -  Hottentot

جاتن ناسإلا  نإ  يأ  اراغص ،» ظفاحم  توتتوهلا  حبصسو  ةلمعلا ، اونلا  ل  نم  توتتوه 
اظافح مرجملا  ماحت  نأ  ةلودلا  قح  نمو  همرجم ، قحتس  عمتجم  ل  نإف  رخآ  بعتو  هتئب ،

.مهمادعإ دح  سل إ  نلو  امتجالا ، ماظنلا  ع 

 

: دملا عّملا  فقوم 

اذ هــ ــر  فظ ــد  قلو ــة ، بوقعلا ــى  لع ءا  ــ قبإلا هــو  ــة  نراقملا تاعر  ــ شلا ني  بــ بلا  ــ غلا ەا  ــ جتالا نإ 
نع ةهشلا  ـه  تظنب اهف  ـ سلف يذ  ـ لا ـو ، سور لا  ـ ثمأ را  ـ بلا نك  ـ فملا دد مـن  ــد عـ أتب ەا  ــ جتالا

ماقتنالا نع  ختي  نأ  عمتجملا -  عم  همي  دقع  اراتخم -  لق  يذلا  درفلاف  .امتجالا  دقعلا 
دقعلا اذه  ف 

ُ
مص اذإ  امف  هتاح ، نع  ختلا  افلس  ق 

َ
لِ دق  نوك  هل ، عمتجملا  ةامح  لاقم  يدرفلا 

راج و« وزومل »  » ةمجلا ملع  اطق  اضأ  ةقعلا  لق  دقلو  .رخآ  صخش  ةاح  ع  ىدتعاو 
وهو رهشألا ، وزومل  لجر  نم  عمتجملا  صلختل  ةعضولا ، ةسردملا  ءامعز  نم  امهو  ولاف ،»



.ةرطفلا مرجملا 

بلغأ نوكف  ةعلا ، اهيلع  ض  هنلو  اهتّحص ، ع  ال  ةمومعلا ، ةرهاظلا  فاصتا  نإ 
.ةحلاص اهنأ  ةرولا  ع  اذه ال  نإف  مادعإلا ، ةقع  ةقُم ع  تلاز  ام  ةنراقملا  تاعلا 

اذه مصف  اذإ  هتاح ، نع  ختلا  ناسإلا  لق  نأ  طنملا  نم  سل  هنإف  وسور ، كاج  ناج  نع  امأ 
مهيلع موكحملا  نم  ظعلا  ةبلاغلا  نأو  ةصاخ  رخآ ، صخش  ةاح  ىدتعاو ع  امتجالا ، دقعلا 

.امتجالا دقعلا  اومصف  مل  يأ  مهرظن ، ةهجو  نم  ّقحُم  مهسفنأ  نوتع  مادعإلا ،

نأ عقاولاو  .هتئب  دلو  ناسإلا  نأ  كلذ  دوجوم ، غ  ةرطفلا  مرجملا  نإف  وزومل ، نع  امأ 
ةساسلا بسو  نيدلاو  دلاقتلا  بس  لودلا  نم  ثك  اهرثأ   ثدحت  مل  ءاغلإلا ، وحن  تاهاجتالا 

.ةدئاسلا ةباقعلاو  ةئانجلا 

ةلئاقلا ةمهألا ، ةللق  ججحلا  ضع  دجوتو  مادعإلا ، ةقع  ع  ءاقإلا  يدم  ججح  نع  اذه 
، هتيطخ نع  همد  رِّفُ  نأ  بج  هتاح ، نم  همرحو  رخآ  لتق  يذلا  نأ  عم  ةفكت ، ةقع  اهنأ 

.ةثيدحلا ةباقعلا  سرادملا  هلع  قفاوت  رمأ ال  وهو  ماقتنالا ، اهتاط  لمحت   ةجحلا  ەذهو 

 

: ةلودلل اّقح  سل  مادعإلا  اغلإلا  راتلا 

اهي ــ ضام ــة فــي  فلتخملا تاعر  ــ شلاف رمأ بــه ، نأ يــ زو  ــ جي ــل ال  تقلا مِّر  ــ حُي يذ  ــ لا نونا  ــ قلا نإ 
نا اذو كــ .ةلود  ــ لا ـل  بق ـل مـن  تق الإ  ماد مـا هـو  ـ عإلاو ـل ، تقلا ـل  عف مر  ـ حت ـو  حن ــه  جّتت اهر ، ــ ضاحو

لصأت سـ نأ  اه  ـ قح س مـن  ــ لف اهحلا ، ــ صم عافد عــن  ــ لاو اه  ــ طاوم ــة  يامح ــق فــي  حلا ةلود  ــ لل
، ةددج ةمج  وه  امنإ  ةمجلا ، را  ـ ثآ ـل  يزي ـه ال  تاذ ماد فـي حـد  ـ عإلاو .اه  ـ طاوم ـا مـن  ضع

.مهنم اهبلس  قحلا   اهل  نوك  ح  ةاحلا ، دارفألا  حنمت  مل  ةلودلا  نإ  اضأ  لقو 

 

: ةدفم ةقع غ  مادعإلا 

ـع ال متجملا نإ  يأ  ـة ، مجلا ة  سـ اه  ـ تداز  قــد  ــة ، بوقعلا ــت  غلأ ــي  تلا دال  ــ بلا نأ  ــت  بي لــم 

،
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ماعلل 1930م ـة  يلنإلا ةرا  ـ تخملا ـة  نجللا رر  ـ قت ـي  فف ماد ، ـ عإلا ـة  بوقع رر  ـ قت دفت مـن  سـ
توملا ةقع  ءاغلإ  نأ  دكؤت  تجأ  لا  تاءاصحإلا  عيمج  نأ  دف  ام  ةلنإلا ، ةلملا  ةنجللاو 

.مئارجلا ددع  ةداز   ِّدؤي إ  مل 

اهيلع قاعملا 
َ

ب مئارجلا  ةس  ضفخنت  مل  اهئاغلإ ، دع  مادعإلا  ةقع  تداعأ  لا  لودلا  ضع  و 
نأ ةدكؤم  ةروص  تظحال  ماع 1934م ، ةقعلا  تداعأ  ح  اسمنلا ، لثم  ةلود  نأ  تث  ل  توملا ،

.ةاقو ةلسو  تسل  ةقعلا  نإ  يأ  اثك ، اهيف  عفترا  مارجإلا 

ةسمخ .م  ماع 1970 ناريإ  مدعأ   لاثملا ، لس  عف  ةعدار ، ةقع غ  كلذ ف  ةفاضإلاو إ 



بهتلا تالمع  تق  كلذ ، نم  مغرلا  عو  ةدحاو ، ةنس  تاردخملا ،  ّرهم  نم  نوعسو 
نع فحصلا  تتك  ح  ماأ ، ضمت  ملو  دحاو ، لتاق  .م  ماع 1975 تلا  مدعأو   ةّرمتسم ،

ةهش ةقنشملا  ةؤر  تّرح  لهف  مادعإلا ، ةلمع  دهش  نا  رخآ  مرجم  اهبكترا  ةثالث  لتق  ةانج 
نوك اذإ  هل ...؟ ةمق  يذلا ال  لمهملا  ناسإلا  وهو  ةموؤشم ، ةلفحل  ًط  نوك  لتاقلا ح  اذه 

ذفنت نأ  نم  لاق  ام  امأ  .روهظلا  بح  مرغملا  ذاوشلا  ضعل  اضّرحم  ةلاحلا  ەذه  مادعإلا  
.ناسإلا ةشحولا   زئارغلا  ثي  ذفنتلا  اذه  نأ  نودكؤي  ءاملعلا  نإف  ةظعو ، ةع  مادعإلا  ةقع 

ةرهاظلا ەذه  عجرت  امنو  ەدحو ، بنذملا  ةلوؤسم  تسل  ةمجلا  نأ  ەاجتالا  اذه  راصنأ  فضو 
قتاع ع  ةلما  ةلوؤسملا  ءاقلإ  زوج  الف  عمتجملا ، اقلعتم  نوك  اهبلغأو  ةثك  لماوع  إ 

.بنذملا

 

: أطخ اهيف  عقو  اذإ  ةرطخ  ةقع  مادعإلا 

ذفنت دع  الإ  تت  لا ال  ةئاضقلا  ءاطخألاف  هحالصإ ، نكم  مادعإلا ال  ةقع  عيقوت  أطخلا   نإ 
ءاطخأ عقو  ًعف  تث  دقو  مادعإلا ، ن  

ُ
تذف لا  ةقعلا  تنا  اذإ  اهرثأ ، ةلازإ  لحتس  ةقعلا 

.اسإلا مضلا  ءاك  فدتم  
ّ

اق افن  ثدحت  نأ  اهنأش  نم  ةئاضق 

 

: ةئاضقلا ءاطخألا  ءارو  ةثك  باسأ 

ةطلا مسق  جلوع »  و« ةأرما ، لتق   
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تا
ُّ

مه اصخش  نأ  كلذ  نمو  اذك ، فع  ام  اثك  مَهتملا  أ - 
ىدحإ و  .اهتب  إ  ةأرملا  تداع  ماع  دعو  مدعأف ، رهنلا ، اهتثج   ءاقلو  اهلتق  فعا  ح 

اهل  ضّرعت  ةدسج  طوغض » ةجنو ل«ـ ب ، هئاقلو   يرث  لتق  صخش  تا 
ّ

مه ةعلا  ندملا 
، لوؤسملا دحأ  نأ  الول  ةقنشملا ، دعص إ  داو  ةلما ...» تافاعا  مهتملا ب«ـ دأ  قيقحتلا  ءانثأ 

لتاقلا نأ  اهنم  فرعو  لتقلا ، ءاقدصأ  دحأ  ةجوز  بوجتساف  تافاعالا ، ەذه  ەمض إ  حتري  مل 
.بلا ةثجلا إ  لقن  هتنواع   اهنأو  ەدادس ، نع  زجعو  بك ، غلم  لتقلل  نيدم  هنأل  اهجوز  وه 

دقلو ةددعلا ، تانّبلا  نم  ةنّب  ةداهشلاف  ناعلا ، دوهش  بس  ةئاضقلا  ءاطخألا  نوكت  دق  ب - 
ودت ع لا  ةءالاو  ةيطلا  رهاظم  مغر  ةللضم ، تاداهشلا  نم  اثك  نأ  ةثيدحلا  تاساردلا  تتثأ 
كلذ نأش  نمو  عمسلا ، وأ   ةؤرلا ، ةساح  وأ   ةراذلا  فعضل   خ  دق  دهاشلاف  .اهباحصأ 

فوفحم رانلا  إ  قطلاو  ةدحاو ، ةجنلاف  ةن ، ءوس  وأ  ةن  نسح  ءاوس  ءاضقلا ، للض  نأ 
.ةيطلا ااونلا 

نإف ت ،
ُ

خ ال  نئارقلا  نأ  نم  مغرلا  نئارقلا ، إ  ةئاضقلا  ءاطخألا  عجرت  نأ  لمتحملا  نم  ج - 

مسلا هتجوز  لتق   
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جوز تا 
ُّ

مه دقلف  ...ءاضقلا  للضف  أطخلا  عق   ناحألا  ضع  صتخملا  
تلسرأو .نوك  ام  نسحأ  ع  امهيف  انا  نارهش ، امهجاوز  ع  ضم  ملو  لوحلا ، جوزمملا 



مادعب ماعلا  بئانلا  بلاطو  ةثك ، اهيف  لوحلا  ةم  نأ  باوجلا  ءاجف  للحتلا ، إ  اهؤاشحأ 
ةجاجزلا اوألا  فظني  نا  للحملا ، ببطلا  دعاسم  نأ  فشا  احملا  نلو  ...مهتملا 

للحتلا ترهظ   كلذلو  اهنم ، ةبك  ةم  تصتماف  موي  ةدم  اهيف  ءاشحألا  عضو  هنأو  لوحلا ،
...ءيلا مهتملا  فاشالا  اذه  ذقنأو  ...ةمج  ةادأ  اهنأ 

ركفلا رّوطت  اضأ  كلذك  هتئت ، وأ  ءرملا  مجت  ارود   بعلت  عمتجملا  ةدئاسلا   رافألا  نأ  ام  د - 
ضع دوجو  حــــلا  فشاو  مسلا ، هتجوز  لتق  رف  دص  مهتا  دقلف  هسفن ، لعلا 

تضق ل  مادعإلا ، هلع  محت  مل  اهنلو  ةمحملا ، هتنادأف  ...اهمسج  خينرزلا   نم  تامارغللم 
نجسلا وهو   اماع -  نع  ىدم  نلع ع  ءيلا  جسلا  لظو  ةدّملا ، ةقاشلا  لاغشألا  هلع 

، يوتح نأ  نكم  يداعلا  ناسإلا  مسج  نأ  ماع 1923م ، املع  تث  ح  بجم ، الو  ءيرب ، هنأ  - 
ةحلا إ  داعو  ئُّف  هتماحم ، ةداعإ  ترّرقتو  ...خينرزلا  نم  ةملا  ەذه  ع  ةعبط ، ةروص 

.اخش

ةنيدم هنبا   لتق  ةمهتب  املظ  .م  ماعلا 1762  
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« سالا ناج   » رفلا مرجملا  ةنادإ  تمت  دقلو 
رخاسلا فوسلفلا  لمحف  اح ، رانلا  هئاقلب   مادعإلا  ةقع  هف  نو 

ُ
تذف اسرف ، زولوت » »

ناج  » ئّرُو ةضقلا ، رظنلا   دعأ  نأ  إ  هتااتك  ءاوعش   ةلمح  ثداحلا  اذه  ع  تلوف » »
...هتثرو ةرداصملا إ  هلاومأ  تّدُرو  ەراتعاو ، هف  هلإ  دعأو  سالا »

هف ن 
ُ

ذّف دقلف  توبآ » نوتراب   » د مأ  صخش  اومدعأو -  مادعإلا  نوقحتس  نيذلا ال  نمو ب 
.ةع ةعارلا  وهو   هنبا  لتق  هماهتال  انروفلا ، .م   سرام 1957 راذآ / مادعإلا  15  مح 

ةعاسلا ذفنتلا   دعوم  ددُح  دقو  .هلع  ردص  محلا  نأ  الإ  هتءارب ، رارمتسا  دأ  توبآ  نأ  مغرو 
.مويلا كلذ  حاص  نم  ةاعلا 

و خأ ، وفع  بلط  مدقتب  ماحملل  حامسلل  ذفنتلا  فقوب  رمأ  ردص  قئاقد ، عو  ةعساتلا  و 
تاخفن وأ  قشتس  توبآ »  » نا ةققد ، ةع  سمخ  دعو  .بلطلا  ضفُر  ةع ، ةداحلا 

دقف فتاهلا ، ملتي  وفعلا  ةنجل  تركس  نا  ةققد ، ثالثو  ةع  ةداحلا  ةعاسلا  و  ...زاغلا 
نجسلا تلط  مث  رحلا ، ضرع  نا   يذلا  ماحلا  نع  تثحو  اهيأر ، قيقحتلا  ةنجل  تلد 

افصاع سقطلا  نا  ول  ...ناوألا  تاوف  دع  نل  زاغلا ، ةفرغ  نم  توبآ »  » جخأو ةام ، فتاهلا 
...ةخس نم  اهل  ا  توبآ ، ةاح  ذاقنإ  نكمملا  نم  نالو  ماحلا ، رحأ  امل  كاذنيح ، انروفلا  قوف 

...ةجلا لاوحألا  ناسإ ع  ةاح  قوتت 
ّ

ف ثح 

 

: مادعإلاو فنلا  ضرملا 

خملا مسر  تثأ  ، 
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مهنم نأ ٪60  حضتا  ةلتاقو ، لتاق  ئم  قداص ع  لداع  روتكدلل  تاسارد   
.مهتغمدأ ةعبط   ةئاهك غ  تاجوم  دوجو  اهلا 

ضارعأ نمو  افوشلا ،»  » ماصفلا ضرم  نوباصم  ةلتقلا  ضعف  فنلا ، ضرملا  ةسلاو إ 



ناسإلا اذه  نأ  عم  اعفنا ، نزاوت  باصملا  ىدل  دجوي  ثح ال  ادجولا ، دلتلا  ضرملا  اذه 
...حيضوت كلذ خ  حضوي  آلا  لاثملاو  .باسألا  هفتأل  صخش ، يأ  لتق  دق  ضملا 

نأ الإ  هنم  نا  امف  هظاغأ ، امم  كلذ ، ەدلاو ع  هفّنعف  ارخأتم ، نبالا  داع  سرا ، ال  ىدحإ   
...ه ــ مأ ــى  لع ــة  قطلا تاذ  ار بــ لاهنا ضــ مث  تمّشهت ، هبأ ح  سأر  اهب ع  ىوهو  اسأف  كسمأ 

ــه تب ــى  لإ دا  ثــم عــ ــه ، تيطخ ــل  ەأ ةرا  ــ يزل ــب  ەذو هلاور ، ــأ ســ بخو ــه ، باث ــع  لخ ــك  لذ ــد  عــو
ثولملا لاولا  ةطلا  تفشا  ام  ناعو  ني ، ـ لوتقم هد  ـ لاو ـد  جو ـه  نأ ةطر  ــ شلا ــر  بخأو

نأ نويناسفنلا  ءاطألا  جتنساو  ...هدلاو  لتاق  نم  تافاعالا  ع  ةعص ، امنود  تلصحو  ءامدلا ،
اهرهظأ  لا  ةغلا  هتالام  ال  نأ  دب  ...هظاتغا  نا  هتمج  إ  لتاقلا  عفد  يذلا  بسلا 
اوراس  سانلا  نم  اثك  نأ  هسفن ع  ائنهم  هماحمل ، لاق  ...ةعبط  تعت  نأ  نكم  ال  نجسلا ،

.ادج َْبحم  انا  دقل  هدلاو : ةزانج 

قارم
َ

ب هنأ  ناسإلا  رعش  نأ  داهطضالا ، ساسحإلا  اضأ ، ماصفلا  ضرم  ضارعأ  ب  نمو 
ع نوعمزم  مهنأ  دقتع  نم  لتق  دقف  اذهــو  هلتق ، وأ  ەءاذإ  لواح  نم  كانه  نأو  دَهطضمو ،
لتق مهرمأت  لا  ةعمسلا  تاسولهلا  مهدراطت  ماصفلا  باصملا  ضعو  ...ەداهطضا  وأ  هلتق ،

.نخآلا لتق  وأ  مهسفنأ 

سانلا ضع  دقتعو  .هنبا  بألا  لتق  نأل  كلذ  يدؤي  دقو  بائتالا ، ااصم  نوك  دق  رخآ  ٌضعو 
هل هح  عفاد  هنبا  لتق  هنأ  ةققحلا  نلو  همادعإ ، بج  ر  ناسإ  مامأ  نوكن  ةلاحلا  ەذه  اننأ  
وهف اذلو  ...ءاقش  ...ةاناعم  ...ةاسأم  ...داوسلا  ةددش  ةاحلا  ىري  بئتكملاف  لا ، ثعاب  سلو 

.ةاحلا باذع  نم  ...ەذقني  كلذ  هنأ  ەداقتعال  هدل  سانلا  زعأ  لتق 

ةصخشلا بارطضا   نوباصم   
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ةئملا نع   دودح  نم  بقت  ةلتقلا  نم  ةبك  ةس  كانه 
امأو ...ءاسأ  اوسل  مهنلو  لعفلا ، رم  اوسل  سانلا  ءالؤه  لثمف  ةتاكسلا .» ةصخشلا  »

...عمتجملا لق  نم  ةاعرلاو  جالعلا  قحأ  مهنإف  مهمادعب ، نوثلا  بلاط  نيذلا  حافسلا ، نع 
النإ رياشكروي »   » ةعطاقم ةأرما   « 13  » لتق يذلا  حافسلا  ةصق  .رم  اقحو  ت 

ُ
ءاسع دج  مهف 

يب نوك  فك  : » اقاس حافسلا  اهب  لمع  نا  لا  ةكلا  ريدم  لاق  دقلف  اذه ، ع  للد  خ 
اهتراس ع دوق  وهو  هتروص  تعط  دقو  اثملا ، قئاسلا  ةكلا  هتراتخا  يذلا  تقولا  احافس  

.»!؟ ةنولملا اهتانالعإ 

الإ ءودهلا ، مسي  باش  هنأ  ناجلا  دهشو  ادعس ، اجوز  نا  كلذ  ةفاضإلا إ  ائداه ، حافسلا  ناو 
، ااحضلا ثثج  اوصحف  نيذلا  نويعلا  ءاطألا  لاقو  ...مهتطلاخم  مدعو  ةدحولا  عي إ  نا  هنأ 

فدهب همئارج  بكتري  مل  حافسلا  نأ  لد ع  امم  فنعلاو ، ةوسقلا  ةئيلم  تنا  لتقلا  تالمع  نإ 
.ةشحوب اهلتقو  اهب  تل  ةأرما  ل  نم  مقتي  جخف  ءاسلل ، هتيهارك  بس  امنو  ةقلا 

فراج لس  مهتملا  اذه  لخادف  كلذ ، دقتعن  ال  لقاع ؟ ناسإ  تاكولس  كلت  نوكت  نأ  لقع  لهف 
ّقحتس اضم  نوك  نأ  إ  ه  تّدأ  اراسو ، انيم  ەرافأ  فصعت  لا  ةضقانتملا  تامالا  نم 

.جالعلا



 

: ةلداع ةقع غ  مادعإلا 

: ةتآلا باسألل  كلذو  نمثلا ، ظها  ًءازجو  ةلداع ، ةقع غ  نثلا  رظن  مادعإلا   تع 

دع ةفلا  ةاحلل  ةصرف  همامأ  لعجت  الو  مهتملا ، َْدق  تحت  نم  طاسلا  بحس  اهنأل  أ - 
ددحتل ةثك  لماوع  كانهف  مهتملا ، أطخ  و  ةقعلا  ەذه  ب  بسانتلا  بعص  ام  همقت ،
ريدقتلا قحتس  دق  عمتجم ، أطخ   تعُ  امف  ةغتم ، ياعملاو  لماوعلا  ەذهو  مَهّتملا  أطخ  ىدم 

.رخآ عمتجم   

سل ةقعلا  ەذه  نإ  يأ  هتمج ، الو  اجلا  ةصاخلا  فورظلا  بسح  جّردتلا  لقت  اهنأل ال  ب - 
.دأ وأ  قأ  دح  اهل 

نآلا ال هنأل إ  اهلالخ ، نم  ذفنت  لا  ةلسولا  تنا  امهم  صخشلا  ةساق ع  ةقعلا  تعت  ج - 
« رفلو دب   » ناروتكدلا مّدق  دقف  عضوملا ، اذه  ددصو  يروفلا ، توملا  قيقحتل  ةلسو  دجوت 

.ةام همادعإ  دع  صخشلا  ةلاح  هف  ناحضوي  اسرف  بطلا   ةمداأ  ارقت إ   
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« روف و«
ەذه لثم  نإف  عضوملا ، اذه  لوح  انيأر  مدقتب  انسفنأل  حمس  نأ  انعطتسا  اذإ  : » رقتلا لوقو 

، ختي
َّ

مث  عوطقملا ، جدولا  ضن  ةوق  ةعوألا  نم  جخ  مدلا  مالإلا ، ةعظف  دهاشملا 
ــب لقلا ــض  بو ــي ، عملا جّو  ــ متو ةلهذ ، ـــ م ة  ــــ قط اه  ــــ فالأ صل  ــــ قتتو تال ، ــــ ضعلا جّنشتو 

ري ــ بعتب ــة  عم تا  ــ ظحل فــي  ــم  فلا صل  ــ قتو ...ةذاّخأ  ــة ، صقان ــة ، مظتنم ري  غــ تا  ــ كرح
كلذو ردلا  كلذ  امهيف  نك  مل  اذو  نارظنت ، ال  ظحلا  نسحل  امهنل  نانيعلا ، عستو  زامشا ،

نل ةّح ، امهتيفافش  نأو  ناّرحتت  ال  اتتا  امهنأ  الإ  ثثجلا ، ه  نّولتت  يذلا  يلحلا  نوللا 
.اروف سل  توملا  نإ  يعبط ، دارفأ  ىدل  تاعاس ، ل  قئاقد ، مود  دق  هل  اذهو  ةتيم ، امهصوخش 

كلذ الإ  ببطلل  الو ي  ...سأرلا  عطق  دع  ةاحلا ، دق  لظ ع  يويح  نع  ل  نإف  اذه  عو 
«. هناوأل قباس  نفد  اهعي  ةلتاق  حــــ  ةلمع  نع  ةعظف  ةجت  نم  عاطنالا 

 

: اهرّي ام  اهيف  سلو  ةقطنم  ةقع غ  مادعإلا 

مرجملا فـ ، 
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« ارا كـ  » لا ا قـ مــ مظ » ــ نم ــل  تق  » اه ــ نأل ــة  طنم ري  ماد غــ ــ عإلا ــة  بوقع ــر  بتعت
همادعإ رر  ـ قي ـع  متجملا نأ  ني  حـ فـي  ة ، ـ ضرم وأ  ةعافد  ـ نا ـع  فاود ـت  حت ـه  تمج بكتر  يـ

ةمج باترا  دواعت  امنو  ةمجلا ، راثآ  لت  ةلاحلا ال  ەذه  ةلودلاف   ةّورو ، ءودهب  مادعإلا  ذّفنو 
.ىرخأ

رّت لا  ةرولا  ةلاح  طف  ةرولا ، ةلاح  دانسالا إ  زوج  هنأ ال  ەاجتالا  اذه  راصنأ  فضو 
ءاهتنال ارظن  مادعإلا ، ةقعل  اهذفنت  دنع  ةلودلا  ةسلا إ  ةرفاوتم  تسل  لا ، عافدلا  لتقلا :

عمتجملا حت  نأ  اهل  ّقح  لا  ةلودلا  فّت  تحت  مهّتملا  دوجولو  ةمجلا ، عقوب  رطخلا  ةلاح 



.هسأر عطق  ىرخأ غ  لئاسوب  هنم 

 

: ةقعلل ةثيدحلا  ضارغألا  عم  ضراعتي  مادعإلا 

عمتجملل ماقتنا  ةاثم  تناف  مالإلاو ، عدرلاو  رجزلا  إ  فدهت  مدقلا  اهموهفم  ةقعلا   تنا 
ـى لإ ما بـل  ـ قتنالا ــى  لإ فده  ف ال تــ ةثيدحلا ، ةباقعلا  ةساسلا  قفو  ةقعلا  امأ  .اجلا  نم 

ىر ـ خأ لئا  ـ سوو ـه  قيقحت ـن  كمملا مـن  عدر  ـ لا نإ  اتلا فـ ـ بو .د  ـ حاو نآ  حال فـي  ـ صإلاو عدر  ـ لا
اجلل عت  اهنإ ال  ذإ  ...ةقعلا  نم  الصإلا  ضر  ـ غلا ـا مـع  ماد ت ـ عإلا ـة  بوقعو .ماد  ـ عإلا ري  غـ

.جاتنإلا ادج   مهسُ  دق  وضع  نم  عمتجملا  مرحت  ةقعلاو  .هتاذ  مقت  ةداعو  حالصإلل  ةصرف 

 

: ةقعلا ةصخشو  مادعإلا 

تناو .ه  هتلص  تق  امهم  اجلا  غ  ع  عقوت  الف  امئاد ، ةصخش  نوكت  نأ  ةقعلل  ي 
ّرقتسا  دقف  نآلا  امأ  .هئاقأ  وأ  اجلا  ع  ةقعلا  اهيف  عقوت  ًاوحأ  فرعت  ةمدقلا  عئالا 

ةصخش عم  مادعإلا  ةقع  ضراعتتو  .ەدحو  اجلا  عقت ع  ةئانجلا  ةلوؤسملا  نأ  اهل  ناوقلا 
نم ەغ  دتم إ  مادعإلا  رثأ  نأ  الإ  مهتملا  اساسأ  سم  نا  نو  دارفألا  دحأ  مادعإ  نإ  ذإ  ةقعلا ،

.ةألا لئاع  وه  مادعإلا  هلع  موكحملا  نا  اذإ  ةصاخ  ةألا ، دارفأ 

 

: مادعإلا ةقط 

امدتحم نا  عالاف  تاقطلا ، عا ب  خــــرات  ىوس  نك  مل  روصعلا ، رم  عمتجملا ع  خــــرات  نإ 
.عناصلاو ملعملاو  ّنقلاو ، اطقإلا  دسلاو  اعلاو ، لنلاو  دعلاو ، رُحلا  ب 

مهيلع موكحملا  نم  ةبلغأو  .ةلقأ  ءانغأو  ةبلغأ  ءارقف  عمتجملا إ  مسقن  نأ  عيطتس  اننإف  اذكهو 
ــه فظوت ذو  ــ فن مــن  ىر  ــ خأ نود  نم  ةعامتجا  ةقط  ه  عّتمتت  امل  كلذو  ءارقفلا ، نم  مادعإلا 
ـه، نورد ع ـ قي الو  ءار  ـ قفلا لها  ـل كـ قثي ما  ـ حملا را  ـ بك ةناعت  ـ سالا نأل  ـا  ضأو اه ، ـ ئانبأ حلا  ــ صل

دكؤ ــ تو .مه  ــ نع عافد  ــ لا ــل  جأ مــن  ما  ــ حم ةد  ـ عب نونيعت  سـ نيذ  ـ لا ءا  ـ غألا ـس  كع ـك  لذو
مـن ـر  بألا ـط  سقلا لا  ـ ني جو  ـ نزلا ـع  متجم نأ  ـة  مألا ةد  ـ حتملا تا  ـ يالولا فـي  تا  ــ ساردلا

دوسلا نم  « 2066  » مادعإلا  مح  ن 
ُ

ذّف
َ

.م  ما 1930 - 1980 ـ علا ني  ـ بف ماد ، ـ عإلا ـة  بوقع
.ناسلا ددع  ( 8/1  ) ث

ُ
نم نوزواجتي  دوسلا ال  نأ  عم  ضبلا ، نم  و«1751 »

 

: ثدحلا علا  مادعإلا   اهيلع  بقاعملا  مئارجلا 

.صاخشألا دض  ةهجوملا  مئارجلا  ًوأ :



.مادعإلا ةقع  ةظفتحملا  داللا  ةبلغأ  مادعإلا   هلع  بقاعم  وهو  راإلا : قبس  عم  لتقلا  -  1

.ةقفإ اهأ  ةللق ، دال  توملا   هلع  بقاع  وهو  دمعلا : لتقلا  -  2

.ةكمألا تاالولا  نم  ددع  روصقم ع  وهو  ةزرام : ءانثأ  لتقلا   -  3

.ةكمألا تاالولا  ضع  ةدوجوم   و  شغلا : ةمج  -  4

.ةددجلا تاروهمجلا  ضعو  مو  برغملاو  ناالاو  قارعلاو  اسرف  ممسلا : -  5

، قارعلاو برغملاو ، نانبلو ، اكرتو ، اسرف ، مادعإلا   اهيلع  بقاعم  دلولا : وأ  مألا  وأ  بألا  لتق  -  6
.اهغو ناالاو ،

.ىرخأ لودو  نانبلو ، م ، ىرخأ : ةمج  باترا  بقع  وأ  قفاري  يذلا  لتقلا  -  7

.ةمدخلا ءانثأ  فظوملا   وأ  لا  لتق  -  8

.توملا ةفنع ح  ةروص  دلو  حج  وأ  ب  -  9

.ىرخأ لودو  افالسغوي ، م ، دحأ : توم  هنع  مجني  يذلا  دّمعتملا  قحلا  -  10

.ىرخأ لودو  دنهلاو ، نادوسلا ، نونجم : وأ  ردخم  وأ  دلو  راحتنا  كاشالا   -  11

.اهتوم بَّس   ةأرما  ضاهجإ  -  12

: تلاح مادعإلا   ةقع  نوكتو  فنعلا : ةأرما  باصتغا  -  13

.اكرتو ناالا ، ام   توم : هنع  أش  اذإ  أ - 

.ةكمألا تاالولا  ضعو  صلا ، ام   يداعلا : باصتغالا  ب - 

.ةطخلا تالاحلا  ضع  تاردخملا   ةرجاتملا  -  14

.ىرخأ لودو  اافولسوكشو ، صلا ، يدسجلا : بذعتلا  عم  سعتلا  لاقتعالا  -  15

.ىرخأ لودو  قارعلاو ، دنهلا ، مادعإلا : مح  رودص  بّست   لا  ةذالا  ةداهشلا  -  16

: اقلا فطخ  -  17

.برغملاو اسرفك ، فوطخملا  توم  طش  داللا  ضع  أ - 

.ش ام   ةدف ، بلطك  ةصاخ  فورظ  متي   نأ  بج  امنو  طش ، اهضع ال  ب - 

.ةكمألا تاالولا  ضع  تالصاوملل : بّست  لا  ةطخلا  راألا  -  18

 



.ةداصتقالا تاانجلاو  لاومألا  دض  ةهّجوملا  مئارجلا  اناث :

تاالولا ضع  لاحلا   وه  ام  حالسلا ، لامعتسا  عم  ةصاخ  ةدّدشملا ، وأ  ةفوصوملا ، تاقلا  -  1
.نانويلاو اسرفو ، ةكمألا ،

.اهغو ...الامتاوغو  اناسو ، شو ، ادنكو ، الاسأ ، فنعلا : عم  ةنصرقلا  -  2

.ةلودلا لاومأ  سالتخاو  ةطخو  ةعوم  ةروص غ  راعسألا  عفر  وأ  راتحالا  -  3

.ةعصلا تالمعلا  ةراضملاو  دقنلا  فت  -  4

.ةاشالا ةلملا  طخلا ع  ءادتعالا  -  5

 

.ماعلا ماظنلاو  ةلودلا  دض  ةهّجوملا  مئارجلا  اثلاث :

.لودلا نم  ددعلا  ام   ...ةناخلا  -  1

ةد ــ حتملا تاالولا  بــ ارد  ــ لا نونا  ـــ قلا ي  ــــ فو انا ، ــــ سو ني ، ــــ صلا ي  ــــ ف ا  ــــ م سّس : ــــ جتلا -  2
.ةقاسلا اافولسوك  ــ شو ــر ، صمو بر ، ــ غملاو نار ، ــ يو نا ، ــ نويلاو ا ، ــ سرفو ــة ، مألا

.ةددع لود  ام   هعم : نواعتلا  وأ  ودعلا  لاصتالا  -  3

 

.لودلل ةلخادلا  ةمالسلا  ءادتعالا ع  اعار :

: ةلاتلا تالاحلا  كلذ   نوكو 

.ةلودلا رمتلا ع  وأ  ةروثلاو  حلسملا  ناصعلا  -  1

.ةكمألا تاالولا  ضع  ةروث : وأ  تاارطضا  ءانثأ  بكترملا   لتقلا  -  2

.ةماعلا تاصخشلا  ضعو  ةلودلا  سئر  ةمالس  ءادتعالا ع  -  3

.بختلاو امجلا  لتقلاو  بهنلا  -  4

اثيدح لا  انجلا  نوناقلا  لدعت  متو  اقاس ، ناتساغفأ  مادعإلا   هلع  بقاع  ناو  زلا ، -  5
.وروألا داحتالا  لود  لوخدلا   تاقحتسم 



ءاضقلا ةهيجوتلا   اهئدامو  ةدحّتملا  ممألا  دعاوق  ( 1  ) قحلم
انجلا
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« مادعإلا ةقع  »

 - لوألا نونا  كــ خّرؤ فــي 8  - ــ ملا ــا 32/91 ، ەرارق فــي  ةد ، ــ حتملا ــم  مألل ــة  ماعلا ــة  مجلا تا  ــ ەأ -  1
«، مرجملا ةلماعمو  ـة  مجلا ـع  نمل سدا  ـ سلا ةد  ـ حتملا ـم  مألا ـر  متؤم « ـــ ب ما 1977م ، ــ علا ــم  سد

لمعلا كلذ  ام   اهقبطت ، نم  دحلا  ةنامو  مادعإلا  ةقع  قيبطت  بناوج  فلتخم  ثحي  نأ 
، اه ــ لجأت وأ  ــة  بوقعلا ف  ــ فخت وأ  وفعلا ، بــ ةلصّتملا  دعاوقلا  قيبطت  ةفأر   أ  ةقط 
ـة سماخلا اه  ـ ترود فـي  ـة  ماعلا ــة  مجلا ــى  لإ تا  ــ صوتب اعوف  ــ شم ــك ، لذ عــن  رر  ــ قت مد  ــ قتو

ناملا رظنت   نأ  اهتحفامو  ةمجلا  عنم  ةنجل  نم  ةماعلا  ـة  مجلا ـت  جر كلذ  كـ .ني  ـ ثالثلاو
قئاثو ت 

ُ
َّدع نأو  عضوملا ، اذه  هف  جرد  نأ  يذلا ي  سداسلا  رمتؤملا  لامعأ  لودج  نم  بسانملا 

.ةلأسملا ەذه  نع 

ةقع عضوم  جاردإ  ةسماخلا ، اهترود  اهتحفامو ،  ةمجلا  عنم  ةنجل  ترّرق  كلذ  دعو  -  2
ةدحتملا ممألا  دعاوق   » نونعملا دنبلا  وهو  رمتؤملل ، تقؤملا  لامعألا  لودج   « 7  » دنبلا مادعإلا 

ECN.  » ةنجللا تررق  ام  ذفنتلا .» إ  ياعملا  عضو  نم  انجلا : ءاضقلا  ةهيجوتلا   اهئدامو 
ًلد ضت  مادعإلا  ةقع  نع  ةلقتسم  لمع  ةقرو  ةماعلا  ةنامألا  مّدقت  نأ  ةرقفلا 66 »  588/5

و32/61، « 26 «د -  ةماعلا 2857  ةعمجلا  رارق  ەددح  يذلا  طلا  قفو  ەدادعإ  متي  ةشقانملل 
.ةقعلا ەذه  ءاغلإ  وه  مادعإلا  ةقع  نادم  هققحت   سلا إ  يذلا ي  فدهلا  نوك  نأ  وهو 

ةلأ ــ سم ــة  عملا تا  ــ مظنملا وأ  دار ، ــ فألاو ءا  ــ ملعلل ةلود  ــ لا لفا  ــ حملا فِّر  ــ ت
ُ

ع ــر  خآل نآ  ــن  مو -  3
ةساردلا ةقلحلا  تد  ـ قع .م  ما 1967 ـي عـ فف .ة  ـ بوقعلا ەذ  ءازإ هـ اه  ـ فقوم عـن  ماد ، ــ عإلا ــة  بوقع
ةساردلا ةقلحلا  ەذه  تصوأو  لاغتلا ، مادعإلا   ةقع  ءاغلإل  ةئملا  ىركذلا  لافتحالل  ةلودلا 

درلا رثألا  ةلدأ ع  دجوت  مل  هنأ  اهراتعا  ةذخآ   مادعإلا ،» ةقعل  اهنلا  لاعلا  ءاغلإلا  ب«ـ
ةداعإ دعسو  عمقلا  مدختسُ   دق  اهنأو  اضأ ، ةناسإ » ال   » ةقعلا ەذه  نأو  مادعإلا ، ةقعل 

.لهأتلا

ەذهل اققحت  اروف ، يرج  نأو  ىرخأ ، تاقع  مادعإلا  ةقع  نع  ةضاعتسالا  كلذك  تصوأو 
.اهيلع ءاقإلا  دت  لا  لودلا  مادعإلا   ةقع  لمعلا  فاقإ  ةاغلا ،

ةساسألا  تاحلاو  ناسإلا  قوقح  ةنعملا  ةودنلا  مادعإلا   ةقع  دض  فقوم  حُط  دقلو  -  4
ــو لثمم ــى  صوأو ويا 1979م ، مــ راأ / إ 20  نم 18  ةفلا  دادغ   ةدوقعملاو   رعلا ، نطولا 
، نا ـ سإلا قو  ــ قح ــة  عم ــة  ود تا  ــ مظنم ةد  ــ عو ــة ، صّصختملا اه  ــ تائيهو ــة ، رعلا لود  ــ لا ــة  عماج

.مادعإلا ةقع  ءاغلب  ةكشم ، ةروص  ةبع  ـ شلاو ةنه  ـ ملا تا  ـ مظنملا دد مـن  ـ عو

ـي فو ـة ، لط ةد  ـ مل ماد  ـ عإلا ـة  بوقع ـة  وكحلا ري  تا غـ ـ مظنملا ري مـن  ـ بك دد  ضرا عـ ــد عــ قو -  5



ما ــــ ع ف  ــــ نج فـي  ـد  قعنملا مر ، ـ جملا ـة  لماعمو ـة  مجلا ـع  نمل سما  ـ خلا ةد  ـ حتملا ـم  مألا ـر  متؤم
يدا ــ صتقالا ــس  لجملا ىد  يراش لــ ــ سا زكر  مــ تاذ  ــة ، وكح ري  ة غــ ــــ مظنم تمّد 26  ــــ ق 1975م ،

ـذ خأت ـت  لاز ا  ــي مــ تلا تا  ــ موكحلا عي  ــ مج رو -  ــ مأ ــة  لمج فــي  وعد -  ارت يــ ــ شم انا  ــ ا ، ــ متجالاو
ةلود ـ لا ـو  فعلا ـة  ه ـت  مظن ما 1977م ، عـ ـي  فو .اه  بـ ـل  معلا ـف  قو ـى  لإ ماد  ـ عإلا ـة  بوقع
قطانم عيمج  نم  نوودنم  ەح  مادعإلا ، ـة  بوقع ءا  ـ غلإ لو  حـ ملوهكوت  ـ سا فـي  ـا  ود ار  ـ متؤم
ةناسإ ال  ةساق  ةقع   » اهفصوب مادعإلا  ةقع  هف  ناد  انالعإ  رمتؤملا  اذه  ردصأو  ملاعلا ،

ةادأ اثك  مدختس  توملا  ةقع  نأ  اضأ إ  راشأو  .ةاحلا  ءرملا   قحل  كاهتنا  ذإ   ةنيهم ،»
ةقع ضرف  نأو  ةمدعملا ، تائفلاو  ةيدلاو  ةقرعلا  تاعامجلاو  ةضراعملا  تاعامج  دض  عمقلل 

ةلودلا وفعلا  ةأه  تلصاوو  .اهذفنت  نوكش   نم  عيمج  ةشحولا   عزاونلا  ثس  مادعإلا 
ةسارد كلذك  ردصت  و  ةلأسملا ، ەذه  نع  ًماش  ارقت  ت  نأ  مادعإلا  ةقع  دض  اهتلمح 

نع اراخأ  ةّصاخ  ةفص  اهيف  دروتو  مادعإلا ، ةقع  نادم  ةّصاخلا   تارّوطتلل  ةهش  ةتامولعم 
.مادعإلا تالاحو  مادعإلا  ماحأ 



مادعإلا ةقع  تغلأ  لا  لودلا  ( 2  ) قحلم
ماع ...ادنلوه  ماع 1867 4  - ...لاغتلا  ماع 1864 3  - ...انامور  ماع 1863 2  - ...الوف  -  1

ماع 1905 8 - ...جــــولا  ماع 1910 7  - ...ابمولوك  ماع 1880 6  - ...اراتسوك  -  5 1870
...نايمودلا ماع 1922 11  - ...تنجرألا  ماع 1921 10  - ...دسلا  ماع 1905 9  - ...اسمنلا 

ماع 1937 ...اس  ماع 1931 14  - ...كسكملا  ماع 1930 13  - ...كرامنادلا  ماع 1924 12  -
اناملأ ماع 1945 18  - ...الاسأ  ماع 1944 17  - ...الاطإ  ماع 1940  16  - ...ادنلريإ  -  15

ماع ...سارودنه  ماع 1950 21  - ...لان  ماع 1949 20  - ...ادنلنف  ماع 1949 19  - ...ةغلا 
ماع 1965 25 - ...النإ  ماع 1962 24  - ...وانوم  ماع 1961 23  - ...ادنلزوين  -  22 1953

بلغأ ماع 1969 28  - ...ناتافلا  ماع 1967 27  - ...ادنك  ماع 1966 26  - ...ةلامشلا  ادنلريإ 
ثح نم  مادعإلا ، ةقع  انجلا  عــــلا  ظفتح  لودلا ، ضع  ةكمألا و  ةدحتملا  تاالولا 
نمو ةكمألا ، تاالولا  ضعو  اجل  لاحلا   ام   .ًعف  اهذفنت  نود  نم  طقف ، أدملا 

فضتو .ةئانثسا  ةقع  هنأ  مادعإلا  فصت  اقاس ، ةاشالا  لودلا  ناوق  نأ  ركذلا  ريدجلا 
«29  » ةداملا تّصن  دقو  ەؤاغلإ .» سي  نأ  إ   » ةراع ورلا  تاقعلا  نوناق  نم  « 23  » ةداملا

: امهو مادعإلا ، محلل  نيدق  ةقاسلا ع  اافولسوكش  نوناق  نم 

.ةقعلا عيقوت  عمتجملا  ةحلصم  مّتحت  نأ  أ - 

.ةحلل ةلاس  ةقع  مرجملا  حالصإ  نامإلا  نوك   أ 
ّ

ب - 



مادعإلل ةلدلا  ةقعلا  ( 3  ) قحلم
.مادعإلا نم  ًد  ةحلل  ةلاس  ةقع  لالحإ  مادعإلا إ  ةقع  تغلأ  لا  لودلا  عِّملا   تا 

ّ
هج

ــة بوقعلا نو  ــ كت ىر  ــ خأ نا  ــ أ و  .الاطو  اناملأو ، اجل ، ةلد   ةقع  ةقاشلا  لاغشألاف 
، روداو ـ كألاو ني ، ـ تنجرألاو او ، ـ سو ــا ، سمنلا مــا فــي  ةا ، ــ لا ىد  مــ ــس  بحلا ةلد هــي  ــ بلا

صنت ع تاعلا ال  ضعو  .ادنلزوينو  دسلاو ، اد ، ـ نلوهو جــــور ، ـ نلاو اد ، ـ نلنفو كرامناد ، ـ لاو
لا ماعلا 1884م ، اهب  ةدملا  ةقعلا  تغلأ  دقو  لاغتلا ، ام   ةدملا ، ةحلل  ةلاسلا  ةقعلا 
لد حبصأ  ماعلا 1954م ، لَّدعمو   .م  ماعلا 1936 رداص  موسرمل  اقطو  مادعإلل ، ًد  تنا 
ناس ةروهمج  اضأ   عملا  هجهتنا  ام  اذهو  اماع ، إ 24  نع  نم  نجسلا  ةقع  مادعإلا 

.الوفو لزالاو ، ياوغوروأو ، نايمودلا ، ةروهمجو  ونرام ،



باتلا لق  
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؟ رونلا ةملظلا إ  نم  هتسم  ع  ناسإلل ، ةسّدقملا  ماهوألا  ةلواحم ل  له  

، ةلصفملا هتاطحم  ملعلا   ئدام  مهف  ستو  عيمجلا ، لوانتم  ةفسلفلا   لعجل  ةلواحم  مأ  
؟ ءاضفلل دوسألا  بقثلا  هتلصوأ إ  لا 

؟ جلا خــــراتلا  ةنمزأ  ّش ع  ةنكمأ  اهنم   قّرفت  ام  تاتش  عمجل  تاراضحلا ، ةلحر ب  مأ  

.ةفرعملاو ملعلا  ناوق  ةطاحإلا  نوناقلا إ  ملع  ه  بهذ  فقثم  اهب  ّمل  اعم ، اهل  اهنإ 

«(. وبأ ظ  » اقثلا  عمجملا  نع  رداصلا  « ) دوجولا قئاقح    » دومحم خ  وه  اذه 

ا ــ عملا ني  فال بــ ــ تئا ا هــي  ــ منإ فرا ، ــ عملا ــة مــن  عمجم ــت  سل اف ، ــ سلف ةنا ، ــ سإلا ــة  فرعملا
ام وأ  ّتملا ، فرا  ـ علا ـه  نع ـف  شك يذ  ـ لا ـ  كلا ـى  نعملا ط  اه خـ ـ طي فرا ، ـ عملا ةاقت مـن  ـ سملا

.فقثملا ةاعم  هِّمس 

اذه حبصو  وألا ، ةرملل  ثدح  افشك  نوكتف  ثحالا ، اهيلإ  ش  ةئاغ  وه  لا ، عملاو 
.اسإلا ركفلا  زئار  نم  ةكر  ەرود  فشلا 

لوح ةفسلفلا ، لوح  ةاحلا ، لوح  ثالثلا ، لاوحألل  هضارعتسا  دومحم خ   ةجهنم  ەذه  
، اعملا ركفلا  همسا  دحاو  ماقم  إ  ل  ماقم ، لاح  لل  ذإ  ةثالث ، تاماقم  لصل إ  ال  مادعإلا ،

«. دوجولا قئاقح    » فلؤملا ەاري  ام 

ذنم حتفملا  بالا  َجلل  يأ  دوجولا ، عم  نع  ثحيل  بجعتلاو ، ماهفتسالا  تامالع  سلا ب  رثآ 
.اسإلا لقعلا  رجف 

ع عم  ةفاضإ  يأ  هنم ، ددج  صالختسا  بعص  امل  لق ، نم  اجولوم  عضوملا  نا  املو 
.فولأملا حاتملا  ةشهدلا ع  ةمادص  ةؤر  ةفاضو  ركفلا ، ىرجم 

رطخت ع مل  ةلئسأ  ٌباوج ع  الاغو  باوج ، امئاد  ةفسلفلاو  ركفلا  نإف  ًاؤس ، ةماع  نفلا  نا  اذإ 
.ةهيدلا هتاملسم  رظنلا   دع  هلعجتو  لقعلا  ّجت  ةلئسأ  يأ ع  لاؤسلا ، لا 

ثحي ركفلا  لعجت  دّدجتم ، نمز  ةددج   ةلئسأ  أت  ةئاهن ، اهبسح  ةجأل  ركفلا  ناتسا  امل 
«. دوجولا قئاقح    » دومحم خ  ةرماغم  ەذه   باوجلا ، لا  رطخت ع  مل  ةجأ  نع 



نأ ...ملحلا  ةح  يأ  لاخلا ، ةّح  اهلوأو  ةّحلا ، الإ  كلذل  لس  نأ ال  دومحم خ  ثحالا  ىري 
ةسردملا نم  انويلا ، سلفلا  ثالا  ّرم ع  ةناثلا  لوح » «ـ لا ملاعلا و  يغتب  ناسإلا  ملح 

لم إ هنأ  ةفسلفلا ، ەذه  قاس  اعوضوم  ضرع  وهو  ەدجنف ، ةلضافلا ،» ةنيدملا   » ةنويألا ح
 - ةلضفلا ەاغتبمو  ةلادعلا  هسجاه  قلا  نم  نوناق  لجر  ع  بط  رمأ  وهو  ةنوطالفألا - 
نأ بج  ام  رفانت ب  هنأ  ملظلا  مهفُ  ثح  سفنلا ، ىوق  نزاوتلا ب  الإ  تَْنَْسُ  لا ال  بقانملا 

ةنيدملا  » بتس مل  اذإ  نلو ؟ .دوجولا  ةاغ  ةناسإلا  ةمقلا  دّجمت  لا  ىوقلا  ەذه  نم  فلتأ 
هف نزاوتت  مل  يذلا  ناسإلا  دوجولا  نم  وحمن  لهو  لاضلا ، ركفلل  ةقنشملا  ت 

ُ
قلع له  ةلضافلا »

؟ ةضعلاو ةهشلاو  ةلقعلا  ثالثلا : ةاحلا  ىوق 

ــة، وعرفلا ــر  صم فــي  ــه  سّملتي باو  جــ عــن  اثحا  بــ ــة ، نمزألا ني  بــ ــر  ضخ دو  ــ محم رفا  ســ
اهروصع ـف  لتخم ماد فـي  ـ عإلا ـة  بوقع ـا  عبتم ـة  هاجلا ءا  ـ جرأ ني  ـ بو ـي ، بارومح ةعر  ـي شـ فو

سفنلا ئجت ع  ةناسإ  ةطلس  لّقتي  نأ  عيطتس  هنأل ال  ةئانجلاو ، ةئاغلإلاو  ةئاقإلا  اهتاراتو ،
.لتقلل نأ  لتقلا  امرو  ةلا ،

اذه تلّوح  ةسدقم  مهافم  رظنلا   ةداعو  ەدسج ، ناسإلا   كس  نم  أدت  ةددجلا  هتلئسأ 
نع ثحلا  إ  كلذ  نم  اقلطنم  اهل ، اعترم  نوك  نأ  لد  حورلل ، نجس  إ  خــــراتلا  ع  دسجلا 

ةضرأ شننو   تاهيدلا ، نع  راغلا  ضفنن  مل  ام  اهيلإ  لصن  نل  لا   » ةقلطملا ةققحلا 
اننأ وأ  اهتاذ ، اهنأل خ   ءاشألا  بغرن   له   » ازونيس لاؤس  إ  ةلئسألا  ەذه  هتداق  اعملا .»

؟» اخ اهعوضوم  ّس  ذإ  اهرتو ، انتاغر  دجمت  تقن ع 

؟ عادإلاو نفلا  عم  امف  الو  لامجلاو ، خلا  ةتباث ، ةبقانم  قئاقح  كانه 

لوح روحمتت  ةتباث  قئاقح  هنامإ  ررقل  ل  باوج ، لخدل   ال  لاؤسلا ، نم  دومحم خ  جخ 
ەدوقت ةفرعملاو  ةفرعملا ، بلق  ذافنلا إ  رداق ع  اسإلا  ركفلاف  .دوجولاو  نولا  زكرم  ناسإلا - 
نامزلا رمع  إ  قلغملا  ناملا  رمع  نم  ناسإلا  لقتناف  نمزلا ، رمع  مامأ  ةقعاصلا  ةشهدلا  إ 

...حتفملا

ةمجلا موهفم  مامأ  قطلا  احتاف  لل  اهحاأو  ةهلآلا »  » نم ةسّدقملا  رانلا  سوييمورب  ق  دقل 
.فلختلا دوقت إ  لا  ةعمتجملا  قئاوعلا  ةلازو  باقعلاو ،

؟ ةنمزألا حتفملا ع  نامزلا  اذه  هجّتي   نيأ  ...ةاحلاو إ  توملا  رئاسلا ب  ناسإلا  اذه 

«. دوجولا قئاقح    » ااوج دجن  انلع 

يدع دلو  دمحم   
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ةلئسألا مسرتو  ركفلا  لامعإ  ةوعد إ  دومحم خ  ل ـ دوجولا » قئاقح   »
: ةلوأ ةنراقم 

، ةلأسملا تفعاض  اذإ  كلا  امف  يدحوتلا -  ناح  وبأ  لوق  ام  اعص -  ماللا  ماللا ع  نا  اذإ 
هلولدم بلطت  امسم ، ەانعم  فشك  نع  ّأتلاو  اموسوم ، اءد  ةعصلا  لوألا  ماللا  نا  نأ 



هتسح لا  ةهجو غ  وحن  ك  ارئاس  كد  نم ب  بّي  ه  اذإف  لادلا ، هلع   ضقت  كسحتف 
إ اهتجاح  ردق  فورحلا  همسرت  ام  ةققح  لوقت  ال  ةغل   » مادختسا هحاص  رثآ  ذإ  ادصاق ،

«، بُّجعتلاو ماهفتسالا  تامالع  سلا ب  رثآ   » ەاّت باطخ  مامأ  ك  اذإف  هتلالد  رّبدتتو  لوأتلا ،»
ةطل سـ كـل  مـن  رّر  ـ حتلاو اه ، ـ تاذ جا  ـ تنإ ةدا  ـ عإ ــى  لع ــل  معت ةدّر  ــ جم مها  ــ فم ــى  لع بناو 

ـق فو اهتغا  صـ ةدا  ـ عإ ـى  لع ـل  معلاو لؤا  ـ سلا ةر  ـ ئاد فـي  ادَّد  ـ جم اه  ـ حط ـك  لذو اه ، ـ مجحت
.لوأتلا الإ  فّشكتي  قطنم ال 

هتعط رداصلا   خ ، فسوي  دومحم  هفلؤمل  دوجولا » قئاقح   : » باتك تامس  زربأ  كلت 
مجحلا نم  ةحفص  ( 156  ) ع ةداملا  هتيب  موق   وهو  (، 1999  ) اقثلا عمجملا  نع  وألا 

لوح ةفسلفلا ، لوح  ةاحلا ، لوح  اوتلا : ثحام ، ع  ةثالث  اله إ  لصفمتو  طّسوتملا ،
.علا تحفصلا إ  نم  توافتت  لوصف »  » ثحم إ ل  مسقنو  مادعإلا ،

انخا اننأل  كلذف  بسحو ، همدقت  ع  راصتقالا  مورن  ال  بوتكملا  اذه  انك   نو  نحنو ،
هلإ رظنلاو  هتوكسم  قاطنإ  انلمعف ع  ةلئسألا ، مُّسرتو  ركفلا  لامعإ  ادلا إ  هئادنل  ةاجتسالا 

.لوأتلا الإ  لمتك  اعوم ال  رمض  ااطخ 

امم اهانب  لوقت  ام  دنع  فقاو  تائزجلا ، لوخدلا   نود  نم  لمجملا ، رظنلا  هثحام  عّبتسو 
.هنع توكسلا  اهنيماضم  ترثآ 
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لّمأتو ثح  لاجم  رظنلا  خــــرات  ع  تنا  ةصلاخ ، ةفسلف  مهافم  عامج  ثحملا  اذه  ءاج 
ءاجف دئاقعلاو ، ممألاو  عألا  فالتخا  فلتخت  ةفثك ، ةجولويدأ  تاقط  اهيلع  مار  امم  لوأتو ،

، نامزلاو ناملا  تاّغتم  قفو  اهتعجارم  ةداعإ  ةغر   حطسلا ، اددجم إ  اهب  عفدل  باتلا  اذه 
: مهافملا كلت  زربأ  نمو  لوأتلا ، هتالآو   رظنلا  تاودأ  روطتل  ةاجتساو 
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َجَرَد نا  ــ برقك ، ) ــي شلا ەدّس  ــ جت مــن  ا  ــ ەع ــل  قتنا ةري ، ــ بك تالّو  ــ حت موه  ــ فملا اذ  هــ ده  ــد شــ قل
ــا منيح يزمر ، ــ لا ـه  قّقحت ـى  لإ ـة ،) احلا مهرو  ـ مأ له  سـ لا  ـ قم ةه  ـ لآلل همد  ـ قت ـى  لع ـر  شلا

دوجو ـه كـ تاذ قي  ـ قحت ـى  لإ سـ  نا  كـ تالّو ، ـ حتلا ـك  لت ـر  بع ـو  ەو اوي .) نا حـ ــ برق لدت  ــ سا )
.كلذ لقعلاو   حور  ـ لل نا مـا  ـ سإلا دو  ـ جو ـة فـي  هألا لـه مـن  نه ، ـ تمم ري  غـ

اهاؤر ع سّسؤت  ةيدو ، ةقالخأو  ةفسلف  تاروصتب  مدطص  ةرم  ل  نا   كاذ  ەاعسم  نأ  غ 
راتعا ــــ ب حور ، ــــ لا ن  ــــ ع د  ــــ سجلا لصف  مث  نمو  ةحورلا ، رهاوظلا  نع  ةعبطلا  رهاوظلا  لصف 

ءا ــ صقإ ــي  نع ــا  مم ــة ، قيقحلاو ــة  محلا ــن  مم حور  ــ لا را  ــ بتعاو ةمه ، ــ بلاو ر  ـــ سلا ن  ــــ مم د  ــــ سجلا



ــه مــن نو (، L’exclusion  ) لزع ــ لاو ( Internement  ) زج ــ حلا ــر  طأ ــل  خاد ەذاوحت  ــ ساو ــد  سجلا
ـا صقإلا اه  ـ خــــرات ـر  بع تارو  ـ صتلا ەذ  ـ ەو ـك ، لذ .نا كــل  ــ سإلا دو  ــ جو ــس  سؤي ــر  عم ــل  عف كــل 

ام اذه  لعلو  .ەدسج  هعو  ىدم  ناطوم  هتاذ  هعوو  ناسإلا  دوجو  نأ  ةكردم  ري  غـ ـل ، يوطلا
ةلاحلل قمعأ  للحت  لجأ  نم  ةلوقملاو ، ةموهفملا  اهتاش  ددجت  إ  ةاعملا  ةفسلفلا  ادح 

.وكوف لاشم  عم  ةصاخ  نخآلا ، داسجأو  ەدسج  هتقالع  ناسإلا   اهشع  لا  ةدوجولا 
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ـأ جلن ـا  نك اذإ  .ەدّد فـ ـ حي را  ـ ـه ال م نأل ـة ، ئز مها  ـ فملا ـر  ثأ موه مـن  ـ فملا اذ  نو هـ كــ دا  كــ
ــل يوطلا لو  حـ عزا  ـ ن ني  حـ سا  ـ لا ـى  لو ـف ، خألاو ـل  قثألا لو  حـ عزا  ـ ن ني  حـ نازي  ـ ملا ـى  لإ
؟ حي ـ بق مأ  ـل  ج مأ شـٌر ، ٌري  هـل هـو خـ ـل ، عفلا لو  عزا حـ ــ ني ن أ حــ ــ جلن ءي  يأل شــ فــ ري ، ــ صقلاو
؟ اروعشو ةغر  ه  انتقالع  ـه فـي  تاذ ـل  عفلا ـى  لإ ـأ  جلن مأ  ناد ؟ ـ جلا ـى  لإ مأ  ـل  قعلا ـى  لإ ـأ  جلنأ

؟ ةمقلا مأ  ناسإلا  رخآلا ، ساقم  امهيأو 

ـد يورفو سكرا  ـ مو ـه  شين ـن  مو ازونب ، ـى سـ لإ نو  ــ طالفأ مــن  ةري ، ــ ثك تاف  ــ سلف ــت  مار تالؤا  ســ
ل هسفن   دواع  ـأ  تف ال  ـق ، نعلا بئر  ـ شم لاؤ ظـل  ـ سلا ـن  كل .زو  ـ لودو وكو  ـ فو رجد  ـ ياه ـى  لإ

قّقحتت  وألا  ذإ  نافاضتم ، دوجولاو  ةمقلا  نأ  كلذ  دوجولا ، اقمع   رفح  سلف  باطخ 
.اثلا
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زاترا ةدعاق  تنا  هتاعوضوم  نإ  ثح  ةاعملا ، ةفسلفلا  ةسئرلا   مهافملا  زربأ  نم  نمزلا  دع 
ــن مزلا نأ  ــك  لذ .ري  ــ ثك مهري  ــ غو رالشاو ، رجدهو  لوهو  نوسجرب  لاثمأ  ةفسالفلا ، نم  ثك 

تانئا ـ كلا ـي  عو ـل  قتنا نأ  ـذ  نمف ـه ، تاذ نآلا  ـه فـي  ئانفو ەدو  ـ لخ لا  ـ جمو نا  ـ سإلا دو  ــ جو طر  شــ
موري لقع  ل  هسفن ع  حط  ّحلم  يزكرم  لاؤس  ـة  مثو نامزلا ، ـي بـ علا ـى  لإ ناملا  ـي بـ علا مـن 

مأ لعفلا ، ققحتلا   مأ  ءانبألا  رارمتسالاأ   نمزلا ؟ ةمثو  دولخلا  ّأتي  فك  ةروصلا : ثح 
ّ ـ كلا ــن  مزلا ــي  عبأ ــه ؟ توم هــو  يذ  ــ لا ەرو  ــ ثد نا  ــ سإلا زوا  ــ جتي ف  كــ ــن ؟ فلا دّسجتلا  

ـا ەثي ةري  ـ ثك ةلئ  ـ سأ تاذ ؟ ـ لا لعا فـي  ـ فتملا ـ  كلا ـن  مزلا ش  ـ عب مأ  ءا ، ـ شألا لعا فـي  ـ فلا
.باتلا اذه  لاحلا   ام  اهحرط  ةداعإ  رداق ع  سلفلا  ولا  ەدحوو  صملا ، ـق  لق
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رمألا ةفلتخم ، ةفرعم  تاعاطق  هتعّزوت  امنو  بسحو ، ةفسلفلا  ثح  لاجم  موهفملا  اذه  نك  مل 
ةداصتقالا إ نمو  ةداصتقالا ، ةوازلا  ةعامتجالا إ  ةؤرلا  نمف  رظنلا ، تاهاتم  هعّض   يذلا 
نم أزجتي  ال  اءزج  ةمجلا  راتعا  ةداحألا  هترظن  انجلا  عاطقلل  نا  كاذو  اذه  لقو  ةفاقثلا ،



.هلغاشم

، ەاا ـ نث ـث طـي  حبت ـم  لو لا  ـ شألا حط  ــى ســ لع تل  تارّو ظــ ــ صتلاو ىؤر  ــ لا ــك  لت نأ كــل  عقاو  ــ لاو
غو خــــراتلاو  ـة  فاقثلاو ـع  متجملاو در  ـ فلا لا  ـ طت ةلوم  ةف شـ ـ سلف ـة  يؤرب ـه  إ ـر  ظنت بـل لـم 

لمعلا ع ال  اجلا ، لهأت  ةداعإ  لمعُ ع  مل  امو  .عضوملا  ةلص  دأ  هل  نوك  دق  امم  كلذ ،
«. ةمج ال  ملاع   » لصن إ نلف  هل -  كلذ  مُقن  مل  ام  .هتبقاعمو  همجت 

ةؤرب اددجم  ةشقانملا  اهب إ  عفدو  ةَعذَج ، ةمجلا  ةضق  باتلا  اذه  داعأ  روصتلا  اذهب  اذكهو 
.ءاصقإ يأ  ضفرت 
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امر ثلا ، سلفلا  مامتهالا  نم  َلوي  مل  ام  اثك  هنل  تاذلا ، ةدهنمو  رافألا  عترم  لاخلا  تع 
ثك بسحف  ةلضافلا ، هتروهمج  نم  نوطالفأ  مهدرط  نيذلا  كئلوأ  ءارعشلاو ، رعشلا  طترم  هنأل 
ەدحو لّختلا  ذإ  كلذ ، غ  رمألاو  ةفسلفلا ، ضقن  لاخلا  نإ  سلفلا ، لقحلا  لغتشملا  نم 

نم هلقنتف  هقلخت ، يذلا  عضوملا  اهتقاط   دفنس  ةصلاخ  ةكت  ةلعاف  وهف  نامإلا ، سسأتي 
دويقلا ل  نم  رّرحتي  مل  ام  كلذ  ماقلا  عيطتس  ال  هنأ  غ  لعفلا ، دوجولا  إ  ةوقلا  دوجولا 

لاجم ادع   ه  عفدو  ءاسرخلا ، بلاوقلاو  ةدماجلا  مظنلا  ل  نم  دّرجتو  تامّرحملاو ، عناوملاو 
قلطتو اهلاخ  رحت  لمعت ع  مل  ام  مدقتلا ، قافآ  داترت  نأ  تنا -  امهم  ةمأ -  عيطتس  الو  .عادإلا 

.ةلحتسم دئاسلا  لقعلل  تد  امهم  تانكمملا ، قافآ  قيلحتلا   نانع  هل 

قئا ــ قح فــي   » با ــ تك لوألا مــن  ــث  حبملا اه  ــ جلاع ــي  تلا ةف  ــ سلفلا مها  ــ فملا زر  ــ بأ ــك هــي  لت
ةروط ــ سأ لا ) ـ لا موه  ـ فم اد  عـ  ) اه ـ نم ـد  حاو ـل  كل ـه  تجلاعم بتا  ـ كلا لهت  ــ سا ــد  قلو دوجو .» ــ لا
ةروط ــ سألا نأ  ــك  لذ ري ، ــ ثلا ــ  سلفلا ــق  معلا مــن  ــك  لذ ــي  فو ــه ، للحت ما  ــ قأ اه  ــ ع ةمد  قــ

ناسإلا مهف  هتطساوب  يذ  ـ لا ـر  كفلاو ـل  عفلا لا  ــ شأ ــس  سؤت فــ  زومر ، مــ ــ  سلف ري  ــ بعت
ةققحلا تناأ  ءاوس  دوجولا ، إ  تءاج  دق  ءلا  ةققح  نأ  فك  رهظتو  ملاعلا ، لخاد  هسفن 
مهافملا كلت  ةأشل  ةداعتسا  انه  اه  اهتداعتسا  نإف  مث  نمو  طقف ، اهنم  اءزج  وأ  زومزولا ،)  ) ةللا

.بتالا ةئب  اهسرغ   سمو إ 

دحاولا نرقلا  إ  ناب  ب(ـ نونعملاو  و  ثحملا ، اذه  نم  خألا  لاقملا  هنع  ّع  ام  كلذ  لعلو 
هعلت يذلا  ماحلا  رودلا  يزاوت  ةددج ، مقو  مهافم  ةجاح إ  نحن   » هف ءاج  ثح  نعلاو ،)

قطنملا اذه  نم  هلعلو  ددجتلاو » ثحلا  موقت ع  لاو  جاتنإلا ، تالمع  يغت  اجولونكتلا  
؟ كلذ نا  فكف  ةفسلفلا ،» لوح   » رئادلاو باتلا ، اذه  نم  اثلا  ثحملا  ةعوم  تءاج 
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اننل ال زولود ، لج  لوق  ام  ةصلاخلا ، مهافملا  ةطساوب  ةفرعملا  اهتققح   ةفسلفلا   نإ 
لخاد اهءانب  عيطتس  الو  انسودح ، لخاد  اهنن  مل  ام  يأ  اهعدتن ، مل  ام  مهافملا  رامثسا  عيطتس 

نا انه  نم  .زواجتلاو  ّختلا  قفأ  ادع   عفدننو  ةفرعملا ، خــــرات  اقمع   ثحن  مل  ام  انسودح 
، ةمدقلا ةنانويلا  ةفسلفلا  ةداعتسال  ضّخمت  ثح  ثحملا ، اذه  هلع  ماق  يذلا  اجسالا  دعلا 

ةفسالفلا طمن  يركفلا ع  رّرحتلا  إ  سمو  ةهج ، نم  غإلا ،» بدألا  ةءارق  إ   » هنم ةوعد 
انرّوصت قفأ  عّسونو  انسفنأ ، فرعن  نأ  عيطتس  اهدحو  ةفسلفلا  هنأ  كلذ  .ىرخأ  ةهج  نم  لئاوألا ،

ل نم  رّرحتلا  اهتطساوب  عيطتس  ىرخأ ، ةهج  نمو  ةهج ، نم  قعلا ، انلاخ  ينو  دوجولل ،
وه ةنانويلا  ةفسلفلا  عاجساو  .ةفرعملل  هجاتنإ  قرطو  ەكفت  طامنأو  دئاسلا ، لقعلا  تاهارإ 
ادئاس  نا  يذلا  طاسألا  ملاع  ع  اجورخ  ّدَعت  ةحان ، نم  ف ، بلطملا ، قّقح  عيص 

ذللا
ّ

ة نم  ةقغإلا  ةققحلا  فشك  رت إ  لا  ةهــلا  ةفرعملل  اّرح » « » اسامتلا  » تناف نانويلا ،
ةراضحلا مهف  نود  نم  ةوروألا  ةراضحلا  مهف  نكم  ال  هنأ   » ع ةوالع  اذه  اهدحو ، ةلقعلا 

«. يرقفلا اهدومع  ةنانويلا  ةفسلفلا  لش  لا  ةقغإلا ،

: ةساسأ  لحارم  ثالث  اهاإ إ  امّسقمو  ةفسلفلا ، كلت  ةطخ  امسار  ثحملا  اذه  ءاج  انه ، نم 

.دالملا لق  سماخلاو  سداسلا  نرقلا  لمشو  وألا : ةلحرملا  - 

.دالملا لق  عبارلا  نرقلا  لمشو  ةناثلا : ةلحرملا  - 

.دالملا لق  لوألاو  ثلاثلا  نرقلا  ام ب  لمشو  ةثلاثلا : ةلحرملا  - 
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اوتلا ع  ةدع ،  ةفسلف  تاصخشو  سرادم  باتلا -  ءاج   ام  ةلحرملا -  ەذه  لمش 
ةسردملا سدلقودامأ ، ةلإلا ، ةسردملا  سطلقه ، ةروغاثيفلا ، ةسردملا  ةنويألا ، ةسردملا  )

ادع  ) مهنأ الإ  ةلحرملا ، ەذه  ثممل  خادلا  عّنتلا  نم  مغرلا  عو  طارقس .) ةئاطسفوسلا ،
اضافا نوضف  مهنأل  ةدكوت ، ةعبط  مهتفسلف  نوك  نوكش   طارقسو ) يئاطسفوسلا 

تاه لعلو  .ةححص  ف  عضوملا -  إ  هجّتت  تماد  ام  ةناسإلا -  ةفرعملا  نأ  اقسم 
ير ــ ظن ــه  نأ ــة  لحرملا ەذ  هــ مــن  لوألا  رو  ــ طلا صـــف  فلؤ  ــــ ملا ا  ــــ تلعج ناتللا  امه  تصصخلا 

ــة، يرظنلا ةف  ــ سلفلا لو  ــ صأ نوي  ــ لإلاو نوروغا  ــ ثفلاو نوي  ــ نويألا ــه  ــع  ضو ث  حــ ــى ، حنملا
ضع ةلخادلا  ةعبطلا  نولوي  اوأدو  اعرذ ، ةجراخلا  ةعلا  اوقاضف  نويئاطسفوسلا  ءا  نأ جــ ــى  لإ
ەاري ام  نأ  كلذ  غتم ، ّسحلا  نأل  ةّغتم  ةفرعملا  نتعم  دكوتلا ، أدم  ضقت  اوعو   ةانعلا ،

الو مودعم ، هلإ  ساقلا  وهف  امودعم  ەآر  امو  دوجوم ، ەدنع  وهف  ادوجوم  سانلا  نم  دحاو  ل 
نم د  الو  ل  ام  ، ةناسإلا  ةفرعملا  قوثولا  نكم  هنإف ال  مث  نمو  .ەغ  محلا إ  اذه  ىّدعتي 
نم ةفسلفلا  ًم  طارقس  ءاج  انه  نم  .ةنهذلا  ءاشألاو  تاموهفملا  ثحلاو   دعاوقلا  ةماقإ 
مّدق ەع  دوجولاو ،» ةققحلا  نع  سفنلل  ثدح  دّرجم   » هلق تنا  اهنإ  ثح  ضرألا ، ءامسلا إ 
ًاؤس تحصأو  نخآلا ، عم  اراوح  طارقس ) عم  يأ   ) هعم تحصأف  هئارآل ، اتاذ  اضرع  فوسلفلا 



مامأ قطلا  حتف  ام  اذه  لعلو  هتيهامو ، ءلا  ةققح  يأ  ةققحلا ،»  » ةفرعم فدهب  اهّجوم 
؟ ةلحرملا كلت  صئاصخ  مهأ  امف   ةنانويلا ، ةفسلفلا  خــــرات  ةناثلا   ةلحرملا 
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ركف ع  تماق  ثح  سلفلا ، ءاطعلا  ةمق  ةنانويلا  ةفسلفلا  خــــرات  نم  ةلحرملا  ەذه  دعت 
نوطالفأ كفت  لحارم  ضرع  اهضرع ع  تقا   فلؤملا  نأ  غ  وطسرأو ، نوطالفأ  قالمعلا :
نوطالفأ نأ  ەداقتعا  دئاع إ  كلذ  لعلو  ةمّدقملا ، ەاإ   ەركذ  مغر  وطسرأل  ضّرعتي  ملو  ەدحو ،

افسلف اهذم  ملاعلا ي  خــــرات  صخش   لوأ  تع   » هنأ كلذ  ةلحرملا ، ەذه  لثمتب  ەدحو  لفك 
هنب ةلصلا  جئاشو  زاربإ  هتبغر   ادئاع إ  نوك  نأ  نكم  ام  عقاولاو ،» ركفلا  ەثأت   هل  ًماش 

اذه لعلو  م.ق ، ماعلا 399  هتافو  حو  م.ق ، ماعلا 407  ذنم  ه  اطترم  ّلظ  هنإ  ثح  طارقس ، و 
رظنيل ناسإلا  وحن  هجّتي  دحاو  سلف  رات  امهفصت   إ  ةفسلفلا  ّرؤم  نم  ثك  ادح  ام 
دوجولا هفصوب  تاهاملا  دوجو  وحنو  ةفرعملا ، ةظن  ثحيل   تاهاملا  وحنو  قالخألل ،
نوطالفأ اهب  رم  لا  ثالثلا ، ةكفلا  لحارملا  هنع  تّع  ام  اذهو  .ةلاثملا  هتفسلف  دشل  قحلا 

ع لمعو  لثملا  ةظن  هدل  تلمتا  ح  ةخألا ، هتلحرم  ةصاخو   ةئزجلا ، اهتازيامت  مغر 
.سفنلا دولخ  ةدقعو  ةساسلاو  ءافلاو ، قالخألا  لاجم  اهقبطت  

ــة يرظنلا هس  ــ سأ مه  فــ ــن  كم ال  ــة ، ماع ةرو  صــ ا  ـــ نويلاو ي ، ــــ نوطالفألا ر  ــــ كفلا نأ  عقاو  ــــ لاو
ب فاضتلا  ث  حــ ــة ، راتلا هتأ  شــ تاقا  ســ عــن  ــف  شلا تــّم  لــم  ا  مــ ــة ، جرملا ەر  ــ طأو

ام اذه  لعلو  اهنع ، اغتلا  نكم  لا ال  تاملسملا  نم  سلفلا  سردلا  حبصأ   عقاولاو  ركفلا 
سإلا  عمتجملا  رثأ  ازم  نوطالفأ ،» ركف  ةجراخلا   ثؤملا 

ّ
تار  » لوانت إ  فلؤملا  ادح 

ركفلا لعفت  لعافلا   رودلا  اهل  نا  ةساسأ  صئاصخ  مسا  عمتجم  وهو  هتفسلف ، نكت 
: ام  لسار ، دنارترب  ائكتم ع  فلؤملا  اهضرع  ام  صئاصخلا ، كلت  زربأ  نمو  سلفلا ،

.ةلملا ماظن  - 

.ةدرفلا ةّحلا  دودح  - 

.ةلا ماظن  - 

.ةّعويشلا رهاظم  - 

مأ ةطسإ  رخآلا : اثأت   قمعأ  نا  امهيأ  نلو  سإلا ، عمتجملا  صئاصخ  مهأ  ەذه  
؟ نوطالفأ

، ةخألاو ةثلاثلا  ةلحرملا  نع  فرطلا  اّضاغ  فلؤملا  هضرع  ام  ةنانويلا  ةفسلفلا  خــــرات  وه  كلذ 
اهرهوج تضقف ع  ةجراخ ، ثؤم 

ّ
تار لعف  اددش  افعض  ةفسلفلا  اهيف  تدهش  ةلحرم  اهراتعا 

رمألا سلوأ   اذامل ؟ نلو  ةمهأ ، الو  لا  يذ  سل  ارمأ  اهضرع  لعج  يذلا  رمألا  اهتعبطو ،



ــم كحت ــي  تلا ةضاهنت  ــ سالا ــة  يؤرلا نإ  مأ  ــة ؟ اثلا ــة  لحرملا عم  لاحلا  وه  ام  امامت ، ةئاقتنا 
كرا شـ نأ  ـن  كم الإ مـا  اه ، ـ نم دعت  سـ ث لـم  حــ عين ، ــ صلا ــك  لذ ــى  لإ ــه  تعفد هــي مــا  فلؤ ، ــ ملا

؟ باتلا اذه  فلخ  ةسرمتملا  ـر  يونتلا ـة  مع فـي 

لوا ــ نأ ي ــى  لإ ا ، ــ مع ا  ــ قيبطت اد بــه ، ا حــ اذ مــ ــل هــ علو ءا ، ــ قتنالا ري ســر  ــ خألا لؤا  ـــ سلا ب  ــــ سحن
الأ الخألاو ، ــ  سلفلا رو  ــ ظنملا كئا فــي  جــد شــ اعو  ــ ضوم ــه  باتك مــن  ري  ــ خألا ــث  حبملا فــي 

؟ ذفنأ هلع  ةكفلا  ماحألا  يأو  ەاإ ، هتجلاعم  تّمت  فكف  مادعإلا ، عضوم  وهو 
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تاعمتجملا تقفار  ةعامتجا  ةرهاظ  و  هتفقا ، مرجل  سفنلا  لتق  اهنأ  مادعإلا  ةقع  فرعت 
لوانتف وألا ، تاراضحلا  ذنم  اهخرات  عّبت  إ  اءد -  فلؤملا -  لمع  اذل  اهتأش ، ذنم  ةناسإلا 
مئارجلا ادِّدعم  هاجلا ، رعلاو  يدوهيلاو  ارومحلاو  وعرفلا  نوناقلا  اهتجلاع   لا  تاعلا 

، اهدّدعت مئارجلا ع  كلت  تسكع  دقو  اهب ، ذّفنت  لا  قرطلا  انّبمو  مادعإلا ، ةقع  اهيلع  قاعملا 
َ

ب
لش  مادعإلا  ةقع  نم  ةفلتخملا  تاعمتجملا  فقوم  نأ  فك  اهعّونت ، ع  قرطلا  كلتو 

الخألاو اقثلاو  يدلا  اهنم  ةثك ، لماوع  اهحمالم  نكت  رفاضتت   ةعامتجا  ةرهاظ  ساسألا 
.اهيف عقت  لا  فورظلاو  اهرّوطتو ، ةمجلا  مجحو  سلفلاو ،

، اه ـ ئاقب لئا  مـن قـ ـة ، الخألاو ةف  ـ سلفلاو ـة  وناقلا ءارآلا  اه  ـ لوح نيا  ــ بت نأ  ــ  بطلا اذ مــن  لــ
فلؤملا  ضافأ  ـا  مم ـه ، ئارآ رر  ـ بت اه فـي  ـ وم ةه هـو  ـ جو امه  ـ نم ـل  كل اه ، ـ ئاغلب ٍدا  ـ نُم ـى  لإ

« نظلا  » ئراقلا إ عفد  يذلا  رمألا  اهب ، حت  لا  ةفلا  ةنوناقلا  حورلا  سكع  بولسأ  هنات 
نع ءارقلا  اهب  أرد  ةّقت »  » الإ نإ   ناقاسلا ، ناثحملا  اهب  ّمت  لا  ةخذالا  ةبدألا  ةغللا  كلت  نأ 

ل درفني  نأ  ّأ  ذإ  اهققحت ، باتلا  نم  ثك  ردني ع  ةم  كلتو  اموسوم ، نوناقلا  ەوبسح  نأ 
؟ ادرفم بتالا  نا  اذإ  هتغل  عيضاوملا -  لوقح  فالتخا  ع  عضوم - 

ماد ــ عإلا ــة  بوقعل ــا  غلإلاو ا  ــ قبإلا را  ــ لا ءارآ  ضر  ــى عــ لع ــة  وناقلا حور  ــ لا ك  ــــ لت ر  ــــ صتقت م  ــــ لو
عضوملا ثحالل   ــه  نم ــل  عجتو ــه  يتو ەد  ــ ضعت ــق  حالم عو  ــ ضوملا ــت  عبتأ ا  ــ منو ــب ، سحو

: قحالملا  كلتو  اعجرم ،

(. مادعإلا ةقع   ) انجلا ءاضقلا  ةهيجوتلا   اهئدامو  ةدحّتملا  ممألا  دعاوق  -  1

(. ةلود ل  ىدل  ءاغلإلا  خــــرات  ركذ  عم   ) مادعإلا ةقع  تغلأ  لا  لودلا  -  2

.مادعإلل ةلدلا  ةقعلا  -  3

انمّد قــ ــد  قو ــر ، ضخ دو  ــ محم ثحا  ــ بلاو بتا  ــ كلل دوجو » ــ لا قئا  ــ قح فــي   » با ــ تك هــو  ــك  لذ
هعضاومو اه  ّأ لــ ذإ  لوأ ، ــ تلا ــل  صفم تزح فــي  ــب ، سحت ةءار ال  ــ قو ءا ، ــ فولا اّ ال يــّد  طــ

ةمحلو هناعم  قتر  انقتفف  انيع  لوأتلل  هف  انحتف  اننأ  بسحن  كلذ  مغرو  ّختت ، ه  ام  الإ  جتت  ال 



.هنام
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ةلود وه  رع ، دل  نم  رداص  هنأ  وألا  ةلهولل  هذ  رطخ  مل  باتلا ، اذه  تحّفصت  ح 
، هممصتو فالغلا  قرو  ةعون  نأ  كلذ  باتلا ، اذه  لش  قلعتي  طس  بسل  اددحت ، تارامإلا 

كرادتأ ملو  .اوروأ  ةرداصلا   ةعلا  تاروشملا  الإ   امهدهعأ  مل  يلوألا ، تحفصلا  ممصت 
مل  ةغص  ةنتال  فورح  بوتكملا  اقثلا » عمجملا   » ناونع ناعمإلا   دع  الإ  يريدقت  أطخ 

.(U.A.E  ) تخملا يلنإلا  اهمسا  الإ  ةدحتملا  ةعلا  تارامإلا  ةلود  إ 

«، دوجو ـ لا قئا  ـ قح  » نم اهجرد ضـ نأ نــ زو  ــ جي ــي ال  تلا لئا  ــ سملا مــن  ةلأ  ــ سم ەذ  نو هــ ــ كت ــد  قو
رطت ةرو  ـى  لإ عاد  ـ لا ـي مـن  نأل دد ، ل جـ ـر فـي شـ صاعملا ـر  علا با  ـ تلا دو  ـ جو ـد  صقأ

علا هف  تحصأ  اننأ  ع  ةصاخو  اضأ ، اهتيلامج  نم  اهلش  حبص  ةعلا ل  تاعوبطملا 
.ةئارغإلا اهتطلسو  ةروصلا  تاذاجتل  ةعضاخ 

ةلضفلا  » ەامس ًصف  لامجلا  ةضقل  صّصخ  هنأل  روصتلا ، اذه  نع  ادع  دومحم خ  نك  ملو 
الإ  دوجوم  هنأ غ  وأ  وضوم ،» وأ  اذ  وه  لهو  ، » وه ام  لامجلا : نع  هف  لءاس  ةصقانلا ،»

ةلشلا مقلاو  ةّسحلا  مقلا  لالخ  نم  لامجلل ، وضوملا  دوجولا  دأت  إ  تيل  انناهذأ ؟
كلت ةققح  نع  ذش  ال  هنإف  دوجولا ، قئاقح  نم  ەانددع  اذإ  لامجلا  نل  .ةطاترالا  مقلاو 

فطاوعلاو  لاخلا  لّخدت  راشأ إ  كلذ ح  نع  دومحم خ  ّع  دقو  .اهتّيس  يأ  قئاقحلا ،
ەاوتحم كاردإ  و  عمسلاو ، لا  متي  دق  يذلا  لامجلا  سّسحت  اقّرفم ب  لمجلا ، ءلا  ةؤر 

امرو ةفرعملا .» بلق  ذافنلا إ  رداقلا ع  كفتلا  ةدافإ   » ردق حلا ، كاردإلا  هف  دف  يذلا ال 
نم ءزج  ىوس  لش  باتلا ال  لش  ةلامج  نأل  خألا ، محلا  لخد   امم  باتلا  ةلامج  تنا 

ةفرعم الإ  اهيلإ  ذافنلا  نكم  ال  لاو  اهمّدق ، لا  ةفرعملا  ةلامج  يأ  ةقمعلا ، ةحرلا  هتيلامج 
لخادت نع  ةجتان  ةددج  ةلامج  دلوتت  تاذلا  انه  اه  .يدقنلا  ّلتلاو  ةءارقلا  إ  ةعجار  ىرخأ 

.ةءارقلا ةلامج  ةاتلا  ةلامج 

.دوجولا ةلأسمو  ةققحلا ، ةلأسم  امه : تيفسلف ، تلأسم  هناونع  ذنم  انهجاوي  باتلا  نإ 
رهاوظلاو ءاشألا  قئاقح  نأ  غ  ةهاملا ، نع  لؤاس  عضوم  اهنأل  ةفسلف  ةلأسم  ةققحلاف 

لا تاوذلا  رظن  ةهج  نم  الإ  كلذك  تسل  قئاقح  كانهف  قافتا ، عضوم  امئاد  تسل  اهتاهامو ،
قئاقحلا سل  ةفسلفلا  عضومو  حُ ، ال  ام  قئاقحلا  نم  نإ  مث  كلت ، وأ  ةهاملا  ەذهب  اهنيعت 
دومحمو .هتاذ  ةققحلا  أدم  ل  عم ، ثدح  وأ  ةققح خ  ًثم  متهت  ف ال  ةضراعلا ، ةئزجلا 

إ ةعجارلا  قئاقحلا  اضأ  متها  ل  اهدحو ، ةللا  قئاقحلا  ەذهب  هاتك  انعم   نك  مل  خ 
ام نإ  : » لوق .تعتلا  ولويدألا  لوأتلا  دصاقم  اهعوقو   أدم  نم  نل  عقاولا ، تاطعم 

، اندك وأ  اهب  انكسمأ  اننأ  دقتعنف  انغوارتو ، انعدختو  اهنع  ثحن  لا  ةققحلا  وه  عقاولا  انصقني  
، ناتساو دنهلا  ام ب  يوون  قباس  ةرم   تاهاجتا ، ةدع  نم  اهناسل  انل  جختو  انئجافت  اهب  اذإف 

«. ةلئاإ تاسرامم  ةرمو   ...رقفلا  طاس  تحت  امهاعش  حزري  امف 



اهدوجوف ةفم  ةققحلا  تنا  اذو  دوجولا ، الإ   ةققح  دجوت  الف  نامزالتم ، ةققحلاو  دوجولاو 
تلغشا يذلا  ولا  ەدعب  دوجولا  كانه  .دوجولا  كلذكف  عاونأ ، ةققحلا  نأ  امو  كلذك ، فم 

نامزلاو ناملا  دوجوك  هتاذ ، دوجولا  أدم  تاثإل  اهتاشقانم  ةصاخو   ةمدقلا ، ةفسلفلا  ه 
نام ةضق   وأ  ثدح  وأ  ء  دوجو  ةدافإ  ىّدعتي  يذلا ال  دوجولا  كانه  مث  ءاشألاو ، تاهاملاو 

.يعلاو معلا  دوجولا  هتيمس  لّضفنو  رهاوجلل ، ضارعألل ال  دوجو  هنإ  َْنَّيعم ، نامزو 

لؤاسلا هنب و  طف  هاتك ، فادهأ  نم  افده  دوجولا  ةهام  نع  لؤاسلا  دومحم خ  راتخا 
: هلوق امهدأتب  لخدملا  ماقو  فرطلا ، نيذه  مزالت  نع  ّع  ناونعلاو  .ةققحلا  ةهام  نع 

ام  لعفن ؟ نأ  بج  اذام  دوجولا ؟ وه  ام  لءاسنو : فسلفتن  نأ  وه  باتلا  اذه  نم  فدهلا  »
معلا دوجولا  ەانيمس  ام  نل  .باتلا  بحاص  دأ  ام  ةلزألا ،» ةبدألا  ةلئسألا  اهنإ  ةققحلا ؟

ةلئسأ تلهتسا  ةمدقلا  ةفسلفلا  نأ  عجار إ  بسلا  لعلو  بتالا ، مامتها  رثأتسا  ام  وه  يعلاو 
لئا ـ سم ـى  لع احا  ـ حلإ ــر  ثأ حب  ــ صأ ةر  ــ صاعملا ةا  ــ لا ــع  قاو نأل  وأ  لوألا ، ەا  ــ نعم دوجولا 

اا ـ ضق ـى  لإ قا  ـ سي با  ـ تلا اند  ـ جو اذه  لـ ـه ، نع ـا  عتملا ال  خــــرا ، ـ تلا ـل  عف فـي  دوجو  ـ لا
ـل: ثم

ةّمألاو ةرجهلاو  رقفلاو  اجولونكتلا  لثم  ىرخأ  لئاسمو  امهتاّدحتو ، ةعلا  لودلاو  ةمانلا  لودلا 
.خلإ ...لاصتالا  لئاسوو  مادعإلاو  ةمجلاو 

: اتلا بتلا  ماسقأ  ةثالث  هاتك إ  دومحم خ  مسق  دقل 

.ةاحلا لوح  - 

.ةفسلفلا لوح  - 

.مادعإلا لوح  - 

دقو اثحمو ، ًاقم  إ 24  اهلمجم  تلصو   ثحاملاو  تالاقملا  نم  ةعومجم  مسق  ل  مضو 
نا نإ  ةققحلا  هجو  ع  فرعن  الو  اهماسقأ ، نوانع  راتخاو  تالاقملا  ەذه  بترت  انرظن  تفل 
اذه ىرن   نحنو  .ارجإ  هنم  ضرغ  دّرجمل  وأ  سلف ، رّوصت  نم  اقالطنا  كلذ  راتخا  دق  بتالا 

ةلأسم ەدنع   لّثمتملا  توملا ، دض  ةاحلا  نأل  سلفلا ، رّوصتلا  قمع  إ  عجري  ام  بتلا 
بترت راتخا  بتالا  نأ  كلذ  عم  لهف  .اضأ  ةدوجوو  ةقالخأو  ةفسلف  ةلشم  اهفصوب  مادعإلا ،
توملا إ  ةاحلا  نم  تانئالاو  ءاشألا  لاقتنا  يأ  ةّنولا ، ةّدوجولا  ةروصلا  ەذهل  اقفو  هاتك 

عقوم نأ  هنامإ  للد ع  مسقلا ، نيذه  طسو  ةفسلفلا  صاخلا  مسقلا  هُعْضَو  لهو  ءانفلاو ؟
أشم يأ  املا ، ەاجتا  فلخلا   رظنت إ  ةؤر  ةاحلاو ، نولل  تؤر  لعفلا ب  وه  ةفسلفلا 

!؟ تانئالا ەذه  لقتسم  يأ  لقتسملا ، ەاجتا  مامألا   رظنت إ  ةؤرو  تانئالا ،

عـن ـث  حبلاو ـد  قنلا ـى  لع مئا  قـ يزوا  ـ جت فقو  مــ ــه ، تاذ حــد  فــي  ــر  ضخ دو  ــ محم فقو  مــ نإ 
، ةفسلفلا تاا  بتا فـي غـ ـ كلا ـق مـع  فّتن ـن  حنو  . ـ سلفلا لد  ـ بلا اه  ـ مـا  ـة ، نكمملا لئاد  ـ بلا
، رعلا سلفلا  ركفلا  رلا  ةرو  هعم   قفتن  .ةفسلفلا  لمع  تافك  ائزج   هعم  فلتخنو 



قالطنالل رعلا  لقعلل  ناوألا  نآ  دقل  : » هلوق لّقعتلاو   لّختلا  هطر ب  ةقفاوملا   ل  هقفاونو 
«. مظنملا لّختلا  نم  دملاو  لّختلا  هعفدو إ  هلاقع  نم  نهذلا  قالطب  ءامسلا  نانع  مهسلا إ 

ازاوم ل  ةفسلفلل ، اضقن  نيدلا  ىرن   اننأل ال  وهاللا ،» ركفلا   » نم هفقوم  هعم   فلتخنو 
ءتس اهلعج  ل   تاسسؤملا ، ەذه  جراخ  فسلفتلا  ةرولا   سل  لدلاف  افلختم ،

مل نو  وهف  باتلا ، اذه  انيأر : لاثم ع  خو  .اهيفو  اهب  كفتلا  مّمعتو  اهل ، سّسؤتو  ةفسلفلا ،
رخآ ، عن  نم  ةسسؤم  نع  ردص  دقف  دومجلا ، ەدنع  ةفوصوملا  تاسسؤملا  نع  ردص 

؟ يركف عاعشإ  ةاون  نوك  نأ  نكم  ّسؤملا  ماظنلا  نأ  ًلد ع  اذه  سلأ  اقثلا .» عَّمجملا  »
ةلئسأ ةراثإ  لعفلا ع  لمع  باتك  هنأل  ةاغلا ، ەذه  مهسأ   باتلا  اذه  ەرادصب  عَّمجملا ،» و«

.هتيمهأ باتلا  اذه  بسا  اهتيعونو  هتلئسأ  دصاقم  ةعبط  نمو  ىرخأ ، كفتلا   حقاو  ىك ،



عجارملا
.1980 تادع ، تاروشم  توب ، اوعلا ، لداع  .د  ةمجرت  سسا ، لرا  نويناسإ ،» ةفسالف  - »  1

.اونق جروج  بألاو  راشلا  اس  .د ع  ةمجرت  نوطالفأل ،» بحلا  وأ   ةدأملا ، - »  2

.رق تزع.د  ةمجرت  نوطالفأل ،» طارقس  ةماحم  - »  3

.ةفسلفلا خــــرات  وص ،» ةصق  - »  4

، باتلل ةماعلا  ةملا  ةئيهلا  ةرهاقلا ، .ةشاع  تورث  .د  ةمجرت  دفوأ ، تانئالا - » خسم  - »  5
.م 1984

.ةهو دارم  .د  ةفسلفلا ،» ةصق  - »  6

.رد دمحم  .د  ةنوناقلاو ،» ةعامتجالا  مظنلا  خــــرات  - »  7

.م 1977 فراعملا ، .ت  .د  ةرهاقلا ، لطلا ، قيفوت  .د  راتلا ؛» اهراسم  ةفسلفلا   - »  8

ولجنألا ةتكم  ةرهاقلا ، .اكز  داؤف  .د  ةمجرت  .دمنه  فلأت  اهتالشمو ،» اهعاونأ  ةفسلفلا : - »  9
.م 1986 ةملا ،

ةسسؤملا معنملا ، دع  دهاجم  ةمجرت  ستس ، لوو  فلأت  ةنانويلا ،» ةفسلفلا  خــــرات  - »  10
.م 1987 ةعماجلا ،

.م 1980 توب ، ملقلا ، راد  زاخ ، انح  ةمجرت  نوطالفأ ، ةروهمج  -  11

.دبع قداص  فوؤر  .د  اقعلا -  عــــلا  نم  ماعلا  مسقلا  ئدام  -  12

.يقنقشلا يداهلا  دع  دمحم  .د  يملا ، نوناقلا  خــــرات  -  13

.رد دمحم  .د  ةعامتجالاو ، ةنوناقلا  مظنلا  خــــرات  -  14

.ع رونأ  .د   اعملا ، اقعلا  حالصإلاو  امتجالا  عافدلا  -  15

.دشار .د ع  انجلا ، نوناقلا  ةساردل  لخدم  -  16

.طصم دومحم  دومحم  .د  ماعلا ،» مسقلا   » تاقعلا نوناق  ح  -  17

.1969 ةاحلا ، ةتكم  توب ، بارط ، حروج  ةمجرت  .وما  بلأ  ةلصقملا ، -  18

.قداص لداع  .د  ، كتاح راأ   -  19



، تلا فسوي -  رداقلادع  .د  ةمجرت  نكس ، .ف.ب  فلأت : اسإلا ، كولسلا  اجولونكت  -  20
.ةفرعملا ملاع  ةلسلس  1980م ، بادآلاو ، نونفلاو  ةفاقثلل  طولا  سلجملا 

.عبارلا ددعلا  ركفلا ، ملاع  ةلجم  -  21

ةتكمو .م  1991 ةرهاقلا ، وألا ، ةعطلا  نيدلا ، فس  من  مهاربإ  ةمدقلا ، روصعلا  م   -  22
.وبدم



بتالا
.م ماع 1956 ةرهاقلا  دلو   يطسلف ، فسوي خ -  دومحم 

ماع قوقحلا  ساسللا )   ) ةزاجإلا زاحو ع  م ، سمش  ةعماج ع   اعلا   هملعت  لت  - 
.م ماع 1982 انجلا  نوناقلا  العلا   تاساردلا   ةداهش  مث ع  1980م ،

يندملا لماعلا  نوناق  لوح  تارمتؤملاو  تاودنلا  نم  ددعلا  كراشو   ةاماحملا  ةنهم  لواز  - 
ةلود ءارزولا  سلجم  نوؤشل  ةلودلا  ةرازوب   انوناق  اثحا  لمعلا  قحتلا  مث  .ةكفلا  ةلملا  قوقحو 

.ةدحتملا ةعلا  تارامإلا 

عمجملل انوناق  اراشسم  مث  ماع 1991م ، ظوبأ  اقثلا   عمجملا  انوناق  اثحا  لمعلا  قحتلا  - 
.م ح 2006 

.ظوبأ ةنولإلا   ةقلا  انوناق  اراشسم  الاح  لمع  - 

ةغللا مجرتو إ  .م  ماعلا 2000 اقثلا   عمجملا  نع  دوجولا » قئاقح    » ناونع باتك  هل  ردص  - 
.ةلجنإلا

ـل قح فـي  با  ــ تك ــل  ضفأ عــن  ــي  ملعلا مد  ــ قتلل تو  ــ كلا ةس  ــ سؤم ةزئا  جــ ــى  لع ــل  صح - 
نو ـ نفلا خــــرا  تـ  » ـه باتك عـن  ـة  رعلا ـة  غللا تانا  ـ سإلاو بادآلاو  نو  ـ نفلا فـي  فلأ  ـ تلا

.م ماع 2003 كلذو  ةمالسإلا »

ةلطلا ةمئاقلا  نمض  ناو  .م  2011 سلدنألا » نوملسملا   خــــراتو  نونف   » باتك هل  ردص  - 
.م ةسداسلا 2012-2011 اهترود  باتلل   داز  خيشلا  ةزئاجل  ةحشرملا 

ندرألاو كرامند  ــ لاو انا  ــ سإ فــي  ةمال  ــ سإلا نو  ــ نفلا فــي  تار  ــ ضاحملا مــن  دد  ــ علا ى  ــــ قلأ - 
ــر» جفلا و« ةا » ــ لا : » فح صــ فــي   ةرو  ــ شم تا  ــ ساردو تالا  ــ قم ةد  عــ ــه  لو .سو  ــ تو

«. رعلا مارهألا  و« ةعامتجا » نوؤش   » لجم و  ندنل ، رعلا » سدقلا  و« داحتالا » و«

«. ةاحلا فض ع   » ناونع تالحرلا  بدأ  باتك   اثيدح  هل  ردص  - 

 



Notes
[←1]

ریانی 2001. خیراتب 28  ةیرھاقلا ، ایندلا ) فصن   ) ةلجم يف  رُشن 



[←2]
.رمقلا ةھلآ  اناید  وخأ  وھو  ةیقیرغإلا ، ریطاسألا  يف  سمشلا  ھلإ 



[←3]
«. سیدیبیروی «ـ ل سیلوأ » يف  اینیجییفیإ   » ةیحرسم ىلإ  عوجرلا  متی  اینیجییفیإ ، ةایح  لوح  لیصفتلا  نم  دیزمل 



[←4]
.ةشاكع تورث  .د  ةمجرت ، دیفوأ -  تانئاكلا -  خسم 



[←5]
.انحوی لیجنإ 



[←6]
ةدیدج ةعبط  يف  ةیاورلا  رشن  ریونتلا  راد  تداعأ  دقو  ةیرصملا ، فراعملا  راد  دلیاو ، راكسوأ  فیلأت : يارج  نایرود  ةروص 

.ضوع سیول  ةمجرتب 



[←7]
« ناكلف  » ھسأر ّقشف  ملؤم  عادصب  بیصأ  امدنع  سویز  سأر  نم  ةلماك  تقثبنا  اھنإ  لاُقیو  ةیقیرغإلا ، ریطاسألا  يف  ةمكحلا  ةھلآ 

.افرنیم ترھظف 



[←8]
. ةشاكع تورث  .د  ةمجرت ، دیفوأ ؛ تانئاكلا ، خسم 



[←9]
ریخلا نأ  ربتعی  ًایفسلف  ًاجھنم  ھسفنل  طخو  ھقالخأ  ةماقتساب  زاتما  نرقلا 17 ، ةفسالف  مھأ  نم  يدنلوھ  فوسلیف  ازونیبسا : 

.ةفرعملا حرف  يف  نوكی  ىمسألا 



[←10]
. ةیمشاھلا ةیندرألا  ةكلمملا  ةلیمجلا -  نونفلل  ةیكلملا  ةیعمجلا  رغاد ؛ لبرش  نسحلا ، بھاذم 



[←11]
.سدقملا باتكلا  ثلاثلا ؛ حاحصالا  نیوكتلا ، رفس 



[←12]
.باتكلل ةماعلا  ةیرصملا  ةئیھلا  يمھف ، ىفطصم  .د  ةمجرت  نبیرج ؛ نوج  نامزلا ، دلوم 



[←13]
.ةیقیرغإلا ایجولوثیملا  يف  ةھلآلا  میعز 



[←14]
.رشبلل اھاطعأو  رانلا  قرس  ھنإ  لاُقیو  ةیقیرغإلا ، ایجولوثیملا  يف  ةفاقثلا  ھلإ 



[←15]
نیعون هرھظ  ىلع  لمحیو  سوقب  ًاكسمم  نیحانجب  كالم  لكش  ىلع  روُصیو  ةیقیرغإلا ، ایجولوثیملا  يف  سونیف  لامجلا  ةھلآ  نبا 

.هركلا ثبل  صاصر  نم  ماھسو  نیبحملا ، نیب  ام  طبرلل  ةیبھذلا  ماھسلا ، نم 



[←16]
. ةیقیرغإلا ریطاسألا  يف  ةھلآلا  لوسر 



[←17]
.ةبشخ ينیرد  نانویلا ، دنع  لامجلاو  بحلا  ریطاسأ 



[←18]
نیمأ ـل تـ جأ ـة مـن  يعیبطلا دراو  ـ ملا ةیعان مـن  ـة صـ يلوأ داو  ــ صالخت م ــ سا ن  ــ ي ف ــ نعت ل  ــ صألا ة  ــ يقیرغإ ة  ــ ملك

.ناسنإلل ـة  يداملا تاجا  ـ حلا يّط  ـ غت نأ  اھنأ  ـي مـن شـ تلا عل  ـ سلاو داو  ـ ملا



[←19]
.ةیقیرغإلا ایجولوثیملا  يف  حمقلا  ةھلآ 



[←20]
.ةیقیرغإلا ایجولوثیملا  يف  رحبلا  ھلإ 



[←21]
.ولوبأ ھلإلل  اھئالوب  نیدت  ةفاّرع  ھیف  نطقت  تناك  يفلد : دبعم 



[←22]
.ایركز داؤف  .د  ةمجرت  نوطالفأل ؛ ةیروھمجلا 



[←23]
.ایركز داؤف  .د  ةمجرت  نوطالفأل ؛ ةیروھمجلا 



[←24]
.لسار دنارترب  ةیبرغلا ، ةفسلفلا 



[←25]
.م ماعلا 1997  عبارلا ، ددعلا  عباسلا ، دلجملا  ركفلا ، ملاع 



[←26]
.رونأ رسی  .د  رصاعملا ، يباقعلا  حالصإلاو  يعامتجالا  عافدلا 



[←27]
.وماك ریبلأ  ةلصقملا ؛



[←28]
ـي 21 فو ًا  ـ موی ـت 72  ماد .م  ـة 1871  ضافتنا ـة  جیتن تنّو  ـ كت ة  ــ لماعلا ة  ــ قبطلل ة  ــ يروث ة  ــ موكح سیرا :» ــ ة ب ــ نوموك »

لقتعاو لُتق  دقلو  سیراب ، لامعب  ةواسقب  تلّكنو  سیراب  ةروثلل  ـة  يداعملا ریی » تـ  » ـة موكح تاو  ـت قـ محتقا .م  را 1871 ـ يأ
.صخش فلأ  نینامث  ىلاوح  ةنوموكلا »  » يف



[←29]
.م ریاربف 1981 يف 29  ةیرصملا  مارھألا  يف  رشن  ةیلودلا  وفعلا  ةمظنمل  ریرقت 



[←30]
.وسور كاج  ناج  لیمإل -  ةثیدحلا ، ةیبرتلا  لوصأ 



[←31]
.زنیكس .ف.ب  فیلأت  يناسنإلا ؛ كولسلا  ایجولونكت 



[←32]
.وماك ریبلأ  ةلصقملا ؛



[←33]
.1072 ص ، عباسلا ، دلجملا  ركفلا ، ملاع 



[←34]
ص 1074. عبارلا ، ددعلا  عباسلا ، دلجملا  ركفلا ، ملاع 



[←35]
.وماك ریبلأ  ةلصقملا ؛



[←36]
.قداص لداع  .د  كتایح ، يف  رارسأ 



[←37]
.قداص لداع  .د  كتایح ، يف  رارسأ 



[←38]
.وماك ریبلأ  ةلصقملا ؛



[←39]
.ةمیرجلا ملع  يف  نیصتخملا  دحأ 



[←40]
.يعامتجالا عافدلل  ةیبرعلا  ةلجملا 



[←41]
لیربإ 2000. خیراتب 19  ةینانبللا ، ریفسلا )  ) ةفیحص يف  رُشن 



[←42]
ماعلا 2000. ربمتبس  خیراتب 28  ةیتارامإلا  داحتالا »  » ةفیحص يف  رُشن 



[←43]
ص16 - 17. ریاربف 2000 ، ددعلا 49 ، تیوكلا -  ساطرق ،)  ) ةلجم يف  رشن 
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