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 ...ةمدقملا

 ةايحلا بهاو ؛دوجلاو نملاو ءاطعلا يذ «دوبعملا كلملا هلل دمحلا

 ولوأو ةكتالملاو ةينادحولاب درفتو ةيدمصلاب فصتا هناحبس .دوجولا قلاخو

 هسفن ئلع ئنثأ امك وه هيلع ًءانث يصحأ ال هل دمحلاف ؛دوهش كلذ ئلع ملعلا

 .دوجو كانه نكي ملو ناك ثيح

 .هقلخ ءيش لك نسحأ ؛هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 يف مارجألا رخس ؟روطف نم ئرت له رصبلا عجراف ءهعّبص ءيش لك نقتأو
 ضرألاو تاوامسلا قلخ هناحبس «قوقع وأ ذوذش اهيف سيلف ؛اهكالفأ

 .نينمؤملل ةيآل كلذ يف نإ ءقحلاب
 ءةلاسرلا غلب ءقودصملا قداصلا هلوسرو هديعادمحم اثنيسأ نهشأو

 ئتح هبر ليبس يف دهاجو «ةمغلا هب هللا فشكف ؛ةمألا حصنو «ةنامألا ئّدأو

 .نيقيلا هاتأ

 :دعب امأ

 مويلا ملاعل ةغلاب ةيمهأ وذ 16 طاتطانع 5ءاومعع يوبعشلا ملعلا نإ

 نم هباصأ امل اًرظن ؛يبرعلا انملاعل هتيمهأ دادزتو ,ملعلا رصعب فصتي يذلا

 ديزي يوبعشلا ملعلاف «ملعلا - ةميركلا ةايحلا لبس مهأ دحأ يف نهوو فعض
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 هتاقيبطتو ملعلا تافاشتكا نم ديدج وهام لكب اًعالطاو ةفاقث ماوعل

 لا اتوب رار لب بلا سايح وب اوراس هيي

 يف ديدج وه ام لك ئلع اوعلّطيلو ؛مهفغش اوضرُيل ؛ملعلاب نوقلعتي مهلعجيف

 عفدل - مهناطوأ ةزع نوديري نيذلا - ملا فا رع نم عقر ليوولمل

 قاذمو قنور ملعللف .يملعلا ثحبلا ةميقو ملعلا ليبس يف لاومألا نم ديزمل

 .هنم ءرملا دادزا امَّلك ةوالح دادزي

 بئاصمب ٌطاحُم هنأ الإ ءيوبعشلا ملعلل ةغلابلا ةيمهألا نم مغرلا ئلعو

 زاجعإلا عّذُم دحأ دجنف ؛ءاوسلا يلع نيدحلملاو نينيدتملا ضعب نم ةّمج

 تمر هَل ُدَمَحْلا » :ئلاعت هلوق نيبو ةددعتملا ناوكألا ةركف نيب طبري يملعلا

 ىلع علَّطا ولو «ةيرظنك اهتوبثو اهتحص كلذب اًيعّدُم «(1:ةحتافلا) « تَِلَعل
 هتابثإ لواحي ام نيب اًضراعت دجول ..ةيفسلفلا اهتابلطتمو يملعلا اهموهفم
 لواحي ةفاقثلاو ملعلا يعّدُم دحأ دجن :رخآلا ديعصلا ئلعو .عقاولا ةقيقحو

 يبيرجتلا ليلدلاب ةتباثلا ةيملعلا تايرظنلا نيب طلخيف ؛ماوعلل مولعلا طيسبت

 لب :هيلع ليلدل دوجو الو ضارتفا درجم وه ام نيبو ةيدصرلا ةدهاشملاو

 ةيرظنلا سابل ةتباثلا ريغ ةيضرفلا سليف .مهيلع سّْلدُي نايحألا ضعب يف هارتو

 هتيؤر بسح هيلإ لصي نأ ديري امو هاوه عم ئشامتي امل اًرظن ءسكعلاو ةتباثلا

 ىلع ةيبيرجتلا ةيملعلا تافاشتكالا نأش نم للقي مهدحأ دجنف «ةيداملا

 ةيضاير ٌجذامن وأ ٍتايضرف نأش نم عفريو ؛هتيلزأ طوقسو نوكلا ةيادب ةحص
 عم ةيملعلا ةنامألاب ءالؤه مزتلي ال اذامل :يردأ الو «ليلدلا دقتفت تلازام

 !!؟هههيجوت وأ مهفيقثت نوديري لهو !؟ماوعلا
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 هداحلإلا امهيلع زكتري ِنْيَدَّللا نيلصألا ضرع باتكلا اذه يف تلواح

 بتك يف عاشُي امك داحلإلا ملعلا معدي له :ئرنل ؛يملعلا امهفقوم نايبو
 !؟حيحص سكعلا َّنأ وأ «نييداملا

 دوقعم لمأ وهو «- ةداملا ةيلزأ ينعأ - ةيلزألا وه نيلصألا نيذه دحأ

 ةرثك عمو رشع نماثلا نرقلا ةيادب ذنمو ؛«ليلد نودب» نكل داحلإلا روهظ ذنم

 تراصو ؛«عئاض لمأ١ ئلإ ةيلزألا تلوحت ثيدحلا ملعلا تافاشتكا

 «نيرشعلا نرقلا لالخ «ةمحرلا ةصاصر» هيلع تقلطُأ شاعنإلا يف ضيرمك

 ام هيلإ ديعُي ٍديدج لمأ نع ثحبي ذخأف «دعب دحلملا انبحاص سأيب مل نكل
 ةلراحم) تراضف :تابثألاو ليلدلا الإ ترقتفا هتلواحم نكلو .هدقف

 برل دثلاك انبحاص هلعج يذلا (ةيلزألا) سيئرلا أدبملا طقس انهو .«ةلشاف

 .نيملاعلا

 تالواحم لشف دعبف «لقعلا عم داحلإ الو داحلإلا عم لقع ال نكل

 زب نكلو سمأ هب رفك امب نمؤيل ةيناث جرخ هداحلإل يملع ريربت يف انبحاص

 تقمي ناك دقف !!!بجعلل ايو «ءيش - ءيشاللا أب قهوي ناضق فدع

 كيرش ال اهدحو ةداملا ئوس ءيشاال هَّنأو «ةعيبطلا ههلإ امك مدعلا انبحاص

 «ماوعلا زيلع ليخيس ةيملعلا اهتلالدو ظافلألاب بعالتلا َّنأ ّنظ هنكل ءاهل

 نأ ل واح دقف ملعلا وأ لقعلا فلا ول ئدتح اديدج اعقاو مهيلع ضرفيف

 ةفسلفلا نأ اًيئمض هفارتعا عم «يملعلا موهفملاو يفسلفلا موهفملا نيب طلخي

 ؛ملعلا نفد رخآ دارأ دقف ..ةفسلفلا مهدحأ نفد ام دعب هنأ ودبي !تتام دق

 !!!نوفقوتي مهتيلو



 ثبع هنأ مغر ؛هبهذم ةحص تابثإل يعسلا نم لمي اال انبحاص نإ

 ةضراع (ةفدَص درجم١ ئوس نوكلاو هدوجو امف «ثبع نوكلا يف هدوجوو

 يه ةفدّصلاف «- مُعْزي امك - ءيشال نم ئتأ امدعب ءيشال ئلإ هب يهتنت

 ميعدت يف ئرخألا يه تلشف اهنكل «هداحلإ هيلع زكتري يذلا يناثلا لصألا

 لحيس فدّصلا راركت َّنأ نظف ءانبحاص اهدشني يتلا ةقثلا قيقحتو داحلإلا

 ءاهدصرل ليبس ال «ةددعتم ناوكأب» اهل رصح ال اًفدُص ضرتفاف «ةلكشملا

 ءانبحاص هب كسمتسي اًلمأ تراص ابمأ الإ ..اهيلع ليلدل هكالتما مدع مغرو

 بايغو ثبعلا كلذ ئبأي نوكلا نكلو .هركفل يعادلاو وجرملا لمألا يهف

 حصفيو «هتين ءوسو هلهج فشكي نأ ئلإ اًيضام امهب هفصو يذلا فدهلا

 انل رهظتل ؛ةريخألا دوقع عبرألا يف ثاحبألا لاوتتف ءانل هتقيقح نع نوكلا

 داحلإل (ةفدصلا) يناثلا أدبملا طقسي انهو .نوكلا يف «نقتملا عنصلا» ئدم

 .اهقوف امو ةرجملا يلإ اهنود امو ةّرذلا نم ماكحإب عونصم نوكلاف .انبحاص

 .ميلع ميكح قلاخب ناميإلاو ثبعلاو ةفدصلا ذبن ئلإ وعدي ام وهو

 ببسي - تانورتكلإلا دوجوب (مويلا) ءايزيفلا ءاملع لك نمؤي امكف

 ئلإ انوعدي مويلا ملعلا نإف ءكلذك ءاهتيؤر اوعيطتسي ملول ىّتح - اهراثآ

 نإ .نوكلا ين نقتملا هعنص راثآ ئرن امنإو ءهرن مل يذلا قلاخلاب ناميإلا

 امإو تيتشتلاب امإ هيلع بعالتيو الإ اليلد ئري ام (فسأللو) انبحاص

 نم انيدل ام بسح هنيبنو قحلا حرطن نأ ئوس انعسوب ام نكلو «رابكتسالاب

 .ليبس دحأ ئلع انل سيلو «ليلد
 نأ هللا لعل ؛ةلوبقم ةروصب باتكلا جارخإ يف يعسو لذب تلواح دقلو



 لوقأ قحلاو ,رئاح لئاس ئلع بيجي وأ ءاهئات هب دشري وأ ءادحلم هب يدهي

 :مكيدبأ نيب ىتلا ةتروصب بادحلا اذه جير ام ,.هقيف وتو هللا لضف لولا: كل

 نيب لوبقلا هل بتكي نأو «ينم هلبقتي نأ لأسأ هللاف .ضحم هللا نم قيفوت هنكل

 اذه نم سفنلا ظح يل رفغي نأو «ميركلا ههجول اصلاخ هلعجي نأو «هدابع

 .باتكلا

 لوح تاحرتقُم وأ تاظحالم نم كيدل ام ءادبإ ئراقلا يزيزع يندعسي

 ذإ ؛اذهب اًرورسم نوكأس نأ دكأتو ؛ينورتكلإلا ديربلا يلع باتكلا نومضم

 وأ رهس وأ للز وأ ًاطخ نم ناك امو ؛يريصقتب فرتعأ انأو «هلل لامكلا

 .ءارب هنم هللاو ناطيشلا نمو ينمف ..نايسن

 :ركش ةملك

 وأ رشابم لكشب ءاوس «باتكلا اذه جارخإ ئلع ينناعأ نم لك ركشأ

 لأساو ؛عيطتسأ نلف ..مهئامسأ يصحأ نأ تدرأ ولو «ريثك مهو رشابم ريغ

 .ءازجلا ريخ نيملسملا نعو ينع مهيزجي نأ ريدقلا يلعلا هللا

 ةيوغللا اهتعجارم يف يعم اهدهج لع ةيلاغلا يتجوز ركشلاب صخأ امك

 ريخ ينع اهيزجي نأ لأسأ هللاف ءٌتْبلط ىتم حصنلاو نوعلا اهميدقتو «باتكلل

 .ءازجلا

 حيدق رصن ىفطصم :هبلك
 طفلا: 2351110512121 1 0 عدصمتا1.ءمانح

 ان
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 :لوألا بابلا

 ةيلزألا





 !عئاض لمأ :لوألا لصفلا

 «ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق ء«تارجملا ةكرح :رواحم ةثالث انيدل نآلا

 ."ةيادب نوكلل نآ :دحاو جاتنتسا ئلإ اهعيمج ريشت ةلدآك .موجنلا ةايح ةصقو

. 3 

 ورتساج تربور

 !ليلد نودب :ًالوأ
 نع اثحب كلذو «ءاملعلاو ةفسالفلا رّيح اّرغل مدعلاو دوجولا يف ريكفتلا لظ

 ديدعلا لواحو ؛مدع نم هقلخ وأ هتيلزأ ئلع لالدتسالاو نوكلا دوجول ريسفت

 مهيدل ام ئلع اًدانتسا زغللا اذه لح ابيرقت ماع يفلأ لالخ ءاملعلاو ةفسالفلا نم

 2 رأ) رظن ةهجو نمف «تايناكمإو تاودأ نم نوكلمي امو ةفرعم نم

 وهف مث نمو ءائيش يواخلا ءاضفلا رابتعا مدعب يضقي قطنملا نأ ادب (81510)

 رصانعلا تناك اّملو .مسج يأ بايغ هنأب غارفلا فرع دقو .دوجوم ريغ

 .اًمامت غراف ناكم دجوي نأ نذإ نكمي الف «ءاهتنا الب ةدوجوم ءايشألل ةيساسألا

 (1) .1مهطتمات, [؟مطعتأ (1978). م0 دمع طع خعتعودمتدعاك_ لعكتت "7 ى11: كل كل !كهتتب
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 .يكيرمأ يئايزيفو يكلف ملاع

 .نيركفملا ءامظع نم دحاوو «ربكألا ردنكسإلا ملعمو نوطالفأ ذيملت «ينانوي فوسليف
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 ةعئاشلا ةمكحلا ئلإ داقو غارفلا دوجو وطسرأ قطنم ضفر راصتخاب

 هل ةيادب الو امئاد دوجوم نوكلاف يلاتلابو ؛ءاوخلا تقمت ةعيبطلا نإ :ةلئاقلا

 ال هنأب جتنتسن نأ انل زوجي وطسرأل اقبطف .”ةيهيدب ةقيقحلا هذه تربثعاو

 ملاعلاف .مّلاع نم رثكأ كانه نوكي نلو نكي ملو مّلاع نم رثكأ نآلا دجوي

 ."لماكو درفنم دحاو

 «مدعلا دوجو .م.ق ٠٠١ ماع وحن (1118165) ("سيلاط) ضفر دقلو

 ءيش يفتخي نأ نكمي الو «مدعلا نم ءيش رهظي نأ نكمي ال هرظن ةهجو نمف

 نوكي نأ نكمي الف ؛هرسأب نوكلا لمشيل أدبملا اذه ممع دقو .مدعلا ئلإ

 ."”مدع نم رهظ دق نوكل

 ةداملا موهفم ين(ظدتتمء00165) بيك وديبعبا) عسوت نيسح يف

 مدقو .ضرألاو رانلاو ءاملاو ءاوهلا :رصانع ةعبرأ ئلع لمتشتل ةيلصأل

 ةروصلا «هرّكو بح ئوق لإ ةوقلا مسقنت هيأر يفف ءئوقلا لوح ةيلوأ اًراكفأ

 ةداملا نيب قرف نم لوأ وه ناك اًعطقو .رفانتلاو بذاجتلا ئوقل ةيلوأل

 ."يواخلا ءاضفلا دوجو ةلاحتسا ئلع اًرصم لظ هنكلو «ئوقلاو

 (1) طعوملع ©1هوعب ةلماطتمع: لى ؟7عكن دامت ]2:0011أ103, 01010 (آنادلكن عتوأا' 5
9 (2009 

 (2) م4يتوامالعب آ)ع هقهعام (ع.,340 86.), كاعل زصب 1[عءاعع ا[عدعطن 0 هماعسمهنةنتن 1115017
 01 (نهودصمم1ه عون همم طع 0مل عورت هدتعتت الطع 8اباأاح عتوعر14 0عا1 2009, خصصقلو

 01 ةعاعمعع, ؟/هاارتتع 66, آ155انع 4, 0388 329 -

 .ينانوي فوسليفو كلف ملاعو يضاير 3

 (3) طعومأع ("اهوعب طلمتطتم عن هل العرج كطمتت [مامملطن عانوا, (0 1010 ([] ماكل عاقل
,(2009 

 .طارقس لبق ام ةرتف يف ناك ينانوي فوسليف 5

 (4) طمومأع ©1هوعب ظلماطتمع: خل ا7عجن دطمتت آماتنمل 1 ءانمت, 01010 ([لدنكن عونا 655
7 ,(2009 

 هيلا



 لئالدلا كلذ ئلع اوماقأو .نوكلا ةيلزأ مدعب نيملسملا وملكتم رقأ امنيب

 :(”يلازغلا) لوق كلذ ئلع لديام رهشأ نمو ؛ةيفسلفلاو ةيلقعلا ججحلاو

 «ببس هثودحلف ثداح لك :لوقن اّنأ ههناهرب - سدقتو ئلاعت - هدوجولا

 هللا ئوس دوجوم لك ملاعلاب ينعنو اًببس هل نأ هنم مزليف ثداح ملاعلاو

 .2(ئلاعت

 تاكرحلا يِّدؤت ةقالمع ةلآك نوكلا (716801027) (”نتوين) روصت دقو

 ناديسجت الإ نامزلاو ناكملا امو ءمظعألا قلاخلا اهضرفي يتلا ةمظتنملا

 انل زوجي (نتوين) روصت بسحف ."يّلُكلا دوجولا يذ نطابلا قلاخلل ناقلطم
 «لاكشألاو ماجحألا فلتخمب ةدامو تاميسج قلخ نئلع رداق هللا نأب لوقلا

 ئلع رداق يلاتلابو ,ةفلتخم ئوقو تافاثكب امبرو «ءاضفلا ئلإ بسن ةدعبو

 نم ءازجأ ةدع يف عاونألا فلتخم نم ملاوع قلخو ةعيبطلا نيناوق عيونت

 .©نوكلا

 ةجحب بقلُيو .يرجهلا سماخلا نرقلا يف نيملسملا يملكتمو ءاملع رهشأدحأ 2

 .مالسإلا

 (م1947 - ه١ 5:75 :قيملعلا بتكلا راد :توريب) داقتعالا يف داصتقالا «يلازغلا دماح وبأ ١(

 )١19(. ص

 دحأو روصعلا ربع تايضايرلاو ءايزيفلا يف ةمهاسم ءاملعلا زربأ نم دعي يزيلجنإ ملاع

 .ةيملعلا ةروثلا زومر
 ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاًدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع .(م15١7) زلوك رتيب )0

 220 ص .ةرهاقلا «يوادنه .ِط

 (3) ملعاتكتتممو, 0مل (1730) .طعاوع ![تقعطن 2001171001313 11151017 01 00512010
 هم طع (نمصطمك عاوإت هتنعع اطع اطانآ لك عروعب 14 0عغ 2009, مصصقلك 07 5عاعدععب

 امماستع 66, [هكانع 4, ج2عع 529 1
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 ةفسالفلا دهع ذنم هتيلزأو نوكلا ةيقلطمب دئاسلا داقتعالا لظ دقلو

 نودب رشع عباسلا نرقلا لالخ ةثيدحلا ةيملعلا ةضهنلاو نتوين ئلإ الوصو

 اقحال متو ««ةرقتسملا ةلاحلاب» دعب اميف نوكلل ةرظنلا هذه تفرُع دقو «ليلد

 رارقتسا بسانت ثيحب ةثيدحلا ةيملعلا تافاشتكالا عم ئشامتت ةيضرف ءاشنإ

 «ةتباثلا ةلاحلا ةيضرف» اهيلع قلطُيام يهو «قلطملا هنوكسو نوكلا

 ئلع رهظت ةداملا نأب ةيضرفلا هذه يضقت تناكو «-اقحال اهشقانتس -

 .”«ةياهخ وأ ةيادب هل سيل نوكلا» نأ ئلع اًينمض صنتو ؛ماودلا
 رثكأل ةيملعلاو ةيفسلفلا طاسوألا ين هب ذوخأملا وه داقتعالا اذه لظو

 ةجيتن كلذو همعدي يبيرجت يملع ليلد دوجو مدع مغر ؛ماع يفلأ نم

 هلهؤت يتلا ةفرعملل يرشبلا لقعلا لصي مل ذإ ؛يرشبلا ينرعملا روصقلل

 .اهيفني وأ ةيؤرلا هذه معدي يبيرجت يملع ليلد ئلع دنتسيل

 َّنأ عمف ؛قلطم يلزأ نكاس هنأب نوكلل ةيؤرلا هذه ةدايس وه بيجعلا
 بقاعتو «ءامسلا يف كالفألا ةكرحف ءامامت اذه ةلاحتساب يحوي درجملا لقعلا

 اذه لك ....هراوطأو رمقلا ةكرحو ءاهقورشو سمشلا بورغو .راهنلاو لبللا

 نإ ذإ ؛ةمئاد ةكرح ةلاح يف وه امنإو ءنوكس يف سيل نوكلا نأ ئئلع لدي

 نوكي نأ نكمي ال اذه لثم نوكو «كرحتت انلوح نم نوكلا ءازجأ عيمج

 .اقلطم انوكس انكاس

 تادقتعملاب هبشأ اقباس تناك مويلا انلوقع اهبعصتست يتلا ةركفلا هذه

 ين بعالتلا اقحال ءاملعلا ضعب لواح يتلاو «ةيملعلا طاسوألا يف ةينيدلا

 (1) طعوملع 01هوعب طلماطنمع: خل اعجب كطمتت ]هامل عانماتب (1010>0 ([]دنكن عاوأأات) 5
 2009), م. 41
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 - ئرنس امك - ايلاح ضعبلا لواحي امكو ءاهعم قفاوتلل مهتايرظن جئاتن

 !!!هتيلزأو نوكلا ةيدبأ ئلإ لوصولل ةيضايرلا جذامنلا ءاشنإب

 !!!ليلد نودب نكلو «ىلزأ اننوك نأب دقتعي ضعبلا لاز امو

 اند
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 عساتلا نرقلا لئاوأ يف ءاملعلاو ةفسالفلا رّيح يذلا زغّلل يملعلا لحلا أدب

 ةساردب صتخي ملعك «روهظلا يف ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق تأدب نيح رشع

 لمعل ةيرظنلا سسألا عضو متو «يكيناكيم لغش ئلإ ةيرارحلا ةقاطلا لوحت
 يئايزيفلا ملاعلل نيبت م1867 4 ماع يفف .كلذ ئلع ءانب ةيرارحلا تالآلا

 درابلا ءاملا نيخست هنكمي نخاسلا راخبلا نأ (5201 031001 (”ونراك يداس)

 يتلا ةرارحلا ةيمكل هتسارد ءانثأ كلذو .تقولا سفن يف يكيناكيم لغش جاتنإو

 رركت يأ - ةيرود ابغأب تايلمعلا كلت (ونراك) فصوو .ةيراخب ةلآ اهب لمعت

 امك .ةيلمعلا كلت ءانثأ ةقاطلا ِدْقَق مدع كلذب ٌدقتعاو - ةينمز تارتف ئلع اهسفن

 مت .ةيراخب ةلآ لمع ءانثأ ريغتت ال ةلماك ئقبت ةقاطلا ةيمك نأ (ونراك) روصت

 .ةوتواك ةرود» اهبلع قلطأو ةيضاير ةقايص دعب اميف ةرودلا كلت ةقايس
 يف ةقاطلا نأ (1. 8. 3/ةزلتن) (”ريام سويلوي) ضرتفا م١184 ماع يف

 .ئرخأ ئلإ ةروص نم لوحتت امنإو - ئنفت ال -رادقملا ةتباث «قلغم ماظن
 ضارتفالا اذه يمّسو .ئرخأل ةروص نم ةقاطلا لوحت ةيناكمإ (ريام) ربتعاو

 ماق يتلا تاساردلا تفشك اًبيرقت م٠185 ماع يف .(لوألا نوناقلاب» دعب اميف

 فلودور)و :(031201) (ونراك)و :(1:010 1؟عءا"ز5) ("نفليك دروللا) اهم

 تاكرحملل احجان ايرظن اراطإ عضو نم لوأ وهو .يسنرف يركسع سدنهمو ءايزيف ملاع 2

 .ةيرارحلا

 .ةيرارحلا اكيمانيدلا ملع يسسؤم دحأو يناملأ يئايزيفو بيبط

 دحأو ؛نوسموط مايلو مساب ةيلامشلا ادنلريإ يف دلو ءيدنلتكسا سدنهمو يئايزيف ©

 .ةثيدحلا ءايزيفلا ىسسؤم



 تالآلا يف ةقاطلا ليوحت تايلمع يف (1810014 © 1831051115) (”سويزوالك

 نأو «ةقاطلا نم ةفلتخملا لاكشألا هذه نيب ام اًلسلست كانه نأ ةيرارحلا

 لسلستلا اذه ناك دقو ءابتالوحت تايلمع لالخ دوجوم نازتا مدع كانه

 يف امهيلع دمتعا َنيَّدَّللا نايساسألا نالماعلا نزاوتلا مدع ئلإ ةفاضإلاب

 .”(«يناثلا نوناقلا» ةغايص

 (ونراك) نم لك روصت نيب م٠180 ماع (سويزوالك) طبر دقو

 نخاس طسو نم ةرارحلا يرست امدنع لمعت ةيراخبلا ةلآلا نأ نّيبو «(ريام)و

 ئنفت ال ةقاطلا نأ يف (ونراك) روصت كلذب دكأو «ةلآلا لخاد دراب طسو لإ

 ةرارحلا نيب ةقالعلا تحبصأو ."”لغش لإ اهنم ءزج لوحتي نأ نكمي امنإو

 اكيمانيدلا يف يناثلا نوناقلا» مساب فرعُت (سويزوالك) اهب ئئتأ يتلا لغشلاو
 يهو ."ةددحم غيص ثالغب يناثلا نوناقلا نع ريبعتلا نكميو ."”ةيرارحلا

 :ىلاتلاك

 :نأ ئلع صنيو «سويزوالك أدبم» :ًالوأ

 ثيح «ايئاقلت درابلا مسجلا ىلإ نحخاسلا مسجلا نم لقتنت ةرارحلا»

 .ةيرارحلا اكيمانيدلا ملع يسسؤم دحأو يناملآ ىئايزيف ملاع 8

 (1) ةهععر طمطممون ةهتل طع وععممل اهلك - 8موامو [لمتك عاوأاجن 2اطجوت عق.
 [طغقتص://ماطجتةز عد .طحس .علس لبن مزن1 05/5 ءعمرد ل هكا .ططحتل] .

 د5عع ج15, 5ءءمرمل آقحت و1 '[طعتمم03مقتصت ع5. 11ج: مءماإتو 1 عو.مانزت قات .عقات.ءللن.
 (2) 0ت]ةن5أال5, 1. (1854). "انطءمعامعا/ عاقل عاتاع 1*1 0عو 25ءا1عم]131101531265 01
 رمعفط ستة نط عمال ةصصعاط عورتع" (طاط1٠7). خصصهلعد لعن ططاصتل 2نعيوعدلم(1. «كلأت

.481-66 
 (3) 01ةيدكألتك, 1. (1850). "[تعاعر ا«ءاع 8ءعتعوععملع ادق 12ع11ةعصع آنت 11
 © ءوعاجع, 117ءاعطعك 1 ءطلططوتعمتنودطانع ط«نع ا1ةعصحعا ءطععك ءاطواخطاءلزتغعم آققوعم".

 مس ماعم لع ططوتوتلكعب 79: 368-397, 5004
 (4) 5ععب 5ععمر0 اهتت ه6 (طعت7ت7م03مهتطأنعك طض طع 1/1118 (مانا5ع. اتم

 1 طعمصم لو محصتتعد هم طعمحناىولمص مدد 2201: 2. 5. 5مه1ع01521ك. ةنعا حتا علان
 [طخطرم ://ستعاط .طحتأ عمادت/ | 6 دنت عملات / 1" خ1 1[ /أط عيددته لزج هددت عك طم عع/صم لا عت .طغصصل]

 انفز



 نأ نكمي الو .نيمسجلا نيب يرارح نازتا ثدحي ئتح لاقتنالا اذه رمتسي

 نم لغش لذبب الإ نخاس مسج نئلإ دراب مسج نم ةرارحلا نم ةيمك لقتنت

 .(يجراخ رثؤم دوجو - جراخلا

 مث «ةيرارحلا تالآلا ةءافكل ةينف ةغيصك يناثلا نوناقلا ةغايص تمت دقل

 ًءانبو .ةملكلل يفرحلا ىنعملاب ةينوك جئاتنو ةيلومش ةلالد لمحي هنأ دجُو

 ماع يف ([[1ةصقسم 05 ؟[ءاصتط2[01) (”زتلوهملوه نامريه) أبنت ؛كلذ لع

 يف ةدوجوملا تاقاطلا لك َنوكت نأ بجي ذإ ؛”«نوكلا راضتحاب» م7

 يف شيعي ٌنوكلا نأو «نآلا تبهذ دق - نوناقلل ةغيصلا هذه عم اًقافتا - نوكلا

 .نازتالا ةلاح ىلإ لوصولل كلذو «ةرفوتم ريغ تاقاط ةلاح

 توملا ةركف» اًضيأ ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلل ةريثملا جئاتتلا نم

 ..اًيلزأ نوكلا ناك ول يلاتلابو ."«نوكلل يمتحلا (11626 76841) يرارحلا

 تبثُي ةايحلا دوجوو ةيعيبطلا تايلمعلا دوجو نكلو ءايرارح اتيم نآلا حبصأل

 سمشلاف «ةرفوتم تاقاط ىلع نوكلا يوتحي ذإ ؛اًمامت كلذ سكع رمألا نأ

 ليلد ربكأ ةقاط نم هعشت امو ةجهوتملا موجنلا نييالم نم اهريغو اهارن يتلا

 مادعنا ينعي يرارحلا توملاف ؛يرارح توم ةلاح يف سيل نوكلا نأ ئلع

 ماقو «نذألاو نيعلا لمع ايجولويسيف سرد .ناملأ ئضايرو ئئا يزيف ملاعو بيبط 8

 ءابرهكلا يف صوصخلا هجو ئلعو «.ءايزيفلاو بطلا ىلاجسم يف ةماه تازاجنإب

 (1) طوبا طوحتعوب 1غ 12و( اطعم طمتصالا عوز: (نهمز ءءابسشعو ةطعنغ طع آنا ةطتقأع 1216م 05
 اطع [لمتك عروعر 8همزع 8ههاكر 1994, 9.

 (2) 1010. 5ءء هلكم, لع 1هودهتت, "طماتممإل هم اطع آهن هآ [عهت>70030ة12123".

 طصسعتمأو نربطعممعتعو. طقم://مءومطتعل .؟كنا.ةع.اع/اطلللا115111عاخ اقتل (2004).
 5عع هلكم, 21. 381دلعماستو آن 111 ععمعأعاص: خل !/اعمتمأل ((021010 آلمتك عالج

 ممعوعب 1984)

 اذ



 .قلطملا رفصلا ةجرد ىلإ لوصولاو نوكلا يف ةدوجوملا تاقاطلا

 :الئاق (2ة111 5165)1) (”زيفيد لوب) يئايزيفلا رمألا اذه حرشيو

 نم ٌدِب الف .دبألا ئلإ العتشم لظي نأ مجنل نكمي ال هنأ ملعن نحن مويلا

 عم ضراعتي يلزألا نوكلا :اًدج ماع أدبم نايب يف اذه ديفيو «هدوقو ذافن

 اذإف .ةيساكعنااللا تارييغتلل عضخت يتلا ةيئايزيفلا تايلمعلا دوجو رارمتسا

 لدعمب ةيساكعنااللا تارييغتلل عضخت نأ ةيئايزيفلا ةمظنألا ناكمإب ناك

 .”ئضم يئابغال نمز ذنم تارييغتلا كلت نم يهتنتس نذإ يهف ..دودحم

 .طقف نوكلا لبقتسم ئلإ ريشي ال يئابن ينوك يرارح تومب ؤبنتلاف

 نوكلا ناك اذإ هنأ :حضاولا نمف «هيضام نع امهم ائيش مدقي كلذك هنكلو

 نوكي نأ هنكمي ال اذإ وهف ..ةيساكعناال ةدرطم ةروصب هطاشن لءاضتي

 «لعفلاب تام دق ناكل ..كلذك ناك ول وهف ؛طيسب ببسلاو .ةيادبلا يدمرس

 .”ةددحم ةيادب هل نوكت نأ بجي نوكلا نأ :رخآ ئنعمبو

 ةددحم ةيادب ةطقن هل امنإو هاّيلزأ سيل نوكلا نأ ملعلا تبثأ اذكهو

 ليلد هيلع نكي مل نوكلا ةيلزأ روصت نأ :بيجعلا .روصتُي ناك ام سكعب

 مت نأ ىلإ اذكه اثراوتم لظو ءاضحم اًيفسلف اروصت ناك امنإو هدحاو يملع

 .رشع عساتلا نرقلا ةيادب ذنم ايجيردت هنم صلختلا

 مولعو ءايزيفلا مولع يقالت زكرم يف يسيئر ثحابو ؛ةيكلفلا ءايحألاو ءايزيفلا يف ملاع
 دهعملا هلومي يذلاو ءبميت ةنيدمب انوزيرأ ةيالو ةعماج يف ناطرسلاب ةصتخملا ءايحألا

 .ناطرسلل يموقلا
 (1) طوبا ط©وحتعو (1992). 8لتسل هآ 000: "طع 5ءاعداتلاع 8دقزم !هرد د [خهاتمدسمل

 مل عكاتت ال هد: كاصتمات نع دعاك[ 65. 46.

 (2) طوبا طوحتعو (1994). طع ]د5( اطغعع طمتصات عوز: (00مز ءءامنتعد ةطمانأ اطع آتاةسدأع
 طوأع هالطع []ماتعتوع ظدعتع 850015. 3

 اذن



 :هنأ لع صنيو «كنالب - نفلك أدبم» :يناث

 ةيلمع ةطساوب لغش ئلإ اهلمكأب ةيرارحلا ةقاطلا ليوحت ليحتسملا نم»

 .«ةيرود

 (51معان]9217) ةدرفنمب أدب نوكلا نإف ..(ميظعلا راجفنالا» ةيرظنل اقبطف

 ةظحل يف ةدرفنملا هذهل ثدحو ءاَّدِج ةعفترم ةرارح تاذ اهنكلو ءاَّدج ةريغص

 ةداملا لإ ئرخأ دعب ةظحل لوحتتل بيجع لكشب تعسوتو تمخضت نأ ام

 هذه انتظحل ئلإ رمتسم عسوت يف اننوك لاز امو «نآلا اننوك اهنم نوكتي يتلا

 لغش لذب نم دب الف «ةدام ئلإ اًدِج ةيلاعلا ةقاطلا تاذ ةدرفنملا لّوحتلو

 ةيلمعب لغشلا اذه دوجو ليحتسي هنأ نوناقلا ةغيص انل حضوت امكو ءاهيلع

 !ةيرود

 لوحتت نأ اًدج ةلئاه ةقاطل فيك :ايئاقلت هسفن حرطي لاؤسلا دجن انهو

 اهتقاط نم اهلوحتل لغشب اهيلع ترثأ ةيجراخ ةوق كانه نأ دب الف ؟ةدام لإ

 لب ءبسحف ةدام ئلإ لوحتت مل اهنإ ذإ ؛ةوق يأ تسيلو «ةداملا ئلإ ةيرارحلا
 ملع تاذ ةرثؤملا ةوقلا هذه نأ ئلإ ريشت ةقدلا ةيلاع ةقيرطب ةدام ىلإ تلوحت

 ول ذإ ؛هتيوفدص الو نوكلا ةيلزأل رابتعا الف يلاتلابو ؛يهانتم ريبدتو ةردقو

 هذه دنع نوكلا روهظ ررق يذلا نّمف لزألا ذنم ةدوجوم ةقاطلا تناك

 ةقاطلا موقتل تاذلاب ةطقنلا هذه دنع لخدت يذلا نمو ؟اهريغ نود ةظحللا

 دق يضاملا يف ام ةظحل يف نوكلا ةيادبب داقتعالا نأ ودبي ؟داجيإلاو لعفلاب

 ."ضحم (يكيمانيدومريثا ساسأ ىلع يِنب
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 ئلع صنيو ««ماظنلا ايبورتنا» نمضتي وهف نوناقلل ثلاثلا أدبملا نع امأ

 (اهلك) ةرارحلا ليوحت ئلع اهلمعرصتقيو ايرود لمعت ةلآ دجوت ال»

 .هطقف يكيناكيم لغش ئلإ
 ةدايزب ايئاقلت لوحتلا وأ ريغتلا ىلإ ليمي - نوكلا - قلغم ماظن يأف

 عيمجف .هئازجأ عيمج يف واستم عيزوت ةلاح ئلإ لصي ئتح «هتيبورتنإ)

 ةيساكعنااللا ايبورتنالا نم ءزج ئلع يوتحت ةيعيبطلا تايلمعلا

 ءام بوك يف قرزألا ربحلا نم ةرطق ءاقلإ دنعف .(11169ء15ز616 6060210)

 لك نيب سناجتلا نم ةلاح ثدحي ئتح ءاملا يف رشتنتو ربحلا ةرطق بوذت

 «ماظنلا ايبورتنا» نإ :لوقن ةلاحلا هذه دنعف «ربحلا ةرطقو ءاملا نم ءيزج

 ايبورتنإ» نم لقأ ةيقنلا ءاملاو ربحلا ةطقن 'ايبورتنا» يعومجم نأ يأ «تديازت

 .(ءاملاب طلتخمربح) «ماظنلا

 نكمي ةيئابرهكلاو ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا ةقاطلا لاكشأ نإف ؛اذهل اقبطو

 سكعلا ئلإ لوصولا نكمي ال نكلو «ةيرارح ةقاطل لماك لكشب اهليوحت
 ةدعاسم نودبو لماك لكشب - ةيئايزيف ةقاط ىلإ ةيرارحلا ةقاطلا ليوحتك -

 .اهدادرتسا نكميال ةرارح لكش ىلع ةقاطلل موتحم نادقف نودب وأ «ةيجراخ

 تراص ةقاطلا هذه نأ ينعي هنكلو «تفيتأ دق ةقاطلا نأ ينعي ال اذهو

 صلختلا نكمي ال يتلا ةقاطلا ةيمك يف دايدزالا اذهف «لغش جاتنإل ةحاتُم ريغ

 يذلاو .درجملا دعبلا مادختساب اهسايق نكمي ..نوكلا يف ةدوجوملاو اهنم

 ةينيتاللا ةملكلا نم ةقتشم يهو ؛ايبورتنالا» مسا (سويزوالك) هيلع قلطأ

>36 



 نوكلا نإف ؛(ريبكلا راجفنالا) ةيرظنل اقبطو .”(ريغتلا) ينعتو (625086)

 لوحتتل ةيجراخ ةدعاسم نم دب الف يلاتلابو «طقف ةيرارح ةقاط نع ةرابع ناك

 !ئرخألا تاقاطلا ئلِإ ةيرارحلا ةقاطلا هذه

 يه ةياهنلا نأ يف ببسلا يه اهتاذ «ايبورتنالا» ةعيبط نأب ةلئاق ةركف كانه

 نويل) يئايزيفلا ملاعلا ةركفلا هذه تداق .ناسنإلل نكمملا ديحولا لبقتسملا

 نوكلا ناك اذإ ةايحلا مهفل ليبسلا نع لؤاستلل (آ. عم 0!8111انآ2) (”نويورب

 توملا متحُي نوناق ؛ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلاك نوناقل اًحضاخ

 .”؟ءائفلاو

 نأ كّرحم يأ رودقمب سيل هنأ «ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوق» ْثّيب دقل
 عاش تقولا كلذ يفو .فّرتسُي نأ نود دبألا للإ يلاثم وحن ئلع لمعي

 لكك نوكلا نأب يضقت يتلا ةركفلا يهو ءنوكلل «يرارحلا توملاب» ناميإلا

 اهتقاط ةحجرأتملا ةطاطملا ةركلا َدقفت املثم اًمامت .:توميسو دّمخيس

 .”اهتكرح َنيِكتستو

 دوجولل تأ دودحم ينمز رمع هل نوك :ئلإ اَذِإ لئالدلا لك ريشت يلاتلابو

 يرارحلا توملاب ةياهنلا يف هيلع ٌمتحم هنكلو ءطاشنلاب مستيو ,ددحم نمز يف

 (1) 12عقستان من 01 عا0]/: 126111313-عءاوأعان 10317.
 [طخام:// جاب مح عاتتل هححخل عام و عا .عهتتت/ 01 ات هحهتتل/ عاج ت00 ] .

 .ةبلصلا ةلاحلا ءايزيفو متناوكلا اكيناكيم يف هلمع نع فورعم «يكريمأ يسنرف ءايزيف ملاع 8

 .تامولعملا ةيرظنو تاجوملا ةيرظن ئلع لمعي ناك دقو
114 2) 

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاذج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوكرتيب ()

 .(17) ص م5١١٠ ةرهاقلا

 انو



 ."لبقتسملا يف ةنيعم ةلحرم يف

 !!!راضتحا ةلاح يف نآلا هنإ ءنوكلل دولخ ال معن

 دع د

 (1) طوبا 17وحمتعو (1994). 1ع ادقأ اطقعع مملصانا عوز: (00مز ءعطتتعك ةطعاتغ طع آنا ططقنع
 طوأع هالطع []ماتعتوع ظدعتع ظمماع م8

/ 



 !دودحم نوك :ًاثلاث

 برد ةرجم نأ حِرّتقا ..رشع عساتلاو رشع نماشلا نينرقلا لولحب

 ةيسمشلا ةعومجملا نم ربكأ اهنأ نآلا فرعُت يتلا ةموظنملا كلت - ةنابتلا

 ذنم هتلاح ىلع تباثو نكاس نوكلاف ."هرسأب نوكلا يه- تارملا تارايلمب

 !لزألا

 مجن نويلب 1٠١-56١ نم ةدحاو يه سمشلا نأ دعب اميف فِشُتكاو

 ("لباه نيودإ) دجو م١157 ماع يلاوح يفو «ةنابتلا برد ةرجم نّوكُت

 ءاملع رّدق دعب اميفو «ةنابتلا برد فلخ ئرخأ تارجم (8لح«ذص 11انطط1)

 نامزلا دودح لإ اًدج اًديعب دمت لقألا ئلع ةرجم نويلب ةئم دوجو كلفلا

 امبر وأ (تانؤا615) (ديقانع» لكش ئلع تارجملا هذه عمجتتو «ناكملاو

 هل يمتنت يذلا يلحملا دوقنعلا نأ عمو .(5ان261 ء]615[115) (ةدقنعم ديقانع»

 ءارذعلا جرب دوقنع نأ الإ ..طقف ةرجم نيثالث نم نوكتي ةنابتلا برد ةرجم

 فصتتم يفو ."”تارجملا نم فالآلا تارشع ئىلع يوتحي دق ريبكلا

 درجم يه ةدقنعملا ةيرجملا ديقانعلا نأ كلفلا ءاملع دجو ..تاينينامثلا

 عم ةريبكلا ديقانعلا هذه نم تاعومجم عمجتت ثيح ربكأ نب يف طويخ

 نوكلا عبر ئلإ دتمت تارجملا نم (1.80) ةيطيرش لسالس يف اهضعب

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت اَدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب )١(

 )١4(. ص 7١16 ةرهاقلا

 نم ديدعلا لباه ققح ثيح «ثيدحلا نوكلا ملع دلاوب نوريثكلا هبقل ءيكيرمأ يكلف ملاع 8
 .نوكلا ئلإ ءاملعلا ةرظن تريغ يتلا ةماهلا تافاشتكالا

 (0) كدمعمم. © (1980) (موودمو. العم المتاع [؟مصعمتت ؟هندع م. 7

 اليل



 نم هذه ةريبكلا ديقانعلا ةكبش نوكتتو ."لقألا ئلع هتظحالم نكمملا

 .ربكأ ةينب نم اًءزج ةرجمو مجن لك ودبي ؛اذهلو ؛تارجملا نييالمو نييالم

 ةيناكمإب نيرشعلا نرقلا تح كلفلا ءاملع ئدل ةعانق كانه نكت مل

 هانتم ريغ نوكلا» نأ دئاسلا داقتعإلا ناك دقف .نوكلا موجن عيمج ءاصحإ

 نإف ؛دودحماللا نوكلا لّيخت ةبوعص نم مغرلا ئلعو .«دودحمريغو

 يف كرظن َتِهَجو امنيأ كنأ يهو «ةددحم ةلاح يف نمكت رمألا اذه يف ةلضعملا

 اهنيب اميف ةلخادتم موجنلا ودبتسو ءام اًمجن ئرتس كنأ دب الف ..اليل ءامسلا

 .ةفيثك ةباغ طسو اهضعبب ةقصالتملا راجشألا عوذجك

 ةجهوتمو ةّعْشم نوكتس ءامسلا نإف ..رمألا عقاو اذه ناك اذإ نكلو

 فرعُي حبصأو كلفلا ءاملع ريسفتلا اذه رّيح دقلو «ليللا لالخ ءاوضألاب

 ضقانت نع ةرابع ةقرافملاو .(016625* 2313200») «“زربلوأ ةقرافمب»

 حرط امدنع ةلضعملا ترهظو ؛هدضو ءيشلا نمضتت ثيح «يرهاظ

 نوكلا يفف ؟ليللا يف ةملظم ءامسلا ودبت اذامل :يلاتلا لاؤسلا (زربلوأ)

 لك دادتما ئلع موجنلا دحأ دجوي نأ ضرتفملا نم يدبألا تباثلا يئابناللا

 رمألا ئداب يف اطيسب لاؤسلا اذه ودبي «"انرظن امنيأ رصبلا طوطخ نم طخ

 !كلذك سيل ةقيقحلا يف نكلو

 اليل املظم رهظي ءاضفلا نأ» :الثم «ةرهاظلا هذهل ريسفت ءاطعإ كنكمي

 (1) [عمعتب ظلع ] (1991). 6ع ظأاع ظومو طلعانع» [1دممعن عل. لع ؟011 11
 80601. 2م.15--.

 .زربلوأ شيرنياه يناملألا كلفلا ملاع ىلإ ةبسن مسالا اذهب تيمس 2

 (2) ال/طزن زؤ طع داون لهتأع هغ طتوطخت, !ةافكحذ 5كمدعع >12ع.
 [طختم://«ممععوم ا دعع مدعم .عمحت/ عتأ حنإ لصق عود علم( بىكاوتطغصل]
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 نارود ةكرح ةجيتن سمشلا لباقي ال يذلا ملظملا ضرألا بناج ببسب

 ةديعبلا سومشلا لك نع اذام نكلو .ةعاس ؟ 4 لك اهروحم لوح ضرألا

 يوتحت ةنابتلا برد ةرجمف ؟ليللا لالخ ءامسلا يف موجنك رهظت يتلا

 رثكأ حجرألا لع مضي هتّمرب نوكلاو ,مجن رايلم ٠٠١ نم رثكأ ئلع اهدحو

 موجنلا نم لئاهلا ددعلا اذه نآب نهكتلا كنكمي .ةرجم رايلم ٠٠١ نم

 تسيل ةتباثلا موجنلا نإ ذإ ؛ءيضم راه اهنأكو انليل ءامس ةءاضإ هتردقمب

 نأ اهل يغبني ليللا ءامس نأ اًضيأ ينعت ةروصلا هذهو «ةجردلا هذه ئلإ ةتبا

 انلاجم نم ءزج لك يف ام مجن كانه ماد ام راهنلاب لاحلا امك ةعطاس لظت

 نأ وه ةلكشملا هذه لحو ءزربلوأ ةقرافمب فرعُي يذلا رمألا ءيرصبلا

 ."((ددمتي نوكلا»

 رشع عساتلا نرقلا ءاملع ضعب ضرتفا ةقرافملا هذه ريسفتل ةلواحم يف

 مظعم صاصتما يف ببسلا يه موجنلا نيب ةعقاولا ةينوكلا رابغلا مويغ نأ
 تايط نم اًنعبنم اًعاعشإ ئرن ال اننإف اذكهو «موجنلا هذه نم رداصلا ءوضلا

 امك صتمي هسفن رابغلا نأ دعب اميف نورخأتم ءاملع ظحال نكلو .مويغلا هذه

 اذه لعجيس ةلاحم ال ةقاطلا نم ّمكلا اذهو «ةيئوضلا موجنلا ةقاط نم اًلئاه

 .اهسفن موجنلاك ااعتشمو اًئيضم رابغلا

 تافاسملا ئلع ةعقاولا موجنلا ءوض لك فيضن امدنع ةلكشملا يتأت

 ال ضرألا ئلع طقاسلا ءوضلا نوكي عاستالا يئابن ال نوك ينو «ةنكمملا

 «نكمي ام دشأك ةعطاس نوكت نأ بجي ضرألا ءامس نإف يلاتلابو ءايئابخ

 (1) طموملع ن1هوعب طلماطنمع: خل ا/عجن كطمتت [هاتم0ن انما, (1010>0 ([لدنتن عاوأات) 5
7.512 ,(2009 



 ببسب ةلكشملا هذه تزرب دقلو ."عقاولا يف يه امك امامت سكعلا دجن نكلو

 لءاضنت الو ؛ةدشب قرتحتو ةنكاس موجنلا نأبو «ريغتي ال اننوك نأب داقتعالا

 ."أطخ نيضرفلا نيذه نأ نآلا فرعن اننكلو ءيدبألا ئدملا ىلع

 نأ يأ ءاّضيأ دودحم هرمع نكلو ؛طقف مجحلا يف اًدودحم نوكلا ٌدعُي ال

 رثإ ةنس رايلم 11١.7 يلاوح ذنم نوكلا دلو دقل .رشبلا نحن انلثم ةيادب هل

 ذنم ددمتلاب ذخأو ةددحم ةطقن دنع أدب ثيح (818 8328 (ميظع راجفنا»

 .اقحال نيبنس امك ,نيحلا كلذ

 اهضعب نع دعتبت تارجملاو موجنلا نإف ؛رمتسم دّدمت يف نوكلا نألو

 ءوضلا نأ الإ .ءوضلا ةعرس ئدعتت ال ءايشألا ةكرح نأ امبو «مئاد لكشب

 عقت ةرجم ىلإ كلفلا ءاملع رظني امدنع كلذلو ءام ةفاسم عطقيل اًنقو كلهتسي

 نويلم ذنم تدب امك ةرجملا هذه نوري مهنإف ..ةيئوض ةنس نويلم دعُب ىلع

 اهعطقيل لوطأ ةفاسم هيدل مويلا ةرجملا نم ثعبني يذلا ءوضلا نإ .ةنس

 ةنس ذنم ائتح وأ ةنس نويلم ذنم اهرداغ يذلا ءوضلا نم اننيعأ ىلإ لصيو

 يلاتلابو ؛ةرجملا نيبو انيب ةديازتملا ةفاسملا ئلإ ببسلا اذه عجريو .ةدحاو

 لءاضتت ةديعبلا موجنلا نم انلصت يتلا ةيئوضلا ةقاطلا ةيمك نأ ئلع لدي اذه

 .هل انتيؤر دنع فعضأ هقيرب ناك انع دعبأ مجنلا ناك املكو ءرارمتساب

 لثم ةعطاس نوكت نأ يغبني ليللا ءامس نإف ايئابن ال نوكلا ناك ول ءاذإ

 نوكلا نأ تابثإل يفكت ليللاب ةكّردُملا ةملظلاو ,ٌيداع مجن يأ عوطس

 (1) طوننا طوكتعوي 1ع 1351 اطقعع طحلتطال عد: (00مز ععطنتعدك ةطمانخا طع [نا[1731ع 731 01
 الع [لملك عاوعب 8ودأع 85001 قى, 1994 5.

16107 (0) 

 فل



 نوكلا» َّنأ ةقيقح نآلا كلفلا ءاملع كردأ ."اًيدبأو اًيئاهن ال نوكي نأ ليحتسي

 - موجنلا نم تانويليرتلا ئاع يوتحي يذلاو - دودحملا نوكلاو .«(دودحم

 نأ نم مغرلابو .ينوكلا غارفلا ةءاضإل موجنلا نم يفاكلا ددعلا هيدل سيل

 كانه نأ الإ ..اًليل ءامسلا ةملظ نع اًريسفت يطعت دودحملا نوكلا ةركف

 .ةملظ رثكأ اهلعجل ئرخأ بابسأ
 2 د 2

 ؛يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب )010

 ةرهاقلا ١ 7١م؛ ص )١4(.
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 !ةمحرلا ةصاصر :يناثلا لصفلا

 راجفنالا يف ةيادب هل هسفن نمزلاو نوكلا نأ نمؤي [نآلا] صخش لك

 .”ميظعلا

 ”جنيكوه

 :ينوكلا ددمتلا :ًالوأ
 اهب عزوتت يتلا ةيفيكلا لوح اًفورعم ٌريسي ٌرزن ناك م1114 ماع يف

 ام ةنابتلا برد ةرجم نأب نورعشي نييكلفلا نم ريثك ناكو .نوكلا تايوتحم

 ديدعلا نم ةدحاو درجم اهنأ نورخآ ئأر اميف ««ةديحو ةينوك ةريزج» الإ يه

 عارصلا دتشا دقلو ."'ءاضفلا ءاحنأ يف قسانتم وحن ىلع ةرثانتملا مارجألا نم

 (1) ةاعمطعم الل. طقحاكمع هم ام عع طعصتموعر طع طلقطتتع 01 ةموعع 320 '!ضتع
 (طءاصععأموي اظل.ل.: طتمععأمو آلملك'عاوألاجن 2[عووب 1996), 0.

 لصحو دروفسكأ ةعماج يف سرد «ملاعلا ئوتسم ئلع ةيرظنلا ءايزيفلا ءاملع زربأ دحأ 8

 لوصحلل جديربماك ةعماج يف هتسارد لمكأ ؛ءايزيفلا يف ئلوألا فرشلا ةجرد ئلع اهنم

 نيب ةقالعلا يف ثاحبأو نوكلا ملع يف ةيرظن ثاحبأ هل «نوكلا ملع يف ةاروتكدلا ئلع
 .ةيرارحلا اكيمانيدلاو ءادوسلا بوقثلا

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب (؟)

 .074) ص ؛م١٠7 ١5 ةرهاقلا

 فيرا



 ناكو ءءاملعلا نم نيقيرف ئلإ عارصلا مدتحاو ؛نوكلا دوجو ريسفتل يملعلا

 نأ ئلإ لوألا قيرفلا بهذف ؛ةيملع ةلدأب هيأر معدي نأ لواحي قيرف لك

 (8>مدصلتمع (ينوكلا ددمتلا» نم هتظحالم مت ام ئلع ًءانب ةيادب نوكلل

 ئلع ًءانب هل ةيادب ال ٌيلزأ نوكلا نأ ئلإ رخآلا قيرفلا بهذو ؛[0196156)

 .(5162لإ: 5(ةلع 1طع015/) ةتباثلا ةلاحلا ةيرظن

 (© 1818457 ("فوشريك فاتسوج) ئلإ نوكلا ددمت ةركف تايادب عجرتو

 ردصيس - موجنلا كلذكو - يدام مسج يأ نأ نم ققحت يذلا ]اكذ011)

 ببسو «نيخستلاب محفلا جهوتي املثم اًمامت هنيخست دنع عاعشإ وأ ءوض هنم

 هذه لخاد يه يتلا تارذلل ةيرارحلا ةكرحلا وه ءوضلا كلذ رودص

 يف «ةنابتلا برد» انترجم جراخ موجنلا دصر يف ءاملعلا أدب ثيح ءماسجألا

 ئرخألا تارجملا ين موجنلا نأ اوفشتكاف ؛نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا

 اهنكلو ءانترجم يف امك ةبئاغلا ناولألل ةبسنلاب قسنلا سفن هل اًءوض ردصت

 يبسنلا رادقملا سفنب فيطلل ءارمحلا ةياهنلا وحن ةحازإ ددرت تاذ اًعيمج

 (0همما#: *رلبود ةرهاظب - نوللا ةحازإ- ةحازإلا كلت ئمستو ءابيرقت
 . ه1 عع

 انم تبرتقا املكو ءرصقأ رهظت اهنإف ءوضلا تاجوم انع تدعتبا املكف

 .يناملأ ءايزيف ملاع 3

 يذلا دهاسُملا هظحالي امك ةجوملل يجوملا لوطلاو ددرتلا يف يرهاظ رّيغت نع ةرابع يه اد

 ءايزيفلا ملاع وهو اهفشتكم ئلإ ةبسن كلذب تيمسو .ةجوملا ردصمل ةبسنلاب كّرحتي

 .رلبود نايتسيرك يواسمنلا
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 «رثكأ توصلا ةدحب رعشت كنم راطقلا توص برتقي املثم اًمامت) لوطأ رهظت

 ئشالتت نأ ئلإ اهبتدح لقت ةيتوصلا تاجوملا نأكو ودبي دعتبي امدنعو

 نأ كلذ ئنعيسف ؛ءوضلا ردصم انع دعتبا اذإ هنإف ءوضلا ةلاح ينو .«امامت

 .فيطلل ءارمحلا ةياهنلا هاجت حازّيس هفيط نإف يلاتلابو «دادزيس ةجوملا لوط

 نوكلا نأ ئلإ - ايرظن - اولصوت نيذلا لئاوأ نم ("نياتشنيأ) ربتعُيو

 امك انكاس سيلو ددمتي نوكلا نأ ئلإ ريشت هتالداعم تناك ثيح «ددمتي

 «ينوكلا تباثلا» هيلع قلطأ هتالداعم ىلإ «اتباث» فاضأ هنأ الإ ,دقتعُي ناك

 ةوق» - هرظن يف- ىفاكي ثيح .«1طع 0هوده10ع1021 ©0هدكاتس#

 بلغتيف .هصلقتل يدؤي امم نوكلا ءازجأ بذج ئلع لمعت يتلا «ةيبذاجلا

 رشنو «هتابثو نوكلا رارقتسال يدؤي امم «ينوكلا ددمتلا» ةلأسم ئاع كلذب

 (لباه نيودإ) يكلفلا ملاعلا رشن م979١ ماع ين نكلو .م 19171 ماع يف كلذ

 لعج يذلا رمألا .اقالطإ اًنكاس نكي ملو «ددمتي نوكلا نأب ديفت ةيدصر جئاتن

 (نياتشنيأ) راشأ اذهلو هل ةميق ال دئاز رمأ - ذكتقو - «ينوكلا تباثلا» دوجو

 يقيقحلا أطخلا نإ ."هتايح يف هبكترا أطخ ربكأ ثدحلا اذه نأ ئلإ ارخؤم

 ؛ينوكلا ددمتلاب ؤبنتلاب لشفلا يف وه ام ردقب ينوكلا تباثلا ضارتفا يف سيل
 !هسفن ملعلا باسح ئلع ولو ذئنيح دئاسلا ركفلا عابتا ةجيتن

 «ةيسنجلا يكيرمأو يرسيوس «دلوملا يناملأ «نيرشعلا نرقلا يف ءايزيفلا ءاملع ربكأدحأ 8

 .م191 ١ ماع ءايزيفلا يف لبون ئلع لصحو .ةيبسنلا ةيرظن بحاصو
 (1) ههعر عزمداعتمب لكل (1917). "[كمويصم]هعتوءاطع 8ءامدعططتس عع جانتت 11]2ععصتعامعت
 1[ عادل 1 ةعامأط عمت ع". كتلحتص عوطعتعاتع لع [قمنعاتنعط ءءبمدزوءاطعم خلعه عططنع
 لع 11للووعمدءطمتعم عالم. موكا 1: 152-142. 5ع دلكم, 8لمكأءعأط5 '85188ع5أ

 ظاسملعت“ اكبسصمك 0104 10 8ع [نعاطخب 0[8::عمدطعت 24, 0.

 [طاطرم: // كانت .هرحو عع عمدجح/ 959 3- عازر هل عزوسطت ععععتطاسم ل عيتطتسمو .طغصضأ]

 ند



 يئاوشع لكشب كرحتت تارجملا نأ نونظي لباه لبق ءاملعلا ناكو

 اًيواستم اًددع دجي نأ ئرخألا تارجملل هدصر دنع لباه عقوت كلذلو اًمامت

 امدنع ةأجافملا تناكو «ءاقرزلاو ءارمحلا تاحازإلا نم - اًبراقتم وأ -

 اًديعب كرحتت اهغأ جتنتساف «ءارمح تاحازإ اهل تارجملا مظعم نأ فشتكا

 ةحازإلا رادقم نأ يه م179١ ماع لباه اهرشن يتلاو ريكألا ةأجافملاو !انع

 دعُب داز املكف !انع ةرجملا دعُب عم بسانتي ناك امنإو ءاّيئاوشع نكي مل

 نوكلا نوكي نأ ليحتسي هنأ ينعي كلذو «عرسأ اهدعابت ناك ..انع ةرجملا

 ديازتتو ءلعفلاب عسوتيو «ددمتي هنكلو دقتعُي ناك امك همجح ريغتي ال اًنكاس

 ةدعابتم كرحتت مارجألا لك نأ امك ءنمزلا رورم عم تارجملا نيب تافاسملا

 ."ضعبلا اهضعب نع

 نوناق» مساب فرعُت ةطيسب ةلداعم يف ينوكلا ددمتلا ةعيبط صخلتتو

 :نأ ىلع صنيو (11101516:5 1207) «لباه

 بسانتت دصارلا نع داعتبالا يف ةذخآ ةرجم يأل ٠ ةيرهاظلا ةعرسلا»

 .«امهنيب لصفت يتلا * ةفاسملا عم اًيدرط

 ئنعيو .11, زمرلاب هيلإ زمرُيو «لباه تباث» مساب بسانتلا تباث فرعُيو

 نع امهادحإ دعبت ثيحب ناترجم دجوي ناك اذإ هنأ *0 < 11” لباه نوناق

 ةديعبلا ةرجملا كرحتتسف ..هنع ئرخألا اهب دعبت يتلا ةفاسملا فعض دصارلا

 فاعضأ ةثالث دعُي ئىلع تّعقو ولو «ةبيرقلا ةرجملا ةعرس فعض ةعرسب

 (1) عسططاو, ظكححتم (1929). "هم عادتتمو طعاتكععم لتكافصعع همه 20151 عامل
 هضم ع ءرعم عماقعأتع معطاناهع". طاللخك. 15 (3): 1686-3.

 [طاطم: // كامات .[حادهك .07 ع عز "عرجتتطأ/ 1 5/3/168]
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 .”كيلاود اذكهو «ةعرسلا فاعضأ ةثالثب كرحنتتسف ..ةفاسملا

 لب «ددمتملا نوكلل ةيضايرلا جذامنلا رّوط نّم وه (نياتشنيأ) نكي مل

 تاينوك» ملع ساسأ لثمت جذامنلا هذهو .(1:1هلمده5) (”نامديرف)

 ببسب ؛ةلهذم اهنأب قاطنلا اذه يف هتازاجنإ مستتو ««ثيدحلا ميظعلا راجفنالا

 دقو .(”دارجورتب) راصح َناّنِإ ةياغلل ةريسع فورظ يف هتاباسح ئرجأ هنأ
 - م1922 ماع ترشُن يتلا- هلامعأ ئظحت نأ لبق م470١ ماع نامديرف فوت

 ("رتمول جروج) لصوت ةريصق ةرتفبو كلذ دعب مث ءيلودريدقت يأب

 لالخ نمو ؛لقتسم وحن ئلع اهنيع جئاتنلا ئلإ (06018ه5 آه281)

 عمو .”ةيبرغلا ابوروأ يف اهيف عسوتلاو راكفألا هذه فاشكتسا مت (رتمول)

 لصأ عّبتتل نوكلا ددمت لوح ئلوألا هتركف نم ءاملعلا قلطنا ؛تقولا رورم

 .يلاحلا هلكشت ىلإ ئدأ يذلا امو ءنوكلا

 (1) 1رطع رانططاع طاءعموصعتمم, إل: طلديتتس ال/اطتغع, 2:هععوومت“ ه6 طاطووتعد ةممل
 ى101101333[251/ 2غ ان( اة عزا عاعإلا

 [طغام://9 .ةماتم .طعراء عا عزت. علان دكا نا ع/ لهدم عساس طططا عطل.

 .يسورو يتيفوس يتايضايرو ئتايزيف نوك ملاع 28

 ةيملاعلا برحلا لبق مسالا اذهب لمسُت تناكو ءايسورب ةيلاحلا جروبسورطب ةنيلم يه 21

 .ئلوألا

 .نوكلا ةأشنل ميظعلا راجفنالا ةيرظن دعب اميف يمس ام حرتقا يكيلوثاك نهاكو كلف ملاع ِ

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب (؟)

 .(717) ص ؛م١75 ١ ةرهاقلا

 فى



 : ةتباثلا ةلاحلا جذومن :ًايناث

 نورخآ نويكلف هعمو م454١ ماع (5760 110ال1©) ("ليوه ديرف) ردصأ

 - ([11. 80001) ("يدنوب نامريه)و (1. 6010) (”دلوج ساموت) :مهنم -

 روصت ماقو ءارخؤم هفاشتكا مت يذلا ينوكلا ددمتلا ضقانُي اديدج اروصت

 نإف ..روصتلا اذه بسحبو «هل ةيادب ال يلزأ نوكلا نأ ىلع هقيرفو ليوه

 (لباه) هفشتكا يذلاو نوكلا ددمت نأ امكو ءاّضيأ ةتباث هتفاثكو تباث نوكل

 سفن كلتمي ال هنأ الإ ددمتي نوكلاف ..ائيش ينوكلا تابثلا كلذ يف ريغي مل

 ينوكلا أدبملا» يلع نوكلل ةرظنلا هذه تزكترا دقو .تقولا لاوط صاوخل

 دحوتمو سناجتم نوكلا نأب يضقي يذلا ينوكلا !دبملل ميمعت وهو «يلاثمل

 تيمّسو ."اًضيأ نمزلا ئلع سناجتلا بحسني ثيحب ءاضفلا يف صاوخل

 .(51ع2لإ/ 51216) «ةتباثلا ةلاحلاب» ةيضرفلا هذه

 يذلاو ««يس لاجملا» ئمسي لاجم دوجو ةتباثلا ةلاحلا ةيرظن ضرتفتو

 هببسي يذلا ةداملا ةفاثك فيفخت ةلداعمل تباث لدعمب ةداملا قلخ ئلع دعاسُي

 يف اهدصر رجي مل ..«رمتسملا قلخلا» ةامسملا ةيلمعلا هذهو .ينوكلا ددمتلا

 ةرذ يلاوح - ةياغلل ريغص بولطملا قلخلا لدعم نكلو ءّطق تاربتخملا

 ملع روطت يف ريبك لكشب هلامعأ تمهاسو «نيرشعلا نرقلا يف كلفلا ءاملع زربأ دحأ

 .ثيدحلا كلفلا

 .يواسمن كلف ملاع 0

 .هلصأو نوكلا ةسارد يف هتامهاسمب رهتشا ؛يكلفو يناطيرب تايضاير ملاع 5

 (1) ظموصلأ, 8. < ©0010, 1.1طع ك1 عملزتكاونع ”[1طعمجت ه6 طع طدوقصلتتع [نمل 5ع.
 ةلكمصتطارب 8لمنععد ه2 طع [مزبدل خعهمممصتعول 50عاعأب 1801. 108, م.252] [؟10ز:12ب

 "م حلعجس الاملعأا 15 اطع طحومصلتمع [لصتاتعوعر'" ا/آلل 1 خك 108 (1948) 2
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 نم هنأ ةجردل - نوكلا رمع رادم ئلع بعكم رتم لكل ةدحاو نيجورديه

 ةيلمع اهفصوب رمتسملا قلخلا دوجو ةرشابملا ةظحالملاب دعبتسن نأ ريسعلا

 ثيح (نياتشنيأ تربلأ) وه ةتباثلا ةلاحلا ةيضرف نع بتك نم لوأ دعُيو
 تلظ م١197 ماع ئلإ اهخيرات عجري "ةطوطخم نع فشكلا اًرخؤم مت

 ددمتلل ليدب حرط اقباس لواح نياتشديأ نأب تحضوأ .دوقعل ةلوهجم

 .يتاهن ريغو درطم لكشب نوكلا عسوت اًحرتقم ؛ينوكلا

 لصأ فشكيو ءاًعيرس اهنع ئلختو ةركفلا يف قمعتي مل نياتشنيأ نأ الإ

 ريشُت ينلاو ينوكلا ددمتلا ةركف لوبقل نياتشنيأ ددرت رارمتسا نع ةطوطخملا
 ةركف سفن فصو دق نياتشنيأ نأ ئلإ ةقيثولا ريشتو .هتيادبو نوكلا قلخ ئلإ

 :بتك ثيح .اًركبم ليوه
 تاميسجل رمتسم نّوكت دوجو نم دب الف ؛ةفاثكلا تابث لجأ نم»

 .(ةديدج

 كشوأ هنأ : 00111136 11611 (”ياتريف ياروأ كامروك) لوقي

 كارتشالاب رشن دقو .ةطوطخملا ئوتحم كردأ امدنع هيسرك ئلع نم طقسي نأ

 - نياتشنيأ ةطوطخمل ةيزيلجنإ ةمجرت عم اهيلإ اولصو يتلا جئاتتلا  هينواعم عم

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاًدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب )١(

 .(57) ص م١٠ ١5 ةرهاقلا

 (2) عزصماأءعلس 5 105( اطعمتج اتصعمت/عتعلن ططجوأءعامأ ءدوص1م1عل طع 10لعو ه2 2 5( هدلزماهنع
 [لملك عموع ذم 1931.24 1 ءاجصبقتتت 214.

 [طاتم://15715/17/ .118111:ع.ءم10/111715/ عامك عار و105[ ط عمرجتبدص عم ءةعلحا .14767]

 .ادنلريإ يف ايجولونكتلل دروفرتوو دهعمب يئايزيف

 يل



 مث ”اهتعابط لبق (3:3617» مداخلا ئلع كلذو «- ةيناملألاب اهبتك ثيح

 .ةيبوروألا ءايزيفلا ةيرود ئلإ ةيثحبلا مهتقرو كلذ دعب اومدق

 روعشب تأدب ةدوسما :ابغأب ةطوطخملا (”سيلبيب سميج) فصو امك

 اهنع ئلخت هنكلو «ةقينأ ةيرظن عم لماعتلا هاجت ةراثإلاب (نياتشنيأ) اهفلؤم

 ركذ ئلع ليلد يأ دجوي ال هنأ ودبيو ««هسفن عدخي هنأ هروعشل كلذو ءاعيرس

 .ئرخأ ةرم تاباسحلا هذهل نياتشنيأ
 :نأ ئلإ ريشي «(”نوتيم نومياس) ةساردلا يف نيكراشملا نيثحابلا دحأ

 درجم نإ .«اذاش اًحرط نكي مل ليوه هركذ ام نأ تبثُي فاشتكالا اذه»

 اًديزم ليوه حنمي نأ هل ناك نوكلل ةتباثلا ةلاحلا جذومن يف نياتشنيأ كيكشت

 :ياتريف ياروأ لوقي اذلو «يئايزيفلا عمتجملا عم هشاقن ئدل ةيقادصملا نم

 ةبرضك همدختسا دق ناكل ..نياتشنيأ هيف ركف ام رمأب فرعي ليوه ناك ول»

 .(هموصخل

 نم لقثألا رصانعلا لك ةأشنل ريسفت ميدقت هؤالمزو ليوه لواح دقلو

 ةيرظن تلشف نكلو «تاباسحلا ضعب مادختساب نوكلا يف نيجورديهلا

 .نوكلا يف ةمخضلا اهترفوو نيجورديهلا ةأشن ريسفت ئلع ةتباثلا ةلاحلا

 نّيَبت ينوركيملا ةيفلخلا عاعشإ ابي مستي يتلا ماظتنالا ةجرد نإ «عقاولا يف

 يواستلاب ةعزوم نكت نل يتلاو ءانترجم لخاد نم رداصم يأب اطبترم سيل هنأ

 (1) 2 0.0 111 عدمسمتعط عاهل. طءعمرتمغ هغ طخم://ةتتعتان.0ع/وطو/1402.0132: 2014.

 .يسريجوين ةيالو يف نوتسنيرب ةعماجب تاينوك ملاع
 ديرف ةريس نع م4١١٠ ماع يف اًباتك ردصأو ءايناطيرب ءجديربمك ةعماج يف مولعلل خرؤم 6

 .ملعلا يف ةايح :ناونعب ءليوه



 «ةرجملا جراخ نم مداق اذه ةيفلخلا عاعشإ نأ نذإ دكؤملا نمف .ءامسلا يف

 نم ةياغلل صاخ عون هل عاعشإلا اذه نأ نآلا امولعم راص هنأ ةيمهأ رثكألاو

 أشني .(81ة01 800: 12012600) (دوسألا مسجلا فيط» هيلع قلطي فيطلا

 وحن ئلع هقلطُيو عاعشإلا صتمي ردصملا ناك ئتم دوسألا مسجلا فيط

 اعاعشإ ئمسي ام ًةداع دوسألا مسجلا ةطساوب جّتنملا عاعشإلاو .يلاثم

 يف عاعشإلاو ردصملا نالعجي نيّيلاثملا قالطإلاو صاصتمالا نأل ؛اًيرارح

 .”([طعيتتتنل ونت غط1ان1) (يرارحلا نزاوتلا» نم ةلاح

 الاجم ٌغدي ال امب عاعشإلا اذهل داتعملا دوسألا مسجلا ٌفيط رهظَي

 لحارملا يف يرارحلا نزاوتلا نم فورظ يف جتن عاعشإلا اذه َّنأو ءكشلل

 .51251018116(7/) ةيئادبلا رانلا ةركل ةياغلل ةركبملا

 تايلمعلا لالخ نم مويليهلا ةرفو ريسفت ةبوعص نأ :مامتهالل ريثملا نمو

 تاينيعيرأ لملإ عجري ركيم تو يف ٌتكرُأ اهدحو عوجتلا لخغاد يرجف يتلا

 زئاه)و (1ةلماد .41مادع7) (رفلأ فلار) نِم لك دي ئلع كلذو «نيرشعلا نرقلا

 (6 مروع ©هتصما/) (' فرماج جروج)و ([[دصع ىلا هع 8ءاطع) (”هتيب

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب )١(

 .(57) ص ؛م١٠٠ ١5 ةرهاقلا

.1610 (2) 
 .م1١٠7 سطسغأ ١١ يف يفوتو م١147 ماع رياربف ٠ ين دلو ءيكيرمأ ءايزيف ملاع 2

 ةيرظن» نع م145717١ ماع ءايزيفلل لبون ةزتاج ئلع لصح «يكيرمأ يناملأ يئايزيف ملاع اد

 .«موجنلا يف ةقاطلا جاتنإب ةقلعتملا هتافاشتكا اصوصخو ؛ةيوونلا تاميسجلا ديلوت

 .م195/ ماع سطسغأ ١4 يف ينوتو م404١ سرام ؛ دلو ءيسور ءايزيف ملاع ©
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 ةركبملا لحارملا يف يوونلا قيلختلا ةيلمع هيف ثدحت اًجذومن اوحرتقا نيذلا

 .نوكلا روطت نم

 جاتنإلا اًديدحتو - جذومنلا اذه ثفنتكا يتلا تابوعصلا ٍتعنقأ دقو

 دوجو ةركف ربدتب م194/ ماع يف نامريهو رفلأ نم الك - مويليهلل ريفولا

 يهو «ةينيفلك تاجرد ه وحن ةيلاحلا اهترارح ةجرد غلبت نأ ضرتفملا نم

 رمألا نأ مغر»اّتلاح ةيفلخلا هدنهل ةفورعملا ةميقلا نع ةليغب تسيل ةنيق
 ينوركيملا ةيفلخلا عاعشإ فاشتكا ئتح اًماع رشع ةسمخ رورم بّلطت

 .”ينوكلا

 (1) 1طأ4. م. 66

0, 



 :ميظعلا راجفنالا ؛ًاثلاث

 «(ينوكلا ددمتلا» ويرانيسل ديؤم نيب يملعلا عمتجملا ماسقنا مغر

 نيرشعلا نرقلا نم لوألا عبرلا عم هنأ الإ ««ةتباثلا ةلاحلا» ةيضرفل ديؤمو

 ةيلزأ ةركف تلشفو ءاملعلا ئدل ربكأ لكشب ةلّبقتم نوكلا ةيادب ةركف تدب

 عم تضقانت اهنأل ؛اًعيرذ الشف «ةرقتسملا ةلاحلا» ةيرظن تلشف ثيح «نوكلا

 (لوألا نوناقلا) يهو الصأتو اََحوسر ةيملعلا تايرظنلا رثكأ نم ةيرظن

 ناثدحتسُيال ةقاطلاو ةداملا» :نأ ىلع صني يذلاو ةيرارحلا اكيمانيدلل

 .(«ناينفيالو

 جذومن قل رتيمول جروج يكيجلبلا ملاعلا لواح م1971 ماع يف

 «ةماعلا ةيبسنلل (ربيغت نود) نياتشنيأ تالداعم لضفأ لكشب قباطي نوكلل
 .”نوكلا قلخ نع ميظعلا راجفنالل لوألا جذومنلا ريوطتب ماق ثيح

 ةيمارتملا تارجملا نأ م1979 ماع (ايدصر) لباه نيودإ فشتكا اقحال

 ماق م٠194 ماع دعب اميفو «عسوتلا يف ٌدخآ هّسفن ءاضفلاو «ٌةدعتبم كرحتت

 كلذو «ميظعلا راجفنالا ةيرظن ساسأ عضوب وماج جروج يسورلا يئايزيفلا

 دوجولا زيحل رصانعلا روهظ ةيفيك لوح ةيرظنلا هتاسارد مادختساب

 ةأشن نع ريبعتك يملعلا طسولا يف الوبق رثكألا يه ةيرظنلا هذه تحبصأو

 ليوه ديرف وه حلطصملا اذه غاص نم لوأ نأ ةقرافملا ليبق نمو «نوكلا

 ئلع يعاذإ جمانرب يف كلذو ؛ميظعلا راجفنالا ةيرظن يضراعم زربأ دحأ

 «ةركفلا هذه نأش نم طحلا كلذ نم دوصقملا ناكو «ةيناطيربلا ةعاذإلا ةكبش

 (1) ةمطم ©ططتم (1996). (هدحمدصتمن 10 ]7ع ©هد؟705. مومن: ]1 11[ عر [810ت5ئ0
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 نوكلا نع لباه فاشتكا لكش دقو !نفسلا يهتشت ال امب حايرلا يتأتو نكل

 .”هيظعلا راجفنالا ةيرظن معدل يبيرجت ليلد لوأ عسوتملا

 دحاو ءزج نع ةرابع يضاملا ين ناك نوكلا نأ ئلإ ةيرظنلا ريشتو

 يذو «ةرذلا مجح نم لقأ اًدج ليثض مجح يذ- (ةنموا 0 ةدرفم -

 لك اهدنع راهني ثيح ءاَدج ةيلاع ةرارح ةجرد يذو «نييلاع ةفاثكو طغض

 ديدشلا هطاغضنال ارظن ؛ليئضلا ءزجلا اذه يف نوكلا تانوكم بوذتو ءيش

 ١17.7 ذنم ةدرفملا هذه ترجفنا دقو «ةديدشلا هتفاثكو ةيلاعلا هترارح ةجردو

 سيل ةرملا هذه راجفنالا نكلو ءنوكلا تلّكشو - نوكلا رمع - ةنس رايلم

 «تاهاجتالا فلتخم يف رثعبتتو ءازجألا تتشتت ثيح هدهعن يذلا راجفنالاك

 تفلتخا ول» :هنأ ءاملعلا لاق ئتح ةيلاع ةقد وذ راجفنا هنأ بيجعلا نكلو

 رايلم يف نويلم نم ءزج ةبسنب تداز ثيحب راجفنالا تبقع يتلا ددمتلا ةبسن

 نم ًارفص رشع ةسمخ دعب دحاو يأ( 00000006 0060000)

 تلق ولو ؛دوجولاب هل حمس املو نوكلا ءازجأ ترثعبتل ..ةيرشعلا ةمالعلا

 كانه دجنف ءنّوكت امو هسفن ئلع نوكلا راهنال ..رادقملا سفنب ددمتلا ةبسن

 نفيتسا راشأ كلذكو .«هددمت ةعرس نيبو نوكلا ةفاثك نيب ةياغلل قيقد نزاوت

 :الئاق (جنيكوه

 رادقمب رغصأ ريبكلا راجفنالا نم ةدحاو ةيناث دعب ددمتلا لدعم ناك اذإ)

 نأ لبق هسفن ئلع ةيناث نوكلا رامنال ..رايلم نويلم فلأ ةثام نم دحاو ءزج

 ةينوكلا تباوثلا صوصخب ةحضاولا ةقيقحلا ...يلاحلا همجح ئلإ لصي

 (1) لمطم 10عمم (1996). طع ظمل 014 5ءاعمعع: دعلمع 1ع آاستلك 07 متنا عل عع
 1م طع اهات عطن 06 طع كعاعمأأ ع خعع. دلع المرا ظوفتع ظهماعك 296.

 اك



 ."(شهدملا عنّصلا ئهتنمبو ةايحلا حيتت ةيانعب تممُص اهنأ ئيلع دكؤت
 ةفاثك لقت ثيحب «ةريبك ةعرسب ددمت مث ءاَدج اطوغضم أدب دق نوكلاف

 نوكلا نأ ضرتفُي ذإ ؛نوكلا مجح ديازت املك نمزلا ئدم يلع ماظتناب ةداملا

 نإف هرخآ ئنعمب وأ .ددمتلا نم يئاهن ال لدعمبو ءرفص هرادقم مجحب أشن دق

 نم تجرخ دق مويلا اهارن نأ نكمي يتلا تارجملا لك اهنم نوكتت يتلا داوملا

 يضاملا يف هنأ فاشتكالا اذه نمضت .ةبيهر ةعرسب ترجفناو «ةدحاو ةطقن

 حبصأو .اًدج راحو فيثك «يلوأ رابغ" ةباثمب دوصرملا نوكلا تايوتحم تناك
 .”0815 18308) ميظعلاراجفنالا ةيرظن مساب دعب اميف كلذ فرعُي

 ةداملا لصأ هنأ ىلإ ةفاضإ ءاضفلا لصأ وه «ميظعلا راجفنالا» نإ

 غارف كانه نكي مل ةروصلا هذهل اقبط هنأ كردن نأ اًدج مهملا نمو .ةقاطلاو

 نمزلا ئلع قبطت ةركفلا سفن ...ميظعلا راجفنالا هيف ثدح اقباس دوجوم

 دودح ددحي ءاضفلل يهانتماللا قاحسنالاو ةداملل ةيئاهناللا ةفاثكلاف ءاضيأ

 .ةيبذاجلا ةطساوب ددمتي ءاضفلا لثم هلثم نمزلا نأ وه ببسلاو ٍءاًضيأ نمزلا

 .”نياتشنيأل ةماعلا ةيبسنلا ةيرظنلا ةجيتن وه - ئرخأ ةرم - ريثأتلا اذه

 روصتلا نإ تيحب .ايهانتم ال اهوشت "ميظعلا راجفنالا» فورظ نمضتتو

 «ميظعلا راجفنالا ءارو امل دتمي نأ نكمي ال - غارفلا امك - نمزلل هسفن

 ناك «ميظعلا راجفنالا» نأ وه انيلع هسفن ضرفي هنأ ودبي يذلا جاتنتسالاو

 (1) دعمطعم [1واتمو. حى 8ع 1ةئ5اممون ه1 6 ح8 قاطو هه د 10065
1988- 2.121--5, 

 (2) مدنا طوكتعم (1994). طع م51 1طتعع انسانا عدن ©ممز ءءمستعك خطوات طع آتنا محقنع
 طوع هل طع [لطتتت عاوع. ظدحتع 850015. 7.223.

 (3) 1ط102م.23-4
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 «ةقاطلاو «ةداملاو ,نمزلاو ءءاضفلا :ةيئايزيفلا ءايشألا لكل ئوصقلا ةيادبلا

 «(؟ميظعلا راجفنالا» لبق ثدح اذام :لأسن نأ نم ئودج ال هنأ اذه ئنعمو

 موهفمف ؟ثدحي ميظعلا راجفنالا لعج يذلا ام وأ ءسانلا نم ريثك لعفي امك

 ال ثيحو .دوجو هل نكي مل هتاذ نمزلا َّنِإ ثيح .دوجو هل نكي مل (لبق)

 ."انل فولأملا انعملاب ةيببس كانه نكت ْنأ نكمي الف ءنمز

 فيط نأ تابثإو "م1975 ةنس يوركيملا ةينوكلا ةيفلخلا عاعشإ فاشتكاب

 دقو .ءادوسلا ماسجألل يرارحلا عاعشإلا عم قباطتي ةيعاعشإلا ةيفلخلا كلت
8 

 (نوسليو تربور)»و (معصم 2ءمجأ25) (نساحزتم ونرا)» نم لك لصح

 اذه ةجيتن م917١ ماع "'ءايزيفلا يف لبون ةزئاج ئلع (1050616 171711500)

 .فاشتكالا

 مهف يف مهِرْوَد نع ءاملع ةثالثل كلذك ءايزيفلا يف لبون ةزئاج تحننُم دقلو

 ةزئاجلا نع لوؤسملا يديوسلا دهعملا نلعأ امكو ,م١ ١١١ ماع نوكلا ددمت

 (تيمشديارب)و «ةدحتملا تايالولا نم (زير مدأ)و (رتاملريبلوس) نم لك زوف

 قيرط نع نوكلل عراستملا عاستالا مهفاشتكال ةجيتن ؛ةزئاجلاب ايلارتسأ نم

 نم اوفشتكا يتلاو «(0م670012) «افونربرس» مظعألا ٌرعتسملا ةرهاظ ةبقارم

 ."عيرسو درطم لكشبو ليختن انك امم ربكأ ةعرسب ددمتي نوكلا نأ اهلالخ

124 (1) 
 (2) دءمعمم, كى. كيب 1115ه 1. 1787. (1965). "ف 1[ءومانت ءاتعاتا 01 8>ععوذ م8

 1 حم عقطتتع 2غ 4080 ا>/ع/و". ”1طع خمتنممطإتذتعدل 101111331. 142 (1): 41921
 (3) 2 طقم: //سنال طماط ءامتتجع.ه:ع/مماطعا_مات2عد/مطزست ءى/ا هنت عم عو/1 978/

 (4) 1ع حلمطعا معمدعتم ططوستعع 2011. »لمطار 7618
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 ددمتلا دعب هنأ لوقي نوكلا ةيادبل روصت ءاملعلا ئدل حبصأ دقف اذهبو

 تانوتوربلاك ةيرذ نود تاميسج نيوكتل يفكيامب نوكلا درب لوألا

 «ميظعلا راجفنالل ةيلاتلا قئاقد ثالثلا لالخ كلذو ؛تانورتكلالاو تانورتينلاو

 تارذلا مظعم .اًيرهك ةلداعتم تارذ نّوكت لبق نينسلا فالآ ذخأ رمألا نكلو

 ليلقلا عم مويليهلاو نيجورديهلا نم تناك ميظعلا راجفنالا نع تجتن يتلا

 ةيبذاجلاب ةيلوألا رصانعلا كلت نم ةقالمع بحش تمأتلا مث .مويئيللا نم

 تالعافت لالخ نم لقثأ رصانع تلكشتو ؛تارجملاو موجنلا نّوكنل

 .(ئمظعلا تارعتسملا» يف رصانعلا قيلخت ءانثأ وأ 'يمجنلا راهصنالا»

 رايلم يلاوح ةرارحلا ةجرد تناك امدنعو نوكلا ددمت نم قئاقد لالخو

 عم تانورتوينلا تدحوت ..ءاوهلا ةفاثك اًبيرقت يواست ةفاثكلاو نفلك

 ةيلمع يف مويليهلا تارذ ةيونأو نوكلا تامويرتويد ليكشتل ؛تانوتوربلا

 ةلصفنم تانوتوربلا مظعم تلظو ؛««يوونلا ميظعلا راجفنالا قيلخت» ئمست

 عاعشإ ةيبذاج ترطيس نوكلا ربت عمو .نيجورديهلا تارذل ةيونأك

 714.٠٠٠ يلاوح دعبو .ةداملا نم ةيقابلا ةلتكلا ةقاط ةفاثك ئاع تانوتوفلا

 «(نيجورديهلا نم اهمظعم) تارذلا ةيونأ عم تانورتكلإلا تدحتا ةنس

 دح ئلإ قئاوع نود ءاضفلا يف قلطناو «ةداملا نع عاعشإلا لصفنا يلاتلابو

 ."ينوكلا ةيوركيملا ةيفلخلا عاعشإ مساب عاعشإلا اذه اياقب فرعتو .ريبك
 (رليو نوج) ةيرظنلا ءايزيفلا ملاع لوقي ءفاشتكالا اذه ةيمهأ نعو

 :(17طع عع 1.0

 (1) هواك 02 ظاع ظدصعت طع 0/8, طلخكشي 05-09-06.
 [طختم://هحدرح .عدكع د52 . عمان / اجمل 6 عمكع/طط_اععاك_حط طغصمل]
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 ناك له ؛نورق لاوط ملعلا اهمّدق يتلا ةريبكلا تاءوبنلا عيمج نيب نم

 لك دض كؤبنت نوكي نأو «كّبنت يف بيصتو أّبنتت نأ :اذه نم مظعأ دجوي

 ."!؟نوكلا عّسوت لثم ةريثم ةرهاظل تاعقوتلا

 (آدءمصت5 (امايش سيئيد) ريبكلا ىئايزيفلا نإو لب .ءبسحف اذه سيل

 ةيرظن اريخأ لبق دق هتذمالت دحأ (جنيكوه نفيتس) دعُي يذلاو «5618173)

 «ةتباثلا ةلاحلا امئاد معدي ناكو ءاهتأشن ذنم اهبراح نأ دعب «ريبكلا راجفنالا»

 :الئاق اهتحصب اريخأ رقي هنكلو

 ةلدألا مكارت دعب نكل ؛ةحيحص ةتباثلا ةلاحلا ةيرظن نوكت نأ دوأ تنك

 .©ةتباثلا ةلاحلا ةيرظن نم صّلختلا بجي هنأو ءتهتنا دق ةبعللا نأ هل نيبت

 جئاتنلا هذه نأ (3/[ةئان» 1665) (سير نترام) ريهشلا يكلفلا فرتعيو

 ةبسن لإ «ريبكلا راجفنالا) ةيرظن يف هنيقي ةبسن تعفر دق ةشهدملا ةيبيرجتلا

 (رجنتس روتكف) ريشي اضيأ اذه لثمبو , لبق نم تناك نأ دعب 4

 ةريبك ةروصب قفاونت انفراعم نإف رمت ةنس لك عم هنأ ئلإ - دحلملا يئايزيفلا -

 .”ةينوكلا تامولعملا مكارت ةجيتن ؛ريبكلا راجفنالا عم

 (كنالب دصرم) هدصر ام لوح ريرقت يف ءاملع حرص م" ١6 سرام يفو

 (1) لماطم ى. ا[1'طععاعت, "8ءونممل اطع [1ه1عر" اص كهطدع 5ةصععمعوو اص الطع 21ه,
 0. طدصحب ال/هم14 (1!عدلتسعي 1/[ة55.: 40015همح 77 ءواعإل, 1980), 4

 (2) ة5ةعمطعم 11211 نلمعر كل ظ111 1151013 04 1ع ل 1[ع20ع5 نهتم ةنأ011, 05. 0ال
 ةاعمطعم محا نسمع هس 0عدع ةامدعر ([عون النرلكب ظدصافتس 80ناكق, 1982). مم.
 63-62. آ7عمصتق 11/11انهطح 5عامسم, "1طع انمتا/ 02 طع انصتكعات5ء", 201161603,
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 (3) 131ةيكلم 8ععو, لنكأ درع كلسصط ءمو: [طع لععم 102ععد اطقأ ةطقمع اطغع انتتانعاوع
 (82لآ ىو المرتاع 8همزع 80ههاكهر 2000), 0

 (4) تاز[ 171/هالعتب افخم 1متعركلاعل راتط طومتعاع ططتوتعأوأ العام11 1. 51278ع1“
 (حلمدنعرسط عت 1999.

 [اسكت ممول 117 عداط عادم .هنتع/ بكن هةعم عما . طغصل]
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 ملعل - ميظعلا راجفنالاب لوقي يذلاو - يسايقلا جذومنلا جئاتن هرهظت ام نأب

 (8ذ6 8308) ميظعلا راجفنالا حبصأو ."”نوكلل ازاتمم افصو لظي تاينوكلا

 ةأشن لوح الوبق رثكألاو مويلا يملعلا طسولا يف ةدئاسلا ةيرظنلا وه

 .”نوكلا

 «ةيفسلف يه نوكلا لصأ نع ريبكلا راجفنالا ةيرظن عم ةلكشم ربكأ نإ

 اهدحو ةلكشملا هذهو ؟راجفنالا لبق دجوي ناك اذامف «ةيتوهال تح امبرو

 ةيرظنلا كلت نكلو .«ةتباثلا ةلاحلا» ةيرظنل ةريبك ةيلوأ ةعفد ءاطعإل ةيفاك

 ةيلوألا ةبوعصلا هذه لوح ةقيرط لضفأو «تاظحالملا عم عارص يف اًيلاح

 .”[ةيادب دوجو يأ] درفتلا نم نوكلا عسوت هيف جذومن ةطساوب مدقُت

 :الئاق (”ئلفالك .ج سيول) بيجي ؟نوكلا عنَّص اذام نم :لاؤس نعو

 ءايزيف طاسوأ يف داح شاقن عوضوم لازي ال ميدقلا لاؤسلا اذه»

 ايلاح ةيكلفلا ءايزيفلا تاظحالام نم ةريبك ةعومجم ريشت ثيح «تاميسجلا

 ئجافم باكسنا يف ةنس رايلم ١5 يلاوح ذنم اننوكل ؛ةيادب ىلإ حوضوب

 نم اّيأ نأ ئلع ليلد كانه دجوي ال :عقاولا يف .ةيلوألا تاميسجلل فينعو

 (1) طاقمعاع تمالةطه1211600. طاوتصعاع 2015 1عوانلاك. 2117. آدوتتع ءمعاعل 3204 0
 عوتت 1. ةماتما0ا13 تع مقام مة 1عقو

 [طغامو:// جرحت .هنع/وطو/1502.01590].
 هعع هاقم, [[عزلعا]طءرنع آتمتح وزال. "طرمفاعلم مانخ ام اطع اعوان 5هاعالتاع مدتكقذتهص هدد
 لوعاع معو هم اطعمرج ه2 ععمك مكلمم." 5كعمععا تاون. 5كعمععامةنارن, 5 ة8[ةععا

.2015 
 [اتقرال دعا عد عع دن 1. «مدح/ "عا عده عو/ 201 5/03/1503051 10346 .طخغصت].

 4 7١17 «تاحفص راد :قشمد «يروعلا ةلاه :ةمجرت) ةثيدحلا ءايزيفلاو هللا ءزيفيد لوب (؟)

 .(57) ص

 (3) لماطم تكيتططتمب "0و5ءأا ]دلع [نلك عاوع وان ععد دعا" !لدطنتع 259 (1976): 15-16.

 .ىلهطةسسق اندتانةددتاإ/ ماهجنمرب يف امابالأ ةعماجب ةيرظنلا ءايزيفلا ذاتسأ 8
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 ."ريبكلا ثدحلا اذه لبق ةدوجوم تناك نآلا انل ةفولأملا ةداملا تاميسج

 ىلع تقلطأ ةمحرلا ةصاصرك «ميظعلا راجفنالا# ةيرظن تحبصأ دقل

 !نامزلا نم نرق ةدمل يناعُي لظ - ةيلزألا - ضيرم
 حبصأ ..ةددعتم ةيملع تاظحالم دعبو م177١ ماع ذنمف يلاتلابو

 دنع ميظعلا راجفنالاب ئمسي ام عم تثدح ٌةيادب نوكلل نأب اًمزاج اًداقتعا

 «ميظعلا راجفنالا» نأ ةظحالم عم .”ةدرفملاب ئمسُي ام راجفناو روهظ ةظحل

 هذه يف ثدح اذام طبضلاب يردن ال نحنف «موهفملا ئنعملاب اراجفنا سيل

 .7(سانلا هروصتي امك اراجفنا سيل ةياهنلا يف هنكلو «نمزلل ئلوألا تاقوألا

 يف نوصتخملاف ؛هجوأ ةّدع يف يعرشلا بطلل ٌةباْسُم تاينوكلا ملع نإ

 تحت ةيضاملا ثادحألا قلخ ديعت براجت ءارجإ نوعيطتسي ال نيعرفلا الك

 طقف دجويف .نيرخآلا ءاملعلا بلغأ لعفي امك اًيفط اًفالتخا ةفلتخم فورظ

 ةلدألا نوكت ام ٌةداع نيعرفلا الك ينو .ةميرجلل دحاو حرسمو «دحاو ُنوك

 مغرو .ةمهبملا تاريسفتلل ةضرعو ءاهعمج بعصيو «ةيفرظ ةلدأ ةرفاوتملا

 عديال امب ةغماد ميظعلا راجفنالل ةديؤملا ججحلا نإف ..تابوعصلا هذه

 ."كشلل اًلاجم

 (1) مى ةانمعا وزع 7
 [طختم://طهطحق انه .علان/-1 عاودت عا /0ن عمها د عامع/ تا157113.001]

 (2) 1رسمعتأ دطعا0:ملعع - 1ع دعاعمعع لعاسدأ مم: 11ععلصع اطع ةمأتتأ 01 ءتوانأاإل -
 سم0 0 عمك كتمان عاطاغمات - [ متعاون 2012-85.

 (3) 8مومدب 8. (2004) ى دطمتأ [ظ[15[هدكن ه1 81 ءوجاإت طاوتجتاطتققم 2.

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب )5

 )١١97(. ص م١7 ١ ةرهاقلا



 !نوكلا وحميس زجيه لاجم :ًاعبار
 دعي ملو «يملعلا عمتجملا ئدل هب ملَسُم ءيش نوكلا ةيادب تحبصأ دقل

 نأ نمؤي صخش لك نآلا حبصأو «نوكلا ةيلزأ ئلإ ريشت لئالد ةيأ كانه

 تافاشتكالا تح لب ."ميظعلا راجفنالا يف ةيادب هل - هسفن نمزلاو - ءنوكلا

 ..قلاخ دوجو نع ينغت نأ نكمي هنأ مهنم انظ ضعبلا اهرظتني ناك يتلا

 .هتيلزأ سيلو نوكلا ةياهنب أبنتت ثيحب ءكلذ نم ضيقنلا ولع تراص

 دوجو (76161.111885) (زجيه رتيب) حرتقا نيرشعلا نرقلا تاينيتيس يفف

 ازجيه ميسا مسا هيلع قلطأ دقو ءاهتلتكل تاميسجلا باستكا رسفُي ميسج

 فاشتكا نورظتني ةنس نيسمخ نم رثكأل ءاملعلا لظو :(1118ع2 80500)

 هيلع قلطأ ئتح هفاشتكا يف ضعبلا غلاب دقو «ةغلابلا هتيمهأل ارظن ؛ميسجلا

 دوجو رسفيس - هرظن ةهجو نم - هنأل ؛(5”600 8050) «برلا ميسج#

 فاشتكا لعفلاب مت دقو !قلاخ دوجول ةجاح الف يلاتلابو ءنوكلا يف ةلتكلا

 (رلجنإ اوسنارف)و (زجيه رتيب) كلذب لانو «”م17١7 ماع يف زجيه نوزوب»

 .©م1 117 ماع ءايزيفلا يف لبون ةزئاج (1ةصجمزو 85816)

 ةفرعمو هنع تامولعم عيمجتو (زجيه ميسج» فاشتكا دعب هنأ بيجعلا

 ةلضعم فقت يتلا ءايشألا نم زجيه ميسج نأ دقتعي ضعبلا حبصأ ..هصاوخ

 نأ ادقتعم كلذب جنيكره حرص دقلو «قلطملا هدوجوو نوكلا ةّيِدََأ هجو يف

 (1) ةنعمطعم ال17. دكا كصع هل 10ععم 5ءممموع, (1996). طع طادطتتع 015 5موعع 350
 1تممع. طم ععأممي ل.ل: طءمععأمم [تمتك عمولات عوقب م. 20.
 (2) 1م. 8هلوطءا, [طعرت 2ص 1طقصلع اطغ '600 طةتاتعاع'. 00016 قب,

 [طختم:// 11/15/17 احلا ط0 ع5. «م173/2013/10/09/5عأ عدعع/ عر عا عر -هص للطن عودت صح
 ممطعا-مطوتوأ يدمج عاتا)_محمل عز.

 (3) طقم: //ووتاتت طماط عا حاج عه عوماحعأا_رجتت عع مطجوتست «ىلاهد عماععل2013/
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 ؟نوكلا زجيه لاجم يهنيس فيك

 ريبكلا تانورداهلا مداصم نم تانايب عمجب (015:1071) «"نريس» تماق

 اهنأ اودجوو ءازجيه نوزوبا ةلتك سايق نم ءايزيفلا ءاملع تنكم (1.110)

 «تلوف نورتكلإ رايلم ١١5 وأ 061'تلوف نورتكلإ اجيج ١١5 يلاوح

 نوكلا ئلع ظافحلل ةبسانملا ةلتكلا يه ديدحتلاب ةلتكلا هذه نأ اوفشتكاو

 اذإ نكلو .رارقتسالا ةلدبتم ةلاحلاب ئمسُي ام وأ «رارقتسالا مدع ةفاح ىلع

 ثدح ْئلإ كلذ يدؤيسو رقتسم ريغ نوكلا حيصيسف ؛ةلاحلا كلت ترابا

 ,ين راك

 ىلع ءطبب ريغتت (زجيه لاجم» يف ةقاطلا ةلاح نأ نويئايزيفلا دقتعي ذإ

 ئلإ ريغتت نلو ءاهل ةنكمم ةلاح لقأ يف ةقاطلا كلت دجوتو ءاّيلاح نمزلا رادم

 يف ريغتلا اذه يدؤي دق نكلو .ةقاطلا نم لئاه ردق دوجوب الإ ئرخأ ةلاح

 ٍقيرط ريفودب اًيئدبم موقيس يذلاو ««يمومكلا قفنلاب» ئمسُي ام ئلإ ةقاطلا
 «يغارفلا للحتلا» مساب فرعُت ةلقنلا هذه .ةقاطلا نم لقأ ةلاحل رصتخم

 (1) عودوانموع 8عءانعمعو طع 11 عود طلعال نهال آلمع 0جغ طع المن عتودع همنا
 1116 8ع 7

 [طختم:// الجت .0نأ كدت هن 1 .ءم انباع 0 ع161[77173/1م2 746 727/1/1ةقئاط عوام 1ل--
 100كم ع-وارأ [ عا 0-3150 00-م 111ه 0عوأ1 زنق عت 5-2115 عج عاج

 11ه معطل.

 طسممءدص 01عدصتعم نهد 108 ةيوونلا ثاحبألل ةيبوروالا ةمظنملا مسمل راصتخا 3

 لن عاعوت [8عوعءوتنعا
 (2) طقم: //ال757.0هن وحنا .ءم.ان1 د عاتتو/ تت عا ع2 7467 27/1/1ةجباط عما مان 10--
 100ه]تم عون[ علقت ل-000- مون عا عل عوز هزت دمك عاتو مستتر و 5-05 عما عالح

 موس نم عطا

 ةني



 اذه نم ةنوكتملا ةعاقفلا هذه ددمتتسف تثدح ولو «- غارف ةعاقف انوكم -

 ."اهقيرط يف ءيش لك ةيحام ءوضلا ةعرسب ءاضفلا ربع ديدجلا غارفلا

 (نيكيل فيزوج) ةيرظنلا ءايزيفلا ملاعل اًقفو - هنأ :مامتهالا ريثي اممو

 رقتسملا نوكلا نيب ةفاحلا ئئلع سلجن اًيلاح نحن - (10وءماط آ.311عط)

 :هل ةبيرق ةرضاحم يف نيكيل لاق ثيح .رقتسملا ريغ نوكلاو

 نم ةليوط ةرتفل اهيلع نوكلا ئقبي دق يتلا ةفاحلا هباشُي ام ئلع نحنا

 ئقبن انلعجي دق اًيلاح هملعن أدبم دجوي الف «يهتنيس ةياهنلا يف هنكلو «نمزلا

 .”(ةفاحلا كلت ئلع دبألل

 اكيمانيدلا نيناوق»و «ريبكلا راجفنالا» ةيرظن لالخ نمف يلاتلابو

 (زيفيد لوب) ريشُي اذه لثملو «ةيادب هل نوكلا نأ ىلإ صلخن اننإف ..«ةيرارحلا

 :الئاق

 «- ميظعلا راجفنالا - ةلهذملا ةيرظنلا هذه معدت ةديدع ةّلدأل طويخ ةّمثا»

 نم عون دوجوب ةيساسألا تايضرفلاف «لبقن مل مأ ليصافتلا ةفاك انلبق ءاوسو

 ىلإ - ةرشابم - لضفلا عجريو «ملعلا رظن ةهجو نم ةرهاق ودبت ام قلخ

 «ةرهش ءايزيفلا نيناوق رثكأ دحأ ئلإ دوعت يتلا نيهاربلا نم ةريبك ةعومجم

 نوناقلا اذه حضويو «ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلاب فورعملا كلذ

 ءاًبارطضا رثكأ - موي دعب اًموي - حبصي يئايزيفلا نوكلا نأ - ماعلا ئنعملاب -

 ئلع ةلثمألاو ءئضوفلا ئلإ عزني دينعلاو يجيردتلا رادحنالا نم عون ةّمثف

 (1) طم: //ال 115 عز عم عع. عمات هرج عع/ط هحج كد عام عا منعم طن ععوسق عال عمان1 ل-
 ال1[ عسور 1111و عما مان ]لت ن ع طع تت 1

 (02) 1ض10. 5عع داكم, طاق: //اة11[011].00101ادع عمات 62117 -175014 خ( ءز الأ

 ا



 رشب «راهنت تايانب :ناكم لك يفف «نايعلل ةحضاو يناثلا نوناقلا ةحص

 دقو ...بضنت ةعيبطلا دراومو «لكآتت لحاوسو لابج «رمعلا يف نومّدقتي

 ال ام ماظن يف بارطضالل ةّيلكلا ةّيمكلا نأ ةديدع ةقيقد براجت تتبثأ

 ثدحت تارييغت ةّيأف ..هطيحم نع اًلوزعم ماظنلا ناك اذإو ءاَّدبأ ضفخنت

 اهدعب هنكمي ال تح ةغلاب ةّدحب بارطضالا يأ «يبورتنألا عفرت فوس هلخاد

 دق ماظنلا نوكي ذإ ؛رييغتلا نم ديزملا ثدحي نل اهنيحو ؛ئلعأ ئلإ لوصولا

 ."(ةيرارحلا اكيمانيدلا نزاوت لاح لإ لصو

 )١( «تاحفص راد :قشمد ؛يروعلا ةلاه :بيرعت) ةثيدحلا ءايزيفلاو هللا  7١17ص :(م )77(.
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 ١؟هللا قلخ نمو :ًاسماخ
 دقو «خيراتلا رجف ذنم نيركفملا مدعلا نم قلخلا ةركف تجعزأ دقل

 انيدلف مويلا امأ ءقطنملا نيناوق راطإ يف ةيجحألا هذه ءامدقلا ةفسالفلا شقان

 نآلا اننكل ."اهنيب زيمتو راكفألا ربتخت نأ ةبرجتلل نكمي ذإ ؛يملعلا جهنملا

 نورفني نييئايزيفلا لعجي ام وهو «ةيادب نوكلل نأ ىلإ ريشت ةددعتم ةلدأ انيدل

 راجفنالا ةيرظنل اقفوف .يدام قوف ريسفت ئلإ مهب يدؤيس هنأل ©”اًّيزيرغ
 يضاملا ين نيعم تقو يف دوجولا يف تأدب هلك نوكلا ةدام نإف ..ميظعلا

 نمؤي نأ هيلع بجي - ادحلم ناك اذإ لقألا ئلع - هذهك ةيرظن ديؤمو .ديعبلا

 .”ءيش قيرط نعو ءيشال نم تتأ نوكلا ةدام نأ

 ةمداص راثآ هيلع بترتت فاشتكالا اذه نإف :ةيفسلف رظن ةهجو نمو

 دجاوت ةركف عم احايترا رثكأ امئاد ءاملعلا روعش ناك دقف .يعيبطلا ملعلل

 .- ةيداملا - ةجيتنلاو ببسلا ةركف مهريكفت يف لغلغت هنأل ؛دبألا ئلإ نوكلا

 ةينالقع ةقيرطب هريسفت نكمي ملاعلا يف عقي ثدح لك َّنأ نودقنعي مهمإ

 ريشت ةيكلفلا جئاتنلا ثدحأ نكل ...ةقباسلا ةيداملا ثادحألا ضعبل ةجيتنك

 - ةيداملا - ةجيتنلاو ببسلا ةلسلس نإف ..يضاملا يف ةنيعم ةطقن دنع هنأ ىلإ

 ببس دجوي الو ««ملاعلا أشنم» وهو ماه ثدح عقو دقل .ةأجف تطقس

 ال نحنو .دوجولا ئلإ نوكلا قرب دقل .ملعلا قاطن يف ريسفت وأ فورعم

 (1) طعوملع ©1هوعب ةلماطتمع: لل 7ع دطمتا ]هات0011ءان00, 01010 ([]هن6نعاوأا7 5
 2009), م42

 - يمهف لوفطصم :ةمجرت - نوكلل ديدج لكش :زوج ةرشق يف نوكلا - جنكوه نفيتس (0)

 .(00) ص ل ل ةفرعملا ملاع - تيوكلا

 (3)  ممنطممإب [ععمصإل, ]طع طلحع آق/هوبع ]١( ست 011 كءاطمعاءعج ظمما يب 1969), 66
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 .”(ايدام) كلذ ثودح ببس ةفرعم عيطتسن

 ام ءاطعإب هنأ :ملاعلا رظن ةهجو نم هنأل ؛ءاملعلل ةنزحُم ًةجيتن اذه نعي

 بساني امب نوكلا ةيادبل ريسفت داجيإ هناكمإبف ..لاملاو تقولا نم يفكي

 ال ثدح نوكلا ةيادب نإ ...ةعيبطلا قوف ئوق نم الدب يداملا يعيبطلا راطإلا

 ."يعيبطلا ملعلا راطإ يف هل يدام ريسفت وأ ببس داجيإ نكمي

 ةيادب دوجو ةوقب تديأو «نيرشعلا نرقلا يف ترهظ يتلا ةلدألا لك دعبو

 ةداملا لاكشأ عيمج نأب نودقتعي مويلا تاينوكلا ءاملع حبصأ ثيح .نوكلل

 راجفنالا» ةظحل يف تلكشت - هسفن نامزلاو ناكملا نع الضف - ةقاطلاو

 نوكلا روهظف .ةريبك ةتغابمب هبشأ ميظعلا راجفنالا لعج ام وهو «””"ميظعلا

 هنكلو «ةقباس ةككفم ةلاحل قيسنتلا نم عون ضرف ةلأسم درجم سيل دوجولل

 نوكلل دب الف يلاتلابو ."ايفرح ءيشال نم دوجولل ةيقيقحلا ءايشألا لك غوزب

 .قلاخ دوجو - هدوجول ةلع نم

 ضعبلا ناكو «ةليوط ةرتف ملعلا نع ةديعب قلاخلا ةركف تلظ دقل

 اقفوو ؛نآلا انيدل ةرفاوتملا تافاشتكالا هذه دعبو نكل «ةجاذسلاب اهوعدي

 نإف» ..(طءعلعتع 8. 8ستصطقتمت) (ماهنروب ب كيرديرف) يملعلا خرؤملل

 يأ نم ربكأ ةروصب مويلا مارتحالاب ةريدج ةيضرف نوكلا قلخ دق هلل ْنأب لوقلا

 (1) 21353عع 5013 20123501 10011 135110157, (1850310 01 605715015).
 [طخم://كت .1 عمل عمت .ءمدص/ تخطب 1 صنت 1 8 .طغصل].

.114 (2) 
 (3) 1م 1ع 8ظعوعلوصتمع (1995), ظددتنل 0 1تدكاععو, []21 1 عتوتاج 0 1!

 طغص://ةيعطتخح ع.معوو.أ1!ًصمأم .علت/ ونام تتوب( هوددحهو/ ]ص 1 دع ءعزصسصتص ىرطغمتل

 .«ةيادبلا يف :ريبكلا لاؤسلا» زمدآ بيليفب سيفيد لوب عم ةلباقم (:)

 مظع 5عاعمعع 0طلتمعر لوصتتقتإل 17, 2002.
 [سكحمت .هطع معا ددن/وعا عم ععلاجت عرب ععاتمصعل 5460625 .طقصت].
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 (6 60186 (تومس جروج) نلعي ؛اذهلو .'”«ريخألا نرقلا يف ئضم تقو

 رظنلا لثم اهنإ) اريشم ..(نوكلا ةدالو لع ليلد وه هاندجو ام» نأ 98000

 .0(هللا لإ

 قلقلا يه هللاب ناميإلا معدي ميظعلا راجفنالا نأ يف ةجح لضفأ لعل

 دوجوب نينمؤملا نإف ؛اذلو .”نيدحلملا ةعيبطلا ءاملع ضعب لبق نم حضاولا

 هللا تابثإ وه مهيدل ثيثحلا عفادلاو «ريبكلا راجفنالا ةيرظن نومعدي هللا

 :(ةستمدإت 1عدب) (”ولف ينوتنأ) لوقي ؛اذلو «*"!نوكلل قلاخك

 لع نإ :يفارتعاب يلدأس ؛اذلو ءسفنلا ديفي فارتعالا نأ فورعملا نم

 راجفنالا جذومن ىلع ثيدحلا يملعلا عامجإلا نم جرحلاب رعشي نأ دحلملا

 ةيادب دوجو ئلع يملعلا ليلدلا نومّدقي تاينوكلا ءاملع نأ ودبي ذإ ؛ميظعلا

 .©نوكلل

 :الئاق (8لهمل 3اناصع) ("نليم دراودإ) اذه حضويو

 (1) 22:10 ظمتععور "؟ءكعمععب ظعانولممر خمع ةآلاوعماعتصمع (0نهمحصتم»ة]1/ ذص
 ظدمع 1طغمونر" آ مد ةموعاعو "اصعد, 2 ا/آديت 1992, 26-7

 .0011 يبوك يعانصلا رمقلا عورشم سيئرو يلكريب ةعماجب يكلف ملاع 3

 (2) 1طماططق5د 28. الدتنعط 11, "5عا11 غ5 06 “طلع 8ظوصع' 5ءعم 1018 1اكذأ 1ع," 95
 ممععاعو '[اطجعؤ, 24 خرحتتل 1992, خا1, 0.

 (3) 60. 1. 1طقصتب "(تعواتمس هك طع آلمتحتعتوع دع د 05دصخنطت 20ععوعر" ذصن 2 1
 [نمدعاا, ال/. 1. 5امعوعتب ةصل 0. 7. 2هزمعر, ءلتامت5, ططرتوتعور 2طت1م5همطإلو 820

 "1طعم1م وو (؟7دكت عقم 01ج داهنعت ؟7ةلتعدس 0طوعتةهنمتجت, 1988), 8
 (4) ال/111صد ظمصمعت, 000160 إن 5. ةاصعا, اع اوم عي !هاتتأا عوأقعر !02001 2004 -

201 

 لوحت هنكل ءادحلم هتايح لاوط ولف ناك .نايدألا ةفسلف يف هتاباتكب رهتشا «يناطيرب فوسليف

 . 12615 5 4 604 (هلإ كانها ناونعب كلذ هيف نلعي اباتك ردصأو هتايح رخآ يف ناميإلا ئلِإ

 (5) 1نعامتل 21ههعواهتكاو, طارد عتتعد 01 اطع 01 عدار 1015 عماتعتر خمت11 1993, م. 40.

 .يناطيربلا تاينوكلا ملاع 6
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 «فيضُي نأ ئراقلل كورتم اذهف ءعسوتلا قايس لالخ نوكلل ةبسنلاب امأ

 ."[هللا] نودب ةلمتكم ريغ ةروض انيدل نوكيس نكلو

 قئافلا لقعلا دوجوب فرتعي ال ملاع دوجو مهفن نأ بعصلا نمل هنإ»

 ركني - نيد لجر - يتوهال مهف بعصلا نم وه امك ؛نوكلا دوجو ءارو

 .”(ملعلا يف مدقتلا

 نييتوهاللاو نييكلفلا لاح (1806611 .1256017) (ورتساج تربور) روصيو

 :لوقيف نوكلا ةيادب ناهرب فاشتكا ةجيتن

 لظي امنيب «نييتوهاللا رورس ئلإ نوكلا ةأشن ئلع ليلدلا ئدأدقل

 ءاملعلا فرصتي نأ ئلإ رمألا لصو دقلو «ةبيرغ ةروصب نيبضاغ نويكلفلا

 هيلع لد امل ةفلاخم انتاداقتعا نوكت امدنع نحن اهب فرصتتن يتلا ةقيرطلاب

 .©ليلدلا

 بعت دعب ملعلا هلصوأ نأ دعب ملاعلا فقوم ئلإ رخآ عضوم يف ريشيو

 :لوقيف ؛لبق نم نيدلا اهرقأ دق ةجيتن ئلإ ءانعو
 قلست دقل .ءيس مانمك «لقعلا ةّوقب هناميإب ملاعلل ةبسنلاب ةّصقلا يهتنت

 ..ةرخص رخآ ىلإ هسفن عفري وه امديبو ءاهتّمق ئلعأ رهقي داكيو ؛لهجلا لابج
 .©نورق ذنم كانه نيسلاجلا توهاللا لاجر نم عّدج نم ةيحتب أجافُي

 نيف ةريهاسم قا (يفيكوتل) هيلإ زابقأ امير انج لك سيكلك قاتميو

 (1) 8ععععم, 1". 1995. دطمت 8ع 000. ال/طععاتسع, آ]آ., 5عدمعطا ا عالخ طانط]1 م1105.
1661-7 

 (2) 81ءاكعر 1. 1986. ثمعاعمأ 1ةلعد ةههل 5مدععخوع !ازتاطق 06 0عو60هتقأ
 عكحوم ععاتزدد. 1ع كاععرماتعما آ1موانأ عل 10:258--76.
 (3) 18مطعرتت ]35015, 600 ةتل طع خماتتم 01115, 16.

 (4) 1طن م16
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 :نأ - نمزلا ةيادب

 ذنم أدب امنإو «دبألا ذنم اًدوجوم نكي مل نوكلا نأ ئلإ ريشت ةلدألا لك

 هسفن نمزلاو نوكلا نكلو «دبألا ذنم اًدوجوم نكي مل نوكلاف .ةنس رايلم 5

 اًضورفم نوكي نأ بجي ءدبلا اذه .ةنس رايلم ١5 ذنم ميظعلا راجفنالاب َدَب

 ."يجراخ رثؤم ةطساوب نوكلا ئلع

 لاؤس ضعبلا رخأ دقف ..نوكلل ةيادب دوجو ئلع يملعلا ديكأتلا دعبو

 ؟هللا قلخ نمو .لأسيل فلخلل ةوطخ نوكلا قلخ نم

 :الئاق لاؤسلا اذه نع (1:ةصلع 1ان616) ("كروت كنارف) بيجي

 َّنأ ليوط تقو ذنم دقتعن اننأل ؛عىيس لاؤس ئلإ لوحت ميظع لاؤس اذه

 ببسال لوأ ٍبّبسُم كانه نوكي نأ بجي «هل ةيادب ال نذإ ءقولخم ريغ هلإلا

 :نالامتحا كانهو .هل

 .هل ببس ال يذلا لوألا ببسملا وه نوكلا نأ امإ - ١

 .هل بيساال يذلا ببسملا وه نوكلا ءارو ائيش نأ وأ - ١

 اهل نمزلاو نوكلا ةدام نأ حضوُت - ةيملعلاو ةيفسلفلا - ةلدألا لك

 جراخ وه ام نأ ينعي ام اذهو «ةيادب هلو ءببس هل نوكلا :رخآ ريبعتبو «"ةيادب

 ببسملا وهو ءايدامالو نامزلاو ناكملا نع ايلاعتم نوكي نأ بجي نوكلا

 !يلزأ تنأ ءال ؟ببس كل لهف ..نامزلا نع ايلاعتم تنك اذإ يلاتلابو «لوألا

 .هل ببس ال يذلا لوألا ببسملا وه نوكلا قلخ نم نذإ

 (1) 5. طوس اكسو, [طع طعوعنممتسع 06 لطتع.
 طغت: //روجب .طقتج تصب ع. هدع.انلكع/ اد عام ءونصسستص عم عانس ع.ططتل

 .يكيرمأ يعماج رضاحمو بتاك
110 0 

3 



 «يلزأ هلإ دوجوب قيدصتلا يف ةلكشم مهدنع نيدحلملا نأ ينشهدي ام

 !!!اذه يف ةلكشم مهدنع نكي ملو «نوكلا ةيلزأب اوقدص دق نورقلو مهنكلو

 ءال .نكمم ريغ اذه ءال :نولوقي يلزأ هلإلا نأ نيبت امدنع ام ةقيرطب نكلو

 تح ؛يلزأ ءيش نم دب ال :عقاولا يف .نكمم كلذ نأ ىلإ ةقيقح ريشي ليلدلا

 ." !كرحتم ريغ كرحم نم دب الف ءكلذ فرع (وطسرأ)

 :يهو «ةنيعم صاوخ نوكلا ةيببسل نوكت نأ بجي

 «َنامزلاو ّناكملا ٌُببسلا زواجتي نأ بجي اهتاذ ةلاحلا هذه ةعيبطب - ١

 .(نوك نود لقألا ئياع) ناكم الو نامز ال دوجو كلذبو

 ثيح ؛اّيدامالو اًنباث يماستملا ببسلا اذه نوكي نأ بجي كلذبف - ؟

 ءيش يأو «ريغتم ريغ نوكي نأ اًضيأ بجي نامزلا دودحل عبتي ال ءيش لك نإ

 ءايشألا نأل ؛اًّيدام ال نوكي يلاتلابو .مسج هل نوكي الأ بجي ريغتم ريغ

 (1) "1طن 5 عمون نانعدأتمل طتتتك هات 1م طع 2 طقم نانعكأأمر, طععوتتكع اتنع اطلصاع

 1هدع ءممادعأا اطقأ 000 15 نمعتعدنعل اطعم طع لتلما طقكحع 2 طعوعتمصتسوم(آ عع 5
 10 طع دم انطعةلندعل 15[ هةلتقع, اطغتع ةلع 80 م0551[ 5:

 1. طااطعت اطع انصلان عاذع 15 اع انه عةان5ع0 1115[ قلل5ع.
 2. 01 ةهرمعاطتمو اطقأ ذه طعزلممل اطع بستن عقم 15 اطع اند ناس عل 1151 قلة.

 ىلا اطع ءتلعمععو (طواط ماتام5هماطتعما هصل ةعاعدألع ه1لعمععو) 51015 1
 ةمدعع ممهاتع هما انصحع طق ه طععتصمتسع, ذه هأطعت“ متلك اطعم انتتك عمدع طقه 2
 ءمنمعراتقل 2 طءونمتصو, ةناطتعات طحعدتو ؟طقتعالعع هياكألع الع اصلك ءاقع ةتانكأ اع
 هموععاعوو ةصحعا عدو ةمل ةمصقتعلمل طحانقأ 6ع اطقأ تكأ ءقلنوعر 50 11 للماك 31

 111061655 زلمان طقكنع 2 هةللقع 7 810! 8لمان ةتع ءاعتعأا
 هن رافعا عع ىعماعم اطغع بصتح مع زم اطغ انس انهع اكوا نفانقعإ

 ال/اطقأ ةطتقتعو دع 15 24 ة[طعتوأك طقتنع انمانط1ع5 طعان علتسع اه ةنح ءاع11131 500, زا
 زر ءعمطتتاعو اطعإت 6ءعاتعكعل لص هم ءاعاتتقل انتلت عاوع,شتتل اطعإزت طفل 0م تمانع
 طعاتععتسع ص (طقأ! طباع هدد عامك تطعم هع ءاعتتحف]ل 500 ءمصحعد انهم طعإن 535: ه٠ اه

 هوما طعإ
 لما عكتللعمعع مملمتك 10 1ع[ 121 11 هقص طعب ص 3ع 116 طقك 10 طع ؟هدعاطتقع [طقغ 15

 هئعتححأار عكلعم 3ةضكأمأ(الع ا[صفت اطقتم اطغعتع قف 1م طع اجت 0121120160 121011ال!'"'.
 [طختمو ://ونمدطت .طع/ت هم الدءعمك_آل]
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 ئلع هدوجول ببس البو ةيادب الب نوكي نأ بجي نايكلا اذه لثم - 7
 نأ نكمي ال هنأل ؛هدوجول ةقباس ةيببس طورش يأ لإ راقتفالا لنعمبو ؛لقألا

 .بابسآلل يئابن عجارت دجوي

 بابسألا فعاضن الأ بجي اننأب تبثي يذلا أدبملا - (ماكوأ ةرفش» - 4

 دوجو بولطملا نم َّنِإ ثيح ؛ئرخأ بابسأ يأ عنمت - ةرورضلا دعب امل

 .ريثأتلا حرشل طقف دحاو ببس

 قلطم - هروصت نكمي ال لكشب اّيوق نايكلا اذه نوكي نأ بجي - ه
 .يدام ببس يأ نود نوكلا ئشنُي ثيحب .ةردقلا

 نأ بجي يلاعتملا لوألا ببسلا اذه لثم :(ةيمهأ رثكألاو) اًريخأ - ١

 لوصولل امهميدقت نكمي ناببس دجوي ثيح .لوقعم دح ىلإ اًيصخش نوكي
 :امهو «ةصالخلا هذهل

 .ةداماللاو نمزاللا يف ةنمضتم نوكلل لوألا ببسلا ةيصخش :اًلوأ

 لوقعلا امإ يه صئاصخلا هذه لثم كلتمت نأ نكمي يتلا ةديحولا تانايكلاو

 بترتت ال ةدرجملا ءايشألا امنيب تدادعألا لغم - ةدرجملا ءايشألا وأ

 ءيش يأ ال ددعلا ببسي نأ نكمياال :لاثملا ليبس ىلع .ةيببس تاقالعب

 ريغ القع نوكي نأ بجي نوكلا لصأل يلاعتملا ببسلا نإف ؛اذهلو فتاذب

 .دسحجم

 جتان ةيادب يذ ءيش ريثأت لصأ يف اهيلع لدتسُي ةصالخلا هذه سفن :اًيناث

 ةعيبطب .لوأ ببس ريثأت تناك نوكلا ةيادب نأ ئلإ انصلخ .ةيادب الب ببس نع
 وه .هدوجول قباس ببس يأ الو ةيادب ببسلا كلذل نوكي نأ نكمي ال لاحلا

 فل



 نوكلا بلج ام وهو «لزألا ذنمو ةيادب نود ريغتم ريغ لكشب دوجوم طقف

 .دوجولل
 ءاّيدبأ ام لكشب ببسلا نوكي ثيح .اًدج ريبك لكشب ٌريثم ٌرمأ اذه «نآلا

 يف ددحم تقو يف دوجولاب أدبي امنإ ءاّيدبأ سيل هجتنأ يذلا ريثأتلا نكلو

 ةيفاكلاو ةيرورضلا طورشلا تناك اذإ ؟كلذ نوكي نأ نكمي فيك .يضاملا

 ببسلا دجوي نأ نكمي فيك ؟اًيلزأ ريثأتلا نوكي ال اذامل اذ ..ةيلزأ ريثأتلل

 ؟ريثأتلا نود

 ببس نأب لوقلا :وهو «ةلضعملا هذهل اًدحاو اًجرخم كلانه نأكو ودبي

 وعديو ءام تقو يف نوكلا ئشنُي نأ ةّيّرحب راتخي يصخش لماع نوكلا ةيادب

 رح لماعلا نأ ببسبو «(لماعلا ببسلا) ةيببسلا نم عونلا اذه ةفسالفلا

 ةدوجوم نكت مل طورش بلجب ةديدج تاريثأت ةيادب ةرحلا هتدارإب هنكميف

 نأ ةرحلا هتدارإب ررقو ام عناص هددح ضام تقو يف نكمي ءاذكهو .اًقبسم

 عناصلا نإف ..ةقيرطلا كلتبو .ةظحللا كلت يف دوجولل ملاعلا اذه بلجي

 لالخ ملاعلا ةصاخلا هتدارإب ئئشنيو ءيدبأو ريغتم ريغ لكشب دجوي نأ نكمي

 .دوجولل ام ملاع نايتإ ببسي وهف «ةيببسلا هتوق ةسراممب .نمزلا نم ةدم

 .كلذك سيل ريثأتلا نكلو ءيدبأ ببسلا نإف كلذبو

 نع يدبأ ببس نم دوجولل يتأي نأ تقؤم نوكل نكمي ةقيرطلا هذهب ءاَذِإ
 عناصلا نأ جاتنتسا كلذب اننكمي .يصخش عناصل ةرحلا ةدارإلا قيرط

 ريغو «ةيادب البو .هدوجول ببس الب وه يذلاو ,دوجوم نوكلل يصخشلا

 نكمي ال لكشب يوقو «ناكم الو «نامز هدحي الو ءيدام ريغو «ريغتم
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 !هللا هنإ ."هروصت

 ؛اذلو «قلاخلا دوجو ركنُي نم لكل ةلضعُم ربكأ يه نوكلا ةيادب نإ «معن

 ؛ةعونتم ليحبو ئتش قرطب اهنم صلختلا ايلاح ءالؤه نم ريثكلا لواحُي

 !ئرن انعد ؟كلذ يف اوحجن له نكلو

 ان

 (1) ا111خذصم. 1. 0موهنع < ©2طدل ة/لعزواع (2009). 600 15 0عدتب 000 15 0000 آم
 8ىعات بتامعتم 000 1 ؟عمومدمطاع دمع 1 عورحمصعتطاع م.16-7

 افزا





 !ةلشاف ةلواحم :ثلاثلا لصفلا

 دوجو ينعت يهف .نوكلل ةيادب دوجو ةركفب ءادعُس ريغ سانلا نم ريثك»

 رشبلاو نوكلا اذه نآب اونمؤي نأ اولضف دقل .نوكلا قلخ يعيبط قوف دوجوم

 .©(نايلزأ

 جنيكوه

 ةقلطملا ةيادبلا يدافتل ةينوكلا جذامنلا نم ديدعلا راكتبا ةلواحم مت

 لوصأ مدب# ةيقوف تاراشإو ةيفسلف ميهافم نم هنمضتت امل ارظن ؛نوكلل
 نم اَّيأ نأ الإ .اهدودحو ةداملا جراخ ريسفت ئلإ جاتحتو ؛ةيداملا داحلإلا

 ملو «ريبكلا راجفنالا جذومن ئوتسم ىلإ َقْرَي مل تايضرفلاو جذامنلا هذه

 اهداقتفاو جذامنلا هذه فعضل ارظن ؛يملعلا طسولا يف ماع قافتا لحم نكي

 جذامنلا هذه تهجاو امك .ةلوبقم اهلعجت يتلا - ةيملعلا - ةيبيرجتلا ةلدألا

 «ةيملعلا نيناوقلاو لئاسملا نم ديدعلا عم تضراعتو ؛لكاشملا نم ديدعلا

 هجوأ حيضوتو تاضارتفالا هذه رهشأو مهأ ضارعتسا انه لواحنسو

 .اهلالخ لاكشإلا

 (1) 5. طقوسانموعر 1طع طعوعلنمصتلت ع 01 121.
 طقم: //اهياتناكت .اطقتت | دح عب هد عدد ل عسط عع مصتص عم خدع. ططحصأ

 7و0



 .لتراه - جنيكوه جذومن :ًالوأ
 (جنيكو ه نفيتس) نم لك ماق هتيادبو نوكلا ةيدودحم بنجتلو

 صاوخ مادختساب (1. 8. 1131116) (”لتراه سميج)و (5. 112:142ع)

 دودح دوجو يفني "”جذومن ريوطتل ؛يمومكلا ئوتسملا ئلع ةيليختلا دادعألا

 ثيح «(210 - 50112031/) (دودحاللا جذومنبلا يمس ؛اذلو ,نوكلل ةيناكمز

 ةيبذاجلا لاجم نوكي نيحف «ناكملا نع هلصفت يتلا هصاوخ نمزلا دِقفُي

 ىنعم الف ءرخآ اياكم اًدعب ريصيو هانعم دقفي نمزلا نإف ..نكمي ام ئوقأ
 وه امنإو يقيقح نمز كانه نكي مل ذإ ؛قلخ ةيلمعل دوجو الو «نمزلا ةيادبل

 لوقن ئتح دعب وأ لبق ةملكل ئنعم الف .(1:3عاطةن37 (>6) (يليخت نمز»

 الاؤس ميظعلا راجفنالا لبق ثدح امع لؤاستلا حبصيو ؟نوكلا لبق ناك اذام

 وأ ةدرفنم وأ ميظع راجفنا دوجو مدعب كلذك ةركفلا يضقتو «ىينعملا ميدع

 اذه بسح - ناكملاو نامزلا نإ ذإ ؛هل دودح ال نوكلاف ؛نوكلل ةيادب ئتح

 زايلم 19 لدم ثدح اهو .- ناّيرئاد - امهيسفن ئلع ناقلغم - جذومنل

 يفامك ءبسحف هل دّدمت امنإو نمزلل ةيادب سيل ميظعلا راجفنالا يف ةنس

 «لتراه - جنيكوه» جذومن مادختسا ضعبلا لواحي اذلو )7-١(. لكشل

 ةيتوهاللا مزاوللا ئلع بلغتلاو «ءيشال نم هتيادبو نوكلا ةأشن يفنل

 .نوكلا ةيادبل ةبحاصمل

 وضع وهو .(دناليرام) روميتلاب يف دلو .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا نم ملاعو «يئايزيف

 .مولعلاو نونفلل ةيكيرمألا ةيميداكألاو ؛مولعلل ةينطولا ةيميداكألاب

 (1) 1.8. طدركاعدمل 5. ال17. طدتساكمعر ططوتوب 18 عحن 1028, 2960-2975 (1983)

 ف



 عاعمدمفتمو نمتانعمدع

 اممعماعتمقم ءعواأهم ل

 1+ صهاععك مم دعمعع غم هداع "اانطصغ عدءاذل عود عواأدم
 طق ممعمعل طفقممع طع ظأو 8همو7"

 دع طعمع أو مم ءاروع طعاممع
 3 وع كأو 53م9

 عطع | اهرغاودا ا!همءاعمو "ملو ههمنملودب" عممممددا

 يضاملا يف دودح ناكملاو نامزلل سيل «جنيكوه - لتراه جذومن :(1-1) لكشلا

 ؛ايقيقح ايئايزيف انمز سيل وهف هل دوجو ال يليختلا نمزلا نأ بيجعلا

 هدوجو رصحتني امنيب .هل يئايزيف دوجو الو ةيئايزيف ةيمك سيل بلاسلا رذجلاف

 ةرورضلاب نوكي يضاير دوجو هل ام لك سيلو «طقف ةيضايرلا تاباسحلا يف

 نم ديدعلا لباقُي لتراه جنيكوه جذومن لعجي ام وهو .يئايزيف دوجو وذ

 :اهنم «تابوعصلا

 لازي ال تقولا نأب ضارتفالا ئلع مئاق «لتراه - جنيكوه» جذومن :ًالوأ

 اذه نأ الإ ءدبألا ئلإ ادوجوم نوكلا نكي مل وأ ناك ءاوس ءدبألا ئلإ دوعي

 ."«نوكلا ةيادب لبق ئنعم هل سيل تقولا موهفم» نأل ؛حيحص ريغ ضارتفالا

 لئاسملا ضعب لحل يليختلا نمزلا نومدختسي دق ءاملعلا ضعب :يناث

 مهتاباسح ةيابن يف نكلو «ناكملاك ةقيقح نمزلا روصت نود متناوكلا ءايزيف يف

 دحاو ينمز ّدْعُب هنأ ئلع دوجولل ةيعيبطلا تاريسفتلا ئلإ نودوعي مهنإف

 (1)  مكوساكمور ى 83ع6 111 وهروب ه6 معرب 8

 افي



 ماقرألا عضو نع أشن يذلا يليختلا نمزلا ءكلذك .”ناكملل داعبأ ةثالثو

 ىلإ بلقنيسو لب «هل ةيعقاو ةميق ال «لتراه - جنيكوه» تالداعم يف ةيليختلا

 دوجو نم دب ال انهو ءيقيقح مقرب يليختلا مقرلا لادبتسا مت اذإ يقيقح نمز

 بابسأل لمتكم ريغ اجذومن هرابتعاو جذومنلا اذه طوقسو نوكلل دودح

 نمزلا ئلإ ةدوعلاب» هنأ رقي هنكل .نوكلا اهنم أشن يتلا ةدرفنملا يفالتب كلذو

 .”(«تادرفنم كانه لظتس هيف شيعن يذلا يقيقحلا

 دحأ يأل لهس رمأ وه ميظعلا راجفنالا لبق ثادحأ دوجو روصت :عبار

 ."تاروصتلا هذهل اقالطإ ننعم ال ايئايزيف نكلو ؛هليخت

 مل «لتراه- جنيكوه» جذومن نإف ؛مدقت ام لكل اًرظن :ًاسماخ

 .نايسنلا حط حبصأو نوكلا ةأشن ريسفت يف هيلع ةدحالملا لهتح لّوعي دعي

 جذومن مجاب يتلا ”ةيثحبلا تاقرولا نم ديدعلا ترهظ ثيح ؛ةيمومكلا

 (1) لمام ]2 ظدضتماتل, :1طعمتعو هل طن عجاطتصع (0:لمر0: 01ةععصسلمم, 1991), مم.66-
67 

 (2) 5. ءوعر طعمتط/9905017: ةممفلعم طوق. 9, 307-299 (2000), عت ع1
 (3) ة5ةعمطعم [1251كمع, ث 85134 1115017 06 طةططعر 7.

 (4) طوحتل طدجاب "طع ظءعوسمتسع ةسل طصمل نإ '1ةصع اص ططرتنمل نندرسم]0كإل" زم
 1ع دانيل ه6 1ع آ1آ7, عل. ل. 1. /ةقعت, لآ. ]مت عمعع, هنأ آ). طوتلع (8ءعتاتمن

 ةمرتمععم ؟7ءءاقع, 1981), مم.112--1
 (5) 1. 8هربددو ةصل ىل. 0طقفساطاتصي طابو. 27. 1259, 063504 (1999), طعن

 ظ]1100010107
 م. 0هئتمص هل ظل. 1انتمأكب ططتنوب عل. 1063, 123514 (2001), 1ع د

 1. ظمانقكم هل 1. هاعطتصماكتب 1. تعط طمع ططتتو. 0006, 006 (2000), طعزت-
 15/0004134: عت. خس. 291, 6669 (2004).
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 درانويلل) "ةيثحب ةقرو اهنيب نمو ؛هتركف ضقتنتو «لتراه - جنيكوه»

 :ناونع تحت (1.. 511551420) (”دنياكسس

 كاجدواكمل'5 طفل عموع 16 طع 11-821116 ةحتاكمع 110-807

.5 2055101 310 21000531 

 لولح ةداعإو جنيكوه - لتراه حرتقمل دنيكساس يدحت) :ينعتو

 غارف ةلاح ئلإ يدؤيس لتراه - جنيكوه نوك :نأ اهلالخ حضوأو ..«ةلمتحم

 عيرسلا مخضتلا نم الدب (06 511161 انه176156) 7 يد نوك» يف ةريبك

 :حجرألا ئلعو ةقيرطلا هذبم نوكلا حرش ةظحالم نكمي الف «نوكلا ةيادب يف

 ينلا ةيقركلا ةيبلا لورت حلف رايس يد وك يف ةيمومك تايلظ تدحبس
 .نآلا اهظحالن

 نوكلا فصول ةلواحمب هبشأ «لتراه- جنيكوه» جذومن نإ :ًاسداس

 اهلقن نكمي ال ةيبوساح ةمءالم درجسم جذومدلاف ءاننوكب اهل ةقالع ال ةيضرفب

 ."عقاولا ىلإ

 (1) طاامن://912:177.01:8/ةا5/طعرجا/ 06 9

 .ةقئافلا راتوألا ةيرظن ىسسؤم دحأو «دروفناتس ةعماجب ةيرظنلا ءايزيفلا ذاتسأ 2

 ةماعلا ةيبسنلا يف لاجملا تالداعمل ايجولومسوك الح لكشي جذومن وه رتيس يد نوك 1

 .رتيس يد ميليو ملاعلا هعضاو ئلإ ةبسن كلذب يمسو «نيتشنيآل

 2) ظكآ 0ع ؟ملاعصتتمب الآدصتن آلا/ه1105 ذص 0مع: 1طع 5 طم 1مم 0طع“ اتمأ 62311061 ا/11عطاع1 ب 21 01105 12 ( 22: ع هعوتتعال 101 (0اطعت [ ]11155
 (حل عج المع ن1 دمع الحصم 2006), 2
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 !؟نّنقمْلا مأ نوناقلا : ًايناث
 ٍنْييئايزيفلا فيلأت نم (1ع 0:ةه0 65180)1) (ميظعلا ميمصتلا) باتك

 يف يوحي (1.602210 1/110010018) (”ونيدولم ودرانويل)و (جنيكوه نفيتس)

 هلإلا فصيو «ليلدل دنتست ال يتلا ةروطسألاب اهفصيو هلإلا ةركف ٌضقن هتايط

 .اًقلطم هدوجو يفني ملعلا نأو ءيملع ساسأ َّيأ اهل سيل ةركف درجم هنأب

 :جنيكوه لوقي ثيح

 هسفن قّلَخِي نأ عيطتسي نوكلاف ..- ةيبذاجلاك - نوناق دجوي هنأ املاط

 اًمازل سيل .ءيشال نم الدب ءيش دوجو ٌببس وه يئاقلتلا قْلَخلا !ءيشال نم

 ."نوكلا لمع أدببل اًهلإ مِجقُت نأ

 ..- !ءيشال نم هسفن َقّلَخِب نوكلا موقيسو - ايتاذ ةلمجلا طوقس مغر
 هانمهتال سانلا داحآ كلذ لاق ول هنأ عم) ءايملع كلذل ضرعتلا بجو هنأ الإ

 «ةيبذاجلا ةوق دوجو وه نوكلا قّلََح ببس نأ انه جنيكوه يعّدي ذإ ؛(نونجلاب

 قلخ اهنكميل كلتمت اذامو ؟ةيبذاجلا يه ام :لؤاستلا ئلإ كلذ انْعَفديو

 !؟قلاخل ةجاح نود نوكلا

 رخآلاو «نتوين هغاص دقو «يكيسالك امهدحأ :ناموهفم اهل ةيبذاجلا

 ؛«ريغتي وأ البقتسم نياتشنيأ موهفم روطتي امبرو .نياتشنيأ ئلإ دوعي ثيدح

 ثحبلا لالخ نم هربيغت نكمي ال هنأ ينعي ال نوناقلاو «نوناق ةيبذاجلا نأل

 هل نوكي نأ نكميف «ةنورم رثكأ وه يملعلا نوناقلاف .لبقتسملا يف يملعلا

 .باتك نم رثكأ فيلأت يف جنيكوه عم كراش .يكيرمأ يئامنيس بتاكو فلؤمو ءايزيف ملاع 28
 (1) كعمطعم طوس تصع مصل ] .عمودتل 8ك مكانصمتت, ”!طع 0دحم0 12عونعمب 75. 2
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 ."تقولا رورم عم روطتي وأ هؤطخ تبثي نأ نكميو «تاءانثتسا

 اهضعب وحن باذجنالاو َكّرحتلل (ماسجألاو لّتْكلا) ليم يه :ةيبذاجلا

 فصول ةلواحمكو «- الثم سمشلاو ضرألا نيب ةيبذاجلا يف امك - ضعبلا

 بُذَجلا نوناق نتوين طبنتسا ..ةنوحشملا ريغ ماسجألا نيب ةيبذاجلا ئوق

 ماعلا بذجلا نوناق صني ثيح .ةديدع ةيكلف تادهاشم لالخ نم ماعلا

 :نأ ئلع نتوينل

 لصاولا طخلا ئلع ةلومحم ةّوقب نوكلا يف رخآ اًمسج بذجي مسج لك

 ةفاسملا عبرم عم اًيسكعو امهيتلتُك عم اًيدرط ةبسانتم امهتدشو «نيزكرملا نيب

-- 2 
7710 7712 
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 مآ

 نتوينل ماعلا بذجلا نوناق )١-5(: لكشلا

 (1) [طتم://سمل دعت .طعرلععا عيت عاد( عمعطتم عاصت عمم ععرجاتموع ماط#02].

 نذل



 ؛اهيلع ةئراط ةداملا نع ٌةئشان ًةيبذاجلا نأ قباسلا فيرعتلا نِم انل نّيبتي

 !ضعبب اهطبر ىلع ةيبذاجلا تلمع مث ءالوأ (لتكلا) ماسجألا تدجٌو ثيح

 دنع راهني هنأل ؛يكيسالك موهفم وهو .ةيبذاجلا نع نتوين موهفم وه اذهو

 .ةوق يه نتوين ئدل ةيبذاجلاف .(ةيرذلا نود تاميسجلا) يمومكلا ئوتسملا

 يتلا ةقطنملا وه لاجملاو لاجم نع ةرابع ةيبذاجلا نأ نياتشنيأ تبثأ امنيب

 ٌرهظت يتلا ةقطنملا وهف ءالثم يسيطانغملا لاجملاك ؛ءيشلا ٌرانآ اهيف رهظت

 ..- لثملاب - هنع جتان ءيش نود لاجم دجوي ال هنأل و ءسيطانغملا راثآ اهيف

 وهو ؛هنع تجتن ام دجوي نأ نود دجوت نأ نكمي ال ئرخألا يه ةيبذاجلاف

 .ةداملا

 نأ نكمي - ةيبذاجلاك - نوناق دوجو ببسبا :هنأ جنيكوه رارقإ نإ

 نأ ضرتفي هنأ حّضوي ..(كلذ لعفيسو ءيشال نم هسفن نوكلا قلخي

 نوكلاف «ءيشال سيل اذهو .دوجوم (طقف ةيبذاجلا نوناق امبر وأ) ةيبذاجلا

 هسفن قلخي نأ نوكلل نكمي» :ةرابع كلذ نم أوسألاو «ءيشال نم قلخُي مل

 (س) نإ تلق نإ هنأل هاَيتاذ ةضقانتم ةرابع يهف ««كلذ لعفيسو «ءيشال نم

 (ع) بلج ببسي ئتح ةيادب (س) دوجو اًقبسم ضرتفي ريبعتلا اذهف (ع) قلخ

 (س) دوجو اًقبسم ٌتضرتفا دقف (س) قلخ (س) نإ تلق نإف ؛دوجولا ئلإ
 نوكلا دوجو ريربغل نوكلا ةوجوب قبسملا نضارتفالاف «(سم) ةوجو ٌرّدِبَأ تح

 رهشأ هب ثّدحت نإو ًءاره ئقبي ءارُهلا نأ اذه نيبيو ءايقطنم ةقستم ريغ ةرابع

 كلذ يف عقي مل .دعاسي دق ةفسلفلا نم اًريسي اًردق نأ نيبيو هاّيملاع ءاملعلا

 قاحسإ) ريسلا جدربمك ةعماج يف قباسلا (جنيكوه) يسرك بحاص أطخلا

 دل



 ئلع ٌتلصح دقو ؛نآلا» :لقي ملف ةيبذاجلا نوناق فشتكا امدنع (نتوين

 ئدابملا» هباتك فيلأت وه هب ماق ام نكلو ««هلإلا جاتحأ الف ةيبذاجلا نوناق

 هيف ربعو ملعلا خيرات يف باتك رهشأ (م:1طءأم19 6022669[78) «ةيضايرلا

 ."(هللاب ناميإلاب ركفملا ناسنإلا عانقإ» يف هلمأ نع

 مأ ةيبذاجلا :الوأ دجُو امهيأ :نآلا ةدشب حورطملا لاؤسلا لعلو

 ؟تءاج نيأ نمف .هسفن نوكلا قْلََح ببس اهنأو ةيبذاجلا :انلق نإف !؟ةداملا

 نم يه ةداملا تناك نإو ؟هيلع ريست يذلا نوناقلا اهل بتك يذلا نمو

 همالك حبصيو «هيلإ بهذ اميف جنيكوهل ةجُح يأ دجوي الف ءالوأ تدجٌو

 دق ةفسلفلا نأب هباتك يف انل هركذ ام سكعب ءاهتحص الع ليلد ال ةفسلف ّدرجم

 .”تتام

 فتوتت ال امدنع اًصوصخو ءاَّدَج ريطخ تنام دق ةفسلفلا نأب لوقلا نإ

 ةفسلفلا نم لكل طولغم ٌمهف هيدل جنيكوه نألو ءاهمادختسا نع كّسفن تنأ

 ال ةيئايزيفلا نيناوقلا نإ .ءايزيفلا نيتاوقو هللا نيب راتخن نأ انديري وهف ؛نيَّدلاو

 نيناوقف «ةيعيبطلا رهاوظلل يتايضاير فصو درجم يهف ايش قّلخت نأ نكمي
 ءاهيرضي بعال نودب ةلواطلا ئلع ودرايلبلا ةرك عفدت نل ةكرحلل نتوين

 نأ ةيئايزيفلا نيناوقلل نكمي ال .اهقلَحَح نع اًلضف ةركلا كرحت نل نيناوقلاف

 يه امنإو ءاًئيش اهتاذب قلخت ال نيناوقلا نأ امك .نوكلل الماك اًريسفت مّدقت

 نيب طلخ وه جنيكوه هحرتقي ام .ةنيعم فورظ يف ثدحي امل فصو درجم

 بلاطي صخش لئثم ءايزيفلاو هللا نيب رايتخالل انل هتوعدو .ةليسولاو نوناقلا

 (1) هممتصع 10ه: 000 - 1هاطص (ن. [.عدصماع - (نطقماعت 1 - 2. 24.
 (02) كعمطعم طمس ا تصع مصل ] .عمودت ل ط/كامكلن صمت, ”!طع 01200 1)عدن علب 5

 م



 حرشل ءايزيفلا نيناوقو ناريطلا سدنهم (لتيو كنارف) ريسلا نيب , راتخن نأ

 ."”(ثافنلا كرحملا

 «ملاعلا انل رّسفت ةعيبطلا نيناوق نأب ءاحيإلا يف نمكي «ةثادحلا عادخ» نإ

 ..طقف ةيوينبلا تالكشتلا [فصو] وه ةقيقحلا يف هب موقت ام لك امنيب

 مئاد باجعإ ردصم ناك اًيضاير اهتغايص نكمي نيناوقلا لك نأ ةقيقحو

 ريثكب ئلعأ (حور) ئلإ يتايزيفلا نوكلا ءارو ام ئلإ ريشت اهنأل ؛نياتشنيأل

 ."ناسنإلا ئدل يتلا نم

 يثبع يدام نوك يفف ءريسفت ئلإ جاتحي رمأ اهسفن نيناوقلا دوجو نإ

 نوناق دوجوف .تازجعملاب هبشأ نوناقلا دوجو ريسفت حبصي هل ئنعم ال

 «موهفم ريغ رمأ اذه .تازجعملا نم برض وه الثم ةيبذاجلل يسكعلا عيبرتلا

 مل رابتخا يف هثودح عقوتتس امب كربخي وه :يأ ءؤّبنتلا ناكمإ ئلإ دوقي هّنكلو
 ةياغ طبضل ةجيتن اهّسفن ءايزيفلا ن نيناوق نأ دكؤيام وهو ,”لدعب هب مقت

 .*عادبولا يف

 هيكرسبسادي يتلا ةينوكلا ةطُخلا تءاج ني نمف ..يلاتلابو

 يو و واو ا

 ًءايشأل دوجولا نوبسني مهلعجت قلاخلا ةركف نم بورهلا نيدحلملا ءاملعلا

 (1) لمطم [.عمصما, "شك 3 وءاعم 1156 1 هءعالفتم 5[ءمطعات 113151005 15 7108. 010
 نما ييصامتم اطع بصل مع دتاطمالا 000", ص آ0ةنازنالأةثا, 3 ةكصاعتتط ف" 0.

 [طخام:// 1515 .لهن [زدطحقت .ءم.انلع/ لعام 2 ع/ه رت ع1 ع1 308599/5:عماطعا-
 11ةكك الم ع مرج عال هن عجم[ علصحت ماك عاو ع 00. طغصلا 223 111111517259]

 (2) © نمصتمع 10ه 0600 - لمطم 0. [.عدمماع - نطق ماع 1 - 2. 6.
 (3) ظتعاطمتل 2. "ءيصصقم: 1طغع ا١[ءةصتصع ه4 آغ ذلا (اكتسللع آمءونتمت5 269-271.

 ظومأع 5مما1ي. [كمللع 501130
 (4) مدننا طوكتعم. 5سمعمل م عع: '[اطع دعما 108 2 0عممل آنمتقعل :1طعمتتن 01 ![دطنتع

 (حلعج المع كتسصمم دمع كعاطسمأعت, 1984), م2243

 م



 ."لتكلا وأ نيناوقلاو ةقاطلاك «ةيقادصم ّلقأ

 ال اهنأل ؛ريطاسأ الإ يه ام نايدألا نأ هباتك يف جنيكوه يعّدي نيح يف

 هسفن قلخيس نوكلا نأ وه يعدي امنيب .لايخ ضحم يهو ليلد ئلع دنتست
 ةلئسألا تحبصأ لهف !ناهرب وأ ليلد يأ هكالتما نود ةيبذاجلا ببسب

 نأ كنكمي ثيحب ؛ةجردلا هذهل ةطيسب اهيلع ةباجإلاو ئربكلا ةيدوجولا

 !؟براجتلا هتتبثأ ام عدتو «ةيملع تاضارتفا درجمب اهنع بيجت
 «ننقُملا وه سيل نوناقلاف «هننقمو هقلاخ نع ينغُي ال ةيبذاجلا نوناق نإ

 دوجو ببس رسفي نأ نوناقلل نكمي الو «ةدوصرملا ةرهاظلل فصو وه امنإو

 اذهلو ءاهداجيإ ببسيو اهقلخي نأ نع الضف «”اهثودح ببس وأ ةرهاظلا

 :(زيفيد لوب) لوقي

 ئّطعمك اذكه اهلبقن لهف «ريسفتلل ةلباق ريغ ةحورطملا نيناوقلا ئقبت
 راجفنالا تقو نيناوقلا تناك نيأو ءاتسح !؟هللا لبقن ال اذاملف ؟دلاخ

 .”ةلجوُملا هايملا يف نوكن ةطقنلا هذه دنع اننإ !؟ريبكلا

 تانتاكلا ديقعت يف لهذملا مدقتلا رسفت نأ نكمي ال ةعيبطلا نيناوقف

 نإ ...ةيضاملا ةنس تارايلم ةعبرألا ئىدم ئاع ضرألا ئلع تعقو يتلا ةيحلا

 يذلاو ««ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلا» كاهتنا فقوي هرودب ديقعتلا اذه

 ديقعتلاو ماظنلا يف ئلعأ تايوتسم نم روهدتلا ئلإ لبمت منا نأب :لوقي

 (1) لمطم ©. [ا.عمصم», "600 ةصل 5(عمطعم 11ة1اككم ع: آا/ط05ء ]2ءوزعم 15 ]1[ كملت 3/7",
 آامد آنآ (5ءماعساطع 1, 2011

 (2) 1ل1طقغ 15 2 [هك» زم 5ءاعممع) 8/[دتعط 25, 2015 11:56 مت
 [طغام:// وتب .[15:عو ءلعم عع .ءمزتت/ 2 1457ه -15-ه ]ورو ل مو عم عع ل عمت اة هد

 08 ئءأ عمات حا محب .طغصحل ]
 (3) مدنا طونتعو, "5: عمطعم طحت اكصمعذ طلع طقصع عمو", ”[طع ان350أ330, 51103
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 .”تامولعملاو ديقعتلاو ماظنلا يف ئندأ تايوتسم ئلإ تامولعملاو

 :(0.5.انءعوباو) ("”سيول سأ يس) لوقي

 يذلا جذومنلا نع ربعت يهف «ءثادحأ يأ جتنت ال ةعيبطلا نيناوق نإ»

 باسحلا نيناوق نأ امك ثودحلا نكمم ناك نإ ثدح لك هعبتي نأ بجي

 لام كيدل ناك نإ لاومألا لدابت تايلمع لك هعبتت نأ بجي اًجذومن يطعت

 «ناكملاو نامزلا نم اًلماك اَلاجم ةعيبطلا نيناوق يطغت ءاذكهو .ةيادب

 مرعلا ليسلاف هلك يقيقحلا نوكلا طبضلاب وه هكرتت ام :رخآ ئنعمبو

 ءرخآ ناكم نم يتأي اذهو «يقيقحلا خيراتلا عنصي ام وه ةيقيقحلا ثادحألل

 دوقن قلخ ةيناكمإب ريكفتلا لثامي هجاتنإ نئىلع ةرداق نيناوقلا نأب ريكفتلاف

 ةيابن يف لوقي نوناق لك نأل ؛ةطاسبب عمجلا تايلمع ءارجإ ربع ةيقيقح

 (أ) كلمت نأ كيلع نكلو «(ب) كيدل نوكيسف (أ) كيدل ناك نإ :فاطملا

 .”(كلجأل كلذ لعفت نل نيناوقلا نأل ؛ةيادب

 قلخ عم أدبي يذلا نمزلا نع انموهفم عم ضراعتي جنيكوه لوق نإ

 نأ اذه نع جتني هنإف ءنوكلا تقلخ دق ةعيبطلا نيناوق تناك ول ذإ ؛نوكلا

 نيناوق دوجو ينعي ام وهو «نامزلا لبق تدجو دق «نيناوقلا هذه» نوكت

 جراخ اتاتب ةيئايزيف ريغ نيناوق ةعومجم وه اَذِإ انيدل ام .نامزلا جراخ ةعيبطلا
 دح ليلإ هبشي هنإ .افولأم فصولا اذه ودبي امبر «نآلا .نوكلا تدجوأ نامزلا

 (1) تع ]. [عصعت, '[طع 8اع ظدمو طلوع طة ممءعمعل (8]عوب المتتلعت [هصلممت 11015,
.2295-8 ,120 ,(1991 

 .يدنلريإ ثحابو بتاك 3

 (0) 60.5.1 عاد, الا :ةعاعدر1 974, م93-94

 مى



 ئلع رداق «نامزلا جراخ «يدامب سيل :هللا نع سدقملا باتكلا موهفم ريبك

 .0(نوكلا قلخ

 ةعاطتساب نأ جنيكوه ريشي امك ؛هسفن ءيشلا قلخي نأ نكمي ال هنأ امك

 قلخي نأ ئلع ارداق نوكلا ناك ولو «ةيبذاجلا نوناق ببسب هسفن داجيإ نوكلا

 اهدنع انيلعو «قلاخلا تاردق هتاذ يف نوكلا كلتمي نأ كلذ نم مزلي هنإف ..هسفن

 ."هلإ دوجوب فارتعالا نم دب ال يلاتلابو هللا - هسفن نوكلا نأ جتنتسن نأ

 نيناوقل عضخيو ءشهدم بيترت يف نوكلا نأ نياتشنيأ ئري نيح يف
 يتلا ةضماغلا ةوقلا كردت داكت ةدودحملا انلوقع نإف ءاهمهفن داكن ةددحم

 قلاخلا ةركف نم بورهلا لواحب جنيكوه نإف ..”«نوكلا تالكشت كرحَت

 قلاخلا ةفص بسنيل ؛ةداملا نع زيمتملاو (5110612860181) ةعيبطلا قوف

 .لقعت ال يتلا اهسفن ةداملل

 يغبني الف ..يلاتلابو .ةيتوهاللا ةيحانلا نم اًدج فيعض جنيكوه نأ ودبي

 ."هللا لوح هلوقي امل نزو يأ ميقن نأ

 (1) عدلان 5ءارتمءلعب "[طع ظاع ظفمع (؟ععدلتماتت 600 هع طع آمككد ه1 لوطن ع".
 [ طخ: // 5 .ععج 215 ءادتنم عل عر . مدح 1831 عاق هصع.ةقمتل.

 (2) 0 ءورنعع ظمأ ا”طوكتم, "5ءلعماتلكع 1:عانءاهتتممك مماصغ م 000", ذم 'آاطع حال عسعع 05
 600 ذص هم طدصوصلتمع انتملك ءاوع: 1013 1"ةتط0ما15 5ءاعمأل515 آعءاهتع 1طعأت
 مالم ع الزعروو هنآ 0نلي لماطص 01017 7/هدمتلتلفم هم. (38]ك83 هلع انا

,(1958 
 (3) لوصتصسعت, ظاصخأعتم هم 1[ عانت عام, ماعود.ماتاط0 ععام1ت 11111ءاكأ اج, 7 6.

 (4) 13/1ةياتم .2ععو: "1ع هطمانالم' جامعا همت معاعطغ ام ىطقأ [[آةحتا لمع 52305 ةطوانأ
 ع00' 1102033: 27 5ءماعسطءلن 0

 [طختم: //اكاتناتا .ذط 0 عرم عم لعد[ . عمان1 صه عاتتؤ/ م عمرما ع/ م7017 1عور د ة1-31[1ععوستنا ع
 ةطماتا لمة عالعموم عز عار محور احول هكحت اعاد عم 23:5 حطم ان - عمل

 2090421 .طغصصا#]

 ىلا



 !بذيبذتملا نوكلا :ًاثلاث
 (جنكوه نفيتس)و (110865 2671056) (”زورنب رجور) ةغايص ريشت

 نإف ..اًدج ةممعملا طورشلا تحت هنأب ءامهمسا لمحت يتلاو درفتلا تايرظنل

 لالخ ناكمزلا دادتما ليحتسملا نم هنأ امبو .يمتح يلوألا ينوكلا درفتلا

 ةيادبلا ئلع لدت زورنبو جنيكوهل درفتلا تايرظن نإف ..ةقباس ةلاحل درفتلا

 :نأب جنيكوه ركذي فاشتكالا اذه ريثأت ئاع ساكعنالابو .نوكلل ةقلطملا

 هنأب ةججاحملل ةفداهلا تالواحملا نع يلختلا ئلإ تدأ درفتلا تايرظن

 (210م-ه12810181167 درفتمال دادتراو ةقباس صلقت ةلحرم كانه تناك

 َّنأب اًبيرقت نآلا صخش لك نمؤي ..كلذ نم اًلدبو .ينوكلا عسوتلل طوان068)

 ."ميظعلا راجفنالا يف ةيادب هل - هسفن نمزلا ليتح - نوكل

 دحأ ءاملعلا ضعب حرتقا ..يضاملا نرقلا تانيعبسو تاينيتس يف

 - يرودلا - بذبذتملا نوكلا جذومن وهو «نوكلا ةيادب نم بورهلل جذامنل

 ئصقأل نوكلا ددمت ىلع جذومنلا ةركف موقتو ((09501118118 ان11176156)

 عسوت ةلاح يف امئاد نوكلا نأ :يأ «ميظعلا قاحسنالا ئتح هصلقت مث ءعاست

 رايلم 117.1 ذنم ميظع راجفنا نع أشن نوكلا نأ امكف «لزألا نم شامكنا مث

 ةريغص ةدرفم ئلإ هتدامو هتقاط شامكنال نآلا هجتي هنإف ..ةنس

 .دروفسكأ ةعماج يف تايضايرلل لوب زور دعقم ئلع زئاح .يناطيرب يضاير يئايزيف 8

 دحأ وهو نوكلا ملعو ةماعلا ةيبسنلا يف هلامعأ ةجيتن ةعساو ةرهش زورنب رجور بستتكا

 .ءادوسلا بوقثلا ةيرظن ةغايص يف غنيكوه نفيتس عم نيمهاسملا

 (1) ةرعمطعم طدتتاكمع هم 10ععم 5عمتموعر, ]طع طلقطتتع 02 كمدعع 3120 1ةذطدعر, 1ع
 1وومع )لعمر ]مكالطلاع 5علعك 067 [ععذبتع5د (طولصععامو, ل.آ.: ءصععأمت

 [لمزت علان 5"عوعب 1996)ر م. 0



 ةجتنم راجفنالا ائلإ ئرخأ ةرم هجتت ثيحب «ةياغلل ةفيثكو (5ذمعان132119)

 ئلإ هتدامو نوكلا ةقاط هجتت مث «ةديدج ةيعيبط نيناوقب اديدج انوك كلذب

 مدع ينعي امم «دبألا ئلإ ةيلمعلا هذه رمتست دقو ءئرخأ ةرم شامكنالا

 يضمي نوكلا نإف ..جذومنلا اذهل اًقبطو .نوكلل ةيقيقح ةيادب وأ ةياهن دوجو
 نوكلا جذومن دعُي اذهبو ءتاصلقتلاو تاعسوتلا نم ةيهانتمال ةلسلس لالخ

 جذومن ميدقت يف يلوألا لاكشإلا اذه لوح فافتلالل قيرط لضفأ يرودلا

 ديعي مث «كلذ دعب راهنيف دوعيو «((5128111311/) ةدرفنم نم نوكلا هيف عسوتي

 !ةرود لكل ةيابنو ةيادب دوجو نم مغرلا ئلع ."ةيادب نود هذه هترود

 هم 2
 مملوك

 90 زيك راجتلا نييك راجفلا ريبك راجفلا 2 ريبكراجننا 09
 يضاملا ابقتسملا

 .- يرودلا - بذبذتملا نوكلا جذومن ركل لكشلا

 كانه نأ الإ ..ةباذجو ةيرغم ةقيرطب نوكلا ةيادبل ةركفلا بنجت مغر
 :يه لئاسملا هذهو جذومنلا اذه هجاوت ةسيئر لكاشم ةدع

 )1١( دعا مودك 1ع قط عع م7101 01 00, 97

03 



 دتري نأ صلقتملا نوكلل حمستل ايقطنم ةلوبقملا ةيلمعلا ديدحت - ١

 عون دوجو نم دب الو ؛ميظع قاحسنا يف هسفن ةدابإ نود اًدج ةريبك ةفاثك دنع

 نم ةرخأتملا لحارملا دنع ةريبك ةوقب ةيلاع نوكت ةيبذاجلل ةسكاع ةوق نم

 نم سيلو .ةيبذاجلا لعفب يلخادلا قاحسنالا ةيمك سكعت ثيحب رايبنالا

 نإف ..ةدوجوم تناك اذإو ءرضاحلا تقولا يف ةوقلا هذه لثم دوجو فورعملا

 ."ةياغلل ةبيرغ نوكت نأ بجي اهصئاصخ

 ثيح ؛نوكلا رايها يف ببستلل ةيفاك ريغ نوكلل ةفورعملا ةلتكلا - ؟

 عئطبت نأ نكمي ال ةيبذاجلا ئوق) تالفإلا ةعرس نم عرسأ لدعمب ددمتي

 ال يتلاو - «ةملظملا ةداملا» نإ ذإ ؛”(هرايهنا ببستل يفكي امب نوكلا عسوت

 نوكلا ةفاثك زواجنت نأ دب ال - انكمم نوكلا شامكنا نوكيلو ءاهتيؤر نكمي

 ةملظملا ةداملا نم الؤافت تاريدقتلا رفست مل نكل .«ةجرحلا نامديرف ةميق»

 حمستل «ةجرحلا نامديرف ةميق» هبلطتت ام فصن نم تح برتقت ةفاثك يف

 .”ينوكلا شامكنالاب

 فوس ام لدعمب ةرمتسم ةيساكعناال تايلمعل ةعضاخلا ةمظنألا - ”

 .9نمزلا نم ةدودحم ةرتف دعب ةيئاهنلا اهتلاح ىلإ لوصولل ليمت

 ئلإ ةداملا نم ةقاطلل لماكلا لوحتلا :يه كلذ لك ةصالخ - :

 (1) طوبا طوكلعو, 1ع 1351 الت1عع دتتتال 163: (20هز ءعاانت ع5 2001 طع [ن112316[1 216"1 01
 اطع آلملا مع, ظوحأم 50ههاق, 1994 142

 (2) طظلحتس طانططاع, "مخ .3عاقتتمو 8ءعاتنععم آاذأةصعع 320 1830191 ؟'؟ءامعازت +
 طرد عواوعالع كاعطاناة عر" ط70ءععلتسعو هل طع 8[لدتتمدقأل ةعولعالإل 01 5016265:

 15, 1929, م168-3
 (3) 2. ل. 8. طءوءاعو يي 8طقتنمت ا8هطفي "[طع (0هورتم1هعاعم] 0صقاقسا ةتل 1ةقكع

 طم عتولا," 1[ عال عاتت5 04 1/1 ىلعتتم ططقتوأ عوز 75, 2003, 559-606.
 (4) مدنا طوكحتعمر 1ع ادقأ اطمععع رمتصانا عد: ©20مز ءععمسعد ةطمانخغ طع آنااةسصقتع 1ةنع 05

 طع []لملكتعتوعر 8مفحتع 5مماعىر 1994, م13
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 ريثأت نأل ؛نوكلا اهب شمكني يتلا ةقيرطلا ئلع مهم ريثأت هل اذهو ؛عاعشإلا

 ةقاط سفنل ةداملا ئلع هريثأت امامت فلتخي عاعشإلا ئلع يبذجلا دشلا

 لدعمب راهني نوكلا لعجي شامكتنالا ةلحرم يف دئازلا عاعشإلاف ؛ةلتكلا

 لدعمب اددمتم ذئنيح نوكلا جرخيسف ..ام ةقيرطب دادترا ثدح اذإو ,عرسأ

 «قباسلا نم ربكأ نوكيس ميظع راجفنا لك نإف :رخآ ئنعمبو .اضيأ عرسأ

 ثيحب «ةديدج ةرود لك عم ربكأ مجحل ددمتيس نوكلا نإف ؛اذهل ةجيتنو

 ةينوكلا تارودلل يساكعنااللا ومنلاو .لوطأو ربكأ جيردتلاب تارودلا حبصت

 يناثلا نوناقلل ةيمتحلا جئاتنلل لاثم وهف «قالطإلا ئلع ةبوجعأ ربتعيال

 اهسفن رهظت يتلا ايبورتنالل اومن لثمي مكارتملا عاعشلاف «ةيرارحلا اكيمانيدلل

 ةيرودلا ةركفلل ادح عضت اهنإف ..كلذ عمو .ربكأو ربكأ لكش يف ايبذاج

 سدكتت يضاملا هاجتو .نمزلا عم روطتي نوكلا نأ :حضاولا نمف «ةيقيقحل

 تارودلا يف امأ «ةمحازتمو ةدقعم تايادب يف ضعبلا اهضعب عم تارودل

 حبصت ةجردل لوطلا ةغلاب حبصت نأ ىلإ ديق الب ددمتت اهنإف ..ةيلبقتسمل

 ةمئاد جذامنلل يرارحلا توملا ويرانيس نع ةزيمتم ريغ تارودلا اهعم

 .2ةدمتل

 كلذبو :ةثوكلا تارودلا ىمانت ةيساكعنالا ريغ تايلمعلا يببت-ه

 تايلمع زييمت ءايزيفلا ءاملع عاطتسا دقفاذلو .ةيقيقحلا ةيرودلا رمدت

 ةلثمألا هذه دحأو «ةرود لكل شامكنالاو ددمتلا لحارم لثامت رسكت ةيئايزيف

 بوقتث ةيأ نودب نوكلا أدبي ةيسايقلا ةروصلا يفف «ءءادوسلا بوقثلا نّوكت وه

 )1١( 1مزؤ. )> 44(1ك
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 ببسي ئرخأ تايلمعو موجنلا رايبنا نإف ..نمزلا رارمتسا عم نكلو ءءادوس

 نم ديزملاو ديزملا رهظي تارجملا روطت عمو «ءادوسلا بوقثلا نوكت
 عجشي فوس ..رايمنالا نم ةريخألا لحارملا ءانثأو ؛ءادوسلا بوقثل

 بوقثلا ضعب جمدنت دقو ءاضيأ بوقثلا نم ديزم نوكت ئلع طاغضنال

 قاحسنالا نم برقلاب نوكلل يبذجلا بيترتلاف هربكأ بوقث نيوكتل ءادوسل

 نم برقلاب ناك امم ابوقث رثكأ ئرحألابو ءاديقعت رثكأ كلذل ربتعي ميظعل

 ديزملاب أدبتس ةيلاتلا ةرودلا نإف ..دتريس نوكلا ناك اذإو «ميظعلا راجفنال

 ."ءادوسلا بوقثلا نم

 تابيكرتب حمسي يرود نوك يأ نأ يه ةيمتحلا ةجيتنلا نأودبي - 5

 ةرمدملا تاريثأتلا ئشاحتي ال ةيلات ةرود ئلإ ةرود نم رشتنت نأ مظنو ةيئايزيف

 ئدحإو «يرارح توم كانه لازي الو «ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلل

 دنع ةيئايزيفلا فورظلا نأ ضرفب ىه ةبيئكلا ةجيتنلا هذه بنجتل قرطلا

 نع تامولعم دجوت ال هنأ ةجردل فرطتلا ةدش نم ريثكلا تغلب تادادترالا

 ةيتايزيفلا ءايشألا لكف «ةيلاتلا ةرودلا ئىلإ لصت نأ نكمي ئلوألا ةجردلا

 دلويس نوكلا نإف ؛عقاولا و .تدييبأ تاريثأتلا لكو «ترّمُد دق ةقباسلا

 اذإف ؛جذومنلا اذهل ةيبذاج دجن نأ بعصلا نم كلذ عمو ءامامت ةديدج ةدالو

 انلوق نم لينعملا امف ..ارخألا تارودلا نع ايئايزيف ةلصفنم ةرود لك تناك

 .”؟نوكلا سفن ام قيرطب لثمت اهنأ وأ «ةعباتتم تارودلا نأ

 (1) 1010. م.145.
110 (0) 
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 قلغم نوك يف شيعن انك اذإ اننأ تاينينامثلا يف جنيكوه حرتقا دقو - ١

 يف ةلاحم ال ريسيس نمزلا نإف ..شامكتنالا يف أدبو ددمتلا نع ةياهنلا يف فقوت

 نلف اذه ثدح اذإ عقاولا يفو .شامكنالا ةلحرم لالخ سكاعملا هاجتالا

 يذلا شامكتنالا يف ذخآلا نوكلا نيب قرافلا ظحلن نأ ئلع نيرداق نوكن

 هيف ريسي يذلا ددمتلا يف ذخآلا نوكلا نيبو سوكعم وحن ىلع نمزلا هيف ريسي

 هيأر رّيغ هنكلو ءكلذب ليوط تقول اًعنتقم جنيكوه ناك دقو .مامألا ئلإ نمزلا

 فيصوتلا نم أشني هنأ َدْيَب .”«لئربكلا هتطلغ» تناك اهنأ احرصم .اًقحال

 ةيئايزيفلا تابرظنلا انل اهمدقت يتلا ةقاطلا تالاحو تارذلل يرهجملا

 ساكعنالل ةلباق اهلك ةيرهجملا تالاحلا هذه مكحت يتلا نيناوقلاو ةيليصفتلا

 ٌتَعضْو اًضيأ ؟نمزلا مهس رهظ نذإ فيكف «ينمزلا روظنملا نم لماكلاب

 فصو فديه ؛ةيكيسالكلا ةيرارحلا اكيمانيدلا نيناوقل ةهباشم نيناوق

 بعصلا نم هنأ مغرو .اًمومع ةيبذاجلا تالاجمو ءادوسلا بوقثلا صئاصخ

 ودبي نيناوقلا هذه نإف ..ةيبذاجلا تالاجمب ةطبترملا ايبورتنالل فيرعت عضو

 ىلع رايبنالا يف ذخخآلا نوكلا يف ئتح دوجوم نمزلا مهس نأ ئلإ ريشت اهنأ
 ساكعنا ةركف نع يلختلا ئلإ جنيكوه عفد يذلا ببسلا وه اذهو .هتاذ

 «متناوكلا اكيناكيم يف نمزلا مهس لكاشم نم ئرحخأ ةلكشم رهظت .نمزلا

 رارغ ىلع ةبيجع رهاوظ اهيف عقي نكلو ءاّينمز ةرظانتم ئرخألا يه يتلاو

 ئلع راهنت ةيجوملا ةلادلا نأ ودبيو .ةبرجت ةيأ ءارجإ دنع ةيجوملا ةلادلا رايها

 نوكيا اال دق اذه نكلو رخآلا سيلو «طقف دحاو ينمز هاجتا يف وحنلا اذه

 (1) 1طافل م 7
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 .”هسفن متناوكلا اكيناكيم ريسفت نع أشنت ةيميهافم ةبوعص ضحم نم رثكأ
 نوكت نأ بجي تارودلا نإف ؛يئامماللا راركتلا ةيثبع بنجتلو - 8

 تباثلا سفن راجفنا لك بلطتي امك «”ضعبلا اهضعب نع ام ةقيرطب ةفلتخم

 متي نلف الإو .نوكتم ٍينوك جذومن لكل قيقدلا طبضلاو «بيجعلا ينوكلا
 .”جذومنلا اذه يف ةحدافلا ةيملعلا ءاطخألا ئلع لدي اذهو «ءيش

 رمتسملا عسوتلا فقول يفكت ةيفاك ةلتك دوجو جذومنلا بلطتي - 9

 يفكي ال نوكلا يف ةلتكلا رادقم نكلو «ةيناث شامكنالاب هل حمسي امم ؛نوكلل

 ةيبذاجلا ئوق عفادت ببسب كلذو «ةيناث ةدرفم ئلإ هلوحتو هرايبنا ةداعإل

 طقسي امم ةدحاو ةدرفم يف نوكلا ةلتك عيمج عّبمجت عنمتس يلا

 بذبذتملا نوكلا ةلاحتسا ناونع تحت ةيثحب ةقرو يفو .”ةيلكلاب ةيرظنلا

 نالآ) نم لك حض وأ «1طع آطصمهووتطتلتاو' ه2 ح ظوادصعتمع آتمتكح ءمع)

 (نامدلوب ينديس)و (31210 567) (ريش كرام)و (كاوص 11. ©15) (ثوج

 فتقول ةيفاك ةلتك لع يوتحي نوكلا ناك ول ئتح :هنأ (51لمعزن 81نلدهم)

 سيلو «([1210) ماطترا يف يهتنيس فاطملا ةيابغ يف رايبنا يأف ..يلاحلا هعسوت

 نم ةبطر ةينيط ةلتكب اهبش رثكأ نوكلاف «ةيكيناكيملا ةقاطلا ثيح نم دادترا

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّذج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب ١١(

 )17١(. ص م١١١٠ ةرهاقلا

 (2) طوبا طوكتعو, 1ع 1251 اطقعع طلقات[ عوز (00هز ءعاتتعد ةطماتخغ طع آنا 7216 121 01
 اطع آلم عوعر 8ةعنع 8هماك4م, 1994, 142

 (3) طوبا 1. 5 عتمطقتلا هل ظاعأا انهما "خ وعانع 5100عأ هل اطع آتمتك ءوع", 5ءكعدعع
.(2002-04-25) 17296 

 (4) 11دم1ع طدففمممب 21.12. هصل كسسعاع 8ادداعتب "1طع تعونم# ظعونممل كمدعع ةطل
 مدع", 1996, ]طع الما 18ه 1مل, 213,183
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 ."ةيذبذتملا ةرئاطلا ةرك

 نوناقلا هعنمي ام وهو «ةداملا ةيلزأ بذبذتملا نوكلا جذومن حرتقي- ٠

 وحن هجتي نأ بجي ماظن يأ نأب لوقي يذلا ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا

 حضاولا نمو .ايبورتنالا يف ةدايز نم دب ال رثكأ ةقدب وأ ءئضوفلاو ةيئاوشعلا

 نوناقلا اذه نيبي ؛كلذلو «دبألا ئلإ رمتسي نأ نكمي ام ءيش دوجو مدع

 ."!اًيئاهنال اميدق نوكي نأ نكمي ال نوكلا نأ اديج يئايزيفلا

 دق نوكلا نوكي نأ هنم مزليف ..يرودلا نوكلا جذومن حصول - ١١

 دجن امنيب ءايرارح تام دق نوكي :يأ «يرارحلا نزاوتلا ةلاح ئلإ ايلاح لصو

 نأ دكؤي ام وهو ءنوكلا ةأشن ةظحل اًدوجوم ناك ايبورتنالا نم ئندألا َّدحلا نأ

 .ٌيرودلا نوكلاب فرعُي ام عم ضقانتي ام وهو «تاشامكنا هقبست مل نوكلا

 ءايئابنال نوكي دق هلبقتسم نإف ..- جذومنلا اذه حص ول - ناميإلا فعضأو

 ئلإ نمزلا ين اًعوجر تابذبذتلا عبتتب ثيح ."دودحم هانتم وهف هيضام امأ

 .رغصألاو ئلوألا ةبذبذلا ىلإ لصن ئتح رغصأف رغصأ حبصت يضاملا

 .نوكلل ةيادب دوجوب لوبقلا نم رفم الف يلاتلابو

 ةقلغملا ناوكألاو .لبقتسملا يف دتري نأ هل نكمياال اننوك نإ - ١

 ناوكألا ئىضم اميف مست تناك (5:3ءلمدةض) (نامديرف) ئلإ ةبوسنملا

 (1) ثلذم 11. كباط ةسل 8مم دطع "طع آسموودوتطتلتاو» هن د 8هابصعتس آنا هلق"

 0 ا ل
 (2) 2 طومتعا 5ءدصصتلع - كمصع اطعم مح طع هععتم هأ طع نصلح وعز اعجب 10عقب 4

 تما حد -6هنجم21 02 كعوتتم» 2(18) - خدنعنقأ 2004-2. 4
 (3) 1. 1. 809310176 هما 85. 2ع106ه91عا, "ططقتوتعول 2:0ءعووعج لعدم (نموت010عأعول

 كام عن ]دمت عور" اص خصصتنقأ 1 عالاأعتتت 02 خعتمصماتإن 300 ةمننممطوتوأعو 11 (1973):
401-402 
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 ةرودب الإ رمي نأ نكمي ال قلغم نوك يأ نأ نآلا كردن نحنو .ةبذبذتملا

 يف ةدلوتملا ايبورتنالا ةماخض ببسب «شامكنالاو ددمتلا تارود نم ةدحاو

 مأ اقلغم نوكلا ناكأ ءاوسو .بذبذتلا نع نوكي ام دعبأ وه يذلا اننوك

 ةسوكعملا ريغ تالوحتلا نإف ..ةدحاو ةريتو ئلع اددمتم مأ ادترم ءاحوتفم

 .”(«ةددحم ةياهنو اطسوو ةيادب نوكلل نأ نيلع لدت نوكلا راوطأ يف

 تطْغْض اذإ ةداملا نأ لإ ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلا ريشي - ١٠

 نوكلا تاصلقت تداز املك يلاتلابو .ايبورتنالا ةجرد تعفتراو تنخس

 يف ناتدودحم هتيبورتناو نوكلا ةرارح ةجرد نأ الإ .هتيبورتناو هترارح تداز

 راجفنا» لك أدبي نأ ضرتفملا نمو .ةيادب هل تناك هنأ ينعي امم «يلاحلا انتقو

 راجفنالا ةرارح ةجرد نم ئلعأ ةرارح ةجردب نوكلا بذبذت راطإ يف .(ميظع

 ةلسلس ماتخ يف نوكلا ةرارح ةجرد حبصت نأ مزل انه نمو «هقبس يذلا

 ٠.0 نم اريثك ئلعأ ةميظعلا تاشامكنالاو ةميظعلا تاراجفنالا نم ةليوط

 :الئاق (5ا6ا/هد 11/ءذمطء78) ("جريبنياو نفيتس) قلعي اذلو .ةقلطم ةجرد

 نوكلا بذبذت ةيرظن مهدشت تاينوكلا ملع يف نيصصختملا ضعبلا

 «نوكلل ةنباثلا ةلاحلا ةيرظن نأش ةيويحب بدجتت اهنأ اصوصخو ءايفسلف

 (1) ةهزلمعرت ى. 8اساصسمم: "1طغعتتملوممستتع5 ةنتل طع عمل 06 2 ء1م5ع0 انمتكعات5ء"
 لاو عت .22(5 !/1ةتعا 1984)

 ديحوتلا يف هتازاجنإ) نع م1914 ماع ءايزيفلل لبون ةزئاج ئلع زاح .يكيرمأ يئايزيف ملاع 0

 .«ةيلوألا تاميسجلا نيب رثآتلاب هتقالعو يسيطانغمورهكلا ريثأتلاو ةفيعضلا ةوقلا نيب

 نودليش يكيرمألا ملاعلاو «مالسلا دبع دمحم ٍناتسكابلا ملاعلا ةزئاجلا يف هعم كرتشاو

 .م 15917 ويام '” يف جربنياو نفيتس دلو .وشالج
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 لك يفف «ةدحاو ةديدش ةيرظن ةبوعص هجاوت اهنأ ريغ .ئلوألا ةأشنلا ةلكشمو

 تاميسجلا ئلإ تانوتوفلا ةبسن ئلع أرطت هشامكناو نوكلا ددمت نم ةرود

 «مجحلا ةجوزلب» فرعي كاكتحالا نم عون لعفب ةفيفط ةدايز ةيوونلا

 نوكلا ًأدبيس - ملعن ام دودح يف - ةلاحلا هذه ينو (طانآلع ”15605119)

 نوكت ةيوونلا تاميسجلا ىلإ تانوتوفلل ةديدج ةبسنب ةديدج ةرود لك

 اهنكلو رضاحلا تقولا يف ةمخض ةبسنلا هذهو .ليلقب اهتقباس نم ربكأ

 نوكي نأ نكمي فيك روصتن نأ بعصي ثيحب «- ةدودحم - ةيهانتم

 .”(تارودلا نم هانتم ريغ ددعب قباسلا يف رم دق ملاعلا

 تارودلا هذه نم هل رصح ال ددعب يرودلا جذومنلا ضارتفا نإ - ١4

 يف رمألا لصأ مهف ةرورض نم برهتن انلعجي نوكلل شامكنالاو عسوتلا نم

 هنإف ..يرودلا نوكلا جذومن حص ول لوتحو ."يضاملا يف ددحم تقو يأ

 بذبذتل ةنكمملا تارملا ددعف «نوكلا ةيادب بنجتي نأ هنكمي الو دودحم

 ةئملا زواجتي نأ نكمي ال يلاحلا نوكلا يف ايبورتنالا ىوتسم نم ةيادب نوكلا
 !امامت ةيلزألا ىفني ام وهو ."ةرم

 د 2 د

 (1) ةزعرعم الكلعمطعنعت "1طع ةركأ اطتقعع مدتماناعو" العوم 8دمأع 80015 7.
7.14 

 (2) 8يمطعت 11. العاع ء هل, "0هومدتع 812ءاع84هلج: 1201ة6همب" فئاته ماطتتوتعمل
 .لماتتتمو]1 [.عانعاو 142 (1965): 5.

 (3) لموعمط كتل طع ظلع ظدصعر (دوص 1ةصعاوعم: 117. 1. "ءععمفمب 1989), مم.311-
212 

 ان





 !ءيش - ءيشال :عبارلا لطفلا

 ."اًمئاد طاشنلاب ٌّجِعَي وه لب مات وحن ئلع اًيواخ سيل غارفلا

 ”سولك كنارف

 دوجوب نونيدتملاو - قلاخ دوجوب نونمؤملا - نويقلخلا يعّدي ام امئاد

 لواحي نيح يف ءميلع ميكح قلاخ ةطساوب - مدع - ءيشال نم نوكلا
 ةيلزأب اهيلع فاغتلالاو ءاهضقنو ئوعدلا هذه ئلع بيغشتلا نودحلملا

 دوجوم وه لب مدع نم يتأي ملو دحأ هقلخي مل نوكلاف ,ءيش لك اهنأو ةداملا

 !امئاد

 ئلع اقباس انحضو امك - ةغمادلا ةلدألا ةماقإ دعبو ةريخألا دوقعلا يف

 لواح - (مدع) ءيش ال نم ةقاطلاو ةداملا روهظو ءنوكلا ةيلزأ ةلاحتسا

 (1) طوملع ©هوعب ظلواطتسو: لل 7عجن داطمتت ]ساتنمل من عانمد, 0:1010 (اتطنك ءاتوذا' 5
,(2009 

 ةيلك ليمزو «دروفسكأ ةعماجب ءايزيفلا ذاتسأو «ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا ماسو ئلع لصاح 3

 «ارفيسول ثرإ» :لثم «تاعيبملا ئلعأ تققح يتلا بتكلا نم ديدعلا فلأ .رتيسكإ

 راجفنا»و «(ةديدجلا ةينوكلا ةلصبلا»و فادح ةريصق ةمدقم :تاميسجلا ءايزيف»و

 . «ةداضملا ةداملا»و ««تاميسجلا ةمحلم»و ««ةياغلل كئاش»و ««ةياهنلا»و ««تاميسجلا
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 نكلو مدع نم نوكلا قلخ وهو «لبق نم هوركنأ ام ينبت ةدحالملا ضعب

 مدعلا اذه نأ ءاعداو ,مدع نم نوكلا أشني ثيحب «ةيدام تاحارتقاب ةرملا هذه

 «داحلإلا ئلع ةنعل - قلطملا مدعلاف !!يئايزيف ءيش وه سمأ هوركنأ يذلا

 نم يفتخي نأ (؟نوكلا قلخ نم) لاؤسل ئنستي ئتح هنم صلختلا نم دب الو
 نع نوثحبي اًدبأو امئاد مهدجت ؛اذل ؛ءالؤه ريحي ام رثكأ دحأ وهو ءدوجولا

 .كلذ

 مدع ببسب هنأ (رليو نوج) هيلإ راشأ ام ئلإ دوعي ئوعدلا هذه لصأو

 تائيزجل نكمي ثيح .اغراف سيل هتاذ دحب غارفلا نإف ..يمومكلا نييعتلا

 ةزيجو ةرتفل دجوت نأو مدعلا نم ايئاقلت نوكتت نأ ةداضملا ةداملاو ةداملا نم

 ديزمب غارفلا صحف اننكمي ناك اذإ .ةقاطلا نم ةضبنب اهضعب ينت ةياهنلا يفو
 رليو هامس امب يلغي غرافلا غارفلا نأ ئرنس اننإف ..قيقدلا ليصفتلا نم

 .00118261112(7 1'هو22) (ةيمومكلا ةوغرلا»

 يف تقؤم ريغت يمومكلا غارفلا ةلاح يف ثدحي متناوكلا ملاع يف نإ ذإ

 لدم ئلع كلذو ؛(جربن زياه أدبم» لعفب ءاضفلا يف ام ةطقن دنع ةقاطلا ةيمك

 نم جاوزأ أشنت يظحللا ريغتلا اذه ببسبو «رغصلا يف ةيهانتم ةينمز تارتف

 تاجومتلاب ةرهاظلا هذه فرعتو .ةداضملا تاميسجلاو تاميسجلا

 ئلع يوتحي يمومكلا غارفلا ثيح .(1111[011310 0121025[1111) ةيمومكلا

 دوجولل رهظت (ةيضارتفا - ةيقيقح) ةيجاودزالا تاميسجلا نم لئاه مك

 نم جاوزأ نع ةرابع تاميسجلا هذه .ةلئاه ةعرسبو لصاوتم لكشب يفتختو

 (1) لماطم تتططتص (1996). (همحمدصتم» 10 طع 0051205. مدام: آنا, 0
1.4178 



 ميسجلاب ئمسُيو ةيبلس ةقاط وذ اهدحأ «ةداضملا تاميسجلاو تاميسجل

 ضعب نإف ؛اذلو .يقيقح ميسج ئمسُيو ةبجوم ةقاط وذ رخآلاو ءيضارتفال

 نإ ذإ ؛يمومكلا غارفلا تاجومت ةرهاظ لعفب أشن نوكلا نأ دقتعي ءاملعل

 يفتختو رهظت (صوصخلا هجو ىلع تاكراوكلا) ةيرذلا تحت تاميسجل

 ةقاطلا يف اًريبغت ثِدحُيامم رمتسم لكشب يمومكلا غارفلا يف اًيئاقلت

 هلك نوكلا اذه نوكي نأ نكمي ..يلاتلابو «غارفلا اذه يف ام ةطقن يف ةدوجومل

 .اًيئاقلت يفتختو يمومكلا غارفلا يف تاميسجلا هذه أشنت امك مدعلا نم أشن

 !؟مدعلا نم ايئاقلت أشني نأ نوكلل نكمي اقح لهو ؟غارفلا اذه ةقيقح ام نكل

 :يلاتلاك يهو ءرواحم ةدع يف كلذ نع بيجنو

 ؟ءايزيفلا يف ءيشاللا ىنعم ام :ًالوأ
 نأل ؛هعم لماعتن يذلا [صصختلا] بسح تافيرعتلا ةظحالم نم دب ال

 ريغ !فسأللو ء.حلطصم لكل افيرعت نوعضي ام ابلاغ صاصتخالا ءاملع

 ملع نيب كرتشم حلطصم ئنعم نيب طلخيف رمألا هيلع طلتخي دق صتخملا

 .رخآو

 اهانعم ريغ ءايزيفلا يف اهانعم ةددعتم تاحلطصم كانه ءايزيفلل ةبسنلاب

 حلطصي ام اذهو .- الثم ةفسلفلاك - ئرخأ عورف ين وأ ناهذألا يف دري يذلا

 نآ اًدبأ يغبني ال يئايزيف حلطصم يآ عم لماعتن امدنع ؛اذل «ءاملعلا هيلع

 اهنكلو ءرمآلا اذه ئلع ئرخأ ءايشآ ءانب متي يلاتلابو ؛هرهاظ ىلع ذخؤي

 .هفالخ ئلع ءاملعلا قفتا ءيش ئلع تينب اهنأل ؛يلالد ًاطخ تاذ حبصت



 ضيقن ءيشاللا نأ امكف .دوجواللا < مدعلا نأ اديج ملعي لقاع يأ نإ

 هل ةقالع ال يفسلف موهفم اذهو .دوجولا ضيقن مدعلا كلذكف ..ءيشلا

 حيرص فارتعا - قلطم مدعب فرتعي هريغ وأ جنيكوه نوكو «يبيرجتلا ملعلاب

 اذهو .حطسلا ئلع (؟نوكلا قلخ نم) لاؤس روهظ - نوكلل ةيادب دوجوب

 ول هنأ :«نمزلل ازاجيإ رثكأ خيرات» هباتك يف جنيكوهل ةحيرصلا تافارتعالا دحأ

 ئلع بعالتلا ناك انه نمو .قلاخ دوجو نم دب الف ..نوكلل ةيادب كانه ناك

 «ةرثكب كلذ حطسلا ئلع وفطي أدب ةريخألا ةنوآلا يفو .هسفن مدعلا موهفم

 ؟اذه فيك ..نكلو

 ءيشاللا لثم هانعم نم ةبيرق تاملك هيفو «ةعونتم تافدارتم هل مدعلا

 مسي ام ءايشألا هذه نمض نمو .كلذ ريغو ؛ءاوخلاو ءاضفلاو غارفلاو

 وهو ؛مدعلا - ءيشلا مادعنا - ءيشاللا نأ ايفسلف فورعمو .«ءيشاللا»

 نأ دجتس يزيلجنإ سوماق يأ يف ترظن ولو .71011108 ةملكل ةيفرح ةمجرت
 . ”مماطتمع < 2000-5322

 ءاملع هنع ثدحتي يذلا ءيشاللا ذإ ؛امامت فلتخسم رمألا :ءايزيفلا يف

 غارفلا» ينعي هنكلو «ةرشابم ناهذألا لإ ردابتي امك >1هاطنصع ينعي ال ءايزيفلا

 لىتح انرظن ولف «0رنةصطتنح ؟7:32ءانتتتت ةملكل ةيفرح ةمجرت وهو «يمومكلا

 مدعلا ةملك نع ةفلتخم اهدجنس سيماوقلا يف ؟ةءاناتتم غارفلا ةملك لصأل

 سيلو ازاجم يمومكلا غارفلا لع ءايزيفلا يف ءيشاللا قلطي نكلو صماطتس8

 :1/861مال13 غارفلا تافيرعت نمو .نيصصختملا ئوس هفرعي ال ام اذهو .ةقيقح

 (1) 2 طقوم: //ا00157 1171112135: عادى عا". «هتحتل 1« 012171018

١ 



 م ةمدعع ةاطوم]ناعأزت 067010 01 حماك“.

 مدع - غارفلا ئنعم نأ دجت نلو «ةداملا نم امامت يلاخ ءاضف ينعتو

 .امامت فلتخم امهالكف ؛ءيش اللا وأ دوجولا

 ال نكلو :(؟7ةعاجاتن) رخآ حلطصمو «(50866) حلطصم دجوي ايئايزيف

 ءايزيفلا يف ءيش دجوي الب ينعأو .(108]7101) همسا ءايزيفلا يف ءيش دجوي

 سيل (71010108) وهف .هفصو يف ءايزيفلا نيناوق مدختسن نأ عيطتسن ال :يأ

 وأ ةيثحبلا قاروألا يف تثحب ول كنأ ئنعمب .ناكمزلا لخاد عقت ةينوك ةرهاظب

 لواحي ثيحب نوكلا يف عقي ثدح وأ ةرهاظ نع ثحبتل ءايزيفلا عجارم يف

 دجتس كنكلو «(710[طنم8) اهمسا ًةرهاظ وأ اًثدح دجت نلف «هريسفت ءاملعلا

 .ةددعتم ثاحبأ يف (5م96ع) ةملكو (178انا12) ةملك

 مهنأ ءالؤه هلعفي ام نكل ءامامت ةفلتخم تالولدم تاذ تاملك ثالثلاو

 (57ةعانانت0) اولوقي نأ نم الدبف «ةيوبعشلا مهبتك يف ماوعلا نوبطاخي امدنع

 نكل (77ة6انان10) اهسفن ةملكلا اومدختسا وأ (7101ط128) ةملكب اهولدبتسا

 .هنمضتت يذلا يقيقحلا اهانعم نع اهل فلتخم حرشب

 وه امنإو دوجولا ضيقن سيل ةيرظنلا هذه هدصقت يذلا يئايزيفلا مدعلاف

 ءاقفاذ رقابم لكشب اهسايق عكدنرالل يعل ةيضارتقالا تناييضبلا قم يع
 .”ةرشابم ريغ ةقيرطب الإ اهسايق نكمي ال ةيدام ريغ ىرخأ اًلاكشأ دخعت اهنأل

 (1)  طكاطن//اكاللالل رج ع111 19-310 اجو ع1. «ما1/ 01 ء11011817// 3 كانت
 (2) معمم ال/11طععع - طع دعلعمعع لعابكأامم: اللطتت 000 15 عمل ةقل ةعاعمعع ا5

 معاذ عامادو محوتاط - حل دب 6ممدتك ظبطا ا[ عمانموع ع 1 همم 2008-2 1

 لك



 ؟ىمومكلا غارفلاب ىنعن اذام :ًايناث
 ةيئايزيف ةلاح اهنأب 1 #0 «يمومكلا غارفلا» ةلاح قد

 هذه فرعتو «ةيدام تاميسجج يأ ئلع ةيوتحم ريغو «ةنكمم ةقاط لقأ تاذ

 «ضعبلا مهوتي امك امدع سيل يمومٌكلا غارفلاف «رفصلا ةطقن لقحب ةلاحل

 ىلإ يتأت تاميسج ئلع يمومكلا يغارفلا بلقتلا ةرهاظ لعفب يوتحي امنإو

 :يمومكلا غارفلاف يلاتلابو .بهذت مث ءرغصلا يف ةيهانتم ةرتفل ثبلتل دوجول

 فصو انلديو .ةيضارتفالا تاميسجلا روهظل ةيئايزيفلا ةرورضلا ةلاح وه

 نإ لوقن نأ حصي هنأ :يأ ءروهظلا اذه يف ةيببسلا ئلإ ةيئايزيفلا ةرورضل

 فيرعت تالامتحا نمو ءببسل ناك ةيضارتفالا تاميسجلا هذه روهظ

 غارف يأل هنأو .ببس ةيضارتفالا تاميسجلل َّنأب لوقلا اننكمي ..ةيببسل
 ."هب ةيضارتفالا تاميسجلا دلوتل ةديكأ ةيلامتحا يتناوك

 ناكمزلا نكلو «ةداملا نم ةيلاخ نوكلا نم ةقطنم ليختي نأ ءرملل نكمي

 يواخلا غارفلا ةركف دأوب ليفك اذهو .ةيبذاجلا تاجومب ئلتمي اهب صاخل

 نم صلختلا دعب هنأ يه انه انمهت يتلا ةرهاظلا تاضقانتلا ئدحإ .""!اًمامت

 جتانلا غارفلا نإف ..مدعلا ىلإ لوصولا لجأ نم ءيش لكو تالاجملاو ةدامل

 تايوتسملا ىلع غارفلا ئرُي امدنعف .اًضيأ يمكارت ريثأت وه عساو قاطن ئلع
 .©تاميسجلاو ةقاطلاو طاشتلاب علمي هدجن ةيرذل

 (1) ©نعماتمس كمسدتتطب "[طغعتكمتب ةاطعتومسد هل 8لع 8دمع 0هوددم]ه عون" 85523: 171. 2.
179 

 (2) طماع تكاموعب ظلمتطتمع: خ كاع كطمتا 1010011ال01, 021010 ([]5]0ع15117 5
 2009), م. 6.
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 ءاضفلا يف بعكم رتم لاثملا ليبس ئلع «غارفلا نم ةقطنم ليخت

 نأ نكمي له .ئرخألا تاميسجلاو نيجورديهلا لك هنم ليّزأ يجراخلا

 ."ال :يه ةباجإلا ءيمومكلا نوكلا يف ؟ةقاطلاو ةداملا نم اًفح اًيلاخ نوكي

 هنأب يضقي يمومكلا نيقيلا مدع أدبم نكلو «ةلتكلاو ةداملا لك ليزت دق

 اًعارف كانه نأ ئلع ديكأتلا امأ .اًضيأ ةقاطلا مدعنت نأ ليحتسي ذإ ؛ةقاط دجوت

 دح دجوي .نيقيلا مدع أدبم كهتتيف ..ةقاط وأ ةلتك وأ ةدام ئلع يوتحي ال

 لضفأ وه اذه نكلو ؛2610-م01726 60618 (رفصلا ةطقن ةقاطب) فرعُي ندأ

 نوكتي لودنب يف ريكفتلا لالخ نم اذه روصت نكمملا نمو .هلعف كنكمي ام

 ئندأ ٌدح ةمث نأب متناوكلا اكيناكيم يضقت ثيح .”تارذلا نم ليلق ددع نم

 نوكت نأ ليحتسي ذإ ؛امهيلإ لوصولا نكمي عضولاو ةكرحلا يتقاط نم

 عمجتلل رفصلا ةطقن ةقاط وه ندألا دحلا اذهو .اًرفص هتاذ نآلا يف امهتميق

 .”يرذلا

 ةداملا لخاد تاميسجلا ةكرح هيف ببست يذلا تقولا يفاذكهو

 ةكرح تملاتقا#ةرارحلا تيعفترا ايلكهنإف ةةرارح هيميسنام تردح

 رفص ةطقن ةقاط كانه لظتس هنأب متناوكلا ةيرظن يضقت ثيح «تاميسجلا

 717/7 ةغلابلاو ءقلطملا رفصلا ةرارح ةجرد لإ ءرملا لصي اميف تح ةيرهوج

 ئلع ةبترتملا راثآلا نمو .ةينيفلكلا رفصلا ةجردب ةامسملاو «ةيوعم ةجرد

 اهيف نوكي يتلا قلطملا رفصلا ةجرد ىلإ لوصولا ليحتسملا نم هنأ :كلذ

 (1) 1010 م.99.
 (29 1610.م. 10.

1614 (3) 



 ."ةقاط وأ مخز نودو اًنكاس ءيش لك

 نم دودحم مجح يأ ئلع قبطني اذه نأ وه ركذلاب ريدجلا رمألا

 نم ةدودحم ةقطنم ةيأ نأ اذه ئلع بترتي .ةدام هيف دجوت مل ول ئتح ؛ءاضفلا

 نوكانس -اهقع تنيزأ ةفاملا وص لك أ ةرنعمب «يلاخلا»-يلاحلا ةاضقلا
 ةضرُغ يه مجح يأ نم ةدودحملا تاحاسملا عيمجف .ةقاطلاب ةءولمم

 رغصلا يف ةياغ ريثأتلا نوكي ةيئرملا تاحاسملل ةبسنلاب .ةقاطلا تابذبذتل

 ةقاطلا تابذبذتف رغصلا ةديدش تاحاسملا يف امأ ءظَحالُي ال هلعجت ةجردل

 .”ةلئاه نوكت

 نكلو ءالامجإ ةيسيطانغمورهك تالاجم ئلع غارفلا يوتحي ال دق
 بترتيام وهو ءاًمئاد ةدوجوم رفصلا ةطقن ةرهاظ اهزفحُت يتلا تابذبذتل

 رظنلا ةهجو نمف .اًيلعف «يواخلا غارفلا» ليبق نم ءيش دوجو مدع هيلع

 ةلاحلا :يأ ءنكمم ردق ئندأ دنع ةقاطلا اهيف نوكت ةلاح وه غارفلا «ةرصاعمل

 ةلاحلا هذه ئمسُت ةيملعلا ةغللاب .ةقاطلا نم ديزملا اهنم ليزن نأ ليحتسي يتل

 تاميسجلا هذه لك ليزت نأ كناكمإب .«اينُدلا ةلاحلا» :ةعيبطلا نيناوق يف

 لظتس ةيمومكلا تابذبذتلا نأ ريغ ءاينُدلا ةلاحلل لصت نأ ئلإ ةيقيقحل
 .7ةيقاب

 ةلاح نأ اهل ودبيسف «ةمظنألا هذه يف شيعت ةيفارخ تانئاك دوجو ليخت

 نأشب تانئاكلا هذه هتكردأ ءيش لكو .ةيعيبطلا ةدعاقلا يه (ايندلا ةقاطلا١

 (1) مز0 م1102
114 09 
1514 (03) 



 اننوك يف يمومكلا غارفلا .اننوك يف غارفلا نع هكردن ام هبشيس ةبترملا ةمظنألا

 ."اًمامت اًعراف نوكي الو ءطسولا هبشي

 :جنيكوه لوقي امكو

 يتلاو - ةقاط لقألا ةلاحلا يف لظي هنكلو ءاَّدبأ اغراف نوكي ال ءاضفلاف

 تابذبثذتلاب ئمسُي امل عضخت ةلاحلا هذهو .- (1:26انان132) غارف ئمسُت

 .”غارفلا تابلقت وأ ةيمومكلا

 وأ ةلاح يف نوكي دقف .ةفلتخم ةروص نم رثكأب يمومكلا غارفلا دجوي دق

 نم مغرلا ىلع «ةفلتخم تاقاط تالاحلا هذهلو «ةرائثُملا تالاحلا نم رثكأ

 ةقيقح سكعت ذإ ؛يقيقحلا غارفلا هبشت دق ئندألا ةلاحلاو .ةقباطتم ودبت اهنوك

 .فئاز غارف اهنوكب ةراثملا ةلاحلا ئلإ راشُي نيح يف «رارقتسالا ةلاح ابنأ

 دمتعتو ؛:ةضحم ةيرظن ةركف لظت ةفئازلا تاغارفلا نأ يلع ديكأتلا بجيو

 ."اهب داهشتسالا متي يتلا ةصاخلا ةيرظنلا ىلع ريبك لكشب اهصاوخ

 :نأ ىلع (خاعع الانعمتعم) (نكنلف ردنسكلأ) دكؤيو

 حبصي ثيحب تاميسجلا لك ةلازإ دنع هيلع لصحن ام وه غارفلا»

 ءيش وهف .مدعلا نع فلتخم غارفلاف نييئايزيفلل ةبسنلابو ءاغراف ءاضفلا

 تالاح يف دجوي نأ نكميو طغضلاو ةقاطلا يلع يوتحي نأ نكمي يئايزيف

)1( 161018: 115 
 (2) 11ةككاكمع, [آ.عمصمدتل 710ل1 0015: (1.)2010ع 01200 12عوأول. 8[عتت/ 77011: 7

.2850015 
 (3) موحدا 1دمكتعع (1994) طع [مدأ '!طتعع الاتسرا عم: ( مدز ءعاتتعك 4طمست طع [ | 1طق1ع

 ولع هل طع آنطتك ءعروع. 8ةهمزع 80015. م.32--3.

 نم رثكأ هلو ؛يملعلا طسولا يف ةرثؤملا ةيثحبلا قاروألا نم ديدعلا هلو «زراب يئايزيف ملاع 8

 .نوكلل ةيادب دوجو حضوت ةيثحب ةسارد

 1ا/



 تانورتكلإلاو تانوتوربلا لثم ةيلوألا تاميسجلا صئاصخ .ةفلتخم ةقاط

 .”(غارفلا اذه صاوخل اقبط اهديدحت متي

 لاعفألا هذه حرش يف (660786 1000507) ('"نوسنوج جروج) عسوتيو

 :الئاق

 دوجولاب هل حمست ال اهنكلو ءطقف غارفلا تقمت تسيل ةعيبطلا نأ ودبيلا
 ءاضفلاف «ةيمومكلا ةيرظنلا بسح ينوكلا رابغلاب اءولمم سيل ءاضفلاف ءالصأ

 نم اجاوزأ رمتسم لكشب انوكم ةقاطلاب يلغي امنإ اغراف هاننظ يذلا

 ةزيجو ةرتفل رهظت يتلاو - ةداضملا ةداملاو ةداملا - «ةيلعفلا تاميسجلا»

 .”«مدع ئلإ لوحتتو اهضعب ينفُي نأ لبق
 ءيشالل يلخادلا ضقانتلا (116102 298015) (”زلجاب زناه) حضويو

 :هلوق يف ,يمومكلا

 ال هنإ .هروصتن نأ اننكمي يذلا متألا غارفلا وه نوكلا قلخ لبق مدعلا

 الو ةدام ريغ نمو ءعضوم نود ملاع هنإ ,ةدوجوم ةدام الو نامزالو ناكم

 (1)  طامق// وب نيهان طنط. ءمرص هبوتعط 2 دمت 13 نهلآ-13151
 تايموي كلذ يف امب .بتك ةعستل فلؤمو ةدحتملا تايالولا نم مولعلا يف بتاكو يفحص 2

 ياروم ليج :بيرغلا لامجلاو )73٠١8(( ئنسحلا رشعلا براجتلاو )7١170(« ناطرسلا

 كلذ يف امب ءتاروشنملا نم ددعل بتكي )١5494(« 70لا نرقلا ءايزيف يف ةروثلاو نام -

 مدقتل ةيكيرمألا ةيعمجلا نم ةيملعلا ةفاحصلا ةزئاجب نيترم زاف .زميات كرويوين ةفيحص
 ةيعمجلا نم يملعلا باتكلا ةزئاجل ةرصتخملا ةمئاقلا يف تارم ثالث هبتك تلحو .مولعلا

 .ةيكلملا

 (2) © ءمورعع لماطصمم»د (1995). زرع زم اطع 8كنسل: ةءاعمعع, هتاطب ةصح طع 5ةءومعا 101
 010مل. حلعتت الم امم 6

 .رليفكور ةعماج يف ءايزيفلا يف دعاسم ذاتسأو ءيكيرم يئايزيف

 الكي



 مغرو .«ةغرافلا ةعومجملا» ب تايضايرلا ءاملع هيّمسي ام ِهّنِإ .ددع الو لزأ

 ةيرورض ةجيتنك مات دوجو لإ هسفن لوحي روصتملا ريغ غارفلا اذهف ..كلذ

 «لاق» يذلا ام ؟غارفلا اذه يف نيناوقلا هذه تبِتُك نيأ .ةيئايزيفلا نيناوقلل

 «نوناقلل عضاخ غارفلا اذه ئتح هّنأ ودبي ؟لمتحم نوكب ٌلماح هنإ غارفلل

 .2نامزلاو ناكملا لبق دوجوم قطنم وهو

 دع دع

 (1) رعامج مدوعاور 5عماعع6ع كرس عاقل: 1طع كعممعاط 10 طع 8عواممتسع 01 "110
 (حل عج المرلع ظحصتمتم ظمماعىر 1985), م65
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 ؟ةيضارتفالا تاميسجلا يهام :اثلاث
 نورتكلإ رهظيس العف هنإف ..ءيش لك نمو ءاوهلا نم ءانإ غيرفت دنع

 ةيلمعب اذه ئمسُيو «ةظحل لك يف اذكهو اعيرس نايفتخي مث .داضم نورتكلإو

 كنبلل بهذت امك ءاعيرس اهدادرتسا طرشب لبقتسملا نم ةقاط ضارتقا

 ةينب ضرقت كونبلا ضعبف ءرفص كديصر نأ عم ءالاومأ كديصر نم بحستو

 اذه متي الو ءامامت غرافلا ءانإلا عم ثدحي ام اذهو «كلذ دعب كنم اهدادرتسا

 ميسُج قيلخت يف ةضّرتقُملا ةقاطلا مدختسُت ثيح يدام يتناوك غارف يف الإ

 «ةقاط ناجتنُيو ّرخآلا امهدحأ ينفُيو نامدطصي ام اعيرس داضُم ميسججو

 ثدحيو «هديدستب ماق نآلاو «غارفلا ئيلع ناك يذلا نيَّدلا يه ةقاطلا هذهو

 ةيمومكلا ةوغرلا هيلع قلطُي ام اذهو «يتناوكلا غارفلا يف اًيظحل اذه لك

 ءزج يف يفتختو رهظت ةيمكلا ةوغرلا يف تاميسجلاو ؛(011311112 10310)

 رهظت يتلا تاميسجلا نم جوزك غارفلا تابت يف ءرملا رّكفي دق ؛ةيناثلا نم

 :رخآألا امهن لك يفاقم هرعت قو ةدعمو كوهفو اه تقو قاكع

 تاطوشنألل ةلثامم اهّنإف ..نامديافل ةيحيضوتلا موسرلا تاحلطصمبو

 .ةلوققملا

 ,(17ز6321 هما ء1عو) ةيضارتفالا تاميسجلاب تاميسجلا كلت ئّمست

 نكمي ال ةيضارتفالا تاميسجلا َّنِإف «ةيقيقحلا تاميسجلا فالخبو

 «ةرشابملا ريغ اهتاريثأت سايق نكمي هنأ الإ تاميسجلا فشكتسمب اهتظحالم
 عم سايقلا اذه قَمّتيو ءنورتكلإلا تارادم ةقاط يف ةفيفطلا تارييغتلا :لثم

 اهيدل ةضارتفالا تاميسجلا َّنأ :ةلكشملا .رظنلل ةتفال ةّقدب ةيرظنلا تاؤنتلا



 نوكي نأ نم دب الف ..ةيضارتفالا جاوزألا نم يئابخال ددع دجوي هَّنألو ,ةقاط

 دق اهَّنأ ينعي اذه َّنِإف ..ةّماعلا ةّيبسنلا بسحو .ةقاطلا نم ةيئابنال ةيمك اهيدل

 ملام ةهادب اذهو ؛ئيئاهنال لكشب ريغص مجحل نوكلا ءانثنا يف ٌُبّيستت

 ."ثدحي

 برض لصاح ناك اذإ الإ ايئايزيف دوجوم هنأ ءيش نع لوقن نأ نكمي ال

 نم لقآ ميسج لك امنيب .كنالب تباث نم ربكأ هدوجو نمز يف هتقاط رادقم

 نمز لق ..يضارتفا ميسج ةقاط تداز املكف ؛هيلعو ءيزاجم وهف كلذ

 ."يضارتفا ميسج هيمسن اذل ؛هظحالن انلعجي ال ام طبضلاب اذهو «هدوجو

 لْثمُي ال ءيشال نم أشن هنأ ةدحالملا معزي يذلا ميسجلا نإف يلاتلاب

 وهف «رخآ ئلإ يئايزيف لاح نم لاقتنا ةقيقحلا يف وه امنإ .(مدع نم اًقلحن»
 دمتسي امنإ ميسجلا اذهف «ةداملا لاح ئلإ ةقاطلا لاح نم ءيشلل ُلّوحت

 نم يئايزيفلا دوجولا ئلإ جرخي ال وهف ءنكي مل اهالولو «ةقاطلا نم هدوجو
 ةرتف دعب دوعي مث .هسفن نوكيل هتدام ةقاطلا نم ذخأ امّنِإو ءضحملا مدعلا

 .”ةقاطلا لاح ئلإ اًدج ةريصق

 نمزلا ئلع مث نمو ؛ةضرتقُملا ةقاطلا لع شيعت تاميسجلا هذه لثم

 ..ساسألا اذه ئلعو .اهدوجو درجمب ئشالتت اهنأل اهارن ال اننإ .ضرتقملا

 تاميسجلا هذه نم دوشحب جعي ءاضف ةقيقحلا يف وه اغراف ءاضف هنظن ام نإف

 (1) دنع 8كوساكمو, آعمدقتل 11100 مما 2010.156 0مم طووتوم. 3لهم الولع

 02 ا مهمل هاو طاصما
 (3) طوبا ]وتتاعدب 600 هصل طع طلعت ططووتعو (دلعج الورع كامو ع 5عطتتقأعالب

 1983), م. 1
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 ةيضارتفالا - خلإ ...تانورتوينلاو تانورتكلإلاو تانوتوفلاك - ةيرذلا نود

 .”دوجولا ةتقؤم

 (1) مدنا طوكحتعم (1994). 1ع آهكأ '1طععع الاتسان ا عون (نممز ءعاستعد ةطمانت اطع آت طدهأع
 طوأع هلطع []ماتعتوع ظدفتع 850015. 1
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 !ءيش ال نم نوك :ًاعبار
 جوري يتلا ئواعدلا رهشأ نم نيريخألا نيدقعلا يف ئوعدلا هذه تحبصأ

 ([ة5ةطعع 1518156) ('سوارك سنارول) :مهسأر ئلعو ؛ةدحالملا اهل

 ال نم الدب ءيش كانه اذامل :ءيشال نم نوك» :هباتك اهلوح فّلأ يذلا

 (ى انما عروع امام 20الحتط ع: الا/اتن اطعاع 15 ةهدطمعأاتمع 3ع ( ؟ءيش

 .هاوعد ةحص هلالخ تبثُي نأ لواحو طقم 2041287)

 شقان ةيثحب ةساردب (11:04 5ذهعات 0111<1) (”يلهوك) يئايزيفلا ماق

 اووعد لوح روكذملا هباتك يف سوارك سنارول اهدروأ ججح سمخ اهلالخ

 مدعلا نم رهظي نأ يأ) قلاخ وأ لعاف ريغب ءيشال نم نوكلا دوجو ةيناكمإ

 ايملع اًدر اهيلع درو ججحلا هذه يلهوك دنف دقو «(ببس ريغب اذكه ضحملا

 :نأ الإ هتسارد تصلخو ءالصفم

 ةيبسنلا ةيرظنب ةيلكلاب ةموعدم ريغ ساورك سنارول تاءاعدا نم ديدعلا

 .”ناكمزلا ءانحنا يف يمومكلا لاجملا ةيرظنب الو ةثيدحلا ةماعلا

 غارفلاف ءادمعتم اًيملع اًليلضت سرامت اهنأ :ةيرظنلا هذه يف ةلكشملا

 امك - اًمدع ئنعمب اًارف سيل ةيرذلا تحت تاميسجلاب قلعتملا ئمومكلا

 ةرشابم ةقيرطب اهسايق نكمي ةدام نم لوحتت تاميسجلا هذهف - افنآ انحضو

 .انوزيرأ ةعماج يف طع 0ةعنصك رمز ءءا) «لوصألا عورشمل» سسؤمو ىكلفو ىئايزيف

 «ةيضايرلا ءايزيفلا «ةيكيمانيدلا ةمظنألاو ةماعلا ةيبسنلا يف صصختم يتايضاير يتايزيف ٠

 .وتنوروتب كروي ةعماجب
 (1) 11لزنمأ كامعط ا[ مطلت, نممحص عساك 02: خل آند عاوع متم هان 8

 [طتتم://هدحتك .هع/جل171405.609 113 .ج01]
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 غارفلا نأ :يأ ءسكعلاو ةرشابم ريغ ةقيرطب اهسايق نكمي تاجومو ةقاط ئلإ
 - ءيش وهف يلاتلابو لعفلاب ةقاط ئلع يوتحي هّنأ هب دوصقملا ئمومكلا

 :لوقيف ..(”زنوك تربور) كلذ دكؤيو ؛مدع - ءيشال سيلو ءدوجو

 ئلع ليلدك غارفلا نم ةيضارتفالا تاميسجلا ءوشن مدختسا ضعبلا

 دوجولا ةرثفو ةكراشملا ةقاطلا تناك اذإ ببس نود ءايشألا ثودح ةيناكمإ

 يوتحي ال ءيش نيب قيرفتلا يف لشفي معزلا اذه نإف :لاح لك ئلعو .ناتيفاك

 غارفلاف ؛ةيمومكلا اكيناكيملا يف ضحملا مدعلا نيبو «تاميسجو ةقاط ئلع

 ."ةيضارتفالا

 «ءيش ال نم ءيش١ لوصحك - تايرظنلا هذه لثمل نوجوري نم نإ

 اءيشال - امدع سيل (736102) غارفلا نأ نومهفيال- ودبي ام ئلع

 ةينبب ينغو ةبوهوملا ةقاطلا نم تابلقتب عتمتي رحب وه لب «(20128)

 نم ةيقيقح ةأشن نمضتت ال هذه لثم جذامن ؛كلذل .ةيئايزيفلا نيناوقلل عضخت

 .©(عدع هتطتاه) قلطملا مدعلا

 مهو يأ وأ يلايخ ءئش يأ «ريسفت» - ةقبسم ةركفبو - ناكمإلا يف

 «نييلاحلا نامزلاو ناكملا يف ةدئاس ريغ طورش دوجو ضارتفاو ليخستب كلذو

 .ساسكت ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأ 2

 .ريبكلا راجفنالاو ةيهولألا :ناونعب زنوك تربورل ةرضاحم )١(

 طخام:// ل7 .1 عمل حن . مانت 011 ععور!ءه ه5 /00عو/1 معد ,طخصصل
 (2) 1يعردقتام إن دمت [5عطعأ لعرب 85. (1990) 120عو5 مطإتطأ ذأ 205127101033 35م1 1
 انمحتاك ه7 مهطيتدللدع ءعدكممتم ع ]ص 2. 18عامعدمامعت هل ©. آنحمعص (علك.)ب

 كمتلذ عع هرج الادععم ظدصعع*و «1عواتوعر» 337-ك0. خدعت عماد: [هنلكرحأ

1 



 رصح ديرن انك نإ نكلو ءاهيلع ةنهربلا الو اهتدهاشم دحأ عطتسي مل طورش

 يذلا) ةيرارحلا اكيمانيدلل يناثلا نوناقلا نإف ..«ملعلا» دودح نمض انشاقن

 نوكلل وأ ةداملل لكشت يأ - ماتو يلك لكشبو - عنمي (يبيرجت لكشب غيص

 قوف» ةيلمعب (انقلخ) انئشنأ اننأ دب ال ؛كلذل «ةيعيبط» ةيلمع يأ ةطاسوب

 ."قلخلا ةيلمع اهب ينعأو 511061 23011181 «ةيعيبط

 كرّوصتف «نوكلا - ناكمزلا راطإب ةموكحم يلقعلا ريكفتلا ةيلمع نإ

 لغشي سماد مالظ هنأك ءيشالل انروصت تح «ليحتسم - كلذ نود ءيشل

 يسحلا ئوتسملا يف امهب ةموكحم ناسنإلا ةفرعمف يلاتلابو .ناكملا يف ازيح

 ةنراقملل ةقالع يأ نأ مولعم ءنوكلا - ناكمزلا جراخ وهف مدعلا امأ .اًضيأ

 نامزلا جراخ ملع نيب نراقن فيكف .هيلإ مكتحن كرتشم رايعم دوجو ض رتفت

 نكمي ال ام لك َّنأ وه حاتملا ديحولا لحلاو !؟نامزلا لخاد رارقو - مدعلا -

 وه ةيوغللا ةطسفسلا نع توكسلاف .تمصلاب الإ هكاردإ متي ال هنع ثيدحلا

 .لكاشملا كلت ثودح عنمي يذلا لحلا

 تريثأ مث نيتدوجوم اتناك ةقاطلاو ةداملا نأ ضارتفال ساسأ دجوي الف

 تاظحللا لك نع ةظحللا كلت زيمي نأ نكمي يذلا ام ذإ ؛لعفلا ئلإ ةأجف

 ."ريثكب رسيأ رمأ ةيهلإلا ةدارإلا ضارتفا ؟لزألا يف ىرخألا

 0 55 م د

 (1) طن. طعصصب ا.31هدتتك (1982). طع ”1هنطاعل 11دئع2 ه6 8؟هاساتمه. 0.آ.2.
 مابطاتوطعتو, دوص آ1عوم, 02111ههن2 م.(133-134).

 (2) ظلصتمل 11/طتغملع عار 1ع ظعوعلصمستلع 320 820 04 طع 10110 (1010>0: 21010
 آلم عمولات عودب 1942), ننماع0ل امن 100عز6 لوفتمتكر 600 ةقل 1ع

 م ك101017علك, 03
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 :يناثلا بابلا

 ةددعتملا ناوكألا





 ...نوكلا ةيزكرمو ناسنإلا :لوألا لطفلا

 تّبِيْطلا حرم مُهَنقَرَرو ِرحَبْلاَو ِربْلا ىف َمُهَتلَمحَو ْمَداَء ب اَنمّرَك َدَقَلَو >

 087١. :ءارسإلا) 4 ٌليِضَفَت اهقلخ ني ريق لطورفلقب

 :سوميلطب أدبم :ًالوأ

 ئطسولا نورقلا ىئىتحو - ("سوميلطب)و ؛(وطسرأ) ذنم ءامدقلا دقتعا

 دقو. اهلوح رودت ةيوامسلا مارجألا عيمج و «نوكلا زكرم يه ضرألا نأ -

 يف ضرألا نوكت ثيحب ءساسألا اذه ئلع هجذومن (سوميلطب) عضو

 رهتشاو «ءيش لك اهلوح روديو «ةيوامسلا مارجألا عيمجل يرادملا زكرملا

 ضرألا ةيزكرم جذومنب جذومنلا اذه

 عم ةدشبو اقفاوتم ناك دقف «ذئنيح جذومنلا اذه ابرغتسم نكي ملو

 رودت بكاوكلاو موجنلاك ةيوامسلا مارجألاف :عيمجلا ئدل ةيمويلا ةظحالملا

 ةركف دكؤي امم ءضرألا لوح ضرألا ئلع دوجوملا رظانلل ودبي امك

 م11 ةنس وحن دِلُو .داليملل جنبا نرقلا لنعأ نم ياني كلذ ملاسر يارغجو يضاير 3

 .يطْسَحَّملا باتك بحاص وهو . م١16١ وحن ةّيردنكشإلا بر يفوتو

 (1) 1ةه5همي 8ندودعأ] 2/1. (2004). كءعاعمعع ذم اطع ةصعاعمأا 710110: هم عمعزتع مع
 م.29-0
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 بقارملل ودبي امك - كرحتت ال ضرألا نإف ..كلذك .ضرألا ةيزكرم

 اهلوح رودي ام وه هارن ام لكو ةرقتسمو ةتباث يهف .- ضرألا ئلع دوجوملا
 .”طقف

 حرش وه :اهمهأ ؛تابوعصلا نم ةعومجم سوميلطب جذومن هجاو

 نأ مغرو «يرود لكشب ةيدادترا تاكرحب موقت ثيح بكاوكلا ةكرح

 ودبت اهنأ الإ ..ءامسلا ربع اليل قرشلا لإ برغلا نم ًةداع كرحتت بكاوكل

 نحنو .برغلا ىلإ قرشلا نم ًةرفاسم يسكعلا هاجتالاب كرحتت اهنأكو اًنايحأ
 تاذ بكاوكلا تارادم وه ةيدادترالا ةكرحلا هذه ببس نأ ملعن مويل

 ريودتلا كالفأ لامعتسا سوميلطب لواحو .سمشلا لوح ةفلتخملا تاعرسل

 ةكرحلا ةرهاظ حرشيل ؛(اهنم ربكأ ةرئاد طيحم ئلع عقي اهزكرم ةرئاد)

 ةجاحلل ايِضَرُم نوكلا نع سوميلطب جذومن ناك دقل .هذه ةيدادترال

 اضيأو «ءامسلا يف موجنلاو بكاوكلاو رمقلاو سمشلا ةكرح حرشل ةيناسنإل
 .سّدقملا باتكلا ميلاعت عم ريبك دح ئلإ ودبي اميف اًقفاوتم ناك

 دتاسلا جذومنلا وه سوميلطبل ضرألا ةيزكرم جذومن لظ دقو
 اذه قارو لب .هساسأ ىلع موقت ةيكلفلا تاباسحلا تناك دقو «هب لومعملاو

 يطعي ثيح ؛نوكلا يف ناسنإلا ةيمهأب نمؤت يتلا تاراضحلل اريثك جذومنلا

 عفد يذلا رمألا .- ضرألا - زكرملا يف ناسنإلا دوجول ةيمهأ جذومنلا اذه

 ماق دقف اذل .ةوقب هنع عفادتو هب نمؤتل ةينيدلا تاراضحلا نم اريثك

 داقتعاب كلذو «ليجنإلل مهمهفب سوميلطب ميلاعت جمدب لتاوألا نويحيسملا

 (1) 1ةطمصصمك 5. اكنطص 1957 (طمضتوتل آتملتك وتاج عوو), 1طغع 00معاطت قت
 ععماسأ ممر رت. 5-0



 ينيدلاو يملعلا داقتعالا نيب جامدنالا اذه رمتساو «ةقيلخلا زكرم ضرألا نأ

 «برغلا يف ةثيدحلا ةيملعلا ةضهنلا رصع ئلإ الوصو اًنرق رشع ةعبرأ يلاوح
 .”7("”سوكينربوك) ءيجم ذنم تأدب يتلاو

 ان

 .ثيدحلا كلفلا ملع سسؤمو يدنلوبلا كلفلا ملاع
 (1) همعر ةلتوعا ظمتحح (2005). 1طع آنستاوهنلمدك 02 5كعاعماتلتع مبطن النطرون 5عاعمعع

 دمك مصدوم [ 1ع [ل|ةمدمتع عدلا مصعب مت .29-60

1 



 :سوكينربوك أدبم :ًايناث
 نم لوأ وه (16018115[7 ©00061010115) (سوكينربوك سال وكين) دعي

 «ذكنيح اعئاش ناك ام سكعب ضرألا نارودو «سمشلا ةيزكرم» أدبم غاص

 ءيسمشلا ماظنلل ةمزاللا ةيرورضلا تاباسحلا سوكينربوك طّسب ثيح

 رثكأ اهنأ لوقن الو - «سوميلطب ةيرظن» نم ئمسأو ئلعأ هتيرظن تراصو

 ضارتفاب بكاوكلا ةكرح ريسفت هنكمي هنأ سوكينربوك لاق دقف «- اهنم اقدص

 ءاهلوح رودت - ضرألا اهيف امب - بكاوكلا نأو زكرملا يه سمشلا نأ
 ضرألا نأ» يلع (00م6131687 م11001016) «سوكينر بوك أدبم١» صني ثيح

 .”(«ينوكلا ءاضفلا يف ةيلضفأ وذ عقوم اهل سيلو ءنوكلا زكرم يف تسيل

 أدبملا ميمعت متاقحال نكلو ءبسحف دحلا اذه دنع رمألا فقي ملو

 يذ عضوم يف اوسيل كلذك رشبلا نأ لمشيل ؛«ةيبسنلا ةيرظنا موهفم قفو

 (©. 5ةهدص) ("ناجاس لراك) لعج يذلا رمألا .”نوكلا يف ةصاخ ةيمهأ

 لوا

 ةرجم يف دوقفم بيتر مجن لوح ليكض بكوك ئلع شيعن اننإ ؟نحن نم

 نم ريثكب رثكأ تارجم هيف دجوي نوك يفو «ةيسنم ةيواز يف اديعب ةيوطم

 ."سانلا

 ال يرشبلا خيراتلا نم سكينربوك دعب ام ةلحرم يف هنأ حضاولا نمف

 (1) ظمصلت ءطععحممم (1952). (مودمدمام عر. (:ةصحطت” عع [] ملت عاوأاجت 2ةعوك 7.13
 (2) طعوعمءاع لمطص ىث. (1998). (هوممم1هعنعول ططيوتعو. نةصطلعع اتم عتولاا

 226ق5. 66

 .0051205 ريهشلا يقئاثولا بحاصو «نيرشعلا نرقلا يف كلفلا ءاملع رهشأدحأ 28

 (3) كدعمم ©, (مو5305 (1980) م3

 انف



 معد ام وهو ."نوكلا يف اديرف اًعقوم لتحت ضرألا َّنأ ٌروصتي ْنأ لقاعل نكمي

 انسلو ؛نيعم فده لجأ نم انه انسل اننأب لوقت يتلاو «ذئدعب ةيداملا ةرظنلا

 .ةقيرط ةيأب نيزيمم

 ناك امنإو «هتنهرب نكمي الو ءاّدبأ هتابثإ متي مل «سوكينربوك أدبم» نإ

 جذامنلا قاقتشا متيام ابلاغو ؛ةثيدحلا تايرظنلا نم ريثك يف اينمض أدبم

 «سوكيئربوك أدبه نم اليلق معأ أدبم وهو ؛«ينوكلا أدبملا» ئلع ًءانب ةينوكلا
 أدبمل تارابتخاك اينمض نوكت جذامنلا هذهل متت يتلا تارابتخالاو

 ." سوكينر بوك
 :ئنعمب «ةكرحلا ةيبسنب لوقلا الإ ْمدقت مل ةئيدحلا ءايزيفلا نأ بيجعلا

 مث ءانكاس هربتعتف ءيزكرملا كعجرم هربتعتو مسج يأ ذخأت نأ كنكمي هنأ

 يكلفلا راشأ اذهلو .هوحن ايبسن كرحتت ئرخألا ماسجألا عيمج نأ ضرتفت

 ةيزكرم»و «ضرألا ةيزكرم» ةيرظن نيب قرفلا نأ ملعن نحن» :الئاق ليوه ديرف
 ةدئاف هل سيل قرفلا اذه لثم نأو «طقف ةيبسنلا ةكرحلا ئلع دمتعي «سمشلا

 نإو ةحيحص سوكينربوك ةيرظن نإ لوقن نأ عيطتسن ال موبلا ...ةيئايزيف
 .”(حيحص يئايزيف موهفم يأب أطخ سوميلطب ةيرظن

 :لوقي نم ربتعن نأ نكمي الف «رثكأ ال ةيبسن ةيلمع الإ وه ام عوضوملاف

 .سكعلا وأ ءباوصلا وه اهلوح رودت ضرألا نإو «ةنكاس لظَت سمشلا نإ

 (1) 1841 ءطقعأا 01[1ةمح]خمطتصموكماد (1996). ©هورد010عزن (310 ءل.). 01010 آتهلك عال
 ممعوو. مم. 62-63.

 (2) 01ةت]عدممر, 0: 8ةقوعأأاب 8. آد 1. (2008). "ه4 0عءعمعتمل '1عوأ هل طع 00م ءاتطت عوق
 طقسعتم اع". ططبقتعما [خعاتاعوا آ.عانعت5.
 [31105:071 2.345 711ععازت 2ءععووأطاع.].

 (3) ةزع.طعءمل هربا ع .ممانمسمتحإ' ةصل 0هود010عإ/ 1975 6.

 انفي



 .سوميلطب جذومن نم طسبأ هجذومن َّنأ ئلع ايضاير نهرب سوكينربوك نكل

 لازي اال هنإ :لوقيو ةدعاقلا نع ذشي نأ يف صخش دارأ ول :يلاتلابو

 نأ دحأ عيطتسي نلف ..ةنكاس ضرأ لوح رودت يتلا يه سمشلا نأب دقتعي

 :نياتشنيأ لوقي .يئايزيف روظنم نم أطخ هنأ لوقي
 ماظن نيب فنعب مدتحم ٌعازن ثيدحلا ملعلا ةأشنل ئلوألا مايألا بحاص

 ديدجلا سوكينربوك ماظنو ,نوكلا نم ضرألا ةيزكرمب لئاقلا سوميلطب
 نم اّيأ نأل ؛لينعم اذ نكي مل ذئدنع عازنلا اذه نأ ريغ .سمشلا ةيزكرمب لئاقلا

 نيترابعلا نإ ذإ ؛ةيجاجتحالا ةميقلا سفنب همادختسا نكمي نيماظنلا

 ناينعت ..«ةنكاس ضرألاو رودت سمشلا»و ؛«(رودت ضرألاو ةنكاس سمشلا»

 ."ةفلتخم تايثادحإ يراطإب نيطبترمو نيفلتخم نيعضوم يماظن ةطاسبب

 كي

 (1) عتمحتعتم هم [مغعال, 1طع طحماسأ مد ه6 ططوستعور ج.212 (م.248 - 1938 لذ مم)
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 :يناسنإلا أدبملا :ًاثلاث
 نم ةلسلس ئلإ نويرظنلا نويئايزيفلا لصوت ئضم نرق فصن رادم ئلع

 كلنتمت ءايزيفلا يف ةنيعم تباوث ةعومجم دوجو ئلإ اهعيمج ريشت تافاشتكالا

 اِّيَهُم نوك دوجوب حمست ثيحب «يئانثتسا لكشب ةدوجومو ةددحم اميق

 .ةايحلا لابقتسال

 يه ءايزيفلا يف ةيساسألا «تباوثلا» نأ ئلإ «ةيناسنإلا ةيرظنلا» ريشت ثيح

 ةغايصل تافاشتكالا هذه تدأ دقف ؛اذلو .ةايحلل معادلا نوكلا فلخ رسلا

 وهو «(1طع ىةساطتمماع طءصعام]ء) (يناسنإلا ًادبملاب) عدي ديدج حلطصم

 اذه صنيو .«ناسنإ١ ينعت يتلاو «(550005[42) ةينانوبلا ةملكلا نم قتشم

 انه نوكن نأ انعطتسا امل ..ةايحلل اًبسانم نوكلا نكي مل نإ هنأ ئلع أدبملا

 ثيحب تدجٌو طورشلا نأل ؛نوكلا يف ةدوجوم ةايحلاف .كلذ لوح ثدحتنو

 .ةنكمم - ةايحلا - اهلعجت

 «يناسنإلا أدبملا» ئلإ راشأ نم لوأ (4. 1. 18811206) ("سالاو) ٌدعُي

 :لاق ثيح م0٠9١ 4 ماع- رشابم ريغ لكشب -

 هدوجو يف بلطت دق انلوح هفرعن امك دقعملاو عساولا نوكلا اذه نإ

 هليصافت لماك يف ةقدب فيكتم ملاع جاتنإ لجأ نم كلذو ...ةلماك تابلطتم

 ."ناسنإلا اهتورذ غلبي ةمظننم ةايح ريوطتل

 .ريهشلا يروطتلا ءايحألا ملاع 8

 (1) الجال 1مععر حل. 15. (1904). الادمن مادعع اص اطع انطلكتعا5ع: 2 5؟[003/ 02 طع معواتاا5 05
 وعاعمأت لع "عوعمتفعاط ذم ؟عامتتمس 1م طع ادصتاأت ه8 ماستدلتكب 04 0105 (4تط علل.

 1.همامص: 6عمرعع ظعاا ع كممك. مرج. 2567
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 م961١/ ماع كلذ نع ربع (1خ006:6 1)1ءاع) (”كياد تربور) دعب اميف

 :بتك ثيح احوضو رثكأ ةغيصب
 ...ةيجولويب لماوعب طورشم هنكلو ايئاوشع سيل 'نآلا' نوكلا رمع نإ

 يف رظنلل ناسنإ دوجو نود لوحت ءايزيفلا يف ةيساسألا تباوثلا ميق نم رييغتلا

 ."(ةلكشملا هرابتعا يف ذخأيل ءام ةلكشم

 نوبقارملا هاري امك نوكلا رمع نأ (كياد) ظحال ,م١195 ماع ينو

 الف ؛نوكلا ددحت ةيجولويبلا لماوعلاف ."ايئاوشع نوكي نأ نكمي ال ءايحألا

 .5اًّدِج اريبك الو اًدِج اريغص الف ««يبهذلا رمعلا» نم لقأ وأ رثكأ نوكي

 تاينيعبس فصتنم ئتح موهفملا اذهب تاينوكلا ءاملع متهيملو

 (”رتراك نودنارب) يناطيربلا ثحابلا ماق امدنع كلذو «نيرشعلا نرقلا

 «فيعضلا يناسنإلا أدبملا» نيب ام ةقراف ةمالع مسرب (8:3003 ©03165)

 «حلطصملا اذهل ةيملع ةغايصب رتراك ئتأ ثيح .*«يوقلا يناسنإلا أدبملا»و

 م1917 ماع (سوكينربوك) داليمل 0٠ ١٠لا لافتحالا يف هتكراشم ءانثأ كلذو

 انه ينفاسلإلا شيسعخلا ريقيعللا سوكر رك دبع يلع ه يافا و-

 تامهاسم مدق يكيرمأ ءايزيف ملاع (م19917١ سرام 4-م5١191ويام 5) كياد تربور 08

 .ةيبذاجلاو نوكلا ملعو ؛ةيرذلا ءايزيفلاو ةيكلفلا ءايزيفلا تالاجم يف ةماه

 (1) طتعاععر 1. 11. (1957). "01231101103 1110ه 2 معانا ع 01 1“
 [عكت متو 04 78/1هلعتم ططقتواعو. 29 (3): 363-76.

 (2) طزعاعع, 15. 87. (1961). "آطمزردعا ©مورتم10عزن 20 8[ةعطخ طتصسعأما ع". 813676. 2
440441 :(4801) 

 (3) طوكتعو, 2. (2006). 1طع 06010110ءاع ظمتعمتد. 8هدامد: ط[هدعطغمم ا/انعلانت. 8.
.258 

 .جدربماك ةعماجب ينايزيفلا
 78 2 4) 2 1مطم ©كططتم (1996). (هدصوحدصام 10 طع (نهكتت05. ظمواتمات' ]1 1111 عر 8تمتكتات م24

 انف



 يناسنإلا أدبملاو ريبكلا ددعلا تانمازت ناونعب اريثم اثحب مَّدق ثيح - نوكلا

 ."م 191/7 ماعلا يف يملع رمتؤم لالخ «تاينوكلا ملع يف

 تالماعملا يلاتلابو) نوكي نأ بجي نوكلا نأ ئلإ رتراك راشأو

 .هلخاد نيدصارلا دوجوب ام ةلحرم يف حمسي امب (اهيلع موقي يتلا ةيساسألا

 :نيعون ىلإ يناسنإلا ادبملا «رتراك» مسق دقو

 (173/عدلع خصاطسه منع مدتصءت ماع - آل/8ق2) فيعضلا يناسنإلا أدبملا - ١

 اونوكي نل رشبلاف ..ةايحلل الدعم نكي مل ول نوكلا نإف ؛أدبملا اذهل اقبط

 .ًاريسفت بلطتي ال ليدعتلا ّنإف اذهل ةجيتتو .كلذ ةظحالامل نيدوجوم

 «(ةانمدع ظصاطتممزع م” صعامأع - 5ىل>) يرقلا يناسنإلا ًادبملا- ”

 دب ال - اهيلع دمتعي يتلا ةيرهوجلا تباوثلاو - نوكلا نإف أدبملا اذهل اقبط

 انلجأ نم دوجوم نوكلاف .هلخادب نيظحالم دوجوب حمسي لكشب نوكي نأ

 .ةايح هيلع أشنت نأ لجأ نم اًقفاوتم نوكي ثيحب هتئيبت مت دقو

 أدبملا اذه لوح مهولدب اولدّيل ءاملعلا مامأ بابلا رتراك حتف دقف اذهبو

 يتلا ةعونتملا بتكلا فيلأتو ةيملعلا ثاحبألا رشن كلذ عبت دقو «ديدجلا

 مهعيمج ءاملعلا هدوجوب فرتعاو «يناسنإلا أدبملا دوجو ىلإ - ةوقبو - ريشت

 :هلوقب جنيكوه نفيتس هنع ربع دقو «- دحلمو نمؤم -

 متدق اهنأكو ودبت ماقرألا هذه ميق نأ :يه رظنلل ةتفاللا ةقيقحلا نإ

 ."انكمم ةايحلا ءوشن لعجل ةديدش ةقدب اهطبض

 (1) 0 ةيتعب 8. (1974). "آمنعع طتسصطءت (نهزصمعالعمععد ةصل طع خصاطخم متع ظمصعتماع
 ذه 0هويسم1مويب". آخآل 5ردصمووزانت> 63: همم واهكتمد 01 (0هدددم1هعاعدا

 1 طعمرتعو كانط 0طوعاتت جت همهل آ0هنق. 120101ععاطخت [عالعأ. ممم. 291-.
 (2) كد اكموع, 5. (1996). 1ع زا1سكاتتتعل ى طعع# طتكأمتجت ه2 اننطصع (آنتملهتنعل ةصل

 يمدملعمل علي رم. 160). ءدلعجس المراع ظحصتمتم 85001.
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 نم يناسنإلا أدبملا يموهفمل ةقيقدلا تافيرعتلا ءاطعإ متاقحال

 (رلبيت كنارف)و (10طط 1). 831507) (وراب نوج) نيريبكلا نييئايزيفلا لبق

 «ينوكلا يناسنإلاأدبملا»ناونعب باتك ين (©هصلع 1. 1م160

 : (1طع كصاطتمماع (نهودحم10عاعول طءلصعام]1ع)

 تايّمكلا لكل ةظحالملا ميقلا :(17782) فيعضلا يناسنإلا أدبملا - ١

 نم ةدّيقم اًميق ذختت اهنكلو ءواستم لكشب ةنكمم تسيل ةينوكلاو ةيئايزيفلا

 نوبركلا ئلع ةينبملا ةايحلا عيطتست ثيح وه اهدوجو ناكم َّنأو ؛طورش َلَبِق

 ةايحلل ةبسنلاب يفكي امب اًميدق نوكلا نوكي نأ (طورش) لّبِق نمو ؛رّوطتت نأ

 ."تروطتو تدجو دق نآلا نوكت ثيحب

 هذه نوكلا كلتمي نأو دب ال :(587) يوقلا يناسنإلا ًأدبملا - ”

 نم ام ةلحرم لالخو .نوكلا ين روطتت نأب ةايحلل حمست يتلا صئاصخلا

 ."ةخيرات

 .كلذ ءارو امل يناسنإلا أدبملا طسب ىلإ تاينوكلا ءاملع ضعب ئعس

 ةيداملا صئاصخلا ئلع قبطنت أدبملا اذه نم ةفيعضلا ةخسنلا نأ مغرف

 قلعتي «يوقلا» ينوكلا أدبملا نإف ..هترارحو هتفاثكو هرمع رارغ ئلع اننوكل

 هذه نأ ودييف .صئاصخلا هذه تروطت اهل اًقفو يتلاو «ءايزيفلا نيناوقب

 .ةدقعملا ةيئايميكلا تايلمعلا دوجوب حمست ثيحب «ةقدب ةطوبضم نيناوقلا

 يف ةيرشبلا ةايحلا دوجوب مث نمو ءيجولويبلا روطتلاب حمست اهرودب يتلاو

 (1) لمطم 12. ظوعتماتن همل 2ءمصلع 1. ماعم (1986). طع ةصاتطنممأع 00512010 عأعول
 طمصعتماعب 021010 آل ملح عاولاون 2عوجر »لع المها 2. 16.

 (0) 1طن

 اني



 اًقالتخا ةفلتخم ةيوونلا ءايزيفلاو ةيسيطانغمورهكلا نيناوق تناك ولف .ةياهنلا

 ."ةليحتسم ةيويحلاو ةيئايميكلا تايلمعلا تناكل ..هيلع يه امع اًفيفط

 رودي اًمضاوتم اًبكوك نكسي اًقولخم ربتعُي ناسنإلا ناك نأ دعب اذكهو
 موقي نآلا حبصأ ..رخآ مجن رايلم ٠١٠١ يوحت ةرجم يف هل نأش ال مجن لوح

 ثادحألا عيمج بناج ئلإ اذهو ؛ةميظع ةينوك ةيحرسم يف كراشملا رودب

 حمست ثيحب تممص دق تناك اًدعاصف ميظعلا راجفنالاب اًءدب ةينوكلا

 بقح نم ةبقح يفو ددمتملا نوكلا نم ام ناكم يف ةيعاو تاقولخم دوجوب

 ديدج ينوك روصت زوربب يفاكلا عانقإلا اهتايط ين لمحت ةلدأ هذه لك .هخيرات

 زكرت ةديدج ةرظن مامأ لاجملا حاسفإ ليبس يف يه ةميدقلا ةرظنلاف .ملاعلل

 ةينهذلا تايلمعللو لقعلل درفتو ءاّيعاو اًكراشمو اًبقارم هفصوب ناسنإلا ئلع

 .”يداملا ملاعلا ةناكم يهاضت ةناكم

 ةتحبلا ةيملعلا ةلدألا نزي اًركفم اًناسنإ نإف ..اماع نيرشعو ةسمخ ذنم

 مل ؛نكلو .ككشتملا بناج يف نوكي نأ لمتحملا نم ..عوضوملاب ةطبترملا
 اذهو .هللا ةيضرف وحن ةوقب ريشت مويلا ةيداملا تانايبلاف .ةيضقلا يه هذه دعت

 ."يناسنإلا زغلل لح حضوأو طسبأ

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب 2١

 )١155(. ص ؛م65١١7 .ةرهاقلا

 لامك.د :ةمجرت .ديدجلا هروظنم يف ملعلا ءويسنانس .ن جروج .سورغأ .متربور (0)

 )١1(. ص «ةفرعملا ملاع .ط «يليالخ
 (3) موهتعاع تاوصص, "1طع الكدلعتمع هم آتمصتقلتمع 017 دهم ةلطعتوأاب" ذصن 000: طع

 محتل عمعع (1؟ معاعاتسر (نه116: طحصنتص, 1997), 5
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 ملعلاو قطنملا ةوق سفن يف ةيوق ةراشإ مدقي يناسنإلا ليلدلا نأ ودبي

 ."هللا دوجو تابثإ اهنكمي يتلا

)1( 1514.5 



 :نوكلا ةيزكرمو ناسنإلا :ًاعبار
 نم قِلُخ ةياغو فدهب رعشي وهو نوكلا اذه يف ناسنإلا دجو نأ ذنم

 ةفدصلا قيرط نع يضرع ثداح درجم وأ ءاثبع هدوجو ناك امو ءاهلجأ

 ؟انه انأ اذامل .ئربكلا ةيدوجولا ةلئسألا لوح هيعس رثكأ ناك ؛اذلو .ةضحملا

 .خلإ ...؟توملا دعب اذامو

 هتلاض مغرف «نوكلا اذه يف هتيزكرمب اساسحإ ناسنإلا بستكا ؛كلذلو

 نأ الإ ..هقوف اهاري يتلا ةيوامسلا مارجألابو هنكسي يذلا هبكوكب ةيهانتملا

 اثراوتم داقتعالا اذه لظو ءاهنع ثحبي يتلا ةياغلا دوجو نم ةعبان هتيزكرم

 .ةفلتخم روصب ةيوامسلا بتكلا هتدكأ دقو ءرخآ دعب البيج

 ةيرشبلا رمع نم ةريخألا ةنوآلا يف ةيداحلإلا ةرظنلا تبه ام ناعرُس نكل

 يف هتناكمو ناسنإلا نأش نم للقت تذخأف «ةيحطس ةرظن ةيؤرلا هذهل رظنتل

 مجحلاب ةنراقم ةيداملا همجح ةلآض ئلإ اًدانتسا كلذو «حيسفلا نوكلا اذه

 ةقالع ام :يردأ الو ؛ةماخضلا يف ةيهانتملا ةيوامسلا همارجأو نوكلل لئاهلا

 !؟ةدحاو ةيحان نم ةرجحتملا ةرظنلا هذه اذاملو !؟مجحلاب ةيزكرملا

 ءايشأ نم نوكتي - كلذك - هنكلو «ةريبك مارجأ نع ةرابع نوكلا نأ امك

 تارذلا وه اهنيوكت ساسأ اهارن يتلا ةقالمعلا موجنلاف ءرغصلا يف ةيهانتم

 !رغصأ تاميسج نم اهرودب نوكتت يتلا

 امهدحأ «نيضقانتم نييوتسم انيدل يداملا نوكلا ديعص ئلع نحنف

 نويداملا لواحي امدنع فسأللو «لئاه مخض رخآلاو ءرغصلا يف يهانتم

 ؛ريبكلا يرجملا ئوتسملا نيبو هنيب نونراقي مهنإف ..نوكلاب ناسنإلا ةنراقم
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 نع - نولهاجتي مهنكلو ؛هردق نم اوطحيو - ايدام - ناسنإلا ةلآض اورهظيل

 ةبسنلاب ناسنإلا ودبي يذلاو ؛يرذلا ئوتسملا وهو ءرخآلا ئوتسملا - دمع

 .ناسنإلل ةبسنلاب مارجألاك - ايدام - هل

 ذخأي الو ءبناوجلا عيمج نم رمألل رظني نأ هيلعف ..فاصنإلا ديري نم
 ٌتلاغ رظني ذإ .هل فلاخم هنأل ؛رخآلا كرتيو .هرظن ةهجو ديؤي هنأل ؛اًبناج

 نكلو ؛ناسنإلا مجحب هعاستاو نوكلا مجح ةنراقم ئلإ رارمتساب نييداملا

 :يهو «تايوتسم ةثالث نع ةرابع نوكلا نأ رمألا ةقيقح

 هيلإ رظني ام امئاد يذلا (511م31310-61) لئاهلا مخضلا عوقشملا ح1

 .ةماعلا ةيبسنلا نيناوق هيف لمعت ئوتسملا اذهو «هريغ كرتيو دحلملا

 اقبط هعم لماعتن ام وهو ؛(113650)لا يعيبطلا يداعلا ئوتسملا - ”

 نيناوق هيلع قبطني ام وهو «هجئاتن برغتسن الو ةيعيبطلا انتايح يف انماجحأل

 .ةيكيسالكلا ءايزيفلا وأ نتوين

 هيلع قلطُيام وهو - اهنود امو ةرذلا - ريغصلا ىئوتسملا -

 ؛هجئاتن انجعزت ام امئادو «متناوكلا نيناوق هيلع قبطني ام وهو :(150[/1)لا

 ةطقنلا هذه «1.] نييلاتلا نيسوقلا نيب ةعوضوملا ةطقنلا ئلإ رظنا

 :نع ةرابع ةلعضل فلا

 .نوبركلا نم ةرذ رايلم ةئم وحن ئلع اهربح يوتحي - ١

 ةطقنلا رّبكت ْنأ دب ال ةدرجملا نيعلاب اهنم ةدحاو ةرذ ئرت ىكلو - ؟

 .رتم ٠١١ ىلإ اهرطق لصي ئتح

 نهب



 اهرطق لصي ئتح ةطقنلا ربكت نأ دب الف ؛ةرذلا ةاون ئرت يكل نكل -7

 .ضرألا بكوك رطق لداعي ام لإ

 يف رمتست مث ءرمقلا ئتح ةطقنلا ربكت نأ دب ال ؛كراوكلا ئرتلو - :

 .ةرم نيرشع ةفاسملا هذه فعضل ريبكتلا

 «بناوجلا عيمج نم رمألل رظنلا يضتقي فاصنإلا نإف :يلاتلابو

 اديج نيبتو ؛ئلعألاب اهنع انثدحت يتلا تايوتسملا نع ربعُت ةيلاتلا ةروصلاو

 ءارو امو يرشبلا قاطنلا نيب تانراقم :فصت ثيح .يقيقحلا ناسنإلا مجح

 .ربكلا ةغلابلا تافاسملاو ةريغصلا تاقاطنلا ئلع ةيعيبطلا ةيؤرلا

 0 000 ) » 8 - روق '

 0 ما

 ن6 18-10 نت ونا 1048 1 103 10 108 ن6 1024 6 . 1015 015١

 «ةيعيبطلا ايؤرلا ءارو امو يرشبلا قاطنلا نيب تانراقم

 "”ةعساشلا ةينوكلا تافاسملاو ةريغصلا تاقاطنلا ىلع

 (1) طموملع كموعب ةلماطنمع: ى اعجن كداطمتت آها:00ءانمات, 01010 (آلدنكن عاوأأ' 5
 2009), م. 5

 ندي



 ءايشألا ةموظنمف ,دوجولا يف ام لك تاينوكلا ملع ةسارد قاطن لمشي

 «ةياغلل ريغص وه امو ةياغلل ريبك وه ام ئلع لمتشت نوكلا اهيمسن يتل

 .ةيساسألا تاميسجلل يرهجملا ملاعلاو .تارجملاو موجنلل يكلفلا قاطنل

 لعافت نع جتني طامنألاو ئنبلا نم دقعم جّردت نمكي نيّدحلا نيذه نيبو

 .”اذه لك طسو يف نودوجوم - رشبلا - نحنو .ةداملاو ئوقل

 تماد امو ؛نوكلا يف رارقتسالا ةغلاب تابيكرت رمألا ةقيقح يف نحنف

 الف ,ديعب دح ئلإ فصتتنملا يف نوكت اننإف ..ةّينعملا يه ةيئاضفلا ماجحأل

 نيب اَذِإ نحنف ءرغصلا ةغلاب وأ مجحلا ةغلاب ماسجألا ءايزيف عم ةرشابم لماعتن

 .ديعب دح لإ ءالؤهو ءالؤه

 نأ هيلعف ..نوكلاو ناسنإلا نيب - ايدام - ةنراقملا ديري نم ..يلاتلاب

 قفو - تنيب امك - اننأل ؛رخأ نود بناج ذخأي الو «ةلماش ةرظن رظني

 رغصلا يف يهانتملا مجحلا نيب ةفاسملا فصتتنم يف عقن يمتيراغوللا سايقملا

 يذلا ربكلا يف يهانتملا مجحلا نيبو ةيوونلا ءايزيفلا ملع انل هفشك يذلا

 ءايزكرم ةرورضلاب سيل انعقوم نأ نم مغرلا ئلعف .كلفلا ملع انل هفشك
 ."ام دح ىلإ ةرورضلاب زيمتم هنكلو

 ..ناسنإلا ئوتسمو - يرجملاو يرذلا - نييوتسملا نيذه نيب ةنراقمو

 ام لعفي يذلاو نوكلا اذه يف لقاعلا ديحولا ءيشلا رشبلا ينب انسفنأ دجن

 ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاًدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :(م15١7) زلوك رتيب )١(

 .(7) ص «ةرهاقلا ءيوادنه .ط

 (2) وكعب 8. (1974). "1.22 عع ةلسصتط عت“ (نما1معألعصععد هل طع ثصتطعممأع طتصعأماع
 ذم (هورمم]1معزل"'. آكآل كزمطممدلانا> 63: (0همق0ماهغ10م5 01 (هذاطم1هعاعدأ

 11 طعم عد دياتك 0طععيتحت دل مصمأ 1ددنم. 12متنلمععطخ 1[ عللعأ. مرحب 291-298.
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 وه ناسنإلاو ...قطنملاو لقعلا بحاص وهو هيلع دحأ هربجي نأ نود هديري

 ئلع اذه لدي الأ ...هتمدخل (نييوتسملا نيذه يف ام) ريخست هتعاطتساب يذلا

 !؟ءىش

 يذلا ناسنإلا اذهل دِعَأو قِلُح هيف امب نوكلا اذه نأ ئلع لدي الأ

 ةلآض مغرف !؟رخآ ءيش هيف مكحتي الو هحلاصل ديري ام َللَدُيْنأ عيطتسي

 باصي هلعجتو ناسنإلا بجعت ريثت ءايشأ نم هيوحي امو يرذلا ئوتسملا

 عيطتست ال يهف ؟كلذ لك مغر ..«هيلع ردقي ال ام لعف ئلع اهتردقل ؛لوهذلاب

 !حيحص سكعلا لب ءاهحلاصل ناسنإلا ريخست

 امو اهمجح ربك مغرف .تارجملا نم ئلعأ وه امل ةبسنلاب رمألا كلذكو

 ناسنإلا ريخستب موقت نأ عيطتست ال يهف ..بجعلا يف ةياغ ءايشأ نم اهب

 ءاهيلع هؤاقبو ناسنإلا دوجو دمتعي ثيح ءاًضيأ حيحص سكعلاو اهحلاصل

 .(ريخألا بابلا يف ئرنس امك) ناسنإلا ئنفي ..مارجألا هذه دوجو نودبف

 عيطتسي وه هنأ نيح يف «ناسنإلا ريخست ناعيطتسي ال نايوتسملا ناذهو

 ركفتلا نم هنكمي يذلا لقعلا كلي وهف «ناكلمي ال ام كلمي هنأل ؛كلذ لعف

 ةيرح كلمي امك ءاهنم ةدافتسالل ةينوكلا رهاوظلا ةاكاحمو ؛هلوح اميف

 تم ءاش يذلا تقولا يف ءاشي ام لعفي نأ هتعاطتسابف «لعفلا ةدارإو رايتخالا

 وهام ئلع روبجم هريغ نأ نيح يف ءكلذل هلهؤت يتلا ةردقلاو ملعلا كلتما

 ائيش (نوكلا) اذه يف لعجي نأ دارأ نوكلا اذهل ممصملاو قلاخلا نأكو !هيلع

 هنإ ...هريغ نود نوكلا اذه ةيزكرم يف هلعجيو «هتعنص نم هيلع لِدتسَي ادحاو

 جاتنإل فدهي ٌنوكف ؛لقعلاب هاوس ام ئلع هميركت مت يذلا - طقف - ناسنإلا
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 «يداملا نوكلا زكرم يف سيل ناسنإلا نأ عمو .ههجوي القع نمضتي ناسنإلا

 ."'هفده زكرم يف ودبي هنكلو

 (1) 8مطعت مآ. خسومد دم عمرعع 1. كاممعتال, 1ع طلعت كامرجت هآ ؟ءاعمعع 0

 انزع



 ةقئافلا راتوألا :يناثلا لصفلا

 ."”!ثدحتتن اذام نع ملعن ال نحن

 ”سورج ديفيد

 ردصتت نأ اهل يغبني ال لقعلاو ملعلا ثيح نم ةددعتملا ناوكألا ةركف نإ

 وأ هداحلإلاو ناميإلا باطخ يف - ئلوأ باب نم - اهركذ متي نأ الو دهشملا

 ..يلاتلابو ءناسنإ لكل ةبسنلاب يريصم رمأ اذه نإ ذإ ؛همدع نم قلاخ دوجو
 تاذ راكفأ ئلع - اداحلإ وأ اناميإ ناك ءاوس - هجوتلا كلذ ينبني نأ يغبنيف

 جهنملا ةحص ىلع اهب لالدتسالا نكمي ةيقطنم ةوق تاذو «ةتبثُم ةيملع لتالد

 ثبشتيو هتاحورطأ يف عرفتي ام امئاد ؛ةجحلا فيعض لاح اذه نكل «همدع نم

 ىلع ةلدأ يأ اهمعدت ال تناك ول ئتح ؛هجهنمل راصتتنالا اهب نظي ةركف يأب

 ةفلاخم اهنوكو - بسحف هب نمؤي نأ بجي ام اذه نأ همعز مغر - قالطإلا
 يأرلا ةددعتملا ناوكألا ةركف تلغش دقف كلذ مغر نكل .لقعلاو قطنملل

 (1) 1ع امهغ سول 'كمتمعك ممل الان طعمتكت دمع طقععل هم انتكلع ممتع اطقم (32عل
 رحهتطع هنقل 2 ععوط_-طوع 01 10ءعوقأ, 818300 1"هعمقر 2. 98, ايت 6.

 ةيرظن اهب ادصاق تارمتؤملا دحأ يف ةلوقملا هذه لاقو «لبون ةزئاج ئلع لصاح يئايزيف

 .راتوألا

 نقي



 «ةيوبعشلا مولعلا بتك تردصتو «تلاز الو ةيضاملا دوقعلا ةليط يملعلا

 اهعم لماعتو «يملعلا جهنملاو ملعلا يعّذي نم ضعب - فسأللو - اهل جّورو

 راكفألا ءانب ئلإ رمألا لصوتو ءاهلوبق نمو اهنم ٌرفم ال ةيملع ةقيقح اهنأك
 راكفأ نم همده وأ هينبت امو اهتفسلف يف ريكفتلاو ءاهيلع تادقتعملاو

 انعمتجم لاح نم نزحلا ىلع ثعبيو ةشهدلا ريثي يذلا رمألا ءتادقتعمو

 هذه نايبل ءتاحفصلا كلت ةباتك ىلإ كلذ ينعفد دقف ؛اذلو ,رصاعملا يملعلا

 .اهتحص ئدمو «ةيفسلفلا اهثعاوبو «يملعلا اهفقومو ةركفلا

 :ةددعتملا ناوكألا ةأشن :ًالوأ
 ةهجو نمف «هل ةيادب ال يذلا يلزألا نوكلا ةركفب (وطسرأ) كسمت دقل

 كانه نوكي نلو ناك امو مّلاع نم رثكأ نآلا دجوي ال هنأ جاتنتسا اننكمي :هرظن

 دوجوب (وطسرأ) ناميإ مغرف ."لماكو درفنم ءدحاو مّلاعلاف ؛مّلاع نم رثكأ

 نأ (نتوين) ئري امنيب .بسحف هيذغي امنإو ءنوكلل هقلخب دقتعي مل هنكل ,قلاخ
 بسن ةدعبو «لاكشألاو ماجحألا يفلتخم ةدامو تاميسج قلخ ئلع رداق هللا

 عيونت ىلع رداق هنإف ..يلاتلابو ؛ةفلتخم لووقو تافاثكب امبرو ءءاضفلا لإ

 ."نوكلا نم ةفلتخم ءازجأ يف ةعونتم ملاوع قلخو ؛ةعيبطلا نيناوق

 مويلا هكردن يذلا مجحلا اذهب سيل دحاو نوك دوجوب داقتعالا لظ دقو

 نأ ىلإ :يئابمالو «تباث .نكاس نوكلا اذهو «- اهيف دجون يتلا انترجم طقف -

 (1) 11ءاوع [دعطن 00ماعمتمهرنتحت 1115م: 01 0هدد010 عزت ه0 الع (نهصاتنم17ت13) 0761
 1ع ةطن] 11 ءاوعر14 0ع 2009, مصصقأك 07 5عاعمععب ؟/هآدنت0ع 66, آذ5انع 4, 386

 551-529. (ةضوتمأاعر [2ع ءقدعام (ع.340 856)).
 (0) 2حلعسمو, © مات عامك (1730)

 انني



 (818 8308 ريبكلا راجفنالا ةيرظن ىلإ لصوتلاو «ينوكلا ددمتلا فاشتكا مت

 .نيرشعلا نرقلا لالخ 12017)

 مجحلا يف ءاوس انفالسأ روصت امك نكي مل نوكلا نأ ءاملعلا دجو انهو

 ةرجملاو ءابيرقت بناج لك نم افلتخم ائيش حبصأ نوكلاف ؛ةينبلا وأ ةأشنلا وأ

 تارايلم نم ءزج درجم اهنأ انفشتكا ؛,ءيش لك ابنأ سمأ اهنظن انك يتلا

 .نوكلا اهنم نوكتي يتلا ءازجألا

 همجحب دوصرملا اننوك نأ دقتعا ضعبلا نإ لب .بسحف اذه سيل

 يئاهال ددع نمض نوك درجم وه ةيئوضلا نينسلا تارايلم غلبي يذلا لئاهلا

 وه ةيملعلا طاسوألا يف ةركفلا هذه حرط نم لوأ دعُيو ,ئرخألا ناوكألا نم

 هتحورطأ تناك ثيح «م 1961 ماع كلذو ؛(1118ا> 150767610 (تريفيإ ويه)

 دوجو :يأ «”ةيزاوتم ناوكأ دوجو ئئلإ ريشت «نوتسنرب ةعماج١ نم ةاروتكدلل

 ةطبترم ناوكألا هذهو .دقتعُي ناك امك ديحولا وه سيل اننوكف «نوك نم رثكأ

 أشني امك ناوكألا نم هريغ نع ئشان اننوك نأو ءاهضعب نع ةروطتمو ءاهضعبب
 .ىئرخأ ناوكأ هنع

 سايقلا ةلضعم يف ثحبي ناك امدنع (تيرفيإ ويه) ئدل ةركفلا تءاج

 ضعب عمتجا يضاملا نرقلا تاينيرشع يفو ."متناوكلا اكيناكيم يف ةيساسألا

 فرعُي حبصأ ام مسح متو ؛«نجاهنبوك» يف متناوكلا ةيرظنل نيسسؤملا ءابآلا

 (1) طسعط 85عرعأا (1957). "عاقتللع داه1ع' ؟هرتحتنا 2101 01 01131011111 6125.
 1[ عمتعوو ه1 !1كهلعصت طاوس: عن. 29 (3): 4542

 [طغام://وو .ادصتك عا هحقأ < .ذان/ هحقأا ك5 عأ/ 81 هعاتب حةرجعر 1957 .طتصصل].
 (2) 0معمجع كا عصم_ لل[0110ءاب 1طع ططهصإل العد 06 ططنعا تن عتعأا 111, 1عااتتقتكل 5ب

2013 
 [طختمو ://رحاطدع . حقا طع ه1" عمم عدا جه 115-117: عوسطتل عار ع عمات ]

 نضل



 لبق ةدرفنم ةلاح يف دجوت ال ةيمومكلا تاميسجلاف «ةيرظنلل يرايعلا ريسفتلاب

 اًبكارت نمضتت (917856 0011007"1) ةيجوم ةلادب فاضت اهنكلو ءاهدصر

 ةتيملاو ةيحلا (رجندورش ةطقب» ةلثمم «ةددعتم تالاحل (511م61005110)

 «سايقلا ءارجإ دنع ةيجوملا ةلادلا راهنت ثيح «قودنصلا لخاد دحاو نآ يف

 .ةدرفملا ةعومجملا ةلاح ئلع يمومكلا ميسجلا رقتسي ثيحب

 ةلادلا راهنت اذامل :لءاست دقو .ةروصلا هذهم عنتقُي مل (تيرفيإ) نأ الإ

 ام اذإ رايهنالل ةجاحب تسيل ةيجوملا ةلادلا نأب لاقو ؟اهدصر ءانثأ ةيجوملا

 بقارملا نيب يلدابتلا طابترالل اًرظنو .بكارتملا ميسجلا عم دصارلا كبتشا

 رايخ لك لمتكيسو «ةددعتم خسن ئلإ مسقني بقارملا نإف ؛ميسجلاو

 .نييزاوتم نيملاع يف نكلو تومتسو ايحتس ةطقلاف «يمومك

 م3181 (ةروب وليا لع اهضرصو#ركتتلا هذي (رتيو ترجل بععأ
 (روب) ًنكلو ؛نجاهنبوك ريسفت نع ريبك دح لإ اَلوؤسم ناك يذلا قدان)

 ءاهعابرأ ةثالث نم برقي ام ةحورطألا نم فذ ؛اذهل ةجيتنو .ةركفلا ضفر
 ماعلا يف تَرِشُن امدنعو .(روب) يأر عم اهضراعت نم دحلل اهتغايص ةداعإ متو

 ةددعتملا ناوكألا ةركف تلظو ءركذت ةيروف ةباجتسا بطقتست مل ..م 01

 !!ملعلا نع اهذوذشل ارظن ؛دحأ اهيلإ تفتلي ملو نايسنلا ّيط

 ًادبملا» روهظو نوكلا يف نقتُملا عنصلا ءاملعلا فشتكا نأ دعبو

 نع زجعلاو «ناسنإلاو نوكلل ةميدقلا ةرظنلا ريغت ىلإ كلذ ئدأ «يناسنإلا

 ناكف «زغللا اذه لحل ةديدج تاضارتفا نم دب الف ..يلاتلابو «ايدام هريسفت

 .متناوكلا ءايزيف يسسؤم دحأ وهو «نيرشعلا نرقلا يف ءايزيفلا ءاملع ربكأدحأ 2
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 «ءاملعلا ضعب ئدل نسحتسم ءيش ةيناث ةددعتملا ناوكألا ةركف ءاعدتسا

 نوك أشني نأ اهنيح ليحتسم ريغف «يئابم ال ةلمتحملا ناوكألا ددع نأ ثيحو

 ةجيتن دجو يذلا ديحولا َنوكلا وه انّنوك ناك ول ذإ ؛ةقدلا هذه اننوك لثم

 ودبتس ةايحلا روهظل ةدعاسملا صئاصخلا هذه نإف ..ميظعلا راجفنالا

 تارايلملا تارايلم يلع يوتحت يتلا ةددعتملا ناوكألا يف امنإو «ةليحتسم

 «ةفداصم أشنتس ةايحلل ةمئالملا ناوكألا نم اًريغص اًددع نإف ..ناوكألا نم

 .اهدحأ يف نكسن اننأ نكمملا نمو

 «ريسفتك ةددعتملا ناوكألا ةركف دوجول ةسيئرلا بابسألا دحأ وه اذهو

 ليلد دوجو مدع مغر اهب نييئايزيفلا ضعب كّسمتو «ةحاسلا ئلع اهحرطو
 احيحص ريسفتلا نوك يف ةلكشملا نمكت الو .اهمعديو اهديؤي دحاو يملع

 «هريغ نود هنيعب ريسفتب ضعبلا كّسمت يف ةلكشملا نمكت امنإو ءاتطاخ وأ

 اذهو .هدكؤيو همعدي ليلد دوجو نع ثحبلا نود ةقلطملا ةقيقحلا هرابتعاو

 لاوطف «- ئرنس امك - ةددعتملا ناوكألا ةركف نورصاني نم بلاغ هيف عقي ام

 يتلا رهاوظلا عيمجل تاريسفت عضو لإ ءاملعلا ئيعس ةيرظنلا ءايزيفلا خيرات

 وأ هيلع لدعي وأ همعديو ريسفتلا اذه دكؤي ام نع ثحبلا مث نمو «مهتلباق

 مويلا اننكلو ءامئاد نييئايزيفلا بأد اذهو ءرخآ ءيشب هلدبتسيو ةيلكلاب هيغلي

 ةينوك ةقيقح وأ ةيئايزيف ةيرظن حبصأ امنأك هل جوريو ريسفتلا حرطي نم ئرن

 ناوكألا ةركف عم ضعبلا لعفي امك «هيلع ادحاو اليلد هكالتما مدع مغر

 .ءالؤه اهب ئلحتي نأ بجي يتلا ةيملعلا ةنامألل فانم اذهو «ةددعتملا

 ئلعف ءاهتحص تابثإل ةموعزم لئالد ةدعب ةيرظنلا هذه وقنتعم لدتسيو
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 :نأ (ةصدقم02 0 /167) (رتفج ادنامأ) ةيملعلا ةبتاكلا ركذت لاثملا ليبس

 ثالث دجويو «ةيدجب ةددعتملا ناوكألا ئلإ رظنلل ةريثك بابسأ ةمث

 «راتوألا ةيرظنو ءنوكلا مخضتلاو «ةيمومكلا اكيناكيملا :ةيحاتفم تايرظن

 .”ةيرظنلا عم براقتي كلذ لك

 تناك اذإو ,دودحملا اننوك مكحت ةنباث نيناوق يهف متناوكلا نع امأ

 نوك لك يف نيناوقلا فالتخاو ناوكألا ددعتب لوقت ةددعتملا ناوكألا ةيرظن

 اننكمي ال ئرخأ ناوكأ ئلع دودحم نوك نيناوقب لدتسُي فيكف ..رخآلا نع

 ..متناوكلا تاعقوت ةقد مغرو ؟اهدوجو رابتخا درجم ئتح وأ اهيلإ لوصولا
 - نيلاجدلا - نيلاتحملا ضعبو «ةريحم تاضقانت روهظ يف ببست اهنأ الإ

 .”ةيزاوم ناوكأ يف ايدج نوركفي ءاملعلا نأ ةماعلا عانقإل اذه نولغتسي

 !(روب) لبق نم (تريفيا ويه) ةركف ضفر يف بابسألا دحأ ناك اذهو

 ام امه ..«يمخضتلا نوكلا ملع»و «راتوألا» يتّيرظن نأ نّيبت ءدعب اميف نكل

 اهم ؤّئنتلا زّمحت وأ «ةدّدعتم ناوكأ دوجوب وّينتلا اهنكمي ٌةدعاق ارفوي نأ نكمي

 ,«اناجم ئرخألا ئيلع لصحاو ازتيب رتشا» قيرط نع كلذو .”لقألا ئلع

 ةيضرف لوبق نكمي «ينوكلا مخضتلا وآ ةقئافلا راتوألا ةحص توبثب :يأ

 .امهنم يأل تاؤبنتلا دحأك ةددعتملا ناوكألا

 (1) ثسصفملم 0ءاعن-ال/لاإب زائ5 مما هه دتسرمصاع هه 00مل آ15 طع ممانلاتاكقعر 8[كال/
 هع عمأتقاب 26835,2. 48 - 6 1عععاتتط ل

 (2) طدملع ©1هوع, ظلواطتسع: خ ا7عرجت دطمتت 101001111011, 01010 ([ل5]0ع151ج: 5
 2009), م. 4.

 (3) ةملتعت# 11001. 2طوتقزعو: 0طقكأمك انصتاءا5عور !ظلةطنتع 505, 25-24 (02 لوصتنقتال
42 <(2014(2 

 [طغام:// الاتات .طقت ل 1ع. م1012 11:ع/ز هان1021/505/0748 1 /ج11/505024د.طغصمل]
 (4) طقوس: //اعت لمان نط ع . عملطت/ 87ه عاد تحن 75117
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 ارتو ةزازتها :ًايناث

 نوكلا مهف ئلإ لوصولاو ؛ةيعيبطلا رهاوظلا مهف هتياغ ملع يه ءايزيفلا
 وه كلذل قيرط لضفأ نأب ءاملعلا دقتعا ؛رمألا اذه ققحتيلو ءانب طيحي يذلا

 ءاهلمع ةيلآ مهفو نوكلا اهنم نوكتي يتلا ةيساسألا تانبللا ئلإ لوصولا
 يف ءايزيفلا تراس دقلو ءانلوح نم نوكلا مهفل انتعاطتسا ءاملعلا دقتعي اذبمو

 رهاوظو رارسأ نع فشكلا متي حبصأو اهريوطت يف ءاملعلا ذخأو قيرطلا اذه

 هذه ريسفنل تايضرف ءاشنإ مت ..هيلع ءانبو «لبق نم اهظحالن مل نوكلا يف

 ةجيبت ثرهظ يلا ةقئاقلا راتوألا ةيضرف اهزربأ نم ثاكو ؛ةديدجلا رهاوظلا

 ديحوتلاو ,ءيش لك ةيرظن ئلإ لوصولا يف ةبغرلاو تاميسجلا ءايزيف روطتل

 الع بلغتلا يف اهمادختسا ةلواحمو «نوكلا يف ةعبرألا ةيساسألا ئوقلا نيب

 .ةيبسنلاو متناوكلا يتيرظن نيب فقت يتلا لكاشملا

 (ونايزنف ليربج) يلاطيإلا يئايزيفلا لواح ..م97١/ ماع ةيادب يف

 طبر ئلع لمعت يتلا ةيوقلا ةيوونلا ةوقلل ريسفت داجيإ (02:301 ؟”هدععتهصم)

 امنإو تاميسج تسيل تاكراوكلا نأ روصتف «ةرذلا ةاون لخاد امم تاكراوكلا

 ةيوونلا ةوقلا ريسفتل ونايزنف جذومن ضفر مت دق هنأ مغرو ؛ةيرتو عطقل تاياهن يه

 ."يملعلا طسولا يف اهروهظو راتوألا ةيرظن ةيادب ناك هجذومن نأ الإ ..ةيوقلا

 ماق ةيوقلا ةيوونلا ةوقلا فيصوتل راتوألا (ونايزنف) مدختسا نيح يف

 قيبطت ةلواحمب م1914 ماع (كريش)و (زتراوكس نوج) نايئايزيفلا ناثحابلا

 لحل ةلواحمكو «ةيوقلا ةيوونلا ةوقلا نم الدب ةيبذاجلا ئلع راتوألا ةركف

 (1) طهكحتل آنملاعإوب (1993). طع طمل 0+ ططجسنعو: 1ع ازال 07 خ اتصنلقعل 1ط عمل.
 ىلع ال011 ظدوتع 8مماع 3
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 طاقنلا نم الدب راتوألا مادختسابو «ةماعلا ةيبسنلاو متناوكلا نيب ضقانتلا

 اذه نكلو «مهتاباسح نم يفتخت فوس تايهانتملا نإف ..ءاضفلا يف ةريغصلا

 ثيح نياتشنيأ ةيبذاج نم نيترود يذو ةلتكلا ميدع ميسج دوجو ليعدتسا

 نوتفارجو .ناكمزلا جيسن يف ةيلاقث تاجوم دوجو نياتشنيأ ةيبسن بلطتت

 نكمي الف .”نيترود وذ ةلتكلا ميدع ميسج وهو «ةيبذاجلا ةوقل لماحك

 ةيبذاجلا نإف ؛اذبمو ."”ةيبذاجلا ئلع لمتشت نأ نود لمعت نأ راتوألا ةيرظنل

 .تالداعملا يف يعيبط لكشب أشنت

 يرذ نود مسج لكل لباقم ريظن دوجو ةقئافلا راتوألا ةيرظن نمضتتو

 اهنم عسوت يتلا ةيلوألا ةدرفنملا نأل ؛كلذو «ةعيبطلا يف ةدوجوم ةوق وأ

 ةطقن يف تعمجت نوكلا ةقاطو ةدام نأل ارظن «قئاف رظانت اذ تناك نوكلا

 هذهل نييئامناللا ةرارحلاو طغضلا نم كف «نمزلا ةيادب يف «ةدرفنم» ةدحاو

 ؛كلذلو .ءسناجتلا مدعل رثأ يأ ارمد دق - روصتلا قوف - ةفيثكلا ةينبلا

 ةداملا :يأ) ءازجألا تتشو يلاثملا رظانتلا مطح دق ميظعلا راجفنالاف

 داعبأ دوجوب ةقئافلا راتوألا ةيرظن أبنتتو ." عسوتم نوك ربع (ةجتانلا ةقاطلاو

 ضرتفن نأ بجي ..راتوألا ةيرظن يف ةيضايرلا تالداعملا لمعت يكلو .ةيفخ

 .©اًدعب نيرشعو ةتس وأ ةرشع وأ نيدعب هل نوك دوجو

 عم ةكراشم (زتراوكس نوج) ماق ..م985١ ماع «تاونس رشعب كلذ دعب

 (1) لمطعم نيتططتص (1989). كموصدتع (م15ع10عمععو: ا0ةكلع 8/ةلعتت, اداء 0
 مساطخممتع (نهودحمأه عير 1كوب ؟لهتتاعن 8دصافتت 8001, م.

 (2) 1ططسماطإب عصتم (1988). (0هدتصعق 05 خعع ذه اطع 8111 11ةهير 81عوب المتاع
 1/1 اذذصل 81011015, 7. 0.

)3( 1010.34. 
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 تابوعصلا نم ريثكل لح داجيإل راتوألا ةيرظن ئلع لمعلاب نيثحابلا دحأ

 قئافلا رظانتلا تايرظنو تاينيتسلا نم ئربكلا ديحوتلا تايرظن هجاوت يتلا

 متناوكلا ديحوتل ةردقلا كلمت راتوألا ةيرظن نأ ودبي ذإ ؛تاينيعبسلا نم

 ةعيبطلا يف ةيساسألا عبرألا ئوقلاو لب ءبسحف كلذ سيلو «ةماعلا ةيبسنلاو

 نكمي ثيح «ةقئافلا راتوألا ةيرظن» مساب فرعت تحبصأ ؛كلذلو «كلذك

 .”قئافلا رظانتلا ةيرظن اهبلطتت يتلا تاميسجلا لك اًيرظن رسفت نأ راتوألل

 رثكألا عوضوملا يه م 19/17 ماع راتوألا تناك ئتح اذكه رمألا رمتساو

 .”تاينيعستلا لاوط كلذك تيقبو تاميسجلا ءايزيف يف اًشاقن

 يه راتوألا نأ ضرتفت راتوألا ةيرظن نأ ةيرظنلا ءايزيفلا يثحاب حضويو

 نيقيلا مدع أدبم نأ مغر .نوكلا يف ءيش لك اهنم أشن يتلا ةيساسألا ةنبللا

 امنإو ةقاط الو ةدام تسيل ةيرذلا نود تاميسجلا نأ ئاع صني يمومكلا

 ةيرظن قفو هنأ الإ - ميسجلاو ةجوملا ةيجاودزا - اًعم نينثالا نم جيزم يه

 ءيش يه امنإو «ةقاط الو اميسج تسيل راتوألا نإف ..ةقئافلا راتوألا

 .”نوكلا يف ةقاطلاو ةداملا تعنص اهنم ىتلا ةيئادبلا ةدعاقلا يهف .فلتخم

 مسج ميسقتب انمق ول اننأب انربخت ثيح مامتهالل ةريثم ةركف ةقئافلا راتوألا

 امنإو ءروصتت امك ايطقن اميسج دجن نل اننإف ..هنم مجح رغصأل لوصولاو ام

 يف ثدحت ىتلا ثادحألا لك نأ لإ كلذ ريشُيو دج اليئض ازتهم ارتو دجنس

 (1) لماطم 2١] ظدصمتل (1994). طع 0 عانس 01 طع [تدلكت عاوع. آم2002: 01105 5001,
 م. 19.

 (2) 1طةسماطإب عدتم (1988). (0هدصتصعق 05 خعع ذه اطع 8111 11ةهجر 81عوب المتاع
 الا اذ ذصل 81011015, 7. 0.

 (3) طمعممتو 0عقطزتع (1991). [.همعاإت طعدتتك 07 طع ءموتطمو: طع وعاعمأتلع ن11عوأ 101
 طع هععرعأ هتطع دمتح عسعر العجب مم [آهدتمععط عتععمتماب 7. 2
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 يهف .دحاو رهوجل ةددعتم رهاظمو «دحاو يئايزيف أدبمل ساكعنا يه نوكلا

 رايلملا نم رايلملا يف اًدحاو اهمجح غلبيو «رغصلا يف ةيهانتم ةقاطلا نم راتوأ

 (©مع - لتس عموأهد ةانتمع) (دعبلا يداحأ رتولا» ربتعيو «ةرذلا مجح نم

 .ةيرظنلا هذه بسح نوكلا ةدام نيوكت يف ةيساسألا ةنبلل

 نود تاميسجلا عونت حرشي نأ رتول فيكو ؟كلذ متي فيك ..نكل

 ؟يساسأ لكشبو اهفرعن يتلا ةيرذل

 لماعلا يهرتولل ةفلتخملا ةيزازتهالا طامنألا نأب ءاملعلا حرتقي

 نم كلذ مهف نكميو «ةفورعملا ةفلتخملا تاميسجلا نيوكتل يساسأل

 ءطبب زتهي امدنعف .- )١-١1( لكشلا يف امك - زتهم دحاو رتو ليخت لالخ

 نيزتهم ىلع لصحن زازتهالا داز اذإو ءريبك دحاو زتهم ئىلع لصحنس

 ...اذكهو «تازازتها ةثالث ئلع لصحنس رثكأ زازتهالا اندز اذإو «نيريبك

 .رتولل ةفلتخم ةيزازتها طامنأ ئاع لوصحلا اننكمي ةقيرطلا هذهمو «خلإ

82 
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 .- 3990609395 د 2

 ا لا
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 2227-22 نيج يي --
1 2 7 

 ش0 اا
 ملل ليه لو عمه

 «نيعم يرذ نود ميسج لثمي فلتخم يزازتها طمن لك «راتوألا جذومن يف )١-1(: لكشلا

 5:ةه8 رتولا وهو دحاو - لصأ - عون نم أشنت تاميسجلا عيمج نأ ينعي ام وهو
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 كنالب لوطب نوكي دق اًدج ليئض راتوألا مجح نأ ءاملعلا روصتي

 اننإف )١(.. لكشلا يف امك رتولا ةزازتها لمأتن امدنع نكلو ءارتم“" ٠

 سايقو باسح نم انّدكمُي رمأ وهو (لفسأو ئلعأ) نيدعب يف زتهي هدجن
 ..ةقئافلا راتوألا ئلع (اًسايق) نكلو .همجحب ةنراقم ةلوهسب هديرنام

 «ليئضلا اهمجحل ارظن «نيدعب يف اًدج ةدقعم نوكت تازازتهالا نأ دجن اننإف

 داعبأ - داعبأ ةعبس يف ام ةقيرطب زتبم ةقئافلا راتوألا نأ ءاملعلا دقتعي ؛اذلو

 «ةيناكمزلا داعبأ ةعبرألا ئلإ ةفاضإ «-اهفلأن يتلا كلت نم ريثكب رغصأ

 :يأ «ينامزلا دعبلا اهيلإ اًفاضم - ةيناكملا - ةفورعملا ةثالثلا انداعبأ يهو

 داعبألا هذه يفو ءادعب رشع دحأ ئلإ ةجاحب ابنإف ..لمعت يكل ةبرظنلا نأ

 يف ةيساسألا عبرألا ئوقلا ءوشن ئلإ يدؤتف «راتوألا بذيذتت ةيفاضإلا

 .نوكلا

 نوكلا نأ امبو .انملاع يف اهارن ال ثيحب اهسفن لوح فتلت داعبألا هذهف

 نأب اًملعو «ةعونتملاو ةديدعلا اهتاسدنه يف ةفلتخملا داعبألا هذه ئيلع يوتحي

 هذه لكشُت نأ عقوتملا نمف نذإ ..ةعيبطلا ةسدنه ئلع دمتعت ةعيبطلا نيناوق

 راتوألا ةيرظن يدؤت اذكهو ءاهقئاقحو اهنيناوق يف ةفلتخم ةديدع اناوكأ داعبألا

 .ةددعتملا ناوكألاب امسي ام ئلإ

 لإ (م3181161 702145) ةددعتملا ناوكألا هباتك يف اوكاك ويشيم١ ريشي

 نم لح لكو «راتوألا ةيرظن تالداعمل لولحلا نم تارايلم فاشتكا مت هنأ

 يتلا ئرخألا ناوكألا نع اًقلتخمو اًقسانتم اًيضاير اًنوك فصي لولحلا هذه

 دحاو نوك دجوي ال هنأ ينعي ام وهو هراتوألا ةيرظنل ىرخألا ُلولحلا اهفصت

1 



 .”ناوكألا تارايلم امنإو ةرشع وأ نينثا وأ طقف

 نأو لب «يملعلا ؤبنتلا ئوس ةيملعلا تايرظنلا نم - طقف - ابولطم سيل

 ةفيعض اهنكلو ةريبك ةيريسفت ةردق تاذ تايرظن كلانه .ةرهاظلل اًريسفت مدقت

 ةفرطتم ةددعتملا ناوكألا تايرظن نأ الإ .ددحملا ؤبنتلا يفو رابتخالا ةيلباق يف

 لع ةرداق يهف كلذ عمو «ةددحم تاعقوت مدقت ال اهنأل اًرظن ؛ائحنملا اذه يف

 نأ نم اهنكمُت رثكأ وأ ناوكألا نم ٠١** اهلمع لاجم ةيرظنف «ءيش لك ريسفت

 دجت نلف ..ةروظنملا ةجيتنلا ةعجارم تمت ولو .ةظحالم ةيأ اًيلمع فنتكت

 دوجو عقوتن نأ نكميف كلذكو ءاهريسفتب ةلكشم ةبأ ددعتملا نوكلا ةيرظن

 ال ناوكأ دوجو اًضيأ عقوتملا نمو .ددعتملا نوكلا ناوكأ ضعب يف تافارز

 .©7تافارز اهيف دجوي

 (1) حملتعطتو زكقلمت, مهتملاعا 15ه810ل5: ىث 1وادتصعإل 1طتقمانعأل (15عدغمن, 11 عطعت
 1دزمد عمع1 هدكر 200 طع 1دطتتع 02 طع (نموصمدب آ2هانطا]عاردإت, 2004 حزم. 207-208.

 (02) دم حمل ظ1115 2008 (همأع 50), 5

 لك



 !قزام يضرتو :ًاثلاث

 انك ام انيطمي تيتو نييرطت عيبايورط# انيثجب قيتأ ريف ةساقلا داترألا
 ريسفت هنكل .هشيعن يذلا اننوك ريسفتو ؛نوكلل ةيلوألا تانبللا وهو «هلمأن

 :ينآلا اهمهأ ,تاضارتعالاو تابوعصلا نم ريثكلا هجاوي

 ةيرظنلا كّسامتف تاضارتفالا نم ريثكلا لإ ةقئافلا راتوألا جاتحت - ١

 داعبأ ةعبس ةفاضإف ؛عبرأ نم رثكأ داعبأ اذ ناكمزلا نوكي نأ بلطتي اًيضاير

 ديحوت ةركف نإ ذإ ؛ةيوونلا تاميسجلا فيصوت لاجم يف اًدج ةريطخ ةلأسم
 ةيساسأ تانايكك ناكمزلا نم داعبأ ةرشع يف كرحتت راتوأ ضرفب ءايزيفلا

 م19/14١ ذنم ءايزيفلا ديحوتل دئاسلا جذومنلا تحبصأو :م 191/4 ةنس تدلُو

 ..تالاقملا نم فالآلا تارشعو ثحبلا نم ةنس نيعبرأ دعبو «نآلا ائتحو

 نإ ثيح ؛ءيش يأ نع ءيش يأ عقوتت ال ئهف «ةغراف ةركف هانملعت يذلا نإف

 نم ةتس ليوحت ةيفيك رايتخاب اهديري يتلا ءايزيفلاب جرخي نأ عيطتسي ءرملا

 ."«ةيئرم ريغ داعبأ ئلإ ةرشعلا داعبألا

 اقح مئاق ملاعلا نأ ةركف ئلع ليوعتلا ئلع طقف مئاق نآلا ئلإ اهتابث - ؟

 دح ْئلإ ةلمتكم ريغ رضاحلا تقولا يف راتوألا ةيرظنف «ةيضاير ئدابم ىلع

 ثوحبلاف ؛لماك لكشب اهمهف متي مل ةيزكرملا بناوجلا نم ديدعلا َّنأو «ريبك

 تاؤبنتلا نم ةددحم ةيمك باسح ةلحرم ْيلإ لصت مل نآلا ئئتح اهل ةيرظنلا

 ."”ةيرظنلل ةيلكيهلا سسألل ةبسنلاب ةقلقُم ةيلوألا تاقيقحتلا لازت الو «ةرهاظلا

 (1) طخاصن://ء08ع.018/ عدن 0756ه 6
 (2) رسنعطمتل طولك: [1م0عملعاعتل11731101 220 1طعمتتل كانعععووأ07 5013 115

 معمومععأتكع 04 داهتمع !طعمتإل, ططتامدمماتت 06 5كعمعع 73 (298-322:)3 (2006).
 [طاتم ://سحتمكت حصا عمع دات عاما 1 / آد حكت [[1د_سص ع عملا عاعممت صحت حح_كن عععدعتمو م01
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 يذلا صاخلا لكشلا ديدحت ةلأسم :كلذك ةدقعملا لئاسملا نم -

 (5ا108 106057) راتوألا ةيرظنف .اهسفن ئلع اهفافتلا يف ةيفاضإلا داعبألا هذختت

 يف اهدجاوت نكمي - ةيّمك تحت - تاميسج رغصأ يه راتوألا نأ يعّدت

 راتوألا هذه لوح ءيش يأب ماتلا انلهج مغرو !دعب اهفشتكن مل اننأ الإ نوكلا

 نيب طبرت يتلا يه راتوألا هذه نأب ةقث لكب حّرصت «ادنامأ» نإف ..ةموعزملا

 انهاهو !تقولا سفن يف ةريثك داعبأ يف اهدوجول ةددعتملا ناوكألا هذه عيمج

 اهدوجو حص اذإ) راتوألا نإ :نولوقي ةيرظنلا هذه باحصأ نإ ذإ ؛ةمهم ةطقن

 نامزلا نع ربعُت يتلا ةعبرألا داعبألا زواجتت داعبأ يف عقتس (ساسألا نم

 ضعب نيمخت يف راتوألا اهيف دجاوتت يتلا داعبألا لصتو ءاننوك يف ناكملاو

 راتوألا نإف ؛ةلضعملا هذه ببسبو «"!داعبأ ةرشع ئتح وأ ةعست ْئلإ ءاملعلا

 اهليختو لب اهئطخ تابثإ لئتح وأ اهتبرجت وأ اهتظحالم نكمي ال ةطاسبب

 .(ملعلا) ةناخ يف تسيلو (بيغلا) ةناخ يف عقت اهنأ يأ ءالصأ

 «ةيضاير ةركف درجم يلاحلا انتقو ئلإ تلاز ال ةقئافلا راتوألا - 5

 دحاو يبيرجت ليلد دوجو مدعل اًرظن ؛ةيفسلف ةناخ يف اهعضي ضعبلاو

 امم ريثكب رغصأ ةعبسلا ةيفاضإلا داعبألا نأ :وه اذه يف ببسلاو ءاهّمعدي

 ثيح .انفلسأ امك كلذو «تاميسجلا تاعّرَسُمب اهيلإ لوصولا بعصي

 ليئض مجح وهو ابيرقت كنالب لوط لداعي امب رتولا مجح ءاملعلا روصتي

 ماجحألا كلت ةاكاحمل َعّرَسُم يأ ئيلع ةبوعص رمألا ديزي ثيحب ءاَدِج

 (1)  نيععمعب 8. - طع ظاعوممأ آتمل' عدعت كام ءماعكمس عكر 11100عم طاصعمعتملك ةنتك
 طع 0نعوأ 1م طع []1ةصحهتع "!طعمجوت - ؟ئلمتمعع ظ8مواع - طلعو المزاع 1999 5.
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 يبيرجت ليلد اهديؤي مل ةيضاير ةركف تلاز ام ةقئافلا راتوألاف .ةليئضلا

 نييئايزيفلا نم ريثك لعجي يذلا رمألا وهو «ةدحاو ةظحالم وأ يدصر

 ةيرظن نأ (ءاه2 1717010 (توف رتيب) تايضايرلا ملاع رقيو ءاهنوضفري

 ال ةيرظنلاف» ءاّيبيرجت نومضملا ةغراف راتوألل ([800568م©) ةلماشلا ةحوللا

 ."ااهضحد ةلواحم ليحتسملا نمو ؛ءيش يأب ايملع أبنتت نأ اًقالطإ نكمي

 !ضفرُي ال يذلا ملعلا تحبصأ اهنأك اهنوديؤي ضعبلا نأ الإ

 ءرشابم يبيرجت ليلد يأ نآلا ئتح اهدكؤي مل راتوألا ةيرظن نإ - ه
 دوجو همعديو جاتنتسالا اذه دكؤي اممو .ةيرظن تانهكت درجم ودبتف

 نيب قيفوتلا ققحت يتلاو «ةيمومكلا ةلاقثلا قاطن نمض ةليدبلا بيلاسألا

 ."راتوألا ةيرظن جاهنم ئلع دامتعالا نود ةيبذاجلاو متناوكلا ءايزيف

 ءايزيفلا ذاتسأ لعج ةيملع ةيرظنك اهيلع ليلدتلا ئلع ةردقملا مدع - 5

 نأ بجي ..ثيدحلا ملعلا ةيادب تناك امك» :لوقي «رلبات كنارف» ةيضايرلا

 نوكي ثيح ؛يساسألا بلطملا ئلع ظفاحن نأ انيلع بجيف .نآلا نوكي

 ةيرظن ورظنم لشف دق هنأ امبو «يقيقحلا ملعلا يف ساسألا وه يبيرجتلا ملعلا

 راتوألا ةيرظن نإف ..ايبيرجت اهتحص نم دكأتلل ةليسو يأ حارتقا يف راتوألا

 .”نآلا لب ,مويلا دعاقتت نأ بجي

 لعج لعفلاب ةدوجوم تناك ولو تح راتوألا ةدهاشم ةلاحتسا - /

 (1) معاعرم 180هز(, 1101 عالعم اا ممع (آم2008, 2007), 2
 (2) 80:ءاات, ©. 1998: “آممز» (0انةطانتت ©61251*, ج.0ع9710008, آ1اسع 1ع. 8ع

 اي
 (3) طماع ةتماعع (2014): 0[1طشتل 50ن]2لل11710 184 15 ظطشتطلال 701+

 ملا 1 ال[ 1117 كاممع 1101
 [طخاحو ://اجتاتناتت . عنا عع ه1 عب معدرحهمكعسل عامأ1/25478]
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 اًسمحتم ناك يذلا (12ه1ء1 17516030) (ناديرف ليناد) يرظنلا يئايزيفلا

 راتوألا ةيرظن ةلكشم صَخلُي يضاملا نرقلا نم تانينامثلا يف راتوألا ةيرظنل

 ةيلاحلا انتفرعمل ةددحم تاريسفت ةيأ ميدقت عيطتست ال راتوألا ةيرظن) :اًلئاق

 ةيقادصم يأ كلتمت ال راتوألا ةيرظن ءاهمييقت نكمي ال َّنأ امك ءنوكلاب

 (هراناتس لسار) ريهشلا يئايزيفلا لوقي اذهلو ."(ةحشرم ةيئايزيف ةيرظنك
 جاتحت راتوألا ةيرظن نإ» :نايدراجلا يف هلاقم يف (18ن55ء11 5ةةصصقتل)

 ؟كلذل ...نكمم ريغاذهو اهرايتخال ةرجم مجحب ٍينورديه مداصمل

 نأ ض رتفملا نمو .اهنم ققحتلا ئلع ارداق نوكت نلف ؛ةتحب ةيلمع بابسألو
 ةثالث ئلع ةلدأ انيدل نكلو .اضيأ ةيناكملا داعبألا ١٠لا يف زتبت راتوألا هذه

 رشع ةتس قاطن ئلع ةعيبطلا فرصتت فيك انربخت راتوألا تايرظنف .”طقف

 ةجردب ريغتلاو .هنع ةرشابم ةفرعم انيدل ءيش يأ نم دعبأ رادقمل ادعب

 نإف ؛ببسلا اذهلو .لئاه ءارقتسا «ةرذلا نم لقأ مجح ئلإ نكاس فلأ ةئمل

 ريك ىملع لايخ لإ دق ةرظن اعأ الغ فيصت نأ بجي ةددعتملا ناوكألا

 ىلع ؟اهدعاقت ىغبني ىتلا ةيملعلا ةركفلا ام :لاؤس ىلع هباوج يفو- /

 (1) طوصتعا ظتعلممس (17 خمر 2002): خ اعداقاتاء اطعم نإ اهني لتكافسمع ماطإلطل نق. م. 6.
 [ ةكلا : طعم تط/020413111 17 ثبتت 2002].

 (2) ظبدوعأا] كامصمممتل: 1ع ءقدص' ا!صماك ءعجتاطتمع, 1طغع 33501323, 5111037 2
 5 ءماعم طعنت

 [طغامو ://وتج الح عواده لتهص . مدت, (عءاطص م10 عرب 20 10/5 رج, 1 2/55 عا ]-ةصتصقت لح صحوت
 طرق عاطاتصت لعد]

 (3) 1111نذذصت. [. دنع ع طم 1/كعزواعت (2009). 600 آ5 0؟عدنب 000 15 0000 157م
 معان يام عتم 000 آ١ ؟عمومدمطاع دمع ؟ععحمصعتطاع م. 71
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 ءايزيفلا ذاتسأ - (ءاه» 177016 (تيوو رتيب) باجأ (166 5086) عقوم

 ئتهنمب باوجلا يه «راتوألا ةيرظن» :الئاق - ايبمولوك ةعماجب ةيضايرلا
 «ةرضتحم ةركف ةليوط ةرتفل ةيديحوتلا راتوألا ةيرظن تناك دقف .ةطاسبلا

 عجري يتلا نآلا ةلشافلا راكفألا نم ريثكب ربكأ ةرئاد نم ءزج درجم اهنكلو

 .”ةينمزلا ةرتفلا سفنل طبضلاب اهخيرات

 ةيرظن لازت ام» :سامحب ضعبلا لوقي امنيبف ..اذه لك مغربو - 4

 ددري كيزكليو كنارف ءايزيفلا يف لبون ئلع لصاحلا دجن ..«ةدعاو راتوألا

 متناوكلا اكيناكيم ديحوت لواحت يتلا ةيرظنلا هذهف .«ادعاو ءادعاو» :ارخاس

 دق «ةدحاو ةبترم ةيضاير ةمزح يف ةعيبطلا ئوقلا عيمج ديحوتو ةيبسنلاو

 يذلا رايخلا ئلع ادامتعا ؛نآلا ايتح اماع ٠١ نم رثكأل - ةدملو - تيقب

 رغصلا يف ةيهانتمال راتوأ نم نوكتي عقاولا اذه نأ «راتوألا ةيرظن هلضفت

 داعبألاب ءيلم وأء١١ وأ ٠ نم قئاف يبعشت ءاضف يف زتبت ةيشغأ وأ تاقلح

 ليلد نم ةرذ نع اورفسي مل ةيرظنلا راصنأ نأ :ةلكشملا .غارفلا لخاد

 ةعماجب ةيئايزيفلا تفصو نأ ين ببسلا وه اذهو .راتوألا دوجو ئلع يبيرجت

 نقاب راثوألا ةيرظن يرصانم دحأو (82732098 266) (تيب ادنامأ) وتنروت

 .”ةيناميإ ةردابم - راتوألا ةيرظن -

 اًقبط تايرظنلا ةغايص يف نمكي ملعلل يقيقحلا روطتلا نإ - ٠

 عسي ةقتافلا راتوألا ةركف ئنبتي نمم اريثك نكل .سكعلا سيلو «قئاقحلل

 ةيرظن امموك نم ققحتلل يعسلا وه بجاولاو «ةلوبقم ةيرظن نوكتلو اهجيورتل

 (1) طقم://ع0لعع.01ع/عدزن075عهل ع6
 (2) 2 طقم: //0أ1 عمات عمم عوج 0 ع.عما77/2005/0 علا عحتأ لذ
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 هيلع يه امب اهلبقن نأ يغبني الف ,رمألا يف عرستن الأ انيلع اذل .ال مأ ةحيحص

 لعفي امك ةلدألاب ةتبثم ةيقيقح ةيرظن تحبصأ اهنأك ةددعتملا اهتاضارتفابو

 انيلع نكلو ءاهلامهإو اعطاق اضفر اهضفرن نأ اضيأ يغبني الو .ضعبلا

 .اهنع يلختلا وأ اهليدعت وأ اهتحص تابثإل ةيملعلا قرطلا نع ثحبلا

 ةحص ىلع اهب لالدتسالا نكمي يتلا تاؤبنتلا ضعب ءاملعلا حرتقا - ١

 وهو «(5110615ا/101601/) قئافلا رظانتلا :اهمهأ نمو «ةقئافلا راتوألا ةيضرف

 دوجوب ؤبنتلاو «ةملظملا ةقاطلاو ةملظملا ةداملل تاريسف داجيإ نم انئكمي

 اننكمي امك «(51820350 110061) يسايقلا جذومنلل عضخت ال تاميسج

 ئلإ (02[00 0118115) يلفسلا كراوكلا لوحت ليلعت نم قئافلا رظانتلا

 متيمل رخآلا وه قئافلا رظانتلا نأ :بيجعلا «(انز 011311 يولغعلا كراوكلا

 تاباسحلا نأ نم نودكأتم نحن :لاثملا ليبس ئلعف «هتاؤبنت نم يأ دصر

 ةنيرق [ةقئاف] تاميسج نأ ىلإ ريشت ءايزيفلا ءاملع اهيدؤي يتلا ةفلتخملا

 ةرم فلأ مخضأ ميسجلا نوكي نأ بجيو ءاهظحلن يتلا تاميسجلل ةلباقملا

 ال تاميسجلا هذهل اًدج ريبك اذهو .لقثأ ئتح نكي مل نإ «نوتوربلا نم

 لوحت دصر متدق ارخؤمو ."نآلا ئتح براجتلا نم يأ يف اهققحت نكمي

 .”يسايقلا جذومنلا عم ةقفاوتم ةقيرطب يولعلا كراوكلا ئلإ ئلفسلا كراوكلا

 يذلا «(آ:110) يف رظانتلا ةقئاف مئاوت دوجو ئلع ليلد يأ فاشتكا متي ملف

 رظانتلا أبنتي نيح يف .يسايقلا جذومنلا اهحرتقا يتلا تاميسجلا عيمج دصر

 0 ا ا ا ا وقول سوا
 (2) 2 طقم: //ا10/15/ 12111152. ماتت م1135 هانت 21/071 1/59/ج11/هرصطتت534 15 .طغصحأ# عمان1

 <001:10.1038/صمصاوتو3415>

10 



 «لقألا ىلع (111585 50502) زجيه نوزوب نم عاونأ ةسمخ دوجوب قئافلا

 «يسايقلا جذومنلا هب أبنت يذلا كلذ وهو ءاهنم دحاو ئوس فَّشتكُي مل نكل

 رظانتلا ةيرظن نوكتس «نيمداقلا نيماعلا لالخ ءيش يأ ةدهاشم متي مل اذإو

 لك يف ريبك لكشب اهب نينمؤملا ددع ضفخنيسو «ريثكب بعصأ ةلاح يف قئافلا

 يذلا رمآلا «ةيفاضإ تاميسج ضارتفا ةحص مدع ينعي ام وهو .ملاعلا ءاحنأ

 ةيضرفل ةسيئرلا تاؤبنتلا مهأ دحأ دعُي يذلا قئافلا رظانتلا رايهنا يف ببستي دق

 .ةقئافلا راتوألا

 دكؤيف (آ.هع 10]55:01) (”نيلومس يل) يئايزيفلا اذه لك صخليو - ١

 زيمملا يرورضلا طرشلا هرابتعاب ضحدلا ةيلباق ةيصاخ نع هعافد يف كلذك

 ةلماشلا ةحوللا ةيرظن نم رابتخالا ةيلباق بايغ لإ هتراشإ دنع كلذو «ملعلل

 راتوألا ةيرظن يديؤم ضعب نإ :لوقيو ؛(16 5اةدع آ.820568م©) راتوألل

 دعاوقلا رييغتب مامألا ئلإ بورهلا ئلإ نوعسي روصقلا اذهب فارتعالا نم الدب

 عاضخإ اندتعا يتلا تارابتخالا الإ عوضخلل ةيرظنلا جاتحت ال ثيحب

 ."اهل ةيملعلا راكفألا

 6 د

 .ادنك يف >ء:357ءاع5رتيميب دهعمب ىئايزيف 8

 (1) 1.مع كمماتمي ”1طع 1ءمدطاع ستنط ططوتصتعع (آ مدءمت, 2008), 0.
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 1-1 عمدك مإ ةيرظنلا :ًاعبار

 «راتوألا ةيضرف قيرط نع ءيش لك ةيرظن ىلإ لوصولا ءاملعلا دارأ دقل

 مامأ فقت ةلكشم ترهظ نكل .نوكلا فصت ةدحاو ةلداعم فاشتكاب كلذو

 دقف اذهبو «راتوألا تايرظن نم جذامن 0 روهظ يهو «بقترملا ديحوتلا ملح
 نتيو دراودإ ملاعلا أشنأ نأ ئلإ ؛ةيرظنلا كلت يف لمألا نودقفي ءاملعلا أدب

 دوجوب كلذو ءاّدعب رشع دحأ دوجوب لوقتو ««ةقئافلا هيبذاجلا) ةيرظن ليعدت

 ةيضرف تناك ثيح .اًدعب رشع دحأ اهولعجف «ةرشعلا داعبألل يناضإ دعب

 .داعبأ ةرشع دوجو لإ ريشت راتوألا

 ةيض رف تضرعت امدنع نكل «ةريبك ةرتفل نتيو ةركفل ءاملعلا تفتلي مل

 نتيو هحرتقا يذلا يفاضإلا دعبلا كلذ ةفاضإ ءاملعلا لواح ..رايبنالل راتوألا

 لحب ماق دق يداحلا دعبلا نأ ءاملعلا ًاجافتو «راتوألا ةيضرف لإ لبق نم

 جذامن سمخلا جمد مت اذهبو «راتوألا ةيضرف تهجاو يتلا لكاشملا مظعم

 .ةدحاو ًةيضرف كلذب اونوكيل ةقئافلا راتوألا ةيضرفل ةفلتخملا

 نأ الإ ءءاملعلا هرظتني ناك يذلا ديحوتلا مدع نايبو جذامنلا ددعت مغرو

 هرود يدؤي قيرفلا نم درف لك ثيحب «قيرفك لمعلاب كلذ هبش ضعبلا

 لجأ نم اعيمج نولمعي مهارت اعيمج مهيلإ رظنت امدنع كنكل ,فلتخملا

 جتن ةقئافلا راتوألا ةيضرف ئلإ رشع يداحلا دعبلا جامدنا نكلو .قيرفلا سفن

 لك ةيرظن نوكتل حاصتو نوكلا ةأشن رسفت اهنأ ضعبلا دقتعي ئرخأ ةركف هنع
 .2/ ةيرظنلاب وعدي ام يه ةركفلا هذه تناكو «ءيش

 حضويل ميظعلا ميمصتلا هباتك يف جنيكوه انيلع جرخ يتلا ةيرظنلا يهو
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 ثيح قلاخ دوجول ةجاحلا نود «ءيش لك ةركفلا كلت رسفت نأ نكمي فيك انل

 يف ةرهاظلا ةزجعملا ميماصتلا نأ فيك سالاوو نوراد رسف املثم امامت" :لوقي

 أدبم «كلذك «ةيقوف ةوق لخدت نودب رهظت نأ نكمملا نم ةيحلا تانئاكلا

 ةجاحلا نودب ةيئايزيفلا نيناوقلا ةقد رسفي نأ نكمملا نم ةددعتملا ناوكألا

 هنكميو عيطتسي نوكلاف ةيبذاجلا نوناق ببسبف .نوكلا انل رخس قلاخ دوجول

 نم الدب ءيش دوجو يف ببس وه يئاقلتلا قلخلاف .مدعلا نم هسفن ئشنُي نأ

 ."”(نحن كلذكو .دوجوم نوكلا اذامل انل رسفيو «ءيشال

 درط دقلا :لوقي (زنيكود دراشتير) سرشلا دحلملا لعج يذلا رمألا

 ءاضومغ رثكأ ءايزيفلا يف عضولا لاز ام نكلو ءايجولويبلا نم هلإلا نوراد

 كلذو «ةقيقح هيف غلابم رمأ وهو .”«ةيضاقلا ةبرضلا جنيكوه ددسُي نآلاو

 :رومأ ةدعل

 اهتغايص متي مل لب ايملع ةتبثُم ريغ ةيرظن ىلع ينبم جاتنتسالا اذه »

 ةلداعم بتكأ نأ عيطتسأ انأ .«ةيرظنلا ةلداعم بتكا ءءاجر» :ءالؤه لأسا !دعب

 مل مال ؛نوعيطتسي ال مهنإ .(مإ- ةيرظن يه يتلا ةلداعملا ةباتك كيلع»

 ,©”ةدحاو ةلداعم لع اولصحي

 (1) ةةعمطعم طمتحاكمع هل آ.عمومتل 1110لل5015/, "طع 01300 1065151,
 (2) "فصماطعت نصعمللإت ةونقطط] ع". طع 8ظعمممتت151. 05-09-2010. 18عام عاتعل 2010-

,09-06 
 (3) ريدوعا] داةممقتل: 15116 هوما !صمال تعجئاطتمعي طع (ةعلتقمي 5انم0لقإ/ 2

 5ع عملا ع" 10.
 [طختمو ://اجراتنات . طع عند لنه . عمدت, [ععاطص 010 عرت/ 2010/5 عرج// 1 2 مدس د ع1 ]كغ مصص هن لدزح

 طق عطا لعد]
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 سمخ ضرتفت جنيكوه اهاعد يتلا 14 ةيرظنلا تالداعم نأ امك »

 لكو لب «ةوقلا نم ةجردلا سفنب تالداعم سمخلاو ءامامت ةفلتخم تايابغ

 نآلا ئتح اننأ جنكواه فرتعي ؛اذلو ."”ةفلتخملا قرطلا نييالمب يهتنت ةلداعم

 .”ليحتسم اذه نأ ودبي نكلو مإ ةيرظنلا زاغلأ كفن نأ لواحن

 سكع يلع هنأ ائلإ (120ع65 2655056) (زورنب رجور) ريشي ؛اذهلو »

 امنيب ."اقالطإ يدصر معد يأ كلمت ال 10 ةيرظنلا نإف «متناوكلا اكيناكيم

 نوكيس عضاوتلا ضعب» نأ ئلإ ريشي ملعلا :(106 51110 (كليس وج) لوقي

 ودبت فوس 1! ةيرظنلا نأ عقوتأ ...مث نانثا وأ نرق ...انه بيحرت عضوم

 :(تيوو رتيب) يئايزيفلا لوقيو .©«لبقتسملا يف تاينوكلا ءاملعل ةجذاس

 (جنيكوه) ناك اذإ نكل «ءايزيفلا يف هللا نع ثيدحلا لاخدإ راصنأ نم تسل

 حالسل همادختسا وه ينريحي امف ..ملعلاو نيدلا ةكرعم لوخد ىلع اًرِصُم

 .©(1/[ ةيرظنلا لثم يل ةبسنلاب ضماغو هتيلعاف يف كوكشم

 نإف كلذك :لوقي ثيح (دراناتس لسار) يئايزيفلا اذه حضويو »

 نلف «فيرعتلا مكحب ئرخألا ناوكألا نم ديدعلا دوجو ضرتفت 1 ةيرظنلا

 كلذ .نوكلا اذه نم اءزج نوكتس اهنإف الإو ,مهنع فشكلا ئلع ارداق نوكت

 (1) ة5:عمطعم طوحاكمع ةصل آعمدقتل !1/10لتصسمات, ”[طع 0دهصل آ>ءونعمب م 74.
 (2) 1010.م.

 (3) ر3دويعت طصصصدع (4 ةواعسطأون 2010). "1طع نحمس آحعدزوم". طاسقفمناقل 111.
 1[ عامل عان عل 2016-10-02.

 [طخامو ://1771/13/ .11.ءملحتل «ماحخ عاج 5013 2ع2 قص 6 عو-1 10-0300-
 00 144 1[عوط0ع#0هجمعا 051عطاست]

 (4) مع [1طعمج 6م ا[ناع 1طعصت خلا طإن 0ع 5زللع 5كعدعع 8 0ءامامعتت 2010: 701 0
 20.6001 م. 179-150 2255577

 (5) 117هز1ب 2ءاعم (07-09-2010). "[ةحتناكمع 011عو آلم".
 [طختم : كس حدك .عماسمحطتم .عاد / تمن /07010زحت "عدو 7 متحت 141 «ععردم ععج1]
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 نم ءيش لكل ةطيسب ةلماك ةيرظنل لوصولل انطبحأ دق اننأ ول امك ودبي لعفلاب
 غامدلل ةدودحم تاناكمإ كانه ءكلذ لك قوفو .ةيلمعلا تارابتعالا

 يف ريكفتلا يف لسرتسن ال ئتح ةياغلل نيرذح نوكت نأ انيلع نكل ...يرشبلا

 «جنيكوه ةفسلف» نإ :الئاق فيضيو ."”ءيش لك مهف ئلع رداق غامدلا نأ

 ملاعتلا لولع لاثم ريخ ربتعت هرظن ةهجوف .هضراعأ ام يه اديدحت

 ةيابم يف اننأو ةفرعملل ديحولا ردصملا وه ملعلا نأ حرطف :(5ه1همان510)

 ءاضيأ ريطخ ءارهو لب ءاره وه ..ءيش لكل لماك مهف انيدل نوكيس فاطملا

 ءاج نوكلا نأ لوقي وهف .هيف غلابم لكشب رورغلاو ربكلاب ءاملعلا رِعشُي وهف

 نيناوقلا دجوأ نمو ؟2/ ةيرظنلا دجوأ نمف «80 ةيرظن ببسب يئاقلت لكشب

 .”؟اهم ةصاخلا ةيئايزيفلا

 ليلد ايلاح دجوي ال < اذه لك عم طقف ةدحاو ةريغص ةلكشم كانه - ١

 رابك دحأ نإف ئرخأ ةرابعبو ؛3/ ةيرظنلل ةيطايتحا ةخسن لمعل ريغص يبيرجت

 ال ةيرظن يف هناميإ ساسأ لع ينبم هللا دوجو دض ربكألا هليلد لعج ءاملعلا

 ناونعب هل لاقم يف (ناجروه نوج) يملعلا يفحصلا ريشي ؛اذلو .”اهل ساسأ

 نآف ؛هتيرظن رابتخا ةلاحتساب لاق هسفن جنيكوه :نأ ئلإ (ةينوكلا ةيناولهبلا)

 وه هثحب ةصالخ نوكي نأو «ءيشال كلتمت تنأف ؛«ءيش لكل ةيرظن عضت

 (1) طيددءا] دةمصقتلب 116 هدم“ اطصم» تنوجتاطتمعي 1ع ©ةتلتممب 5سسلقإل 2
 5عماعساط هنت

 [اطغمو :// نهج .اط عونه لتهم . مصب [ععاطصم 1 هعرت/ 2010/5/1 2 ميدو عا]-همصصدت ل هدوت-

0 
 (3) 117هز1, 2عاعم (07-09-2010). "[1ةكحباكمع 017ع5 آلم".

 [طختم: كس حددت .عماسمحطتم .عاد / نمت 07010زحت "عدو محق 141 يعود ععج1]
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 .”!هانقدص نإ انسفنأ عدخن اننإ .تابثإلل ةلباقلا ريغ مإ ةيرظنلا

 ررحم - (1[ةتم1قأ 105205602) (نوتسنوج شيماه) روتكدلا ريعيو - ١

 يف يملعلا ثحبلل يموكحلا معدلا رثأت نم هفوخ نع - ءايزيفلا ملاع عقوم

 يهو «ةريغص ةلكشم طقف دجوت :لوقيف «جنيكوه» تاحيرصتل اعبت ايناطيرب

 جرخي ريبك ملاع كانهف ءرخآ ئنعمب ؛21 ةيرظنلل يبيرجتلا ليلدلا ةلاحض

 ريغ ةيرظنب هناميإ ئلع ادامتعا قلاخلا دوجو نع هيف ثدحتي ةماعلل حيرصتب

 «تاقفنلا ضيفختب رثأتت ال تح ؛ةماعلا معدل ةجاحب ءايزيفلا نإ ...ةتبثم

 يف مهتقو نوضقي نييئايزيفلا مظعم نأ اونظ اذإ اًدج ابعص نوكيس اذهو

 اذه رطضاو «”!قلاخلا دوجو نع هتبثم ريغ تايرظن هلوقت ام نع لادجلا

 حرصي نأ - ارسيوسب نورداهلا مداصمب لماعلا - (ثرورتب نوج) ملاعلا

 .”(ملعلا قاطن جراخ 10 ةيرظنلا» التاق

 -دعب تبثت مل يتلاو - ةيرظنلا هذه ئطعأ دق «جنيكوه» نأ بيجعلا - 7

 تاللاكشإ نم ةيرظنلا هجاوي ام مغر «قلاخلا يف اهرفاوت بجي يتلا تافصلا

 نيناوق نم لك لّثمت ادج رصتخملا خيراتلا اذه يف .ةددعتم تابوعصو

 عم اهنكلو ءرظن ئلإ جاتحت ءايشأ ةثيدحلا ةيجولومسوكلاو ةّيبسنلاو متناوكلا

 .ليجنألا تازجعمب هبشأ كلذب يهو ءعساو قاطن ئلع ةلوبقم كلذ

 (1) ة5عاعمتتلع خسعتة عون (2010-09-13).
 [طخام:/ 1115977 .5عز عمتك مح عت عهط . ماجن ص10 عج هو[. ءاطح ت1 لح عم ورمل عع 10130113 ع-

 هع طعم طق ا كم عود عس2010-09-13].
 (2) طغام://ماطجتسز عون ه110 .ءمدح/ط10ع/2010/09/ازن_طقصتتماا_زهطصقامدقاعمطعم_طقت طل
 (3) مىثك ونماعل ذص طمصصمط ادعالاتمب "11ةكك 1 نلص عن 6000 010 طمأ كتعوتع [تهلكنعاؤعر" 1ع

 11مدعو - 4 5 عما عدطاط عت 10.
 [طختم://مجتصسم ه1 ع/ز سكك طتصاعم عادؤ عرحاط عمم[ نم عمص ل -عمل/# ا 9]
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 ةوقلا هذه .ةقالخ ةّرق ءاًدجوم هَلّوَأ اًكّرحم :افلتخم اًئيش مإ ةيرظنلا رضحتست

 كلذ عمو «؛موهفم يضاير صحفب وأ تالآ لامعتساب اهيلع فّرعتلا نكمي ال

 ءيّلكلا ملعلاو ءيّلكلا روضحلا كلمت يهف .تالامتحالا لك لمتشت يهف

 ؛اذهلو «”!؟ام صخشب كلذ مكرّكذي الفأ .ريبك زغل يهف ؛اذلو ؛ةردقلا لكو

 .”ةياغلل ةللضم نوكت ام ابلاغ 10 ةيرظنو قئافلا رظانتلا ةشقانم نإف

 (1) تصد 82010510, طع ©نهملنمسب 18 5ءماعمط عم 0
 [طغام://وححم .اطععاب هت لن هص .ءمدح/ ص 0013/20 10/5 ءرج/ 1 8/ سد عوات هدف -|1 1ع -عهودتم10 عرتح

 ةنعرماط عو٠طمتك ا كم عل.
 (2) 117هزأب 2عاعرت (07-09-2010). "دنا لمع 6117و آلم".

 [طختم://كسس حدك .عماسمحطتم .عادد / تمن /07010زحت "عدو متت 141 «ععردم ععج1]

 لكل





 ينوكلا مخضتلا :ثلاثلا لصفلا

 .”ةظحالملاو رابتخالل الباق ودبي ال يدبألا مخضتلا

 وراب نوج

 !ةينوك ةعاقف :ًالوأ
 «ةياهن ال ام ئلإ ناكمزلا دادتما نع ةجتانلا ةددعتملا ناوكألا لإ ةفاضإ

 يدبألا ينوكلا مخضتلا ئمست ةيرظن نم أشني دق ناوكألا نم اًددع نإف

 . (ءاعمممهل (نهودصحتع اصكاقختهم)

 عسوتلا نم اًّدِج ةريصق ةرتفب رم نوكلا نأب ينوكلا مخضتلا جذومن أبنتي

 نمز ةدم اهيف ماد يذلاو .“ ٠ نمز دنع ميظعلا راجفنالا دعب عيرس لكشب

 ينعتو .نولابلا لثم خفتني نوكلا لعج امم ةيناث ” ٠١ ئلإ ةيناث " ٠١ نم

 امو ؛ةنس رايلم /.1 لبق ثدح يذلا ينوكلا ددمتلا اذهب مخضتلا ةيرظن

 ةرتفلا هذه دعب نمضت ثيح «نوكلا نم ةديعب قطانم يف ةرمتسم هراثآ تلاز

 ىلإ اقئاف اديربت ةدربملا ةوقلا ترولبت «(ةرشابم) عيرسلا عسوتلا نم ريثكلا

 جراخلا وحن هعفدو نوكلا نيخست داعأ ةقاطلا نم اليس ةجتنم ةيلاحلا اهروص

 (1) قلماطم ظدصتمتتب, '1طع ظ8موأع ه4 [هاأطنم عن: ةعانتنتسم, 10105, هل طع !2[عوأ 10عوق ةطمانأ
 طع هتعتمع ه6 طع نملك عروع (؟لعج 7:1 طدصتطعمو 8مماعىب 2000), 6-6
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 ."ميظعلا راجفنالا كلذب اررحم أطبأ ةعرسب

 ةدحاو ةيمخضت ةقطنم نوكلا نمضت اذإ هنأ :ةيرظنلا هذه اولع بترتي

 جاتنإب  فقوت نود نم. أدبت اهنإف ةيفاك ةجردب ريبك مجح تاذ لقألا ليلع

 مث ةريغص أدبت ةديدج تارجم رارمتساب لكشتتو «ةديدج ةيمخضت قطانم

 فقوتي ملو رمتسم ددمتلا نأ ينعي امم ءاذكهو ئرخأ اهبناجبو دادزتو ومنت

 ٍينوكلا مخضتلا نآ نودقتعي نيذلا ءاملعلا هب كسمتي ام اذهو «راجفنالا دعب

 ءاعيرس يهتني دق ةنيعم ةطقن لك دنع مخضتلاو «ةددعتم ناوكآ دوجو لإ ئدآ

 يلكلا مجحلاف ؛كلذ ئلعو .ئرخأ ةريثك ةنكمأ يف عاستالا يف رمتسي هنكلو

 .”دودح الب دادزي قطانملا هذه لكل

 هيف شيعن يذلا اننوك دعّيو ءيدبألا مخضتلاب ةيلمعلا هذه مستو

 ناوكألا هذه ضعب يفو «نوكلا مخضتلا اهببس يتلا تاعاقفلا هذه نم ادحاو

 ةلباقملا نع ةفلتخم ةيساسألا تباوثلاو ءايزيفلا نيناوق دجن ئرخألا ةيعاقفلا

 .ديكأت لكب اًدِج ةبيرغ ئرخألا ناوكألا هذه لعجيس ام اذهو ءاننوك يف اهل

 تارجملاو موجنلل كلذ حمس مخضتلا هيف فقوت يذلا اننوك نإف ..يلاتلابو

 ام هضعب ءءاضفلا نم عساو رحب يف ةريغص ةعاقفك الإ سيل نكلو ءلكشتلاب

 انتعاقف لثم ئرخألا تاعاقفلا نم ريثكلا ئلع يوتحيو ,مخضتي لاز
 .”(اننوك)

 (1) ةتسماطر/ ظعمتم (1988). ©هصتصع 0+ موق 30 قف نال 1:7 1988 0

 2 00 0 8 1 مومتعم (1طع 5ءاعماموتعمل ةعهسصعمت ةمل !1هلعسص
 هعاعمعع), هنن عل عع 2003.م.

 (3) 2 طقم: //اهتارنالت .| ]5 عوعأ عج عع عمرتحل 2533 5دححتت | ةرحأ عصر ]1 عر عوهسك ك1 طعم عع طقصأ
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 ماع ينوكلا مخضتتلا ةركف (ى133 © 1015) ('ثوج نالآ) حرتقا

 يتلا ةينوكلا تاريسفتلا ضعبل ريسفت ءاطعإل ةلواحمك كلذو «"م 0١

 عقو لئاه ددمت دجوي ناك مخضتلا لالخ هنأ ضرتفُي ؛كلذ لحلو ءاهدصرن

 ماسجألا ضعب لعج ام ةعرسلا نم ددمتلا كلذ غلبو ءكلذ نم عرسأ ةروصب

 «عاعشإلا رارغ ئلع تامولعملا لدابتب ضعبلا اهضعب نم ةبيرق تناك يتلا

 ئلإ ةديعب تراص ثيحب نوكلا نم ةلصفنم ءازجأ ئلإ اًديعب فذقُت ثيحب
 كانه ..-لاثملا ليبس ئلعو - نآلاو .تامولعملا لدابت نم اهعنمت ةجرد

 «ءامسلا نم ةلباقتم قطانم يف ةيئوض ةنس تارايلم ٠١ وحنب انع دعبت تارجم

 يهو «ةيئوض ةنس رايلم ١ 5 قوفي امب ضعب نع اهضعب ةديعب اهنأ ينعي ام وهو

 ..كلذ مغرو .نوكلا رمع لالخ اهعطق ءوضلا عيطتسي يتلا نم ربكأ ةفاسم

 ةدحاو ودبت اهرصانع فايطأو ءاهسفن ءايزيفلا نيناوقل تارجملا كلت عضخت

 ةجرد سفن هل ينوكلا ةيفلخلا عاعشإو .دوصرملا نوكلا ءاجرأ ئتش يف

 يف ادحاو اءزج اهردق قباطي ةجردب نوكلا ءاحنأ ةفاك يف ةدشلاو ةرارحلا

 ديلو ءاج قاستالا اذه لك نأب داقتعالا :ةجاذسلا نمو .ءزج فالآ ةرشعلا

 يف يببس وحن لع اًطبترم ناك هلمكأب دصرلل لباقلا اننوك نأ دب الف .ةفدصلا

 ."اًضقانتم اًرمأ كلذ نوكيس مخضتلا بايغ يفو ءيضاملا نم ام ةطقن

 عضارلا هنوكيو ةيلوألا تاميسجلا تايرظن ين هلامعأب رهتشا يكيرمأ يكلفو يئايزيف 8
 ةيالو يف كيوزنوربوين يف م157١ رياربف 7! يف دلو دقو ٍينوكلا مخضتتلا ةيرظنل

 .ةدحتملا تايالولا يف يسريجوين

 (1) مع ىناطب 2وتو. ع0. 223,347 (1981)
 (2) طومأع ©1هوعر ظلماطتنمع: خل ا7عرجن دطمتتا آماتم0 عانت, 01010 ([]هنكن عاوناو' 5

 2009), م. 4

 ليان



 ةديدجلا ناوكألا نأ ئلإ ريشي ينوكلا مخضتلا ةيرظنل رخآ جذومن كانهو

 (يدنيل يردنأ) يسورلا نوكلا ملاع عضو دقف ءيضاملاب ددحت نأ مزلي ال

 «يئاوشعلا مخضتتلا» ناونع تحت اًيضاير اًجذومن (ةسفنعأ آنم4ع)

 «ماظتتناب أشنت لازت ال ةديدج اناوكأ نأب أبنتي ثيح (0ةمانع 15136003)

 يف ناكمزلا نم ةريغص قطانم دجوي ..يدنيلل اًتفوو «هتاذ اننوك نمسَم ئتح
 مخضتلا» ئمست ةيلمع يف «ةديلو اًنوكأ» جتننتو اًمئاد اهنم معربتت اننوك
 ىلإ كلذ دعب مخضتت ةديلولا ناوكألا هذهو .(ءاعرصهل زمك1ه6ه0) «يدبألا

 ."رخآ نمزو رخآ ناكم يف نكلو اهتاذب ناينبلا ةلمتكم ناوكأ

 دوجو تايثإ ةلواحم يف ينوكلا مخضتلا جذومن ئلع دمتعي ضعبلا

 نع الضف هسفن مخضتلا ةحص دعب تّبثي مل هنأ :بيجعلاو «ةددعتم ناوكأ

 تابثإ درجمب هنأ يلع كلذب نوجتحي مهنكلو !ةددعتم ناوكأ دوجوب هؤبنت

 رمألاف ءاهل رصح ال ةددعتم ناوكأ دوجو تابثإ ايئاقلت هيلي ينوكلا مخضتلا

 «ءادغ ةبجو بلطتو معطمل بهذت نأ ئوس كيلع امف «ةيناجم ةبجوك هبشأ

 ةحص تبغت نأ ئوس كيلع امف ءكلذك وهف !اًناجم ةيناثلا ولع لصحتسو

 تاعاقفلا دوجول يئاقلت تابثإ ئلع كلذ دعب لصحتسو «ينوكلا مخضتلا

 !اًناجم ةينوكلا
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 (1) 15. ةلكمصتك (1993). (موودتع 00 عدن مص. 0212 عانع 8210و, 0010 !ددملع 1/3لب 350
 طع طصل ه6 [ةصحعب طلع المراع 1مطص آ177116زن دصعأ ؟هدك. 54

 اكك



 :ةددعتملا ناوكألا تايوتسم :ًايناث
 نوك ٠٠١“ لّيخت :يلي اميف ُلواح ءنَّذِإ ؟نوكلا مْهَق يف ًةبوعص دجت له

 رّتخُي ملو .ةعومجملا هذه نمض انناكم لّمأتو هفلتخم اهعيمج ءِنكَمُم
 اهنمو :ةيساسألا طورشلا ضعب قّقحي نأ بجي ناكملا نأل ؛اًيئاوشع كلذ

 اهعقوم نع لؤاستلا يلع ةرداقلا ةيكذلا سانجألا ضعب لّبِق نم هانكس ناكمإ

 ئلع اندعاسي نأ ةددعتملا ناوكألل جذومنلا اذه لثمل نكمي لهف .نوكلا يف

 ؟"اننوك مهف

 جذامنلا نم ةعومجم يه لب ةدحاو ةلاح تسيل ةددعتملا ناوكألا

 ملاع بتكو ؛هتايضرف هلو رخآلا نع فلتخم جذومن لكو «ةددعتمل

 دحأ وهو - (113: 76817311 (كرامجيت سكام) 1/11  دهعمب تاينوكل

 .ةددعتملا ناوكألا نع جذامن ةعبرأ لإ اهيف ريشي ةيثحب ةقرو - اهل نيمعادل

 (0دنع 8/[دن طعس م عدل آنمتك ءا5ع) (يضايرلا اننوك) ناونعب اًياتك بتك ايكيأ

 هذهل هريسفت فصتي .ةدّدعتملا ناوكألا ويرانيسل لح داجيإل هيف دهتج
 عوضوملا اذه تلوانت يتلا بتكلا نم ةيّدِجو اًحومط رثكأ هنأب راكفأل

 .”اًقباس

 ةددعتملا ناوكألا نم عاونأ ةعبرأ دوجول ”روصت عضوب كرامجيت ماقو

 يهو «(1.67615) تايوتسم مسا اهيلع قلطأو ؛ةدوجوم نوكت دق يتلا

 (1) ثمسلتعع# 11001. 2طوولعو: 0طقمتمسمع اصلا عاسعور !ظلهطنتع 505, 25-24 (02 لوصتنقتال
 2014»١»مو 442

 [طخام://15/15/17/ 11311011: .ءم1/1121111ع/ز هان 121/505/5745 1 /ن11/505024ه. طغت.
)2( 110. 

 (3) 2 طقم: // جد عع دصتا علنا هد ع/ا عودت ؟[دحتتا 6 عتسع م01
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 :يلاتلاك

 ءانب صاخلا ينوكلا قفألا فلخ قطانم دوجو :لوألا ئوتسملا - ١

 امبرو - هتيؤر اننكمي امم دعبأ وه ام ئلإ دتمي نوكلا يف ءاضفلا نأ ينعتو

 قطانم دوجو ئلإ كلذ ريشيو .ةفصلا سفن اهل هتينبو - دبألا ىلإ بهذي

 مها[ اننوكب ةصاخلا - بيجلا - ةعاقفلا يف يئامنال ددعب ئرخأ

 يه ءايزيفلا نيناوق نوكت ثيح .دوصرملا اننوك لثم قطانم يهو . 56

 عزوتتو دودحم ريغ ءاضفلاف .ةيلوألا فورظلا يف فالتخا دوجو عم اهسفن

 .(©[8001ع) ايكيدوجريا نوكلا ةدام هيف

 دوجوو «زكرملا ةمخضتم ئرخأ تاعاقف دوجو :يناثلا ئوتسملا - ؟

 نامزلا سفن يف ةدجاوتملا ئرخألا تاعاقفلا نم يئابنال ددع نمض اننوك

 لكشب ةلصفنم تاعاقفلا هذهو «- اعيمج اهيلع وتحم ربكأ نوك - ناكملاو

 .ةفلتخم ءايزيفلا نيناوق اهنم لك لخادو ءاننوكب ةصاخلا ةعاقفلا نع مئاد

 يوضوفلا مخضتلاب ئمسُي ام ثودح ضارتفا ئلع ئوتسملا اذه موقيو
 .يدبألا

 اذه دنتسيو .متناوكلا ءايزيفل ةددعتملا ملاوعلا :ثلاثلا ئوتسملا -

 اهحرش مت يتلاو ةددعتملا ناوكألا نع (تريفيإ ويه) ةحورطأ ئلع ئوتسملا

 .افلس

 نمخيو .ةددعتم ةيضاير لكايه نع ةرابع :عبارلا ئوتسملا - ؛

 مدق لع اهتسارد تايضايرلا ءاملع عيطتسي ةيضاير ةينب لكل نأ كرامجيت

 ببسلا نأ ئلإ (كرامجيت) ريشيو .يئايزيفلا نوكلا نم اعون فصت ةاواسملا

 لليل



 روعش هنألو تايضايرلا لبق نم ديج لكشب اهفصو نكمي ةعيبطلا نأ وهو

 يضايرلا دوجولا نأ ينعي ام وهو .تايضايرلا اقح يه ةعيبطلاف ؛اًدج قيمع

 .يئايزيفلا دوجولا -

 2 د 2
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 :مخضتلا ةلكشم :ًاثلاث

 (ينوكلا مخضتلا جذومن ىلع ءانب) ةددعتم ناوكأ دوجوب نيمختلا هجاوي

 «ليحتسملاب هبشأ اهدوجو رمأ لعجي ام وهو «ةيملعلا لكاشملا نم ديدعلا

 :الثم اهنمف

 ءهصحف نئلع ةردقلا مدع يف ةسيئرلا ينوكلا مخضتلا ةلكشم نمكت :ًالوأ

 ةظحالم وأ دصر اليحتسم ودبي ذإ ؛ةظحالملاب وأ ايبيرجت هنم ققحتلا وأ

 :نيببسل كلذو ءئرخأ ةيعاقف ناوكأ

 .قدصُي ال لكشب اًّدِج ةديعب تاعاقفلا هذه نأل - ١

 .ءوضلا ةعرس نم ريثكب عرسأ يهف انع دعتبت اهألو - ؟

 ريغ أدبملا ثيح نم يه رصانع ئلع موقت يتلا ةيرظنلا نإف ..يلاتلابو

 ."ةيملع اهنأب اهفصو نكمي ال دصرلل ةلباق

 :ًالئاق يمخضتلا جذومنلا عضوم (جنيكوه) حضوي :يناث

 «ةيملع ةيرظنك نآلا تيم وه ديدجلا مخضتلا جذومن «صاخلا ييأر يف

 الو فلاوز نع اوعمسي مل مهنأ ودبي سانلا نم ريثكف ..كلذ نم مغرلا ئلعو

 .”قيبطتلل الباق ناك ول امك ثاحبأ هيف بتكت لازت

 هنأو «ةنكمم اهنأب تاعقوتلا ئاع نورصي ةددعتملا ناوكألا وديؤم :شلاث

 يلامتحا عزوت لكشب الإ رهظت ال تاعقوتلا هذه نكلو ءاهرابتخا نكمي

 ءزج يأ بسحن نأ اًدج بعصلا نم نكلو «(مدهطهطااذازن لتئاضاطاساتم»)

 (1) طوكتعو, 1طع ©010115ءاك طصتعمت2 (8موامت: 10انعطامو 17/111113, 2006), 2.172-

 )2( 51 عرج عم دحر اكمعر خل تع 1 كنمتتب ه6 طعم 0. 2
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 ”(مدههتصمعاع#) اددحم اًيئايزيف الماع لمشي ناوكألا نم ةيئابهال ةعومجم نم

 يه ددعتملا نوكلا ءايزيف يف تالامتحالا باسحو ديدحت ةيفيك يف ةلكشملاف

 «ةعيبطلا يف تباث وأ ةيئايزيف ةيصاخب ةصاخلا تايطعملا ظحالن نأ انيلع هنأ

 صوصخب تاينيعستلا يف رهظ ام اذهو ؛«سايقلا ةلكشمب» ئمسُي ام وهو

 ريغ صئاصخلل نكمي له :نويئايزيفلا لءاست امدنع ..يدبألا مخضتلا

 !؟”رخآو نوك نيب فلتخت ةيئايزيف تباوث لإ بسنت نأ ةددحملا

 (طهنن1 5ةةذططق04) (تدراهنياتش لوب) يئايزيفلا ملاعلا بتك :اعبار

 اًدِج نرم ينوكلا مخضتلا جذومن نأ هيف نّيِب مخضتلا جذومن لوح الاقم

 رومأ ةدعل ؛كلذو .”ةظحالملا وأ ةبرجتلاب رابتخالل هعاضخإ نكمي ال ثيحب

 :اهنم

 ؛اذهبو ءيسايقلا لقحلا ةيضرف نم قتشم يمخضتلا جذومنلا - ١

 .ةءافكب ةجيتن ةيأ جنتل اهليدعت نكمي صئاصخ هيدل مخضتلاف

 امتح يدؤيس نكلو «:ةدحوم صئاصخ يذ نوكب يهتني ال مخضتلا - ؟
 ةيئايزيفلا صئاصخلا اهيف حبصتو «ةيئاب+ال تاعاقف تاذ ةددعتم ناوكأ لإ

 نم هدصرن يذلا ءزجلاف .ئرخأل - نوك - ةعاقف نم ةفلتخم ةينوكلاو

 .ةدحاو ةعاقف نم ٌءةزج الإ وه ام ةددعتملا ناوكألا

 (1) مةساطعمإل خعنتصع, اةلوفمع ممعلتءاتممع ذص 2 8/ناا0همعت 0هصبصل انتم,
 آند ععرق, (001مع10ءعمععو', اص نوت 2007 (طماأع 26), 323-66.

 (2) مى. للعملكتم '[تمهتسطأ كعانمانك ©:هطوطأ 1 (1عد اص هم طاعسملاا [هكاهتتسع آتهلك ع5“,
 طاطوستعما 18 ععلعس [. عامود, 81 (1998), 5501-04.

 )30 ريال 5ع طمعا ظدمع طاسصلع طبعاك طع جيا ةكح عدم طاتططاور !اهطنقعب 3

 [طغم:// كتاوت .طهن 1ع. ءمج7/ عا ك/ هذ عحاحدم عام نص ل عرتساح نكي عصمت 1 117ر5 عع
 طتططا عا .15346]

 نفإ



 لك َّنأ دجن ةددعتملا ناوكألل ةنكمملا تاعاقفلا لك صحفبو - "
 .تارملا نم ائصحُي ال امب ثدح دق ايئايزيف هثودح نكمي ءىش

 «ةنكمملا جئاتنلا عيمجب حمست ةيرظن داعبتسا اهنكمي ةبرجت دجوت ال - ؟

 .(ا019191861) ةئطختلل لباق ريغ مخضتملا نوكلا جذومن نإف ؛كلذلو

 لهاجتت ام ًةداع ةيرظنلا ةيثحبلا قاروألا نم تائملا نأ نوفرتعي ال - ه

 نم ةلسلس دجوي رريملا ريغ رايخلا اذه عم ئتح هنأو «ةددعتم ناوكأ دوجو

 يف اذه ذخأبو .ةعونتملا ةينوكلا جئاننلا عاونأ ةفاك جتنت يتلا ىرخألا جذامنلا

 يف صحفلل لباق ريغ يمخضتلا جذومنلا» نأ حضاولا نمف ..رابتعالا

 .«ةيملع ةميق كلتمي الف ..يلاتلابو ء.ساسألا

 نم قيرف هلالخ نلعأ يفحص رمتؤم دقع م5١١١ سرام يف :[سماخ

 تاظحللا يف ةدلوتملا ةيبذاجلا تاجوم نع فشكلا مت هنأب تاينوكلا ءاملع

 نأب جئاتنلا تداشأ دقو ."”(8101572) ةطساوب ريبكلا راجفنالا دعب ئلوألا

 دعت ينلاو «ةيمخضتلا ريبكلا راجفنالا ةيرظن ئلع اليلد دعُي فاشتكالا اذه

 عقوتو . .ةدددجتم ناوكأ ونسوي يني هروب يذلاو يخصتلا جاومتل اديؤم اليل

 نالعإ ئلع َتَرّنَأ امكو ؛ةيرظنلا جذامنلا تارشع تدل امك . .لبون زئاوج

 كلذ رّنآو «حنملاو قاروألا نم ضفرلاو ةيميداكألا تانييعتلا نأشب تارارق

 .”قاطنلا ةعساو عيراشمل يموكحلا طيطختتلا يف

 (1) عمر ©0عم. 1ءاعوءمزوع ءقيصاتتعم ؟تعرج 02 عمت اهقتمصقل هكا عو, 17 ةكمتعط 2014
 [طاتم ://اككتالب .طقتان ل ع. «م110/11615/[عأ عيعورج معهم ان عوز عووتسم 7 عل 337118110031-

 101 و1 .14876]
 (2) طوبا 5(ءةزمطقمل 8ع 8دمع طاسصلعم طبعا طع هناك دع طبططاعر >ادطتقعر 3

 لاتتع 4.

 [طغام:// كتمت .طه طن "ع. ءمج7/ عا ك/ هذ عحاحدم عام نص ل عرتساح نكي عسل ]117م5 عع
 طتططا عا .15346]

 انف



 دقف .ءكلذ لك أطخ نم ايبيرجت دكأتلا مت ةنس نم لقأب كلذ دعب نكلو

 ام نأ اقحال نيبتو «جئاتنلا رشنب عرست يذلا لمعلا قيرف ئدل أطخ كانه ناك

 جاومأ دصر متي ملو ؛نّيأتملا تارجملا رابغ درجم ناك ةقيقحلا يف هدصر مت

 .7ةيادبلا يف اونظ امك (مو122010131 عئ25711260221 535:ع5) ةيلوألا ةيبذاجلا

 .همعدي يبيرجت ليلد نود ينوكلا مخضتلا جذومن لاز الف ؛اذهبو

 ربتخم نم م7١١٠ يف ارخؤم هفاشتكا مت امب جتحي دق ضعبلا :اسداس

 ىمسُي ام وه هفاشتكا مت امف ءامامت فلتخم ءيشلا اذه نكلو «”(1100)

 هذهو .ماع ةئم نم رثكأ ذنم ةماعلا ةيبسنلا اهب تأبنت يتلاو ةيلاقثلا جاومألاب

 ةفلتخم يهو «نيدوسأ نيبقث جامدنال ةجيتن تنوكت اهدصر مت يتلا جاومألا

 كانهف ؛ينوكلا مخضتلا جذومن معدن يتلا ميظعلا راجفنالا جاومأ نع اًمامت

 .”امهيلك نيب قرف

 ةينوك تاعاقف دوجو يلانلابو - ينوكلا مخضتلا تبثول ئتح :(عباس
 نوكت نأ اهل نكمي الو ءيضاملا يف ةيادب ةطقن اهنم لكل نأ دب الف ..-- ئرخأ

 ( م1 دصقعم [/7ةلعملفم) (نكتلف ردنسكلأ) نم 1 كلذ الع نهرب دقو «ةيلزأ

 ةقرو يف (ة10100 8010©) (دررب دنفرأ)و (ةاده © اناط) (ثوج نالآ)و

 (1) عمم ©00عم. 012316260221 7935 للوعمال عجن 00م1 هةكعأدلا)ن عدل !ادطنتعي 0
 لوطن

 [ طم: //11 13/37 .12111:6.00170/11175/ 5125119100 -1/85:عو- 0150017111011
 نالت هنملاز -لعدل-1 .16830].

 (2) 8.2. ةمططموأخ ءأ ه1. (].100 5ءاعمتلقع 00113603 0هه ةطل 71180 (00113501360),
 © طوعركت هنت م 01 012511261021 آلا/ عد نمل 2 ظلصحتجت ظادعاع [101ع 1/1ع2ععتب ططقت.

 1عان. [نعاخم 116, 061102 - هنطاتقطعل 11 1ءطتصتقتحت 6
 (3) 01322 11هة]!ءمجتاج. 110غ خلا 02212410 هه1 1['ةكتعو خمع 0 ءونعل ظوسملب 5ءاعصأتلع

 مدع عون .آ3201131/ 14, 2016.
 [طغم: //كم .5عا عماتكا عمم عزت ءدص . عمم هت عا عم هاه !- عمت ه1 0215ه عود ع

 نعماعل-عوسقأ/].

 ففي



 ."”يضاملا ةهج نم ةمات ريغ ةمخضتملا تاناكمزلا :نأ ئلإ ريشت مهل ةيثحب

 :اهنم .بابسأ ةدعل ؛كلذو

 لكشب ومني يئايزيفلا اهمجحو «ةعرسب عسوتت ةمخضتملا قطانملا - ١

 نوكلا نزاوت لمتكيل اًدبأ تقو دجوي ال ؛كلذل ةجيتنو ءتقولا رورم عم ريبك

 نأ يعيبطلا نم هّنِإف ..- ةمخضتملا - تاناكمزلا هذه لثم ينو .ايرارح

 وأ يضاملا ةيحان نم اّيدبأ اضيأ نوكلا نوكي نأ نكمي ناك اذإ اّمع لءاستن

 نإف ..قيبطتلل الباق اجذومن مدقت نأ ةيمخضتلا جذامنلا عسوب ناك اذإف !؟ال

 اًدبأ يتأي ال نوكلا كلذو .يلوألا درفتلا دوجو مدع عم يدبأ ينوكلا مخضتلا

 يمخضتلا ينوكلا جذومنلاف يلاتلابو .دوجوم [ةطاسبب] هنأل دوجولا زيح ئلإ

 .يضاملا هاجتا يف اًمات نوكي نأ نكمي ال

 نكمي ال هنأ وه (2©© 511165) (رتيس يد) مخضت يف يهيدبلا ببسلا - ”

 .لئاه شامكنا نع ٌجتان لئاهلا عسوتلا اذهو ءيضاملا يف ايدبأ نوكي نأ

 ودبيو ؛ةيسايقلا ةيمخضتلا جذامنلا نم اءزج تسيل هذه شامكنالا ةلحرمو

 .مخضتلا ءايزيف عم ةقستم ريغ اهنأ

 ةيابن الام ئلإ لكشتلا ئلع ةرداق ايرارح ةنزتملا قطانملا تناك اذإو - "٠

 ةلاح ئلإ لصيس هلك نوكلا نإف ..يناكمزلا شامكتنالا لالخ يضاملا يف

 طسوتم نأ كلذب ينعنو ...يمخضتلا عسوتلا أدبي نأ لبق يرارح نزاوت

 .رفصلا نم ربكأ وه يضاملا يف عسوتلا لدعم

 ةيرظن عم قفاوتي ال نامزلا يف يهانتماللا نوكلا نأ ةساردلا نيبَّثو - 4

 (1) طقم: // هرعت هتتعاطك_ءمعاعأ عتسمو عم ل70110/011001252 مل
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 ةهج نم الماك سيل ماع لكشب نمزلا مادعنا نأ امك «نياتشنيأل ةيبسنلا

 «ةيقيقح ةيادب دوجو نم دب ال هنأ ينعي ام وهو «ةيمخضتلا جذامنلا يف يضاملا

 هيلإ لصوتلا مت جاتنتسا ئوقأ اذه دعُيو ...يضاملا هاجتا يف ةيلزألا ءافتناو

 ."ئرخألا ةقباسلا لامعألا نم

 ملع ئلإ رشابم لكشب اهميمعت نكمي ةساردلا هذه نأ :بيجعلاو - 5

 ةيئاشغ ملاوع ءاشنإ متي جذامنلا دحأ يف :الثمف «ىلعألا داعبألا يف تاينوكلا

 ينعي كلذو «ةيناكمزلا داعبألا ئلعأ ةمخضتملا ةيونألا تاعاقف مادطصا يف

 نم اًيدبأ نوكي نأ نكمي ال ةيمخضتلا جذامنلا نم ربكألا ءزجلا نأ انليلحت

 .يضاملا ةهج

 نوكي اهل عسوتلا لدعم ناوكأ وأ نوك يأ نأ :هلك اذه ةصالخو - 5

 ةيلزأ نوكت نأ نكمي الو ةيادب ليلإ دوعت اهنأ دب الف ..11, > 0 رفصلا نم لئلعأ

 .يضاملا يف

 (1) مى. 8ه20ع حصل خب ؟11صلكمب ططقتق. 1ع. آعالم 72, 3305 (1994)ز ذم [ع]وكككأخع
 هموصما معز: 1ع 5مءعععلتم عد ه6 طع ظلعطتل ؟تانلعقتكتت كزت مهول ان, ت01 طال
 زل. 5ةوهملع (انملتتتعسمل ىعولعيدإت 5ءعوور 1مهاونم, 1994), م 111: آصغ 1. 0

 ماو 125, 813 (1996): خل. ظمتكعب ةططربو ع. 1950, 3392 (1994).
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 : ةيروطت ايجولومزوك :ًاعبار
 ةأشن لوح اجذومن (1.66 510110) (نيلومس يل) حرتقا دعب اميف

 «نيلومس يلل ةيروطتلا ايجولومزوكلا» مساب فرعُي ام وهو «ةددعتم ناوكأ
 نإف ؛جذومنلا اذهل اًقبطو ]عع ةطصماتم 5 70111110313: «05201087)

 تجتت ئلوألا اهتايح ةرتف يف تلاز ام ناوكأل تاباوب لثمت ءادوسلا بوقتلا

 تاذ ءادوسلا بوقثلا نم ريثكلا جتنت يتلا ناوكألا حبصت اذهبو .اننوك نع

 ءادوسلا بوقثلا هذه َّنِإ ثيح .ةيرذلا ئنبلا نم ديزملا جاتنإ يف ةيروطت ةدئاف

 اهيف روطتي نأ ةيناكمإب بكاوكلل حمست موجنلا َّنأو ءيمجن لكشت نع ةجتان
 وه ةيروطتلا ايجولومزوكلل دوصقملا ريغ ريثأتلاف «ةايحلا لاكشأ نم لكش

 ."”اًلامتحا رثكأ نوكت نأ ةايحلل حمست ناوكأب مايقلا

 :اهنم «ةيثراك بويع هب ويرانيسلا اذه نأ الإ

 نأ نكمي ءادوسلا بوقثلا نم ريثكلا جتنت يتلا ناوكألا نأب هضارتفا *

 ءامامت سكعلا وه ثدحي ام :عقاولا ىو .ةتباثلا موجنلا نم ريثكلا اًضيأ جتنت

 هذهف جتنت يلاتلابو .ءادوسلا بوقثلل ةءافك رثكألا يه ةجتانلا ناوكألاف

 يتلا ناوكألا نإف ؛كلذبو «موجنلا لكشت لبق ءادوس اًبوقث جتنت ناوكألا

 يروطتلا نيلومس ويرانيس نم ئنثتسُت نأ العف نكمي اهيف ةايحلا ةأشنل حمست
 ثيحب ءدارأ ام سكعب ئتأ (نيلومس) ويرانيس َّنأ ودبي :عقاولا يف .ينوكلا

 ."ةلاحتسا رثكأ ةايح دوجوب حمسي نوك جاتنإ ةيناكمإ حبصت

 (1) هصماتمب 1آعع (1992) 214 طع [تمتوعدع 89ها1ع7 هاقموتعمل ةصق 0نممغتس
6183117 9:173--91 

 (2) 1111ه. آ. نهنع ع طقم 1/كعزوأاعت (2009). 600 آ5 0عدنب 000 آ5 0000 157ج
 معازجتمع م 000 آ5 ؟عمدمصهفطاع دمع ؟ عدحممعتطاع م24

 راك



 بوقتثلا لالخ نم «لافطأ ناوكأ» ل نوكلا باجنإ لوح تانيمختلا »

 ءادوسلا بوقثلا كلت نأب نيمختلاو «متناوكلا ءايزيفل اًضراعت رهظأ ءادوسلا

 ةبذاك غارف ةقاط أشنت اهلالخ نم ةيدود بوقثل تاباوب نوكت نأ نكمي

 ..اهتايح ةيادب يف ةديدج ةعسوتم اًناوكأ جتنتل اًقفن رفحت نأ اهنكمي - ةيمهو -
 يف ثيح ؛(لكسيرب سميجلو («جنيكو ه نفيتس) نيب ناهر عوضوم ناك

 ةفاحصلا يف ريبك لكشب رِشُن ثيدح يف م4١٠7 ماع (جنيكوه» فرتعا ةياهنلا

 قلغملا تامولعملا نيمختلا كلذ مزلي نأ نكمملا نمف .ناهرلا رسخ هنأ

 ءرخآ نوكل اهيوربب دبأللو اًمامت دقفت نأ نكميو .دوسألا بقثلا يف اهيلع

 نوكت نأب بلطتت ةيمومكلا ةيرظنلا َّنأب قفاوي ْنَأ ةياهنلا يف «جنيكوه» ررقف

 ال !؟حجئاتنلا نع اذامف ,دوسألا بقثلا رخبتو لبكشت يف ةظوفحم تامولعملا

 يف ةتبثم تامولعملا ئقبتف «ةرم لوأ تدقتعا امك ؛عرفتي لفط نوك دجوي

 نكلو ؛يملعلا لايخلا راصنأ لامآ بييختل فسآ انأ :الئاق فاضأو .اننوك

 رفسلل ءادوس بوقث مادختسال ةيناكمإ دجوي الف ؛:ةظوفحم تامولعملا

 .اًيئايزيف ليحتسم «نيلومس» ويرانيس نأب كلذ ينعي .”ئرخأ ناوكأل

 (1) كعمطعم آلا/. دس انمع, "آصكمصتم هانم آهو5 اص ظادعاع 110125" هك
 طقم: //م حت: طعزوجتاط/ 0507171. ةعععددعل ةرحرتا 28, 9
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 ...عءيلشن يأ ةيرظن :عبارلا لصفلا

 وأ ,ردق ةباعد درجم نوكلا اذه يف اندوجو نآب نموآ نأ يننكمي ال

 ."ةميظعلا ةينوكلا اماردلا يف ةيضرع ةروص درجم وأ «خيرات ثداح

 زيفيد لوب

 ؟ةددعتملا ناوكألا اذامل :ًالوأ
 نيرشعلا نرقلا تاينتيس يف ةيضرف درجم ةددعتملا نوكألا تناك دقل

 اهانبتو حطسلا ئلع تفط اهنكلو ءاهيلإ تافتلالا متي ملو - افنآ اًنيِب امك -

 راكنإو داحلإلا ئلإ نوليمي نيذلا ةصاخو ءايزيفلا ءاملع ضعب - ةوقب-

 .هيف امب نوكلاو ناسنإلا ةميق نم طحلا ةيرظنلا هذه نأش نم ذإ ؛قلاخلا

 !اهل ةبسنلاب ناسنإك كب فيكف «ءىش ال ابيرقت ناوكألا هذهل ةبسنلاب نوكلاف

 عضخي نأ نكمي اذه لكف ؟نوكلا اذهل ةيانعب دادعإلا نيأو ةيمهألا نيأف

 ةحاسلا ئلع ةددعتملا ناوكألا ةيرظن رهظت ملف يلاتلابو .ةرركتملا ةفدصلل

 جاتحي ثيح ."”ةفدصلا ئلإ رمألا ٌدرب ميمصتلا رهاظم ناكم لختل الإ ةيملعلا

 نأ نود ةريثكلا هرصانع نيب اًدج قيقد نزاوت ئلإ ئلوألا هتيادب يف نوكلا

 (1) مدنا طمكتعو, طع الاتصل 01 000 (8ل عجب الهتتاع 1هدعامأمدعب 1992, 232).
 (02) 1دودتعع (2006). 1طع 06010115عاىي طصتنعمدم. ظمدحتمم: مهد عطتمم !ظ/آ11 15. 7
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 .”لصاوت الو اهنيب طابترا يأ كانه نوكي

 مهمعز دح ئلع - ةطيسبلا ةركفلا هذهب هنم صلختلا نكمي اذه لك

 روهظ وه حطسلا ئلع اددجم اهروهظ يف يسيئرلا ببسلا ناكو .- مهتاينمأو

 .ةوقب «يبورثنألا أدبملا وأ - كاتم مأع مةمءاما1ء - يناسنإلا أدبملا»

 يف نقتملا عنصلاو قيقدلا طبضلا تحضوأ يتلا تافاشتكالا دعب كلذو

 هانبتت امل ضقانم كلذو «نيكسلا ةفاحب هبشأ اميق كلتمت يتلا هتباوثو .نوكلا

 .ةدحالملا ءالؤه معز دح ئلع ةددعتملا ناوكألا ةيرظن

 :- ائدوجو - "”ضرغلا اذهل ةكرتشم تاريسفت ةثالث كانهف

 .انه نوكن نأ انثكمي ثيحب ةيئايزيفلا لماوعلا ريبدتب راتخا نقم عناص - ١

 يتلاو ةحيحصلا ميقلا ةيئايزيفلا تباوثلا ذخأت نأ ةفداصم درجم - ”

 .اندوجو عم بسانتت

 وأ ءاقاطن عسوألا نوكلا نم ريغص ءزج ئوس سيل دوصرملا اننوك - “٠
 .(106 8821 61556) ددعتملا نوكلاب ئمسُي ام

 وه ةددعتملا ناوكألل ديحولا ليدبلا نأ ,ةطاسبب ةباجإلا اننكمي يلاتلابو

 :لوقتف (رتفج ادنامأ) كلذب فرتعت امك ءنوكلل قلاخك هللا دوجو تابثإ

 ىّلْخّتلا وه ةعيبطلل قراخلا ديحولا انرايغف ؛ةيرظنلا هذه حجنت مل اذإ)

 ."(هيفن ملعلا نع

 (1) 11عررتجت 11د ععمقتت 300 10: خطت ةطقنت ؟7ةنعاطعوع, ءلق. (00512705, 8105, 11205, 62.
 (2) طمم 3[. >وععن >:ءلتعاتممك ةصل 1ءوام ه2 81د دع '!طعمتتعو, (2004 لرصع 25

 ءلتاعل 2006-2004 رن 8ءتمقتل (نةتتن
 [ ملك: طعورجتط/061010111-9 01 2006]

 (3) ثةسدمملد 0عقع - اللطوب 1غث5 ممأ د5 رلصماع هك 000 1/5 طع طمحساأت عاؤعر العلن
 كعاعماتكاب 26852. له - 6 12 عععودطعت: 8
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 هعقوم ئلع (زنكود دراشتير) عم هراوح يف (جربنياو نفيتس) فرتعي اذلو

 :لوقيف ٌيمسرلا

 سيل هّنأ دقتعأف ..ةيانعب اًملعف ٌدعُملا شهدملا نوكلا اذه تفشتكا اذإ

 .”ةددعتم ناوكأ وأ ؛ميظع قلاخ امإ ؛نينثا نيريسفت ئوس كمامأ

 :تاريسفت ةثالث مامأ نآلا تنأ نوكلا يف نقتملا عنّصلا ببسبف

 .هللاح ١

 .(ةجاذس هذهو) ةفدصلا - ؟

 .ةددعتملا ناوكألا -7

 نوكلا تايرظن لوبقل مات دادعتسا ئلع نورخآو جربنياو نفيتسف

 ضععب يف لدبتسيو «ءايزيفلا نم ديدج طمنك يناسنإلا أدبملا ئلع ًءانب ددعتملا

 مهو ؛ئلوأآلا ئدابملا ئلع ينبملا بيرجتلاو باسحلا طمن بناوجلا
 «ءماوأءات1ع 781165 ةيديلقتلا ةيفرعملا ميقلا نع عجارت اذه نأ نوكردي

 مهسفنأ نوئجلُي مهَّنَأ ام ةقيرطب ودبي نكلو «ةيمازبنا ةلاح نع ريبعتك امبرو
 مت يذلا ناكملا وه اذه َّنأ الإ «ةكلهتسم ةيضرف تحبصأ ابنأ مغرف .”اهيلإ

 تحبصأ دق اهنأ الإ «”ةديج ةيرظن اهكالتما مدعل ارذع اهنوكو ؛هيف اهكالهتسا

 .كنَك قلاخلا دوجوب فارتعالا مدعل أجلملا ةباثمب ضعبلا ئدل

 0 ع0 اره 0مم زون كلك 5 016044 4 عدل 00834076 256-
 0 0 طع اعل تخلط هملوت ابو يودامس 0ك: 2 طعمععو] عدأ

 1 1 ا ا ا اكمل ا اسس 2007 مدام 26, 29-2
 (4) طمعمتعي [خجلتم, اتمطءانعتتتطاع7 25 دعم 2010 - وح اكمعر 600 ىع اطع آت0ناعاوع

 - هز 10 عع 2عمتمدع حصل ماتدتع» عامل
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 هزغللا ةددعتملا ناوكألا لحت له :ًايناث
 :نييساسأ نيلصأ ئلع داحلإلا موقي

 ةوق وأ قلاخ دوجوب لوقلا ضفرل يساسألا أجلملا يهو «ةيلزألا - ١

 ةيادب دوجو ئلع ةغمادلا ةلدألا عمو «دوجولا ئلإ نوكلاب تتأ ةيجراخ

 نل دحلملا َّنأ الإ ؛مويلا ئولإو نيرشعلا نرقلا علطم ذنم ةيلزألا يفنو نوكلل

 ةيادبب لوقلا نم برهيل ةيضاير جذامنو تايضرفو لاوقأب يتأيسف ءتمصي

 مده - قلاخ دوجو - ةيادب دوجو نأل «رربُمو يعيبط ءيش اذهو «نوكلا

 .داحلإلا

 ريبكلا فارتعالا مغرو ءنوكلا قلخ يف ةبئاوشعلاو ةفدصلاب لوقلا - ؟

 نم مهنمؤم لبق مهدحلم :ءانثتسا البو - تاينوكلاو ءايزيفلا ءاملع لك نم

 تابثو نوكلل قيقدلا طبضلاب - اذه انموي ئتحو نيرشعلا نرقلا فصتتنم دعب

 ئرخأ ءايشأب لوقلا ئلإ رطضيسف ءاضيأ تكسي نل دحلملا نأ الإ «هنيناوق
 .دبألا ئلإ اوزجعيسو ؛نآلا ئتح اوزجع مهنكلو ءايدام اريسفت كلذ ريسفتل

 وأ نوكلا ةيادب ريسفت لوح نويداملاو ةدحالملا همدقي ام لك يف ثحبي نمو

 نيذه ىلع نودمتعي مهنأ اديج فرعيس ةداملل اقبط هطبضو هماكحإ

 .مهدنع ساسألا امهف «نيلصأل

 ةينوكلا جذامنلا نم ديدعلا ءاشنإب نوكلا ةيادب زغل لح ءاملعلا لواحف

 يعس كانهو كلذ نع اوزجع مهنأ الإ .نوكلا ةيادب بنجت لواحت يتل

 عنصلا َّنأل ؛كلذو «نوكلا يف نقتملا عنصلا < رخآلا زغللا لحل ثيثح

 حبصأو «نيرشعلا نرقلا تاينيعبسو تاينيتس ذنم ءاملعلا رّيح ٌرمأ نقتمل

 1م



 ةفدصلا فعض ايلج رهظ نأ دعبو «نيحلا كلذ ذنم طبخت ين نودحلملا

 نآلا مهدجن ؛نقتملا عنصلا ركنأ نأ نم فقوم فعضو ءاننوك يف اهطوقسو

 «ةددعتملا ةفدصلاب اولوقيل :ةدحاو ةوطخ يف ةفدصلا نم - الجخ - نوأربتي

 ةفدصلا ددعت نأ اونظ مهنأكو .كلذ مهل حايل ةددعتملا ناوكألاب اولاقف

 ائلع لوصحلا ةيناكمإ نم ديزيو زغللا لحيس - اًلامتحا لقألا - ةدحاولا

 :نأل ؛قطنملاو لقعلا دعاوقب برض اذه مهلوق ينو !ةيانعب دعُم نوك

 نم للقي نل ةمكارتملا فدصلا نم ةعومجم لإ ةفدصلا ددعت - ١

 «ماظنو نوناق ىلإ ةفدصلا لوحتت نأ ةلاح يف الإ - ممصم - قلاخ دوجو

 نوناق ئلإ ةفدص نم يئاقلتلا لوحتلا نإ ذإ ءايضاير ليحتسم لاقتنالا اذهو

 ةددعتم ناوكأ دوجو ةركفب ءالؤه مهوأ ام اذهو ءايضاير ليحتسم رمأ وه

 .نوكلا يف ظوحلملا نقتملا عنّصلا ئلع بلغتتل

 تباوثلاو نيناوقلا مكارتب هنأ نظي دق ةددعتملا ناوكألاب لوقي نم -

 ين لكشيس - ناوكألا ددعت ببسب :يأ - ةددعتملا فدصلا ةجيتن ةطبضنملا

 هيلع ليلد ال اذه نأ مغرو «ةيانعب اعونصم انوكو الماكتم اماظن فاطملا ةيابن

 تباوثلاو اذه فيكف ..لصألا يف ليحتسم ءيش هنوكو همعدي ام اوتبثي ملو

 «نمزلا رورم عم ئرخألا ولت ةدحاو رهظت ملو مكارتت مل ةينوكلا نيناوقلاو

 اهدحأ لتخا ولو لب ؛ةفلتخملا اهميق مغر ةدحاو ةظحل يف ترهظ اهنكلو

 نم نوكلا دجويل ةصرفلا حَتّت مل امبر وأ ءاننوك ريغ انوك انيأرل ليئض ءزجب
 .قباسألا

 نآلا ئلإو اهنإ ءاديقعت هتداز اهنكلو ءزغللا لحت مل ةددعتملا ناوكألا نإ

 1م,



 ةقيقدلا ميقلل ايقيقح الح مدقت مل اضيأ اهّنأ الإ اهتوبث مدع مغرو «ةركف درجم
 ينعي ال اذهف ..ةددعتملا ناوكألا ةيضرف تحص ولو تح .ةينوكلا تباوثلل

 ناوكألا ةيرظنف .نوكلا يف نقتملا عنصلا ريسفتل مزال رمأ اهددع ةرثك نأب

 «تامسلا نم دودحم ئدم درجم رسفت نأ لاوحألا لضفأ يف اهنكمي ةددعتملا

 لقأ الإ ودبت ال يتلا ةيقيزيفاتيملا تاضارتفالا ضعب ءرملا فاضأ نإ كلذو

 ."(ميمصتلا نم ًةالاغم

 نأ فداصتو «ةيمومكلا تابذبذتلا ةجيتن تآشن ةددعتملا ناوكآلا نآ ول

 ةمئالم اهب ئوقلاو داعبألاو نيناوقلا تناك ثيحب ةظوظحم انتعاقف تناك

 ددح نم :نع لؤاستلا يعدتسي لازي ال اذهف رشبلاو ةايحلا روطتل اًمامت

 ؛كلذو ؛”؟نيأو ؟اذامو ؟ثودحلا نم اذه لك تنكم يتلا ةيمكلا دعاوقلا

 يئايزيفلا ملاعلا كلذ دكؤيو .زغللا اذه لح نع زجعي يعيبطلا ملعلا نأل

 :الئاق م914١ لبون ئلع زئاحلا (كنالب سكام)

 يف هنأل ؛كلذو ,قلطُملا ةعيبطلا زغل لح عيطتسي ال يعيبطلا ملعلا

 زغللا نم ءزج نحنف يلاتلابو ؛ةعيبطلا نم ءزج نحن نوكن ريخألا ليلحتلا
 ."”هلحل ئعسن يذلا

 نيناوق تأشن فيك لاؤس نع بيج ال ةددعتملا ناوكألا ةركف نأ امك

 يتلا ةطرولاب نيهتسي نأ دحأل يغبني الف ؟لئاهلا بسانتلا اذهب نوكلا اذه

 (1) مهنا طوحتمو, 1م الاتصل ه2 600, 0.
 (2) ممتع كموعر 8آهاطتنمع: هى ؟7عجن دطممت آممملسعانمم, 010 (اتدنك كوتا معو

 2009, م. 44.

 (3) 1لوعع مادمعاع (1932). ال/طعتع زؤ دءاعمعع 001089 لعاتن المرعب 87: 17. 177
 حلمتتمو ىع (نهتحرددنتإل, 10



 نيناوق نم ةعومجم كانهف «ملاعلا ريسفت عيطتسن نل ةياهنلا يفف ءاهيف نحن

 ناوكألا ددعت ةيضرف ...ةيضاير نيناوق ئلإ اهلوحن نأ عيطتسن نل يتلا ةعيبطلا

 نوكتس عبطلاب ةيرظنلاو .نيمخت يه لب «ةيقيقح ةيرظن يف دحأ اهعضي مل

 نيناوق يف نيمختلا ابب عضن نأ عيطتسن ةيرظن انيدل دجوي ال نكل «ةنمخم

 ."«ةيلامتحا اهنكلو ...ةيضاير

 جاتحت الو ايتاذ ةضقانتم ةركف يهف ءلحل جاتحي زغل ةددعتملا ناوكألا

 :هنع مزلي «ةددعتملا ناوكألا ةركف ةحص ضرفف .اهجراخ نم ضقنل

 نأ ئنعمب ةحيحص ريغ ةركفلا هذه اهيف نوكت ناوكأ دوجو ةرورض - ١

 درجم وه لئرخأ ةددعتم ناوكأ دوجو هيف نوكي نوكل يلعف دوجو كانه نوكي

 .لايخ

 .رهاظ ضقانت اذهو ءاهضقنو ةيضرفلا بذك هنع مزلي امم - ”

 لصألا يف نوكتف ءضقانتلا اهب قيدصتلا نع مزلي ةركف لكف - *
 .ةضقانتم

 ةزفق عضو دق ةددعتملا ناوكألاب نييملعلا نيدحلملا كسمت نأ ودبي

 ةيادب زغل لح اهنكمي ال ةددعتملا ناوكألاف ."نينمؤملا قيرط يف ةديدج

 ؛كلذو ءةداملا ةيلزأ وأ قلاخن دوجو مدع ىلع اهب لالدتسالا وأ ءنوكلا

 (ثوج نالآ) لوقي ثيح نوكلل ةيقيقح ةيادب دوجو بنجتت ال اهنأل

 :- ةددعتملا ناوكألا يرصانم دحأ - (حاذص ©ن)

 (1) رينعطمتل مهككاكمح حصل كاعتت عمو 11/ عاد طعام آ21ذءانوك 5ءاعمعع ةصل [1عات عامل
 [طختمو ://173/13/13/ ]0131 طع. عمت اة عاد 717-6510677١

 (02) 61111070 1 همعاعوت, "معدكتصع هدد 1 طعاذتل"
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 ."ةيساسأ ةيادب كانه نوكيسف ةيعاقفلا ناوكألا ددعت عم ئتح

 ."(ةيادب نركلل َّنأ ىلإ ريشت انيدل يتلا ةلدألا لكف برهم كانُم دعي مل»

 :- ةيرظنلا يرصانم دحأ - (4.16> 7711«م1ك5) (نكنلف ردنسكلأ) لوقي ؛اذلو

 .ءالقعلا ريغ ئتح عنقُي ليلدلاو ؛ءالقعلا عِيقُي ام يه ةجحلا نإ :لاقُي

 فلخ ءابتخالا نيبجولومسوكلا ناكمإب دعي مل ةلدألا تماق نأ دعبو ..نآلا

 اوهجاوي نأ مهيلع بجيو «رفم كانه دعي ملف .يلزأ نوك دوجو ةيناكمإ
 .”نوكلا ةيادب ةلكشم

 ةقرو شنو (ىكفلف رصسكلا)و يافع يردأ) عم لك ماق "15 يف
 بهاذم ةثالث مهأ اهلالخ اشقان ,1؟ةيادب نوكلل له» ناونع تحت ةيثحب

 .يدبألا مخضتلا جذومن :يهو «هل ةيادب نود نوكلا دوجوب حامسلل ةحشرم

 يف يلزأ نوكس لاح يف ناك ئراط نوكل جذومنو «يرودلا نوكلا جذومنو

 :يلاتلا حيرصتلا يه امهتسارد ةجيتن تناك دقو .عّسوتت نأ لبق ةرذبلا لكش

 له) لاؤسلا اذه نع ةلحرملا هذه ين باوجلا حجارلا نم هنأ ودبي

 اهنأ ودبي تاهويرانيس ةثالث ىلإ انه انضرعت دقل .باجيإلاب (؟ةيادب نوكلل

 نأ هناكمإب ام اهنم سيل هّنأ عقاولا يف اندجوو «ةيادبلا ئدافتي قيرطل ضرعت
 ."يضاملا يف ةيادب الب نوكي

 (1) 1رمطعت آم عدم اكبطس ]015نابهدأود تاط خافت انا
 [ طخ ://0015/0/ ./0نطع. همس ته مط 7 تحد 2700 ط5 2.

 (2) 1115و ©1هووصدقم, آ2عوقط 01 طع طاعتصها (نمورطمو, اص طلعات 5عاعهأتنام 142012,
 1701. 213 155غ 2847, 7.

 (3) مىلععجملعم الئاعملكمب ةلدصتت 11هئ1ل5ك ص 0مع: [طع دعونا 101 0اطع» الهنا ءاتوع
 (حلعت المع 8111 دصل 183 عرب 2006), 176

 (4) ثتسلتعإت ةلكتتطمحمست ةهمصل ىلععدملعت 1؟711عملتمسب "1210 طع اتصلت عتوع طقكع 3
 طعواسمتم عن" < جمال: 1204.465 871 [طعرجتتاط] 20> خرجت" 2012, 5

 اك



 نكامأ يف اًيفرح دجوت ةددعتملا ناوكألاف ..ةحورطملا جذامنلا بسحو

 اًريثك عسوملا روصتلا اذهو .ةفلتخم نيناوق اهمكحيو «ىئرخأ ةنمزأو ئرخأ

 ةفرعملا لع ةددشم اًدودح فسأللو عضي - عقاولا يف - ةنكمملا ةعيبطلل

 حبصت لكشتت نأ درجمب ناوكألا هذه نأ نيرظنملا مظعم دقتعي ذإ ؛ةيملعلا

 ."اننوك نع ةلصفنم دبألا ئلإ

 ءادودحم ارصاق هلعجت لب «ينوكلا زغللا لحت ال ةددعتملا ناوكألا نإ

 ناوكألا هذه نإ ذإ ؛اهزواجت ملعلل نكمي ال يتلا دويقلا نم ريثكلا هيلع عضتو

 اًمامت ةلصفنم تالاجم يهف «فشتكم ريغ ملاعلا» اًفلطم الاثم لثمت ئرخألا

 اذهمو ءيداملا اننوك يف اهرابتخا اننكمي ينلاو اًيموي اهايحن يتلا ةقيقحلا نع

 «(ةانمنت !]8ا10121) يعيبطلا قوف لاجم يف عقت ةددعتملا ناوكألاف ..ئنعملا

 جراخ عقت اهنأل ؛كلذو «هيفن وأ هتابثإ قالطإلا ئلع نكمي ال اهدوجوف

 انفونأ نم انيلإ برقأ عقت دق ةددعتملا داعبألا نأ امكو .يملعلا ثحبلا ةحاسم

 ءاهسمل وأ اهتيؤر الع اًقلطم ردقن نل اننكلو «ةددعتملا ناوكألا كلذكف

 ةدوجوملا ةقيقحلا يف دبألا ئلإ ةدودحم نوكتس ةيملعلا ةفرعملا نإف يلاتلابو

 ءرملا ناك ول مهم ديق عقاولا يف دودحلا هذهو ؛«اننوك» طقف دحاو نوك لخاد

 قاحسإ) نم ماع ةئامثالث دعبو اذكه .ةقلطملا ةقيقحلا ئلإ لوصولاب اًمتهم

 «ةرم تاذ هسفن (نتوين) فصو امك يبسنلا لهجلا نم ةلاح يف انلز ال (نتوين

 امنيبو «ئطاشلا ليلع نم ةليمجلا تاراحملا ضعب نوطقتلي لافطأك انلز الو

 (1) لمطم 0[1عمم (1996). 1طع طمل 014 5ءاعمعع: طدعلمع طع آلا 07 ضم عل8ع
 1م طع اككئتاأ عطن 04 1ع كعاعمأأ ع خعع. طلع المراع ظووتع ظمماعك م. 1

 امال



 ."قفألا يف اًديعب دتمي هنإف ةقيقحلل ميظعلا طيحملا دتمي

 ةيرظن ةيلاعفو قسانت مييقت يف ةينقتلا تابوعصلا نم ديدعلا اًضيأ دجويو

 :لاثملا ليبس ئلعف .طبضلا ةيمهأ ردقب ةددعتملا ناوكألا

 هنأب نامض هيف سيل تانايكلا نم ةيئاهنال ةعومجم ئلع لوصحلا - ١

 دادعألا نم يئابم ال ددع دجوي ثيح .ةنيعم تافص اهنم يأ يف نوكيس

 تداقنا ةيداملا نوكت دقف «ةبارغلا ةفص عم اهنم يأ مءالتت نل نكل «ةحيحصلا

 دجوي نكلو «نوكلل قيقدلا طبضلا عم لماعتلل ةددعتملا ناوكألا ةيضرف ئلإ

 ."”ملاعلل ةلماش ةرظن هنمض يوحي اًقبسم زهاج يرارطضا ريسفت ناميإلا يف

 نم ةيئاهنال ةعومجم نم يئاوشع ملاع نع طقف ةرابع اننوك ناك اذإ - ”

 ءالعف هدهاشن امع اًفلتخم اًئوك ئرن نأ رثكأ لمتحملا نمف اًذإ ..ملاوعلا

 انماظن نع همجح ديزي ال مظنم نوك وه هارن ام نأ لمتحملا نمف يلاتلابو

 نأ قدصي ال لكشبو لمتحملا نم هّنأ «زورنب رجورا١ ريشي امكو .يسمشلا

 تائيزجلل ةيئاوشعلا تامداصتلا لالخ نم ةأجف ةيسمشلا انتعومجم لكشتت

 ءاذغ ةنراقمب» كلذ ئلع زورنب قلطُيو) .طوبضم نوك دوجو عم ةنراقم

 0 (نناعت ءكطتعاععم 1ععل) «ثوفنملا جاجدلا

 «ملاوعلا نم ةعومجم يف يئاوشع وضع درجم اننوك ناك اذإ - "٠

 يف ريثكب ةرفو رثكألا يه [ةطاسبب] اهتدهاشم نكمملا ناوكألا حبصتسف

 (1) ه5عع: زلزوعأ ظرحتكال (2005). طع آتسناةنلممك 01 5كعساتلع !تناطن الالطرت 5ءاعمعع
 دملا كمكرعت آ11ءاو [نااةسقأع 0اعد 0ك 017

 (2) 11111خنصت. آ.. مةهنع عي طقم 11عزواعتت (2009). 600 15 0:ءدن, 000 15 0000 11/اطتإ
 ظعات تام ع تم 000 15 ؟عمكموقطاع دم [عدرممكتطا عب 7. 72

 (3) 5ععارموعع معمتمدع(2005). طع 1هد0 1م عدلت. طلعت هد امممأر مت. 762-
65 
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 نأ بجي يلاتلابو ءانملاع لثم ملاعب اهتنراقم عم كلت ملاوعلا ةعومجم

 ."ةددعتملا ناوكألا ةيضرف نالطب تبثت ةقيقحلا

 دع د

 (1) 1111نذصت. آ. منع ع طقم 1/كعزواعتت (2009). 600 آ5 0عدنب 000 15 0000 157ج
 معازجتمعأم ه0 آ5 ؟عمدمهمطاع دمع ؟ عدحممعتطاع م6
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 !ءيش يأ ةيرظن :ًاثلاث
 مدقت نأ لب ءطقف يملعلا ؤبنتلا ةيملعلا تايرظنلا نم بولطملا سيل

 ةفيعض اهنأ الإ ةريبك ةيريسفت ةردق تاذ تايرظن دوجو مغرف «ةرهاظلل اًريسفت

 يف ةفرطتم ددعتملا نوكلا تايرظن امنيب ددحملا ؤبنتلا يفو رابتخالا ةيلباق يف

 ئلع ةرداق يهف كلذ عمو «ةددحم تاعقوت مدقت ال اهنآل اًرظن ؛ئحنملا اذه

 نأ اهنكميو ءرثكأ وأ ناوكألا نم ٠١ اهلمع لاجم ةيرظنف «ءيش لك ريسفت
 دجت نلف ..ةروظنملا ةجيتنلا ةعجارم تمت ولو «ةظحالم ةيأ اًيلمع فنتكت

 دوجو عقوتن نأ نكميف :كلذكو ءاهريسفتب ةلكشم ةيأ ددعتملا نوكلا ةيرظن

 ال ناوكأ دوجو اًضيأ عقوتملا نمو «ددعتملا نوكلا ناوكأ ضعب يف تافارز

 ."”تافارز اهيف دجوي

 الإ ناعم اهل ريتعت ال تارابعلا» نأ أدبم ىلع اًسسؤم ملعلا ئقبي نأ بجي

 تطقس دق ددعتملا نوكلا ةيرظن نكلو ««اهضفر وأ اهيلع ةقداصملا نكمأ نإ

 يسرع اين ربل وقم
 بجي هنأب داقتعالا عم اًديدش اًضراعت ةدّدعتملا ناوكألا ةيرظن ضراعتتو

 نيناوق دّدحت نأ عيطتستو «ءيش لك رسفت ةيرظن امبر وأ ءام رربم دجوي نأ

 يفف .اهب لعافتت يتلا ةقيرطلاو «ةدوجوملا تامّيسُجلا عاونأ ليبق نم ةيئايزيف
 تباوث اهنأ اهنع هفرعن امو .ةفداصم ربتعُي كلذ لك ..ةدّدعتملا ناوكألا دهشم

 - نورتوينلا ةلتك ئلإ نوتوربلا ةلتك ةبسن وأ «ةيبذاجلا ةوق اهنمو- ةعيبطلا

 هارن ام ءارو اميف - ةديعبلا عقاوملا يف ْنكلو ءانه ةنيعم اّمَيِق ذخَّتت اهنأ فداصَت

 (1) هم حمل 8ا115و 2008 (ممأع 50), 5
 (02) كعتمطقملا حمل ةددعمأع 2007 (ممأاع 35)

13 



 ءاَدِج ةفلتخم صئاصخب اًناوكأ جِتنَت ْنَأو .ىرخأ اّمّيِق ذخّتت نأ اهثكمي -

 ."ةايحلا مادعناب امبرو ةدقعملا تائيزجلاو تاّرَّذلا بايغب ىّلجتت

 «علبلا ةبعص اهنأ نوريثك دجيو «لدج راثم لاحلا ةعيبطب ةيرظنلا لازت ال

 دقتعي (01ط:0(115مادع1 1”ع15) ("سكووف رفوتسيرك) نأ كلذ نم رطخألاو

 ءيش يأب انربخت ال اهنأ :يأ - ئوتحملا نم لاخ ٌريسفت الإ يه ام ةيرظنلا نأ

 سسأ يف ةديدج تاروطت ئلإ يدؤي وحن ئلع «نجاهنبوكا ريسفت زواجتي
 :سكووف لوقي «- مكلا

 ذختا يذلا (نجاهنيوك) ريسفت ىلع لعف ٌدر ةيرظنلا هذه تناك دقل»

 يف - هيف بوغرملا نم سيل ذإ ؛ةيحص ةوطخ كلذ ناك دقو «هنيعب اهاجتا
 نم أزجتي ال اًءزج مهرابتعاب نيبقارملا نع ريكفتلاب داعتبالا - فاطملا ةيابن

 نمثلا وهام نكلو ...كلذ لعفي «نجاهنبوك» ريسفتف «متناوكلا اكيناكيم

 .”(؟ملاعلا اذهب اًريثك صتخي ال ملاعلا نع روصت لباقم يف هعفدنس يذلا

 هينسرتسلا رلعلا لم دقت كاس ليلا لوطا ةيلمعلا دهروعلا وان نإ

 ئلع رصي هنكلو «رخآ عون ئلإ ملعلا نم عون نم نمزلا رورم عم رييغتلاب

 «بابسألا تناك امهم اهنع يلختلا نكمي ال ةيرهوج صئاصخ دوجو

 (1)  مةهقتوم آ10016. ططوستعم: كقفتسع نا ةمقعق هير 505, دمت (02 ةدهتفم
 20142>)>و> +23

 [ 1/17/1715 05/745 1 /111/505024. طخ.

 يف اع طنترسعاعر [مكاتطساع 10. 1عمرءانعول طادزتوزء5) ئدل ءايزيفلا ملاعو رئازذاتسأ 8

 .ةيدنكلا ويراتنوأ ةيالوب ءولرتاو ةنيدم

 (2) 0ةمعمجع كا عصم_ لل[0110ءاب 1طع ططهصإل العد 06 ططنعا 8ت/عتعأا 111, 1عااتتقتكل 5ب
2013 

 [طختمو ://رحاطدك . حقا طع ه1" عمم عدا 11-021170: عوسطتل عار ع عمات خخ ]
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 اذه انكرت نإ اننأو هاّيبيرجت رابتخالل ةيملعلا تايرظنلا عضخت نأ صخألابو

 نوكلا ةيرظن عم نوفطاعتملا نويئايزيفلا ريشيو .”ملعلا انكرت دقف رايعملا

 اًدادعتسا نودبيو «ملعلا خيراتب ترم يتلا ةيجهنملا تاريغتلا ىلإ ددعتملا

 ءرملا جاتحيو ««ضحدلا ةيلباقل» سدقملا أدبملا نم ةمارص لقأ خسُن لوبقل

 تيقوتلابو ةيفيكلاب قلعتت ةلأسملا نكلو ءضحدلا ةيلباق نم ةجرد ئلإ

 !”بساتملا

 ةيبيجلا ناوكألا نم ةفلتخم لاكشأب ةددعتملا ناوكألا هذه ءاشنإ نكمي

 ةيمومكلا تافارحنالا ئلإ ينوكلا خافتنالا نم تدلوت يتلا -- ةيعاقفلا -

 ءايلعلا داعبألل 14 ةيرظن يف ةيشغألا ئلإو «ةددعتملا ملاوعلاو ةيكيناكيملا

 لع تاريغتم نوكت ال دق تاريغتملا هذه لك :كلذ لع ًةوالعو .اًرج ملهو

 ددعلو «عئاقولا نم ةلئاه ةموظنم ىلإ اًعم اًعيمج قّحسَت دق اهنإ لب «قالطإلا
 لب هثدحيس ثودحلا نكمم ءيش يأ نأ ةجردل اًفَع عئاقولا نم ريبك

 نم ئصحُي ال ددعب ئتح لوقلا عيطتسأو ؛ةديدع تارمل ثدحيسو

 .”«ليلد ةلأسم سيلو داقتعا ةلأسم ئقبت» ةددعتملا ناوكألاف .”تارملا

 ةددعتملا ناوكألا لالخ نم ءيش لك ةيرظنل لوصولا ضعبلا لواح دقل

 نم اًعبان هتدجوأ ةيئايزيف نيناوق نع جتانو «هسفنب مئاق نوكلا نأ مهنم اًنظ
 حامسلا نكمي الو ءاهريغ ءيش الو ءيش لك يه ةعيبطلا نأب يلخادلا هناميإ

 (1) آعع ةددماتسي طع ”[هانطاع 1غ ططتتقتعد (آمج003, 2008),. 0.
 (2) 0ةتتن همم 8ا115 2008 (ه018 50), 7.

 (3) 0ةلعط ى. 5ءاطقتك آ>20عو د 81ن]أ11 عموم طعصمتن 2ةدلم»ع آطز5مه1ع اطع اناا ع5ع7
 5ءعماتلكع ةسع عدم لانتع 23,

 [طختم://ط10عو .5عز عمت عدم عت مقص .ءمرتح/ !1[عحتصط ان 700/00 عودا 11[1:عاو ع
 1عومرصت مدته 01-00 5م1م1: عفط عصحتت 1 1:عاكع/] .

 (4) التعب اك عطصع" حمل 510عوعت 2004 (هماع 39), 5
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 يذلا ريسفتلا ةعيبط نأشب قلقي نأ ءرملا ئلعو !ةعيبطلا نع جراخ ريسفتب

 لك ةيرظن رسفتس فيك :لاثملا ليبس ئلعف .ءيش لكل ةيرظن ةيأ همدقتس

 ربكأ يه هذه ؟ئرخأ ةيرظن يأك تسيل اهنأو ؛ءيش لك ةيرظن اًلعف ابنأب ءيش

 .”قالطإلا ىلع اههجاون يتلا تالكشملا

 ةطاسبب كلوقب اهيلع هحرطت ءيش يأ ريسفت عيطتست يتلا تايرظنلا نإ
 ةيملعلا ةيجهنملل اًقبط تايرظن تسيل عقاولا يف يه ..«نكمم ءيش لك نأ»

 بتك دقف ؛اذلو .”ةيقطنم ةقيرطب اهضحد نكمملا ريغ نم نأل ؛ةحيحصلا

 . (1طعمرتعو ه2 كصوئاطتس8ع) (ءيش يأ تايرظن» ناونعب الاقم «تراهنياتش»

 :الئاق كلذ حضوأو .2ءيش لك ةيرظن» موهفم نم اهيف رخسي

 ءايزيفلا تايدجبأو تايساسأ عم فانتي ةيئابن ةيرظنل لوصولا ءاعدا نإ

 ةعيبطلا سايقل تاودألا انيدل سيل نحنف «تانايبلا عيمجتو يبيرجتلا ملعلاو

 لظتسو «ةيئاهن ةيرظنل انلوصو نم نيدكأتم نوكن نأ اًدبأ اننكمي الو ءلكك

 .تارمو تارم ءايزيفلا خيرات نم انملعت امك تآجافملل ةصرف امئاد كانه

 نأ دقتعأو ءاذهك ءيشل اولصي نأ نكمي رشبلا نأ ليختن نأ الطاب ًءاعدا هارأو

 .”هنأشو هللا عدي نأ (جنيكوه» ئلع

 نع هئثيدح دنع رخسي نأ ئلإ (ورتساج تربور) قبس ام عفد دقو

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاًدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب )١(

 )١114(. ص م4١١٠ ةرهاقلا

 (2) 01مم ىل. 5ءاقتتك آ>ئ0عو د 81ن]أ117 عموم طعصستن 2ةدلمع آط15 مهم اطع اناا ع5ع7
 5 ءعماتلكع ةسحعتةعوم لانتع 23,

 [طختم://ط10عو .5عز عمقا عدصم عزت مدح . عمرتج/ ! 1 [عحتصط ان 1700/00 عوممدان 111:5 ع
 عدمت م ه200>-ل15م101: عاط عمان 15:5 ع/] .

 (3) 2 طاامو:// عل عع.م1 عل" عدرجلا15 مع 5
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 :الئاق * ٠١ ةيناثلا لبق نوكلا ةقيقح نع ةثحابلا تايرظنلا

 لئلع بيجت نأ ديرت ةلّصفم تايرظن ةعانص ةجاذسلا نم هنأ يل ودبي

 نمز يف عقو ام لوح نيمختلا ساسأ ئلع ةيملع كلذكو ةينيدو ةيفسلف ةلئسأ

 ."ةرشابم ريغ ةقيرطب وأ ةرشابم هتظحالم متت مل

 :("رسيلج وليسرام) لوقيو

 نأ هسفن تقولا يف بجي هنإف «ةلماك ةيرظن انفشتكا اذإف ..كلذ عمو

 .ءاملعلا نم ليلق ددع لالخ نم طقف سيلو «عيمجلا لبق نم ةموهفم نوكت

 يف ةكراشملا (نييداعلا سانلاو ءاملعلاو ةفسالفلا) اعيمج انيلع بجاوو

 باوجلا اندجو اذإو ؟نودوجوم نوكلاو نحن اذامل :لاؤس لوح ةشقانملا

 نأ بجي مث نمو «يرشبلا لقعلل يئاهنلا راصتنالا نوكيس هنإف ..كلذ ئلع

 (ونيدولم)و (جنيكوه) اهمدختسي يتلا تايرظنلا نإ ؟هللا ريبدت ةيفيك فرعن

 تايرظن يه (هلإلاك ةيبيرجتلا ةلدألا نم ريثكلا مهيدل نأب) مهججح معدل

 ."ةياغلل ةللضم

 ةيرظن نع ثحبلا ةجيتن ءايزيفلا هيلإ تلصو ام (تيوو رتيب) فصيو

 :الئاق ئودج نود نينسلا هذه لاوط راتوألا ةيرظن لالخ نم ءيش لكل

 ةرشع يف كرحتت راتوأ ضارتفا لالخ نم ءايزيفلا ديحوت ةركف تدلو

 (1) طعمجت >1ةتوعممتت 3210 10)' ةطووطقتت 1/31عاطعوع, ع05. 00510205, 81035, 1105,
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 .ءاضف ملاعو يئايزيف

 (2) ة[وععلامو ©تاعاؤوع (09-201009). "طدجاتصع ثصل 000: خص [متتسقأع
 معاج ممعطتم".

 [طغتم: // كتمت .طزحا*. 01: ع/وععات هت5/13.7/2010/09/08/129736414/طدتتن مع هس (-
 عملج مت مك مدما عت عاد مصعطتر]

 البلت



 دئاسلا جذومنلا حبصأو :م141/5 ماع يف ةيساسأ تانايكك ةيناكمز داعبأ

 فالآلا تارشعو «ثحبلا نم ةنس نيعبرأ دعبو .م ١19/5 ماع نم ديحوتلل

 الب أبنتتو ؛ةغراف ةركف [اهخأ] وه هانملعت ام دجن ةيثحبلا قاروألا نم [ايفرح]

 نم ةضماغ ةيواز يف شيعن نحن رتولا تايرظنل اقفوف ...ءيش يأ نع ءيش

 «حابم ءيش لك» ةلوقملا هذهو «حابم ءيش لك َّنأ ثيح ددعتملا نوكلا

 تلصو دق ةيساسألا ءايزيفلا ؛كلذلو «راتوألا ةيرظن عم باوصلا بسانت

 ."اهتيابن ةطقنل

 راهظإ يننكمي فيك» :لاؤسلا اذه امئاد لأسي يذلا وه ديجلا ملاعلا نإ

 فينصتلا نوناق وأ ةيبذاجلا نوناق صخي اميفف .”«؟أطخ ئلع يننأ يسفن

 لع روثعلا مت ..نيناوقلا هذهل ةرمتسملا تاظحالملاو رابتخالاو لقتسمل

 ئوتسم يف رظنلا دنع راهني «ةيبذاجلل نتوين» نوناق نأ دجن «تاءانثتسال

 متي امدنع راهني «لدنمل لقتسملا فينصتلا نوناق»و «(يرذلا نود) متناوكل

 ناوكألا ةركف راهنت ئتمف .تاموسوموركلا سفن لالخ تافصلا طبر
 مأ ءيش لك ةيرظن يه لهو ؟ناكمو نامز لكل ةحلاص يه له ؟ةددعتمل

 ؟ءيش يأ ةيرظن

 (1ككننت 000ع]) (لدوج تروك) تايضايرلا ملاع ماق م١97١ ماع ف

 :هنأ ولع صنتو «لامتكالا مدع ةنهربما ئمسم تحت ةيضاير ةنهربم رشنب

 ةيضاير ةرابع لقألا ئلع نمضتيو الإ قسانتم يتايضاير ماظن نم ام

 (1) طقتم://ع0لعع.01ع/"عدزجممك عل عامنا 6
 (2) 2 طقم: //ا710/1/ 116 عوعأ عت عع. عمتتتل 2145771 2-ؤ-ج | جحرت لوم زعم عمل علت[ هند

 06 ععز عمات 6 حامحت .ططصصأ
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 ماظن دوجو مدع ينعي ام وهو .اهتحص ةنهرب نكمي ال ةحيحص ةدحاو

 ًءايشأ ئلع اًمئاد يوتحتس ةيضاير ةيرظن يأف ءاّقسانتم ناك اذإ لماك يضاير

 ."اهتاذ ةيرظنلا لخاد نم ابتابثإ نكمي ال

 نأ اننكمي ..تايضايرلا لاجم ئلع «لدوج ةنَمرِبُم١ ريثأت ئدم ةفرعملو

 نرقلا نم لوألا فصلا يف تاّيضايرلا ءاملع ربكأ دحأ لعف ةّدر ئرن

 :هريبعت ّدح ئلعف «- (لياف نامريه) وهو - نيرشعلا

 تايضايرلا لئاسم عيمج َّنأب لؤافتلا مهؤلمي تايضايرلا ءاملع ناك
 لئدل دئاسلا داقتعالا ناك دقلو .لئورخأب وأ ةقيرطب لحلا لإ اهقيرط دجتس

 :ةلاحم ال اًمتح ذوجوم اهضيقت وأ ةيضرف َةْيَأ تابثإ َّنأ وه تاّيضايرلا ءاملغ

 .رمألا اذه سكع تتبثأ «لدوج ةنهربم» َّنأ الإ

 ناهربلاو ةيضايرلا ةقيقحلا نيب قرف دوجو ىلإ «لدوج ةنهربما ريشتو
 اننكمي ام طقف وهف ناهربلا اّمأ ءءايشألا ةعيبط لوح رودت ةقيقحلاف ءيضايرلا

 تاّيضرفلا نم ريثكلا كانه َّنأ اًضيأ ةنهربملا هذه انل نّيبت .هتحص كاردإ

 لالخ نم - لقألا ئلع - اهتقيقح كاردإ اننكمي ال تاّيضايرلا يف ةحيحصلا

 .ةّيضايرلا نيهاربلا

 عبّتتو ءاهب مّلسملا قئاقحلا نم ةعومجم يه تاّيضايرلا يف تاّيهيدبلا نإ

 يه دعت ئرخأ تايضرف - قطنملا ملع دعاوق بجومب - تاّيهيدبلا هذه

 هذه تابثإ نكمي تاّيهيدبلا سكعبو هنأ ريغ «تاّيهيدبلا هذهل ةّيقطنملا جئاتنلا

 ريغ قئاقح كانه أ ىلإ ريشت (لدوج ةنهربم» َّإ .تايضرفلا وأ جئاتنلا

 (1) 2 طقمو://ط طماع مامصتع .هعبعملعأ .طغصصأ
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 .قايسلا اذه يف اًمئاد ةمولعم

 ةنهربُم١ عم ضراعتي رمأ لزألا ذنم ناوكألا نم يئاممال ددع دوجوف

 ثادحألا ةلسلس قلغُي يدبألا يداملا يضاملا ئلإ عوجرلا نأل ؛«لدوج

 «(لدوجل) لامتكالا مدع ةنهربُم عم ضراعتي ام وهو ءاهتاذب ةيفتكم اهلعجيو

 ماظن يأ لامتكا مدع تابثإو تايضايرلا لع لدوج ةنهربُم قبطنت امكو

 لك ةيرظنل لوصولا نأ دكؤتو ءايزيفلا ئلع قبطنت كلذك يهف ..يايضاير
 نأل ؛ليحتسم رمأ - اهريغ ىتح وأ - ةددعتملا ناوكألا ةركف قيرط نع ءيش

 هب ةطاحإلا كنكمي الف ..ماظنلا لخاد تمد امو «لمتكم ريغ امئاد رمألا

 ناونع تحت هل ةرضاحُم يف كلذ (جنيكوه) دكؤيو ."هنع ءيش لك فصوو

 اىلإ ريشي ثيح (66061 300 1ع 620 01 2127/515) «ءايزيفلا ةيابنو لدوج»

 ."”ليحتسم رمأ ءيش لك ةيرظن ئاع لوصحلا لعجت لدوج ةنهربم نأ
 د6 د ع

 (1) طقم: //اا/ .ةكات مح 0137:عدق ع دعا 2011/0508 .طغصحل
 (02) 2 طقم: //ووتاتت .لدتحتر» . عمت .ةعان1 عت عما ك/ذاستم عم02/ ل1 مع/ط متاح ع/
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 !فئاز ملع :ثلاثلا لطفلا

 «دصرلل ةلباق ريغ ًادبملا ثيح نم [يه] رصانع ىلع موقت يتلا ةيرظنلا

 ."ةيملع اهنأب اهفصو نكمي ال

 زيفيد لوب

 ؟ملع ةددعتملا ناوكألا له :ًالوأ

 لطاب ينعت يهو «(0561100) ينانويلا لصألا نم فئاز ةملك تقتشا

 :ةملكلل يلكلا ئنعملا حبصيل ؛(5016266) ملع ةملكب اهجمد متو «(1215)

 ملعلا فلاخي ام لك اهب فصوي ةملك يهو ىف (موءان005ءاعدعع) فئاز ملع

 ليلدلا :اهمهأ رومأ ةدعب يعيبطلا ملعلا زيمتي ثيح ؟- يعيبطلا - يقيقحلا

 نكمي الو اهحرط متي ةركف وأ ةيرظن لكف ؛ةئطختلل ةيلباقلاو يبيرجتلا

 .ملعب تسيل يهف ةئطختلل عضخت ال وأ اهيلع ليلدتلا

 :اهنم «ةددعتم صئاصخب يقيقحلا ملعلا زيمتيو

 لوبق :ينعتو «(5ءعمات1ع >6100010عو7 ةيملعلا ةيجهنملا- ١

 (1)  هوجتموب 106 0011 1هملم ةملوسم (8هداومت كمسعطامم !انك1نب 2006), مم 173.
 (2) امنه ا عت عمم تهمه .عمدد/ مهعانكأو
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 دكأتلاو راركتلل ةلباق ةيبيرجتلا جئاتتلا نوكت نأو «ءاملعلا لبق نم ءيدابملا

 ."نيرخآلا نيثحابلا لبق نم اهتحص نم
 لراك) هعضو دق أدبم وهو «(12151686ز1117) ةئطختلل ةيلباقلا - ؟

 يفن ةيناكمإ :ينعيو «نيرشعلا نرقلا فصتنم يف (12811 18. 208061) ("ربوب

 ملعلاو يقيقحلا ملعلا نيب زييمتلا يف ةسيئر ةزيكر أدبملا اذه حبصأو «ةجيتنلا

 ."فئازلا

 - ريياعم ةسمخ يهو «(1/16110115 2011115) (نوتريم ريياعم) كلذك - ”

 (021 عتمملتاج, آ2ءاوعطصعاأا, اآن017ءاذهلتاو, كاعماتعاكدت, ة20 طانطأتع

 ةحورطملا ةركفلا ةيملع نم ققحتلل (نوتريم) اهعضو «32هءوةزانأ1119)

 ."يملعلا طسولا ين اهلوبقو
 7و ١ نيأدبملا ئئىلع ةددعتملا ناوكألا ةركف ةمكاحم يف زكرنس اننكل

 ةركف يه لهو ؟ةددعتم ناوكأ دوجو ئلع ليلدتلا نكمي له :ئرنل .بسحف

 ؟ال مأ ةئطختلل ةلباق

 ضعبل ةديج ةروصب قّنوم ريسفت ئلع لمتشت ةيملعلا ةيرظنلا نإ ةيقيقح
 «نيناوق «قئاقح :نمضتي نأ ريسفتلا اذهل نكميو «يعيبطلا ملاعلا بناوج

 ةيضرف ءاعدال نيدقتنملا نإف ؛كلذ ئلع ًءانبو .«ةرّتخُم تايضرفو «تالالدتسا

 (1) هءمعب ©هودعط, طسعط ©. (2003). 5ءكعمتلع 8اكعاطمل ذص طعوعاتعع. ةصتط708ع
 آنك عاوز 21عوور م0. 3-5.

 .خيراتلا رم ىلع ملعلا ةفسالف ربكآدحآأ

 (2) هععر زكتج] 12 2هممعا“ (1963). 5ءاعمععت 0مل ءعاتتتعك 310 6105
 60م ءءاتععد ةمل 1[عاتأ 21035 , م. 43-6.

 (3) 6 ةكاتر لمطص آ.. (1990). طةمعولتعسدد 105: (ةهعاكاتصع اطع انصقهشقات'ءتعل طدوتوأعتتع5 01
 رجملعسد دععمعع (156 عل.ز. ظلعتتت "60116 ةكمات 50015. 72. 51-52.

 (4) حكوتقهممما ىعولعمإت 02 5ءاعمععور '1عدعطتصع ةطمانغ ظحماسأت مم ةصل اطع ةلدطتتع 05
 كعزعمعع (اللدعطتم عاممر 120: هلداتمممأ ةعدل عزت 2عوعي 2004), 5
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 ؛اهرابتخا نكمي ال ةددعتم ناوكأ دوجول تاعقوتلا نإ :نولوقي ةددعتملا ناوكألا

 جتنت نأ اهنكمي ال ةددعتملا ناوكألا تايرظن نأ اًمومع هيلع قفتملا نم ذإ

 ماسقألاو ةيلوألا تاميسجلا ةيرظن نم هفرعن يذلا عونلا نم ةددحم تاعقوت

 ةلباق ةركفلا نأب نولداجي ةركفلل نيديؤملا نأ نيح يف .ءايزيفلا نم ئرخألا

 ناوكألا ةيرظنف .ءايزيفلا يف فورعملا يدايتعالا ئنعملاب سيل هنأ مغر رابتخالل

 «يفكي امب ةددحم تناك نإ اًدج ةدودحم ضحدلل ةيلباق اهل نوكت دق ةددعتملا

 تسيل ةيرظنلا هذه لثمو ."”نيجسكألا نم ةيلاخ ناوكألا لك نإ :لوقت نأك

 ةددعتملا ناوكألا تايرظنف فسأللو ءاًفلس تضِحُد لب ضحدلل ةلباق طقف

 .ةقيرطلا هذبم اهرابتخا نكمي الو «قالطإلا ئلع ةددحم ريغ ةيقيقحلا

 اّمأ ««اقيزيفاتيملا) ةعيبطلا ءارو امب وأ بيغلاب قيدصتلا ينعي ناميإلا

 ةيرظنلا لوبقف .هتابثإ نكمي ئتح بيرجتلاو دصرلل عضخي نأ دب الف ملعلا
 ةئطختلل اهتيلباقو (36111[165إ7) رابتخالل اهتيلباق ئىدم ىلع فقوتي ةيملعلا

 ..بيرجتلل اهعاضخإ نكمي ال يتلا تاضارتفالا لكو «(215153611116)

 ةيرظن نأ امبو :"قالطإلا ئئلع ةيملع ةميق ةيأ كلتمت ال تاضارتفا يهف

 لكش يأب اهئطخ تابثإ ىتح وأ اهسايق وأ اهبيرجت ليحتسي ةددعتملا ناوكألا
 «ليلدلا بلطتي املع تسيلو ميلستلا بلطتي [ناميإ] اَذِإ يهف ..لاكشألا نم

 :("رلدناك جيرك) لوقي ؛كلذلو

 (1) 1ءعمصقتلع 2007 (همأع 37),
 (2) 021 ددعهم - طع لعسممطخبصاعل 7010 - ؟[ءعدللتمع طمهاع مادنطاتخطتمع -

.8 .1997-2 - 10100 

 .اينروفيلاك ةعماجب يئايزيفلا فوسليفلا 0



 اًسدح لظتس «جنيكوه» اهب نمؤي يتلا ةددعتملا ناوكألا ةيرظن نإ

 "بأ رابتخالل ةيلباقلا مدعب هيلع اًموكحم
 اهنأ ةددعتملا ناوكألا تايرظن دض ةحضاولا تاضارتعالا دحأو

 فيكف ءالصأ ابتاظحالم نكمم ريغ ناوكألا نم ريبك ددع دوجو ضرتفت

 ؟اهدوجو رسفن

 ةلباق ريغ رهاوظو تانايكب ةيملع تاعقوتل تالاح قباسلا يف ثدح

 تناك نإ ةيملع ربتعت نأ ام ةيرظنل نكمي الف ءاهضعبب ةقث انل ناكو ةظحالملل

 نأ ول فلتخيس رمألا نكلو «ةظحالملل ةلباق ريغ تانايكب ةقلعتم اهتاعقوت لك

 عم ديج لكشب ةررقملا ةيرظنلاف .رابتخالاو ةظحالملل لباق طقف اهضعب

 هذه لثم يفو ءاهرابتخا نكمي ال تاعقوت نمضتت نأ نكمي ةيبيرجت تاحاجن

 «ةيرظنلا ةيضارتفالا اهتعيبط مغر اهتحصب داقتعالل يقطنم ببس انيدل ةلاحلا

 :(2 ند 2ةييع) (*”جاب نود) لوق بسحف

 نكمي ال تانايك نع تاعقوت حرطت ةيرظن [اًيملع] ربنخت نأ نكمي ال

 ةلباق ريغ تانايك مدختست ةيرظن رابتخا هنكمي ءرملا نكلو ءاهتاظحالم

 .”ابتاظحالم نكمي ءايشأ عقوتل وأ حرشل ةظحالملل

 ريغ ناوكألا - اهب دقتعن نحن :يلاتلاك ةجحلل ئرخأ ةغايص حرطٌتو

 رسفت اهنأل ؛اهتيقادصم تبسك ةيرظن نم اهعقوت مت نإ - ةظحالملل ةلباقلا

 ()  ةيمملمم كمسافتمو دمك نميعو دم ليعوروت هع يعج تسع (2 ؟ةميعسط# 2010)
 [ طم ://انلاقلا3/ 11 عتق ءاعم 51. مح ط1 معي عنا طنتخعاهط/20 10/09/51 عودا عررحاط هت 1 عح

 92و( عر عوصم(ط عمرجت م عوءةجاطنس ع.طغل].

 .اتريبلأ ةعماج نم ىئايزيف 8

 (2) 1مم طدععر ؛!:علتعأممك هل 1عداك ه1 طنا عروع ”!طعمتتعو, اص (نهتع 2007 (ممأع
 26), 30-411, م. 3

 اكن



 - ةيرذ نود تاميسج - تاكراوكلاب نمؤن نحنف اهتظحالم اننكمي ءايشأ

 دق انجاتنتسا نأل ؛ءادوسلا بوقثلا لخاد نع ةماعلا ةيبسنلا ةيرظن هلوقت امبو

 ام ةيرظنل ناك نإ ديدحتلابو .ئرخأ قرطب اهمض مت تايرظن ئلع دمتعا

 اننإف ..نوكلا نم ظحالملا ءزجلا يف ضحدلل ةلباقو رابتخالل ةلباق تاعقوت

 ءازجألا يف اهتاعقوت لبقتل نيدعتسم نوكنو «ةيدجب اهيلإ رظنن نأ بجي
 اهيلإ لوصولا بعصي يتلا (ددعتملا نوكلا وأ) نوكلا نم ئرخألا

 ."ةرشابملا ةظحالملاب

 اذهو تاكراوكلا دوجوب ةددعتملا ناوكألا ةركف ةنراقم ضعبلا لواحي و

 سيلو براجتلا ئلع دمتعا تاكراوكلا دوجوب نييئايزيفلا داقتعا نأل ؛للضم

 .اهيرحت مت دقف اهلزع نكمي ال تاكراوكلا نأ مغرو «طقف ةيرظنلا ئلع

 ءيش يأب داقتعالا رطخ حضوت اًيخيرات ةسكاعم ةلثمأب يتأي نأ ءرملل نكميو

 ةيرظنف «1ئرخأ قرطب اهمض مت تايرظن ئلع دمتعا» هنأ درجمل طقف

 ةجحان ةيرظن تناك رشع نماشلا نرقلا يف (0510815102) «نوتسجلفلا»

 (هاطو) «ريثألا» ةيرظن اهلثمو دوجوم ريغ نايك ئلع تيزي اهنكلو ءابيرجت

 نم ريبك ردق تاذ تناك رشع عساتلا نرقلا رمخاوأ يف يسيطانخمورهكلا

 ال ةددعتملا ناوكألا كلذكف ."دوجو هل سيل ريثألا ًنكلو ؛ةيقادصملا

 ئلع دمتعت امنإو ءرابتخالل ةلباقو ةفورعم ةيئايزيف ةيرظن يأل عضخت

 () ةاقتتم اتكلم همق اال. مدور 'ةماطسممأو ؟مدعممسهل, ةءلعممعب 309 (2005),
3 .1022-23,8 

 (2) 81 عاوم [معطت 2ممتعسموعهتزن [1ذذاماز 06 تمددم اه عون همم طع عمدا ع15)) 01761
 ادع الكب 1 عكعب 14 0غ 2009, خصصحلو 07 5كعمعع, ؟/هاننططع 66, آوذانع 4, 038
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 نمضتت يهف لاوحألا لكبو «- ايبيرجت ةتبثُملا ريغ - ةيئايزيفلا تايضرفلا

 ."لقتسم ريربت يأ هل دجوي ال اًطابنتسا

 نوكلا لدج يف كحملا ئلع ةيملعلا ةسرامملل ةرشابملا ةعيبطلا نإ

 ميدقت ليبس يف يملعلا ليلدلا ةعيبط فاعضإ نوحرتقي اهراصنأف ددعتملا

 نكمي لهف .ريطخ طمن اذهو ؛ىملع ريسفتك ددعتملا نوكلا ةيضرفب ءاعدالا

 ةيملع ةيرظن كانه لهو !؟ئرخألا تايرظنلا الع ظفاحت نأ ةدحاو ةيرظنل

 لبق نإف !؟اًليحتسم رشابملا ريغو رشابملا رابتخالا اهيف نوكي ةيقيقح

 دعتست تايرظنلا نم ريثكلاف «ملعلا لنعم نم ريغيوهف ..اذهم ناسنإلا

 فاعضإلا اذه نوح رتقي نيذلاو «ملعلا ننعم فاعضإ ىلع اًدامتعا قالطنالل

 ةيملعلا تايرظنلا نم مداقلا نافوطلا تاعبت ءاقتا مهيلع كلفلا ملع يف ملعلل

 ."”يملعلا مارتحالا تابجوم نوكلتمي مبنأ اًضيأ اهراصنأ نلعيس يتلا ةليدبلا

 ئلع قفاون ال اذاملف ..ملعلا ين ددعتملا نوكلا ئلع انقفاو ول اننأ ينعأو

 ؟(«ةميركلا راجحألاب ءامَّشلا»و («يكذلا ميمصتلا»و «(ةكاتد1ه8إ) «ميجنتلا»

 يديلقتلا باوجلاو ؟ملعلا زيمي يذلا رايعملا ام :ميدقلا لاؤسلل اندُع دقل

 .5(ظ1هز5ةطن11زه7) ةعطختلل ةيلباقلا وأ اًيبيرجت رابتخالا ةيلباق ناك

 (1) 8. كه هسل 0.5.1. طالتق, تملا دع ن2 ابان ندع", مهامنا
 عءمماتواءو, 49 (2008), 2.37-2.29, م. 2.34: 06.1.1. النك, 'ادهتتع 1/131 30
 ادوتاع ظمعرعإت 0م0هو215: 1/دتصامتستمع (00هو2010عوت 35 2 نع 5ءاعمعع,

 م4130: ةفاتسماط/081 1.3529 (2008).
 (2) هن مل 8ا1ن5 2008 (هماع 50), 3.

 (3) 15عاوع [1معطن 00م1 عت 0131]) 11151017 01 005172010 عرت 30 طع (نم135015715]) 01761
 ادع الكب عكعب 14 0غ 2009, خصصحلو 07 5ءكعمعع, ؟/هاننططع 66, آوذانع 4, 38
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 اهنمض نم :تاضارتعالا نم ريثكلا اهيلع ةددعتملا ناوكألا ةركف

 مىآلا

 .ةلوقعم ريغ - ةياغلل ةبيرغو ةفّرطتم ةركفلا نأ - ١

 ريسفتب كلذو «ةيرظنلا ءايزيفلا يف اًخسار اًديلقت ةركفلا كاهتنتو - ١

 .ةيساسأ ةيرظن نم اًيجاتنتسا ام ةرهاظ

 .ةيقيقح ةّيينت ةردق تاذ تسيل ةددعتملا ناوكألا ةركف -

 «ئرخأ ناوكأ دوجو ضارتفا - يملعلا ريغ وأ - يدجُملا ريغ نم - 4

 .دصرلل لباق ريغ اهنم ريثكف

 ةرظانملا يف ءاملعلا نيب اميف تشقون يتلا تاضارتعالا نم ضعب هذه

 يتلاو «ةلصلا تاذ لكاشملا نمو .ةددعتملا ناوكألاب ةقلعتملا ةريخألا

 يه :يضاملا نرقلا تاّينيسمخ يف ةينوكلا ةرظانملا لالخ اًضيأ تشق

 ناوكألا تاهويرانيس ضعب نم اًءزج لثمي يذلا ناوكألا نم يئابناللا ددعلا

 ريغ «(طرفملاو فولأملا نع جراخلا حارتقالا» اذهو «لقألا ىلع ةددعتملا

 نأ بجي طمنلا اذه نم ةينوكلا جذامنلا نأ :يسيئرلا ببسلاو ءاّيفسلف لوبقم

 ةيمهأ تاذ تسيل ةيقيقحلا ةياهئاللاف ."ةقيقح 58 ناركأل ةحّضرمك ذَبنَت

 سيلو يرظنو يفسلف شاقن اذهف .رخآ ملع يأ وأ تاّينوكلا ملع يف ًءاوس

 (1) ط.ال/. 5كدسفي 6150 لفف آتمتن وحاسم كععمفتاتك#', ذص 7ص آتئلصفلل كبس
 [مسماءععم آتمتح عكس, ءللتاعل مزن ةةمععم طاع, 0عطقتل 8قصعت هم

 عاصم ةلعاعم (3دصتعات طتمعت 1993), 94-183, مم. 1924
 (2) التك, 1[تمعطصعم هصل 5:هءومع 2004 (مماع 39), م. 932. ذدتستاقتاوب ذم 117.1
 ةامءوعت, 0.5.8. التنك ةصل آل. 1كمعطصعتب 24نلاتح كوك ةمل 0هوسصما هور:
 ططتاموممطتعدأ 1آددانعوأ, خثتتتكل:ةوتنممط/0407329 (2006) ه0 0.1.5. عااتكب

 “لان ]1 عرو عون 12جءوعتمأ هدب آل ه1 لانعمعوذر 220 1عواتصس ع, 410-387 اذط نة" 7
 (مماع 26)

>“ 



 يقيقح دوجو ال هنأو .ضحم يملع ساسأ قفو هيلع ةباجإلا نكمي اًّرمأ

 فرغ «ةيئابنال لزانم همسا ءيش كانه سيلف ؛يعقاولا ملاعلا يف ةياهالل

 ديفيد) لاق امك «ةيئابنال ناوكأ «ةيئاهنال تارجم «ةيئاهنال سبالم «ةيئابنال

 :(108510 111156151) (تربليه

 ."ةيداملا ةيعيبطلا يف ىتح الو عقاولا يف ةدوجوم ريغ ةياهناللا

 هثودح نكمي ال وأ نكمي ءيش لك ةددعتملا ناوكألا ةيضرف يفف

 لامتحاو ءثودحلا لوبقم رمأ وه قلاخ هل نوك دوجو ضارتفاف .,ثدحيس

 ضقانُت ءايشأ يهو ءاضيأ لوبقم رمأ وه ئرخأ ناوكأ هجراخ سيل نوك دوجو

 ءايتاذ ةضقانتم ةركف يه ةددعتملا ناوكألا ةركف نأ ينعي امم ءاهسفن ةركفلا

 ملع» :اهنأ اهنع لوقي ءاملعلا ضعب نإف اذل .اهطوقس - اهحرط درجمو

 ."70يقيزيفاتيم ضارتفاو «ءبذاك

 ةيرظنل «ةجرحلا ةفاثكلا»و «راتوألا» ةيرظنل «قئافلا رظانتلا» نم الك نإ

 يتلاو ««ةملظملا ةداملا» نم ةلئاه تايمك دوجو بلطتي «ينوكلا مخضتلا»

 يف ءاملعلا دجو ثيح ؛عراستم لكشب نوكلا عسوت ريسفتل اقباس تحرثقا

 لوألا عونلا نم «افونربوس» مجنل مهتظحالم لالخ نم نيرشعلا نرقلا رخاوأ

 «عراستُم لدعمب نكلو «معن «عسوتي نوكلا نأ :(15بمع 12 ةانمعتم01/26)

 ءعرسأ لدعمبو اهلبق يتلا ةظحللا نع اهيف ةظحل لك عسوتي هنأ :ينعي اذهو

 (1) ططتاموهماإب ه2 مهاطعسهنلع5و, ظللاأعل ط9: طوننأ 8ءممععتةلل 51800111
 طاد]1 1021, كقمصطتت ل عع: (©ةصط لمع آلم عولاون عود

 [طغامو ://صحهتلط . لمي صحن أ . لدن ح21 ع/ 18 عمل ع15/ 11013[ صجت خس ععاق/ 2 طتأ ه3هرحاحترت/
 11ه5ممطتم طغصتا]

 (2) لماطم طمالتمس عطمتسع, 5عمامانك 1دللع 5ءتعمعع هس 1عات عامص اص ]21210 عانع (آ.ه200:
 م متاوب طععمع ا[صاع مم ةمصحقأ, 1995), 6
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 يلاتلابو ءاهضعبب ةداملا بذج ئلع لمعت ةيبذاجلا ةوق َّنأل ؛بيرغ رمأ اذهو

 ةيبذاجلا ةوق ببسب عسوتلا أطابتي مث «ةئيعم ةلحرمل لصي نأ دب ال عسوتلا َّنِإف
 .- [نوكلا] :يأ - ةيناث هسفن ىلع شمكتنيف ءاهضعبو ةداملا نيب طبرت يتلا

 يتباتك لالخو ارخؤم نكل .ةملظملا ةقاطلا دوجو ضارتفا ببس ناك اذهو

 (1. 1. >/ذءاوهدص, ىلا 0انئفصلن , 5. 5ةتاعدت) ءاملع ةثالث ماق تاملكلا هذهل

 نم |نآلا] ةريبك تانايب ةدعاق دوجو هلالخ اوحضوأ "”يملع ثحب رشنب

 «ةمساحو ةقيقد ةّيئاصحإ تارابتخا ءارجإ نم اننكمت ةرجفتملا موجنلا

 دقو .تباث مأ عراستم عسوت ئلإ ريشت تانايبلا هذه تناك ام اذإ حضوتو

 «تباث لدعمب نوكلا عراست ئلإ عقاولا يف ريشت تانايبلا هذه نأ اودجو

 اًمع ءانغتسالا ينعي ام وهو «تباث ينوك عسوت عم ةقستم لازت ال تانايبلاف

 «ةقئافلا راتوألا» نم لك ئىلع بلسلاب رثؤي يذلا رمألا .«ةملظملا ةقاطلا»

 .«ينوكلا مخضتلا»و

 ال ذإ ؛ظحالُي نأ نكمي ءيش لك وه اننوك نإف [ابيرقت] فيرعتلا مكحبو

 دهشملا لخاد دجاوتن انك اذإ ام دكؤت نأ اهنأش نم ةحضاو تاسايق دجوت

 اننكمي ال اننألو .ديحولا وه اننوك ناك ام اذإ وأ ةددعتملا ناوكألل ينوكلا

 اننكمي ال ءايشأ يه ةليدبلا ناوكألاف .”املع تسيل اهنإف ؛ةركفلا فييزت

 ةئطختلل ةيلباقلا أدبمل ةعضاخ ريغ يهو «ينوكلا انقفأ ءارو اهنآل ؛اهتيؤر

 :«ثوج نالآ» لوقي اذهلو .'"اقيزيفاتيم يهف كلذلو

 (1) طخاص://لكول .طهطتت ع. عمدت“ ةقاتعأ عود عرج3 5596.م
 (2) رينعاك [ علك, ظماتعع مدماعتب آ2هانعادك 0وكتمب الاةتتعااع 0[7عتقش ععاق, آرب 2006,

 5ع 135
 (3) 6عقعم (طسحصلاد), «آك <؟مصع ”!طعمتجت اص 1 مدطا عفر» آل عون ؟عاعمأ وأ, | 15

 ضف



 .”ةقيقح اهنأ يعّدأ نل يننكلو «ةددعتملا ناوكألا ةاوه نم يننإ

 قلاخ دوجوب لوي نمو ةددعتم ناوكأ دوجوب لوقي نم ّلك نأ ودبيو

 امهالكف ؛ناميإلا نم ةاواسملا مدق ئلع ..نوكلا ين نقتُملا عنّصلا رربيل

 ءايدصر وأ ايبيرجت هيلع لال دتسالا نكمي ال يقيزيفاتيم يبيغ ءيشب نمؤي
 نيهاربلا كلذكو ئرخألا ةيئايزيفلا ةلدآلا دضاعت كاذ وأ اذه حجرُي نكلو

 نم بورهلل ةددعتملا ناوكألا ةركف نإ .ةيقطنملاو ةيلقعلا ججحلاو ةيضايرلا
 اقبطو «(0هءونتت'5 118201: «ماكوأ» ةرفش ضقانت «نقتملا عنصلا» ةلضعم

 يغبنيو ؛حيحصلا وه ةدقعم ةلكشمل تاليلحتلا طسبأ نإف «ماكوأ» ةرفشل

 نييئايزيفلا ضعب دجن اننكلو «ةلكشملا قئاقح بسانت ةيرظن طسبأ رايتخا
 لوقلا سكعب اذهو ءاننوك يف نقتملا عنصلا ريسفتل ةددعتملا ناوكألاب نونمؤي

 مغانتلا اذه قلخ يقيزيفاتيم لقاع نئاك دوجوب نمؤت نأف .قلاخ دوجوب

 سمخو نوك ٠٠١ دوجوب نمؤت نأ نم ريثكب طسبأ نوكلا اذه عنصو

 ةيئاوشعلا قيرط نع عنّصلا اذه رسفتل ؛ةيئاهن ال لولح تاذ تالداعم

 .يجراخ لخدت نود ةفداصملاو

 نكلو ءامامت ةيملع تناك ول امك انايحأ مدقُّت ةددعتُملا ناوكألا ةلأسم نإ

 ام ئطختت ةيلمأت تايلمعب أشني ةفلتخم ناوكأل فاك بّلطتم يأ عقاولا يف

 وأ ةعجارملل عضخت ال ةددعتملا ناوكألاف .”ةنامأب ملعلا هدكؤي نأ نكمي

 ةيرظن تسيل يهف يلاتلابو «ةيئامغود ةيرظنب هبشأ يهف ؛اذل .صحفلا

 (1)  طقم://معوك .مهغتوصقل ععم وه مطتع.ءمص/ط ءو/2014/03/1403 1 8ص |(: عطوه
 10119110م-ذ عطوم عم ءن عم ءع-كم2عع/

 (2) لمطم ممالكمعطممعب دعاعممع دما ”1طعماموون (8كتصمعدممأأوؤ: 0هزعوو 22عووب
8 ,(1998 
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 ركنتسي (”نريبنيوس دراشتير) فوسليفلا نإف ..اهتيملع مدع ببسبو ."ةيملع

 :لوقيف ءاهضارتفا درجم

 !”ةينالقعاللا ةمق لثمت ةددعتملا ناوكألا ةيرظن نإ

 ةركف لاوحألا نسحأ يف اهنإ .ءايزيف تسيل ةددعتملا ناوكألا نأ ودبي

 ناوكألا نم ةعومجمب ناميإلل دحاو يملع ببس دجوي الو هيقيزيفاتيم

 نأ بجي ام دهدحي قلاخ ةدارإل ةجيتن وه نآلا ملاعلا هيلع ام نإ ...ةددعتملا

 !”نوكي

 (1) ظدوعمأع .١( دعمأت. ظكتم اتكلم الك. ( عدلت ملتكلتلب 310 111100111013. 5ععموزتل علل
 61 ععالتت 000 2155,

 .دروفسكأ ةعماجب ةفسلفلا ذاتسأ 28

 (2) عنعطمتل دوتمطسمع. 1ع ظدنداعمعع 01 600, 2. 5.
 (3) لملم طمااةصعطمتة دع, 0مع ال/مر10 (آ1.ههءكمد: 526:1, 1986), 50
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 : يمريف ةلضعم :ًايناث

 ةلضعم» ةددعتملا ناوكألا ةيضرف عم قانتت يتلا ءايشألا نم كلذكو

 وكيرنا) ملاعلا اهعضاو ئلإ ةبسن كلذب تيمّسو «(6101*1 >31200>) «يمريف

 :هنأ يمريف ةلضعُم يضقّتو .م8١"97 ماع ءايزيفلل لبون ةزئاجب زئافلا (يمريف

 وزغ اهتعاطتساب ناكل ..ايجولونكت ةروطتم نوكلا يف تاراضح تّدجُو ول

 .دعب ضرألا ةرايزب مقت مل اهنأ وأ .ةدوجوم ريغ امإ اهنإف هنمو ءءاضفلا

 نم ناكم يأ ين ةايحلا دوجو مدعب نوريثكلا لاق «ةركفلا هذه نم اقالطناو

 ."ةرجملا

 «ءانترجم يف ضرألل ةبباشملا بكاوكلا نم ريثكلا كانه ناك ولذإ

 عرتختس اًمتحف ءاهنم يأ قوف ةيجولونكت تاراضح وأ ةيكذ ةايح ترهظو

 ناطيتساب اضيأ موقتسو «ةياهنلا يف موجنلا نيب رفسلل لئاسو ةراضحلا كلت

 ناطيتسا تاثعب تانطوتسملا هذه لسرتسو ءاهنم ةبيرقلا ةيمجنلا مظنلا

 بكاوكلا لك ئلإ لوصولا متي ئتح ةيلمعلا رمتستس اذكهو «كلذك ئرخأ

 مدع ةقيقح يمريف ةلضعم تضرتفا يلاتلابو ءانترجم يف ةايحلل ةحلاصلا

 ريغ تانئاكلا هذه نأ ئلع يوق ليلدك ضرألا ئلع انه ةيئاضف تانئاك دوجو

 ."ةرجملا نم ناكم يأ يف ةدوجوم

 رثكأ نأ ضرفنلو «ةددعتملا ناوكألا ئلع «يمريف ةقرافم١ قيبطتب نألاو

 (1) "1ع رعتمت 2200: 15 !ظلعزاطعم عتصتا 8[ط02 2 232002" ةمعاعماطأ 010ج. 7[ة5عءاط
.195-11-9 :(150)3 ,2015 

 (2) طظمتقعم عمت هما تءاندنعمعواتتما اهاعالت ععمعع (ةرتتل 8, 2015). 8ل16ع4 طزن صوتنا
 طوعممب [ل011ع15ع 10033.

 [طختم://مطقنو. 01: عت عاتتؤ/ 201 04-5-عرجت1 عمل عمت عاام ها عا عداتت 21
 زماعأ ان ععمعع.طغصأ]

 انقل



 نورصاعملا يمريف وديؤم دجي دق انه ..ةحيحص ةددعتملا ناوكألا راكفأ

 نرقلا تاينيسمخ يف تليق يتلا ةرابعلا سفن نورركي :ةلاحلا هذه يف مهسفنأ

 لوح لاؤسلا نوكي نل ةرملا هذه يف هنأ الإ ؟عيمجلا نيأ :يهو ؛يضاملا

 ةيرجملا تاراضحلا دصر متي مل اذامل وأ ,موجنلا نيب نيرفاسملا ناكم

 ددعتملا نوكلا تاراضحو يرفاسم لك نيأ» وه ديدجلا زغللا ؟ئرخألا

 ؟"ايمج

 نم لئاه ددع نم فلأتي عقاولا ناك نإف ..اًليلق لاؤسلا اذه ٌكَقِبو

 نأ بجيو ثدحيو لب ءاّنكمم "ءيش يأ» ثودح ناك اذإو ؛ةقيقح عئاقولا

 لمشي نأ ضرتفملا نمف ..تارملا نم ريثكلاو ريثكلا ثدحي لظيو ؛ثدحي
 نيب ئطختت يتلاو «(اهتانوكم تناك ايأ) ةيح تانتاك دوجو ةيلامتحا اذه

 اذه نم لعجت اننوك ءايزيف نأل - طقف ةياهنلا يف - .اهرك وأ اعوط ناوكألا

 عنمت نل ةددعتملا ناوكألا نم ريبك ددع ءايزيف نأ الإ ..ام اعون اعداخم رمألا

 .ارمتسا «ديكأتلاب» :لوقت نأ نم

 نلف «تاذلا عادخ نع رشبلا لك ةردقم انلزأ ولف ؛ةلضعملا نمكت انهو

 عئاقو نم صاخشأ ةطساوب انترايز تمت دق هنأ قالطإلا ئلع ليلد يأ دجن
 .(اًرذع ,كسفن بعتت الف أطخ ئلع يننأب ينربخت نأ ديرت تنك نإف) .ئرخأ

 نيب رفسلا نوكي دق ؟رمألا اذه ثدحي ال اذإ اذامل ؟ةباجإلا يه ام ..اًذ

 مكحب «ناكم لك يف اًكيحتسم سيل هنأ الإ) اليحتسم ددعتملا نوكلا ءازجأ

 (1) (1]02عط ى. 5ءاهتك آئ0ءو جد 81نآأ17ءمقع حن 2ةه00 آ015م1ه1ع اطع نان ع15ع7
 5عز عواتلاع خلطت عا مقلب ]11116 23,

 [طخغم://اط1م عو .5عز عدت دسم عت عد . ءمحح/ !1؟عدتصط هانت 0 عل/ 0 عوس وحان [[11:عاتو عم
 عمرا متم 01-00 هزج مح عت ط عصمت |[ عاد ع/]

 نق



 .ةبوعصلا ئهتنم يف وأ (اًبيرقت اهفيرعت

 نيب زفقلا اهلالخ هنكمي يتلا ةلحرملا ئلإ لصو نايك يأ ديري ال امبر

 ديري ام ناكم يف ام صخش دجوي نأ دب ال نكل) العف كلذب موقي نأ ناوكألا

 ديحولا لكشلا اننأ :يأ - نوديحولا نحن امبر .(كلذك اهفيرعت مكحب ءاهلعف

 لاكشأ ئلع يوتحي ددعتملا نوكلا نأ الإ) - (دوجو) عقاو يأ يف ةايحلل

 رمألا نوكي نأ ءاضيأ نكميو .(اددجم اهفيرعت مكحب «ةايحلا نم ئرخأ

 !ةددعتم ناوكأ دجوي ال هنأ :ةديدش ةطاسبب

 انني



 - و
 ...ةهصالخلا

 ةيادب دوجو ةوقب تديأو «نيرشعلا نرقلا يف ترهظ يتلا ةلدألا لك دعب

 ضفري دحلملا دجن .قلاخ - هدوجول ةلع نم هل دب الف ..ٌمث نمو نوكلل

 «ةددعتم ناوكأ - دعب تبثت مل ةيضرفب اهيلع جتحيو هذه لثم ةيريصم ةيضق
 .هتابثإل ئعسيو ؛هبلطي يذلا ضرغلا يدؤي الو زغللا لحيال كلذ نأ عم

 ارورم «نيرشعلا نرقلا تايادب يف ةدحاو ةرجم نع ةرابع نوك نم اءدبف

 ارورم ,- م1595 5 ماع لباه قيرط نع ةرجم نم رثكأ ئلع يوتحي نوكب

 سيلو - اريخأو «ةرجم رايلم ٠٠١ نم برقي ام ىلع يوتحي قالمع نوكب

 لباه بوكسيلت هدكأ ام اذه «ةرجم نويليرت ؟ نع ةرابع اننوك نإف - ارخآ

 .ةيبوروألا ءاضفلا ةلاكو عم نواعتلاب ""تاملكلا هذه يتباتك ءانثأ ءاضفلل

 (يشتيليسنوك رفوتسيرك) ةدايقب كلفلا ءاملع نم قيرف ماق ثيح

 يتلا روصلا عيمجتب ماهجنتون ةعماج نم (0ناريتئامماطع 0ههقءاتمع)

 ةيثالث جذامن يف اعم اهجمدو ابيرقت ةنس 7١ رادم ئلع لباه بوكسيلت اهطقتلا

 لالخ تدجُو يتلا تارجملا نم ددع مسر نم مِهِنَّكَم ام وهو داعبألا

 .ايخيرات ةفلتخم لحارم

 نوكلا رهظي يك :هنأ ئلإ اهومدختسا يتلا ةيضايرلا جذامنلا مهب تهتناو

 ريغ ةرجم نويلرت نم رثكأ ئلع لمتشي نأ نم دب الف ..هيلع ودبي يذلا هكولسب
 يلاوحب روظنملا اننوك تارجم ددع ريدقت قيرفلا عاطتسا دقف اذهو «ةبوسحم

 يف اننوك نأ :يأ ءاقبسُم هداقتعا متي ناك ام فعض ٠١ - ةرجم نويليرت ١

 (1) اصعد طع عدمت لتهص . ءمدص/ و عع عع/201 6/هعا/1 3/طبطط] هما وعموم
 الما عروعوعو امان عمم ومو مز7[ -عطمتع_ططص_ماط

 فد



 عم َنيِجَّمْذُم - نظن انك ام بسح - انوك نيرشع نع ةرابع رمألا ةقيقح

 عيطتسنف انيلإ هءوض لصي ام :يأ - روظنملا نوكلا هلمشي ام طقف اذه

 !مظعأ ناك يفخ امو «- هدصر

 دقتعي ذإ ؛لفسأل ئلعأ نم نوكلا لكشت ةيؤر دكؤي فاشتكالا اذه

 راجفنالا نم ةنس نويلم 560١ دعب نيوكتلا يف تأدب تارجملا نأ ءاملعلا

 نوكتل اهضعبب جمدنت اهنكلو ,مجحلا ةريغص تارجملا أدبت ثيح «ميظعلا

 هذهو .موجنلا تارايلم ئلع ةدحاولا ةرجملا يوتحتو .اذكهو ربكأ تارجم

 ال يذلاو ءروظنملا اننوك يف اذه لك .بكاوكلا تارايلم اهلوح رودي موجنلا

 !اتيدل ةيلاحبلا ايجولوتكتلل اقبط هنم 7١ ةءوس دضر اننكمي

 مل نوكلا يف تارجملا نم 4٠/ نم رثكأ نأ :رمألا يف لهذملاو بيجعلا

 مظعألا داوسلا ةظحالم اننكمي ال ..(يشتديليسنوك) اقبطف .دعب اهتسارد متي

 .اًدج ريبكلا اهدعبو اهتوفخ ببسب تارجملا نم

 ؟اننوك مجحب نوك ٠١”” دوجو ضرتفي نم مِلَع لهف ءاننوك يف طقف اذه

 .ال ؟ءيش مهنع ملعي لهو .ال

 ريسفت يأو «ةداملا ةيلومشب ةددعتملا ناوكألاب لوقي نم لك يعّدي

 وه تاحورطأو راكفأ نم هب امو [مهيدل] نيدلاف .فئاز ملع وهف اهنع جراخ

 مهتركف نأ انيأر دق اننأ عم ملعلا ةرئاد يف نوكي نأ قحتسي ال فئاز ملع

 نآلا ئلإ يهف هيلع نوريسي يذلا مهجهنم عبتت ال ساسألا يف يه اهسفن

 ئتح وأ اليلد نمضتت ال نآلا ئلإ يهو ءءايزيفلا ال اقيزيفاتيملا قاطن لخدت
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 اقيزيفاتيمك يه ذإ ؛اهنع نيدلا زيمي ءيش اذهو «"”دحاو يبيرجت ليلد نم ءزج

 ئلع بئاغب لالدتسا :يأ ءاقيزيفاتيم - قلاخ دوجو مدع ئلع اهب لدتسُي

 ءيشب لالدتسا وهف نيدلل انرظن ول امنيب ءيقطنم ريغ ءيش وهو بئاغ دوجو

 مهقدصو لسرلاب لدتسُي ثيح ؛يقيزيفاتيم ءيش ئلع يعيبط يعقاو

 رضاحب لالدتسا يه :يأ «قلاخلا دوجو - يقيزيفاتيم ءيش ىلع مهتازجعمو

 .ءالقعلا ئدل هتيقطنمو هتحص مولعم رمأ وهو «بئاغ ئلع

 رثكأ ناميإ ئلإ جاتحي ةددعتم ناوكأ دوجوب دقتعي نم :يلاحلا انتقو يف

 !قلاخ دوجوي نمؤي نمم

 نحن اذامل - ةيدوجولا ئربكلا ةلئسألا تاباجإ وأ هتديقع ينبي نم نإ
 نم ةياغلا امو ؟ئرن امك نقتم عنص وذ اننوك اذاملو ؟انتج فيكو ؟انه

 الو ربكتم وأ لهاج امإ وه ةددعتملا ناوكألا ةركف ئلع - اهريغو ؟اندوجو

 ؟اذه فيك .رخآ ءيش

 ءايملع اهب ذخؤي نأ ىلإ يقترت ال ةظحللا هذه ئلإ ةددعتملا نوكألا :ًالوأ

 نم لاحب ايملع اهيلع ليلدتلا نكمي الو «ةيضرف اهنوك زواجتت مل يهف

 .لاوحألا

 اهنكل ؛ةميلس ةقيرطب ةيدوجولا ةلئسألا نم يأ ئلع بيجُت ال يه :يناث
 .ءارولا ئلإ ةوطخ طقف انعجرت

 هنع يفني وأ نوكلا ةيلزأب يضقي اهنم دحاو جذومن دجوي ال :اشلاث

 دقو «كلذ دكؤت ةيثحب ةقرو ندروبو ثوج هعمو نكنيلف رشن دقو «ةيادبلا

 (1) جكتعطتم زكدلحت, آصطملنعاموم 10 كانمعاوانتم عك ج20 8[ 1عمتجت (8اعجت 2011
 كمرتم ععدكت عءادعي هععمسل علتلمصي 1999), 7

 فل



 داليم ديعب لافتحالا يف حوضو لكب كلذ لاقو «هبتك دحأ يف هنع ثدحت

 ةددعتملا ناوكألا ئلع ءانب نوكلل قلاخ داعبتساف يلاتلابو ,ينيعبسلا جنيكوه

 .لهجلا وأ ربكلا نم برض وه
 ةدوجوم هذه ملاوعلا ةعومجم لئم َّنأب لقتسم ليلد دجوي ال :اعبار

 يأ نأ اوتبثأ نيكنليفو ثوغو دروب نأ انركذ امكف «كلذ ئلع ةوالع .الصأ

 قيبطت نكمي ..مدقلا يف اًيلزأ نوكي نأ نكمي ال ةماع نوك عسوت ةلاح يف نوك

 هل ةددعتملا ناوكألا يضام نإ ثيح .ةددعتملا ناوكألا ئلع اًضيأ مهتيرظن

 .يضاملا يف ةيادب

 ايئايزيف هدوجو نكل ءتحب يتايضاير رمأ وه ةياهناللا دوجو :[سماخ

 ءايزيفلا ةمهمف ءاهلمعل ليطعت وه ءايزيفلا يف ةياهناللا دوجو نإ لب ءليحتسم

 ةيابناللا تمادامو «ةبوجأ ائيلإ لصنل ةياهناللا نم انتالداعم صيلخت وه

 .ةلئسألا ئلع ةباجإلا يف ةبوعصو ملعلا يف صقن - ةدوجوم
 ضعبلا اهب لوقي يتلا اهتروص ئلع ةددعتملا ناوكألا ةركف ينبت :ً(سداس

 ءيش لك نإ ذإ ؛لقعلاو قطنملا فلاخي ءيش ناوكألا نم يئابن ال ددعك

 نم ئصحي ال ددع لب ةدحاو ةرم سيلو ءثدحيس هروصتت ال وأ هروصتت

 كك قلاخلا دوجو يفنت نأ اهنكمي ال تحص ول ةركف يهف يلاتلابو .تارملا

 0 5 م د
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 :ثلاثلا بابلا

 نّقتملا عنطلا





 !ةفذط دّرجُم :لوألا لصفلا

 نيسووهم اًرشب ةفدصلاب قلَح دق ءفده الب ٌنوك نوكي نأ ءابيرغ سيلأ
 ؟27فده دوجوب

 نوتلبمت نوج

 : ةقدصلا فيرعت :ًالوأ

 «ةفَدَص اذه يمست كنإف ..داعيم قباس نود كقيدص لباقت امدنع

 يتلا ةيفيكلاب امكلهج ينعت امنإو !امكدوجو مدع ينعت ال انه ةفدصلاو

 طقسي امنيب .مطحتف كدي نم يجاجز سأك طقس ولف .امكنيب ءاقللا اهب ثدح

 كلذ تفصول ..ءيش هل ثدحي ملف كبحاص دي نم تافصاوملا سفنب سأك

 نم لكب ةطيحملا فورظلا ةفاك تملع ول نيح يف !ةفدص درجم هنوكب

 يتلا ضرألا ةيعونو ءامهنم لك اهنم عقو يتلا ةفاسملا ثيح نم نيثدحلا
 نيبت مث نمو «ةقدب ءيش لك باسح كتعاطتساب ناكل ..خلإ ...اهيلع اطقس

 لهجلا :راصتخاب ينعت ةفدصلاف ءرخألا نود امهدحأ مطحت ببس كل

 ضعبلا دجن فسأللو اننكل .(يئزج وأ يلك لهج ءاوس) بابسألاب

 (1) لمطم 1عمصماعنمصب 1طع طبصطأاع فممرمدعط: 5ءاعماتواأك لوعم77عع 600
 (مطتادلعامطتم: 1 عصحرما عمد ؟هنصع دمحم, 1998), 9

 فلعل



 !عناصلا بايغ ئنعمب اهمدختسي

 اذامو ..اَذِإ .ةفدُص :لوقي ؟نوكلا (دجٌو) أشن فيك :اًدحلم لأست الثمف

 نعم نأ عم !قلاخل ةجاح نودب يأ :هباوج نوكي ؟ةفدص تأ هنوكب ينعت

 دجوأ قلاخ دوجو يفني نم وأ دحلملا هدصقي امع امامت فلتخم ةفدٌّصلا

 تافّدَص :عمجلا «(مسا) ةفدّص :عماجلا يناعملا مجعم يف ءاج .نوكلا

 ٌةفْدُص هآرف دعوم وأ قافّتا نود اًضرَع ثدحي ام ينعتو ءفّدُصو تافّدُصو

 ديلو ءراظتنا وأ عّقوت الب :ةُدّصلا قيرطب .دصق وأ دعوم نود :ةقْدَّصلاب

 .قبسُم دادعإ نود «يئاجف ؛يلاجترا :ةَقُدَّصلا

 سوماق يف امك - (مسا) ةَفّدّص ةملكل لباقملا ئنعملا يف انرظن ولو

 نيِبْذَت قباس نع هِميِمُصَت نع هريِبْذَت نع «رارقإ نع ينعت اهدجن ..- يناعملا

 دجنسف ةيبنجألا ةغللا يف ةفدص ةملك نع انثحب ول امنيب .ميِهْضَت قباس نع

 :الثم اهنمو ءاهيلع لدت ةريثك تافدارم كانه

 ةعءالعسأب ءاقصعع: ءماسع1 لعمععز 101 نتاجت: طقمأت 22250... ءاع.

 اهنم «يناعم ةدع ئلع يتأي ةيزيلجنإلا يف ةفدص ةملكب دوصقملا ئنعملاو
 :الثم

 "1 طع هجن اطتصعد طقم معمب 101م 01: !انعآع

 .ظحلا قيرط نع ءايشألا ثودح يأ

 :كلذك اهنمو

 كهمحعاطتمع (ط2غ طقم معالق 171160111 طعامك 7132

 .هل طيطخت نود ام ءيش ثودح ينعتو

 متت -انل ةبسنلاب - ةيئاوشع ةقيرطب ءيشلا ثودح ىلإ ريشت ةفدّصلاف
 يف امنإو ثدحلا يف ابيع سيل اذهو ءاهب ةصاخ تالامتحا وأ تاباسح نود

 فر



 انيدل حبصأ تالامتحالاو تايضايرلا ملع مدقتب نكلو «هنع انتامولعم صقن

 كلذو ءايضاير اهل ددحم رادقم عضوب ةفدصلا ةرياعمو نينقت نم اننكمي ام

 نم كلذ انَّكَمُيو .ءيشلا اهب ثدحي نأ نكمي يتلا تالامتحالا باسحب

 ربكأ كلذكو اهلالخ ثدحي نأ ءيشلل نكمي تالامتحالا نم ددع لقأ ةفرعم

 ءيشلا ثودحل حبصأو «تالامتحالا هذهل دودح انيدل حبصأف ءنكمم ددع

 ليحتسي اهدودح ءيشلا زواجت ول ثيحب ةددحم ميق ٌةفداصُم وأ اًيئاوشع

 ليحتسُملا عضخيو «يضايرلا ليحتسملاب كلذ ئمسُو ءاهقيرط نع هثودح

 (طظاصتاه (لروب ليميإ) يتايضايرلا ملاعلا اهب ماق ةيباسح ةيلمعل يضايرلا

 ضعبلا اهيلع قلطُي يتلاو ««ةايحلاو تالامتحالا هباتك يف اهعضوو 80161)

 نأ ىلإ ةيضايرلا هتاباسح لالخ نم (لروب) لصوتو ««لروب نوناق» ازاجم

 ىلإ ١ ةبسن زواجت اهنكمي ال ةفدصلا قيرط نع ةنيعم ةرهاظ ثودح لامتحا

 ءاهزواجت نكمي ال ةقيقد تاباسحل عضخت - اًيضاير - ةفدصلاف عقل

 ىمسُي ام ىلع دمتعت ةفدصلا نإف ايئايزيف نكل ءاليحتسُم اهثودح حبصأ الإو

 .ةينوكلا دودحلاب

 دلع دا د

 (1) ظومدعا, ظنا (1962), طمطقطتلتط هم آنكع, 120م, تقص 21م0 مدت طع 01811131
 1مم جممطدطتاز أع عاام اللعر (1943). 2معودعو [لملاكل عاوتاماع لع ظفصععب 2. 28-30.
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 : ةفدصلا دودح :ًايناث

 ؟دودح ةفدصلل لهو ؟ةفدصلا دودح لونعم ام

 ةيئادتبالا طورشلاب ةفدصلا دودح ينعتو .دودح ةفدصلل ؛معن

 «ال مأ ةفداصم رمألا ثودح ةيناكمإ ئرنل اهيلإ دنتسن يتلاو ءاقبسُم ةدوجوملا

 ةيلمع لمعب (11/. 106125511) (”يكسبميد مايلو) يتايضايرلا ملاعلا ماق دقلو

 ءاهزواجت ليحتسي يتلا ةّفُدَّصلا دودح نيبت - هبتك يف اهيلإ راشأ - "ةيباسح

 :يهو ؛ةثالثلا ةينوكلا دودحلا ئلع هتاباسح يف دمتعا دقلو

 .نوكلا رمع- ١

 .نوكلا اهنم نوكتي يتلا ةيلوألا تاميسجلا ددع - ١

 .نوكلا رمع لالخ ةيلوألا تاميسجلا هذهل ةنكمم ةكرح ائصقأ -؟

 :ثيح يئاصحإلا لامتحالا قيرط نع كلذب ماقو

 ددع ىلع اًموسقم ةثداحلا كلت رصانع ددع - ام ةثداح عوقو لامتحا

 .اهعوقو لمتحملا ثداوحلا لك رصانع

 ثيح ١:7 - 3:6 - درن ةيمر نم يجوز ددع روهظ لامتحا :كلذ لاثم

 :نإ

 ١ وأ ؟ وأ ؟ روهظ) - ةثداحلا كلت رصانع ددع- "(.

 .(وأ 5 وأ ؟ وأ "وأ ؟ وأ ١ روهظ) 5 - ثداوحلا لك رصانع ددع- ١

 .وغاكيش ةعماج نم تايضايرلا يف هاروتكدلا ةداهش ىلع لصاح

 (1) 5 ءور ©وصطوأع (1998) "21م هعوتتممب 5ءاومععر "ةتاط نع آصاعا اذ عمدا 8ءول عض".

 مام عك 61016ر آآ: ]طاعتك ةتدلازت ©عودر , 213-209. ةمقر 117. طعصتطواف (1998).
 1ع طعوتنوم [ملعمعمععت عاتصتصمتمع نطفصعع [اطغقسعات كصدهلا هطوطتات عد.

 (ةددصطت ل عع: (تدصصطتتل عع [] ملحن عونا عدم

 انفي



 .اًذكهو ... 1:7 -:5 - لامتحالا كلذل

 لك يه ةنكمملا ثداوحلا نأ يكسبميد ربتعا كلذ ئلع اسايقو

 :نأ ربتعاو «ةينوكلا ثداوحلا

 عمج - ثداوح اهنم ردصيس نوكلا يف ةيلوألا تاميسجلا عيمج - ١

 ء(هتاطم 08100)100) (نوتجنيدإ رثرأل) اقبط ميسج ٠١” - يهو - ةثداح

 .ميسج ٠١” ب ضعبلا اهردقي نيح يف

 «كنالب لوط» يه ءوضلا اهلالخ رفاسي نأ نكمي ةيناكم ةدحو لقأ - ”

 اهجاتحي ةينمز ةدحو لقأو .رتميتتس ” ٠١ يواستو طاوصوءا<5 معاد

 .ةيناث “ ٠١ طاهصعاع'5 انصصع «(كنالب نمز» يه كنالب لوط يف رفسلل ءوضلا

 يواسي كنالب نمز وه ثدح هيف ثدحي نأ نكمي نمز رغصأ نإف ..يلاتلابو
 نم عرسأ ثدحت نوكلا يف ةثداح يأ دجوت الف ءثدح لكل ةيناث “ ٠١ ابيرقت

 .ةيناث /ثدح ؛؛١٠ - نمزلا اذه بولقمف ِءاَذِإ ءريغصلا نمزلا اذه

 رايلم 1.07 - ميظعلا راجفنالا ةظحل ذنم تّرم يتلا يناوثلا ددع -8

 .ةيناث ٠١" - ةيناث 5٠ >* ةقيقد 5١ >> ةعاس 7 4 ا موي 750 ا“ ةنس

 هزواجت نكمي ال مقر ربكأ ئلإ لصن تالامتحا ةثالثلا برضبو

 :ةجيتنلا نوكتف «؛ةفداصم

 أ ويقام واطكت

 ئلإ ١ نع ةرابع وه ةفدص ءيش يأ ثودح لامتحا نأ دجن ..اذه نمو

 اقبط نوكلا اذه يف تاميسجلا لكل ةيلكلا ثادحألاو تالواحملا رادقم

 (1) مسعكطسع 830مونمم - 1طع الدقنتتع 01 طه مارعتمل اقلوعال - دامس المع
 ةلآدعمتت ]هز - 8

 اففز



 ال اهتبسن نوكت نأ يغبني ةنيعم ةثداح ثودح لامتحا نأ ينعتو ٠١"« مقرلل

 ةبسن ديزت ةيلامتحا يأل نكمي الف ٠١*: ئلإ ١ ةبسن - مقرلا اذه ائطختت

 مقرلا دعُيو ؛هلمكأب نوكلا رمع لاوط ثدحت نأ رادقملا اذه نع اهثودح

 لامتحا - ٠١" ئلإ دحاو يواسي لامتحا يأو ؛ليحتسملا ةبتع وه ٠١"

 لكف .ةفداصم ءيش يأ ثودح هدنع مدعني مقرلا اذهف .ثودحلا عونمم

 وأ فاك تقو دجوي ال ذإ ؛ليحتسملا مكح يف يه مقرلا اذه قوفت ةيلامتحا

 ليحتسُملابا مقرلا اذه ئمسُيو .اهثودحل نوكلا يف ةيفاك تاميسج

 .«يئايزيفلا

 اًدح عضي يذلا نوناقلا اهنأب ةفدصلا «فيرعت» اننكمي ؛كلذ ئلع ًءانبو

 نوكلا دجُو لهف .نوكلا دودح ملع اًدامتعا نكمم لامتحا رغصأل

 !؟ةفدصلاب

 اقين



 !ةفدصلاب نوك :اثلاث
 اًرجاع فقي ..هتباوثو هنيناوق ماظتناو هتارجم ةكرحو نوكلا لمأتي نم

 الضف القاع الجر دجت الف .اهيلع ريسي يتلا ةقدلاو عادبإلا لوح لقعلا رئاح

 نأ قدصأ نأ عيطتسأ الو ,نوكلا قلخ يف ةفدصلاب لوقي داج ملاع نع

 درجم وأ «ةيخيرات ةفداصم وأ ةيردق ةطلاغم درجم وه نوكلا اذه يف اندوجو

 انل َديِرَأ دقل .اًدج ةميمح انتكراشمف ءلئربكلا ةينوكلا اماردلا يف ةيضرع ةراشإ

 ."انه نوكت نأ اقح

 اهنأ كر حنت ةرايسل هتيؤر دنع دقتعي نأ ةيئادب ةراضح نم لجرل نكمي

 نكلو ؛ةرايسلا تحت يفخم يبظ ةطساوب رجُن وأ حيرلا ةطساوب ةعوفدم

 يف امبر كلذك .”ةمّمصُم اهنأ كرديس كرحملا ةيؤرو ءاطغلا حتف درجمب

 ليلد وأ هيدل ملع نع سيل اذهو «ةفدٌص ئتأ نوكلا نأ ضعبلا نظي ةيادبلا

 نأ درجمب نكلو «نوكلا اهب لمعي يتلا بابسألاب لهج ةجيتن امنإو هكلمي

 ينو هئازجأ نم ءزج لك يف ناقتإلاو ماكحإلا ئريو .هصئاصخو نوكلا سردي

 .نقتُم عنُص حاتن هنأ ملعيسف ؛هكالفأ نم ةكرح لك

 ليال و. فناكسال ةملتمو ةمكحم نيناوق قبط سي نوكلا نإ

 ئلع ماقُي لب ضعبلا دقتعي امك قراوخلاو تازجعملا ئلع ماقّي ال نوكلاف

 هقلاخ ةردُق ئلع لدت يتلا ةمكحملا نيناوقلاو هتانوكم نيب قسانتلاو عادبإلا

 اليلد كلتمي ملاعلا اذه ين دحأ دجوي الو .نآ لك يف هيلع مئاقلاو «هرمأ ربدتو

 (1) طوبا طومتعو, 1طع ةاتمل ه1 000: '[طع 5ءنعماتلتع 8دقزك 10 2 [هتهصهل 17ه
 (1992), م. 2

 (2) رميمطعيت< 1. معمصمعاب آ1هنعاا] ععمأ !جعولوص (0عو0مملكاتط 320 15 1115:
 مططتئامكممطتعماب 1طعمام هنعمل, مصل هعاعمفت ع معاكح ععاتا عع 6 .2 ,2001 '111/١

 فيز



 هتارجمب نوكلا ةأشن نع الضف ةفداصُم ئلوألا ةيلخلا ةأشن ئلع ادحاو

 ةيئايميك اثادحأ نأ داقتعالا قالطإلا ئلع اًيقطنم دعي ملف «هبكاوكو هموجنو

 يأ كلمن الف ؛ةيحلا تانئاكلا طسبأ يف هارن يذلا ديقعتلا ءاشنإ اهنكمي

 ةفرعملا مك عم ايالخلا طسبأل ولو «يئايميك يروطت ردصم دوجول لامتحا
 .”نرقلا اذه يف انيدل مكارت يذلا

 ةفدصلا اًيدحتم فقي نوكلا يفام لك نأ ءاملعلا ئدل نيبتدقل

 ةيلخلاب ارورمو طيسبلا نيتوربلا نم اًءدب نوكلا يف ءيش لكف «ةموعزملا

 :كلذ نايب كيلإو «ةفداصُم أشني نأ ليحتسي لئاهلا نوكلا اذه نع الضف

 لقأو «ةفلتخملا تانيتوربلا نم ةعومجم نم ةيحلا ةيلخلا نوكتت - ١

 بجعي نيتورب ٠١" وه ةيحلا ةيلخلا ةفيظو ليعفتل تانيتوربلا نم نكمم ددع

 ةلسلس ىلع تانيتوربلا هذه نم دحاو لك يوتحي نيح يف ءاّعم اهدجاوت

 بيترتو ددعب) ةنيعم ةبيكرت وذو ءفلتخم ينيمأ ضمح ٠١ نم ةعونصم

 ؛ةيمهألا يف ةياغ رمأ ةينيمألا ضامحألا هذهل يلسلستلا بيترتلاو «(نيعم

 اذإ نكلو ءاَلاَّعف نوكي نأ نيتوربلل مَّئستيسف حيحص لكشب تبتر ول اهنأل
 «لاعفلا يفيظولا نيتوربلا انيدل لكشتي نلف ..بيترتلا يف اًدحاو ًأطخ ثدح

 يد سالجود) ةيئيزجلا ايجولويبلا ملاع ماق دقلو .اًلتاق انيتورب ناك امبرو

 ينيمأ ضمح ١6١ نم نوكم نيتورب ةينب رييغتب (100108/25 10. ة>©) (سكأ

 «نيتوربلل ةيفيظولا ةبيكرتلا ئلع ةيئاوشعلا تارفطلا رثعت نأ لامتحا ةفرعمل

 دحاو يفيظو نيتورب نّوكَت ةصرف َّنأ ةنكمملا تابيكرتلا عيمج نيب نم َدِجْوَف

 (1) ط.سعاع دمل 2ل.6ءاواعب 1 لمص طقتنع عممانعاط ؟هتخط غ0 8ع هم ةلطعأوأر (00553/83
 2004, م. 6

 فذ



 نم دحاو ةبسنب :يأ ٠١- لإ ١ ةبسنك ةيئاوشعلا تارفطلا لالخ نم ريغص

 .”لامتحا نويليرت نويليرت نويليرت نويليرت نويليرت ةئام

 لامتحا ”باسح (5:عمالعا 216/61) ("ر يام نفيتس) لواح دقلو - ؟

 ضامحألا نم اًدجج ةطيسب ةلسلس نمو رسعأ يفيظو دحاو نيتورب ءوشن

 ..ينيمأ ضمح ١١١ نم ةفلؤم (نيتوربلا ءانبل ةيساسألا تانبللا) ةينيمألا

 نم دب الو «ةيديتبيب طباورب ضعبلا اهضعب طبتري ةينيمألا ضامحألا نأ دجوف

 «ةيمّهاستلا وأ ةينيجورديهلاك ئرخألا طباورلا نم اهريغ نود ةطبارلا هذه

 ضمح نيب ةيديتبيبلا طباورلا نيوكت ةبسنو اًلاعف اًئيتورب ٌجتنت ئتح كلذو

 نوكتي يذلا مجحلا طسوتم نيتوربلا نإف يلاتلابو ١« ىلإ ١ ةبسنك رخآ ينيمأ

 نيوكتل "7 ئلإ ١ اهردق ةيلامتحا ئلإ جاتحي طقف ينيمأ ضمح ١6١ نم

 «بسحف اذه سيل ١.5 ١١“. يواست *””و ءميلس لكشب ينيتوربلا ءزجلا

 «ينيمي لكشب اهبيترت حصي الو «يراسي لكشب اهبيترت متي ةينيمألا ضامحألاف

 (©0م0ءه1 15هدتتعات5) ةيرصبلا تارموزيألا نم نانثا هيدل ينيمأ ضمح لكف

 ضامحألا بيترتو ءامهضعبل - نيسكاع - ةآرمك ةعيبطلا يف نادجاوتي ثيحب

 (1) طمانعادك 12. خدع. 8والطلدغلمع اطلع ما عانوا عمعع 01 ماماعأال ؟ءوانع7 عمد 0
 طيصعأتممهأل عمعوتدع 10105. 1هسصمل هك 501 ععباقع 81ه1هعرت, ؟7هايصع 341, آ5ذانع 3,
 27 ةتواتذأ 2004, 2هعع5و 1315-1295. ] 1/101 8101. 2004 خثحنو 1295:)5(27:341-
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 دهعمل ةفاقثلاو مولعلا زكرم سيسأت يف دعاس يكذ ميمصتلل ديؤمو ملع فوسليفو سردم 8

 دهعملل هباستنا لبقو ءيكذلا ميمصتلا ةكرح معدت يتلا ةيسيئرلا ةمطنملا وهو يرفكسد

 وضعو ةفاقثلاو مولعلا زكرمل اًريدم لمعي اًيلاحو 177/01600111 ةيلك يف اًداتسأ ريام ناك

 .دهعملا يف يسيئر

 (2) ةنعمرعم 81عرنع داعممتطتتع اه الطلع (نعا1: آناكخ همم اطع 8110لعمعع 101 ع1
 1آدءدائم ([آدعمعمم مع, 2009), م 172-171. 5عع 2150

 [طخطرحو ://اتتاكتاكت يمان أ ناطع عمدحر اج 1 عاج 1627771-770 غ1]

 اناظر



 لكشتل ؛ةيحلا تانئاكلا تانيتورب عيمج يف يرورض - يراسي - رسعأ لكشب

 ةيلامتحا روهظ ينعي امم «ئطلاب هل حمسي ثيحب ؛داعبألا يئالثك نيتوربلا

 م١١ 51١ 01١ ةثالثلا تايلامتحالا برضبو ٠١*'. يأ 7 يواست ئرخأ

 مجحلا طسوتم ينيتورب ءيزج لكشت ةيلامتحا نأ انل نيبتي اهنمو ١١"

 لامتحالا اذهو .اًرفص ١74 هنيمي نع ١ يأ 2٠١ ئلإ ١ يواست ةفداصم

 نيتورب يف ةدوجوم ةقدلا هذه !يكسبميد اهددح يتلا ليحتسملا ةبتع ئطختي

 لقي ال ام ئلع يونحي ةيحلا تانئاكلا عاونأ طسبأ َّنأب اًملع «طقف يفيظو دحاو

 يوتحت (11002135118 0[8601ائانا0) ايريتكب نإ لب «نيتورب ٠٠٠١1 نع

 داوملا نم فورعم مك رغصأ وهو نيج 447 يف يدعاق جوز فلأ 58١ ئلع

 جاتنإ يف ةفدصلا زجع حضوت يتلاو اهريغو تاباسحلا هذهل ةجيتنو -

 ..ةيلخلا اهنم نوكتت يتلا تانيتوربلا تارشع نمض نم لاّعف دحاو نيتورب

 نأ ىلإ (ةاذ 2ءودن5هإل) (يرسريميد يلع) يروطتلا يجولويبلا ريشي

 نيتورب - ((0ل10ء]0-1026) (يس موركوتيس) ميزنإ ةلسلس نيوكت لامتحا

 ضيألا تايلمع نع لوؤسمو ايردنوكوتيملل يلخادلا ءاشغلا يف دوجوم

 ةباتك نم (درق) ةيناكمإ لامتحاك وهف ءرفص - ةفداصُم - ةقاطلا جاتنإو

 ةايحلا تجاتحا اذإ هنأ ئنعمب ءأطخ يأ نود ةبتاك ةلآ ةطساوب يرشبلا خيراتلا

 ئوق نإف الإو .هلك نوكلا يف ةدحاو ةرم - اهققحت ةيناكمإف ةنيعم ةلسلس ئلإ

 ةقيقحلا هذه لوبقو .نيوكتلا اذهم مايقلا اهنكمي اهكاردإ اننكمي ال ةيقيزيفانيم

 (1) طمومعب 01/, - طع متصتسما ععمع مصسصماعمدعتا 01 8/5:ءمرماةك33 ععضت(ة]1انقن -
 كعزعوععي 5235(2700) 1995 - 2. 397-313
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 ولف ."ئلوألا ةيضرفلا ئلع ئقبن نأ بجي ؛اذهل .ملعلا بساني ال رمأ ةريخألا

 بكاوكلا هذه لك تألتماو ءضرألا بكوك لثم بكاوكلا تارايلم انرضحأ

 لصحن نلف ..نينسلا تارايلم اهيلع انرظتناو «ةينيمألا ضامحألاب اهرخآ نع

 ."ادحاو نيتورب ىلع

 «ةفدصلاب ةايحلا غوزب لامتحا اوبسحي نأ ءاملعلا نم ددع لواح - :

 مادختساب «يناطيربلا كلفلا ملاع «(1560 110ا:16) (ليوه ديرف) ماق ثيح

 باسح عاطتسا جرختلا ةبلط ةدعاسمبو (511061 (0012م11161) قتاف بوساح

 تاديحو) ةايحلا لاكشأ طسبأ نم يهو ءابيمألا تانيتورب لكشت لامتحا

 تانيتوربلا هذه روهظ لامتحا باسح لواح «نافلأ اهتانيتورب ددع«(ةيلخلا

 ةرشع نم دحاو وه ةفدص ابيمألا تانيتورب روهظ لامتحا نأ دجوف «ةفدص

 ليحتسم هنأو :ةفاخسلا ةجردل اًدج اًريغص لامتحالا اذه 400٠٠0 سأ

 رغصأ لامتحا لكف ؛(نيسمخ سأ ةرشع نم دحاو نم رغصأ) هنأل ؛ايضاير
 تاباسحلا هذبب مايقلا دعب .(ايضاير ليحتسم ١ سأ ةرشع نم دحاو) نم

 داوم نم ةايحلل يئاقلتلا لكشتلا لامتحا» :ّنأ (ليوه ديرف) ملاعلا حرص

 فاك لامتحالا اذهو ءرفص فلأ ٠: هنيمي ئلع دحاو نم دحاو وه ةدماج

 ئلع ال يئادب ءاسح كانه نكي مل .اهلمكأب روطتلا ةيرظنو (نيوراد) نفدل

 - ةيئاوشع ةايحلا ةيادب نكت مل اذإو ءرخآ بكوك يأ الو بكوكلا اذه

 فوخلاب ةالابم نودبو ”«!فداه ءاكذ جاتن نوكت نأ بجيف اذ ..-- ةفداصم

 (1) مثلآ ]7عمتكمإلم اكهلتانسم 7ع طحتتسم (آصطعتامصعع هم 87هآباتمد), (ثسلعقتمن
 3/عاءاىدم منطاتكطتمع ن0., 1984), ص386 61
 (2) 17. 2. ظزتنلب طع 02 علم 01 5مععاأعك,ر 0

 (3) هزم ميمعلمعاع طموتاع حمل ©طمملتد 11/1 ءاعمصممتصعطعي طكدماسأمر ملت ؟م2عع

 افيبل



 داوملا نأ :هدافم جاتنتسا ئلإ لصن ..دئاسلا يملعلا يأرلا ةفلاخم نم

 الف ؛نقتم عنص ةرمث نوكت نأ بجي ماظنو سايق نم هيوحت امب ةيجولويبلا
 وهو - (ليوه ديرف» قّلعيو ."ابم ريكفتلا يننكمي ئرخأ ةيلامتحا ةيأ دجوت

 ّدعي عقاولا يف :لوقيف نيرّوطتلا نم فنصلا اذه ئلع - روطتلا ةاعد دحأ

 بجعي ثيحب ؛ناكمب حوضولا نم ةكردمو ةلقاع تاذ لبق نم ةايحلا روهظ

 حضاولا نم !!!؟تايهيدبلا ئدحإ اهفصوب اًعساو اًلوبق ئقلت ال اذامل :ءرملا

 .”ةيملع اهنم رثكأ ةيسفن بابسألا نأ

 ريشب (1/116361 طاطدةط) (نامتيب لكيام) ريهشلا يئايميكلا اذهو - 5

 ٠١" نوكلا تارذ ددع نأ فورعم وه امكو :الئاق كلذك ةفدصلا زجع ئلإ

 ةجاحيب ةايحلا رارمتساو «ميظعلا راجفنالا ذنم ةيناث ٠٠" نمز ائضمو «ةرذ

 تالامتحالا ددع نأ ثيحو «ةيساسألا تاميزنإلا نم ٠٠١١ وحن لإ

 حبصي اًعيمج مهنيوكت لامتحا نإف ٠١".. نم ربكأ طقف دحاو ميزنإ نيوكتل

 تح ثودحلا ليحتسم اذهو «- رفص فالآ ةعبرأ همامأو دحاو :يأ

 ئوس تسيل ةيحلا ةداملا تناك ول اَذِإ .”اًيوضع الئاس هلك نوكلا ناك ول

 ترهظ فيكف ..ةيعيبطلا تاعاعشإلاو ئوقلا وأ هءتارذلا تالعافتل جاتن

 ديحولا ريسفتلا نأ فرتعتو كلذ قم دعبأ بهذت نأ نلإ ةجاجب اننإ ؟دوجولل

 «ءايزيفلا ءاملعل ًةنعل لثمي ريسفتلا اذه نأ ملعن نحنو !قلخلا وه لوبقملا

 (دل عج المراع كنطصمو ىلع 5ءطاتقأعتب 1984), م. 8.
 (1) موناعب علب 9مصت آععاتتع, 1[هزنهل 1مماتطت هر, آمه2008, 12 ]و21317 1982:

 8كه1ن كت مم ظمتم 5موعع (1982) مم. 27-8.
 (2) طمعا طمزتاع ةمل تكمملعو 1171 هصتةكتس عطع - 8تماان 01 8013 5م36ع - لعتتا

 3011 - كزطممم يي كءاجابكا عت“ 1984 - 0.
 (3) 141 ءطمعا طتطصمس - ىملهصممل تماس ور - 110م كي (0.-1984-ه48

 افراث



 .”ةيبيرجتلا ةلدآلا اهمعدت نيح يف اهبحن ال ةيرظن ضفرن الأ انيلع :نكلو
 ةيلامتحا باسحب (1.66 5061067) (رنتيبس يل) ملاعلا ماق امنيب -ا/

 كلذو (1/13050 185701111108) ريبكلا روطتلل ةجيتنك دوجولل ديدج عون روهظ

 ثودح ةيلامتحا نأ الإ لصوتف «ةيئاوشعلا تارفطلاو ثداوحلا لع ادامتعا

 همامأو دحاو هنإ ؟مقرلا اذه روصتت له ٠ ١ ىلإ ١ ةبسنك لصت كلذ

 لك ئلع مقرلا اذه بتكت نأ درجم طقف تلواح ول كنإ ءارفص 8

 نأ نم مغرلا ئلع ؛عيطتست نل نوكلا يف دوجوم نورتكلإو نورتوينو نوتورب
 ريهشلا ملاعلا لوقي ؛اذلو .”ميسج ٠١* ئلإ لصي نوكلا يف تاميسجلا ددع

 ملعلاب حلسمو «فصنم لجرك» :(80015*1 0011010 (كيرك سيسنارف)

 .”«ةزجعم ةايحلا ةأشن نأ قطنملا نم ءيشب ررقأ نأ عيطتسأ «نآلا انل حاتملا

 دوجو ةيلامتحا ريدقتب نيثحابلا نم ةعومجم ماق م15١7 ربمسيد يف -8
 ,*نآلا ملاعلا يف نيدوجوم ناسنإ رايلم نم رثكأ نمض نم دحاو ناسنإ

 ءامهضعبب كاوبأ يقتلي نأ ةيلامتحا :اهنم «لماوع ةدع ئلع ًءانب كلذو

 «كريغ دحأب ال تنأ كب صاخلا وه يونملا ناويحلا نوكي نأ ةيلامتحاو

 ةجيتنلا تناكف .كمامأ يتلا ةروصلاب ةحضوملا ئرخألا لماوعلا نم اهريغو

 دحاو ئلإ ١ ةبسنب :يأ 1780٠0٠١ سأ ٠١ نم ١ يه كلذ ةيلامتحا نأ

 ددع انلمأت ول نيح يف .رفص فلأ نينامثو ةسمخو ةئامتسو نانويلم همامأو

 د80 د 1 2
 (2) مع ةمءامعت. 7104 طؤن طفصمعإ (اطع زان0هتعق م2633,1997). م 91-1
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 [طختم://1.[هععاط هما محلا .حاطم ” نتا م 9/03 9/021 90217 1573/1/5 عع عدا عا.

 2 ىراوز ون طع اءعانطمم ل طوا جمر عاود كعاحاآ 400313751 خ]

 امل



 ..نوكلا يف نقتملا عنصلا ةمزأ نم جورخلل ضعبلا اهيلإ يوأي يتلا ناوكألا

 «رفص 0٠٠9 همامأو دحاو يأ نوك 20١ سأ ٠١ وه اهل ريدقت ئلعأ نأ دجنس

 !ركذُي داكي ال ءيش هنإ ؟قرفلا ليخنت له

 (”وكاك ويشيم) يئايزيفلا ملاعلا جرخ «تاملكلا هذهل يتباتك ءانثأو - 4

 ماق نأ دعب كلذ هل نيبتو «نيناوقل عضاخ نوكلا ْنأ فشتكا دق هنأ احرصم

 (مءلستالا'ع دعاصت - 12011005 هاّمس ام اهيف لمعتسا ةيئايزيف ةبرجت ءارجإب

 جاتنوه امنإو ؛ةفدص هءارو سيل انملاع نأ لإ رمآلا هب ئهتناو .لمعطت7مك)

 يف شيعن انّنأ تجتنتسا دقل» :الئاق راشأ اذهلو فداه ءاكذ اهءارو نيناوق

 مويلا هيلع قلطن ام لك ٍنوقَّدص ...ءاكذ ةطساوب تقلخ نيناوق هتعنص ملاع

 نم «ىل ةبسنلاب» :الئاق فاضأو ««اًدعاصف نآلا نم ننعم هل نوكي نل ةفدص

 ءاكذب ةعونصمو ةقولخم نيناوقب ةموكحم ةطخ نمض دجون اننأ حضاولا

 ."”(ةفدصلاب سيلو ينوك

 ملاع ماق دقف ..ةفدصلا قيرط نع نوكلا أشني نأ ةيلامتحا نع امأ - ٠

 ءارجإب ماقف ءانكمم اًرمأ ةايحلا روهظ نم لعجت ةقيرطبو ةفدص نوكلا

 دحأو ؛مولعلا طيسبتل ةيقئاثولا مالفألاو بتكلا نم ديدعلا هل ءريهش يرظن يئايزيف 8

 .راتوألا ةيرظن يسسؤم

 (1) "1 طهحع ممعان0عل اطقأ 5ع هتتع اص 2 1:01 2220ع طن ن1ع5 ءتعو[ع0 6إل ةنق
 1ماعالت ععمعع", طع ةكلتعسمعل. "8ءانعع معو تتعجئاطتمع اطقأ لع ءهلل ءطقمعع (0023
 مز6 ممملعع ةعدقع ةصيتصت مع". ... "10 مدع 1( 15 ءاعوتع اطقأ 5ع ءررتقأك صه ماقص
 تتطتعا 15 عمالعممعل مزن مناعك طقهأ نعم همعمتعلب دطقمعل طال 32 انتلا'عاكد]

 1متعأا) ععمعع دس ممأغ هزت طقصعع".
 [طختم: //كصست .طععما | عععات . عمد حم51/2:7826/]

 انفي



 ةايحلا ءوشنل ًايهم نوكي نأ يلإ نوكلا ءوشن لامتحا نيت تاباسح

 سأ ٠١ سأ ٠١ نم ١ نع ةرابع لامتحالا اذه نأ هل نيبتف «ةفداصملاب

 مال

1 

003 

10 
 ليحتسم ءيش وه ١6١ سأ ٠١ نم ١ ددع نأ يكسبميد حضوأ امنيب

 اذه فصول يفكت ال ليحتسم ةملك نإ !؟مقرلا اذه لثمب فيكف ثودحلا

 فيك :انربخُي مقرلا اذه» :الئاق مقرلا اذه نع زورنب رجور ثدحتيو .مقرلا
 .(!قلاخلا فده ةقد نوكت نأ بجي

 ريفشتل لوبقم جذومنك اهلامهإ بجي «ةفدصلا» نأ حضاولا نم ١-

 الإ لعفلاب اهلامهإ مت دقل :ةقيقحلا يفو «ةيحلا ةمظنألل ةيرورضلا تابكرملا

 .”(ةيبعشلاو ةيديهمتلا صوصنلا يف

 !؟نوكلا ةأشن ةيوفدصب لئاقل ةلوقم حصت اذه لك دعب لهف

 5 دام داع د

 (1) طعمعموعر 1. 1طع طم ءتم5*1 ظلم ةلنصسل, 0010 آلملك تونا 8[ءعو5و (1989)ب
 7م.339--45.

 (2) طمتاعو 1طقجسمم, آل1د11 مم 8201ج - طع طمووأعتجن 0 ]1125 هتتولط - 1ءقك -
 1[ .عتتو دم كادصا عون - 1992-2. 145-46

 اف





 ...قينأ نوك :يناثلا لصفلا

 لئالد تدجو «هرامعم ليصافت تسردو «رثكأ نوكلا تصحف املك»

 .”نومداق اننآ ملعي ناك يناعملا نم ئنعمب نوكلا نآ ئلع ةيمانتم

 نوسياد ناميرف

 ادج بعصلا نمو ءاّقيقد اًنزاوت دجي هصئاصخ سرديو نوكلا لمأتي نم
 ةينب الع ةدنتسملا نوكلا اذه ةينب ءاشنإب تماق ةكردمو ةلقاع ّةوق َّنأ راكنإ

 تانراوتلا سسأ يف ةدوجوملاو ةساسحلا ةيمقرلا تاباسحلاق ...اًدِج ةساسح

 هلك نوكلا نإ .”(نوكلا قاطن لالخ ميمصت دوجو ئلع يوق ليلد ةينوكلا

 يساسأ ضرغو فده يرشبلا سنجلاو «ةايحلا معدل صاخ لكشب ممصم

 ءاملا ةعس ئلإ تارجملا مجح نم هجوألا عيمجف :ماع لكشبو «كلذ نم

 نمو .”ةيزكرم ةقيقح رشبلا لجأ نم نوكلا دوجو نأ ئلإ ريشت ةيرارحلا
 جاتحي هنأل ؛كلذو «نيناوقب موكحم نوكلا يف ام لك نأ دجي ..اًديج لمأتي

 .هدجوُم لإ رقتفي صقان نوكلا يف ام لكف ؛اذهلو ؛هدوجو يف طورش لإ

 (1) عرععمدوم ]ةيتذمدي آ«تكذسسطتسع طع انما عتوعر 1121مءعقع 1خ0زتتر ]عانت 801150.
 (2) طوبا ةكتعو. 000 ةمل اطع 8لعرو ططرتوتعو. ظلعوب المتاع داصمم عع 5ءكانكأعتب 1983,
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 (3) 1841ءطحعا ل. [2عمامم. 1998. >لوطب ع آ2ءواتطإلا 11037 اطع آةتتتؤ 06 81010عزن [عاتعدل

 طتسصموع زم طع []ملح عدم. طلع المرا 1ع عع 2معوكب رجب 9

 افلانإ



 هاوتسم نم نوكلا ةسارد ئلع ةينبم ةقيقح هنكلو ,فوجأ ءاعدا سيل اذهو

 .- ئرنس امك - يرذلا ئوتسملا ىلإ يرجملا

 :ةينوكلا دودحلا :ًالوأ

 :ينوكلا ددمتلا ةعرس - ١

 سيل وهو 18 5828 ميظع راجفناب أدب نوكلا نأب ءاملعلا دقتعي ايلاح

 نود اهربتعيو «ةداملا تتشي ي راجفنا لك َّنأِب (نحن) نظن امك - ايئاوشع اثدح

 دقف «رارسألاب فوفحم لكشب اذه سكع لمع ريبكلا راجفنالا نكلو - ماظن

 ةيرظن تفاضأ دقلف ."”تارجملا لكشتل امم ةداملا عيمجت ىلع لمع

 . ئار ماظنو قيقد ريدقتب قل نوكلا نأ تبث تبثت ئرخأ ةلدأ ريبكلا راجفنالا

 دجن اننكلو «ناقتإ وأ ماظن يأ هنع جتني نأ لمتحُي ال ةوقلا هذه ٌراجفناف

 اذه انل جتنيل ؛عئار ٌماكحإو ةغلاب ةقد هبحاص دق راجفنالا نأ اننوربخي ءاملعلا

 ةعرس - ةرشابم راجفنالا تلت يتلا نوكلا عسوت ةعرسف «عيدبلا نوكلا

 اهتميق نم لقأ راجفنالا نم ئلوألا ةيناثلا يف تناك ول اهنأ ةجردل ادج ةجرح

 ئلإ لصي نأ لبق هسفن ئلع نوكلا رابال ..رايلم يف نويلم نم ءزج رادقمب

 ذإ قياغلل ةلهذم جئاتن ئلإ اضيأ ثوج نآلا لصوت ثيح «يلاحلا هعضو

 دقلو ٠.**". ىلإ ١ ةبسن ئلإ لصت نوكلا ددمت ةعرس يف ةقدلا نأ ئلإ لصوت

 ةباجإ ئلإ لصوتلل ةديدع ثاحبأ ءارجإب (زيفيد لوب) ريهشلا يئايزيفلا ماق

 (1) 1ع [متعال1 ععمأ [نصلاعروع 1984 2. 154.

 (2) 0تدننط خ 2. "آمكادنتممحتإت [لملتت عروعز حل طوووتطاع 5هانتكتمم 10 "1ع ؟[هرتعمم خصل
 طاوامعمع طمطاعممع" ]م ططرتستعما 1 تاعحع ]), 23. (1981), 2 8

 !ننيإ



 ددمت ةعرس يف ريغت يأ نأ :يهو «ةشهدم ةجيتن ىلإ ئهتناو لاؤسلا اذه نع

 ةوق ١/٠١ وأ رايلم رايلم ئلإ ١ ةبسنب ناك ول ئتح اليئض ناك امهم نوكلا

 :(جنيكوه) راشأ كلذكو ."دوجولا ئلإ ٌرهظَي ْنَأ نوكلا عاطتسا امل 6

 رادقمب رغصأ ريبكلا راجفنالا نم ةدحاو ةيناث دعب ددمتلا لدعم ناك اذإ

 هسفن ئلع ةيناث نوكلا راهنال ؛رايلم نويلم فلأ ةئم نم دحاو ءزج ولو تح

 تباوثلا صوصخب ةحضاولا ةقيقحلا ...يلاحلا همجح ئلإ لصي نأ لبق

 طبضلا ئهتنمبو ةايحلا حيتت ةيانعب تممّص اهنأ ئلع دكؤت ةينوكلا

 ,8شهدملا

 :(زيفيد لوب) لوقي

 جرح لاجم يف ريست نوكلا عسوت هعرس نأ ئلع تاباسحلا تلد دقل

 هجوتل ..ةيلاحلا ةعرسلا نع ادج ليلقب أطبأ لكشب نوكلا عسوت ولف «ةياغلل
 ريثكب رثكأ ةعرسلا هذه تناك ولو «ةيبذاجلا ةوق ببسب يلخادلا رايبنالا ئلإ

 راجفنالا ةعرس تناك ولو ءتتشتو نوكلا هدام ترثانتل ..ةيلاحلا ةعرسلا نم

 اًيناك اذه ناكل ..ءزج رايلم نم ءزج رادقمب ةيلاحلا ةعرسلا نع فلتخت

 لب ايدايتعا اًراجفنا سيل ريبكلا راجفنالاف ؛اذل .يرورضلا نزاوتلاب لالخإلل

 ."هجوألا عيمج نم ةمظنمو اًديج ةبوسحم ةيلمع

 :الئاق (سير نترام) راشأ كلذكو

 (1) طوبا ]2ةكتعو, ةانمع1101عع: 1ع 5ةءمتعا هنن خف دنهل اتصلت عل :1طعمتتت 01 ]3كم
.4 .2 ,1984 

 (2) ةهعمطعم 1[1هككاومع. حل 8ع ]آئ5ضامروت 06 1ةصدع - 8دصافتسع م5635 - آمه00ه -
.-2.121- 1988 

 (3) مدنا طوحتعم, كانمع1 م: عع: آاطع دعممعاط 08 3 0عهمل آتصنلأعل ”1طعمتج' 02 ]دنت عب
 جلع الما كتسصمم عع كعطتتعأعت, 1984, م. 54

 اف



 «ةيساسألا ئوقلا تاردقو «نوكلل يداملا ئوتحملاو «ددمتلا ةعرس نإ

 يذلا مئالملا ينوكلا نطوملا اذه روهظل ايساسأ اّلطتم تناك دق اهنأ ودبي

 طبتري ريثأت هنأ ءاملعلا دقتعي ثيح ؛عراستم لدعمب نوكلا عسوتيو

 نأ نكمي .هسفن ءاضفلاب ةطبترملا ةملظملا ةقاطلا يهو ءام اعون بيرغ نايكب

 ئندألا ةلاحلا وه غارفلاف «ةقاطلا هذهل اًنكمم اًردصم متناوكلا ءايزيف حرتقت

 حمسي ال) .ءيش اهيف ثدحي ال ةغراف ةلاح سيل هنكلو «ماظنلل ةقاطلا نم

 فرعي نأ اهيف صخشلل نكمي اًمامت ةدماخ ةلاحب جربنزياهل نيقيلا مدع أدبم

 يف غارفلل ةرمتسم تابلقت روهظ هيلع بترت ام وهو .(هتعرسو ثدحيام

 ألمت يتلا غارفلا ةقاط كلذ دلوي .فقوت نود طاشنب يفتختو «تانايكلا

 ءادج اًعفترم اًمقر هذه غارفلا ةقاط مجحل يباسح ريدقت جتنيو «غارفلا

 ملاذإ ." ٠١ رادقمب عقوتلا اذه نم رغصأ يه ةدهاشملا ةملظملا ةقاطلاف

 راهني نأ وأ نوكلا رثعبتي نأ امإف ..ةلهذملا ةجردلا هذهل اًطوبضم نوكلا نكي

 يأ ئلع اًمامت يضقت يتلاو ءقدصت ال ةعرسب (ةبلاغلا ةقاطلا يلع اًدامتعا)

 .©هيف ةايحلا ةأشنل لامتحا

 :ئلوألا ثالثلا قئاقدلا - ؟

 (1) ©نم1ع0 أم [ةتتكت 11/أ1[طقتتب 8]' 12عوأ عل (كوتت 321500: 8201013161, 2003), 5
 (2) 1111ه. آ. دنع عي طقم 1/كعزواعت (2009). 600 آ5 0عدنب 000 15 0000 177ج

 معان تام عتم 000 آ١ ؟عمومدمطاع دمع 1 عوحمصعتطاع م. 69-70

 افي



 قئاقدلا» ناونع تحت اباتك (516767 177/6105618) (جربنياو نفيتس) لأ

 ثادحألا ةقد تناك فيك هلالخ فصو ««نوكلا رمع نم ئلوألا ثالثلا

 ئلع تانورتيزوبلاو تانورتكلإلا ذخأنلو ءثالثلا قئاقدلا هذه يف ةيلوألا

 «ةقاطلا جتنتف اًعم تانورتيزوبلاو تانورتكلإلا عمجتت امدنع :لاثملا ليبس

 نم تادحو ٠١ نإ لّفنُلو «ةغلاب ةيمهأب نيميسجلا الك دادعأ ئظحت اذل

 ةلاحلا هذه يف تانورتيزوبلا نم تادحو 8 عم تعمتجا تانورتكلإل

 نم تادحو 8 عم رشعلا تانورتكلإلا تادحو نم تادحو 4 لعافتتس

 «تانورتكلإلا نم ناتدحو ررحتت ؛كلذل ةجيتنو .ةقاط جتنتو تانورتيزوبل

 ءانب ةدحو ربتعت يتلا ةرذلل ةنوكملا تاميسجلا دحأ وه نورتكلإلا نأ امبو

 هذه يف ةمزاللا تايمكلاب اًرفاوتم نورتكلإلا نوكي نأ بجيف ..نوكل

 ددع نم رثكأ تانورتيزوبلا ددع ناك اذإو .نوكلا أشني يك ةلحرمل

 ةقاطلل ةجيتن تانورتكلإلا نم الدب تانورتيزوبلا ئقبتتسف «تانورتكلإل

 ٌدادعأ تناك اذإو .اقلطم نوكتيل يداملا نوكلا نكي ملو «ةررحمل

 ئقبتي نلو ةقاطلا ريغ ءيش جتني نلف ؛ةيواستم تانورتكلإلاو تانورتيزوبل

 ددع يف ةدايزلا هذه نإف ..كلذ عمو .يداملا نوكلا نيوكتل ءيش

 نمزلا دنع نوكلا يف تانوتوربلا ددع يهاضت ةقيرطب اهبيترت مت تانورتكلإل

 ةادعأ َّنأ اقحال نوكتتس يتلا ةرذلا يف دجنسو ؛ةظحللا هذهل يلاعل

 ةجتانلا تاميسجلا دادعأ تددحت دقل .ةيواستم تانوتوربلاو تانورتكلإل

 نيوكت ئلإ ةياهنلا يف تدأ ةقيقد تاباسح لالخ نم ميظعلا راجفنالا نع

 تاميسجلا هذه نيب لعافتلا هب موقي يذلا مساحلا رودلا اذه .يداملا نوكل

 افعل



 ةيواستم دادعأ نم اقح اًملؤم ةليلقلا ئلوألا قئاقدلا يف ناك ول نوكلا لعجي

 دق دادعألا هذه لك تناكل ..ةداضملا تاميسجلاو تاميسجلا نم امامت

 «.ةجرد نويلم ١٠.٠٠١ نم لقأ ئلإ ةرارحلا ةجرد ضافخنال ةجيتن ؛ترَّمُد

 ثودح ةيناكمإ دض ادج عنقم ليلد دجويو «عاعشإلا ريغ ءيش ىّقبت اَمّلو

 ددع ين ةدايز كانه تناك هنأ دب الو !انه نودوجوم اَّنأ :وهو ءكلذ

 تاداضم نع تانوتوربلا ددع يفو .,تانورتيزوبلا نع تانورتكلإلا

 يكل ؛كلذو ؛تانورتوينلا تاداضم نع تانورتوينلا ددع يفو «تانوتوربلا

 مدقي نأ عيطتسيف «ةداضملا تاميسجلاو تاميسجلا ريمدت دعب ءيش قبتي

 .”يلاحلا نوكلا ةدام

 :نوكلا ةفاثك -

 «نوكلا ءاضف ةلتك ةفاثك :لماوعلا نم نينثا ئلإ نوكلا عسوت عضخي

 نم :عقاولا يف .قيقدلا طبضلا نم ةلهذم ةجرد ئلإ ريشت يتلا هتقاط ةفاثكو

 موجنلا ىلع لوصحلا نم دب الف ..نوكلا يف ةنكمم ةايحلا نوكت نأ لجأ

 ةفاثك رادقم نوكي نأ بجي ثيحب «ةيداملا ةايحلل ةيرورضلا بكاوكلاو

 ةفاثك رادقمو ٠١". يف دحاو نم لضفأ ءزجل اهطبض ماري ام ئلع ةلتكلا

 نوكلا ةفاثكف ٠١"”". نم دحاو نم ءزج ائتح ةطوبضم ءاضفلا ةقاط

 كنالبي نمز دنع اهطبض بجي (166 1ءموأزت 06 طع 019615]1)

 (1) ةهزعرعم 17ءكمطعو, 1طع نأ 1طععع اطاتصاناعو, لل 1/[هلعتم الذعر 01 1طع 0 عم
 01 1ع []م117ع15عر ظدحأع 500اعىب للطع 1993, 2. 87.

 (2) 1[ةووعمعع زل. ا!تدسمد, "1طع طم ه2 طع ةعع طءمطاعمب هل طع تقمع 1+ 3
 (موحمامعأعمأ (ممودادماأ !؟ جتاوتاعل," خعطصممطرتوتعما 1_منسمأ 501 (1998): +461

 ا



 دوجوب نوكلا حمسي نأ لجأ نم «ةيرشع ةمالع ٠١ ئلإ (مادمءاك”5 اننص«)

 ."ةايح

 امقر لكشُت تقولا اذه يف ةمخضلا ةفاثكلا نإف ..ميظعلا راجفنالا دعب

 ةلحرملا كلت يف ةدوجوملا ةلتكلا ةفاثك رادقم لصي تاباسحلل اقفوف ءالئاه

 نع ريبعتلا ايباسح لهسلا نم نوكي دقو ءرتل لكل مارجوليك نويلب ٠.8 ئلِإ

 نم نكلو «قرولا ىلع هتباتكو ,تامارجوليكلا نييالبب هيلإ راشملا مقرلا اذه

 نع ربعي اًدج طيسب لاثم ءاطعإلو «طبضلاب مقرلا اذه كاردإ ليحتسملا

 هذه ايالامهلا يف تسرفإ لبجل ناك اذإ هنأب لوقلا اننكميف ..مقرلا اذه ةماخض

 ةيبذاجلا ةوقب ام ةظحل يف انملاع علتبي نأ هتعاطتساب نوكيسف ..اهسفن ةفاثكلا

 كلذ لولحب هنأ يف ةيلاتلا تاظحلل اًرييمت تامسلا رثكأ لثمتتو «هيدل ةرفوتملا

 يفو «ةريبك ةجردب لقأ ئوتسم ئلإ تلصو دق ةرارحلا ةجرد نوكت تقولا

 نييالب ٠ هترارح ةجردو «ةيناث ١ 5 ابيرقت نوكلا رمع نوكي :ةلحرملا كلت

 اهيف أدب يتلا ةلحرملا يه هذهو «ةبيهر ةعرسب ددمتلا يف رمتسيو «ةجرد

 ذئدنعف ؛مويليهلاو نيجورديهلا ئون لئم «ةرقتسملا ةيرذلا ئونلا نيوكت

 «دحاو نورتوين عم دحاو نوتورب دجوي يكل ةيتاوم فورظلا تناك

 نيب لصافلا طخلا دنع امهتفاثك عقت ناذللا) ناميسجلا ناذه أدب ةرم لوألو

 «لئاهلا ددمتلا لدعم - ةيبذاجلا ةوق ببسب - نامواقي (دوجواللاو دوجولا

 راجفنا ئدأ دقف «قئاف لكشب ةهجومو ةيعاو ةيلمع مامأ اننأ :حضاولا نمو

 تانوتوربلا عمجت أدب دقو ؛قيقد ماظنو لئاه نزاوت روهظ ئلإ مخض

 (1) 1ساع ى. ظوصعو: طع ططصعآدصتصع 04 طع آتملت عتوع 10 آصتعااذ ععمأ آنكعب
 لمد عولاو هغ كربلمعإت, ةكتكوطملتق, طدصع 11,2012. 7

 نق



 نمف ..ديكأتلابو «(ةداملا ءانب ةدحو) ةرذلا نيوكتل اعم تانورتوينلاو

 نيوكتل نييرورضلا يعولاو ةوقلا تاميسجلا هذه كلتمت نأ ليحتسملا

 ةرذلا نيوكتل ةيلاتلا ةرتفلا ءانثأو «ةداملا نيوكتل ةمزاللا ةقيقدلا تانزاوتلا

 هذه ةرارحلا ةجرد لداعتو ؛ةجرد نويلب الإ نوكلا ةرارح ةجرد تضفخنا

 ىئوس رمي ملو ءانسمش بلق يف ةدوجوملا ةرارحلا ةجرد فعض نيتس

 كلذ لولحبو «ةظحللا هذه ئتحو ئلوألا ةظحللا ذنم ناتيناثو قئاقد “

 داضمو «نوتوربلاو نوتوفلا لثم ةيرذ نود تاميسج تحبصأ تقولا
 انه ةراشإلا ردجتو «ةرثكب ةرفاوتم ..نيرتوينلا داضمو «نيرتوينلاو ءنوتوربلا

 اهتالعافتو ةلحرملا هذه يف ةدوجوملا تاميسجلا عيمج تايمك نأ ئلإ

 يأ ةيمك يف ربيغت لقأ نأ ةجردل ءادج مساح رودب موقت ضعبلا اهضعب عم

 لوحت عنميو «تاميسجلا هذه هددحت يذلا ةقاطلا ئوتسم رمديس ميسج

 ."ةدام ئلإ ةقاطلا

 يلوألا نوكلا يف ةفاثكلا تناك نإف «هتفاثكب ددحتت نوكلا ددمت ةعرسف

 «نوكلا ددمت ئطبتو اًعيرس عضولا ئلع رطيستس ةيبذاجلاف ..ادج ةعفترم

 اهتصرف ةايحلا دجت نأ لبق بيهر يلخاد رايبخا يف هسفن ئلع هرايبغا ةببسمو

 ةليلق يلوألا نوكلل ةفاثكلا تناك ولف ؛لباقملا فرطلا نم روطتلاو روهظلل

 ةيبذاجلا ةوق ئلع اًمامت بلغتيسو «ةطرفم ةعرسب ددمتيس نوكلا نإف ..ادج

 نل ريخألا ويرانيسلا اذه يفو ءراجفنالا ةجيتن جراخلا ىلإ درطلا مزع نم
 ربع ةقاطلاو ةداملا تتشّسو ءاّقلطم تارجملاو موجنلاو بكاوكلا لكشتت

 (1) 1ةكاكص ةنمقيب انددزتاص ذزءامتت (1طع 5ععرعأو 04 5موععز, 80هعدجأ؟بأ الديتماةتمأب
2156 

 اذذإ



 نوك يف دجوُتس ةايحلا تناك ْنِإ اذكهو ."هيف ةايح ال ددمم ءاسح يف نوكل

 نسح نم هنإ :لّقتْلَو :ةددحم ةجرح ةفاثك نوكلل نوكي نأ بجيف :ددمتي

 ةفاثكلا نم ادج ةبيرق اًمامت عقت مويلا نوكلل ةيقيقحلا ةفاثكلا نأ ظحل

 يف اًطرفم وأ ةعرسلا يف اًطرفم نكي مل نوكلا ددمتف ؛اذهل ةجيتنكو ؛ةجرحل
 نوكلا يف ددمتلا ةعرس نوكتل ..يلاتلابو .اًبسانمو اًحيحص ناك دقل ؛ءطبل

 ميظعلا راجفنالا ةيادب يف نوكلل ةقيقحلا ةفاثكلا نإف ؛مويلا ةايحلل ةمئالم

 ةفاثكلا نع فرحنت نأ نكمي ال (ةيناثلا ءازجأ نم * ٠١ ءزجلا دودح دنع)

 0 ذل نم دحاو ءزج نم رثكاب ةجرحلا

 :نوكلا مجح - 5

 يف انتيمهأ مدع لئلع ليلدك ةيادبلا يف ودبي ام وهو ءاَدِج مخض اننوك
 ينعي اال اذه .اندوجول (يرورض) مزلتسُم هنإ :عقاولا يف .ينوكلا ططخملا

 .”هيف دوجولا اننكمي ال نكلو ءاننوك نم رغصأ نوك دوجو ةيناكمإ مدع

 نأ نكمي .ةيافكلا هيف امب نيريبك هرمعو نوكلا مجح نوكي نأ بجي ذإ

 ةنس ٠١١.5٠٠ - يلك رمع عم ةيناث تشمكنا مث تعسوت ناوكأ كانه نوكي

 نم يناثلا ليجلا لجأ نم ةيافكلا هيف امب ميدق نوك ئلإ ةجاحب نحنف ءطقف

 ةرتفل ةرقتسم ةايح كلتمتل بكاوك لجأ نم مث ,دوجولا زيح ئلإ يتأتل موجنلا

 (1) 8. 38لهرتتك (1993). (©2موودتع 0105005. ©21ةعانع 13105, ©0010 آ0ةم1ع 113121, 0
 اطع طمل ه1 [ةصعب »لعب المعلع لوطس 171/117 ةصل 5هطق. م. 4.

 (2) 1. [دوسب5و5 (1989). طع ظةقط طووومععت 1طع 5ءةمعا 108 ادةعلع 1/دك عم ذص اطع
 [لملاعتوع (21عاتت "7011 ظوعأع 5]500). 2. 7

 (3) 21ديتتس 15ععك (2000). طدكأ كترع البط ع5: طع لععرم 1مععد اطقغ هطقمع اطع
 نما عدم. 1 مدعمم: 18 عالعم عال يع !لتعماكمم رح. 9-60

 انقر



 نأ بجي اذكهو .ةيكذ ةايح دجاوتت نأ نكمي ثيح ةيافكلا هيف امب ةليوط
 ."دجاوتلاب ةايحلل حمسيل ةنس رايلم ١6 يلاوحب نوكلا نوكي

 :نوكلا رمع -6

 دق .ةئس رايلم 17.7 ىلاوح نوكلا رمع نأ ائلإ تاسايقلا ثدحأ ريشت

 كلفلا ءاملع نكلو ءيداع صخش رظن ةهجو نم ليوط تقو هنأكو اذه ودبي

 دحلا لثمت ةنس 17.77 نإف ةيكلف رظن ةهجو نم .كلذ فالخ نودقتعي

 ."ةيرشبلل لزنم دادعإل مزاللا تقولا نم ئندألا

 «ةددحم اميق ذخأت ىتلا لماوعلا ضعبب زيمتي هيف شيعن يذلا نوكلا نإ

 .ةنكمم ضرألا ئلع ةايحلا لعجل ةطوبضم ظوحلم لكشبو ودبت ىتلاو

 حمسيل ؛ةيافكلا هيف امب اًريبك نوكلا رمع نوكي نأ بجي» :لاثملا ليبس ئلعف

 «موجنلا نم ثلاثلاو يناثلا ليجلاو ءبكاوكلاو موجنلاو تارجملا ليكشتب

 تاراجفنالا ةطساوب ناجتني ثيح نيجسكألاو نوبركلا جامدناب حمست يتلاو

 ."(«موجنلل ةركبملا

 ةنس رايلم ؟ نم رثكأ ةرتف ىهو ,نوكلا رمع نم ١5/ لوأ لالخ

 رابغلا نم يفكيام كانه نكي مل نكلو ءنوكتت َّنأ موجنلا تعاطتسا

 (1) ل ©تططلمس هس 31 [ععج, 0نودتم 0س لعدن عج. (81ةنأع ةزللفلتم 19911.
 (2) 8. 1؟هرردتكات ءأ هل, "طلعات ءوع 117:الكصدمر ثسنوما:0مإل 2056 (11االخط)
 (طوعرتتهللممك: (مورتم1معلنعول 1ماع7م1عامكل0م3,."  ثمانم مطول عمل  لماتتهل

 كاما ءمدعما 5عتعو (2008): ص م1255.
 (3) حلوب كتلعمعع 10+ ةصاطعممتع (طعمتج/ اطقغ ةبصلفسعمأ2] مطققتعو ءهمقاقمأو

 نملعوماذ ع [[[ععمدطاتصع اتصلت عاوعر آ311131/ 16م
 [طخم://مطقنو. 01: عد عاتنور/20 0-15 1 ع1 ل عم ععهس طع مم عسا عمرو بط ل ه23ع21[2-

 مطوتست ءعطقمل] [طتام:// عمم .عا/ ان ؟411]

 لد



 نأ نكمي ال نوكلا رمعف ."'ةيضرألا بكاوكلا نوكتتل مهل ةبسنلاب روخصلاو

 .”ايئاوشع نوكي

 :نوكلا ايبورتنا ئوتسم - 1
 دادزيو ومني ذخأو «ةطيسب حمالمب أدب دق نوكلا نأ ثيدحلا ملعلا دكؤي

 يف أدب دق نوكلا نأ ةقيققح (زورنب رجور) دكأ دقو .”تقولا رورم عم اديقعت

 بجي اذه نأ دقتعيو ءايبورتنالا يف ضافخنا - اًدِج يلاعلا بيترتلا نم ةلاح

 ةعيبط امبرو ءنوكلل ةيرارحلا صئاصخلاب اقيثو الاصتا الصتم نوكي نأ
 نم ةدحاو يه نوكلا ايبورتنا ضافخنا ةلكشم نأ ودبي اميف ."كلذك نمزلا

 اهتميق يف تسيل نوكلا ايبورتنا نأ ةقيقحف .تاينوكلا ملع يف لكاشملا مدقأ

 بجي نوكلا نأ ينعي اذهو «لقت نأ نكمي ال اهنوك بناج ئلإ ءايرظن ئلعألا

 ."ةضفخنم ايبورتنا ةلاح - ةصاخ ةلاحب أدب نوكي نأ

 :نوكلا ةرارح ةجرد - /

 ةلبنقلا نم اًعون ناك (هتايح نم قئاقد ةثالث لوأ يف) ركبملا نوكلا

 لك يف ةيوونلا تالعافتلا ثودحل يفكي امب راح - ةينوكلا ةينيجورديهلا

 (1) معءزعم الثوعل يك آ«وصهلل 8:هداععت 18ه طماط, 1!!!ءرت (مونماءعع طظ1/6 ]5
 لال عم111111011 111 1116© آلالآط عزو ع, (ن0مءاتتت كنك 1800 ]كق, 2000, 039.

 (2) طلناكعر 1[. 1. (1961). "احتعمعا» موسما هزجإن هل 81ه نطو طصتسعأ ماع". ![ةانبتع. 2
440-41 :(4801) 

 (3) طوبا ]حهكتلعو: 1طع (موردتع ظاتع مما (8]عل آ015عم1عالعو اه لةطتلعأ5 (01عقننكاع
 مئات م 02لعم طع [نمتح ءعدع)ر '!عصحماعامد هبط قم 21:عوو 2004 0.

 (4) طعمعموعر 1. 1طع طم ءتم5*1 طلع ةلنسل, 0010 آلملتك تونا 8[ءعو5 (1989)ب
.10.339-45 

 (5) 8عاععمك علم ]. 12, 1973, ططوولتعول 1 عاتاعاتت 12, 7, 2333. 5عع دلكم, طوتتناءاصع 5
 الل, 1975, مرح 01م1 60م5 اص اطلآدت طعم عما ططوتستععب لت, 9

 انت



 ةرارحلا ةجرد نود عسرتلا درب امدنع تالعافتلا هذه تفقوت نكل .اهيف ناكم

 --مويليهلاو نيجورديهلا :امهو - نيرصنع طسبأ تلكش نأ دعب اهل ةمزاللا

 نم ديدعلل ةبسنلاب ةايحلاك عئار ءيش جاتنإل ادج ةريثم ةيئايميك ةردق مهيدلف

 ليكشتل ًةيساسأ دعت يتلاو - نوبركلا اًصوصخ - ةمزاللا ئرخألا رصانعلا

 ."ةايحلل يئايميكلا يويحلا ساسألا لكشت يتلاو «ةلسلسلا ةليوط تائيزجلا

 ةجرد نويلم 0٠ قوف تناك ةعاس فصن لوأ لالخ نوكلا ةرارح ةجرد

 ئون) ةبجوملا ةنحشلا تاذ تانوتوربلا ةجردلاهذهدنع .ةيوئم

 ؛ةقاطلا نم يفكي ام عم رخآو نيح نيب مدطصت نأ تعاطتسا (نيجورديهلا

 - اهلثم ةيجوملا تانحشلا تاذ - ةدراطلا ةيكيتاتسورهكلا تاريثأتلا يشالتل

 «موجنلا رس يه هذه ةطيسبلا جامدنالا ةيلمع .مويليهلا ليكشتل اعم لزاوعلاو

 حطس دمجت مدع يف ببسلا يهو «ةملظم ريغ ليللا ءامس نوك ببس يهو

 يتلا ةقاطلا ردصم اضيأ يهو ءبكاوكلا دوجو ةيناكمإ ببس يهو «ضرألا

 ."”ضرألا ئلع ةايحلا يوقت

 :ةينوكلا داعبألا - 8

 اًكلتمم اهنم لك) دجوت دق يتلا ةنكمملا ناوكألا عيمج نيب نم

 فوس ناوكألا نم طقف ةددحم اًطامنأ نإف ..(ةديرف ئوقو نيناوق ةعومجمل

 نوك يف :لاثملا ليبس ئلع .اهمهفن يتلا ةلكاشلا لع ةايحلا عم ةمئالتم نوكت

 (1) 11111خذصت. آ.. تمةهنع يي طقم 11ءزواعتت (2009). 600 15 01ءدن, 000 15 0000 1/طإ
 8ظعات تام ع تص 000 15 ؟عمكمومقطاع دم [عدرممكتطا ع. م. 68.

 (2) معنعم اللوعل < 7مدهأل] ظرمعم] عع: منع عمتتطب الطرب (نمصماعتع آناع 15
 [لصعمسحتحمتم أم طع []ماكت عوعر (نممعمصت ند 3مماعر 2000, 7038-9

 انف



 فوس اًيمضه اًليبس كلتمي يذلا نئاكلا نإف «نايئاضف ناَدعُب طقف هيدل

 نإف «ةيئاضف داعبأ ةثالث نم رثكأ هيدل نوك يف ”نيفصن ئلإ ةينبلا هذه يف رطشني

 نلف يلاتلابو ؛ةرقتسم ريغ نوكت فوس ةيبكوكلا تارادملاو تانورتكلإلا

 .”ةيبكوكلا ةمظنألاو تارذلا دجوت
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 (1) 1[1ةحاكمو, 5. (1988). ى 8ع طلمامتجت 0 ةاكخسع منع اطع 815 8دصع اه 8121
 1ماعو. زلعات 2016 ظدصتمتلت 8001م7. 164.

 (2) لماطم 12. ظدسمتت (1994). "طع 0 علم هؤ طع [ل ملا عتوع. ]عاتب آل هزاع ظفحتع 50015.
2132 

 نقف



 :انترجم :ًايناث

 :ةرجملا عون-١

 ةيجليلهإلا تارجملا :لثم ءئرخأ عاونأ كانه) ةينوزلح ةرجم يه انترجم

 لقيو طسولا يف ئلعأ نوكي موجنلا زيكرت تارجملا مظعم يف .(ةيماظنلا ريغو

 يلاوح انسمش .ةيئوض ةنس 805.0٠١ وحنب رطق اهل انترجم .زكرملا نع اديعب

 ةينوزلحلا عرذألا نيب ةعقاولا ةقطنملا يف ءزكرملا نم ةيئوض ةنس

 رثكألا ةيلخادلا قطانملا عم ةنراقملاب اًدِج ةضفخنم موجنلا ةفاثك ثيح

 ."ةرجملل يزكرملا روحملا لوح ءطبب رودن عضوملا اذه يفو ءاماحدزا

 ظحلا نسح نم لب .بسحف ةرجملا نم ردان عضوم يف ضرألا تسيل
 تارجملا .ةيجليلهإ ةرجم نم الدب ةينوزلح ةرجم يف اهدوجو اضيأ

 لمحي (ودبي ام الع) يذلا رابغلا نم ليلقلا اهبحاصي قطانم يه ةيجليلهإلا

 ةميدق ةيجليلهإلا تارجملا ين موجنلا مظعمف ؛ديدج مجن ليكشتل ليلقلا

 مغرلا ئلعو ءاهلالخ ةضفخنم ةليقثلا رصانعلا ةرفو نأ امك ءابيرقت نوكلا مدق

 كانه نأ هيف كوكشملا نمف ..اهب تابنذملاو تابكيوكلا دوجو ةيلامتحا نم

 ."هجحلا ةلماك بكاوك

 :ةرجملا يف موجنلا عيزوت - ؟

 - موجنلا لك نيب ةقيقحلابو - افونربوسلا موجن نيب تافاسملا نإ

 (1) معنعم الون < مموه10 رمانم1 عع: اقنع عقب 110طتي نمصماعا» آن 15
 [تصعمسحسممت اص اطع [آ]ملك عروعر (0معمطت ءانك 80ه0اعقر 2000, 27

 (0) 1مل م9

 اقر



 يواست انترجم موجن نيب ةفاسملاف ءاًضيأ ئرخأ بابسأل ةجرح تافاسم

 كالفأ تبرطضال ..كلذ نم رصقأ تناك ولو «بيرقتلاب اليم نويلم ١

 بهذل ..دعبأ موجنلا نيب تافاسملا تناك ول لباقملابو .بكاوكلا (تارادم)

 ةنكمملا تالامتحالا لكف «نوكلا يف ًءابه موجنلا راجفنا نع ئشانلا ماطحلا

 ."اًقلطم يسمشلا انماظنك ةيبكوك ةمظنأ هنم لكشت نل

 لخاد ةميقع ةايحلا حبصتس امبر افونربوسلا ئلإ لوحتيس مجن يأ نإ
 بكاوكلا يف ةايحلا يلع رثؤيسو «راجفنالا نم ةيئوض ةنس اهرطق فصن ةرئاد

 صرف نم ديزي تارجملا زكارم يف ريبكلا موجنلا ددع .ةيئوض ةنس 7١ ردقب

 ةردن قيرط نع ةطاسبب نايمحم انبكوكو انّسمش .ارواجم افونربوس دجاوت

 ."انلوح نم موجنلا

 :ةرجملا يف انعقوم -8

 رايلم 5.5 نم برقي ام ذنم أشن اذه لك ..ةيسمشلا انتعومجمو سمشلا

 ةيسمشلا انتعومجم عقت ؟نيأ :ليختن ءانترجم يف ددحم ناكم يف اوؤشنو ماع

 «(ةمانهل ىثتتتق) ةينوزلحلا ةرجملا عرذأ قيمو ةرخملا وكرم نعغاّدبعب

 يتلا ةليلقلا موجنلا نم انسمش :ةقيقحلا ءال ؟نيعارذ يأ نيب عقن له ..نكلو

 نوكي ناكملا اذه نأ :ئنعمب :(ع212ءانع هه:0(ه60هم 180ئ105) لالخ عقت

 ثيحب ءامهنيب عقت يتلا عرذألا ةعرس عم ةرجملا زكرم لوح اهتعرسل اًقفاوم

 (0) . د1. عمدو (1939) 0ع مهد ه6 001 (0عقهكر 0هلتع !هرصنقع امانماننهه 0
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 (2) معنعم اللوعل < ]7مدهال] ظرمعم] عع: 8مم عمتتطب الطرب نمصماعتع آناع 15
 [لمعمسجتتحمم ام اطع []ماحت عوعر (ةم معمم عدد 3مماعر 2000, 2

 نذل



 زكرملا نم اًليلق برقأ عقت يتلا موجنلا سكعب ءاَّدبَأ ناكملا اذه نع جرخت ال

 عم ةقفاوتم اهنارود ةعرس نوكت ال موجنلا هذه نإف «عرذألا نم اًليلق برقأ وأ

 نيب ناك يذلا) اهناكم ريغتيس تقولا عم يلاتلابو «عرذألا نارود ةعرس

 اذه يف لظت انسمش نكل ءاهسفن عرذألا دحأ ئلع اهعقوم نوكيل ؛(عرذألا

 ."ةرجملا زكرم لوح اهنارود عم ئتح (عرذألا نيب) ناكملا

 ةيسمشلا انتعومجم عقوم نوكي الأ ةدئاف امو !؟ناكملا اذه ةدئاف ام

 !؟عرذألا دحأ ىلع

 هنم عيطتسن يذلا شهدملا ديحولا عقوملا وه عقوملا اذه :اًلوأ

 يتلا داوملاو عرذألا المت يتلا تازاغلا نع ديعب هنأل ؛نوكلا ةساردو فاشتك

 قلخ يف ركفتلا انل رسيت امل ..عرذألا دحأ ئلع انك ولف ءاهعم وود انهبف

 !ضرألاو تاوامسل

 ةفاثكلا تاذ نكامألا نع اًمامت نيديعب نوكن ناكملا اذه يف :اًيناث

 ةيسمشلا انتعومجم رمدُت دق يتلا افون ربوسلا تاراجفناب ئلتمت ثيح «ةيلاعل
 !اهنم ةبيرق تناك ول

 دلع دا د

 (1) طقم: //هد .هرحتتس عع 0ع/مدرمعتو/9341001/2300081 م0

 انالل



 :موجنلا :ًاثلاث

 :ةكرتشم صئاصخ - ١

 ةسيئرلا صئاصخلا ضعب يف كرتشت ةفلتخملا اهعاونأب موجنلا عيمج
 بكوك ئلع ةايحلا معدل ايرورض اًرمأ نوكلا يف اهدوجو لعجت يتلاو

 :اهنمو ءضرألا

 :موجنلا نيب تافاسملا ٠

 ايسيئر الماع ربتعت ءاضفلا يف ةدوجوملا ةينيبلا تافاسملاو تاغارفلا نإ

 ائرخأ ةيحان نمو «ناسنإلا ةايحل مئالم لكشب ةيئايزيفلا تاريغتملا نيمأت يف

 مارجألاب انضرأ ماطترا نود لوحت ةعساولا ةينيبلا تاغارفلا هذه نإف

 (3/1ءطهعأ (نوتناد لكيام) دكؤيو .ءاضفلا يف ةحباسلا ةقالمعلا ةيوامسلا

 ءوشنل ةمئالمو ةيلاثم ةيلاحلا ةينوكلا تافاسملا :نأ ئلع 2ءانام2)

 :لوقيف ءاهيلإ يمتنن يتلاك ةيسمش تاعومجم

 ريتعت (موجنلا ةفاك لب) ةقالمعلا موجنلا نيب ةلصافلا تافاسملا نإ

 نيب ليم نويلم ١ ب اهل طسوتمك ردقت تافاسملا هذهف ءاذج ةساسح ةيضق

 تحبصأل ؛اليلق لقأ نوكت نأب تافاسملا هذه تريغت ولو ءانترجم موجن

 ةقلطنملا ةداملا تناكل ؛اليلق ربكأ تناك ولو «ةرقتسم ريغ بكاوكلا تارادم

 مدعني ةجردل ةياغلل اريبك اتتشت ةتتشتم «افون ربوس» ةرجفنملا موجنلا لبق نم

 انوك ديرن انك نإف .اهيلإ يمتنن يتلا لثم ةيسمش تاعومجم لكشت اهعم

 يف ةرجفنملا موجنلا رارمتسا يرورضلا نم ناكل ؛ةايحلل امئالمو احلاص
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 تافاسملل ةدّدحُم ربتعت تاراجفنالا هذه ْنأب املع .ةنيعم ةريتو ئلعراجفنالا

 ةدوجوم ةددحملاو ةديعبلا تافاسملا هذه َّنِإو ؛موجنلا نيب ةلصافلا ةنيعملا

 ."رشابملا اهريثأت سرامتو اًيلعف

 قرف الإ ثدحي الف «نآلا هيلع يه امم برقأ موجنلا تحبصأ اذإف

 تايلمعلا يف رييغت يأ ثدحي ال دقو «ةيكلفلا ةيئايزيفلا ميهافملا يف فيفط

 ىلإ رظُن ولو ءئرخألا ةيوامسلا مارجألا يفو موجنلا يف ةيراجلا ةيئايزيفلا
 موجنلا ددع نأ ادع اهيف رييغت يأ زييمت نكمي الف ءاهنع ةديعب ةطقن نم انترجم

 رخأ قرف كانه !اوفع .رثكأ حبصي باشعألا ئلع نيقلتسم نحنو اهارن يتلا

 هذهف ؛موجنلا هذه ئلع ةرظن يقلي يلثم ناسنإ دوجو ةلاحتسا وهو ءثدحيس
 ."اندوجول يساسأ طرش ءاضفلا يف ةدوجوملا ةعساشلا تافاسملا

 ةلقاع وق َّنأب ءاهسفن ةقيقحلا ماودلا ئلع انتهجاو ؛ةلدألا انهجاو املكف

 ةيوامسلا مارجألا عزوت نإ :راصتخاب ...نوكلا ءوشن يف تلخدت ةعيبطلا قوف

 حطس ئلع ةمتاق ئقبت يك ناسنإلا ةايحل مزلي ام طبضلاب وه ءاضفلا يف

 دوصقم ميمصت ةجيتن اهنأ وه ةلئاهلا ةعساشلا تافاسملا كلت ببسو ءانبكوك

 ."ةفداصملل ةجيتن تسيلو ءام ضرغل

 :موجنلا ءوض .٠

 ئلع ةايحلا لاكشأ لكل اًمتح ةيرورض تسيل ةقدلا ةيلاع ةيؤرلا نأ مغر

 (1) 1841ءطقعأا ]«عمامم, 8لوطبسعا ]0عواتسإلا 1ع طلعو المتلع ”[طع 16م 2:عوور 1998
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 (2) نءمروعع تيمععموأ علم (1998ز. طع ذرتطا مانع آنملك عاوع. العا المع
.2 .1/0101 

030 1-7 

 اذنلإ



 عاونألا دمتعت نيح يفو ءاهنود رَّرصتم ريغ يناسنإلا دوجولا َّنِإف ضرألا

 لوصحلا يف ةيرشبلا ةبغرلا نإف «ءاقبلل ةيؤرلا ئلع - ناسنإلاك - ئرخألا

 ءوطسرأ لوقي امك - رصبلا ةمعن بايغب قيقحتلا ةنكمم ريغ ةفرعملا ئلع

 «ملاعلاب انتفرعم لكف .- اقيزيفاتيملا هباتك ةيادب يف .كلذ يف قحم وهو

 ةيضاملا ةعبرألا نورقلا ربع اًًيلمع اهانلصح دق صخألاب ةيملعلا انتفرعمو

 وأ ءيئوضلا زييمتلا ئلع ةيلاع ةردق تاذ اًئيعأ انكالتما ئلع ريبكلا دامتعالاب

 ةينغو ليصافتلا ةقيقد روص طاقتلا ئلع يلاتلاب ةرداقو «ةيرصبلا ةقدلا ةيلاع

 وهف «ةيمهأ ءاملا نع لقي ال موجنلا ءوضف ..كلذك ءانلوح نم تامولعملاب

 هذه طبترت الف «ءاملا ةلاح يف امك اًدج ةعونتم قرطبو ؛ةايحلل اًدج مئالم

 ةريبكلا ةدقعملا تانئاكلاب نكلو «ةطيسبلا ةيبوركيملا ةايحلاب طقف ةمءالملا

 ةايحلا لك هيلع دمتعت يذلا ءفدلا ريفوتل مئالملا موجنلا ءوضو «ناسنإلاك

 دوقولا جتنُي يذلا يئوضلا بيكرتلل كلذك مئالملاو ءضرألا حطس ئلع

 ئلع ةايحلا لاكشأ لكل ةقاطلا هتدسكأ رفوت يذلاو ءلزتخملا ينوبركلا

 انعون هب عاطتسا يذلا يسيئرلا فيكتلا وهو ءاًضيأ ةيؤرلل مئالملاو ءضرألا

 ."ملاعلا ئلع فّرعتلا

 :افونربوسلا موجن - ؟

 تشتت ثيح قال ءراجفنا يف جنلا تومب «افونربوسلا» ثدحي »

 انكردأ دقو .هب طيحملا ءاضفلا ربع رمت ادج ةلئاه ةجوم يف هتقاطو هتدام لك

 (1) طعمتنمم 1. 81ءطقعا (1998). كده ع5 ]2عواتمإت: 110 طع آهتتتؤ 06 81016
 رمععدعما طبسموع ام اطع [ةملح عذع. العجب 701 1ع "عع 7ةعوجب 0
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 فصن لالخ تثدح يتلاو ءايزيفلاو كلفلا يملع يف ةثيدحلا تاروطتلا ةجيتن

 لصتي ةمخضلا ةيتاذلا تاراجفنالا هذه يف موجنلا توم نأ :يضاملا نرقلا

 رصانعلا لك نأل ؛ضرألا بكوك ئلع ةيح تانئاكك اندوجوب اًيرهوج

 ...76© ديدحو 0 نيجسكوأو ١1 نيجورتينو © نوبرك نم ةايحلل ةيرورضلا

 عمجتت يكلو «موجنلا نطاب يف ةدوجوملا ةيوونلا نارفألا كلت يف عنصُت خلإ

 هذه - ردحنت نأ دب الف ؛ضرألا بكوكك ةيرخصلا بكاوكلا يف رصانعلا هذه

 اذه نإ .نوكلا ربع ضيرع لكشب رشتتنتو ,موجنلا نطاب نم - رصانعل

 راجفنا جئاتن دحأ وه ةيساسألا ةايحلا ِتاَنِبَلِل يريصملا راشتنالاو ررحتل

 ."ةايحلا ٌدلوت موجنلا تومبف ءافونربوسل
 دوجول ةيرورض «افونربوسلا» عون نم ةيمجنلا تاراجفنالا نأ امك ٠

 ئلع ةايحلل ةمزاللا ةيواميكلا تانبللا نم ٌّيأ دجوت نل اهنودب ذإ ؛ةايحل
 يف ةايح لك ئلع يضقت ريمدتلا ةديدش رهاوظ ابهغإف ءضرألاك بكوك حطس

 دوجو بساني ًءانب لكشي نوك ئلع ٌلّصحنلو .اهنم ةبيرقلا ةيسمشلا ةمظنأل
 ءادج ةقيقد بسنب ةرجفنملا موجنلا ناضمو ثدحي نأ بجي ..هيف ةايحل

 رتاوتلا اذه .موجنلا لك نيب ةبسانم ةفاسمبو لب ءاهنيب اميف ةلدتعم ةفاسمبو

 تبث ..اذهل ةفاضإلابو .عقاولا يف اهارن يتلا ةميقلا نم نابيرق ةفاسملا هذهو

 لإ جاتحي نوبركلا ئلع ةدمتعم ةايحل ةمزاللا ةسيئرلا رصانعلا جاتنإ نأ

 اًيساسأ رخآ اًرمأ جاتحيو ؛موجنلا نطاب يف لكشتتل ةلئاهلا ةقاطلا تايوتسم

 ةيرذلا ةينبلا يف ةدوجوم طبضلا ةديدش ئرخألا طورشلا نم ةعومجمك ودبي

 (1) 1طن م60

 النت



 / مويليربلا تارذل ةيرذلا ةقاطلا تايوتسم صخألابو «ةنيعم تارذل

 عينصت لع هذه ةقاطلا تايوتسم رثؤتف ١17« نيجسكوألاو ١؟ نوبركلاو

 ةيساسأ اهلكو ءامهنم لقثأ ئرخأ رصانعو نيجسكألاو نوبركلا رفاوت رادقمو
 نلف ؛ادج ليئض رادقمب تفرحنا هذه ةقاطلا تايوتسم نأ ولو .ةايحلا دوجول

 ."”ةايحلا ءانبل نيمزاللا نيجسكوألاو نوبركلا عنصُي

 ٠ موجنلا لك نيبو ةقيقحلا يف - افون ربوسلا موجن نيب ةفاسملا كلذك -

 يلاوح يه انترجم موجن نيب ةفاسملاو «ئرخأ بابسأل ةجرح تافاسم يه

 ةيبكوكلا تارادملاف ..لقأ رادقمب ةفاسملا كلت تناك اذإف «ليم نويلم نيثالث

 نإف ..كلذ نم رثكأ تناك اذإو «- رارقتسالل ةدقاف» :يأ - ةرقتسم ريغ نوكتس

 ثيحب اًدِج ةرشتنمو ةعزوم نوكتس (افوئربوسلا) راجفنا نم ةفوذقملا اياظشل

 عيمج ئلعو تالامتحالا لك يف لكشتي نل انماظن لثم يبكوك ماظن يأ نأ

 ثدحت نأ بجي ذئدنع ..ةايحلل اًناكم ّنوكي نأ نوكلل ديرأ اذإف .تايوتسمل

 طسوتم ًنوكي نأ بجيو «ًادج قيقد لدعمب - افونربوسلا - ةعيرسلا ةبرضل

 دهاشملا مقرلا نم اًدج ابيرق - موجنلا لك نيب ةقيقحلا يفو - امهنيب ةفاسمل

 ماظنلا دوجول يرورض رمأ افونربوسلا موجن ةرفو ..كلذك .”«نوكلا يف ًالعف

 يلاوحف ءانبكوك ىلع ةايحلا ةرفوو ءيسمشل 1> ٠٠١ افونربوسلا موجن نم

 ."ةيرشبلاب ةصاخلا ءايميكلاو يسمشلا ماظنلا ليكشتل ةيرورض تناك

 (1) 1510.م.
)02( 110.83: 

 (3) طوكلعور 8.58.2 مهمل 1.2 8. ؟مءعطب 1991. فلا طع 0طوعاتاتعل ان015عا5ع 5
 مصاتاطاناعل 16 انذغع. مطئامدهمطتعمل 1مصمدعأمدك 07 اطع 103:01 5هءاعا' 05

 1[.هدلممر, هعراعو 5 334: 3391-13
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 يرورض رمأ وه انم ةعساشلا تافاسملا هذه ئلع افونربوسلا موجن دوجو ٠

 الف «(511مء200773ع 110061005) افونربوسلا موجن ناروث كلذكو ءاندوجول

 نإف ..اًدج ابيرق ناروثلا اذه ناك ول ذإ ؛ةنيعم ةفاسمبو نيعم تقوب متي نأ دب

 (دامرلا نم» اًدج ليلقلا نإف ..اًدج اديعب ناك اذإو «ةايحلا ديبيس عاعشإلا

 .ةجسنلا سفن ..اردان ناك اذإو . لكل ةيرخضصنلا بكاوكلل احاتم نوكيس

 بيرق تقو يف ناك اذإو .ةايحلا ديبيس عاعشإلا نإف ..ةرثكب ارركتم ناك اذإو

 ةيرخصلا بكاوكلل احاتم نوكيس ادامرلا» نم اًدج ليلقلا نإف ..اًدج

 ."ةايحلا ديبيس عاعشإلا نإف ..ناوألا تاوف دعب ناروثلا ثدح اذإو .لكشتتل

 :موجنلا يف نوبركلا عينصت - 7١

 ةياهن ينو - بكاوكلا نم ليج لإ مويليهلا نم لوصولا ةليح »

 اًيساسأ صنع دعي ثيح «ةوبركلا ليكشت ناك ةايحلا هوجو قاظملا

 لكشتي نأ نكمي ال نوبركلا .موجنلا يف ةليقثلا رصانعلا جاتنإلو ةايحلا حاجنل

 عسروتلا ةلتك ةفاثك نأل ؛ريبكلا راجفنالا تبقعأ يتلا ئلوألا تاظحللا يف

 ليكشت نأكو .اهثودحل ةمزاللا تامادطصالل ةبسنلاب ةياغلل ةضفخنم تناك

 امب ةمهض موجن يهو «ةقالمعلا ءارمحلا موجنلا ءاشنإ راظتنا يف نوبركلا

 حبصت موجنلا نأل ؛ةفيثكلا ةيلخادلا تامداصتلا هذه لثمل حامسلل يفكي

 لصي ام مدختست ثيح) اهتايح نم ةريخألا ٠١/ لا يف طقف ءارمح ةقالمع

 نوكلا يف نوبرك كانه نكي ملف ««اهبلق يف نيجورديهلا نم ريبك ردق يلإ

)0( 14 



 «ريبكلا راجفنالا دعب نينسلا نم تارايلم ةعضب ئتحو نييالملا تائمل

 ."نمزلا نم ةرتفلا كلتل اهفرعن امك ةايح ال يلاتلابو

 تأدب (ئلوألا موجنلا تفثكت امدنع) ةنس رايلم يلاوح دعبو ٠

 هذه تناك .(ةنخاسلا موجنلا بل ئلع رصتقت نآلا) اًددجم ةيوونلا تالعافتلا

 يح نئاك لك يف نوبركلا نم ةرذ لك تناك ثيح «نوبركلا عنص عقاوم يه

 دامر نم نوعونصمو «ينوكلا رابغلا ءانبأ نحن .مجن لخاد تارملا ئدحإ يف

 قيرط نع تمت لقثألا رصانعلا اهب تعنّص يتلا تايلمعلا .ةتيملا موجنلا

 جمدلاب يساسأ لكشب) ةيوونلا تالعافتلا نم ةساسحو ةليمج ةلسلس

 مويليربلا ةلسلس ليكشتل ةوطخ ةوطخ - مويليهلا ةيونأ - تائيزجلل عباتتملا

 ةيحان نم ةيناثلا ةوطخلا لوح ةلكشم دجوت انهو «(...نيجسكألاو نوبركلاو

 ةقيرطلابو ءادج رارقتسالا فيعض رصنع وه مويليربلا نإ ثيح ؛ىرخأ
 (نوبركلا ليكشت) يلاتلا لعافتلاب حمسيل ةيفاك ةرتف ئقبي نلف ..ةيدايتعالا

 ادج ريبك يزيزعت ريثأت دجو اذإ الإ ةنكمم ريغ ةيلمعلا هذه .لوصحلاب
 ذخأيل ؛يلاتلا ءيزجلا ةفاضإب حامسلل ةقدب ةمئالملا ةقاطلا اًرفوم (نينرلا)

 نيناوق تناك اذإ .يفتخي نأ لبق مويليربلا دايطصاو «ةئجافم ةعرسب هناكم

 وأ قالطإلا اياع ثدحي الأ امإ نينرلا اذه نإف ..اًليلق ةفلتخسم ةيوونلا ءايزيفلا

 .”كلذ ثودحل بسانملا ريغ ةقاطلا مك كلمي دق

 (1) مءاعع اع يك آ7ودهلل 82ه م]ععز: 8قمع عمماط, الا/طتت 0هصماعتع آنكع 5
 [لتمعمسحتتسما أم اطع []ملك عاوعر (00معاطأ ءانتك 500اعمب 2000, 740

 (2) 1111نذهت. آ. نمنع ع طقم 1/كعزوأاعتت (2009). 600 آ5 0عدنب 000 15 0000 1571ج:
 معان يتامعتم 000 1١ ؟عمومدممطاع دمع 1 عورحمصعتطاع رح. 68-69
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 اًرصانع - مجنلا يف - تالعافتلا نم ةلسلسلا هذه ّجتنت نأ نكميال ٠

 ناتلكشم انيدل ئقبت اذكهو .(اًرارقتسا ةيرذلا ةيونألا عاونأ رثكأ) ديدحلا دعب
 لثم ةايحلل يرورض اهضعب) ديدحلا نم لقثألا رصانعلا ةعانص :ناتمئاق

 «ةئيبلا يف مجنلا جراخ اًقبسم ةعونصم رصانع ئلع لوصحلاو «(دويلاو كنزلا

 .هيلع ةايحلا لمح هنكمي بكوك نم اًءزج لكشت نأ اهنكمي ةياهنلا يف ثيح

 اتلك لحُت ؛اننوك يف اًقح هذخأت يتلا لكشلا يف ةيوونلا ئوقلاب هنأ حضتا

 .”تارعتسمك موجنلا ضعب راجفناب نيتلكشملا

 (ةاون) :مويليهلا نم تارذ ثالث دوجو نوبركلا ليكشت بلطتيو ٠

 نأ وه عقاولا يف ثدحي ام .يثالث مادطصا :تقولا سفن يف .- ةصاخ - مدطصتل

 «كلذ دعبو ,8- مويليربلا ريظن ليكشتل اًعم نامدطصت مويليهلا تارذ نم نينثا

 ١.5200) 5090550559 /1) ةيناث وتميفلا نم ةرشع ئلع ١ نوضغ يف

 ٌمدطصي ْنأ بجي ..ةياغلل يعاعشإلا ريظنلا اذه لحمضي نأ لبق (ةيناث

 .”نوبركلا جاتنإل ةثلاثلا مويليهلا ةاون عم لعافتيو

 عينصت ًةيضق َّنأ ئري (ليوه ديرف) يكلفلا ملاعلا نإف ؛كلذلو ٠

 ردقم لمع) رمألا نأكو ادج ةعيدب ٌةلاسم نيقفاوتملا نيجسكألاو نوبركلا

 :لوقي ..ساسحلا عضوملا يذ يوونلا نينرلا صوصخبو «(ةقبسم ةطخب

 نيمدختسم ابيرقت ةيواستم تايمكب نيجسكألاو نوبركلا عنص ددصب انك نإف

 امه يوونلا نينرلا نم نييوتسملا نيذه نأ دجنسف «يمجنلا يوونلا عينصتلا

 (1) 1010..م. 69
 (2) معنعم اللوك < ]ممدهأل] رمعم] عع: 8مم عمتتطب الطرب (نمصماعتع آناع 15

 [لمعمسحتصمم ام طع []ماحت عوعر (ممعمصت عدد 3مماعرب 2000, 740
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 نييوتسملا ئلإ امهطبض ىلإ رطضنس امهانطبض نإو ءامهطبض بجوتي ام
 لخدت دوجو عئاقولل يقطنملا ليلعتلا ضرفي «يلاحلا عقاولا يف امهارن نيذلا

 دوجو مدع قطنملا ضرفي امك ءايجولويبلاو ءايميكلاو ءايزيفلا يف ةغلاب ةمكح

 ملع نع ئشانلا قيقدلا روصتلا لدي .ةعيبطلا يف ركذلا قحتست ءايمع ةوق

 رصانعلا لكشت ةيناكمإ نأ ئلع ثيدحلا كلفلا ملعو ثيدحلا ءايزيفلا

 دوجو معد ئلع ةرداقلا ةيبكوكلا ةمظنألا لكشتو ةايحلل ةمزاللا ةيئايميكلا

 بيكرتلا ئلع دوجولا اذه ةيناكمإ دمتعت نينسلا نييالمل اهرارمتساو ةايحلا

 ."ةمات هبش ةقدبو نآلا اهارن يتلا ةيعيبطلا نيناوقلا لكو ءنوكلل ماعلا

 نوك يف الإ دجوي نأ نكمي ال نوبركلا لئلع ديتعملا ةايحلا طمن نإ »

 ."ةيئافطصالا ديدش

 (1) 2. 0. 117. طوكعتعو (1982) ]طع ةعءالعماول انتمتك ءاذع ((نهصطات عع: (نةصحطا 108
 [لملاعوأاإل 2:عوو)ب م. 11

 (2) طعمتمم 1. 81ءطقعأا (1998). >كدهبت ع5 ]2عواتمإت: 110 اطع آهتتتؤ 06 81016
 رععحعما طبسموع ام طع [ةملح عوع. العجب 701 1ع عع 7ءعوج م6
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 : يسمشلا ماظنلا :ًاعبار

 :عقاولا يف ...ةايحلا رّوطتب حمسي نل موجنلا دّدعتم يسمش ماظن يأ

 لوح هنارود ءانثأ فيطل سقطب عّنمتي نأ - ماظنلا اذه يف - بكوكلل نكمي

 وه نمزلا نم ةليوط ةّدمل ةرارحلا ماظتنا كلو «ٌّلقألا ئلع ةرتفل موجن ةّدع

 مهفلو .لامتحالا ديعب نوكيس ام وهو «ةايحلل اًيرورض ودبي يذلا عضولا

 «موجنلا ةدّدعتُم ةمظنألا عاونأ طسبأ يف ثدحي ام ئلع عالطالا انيلع ..ببسلا

 موجنلا فصن نإ ."يئانثلا ماظنلاب ئّمسُي يذلا نيسمشلا وذ ماظنلا وهو

 طسبأ ىّتح نكلو «ةمظنألا كلت يف ءاضعأ ربتعت اًبيرقت ءامسلا يف ةدوجوملا

 ةٌرقتسملا تارادملا نم ةنّبعم ةيعون ئيلع ظافحلا اهنكمي ةيئانثلا ةمظنألا كلت

 اًدج اًنخاس نوكيل بكوكلل تقولا رَّثوتي نأ دب ال تارادملا هذه ّلك يفف ءطقف

 ةبسنلاب أوسأ نوكي عضولا َّنِإ يح .ةايحلا ئيلع ظافحلا لجأ نم اًدج اًدراب وأ

 دملا تالعافت نإف مجن نم رثكأ كانه ناك اذإف .موجنلا ةدّدعتُم تاعومجملل

 دجوي مل اذإو .ةرقتسم ريغ ةايحلل ةمعادلا بكاوكلا تارادم لعجتس رزجلاو

 ."ةايحلا ءايميكل حاتم ةرارح ردصم كانه نوكي نلف مجنلا

 نم نكي مل «ةظوظحم» ئرخأ ٌصئاصخ هيدل يسمشلا انّماظن نإ

 :لاغملا لييس لعق اند نمةدّقسُملا ةايسلا لاكشأ دجوت أ نكمسلا

 عطق ةئيه ىلع وأ ةيرئاد نوكت نأب بكاوكلا تارادمل نتوين نيناوق حمست

 «ساق ٌسقط اهيدل نوكيس موجنلا ةيئانث ةمظنأ يف رودت يتلا بكاوكلا :ةيئانثلا تارادملا

 .اًدج اًدراب نوكيس كرخألا يفو ؛ةايحلل ةبسنلاب اًّدج اًنخاس لوصفلا ضعب يف نوكيس
 (1) ةهعط]م»51ن1, 1.5. ةصل ©. كدودص. 1966. ][منعا11 ععمأ اع ازص طع انمتك عاوع. 101[1لعم

 1دوإن, دوم 5ممعاوعمر, خب مم. 343-50.

 الا



 توافتلاب ئَّمسُي امب صقانلا عطقلا اهب طغضني يتلا ةجردلا فصوتو «”صقان

 نم برقألا يزكرملا توافتلا ينعيو ءرفصو دحاو مقرلا نيب يزكرملا

 نم برقألا يزكرملا توافتلا ينعي امنيب ؛ةرئاد لّثمي لكشلا َّنأ رفصلا

 يف رودت ال بكاوكلا َّنأ ةركف نم اًجعزنم (رلبك) ناك .اًدج حطلفم ِهَّنَأ دحاولا

 امم ءطقف ١/ يّلاوح ضرألا رادمل يزكرملا توافتلا ناكف «ةلماك رئاود

 .اًدج ةديعس ظح ةبرضك كلذ راص دقو هابيرقت اًيرئاد هَّنَأ ينعي

 روحم ليم بسح اًساسأ ضرألا ئلع ةيمسوملا سقطلا لاكشأ ٌدّدحتت

 لصف ءانثأ :لاثملا ليبس ئلعف ءسمشلا لوح اهرادم اىوتسمل ةبسنلاب اهنارود

 ويلوي لئاوأ يف سمشلا نم بطقلا ليم نوكي يلامشلا ةركلا فصن يف ءاتشلا

 اهيدل بكاوك ئلع نكل .اهليم ريثأتب ةنراقم ةرارحلا ةجرد ئلع ليئض ريثأت اذ

 اًرود بعليس سمشلا نع ةفاسملا فالتخا َّنإف ..ريبك يرادم يزكرم توافت

 ةجرد ْنِإف ؛يزكرملا توافتلا نم 7/7١ ةبسنبو اًلثم دراطع ئلعف .ريثكب ربكأ

 رثكأ بكوكلا نوكي امدنع تياهنرهف ةجرد ١٠٠7ب نخسأ نوكتس ةرارحلا

 ناك ول :ةقيقحلا يفو .سمشلا نع دعبأ نوكي امدنع هنع سمشلا نم اًبرق

 انتاطيحم َنإف ..حيحصلا دحاولا نم اًبيرق ضرألا رادمل يزكرملا توافتلا

 لصن امدنع اًمامت دّمجتتسو «سمشلا نم ةطقن برقأل لصن امدنع يلغتس

 «ةايح دوجوب حمست نل ةريبكلا ةيرادملا ” ةيزكرملا ٍتاتوافتلا َّنِإ .ةطقن دعبأل

 .رخآلا دنع قيضأو اهرواحم دحأ دنع عسوأ نوكت ؛:ةطوغضم ةرئاد وه صقانلا عطقلا

 ةيرئادلا تارادملا .ةرئادلا نم صقانلا عطقلا بارتقا ئدمل سايق وه زكرملا توافت

 .ةرارحلا ةجرد يف ةريبك ةيلصف تابّلقت جتنت اًدج ةليطتسملا تارادملا امنيب «ةايحلل ةيتاوم

 اهل



 برقأ يزكرملا هتوافت نوكي بكوك انيدل نوكي نأب نوظوظحم نحنف ؛اذهلو
 ."رفصلا نم

 يفو «ةبارغ اهرثكأ امبرو - سمشلا ماظنلل صئاصخلا هذه لك نيب نم

 تاساردلا ترهظأ دقو .نداعملاب اًدِج ينغ هنأ وه - اريدقت لقأ هسفن تقولا

 (6نن]1هم0 (سيلازنوج ومريليج) ايجولويجلا ملاع اهب ماق يتلا ةريخألا

 يه نداعملاف .ددصلا اذه يف اًدج ٌةردان سمشلا نأ :نورخآو 0028162)

 ةيسيطانغملا تالاجملا ال كانه نوكي نل اهنودبو ءبكاوكلل ةمزال تامس

 ةايحلا دوجول احاتفم اضيأ نوكت دق نداعملاو .ةيلخادلا ةرارحلا رداصم الو

 غابصأ :لثم) تاناويحلا نم ةماه ةيوضع تانوكمل ةيرورض يهف «ةيناويحلا

 ؟”نداعملا نم ضفئافلا زنكلا اذه انّلَّصو فيك .(مدلا يف ديدحلاو ساحنلا

 ةيمهألا غلاب رمأ يسمشلا ماظنلا يف ئرخألا بكاوكلا دوجو نإ

 ريفوتل ابسانم هلعجت «ةسيئر مارجأ ثالثب يسمشلا ماظنلا زيمتيو ءضرألل

 :يه مارجألا هذهو .ضرألا حطس ئلع ةيكذ ةايح

 .سمشلا- ١

 يه ةيواضيبلا مازقألاو ةينورتوينلا موجنلا لثم ةيداعلا ريغ ةيمجنلا تانايكلا

 ."ةايحلا لاكشأ نم لكش يأ لبق نم نكسلل ةحلاص ريغ - حجرألا ئاع-

 (1) هععر 5. طدجاكمع هصل آ. 8410لتممتتت (2010). طع دهم آ2عوزعمل. 81 الكاع
 8دصافتس 800]. (نطن 7

 (2) مءاهع اهئ يك آ©ودهلل 82م م]ءعز: 8ظقمعع عطمماط, الا/ثطتت 0هصماعتع آنكع 5
 [لمعمسحتتما أم اطع []ملك عاوعر (00معاطأ ءانك 5001م, 2000, 7م 3

 (3) معمم اللدنك ع طمصد]11 ظمعماععن متع طدمتضطب ال/طرب 0نهدصماعتع آنكع آ5
 [لمعمسحتممتم ام طع []ماحت عوعر (نممعتصت عنك 3مماعر 2000, 25.

 افذن



 ."ةرجملا نم «ئنكسلل ةلباقلا ةقطنملا» يف عقي- ةفدصلاب - انمجنف ؛اذل

 :لولع فقوتي اذهو «ريبك لكشب فلتخت ئنكّشلل ةيحالصلا نإ
 .بكوكلا مجح - ١

 .هب صاخلا مجنلا - ١

 .امهنيب ةلصافلا ةفاسملا - "٠

 يرورض سمشلا لثم اًمجن نأب داقتعالل ةهيجو بابسأ كانهف ؛اذلو

 .”ةدقعم ةايح دوجول

 نإف ..ربكأ تناك اذإ الثم - ضرألاب صاخلا مجنلا - سمشلا ةلتكف

 الف ءاَدج ةريبك ةعرسب قرتحي اًمجن حبصتسو اّدج ابلقتم نوكيس اهناعمل

 ةايحلا معد ةقطنم نإف ..لقأ سمشلا ةلتك تناك اذإو .ةايح دوجو معدي

 - ضرألا - ةايحلل معادلا بكوكلا نارود ةرتف نأ امك ءاَّدج ةقيض نوكتس

 ةيلمعل ةيفاك نوكت نل ةيجسفنبلا قوف ةعشألاو «يفكي امب ةليوط نوكت نل
 .”يئوضلا ليثمتلا

 متول ثيحب «ةايحلا دوجول بسانم لدعمب متي سمشلا قارتحا نإ

 ةيكذ ةايح دوجول ةصرفلا أيهتت نأ لبق اهدوقو دفنُل ..عرسأ لدعمب اهقارتحا

 ريغ ةقاطلا تناك امبرف ءأطبأ لكشب اهقارتحا لدعم ناك ولو ء«ضرألا ئلع

 سمشلا لخادف .ةايحلاو ةيويحلا ةيئايميكلا تايلمعلا معدل اقالطإ ةيفاك

 (1) 1510. م.28.
 (2) 5و 0. 6هدعماعد, "15 طع رجم ةصمصةألوان57" خدة وممتإت دع 0ءومطوستعو 40, ه0.

.5225-9 :(1999) 5 
 (3) ةهءطآم»51ن1, 15. هصل ©. كدودص. 1966. ]1منعاا1 ععمت اع ذص طع انمتك عاوع. 101[1لعم

 1دوإل, دوم ممعاوعمر خب مم. 343-50.

 اهذز



 نع تانورتكلإلا لصفنت ثيح «تارذلا نيأتت (ةيلاع ةرارحلا ةجرد ثيح)

 مدطصت .امزالبلا ةلاح مساب فرعُي اميف ةداملا حبصتو «تانوتوربل

 يف ةيوونلا تايلمعلا نم ةعومجم أدبت ثيحب ضعبب اهضعب تانوتوربل

 ةدوجوملا ةقاطلاو ؛مويليهلا ةاون ئلإ تانوتورب ةعبرأ لك ليوحتل ةياهنل

 تانوتوربلا لخاد ةدوجوملا كلت نم لقأ نوكت ةدرفنملا مويليهلا ةاون لخاد

 و ؛ةطيحملا ءاوجألا ىلإ قّلطُي ةقاطلا يف قرفلا اذه .ةيلصألا ةعبرأل

 يك سمالتت نأ تانوتوربلل دب ال .ضرألا ئلع انه ءفدلا انل رئوي اهنم

 ليمت' ةجوملا اهتاتحش نذل دج ربل انظور ويجلب ةياقر دوبل

 ٠١ ةغلابلا ةرارحلا ةجرد نكلو ءاهضعب نع اًديعب اهيِقِبُي ام وهو ءرفانتلا ئلإ

 تازتقالا نم حكمتك كيب ةيفاك ةيكرح ةقاط [هحشمت ةيوقم جرو خيرا

 لإ ةيفاك ةرارحلا هذه نكل .يوونلا جامدنالا ةيلمع أدبتو ضعب نم اهضعب

 تانوتوربلا دلوم ىلع ماع تارايلم ةسمخ ءاضقنا دعبف .بسحو دحلا اذه

 .لعافتلا يف كراشي نأ يف 5٠/ اهردق ةصرف درفنم نوتورب لكل ترفاوت

 .دوقولا نم اهنوزخم فصن سمشلا تكلهتسا اذه انتقو الإ :زئرخأ ةرابعب

 فييقفل .. عرسأ لدعمب سمشلا تقرتحا ولو «ةديعسلا تافداصملا ئلوأ هذه

 .رشبلا رهظي نأ لبق

 :نأ دجن مئالملا قيقدلا نزاوتلا اذه ءارو بسلا يف ربدتلابو

 دحأ رميف ؛ناسمالتيو نانوتورب يقتلي نيح :يه ئلوألا ةوطخلا

 قلطُيو نورتوين ئلإ لوحتي ثيحب «يعاعشإلا للحتلا نم عونب نينوتوربلا

 ةيداعلا لاوحألا يف .ونيرتوينو (نورتكلإلل داضملا ميسجلا) انورتيزوب

 ال



 نورتكلإو نوتورب ئلإ مخضألا هتلتك ببسب للحتي يذلا وه نورتوينل
 فحخأ هنأل ؛كلذو ءارقتسم نوكيف درفنملا نوتوربلا امأ ءونيرتوينو

 رفانتلا ةوق نارعشتسي امهنإف .نانوتورب سمالتي نيح نكلو ؛تانويرابل

 ةقاط ئطختت اهلعجي ام ةيلامجإلا امهتقاط ىلإ فيضي اذهو «ةيكيتاتسورهكل

 .(اًعم نيطبترم نورتوينو نوتورب نم ةنّوكملا مويرتويدلا ةاون) مويرتويدل

 دعب طبتري يذلاو ؛نورتوين ئلإ لوحتلا نينوتوربلا دحأ عيطتسي ؟كلذل ةجيتن

 ىلإ اذه نوتوربلا للحت يدؤي .رارقتسالا نم ديزي ام وهو ءرَخآ نوتوربب كلذ

 داضملا ةنحشلا بجوملا ميسجلا وهو «نورتيزوبو ونيرتوينو نورتوين دوجو

 يسمشلا يوونلا جامدنالا ةرود نم لوألا ءزجلا جتني اذكهو .نورتكلإلل

 يف ةدوجوملا تانورتكلإلاب تانورتيزوبلا مدطصت نيحو !ةداضم ةدام

 نورتكلإ لك مداصت نع جتني ثيحب «روفلا ئلع اهريمدت متي ..امزالبلا

 ئتح ءاّيبرهك ةنوحشملا امزالبلا لضفب اًديعب ناتتشتي نانوتوف نورتيزوبو

 ينو «(ماوعألا نم فالآ ةدع اذه قرغتسي) سمشلا حطس ىلإ ةياهنلا يف الصي

 نيوكت يف نانوتوفلا ناذه دعاسيو ءاًريثك امهتقاط لقت تقولا اذه نوضغ

 ,ةقاعإ نود سمشلا بلق نم قفدتتف تاونيرتوينلا امأ .سمشلا ءوض نم ءزج

 ؟نوتوربلاو نورتوينلل نذإ ثدحي اذام .ةدودعم قئاقد نوضغ يف انلصتو

 كلذو ءاّقيثو اًقاصتلا ضعبب امهضعب ناتثالا قصقلي :ةيئاثلا ةوطخلا

 نيجورديهلا ةاون لّكشي يئانثلا اذهو ؛نادحتيو «ةديدشلا ةيوونلا ةوقلا لضفب

 نم ةياغلل ريبك ددع طسو هسفن دجي نورتويدلا اذه .«نورتويدلا) ليقثلا

 اًعيرسو .سمشلا ةلتك نم مظعألا داوسلا لّكشت لازت ال يتلا «تانوتوربلا
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 نكمي .(”مويليهلا) مويليهلا ةاون انّوكيل رخآ نوتوربب مويرتويدلا طبتري ادج
 نوكتي ثيحب امهئازجأ بيترت اديعتو ادحتت نأ "٠ مويليهلا ةيونأ نم نيتاونل

 نم ناصلختتو «(مويليهلل ةعئاشلا ةرقتسملا ةروصلا يهو) ؛ مويليهلا

 تانوتورب ةعبرأ نأ يه نذإ لمعلا اذه لك ةجيتن .نيضئافلا نينوتوربلا

 نم نينثاو ,تانورتيزوبلا نم نينثاو ؛ةديحو مويليه ةاون تجتتأ

 «فلختملا دامرلا وه مويليهلاو .دوقولا يه تانوتوربلا .تاونيرتوينلا

 .تاونيرتوينو تانورتيزوبو اماج ةعشأ ةروص لع رّرحتت ةقاطلاو

 ؟مويليهلا تانوتورب دحأو نورتويدلا اهيف نوكي ثيح) ةريخألا ةوطخلا

 ةوطخلا ثودح يف ريخأتلاف ؛ينآ نمز لالخ متت (4مويليهلا نيوكتل اًديهمت

 ونيرتوينلاو نورتويدلا نيوكت لجأ نم تانوتوربلا اهيف دحتي يتلا ئلوألا

 رمأ وهو ءسمشلل ءيطبلا قارتحالا ةيلمع مكحت يتلا يهو «نورتيزوبلاو

 ."انل ةبسنلاب ةيمهألا غلاب

 .رمقلا- ؟

 نإف ..يسمشلا ماظنلا يف رامقألا نم تارشعلا كانه نأ نم مغرلا ئلع

 يداع ريغ وه اليل ءامسلا انل ريني يذلا فولأملا يحبشلا ضيبألا رمقلا

 .ةايحلا روطت يف «ةشهدلل اريثم» اماه ارود بعل دق هدوجو نأ ودبيو «ةياغلل

 (1) ةهوءعر ظوملع ©1هوع (2004). طوتماتعاع ططوستعو: لل ؟7عج دطمتا آهات عان0ه. 11عكك
 المراع 021م0 آنمتك وزان 2؟ءوو. مم. 111-106. 5ءء 50.

 [طخم:// ماج م1. عمد ماتا 1 ع2 /كادصتك' 011 .اطغصتا ]
 مصل, 11هزكن طع كانت 67

 [طخترم:// وعز عم عع طمس لد 501165. عمدحح كدتتح .12112]

 فن



 50٠0.5٠١ ةفاسم دعبيو اليم 7٠٠٠١ هرطق ةيورك ةرخص درجم وه رمقلا

 لجأ نم لجألا ليوط انطوم حبصتل ضرألا نكم دق هدوجو نكلو ءاليم
 ابكوك نأ لامتحا نأل ؛ةردانلا ضرألا موهفم يف عئار لماع وه رمقلا .ةايحلا

 تناك دقل .ريغص لامتحا وه ريبكلا رمقلا اذه لثم كلتمي ضرألا هبشي

 ةردان اهنكلو ؛:ةيجراخلا بكاوكلل ةكرتشم رمقلا ليكشتل ةبسانملا فورظلا

 اهلك اميرو - يسمشلا ماظنلا يف رامقألا نم ديدعلا .ةيلخادلا بكاوكلا كلتل

 ."يجراخلا يسمشلا ماظنلا يف ةقالمعلا بكاوكلا لوح رودت - ابيرقت

 نمض نوكتو ءسمشلا نم ةبيرق عقت يتلا ضرألاب ةهيبشلا بكاوكلا
 بسانملا ديحولا رمقلا .رامقأ نم ابيرقت ولخت ئنكسلل ةلباقلا ةقطنملا

 امه ناريغص نارمق خيرملا بكوكل امنيب ءانبكوك وه ةيضرألا بكاوكلل
 ماظنلا يف رامقألا ضعب .(ارتم وليك ٠١ - رطق اتاذ) «سوميداو «سوبوف»

 رمقو «خيرملا لثم ريبك ابيرقت وه (ديميناج» ئرتشملا رمق .ةمخض يسمشلا
 لع ءانب صاخلا نم ةفاثك رثكأ يوج فالغ هلو اضيأ ريبك وه "ناتيت١ لحز

 همجح ربك ببسب يئانثتسا ام دح ئلإ انرمق .ريثكب ةدورب رثكأ هنوك نم مغرلا
 ةحاسم ثلث نم برتقت رمقلا ةحاسمف ؛(ضرألا) مألا بكوكلا عم ةنراقم

 ."اعبات هنم رثكأ مأوت وه هصاوخ ضعب فو ءضرألا
 ئرنس امك - ضرألا بكوك تازيمم مهأ دحأ) ةينوتكتلا حئافصلا

 «يسمشلا انماظن يف رامقألاو بكاوكلا عيمج ةساردبو «ةردان ربتعُت (- اقحال

 دحأو ءطقف ضرألا ئيلع ئوس ةينوتكت حئافص ىلع روثعلا متي ملف

 (1) طماع اكد ع 1200210 8رماتتمل عع (2000). [كدنتع طوتتطت ا1طإ/ (نمدحماعاع آا1قع 15
 [لتصعممحصمماد ذم اطع [آتملتك ءروع. (نهمعرصت عاتك 180013. 7. 222

.11 (0) 

 اهني



 يف ةعئاش ةمسس ببسب ةينوتكتلا حئافصلا اهيدل ضرألا نأ وه تالامتحالا

 ."رمقلاك ريبك قيفر دوجو - انبكوك

 ةايحلا ءاقبو روطت ئلع رثؤت يتلاو «ةيروحم راودأ ةثالث رمقلا بعليو

 نارود ليم رارقتسا ببسُيو «يرمقلا رزجلاو دملا ببسُي وهف ءضرألا ئلع

 نإف ..كلذ ئلع ةوالع .ضرألا نارود لدعم ئطبيو ءاهروحم لوح ضرأل

 ئوتسم لإ ةبسن ضرالا نارود روحم «ةلامإ ةيواز» ئلع هريثأت وه مهأل
 تاريغتلا ببسي يذلا (0011011119) (جاعبنالاب) ئمسي ام وهو ءاهرادم

 فلتخي مل ةريخألا ةنوآلا يف ضرأآلا خيرات مظعمل ةبسنلاب .ةيمسومل

 مغرلا ئلع .ةجرد ؟1" لل ةيلاحلا ةميقلا نم نيتنثا وأ ةجرد نم رثكأب جاعبنال

 نم فالآلا تارشع نم تارتف ئدم ئلع فلتخي «ةلامإلا» هاجتا نأ نم

 ئوتسملا ئلإ ةبسن ليملا ةيواز نإف «يبكوكلا بذبذتلا ثيح نينسل

 .”ابيرقت ةتباث ئقبت يرادمل

 صاخلا بكوكلا نارود روحم «رارقتسا» يف مخضلا رمقلا ببستي امك

 ةلامإ» ائلع ظفاحي انرمق .ةايحلل ةمءالمو ارارقتسا رثكأ اخانم ققحي امم .هب

 (اجاجوعا) ئمسُي ام وهو ءعساو قاطن بسح ريغتت ضرألا روحمل «ةفيفخ

 ئلع يدومعلا يليختلا روحملاو هنارود روحم نيب ةيوازلا)» - (011و111137)

 يف ببستت اهنإف «ربكأ ةلامإلا تناك ولو .(سمشلا لوح رودي يذلا ئوتسملا

 :«عانملل ةريق تابلغ

 (1) 1طاف م. 0.
)2( 10103. 

 (3) 31. [ةكاعمم عا هل, "ك1هطتلتعمغنمم ه6 طع ظدماط*و 0طاتوتستا طن اطع اط/كهمصر" [دكتنتع
615-7 :(1993) 361 

 اني



 مجنلا بسانت بوجو - بكوكلا ةايحل اًيرورض اًطرش ناك امبر

 .ضرألا بكوك هب زيمتي ام اذهو ؛"هب صاخلا رمقلا عم بكوكلاب صاخلا

 .يرتشملا -

 هدوجو ببستي ثيح ؛يسمشلا ماظنلا يف ايزكرم ارود (يرتشُملا) بعلي

 يرتشملا مجح نكيملو .يسمشلا ماظنلا بكاوك تارادم «تابث» يف

 نإف ..يرتشملاك ةقدب عقوتم مخض بكوك دوجو نودبف ءاثبع هتماخضو

 تابنذملاب رركتم لكشب تارملا فالآ يضاملا يف مدطصتس تناك ضرألا

 اًدوجوم يرتشملا نكي مل اذإف ءبكاوكلا نيب ماطحلا نم اهريغو بهشلاو

 .”يسمشلا ماظنلا لصأ سردنل نيدوجوم نوكن نلف

 دوجول ضرألا بكرك ةيحالص ىلع يرتشُملا دوجو ظفاحي كلذك
 اذإف ءضرألا نم ةقيقد ةفاسم ئلع يرتشملا دجويو .هحطس ىلع ةايحلا

 ةلتك اذ يرتشملا ناك اذإ وأ ءيرتشملا بكوك لإ اليلق برقأ ضرألا تناك

 بكوك ليكشت ضهجأ يذلا يرتشملا بكوك اريثأت» نإف ..ام دح ئلإ ربكأ
 امم ضرألا ئلع رثؤي نأ اضيأ نكمي ابيرقت «خيرملا» ليكشتو «بكيوكلا»

 «يوجلا فالغلا نإف ..رغصأ ضرألا تناك اذإو ءرغصأ اًبكوك هلعجي

 نأ نكمي ناك ..ليوطلا ئدملا ئلع ةايحلا ةمءالم يلاتلابو «يئاملا فالغلاو

 .”بولطم وه امم لقأ (ديكأتلاب) نوكت

 (1) 131ةيتتس خصصت, آ[.مملمص 11عالد (8لعوب المتاع ؟/ذصخنن عع 8هماكك, 1991), ءكقم. 2
 (2) © ءورعع 17. 117ءاطعتلا, 11019 5مععأول 15 انما أعتى ةطتتتع ,ا701.373,1995, 70.

 [اطخترم://15/15/17/ .1131111:ع.ءما7/ 1 2111ع/ز هان131/5373/565 1450137347030 .201]
 (3) معمم اللوعل < ط»مصمهأ] رمعم] عع: منع عمتتطب الطرب (نمصماعتع آناع 15

 [لمعمسجتتحمت أم اطع []ماكت عوعر (ن0معمصت عند 3مماعر 2000 7

 اهيل



 بكوكو رمقلا امه - ةيوامسلا مارجألا نم نينثا نإف ؛عقاولا يف

 نودو «رمقلا نود .يرشب سنجك اندوجو يف ةيروحم اراودأ ابعلي- يرتشملا

 ضرألا ئلع دجوت نل ةيناويحلا ةايحلا نأب يوق لامتحا كانه ..يرتشملا

 ."ةردانلا ضرألا ةيضرف يف ةيساسأ رصانع يلاتلاب امهالك «مويلا

 ةدقعملا ةايحلا نأ دقتعن انالعجي نالماع يرتشملا بكوكو رمقلا

 ."امهل ةنيابتملا تاريثأتلا بلطتت

2 53 2 2 

 (1) 1مز4. مم. 221-22
 (00) 1514.م. 2

 نفك



 ...يئايزيفلا طبضلا :ثلاثلا لصفلا

 دب ال ...ةياغلل ركتبم ميمصت جاتن اهنأ ودبي ...[ءايزيفلا] نيناوق نإ

 ."”(«فده نم نوكلل

 زيفيد لوب

 :ءايزيفلا نيناوق :ًالوأ

 تارذلا ئوتسم ئلع سيل ءاننوك ٌجيسن تايضايرلا ٌنيناوق معدت

 صئاصخ نإ .اضيأ رشبلاو موجنلاو تارجملا ئوتسم ئلع لب .بسحف

 ام ئلع دمتعي اهسفن تارذلا دوجوو .يمويلا انملاع ءايميك ددحت تارذلا

 موجنو بكاوك نم - نويكلفلا هسردي ام نكلو .تائيزجو ئوق نم هيوتحت

 نوك مئدم يف ثدحي ءيش لكو «ةيبذاجلا ةوق هيف مكحتت - تارجمو

 حيضوتب ملعلا مدقتي .(ميظعلا راجفنالا» ةظحل هصاوخ بستكا ..ددمتم

 رثكأ ٌرهاوظ نيمضت انل حاتُي ئتح ؛ةعيبطلا يف ةدوجوملا تاعباتتلاو لاكشألا

 الإ تايرظنلا وعضاو فدهيو «ةماع نيناوقو تافينصت راطإ يف رثكأو

 يفو «تالداعملا نم ةّدحوم ةعومجم يف ةيئايزيفلا نيناوقلا ٍبّنب ةطاحإلا

 (1) طوكتعور 2. 1984. كنمعم 5 عع: 1ع كعدمعا 58 2 تنهصل اتمن لعل 1طعمتتن 05
 حلدطب ع. (احلعس الم11 كتسصممو ع كعطستعتب 1984), م. 3

 اففإ



 ."ريثُم رمأ وه مدقت نم ققحت ام ّنكلو ءاليوط قيرطلا لاز ال «ةدودعم ماقرأ

 رهظم لك نوكلا يطعيو «لئاه لكشب ةايحلا قفاوت (ءايزيفلا نيناوق) نإ

 نم ليج ءوشن نامضل «ةياغلا هذهل مئالمو صاخ لكشب مّمص دق هنأ دكؤي

 اهبنجي رادقمب ةدعابتم اهنأ نامضو «ةيبكوكلا مظنلاو ةرقتسملا موجنلا

 «بكاوكلا تارادم رارقتسا مدع ببسي دق يذلاو اهنيب يبذاجلا لخادتلا

 ئلإ نيجورديهلا لوحتي ثيح موجنلا لخاد يف يوونلا نرفلا دوجو نمضتلو

 لوحتتس بكاوكلا نم ةبسن نأ نمضتلو «ةايحلل ةيرورضلا لقثألا رصانعلا
 اذهو .موجنلا نيب ام غارفلا يف ةيساسأ رصانع ررحتل رجفنت افونربوس لإ

 «موجنلا رمع طسوتم نم تارمب لوطأ تارجملا رمع ءاقب نامضل يرورض

 لتكت نم قباسلا ليجلا نم ةمجانلا - ةرثانتملا تارذلا دجت ..طقف اذهبف

 موجنلا نم قحاللا ليجلل ةيسمشلا ةمظنألا يف عمجتتل ؛تقولا - افونربوسلا

 دقشي ال لادتعاب (افونربوسلا) تاراجفنا رتاوتو عزوت نامضلو .ةرجم ةيأ يف

 دقفن ثيحب لقياالو اًرارم ةلتاقلا ةعشألا ميمحب بكاوكلا حطسأ قرفيف

 بكاوكلا حطس ئلع ةعمجنملاو افونربوسلا يف ةعّنصملا ةليقثلا تارذلا

 دعت يتلا هسومشب نوكلا عاستا نوكي نأ نامضلو ءاثيدح ةنوكتملا

 يفكي اًنالمع اًجرعم لكشت ..ةيبكوك ةمظنأ نم اهقفاري امو تانويلرتلاب
 جاتنتسا ىلإ هجتن اذكهو .اذهل يفاكلا تقولا كلذكو ءاهمدقتو ةايحلا روهظل

 امم ءادج ةليوطو ةعستم ةلسلس ربع رم دق يرشبلا اندوجوو ةايحلا نأ هدافم

 نوكي ثيحبو «نوكلا ميمصت ءانثأ ةايحلا لوح زكرمتت تاملقأت دوجو رهظي

 (1) ةخدتتس 2عع5و (2000). مدا ذل ةلبصتط أو: 1طع طءعر» 2هنععد اطقأ كطقمع اطلع
 [لموزدنعوع ظوعتع ظمماع م. 1

 انفي



 .”فدهك ةايحلا هاجتاب هطبض مِكحأ دق ملقأت لك

 (داعبتسالل يلواب أدبم) وه ءايزيفلا نيناوق «ةيمهأ» ئلع ةلثمألا دحأو

 ملاع يف ةيساسألا#ةةايحلا دحأوهو (طوتنلا هتععاسكتم» ماةمعتم1ءع)

 ةقاطلا ةلاح سفن الغشي نأ نينورتكلإل ليحتسي# :هنأ اع صنيو «متناوكلا

 يرودلا ماظتنالاو ةداملا رارقتسا نأ لإ أدبملا اذه ةيمهأ عجرتو .«ةيمومكلا

 أديم عّبتت تانورتكلإلا نأ ئلإ دوعي ةيرذلا رصانعلل «فيلدنم لودج» يف

 ةيناكمإب يضقت متناوكلا ةيرظن نأ (كاريد لوب) كردأ امدنع .داعبتسالل يلواب

 ..تاقورتيزوبلاب فرعت تانورتكلإلل ةذاضم ةتجشتلا ةيجيوم رئاظن هوجو

 يف اًيئاقلت ببستي نأ هنأش نم غارفلل جذومن لمعل اذه داعبتسالا أدبم مدختسا

 .”ةبيجعلا تاميسجلا هذه لثم دوجو

 يتلاو «(ةرذلا لخاد) ميمكتلا ةيلمع يف ببستي يلوابل داعبتسالا أدبمف

 نم دحاو نوناق اذه .”دوجولاب ءايميكلل (حمست»و «ةداملا «رارقتسا» نمضت

 ءاهدوجوو ةداملا رارقتسال اهظفحو اهتيمهأ ئدم ئلع لدي ءايزيفلا نيناوق

 ةعيبط اهل نوكلل ةيدحلا طورشلاو ءايزيفلا نيناوق نم الك نأل ؛ةنكمم ةايحلاف

 يف ةيلوألا فورظلا ةصاخو ؛طقن ءايزيفلا نم ةنيعم نيناوق .اًدج ةصاخ

 .©هفرعن يذلا عونلا نم ةيكذ ةايح دوجوب حمست «نوكلا

 (1) طعصتمم 1. 811ءطقعأا (1998). >لةطسع”5 طوكاتمإت# 1105 طع آمحو ه2 8زهامعج
 1[ عونعول طسعصموع اص اطع [لملك عروع. »لعلب الورع '!طع 1معع 2ةعوو 2. 14.

 (2) 014056, 8مصلع (2009). 21هاطتمعت لل العجن ؟طمتخ آ1ههملهءانمص. 00د :اتمن» سنو

 مذ 00 باقم 2006) آ55ن ع5 ذه طع "طتامكمرمادوت 0 كموصما وعون, ةكانم-
 ]ا
 (4) 1طن

 اذذز



 «ةيهانتملا اهتقدل ارظن ؛نيكسلا دحب اهطبض يف هبشأ ءايزيفلا نيناوق نإ

 دوجو لاحتسال ؛اًدج ريسي ءيشب ةفلتخم ءايزيفلا نيناوق تناك ولو

 :اًلئاق كلذ نع (ليوه ديرف) ربعُيو ."ناسنإلا

 لوصولا يف اولشفي نأ مهنكمي ليلدلا اوصحف ءاملع يأ نأ نموأ تسل

 قلعتي اميف «ادمع تممصص» دق ةيوونلا «ءايزيفلا» نيناوق :نأ جاتنتسا ئلإ

 ."اهجتنت يتلا جئاتنلاب

2 23 2 

 (1) طعمتمم 1. 811 ءاطقعأ (1998). ظاوطت7 ع5 12عوأل0إل. 2.16.
 (2) ©0نم1عل ذم ظدضتمتح, 1مطم عع ظءمملع ماعم (1986). طع خهاطتممتع (نهودتحماهعاعدل

 مممعتماع. 0210: 01010 آلم عدلات 5"عووب 8. 2

 افي



 : عيرألا ةينوكلا ىوقلا :ًايناث
 «ةيسيطانغمورهكلاو «ةيبذاجلا ةوق :يهو «ةفلتخم ئوق «عبرأل اننوك مكحي

 لكشب اهنيب اميف نيابتت عبرألا ئوقلا هذه .ةفيعضلا ةيوونلاو «ةيوقلا ةيوونلاو

 ةوق نيب عساشلا قرفلاف «ةيانعب ةددحم ريداقمو ميق تاذ يهو ءظوحلم

 ءانب ةطخ يف ةيرهوج ةقيقح وه ةيَِسَأ ةوق "4 رادقمب ةيوونلا ةوقلاو ةيبذاجل
 ."”ةيبكوكلا مظنلاو ةرصتنملا موجنلا دوجول يرورض قرغلا اذهف .نوكل

 يهانتم نوكيس نوكلاف ..ةرم نويليرتب ئوقأ ةيبذاجلا ةوق تناك ولو

 تناك اذإ :ئرخأ ةيحان نمو .ادج اًريصق نوكيس هتايح خيراتو رغصل

 تاقالعلا نإف كلذك .اًقالطإ تارجم الو موجن لكشتت نلف ..لقأ ةيبذاجل

 رادقمب ةيوقلا ةوقلا ةميق تلق ولف «كلذ نم ةقد لقأ تسيل ئرخألا ميقلاو

 نلو «نيجورديهلا زاغ وه رقتسملا ديحولا رصنعلا نوكيسف ..ادج ليلق
 ةوقلا ئلإ اهتبسن تناك اذإو .ةلاحلا هذه يف ئرخأ رصانعل تارذ دجوت

 «نينوتورب ىلع ةرذلا ةاون يوتحت نلف ..ليلقب ئوقأ ةيسيطانغمورهكلا

 ئلع الإ نوكلا يوتحي نلو ذئدنع نوكلا رارقتسال اًرهظم كلذ نوكيسو
 اًمامت ةفلتخم نوكتسف ..هيف تارجم وأ موجن تروطت اذإو .نيجورديهلا زاغ

 اهتباوثو ةفاتخملا ئوقلا كلتل نكي مل اذإ هنأ حضاو .ةيلاحلا اهتعيبط نع

 بكاوك الو تارعتسم الو موجن كانه نوكي نلف ..طبضلاب اهتذخأ يتلا ميقلا

 ."ةايح الو تارذالو

 (1) 1. 5هواومانعاط (1985) كاعمطعم [ط[وتت الم عأك [لملك عاوع (>لعاتن ؟لمتتعت (0انأ11), م. 101
 (2) 1841 ءطقعا [حعمامم لدهن عرك 12ءوملصإت: [1هدح !طع آهتتتو 06 ظاماموعرت طانتصموع ]0

 1ع [لصتح عموم 1ع العرس المراع ]ع "عع عيد. 1998.212

 فيز



 موجنلا نم حيحصلا عونلا ئلع لوصحلا َّنأ فيك - افنآ- انيأر دقل

 دمتعت موجنلا هذه ةفص نأ :بيجعلا .هيف ةايح لمحي نوك ءوشنل «يرورض»

 ةيسيطانغمو رهكلا :ةعيبطلل نيتيساسأ نيتوق نيب نزاوتلا ئلع ادج قيقد لكشب

 عيمج نإف ..امهدحأ هاجتاب ةريغص ةجردب اًملتخم نزاوتلا ناك اذإف .ةيبذاجلاو

 «ةقالمعلا ءاقرزلا موجنلا وأ ةمزقلا ءارمحلا موجنلا امإ نوكتس موجنلا

 قلعتملا ينمزلا لودجلا عم ةنراقملاب ةريصق قرزلا ةقلامعلا ةايح نوكتسو

 لكشتت نأ دعبتسملا نم هنأب دقتعُي :لاوحألا نم لاح يأبو «ةايحلا روطتب

 ةايحلا معدتل ؛ةياغلل ةفيعض نوكت نأ لمتحملا نمف رمحلا مازقألا امأ .بكاوك

 وهو «تارعتسمك رجفنت نل يهف ..لاوحألا نم لاح يأبو ءقوطم بكوك لع

 ."انل ةبسنلاب هنع ئنغ ال رمأ

 ةيونأ دجاوتتل ةيافكلا هيف امب ةيوق نوكت نأ بجي ةيوقلا ةيوونلا ةوقلا كلذك
 ةوقلا صئاصخ تناك اذإ (طقف» عقاولا يف ةبكرملا ةداملا دجوت ثيح «ةرقتسم

 ."ةيسيطانغمو رهكلا ةوقلا لىلإ ةبسنلاب اًدج قيض قاطن يف عقت ةيوقلا ةيوونلا
 لمعت «ةطبضنم» تالاجم تاذ عبرألا ئوقلا هذه نم ةوق لك نإ

 :الثمف .همارجأ ماظتناو نوكلا ةدام كسامت ئلع ظفاحت ثيحب ءاهلالخ

 ليوط ئّدم ُتاذ ٌةّرق اهّنكلو «ةعبرألا ئوقلا فعضأ :ةيبذاجلا ةوق - ١

 ماسجألل ةبسنلاب هنأ ينعي اذهو .بذج ةّرقك نوكلا يف ءيش ّلك ئيلع لمعتو

 بّلغتت ثيحب ضعب ئلإ اهضعب فاضي نأ نكمي ةيبذاجلا ةوُق َّنإف ..ةريبكلا

 (1) 11111نذصت. آ.. تمةهنع عي طقم 11عزواعتت (2009). 600 15 01ءدن, 000 15 0000 ا/طإ
 ظعات تام ع تم 000 15 [؟عمكمومقطاع دصل 1 عدومصكأتطا] ع. م. 69

 (2) عمد عع 1. 2. عالتع (ة/آكدع 2006) آدهبعد ذص طع ططت]مدهمانتت 02 نمددتم]0 متن , ةكاتنم
 !هلئل

 انف



 (رتراك نودنارب) اهب ماق يتلا تاباسحلا تتبثأ دقلو .ئرخألا ئوُقلا لك ئلع

 رادقمب ريغت ول ةيبذاجلل نتوين تباث نأ نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا ةيادب يف
 ا” باعوبتم )١ نويليسيدويد ةرشع ئلع دحاو يدعتي ال ةلآضلا غلاب

 بكوك يلع ةايحلا تحبصأ املو ؛ةدوجوم سمشلا تناك امل ..«ارفص

 .”ةنكمم ضرألا

 اًمجح رغصأ نوكلا نوكيس ةرم نويلرتب ئوقأ ةيبذاجلا ةوق تناك ولف

 مجن ةلتك نوكتس ذإ ؛ادج اًريصق هرمع نوكيس امك «يلاحلا همجح نم ريثكب

 سمشلا ةلتك نم تارملا نم تانويلرتب لقأ ضارتفالا اذه قفو طسوتم

 ال مجنلل ادج ةريصق ةايح يهو «ةدحاو ةنس يلاوح اهرمع نوكيسو «ةيلاحلا

 ٌءوق لقأ ةيبذاجلا تناك ول :لباقملا ضرغلابو .اهراهدزاو ةايحلا مّدقتل يفكت

 نإ :جنيكوه ريشي امكو .ةرجم ةيأ وأ مجن ّيأ نوكتي نلف ..نآلا هيلع يه امم

 عطتسي مل يذلا يجراخلا عسوتلاو «رايمنالا ئلع فراشي يذلا نوكلا ومن

 تارجملا نوكتب حمست يتلا ةبسانملا ةعرسلاب وه «دعب هسايق ناسنإلا

 ."موجنلاو

 هتيرورض نيبي امم قدصُي ال لكشب ةريغص ةيبذاجلا تباث ةميق نإ

 بجي هنإف ..فعضألا يه ةيبذاجلا نأ ببسب :ماع لكشب .موجنلا دوجول

 يوق طسو يف اهطغض لبق ضعبلا اهضعب قوف تانوتوربلا نم ديزملا سدكت
 ددع نإف ؛كلذل ةجيتنو .ةيوونلا تالعافتلا لعتشت ثيحب «ةيافكلا هيف امب

 (1) طوكتعو, طوتنا (1984) كانمع115:عع: 1طع 5عومعا 101 2 673200 ا[نمت عمل 1طعمتكت 05

 حادطسع. 8لعوت لمعلع كتصممات 320 5ءطانكأ عا“
 (02) 1. ىمدامادعط (1985) كتعمطعم طاوس نمعاو []منك عدم (»لعحك المع (©دأا1), تب. 101

 فذ



 .ةيبذاجلا تباث ضافخنا عم دادزت اهنأ نيبت مجن عنصل ةمزاللا تارذلا

 ةوق تناك ول ذإ ."ًدج ريغص ةيبذاجلا تباث نأل ؛امامت اًدج ةمخض موجنلا

 «ةدوجوم موجنلا لظتسف ؛عقاولا يف وه امم ءيشلا ضعب ئوقأ ةيبذاجلا

 ةجيتنلاو .اًدج ريثكب عرسأ لكشب قرتحتسو «ريثكب رغصأ نوكتس اهنكلو

 ."ةياغلل ةريثم

 نم اًريثك ئوقأو ليوط ئّدم ثاذ ٌةَوَق :ةيسيطانغمورهكلا ةوقلا - ؟
 نوكتو ءايبرهك ةنوحشملا تاميسجلا لالخ طقف لمعت اهّنكلو «ةيبذاجلا
 اذهو .ةداضملا تانحشلا نيب ةيذاجتمو «ةهباشتملا تانحشلا نيب ةرفانتم

 اهّنكلو ءضعبلا اهضعب يغلي ةريبكلا ماسجألا نيب ةيئابرهكلا ىوُقلا نأ ينعي
 لع ةيسيطانغمورهكلا ةوقلا يقبُت .يئيزجلاو يّرذلا زئوتسملا ئلع ةدئاس

 كسامت نع ةلوؤسملا يهف مث نمو ؛ةرذلا ةاون لوح اهتارادم يف تانورتكلإلا

 يه ةيسيطانغمورهكلا ئوقلاف َّمث نمو .”انيدل ةفولأملا ةداملا لاكشأ لك

 .ايجولويبلاو ءايميكلا لك نع ةلوؤسملا

 :يكيرمألا تاينوكلا ملاع (8/2:+ 1«عدص31 (كرامجيت سكام) لوقي

 ؛طقف /5ب هيلع يه امم فعضأ ةيسيطانغمورهكلا ئوقلا تناك ول

 ةوقلا تداز اذإ ةجيتنلا سفن حبصتسو ءاهنوكت روف سمشلا ترجفن

 دنع ةيانعب ةَّدعُم ودبت ةعيبطلا تباوث نإ .هيلع يه امع ةيسيطانغمورهكلا

 (1) ةصماتم, [! عع (1997). طع اذ1ع م7 طع ءمكصصمو._ (0>لض7لا [ ]ملا عاولاإت 2؟عوك مت9
 (2) ةسماتسب آعع (1997). 1ع انثع ه1 اطع هموتمؤ. 01010: [لطتكعتوأاون 2[عووؤم. 9.

 «يوادنه .ط ءرضخ يحتف دمحم :ةمجرت ءاّدج ةريصق ةمدقم «تاينوكلا ملع :زلوك رتيب فرفإ

 ةرهاقلا ١ 5١م؛ ص )72١(.

 افكنأ



 ."ام ئّوتسم

 تاتورتوبنلاو تانتوتوربلاب ةونقلا كلت كسمُت:ةيوقلا ةيووتلا ةّوقلا ا“

 ءاهسفن تانورتوينلاو تانوتوربلا اًضيأ كسمتو «ةّرذلا ةاون لخاد اهضعب عم

 .تاكراوكلاك ءٌقدأ تاميسج نم ةنّوكم تايمسجلا كلت نوكل ةيرورض يهو

 ةوقلا تناك ولف .ةيوونلا ةقاطلاو سمشلا ةقاط ردصم يه ةيوقلا ةّوقلا نإ

 نوكيس ديحولا رقتسملا رصنعلا نإف ..يلاحلا اهرادقم نم ليلقب لقأ ةيوقل

 رثكأ ةيوونلا ةوقلا تناك ولو .ئرخأ ةرذ يأ دوجو رذعتيسو نيجورديهل

 ةرذ وه رقتسملا ينوكلا رهظملا نوكيسف ةيسيطانغمورهكلا ةوقلل ةبسن ليلقب

 نوكتس يلاتلابو ءنيجورديهلا نادقف ينعي امم نينوتورب ئلع ةيواحلا ةاونل

 ةوقلا تناك ولف .”اًّمامت هفرعن امع ةفلتخم (تلكشت نإ) تارجملاو موجنل

 درجم نوكلا ٌّلظلو «نيجورديهلا نوكت امل ..نآلا هيلع يه امم فعضأ ةّيوونلا

 تاونيرتوينلا تاميسج تعاطتسا امل ..اًليلق ئوقأ تناكولو «ينوك رابغ

 )5100610201/8(  افونربوسلا - ةقالمعلا تارعتسملا ةرداغم (211205)

 ةقالمعلا تارعتسملا جرا ةايحلل ةمزاللا رصانعلا لقتنت نل يلاتلابو

 "0 ةرجفنُملا موجنلا -

 (1) 1ةلدع [ءوعصمتاك "طدمعملاعأا الملح عت5عد". آص "دءلعمعع هنمل [ناغةسحهنع [ظعدلتط مص
 نقسم ام (هوحمو", طمصمتتمسع آهاطص [1/طععاعو 90غ طتخطلم. آ. آ). 8ةتتماتا,
 2.0.177. ةك1عو, < 0.1. 13:مء1 هلق. (نهتط01108ع اتمنا ءاوأات/ 2155. 81 0

.(2003) 
 (2) همع 1. 1 9تططتم ةسل 11. 1. عمو (1989). ©2موردنع 0015010 عمععو (8]ت ال01
 ظوسافتست 8ظهمام), ءطقم. 10, مز. 269-241. 5عع دلكم [كتسصطاعي هرج. كان 56ع 2150,

 1]دعماتمم آ. 811 ءطقعأ (1998). ملوطبت عنو آ2عواتصإلا 2.
 (3) 18لهع [ءوعسصقتاك "طوتملاعأ انصتك تسعد". آص "5ءلعمعع هم اناكسمتع اعوان ا: وت
 نقصت 10 0051205", طمصمتتصع .آمطص آ7/طععاعت“و 90غ طاصطلقإل. آ. 10. 870137,
 2.013. طوتتاعور < 0.1. طونمعتت علك. (ندصصط7108ع الملح عجلات عودي 81 0

(0003) 

 اقفل



 اًرود بعلتو ءيعاعشإلا طاشنلا بّبست :ةفيعضلا ةيوونلا ةّوقلا - +

 لدعم دمتعي ثيح .ركبُملا نوكلا يفو موجنلا يف رصانعلا نيوكت يف ايويح

 ين) نورتوين ئلإ نوتوربلا لّوحت يتلا «ةفيعضلا ةوقلا ةدش ئلع قارتحالا

 ئلع لقألا ئلع) اذه اهفعضب نيدت ةفيعضلا ةوقلا نإ .(يسكع اتيب ليوحت

 نوزوبلل ةريبكلا ةلتكلا لإ (سمشلاو ضرألا ئئلع ةفولأملا تاقاطلا ئوتسم

 يسمشلا قارتحالا ءطب يف مكحتي ام نذإ .دودحم ئدم نم اهم طبتري امو 77

 ةمخضلا ةلتكلاب موكحم هرودب يذلاو «ةفيعضلا ةيوونلا ةوقلا «فعض١ وه

 ةدشلا نأش نم ناكل ..رغصأ ميسجلا اذه ةلتك تناك ولو «17/ نوزوبلل

 لدعمب ريسيس يسمشلا قارتحالا ناكو .ربكأ نوكت نأ ةفيعضلا ةوقلل ةيلعفلا

 .ضرألا حطس ئلع ةايح دوجو معدي ال ام وهو .©عرسأ

 داع دا د

 (1) ةهععر ظوماع ©1هوع (2004). طدتتعاع ططقوتعو: هى ا/عجن كطمتت آمات00ا1عان00. 1[عتتن
 المر 0لمت0 [1 ملك عتوتاوت 2:عوك مب 109-060

 اك



 !؟نماضلا نم ؛ًاثلاث
 هذه دحأو :تاضارتفالا ضعب ئلع اضيأ ينبم يعيبطلا ملعلا نإ"

 قيحسلا يضاملا يف اهسفن تناك ةعيبطلا نيناوق نأ :ةمهملا تاضارتفالا

 ةقيرط دجوت ال لعفلابف نآلا تح يه امك ئهو - نينسلا نييالب ذنمو -
 ..ةفلتخم نيناوقلا هذه تناك ول نكلو ءانخيرات يف ةطقنلا هذه ةحص ةفرعمل

 ين كشلا نإف نآلا ئتحو «ةعجارملل جاتحيس يعيبطلا ملعلا نم اًضعب نإف

 قفنملا نم نكلو «يملعلا عمنجملا يف امعد دجي ال ضارتفالا اذه ةحص

 هذه لثم نم نكمم ددع لقأ ئلع موقي يعيبطلا ملعلا نأ :هنع لفغُملاو هيلع

 ."(كلذك وهو ءتاضارتفالا

 :امهدحأ «نييساسأ نيأدبم ىلع موقت نياتشنيأل ةصاخلا ةيبسنلا ةيرظنف

 ءايزيفلا نيناوق تابث نأ :بيجعلا .نوكلا يف ناكم يأ يف ةيئايزيفلا نيناوقلا تابث
 !؟نيناوقلا هذه تابثل نماضلا نمو «ريسفت ئلإ جاتحي رمأ وه تباث ريغ نوك يف

 عبرألا ئوقلا نأل ؛لوبقم ريغ ريسفت وهو «عبرألا ةينوكلا ئوقلا :ًالوأ

 .ريسفتل جاتحت اهسفن يهف «راجفنالا دعب تأشن اهسفن يه
 فيكف «تباث ريغو ريغتم نوكلا نأل ؛ليحتسم ريسفت - نوكلا :ايناث

 !؟هريغل تابثلا نمضي

 ناوكألا نأل ؛كلذك لوبقم ريغ ريسفت - ةددعتملا ناوكألا :فلاث

 ريغ ئرخأ ناوكأ يأ تابثإ متي ملو ءاهب ذخؤي ةيملع ةيرظن تسيل ةددعتملا
 ناوكألا نأل ؛نيناوقلا تابث رسفت ال اضيأ يهف ..اهتحص انضرتفا ولو ءاننوك

 (1) مدنا 7. [سوسم هما آنصلح كاممع. حتما ناتمص هم ؟عانعأمانك (معداتمد طك
 كما 5ع عواتكلك 1 عووحممل. 0100 [لصنتت عموتاوت 2ءعدمم10-1

 الل



 لخاد تأشن ةيئايزيفلا نيناوقلا نكلو «راجفنالا لبق امب صتخت ةددعتملا

 نع تجتتن امنإو «تابثلا ةيصاخ بستكتل نوكلا لبق دجوت مل يهف «نوكلا

 يف لشفي ةددعتملا ناوكألا دوجو ئتحف يلاتلابو ««نوكلا) تباث ريغ ءيش

 .ءايزيفلا نيناوق تابث ريسفت

 «ءايزيفلا نيناوق تابثل لمكألاو بسنألا ريسفتلا < ةيدام ريغ ةوق :عبار

 ريغ نوك يف نيناوقلا تابث ةلضعم لح يف لشفت ةيداملا تاريسفتلا عيمجف

 قاطن جراخ ةريغتم ريغو ةيدام ريغ ةوق نم دب الف يلاتلابو ريغتمو تباث

 هحالص ئلع ظفاحتو نوكلا ةدام مكحتل ؛نيناوقلا هذه تابث نمضت نوكلا

 .ّكْبَك قلاخلا وه ريسفتلا اذهو «ةايح دوجول

 ئلع(1هاد» 011 هعطم7) (نروهجنيكلوب نوج) يئايزيفلا دكؤيو

 :نأ

 ةمس كلمت ال - ةثيدحلا ءايزيفلا اهنع فرعت امك - ءايزيفلا نيناوق

 ئوتسمل ةجاحلل اهدعب امل ريشت اهنأ «صخألاب» ودبي نكلو «يتاذلا ءافتكالا

 ."حوضولا نم قمعأو ئلعأ
 :(917ةضعم آ١)هدحعر) (”ر فيو نراو) ملاعلا لوقي

 يذلا ماظنلا نع يفاضإ فشك نع ةرابع ديدج يملع فاشتكا لك»

 .”(هنوك يف هللا هعضو

 (1) 117111خصم. آ. تمنع < دج 1/1ءاواعتع (2009). 604 آ5 عون, 600 15 0000 اللات
 8ءاتنعوتسع ص 000 آ15 [!عوممهقطاع هم 1 عومهمقتاط1ع. م. 5.

 .ةمدقتملا مولعلل ةيكيرمألا ةيعمجلل قباس سيئرو يتايضايرو سدنهم 8

 (0) 1ال/عوانعم الحص عم. [1.ه01ع الاد عمدتصعر خرحتتل 5, 1955, مه عع 0

 اند



 ناميإلا ئلع كلذ كٌربجُيسف ..يناكلا قمعلاب ملعلا تسرد اذإ كنإ

 .©هلإلاب

 (1) ةكرقم تمدعأإت كموصتتمتع 11015310, 1315 11عدكانتع 017 [عواتمإت# 5030335 كمل 131
 كمععأ 21151 66

 [طاتمو:// عمو. عاااجل ع0137]

 اكد



 :ةينايزيفلا تباوثلا : ًاعبار

 ةينوكلا تباوثلاو ئوقلا ريداقمو ميق نكت مل اذإ هنأ :ءالجب حضتي

 (افونربوس) ةرجفتم موجن الو موجن دجوي نلف ..يلاحلا اهرادقمب ةفلتخملا

 :التاق (زيفيد لوب) كلذ صخلي امك .ةايح الو تارذالو بكاوك الو

 ةنحش لئثم نم ةسيئرلا تباوثلل ةعيبطلا يف اهدجن يتلا ةيددعلا ميقلا نإ

 اهنكلو «ةضماغ ودبت دق ةيبذاجلل نتوين تباثو نوتوربلا ةلتكو نورتكلإلا

 مظنلا نم ريثكلاو ريثكلل انمهفو ؛هكردن يذلا نوكلا ةينبل ةلصلا ةيساسأ

 ةريثك تافص نأب نوكردي ءاملعلا أدب .تارجملا ىلإ تارذلا نم ةيئايزيفلا

 نأ ولو «ةسيئرلا تباوثلل ةقيقدلا ميقلل لهذم لكشب ةساسح مظنلا هذهل

 اًناكم نوكيس ملاعلا نإف ..ماقرألا نم اًليلق ةفلتخم ةعومجم ترثآ ةعيبطلا

 ."هارثل نيدوجوم نوكن نل امبرلو «هاندهع امع ادج اًقلتخم
 :نأ ئلإ (؟71تام# 1. 5اعا2881) (رجنيتس روتكيف) ريشي امك

 حمست ناوكأ يلإ دوقي اًعساو اًريغت ةينوكلاو ةيئايزيفلا تباوثلا ريغت

 اًنكمم نوكي نل يرشبلا دوجولا نأ نم مغرلا ئلع ءاهيلع ةايحلا روص روطتب
 .”ناوكألا هذه يف

 يلع يوتحت يلاحلا تقولا يف اهملعن امك ةيملعلا ةيضايرلا نيناوقلا نإ

 ةبسنلاو نورتكلإلل ةيبرهكلا ةنحشلا رادقم لثم ةيساسألا ماقرألا نم ديدعلا

 ميق نأ :لمأتلاب ةريدجلا ةقيقحلاو «خلإ ...نوتوربلاو نورتكلإلا يتلتك نيب

 (1) 2. 0 1377 طوكتعو (1982). 1طع 4ةعوللعمتمل اتمتح دع (عدصطتل عع: كمصحطتل مع
 لملك عموتاوت طمعوو). 56136.

 (2) 171141 ]. 5اعموعت (1996) 15 1ع [لتملحنعتوع طاصمع [نصعل 101 [لو7, الملا عاوأاج/ 05
0 

 اليم



 أشنت نأ ةايحلل نكمي ئتح هانتم لكشب اهطبض مت دق اهنأ ودبي ماقرألا هذه

 :نأ (دنياكسس درانويل) ري ؛اذلو .""روطتتو

 «نوتوربلاو نورتكلإلا نيب ةبسنلا لثم «ةينوكلا تباوثلا نع انتايطعُم

 تقولا يفو ءضعبلا اهضعب نع ةلقتسُم اهلكو «نيّكسلا دح ئلع اهلك فقت
 تايطعملا هذه نم اطعُم ّيأ ٌريغتو «ةايحلا ثادحإب طقف حمستل ئقالتت هسفن

 ةايح داجيإ ةيناكمإ نع الضف ؛يقالتلاب اهل حمسي نكي مل ةلقتسم تأشن يتلا
 ."”ةينوك ةموظنم ئتح وأ

 اجيردت بلطتت الصفنم اينوك وأ ايئايزيف اًنباث نيثالث نم رثكأ دجويو

 :اهدهأو اهرهشأب يفتكنس انه اننكل .”ةايحلل معاد نوك جاتنإل اقيقد

 :ىنوكلا تباثلا- ١

 ينوكلا تباثلاب ئمسملا ةيئايزيفلا تباوثلا دحأ نأ ملعت نأ كيفكي

 ددمت ةعرسب صتخيو «ةيبذاجلا ةوق داضُي يذلاو (00ه5مده10عأءوهل همدكاقمأ)

 (26ءأ1081 ةيرشع ةدحو ١77 نم ةدحاو ةدحو رادقمب ريغت ول :يأ,.

 نم ضرأ الو ةايح الو رشب كانه ناك املو «هلمكأب نوكلا رامنال ؛م136)

 اذه لثم نأ نوعّدي نمم اًريثك بجعتي (دنياكساس درانويل) نإف ؛اذل !ساسألا

 (1) ةهععر ةاعمطعم طلقت المع, (1988) خ ظرتعأ طلكأمرتت 01 1اطدطع, 8دصامتلل 8001.2.
.-121 

 (2) لماطم 8ءعمعاصدمم, "ذ؟محماتم 5. 5بمواكمل: اطع ةماطتممتع ملمسعتاما ع" 808ع.0عب
 1طع [طنخل تجلطتعع, 18 ثسواننأ 2004, [عاتتعانعال 30 0ءامامعتان 4

 (3) ةرعمطعم 0. ةلاعزتعت, "كحال لعمعع 101 آجعولوم اص 7طتتوتعك هم ظامامعو" زم طل[ عطقعأ
 ل. ظعطعي 711[1ذذصح خل طعصطواك,ب ةمل 5كاعمطعم 0. 81عرتعتب ءلتاماتك, ىعاعبتا عع هت10

 ]ضن عرت عم طن“ 12 ءعقوت» 117116 [1متحنعرببم (كمدح !«ةصعتكعم: آعمهاتطتكي 2000), 60
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 :لوقيف «لكشلا اذهم هقلخ ةدارإ نود ةفدص دجٌو دق قيقدلا طبضلا

 نأ ةينالقع ةركف تسيلف ءيضرع ٌرمأ ينوكلا تباثلا نأ دقتعي دحأ ال

 .ةفدصلا ضحم رمأ درجم وه ةيرشع ةوق نيرشعو ةئم ىلإ اًطوبضُم اًئيش
 اذه ءادج ريثك اذه .اندوجو ببس يف ظحلا هبجومب مكحتي عاد كانه سيل

 ."اًدج ديعب حطش .حطش

 هيلع يذلا عضولا هاجت هتشهد نع (جريبنياو نفيتس) يئايزيفلا ربع امك
 تباثلا نإ .”انحلاص يف ةظوحلم ةروصب اديج طبضنم هنوك نم ينوكلا تباثلا

 هل نوكي نأ نكمملا نم ناك ةماعلا ةيبسنلل نياتشنيأ ةلداعم نم ٌءزج وه يذلا

 فوسف ..ابجومو اريبك ينوكلا تباثلا ناك نإف .ةيبلس وأ ةيباجيإ ةميق ةيأ
 عنمتس ةوق يهو «ةفاسملا عم دادزت - ةيبذاجلا سكع - رفانت ةوقك لمعي

 ةوطخلا يه تناك ةيلمعلا هذهو «ركبملا نوكلا يف اعم عمجتت نأ نم ةداملا

 تباثلا ناك ولو .سانلاو بكاوكلاو موجنلاو تارجملا نيوكت يف ئلوألا

 ابلاغ ةوق يهو «ةفاسملا عم دادزت ةبذاج ةوقك لمعيسف ..ابلاسو اريبك ينوكلا

 .”هرايهنا ةداعإ يف ببستتو روفلا ئلع نوكلا ددمت سكعتس

 :«جربنياو) لاق امك ..عقاولا يف

 رغصأ لب «ةياغلل ريغص ينوكلا تباثلا نأ نيبت ةيكلفلا تاظحالملا نإف

 .©ةيادبلا يف روصتن انك امم لحارمب

 (1) 2 طغامو://57 3من طع. ءمدح/ 2 عاج 5-77 4311012-آ004
 (2) ةداعرعم 11 ءكمطءعاع, "خ !انءونومعت الملك ع يوم" ماوم ]دع 1تناوم هر 200أ5

 (0ع1مطءعا 21, 1999).
)3( 1014 
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 يذلا رادقملا اذبب ريصي هنأ ثيحب «ناكمب ةبهرلا نم ينوكلا تباثلا نإ

 ةضماغلا ةوقلا هذه ام نكلو ؛تارذلاو بكاوكلاو موجنلا ريمدتب حمسي ال

 تباثلاف !؟'ةياغلل دقعملا فقوملا اذه بسحت نأ تعاطتسا يتلا ةبيجعلاو

 ."ةفدصلاب أشني نأ ليحتسي ينوكلا

 :تاميسج ةثالث طقف - ؟

 ةيمهأ رثكألا دعّتو ءافيثو اطابترا اهضعبب ةطبترم ةثالث تاميسج دجوي
 اًبيرقت هيدل نورتوينلا .نورتكلإلاو ءنورتوينلا ءنوتوربلا :يهو ءانل ةبسنلاب

 يف نيثزج وحنب اليلق لقثأ (درجم) عقاولا يف وه لب «نوتوربلا ةلتك سفن

 فخأ وهف ءامهنم يأ نم ريثكب فخأ نورتكلإلا نإف :لباقملا يف .فلألا

 تاميسجلا هذه نم لك لتك يف .نوتوربلا نم ةرم ةئم نامثو فلأ يلاوحب

 ةبيرق تانوتوربلاو تانورتوينلا نوكت اذامل .رارسألا نم ديدعلا كانه ةثالثلا

 !؟5ةلتكلا يف اًدج

 وه ةرم 1178141/1١ ١.١١ رادقمب نوتوربلا نم لقثأ نورتوينلا نوك

 ةيلمعلا هذهو «ونيرتوينو «نورتكلإو «نوتورب :ئلإ لالحمضالاب هل حمسي ام

 جتنو «ريبكلا راجفنالا دعب مويليهلاو نيجورديهلا ةبسن ةرفو تددح يتلا يه

 نوتوربلا ئلإ نورتوينلا ةلتك ةبسن تناك اذإ .نيجورديهلا هيلع رطيسي نوك انل

 (1) 1عمصقع4 5؟نوواعمل, طع ©هوسصنع 150م8 طقم ق1 08 ل
 زمتعا ان ععمأ لعدن عم. 11و الولع آنانلع 8هدكدب 2006.م.88.

 (2) 2 111م19715/3//:5/ ]00111 ع. ءمزتت/ 1/2 عاج 214
 (3) ةكمماتمب [عع (1997). 1ع از1ع ه6 طع ءمود005. 021010: [لمنان عاولازن 2:عو5و.م39-
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 ريثكلا هب - امبر - نوك :امامت فلتخم ملاع يف شيعنسف ..اليلق ولو ةفلتخم

 «ةايحلا روطتل اًدج ةريبك ةعرسب هيف موجنلا قرتحتس يتلاو ؛مويليهلا نم اًدج

 نوكيسو ءسكعلا سيلو تانورتوين ئلإ تانوتوربلا هيف لحمضت نوك وأ
 الف «قالطإلا ئلع انه نوكن نل نحن :عقاولا يف ؛كلذل .تارذ نود نوكلا

 ."انل دوجو

 ةدّيقُم نوكت نأ بجي نوتوربلاو نورتوينلا ةلتك نيب قرفلا ةميق نإ

 نإف ..هيلع يه امم اليلق لقأ (طقف) تانورتوينلا ةلتك تناك اذإف .ةياغلل

 لئلع ةرذ يأ كرتي نلو ءنآلا ئيتح ثدحي لظيس نوتوربلا لالحمضا

 ءاَدج ةجرحلا ةفداصُملا ليبق نم ديحولا ءزجلا وه اذه : عقاولا يف .”قالطإلا

 لوقي ؛اذهلو .”نوكلا اذه رضاح يف ةايحلل ةمعاد ةئيب دوجول ةدشب ةمزاللاو

 :نأ (نورخآ)و (رلبيت)و (وراب)

 اضيأ يضقيس نوتوربلا ةلتك ئلإ نورتوينلا ةلتك ةبسن يف افيفط اضافخنا

 نيب قرفلا ناك اذإ هنأ نولوقي :ديدحتلا هجو لع .ةايح دوجو لامتحا ئلع

 تانوتوربلا نإف ..نورتكلإلا ةلتك نم لقأ نوتوربلا ةلتكو نورتوينلا ةلتك

 رسأ قيرط نع ةفيعضلا ةوقلا لبق نم تانورتوين ئلإ ايتاقلت لوحتتس

 «تانورتوينلا نم ةطاسبب نوكتي نوكلا نإف ءنومعزي اذكهو .نورتكلإلا

 (1) ثسنا ثكمفساطممال ةسسإلا آ5 اطع اتمتع مع طلاسم بصعل [ند آناع#
 طقم: .مطق.هدنع , 11/عل, 07 8ك 2

 [طغاص:// حتت حمامك . ه1: عاتب عماط/ 0 م12 ط1 0 عد ماحزتو 1 عو/2012/03/15-طعحتست عمو ع
 سمع سصعل هع عب.

 )2 1 1. 2. التر 155انعو ص طع ططتاهدهمطت هك ©هدصماه عين, ةكفم مطر 1/18

 (3) لمطم 1. ظدضماتت صل طعوصلع آ. ماع 1طع ىكماطعم متع (نموصماهعاعمل معتصعتما ع.
 (حل عج المع 01070 [نصتتت عدلات 2:عودي 1986), م00
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 .”بكاوك وأ موجن هيف دجوي نأ نكمي ال ملاع ئلإ يدؤت اهرودب يتلاو
 يه نوتوربلا ةلتك .نورتكلإلا ئلإ نوتوربلا ةلتك ةبسن يف رظنلاب كلذك

 يأب ةبسنلا هذه تريغت ول ."”نورتكلإلا ةلتك نم ةرم 1877.1075 ابيرقت

 فوس ةعئاشلا ةيئايميكلا داوملا نم ديدعلا رارقتسا نإف ..ةظوحلم ةجرد

 لثم تائيزجلا هذه ليكشت عنمي نأ هنأش نم اذه نإف :رمألا ةيابن يف .رثأتي

 نوتوربلا ةلتك نوكت نأ بجيف ."'ةايحلل ةيساسألا تانبللاو ءيوونلا ضمحلا

 ةيئايميكلا داوملا نكمتت ئتح «وه امك «نورتكلإلا ةلتك نم ةرم 15٠ ابيرقت

 لثم ةدقعم تائيزج نوكتت ئتح ديكأتلابو «ةرقتسم نوكتو متت نأ ةمهملا

 ةيئايميكلا طباورلا نإف الإو .”ةايحلا ءانب تانبل يه يتلاو ءيوونلا ضمحلا

 .©اًديَأ ثدحت نأ نكمي ال ةايحلا ءايميك (ساسأ)

 تانوتوربلا جمد ثيح ةيوونلا تالعافتلا لالخ نم موجنلا قرتحت

 هذه متن ئتحو .ةليقثلا ةيونألا نم ديزملاو ديزملا قيلختل ؟تانورتوينلاو

 قصتلي نأ يلع ةرداق تانورتوينلاو تانوتوربلا نوكت نأ بجيف ؛تايلمعلا

 يكلو «ةيرذلا ةيونألا نم ةفلتخم عاونأ نم ريبك ددع قلخل ءضعبب اهضعب
 نأ بجي ةيلوألا تاميسجلا نم لتكلل ةيلعفلا ميقلا نأ حضتا ؛كلذ ثدحي

 اىوقلا ةدش ددحت يتلا كلت لثم - ئرخألا تباوثلا .ةيلاع ةقدب اهرايتخا متي

)1( 110. 
 (2) 1طع طاوتممفأل آمداتاباع 01 ةاممسلفملك هس0ل ”1عكنطصمادإل, "1[عاععتفع ن2
 0ممكافستك, آتمتاك, ةمل [آتمععيا نصا 100م اععءاتمر 81355 1300," 2151

 طاوتوأعو [36ط0110م1/ (آنآكآ, 3عععووعل 1عطرتتقتتت 5, 2009).
 (3) يملصعوت 2. 2010: 15 اطع اآنتمتكعودع 1]ءوزنومعل7, 1طغ طةعدلقإت آمماتطتاع 101

 هععمعع ةهسل [1عاتنعتمدب صه. 10 , خرمتتل 2007. 214.
 (4) _مملمعإت 12. 27010ع7: 15 طع [نملالعاوع 12عولعمعل7, ]طع 53213023 [مكاتاناع 101

 هعاعمعع هصل [؟عاتنونممرب صم. 10 , ثرحتتا 2007. 21-4.
)5( 14 

 ال



 ."”ةيانعب اهطبض بجي - ةفلتخملا

 نورتوينلا لوحت نمضتي يعاعشإلا 8 0لععهاتمم) (اتيب لّحت) نإ

 نورتوينلا نوكي نأ مزلتسي اذه .ونيرتوينو نورتكلإ ثاعبنا عم نوتورب ئلإ

 ةرذبلا وه نوتوربلا نوكي مّن نمو «لعفلاب لاحلا وه اذهو «نوتوربلا نم لقثأ

 ..هيلع يه امم فخأ نورتوينلا ةلتك تناك ولف .ءايميكلاو تارذلل ةرقتسملا

 «ميظعلا راجفنالا نع ةفلختملا ةرقتسملا تاميسجلا يه تانورتوينلا تناكل

 تانورتكلإلا باذتجا نع زجعتس تناك ةنحشلا ةلداعتم تاميسجلا هذهو

 «هفرعن اًّمع اًمامت فلتختل ءايميكلا تناك ّمَّث نمو ؛تارذلا نيوكت لجأ نم

 دحاو ءزجب نوتوربلا نم لقثأ نورتوينلا .ساسألا نم دجوتل نكت مل امبرو

 «نورتكلإلا جاتنإل فاك رادقملا اذه نأ ظحلا نسح نم نكلو .فلألا ليلع

 نأ نورتكلإلل نكمي ثيحب يفكي امب ةريغص نورتكلإلا ةلتك ,ئرخأ ةرابعب وأ

 ةانيب لّدحيت مدعتال ..نيكأ تورتكلإلا ةلمك تناك لو .ةيلسعلا هذه لحتب اشي

 ..كلذ نم رغصأ نورتكلإلا ةلتك تناك ولو ءسمشلا لخاد لعافتلا مدعنالو

 لحخاد ةيكيمانيدلا تايلمعلا تراصّنو ؛عرسأ وحن ئلع اتيب لنحت راسل

 وهو «ربكأ ةيجسفنبلا قوف ةعشألا ةدش تراصلو «ءفلتخم وحن ىلع سمشلا

 تارذ مجح ديدحت يف نورتكلإلا ةلتك دعاست ذإ ؛انل يحصلا ريغ رمألا

 ؛ءاذل .حيحص سكعلاو «ربكأ ةرذب طبترت رغصألا ةلتكلاف ء.نيجورديهلاك

 نأ وه ءنآلا هكلمت يذلا مجحلل ءايشألا كالتما ءارو بابسألا دحأ نإف

 لتكلاب صاخلا طمنلا اذهل فرعن الو .اًمامت يلاحلا رادقملاب نورتكلإلا ةلتك

 (1) ةكصماتم, [.عع (1997). طع [118ع ه6 طع ءمدصمر. 0:70: [لمتكت عاولاو 2:عوك مت9

 اننلل



 اذإف .يه امك اهصئاصخ نوكت نأ بجي «ثالثلا» تاميسجلا هذه

 (تانويمرف) اهنوك نم الدب (6050035) (تانوزوب) تانورتكلإلا تناك

 نوكت نلف يلاتلابو .داعبتسالل يلواب أدبمل عضخت نل اهنإف «(1621055)

 عنمل ؛نوتوربلاو نورتكلإلا ةنحش نيب ةاواسملا نم دب الو .”ءايميك كانه

 يتلا ةفيعضلا ةيسيطانغمورهكلا ةوقلا قحس نم ةلئاهلا ةيتاتسورتكلإلا ةوقلا

 نكمتتل ؛ةرقتسم تاميسج تانوتوربلا نوكت نأ دب الو .”ءايميكلا مكحت

 نأ ولو .ضرألا ئلع ةايحلا ءانبل ةمزاللا ةيئايميكلا رصانعلا جاتنإ نم موجنلا

 يأ انل ناك امل ..فيفط ردقب ٌرِّيغت - ريثكلا اهريغو - قئاقحلا هذه نم اَيأ

 ."دوجو

 :ماقرأ ةتس طقف - ٠

 ةيمهأ هلالخ حضوأ باتك فيلأتب (سير نترام) يكلملا يكلفلا ماق

 ساسأ لكشت ثيحب ةيانعب ةعونصمو ةددحم ريداقمو ميق تاذ "تباوث ةتس

 تح تلدبت دق ةتسلا ماقرألا تناك نإو «نوكلل ةيساسألا ةينايزيفلا صاوخلا

 (1) ةهوهعر ظوملع (ن1هوع (2004). طومقنعاع ططووتعو: ى كا/عجن كطمتت آ[ه001111012. 1[عاقا
 المرا 021010 آتملا عاوأاإل 21عو5. ممن. 110-11
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 اذن



 ."ةايحالو ةدقعم رصانع الو ,موجن كانه نوكت نلف ..ةجرد قندأل ولو

 :يه راصتخاب تباوثلا هذهو

 يف ةيمهألا ديدش مخض دحاو مقر دجوي هنأل ِ؛اًَدج عساش نوكلا »

 مقرلا اذه سيقي .اًرفص 75 هنيمي ئلعو ١ :يواسيو ؛(1/)ب هل زمرُيو «ةعيبطلا

 رافصأ تصقتن ولو «ةيبذاجلا ةوق لإ نوكلا يف ةيسيطانغمورهكلا ةوقلا ةبسن

 ريصق «مجحلا ريغص نوك ئوس دجوُي نأ نكمأ امل ..ةليلق اًرافصأ (21)

 تقو دجو امو «ةرشحلا نم ربكأ مجح ىلإ ومني نأ نئاكل ناك امو ؛رمعلا
 .يجولويبلا روطتلل فاك

 ةبسن يهو 2٠.٠01 - اننوك يف هتميق «808110 (6) :وه ٍنناثلا مقرلا »

 ردق مقرلا اذه ددحيو ؛ميظعلا راجفنالا يف مويليه ئلإ لوحت يذلا نيجورديهلا

 امك .ضرألا هجو ئلع تارذلا لك تعنُص فيكو ءاهضعبب ةيونألا كسامت
 يف مكحتي هنأ وه كلذ نم مهألاو ءسمشلا نم ةجراخلا ةردقلا يف هتميق مكحتت

 اذه .يرودلا لودجلا تارذ يقاب ئلإ موجنلا لخاد نيجورديهلا لوحت ةيفيك

 «ةفيعضلا ةيوونلا ةوقلا تفعضل ..الثم (0.007) ئلإ هتميق تّلق ول (©) لماعلا

 حتي ملو .نوكتت نأ (ةايحلل مزاللا نوبركلا لثم) ةليقثلا تارذلل حّتُي مل يلاتلابو

 اذإ امأ ءطقف نيجورديهلا رصنعب اًئيلم هلك نوكلا راصلو ءنوكتت نأ موجنلل

 ءانثأ مويليه ئلإ لوحتيس نيجورديهلا لك نإف ؛008٠.٠ لئم ةميقل تداز
 يف اهجامدنا ةقاط يطعتل نيجورديه تارذ ةيأ ئئقبت املو «ريبكلا راجفنالا

 .نوكلا يف ةايحلا تدجُو املو نوكلل مويليه ئلإ موجنلا

 (1) ظروع [عماعإب, "اللطون 15 طعم 11187" ]داوعمتتعت (!لهدتعوتطع 2002) عقر ك5
 ةملمعم

 اذذإ



 نم اننوك يف ةداملا ةيمك سيقي :(07:688) (49) وه ثلاثلا مقرلا »

 ةيبذاجلل ةيبسنلا ةيمهألاب (0) انربخي .ةملظم ةدامو ةرشتنم تازاغو تارجم

 ..ةجرحلا اهتميقب ةنراقم ئلعأ ةبسنلا هذه تناك ولف ءنوكلا يف ددمتلا ةقاطو

 وأ تارجم َةّيأ تنوكت امل ..لقأ تناك ولو «ديعب نمز ذنم نوكلا رامنال

 .ةيانعب ةطوبضم اهنأكو ودبت لوألا ددمتلا ةعرس َّنِإ .موجن

 ماع ين ربكألا يملعلا ربخلا ناك دقف «(1.3:302) (00) عبارلا مقرلا »

 ةينوكلا ةيبذاجلا) يه ةعقوتُم ريغ ةديدج ةوق مكحتت ثيح م4

 لقأ سايقم ئلع اًحضاو اًريثأت كلمت ال اهنأ مغر ءاننوك عسوت يف (ةداضملا

 بيتل الو :اًدِح ةريغص (0) ةميق نأ انظح نس نمو :ةقوض ةنس رابلم نم

 أدبي نأ لبق ينوكلا روطتلا لّطعتّلو ,موجنلاو تارجملا نّوكت فقو يف اهريثأت

 يتلاو ءنوكلا عاستا عراست نع ربعت يتلا يه ةيمكلا هذهو .ساسألا نم

 نوكلا عستال ..اًليلق تداز اذإف ءادج قيض قاطن يف اهتميق نوكت نأ بجي

 .ضرألا ئلع ةقولخملا ةايحلا رقتست نأ لبق

 دعب ةقاطلا ةفاثك ماظتنا مدع ئدم نع ربعيو (0) سماخلا مقرلا »

 ةقاطلا هذه تناك ولف 203٠١١١١11 اننوك يف يواست يهو ميظعلا راجفنالا

 موجنلا تنوكت املو هدبألا ئلإ اذكه تلظل ..لثامتلا مامت ةلئامتمو ةمظتنم

 لاحتسال يلاتلابو ءنوكلا ءازجأ نيب زيامت دجوي ناك املو ء«بكاوكلا الو

 نركلا ًالتمال ..هيلع يه امم رثكأ ةمظتنم ريغ تناك ولو .ةايح ةيأ دوجو

 نوكت حيتي ال امم ءاهضعب نم ادج ةبيرق موجنلا لعجت يتلا ءادوسلا بوقثلاب

 .ةايح دوجو ليحتسي يلاتلابو ءاهلوح رودت بكاوك

 اذن



 دقو ." يواسيو ةيئاضفلا داعبألا ددع نع ربعيو (1)) سداسلا مقرلا »

 بسح - هنأل ؛دحاو دعب اذ نوكلا ناك اذإ ةايح دوجو ةلاحتسا ءاملعلا دجو

 الو ءضعبلا اهضعب نم رمت دحاولا دعبلا يف تاميسجلا نإف - متناوكلا ءايزيف

 نأل ؛كلذك ةايح دوجو ليحتسيف نيدعب يف امنيب .لاحب كسامتت نأ نكمي

 هتانق نإف «داعبألا يئانث اًنتاك يعم ليخت .ئذغتت نأ عيطتست نل ةيحلا تانئاكلا

 ككفتتو «نيتزج ئلإ همسقتس جارخإلا عضوم ئلإ مفلا عضوم نم ةيمضهلا
 نوكت نل ةفورعملا ةايحلا عاونأ لك نأ :يأ «ةيذغتلا ئلع دمتعت يتلا ةايحلا

 بكاوكلا تارادم نإف ..ةيئاضف داعبأ " نع داعبألا ددع تداز ول امأ .ةنكمم

 «ةرقتسم نوكت نل بيترتلاب تارذلا ةيونأو سومشلا لوح تانورتكلإلاو

 يواسي (1) ناك ول دجوتل ةايحلا نكت مل .ةايح ةيأ دجاوت ليحتسي يلاتلابو

 5 وأ"

 قامعأ قمعأ ئلإو «ًاديعب ةعفدنملا تارجملا نم نوكلا يف انرظن امنيأ

 يقيقح صاخ ءيشل ةسيئرلا ةركفلاو .ماظنلاو بيترتلا هجاون اننإف ..ةرذلا

 ًاليدبو .هفصول ةريثك تامولعم ئلإ جاتحي هرودب اذهو .مظنملا نوكلا لثم

 انرضحيو .تامولعملا نم ًاريثك يوحي ماظنلا كلذ نأ لوقن امبر كلذ نع

 وحن ليم اًمود امهل ماظنلاو تامولعملا تناك اذإ :وهو يلوضف لاؤس نآلا

 هذه يف ملاعلا تلعج يتلا تامولعملا هذه لك ًالصأ تتأ نيأ نمف ..ءافتخالا

 !؟"ةصاخلا ةناكملا
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 (1) 2. موكحزعو,ر "0طقمعع ه 0طملعع: 15 طع آلملك عتنع هم ةععالعما#" ذص العتتت
 كعز عمات وأ 80 (1978), رم. 6

 اهلت



 !ةزجعملا بكوكلا :عبارلا لصفلا

 ."درفتم ضرألا بكوك

 ”يلنوارب - دروو

 اهنأش نم نوللقي مهنإف ..ضرألا نع نيدحلملا ضعب ثدحتي امنيح

 «عساشلا نوكلا اذهل ةبسنلاب ريغص مرجك - يداملا - اهمجحل اقبط اهتميقو

 ةطسوتم ةرخص اهنإ ء.ضرألا نع يداع ريغ ءيش دجوي ال مهل ةبسنلابف

 يف ةلزعنم ةعقب - ةزيمم ريغ ةرجم يف زيمم ريغ مجن لوح ةيناقلتب رودت ةطيسب

 درجم يه لهو !؟يداع بكوك ضرألا لهف ."- بيهرلا ينوكلا مالظلا اذه

 !؟ةرئانتملا نوكلا مارجأ نيب ريغص مْوُج

 نم فشكتسن ةريغص ةلحر يف رحبت انعد ةلئسألا هذه ئلع ةباجإلل

 ًءاهتناو «ةيتاذلا هصاوخب اًرورم ؛هلكشت لوأ نم ضرألا بكوك اهلالخ
 ةديرفلا صاوخلا نم ديدعلاب ضرألا بكوك لكشت زاتما دقل .ةيئيبلا هصاوخب

 :يلاتلا اهنمو هحطس ىلع ةايحلا تمعد يتلا

 (1) كمل طرعمم هدف ةمردصممل 51هنع ظقمسلا امس نورلعب ال/ 11. 1مععصممب 1986), 3.
 .ةردانلا ضرألا باتك ابحاصو ايجولويجلا لاجم يف ناريبك ناملاع 28

 (02) 6311 كدمعممر, طماع ظاسع 120غ (العج المتاع ظداادمتصسعي 7,)1994
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 :ضرألا ليكشت :ًالوأ
 أدبي نأ لبق عقوملا يف ءانبلا داوم نوكت نأ بلطتي يئاشنإ عورشم يأ

 «ضرألا عقومف ."اذه نع فلتخي ال ضرألا ليكشت ناكو .يلعفلا ءانبلا

 «ةيلخادلا اهتاكرحو ءاهترارح ةجردو ءاهوجو «اهتينبو ءاهتبيكرتو ءاهمجحو

 «نيجسكألا ةرودو ءنوبركلا ةرود) ةايحلل ةيرورضلا ةدقعُملا اهرئاودو

 «مويسلاكلا ةرودو .تيربكلا ةرودو ءروفسوفلا ةرودو «نيجورتينلا ةرودو

 .”ناقتإب نزتم انبكوك نأب دهشت (خلإ ...مويدوصلا ةرودو

 .”ةرجملا نم ةيجراخلا قطانملا يف ضرألا لثم بكوك دجوي ال

 ةقرافملاو .سمشلا نم ئنكسلل ةلباقلا ةقطنملا لخاد ضرألا تلكشت دقلف

 ةبيرق بكاوكلا تلكشت اذإ هنأ :يه ةيضرألا بكاوكلا يف ئربكل

 عم يهتنت ام ًةداع اهنإف ..ئنكسلل ةحلاصلا مجنلا ةقطنم نم ةيافكلا هيف امب

 :لثم) ةايحلل ةنوكملا ةيساسألا رصانعلا ةردنو ءاملا نم اًدِج ليلقل

 يسمشلا ماظنلا يف تلكشت يتلا ماسجألا عم ةنراقملاب (نوبركلاو نيجورتينل

 ."يجراخل

 نم اغراف - لقألا ئلع وأ - ةايح الب نوكي نأ بجي ركبملا نوكلا

 يذلا تقولا ئلع دويق اضيأ كانهو ءاَدِج ظوحلم لكشب ةمدقتملا ةايحل

 معدلا رفوت يتلاو ءنوكلا يف ضرألاب ةهيبش بكاوك رهظت نأ نكمي هلالخ

 (1) ال/ثومل ع 12002101 820101 6ع: امتنع ظوتتلم اللثطون (2هددصاعرع آرام 15 1156011111011 27
 اطع [لملا عوعي 00 معمصتءانك 800أمر 2000, 7

 (2) 5ع: 1[38ءطمعا آحعمامد ]لهن ء'ك 12ءواقرب (1998), 88-59.
 (3) معنعم اثهع0 عع آ7مده10 8رعماتتما عع (2000). ادع طظدتطت اللطإت مدح ماعان آنأع 5

 [تصعممحصمم اص اطع [آلملك ءروعر (00معمطا ءانك 8001م. 2. 9.
 (4) 1مم 45

 اذ



 ضرأ خاسنتسا امامت نكمملا نم سيل كلذك ."ةمدقتملا ةايحلل يناكلا

 نم يفكي ام كانه نوكي نلذإ ؛ئرخأ موجن لوح نآلا لكشتت ةيقيقح

 دعاست ةيلمع يهو «ةينوتكتلا حئافصلا عفدل بلقلا نم ةعشملا ةرارحلا

 تلكشت دقل .”ضرألا حطس ةرارح ةجرد رارقتسا ئلع يساسأ لكشب

 ئلع ةايح دوجو معدي امب نوكلا رمع نم بسانملا تقولا يف ضرألا

 .اهحطس

 ةيلكيهلا راثآلا نم ديدعلا ئلع ضرألل يئاهنلا ليكشتلا نّمضت

 :ةمساحلا

 حامسلل ضرألا يف ركبم تقو يف نداعملا نم يفكي ام دوجو :ًالوأ

 دجويو «لكينلاب - بلقلا - قمعألا ةيلخادلا ةقطنملا ءانغو ءديدحلا ليكشتب

 «يسيطانغملا لاجملا ئلع ظافحلا ضرألل حيتي اذهو .يئزج لكشب لئاسك

 .ةايحلا هيلع ميدتست بكوكل ةمّيق ةيصاخ يهو

 ام جاتنإل (موينارويلا لثم) ةعشملا نداعملا نم يفكي ام كانه ناك :يناث

 ةرتفل كلذو .ءبكوكلل ةيلخادلا قطانملل ىعاعشإلا نيخستلا نم ىفكي

 اهل لعج يذلاو .دمألا ليوط يلخاد نرفب ضرألا عتمتتو ءاذه .ةليوط

 -دقتعن امك - اضيأ ةمزاللا ةينوتكتلا حئافصلاو لابجلا ءانب يف اليوط اخيرات

 .تاناويحلل ةبسانم ةئيب ئلع ظافحلل

 جاتنإل - لكشتلا - فلآتلاب ةرداق ركبم تقو يف ضرألا تناك :ًاريخأو

 ةيصاخ يهو «ةضفخنملا ةفاثكلا تاذ داوملا نم اًدج ةقيقر ةيجراخ ةرشق

 (1) 1مز0. م30.
114 (0 

 اهي



 «حاشولا ءضرألا ٍبّل) رارقتساو كمس نإ .لمعلاب ةينوتكتلا حئافصلل حمست

 نم ظوظحم - لكشت - عمجت لالخ نم الإ ققحتي نأ نكمي ال (ةرشقلاو

 ."”ةحيحصلا ءانبلا (تانبل) رصانع

 معدب هل تحمس لماوع ةدع ئلع لمتشي ثيحب ضرألا بكوك لكشت

 :ضرأللا كلتمت ثيح ؛ةمدقتملا ةايحلا

 ةنوكملا رصانعلاو نوبركلا نم ةمزاللا تايمكلا :لقألا ئلع )١(

 .ىئرخأللا ةماهلا ةايحلل

 .اهنم برقلاب وأ حطسلا ئلع ءاملا (؟)

 .بسانملا يوجلا فالغلا (”)

 ةجرد طسوتمل اهلالخ حمس امم رارقتسالا نم اًدج ةليوط ةرتف (4)

 .ضرألا حطس ىلع لئاسلا ءاملا دوجوب حطسلا ةرارح

 ءاحنأ عيمج يف اهرشنو اهبلق يف ةليقثلا رصانعلا نم ةينغ ةرفو (5)

 ."حاشولاو ةرشقلا قطانم

 يندعملا بلقلا هكالتما بساني لكشب ضرألا بكوك لكشت امك

 .ةرارحلا جتنت يتلا ةعشملا داوملا ضعب ئلع يوتحي يذلا لئاسلا /بلصلا

 يندعملا بلقلاف «ةيناويحلا ةايحلا دوجول ناتيرورض نيتمسلا الك نأ ودبيو

 نم مداقلا عاعشإلا نم ضرألا حطس يمحي يذلا يسيطانغملا لاجملا جتني

 حئافصلا دوقو - ةرشقلاو حاشولا - بلقلا نم ةعشملا ةرارحلاو ؛ءءاضفلا

 ةايحلا ئلع ظافحلل ةيرورض اضيأ يه انرظن ةهجو نم يتلاو «ةينوتكتلا

 (1) 1مز0.م 5051
 (0) 1610م6

 اهليإ



 هنكلو ,.مخض يرارح كرحم ضرألا لخادف ."بكوكلا اذه ئلع ةيناويحلا

 امل ..رثكأ ءطبب ريسي ناك نإف «يعاعشإلا طاشنلا هزفحي ثيحب ةقدب نزتم

 لصوو ديدحلا رهصنا املو «يلاحلا اهعضو ىلع تلكشت دق تاراقلا تناك

 نم ديزم كانه ناك نإو ءيسيطانغملا لاجملا روطت املو «لتاسلا ةلحرمل

 «سمشلا يناكربلا رابغلا ئطغل ..رئاد كرحم مث نمو «يعاعشإلا طاشنلا دوقو

 تاراجفناو ةيموي لزالزب حطسلا مطحتلو «ةفاثك رثكأ يوجلا فالغلا راصلو

 .”ةيناكرب

 ئلع ةبسانم ةيبذاج دوجو بساني لكشب كلذك ضرألا بكوك لكشت

 نوكت نأ بجيو ؛يوجلا فالغلل قيقد نزاوت ئلع لمعت ثيحب ؛هحطس
 ظفتحيس بكوكلل يوجلا فالغلا نإف ..ئوقأ تناك ول ذإ ؛يه امك اهتميق

 ..فعضأ تناك اذإو .ةايحلا دوجو بساني ال امب ناثيملاو اينومألا نم ريثكلاب

 ."ةايحلا دوجول ةمزاللا هايملا نم ريثكلا رسخيس بكوكلل يوجلا فالغلا نإف

 تاراقلل بسانم عيزوتب كلذك ضرألا بكوك لكشت زيمتيو

 دعُي ةيلاحلا اهتبسنو اهتروصب تاطيحملاو تاراقلا عيزوت نإ ذإ ؛تاطيحملاو

 هايملا ةرودو ةرارحلا ةجرد طسوتم نئيلع ظافحلا يف ةسيئرلا بابسألا دحأ

 نإف ..يبونجلا ةركلا فصن يف اهنم ريثكلا ناك ولف ء«ضرألا حطس مئلع

 قيقحتل ةيفاك نوكت نل (816-568 26705015) *"ةحلاملا رحبلا تالاسوريإ

 0 هصق جمردصممل ؟ذوبهكب طوبار (1١ووب الورع ]1/. 11. ظءموصقمب 1986), 4.
 مطعالب 0. 1964. طعمامضهتمس ه2 طع انصتت ءعتدع. 1101, انصعاطقتتب ةطل اال طقأمب

 ماع المك مم. 244-47

 .معان ذاذر ةروص يف قلطنت نأ ئلع ةرداقو ؛طغضلا تحت ةيوطنم ةدام
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 ةدايز نإ ثيح ؛هايملا ةرودو ضرألا حطس ةرارح ةجرد يف رارقتسالا

 ةيربلا ةايحلل ةحاتملا ةيعيبطلا نطاوملا نم دحت ةيمسوملا تافالتخالا

 نم رغصأ وأ ربكأ تاراقلا ئلإ تاطيحملا ةبسن تناك ول نيح يف ."ةمدقتملا

 .”ادودحم نوكيس ةايحلا لاكشأ يف ديقعتلاو عونتلا نإف ..ةيلاحلا اهتميق

 ةيبذاجلا ئوقلا نزاوت جاتنإل بسانم مجحب ضرألا تلكشت دقل

 لكشتتل ةبلصلا ةيرخصلا ضرألا ةرشقل حمسي يذلاو «ةيسيطانغمورهكلاو

 ةردق ئلع اًباس رثؤي نأ نكمي ضرألا مجح رْغِص َّنِإ .”لعتشم بلق لوح
 ةليوط راثآ كلذل نوكي نأ اًضيأ نكميو ءيوج فالغب ظافتحالاب بكوكلا

 يسيطانغملا لقحلاو «ةينوتكتلا حئافصلا «يناكربلا طاشنلا ئلع ئدملا

 فالغلاب ظفتحت اهتيبذاج نإ ائتح ..ناكمب رّبكلا نم ضرألا نإ .”ضرألل

 ظافتحالا اهنكمي ال هنإ ئتح ..ناكمب رّعِصلا نم يهف كلذ عمو «يوجلا

 .©ةراضلا تازاغلا نم ريثكلاب

 2 03 د 3

 (1) 5ءاط]10ه9ةلكن, 1.5. ةصل ©. ددعدص. 1966. [هاعا ]1 ععمخ انقع اص اطع انصلخت ءا5ع. 11010عادح
 1223, دوص 8ةطعاقعم, اخبر مم. 3343-0.

 (2) ركبطم, 18.5, ل.0.6. 11ةالكعتب ةصل 8.0. 18/ةتذطقلا. 1989. ]طع ةلقعأ ه0 ا
 طومصطو ةيساففع اهنمعتماسعف ند اةتتفاتمدجه ص حهاقلاتمد تاع, نمداتسعالا
 1مسدحتتمم, 5هآقت طسصحتصموتاج, هل هقتطوم 10>10ع. 1مسعصقا 06 0ءممطتتةز1ءوأ

 1 عوعوت عا 94: 11. 6.
 (3) 0ومتطتو 5(ماععد 8ءوومب ظلع توام مدح اطع 8ائ 8دمع 0 اطع طءءوعسأب طع

 لعوب طزعوؤر, آ.م2001 2007, 228م 12

 (4) معاعم اللول < مممه101 رماتم1 عع: اقنع طلب 18/طتي تنمصماعا» آنآع 15
 [لمعمسحسد مم اص اطع التملك عاوعر (00معتمصا عابد 8مواعر 2000, م. 43.

 (5) 2 ظمصأع طععمع جمع مرححممل كتمت, طمت“] (! ]جمب "7 هر1 137. 11. ظءععصمتب 1986), 4
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 :ضرألا عقوم :ًايناث

 نويلم 41 - سمشلا نم ةطسوتم ةفاسم ئلع عقوم تاذ (طقف) ضرألا

 ."ةدقعملا تائيزجلا لكشتل ةبسانم ةرارح تاجرد ئشني امم «ليم

 ماظنلا ئلإ ةصاخ ةذفان رشبلا يطعي ضرألا بكوكب صاخلا عقوملاف

 ينو ءابيرقت ئرخأ ةرجم يأ يف .هسفن نوكلاو ؛ةنابتلا برد ةرجم ءيسمشل

 ضرع ةقيرط نإف ..ينوكلا خيراتلا يف رخآ تقو يأ ينو ءرخآ ناكم يأ

 لكشلا نأ ثيحب ءاَّدج ةرقتسم ريغ نوكت اهب ةطيحملا ةقطنملا ئلإ ضرأل

 ىلإ ةضماغ ئقبت نوكلاو ةرجملا صئاصخ نم اهريغو ءمجحلاو لكيهلاو

 نيبسانملا ناكملاو نامزلاب ضرألا بكوك نمضت دقل .”نيبعاو نيبقارم يأ

 .انلثم نيعاو نيبقارمل

 رظنلاب عتمتت ضرألا تاقولخم نإف ..زيمملا ضرألا عقوم ببسب
 «نوكلا يف رخآ تقو يأ نودو رخآ ناكم يأ يف .نوكلا ةعورل صاخ لكشب

 يف ةنكمملا نكامألا لك نيب نمف .”حضاو نوكي نل دجملا اذه لثم نإف

 تقولا يف اهنكلو ءنكسلل طقف سيل حمست فورظب ضرألا عتمتت ..نوكلا

 ملع نم تاسايقلا نم الهذم اعونت - زايتماب - عنصتل ةسناجتتم هسفن

 (1) هتومصاطتم ذاماعد ظعوحمت أع 18131017 ل0111 111 أي الناب 10 ]16 ط7 عز عاتب طع
 ل عالنت م:عوور آ002001 2007, 2356 12

 (2) مهمجحتسم»0ل 8. ال/طنخع آ111, 11[1!!ذةصح 0. اعععاب ةهسل (نطقكأممطعتت 1. ©005ءانععب
 "ةععزمع 0دامسعتعد [طعمتعط :[طتعاع ةصل 1طنص. 1 0ماتعمل 0مدوعأا“ 1/عومانتعو ذم

 01ءر1ةممتصع 0هلهجتعور" خدام ماإتة نعول لهاجتتتو] 542 (2000): 761-78.
 (3) هنتاا عدم 0همجهلع, ”1طع ا١/[عمكنمهطأا ل ه6 طع الملك عاسعن ث 1ععمس0ل 05 طع

 0 عونمز"5 ]7 عوتومر" ةعاج 10: 1هتخط 4 (04 2000), 42-48.
 (4) 117حوطتنم عمم 126, !؟ ععمعتإل, 2004. زج. الأ

 الملا



 ةايحلل ةمعادلا ةيساسألا تامسلا رثكأ نم ادحاو ٌّدعُي ضرألا عقوم نإ

 ةيبكوك ةموظنم يأ يف .ايلاثم ودبي سمشلا نع اهدعُب ثيح ؛اهحطس ئلع
 ةئيب ثدحُت نأ نكمي ثيح - يزكرملا مجنلا نم تافاسملا - قطانم كانه

 نع دعبلا وأ ةمئالملا ةقطنملا .ضرألا ئلع ةنهارلا ةلاحلل ةلئامم ةيحطس

 لبق نم اهيلإ راشملا) «ئنكسلل ةلباقلا ةقطنملا» ديدحتل ساسألا وه مجنل

 ماظن يف ةايحلل ةحلاصلا ةقطنملا ؛(112 مساب ةيكلفلا ايجولويبلا ءاملع

 متدقو ..كلذب لمعلا ءدب ذنمو .ةخسنتسم ضرأ اهب دجوي دق بكاوكل

 عوضوم تناكو «عساو قاطن ىلع ئنكسلل ةلباقلا ةقطنملا موهفم دامتع

 لراك) هدقع ارمتؤم كلذ يف امب ,ئربكلا ةيملعلا تارمتؤملا نم ديدعل

 ."ةعئارلا هتريسم ةياهن برق (ناجاس

 تابوركيملا كلذكو تاناويحلا ئنكُسل ةلباقلا قطانملا ضارعتسابو

 :اهنم رفم ال ةجيتن ئلإ كلذ يدؤي ..انسمش اًضيأو انترجمو اننوك لالخ

 .”عقاولا يف ردان ناكم يه ضرألا

 (1) معزعم ا1ثدع0 عع 17ممده10 ظماتتم ]عع (2000). ادع ظدصتطن اللطإ/ مدح ما عاين آنأع 15
 [لتصعمسحصتمد اص اطع [آلملك ءروعر (00معمطاعانك 8001م. 2. 16.

 (0) 1610.م. 3

 اناذإ



 :ضرألا نارود ؛ًاثلاث

 دحاو ئلع ةايحلا دوجول ةحضاو ةرورض بكاوكلا تارادم رارقتسا

 ."يسكعلا عيبرتلا نوناق عيطت ةيبذاجلا نأ ةقيقح نم دمتسم رمأ وهو ءاهنم

 277.5 يلاوح ليم ةيوازب سمشلا لوح ضرألا نارود روحم ليمي ثيح

 سمشلا نيبو اننيب ةفاسملا ريغتت ثيح يواضيب لكشب سمشلا لوح رودتو

 :نيتماه نيتطقنب اهنارود ءانثأ ضرألا زيمتتو .رخآل عضوم نم رارمتساب

 ةطقن برقأ دنع ضرألا نوكتو :(061161105) (ضيضحلا) ةطقن - ١

 يف ضرألا نوكت امدنعو ؛مك نويلم 5./١51 دعب ئلع كلذو سمشلا نم

 سمشلا هاجت ليمي يذلا وه اهنم يئاملا ءزجلا نإف ..ضيضحلا عضو

 هنإف ءسمشلا ءوضل ءاملا صاصتما دنعف يلاتلابو .ةجرد 71.5 ةيوازلاب

 ةرارحلا ةجرد ضفخ يف ببستي امم «ةعرسب اهعشي الو ةرارحلا هذهم ظفتحي

 .ءاتشلا لصف - نكمي ام لقأ ئلإ

 نع ةطقن دعبأ دنع ضرألا نوكتو :(ةاتع]10) (جوألا) ةطقن - ١

 يف ضرألا نوكت امدنعو .ابيرقت مك نويلم ١51 دعب ئلع كلذو .سمشلا

 77.5 ةيوازلاب سمشلا هاجت ليمي يذلا وه اهنم ةسبايلا ءزج نإف جوألا عضو

 هاجت لئاملا وه نوكي ةسبايلا ىلع يوتحملا ءزجلا نأل ؛كلذو «ةجرد

 اهعاعشإو سمشلا صاصتماب ةسبايلا موقتف «:ةجرد 71.4 ةيوازب سمشلا

 ام ربكأ اهدنع ةرارحلا ةجرد نوكتو ءوجلا ةرارح عفرل يدؤي امم ؛ةعرسب

 .فيصلا لصف - نكمي

 (1)  كمطم ممالكمعطممسعت طع ةهتطعممأع مقا هم 016 881842 هد ا
 1دعطوأعب 1ع طدعدلدوت [مككتطلأع 1م: 5كعاعمعع جمل [؟عاتنعامصر خرحتتا 7

 نكن



 امهدحأ ,نالصف اندنع حبصأل ..ةيوازلا هذهب ةلئام ضرألا نكت مل ولف

 ؛ةبسانم نارودلا ةرتف نوكت نأ دب الف .""ةدوربلا ديدش رخآلاو «ةرارحلا ديدش

 نوكيس راهنلا ةرارح تاجرد يف ريغتلا نإف ..هيلع يه امم ربكأ تناك ول ذإ

 حايرلا تاعرس نإف ..رصقأ تناك اذإو .ةايحلا بساني ال امب اًّدج اريبك

 ةجرد يف ريغتلا نإف .كلذك .'”ةايحلا بساني ال امب اًدج ةريبك نوكتس ةيوجلا

 ةايحلا دوجول ةبسنلاب اًدج اًنيطب نوكيس ليللا ئلإ راهنلا نم ةرارحلا

 .”ةمدقتملا

 ةرارحلا ةجرد نإف ..اًدج اريبك ناك اذإ (رادملا ليم) نأ حضتب يلاتلابو

 رادم داز اذإف .«ةايح دوجول ةبسنلاب اًدج ةيساق نوكتس بكوكلا حطس ئلع
 لإ جاتحت ةيناويحلا ةايحلاو .©ةايحلل ةمعادلا ةقطنملا نم جرختس ..ضرألا

 امي بكوكلل ةرارحلا ةجرد طسوتم نوكي نأ بلطتي ؛كلذل «لئاسلا ءاملا

 حمسي يذلا رادملا جراخ بكوكلل ةكرح يأ نإف ءالئاس ءاملا دوجوب حمسي

 هذه نأ نم مغرلا ئلعو .ةيبكوك ةثراك قلخيس «هذه ةرارحلا تاجردب

 (1) ثمطعات هد خكتتقزل! ةنعممع.23253.5017. لان 2. 0
 [طالمو://5عأ ع عع.1258.501/501 عر عع عالة / 5ك عم عع-هاسجة52/2001/2503زانا_1/].

 (2) ركيطمر ال1. 1.06. 11هللكعت ةصل 8.0. ةلكدتمطقلا. 1989. ]طع هللععأ هد اطع
 طويسلط ةرككقعع اع مءعاوطلتع 1001 121136005 12 1012100 1ةلعر ءمماتم علا
 ؟منمحفتتم,ب كماقتع اطصصتتصموتاو, ةمل قمعطوم لتم>ل0ع. 1وسعصقال ه2 (ءعممطزتوت عدا

 1[ عوعوت عار 94: 11, 6.
 (3) لعملاكمح, ©.5., 21.60. ةلدمعذطقلاب ةمل آ1./1. اكتطم. 1993. 2ععوسطتتقم ءتصقأع:
 الع ءقععاك 01 اذ ةتقعو هلل ظوتتطلو 1013101 1216. 101010231 02 ع0 مط ة 1ع
 1[1عدعمتنا, 5نتعو ]) 98: 8791-8785. ةءع هلهم, يتدطصاع, 1[خ.آ. هصل آ.0.0. 17ه

 1987. خل ءممكافمساأ 0ةهناعمجاط لسستصع اطغ منععوتط 1و عاتقه معوض ط1
 1[عوعوتعات 37: 105-95, هس, ط١[هدهمأغءلوأون, 1[. 1993. 5مععلزت ةماص !عأ ع1

 طويت مصب [ءععداسو. 5ءكعممع 8لعوو 143:
 (4) سمطءعت حى. ة8طنالعع ةصل 0هتنلمد ل. ١[ةءاجهد210, "1]0دعاول ©نءاعو ةصل هتاطتغمل

 زطمعاتمس 300," ظلدتطنتعر 377 (1995), ممم. 107-10.
 (5) 1ع علتتمتو. لدلزرت 1993. 0ربع لعمل 1هلع. ]لوعمانعار م. 15. 5عع 50]3, 66018ع

 الت عط عقلا, "طموح كمععتما 1ك طمأن” " حلذطتتع 373 (1995), م. 60

 انت



 رخآ بكوك نع ةمجان نوكت نأ نكمي اهنإف ..ةلمتحم ريغ رادملل تاريبغتلا

 موجن ديقانع يف ةعئاش نوكت تابارطضالا هذه لثم نإ .يمجنلا ماظنلا يف

 طسوتم ئلع رثؤي نأ نكمي ضرألا نارود لدعم يف ربيغتلا نإ ."”ةحوتفم

 .”لاجملا ةباحس ةوقب رثأتلا ببسب «ءاوهلا ةرارح ةجرد

 ند

 (1) طعام اله عاجوده]1 8مل مع (2000): [خدمع ظوتاط. 2. 3.
 (2) ةعماكلمكر 0.ك., 8.0. ةلادتكطملاب ةتتل 17.1. ادنطق. 1993. ؟ععدتتطاأةق ءأ110316:

 طع عالععأاج ه4 اذدصل جععو هما طدتقطلو مماهتمم مهنع. آهانتمة] 06 0عمماطزتو تعدل
 1[ عوعور عار كعرتعع ]) 98: 8785-1

 انك



 :هايملا ةرفو :ًاعبار
 ةيئايميكلا لاصخلا يف ([.. 1. 1160065500) ('نوسردنه سنارول) ثحب

 اهنع ئنغ ال يتلاو «ةبيرغ صئاصخ تاذ داوملا نم ريبك ددع نع فشكو

 ئلع اهتردق يف امامت اهعون نم ةديرف - لاثملا ليبس ئلع -- هايملا .ةايحلل

 «دمجتلا ةطقن نم برقلاب دربت امدنع ذاشلا اهددمت يف ءئرخألا داوملا ليلحت

 صئاصخو .هحطس رتوت يف «ةيداعلا لئاوسلا طاسوأ يف يرارحلا ليصوتلا يف

 اًرمأ ءاملا لعجت ةبيرغلا تافصلا هذه نأ نوسردنه رهظأ .ةديدع ئرخأ

 ."ةايحلا نم عون يأل اًيرورض
 :لوقي (نوسردنه) تلعج صاوخلا هذه

 يف يلامتحالا ليلحتلا ريياعم قفو يئاغلا ماظنلا ةسارد ءرملل نكمي

 اذه لالخ نم هيلإ لصوتلا مت ام يلاتلابو «ةيعيبطلا مولعلا نم ئرخأ قطانم

 صئاصخلا هذه نم ديرفلا عمجتلا اذه ةصرفف «ةلثامم ةوق هيدل ليلحتلا

 يأ نم لقأ :يأ) رغصلا يف اًيهانتم نوكي داكي «ثداح» لبق متي نأ بجي

 صئاصخلا هذه نم ةدحاو لك نأ ةصرف .(ايلمع هرابتعا نكمي لامتحا

 [خلإ :ةلمتحملا تائيزجلا نم ددعو «يحطسلا رتوتلا «ةيرارحلا ةعسلا]

 يه نوكت نأ بجي ..نيرخآلا عم نواعتلابو (هتاذ دح يف) ةلماكتم ةعومجسمك

 صئاصخ نيب ةلص تاذ ةيببس ةقالع كانه ؛كلذلو ءرغصلا ةيهانتم اضيأ

 مولعلل ةيناملألا ةيميداكألا وضعو درافراه ةعماجب ريهشلا ةيويحلا ءايميكلا ملاع 2

 .مولعلاو نونفلل ةيكيرمألا ةيميداكألاو ءانيدلوبويل

 (1) لماطم 12. ظدضتمتتت هما طعوصلع ]. ماع (1986), طع ةصاطتممتع (0هو32010عاعدل
 طمممعتماع. حلعس المهداع 0امت0 آ]هلحتعاولاون عدد م. 3
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 .”روطتلا «ةيلالقتسا»و رصانعلا

 - ةبيرغلا هتمءالم هيطعت يتلا ةيرارحلا ءاملا صئاصخ ضعب نإ

 رهظت - ءاملا نم ةفاثك لقأ جلثلا نوكو ؛م4ةجردلا تحت هتفاثك ضافخناك

 نيتفصلا نأ ظحالملا نمف «يعيبط نوناق هنأ ودبي امل ةلعتفم ةفلاخمك

 تاعمجتلا ظفح فده بسانيل ؛هملقأت ئلع اًعم نالمعت ءاملل نيتفلتخملا

 «نابوذلاو دمجتلا ةيلمع مدقت نإ .بكوكلا حطس ئلع ةلئاسلا ةيئاملا

 ءاملا دمجت ةلاحو .ةنيعم ةقيرط ربع انتفرعم بسح جتنت ..فئاكتلاو رخبتلاو

 ةفلاخمل ةجيتنك تاريغتلا هذه بسن طسوت ودبي ..جلثلا نافوط وأ «هالعأ نم

 تاريثأت صخت ةطيسب ةدعاق نوكي يذلا «نوناقلا» نأ :يأ ءيعيبطلا نوناقلا

 رثكألا نوناقلا هتطاسبل هارن يذلا نوناقلا هنأ ةهرّبل ودبيو «ةرارحلا ةجرد ريغت

 طاقن يف هليدعت مت نوناقلا اذه ءئرخألا تالاحلا نم اهريغلو هذهل اًحوضو

 ةيرارحلا صئاصخلا نإ .ةعفانلا تاريثأتلا هذه جتني ثيحب ةنيعم ةجرح

 ةجرد دنع هددمتو ؛م5 ةجرد نود ذاشلا هددمت لمشت ءاملل ةفلتخمل

 هتلاحب ءاملا ئلع ظافحلل ةعئارلا ةمءالملاب امهالك مهاسي ثيحب «دمجتل

 نيتاه نأ كردن امنيب ءنيتدضاعتم نيتلقتسم نيتفصك نارهظيو ؛ةلئاسل

 يف ددمتي يذلا ءاملا نم ةذاشلا ةلاحلاف ."”نيتفلتخم انوكت نأ نكمي نيتفصل

 ئلإ لفسأ نم بلصلا ديلجلا حبصي نأ نم تاريحبلا عنم يلاتلابو ؛ديمجتل

 (1) 1510.م. 5.
 (2) ة5ءعر ال. 1 طعدعأا (1871) ةقهمممصت]ت ةصل 0ءمعتلل ططجتوتعد ©همك1لعتعل تنلط
 معزوم عممع ام طلدصتصم]ل 1طعمام عزت, ةقاط ع0. ([مملمم: ظمطتت). من. 70-72, 300
 1دعمامم 1. 81 ءطقعأا (1998). حلدطبسع'5 [2عوننصإلا متت طع آهكلتو 01 81016

 مععحعما طبسصموع ام طع [آملكح عوع. العجب 701: 1ع "عع 7معوجب جا 5

 انذي



 هذه نم ريغيس ةميقلا يف ريغتلا نإ .اهيف نوكت دق ةايح يأ لتق يلاتلابو ءئلعأ

 نأ حضاولا نم لعجت يتلا تارابتعالا ضعب اذه تبثأ دقو ءصئاصخلا

 .”عقاولا يف اًدج صاخ نوك وه يناسنإلا «نوكلا»

 ةطشنألا لك هنمض يرجت يذلا لئاسلا جيسنلا ءاملا رفوي ثيح

 ءاملا نودبف ءاهيلع ةايحلا دوجو دمتعي يتلاو «ةيويحلا ةيئايزيفلاو ةيواميكلا

 ةيويحلا ةطشنألا انهبش ولو .ضرألا ئلع اهارن يتلا ةايحلا دوجو ليحتسي

 «ةعقرلا لثمي ءاملا نإف ..جنرطشلا ةعقر ئلع راجحألا تاكرحب ايالخلل

 نكمملا ريغ نمف ..ةعقر نود جنرطشلا بعلت نأ ليحتسملا نم هنأ املاطو

 «تانئاكلا بلغأ ةلتك مظعم لكشي اًضيأ ءاملاو .ءام الب ةايحلا دجوت نأ

 ءاملا لكشيف ناسنإلا امأ ءءاملا نم /5 ٠ نم ربكأ ةبسن نم بكرتت اهتيبلاغف

 ."هنزو نم 1١١/ نم رثكأ

 نيتيحانلا نم ةرقتسملا ةئيبلا رارمتساو داجيإ يف ءاملا رودل ةفاضإلاب

 «ةيرارحلا ءاملا صئاصخ نإف ..ضرألا حطس ئلع ةيئايزيفلاو ةيواميكلا

 «داوملا عاونأ فلتخم نم عساولا ددعلا لح ئلع هتردقو ءيحطسلا رتوتلاو

 يف ةريغصلا تايئزجلا جورخو لوخدب حمست يتلا ةضفخنملا هتجوزلو

 زاهج ئلع ةضفخنملا ةجوزللا ةيصاخ نكمتو «طيسبلا راشتنالا ربع ايالخلا

 دوجو ةيلامتحا نإف ..ةقدلا كلتب «هذه) ءاملا صاوخ نكت مل ول «نارودلا

 اًضيأ جلثلا ةجوزل نإ لب .اليحتسم ودغيس نوبركلا لع ةدمتعملا ةايحلا

 (1) لمطم مهالكمعطمتصعت: 1طع ةهاطتعممتع طةمصعتماع همم طع 5ءعمعع ةصل 1 عانعنمد
 1دعموتعب 1ع 1322033 [مكاتطلاع 101 5ءعمعع 300 [عاتعامم, خرحتاتلا 7.

 (2) طعمتمم 1. 8ة1ءطقعأا (1998). >كدطبت ع5 ]7عوالتمإت: 10ه طع آهتتتك 06 81016
 رععدعما طبسموع ام اطع [ةملح عوع. دلعج 701 1ع "عع 7عوجب حزب 22-23
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 هلك ضرألا ءام سبتحا امبرل ..ربكأ هتجوزل تناك ولف «ةايحلا معدل ةقفاوم

 ةيرارحلا ءاملا صاوخ نأ ولو .نيبطقلا يف ةتباثو ةعساو ةيجلث حتافص يف

 ال .مدلا ةئفاد تانئاكلا ماسجأ رار اس طاطا رة ارا ثكفلتخا

 ااا ردوا يح دو حو

 نأ :رمألا ةقيقحو . نوبركلا ائىلع ةدمتعم ةايحل يلاثم طسوك اًحلاص

 نوكلاو ءايزيفلا املع همدق ام لداعي امبر اًليلد مدقت اهدرفمب ءاملا صئاصخخ

 بساني (صاخ) لكشب تمكحأأ دق ةعيبطلا نيناوقا نأ ةلئاقلا ةيضرفلا معدل

 .”(نوبركلا ايلع ةدمتعملا ةايحلا

 :يتآلاك ءاملل ةيرارحلا صئاصخلاو

 لوتح هددمت مث ؛ليلقب دمجتلا ليبق لئتح هديربت ءانثأ ءاملا صلقت - ١

 ذإ ؛ايملع ةدرفتم تافص هذه «كلذك دمجتلا دنع هددمتو «جلث ىلإ لوحتي

 تاراهم يف مئالم لكشب ضرألا ئلع يذلا ءاملا مظعم دمجتيس اهنودب

 عاقلا نم ةلماك تاريحبلا دمجتتسو ؛تاطيحملا عاق يف ديلجلا نم ةعساو

 .نئلعألا ضرعلا طوطخ ين ءاتش لك يف ئلعألا ئلإ
 «ءاملا رخبت وأ جلثلا نابوذ دنع ةئيبلا نم ةرارحلا صاصتما متي - ؟

 ةرهاظلا هذه ليمستو ؛ةسكاعملا ةيلمعلا ثودح دنع ةرارحلا ررحتتو

 ئلعألا يه ةنماكلا ءاملا دمجت ةرارح نأ ئرن اًددجمو «ةنماكلا ةرارحلاب

 ضرألا خانم ضرعتيس تافصلا هذه نودو .ةفورعملا لئاوسلاب ةنراقم

 تاريحبلا رهظتو يفتخت ثيحب «ةرارحلا تاجرد يف ةعرس رثكأ تاريغتل

 (1) 1طاه م. 9

“9 



 .رمتسم لكشب راهنألاو ةريغصلا

 يتلاو «ءءاملل (5مءءأ76ء 1126528] ©02م86119) ةيرارحلا ةعسلا -

 «ةدحاو ةيوئم ةجرد ءاملا ةرارح ةجرد عفرل ةمزاللا ةرارحلا ةيمك اهنأب فرعت
 ءاتشلا نيب قرفلا دادزيس اهنودبو .اورخألا لئاوسلا مظعمب ةنراقم ئلعألا يه

 طيحملا تارايت ةردق لقتو ءاّرارقتسا لقأ وجلا جذامن نوكتو ءادعب فيصلاو

 قطانملا ةرارح نم ةلئاه تايمك نآلا لقني يذلا جيلخلا رايتك) ريبكلا

 ضرعلا طوطخ نيب ةيرارحلا قورفلا ليدعت ىلع (نيبطقلا ىلإ ةيرادملا

 .ةديعبلاو ةبيرقلا

 ةعبرأب ربكأ ةرارحلا لقن ليلع ءاملا ةردقف :ءاملل ةيرارحلا ةيليصوتلا - ؟

 عزوت نأ ايالخلا ىلع بعصي كلذ نودبو «عئاش لئاس يأ نم فاعضأ

 لمحلا تارايت لامعتسا ئلع اهتردق مدعل ؛ةيلخلا ءاجرأ يف يواستلاب ةرارحلا

 .”يرارحلا

 ولو ءاملل سفانمك هحيشرت نكمي رخأ لئاس يأ اقالطإ دجوي ال :ةقيقح

 بجول ءاملا دجوي مل ولو .نوبركلا اهساسأ ةايحل طيسوك هلمع يف ديعب لكشب
 ءاملا تافصاوم يف ةيويحلا تافداصُملا نم ةليوطلا ةلسلسلا نودبو .عرتخُي نأ

 لكش يأب نوبركلا مولع ةدمتعم ةايح دوجول نكمي الف «ةيئايميكلاو ةيئايزيفلا

 نوكن نلو .ضرألا ليلع دجوت يتلا ةايحلا كلتب ديعب نم ولو هتنراقم نكمي

 نع لءاستنل ديكأتلاب نيدوجوم (ةيكذلا نوبركلا ئلع ةدمتعملا ةايحلا لاكشأ)

 (1) ةءعر آ.. 1. [[عملعدهص (1958) طع طالصعوو5 04 طع طصكتاخنمطتطعات[ا (80هدأمانن 6ع
 ممموك), مم.100-99, 106. 5عع ج15 7. مموصلع (1972) "11ةهتعت, طع [تماوانع

 6طعمت عولر" لص هنعتج 4 همم عطعمكأكلع '11عدكلدعر ل01. 1 (لعتت ا؟هراعن ا عدتتصت
 ممعوكر م 8
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 ةايسلجوولو يسن رش لفاعم لمت يللا اذن يريخلا لئامللا سفاسع
 كلانه نوكيسف ..ئرخأ ضرأ ئلع نوكلا اذه يف ناكم يأ يف انتايحل ةبباشم

 فصاوع دجوتسو «راطمأو مويغو رابنأو راحب دجوتس تالامتحالا لكبو ءام

 .ديعبلا ملاعلا كلذ ئطاوش لع جوملا رسكتيسو «ةيديلج لابجو تالالشو

 رثكألا لئاسلا اذهل يكراشت لكشب ةملقأتملا ةريثكلا صتئاصخلا هذه عمو

 ةيداعلا ريغ ةلدألا نم ةلتك رشابم لكشب دجن ..لئاوسلا عيمج نيب نم اًزيمت
 لكشب ةمئالم ةعيبطلا نيناوق نأب لوقت ةيضرفل هدوجو عقوتن يذلا عونلا نم
 ."ضرألا ئلع يه امك «نوبركلا ئلع ةدمتعملا ةايحلا طمنل ديرف

 درجم لئاسلا طسولا ىلع اًدامتعا ةايحلا ءانب رابتعا نكمي ال يلاتلابو

 دقعملا يئايميكلا ماظنلا نم عون يأ دوجو روصت بعصلا نم ذإ ؛ةفدص

 «هل ةنوكملا تائيزجلاو تارذلا عم لماعتلاو «هتاذ خسنو بيكرت ىلع رداقلا

 دوجو روصت بعصلا نم .هتئيب نم ةيويحلا تانوكملاو تايذغُملا ليصحتو

 ةباتك يف (ماهدني يِإ .أ) راشأ امكو .لئاس طسو يف الإ (يئايميكلا ماظنلا)

 .«بلصلا روطلا :ةداملل نيرخآلا نيروطلا نأ «ةيجولويبلا داوملا درفت»

 روطلا ةلاح يفف ءادج ةيوق بابسأل امهداعبتسا بجي .يزاغلا روطلاو

 يف هتارذ تكسمت دق يرولبلا ثيح ءيجاجزلا وأ يرولبلا ًءاوس بلصلا

 «مظتنم ريغ لكشب هتارذ تلكشت يجاجزلا امنيب «ةمظتنم ةيلاتسيرك ةفوفصم

 تارذلا نم اهلوح ام عم رقتسم ريغ لكشب لصتت تارذلا لعجي امهالك

 ةيرورضلا ةيئيزجلا ةيكرحلا تايلمعلا ثودح لامتحا نم للقي امم ؛ىرخألا

 (1) طعمتنمم 1. 81ءطقعأا (1998). >كدطبت ع5 ]2عواتمإت: 11ه طع آهتتتك 06 81016
 رععحعما طبسموع ام طع [ةملح عوع. العجب 7071: 1ع "عع 7:عوكب ممل

 انفلح



 «ةكرحلا ةرح تارذ نم فلأتت تازاغلا نأ دجن ..لباقملاب .ةايحلا ثودحل

 ؛يئايميكلا ةايحلا جيسن نيوكت يف اًحشرم نوكتل تازاغلا حلصت ال ؛اذلو

 ةداملا ترصح ءايزيفلا نيناوق نأ ولف .اهرارقتسا مدعو اهرياطت ةدشل ارظن

 ةايحلا نأ دكؤملا نمف ..لئاسلا روطلا تغلأو يزاغلاو بلصلا نيروطلا يف

 ."اًبلاغ دجوتل تناك ام

 ئلإ ةجاحلا نود اهسفن تبثت ميمصتلا اذه يف ةغلابلا ةقدلاو قسانتلا نإ

 نايحأ ينو ديرف لكشب املقأتم ةيرارحلا هصتئاصخ رابتعاب ءاملا رهظيف .ناهرب

 ءاملا دعي ..ةيرارحلا طورشلا بسحف .ضرألا ئلع ةايحلل ايلاثم ةريثك

 .”يجولويبلا يويحلا هرودل يلاثملاو درفتملا حشرمل

 لك يلاتلابو ءءاملا وه ديحولا اهررحم تاتابنلا ةدام لك نكت مل ولف

 لكأي رخآ ناويح سارتفاب وأ بشُعلا لكأب امإ اهعيمج ئذغتي يتلا تاناويحل
 ةرخبألاب وجلا التمال ..ءاملا نم ةلئاه ةيمك سمشلا رُّخِبُت مل ولو ءِبْشُعل

 نم هنأ رمألا لوأ كل ودبي دق .ئدنلا مسليب تاتابنلا يقست يك مويغلاو

 ينكلو «قئاقد زواجتت ال ةريصق ةهرُب يف انداسجأ يف مدلا رودي نأ ليحتسمل

 ءاملا ةرودل ةريصقلاو ةعيرسلا تارتفلا ملعن نأ رثكأ ةشهدلا ريثي ام نأ دقتع

 ."ءايشألا لك يذغيو نّوكُي يذلا ضرألا بكوكل يويحلا مدلا وهف «ئربكل

 (1) ةذععر الهم 8اعبستممتت (1966) 1طعماتن 01 5عا1 [عم10لا1ءأل8 ثانآ011318, هل. 171. خلع
 ظلام (اننطةصقت آنمتامأاإل ه8 [التسماو 2ععوو). م. 52. 5عءع هلهو, ]حكام ل.
 1/1ءطمعأ (1998). طاوطتتعا5 ]2عواتلإلا 11015 اطع آقلك5 01 81010عز/ [عانعوا ظاتعم05ع

 زم اطع آنمتك عروع. طاع المزلع 1ع 11عع 5عوو. م23.
 (2) 1341ءطقعأا 1. ]7عمغمد 81301: لعواتسإت (1998). ط[ورع طع آهككتو 01 81010عو 18 عنعدل

 طابعمموع اص اطع [نصتك ءت5ع. 8]عاتن المرعب '[ططع 1"عع 81عوو. 2.30.
 (3) رينعطمتل ظعمتلإل, "ف عمد م[20 01 خلطعتومت "مدت طع 11 عأص هل 11373 01
 لع اللم10" 1692. 0همنعل اصر الت ءطقعأا 1. [جعمغمد, ظطلدطتتعأ لعداتمإت (1998).
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 :ًالئاق ةطقنلا سفن ئلإ ("نروهجنيكلوب) ريشيو

 ةبوعص رثكأ رمألا لعجي ءايزيفلاب ةنراقم ايجولويبلا ديقعت نإ
 .ةيجولويبلا تايلمعلا ليصافت نم ةرشابم ةيبورثنألا قئاوعلا صالختسال

 ئلع اهقرط نم ديدعلا يف فقوتت ةايحلا نأ حضاولا نم نإف ..كلذ عمو

 نم ةذاشلا ةلاحلا وه طيسب لاثم كانهو .انملاع يف ةداملا صاوخ ليصافت

 حبصي نأ نم تاريحبلا عْنَم يلاتلابو ءدمجتلا ةلاح ين عسوتي يذلا ءاملا

 نإ .اهيف نوكت دق ةايح يأ لتق يلاتلابو ءئلعأ ئلإ لفسأ نم بلصلا ديلجلا

 ضعب مسقلا اذه مسر دقو .صئاصخلا هذه نم ريغيس ةميقلا يف ريغتلا

 اًدِج صاخ نوك وه يناسنإلا نوكلا نأ (حضاولا نم) لعجت يتلا تارايتعالا

 .”عقاولا يف

 يغبني ..ام بكوك لع - اهيلع ظافحلا مث نمو - ةدقعم ةايح دوجولو

 :ثيحب هايملاب بكوكلا ديوزت

 دوجو ئلع ظافحلل ةيافكلا هيف امب ةريبك ءاملا ةيمك نوكت نأ بجي ٠

 .بكوكلا حطس لع هب سأب ال طيحسم

 .بكوكلا نطاب نم حطسلا لإ ءاملا ةيمك ليحرت مت نوكي نأ بجي ٠

 .ءاضفلا يف هايملا عيضت الأ بجي »

 .لئاس لكش يف ريبك دح ئلإ ادوجوم ءاملا نوكي نأ بجي ٠

 ذاتسأ ناكو م ديلاوم نم يناطيرب نهاكو بتاكو ينيد ركفمو ةيرظن ءايزيف ملاع 8

 .م ١91/9 ئلإ م154١ ماع نم جدربمك ةعماج يف ةيضايرلا ءايزيفلا

 (1) لمطم طمالتمعطمدع: طع ةصاطعم متع مةمعتماع ةصل طع كءاعمعع هما 1 عانعامم
 1دعطوأعب 1ع طدعدلدوت [مككتطلأع 15: 5كعاعمعع دم !؟عاتعامص, خرحاتتا 7

 النفل



 بابسألا دحأ نأ بيجعلاو «ةيلاع ةيلاثمب ضرألا بكوك هققحي ام اذهو
 حئافصلا يه ةعبرألا ريياعملا هذه نم لك يف اماه ارود بعلت يتلاو ةسيئرلا

 رمأ هرودب تينارجلاو ؛تينارجلا ليكشتل ايرورض ءاملا دعُي كلذك

 يذلا ديحولا بكوكلا يه ضرألا .ةرقتسملا تاراقلا ليكشتل يرورض

 ."”ةريفو هايم هيدل يذلا ديحولا بكوكلا وه هنأل ؛تاراقلاو تينارجلا كلتمي

 ةدوجوملاو نوبركلا ئلع ةدمتعملا ةايحلا ةمءالمل ؛يلاثم درفتم ءاملا

 ةايحل طقف اًمئالم سيلو «ةلماكتملاو ةعئارلا قرطلا نم ريثكب ضرألا ئلع

 ."اًضيأ ةريبك ةيرب تانئاك ةايحل نكل «ةيلخلا ةيداحأ ةيبوركيم
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 (1) معاعرب ا1ث5:0 ع 17202210 8مم عع (2000): اكدنع ظدتتط, اللطإنت (©هطحماعتع آنتع 15
 [لمعمسدسستم اص اطع آنمتك ءاوعر 00مءعمحتعانو 800أكق. 2.

 (2) 0ةصمطءاا, 1.11. ةصل 5.1. 1ةينامت 1983. 210 17ةاعقر 20 عت3216-10 0663135, 0
 ءممواتصعمتأك. 0عممطوتكأ عدل [عوعومعاط [.عالعت5. 10: 1061-14

 (3) 181ءطقعأ 1. طعمصتمم, !طلدطبت عا لعواتسإلا 10 طع آهتك5 06 8امامعزت 1 عانعدتل
 طنسصصموع زم طع []ملحت سعر 1ع عع عموم طلع الم11 1998.20

 ان



 :يوجلا فالغلا :ًاسماخ

 تازاغ نم جيزم ىلع يوتحت ةقبط نع ةرابع ضرألل يوجلا فالغلا

 نم /”١7و نيجورتينلا نم /1/8 :يلاوح ىلع يوتحي ثيح «ةتوافتم بسنب

 «ءاملا راخبو نوبركلا ديسكأ يناثو نوجرآلا نم /١و نيجسكألا

 هذبب رصانعلا هذه دوجو .نونيزلاو ءنوينلاو ؛مويليهلاو ءنيجورديهلاو

 حطس ئلع ةايحلا دوجول مزلتسم ءيش هنكلو ءايثبع اًرمأ نكي مل بسنلا
 ربكأ تناك اذإ ءيوجلا فالغلا يف نيجورتينلا لإ نيجسكألا ةبسنف .ضرألا

 ةعرسب امدِق يضمتس ةمدقتملا ةايحلا فئاظو نإف ..ةدوجوملا اهتميق نم

 ."ديدش ءطبب يضمتس ةمدقتملا ةايحلا فئاظو نإف ..لقأ تناك اذإو .ةريبك

 ..هتميق نع داز اذإ ءيوجلا فالغلا يف نوبركلا ديسكأ يناث ائىوتسم كلذكو

 .روطتي نأ هنأش نم - ةايحلا ئاع بلسلاب - رثؤملا يرارحلا سابتحالا نإف
 ليثمتلا ةءافك ئلع ظافحلا ئلع ًةرداق نوكت نل تاتابنلا نإف ..لقأ ناك اذإو

 .”يئوضلا

 «ةيضرألا ةيبذاجلا ريثأتب اهيلإ بذجنيو ءضرألاب يوجلا فالغلا طيحي
 لادتعا ئلع لمعي امك «ةيجسفنبلا قوف ةعشألا صاصتما نم اهيمحيو

 ةعشألا ضرألل يوجلا فالغلا ليزي ثيح .اهحطس ئلع ةرارحلا تاجرد

 نم الدتعم خانملا لعجيل تاطيحملا عم لمعي امنيب «ةراضلا ةيجسفنبلا قوف

 (1) طوننا 0. 2ةللمتوأكل, "8؟ه1مغمم 01 طع 8لاذ طم ععات نعام هلل 115 ]صك عدعع 0 1ع
 8ز1ماهعنعول 5عونعونواتمص 017 002 زم اطع 0ءءوسر" 8اوطدتعر 387 (1997), مم. 272-

2714 
 (2) معمم مينعي مطتالتم 8. رسم, 300 طعاصتتعاد 12. مااهنتلب "ثل0705ما عالم 23
 آدامرنللع (همععمت هل همك 8عامرع 2.2 ظالاتمم العدتك ةعمر" ةلدهنتع 1995(378),

603-55 .0 

 انقل



 ."ةيسمشلا ةقاطلا عيزوت ةداعإو نيزخت لالخ

 تارتموليكلا فالآ عافترا ئلع ةدوجوم ةيسيطانغملا تالاجملا لظتو

 دوجوو .ةمدعنم نوكت داكت لب «ةقرلا ةياغ يف ءاوهلا ةقبط نوكت ثيح ءانقوف

 تارايتلاو ةينوكلا ةعشألا دصت يهف ؛انئاقبل ةيمهألا يف ةياغ تالاجملا هذه

 اًيقاو اًعرد لثمت اذهبو .اًيئابرهك ةنوحشم تاميسج نم فلأتت يتلا ةيسمشلا

 يوونلا ضمحلا رمدي نأ هنأش نم تاعاعشإلا هذهل ضرعتلا نأل ؛اًمهم

 يف لاحلا امك ءضرألل يسيطانغملا لاجملا ئفتخا نأ ثدح ولو .رشبلل

 غارف دجوي ال ذإ ؛انعون ةياهن هذه نوكت نأ نكمملا نمف ..خيرملا بكوك
 يجراخلا ءاضفلا يف زاغ دجوي الو ءءاوه دجوي ال هنأ ئنعمب ءضرألا جراخ

 هل يضرأ يسيطانغم لاجم دوجو دكؤملا نم نكل «ةياغلل هنم ليلقلا دجوي وأ

 ةعشألا وه هراطخأ دحأف «ةياغلل اًّيدو اًناكم سيل يجراخلا ءاضفلا

 ئون «تانوتورب «تانورتكلإ - ةيلوأ تاميسج نع ةرابع يهو ؛ةينوكلا

 رداصم نم يأت اهنإ .ءوضلا ةعرس نم برتقت تاعرسب رفاست - ةليقث مويليه
 افونربوسلا نم ةمداقلا ةينوكلا ةعشألاو سمشلا كلذ يفامب «ةديدع

 نم ةريبك ادادعأ لسرت ةيئراكلا ثادحألا هذه .موجنلا تاراجفناو «ةديعبلا

 .©9ءاضفلا ربع عفدنت تاميسج

 (1) طملع طلعوو ع ظقجتمم70 516ع1 (1986). ظدتتطل (طلعرتت المتاع 177. 1. 1ععاتقتل.
2.4 

 (2) طعوهلع ©1هوعب 8لواطنمع: ى عجن دامت ]هاته ءانمت, 01010 (آلدنكن ءتقذا' 5
.0.35-6 ,(2009 

 (3) معنعم اللوعل < 7مدهأ] رمعم] عع: 8مم عمتشطب الطرب (نمصماعتع آنع 15
 [لمعمرسجتتحمم آم اطع []ماحت عوعر (ة0م معمم عند 3مماعر 2000 2

 نطل



 هنيوكتف .ضرألا ئلع ةايح كانه نوكت نل يوجلا فالغلا دوجو نودب

 نطومك انبكوك تقبأ يتلا بابسألا نم دحاو وه ضرألا خيرات ئدم ئلع

 لالخ نم يوجلا فالغلا يف مكحتلا متي مويلا .ةليوط ةرتفل ةايحلل معاد

 ةيضرألا بكاوكلا كلت نع ريبك دح لإ فلتخي هنإو «ةيجولويبلا تايلمعلا
 (دراطع) اًساسأ يوج فالغ اهيدل سيل بكاوك نم حوارتت يتلاو ,ئرخألا

 وأ (ةرهزلا) ةرم ةئمب ةفاثك رثكأ 002 اهب يوج فالاغ تاذ بكاوك ئلإ

 .”(خيرملا) ةرم ةئم ةفاثك لقأ 002 اهب يوج فالغ تاذ بكاوك

 اهفصق متيس ةايحلل اهتنحشو ضرألا نإف ..يسيطانغملا انلاجم نودب

 نم تاميسج - ةيسمشلا حايرلاو ءينوكلا عاعشإلا نم تيمم قفدت لبق نم
 ءطبب لكأت دق يتلا - ةيلاع ةقاطب يولعلا يوجلا فالغلا برضت سمشلا

 .”خيرملا بكوك ىلع تلعف امك «ديعب ئدم ئلع يوجلا فالغلا
 لئاسلا ءاملا دوجول مئالم ئدم يف ضرألا ةرارح ةجرد لظت نأ بجي

 حاتجي يذلا ةرارحلا ةجرد قاطن نإ .ةيناويحلا ةايحلا ئلع ظافحلا اندرأول

 ليبس ئلع .يوجلا فالغلا دوجو اهدحأ .ةديدع لماوعل ةجيتن وه ضرألا

 لقأ يهو «ةيوئم ةجرد ١8- يه رمقلا حطس ةرارح ةجرد طسوتم :لاثملا

 اذإ .سوملم يوج فالغ هيدل سيل ةطاسبب هنأل ؛ءاملا دمجت ةطقن نم ريثكب

 ةلزاعلا تازاغلا كلت نم كلذ يف امب - اهتيطغتل يوج فالغ ضرألل نكي مل

 نوكتس ابيرقت اهترارح ةجرد نإف ..- نوبركلا ديسكأ يناثو ءاملا راخبك

 بكوكل يملاعلا ةرارحلا ةجرد طسوتم :نآلا ئلإ .رمقلا ةرارح ةجردك

 (1) مز0. م 52
15104 (00) 

1 



 ١6 ل لصي (يرارحلا سابتحالل ةببسملا تازاغلا لضفب كلذو) ضرأل

 سابتحالا تازاغ .(رمقلا نم ائفد رثكأ ةيوئم ةجرد "٠ :يأ) ةيوئم ةجرد

 يهف يلاتلابو .بكوكلا اذه ئلع ةبذعلا هايملا دوجول حيتافم يه يرارحل

 نزاوت نأ نآلا نودقتعي ءاملعلا نم ريثكلا .ةيناويحلا ةايحلا دوجول حيتافم

 طبتري ضرألل يوجلا فالغلا يف يرارحلا سابتحالل ةببسملا تازاغل

 ."ةينوتكتلا حئافصلا دوجوب ارشابم اطابتر

 روطتلا يف ايسيئر اببس انتصاخ يوجلا فالغلا دعُي لب .بسحف اذه سيل

 ةيلباقلا نيب ةبيرغلا ةقالعلل ةلثمألا دحأو ءضرألا حطس لىلع يجولونكتل

 ضيأ تايلمع نإ .يوجلا انفالغ حوضو وه سايقلل ةيلباقلاو 'ينكسلل

 يف دوجوملا نيجسكألا نم 7١/ الإ ٠١/ نيب ام بلطتت ئقرألا تانئاكل

 حمسي امم ءاًضيأ قارتحالا ليهستل ةبولطملا ةيمكلا يهو «يوجلا فالغل

 ."ايجولونكتلا ريوطتب
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 (1) 1010. مم. 2206-7.
 (02) 1/1 ءطدعا ]1 1دعمام» (1998). ملمع و 12 كارنا 27117

 انفليل



 :ةينوتكتلا حئافصلا :ًاسداس

 حئافصلا نإف ..ةيسمشلا انتعومجم يف رامقألاو بكاوكلا لك نيب نم

 حئافصلا ةيمهأ نأ ءاملعلا دقتعيو .""ضرألا ئلع طقف ةدوجوم ةينوتكتل

 بلطتملا يه ةينوتكتلا حئافصلاف .اهيف ةغلابملا بعصلا نم ةينوتكتل

 لعجت يتلا تافصلا لك نيب نمف .”بكوك حطس ئلع ةايحلل يزكرمل
 ثيح نم - اقمع رثكألا نوكت دق يهف «ةينوتكتلا حئافصلا ةردان ضرأل

 ."ةيمهأ رثكألا رومألا نم ةدحاوو - ةيناويحلا ةايحلا ئلع ظافحلاو روطتل

 ئلع ظافحلا ين ةمساح راودأ ةثالث لقألا ئلع بعلت ةينوتكتلا حئافصلا

 :ةيناويحلا ةايحل

 .يجولويبلا جاتنإلا عجشت اهنإ - ١

 .(يعامجلا ضارقنالا دض جايسلا) عونتلا ززعتو - ؟

 يرورض طرش وهو «ةلدتعم ةرارح ةجرد ىلع ظافحلا يف دعاستو - *

 .ةيناويحلا ةايحلل

 يسيئرلا طرشلا يه ةينوتكتلا حئافصلا نوكت نأ لمتحملا نمو - 4

 .ضرأالا بكوك ئلع ةايحلل
 ."ءاملاب دوزم ملاع ئلع ظافحلل ةيرورض اهنأ امك - ه

 ةريبك تاحاسم تقلخ دق ضرألا ىلع ةينوتكتلا حئافصلا نكت مل اذإ

)1( 1510. 
 (2) معاه 12. اه هصل اآ>هد2104 8:هدصاعع, 12ه: ع طماط, 220. 0*1: هع تععالاعتأ

 لل وؤءنددأمم ه7 طع اطحمرةمسعع 02 مادتع [ععاموت عور مزج. 191-220.
 (3) 1010.م. 205.
 (4) 1طن. م. 0

 انللحا



 تاراقلا راوجب ةعساش تاحاسم جاتنإب كلذو) ديازتم وحن ئلع يضارألا نم

 ..(ةلوهسب لكشتي نأ نكمي يريجلا رجحلا ثيح ةلحضلا هايملا قطانم عم

 نم ربكأ ةرارح تاجرد طسوتم ئلإ تلصو دق نوكت امبر ضرألا نإف
 ٠٠١ تزواجت دق ةلماشلا ةرارحلا ةجرد تناكو .ةيناويحلا ةايحلل ةمزاللا

 ةلئاه تايمكو ؛ديعب نمز ذنم تلغ دق تاطيحملا نإف يلاتلابو «ةيوئم ةجرد

 ةياهن بتكي هنأش نم اذهو .يوجلا فالغلا يف اراخب تحبصأ هايملا نم

 ."”ضرألا بكوك حطس ئلع ةايحلا لاكشأ عيمجل ةيواسأم

 تازيمب هحطس لع ةايحلاو ضرألا بكوك ةينوتكتلا حئافصلا دمت

 :اهنم «ةددعتم

 يجولويبلا عونتلا نم ةيلاع تايوتسم ززعت ةينوتكتلا حئافصلا - ١

 يجولويبلا عونتلا وه يعامجلا ضارقنالا دض يسيئرلا عافدلا نإ .يملاعلا

 ئلع ظافحلل ضرألا ىلع ةيمهأ رثكألا لماعلا نأب ججاحن انه نحن .عفترملا

 .ةينوتكتلا حئافصلا وه تقولا لالخ عونتلا

 قيرط نع انبكوكل ةيملاعلا ةرارحلا رفوت ةينوتكتلا حئافصلا - ؟
 نوبركلا ديسكأ يناث مجح ئلع ظافحلل ةيويحلا ةيئايميكلا داوملا ريودت ةداعإ

 - ةينوتكتلا حئافصلا - تناك دقف يلاتلابو ءايبسن ادحوم يوجلا فالغلا يف

 تارايلم ؟ نم رثكأل ضرألا حطس ئلع ءاقبلل لئاسلا ءاملا تنكم ةيلآ مهأ

 .ةئس

 يف تاريغت ببست يتلا ةنميهملا ةوقلا يه ةينوتكتلا حئافصلا - ”'

 (1) 1طن م 3

 افضل



 يتلا نداعملا ليكشتل ةيويح ربتعت - نيبت امك - يتلاو ءرحبلا حطس ئوتسم

 ةجرد يلاتلابو) يملاعلا نوبركلا ديسكأ يناث ئوتسم قيقحت ئلع ظفاحت
 .(ةيملاعلا ةرارحلا

 نودبف ء«ضرألا بكوك ئلع تاراقلا ةينوتكتلا حئافصلا تقلخ - ؛

 ةنس رايلملا لالخ تناك امك ريبك دح ئلإ ضرألا ودبت دق ةينوتكتلا حئافصلا
 ةلوزعم ةيناكرب رزج (طقف) عم «يئام ملاع :اهدوجو نم لوألا فصنو

 «تاراقلا نود ةايحلل رثكأ ةيداعم ودبت دق ابنأ وأ ءبكوكلا حطس ئلع طقنك

 - ضرألا - هبشتس كلذبو «ءاملا» ةايحلل رصنع مهأ لاحلا يف دقفنس نحنف

 .ةرهزلا بكوك
 ةمظنأ ئوقأ نم دحاو دوجو لعجت ةينوتكتلا حئافصلا :ًاريخأو - ه

 ."(«يسيطانغملا اهلاجم» انكمم ضرألل عافدلا

 يويحلا عونتلا ةدايز يلاتلابو «يئيبلا ديقعتلا ززعت ةينوتكتلا حئافصلاف

 الو دعت ال رزجو «تاطيحمو «ةيلبج تاراق هب ملاع .يملاع قاطن ىلع

 رفويو ءاديقعت رثكأ وه ؛- ةينوتكتلا حئافصلا اهجتنت يتلا كلت :لثم - ئصحت

 ."ةينوتكت حئافص نود بكاوك نم رثكأ ةيروطتلا تايدحتلا نم ديزملا

 ءيهي ثيحب «ةيلاثم ةروصب متي ينوتكتلا طاشنلا يف ضافخنالا لدعم نإ

 .ضرألا حطس ئلع ةدوجوملا ةيناويحلا ةايحلا ئلع ظافحلل ةيضرألا ةرشقلا

 ريغ نوكتس ةيضرألا ةرشقلا فورظ نإف ..أطبأ طاشنلا اذه لدعم ناك ولو

 ةيذغملا ةداملا نإف ..عرسأ ناك اذإو .ةمدقتم ةايحل ةبسنلاب ةياغلل ةرقتسم

 ا 20
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 -ةايحلا ئلع ظافحلاو ومنلل ةيرورضلا ةيذغتلا رفوت ةدام - ةيضرألا ةرشقلل

 ."ضرألا ئلع ةمادتسُم ةايحل ةيفاك نوكت نل

 د د

 (1) كدملممع 50ه2ع د00 طونتأ 0. ظنعطتتل5ك, "كعاواتم1معلعت] 8؟10عمعع 1017
 طلق عمعمأتوا [؟منمكقمم ه2 طع طدمتطماو آصصعتع نمعر" ؟لدطنتقعب 382 (1997), مم. 221-

224 

 انف



 :ةينايميكلا رصانعلا ؛ًاعباس
 دجوي ثيح .”ةايحلاو بكاوكلا نم لكل ةيلوألا (تانبللا) يه رصانعلا

 لمجمل ةفورعملا ةيئايميكلا رصانعلا نم ايرورض ارصنع "5 نع لقيال ام
 ١ا/و ءرشبلا لجأ نم ةبولطم اهنم لقألا ئئلع ١ا/ ؛:ةيضرألا تانئاكلا

 «اينوك» يه (16) مويساتوبلاو (7) روفسوفلا رصانعف .ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلل

 (طقف) دجاوتي نأ نكمي ناسنإلا لعجل ةمزاللا اهتايمكو ءادادمإ لقألا

 الف .سمشلا نم ٠١" >7 يلاوح ةرجملا مجحل ئندألا دحلا طسوتم نم

 ةدئاف اذ ةيحلا تاموظنملا لكشت يتلا ةيئايميكلا رصانعلا روطتو خيرات لازي

 .97ةريبك

 نوكيليسلاو مويسينغاملاو ديدحلا :رصانعلا هذه مهأ نيب نم

 ريفوتل مويساتوبلاو مويروثلاو موينارويلاو .ضرألا ةينب نيوكتل نيجسكألاو

 نيجسكألاو نيجورتينلاو نوبركلاو .اهنطاب يف يرارحلا يعاعشإلا طاشنلا

 ةينبلا رفوت يتلا «ةيئايحإلا» ةسيئرلا رصانعلاو روفسوفلاو نيجورديهلاو

 نيجسكألاو نوبركلا رصانعف .ةايحلل ةدقعملا ةيئيزجلا ءايميكلاو

 .ةايحلا وأ ئنكسلل ةلباقلا قطانملا ئلع نميبت نيجورتينلاو نيجورديهلاو

 يساسأ رصنع وهف - انظحال امك - نكلو «ضرألا يف ردان رصنع نوبركلا

 يأ ساسأ حجرألا ئلع يه ةينغلا ةيئايميكلا هصئاصخو «ةيربلا ةايحلل

 بكوك يف ردان رصنع كلذك نيجورديهلا .اضيأ - ةيئاضف - ةيبنجأ تانئاك

 (1) معزوم الكوع عك ]7همهلل 8مروم] مع: ظقممعع عطوماطب ال/طتت 0هصماعتع آنكع 5
 [لمعممدتسمم ام اطع آنملك ءوعر (00مءعزطتعاتق 800اكمر, 2000, 7

 (2) طوكتعور خ58. همم 1. 8. 10عءا. 1991. ثلا اطع 065ءا7ع0 ان015ع15ع 5
 ءمماتطناعل 0 انغع. ططتئامدهمطتعدل 1ةصكدعأمدك 02 اطع 110زئ31 5هءاعاإ 0

 [1.هملمصحر هعراعو 5 334: 391-13

 نفر



 رداصم عيمجو «تاطيحملل ةسيئرلا تابهلا دحأ ربتعي لاز الو ء«ضرألا

 يه ةماهلا ئرخألا ةردانلا رصانعلا .ةيربلا ةايحلل ةمزاللا لئاوسلاو هايملا

 نخست ةيعاعشإلا رصانعلا هذه لالحمضاو مويروثلاو مويساتوبلاو موينارويلا

 ةكرح لعجيو نيكاربلا عفدي يذلا يلخادلا نرفلا دوقو يهو ءضرألا نطاب

 ."اهحطس ئلع تاراقلا فارجنا ببسيو ءضرألا نطاب يف ةيدومع ةداملا

 ئلع رثؤت اهنأل ؛ةردانلا ضرألا تارابتعا يف لخدت ةليقثلا رصانعلا ةرفوف

 ةرقو ضافخنا عم مجن لوح ضرألا تلكشت اذإف .بكاوكلا مجحو ةلتك

 تاذ نوكت نأ نكمي ناك هنأل ؛رغصأ نوكت نأ نكمي ناك ؛ةليقثلا رصانعلا

 .”مكارتملا ماطحلا نم ةيقلحلا ةرئادلا يف ةيالص لقأ ةدام

 «نيجسكألاو ء.نيجورديهلا صئاصخ نإف ..كلذ ئلع ةوالعو

 - ئرخألا رصانعلا عيمج نيب نم تافارحنالا ضعب تاذ- نوبركلاو

 ."ةيحلا تانئاكلل ةيساسأ (اهصئاصخو) رصانعلا هذه تلعج

 فشتكا «نيرشعلا نرقلا نم تاينينامثلا لئاوأو تاينيعبسلا رخاوأ يف

 ةيوونلا ةيضرألا ةلاحلا تاقاطل لهذملاو نقتُملا عنصلا نأ (ليوه ديرف)

 ةايحلا نم عون يأل يرورض ..نيجسكألاو .نوبركلاو ؛مويليربلاو «مويليهلل

 نوكت نأ نكمي ال رصانعلا هذهل ةيضرألا ةلاحلا تاقاط ثيح .دوجولا يف

 ةبسنل نوكلا خوضر نودب # 5 نم رثكأب ضعبلا اهضعبل ةبسنلاب لقأ وأ ئلعأ

 (1) مولع الامل © هومفلف 8مسملمعب هفبم عمعط, اللطرب ةسماوع انف اه
 [لهعورصصت مم ذم اطع انمتك دع ©0همءصتعانك 8ههاع, 2000, مزج. 40-42

 (2) 1010. م.43-
 (3) لماطم 12. ظدتمالت هصل طعوصلع ل. ماع 1طع ىةمنطتممأع (نهوصتم]هعاعول طممعتماع

 (حل عج المع 01070 [لمتتت عوتاوت 2:عددر 1986), م 3

 انين



 زيح ىلإ يتأت يتلا ةايحلا .”ةايحلل مزاللا نوبركلا وأ نيجسكألا نم ةيفاك ريغ

 تابكرملاو ء.نوبركلا ديسكأ يناثو «ءءاملا لئىلع موقت نأ بجي دوجولا

 .”صوصخلا هجو ئلع (71 .0 ؛11 «0)لل ةيساسألا

 دع د

 (1) معلا طموتاع, 0دلهرعتعو, طاسعاعأ, ةهنتل 001135315 (طلعتت المتلع ؟[ةتصع“ 30 103,
 1965), 150-147. 5ءع هلم, ممءل طمرتاعب "طع التملك عتوعن 2ةقأ ةمل :ءوعصأ
 1[ع11ءءانمدب" ثتتتته]1 181 عزلت5 01 خماتنمصماتتإ) 3820 ةماتنممطوتق1عو 20 (1982), 16:

.1226-7 ,11055 

 (2) لماطم 1>. ظدضمتاتت هم طعوصلع آ. ماع, طع ةمنطتممتع هوم هعاعودا طتصعأماع.
 (حل عج المرلع 01070 [لصتتت عدلات 2:عدعدب 1986), م 510.

 افينإ



 !ةيثراكلا رهاوظلا :ًانماث
 ببسو ؛يساسأ رمأ يه ضرألل ثدحت ةيعيبط ةرهاظ لك نأ ودبي

 امئاد يتلا ةيثراكلا رهاوظلا ئتح ءضرألا بكوك ئلع ةايحلا معد يف يسيئر

 :ضعبلا لأسي انه ءبئاصمو رورش اهرابتعاب ءضعبلا اهنم جعزني ام

 نم ةمكحلا امف ؟دجوت يتلا رورشلا هذه لك نم هللا نيأ !؟هللا نيأو

 نيبنل ؛اهنم ةلثمأ ةثالث طقف ذخأتس ؟ضحم رش يه لهو ؟ثراوكلا هذه

 :اهتيمهأ ئدم

 :(ةءكعسنع ةعانا»16) يلازلزلا طاشنلا - ١

 نم - اهتايح رمدتو «ةيناكس ةقطنم ددهت يتلا رطاخملا ربكأ دحأ «لازلزلا

 ؟ةيمهأ لزالزلل له نكل «- انرظن ةهجو

 متي ثيح ؛ةايحلا معد يف ةغلاب ةيمهأ «لزالزلل» نأ ءاملعلا دقتعي

 داوملا ريودت ةداعإو «يئيبلا نازوتلا عم بسانتي نيعم يطاشن لدعمب لازلزلا

 وه امم ربكأ يلازلزلا طاشنلا ناك ولو .يحلا نئاكلا اهجاتحي يتلا ةيئاذغلا

 الف ..لقأ ناك اذإو .ابوطعم يعيبلا ماظنلا نوكيسو «ةايحلا رمدتسف ..هيلع

 لإ رهنلا نايرج نم تاطيحملا ناعيف ئلع ةيئاذغلا داوملا ريودت ةداعإ نكمي

 ديسكأ يناث جتني نلف يلاتلابو «ةينوتكتلا تاكرحلا لالخ نم كلذو تاراقلا

 ."ةمكارتملا تانوبركلا نم يفكي ام نوبركلا

 (1) طعسومتعاب 5. 1995. ال[ داكمع ءمصاتصعمل 21 كحدكأ طلوطتتع 378:571-8

 نفل



 :60ه1ءةصتع ةءان؟160) يناكربلا طاشنلا - ؟

 فقويس اذه .ةأجف تعطقنا ضرألا حطس ئلع «نيكاربلا» لك نأ ليخت

 ماع لك تاراقلا يف ثدحت يتلا ةيناكربلا تاراجفنالا تارشع نم ديدعلا

 طاشنلا فقوت نكلو .(اًليلق اًررضو ةريبك ةيمالعإ ةجض اذه ببسي ام ةداع)

 ..ةيناكربلا تاطاشنلا لك تفقوت اذإ .ريثكب اقمع رثكأ ريثأت هل نوكيس ٍناكربلا

 ءاضيأ ةينوتكتلا حئافصلا يلاتلابو «راشتنالا نع رحبلا عاق راشتنا فقوتيسف

 نم لكآتتس) فاطملا ةياهن يف ضرألا نإف ..ةينوتكتلا حئافصلا تفقوت اذإو

 .اهيلع ةايحلا مظعم دجاوتت يتلا تاراقلا لك وأ مظعم دقفتو (ناكم لك

 لماوعلا قيرط نع يوجلا فالغلا نم 002 ةلازإ متت :كلذ ئلإ ةفاضإلابو

 ."”انبكوك ديمجت يف ببستي امم «ةيوجلا

 حطس لع ةايحلا معد يف ةسيئرلا لماوعلا دحأ يناكرُبلا طاشنلا دعي

 تايمك داعتسف ..هيلع وه امم لقأ يناكربلا طاشنلا لدعم ناك ولو «ضرألا

 امك .يوجلا فالغلا ئلإ ءاملا راخبو نوبركلا ديسكأ يناث زاغ نم ةيفاك ريغ

 ..ىلعأ ناك اذإو .ةمدقتملا ةايحلا معدل ايفاك نوكي نل ةبرتلا ندعمت نأ

 ."ابوطعم يئيبلا ماظنلا نوكيسو «ةمدقتملا ةايحلا رمدتسف

 :باشعألاو تاباغلا قارتحا لدعم -

 حمسي ثيحب «نيعم ئدمو لدعمب متي باشعألاو تاباغلا قارتحا ئتح

 (1) مءاعع الكوع ع آ7همهلل 8م م]عع: ظقمعع عطوماطب ال/طتت 0هصماعتع آنكع 5
 [لمعممدسمم ذم اطع [نملك قعر (00مءعزطتءاتق 80هاكم, 2000,

 (2) معاعز 015هم, "طعماتمع طوقا آنزدهتطمر" ]وطلع 389 (1997), م. 337. 56ع 2150,
 ا1/عازأ 1[كدبدمع ةصل ]عمعمتإت ظامدحطممت, "خم طوماطلنلع حلبصسصعتتعمأل 10

 حمل عأر" حلدطتتعي 389 (1997), مر. 371-74

 نفر



 تاباغلا قارتحا لدعم ناك ولو ءضرألا حطس ئلع رهدزتو ومنت نأ ةايحلل

 ابنج ومنلا تاطّبتُم مكارتتسف ..لقأ ناك ولو «ةليحتسم ةايحلا نوكتسف ..ربكأ

 جاتنإل ةبسانم ةبرتلا لعجت نأ اهنأش نم يتلا ةجرتنلا ةيافك مدع عم بنج ئلإ
 ."ءاذغلا

 ند

 (1) معزنعم 2. الكممرعب "طلعع ادهصتم عع 50هأ15 نع 70ه2عواب" ؟لوطنتع 384 (1996), مم.
.312-13 

 اليا



 :ةزجعملا بكوكلا :ًاعسات
 يتلا بكاوكلا رئاس ئلع ضرألا اهب تزيمت يتلا ةديرفلا صاوخلا نإ

 ءاهفصو يف بتكلا نوفلؤي ءاملعلا تلعج - اهفرعن الام امبرو - اهفرعن

 .بكاوكلا نم اهريغ نع اهدرفت ئدمو ءاهحطس لع ةايحلل اهتبسانم ئىدمو

 ناونعب اباتك رخآ بتكو ؛«ةردانلا ضرألا» ناونعب اباتك مهدحأ بتكف

 بكاوكلا نم اهريغل ةبسنلاب ضرألا تناك اذاملف .خلإ ...«(زيمملا بكوكلا»

 !؟ةزجعملا بكوكلاب هبشأ

 ءاويإل نآلا ئىتح فورعملا ديحولا ملاعلا وه ضرألا بكوك - ١

 نكمي يذلاو - بيرقلا لبقتسملا يف لقألا ئيلع - رخآ ناكم دجوي ال .ةايحلا

 اهصئاصخ لك يف اهعون نم ةديرف ضرألاف ."هيلإ رجاهي نأ يرشبلا انسنجل

 هنإ :ةقيقح ."اهحطس ىلع ةايحلا رارمتسا ةيناكمإل اهتردق تتبثأو ةيئايزيفلا

 ."ضرألا رركتت نأ تقو يأ يف لمتحملا ريغ نم

 «بكاوكلا نييالب نم ادحاو ابكوك هنوك نم مهأ ضرألا بكوك - ”

 نوكت امير ضرألا نأ تانايبلا نمّضتت ثيح ةاًيئادعسا نآلا ودبي وهف

 .©بسانملا نامزلا يفو بسانملا ناكملا يف ديحولا بكوكلا

 داور دحأو (ئيفيكوأ) ريهشلا يكلفلا ئرجأ تارملا ئدحإ يف - ©

 (1) (عدما ةدعدم, طلع ظابع اج«. 0نناعمل إن طءاعت ا12هجل نع آ”نصفال 505126:
 عقتع طوممب الاثطزت كهصماعع آلم 15 [تمعوصسمو زم اطع آتهتاءءاقع, 00م ءاطت ءانق

,2000 ,8001 
 (2) معاهم الثدج0ل ع ا»«ومهال 8مم وع: 1ع« طماط, 1!!!هرع (مسماعع آطق/6 ل5

 ص 00 رد النع المص ركع, ن0 معامت انك 1820015, 2000,

 (4) للصمت 8. وحك همل طوضتن [.. 20عر 1)ءدزوبرعت“ انمى معبركع (!]دعطتتااا عن
 يع ا محقتت, 2002), 7

 نك



 ين ةايحلا دوجول ةحيحصلا لاوحألا لامتحا ريدقتل تاباسحلا ضعب ءاضفلا

 تالامتحالا ئلع ءانب ةحيحص هتاضارتفا تناك نإ :هنأ جتنتساو ءرخآ ناكم

 فرعن نحنو ةيكذ ةايح هيف دجوت نوكلا يف [اًدحاو] اًبكوك نإف ..ةيضايرلا
 ئرخأ بكاوك كانه نأ اًدكؤم سيل نكلو - ضرألا وهو - ادحاو ابكوك

 ."ئرخأ بكاوك دجوت ال امبرو «ةريثك

 لوقي ءايجولونكتلاو ةراضحلا مدقتل بسانملا بكوكلا يه ضرألا - :

 حطس نم برقلاب اهدوجوو ماخلا داوملا قلخ نإ :("لوهميرب جروج)

 دوجوف «ةطيسب ةيجولويج ةفدص درجم هنوك نم رثكأ وه ام جاتن يه ضرألا

 «ةحيحصلا ةئيبلا يف ترهظ يتلا ةيئايزيفلاو ةيئايميكلا ثادحألا نم ةلسلس

 هذه عفري نأ هناكمإب ..ةنيعم ةيخانم لاوحأ اهتعبت دقو ءحيحصلا راسملا فو

 ةراضحلا مدقتل ةياغلل مساح اذهو ؛لاع زيكرت ىلإ تايوتحملا

 .”ايجولونكتلاو

 رفاوت ةيناكمإل نوكلا يف فورعملا ديحولا ناكملا يه ضرألا -

 ءانترجم يف تاكيبلا نم نييالملا (امبر) نم طقف ةدحاو اهنكل «ةايحلا

 ةهجو نمف ..كلذ عمو .ةايحلا يوؤت دق اضيأ يتلا ءنوكلا يف تانويليرتو

 كلتمي ثيحب روحسم بكوك [امامت] يه ضرألا نأ ودي (ةزاحنم) رظن

 تلكشت دقل .اهملعن يتلا ةايحلا نم ديحولا عونلل ةبسانملا صئاصخلا

 (1) ملم مى. 0”مععب "5ع ؟طعمامعاءوأ مرفقا مانع اك5وب موسم مووثا م
 1م عر لوفاتتمال, 0004 ه4 111 كدا مدبمر عراك (1ك] عجب ال هدتلعي ا]/7 . 177 . !لهنتماطمب 1992),
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 .ئلكريب يف اينروفيلاك ةعماج نم يجولويج
 (02) "1ع 6 عمعمتو ه6 (01عدر" كعذع»دل7/]1ع لد“ ةعمنت ]لاهوت 1

0 



 ةعومجمل تعضخو «يسمشلا ماظنلا يف بسانملا ناكملا يف - ضرألا-

 اهناريج نم ديدعلا ئتح .ةيروطتلا تايلمعلا نم طبضلا يف ةيداع ريغو ةزراب

 امئالم انطوم اهلعج يف ضرألا تمعدو ةريبك ارودأ تبعل يسمشلا ماظنلا يف

 يف ةايحلا دهم اهرابتعاب ةيلاثملا هبش ضرألا ةعيبط ئلإ رظنُي نأ نكمي .ةايحلل

 تقو يف اهروطتو ءاهل يئايميكلا بيكرتلا نم اهتأشنل خيراتلا لبق ام روصع

 «اركبف
 ءاننوك يف ةعئاش وأ ةرفوتم تسيل ةدقعملا ةايحلا نآب جاتنتسالابو - ١

 يتلا «يمريف ةقرافملا لمتحملا لحلا يه ةردانلا ضرألا ةيضرف نوكتس

 مل اذاملف ..نوكلا يف ةعئاش ةيجراخلا ةيئاضفلا ةايحلا تناك اذإ» :هنأب لوقت

 .0(!؟ةايحلا كلت انل رهظت

 ةعومجملا جراخ بكاوكلا جولاتك «نمزلا نم نيدقع لالخ -/
 .فورعملا يسمشلا ماظنلا جراخ بكوك نم رثكأ ىلإ دادزا ةيسمشلا

 رودت يتلا :يأ - ةفيضُملا موجنلاو بكاوكلا كلت نم تانايب مادختسابو

 لوح تامولعم ديدحتل جذامن كلفلا ءاملع روط ..- بكاوكلا اهلوح

 نوكلا نأ كلفلا ءاملع ردقي جذامنلا كلت ئلع ءانبو ,دعب ففشتكُت مل بكاوك

 ليبس ئلعو !ةيربلا بكاوكلا نم ' ٠١ براقي ام ئلع يوتحي يئرملا
 «يترملا نوكلا يف ةدوجوملا موجنلا نم ٠-٠١ نيب ام ناكم يف «ةنراقملا

 (1) مولع اللوم عب هوصملف 8موصلمو# همم مضطر الطرب ةسماعع انا 5
 [لصعومحتمت ا اطع [آتمتك ءاوعر (00معءوطتءانق 180هأعقر 2000, 6.

 (2) 112 عمط, كعماعم, 2002. 16 طع املا عدم ]5 [معدتمع .تاط جلتعمو, طعم 15
 يعحجطملحن7 1ذ6جن كدماسكتممك 10 طع طععصت مدمهلمتع هصل اطغ م:ماطاعمت 01

 همم عم عومتما اذكع. (©0معمصت عدو ظ3ظمماع (؟مممععم اآ/عءادع)

 نيف



 هذه .ةيرخص بكاوك كلتمت موجنلا نم ةئملا يف دحاو نم برقي ام نإف

 بكوكب ةيربلا ةيجراخلا بكاوكلا ةنراقمب كلفلا ءاملعل اضيأ حمست جذامنلا

 ."لقألا ئلع هجوأ ةثالثب ضرألا زيمتت تانراقملا كلت طسوف ءضرألا

 فرتعي رصعلا ةدحالم سرشأ دحأ (زنكود دراشتير) لعج اذه لك - 8

 ضرألا هذه نإف بكاوكلا مظعمب ةنراقم» :الئاق ضرألا بكوك ةزيمب اينمض

 نأ تالامتحا يه ام ء«سيياقملا لكب ةنج لازت ال ضرألا ءازجأو «ةنج -

 لضفأ ئتح ؟ةفيطللا صئاصخلا هذه لك هيف رفاوتت ايئاوشع اًراتخم ابكوك

 .”(!نويلملا يف دحاو نم لقأ ةبسنلا لعجتس ال ؤافت تاباسحلا

 امل ؛ةردان ضرألا :نأ ثحبلا اذه يف ةراثإ رثكألا ةجيتنلا نوكت امبر - 4

 بلق نأ امك .سمشلل ةبسنلاب اهعقوم كلذكو «ةريفو نداعم نم هيلع يوتحت

 ."ةايحلل اهتفايض نسح نم ريثكلا نع لوئسملا وه نداعملاب ينغلا انضرأ

 ارظن ؛ضرألاك ةايحلل حلاص بكوك دوجو ليحتسي هنأ ودبي - ٠١

 بكوك ضرألا .ةايحلا ءوشنل ةمزاللا ةجرحلا ميقلا عيمج قباطت ةلاحتسال

 (1) طرتلع 2تةدعاهتكدم» ءا هل., "1عيمعداتتول طامصعأ5 3عم55و 5مدعع ه0 '[طةططعر"
 مقام ماطوتس1 عمل لماتعمما, معمل, ىكانط11111660 1 عاماتتقتتت 1,

 [طغام://ةتحتك .هع/وطو/1602.00690.]
 (2) 1ريتعطقتل [حدحاكمم (1998), [ت مه عوحتسع اطع 1 هنصطمتت, 110دعطقمم 1111113. 0.

 (3) معنعم الكول < مموه10 رمام1 عع: اقنع طمتتتب 18/طتي تنمصماعا» آن 15
 [لمعمسحستمم اص اطع [نتملكت عاوعر (00معتصا عابد 8مواعر 2000, م33.

 (4) 2 ظمصأع طعم مم مرححممل كن عتعت, طمت] (! 1 جمب "7 ىر1 ك37. 13. ظءععصمنتب 1986), 3

 فن



 ...ةيئاغلا ةجحلا :سماخلا لصفلا

 انمهف دادزا املك رارمتساب هسفن ضرفي يكذ ممصم دوجو ليلد نإ

 ."صرحب دعمملا اننطومل

 ”يلدارب رتلاو

 !؟ملع نقتُا عنصلا له :ًالوأ
 نويئايزيفلا ايعسي ام امئادف ..ريسفتلا ةلوهجم ةرهاظ نع فشكلا دنع

 نوكي نأ مهملا سيلو «ةيضرف هيلع قلطُيو ءاهل يئدبم (نيمخت) ريسفت عضول

 نع ثحبلاو ريسفتلا عضو مهي ام ردقب لماك لكشب احيحص ضارتفالا اذه

 ةرتف يفو ءاحوضوو ةقد رثكأ ريسفتب هلدبتسي وأ «هنم ريغي وأ «هديؤي ليلد

 ةجيتنو ,نوكلا يف نقتُملا عنّصلا فاشتكال ءاملعلا لصوت «تاينيعبسلا

 (1طع قمع مسا هيلع اوقلطأ ءاملعلا ئدل ديدج حلطصم رهظ ..كلذل

 ريغت ىلإ دأ امم «نركلل ”نقتملا عنصلا ىنعيو ءأا11011185 01 11151:615©)

 (1) الوازع“ 1. مل اعربب "!طع 'كلكأ 90١ [ ماك عوعب" ذص آليا اتهصد مى. [دعددطعاكت ممل

 لوصعو 11. ][تيكطتمعت, داوم ه1 [ساعاأا ععمععي 0.

 .ساسكت ةعماجب يئايزيف 0

 -يف هتمجرت انرثأ نكلو «قيقدلا طبضلا ئنعمب حلطصملا اذه ةمجرت ريثكلا نيب عئاش 6

 ذنب



 ءاملعلا عرتخا ؛نقتملا عنصلا اذه لجألو «ناسنإلاو نوكلل ةميدقلا ةرظنلا

 ىكطع ىممتطعممتع طمةصعتماع) (يناسنإلا ًادبملا» همس اديدج اًحلطصم

 .ناسنإلا لابقتسال ئلوألا هتظحل ذنم أيهم اننوك نأب يضقي أدبم وهو

 ةلجع وأ ءلامشلا بوص هجتم هفرطو طقس يذلا ملقلاب هبشأ اننإ

 نأ ولو .ءوشنلا نم ةايحلا تنكم ةحتف يف ةركلا اهب ترقتسا يتلا تيلورل

 وأ «ربكأ تانورتكلإلا ةلتك نوكت نأك - ئرخأ ةحتف يأ يف ترقتسا ةركل

 انرسخ اّنكل ..- لعفلاب هيلع يه امم فعضأ ةفيعضلا ةيوونلا ةوقلا نوكت

 نم ةيئايزيفلا لماوعلا نم ريثك .”اًقلطم رهظتل ةايحلا نكت ملو ءبيصنايل
 ةيدودحلا فورظلا وأ ةعيبطلا تباوث ءاوس ءاننوك نم دوصرملا ءزجل

 ."”انلو ةايحلل ةيانعب ةعونصم ودبت «ةينوكل

 نم [ايدام] جورخلاو «ةقئاف ةيانعب عونصم اننوك نأب فارتعالا نم رفم ال

 ربكأ نم نإ .ةفرعمو ملع نم انيدل امل اقبط ليحتسم ءيش وه رمألا كلذ
 ميمصت وه هتيئاوشعو نوكلا ةيوفدصب لوقلا هجو يف اقئاع فقت يتلا ءايشألا

 ..ليئض ءزجب ولو تريغت ول يتلا هتباوثو هنيناوق ماكحإو هماظتناو نوكلا
 ةيئاوق قيط ريعي وكلا ] .ةايحلا تمدعتالو «ةينوكلا ةموظنملا ترابخأل

 تازجعملا ىلع ماقُي ال نوكلاف «ءلدبتت الو فلختت ال ةمظتنمو ةمكحم

 لك ّنقتأ ىذا هللا ْعَنُص ١ :ئلاعت هلوقل ادانتسا كلذو نقتملا عنصلا ئمسُم تحت باتكلا-

 .(88:لمنلا) « ٍءْىَس
 (1) طعوهلع ©1هوعب 8لواطنمع: ى عجن دامت ]هاته عانت, 01010 (آلدنكن ءتقذا' 5

.19 .2 ,(2009 

 (2) 8. 0ويكعر زم ل[. 5ك. [ممعمتت (علز, نهم مواقكتمد 01 (2م5مم1هعاعدل 1طعمتإل تتاح
 طوع د مصمأ 1ددنم (1؟نعمعأ, 12م0 ععطتب 1974), مز. 291-298.

 افقي



 نيناوقلاو .هتانوكم نيب قسانتلاو عادبإلا ئلع ماقُي امنإو ؛قراوخلاو

 .نآ لك يف هيلع موقيو «هرمأ ربدُي يذلا هقلاخ ةردق ئلع لدت يتلا ةمكحملا

 ودبي يتلا نوكلل ةيلاحلا ةبيكرتلا نأب عابطنالا ةمواقم بعصلا نم ودبي

 ةسؤودم اهنأ دقتعُيو «ماقرألا يف ةفيفط تاريغت يأ هاجت ةياغلل ةساسح اهنأ

 ئقبي نأ دب ال ةيددعلا ميقلا هذهل ةبسنلاب زجعملا نمازتلا نأ ودبي ...ةيانعب

 ةقيرطبو قيقد لكشب اًمغانتم ودبي اننوك نإ ."ينوكلا ميمصتلا ئلع ليلد ربكأ

 ئوقلا نم ًاءدب ءيش لك نإف ..ةيئايزيفلا تباوثلل يلاثملا هبيترت نودبف «ةريثم
 بكاوكلا ةيبذاجل يبسنلا فعضلاب اًرورم تارذلاب تانورتكلإلا طبرت يتلا

 نوكتس اهسفن ةايحلاو لب ؛ةيويحلا ءايميكلا ئلإ ًالوصو ءسومشلاو

 .”ةليحتسم

 نيناوقلاو ةينوكلا تباوثلا ئىلع نوكلا يف (نقتملا عنصلا) رصتقي الو

 كانهف «ةفلتخم ةدعصأو ةددعتم تايوتسم لإ دتمي امنإو ءبسحف ةيتايزيفلا

 ةيجولويبلا مظنلا نم ريثكف ءاهسفن ةيئارولا ةرفشلا ئوتسم ئلع نقتم عنص

 ثيحب ؛ءايزيفلا نيناوق هب حمست ام دودح نم اذ ةبيرق ةفاسم ئلع لمعت
 يف ةركفلا هذه فاشتكا مت دقو «ةيئايزيفلا دويقلل اًرظن نكمم ءادأ لضفأ ققحت

 ةيلمع ةيؤر يف (080100 ءدانت108) نوتوف ءاصحإ نيب حوارتت يتلا ةلثمألا

 .”(«ناسنإلا ةكرح ئلع ةرطيسلا ئلإ يريتكبلا يئاذغلا ليثمتلا

 (1) طوبا آج3ة1ع5, 6000 ةصل اطع طلعات ططقتولعو (8لعت الهدا دسم 320 5ءاتانك[61,
.9 ,(1983 

 (2) 2 طغام://معرو .طه600218ع6 عدم طنع. ءمصب/م عو/2014/03/1403 1 ة دب [[15: عمو ع
 1ه1121010م-ز عموم عم عمم ع قىموعع/

 (3) كمرجع تتصتعمأ 1طعم7عالعو] اذوانعج أص طلممطتتوأ عون خ دطمتأ ءمانتقعر اإل: 111 ةت
 8زوا عا.

 [طخطرحو ://اتتاكتاكت حلل ععامتج . عادت /هنطتم ا عا مردع/ ا 0 1/ا خخ 20160 .طغصأ]

 الن



 اًساسح ودبي يذلاو - نوكلل يلاحلا نيوكتلا نأ عابطنا ةمواقم بعصي

 لظي نأ دب الف !ةيانعب هيف ريكفتلا مت دق - ريياعملا يف ةريغصلا تاريغتلل

 ةعيبطلا تباوثل تدَّدُخ يتلاو - ةيددعلا ميقلا يف حضاولا زجعملا قفاوتلا

 نآلا كانهف ."ينوكلا ميمصتلا رصنع ئلع ةغمادلا ةلدألا رثكأ - ةيساسألا

 نوكلا نأ تاينوكلا ءاملعو ءايزيفلا ءاملع نيب - ماع-- قاطنلا عساو قافتا

 .”ةايحلا لجأل «ةقدب هطبض مت» ةددعتملا هيحاون يف

 ناك ءاوس ءفصنم يئايزيف ملاع يأل حضاو نوكلا يف نقتملا عنصلا

 حبصأ ذإ ؛ةيئاوشعلا وأ ةفدصلاب نمؤي داج ملاع كانه سيلف ءانمؤم وأ ادحلم

 نورعشي رشبلا لازي الو .ءاملعلا هبعصتسي رمأ ةفدص نوكلا دوجوب لوقلا

 راسمف .يئايزيفلا نوكلل بيهملاو «قيقدلا دقعملا ميمصتلا لايح ةبهرلاب

 «جلثلا فدن جذامنو ءلوصفلا تاعاقيإو «ءامسلا ربع ةيوامسلا مارجألا

 ودبت اعيمج ءايشألا هذه.ءاهتتيب عم اديج ةفيكتملا ةيحلا تاقولخملا دادعأو

 ةفداصمب تدجُو دق نوكت نأ نكمملا ريغ نم نأ ةجردل «ديج لكشب ةبتارتم

 ئلإ نوكلل قيقدلا بيترتلا اذه وزعل ايعيبط اليم رشبلا يدبيو ءاهل قطنم ال

 .”ةيئاغ هلإ لاعفأ

 ةيئحبلا قاروألا نم ديدعلا هيلإ ريشُت ةينوك ةرهاظ حبصأ نقتُملا عنّصلاف

 ةينيدلا مهتاهجوت فالتخاب ءاملعلا رابك نم ديدعلا دجويو «ةيملعلا بتكلاو

 (1) طوننا 1231ع5.600 هم اطع 8لعزل ططجتواعو اا عاتت المتلك 51301 كي 5عاتتتكأاعا, 1983,
7.10 

 (2) طوتنا 1216و, "110 تم كتعمسللز/ 15 اطع است ءيوع)" ]ماعمصمتتمدهل كواتمتة1 01
 مواتمطأ1م1هعإل, 801. 2,20. 2 (2003): 5

 (3) طوبا ]2هتتتعدب [طع الاتصل ه2 000: '1طع 5ءاعماتلتع ظ8دحتم 10 2 ."ظهقمصحل 11/010
 (1992), م. 4

 نول



 (ةمع-دصعل 108 ةايح هب دجوتل ةيانعب عونصم نوكلا نأ نولبقي «ةيركفلاو

 :2لاثملا ليبس ىلع مهنمو ءكتكع)

 هم. 83110151, (لدتت, (0هتاع1, ]0ة59165, 1آ0355لاكطقر آ0ءاتاقء أتم
 طالتعر 0:ءععمع, 0دبتطب طمضتعم», طافت اءئصقع, آنط00ع, 228عر

 معمم موسع, 20هالعكمس عاطمامع, [ععور 532028ء, 5طلماآتكت, 511551120
 ”[ءوعمحمتلع 1ةماعن 1 عملتم, 11 ءنسط عنو, 1 طععاعت, 17112

 ةيضرف دينفت ةوقب تعاطتسا يتلا ةثيدحلا ةلدألا نإ .ريثكلا مهريغو

 .”اهديكأتب لاحلا اهب ئهتنا ميمصتلا

 همم [ظوسم» ل. ط., 1ةماعع 2. ]., 1986, [اطع ةماطنممتع (نهوصتمأهعتعوأل طتسعأم]1ع.
 0:لم0: 01م عملهم ءعووز] عنو 8. ]., 8ععو ا/. ل., 1979, طلوطتتعي 278, 605]
 [نويتعع 8... 1974, ذص آكآل 5ز0م0و5ز1013. 01. 63, (00م10218105 01

 6مويمم1معاعو1 :[طعمتعو رتتط 0طوءموتكتمسهأ] آ0210, آهطعدتت 8. 5., ءل
 18 عزلعاب 12ه:لععطتأ مم. 298-291] [آجدنتان, 2006, طع 001011هءاعو ظصنعستمن الالات
 15 طع [تمتك هرتنع لادقأ آنعطخأ 10+ آنلكع# خللعم آمصع, آمههلمد] [آهنعلكتصق, 2006,
 1ع 000 1]ءاسوزمم. هيمان اباتنم ط[دمعمانتاب العوم الهتلع] [اظعلقعس !/1., 2006,

 1ع خصاطتممأع النمل عوع. خله( 13016 8[ هتقل1].
 [طغام:// جمب .جاطع .طعأ .هان/ 3/51 ع2 ءعواتمات/011[5ع5/2006/1572643 .طغصح]

 [طالتك 0. .٠ 1لخ., 1993, زم 'اطع خصتطتموواع طةصعاماع, اقعااماق !"., (نتكأ ان., «لك.ب

 مز. 27132] [ترععمع 8., 2011, [طع 1110لعم 1[عدلاا# طومعملاعأ آتهتكتعا5عد ةصم طع
 لدوعرم ]محو ه2 طع (0هوصحمو. اصمم 8]لعجب المملع] [هديتطي 2007, لودتتتت1]2 01
 طاطووزعو خ 8لدتطعسهاتعدل ةصل ”[طعمعاتعدلب 40, 6811] [|, 2003, ةلهعاكك ه1 اطع
 [نمتح دعي 200 لص. (نةصحط لمع آنمنح يوناو طععود] [طامحاكصع 5. 117., 10لل015
 آس, 2010, 1ع 01320 10و12. 8ةاة13, 2161] [آا20ع ثخ.ر 2008, أ آععاتتتع
 اطلماعم زص مطرصت ند, 701. 738, آملا دلل هصفمإل 0هدسس ما هوجان, [.عصمتسع الأ., ا/لمماتس ك.,
 طماعج 2, هلك. ذكمتسعع, ظعئاتمي 2عالع]طءنعي 20116, ثعلب همسات:
 1101.2444] [طءمعموع [.. 2004, '1طع [0هد0 ام ا[ عدلان اجي: ث ©هرصم|عاع 0ن1لع ام اطع
 آمحتنتو هغ طع المت دع. الامتموع, [مدلمدب م758] [طهالعمعطمتدع ل. 0., ظعهلع ال,
 2009, 0نعونمسك 02 [نتيتطن 1ااكجت مع 1[عدمومقعو 10 (0نعواتمدك ةطموانغ 000
 8عاعمعع, ةهنمل 8ءاتعك 1[عوطمتصماأاءت لوطص ادم 8؟ءوور آمان1ك1111ع, ا[عمطتعاو/]
 [سععو زك. 1., 1999, لمواأ كزعع ةلسصطءيذ: طع 18ءعرج همععد اطقأ كطقمع اطع
 الملا عروع. 8هكأع 8ههاك, طلعوب المضع] [كسملاتم آس, 2007, زط اآتملالعا5ع 01
 8كنلانك مع نويتت 8., هل, نةصطتلعع النمل عمدت ءعووز [5نمواكمل آ.,2005ب,

 1ع (نمودصحتع آ[3205ءدمع: داكتمع 1[طعمتجت همم اطع 1[!!نكامد 01 121ءا11ععاتأغ
 آل, 8مم هم (نهمدمومإت, 8]ع8 اله [1ءعصصقتتع طل. ثونتتع ث., 1اذععو 1
 ل. ال/11ءدعاع ظ., 2006, ططوتو0تعول هظعولعس الو 73, 023505] [ا/ااعملتم كى, 06
 م1319 هم صاك: طعمتط/0610051] [11؟ءكمطءعع 1994,.5, 5ءاعماتلع خكسع لعوب
 271, 44] [الطععاعتت ل. خير 1996, خع طهددع اص اطع آندلالعتوع. مىلآط ©1عوور 11237
 آلم [فقصت 8. 1. علي 2007, انمتكتعاوع هز" 81 15عزوع#) (نهصصط7308عع آنملك ع5

 طمعوو, نهسصطتة لمع, آ01ل-
 حلك ءطدعأ 1. !دعملممر ظلدطتعأو 12عوقمإت (ال عدت لماع 1ع "عع 5ءعدعب 1998) 7
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 :نقتملا عنصلا ةلالد :ًايناث
 ةحاو دجن اندودح نع ةجراخلا ءامسلا يف لمأتن فقن نحنو «دعبو

 ةعئار ةحاس لإ رظنن نكلو ءاهل ئنعم ال ةيواه ئلإ قدحن ال اننإ :ةريغص

 نم ةينوك ةراشإ لمأتن امدنع امبر .فاشتكالا ئلع انتردق عم بسانتت

 ةراشإ اهنإ ,ماقرألل لسلست درجم اهنوك نم ريثكب ةيمهأ رثكأ يه «يضاملا

 اميف اهنأ فاشتكاو «ةايحلا لجأ نم ةراهمب تغيص ثيح ؛نوكلا نع فشكت

 رثكأ «ةعس نثكأ «.هريدقت نكميال «نوكلا جراخ لئاه ءاكذ لولإ ريشت ودبي

 ."هليخت وأ هعقوتل دادعتسا ئلع انك ءيش يأ نم ةعور رثكأو ءامدق

 داكلاب ةددحم نيناوقل عضخيو ءشهدم بيترت يف نوكلا ئرن نحن

 2 ها هاج ها 5 5 نع .
 كّرحت يتلا ةض ماغلا ةو ةلا كردتدا كلاي ةدودحملا انلوقع نإ ءاهمهفن

 نوك نئلإ ؛هعون نم ديرف ثدح لإ اندوقي كلفلا ملعف .”نوكلا تالكشت

 يتلا طورشلا ريفوتل بولطم قيقد نزاوت ئصقأب عتمتي نوك «مدعلا نم قلخ
 ةقئاف» دحاو لوقي امك وأ ةنماك ةطخ هل نوكو «ةايح دوجوب حمست

 .7(ةعيبطلل

 يضاير ططخم لب «لووقو تانايبل ةميدق ةفيلوت درجم سيل اننوك نإ

 لكب ةيرشب تامس سكعت «يكذ»و «يرقبع» لثم تاملك نإ .يرقبعو دحوم

 اذه لهف ...اضيأ ةعيبطلا لئلإ اهتيسن بنجت عيطتسي ال ءرملا نأ عم .ديكأت

 هنأ مأ «ةعيبطلا ئلع ةصاخلا ةيركفلا انتالاجم طاقسإ ئلع رخآ لاثم درجم

 (1) 117ةوطتم عام 1200, 1ع عال ,,
 (2) ةوصصعت, ظاصكتعأام هلل [عات عامدب م1عوك. م112عامال ان1111عقكأ ات, 7 48

 (3) راعمتجت الدم ععممتت 300 10: مطءدطقمت 1/2 عاطعوعي علتأم15ؤ, (0مد205, 8105, ة240
 طعم (آ1 .جكدااعب 11.١[ ©معص (ماننتب 1992), 3

 ايل



 .”؟ملاعلل ةيقيقح ةيرهوج ةمس لثمي

 :(”نوسموط نوج فيزوج) لوقي

 «لامجلاو مامتهالاب ةئيلم قطانم انمامأ ئرن ..ةمق دعب ةمق وزغن نحنو

 رثكأ اممق فشكي تافاسملا حرصو «قفألا ئرن الو ءانفده ئرن ال اننكلو

 .قمعأ اروعشو عسوأ اقافآ كانه نأ اهقلستي نمل فشكتس يتلاو ءاولع

 لمع نم يه ةميظعلا رومألا نأ :ملعلا يف مدقت لك اهدكؤي يتلا ةقيقحلا

 .هلإلا

 :باجأ ..هلإلا فيرعت نع ةرم تاذ (نياتشنيأ) ليس امدنعو

 قفو انماظن ةرطؤم لكك ةعيبطلا نأ ضرتفن نأ لوقعملا نم نوكي

 نأو ءرشبلل ةيلقعلا ةردقلا ليلع هتعيبطب يصعتسي اهبف ءيش الو «يكذ ميمصت

 ئلع لصحتتن ئتح اتقؤم ارمأ الإ اهضومغ سيل ةضماغلا ةريثكلا قئاقحلا

 ةبتكم لخاد ريغص لفطب هبشأ نحنف .”اهفشكل ةقباسلا ةمزاللا ةفرعملا

 هنأ دب ال ام اصخش نأ لفطلا ملعي امنيبو ,«تاغللا ةددعتم بتكب ةئيلم ةمخض

 تََيُك يتلا تاغللا مهفي الو «تبِتُك فيك ملعي ال هنكلو ؛بتكلا هذه بتك دق

 ملعي ال هنكلو ءبتكلا هذه بيترت يف اضومغ لفطلا باتري فيفط لكشب .اهب

 .©هللا هاجت ناسنإ يكذأ تح فقوم وه - يل ودبي اميف - كلذ .وهام

 (1) طع ةاتسل 02600, آ-02000, 5112012 30 5آتاتكأ ع1, 1992, 7. 2.

 .م 1955 ماع لبون ةزئاج ئلع لصاحو نورتكلإلا فشتكم يزيلجنإ يئايزيف

 (2) 1طمصممم 1909, !آ36نتعر 70آ. 81, م.
 [طغامو:// عمو.عا/8517706].

 (3) 2 ©601عع عمرع اطع هنأ 01 5ءكعماتلع للك ءمانعازت 26-29.
 (4) دلع ا"لمرلع الصعد, 25 خرقا 1929, م. 60. 5عع دلكمر الآدجع لحصتتصعت: ظلصمأعتل 30

 معان عمم, مةمععامم [لصتكت عسل 2معودر 1999, ممل8

 نيب



 :(زيفيد لوب) لوقيو

 نوكلا نأب ةديازتم ةوقب ناميإلا ئلإ يملعلا يلمع لالخ نم تلصوت

 ةقيقحك هلوبق يننكمي ال يننإ ئتح «ةياغلل ةشهدم ةعاربب عوضوم يعيبطلا

 نأ اهنكمي قالطإلا ئلع ئرخأ ةركف وأ ةيرظن ةيأ نأ ناسنإ روصتي مل
 ةعصرملا تاوامسلا لك نأ - ئوقلا ديكأتلا اذه اهتوقو ابتءارج يف لدغت

 قلخت يك ةدوجوم عقاولا نم ةيصاخ لك نأو «ةايحلا عاونأ لك نأو ؛موجنلاب

 الإ اهتءارج ضارتفاب هنأ وه ادج رظنلل تفاللا نكلو ...ةيرشبلل ابسانم انطوم

 مل :عقاولا فو .اهيف كوكشم ةيملع ريغ ةروطسأ نع ادج ديعب ديكأت اهنإ

 نم نورق ةعبرأ دعب - مويلاو ءضارتفالا أطخ تابثإ نم ةظحالم ةيأ نكمتت
 ةريخألا دوقعلا هذه يفو .ديدج نم رهظت ةركفلا هذه تأدب - ةيملعلا ةروثلا

 ملعلا نم ةديدع عورف يف تافاشتكاب اهتيقادصم تمعدت نيرشعلا نرقلا نم

 ."”يرهوجلا

 هتدجو ؛كركفب اهتربتعاو ؛كرصبب مّلاعلا اذه ةئيه تلمأت اذإ كنإف

 ةعوفرم ءامسلاق «داتعو ةلآ نم هنكاس هيلإ جاتحي ام هيف ٌدَعملا «ينبملا تيبلاك

 «حيباصم لاك ةدوضنم موجنلاو هطاسبلاك ةدودمم ضرألاو .فقسلاك

 سبالملاو معاطملل ةأيهم تابنلا بورضو «رئاخذلاك ةنوزخم رهاوجلاو

 «قفارملا يف ةلمعتسم ؛بكارملل ةرخسم ناويحلا فونصو «برآملاو

 (1) مدنا طةكتعو, طع ةاتصل 02 000 (طل عت الهز1ع: '1[هدعطقأممعب 1992), 16.
 (2) 11 ءطدعا ]. 1دعمام»ور 7011/1765 105117, 3-4

 انف



 نأ ئلع ةحضاو ةلالد هلك اذه يِفو «هيف لوخملا «تيبلل كّلمملاك ناسنإلاو

 غلاب ةردقلا مات اميكح اعناص هل نأو ؛ماظنو ريدقتو ريبدتب قولخم مّلاعلا

 .”ةمكحلا

 ام انركذ دقو» :هلوقب )20١/1١( «ةيمهجلا سيبلت نايب» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ )١(

 هباتك لئاوأ يف لاق دقو «ةروظحم ةعدب اهنأو «ضارعألا ةقيرط ةهارك نم يباطخلا هركذ

 .«يباطخلا نع يقهيبلا هركذ ام (2 ١5 :ص) يف ركذ مث ««نيدلا راعش»

 احل



 :ةيناغلا ةجحلا :ًاثلاث

 ءاملع نم ريثكلا لعج نقتملا عنصلا ئلع ةددعتملا ةلدألا فاشتكا نإ

 نم كلذ ببسب لوحت مهضعبو ءَدْبَك قلاخلا ىلإ نوؤجلي كلفلاو ءايزيفلا

 (يفيكوأ نوج) وه كلذ ئلع ةلثمألا ربكأ دحأو .ناميإلا ئلإ داحلإلا

 هفقوم حضوو ناميإلا ئلإ داحلإلا نم لوحت دقف «- اسان ةلاكوب يكلف -

 : التاق

 ءاعدالاو «ةللدم ةهفرم تاقولخم ةعومجم - ةيكلفلا سيياقملاب - نحن

 لفطل عاجش دوهجمك - فيخس ءاعدا انسفنأب كلذ انلعف نيذلا اننأب ينورادلا

 ئصقأب عْنّص دق نوكلا نكي مل نإف «- همأ دي ضفريو هيمدق ئلع فقي
 فورظلا نأ يه هذه يتيؤرو .دوجولا لإ انيتأ دق انك امل ..ةقدلا نم ىوتسم

 ."هيف شيعي يك ناسنإلا لجأ نم قِلخ دق نوكلا نأ ئلإ ريشت
 :(شتيرجنج نيوأ) لوقي امكو

 ءاكذل ةممصملا ديلاب يحوي انملاعل يضرملا ريسفتلاو ماعلا مهفلا»

 .”(قئاف

 :(”نوسيراه تربور دراودإ) لوقي هلثمو

 تنأو «يهلإلا ميمصتلا ئلع ايهيدب اليلد انل رفوي نوكلل نقتملا عنّصلا

 يذلا ميمصتلا وأ ,ةددعتم اناوكأ جاتحت يتلا ءايمعلا ةفدصلا نيب رايخلا كل

 (1) لملم 4خ. 0*”[ععاع, "15ع '1طعما1معأعو] اآطصموعأ 06 اطع 8لعتت (0م5:2010عوتر" ذم
 .عمطعت .آدكطتمتلل, (200 هدأ طع خدعت م111عاكب 118

 .11815/850 [لهنا ت51[ درافراه ةعماجب كلفلا ملاع 2

 (2) ©0010 ذم آقتتكات ال1 أ1[طقتلت, 83: [10عوأ علت (5ة11 11822150: 11601011161, 2003), 5

 .يناطيرب تاينوك ملاعو يكلف

 ان



 تاهجو نع نوحصفي امدنع ءاملعلا نم ديدعلا ...طقف ادحاو انوك جاتحي

 ميمصتلا ةجح وأ (فدهو ةياغ هل نوكلا) ةيئاغلا وحن نوليمي مهنإف ..مهرظن

 ."(قلخلا)

 ترهتشاو «قلاخلا دوجو ئلع ججحلا دحأ نوكلل نقتملا عنصلا دعُي ؛اذلو

 ,(1«اءماهونع41 ثتواتتصعما) (ةيئاغلا ةجحلا) مساب نآلا ةجحلا هذه

 :"اهطسبأ «ةغيص نم رثكأب غاصتو
 .ميمصت وأ ةفدص وأ ةيئايزيف ةرورض ةجيتن نوكلل نقتملا عنصلا )١(

 .ةفدص وأ ةيئايزيف ةرورض ةجيتن سيل (؟)

 .ميمصت ةجيتن وه اَذإ (©)
 عنصلا١ ينعيام مهف مهملا نمف ..رابتعالا نيعب )١( ةمدقملا ذخأب

 امنإو ؛(ةيرئاد ةجحلا تحبصأل الإو) «ميمصت» ينعي ال ريبعتلا اذه .«نقتملا

 (ةدقعم) ةايح دوجو نأ ءاملعلا فشتكا ابيرقت ةريخألا ةعبرألا دوقعلا لالخ

 يف ترهظ يتلا ةيتادتبالا طورشلل قيقدو دقعم نزاوت ئلع دمتعي ةيكذ

 .نوكلل نقتملا عنصلا مساب اذه فرعُي اميف .هسفن ميظعلا راجفنالا

 ريبعتلا دنع تباوثلا ضعب روهظب لوألا رهظي .نيعون ىلع طبضلا اذه
 .(ةيبذاجلا تباث لثم) ةيضايرلا تالداعملا مادختساب ةعيبطلا نيناوق نع

 عم ةقسانتم ةعيبطلا نيناوقف .ةعيبطلا نيناوقب ةطبترم تسيل تباوثلا هذهو

 هتغيص ةيبذاجلل نتوين نوناق :الثمف .تباوثلا هذهل ميقلا نم عساو ئدم

 01( ل 11 1/كدماع هك طع اتمتع معبر »لعوب مهدت 1/دعستللفمب 1985 مم. 252,

 (2) 5عع 13111نةصل. 1. نمنع عي نحمل ا/اعاوأعت (2009). 600 آ5 01عدخب 600 آ5 0000
 التوب ظعاز ىتصعتم 600 1ك 1 عمدمصسمطاع حصل ؟ ععممصعتطاع مب 20-2

 اندر



 12, نيتلتكلا نيب ةيبذاجلا ةوق يه 1 ثيح 0-1 درددي/“ يلاتلاك ةيضايرلا

 ةلداعملا هذه قيبطت نكمي .ةيبذاجلا تباث وه 6و 8 ةفاسم امهلصفتو الدو

 نم ريثكب نوكلا رهظي دق .ةفلتخم ةميق هل 6 ناك اذإ ئئتح 7 باسحل

 ءيش لك نإف ريثكب ربكأ تناك اذإف «ةفلتخم 6 ةميق تناك اذإ فالتخالا

 «فلتخم هاجتاب فرحنيس ءيش لك نإف ريثكب فعضأ تناك اذإو راهنيس

 © ةميق نإ ذإ ؛ةفلتخملا ملاوعلا هذه لثم يف هسفن باسح نوناق لظي نكل

 «ةايح دوجوب ميقلا هذه حمست اًدج قيض لدم يفو ..هسفن نوناقلا نع ةلقتسم

 لقأب ولو - اًدِج ليكض رادقمب تريغت تايمكلا وأ تباوثلا هذه نأ ول ثيحب
 الو (رمدعيس ةايحلا ةوجوب مهب ياللا ثالاوفلا اإق ,.- ةودشلا كمن نم

 .عون يأ نم ةيوضع يأ دجوت نأ نكمي
 ؟نوكلا يف نقتملا عنصلا اذه ريسفت نكمي فيك اَذِإ

 ةرورضلا :يهو «ةفلتخم تالامتحا ةثالث ئلع يوتحت )١( ةمدقملا

 رثكأ لئادبلا هذه نم يأ وه نآلا لاؤسلاو .ميمصتلا وأ ةفدصلا وأ ةيئايزيفلا

 ؟ةيقطنم

 :نأ دجن تالامتحالا هذه لمأتب

 لوقعم ريغ (ةيئايزيفلا ةرورضلا) نوكلا طبض حرشل لوألا ليدبلا - ١

 نيناوق نع ةلقتسم اهميقو تباوثلا نإف - افنآ انيأر امكو - هنأل ؛امامت

 .ةعيبطلا

 امكو ؟ةفدصلاب ئتأ نوكلا يف نقتملا عنصلا نأب يناثلا ليدبلا - ؟

 َّنأ :ره اهزربأ «لكاشملا نم ريثكلا لباقي لامتحالا اذه نإف لبق نم انحضوأ

 الكت



 رمألا .اهروصت نكمي ال ةريبك ةجردل ةايحلل حمسي نوك دوجول تالامتحالا

 هذه راصنأ ينبت ؛ةفدصلا ليدب ذاقنإلو «لوبقم ريغ ليدبلا اذه لعجي يذلا

 يتلاو ءاّيئاوشع ةلكشتُملا ناوكألا نم يئاهنال ددع دوجو ةيضرف ةركفلا

 اًءزج اننوك ريصي اذهبو «ةددعتملا ناوكألا نم ةعومجم نم ام اًعون نوكتت

 ناوكألا رهظتس ..هذه ةيئاهاللا ناوكألا ةعومجم يف ام ناكم يف .طقف اهنم

 بابلا يف انحضوأ امكو .اهدحأ اننوك نأ ثدحو ءايئاقلت ةفدصلاب ةطوبضملا

 ناوكألا ةعومجم يف نوك لك نإ ذإ ؛ةددعتملا ناوكألا توبث ةلاحتساب يناثلا

 لكلا ةطاسب نأب ضعبلا ضرتفي .ميقلاو تباوثلا ددعتب مستي وهف ءاًطيسب سيل
 ةيئاسفيسفلا ةحوللاف .حضاو أطخ اذهو .ءازجألا ةطاسب ةفيظو يدؤت دق

 سفنبو .ةطيسبلا ةيدرفلا ءازجألا نم ريبك ددع نم ةعونصم ىهو «ةدقعم

 هذه تناك اذإ ةدقعم ئقبتس ةطيسبلا ناوكألا نم ةعومجم نإف ةقيرطلا

 كراشت نم الدب ؛ةيساسألا اهتباوثو اهريداقم ميق يف اًيئاوشع ةمظنم ناوكألا

 سيل امل تانايكلا فعاضن الأب «ماكوأ ةرفش» حضوتو .اهتاذ ميقلا يف اهعيمج

 عنصلا حرش ةطاسبب ضرتفي يذلا ناوكألا ددع نإف يلاتلابو ءيرورضب

 ةعومجم ئلع اًضارتعا .اًدج لئاه يرهاظلا ئنعملاب وه نوكلا يف نقتملا

 .قتسفلا رسكل ةمخض ةقرطم مادختساب هبشأ يهف ةددعتملا ناوكألا

 اًيقطنمف ؛اذل .ميمصتلا وه ةيقطنم رثكألا ريسفتلا ريصي يلاتلابو -

 طبضلا نأب ينعي امم .ةفدص الو ةيئايزيف ةرورضل ًةجيتن سيل نوكلا طبض
 ةلباق ريغ ئتح ميمصتلا ةيضرف نأ رهظي ملام «ميمصتلا ةجيتن لصح

 .اهتاسفانم عم ةنراقم رثكأ قيدصتلل
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 ؟ممصملا مِّمص نمو :هلوقب ريسفتلا اذه ئلع ضعبلا ضرتعي دق

 ال لضفألا هنأ ايلع ام ريسفتب رارقإلا نأل ؛هل ةميق ال ضارتعالا اذهو

 ءاملع رفح اذإ .ةفسلفلا ملع تايهيدب نم ةطقن هذه .ريسفتلا رسفتل جاتحي

 «ةيراخفلا عطقلاو لاصنألا لثم ودبت ًءايشأ اوفشتكاو ضرألا ين راثآلا

 بسرتلل ةرباع ةجيتن تسيل ةيوديلا تاعونصملا هذه نآب جاتنتسالا نوكيس

 مل اذإ ئتح ؛سانلا نم ةفورعم ريغ ةعومجم جاتنإ نم يه امنإو «لوحتلاو

 مهنإف ءرمقلل يفلخلا بناجلا يف تالآلا نم ةموك ءاضفلا داور فشتكا

 نع ةركف يأ مهيدل نكي مل اذإ ئتح ؛ةيكذ تانئاك جاتن اهنأب كلذ نورربيس

 رارقالل :اًقباس تركذ ام ةداعإبو .كانه ئلإ اولوصو فيك وأ تانئاكلا ءالؤه

 .ريسفتلا ريسفت ئلع اًرداق نوكتل ةجاحب تسلف ..لضفألا هنأ ئلع ام ريسفتب
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