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صدِّريه وداعِميه
اإلرهاب وارتداداته على مُ َ
بقلم د .جابر إبراهيم سلمان
عيدما أشعلْا فتٔل ربٔعَه املزعْوّ ،أطلقْا شرارتُ يف امليطقة٘ ئةيتٕع علةٙ
ك ةلش شةةٕٛه فَٔةةا ،كاىةةف أعةةم شةةرفا ٛاامةة٘ تةةةتض باػةةاِ ةةْرٓ٘ مت ةرشع٘
بايدُّعا ٛأٌ ُٓج شيبعَا شرّر ٍةاا ايربٔةا ايذةا وّ ،أٌ ٓةدفا عيَةا أّا عر لقةد ايقةْٚ
اال تعنارٓ٘ ايباغٔ٘ اية ّدةد يف يف أىةنة٘ اية درَّةٗ ّانيةْ و ّانٔاىةّ٘ ،يف عةرّ
ممايةةا ايب ةةٕ ّايعَُيفةةر ّاي يفةةْيّ ،يف نٔداتَةةا مةةً مةةةٔتا ايةةي ّاي ةةا  ،مةةا
ُٓيفةَشل علَٔةةا مَنة٘ة لتلةة٘ بئةةاٌو ميةْمةة٘ ايدّيةة٘ اييفدةةْرٓد٘ امليِةةة٘ املتقدشمةة٘ لة
مقاّمةة٘ املةةةرّ اي ربةةٕ اال ةةتعنارٖ ائَِْةةةة أمرٓذةةّٕ ،ايعنةةل علةة ٙت ذٔةةا
تلا امليةْم٘ إلعاَّٗ ر ه ارط٘ امليطق٘ يف إطار خمط جيعل مً كٔاٌ ايعدّ
ائَِْىٕ ايقْدٗة املَٔني٘ عل ٙمقددرا شعبياّ ،ايةرطٕة ا ةارَع ملِةاا اي ةرو
اال تعنارٖ ،مبا حيقّق يُ فرضع غطر تُ ّدربّتُ علة ٙميةابا ايطا ة٘ يف ايةْطً
ايعربٕ ّايتحذُّهع بَا ،بعد إ ام٘ أىةن٘ لذْهٍ تقبل عل ٙى يفَا أٌ تذٌْع أَّّا ه
طٔشعةة٘ بٔةةد اإ ةةرأٜلا ايرةبٔةةّ امل ة عديّل يلْالٓةةا املتحةةدٗ اامرٓذٔةة٘ ّ ل اَٜةةا مةةً
ايدّل ااّرّبٔ٘ ا ايتارٓخ اال تعنارٖ.
عل ٙأٌد مِدشرٖيف ما ُنشٕ اايربٔاع ايعربٕا فْدُٝةْا بيفةرع٘ اال ةتجاب٘ ّعجنَةا
يةةد ٚتلةةا ايعةةرّ ّاملةةةٔتا ايةة لةةةد ف ةةأٜاتَا ايتل زْٓىٔةة٘ ّ يةةْا ب شَةةا
ة ةذل ايةةاٖ ّ ّف ة عر علةةَٔه
اإل اع ةٔةة٘ ،يتذةةٌْ يف دمةة٘ خمططةةا أعةةدا ٛاامةة٘ ،باي د
التناال ايتد ل املباشر ،عل ٙاا ل يف املرالل ااّىل مً ربٔعَه املزعْو ،فيطلقْا
ايعياٌ يف تلا اي أٜا ّايقيْا يلتحرٓض عل ٙإ قاط أىةن٘ ا ذه ايعربٔة٘،
ال ٔدنا اجلنَْرٓ٘ ميَا ،عرب ترَّٓةد شةعار اايةةعّ ٓرٓةد إ ةقاط اييةةاوا ،متدةبعم
أ لْو ايت لٔل ّفربك٘ ااكا ّٓ اي ال متفُّ إىل ا قٔق٘ بِل٘ه..
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ّبَاِ ايطرٓق٘ انيفٔيف٘ ّايرد ِٔ٘ َّبدف اي ْض ٙيف ك شل مذاٌٍ لَّطْا علٔةُ
أبْا َه ايددعاّ ،ٜ٘ٔاىتةر ايقتل ّاهلدو ّايتترّٓ املنيَج يلبي ٙايتحتٔة٘ يف كةلش بلةده
ي حتيفُ ىارُ أبْاي إعالمَه امل لِّلٍّ ،ذاا قطف أىةن٘ ّعندف اي ْضة ٙيف أردةاٛ
اا طار اي أصابَا دحٔه خمططَه اجلَيدنٕ...
يذًد اياٖ أ ٍل ايعاملع كلَُّّ ،كاٌ ضرب٘ صاعق٘ يقةْ ٚايعةدّاٌ ّيعنالَٜةا
ف ةيْا
احمللِّٔم ّاإل لٔنٔم صنْ َُّ ْرٓ٘ ةةة شةعبا ّدٔةةا ّ ٔةاَّٗ ةةةة علة ٙمةد ٚة ش
ّىٔد يف مْادَ٘ يا ايتيدم اجلارف ّايتِددٖ يُ ببطْي٘ه لد ىةريٍا يف ايتارٓخ.
اامر اياٖ كاٌ يةُ ارتداَّاتُةُ علة ٙللة اإلرٍةاو ايةاٖ بةدأ عقْةدُِ بةاالى راط
نٔدة٘ طةر عةً اييفشةريفوّ .ايتيا ةا ُ اية أ ةا تط ةْ علةٙ
ّايتةةٕ مةا ةرّ
اييفطح بم أع ا ٛيا ا ل تعذْة ُ عً امليفتْر ،ف ةال عةً أىَةا ُتييفةا ُر بعْا ةّ
ّ ٔن٘ ىرتك يلقاَّما مً اآداو أ يفٌ تُ ِْحع عيَا..
ّكنةةةا كاىةةةف ةةةْرٓ٘ طْةةّع ايرةلةةة ّ ٙةةةْرعِ يف ايةدةةددٗ ةةةتبق ٙكةةةايا يف
ِةفيف إئَةةا اابِةةار ٍّةةٕ تْادةُُ إرٍةةابعَه اي ذةةرٖ ّايةددمْٖ،
ايرد ةةاّ ،ٛكنةةا شت ع
ّتُلح ةقُ بةةُ اهلز ةة٘ تلةةْ اا ةةر ،ٚكةةاياة تةةةتض إئَةةا اابِةةار ّ ،ةةتتحْل إىل
ّ َّّةٍةةا مةةً ىاصةةبَا ايعةةدا،ٛ
مركةةز ا ةةتقطاو عربةةٕ ّإ لٔنةةٕ َّّّيةةٕ ّ ،ةةٔتط ُ
جةةدتعَا ،كنةةا ةةٔطلّ اال ةةتعاى٘ غرباتَةةا يف مْادَةة٘ اإلرٍةةاو ّماللقةة٘
ّ ىُ يف
ّٓطل ة ُ
فلْيُ اٌ ألدا ةةة ممً صددر اإلرٍاوع ّمْديُ ّكاٌ َّاعنا يُ ةةة يً ٓذٌْ مبيي ٚعةً
شرّرِ ،فطابخُ اييفُّ شه البدد أٌيف ٓيا عل مييفُ ىِٔبا.
إٌد ْرٓ٘ اي ىةي عل ٙأرضَا أعريُ ل ةارا ايعةايةهّ ،اية ميَةا اىطلقةف
أّدل طع٘ مْ ٔقٔ٘ ّأّل أظدٓد٘ه يف ايعاملْ ..رٓ٘ اي عرفف ايتيفامح ّتقبُّل اآل ر
ميا أ دو ايعِْرّ ،كاىةف عمَيفة عد كة شل إىيفةا ٌٍ متنةدشٌ ،ةتبق ٙمَةْ ٚأفٝةدٗ شةرفاٛ
ايعاملّ ،عل ٙأرضَا ٔذتُُّ ايتارٓخ لةرّفع اىتِةارا هٔ ّ ،يفةجشلُ يف ة روِ أىَةا
كاىف علة ٙلةقّ ،مةً كةاٌ علة ٙلةق كةاٌ ا معةُّ ،مةً كةاٌ ا معةُ كةاٌ
اييدِر للٔ ُ يف اييَآ٘.
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العلمانية
بقمي د .عم٘ دٖاب

(*)

التعرٖف:
العمىاٌٗةةة ٛلٗسةةةع رةةةعامنا ٔ اةةةا ِةةة٘ ا ةةةآ تكةةةُٕ ٌتٗجةةة ٛمةةة ٛوةةةَ
التحةةٕ ا التامنةٗةة ٛالةكرٖةةٔ ٛالسٗاالةةٗٔ ٛا وتالةةادٖٔ ٛا تىاعٗةةٛ
وتةةر را بظةةرٔا الترةةٕمن ٔالشةةرٔا اضٕعةةٕعٗ ٛلةةْ ٔفةةا وٕوةةف رةةاون وةةَ
الكةةُٕ ٔااٗةةأ ٚبالتةةال٘ االعمىاٌٗةة ٛتعةةط االةةن السةةمر ٛالدٍٖٗةة ٛعةةَ
السمر ٛالسٗاالٗ.ٛ
ٍِٔاك عمىاٌٗاا عد ٚلكن وٍّا مساتّا احملمٖٗ ٛتحدد وضىٌّٕا يف
عٕء الظرٔا اليت ٌشرا اّٗا ٔتةر را بّةا ٔالعمىاٌٗة ٛلٗسةع عةد الةدَٖ
ٔ ٌىا ِ٘ تةةت الاةاب اوةاً عىةاه العقةن يف عاوةاا الةدَٖ بااٗةأ ٚيف
دٖد الةّي اإلٌساٌ٘ لمةدَٖ ِٔة٘ عةد الةكةر الةدٖط اولةٕل٘ اضتعالة
الذٖ ٙتسي باجلىٕد ٔالٍالٗ ٛااراٗٔ ٛبإلغاء اآلخر.

(*)

عضو اتحاد الكتاب العرب – جمعية البحوث والدراسات ،وهو أستاذ جامعي وباحج أكاديمي.
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العمىاٌٗٛ

الٍشرٔ ٚالترٕمن:

ِٓان إعارات ًبلز ٝهوعوٌاُ ٞٚيف اهتارٙذ اإلُضاُ ،ٛفااهعالنُ ْ٘ٚاإلرزٙا ٙال٘هاْ٘
"أُت ال تضتشٍ مبا ١اهِٔز ًزتني" أ ٜإ ّْ تغري األعٚاٙ ١تطوب عالنُ ٞٚتفٔاٍ اهغا ١ٛيف
ساي تط٘رٖ فٔ٘ هٚط ثابتاً ،أ ٜإُٔ هٚط ًٚتافٚشٙالٚاً(ٙٗ ،)0ذكز املؤرخْ٘ أّْ أرصط٘
ن عوٌاُٚا ًا ملضا ه ٞاهعنبا ٞباني ارتااه ٗاهلاْ٘
( 428- 483ق )َ.ساٗي أْ ٘ٙدد سا ً
ٗاذتٚا ،ٝهلّ اهتغدد اهلِض ٛفٌٚا بعد رفض باملطو أ ٜرأٙ ٜضع ٟهوت٘اس ٜباني
صوط ٞاهلتاب املالدظ ٗصوط ٞاهعالى.
إّْ ًؾااطوا اهعوٌاُٚاا ٞيف اهوغاا ٞاهفزُضاآ ٞٚاا٘ ( )Laiqueالٚٙاام اهوفااي التااٚ
ً ،Laicusا خ٘م ًااّ اهوفااي اهُ٘ٚاااُ Laos ٛأ ٜاهااذِٙ ٜتٌاا ٛإا اهغااعبٗ ،يف اهوغااٞ
اإلُلوٚشٙاآ ٞاا٘ ( )Secularismصٚل٘الرٙضااٍٗ ،األؽااى اهُ٘ٚاااُ)Saeculum( ٛ
صااٚل٘هَ٘ ًٗعِآااا اهشًِٚاا ٞأٗ اهدُٙ٘ٚاآ ،ٞااذا ٗبااد اصااتددَ ًؾااطوا (صااٚل٘الر
 )Secularألٗي ًز ٝيف ت٘بٚع ؽوا ٗصتفاهٚا( )2اهذ ٜأُٔ ٟاذتزٗب اهد ِٞٚٙاملِدهع ٞيف
أٗرٗباااٙٗ ،الاا٘ي داا٘رز يزابٚغاا ٛإُاإ ٙفقااى تعاابري ( )Secularisationاملغا ن بااني
اهوغاااتني اإلُلوٚشٙاااٗ ٞاهفزُضااا ٞٚعوااا ٟتعااابري ( )Laicisationاهاااذ ٜتتفااازد بااإ اهوغاااٞ
اهفزُضٗ ،ٞٚمهم ألُٕ أٗفا ًِٕ داله ًٞعو ٟاهِشع ٞاهدُ.)4(ٞٙ٘ٚ
ُغ يف أٗرٗبا ًا مس ٛباذتزك ٞاإلُضاُٗ ،ٞٚمهم يف اهِؾا األٗي ًاّ اهالازْ
اهضاادظ عغااز ،تبِات ٓااذٖ اذتزكا ٞاهاادفا عاّ سزٙاا ٞاإلُضااْ ٗسالاإ يف اهااتفلري
اذتز ًّٗ ،ثٍ بادأت ستااٗالت تضاع ٟإا اصاتدداَ اهعالاى يف فٔاٍ ًعطٚاات اهاد،ّٙ
ٗإعطأ٢ااا ًقااٌُ٘اً عالنُ ٚااً بعٚااداً عااّ اهتالٚااد اذتاازيف باااهِؿ اهااذ ٜضاالت باإ
اهلِٚضٗ ،ٞباهتاه ٛفوٍ ٙعد ِٙظاز إا اهاد ّٙعوا ٟأُإ فازٗرً ٝاّ فازٗرات اهاِفط
اهبغزٗ ،ٞٙإمنا أؽبا عوٌاً ك  ٜعوٍ ًّٗ ،اهالقاٙا اهعالو ٞٚاهيت ٙضتعٌؤا اإلُضااْ
الًتشإُ بربآني اهعالى( ًّٗ ،)3ثٍ تاشعٍ ًاارتّ ها٘ثز(" )5اهِشعا ٞاهدِٚٙا ٞاإلؽانسٞٚ
اهيت باًت عو ٟأصاظ أ ّْ اهاد ّٙأًاز عدؾاٗ ٛارتانـ فازدٙٗ ،ٜا ت ٛعارب عنباٞ
ًباعزً ٝع اإلهٕٗ ،أُلز دٗر اهلِٚضٗ ٞرداي اهد ّٙك٘صطا ١بني اهلل ٗاإلُضااْ،
ٗأك ّد أ ّْ خانـ اإلُضااْ ال ٙت٘با عِاد أدا ١األفعااي ارتّٚازٗ ،ٝاألصازار اهغاًقاٞ
ٗاهطال٘ظٗ ،إمنا عِد اإلمياْ ارتاهؿ ًّ دْٗ أٗ ٜصاي ًّ ٞاهلِٚض.)6("ٞ
ٗصآٌت اذتزك ٞاهوُّ٘ثز ٞٙاإلؽنس ٞٚيف تعًٌ ٚفآ ٍٚاهدميالزايٗ ،ٞٚتطا٘ر
اهفوضف ٞاهتذزٙبٗ ٞٚاملِٔذ ٞٚاهعوٌ ،ٞٚمما أد ٠إا فالداْ اهد ّٙصٚطزتٕ يف كى ًّ
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زتاه ٛاهعوٍ ٗاهفوضفٗ .ٞباهتاه ٛفإّْ د٘ٓز ًغزٗ اهتِ٘ٙز ٓ٘  -كٌا ٙال٘ي اهعاا
اهبوغار ٜت٘دٗرٗف اا "ُالد اه٘ؽا ٞٙعو ٟفلز اإلُضااْ ٗعالوإ ،أ ٜبؾازٙا اهعباار،ٝ
رفع اه٘ؽا ٞٙاهنٓ٘ت ٞٚهزداي اهدٗ ،ّٙحتال ٚاصتالنه ٞٚاهعالاى باهالٚااظ إا اهِالاى،
كاهلااا ّ٢اهبغااز ٜاهااذ ٜأخااذ ًؾااريٖ اهضٚاصااٗ ٛاهفاازد ٜبٚاادٖ بااد١اً ًااّ عؾااز
اهتِ٘ٙزٗ ،أؽبا اهالاُْ٘ ًّ ؽِع اهبغزٗ ،هٚط ًفزٗفاً عواً ٍٔٚاّ فا٘ق عاّ يزٙا
اه اخ اهد . ٙفاهغعب اهضٚد املضتالى ٓ٘ اهذٙ ٜؾّ٘ت عو ٟاهال٘اُني ٗهٚط اهلتاب
املالدصٗ" ،...ٞأساح ٓاالت اهضاشز ٗاهغاع٘م ٝعاّ اهعاا هلاٙ ٛبادٗ ،عوا ٟسالٚالتإ،
عاملاً ًادٙاً ستلً٘اً بال٘اُني فٚشٙا ٞٚ٢ال ًِدٗس ٞعِٔاٗ ،ال رادّ هلاآٗ .لاذا يازدت
كاااى األعاااباح ٗاهعالا٢اااد ارتاربااا ٞهوطبٚعااا ٞيف اهعاااا  ،بعااادًا صاااطعت أُااا٘ار اهعواااٍ
ٗاهفوضف ٞعو ٟأٗرٗباٗ ،اختفت كى ادتّ ٗاهغٚايني ًّ اهعا دفعٗ ٞاسد.)7("ٝ
هالد ٗادٔت اهعوٌاُ ٞٚاهلِٚضٗ ٞخافت ًعٔا ًعارن باص ،ٞٚفف ٛفزُضا عواٟ
صاابٚى املجاااي باادأ اهعوٌاااُ ْ٘ٚاهفزُضااً ْ٘ٚعزكاا ٞفااد صااوطتٔا ٗ ،تالتؾااز عوااٟ
اهدع٘ ٝإا فؾاى اهاد ّٙعاّ اهدٗهاٗ ،ٞإمناا كاُات ٓاذٖ املعزكا ٞفاد كاى ًاا ٓا٘
دٗ ، ٙعٌوت عو ٟإخقا اهلِٚضا ٞاهلاث٘هٚلٚا ٞكضاوط ٞدِٚٙا ٞهضاوط ٞاهدٗهاٞ
املدُ " ،ٞٚفؾادرت اهج٘ر ٝاهفزُض ٞٚممتولات اهلِٚض ٞاهفزُضٗ ،ٞٚبّ٘فَت صاوطٞ
اإلكوااريٗظٗ ،أهغاات فاازٙب ٞاهعغاازٗ ،عٌٌاات اهضااوط ٞاملدُٚاا ٞعواا ٟاهااشٗاز ٗاألصاازٝ
ٗاه بٗ ٞٚاهتعوٗ ،)8("ٍٚرفعت ععار أّْ ًا ٙتعوا باهادٗ ّٙارخاز ٝهولِٚضاًٗ ٞاا ٙتعوا
باهادُٚا هوبغاازِٓٗ ،اا صتااد أّْ اهتطبٚا اهفزُضا ٛهوعوٌاُٚاا ٞكاااْ ؽاارً ًا ٗٓاا٘ ًتا ثز
بؾاازاعٔا ًااع اهلِٚضااا ٞاهلاث٘هٚلٚاا ،ٞفاااهج٘ر ٝاهفزُضااا ٞٚفتشاات اهؾاازا عواااٟ
ًؾاازاع ٕٚبااني ادتٌٔ٘رٙااٗ ٞاهلِٚضاا ،ٞفاهؾاازا باادأ بالاااُْ٘ تاا٘فٚالٗ ٛبعاإ ُااابوْ٘ٚ
بُ٘ابزت عاَ ٗ ،0812اُتٔ ٟبالاُْ٘ فؾاى اهلِٚضا ٞعاّ اهدٗها ٞعااَ  0915عواٙ ٟاد
أرصااتٚد بزٙاااْ( ،)9بٌِٚااا ال صتااد األًااز ماتاإ هااد ٠اهلِٚضاا ٞاإلُلو٘صاكضااُ٘،ٞٚ
إم بالٚاات اهلِٚضااً ٞتعاٙغاا ٞبضاانَ ًااع اهدٗهاا ٗ ،ٞحيؾااى ٓااذا اهؾاازا اهغاادٙد
كٌا كااْ يف فزُضاا ،فبالا ٛاملوام يف بزٙطاُٚاا ٓا٘ رأظ اهلِٚضا ٞاهزًاش ،ٜعواٟ
اهزرٍ ًّ تطبٚالٔا اهعوٌاُ ٞٚبؾزاًٗ ،ٞكذهم يف اه٘الٙات املتشد ٝاألًريكٚا ٞاهايت
بدٗرٓا تط ّب اهعوٌاُ ٞٚبغلى كاًىٗ ،ال اّ٘ي أُ ٜغاا دٙا ًاّ ً٘اسُتٔااٗ ،ال
تغ ا سو ا اهااٌٚني يف اواااكٍٗ ،هلِٔااا بالٚاات سزٙؾاا ٞعواا ٟأْ تضااذى عوااٟ
عٌوتٔا عبارُ" )In God We Trust( ٝج باهلل"ٙٗ ،عدّ اجملتٌع األًريك ًّ ٛأكجز
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اجملتٌعاات تادِٙاً ،مماا ٙؤكاد أّْ اهعوٌاُٚا ٞهٚضات باهقازٗرً٘ ٝبفا ًا ًقاادًا هوااد،ّٙ
ٗتؤكد مه م اإلسؾاا ٞٚ٢اهتاهٚا ٞاهايت تعارب عاّ اذتاها ٞاهدِٚٙا ٞيف دٗي عوٌاُٚا ٞعادٝ
ً %82ااّ األًريكااٚني ٙعاادْٗ أُفضاأٍ ًتاادِٙنيً ،الابااى  %55يف إُلو ا ا ٗ  %53يف
أملاُٚا %38ٗ ،يف فزُضا ،أًا اهذٙ ّٙؤدْٗ اهؾن ٝاألصب٘ع ٞٚيف اهلِا٢ط فٍٔ %35
يف أًزٙلا ٗ  %08يف أملاُٚا ٗ  %03يف إُلو ا ٗ  %01يف فزُضا(ٓٗ )01لذا صتد أّْ
اهعوٌاُ ٞٚبادت أٗرٗبا ًّ ًزسو ٞصٚطز ٝاهلِٚضا ٞإا صاٚطز ٝاهدٗها ٞاملدُٚاًٗ ،ٞاّ
اهتعؾب اهادٗ ٙاملاذٓا اهاذ ٜكااْ ًٌِٔٚا ًا ٗٙغالى بٌٚا ٞأخنبٚا ٞكارب ،٠إا
اهتضاًا اهد ًّٗ ، ٙاهتِاسز إا اهتعاْٗٓٗ ،لذا أٙقاً تزصّدت اهعوٌِ ٞيف أٗرٗبا
عرب ؽزا داَ ً٣ات اهضِني إا أْ اصتلٌوت أصضٔا ًٗفآٌٔٚااٗ ،باهتااه ٛسالالات
ممارصاتٔا إا دردً ٞتالدً ٞكاْ اهفلز اهدًٌِٚٔ ٙاً عو ٟاهالار ٝاألٗرٗبًٗ ،ٞٚاا
كاْ هلا أْ تغ ّ يزٙالٔا إا اهتشدٙح إال باهالطٚعً ٞع اهِظاَ املعزيف اهد ٙهوالزْٗ
اه٘صط.ٟ
اركاه العمىاٌٗ:ٛ

ٓى اهعوٌاُٗ ٞٚاسد ٝأَ ِٓان عوٌاُٚات ًتعددٝ؟ ٙز ٠د٘رز يزابٚغ ٛأّْ هوعوٌِٞ
()00
ًضت٘ٙات عدًِّٔ ٝا
- 0اهعوٌِاا ٞاهدِٚٙاا ٞاهاايت ردت اإلمياااْ إا اهغاادؿ اهبغاازٗ ،ٜأٗكواات إا عالواإ
ًٌٔ ٞت ٗٙى اهِؾ٘ـ املالدص.ٞ
- 2اهعوٌِاا ٞاهجالافٚاا ٞاهاايت جواات بظٔاا٘ر اهزٗاٙاا ٞكِاا٘ أدباا ٛددٙااد ٙتٌشاا٘ر ساا٘ي
اإلُضاْ يف ًؾا٢زٖ اهدًُ ٞٙ٘ٚاّ ب٘كاعاً ٘ٚؤها اهادٙلاًريْٗ يف اهالازْ 03
إا صزفاُتط ٗدُٗلٚغ٘تٕ يف اهالزْ ٗ 06رريٍٓ.
- 4اهعوٌِ ٞاهوغ٘ٙا ،ٞفتوام اذتضاصا ٞٚاألدبٚا ٞادتدٙاد ،ٝأباُات عاّ ُفضأا بااهتٌزد
عوااا ٟهغااا ٞاملالااادظ اهااايت كُ٘تٔاااا اهوغااا ٞاهنتِٚٚاااٗ ،ٞكزّصااات اهوغاااات اهعاًٚاااٞ
ٗاهدُٗ ٞٙ٘ٚرفعتٔا إا ًضت٘ ٠هغات بً٘.ٞٚ
- 3اهعوٌِااا ٞاإلُضاااآُٗ ٞٚاااً ٛاااا أيوا ا عوااا ٟدراصااا ٞارداب اهُ٘ٚاُٚاااٗ ٞاهزًٗاُٚاااٞ
ن بعاااد أْ كاُااات جاااى اهجالافااا ٞاهدِٚٙاااٞ
اهالدمياااٗ ،ٞرد االعتباااار إهٔٚاااا كااااً ً
املضٚش ٞٚهوالزْٗ اه٘صطً ،ٟا جوٕ "ادتآو "ٞٚهإلصنَ.
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- 5اهعوٌِا ٞاهعالوٚا ٞفٌاّ خنهلاا كفاات عاّ أْ تلاْ٘ خادًا ٞاهنٓا٘ت هتعٌااى يف
إًاااز ٝاهعالاااى ٗسااادٖ ٗحتااات صاااٚادتٕٗ ،أّْ اإلُضااااْ ٓااا٘ اهلاااا ّ٢اه٘سٚاااد ًا اّ
اهلاِ٢ات اذت ٞٚاهذٙ ٜؾِع ُفضٕ بِفضٕٙٗ ،عٚد خو ُفضٕ بِفضٕ بال٘ ٝعالوٕ.
- 6اهعوٌِ ٞاهعوٌ ٞٚفٌِذ اكتغاف كزٙضات٘ف ك٘هاً٘بط هوالاار ٝاألًريكٚا ٞيف
ُٔا ٞٙاهالزْ ارتاًط عغز ،دا١ت اهج٘ر ٝاهل٘بزُٚلٗ ،ٞٚراهٚوٕ ٗ ،دارٗٙاّ...
اهيت اصتطاعت أْ تلتضا مجٚاع املالاًٗااتٗ ،أْ تلازّظ سا اهعواٍ ًٗاّ ثاٍ
اهعالى اهبغز ٜيف اهتشزر ًّ األصايري اهغٚبٗ ٞٚيف اهتِ٘ٙز اهداٗ ٍ٢راري املتِاآٛ
هوٌعزف ٞاهدُ.ٞٙ٘ٚ
- 7اهعوٌِ ٞاهطبال ٞٚهالد ظٔزت هوٌز ٝاألٗا يف اهتارٙذ يبال ٞدُ ٞٙ٘ٚسؾزت ُقاهلا
باااألرد دْٗ اهضااٌاٗ ،١ستاا٘رت فوضاافتٔا ساا٘ي املاااد ٝال اهاازٗحٓٗ ،اا ٛاهطبالااٞ
اهب٘رد٘اسٙااا ،ٞاهااايت أصضااات عااالنً ددٙاااداً هوشلاااٍ ٙتٌجاااى يف اهدميالزايٚاااٞ
اهتٌجٚو.ٞٚ
- 8اهعوٌِاا ٞاهالاُُ٘ٚاا ٞففاأُ ٛا ٙا ٞاهالاازْ اهجاااًّ عغااز دااا ١إعاانْ سالاا٘ق اإلُضاااْ
ٗامل٘ايّ ،اهؾادر عّ ادتٌع ٞٚاهت صٚضا ٞٚهوجا٘ر ٝاهفزُضا ،ٞٚهٚشاّ٘ي املزكشٙاٞ
ًّ اهلل إا اإلُضاْٗ ،هِٚالى ًبدأ اهضٚادٗ ٝس اهتغازٙع ًاّ اهلل ٗخوفا٢إ عواٟ
األرد إا األًٗ ٞممجّؤٚا يف اجملوط اهِٚاب.ٛ
- 9اهعوٌِ ٞاهضٚاص ٞٚجوت يف األًا ٞأٗ اهدٗها ٞاهالً٘ٚاٗ ،ٞمهام ت٘افالا ًا ًاع اهعوٌِاٞ
اهوغ٘ٗ ٞٙاهالاُُ٘ ٞٚاهيت بدًت اهج٘ر ٝاهفزُض ٞٚمن٘مدٔا األٗي ببى أْ تعٌٌٔاا يف
عت ٟأضتا ١أٗرٗبا.
- 01اهعوٌِ ٞادتِض ٞٚاهيت أباُات عاّ حتزٙاز ًاشدٗز هوشٚاا ٝادتِضا ٞٚاهبغازً ٞٙاّ
ربال ٞادتزميٗ ٞارتط٣ٚاً ٞعااًٗ ،اهايت تزافالات ًاع اهلغا٘ف اهتشوٚوٚا ٞاهِفضاٞٚ
هضاٚغٌُ٘د فزٗٙااد ٗسفزٙاتاإ يف باار ٝاهنعااع٘ر يف ًطوااع اهالازْ اهعغااز ،ّٙممااا
بدَّ هلذٖ اهعوٌِ ٞركٚش ٝصٚل٘ه٘د ٞٚمماثو ٞهتوم اهيت بدًتٔا هوعوٌِ ٞاهعوٌٚاٞ
اهج٘ر ٝاهل٘مس٘ه٘د ٞٚاهل٘بزُٚلٗ ٞٚاهج٘ر ٝاهب٘ٚه٘د ٞٚاهدارٗ.ِٞٚٙ
ٗبغض اهِظز عّ ٓذٖ األعلاي اهيت ٙتِاٗهلا د٘رز يزابٚغ ،ٛإال إُٔ ميلِِا
اهالااا٘ي إُااإ ال ت٘داااد عوٌاُٚاااٗ ٞاسااادٗ ،ٝإمناااا ِٓاااان عوٌاُٚاااات عا ادّ ٝهلاااى ًِٔاااا
خؾ٘ؽااٚتٔا ٗفا اهظاازٗف اهاايت ُغا ت فٔٚااا ٗتا ثزت بٔاااٗٗ ،فا تِ٘عٔااا ٗإسزاسٓااا
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اهِذاح املطو٘ب يف اهتطبٗ ، ٚهلِٔا هٚضت اهعوٌاُ ٞٚاألمنا٘مز اهاذٙ ٜالااظ عوٚإ يف
كى سًاْ ًٗلاْ.
ذٔمن العمىاٌٗ ٛيف الةكر العرب٘:

إ ّْ اُتالاي ًؾطوا اهعوٌاُ ٞٚإا اهالااً٘ظ اهعزبا ٛأثاار كاجريًا ًاّ ادتادي سا٘ي
دالالتٕ ،فعبد اهلل اهعنٙوٙ ٛز ٠أّْ اهعوٌاًُ ٞٚغتال ًّ ٞاهعاهٍَٗ ،باهتاه ٛتوفي باهعني
املفت٘سُ ٞضب ٞإا اه َعوٍْ مبعِ ٟاهعااهٍَٓٗ ،ا٘ خانف اهاد ٙأٗ اهلِٔا٘تٓٗ ،ٛاذا ًاا
أباازّٖ زتٌاااع اهوغااا ٞاهعزبٚااا ٞيف اهالاااآز ٝعااااَ ٗ ،0951أفااااف املؾاااطوا إا املعذاااٍ
)02
اه٘صٚط(.
كاْ أٗي ًّ اصتعٌى هفظ" ٞعوٌاُ "ٞٚيف اهوغ ٞاهعزب ،ٞٚاهوبِااُ ٛاهٚااظ بالطاز،
ٗمهم يف عاَ  ،0828ثٍ اصتعٌؤا صايع اذتؾز ٜيف بدا ٞٙاهالزْ اهعغز.ّٙ
ٗباد دخواات يف األدبٚاات اهعزبٚاا ،ٞإال أّْ حتدٙاد ًقااٌُ٘ٔا ًاا ساي ستااى خاانف
ست ٟارْ ،فف ٛتارٙذ األً ٞاهعزب ٞٚعنب ٞإعلاه ٞٚبني اهدٗ ّٙاهدٗهٗ ،ٞكٌا ٙاز٠
ابّ خودْٗ يف ًالدًتٕ يف أّْ ارتنف ٞمبا ٓ ٛدٗ ّٙاملوم مبا ٓ٘ روبٗ ٞبٔز( ،)04فٔذٖ
اهعنب ٞتلّ ٗافاشٗ ،ٞظوات ًتذبذبا ،ٞألْ اهضٚاصاٚني سااٗه٘ا اصاتغني اهادّٙ
هت كٚد عزعٚتٍٔ ًّ ،دْٗ أْ جيدٗا ُؾ٘ؽ ًا ٙضاتِدْٗ إهٔٚاا يف مهامًٗ ،اّ خاني
اهع٘د ٝإا اهتارٙذ صتد أّْ اهضوطتني اهدِٚٙاٗ ٞاهضٚاصا ٞٚباد ت٘سادتا يف أثِاا ١اهعؾاز
األً٘ٗ ٜاهعؾز اهعباص ٛاألٗي عِدًا كاْ اذتلٍ بٚد اهعزب ،ثٍ سؾى االُفؾاي
بٌِٔٚااا بااد١اً ًااّ اهعؾااز اهعباصاا ٛاهجاااُ ،ٛفارتوٚفاا ٞهوضااوط ٞاهدِٚٙااٗ ٞكاااْ عزبٚااً،
ٗاملوم هوضاوط ٞاهشًِٚا ٗ ،ٞكااْ ًاّ املضاوٌني راري اهعازبٓٗ ،لاذا إا أْ ت٘سادت
اهضوطتاْ أٙاَ ارتنف ٞاهعجٌاُٗ ٞٚستً ٟطوع اهالزْ اهعغز.ّٙ
فاهعوٌاُ ٞٚيف د٘ٓزٓا ًض ه ٞصٚاصٗ ٞٚهٚضت دٗ ،ِٞٚٙال ميلّ حتال ٚاهعداهٞ
ٗاملضااااٗاٗ ٝفاااٌاْ اذتزٙااا ٞهوٌااا٘ايِني إال بغٚااااب اهضاااوط ٞاملطوالاااٗ ،ٞباهتااااه ٛفؾاااى
اهضوط ٞاهد ِٞٚٙعّ اهضوط ٞاهضٚاصٙٗ ،ٞٚال٘ي أؽاشاب االاااٖ اهعوٌااُ ٛاهعزبا ٛإّْ
اهتٌٚٚش بني ًا ٙتعو باهدُٚا ًٗا ٙتعو بارخز ،ٝأ ٜبني اهادٗ ّٙاهضٚاصاً٘ ،ٞدا٘د يف
اإلصاانَ كٌااا ٓاا٘ يف املضااٚش ،ٞٚال ٘ٙدااد يف اإلصاانَ كِٚضااٗ ،ٞهلااّ فٚاإ صااوطٞ
دِٚٙا ،ٞهاٚط فٚإ كِٔا٘ت ٗهلاّ فٚإ ردااي دٙاّٗ ،هلاّ ِٙبغا ٛأْ ٙلاْ٘ عٌوأٍ
اهالٚاااَ عواا ٟعااؤْٗ اهااد ،ّٙفعٌواأٍ هااٚط أْ ٙلُ٘اا٘ا ٗصااطا ١بااني اإلُضاااْ ٗخاهالاإ،
ٗهلّ دٗرٍٓ ِٙشؾز بني اإلُضاْ ٗعؤْٗ د.ِٕٙ
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هالااد آااتٍ ًعظااٍ املفلااز ّٙاهعاازب ٗاإلصاانًٚني مبِابغااً ٞض ا هتني ًٌٔااتني
األٗا اه كٚااش عوااا ٟاهعالااى ٗاهعالنُٚاااٗ ،ٞاهجاُٚاا ٞاهفؾاااى بااني اهضاااوطتني اهدِٚٙاااٞ
ٗاهضٚاصااٗ ،ٞٚيف مهاام ٙالاا٘ي اهغااٚذ ستٌااد عباادٖ ٗٓاا٘ ًفاايت ًؾااز "اتفا أٓااى املوااٞ
اإلصنً ،ٞٚإال بوٚنً ممّ ال ِٙظز إه ،ٕٚعو ٟأُإ إما تعاارد اهعالاى ٗاهِالاى أخاذ مباا
()03
ديّ عو ٕٚاهعالى"
ٗاهغُ ١ٛفضٕ صتدٖ عِد عو ٛعبد اهزاسق ،خازٙر األسٓاز ًٗاّ ثاٍ كااْ ٗسٙازاً
هألٗباااف يف ًؾااز عاااَ  ،0937إم ٙالاا٘ي يف كتاباإ اإلصاانَ ٗأؽاا٘ي اذتلااٍ "إّْ
اهااد ّٙاإلصاانً ٛباازً ١ٜااّ تواام ارتنفاا ٞاهاايت ٙتعارفٔااا املضااوٌْ٘ ًٗااّ ثااٍ ًااّ كااى
دعاا٘ ٠إا أ ٜعاالى ًااّ أعاالاي دٗهاا ٞدِٚٙااٗ ،ٞأ ّْ ارتنفاا ٞهٚضاات يف عااً ١ٛااّ
ارتطط اهدٗ ،ِٞٚ ٙال اهالقااٗ ١ال رريٌٓاا ًاّ ٗظاا ٢اذتلاٍ ًٗزاكاش اهدٗها ،ٞال
ع ا ْ هوااد ّٙبٔااا ،فٔاا٘ ٙعزفٔااا ٗ ِٙلزٓاااٗ ،ال أًااز بٔااا ٗال ُٔاا ٟعِٔاااٗ ،إمنااا
تزكٔا هِا ،هِزدع فٔٚا إا إسلاَ اهعالى ٗاارب األًٍ ٗب٘اعد اهضٚاصاٗ ...ٞخياتٍ
اهفالٚاإ األسٓااز ٜبال٘هاإ إُاإ ال عاا ١ٛيف اهااد ّٙميِااع املضااوٌني ًااّ أْ ٙضااابال٘ا األًااٍ
األخااز ٠يف عوااَ٘ االدتٌااا ٗاهضٚاصاا ٞكواأاٗ ،أْ ٔٙاادً٘ا مان اهِظاااَ اهعتٚا اهااذٜ
مه٘ا هٕ ٗاصتلاُ٘ا إهٗ ،ٕٚأْ ٙبِ٘ا ب٘اعد ًولٍٔ ،أٗ ُظاَ سلً٘تٍٔ عو ٟأسادخ
ًااا أُتذاات اهعالاا٘ي اهبغاازٗ ،ٞٙأًااا ًااا دهاات اااارب األًااٍ عواا ٟأُاإ خااري أؽاا٘ي
اذتلٍ"(.)05
ٗيف اهضااٚاق ُفضاإ أٙق ااً صتااد د .ياإ سضااني ،عٌٚااد األدب اهعزباا ،ٛحيلااٍ
داإ
بضااٚطز ٝاهعالااى عواا ٟاهطبٚعااٗ ٞعااؤْٗ اذتٚاااٙٗ ،ٝالاا٘ي مبااا يف ًعِاااٖ إّْ اهعالااى ّ ٘ٙ
أفعاي اإلُضاْ ،بٌِٚا اهد ّٙميأل فزاغ بوبٕٗ ،صتد مجاي اهد ّٙاألفغاُٙ ٛزكش عوٟ
اهعوٍٗ ،أخذٖ يف كى ًلاْ ب ردا ١املعٌا٘ر ٝعاّ أؽاشابٕ بغاض اهِظاز عاّ هغااتٍٔ
ٗأدٙأٍُ ٗأدِاصٍٔ ،ألّْ اهعوٍ ال دِط هٕ ٗال دٓٗ ،ّٙا٘ إرخ عالوا ٛإُضااًُ ٛغا ن
ٗفع ملا فُ ٕٚفع اهِاظ ٗؽاذتٍٔ كاف ،ٞفري٠
" أّْ صبب روب ٞاهدٗي األٗرٗب ٞٚعو ٟاهدٗي اإلصانًٓ ٞٚا٘ اهعواٍ ،أ ٜتوام اهالا٘ٝ
املضاوش ٞباهعالاى ًاّ أدااى اهضاٚطز ٝعوا ٟاهعاا املاااد ...ٜكٌاا ٙزداع أصاباب فااع
اإلًرباي٘رٙا ٞاهعجٌاُٚاُٗ ،ٞغاا٘ ١املضا ه ٞاهغازب ٞٚإا "حتلااٍ ادتٔاى بااهعوٍ" ،إم هاا٘
راببت اهدٗه ٞاهعجٌاُ ٞٚسزكات اهعا اهغزبٗ ،ٛدزت ًعٕ سٚجٌا داز ٠يف ًقاٌار
املدُٚااٗ ٞاذتقااارٗ ،ٝبزُاات إا فت٘ساتٔااا املادٙاا ٞاهالاا٘ ٝاهعوٌٚاا ٞعواا ٟضتاا٘ ًااا فعواات
اهٚاباْ أبوٕ ،ملا كاُت مثً ٞض ه ٞعزبٗ ،ٞٚملا ظٔز مهام اهتباا ّٙاهاذ ٜال ٙجبات ًعإ
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اذتلٍ يا٘ٙنًٓٗ ،ا٘ حتلاٍ ادتٔاى بااهعوٍ ،أٗ سلً٘ا ٞدٔاى حتلاٍ سلً٘اات
()06
عوٍٗ ،ال ٙتضِّ ٟاه َ٘ٚهوض ٚاجملزد أْ حيلٍ ب ًٙ ٞدافع عِٔا ًدافع اهعوٍ"
أراد األفغاااًُ ٛااّ مهاام اهتااذكري باألزتاااد اهعوٌٚااٗ ٞاهفوضااف ٞٚاملافاا ٞٚهوعاازب
ٗاملضوٌنيٗ ،يف اه٘بت ُفضٕ ٙزد عو ٟاملضتغزق اهفزُض ٛأرُضت رِٙاْ اهاذ ٜادّعاٟ
أْ اإلصنَ ٙعاد ٜاهعالى ٗاملعزف ٞاهعوٌ ،ٞٚمهم اا كٌا ٙشعٍ رِٙاْ اا أّْ اإلصانَ دٙاّ
بداٙ ٛ٢زفض اذت٘ار ًع اهعوٍ اذتدٙح.
ِٗٓان زتٌ٘ع ًّ ٞاهعوٌاُٚني اهعزب ُٗذكز ًٍِٔ فزح أُطْ٘ ٗصنًً٘ ٞصٟ
ٗٙعالاا٘ب ؽاازٗف ٗٗهاا ٛاهاادٙ ّٙلااّ ٗهاا٘ٙط عاا٘د ُٗالاا٘ال سااداد ٗرريٓااٍ ،كاااُ٘ا
ٙدعْ٘ إا اهعوٌاُ ٞٚمبعِآا اهغزبا ٛأ ٜفؾاى اهاد ّٙعاّ اهدٗهاٗ ،ٞفؾاى اهاد ّٙعاّ
اهعوٍ ٗاإلبدا ٗ ،رأ ٠بعقٍٔ أّْ اهد ّٙهٚط عِؾز تفزب ٞبذاتٕ ،بى مبٌارص ٞاهفالٔا١
ٗرداااي اهاادٗ ،ّٙأّْ ًااا أفااع األًاا ٞهااٚط اإلصاانَ ٗاهالااز ْ اهلاازٗ ،ٍٙإمنااا صااوطٞ
رداي اهدٗ ،ّٙباه٘ا يف إُٔ ال ميلّ أْ ٙالَ٘ اذتلٍ اهؾاحل إال بفقاى املغااركٞ
ٗفؾى اهد ّٙعّ اهضٚاصٗ ٞاهضوط ٞاهالقا ٞٚ٢عاّ اهضاوط ٞاهتِفٚذٙاٗ ،ٞدعاى اهتعواٍٚ
إدبارٙاً ٗإعاد ٝاهعدي.
ٗياهااب اهلااجري ًاأٍِ بتااب اهعوٌاُٚااٗ ٞتطبٚالٔاااٗ ،أُٔااا ثاباات ًااّ ث٘اباات اهعوااٍ
ٗاملٌارص ٞاذتال ٞهودميالزايٗ ،ٞٚرمبا صتد فٌٚا مٓب إه ٕٚستٌ٘د أًني اهعا تعابرياً
عٌا صب  ،إم ٙال٘ي "إّْ اهعوٌاُ ٞٚال تتِابض تِابقااً اصاتعبادٙاً ًاع اهاد ،ّٙباى هعؤاا
تلاااْ٘ أصاصاااً هوتذدٙاااد اهاااد ، ٙألُٔاااا إم تفااازد عوِٚاااا إعٌااااي اهعالاااى إسا ١كاااى
اهظاا٘آزٗ ،إساً ١ضااتذدات اذتٚااا ٝاملتذاادد ٝدًٗ ااً ،فإُٔااا تفااتا اهباااب أًاااَ اهِظااز
اهعالواا ٛيف عنبااات اهااد ّٙباذتٚاااٗ ،ٝيف ادٙااد اهفٔااٍ اإلُضاااُ ٛهواادٗ ّٙف ا ااادد
ًعطٚات اذتٚاٗ ،ٝكذهم فإّْ اهزؤ ٞٙاملعزف ٞٚاهعالنُٓ ٞٚا ٛباذاتٔا بٌٚا ٞرٗسٚاً ٞاّ
أبزس اهال ٍٚاإلُضاُٗ ،ٞٚهلذا فٔ ٛتتِابض باهقزٗرً ٝاع أصاوٌ ٞاهعواَ٘ ٗاملعاارف اهايت
تؤد ٜإا تال٘ٙض اهعوٍ ًّ ُاسٗ ،ٞٚتغ٘ ٕٙاهدُ ًّ ّٙاس ٞٚأخزٗ ،٠مهم باهِظز إهٕٚ
عرب اهِالى ٗهٚط عرب اهعالى ،كٌا ٙز ٠اهعا ُفضٕ "خنؽ ٞاألًز أّْ ارتنف هٚط
خنفاً بني اهعوٌاُٗ ٞٚاهد ّٙأٗ بني اهعوٌاُٗ ٞٚاإلمياْ ،إم إُٕ ًّ املٌلاّ أْ ٙتعاٙغاا
ٗأْ ٙتفاعن ٗأْ ٙتعاُٗااٗ ،إمناا ارتانف ٓا٘ يف ٗاباع األًاز باني اهعوٌاُٚاً ٞاّ ُاسٚاٞ
ٗاهفٔااٍ األؽاا٘ه ٛهواادٗ ،ّٙاهفلااز اهااد ٙاملتعؾااب اهااذٙ ٜتضااٍ بااادتٌ٘د ٗاهِؾااٞٚ
()07
اذتزفٗ ٞٚاهنتارخيٗ ٞٚاإلينبٗ ٞٚاهِشع ٞاالصتعن ٞٚ٢اإلبؾاُ ًّ ٞٚ٢اس ٞٚأخز"٠
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ٗباهت صٚط عو ٟكى ًاا صاب ًاّ را ،١صتاد أُإ ال ًِااـ أل ٜزتتٌاع ٔٙادف
إا االُتالاي ًّ ساهتٕ اهزآِ ٞإا اهتالدَ ٗاذتداث ٞكٌاا اُتالاى اجملتٌاع اهغزبا ،ٛإال
ٗأْ  ٙخذ باهعوٌاُٚاٗ ٞحيالا اهفؾاى اهتااَ باني اهضاوط ٞاهدِٚٙاٗ ٞاهضاوط ٞاهضٚاصا،ٞٚ
ٗٓذا ال ٙع ستاربا ٞاهادٗ ّٙاهالقاا ١عوٚإٗ ،إمناا ٙعا ٗفاع ساد هودطااب اهادٙ
املتعؾااب اهااذٙ ٜغااشٗ اجملتٌااعً ،ااع اهت كٚااد يف اه٘باات ُفضاإ عواا ٟأْ اهااد ّٙبقااٞٚ
عدؾ.ٞٚ
ِٗٓا ٗب األؽ٘ه ْ٘ٚاهزافقْ٘ هوعوٌاُ ٞٚحبذ ٞأُٔا ًِتر رزب ،ٛال ِٙضذٍ ًع
زتتٌعاتِا ًٗع اهد ّٙاإلصنًٗ ،ٛبعض املتِ٘ر ّٙاهعزب ٙدع٘ إا اصاتبعاد اهعوٌاُٚاٞ
ًّ اهالاً٘ظ اهعزبٗ ،ٛاصتبداهلا مبفًٔ٘ ٛاهدميالزايٗ ٞٚاهعالنُ ٞٚفٌٔاا ٙعارباْ عاّ
سادااات اجملتٌااع اهعزبااٙٗ ،ٛا أظ ٓااذا االااااٖ ستٌااد عابااد ادتااابز ،ٜإم ٙااز" ٠أْ
اهوٚرباه ٛاهعزب ٛعِدًا ياهب يف ًِتؾ اهالزْ املاف ٛبفؾى "اهضوط ٞاهزٗس "ٞٚعّ
"اهضوط ٞاملدُٙ ،"ٞٚلّ ٙالؾد يف اذتالٚال ٞفؾى اهد ّٙعّ اهدٗه ٞباهغلى اهذٜ
ساادخ يف أٗرٗبااا ،بااى كاااْ ٙالؾااد ًااّ بااني ًااا ٙالؾااد فؾااى ،أ ٜحتزٙااز اهلٚاااْ
اهعزباا ٛعااّ اإلًرباي٘رٙاا ٞاهعجٌاُٚااٗ ،ٞباهتاااه ٛبِااا ١دٗهاا ٞبً٘ٚااٗ ...،ٞمهاام ألْ دعاا٘٠
اهوٚرباهاا ٛاهعزباا ٛتواام تتعااارد ًااع اإلص ا اتٚذ ٞٚاهضااوفُ ٞٚااذان ٗدااداُٚاً ٗرٗس ٚااً،
ٗاهالاف ٞٚبت٘سٚد مجٚع املضاوٌني هؤِا٘د كااا "رداى ٗاساد" ملالاًٗا ٞاهعادٗ اه٘اساد
االصتعٌار األٗرٗبٗ ، ٛكاْ مهام ٓا٘ املاده٘ي اهضٚاصا ٛهغاعار "ادتاًعا ٞاإلصانً"ٞٚ
اهذ ٜرفعٕ اهضوف ٛيف ًالابى ععار اهالً٘ ٞٚاهذُ ٜاد ٠بٕ اهوٚرباه ٛاهعزبآِٗ ،)08("ٛاا
ُال٘ي اا إُٕ اا ٗبلى أص اا اد اهعوٌاُ ٞٚيزٙالٔا إا اهتطب ٚيف اجملتٌع اهعزبٛ
بضبب اهظزٗف امل٘ف٘ع ٞٚاهايت ٙعٚغأا ٗيِِاا اهعزباٗ ،ٛيف ظاى األُظٌا ٞاهايت هاٚط
ًّ ًؾوشتٔا تاب اهعوٌاُٚاٗ ،ٞدتا ت إا تضاٚٚط اهادٗ ّٙتادٙني اهضٚاصاٗ ،ٞتوطات
حتت خ ٌٞٚاهد ،ّٙهتذد هِفضٔا ًزدعٗ ،ٞٚت خذ عزعٚتٔا ًِٕٗ ،تزتلب األخطاا١
ٗ ارظ االصتبداد بامسٕٗ ،مهم بضبب افتالارٓاا إا املزدعٚا ٞاهغاعب ،ٞٚفواٍ ٙلاّ
ٙشعر ٓذٖ األُظًٌ٘ ٞب رداي اهد ًّ ّٙاهعوٌاُٚاٗ ٞاذتداثاٗ ٞستااربتٍٔ إٙآاا ،باى
كاُات تغااذعٍٔ عوا ٟمهاامٗ ،كااْ ٓااؤالٙ ١ضاتالْ٘ٗ باألُظٌاا ٞاهضٚاصاٗ ،ٞٚباهتاااهٛ
فٍٔ أ ٜرداي اهد ّٙال ٙطاهبْ٘ باذتز ٞٙاهد ،ِٞٚٙفٔ ٛستالال ٞهلٍ يف شتتوا اهبواداْ
اهعزبٗ ،ٞٚإمنا بدؤٗا ٙطاهبْ٘ بتضاٚٚط اهادٗ ّٙهاٚط بإبعاادٖ عاّ اهضٚاصاٗ ،ٞباهتااهٛ
فإُِا صتد أّْ اهعوٌاُ ٞٚتفضا يف اجملاي أًاَ اهد ّٙهنُعتاق ًّ أصز األؽا٘هٚني ًٗاّ
أصااز األُظٌاا ٞاهضٚاصااٗ ،ٞٚتتااٚا هاإ اهتشاازر ًااّ ت ثريٓااا ٗحتال ٚا اهتالاادَ يف اجملاااي
اهدٗ ، ٙهٚط كٌا ٙدّعٓ ٛؤال ١يف أُٔا حتارب اهدٗ ّٙتعزبى ًضريتٕ.
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العمىاٌٗٔ ٛاإلالاً السٗاال٘:

عٌااى ًِظاازٗ اإلصاانَ اهضٚاصااٗ ٛبعااض املفلااز ّٙاإلصاانًٚنيٗ ،عوااً ٟاادار
اهتارٙذ اإلصنً ،ٛعو ٟإثبات ُظزٙتٍٔ ٗٓ ٛأّْ اإلصنَ دٗ ّٙدٗهٗ ،ٞاصاتطاع٘ا ًاّ
خني ًاا دتاؤٗا إهٚإ ًاّ ت ٗٙاى هوِؾا٘ـٗ ،تنعاب باملفاآ ٍٚأْ ٙالِعا٘ا كاجريًا ًاّ
اهِاظ ،اهذٗ ّٙددٗا أْ مهم ٙزفع ًاّ عا ْ دٙأٍِٗ ،ظِا٘ا أْ مهام صٚضأٍ يف بِاا١
دٗه ٞاهعدي ٗاملضاٗا ٝاهيت ٙدع٘ إهٔٚا اهد ّٙاإلصنً ٛيف د٘ٓزٖٗ ،رسب رداي اهدّٙ
بذهم سٚح اُطوال٘ا ًّ أٍُٔ صاٚشالالْ٘ اًتٚااسات صاوطًِ٘ٗ ٞٙاافع دُٙ٘ٚاٗ ،ٞباملالاباى
أراح مهام اذتاااكٍ ،إم باادَ بعقااً ًااّ ٓاذٖ االًتٚاااسات هزداااي اهااد ّٙاهااذ ّٙباادً٘ا
بدٗرٍٓ ادتٔااداتٍٔ يف تضاٚٚط اهادٗ ّٙتط٘ٙعإ هؾااحل اذتااكٍٗ ،أؽابا اذتلاٍ
اإلصاانً ٛخيقااع هغااعار اهدٗهاا ٞدٙااّ ٗدُٚاااٗ ،أصضاات اهضااوط ٞاهضٚاصااً ٞٚؤصضااات
دِٚٙاا ٞعواا ٟصاابٚى املجاااي "ٗسار ٝاألٗباااف ًٗااا ٙتبااع هلااا ًااّ خطبااا ١املضااادد ٗاهاادعاٝ
ٗاإلفتاٗ ١رريٓا" ٗٓذا ٗابع اذتاي بغلى عاَ ،إال أْ اإلصنَ اهضٚاص ٛاهذ ٜتبِااٖ
تِظ ٍٚسزك ٞاإلخ٘اْ املضوٌني ٗٓ٘ أٗي ًّ أباْ عّ ُظزٙتإ املتٌجوا ٞيف أْ اإلصانَ
دٗ ّٙدُٚا عو ٟهضاْ سضّ اهبِّا ًؤصط تِظ ٍٚاإلخ٘اْ املضوٌني يف ُٔا ٞٙعغزِٚٙات
اهالزْ املِؾزَ يف ًؾزٗ ،اُطو ًٔ٘ٙا ًّ أّْ اإلخ٘اْ املضوٌني ٙعتالدْٗ أّْ ارتنفٞ
رًش هو٘سد ٝاإلصنً ،ٞٚبى باهغ ٗأفاف إُٔاا عاعري ٝإصانًٗ ،ٞٚت صٚضااً عوا ٟمهام
فإْ ارتوٚف ٞيف ُظز اهشع ٍٚاإلخ٘اُٗ ٘ٓ ٛاصط ٞاهعالد ٠ً٘ٔٗ ،األف٣دٗ ٝظاى اهلل يف
األردٗ ،يف مهاام تالاادٙط هوشاااكًٍ ،ااع أْ اهزصاا٘ي اهعزباا ٛستٌااد ٙاازد عِاإ أْ
باي إُٕ ظى اهلل يف األردًِٗ ،ذ أْ ؽزّح اهبِّا تبِّ ٟاإلصنً ْ٘ٚاملتطزفاْ٘ ٗبعاض
رري املتطزف ني ٓاذا اهغاعارٗ ،بادؤٗا اهعٌاى بإ يف أساشابٍٔ ٗسزكااتٍٔ هو٘ؽا٘ي إا
اهضوطٗ ،ٞأّْ مهم ًّ ؽوب اهدٙ ًّٗ ّٙتذآى مهام ااا أ ٜدٗر اهاد ّٙااا فتشاى اهوعِاٞ
عوٚاإٓٗ ،اا٘ حيتالااز ًغاااعز املااؤًِنيرر ٗاصااتٌز ٓااذا اهتِظاا ٍٚيف ُغاااياتٕ ٗتِفٚااذ
بزازتٕ اهيت تٔدف إا إباً ٞاهِظاَ اهضٚاص ٛاإلصنًً ،ٛضتددًاً اه٘صا٢ى كافٞ
ًّ فلزٗ ٞٙصٚاصٗ ٞٚثالافٗ ٞٚعضلز ،ٞٙتعتٌد اهعِ ٗاهالتاى ٗصافم دَ األبزٙاا،١
ٗٓذا ًا ٙتعارد ًاع ًباادا اإلصانَ ٗبٌٚإ اإلُضااُ ٞٚاهضاٌشً ٗ ،ٞاا حيؾاى اهٚاَ٘
عو ٟاألرد اهعزب ٞٚيف ص٘رٗ ٞٙاهعازاق ًٗؾاز ٗاهاٗ ٌّٚهٚبٚاا ٗرريٓاا ٓا٘ تِفٚاذ هلاذا
اهضو٘ن اهضٚاصا ٛاهادخٚى عوا ٟاهاد ّٙاإلصانًٗ ،ٛاهاذ ٜخيادَ يف اوؾاو ٞأعادا١
اهدٗ ّٙاه٘يّ املتٌجوني اه َ٘ٚيف اهغزب االصتعٌارٗ ٜرأظ سزبتٕ اهذ ٜسرعإ يف بواب
ٗيِِااا اهعزباا ٛأال ٗٓاا٘ اهلٚاااْ اهؾاأٓٗ ،ُٛ٘ٚااذا كواإ ٙتعااارد ًااع ًااا مٓااب إهٚاإ
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املفلزْٗ اإلصنً ْ٘ٚيف ُٔا ٞٙاهالزْ اهتاصع عغز كٌاا أصاوفِا ،إم ٙؤكاد ستٌاد
عبدٖ ًفيت ًؾز "إّْ األً ٛٓ ٞؽاسب ٞاذت يف اهضٚطز ٝعو ٟاذتاكٍ ٛٓٗ ،اهايت
ختوعاإ ًتاا ٟرأت مهاام ًااّ ًؾااوشتٔا  ،...فٔاا٘ ساااكٍ ًاادًُ ٛااّ مجٚااع اه٘دااٖ٘ٗ ،ال
جيااا٘س هؾاااشٚا اهِظاااز أْ خيواااط "ارتوٚفااا "ٞعِاااد املضاااوٌني مباااا ٙضاااٌ ٕٚاإلفااازُر
"ت٘ٚكزاتٚم" أ ٜصوطاْ إهل ، ٛفإْ مهم عِدٍٓ ٓ٘ اهذِٙ ٜفزد بتوال ٛاهغازٙع ٞعاّ
اهللٗ ،هاإ س ا األثااز ٝباهتغاازٙعٗ ،هاإ يف رباااب اهِاااظ س ا اهطاعاا ٞال اهبٚعااًٗ ،ٞااا
تالتقااً ٕٚااّ اهعااديٗ ،لاٙاا ٞاذت ا٘س ،ٝبااى مبالتقاا ٟاإلمياااْ ،فوااٚط هوٌااؤًّ ًاااداَ
ًؤًِا ًا أْ خياهفإٗ ،إْ اعتالااد أُّإ عادٗ هااد ّٙاهللٗ ،عأدت عِٚااٖ ًااّ أعٌاهإ ًااا ال
ِٙطب عوً ٟاا ٙعزفإ ًاّ عازا٢عٕ ،أل ّْ عٌاى ؽااسب اهضاوطاْ اهادٗ ٙب٘هإ يف أٜ
()09
ًظٔزٌٓا دٗ ّٙعز .
فاإلصنَ ال جيعى هوالاف ٛأٗ املفيت أٗ هغٚذ اإلصنَ أدُ ٟصاوط ٞعوا ٟاهعالا٢اد
ٗتالزٙز األسلاَ ٗ....،ال ٙضٌا ه٘اسد ًٍِٔ أْ ٙدع ٛس اهضٚطز ٝعو ٟإمياْ أسد،
أٗ عبادتٕ هزبّٕ ،أٗ أْ ِٙاسعٕ يف يزٙالاُ ٞظازٖٙٗ .ؤكاد األصاتام اإلًااَ ًفايت ًؾاز
"أًا اهفلز ٝاهغا٢ع ٞعّ ت٘سٚد اإلصنَ بني اهضوطتني املدُٚاٗ ٞاهدِٚٙا ،ٞفٔا ٛخطا
ستضٗ ،دخٚو ٞعو ٟاإلصنَ ٛٓٗ ،يف األصاظ أؽى ًّ أؽ٘ي اهدٙاُ ٞاملضاٚش ٞٚيف
أؽ٘هلا اهلاث٘هٚل ٞٚاهباب٘ ًّٗ ،ٞٙاهقني اهال٘ي إّْ اإلصنَ حيتٍّ بزْ اهضوطتني
يف عدؿ ٗاسدٗ ،اهشعٍ تبعاً هذهم ب ّْ اهضوطاْ ٓ٘ ًالزر اهدٗٗ ،ّٙافع أسلإً
()21
ًِٗفِّذٓاٗ ،أّْ املضوٍ ًضْتعبد هضوطإُ بد" ِٕٙ
ٗٙال٘ي د .ستٌد كاًى فآز "هالد أعط ٟاهغٚذ ستٌد عبدٖ تغذٚع ًا كبرياً
هوعوٌاااُٚني ٗ ًِطوالاااتٍٔ اهفلزٙاا ،ٞبااى إُٔااٍ اعتٌاادٗا عواا ٟاهلااجري ًااّ را٢اإ هاادعٍ
ااآاااتٍٔ ٗساازكتٍٔ يف زتتٌااع ًغاابع باااهالٗ ٍٚاهتالاهٚااد اهدِٚٙاا ٞاهزاصااد .ٞفٌاااما
ٙطوب اهعوٌاُ ْ٘ٚأكجاز ًاّ رأٙإ يف اهضاوطتني اهشًِٚاٗ ٞاهدِٚٙاٞ؟ ُٗظزتإ إا اهعالاى
ٗدٗرٖ يف تِظ ٍٚعؤْٗ اذتٚاٗ ٝاجملتٌع؟ ٗ رأ ٕٙيف املزأٗ ٝيف كجري ًّ املضاا٢ى املاهٚاٞ
ٗاالدتٌاعٚاا ٞاهاايت ادتٔااد فٔٚااا ملؾااوش ٞاألًااٗ ٞاهاا٘يّ ٗاهفالاازاً ١ااّ اهِاااظ ٗهااٚط
هوٌؾاحل اهفزدٞٙ؟"(ِٓٗ )20ا أٙقاً ُذكز ًا باهٕ عبد اهزلّ اهل٘اكا يف ًؤهفٕ
املغٔ٘ر أَ اهالز" ٠إّْ األًٍ اذتً ّٞٚا أخذٗا يف اه ب ٛإال بعد أْ عشهت عؤْٗ اهدّٙ
عّ عؤْٗ اذتٚاٗ ،ٝدعؤٍ اهد ّٙأًزًا ٗداداُٚاً ستقااً ،ال عنبا ٞهإ بغاؤْٗ اذتٚااٝ
()22
ادتار ٞٙعوُ٘ ٟاًٚط اهطبٚع"ٞ
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ٗيف ٓذا اهغ ْ عوا ٛعباد اهازاسق اهاذ ٜأعازُا إهٚإ صاابالاً " اه٘اباع اوضا٘ظ
اهذٙ ٜؤٙدٖ اهعالاىٙٗ ،غأد بإ اهتاارٙذ بادمي ًا ٗسادٙجاً ،أ ّْ عاعا٢ز اهلل ًٗظاآز دِٙإ
اهلز ٍٙال تت٘ب عو ٟمهام اهِا٘ ًاّ اذتلً٘ا ٞاهاذٙ ٜضاٌ ٕٚاهفالٔاا ١خنفاٗ ،ٞال
عو ٟأٗه٣م اهذٙ ّٙوالبٍٔ اهِاظ خوفاٗ ،١اه٘ابع أٙقاً أّْ ؽنح املضوٌني يف دُٚآٍ ال
ٙت٘با عواا ٟعااً ١ٛااّ مهاام ،فوااٚط بِااا ًااّ ساداا ٞإا تواام ارتنفاا ٞألًاا٘ر دِِٙااا ٗال
ألًاا٘ر دُٚاُااا ،فإمنااا كاُاات ٗ تااشي ُلباا ٞعواا ٟاإلصاانَ ٗاملضااوٌنيِٙٗ ،باا٘ عااز
()24
ٗفضاد"
ٗٙقاا ٚاهالافاا ٛاألسٓااز ٜعواا ٛعبااد اهاازاسق "إّْ ستٌااداً (ـ) ًااا ك ااْ إال
رص٘ ًال هدع٘ ٝد ِٞٚٙخاهؾا ٞهواد ،ّٙال تغا٘بٔا ُشعاً ٞوامٗ ،ال دعا٘ ٝهدٗهاٗ ،ٞإُإ
ٙلااّ هوااِا (ـ) ًواام ٗال سلً٘ااٗ ،ٞإُاإ (ـ) ٙالااٍ بت صااٚط ممولاا ٞباااملعِٟ
اهااذٙ ٜفٔااٍ صٚاصااً ٞااّ ٓااذٖ اهلوٌااًٗ ٞزادفاتٔاااً ،ااا كاااْ إال رصاا٘الً كإخ٘اُاإ
ارتاهٚني ًّ اهزصىًٗ ،ا كاْ ًولاً ٗال ًؤصط دٗهٗ ،ٞال داعٚاً إا ًوم"(ٗ .)23مما
ٙال٘هٕ أٙق ًا "ٗمهام أ ّْ اهزصااه ٞهاذاتٔا تضاتوشَ هوزصا٘ي ُ٘عا ًا ًاّ اهشعاًا ٞيف بً٘إ،
ٗاهضااوطاْ عوااٗ ،ٍٔٚهلااّ مهاام هااٚط يف عااً ١ٛااّ سعاًاا ٞاملواا٘ن ٗصااوطأٍُ عوااٟ
رعٚااتٍٔ ،فاان ختوااط بااني سعاًاا ٞاهزصاااهٗ ٞسعاًاا ٞاملواامٗ ،السااي أّْ بٌِٔٚااا خنف ااً
٘ٙعم أْ ٙلْ٘ تباِٙاً"(.)25
ٗباهتاه  ٛفٌ٘ب سزكا ٞاإلخا٘اْ املضاوٌني تارخيٚا ًا ًاّ اهعوٌاُٚا ٞكااْ ً٘بفا ًا
ؽااارً ًا ٗرافق ا ًا هلااا ،ألُٔااا دعاات إا فؾااى اهااد ّٙعااّ اهدٗهاآٗ ،ٞااذا ٙتِااابض ًااع
أٓدافٍٔ املتٌجو ٞيف إباً ٞاهدٗه ٞاهدِٚٙاٗ ،ٞبِظازٍٓ أُٔاا اهدٗها ٞاه٘سٚاد ٝاهغازع،ٞٚ
ٗٓااذا ًااا جيعواأٍ ٙعٚغااْ٘ خااارز اهعؾااز ٗاهااشًّ ًِااذ باازْٗ ،إال أّْ بعااض بٚاااداتٍٔ
و تغا٘ٔٔٙا بضابب
ساٗي اهتدفً٘ ًّ ٚبفٍٔ ًاّ اهعوٌاُٚاِٙٗ ،ٞظازْٗ إهٔٚاا يف أُإ ّ
ً٘اب بعاض دعاتٔاا ٗكٚدّٙا ٞخؾاً٘ٔا أٙقااًٗ ،أُٔاا ستاٙاد ٝهاد ٠مجٚاع األدٙااْ،
ٗأُٔااا ًِشاااس ٝإا سزٙاا ٞاإلُضاااْ ٗاختٚااارٖ ٗهااٚط إا كفااز أٗ إمياااْٗ ،هلااّ ٓااذا
امل٘ب ف ٕٚتبضٚطٙٗ ،تعاارد ًاع فلاز سزكا ٞاإلخا٘اْ املضاوٌني ًِٗٔذٔاا اهاذٜ
باًت عو.ٕٚ
ِٗٓا ُت٘ب عِد عنب ٞاإلصنَ اهضٚاص ٛبااهغزب االصاتعٌار ،ٜفٌاّ املعازٗف
أ ّْ ُغا ا  ٝسزكااا ٞاإلخااا٘اْ املضاااوٌني ،كاُااات بتغاااذٚع ًٗباركاااً ٞاااّ املداااابزات
اهربٙطاُ ٞٚيف ُٔا ٞٙعغزِٚٙات اهالزْ املافاٗ ،ٛمهام بٔادف حتالٚا اهضاب يف فقاى
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إُغاً ١جى ٓذا اهتِظٗ ٍٚرعاٙتٕٙٗ ،قاف إا مهم ًا كاْ ًت٘بع ًا ًّ تؾاعد اهتٚار
اهالً٘ٗ ٛاهدع٘ ٝإا إباً ٞاهدٗه ٞاهالً٘ ٞٚيف أٗرٗباا ًِاذ عؾاز اهِٔقاٗ ،ٞاُعلااظ
مهاام عواا ٟاهاا٘يّ اهعزبااًٗ ،ٛااا ميلااّ أْ ٙضااِد ًااّ دٗر هلااذا اهتِظاا ٍٚادتدٙااد يف
ً٘ادٔ ٞاملد اهالً٘ ٛاملت٘بع تغلوٕ ٗتؾاعدٖٗ ،باهتاه ٛعٔدت أبطار اه٘يّ اهعزبٛ
بايب ٞإُغآ ١ذا اهتِظً ٍٚاع اهتفااٗت يف اهالا٘ٗ ٝاذتذاٍ ًاا باني بطاز عزبا ٗ ٛخاز،
ًٗع تط٘ر اهشًّ ًٗا أصِد ًّ أدٗار هلذا اهتِظ ٍٚيف ٓذا اهالطز أٗ مانٗ ،خاؽ ٞيف
ًؾز ٗص٘ر ٞٙإم كااْ ٙضاع ٟإا اصاتنَ اهضاوط ٞيف كاى ًاّ اهالطازٗ ،ّٙباد ًا
بٔااشا ٍ٢كاابري ٝكاُاات حتاا٘ي دْٗ حتال ٚا بعااض أًاُٚاإٗ ،اصااتٌز مهاام يٚواا ٞاهالاازْ
املافاآٗ ،ٛلااذا إا أْ دخااى اهالاازْ اذتااادٗ ٜاهعغاازْٗ ،سٚااح اُتالواات اهزعاٙااٞ
اهغزب ٞٚهلذا اهتِظ ٍٚبغلؤا األٗصع إا اه٘الٙات املتشد ٝاألًريك ٞٚاهيت ٗددت يف
ساااشب اهعداهاااٗ ٞاهتٌِٚااا ٞاإلخااا٘اُ ٛاه كااا ٛأمن٘مدا ااً ٙضاااتش اعتٌاااادٖ يف اهبواااداْ
اهعزبًٗ ،ٞٚا تش ّّٙبٕ ًّ إُٔ دميالزايٗ ٛعو ٟاهطزٙال ٞاهغزبً ٞٚع سفاظٕ عوا ٟاهالاٍٚ
ٗاهتالاهٚد اإلصنًٗ ،ٞٚأّْ ٓذا اهٌِ٘مز ٓ٘ األًجى يف ً٘ادٔ ٞاملغزٗ اهالً٘ ٛاهعزباٛ
املِاااآض هإلًربٙاهٚااا ٞاهغزبٚااا ٞعاًاااٗ ٞاألًريكٚااا ٞخاؽاااًٗ ،ٞغااازٗعٌٔا اهلٚااااْ
اهؾٔ ُٛ٘ٚاهذ ٜأٗددٖٗ يف بوب ٗيِِا اهعزبٗ ،ٛدهٚوِا عو ٟمهام ٓا٘ امل٘با اهغزباٛ
مما حيؾى يف ًِطالتِا اهعزبٚاٗ .ٞيف إياار ًاا مسا" ٛبااهزبٚع اهعزبا "ٛصتاد أّْ اهغازب
ٙتغدّق باهدميالزايٗ ٞٚسال٘ق اإلُضاْ ٗاهضّع ٛاذتجٚح هتشالٚالٔا ألبطارُا اهعزبٞٚرر،
ٗهلِاإ يف سالٚالاا ٞاألًااز ٓاا٘ ف ادّ اهدميالزايٚاا ٞاذتالاا ٞاهاايت تااؤد ٜإا بٚاااَ اهدٗهااٞ
ط هإ
اهعزب ٞٚاه٘يِ ٞٚاهيت تعٌى هؾاحل أًتٔا ٗععبٔاِ ٗ ،اع االصاتغني اهاذ ٜختطِّا ل
ب٘ ٠اهغزب هِٔاب ثزٗاتٔاا اهِفطٚاٗ ٞرريٓااًٗ ،اّ ِٓاا صتاد أ ّْ دعاٍ اهغازب األٗرٗباٛ
عاًٗ ٞاألًريك ٛخاؽ ٞذتزكات اإلصنَ اهضٚاص ،ٛال ٙفٍٔ إال يف إياار ًؾاادرٝ
املقٌْ٘ اذتالٚال ٛهوتغٚري اهدميالزاي ٛاهاذَِْٙ ٜغداددٖ أبِاا ١األًا ٞاهعزبٚا ٞيف أبطارٓاا
املدتوفااًٗ ٞااّ أدااى بِااا ١اهدٗهاا ٞاهعزبٚاا ٞأٗ دٗي عزبٚاا ٞدميالزايٚاا ٞتعددٙاا ٞتتٌجااى بااٍَ ٚ
اهعَ ْوٌاُٚااٗ ٞاذتداثاا ،ٞتااؤًّ بٔ٘ٙتٔااا اهعزبٚاا ٞادتاًعااٗ ،ٞإّْ دعااٍ اهغاازب االصااتعٌارٜ
هإلصنَ اهضٚاص ٛهو٘ؽ٘ي إا اهضوط ٞيف ًؾز عو ٟصبٚى املجاي ٗتِارل ٌَٕ ًع اهِظاَ
اه كاا ٛاألردٗراااُٗ ،ٛكااذهم يف تااُ٘ط إا سااد ًااا ،إم سؾااوت سزكاا ٞاهِٔقااٞ
اإلخ٘اُٚاا ٞيف أٗي اُتدابااات بعااد صااال٘ ُظاااَ بااّ عواا ٛعواا ٟاملزتبا ٞاألٗآٗ ،اا٘ ًااا
كاااْ خيطااط هو٘ؽاا٘ي إهٚاإ يف بالٚاا ٞاألبطااار اهعزبٚااٗ ،ٞيف ًالاادًٔا بطزُااا اهعزبااٛ
اهضاا٘رٗ ،ٜهلااّ ا ازا اهزٙاااح مبااا تغااتٔ ٕٚصاافٍُِٔ ،الاا٘ي إْ مهاام كواإ كاااْ
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اهلدف ًِٕ ٙتٌجى يف أًز ّٙاثِني ال ثاهح هلٌآٌ ،ا أٗالً إبالا ١صاٚطزتٕ عواٗ ٟيِِاا
اهعزبااا ٛبضااابب امل٘باااع االصاا اتٚذ ٛاهاااذ ٜحيتوااإ سٚاااح ٙت٘صاااط اهالاااارات األرباااع،
ٗاالصتٌزار يف ُٔب ثزٗاتٕ اهِفطٗ ٞٚرري اهِفطٗ ،ٞٚاهجآُ ٛا٘ فاٌاْ أًاّ اهلٚااْ
اهؾٔٗ ،ُٛ٘ٚمهم ًاّ خاني تِفٚاذ اهضٚاصا ٞاألًريكٚا ٞبإباًا ٞعازق أٗصاط ددٙاد
ٙتٌجى يف تفلٚم اهدٗي اهعزب ٞٚاهيت وّ تالضٌٔٚا باألؽاى ُتٚذا ٞالتفابٚا ٞصااٙلط
بٚل٘ اهايت ات يف ُٔاٙا ٞاذتازب اهعاملٚا ٞاألٗا ،إم تعاد ًوبّٚا ٞهزرباات اهغازب،
ٗباهتاهٙ ٍٓ ٛوذؤْٗ اه َ٘ٚإا إعاد ٝتالضٌٔٚا إا دٗٙنت يا٢فٚاٗ ٞعزبٚاًٗ ٞذٓبٚا،ٞ
تضِّ٘غ ٗد٘د اهلٚاْ اهؾٔ ُٛ٘ٚكلٚاْ ياا٢فٔٙ ٛا٘دٗ ،ٜحتا٘ي دْٗ اهالا٘ ٝاهعزبٚاٞ
ب٘د٘ٓٔا املدتوف ٞاهضٚاصٗ ٞٚاالبتؾادٗ ٞٙاهعضلز ،ٞٙاهيت ٙغعز ٓذا اهلٚاْ أُٔاا
ًؾدر تٔدٙاد دا٢اٍ هإًٗ ،اّ ِٓاا كااْ تزكٚاش اهغازب االصاتعٌار ٜعوا ٟسزكاات
اإلصنَ اهضٚاصٛ؛ ألُٔاا املعااد ٜتارخيٚا ًا هوتٚاار اهالاً٘ ٛاهعزباُٗ ،ٛظاز إا اإلصانَ
اهضٚاص ٛيف إُٔ سزك ٞإصنًً ٞٚعتده ،ٞبعد أْ ؽِّع ااا عوا ٟيزٙالتإ ااا اهتِظٌٚاات
املتطزفاا ،ٞأًجاااي داعااػ ٗرريٓااا هٚض اّ٘غ ٗب٘فاإ ًااع سزكااات اإلصاانَ اهضٚاصاا ٛيف
ً٘ادٔ ٞاإلرٓاب اهذٔٙ ٜدد األًّ ٗاهضاوٍ هاٚط يف ًِطالتِاا اهعزبٚا ٞفشضاب ،باى يف
اهعااا بايبااٗ ،ٞباهتاااه ٛفٔااٍ ٙعٌاادْٗ إا ٗفااع ارتطااط ٗاصااتِشاف اإلًلاُٚااات
اهعزبٚااٗ ،ٞالصاااٌٚا اهاادٗي اهِفطٚااا ٞاهعزبٚااا ٞحبذاا ٞلاٙتٔاااا ٗاهاادفا عِٔاااا يف ٗدااإ
اإلرٓاب اهطاًا يف تلِٚضٔا ٗادتو٘ظ ًلأُآٗ ،ذا ًا ٙبال ٛعو ٟساها ٞاهؾازا
باٗ ٌٞ٢ساادٗ ،ٝحيالا هلاٍ عاعارٍٓ املطازٗح أال ٗٓا٘ "اهف٘فا ٟارتنباٗ "ٞمئّاد هلاٍ
اهعٌااى عواا ٟبِاااً ١غاازٗعٍٔ اهغاازق أٗصااط ٛاهلاابريًٗ ،ااا ساي اهغاازب ٙاازآّ عوااٟ
سزكاات اإلصانَ اهضٚاصاٗ ،ٛمياارظ اهقاغ٘ عؤٚاا ،هتذٌٚاى ؽا٘رتٔاٗ ،دعوأا
بزٙبااً ٞااّ املاا٘ايِني ٗرااري ًِف ازٗ ،ٝعواا ٟأُٔااا عؾاازٗ ٞٙهٚضاات خااارز اه اشًّ اهااذٜ
ُعٚػٗ ،مهم ًّ خني تؾزحيات بعض بٚاداتٔا ،فعو ٟصبٚى املجاي ًا أعوِإ ستٌد
ًزص ٛبعد ٗؽ٘هٕ هوز٢اص ٞيف ًؾزٗ ،باصٍ سشب اذتزٗ ٞٙاهعداه" ٞيف أْ ادتٌاعاٞ
تزٙد بزملاُ ًا ًتِ٘عاًٗ ،ال تضع ٟهفزد اهغازٙعٗ ،ٞأّْ اذتاشب كٌاا ادتٌاعاٙ ٞادعْ٘
إا دٗهً ٞدُ ،ٞٚكٌا أفضش٘ا يف اجملاي هدخ٘ي أكجاز ًاّ تضاعني ً٘ايِااً ًاّ راري
املضاااوٌني إا سااااشبٍٔ"ٗ ،كاااى مهاااام ِٙفااااع ًزصاااٗ ٛال سزكتاااإٙ ٗ ،ضااااتطع
االصتٌزار يف اهضوط ٞأكجز ًّ عاَٗ ،كذهم ًا أكدٖ رري ًز ٝاهضوطاْ اهعجٌاُٛ
ادتدٙاااد ،سعااا ٍٚساااشب اهعداهاااٗ ٞاهتٌِٚااا ٞاإلخااا٘اُ ٛيف تزكٚاااا ،يف أّْ سلً٘تااإ
َع ْوٌاُٚااٗ ،ٞأخاارياً ًااا أفؾااا عِاإ راعااد اهغِ٘عاا ٛسعاا ٍٚسزكاا ٞاهِٔقاا ٞاهتُ٘ضااٞٚ
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اإلخ٘اُ ٞٚيف ًؤ زٓا األخريٗ ،يف أّْ اذتزك ٞأؽبشت سشباً عَ ْوٌاُٚااًٗ ،ختوات عاّ
ًِٔذٔا اهضاب ٗ ،أُٔا فعوت مهم كزًا َٟتاُ٘طً ،الدًا ٞاملؾاوش ٞاه٘يِٚا ٞعواً ٟاا
عدآا ،فٔذا اهِٔر رمباا صاٚطاهبْ٘ بالٚا ٞأساشاب اإلصانَ اهضٚاصا ٛاألخاز ٠هت خاذ
بٕٗ ،يف أكجز ًّ بطز عزب ٍٓٗ ،ٛيف مهم ِٙطب عو ٍٔٚكنَ س ٙزاد بٕ بايى،
ٗٙتٔ ٚهلٍ أٍُٔ بفعوتٍٔ ٓذٖ بادرْٗ عو ٟاهتربؤ ًّ اهتِظٌٚات املتطزفٙٗ ،ٞتظآزْٗ
مبشاربتٔاااا عوااا ٟاهطزٙالااا ٞاألردٗراُٚاااٗ ،ٞهلااأٍِ يف سالٚالااا ٞاألًاااز ٓاااٍ ٗأصاااٚادٍٓ
اهغزبٚاْ٘ٗ ،الصاٌّٚا األًريكٚاْ٘ ًاّ ؽاِّع٘ا ٓاذٖ اهتِظٌٚاات ًّٗ٘ه٘ٓاا ًٗاا ٙشاهااْ٘،
هوٌشافظ ٞعوا ٟاصاتٌزارٓاٗ ،تظاآزدٍٓ مبشاربتٔاا ٓا٘ تضا٘ٙغ أُٔاٍ إصانَ صٚاصاٛ
ًعتديٗ ،خيتوفْ٘ عاّ اهتٚاارات اإلصانً ٞٚاألخاز ٠املتطزفاٗ ،ٞهلاّ ٓاذا اهضاو٘ن
ًلغ٘ف هوالاؽٗ ٛاهداُٗ ،ٛال ميلّ أْ خيف ٟعو ٟأسدٗٗ .با٢ع األسداخ اهالزٙبٞ
ٗاهبعٚد ٝتؤكد إُٔ تِظ ٍٚأمما ٛعواً ٟضات٘ ٠اهعاا اإلصانًٔٙٗ ،ٛادف إا ٗسادٝ
اهدٗه ٞاإلصنًٗ ٞٚف سعٌٍٔٓٗ ،ا٘ ً٘ظا يف ً٘ادٔا ٞاهتِظٌٚاات اه٘يِٚا ٞاهالً٘ٚاٞ
اهعزبٚاا ٞمات اهربُاااًر ٗاهاأِر املعاااد ٜهوغاازب االصااتعٌارٗ ٜهلٚاُاإ اهؾاأ ُٛ٘ٚيف
ًِطالتِا اهعزب.ٞٚ
الاعث ٔالعمىاٌٗ:ٛ

ٚااش اهبعااح يف أثِااا ١بااداٙات ُغاا٘ ٕ٢اااا ًِااذ ُٔاٙاا ٞثنثِٚٚااات ٗبداٙاا ٞأربعِٚٚااات
اهالاازْ املِؾاازَ اااا عااّ رااريٖ ًااّ اهتِظٌٚااات اهضٚاصاا ٞٚاهاايت عاأدٓا اهاا٘يّ اهعزبااٛ
مبغاازبٕ ًٗغزباإ ،صاا٘ا ١أكاُاات ٓااذٖ اهتِظٌٚااات تالدًٚاا ٞأَ ردعٚااٞ؛ بفٌٔاإ هو٘ابااع
اهعزب ٛفٌٔاً ً٘ف٘عٚاً ،اصتِد فٚإ إا ٗابعٚا ٞعوٌٚا ،ٞراعا ٟفٔٚاا خؾ٘ؽا ٞٚاألًاٞ
اهعزبٗ ،ٞٚاهتبا ّٙاهالا ٍ٢يف يبٚع ٞاجملتٌع اهعزبا ،ٛإْ كااْ فاٌّ اهالطاز اه٘اساد،
أَ ًااا بااني بطااز عزباا ٗ ٛخاازٗ ،ع ادّ آتٌاًاإ باااهالطز ٓاا٘ آتٌاااَ باااجملتٌع اهالااً٘ٛ
ٗاهعلط ؽشٚآٗ ،ذا ًا افتالزت إه ٕٚبال ٞٚاألسشاب اهالًُ٘ ،ٞٚآٚم عٌا عأدتٕ
ًٔ٘ٙا اهضاس ٞاهعزب ًّ ٞٚأسشاب أممٙ ٞٚضار ٞٙأٗ د ،ِٞٚٙأٗ أسشاب بطز ٞٙستدٗد،ٝ
ٗٓذا ًا ًل َِٕ خنفاً هغريٖ ًّ األساشاب ًاّ أْ ٙفذاز ثا٘رتنيٗ ،يف بطاز ّٙعازبٚني
ًٌٔااني ٌٓااا اهعاازاق ٗصاا٘رٗ ،ٞٙأْ تلااْ٘ ًِظٌاتاإ يف كااى األبطااار اهعزبٚااٗ ،ٞيف
أردا ١املعٌ٘ر ،ٝسٚح ٙلْ٘ فٔٚا اهبعج ْ٘ٚبىّ عددٍٓ أَ كجز.
كاْ اهبعح ٗافشاً ًِذ اهبد ١يف رؤاٖٗ ،د٘ٓز ًِطوالاتٕ اهفلزٗ ،ٞٙعبّز عّ
رفقٕ هلى اهظ٘آز املزف ٞٚاه يت كااْ ٙعاأًُِ ٛاا اجملتٌاع اهعزباً ،ٛاّ ًذٓبٚاٞ
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ٗيا٢فٗ ٞٚعغا٢زٗ ٞٙببوٗ ٞٚإبوٗ ٌٞٚٚعزبٗ ٞٚرريٓاٗ ،تبِا ٟعاعار "اهاد ّٙهلل ٗاها٘يّ
ضااد ُٔذاإ ٓااذا يف ًااؤ زٖ اهالااً٘ ٛاهت صٚضاا ٛاألٗي املِعالااد يف عاأز
هوذٌٚااع"ٗ ،د ّ
ُٚضااْ بدًغا عااَ صابعٗ ٞأربعاني ٗتضاعٌٗ ٞ٣أها  ،اهاذ ٜأبا ّز دصات٘رٖ امللا ّْ٘ ًاّ
ثنثً ٞبادا أصاصٗ ٞٚثنخ عغزً ٝاد ٝأدردٔا فٌّ عِا٘اْ ًباادا عاًا ٗ ،ٞمخاط
ٗثنثااااني ًاااااد ٝأٗفااااا فٔٚااااا ًِٔاداااإ املتقااااٌّ صٚاصاااااتٕ اهداخوٚااااٗ ٞارتاردٚااااٞ
ٗاالبتؾادٗ ٞٙاالدتٌاعٗ ٞٚاه ب٘ٗ ٞٙاهتعو ،ٌٞٚٚفاإما أُعٌِاا اهِظاز فٌٚاا تقإٌِّ ٓاذا
اهدصاات٘ر )26(،مبباد٢اإ األصاصااٗ ٞٚاهعاًااٗ ٞبالٚااً ٞاا٘ادٖٙ ،تب ا ّّٚهِااا أّْ سااشب اهبعااح
اهعزب ٛاالع اك ،ٛسشب عوٌاُ ٛباًتٚااس ،إم أبااْ عاّ ُظااَ اذتلاٍ اهاذٙ ٜاؤًّ
بٕٙٗ ،عٌى عو ٟتطبٚالٕ ،فٔ٘ "ُظاَ ُٚاب ٛدصت٘رٗ ،ٜاهضوط ٞاهتِفٚذً ٞٙضؤٗه ٞأًااَ
اهضوط ٞاهتغزٙع ٞٚاهيت ِٙتدبٔا اهغعب ًباعزٗ ،"ٝأّْ "اهزابط ٞاهالً٘ٚآ ٞا ٛاهزابطاٞ
اه٘سٚد ٝاهالا ٌٞ٢يف اهدٗه ٞاهعزب ٞٚاهيت تلفى االُضذاَ بني املا٘ايِنيٗ ،اُؾأارٍٓ
يف ب٘تال ٞأًٗ ٞاسدٗ ،ٝتلافا صا٢ز اهعؾبٚات املذٓبٗ ٞٚاهطا٢فٗ ٞٚاهالبوٗ ٞٚاهعزبٚاٞ
ٗاإلبوٌٚٚااٗ ،"ٞأكااد أٙق ااً أ ّْ "اهضااوط ٞاهالقاااً ٞٚ٢ؾااًُ٘ٗ ٞضااتالو ٞعااّ أٙاا ٞصااوطٞ
أخز ٛٓٗ ،٠تتٌتع حبؾاًُ ٞطوال "ٞكٌا أكد أّْ "اهجزٗ ٝاالبتؾاد ٞٙيف اه٘يّ ًوم
هألًٗ ،"ٞكذهم "امل٘ايِْ٘ مجٚعاً ًتضاْٗٗ باهال ٌٞٚاإلُضاُٗ ،ٞٚهاذا فااذتشب ميِاع
اصتجٌار دٔد ارخزٗ ."ّٙاهغُ ١ٛفضٕ فٌٚاا خياؿ صٚاصا ٞاذتاشب االدتٌاعٚا ٞعواٟ
ؽعٚد األصزٗ ٝؽش ٞاجملتٌع ٗثالافتٕ ٗاهعٌى ٗإهغا ١اهتفاٗت اهطبالًٗ ،ٛا رًات إهٚإ
صٚاصاااتٕ يف زتااااي اه بٚاااٗ ٞاهتعوااا ،ٍٚإم أبااازّ أّْ "اهتعوااا ٍٚبلاااى ًزاسوااإ زتااااُٛ
هوٌاا٘ايِني مجٚع ااًٗ ،إهشاًاا ٛيف ًزاسواإ االبتداٚ٢ااٗ ٞاهجاُ٘ٙااٗ ،"ٞكااذهم املاازأ" ،ٝإم
تتٌتع حبال٘ق امل٘ايّ كؤا" ٗ "حتالً ٚبدأ تلافؤ اهفزـ ...كٙ ٛدظٔااز امل٘ايِاْ٘
يف مجٚاع زتااالت اهِغاا اإلُضااُ ٛكفاا١اتٍٔ عواٗ ٟدٔٔاا اذتالٚالاٗ ٛيف ساادٗدٓا
اهالؾ٘."٠
أردُا ًّ إٙزاد ًا صاب هِظٔاز أ ّْ ُٔار اذتاشب ٗيف شتتوا زتااالت اذتٚاا ٝباد
فاااق اااارب أًااٍ أخااز ٠صاابالتِا يف زتاااي تطبٚا اهعوٌاُٚااٗ ٞخاؽاا ٞاألٗرٗبٚاأًِ ٞااا،
ٗالصٌٚا ًاا ٙتعوا ًِٔاا بادتاُاب اإلُضااُٗ ٛاهعداها ٞاالدتٌاعٚاٗ ،ٞرفاض االصاتغني
ٗاهتفاااٗت اهطبالاا ٛاهااذُ ٜلاااد صتاادٖ ٙضااٍ اجملتٌعااات األٗرٗبٚاا ٞكافااٗ ،ٞسالاا٘ق
امل٘ايّ ااٖ اهدٗهٗ ٞخاؽ ٞيف زتاي اهتعوٗ ٍٚاهؾشٗ ٞاهعٌى ٗرريٓا.
هالد تعزد اذتشب يف أثِااً ١ضاريتٕ اهط٘ٙواٗ ،ٞالصاٌٚا بعاد اصاتنًٕ اهضاوط،ٞ
إا اُتالادات عتٗ ٟاتٔاًات شتتوف ،ٞبى إا ًعارن باص ٞٚتفاٗتات يف فازاٗتٔا بباى
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اصتنًٕ اهضوطٗ ٞبعدٓاٗ ،كاْ يف كى ًز ٝخيازز ًِٔاا أبا٘ ٠مماا كااْٗ ،اواٟ
ٓذا اهؾزا ًع اهال٘ ٠اهزدعٗ ٞٚاهال٘ ٠اهد ِٞٚٙاهيت جؤا سزك ٞاإلخ٘اْ املضوٌني،
ٗأٗي ًعزكاا ٞكاُاات بارتٌضااِٚٚات عِاادًا خاااد اذتااشب االُتدابااات اهربملاُٚاا ٞيف
دًغ مبٌجوٕ رٙاد املاهل ٛفد ممجى اإلخ٘اْ املضوٌني ًٗؤصضإ يف صا٘رٓٗ ٞٙا٘
ًؾااطف ٟاهضااباعٗ ،ٛفاااس ًٔ٘ٙااا املاااهلٗ ،ٛاصااتٌز اهؾاازا ٗ ،الصااٌٚا بعااد ثاا٘رٝ
عبا يف اهعزاق ٗث٘ر ٝمار يف ص٘رٗ ،ٞٙمما كاْ ٙدشاارَب فٚإ ساشب اهبعاح اهعزباٛ
االع اك ،ٛيف إُٔ سشب عوٌااُٗ ،ٛكااُ٘ا ٙفضازْٗ اهعوٌاُٚا ٞبااهلفز ٗاإلذتااد،
ًضاااتغوني بضااااي ٞبعاااض أبِاااا ١عاااعبِاٗ ،اصاااتِدٗا يف مهااام إا اهعوٌاُٚااا ٞاألٗرٗبٚاااٞ
ٗستاربتٔا هولِٚضٗ ٞاهدٗ ،ّٙأّْ اهبعح ٙطب ًِتذاً أٗرٗبٚاً ال عنب ٞهٕ مبذتٌعِا،
ٗفات ٓؤال ١أّْ اهعوٌاُ ٞٚهٚضت تؾ٘ر ًجال أٗ ررب ٞساكٍٗ ،إمنا ُٓ ٛتٚذ ٞتطا٘ر
ي٘ٙااى ًٗتااداخىٗ ،ت خااذ بعااني االعتبااار ظاازٗف أ ٜزتتٌااع ٗتطاا٘رٖٗ ،باهتاااه ٛفوااد٠
اجملتٌعات اهبغز ٞٙاارب عوٌاُ ٞٚشتتوفٗ ،ٞإما عدُا إا تارخيِا اهعزب ٛه٘ددُا أّْ
اهدٗه ٞاهعزب ٞٚاألٗا ٗٓ ٛاهدٗه ٞاألً٘ٗ ،ٞٙعاؽٌتٔا دًغ  ،بد لوت بذٗر اهجالافٞ
املدُٗ ،ٞٚكاُت إا س ّد ًا اهِا٘ا ٝاألٗا هوفؾاى باني اهادٗ ّٙاهدٗهاٗ ،ٞكاُات جاى
اجملتٌع اهبغز ٜباهالٚاظ إا رريٖ يف مهم اهعؾز اهذٙ ٜغٔد اهتعااٙػ املغا ن باني
شتتو امللُ٘اتٗ ،اهذ ٜاتضٍ باهغِٗ ٟاهتِ٘ ٗاالُفتاح.
إال أّْ اهال٘ ٠اهدٗ ِٞٚٙاهزدع ٞٚتلت باالع اد اهضوٌ ٛعوأُ ٟار اذتاشب
اهعوٌاُٗ ،ٛإمنا اُتالوت ف ٕٚإا امل٘ادٔ ٞاملضوش ًّ ،ٞخني خنٙاا صازً ٞٙضاوش ٞيف
سوب ٗلاٗ ٝلؿ ٗرريٓاٗ ،كاُ٘ا ٙضتغوْ٘ أ ٜعٌى تالَ٘ بٕ اهدٗه ،ٞفعو ٟصابٚى
املجاااي ًااى ١اهغاا٘ارز يف املاادارظ باملعوٌااات رااري اوذّبااات ًااع أّْ اذتااشب ٙتدااذ
ً٘بفاً ًّ اذتذابٗ ،كاْ ععارٍٓ اهداً٘ ٍ٢ادٔ ٞسشب اهبعح اهلافزٗ ،تؾاعد
مهم يف عاًٗ ،0963 ٗ 0964 ٛاتضٌت سزك ٞاإلخا٘اْ املضاوٌني ًٔ٘ٙااًٗ ،اا تاشاي
باهتعؾب ٗاهضوف ٞٚاه٘ٓابٗ ،ٞٚكاُ٘ا داٌ٢اً ٙعوِْ٘ عّ بدرتٍٔ عو ٟإصالا سلً٘ٞ
اهبعاح اهلااافزٗ ،ٝإباًا ٞسلااٍ إصانًً ٛلأُاااٗ ،اصاتٌز ٓااذا اهتؾاااعد إا أْ
اعاات ّد يف ًِتؾ ا صاابعِٚٚات اهالاازْ املِؾاازَ ٗإا بداٙاا ٞمثاُِٚٚاتاإ ،سٚااح كاُاات
املعزك ٞاهيت وّ فٔٚاا اصت٣ؾااي عا ف ٞاإلخا٘اْ املضاوٌني يف لاا ٝعااَ ًٗ ،0982اا
ٙشاي تِظ ٍٚسزك ٞاإلخ٘اْ املضوٌني املزتبط خاردٚاً ٙعبح ست ٟأٙاًِا ٓذٖ ،يف ظى
ًا أيوال٘ا عو" ٕٚربٚعاً عزبٚاَ"ً ٘ٓٗ ،ا او ٟفٌٚا ُغٔدٖ ًّ تِظٌٚاات دِٚٙا ٞإرٓابٚاٞ
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حتٌى أمساً ١ا أُشي اهلل بٔا ًّ صوطاْ ،أسزار اهغاَ ،فٚو اهفتا ،دبٔ ٞاهِؾز،ٝ
ٗداعػ ٗرريٓا فلؤا جاى األبِاا ١اهغازعٚني ذتزكا ٞاإلخا٘اْ املضاوٌنيٗ ،كٌاا
اُتؾز اذتشب عوٓ ٟذٖ اهتِظٌٚات املتطزفٗ ٞرري اه٘يِ ٞٚيف اهعال٘د اهضابال ،ٞفنبدّ
إُّٔ صِٚتؾز يف ًعزكتٕ اه َ٘ٚفدٓا ياي اهشًّ أَ بؾزٙ ٗ ،الدَ اذتاشب تِااسالً
هلذٖ اهتِظٌٚات يف زتاي ُٔذٕ اهعوٌااُ ٛإال أُإ ٙبادً ٜزُٗا ٞيف بعاض األسٚااْٗ ،يف
إيار است٘ا ١اهلجري ًّ اهتشزكات اهيت ٔٙدف أؽاشابٔا إا تا س ٍٙاه٘فاع ،كٌاا
سؾى يف عاَ  0974يف أثِا ١االصتفتا ١عو ٟدصت٘ر ادتٌٔ٘رٙا ٞاهعزبٚا ٞاهضا٘رً ،ٞٙاع
اإلعار ٝإا أّْ اذتشب ٗاهدٗها ٞبادًّا هوغا ْ اهادً ٙاا ٙالادَ يف أ ٜدٗها ٞأخاز،٠
فٌٚا خيؿ بِا ١املضادد ٗرعا ٞٙرداي اهدٗ ّٙارتطباٗ ١أٌ٢ا ٞاملضااددٗ ،تالاَ٘ ٗسارٝ
األٗباااف بلااى مهاامٗ ،اهبعااح ميٚااش بااني داا٘ٓز اهااد ّٙاإلصاانً ٛاهؾااشٚا اهضااٌا،
ٗبني ًا تزٙدٖ توم اهعؾابات اهيت تتشدخ باصٍ اإلصنَ ٗاإلصنَ ًِٔاا بازٓٗ ،١ٜاٛ
تِفذ أدِد ٝأعادا ١اهعزٗباٗ ٞاإلصانَ يف اهغازب األٗرٗبا ٛعاًاٗ ٞاألًريكا ٛخاؽا،ٞ
ٗرأظ سزبتٌٔا اهلٚاْ اهؾٔ ،ُٛ٘ٚفٌّ ٙضتطٚع اإلصا ٝ١هإلصنَ أكجز مما ٙؾدر
عّ ٓؤال ١اهاذٙ ّٙادّعْ٘ اإلصانَٙٗ ،فعواْ٘ ًاا ٙفعواْ٘ صا٘ا ١يف صا٘ر ٞٙأَ اهعازاق أَ
ًؾز أَ اه ٌّٚأٗ هٚبٚارر أٗ ًا ٙالً٘اْ٘ بإ ًاّ تفذاريات يف أٗرٗباا ٗأًريكاا ٗ أضتاا١
اهعا كاف ،ٞفٔذٖ كؤا أفعاي ال تض ١ٛهإلصنَ فشضب ٗإمنا اعوٕ ًّٗ ٙد ّٙبٕ
زتاازد ٌٓاار ٗٗساا٘ؼ ال عنباا ٞهلااا باذتقااارٗ ٝال ستاا ٟباملدُٚاا ،ٞبااى ال ٙضااتشالْ٘
اذتٚاااٗ ،ٝالصااٌٚا أّْ األٗرٗبااٚني ال ميٚااشْٗ بااني ًضااوٍ ٗعزباا ،ٛفِٚظاازْٗ إهاا ٍٔٚعوااٟ
أٍُّٔ ٗاسدٌٗ ،فٌّ اه٘ؽ اهضااب ٗ ،باهتااه ٛال ُضاتطٚع ًطاهبا ٞاملا٘ايّ األٗرٗباٛ
اهعاد ،ٜأْ ٙلْ٘ ً٘ف٘عٚاً يف ُظزتٕ هإلصنَ يف فاً٘ ١اا ٙضاٌع ٗ ٙازٗ ،٠خاؽاٞ
ًّ خني إعنٍَ أٗرٗبً٘ ٛدٕ ٙالدَ اذتالا ٢أبايٚى؟ ٗاألبايٚاى سالاا ٢؟ ٗٓا٘ ٙعازف
أّْ ٓذٖ اهتِظٌٚات ًّ ؽاِع أُظٌتإ ٗأدٔاش ٝشتابزاتإ ،هتفلٚام أًتِاا ٗإلفاعافٔا
ُٗٔااب ثزٗاتٔااا ٗلاٙاا ٞكٚاُاإ اهؾاأٗ ،ُٛ٘ٚاإلبالااا ١عوٚاإ اهالاا٘ ٝاملٌِٔٚااٗ ٞاهفاعوااٞ
ابتؾادٙاً ٗأًًِ ٚا ٗعوٌٚاً ٗعضلزٙاً يف ًِطالتِا اهعزب.ٞٚ
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رامناا:
 - 0اهضعٚد ،رفعت اهعوٌاُ ٞٚبني اإلصنَ ٗاهعالى ٗ اهت صوٍ 07
- 2ؽااوا ٗ صااتفاهٚا ( )0638أُٔاا ٟاذتاازٗب اهدِٚٙاا ٞاملِدهعاا ٞيف أٗرٗباااًِٗ ،ااذ مان اهتااارٙذ
كاااْ ظٔاا٘ر اهدٗهاا ٞاهالً٘ٚاا ٞاذتدٙجاا ،ٞأ ٜاهدٗهاا ٞاهعوٌاُٚااً ،ٞالاازراً ُالااى ممتولااات
اهلِٚض ًّ ٞصوطات د ِٞٚٙإا صاوطات ًدُٚاٗ ،ٞباهتااه ٛأهغا ٟفازٗر ٝاتباا املا٘ايّ
د ّٙاإلبطاع ٛأٗ املاهم اهذٙ ٜتبع هٕٗ ،مبعِا ٟخاز فؾاى اهتبعٚا ٞاهدِٚٙا ٞعاّ اهتبعٚاٞ
االدتٌاعٗ ٞٚاالبتؾاد.ٞٙ
- 4يزابٚغ ،ٛد٘رز ٓزيالات ،ز99 2
- 3دااْ٘ ٓزًاااْ راُااداي تلاا٘ ّٙاهعالااى اذتاادٙح زُ 309 0ال انً عااّ اهضااعٚد ،رفعاات،
مكز صابال ًا 08
ً- 5ارتّ ها٘ثز (ً ) 0536- 0384اّ أٓاٍ املؾاوشني يف اجملااي اهاد ، ٙكااْ بضٚضا ًا ثاٍ
خاه ممارصات اهلِٚضٗ ٞاستر عؤٚا.
- 6امل٘ص٘ع ٞاهفوضف3 .4 ٞٚ
- 7ت٘دٗرف تشفٚتاُْ ،النً عّ ؽاحلٓ ،اعٍ االُضداد اهتارخي075 ٛ
ٓ- 8ني ،رفا ًا بعد اهعوٌاُ ،ٞٚزتو ٞاهعؾ٘ر ادتدٙد ،ٝعدد ُٚضاْ2111 ،
- 9أصط ًع ؽدٙالٕ داْ دا٘رٙط اذتاشب االعا اك ٛاهفزُضاٗ ،ٛأؽابا أًِٚااً عاًااً هإ
صِٗ ، 0910 ٞإه ٕٚتعاش ٠فلاز ٝاإلفازاب اهعااَ ،اهايت ٙاز ٠أُٔاا أصتاع ٗصاٚو ٞملالاًٗاٞ
اهزأمساهٗ ،ٞٚاختري رٚ٢ضاً هو٘سرا ١أكجز ًّ إسد ٠عغزً ٝزً ٝع استفاظٕ ًد ٝي٘ٙواٞ
ب٘سار ٝارتارد.ٞٚ
- 01اهضعٚد ،رفعت مكز صابال ًا 22
- 00يزابٚغ ،ٛد٘رز مكز صابال ًا .013- 99
- 02املعذٍ اه٘صٚط ،ز641 2
- 04ابّ خودْٗ املالدً090- 091 ٞ
- 03عبدٖ ،ستٌد األعٌاي اهلاًو ،ٞز 282 4
- 05عبد اهزاسق ،عو ٛاإلصنَ ٗأؽ٘ي اذتلٍ 9- 8
- 06فآز ،د.ستٌد كاًاى اهؾازا باني اهتٚاار ّٙاهادٗ ٙاهعوٌااُ ٛيف اهفلاز اهعزباٛ
اذتدٙح ٗاملعاؽز 057
- 07اهعا  ،د.ستٌ٘د أًني األؽ٘هٚات اإلصنً ٞٚيف عؾزُا اهزآّ ،تغز ّٙأٗي 0992
- 08ادتابز ،ٜد.ستٌد عابد ارتطاب اهعزب ٛاملعاؽز 73
- 09عبدٖ ،ستٌد األعٌاي اهلاًو ،ٞز 288- 287 4
- 21املزدع اهضاب  ،ز 075 2
- 20فآز ،د.ستٌد كاًى مكز صابال ًا 090
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- 22اهل٘اكا ،عبد اهزلّ أَ اهالزُ 084 ٠النً عّ اهضعٚد ،رفعات ،مكاز صاابال ًا
56- 55
- 24عبد اهزاسق ،عو ٛمكز صابال ًا 63- 64
- 23املزدع ُفضٕ 016
- 25املزدع ُفضٕ
- 26اهدصت٘رً ،طب٘عات اهالٚاد ٝاهالً٘ ٞٚهوششب ،دًغ 2111 ،
ورا ع الاحث
 - 0ادتابز ،ٜد.ستٌد عابد ارتطاب اهعزب ٛاملعاؽاز ،6دراصا ٞحتوٚوٚاُ ٞالدٙاً ،ٞزكاش
دراصات اه٘سد ٝاهعزب ،ٞٚبريٗت.0999 ،
 - 2ارتطاب ،ٛعش اهد ّٙأص٣و ٞاذتداثٗ ٞرٓاُاتٔا ،اهدار اهعزب ٞٚهوعوَ٘ ،بريٗت.2119 ،
 - 4راُااداي ،دااْ٘ ٓزًاااْ ،تلاا٘ ّٙاهعالااى اذتاادٙح ،تزمجااٗ ٞحتالٚا داا٘رز يعٌاا ،ٞدار
اهجالاف ،ٞبريٗت .0966
 - 3اهضااعٚد ،د.رفعاات اهعوٌاُٚااا ٞبااني اإلصاانَ ٗاهعالاااى ٗاهت صااوٍ ،دار األٓاااه ٛهوطباعاااٞ
ٗاهِغز ٗاهت٘سٙع ،دًغ .2110 ،
 - 5فاآز ،د.ستٌاد كاًاى اهؾازا بااني اهتٚاار ّٙاهادٗ ٙاهعوٌااُ ٛيف اهفلاز اهعزبااٛ
اذتدٙح ٗاملعاؽز ،دار اهبريُٗ ٛهوطباعٗ ٞاهِغز ،بريٗت .0994
 - 6يزابٚغاا ،ٛداا٘رز ٓزيالااات ادتااش ١اهجاااُ ،ٛعااّ اهعوٌاُٚا ٞكإعاالاه ٞٚإصاانً- ٞٚ
إصنً ،- ٞٚدار اهضاب ٛباالع ان ًع رابط ٞاهعالنُٚني اهعزب ،بريٗت.2118 ،
 - 7عبد اهزاسق ،عو ٛاإلصنَ ٗأؽ٘ي اذتلٍ ،دار ًؾز اوزٗص ،ٞاهالآز.2117 ،ٝ
 - 8عبدٖ ،ستٌد األعٌاي اهلاًو ،2ٞاملؤصض ٞاهعزب ٞٚهودراصات ٗاهِغز ،بريٗت .0981
 - 9اهعا  ،د.ستٌ٘د أًني األؽا٘هٚات اإلصانً ٞٚيف عؾازُا اهازآّ -دراصا- ٞبقااٙا
فلز ،ٞٙتغز ّٙأٗي.0994 ،
- 01اهل٘اكا ،عبد اهزلّ أَ اهالز ،2 ٠دار اهزا٢د اهعزب ،ٛبريٗت.0982 ،
- 00املضري ،ٜد.عبد اه٘ٓاب ٗعشٙش اهعظٌ ٞاهعوٌاُ ٞٚحتت اجملٔز ،دار اهفلز ،دًغ ،
.2118
 - 02امل٘ص٘ع ٞاهفوضف ،ٞٚبريٗت.0980 ،
ٓ- 04اعٍ  ،د.ؽاحل االُضداد اهتارخي ،ٛدار اهضاب ،ٛبريٗت.2117 ،
- 03رفآ ،ني ًا بعد اهعوٌاُ ،ٞٚزتو ٞاهعؾ٘ر ادتدٙد ،ٝعدد ُٚضاْ.2111 ،
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( *)

ا – مقدمة:
التفكري ٍو كنا يؤكد معظه الباحثني تيفط العقل ،إٌ توقف اختيق العقل،
وٍو ما يَب املعلومات معيى ،وجيعل للنعزفة مغشىٍ ،و الذي يعطي للحياة بأصزٍا
معيىىى( .)1وٍىىذا مىىا يعطىىي لفقىىة املىىثقفني املفكىىزيً ايفٍنيىىة ا ا ىىة اليَىىو
باجملتنع على اعتبار أٌ فقة املثقفني اختصا َا التفكري ،وٍنَا التضاؤل واليقىد
البياء ،وٍىو دور رفيىع وحاصىه ،خا ىة إتا أتىاا تىا اجملتنىع أٌ تلعىب ٍىذا الىدور
الزيادي ،أما إتا أغلق اجملتنع أبواب اليقد وىوافىذ التضىاؤل ،واىطىوى علىى ىفضىُ
جيىىص ىىورتُ عىىً تاتىىُ فىىتٌ دورٍىىا يىىتقلم ويىىدر ا ضىىو مكاىتَىىا ،والىىذبول
وظيفتَا ،وكلنا أطلقت القوى الضياصية العياٌ للفكىز كنىا لثلىُ املثقفىوٌ ،كىاٌ
تلىىع عةمىىة ىىحة وصىىةمة ،أمىىا إتا أانىىت القيىىادات الضياصىىية العقىىول ،وقيىىدت
ايفلضً ،واصتدجمت املىثقفني ىظىاو امتياساتَىا ومضىؤولياتَا ،كىاٌ تلىع دلىية
على أٌ اجملتنع آصًٌ ،وعلى أٌ التاريخ راكد(.)2

(* ) كاتة وتاحج سوري ،عضو اتحاد الكتاب العرب ،جمعية الثحوث والدراسات.
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َلقس عانٖ التفكي العطبتْ ٌتا ٟاختاا قاتلتٕ دز ىل تتس اليتم تو
القتتّا اذتهتتاضِٕ  ١فهتتا العطبّتتٕب بعهتتًا بكعتتة عُا تتة شاتّتتٕب َبعهتتًا بكعتتة عُا تتة
خاضوّٕب عملت القُٗ املعازِٕ ل ٕ ٢علٖ تهمّفًا لّػًة هلا اهلّمهٕ َالػّططٔب فُقع
الفكي العطبْ يف ؿي ٠خط ٔ َاضتطافا قاتلٕ.
َ و ىلميانْ دى املطلُب و املمقكني الُّم يُ اٟنط ٠و هًي الكيط الهقسٓ
التتصٓ ِػتتلي ةطِقتتٕ املُاوًتتٕ َالكتتطا تتع التتصا َ تتع ا٣ختتطب َضتتتو الّتتُم دٌتتًُ
رتُض عطكٕ التصا تع التصا ب َدى نعّتس زضاغتٕ تطالهتا علتٖ دغتاؽ دنتٌ  ٟؾتْ٘
دقسؽ و العقةب َكة ا يف يصا الااه خانع للمػا٘لٕ َالهقاف َالهقسب َخاقٕ
الااه السِينب ف ٠ؾْ٘ دقسؽ و العقةب َبالفالْ دى غتهتع يتصا املتُضَه التسِين
للهقس املُنُعْ بعّساّ عو الفعكب َالفقسِؼ)3(.
َيف يصا اإلةاض ٌاَلها بّاى املؿي ٠اليت تعآ الفكي العطبْب َ ا يُ
الفكي التصٓ نطمتإ ىللّتٌب َ تا الػتتّة لفهمّتٕ الت فكي العطبتْ ..ةطِتن نًهتفها
َخ٠قها َقُتهاب يصا ا ضتاَل تتّانٌ يف حبمها ا٣تْ:
- 2مشكةت العقل العزبي:

تتو ِفتتابع طاٌتتة الكيتتط العطبتتْ َدةتتُاضٍ  ٟتعتتُظٍ الكطهتتٕ لّيفؿ ت دى تتا
دقاب العقة العطبْ و اغف٠ب وا٘ بعس زخُل املدططا اٟغفعماضِٕ للًّمهٕ علٖ
املهطقٕب َىلزخال الفعكب َالفٍىطب َ هع تؿغّة العقتةب َممّتسٍ تو خت٠ل التتس
َارتطافا حتت غفاض السِوب مة الُيابّٕب َاإلغ٠م الػّاغتْ بأٌعابتٌ املدفلكتٕب
َعلٖ ضدغًا اإلخُاى املػلمُىب َالصٓ كاى للعممانّني َالربِطانّني التسَض ا١غتاؽ
يف َٟزتًتتا َضعاِفًتتاب َ تتو لتتا اإل ربِالّتتٕ ا ١طِيّتتٕ َالكتتًُّنّٕ التتيت ض تتت هلتتا
السَض َاملًام لفس دٓ باضقٕ د ة يف الفطُِط َالفقسم َالٌُسٔ يف الُةو العطبْ.
املسقن يف ٌال العقة العطبْ َتكيت ٍ الّتُم ِفتتني لتٌ دنتٌ تفهاظعتٌ تّتاضا عتسٔ
دخططيتتا تّتتاض ِطِتتسٍ دى ِتقتتٖ يف اليًتتُو املرلمتتٕب َتّتتاض ِطِتتسٍ دى ِيتتُى حتتتت
الفتعّٕ ل٢وهيب َىللغا٘ يُِفٌ َخكُقّفٌب ٌّن الفّاض الصٓ ميمة الكيط الر ٠تْ
الفيك ٓ الصٓ ِفػا بالفػلّا ب َاٟغفػ٠مب َاغفتعاز الفأَِتةب َادتتسلب َعتسم
اٟوفًتتاز دَ ىلعمتتال العقتتةب َاٟكفكتتا٘ بالهقتتة عتتو الػتتل ب َاإل تتا يتتُ ا١قتتةب
َارتطًَ عهٌ خطًَ عو ادتماعٕب علا الػل دفهتة تو علتا ارتلت ب  ٟوسِتس يف
العلتتاب فقتتس قتتال الػتتل الكتتاا كتتة ؾتتْ٘ب العلتتا يف نقكتتاىب َلتتّؼ يف تطتتُضب
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الع و الػابن دفهة زاٙماّ تو التع و الٌ٠تنب َنتتص دقتٍاب ا٣ضا٘ املدالكتَٕ .تّتاض
متمة يف اخاا ا ِػمٖ ا بعس اذتسالٕب َالكيط العس ْب َ اعا ٌطِٕ الفعت
اليت تػُ بسِعٕ ختلت العقتة العطبتْب َ طكعِتٕ اذتهتاضٔ اَ١ضَبّتٕب َقتُٔ العقتة
اَ١ضَبْب َارت٠م با١ختص بيتة تا ِقتُل بتٌ اَ١ضَبّتُىب َيتصا تا دزٗ ىل عتسم
قسضٔ الكيط العطبْ علٖ دى ِتفدلل تو ٌػاغتّفٌ املكطةتٕ متاٍ عرتا الكلػتكا
اذتسِمٕ اليت دَلت ىلؾيالّٕ اللغٕ ايفما اّ كت اّب مة الُنعّٕ املهطقّٕ اليت غعت
ىل َنتتع لغتتٕ ههتتتطٕ لكتتّاتٕ املقتتُ ٟاملهطقّتتٕب َالهرطِتتا العلمّتتٕ بكتتُضٔ ٟ
حتفمتتة الغمتتُض دَ الْلتتِؼب َالكلػتتكٕ الفأَِلّتتٕ التتيت غتتعت ىل حتاؾتتْ غتتُ٘ الكًتتا
الصٓ ِهىا عو َغّط اللغٕب َفلػكٕ العسم لسٗ نّفؿٌ اليت تطالب بإعتازٔ الهرتط يف
كة ٌكاز عاضفهاب فقس قا ت تت بٍَٔػِب ضدٌِ تت علٖ دَيام و قهع اللغتٕ َزتاظيتا
َتيفّياتًاب َضَاغب اغفدسا اتًا الػابقٕ َفلػكٕ الُوُز لتسٗ /يّتسوط /التيت
ِطالب فًّا بإضوا اللغٕ ىل هابعًا ا َ١ب َاغازاز نكاعفًا َةًاضتًا بفدلّكتًا
مما تػطب ىل كّانًتا َتاضغتًتا تو دفيتاض َىلعتتا٘ا ب َتُوًتا َاقااٌتا (.)4
َيتتِ ٟ ٟ٘ٞقلتتُى خطتتطّا عتتتو التتفيك ِني َالر ٠تتّني علتتتٖ ٌانتتط ا ١تتٕ العطبّتتتٕ
َ ػفقتلٔ ًاب َيصا ا ِتسعُنا ل٠تكتا تع اليتم ِو التصِو ضدَا دى اٟخااقتا التيت
ٌسلت يف الفكي العطبْ قسمياّ ٌَسِماّ دز ىل تلُه يصا التفكي ب فأنتٍٖ يف
عرمٌ فيتطاّ دٌازِتاّ ب ِتطٗ ا ١تُض تو ظاَِتٕ َاٌتسٔب َيتُ تا ِفعتاضض تع كًتُم
التتفكي املفتتُاظٓب فيتتطاّ ِػتتُزٍ ةتتابع ضز الكعتتةب َيتتُ تتا ِفهتتافٖ تتع الكيتتط
اٟغفؿطايفب فيطاّ قانعاّ لُتُّٟب ِيفكتْ بتأَل بتسِةب َِعيتس يف اغتفعطاض بتاقْ
ؿتتس
التتتساٙةب َيتتُ تتا ِفهتتافٖ تتع الكيتتط الفتتتازلْب فيتتطاّ ميّتتة ىل التتّقني َ َِهِ ُ
اإل ا ب َالفعا ة ع القاةعب َيُ ِفهتافٖ تع التفكي اٌٟفمتالْب فيتطّا َيهتت
ق٠تٌ ع العلُم الكُضِٕ و ضِانّا َتقهّتا ب فيطاّ ِهعلتن ىل الفكاقتّة التيت
تلًٌّ عو الكُضٔ الؿا لٕب َيُ ِفهافٖ ع الكيط املهرُ ْب فيطاّ ِعانْ نطوػّٕ
القتلّتتتٕ التتتيت تت تٞزٓ ىل العىتتتع عتتتو فًتتتا ا٣ختتتط املدفلت ت ب َ ِفهتتتافٖ تتتع الكيتتتط
ط بني ةطفنيب َيتُ تا
الفُاقلْب فيطاّ تُفّقّاّ ِٞزٓ ىل القتُل بأى اذتقّقٕ ََغَ ْ
ِفهتتافٖ تتع الكيتتط الاكتتّيبَ .يتتصا تتا وعتتة اليتتم تتو وُانتتب الكيتتط العطبتتْ
فيطاّ نٍِّ٠ب دٌازٓ ا١بعاز َانكعالّاّ ت حتلّلْ َت هًىْ ..ت هطقْب مما
ِتتسعُنا للقتتُل :ىلى تتتسنْ ٌّاتهتتا تتو تتتسنْ فيطنتتاب َنتتمُض دزَا تكي نتتا ِطختتْ
العهاى د ام ؿاعطنا لفطغٖ علٖ ُاقكهاب كما دى ُق الكيط العطبْ و ا٣خط
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بني اٟغفػ٠م لٌب َىلع٠ى القطّعٕ عٌب غتاقمٌب  ٟغتفكتا عتٌب َيتصا تا دزٗ
ىل دى تكي نا ا ظال ِهككة عو الُاقع.
َنرتطٔ يف الُاقتتع العطبتْ الّتتُم َاملُقت تتو التفكي ُِقتتلها ىل دنهتا  ٟلتتي
ناقّٕ عقُلهاب َيْ يف عرمًا و قهع ا٣خطِوب ٌانطِو َتاٙتنيب ٌّن تكؿٖ
َبا٘ العقُل يف َةهها العطبْ ٌفتٖ لتة تت قلّتة تو قتكُو الهدتب لتسِهاب َلتّؼ
يهتتاد زا٘ عقلتتْ ىل ٟابفلّهتتا بتتٌب تتو ال٠علمّتتٕ ىل ارتطافتتٕب َ تتو نتتمُض اإلنفتتاً
الكيطٓ ىل الععَو عو العلا َ ساَ ٕ الفعلّاب ٌّن ِرو كم َى دنًا ِكيطَى
َيا يف ٌقّقٕ د طيا ِ ٟكعلُى غتُٗ ىلعتازٔ تطتّتب انًّتاضاتًاب َاوتااض دفيتاضيا
َدفياض ت يا.
َ هتتص عؿتتطا الػتتهني زَ دقتتُا املكيتتطِو العتتطب علهتت ّٕ ٌتتال فيطنتتتا
العطبْب فُقكٌ /عتساهلل العطَٓ /بأنٌ فيط فدل ب َ/خلّة دمحس خلّتة /بأنتٌ
دغطُضٔب َ/قسقْ ىل اعّة /بأنٌ ػطح للعسِتس تو اَ١يتامب ََاقتع اذتتال الّتُم
ط تطِتبْ تتو الفّتتاضا الكيطِتتٕب
ِٞكتتس دى َاقعهتتا العطبتتْ فّتتٌ د تتاخ لقافّتتٕ َخلت ْ
فيط عق٠نْ جبانب فيتط ختطايفب غتلكْ تقلّتسٓ جبانتب فيتط عاقتطب فيتط
ستافظ جبانب فيط لتُضٓب خلتّط طكتب تو اِ١تسُِلُوّا تت ستتسزٔ اهلُِتٕ
َاملعاملب تكفقس ا١قالٕ ليهًا غلكّٕب تكفقس املعاقطٔ ليهًا اغفً٠كّٕب تطتطح
قهتتاِا حهٍتتٖ ضازِيتتالْ َتهفًتتْ بفكػ ت ا  ٟيُتّتتٕ دَ قسضِتتٕب تتٍتتن يف اهلُِتتٕ
َالتتااه َتفغافتتة عتتو اذتانتتطب تهقتتة عتتو الغتتطب َتفٍتتسه عتتو املتتُضَهب اتتتااب
املكيط املمق عو تاضغتٌب عو َاقع زتفمعٌب َانؿغال املكيتطِو العتطب بتالكيط
الغطبتتْ قتتتة اٟيفمتتام حؿتتي ٠زتتتفمعًاب َا١خطتتط تتو شلتتي يتتُ دى اٟنؿتتغال
بالكيط الغطبْ مل ِيو قاٙماّ علٖ يُِٕ تاضغتّتٕ ػتتقٕب مل ِيتو فدتصاّ هٍتٖ
وسلّاّ ع يصا الكيط ()5ب َكما نعلا فالصٓ ًِ ٟفا حانٌّ ُنُعّاّ  ٟمييتو
دى ِأخص ُقك ّا ُنُعّ ّا تو املػتفقتةب لتصلي نؿتأ انككتام بتني ادتماعتا املمقكتٕ
َبتني ا١تلتّتتٕ العرمتتٖ تو دبهتتا٘ زتتتفمعًاب َىلى تكاَتتتت زضوتا يتتصا اٟنككتتام تتو
فطِن ٣خط)6(..
لقتتس دقتتتإ الكيتتط العطبتتْ الّتتُم ؾتتفاتاّب ظتمتتع بتتني املفهاقهتتا ب َتعتتت اّ عتتو
الفىعَ ٝالفًط ٝالمقايفب َدقتإ التُالْ يتُ املتفٍييفا يف كتازض المقافتٕ َنُعّفًتا
َ ػتاضياب َدقتتتٍت المقافتتٕ تابعتتٕب غابتتٕ عتو َاقعهتتا العطبتتْب طتتطتتٕ بارتتتاضًب
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َارتاضً بّسٍ الػلطٕ العلّا َالػّططٔب ميلي دزَا اإلنفاً المقايفب ِطتُٓ بتة ِلتُٓ
بٌ كتة تو (التُالْ) َ(املمقت )ب عت لُلُتٌ ىل ختازم تتابع َعتتُل ا١ظ تٕ ىل دظ تٕ بهتا٘
زاخلتتْب بهتتا٘ نكػتتٌّْ)7( .تتن دقتتتإ الكيتتط اٟغتتفً٠كْ يتتُ الكيتتط الػتتاٙس
َاملػّطط علٖ املهطقٕ العطبّتٕب ٌفتٖ َقتلها ىل د ِى دقتتإ يتصا الكيتط عتاوعّا عتو
اغفؿطاو آفا الفٍُ ٟالفاضغتّٕ للُاقع اٟوفماعْب َعتو اكفؿتاو اكطكتا
العمّقتتٕ هلتتصا الُاقتتعب َعىتتع يتتصا الكيتتط دى ِتتسضد دى يتتصا الُاقتتع حباوتتٕ ىل نقتتس
وصضٓ حبيا ختلكٌ الؿسِسب َدى تطُضٍ حباوٕ ىل قكتعٔ نُعّتٕب َدى يتصٍ القكتعٔ
حباوٕ ىل حتُ ٟتاضغتّٕب َدى دَل ا ظتب دى ُِوٌ ىللٌّ الهقس يُ الكيط الػاٙس
نكػٌب ١ى الكيط ليْ ِػًا يف حتطِط الُاقعب ظتب دى ِتسد بفٍطِط نكػٌ دَّٟب
َيصا ا مل ِتسد هٌ الكيط العطبْ املعاقط )8(.
ىلى يصا الُاقع ارتط الصٓ ِعّؿٌ الفكي العطبْ الُّم ِ ٟعين دنٌ لّؼ لسٗ
العطب ض ِٕٝفطُضٔ َ فقس ٕ للتفكي َالعقتةب فمتو ِفتابع نرتطٔ العلمتا٘ العتطب ىل
العقتة ِفأكتتس لتٌ دنًتتا ُِلُنتٌ وتتة اٟيفمتتامب فمقافتٕ تقتتسِؼ العقتة َىلو٠لتتٌ لّػتتت
تطِتٕ عو المقافٕ العطبّٕ َالقّا العطبّتٕ َالكيتط العطبتْ َالتفكي العطبتْب ٌّتن
ظًتط هتص َقتت تيتط كيتطَى عتتطب دكتسَا ديمّتٕ العقتة َالتفكي ب َنتتطَضٔ
ا١خص بٌب و د مال ابو ضؾسب َالغعالْب َابو ٌعمب َابو ةكّةب َابو باوتٕب َابتو
غّهاب َدبْ الع ٘٠املعطٓب َدخُاى الككاب َاملعفعلٕ َت يتاَ .ظتتب د ٟٓغتكتٖ علتٖ
التاٌن دى العقة العطبْ يف فأ اظزياضٍ كاى عق ّ٠حتاَضِاّ نقتسِاّ متٍّكتّاّ متال
شلتتي :نقتتس ابتتو ضؾتتس ل٢ؾتتاعطٔب َنقتتس املتتفيلمني للك٠غتتكٕب متتة نقتتس الغعالتتْ
للكتتتاضابْب َابتتتو غتتتّها يف الفًافتتتت ب َ تتتو لتتتا الفًاففتتتا بعتتتسٍب َنقتتتس الك٠غتتتكٕ
للمتتفيلمنيب متتة نقتتس ابتتو ضؾتتس للغعالتتْ يف تًافتتت الفًافتتت ب َنقتتس ابتتو ضؾتتس
للمفيلمني يف اليؿ عو هتايي ا١زلتٕ ب َنقتس ابتو غتّها للمتفيلمني عترب كتة
كفتٌ(َ .)9تها ْ ضَح املقاَ تٕ َلقافت ٕ املقاَ تٕ َلقافتٕ الفهتُِطب َليتو تا دقتاب
الفكي العطبْ كمتا دؾتطنا كتاى بػتتب الُقتُ يف غتٍط اإل ربِالّتٕ َالكتًُّنّٕ
َصتاًٌتتتتا يف بهتتتتا٘ ػتتتتفُةهاتًا الكيطِتتتتٕ َالسِهّتتتتٕ َاٟقفكتتتتازِٕ َالػّاغتتتتّٕ يف
اجملفمعا العطبّٕ عرب طاٌة الفاضِذ املدفلكٕ.
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التفكري الذي ىزيد!!

لقتتس دلتتتت تتتاضِذ اجملفمعتتا التؿتتطِٕ دى التتفكي التتصٓ نً ت بالؿتتعُب يتتُ
التتفكي التتصٓ ِفكت بيُنتٌ علمّتاّب اغتتااتّىّاّب نقتتسِاّب عق٠نّتاّب خ٠قتاَّ .يف
حبمها يصا بعهتُاى التفكي بساِتٕ الفهتُِط ب ضتتاَل ىلِهتاح خكتاٙل يتصا الكيتط
التتتصٓ نطِتتتسب ب بعتتتس دى تعطفهتتتا عهتتتٖ الكيتتتط َالتتتفكي ب َقّمتتتٕ العقتتتة يف ٌّتتتأ
اإلنػتتاىب َاملؿتتي ٠التتيت تُاوتتٌ الكيتتط العطبتتْ الّتتُمب نهفقتتة لفُنتتّإ ايّتتٕ
الكيط َالفكي الصٓ نطمإ ىللٌّ يف د فها العطبّٕ.
ىلى الكيتتط التتصٓ ِهقلهتتا تتو الفدل ت َالتتفيك َالهتتع َادتًتتة يتتُ فيتتط
الفهُِطب يصا الكيط الصٓ ِفا العمة علّتٌ لتسٗ بعت املكيتطِو العتطب هتص طلتع
القتتتطى العؿتتتطِو املهكتتتطمب َالتتتصٓ عتفتتتاً ىل تطتتتُِط َتكعّتتتة ليتتتْ ُِاكتتتب ضَح
العكتتطب َِتتهً با ١تتَٕ .مييههتتا دى صتمتتة قتتكا التتفكي الفهتتُِطٓ بالعق٠نّتتٕ
العلمّٕ ب َالهقتس َالقتسضٔ علتٖ ارتلتن َاإلبتسا اٟغتااتّىْب نتتني فّمتا ِلتْ ايّتٕ
كة خاقّٕ.
- 1العقةىية العلنية:

تؿفن كلمٕ عق٠نّتٕ تو العقتة التصٓ ِتسل علتٖ ليتٕ َقتسضٔ التفكي التصٓ
ِفمّٓع بٌ اإلنػاىب كما ِسل علٖ الهؿاخ دَ الكعالّٕ اليت ِتتين تو خ٠هلتا اإلنػتاى
عطففٌ علٖ الُاقع َ .العق٠نّٕ يْ تلي الهععٕ الكلػكّٕ التيت تتطٗ دى العقتة دغتاؽ
بها٘ املعطفٕ حا ِفُافط لٌ و قُاعس َ تتاز ٜنتطَضِٕ (املهطتن ا١ضغتطْ)ب َدفيتاض
فططِٕ (املهًي السِياضتْ)ب َ تتاز ٜقتلّتٕ(ا١ةط القتلّتٕ اليانطّتٕ) تت ػتفمسٔ
و الفىطبٕب مما ظتعتة العق٠نّتٕ يف يتصا املػتفُٗ قابلتٕ للفىطبتٕ كهععتٕ فلػتكّٕ
تعطْ اَ١لُِٕ للفىطبٕ اذتػّٕ يف بها٘ املعطفٕ علٖ اعفتتاض دى العقتة قتكٍٕ بّهتا٘
حبػب /لُد/ب ت دى العق٠نّٕ العلمّٕ تفدص عهٖ شتفلكتاّب فًتْ تتطتتط باؾتفغال
يف العقة زاختة زتتال املعطفتٕ العلمّتٕب َشلتي بإنتكا٘ املعقُلّتٕ علتٖ ظتُايط ِتطتتط
بعهًا بتع بع٠قا غتتّٕ انط٠قاّ و قُانني َقُاعتس هطقّتٕ ضِانتّٕب َيتُ تا
وعة الكّعِا ْٙا١ملتانْ /دلترب ىلنؿتفاِو /قتاٌب نرطِتٕ الهػتتّٕ ِتطٗ دى العق٠نّتٕ
العلمّٕ يف زتال الكّعِا٘ الهرطِٕ تقُم علٖ دغاؽ العقتة الطِانتْ التصٓ ِقتُم علتٖ
اٟغفسٟلب فالعقة يُ الصٓ ِهؿ ٛاملكايّاب َِكُغ القُانني عو ةطِن بها٘ ضِانتْ
هطقْب َبالفالْ اَ١لُِٕ للكطَض العقلّٕ َلّؼ للفىطِبب د ا /باؾ٠ض /الكّعِتاْٙ
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الكطنػْ فقس دعتاز الهرتط يف ع٠قتٕ الفىطبتٕ بالعقتة يف زتتال العلتا علتٖ دنًتا تقتُم
علٖ دغاؽ عزًَ ظتمع بتني العقتة الهرتطٓ َالفىطِتب الفطتّقتْب َيتُ تا اقتطلإ
علّتتٌ يتتصا الكّلػتتُو بالعق٠نّتتٕ الفطتّقّتتٕب فلّػتتت املعطفتتٕ العلمّتتٕ مطِت تاّ دعمتتٖ
َٟعق٠نّتتٕ فاضتتتٕب َىل تا يتتْ مطِتتب عقلتتْ غتهتتع ملتتهًي َفطنتتّا زقّقتتٕب َيتتْ
دِه ّا عق٠نّٕ مطِتّٕ طتقٕ علتٖ تازٔ املعطفتٕ َيتُ الُاقتعب دٓ دى املعطفتٕ العلمّتٕ
عق٠نّٕب ١نًتا تفيتُى تو كتايّا َفتطَض عقلّتٕ َاغتفهفاوا ضِانتّٕ َع٠قتا
غتتّٕ َ تازَ ٜدفياض.
َكمتتا نعلتتا تفك ت عفقتتساتها َدغتتالّب تكي نتتا بالعق٠نّتتٕ عهتتس ا تيتتُى
هػىمٕ ع الُاقعب دٓ تيُى تهّٕ علٖ ٌقاٙنب َلّؼ علٖ انطتاعتا َتكػت ا
شاتّٕب َدِهاّ عهس ا صتس دنًا تقُزنا ىل تُغع ةطِن الكٍٕ الهكػّٕ َالتسنّٕ عتاّب
َعهس ا صتس دنكػها قازضِو بػتتًا علٖ حتقّتن ديتسافها العا تٕ القطِتتٕ دَ التعّتسٔب
َيْ عق٠نّٕ دِهاّ ٌني تػاعسنا علٖ مهب ىللاضٔ الكطا َارت٠فا اليت  ٟػتُلغ
هلا ع ا٣خطِوب دٓ دى الفكي الػلّا َالعق٠نْ يُ شلي الصٓ ِهػىا ع ديسافها
العا ٕب َقّمها ا١غاغّٕ يف اذتّأ َِقُزنا ىل حتقّن الػعازٔ َالكاعلّٕ اٟوفماعّٕ
َاإلبسا َاإلظتابّٕ()13ب َالع ق٠نّتٕ التيت نطِتسيا يتْ التيت تفكت بالعلمّتٕب َيتْ
صيب ِعطْ اَ١لُِتٕ للعقتةب َِتصيب ىل دى العقتة التؿتطٓ قتازض علتٖ ىلِكتالها ىل
اذتقّقٕب َالعق٠نّٕ حبػب /يانع ضابّؿتهار /يْ املهًي الكلػتكْ التصٓ ِفدتص تو
العقة كسضاّ للمعطفٕ.
َلقتتس تطتتُض املعطفتتٕ العلمّتتٕ بكعتتة القطّعتتٕ تتع املٌ٠رتتٕ العكُِتتٕ َالفىطبتتٕ
العلمّٕ املتاؾطٔب ٌَاَلت يصٍ املعطفٕ اٟعفماز علٖ الفىطِب املهًىْ الصٓ ِفتساخة
فٌّ التعس العقلْ الهرطٓ بادتانب الفطتّقْب يصا الفساخة ِهكْ علٖ املعطفٕ ةابعاّ
عق٠نّاّب َِٞغؼ لعق٠نّٕ علمّٕ ختفل عو العق٠نّٕ الكلػكّٕ.
 - 2امتة القى درة علىى ا لىق ..القىدرة الىص تو ىليا إف الىتفكري ا ىة التصٓ يتُ
ليتتتٕ عقلّتتتٕ قتتتازضٔ علتتتٖ تُلّتتتس ا١فيتتتاض ادتسِتتتسٔ التتتيت تػتتتًا يف تغتتتّ دفعالهتتتا
َغلُكهاب َحتمة نطِتٕ ارت٠و ع ا٣خطِوب َ القسضٔ علٖ اإلتّاى حتا مل ِػتتن
دى َضز يف ا١شيتتاى بؿتتأى ؿتتي ٠قاٙمتتٕ تتو حتلتتٌَّ ٠لتتُلب َيتتصا ِ ٟعتتين دى
التتفكي ارتتت ٠زَ تاّ ِتتأتْ تتو العتتسمب بتتة نفّىتتٕ ىلعتتازٔ تهرتتّا تفيتتطٔ لعهاقتتط
فُافطٔ بالكعةب دٓ تهرّا املعلُ ا املفتُافطٔ َ عادتفًتا بأغتلُب تت عًتُزب فًتُ
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ِقُم علٖ قسضا شيهّٕ فُافطٔ لسٗ التؿط كافٕب َليهتٌ غتفلت بتالطط العملّتٕ
لتتفكى الطاقتتٕ الي ا هتتٕ يف عقُلهتتاب َللتتفكي ارتتت ٠ديمّتتٕ كتتربٗ يف تطتتُض
التؿتتطِٕ َاجملفمعتتا التؿتتطِٕب َِفىلتتٖ شلتتي تتو ختت٠ل ىلعتتساز الكتتطز ملُاوًتتٕ تعقتتس
اذتّتتتأب َحتقّتتتن ػتتتفُِا ٌاوتتتا اإلنػتتتاى تتتو دزنايتتتا ىل د ايتتتاب َمتيتتتني
املٞغػتتا تتو املهافػتتٕ الؿتتسِسٔب َا تتف٠د الفيهُلُوّتتا َاملعلُ تتا َاٟتك تاٟ
بؿتتية تكتتتإ قتتازضٔ علتتٖ التتفعلاب َمتيتتني اجملفمعتتا تتو ٌؿتتس شكتتا٘ دفطازيتتا
َ اعاتًتتا َ ٞغػتتاتًاب يف شكتتا٘ عتتْ قتتازض علتتٖ التتفكي ارتتت ٠ب بفهتتافط
العقُل حتالكاّ َختالكاّب َىلظتاز اذتلُل املتفيطٔب الكعالٕ ملا ِططد و ؿي ٠يف
زتتتا ٟاذتّتتأ املدفلكتتٕب ٌّتتن ِتتفا تُلّتتس ا١فيتتاض ارت٠قتتٕ تتو ختت٠ل اغتتفهًاض
العقة َتكاعلٌب َانتس اً ا١فيتاضب فمتو خت٠ل تعتطِ العقتة ملُاقت َقهتاِا تت
عفازٔ تت و دوة زفعتٌ ىل ىلعتازٔ التفكي يف ؿتي ٠الُاقتعب َتكيّيًتا ىل
عهاقتتطيا اَ١لّتتٕب حبم تاّ عتتو دَوتتٌ الُفتتا َارتتت٠و َالتٍتتن عتتو التتتساٙة تتتت ِتتفا
اغفهًاض العقة.
د ا تكاعة العقتُل فّتربظ تو خت٠ل تا ِعتطو  :بالعكت التصيين ب َيتُ عملّتٕ
تُلّس ا١فياض َبلُضتًا و خ٠ل ٌُاض فعال بني فطِن فهُ ارتلكّا َالفُوًتا ب
َصتتتاح العك ت التتصيين ضيتتو اٟلفتتعام بتتأى ّتتع ا١فيتتاض شا قّمتتٕ ًمتتا كتتاى
ًٌُا َتطابفًاب فاملًا الفؿىّع علٖ املؿاضكٕ.
ىلى ديمّٕ الفكي ارتت ٠نابعتٕ تو كُنتٌ قتازضّا علتٖ ىلعتازٔ تتسَِط ا١فيتاض
الػتتابقٕب َيتتْ دٌتتس املهطلقتتا ا١غاغتتّٕ إلبتتسا عكتتط املعلُ تتا ب َ تتو يهتتا ظتتتب
تهمّٕ العقة ارت ٠يف َةهها العطبْب َِفأتٖ شلي بالسضوٕ ا َ١عو ةطِن الابّٕب
تتو ختت٠ل تعلتتّا الطلتتتٕ التتفكي ارتتت ٠يف ػتتاٙة فسضوتتٕ الكتتعُبٕ عتترب خطتتٕ
سضَغتتٕب َتهمّتتٕ نععتتا التتفكي ادتمعتتْب َالعمتتة بتتطَح الكطِتتنب َيتتصا ِفطلتتب
ىلقا تتٕ املطاقتتس الكيطِتتٕ ذتكتتس ا١فيتتاض املهفىتتٕ ستلّتاّب َ تتو وانتتب آختتط تأيّتتة
كتتُازض قتتازضٔ علتتٖ ػتتإ ا١نانّتتت بكتتكٕ زَضِتتٕ لفكتتعّس ا١فيتتاضب َاغتتفى٠ب
السضَؽ املػفكازٔ و كة بقا ا١ضض نماناّ لفهُعًتاب فقتس تعُٓزنتا يف التٍتن عتو
ٌلتتُل ملؿتتي٠تها دى نهرتتط لتتاَ ّٟتطب تاّ  ٟؾتتطق ّا َوهُبتاّب ٌّتتن اٌٟفمتتال ا١قتتُٗ
للعمتُض علتتٖ زضَؽ ( ػتتفكازٔ) شا غتتعٗ للمهطقتتٕ العطبّتتٕ حبيتتا تقتتاضب الرتتطَو
اٟوفماعّٕ َا١يس او الفهمُِٕب كمتا دى التفكي ارتت ٠لتٌ فُاٙتس عاملّتٕب ٌّتن
ِػتتايا يف ٌتتة املؿتتي ٠التتيت تُاوتتٌ اجملفمعتتا التؿتتطِٕ َالهامتتٕ عتتو الكػتتاز
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العاملْ َالػّاغا املفٌُؿٕب َيف قس ًا :نهُب الهكطب َتغّ املهارب َاٟقفكاز
العتتاملْ ب َظِتتازٔ عتتسز الػتتياىب َالطلتتب املفعاِتتس علتتٖ كتتازض الافّتتٌب َاتػتتا
الكىُٔ بني و ميليُىب َ و  ٟميليتُى ب َتت شلتيب َبالفتالْ فتإى اذتاوتٕ ىل
الفكي ارت ٠يف َةهها العطبْ نطَضٔ ل٢غتاب ا٣تّٕ:
ختلْ اذتيُ ا عو اإلنػاى يف تتُف اذتتس ا١زنتٖ تو املعّؿتٕ َارتتس ا
َالطتتابع ارتتتام للمؿتتي ٠العطبّتتٕب ََوتتُز غتتُ عمتتة ؾتتسِسٔ الفهتتافؼ يف ظتتة
دغُا العمةب َعُملتٕ اهلُِتٕ َارتتس ا َالتطالتٕب ٌَاوتٕ ضوتال ا١عمتال للمهافػتٕ
علٖ الكعّس العاملْب َؾطاغتٕ اللعتب تع اليتتاضب َالفغلتب علتٖ الكىتُا املعطفّتٕ
َاملعلُ اتّٕ َالابُِٕب َ ُاوًٕ ؿي ٠نعِ العقُلب َنقل الؿكافّٕب َقكُض
آلّا الفغصِٕ امل طتتسٔ علتٖ ػتفُٗ اجملفمتعب َيتصا ِفطلتب زَضّا للمتتس شٓ التكت ٔ
الهافصٔ القازضٔ علٖ اخاا ٌىب يصٍ العفمٕ املعلُ اتّٕ (.)11
- 3التفكري اليقدي:

فمهتتص تتا ِقتتطب  /3333/عتتام كفتتب الكّلػتتُو اإلتطِقتتْ (دبتتُ قتتطاخ) :ىلى
الكلػكٕ تتسد و اكفؿاو دغؼ اذتيا علٖ ا ١تُضب َيتُ اذتيتا التصٓ ِفطلتب
عمن الكًَاب َغساز التطدٓب َزقتٕ الفقّتّا َ .تا خلتل ىللّتٌ ميمتة قتُام تا اتىكتن علتٖ
هتتًا ؾتتطةاّ تتو ؾتتطَخ اٟضتقتتا٘
تػتتمّفٌ ٌتتسِماّ بتتالفكي الهقتتسٓ التتصٓ ِع تسىٍ بع ُ
اإلنػانْ.
َالفكي الهقتسٓ يتُ دى نعتطو تاشا نعطفتٌب َ تاشا  ٟنعطفتٌب ىلنتٌ التُعْ حتا
نقتتُم بتتٌ تتو ىلوتتطا٘ا َ تتا نفدتتصٍ تتو قتتطاضا َِ .تتطٗ/غتتفّكو وتتآ تُلتتس /العتتامل
ا ١طِيْ املط ُ دى الفكي الهقتسٓ ىلى اوفمتع تع الفًتصِب ا١خ٠قتْ هلتُ دقتُٗ
الُغتتاٙة قاةتتتٕ لفٍقّتتن ػتتفُِا تتو ارتت مل ِعطفًتتا كُكتهتتا تتو قتتتةب َهلتتصا
التتتفكي عتتتاِ ديمًتتتا :الُنتتتُحب َالسقتتتٕب َالفٍسِتتتس ستيتتتا املغتتتعٗب العمتتتنب
الؿمُلّٕب اٟتػا ب قابلّٕ اٟخفّتاضب املهطقّتٕب طاعتأ ا١يمّتٕ ب ىل وانتب بعت
ارتكاٙل اليت ظتب دى ِفمفتع بًتا املكييفتط الهقتسٓب َديمًتا :الفُانتع الكيتطٓب
َىلزضاكتتٌ ذتتتسَز عطففتتٌب َالفعتتاة تتع فيتتط تتت ٍ َوػتتاضٔ ةتتطح ا١فيتتاضب
َاإلفكتتاح عتتو عفقساتتتٌب َالفيا تتة املعتتطيفب َاغتتفق٠لّٕ الكيتتط َنعايفتتٌ)12( .
َاملتتسقن يف َاقعهتتا العطبتتْ ِفأكتتس لتتٌ نتتطَضٔ ا١ختتص بتتالفكي الهقتتسٓ يف َةههتتا
العطبْ ل٢غتاب ا٣تّٕ:
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 - 1تتو دوتتة ختت٠م تعلّمهتتا تتو التتفلقني َالفلقتتْب ٌّتتن الفعلتتّا يف التتُةو
العطبتتْ  ٟميمتتة دَلُِتتٕ ملعرتتا التلتتساى العطبّتتٕب فالسَلتتٕ  ٟتكتتطو علتتٖ
الفعلّا كمتا تكتطو علتٖ ا ١تو َالؿتطةٕ َادتتّـل ١ى الفعلتّا  ٟميمتة
دَلُِٕ هلاب بة ىلى بعهًا ِعمة علٖ مًّة الؿعب.
 - 2ملُاوًٕ مح ٠ارتسا َالفهلّة َالفسلّؼ اليت تقتُم بًتا التسَل الغطبّتٕ
ماٍ ؾعتها َد فها.
- 3الفكتتتتسٓ للٍملتتتتٕ الهتتتتاضِٕ التتتتيت ِؿتتتتهًا الغتتتتطب علتتتتٖ المقافتتتتٕ العطبّتتتتٕ
َاإلغّٕ ٠ب َمح ٠اليطايّٕ َاذتقس َالفؿٌُِ املقكُزٔ.
 - 4ملُاوًتتتٕ ظتتتُايط الفعقتتتس التتتيت تفكؿتتتٖ يف وهتتتتا اجملفمعتتتا العطبّتتتٕ يف
زتا ٟاذتّأ املدفلكٕ و فقط َوُ َبطالٕ َختل َظلا َاغفتساز َقفة
َتس َغطقٕ لطَا .
 - 5للفكتتسٓ ملؿتتيلٕ محتتة املعلُ تتا العاٙتتسٔ َالهكتتاش ىل
اليا و يف وُو املعلُ ا .

هتتمُى املعطفتتٕ

َ و ِهرط يف َاقع الفكي الهقسٓ يف الُةو العطبْ ِيفؿ اذتقّقٕ املطٔ
بأى يصا الفكي ُِاوٌ عُاٙن كم ٔ هًا:
ىلغا٘ٔ اغفدسام اللغٕ بغطض الفًطب دَ املُاضبٕ دَ الفأل املغطض دَ الفهلّةَ ا ؾابٌب ٌّن اليلما كم اّ ا تغفال القكتس َمتهإ بتالغطضب ١ى اللغتٕ شا
قابلّٕ عالّٕ إلغا٘ٔ اغتفدسا ًاب َِطوتع شلتي ىل طَنفًتا اهلاٙلتٕب َقُتًتا اإلظتابّتٕ
املتتٞلطٔب َقتتسضتًا الكاٙقتتٕ علتتٖ ىللتتاضٔ ؿتتاعط اٟنفمتتا٘ َاذتتتهني َالؿتتكقٕ َالفكتتاخط
َالهدُٔ الُةهّٕ.
َ و دبطظ ٌا ٟىلغتا٘ٔ اغتفدسام اللغتٕ اففعتال الغمتُض للفمُِتٌ بقكتس مًّتة
ارتكا ب َزَ ِفعٌٔٔ ىل العًٓٓ بهكػٌٔ باغا نرطِٕ علمّتٕ ٌسِمتٕ يف غتّا ٍُاواتتٌ ٌفتٖ
ُِلِىَا لػانٌُ الصٓ كم اّ ا ِهطط ىل اإلشعاى خؿّٕ دى ُِ ِط ٖ بادتًة ىلشا ا عاضض
الهرطِتتٕ()13ب َالفلطّ ت اللغتتُٓب َيتتُ اغتتفدسام تعتتت ستتتة آختتطب كاغتتفدسام
كتتطلإ :د تتطاض الكتتّ بتتس ّٟتتو اليتتُل اب َتُغتتّع نطتتا املليّتتٕ بتتس ّٟتتو
ارتكدكتتٕب َالتتفغلظ اللغتتُٓ بغتتطض الفًُِتتة َالفتؿتتّعب َالفيل ت يف اغتتفدسام
اٟغفعاضٔ يف ىلقا ٕ الفهاظطب َازٓعا٘ ا١يمّٕ باغفدسام دلكاظ هفكدٕ َ فقعطٔ دٌّاناّ
لإلًِام بأيمّٕ تفىاَظ املُنُ دَ اإلع ٘٠و يانٕ املفٍسه.
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يصٍ ا١يمّتٕ للتفكي الهقتسٓ حتتفا علّهتا تعلتا الفعا تة تع الهقتسب ٌّتن تو
ا١ؾّا٘ اليت تُع لُ ًاضٔ الكطز يف الػتلُد اٟوفمتاعْ تكػت ٍ للهقتس علتٖ دنتٌ ضفت
لٌب َاغفًانٕ بٌب َا فًاى لؿدكّفٌب هلصا ِكتإ الهقس ٞملاّ.
تتتتت ىلى اٟغتتتفىابٕ الػتتتلتّٕ للهقتتتس معتتتة الؿتتتدل قتتتا ف ّا يطَبّتتاّب َ تتتو املًتتتا
اٟعااو بأيمّٕ الهقسب فمو خ٠ل يصا اٟعااو نعمة علٖ ىلضغا٘ زعاٙا الُفا ع
ا٣ختتطِو تتو زَى الفهتتٍّٕ باإلظتابّتتٕ الؿدكتتّٕ التتيت ِفطلتًتتا الهؿتتاخ اإلبتتساعْب
فإشا كاى الهقس ىلظتابّ ّا َبهاّ٘ب فًُ ِػاعسنا علتٖ حتػتني دنكػتها بالفهتّتٌ ل٢خطتا٘
َ عادتفًا دَ ّٟبأَلب دٓ دى الُعْ بارتطتأ ِػتاعسنا علتٖ عتسم تيتطاضٍ ػتفقتّ٠ب
ف ٠بس و عادتٕ الهقس بططِقٕ ىلظتابّٕل ١نٌ ِطُض الؿدكّٕب َِتٞزٓ ىل الفىُِتس
يف العمة اإلبساعْ َالكيطٓ املُوٌ ىللٌّ يصا الهاقس(َ .)14لفععِع الفكي الهقسٓ
ٟبتتس تتو ىلعتتازٔ الهرتتط بالابّتتٕ َالفعلتتّا يف التتُةو العطبتتْب َكمتتا ِقتتُل غتتقطاخ:
الفعلتتّا يتتُ ىلِقتتاز ؾتتعلٕ َلتتّؼ تتة٘ َعتتا٘ب ١ى تعلّم تاّ بتت ٠تكي ت وًتتس نتتاٙعب
َتكي اّ ب ٠تعلّا د ط ستكُو بأؾس املداةطب يصٍ يْ اذتيمٕ اليت علمها ىلِايتا
كُنكُؾُّؽب كما دى املعطفٕ قُٔب َالفكي ادتّس ب ٠هاظ يُ د هٖ دغتلٍٕ
يصٍ القَُٔ .ا١يا مما نفعلمٌ يُ اليّكّٕ اليت نفعلمٌ بًاب بالفالْ با و الهطَضٔ
َوُز هايي تطبُِٕ َتعلّمّٕ تعمة علٖ تهمّتٕ عقتة اإلنػتاى علتٖ الفعا تة تع عطفتٕ
اذتقتتاٙن َىلزضاد الُاقتتعب َالتتفدلل تتو انككتتال التتفكي عتتو الُاقتع للتتفدلل تتو
اهلُٔ بني ا نفعلمٌ َنعملٌب َبني ا ظتطٓ بالكعة علٖ دضض الُاقع.
ىلى و َاوب الابّٕ َالفعلتّا دى تعلتا اإلنػتاى ًتاضا اكفػتاب املعطفتٕ التيت
تعين :قسضٔ الطالب علٖ تكفّت ًاضا الفكي املطكتٕ ىل زتمُعا و املًاضا
اَ١لّٕ ِػًة نػتّ ّا تعطِكًتاب َ تو لتا تهمّفًتاب َ تو دصتتع الُغتاٙة لفكفّتت ًتاضا
الفكي يُ يطم بلُم الصٓ ِقُم علٖ :الفقّّا – الاكّب – الفٍلّة – الفطتّن –
الكًتتا – املعطفتتٕب حبّتتن ميفلتتي اإلنػتتاى التتفكي اٟبفيتتاضٓب َيتتُ التتصٓ ِهتتع
ا١فيتتتاض ادتسِتتتسٔ عتتتو ةطِتتتن الاكّتتتع َالفعا تتتة تتتع اٌفمتتتا ٟعتتتسٔ َحتلّلتتتًا
َتقّّمًاب َبالفالْ فغإِ تطبّٕ زتفمع املعطفتٕ التيت د عتت علًّتا ا٣ضا٘ب يتْ :تَعلْتا
لفعطوب َتعلا لفعمةب َتعلا لفيُىب َتعلا لفؿاضد ا٣خطِو.
ىلى تاِتتٕ تعلْتتا لفعمتتة اخفُعلتتت يف تعلّمهتتا ىل زتتتطز تتتسضِب إلكػتتاب الطالتتب
املًاضا املطلُبٕ يف د اكو العمة كاذتكُل علٖ ضخكٕ قّازٔ اذتاغُبب ىلشعانتاّ
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لفكُض خاة ٛابفصل يصٍ املًاضا اذتُِّٕ ىل يصا اذتتس املفتسنْب َكتاى تو اٌ١تطٗ
بادتا عتتتا دى تًتتتفا باملكتتتايّا ا١غاغتتتّٕ للربزتتتتٕب َتكتتتمّا التتهُراب َالفهقّتتتب عتتتو
املعلُ تتا ب َاكفؿتتاو املعتتاضو بتتس ّٟتتو الفتتسضِب املًتتين ؾتتسِس اٟلفكتتا حهفىتتا
كربٗ الؿطكا املُضلزٔ اليت تُُكَة ىللًّاب بّهما الابّٕ تعليفا الهاؽ كّ ِكييفطَى.
ىلنهتتا نطِتتس تطبّتتٕ تعلتتا دوّالهتتا كّ ت تكيتتطب َيتتصا ِفطلتتب ىلعتتازٔ الهرتتط يف تعلّمهتتا
َتطبّفها و دوة خلن اإلنػاى املتس ب ١ى اإلبسا يُ ا تف٠د الهرتطٔ الماقتتٕب َالقتسضٔ
علٖ اخاا اذتُىُب الفقلّسِٕب َقطا٘ٔ الهفاٙي قتة دَانًاب َىلعطا٘ التساٙة ال٠ظ ٕ.
ىلى الكيط املتس يُ اذتلُل ملؿي ٠ب دَ اٟغفكازٔ و ؾْ٘ ُوُز إلظتتاز
ؾْ٘ ت ُوُزب َلفٍػني ع٠قٕ ا دَ الفعا ة ع ا٣خطِو َ .و  ٠إ الؿدكّٕ
اإلبساعّتتٕ :اذتػاغتتّٕ َالط٠قتتٕ َاملطَنتتٕ َا١قتتالٕ َالتك ت ٔ َاٟبفعتتاز عتتو اذتلتتُل
ادتايعٔب َالفأنْ يف ٌػا املُق ب َظض المقتٕ بتالهكؼب َالعمتة علتٖ ضفتع املػتفُٗ
المقايف َالعلمْب لصلي علّها دى نعليفتا الطالتب :ملتاشا َ تاشا َكّت ِقتطدو َدى نطؾتس
التاٌن َاملًتين كّت ِعِتساى تو ىلنفاوّتٕ القتطا٘ٔ َفاعلّفًتاب َدى طتلتل املتُاةو
العتتازٓ تتو د ّتتٕ القتتطا٘ٔ اإلعّ ٠تتٕ ملُاوًتتٕ الفهتتلّة اإلع ٠تتْب َالاكّتتع علتتٖ دى
يتتسو القتتطا٘ٔ يتتُ اغتتفد٠م املعطفتتٕ  ٟحتكتتّة املعلُ تتا ب َيتتْ دِػتتط الطتتتط
ملماضغتتٕ اإلبتتسا التتصٓ ِفمّتتع با١قتتالٕ َالط٠قتتٕ َتقّتتّا التتصا ب َيتتصا ِع تعلظ لتتسِها
الفكي ارت ٠يف اجملفمتعَ .كمتا دؾتطنا فتإى العلمتا٘ العتطب القتس ا٘ كتانُا تو
الػتتتاقني للفأكّتتس علتتٖ زَض العقتتة َالتتفكي يف ٌّتتأ اإلنػتتاىب َيف قتتس ًا ابتتو
باوٕ الصٓ دكس نطَضٔ دى ِفُ اإلنػاى تعلّا نكػتٌ بهكػتٌب َدى ظتعتة للتفكي
َالعقتتة الفتتأل اَ١ل يف ٌطكاتتتٌ َنتتُاٌْ نؿتتاةٌب فتتاكطد اَ١ل يف اإلنػتتاى يتتُ
الكيطب َاٟتكال بالعقة الكعال الصٓ ِكّ بٌ.
كما دكس اإل ام الغعالْ نطَضٔ الؿي يف الفعاةْ ع اُ ١ض اذتّاتّٕب ٌّن
ِطٗ و ِ ٟؿي مل ِهرتطب َ تو مل ِهرتط مل ِتكتطب َ تو مل ِتكتط ِتقتٖ يف العمتٖ
َالهتتت٠لَ .يف قكتتتٕ ٌتتتْ بتتتو ِقرتتتاى ِتتتطٗ /ابتتتو ةكّتتتة /دى اإلنػتتتاى باملٌ٠رتتتٕ
َالكيط َالفأ ة ِيفؿ اذتّأب َعتط و خ٠هلا عتو تطتُض عقتة اإلنػتاى تطتُضاّ
ةتّعّ تاّب َدكتتس دى العقتتة ِػتتفطّع باٟغتتفمطاض َالفأ تتة دى ِتتسضد اذتقتتاٙن العلّتتا
ىلزضاك ت ّا تا تاّب َيتتُ  ٟعتفتتاً ىل الؿتتطِعٕ يف تمقّكتتٌ َتُوًّتتٌب َِأختتص ابتتو ةكّتتة
باملصيب الفىطِيبب َ ٟنهػٖ ابو ضؾسب َدبا الع ٘٠املعطٓب َىلخُاى الككاب َت يا
كمط الصِو دعلُا و يانٕ العقة َتقسِػٌ.
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َضتتتتو الّتتتُم يف ظ تتتو املعلُ اتّتتتٕ َزتفمتتتع املعطفتتتٕ حباوتتتٕ ىل تعلتتتّا ة٠بهتتتا
الفكي الهقسٓ َالعق٠نْ َتهمّٕ نععا الفكي اإلبساعْب ٌّن ا ظال خطابهتا
الابُٓ ُِػطو تت يف ىلةاضٍ العام تت بالفمين َالُعُزب يف ٌني ِكفقس بؿسٔ ىل ادتُانب
اإلوطا ّٕٙاليت مييو و خ٠هلا حتُِة يصا الطمُح ىل َاقع عملْ لمُؽ.
ىلى الفكي الهقسٓ ِياز ِهعسم يف الكيط العطبْ بػتب تّاب املعاِ اللغُِٕ
َاملعطفّتٕ َاملهًىّتٕب ٌّتن تُقكهتا هتص د تتس ةُِتة عتو ىللتطا٘ اللغتٕ العطبّتٕ بتتا١زَا
ال٠ظ تتٕ لتتسعا التتفكي الهقتتسٓب َيهتتاد نقتتل يف ادتًتتُز تتو دوتتة حتسِتتس دغتتؼ
اٟغفدسام الُظّكْ للغٕل ١تتطاض اإلقهتا َالفهكّتص َالفُوّتٌ( .)15كمتا دى يهتاد
نقكتت ّا يف تتتتُفط العمتتتن َالؿتتتمُل يف تكي نتتتا العطبتتتْب َتّابتتاّ للمهطتتتنب َلهرطِتتتٕ
الهُراب َنرطِتٕ املعطفتٕ عتو الفتسضِؼ يف ساضغتها َوا عاتهتاب ٌّتن ختلتُ هايىهتا
الابُِٕ و الفكي الهقسٓب َ اضؽ عؿتُاّٙا الفعلتّا التيت  ٟزافتع تو َضاًٙتاب
َ ٟتإِ غُٗ غتي العقُل يف قُالب وا سٔب ٌَفٖ الفعلّا ادتا عْ الصٓ للٌ زا٘
الفلقنيب ا عتاز ُِؿِت ٔغ ُة نكػتٌ بتالفكي ب لتصلي تو املًتا الّتُم ىلشكتا٘ ضَح القتطا٘ٔ
لسٗ دبها٘ اجملفمع العطبْل ١نٌ كما نعلاب ضتو  ٟنقطدب َقة لْ تاشا تقتطد دقتة لتي
و دنتب ٌّن للقطا٘ٔ تأل يا اٟوفماعْ املتاؾط يف بن ا١فياض َالفأل يف الطدٓ
ادتماعْب َتؿيّة الصَ العام.
ىلى عرا اي نا علٖ اخف٠و ا١عماض َ ػفُِا الفعلّا عاظوْ عو القطا٘ٔب
َكفابُها ِيفتُى دكمط كم ّا ممتا ِقتطَٝىب َ عرتا نقازنتا تا ظالتُا دغتطٗ الهقتس
الي٠غّيْب ٌّن اغفػتلمُا لكيتط ت يتاب فكتْ تّتتٕ القتاض ٜادتتاز َالهاقتس
اجملتتسب تتتطَلً التتسِاض بالهكتتُم الُايّتتٕ املُغتتُ ٕ بتتالغـ الكيتتطٓ علتتٖ اختتف٠و
دلُانتتٌب تتو انفٍتتال قتتكٕ العلتتا َالطتتطح ارتتتاة ٛلإلؾتتيالّا ب َاقتتااح اذتلتتُل
ا ُملتَػِأ هلاب َىلقٍام اٟغفؿًازا املهللٕب َاملماٌيا اللكرّٕب َاملػاَ ا ت
اّ ١هٕب َاقطها الغمُضب َاٟنغ ٠املكطلٍْب َاملُاضبٕ ارتاٙهٕ عرب اللىُ٘ ىل
القُل العام يف قام ِلعم ارتامب َاٌٟفما٘ ارتام يف قام ِكطض العام(.)16
ىلى اليفابٕ يْ بػط للمػألٕ َتتسلّة علًّتاب ييتصا قتال غتقطاخب َتيمتو
 ٠هًا غتطزاّ
عتقطِٕ الياتب يف قسضتٌ علٖ دى ِٞل بني يصٍ الؿراِا الهكّٕ واع ّ
هفرماّ َ فماغياّب َكفابٕ عكط املعلُ ا هلا َظا ٙضّٙػٕ يْ :اٟغفيؿتاو
َالفهرتتّا َالفُكّتتس (الفػتتىّة)ب َ ُِ ت ِٞلَطُ عتتو غتتقطاخ قُلتتٌ املؿتتًُض :تيلتتا ليتتْ
دضادب َضتو نٞكس ضدٓ و ِقُل  :اكفب ليْ دكفؿكي ب فاليفابٕ كاؾكٕب
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بة فانٍٕب َيْ عمة نهالْب َككاح ع الصا ب تهع العقتة يف ُاوًتٕ تاؾتطٔ
ع نكػٌب َيْ طتتطٕ بالفكي ب َييتصا ضاٌتت اي نتا يف تّتُبتٕ تو دَيتام
التػتتاةٕ العاٙكتتٕب َالفػتتطإ املدت ٓة َاخفتتعال اإلؾتتيالّا ب يف عتتامل مل ِعتتس قتتابّ٠
ل٠خفعال علمّاّ دَ فلػكّاّب لصلي ِقسم دؾتاٍ املكيطِو ىلوابتا خاةٚتٕ عتو دكمتط
ا١غتتٚلٕ قتتعُبٕب َاختتتاش ُاقتت قتتاض ٕ ىلظا٘ املُاق ت ارت٠فّتتٕب ممتتا دزٗ ىل دى
تػفؿطٓ ال٠عق٠نّٕ يف ٞغػاتها الابُِٕ َاإلعَ ّٕ ٠المقافّٕ َا١كازميّٕ.
َكما نعلا دى الفكي ادتّس ِٞزٓ ىل كفابتٕ وّتسٔب َاليفابتٕ ادتّتسٔ تتها
عتتو تكي ت وّتتسب َاليفابتتٕ عملّتتٕ عقتتسٔ َيتتْ ػتتَٞلٕ تػتتًا يف قتتهع العقتتُلب
ل كفابتٕ عكتط املعطفتٕ َاملعلُ اتّتٕ
َتؿيّة الُوساى ب َتُوّتٌ الػتلُدَ .خكتاُ ٙ
دنًا ضاقّٕب ٌّن الياتب ِتٍن عو الهل الطاقْ ليْ ِمتت َوُزٍ يف يصا اليا
اهلاٙةب َيْ دكمط تعقّساّب َدكمط قلٕ بالفكي ب َيتْ كفابتٕ دكمتط ػتَٞلّٕ.
كصلي علّها دى نعليفا الطالب كّ َ اشا ِقطدب ليْ ِفكتسٗ للقكت اإلع ٠تْ
َالسعإِ املغطنٕب َكما نعليفا السعإِ يْ قصا ٙو اليلما اليت ِتفا اخفّاضُيتا
بعهإِب َتُكاغ بعتاضا زقّقٕب دٓ يْ نؿاخ ِطتا الهاؽ بؿية ا علٖ دى ِكعلتُا
ؾّٚاّ كاى مييو دِ ٟكعلٍُ لَُ ٟوُزٍب ىلنًا َغّلٕ لغإِ اب كصلي علّها دى نعلٓا
دى السعإِ تعليفا الهاؽ ا ِكيطَى بٌ.
َمييو لإلع٠م دى ِيُى عرتّا الهكتع ِهمتْ التُعْب ِهؿتط املعطفتٕب َِطؾتس
الػلُدب َمييو لٌ كصلي دى ِيُى ؾسِس الهطضب ِم الكنت َالهغاٙوب َِؿٍُ
اذتقتتاٙنب َِععتتع املعفقتتسا ب َِعتتتن حهرُ تتٕ القتتّا .فتتاإلع٠م كّتتاى ستيتتا
الفهرّاب َُِدِهٔع لغفٌ لقُاعس قاض ٕب َتاض ٌفٖ دشنٌّ يف كة تا ِفعلتن بتالقّاب
َتؿيّة الطََ ٗٝوًا الهرطب َيُ شَ قابلّٕ عالّٕ لٌ٠فياضَ .يف َاقعها العطبْ
دقتتإ املفلقتْ العطبتْ َاقعت ّا يف قتهتٕ ل٠لّتتٕ ىلعّ ٠تٕب اإلعت٠م الط تْب َاإلعتت٠م
ارتام الصٓ ميليٌ كتاض ضوال ا١عمال َاإلع٠م الغطبتْ الهتاةن باللغتٕ العطبّتٕب
كما دى اإلع٠م العطبتْ َقتع يف فتذ اغتفدسام اليتم تو املكتطلٍا التيت ختتسم
اإلع٠م الغطبْب َخاقٕ ا ِفعلن بالكطا العطبْ تت الكًُّنْب َل٢غت فقتس ابفلتع
ىلع ٠ها العطبْ الطٓعا بػصاوٕ.
يتتصا الُاقتتع عتتتفا علتتٖ ا ١تتٕ العطبّتتٕ ا تتف٠د ىلعتت٠م عطبتتْ ِطقتتٖ ىل ػتتفُٗ
الفٍسِا اليت تُاوٌ إ ١ب َِيُى َاعّ ّا يف اغفدسام كطلٍاتٌب علٖ زضإِ حتا
غتطط ا١عسا٘ب َ اشا ِط ُى و تعاب يا َ كطلٍاتًا.
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 –4أٌ يكوٌ اصصاتيجيا :

ىلى الفكي اٟغتااتّىْ يتُ التصٓ ميلتي القتسضٔ علتٖ حتسِتس عُا تة الهتع
القتتاٙا يف الُاقتتعب َمسِتتس دغتتالّب العمتتةب َالكتتّا القتتازضٔ علتتٖ تهكّتتص املهطلقتتا
اٟغااتّىّٕ يف نُ٘ الُاقع َ فغ اتٌب َالفمّّع بني الكطا ا١غاغتْ َالكتطاعا
اهلا ؿّٕب َىلوطا٘ طاوعٕ ؾا لٕ لفٍقّن عملّٕ الفيّّ بتني ا١يتساو املُنتُعّٕ
َا١زَا َالُغاٙة املفإٌب َ ػاضا الفطُض ..ىلنٌ الصٓ ميلي القسضٔ علٖ اكفؿاو
القتتُانني التتيت حتيتتا اجملفمتتع َعلتتٖ تطُِعًتتا رتس تتٕ التتُةوب َالرباعتتٕ يف التتطبط
املُنُعْ بني اهلسو اٟغااتّىْ َةطِن الُقُل ىللٌّب حبّتن  ٟعتكتة الفهتاق
َالفعاضضَ .مييهها دى صتمة ا قاٌب الفكي اٟغااتّىْ با٣تْ:
 ِعطو ا ِطِسب ِعطو ا يُ مميوب َ ا يُ ت مميتوب عتتسز كّتعتُلل ت املميو ىل مميوب عتسلز اهلتسو يف نتُ٘ اإل يانتا املفاٌتٕب َِعمتة
علتتٖ حتقّقتتٌب َيف الُقتتت نكػتتٌ ِعمتتة علتتٖ حتقّتتن ىل يانتتا ت ت فاٌتتٕ لفٍقّتتن
يسو وّس ت فاحب لّؼ لسٌِ قطاض تت ستػتُبب َ ٟعمتة تت تسضَؽب َلتّؼ
للمكازفٕٔ ياى يف دضقام ٌػاباتٌب َاإلمياى بالقهّٕ و ديا ا١ضقتام لسِتٌب ميّتع
بني اليلْ َادتعْٙب َادتع ْٙزاٙماّ تطتتطْ بتاليلْب َبعّتس الهرتطب لتّؼ عّتاضٍُ
عرمٕ ديسافٌب بة دِهاّ اليُاضه املميو مهتًاب َيُ الصٓ ِ ٞو بأى دعلٖ قّمٕ
لسٌِ يْ الُةو.
 ميلتتي القتتسضٔ علتتٖ الفعتتطو علتتٖ ا١يتتساو املُنتتُعّٕب َستاضبتتٕ ا١ؾتتّا٘الُقفّٕب َِعْ دى ا ٕ ١اليت تقفكط ًمفًا علٖ س السَل الكهاعّٕ بتاملُاز اَ١لّتٕب
َفًّا عرا ضدؽ اهلا و الفىاضب َلّؼ و الكتهاعّنيب  ٟتلتتن دى تهتفي زتفمعتاّ
فٌّ ةتقٕ و ا١تهّا٘ الكاغسِو الصِو ِ ٟؿعطَى بُاوب ماٍ َةهًاب َِ ٟػايمُى
يف ظِتتازٔ زخلتتٌ َضفتتع ىلنفاوتتٌب بتتة ىلنًتتا ل٢ضبتتاح يف غُِػتتطا تتتاضكُىب َ ١تتُاهلا يف
ارتاضً ًطلبُى(.)17
 ِ ٞو بأى الهكُش الػّاغتْ لتسٗ الؿتعُب تطازوْ لقُتًتا العػتيطِٕب َىلشاكانتت القّمتتٕ املعهُِتٕب َعرمتتٕ املهؿت تقتتسض علتتٖ الفمّّتع بتتني التسَل فتتإى املًتتاضٔ
السبلُ اغّٕ  ٟتػفطّع غُٗ تهمّٕ القسضٔ العػيطِٕب  ٟدى حتتة ستلتًاب َيف آختط
املطاو فإى الهع ِسعُ زَ اّ ىل الفعسٓب َالهقل يف القُٔ ِٞزٓ زَ اّ ىل الفهاظل
عتو القتتسضٔ الػّاغتّٕب َدى التٍتتن عتو القتتسضٔ لتّؼ غتتُٗ بساِتٕ الػّاغتتٕب َىلشا مل
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تيو القُٔ جبانتًا فتإى
تػٍقًَا دنرمُٕ ا٣خطِو.

ّتع ا١يتساو ًمتا كانتت ؾتطِكٕ حبتس شاتًتا تُؾتي دى

 ميفلي القسضٔ العالّٕ علٖ الفدطّط َاإلزاضٔ اٟغااتّىّٕب الفدطّط الصِٓطتيع علٖ ادتانب اٟغفؿطايف للمػفقتة.
 الفٍلْ بمقافٕ ا ١تة العمتُز ا١غاغتْ لمقافتٕ املقاَ تٕ التيت وُيطيتا :ىلنهتامييتتو دى نهفكتتطب ب َىلى العتتسَ ًمتتا كتتاى وتتتاضّا َ قفتتسضاّ َميلتتي دقتتُٗ ا١غتتلٍٕ
َدقُٗ ادتُّف مييو دى ًِعم د ام تتُفط اإلضازٔب املًتا دى ميلتي اإلنػتاى اإلضازٔ ب
َ ُاقلٕ العمةب دٓ دى لقافٕ ا ١ة تعطْ اإلنػاى القسضٔ علٖ الفطلع ىل املػفقتةب
َا ف٠د ىلضازٔ الفٍسٓل ١ى ا ١ة ِعين اإلقطاض علٖ حتقّن اهلتسوب َميتهإ قتاٌتٌ
الكرب علٖ الؿساٙس َاكوب َ ظتعلها نطنُ بأبكاضنا ىل املػفقتة َكلها د ة َلقٕب
 ٟاغفًانٕ بالكعاب َا١خطاض اليت نُاوًًا.
ىلى لقافٕ ا ١تة معتة اإلنػتاى ِعتّـ اذتانتط َيف عّهّتٌ املػتفقتةب َِت ٞو دى
الع و ِفُق علٖ ىلضازتٌ َعلٖ عملتٌب َُِ ٟوتس ػتفٍّة عهتس ا ِقتطض دنتٌ ُِ ٟوتس
ػتتفٍّةب َبالفتتالْ فتقتتسض تتا نعتعلظ تتو لقافتتٕ ا ١تتة يف الهتتاؽب َخاقتتٕ لتتسٗ وّتتة
الؿتاب بقسض ا نكُى لقافٕ املقاَ ٕ َنًي املقاَ ٕب َكما َنعِلَا يصٍ المقافٕ  ٟتسَض
يف فتتطاغب بتتة تػتتفهس ىل ضكتتاٙع َانتتٍٕ املعتتامل عتتو ةطِتتن التتفكي َدغتتالّتٌب
َا تتتف٠د القتتتسضٔ علتتتٖ التتتفكي التتتصٓ ِتتتفا بالفىتتتسزب َِ ٟقتتتع يف فتتتذ الهمطّتتتٕ دَ
الفقلّسِٕ ٌَّاظٔ ػلي عطيف غاِط ملا ظتطٓ يف زتفمعٌل ١ى املقاَ تٕ هرُ تٕ تو
القّا الهتّلٕ دَ اإلظتابّٕ تأتْ نفّىٕ ىلؾتغال التصيوب َىلِقتاظ املؿتاعط بامتاٍ حتقّتن
يتتصٍ املهرُ تتٕب َتفهتتافط كتتة املُوتتُزا دَ املعطّتتا املفاٌتتٕ يف دلهتتا٘ وطِتتاى يتتصٍ
العملّتتٕب َيتتصا ِفطلتتب تتتُافط التتفكي َالاكّتتع زاٙمتاّ فّمتتا ضتتتو نطِتتسب َىل دِتتو
ضتو شايتُىب َ ا يْ الُغاٙة َا١زَا الكاعلٕ التيت متيههتا تو حتقّتن ا١يتساو
التتيت نطمتتإ هلتتاب َاٟيفمتتام بالتعتتس اٟغتتااتّىْ تتو الكيتتط َالمقافتتٕب تتو ختت٠ل
الػعْ ادتتاز ضتتُ الفأغت ّؼ َالفأقتّة لكقتٌ املتفغ ب ٌفتٖ مييتو ىلخهتا التطف
َالقتتتتُل َالفكاعتتتة المقتتتايف ىل ّتتتعاى َدقتتتُل َنتتتُابط  ٟىل املعاوّتتتٕ َالهرتتتطٔ
الػطٍّٕ ل٢ؾّا٘.
 ِأختتص بهرطِتتٕ الفٍتتسٓ َاٟغتتفىابٕ ..يتتصٍ الهرطِتتٕ يتتْ ستتتُض ُغتتتُعٕتُِهيب الفاضغتّٕب لقس آ و تُِهيب دنٌ كلما اظزاز الفٍسٓ تكاعس قُٔ اٟغفىابٕ
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ٌفتتٖ تكتتة بأقتتٍابًا ىل تتا ِػتتمٌّ بتتتت الُغتتّلٕ الصيتّتتٕ التتيت تتتفلدل يف دىَٓ دٓ
ٌهاضٔ تقُم حُاوًٕ الفٍسٓ بػلػلٕ و اٟغتفىابا التيت قتس تيتُى دٌّانتاّ تت
ناوٍٕ يف ُاوًٕ الفٍسِا اليت تعاض ةطِن الهًهٕ َاذتهاضٔب َليو بالفٍسٓ
َكمطٔ اكاَ ٟاملفهُعٕ تًفسٓ ا ١ا ىل اذتة اُ ١شوْ الصٓ ِقُزيتا بأ تاى ىل
الهًهتتٕ َاذتهتتاضٔب َتيتتُى بتتصلي قتتس َقتتلت ىل الُغتتّلٕ الصيتّتتٕ التتيت ةطًٌتتا
تتتُِهيب َالتتيت تتعتتن علتتٖ ا ١تتةب َمعتتة تتو الفىطبتتٕ َاكاَلتتٕ يف ٌتتس شاتًتتا ؾتتطفاّ
كت اّب ١نًا تُػًا بؿية دَ ب خط يف ىلٌساه الفغّ ب ىل ا ليُنًتا َغتّلٕ شيتّتٕب
دَ ليُنًا َغّلٕ دَنٍت ةطِقاّ ِ ٟهتغتْ ١قتٍاب اكتاَ ٟدى ِػتليٍُ لانّتّٕب
كما دنًا حتطٔٓا فيطٔ ادتمُز َالفكي بهمط َاٌسب فمو وطَٓب َغّلٕ َفؿة بًا
فلّىطب َغّلٕ ت يا.
َارت٠قٕ دىَٓ يصا العسز و اكاَ ٟغتّأتْ ٌفمتاّ بالُغتّلٕ الصيتّتٕب َكتة
ستاَلتتٕ فاؾتتلٕ تعطتتْ نهتتىاّ دكتترب للٍطكتتٕ الفغّ ِٓتتٕ قتتاٌتٕ اإلضازٔ دَ السافعّتتٕ
الصاتّٕ المُضِٕ باماٍ الفٍطض َالهًُضب فاٟغفمطاض يف ا١خص بالُغاٙة املُىطَٓبتٕ تت
املُىسٔ َِ تٕ ُِممتتتة التتسَضاى ٌتتُل التتهكؼب بّهمتتا لتتُ وطبتتت ا ١تتٕ ةُطق تاّ وسِتتسٔ ذتققتتت
الفغتتّ املهؿتتُزب فقتتط ِفط لتتب ا ١تتط ادتتتطدٔ علتتٖ ةتتط ا١بتتُاب ادتسِتتسٔ َعتتسم
اٟكفكا٘ بالُغاٙة اجملطبٕ غابقاّب َكما ِقُل ضَبط ؾُلط  :دُفهٔٓة دى دت ضدِتْ
َدصتإ علٖ دى دغفمط علٖ نكؼ الططِقٕ َدفؿة َِ .قُل لُّناضزَ ازفّهؿتْ  :فقتط
عرب الفىطبٕ نػفطّع دى نفعلا ؾّٚاّ َِ .قُل تُ تاؽ دزِػتُى  :العسِتس تو الفىتاضب
الكاؾتتلٕ يف اذتّتتأ تيتتُى عهتتس ا ُِ ٟتتسضد الهتتاؽ دنًتتا كتتانُا قتتطِتني تتو الهىتتاح
عهتس ا اغفػتلمُا ب َِعلتن دزِػتُى علتٖ ماضبتتٌ اليتم ٔ :دنتا مل دقتا بتأل مطبتتٕ
فاؾلٕب بة تعطفت علٖ دل ةطِن ِٞ ٟزٓ ىل اذتة الكٍّإ ب فقّمٕ اإلنػاى فّمتا
ِعمةب َكلما ا فلي اإلنػاى لقافٕ الفٍسٓ اليت  ٟتعتاو بالكؿتةب َ ٟتهًتعم د تام
الكتتعابب َتتت ٞو بتتأى ليتتة ؿتتيلٕ ٌتتةب كتتاى قتتازضّا علتتٖ ُاوًتتٕ الفٍتتسِا
َالكعاب.
- 5القدرة على التحليل والصكيب:

ىلى تتو قتتكا الكيتتط الفهتتُِطٓ القتتسضٔ علتتٖ الفٍلّتتةب ا تتف٠د القتتسضٔ علتتٖ
تكيّي املؿيلٕ ىل يُناتًا ا١غاغتّٕب حبّتن ِقُزنتا يتصا الفٍلّتة ىل عطفتٕ
بتتُاةو ارتلتتة َالقتتُٔب َ تتو لتتا اختتتاش القتتطاض املهاغتتبب دٓ يتتُ عملّتتٕ التٍتتن يف
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اٌٟفما ٟاملميهٕ ملػاضا الفكاع ٠بتني القتُٗ يف اجملفمتعب َلتصلي فًتُ عتفتاً
ىل فًا َاقع التلسب َع٠قٕ يصا الُاقع بالُاقع السَلْ.
فالفٍلّة ِػاعسنا علٖ فًا الُاقعب َدى نكة ىل دفهة ارتّاضا و بني عسٔ
بساٙة فإٌب َلٌ قُاعتس يا تٕ ديمًتا :التعتس عتو اٌ١يتام املطلقتٕب َعتو املعادتتٕ
العاةكّٕ للقهاِا َاٌ١ساهب َاٟغفهاز علٖ السلّة َالربياىب َىلبقا٘ الكطقٕ فإٌ
ملهاقؿٕ ا٣ضا٘ب َمماضغٕ الهقس اٟوفمتاعْ بططِقتٕ ىلظتابّتٕ َيازفتَٕ .كمتا نعلتا دى
الفٍلّة َخاقٕ الػّاغْ لٌ دغؼ َقُاعس ٌسزيا كتاض التتاٌمني يف يتصا اجملتالب
فلقس ٌسز (تطِؼ) قُاعسب علٖ اكلة الػّاغْ دى ِفمػي بًاب َيْ :دى ِقُل تا
ِ ٞو بٌ بأنٌ قٍّإ َلّؼ ظاٙكاّب َمييو زعمتٌ بتسلّةب َ دى ِيتُى ٌتاز التصيوب
َلاقب الفكي ب َِفىهب اإلًِام يف الفعت .
ىلى اكلتتة ِلعتتب زَض ّا ًم ت ّا يف مماضغتتٕ قتتهاعٕ التتُعْ تتو ختت٠ل القتتسضٔ علتتٖ
الُقتتتُل ىل الكٚتتتٕ املػتتتفًسفٕب تتتو ختتت٠ل قسضتتتتٌ َ ٞي٠تتتتٌب َ ُقعتتتٌ التتتُظّكْب
َ يانفٌ اٟوفماعّٕب َيصا ِفطلب و اكلتة دى ميفلتي ىل يانّتٕ تقتسِا اإلوابتا
املقهعٕ لية ا ِفعتطض لتٌ املفلقتْب َا تف٠د ًتاضا اٟتكتال الكعتال بادتمتاي ب
َالُعْ الػّاغْب َاملعلُ ا ب ىل وانب ا١غتلُب َالؿدكتّٕ َاللغتٕ َاملكتساقّٕب
َالهرطٔ الؿا لٕ عهس حتلّلتٌ لٌ٢تساه َاملؿتي ٠ب دٓ دى الهرتطٔ ىل دٓ د تط تو
اُ ١ض ظتب دى تيُى ؾا لٕ لية وُانب املؿيلٕب َلّؼ ىل وانب َاٌسب ليْ
تيُى نرطتها قابٕٚب َقطِتٕ و اذتقّقٕ بالؿية ا١فهةب َيتصٍ يتْ ُاقتكا
الكيتتط الفٍلّلتتْ ىلٌتتسٗ ديتتا الكتتكا التتيت ظتتتب دى ِفمفتتع بًتتا التتفكي الفهتتُِطٓ
الُّم)18(.
- 6الواقعية املبدئيةَ :يْ تهطلن و الُاقع كما يُب َلّؼ و خ٠ل الفعلتن
باَ١ي امب فتالكيط التُاقعْ يتُ التصٓ ِفعا تة تع اٌ١تساه بُاقعّتٕب يتْ تعِي تو
املطَنٕ َالك٠بٕ تػمإ لٌ حبطِٕ اذتطكٕ َبإة٠قًا نمو قطتيب المابتت َاملفٍتطد
َالُاقتتع َاملميتتوب َا١غتتالّب َا١يتتساوب ِيتتطٍ ا١فيتتاض ادتا تتسٔ دَ اجملتتطزٔب
فتتالكيطٔ املقتُلتتٕ لسِتتٌ يتتْ التتيت تهطلتتن تتو فًتتا الُاق تع َاٟغتتفكازٔ تتو عطّاتتتٌ
َتهاقهاتٌب َدى مس لهكػًا زتاهلا الفطتّقْ بعّساّ عو الفىطِس الهرطٓ .فًُ لتّؼ
القتُل با ١ط الُاقعب قطا٘ٔ الُاقع  ٟقطا٘ٔ اٌ١ت٠م َارتّتا ٟب ليتو يتصٍ القتطا٘ٔ
السقّقٕ الُاعّٕ املفأنّٕ يْ قطا٘ٔ نهالّٕ لفغّ الُاقعب  ٟالقكع فُقتٌ َالػتقُخ يف
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الكطاغب َيْ كًُم طكب ظتمتع بتني تا ِتتسَ للُيلتٕ ا َ١فهاقهت ّا فًتُ ِػتفهس
ىل الفؿتتدّل دَّٟب لتتا ضغتتا ةتتط املعادتتتَٕ .الفؿتتدّل ِػتتفهس علتتٖ الُاقعّتتٕب
َاملعادتٕ تػفهس علٖ املتس.ّٕٙ
مما تقسم نػفهفي  :دى تكي نا العطبْ ِعانْ و ؿي ٠عسِسٔ باتت تًتسز
ٌانط ا َ ٕ ١ػفقتلًاب َقس غايمت اليم و العُا ة يف نعكٌ َتؿففٌ َتتعّفٌ
َاغفػتتتتٌ ٠ب َيف قتتتتس ًا القتتتتُٗ اإل ربِالّتتتتٕ َاٟغتتتتفعماضِٕل ػتتتتفدس ٕ بعتت ت
املػتتتتفُةها الكيطِتتتتٕ َالػّاغتتتتّٕ َاٟقفكتتتتازِٕ َالسِهّتتتتٕ بًتتتتسو ؾتتتتطر ا ١تتتتٕ
َاغتتتتفتاٌفًال لفتقتتتتٖ ػتتتتلُبٕ اإلضازٔب نتتتتعّكٕب َالػتتتتتّة يتتتتُ اتفكتتتتاب العقتتتتة
َالتتفكي ب لتتصلي مل ِعتتس د تتام كيتتطٓ ا ١تتٕ َقازتًتتا املدلكتتني غتتُٗ الهًتتُضب
َكلمٕ الػط يف يصا الهًُض يْ الفكي الفهُِطٓ الصٓ ِفمفتع بالعق٠نّتٕ َارتلتن
َالهقتتسب َاٟغتتااتّىّٕ َالُاقعّتتٕ املتسّٙتتٕب َيتتصا تتا ٌاَلهتتا تُنتتٌٍّ يف حبمهتتاب
َنفمهٖ دى نيُى قس ٌققها ا نكتتُ ىللّتٌ بالؿتية التصٓ ُِػِت ًٔ ُا يف الفكتسٓ لطِتاح
ُم الؿمال اليت تػفًسفها انّ ّا ٌَانطاّ َ ػفقت.ّ٠
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(*)

من البعد السَّحًق أو رمبّاا مان ار ار اللىياك رلاُ الاإلّاا اة ساا ًُ الا
اخرتقت مع تراجع وظًفاُ الفعاك دهادعا داد الاددىَ الفارا ،وياًاا ا ا
االجتمااادٌ والتمااتى دلااِ الاارقّ وارقاااد اااا صاااق عاادقا ااار السااللاا
السًا ااًُ الاآمااُ د بلااد مااااا لاادوت اعلااًإ التابعااُ د دارت ااا
العداْ للجماعري الشعبًُ والفاريَ د آناا

مه ىمااُ

وجريا دلِ هُ التلبًق اعادماُ لتلان ا عاداأ الا الساللاا ا اآرَ
تلىيق ا اىار د ا ااك ا لساحب ًاث ال تتجااوق الثااقاُ معهاعاا ا اللىأ
دهادعا وعااى التبعًااُ ا دوجاُ با الاادات وا اادلىتمل ااا ياادقع بااا ثا الع ااىٍ
للدخىت د دآرَ العج دن التعبري ريُ وقد ي لر بعدعا لال ياح دن دآرَ
االليف ألسااحب مااديث د لتااا ا ماااعري
االلت ا ام هلااع العااام اااا يح ا
ا لقومُ ال تعاا ٌ مان العاىق وا رماان د ظا ّك ا ماُ ال ّاا لُ دلاِ وياع ا
االقت ااادٍ والسًا ااٌ والفماارٍ وثعااك ا ثاا ا اًاااٌ د ويااع يتعاار قًااع
للاتااك والتعااإلي أو الهااىم اللىيااك د اختبااار أ ااا ال اسااجمتىن العاصااُ لتهت اار
أقماره بردآ ا ا لت م مبباعإ ا ًاَ ال صلى ب ا د جناق اجتمادٌ متحرر مان
العبىديُ واال تبداد السللىٍاا

(*)

عضو اتحاد الكتاب العرب ،جمعية الشعر.
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بو ذ ا انى ذذٓ قش ذ ٌلت د ات خذذاٍدة اتيتدأٖذذْ اتذذا ابىذذاة لَ ذذد انى َذذْ ذذذذذ حن ذ
اتشٌأٍني ذذذ ع اًأاق اجل ْ اتا اتت دهد يف حَدق د م عؼٌأ طٌٍلْ.
م ه ي ات خاٍدة ات خاِ اتشَدسُ؛ ألن حدتْ ات ّشَب اتا قىَظود اجمل ىدة
اتى بَذذْ هذذُ ة َلذذْ سذذلٌ األةي ذذْ اتى َبذذْ اتذذا ٍ ذ قها س ذ طَ ود ًح دموذذد م ذ
ذذدا األعذ ا ذذذذذ
اجلوذذدة اردأةَذذْ اتااع ذذْ تلىذ ًغذ ًهذذل بوذ ي ا ذذد ذذذذذ اِ ا
ٍظهوٌن ًهل ٍبتٌن علٓ ع هدة اسَددهل يف اًأًبذد ؿذٌاأِ اتؼّذَاذ يذد ٍذا بوذل
ن دأسْ ات خٌٍفذ ًقى َل ات ؤٍْ ح ٓ ال ٍش يتَ انثبف انل زا ان ٍب ا يف مثذ هذ ا
بأِ ًسَلْ.
اتشلٌ ع ْ اخ ٔ جيب ار ؾ م ود ِّ
تبذذا عيتلذذن األةي ذذْ اجلذذدٖ ّ امذذ ا َذذدّ اتىددٍذذْ ذذد َوذذد ا ذذٌاأذ ًقىذذاد
األػٌاة اتا حي دج إتَود اريتد اتشَدسُ يف اِ م دن م ه ا اتىدمل.
ًم جمُٕ األتتَْ اتثدتثْ اغ ق اتٌهدبٌَن اجمل اتشذٌأِ ان خـذ بدت يتذدح
دةن اتبيتَىْ بذني ات ذدض ت شذٌد فبد ذْ اتذ تق ًاتب ذ اتذا ػذ ىود
ان هيب
سىٌد بدت ىدًن م مظَخدة ارلَج دأق هن اجملدزأذ ًافذقة األحبذددذ ًش طذ إ
عبٌ اتتب إ م األةَد اتظدبْ ن دأسْ اإلة اا عذ مىيتَذدة ًه َذْ غذددأّ ق مذُ
إىل يدأسْ اإلة اا ببٌاةني إس مَْ خم لَبَْ تبَن دع دً م ػودٍ ْ اتىدمل يف اتش ّ
ًاتىل  ..تبا اخ انثبتذٌن األحذ اأ ةذ ًحول ات دز ذْذ ًو ّلذٌا نذ ّ اةذٌا اتىذ ا
ًاالؿيتوددذ ًم ذتك طدتهٌا بد ٌاأ ان هثق م اتتول ت َ ٌةْ اتلغْ انى ذاّ وذن
ًطأّ انظدع ذ ًق بَْ األذهدن تلختدظ علٓ فبد ذْ األةذد ًارخذ يف ًطذ عؼذُ علذٓ
اعاإ ا َدّ.
ًم ذ اتٌلذذٌى علذذٓ قٌظَذذف اتتىذذ اتشَّدسذذُ ان ذذٌّن تززمذذدة ًم وذذد األزمذذْ
اتشٌأٍْ ع ات يتدبق اإلع مُ انثق ًاحملَّذ تز ذدأ ًاتىبذٌ  ..ال بذاّ مذ قٌؿذَ
اتاًأ ات ِ لذدا بذى األًأً بَذٌن ًاح وذل مذ اعذ ا اتىؼذ ًهذل ٌٍغلذٌن يف قٌةَذى
ؿذ ذ بدقول عذ ذ طذ ذ اٖ اتٌهدبَذذذْ ببؼذذذا قذذذامق ات دسذذذك االة ذذذدعُذ ًاالأقهذذذد
األس ًِ يف داخ اجمل اتشٌأِ ا اٍثذ دع اًا علٓ طذ إ اتىبذٌ اتبدػذ ّ
ًوٌٍذ مشذذدأاة اػذذخدبود إىل نشذ هَهذذْ األ ذذق انشذ بهلُ ا دؿذ رؼٌػذذَْ
ات ذٌذج ات ىذهقِ ًا ـذدأِ انىذددِ تشذذلٌنول يف حذ ً اتذ دّّ اتذا ةذادًا َوذذد
األًةد بدت ي ّ اتىااَْٖ يف اتى لدة االة دعَْذ ًال سذَّ د اتىذٌدّ إىل اتذٌأإ َ ذد
خيؽ انظ ً ات وـذٌِ اتذ ِ اطذ غ علَذى اتشذٌأٌٍن ب حشذدض ًطذأ اذدتُ افذدأ
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حتَيْ ان قاٍ ًهل ٍبدم ًن بو ي ا
بدتظأن اتىدا يف جمدالة ا َدّ نلِّود.

انش ٌأدّذ تِ ُؼاِّ َ اته ٓ اتثبد َْ انل زمْ

تبذذا ل ذ ا ات ذذد انىدػ ذ ًن علذذٓ اخ ذ ى اة دسذذول األزمذذْ اتشذذٌأٍْ ل ذ إّ
ًالىَْذ ًم هؤالٕ ات دقب اتت ةشُ مَظَ أامهذٌ) يف ن دبذى اتذ ِ ذ ع ذٌان
/عدػذذتْ علذذٓ اتظذ ق األًسذذا ات ذذهقً /ق ا ذذى اتذذان ٌأ تهدةذذْ مظذذٌ ) ق اذًْ
امَ ْ ًػددلًْ ..له ان ةباا أاِ ات دقب َ د جي ِ يف سذٌأٍْ ال بذا مذ ان ةىَذا
إىل األذهدن مد طذواي اتىؼذ ا ذاٍث مذ ق ان ذدة عل َذْ ؿذخ ْ لذن م ذدحُ
ا َذذدّ نلاوذذدذ ًًػذذلن َوذذد بىذذ اتذذاً إىل سذذيت اتب ذذ يف حذذني ببذذُ اتىذذ
عدةزٍ ع ػ ب الَْ اتؼّ َِا)..
امد ات َدن اتؼوٌَةُ با ام لك اتب هلْ ات ًٌٍذْ م ذ عذدا ً )5191تاٍذى ارن
ً بدً تلاأاسدة يف ه ا اجلدةب مد ٍزٍا علٓ اأبى ْٗ أاض ةًٌِ.
إةذذى ات خ ذاِّ االل ؼذذددِ ًاتىش ذ ِ ات ذ ِ اس ذ خاا َذذى اتؼذذودٍ ْ ات ذ ندٕ
اتؼ ّدعُذ ًهل ٍؼذاأًن األسذلخْ اتثبَلذْ ًارتَتذْذ ًٍؼذ ىٌن اتيتذدٖ اةذ ًنذدن
تذ اض انذذد ارلَلذذُ األفذ اتتدعذ يف إاذذدز انظذ ًعدة اإلسذ اَٖلَْ ان يتذذٌأّ اتذذا
ةىلن م نَدن اتىذاً اتؼذوٌَةُ نَدةذ ًد ذا حـذٌأ عشذ ِ ًال ؼذددِ ٍظذ
خيت اً حبَبَدً علٓ اتاً انبدًمْ نذ /سٌأٍْ اتى بَذْ ًمىوذد حذز اا ًان دػذ ًن
تلخ ٍْ م األػالدٕ يف اتىذدملً .مذد زت ذد ةبذ ا يف سذَ دأٌٍ اتشذدعدة اتذا قذدب َوذد
ات دقذذب اتت ةشذذُ مَظذذَ أامهذذٌ) مظ ذ ًعى بد ذذاٍث ع ذ ا ذ انش ذ ٌأّ علذذٓ
سٌأٍْذ ًالبا م اإلطدأّ علٓ مد لدتى يف ه ا اجلدةب.
ٍبٌ أامهٌ" :ندةن سٌأٍْ ح ٓ عذدا  )0555دًتذ ًْ م يتذٌأّذ ًاسذ يتدعن علذٓ
ع ص اتاً األخ ٔ ات ثقّ ان ق تددٔ االس ااةْذ ًمبااأ اتاٍ با  3ملَدأاة
دًالأذ اِ  % 8م ات ذدقج اتذٌطأ اإلاذدتُذ ًاسذ يتدعن ان قتلذن مذ ًػذدٍْ ات بذا
اتاًّتُذ اً اته ك اتاًتُذ حَث م خود إة دةود اتزأاعُ ًاتؼ دعُ ان تدّٕ ذاقَ ًد يف
حدةدقود األسدسَْذ ًغدتهدً مد ندن ٍ دد اتشٌأٌٍن :إة ذد ة ذ ج مذد ةشذ ولكذ ًٍ يتهذق
ه ا علٓ األغ ٍْ ًان بص ًاألدًاة ان زتَْ ًاألدًٍْ".
ًٍؤنا "أامهٌ" يف حاٍثى ع اتٌؿ اتشذٌأِ اجلاٍذا َبذٌ اٍـذدًً" :هذ ا مذد
انشذ ٌأدّ اتذا ةذ ة عشذ قود ب ثد ذْذ ً ىلذن تزسذف ىلذود يف
خلت ى ا
ه ا اتهلاذ حَث بلغ ات ـخل  /%05- 05/يف اتىدا 0550- 0553ذ ًدم ة اةزإ
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ندملذْ مذ االل ؼذذدد قذذامقًا قدمذدًذ دةوذذدأة اتبذذٌّ اتظذ اَْٖذ ًػذذدأة ا َذذدّ امذ اً
إطذ دتَ ًد تذذأ لشذذل نذذهق مذ اتشذ ادنذ ذذام ّة اته َذذْ ات خ َذذْذ ًاغلبذذن بىذ
انش ظذذتَدة ابٌابوذذد ًنذ تك بىذ انذذااأض ًاجلدمىذذدة"ً .هذذد ذذذذذ حنذ اتشذذٌأٍني ذذذذذ
ةظى بدالأقهد ند حياث يف ب دةذد مذ قذٌاتُ ح نذدة ات ذزى اتذااخلُ ةذ إ هذ ي
ات ٌةَْ انشىٌأّذ ًه ا مذد ٍذا ب ذد تلظذىٌأ ب ذاةُ انشذ ٌٔ اتثبذديف اتذ ِ
ا
اجل َذ ) مذ
ٍلبُ بي تى علٓ داٖ ّ اتىزتْ بذني هذ ا اتيتذ ى ًذا ذ ح ذٓ ٍذ
االة يدا علٓ طدًتْ ا ذٌاأ يَذث ق ل ذب األةَذد اتظذدبْ االحنذ اى ..قلذك األةَذد
اتا غ ّأ بود م مسٌا اةتشول مىدأؿني اً اػذخد فذٌأّ مزعٌمذْذ ًاتذ ٍ نذدةٌا
ذ اً ًسذذلٌندًذ ًذتذذك بوذذاى ؿ ذ انؼذذد اتٌط َذذْذ ًقىزٍذذز
ًأإ االةىزاتَذذْ
االةبشذذدمدةذ ًتَذذاخ ات ذذدض يف ةزاعذذدة ال خ ذ ؾ م وذذد أغذذل اةوذذد م ذ األسذذهد
اً بآخ .
اهلدد ْ إىل ات امق ًار ا بظ
إ ّن انظدأٍ ) ات بشَ َْ هذُ اتذا ابىذاة مذاعُ انىدأؿذْ يف اتذااخ اتشذٌأِ
ع ذ ل ذ إّ مذذد جي ذ ِ بيت ٍبذذْ ًط َذذْذ ًم مشذذْ ات يتذذٌأ يف اتهلذذاان اتذذا ام ل ذذن
األل ذذدأ اتؼ ذ دعَْ ًاهلذذدقف ات ابذذد ًاتتَذذاٌٍ ًاتشذذَ د ًانش ذ ًغقهذذد م ذ ًسذذدٖ
ات باا..
إنّ ات خذذاِ اتثبذذديف اتذ ِ أمذذٓ إىل اتؼذ اعدة اتااخلَذذْ ًإىل ات بشذذَل ندةذذن
اتلخيْ اتشَدسَْ ات داْ ع ى ق مُ إىل اة بد ات دض م خيتٌ ات ـدم ًاالت بدٕ
اتت ِ اجلدد إىل يدأسْ االس ىاإ ًػا اتبَل اتا ق بٓ علَود اجمل اتشذٌأِ
ًػٌ ًال إىل هزميذْ اهلٌٍذْ انل زمذْ بدجلغ ا َذد عذ داٖذ ّ ا َذدّ االة دعَذْذ تققهذك
ب تك اتٌعُ انؼقِ انظرت ذ ًتَؼتق اجل َ تلظىدأاة انؼ ٌعْ خدأةَذدًذ اتذا
قواا االس ب اأذ ًق ب اته د إىل زم االةب بدة ًسبٌ األحذ ا اتذا ٍىلِّذق علَوذد
اجلَ اجلاٍا امدةَى يف ى فبديف حٌاأِ مىدػ ٍ ًةدد.
تبذذا وذذل ات يذذدا اتشَدسذذُ يف اتذذٌط اتى بذذُ ان ا ذذٌاأ ذذذذذ يذذا ذاقذذى علذذٓ اِ
ػىَا ذذذذ نذدن عهذدأّ عذ قبذاٍص ت ؤٍذْ ا ذدنلذ ًخلذق حَذدّ ٍ قذاِ َوذد ات ذدض
اتلهدض ات ِ ٍتؼُِّلى اتٌاتُ اً ا دنل.
ًامد ػلْ اتب بٓ وُ أاةىْ إىل اقتدلود يف ق ٍص أغهْ ا دنل َ د خياا
هذدذ ًهذُ مذٌالِ)
انب بني إتَىذ ات ٍ خيدطهٌةذى بلغذْ اتـذ ًاتهذا اتذا اب
انلك ًمد إىل ذتك...
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ح ٓ تٌ ادٔ ه ا إىل هاا ات يدا اتٌطأ اتثبديف ا ات ِ مي لك مىى انثبتٌن
ح ٍْ اإلباا ذ ًق قبُ فٌأّ سلٌنول اجل دتُ ت خا م خَدأاقوذدذ ًهذُ قلذٌن م ذد
اتثبد ْ اتظىهَْ ا ّ بأةي ْ ةددّ ٍ ٌن ا ٌاأ انٌانذب ٍذْ اتذ اِ اٍـذدً هذٌ
ا د ظ تثبد ْ اتٌط علٓ اتؼىَا اتشَدسُ ًاتثبديف ًاالة دعُ..ذ ًهُ اسذ لدبْ
ػذذخَخْ قرتاس ذ اػذذااؤهدذ ًق ذذدٍز بٌػذذتود أداً علذذٓ ات خذذاِ ًأػذذاًا تلبـذذدٍد
انىلبْ اتا و دج إىل ا لٌ ..
تبذذا ا ـذذٓ اتغَذذد عذ فبد ذذْ األزمذذْ ان ناهذذْ يف سذذٌأٍْ ذذذذذ ًاتذذا ندةذذن اداًّ
تلشدسْ اتىدنَني ذذذ إىل د اًتٗذك اتشدسذْ إلغ ذدع اعَذ ول عذ ا بَبذْ ًانَذ إىل
ذ ًاخ ق ات ؽ ان جت إع مَدًذ َه دَة انظذدع يف جمذد اتهَذن انىذ يف
ات
ات ِ ال با م ذى تَ ؼذ ات دسذك االة ذدعُ ًط َذدًذ ًتَذ خلؽ مىذى اتشذٌأٌٍن مذ
ات ٌابَصذ ًمىدةل ان اأاة اتا ال وؼٓ ارن..
م ه د ق ٌن ا دةْ ؿ ًأٍْ تلبدٕ بني اجل َذ ًاع ذدد موذدأّ دٖبذْ تلخذٌاأ
بَ ول اٍدً ندةن اتلغْ اتا ٍشذ ى لٌةود يف اتشذؤا ًاجلذٌا مىذدً؛ ألن األمذ انوذل يف
ه ي ا د هٌ يف اس خااا قب َْ قلك اتلغْ اتٌط َْ ات امَّْ إىل اتشّذ مْ مذ مظذىلُ
اتيتبذذٌض اتذذا ٍ لذذوٓ مىوذذد ات ذذدض بدت ذ ان ّ اإلس ذ مٌٍْ اتذذا اة ل وذذد اتٌهدبَذذْ يف
قدأخيود انبدًا تلخـدأاة اإلةشدةَْ.
إنّ مد ًػلن إتَى ا ٌٍَْ اتشذٌأٍْ يف مٌاةوذْ ات ىبَذااة اجملدةهذْ تلؼّذٌا لَذاِ
ة ّا هلد ارؼٌا ن مد ميل ٌن ذذذ د يف ذتك اتٌلٌى علٓ بد اتشليتدن اتىث دةُ
اجلاٍا اأدًغدن) ذذذ ت ش ان دهج اتا اع اًا َود علٓ قو ٍب اتش ًانبدقلني
مذ ذ نذ ذ األة ذذذدض ًاتهلذذذاان إىل األأاؿذذذُ اتشذذذٌأٍْذ ذذذد حيبذذذق أغهذذذْ األعذ ذ ا
ًداع ذذَول م ذ اتَوذذٌد ًاألًأًبذذَني يف يزٍذذق اجلشذذا اتشذذٌأِ م ذ ةوذذْ اتظ ذ د إن
اس يتدعٌا إىل ذتك سهَ ًذ ًال سَّ د بىذا االة ؼذدأاة اتذا حيببوذد اجلذَع اتى بذُ
اتشذذذذٌأِذ ًاتذذذذا سذذ ذ خٌ إىل دأًض ٍذذ ذ ىلل م وذذذذد ات ذذذذثقًن اتظذذذذلدعْ يف إداأّ
ا ً ذ ًخدػْ ح اتظٌاأ ًاألةتدق ًات وٌى..
ًيف ه ي اتاالالة تلخ ات ٌةَْ علذٓ سذٌأٍْ ٍؤنذا أامهذٌ) هٌٍذْ ػذدةىَود
م اعاإ سٌأٍْذ َبٌ يف اتؼتخْ  )500م ن دبى عدػتْ علٓ اتظ ق األًسا
ات ذذهق وذذن ع ذذٌان ايَذذْ خـ ذ إ ايَذذْ سذذٌدإ" :أغذذل ان ات يذذدمني اتٌهذذدبَني
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ن ف دَٖ ذدً غذذق م لذذدةصذ إذ إةو ذذد ٍ ىدؿذذاان ببذذاأ مذذد ٍ د شذذدن إال اةو ذذد
ٍظ ذ
جياان م مؼلخ و د ان ٍـذىد ةدةهذ ًد ق د شذو د غذق انىلذ تَ دأسذد سذليتٌٍْ ىدتذْ
مظذرتنْ علذذٓ بذذدلُ األةي ذذْ اتذذا هلذد انؼذذلخْ ان قهبذذٓ يف اتيذ نذذُ ق شذذٓذ ًال
قلتذذن إتَوذذد ةيذذ اإلسذذ مَني .ه ذذ ا ذذذذذ ًيف ظذذ اتيذذ ًى ا دتَذذْ ذذذذذ اسذذ يتدعن
األس ذ قدن اتٌهدبَ ذذدن ان قهشذذيتد سذذَيت قو د ات دملذذْذ ًجتلشذذد علذذٓ خ ذ ا اتىذذدمل
اتى بُ؛ ت خؼاا ةؼ اً ب جماذ إال ان اتاًت ني قظى ان بظُٕ م اتىزتذْ يف داخذ
اتاً ات ٌَل اطَْ".
يذذد ال طذذك َذذى ان انبؼذذٌد َ ذذد لامذذى /أامهذذٌ /ه ذذد بدتذذاًت ني ه ذذد ليت ذ
ذذ اً ًسذذلٌندً
ًاتشذذىٌدٍْذ ًاهلذذاى م ذ ذتذذك هذذٌ خلذذق اةَذذد قذذؤم بدتٌهدبَذذْ
ًيدأسًْذ ًقبدًا األحزا ات بامَْذ ًاتؼذخد ْ ا ذ ّذ ًقىذددِ ا ٍذدة اتىدمذْذ
ش ذ طني ات ذ ٍ ٍىذذددًن ا ذذٌاأ؛ تَش ذ
ًقى ذذا دس ذ ٌأًا طهخذذى علذذٓ ةذذدأ هددٖذذْ ات ّ
عااؤهد تلبَ ْ اإلبااعَْ اتا ٍلبُ بود اتٌؿ االة دعُ يف فبد ذْ ق ذ ِّض ات خذ أ
اتىل دةُ عذ مى نذْ ات ذٌٍ اتذا جيذب
االس هااد ًب دٕ اتت
ًا ٍْذ ًق
علٓ انثبتني خٌؿود ؿا ه ا االغرتا اتثبديف االة دعُ اجلاٍا..
يت ذ ا ذذٌاأ اتشذذٌأِ بذذني انذذثبتني اتشذذٌأٍني علذذٓ اخ ذ ى اة ذذدٕاقول
تبذذا قى ا
اتشَدسَْ بشهب ات ثَ انخ لف تتول طهَىْ ذتك ا ٌاأ؛ نٌةى انٌُػِ َ إىل ا لٌ
اتىدللْ ارددمْ تلثب اتٌطأ بؼاق ًعتٌٍْ..
بى مؤٍاِ ا ندة االةغزاتَْ يف مَلول تلذ ؽّ ان جتذ عذ لََلذى
ًت
اتشَدسذذذُ ات ذذذدذ اتذ ذ ِ ٍلبذذذٓ اه ذذذدا األعذذذاإ ببؼذذذا ؿذ ذ انتذذذدهَل اتثٌأٍذذذْ
اتؼخَخْ ًانبدًمْ تلؼذ اعدة ان ههَذْ انظذخٌةْ بد بذا ًات اهَذْ اتذا دخلذن
م خ ات َدةدة اتشَدسَْ انىددٍْ ٍْ ا َدّذ ًبظ ة م حٌهلذد للذق ةيذدا
اة دعُ م بلذب األطذٌاأ علذٓ حشذد ات شذَج اتت ذ ِ ان بذاا اتذ ِ قظذ ى علذٓ
إداأقذذى بىذ األحذذزا اتَشذذدأٍْ اتيتلَىَذذْذ ًم وذذد حذذز اتهىذذث اتى بذذُ االطذذرتانُ
ات ِ افهن خ مد ٍزٍا علٓ س ني عدمدً علٓ اةذى ٍشذ يتَ ات ذ عل داٖ ذ ًد يف حـذ
انش ذ به أغذذل اعااٖذذى ات ذذثقٍ م ذ داخلذذى ًم ذ خدأةذذىذ ن يذذَل حي ذذدج ان ذذدب
ن ى إىل ًعُ ذاقُ ًأغهْ ةددّ يف االةى دق م مؼلخ ى اردػْ؛ تَهبذٓ انشذدأ
ػذذذخَخدً ٍذذ خلؽ َذذذى اتؼّذذ ا مذ ذ إتتذذذْ ات ذذذدأٍخ اتظخؼذذذُ اتذ ذ ِ ٍى ذذذص األةذذذد
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ات ةشَْ اتا قـ هَهْ اتهيتٌالة ات دأخيَْ اتا ةوـذن شذؤًتَْ ات دسذك يف
جمد انت داة ان هددتْ حٌاأٍدً م األحذزا انظذدبوْ ببؼذا ات تدعذ ا َذٌِ اجلذدد
ًانؤف يف ع لَْ اتثبد ْ اتؼخَخْ ع اتش ني اتيتٌٍلْ اتا لدد َود اته د.
ًبد ذاٍث عذ بىذ انذثبتني اتىذ يف ظذ خَهذدة اتٌالذ ًاة شذدأ ا ذٌاأ
حيـ ةُ انثبف االةىزاتُ ا ا ؿَف ًهٌ مؼ ِ اجل شَْ ذذذ ات ِ اطلق علٓ اسل
اردا علٓ األد اتى بُ باالً م نل ْ اد ؛ تَلى م ى س دًا جمدةَدً ٍـىف دًأي
اتبٌمُ يف ٍبيْ اتٌعُ إزإ ات خٌالة اريت ّ يف عدن د انأزًا.
ن ذذد ان ان ذذدهج اناأسذذَْ يف بى ذ اتذذاً اتى بَذذْ لذذا قه هذذٓ انشذذؤًتٌن ع وذذد
ات ي ٍذذدة اهلاامذذْذ ًال س ذَّ د اتت عٌةَذذْ ًاتظذذىٌبَْ ًإىل ةٌاأهذذد اإلس ذ مٌٍْ اتذذا
جت ذذذاهد األةي ذذذْ اتشذذذلتَْ ب ؼذذذٌؾ ةاٍذذذاّ ذاة دالالة مت ٌحذذذْ علذذذٓ اإلمشذذذد
ل دعْ ع ا اجلَ ات دط٘ نُ ٍه ىا ع فبد ذْ ا شدسذَْ اتذا
بدت خلفذ ًقظ
ق ذدزج َوذد اتيتهذد يٌاأهذد اتذٌطأ اتذ ِ حي ذ قب َذدة ات ىذهق ح ذٓ يف انبدمذدة
ٍذذْ قـ ذ أؤٍذذْ مظذذرتنْ تل ذذاتَ علذذٓ مذذد قى ؿذذن إتَذذى
اتذذا اسشذذن ن دخذذدة
اجمل ىدة اتى بَْ يف مدؿَود اتهىَا.
ًمثْ سؤا ال با م ط حى ارنذ ًلذا انذٌن مشذهٌل ًد إتَذىذ ًت ذ ال بذا مذ
ات ذ نق بذذى ًهذذٌ :ه ذ َة ُىذذا األد اةى دس ذدً تلشَدسذذْ ًقَدأاقوذذد ان هدٍ ذذْ يف اتذذٌط
اتشَدسُ ًات يَ دة اتشَدسَْ مشؤًتْ ع إ از ه ا ات ا
اتى بُ اً َةىُا اتت
م األد االةىزاتُ اتشدٖا يف سدح د اتثبد َْ اتٌَا؟!
يف اجلٌا ةبٌ  :جيب اتى علٓ نظف هٌٍْ ان اق ا بَبُ تلؼ ا اتى بُ
سَدسَدًذ ًمد و لى قلك اتشَدسْ يف انث األليتدأ اتى بَْ م قى َل ؿد علٓ أً
اتىؼ ذ ان يتذذٌأ يف ان ذذدهج اترتبٌٍذذْ اهلدمذذْ اتذذا اط ذ ةد إىل بىـذذود يف ا ذذاٍث ع ذ
األزمْ اتشٌأٍْ اتا ندةن م ػ األ دأ اتا ٍظ ى علٓ اداٖود اعاإ ات بااذ
ًهل ملٌ االةش ات هأ ع اتٌال ا َنىَِع حـذدأٍدً يف سذٌأٍْذ ًاتذ ٍ اخرتلذٌا
ان مٓ ا ٌَِ ات ِ مد إتَى اتشٌأٌٍن يف مىلزاقول اإلبااعَْ ع اتىؼٌأ.
نذدن اإلةشذدن هذٌ اتٌحَذا مذ بذني األحَذدٕ ذٌق األأع مي لذك اتبذاأّ اتتدعلذذْ
علٓ ع لَْ اته دٕ م خ إؿد ْ األ ىد اتا قشدعاي علٓ الذدذ انٌالذف ان ٖ ذْ
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ع ل إّ م أةَْ ًبدةيتهدعدة سلَ ْ لاا انظوا اتٌطأ ذذذذ اٍذدً نذدن االخذ ى يف
ات ؤٔ ًانٌالف بني ه ا اتيت ى ًذا ذذذ ات ِ قٌن إتَى مو ْ ا ٌاأ حٌ اتبـدٍد
اتظذذدٖ ْ يف اتشَدسذذْ ًح ذذٓ يف األد  ..م ذ ه ذذد جيذذب ان ق ذذٌن تغذذْ ا ذذٌاأ تذذْ
اتىَع انظرت يف اتٌلن اتـ ًأِ ات ِ ًتاة مىىذ ًتٌالهد ند اط ىلن اتش اٖ يف
اتشذذىُ اتذذاؤً الخ هذذدأ ات َّذذدة يف اتٌػذذٌ اخذذقاً إىل اهلذذاى اتذ ِ حيبذذق انؼذذلخْ
ٔ..
اتٌط َْ ات
إلدمْ ا ٌاأ احملد ظ علٓ اتَا اتٌط َْ مذ ارذدأةني علذٓ
ه مي
ًت
لٌاةني ا َدّ ب ٍبد ٍى ا َى اهلى ت ّ اتب بٌحظَْ بىَااً ع اتٌةاان اتٌطأ؟!
يف اجلذٌا علذذٓ هذ ا ةبذذٌ  :تبذذا اع ذذا ات ذذثقًن مذ اعذذاإ ا ذذٌاأ اتذذٌطأ
احملد ظ علٓ ات ىدًٍ اتا اًػل ول إتَوذد ات َدةذدة اتشَدسذَْ اندألذْذ ذدتٌا إىل
إطهد ب هل بد ؼذٌ علذٓ انذد ذ ًة هذاقول قلذك ات َدةذدة علذٓ اتب ذ ًاإلةذ اا
ًقى ق ان دخدة اتا اتتود انٌاط ٌن اتىددٌٍن ع قدأخيول اتيتٌٍ ذ ًم ذتك بذا
حبذذق بى ذ اتىب ذ ٕ يف جت بذذْ ا ذذٌاأ أغذذل ػذذىٌب ى ةٌع ذدً م ذ انؼذذد دة اتٌط َذذْ
انؤل ذذْ س ذ عدن مذذد عذذدد بى ذ اػذذخدبود إىل اتظ ذ ًذ ًنش ذ ا ذذٌاةز بَ ذ ول ًبذذني
ات امق تله ٓ ات خ َْذ ًيف مبام ود انظديف ًانااأض ًاجلدمىدة ًاجلشذٌأ ًاتيتذ ق
ارم ْذ ًه ا ٍىأ َ د ٍىَ ذى اةوذل تَشذٌا اػذخد لذ اأ يف إلذاامول علذٓ اِ حذٌاأ
ب دٕ ًهددى رامْ ببدٖول احَدٕ ًهل ون سبف اتٌط .
إن ع لَْ انؼد دة حي دج انشؤًتٌن ع ود يف اجلدةب اتٌطأ إىل مىلل فبديف
خ ذ حذذدًتٌا مىذذى االلذذرتا م ذ اًتٗذذك اتىب ذ ٕ ات ذ ٍ و ذذٌا اخذذقاً مى ذذٓ ات ىادٍذذْ
ًلَ وذذد ا ـذذدأٍْ اتذذا ال بذذا م ذ اع ددهذذد نٌسذذَلْ مبدأبذذْ تلل ذ بذذني اجلوذذدة
انخ لتْ علٓ انبدعا اتشَدسَْذ ًه ا مد سدعا يف جمدأاّ ات بدب اتااخلُ ًلل م
أدإ انظد ح دة يف اتلولدة اتا نذدن خيذ ج َوذد ان خذدًأًن عذ اتاّلذْ يف لَ وذد
األسلٌبَْ اتا حي دج إتَود ا ٌاأ اجلدد يَث ق ٌن ات دٖج اخقًا م ؿَْ..
إنّ ه ا ات ٌّ اتاميغ ايف بش دٍدة اتلغذْ اتٌهدبَذْ اتشذدخ ْ يف ادنذدّ اتٌالذ
اتشٌأِ لا ين ل إقى ل اة نهذدأ احمللالذني يف اتىذدمل؛ ألن قلذك اتشّذ دٍدة اتذا
ٍ ددهد ات ّدبىٌن لا خاّأقول َود األندذٍب ان ا بْ اناعٌمْ بدند ًاتظوٌاة ًاتا
اس ٌتاة ه ي اتؼٌّأ األتَ ْ ًاجلدأحْ علٓ األأع اتشٌأٍْذ ًجتذدًزة إىل ام ذْ
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ابىا؛ د ٍا اتىب ٕ ذذذ ًال سَّ د اندت ٌن زمداَ األمذٌأ ذذذذ إىل إجيذدد اتٌسذدٖ اتذا
بوذد اتبـذدٕ علذٓ اػذخد اتشذلٌ ات دٖذى بدسذ خٌاذ طذَيتدةُ أةىذُ اًأف ذى
مي
اتٌهدبَْ ببدم ود اتَوٌدٍْ جلَ اتتب إ م اب دٕ جم ىدقوذدذ ًاتذا ٍذاّعُ لددقوذد ان
ات خ َّ ذ انزعذذٌا سذذٌى ٍ خ ذٌّ إىل إم دةَذذْ تغٌٍذذْ ب ه َذذْ ميتلٌبذذْذ ًهذذُ ات ه َذذْ
انغلبْ علٓ اػخدبود اً ًال ًم لَود فدةَدً..
تبا ق دسٓ ات ٍ ندةٌا ًأإ ه ي اتتلذٌاة انظذرتنْ ذذذذ يف سذلٌنول اتَذٌمُ
اتذ ِ ٍشذَيت علَذى اتذٌهل ذذذذذ مذد ٍظذق إىل مهذاا ات ىذٌٍ عذ هذ ا ات ذٌق هذٌ إاذذدز
جم ىذدة إسذ مَْ جي وذذد ات ىؼذذب ًاالةوَذذدأ األخ لذذُذ ًقيت ذ إىل قأسَشذذود يف
عدمل م اّن ًم يتٌأذ ًمل ٍتو ٌا بىا ان مدت ُ اتظ ندة ان لْ تزسذلخْ اتذا
ٍه دعٌةوذذد السذذ خاامود يف ات ذذامق ًارذذ ا يف داخذذ اتذذٌط اتشذذٌأِ هذذل ػذذ د
اتاميب اطَذذذْ يف اًأًبذذذد ًام ٍ ذذذد واٍذذذااًذ ًت ذ ذ علذذذٓ طذ ذ ٍب ول ًإىل ةذذذدةهول
اػخد أؤًض األمٌا ات ٍ ٍظرتًن اػٌاة م لَول تَؼلٌا إىل ب ندةذدة ٍ ؼذدأ
َود ليتذد اتيتذ ق ًات لّذدأذ ًعذ هذ ا ات بلذب قـذَق ا َذدّ االة دعَذْ مذ حَذث
ات لاٍذذا ًاالةت ذذد اتذ ِ ًعذذاًا بذذى اتش ذ دن بذذأةول سذذٌى ٍذذاا ىٌن ع ذ ح ٍذذدقولذ
ًٍـهيتٌن اتشلٌ تلشليتدة ات تَ ٍْ اتا قبٌد األةي ْذ ًقظ ّ هلد قلذك ات ندةذدة
ذاة ان ولَذذْ اتبؼذذٌٔ تل ش ذب اتثدبذذن ًانذذاعٌا ع لَ ذدً م ذ ن ذ ِّ اجلوذذدة انى َذذْ
ب تك..
بىا ه ا ان قذ خلؽ اإلداأّ األًأًبَذْ ًتذٌ ةزَٖذدً مذ سَدسذْ اتبذٌّ
و مي
اتا يدأسذود يذق طذىٌ اتىذدمل اتثدتذث وذن مشذ ّٓ هذااٍد انشذدعااة اإلةشذدةَْ
ًات ٌٍ َْذ ًم ه ا اتشلٌ قٌظف م دب ا ٌاأ ًاتٌسدٖا اإلع مَْ ت يذ ملخبذْ
بؼ ذ د اتب ذ اأ اتشَدسذذُ ًاتثبذذديف انظذذرت ذ ًمىوذذل أةذذد ات ندةذذدة ات ذ ٍ اب ذذدعٌا
اػٌاة اتتب إذ ًًػلٌا إىل خيتٌ األ ذق ات ذدظل ألع ذدهلل؟! اً ان اتهَذن األبذَ
األم ٍ ُ مث ً إذا مد لؼاي زاٖ م بلاان اتىدمل اتثدتث ذذذ ًال سَ د م ان دػ ٍ
تلشَدسْ األم ٍ َْ ذذذ ةى سَهبٓ اٍدمدً ٍ ي َود مبدبلْ انشذؤًتني اتبذدٖ ني علذٓ
أاض اته د ..إن اتشدسْ اإل ٍبني ًمظَخدة ارلَج اَىدً اة يذ بىـذول تشذدعدة
طٌٍلذذْ امذذدا لؼ ذ اإلتَزٍذذى نبدبلذذْ ات ذ َٖص اتت ةشذذُ ًتذذٌ تٌلذذن لؼذذق ..ةدهَذذك ع ذ
دا ات دبىني..
سخ ٍْ غَد اتشدسْ اتغ بَني ع تبدٕ امثد اًتٗك اتش طني ًا
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شذذلتُ ان خلذذفذ ًزع ذذٌا اةوذذل
إنّ اذذدًالة اتشّدسذذْ ات ذ ٍ ام ل ذذٌا اإلأث ات ّ
ميدأسٌن ا ٍْ ًدميب اطَْ ا ٌاأ م اب دٕ جم ىدقول لا اة لن مد ٍش ّٓ بثذٌأّ
اجلذ ذ ص) ع ذذذا اجلَذ ذ اتظذذذد مذ ذ اتتبذ ذ إ ًانىذذذٌزٍ ذ ًلذذذا اؿذذذىتن هذ ذ ي اتثذذذٌأّ
ة ِّذاًا الأق ذد اجلذ اٖل عذ فبد ذْ ان ذدهج
مظذدع هل جتذدي اتبـذدٍد اإلةشذدةَْذ ً ُ
اإلس مٌٍْ اتا اط غ علَود اتٌهذدبٌَن بيتذ ٍب ولً ..ذَناذ ًا اػذخد اتىبذٌ اتذا
يذب اجلذٌاأِ ا شذدن يف
ِّ
وٌتن عذ طزاةذْ اتتوذل ًات ٌتَذف ًاأقذاإ فذٌ اتت ذدٕ
ة ذذدة مزعٌمذذْذ ًهذ ا مذذد د ذ ذ ق يب اجلذ اٖل إىل االل ذذد بذذأن هذ ا ات ذذٌ مذ
اجلودد انزعٌا هٌ اتيت ٍق ارم رخ قول بىامد مزّلٌا ًحاّ جم ىذدقول ًػذٌالً إىل
امدن قىدنص اخ لَْ اإلة اا ات ِ ميدأسى اتتب إ عب ً ً و ذدً بيتهَىذْ ا َذدّ
ون سَدج ات غهدة ان خَهلَْ..
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أود أٌ يعله كل عربي مشله أٌ لُ تارخياً مشيحياً عليُ أٌ يعرفُ ،ويعتزز بزُ
ومبً صيعُ.
كنززا أود أٌ يعززر كززل عربززي مشززيحي أىززُ ا صززل ،وأٌ مشززاٍناتُ ال ري ز
والعلنيز وال ييز كاىز وسزتقى ا سزاا الزاي اىتلىز ميزُ ا ازار العربيز ،
سواء يف العصور الىدمي أو ا ديث .
جنيب

 - 1املشيحي يف اجلزير العربي

َ 1- 1هٜ :١ك ٍٛايٝعكٛب ٞيف تاكخي٘" :إٕ قَٛعا قعـ تِٓعلٚا َعٔ قعل ٍٜق عٌ
اإلهععّ٬و ٜٚععقنل َععِٓٗ ٚكقعع ١بععٔ ْ ٛععٌ بععٔ دهععـ ()ّ666و ابععٔ ععِ ػـوعع ١مٚدعع١
ايلهٍٛو ٚنإ ً ٢اط٬ع ٚاهع بايٖٛ٬ت املوعٝشٚ ٞايرعلم ٚاملكعا٫تو  ٚت ع ١بعٔ
دبعع ٞع و  ٚجُععإ اؿععٜٛلخ ا٭هععـٟو ٜٚكععً ٍٛععٛقٓ ٞعع : ٝإٕ َهعع ١ناْع و يف
دٚاػععل ايعِععل اؾععاًٖٞو مجٗٛكٜعع ١ػاكٜعع، ١تععام٠و إف ًععهً سًكعع ١ايُٛععٌ ب ع
سٛض اي شل املتٛهط ٚسٛض احملعٝط ا ٓعـٟو فيعو دٕ طلٜعل ايٌعاّ ناْع َ ًكع١
(* ) عضو اتحاد الكتاب العرب ــ جمعية البحوث والدراسات ،وأستاذ جامعي.
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بو اؿلٚب ب ايرلي ٚايلّٚو ُٝعا اي شعل ا٭ عل َععلض ذُعات ايكلاُعٓ١و
 ٜٝٔٚدْع٘ قعـ اًع يف تًعو املـٜٓعٓ ١اُعل َوعٝشٚ ١ٝإولٜكٝع ٚ ١اكهع١ٝو نُعا
دقاَ ٗٝا دايٝات َٔ اؿ ٌٚ ١ايل ّٚاملوٝش ٝو ٚنإ بعض ايكواٚهٜ ١نٚكْٗٚا
ٌ ٜٚل ٕٚباملوٝش١ٝو نُا نعإ ايلقٝعل اؿ ٌع ٞايِٓعلآَْ ٞتٌعلا ٗٝعاو دَعا دبعٛ
جُعععإ اؾعععاس ()ّ868- 775و كعععـ فنعععل يف كهعععاي" ١ايعععلؿ ًععع ٢ايِٓعععلاْ:"١ٝ
"ٚايعلب ناْ ايِٓلاْٗٝ ١ٝعا اًعًٗٝ ٚ ١ٝعا واي ع١و إَِ ٫علو ٚوً ع ايِٓعلاْ١ٝ
ًًَٛ ٢ى ايعلب ٚق اًٗ٥ا ً ٢ـِ ٚووعإ ٚاؿعاكخ بعٔ نعع بٓذعلإو ٚقٔعا ١
ٚط٤ٞو ٚيف ق ا ٌ٥نجريٚ ٠دسٝاَ ٤عل١ ٚو ظٗعلت يف كبٝععٚ ١وً ع ًع ٢ت ًع  ٚعـ
ايكٝى دبٓا ٤بهل"و
ٚنإ ايلهٜ ٍٛتعاط َع املوٝش ٝو بٌ ستَ ٢عع ايـٚيع ١اي ٝنْةٝع١و عٓعـَا
وً ايرلي ايل ّٚاْتاب ايلهٚ ٍٛدُشاب٘ بعض اؿنٕو
 2- 1اؿذامٜ :قنل نٌ َٔ ايةربٚ ٟابٔ ٌٖاّ ٚابٔ ػًـ ٕٚدٕ باكتًُٞٝٝو
دسععـ تَ٬ععق ٠املوععٝض قععـ دععا ٤إم اؿذععامو نُععا ٜععقنل املعع٪كؾ ًٛٝهععغٚوٛيو دٕ
املوععٝش ١ٝؿػً ع اؾنٜععل ٠يف ٗععـ قو عةٓة ايجععاْ٪ٜٚ )366- 334(ٞنععـ فيععو
انتٌاف د عٌ ايعكٝعلو قعلب املـٜٓع١و إف جعل ًعِْ ٢ع دٓعا٥ن ٟهعلٜاْ ٞايةعابع
وة ٢قرب تًُٝق املوٝض" :امللهٌ َٔ اهلل ٝو ٢بٔ َلٚ ِٜإم مجٝع اي ٬ؿ"و
 3- 1لععععـ :يف ايكععععلْ ايلابععععع ٚاـععععاَى املعععع٬ٝؿ ٜو ٚبعععععـ مٚاٍ ايـٚيعععع١
اؿُريٜععع١و ْنسع ع ايعـٜعععـ َعععٔ ايك ا٥عععٌ ايعلبٝععع١و ت ًع ع ٚووعععإو ٚاْتٌعععلت ٗٝعععا
املوٝش١ٝو ٚقـ جل يف لـ ً ٢آثاك َوٝش ١ٝـٜـ ٠ت٪نـ ٖق ٙايٛاقع١و
 4- 1اؾنٜععل ٠ايعلبٝعع ١اؾٓٛبٝععٚ ١ايٌععلقٜ :١ٝكعع ٍٛهععاا ايعٝوعع ٢يف نتابعع٘
"تاكٜؽ اي واهٓ :"١إٕ ايكـٜوَ ٝتٚ ٢تَٛا ٚبلتًُاٚي قعـ ِْوعلٚا هعهإ ًعٛاط٧
اؾنٜععل ٠اؾٓٛبٝعع ١نُععا تٌععهً يف سٔععلَٛت ْععٛاَ ٠وععٝش ١ٝقاؿَععَ ١ععٔ ل علإو
ٚانتٌععر آثععاك َوععٝش ١ٝيف تُععإ ؼ ع تععلثري اْتٌععاك ايٓوععةٛك ١ٜيف بعع٬ؿ َععا ب ع
ايٓٗععلٜٔو ٚا تٓكع ق ًٝعع ١ععـ ايكععٝى يف اي شععل ٜٔاملوععٝش ١ٝفات ايةععابع ايٓوععةٛكٟ
دٜٔاو دَا يف لـ ٚاؿذل كـ اْتٌلت املوٝش ١ٝؼ إَل ٠ق  ١ًٝبين سٓٝر١و
ْٚقنل َٔ ايك ا ٌ٥ايعلب ١ٝاي ١ُٝٓٝايع ا تٓكع املوعٝش ١ٝطع ٞايع نعإ عا
ايرٔععٌ يف اهععتؼـاّ اـععط ايعلبععٞو  ٚععـإ ٚاملععقسر اي ع تٛطٓ ع يف املُٛععٌو
ٚ ١ًُٝ ٚائعذِ اي تٛطٓ يف هٛكً ٚ ١ٜوة و ٚا٭مؿ ٚثعً ١و
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 5- 1ايععِْٚ ُٔٝععاك ٣لععلإ :يف ؿكاهععٌْ ١ععلت يف ايلهععاي ١كقععِ َ 222ععٔ
سٛيٝات اٯؿاب ٚايعً ّٛا٫دتُا  ١ٝايهٜٛتٝع١و تٔعع اي اسجع ١ؿو اٌ٥ع ١دبع ٛاؾعـاٌ٥
"َقعععً ١ععٗـا ٤لععلإ" ٓععُٔ إطععاك ُععلاع اػععتًط ٝعع٘ ايععـ ٜٔبايوٝاهععٚ ١املِععا
ا٫قتِاؿ١ٜو ُلاع ب املًو اؿُري ٟايٛٗٝؿٟو فْٛ ٟايو ٚكَٛم ايـٜاْع ١املوعٝش١ٝ
يف اي ُٔٝبعاَ١و ٚدٖاي ٞللإ غاُ١و
مععٔ يف ايلبععع ا٭َ ٍٚععٔ ايكععلٕ ايوععاؿي املعع٬ٝؿٟو ٚاـًرٝعع ١اؿكٝكٝعع ١ععقا
ايِععلاع تكععً ّٛعع ٢ايع٬قععات ا٫قتِععاؿ ١ٜب ع بٝنْةععٚ ١اؿ ٌعع َ ١عٔ دٗععٚ ١ايععُٔٝ
ٚايرعلي َعٔ دٗع ١دػعل٣؛ إف تٌعٗـ تًععو اؿك عٌْ ١عاطا ػاكٜعا بٝنْةٝعا يف املتٛهععط
ٚا٭ ل ٚاحملٝط ا ٓـٟو ٚناْ بٝنْة ١تٌذع ايتذاك يً ٍُٛٛإم ا٭هٛام اي عٝـ٠
يف ايٌعععلم ا٭قِععع ٢عوعععا ـ ٠املوعععٝش ٝا٭س عععاَ ٚدٖعععاي ٞايعععُٔٝو ،عععا دؿ ٣إم
َٛادَٗ ١ع ايرليو
دَا ٔ ؿٜاْع ١ايع ُٔٝتعـٍ ايٓكع َٛيف ايكعلْ ايلابعع ٚاـعاَى يًُع٬ٝؿو ًع٢
ٚدعٛؿ إيعع٘ ٚاسععـ "ايععل ٔ"و  ٚاقعا ملعع٪كػ و َجععٌ كٜهُععاْن ٚبريٜععٔ  ٚععإ بلاْععـٕو
ايقٜ ٜٔتشـث ِْ ٔ ٕٛإلي٘ ايوُاٚ ٤ا٭كض "ايعل ٔ"و ٪ٜٚنعـ بٝوعت ٕٛدٕ ايعُٔٝ
ا تهععٔ ٜٛٗؿٜعع١و ٓوعع  ١ايِٓعع ْٛايٛٗٝؿٜعع ١املهتٌععرٓ ١عع ١ًٝ٦بايٓوعع  ١يًٓكععَٛ
ايل اْٝعع) 61/6( ١و دَععا ايٓكعع َٛايو ع  ١ٝ٦ععٚ ٬دععٛؿ يًُوععٝشٗٝ ١ٝععا ق ععٌ ايكععلٕ
ايواؿي امل٬ٝؿٟو ُٝعا تٌعري املِعاؿك اي ٝنْةٝعٚ ١نتابعات املع٪كؾ ًٛٝهعتٛكوٛٝي
(ايكععلٕ اـععاَى املعع٬ٝؿ )ٟإم دٕ اإلَرباطععٛك قوععةاْةٛٓٝي ايجععاْ)373- 361( ٞ
قـ دكهٌ هعراك ٠إم اؿعانِ اؿُعري ٟطًع ٗٝعا بٓعا ٤نٓٝوع ١يف عـٕ يًذايٝعات
ايْٛٝآْٖ ١ٝاىو نُا قـّ ٖـاٜا َٔ ددٌ بٓا ٤نٓعا٥ىٚ :اسعـ ٠يف ظرعاك ٚدػعل ٣يف
ـٕ ٚثايج ٢ً ١ايواسٌ ايٌلقٞو
ٚتٌري سٛي" ١ٝهعريت"  Seertإم ؿػع ٍٛاملوعٝش ١ٝإم ايع ُٔٝيف ايكعلٕ اـعاَى
ععٔ طلٜععل للاْعع ٞا تٓكٗععا يف دثٓععا ٤مٜععاك ٠يعع٘ إم اؿععري٠و ٚتععقنل ٚثٝكعع ١فٗٛيعع١
َهتٛب ١بً ( ١اؾعن) اؿ ٌ ١ٝدٕ املوٝش ١ٝؿػً إم للإ ٔ طلٜل كدعٌ ٜعـ ٢
"دمنري"و قتعٌ ًعٜ ٢عـ املًعو اؿُعريً ٟعلس ٜ ٌٝاْهعا ايعق ٟسهعِ بععـ َٓتِع
ايكلٕ اـُى امل٬ٝؿٟو
ٚتتذُععع املِععاؿك ايعلبٝعع ١دٕ َٛقععع املوععٝش ١ٝيف لععلإو ٚتتشععـخ ععٔ ًععؼّ
ٜـ ُٕٛٝٝ ٢و د ٚـ اهلل بٔ تاَل قعـ دؿػعٌ املوعٝش ١ٝإم لعلإو ٖٓٚعاى سعـٜح
ٔ َعذنات دت ٢بٗاَ :عذن ٠ايتٓ ايق ٟا ولَٛ ٢ً ٩ادٗت٘ يف ُ٬ت٘و َٚعذن٠
ًرا ٤امللٓ٢ووو
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ٚقععـ انتٌععر ْكععُ َٛععؼل ١ٜيف َٓةكعع ٜٓ ١ععو ٚٚاؿ ٟسابععإ تعععٛؿ إم ايكععلٕ
ايواؿيو حيت ٟٛدسـٖا ً ًُٝ ٢و نُا تتشعـخ َِعاؿك عٔ ٚدعٛؿ املوعٝش ١ٝيف
لععلإ ٚسٔععلَٛت يف تًععو ايرععغ ٠اهععتٓاؿا إم اؿععٛاك ايععق ٟددععلا ٙدهععك ظرععاك
دلوٓتٛٝي َع ٜٛٗؿٟو
َ 6- 1قع ١للإ :ا تً ٢لَ اي، ُٔٝجعٌ ٌعري ٠فٜ ٟعنٕو ٚناْع دَع٘
ٜٛٗؿِْ َٔ ١ٜع ٝو ٚقعـ ٚكؿ ا ع٘ يف املِعاؿك ايوعلٜاْٚ ١ٝا٭ػ عاك ايعلبٝعٜٛ :١هع
َٚولٚم (فْٛ ٚاي)و ٚفيو اّ ّ715و ٚقـ دؿ ٣فيعو إم سعـٚخ تعٛتل َعع ايِٓعاك٣
َعععٔ ك اٜعععاَٚ ٙعععٔ ا٭داْع ع و إف تعلٓع ع َِعععا ايتذعععاك اي ٝعععنْةٚ ٝاي واهعععٓ١
ٚا٭س ععاَ يًٓٗ ع ،ععا دؿععل ا٭ف ٣باملِععا ايتذاكٜعع ١يًش ٌععٚ ١وريٖععا َععٔ ايععـٍٚ
ايعلب ١ٝايِٓلاْ١ٝو يقيو كـ طً َٖ ٤٫٪وا ـ ٠اؿ ٌ ١عٔ طلٜعل تَٛعاو دهعك
لععلإو ٜٗٚع ا٭س ععاَ يٓذععـ ٠ايِٓععاكَ ٣ععٔ ايوععهإ ا٭ُععً ٝيف سنٜععلإ ّ715
ٜٓٚني ٢ً ٕٛايواسٌ اي لب ٞئًُٝو غاُ ١يف كٛإ (املؼعا) ٗٝعلب فْ ٚعٛاي إم
اؾ اٍو ٚبعـ اْوشاب دن ٞ٥يٮس اَو ٜعٛؿ فْٛ ٚاي إم سِاك ايعاُُٚ ١إسلام
املوععٝش ٝايععق ٜٔاستُععٛا بايهٓٝوعع١و ٚقععـ بًععا ععـؿ ائععشاٜا  10666قتٝععٌو  ٚععـؿ
ا٭هعل 0766 ٣دهععريو نُععا اهعتٛم فْ ٚععٛاي ًعع 606766 ٢كدي َعٔ اإلبععٌ ٚاي كععل
ٚا٭وٓاّ ٚدسلم ايهٓا٥ىو
يقى تل للإو يف ايلبع ا٭ َٔ ٍٚايكعلٕ ايوعاؿي املع٬ٝؿٟو بلْٗعا "َـٜٓع١
ايٌٗـا ٤ايعلب"١ٝو ٚدُ ض سانُٗا اؿاكخ ًٗٝـا ٚقـٜواو ٚلـ يف ايكلٕ ايوابع
َـٜٓت ؼُ ٕ٬اهِ للإو يف ايهٚ ١ ٛايٌاّ ٖادل إيُٗٝا ِْعاك ٣لعلإو ٚقعـ
دقاّ دٌٖ للإ َ ٓع ٢ؽًٝعـا يعقنل ٣اؿعاكخو َعٔ دَٛايع٘ ايع دُٚع ٢بٗعاو ٖٚعٛ
ععاك ٠ععٔ ؿٜععل د ٚنٓٝوععَٚ ١هععإ يًشععر ًععً ٢ععهٌ َلبععع يعع٘ ق ععَ ١وععتٛسَ ٢ععٔ
ايعُاك ٠املوٝش ١ٝايلَٚاْ١ٝو ٚناْ تكاّ سٛيع٘ استرعا٫ت ٚتكعـّ ائعٝا  ١عٔ دكٚاغ
ايٌٗـا٤و
دَا ٔ ط ٝعع ١املوعٝش ١ٝايع هعاؿت يف لعلإو ٝكع ٍٛهعاا ايعٝوع( ٢تعاكٜؽ
اي واهٓ :)١إْٗا َوٝش ١ٝدـٜـ ٠فات تكايٝـ ْوةٛك ١ٜؼٛي إم املقٖ املٝ ْٛٛنٟ
ف ٟايةععابع ايٝعكععٛبٞو بعععـ آععةٗاؿ تعلٓععٛا يعع٘ َععٔ دٛهععتٝٓٝإو ٚبععقيو دُع ش
للإ تت ع اإلههٓـك١ٜو دَا دًٗل دهاقرتٗا ٗ ٛقى بٔ ها ـ ٠اإلٜاؿٟو
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يف ػعع ٍ٬ايكععل ٕٚايج٬ثعع ١ايوععابك ١يإلهعع ّ٬استً ع ثعع٬خ فُ ٛععات َوععٝش١ٝ
املٓاطل س ٍٛهٛكٚ ١ٜب٬ؿ َا ب ايٓٗل :ٜٔلقاّ اي واهٓ ١يف دٓٛب سٛكإ ٚاؾٕ٫ٛ
ٚباؿ ١ٜايٌاّو ٚدقاَ نً ٚبهل ٚت ً (ٚناْٛا ٜعاق  )١يف هٗ ٍٛنُاك املٛامٜع١
يْٗ٬ـاّ ايوٛك ٟايرًوةٝينو ٚدقاَ تٓعٛؾ ٚطع٤ٞت (ٖٚعِ َْٛعٝ ٛنْْٛٚ ٟوعةٛك)ٕٜٛ
يف ب٬ؿ َا ب ايٓٗلٜٔو
دَعععا يف ايكعععلٕ ايلابععععو ٚيف ٗعععـ اإلَرباطعععٛك قوعععةٓة و كعععـ تٛهعععع ايٓرعععٛف
املوٝش ٞبرٌٔ دٗٛؿ ايكعـٜى ععإ ايععاَٛؿَٚ ٟلٜـٜع٘و ٚبرٔعٌ ايتع عـ ايٌعع
يًكـٜى هلدٛٝيو يف ايٌُاٍ ايٌلق َٔ ٞهٛك١ٜو سٝح دٌَُِْ ْ َ٦ـ ١ٜٓؼُعٌ اهعِ
هعععريد ٛٝبعععٛيٝى (ايلُّعععا )١و نُعععا تِٓعععلت َعلعععِ ايك ا٥عععٌ ايعلبٝععع١و ٚاْتٌعععلت
ايِٛاَع ٚامؿاؿ ـؿ ايلٖ إ يف اي اؿ َٔ ١ٜددٌ ٖـا ١ٜايٓايو
ناْ ع املوععٝشَٓ ١ٝتٌععل ٠يف بعع٬ؿ ايٌععاّ إفاو ش ع ؿػًععٗا اي واهععٓٚ ١دععـٚا
دًٖٗا اٯكاَٖ ٢ً ٝق ٙايعكٝـ٠و نُا ا تٓكٗا ايًؼُ ٕٛٝيف دٚاػعل ايكعلٕ ايوعاؿي
يًُعع٬ٝؿو ٚناْ ع َٓتٌععل ٠ق ًععِٗ ب ع ايعععلب َععٔ هععهإ اؿععري٠و ب ع َععا ععلف
بايع اؿ ٜو ٜٚك ٍٛهاا ايعٝو( ٢املِـك ْرو٘) :إٕ ايٓعُإ بعٔ املٓعقكو ًَعو اؿعري٠
ِععل
طًع ايتِٓععل ٚسِععٌ ًعع ٢ايعُععاؿَ ٠ععٔ ول ٜععٛاكو بةلٜععلى دْةانٝعع١و نُععا ْ ّ
مجٝع اي ـ ٚيف املٓاطل ايع ناْع ؼع هعًة ١ايرعلي هعابكاو  ٚتل ع املوعٝش١ٝو
دٜٔععا بع ايك ا٥ععٌ ايٌععُايٚ ١ٝايٌععلق١ٝو َجععٌ :قٔععا ٚ ١نًع ٚطععٚ ٤ٞبهععل ٚت ًع
ٚتٓعٛؾ ٚيع( ِٝايعٝوع٢و املِععـك ْروع٘)و ٜٓٛٚعض ايعٝوع ٢دٕ ايهععجري َعٔ ايععلب قععـ
ؼ ٍٛإم املوٝش ١ٝيف ايكلٕ ايجايح يف اؿعريٚ ٠ايٌعاّو ٪ٜٚنعـ فيعو ٚدعٛؿ ايعـٜعـ
َععٔ ايهٓععا٥ى ٚا٭ؿٜععل٠و ٚقععـ ا تٓك ع ٖٓععـ مٚدعع ١املٓععقك ايجايععح(َٔ ًَععٛى اؿععري)٠
املوععٝش١ٝو ٚقاَ ع ب ٓععا ٤ؿٜععل ٚنٓٝوعع١و إف ْكععلد يف ْكععٍ تععقناك ً" :ٟعٝوـتْ ٖععقٙ
ايهٓٝوٖٓ ١ـ بٓ اؿاكخ بٔ ُل ٚبٔ سذلو إْٗا ًَهع ١ابٓعًَ ١عوو ٚٚايعـ ٠املًعو
ُل ٚبٔ املٓقكو ػاؿَ ١املوٝض"و نُا دقُٝع يف اؿعري ٠دهعكر ١ٝبعـ٤ا َعٔ عاّ 016
يًُ٬ٝؿو
ٜٚكعع ٍٛابععٔ ا٭ثععري يف "ايهاَععٌ يف ايتععاكٜؽ" :إٕ ؿَٚعع ١اؾٓععـٍو ًعع ٢ايةلٜععل
ايتذاكٜع ١بع ؿٌَععل ٜٚجععلب ناْع َوععٝشَ ١ٝعٔ ععلب بععين هععذٕٛو ٖٚععِ بةععٔ َععٔ
قٔا ١و نُا نإ دٌٖ ٚاؿ ٟايكلَ ٣وٝش ٝو
00

مشاٍنات العرب املشيحيني يف ا اار العربي

ٚدٚكؿ ُٝا  ًٜٞتٛمع ايك ا٥عٌ ايعلبٝع ١املوعٝش ١ٝيف بع٬ؿ ايٌعاّو  ٚاقعا يًُِعاؿك
ايتاكخي:١ٝ
ت ٛى ٖٞ :ق َ ١ًٝوٝش ١ٝنإ دًٖٗا ٜع ٌٕٛٝيف اـٝاّوٚقـ ههٓٛا اؿعري٠و
ٚهتُّٛا بع ( ت ّاؿ) َٔ ػـّاّ اهلل د ٚت ّاؿ املوٝضو يٝٝنا ِ ٔ ايٛثٓ ٝو
قٔا ٚ :١ههٓ دطلاف ايٌاّ ٚدنتاف اؿذامو
نً ٚ :ههٓ ؿ ١َٚاؾٓـٍ ٚتُٝاٚ ٤ت ٛى ٚدطلاف ايٌاّو
بًٚ :ٞههٓ ب تُٝاٚ ٤املـٚ ١ٜٓد ٌ ايت يف ايٌاّو
قكٚ :٠ههٓ اؿذل ٚٚاؿ ٟايكل٣و
دقاّٚ :ههٓ مشاٍ اؿذام إم اي ًكاٚ ٤ا٭كؿٕ ً ٚوة ست ٢ايٓ وو
ـععِٚ :هععهٓ ًوععة ٚايلًَععٚ ١اؾرععاك ستعع ٢سععـٚؿ َِععلو ٚناْ ع قععـ
تِٓلت يف اي ُٔٝق ٌ قـَٗٚا إم ب٬ؿ ايٌاّو
اًَٚ :١ههٓ ا٭كؿٕ  ٚطرب ٚ ١ٜهاو
هتععًٚ :ِٝهعععهٓ وععنٚ ٠د عععاٍ ايوععلاَ ٠عععٔ ايٌععاّ إم سعععٛكإو ٚسععٛكإ د عععٌ
اينٜتٕٛو
تٓعععٛؾٚ :هعععهٓ مشعععاٍ هعععٛكٚ ١ٜهعععٛاسًٗاو د ٟعععّ  ٚعععاٚ ٠سععع ٍٛسًع ع
ٚاي٬فقٚ ١ٝتـَل ايوُا٠ٚو ٚقـ قـوَ ايهجري َٔ ايكواٚه١و
هععًٝك ٖٚ :عع ٞؼععاي ـععِ يف اؾععْٚ ٕ٫ٛععٚ ٣ٛاي ج ٝععٚ ١سععٛكإ ٚتُٝععاٚٚ ٤اؿٟ
ايكل٣و
ووإ :ههٓ ؿٌَل ٚاي ٛطٚ ١تـَل ٚاي ًكاَٚ ٤عإ ٚاؾابٚ ١ٝايلؿٕ ّ ٚو
بٗلاٚ :٤ههٓ مشاٍ هٛك ٚ ّ ٚ ١ٜا٠و
ّ ٚدْةانٚ ١ٝقٓول َٓٚ ٜٔرو
إٜاؿٚ :ههٓ
- 0املشيحي يف مصر ومشال أفريىي
هععهٔ مشععاٍ د لٜكٝعع ١ايربابععل ٠ثععِ ايرٝٓٝكٝععٕٛو ثععِ اهععتٛم ًٗٝععا ايلَٚععإو
ٚساٚيٛا ٌْل املوٝشٗٝ ١ٝعاو إ ٫دٕ قعا٫ٚتِٗ بكٝع قعـٚؿٚ ٠ا تتععـّ ايوعاسٌ إ٫
يف َٓاطل قً١ًٝو

ٜٚك ُٞٗ ٍٛـ اؾٛاؿ س  ٝيف ؿكاه ١يع٘ ٌْعلٖا يف فًع ١ايلهعاي١و ايععـؿ
 660يعععاّ 1005و ٚؼُععٌ ٓععٛإ " ٬قععَِ ١ععل بع ٬ؿ ايٓٛبعع ١يف اؾععٓى ٚايععـ :"ٜٔإٕ
اْتٌاك املوٝش ١ٝيف َِل إمنا ٜعٛؿ إم ايكلٕ ايوعاؿيو فيعو دٕ امل ٝعـٚي قعـ ماك
ايٓٛبعع ١بع ععاَّ067- 065 ٞو ٚقععاٍ :إٕ اي ذععٚ ١ق ا٥ععٌ دػععل ٣نععاْٛا ٚثٓعع ٝو دَععا
نتاب "ًٛٝؿٚهعٛٝي" ٝكع :ٍٛإٕ عاؿ ٠إٜعنٜى ٚدٚمٜعلٜى ناْع َٓتٌعل ٠يف بع٬ؿ
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ايٓٛبععع١و ٚبعععـد اْتٌعععاك املوعععٝشَ ١ٝعععٔ ايٌعععُاٍ ْتٝذععع ١آ٫عععةٗاؿ ايعععق ٟتععععلض يععع٘
املوعععٝش ٕٛٝا٭ٚا٥عععٌ َعععٔ ايلَٚعععإ رعععلٚا إم َِعععلو نُعععا دٕ آعععةٗاؿ اإلَرباطعععٛك
ؿقًعععـٜاْٛي قعععـ ؿ عععع بٗعععِ إم ا ذعععل ٠إم اؾ عععاٍ ٚايِعععشلا٤و إ ٫دٕ اإلَرباطعععٛك
قوةٓة قـ َٓض املوٝش ٝاؿل١ٜو  ٚعض يًلٖ عإ بع  ٕ٬ؿٜعاْتِٗو نُعا نعإ
٭سـ م ُا ٤ههإ ايِشلا ٤اي لبٚ ١ٝايٓٛب١و ٜٚـ ( ٢هًه)ٛو ِْع ٝيف اْتٌعاك
املوٝش١ٝو ٚان تٌر نتاب ١يف َع ـ (ن٬بٌ٘) تك" :ٍٛدْا هًهٛو م ع ِٝهعهإ
ايِععشلا ٤اي لبٝععٚ ١ايٓٛبعع ١نا عع ١قععـ دت ٝع إم ن٬بٌععَ ١ععلت و ٚساكب ع هععهإ
ايِععشلا ٤ايٌعععلق( ١ٝاي ذععع)١و ِْٚععلْ ٞاهلل ًعععِٗٝو ٚدقوعععُٛا يعع ٞبعع تِٗ إٜعععنٜى
ٚدمٚكٜععىو ِععـقتِٗ"و ٚقععـ قاَ ع ٬قععٚ ١ؿٜعع ١ب ع هععًهٚ ٛدوععتٝٓٝإ ( - 765
)ّ707و ٚدكهٌ اإلَرباطٛك دهكرا ٖٚـاٜا يوًهٛو ٚيف ٗـ ػًرع٘ (دكْعاب )ّٛؼٛيع
َعابـ ن٬بٌٚ ١ايوٛٝع ُ ٚـٚ ٠دب ٞهٓ ٌ  ١ًٝ ٚإم نٓا٥ىو نُا دُ ش ؿْكً١
اُُ ١املًُه ١املوٝش١ٝو ق ٌ ْٗا ١ٜايكلٕ ايواؿيو يكـ ناْ ايجكا ع ١اإلولٜكٝع١
ايلَٚاْٝعععَٓ ١تٌعععل ٠يف َِعععل إفا ق عععٌ ايرعععتض اإلهعععَٞ٬و نُعععا ناْع ع اإلولٜكٝععع١
ٚايولٜاْ ١ٝتـكهإ ٗٝاو ٚناْ املوٝشَٓ ١ٝتٌعلٗٝ ٠عاو ٚنعإ عات ايجكعا ت
تلثري ن ري ً ٢املوٝش ٝو غاُ ١ا٭ ٬ط ١ْٝٛاؾـٜـ٠و إف د عاؿ ًُعا ٤ايٖ٬عٛت
نجريا َٔ ٖق ٙايرًور١و ً ٚكٛا ًٗٝا ًٚلسٖٛاو
بكعع ٞايٓٛبٝععٜ ٕٛععـ ٕٜٛٓباملوععٝش ١ٝستعع ٢ععاّ  65يًععٗذل٠و د ٟإم َععا بعععـ ايرععتض
اإله َٞ٬ملِلو ر ٞاّ  61يًٗذل ٠دكهٌ ُل ٚب ٞايعاْ ـ اهلل بٔ هعـ ي عنٚ
بععع٬ؿ ايٓٛبععع١و شعععاكب دًٖعععٗا ٖٚعععنَِٗ  ٚعععلض ًععع ِٗٝاؾنٜععع١و إ ٫دْععع٘ ا ٜتععععلض
يـِٜٗٓو ٚنت ًٗ ِٗٝـا ٖقا ًِْ٘ٝ ٚ" :هِ سر املوذـ ايق ٟبٓا ٙاملوعًُٕٛ
برٓاَ ٤ـٜٓتهِ (ؿْكً)١و  ٫ٚيٓعٛا َٓ٘ ًَِٝاو ٚيهِ ًٓٝا بقيو د لِ َا تـٕٜٛٓ
ب٘ َٔ املوٝض ٚفَ ١اؿٛاكٚ ٜفَ َٔ ١تعلُ َٔ ْ٘ٛدٌٖ ؿٜٓهِ ِ ًَِٚتهِ"و
يكـ كُـ امل٪كػٚ ٕٛدٛؿ ػاك َوًُ يف اُُ ١ايٓٛب١و دَا يف ػ ١ ٬امللَٕٛ
كـ ثاك اي اد١و اكهٌ إي ِٗٝـ اهلل بٔ اؾِٗ ٗنَِٗ  ٚكعـ ُعًشا َعع ًَهٗعِ
(نعععاْ )ٕٛايعععق ٟتعٗعععـ باحملا لعععً ١ععع ٢دكٚاغ املوعععًُ ٚدَ٬نٗعععِو ٚيف عععاّ 000
يًُ٬ٝؿ دكهٌ دٖٛل ايِكً ٞكه ٬إم دٛكز ًَو ايٓٛب ١يٝوعتًُٛا اؾنٜع١و ٜٚعـ ٙٛ
إم اإلهععّ٬و وععًِ اؾنٜععٚ ١ا ٜعتٓععل اإلهععّ٬و دَععا يف ايِٓ ع ايج عاَْ ٞععٔ ايكععلٕ
ايجايح ٌل يًُ٬ٝؿ كـ اْتٌل اإله ّ٬يف اؾٗات ايكل ٜعَ ١عٔ ؿْكًع١و َٚعا إ ْٕ دعا٤
ايكلٕ ايلابع ٌل ست ٢نإ اإله ّ٬قـ ِ اي ٬ؿو
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1- 3اإلههٓـكٜ :١ٜكٚ ٍٛؿٜع دَ و يف َكايٌْ ١لتٗا فً ١دؿب ْٚكـ املِل١ٜ
يف ععـؿٖا 150و يعععاّ 6666و إٕ ايكععلْ ا٭ٚ ٍٚايجععاْ ٞاملعع٬ٝؿ ٜقععـ ًععٗـا ثععٛك٠
هلٜعع ١يجً ع يف اْتكععاٍ اؿلنعع ١ايرهلٜععَ ١ععٔ دثٓٝععا ٚدٚكٚبععا إم اإلهععهٓـك١ٜو
ٚنإ دهاي ٖق ٙاؿلن ١ايتٝ ٛل ب ايـٚ ٜٔايرًور١و رب ايتشـٜات اي دثاكٖا
ُعٛؿ ايـ ٜٔاؾـٜـو إف انتوش املوٝش ١ٝاؾُعاٖري ايركعريٚ ٠ايٌععٛب املكٗعٛك٠و
ٚنإ مللقّ ايلهع ٍٛؿٚك ك٥عٝى يف تلهعٝى َـكهع ١اإلهعهٓـك ١ٜايٖٛ٬تٝع ١ايع
تلثلت نجريا عـكهَ ١هت  ١اإلههٓـك ١ٜايرًورًُ ٚ ١ٝاٗ٥ا ايق ٜٔت ٓعٛا ايرًوعر١
ا٭ ٬ط ١ْٝٛاؾـٜـ٠و  َٔٚاملعلٚف دٕ د ًٛط قـ ٚيـ يف دهع)ّ656- 667( ٛٝو
ٚؿكي يف اإلههٓـك١ٜو ٚظٌ تلثري ٙظاٖلا ست ٢ايكلٕ ايواؿي امل٬ٝؿٟو إف اهتراؿ
آبا ٤املـاكي ايٖٛ٬ت َٔ ١ٝد هاك ٙايرًور ١ٝيف ػـَ ١ايعكٝـ ٠املوٝشٌْٚ ١ٝلٖاو
َٚععععٔ اؾععععـٜل َ٬سلتعععع٘ دٕ َععععـاكي ايٖ٬ععععٛت اإلهععععهٓـكاْ ١ٝقععععـ اٖتُععع
بايلٜآععٝات ٚاية ٝعععٚ ١اٯؿاب ٚاملٛهععٝكاو ٚنععإ ععا تععلثري ًعع ٢ايرًوععر ١ايعلبٝعع١
ٚاإلهعع١َٝ٬و كععـ هععا ـت يف إطعع٬ع ايهٓععـٚ ٟايرععاكابٚ ٞابععٔ هععٓٝا ًعع ٢ايععغاخ
اإلولٜكععععٞو ً ٚعععع٪َ ٢يرععععات د ٬طععععٚ ٕٛدكهععععةٛو َععععٔ ػعععع ٍ٬كًرععععات َهت عععع١
اإلههٓـكْٚ ١ٜكًٗا إم ب ـاؿ ٚتلمجتٗاو ٜٚل ٣اي اسح قُـ عـ اؿُٝعـ اؿُعـ
يف نتاب٘ ايتلثري اٯكاَ ٞيف ايرهل ايعلبٞو دٕ اإله ّ٬قـ ت ٓ ٢ايعـٜعـ َعٔ اٯكا٤
ٚا٭ هاك اي قاٍ بٗا املرهل ٕٚاملوٝش ٕٛٝاإلهعهٓـكاْ ٕٛٝيف تًعو اؿك ع ١سعٍٛ
ط ٝع ١ايوٝـ املوٝض ٚدَ٘و ٜٛٚكؿ منافز َٓٗا ٖلطك ١دكٜٛي ()ّ060- 010و دهك
اإلهعععهٓـك ١ٜايعععق ٟدْهعععل ايجعععايٛخ املكعععـيو ٚكد ٣دٕ اهلل ٚاسعععـ قعععا ِ٥يف فاتععع٘و
ٚاملوٝض كًٛم  ٖٛٚؿ ٕٚاهلل يف امللت ٚ ١اينَٔو  ٖٛٚـ اهلل ٚكهٛي٘و ٚنعإ عقا
ا٭هعععك دِْعععاك يف هعععٛكَِٚ ١ٜعععل ٚآهعععٝا ايِععع لٚ ٣اؿذعععامو ٖٚلطكعععٜٛ ١يٝعععإ
ا ايٝهاكْاه)707ّ- 765( ٞايق ٟم ِ دٕ دوـ املوٝض ا ٜكغٕ باـة ١٦ٝقطو
يقا ٗ ٛا ٚ ًِٜا مي و ٚإمنا نإ ًُ ٘ َٛٚت٘ ُٖٚا ٚػٝا٫و ٚقـ ًتع ِّ٘ يًعقٜٔ
ُععععً ٙٛو ٚدػععععريا ٖلطكععععْ ١وععععةٛكٜٛي ( )ّ001ايععععق ٟكد ٣دٕ َععععل ِٜطععععاٖل ٠بتععععٍٛ
اُةراٖا اهلل ن ٞته ٕٛدَا ؾوـ ٜوٛعو  ٖٞٚيٝو دّ اهلل  ٫ٚدّ ايٖٛ٬تو
 2- 3حيٝعع ٢ايٓشعع)ّ705- 077(:ٟٛو ٖٚعع ٛيف املِععاؿك ايوععلٜاْٚ ١ٝاي٬تٝٓٝعع١
ٜٛسٓا ًٛٝبْٛىو ٜٚعـ َٔ دٖعِ املرهعل ٜٔايوعلٜإ اإلهعهٓـكاْ ٝايعق ٟدثعلٚا يف
اؿٔعاك ٠ايعلبٝع١و ٜٚكعع ٍٛقُعـ ععـ اؿُٝعـ اؿُععـ (املِعـك ايوععابل) :إْع٘ نععإ
َتعععـؿ املٛاٖ ع و ًعع٘ نتابععات يف ايرًوععرٚ ١ايتععاكٜؽ ٚاملٓةععل ٚايلٜآععٝات ٚايٓشععٛ
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ٚا٭ؿبو ٚقاٍ ٓع٘ دعٛكز هعاكط" :ٕٛنعإ ِْعلاْٝا ًعَ ٢عقٖ ايٝعاق ع( ١ايوعلٜإ
ا٭كثٛفنى)و ٚٚاسـا َٔ د لِ ايٌؼِعٝات يف ِعلٙو عاَ يف ايكعلٕ ايوعاؿي
ٚنإ َعًُا يف َـكه ١اإلههٓـك١ٜو ٜعًِ ايرًورٚ ١ي٘ نتابات يف اإلهةل٫بو
ٚتكع ٍٛاملِعاؿك ايوعلٜاْ :١ٝإْعع٘ نعإ َعٔ دٖععٌ قٝوعاك ١ٜيف ًوعة و ٚتعًععِ يف
َـكه ١ايرًٝوٛف دٚوٛٓٝي اإلههٓـك ٟثِ يف داَع ١اإلههٓـك١ٜو ٚتتًُعق ًع٢
ٜـ ايرًٝوٛف ا٭ ٬ط ْٞٛاؾـٜـ دَْٛٝٛيو ٚػً َعًُ٘ يف إؿاك ٠املـكهع١و ٚدػعق
ٖٓاى يك ايٓش ٟٛايق ٟتلف ب٘ ب ايعلب ٚايولٜإو ٚا تٓل املوٝش ١ٝاّ ()ّ766
ٚنلي ْرو٘ ا قا ٫ٚايتٝ ٛل بٗٓٝا ٚب َقٖ دكهةٛو
يكـ قاّ َٓٗر ٜٛسٓا (حي ٢ٝايٓش ٢ً )ٟٛقلا ٠٤ايِٓع ْٛقعلاُ ٠٤عشٝش١و َعٔ
ػعع ٍ٬تكوعع ِٝايععّٓ ًٚععلس٘ بعععـ ععلض ايٌععلٚغ ايوععابك١و َععع إًععلاى تَٝ٬ععق ٙيف
َٓاقٌٖ ١ق ٙايٌلٚغو ْٚقنل َٔ نت دكهة ٛاي قاّ بٌعلسٗا :نتعاب ايع عاك٠و
ؼًٝععٌ ايكٝععايو ايربٖععإو اؾ عـٍو ايهععٚ ٕٛايروععاؿ ٚايهععّ٬و َععا بعععـ اية ٝععع١و
قاٚكٝ ٠ـٕٚو
ٚقـ تلثل ابٔ َاد ١ا٭ْـيو )ّ1105( ٞبٝش ٢ٝايٓشٟٛو ٜك ٍٛط ْٞٛاو ٖاف" :إٕ
ابععٔ َادعع ١يف تعًٝكعع٘ ًعع ٢دكهععة ٛبِععـؿ ؿٜٓاَٝععات اؿلنععَٗ ١ععـ ايو ع  ٌٝيٓللٜعع١
وععاي ًٛٝٝيف هععك ٛا٭دوععاّو ٜ ٫ٚكًععٌ َععٔ ًععلْ٘ قٛيٓععا :إٕ دَ ٍٚععٔ ابتهععل ايٓللٜعع١
ايرًٝوعٛف املوعٝشٞو ٜٛسٓععا ًْٝٛٝعٕٛو ٚإٕ ا تٌععل إم فيعو دٜعع ١كةٛطع ١لبٝعع١و
ُٔ احملتٌُ دْ٘ ع ٓ٘ َعٔ ايعغاخ ايعلبع ٞاملغدعِ عٔ ايوعلٜاْ"١ٝو ٜٔٚعٖ ٝعقا
املوتٌلمٚ" :دس دٕ د ٝـ ايك٪َ ٍٛنـا دٕ حي ٢ٝايٓش ٟٛنإ َعل ٚا يف فايى
ايعًِو نُا دٕ نت ٘ ناْ َٓتٌل ٠يف ؿنان ايٛكاق ٚيف املهت ات اـاُ١
ٚايعاَ ٢ً ١اَتـاؿ دكض ايعلٚبٚ ١اإله"ّ٬و (اؿُـو املِـك ْرو٘)و
- 0املشيحي يف بالد ما بني اليَريً والشاو

يكـ تعلٓ ايعلام ٚاؿري ٠غاُ١و يتلثريات إولٜكٚ ١ٝكَٚاْ١ٝو إف تِٓل دٌٖ
اؿري ٠يف دٚاهعط ايكعلٕ ايوعاؿي ٌعل يًُع٬ٝؿو ٚنعقيو ا ٦ٝع ١اؿانُعٗٝ ١عاو
كـ بَٓ ٖٓـو دّ ُعل ٚبعٔ املٓعقكو ؿٜعلا نُعا دٕ ابٓٗعا قعـ ؿػعٌ املوعٝش١ٝو  ٚاقعا
يٝععاقٛت اؿُعع ٟٛايععقٜ ٟععقنل "ؿٜععل ٖٓععـ ايِ ع ل"ٚ "٣ؿٜععل ٖٓععـ ايهععرب"٣و ٚتِ ع ض
اؿريَ ٠وٝش١ٝو َعع ظٗعٛك اإلهعٚ ّ٬تت عع ايهٓٝوع ١ايٓوعةٛك ١ٜايع هعٝةل ًٗٝعا
ايولٜإ يف ايعلام ٚاؾنٜل٠و
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نُا ِٓ إقً ِٝايعلام يف ايكعلٕ ايوعاؿي فُ ٛعَ ١عٔ املوعش ٝايرعاكَ ٜٔعٔ
بٝنْة ١بو اػت ٔ ِٗ ٬كٝـتٗا يف ط ٝعع ١ايوعٝـ املوعٝضو ٚا تُعـ نوعل ٣دْعٛ
ًلٚإ (ً )ّ 750- 701عَ ٢عًُع َعٔ ٖع ٤٫٪املوعٝش ٝايوعلٜإو ٜععا ِْٗٚبععض
اإلولٜلو يف تلهٝى "َعٗـ ايـكاهات ايرًورٚ ١ٝاية  "١ٝيف دٓـ ٜوابٛكو
 1- 4املُايو ايعلبٝع ١املوعٝش ١ٝايٌعُاي :١ٝتلهوع يف دٚاػعل ايكعلٕ اـعاَى
امل٬ٝؿ ٟـ ٠إَاكات د ٚؿ ٍٚلبَ ١ٝوٝش :١ٝاي واهٓ ١يف ايٌاّ ٚاملٓافك ٠يف ايعلامو
ٚنٓـ ٠ب ايةل و مشاٍ لـو ٚنإ ٖ٩٫ٚا ملًٛى اي ُٔٝاؿُري ٜو
1- 1- 4املٓعععافك :٠دُعععًِٗ َعععٔ ـعععِو ٗعععِ ميٓٝععع ٕٛإفاو ناْع ع اُعععُتِٗ
اؿعععري٠و ٚنعععإ ٖ٩٫ٚعععِ يًرعععليو يعععقيو كعععـ ؿػًعععٛا يف ُعععلاع َعععع اي ٝعععنْةٝ
ٚاي واهععٓ١و ٚبً عع ؿٚيعع ١املٓعععافك ٠دمٖععِ ٢ععٛكٖا يف ٗععـ املٓعععقك بععٔ َععا ٤ايوعععُا٤
()ّ770- 716و يكـ ؿػٌ ٖقا املًو يف ُعلاع َعع ايرعلي بوع ايعكٝعـ٠و إف سعاٍٚ
ق ععافو املًععو ايراكهععٞو ععلض املنؿنٝععً ١عع ٢املٓععافك٠و ٚسع اكٓعع٘ املٓععقك نيعع٘و
ٚنإ و اْتلاك سهِ نول ٣دًْ ٛلٚإ ايق ٟاؿ إم املنؿنٝع١و نعٜ ٞععٛؿ
املٓقك إم اؿهِو ٜـػٌ املٓقك دٜٔا يف سعلٚب َعع ً،هع ١نٓعـ٠و ٚحيِعٌ ًع٢
، ٤٫ٚايععو لععـ ًٚععلم اؾنٜععل ٠ؿهُعع٘و ٚخيًرعع٘ يف اؿهععِ بعععـ "ٜعع ّٛسًُٝعع"١و
ُل ٚبٔ ٖٓـو ابٓ٘و ()ّ700- 770و ٚناْ دَ٘ ٖٓـ َوٝش١ٝو ٚبَٓ ْ ؿٜعلا نُعا
فنلْاو ٜتكتٌ ٖقا املًو ٚخيًر٘ قابٛي ثِ املٓقك ايجايح ( )ّ066- 756ايقٌْ ٟل يف
دهلَ ٠وٝش( ١ٝدهل ٠ـ ٟبٔ مٜـ ايع اؿ)ٟو  ٖٛٚدًَ ٍٚو َوٝش ٞيف اؿري٠و ٚقـ
بًععا هععًةاْ٘ اي شععل ٚ ٜٔتُععإو هععإ دٚهععع هععًةاْا َععٔ اي واهععٓ١و نُععا استععٛت
ً،هت٘ تٓ ٛا ههاْٝا ن ريا :ايع اؿ ٜايِٓاك ٣ايعلبو ٚايٓع طو ٚا٭نعاؿ ٜو
ٚاٯكاَٚ ٝايرلي ٚبعض ايٛٗٝؿو
2- 1- 4اي واهععٜٓ :١كعع ٍٛهععاا ايعٝوعع ٢يف نتابعع٘ "تععاكٜؽ اي واهععٓ :"١إٕ
تاكٜؽ ٖ ٤٫٪ايكَٔ ّٛةلب ٚواَضو خيتً امل٪كػ ٕٛيف ـؿ ًَٛنِٗٓٗ :اى َعٔ
ٜتشـخ ٔ ٌل٠و نُا دٕ ٖٓاى َٔ ٜتشـخ ٔ ه عٚ ١ث٬ث و ُٝا ٜٛكؿ إسوإ
هعًً ِٝععلبات ٞيف نتابعع٘ "سععـثٝين ٜععا ؿٌَعل" د ععا ٤اثععٓ ٚث٬ثع َععِٓٗو ٚتتةععابل
قاُ٥ت٘ إم سـ ن ري َع َا دٚكؿ ٙن ٠ا٭ُرٗاْ:ِٖٚ ٞ
- 1درٓ ١بٔ ُل ٚبٔ ثعً ١و ُ - 6ل ٚبٔ درٓ ١بٔ ُلٚو  - 0ثعً  ١بٔ ُلٚ
بٔ درٓ١و  - 0اؿاكخ بٔ ثعً  ١بٔ ُلٚو  - 7د ً ١بٔ اؿاكخو  - 0املٓقك ا٭نرب
بٔ اؿاكخو  - 5ايٓعُإ بٔ اؿاكخو  - 5املٓقك ا٭ُ ل بٔ اؿاكخو  - 0د ًع ١بعٔ
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اؿاكخو  - 16ا٭ ِٜٗبٔ اؿاكخو ُ - 11ل ٚبٔ اؿاكخو  - 16درٓ ١ا٭ُ ل بعٔ
املٓقك ا٭نربو  - 10ايٓعُإ ا٭ُ ل بٔ املٓقك ا٭نربو  - 10ايٓعُإ بٔ ُل ٚبعٔ
املٓععقكو  - 17د ًعع ١بععٔ ايٓعُععإ بععٔ ُععلٚو  - 10اؿععاكخ بععٔ ا٭ٜٗععِ بععٔ اؿععاكخو
 - 15ايٓعُعععإ بعععٔ اؿعععاكخ بعععٔ ا٭ٜٗعععِو  - 10املٓعععقك بعععٔ ايٓعُعععإ بعععٔ اؿعععاكخو
 - 66ايٓعُعععإ بععععٔ املٓععععقك بعععٔ ايٓعُععععإو ُ - 61ععععل ٚبعععٔ ايٓعُععععإ بععععٔ اؿععععاكخو
 - 66سذل بٔ ايٓعُإ بٔ اؿاكخو  - 60د ً ١بٔ سذل بٔ ايٓعُإو  - 60اؿاكخ
بععٔ د ًععع١و ٜ - 67نٜععـ بعععٔ ُععل ٚاي وعععاْٞو  - 60ايٓعُععإ بعععٔ اؿععاكخ بعععٔ د ًععع١و
 - 65ا٭ ِٜٗبٔ د ً ١بٔ اؿاكخو  - 65املٓقك بٔ د ً ١بٔ اؿاكخو ُ - 60ل ٚبٔ
د ً ١بٔ اؿعاكخو ً - 06علس  ٌٝبعٔ د ًع ١بعٔ اؿعاكخو - 01د ًع ١بعٔ اؿعاكخ بعٔ
د ً١و - 06د ً ١بٔ ا٭ِٜٗو
ٜك ٍٛهاا ايعٝو( ٢املِـك ايوابل)و نإ اؿاكخ بٔ د ً ١د ٍٚدَري ووعاْٞ
ِْعع ٘ دوعععتٝٓٝإ دَعععريا ًععع ٢ايك ا٥عععٌ ايعلبٝععع ١ايٌعععُاي ١ٝعععاّ ّ760و َٓٚشععع٘ يكعع
" عع٬ٝكى" ٚبةلٜععلو ٚقععـ تععٛيف ععاّ ّ756و ٚنععإ اي واهععٓ ١قععـ ؿػًععٛا املوععٝش١ٝ
ٚدنجعلٚا َعٔ بٓعا ٤ا٭ؿٜعل٠و ٚاػتعاكٚا ايعقٖ ايٝعكعٛبٞو ٚتركٗعٛا ًع ٢ايٓوعاطل ٠يف
تلمجع ١ايرًوععر ١ا٭كهةاطايٝوعع١ٝو ًٚععلسٗا ٚايتعًٝععل ًٗٝععاو نُععا نععإ يًرًوععر١
اإلولٜك ١ٝتلثري ن ري ًِٗٝو
سهُ بعـ اؿاكخ دكًَت٘ املًه ١املٌٗٛكَ ٠ا( ١ٜٚدَ ٚاك )١ٜاي قاَ بجعٛك٠
ٓـ سهِ ايلَٚإ اّ()ّ756و نُا ٌٜري إم فيو امل٪كؾ" نٛهإ ؿ ٚبريه ٛاٍ
Caussin de Percevalو ٌٜٚري امل٪كػ ٕٛايلَٚإو ٓـ سعـٜجِٗ عٔ ثعٛكَ ٠اٜٚع ١إم
دْٗا ك ٔ ػـٜـ املعاٖـ ٠املعكعٛؿ ٠بع مٚدٗعا ٚايلَٚعإو نُعا ك ٔع دٕ ٜلهوعِ
دهععك دكٜٛهععً ٞععً ٢ععع ٗاو ٚدُععلت ًعع ٢تِٓعع ٝدهععك دكثٛؿٚنوععٜ ٞععـ ٢
"َٛهععع"٢و ْٚعععتًُى ٖٓعععا ايعععـٚك ايوٝاهعععٚ ٞايعععـٜين املوعععتكٌ عععق ٙاملًُهععع ١ايعلبٝععع١
املوععععٝش ١ٝايععع اْتٌععععل ًَهٗععععا بععع ًوععععة ايجاْٝععععٝٓٝ ٚ ١كٝععععا ايجاْٝععععٚ ١ايٜ٫ٛعععع١
ايعلب(١ٝؿٌَل ٚسٛكإ ٚاؾ ٕ٫ٛكط)و
د ً ٖٛٚ :١دًَ ٍٚو وواْ ٞتقنل ٙاملِاؿك ايتاكخي ١ٝبا٫هِو يف اؿـٜح ٔ
ايـ اع ٔ املوٝش ٝايق ٜٔتعلٓٛا  ٫تـاٜٛٗ ٤ؿ ٟيف ًوة و كـ قاّ عًُٓ ١ـ
ًع ١نع ري٠
ايواَل ٜيف ًوة و يف دٚاػل ايكعلٕ اـعاَى املع٬ٝؿٟو ٚناْع
 ٚاقعا يًُعع٪كؾ (دٚولاٜععٛي)و ٜٚعٛكؿ املعع٪كؾ َٝؼاٝ٥ععٌ ايوععلٜاْ ٞدْع٘ ٚقععع يععلؿ يف ععاّ
ٚ ّ001يف ٗعععـ اإلَرباطعععٛك (مٜٓععع)ٕٛو ( )ّ001- 050قعععاّ بععع٘ ايوعععاَلٚ ٕٜٛدقعععاَٛا
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ًععًَ ِٗٝهععا ٜععـ ٜ( ٢وععةى)و ٚقتًععٛا مجعععا َععٔ املوععٝش ٝو ٚدسلقععٛا نٓٝوعع١
ْٛكقٝرىو وري دٕ املوٝش ٝاكتـٚا ًٖٚ ِٗٝنَٚ ِٖٛدتعٛا بعلدي ًَهٗعِ إم مٜٓعٕٛ
ايق ٟس ٍّٛفُع ايٛٗٝؿ إم نٓٝو ١نرب ٣باهِ ايوٝـَ ٠لِٜو
اؿععاكخ بععٔ د ًعع :١انتٌع ْكععٍ يف د ععٌ دهععٝىو يف ُععل اي اؿٜعع ١ايوععٛك١ٜ
ً ٚعع ٢بعععـ  167نععِ ًععلم ؿٌَععلو ععاّ ّ1000و نت ع ايععٓكٍ غععط لبعع ٞوععري
َٓكطو َٔ قا٥ـ ا٭ٚي ايق ٜٔناْٛا ٜكُٝع ٕٛيف ٜجعلب ٚتعلبةِٗ ٬قع ١قلابعٚ ١ثٝكع١
باي واهععٓ ١ععاّ ّ765و ٜكعع ٍٛايععّٓ" :إبععلاٖ ِٝبععٔ امل ععري ٠ا٭ٚهععٞو دكهععًين اؿععاكخ
املًو ً ٢هًُٝإ َوًش ١هٓ 060 ١بايتك ِٜٛايٓ ةع"ٞو (املععاؿٍ يععاّ ( )ّ 765تٝوعري
ػً و نٓٝو ١ايعلب املٓو)١ٝو
ٜٚقنل َ ٫٬دٕ اؿاكخ قـ ساكب املٓقك ٚاْتِل ً ٘ٝيف ْٝوإ ّ765و نُا
ٌٜععري امل٪كػععإ بلٚنٛبٝععٛي َٚعع ٫٬إم دٕ اؿععاكخ قععـ اًععغى يف املعلنعع ١اي ع
ٌْ ب ايرلي ٚايلّٚو ٚٚقع ي ١ًٝايرِعضو عاّ ّ701و ٚاْتٗع باْعـساك ايعلّٚو
ععععاّ ّ701و ٚسعععا ٍٚايكا٥ععععـ ايلَٚععععاْٞو
نُعععا ًععععاكى يف اؿععععلب بععع ايةععععل
بًٝناكٜٛي ؼُ ٌٝاؿاكخ املوٚ٪ي ٔ ١ٝا نمي١و
ٚقع َعلن ١ب اؿاكخ ٚاملٓقك اّ ّ700و ٚقع إثلٖا دسـ دبٓا ٤اؿاكخ بٝـ
املٓقك ايق ٟقـَ٘ فبٝشع ١يًععن٣و ٚا تتٛقع املععاكى بع املًُهعت ايععلبٝت ستع٢
بعـ دٕ دبلّ ايلٚ ّٚايرلي ٖـْ ١بـدت اّ ّ700و فيو دٕ ايعلب استذٛا ًع ٢عـّ
فنععلِٖ يف ا٫تراقٝعع، ١ععا آععةل ايععل ّٚيًلٓععٛؾ إلكاؿتٗععِو ْٚععـكى ٖٓععا َععل ٠دػععل٣
ايـٚك ايوٝاه ٞاملوتكٌ يً واهٓٚ ١املٓافك ٠يف ٬قتِٗ بايلٚ ّٚايرليو ٚت٪نـ فيو
ِْٜٛ ْٛسٓا ا٭هْٚ ٟٛٝكٍ د عٌ دهعٝى ْٚعّ بلٚنٛبٝعٛيو سٝعح تتشعـخ عٔ
ً،ه ١لب ُٔٓ ١ٝاإلَرباطٛك ١ٜاي ٝنْة ١ٝتتُتعع بعايهجري َعٔ ا٫هعتكٍ٬و ٚتًتعنّ
ععاٖـ ٠ؼـؿ ٬قاتٗا باإلَرباطٛك١ٜو ٚحيٌُ م ُٗٝا يك ًَوو
آَٔ اؿاكخ بٔ د ً١و ً ٢ايِعٝـ ايـٜينو باية ٝع ١ايٛاسـ ٠يًُوعٝض هعإ
بععقيو دكثٛفنوععٝاو ٚقععـ هععع ٢يععـ ٣اإلَرباطععٛك( ٠ثٝععٛؿٚك )٠مٚدعع ١دٛهععتٝٓٝإو إم
تعععٜ ٝعكععٛب ايرباؿ ععٚ ٞك ٝكعع٘ (ثٝععٛؿٚك) دهععكر ًعع ٢املكاطععع ١ايوععٛكٚ ١ٜايعلبٝعع١و
ٚلعض يف َوععا ٙيف عاّ ّ700و ،عا دؿ ٣إم إْكعاف ٖعقا املعقٖ و ٜٚتٔعض ٖٓعا دٜٔعا
ايـٚك ايـٜين يًًُو ايعلب ٞيف ا ١ٜاملوٝش ١ٝايٌلق ١ٝاملوتكً١و ٚؽربْا كهاي ٌ١بعح
بٗا اؿاكخ إم َاك ٜعكٛب َٔ ايكوةٓة١ٝٓٝو دْ٘ قِـ ايعاُُ ١ي شعح دَعٛك تتعًعل
بلت اع ايهٓٝو ١ا٭كثٛفنو١ٝو ٚاْتؼاب بةلٜعل َٗعِ ٖع ٛا٭ب بعٛيىو ٌٜٚعري بععض
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اي اسج إم دٕ اؿاكخ قعـ دَعل ب ٓعا ٤نٓٝوع ١ايلُعا  ١ايهعرب٣و دَعا قِعل اؿعري
اي لب ٞري ٣اا اٯثاك ايرلْو ًًَٛ ٞريد٘ٝو دْ٘ قـ دق ٢ً ِٝدْكاض ؿٜل وواْٞ
بٓا ٙاؿاكخو تٛيف ٖقا املًو اّ  700دّ756 ٚو ٚسٌّ قً٘ ابٓ٘ املٓقكو
املٓععععقك بععععٔ اؿععععاكخ :تععععٛم اؿهععععِ ًعععع ٢ععععلب ايععععلّٚو ٚم اَعععع ١ايةا٥رعععع١
ا٭كثٛفٚنو ١ٝاينَٓ١ٝو ٚقـ اًتٗل ب وعايت٘ َٛٚاقرع٘ املوعاْـ ٠يًهٓٝوع١و ٚتِعـ٣
يًل ّٚايق ٜٔقٔٛا ً ٢طُٛس٘ يف تج  ١ٜٖٛ ٝايعلب ايكٚ ١َٝٛهلٜإ هٛكٚ ١ٜدق ا
َِلو ٚقـ ساكب املٓافكٖٚ ٠نَِٗ رل ًَهِٗ قابٛيو ٚطاي دٛهتٝٓٝإ ( - 707
 )ّ755باملوا ـ ٠نٜ ٞعٝـ بٓا ٤د ٌ٘ٝبعـ ٖعق ٙاْ٫تِعاكاتو إ ٫دٕ اإلَرباطعٛك ا
ٜوتذ يةً ٘و ٜ ٫ٚرِٗ امل٪كؾ ٜٛسٓا ا٭ه ٟٛٝه ا ي ٔع دٛهعتٝٓٝإ ٖعقاو إ ٫دٕ
املعلٚف دٕ ٖقا املًو ناْ تٓتاب٘ ْٛبات دٓ ٕٛنُا نإ ٜهل ٙايعلبو ٭ْ٘ ٜل٣
عع ِٗٝػععاكا حيوع  ٕٛا٭َععٛك بععايلبض ٚاـوععاك٠و ٚقععـ ت ع َل اإلَرباطععٛك ًعع ٢املٓععقكو
ٚسععا ٍٚاهععتـكاد٘ َععٔ ددععٌ ايرتععو بعع٘و إ ٫دٕ ػةععل يف ايربٜععـ نٌعع املععع٪اَل٠و
اهتٓرل املٓقك قٛات٘و ٜوت ٌ املٓافك٠و يف ٖق ٙامللسًعَ ١عٔ اـع٬فو املٛقع  ٜٚعنٕٚ
ب٬ؿ ايلّٚو ٚحيا ٍٚدٛهتٝٓٝإ َِاؿ ١املٓقكو إ ٫دٕ ٖقا ا٭ػري ك ضو ثِ تلادع
يٗٝععادِ بعع٬ؿ املٓعععافكٜٗٚ ٠ععنَِٗو ثععِ ٜعععقٖ إم ايكوععةٓة ١ٝٓٝععاّ ٜٚ ّ756توعععتك ٌ
عراٚ ٠ٚاسغاّونُا ٜوعا ـ املٓعقك ايعل ّٚيف ُعـ ٖذُعات ايرعلي ايع تٛايع بع
ععاَّ756- ّ750 ٞو ٜٚععٓكض املٓععقك ًعع ٢اؾعع ٍٝايراكهعع ٞيف طلٜععل ايِععشلا٤
ِٜٚععٌ إم اؿععريٜٚ ٠ععـَلٖاو ٚدػععريا حيععا ٍٚاإلَرباطععٛك ايٓٝععٌ َععٔ املٓععقك َععٔ ػععٍ٬
َعع٪اَل ٠ثاْٝعع ١تكٔعع ٞباهععتـكاد٘ إم بًععـ ٠سععٛاكٜٔو ٜٚكعع ّٛفٓععا ايوععلٜاْ ٞسععانِ
دْةانٝعع ١با تكايعع٘ ٚإكهععاي٘ إم ايكوععةٓة١ٝٓٝو ٜكعع ّٛدبٓععا ٤املٓععقك باْ٫كٔععاض ًعع٢
سِععٔ فٓععا ٜٚـَلْٚعع٘و ٜٚوععتٛيً ٕٛععَ ٢ععا ٝعع٘و نُععا ٜٗععامج ٕٛايكععل ٣ا ععاٚك٠
ٚايكععل ٣ايوععلٜاْ١ٝو ٚحياُععل ٕٚبِععل٣و  ٜٗٓٚعع ٕٛايهععجري َععٔ املععـٕ ٜٚوععً ْٗٛاو
ٚحيعععا ٍٚاإلَرباطعععٛك ط ٝعععاكٜٛي تٛيٝععع ١دػععع ٞاملٓعععقك َهاْععع٘و إ ٫دٕ ايك ا٥عععٌ ؽتعععاك
ايٓعُإ بٔ املٓقك كٝ٥وا ًٗٝاو
تٓكوعِ ً،هعع ١اي واهعٓ١و بتع َل َععٔ ايعلّٚو إم ععى ٌعل ٠م اَعع١و تععـٚك
َعلُٗا يف ًو ايلّٚو نُعا ٜعتكعٌ ا يٓعُعإ ٜٓٚرع٢و ٓ ٚعـ ٖعق اؿعـ ٜتٛقع املع٪كؾ
ٜٛسٓا ا٭ه ٔ ٟٛٝايتلكٜؽ يً واهٓ١و  ٜ ٫ٚك ٢يـٜٓا ه ٣ٛبعض ايٛثعا٥ل ايهٓوع١ٝو
ٚتععـٍ ه٬هععٌ اي ةاكقععٚ ١قععٛا ِ٥ا٭هععاقر ١املٌٓععٛك ٠يف ايهٓٝوعع ١ايوععلٜاًْ ١ٝعع ٢دٕ
ايعكٝـ ٠ا٭كثٛفنو ١ٝاملٝ ْٛٛن ١ٜظًع َٓتٌعل ٠بع ايععلب ايِٓعاك ٣يف بع٬ؿ ايٌعاّ
ست ٢دٚاػل ايكلٕ ايعاًل امل٬ٝؿ( ٟد ٟبـاٜات ايعٗـ ايراطُ)ٞو
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- 3وواهعععٓ ١اؾٓعععٛبٜ :كععع ٍٛاملععع٪كؾ بلٚنٛبٝعععٛي :إٕ ايكِٝعععل دٛهعععتٝٓٝإ
( )ّ705- 765قـ ٝؤ دبا نلب بٔ د ً " ١اًَ "٬ع ٢علب ًوعة و ٚنعإ دبعٛ
نلب ٖقا ُعاس َٛاٖع ٚنراٜع ١يهٓع٘ َعٔ سرع اؿعـٚؿ َٓٚعع ا٭ علاب َعٔ
ايتعلض عاو ٜٚعقنل ٖعقا املع٪كؾ دٕ دبعا نعلب سهعِ "دكض وابعات ايٓؼٝعٌ دٓعٛب
ًوة (ٚقـ اْكلٓ اٯٕ)و  ٖٞٚدكض ٚاهع ١يتـ َوا ات ًاهع ١يف ايرب يٝى
ٗٝا وري ايٓؼٌٝو ٚواٚكٖا لب َعـ َٔ ٕٜٛدت اع ري"و دَا امل٪كؾ ايولٜاْ٫٬َ ٞ
ٝكعع :ٍٛإٕ دبععا نععلب قععـ هععاِٖ يف قُععع ثععٛك ٠ايوععاَل ٜععاّ ّ760و ،ععا ماؿ ثكعع١
دٛهتٝٓٝإ ب٘و
ُٝ ٚا ٜتعًل باهتك ٍ٬املُايو ايعلبٖ ١ٝقْ ٙقنل ساؿث ١تٗٓ ١٦دبلٖ ١ايق ٟكَعِ
هـ َلكب اّ ّ706و سٝح دا٤ت٘ ٛ ٚؿ َٔ ًَو ايلًَٚ ّٚو ايرلي  َٔٚاملٓقك َٔٚ
اؿعععاكخ بعععٔ د ًعععَٚ ١عععٔ دبععع ٞنعععلبو ٜٓٛٚعععض ْعععّ كةععع ٛهعععلٜاْ ٞيف املتشعع
ايربٜةاْ ٞاْتُاٖ ٤عقا املًعو يٮكثٛفنوع" :١ٝيف دٜعاّ ا٭هعكر احملغَع ايكـٜوع
ٜعكٛب ٚثٛٝؿٚكو ْولي٘ تعام دٕ ٜتعة بـَا٥ع٘ ًع ٢املًعو دبع ٞنعلب ً ٚع ٢مجٝعع
إػٛاْ٘ ٜٗٚـ ٟائاي َِٓٗ إم َعل  ١اؿكٝك"١و
َ - 4واُٖ ١ا٭ؿٜل ٠اي واْ :١ٝيكـ نإ يٮؿٜل ٠اي واْ ١ٝؿٚك تٜٓٛل ٌِّ َٗ ٟيف
َلسًععَ ١ععا ق ععٌ اإلهععّ٬و إف تةععٛكت ٗٝععا ايهتابعع ١ايعلبٝعع ١ايع ْوععتؼـَٗا ايٝععّٛو
نُا سرل يٓا ايهجري َعٔ املؼةٛطعات ايكـميع١و ٚهعاِٖ هعهإ ٖعق ٙا٭ؿٜعل ٠يف
ايٓٗٔعع ١اينكا ٝعع ١يًع ٬ؿو فيععو دْٗععِ نععاْٛا َٔععةل ٜٔيتععـبري ايكععٛت ايٝععْ٪َٚ َٞٛعع١
ايٌتاٚ ٤ايَِ ٝعٔ اينٜع ٚاـُعل ٚايةشع و ٚقعـ تٛم ع ٖعق ٙا٭ؿٜعل ٠يف دَعانٔ
َٓٝعَ ١وٛكَٓٚ ٠اطل هٝاس ١ٝمج١ًٝو
ٜعلض تٝوري ػًع (امللدعع ايوعابل) ٚثٝكعُ ١عاؿك ٠عٔ ك٩هعا ٤ا٭ؿٜعل ٠ايعلبٝع١
يتٝٓٛض دُٖٖ ١ٝق ٙا٭ؿٜل٠و كـ كـ ك٩ها ٤ا٭ؿٜل ٠ايعلب فُعا نٓوعٝا يف ؿاكٜعا
قلب ؿٌَل اّ  ّ756يف ٗـ املٓقك بٔ اؿاكخو ٚتلػق ٖق ٙايٛثٝكع ١دُٖٝع ١ػاُع١
يهْٗٛا ُاؿكَٓ ٔ ٠ةكْ ١رٛف وواهٓ ١ايٌُاٍ:
- 1تلنععن ايٛثٝكععً ١عع ٢ععـّ ٚدععٛؿ دبلًععٝات يف اؾٓععٛبو ُٝععا ؼععـث ععٔ
دبلًععٝات يف ايٌععُاٍ (َٓةكعع ١اؾعع ٕ٫ٛايتاكخيٝععً ١ععٓ ٢ععر ْٗععل ايلقععاؿ
ٚد ٌ سٛكإ ٚايًذا ٠اَتـاؿا إم َلز ؿٌَل ٚهًوً ١د اٍ ي ٓعإ ايٌعلق١ٝ
ٚاي كاع  ٫ُٛٚإم د ٌ ايكًُ)ٕٛو
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- 6يجٌ ايٛثٝك ١دٜٔا ِْا ؿٜٝٓا ٜعرب ٔ دٖٛل اإلميعإ ا٭كثٛفنوع ٞاملتعًعل
بة ٝع ١ايوٝـ املوٝض ٚك ض بـ ع ١ايتجًٝعحو ٬ْٚسع يف ؿ ٜادتٗعا فنعل
د عععا ٤دهعععاقرٚ ١بةاكقعععَ ١ععععلٜ : ٚعكعععٛب ايرباؿ عععٞو ثٝعععٛؿٚك دهعععك
ايععععلبو ٚدنجعععل َعععٔ ٜٛسٓعععاو ٚيعععٛد و ٚبعععٛيى ايعععق ٟدُععع ض بةلٜعععل
دْةان١ٝو
 - 0بًعععا عععـؿ املعععٛقع ًععع ٢ايٛثٝكععع 105١كدعععٌ ؿٜعععٔ َعععٔ َلت ععع ١ك٥عععٝى ؿٜعععل
(دكمشٓـكٚ ) ٜقً َٔ ١ايٌُاَو١و
 - 0تٌععري ايٛثٝكعع ١إم ٚدععٛؿ ععـؿ َععٔ ايهٓععا٥ى ٚا٭ؿٜععل ٠ايعع ؼُععٌ اهععِ
هلدٝى د ٚهريدٛٝي (ًرٝع اي واهٓ :)١إْ٘ قـٜى قاتٌ ٚا تكٌ  ٚعقِّب
َععٔ ددععٌ املوععٝش١ٝو يكععـ قاتععٌ ايرععلي يف ِععل ايكِٝععل َهوععُٝٝاْٛي
ايق ٟآةٗـ املوٝش ٝيف ايكلٕ ايجايح يًُ٬ٝؿو
 - 7تتشـخ ايٛثٝك ٔ ١عـ ٠دؿٜعلُٛ ٠ؿٜع :١ؿٜعل ايععاَٛؿ يف سعادٕٛو ٚنرعل
ْاهر ٚبٝتُٝاو  ٖٞٚيجٌ ايلٖ ٓ ١ايعُٛؿ ١ٜاي قعاؿت ايهعجري َعٔ ايٓعاي
إم ا ـا١ٜو إْٗا اؿ ُّٛ ٠طٚ ٌٜٛؼُعٌ اؿعل ٚايعربؿو تٌعري ايٛثٝكع ١إم
دؿٜل ٠ا٭بلازو َجٌ بعلز سعٛاكٚ ٠بعلز سعاكبو سٝعح ٜعتعنٍ ايلٖ عإو نُعا
تٌري إم نجا  ١ا٭ؿٜل ٠يف ؿاكٜا ٚقلؿا ٚسٓٝا ٚداهِ ٚوٛط ١ؿٌَلو
- 7مالمح العىيد املشيحي يف حيا العرب ال ري يف العصر اجلاٍلي.

٬ٜسعع ًعععٛقٓ ٞععع ٝيف نتابععع٘ "ايعِعععل اؾعععاًٖ( "ٞؿاك املععععاكفو َِعععلو
و ) 5و اي ٝاب ً ٘ ايتاّ ٯثاك ايٌلى يف اٯثاك ايعا٥عـ ٠يًكعلٕ ايوعاؿي املع٬ٝؿ ٟيف
ايٌعل اؾاًٖٞو ٜٚتواْ ٌٖ :ٍ٤رول فيو بٌعٛٝع املوعٝش ١ٝبع ظٗلاْع ٞايععلب ثعِ
ٜكععٖ ّٛععقا اي اسععح بتت ععع ََ٬ععض ايعكٝععـ ٠املوععٝش ١ٝيف ْكععا ععـ٠و ٓععُٔ ايٌعععل
اؾاًٖ:ٞ
 ًِ - 1ا٭يٜ ٖٛٚ :١ٖٛك ٢ً ّٛإث ات ٚدعٛؿ اهلل بعايرباٖ ايعكًٝع١و ٚنعقيو
ٚسـاْٝت٘و ٜٚعلض بعٔا ،ا دا ٢ً ٤يوإ ايٌعلاٜ :٤كٚ ٍٛكق ١بٔ ْ:ٌ ٛ
دؿٜعععععععٔ يعععععععلب ٜوعععععععتذ ٫ٚ ٝدُك٣

دُؿٜعععٔ ملعععٔ ٜ ٫وعععُع ايعععـٖل ٚا ٝعععا

دقعععع ٍٛإفا ُعععععً ٝيف نععععٌ بٝعععععع١

ت با و ؿا ٝا
ت اكنْ َ قـ دنجلْ ت
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ٜٚكٍٛ

ـ ايكٝى بٔ اـراف يف املرًٔٝات:

اهلل اتكعععععععععععععععععع٘ ٚاف بٓععععععععععععععععععقكٙ

ٚإفا سًرععععععع ع ،اكٜعععععععععا تشًعععععععععٌ

 - 2ػًععٛؿ ايععلٚغ َٚهععاكّ ا٭ػعع٬م ٜٚعع ّٛاؿوععاب :يكععـ ععلف ايعععلب ػًععٛؿ
ايعلٚغو  ٚلٓععٛا ًعع ٢اإلْوععإ تكعع ٣ٛاهلل ،ٚاكهعع ١ا٭ ُععاٍ ايِععاؿ١و ظدًععاكٚا إم
اي ّٛٝاٯػلو
ٜك ٍٛطل :١
يًرتعععععععععع ٢كععععععععععٌ ٜععععععععععع ٍٝبعععععععععع٘

سٝععععععععح تتٗععععععععـ ٣هععععععععاق٘ قـَتعععععععع٘

ُٝا ٜك ٍٛاؿاكخ بٔ اؿ:
نعععععععٌ ًعععععععَِ ٤ٞعععععععري ٙيًعععععععنٚاٍ

وعععععععري كبعععععععُٚ ٞعععععععا

ا٭ ُعععععععاٍ

- 3اٯؿاب ٚاؿكٛم :دٜـ ايٌعلا ٤ايععلب ق عٌ اإلهع َ ّ٬عاؿ ٨ا٭ػع٬م  ٚاقعا
يتعاي ِٝايعكٌو ٜك ٍٛايٌا ل ا٭ػ ٠ٛا٭ٚؿ ٟيف ْلاّ اؿهِ ٚسهِ دكباب ا٭َل:
ًِٜ ٫ض ايٓاي  ٫ ٢ٓٛهلا ٠عِ

 ٫ٚهعععععععلا ٠إفا دتّٗعععععععا ِ هععععععععاؿٚا

دَا ايٓاب ٝ ١عن ٚإم اهلل هًة ١املًو:
دا تععععععل دٕ اهلل د ةععععععاى هععععععٛك٠

تعععل ٣نعععٌ ًَعععو ؿْٗٚعععا ٜتقبعععقبو

 - 4ايتعععاي ِٝايٖٛ٬تٝعع ١ب ع ِْععاك ٣اؾاًٖٝعع :١يكععـ ععلف ِْععاك ٣اؾاًٖٝعع١
ايعلب ايٛسٚ ٞنُ َت ٘ ٚدُ٥ت٘و
ٜكٚ ٍٛكق ١بٔ ْ:ٌ ٛ
ٚدربٜععععٌ ٜلتٝعععع٘ َٝٚهععععاٍ َعُٗععععا

َععٔ اهلل ٚسععٌٜ ٞععلغ ايِععـك َتٓععنٍ

ٚميذـ ايٓاب  ١تعاي ِٝاملوٝضو ٜٓٚع ؿ ٜ٘ٓبايـ ٜٔايك:ِٜٛ
َتذًٗععععععععععِ فات اإليعععععععععع٘ ٚؿٜععععععععععِٓٗ

قعععُ ِٜٛعععا ٜلدععع ٕٛوعععري ايعٛاقع ع

 - 5تلثري ايِٓلاْ ١ٝيف ايٌعل اؾاًٖ :ٞداٖ ٤عقا ايتعلثري يف املٓٛع ٛات د٫ٚ
َععٔ ػعع ٍ٬اإلميععإ ب يعع٘ ٚاسععـ :كععـ قععاٍ دٚي بععٔ سذععل بععاي٬ت ٚايعععنٚ ٣بععاهلل ٭ْعع٘
ا٭نرب ٚا٭ لِ َُٓٗاو ٚتلؿ يف ٖقا ايٌعل دساؿٜعح عٔ َلعاٖل ايع عاؿ ٠املوعٝش١ٝ
ٚطكٛهٗا:
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ٜك ٍٛاَل ٩ايكٝى:
ٜٔعععع ٤ٞهععععٓا ٙدَِ ٚععععابٝض كاٖعع ع

دٖععععإ ايوععععًٝط يف ايعع عقتباٍ املرتّععععٌ

ٜٚك ٍٛا٭ ٌ:٢
نـَٝعععععععععععُ ١عععععععععععِّٛك قلابٗعععععععععععا

عتعععععععععععقٖ ا فَ ٟلَعععععععععععل َعععععععععععا٥ل

دَا امللقٍ ا٭نرب ٝك:ٍٛ
ٚتوععععُع تنقععععاَ ٤ععععٔ اي عععع ّٛسٛيٓععععا

نُا ٓعلب بععـ ا عـ ٤ٚايٓعٛاقى

نُععا ٜععلتٖ ٞععقا ايٌعععل ًعع ٢فنععل قِععّ ا٭ْ ٝععاٚ ٤هععريِٖ َجععٌ ؿاٚؿ ايععقٟ
فنل ٙه ١َ٬بٔ اؾٓـٍ يف  ُٚبعض ايـكٚع
َتـاػًعع ع١ا َععععٔ ْوععععر ؿاٚؿ ًععععهُّٗا

نشععع ِّ اؾٓععععَ ٢ععععٔ دُبًُععععِ َترًععععل

نُععا دنجععل ا٭ ٌععٚ ٢دَٝعع ١بععٔ ايِععً  ٚععـ ٟبععٔ مٜععـ َععٔ  ُٚع ا٭ْ ٝععا٤
ٚايلهٌو دٓ إم فيو َ ٛٓٛات يف فيو ايٌعل تتعًل باؿٝاٚ ٠املعٛتو ٜٚلٗعل يف
بعععض َٓٗععا اإلميععإ بععاهللو ،ععا ٜععـٍ ًعع ٢ؼٓ ع و ق ععٌ اإلهععّ٬و ٚتععلثل باملوععٝش١ٝ
ٚايٛٗٝؿ١ٜو غاُُٝ ١ا ٜتعًل برهل ٠اي عح ٚاؿواب (ٓ ٝو امللدع ايوابل)و
ٜكٍٛ

ـ اهلل بٔ ا٭بلْ:

َععععععععٔ هععععععععلٍ ايٓععععععععاي حيلَععععععععٙٛ

ٚهعععععععععععععععععععا ٌ٥اهلل  ٫خيٝععععععععععععععععع ع

- 0شعراء اليصراىي يف اجلاٍلي

ٜكًٛ ٍٛق ٝٓ ٞيف "ا٭ؿب اؾعاًٖ"ٞو َكت وعا عٔ ابعٔ قت ٝع ١يف "املععاكف"و
ٚابٔ كًـ يف "ا٭ ٬م ايٓرٝوع :"١إٕ ايٌععل نعإ د ٫ٚيف كبٝعع١و ٚقعـ اْتٌعلت ٗٝعا
ايِٓلاْ ١ٝد٫ٚو نُا ناْ قـ اْتٌلت يف ب٬ؿ ايٌاّ ٚايععلام َٓعق ايكعلٕ ايلابععو
ْٚقنل َٔ ايٌعلا ٤املوٝش َٔ ٝت ً  :نًٚ ٝاٚ ٌ٥املًٌٗٗ دػا ايٌععّاغ ايعت ً و
ٚا٭ػٓى بٔ ًٗابو دَا بهل ٓقنل ٗٝا :هععـ بعٔ ًَعو بعٔ ٓع ٝع١و ٚدشعـك بعٔ
ٓ ٝع١و ُ ٚل ٚبٔ هعـ بٔ َايو؛ َٚعٔ ٖعٛامٕ :نعع بعٔ هععـ اي ٓعٟٛو ٚؿكٜعـ بعٔ
ايُِ١؛  َٔٚنٓـ :٠اَلَد ايكٝى بٔ سذل؛ َ َٔٚعقسر :ا٭ػع ٠ٛا٭ٚؿ ٚ ٟعـ  ٜعٛخ؛
 َٔٚط :٧سٓلً ١ايةاٞ٥و ٚق  ١ِٝبٔ ايِٓلاْٞ؛  َٔٚنً  :مٖري بٔ دٓابو
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ٜٚرٌِ ًٛق ٝٓ ٞيف اؿـٜح ٔ ًا لَ ٜٔوٝش : ٝدَ ١ٝبٔ ايًِ ايقٟ
تلثل باملوٝشٚ ١ٝاتٌِ با٭س اك ٚؼّٓ ٚي ى املوٛغ ٚا ٜع َٔ٪باإلهعّ٬و دَعا ًععلٙ
ٝتشععـخ ععٔ ايوععُاٚات ٚا٭كض ٌْٚععل ٠ايهععٕٛو َوععتـ ٫بععقيو ًععٚ ٢دععٛؿ اهللو
نُا ؼـخ ٔ املٛت ٚايرٓاٚ ٤اي عح ٚايٌٓٛك ٚايعكاب ٚايجٛابو دَا يف بع٬ؿ َعا بع
ايٓٗلٝ ٜٔقنل َـ ٟبٔ مٜـو ًا ل اؿري٠و  َٔ ٖٛٚايع اؿ َٔٚ "ٜٔبً ٝلَٔ ٜ
بٛٝت ايِٓاك"٣و كبً ٞع ٢ايةلٜكع ١ايراكهع ١ٝلسوعٔ ي ع ١ايرعليو ٚتوعًِ ايٌعٕٚ٪
ايعلبٝعع ١يععـ ٣نوععل ٣دبلٜٚععن بععٔ ٖلَععن ()ّ005- 706و ٚس ع هععا ٤سايعع٘ َععع دَععري
اؿري ٠ايٓعُإ بٔ قابٛي هذٓ٘ ٖقا ا٭ػريو تـػٌ نول٣و إ ٫دٕ عـٜا َعات يف
ايوذٔو
اجل ـ ٟيف ًعل ٙاـُلٚ ٠فنل املٛت ٚايرٓا٤و ٜ ٖٛٚععـ بعقيو دبعا ايٌععلا٤
اؾاًٖ ٝيف اـُل٠و َجٌ ا٭ ٌ٢و ٚقـ تلثل بٌعل ٙايٛيٝـ بٔ ٜنٜـ ٚدبْٛ ٛايو دَا
دًعاك ٙيف اؿٝاٚ ٠املعٛت هاْع تعلت ٞبلهعًٛب قِِعٜ ٞتؼعق َعٔ ايتعاكٜؽ ٖٚع٬ى
املًٛى ٚه ١ًٝيًتع ريو ٚقـ دنجل اي شغ ٟيف اهت٘ َٔ إٌْاؿ دبٝات يعـٟو
- 5اليصراىي واخلتاب يف اجلاٍلي

ناْ اـةابَٓ ١تٌل ٠ب ايِٓاك ٣ايعلب يف ايعِعل اؾعاًٖٞو ٖٚع ٞتكوعِ
إم قوُ  :اـةاب ١ايـٚ ١ٜٝٓاـةاب ١املـْ١ٝو
 1- 7اـةاب ١ايـ :١ٜٝٓفيو دٕ املوٝش ١ٝقـ اْتٌعلت بعايتعً ِٝايٌعرٗٞو كعـ
ٚد٘ ايوٝـ املوٝض تَٝ٬ق ٙقا" :٬٥افٖ ٛا ٚتًُقٚا نعٌ ا٭َعِ ًُ ٚع ِٖٛدٕ حيرلعٛا
مجٝع َا دُٝٚتهِ ب٘"و ٚيعٌ دبلم َٔ  ٚبايً  ١ايعلبٝع ١قعى بعٔ هعا ـ٠و دهعك
للإو ايناٖـ ايق ٟي ى املوٛغو ٜ ٖٛٚك ٍٛيف بعض ػة ع٘" :دٜٗعا ايٓعايش ًعاك ٛا
بلبِاكنِ يف نلّ اؾـٜـ ٜٔثِ دكدعٖٛا نً َٔ ١ًٝبًٛغ ا٭ٌَ ٕ املآع ٞلُع١
يً ععاقٞو  ٫ٚػعًععٛا اي ععلٚك هع  ٌٝايعذععن تتكةععع سذععتهِ َععٔ َٛقع اهلل"و ٜٚكععٍٛ
دٜٔا" :اتكٛا اهلل اؿ اهلل ٚدْتِ يف ٌَٗو باؿكٚا ا٭ٌٖ ٜ ٫ٚعنّْهِ ا٭َعٌو ٚنعلْٞ
باملٛت ٚقـ ْنٍو ٌ ً امللًٛ ٤اوً٘ ٚتلن ٓ٘ بٛاطً٘و ٖٝٚلت دنراْ٘ ٚبهاٙ
اؾريإ ُٚاك إم املٓعنٍ اـعاي ٞظوعـ ٙاي عاي "ٞودَعا اي ٛعاظ ٝعقنل ٓعَ ٝعِٓٗ
ايكععـٜى ٖ٬ٝكٜععٛي ٚايكععـٜى دقُٝععٛي بع ععلب ايٌععاّو ٚايكععـٜى دلدٝععٛي بع
لب ائُٝو ٚايكـٜى َٛه ٢ب اي واهٓ١و
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2- 7اـةاب ١املـْٚ :١ٝقـ اًتٗلت بٗعا نعٌ َعٔ ق ًٝع ١إٜعاؿ ٚيعِٝو رع ٞإٜعاؿ
لف َٔ اـة ا :٤قعى بعٔ هعا ـ٠و ٚدبع ٛؿاٚؿ اإلٜعاؿٟو ٚيكعٝط بعٔ ٜعُعل اإلٜعاؿٟو
 ٚقك ٠بٔ سذل ٠اـة ٝاإلٜاؿٟو مٜـ بٔ دٓـبو دَا يـ ٣يٓ ِٝعقنل دنعجِ بعٔ
ُٝرٞو ٚساد بٔ مكاك٠و ٚاينبلقإ بٔ بـكو ُ ٚل ٚبٔ ا٭ٖتِو
- 5املشيحي وال تاب يف اجلاٍلي

ٜععٛكؿ ٓعع( ٝامللدع ايوععابل) ٚنععقيو هععاا ايعٝوعع٢و ًعع ٢يوععإ ابععٔ ععاي
ٚايوٛٝطٚ ٞابٔ ـ كب٘ ٚايع ٬فكٟو دٕ "ايهتابع ١ناْع د ٍٚػـَع ١دؿاٖعا ِْعاك٣
ايعععلب يكعع"َِٗٛو ُععع ظٗععٛك اإلهعع ّ٬ناْ ع ايهتابعع( ١اـععط املوععٓـ) َٓتٌععل ٠يف
ري َٔل ٖقا ايٓٛع َعٔ ايهتابع١و دَعا يف مشعاٍ اؾنٜعل٠و ًٚع ٘
اي :ُٔٝإف ًُ
اؾنٜل٠و كـ اْتٌلت ايهتابع ١ايٓ ةٝع ١املٓوعٛب ١إم كدعاٍ َعٔ (بع)ٕ٫ٛو َعٔ ق ًٝع١
ط ٤ٞناْٛا ً ٢ؿ ٜٔاملوٝضو ٜٚوهٓ ٕٛا٭ْ اك كٝو ًً ٢هٌ ايولٜاْ١ٝو دَعا
اـط ايٓوؼَ ٛٗ ٞلػٛف ٔ ِْاك ٣ايٓ ط ا اٚك ٜٔؾٗات اؿذام ٚنقيو ٔ
كٖ ععإ َععـٜٔو ًٓٝ ٚععا دٕ ْٓ ٫وعع ٢دػععريا دٕ املعًكععات إمنععا تعععٛؿ يٌعععلاَ ٤ععٔ ايك ا٥ععٌ
املوٝش :١ٝت ً ٚبهل ٚنٓـ٠و
- 0املشيحيوٌ العرب واهليدس وال يوٌ

- 1ا ٓـهع ١ايـٜٝٓعع :١تتذًعٖ ٢ععق ٙا ٓـهع ١يف بٓععا ٤ايهٓعا٥ى ٚاي ٝععع ٚا٭ؿٜععل٠
ايع ع اْتٌعععلت يف دمعععا ٤اؾنٜعععلٚ ٠بععع٬ؿ ايٌعععاّو ٜعععقنل املععع٪كؾ ًٝوعععغٚدٛٝي دٕ
قوةٓة ايه ري قـ دكهٌ تا ٌٝ ٚا ٓعـ ٟإم اؿُريٜع عاّ  ّ670يًُوعا ـ ٠يف
بٓا ٤ث٬خ نٓا٥ى يف ظرعاك  ٚعـٕ ٖٚلَعنو نُعا ٜتشعـخ ايلسايع ١قٛمَعا ايهاتع
اإلولٜك ٞقا" :٬٥سٝجُا تٛدٗ ػـ نٓا٥ى ايِٓاك"٣و ٚقـ دطٓ ايهتّاب ايععلب
(ٜعععاقٛت يف َعذُععع٘و ٚايةعععرب )ٟيف ُٚع ع نٓٝوعععُ ١عععٓعا ٤ايع ع ًعععٝـٖا دبلٖععع١و
ٚنعععقيو نعععإ دَعععل بٝعععع ١لعععلإ ايعع بٓاٖعععا بٓععع ٛعععـ املعععـإو ٚقعععاّ كدعععٌ كَٚعععٞ
ٜـ ٜ(٢اق )ّٛبايتعاَ ٕٚع كدٌ ق ة ٞب اؿ ٠بٓا ٤ايهع  ١بعـ دٕ دُعابٗا سلٜعل عاّ
ّ067و نُا دٚكؿ فيو ايٓٗل ٚاي ٞيف نتاب٘ "د  ّ٬ا٭  ّ٬ب  ٝاهلل اؿلاّ"و ٖعقا
ٚاْتٌلت ٌلات ا٭ؿٜل ٠يف دما ٤اؾنٜلٚ ٠ايٌعاّ :رع ٞايع ُٔٝلعـ ؿٜعل ايًدعر ٚقعـ
بٓا ٙايٓعُإ بٔ املٓقك دب ٛقابٛيو ٚؿٜل ا٭ ٛك ٚبٓا ٙايٓعُإو ٚؿٜل اؾل ٚ ١بٓا ٙـ
املوٝض بٔ بك ١ًٝاي واْٞو ٚؿٜل ٖٓـ ٚبٓت٘ دّ ُل ٚبعٔ ٖٓعـو نُعا دنجعل اي واهعٓ١
َٔ بٓا ٤ا٭ؿٜل ٠يف باؿ ١ٜايٌاّو ْعقنل َٓٗعا :ؿٜعل دٜعٛب ٚؿٜعل سعايٚ ٞؿٜعل ٖٓعـ ٚؿٜعل
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ايٓ عٚ ١ؿٜعل بِعلٚ ٣ؿٜعل هععـو ٜٚكعٜ ٍٛعاقٛت :إٕ ؿٜعل ايلُعا  ١نعإ "َعٔ ذا٥ع
ايـْٝا سوٓا ُ ٚاك"٠و ٜٚقنل ٖقا ايهات دْ٘و ٚيف ػ ٬ع ١عـ املًعو بعٔ َعلٚإو
ٚإثل ه ٌٝسـخ اّ ٖ 56( ّ566ذل)ٟو اهتكـّ ٖقا اـًٝر 06 ١كَٝٚا  06ٚق ةٝعا
َععٔ ددععٌ إ ععاؿ ٠إ ُععاك ٖععقا ايععـٜل ٚتٛهععٝع٘و نُععا ٜععقنل ابععٔ وععانل يف (تععاكٜؽ
ؿٌَععل) دٕ َ٦ععُ ١ععاْع كَٚعع ٞقععاَٛا بنػل تع٘ بع ععاَ)ّ516- 560( ٞو  ٚععٔ تععلثري
ايعُععاك ٠املوععٝش ١ٝيف ايعُععاك ٠اإلهعع١َٝ٬و ٌٜععري املكلٜععن ٟإم ٖععقا ايتععلثري يف بٓععا٤
املوذـ ا٭قِ٢و يف ٗـ ـ املًو بٔ َعلٚإو ٚيف دعاَع اؾٝعن ٠ايعق ٟبٓعاُ ٙعلٚ
بٔ ايعاْ يف ايروةا يف َِلو
 - 2ا ٓـهعع ١املـْٝععٌٜ :١ععٗـ ايٌعععل اؾععاًٖٚ ٞاٯثععاك املهتٌععرً ١ععٚ ٢دععٛؿ
ٖٓـهععَ ١ـْٝعع ٚ ١وععهل ١ٜيف اؾنٜععل ٠ايعلبٝعع ١هععاِٖ يف إٌْععاٗ٥ا ًَععٛى َٓٗٚـهععٕٛ
َوٝشٕٛٝو ٜٚقنل ٜاقٛت دٕ هُٓاك ايل َٞٚا٭ٌُ قعـ بٓع ٢قِعل اـٛكْعل يًٓعُعإ
ايه ريو ٖٚقا َا ٪ٜنـ ٙايٌا ل ا٭هٛؿ بٔ ٜعرل يف يف اي ٝت اٯت: ٝ
َعععععععافا دَ٩عععععععٌ بععععععععـ إٍ قعععععععلم

تلنععععععٛا َٓعععععععام ِ ٚبعععععععـ إٜعععععععاؿ

دٖععععععٌ اـععععععٛكْ ٚايوّعععع عـٜل ٚبععععععاكم

ٚايكِععل ف ٚايٌععل ات َععٔ هععٓـاؿ

نُا ول ٟاؿـٜح ٔ قِل ايعـه يف طلف اؿعري٠و ٚايعا٥عـ يع ين ُعاك
بٔ ـ املوٝضو ٚنقيو قِل اـًٝر ١املتٛنٌ املعلٚف باؾعرل ٟاؾاَع ٚقـ بٓاٙ
ؿي ٌٝبٔ ٜعكٛب ايِٓلاْٞو
دَعا ًععُ ٢عععٝـ اينػل ععٚ ١ايتِععٜٛل ٚايٓشع ٝكعع ٍٛابععٔ ًععٗاب :إٕ اَععلدَ ٠ععٔ
ووإ سذ ٚكدت ُٛكَ ٠ل ِٜيف ايهع ١و كاي " :بلبٚ ٞدَ ٞإْو يعلبٝع١ش"و نُعا
تتشـخ املِاؿك ٔ ُٛك ٚياثَ ١ًَْٛ ٌٝع ًُ إ ٚكه ّٛباهِ ايٌُاي ايٓوعةٛكٟ
ا٭ ل ايهًـاْٞو ٖٓٚاى ُٛك ْٚك َٛيف قِٛك املٌتٚ ٢قِري ُلٚ ٠ا٭ػٔٝلو
ُٝا اْتٌلت ايِٛك ٚايـَٚ ٢ايتُاث ٌٝيف اي ٝع املٓتٌل ٠يف دكدا ٤اؾنٜل ٠ايعلب١ٝو
- 16ال ييش الشرياىي الشرقي

ٜك ٍٛهاا ايعٝوَ( ٢لدع هابل) :إٕ ايهٓٝو ١ايوعلٜاْ ١ٝايٌعلق ١ٝقعـ قاَع
بـٚك كٝ٥ى َع بـاٜات اإلهّ٬و فيو دٕ ايولٜإ ناْٛا قـ ؿكهعٛا يف ايكعلٕ ايلابعع
ايرًوععر ١ايْٛٝاْٝععْٚ ١كًٖٛععا إم يوععاِْٗ ٌْٚععلٖٚا يف هععٛكٚ ١ٜايعععلام ثععِ توععلب بعععـ
فيو إم إٜلإو ٚقـ قاَ دهكر ١ٝايولٜإ يف ايعاُُ ١ايواهعاَْ( ١ٝعـإ نوعل)٣
يف ايكلٕ اـاَى يًُ٬ٝؿو ثِ ْكً إم ب ـاؿ اّ  ّ506بل ا ١ٜاـ١ ٬و
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ٜٚتشععـخ ٖععقا اي اسععح ععٔ ٌْععا ت ٌععريَٓ ٟكةععع ايععٓلري يف ظععٌ اإلهععّ٬و
اٯثاك تلٗل ايعـٜـ َٔ ايهٓا٥ى ايولٜاْ ١ٝيف َلٖٚ ٚلا ٚ ٠لقٓـو تعٛؿ مجٝعٗا
إم ايكععلٕ ايوععاؿي املعع٬ٝؿٟو نُععا اْتٌععلت ايهٓععا٥ى ايوععلٜاْ ١ٝدٓععٛب ا ٓععـ يف
ًَٝاك ٚهلٜإو  ٚلف تابعٖٛا بِٓاك ٣ايكـٜى تَٛاو نُا توًٌ كٖ عإ هعلٜإ إم
ايِ ع و يف ايكععلْ ايوععابع ٚايتاهعععو ،ععا نععإ يعع٘ دثععل ثكععايفو سٝععح اهععتؼـَ
ا٭سلف ايولٜاْ ١ٝيف نتاب ١ايً ت املٓ ٛيٚ ١ٝاملٓه١ًٝٛو
ٜٚكعع ٍٛنلٜوععتٝإ دٛيٝععإ كٚبععإو يف َكايعع ١يعع٘ ؼُععٌ ٓععٛإ "ق ا٥ععٌ ايعلبٝعع١
ايِشلا"١ٜٚو ٌْل ٙيف فً" ١ايتاكٜؽ" ايرلْو ١ٝايععـؿ  656يععاّ ٜ" :6660ععٛؿ ظٗعٛك
ا٭ظـ ١ٜايعلب ١ٝإم ايكلٕ ايواؿي امل٬ٝؿٟو ٖٚع ٞا٭ظـٜع ١ايع ا تُعـتٗا ايـٚيع١
املوًُ ١اي دقاَٗا قُعـ يف ٜجعلب عاّ ّ066و ٜٚععٛؿ دقعـّ ْعّ يف ٖعق ٙايً ع ١إم
اّ ّ716و ٜ ٖٛٚتُِ ْكٍ تلهٝى نٓٝوعَ ١هلهع ١يًكعـٜى دٛكدٝعٛيو نتع
باإلولٜكٚ ١ٝايولٜاْ( ١ٝآكاََ ١ٝوٝش ٞٝهٛك)١ٜو َِٚـك ٖقا ايّٓ مبـو تًو اي ًـ٠
ايٛاقع ١دٓٛب ًلم سً و ٜٚعتكـ دٕ ايعلب املوٝش ٝيف ٚاؿ ٟايرلات قـ اػغ عٛا
ٖق ٙايهتاب ١يف ايعكٛؿ ا٭ػري َٔ ٠ايكلٕ اـاَىو ٚبععـ قعلٕ َعٔ اينَعإ ا تُعـت
ٖق ٙايهتاب ١يف اؾنٜل ٠ايعلب ١ٝايٌُاي ١ٝاي لبٚ ١ٝيف َه١و
٫ٚبـ َٔ اإلًاك ٠إم دْ٘و  ٢ً ٚايِعٝـ ايعكا٥ـٟو ٚقع ياٜن قٜ َٞٛتععـ ػةعا
ثابتا يـ ٣املوٝش ٝايعلب :إْ٘ َا ٜعلف باْ٫كواّ اـًكٝـْٞٚو كـ كـ يف َـٜٓع١
ػًكٝـْٝٚعع ١ععاّ ّ071و فُععع بٓععاً ٤عع ٢ؿ عع ٠ٛاإلَرباطععٛك َلقٝععات ٚاإلَرباطععٛك٠
بٛـاكٜاو بٓا ٢ً ٤طً َٔ دهك كَٚا ايق ٟاستر ً ٢قلاكات ا ُع املوهْٞٛ
ايلابعععو د ٚفُععع د وععٛي ايجععاْ ٞاملٓعكععـ ععاّ ّ000و سٝععح قععلك ا ُععع دٕ ايوععٝـ
املوٝض بعـ ػوـُ ٙاك اؼاؿ ايٖٛ٬ت ٚايٓاهعٛت يف نٝعإ ٚاسعـو ٚقعـ دُي عٖ ٞعقا
ايكلاك ٚا تُـ إميإ دـٜـ ٜل ٣دٕ املوٝض بعـ ػوعـ ٙناْع يع٘ ط ٝعتعإٖٛ٫ :تٝع١
ْٚاهٛت١ٝو ،ا دؿ ٣إم اْكواّ يف ايهٓٝو:١
 نٓٝوعع ١كَٝٚععٚ ١ايكوععةٓةٚ :١ٝٓٝتعع َٔ٪بععلٕ يًُوععٝض ط ٝعععت و ُٝ ٚععا بعععـآَٓ بلٕ ي٘ ٌَ٦ٝت (املًه)ٕٛٝو
 نٓٝوعع ١اإلهععهٓـك١ٜو َععع ايوععلٜإ ٚايعععلب ٚا٭كَععٔو ٚميجًعع ٕٛاإلميععإا٭كثٛؿٚنوععع( ٞفُعععع د وعععٛي)و َٓ٪ٜٚععع ٕٛباية ٝعععع ١ايٛاسعععـ ٠يًُوعععٝض
(املٛ ْٛٛهعع)ٕٛٝو ٚقععـ ات ع ع ايكععـي ا٫ػععا ٙا٭ُٝ ٍٚععا ات ع ع دْةانٝعع١
َٛقرا َتلكدشا ب املًهٚ ٞا٭كثٛفٚنوٞو
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ميهععٔ دٕ تععـكي ٖععق ٙايع٬قععَ ١ععٔ ٚدٗععات ْلععل ث ع٬خ٬ :قتعع٘ َععع ِْععاك٣
للإو  ٚلاً ٞاؿ ٌ١و ٚمٚاد٘ َٔ َوٝشٝاتو
دَا ُٝعا ٜتعًعل بِٓعاك ٣لعلإ كعـ دععٌ عِ فَع ١اهلل ٗ ٚعـ" ٙدٜ ٫رتٓعٛا عٔ
ؿٜعععِٓٗ ٜ ٫ٚعٌّعععلٚا ًٚعععل ًععع ِٗٝدٜ ٫عععلنًٛا ايلبعععا ٚدٕ ٜ ٫تععععاًَٛا بٗعععا"و بععععـ دٕ
ُاؿ ٢ً ٙٛدير ٞسً١و (ابٔ ا٭ثريو ايهاٌَووو)و
ٚيكـ ٖادل دٚا ٌ٥املوًُ إم اؿ ٌ ١املوٝشَ ١ٝلت و ناْ ا٭ٚم يف ايوٓ١
اـاَو ١يًٓ ٚ ٠ٛايجاْ ١ٝإلظٗاك ايعـ ٠ٛو ٓٚعُ دسعـ ٌعل كدعٚ ٬دكبعع ْوعا٤و َعٔ
ب :ِٗٓٝجُإ ٚمٚدت٘ كق١ٝو ٚاينبري بٔ ايعٛاّو ٚيٓكلد املـٜض ايقٜ ٟعرب ب٘ ايلهٔ ٍٛ
ايٓذاً ٞيف ػةاب٘ ٭ُعشاب٘" :يع ٫ٛػعلدتِ إم دكض اؿ ٌع١و ع ٕ ٗٝعا ًَهعا ٫
ٜلًِ دسـا ٓـٙو ست ٢وعٌ اهلل يهِ لدا ،ا دْتِ "٘ٝو ٚناْ تًو دٖ ٍٚذل٠
يف اإلهّ٬و
دَا ا ذل ٠ايجاْ ١ٝكـ نإ ً ٢كدهعٗا دعرعل بعٔ دبع ٞطايع و ٚقعـ اُعةش
مثاْ كدٚ ٬اثٓ و ٚفيو بعـ دٕ اًتـ ا٭ف ٣باملوًُ ثاْ ١ٝبععـ ا ذعل ٠ا٭ٚمو إ٫
دٕ قلٌٜا تلهعٌ  ٚعـا يًٓذاًع ٞيةًع توعًُٗٝا املوعًُ و ٚنعإ كؿ ايٓذاًع٫" :ٞ
ٚاهلل  ٫دهًِ قَٛا داكْٞٚو ٚاػتاكٚا بع٬ؿٟو ٚاػتعاكً ْٞٚع ٢هعٛا ٟستع ٢دؿ عِٖٛ
ٚدها ِو ُا ٜكٖ ٍٛقإو ٕ ناْا ُاؿق هًُتِٗ إيُٗٝاو ٚإٕ ناْٛا ً ٢وري
َا ٜقنل ٖقإ َٓعتِٗ ٚدسوعٓ دعٛاكِٖ"و ٜلهعٌ ايٓذاًع ٞإم دُعشاب ايلهعٍٛو
ٝتهًِ دعرل بٔ دب ٞطاي و ٜٚعلض ً ٘ٝايٛاقع َٚا دا ٤ب٘ اإلهعّ٬و ٜٚكعلد ًٝع٘
هةلا َعٔ هعٛك ٠نعٗٝعّو  ٝهع ٞايٓذاًعٚ ٞدهعاقرت٘و ٜٚكع" :ٍٛإٕ ٖعقا ٚايعقٟ
دععا ٤بعع٘ ٝوعع ٢خيععلز َععٔ ٌَععهاٚ ٠اسععـ٠و اْة٬قععا ٚاهلل  ٫دهععًُِٗ إيٝهُععا دبععـاو
ٚهلٍ دعرلا ُعا ٜكٛيع٘ ايعـ ٜٔاؾـٜعـ بعٝوع ٢كعاٍٖ :ع ٛعـ اهلل ٚكهعٛي٘ ٚكٚسع٘
ٚنًُت٘ ديكاٖا إم َل ِٜايعقكا ٤اي ت"ٍٛو (املِـك ايوابل)و
ْوتٌ َٔ ٖقا ايّٓ كٚغ اي٥ٛاّ ٚايتراِٖ ٚايتكاكب ب املوٝشٚ ١ٝاإله ّ٬يف
بـاٜات٘و ٚتربم ٖق ٙايلٚغ ًَ ٢وت ٣ٛايتعاٌَ ٚايعكٝـ٠و هٛاَ ٢ً ٤وعت ٣ٛايلهعٍٛ
دّ ًَ ٢وت ٣ٛايٓذاًٞو
ٜٚتقنل دٕ ايله ٍٛنإ ً٬ ٢ق ١ط ١ ٝعكٛقى َِل ايق ٟدكهعٌ يع٘ دكبعع
دٛاكٟو َٓٗٔ َاك ١ٜاي دل ي٘ إبلاِٖٝو
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يعععٌ َععا ٚكؿ يف هععٛكت ٞآٍ ُععلإ َٚععلَ ِٜععٔ دنجععل ايِٓعع ْٛايع تكععلب بع
اإلهٚ ّ٬املوٝش١ٝو ُٝا ٜتعًل بة ٝع ١ايوٝـ املوٝض و ً ٘ٝايوّ٬و ٚهل لض عقٙ
املولي َٔ ١ػ ٍ٬قعاٚك ث٬ثع :١ايوعٝـَ ٠علِٜو ٚاملوعٝض ُٚعرات٘ َٚعذناتع٘و نُعا
ٚكؿت يف ٖععات ايوععٛكت ايهععلميت و ُٝ ٚععا ٜتعًععل بايوععٝـَ ٠ععلِٜو عع ٬بععـ َععٔ
اإلًععاك ٠إم دْٗععا تتشععـك َععٔ دهععلَ ٠كـهعع١و ٗعع ٞابٓععُ ١ععلإ تًععو ا٭هععل ٠ايعع
اُععةراٖا اهلل نُععا اُععةر ٢آؿّ ْٛٚسععا ٚآٍ إبععلاًٖ " ِٝعع ٢ايعععامل "و ٚيععـت َععلِٜ
ٚتل ل ع يف نٓ ع ايعٓاٜعع ١اإل ٝعع١و كععـ ْععقكتٗا دَٗععا هلل تعععامو " تك ًععٗا بك ععٍٛ
سوععٔ ٚدْ تٗععا ْ اتععا سوععٓا ٚنرًععٗا منلٜععاووو"و نُععا ناْ ع تلنععٌ َععٔ ٓععـ اهلل:
"نًُا ؿػٌ ًٗٝا منلٜا احمللاب ٚدـ ٓـٖا كمقاو قاٍ :دّْ ٢يعو ٖعقاو قايع ٖعٛ
َعععٔ ٓعععـ اهلل"و ٚناْع ع نًُٝععع ١امل٥٬هععع" :١إف قايع ع امل٥٬هعععٜ :١عععا َعععل ِٜإٕ اهلل
اُةراى ٚطٗلى ٚاُةراى ًْ ٢وا ٤ايعامل "و نُا بٌلٖا بٛيٝـٖا املُٝن ٝو٢
"نًُتعع٘"" :إف قاي ع امل٥٬هععٜ :١ععا َععل ِٜإٕ اهلل ٌ ٜععلى بهًُععَٓ ١عع٘ ا عع٘ املوععٝض
ٝو ٢بٔ َل"ِٜو ٚتعربم هعٛكَ ٠عل ِٜايع٫ٛؿ ٠ايعذاٝ ٥ع ١يًوعٝـ املوعٝض " :لكهعًٓا إيٗٝعا
كٚسٓا تُجٌ ا بٌلا هٜٛا"و
دَا ٔ ُرات٘ ٗ ٛدَ ٫ٚجٌ دَع٘ فَ ٚهاْع ١ػاُعٓ ١عـ اهلل تععامٚ" :دٗٝعا يف
ايععـْٝا ٚاٯػععلَٚ ٠ععٔ املكععلب "و ٖٚعع ٛععاا ٚسهععٜٚ ":ِٝعًُعع٘ ايهتععاب ٚاؿهُعع١
ٚايتععٛكاٚ ٠اإللٝععٌ"و ٚقععـ دعًعع٘ اهلل َعذععنٚ ٠ك عع ١يًعععامل ٚ" :يٓذعًعع٘ آٜعع ١يًٓععايو
ٚك َٓ ١او ٚنإ دَلا َكٔٝا"و نُا يٝن بلِٖ ايِرات اي يٝن مجٝع ا٭ْ ٝا:٤
بععل ايٛايععـٚ" ٜٔبععلا بٛايععـتٞو ٚا وعًععين د ععاكا ً عكٝا"و ٖٚعع ٛدػععريا كهعع ٍٛايوعع:ّ٬
"ٚايوٚ ّٜٛ ًٞ ّ٬يـت  ّٜٛٚدَٛت  ّٜٛٚدبعح سٝا"و
ٜٚعلض ايكلإٓ ايهل ِٜايعـٜعـ َعٔ َعذعنات ايوعٝـ املوعٝض ايع دعا ٤بعٔعٗا
يًـ اع ٔ طٗاك ٠دَٜ٘ٚ" :هًعِ ايٓعاي يف املٗعـ ٚنٗعَٚ ٬عٔ ايِعاؿ "و ُٝعا دعا٤
بعِٔٗ اٯػل َٓٗا َٔ ُٓٔ إطاك ُعر ١املؼًدعّ ايع ًعهً ُعرت٘ املُٝعن :٠كعـ
نإ قاؿكا ًً ٢را ٤ايٓاي َٔ دَعلاض َاميٓعا وعري قعاؿكً ٜٔعَ ٢عاؾتٗعا :ايعُع٢
ٚايربْو نُا نإ قاؿكا ً ٢قٗل املٛت ايقٜ ٫ ٟناٍ ٜكٗل ايٓاي مجٝعاو ٚنعإ
قاؿكا ًَ ٢عل  ١اي  : ٝتك ٍٛاٯ َٔ 00 ١ٜهعٛك ٠آٍ ُعلإ" :إْعين دػًعل َعٔ ايةع
نٗ ١٦ٝايةري لْرؽ ٝ ٘ٝه ٕٛطعريا بع فٕ اهللو ٚدبعل ٨ا٭نُع٘ ٚا٭بعلْ ٚدسٝعٞ
املٛت ٢ب فٕ اهللو ٚدْ ٦هِ عا تلنًَٚ ٕٛا تـػل ٕٚيف بٛٝتهِ"و
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ٜٛكؿ وٛهتاف يٛب ٕٛيف نتاب٘" سٔاك ٠ايعلب"و تلمج ١اؿٍ م ٝغو دٕ تَُع َل
"ا ٜلؿ دٕ ٜـػٌ َـ ١ٜٓايكـي هَ ٣ٛع ـؿ قً َٔ ٌٝكداي٘و ٚطً َعٔ اي ةلٜعلى
ُرلْٛٝٚي دٕ ٜلا ك٘ يف مٜاكت٘ ؾُٝع ا٭َانٔ املكـهع١و ٚد ةع ٢ا٭ًٖع ا٭َعإ
ٚقةع ِ ٗـا باسغاّ نٓا٥وِٗ ٚدَٛا ِ ٚبتشل ِٜايع اؿ ٢ً ٠املوًُ يف بٝعِٗ"و
ْٚقنل ٖٓا ّْ ايعٗـ ٠ايعُل ١ٜاي تعـ َٔ دِٖ ايٛثا٥ل يتٓل ِٝايع٬ق ١ب ا٭ؿٜإو
كـ د ةتِٗ:

 ا٭َإ ٭ْروِٗ ٚدَ٬نِٗ  ًُٚاِْٗووه تٔ نٓا٥وِٗ  ٫ٚتٗـّ ٜ ٫ٚعٓكّ َٓٗعا َ ٫ٚعٔ سريٖعا َٚعٔ ُعًِٗ ٝ
 ٫ت ْ َٔ ٤ًٞ َٔ ٫ٚدَٛا ِو ٜ ٫ٚهلٖ ٢ً ٕٛؿٜٔ ٫ٚ ِٜٗٓاك دسـ َِٓٗو
  ًِٗٝ ٚدٕ ٜعةٛا اؾن١ٜوٜٚك ٍٛاؿ ٠بٔ ْعُإ ايت ً  :س طاي ُل ت ً باؾن ١ٜقايٛا :مٔ لب
٪ْ ٫ؿَ ٟا ٪ٜؿ ٟا٭ ادِو ٚيهٔ ػق َٓا نُعا ٜلػعق بعٔعهِ َعٔ بععضو ٜعٓعٕٛ
عععِ ايِعععـق ١ايع ع ت٪ػعععق َعععٔ
ايِعععـق١و لًعععاك ًٝععع٘ دسعععـ دُعععشاب٘ دٕ ٜٔعععا
املوًُ و ٖٚقا َا سٌِو
ٜٚععٛكؿ ايععـنتٛك ػًعع اؾععلاؿو يف ؿكاهعع ١يعع٘ يف فًعع" ١ؿكاهععات هلٜعع"١و
ايعـؿ61و ُ6660 ٝو دن٤ا َٔ ػةاب ديكاْ ٙـكَ ٙةلإ يف امل٪يل ايوٛك ٟا٭ٍٚ
ايق ٟاْعكـ يف باكٜى اّ 1010و ٜتشـخ َ ٘ٝةلإ ٔ َٛق اي واهٓ ١ايعلٚبعٞ
َٔ تض ؿٌَل ":إفا ناْ ايٓعل ٠اؾٓو ١ًٝٔ ١ٝيف ايٓرى ًو د لف دَع ١دًعـ
تععلثريا بعٛاًَععٗا َععٔ ا٭َعع ١ايعلبٝعع١و ملععا قععـّ دبععٝ ٛععـ ٠بععٔ اؾععلاغ  ٚػايععـ بععٔ ايٛيٝععـ
ظ َٛٝايعلب املوًُ إم ب٬ؿ ايٌاّ ٚدـٚا ساكها ً ٢دبٛابٗا َٔ اي واِْٖٚ ٝ
لب ِْاكٜ ٣تكـَِٗ ًَهِٗ د ً١و إ ٫دٕ ٖ ٤٫٪بـ َٔ ٫قتاٍ املوًُ ٚايٛقٛف يف
ٚدعع ِٖٗٛةرععٛا ًعع ِٗٝةع ا٭ؾو غنععٛا اؾاَععع ١ايـٜٝٓععٚ ١ايلابةعع ١ايوٝاهعع١ٝ
ايًت ناْتعا تك ٔعٝإ ًع ِٗٝععٛا ٠٫ايعلٚ ّٚػة عٛا ٚؿ  ٤٫ٚٚايٓعاطك بًوعاِْٗ َعٔ
بين دَتِٗ ايعلبو ُٗـٚا ِ ايو ٌٝو  ٚتشٛا ايةلٜل َٚهٓ َٔ ِٖٛتض اي ٬ؿو"
- 10مشاٍنات مشيحيي الشاو
اْتٌعععلت املوعععٝش ١ٝيف ايٌعععاّ ٚايععععلام برٔعععٌ ايٌٓعععاطات ايهع ع ري ٠يًوعععلٜإ
ايٓوععاطل٠و ٚس ع دععا ٤اؿهععِ ا٭َعع ٟٛاْتكععٌ ايهععجري َععِٓٗ إم اإلهعع ّ٬إ ٫دْٗععِ
استرلععٛا بععايغاخ ايراكهععٚ ٞايلَٚععاْٚ ٞاإلولٜكععٞو يععقيوو ْٚتٝذعع ١يتععلثريات ٖععقا
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ايغاخو ٌْلت يف ٖقا ايعٗـو غاُ ١يف ايهٚ ١ ٛاي ِل٠و سلن ١كً ١ٝن ري٠و
تهْٛع َعـاكي ايتروعري ٚايركع٘ ٚكٚاٜع ١اؿعـٜحو نُعا ٌْعلت َـكهع ١نَٝ٬ع١
ت شح يف َوا ٌ٥ايكـكو  ٚلف َٔ دِٖ د ُـتٗا اؿؤ اي ِلٚ ٟتًُٝقٚ ٙاٌُ بٔ
ةا٤و ،جٌ َقٖ ا ٫تناٍو
ٚناْع قععـ اْتٌععلت يف ايٌععاّو َٓٚععق ايكععلٕ ايجايععح يًُعع٬ٝؿ َععـاكي ٖٛ٫تٝعع١
تعتُععـ امل ععاؿ ٨اي ع قاَ ع ًٗٝععا ا٭ناؿميٝععات ايرًوععر ١ٝيف قٝوععاكٚ ١ٜدْةانٝعع١و
ٚهععاُٖ ٖععق ٙاملععـاكي يف ايكععلٕ اـععاَى يف اؾععـٍ ايكععا ِ٥سعع ٍٛط ٝععع ١املوععٝضو
ٚاهععتعاْ بايرًوععر ١اإلولٜكٝعع ١يععـ ِ آكاٗ٥ععا بععاؿذر ٚايععرباٖ و ٚقععـ ؼٛي ع ٖععقٙ
ايجلٚات ايعكًٝع ١فات ا٭ُع ٍٛاإلولٜكٝعٚ ١ايلَٚاْٝع ١إم ايععلب بععـ ؼع ٍٛايٌعاّ إم
اإلهّ٬و ٜك ٕٛ ٍٛنلميل (اؿٔاك ٠ايعلبَٚ ١ٝـ ٣تلثلٖا بامل٪ثلات ا٭دٓ ١ٝو ؿاك
ايرهععل ايعلبعع" :)ٞبٗععق ٙايةلٜكععٚ ١سععـٖا وع دٕ ٜروععل ايتٌععاب٘ ايععق٬ْ ٟسلعع٘ يف
َلاٖل املوٝش ١ٝاي ٝنْة ١ٝا٭هاهٚ ١ٝايتعاي ِٝاإله١َٝ٬و ٚإٕ اي شح يف نٓع٘ اهلل
ُٚرات٘ ٖ ٛد ٤ًٞ ٍٚي٘ املكاّ ا٭ ٍٚيف نتابات نٌ اٯبا ٤يف ايهٓٝو ١اإلولٜك١ٝو
ٚدقـّ ًُا ٤ايـ ٜٔاإلهَٞ٬و لقـّ ًُا ٤املوًُ  ًٕٛ ٌٜدْروِٗ إم سعـ نع ري
با٭عاخ اي تـٚك س ٍٛايكٔاٚ ٤ايكـك ٚاإلكاؿ"٠و
ٚتًعععو َوعععاَُٖ ١وعععٝشٚ ١ٝآعععش ١يف تٌعععه ٌٝايرهعععل اإلهععع َٞ٬يف ايعِعععل
ا٭َٟٛو ٚنإ ٜٛسٓا ايـٌَك َٔ ٞدِٖ َٔ ْاقٍ يف ٖقا اؾاْ و ٚيكع يرِعاست٘
"بـقام ايقٖ "و نُا نإ يف ً اب٘ ْـميا يٝنٜعـ بعٔ َعاٜٚع١و ٚٚيع ٞإؿاك ٠ايٌعٕٚ٪
املايٝعع ١يف ؿٌَععل ي ععري ػًٝرعع١و ٚيعع٘ َ٪يرععات ـٜععـ" :٠قععاٚكَ ٠ععع َوععًِ يف ديٖٝٛعع١
املوععٝض"و "ْللٜعع ١سلٜعع ١اإلكاؿ"٠و "إكًععاؿ ايِٓععاك ٣يف دععـا ِ َععع املوععًُ "و نُععا
ناْ ع يعع٘ ْكاًععات يف ايكععـكو ْٚكععٌ إم ايعلبٝعع ١ايهععجري َععٔ ايٓنا ععات ايِٓععلاْ١ٝ
ٚا٭ هاك اإلولٜك١ٝو
ق ععٌ ايعععلب املوععًُ ٕٛد هععاك ٜٛسٓععا ايعكًٝعع١و بععٌ ًععذعٚ ٙٛوععريً ٙعع ٢تلمجعع١
امل٪يرات ايْٛٝاْٚ :١ٝنإ ػايـ بٔ ٜنٜـ ػري َٔ َجعٌ فيعوو إف تتًُعق ًعٜ ٢عـ كاٖع
ٜـ َ ٢لٜاي ٚدػق ٓ٘ ُٓع ١ايةع ٚايهُٝٝعا٤و ٚنعإ ػايعـ ٖعقا كَعنا ؿلنع١
ن ري ٠قاَ يف ايٌاّو مت َٔ ػ ٬ا ت اؿٍ ايوًع ايرهل١ٜو د ة ٢ايعلب ًعلِٖ
ٚقلآِْٗ ٚسـٜح كهِ ٛو ٚدػقٚا ايرًور ١اإلولٜكٚ ١ٝا٭ هعاك املوعٝشٚ ١ٝايتٌعلٜع
اي ٝنْةْٚ ٞلِ اؿهِ ٚاإلؿاك٠و
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ٚقععـ تععلدِ ٜعكععٛب ايلٖععا )ّ565- 000( ٟٚايهععجري َععٔ نت ع اإل ٝععات إم
ايعلبٝعع١و  ٚنععإ ٖٛ٫تٝععا ًٝ ٚوعع ٛا هععلٜاْٝاو ؿكي يف ؿٜععل قٓوععلُ ٚ ٜٔععٌ دهععكرا
يًلٖاو  َٔٚايٌعلاْ ٤قنل ايٓاب  ١ايٌ ٝاْ ٞايقَ ٟـغ ـ املًو  َٔٚبعـٚ ٙنقيو
ايٛيٝـ َٚات يف دٜاَ٘و
 ٫ٚبـ يف ٖقا ايوٝام َٔ دٕ ْرلؿ َواس ١يًشـٜح ٔ ا٭ػةعٌ ٚق ًٝتع٘ ت ًع و
هععٛاً ٤ععَ ٢وععت ٣ٛايععـٚك ايوٝاهععٚ ٞاؿلبعع ٞإم داْع ا٭َعع ٜٛو دّ ًععَ ٢وععت٣ٛ
ايـٚك ايوٝاه ٞيٮػةٌ دّ ًُ ٢عٝـ إبـا ٘ ايٌعلٟو
ٖٓٚاى ا٭ػةٌ َٔ بعين دعجِ بعٔ بهعلو دسعـ علٚع ت ًع و ايعق ٜٔكععا ٚيعـ يف
هٓ 66 ١يًٗذل ٠يف اؿري٠و  ٚاَ يف ب ٬بعين دَٝع١و ٚاؽعقٜ ٙنٜعـ ْعـمياو ٚنعإ
٬ٜمَعع٘ ٜٚلا كعع٘ ستعع ٢يف اؿععر إم بٝع اهلل اؿععلاّو ٚنععإ ا٭ػةععٌ ُٝععل ايجكا عع١
ايـٚ ١ٜٝٓابٓا باكا يًهٓٝوَ ٢ً ١قٖ ايٝعاق ع١و ٚقعـ سلع ٞيعـ ٣ا٭َع ٜٛعهاْع١
ػاُ ١ملا نإ يك َٔ َ٘ٛدٜـ بٔٝا ٢ً ٤ـ املًوو ٚنإ ـ املًو ٜلَعن بلٓعاٙ
ٔ ا٭ػةٌ إم كٓا ٔ ٙت ً َٚوٝش ٞٝايٌاّو
- 17املشيحيوٌ يف العصر العقاسي
بعـ تٛسات اإلههٓـك يف ايكلٕ ايلابع ق ٌ امل٬ٝؿ اْتٌلت يف ايٌاّ ٚب٬ؿ َا
ب ايٓٗل ٜٔايعً ّٛايْٛٝاْ١ٝو غاُ ١يف ٗعـ بةًُٝعٛيو عرب َـكهع ١اإلهعهٓـك١ٜ
( 006مو ّ)و نُععا اْتٌععلت ًعع ّٛدكهععةًٚ ٛععلٚسات ا٭ ٬طْٝٛعع ١اؾـٜععـ٠و ععرب
ا٭ؿٜل ٠ايٌلق ١ٝبايتٛامَ ٟع امل٪يرعات املوعٝش١ٝو ٚنعإ عق ٜٔايععاًَ تعلثري نع ري
يـ ٣ايوٛك ٜو كـ ْكٌ هريدٛٝي كٌٜٓٝا (تٛيف اّ )ّ 700إم ايولٜاْ٪َ ١ٝيرات
وايٝإ ٚدكهةٚ ٛؿْٝٚناإلٜلٚواد ٝو نُعا ْكعٌ ايوعٛكٖ ٕٜٛعق ٙايجكا ع ١إم ايرعليو
يععقيو ٜكعع ٍٛابععٔ ػًععـ ٕٚيف املكـَعع" :١دكاؿ املوععًُ ٕٛؿكاهعع ١ايرًوععر١و كععـ عععٛا
ايكواٚهٚ ١ايلٖ عإ ٜتشعـثٗٓ ٕٛعا إم ك اٜعاِٖ املوعٝش ٝو ٚايعكعٌ اي ٌعل ٟميٝعٌ
بععاية ع إم ايععتعًِو يععقيو طً ع اـًٝرعع ١ايع اهعع ٞدبعع ٛدعرععل املِٓععٛك إم إَرباطععٛك
بٝنْة ١دٕ ٜلهٌ إي ٘ٝايغمجات ايعلب ١ٝيهت ايلٜآٝاتو لكهٌ اإلَرباطعٛك إيٝع٘
َ٪يرععات إقًٝععـي ٚبعععض نت ع ايرٝنٜععا٤و كععلد املوععًُٚ ٕٛؿكهععٛا نععٌ ٖععقاو ،ععا
َٓشِٗ ايلو  ١يف َعل  ١دنجلو ٚس تٛم امللَ ٕٛاؿهِ نإ يـ ٜ٘بعض املعل ع١
ٚايلو  ١يف ايتعًِو اْةًل إفا إم ايعٌُو ٚدكهعٌ بعجع ١إم دبعاطل ٠بٝنْةع١و ٚنًع
كهً٘ باي شح ٔ امل٪يرات ايعًُ ١ٝايْٛٝاْْٚ ١ٝكًٗا إم ايعلب١ٝو ٚيقيو كـ دؿل بِٗ
تلامج٘و ٚيع بعقيو احملا لعً ١ع ٢دعن ٤نع ري َعٔ ٖعق ٙايعًعٚ ّٛمجعٗعا"و (َعلِٜ
ه- َ٘٬ناكو ايغمج ١يف ايعِل ايع اهٞو ٚماك ٠ايجكا ١و ؿٌَل )1005و
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يكـ دػقت َواُٖ ١ايعلب املوٝش ٝيف اْة٬قع ١اؿٔعاك ٠ايعلبٝع ١يف ايعِعل
ايع اه ٞدٚدٗا ـ٠و مشً ْكٌ املعل ٚ ١ط ايعٚ ٕٛٝايرًو و
ٚقععـ َععلت ايغمجعع١و يف فيععو ايعِععل علاسععٌ ث٬ثعع( : ١د ععـ لٜععـ ايل ععا ٞو
ِل امللَ)ٕٛ
 امللسًععع ١ا٭ٚمٚ ) ّ565- 570 (:تٔعععُٓ  :حيٝععع ٢بعععٔ اي ةلٜعععلو َغدعععِا وعععةٞو ٚدعععلدى دربٜعععٌ اية ٝعع و ٜٛٚسٓعععا بعععٔ َاهععع ٜ٘ٛايعععق ٟتعععلدِ
امل٪يرات اية  ١ٝيف ٗـ ايلًٝـو ٚباه ٌٝاملةلإو
 امللسً ١ايجاْ)ّ016- 510( :١ٝو ٚمشًع  :اؿذعاز بعٔ َةعلو ٚنٛهعتا بعٔيٛقععا اي عً هععٞو  ٚععـ املوععٝض بععٔ ْعُٝعع ١اؿُِععٞو ٚسععٓ بععٔ اهععشلو
ٚإهشام بٔ سٓ و ٚس  ٍٝبٔ ا٭ ِِو سرٝـ سٓ و
 امللسً ١ايجايج - 016( :١ستْٗ ٢ا ١ٜايِٓع ا٭َ ٍٚعٔ ايكعلٕ اؿعاؿٌ ٟعليًُ٬ٝؿ)و ٚقـ ل املغمج َ :ت ٢بٔ ْٜٛى ٚحي ٢ٝبٔ اؿٝ ٚ ٠و ٢بعٔ
هلباػ و ٚقـ ًُٛا يف تلمجَٓ ١ةل دكهةٚ ٛايرٝنٜا٤و
ٚمشًع ايِٓعع ْٛاملغمجعع ١فععا٫ت املعل عع ١ايْٛٝاْٝعع ١مجٝعععا تكل ٜععا :اؿهععِ
ٚا٭َجعععاٍ ا٭ػ٬قٝععع ١يًر٬هعععر ١ايْٛٝعععاْ ٝو ٚد ُعععاٍ دكهعععة ٛمجٝععععا (ا٭َعععانٔو
ايتشً٬ٝت ا٭ٚمو ايتشً٬ٝت ايجاْ١ٝو ايتلٜٚعٌو ايرٝنٜعا)٤و دَعا يف ايةع كعـ مشًع
نتاب ط كات ا٭ط اٚ ٤ايٓ ض ٚتكاْ ١ايٌراٚ ٤ايعلاّ ٚط ايعٕٛٝو دَعا ًعُ ٢ععٝـ
ا٭ؿب ٚايً  ١كـ ْكٌ دبع ٛبٌعل َتع ٢بعٔ ٜعْٛى نتعاب ايٌععلو دَعا نتعاب اـةابع١
ك عـ ْكًعع٘ إهععشل بععٔ سععٓ و ٚقععـ تععلثل قـاَعع ١بععٔ دعرععل ايٓاقععـ اي ٬وعع ٞايٌععهًٞ
(005يًٗذل )٠بٗ ق ٜٔايهتاب غاُع ١يف َوعلي ١تٓلع ِٝايٌععل ًع ٢دهعى كًٝع١و
ٚنقيو اؾلداْ ٞيف هل ٠ايٛسـ ٠يـ ٣دكهةٛو ٚايٓن  ١ايٓرو ١ٝيف ٗعِ ا٭ؿبو
(د ـ ؿُٖإو ايٓكـ ايعلب ٞايكـِٜو داَع ١اي عح و)6665- 6660و
٫ٚبـ َٔ ايتٖٓٓ ٜ٘ٛا ب هٗاّ املغمج ايعلب املوٝش ٝيف إوٓعا ٤ايً ع ١ايعلبٝع١
عرلؿات دـٜـ٠و ٚيف بٓاْ ٤لاّ ًور ًُٞ ٞلب ٞض ٭ٚكٚبا ٫سكعا بانتٌعاف
تلاثٗا َٔ ػ ٍ٬ايغمج١و
حيني بً إسحق:

٫ٚبعععـ َعععٔ دٕ ْرعععلؿ سِّٝعععنا ػاُعععا ؿعععٓ بعععٔ إهعععشل () ّ550—560و ْلع علا
٭ُٖٝتعع٘ اـاُعع١و إف تتشععـخ امللادععع ععٔ َـكهعع ١سععٓ يف ايغمجعع ١اي ع ناْ ع
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َلنن إْتاز ٚتلٌٖٝو إْع٘ َوعٝشْ ٞوعةٛكٟو ناََعٌ بع ايجكا ع ١ايْٛٝاْٝعٚ ١ايعلبٝع١
رب ايولٜاْ١ٝو ٜٚقنل ٙابٔ ايٓـ ِٜيف نتاب٘ ايرٗله َٔ ب املغمج َٔ ايً ات
ا٭دٓ ٝعع ١إم ايعلبٝعع١و ٖٚعع ٛععاؿ َ ٟعٔ اؿععري٠و ٚيععـ ععاّ  ّ 560يف ايك ًٝعع ١ايعلبٝعع١
املوعععٝش ١ٝعععاؿو ٚؿكي ايعًععع ّٛثعععِ هعععا ل إم بٝنْةععع١و عععـكي ايْٛٝاْٝععع١و ثعععِ إم
اإلههٓـك ١ٜثِ اي ِل ٠سٝح ؿكي ايعلبٝع ١يعـ ٣اـًٝعٌو ٜعـ  ٙٛاملعلَ ٕٛإم تلمجع١
َععا ٜوععتةٝع َععٔ نتعع اؿهُععا ٤ايْٛٝععاْ ٝإم ايعلبٝعع١و ٚدٕ ٜلادععع َععا تلمجعع٘
اٯػععلٕٚو هاْع سِعع ١ًٝفيععو وععٚ ١ث٬ثع نتابععا ط ٝععا ي ايٝععإ إم ايعلبٝعع١و
 ١٦َٚنتاب يًُ٪ي ْرو٘ إم ايولٜاْ١ٝو
دَا ًُ ٢عٝـ ط ايع ٕٛٝكـ تلى سٓ "نتاب ايع "و د ٚايعٌل َكعا٫تو
ٖٚععٜ ٛعععاجل ايكٔععاٜا ايتايٝعع :١تٌععلٜض ايع ع ًَٚشكاتٗععاو تٌععلٜض امللانععن ايـَاوٝعع١
ٚايةلٜل اي ِل١ٜو ْللٜات اإلبِعاكو دهع اب دَعلاض ايعع و َ٬عات ًعٌ ايعع و
ْٚللٜعععات اإلَعععلاضو ٚدؿٜٚععع ١ايعع ع اي وعععٝةٚ ١دؿٜٚععع ١ايعع ع امللن ععع١و َعععع دقعععـّ
ٍّ َ٪هى ط ايع ٕٛٝايعلبٞو ٚيٝن سعٓ
املِٛكات ايتٌلحي ١ٝيًع و ٚقـ نإ عل
بايٓناٖٚ ١ايعر١و كـ طً إي ٘ٝاملتٛنٌ دٕ ِٜٓع ي٘ ا يكتٌ دسـ د ـا ٘٥ل ضو
كاٍ ي٘ املتٛنٌ ْٞ ":دقتًعوش"و كعاٍ سعٓ " :يع ٞكب ٜلػعق عكع ٞوعـا يف املٛقع
ا٭ لِو ٕ اػتاك دَري امل َٓ٪دٕ ٜلًِ ْرو٘و ًٝرعٌ"و ت وعِ اـًٝرعٚ ١قعاٍ يع٘":
ٜا سٓ ش َا ايقَٓ ٟعو َٔ اإلداب١و َع َعا كدٜتع٘ َعٔ ُعـم نميتٓعا يف اؿعايت "و
ك اٍ سعٓ ً ":ع٦ٝإو ٜعا دَعري املع َٓ٪ش"و قعاٍَٚ" :عا ُٖعا "و قعاٍ" :ايعـٚ ٜٔايِعٓا "١و
قاٍٚ" :ن" ٝو دداب" :ايـٜ ٜٔلَلْعا برععٌ اـعري ٚاؾُٝعٌ َعع د عـآ٥او ٚايِعٓا ١
يٓعٓا َٔ اإلٓلاك ب ين اؾٓى؛ ٭ْٗا َٓٛع ١ ٛيعٓرعِٗ َٚكِعٛكً ٠عَِ ٢عاؿِٗو
َٚع ٖقا كـ دععٌ اهلل يف كقعاب ا٭ط عاٗ ٤عـا َ٪نعـا بلميعإ َ ًلع ١دٕ ٜ ٫عةعٛا
ؿٚا ٤ق ّتععاٜ ٫ٚ ٫عع٪ف"ٟو (ؿو قوععٔ اـععريو ايععٛدٝن يف تععاكٜؽ اية ع و داَععع ١تٌععلٜٔو
 )ّ 6661- 6666و
يكـ دلٖ ٣قا نً٘ يف د َٔ ٛايتواَض ايـٜينو ٪ٜٚنـ فيو نجل ٠املٓاظلات
ب املوًُ ٚاملوٝش ٝيف ِل امللَٕٛو رَٓ ٞاظل ٠سٔعلٖا املةعلإ دبع ٛكا٥ةع١
س ٝع بععٔ ػـَ ع)ّ560( ١و ٚنععإ لبٝععا َععٔ تهلٜع و هعلٍ املععلَ ٕٛععٔ ايتجًٝععحو
ٚنإ املةلإ ًٝو ٛاو لؿ قا" :٬٥مٔ ْك ٍٛيف اي اك ٟدْ٘ دٖٛل ٚاسعـ ف ٚثع٬خ
ُععرات د ٚػععٛاْ ثعع٬خ ْوععُٗٝا دقععاِْٝو نُععا تكٛيعع ٕٛيف اهلل ه ع شاْ٘ ٚتعععام يف
اي وععًُ( ١باهععِ اهلل ايععل ٔ ايععلس)ِٝو ععاهلل ٓععـْا ٖعع ٛا٭ب ٚايععل ٔ ٖعع ٛا٫بععٔ
ٚايلس ٖٛ ِٝايعً١و د ٚكٚغ ايكـيو هْ٬ا ٜٛسـ اي اكٟو ٚقـ كؿ ً ٘ٝدبٜٛ ٛه بٔ
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إهشل ايهٓـ667( ٟيًٗذل)٠و ،عا ؿ عع ايرًٝوعٛف املوعٝش ٞدبعا منلٜعا حيع ٞبعٔ
ـ )ّ050- 507( ٟيًلؿ يف كهعاي ١يف ايتٛسٝعـ ()ّ006و نُعا ًعاكى اؾعاس يف
تًو ايٓكاًاتو
إْٓعععا دَعععاّ ٚاقعععع ١تاكخيٝععع ١ثابتععع ١تعععلت ط بعععايع ٍٝاملٌعععغى ٚايتعععاكٜؽ املٌعععغىو
َٚواُٖ ١ايعلبو َوًُ َٚوٝش ٝو يف بٓا ٤اؿٔاك ٠ايعلب ١ٝاي تعرب ٔ ايكعِٝ
املٌععغن ١ي ٓععاٖ ٠ععق ٙاؿٔععاك٠و ٚقععـ ًععٗـ بععقيو نُ ّت عاب َععٔ فيععو اينَععإو نُععا
َ٪كػعع ٕٛسععـٜجٕٛو ٜكعع ٍٛاؾععاس  ":إٕ ِْععاك ٣ب ععـاؿ نععاْٛا ٜٔٗٓعع ٕٛبايِععٓا ات
امللععععَٓ ١عععـف يف سٝعععا ٠اـًرعععاٚ ٤ايل ٝععع١و ُعععِٓٗ نتوعععاب ايوععع٬ط ٚدط عععا٤
ا٭ًلاف ٚايعةاكٚ ٕٚايِعٝاك "١و ُٝعا ٌٜعري ًعٛقٓ ٞع( ٝايعِعل ايع اهع ٞا٭)ٍٚ
إم دٕ "املوعععًُ اْعععـفٛا بايِٓعععاك ٣عععقا ايعِعععل اْعععـَادا ٚاهععععاو ،عععا دعًعععِٗ
حيترً ٕٛبل ٝاؿِٖ ايـ١ٜٝٓو ٜٚتؼق َِٗٓ ٕٚنتواب ايـٚاٚ ٜٔٚا٭ط اٚ ٤املٓذُ ْٚكً١
ً ّٛا٭ٚاٌ٥و نُا دعًِٗ ميً ٕٚ٪قًٛبِٗ دَٓا ٚكٓ ٢ؿ ٕٚو د ٚظًِ"و
ٚدتةعععلم ٖٓعععا إم َلٗعععل َعععٔ َلعععاٖل اؿلٜععع ١ايـٜٝٓععع ١ايع ع يتعععع بٗعععا ايععععلب
املوٝش ٕٛٝيف فيو ايعِلو َعٔ ػع ٍ٬قاُ٥ع ١ا٭هعاقر ١ايععلب ايع دٚكؿٖعا اي اسعح
تٝوري ػً و يف نتاب٘ (نٓٝو ١ايعلبووو َِـك هابلو َوتٓـا إم تاكٜؽ َٝؼاٌٝ٥
ايه ري)و سٝعح ٜعٛكؿ د عا ٤توعع ١دهعاقر ١علبو َعلُٗعِ َعٔ ايوعٛك : ٜععإ
دهك ايعلب١ٝو َٔ ؿٜل َامن ٞيف ايلق١و يف ٗـ ايلًٝـ () ّ510- 505و ٜٛسٓا
دهك ايعلب١ٝو َٔ ايلقع ١دٜٔعاو يف ٗعـ املعلَ)ّ500- 515( ٕٛو إبعلاٖ ِٝدهعك
ايعلب َٔ ١ٝؿٜل تًعـاو يف ٗـ ا٭َ و ُربا دهك ايعلب١ٝو َٔ ؿٜل ٯطٛو يف ٗـ
املعتِِو طرب ٟدهعك ايعلبٝع١و َعٔ د عٌ ايلٖعاو َعاُعل يًُعتُعـو (550 - 500
ّ)و ٜٛسٓا دهك ايعلب١ٝو َٔ ايلق١و  ٚاُل املٗتـٟو ٜٛسٓا دهك ايعلب َٔ ؿٜعل
َاك ٜعكٛب  -نٝو)ّ 065- 507( ّٛو دثٓاهٛٝي دهك ايعلبو َٔ ؿٜل سلبامو
()ّ000- 066و َٛهَ ٢ةلإ ايعلب١ٝو ( )ّ077- 070و
- 10العرب املشيحيوٌ مً رواد اليَا

هاِٖ ايعلب املوٝشٕٛٝو بٌ ناْٛا كّٚاؿاو يف فاٍ ايٓٗٔ ١ايعلبٝع ١اؿـٜجع١و
يف ايكلٕ ايتاهع ٌلو هٛاُ ٢ً ٤ععٝـ ايً عٚ ١ا٭ؿب ٚايرٓع ٕٛا٭ؿبٝع ١دّ ًعُ ٢ععٝـ
ايِععشا ٚ ١ايرهععلو ٚفيععو َععٔ ػععٌْ ٍ٬ععل د هععاك ايتٓععٜٛل ٚؼلٜععل املععلدٚ ٠اإلُعع٬غ
ايوععًُٚ ٞتةععٜٛل ايتعًععِٝو ٚنععقيو املوععاُٖ ١يف ايتذـٜععـ ًععُ ٢عععٝـ ايً ععٚ ١ا٭ؿب
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ٚايتؼًّ َٔ ايكٛٝؿ ايتكًٝـ ١ٜيف ايتع ريو نُا ؿ ٛا إم إثاك ٠ايعكٌ ٚاؿلٚ ١ٜاملواٚا٠
ٚايـميكلاطٚ ١ٝايٛسـ ٠ايك ١َٝٛايعلبٚ ١ٝايعًُاْ١ٝو
- 1شَداء  0أيار مً العرب املشيحيني:

إْٗعِ كدععاٍ قعـَٛا دكٚاسٗععِ يف هع  ٌٝايععـ اع عٔ ايكَٝٛعع ١ايعلبٝعٓ ١ععـ ايوٝاهعع١
ايعِٓل ١ٜايغنٚ ١ٝتغٜو ا٭َ١و ٚقـ بـدت هًوً ١اإل ـاَات بٌٓل قوعٝى َعٔ د عٌ
ي ٓإو ٜعـ ٜٛ ٢هع اؿاٜعو يف ؿٌَعل يف  66دٜعاك 1017و ٚيف آب َعٔ ايععاّ ْروع٘ مت
ًٓل دسـ ٌعل َٓآع ٬يف نعٌ َعٔ بعريٚت ٚبعً عو ٚدعٓ و َجًع ايكا ًع ١ا٭ٚم َعٔ
ايٌٗـا٤و ثِ يف ْٝوعإ 1010و ا تكًع ايوعًةات قا ًع ١ثاْٝع ١بتُٗع ١اـٝاْع ١ايعلُع٢
ٚد ـَ ً 66ؼِ ١ٝلب١ٝو ٚنإ َٔ ب ٖ ٤٫٪ايعـٜـ َٔ ايعلب املوعٝش ٝايعقٜٔ
ًععاكنٛا إػععٛاِْٗ اٯػععل ٜٔيف ايععٛطٔو بععايرهل ٚايتٔععشَ ١ٝععٔ ددععٌ ا٭َعع١و دفنععل
َِٓٗ:
ايٌععٗٝـ تٝ ٛععل مكٜععلٚ :يععـ يف طععلابًى ايٌععاّو ٚنععإ ٌٜٓععل َكععا٫ت قَٝٛعع ١يف
إسـُ ٣ش املٗذلو ٚا تكٌ ٚدػ ٙٛدْةٚ ٕٛسهِ ًُٗٝعا باـٝاْع ١ايعلُعًٚ ٢عٓكا
يف ؿٌَل يف ايواؿي َٔ دٜاك 1010
ايٌٗٝـ ك ٝل كمم هًٚ :ّٛيـ يف ّ اّ 1501و ي ى ثٛب ايلٖ ٜٓ ٖٛٚ ١ا عو
ٚؿكي اؿكععٛمو ٚدُع ض ُععـٜكا يًٌععٝؽ ععـ اؿُٝععـ اينٖععلاٟٚو ٚاهععتراؿ َععٔ آكا٥عع٘
ٚتعايُ٘ٝو ٚهاِٖ يف ايٌٓا ايوٝاه ٞايول ٟيًُٓتـ ٣ا٭ؿبٚ ٞاؾُع ١ٝايعلب ١ٝايرتا٠و
ٚدي ايعـٜـ َٔ ايهت " :دَلاض ايعِل اؾـٜـ"و "سٝا ٠ايع ٬ؿ يف ًعِ ا٫قتِعاؿ"و
"سكٛم ايـ"ٍٚو ٚد ـّ يف  0دٜاك يف بريٚتو
 - 6املشيحيوٌ العرب مً دعا العلناىي :

يكـ ظٗل تٛد٘ ًُاْ ٞيـ ٣ايٓٗٔ ٜٛايعلب يف ايِٓ ايجاْ َٔ ٞايكلٕ ايتاهع
ٌععلو ًعع ٢اػععت٬ف اْتُععا٤اتِٗو ْععقنل َععِٓٗ ععـ ايععل ٔ ايهععٛان ٚهععاطع
اؿِلٟو ٚبةلي اي وتاْ ٚ ٞدَع ايلحيعاًْٚ ٞع ً ٞايٌعُٚ ٌٝدؿٜع إهعشلو  ٫ٚبعـ
ٖٓا َٔ نًُع ١سع ٍٛايعًُاْٝع١و يتٓٛعٝض ا٭َعٛك  :كعـ دعا٤ت قلٜٓع ١يًكَٝٛع١و ٖٚع٫ ٞ
تكتِل ً ٌِ ٢ايـ ٔ ٜٔايـٚيعٚ ١ا ت عاك ايٌعع َِعـك ايوعًةاتو بعٌ توعع ٢إم
إ  ٤٬ايعكٌ ٚسل ١ٜايرهل ٚاهعتك ٍ٬اإلكاؿٚ ٠اسعغاّ ا٫ػعت٬فو إْٗعا امل عاؿ ٨ايع
تُٔٔ اْ٫تكاٍ َٔ فتُع تكًٝـ ٟإم فتُع سـٜحو
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بةععلي اي وعععتاْ : ٞيكعععـ دععا ٤تٛدععع٘ بةعععلي اي وععتاْ ٞايعععٛطين ْتٝذععع ١يتٛدٗععع٘
ايعًُاْٞو هاْ "ٚطٓٝات٘" يف ُشٝرْ " ١رعري هعٛك "١ٜكؿا ًع ٢ايِعـاَات ايةا٥رٝع١
يف ي ٓععإ ععاّ ّ 1506و ععايٛطٔ هععٛكٜٓ ٫ٚ ١ٜو ع إم ايععٛطٔ َععٔ ٜتعِ ع َععقٖ ٝاو
ٚيهععٌ "َععٛاطٔ سلٜتعع٘ املـْٝععٚ ١ا٭ؿبٝععٚ ١ايـٜٝٓعع"١وو نُععا ْععاؿ ٣بٓ ععق ايتعِ ع  ٚععتض
ا٭بععٛاب دَععاّ ايتُععـٕو ٚؿ ععا إم اإليرععٚ ١ا٫ؼععاؿو ٚؿ ععا دٜٔععا إم ِععٌ ايععـ ٜٔععٔ
ايـٚيعع١و ٓٚ"ٚععع سععـ اُععٌ ب ع ا٭ؿٜععإ ٚاملععـْٝات"و ٚا٫بتعععاؿ ععٔ مجععع ايوععًةت
ايلٚسٝععٚ ١املـْٝعع ١يف ٜععـ ًععؼّ ٚاسععـو ايوععًة ١ايلٚسٝعع ١تتعًععل بععلَٛك ثابتعع ٫ ١تععت ري
بت ري ا٭مَإ ٚا٭سٛاٍو ُٝا تتعًعل ايوٝاهع ١بعلَٛك وعري ثابتعَ ١عت ري ٠قابًع ١يإلُع٬غو
يقيو كد ٣إ املنز ب ايوًةت ػًٌ ن ري َٚوتشٌٝو
دَع ع ايلحيعععاْ :ٞيكعععـ ؿ عععا ايلحيعععاْ ٞيف "قَٝٛاتععع٘" إم ًُٓععع ١ايعًعععِ ٚايتعًعععِٝ
ٚايوٝاه١و ٚكد ٣يف فيو ؼكٝكا يًشل ١ٜاي كدٗٝ ٣ا "دٕ ٜه ٕٛايرلؿ َايها يٓروع٘
دَ ٟةًكا َٔ ايكٛٝؿ اي تٔ ط ً ٢كٚس٘  ٚكً٘ هٛا ٤ناْ ٖعق ٙايكٝعٛؿ اًٝ٥ع ١دّ
ادتُا ٝعع ١دّ ؿٜٝٓعع ١دّ هٝاهعع"١ٝو ٚقععـ َععـو دٕ اؿلٜعع ٫ ١ميهععٔ دٕ توععٛؿ "إ ٫بعععايعًِ
ٚايتٗعععق ٜايِعععشٝض"و ٚدٕ "ا٭َععع ١تِع ع ض كاقٝععع ١سع ع ٜٓعععاقٍ َرهلٖٚعععا املوعععًُٕٛ
ٚاملوٝشٕٛٝو دَٛٓٛ ٟع ؿ ٕٚدٕ ٜجري فيوو يف اؾُٗٛك و اك اؾٌٗ  ّٛ ٚايتعِع "و
ْٚاؿ ٣ايلحياْ ٞبك ١َٝٛلبٜ "١ٝتوعاٗٝ ٣ٚعا املوعٝشٚ ٞاملوعًِو  ٫ٚتك عٌ ايتذن٥ع ١إم
دنجلٜات ٚدقًٝات"و ٚقاٍ :إٕ "ايٛسـ ٠ايعلب، ١ٝهٓ ١بعٌ قككع١و إٕ ا ٜهعٔ ايٝعّٛ
ععـاو ٭ْٗععا دسععـ َلععاٖل ايتذععـؿ ٚايلقععٞو ٚميهععٔ دٕ تتشكععل بايتععـكٜر"و ٜٔٚععٝ
ايلحياْ ":ٞإٕ ايٛسـ ٠ايعلب ١ٝامل٪هو ٢ً ١ايك ٢ً ٫ ١َٝٛايـٖ ٜٔعٚ ٞسعـَ ٠كـهع١و
لُٚعٝهِ بٗعاو ٚا ًُععٛا دٕ  ٫ػع ْ٬يٮقًٝععات َعٔ كبكعع ١ا٭داْع دً ٚعع ٢ا٭قعٌ َععٔ
ايتـػٌ ا٭دٓ و إ ٫باؼاؿِٖووو ٚا ًُٛا دٕ َ ٫وتك ٌ فٝـا ٚ ٫ٚسـ ٠نٜنً ٠عاًَ١
ب ععري اؿهععِ املععـْ ٞايععـميكلاط ٞايكععاً ِ٥عع ٢ايعععـٍ ٚاملوععاٚا ٠بععاؿكٛم ٚايٛاد ععاتو
ٚا ًُٛا دػريا دٕ يف ايـٚي ١ايعلب ١ٝايهرب٣و هتُٔشٌ ايعِ ٝات ايـٜٝٓعٚ ١ايةا٥رٝع١
نًٗا د ٚهتٓشول يف ؿٚا٥لٖا اـاُ ٫ٚ ١تتعـاٖا"و
دؿ ٜع إهععشلَ :ععٔ َٛايٝععـ ؿٌَععل ّ1570و ت عـو دٕ ايععٛطٔ قععٌ اإلقاَعع ١ايـاُ٥عع١
يإلْوععإو ٚدٕ املٛاطٓعع ١سكععٛم ٚٚاد ععاتو ٚدٕ اؿلٜعع ١كٚغ املععٛاطٔ ٚاملٛاطٓعع١و ٚدٕ ععا
دٛاْع ث٬ثع :١ط ٝعٝععَٚ ١ـْٝعٚ ١هٝاهعع١ٝو ٚدٕ اؿـاثعٚ ١ايٓٗعٛض ٜكٔععٝإ ًع ٢اؾٗععٌ
ٚايتؼً ٚايعاؿات املٛكٚثع ١ايع تعتِ َعٔ ػعٌْ ٍ٬عل ا٭ هعاك ايتشلكٜع ١بع ايٌع ابو
نُا ددام ا٭ ُاٍ ايجٛك َٔ ١ٜددٌ اؿل ١ٜايوٝاهٚ ١ٝطلؿ احملتٌو ٚنإ ٓـ ايعٓ
إ ٫يف َٛادٗ ١د ـا ٤اؿل١ٜو
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- 0العرب املشيحيوٌ مً دعا الىومي العربي :

ل ٝع ععامٚك :ٟايععق ٟدٌْععل " داَععع ١ايععٛطٔ ايعلبعع"ٞو يف بععاكٜىو ٚهععع إم
ؼلٜععل ايععٛطٔ ايعلبععَ ٞععٔ اؿهععِ ايغنععٞو ٚدُععـكت وع ْععـا ٤تععـ ٝ ٛعع٘ إم
ايجٛك٠و
ِٜٚععـك ععامٚك ٟععاّ  1067نتععاب " ٜكلعع ١ا٭َعع ١ايعلبٝععٜ "١ععـ ٝ ٛعع٘ إم ِععٌ
ايٜ٫ٛات ايعلبٚ ١ٝاؿذام ً ٢دٕ ت ك ٢اؿذام َكلا يًؼ١ ٬و ٚته ٕٛايٌاّ ٚايعلام
ؿٚيع ١لبٝعَٛ ١سعـِ ٠عل١ٜو نُعا طايع بتٛسٝعـ ايهٓعا٥ى ايهاثٛيٝهٝع ١ايعلبٝع١و
نُا ْ ٘ إم  ٞ ٚايعلب يكَٝٛتِٗ ِ ٚعٌ ايعـ ٜٔعٔ ايـٚيعٚ ١ايَ٬لننٜع١و  ْٚع٘ إم
اـةل ايِٗٚ ْٞٛٝدٗـ ايٛٗٝؿ اـر ٞإل اؿ ٠تهعً، ٜٔٛهع" ١إهعلا"ٌٝ٥و ( اؾعلاؿو
ٓاُل ايرهلووو ؿكاهات هل١ٜو ايعـؿ )6660 ُٝ 61و
- 0العرب املشيحيوٌ ومت ني اللغ وا دب العربيني:

يكـ كد ٣املتٓٛك ٕٚايعلبو َٔ ػٌَ ٍ٬عل ِٗ ٚاؿٔعاكٟو دّْع٘  ٫بعـ َعٔ تةعٜٛل
ايً  ١ايعلبٚ ١ٝا٭ؿب عا ٜتَ ّ٤٬ع سادعات ايعِعلو يعقيو كاسع ايهًُعات اؾـٜعـ٠
تـػٌ ٔ طلٜل ايِشا ٚ ١املـكهٚ ١ا٫ستهاى َعع ا٭داْع (د ٟايغمجعٚ )١اإلبعـاع
ا٭ؿبٞو ٚٚق ٖ ٤٫٪إم داْ ايرِشٚ ٢يهٗٓٝا (د ٟك ع ًلْٗا َٓٚنيتٗعا ٚتكٜٛتٗعا
ٚتُٓٝتٗاو د ٟمٜعاؿَ ٠عا ؼتٜٛع٘ َعٔ َرعلؿات ٚديرعاظ ٚتةٜٛلٖعا نع ٞت كع ٢قعاؿكً ٠ع٢
ايكٝاّ بٛظا٥رٗا ايتع ريٚ ١ٜايتٛسٝـٚ ١ٜاحملا ل ٢ً ١املٝتٗاو  ٚاقا يتعل ٜؿو ،ـٚغ
ػواك ٠يًتُه )وٚيكـ نإ ايعلب املوٝش ٕٛٝكٚاؿا ًُ ٢عٝـ تةٜٛل ايً ع ١ايعلبٝع١
ٚا٭ؿب ٚايرٓ ٕٛا٭ؿبٚ ١ٝايِشا ٚ ١ايرهلو ْقنل َِٓٗ:
ايٓش ٟٛدلَاْٛي لسات :اؿً َ٪هى املة ع ١املاك)1506 - 1056 ( ١ْٝٚو
ٚنإ دسـ كٚاؿ سلن ١ايتٓعٜٛلو ٖٚعَٛ ٛهع ٞ ٛاملعل ع ١دا بايةع ٚايرًوعرٚ ١ايعـٜٔ
ٚايً  ١ووو ٚلف ايعـٜـ َٔ ايً ات ٪َ ًُٚٚيراتع٘ إم امل٦ع١و ٚمشًع ايٓشعٚ ٛاإل علاب
ٚايعلٚض ٚا٭ؿبو  َٔٚدُٖٗا " عح املةاي يف ايٓش"ٛو
بةععلي اي وععتاْ :ٞنععإ ُٖعع٘ إ ععاؿ ٠ايععـٚك اؿٔععاك ٟيً عع ١ايعلبٝعع١و ٚتلنععن
ٌْاط٘ يف تلي ٝدَٛ ٍٚه ١ ٛلب " ١ٝؿا٥ل ٠املعاكف" يف  11دن٤او ٚيف تلي ٝقعاَٛي
لبِ ٞل " ٟقٝط احملٝط" يف دندٜٔو
إؿٚاكؿ َلقّ ٛٔ :فُع ايً  ١ايعلب ١ٝبـٌَعلو ٚيع٘ سعٛاي٪َ 66 ٞيرعا  ٚعـؿا
َععٔ ايلٚاٜععات ٚؿٜععٛإ ًعععلو َععٔ نت عع٘ " فػععري ٠املتععلؿب" " ٚنتععاب يف ايً عع ١ايعلبٝعع"١
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"ٚنر ٌٝاي ٝإ ٚايٌعل"  "ٚنر ٌٝايعلٚض ٚايكا " ٚ "١ٝيف ه  ٌٝايعلب"١ٝو ثِ نتاب "
ا٭ؿب ايعلبععَ ٞعععا يععع٘ َٚعععا ًٝععع٘"و سٝعععح ٜتشعععـخ عععٔ دطعععٛاك وععع ١يعععٮؿب ايعلبعععٞ
َوتعلٓا ايعِٛك ٚايٌعلا٤و
إيٝاي ُعا اي٬فقعاْٜٚ :ٞعقنل ٙاملع٪كؾ درباٝ٥عٌ هععاؿ ٠يف َكايع ١يع٘ يف فًع١
ايغاخ ايعلبعٞو ايععـؿ 01يععاّ 1006و َعٔ َ٪يراتع٘ " ػة ع ١يف سكٝكع ١ايتٗعقٜ " ٜعـ ٛ
ٗٝا إم اٖ٫تُاّ بايً  ١ايعلب١ٝو ٜٓٚتكـ دهاي ٝتـكٜوٗاو ٚطاي بكعلا ٠٤تٗعتِ بعاملعٓ٢
ٚيٝى با٭سلف نُا ول ٟيف ايهتات ٝو نُا سح ً ٢املةايعَٚ ١تابع ١ايتشِعٌٝ
بعـ املـكه١و ٚقاٍ بٔلٚك ٠تعً ِٝاملعلد ٚ ٠عـّ تكًٝعـ ا٭داْع ٓعُٔ بلْعاَر ادتُعا ٞ
تلبٚ ٟٛطين ناٌَو ٚنإ َ٪كػا لي "تاكٜؽ اي٬فق " 1551 - 1550 ١ٝايق ٟبكعٞ
كةٛطاو نُا نإ ي٘ ايرٌٔ يف ْكٌ ايكٛاْ ايغنٝع ١إم ايعلبٝع١و غدعِ قعإْٛ
ايتذععاك ٠ا ُععاٚ ْٜٞٛقععاْ ٕٛايلهعع ّٛيف احملععانِ ايغنٝعع١و َٚععٔ كةٛطاتعع٘ " :آثععاك
اؿك يف ٫فق ١ٝايعلب"  "ٚتعاكٜؽ اي٬فقٝعَ ١عٔ اي عـ ٤ستع ٢ايرعتض ايعلبع " ٚ "ٞاي٬فقٝع١
ؼ سهِ ايًِٚ ٝ ٝايعجُاْ" ٝو
- 0دور العرب املشيحيني يف مت ني العربي مً خالل الصحاف :

إٕ ٖٓععاى اكت اطععا ٚآععشا بع تةععٛك ايِععشا ٚ ١يهع ايً ع ١ايعلبٝعع ١يف ِععل
ايٓٗٔ١و غاُ ١دٕ ايِشا  ١ناْ يف فيو اينَإ يف دٜـ ٟامل ـ و نُا ناْ
ؽِّ دن٤ا َٓٗا يإلبـاع ا٭ؿبٞو ،ا دؿ ٣إم اْتٌاك ايرِش ٢يـ ٣ط كات ايٌع
نا ١و ٚدًري ٖٓا إم كهايٚ ١دٗٗا َٝؼاْ ٌٜع ١ُٝإم ػًَ ٌٝعلؿّ بعوو بٗعقا ايِعـؿ":
إْ٘ يٝولْا دٕ ْوري دٓ ا إم دٓ يف ظٌ يٛاٖ ٤ق ٙايً  ١ايٌلٜر١و اًَ ٜـا بٝـ ً٢
ِْل ٠ا٭ؿب ايعلبٚ ٞإ ً ٤٬لْ٘"و
دَا ايلٚاؿ يف ٖق ٙايِشا  ١لفنل َِٓٗ:
هععً ِٝاي وععتاْ )ّ1556( :ٞايععق ٟدهععى فًععِْ ١ع ًععٗل ١ٜد اٖععا "اؾٓععإ"و
هععى إم داْ ٗععا دلٜععـت " :اؾٓعع"ٚ "١اؾٓٓٝعع"١و ًٚععاكن٘ يف ؼلٜلٖععا نععٌ َععٔ :
ٚد ّ
إبلاٖ ِٝايٝامدٚ ٞهًُٝإ اي وتاْٚ ٞدؿ ٜإهشل ٚمجَ ٌٝـٚكو
عععلغ دْةعععٚ :)ّ1066- 1550( :ٕٛناْع ع يععع٘ بعععـاٜات يف ايِعععشا  ١اي ريٚتٝععع١
ٚايكاٖل١ٜو لُـك اّ  ّ1500فًً ِْ ١عٗل ": ١ٜاؾُعٝع ١ايعجُاْٝع"١و ثعِ سعقف
" جُاْ"١ٝو ٚاٖتُ ٖق ٙا ً ١بكٔاٜا ايغبٚ ١ٝا٭ػ٬م ٚايوٝاهٚ ١ا٫دتُاع ٚايرًور١و
 ٌُ ٚيف َِل يف ايِعشا  ١املعاؿٜع ١يإلْهًٝعن" :ايًعٛا " ٚ "٤ايع ٬غ املِعل"ٟو ٚدُعـك
ُشٝر " ١ا٭ٖايَ "ٞع د ـ ن ٠وثِ " احمللٚه"١و نُا دُـك فً " ١اؾاَع"١و
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كمم اهلل سو :ٕٛاؿً ايق ٟدُعـك عاّ ُ ّ1577عشٝرَ " ١علآ ٠ا٭سعٛاٍ"و يف
اهةٓ ٍٛو
اههٓـك ًًٗٛب ايـٌَك ٞايق ٟدُـك "ايوًةٓ"١وو
درباٝ٥ععٌ ايععـ ٍ٫ايععق ٟدُععـك "ايِععـ "٣يف بععاكٜى ععاّ  ّ1555ثععِ "ايوعع "ّ٬يف
اهةٓ  ٍٛاّ ّ1550و
هًٚ ِٝسٓا ٓذٛكٚ :ٟقـ دُـكا " َلآ ٠ا٭ػ٬م" يف ؿٌَل اّ ّ1550و
َععاك ٟذُعععٚ :ٞدُعععـكت د ٍٚفًععْ ١وعععا ١ٝ٥هعععٛك ١ٜععاّّ1016و ؼعع اهعععِ "
ايععععلٚي"و ٚقعععـ تةلقعع إم قٔعععاٜا تعًععع ِٝاملعععلدٚ ٠اؿلٜعععٓ ١عععُٔ ايرٔعععا ٌ٥ايـٜٝٓععع١
ٚا٭ػ٬ق١ٝو
ٜٛه ًًش  ٚـ اهلل ٜٛكن ٞس٬م كـ دُـكا فً" ١ائاؿ" يف سًع عاّ
ّ1001و ٚناْ َلآ ٠٭ؿب املٗذلو ٚدػقت طابعا ادتُا ٝا دؿبٝاو
- 7العرب املشيحيوٌ والرواي العربي ا ديث :

ٜٛكؿ ايٓاقـ ـ اهلل دب ٖٝ ٛيف َكاي ١ي٘ يف فً ١املٛق ا٭ؿب ً( ٞا )6611
قا ١ُ٥بل ا ٤كٚاؿ ايلٚا ١ٜايعلب ١ٝاؿـٜج ٢ً ٚ ١كدهعِٗ لاْوعٝى َعلاَ ( - 1507
)1550و  ٖٛٚكا٥ـ ايٓن  ١ايعًُاْ ١ٝيف ا٭ؿبو سٝح ٜتةًع يف نتاب٘ " واب ١اؿعل" إم
كًدّ ًِٜض ا تُعو ٜٚعل ض اـلا عاتو ٜٚةًع ايتُوعو بامل عـد ايعًُع ٞيًتشًٝعٌ
ٜٚل ض ايهقب ٚايٓرعام ٚاؿوعـ ٚمجٝعع ايعٝعٛب ا٫دتُا ٝع ١ايوعا٥ـ٠و ٜٚعقنل دبعٛ
ٖ ٝدٜٔا هً ِٝاي وعتاْ ٞبا ت عاك ٙكا٥عـ املـكهع ١ايوعٛك ١ٜيف ايٓجعل ٪َٚهعى ايلٚاٜع١
ايتاكخي ١ٝيف ا٭ؿب اؿعـٜحو كعـ نعإ ٜوععَ ٢عٔ ػع ٍ٬هعلؿ ا٭سعـاخ إم تٛطٝعـ
ايكعع ِٝا٭ػ٬قٝعع١و دَععا دععربإ (  )1550كععـ طايعع يف دؿبعع٘ عٝععا ٠دـٜععـ ٠ععرب ْكععـ
امل٪هوات ا٫دتُا ٚ ١ٝايتكايٝـ ايكـمي١و ٜٚةاي َٝؼاْ ٌٝ٥ع )1550 ( ١ُٝبايجٛكٓ ٠ـ
ايتكايٝـ ايٌلق ١ٝاي ايٝع١و َجعٌ ترٔع ٌٝايعقنل ًع ٢ا٭ْجع " ٢قِع ١هعٓتٗا اؾـٜعـ"٠و
نُا ٜعاجل َٛٓٛع ايعكِ " قِ ١ايعاقل"و َتلثلا يف فيو با٭ؿب ايلٚهٞو
ٚميجععٌ دععٛكز هععاا(  )1005 - 1000ا٫ػععا ٙايععٛاقع ٞيف ايلٚاٜعع ١كععـ نتع :
" كلا ٤ايٓاي" ٚاُرا سٝا ٠ايركلا ٤اي وةاٚ ٤ايهاؿس ٚايعٌُ ًَ ٢عاؾع ١دَعلاض
ايركل ٚاي ٪ي املنَٓ١و "ايلُل ايكـ"ِٜو " سٛاك ايِِ"و " نف َٓرلؿ ً ٢ايهُعإ"و
نُععا قععـّ ؿكاهععات سعع ٍٛا٭ؿب ايعلبععٚ ٞتععلدِ "تععاكٜؽ ايلٚاٜعع "١٭ي ريٜىو"ٚايةًوععِ
حملُـ ايـ ٜو( ا٭ه ٛع ا٭ؿبٞو ايعـؿ1760يعاّ )6615
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ٜٚلنن دلدع ٞمٜعـإ ًعٚ ٢ظٝرع ١ا٭ؿب ايتلثريٜع ١يف اؾُعاٖريو ًع ٢سوعاب
ٚظٝرتعع٘ اؾُايٝعع١و ٜٚةايعع بععاـلٚز ععٔ ايكٝععٛؿ ٚايٓععنٚع إم كٚغ ايعِععل يف ايٌعععل
ٚايٓجلو
- 0العرب املشيحيوٌ واملشرح:

ٜٛكؿ ٪اؿ املل  ٞيف نتاب٘" تعاكٜؽ ا٭ؿب اؿعـٜح" (  )1056قاُ٥ع ١بل عا ٤كٚاؿ
املولغ اؿـٜحو َٔ هٛك١ٜو َاكْ ٕٚكاَو َِ َٔٚلو دؿٜع إهعشل ٚػًٝعٌ ٜعامدٞ
ٚل ٝاؿـاؿ  ٚلغ دْةٜٚ ٕٛعكٛب ُٓٛعووو يكـ دتكعٔ َعاكْ ٕٚكعاَ (  )1515ايٓشعٛ
ٚايِععععلف ً ٚععععِ املٓةععععل ٚايعععععلٚض ٚاي ٝععععإ ٚاي ععععـٜعو ٚدا بايغنٝععععٚ ١اإلٜةايٝعععع١
ٚايرلْوٚ ١ٝاملٛهٝك٢و ٚها ل إم ايعٛطٔ ايعلبعٚ ٞإٜةايٝعاو ٚناْع دٚم َوعلسٝات٘
"اي ؼٝععٌ" ()1507و هعععَ ٢ععٔ ػ ٬ععا إم ايتٗععقٚ ٜايتلؿٜع و ثععِ قععـّ يف ععاّ ()1500
َولس" ١ٝدب ٛسؤ امل رٌ" دٖ ٚاك ٕٚايلًٝـو ٚيف اّ  " 1570اؿوٛؿ ايوًٝط"و دَعا
لغ دْةٕٛو كـ نت َ 17ولس ١ٝدُٖٗاَِ " :ل اؾـٜـَِٚ ٠ل ايكـمي"١و ٗٝ ٚعا
ؿ  ٠ٛإم اؿٝا ٠اؾـٜـ ٠ايكا ٢ً ١ُ٥اإلكاؿٚ ٠ايٌٓا ٚايكعٚ ٠ٛايعُعٌو نُعا ؿ عا إم
بٓا ٤ايٌؼِ ١ٝايتكـَ١ٝو دَعا يف َوعلس" ١ٝايوعًةإ ُع٬غ ايعـ"ٜٔو كعـ دقعاّ ٬قع١
ب دسعـاخ املوعلسٚ ١ٝا٭ هعاك ايوٝاهع ١ٝاملعاُعل٠و عنا ٠ا٭َعى ٖعِ وعنا ٠ايٝعّٛو
ٚقـّ اههٓـك لغو  ٖٛٚهعٛكَُِ ٟع ٌَ َعع ايك عاْٞو كٚا٥عع املوعلغ ايععاملَ ٞعٔ ػعٍ٬
تعلٗ ٜاو نُا نت ُِْٛا َجٌ "َةاَع ايٓواًٗ" ٚ "٤ـا ٤اي علاّ" ُ" ٚع٬غ ايعـ"ٜٔ
 " ٚسؤ ايعٛاق "ووو
5

-العرب املشيحيوٌ وال ً واملوسيىا:

٪اؿ ٜ :٘ ٖٚقنل ايهاتع ػايعـ هعًُٝإ يف ايععـؿ َ 157عٔ فًع" ١دؿب ْٚكعـ"
ؼ ٓٛإ " املوًِ ايك ة"ٞو اهِ ٖقا ايرٓإ املِل ٟايه ري ايك ةعٚ ٞاملتؼِعّ
يف اينػععاكف اإلهعع١َٝ٬و ُععاس يٛسعع ١ايرععتض املٌععٗٛك "٠إْععا تشٓععا يععو تشععا َ ٓٝععا"و
املعلٓٚعع ١يف قِععل ابععـ ٜٔيف ايكععاٖل٠و ٖٚعع ٛإم فيععو َِععُِ دك ععع ٚهععاّ َعععلٚف "
قعع٬ؿ ٠ايٓٝععٌ"و ٚقععـ قععاّ ٖععقا ايك ةعع ٞاملوععًِ بتٓرٝععق مػععاكف امللنععن اإلهعع َٞ٬يف "
كوٓو ٞباكى" يف يٓـٕ بٓا ٢ً ٤طً اؿه ١َٛاملِل١ٜو
ُٝ ٚعا ٜتعًعل باملٛهعٝكا ٜعقنل املةعلإ ؿو دعٛمف ٝوع ٢يف ؿكاهع ١يع٘ ٌْعلت يف
نتاب " ايغاخ املٛهٝك ٞاحملً("ٞداَع ١ايًٜٛن )ٙدْ٘ قـ ظٗل َا ٜعلف با ُٛٓٝولا ٝا
يف دْةانٚ ١ٝايكـيو ٚاْتكٌ بعـ فيو إم بٝنْةٚ ١بكٝعَ ١عـٕ اإلَرباطٛكٜع ١ايٌعلق١ٝ
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يف ب٬ؿ ي تٗا ا٭ًُ ١ٝايولٜاْٚ ١ٝي تٗعا ايجكا ٝع ١اإلولٜكٝع١و ٚقعـ دٌْعلٖا دْةعا نٝعٕٛ
َٚكـهَ ٕٛٝجكر ٕٛبايً  ١اإلولٜكٚ ١ٝنعاْٛا ٌَٓعـًٚ ٜٔععلاَٛٚ ٤هعٝكَ ٝععاو بٓعٛا
دْاًٝـِٖ ً ٢تكاْات دـٜـ ٠داَع ب ايع كل ١ٜايولٜاْٚ ١ٝايْٛٝاْ( ١ٝايةلٚباكٜع٘و
ايكٓععـامو ايكععاْ)ٕٛو ٜكعع ٍٛابععٔ ايعععرب ": ٟيف دٜععاّ ٜعكععٛب ايلٖععا ٜٛٚدععاكدٛٝي ايعلبععٞ
ابتـدت ا٭ْاًعٝـ املوعُا ٠ايكعٛاْ ايْٛٝاْٝع١و َعٔ ط إٌْعا٤ص كدعٌ ؿٌَعكَ ٞجكع ٜعـ ٢
قٛكٜين بٔ َِٓٛكو ( ٜٛسٓا ايـٌَكٚ )ٞكاٖ ٓـِٖ ٜـ  ٢ا٭ب قٛمَعاو إْع٘ َ تعـع
ايكٛقًٝععٕٛو د ٟمنععط ايكععٛاْ "و "َٚععٔ املٌٓععـ ٜٔايععق ٌْ ٜٔعٚ٪ا يف هععٛكً ٚ ١ٜوععة و
كَٚاْٛي اؿُِ ٞاملعًِ ايق ٟا ٜهٔ ي٘ َٓامع يف ايكٓـامو ٚايق ٟاًتٗل يف ّ
ٚبععععريٚت ٚايكوععععةٓة١ٝٓٝو ٚدْععععـكاٚي ايـٌَععععكٞو دبعععع ٛمنععععط ايكععععإْٛو ٚاملعععععلٚف
بععايهل ٜو ٜٛٚسٓععا ايـٌَععك ٞابععٔ َِٓععٛك بععٔ هععلد ٕٛايععٛمٜل يف ايـٚيعع ١ا٭َٜٛعع١ووو
ٚقٛمَااملاَٜٞٛووو ٚاهةراْى املكـهٚ ٞت ٛٝاْى امل ًّٛٛاملكـهٞووو"و
دَا اؾٗٛؿ امل قٚي ١كعـ يجًع يف تلمجع ١ا ُٛٓٝولا ٝعا ايْٛٝاْٝع ١إم ايوعلٜاْ١ٝ
َع احملا ل ٢ً ١ايٓ ُات ايْٛٝاْ١ٝو ْٚكٌ ٖق ٙا ُٛٓٝولا ٝا إم ايعلبْ ١ٝك ٬دَٓٝاو
ٖٓٚاى َٔ اي٬فق١ٝو ُـٜل ًٛ ٝب ايعق ٟنعإ َـكهعا يً ع ١ايعلبٝع١و كسعٌ إم
اإلههٓـكٚ ١ٜتٛيف ٗٝا يف ْٝ 66وإ 1007و دكؾ يًجكا  ١ايعلبٚ ١ٝاملِل١ٜو نُا قـّ
ؿكاهعععات عععٔ ايكِععع ١ايكِعععري٠و ٚنعععإ يععع٘ ايرٔعععٌ يف ايتعلٜع ع بعععا٭ؿب ايلٚهعععٞو
ٚبًٛععه غاُعع١و سٝععح قععـّ ؿكاهععات ثعع٬خ دهاهعع ١ٝععٔ ٖععقا ايٌععا ل ا ِٜععـك
د ٔععٌ َٓٗععا ستعع ٢اٯٕو قععـّ َععٔ ػ ٬ععا تعلٜرععا عٝععا ٠بًٛععه ٬ ٚقتعع٘ بععايجٛك٠
اي ًٌرٚ ١ٝايرهل ٚايكٚ ١َٝٛايجٛك ٠ايرلْو١ٝو
ٚقععـ دُععـك هًوععًَ ١ععٔ امل٪يرععات :وٛتعع٘ 1007و ايكَٝٛعع ١ايعلبٝعع1006 ١و َعععاكى
اإلههٓـك1006 ١ٜو ًؼِٝات لب1000 ١ٝو
ٖٓٚععاى درباٝ٥ععٌ هعععاؿ :٠اٯثععاكٚ ٟامل ع٪كؾ  ٚاملٛهععٝك ٞايععقً ٟععاكى يف تلهععٝى
املعععاا ايجكا ٝعع ١يف اي٬فقٝعع :١ايٓععاؿ ٟاملٛهععٝكٞو مجعٝعع ١ايعاؿٜععاتو اؼععاؿ ايهتععاب
ايعلبوو َٔ َ٪يرات٘ :املؼتِل يف تاكٜؽ اي٬فق١ٝو قا ل ١اي٬فق١ٝو دععاخ تاكخيٝع١
ٚدثل١ٜو كدي ايٌُلٚ ٠آثاك دٚواك ٜو ٓـَا ت عين اي٬فقٝع١و ؿيٝعٌ املتشع ايعٛطين يف
ؿٌَلو ٚبايرلْو(١ٝتاكٜؽ قًع٬ُ ١غ ايـٜٔو دٚواك ٜسآل ٠نٓعاْ)١ٝو
دَا ًٝؽ امل٪كػ ايعلب قوةٓة مكٜل هإ َٔ دبلم ؿ ا ٠ايك ١َٝٛايعلب١ٝو
ٚدطًععل ًٝعع٘ يك ع ًععٝؽ املعع٪كػ و ايعلبعع ٞايُٓععٛفدٞو َلًععـ ايٛسععـ ٜٚو ٚؿا ٝعع١
ايعك ١ْٝ٬يف ايرهل ايعلب ٞاؿـٜحوٚيـ ٚؿكي يف ؿٌَلو ثِ يف اؾاَع ١ا٭َلٜه١ٝ
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يف بعععريٚتو ثعععِ يف دعععاَع ًعععٝهاوٚ ٛبلٜوعععت ٕٛيف ايٜ٫ٛعععات املتشعععـ ( ٠ايعععـنتٛكاٙ
)1006و ٌُ يف ايوعًو ايـبًَٛاهع ٞايوعٛك ٟبععـ اؿعلب ايجاْٝع١و َوتٌعاكا َرٓٛعا
د ٫ٚب 1005- 1007و
دي ايعـٜـ َٔ ايهت  :اي ٞ ٛايكَٞٛو َعٓ ٢ايٓه ١و د ٟوـو مٔ ٚايتاكٜؽو
ٖقا ايعِل املترذلو يف َعلن ١اؿٔاك٠ومٔ ٚاملوتك ٌو ايهتاب ا٭ ل ( َٝجعام
ايك ١َٝٛايعلب)١ٝو نُا دهى ايعـٜـ َٔ ا٭ْـ ١ٜايجكا ٚ ١ٝايوٝاهٚ ١ٝا٫دتُا ١ٝو
ا٭ه ٛع ا٭ؿبٞو 1010و 6610- 16 - 60
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يف اليتائج:
 يكـ اْتٌلت املوٝش ١ٝيف اؾنٜل ٠ايعلب ١ٝق ٌ اإله ّ٬بٌهٌ ن ري نُا تٌريإم فيو املعاا املاؿٚ ١ٜايجكا  ١ٝاي كُـٖا ًٛق ٝٓ ٞو ٚدٜـتٗا ػلا٥ط ـ٠
َٓٗا ػلٜة ١امل٪كؾ ايً  ٟٛؿو قُـ بٗذ ايك ٝوع ٞيف نتابع٘ " ََ٬عض َعٔ كع٘
ايًٗذات ايعلب"١ٝو
 نععإ َٛقعع ايكععلإٓ ايهععلَ ِٜععٔ قلقععَ ١وععٝش ٞٝلععلإ سععاؿا دععـا " قُتععٌدُععشاب ا٭ػععـٚؿ ايٓععاك فات ايٛقععٛؿو إف ٖععِ ًٗٝععا قعععٛؿو  ٖٚعِ ًععَ ٢ععا ٜرعًععٕٛ
باملًٛٗ َٓ٪ؿ" "هٛك ٠ايربٚز"و ا ٜهت ايكلإٓ باهتٓهاك اؾلمي ١بٌ ا عغف
باإلميإ املوٝشٞو
 يف ّْ آػل َٔ ايكلإٓو لـ ًٗاؿ ٠بِعً ١ايل ع ١ايع تعلبط املوعًِ باملوعٝشٞ"ٚيتذـٕ دقلبِٗ َٛؿ ٠يًق ٜٔآَٓٛا ايق ٜٔقايٛا :إْا ِْاك ٣فيو بلٕ َِٓٗ قوٝو
ٚكٖ اْا ٚدِْٗ ٜ ٫وتهرب"ٕٚو نُا دا٤ت هٛكَ ٠ل ِٜبعـ فيو يتٌريو َٔ ػٍ٬
قععععلاُٝ ٠٤كعععع ١يًععععّٓ إم تكععععاطعو بععععٌ إم تةععععابلو بعع ع اإلميععععاْ املوععععٝشٞ
ٚاإلهَٞ٬و ْٓ ٫ٚو ٢بٗقا ايِـؿ دٕ ايله ٍٛظٌ  ًِٜٞباػا ٙايكـي ملـ ٠ث٬ث١
ٌل اَاو  ٖٞٚيقيو توُ ٢ايك ً ١ا٭ٚمو
 يكععـ ناْ ع ٬قعع ١ايلهعع ٍٛقُععـ باملوععٝش٬ ٝقععٚ ١ؿ ٥ٚٚععاّو كععـ ٖععادلاملوععًُ ٕٛبععـَ ِٜٗٓععلت إم لاًعع ٞاؿ ٌعع١و نُععا ناْ ع يعع٘ ٬قعع ١ط ٝعع١
عكٛقى َِلَ ٚناْ لُ ١نٜٓ ٞاه ايلهع ٍٛدق عا َِعلو ُٜٛٚع ٞبٗعِ
ػريا َٔ ػ ٍ٬سـٜح عت٘ ً ٢يوإ دسـ املٌاٜؽ املِل ٜو
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 - 7يكـ دقاّ ايعلب املوٝش ٕٛٝد ٍٚإَرباطٛك ١ٜلب١ٝو ؿٚي ١اي واهٓ١و اَتـ ْرٛفٖعا
َععٔ ايلقعع ١ستعع ٢ايعك عع١و ٚسهُٗععا اثٓععإ ٚث٬ثععًَ ٕٛهععاو ًععَ ٢ععـ ٣قععلْ َععٔ
ايععععنَٔ ()ّ765 - ّ001و ٚناْعع ع دَرباطٛكٜعععع ١فات هععععٝاؿً ٠عععع ٢ا٭ُعععععـ٠
ايوٝاهٚ ١ٝايـ١ٜٝٓو ٚؿاَع هعًةتٗا يكعلْ ؼايرع ُٗٝعا َعع كَٚعا د ٚساكبتٗعا
س اُةـاّ املِا و
ٜ - 0عٛكؿ تٝوعري ػًع د عا ٤توعع ١دهععاقر ١علبو َٚعلُٗعِ َعٔ ايلقع١و يف ايعِععل
ايع اهٞو ٜٚـٍ ٖقا ا٭َل ً ٢اْتلاّ اؿٝا ٠املوٝش ١ٝيف فيو ايعِلو ٚاؿلٜع١
اي يتع بٗا ايهٓٝو١و
 - 5إٕ َوعععععاُٖات ايععععععلب املوعععععٝش ٝيف اؿٔعععععاك ٠ايعلبٝععععع ١ناْععع ع فات بععععععـ
اهغاتٝذٞو كـ مشً ْكٌ ايعًٚ ّٛايرٓع ٚ ٕٛتةعٜٛل ايـكاهعات ايً ٜٛعٚ ١ا٭ؿبٝع١
ٚاية ٝععْٚ ١كععٌ ا٭ هععاك ا٫دتُا ٝععٚ ١ايوٝاهععٚ ١ٝايعًُاْٝععٚ ١ايكَٝٛعع١و ٚقععـَٛا
ايٌٗـا ٤يف مجٝع َعاكى ا٭ََ ٢ً ٚ ١ـ ٣ايعِٛكو
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ملخص املنال:
يعااام موعااوق املنااال ممااية اوميااة لقَوميَااا النااديه وا ااديز ،حيااز
جطاااز خ الحرااوزاد الحويولوبيااة بمااو ملنااو  ،ممااا أدى إىل ظَااوز ملاارل اد
ومقاٍيه بديدة للنلرلح ،جتاوشد املقَوو الحنلياد اوداد للولناة إىل مقَاوو
بديد وٍو "اومية اإللورتوىية" .فله جعد شَادة الحعليه -دنيع مطاحوياجَا -
كافية لحنييه املحعله زغه إبادجُ للنساءة والوحابة.
لرلك ميوً أٌ ىرله لى مقَوو اومية اإللورتوىية اومياة ا ديراة ييياصا
هلا ً اومية اوددية اليت جعا ادو النادزة لاى الناساءة والوحاباة .فااومي
أدااديا ال يطااحريع الحعام ا مااع الوضاااول الحويولوبي اة املخحلقااة ،وىااُ ال يااد
النساءة والوحابة ،واملحعله اودد اومي جويولوبيا ،ال ميوياُ مواكةاة معريااد
العلس العلنية والحويولوبياة ا ديراة ،لارلك ضايا اابصا اً الحقا ا معَاا
بعنلية دييامية مادزة لى فَه املاحريااد ادديادة ،وجوظيقَاا لاا عادو نلياة
الحروز اجملحنعي يف اجملاالد املخحلقة.

جحن ااوز الدزاضااة حااول إشااوالية ماادى ازجةااا" "اوميااة اإللورتوىيااة" ،بمااو
وذيه ،لمولة "اومية اوددية".
(* ) أستاذة محاضرة ،كلية اإلعالم واالتصال ،جامعة الجزائر.3
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 ٚضٓٓاقؼ ٖر ٙاإلغهاي َٔ ١ٝخالٍ ثالث ١ستاٚز:
احملوووٛز ا :ٍٚ:ايتشدٜووود اهيووواٖ ُٞٝه"وووًّٓش ٞجباَٝ:ووو ١ا:ةدٜووو١جب ٚجباَٝ:ووو١
اإليهرت١ْٝٚجب
احملٛز ايجاْ :ٞبساَر ست ٛا ١َٝ:اإليهرت ١ْٝٚيف ادتصا٥س
احملٛز ايجايح  :عًُ ١ٝايتعًِ يف ع"س ايتهٓٛيٛدٝا ايسقُ ١ٝادتدٜد٠

احملوز اوول
الح ديد املقاٍيني مللرل ي "اومية اوددية" و"اومية اإللورتوىية"
قبٌ ايػسٚع يف َٓاقػ ١إغهاي ١ٝاهٛضٛع ،ازتأٜٓا إٔ ضتدد بدا ١ٜاهياٖ ِٝاييت
ضٓٛظيٗا خالٍ دزاضتٓا.
أوال :مقَوو اومية اوددية :

نًُوو ١أَََّٝوو ١اضووِ َََّّْووح َٓطوو ُٛإ ،إّّٖٔٚ ،ووَ ٞوؤ ت تكووسأ ٚت تهتو  ،و
َتعًُِّ ١فتا ٠أَّْٚ .١َّٝا ٖٛ َّّْٕٞ:اير ٟت َٜهّٖتُ ُ.
قاٍ ايصداز :ا َُّّّْٕٞ:اير ٟعً ٢خًِّٖكّٔ ١ا ،ِ١ََّّٕ:مل َٜتَعًََِّ ايهِتاُ فٗ ٛعًو ٢دِبًَِّتِو٘.
ٚقاٍ أّٔب ٛإضوشلَ :عٓو ٢إَّّْ:و ٞاهِّٔٓ طُو ُٛإَ ،وا عًٝو٘ دَبًَّٔتِو٘ إَُّّٔو٘ أ ٟت َٜهتُو ُ؛ ٕ:
ايهِتابووٖ ١ووَُ ٞهّٖتطَوبَ ّ٘١فهأّْٔوو٘ ُْطِو إَ ،ووا ُٜٛيوود عًٝوو٘ ،أ ٟعًووَ ٢ووا َٚئّدَتوو٘ إَُّّٔوُ٘
عً٘ٝجب()1
"َ ٖٛٚدز صٓاع َٔ ٞإّّٔ :دٗاي ١أ ٚيً ،١عدّ َعسف ١ايكوسا ٠٤أ ٚايهتابو،١
اييت عسفٗا اإلْطإ َٓر أنجس َٔ ثالث ١أ ٚضت ١آتف ضٓ ١قبٌ اهٝالد.
ٚجتدز اإلغاز ٠بدا ١ٜإَ ،يٗ ّٛا ،١َٝ:فهًُ ١جبأَٞجب ٚزدت يف ايكسإٓ ايهسِٜ
ْطب ١إ ،زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ايٓيب اَ:وٚ ٞإ ،أَتو٘ :جبٖو ٛايور ٟبعوح يف
اّْٝ َ:ني زضٛتّٗ َِٓٗ ٜتً ٛعً ِٗٝآٜات٘جب ...اآل ١ٜجبضٛز ٠ادتُع١جب .أَ ١أَْ ١ٝطوب ١إ ،ا،ّ:
أ ٟاييت عً ٢أصٌ ٚتد ٠أَٗاتٗا مل تتعًِ ايهتابٚ ١ت ايكسا.٠٤
َٓٚو٘ قٛيوو٘ عًٝوو٘ اي"ووالٚ ٠ايطووالّ :جبضتوؤ أَوو ١أَٝوو ١ت ضتطو ٚت ْهتو جبٕ: ،
ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١إمنا تهتط باتضتيادٚ ٠ايتعًِ.
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ٚيف تعسٜف ايْٛٝطه ٛضٓ 8958 ١ا ٖٛ َٞ:ايػخص اير ٟت ٜطتّٓٝع إٔ ٜكوسأ
أٜ ٚهت أٜ ٚيِٗ عباز ٠ق" ٚ ٠بط ١ّٓٝعٔ سٝات٘ اي.١َٝٛٝ
ٚيف تعسٜووف آخووس :ايوورٜ ٟعذووص عوؤ ايتٛاصووٌ َووع و  ٙخووازز ارتّٓوواُ ايػوويٗ.ٞ
ٚستا ا ١َٝ:أ ٟأذٖ أثسٖا َٔٚ ،أمسا ٤زض ٍٛاهلل صوً ٢اهلل عًٝو٘ ٚضوًِ :اهواس،ٞ
أ ٟاير ٟميش ٛايهيس "ٜٚي ٞأثس.ٙ
ٚظٗست أ ،ٚايهتابات اهُجًو ١قكوا ع ٚنًُوات ٚسوسٚف يف بوالد ايسافود،ٜٔ
ٚايػاّ "َٚس ٚيف اي"ني َٓر أٚا ٌ٥ا:يف ايجايوح قبوٌ اهوٝالدٜٚ ،جبوك ذيوو ايٓ"و
ايترنازٚ ١ٜايسُّ ّٕقِ اييخاز ١ٜاييت عجس عًٗٝا يف تًوو ايوبالدٚ .أَوا ايهتابو ١ايْٛٝاْٝو،١
فكوود تّٓووٛزت يف ايكووسْني ايعاغووس ٚايتاضووع قبووٌ اهووٝالدٚ ،تتابعووك بعوو َدٖا ايهتابوو١
ايالتٖ ٚ ١ٝٓٝا.
ٚنووإ ايعووسُ قبووٌ اإلضووالّ ٜطووتعًُ ٕٛايهتابوو ١ايٓبّٓٝووٚ ،١ايهتابوو ١ووسف
اهطووٓد ٚسووسف ادتووصّ ايوور ٟتّٓووٛز إ ،اذتووسف ايعسبوو ٞاهعووسٚف ايٝوو ،ّٛنُووا أنوود
اإلضووالّ عًوو ٢أُٖٝوو ١ايكووساٚ ٠٤ايهتابووٚ ١ضوو ١ًٝيًعًووِ ٚايووتعًِٚ ،سووح اهطووًُني عًوو٢
انتطوواُ َٗوواز ٠ايووتعًِ ةُٝووع ايٛضووا ٌ٥اهتاسووٜٚ ،١طووس اْتػوواز ايهتابووٚ ١ايرت وو١
ٚايٓطووون تْتكووواٍ ايجكافوووات بوووني ايػوووعٚ ،ُٛضووواعد عًوووْ ٢كوووٌ اذتطووواز ٠ايعسبٝووو١
ٚاذتطازات ايكدمي ١إ ،أٚزٚبا يف ع"س ايٓٗط.١
َوووع إٔ أٚزٚبوووا أًُٖوووك ايهتابوووٚ ١ايوووتعًِ عًووو ٢اهطوووت ٣ٛايػوووعيب يف ايع"وووٛز
ايٛضّٓ ،٢بطب تأث ايهٓٝط ١ايس ١َٝٚاييت سسص زداهلا عً ٢إٔ ته ٕٛايالت١ٝٓٝ
يغ ١ايعًِ ٚايالٖٛت.
فكوود قاَووك ايهٓٝطوو ١ا:زثٛذنطوو ١ٝبردخوواٍ اذتووسٚف ايه ًٜٝوو ١إ ،ايًغوو١
ايطالفٚ ،١ٝأعوادت سسنو ١اإلصوالل ايود ٜووو يف ايكوسٕ ايطوادع عػوس ووو اتٖتُواّ
بايهتابووو ١بايًغوووات احملًٝوووٚ ،١ضووواعد اخووورتاع ايّٓباعوووٚ ١ابتهووواز سوووسٚف ايّٓباعووو١
اهتشسن ،١عًْ ٢ػس اهعسفوٚ ١تغو ٝبٓٝو ١اعتُعوات ٚأْاُتٗوا ايتعًُٝٝوٚ ١ايجكافٝو،١
نُا ت َياُٖٗٝا سَ ٍٛعٓ« ٢اٚ ١َٝ:ايتعًِ» ايور ٟنوإ ٜتبودٍ بتبودٍ ايع"وٛز
ٚاختالف ايبالد.
فكد نإ ٜعد َتعًُاّٗ َجالّٗ َٔ ٜعسف ايكوسا ٠٤فكويف يف بًود َوا ،يف سوني ت ٜعود
َتعًُاّٗ يف بًد آخس إت إذا عسف ايكساٚ ٠٤ايهتابَ ١عاّٗ.
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فووأ ًل عًوو ٢ايػووخص أ ٚاَ:وو ١ايوويت تكت"ووس عًوو ٢ايووتعًِ ايػووياٖ ٞفكوويف صووي١
اٚ ،١َٝ:عٓدَا اْتػست ايهتابو ١أي"وكك باَٝ:و ١صويات أخوس ٣ضوًب ،١ٝفأصوبشك
تع و ادتٗووٌ قٗووازات ايكووساٚ ٠٤ايهتابووٚ ١اذتطوواُ ٖ ٚووا َوؤ اي"وويات ايطووًب١ٝ
ا:خس.٣
عَُٛاّٗ ُٜعسف ا َٞ:ا:ةد ٟبأْ٘:جب اإلْطإ اير ٟظتٌٗ ايكساٚ ٠٤ايهتابو١؛ إذ
تٓط ا ١َٝ:إ ،اّ:؛  ٕ:ايهتاب ١تهتط َع اٜ:اّٚ ،اٜ َٞ:بك ٢عًَ ٢ا ٚيدت٘
أَ٘ َٔ ساي ١ادتٌٗ بايكساٚ ٠٤ايهتاب١جب(.)2
يهٔ َع ذيو ،غتتًف َيٗ ّٛا َٔ ١َٝ:دٚي ١إ ،أخوس ،٣فيو ٞايبًودإ ايعسبٝو١
َجالّٗ ْك"ود بوا :َٞ:جباإلْطوإ ايور ٟبًول ايجاْٝو ١عػوسَ ٠ؤ عُوسٚ ٙمل ٜوتعًِ َبواد٨
ايكساٚ ٠٤ايهتابٚ ١اذتطاُ بًغَ ١ا ،أ ٚبايًغ ١اي١ٝٓ ٛجب.
أَا يف ايبًدإ اهتكدَ ١نايٝابإ فٝك"د با: ١َٝ:جب ايػخص اير ٟمل  ٌ"ٜإ،
اهطت ٣ٛايتعً ُٞٝاير ٟظتعً٘ ٜيِٗ ايتعًُٝات ايهتابٝو ١يف اهٛضوٛعات ايتكٓٝو ١يف
عًُ٘.جب()3
ٚتعسّْ ّٕف٘ ايًذٓ ١اي ١ٝٓ ٛحمل ٛا ١َٝ:بأْ٘ :جبَٔ ت ميتًو اذتد ا:دْوَ ٢ؤ قودزات
ايكساٚ ٠٤ايهتابٚ ،١إدسا ٤ايعًُٝات اذتطاب ١ٝقا ميهٓ٘ َٔ تّٜٓٛس ٚعٚ ٘ٝقدزات٘،
ٚتٛظٝيٗا يف عًُ٘ ٚست ّ٘ٓٝا:ضسٚ ٟاتدتُاعٞجب(.)4
ٚيف اهَّمتس ايعاغس يًْٛٝطه ٛاير ٟعكود يف بوازٜظ عواّ  8958اقورتل إٔ ٜعود
والّٗ ق"و ٠
َتعًُاّٗ  :جبنٌ َٔ ٜعسف ايكساٜٚ ٠٤يِٗ َوا ٜكوسأ ٜٚطوتّٓٝع إٔ ٜهتو
تت"ٌ ٝات٘ اي١َٝٛٝجب(.)5
يكد ضاُٖك ضّٓٝس ٠اتضتعُاز عً ٢أدصا ٤نب َ ٠ؤ ايو ٔ ٛايعسبو ٞيف ظٗوٛز
ظاٖس ٠اٚ ١َٝ:اضتػساٗ٥ا ٕ: ،اهطتعُس ٜٔأدزنٛا إٔ ا ١َ:ادتاًٖ ١ضعٝي ١ت سٍٛ
هلا ٚت إزاد َٔٚ ،٠ايطٌٗ ايطّٓٝس ٠عًٗٝا  ْٗٚثسٚاتٗا .فساسٛا ميٓعْ ٕٛػس ايتعً،ِٝ
ٜٚطووع ٕٛايكٝووٛد عًٝووٜ٘ٚ ،عٝكووَ ٕٛطو تٜ٘ٛٚ ،ضووعَٓ ٕٛووابع اَٝ:وو .١نُووا إٔ ضووّٓٝس٠
اتضتعُاز أدت إ ،إضعاف ايٓااّ ايتعً ُٞٝايكواٚ ِ٥اضوتبداي٘ بٓاواّ َطوتٛزد غتودّ
أٖدافٜ٘ٚ ،هسع ايتبع ١ٝي٘ َٔٚ ،ثوِ ضوكٛك نوج َؤ ايعوسُ صوغازاّٗ ٚنبوازاّٗ يف
ادتٗووٌ ٚاَٝ:وو ،١نٓتٝذوو ١بٝعٝوو ١يطووّٓٝس ٠اتضووتعُاز عًووَ ٢عاووِ ايووٓاِ ايرتبٜٛوو١
ٚايتعً ١ُٝٝيف اي ٔ ٛايعسبٞ
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ٚا ١َٝ:نااٖس ٖٞ ٠ظاٖس ٠ادتُاع ١ٝضًبَ ،١ٝتيػ ١ٝيف َعاِ أقّٓاز ايؤ ٛ
ايعسبٚ ٞشتتًف ايبًدإٚ ،خباص ١ايٓاََٗٓ ١ٝا.
فٛفكاّٗ يٓتا٥ر ايتعداد ايعاّ يًطهإ ضٓ ،6116 ١فكد بًل عدد اَٝ:ني 87.184

ًَ ٕٛٝأََ ،ٞوٛشعني عً ٢ف ١٦اإلْاخ  ٖٔٚا:نجس ،١ٜسٝح بًغك ْطبتٗٔ  % 68.5أٟ
ًَٝ 81.468وووو ٕٛأْجووووَ ٢كابووووًٌَٝ .5466ووووو ٕٛذنوووووس بٓطبووووووَ % 38.5 ١ووووؤ إ ووووايٞ
اَٝ:ني.
أَا ايد ٍٚايعسب ١ٝفُاشايك تٌُٗ مت ٌٜٛتعً ِٝايهباز ،إذ خت"وص يو٘ أقوٌ َؤ
َٝ َٔ % 8صاْٝاتٗا ،يف سوني ت"وٌ َٝصاْٝو ١تعًو ِٝاي"وغاز يف بعول ايود ٍٚايعسبٝو ١إ،
قسابَٝ َٔ %35 ١صاْٝاتٗاَٚ .اشاٍ َٔ %75ا:فازق َٔ %51ٚ ،١اآلضٜٛٝني أَٝني.
ٖٓٚاى  81د ٍٚيف ايعامل َٓٗا دٚيتإ عسبٝتإ تصٜد ْطب ١ا ١َٝ:فٗٝا عً،%81٢
يف سوني اطتيطووك ،يف أٚاخووس ايكوسٕ ايعػووسْ ،ٜٔطووب ١اَٝ:و ١يف اهٓووا ل ايٓاَٝووَ ١وؤ
إفسٜكٚ ١ٝآضٝا ٚأَسٜها ايالت ١ٝٓٝبطسع.١
ٚتوودٍ اإلس"ووا٤ات اَ:سٜهٝوو ١يف أٚاضوويف ايجُاْ ٝٓٝوات ،عًووٚ ٢دووٛد قسابوو61 ١

ًَٝووو ٕٛأَسٜهووو ٞت ٜطوووتّٓٝع ٕٛايكوووسا ،٠٤قطوووتٜ ٣ٛوووٛاشَ ٟطوووت ٣ٛاي"وووف ايسابوووع
اتبتوووداٚ ،ٞ٥إٔ اييكوووساٜ ٤وووصداد ٕٚفكوووساّٗ ،إت إٔ تصاٜووود ضوووّٓٝس ٠غوووبهات اإلعوووالّ
ٚاهعًَٛووات قوود ٜصٜوود َوؤ فووسص ايووتعًِ ٚاتت"وواٍ بووني ايٓوواع ،ووا ٜطووع يف أٜوودٟ
ايٓوواع ،إَهاْٝووات تكٓٝوو ١أٚضووع يًووتعًِ ايوورات ٞعوؤ بعوودٖٚ ،وورا َووا دفووع نووج َوؤ
ايبوواسجني إ ،اقوورتال إدخوواٍ َيٗوو ّٛستوو ٛاَٝ:وو ١اهعًَٛاتٝوو ١أ ٚاذتاضووٛبٚٚ ،١ٝضووع
َتًّٓبات ددٜد ٠حمل ٛا.١َٝ:
ميهٓٓا باخت"از إٔ ْطسد بعل ا:ضباُ اييت أدت إ ،تيػ ٞاَٝ:و ١ا:ةدٜو١
يف ايبًدإ ايعسب:١ٝ
8ووو ايصٜاد ٠ايطهاْ ١ٝايهب  ٠يف ايبالد ايعسب.١ٝ
6ووو ايتطسُ اهدزض ٞايٓاتر عٔ ضعف اْ:اُ ١ايداخً ١ٝيًتعً.ِٝ
3ووو عدّ تّٓبٝل ايتعً ِٝاإليصاَ ٞبػهٌ ناٌَ يف َعاِ أقّٓاز اي ٔ ٛايعسب.ٞ
4ووو عذص َعاِ اذتهَٛات ايعسب ١ٝعٔ حتكٝل َبدأ تهوافَّ اييوسص ايتعًُٝٝو١
ايرتب.١ٜٛ
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5ووو عدّ دد ٣ٚاإلدسا٤ات اييت تتخر بػإٔ َهافش ١اٚ ١َٝ:تعًو ِٝايهبواز يف
ايبالد ايعسب.١ٝ
6ووو عدّ زبويف ايتُٓٝو ١ايجكافٝوٚ ١اتدتُاعٝو ١يف ايوبالد ايعسبٝو ١بايتُٓٝو ١ايرتبٜٛو١
ايتعً.١ُٝٝ
7ووو تدَْ ٞطت ٣ٛاهعٝػٚ ١اطتياض َطت ٣ٛايدخٌ يف َعاِ ا:ضس ايعسب.١ٝ
ذاىيا :مقَوو اومية اإللورتوىية:

يف ايكسٕ ايٛاسد ٚايعػس ٜٔتغ ت َيواٖ"َٚ ِٝوًّٓشات ٚتعسٜيوات نوج  ،٠يف
ظٌ ايجٛز ٠اهلا ١ً٥يًُعًَٛاتٚ ،ايتدفل ايطسٜع هلا عرب ٚضا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝوا ادتدٜود٠
اهختًيٚ ١اهتعدد ٠بني شتتًوف غوع ُٛايعوامل ،نُوا تٓٛعوك ٚاختًيوك ْاوس ٠ا:فوساد
وابكا قيٗووَ ّٛعوونيٚ ،أصووبشك اآلٕ تعووسف
يًعدٜوود َوؤ اه"ووًّٓشات ايوويت تعووسف ضو ّٗ
قيٗ ّٛآخس,
فُ"ووًّٓا اَٝ:ووَ ١ووجالّٗ ٖوو"َ ٛووًّٓا ٜك"وود بوو٘ عوودّ َعسفوو ١ايكووساٚ ٠٤ايهتابوو١
نُووا زأٜٓووا ضووابكاّٗ  ،يهٓوو٘ اآلٕ أصووبا ٜعووسف قيٗوو ّٛآخووس ٖٚوو"َ ٛووًّٓا اَٝ:وو١
اإليهرت.١ْٝٚ
سٝووح أصووبا ًّٜٓوول َ"ووًّٓا اَٝ:وو ١اإليهرتْٝٚوو ١عًووَ ٢وؤ ت ظتٝوود اضووتخداّ
اذتاض ٚ ،قد تّٓٛز ايتعسٜف َٔ ايكدز ٠عً ٢ايكساٚ ٠٤ايهتاب ١إ ،ايكودز ٠اٚ:ضوع
عًو ٢تٓوا ٍٚاهعًَٛوات أ ٚجب ٝواُ اهعوازف ٚاهٗوازات ا:ضاضو ،١ٝيًتعاَوٌ َوع اآلتت
ٚا:دٗصٚ ٠اهخرتعات اذتدٜجٚ ،١يف َكدَتٗا ايهُبٛٝتسجب(.)6
نُا ًّٜٓل عًوَ ٢يٗو ّٛجباَٝ:و ١اإليهرتْٝٚو١جب اَٝ:و ١اذتدٜجو ،١متٝٝوصاّٗ هلوا عؤ
جبا ١َٝ:ا:ةد١ٜجب اييت تع عدّ ايكدز ٠عً ٢ايكساٚ ٠٤ايهتاب.١
فوووايتّٓٛزات اهتطوووازع ١إذ ّٗا ،يف زتووواي ٞايعًوووِ ٚايتهٓٛيٛدٝوووا ،أدت إ ،بوووسٚش
َياٖ ِٝددٜد ٠جتاٚشت اه"وًّٓا ايتكًٝود ٟييَٝو ،١إ ،تعسٜوف اَٝ:و - ١يف بعول
ايبًوودإ  -بأْٗووا َ"ووًّٓا ٜع و  :جب عوودّ إدوواد ٠ايتعاَووٌ َووع ايهُب ٝوٛتس  ٚو َ ٙوؤ
ايٛضا ٌ٥ايسقُ ١ٝاذتدٜج١جب()7
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احملوز الراىي
بسامج حمو اومية اوددية وحمو اومية اإللورتوىية
- 8حمو اومية اوددية

َع ايتّٓٛز ايتهٓٛيٛد ٞاهلا ٌ٥يف ٚضا ٌ٥اإلعالّ ٚاهعًَٛات ايطُعٚ ١ٝايب"س١ٜ
تغٝوس َيٗو ّٛاَٝ:وو ،١فًوِ ٜعود ٜسنووص عًوَٗ ٢وازت ٞايكووساٚ ٠٤ايهتابو ،١نو ٕٛاَ:ووٞ
اير ٟت ميتًو َٗازات ايكساٚ ٠٤ايهتابو ١قود أصوبا برَهاْو٘ ايوتعًِ ايػوياَٖ ،ٞؤ
خالٍ ايٛضا ٌ٥ايطُع ١ٝايب"س ١ٜاهتعدد ،٠أ ٟإٔ ٚضوا ٌ٥اتت"واٍ قود ٜطوست ييَوٞ
ايعٝؼ يف زتتُع َعًَٛات ٞميهٓ٘ َٔ ايوتعًِ ايوراتَ ،ٞؤ خوالٍ ايهًُو ١اهّٓٓٛقو١
ٚاهطُٛع َٔٚ ،١خالٍ اي"ٛز ٠ايجابتٚ ١اهتشسن.١
ظٗووست َ"ووًّٓشات َتعوودد ٠أي"ووكك قيٗوو ّٛاَٝ:ووَٗٓ ،١ووا جباَٝ:وو ١اهلذاٝ٥وو١جب
ٚجبا ١َٝ:ايٛظٝي١ٝجب ٚأسٝاْاّٗ جبا ١َٝ:اذتطاز١ٜجب ٚجباَٝ:و ١ايتكٓٝو١جبٚ .يًوتخًص َؤ ٖورٙ
ا:غوووهاٍ َووؤ اَٝ:ووو ،١قٛبًوووك تًوووو اه"وووًّٓشات بعبوووازات َجوووٌ جبستووو ٛاَٝ:ووو١جب،
ٚجبَهافش ١ا١َٝ:جب ٖٚهرا.
فُش ٛا ١َٝ:ا:ةدٜٛ ١ٜاشَ ٟطت ٣ٛايتعًِ اتبتدا ٞ٥يً"غاز هد ٠أزبع ضٓٛات،
ٚستوو ٛاَٝ:وو ١ايٛظٝيٝووٜ ١ووٛاش ٟايتعًوو ِٝاتبتوودا ٞ٥هوود ٠ضووك ضووٓٛاتٚ ،ستوو ٛاَٝ:وو١
اذتطووازٜ ١ٜووٛاشَ ٟطووت ٣ٛايتعًوو ِٝا:ضاضوو ٞهوود ٠تطووع ضووٓٛات أ ٚأنجووس َووع تّٓووٛز
اذتطازٚ ٠ايتكٓٝات ٚاهعًَٛاتٚ .قد ًّٜٓل عً ٢اهطوتٜٛات ا:عًوَ ٢ؤ تعًو ِٝايهبواز
عباز ٠جبتعً ِٝايهبازجب ايرٜ ٟطتُس َد ٣اذتٝا َٔ ،٠د ٕٚضكف أعً ٢يًتعًِ ٚايعُس.
يف ايغاي و ٜووتِ تعًوو ِٝايهبوواز بووايتعًِ ايوورات ٞخووازز اهدزضوو ،١سٝووح ٜطووتيٝد
ايهب َٔ اهٛازد اهتاس ١يف اههتبات ٚاهعازض ٚاهتواسفَٚ ،وا تكدَو٘ اهَّضطوات
ايجكافٚ ١ٝاإلعالَٝوٚ ١اهعًَٛاتٝوٚ ،١خاصو ١اإلذاعوٚ ١ايتًيصٜوٚ ٕٛاذتاضوٚ ُٛتٛابعٗوا،
فٛٝاصٌ ايتعًِ ايرات ٞاهطتُس َد ٣اذتٝا.٠
ٚقد دعا اهسب ٞايرباشًٜو ٞجبباٚي ٛفسٜوسٟجب ٚاهيهوس ايُٓطو ٟٛجبإٜيوإ إًٜوتؼجب إ،
ٚضع مناذز ددٜد ٠يًتشسز َٔ ا ١َٝ:يف ايبًدإ ايٓاَٚ ،١ٝذيو بوايتعًِ ايورات ٞخوازز
اهدزضٚ ،١يف اعتُع ايٛاضع.
ٚقد أتاسك تكٓٝات اإلعالّ ٚاهعًَٛات ادتدٜد ٠فسص ١يًتعًِ ٚايجكاف ،١ميهؤ
ذاتٝوا َؤ اإلذاعوٚ ١ايتًيصٜوٕٛ
ّٗ
إٔ ختيل شتا س ا .١َٝ:إذ ٜطتّٓٝع اإلْطإ إٔ ٜوتعًِ
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يف ايبٝوووك ،باضوووتخداّ ايتًيصٜوووٚ ٕٛايػوووبهات اييطووواٚ ١ٝ٥اذتاضوووٛبٚ ،١ٝنوووريو
اذتاضووو ُٛايػخ"وووٚ ٞايػوووبه ،ٞنُوووا إٔ سادتووو٘ ا:ضاضووو ١ٝيف اذتٝوووا ٠ايتكٓٝووو١
اهعاصس ٠تطّٓس ٙإ ،ايكسا ٠٤ايطسٜعٚ ،١إ ،ازض ١ايهتاب.١
ٖهرا أضُٗك تكٓٝات اهعًَٛات ٚاإلعالّ اهتٓٛع ١يف تعود ٌٜاهيواٖ ِٝارتاصو١
باَٝ:وووٚ ١ستٖٛووواٚ ،تٛضوووٝع اهٗوووازات ا:ضاضووو ١ٝاهًّٓٛبووو ،١يٝعوووٝؼ اإلْطوووإ ع"وووس
ايػياٖ ١ٝايجاْ ١ٜٛاييت ٜتعًِ بٗاَ ،عتُداّٗ عً ٢ساض ١ايطُع ٚايّٓٓلٚ ،بايتاي ٞايوتعًِ
ٚايتُٓ ١ٝايراتٚ ١ٝايػاًَ.١
ٚادتدٜس بايرنس إٔ اإلقباٍ عً ٢ايتعًِ اشداد يف أٚزٚبوا بٓطوب ١تكورتُ َؤ %31
يف ايكووسٕ ايجووأَ عػووس إ %51 ،يف ايكووسٕ ايتاضووع عػووس ٚإ ،قسابوو %91 ١يف أٚاضوويف
ايكسٕ ايعػسٚ ،ٜٔتٛصوًك نوج َؤ ايود ٍٚيف أٚزٚبوا ٚأَسٜهوا ايػوُاي ١ٝإ ،ستوٛ
ا ١َٝ:متاَاّٗ يف ايكسٕ ايعػس ،ٜٔنُا متهٓك ايٝابإ يف ْٗطتٗا اذتدٜجَ ١ؤ ستوٛ
اَٝ:ووٚ ١ايرتنٝووص عًوو ٢ايتعًوو ِٝا:ضاضوو ٞيً"ووغاز ٚايهبوواز يف أٚاخووس ايكووسٕ ايتاضووع
عػس.
ٚاضووتّٓاعك د ٍٚاتحتوواد ايطووٛفٝٝيت (ضووابكاّٗ) ٚنٛب وا ٚاههطووٝو ٚا:زدٓووتني
ٚتٓصاْٝا ايكطا ٤عً ٢ا ١َٝ:يف سكب ١اذتسُ ايعاه ١ٝايجاَْٚ ١ٝا بعدٖاٚ .تطِٗ اهٓاُ١
ايعاه ١ٝيًعًٚ ّٛايرتبٚ ١ٝايجكاف( ١ايْٛٝطه )ٛايٚ ،ّٛٝاتحتاد ايعاه ٞيتعً ِٝايهبواز،
يف ٚضع ارتّٓيف ٚايرباَر ٚاهػسٚعات يٓػس ايتعًٚ ،ِٝقد تٛصٌ اتحتواد يف اهوَّمتس
ايوور ٟعكوود يف دَٝٛتووإ بتآًٜوود عوواّ 8991إ ،إعووالٕ غووعاز جبايووتعًِ ٚايعًووِ يًذُٝووعجب
ٚايدع ٠ٛإ ،تعً َٔ %51 ِٝاَٝ:ني خالٍ عػس ضٓٛاتٚ .تتابع أْػّٓ ١ايتعًوٚ ِٝايوتعًِ
يًذُٝع بعد ََّمتس دَٝٛتإ يف بساَر َٚػسٚعات تطع ٢إَ ،تابع ١تٓيٝر َكسزات٘.
ٚقد ٚضع ََّمتس دَٝٛتإ خّٓ ١يتعً ِٝادتُٝع قبٌ عاّ ٚٚ ،6111ضعك آيٝوات
تٓيٝر ٙيف َٓا ل ايعواملَٗٓٚ ،وا اهّٓٓكو ١ايعسبٝو ،١ضؤُ بوساَر َٚػوسٚعات عسبٝو،١
تطع ٢إ ،ست ٛأَ ١ٝايهباز بٓطب ١تساٚل بني  %81ٚ %6ضٜٓٛاّٗ إبإ عكد ايتطعٝٓٝات.
ٚيف اهّٓٓك ١ايعسب ١ٝظًوك َػوهً ١اَٝ:وَ ١صَٓوًٜٛ ٚ ١و ١اهودٚ ،٣زٖٓٝو ١ختًوف
اعتُووعٚ ،تووأخس ايتُٓٝوو ١ايػوواًَٚ ،١عوودّ إيصاَٝوو ١ايتعًوو ِٝا:ضاضوو ٞيً"ووغازٚ ،عوودّ
اتعرتاف ل ايهب يف ايتعًِٚ .تتياٚت إَهاْات ايود ٍٚايعسبٝو ١يف تعًوِ اي"وغاز
ٚست ٛأَ ١ٝايهباز.
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فكد حتطٔ تعً ِٝايٓطوا ٤نوج اّٗ يف ضوٛزٚ ١ٜا:زدٕٚ ،تتوٛافس يود ٣د ٍٚايتعوإٚ
ارتًٝذوو ٞايعسبوو ٞغووسٚك دٝوود ٠حملوو ٛاَٝ:وو ،١يتووٛافس اإلَهاْٝووات اهايٝووٚ ١اهادٜوو١
ٚايبػسٚ .١ٜبكٝك د ٍٚعسب ١ٝأخوس ٣ت تٗوتِ بتعًو ِٝايهبواز ،خاصو ١يود ٣ف٦و ١ايٓطوا٤
ايسٜيٝات ٚاهعٛقني ٚايبد.ٚ
أ -بسىامج " سث يوبي ":

ٖوو ٛبسْوواَر شت"ووص يًُّٓٓكوو ١ايعسبٝوو ،١ضوؤُ اْ:ػووّٓ ١ايوويت تٓيوور قووسازات
َووَّمتسات اإلضووهٓدز ١ٜايوويت ٚضووعٗا ادتٗوواش ايعسبوو ٞحملوو ٛاَٝ:ووٚ ١تعًوو ِٝايهبوواز،
ايتووابع يًُٓاُوو ١ايعسبٝوو ١يًرتبٝووٚ ١ايجكافووٚ ١ايعًوو( ّٛأيهطوو )ٛيف اهوودَ ٠وؤ  8961إ،
ٚ ،8994قد خّّٓٓك ٖر ٙاهٓاُٚ ،١تابعك اضرتاتٝذ ١ٝايتعًِ ٚايتعً ِٝيًذُٝع ،بغٝو١
ايٛص ٍٛإ ،ست ٛأَ ١ٝايهباز قبٌ عاّ ٚ ،6111يًتٛضع يف ايتعًٚ ِٝايجكاف.١
نُا ٚضعك اضرتاتٝذٝات يًرتبٝو ١ايعسبٝو ١ايٓااَٝوٚ ،١تعًو ِٝايهبواز بعود عواّ
ٚ ،8976يهٔ آيٝات تٓيٝرٖا َاشايك تيتكوس إ ،اإلَهاْوات اهايٝوٚ ١ايبػوسٚ ،١ٜقود
تعسقووٌ تٓيٝوور اضوورتاتٝذٝات ايرتبٝووٚ ١ايتعًوو ،ِٝيعوودّ ايتٓطووٝل ٚايتهاَووٌ يف ايووبالد
ايعسب ،١ٝا ٜدٍ عً ٢إٔ تٓيٝر تٛصٝات ايتعًِ يًذُٝع ،أَس َواشاٍ ٜيتكوس إَ ،صٜود
َٔ ادتٗد ٚايتعا.ٕٚ
ث -بسامج وضاو اإل الو الطنعي الةلس :

تُعوودُّ بووساَر ضووا ٌ٥اإلعووالّ ايطووُع ٞايب"ووسَ ،ٟوؤ إذاعووٚ ١تًيصٜووٚ ٕٛستّٓووات
فطوواٚ ،١ٝ٥غووبهات اذتاضووَ ،ُٛوؤ ايٛضووا ٌ٥ايوويت ضوواعدت اَ:ووٝني  -يف ايكووسٕ
اذتادٚ ٟايعػس َٔ - ٜٔايتعًِ ايرات ٞعٔ بعد إ ،سد َا ،إت أْ٘ ٜبكو ٢أنجوس َؤ
ْ"ف ا:غوخاص ايور ٜٔمت حتوسزِٖ َؤ اَٝ:و ١ا:ةدٜو ١يف سادو ١إ ،ستو ٛجباَٝ:و١
اإليهرت١ْٝٚجب.
 - 6حمو اومية اإللورتوىية:

بووايٓاس إ ،دخوو ٍٛايعووامل ع"ووس اهعسفووٚ ١اتقت"وواد ايسقُووُٜ ٞعوودُّ َٛضووٛع ستووٛ
اَٝ:وو ١اإليهرتْٝٚووَ ١وؤ اهٛضووٛعات اهُٗوو ١عًوو ٢دوود ٍٚاٖتُاَووات ايعووامل ايٝوو،ّٛ
ستيٛفووا باهخووا س َووا مل
ّٗ
ٚتغووو يف إٔ ايتعاَووٌ َووع ايٛضووا٥يف ايتهٓٛيٛدٝووٜ ١اووٌ
ْتُهٔ َٔ اَتالى تًو ايٛضا٥يف َٔ ْاسٚ ،١ٝنٝي ١ٝايتعاٌَ َعٗا َٔ ْاس ١ٝأخس.٣
ٚبّٓبٝع ١اذتاٍ فرٕ ا ١َٝ:اإليهرت ١ْٝٚتع عدّ قودز ٠ا:غوخاص ٚاعتُعوات عًو٢
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َٛانبووَ ١عّٓٝووات ايع"ووس ايعًُٝووٚ ١ايتهٓٛيٛدٝووٚ ١اييهسٜووٚ ١ايتياعووٌ َعٗووا بعكًٝوو١
دٜٓاَٝووو ١قوووادز ٠عًووو ٢فٗوووِ اهوووتغ ات ادتدٜووودٚ ٠تٛظٝيٗوووا قوووا غتووودّ عًُٝووو ١ايتّٓوووٛز
اعتُع ٞيف اعاتت اهختًي.١
"ٜٓٚوووسف َيٗووو ّٛستووو ٛاَٝ:ووو ١اإليهرتْٝٚووو ١إ ،اَوووتالى ايكووودز ٠عًووو ٢فٗوووِ
ايتهٓٛيٛدٝا ٚتكُٗٝٝاَ ٖٛٚ ،يٜٗ ّٛهٌُ ايهيا ٠٤ايتهٓٛيٛد ١ٝاييت متجٌ ايكدز٠
عًوو ٢إْػووا ٤تهٓٛيٛدٝووات ستووددٚ ٠إصووالسٗا أ ٚتػووغًٗٝاٚ .يهوؤ ٖٓوواى فووسم بووني
ايهيووا ٠٤ايتهٓٛيٛدٝووٚ ١ستوو ٛاَٝ:وو ١ايتهٓٛيٛدٝوو ،١فُشوو ٛاَٝ:ووٜ ١ع و إٔ نووٌ
غووخص عتتوواز إ ،ايجكافوو ١ايتهٓٛيٛدٝوو ،١أَووا ايهيووا ٠٤فتػ و إ ،عوودد قًٝووٌ َوؤ
ايٓوواع وؤ ضتتوواز إ ،زفووع نيووا٤تِٗ يف ٖوورا اعوواٍٚ .تكوو ٍٛزابّٓوو ١ايتعًوو ِٝايوودٚيٞ
ٚايتهٓٛيٛدٝا ) :(I.T.Eإٕ ستو ٛاَٝ:و ١ايتهٓٛيٛدٝوٖ ١و ٛأنجوس بهوج َؤ ايكودز٠
عً ٢اضتخداّ ا:دٚات ايتهٓٛيٛد ،١ٝفٜٗ ٛع متهني اهٛا ٓني َٔ ٝع ا:عُاز
َوؤ اتضووتيادَ ٠وؤ ايتهٓٛيٛدٝووا ضووٛا ٤مت اذت"وو ٍٛعًٗٝووا َوؤ خووالٍ ب٦ٝووات تعًُٝٝوو١
زمس.١ٝ
زمس ١ٝأّ
ٚتسنص بساَر ست ٛا ١َٝ:اإليهرت ١ْٝٚعً ٢أزبع ١أبعاد زٝ٥ط:ٖٞ ١
َٗازات ايتدز ٜباضتخداّ تكٓ ١ٝاهعًَٛات.ايتعً ِٝاهيتٛل ٚايتعً ِٝعٔ بعد.احملت ٟٛايتعًٚ ،ُٞٝايت"ُ ِٝاإليهرت ْٞٚيًدزٚع ايتعً.١ُٝٝبٝد إٔ ادتاْو ايعًُو ٞايتّٓبٝكو ٞهلور ٙايورباَر قود ٜتالغو ٢إٕ مل ٜهؤ ٖٓواى
خًيٝات تعًٚ ١ُٝٝثكافٚ ١ٝادتُاعٝو ١داعُوٖٚ ،١و ٛاَ:وس اهيكوٛد يف نوج َؤ ايودٍٚ
ايعسب ١ٝبايٓاس إ ،ازتياع ْطب ١ا ١َٝ:ا:ةد ١ٜايتكًٝد.١ٜ
َٚا ٜٓبغ ٞتأنٝد ٙإٔ عًُْ ١ٝػس اهعسف ١ايتهٓٛيٛدٝو ١عَُٛواّٗ ٚستازبو ١اَٝ:و١
اإليهرتْٝٚوو ١خ"ٛص واّٗ تتًّٓ و تطووافس دٗووٛد دٗووات عدٜوودَٗٓ ،٠وواٚ :شازات ايرتبٝوو١
ٚايتعًووٚ ِٝايتعًوو ِٝايعووايٚ ٞاتت"وواٍ ٚاهعًَٛووات ٚاهَّضطووات ايتعًُٝٝوو ١ا:خووسَ ،٣وؤ
خالٍ اضرتاتٝذ ١ٝستدد ٠اٖ:داف ٚاآليٝات إلسداخ ْٛع َٔ ايتُهني اهعسيف ايالشّ
يٓػس ايعً ّٛاذتدٜج.١
 ٚا تغو ف ٘ٝإٔ ْااّ ايتعً ِٝايكا ِ٥عً ٢اضتخداّ ايتهٓٛيٛدٝا قود ٜهوٕٛ
َٔ أنجس ا:مناك ايتعًَ ١ُٝٝالَ٤و ١إلظتواد صوٝغ ١تطواعد عًوٚ ٢ضوع سًو ٍٛتكدَٝو١
هػهً ١ا ١َٝ:اإليهرتْٝٚوٚ ،١ذيوو َؤ خوالٍ إْػوا ٤ب٦ٝو ١تعًُٝٝو ١و منّٓٝو ١توٛفس
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خدَات ايتعً ِٝاهتُٝصٚ ،تيعّْوٌ َبودأ ايتعًو ِٝايوراتٚ ٞايتكو ِٜٛايػخ"وٚ ٞاهػورتى،
ٚتتووٝا اييسصوو ١يًُووتعًِ إلدووسا ٤سووٛازات تعًُٝٝووَ ١ووع أقساْوو٘ٚ ،تٝطووس ْػووس ا:عُوواٍ
ايتعًُٝٝووو ١اهتُٝوووص ،٠ضوووٛا ٤ناْوووك هوووتعًُني أّ َعًُوووني؛ يٝطوووتيٝد َٓٗوووا اآلخوووسٕٚ
ٜٚهتط ايدازض ٕٛاهٗازات ا:ضاض ١ٝيًتهٓٛيٛدٝا اييت ٜتطًا بٗا أقساِْٗ يف دٍٚ
ايعامل اهختًي.١
جتدز اإلغاز ٠يف ٖرا ايطٝام إ ،إٔ ايتّٓٛزات اهرتانُ ١وو ٚبػهٌ َتطازع يف
زتاٍ تهٓٛيٛدٝا اهعًَٛات عَُٛاّٗٚ ،اذتاض اآلي ٞعًٚ ٢دو٘ ارت"وٛص ووو ضوسٜع١
َٚطتُسٚ ٠حتتاز إَ ،تابعَٛٚ ١انبٚ ،١بايتاي ٞفرٕ ايتعاٌَ َع َػهً ١ست ٛا١َٝ:
اإليهرت ١ْٝٚيف اإل از ايرتب ٟٛت ٜكت"س عًَ ٢واد ٠اذتاضو ٚت عًو ٢ايعَُٝٛوات يف
ادتوواْبني ايٓاووسٚ ٟايتّٓبٝكوو ،ٞبووٌ ظتو إٔ ٜتعوود ٣ذيووو إ ،تّٓبٝكووات اذتاضوو ُٛيف
اتخت"اصووات اهختًيووٚ ،١إٔ ٜتووٛشع ذيووو عًووَ ٢ووداز ف"وو ٍٛايدزاضوو ١اهختًيووٚ ،١ت
ٜكت"ووس عًوو ٢اهساسووٌ ا ،ٚ:فكوويفٝ ،ووح ٜهووٖٓ ٕٛوواى ْووٛع َوؤ ايتعًوو ِٝاهطووتُس
ٜٛان َجٌ ٖر ٙايتّٓٛزات.
ٚمث ١سصَ َٔ ١اٚ:يٜٛات اهًّٓٛب ١يطُإ جتٜٛد صٓاع ١ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚيف
اي ٔ ٛايعسب ،ٞتتُجٌ يف ضسٚز ٠ايتعب ١٦اتدتُاع ١ٝيود ٣أفوساد اعتُوع يًتياعوٌ َوع
ٖوورا ايٓووٛع َوؤ ايتعًووَٚ ،ِٝطوواُٖ ١ايرتبووٜٛني يف صووٓاعٖ ١وورا ايتعًووٚ ،ِٝتووٛف ايبٓٝوو١
ايتشت ١ٝي٘ ،اييت تتُجٌ يف إعداد ايهٛادز ايبػس ١ٜاهدزبوٚ ،١نوريو توٛف خّٓوٛك
اتت"اتت اهًّٓٛب ١اييت تطاعد عًْ ٢كٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعًَ َٔ ِٝهوإ إ ،آخوس،
ٚضسٚزٚ ٠ضوع بوساَر يتودز ٜايّٓوالُ ٚاهعًُوني ٚاإلدازٜوني يالضوتياد ٠ايك"وَ ٣ٛؤ
ايتكٓٝووٚ ،١إْتوواز ايوورباَر ايالشَوو ١هلورا ايتعًووٚ ،ِٝشٜوواد ٠بووساَر ايوودعِ اهوواد ٟهطوواعد٠
ايًّٓبووو ١ايووورٜ ٜٔتًكووو ٕٛدٚزات ق"و و ٠؛  ٕ:سوووايتِٗ اهادٜووو ١ت تطوووُا هلوووِ باتيتشوووام
بايوودٚزات اههجيووٚ ،١تجكٝووف اعتُووع بووايتعً ِٝاإليهرتْٚووٚ ٞغووسس٘ هلووِ بػووهٌ
أنوورب ،فط والّٗ عوؤ أُٖٝوو ١إعوواد ٠صووٝا  ١أٚيٜٛووات ايعًُٝوو ١ايتعًُٝٝووٝ ١ووح ٜهووٕٛ
ايتعًوو ِٝاإليهرتْٚوو ٞيف قً و ٖوور ٙايعًُٝووٚ ،١ضووسٚز ٠إٔ تطووتيٝد ايوود ٍٚايعسبٝووَ ١وؤ
ايتذازُ ايدٚي ١ٝا:خس ٣اهتكدَ ١يف زتاٍ ايتعً ِٝاإليهرتْٚوٚ ،ٞإٔ ٜتعوا ٕٚبعطُوٗا
َع بعلٍ؛ يتشكٝل اتضتياد ٠اهتبادي.١
ٚبّٓبٝعوو ١اذتوواٍ ،فوورٕ اعتُووع اهوودْ ٞايعسبوو ٞميهوؤ إٔ ٜكوو ّٛبوودٚز زا٥وود يف
ايرباَر ٚاْ:ػوّٓ ١ارتاصو ١قشو ٛاَٝ:و ١اإليهرتْٝٚو ،١فُٓاُوات اعتُوع تطوتّٓٝع
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ايٓياذ إ ،اعُٛعات ايطهاْ ١ٝاييت "ٜع ايٛص ٍٛإيٗٝا يف بعل ا:سٝإ ،نُا
إٔ ٖر ٙاهٓاُات تتُتع ق"داق ١ٝبني ٖر ٙاعُٛعاتٖٚ .را ٜطتًصّ ضسٚز ٠تّٓوٜٛس
اضووورتاتٝذٝٓ ٚ ١ٝوووٚ ١عسبٝووو ١حملووو ٛاَٝ:ووو ١اإليهرتْٝٚوووٚ ،١تأضوووٝظ غوووبه ١تياعًٝووو١
هٓاُووووات اعتُووووع اهوووودْ ٞيف اهّٓٓكوووو ١ايعسبٝوووو ١يف زتوووواٍ عُووووٌ قّٓوووواع اهعًَٛووووات
ٚاتت"اتت.
يف ضٝام َت"ٌ فرْ٘ ت ميهٔ جتاٌٖ دٚز ايكّٓاع ارتاص اير ٟأصبا زنٝوص٠
أضاض ١ٝيف عًُ ١ٝايتُٓ ١ٝيف ايد ٍٚايعسب ١ٝاهختًي ،١فًٗرا ايكّٓاع دٚز فاعٌ يف قًو
زتتُووع اهعًَٛووات ،فايػووسنات ارتاصوو ١قووادز ٠عًوو ٢اتزتكووا ٤باْ:ػووّٓ ١ارتاصوو١
بايتكٓٝوووْٚ ١ػوووس اهعسفووو ١ايتهٓٛيٛدٝوووٚ ١بًوووٛمم َووود ٣توووأث أنووورب وووا ت تطوووتّٓٝع٘
اذتهَٛوواتٚ ،يووريو ظت و دعووِ عالقوو ١ايتعوواٚ ٕٚايػووسان ١بووني ايكّٓوواعني ايعوواّ
ٚارتاص ،يتيع ٌٝدٗٛد ست ٛا ١َٝ:اإليهرت.١ْٝٚ
ٚبّٓبٝع ١اذتاٍ ،فرٕ ايد ٍٚايعسب ١ٝاييت تعاْ َٔ ٞازتياع َعدٍ ا ١َٝ:ا:ةدٜو١
جتد َػهً ١سكٝك ١ٝيف تيع ٌٝارتّٓيف ارتاص ١قش ٛا ١َٝ:اإليهرت ،١ْٝٚذيو أْ٘
ت ميهٔ ست ٛا ١َٝ:اإليهرت ١ْٝٚيػخص ت ٜعسف ايكساٚ ٠٤ايهتابٚ ،١بايتاي ٞفرٕ
اٚ:يٜٛوو ١يف ٖوور ٙايوود ٍٚتٓ" و عًوو ٢ستوو ٛا َٝ:و ١ا:ةدٜووٚ .١يف ٖوورا اإل وواز تػ و
اإلس"ووا٤ات ايسمسٝوو ١إ ،إٔ عوودد اَ:ووٝني يف ايوو ٔ ٛايعسبوو ٞبًوول سووٛايًَٝ 811 ٞووٕٛ
ٚفكوا يتكسٜوس اهٓاُو ١ايعسبٝو ١يًرتبٝوٚ ١ايجكافوٚ ١ايعًو ،ّٛأ ٟأنجوس
ْطُ ١عاّ ّٗ ، 6118
َٔ ثًح ايطهإٖٚ ،رْ ٙطب ١تَّنود اي"وعٛبات ايهوب  ٠ايويت تٛادو٘ عًُٝو ١ستوٛ
ا ١َٝ:اإليهرتٚ ،١ْٝٚبايتايْ ٞػس اهعسفٚ ،١هلرا اَ:وس بايتأنٝود تداعٝاتو٘ ايطوًب١ٝ
ايػوودٜد ٠عًوو ٢عًُٝوو ١ايتُٓٝووٚ ١بسازتٗووا يف ايوود ٍٚايعسبٝوو ،١فهٝووف ميهوؤ يدٚيوو١
عسبٝوو ١ايوودخ ٍٛإ ،ع"ووس اقت"وواد اهعسفووٖٚ ،١وو ٞتعوواْْ ٞطووبَ ١ستيعووَ ١وؤ اَٝ:وو١
ا:ةد١ٜ؟.
يف ع"س ايتهٓٛيٛدٝا مل ٜعد َيٗ ّٛست ٛاَٝ:و ١ست"وٛزاّٗ بوِووو «فوو اذتوسف»،
إذ اتطووع يٝهوو ٕٛقطووت ٣ٛايتشوودٜاتٝ ،ووح اَتوود يٝػووٌُ يف د ٍٚنووج  ٠تّٓووٜٛس
ايكدزات َٔ خالٍ ايتعً ِٝاهطتُس ٚصٛتّٗ إَ ،ياتٝا ايهُبٛٝتس.
إٕ إَهاْات ٚضا ٌ٥اإلعالّ ٚاهعًَٛات اإليهرت ١ْٝٚت تتٛافس إت يد ٣ا:ثسٜا،٤
َادٜا َٚعًَٛاتٝاّٗ ،أَوا ايود ٍٚايٓاَٝو ١فطوتصداد فكوساّٗٚ ،توصداد اييذو٠ٛ
ّٗ
ٚايد ٍٚايكادز٠
اهعسفٝوو ١بٗٓٝووا ٚبووني ايوود ٍٚاهتكدَوو ،١يف سووني ٜووس ٣اهتيووا ًٕٛ٥إٔ ايتكٓٝووات اهتعوودد٠
اهتٛافس ٠ضتصٜد َٔ فسص تكدّ ا َِ:ايٓاَ.١ٝ
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ٚميهووؤ يًتطوووأَ ايعسبووو ٞيف زتووواٍ اهعسفووو ،١إٔ ٜطوووتيٝد َووؤ اتْيتوووال عًووو٢
غووبهات اهعًَٛووات يف تطووسٜع تعًوو ِٝايهبوواز ٚستوو ٛأَٝووتِٗٚ ،بايتوواي ٞتُٓٝوو ١ايووبالد
اقت"وادٜا ٚادتُاعٝواّٗٚ ،زقوا ٜطوِٗ ايوتعًِ ايورات ٞيف حتطوني تعًو ِٝايهبواز
ّٗ
ايعسب١ٝ
اهيتٛلٚ ،شٜاد ٠ثكاف ١ا:فساد ،إذ ميٓا فسصاّٗ أنرب يًُتعًُني ايهباز هٛاصً ١ايتعًِ
ايرات ٞاهطتُسَ ،طتيٝد َٔ ٜٔاإلَهاْات اهتاس ١يًيسد يف اذتٝا.٠
ٚتبك ٢قط ١ٝاٚ ١َٝ:ست ٛا َٔ ١َٝ:اهػهالت ايرتبٚ ١ٜٛاتدتُاعٚ ١ٝايتُٜٓٛو١
اهصَٓ ١يف ايعاملٚ ،قد أٚص ٢اهَّمتس ايعاه ٞايسابع ايساغد ٜٔبطسٚز ٠ايوتعًِٚ ،دعوا
إ ،زبيف تعً ِٝايكساٚ ٠٤ايهتاب ،١بتُٓ ١ٝاهٗازات اذتٝاتٚ ١ٝاهعازف ايعًُٚ ١ٝايتكٓ.١ٝ
نُووا دعووا إ ،ايتٛضووع يف تعًوو ِٝايكووساٚ ٠٤ايهتابووٚ ،١فوول اٖ:ووداف ٚاهعوواٜ
ادتدٜد ،٠برعّٓا ٤اٚ:ي ١ٜٛيًتعً ِٝايػاٌَ يًذُٝع يف ْااّ تك ٜٝطوس ايوتعًِ ايوراتٞ
يًهبوواز عوؤ سٜوول غووبهات اتت"وواٍ ٚاهعًَٛاتٝووٜٚ ،١بكوو ٢ايتٛضووع يف ٖوورا اعوواٍ
ايٚ ّٛٝيف اهطتكبٌ قط ١ٝدغساف ١ٝددي.١ٝ
الحدابا الوابت اختاذٍا يف ضةي مواف ة اومية:

 تّٓبٝول ايتعًو ِٝاإليصاَوَٚ ٞود ٙإْٗ ،اٜو ١ايتعًو ِٝا:ضاضوَ ٞؤ أدوٌ ضود َٓوابعا.١َٝ:
 إقاَ ١دٚزات فاعً ١ييَٝني ايهباز. تكد ِٜاذتٛافص اهادٚ ١ٜاهعٓ ١ٜٛيًُتشسز َٔ ٜٔا ١َٝ:ايهباز ٚاي"غاز.ْ -ػس ايٛع ٞايجكايف بني

ٝع أبٓا ٤اعتُع .

 إدووسا ٤ايبشووٛخ ٚايدزاضووات ايوويت تعٓوو ٢بٗوورا ادتاْ و يًٛقووٛف عًوو ٢ا:ضووباُٚايٓتا٥ر.
 اتضووتيادَ ٠ووؤ جتوووازُ ايوود ٍٚاهختًيووو ١يف ٖووورا اعوواٍٚ ،ايٓاوووس إ ،عًُٝووو١َهافش ١ا ١َٝ:عً ٢أْٗا َُٗ ١ٝٓ ٚ ١دً.١ًٝ
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احملوز الرالز
نلية الحعله يف لس الحويولوبيا السمنية ادديدة
مل تعد عًُ ١ٝايتعًِ وو يف شَٓٓا ٖرا وو َستبّٓ ١ازتبا اّٗ ٚثٝكاّٗ بايهتاُٚ ،مل ٜعد
ايهتاُ ٖ ٛاه"دز ايٛسٝد يًُعًَٛوات .يوريو ٜٓبغو ٞإٔ ْػوذع عًو ٢ايكوسا ،٠٤ضوٛا٤
ناْك ايكسا َٔ ٠٤نتاُ أّ َٔ دٗاش ني ٞأّ بسْاَر أّ و ذيوو ،أ ٟعؤ سٜول
ايتعًوو ِٝاإليهرتْٚوو ٞايوورٜ ٟعتُوود عًوو ٢اضووتعُاٍ ايتكٓٝووٚ ١ايٛضووا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝوو ١يف
ذاتٝا  ٚاعٝاّٗٚ ،دعً٘ ستٛز احملاضس.٠
ّٗ
ايتعًٚ ،ِٝتطخ ٖا يتعًِ ايّٓاي
فايرتب ١ٝاذتدٜج ١تكو ّٛعًو ٢إنطواُ اهعًَٛوَ ١ؤ خوالٍ َهوَ ٕٛس و ُٛيود٣
َطتكبٌِ اهاد ٠ايعًُ ٖٛٚ ١ٝايّٓاي  ،فرٕ نوإ ايهتواُ و َس وٜٓ ،ُٛبغو ٞإظتواد
اه"دز ايرَّٜ ٟد ٟإ ،إنطواُ اهعًَٛواتٚ ،اهٗوازات ايويت ْوٛد سضوٗا يف ايّٓايو
َطتكبالّٗ.
أ َٔ ٟخالٍ ايتكٓٝات اهطتخدَ ١يًعسض يف داخٌ اي"ف ايدزاضٚ َٔ ٞضا٥يف
َتعوووددٚ ٠أدٗووووص ٠إيهرتْٝٚووووٚ ،١اْتٗوووا ٤بووووارتسٚز عوووؤ اههْٛوووات اهادٜوووو ١يًتعًوووو:ِٝ
ناهدزض ١ايرنٝوٚ ١اي"ويٛف اتفرتاضو ١ٝايويت َؤ خالهلوا ٜوتِ ايتياعوٌ بوني أفوساد
ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝعرب غبه ١اإلْرتْك ٚتكٓٝات اييٝد ٜٛايتياعً.ٞ
ٚذيووو يٓكووٌ عًُٝوو ١ايتعًووَ ِٝوؤ زتووسد ايووتًكني َوؤ اهعًووِٚ ،عًُٝوو ١ايتخووصَ ٜٔوؤ
ايّٓاي و  ،إ ،ايعًُٝوو ١اذتٛازٜوو ١ايتياعًٝوو ١بووني ايّٓووسفنيٖٚ ،وو ٞاهلوودف َوؤ ايعًُٝوو١
ايتعً ١ُٝٝيتشطني َطت ٣ٛايتعً.ِٝ
فووايتعًِ اإليهرتْٚوو ٞميهِّوؤ ايّٓايوو َوؤ حتُووٌ َطووَّٚي ١ٝأنوورب يف ايعًُٝوو١
ايتعً ١ُٝٝعٔ سٜول اتضتهػواف ٚايتعوب ٚايتذسبوَ ،١ؤ مثو ١توتغ ا:دٚاز ،سٝوح
ٍّٚ ،اهعًِ َٛدٗاّٗ بدتّٗ َٔ خب (.)8
بدت َٔ َتًل
"ٜبا ايّٓاي َتعًُاّٗ ّٗ
أطسال نلية الحعله واملعسفة يف لس الحويولوبيا السمنية ادديدة:
تعتُد عًُ ١ٝايتعًِ ٚاهعسف ١يف ع"س ايتهٓٛيٛدٝا ايسقُ ١ٝادتدٜد ٠عً ٢عد٠
َ"ادز َٓٗا:
- 8اوضحاذ أو املعله:

ٜاووووٌ ا:ضووووتاذ ٖوووو ٛايّٓووووسف ايووووسٝ٥ظ يًعًُٝوووو ١ايتعًُٝٝوووو ١ضووووٛا ٤ايتكًٝدٜوووو ١أّ
متاَوا ٖو ٛبٓوا ٤صوٛز ٠ددٜود ٠يعالقو١
ّٗ
اإليهرت ١ْٝٚاذتدٜجوٚ ،١يهؤ َوا عًٓٝوا تغوٙ ٝ
ا:ضتاذ ٚايّٓاي  ،أ ٟدعٌ ايّٓاي ستٛز ّٗا أضاضوٝاّٗ يف ايعًُٝو ١ايتعًُٝٝوٚ ،١اهعًوِ ٖوٛ
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ايكا٥د ٚاهػسف ٚاهٛد٘ ،يهٔ ادتدٜد أت تكت"س قٝاد ٠ايعًُ ١ٝايتعً ١ُٝٝعً ٢اهعًِ
فكويف ،بوٌ عًو ٢ثالثوو ١أفوسادٖٚ ،وِ :اهعًووِ ،اهػوسف عًو ٢ايعًُٝوو ١ايتعًُٝٝو ،١خووب
ايٛضا٥يف اهتعدد ،٠يهٌ ٚاسد َِٓٗ ٚظٝيت٘ ارتاصٚ ،١يهٔ ٜعًُ ٕٛيف إ از ٚاسد
َػرتى.
فوواهعًِ ٚسوود ٙت ٜهيوو ٞيتّٓبٝوول ايتعًوو ِٝاإليهرتْٚوو ٚ ،ٞذيووو يعوود ٠أضووباُ،
أبسشٖووا إٔ ايتغوو ٝت ٜكت"ووس فكوويف عًوو ٢سٜكوو ١تٛصوو ٌٝاهعًَٛوو ١يًّٓايو  ،بووٌ ٜػووٌُ
دوواْبني آخووسُٖ ،ٜٔووا :اهوواد ٠اهّٓسٚسوو ١يف اهٓٗوواز َٚال ََ ٤وو ١ايٛضوو ١ًٝاهطووتخدَ ١يف
ايتعً.ِٝ
فووٓشٔ ت َْعُوودُّ ايتغووٜ ٝهُوؤ فك ويف يف نوو ٕٛاهوواد ٠ايتعًُٝٝوو ١قوود مت سسٗووا
إيهرتّْٝٚا ،بغل ايٓاس عٔ َطُْٗٛا َٚطوتٛاٖا ٚأُٖٝتٗوا ،بوٌ أضواع ايٓذوال ٖوٛ
اهٓٗووازَٚ ،وؤ ث وِ تووأت ٞايّٓسٜكووٖ ،١ووٌ ٖوو ٞتكًٝدٜوو ١أ ٚإيهرتْٝٚووٖٓٚ ،١ووا ٜووأت ٞدٚز
اهػووسف عًوو ٢ايتعًوو ،ِٝفٗووًّّٜٙٓ ٛووع عًوو ٢أضووً ُٛاهعًووِ ٚايٛضوو ١ًٝايوويت ٜطووتخدَٗا إٕ
ناْك ْادش ١أّ ت ،سٝح ٜطتّٓٝع سل سم أخس ،٣فُجال ٜسٜود اهعًوِ غوسل َواد٠
َع ١ٓٝعٔ سٜل تهٓٛيٛدٝا صٛت ١ٝنا:غوس  ١ايطوُعٚ ،١ٝيهؤ ٜوس ٣اهػوسف إٔ
فعايٚ ١ظتود
سسٗا بٗر ٙايّٓسٜك ١ئ  ٌ"ٜبايّٓالُ إ ،اهطت ٣ٛاهًّٓٚ ،ُٛأْٗا
بدٜالّٗ هلاٜ .عٌُ خب ايٛضا٥يف اهتعدد ٠عً ٢اضوتعُاٍ ايٛضوا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝو ١اهتاسو١
يعسض ايدزع.
إذاّٗ ميهٓٓا تًخٝص عٌُ اهعًِ يف ايعًُ ١ٝاإليهرت ١ْٝٚبجالث ١أدٚاز:
أٚتّٜٗ :عتُد ا:ضتاذ يف غسس٘ يًُٛضٛع عً ٢ايٛضا ٌ٥ايتكٓٝوٝ ،١وح ٜطوتخدّ
غووووبه ١اإلْرتْووووك ٚايتكٓٝووووات اهختًيوووو ١يعووووسض اهٛضووووٛعٜٚ ،عتُوووود ايّٓووووالُ عًوووو٢
ايتهٓٛيٛدٝا ذاتِٗا ذتٌ ايٛادبات ٚعٌُ ا :اخ.
ثاْ ٝواّٜٗ :ػووذع ا:ضووتاذ ايًّٓبوو ١عًوو ٢ايتياعووٌ يف ايعًُٝوو ١ايتعًُٝٝوو ،١عوؤ سٜوول
تػووذٝعِٗ عًوو ٢ووسل ا:ضووٚ ،١ً٦اتت"وواٍ بغ ٖووِ َوؤ ايًّٓبووٚ ١اهعًُووني يف شتتًووف
ايد.ٍٚ
ثايجاّٗ :عتيص ا:ضوتاذ ايّٓوالُ عًو ٢تٛيٝود اهعسفوٚ ١اإلبوداع ،فٗو ٛعتوح ايّٓوالُ
عً ٢اضتخداّ ايٛضا ٌ٥ايتكٓٚ ١ٝابتهاز ايرباَر ايتعً ١ُٝٝاييت عتتادْٗٛاٜٚ ،تٝا هلِ
ايتشهِ باهاد ٠ايدزاض ١ٝبّٓسل آزاٚٚ ِٗ٥دٗات ْاسِٖ(.)9
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- 6الوحاث اإللورتوىي:

 ُِ"ٜايهتاُ اإليهرت ْٞٚبأسد ايرباَر اذتاضٛب ١ٝاييت ت تطوتّٓٝع قسا٤تٗوا
إت باضووووتخداّ اذتاضوو و اآليوووو ٞأ ٚأسوووود ا:دٗووووص ٠اإليهرتْٝٚوووو ١اهخ""وووو ١هلوووورا
اتضتخداّٚ ،اهصٚد ٠بأسد ايرباَر اإليهرت. ١ْٝٚ
يًهتاُ اإليهرت ْٞٚايعدٜد َٔ ايتعسٜيات :أسدٖا أْ٘ جبٚضٝيف زقَُ ٞهاف٧
حملت ٣ٛنتاُ ٚزقَّٓ ٞبٛع ،جتس ٟقسا٤ت٘ عً ٢دٗاش زقُ ٞخاص ،أ ٚعً ٢ساضُٛ
غخ" ،ٞأ ٚعً ٢دٗاش ستٍُٛجبٚ ،اهػهً ١يف ٖرا ايتعسٜف أْ٘ عتد َٔ إَهاْات
ايهتواُ اإليهرتْٚوٚ ،ٞةعًو٘ زتووسد ْطوخ ١إيهرتْٝٚوَ ١وؤ نتواُ ٚزقوَ ،ٞووع إٔ
ايهتاُ اإليهرتٜ ْٞٚتيٛم عً ٢ايهتاُ ايٛزق ،ٞبرَهإ استٛا ٘٥عً ٢تطذٝالت
صٛتَٛٚ ،١ٝاد تياعًٚ ١ٝأفالّٚ ،نريو ايسبيف اهباغس َع اإلْرتْك.
ٚتصداد غعب ١ٝايهت اإليهرت ١ْٝٚايويت تطوتخدّ تكٓٝوًَ ١يوات ًَٚ PDFيوات
ٚٚزد يف بالدْا ايعسبٚ .١ٝميهٔ عد ايهج َٔ ايرباَر اذتاضٛب ١ٝايعسبٝو ١ايتعًُٝٝو١
ْٛعوووا َووؤ أْوووٛاع ايهتووواُ اإليهرتْٚووو ٞاذتوووا ٟٚعًوووٚ ٢ضوووا٥يف َتعووودد( ٠صوووٛز،
ّٗ
تطذٝالت ،أفالّ ...إخل).
ٚيًهتاُ اإليهرت ْٞٚايعدٜد َٔ اهصاٜا َٓٗا:
 - 1إَهووإ ايبشووح ضوؤُ ايهتوواُ جواّٗ آيٝواّٗ :ووا ٜووٛفس عٓووا ّ٤نووب اّٗ عًوو٢
ايكوازٚ ،٨ايبشووح اآليوو ٞت ٜتٛقووف عوواد ٠عًو ٢ايبشووح ايٓ"وو ٞبووٌ ميهٓوو٘ إٔ ٜهووٕٛ
أنجس ذنواٝ ،ّ٤وح ميهؤ ايعجوٛز عًو ٢نوٌ َوا ٜتعًول قٛضوٛع َعو َّٔٝأ ٚفهوس٠
َعَّٓٝوو ١يف داخووٌ ايهتوواُ ،أ ٚيف داخ وٌ زتُٛعووَ ١وؤ ايهت و ٚاهسدعٝوو ١ايداخًٝوو١
ٚارتازد ١ٝاهباغس ،٠إذ ميهٔ عٔ سٜل ايٓكس عً ٢عبواز ٠أ ٚنًُو ١حتو ٟٛازتبا واّٗ
يف داخووٌ ايهتوواُ اتْتكوواٍ َباغووس ٠إَٛ ،ضووع آخووس َوؤ ايهتوواُٖٚ ،وورا َووا ٜوؤََّ
اْتكاٍ ايكاز ٨بايّٓسٜك ١اييت ٜسٜدٖا ضُٔ َٛضٛعات َرتابّٓٚ ،١ميهؤ إٔ ٜهوٕٛ
ايسابيف إَٛ ،ضع عً ٢اإلْرتْكٝ ،ح ميهٔ يًكاز ٨إٔ ًَّّٜٓع َباغس ٠عًوَ ٢سدوع
ٜوورنس ٙايهتوواُٚ ،ميهوؤ إٔ ٜهوو ٕٛايووسابيف إَٛ ،قووع َٓاقػوو ١إلبوودا ٤ايووسأ ٟأٚ
َعسف ١زأ ٟاآلخس ٜٔبايهتاُٖٚ ،را ا ٜطٝف بعداّٗ ادتُاعٝاّٗ إ ،قسا ٠٤ايهتواُ.
ٚقسا ٠٤ايهتاُ اإليهرت ْٞٚإ اتّٗ َسعت ،١أنجوس َؤ قوسا ٠٤ايهتواُ ايوٛزق ،ٞإذ
ميهوؤ ادتًووٛع بٛضووعَ ١ٝسعتوو ١أَوواّ غاغوو ١اذتاض و ٚ ،ت داعوو ٞذتُووٌ ايهتوواُ
بايٝد.ٜٔ
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 - 6ميهٔ ختص ٜٔعدد نب َٔ ايهت اإليهرت ١ْٝٚضُٔ سذوِ فٝصٜواٞ٥
صغ دداَّٗ ،كازْ ١باذتذِ اير ٟتػغً٘ ايهت ايٛزق.١ٝ
ٚميهوؤ ْطوون ايهتو اإليهرتْٝٚوو ١بطووٗٛيَٚ ١وؤ د ٕٚأ ٟنًيوو ١تكسٜبوواّٗ ،ووا
ٜع أْو٘ ت داعو ٞيًخوٛف َؤ ْيواد ْطون ايّٓبعو ،١أ ٚعودّ توٛفس ايهتواُ ،فايٓاغوس
قادز بطٗٛي ١عً ٢تٛف ايٓطن.
َٚع تٛفس اإلْرتْك أصبا تٛشٜوع ايهتواُ اإليهرتْٚو ٞأضوٌٗ نوج ّٗا َؤ تٛشٜوع
ايهتاُ ايٛزق ٌ"ٜ ٖٛٚ ،ٞإٜ ،د ايكاز ٨بعد ًب٘ بدقا٥ل َعدٚد ،٠أ ٚست ٢خوالٍ
عدد َٔ ايجٛاْ.ٞ
 - 3ا:غخاص اير ٜٔظتد ٕٚصعٛب ١يف ايكوسا ٠٤ميهوِٓٗ اتضوتيادَ ٠ؤ َٝوص٠
تهووووب ايووووٓص يف ايهتوووواُ اإليهرتْٚوووو ،ٞاهٛدووووٛد ٠يف َعاووووِ أْاُوووو ١ايهتوو و
اإليهرتْٝٚوو ،١نُووا ميهووِٓٗ اتضووتيادَ ٠وؤ َٝووص ٠ايكووسا ٠٤اآليٝوو ١يًووٓص ايوويت حتووٍّْٛ
ايٓص أٚتَٛاتٝهٝاّٗ إ ،نالّ َطُٛع.
بطب ضٗٛيْ ١طن ايهتاُ اإليهرت ،ْٞٚفرْ٘ َؤ اي"وع َٓوع اتعتودا ٤عًو٢
سكٛم ْطن ايهتواُ ٚتٛشٜعوَ٘ٚ ،وع ذيوو فورٕ َعاوِ ا:دٗوصٚ ٠ايورباَر تكو ّٛبتوٛف
ايػسع ٞيًهتواُ ،يهؤ ٖور ٙاْ:اُو١
ْااّ إلداز ٠اذتكٛم ايسقُ ١ٝهٓع ايٓطن
هلووا َػووهالتٗا أٜطواّٗ ،إذ إْٗووا تكٝوود أسٝاْواّٗ سسٜوو ١ايكووازٚ ٨سكوو٘ ايّٓبٝعوو ٞيف قووسا٠٤
ايهتاُ ،فكد تػرتك أت توتِ ايكوسا ٠٤إت عًو ٢دٗواش ٚاسودٖٚ ،ورا ٜعو ضوٝاع سول
ايكاز ٨بايكسا ٠٤بعد اْكطا ٤ايعُس ايتػغ ًٞٝيًذٗاشٚ .بطوب ايتّٓوٛز ايطوسٜع ْ:اُو١
ايتػووغٚ ٌٝايوورباَر ٚا:دٗووص ،٠فكوود ت"ووبا ايهت و ايكدميوو ١و قابًوو ١يًكووسا ٠٤عًوو٢
ا:دٗووصٚ ٠اْ:اُوو ١اذتدٜجوو ،١إت إٔ ايػووسنات ايتكٓٝوو ١تووٛفس عوواد ٠إَهووإ قووسا٠٤
ايهت ايكدمي ١يف ا:دٗصٚ ٠ايرباَر ادتدٜد.٠
يووريو فكوود ازتيعووك َبٝعووات ايهت و اإليهرتْٝٚوو ١إَ ،طووت ّ٣ٛو َطووبٛم،
تيٛقك ف ٘ٝعً ٢ايهت اهّٓبٛع َٔٚ ،١اهتٛقوع إٔ ٜتيوٛم عودد َطوتًٗه ٞايهتو
اإليهرت ١ْٝٚعًْ ٢ا تٗا اهّٓبٛع ١خالٍ أزبع ١أعٛاّ ايكادَ.١
- 3أبَصة النساءة اإللورتوىية:

أدٗوص ٠نٓٝوودٍَ :وؤ إْتواز غووسن ١ايتطووٛم اإليهرتْٚوٖٚ ،ٞوو ٞتغووص ٚضووٛمايكاز ٨اإليهرت ْٞٚأَواشَٓ ٕٚور عواّ ٚ ،6117قود دوا٤ت ا:دٗوص ٠يف عود ٠أغوهاٍ
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ٚأسذوواّٚ ،خبووٛاص شتتًيوو ١يتٓاضو قّٓاعووات ٚاضووعَ ١وؤ ادتُٗووٛز ،يهوؤ ادتٗوواش
ا:بسش ٚا:نجس َال ١َ٤يًكسا ٠٤اإليهرتPaperwhite ٖٛ ١ْٝٚاير ٟصدز عاّ .6186
ٜتُٝص ادتٗاش خباص ١ٝاذتورب اإليهرتْٚو ٞايور ٟعتطؤ عوسض ايهًُوات عًو٢
ضووا َوؤ اإلصوودازات ايطووابك١؛ يتُاثووٌ
ايػاغووَ ،١ووع دووٛد ٠أفطووٌ ٚخًي ٝو ١أنجووس بٝا ّ
جتسب ١قسا ٠٤ايهت اهّٓبٛع.١
نُوا إٔ ادتٗوواش شت"ووص يًكوسا ٠٤فكوويف ،بوودتّٗ َوؤ وع خ"ووا٥ص أخووسَ ٣وؤ
ا:دٗوووص ٠ايًٛسٝووو ١يت"ووويا اإلْرتْوووكٚ ،اضوووتخداّ تّٓبٝكوووات ايتٛاصوووٌ اتدتُووواع،ٞ
َٚػاٖد ٠اييٝدٖٜٛات ٚاتضتُاع إ ،اهٛضٝك٢؛ ٜطِ ادتٗاش قسا ٠٤إيهرتْٝٚو ١فكويف
باَتدادات شتتًيَ ،١ع َت"يا بطٝيف يًغاٜ ١ٜطتخدّ عٓد ضسٚز ٠ت"يا اإلْرتْوك،
ٚتّٓبٝل خاص قتذس جبأَاشٕٚجب يًهت ٚ ،آخس خواص قٛقوع جبدوٛد زٜودشجب ٚإَهاْٝو١
ايبشح يف ٜٚهٝبٝدٜاٚ ،ايبشح عٔ َعاْ ٞايهًُات ٚإضاف ١اهالساات.
يهٔ اهٝص ٠ا:بسش دتٗاش  Paper whiteقد ته ٕٛعُس ايبّٓاز ١ٜاير ٟميتود إ،
أٜاٍّ ٚيٝظ ضاعات َعدٚد ٠نا:دٗص ٠ايًٛس ١ٝا:خس.٣
-بَاش NOOKمً داز ىمس "بازىص آىد ىوب ":

قد ٜهٖ ٕٛورا ادتٗواش أقوٌ غوٗسَ ٠ؤ أدٗوص ٠جبنٓٝودٍجب ،يهٓو٘ أثبوك نيوا٠٤
يٝه َٔ ٕٛأق ٣ٛأدٗص ٠ايكسا ٠٤اإليهرت ١ْٝٚيف ايطٛم.
ٜتُٝووص ادتٗوواش بت"ووُٚ ِٝخووٛاص فسٜوود ،٠أبسشٖووا ٚضووع خوواص يًكووسا ٠٤ايًًٝٝوو،١
نُا إٔ إصوداز ٙايورٜ ٟودعِ اتت"واٍ ايالضوًه ٞباإلْرتْوك  Wi-Fiضوعس ٙأقوٌ َؤ
اإلصداز ذاتِ٘ َٔ جبنٓٝدٍ ٛ Paper whiteاي 61 ٞدٚتز ّٗا.
-بَاش  PRS-T3مً ضوىي":

دخًووك غووسن ١جبضووْٞٛجب ايٝاباْٝوو ١إ ،عووامل أدٗووص ٠ايكووسا ٠٤اإليهرتْٝٚوو ١ةٗوواش
قٜ ،ٟٛطِ نٌ َا تتٛقع٘ َٔ دٗاش شت"ص يًكساَ ٠٤ع ت"وُ ِٝدوراُ َٚهْٛوات
عايٝووو ١ادتوووٛد ،٠باإلضووواف ١إ ،خًوووَ ٙٛووؤ اإلعالْووواتٚ ،توووٛفس اتت"ووواٍ ايالضوووًهٞ
باإلْرتْكٚ ،عُس بّٓاز ١ٜأقٌ قًٝالّٗ َٔ دٗاشPaperwhite
-ضلطلة أبَصة :Kobo

تعد ضًطً ١أدٗصَٓ Kobo ٠افطّا يطًطً ١جبنٓٝدٍجب .تكودّ Koboعود ٠خٝوازات،
أبسشٖا دٗاش Kobo Aura HDايرٜ ٟكدّ جتسب ١شتتًي ١قًٝالّٗ عؤ ا:دٗوص ٠اهٓافطو١
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يوَ٘ .وع غاغوو ١أنورب َؤ َعاووِ أدٗوص ٠ايكوسا ٠٤اإليهرتْٝٚووٚ ،١غاغو ١تطوُا بتكٓٝوو١
عسض عاي ١ٝادتٛدَٚ ،٠تذس نت خاص بأدٗص ،Kobo ٠حت"ٌ ب٘ عً ٢دعِ تاش
دتٗاشى.
جنيياد الحعليه اإللورتوىي:

ٜػووٗد ٖوورا ايع"ووس تّٓووٛزات َطووتُس ٠يف ايٛضووا ٌ٥ايتهٓٛيٛدٝوو ١ايوويت ميهوؤ
اضتخداَٗا يف ايعًُ ١ٝايتعًٚ ،١ُٝٝاييت تٓدزز حتك ثالخ تكٓٝات زٝ٥ط:ٖٞٚ ١
أٚتّٗ :ايتهٓٛيٛدٝوووا اهعتُووود ٠عًووو ٢اي"وووٛتٚ :ايووويت تٓكطوووِ إْ ،وووٛعني ،اٍٚ:
تيوواعًَ ٞجووٌ اهووَّمتسات ايطووُعٚ ١ٝايسادٜوو ٛق" و اهٛدووات ،أَووا ايجاْٝوو ١فٗوو ٞأدٚات
صٛت ١ٝضانَٓ ،١جٌ ا:غس  ١ايطُعٚ ١ٝاييٝد.ٜٛ
ثاْٝاّٗ :تهٓٛيٛدٝا اهسٝ٥ات (اييٝدٜ :)ٜٛتٓٛع اضتخداّ اييٝد ٜٛيف ايتعًٜٚ ،ِٝعد
َوؤ أٖووِ ايٛضووا ٌ٥يًتياعووٌ اهباغووس  ٚو اهباغووسٜٚ ،تطوؤُ ا:غووهاٍ ايجابتووَ ١جووٌ
ايػووووسا٥اٚ ،ا:غووووهاٍ اهتشسنوووو ١نووووا:فالّ ٚغووووسا٥يف اييٝوووود ،ٜٛباإلضوووواف ١إ،
اإلغهاٍ اهٓتذ ١يف ايٛقك اذتكٝكو ٞايويت جتُوع َوع اهوَّمتسات ايطوُع ١ٝعؤ سٜول
اييٝد ٜٛاهطتخدّ يف اجتاٚ ٙاسد أ ٚاجتاٖني َع َ"اسب ١اي"ٛت(.)81
ثايج واّٗ :اذتاضووٚ ُٛغووبهاتٖ٘ٚ :وو ٛأٖووِ ايعٓاصووس ا:ضاضوو ١ٝيف عًُٝوو ١ايتعًووِٝ
اإليهرت ،ْٞٚفٜٗ ٛطتخدّ يف عًُ ١ٝايتعًِ بجالث ١أغهاٍ :ٖٞٚ
أووووو ايووتعًِ اهووب عًوو ٢اذتاضوو ُٛايوورٜ ٟتُجووٌ بايتياعووٌ بووني اذتاضووٚ ُٛاهووتعًِ
فكيف.
ُ ووو ايتعًِ قطاعد ٠اذتاضٜ ُٛه ٕٛف ٘ٝاذتاضو"َ ُٛودزاّٗ يًُعسفوٚٚ ١ضو١ًٝ
يًتعًَِ ،جٌ اضرتداع اهعًَٛات أَ ٚسادع ١ا:ضٚ ١ً٦ا:دٛب.١
ز وووووو ايوووتعًِ بووورداز ٠اذتاضووو ،ُٛسٝوووح ٜعُوووٌ اذتاضووو ُٛعًووو ٢تٛدٝووو٘ ٚإزغووواد
اهتعًِ(.)88
ْتٝذو ١تضوتخداّ ايتكٓٝوات ايطوابل ذنسٖوا ْػوأ َ"وًّٓا ايٛضوا٥يف اهتعودد٠
ٚعسفك نُا ٜأت:ٞ
جبٖ ٞاتضتعاْ ١بٛضّٓٝني أ ٚأنجس يف عسض ٚتكد ِٜارتربات ايتعً ١ُٝٝيًتالَٝر
عوورب بووساَر ٜووتشهِ بتػووغًٗٝا ايهُبٝووٛتسٚ .تػووٌُ ٖوور ٙايٛضووا٥يف ايووٓص اههتووُٛ
ٚايسضٚ ّٛاي"ٛز ايجابتٚ ١اهتشسنٚ ١اي"ٛت ٚاهٛضٝك ٢قَّثسات يَ ١ْٝٛج ٠جب(.)86
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تصٜوود ايٛضووا٥يف اهتعووددَ ٠وؤ خووربات ايتالَٝوور ٚدافعٗووِ ضتوو ٛايتعاَووٌ َووع اهووٛاد
ايتعًُٝٝووو .١تتٓوووٛع أضووواي ٝاضوووتخداّ ايٛضوووا٥يف اهتعوووددْٚ ،٠ووورنس َٓٗوووا ايهتو و
اإليهرت ١ْٝٚاهتشدثٝ ،١ح ٜعسض ْص ايهتاُ عً ٢غاغ ١ايهُبٝوٛتس يف ْيوظ
ٚقووك عووسض صووٛز ثابتووٚ ١إصووداز أصووٛات تعوورب عوؤ ايعبووازات اههتٛبووٚ .١تعُووٌ ٖوورٙ
ايتكٓ ١ٝعً ٢تدع ِٝصش ١قسا ٠٤ايتالَٝر َٔ خالٍ ّْٓل ايهًُات اي"عب ١صٛتٝاّٗ.
أٍنية الحعليه اإللورتوىي:

ايطووَّاٍ ايوورّٜٓ ٟووسل ْيطووٖ٘ :ووٌ ظتوودز بوواهس ٤اضووتجُاز ٚقتوو٘ َٚايوو٘ يف ايتعًووِٝ
اإليهرت ْٞٚيف اي ٔ ٛايعسبٞ؟ ٖٓواى ايهوج  ٕٚؤ ٜعازضو ٕٛذيوو ،نُوا ٜٛدود
بعل اهعًُني ٚايعاًَني يف اعاٍ ا:نادميٚ ٞايرٜ ٜٔطواٚزِٖ ايػوو بػوإٔ ايكُٝو١
اييت ٜطاِٖ فٗٝا ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚيف زتاٍ ايتعً.ِٝ
عًٓٝوا ايٓاووس إ ،ايٛضووع ايووسأٖ يًتعًووٚ ،ِٝهواذا ضتتوواز إٖ ،وورا ايتغوو ، ٝيًٓكووٞ
ْاووس ٠عًوو ٢اذتًكوو ١ايوويت تتهووسز عوورب ا:دٝوواٍ ٚايوويت تتُجووٌ باهساسووٌ ايتايٝوو :١ايتعًووِٝ
اهدزضوو ٞايوورٜ ٟكووٛد ٙاهعًُوو ،ٕٛادتوواَع ٞايوورٜ ٟهُووٌ اهط و ٚ ٠غتووسز أدٝووات إ،
نووٌّّ يف خت""وو٘ ،يهوؤ ييضووف َووا إٕ ٜتخوسز ايّٓايو
اعتُووع يٓٝتذووٛا ٜٚبوودعٛا ّٕ
ستووٜ ٢تشوو ٍٛإَووا إ ،غووخص عا ووٌ عوؤ ايعُووٌ ،أ ٚإ ،غووخص ت ميهوؤ تٛظٝيوو٘
أضاضاّٗ يعدّ قدزت٘ عً ٢اإلْتاز ٚخدَ ١اعتُع ،يرا نوإ ت بود يٓوا إٔ ًْكو ٞايطو٤ٛ
عًٖ ٢ور ٙايطًطوًْٚ ،١عُوٌ عًو ٢إصوالل ارتًوٌ فٗٝوا ٚايورٜٓ ٟوتر َؤ عًُٝو ١ايتعًوِٝ
بػهٌ أضاضٞ؛ سٝح إٕ بٓا ٤أفساد َبدعني َٓتذني يًُذتُوع تبودأ َٓور أَ ٍٚسسًو١
تعًٚ ،١ُٝٝبٗورا فورٕ ايعُوٌ عًو ٢تغوٚ ٝتّٓوٜٛس ايتعًوَٛٚ ِٝانبتو٘ يًجوٛز ٠ايعًُٝوٖ ١وٛ
اتجتا ٙاير ٟعًٓٝا ايط ب٘ يٓطُ ٛباعتُع إ ،أزق ٢اهطتٜٛات.
ٖٓاى أزبع دعا ِ٥متجٌ أضظ ايرتب ١ٝاذتدٜج ١نُا أٚزدٖا دانٜٛظ دًٜوٛز يف
تكسٜس ٙعٔ ايتعًِ اير ٟأصدزت٘ َٓاُ ١ايْٛٝطه ٛعاّ :ٖٞٚ 8996
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إٔ ٜتعًِ اييسد نٝف ٜعسف ،أ ٟايتعًِ يًُعسف.١
إٔ ٜتعًِ اييسد نٝف ٜعٌُ ،أ ٟايتعًِ يًعٌُ.
إٔ ٜوتعًِ اييوسد يًعووٝؼ َوع اآلخوس ،ٜٔعوؤ سٜول فٗوِ اآلخووسٚ ٜٔإدزاى
ايتياعٌ َعِٗ.
إٔ ٜتعًِ اييسد يٝه َٔ ،ٕٛسٝح تتيوتا غخ"وٝت٘ عًو ٢ضتو ٛأفطوٌ،
ٚتٛضٝع قدزات٘ ًَٚهات٘ ايرات.)31(١ٝ

د .وزيدة دالي خيلية

يف إ از ايتعً ِٝايتكًٝدْ ٟس ٣إٔ ٖر ٙا:ضظ ا:زبع ١ت ميهٔ حتكٝكٗا يهٕٛ
ايّٓاي ٜتعًِ ضّٓشٝاّٗ ،فٜٗ ٛتورنس اهعًَٛوات ٚغتتصْٗوا فكويف َؤ أدوٌ اتختبوازات
ٚت ٜطوووتّٓٝع متٝٝوووص اهبوووادَ ٨ووؤ ايووورباٖني ،نُوووا أْووو٘ ٜعاَوووٌ ايٛادبوووات اهدزضووو١ٝ
نتعًُٝات َيسٚض ١عًٚ ٘ٝيٝطك متسٜٓات عً ٘ٝايكٝاّ بٗا يتعصٜص اييِٗ
ٖرا ٜعٛد يهٖ ٕٛرا ايُٓيف َٔ ايتعً ِٝضانٓاّٗ

تياعً.ٞ

يرا تتصاٜد أُٖ ١ٝاضتخداّ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٝات يف اعواٍ ايرتبو ،ٟٛإضواف١
:ضباُ نج َٗٓ ٠ا:










اطتياض َطت ٣ٛايتعً ،ِٝإذ إٕ اْ:اُ ١ايتعً ١ُٝٝأصوبشك و قوادز٠
عًَٛ ٢انب ١ايتّٓٛز ايعاه.ٞ
تػوووتك اهٓووواٖر ايدزاضوووَ ١ٝوووع تعووودد َ"وووادز اهعسفوووٚ ١ضوووسع ١تووودفل
اهعًَٛات.
أُٖ ١ٝايتعًِ ايراتٚ ٞتّٜٓٛس قدزات اييسد عً ٢ايتيه ٚاإلبداع.
اشدٜاد ٚع ٞايي ١٦ايعاًَ َٔ ١اعتُوع اجتوا ٙتّٓوٜٛس َعوسفتِٗ ٚخورباتِٗ
َٚعسفوو ١ادتدٜووود داُ٥وواّٗ َووؤ تغوو ات أَ ٚوووَّمتسات عاهٝووو ١سووو ٍٛزتووواٍ
خت""ِٗ ،هٛانب ١ايتّٓٛز ايدا ِ٥يف ع"س ايطسع.١
ز ب ١ا:غخاص اير ٜٔفاتتِٗ فسصو ١ايتعًو ِٝياوسٚف َعٓٝو ١باتيتشوام
باهدازع َٛٚاصً ١ايتعً.ِٝ
عدد ايّٓالُ ايهب يف اي"ف ايٛاسد يكً ١اهدازع ،باإلضاف ١يعودّ
ايتٛاشٕ يف ايتٛشٜع ادتغسايف يًَُّضطات ايتعًْ ١ُٝٝتٝذ ١ايرتنٝص عًو٢
اهٓا ل ذات ايهجاف ١ايطهاْ ١ٝايعاي.١ٝ
اذتاد ١يتكً ٌٝنًي ١ايتعً.ِٝ

-أٍدال الحعليه اإللورتوىي:

ٜٗدف ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚإ ،حتكٝل ايعدٜد َؤ اٖ:وداف عًوَ ٢طوت ٣ٛاييوسد
ٚاعتُع َٓٗا:
 حتطوني َطوت ٣ٛفاعًٝوو ١اهعًُوني ٚشٜواد ٠ارتوورب ٠يود ِٜٗيف إعوداد اهووٛاد
ايتعً.١ُٝٝ
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ايٛص ٍٛإ"َ ،ادز اهعًَٛات ٚاذت" ٍٛعًو ٢اي"وٛز ٚاييٝودٚ ٜٛأٚزام
ايبشووح عوؤ سٜوول غووبه ١اإلْرتْووك ٚاضووتخداَٗا يف غووسل ٚإٜطووال
ايعًُ ١ٝايتعً.١ُٝٝ
تٛف اهاد ٠ايتعً ١ُٝٝب"ٛزتٗا اإليهرت ١ْٝٚيًّٓاي ٚاهعًِ.
إَهاْٝوو ١تووٛف دزٚع :ضوواترٝ ٠ووص ،ٜٔإذ إٕ ايووٓكص يف ايهووٛادز
ايتعًُٝٝوو ١اهُٝووص ٠ظتعًووِٗ سهووساّٗ عًووَ ٢وودازع َعٓٝووٜٚ ١طووتيٝد َووِٓٗ
دص ٤ستدٚد َؤ ايّٓوالُ .نُوا ميهؤ تعوٜٛل ايوٓكص يف ايهوٛادز
ا:نادميٝوووٚ ١ايتدزٜبٝووو ١يف بعووول ايكّٓاعوووات ايتعًُٝٝووو ١عووؤ سٜووول
اي"يٛف اتفرتاض.)31(١ٝ
تطوواعد ايّٓايو عًوو ٢اييٗووِ ٚايتعُوول أنجووس بايوودزع ،سٝووح ٜطووتّٓٝع
ايسدوووٛع يًووودزع يف أٚ ٟقوووك ،نُوووا ٜطووواعد ٙعًووو ٢ايكٝووواّ بٛادباتووو٘
اهدزض ١ٝبايسدٛع إ"َ ،ادز اهعًَٛات اهتٓٛع ١عًو ٢غوبه ١اإلْرتْوك
أ ٚإ ،اهاد ٠اإليهرت ١ْٝٚاييت ٜصٚدٖا ا:ضتاذ يّٓالبو٘ َدعُو ١باَ:جًو١
اهتعودد .٠بايتوواي ٞايّٓايو عتووتي باهعًَٛو ١هوود ٠أ ووٍٛ؛ ْٗ:ووا أصووبشك
َدعُ ١باي"ٛت ٚاي"ٛزٚ ٠اييِٗ.
إدخوواٍ اإلْرتْووك نذووص ٤أضاضوو ٞيف ايعًُٝوو ١ايتعًُٝٝوو ١يوو٘ فا٥وود ٠وو١
بسفع اهطت ٣ٛايجكايف ايعًُ ٞيًّٓالُٚ ،شٜاد ٠ايوٛع ٞباضوتغالٍ ايٛقوك
قا  ُٜٞٓيد ِٜٗايكدز ٠عً ٢اإلبداع بدتّٗ َٔ إٖداز ٙعًَٛ ٢اقع ت تَّدٟ
إت إ ،اضتّٓاك اهطت ٣ٛا:خالقٚ ٞايجكايف.
بٓا ٤غبه ١يهٌ َدزضٝ ،١ح ٜتٛاصٌ َٔ خالهلا أٚيٝا ٤اَٛ:ز َع
اهعًُوووني ٚاإلداز ٠يهوووٜ ٞهْٛوووٛا عًووو ٢اضوووّٓالع دا٥وووِ عًوووَ ٢طوووت٣ٛ
أبٓاْٚ ِٗ٥ػا ات اهدزض.١
تٛاصووٌ اهدزضووَ ١ووع اهَّضطووات ايرتبٜٛووٚ ١اذتهَٝٛوو ١بّٓسٜكووَٓ ١اُوو١
ٚضًٗ.١

-احملحوى العسبي لى شةوة اإلىرتىخ:

ٜٛادو٘ ايتعًو ِٝاإليهرتْٚوو ٞعود ٠حتودٜات اقت"وواد ،١ٜتهٓٛيٛدٝوٚ ١زتتُعٝوو،١
ٚيهٔ قبٌ اذتدٜح عٔ تًو ايتشدٜات عًٓٝا تكٚ ِٝٝضوع ستتو ٣ٛايًغو ١ايعسبٝو ١عًو٢
اإلْرتْك.
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يتّٓووٜٛس ايتعًوو ِٝاإل يهرتْٚوو ٞبايًغوو ١ايعسبٝوو ١ظتوو إٔ ْعُووٌ عًوو ٢تووٛف َووٛاد
ستٛضووب ١تعًُٝٝوو ١عًوو ٢غووبه ١اإلْرتْووك بايًغوو ١ايعسبٝووٖٚ ،١وورا ٜيووتا قطوو ١ٝاحملتوو٣ٛ
ايعسب ٞايسقُ ٞايعًُ ٞاهٛدٛد عً ٢اإلتسْك ،يْ ٛاسْا إ ،ت"وٓٝيات اهٛاقوع ايعسبٝو١
اهٓػٛز ٠يف َٛقع تابع يػسن ١صخسْ ،الس إٔ َعاِ ٖر ٙاهٛاقع تتعًل باتقت"اد
ٚايتذووازٚ ٠تهٓٛيٛدٝووا اهعًَٛوواتًٜٗٝٚ ،ووا َٛاقووع ايتطووًٚ ١ٝايسٜاضوو ١ايوويت تتطووا٣ٚ
بدٚزٖا َع اهٛاقع اعتُع( ١ٝدٚ ٜٔعكا٥دََّ ،ضطوات ،أفوساد ،زتوالت)ٚ .يهؤ َوا
ٖ ٛدٚز اهٛاقوع ايتعًُٝٝو١؟ ٚبٗودف ايٛقوٛف عًو ٢قُٝوٖ ١ورا احملتو ٣ٛايعسبو ٞظتو إٔ
ْبشح يف ستت ٣ٛاهٛاقع ايتعً ١ُٝٝايويت قود توبني إٔ عوددٖا قًٝوٌ ْطوبٝاّٗ باهكازْوَ ١وع
ٖا َٔ اهٛاقع اييت تاٗس يف دي ٌٝغسن ١صخسٚ .ادتدٜس بايرنس أٜطاّٗ إٔ ثًجٗوا
َب بايًغ ١اإلصتًٝصٚ ١ٜبعطٗا اآلخس عباز ٠عٔ َٛاقع زمس ١ٝدتاَعات شتتًي.١
إذ ّٗا ٖٓاى فسم ٚاضا بني احملت ٣ٛايعسب ٞايسقُ ٞارتاص بايتعًٖٓٚ ٙ ٚ ِٝاى
أٜطاّٗ صعٛب ١يف ايٛص ٍٛيًُشت ٣ٛايعسب ٞايعًُ ٞعً ٢اإلْرتْك ،فُشسنات ايبشح
ايعسبٝوو ١اهخت"وو ١يف احملتوو ٣ٛايعسبوو ٞت تكووازٕ قشسنووات ايبشووح ا:دٓبٝووَ ١وؤ قوو٠ٛ
ايٓتا٥ر ٚايٛص ٍٛاي"شٝا يًُعًَٛوٖٓٚ ،١وا قود ٜكو ٍٛبعطوِٗ :يٓطوتخدّ احملسنوات
ا:دٓب ١ٝيًٛص ٍٛإ ،احملت ٣ٛايعسب ٞايتعًٚ ،ُٞٝيهٔ ٖرا ت ٜيٝد ،سٝح إٕ َعاِ
ايٓتا٥ر تعٛد إ ،صيشات عسب ١ٝمل ٜعد هلا ٚدٛد(.)85
إذ ّٗا ْالسو عوودّ اْتاوواّ يف احملتوو ٣ٛايعسبوو ٞعًوو ٢اإلْرتْووك ٚضووعف يف احملتوو٣ٛ
بػووهٌ عوواّ ٚايتعًُٝوو ٞبػووهٌ خوواصٚ ،أٜطواّٗ ْالسو ٚدووٛد َػووهً ١سكٝكٝوو ١يف
ايٛص ٍٛاي"شٝا ٚاهيٝد هلرا احملت ٣ٛباضوتخداّ ستسنوات ايبشوحٖٓٚ ،وا ٜهُؤ
ايتشد ٟيف إضافٚ ١توٛف ستتو ٣ٛتعًُٝو ٞددٜود عًو ٢ايػوبه ،١سٝوح ت بود يٓوا إٔ
ْعُووٌ عًوو ٢تٓاوو ِٝاحملتوو ٣ٛاذتووايٚ ٞإعووادٖٝ ٠هًتوو٘ بّٓسٜكوو ١صووشٝشٚ ،١ذيووو قبووٌ
ٚخالٍ إضاف ١ستتو ٣ٛتعًُٝو ٞعسبو ٞددٜودٚ ،خوالٍ اإلضواف ،١ستوْ ٢طؤُ ضوٗٛي٘
ايٛص ٍٛي٘ عرب اهطتخدَني ايعسُ .ِٖ ٚ
هعٛق وات احملتوو ٣ٛايعسبوو ٞايتعًُٝوو ٞبػووهٌ خوواص عًوو٢
ٖٓٚووا ت ب ود إٔ ْتّٓووسم ّٙ
غبه ١اإلْرتْك.
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معوماد جروز احملحوى العسبي الحعليني لى اإلىرتىخأوال :الةيية اوضاضية لحويولوبيا املعلوماد يف الوطً العسبي:

ٖٓاى تسابيف َباغس بني اْتػاز ٚقٚ ٠ٛضا ٌ٥اتت"اٍ بػبه ١اإلْرتْك ٚاحملت٣ٛ
اإل يهرت ْٞٚبػهٌ عواّٚ ،يوْ ٛاسْوا يًبًودإ ايعسبٝو ١فوٓشٔ ْالسو ضوعف اْتػواز
تكٓٝات اتت"واٍ ايطوسٜع ٚقًتٗوا ٚعودّ نيا٤تٗوا باهكازْو ١بايٛضواٚ ٌ٥سًو ٍٛاتت"واٍ
بايد ٍٚايغسب ١ٝاهتكدَٖٚ ،١را ًٜع دٚز ّٗا ضًبّٗ ٝا يف ْػس ٚشٜواد ٠احملتو ٣ٛاإليهرتْٚوٞ
بايًغ ١ايعسبَّٜٚ ،١ٝد ٟإ ،ضعف اْتػاز ايهج َٔ ايتّٓبٝكات ايويت تصٜود َؤ سذوِ
احملت ٣ٛايعسب ٞاهخ"ص ايتعً ِٝاإليهرت.ْٞٚ
ذاىيا :ععك اوىمرة الرنافية:

إٔ ايٓػاك ايجكايف يف اي ٔ ٛايعسب ٞستدٚد ْطبٝاّٗ ،إذ إٕ َتٛضيف َعدٍ ا١َٝ:
ٜعادٍ سٛاي %41 ٞبػهٌ عواّ يف ايو ٔ ٛايعسبوٜٚ ،ٞتذواٚش ايوو  %51بوني ايٓطواٚ ٤ايوو
 %67بني ايسداٍ َٔٚ ،شا ١ٜٚأخسٖٓ ٣اى قً ١يف عدد ايكسا ٤يف ايد ٍٚايعسبٖٚ ،١ٝرا
بدٚزٜٓ ٙعهظ عًو ٢عودد ايهتواُ ٚتس و ١ايهتو ا:دٓبٝو ،١سٝوح ٜبًول َتٛضويف
عدد ايهت ايعًُ ١ٝاييت ترتدِ إ ،ايًغ ١ايعسب 331 ١ٝنتابو ّٗا ضوٜٓٛاّٗ ٖٚو ٛسوظ َوا
ٜرتدِ إ ،ايْٛٝاَْ ١ٝجالّٗٚ ،يف َكازْ ١أخوس ٣فورٕ عودد ايهتو اهرت و ١إ ،ايعسبٝو١
َٓر ع"س اهأَ ٕٛستٚ ٢قتٓا ٖرا ت ٜتذاٚش اه ١٦أيف نتاُٜ ٖٛٚ ،عادٍ َا ترت و٘
أضباْٝا إ ،ا:ضباْ ١ٝيف ايعاّ ايٛاسد .بايتاي ٞفرٕ قًَ ١ا ٜرتدِ َّٜد ٟإ ،قًٚ ١ضعف
َوا ٜٓػوس إيهرتْٝٚواّٖٗٚ ،ورا بودٚزٜ ٙكًوٌ َؤ احملتو ٣ٛايسقُو ٞايتعًُٝو ٞعًو ٢سطواُ
احملتٜٛات ايعسب ١ٝا:خوسَ ٣ؤ َوٛاد تسفٝٗٝوٚ ١ادتُاعٝوٖٚ ،١ورا بودٚزٜ ٙوَّثس ضوًباّٗ يف
ايتعً ِٝاإليهرت.ْٞٚ
ذالرا :اللرية العسبية وبواىةَا القيية:

ادتٛاْ و ارتاصوو ١بايًغوو ١ايعسبٝوو ١تٓكطووِ إ ،قطووُني ،ايكطووِ اٖ ٍٚ:وو ٛايًغوو١
ْيطووٗا "َٚووًّٓشاتٗا اهختًيوو ١اهطووتخدَ ١يف ايوود ٍٚايعسبٝووٚ ،١اهك"ووٛد ٖٓووا ايًغ و١
ايعاَٝووٚ ١تأث ٖووا ايطووًيب عًوو ٢ايتعاَووٌ اي"ووشٝا َووع ايًغوو ١ايعسبٝوو ،١فووايهج َوؤ
احملت ٣ٛايعسبو ٞايسقُوٜ ٞتطؤُ نُٝوٖ ١اً٥وَ ١ؤ ايهوالّ ايعواَ ٞبًوٗذات شتتًيو١
َٓٗا ارتًٝذٝوٚ ١اه"وسٚ ١ٜاهغسبٝوٚ ١ايػواَٖ ٚ ١ٝواٜٚ ،وصداد اضوتخداّ ايًوٗذات يف
اهٓتوودٜات ايعسبٝوو ١اهٓتػووس ٠بهجووس ٠يف غووبه ١اإلْرتْووك عًوو ٢سطوواُ ايًغوو ١ايعسبٝوو١
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ايي" وٝش ١ايطووًَ ١ُٝوؤ ا:خّٓوواٖٚ ،٤وورا بوودٚزَّٜ ٙنوود ضووسٚز ٠إعوواد ٠تأٖٝووٌ ٖوورا
احملتوو ٣ٛايعسبووٚ ٞاضووتخالص احملتوو ٣ٛايعًُووٚ ٞايتعًُٝوو ٞاهيٝوود .أَووا ايكطووِ ايجوواْٞ
فٝتعًل قكاٜٝظ اضتخداّ ايًغ ١ايعسب ١ٝيف اذتاضٚ ،ُٛخاص ١اهعادت ١ايّٓبٝع ١ٝيًغ١
ايعسبٝووَ ،١جووٌ ايرت وو ١اآليٝوو ١ايوويت َوؤ غووأْٗا إٔ تصٜوود َوؤ ايكوودز ٠عًوو ٢ايرت وو١
اإليهرتْٝٚوو ١يًُشتوو ٣ٛايعًُوو ٞا:دووٓيب ٚايهت و ا:دٓبٝوو ١إ ،ايعسبٝووٚ ،١يف ايٛقووك
اذتاي ٞت ٜٛدد ْااّ تس  ١آي ١ٝيًغ ١ايعسب ١ٝقادز عًو ٢ايٛصو ٍٛإْ ،توا٥ر صوشٝش١
ٚق ١ٜٛمتاَاّٖٗٚ ،را ٜدعْٛا إ ،ايعٌُ عً ٢إظتاد ْااّ تس  ١قٚ ٟٛايتٛص ١ٝبايبشح
يف ٖوورا اعوواٍَ .وؤ أدٚات َعادتوو ١ايًغوو ١ايعسبٝوو ١أٜطوواّٗ ٖٓايووو ايتوودقٝل اإلَال٥ووٞ
ٚايكٛاعووودٚ ٟايت"وووٓٝف اآليوووٚ ٞايتػوووه ٌٝاذتسنووو ٞيًهوووالّ ٚايتشًٝوووٌ اي"وووسيف
ٚحتْ ٌٜٛاتر اهطا ايط ٞ٥ٛيًهت ٚاي"شف اه"ٛز ٠إٛ"ْ ،ص.
َٚوؤ ادتٛاْ و ا:خووس ٣اهتعًكوو ١باهعادتوو ١ايّٓبٝعٝوو ١يًغوو ١ايعسبٝووٖ ١وو ٞاهعٛقووات
اهستبّٓوو ١بووأَٛز ايبشووح ٚاضوورتداع اهعًَٛووات بّٓووسم فعايووٚ ١ضووسٜعٚ ١اذت"وو ٍٛعًوو٢
اهًّٓٚ ُٛاهِٗ .إٕ عدّ ٚدٛد أْاَُ ١عادتٚ ١اضرتداع َعًَٛات ٞق ١ٜٛحتان ٞايًغو١
ايعسبٚ ،١ٝتبٓ ٢عًٗٝا فٗسضوك اهٛاقوع يف ستسنوات ايبشوح ٚزقُٓو ١ايٛثوا٥ل ايعسبٝو١
ٚايهتاب ١اي"شٝش ١قٛاعدِّٜا ،أد ٣إ ،صعٛب ١ايٛص ٍٛيًٓ"ٛص ايتعًُٝٝوٚ ١ايعًُٝو١
ٚاحملت ٣ٛايعسب ٞاإلظتابٚ ،ٞبدٚزٖ ٙورا ٜوَّثس يف ايتعًو ِٝاإليهرتْٚو ٞبايًغو ١ايعسبٝو.١
ٚادتووودٜس بايووورنس ٖٓوووا إٔ َػوووهالت ايًغووو ١ايعسبٝووو ١اييٓٝووو ١ت تعووواَْٗٓ ٞوووا ايًغوووات
ايالتٖ ٚ ١ٝٓٝا بكدز َا تعاْ َ٘ٓ ٞايًغ ١ايعسبٚ ،١ٝذيوو ٜعوٛد إ ،ايبٓٝو ١ايتػوه١ًٝٝ
ٚاي"سف ١ٝايٛاضع ١يًغ ١ايعسب.١ٝ
الح دياد الياجتة ً املطحوى االمحلاد واوكادميي:

 اهػوووهالت ايتكٓٝووو ١ايووويت تتُجوووٌ ب"وووعٛب ١ايٛصووو ٍٛيًُعًَٛوووات ٚاْكّٓووواع
ايػبه ١اهيادْ ٧تٝذ ١يطعف غبه ١اإلْرتْك.
 عوودّ تووٛافس ا:دٗووص ٠ايهافٝوو ١يًّٓووالُ يف اهوودازع ،سٝووح ُٜعوودُّ اضووتخداّ
اذتاضووَ ُٛهًيواّٗ ،نُووا إٔ ايتعًوو ِٝاذتوودٜح ٜتًّٓو أدٗووص ٠ذات َطووت٣ٛ
عاٍٍ يتُال ِ َِ ٥ايرباَر اهتّٓٛز.٠
ْ كص ارترب ٠يد ٣ا:غخاص ايكاُ٥ني عً ٢ايرباَر ايتعًٚ ١ُٝٝعدّ ايتشاقِٗ
بايدٚزات ٚاهَّمتسات يف ايد ٍٚايعاهٚ ١ٝاهتّٓٛز.٠
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 صعٛب ١تأقًِ اهعًُني ٚايّٓالُ َع ٖرا ايٓٛع َٔ ايتعً ِٝبطب تعٛدِٖ عًو٢
ايتعًوووو ِٝايتكًٝوووودٚ ٟارتووووٛف َوووؤ ايتغووووٜٚ . ٝوووورنس نووووٌ َوووؤ (ايطووووًّٓإ
ٚاييٓتووَ )8999، ٛووا ٜطووُ ٢بوووووووووووو(اهكا ١َٚايسافطووٜٚ )١كوو ٍٛايباسجووإ :جبإٕ
اإلْطووإ بّٓبٝعتوو٘ ت عت و تغووَ ٝووا اعتوواد عًٝوو٘ ،بووٌ ٜكووا ّٚذيووو بأضووايٝ
شتتًيٚ ،١ت ٜه ٕٛذيو باتباع ضًٛى َطواد ضتو ٛاإلْرتْوكٚ ،إمنوا ايٛقوٛف
َٛقي واّٗ ضووًبٝاّٗ جتوواٖ ٙوورا ايتغووٜٚ . ٝعووٛد ذيووو إَووا إ ،ايتُطووو با:ضووايٝ
ايتعًُٝٝوو ١ايكدميوو ،١أ ٚعوودّ ايس بوو ١يف ايتهٝووف َووع ا:ضووايٚ ٝايتكٓٝووات
اذتدٜج ،١أ ٚايػعٛز بعدّ اتٖتُاّ ٚايالَبات ٠ضت ٛايتغ ٝات ادتدٜد)86(٠جب.
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امللادز واملسابع:
8ووو يطإ ايعسُ تبٔ َٓاٛز.
6ووووو فخووس ايوود ٜٔايكووال :ستوو ٛاَٝ:ووٚ ١تعًوو ِٝايهبوواز (َدٜسٜوو ١ايهت و ادتاَعٝوو ،١داَعوو١
دَػل.8993
ٖ- 3اغِ أب ٛشٜد اي"ايف :ا ١َٝ:يف اي ٔ ٛايعسبَٓ( ٞتد ٣اييهس ايعسب ،ٞعُإ .ّ8989
َ- 4عٗد ايْٛٝطه ،8985 68.8,81,88 ،ٛص  ،9ص .31,38
- 5ش ٜٔايد ٜٔستُد :أثوس جتسبو ١ايتعًو ِٝاإليهرتْٚو ٞيف اهودازع اه"وس ١ٜعًو ٢ايتش"وٌٝ
ايدزاضوو ٞيًّٓووالُ ٚاجتاٖوواتِٗ ضتٖٛووا"َ ،ووس ،اهووَّمتس ايعًُوو ٞايجوواْ ٞيهًٝوو ١ايرتبٝوو١
ايٓٛع ،١ٝداَع ١قٓا ٠ايطٜٛظ6116 ،
www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdf

وود :ايتوودزٜظ بايتهٓٛيٛدٝووا اذتدٜجوو ،١ايكوواٖس ،٠عووامل ايهت و ، 6116 ،

ْ- 6وود ،ٌٜأ
ك ،8ص874
- 7اهلوواد ،ٟستُوود :ايتعًوو ِٝاإليهرتْٚوو ٞعوورب غووبه ١اإلْرتْووك ،ايكوواٖس ،٠ايووداز اه"ووس١ٜ
ايًبٓاْ ،6115 ،١ٝك ،8ص96
ٍوامش الة ز:

8ووو يطإ ايعسُ (َاد ٠أَِّٔ).
6ووووو فخووس ايوود ٜٔايكووال :ستوو ٛاَٝ:وووٚ ١تعًوو ِٝايهبوواز َدٜسٜوو ١ايهتوو ادتاَعٝوو ،١داَعووو١
دَػل.ّ8993
3ووو ٖاغِ أب ٛشٜد اي"ايف :ا ١َٝ:يف اي ٔ ٛايعسبَٓ ٞتد ٣اييهس ايعسب ،ٞعُإ .8989
4ووو ٖاغِ أب ٛشٜد اي"ايف  .اهسدع ايطابل ْيط٘.
5ووو َعٗد ايْٛٝطه8985 68.8,81,88 ,ٛص  ،9ص 31,38
6ووو ش ٜٔايد ٜٔستُد: ،أثس جتسب ١ايتعًو ِٝاإليهرتْٚو ٞيف اهودازع اه"وس ١ٜعًو ٢ايتش"وٌٝ
ايدزاضوو ٞيًّٓووالُ ٚاجتاٖوواتِٗ ضتٖٛووا"َ ،ووس ،اهووَّمتس ايعًُوو ٞايجوواْ ٞيهًٝوو ١ايرتبٝوو١
ايٓٛع ١ٝداَع ١قٓا ٠ايطٜٛظ ،6116 ،ص.
7ووو ش ٜٔايد ٜٔستُد  .اهسدع ايطابل ْيط٘.
8- www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa01/nadwat/pdf/23.pdf

وود :ايتوودزٜظ بايتهٓٛيٛدٝووا اذتدٜجوو ،١ايكوواٖس ،٠عووامل ايهت و ، 6116 ،

9ووووو قٓوود ،ٌٜأ
ك ،8ص874
81ووو اهلواد ،ٟستُود :ايتعًو ِٝاإليهرتْٚو ٞعورب غوبه ١اإلْرتْوك ،ايكواٖس ،٠ايوداز اه"وس١ٜ
ايًبٓاْ ،6115 ،١ٝك ،8ص.96
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ود :ايتودزٜظ بايتهٓٛيٛدٝوا اذتدٜجو ،١ايكواٖس ،٠عوامل ايهتو ، 6116 ،

88ووو قٓود ،ٌٜأ
ك ،8ص94
86ووو قٓد ،ٌٜأ د ،اهسدع ايطابل.
83ووو اهلواد ،ٟستُود :ايتعًو ِٝاإليهرتْٚو ٞعورب غوبه ١اإلْرتْوك ،ايكواٖس ،٠ايوداز اه"وس١ٜ
ايًبٓاْ ،6115 ،١ٝك، 8ص861
84ووووو قّٓووٝيف ،طووإ :اذتاضوو ٚ ُٛووسم ايتوودزٜظ ٚايتكوو ،ِٜٛعُووإ ،داز ايجكافووو،6119,١
ك،8ص 34

www.escwa.un.org/divisions/ictd/workshop/forum_a/docs/Arabic%
20Content% 
20on%20Digital1%20Network.pdf

85 - 8ووو ضعاد ،٠دوٛدت ،اضوتخداّ اذتاضوٚ ُٛاإلْرتْوك يف َٝواد ٜٔايرتبٝوٚ ١ايتعًو ،ِٝزاّ
اهلل ،ايػسٚم ،6113 ،ك، 8ص641
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التبعيّة..
تعدد الحقول واألشكال والمخارج
(*)

حصو أمحد

"ارمِ احلجارٔ علٖ الكلب الب ٓ ِبصا بباحيٌ َِ"يعبذ" يب ٍ احلُلبٕ احلكبّ
أحّحلار الكهعانْ َزاهٌ لّض بالحلرِب

َيب ا الكب م اهب للبذ البساو ِه بُٓ

علٖ ان"حلاص لل"ابع إل َضعٌ احلكّ يف اُقع الكل

َي ٍ الكليّبٕ حاالبٕ نعهبٖ

الدَنّٕ اع اش"مراريا يف احلّأ علٖ اص"ُِاتًاَ .اداو ال"يعّٕ قد ال ِص" ّع
ال"خرُّر اهًا بصًُلٕ.
َإلا كبباى ال"ببابع حبباا ت لصببماو الصببل َالببهحل

ب لذ ببُاى أَ ضببع أَ

حاجٕ أَ غري للذ او العلل او دَى أى ِعين للذ أى ان"يبُ يف كبل احلباالو حاابل
اُاببااو نحلّطبٕ أَ تعُِطببّٕ حلبد ال ِكبُى يف اُقببع العبسٔ أَ الحلبُٔ أَ ال هببٖ أَ
الطااو لألااى ببل قبد ِكبُى يف لاتبٌ لبّض أكثبر ابو ابدِر لعملّباو البُي الب
ِ ببرف ًّببا ال"ببابع اصبب"ثمرات ضببعاٌ أَ حاج"ببٌ َي ب ا اببا ال ت ب ي إلّببٌ اعببانْ
ال"يعّٕ الب تابصيف يف ال"بابع التبااو الصبليّٕ َعكصبًا يف ان"يبُ تر بٕ
حلالٕ االش""يا عهد طر ًّا.

(*) عضو اتحاد الكتاب العرب – جمعية البحوث والدراسات.
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ال"يعّّٕ تعدد احلحلُل َاألشكال َانخارج

قج ال سؤث ٙالشذعٗ ٛحىل سغٗري يف ٔاقع الشابدع مىاب ٖتوانم ٔواع حلاك ال ٍٖشذاْ حىل
ةُ املٕقع الخٔ ٙؿع فْٗ ٌفشْم ةٔ ٔؿاعشْ فٗاْ واذٔع وعٍٗاٛم ال زمجٖاْ ٌفعابم فماي
ٍٖقمْ وَ اهلٕاُ حىل العِ ّزم دن دمبب ةدقبٓ يف ؿبه الجٌُّٔٗ ٛفبلشؼقص دْ ٔةػاذـص ةاٛ
ال ٖشااشعٗع وغبثدسّاابم حح اٍااجوب دؿاا٘ لمىااذ ٚاطٔىل ةُ ٖعااتي ١ةٔ ٖااٍـ لٗىشعااٜ
وّ اذٓم مل ٖعااجم ٔقااج ال ٖعاإثم مبقااجٔدٓ ةُ ٍٖشؼاار ٖٔؼاإُ وّااذٓ وااَ االوشعاابٞم
فاا ((وَ َّٖ َٖشّ ِن اهلٕاُ امْٗ)).
لقااج ٌ ّذااْ مااظرئُ حىل اعاإد ٚاسششااّبه املٕؿاإملم ةُ ٖعاإُ املااذ ٞسبدعااب ححا
اسششبغّب ةٔه وذٚم ِٕٔ املٕؿٕمل الخٌ ٙذّْ حلْٗ وابدسَ لإطذ مٍا اٍاجوب قابه( ((ال
ٖششعٗع ةؿج اوشعب ٞوّذك حال ححا ٔػجٓ وٍـٍٗب)).
ٍِٔب ٌخمذ دبخلمقٗ ٛالعذدٗٔ – ٛدمبب غري العذدٗ - ٛالذفٗع ٛاليت مبُ العاذز
ٖعشزُٔ دّب دافـني املاص دعاذاوشّيم ٔقاج اجغ اٍّاب ِابث ٙالعمإ ٙاص اٍإاُ
((المقبؿٗٔ ))ٛسع دفض اخلـٕمل(.)6
لقااج سااعذض اذاابد ٚمٍا الشاابدق ٛيف وفشااشق مشاابد٘ ( ((الشذعٗاا - ٛحطااعبلٗٛ
الشاٗبث ٚاملٍقٕػاأ ٛالشٍىٗا ٛكاملعبقااٛف – ثداسا ٛةفقٗاأ .))ٛواب قاابثٌ٘ لعشبدا ٛالعشاابز
الااخ ٙةِجٖشااْ ((حىل وااَ ال َٖـٍإُ وّاإدِي))م ِاإ وااب اسشظااعذسْ -مىااب اسشظااعذٓ
غري- ٙوَ اهلٕاُ الخ ٙيبه روٍْ ام ٜالعاظري واَ العاذزم واَ ثُٔ ةُ زماجٔا وٍاْ
خمذػبم ٔال زمشّجُٔ يف الذـع اَ خمذؾ وع سٕفذ اإلوعبٌبض .لقج ةثوٍٕا حىل ؿج
املفااباذ ٚدبلشذعٗاا ٛل اااذٖٔ .ذااجٔ ةُ اإلداث ٚاٍااجوب ٖااشي حؿااعبفّب ٔسشااش ّن وٍّااب حداثٚ
الشىااذث ٔالعٍفاإاُ ٖؼااعر سذوٗىّااب ةٔ حابثسّااب حىل ا ٕٖٗااٛم ف ا ااإض حال يف ؿبلااٛ
ػجلٗ ٛوع الٕا٘م ة ٙاجً القجد ٚام ٜاٌشّبؾ وٍبِؽ العق ٌٗٛم ٔقج ٌذّْ اداَ اماجُٔ
حىل حلك.
لٗشص مظري ٚدمببم ؿبالض الشذعٗ ٛالعىٗق - ٛفذثٖ ٛمبٌص ةً مجباٗا ٛااا الايت
اساشعبمل وااَ ِااي فّٗااب اماا ٜاخلااذٔؾ وٍّاب حىل وٕاقااع العاازٔ ٚاالسااشق هم ٔوااب ٖشااؼمْ
الشااابدٖة وٍّااابم فمظاااذٔع ساااذسذن دّااإاُ املشذااإمل مىاااب الشااابدعم وظمىاااب ادسقااا ٜةوظااابه
((مبفٕد)) حىل اإلوبد.ٚ
ٔححا مبٌااص الشذعٗاا( ٛثوغااٛم وبدمااٛم ا واا )...ٛاماا ٜةػااـبدّبم فّاا٘ ال سااتس٘
ؿذد ٛالرز ةٔ سمقبٟٗب وَ ثُٔ ةسبلٗر ٔسمٕمبض ٔوٍابِؽ ععماّب ٔاقعابٔ .لإ ةااخٌب
ٔاقع وٍعق ٛاخلمٗؽ العذد٘ اليت عي ثٔلَّب اب ٟض وب سزاه قبٟى ٛلٕػجٌب ةُ حلك
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قج و ّذ مبذاؿن اجٖجٚم ِٔاخٓ املذاؿان ساخمذ دّاب يذٖقا ٛالشؼافٗبض الذٖبؿاٗ ٛالايت
سٍظي ام ٜةسبسّب الذعٕالض الاشٗبد اطفـانم ِٔإ اطسامٕز الاخ ٙاسذعشاْ دذٖعبٌٗاب
يف حثاد ٚالؼذاابض ٔالؼجاوبض دني اطسذ ٔالعب ٟض لمشتماج ةُّّٖاب ةمظاذ ٔال ٞهلابم
ٔقجد ٚام ٜالقٗبً مبب سعمفّب دْ وَ وٕاػّبض ل اذَٖم ٔسٍفٗاخا ملاب شماجً وؼاب
القٕ ٚاالسشعىبدٖ ٛالايت مبٌاص ااج املشؼابداني مباب زممار هلاب دؿإاّي واَ سا
ٔواابه ٔا قاابضم سذقاا٘ الغبلاار  -حؿاابف ٛلمىغماإز  -ااص ٔػاابٖشّبٔ .هلااب ةِااجافّب
االوربٖبلٗ ٛواَ حلاكم وظان ساتوني يذٖاد اهلٍاج ٔاساشغ ه اخلارياضم ٔوٍاع دٔساٗب واَ
الٕػٕه حىل املٗبٓ الجاف.)2( ٛ٠
مىب ٖظّذ املظبه ام ٜحلك يف الذسبل ٛاملظّٕد ٚلمىمك اذج العزٖز ثه سعٕث حىل
دذٖعبٌٗااب حقااذادا دقذٕلااْ قٗاابً الؼااّبٍٖ( ٛاملشاابمني) اااا حبشاار سعااذريٓ اااا دبغشؼاابز
فمشعني ٔػعماّب ٔيٍاب هلايم ِٔإ ٖؤماج ةٌاْ ال شماذؾ ااَ دة ٙدذٖعبٌٗاب وابثاً ؿٗاب.
ِٔااخٓ وااَ ةدااذر ثالالض الشذعٗااٛم ةٔ وااب سقاإث حلٗااْ (ٔ .)3ال ساازاه وظاان ِااخٓ املٕاقاا
ا وبض ٔاؿـ ٛيف سبدشمٍب ٔوؤطذ ٚيف ؿبؿذٌب.
ٔميعٍٍب ٍِب ةُ ٌشجدذ الذٔاٖ ٛاليت ةٔدثِب ةٌٗص الٍقبغ ؿٕه وّٕد حوبد ٚطذق
اطدثُ مجٔل ٛوششقم ٛام ٜاخلبدئ ٛالٕػٕثم حح اٍجوب ةػذق املماك فٗؼان ومعاب
ام ٜسٕدٖ ٛاقر ا ذز العبملٗ ٛاطٔىلم ػب ٞةاإٓ اطػاغذ اذاج از لزٖبدساْم ٔقذان
ةُ ٖؼن ثو دشجلٗن ةاْٗ اطمرب لْم امي ةُ فذٌشب سذقشْ حىل ثوظد ٔاؿشمشّب دعاج
وعذماا ٛوٗشاامُٕم فغااذق يف ا اازُ ٔةلقاا ٜدؿمااْ اٍااج دمااج ٚاىاابُ (ابػااى ٛاطدثُ
ؿبلٗااب)م ٔةدساان دساابل ٛحىل املٍااجٔز الربٖعاابٌ٘ يف وؼااذم ٔماابُ ٌٔشااشُٕ سظذطاان
ثٌخاكم ٖظعٕ فّٗاب واب ثه حلٗاْ ةواذٓم ٔاٍاجوب ٔػامص دسابلشْ حىل سظذطانم مابُ
اطاري يف ؿبل ٛساعذ طاجٖج دعاج ةُ امان ااج ٚةٌإامل واَ اخلىإد ٔطاذدّبم لعٍاْ
ةوشك دبلقمي ٔدسي طع ام ٜاخلذٖع ِٕٔ ٛيف ِخٓ ا بلٛم ٔقبه ِخٓ حوبد ٚطذق
اطدثُ ٔاذااج از ةوااري امّٗاابم ِٔعااخا قبوااص ثٔلاا ٛاذدٗاا ٛوشااشقم ٛةٌشؼّااب الشااعذ
ٔالعّااذ الربٖعاابٌ٘ ٔالشذعٗاا ٛةٔ الذؿاإت العذداا٘ٔ .اٍااجوب اؿشمااص دذٖعبٌٗااب العااذاقم
ٔةداثض سٍؼٗر ؿبمي امْٗم ابفص وَ دثٔث فعن ةِن العذاق اآلاذَٖ اٍج سٍؼٗر
ؿاابمي وااَ ػّاا ٛقااج ال ٖذؿاابِب اآلاااذُٔم لعااَ الجدمٕوبسااٗ ٛالربٖعبٌٗاا ٛغريساإٔث
دٗنم ةٌقخض املٕق دتُ دةض سٍؼٗر فٗؼن دَ ا شني ومعبم ٔمبُ قج ِذز حىل
العذاقم ٔاممص دتُ الظٗعٖ ٛذؿُٕ دْم طٌْ واَ ٌشان الذسإهم ٔالشاٍٖ ٛقذمٌٕاْ طٌاْ
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سا املااخِرم ِٔعااخا
لقذاداسّب (.)4

اان املظااعم ٛملؼامـ ٛدذٖعبٌٗااب دشذعٗاا ٛاآلاااذَٖ ٔالذؿاإت

ا عبٖ ٛالشابدق ٛواَ ةداذر فؼإه سابدٖة العاذز املعبػاذم ٔالايت وّاذض فّٗاب
وفباٗااان الشذعٗااا ٛالااايت دةاااص ٔاقاااع املٍعقااأ ٛوشاااشقذمّبم اجوااا ٛملظاااذٔمل اغشؼااابز
فمشااعني دذابٖاا ٛدذٖعبٌٗاأ ٛغذدٗاا ٛمبومااٛم ٔقااج ةوّااذ ِااخا املظااذٔمل دمبؿااب سبوااب.
ٔاٍجوب ٖشؼن املشذٕمل ؿعفب ٖٔظّذ وَ ِٕ ةقٕ ٝوٍْ وَ ػٍشْ ٌٔشمْم ٖشمىْ الذاٖٛ
لقٗبث ٚاطسذبمل مىب فعمص دذٖعبٌٗب دعج ا ذز العبملٗ ٛالظبٌٗاٛم ؿٗاع سامىص القٗابثٚ
لمٕالٖبض املشـج ٚاطوذٖعٗا ٛدعاج ةُ وّاذض ماتقٕ ٝثٔلا ٛحوربٖبلٗا ٛسشاشعٗع اااا وٍاخ
حلك الزوَ ااا حدقب ٞاآلاذَٖ ػغبدا ةوبً ػربٔسّب املشّٕؾ دبلقٍبدن الخدٖ ٛام ٜالٗبدبُ.
القذاد املششقن لمجٔه ٌشيبم ٔمخلك املٕق الٕي يف ون الشذعٗٛم فبلشذعٗٛ
ختشم ا يف ثدػشّاابم ٔقمٗاان وااَ اطسذاابمل ٖشبمؼاإُ وااَ سذعٗااشّيم ٔالقاإ ٝالعاارب ٝال
سشبم ٜاَ ةؿ وّب يف اسششذبمل اآلاذَٖم ٔةؿ وّب ااا ٔحُ ةافقص وذؿمٗاب يف حلاك اااا
ال سشذبذ دن سعٕث حىل الشعذري ٔلٕ دعج قذُ وَ الزوَم مىب ٖاخمذ ٍِذ ٙمٗشاٍؼذ
ِٔااإ ٖشـاااجغ ااااَ ثٔد فذٌشاااب يف اطروااا ٛالشااإدٖ ٛاطااااريٚم وظاااريا حىل ةُ ثٔدِاااب
اسااشعىبه ملااب دجةسااْ ااا ه ا ااذز العبملٗاا ٛاطٔىلم يف حااا ُ ساابٖعص /دٗعاإ
املبعن االسشعىبد ٙاملعذٔع (.)5
لقج اسشعبمل اآلااذ الغذدا٘ يف ظابض قٕساْ ٔؿاع اآلااذَٖ ةُ ٖعىاي وعابٖريٓ
العمىٗاااأ ٛاالقشؼاااابثٖٔ ٛالشٗبسااااٗٔ ٛالظقبفٗاااأ ٛؿشاااا ٜاالػشىباٗااااٛم فىااااَ املٍظٕوااااٛ
الٕساااشفبلٗ ٛالااايت ٖشـاااجغ اٍّاااب مٗشاااٍؼذم سؤااااخ وعااابٖري الٍظااابً الاااجٔل٘م ٔواااَ
ثميقذايٗاا ٛالغااذز ٔوذٔفااْ سؤاااخ اطسااص الاايت سعبلاار دّااب الظااعٕز اطاااذٝم ٔقااج
ةػذـص املعبلذبض دّخٓ املعبٖري  -املٍبسذ ٛةٔ غري املٍبساذ ٛكلمؼىٗاعف ِ -ا٘ الذاجاٟن
لعن اخلؼٕػٗبضم ٔسذابِب املٍظىبض الجٔلٗ ٛاليت مابُ الغاذز ةداذر وؤسشاّٗبم
وظن اهلٗ ٛ٠العبو ٛلألوي املشـج ٚاليت ةػذـص دااٗ ٛسعىٗي العظري وَ املعبٖري الغذدٗٛ
اليت سزٖج وَ الشذعٗٛم ٔسؤمِّجِب ٔسذابِب سمك اهلٗ ٛ٠دؼفشّب قٕ ٚوظذٔا.ٛ
لقج غجا س ؿٍب الخٌ ٙجفع مثٍْ ممب سٍزفْ ػـبدٍٖب وَ ثٔالداض مثٍب لمٍفنم
ٌؼااريا لزٖاابث ٚسذعٗشٍااب لمغااذز ؿااىَ خمععاابض وعمٍاا ٛثٔلٗاا ٛالشٍفٗااخ ٔمبظاابدمشٍبم
ٔالجلٗن الشـبق س اجلٕ القعذ ٙدبلش الغذد٘ يف سجوري لٗذٗبم ٔاطرتاك العذز
اااا ةٔ دعـااّي اااا يف سااجوري الااٗىَم ٔدمبااب ال ٖعفاا٘ اإلٌشاابؾ الٍفعاا٘ اخلمٗؼاا٘ لشغعٗااٛ
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ٌفقبض ا ذز اليت سظَ ام ٜسٕدٖٔ ٛميّٕهلب حلاك الاٍفن املٕػاْ واَ الغاذزم ٔساجٖذٓ
ةسذ ؿبمى ٛمل سششعع طعٕدّب حمبمىشّب ام ٜحٌفبقْ دّخا الشفْم امىب ةُ الجَٖ
اإلس و٘ سمؼذ ام ٜالشفْٗ.
لقاج ةػاذـص وظاّجٖ ٛالشااجوري يف د ثٌاب العذدٗا ٛوذاذاا ٛيف وان وعابٖري الشذعٗااٛ
اليت سؤمجِب ؿقٗق ٛةُ الفٕاٟج وَ ِخا الشجوري لَ سعُٕ حال ملؼمـ ٛةاجا ٞالعذز
ٔوغشؼايب ؿقاإقّي يف فمشاعنيم ٔلزٖاابث ٚدؿإاّي ٔاسااششذباّي لمغاذز ٔخمععبسااْ
القجمياااأ ٛا جٖظااااٛم ٔةثٔادٓ الفاااابػذٔ .ٚميعااااَ لمىششذااااع ٔؿااااع قاااإاٟي ٔاااااذاٟن
االسشعجاٞاض ٔاملبععبض اليت ٔؿعص لشجوري د ثٌبم ٔدتٖجٍٖب يف املبؿا٘ ٔا بؿاذ.
ؼاامٛم
ٔاملششذااع لااخلك ساارياِب وٍااخ ساابٖعص دٗعاإ  6966سااٍٗبدِٖٕبض وعمٍاأ ٛوف ّ
وٕؿإا ٛلمشٍفٗااخم ٌـااعّب ااص اٍإاُ املااؤاوذِٔ .ٚااخٓ املبععاابض ةٔ الشااٍبدِٖٕبض
ام ٜمظذسّب ٔسٍٕاّب ااا ا ه وب ٖزٖج ام ٜقذُ وَ الزوَ ااا خمشؼ ٛدٍب ذماَ العاذز
فٗىااب ٖذااجٔم ٔاماا ٜالااذغي وااَ ةٌّاااب وعمٍاا ٛوشااذقب وعذٔفاا ٛالشفبػااٗنم مل ٌشاااشعع
اارتاض ةؿجِب قذن ةُ سقع ٔسفعن فعمّبم ٔدعج ةُ سفعان واب سفعماْ ٌعماَ ةٌّاب ةافقاص
يف قٗااد ةِااجافّبم ٔاٍااجوب ٌعمااَ ةٌّااب وااؤاوذ ٚمتٌٍااب ٌقاإه لمٍاابض( حٌّااب وااؤاوذٚم
ٔمتُ ِخا اإلا ُ ٖشِّٕغ دمبؿّب ٖٔعفٍٗب وَ وٕاػّشّبٔ .العظري وَ ِخٓ املؤاوذاض
ٔطٌّب وعمٍ - ٛمبُ ميعَ حفظبهلب قذن ةُ سقع ٔسفعن فعمّب املجوِّذ .ملبحا سعُٕاملؤاوذاض ام ٜالعذز حمؼٍ ٛؿج الفظن؟!
ٍِب قج ٖشته الشبٟن اَ ؿاع الاخاض الفذثٖأ ٛاجلىباٗأ ٛالشٗبساٗ ٛالعذدٗاٛ
ٔوااج ٝسّبلعّااب ِٕٔاٌّاابم فاابطفذاث ٔالظااعٕز اؼاازٔا اااَ حمبسااذ ٛا عاابً امااٜ
اذقّي ٔادسعبدبسّي املٍّٗ ٛحبد طعٕدّيم ٔلٕ مل ٖعَ حلك السشعباص الظعٕز يف
ثٔه الاااٍفن ةُ بسااار ؿعبوّاااب (طااإٗاّبم ومٕمّااابم ةوذا َِٞاااب )..امااا ٜحٌفااابق
سذٖمٌٕٗابض الااجٔالداض لشاجوري دمااجاُ ةطاقبّٟيم مبفباٗاان الشذعٗأ ٛاجواا ٛلمىبععاابض
الغذدٗٔ .ٛميعَ و ؿظ ٛحلك وَ ا ه وب ةيمد امْٗ ((دذٔسٕمٕه الجّٔؿ ))ٛدظتُ
ساإدٖٔ ٛفمشااعنيم ٔسذسٗاار املٍعقاا ٛحبشاار الااذغ ٝالغذدٗااٛم مىااب ٔدث يف مشاابز
لشبو٘ ممٗر ( ٖٔ .)6ؿظ يف حلك الـؼٗؽ ٔالجٔد الاخ ٙسمعذاْ قعاذ واظ م ٔالايت
امّٗب ةُ سقشٍع ةُ الفبٟض املبل٘ ال سمقد املعبٌ ٛالذفٗع ٛيف العبمل ٔؿاجٓم مىاب ال
ٖشِّٕغ الشفْ يف الشٗبسٔ ٛالقذاداض ٔاطفعبه اخلذقب ٞلألسٗبث يف الغذز.
629

ال"يعّّٕ تعدد احلحلُل َاألشكال َانخارج

واااب ٌقٕلاااْ واااَ فقااجاُ الفاااذث العذدااا٘ ٔالظاااعر العذدااا٘ لماااجٔد الاااخ ٙسمشعاااذٓ
ا عبً مل ٖتض فؼاتٚم حٌاْ لؼاٗد دفعان العاظري واَ العاذز اارب الشابدٖة ا اجٖع.
ٔاٍااجوب سقذاان الشٍظٗىاابض حاض الشٕػّاابض اإلميبٌٗاا ٛالجٍٖٗااِ ٛااخٓ اطثٔاد الاايت سؼِم ار
االلشـبق دبآلاذ ٔالجٔد الخلٗنم فخٌّب سـاع ٌفشاّب قٗاج االساشظىبد لؼاب ثااىّٗاب.
فّب ِ٘ دذٖعبٌٗب ٔغريِب وَ ثٔه الغذز  -ؿش ٜةملبٌٗب اا ه ا اذز العبملٗا ٛالظبٌٗاٛ
– سقجً املشباجاضم ٔسذاٌ ٜظٕ ٞسٍظٗىبضم وظن الِٕبدٗأ ٛاإلاإاُ املشامىنيم فا
اؼر ةُ سٕوِّ َ ِخٓ الشٍظٗىبض ػّٕثِب يف اجوشّب.
ٍِب زمر ةُ ٌذق٘ يف (االاشذبد) وج ٝالشجػني الاخ ٙاـاع لاْ املؤوٍإُم ٖظّاذ
حلك يف اخلعر اليت ٖجدِّؼّب املظبٟة دعمر وَ ةسٗبثِي ةٔ اجو ٛهلي .ةلاٗص وؤسافب
ةُ ٌشىع ٖٕس القذؿبٖٔ ِٕٔ ٙعمَ ةُ الٍيب حمىج ((لٕ ابث بدز واع الٍابسٕ))؟!
ٖٔظعذ الٕالٖبض املشـج ٚاطوذٖعٗ ٛام ٜوب سفعمْ يف سٕدٖٛم ٔقج فاذّق داني ((ثٔلاٛ
سٕؿٗجٖااِ ))ٛاا٘ "حسااذاٟٗن" ٔ((ؿعٕواا ٛامىبٌٗاا ٛماابفذ ))ٚيف ثوظاادم ثااٗااب ((ماانَّ
وشمي قبثد ام ٜةُ ٖشٕػْ حىل سٕدٖ))...ٛحملبددشّب( .)7مىب سظري الذار ٔالشقازر سماك
اطٔػاابع الاايت ٔػاا دّااب وااَ ّٖاابػي اإلااإاُ املشاامىني(ٔ .)8الاايت سظاا٘ دبلعقااج
اجلٍشٗ ٛاليت ٖذجّٖب وَ ٖعمقُٕ وظن ِخٓ الفشبٔ ٝالذخٖ٠ا ٛاما ٜوٍابدذ عار ػاٗبٌشّب
اَ دخا ٚٞوَ ٖعشمّٗب ممَ ٖٕػفُٕ دبلعمىب.ٞ
ـذف ّٗاا ٛلشؼااذق وّٗاات ٚل ٌقٗاابث
الظبؼااٗ ٛالشبدعاا ٛاملشااشعٍٗ ٛوظااغٕه امّٗااب ِد ِ
دبلعذٖق ٛاليت ٖذٖجِب الغذزم ٔوظن ِخٓ الظبؼٗ ٛوَ الؼعر ةُ سششعٗج اسشق هلب
ٔسٕارٌّبم فذٍبغِب الجاام٘ ةػذق قبد لمشذعٗٔ .ٛاطوذ ال ٖق اٍج ِخا ا جم مىب
ال زمذ ٙاالسشظىبد يف حلك وَ ِخٓ المـظ ٛةٔ االعبٓ فقنم فبطوذ ةاقج وَ حلكم
ٔالرتامىبض ا بػم ٛيف الخاض الفذثٖٔ ٛاجلىباٗ ٛالعذدٗٛم مٍشٗؼ ٛلعّٕث الـع
ٔسّبلك الظبؼٗ ٛالعذدٗ ٛوَ ػّٛم ٔاالسشظىبد الغذد٘ يف اسششذبمل الظعٕز واَ ػّاٛ
طبٌٗااٛم ِااا٘ ٔداِ ٞااخٓ الظبؼاااٗ ٛاهلظاا ٛاملشاااشعٍٗ ٛالاايت ٔػااامص حىل ِااخٓ ا بلاااٛ
الٍعٕػٗٛم ٌشٗؼ ٛسعٕٖعّب ٔسظعٗن حداثسّب اهلظ.ٛ
قااج سقااع الذجاٖاا ٛاطِااي يف املبؿاا٘ الذعٗااجم ابػاا ٛالاازوَ الرتماا٘ الااخٖ ٙعاإث
لمشعااذري اااَ ثٔدٓ يف ةٔاٟاان القااذُ ا اابثٔ ٙالعظااذَٖم ِٔاإ لااٗص دجاٖاا ٛسذعٗشٍااب ٔلااَ
ٖعاإُ ٌّبٖشّاابم لعااَ حدٔسّااب ؿشاإٖ ٜوٍااب ِااخام سمااك الااخدٔ ٚالاايت ػااٍعص وااب ةاابٓ
ػااإدؾ يذادٗظااا٘ ((اهلزميااا ٛالعٗبٌٗااا))ٛم مبعٍااا ٜةُ ٖعااإُ مٗااابُ الظااابؽ ةٔ
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اجلىبا ٛةٔ اطوا ٛاابدؾ ؿاجٔث الفبامٗا ٛةٔ الٕػإث املعذّاذ ااَ ٌفشاْ الشعاذري املعمإز
ٌشٗؼ ٛؿغٕط اآلاذم ٖٔعُٕ ِخا العٗبُ يف ؿبل ٛاذمشبد ٔاٌزٔأ ٞسذاػعم دن قج
ٖعُٕ يف ؿبل ٛامنـبق...حخل(ِ .)9خا الٕاقع ِٕ وب ثلص حلْٗ اطوٕد يف روَ العٕمل.ٛ
حُ الرتمٗااز اماا ٜاجلاابٌذني الشٗبساا٘ ٔاالقشؼاابث ٙيف دٗاابُ ةطااذ الشذعٗاا ٛحِاار
دفّىّب حىل امان ٔاؿاق سمابٔه يذادٗظا٘ سعجٖماْ ةٔ سؼاـٗـْ .فعٍاجوب ٖعماد ٔػا
الشذعٖٗ ٛخِر الفّي حىل اجملبه الشٗبس٘م ؿٗع ٌذ ٝالعظري واَ اطٌظىا ٛالشٗبساٗٛ
ػغَبدِبٔ .العظىَٛ
اليت سقٕث طعٕدب ٔةممب سمشـد دبلقٕ ٝالعرب ٝاملشغعذس ٛوؤمجَ ٚ
ةٔ الغعذس ٛهلب ةسبض اقشؼبث ٙامْٗ مت سقٕٖي وعبٌ ٛالقٕٝم مىب اذّذض اَ حلك
ثداسبض ةري ةواني اهلبوا ٛيف ِاخا اجملابهم ٔامٗاْ دٍا ٜوّاج ٙابوان سعذٖفاْ لمشذعٗاٛ
دتٌّب ((ا قٔ ٛوٗفٗ ٛدني دٍٗٔ ٛةاذٝم ا ق ٛدٍٕٖاٛم دٍٗا ٛسبدعا ٛلذٍٗا ٛةااذ ٝسشـاجث
دّااابم ِااا٘ دٍٗااا ٛا قااابض حٌشااابؾ مٕلٌٕٗبلٗااا ٛسبدعااا ٛلذٍٗااا ٛا قااابض حٌشااابؾ دةةبلٗاااٛ
حوربٖبلٗ))ٛم ِٕٔ ٖذ ٝةٌْ وَ ِاخٓ الع قا ٛالذٍٕٖٗا ٛسظاشد ا قا ٛسذعٗا ٛيذقٗأ ٛلاٗص
الععصم مىب ٖعرب وفٗج قعٗع(.)61
ٔدمبب مابُ ِاخا ِإ الاخ ٙثفعا لٕؿاع ػاٗ سعذٖا لمشذعٗاٛم اما ٜالظاعن
اآلس٘(
ااا ِ٘ الع ق ٛالٍبع ٛااَ ِٗىٍا ٛقإ ٙاما ٜؿاعٗ ععان سامٕك الـاعٗ يف
اجواا ٛالقاإٙم ةٔ الع قاا ٛدااني يااذفني قاإٔ ٙؿااعٗ م ععاان الـااعٗ ٖقمااج القاإٙ
ٔشمجً وؼب ْم ٔااشؼبدا( ِ٘ الشـبق دبآلاذ ٔملؼمـشْ.
ٔسٗعُٕ فّىٍب لمشذعٗا ٛقبػاذا ححا مل ٖاخِر حىل الظقبفاٛم ٔحىل ؿبلا ٛالـاع
اليت سشعُٕ يف ثاان الذٍٗ ٛاالػشىباٗ ٛةٔ يف ثاان الظبؽ الشبدعم فشفعن فعمّب يف
اعني اهلظبطٔ ٛاالٌؼٗبمل إلداث ٚابدػٗ ٛوَ ثُٔ حدجا ٞاملقبٔو ٛاملعمٕدٔ .ٛححا مبُ
يذادٗظاا٘ قااج ٔػاافّب دتٌّااب ِزمياا ٛمٗبٌٗاا ٛميعااَ ةُ ٌمـظّااب اٍااج وااَ سااشىعَ
الشذعٗ ٛوَ حداثسْ مىب سمؼن يف ؿبل ٛاملذة ٚاليت سٕػ دبخلبٌعٛم ٔاليت سقٕه اٍّب
ةلٗشُٕ ػبغبد( حٌّب ِ٘ املذة ٚالشبدعٔ ٛيف وٍزل ٛةثٌٜم ٖٔشىظن اخلٍٕمل يف الذِّؿب دّخا
الٕؿع ٔوب ٖشششذعْم وَ ثُٔ ةٖ ٛحمبٔل ٛلمشىذث (ٔ .)66إٍمل املذةٌ ٚابدع واَ الشامعٛ
الخمٕدٖ ٛيف اجملشىع الذعذٖذم٘ (اطدٕ.)ٙ
ٔميعَ اجّ اطٔؿبمل اليت ٔػمص حلّٗب املذة ٚاليت سشاشعٗع درتدٗشّاب ردمل الشذعٗاٛ
يف ٌفٕض ةٔالثِب ااا يف مظري وَ د ث العبملم ٔوٍّب د ثٌب دفعن اطٖجٖٕلٕػٗب القبٟىٛ
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ام ٜرٖ يف فّي اإلس ً ااا وظبال ام ٜاطحٖ ٛاليت ة قشّب الشذعٗا ٛدابملذةٚم فتٔػامشّب
حىل ِااخا اخلٍاإمل ةٔ اسااش ز اإلداث ٚوااَ ثُٔ القااجد ٚاماا ٜاسااشعبث ٚالااجٔدٔ .مٗاا
سششعٗج ثٔدِب سمك املذة ٚاملٕٔٞث ٚيف ا ٗبٚم ٔاليت ححا ةداث ةِمّب اوشجاؿَّب يف وؼذم
قاابلٕا ( ((دشىظاا٘ ااابلعؼني وااب سمبذعاإغ))؛ ثلااٗ اماا ٜفقااجِب لاالداثٔ ٚالشااجدري؛
السااشعبٌشّب يف اجملشىااع الشقمٗااجٙم يف ؿااني ٖقاابه اٍّااب يف الظاابً( (( هل اب مت (فااي)
ٖبمن وب هلب مت سمع٘)) سعذريا اَ اسشش وّب ٔاجً القجد ٚام ٜالشعذري ااَ دةّٖاب
ةٔ االؿشؼبؾ ام ٜوب ٖقع امّٗب.
ٔوَ املغذز سذٔ ٙفبيى ٛاملذٌٗشا٘( حٌّاب اابثض واَ املجدسا ٛالقذثٌٗأ ٛدػ ِاب
وشٕدوشاابُم ٔاٍااجوب سااتلشّب الال ػااجسّب اىااب فعمشااْ ِٔاا٘ يفماا ٛػااغري ٚلشٍاابه ِااخٓ
العقٕدااٛ؟ ةػبدشّااب( ((مٍااص ةدٖااج ةُ ةقاإه لمفقّٗاأ ))...ٛمل سرتمّااب ػااجسّب سعىاان
ص اعاات
ا اجٖعم دان قبلاص هلااب( ((ٖاب ػاغريس٘ ال ؿبػا ٛدااك لشعىما٘م لقاج ادسعذا ِ
فبثؿبم لقج ةدثض ةٌصم قٕه ط٘ ٞلمفقّٗٛم يف وظن سٍِّك ال ٖقبه ة ٙطا٘ٞم ال ساٗىب
حىل وَ ِي ةمرب وٍك سٍبٍٖ .ذغا٘ الؼاىص .ال سقإل٘ طاٗ٠بم ٔسارتَٖ ةٌاك لاَ سشمقا٘
املزٖج وَ الـذدبض))(.)62
ٔالشااؤاه( ِاان ٖشااذِ ٙااخا ا عااي امٍٗااب مجٗعاابم ال اماا ٜالفشٗاابض الؼااغرياض
فقنم دباشذبد ةٌٍب ال ٌزاه ػغبدا ةوبً العبمل ٔةوبً مذبدٌبم دباشذبدٌب مٍب ٔال ٌزاه
ٔسٍذق ٜػغبدا؟!
ٔلٍااب ةُ ٌق اجّد اطح ٝالااخٖ ٙقااع اماا ٜاجملشىعاابض ٔفّٗااب وظاان ِااخٓ الٍشااب ٞاملذدٗااٛ
لألػٗبه.
ٍِٔب ٌذ ٝةُ املظم ٛاإلس وٗ ٛلعن ِخا ِ٘ وظم ٛراٟفاٛم ةٔ لٗشاص واَ ةػإه
الجَٖ ٔةسشْ مىب ثلاص حلٗاْم ِٔا٘ سذاجة واَ العفٕلا ٛلشؼان حىل الاخدٔ ٚيف رٔاػّاب
الااخ ٙال ثٔد هلااب فٗااْم ٔؿااىَ وذاسااٗي ومـقاا ٛدبلااجَٖم امىااب ةُ الاازٔاؾ يف اإلس ا ً
وجٌ٘ العبدعم مبعٍ ٜةٌْ لٗص ػزٞا وَ العقٗجٚم ف زممر الغـر ٔالعقٕدا ٛاإلهلٗاٛ
ححا ػذ ٝابدؾ العقص الجٖ ٔوظّجٖشْم حمنب ِا٘ اابث ٚسعَّٕثِاب الٍابض؛ طُ ِٗىٍاٛ
العقاان اإلمياابٌ٘ ساابثض اماا ٜمجٗااع وٍاابؿ٘ اجملشىااعم ٔاطساابض يف الاازٔاؾ حطااّبدٓ يف
اجملشىع (.)63
ٔوظن حلك ٔ قع يف اجملابه الشٗبسا٘م ؿٗاع الشامع ٛيف اإلسا ً وجٌٗاٛم زماذٙ
الشعبقج فّٗب دني ا بمىني ٔاحملعٕونيم ٔقج ٔػِ َج ٌظبً الذٗع ٛلٗعُٕ ثلٗ امٜ
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دؿ ٜاحملعٕوني دب بمي املشقجً هلخٓ املّىٛم وَ ا ه دٗع ٛؿاذَّٚم سؼاذق ومزواٛ
دبطغمذٗٔ .ٛوب ٖجفعٍب لمـجٖع اَ املظمني الشابدقني ِإ الشٍعاذ ملذاجةٖ ِّىبم ٔاساششذبمل
ا قمني حىل اجملبه الجٖ م ص يبٟم ٛاالسّبً دبلعفذ ةٔ الذثّ ٚلمىببل م ِٔخا ِٕ
الشاا الفعااابه يف ٖاااج ةػاااـبز اطٖاااجٖٕلٕػٗب اإلميبٌٗاااٛم ٔقاااج ةطذاااص فبامٗشاااْ اااارب
الشاابدٖةم ِٔعااخا يف ؿقاإه ا ٗااب ٚاطاااذٝم ؿٗااع اوشااجض اطح ّٖاا ٛطاابوم ٛمٗبٌٗ اَٛ
اجملشىع.
قج اذ الظعٕز املغمٕد ٛحببل ٍٛسبدعٗ ٍٛلغبلذّٗابم ِٔاخا ماظري يف الشابدٖةم لعاَ
ؿٗبرسّب لمـٕٖٗ ٛالعبفٗ ٛسجفعّب لمبذٔؾ وَ الشذعٗا ٛاا ه ٔقاص قؼاري ؿاني سشإافذ
ِخٓ ا ٕٖٗٛم (منٕحػب ةملبٌٗب ٔالٗبدبُ دعج ا ذز العبملٗ ٛالظبٌٗ .)ٛحمنب اٍجوب سعُٕ
الشذعٌٗ ٛشبؾ ؿاع ممشاج حىل مٗابُ اجملشىاع داتفذاثٓ ٔوؤسشابسْ فاخُ دعاض وظقفٗاْ
ٖجإُ حىل اإلغذاق يف الشذعٗٛم دظاّبث ٚطابده وبلاك الاخ ٙقابه( حٌاْ اما ٜالعاذز ححا
ةداثٔا الشقجً ةُ ٖجامٕا حباخا ٞالغاذزم ٔةروابض الإيَ العذدا٘ اطااري ٚسٕؿاق حلاك
مىب دٍٗب يف حبع وششقن (.)64
الشذعٗ ٛوذض اـبه قج عمذْ ا ذٔز ٔؿابالض الـاع ا ـابدٙم ٔاخلاذٔؾ
وٍّب ٔحابث ٚدٍب ٞالظبؼٗ ٛا ـبدٖ ٛاملششقمٖ ٛعُٕ ارب الشـؼني ٔوٍع اإلاـبملم
ٔحلااك ااارب وٍاابِؽ طقبفٗاا ٛوااَ دااني اخلٗاابداض ٔاملٍاابِؽ اطاااذٝم ة ٙسقٕٖاا ٛدٔ اطوااٛ
ٔاٍفٕاٌّااااب ٔحداثسّاااابم ؿٍٗااااخاك سذااااجٔ الشاااإٗع ٔالذوااااب م ٔاملااااجافع ٔالعاااابٟذاضم
ٔالـاغٕط ٔا ؼاابدم ةثٔاضٍ فبطام ٛيف ػااٍع الشذعٗاٛم ِٔااخٓ ال سعإُ قٕٖاا ٛداساابٛ
ؿني سٕاػّّب طقبف ٛقٕٖٛم فّ٘ قذن من ط٘ ٞسذعٗ ٛالإا٘م ٔدٍاب ٞالإا٘ املاشني اارب
الظقبف ٛاملىشجٔ ٚقجد ٚالعق ٌٗ ٛام ٜاعني اإلداثِ ٚىب امل ح الٍبػع.
ارب ِاخٓ املببؿابض ٔدشاتطري القإ ٝاطػٍذٗا ٛداجة الرتاػاع العذدا٘ ةوابً املٕػابض
الغذٖذ ٛاليت ثاوص قذٌٔب .لعَ الذاسر اطمرب يف الذٗ ٛ٠العذدٗا( ٛابػا ٛاملظاذقٗ)ٛ
دااجا الذاساار الرتماا٘ ِٔٗىٍشااْ املجٖااجٚم دعاان سؼاـّذٓ الظقاابيف الااخ ٙةقـاان ا ٗاابٚ
العذدٗٔ ٛةدس ٜالشؼّٗن دشبعٗن ٔثداٖٛم ةٔ دعؼز طقبفشْ اَ اوش ك وب دْ ٖاشي غازٔ
الع ا بمل اجملاابٔدم داان دااجض الشاامعٍ ٛسؼ اجّد العٍ ا م ٔسٍّاار اجلاإاد وبثٖااب ٔطقبفٗاابم
فشااشىعَ دذـاابا ِٛاآلاااذَٖٔ .ال فااص ةُ سذمٗااب -وظاان فذٌشااب  -ال ساازاه مااي
دبسشعبث ٚوظذٔاّبم وذجٖ ٛيىعب ِىؼٗب دعان طا٘ ٞيف د ثٌابم ٔذماَ مل ٌَذا َذ ْة دعاج
وااَ ورياطّااب املااجوِّذم ٔمل ٌعااٍص وااَ اشىعبسٍااب طقبفشّااب املشبمفاا ٛمبومااٛم طقبفااٛ
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(العظىم٘).
لقاااج مت اااإض املعذمااا ٛلمبا ا ؾ واااَ ػاااـذا ٞالظقبفااا ٛالرتمٗااا ٛاااارب دواااز
العذدٕغ الخ ٙمل ٖعج ٖذجٔ وٍبسذب لذغٔسٍب اليت دجةض سعىاق الساشذجالْ دعاج سٍشاي
الظقبف ٛالغذدٗٛم ٔمبُ الذوز اجلجٖج لشذعٗا ٛػجٖاجِ ٚإ القذّعاٛم ٔاٌشظاذض ؿعبٖاٛ
الؼذامل دني طقبفشني وشششذعشني ص إٍاُ ػذامل العذدٕغ ٔالقذّعٛم ٖٔذوز دغعبٟ٘
الذةض ِخَٖ لمظقبفشني الذبٟجٔ ٚالؼباجٚم ٔم ِىاب طقبفا ٛاساششذبملم لعاَ الظبٌٗاٛ
ةغٍااأ ٜةػاااجد ٔةمظاااذ و َٞوااا ٛلمعؼاااذ ٔالعىااإ ذمااإ ا جاطااا ٛالااايت اساااشٍذشّب ةٔ
اسشـجطّب اآلاذ الغذد٘.
امٍٗب ةال ٌغبثد ِجع الذـاع ٍِابم ِٔإ االساشجاله دابططذ الظقابيف اما ٜحؿاجاغ
الشغاااٗري الاااخ ٙميعاااَ ااشذااابدٓ سذعٗاااٛم فعٍاااجوب دماااج اطيعىااأ ٛالمذااابض ٔاطثٔاض
املشااشبجو ٛيف مجٗااع ؿقاإه ؿٗااب ٚالٍاابض ٔالعاابثاضم ةػااذق العااظري وٍّااب دتةبٟااْ
ٔوفذثاسااْ ٖغاابثد الفـااب ٞالرتماا٘ لٗشىذمااز يف الفـااب ٞالغذداا٘م ٌشااشجه اماا ٜةُ
الظبؼٗ ٛاملشذٕاٖ ٛشي اسشذجاهلب دظبؼٗ ٛوشذٕا ٛةاذٔ .ٝححا مبٌاص غمذا ٛالشرتٖاك
اااذ ااارب العٍا ةٔ اطساامىٛم فااخُ الغذدٍاا ٛسااتس٘ اماا ٜةػٍـا ٍٛسفااذض ؿـاإدِب امااٜ
العقن ٔاإلداثٚم ٍِٔب الدج لٍب وَ الشفذٖد دني سذعٗ ٛػغذٔ ٝسذعٗ ٛمرب.ٝ
الشذعٗاا ٛالؼااغذ ٝقااج ؼاان يف وٗااجاُ الشٗبساا ٛةٔ االقشؼاابثم ِٔااخٓ ابؿااعٛ
ملٍعد الشغٗري الشذٖع ؿني زمج اجملشىع الشبدع القٕ ٚإلقبوٌ ٛظاي اقشؼابثٖ ٛػجٖاج ٚةٔ
اسذااابمل سٗبسااابض وشاااشقمٛم فٗذاااجٔ الشـااإه واااَ ٌظااابً اقشؼااابث ٙحىل ثااااذ ال سمشااابؾ
خمبؿبض يٕٖمٛم مخلك الشـٕه وظ حىل ٌظبً ثميقذايا٘ داجٖ لٍظابً اساشذجاثٙ
قج سمؼن دٍشٗؼ ٛؿذاك ساذٖعِٔ .اخٓ الشـإالض الشٗبساٗ ٛةٔ االقشؼابثٖ ٛسرتافاد ةٔ
ؼااان ؿاااىَ وٍباااابض طقبفٗااا ٛساااجفع دبعااابٓ اخلاااذٔؾ واااَ املاااجرقم ؿٗاااع سؤماااج
الظبؼاااٗ ٛالٕيٍٗااأ ٛػٕثِاااب الفباااان ٔثٔدِاااب الغبلااار امااا ٜةثٔاد اآلااااذَٖ ػااابٌعٛ
الشذعٗٛم ٔؿني ٖـٗد الظعر حببل ٛاالسشٍقبمل ةٔ الذمٕث ٔالشبم ٖعؼ دبلٕاقع.
لعااَم وااب الااخٖ ٙؼااٍع سغااٗريا يف العقاان ٔسٕػّبسااْم وااب مل سعااَ الظقبفااِ ٛاا٘
الفبامٛ؟!
مبُ االسشعىبد الرتم٘ دظذاسشْ ٍٖشى٘ حىل ابمل الشبما ٔااجً القاجد ٚاماٜ
حزمبث املببدؾم مم ب اقشـا ٜوعابدك وذمذا ٛؿاج االساشذجاث ٔقإ ٚاالؿاش هم مىاب
ؿج الشبما ال عقما٘ العمىا٘ الظقابيفم لمشٕػاْ ذمإ ا جاطا ٛالايت سذاجٔ ؿاىَ اآلفابق
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اجلجٖااج ٚالاايت سذظااذ دّااب ا ـاابد ٚالغذدٗاا ٛالقبثوااٛم لعااَ وااَ ثُٔ ةُ ٌٍشذااْ حىل ةُ
اخلااذٔؾ زماار ةُ ٖعاإُ حىل طقبفاأ ٛيٍٗااٛم ال حىل طقبفاا ٛوشااشٕدث ٚةاااذٝم وااب ٖع ا
الٕقٕمل يف ون سذعٗ ٛػجٖج ٚوشمـِ ٛخٓ املذ ٚدبلعمي ٔالشعٍٕلٕػٗب ا جٖظٛم ٔمبرياغ
ا ـاابداض الشاابدق ٛؿااىَ قبلاار غذداا٘ طااجٖج القااجد ٚاماا ٜالشعٕٖااع ٔاإلاـاابمل ملااَ
ٖعىق لمبذٔؾ وَ وجرقْ.
الشذعٗ ٛلمغذز سظىن ةغمر الظاعٕز دابملعٍ ٜا ـابد ٙا اجٖع املشامق دابلعمًٕ
ٔالشعٍٕلٕػٗبم ٔقج اىن الغذز ام ٜسعٕٖذِب ٔاعٍّٗبم دبلشبل٘ اسشظىبدِب سٕاٌٞ
ةمبٌاااص يف ٖاااجٓ ةً دتٖاااج ٙاآلااااذَٖم ؿٗاااع ال داااجٖن هلااابم ٔالشعٍٕلٕػٗاااب وؤطاااذ
ا ـاابد ٚالغذدٗاا ٛا جٖظاأ ٛوؤطااذ سااٗبث ٚطقبفاا ٛوٍشؼّٗااب ةٔ وعَ ِّٕدّٖاابم فّاا٘ وِظ ان
الشذيبُ ةٔ اإلٖجر وَ ؿٗع اعٍُّّب ٔؿع القجد ٚام ٜاخل ؾ وٍّب.
اإلداث ٚاجلبحم ٛلمبذٔؾ وَ ِٗىٍ ٛوب سجفع حىل اخلا ؾم لعاَ حلاك ٖٕقاع يف
ِٗىٍ ٛةاذ ٝقج سعُٕ ةقإ ٝواَ سابدقشّبٔ .واَ ةِاي العٍبػاذ الايت سشاباج اهلٗىٍاٛ
اجلجٖج ٚةٔ الشذعٗ ٛاجلجٖج ِٕ ٚحلك الفذاغ ةٔ ؿع الذجاٟن املشإفذ ٚاٍاج اخلا ؾ
وااَ ا بلاا ٛالرتمٗااٛم ٔالااخ ٙمل ٖااشي حال دبملشااباج ٚالغذدٗاا ٛالاايت دااجض ةٌّااب وذفقااٛ
دبلعظري وَ اطلغبً اليت دجةض سشفؼذ وششبلٗٛم لشظذص ةُ اٌشقبلٍب ِإ حىل اطسإة .لقاج
٘ الااخٖ ٙذاابِ٘ دذـاابا ٛس اّٗجٓ))م فبلقاابثدُٔ وٍااب ٖذاابُِٕ مبااب
ؼ ا ِّ
ةػااذـٍب ((مبخلَ ِ
قجدٔا ام ٜاوش مْ وَ املٍشؼبض الغذدٗٛم فبلمذبض وَ اجلٕت اإلٌعمٗاز ٙالفاباذم
ٔاطثٔاض ةملبٌٗاا ٛةٔ فذٌشااٗ ٛةٔ حٌعمٗزٖااٛم ٔاملقشٍٗاابض وااَ ةػاإث وااب ػااٍع يف ةٔدٔداابم
ٔوعبٌ ٛاطسذ ٚسجه امّٗب الشٗبداض املشٕقف ٛةوبً املٍزه وَ ةفبي املبدمبضم ٔدبق٘
طؤُٔ العظىٖ ٛششجه امّٗب مبظان حلاك اسشــابدا لظاعٕد الجٌٔٗا ٛالايت اؿاشؽَّ امّٗاب
فٍبُ الظعر ((سٗج ثدٖٔع)) اٍجوب غٍّ" (ٜدعذا املٕدٗمٗبم دشؼ٘ وَ وذسٗمٗبم لْٗ؟
هلٕ دمبد وؼذ حٖجٔ (ٖجٓ) قؼرئ ٚل ػٍعشٍب دقص وجّٓ؟ (ة ٙقجمي ٛوشبمف")ٛم ِٔاخا
سعذري اَ دفاض واب ميعاَ ةُ دماج لاْ داجٖ حممٗابم طٌاْ ٖعارب ااَ سذعٗاٛم ٔالشذعٗاٛ
وذفٕؿ ٛوَ املؼذ( ٙالعذدا٘) اطػاٗن .لعاَ واَ ختٗمإا ةُ العظىا ٛسشاشؼمر وظان
الشعٍٕلٕػٗ ٛغذقٕا يف سقمٗج العبثاض الغذدٗٛم ؿش ٜةػذق الٍبض اطغٍٗاب ٞيف وؼاذ
وظ م ٖقمجُٔ اإلٌعمٗز يف طذز طب ٙالشبا ٛاخلبوشٔ .ٛقج حمذ ادَ امجُٔ ِاخٓ
ا بل ٛة ٙسقمٗج املغمٕز لمغبلر.
مظري ِ٘ ٚالعٍبػذ اليت ٖششجه وٍّب ام ٜدعض ةطعبه الشذعٗ ٛلمغذزم لعَ
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ةدذرِاب ةٔ ةمظذِاب ٔةاىقّاب ساتطريا سماك الايت سابثض يف وٗابثَٖ الظقبفا ٛالذفٗعا ٛوااَ
الفٍإُ ٔاآلثازٔ .ثالالسّاب ةٔ ؿـاإدِب ال ٍٖعَاذم فقاج اسااشٕدثٌب املشاذ واَ الغااذز
ؿٗع مل ٌعَ ٌعذفْ دظعمْ ا جٖعم ٔالفَ الشظاعٗم٘ مبخاِذاْم ٔفاَ الشاٍٗىب
املششـجغ دشقجً الشعٍٕلٕػٗبم ٔمظري وَ فٍُٕ اطثز (الذٔاٖٛم املشذؿٗٛم الظعذ
ا اااجٖعم الٍقاااج ا اااجٖع ..حخل)ِٔ .اااخٓ ةوااإد ػاااٍعص سغاااٗريا يف ةحٔاقٍاااب ٔيذباٍاااب
ٔٔاٍٗبم ٔمابُ لمفمشافبض ٔاملٍابِؽ الغذدٗاٛم حؿابف ٛحىل العمإً ا جٖظا ٛالايت داجةض
سشاإث يف وجادسااٍب ٔػبوعبسٍاابم الااجٔد الع اذريم وظمااّب وظاان وٍاابِؽ العاار ا ااجٖع
ٔاهلٍجسااا ٛا جٖظاااٛم ٔختعاااٗن ٔسعا إٖذ الذٍٗااا ٛالشـشٗااأ ٛالعىذاٌٗاااٛم ٔالٍااابوذ حىل
طٕاداٍب ٔدٕٗسٍب ثاا ٔابدػب ٔحىل ةسٕاقٍب ٔوؤسشبسٍب سٗؼج الذؼى ٛالغذدٗٛم وب
ٖششجه ام ٜسذعٗشٍب العىٗق ٛلمغذزم ٔام ٜواب فقاجٌبٓ واَ طبؼاٗشٍب ا ـابدٖ ٛالايت
مل ٌششعع سعٕٖذِب لشٍبفص وب ٌششٕدثٓ.
ال ٖششعىن ا جٖع اَ سذعٗ ٛالظاعٕز الفقاري ٚةٔ اطقان ـاذا لمغاذزم واَ
ثُٔ املااذٔد اماا ٜالقاإاٌني الاايت مل ٌشااشعع سعٕٖذِااب وااَ ٌؼٕػااٍب ةٔ ةاذافٍاابم داان
اسشٕدثٌبِب وع وب اسشٕدثٌبم ٔةػذـص إٍاُ اٌشىبٍٟب حىل ا جاطٛم مب جٖع ااَ
االٌشىااب ٞحىل ؿقاإق اإلٌشاابُ الاايت سعاإدض يف الغااذز ٔػاإال حىل ا ااد يف اخلعااتم
ٔحمبٔل ٛسعٗٗ وب ِإ حسا و٘ وعّاب دٕؿاع ؿقإق اإلٌشابُ يف اإلسا ً مبٕاراسّاب
ٔوٍبفشااشّبم وااب سمـااذ مااجلٗن اماا ٜالشذعٗاأ .ٛالدااتض ةُ ٌااخمذ ةُ دعااض العااذز
يبلذٕا دخٖذاث حمذ ((ؿم الفـٕه)) يف وقجؤ ٛطٗق ٛامص ؿقإق اإلٌشابُ الشابدع
لألوي املشـج ٚجبّٕث وَ الذعظ ٛالشٕدٖٔ .ٛؿم الفـٕه ِٕ الاخ ٙمٌّٕاْ دعاض ةِان
وعاا ٛدذٟبساا ٛا اابدغ دااَ اذااج املعماار ىبٖاا ٛالـااعفبٔ ٞالغذداابٔ ٞا فاابو امااٜ
ؿقٕقّي يف وع)65( ٛم ٔقج مت حلكم وب ٖع حوعبٌٗٔ ٛػٕث وب ٌذ امْٗ لمبذٔؾ
وَ الشذعٗ.ٛ
حُ الشذعٗ ٛالعقمٗا ٛةٔ سذعٗا ٛالظقبفا ٛالعذدٗا ٛلمغاذز ٌشٗؼا ٛالشٕاػان ا اجٖع واع
الفعاااذ ٔالفمشااافٔ ٛالفٍااإُ ٔاآلثاز ٔالعمااإًم ٔواااب ٖمـاااد دّاااب واااَ ٌظاااي ٔاااابثاض
ٔممبدسبضم داجةض سظاعن العقان العذدا٘ .فعقمٍاب ٔةحٔاقٍاب ٔحداثسٍاب ٔامٕوٍاب ٔثثادٍاب
ٔقٕاٌٍٍٗب ٔفٌٍٍٕب ٔةلذششٍب ٔاعٕدٌب ٔةيعىشٍبم ٔالٍظي اهلٍجسٗٛم ٔسٍظاٗي اجلٗإغم
ٔالشعماااٗي امااا ٜوذاؿماااْم ٔاملقشٍٗااابض املٍزلٗااا ..ٛحخلم سظاااري حىل سذاػاااع احملمااا٘ ٔغمذاااٛ
اطػااٍيب ٔالغذٖاار دذٔؿااْ االسااشعىبدٖ( ٛوذٟٗاأ ٛغااري وذٟٗاا)ٛم فعٗ ا ٌشـااجغ اااَ
اسشق لٗشٍب ٔطبؼٗشٍب ا ـبدٖٔ ٛؿشبسٗشٍب؟!
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لٍشااخمذ ةُ القبٟااج الفذٌشاا٘ الااخٔ ٙاػّااص قٕاسااْ وقبٔواا ٛاٍااجوب ةداث اؿااش ه
املغذز اىن ام ٜحمخبث ِخٓ املقبٔو ٛيف اطدٖبع املغذدٗٛم ٔاٍجوب ةدمز وّىشْ يمار
املشؤٔلني اَ الشعمٗي وَ الفذٌشٗني قب ٟهلي( لقج يّٕاٍب لعاي اطػشابث ٔاماٗعي
سعٕٖااع العقاإهم مىااب حمااذ حمىااج ابدااج اجلاابدذ ٙيف ةؿااج مشذاأِْ .عااخا سذااجة
ػٍبا ٛالشذعٗ ٛوشؼمٗ ٛدتٔؿق ٔةٔقاق ةطاعبهلب الشابلذ ٛلالداثٔ ٚالإا٘ اارب اعان
وجدٔس ٛسذجة دٍظذ المغ.ٛ
ٍِب ميعَ القفز حىل ابمل العٕملأ ٛطاعبدِب املذفإمل ((العابمل قذٖأ ٛاؿاج ))ٚةٔ
قذٖاا ٛػااغريٚم ِٔاإ الظااعبد الااخ ٙةيمقااْ العٍااج ٙوبممِٕاابُ متؿااج الظااعبداض
املعذاذ ٚاااَ حياابد العىاان لمقاإ ٝالاايت ةػااذـص اشمااك ٌبػااٗ ٛالٕساابٟن الشعٍٕلٕػٗااٛ
ِّ
لمشٕاػن دني الذظذم ٔاليت اعِّا َ الفاذث واَ الشٕاػان واع ة ٙمابُ يف ةٖا ٛدقعا ٛيف
العبملم اٍج اوش ك ٔاسشبجاً ِخٓ الٕسبٟن ٔدظاذٔيّب الشقٍٗا ٛالمغٕٖأ ٛاملعٗبدٖاٛم
ٔاربِااب سٍشقاان اآلدأ ٞالؼاإد ٔاملٕاق ا دااني العااذفني متٌّىااب يف قذٖاا .ٛلعااَ وااع
حغفبه ػٕد ٚالقذٖ ٛحبىٗىٗ ٛةِمّب ٔسظبدْ ةؿٕاهلي ٔٔطبٟؼٗ ٛسٕاػمّي املذبطاذ الايت
وَ ثٌّٔب ال سعُٕ القذ ٝيف ةدٖبع العبملم وب ٖع ةُ الظاعبد اٌشازمل وٗاز ٚالشٕاػان
اليت ةػذـص ممعٍٛم ٔدجة ٖذ امّٗب ةٖجٖٕلٕػٗشْ العٕملٗ ٛالشعٍٕلٕػٗ.ٛ
حٌْ طعبد ابثمل الق ٜاِشىبوب ٔاسشؼبد ٛابملٗٛم ٔدثثٌبٓ دمبب وَ ثُٔ ماظري واَ
الااشفعري ٔالشااجدذ ةٔ وااَ ثُٔ حاـااباْ لمشـمٗاان ٔالششاابغه اىااب ٖااذاث وااَ سشاإٖقْ.
الشؤاه( ِن ؿقب ةػذق العبمل قذٖ( ٛدبملعٍ ٜاجلابوع لمقذٖا )ٛفابرثاث الشٕاػان ٔرالاص
العظري وَ الفذٔقبض اليت سؼٍع االاش عم ٔاٌشّص اٌشّبمبض اطغٍٗب ٞلمفقذاٞم ةً
ةُ وب ٖظشص العبمل ٖٔغذقْ ٖٔؼٍع الشذباج فْٗ قج راث؟ ِان الفمشاعٗ ٔاإلساذاٟٗم٘
ةدٍب ٞقذٖٔ ٛاؿج ٚام ٜقذدّىبم ِٔىب وغشَؼَر (دفشق الؼابث) ٔوغشؼِار (دعشاذِب)؟
ِن العذاق٘ ادَ قذٖٔ ٛاؿج ٚوع اطوذٖع٘ الخٖ ٙششبجً ِاخٓ الشعٍٕلٕػٗاب لريوا٘
امْٗ و ٖني اطيٍبُ وَ املشفؼذاض؟ ِن ححا ةاعٍٗب طبؼب يف ةثغابه ةفذٖقٗاب ٔثااذ
يف ةثغاابه اساارتالٗب ٖعٗظاابُ اماا ٜالشقاابط اجلااخٔد ٔالظىاابد ٔا ظااذاضم ٔطبلاااع يف
اطسااعٗىٕ ٖعااٗع يف دٗااص وااَ اجلمٗااجم ٔدادااع يف ٌٕٖٗاإدك ةٔ يٕمٗاإ ةٔ داابدٖص ةٔ
ؼ إض ٔالؼاإدٚم
غريِاابِ ..اان ححا ةاعٍٗااب م ا ه وااٍّي ِبسفااب ػاإاالم فشٕاػاامٕا دبل ّ
ٖؼاااذـُٕ ةدٍاااب ٞقذٖااأ ٛاؿاااجٚم سااازٔه دٗاااٍّي الفااإادق ٔا ااإاػزم ٔسٍظااات ا ىٗىٗاااٛ
الٕػجاٌٗٛ؟ ملبحا اجَ َاٍب الظعن فٍشٍٗب املـىُٕ الخ ِٕ ٙوـىُٕ اؿشإا ٞاملٍظٕواٛ
الغذدٗ ٛلزٖبث ٚالٍّر ٔاالسششذبمل دٕسبٟن ػجٖجٚ؟!
637

ال"يعّّٕ تعدد احلحلُل َاألشكال َانخارج

اوش ك الٕسبٟن ِٕ اطسبض الخ ٙقبوص امْٗ (ِىذٔػ )ٛالقذٖ ٛالٕاؿاجٚم واع
ةُ العبمل ةػذق ةمظذ سظششب ٔراثض سذعٗ ٛالفقذا ٞلألغٍٗب ٞيف ابمل العٕملٛم ؿشا ٜحُ
وظبِذ االفرتاق سذجٔ يف ثااان قا مل العٕملأ ٛسعٍٕلٕػٗاب الٕسابٟن الشٕاػامٗٛم فا
ٖزاه وَ ٖشمقُٕ يٕادع (مٕدٌٕبض) الغخا ٞلمـؼٕه اما ٜالمقىا ٛيف الٕالٖابض املشـاجٚ
ٖزثاثُٔ ؿشٔ ٜػن اجثِي حىل  /48/ومُٕٗ طبؽ يف ابً 2163م وب ٖع ةُ ةدٍبٞ
ةوذٖعااب ااااا ِٔاا٘ ثٔلاأ ٛاؿااج ٚااااا لٗشاإا ةدٍااب ٞقذٖاأ ٛاؿااج ٚداابملعٍ ٜاإلٌشاابٌ٘ لمقذٖااٛ
املشظبدْ ةِمّبم فعٗ ٖؼق ِخا ام ٜالعبمل ممْ؟(.)66
وب ٌقٕلْ ٍِب ػّجٌب لٍظذٓ ارب وقبالض ٔمشر ٔحمبؿذاضم ٔةطري حىل ةُ ثاذ
حمبؿااذ ٚةقٗىااص يف دمااج ٚالقؼااري دذٖ ا تااؽ قذاان ةُ سغزِٔااب اؼاابدبض القشاان يف
اطرو ٛالشٕدٖٛم مبٌص وَ سمشم ٛاحملبؿذاض اليت سٍبقع الفعذِ ٚخٓ.
لقج امشظ وبممِٕبُ ةُ وقٕلشْ ِخٓ ال سششمق مبب ميمْٗ الٕاقع مىب ٖذجٔم
حمنب س ؿّب ٔثلٗمّب الٕؿٗج ِٕ الٕسبٟن اليت سجفع الٍبض حىل سمٕك وعنيم وَ ٍِب
ااابث لٗعمااد وقٕلاا ٛةاااذ ٝسعااجه الشاابدق ٛوااَ رأٖاا ٛوااب( ((حٌٍااب رممااد ٔساابٟعٍب لشعاإث
ٔسااابٟعٍب فشبمقٍاااب)) .اااابمل العٕملااا ٛختمقاااْ ٔساااشـعي داااْ الٕسااابٟن فشعٗاااج امقاااْ
(سظااعٗمْ)م ةلااٗص ِااخا وذاذااب ةُ ٖعاإُ الذظااذ ةسااذ ٝالٕساابٟن الاايت قااج ٖعاإُ
فعمّب سجوريٖب وظمىب مبُ فعن القٍبدن الخدٖٛم ٔذمَ ال ٌزاه ٌشذعّب وَ ثُٔ ثداٖ ٛحىل
ةَٖ سؼن دٍب؟ حٌّب الشذعٗ!!ٛ
واااَ املشاااشٍعذ ةُ شمماااد اإلٌشااابُ الٕسااابٟن خلجوشاااْم طاااي ٖفقاااج قجدساااْ اماااٜ
الشـعي دّبم ة ٙسشمذْ حداثسْ فٗؼاذق ابؿاعب هلابم ؿشا ٜيف حلاك العابمل الؼاٍبا٘
الاااخٔ ٙؿاااع ةساااص ٔقٕاااااج حٌشبػّاااب ٔاٌشظااابدِب ٔاىماااّبم طاااي اساااشظىذِب يف ٌّااار
الظاااعٕزم واااَ ثُٔ ةُ ٌغفااان اىاااب قجوشاااْ واااَ فٕاٟاااج لمذظاااذٖٛم حمناااب ِااا٘ ممشزػاااٛ
دتؿذادِب ا بػمٔ ٛالٕااج ٚام ٜاجلىٗع وَ فقذا ٞالعبملم ٔةغٍٗب ْٟمىب ٖظبد.
اطػّز ٚااا وع ةٌْ دّب ٖاشي غازٔ العابمل ؿاجٖظب اااا دذٖ٠اٛم ٖشاشبجوّب واَ ٖشاشعٗع
ثفع ممفشّبم ٔوَ ختم ااَ ابملّاب ؿعاي اماٌ ٜفشاْ دابلشبم م ٔححا مبٌاص ٍِاب
طذّ ٛةٔ سمذٌٗ ٛبع ٛاَ حلكم ٖشـىن وشؤٔلٗشّب الذظذم وٍشؼني ٔوششبجونيِ .ان
سشبٞلٍب اٍجوب ٌذ ٝةدٍبٌٞب ٔةإسٍبم طذبدب ٔطبدبضم وظغٕلني دظبطابض ةػّازسّي يف
الظبدمل ٔيف ٔسبٟن الٍقن ٔالذٕٗض ٔوٕاقاع العىان حىل ا اج الاخٍٖ ٙشاّٗي الشذابثه واع
ةِمااّي ٔحّٖٔااي ٔوااع دعـااّي داابلٍظذاض ةٔ الع ا ًم مااي ِاا٘ اطواإاه الاايت عٍّٗااب
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الجٔه ٔالظذمبض اليت سقٕث ِخٓ العىمٗٛم ؿش ٜحىل ثااان ةسّاذسٍب ٔغاذع ٌٕوٍاب ٔيف
من ظاٛم ٔة ٙسذعٗا ٛساجفعٍب ةٔ عذٌاب حلّٗاب؟ متٌٍاب مل رمماد حال لٍعىان اعان
ٔةِجاع القٕ ٝاليت سشششذعٍب وششذجل ٛاطسبلٗر ٔاطثٔاض وَ ثُٔ الغبٖبضم ٔذمَ ال
وّذز لٍاب ٔال وٍؼاٜم ٔال سفعاري ٖقٕثٌاب حىل املبابدؾم ٔواَ ثُٔ ةُ ٌاجد ٙواب وؼاري
طبؼٗشٍب ا ـبدٖٔ ٛثٔدٌب اإلٌشبٌ٘م وع ِخٓ الٕسبٟن اليت سقٕثٌب حىل اجملّإه ةٔ
وَ ثٌّٔبم وع ةُ وب ٌجفعْ قج ٖشـٕه ٔسبٟن لقشمٍب ٔثوبدٌب.
اآلُم ِن الشبما ااَ ِاخٓ الٍظابيبض ٔؿٗابر ٚالشعٍٕلٕػٗاب ٔاساشبجاوّب ِإ
ا ن؟ قج ٌغابوذ مبٕاقعٍاب ٔوشاشقذمٍب ححا سشاذَّاٍب دبإلػبدأ ٛالٍفا٘م ٔال ٍٖاجفع ابقان
لمىغااابوذ ٚدبلعمااار مبقبيعااا ٛالشعٍٕلٕػٗاااب ٔااااجوبسّبم طُ حلاااك دااابِظ الشعمفاااٛ
ؿـبدٖب وع ةٌْ ٖزٖجٌب سذعٗ ٛلمغذزم ٔملٍشؼ٘ الٕسبٟنم وب ٍٖذغ٘ ةُ ٖجفعٍب حلك حىل
وـباف ٛالٍظبط لشؼٍر الـذدم ٔدمبب مبُ حلك ارب االرمذاط وع ػّابض ابملٗاٛم
ٔوع القٕ ٝاليت سقع ؿىَ ثاٟذ ٚاخلعذ حاسّب إلزمابث الذاجاٟن الايت سقإه( الم لمشذعٗاٛ
دّخا الظعنم ٔحبٗع سعُٕ وٕاقفٍب ؿابوٍ ٛالوش مٍاب الٕسابٟن واَ ثُٔ سّجٖاج
ذٖبسٍاااب ٔمٗبٌبسٍاااب ٔمذاوشٍاااب دٕػاافٍِب طاااعٕدب سٍشّعّاااب قااإ ٝالغعذساااٛم فمقاااج
امشفٍٗب وَ الظّٕد دبلؼٕد ٚالشمذٗ ٛالعبػز ٚاليت ةػذـص ِزلٗ( ٛمبدٖعبسٕدٖا)ٛ
ةمظذ وَ ال رً.
لعٍٍب ال ٌشاشعٗع اساشعىبه ػإد ٚالعؼاز ٔةطاعبه الشذعٗا ٛواَ ثُٔ املاذٔد
اماا ٜطااعن واإدٔغ ال ٖاازاه طااجٖج الفبامٗاا ٛيف اشىعبسٍاابم حٌّااب ((املذٖباٗاا ))ٛةٔ
مبعٍ ٜثااذ ((طقبفا ٛالارتاثع))م ِٔا٘ ٌشابؾ اجملشىاع الذعذٖذما٘ (اطدإ)ٙم فمعان
ابٟم ٛمذريِب ((وذٖباّب)) الخ ٙال ٖزاه فابا يف جٖاج وشابدِبم ٔلعان اظاريٚ
ةٔ قذٗمااا ٛطاااٗبّب ((وذٖباّاااب))م ٔماااخلك لعااان فذقااا ٛةٔ واااخِر ةٔ مجباااا ٛواااَ
ٖشـعىُٕ ٖٔششمعُٕ ٖٔششذجُٔٔ .قج سشاذز مان حلاك حىل ثااان القإ ٝالشٗبساٗٛ
ٔسعش سّب ٔحىل اطؿزاز ؿش ٜالشقجوٗ ٛوٍّابٔ .مان حلاك مابُ وبٌعاب لمفبامٗا ٛمباب
ٍٖ ِشؼ اْ وااَ ػااذاابض ٔؿذاماابض ٔطااممٗ ٛسقٕثِااب الٕطاابٟؼٗ(ٛالعبٟمٗٛم العظاابٟذٖٛم
ععان وشاابداض الشقااجًم ٔسشاجّ املباابدؾ وااَ املااجرق الاايت
املخِذٗااٛم العبٟفٗاا )..ٛالاايت س ِّ
سؼٍعّب اٍج العٕث ٚحىل االٌشىابٞاض املز ِد ٖا ٛالايت طاعمص ساجا ةوابً العمىبٌٗا ٛمـان
ٔؿٗج لمىؼشىعبض املشعجث ٚاملشٍٕأ ٛةفظمشّب(.)67
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حُ العىن امٌ ٜقن القٗي ٔيذاٟد العىن ٔالشفعري الايت سابثض ٔسشإث يف ثااان
مشاان اجملشىعاابض اطِمٗااٛم حىل سمااك الاايت سظااعمص اماا ٜاطسااص املجٌٗااٛم ة ٙوااَ
اجملشىااع اطِماا٘ حىل اجملشىااع املااجٌ٘م قااج طااعن ابٟقااب سذعٗااب لمقاإ ٝاجلجٖااج ٚاااَ
الشعٕدم فمٗص سعٕدا ةٔ سقجوب ةُ ٌٍشؽ ةؿزادب ٔسٍظٗىبض اػشىباٗٛم طي ٌذقٌ ٜجٖذِب
ٌٔعىن يف ثاامّب دبلعقن (املذٖبا٘)م ٔالعشان القذمٗأ ٛالعبٟمٗأ ٛاملخِذٗأ ٛالعبٟفٗا.ٛ
حٌّب الشذعٗ ٛاليت سِٕىٍب اخلذٔؾ وٍّب ٔالشبمؽ وَ وفباٗمّبم لعَ عجثِب سمؼان
ارب ةسبلٗر العىن ٔالشفعري املششىذ.ٚ
ٔححا ةؿفٍب حىل ةطعبه الشذعٗ ٛوب ٖعبٌْٗ الفقذأ ٞالف٠بض الـاعٗف ٛيف دماجاٌٍبم
وَ الشعظذ يف سجدري ةوٕد وعبطّي الٕٗوٗٛم ٔاجً القجد ٚام ٜاوش ك ا ذٖأ ٛالقاذاد
الشاااامٗي دظااااتُ ماااان حلاا اكم ةٔ دظااااتُ سٕػّاااابض ا ٗااااب ٚالشٗبسااااٗٔ ٛاالقشؼاااابثٖٛ
ٔاالػشىباٗٔ ٛالظقبفٗٛم ٔاجً القجد ٚام ٜؿىبُ ا ٗبٔ ٚطؤٌّٔب واَ ساتوني الؼاـٛ
ٔاملااتٔٝم ٔاٌشّااب ٞمبشااتل ٛالجميقذايٗاأ ٛالعذاواا ٛالٕيٍٗاا ٛالاايت ال ٖاازاه العاابدظُٕ
سمبٔلُٕ اٌشّبمّب دتٖج ٙدعض وعٌٕبسٍب وَ ةفذاث ٔمجبابض.
ِاان قاجَدٌب ةُ ٌعٗااج حٌشاابؾ الشذعٗاا ٛيف اشىعبسٍااب اماا ٜة ٙوشااشٕٝم ٔيف ة ٙؿقاان
مبُ الٍظبط؟!
ض
ٍِااب ٖااشي الذـااع يف الظقبفاا ٛالاايت وااب ٌاازاه ٌشمقبِاابم ٔيف ثٔد اجلىٗااع ساامعب ٍ
ٔمجبابض ٔقإٔ ٝةفاذاثا واظقفنيم ٔرابوابض وذٖباٗا .ٛفب ـابد ٚسذاجة ؿٗاع سٍشّا٘
الفٕؿاأ ٜاخلاإعم ٔالظقبفاا ٛؿٗااع ٍٖشّاا٘ اجلّاانٔ .اخلااذٔؾ وااَ الشذعٗاا ٛةٖااب ماابُ
طعمّب ٔوٗجاٌّب لٗص ةوذا وششـٗ م حمنب لعن ةوذ وٍبِؼاْ ٔٔسابٟمْ ٔاإلاا ؾ
يف العىاان اجلاابث لااْ .فاابخل ؾ وااَ الفقااذ ٖعاإُ دبسااشغ ه الظااذٔاض ٔالااشىعَ وااَ
العىن اجلبثم ٔالقـب ٞام ٜاهلجد ٔالفشبثم ٔدبلشٕرٖع العابثه واَ ثُٔ غاصم ةٔ ومايم
ٔدااشىعني املّاابداض ٔالقاإاٌنئ .ؿـاإد الظقبفاا ٛالعق ٌٗاا ٛدقاإ ٚيف دٕٗسٍااب ٔوجادسااٍب
ٔػبوعبسٍب ٔػٕاٌر اشىعبسٍبم وشفٕق ٛام ٜالظقبف ٛالشقمٗجٖٛم ٔثاي الفعذ املششٍري
سذٗن لمشىٗٗز ٔدفض االسششذبمل يف اآلثاز ٔالفٍإُ ٔالفعاذم ٔلمبا ؾ مماب ٌشاىْٗ
الغزٔ الظقبيف .فـٗع ٖعإُ ا ٗاز ومٗ٠اب ال ٖقذان ةُ مياألٓ اآلااذُٔم لعاَ اٍاجوب
ٖعاإُ فبدغااب امٍٗااب ةال ٌشذاابم ٜححا سشااذز حلٗااْ واَ ميمااؤٓم وااع سٕقااع ةُ وااب ٖقجِّواْ
اآلاذُٔ لٍب يف من وششٕٔ ٝابه لَ ٖعُٕ دذٖ٠بم ٔوب ةمظاذ واب ٌعىان ذماَ اماٜ
اعٍْٗ يف ٔاقعٍب ممب ٖعٕث دبلٍفع ل اذَٖ ام ٜؿشبدٍب.
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حُ اإلقجاً ام ٜسؼـٗق امن وب يف ة ٙابه واَ اابالض ا ٗابٖ ٚقشـا٘ ةٔالم
اإلقذاد دٕػٕث ِخا اخلمنم ٔحال سٗعُٕ الع ً اذظٗبم ف ٖعف٘ ساجدٗؽ اخلعار
ؿٕه اسشق ه حداثسٍبم فخلك قج ٖعُٕ ام ٜوششٕ ٝالٍِّ ّٗبض ةٔ الشىٍٗبضم حمنب اطِي
ةُ ٌذـع يف رٔاٖب الٕاقع اىب ٖعٗد حلك ٌٔزٖن العقذبض الظبِذٔ ٚاملىَِّٕ ٛاليت ٗمٍب
حىل وزٖاج واَ الشذعٗاٛم داجال واَ اػارتا ا مإه لمباذٔؾ واَ دعـاّب؛ ٔهلاخا الداج وااَ
اإلميبُ ٔاالعبٓ دبعبٓ الظقبف ٛالٍقجٖاٛم فبلظقبفا ٛحواب ةُ سعإُ ٌقجٖا ٛةٔ ال سعإُ
طقبفٛم حبشر سعذري اذج از العذٔ.ٙ
ٔيف وٕاػّا ٛوااَ ٖقٕلاإُ( حٌٍااب زماار ةُ منشٍاع اااَ ػَ ْماج الااخاضم ميعااَ القاإه(
اجلَ ْمج لٗص لمؼمجم دبلشبل٘ ٖعُٕ دبإلؿب ٚٞام ٜوٕاؿع اخلمن جباذةٔٔ ٚؿإ م ٔواب
مل سمؼاااان وّىااااب ماااابُ وؤملااااب فااا خمااااذؾ لٍاااابم لٍعىاااان اماااا(( ٜاعااااني طقبفااااٛ
االارتاع))(.)68
سٍشّ٘ الشذعٗ ٛاٍجوب ٍٖشّ٘ اإل بق ٔااللشـبق دبآلاذ ص واَ ةٔ ةوان ا ىبٖاٛ
ةٔ قٗااد املعبٌاأ ٛالفبٟااجٚم ساإا ٞماابُ حلااك لألٌظىاا ٛيف الشٗبساا ٛةً لألفااذاث يف
اجملشىع .فماٗص مجاٗ ٔال وؼاٗذب ةُ سشاعص اطٌظىا ٛا بمىا ٛيف الاذ ث العذدٗاٛ
ام ٜوب ٖقذِّد الذٟٗص اطوذٖع٘ ؿج ِخٓ الذ ث وظ م ةٔ اما ٜواب سفعماْ الؼإٌّٗٗٛ
يف فمشعني وَ قـيٍ لألدض َِٔـ ِي لمـقٕق ٔاٌشّبكِ اإلٌشبُ ٔاملقجسبض.

***
يُااش
- 6
- 2
- 3
- 4

ِاابث ٙالعماإ (ٙفؼاإه وااَ ساابدٖة اإلسا ً الشٗبساا٘م وذمااز اطحباابغ ٔالجداساابض
االطرتامٗ ٛيف العبمل العذد٘م ٌٗقٕسٗب  -قربؾم ط6995/6م ؾٔ 367وب دعج.
داػع وشعٕث ؿبِذ( املظذق العذد٘ املعبػذ وَ الذاجأ ٚحىل الجٔلا ٛا جٖظاٛم وعّاج
اإلمنب ٞالعذد٘م ط6986/6
ةٔدثِاااب العاااظري واااَ املؼااابثدم داػاااع واااظ ( حمىاااج حةباٗااان ؿجٖاااجم الفعاااذ
الشٗبس٘ /45/اذٖ 2162م ؾ61
وااَ ةػاان سفبػااٗن ةمظااذم داػااع( ةٌااٗص الٍقاابغ( العٌٕفجدالٗاا ٛاملظااذقٗ – ٛػااذامل
اهلٕٖبض ٔالشٗبسبضم وعشذ ٛوؤوَ قذٖعم ط 2165/6م ؾٔ 73وب دعج.
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ٍِ - 5ااذ ٙمٗشااٍؼذ( الٍظاابً العاابمل٘ – سااتو ض ؿاإه ي ٟااع اطوااي ٔوشاابد الشاابدٖةم
سذمجاا (ٛفبؿاان ػشعااذم ثاد العشاابز العذداا٘ – داارئضم ط2165 /6م ؾٔ644وااب
دعج.
 - 6داػااااع( ساااابو٘ ممٗاااار( اطسااااج دااااني الذؿٗاااان ٔالشااااجوري املىااااٍّؽم ثاد الفاااابداد٘م
ط.2166/6
 - 7مىبه ثٖر( ا ذز الشٕدٖ ٛااا سابدٖة سإدٖ ٛاملعبػاذ 2165 - 6971م ثاد الٍّابدم
ط6م 2165م ؾ.477
ِ - 8بطاااي ػاااب ( االٌشفبؿااابض العذدٗااا ٛامااا ٜؿااإ ٞفمشاااف ٛالشااابدٖةم ثاد الشااابق٘م
ط2163/6م ؾ.244
 - 9ػٕدؾ يذادٗظ٘( وَ الٍّـ ٛحىل الاذِّ َّث – ٚازقابض الاخاض الظقبفٗا ٛالعذدٗا ٛيف اؼاذ
العٕملٛم ثاد الشبق٘م ط2111/6م ؾ.79- 61
 - 61ث .وفٗج قعٗع( اطرو ٛاالقشؼبثٖ ٛالعبملٗٛم اما ٛالعذٖادم الشاٍ /76/ ٛالعاجث/3/
ددٗع 2162م ؾ.36
 - 66ةلٗشُٕ ػبغبد( ٌقض وذمزٖ ٛاملذمز – الفمشف ٛوَ ةػن اابمل وشعاجث الظقبفابضم
ذٖااااذ( ةٔوبٌبدٖاااابُ ٔساا ابٌجدا ِاااابدثٌ م سذمجاااا ٛميٍاااا ٜيذٖاا ا اخلاااإل٘م ااااابمل
املعذف /395/ٛثٖشىرب 2162م ؾ.42
 - 62ث .فبيى ٛاملذٌٗش٘( الشمعبض املٍشّٗبض – ٌشاب ٞدٟٗشابض ثٔلا ٛيف اإلسا ًم سذمجا(ٛ
مجٗن وعم + ٜاذج اهلبث ٙاذبضم ثاد ا ؼبثم ط6م6994م ؾ319
 - 63داػع( ؿشَ حداذاِٗي ةتاج( املاذة ٚيف ثٔاٟاذ العٍا م دادعا ٛالعق ٌاٗني العاذز +ثاد
درتام ط6م.2119
 - 64داػاااع ؿشاااَ حداااذاِٗي ةتاااج( المٗربالٗااإُ العاااذز ٔاساااشـقبق ا ذٖاااٛم ثاد الٍبٖااابم
ط6م.2118
 - 65ةٔدث حلااك ث .ػاإدؾ ػذاإدم دٟااٗص دعظاا ٛساإدٖ ٛيف ِٗ٠اا ٛاطوااي املشـااج – ٚػٍٗاا م
اطسذٕمل اطثد٘م (.)6323
 - 66سقذٖذ دعٍٕاُ( االقشؼبث يف االٌشببدبض اطوذٖعٗاٛم سذمجا (ٛلٕلٗاب طاعذبُم الفعاذ
الشٗبس٘ /61/العجث/4/م .2166
 - 67داػع( ؿشَ حدذاِٗي ةتج( اخلذٔؾ وَ طقبف ٛالرتاثعم املٕق اطثد٘م الشٍ/43/ٛ
العجث/564/م طذبط .2164
 - 68داػع ؿشَ حدذاِٗي ةتاج( اعاني طقبفا ٛاالاارتاعم املٕقا اطثدا٘م الشاٍ/42/ٛ
العجث/519/ةٖمٕه .2163
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( *)

مقدّم٘
مل ٓعددد فاأ داى عحدد ٙوادددل شددْا ٛالددداىٕ وو القاوددٕل وٌّ العدددّاٌ ا ٍددابٕ
التكفريٖ املدعْو ومرٓكٔ ىا ّودَْٔىٔ ىا ٍّّابّٔداىل بحدن مدً الْاشدٔ٘ ّالدمْٓد٘ مدا مل
تبحغُ وٓ٘ قّْٗ غازٓ٘ يف تا ٓخ البشرٓ٘ل ات ٙاملغْل ّالتتا ٍّْالكدْ مل ٓرتكبدْا
مددً ااددراٜه الف ٔعدد٘ مددا ترتكبددُ ٍ د ِ العصدداباا ا ٍابٔدد٘ يف شددْ ٓ٘ل بعدددما
مجعت بني وفْاَا ووياااى مً البشر ٓقدّ عددٍه بأكثر مً ثالثني ولفاى جاؤّا مدً
اْالٕ ( )28بحداىل ّتأطّرّا أندا ٓقدا ب ( )361تي ٔنداى ر ٍابّٔداىل عحد ٙوشدَه
تي ٔندداا/داعو ّالي صددرٗ ّاددتس ا شددالو ّأحددو الددردً ّىددْ الدددًٓ السىكددٕ
ّغريٍا مً املصدنٔاا الدال ال ّدتّ رإل ا شدالو بصدح٘ ّكد تي دٔه حيداّل وٌ ٓكدٌْ
وكثددر اراشدد٘ ّّاش دّٔ٘ مددً التي ددٔه ارفددرل اتدد ٙووددب ت لك د تي ددٔه مددً ٍ د ِ
التي ٔنددداا وّ لبع دددَا ادددرّر ر ٍابٔددد٘ يف وقطدددا الدددْطً العربدددٕ ّيف وّ ّبدددا
ّومرٓكال ّيف بحداٌ وفر ٚمً العامل.

( * ) عضو اتحاد الكتاب – جمعية البحوث والدراسات.
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يكدددر دددزد تٗرٜدددر تٓعددد ِٝدددػ َدددٔ طٓددديت ل يدددل ٜضدددٝلز ًٗٝددديت ي دددز م
ٚصٛر ،١ٜيٝصٌ إىل يكيتر ٠ألٚرٚبٚ ١ٝغيتيب ١ٝيدر ٍٚي زبٝدَٗٓٚ ١ديت َصدز ،هٗدٌ ٖٓديتى
صرت تٝج ١ٝميهٔ تبيت ٗيت تزٜح ي يتمل ْٗيتّٝ٥يتً َٔ ٖذ يتٓع ِٝإلرٖيتب ٞطتلزّف ؟
ةدد ١ز ٥ددل َت درّ  ٠زوددٗيت بدديت سٚ ٕٛذلًًدد ٕٛصٝيتصدد ٚ ٕٛٝضددهز،ٕٜٛ
أجددٌ ّ
ٚنٌٌّ َِٓٗ ٜٛوح زٜكد ١يًكاديتً ٤د ٢تٓعد ِٝدػ؛ ألّٕ َ ٛجٗدٖ ١دذ ٙيتٓعُٝديت
إلرٖيتب ،١ّٝمل تَ ر ذلصٛر ٠صٛر ٚ ١ٜي ز م ،بٌ ال برّ إٔ تأ ذ َر ٖيت ًد ٢يٝد
يص ر ( حملً ٚ ١ّٝإلقً ٚ ١ُٝٝيرٚي ،) ١ٝإويته ١إىل ط ٛجٗ ١إل الَ / ١ٝإليهرت،١ْٝٚ
 ٚيفهز ٚ ١ٜيسكيته../١ٝ
وّالى  -املْاجَ٘ احملحّٔ٘
ال عو أ ّٕ حليتي ١يل ت ٝغدٗيت صدٛر ١ٜأهدزس َ لٝديت رلتًفد ١اًد دلديتال
حلٝدديت ٠ي يتَدد ٚ ١خليتوددٚ ،١أ بتد ددددد ديت ال ٜكبدٌ طٓيتقغدد ١ددددد إّٔ إلرٖدديتا يددتهف ٟ
 ٚيهز َد ١إلْضديتْ ،١ٝبدٌ ًد٢
طتلزّف ،إُّْيت ٖ ٛلز ذلرم ً ٢يٛج ٛيدٛ
يسكيتهيت يبغز ٚ ١ٜايتر تٗيت يتيترخي ،١ٝإذ ت ٌُ ٖذ ٙي صيتبيت إلرٖيتبٝد ( ١دػ)
ٚتٛأَٗدديت ( يٓصددزً )٠دد ٢تددرَ َ دديتمل حلادديتر ٠إلْضدديتْ ١ٝصددٛر ٚ ١ٜي ددز م؛ حملددٛ
يذ نز ٠يتيترخيٚ ،١ٝإ الٍ ايتر ٠تهف َ ١ٜتلزّه ١ال جذٚر هليت ٚال تيترٜخ ،نُيت
ه ً يصٗ ١ْٝٛٝهًضلني حملتً. ١
هضدٛر ١ٜيٝدد ّٛضددٛر َ زندد ١نددب  ٠ود ّر ٖجُدد ١إرٖيتبٝدد ٚ ١غدد ١ٝعزصدد ١مل
ٜغٗر يتديترٜخ هلديت َسدٝالًٖٚ ،د ٞبدذيو تدر ه دٔ ْفضدٗيت ٚٚجٖ ٛديت ٚأوديتيتٗيت ،نُديت
َ ٛجٗدد ١صدديتبيت إرٖيتبٝددٚ ١تٓعُٝدديت تهف ٜدد ١كٓد
تددر ه ددٔ ي دديتمل أيد
ْفٛصٗيت ٚأ َغتٗيت بيتألههيتر يٖٛيتب ١ٝيصدٗ ١ْٝٛٝيدل أصديت ٤إىل إلصدالّٚ ،أظٗزتد٘
ٚنأّْ٘ حيزّر ً ٢ي ٓف  ٚيترَ ٖٚ ،رر يرَيتٜٚ ،٤تجيتٌٖ كٛم إلْضيتٕ  ٚزٜت٘
ٚنز َتددْ٘ٚ ،ضدد ٛقٛيدد٘ ت دديتىل َٚدديت أرصددًٓيتى إال رلدد ١يً دديتطني" صددٛر ٠ألْبٝدديت٤
."401
هدددديتطلًٛا إ دددديت  ٠تزتٝددددق َٓعَٛدددديت يكدددد ِٝيرتبٜٛدددد ( ١يٝٓ ٛدددد ٚ ١الجتُيت ّٝدددد١
 ٚأل الق ّٝدد ٚ ١إلْضدديتْ ،) ١ّٝدديت  ٜدشّس كدد ١طدد ٔ ٛيضددٛر ٟبٓفضدد٘ ٚبرٚيتدد٘ٚ ،مي دتّٔ
رتبيت دد٘ بٓ ٛدد٘ صددٛرٜٚ ،١ٜكدْ ّٟٛتُدديتٚٚ ٙ٤ال ٙ٤تتُ دد٘ ٚ ٚيتدد٘ ،هٝهدد ٕٛأعد ّر َٓ دد١
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أَدديتّ ٖددذ يفهددز يددتهف ٚ ،ٟأقدد ٣ٛوددُ ٚ ً ٛهيت ديتً ددٔ قُٝدد٘ َٚبيت ٥ددٜٖ٘ٛٚ ،تدد٘
ي زبٝدد ١يضددٛر ١ٜألوددٚ ،١ًٝأع درّ إمييتْ ديتً بدديتي ٝػ طغ درتى يددً ،ٔ ٛدد ٢قيت ددر٠
يتآ  ٚ ٞي ٛر ٠ي ٚ ،١ّٝٓ ٛهل ١ٜٛي ٛر.٠
ٜٚتِّ ذيو َٔ الٍ تف  ٌٝإلجز ٤

آلت١ٝ

اديت ٙآل دزٚ ،تكبّدٌ ال دتالف
 - 4ته ٜٔٛرؤَٓ ١ٜفتح ١ير ٣ط ٔ ٛيدٛ
َ ٘ ٚ ،حل ٛر ًد ٢أصديتظ ال درت ّ طتبديت ٍ  ٚطٓ ٛد ١حملكد ١يدل تزصّدخ
رٚح ي ١ّٝٓ ٛبيتيٛال ٚ ٤الْتُيت ،٤إ يتر طفٗ ّٛي يتّ يً.١ّٝٓ ٛ
ْ - 8غز رٚح يت يت ٚ ٕٚطغيترن ١يفيت ً ٢ً ١أصيتظ ط ٚ ٠ّ ٛيغ  ٚ ١ٜطصدًح١
جلُيت ٝددد ١ي ًٝددديتَ ،كيتبدددٌ ْبدددذ يت صّدددق  ٚيتلدددزّف  ٚيتُٝٝدددش يلدددديت٥فٞ
 ٚطذٖيبَٚ ،يت ٜٓتج ٓ٘ َٔ أ ُيتٍ ي ٓدف  ٚإلرٖديتا يفهدز ٟأ ٚيٓفضدٞ
أ ٚجلضر.ٟ
 - 3تف ٝددٌ ٚر طؤصّضدديت يرتبٜٛدد ٚ ١إل الَ ّٝدد ٚ ١يسكيتهٝدد ٚ ١الجتُيت ّٝددَ ،١ددٔ
الٍ إ يت  ٠يٓعز بٓ ١ٝيٓعيتّ يرتب ٚ ٟٛإل الَد ٞود ٤ٛطضدتجر
أل دددد ٚ ،٠إ دددديت  ٠يٓعددددز َاددددُْٛيت يسكيتهدددد ١بأب يت ٖدددديت يفهزٜدددد١
 ٚيضًٛن.١ّٝ
طضدديتجر  ٚيهٓدديت٥ط دديت أحلك د بدد٘ يف٦دديت
 - 1تٓكٝدد ١خللدديتا يددرٜ
صددب ٚ ١طتلزّهددٚ ،١تٛصدد ٝدلدديتٍ ُددٌ َٓعُدديت
يادديتي / ١يتهف ٜدد ١طت ّ
تتُ طرْ ٞإ يت  ٠بٓيت ٤إلْضيتٕ (ْفضّٝيتً ٚههزً ٜيت ٚأ القّٝيتً) .
ال عددو إّٔ تكٜٛدد ١طٓيت دد ١يفهزٜدد ٚ ١يٝٓ ٛدد ٚ ١إلْضدديتْ ٚ ١ٝيزٝ ٚدد ١تتلًددق
َغددديترن ١يٝد د يكليت ددديت تتُ ٝددد ٚ ،١طٝددديت  ٜٔطفتًفددد ،١يتدددأَني َتلًبددديت
ط ٛجٗددد ٚ ١طكيتَٚددد ١فضدددق يعدددزٚف  ٚأل لددديترَٚ ،ددديت ٜٓدددتج ٓٗددديت َدددٔ
يصدددُٛ
تر ٝيت .
ٚذيددو نًدد٘ خيًددل ب٦ٝدد ١جتُيت ٝٓ ٚ/١ٝددَ ١تُيتصددهٜ ،١ددؤَٔ أبٓيتؤٖدديت بيتي ُددٌ
 ٚيبٓيت ٚ ،٤ز ١ٜيتفه  ٚط تكر  ٚيت ب ٔ يدزأ ،ٟودُٔ َديت تدٓلّ ًٝد٘ ألْعُد١
 ٚيكْ ٛني دليتال حلٝيت ٠طفتًف ٚ ،١يت ٜهفدٌ نز َد ١طدٚ ٔ ٛأَٓد٘  ٚكد٘
ي ٝػ بضالّ.
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ٚبذيو ٜه ٕٛإلْضيتٕ إْضيتْيتًٓ َٛ ،يتً عزٜفيتً ،بٌ  ٌّ ٚق ٌّٟٛ؛ هال ٜاد ف ٚال
ٜٗٓشّٚ ،ال ٜتفً ٔ ٢تيترخي٘ ٚٚج ،ٙ ٛنُيت ه ٌ ب ض و يتف يٓفٛظ يذٖ ٜٔزبدٛ
ٚضدديتذيٚ ، ٛتٓهددز ٚيددٚ ِٗٓ ٛدلددتُ ِٗ أَدديتّ َغزٜدديت ي ُيتيدد ٚ ١خلٝيتْدد ٚ ،١ي ٛددٛ
خليت  ١بيتيضًل ٚ ١جليت ٙيفيترغ ،هبديت  ٛأْفضدِٗ  ٚٚدِٓٗ يًغدٝليتٕ بيتطديتٍ حلدز ّ،
ٚال ٜرر ٕٚأَٓ َّٟكًَق ٜٓكًب، ٕٛألّٕ ي ٔ ٛيتير ٚبيتمٍ ِٖٚ ،طزذٚي ٕٛيش . ًٕٛ٥
ثاىٔاى  -املْاجَ٘ ا قحٔنّٔ٘

إّٕ ً ٢يك ٣ٛإلقً ٚ ١ُٝٝيال دبني إلقًُٝدٝني ضديتذ إجدز َ ٤تبيت يد ١إ ديتر
يتٓضٝل يهيتٌَ ضهزٜيتً ٚصٝيتصٝيتً َٛ ،جٗ ١إلرٖديتآَٚ ،د يتلدزّف ٚآٝدر
إلرٖدديتبٝنيٚ ،ذيددو َددٔ دالٍ يت ٛهددل ًدد ٢تغددرٜر حلعددز ًدد ٢ألصددًح ١يرٚيٝدد١
طفددزٚر ًدد "٢ددػ "ٚ ،ص دّٔ ي كٛبدديت ألنسددز وددز َ ١و درّ يتٓعددٚ ،ِٝتضددٝ
ٚرٜدديت رٜ ٚددَ ١غددرتن ١ددر َددٔ زندد ١تٓكددٌ إلرٖدديتبٝنيٚ ،تددٛه طشٜددر َددٔ
طضيت ر طفتًف ١يت شٜش وُ ٛيغد ٛا يبًدر ٕ يدل ت ديتَْ ٞدٔ إلرٖديتاٚ ،ال
صُّٝيت صٛر ٚ ١ٜي ز مٚ ،ذيو َٔ الٍ ضيتذ إلجز  ٤آلت١ٝ
دػ  ٚطكصد ٛبيتيغدز ن١
 - 3تٓع ِٝعز ن ١كٝك ١ٝيًت يتٌَ جبرٜدَ ١د
ٖٓيت إعز ى ي ٝير ٍٚيفيت ً ٚ ١طؤ ّز ٠طٓلك ،١يتغٌُ ٖذ ٙيغدز نَٓ ١يتقغد١
كٝكٝدددَٚ ١ضدددؤٚي ١يتٝ ٛدددر ي ُدددٌ َدددٔ أجدددٌ يتٛوّدددٌ إىل ًددد ٍٛجلُٝد د ألسَددديت
إلقًَ ٚ ،١ُٝٝكرَّتٗيت ذليترب ١إلرٖيتا ير غٚ ٞغ  ،ٙيت ٜأُ ألَٔ  ٚيضالّ
ير ٍٚطٓلك. ١
ألَِ طتحر٠
 - 2يت يت ٚ ٕٚيتٓضٝل يبحث ٔ ً ٍٛبًَٛيتص ١ٝأٚص
ي ٌُ ً ٢بٓيت ٤يتيف كٝكٜٗ ٞرف إىل صتفر ّ ياغٛط يربًَٛيتص١ٝ
ٖٚذ ٜ
 ٚطيتيٝدد ١ودرّ طٓع ُّدديت إلرٖيتبٝددَ ٚ ،١كدرَّتٗيت تٓعدد /ِٝػ /ندٌّ َددٔ ي ددز م
ٚصدددٛر .١ٜهجُٝدد حلهَٛددديت إلقًُٝٝددد ١يدددل ت ددديتَْ ٞدددٔ إلرٖددديتا هلددديت ٖتُيتَيتتٗددديت
خليتوددٖٓٚ ،١دديتى يتجدد ١إىل دديتيف كٝكدد ٞال يتٛجٝدد٘ وددزبيت ضددهز ١ٜهحضددق
ٚإمنيت ط ٛجٗ ١بًَٛيتص ١ٝق ١ٜٛأٜايتً.
 - 1اليتش ّ يهيتٌَ بيتيتٛقف ٔ إَدر طٓعُديت إلرٖيتبٝد ١بيتيضدالح  ٚطديتٍ
 ٚطكديتتًني ٚال صدُّٝيت يادغل ًدد ٢تزنٝدديت ًٝفد ١يٛالٜدديت طتحدر ،٠يٛقددف يضددُيتح
ي ٓيتوددز " ددػ " ٚغ ٖددِ َددٔ طضددًحني بدديتي بٛر إىل صددٛر ٚ ١ٜي ددز م د حلددرٚ
يرتن ٚ ،١ٝياغل ًً ٢فيت ٤يٛالٜديت طتحدر( ٠قلدز  ٚطًُهد ١ي زبٝد ١يضد ١ٜ ٛ
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 ٚإلَددديتر
طضددًح١
يصً.١

ي زبٝددد ١طتحدددرٚ )٠غ ٖددديت؛ يٛقدددف لٜٛدددٌ أ ٚتضدددًٝح يفصددديت ٌ٥إلرٖيتبٝددد١
صددٛر ٚ ١ٜي ددز م ،تلبٝك ديتً طدديت جدديت ٤قددز ر دلًددط ألَددٔ يددرٚي ٞذ

ٖ ٚذ إل يتر أعيتر وحٝف ( ١إلْتالْتٝو) تكزٜز قرَّ٘ /بٝرت بٓٝيتر /جيت٤
ٓ( ٕ ٛنٝف ميهٔ إٔ ْٗشّ ػ)َ ،ضًليتً يادً ٤ٛد ٢أٖدِ ألَدٛر يدل
أعيتر إيٗٝيت /تٝدر ندزٚس /صدٓٝيتتٛر َرٜٓد ١تهضديتظ يدل قديتٍ الهلديت بٛجدٛا تدأَني
حلر ٚي ز ق ١ٝددد يضٛر ١ٜيل ت رّ ط ألصيتص ٚ ٞطُ ٍّٛألن يتٓفٝذ ي ًُٝيت
إلرٖيتبٝددٖ ١ددذ ٜٔيبًددرٚ .ٜٔرن دش يضددٓٝيتتٛر /نزٚسً /دد ٢لددٛر ٠ددػ ًدد٢
طٓلكَ ،١غبِّٗيتً إٜيت ٙبأّْ٘ "قٓبً ١صت ٝر ي يتمل إىل ي صز حلجزَ ،"ٟليتيبيتً يٛالٜيت
طتحر ٠ألَزٜه ١ٝبإٜكيتف تضًٝح ط يترو ١يضٛر.١ٜ
ثالثاى  -املْاجَ٘ الدّلٔ٘
غلديتٚ ٤يد،ٞ
قر ٜضتغزا طز ٤تًو إلجز  ٤يل ضذتٗيت ب ض يرٍٚ
إذ إّْ٘ يٝط إال نذب ١مس ( ّٝيتحيتيف يرٚي ٞطهيتهحد ١دػ)ٜٚ ،تدبجح أودحيتا
ٖذ يتحيتيف بأِّْٗ ٜٛجّٗ ٕٛيتٓع " ِٝػ" وزبيت جَ ١ٜٛتتيتيٝد ،١بُٓٝديت ٖدٜ ٛتُدرّ
أَيتنٔ رلتًف َٔ ١صٛر ٚ ١ٜي دز م ٚيٝبٝديت َٓ ٚديت ل أ دزَ ٣دٔ ي ديتمل،
ٜٚتٛصّ
ٚنأّْ٘ ًٜك ٢ير ِ يتكٜٛت٘ برال َٔ إو يته٘  ٚيكايت.ً٘ٝ ٤
ٚيذيو ً ٢يك ٣ٛيه  ٣إٔ ت ٌُ ً ٢تلٜٛز يٓٗج يربًَٛيتص ٚ ٞالقتصيت ٟ
 ٚي ضهز ٟطغرتى ،يتأَني يز ّ حملهِ ًد ٢دػ  ٚ ،يت يتَدٌ َ ٗديت ًد ٢أّْٗديت
َٓبددٛذ ٠يتطٝديتًٚ ،إّٔ أ ٟهَٛدد ١تددر ِ تٓعدد ِٝيرٚيدد ١إلصددالَ ،١ٝا ددٌ َددٔ ْفضددٗيت
ر ًّٚألٚ ٟي ١طٓلك ٚ ١ي يتمل.
ٖ ٚذ يصدر أٚودح /أْلد ٕ ٛيٝهديت /يكيت٥در صدالح جلد ٛيفزْضد،ٞ
رٜث يصحٝف" ١يٛهٝغيتر "ٚيفزْض ،١ٝب ر قٝيتّ َضدًحني بٗجدً ّٛد ٢دلًد" ١عديتريٞ
إبر "ٚإلصبٚ ،١ٝ ٛقتٌ(  )48عفصيتً ً ٢ألقٌ ،أّْ٘ جيق ٚو صرت تٝج ١ٝتتأُّ
عّٔ زا عيتًَٖ ٢ً ١ذ يتٓع ِٝيذ ٟلهٔ َٔ ْكٌ خللز ( جلٗيت  )ٟإىل ٌ
ددػ ٜضددتًشّ هلجددً ّٛدد ٢ي ٝد َز نددش
طددرٕ يفزْضدد ٚ ١ٝألٚرٚبٝدد١؛ ألّٕ تددرَ
لٛرت٘ يل تغٌُ قرر ت٘ ي ضهزٚ ١ٜقَّٛت٘ يبغزَٚ ١ٜصيت ِرَ ٙطيتي.١ٝ
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دلًدددط ألَدددٔ تصدددف تٓعددد / ِٝدددػ/
ةّددد ١قدددز ر ٚيٝددد ١د درّ ٠تّفدددذ
بيتإلرٖدديتبٚ ،ٞلٓد لًٜٛدد٘ ٚتكددر ِٜأ ِّٟددِ يدد٘ٚ ،يهددٔ تًددو يكددز ر مل ضددزد َددٔ
قيت  ١دلًط ألَدٔ يدذٜ ٟادِّ ٚالً سر د إلرٖديتا ير غدٚ ٞر تد٘ ُ ٚتدَ٘ٚ ،ديت
س ي َضتُزّ َٛ ٠قفٗيت ير ُ ١ي٘ َ/يت ٜد ًيت ٜٛٓ َٚد ًيت  ٚضدهزّٜيتًٖٚ ،/دَ ٛضدتُ ّز
ترَ ألَيتنٔ يل ٜصٌ إيٗٝيت صٛر ٚ ١ٜي ز م؛ كٝكيتً طدآرا يصدٗ ١ْٝٛٝي يتطٝد١
ُ ٚالٗ٥يت طٓلك ،١يتفت ٚ ٝيتكض ٚ ِٝهل. ١ُٓٝ
ٚيرتيدددٖ ١دددذ ٙيكدددز ر إىل كٝكدددًَُٛ ١صددد َٛ ١جٗددد ١خللدددز إلرٖددديتبٞ
 /ير غدد ،ٞجيددق ًدد ٢يٛالٜدديت طتحددرٚ ٠هزْضدديت ٚبزٜليتْٝدديت إٔ تٓددتٗج صٝيتصددً ١دد٢
َضددت ٣ٛدديتٍٍ َددٔ يتٓضددٝل َد يكدد ٣ٛيهد  ،٣دديت ذيددو رٚصددٝيت ٚإٜددز ٕ  ٚتدد٢
يصدني؛ يتصدُ ِٝصددتجيتبّ َٛ ١در ٠اديت ٙددػٚ ،ذيدو َدٔ ددالٍ ضديتذ إلجددز ٤
آلت١ٝ
 - 3تٓعدد ِٝي ًُٝدديت ي ضددهز ١ٜجلٜٛددٚ ١تف ًٝددٗيت يتددرَ يبٓدد ٢يتحتٝدد١
ير ػ ِ َٔٚ ،هزر حلصيتر طلبل ً ٢طٓيت ل يل ٜضٝلز ًٗٝيت يتٓع ،ِٝطٓ
تضدزّا أ ٚدد ٍٛدلُ ٛدديت جرٜددرٚ ،٠ذيددو بٛجدد ٛقد ٠ّٛضددهزٜ ١ٜهدد ٕٛأصيتصددٗيت
يتٓضٝل َد صدٛر ٚ ١ٜي دز مٚٚ ،هدل ق ٛدر يكديتْ ٕٛيدرٚيَٚ ٞبدرأ صدٝيت  ٠يدرٚيتني،
ٝث ت ٌُ يك ٠ّٛي ضهز ١ٜبيتيت ٛس َ ٟق ٠ّٛصٝيتص ١ٝهيت ً ٢ً ١طضت ٣ٛيرٚي.ٞ
هيتيتٗرٜددر يددذٜ ٟه ِّْٛد٘ تٓعدد ِٝددػ يددٔ ٜددتِّ يتغًددق ًٝدد٘ َددٔ  ٕٚيٛصدديتٌ٥
ي ضهزٚ ،١ٜأّْ٘ َيت مل ٜتِّ يتصر ٟي٘ ضهزٜيتً ،ال ٜبك ٢عد ٤ٞيبٓديت ٤دٌّصٝيتصدٞ
صٛر ١ٜأ ٚي دز مٖٚ " ،دذ َديت جي دٌ ألَدز أنسدز أُٖٝد ١يٛود صدرت تٝج ١ٝتدرَج
ب ٓيت ١ٜجلْ ٛق  /ي ضهز ٚ ١ٜإلْضيتْ ٚ ١ٝي القيت يربًَٛيتص."١ٝ
َٓ - 2د تددرهل طضددًحني َددٔ يددر ٍٚألجٓبٝدد ١جيددق إٔ ٜهددٖٓ ٕٛيتيددو هد
كٝك ٞطٓ ترهل طضًحني إىل طٓيت ل يل حيتًٗيت " ػ"ٚ ،ذيو َٔ الٍ َز قب١
عددرٜرً ٠دد ٢حلددرٚ ، ٚإغددالم تدديتّ يًُ دديتبز  ٚطُ د ّز يددل ٜتضددًٌ َٓٗدديت يتٓعدد،ِٝ
ٜٚضتفرَٗيت تٓكالتدٖ٘ٚ ،دَ ٛديت تدر  ٛإيٝد٘ قدز ر دلًدط ألَدٔ يدرٚي ٞخليتوّد١
هيتهح ١إلرٖيتا.
 - 1افٝف َٓيتب يتُٝ ٌٜٛث ٜتِّ ي ٌُ ً ٢يهغف ٔ طٓيتب يزٝ٥ضد١
يل تغهٌ َصيت ر يتُ ٌٜٛيتٓع ِٝػ ٚ ،ي ٌُ َٔ أجٌ يكاديتًٗٝ ٤ديت؛ إذ بديت
َٔ يازٚر ٟصتٗر ف أَيتنٔ ضش ٜٔألَٚ ٍ ٛترَ ٖيت ،نُديت ٜٓبغدً ٞد ٢يدرٍٚ
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طفتًف ١إٔ تهزّظ نٌّ يتقتٗيت َٔ أجٌ يهغف دٔ ٖٜٛد ١ألعدفيتا  ٚطٓعُديت
يل تزصٌ ألَ ٍ ٛإىل ػ ،يٛقف ٖذ ٙيضٛٝي َٚ ١يتقب ١أل ز ف طيتحن ٚ ،١يل
ٜصٌ إٜز يتٓعَٗٓ ِٝيت إىل أنسز َٔ (َ 3الٜني) ٚالر ي.ّٛٝ
كٛم إلْضيتٕ يل مييترصٗيت تٓع ِٝػ فلّ
 - 4تغفٝل الْتٗيتنيت
ق  ٚزم ٚت ذٜق ٚصيب  ٚغتصيتا ،إويته ١إىل تٗج
طرْٝني ي شٍّ آلَٓني َٔ ،وَ ًْ ٍ
يترجٗديت ٚ ،د ٛي ٞال دَ ١الٜدني
ٌ صٛرٚ ١ٜ
أنسز َٔ صب َ ١الٜني صٛرٟ
ز ق ٞبني الجَٗٚ ٍ٤٢جَّ ٍز.
 ٢ً ٚيزغِ َٔ إّٔ ٖذ ٙإلجز َ ٤تر ً ١هُٝيت بٗٓٝيت طهيتهح ١إلرٖيتا ،هإْ٘
رَ ١صرت تٝجّ َٛ ١ٝدر ٠حمليتربد ١درَ ّٚغدرتى ميسًّد٘ تٓعدِٝ
ٜٓبغ ٞإٔ تٛو َ ًيت
يرٚيدد ١إلصددالَ ،١ٝهٗدد ٛيددٝط ق دْٜٚٛ ٠ّٛددٚ ،١يه ّٓدد٘ أوددبح مي ّسددٌ جُ ٛدد٘ تٗرٜددر ً
يالصتكز ر يرٚي ،ٞألَز يذٜ ٟضتر  َٛ ٞجٗت٘  ٚيتصرّ ٟطفيت ِز.ٙ
ابعاى  -املْاجَ٘ ا عالمّٔ٘ /ا لكرتّىٔ٘
إذ نيتٕ يغزا يذٚ ٟود أصدط  $ي ديتمل الهرت ود ٞإليهرتْٚدٜٚ #ٞدتحهِ
ػ إليهرت ،)١ْٝٚهٌٗ
ه ٘ٝيتطٝيتً ٜرّ  ٞي ّٛٝأّْ٘ غ قيت ر ً َٛ ٢جٗ( ١تلّٛر
 ٜكٌ ذيو أّ أ ّٕ ٚر  ٤ألنَُّ ١يت ٚر ٖ٤يت؟!
َٔ ط دزٚف إّٔ  $دػٜ #ضدتفرّ إلْرتْد يًتجٓٝدري ٜٚضدتفرّ يفٝدرٚ ٜٛتدٜٛرت
يٓغز أههيتر ٚ ٙيترصيتت٘ٚ ،أّْ٘ ٜره ر ٚتق ٝيتي ١ٝي ٚأّْ٘ ٜضتكلق ت ٢يٓضديتَ ٤دٔ
 ٍٚغ زب١ٝي ٚإّٔ ٖٓيتى ٚالً إقًَ ١ُٝٝتُّٗ ١بتضٗ ٌٝتٓكال قٝيت ت٘ ٓ ٚيتوزٚ ،ٙإّٔ
حلر ٚي زب ١ٝبٛج٘ يتا َفت ١ ٛنُيت ٜبر ٚيهٌّ الٜيتًُٝ ٚ ٙيتت٘ٝ ،دث ٜففدز
" ػ" ب رّ ٚج ٛر ٚبني ي ز م ٚصٛر ،١ٜهٓٝتكٌ هٗٝيت فز.١ٜ
إّٕ يتٓعُٝيت إلرٖيتب ١ٝدلتُ  ١تضِٗ بفيت ً ١ٝق ١ّٜٛتٓفٝذ َديت ٖدَ ٛزصدّٛ
طٓلك ١ي زبْ َٔ ١ٝغز يتُدشّم  ٚحلدزا  ٚيصدز ا  ٚيتلدزّف  ٚيكتدٌ  ٚيتدرَ ٚ .بٓديت٤
ًٜ ٘ٝتهزّر يتضيتؤٍ آلتٞ
"ٌٖ  $ػ #بيتيف دٌ ميًدو ندٌّ ٖدذ ٙيكد ٠ّٛأ ٚإّٔ ٖٓديتى َدٔ ٜدرٜز $ ٙضدهزٜيتً
ٚإيهرتْٝٚدديتًٜٚ ،#ضدددتفٝر َٓددد٘ يتحكٝدددل َغدددز ٚيتتٖ٘ٚ ،دددٌ ٖددد ٛبيتيف دددٌ ميًدددو يكددد٠ٛ
ٜٚتال ق بيتي كٍٛ؟" إِّْٗ بدال عدو أودحيتا طغدز ٚيت يفٛود ١ٜٛهلرّ َد ١طٓلكتٓديت،
 ٚ ِٖٚرِٖ يذ ٜ ٜٔزه ٕٛيتفيتود ٌٝيهيتًَد ١دٔ َصديت ر قد ٠ّٛدػ ي ضدهز١ٜ
 ٚإل الَ ،١ّٝنُيت  ٜزه ٕٛأٖر ه٘ إلرٖيتب ١ٝيترَ !..١ٜ
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َٓتصف أ ًٍٜٛيتّ  ،8041ال غ ذلًً ٕٛرلتصّ ٕٛبيتإلرٖديتا د ّٛالً َٓضّدكيتً
إْتيتد ٚصيت ٌ٥إل الّ يرٚي ١إلصالَ ١ّٝ؛ هف ٞنٌّ َزّ ٠تصرر َهيتتدق ٚصديتً٘٥
إل الَ ١ٝطفتًفٛ ١هيتْيتً َٔ أعز  ١يفٝر ٜٛيل ٌُ ٓيتَ ٜٔٚت رّ َ ،٠سدٌ ٖدٌ
تبيت ٍ َديت ٖد ٛأهادٌ طديت ٖد ٛأقد ٌّ ؟ ديتيب ٛيًجد ٤ٛطضدًُ ٕٛإىل ر يهفديترٚ ،نًٗديت
عجق ي غز آلالف َٔ يالج٦ني يذٜ ٜٔفزّ َٔ ٕٚي ز م ٚصٛر.١ٜ
ٚنيتْ ٖذ ٙير يت ١ٜالي ٚ ١وح ٢ً ١قًل يرٚي ١إلصالََ ٢ً ،١ٝر ٣ترهل
يٓيتظ طٗيتجز َٔ ٜٔأر وٗٝيتٚ ،تأنر ٖذ يكًل تغز ٜٔيسيتْ ٞيتّ ٓ 8041رَيت
جّٗش دلُ َٔ ١ ٛالْتحيترٜني يذْ ٜٔفذٖ ٚجُيت بيترٜط ،جبد ٛس صدفز صدٛر١ٜ
َشّٚرٚ .٠تزٜر يرٚي ١إلصالَ ١ٝرليت ب ١يغزا بغإٔ يالج٦ني ،يرتنش ً ٢طفيت ز
ألَٓ ١ٝبرالً َٔ ال رت ف بيتخلًٌ جلٖٛز ٟيذٜ ٟصٝق خلاله.١
ٜكدد ٍٛيبيت ددث  ٚيصددحف ٞألَزٜه/ٞيدد ٞه د ٕ /إذ ندديتٕ يغددزا ٜزٜددر ك ديتً
ترَ " هليتي ١إل الَ ١ٝطاًً " ١يًرٚي ١إلصالَ ،١ٝهٓحٔ فيتجد ١إىل ضديتذ ودفح١
بددني وددفحيتتٗيتٚ ،ت شٜددش ألعددهيتٍ خليتودد ١بٓدديت َددٔ يزصدديتَٚ ٌ٥ددٔ غددر طصدديت ر.
هيتي رٚي ١إلصالَ ١ٝضجٌ أبدرً َدٔ ْتدش ا الْتكديتّ ودر أٚي٦دو يدذٜ ٜٔهغدف ٕٛدٔ
ٛٝبٗديتٚ .بيتيتدديتيً ٞد ٢يٛالٜدديت طتحدر ٠إ لدديت ٤طٓغدكني ددٔ يرٚيد ١إلصددالَٚ ،١ٝال
صُّٝيت يذ ٜٔهلِ جذٚر أَزٜه ،١ٝهزويتً يتبيت ٍ حلهيتٜيت ٔ ٝب ١ألٌَ .
ٜٚاٝف/ه ٕ /إذ نّٓيت جديت  ٜٔيفدٛس بٗدذ ٙطبديتر ً ٠دٚ ٢صديت ٌ٥إل دالّ،
هإّٕ يٛق ٖ ٛجٖٛز طضأي ١يت ٜٛض ب ض خلضديت٥ز يغدزم ألٚصدلٚ ،ال صدُّٝيت
إّٔ ػ تتحزّى يت شٜش ٚالٜيتتٗيت ايتٍ أهزٜكٝيت ٚ ،يتٓع ِٝبيتيف دٌ ًدٚ ٢عدو ٜٛدٌ
يٝبٝديت إىل أ ددرع َ يتقًدٗيتٖٚ ،ددذ ٖد ٛيضددبق طٗدِّ جدرّ ً يدس يغددبيتا  ٚيغدديتبيت ،
ي ٝأحنيت ٤ي يتمل ٔ ،ت ّٗر َضتكبًِٗ إىل خلاله ١إلصالَ.١ّٝ
يفدخ
 ٚيٛق ْفض٘ ًٓٝيت إٔ ْأ دذ تٗرٜدر دػ حلضدبيتٕ ،يد٦ال ْكد
يددذٚ ٟو د ٘/أب ٛبهددز ْدديتج ٚ /ٞغ د ١ّٝيتٓعدد ،ِٝهددُٝهٔ يًرٚيدد ١إلصددالَ ١ٝإٔ
تٓجح ً ٢طر ٣يل ،ٌٜٛإذ َيت نّٓيت ً ٢غبيتٜ ٤هف ٞيٓرا إرٖيتبٓيت ٜتفً ٔ ٢يكِٝ
ألصيتصد ١ّٝيددرٜٓيتَ ،سددٌ إلجددز  ٤يكيتْْٝٛدد ٚ ١خلصٛودد ١ٝحملً ّٝدد .. ١جيددق إٔ ْكدديتّٚ
آل يتر طغ " َٔ ١ّٖٛهليتي ١إل الَ "١ّٝيل تغ إىل إّٔ يرٚي ١إلصدالَ ١ٝقدر نغدف
ني مل تٓطَ يك ٠ّٛيهب  َٔ ٠جيتْبٓيت.
ٔ ْفضٗيت،
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 ٚيتيبدد يرر صددد ١ألنيت مي /١ٝيبحسّٝددد ،8041 ١يدددل صدددبل ذنزٖددديت ،بٛودد
زٜل ١صرت تٝج ١ٝتفص ١ًٝٝحمليترب ١إلرٖيتا إليهرتْٚدَ ٞدٔ َٓلًدل ألَدٔ يكدَٞٛ
ي ٝتيتال  ٢ً ٚألو ر ٠طفتًف ،١هإس ي " ١ػ" َٔ يٛجَ ١ًُّٝ ٛص ١ّٜ
 ١ًٜٛ ٚألَر ٢ٓ ،أّْٗيت و ب ،١هال ٜهف ٞصت٦صيتٍ إلرٖيتبٝني ٚصفيتن ٞيرَيت٤
طً ١ّ ٛكٛهلِ ٚقًٛبِٗٚ ،ذلبّ ٞقل يزؤٚظ هحضق ،بٌ ال برّ أٜاد ًيت َدٔ يتدأ
إلْضيتْٚ ،١ٝإ يت  ٠تزتٝق خلز ٥ل يضٝيتص.١ّٝ
ك ٍٛيبغز طيت ه٘ٝ
 َٔٚجٗد ٍ١أ دز ٣دذَّر َزودر يفتديت ٣ٚيتهف ٜد ٚ ١آلر  ٤طتغد ّر  ٠يتديتب يدر ر
إلهتيت ٤طصز ( ١ٜيكيتٖز َٔ )٠تٓيتَ ٞظيتٖز ٠إلرٖديتا إليهرتْٚد ٞيدل نيتْد صدببيتً
رٝ٥ضد د ًيت ْتغددديتر ي ٓدددف  ٚيتلد دزّفَٛ ،وّدددحيتً إّٔ طٓتدددرٜيت إليهرتْٝٚددد َٛٚ ١قد د
يت ٛوٌ الجتُيت  ٞأوح أل  ٠ألِّٖ ٜر جلُيت يت إلرٖيتب ١ٝيٓغز أههيترٖديت
ٚٚو للٗيت ٚآٝر أ ايتٗ٥يت.
ٚع درّ طزوددر تكزٜددز ٙخلدديتَط  ٚي غددز ٜٔددددد يددذ ٟجدديت ٤د ٓددٚ " ٕ ٛر
طٓتددرٜيت إليهرتْٝٚدد َٛٚ ١ق د يت ٛوددٌ الجتُدديت  ٞآٝددر إلرٖدديتبٝني" ددددد ًدد٢
لٛرٖ ٠ذ ٙطٓترٜيت ٚصبٌ يكايتًٗٝ ٤يت ،ألّٕ ( َٔ )%20يذْ ٜٔتضب ٛإىل تٓعِٝ
يرٚيدد ١إلصددالَ ١ٝنّ آٝددرِٖ د ٚصدديت ٌ٥يت ٛوددٌ الجتُدديت ٚ ،ٞقددر رتف د ددر
ط ٛق إليهرت ١ْٝٚحملضٛبٖ ٢ً ١ذ ٙجلُيت يت َدٔ( َٛ )48ق ديتً إيهرتْٝٚديتً ( ديتّ
 )4331يٝصٌ ددد فضق آ ز إل صيتٝ٥يت  8041ددد إىل ( 410أيف) َٛق .
فامصاى  -املْاجَ٘ الفكرٓ٘ /الثقاأ٘
أوددبح َ ٛجٗدد ١يفهددز إلرٖدديتب /ٞيتهف  ٟأَددز ً تُ ّ ٝديتً الصت٦صدديتٍ ٖددذ
يفهز َٔ جذٚر ٚ ،ٙيكايت ٢ً ٤آهت٘ خلل  ٠يل تٓتغز نيتيٛبيتٚ ،٤ال صُّٝيت بدني
يغبيتا يليت٥ػ  ٚيٓيتظ طغفًني ذ ٟٚي ك ٍٛطغًك ،١فٝث ال تكتصز ط ٛجٗدً ١د٢
جليتْق ي ضهز ٟهحضدق  ،بدٌ ال بد ّر َدٔ ط ٛجٗد ١حلديت ّ ٠بديتيفهز ي ًُد ٞطٓفدتح
يددذٜ ٟفاددح تًددو ط تكددر يفهزٜدد ١إلرٖيتبٝدد ٚ ١يترصدديتتٗيت يددل ضدديتيف يغددز ٥
يضُيت ٚ ١ٜٚألروٚ ،١ٝتتٓيته َ ٢نٌّ يك ِٝير ٚ ١ّٜٝٓإلْضيتْ.١ٝ
ٖٚذ حيتيتد إىل هحل ذيو يهدِ هليت٥دٌ َدٔ ط ًَٛديت جلرٜدر ٠يد ٛر  ٠يدل
تّ ٛل ب ١ ٝتٓع " ِٝػ" ٚ ،يترصيتت٘ ٚأٖر ه٘ٚ ،ال صُّٝيت تًدو ط ًَٛديت يدل ٜدتِّ
حلصددًٗٝ ٍٛدديت َددٔ ب ددض ي ٓيتوددز طٓغددك ١ددٔ يتٓعدد ،ِٝب ددرَيت نتغددفَ ٛيتٖٝدد١
يتٓعددٚ ِٝسٜددف يتٜيتتدد٘ َٚغزٜيتتدد٘ٚ ،أ القّٝيتتدد٘ يددل تت دديترر نً ّ ٝديتً َ د يغ د يتر
صِ َشّٜف ( هِ خلاله.)١
ير ١ٜٝٓيل ٜلز ٗيت
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ةددَ ١ك ديتبال أجز ٜد َ د ي غددز َددٔ طكدديتتًني وددفٛف تٓعدد " ِٝددػ"،
ّ
ْ ٔ ٚاُ ٛإيَٜٛ ٘ٝيتً َيت ِّ َٔٚ ،ضً ٚ ٘ٓ ٛيت ز ٚفٝيتتِٗ ٖٚزب َٔ ٛطٓديت ل
ًد٘ َدٔ تشٜٝدف  ٚدر ا
يل ٜضٝلز ًٗٝيت يتٓع ،ِٝب درَيت نغدفُّ ٛديت ٜدرٚر
يًٓيتظٚ ،ال صُّٝيت جل ٌٝيغبيتا.
هكر ْغز طزنش يرٚي ٞيرر ص ١يتلزف  ٚي ٓف يضٝيتصد ٞتكزٜدز ٜضدتٓر إىل
َكدديتبال َ د غددز يفدديترَ ٜٔددٔ تٓعدد " ِٝددػ"ٜٛ ،وددح إّٔ يضددبق يددزٝ٥ط ٚر ٤
ْاددُيتَِٗ إىل " ددػ" ٖدد ٛيغ د ٛر بيتيغزبدد ١يدد ،ٔ ٛهُٝدديت ُ ٜددٌ " ددػ" ًدد٢
يرتٜٚددج يرٚيدد ١تضددتٗرف جددذا أٚي٦ددو يددذٜ ٜٔبحسدد ٕٛددٔ يغ د ٛر بيتالْتُدديتَ ،٤هٗ د ِز َا
ي رٜر َٔ طكيتتًني ألجيتْق إىل صٛر ١ٜال تكيت ِٖ بأِْٗ صٝه ْٕٛٛجش َٔ ً ٤دلتُ
طرٜٓدد ١يفيتوددً ١طش َٛدد ١يددل نّ تأصٝضددٗيت ددرٜسيتً ( خلالهدد ٚ ،)١يددل تتددٝح هلددِ أ ٤
ي ٛق دلتُ ًيت حيزر
ي ٛجق يرٚ ، ٜيهٔ ٓر ٚوٖ ٍٛؤال ٤طٓغكني ٚجرٚ
ً ٢يفٛو ٢أ ٚيفتٓ ١بني طضًُني.
ٚيددذيو هإ ّْدد٘ جددز الْاددُيتّ إىل هددِ " ددػ" ،هددإّٕ ي رٜددر َددٔ طكدديتتًني
ألجيتْق ٜته ّٕٛير ِٜٗيغ ٛر ذ ت٘ يذ ٟنيتْٜ ٛغ ز ٕٚب٘ أ ٚيتِْٗ .هيتيكديت َٕٛ
إىل يكتدديتٍ( جلٗدديت ) صددٛرًٜ ،١ٜكددٓ ٕٛددر ٚوددٛهلِ يبر ٜدد ١يرت ٝددق  ٚطدد،٠ّ ٛ
ٚيهٔ صز يتٕ َديت ٜهتغدف ٕٛأْٗدِ قدر جديتؤ ٚيتفزٜدق يدبال َ ،دٔ دالٍ إجبديترِٖ
ً ٢يكٝيتّ بب ض طُيترصيت  ٚأل ُيتٍ يل ضيتيف يك ِٝإلْضيتْ ٚ ١ٝيغز  ٥يرٜٝٓد١
 ٚيضددُيتٚ ،١ٜٚال ص دُّٝيت إجبدديترِٖ ًدد ٢يكٝدديتّ ب ًُٝدديت  ٚغدد ،١ٝنيتإل ددر ّ  ٚيددذبح
 ٚحلزم ،فج ١تلبٝل أ هيتّ يغز ١ ٜإلصالَ َٔ ٢ً ١ٝال ميتسٌ هلذ ٙأل هيتّ،
هٝفٝق أًَِٗ ٚحيبل ُ ِٗ ٛيذ ٟجيتؤ َٔ ٚأجً٘ ٖٛٚ ،إٔ ٜه ْٛٛأبليت ًال ٜٓٚيتيٛ
جيت٥ش ٠جلٗيت حلكٝك. ٞ
ٚذندز ب دض طٓغدكني أّْٗددِ يوكِٓد ٛإّٔ قتدٌ طضددًُني آل دزٜ ٜٔكدزّبِٗ َددٔ ،
ٖٚذ َيت ه ِٗ إىل َغيت ر ٠يتٓع ِٝطتلزّفٚ .أنر طٓغك ٕٛهليترب َٔ ٕٛدػ إّٔ
ٖٓدديتى هجدد ٠ٛنددب  ٠بددني َدديت ٜددزٚد يدد٘ " ددػ" َٚدديت ٖدد ٛي ٛق د  ،هدديتيتٓعٜ ِٝكددّٛ
بيتيرتٜٚج حلٝيتَ ٠ش ٖز َٔ ٠الٍ ْغز وٛر تٛوح أعفيتويتً حيتفًٚ ٕٛأ فيت ًال  ًٜبٕٛ
ٚميز ددٚ ،ٕٛخيفدد ٞطكيتبددٌ  ٚق ديتً قيتصددٝيتً  ٜدديتَْٓ ٞدد٘ ٖددؤال ٤يددذٝ ٜ ٜٔغدد ٕٛد
غٝديتِْْٗٗ ٚ .يتٜد ١طلديتف هددإ ّٕ حلكٝكد ٚ ١ألنيتذٜدق يدل ندديتٕ ٜدزّٚد هلديت يتٓعددِٝ
تعٗددز جددز الْاددُيتّ يصددفٛه٘  َٚزهدد ١ب ٝتدد٘ إلرٖيتب /١ٝي رْٝ ٚددٖٚ ،١ددذ َدديت
يضددًٖٗٚ ،/ٞدد ٛأ ددر طٓغددكني ،يددر ٣رٜسدد٘ ددٔ يتٓيتقادديت
أٚوددح٘  /بددر
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ػ" ًٜجدأ إىل تضد ٜٛيكتدٌ َد الصدت يتْ ١بآٜديت َدٔ يكدزإٓ

ألٜرٜٛيٛج ،١ٝإذ إّٕ "
يهز. ِٜ
 ٚيضددؤ ٍ نٝددف ميهددٔ الصددتفيت َ ٠ددٔ ٖددذ ٙط ًَٛدديت  ،يفاددح ب ٝدد ١تٓعددِٝ
ددػٚ ،سٜددف يت ٤تدد٘ ٚأودديتي ً٘ٝيددل تغددز ٟب ددض طددز ٖكني  ٚيضددذد ٚودد يتف
يٓفٛظ ،ب ١ْٜٛٝ ٚ ١ٜٝٓ /١ُٖٝٚ ٛ ٛ؟
جل ٛا بهٌ بضيت ٜ ١هُٔ تّفيتذ إلجز  ٤آلت١ٝ
 - 4إود يتف يٓغديتط إل الَدد ٞيتٓعد ِٝدػ ٓ ٚكدد٘ بٛصديت ٌ٥رلتًفدٖ ،١ددذ
هيت ً ١ٝير يت ١ٜيل ٜغٓٗيت ًد َٛ ٢قد
إل الّ يذ ٟأصِٗ بكرر نب
يت ٛوٌ الجتُيت .ٞ
 - 8يبحدددث د دٔ نًُددديت َفتيت ٝددد ١بهدددٌ يًغددديت َسدددٌ " دددػ ٚ ،خلالهددد١
إلصددالَ ،١ٝذبددح" يددل لددا َ ٛق د إلْرتْ د َٚ ،ضددح ي ٝد يٓتدديت٥ج ،أٟ
ٝددٕٛ
َ يتًَدد ١يتٓعدد ِٝبيتطسددٌ ددٔ زٜددل بزدلدد ١ذلزندديت يتغددٜ٘ٗٛ
يغددبيتا ٚتغدد ٝذلتٜٛدديت َ ٛقدد إلْرتْدد َ ،ددٔ وددٛر ْٚصددٛا يتٝ٥دد١
يًتٓع.ِٝ
- 3تف  ٌٝنٌّ َيت َٔ عأْ٘ ع ّٔ ٖجُيت إيهرت ٢ً ١ْٝٚط ٛق ط ٛي ١ٝيًجٗيت
إلرٖيتبٚ ،ٞسٜيت  ٠تأ ٖيت.
ٚ - 1أ دد ً َددرّ عدددزنيت يلدد ٕ بٜٗٛددد ١ألعدددفيتا طٛجدددً ٜٔ ٛدددٖ ٢دددذٙ
ط ٛقدد  ،طددز قبتِٗ َٚددٓ ِٗ َددٔ يددذٖيتا إىل صددٛر ٚ ١ٜي ددز م ددٔ زٜدددل
تزنٝيت.
اخلالو٘ :وحٝح أ ّٕ ترَ  /ػٜ /تلًق تصُُٝيتً ضهزٜيتً قٜٛديتًٚ ،عدجيت ١
صٝيتص ١ٝنب  ٢ً ٠طضتٜٛيت طفتًفٚ ،١ذليترب ١ههزٚ ١ٜإ الَ ،١ّٝيهدَّٔ ر ّْديت
صٛر ١ٜجيق إٔ ٜه ،ٕٛأٚال  ٚقبٌ نٌ ع ،٤ٞتكٜٛد ١ي ٛدر ٠يٝٓ ٛدٚ ١ليتصدهٗيت،
 ٚيٝكعدددد ١أنسددددز يددددر ٌ ط ٛجٗدددد ١أ ٟددددرت م ههزٚ/ٟصددددًٛن ٞيًُٓعُدددديت
إلرٖيتبٝددٚ ،١تكددر ِٜن دٌّ ددِ َٚضدديتْر ٠يك ٛتٓدديت يبيتصددً ،١بيتإلودديته ١إىل َشٜددر َددٔ
يت يت ٕٚطهسف َ عزنيتٓ٥يت حلكٝكٝني  ٚجليت  ٜٔذليتربد ١إلرٖديتا ،بأعدهيتي٘
طفتًف .١هبإر تٓيت ٚبصُْ ٛيت ْكا ٢ً ٞإلرٖيتاْٚ ،تالهٚ ٢قٛا يهيتر .١
ٚنُدديت قدديتٍ يضٝيتصدد ٞيفزْضدد ٞط ددزٚف /بدد ٍٛرٜٓدد" /ٛبددني يهيتر ددٚ ١حنددٔ ..
ال ٜٛجر ص ٣ٛيتجش إر تٓيت".
413

٘ ّاملْاجَ٘ احلامس..ا ٍاب

املراجع
١يتصدٝ يض١ دلًد،ٞ يُٓل ير غٛ وٚ ) ي ٓف ي ز م8041( ًٞ ، بهزwww.siyassa.org.eg › .ٍٚٔ أٜ تغز،)421(  ي ر،١ٝيٚير
،ٞ إلرٖيتبٟ  يفهز يتهف١ٗ جَٛ
ر طؤصضيتٚ )8041(  ضني،١  ي. َغل، يت يهتيتا ي زا،11  ي ر،ٞيتصٝ يفهز يض١ًدل
ٛددالع لدد

ددػ

٢ ًدد٤ددف ميهددٔ يكادديتٝ) ن8041(ٕضدديت
ّ ،ٔ ضددwww.dotmsr.com/.../  َصزٚ ،١ ٜصز

ْٔ ََدٚ  إلرٖديتاٚ  يتلدزّف١ٝيٚطدٔ َضدؤٚ ِٗ) َدٔ تدت8041( دثٝ بدر طغ،ٚ رٜ ز83( ١ددٜ سٛ ط١َٝيتصددًٛ يربٚ ّط يًضددالٝ أ ًٓتددٞيٚر ددػ؟ طزودر يددرَٛ ظٗدد٤ رٚ
www.atlautisworld.org ) ٕضيتْٝ
٢ ًد٤ دزم يكاديتٞ) َديت ٖد8041( درر ذلُدرٝ ،ٞ ٛ ي ٓهد)8041/3/4(،١َٝيتتًٛ يٓبأ ط
www.Annabaa.org/Arabic/violenceandterror/3371
١ً دل، إلرٖيتا١ٗ جَٛ ١ٝٓ ٛ ي٠ رٛ ي١ُٖٝ) أ8041( ٌَ غضيتٕ نيت،ظْٛٚ .  َغل، يت يهتيتا ي زا،11  ي ر،ٞيتصٝيفهز يض
١ عددبه،دػ

-Cronin,Korth.Audrey(2015) ISIS is not aTerrorist Group ?Why
counterterrorist won't stop the latest Jihadist threat?
htts: //www.forignaffars .com/articles middle-east.
- Erelle, Anaa (2015) In the Skin of A Jihadist, Paris :
www.ressmideast.org/.../
- Steinmaer , Frank(2016) Unifying the Struggle Against ISIS,
Project Syndicate(6 January)
http//www.project-syndicate.org/…/political- syndicate-to-defeat-isis

411

العدد /36الربع الثالث لعام 7102

"إسرائيل" تبتلع مدينة القدس العربية
د .رحّم يادٓ الظمخْ

( *)

ارتبطتتم ظع تتم ااخططتتاي َالشّاستتاي اةستتراّٙلّٕ ما٘ اللتتدض ظهت الّتتُم
األَل الحتالهلا مبشتللٕ َاحتدٔ يتْ تًُِتد اادِهتٕ َعمتص ظعااًتا العربّتٕ َنى
التدكّم يف الشّاساي اةسراّٙلّٕ ظه ظتمترر ظدرِتد ِ ًتر بتلى يت ٍ الشّاستاي
هانم َظا تزال تشعٖ ىل فرض احللاٙم االستّطانّٕ َاجلُّ سّاستّٕ للتٖ األرض
التتت تتتمتدٓ يف نًاِتتٕ ااطتتاق ىل فلّتتم اهلتتدق اليتتًُّنْ يف تًُِتتد اللتتدض
َفُِلًا ىل لاصمٕ نبدِٕ للوّاى اليًُّنْ ظو جًتٕ َاحلّلُلتٕ دَى تظتوّلٌ نٓ
هّاناي فلشتطّهّٕ كتد فمتي نٓ بعتد ظشتتلي يف ااتدٗ ااه تُر نَ البعّتد ظتو جًتٕ
نختترٗ َتتتلتْ تيتترااي تراظت التترّٙص األظرِوتتْ اجلدِتتد التتت نعللًتتا بعتتد
تشلّمٌ ظًاظٌّ لتوظف لو ج ر ااشللٕ احللّلْ حُل تًُِتد ظدِهتٕ اللتدض َنلتي
الشفارٔ األظرِوّٕ لًّا يف َاحدٔ ظو نخطر ظا كدظتٌ الُالِاي ااتحدٔ ظتو يدِتٕ
ىل " سراّٙي" يف اللرى الُاحد َالعظرِو.
بعتتد نى استتتتومي جتتّع االحتتتتالل اةستتتراّٙلْ احتتتالل اللتتتدض العربّتتتٕ يف
الشتتابع ظتتو طتتًر حزِتتراى لتتام َ 6791كتتف َمِتترٍ الشتتابم ظُطتتٌّ داِ تاى نظتتام
احلاٙط الغربْ للمشحد األكيٖ َااعترَق لتدٗ الًّتُد (طتاٙط اابوتٖ) لّلتُل
نظتتام ومُلتتاي ظتتو الًّتتُد اابتتتًح بالهيتتر(( :صتتباه ي ت ا الّتتُم حتتررّ جتتّع
سراّٙي اللدض .للد نلدنا تُحّد اادِهٕ َلدنا لًّا َلو نرتهًا)).

( *( أكاديمي وكاتب عراقي.
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يكذا دشو (مُشيٌّ داِينى اسيّنايند اراييا ّٕ ّٙاسيا ّيٕ هو جًُِيي ا يِهيٕ
ا قيإ َجُحّي شطيًِن ذبخ اسيّندٔ ارايا ،ّٕ ّٙففْ اسُّم اسرنمو َاسعشيِو ميو
حزِييياى يينم  ،6719أ هييخ حكُمييٕ (سّفييْ أشييكُ  ،ييٖ سييينى َدِييي دا ّحًيين
ينم
(مُشٌّ شنبريا اسينبق ضم اسقيي اسعيبّيٕ هو ازبيز٘ اسيذٓ شييٗ احح سيٌ
َ ،6791قييي شيينبريا جُاييّا اسبيييَد اسة يِييٕ َاردا ِييٕ س يِهييٕ مييو  0122دَمن هو
( 662222دَمن ،هو شننييت قيييا اس ييم أضيينأل ا اضييْ اسقييي اسشيييقّٕ أ اضييْ
جنبعٕ سبيُاسْ ( 01قيِيٕ يبّيٕ َ ،كيننُى اسريننْ  6717متيخ مايند ٔ (69222
دَمن مييو اا اضييْ اسعيبّييٕ ،سحةيييأ طييٕ هايييا ّٕ ّٙدقّقييٕ سحطُِييق اسقييي اسشيييقّٕ
بنسحص عييند اسًُّدِييٕ اطاييحّطننّٕ َا باقًيين بيينسةن اطاييحّطننّٕ .هو شننييت ّييٕ
مايييند ٔ اا اضيييْ شيييي خ حكُميييٕ (ا اييييا هو هقنميييٕ جييييا مييييحُطهند مهًييين
( امُد ،سّفيْ ِعقيُث ،امينى ،وشيكُ  ،ايهًي ِن ،اسح يٕ اسفينييّٕ  َ ،اسُقيخ
نفيٌ بيأد بحُاّا اسبْ اسًُّدٓ دا ل ا يِهيٕ اسقيةيٕ َاطايحّ ٘ يٖ اسةّيُد
اسعيبّٕ احملّطٕ بنسبيم اسقياْ ذبخ ذ ِعٕ (قننُى أم ك اسغنٙت ََ ،ضا اسّي ٖ
اسعقيين اد اسُقفّييَٕ ،امييح ك بّييُد اسعيين ٙد اسف يييطّهَّٕ ،جييُطط طي ث ا يييا
اسيِهّيييٕ اسًُّدِيييٕ فًّييين َ .اسييير ذط ميييو متيييُد ميييو ييينم  6712أ يييو اسكهّييييخ
اساييًُّنْ قيييا فيييا اسقييُانط ارايييا ّٕ ّٙييٖ اييكنى ا يِهييَٕ ،بنسحيينسْ هضيفن٘
اسطنبا اسًُّدٓ يٖ ا يِهيٕ بيمحًين ،بعيي أى ال هطي اايم (اسقيي ا ُحيئ يٖ
ا يِهٕ بشطيًِنَ ،مين جيزا احملينَطد ادندفيٕ هو جًُِيي ازبيز٘ اسشييقْ ميو ا يِهيٕ
ححٖ ُِمهن يذا اسذٓ ِشًي هقنمٕ اسعيِي مو اجمل عند اسيكهّٕ اسًُّدِٕ ،حّز ب غ
ييييد اسًّيييُد اسقييينطهط اسقيييي اسشييييِفٕ أكريييي ميييو ( 612أسيييس نيي ي ٕ ،فًيييم
ِشيك ُى بنرضينفٕ هو ( 922أسيس ِقطهيُى اسشيطي اسغيبيْ ميو ا يِهيٕ اا ةّييٕ
اسًُّدِييٕ مقنبييل ( 692أسييس ف يييطّط ِقطهييُى اسشييطي اسشيييقََْ ،ضيييعخ
اسبكُميييند اراييييا ّٕ ّٙا حعنقةيييٕ يييييي َخبنصيييٕ بعيييي اطنحفنضيييٕ ااَو يييييي ططييين
طاحك ن اطاحّ ٘ ٖ أ ا اسقي (اسكربٗ أَ جطُِق ا يِهٕ اسشيقّٕ بأ بعيٕ
أحزم ٍٕ مو ا يحُطهند ،حبّز ِة غ يد اكننًن اسقيى ا قةل م ُّنْ ني ٕ.
خمططاي لزل اللدض هملدظٕ لتًُِديا:
جيييين خ احملييينَطد اراييييا ّٕ ّٙسحهفّيييذ ا زِيييي ميييو اشبطيي اطايييحّطننّٕ
ضبييّ مهطقييٕ اسقييي َ أحّنًٙيين اسعيبّييٕ بعييي ميينمتي مي ِييي َاجفنقّييند أَا ي ُ،
َأصةح مو اسُاضح زب ّا ؤان٘ اسبكُمند ارايا ّٕ ّٙمهذ ذسك اسبط أى ميأسٕ
جًُِييي اسقييي بنسكنمييل َذبُِ ييًن هو نصي ٕ كأبيِييٕك س كّيينى ارايييا ،ْ ّٙاييُأل
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ِاييت اطاييباجّصّٕ ارايييا ّٕ ّٙاطاييحةنقّٕ اسعنمييٕ اسييً جًيييأل ّيين هو مهييا
جشكل أٓ كّنى ف يطّط أَ همكننّٕ أى ِحخُ ازبز٘ اسشييقْ هو نصي ٕ ديذا
اسكّنى ،فقي طحظهن جين ع َجرئ اطاحّطنى َماند ٔ اا اضْ اس يفٕ اسغيبّيٕ
ٖ َشيٌ اشبايُ  .سكيو مين ةّيز اسع ّيند
بعي اجفن أَا ُ َ ،ميِهٕ اسقي
ؤِٕ مهًصّٕ ااحهيد هو
اطاحّطننّٕ ميِهٕ اسقي َضبّطًن أنًن متخ مو
ط مح حقٕ جيا ل فًّن اسةعي اسزمط بنزبغيا َبنسيّناْ َبنسيِط مو دَى أى
اسييهُاد اا بيا اا يرئ،
ِكُى يهنك اب بّهًنَ ،قيي جيين خ ييذٍ اشبطي
حّز ااحغل اراياُّ ّٙى انشغن اسعنمل بأحياس اسبندٓ شي مو أِ يُ  /ايةح رب،
َمبن جةعًن مو حيث ٖ أفغننيحنى َ زَ اسعيا .
ِع ّي ييذا ارشييا٘ ميو أ طيي ارشييا٘اد اسيً شيي خ اسبكُميند اراييإّ ّٙ
بحهفّذين؛ انٌ اّصعل اسُصُ اسف يطّط مو بنقْ أعبن٘ اس فٕ اسغيبّٕ هو اسقي
يييو بييينقْ اس يييفٕ اسغيبّيييٕكَ ،ايييّخُِّ ا هييينطق
شيييةٌ مييييحخّلٍَ ،ايييّعز اسقيييي
اسف يطّهّٕ ا حا ٕ بنسقي َاسُاقعٕ ن ج حيَدين اسة يِٕ هو أشزا٘ ضبايُ ٔ بيط
ااطييُا اطاييحّطننّٕ ،ك يين اييحفقي يييذٍ ا هيينطق مقُمنجًيين اطقحاييندَِٕ ،ةكييو
ذبيِي ا هنطق اسً اّحم ربين ز اسقي اسشيقّٕ بنآلجْ:
- 6الطُن اجلهُبْ:

يو شهُبًينَ ،كيذسك بعيز ميِهيٕ بّيخ
ِةيأ يذا ا خط بعز ميِهٕ اسقي
سبييم ييو اسقييي َ ييو شهُبًيين أِ ين ييرب ا ي ي ٕ مييو ميييحُطهند كح ييٕ حاييُّى
اطاحّطننّٕ اسً جحكُى مو ميحُطهٕ (بّحن ّّخ اسً جفايل بيط قييًِ عبينسط
ََادٓ فُكط اسف يطّهّحطَ ،ا يحُطهٕ اسرننّيٕ ييْ مييحُطهٕ (كفين حايُّى
ااص ّٕ اسً متحي ححٖ طيِق ق م ازبةن اسُاص ٕ بط اسقي َاشب ّل؛ سحةيأ هيين
ميحُطهٕ (أفياد اسً ذبحل ا ي ٕ مو ق م ازبةن ميو اسشي ن هو ازبهيُث سحغ يق
اسطيِييق بييط بّييخ سبييم َاشب ّييل ،ذييم جحُاصييل ا ييي ٕ اسكحييل اطاييحّطننّٕ شيييقن
مبيحع ئ (جكُاع اسً جييٓ بطًن بطيِق ايِا مو ازبهيُث هو اسشي ن بندبينٍ
شي بّيخ اينحُ ؛ سُّصي ًن يييي هو اسيُطو اام ف ييطط يييي مبييحع ئ كين حُمينك
شةل كأبُ هّمك ،أَ بطيِق اسطيأل اسشيقَْ ،بًذا ِيحم بطًين ي دقينٙق معييَدٔ
بنسقي ذم هى جُاّا يذٍ اسكح ٕ اطاحّطننّٕ ُِقيس بشيكل ج قين ْٙجُايّا قييًِ
د بٔ َاسعةّيِٕ اسف ييطّهّحط بندبينٍ اسغييثَ ،ذبيُ اسقييِحط هو مهينطق معزَسيٕ،
َبنكح ين يييذا اسطيُ اطاييحّطننْ ضي و ا خططييند ادّك ّيٕ اسحُاييعّٕ (س قييي
659

" سراّٙي" تبتلع ظدِهٕ اللدض العربّٕ

اسكربٗ اححخُ مهطقٕ بّيخ سبيم بيمحًين هو شزِيئ معزَسيٕ َضبايُ ٔ بيط طيُ
ن شْ كةري َو ي دا ْ مةعري.
- 0الطُن الظركْ:
ِحكُى اسطُ اطايحّطننْ اسشييقْ ميو مييحُطهند :كّييا  ،معنسّيٌ أدَميّم
َمّشييُ أدَمييّمَ ،كفيين أدَمييّم (ك ييًن جشييكل كح ييٕ ااييحّطننّٕ جعيييأل مبعنسّييٌ
أدَمّم َ ،قيي شييٗ بي ييذٍ ا ييحُطهند بع يًن بيةعضَ ،ايّحم بطًين بينسطيِق
اسشيقْ .ك ن انحًٖ اسع ل اسهفق اسذٓ ِيب يذٍ اسكح يٕ بشين ع قيم ( 6اسيذٓ
ِفاييل َِاييل بييط اسقييي اسشيييقّٕ َاسغيبّييَٕ ،اس يذٓ ةييي ذبييخ شةييل اييكُبس
(ا شن أل َ ،بيذسك ةكيو اسُصيُ ميو معنسّيٌ أدَميّم هو اسقيي اسشييقّٕ ي
دقنٙق مو دَى ُاٙقَ ،ج م يذٍ اسكح ٕ اطاحّطننّٕ عبيُ  55,222مييحُطو ،أمين
أ طي طبططند اسطُ اسشييقْ فًيُ مين اصيط ح يٖ جيي ّحٌ طبطي ) E1اسيذٓ
ًِيأل هو مل٘ اسفييا ا حةقيْ ميو ا هطقيٕ اسشييقَّٕ ،ييُ اسفييا اسُاقيا بيط مهطقيٕ
هنجن َاسز ّم َاسعّز ِٕ مو شًٕ َبط اسكح ٕ اطايحّطننّٕ معنسّيٌ أدَميّم ميو شًيٕ
أ يييَِٗ ،شي ل ا خطي ( E1هقنمييٕ مهيينطق صييهن ّٕ جكهُسُشّييٕ َفهييند َمهيينطق
يمند دبن ِٕ هضنفٕ هو مهنطق اكهَِّٕ ،قُم ييذا ا خطي أاناين يٖ جعزِيز
مكننييٕ كح ييٕ معنسّييٌ أدَمييّم اطاييحّطننّٕ ََص ي ًن بيينسهفق اسييذٓ ةييي ذبييخ شةييل
اكُبس (ا شن أل ؛ سّحال بن يحع ياد ازبيِيئ اسيً جقينم هو اسشي ن اسشييقْ
شةل اسطُ مو أشل أى ذبيُ دَى جُايا ا هينطق اسف ييطّهّٕ بندبينٍ اسشيي يٖ
ا حةيين أى مهطقييٕ اسطييُ َشييعفنر َاسعّز ِييٕ َ هنجيين جشييكل ارطيين اسبّييُٓ يِهييٕ
اسقي اسعيبّٕ.
- 5الطُن الظمالْ:
ٖ َصل اسكح ٕ اطايحّطننّٕ اسًُّدِيٕ َمعنسّيٌ
َيُ طبط ِقُم ااان
أدَمّم شي اسقي بنسكح ٕ اطاحّطننّٕ اسًُّدِٕ بهّنمط مشن ا يِهٕ ،سكو يذا
ا خطيي اصيييطيم بن هييينطق اسعيبّيييٕ اسُاصيي ٕ بيييط اسقيييي َ ام ا َ ،سيييذسك يييي
اراييياُّ ّٙى هو هنشيين٘ كح ييحط ااييحّطننّحط ،ااَو :كح ييٕ بهّيينمط ا كُنييٕ مييو
ميحُطهند ا ُدَ ،ودامَ ،شين ي بهّينمطَ ،كُ ينى ِعقيُثَ ،بيين ُدَ ،جحايل
يذٍ ا يحُطهند بع يًن بية عض ميو ي طيِيق اسحفنفّيٕ ميو اسشيي َ ،قيي ظبخيخ
يذٍ اسكح ٕ اطاحطّننّٕ اسبي ميو متييد ميِهيٕ اسيةرئ َجُاُّيعًنَ ،كيذسك ااميي
سقيِٕ (حزمن اسً حُايد بشيكل جينم بيط اسطييفط اشبين شْ َاسييا َْ ،جيييٓ
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اآلى ب ييذٍ اسكح يٕ اطايحّطننّٕ مبهطقيٕ (ق هييِن يييي َخبنصيٕ ا هطقيٕ اسايهن ّٕ
ا حا ٕ مبيِهٕ جل أبّيت يييي بطيِيق اييِا َبطيِيق اسطيُ اسغيبيْ ا ين هو اسغييث ميو
بّخ حننّهن َشعفنر  ،ك ن جحايل ييذٍ اسكح يٕ بنسكح يٕ اطايحّطننّٕ مشين ييث
اسقي ا عيَفٕ بكح ٕ ( فعُى ا كُنٕ مو ميحُطهند ،فعند د ّت ،شفعُى،
امييُى ،ييين ادا َ ،ين مشُّٙييل ،بنرضيينفٕ هو معيييكي ( ييُفي َ ،يييذا ا خط ي
قنبل س حُايا بييةت بطيٌ بنسقيي اسغيبّيٕ ميو ي اسطيُ اسغيبيْ ،كسكيو اسةعيي
اطاباجّصْ دذا ا خط ط ِطُِّ اسقيٗ اسف يطّهّٕ اسُاقعٕ هو اسش ن اسغيبْ مو
اسقييي َِ ،عزديين ييو اسقييي فخيييت ،بيل أِ يين حيايييين ا هطقييٕ اسُاقعييٕ بييط
طيِ يق جييل أبّييت  -اسقييي اسييييِا اسش ي نسْ َطيِييق اسقييي  -جييل أبّييت اسييييِا
ازبهُبْ (بنث اسُاد ؛ سحُاّا ا ي اس ّق اسذٓ كنى ِيب اسقيي اسغيبّيٕ بنسييًل
اسينح ْ ححٖ نم 6719ك
معظ ًين
اسطُ اسيا ْ ( : the inner ringجقيا مييحُطهند ييذا اسطيُ
ينم َ ،6719ييْ جًييأل اااين هو
دا ل حيَد ب يِٕ اسقي بعيي جُايّعًن
َقس جُاا اسقي اسشيقَّٕ ،ض نى يم جطُ ينَ ،فيا َاقا دةُ يا ِ ي و
َشيييُد أ ةّيييٕ ًُِدِيييٕ ط اسقيييي اسغيبّيييٕ فخييييت َه ييين اسقيييي اسشييييقّٕ،
َِحشكل اسطُ اسيا ْ مو ئ أطُا ةكو ذبيِيين بنآلجْ:
- 6اسطيييُ ازبهيييُبِْ :حشيييكل اسطيييُ اسييييا ْ ازبهيييُبْ ميييو مييييحُطهند
ييو
( ّ ييُ  -فعييند ي حييُ َ -ييين حُميين َ ،جعييز يييذٍ ا يييحُطهند اسقييي
مهطقٕ بّخ سبم.
- 2اسطييُ اسش ي نسْ :يييذا اسطييُ ِقطييا اسحُاصييل ازبغيييا س ة ييئ اسقيةييٕ
بناحّن٘ اسعيبّٕ اا يٗ مشن اسقي َقياين (شفعنر يي بّخ حننّهن اسُاص حط بط
اسقي َ ام ا .
- 3اسة ئ اسقيةٕ :هى اسيّطئ يٖ اسبيْ اسًّيُدٓ دا يل اسة يئ اسقيةيٕ
َجُاييّعًن عّييا اطدبنيييند أدٗ هو نقييل اطاييحّطنى اسًّييُدٓ هو ق ييت ا يِهييٕ
و اّطئ اسكرري مو اسعقن اد َاسةُّد َاام ك اسعيبّٕ دا ل
اسقيةٕ ،ف
اسة ئ اسقيةٕ َماند جًن.
- 4ضبّ اسة ئ اسقيةٕ :بعي اطنحًن٘ مو ااطُا اشبن شّٕ جييٓ اسبكّيز
ضبييّ اسة ييئ اسقيةييٕ ييٖ ييئ مُاقييا ييرب هقنمييٕ اسةيين ٔ اطاييحّطننّٕ أ
اسع ُد ،مر ين شييٗ هيي ضيم ين ٔ اسشييطٕ ديذٍ اسةين ٔ اطايحّطننَّٕ ،بيذسك ال
جُاّا يذٍ اسةن ٔ دا ل اسبْ اسعيبْ ،هو شننيت مين ال هظبيندٍ ميو جُايّا اسبيْ
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اطاييحّطننْ حييْ اسشييّ شيييا بعييي أى ال بهيين٘ (َ 022حييئ اييكهَّٕ ،جييييٓ
جُاّعٌ بندبنٍ اسش ن َ بطٌ بنزبنمعٕ اسعربِٕ َطيِق اسهفق مو اسغييث ،أمين اجمل يا
اطاحّطننْ اآل ي فًّيأل هو جعزِز اطاحّطنى ا ُاىَ ،ا شيَع اآل يي ييُ بهين٘
صب ا ااحّطننْ ٖ اسيفح اسشي نسْ زبةيل كأبيُ دِيسك ،حبّيز ِييب ييذا اجمل يا
اسقي اسشيقّٕ بنسكح ٕ اطاحّطننّٕ معنسٌّ أدَمّمَِ ،غ ق اسُقخ نفيٌ اسفصئُ
ا حةقّٕ ازبهُث اسشيقْ مو اسة ئ اسقيةٕك
غالق اللدض:
ِحم مهذ  9أ ُام َ ،هي اسشيَع بإمتنم كشيا اسفال اسعهايٓك ،جيشط طيِق
ٖ امحياد حيَد ب يِٕ اسقي اسبنسِّٕ ،يب يذٍ اسطيِيق بيط عّيا ا ييحُطهند
احملّطٕ بنسقي اسعيبّٕ بع يًن بيةعض َِيبطًين بنسقيي اسغيبّيَِٕ ،عيزد اسُقيخ
نفيٌ فال ااحّن٘ اسعيبّٕ و ا يِهَٕ ،خييشًن ن ج حيَد اسة يَِٕ ،حيُِّ عّا
اسة ييييِند َاسقييييٗ اسف ييييطّهّٕ احملّطيييٕ بنسقيييي هو شيييز معزَسيييَٕ ،جييييجة ييييذٍ
اسطيِييق مبيين بّييخ بنزبيييا اسفنصييل؛ سحشييكل فّ يين بعييي ك فيينك حييُ (اسقييي
اسكييربٗ  َ .ييٖ اسييي م مييو يييم َضييُ اساييُ ٔ َاطمحييياد اسهًيين ْٙزبيييا اسفاييل
يو امحيياداجًن
اسعهايٓ مهطقٕ اسقي  ،فإنٌ ًِييأل هو جقيِيي يز اسقيي
اس فٕ اسغيبَّٕ ،اّصعل اسي ُ هسًّن ضباُ ا بر ذٕ ميا ل أانإّ :بُابٕ اسز ّم
مو اسشي َ ،بُابٕ شةل كأبُ هّمك مو ازبهُثَ ،بُابٕ ق هيِن مو اسش ن َ ،اّصيٓ
ب يذٍ اسةُابند بيُ َأا ك شنٙكٕ مكًيبٕ َ ياند جاُِي َ هند .
ثالث خراٙط الستومال تًُِد اادِهٕ:
جييٓ اسبيِز ااَانر ا قيبٕ مو نحهّينيُٙ ،يّس اسبكُميٕ اسكّينى
اساًُّنْ ،حُ طٕ جش ل ذ س يا ٙطاحك ن جًُِي ميِهيٕ اسقيي َ ،ييذٍ
اشبطيييٕ ميجةطيييٕ مبشييييَ ٌ اسيييذٓ ِط يييق ّيييٌ ك طييئُ اطنطيييُا٘ك ،أٓ اطنييييخنبند
ااحندِييييٕ مييييو اس ييييفٕ اسغيبّييييٕ ييييٖ قن ييييئ ا حةيييين اد أمهّييييٕ  -دةُ يافّييييٕ -
شُّاّناييَّٕ ،جيجكييز يييذٍ اشبطييٕ هو اسييحخ س مييو أكييرب نيييةٕ مييو اسيييكنى
اسف يطّهّط ضُاحْ اسقي َب ياجًن َقياينَ ،ه ياشًن ن ج من اصيط ح ّيٌ
بيي كاسقي اسكربٗكَ ،ذسيك س ي نى اايح يا َشيُد أ ةّيٕ ًُِدِيٕ ا يِهيٕ ،يٖ
اسييي م مييو أى اسهيييةٕ اسعيدِييٕ اسيييكننّٕ س يِهييٕ متّييل سايين اسًّييُد (ًِ %11ييُد،
يٖ كاقحطينع
مقنبل  % 59ييث َ .جع يل حكُميٕ نحهّينيُ ميو ي ييذٍ اشبيياٙ
مثننّٕ أحّن٘ يبّٕ مو انحٕ ا يِهِٕ ،عيّ فًّين عبيُ  602أسفين ميو اسف ييطّهّط،
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َجي ّ ًن س يي طٕ اسف ييطّهَّٕ ،ييذا ِعيط فّ ين ِعهّيٌ جيايّ اا ةّيٕ اسًُّدِيٕ
دا ل اسقي اسعيبّٕ َ ،فا نيةحًن هو  ٖ %12ا ييٗ اسةعّييك َجيييٓ اسبييِز
َاقا اامي و ذ س يا ٙييي ّٙيٕ ييي ك ن ذكينن َحبيت اشبيِطٕ ااَو ،اسً
جح و أ ةّٕ ًُِدِٕ  ،%15فإنًن احخيج أحّن٘ يبّٕ مو شهيُث شيي ا يِهيٕ َميو
صبنديين اسة يييَٓ ،يييْ أم طُبيين َصييُ بيينيي َ ،يييث اسيييُاحئَ ،طبييّم اس شييٚط
هنجيينَ ،شييعفنرَ ،بّييخ حننّهيين اسشي ن (َيييْ مهطقييٕ جعيييأل اسّييُم مبهطقييٕ (ث
رب ييا س يييّطئ اامهّييٕ اراييياَ ،ّٕ ّٙاردا ٔ اسف يييطّهّٕ  ،مقنبييل ذسييك جُةق يْ
كهايييياّٙلك يييٖ ااحّييين٘ اسعيبّيييٕ اآلجّيييٕ :اسشيييّ شيييياج َ ،ا اسع يييُدَ ،اي ي ُاى،
َاسعّز ِييَٕ ،اساييُانَٕ ،اسة ييئ اسقيةييَٕ ،عّعًيين هطيين اسقييي ارايييا ّٕ ّٙهو
شننييت ضييم اسكحييل اطاييحّطننّٕ :معنسّييٌ أدَمييّم َمّحشييُ أدَمييّمَ ،يّشييُأل أدام
مشن شي اسقيي َ ،ننفّيٌ ِعقيُث َشّ يُ شهيُث اسقيي َ ،كح يٕ يُع حايُّى
اطاحّطننَّٕ ،عّا ا يحُطهند اسُاقعٕ مشن يث اسقي هو اسقي اسكربٗ أَ
اسبيييَد اسة يِييٕ س قييي َ ،بًييذا ِ ي و ا ييينَسُى اراييياُّ ّٙى أ ةّييٕ هايييإّ ّٙ
مط قيٕ دا ييل ا يِهييٕ ،حبّيز ِاييل يييد اسًّيُد هو  592أسييس نيي ٕ مقنبييل 662
وطأل مو اسعيث.
أمن اشبيِطٕ اسرننّٕ فحخحُٓ ٖ قّنم كهايياّٙلك ب يم ا هينطق ا يذكُ ٔ ونفين
هسًّن مقنبل اسحخ ْ و مهنطق أ يٗ ِيكهًن ف يطّهُّى دا ل اسقي  ،مرل
حْ اسعّييَُِٕ ،ه طين٘ اسة يئ اسقيةيٕ َمين حُدين مكننيٕ نصيٕ جعييأل بييي (اجملين
ا قي ك جط س فًّن ق ّٕ اسيّندَٔ ،متيهح اسطُاٙيس اسيِهّيٕ مكننيٕ َاضيخٕ ،ميا
افححيين مطيين ( طيييَد ق هيييِن؛ سّاييةح مطيين ا مشييبكنَ .نيييةٕ اسًّييُد احاييةح
حبيييت يييذٍ اشبيِطييٕ ( َ %11يييديم ( 595أسفيين ،أميين نيييةٕ اسعيييث فيييحكُى
( َ %05يديم ( 99أسفن.
َاشبيِطٕ اسرنسرٕ أَ طيٕ اسقيي ا ُايعٕ ذبيخ ايّندٔ كهايياّٙلك فحيهسّ يٖ
يييم اقحطيينع أٓ مييو ااحّيين٘ اسعيبّييَٕ ،سكييو جُا يّا عّييا ااحّيين٘ َا يييحُطهند
َاسةيين اطاييحّطننّٕ اسًُّدِييٕ ،دا ييل اسقييي َ ن شًيين ِعييط احملنفظييٕ ييٖ
أ ةّٕ ًُِدِٕ جايل هو ( %91مقنبيل أق ّيٕ يبّيٕ جايل هو (َ . %09مين جيييٓ اآلى
يُ جًُِي كنمل يِهٕ اسقي اسعيبّٕ َمن حُدين ،هذ أ هيخ اسبكُميٕ اراييإّ ّٙ
أى اسقييي يييْ نص ي ٕ كهاييياّٙلك اابيِييَٕ ،يييذا ميين أ هييٌ أِ يين جيامييت اسيييّٙس
اُصّٕ ًُِدِٕ.
ااميِكْ هيمن قن  :هى س قي
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نيم اايادر َااراجع:
- 6صب ييٕ اسي ااييند اسف يييطّهّٕ ،اجمل ييي  ،09اسعيييد ( 6771 ،0مهشييُ اد شنمعييٕ
كنسّفُ نّن .
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ازبريَداسّم بُاخ 0 ،أكحُبي .6776كُ ينِرب 6 ،نُف رب 6776ضب يييي اسيي ي نك :اسقيييي قةيييل فيييُاد ااَاى ،ر( 6مهشيييُ اد اسييييا اسعيبّيييٕس ع ُم  ،بريَد02 ،
قناييم ضب يييي :اسشيييًندٔ ييٖ بُابيييند اسقيييي  ،ر( 6مهشييُ اد داٙيييئ اسرقنفيييَٕار م اسشن قٕ0220 ،م.99 ،
ِنمن ِنا :سو جيق اسقي  ،اسشةكٕ اسعهكةُجّٕ /مُقيا َاي م ،أَى طِيونخ0 ،
-صب ٕ اسكُِخ ،اسعيد  ،506يزةٕ اسحًُِي0227 ،م.
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الحداثة وما بعد الحداثة
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د .غضاُ غٍٗي
ِ٘ ظاِز ٚتارخيٗ ٛثكافٗ ،ٛعكّمتِ حال ٛوَ عدً الٕضٕحٔ ،عدً التخدٖد
يف دراصات الفالصفٔ ٛاملفكزَٖ ٔاألدباءٔ ،تعددتِ الدّالالت إىل درج ٛالتباَٖ ،بلن
ٔالتٍاقض ..أحٗاٌاً.
ابتدأت وع بدء تَبدُّه والوح صٕر ٚالعامل يف أٔرٔبا اليت تزصّدت وٍذ العصٕر
الٕصط ٜيف فرت ٚتزأحتِ وا بني الكزُ اخلاوط املٗالد ٙإىل الكزُ اخلاوط عغز أٔ
الضادظ عغز ،حٗح ِٗىٍتِ الكٍٗضٔ ٛاملفاِٗي الالِّٕتٗ ٛاملضٗخٗ ٛعمل ٜالعكلٕه،
ٔخضللع املفكللزُٔ حٍّٗللا ألٔلٕٖلل ٛالعكٗللدٔ ٚالالِللٕت ،لتتكللزاظَ صللٕر ٚا ٌضللاُ
اخلائف وَ ارتكاب املعاص٘ٔ ،وَ الٕقٕع باخلطٗئٔ ،ٛالذٖ ٙعم٘ ولَ قلٗي الشُِّلد
بالدٌٗأ ،وَ احتكارِا لصاحل حٗا ٚاخلمٕد يف الدار اآلخز..ٚ
ِللذا ا ٌضللاُ الللذ ٙهللاُ ٖفّللي العللاملٔ ،رللأه أُ ٖف ّضللزٓ وللَ خللاله الللٍ
املكلدّظ؛ ألٌللْ ٖعتكللد جاسولاً أ ٌّللْ خيتللشُ ااكللائل عٗعّللاٗ ٔ ،ل عللَ األصللئمٛ
عٗعّا .فٗضزع لمتربك بأضزح ٛالكدٖضلني ،أٔ لغلزاء صلكٕك الػفلزأُ ..بداٖلٛ
ت وٍلذ وٍتصلف الكلزُ الزابلع
ت الصلخٕ ٚذلذا امتىلعٔ ،قلد ابتلدأ ِ
ااداث ٛرافك ِ
عغللزٔ ،بمػ لتِ أٔجّللا أٔاخللز الكللزُ الضللادظ عغللز ،حٗللح بللدأ تعللب" االلدٖح
"ٖ "Modernزادف تعب" اآلُٖٔ .)1( ..كُٕ وعارضاً لمعصٕر الكدميلٔ ،ٛالعصلٕر
الٕصط.ٜ

( *) عضو جمعية النقد في اتحاد الكتاب العرب( ،سورية) ،أستاذ األدب الحديث والمعاصر في جامعة دمشق.
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بٍٗىا ا اشا ادمدمً وحاااحلما "اذتاااماا٘" ٔ"اذتمااااا "ٛو ٍااا ٜااان وا ا ِااإ حصاااَ
ٔعحرٔ ..ٙيف القرُ الد شع ععر أصبا ٖاراف وا ِإ ورغإ فٗأْ ،تقاممو٘ ..ااي
حتٕمه لٗكُٕ ظ و ً٦لكن و ِٕ عحرٔ ٙوٍ قض لمى ض٘ٔ .لكَ حر  ٛاذتمااٛ
وَ حٗث ِ٘ حر  ٛاق فٗ ٛظ وم ..ٛاٌحلمقتْ وٍذ وٍدحف القرُ ال عرَٖٔ ،و زالاتْ
تمصْددمً لمد بري عَ ن و ِٕ غرٖب ٔوبعمر ب دتمٖم.
ط بق ثري وَ الب حثني بني عحر الٍّطا ٛيف أٔببا ٔ ،القارُ الصا فط ععار،
ٔبأ ٝب طّي أٌْ ٖعكن املرحم ٛاٌ٥دق لٗ ٛو باني ال حإب الٕشاحلٔ ٜزواَ اذتمااا..ٛ
ٔقم قصمي أحمِي "و بظ ه بريو ُ" اذتماا ٛإىل ا٦ث حقب" :أ٧ىل واَ أٔاٟان القارُ
الص فط ععر إىل ٌّ ٖ ٛالقرُ الث وَ ععرٔ ..الث ٌٗا ٛواع املامم الثإب ٙيف الدصا ٍٗٗ
وَ القرُ الث وَ ععر ..أوم الث لث ..ٛفف٘ القرُ ال عرَٖ.)2("...
ا٘ يف اذتٗا  ٚيف أٔببا ،
يف
ٔبأ ٝبا حثُٕ أ مُ اا ٛعٕاواان أفم إىل تػااٗري حقٗقا
أفم ْ إىل خمق ب ٝ٣جمٖم ٚبمًٞا وَ القرُ ارت وض ععر ٔالص فط ععر.

ىا

 1ا ا ٥دع ف ادتػرافٗ ٛاليت ُ بٔمافِ اإلٌصا ُ ٔالتتػا لٗنئ ..قام أ مف
إىل املسٖم وَ ا٥زفِ ب يف اذتٗ  ٚا٥قدح فٖٔ٧ ٛببم عىٕو ً.
 2ا ظّٕب الٍسع ٛاإلٌص ٌٗٔ "Humanism" ٛتحلٕبممِ ٔاٌدع بمِ )*(.
 3اا حر  ٛاإلص٦ح الممٖين اليت ظاكلمتْ ضارٔب ٚومةما ٛاٌدعرِا الٍا ط بحات
إىل أُ حااماتْ ،فبامملت وااَ الٗا اذتٗا ٔ ٚالٗا الاادفكرئ ..غ مٗاار الاإع٘ أ٧بباا٘
يف وااع ٌفصاأْ ،باامأ الكٍٗصاا ٛتفقاام
الااذ ٙفخاان ب زواا ٛأفم إىل حاامٔث تٍا قض حا ف
وك ٌدّ الص بقٌ ،ٛعراً مل ابتكبدْ وَ أخحل ٔ ٞزت زب ٔوذابا أ مف إىل قحلٗ ا ٛواع
الٗ الد ط٘ وع الٕجٕف ٔاذتٗ ٔ ،ٚالفكر ٔالر ٖٛ٣الفمصفٗ ٛلمكُٕ ٔاذتٗ ٔ .ٚبامأ
عحااار ال قااان عماااٖ ٜااام ف٦شاااف ٛال قااان ٔالدٍااإٖر( :فٖكا ا ب ٔ ،فٖااامبٔٔ ،فااإلدري).
ٔمتةاإب ْ أفك ا ب اذتماااا ٛحاإه "ال قاان ٔالحلبٗ اأ ٛالدق اممً"ٔ ،عم بفااع ظ ا ب ال مااي
لمحىٗعٔ ،اودم ش٦ح العك املٍّح٘ المٖك بت٘ إىل الٍحٕص املقمَّشٔ ،ٛإىل الٗ
ٌط" :المَٖ يف حامٔف ال قان" الاذ ٙأاا ب ع صافٛ
الدفكري المٖين ،فعّر د
وَ ا٥حدح ج ٔالرفٔف اهل ٟح ٛاحملدح.ٛ
ت بكااثري وااَ وبا ف ٢القاارُ الد شااع ععاار الفمصاافٗٛ
إُم بٖا ح الدػااٗري قاام عحااف ْ
ٔوٕاصااف تْ أٖطاا ً ،يف اجملاا  ٥اٗ اا ً .حٗاااث شااملط عمّٗاا املفكااارُٔ ٔاملثقفااإُ
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وب ضع الدعكٗك ٔالفةص ..فدةحللي اإلمي ُ ب لقٕاٌني ال وا ٛالايت
اذتٗ ٔ ٚأمن ط الصمٕك.

ٌات حتكاي

ٔبّااذا ٌاار ٝأُم اذتماااا ٛالػربٗاا ٛمل تكااَ طفاار ٚظّاار فح ا ٔ ..ٚإٌمى ا و مّاام هل ا
الكااثري وااَ الدػ مٗاارا ال ىٗقاا ،ٛيف جٕاٌااب ود اامف :ٚاجدى عٗاأ ٛفكرٖاأ ٛعمى مٗاا،ٛ
ب إلض ف ٛإىل عمف بري وَ املدرتع  ،ش قتْ ال مي ٔاجملدى حنٕ الدحٍٗع ..مم
ج ن اذتماا ٛتػسٔ اٗع جٕاٌب حٗ  ٚادتى ع ٔا٧فراف عم ٜحمم شٕأ ،ٞأفم ٝذلك
إىل ٔجٕف حمااٗني حيىمُٕ وف ِٗي حمٖث ٛعَ اذتٗ ٔ ٚالكإُ ٔالٕجإفٔ ..عاَ ان
يف حط بٙ
ظ٘ ..ٞب إلض ف ٛإىل وف ِٗي تمثبتم ادتمٖمٔ ،تمػ٘ القمٖي ..مم أفم ٝإىل منٕ
ودص بعٖ .صدحٗب ذتطٕب ا٩لٔ ٛالدقٍٗٔ ٛالصرع ٛيف منط جمٖم لمةٗ  ،ٚفطا ً٦عاَ
منٕم الٕع٘ٔ ،ابتف ع وٍصٕ الدحلم لمحى ع البعرٖ ٛيف شتدمف أحنا  ٞال ا مل،
ٔلٗض يف أٔببا فقاطٔ .باذلك تمعاكلنم اذتمااا ٛاٌدقا  ً٥لمحى عا البعارٖ ٛيف أٔببا
ٔالػر عىٕو ً واَ أزوٍا ٛال مر إف يف ال حإب القمميأ ٛالٕشاٗحلٔ ،ٛوفا ِٗي تماك
ال حٕب ..إىل أزوٍ ٛبأمس لٗا ٛتقإً عما ٜالددحلاٗط ٔالبٍا ٔ ٞالٍىا مٕ ا٥قدحا ف ٙغاري
املقٗممِٔ ،ذا و ج ن وَ الح ب القبض عم ٜوفًّٕ ستممف لمةماا ،ٛبصبب وا يف
طبٗ دّ وَ تٍ قض ٔغىٕض ،إ ٥أُ عمَِّ اٌفح باً لمٕع٘ يف أعق اٌفح ب و ريف،
ِٕ وَ الد رٖف أٔ املف ِٗي اليت تمقرمبمّ وَ فُٔ أُ تمةمفِ .)3("..
ِٔ٘ بّذا ذا م أفاق وفدإح ..وف ِٗىٗا ً ٔزو ٌٗا ًٔ ..ذا أفاق ودةارك ٖدباممه ٔفاق
امل حلٗ الحل ب.ٟٛ
خصائ ااداثٛ

جتملتْ خح ٟص اذتماا ٛيف اجملدىع الػرب٘ خبحٗحدني "ا اا الفرفٖ ٛال ٍٗفا ٛيف
ا٧ف ٔالمَٖ ٔالصٗ ش ،ٛاا ال ٍ ٖ ٛالب لػا ٛبا ل مي ا٩لا٘ ٔتحلبٗق تاْ ال مىٗا ٛالراوٗاٛ
إىل تٕشٗع شمحل ُ اإلٌص ُ عم ٜالحلبٗ ٔ ،ٛالسٖ ف ٚيف بخ .)1("ْٟ
ِٔذا و ج ن اجملدىع يف ح ل ٛحٕٖٗ ٛودٕامب ٛلددحل٘ الدقمٗمٖ ٛاملقٗمم ،ٚستارباً،
لٗض ال مي ٔال قن ٔالحٍ ع ٛفقط ،بن اإلوك ٌ الدحرٖبٗ ٛلمذا الفرفٖ ٛأٖط ً.
اا أوم يف ا٧ف  ..فقم ظّر ٌسع الدى ٖس ٔا٥خاد ٦بعاكن ٔاضاا ،فعّار
فٕلدري ..ظىمدْ املعّٕب ٚاليت فعىتْ فمصف ٛالمميقراطٗ ٛيف الػر ..
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"قم أخدماف و اك يف الارأٔ ،ٙلكاٍين وصاد م  ُْ ٧أضاةم٘ بٍفصا٘ واَ أجان أُ
ٖد ح لك أُ ت بمر عَ بأٖك ٔقٍ عداك ..ااي ظّار بإفلري الاذ ٙبامأ بحلارح وفّإً جمٖام
لمةماا ٛوف ي ب ذتٕٖٗ ِٕٔ ،ٛوفًّٕ "المةعٖ ُ ٔ "ٛقٕه " :أعين ب ذتماا ،ٛوا ِإ
ع بر شرٖع السٔاهٔ ،"..اذتمٖث عٍْ ِٕ اذتمٖث عَ امل٤قت ٔالساٟن ..فّاذا ال بإب
الصرٖع لٗض شٕ" ٝالمةع ،"ٛفكن ظا٘ ٞيف فاخان ِاذٓ اذتر ا ٛغاري قا فب عماٜ
الدق ط أٌف شْ ،أ ٙغري ق فب عم ٜالدعكن بصبب ِذٓ ال حم ٛاملدص بع" ٛالمةع ٛيف
اذتماا..)1("ٛ
ٔبو ت ملق وفًّٕ المةع ٛعٍم بإفلري وفّإً ادتدامَّ ..ٚف دتامِ ٚا٘ الايت ت حلا٘
اذتماا ٛقٗىدّ ا٧ش شٗٔ ..ٛبّذا تعان اذتمااا ٛلمٖاْ يف حر ا ٛإٌدا ب فاٟبا ٛلمحمٖام
املدح ٔزٔ ..تدتأ وَ إٌد ب العبْٗ املإاز ..ٙفا ٦تعاكن ذمنٕذجا ًذ ،ىا أٌّا تداتأ
وَ إٌد ب القٕالب أٔ امل ٖري الٍّ ٟٛٗ؛  ٌّ٧يف ح ه تعكن فاٟي ٔصرئب ٚفاٟىا ٛتقإً
ض لكان وا ِإ و ارٔ امل ا مل ،بان تصا ٔ ٜباٞ
عم ٜاهلمً ٔجتا ٔ ز الٍىإذب واع بفا ك
ال٦ودعكن ٔال ٟ٘ ٌّ٦الذٖ ٥ ٙقع حتت ٥فدٛد الٍىٕذب..
بٍٗى ا أطمااق "باوباإ" صااٗةدْ املعاإّب " :ٚجيااب أُ ٌكاإُ حاامااٗني عماا ٜحناإ
وحلمق"( ،)6ى اجتْ جٗىض جٕٖض حنٕ تٗا ب الإع٘ لٗفادا أفقا ً جمٖامًا لمكد باٛ
ا٧فبٗ .ٛاي ج " ٞإزبا ب ٌٔم" " "Ezra-poundالذٖ ُ ٙرفف فاٟى ً" :..اج مّ جمٖم"ٚ
ٌٔ صرٓ ت٦وذتْ ٔورٖمٔٓٔ ،وَ أبرزِي " اا ط اا إٖمٕٗ ".
أو عم ٜص ٗم املمابط ا٧فبٗ ٛفقم عبمر اثري واَ املامابط عاَ اخد٦فّا واع
املٕاصف ا٧فبٗ ٛاليت ش ف أٔبب بفْح ً طٕٖ ً٦وَ السؤَٖ" ..ذِب ب طّي إىل أٌّ
اا أ ٙاذتماا ٛاا بمأ ب ذتر  ٛالرٔو ٌدٗٔ ٛو ت ِ٦واَ بوسٖأ ٛشارٖ لٗ ،ٛأٔ أٌّا
اٌحلمقت وَ اذتر  ٛاليت تسعَّي لٕا" ِٞإزبا ب ٌٔاما"ٔ ،اٌطإ ٝحتات لٕاّٟا ب اض
أصمق ٔ ْٟورٖمْٖ ،وثن إٖمٕٗ ٔغريٓ"(.)7
ى ظكلمت اذتر " ٛاملصدقبمٗ ٛاإلٖحل لٗٔ ٛالرٔشاٗ "ٛح لا ٛحمااٗا ٛود جحاٛ
تفاااااٗض ب ذتى شااااأ ٛاٌ٥ااااامف عٔ ..قااااام ميثمماااااّ بٗاااا ُ املصااااادقبم٘ أ٧ه "وااا ا بٍٖٗيت"
" "Marinettiالاااذ ٙداااب ٖقااإه " :حدمااا ٜا ُ٩أعمااا ٜا٧ف واااَ ظا ا ُ الصاااكُٕ
الكٗ٠بٔ ،الٕجم ٔالًٍٕٔ ،حنَ ٌٍإ ٙأُ ٌ ما٘ واَ ظا ُ الف ان ال امٔاٌ٘ٔ ،ا٧ب
احملىاإًٔ ،خحلاإ ٚاملدص ا بق ٔالاإخسٔ ٚالحااف  "ٛأٔ ٖقاإه " :فمٗ ا د وع ا محلٕ اذتراٟااق
املرحُٕ ب ص ب ّي اليت لَّٕحدّْ الٍ ب"(.)8
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ٔبو اِدىتْ اذتماا ٛا٧فبٗ ٛبحلبٗ  ٛالمػ ٛا٧فبٗ ،ٛحد ٜظكلن تػٗريِا ٌٔصْاف
املٕاض ا٥شد تٗكٗ ٛادت وم ٚاليت طب دّ بفح ً طإٌٖٔ ،ً٦صْاف الٍصاق الب٦غا٘
الداسٖٗين الاذ ٙابتكاس ْ عمٗاْ لػا ٛا٧ف ِاامف ً أش شاٗ ً لمةمااأ .ٛقام بأ ٝباميٌٕاام
ٖٔمٗ وس " :أُ ِذا الٕضع ..ميٗن  ُ٧خيمص إىل قطٗ ٛود مق ٛب لمػ ،ٛف لمػا ٛال فٖاٛ
لٗصت شٕ " ٝمٗعّٗ " ذا د ب مٍ ٔاحم ،جترٖمٖ ٛالحل بع ،أو المػ" ٛالع رٖ "ٛفاا
عمّٗ أُ حتدطَ أظك  ً٥جترٖبٗٔ ٛص ب ..ٛيف ست ٔل ٛلب ث اذتٗ  ٚيف اإلفباكِ .ذٓ
المعٕ ٚتطيم ذلك الكثري مم اعدمٌ اا تقمٗمٖ ً اا أُ ٌحٍفْ ب عدب بٓ وَ "اذتماا"ٛ
فمٕبري "ٔق وٕط ا٧فك ب اليت  ٥تٍ قغٍِ ،ر ٙجٗىض ٔأشمٕبْ الذ ٙزاف ت قٗماً يف
أعى لْ ا٧خاري ،ٚإٖمٗإ ٔحمٖثاْ عاَ ضارٔب ٚأُ ٖ ىام العا ر اذتامٖث إىل فارض
اٌدساع المػ ٛوَ امل ٍ.)9("ٜ
 ٛمس

ت اذتماا ،ٛل نم وَ أبرزِ :
ع ؤ ٛشى د

آ لل التٍاقض وَ حٗح املفًّٕ ٔاملعطٗات الفٍٗٔ ٛاألدبٗ ٛخباص.ٛ

فبصاابب الدٍ ا قض ٌاات حر اا ٛاذتماااا ٛتّاادي ٧واار و ا  ..اااي تّىمااْ ..أٔ حدااٜ
ترفطااْ ..فقاام اِدىاات اااا وااث ً٦اااا أٔمه ا٧واار ب لعااكن الفااين ل٨جٍ ا ط ا٧فبٗاا ،ٛاااي
ش بعت إىل ختفٗف ِذا اِ٥دى ً ذتص الرٔ ٖ٣الدةٕ. ٥
ب لل الػىٕض :الذ٥ ٙزوّا ٔ ،اٌ كاض يف ب اض ا٧جٍا ط ا٧فبٗأ ،ٛلكا مَ جتملٗاْ
أ٧ضا ُ يف الع رٔ .قام ٖا ت٘ غىٕضاّ ٔالدب شاّ واَ ت اممف وكٕمٌ تّا  .ىا
ٌت ترفض الٕضٕح ٔ ،ن و ِٕ ظ ٟع ٔو ارٔ خعاٗ ٛالٕقإع يف فاذ الٍىإذب..
ٔا٥جت ٓ حنإ الدقمٗام هلاذا الٍىإذب ،مما ٖا٤ف ٙإىل الٍىحلٗأ ٛالدٍىاٗطٔ ..ال إف ٚإىل
الك٦شٗ ٛوَ طرٖق اخر..
ج لل تكًٕ ااداثل ٛبكضلز األعلكاه ٔالصّلٗؼ ..حدا ٜالايت تبامعّ خعاٗ ٛالٕقإع ب لق لاب..
ٔالٍىطِٔ ،ذا و جي مّ ودح ٔز ٚلذاتّ  ،عات حر ا ٛفاٟىاٟٗ ٌّ ٥ ٛا ٌ ،ٛفٗا ٛان
و ٖد مق ب لثب  ،لح حل الحرئبٔ ٚالدةٕمه ٔاٌ٥دقا ه " ..مل تكدفد اذتماا ٛوقٕلاٛ
جت ٔز امل ض٘ٔ ،إمن ذِبتْ ب ض اجت ِ تّ املدحلرف ٛإىل القٕه :إُم "امل ض٘ خ ٌق"،
ٔ٥بم أُ ٖمقذ بْ وَ فٕ ب خر ٚاذتماا.)11("..ٛ
ف اا غٗ ال ٦ق ٛبني الفٍُٕ اذتمٖثٔ ٛاذتٗ  ٚا٥جدى عٗ" ٛفمَ ٖكُٕ الك تب
اذتمٖث "حمااٗ ً" ٔفق اا ب ب اا إ ٥إذا أفاب ظّرٓ لمىحدىع ،فىّى ٛالفَ ِ٘ الدح ٔز
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مل ِٕ و رٔ ٔش ٟم)11("..
ِلل لل الٕقٕف إىل جاٌ الالوٍتّ٘ ٔ الالوكتىن ٔ الال ُوتِكََ  :فف٘ اإلتقا ُ ا دىا ه ..فبػٗا
صف ٛاإلتق ُ يف الٍص "ٖبمٔ ودععٗ ً ،غري ودَّصاقٔ ،غاري تاراتيٖ ،ػٗاب الد ا لق باني
أجسأِ ..ْٟاذا وا ٌ٦حعاْ يف قحاٗم ٚاذتمااا ،ٛحاني ٖارأا و ٍ ِا ٖٔدىإبٔ ،حاني
صق.)11("ٛ
تػٗب فّٗ الٕحم ٚالم٥لٗ ٛاملدَّ د
أوم فٗى ٖد مق باا "و ب م اذتماا "ٛااا فبةصب بأ ٙب ض املفكرَٖ ٔالمابشني ااا
فإُ ورحمدّ بمأ يف ارتىصٍٗٗ  ..أٔ وٍذ الث٦اٍٗٗ وَ القرُ ال عارَٖ ٔ ،ا ُ
أٔمه وَ اشد ىن وححلما "و ب ام اذتماااِ "ٛإ العا عر "تعا بلس أٔلصإُ" يف بشا لٛ
دبّاا عاا ً  1911إىل أحاام أصاامق  ْٟوعااكيك ً فّٗ ا بقٗىاا ٛالاارتاث وق بٌاا ً ٛوااع
اذت ضاار ٔتاامفق عحل ٞاتااْ" حٗااث ٖقاإه ( :أمل ٖكااَ وااَ ا٧فطاان لٍ ا حنااَ "و ا ب اام
اذتمااٗني" أُ ٌرتك أظٗ ّ ٞذٓ ٔبا) ٌٞ؟!(.)13
ٔتعبْ "و ب م اذتماا "ٛاذتماا ٛوَ حٗث غىٕض املححلما ٔف٥لدْ ..فاا "فكإ"
يف وق لدْ " و ِ٘ إٌ٧اب؟" ٍٖ دّ ب لػ وطٔ ٛاملدٗف"ٔ ،ٛإّٖ حصَ" ٖ ٥عك يف أُم
ٍِ ك وعك ٍ ٦وفّٕوٗ ًٛتكىَ يف صممْب و ب م اذتماا.ٛ
فاا ٍِ ك و ٌ  ٚوححلما "و ب م اذتماا "ٛوَ عمً ا٥شدقراب الم٥ل٘" ،أ ٙأٌْ
ٕٖ ٥جم إا ع ٔاضا بني الب حثني حٕه و ٍ ٓ ،ى أُ ٍِ ك تماخ ً٦بني وفّٕو٘
اذتماأ ٛو ب م اذتماا ،ٛفبةصب ت بريٖٓ ،قًٕ فلٗن عم ٜأُ ااا (و ب م اذتماا )ٛاي
(اذتماا )ٛأ ثر ف ثر ااا أخذ تٍسلق ٔتٍةمب يف السوَ ،وّمف ًٚظ ن أ ٙمتٗٗس
تفرٖق٘ بٍّٗى أوراً وٗٔ٤ش ً وٍْ.)11("..
اي بمأ املححلما جيم قبإ ً ٥يف حقإه امل رفأ ٛالفاَ ٔالثق فأ ،ٛصا ب ٖعاري إىل
املرحم ٛالد بخيٗ ٛاليت تمتْ اذتر ال ملٗ ٛالث ٌٗٔ ،ٛاليت تّدي بعكن أش ط ب ٥جت ٓ
الدحرٖئ ،قم ٖدساوَ ِذا وع اٌدق ه اجملدى الػربٗ ٛوَ تقٍٗ ٛالحٍ ع الثقٗمٛ
إىل الحٍ ع المقٗق ،ٛأ ٙاٌدق لْ وَ زتدىع اذتماا ٛإىل زتدىع و ب م اذتماا ٛيف
ح ل ٛالدفرٖق بني ف٥ل ٛاملححلمةني(*).
ٔمتحمم و ب م اذتماا ٛنَّ و ِٕ غري عقٌ٦ا٘ٔ ،غاري ٔاق ا٘ٔ ،حتا ٔه تاموري
امل ضااا٘ أٔ الصااادرٖ ٛوٍااأْ ،تااارفض الٍحااإص املػمقااا ٛأٔ ذا ا٧حكا ا ً الٍّ ٟٗاااٛ
الق ط  ،ٛى ترفض ا٩با ٞاملبصرت ٚاملقٕلبٔ ،ٛتكرٓ و ِٕ وحلمق ٌّٔ ٔ ،ٟ٘تامعٕ
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يف وفداإح ،ق باان لمد ٖٔاانٔ ..غااري ٔاضااا ..ميكااَ لمىدمقاا٘ أُ ٖعا بك يف إجيا ف
إىل ٌااص
ف٥لدْ وَ خ٦ه الد ٖٔنٔ ،تمعٕ إىل لػ ٛغري وف ى ٛب لم ٥٥املصابق ٛبان تمفطان لػاٛ
وفرَّغ ٛوَ الم٥ل ،ٛتٍع ١ف٥لدّ عت صرئبَ ٚأشْٗاادقَددّ .
ٔوَ ٍِ فاإُ ب اض المابشاني قام بأٔا يف "وا ب ام اذتمااإٌ "ٛعا ً واَ ا٥وداماف
لمةماا ٛيف ب ض جٕاٌبّ ٔمس تّ ٔخح ٟحّ  ،أٔ ٌٕع ً وَ بف الف ن عمّٗ ..
ميكٍٍاا القاإه أخاارياً :..إُ اذتماااا ٛف اان ودحاامف ٌّ ٥اا  ..ٟ٘زلدااق ٖداا بم ٜعمااٜ
الدٍىاااٗط ٔالٍىذجااا ،ٛفعااات إلٗاااْ عٕاوااان ود ااامفٚ؛ فمصااافٗٔ ٛاجدى عٗااأ ٛاقدحا ا فٖٛ
ٔعمىٗاا ..ٛأ مف ْ إىل تػااٗريا عىٗقاا ٛيف البٍٗاا ٛالفكرٖاا ٛلمىحدى اا  ،اشاادح بت هلاا
ف م لٗ ود مف ُ ،ٚا٧ف إحماِ ٖ .قٕه الك تب ُ "و لكي برافبار ٙااا ٔجاٗىض
و ف بلَ" يف د بّى "اذتماا:"ٛ
" ٌت اذتماا ٛيف أغمب البمماُ ور لب ً غرٖب ً وَ املصدقبمٗٔ ٛال موٗ ،ٛواَ
احمل فعٔ ٛالثٕبٖ ،ٛوَ الحلبٗ ٗٔ ٛالروسٖٔ ،ٛوَ الرٔو ٌصٗٔ ٛالك٦شاٌٗ ،ٛات
ترحٗب ً ب ل حر الدكٍٕلٕج٘ ٔاشدّح ٌ ً لْ.
ٌت اإلمي ُ ب ُ أظك ه الد بري ادتمٖمِ ِ٘ ٚرٔ وَ الد بٖذٔ ،وَ ٔط ٚ
السموَ ٔاإلمي ُ يف الٕقت ٌفصْ بحم تمك ا٧ظك ه يف الد بري عَ السوَ..
ٔيف أ ثر تمك ا٧قحل ب
فرت ٚاِدٗ جّ ٔاخدى بِ )11(".

ٌت فرت ٚالدص ٍٗٗ

واَ القارُ الد شاع ععار ِا٘

***

169

ااداثٔ ٛوا بعد ااداثٛ

اذٕاوػ:
ادتاامف" اااا ع ا مل امل رفاا ٛاااا
( )1اااا ٖٔمٗا وس باميٌٕاام :طراٟااق اذتماااا" ٛضاام املداإاٟىني حل
الكٕٖت ،حسٖراُ اا  1999تر :ف بٔ عبم الق فب ،عاا  116اا ص .11
( )1الق ٕف اا عبم الرمحَ :اإلبّ ً يف ظ ر اذتماا ٛاا ع مل امل رف ٛااا الكٕٖات ،عامف
 ،1111 ،179ص  73اا .71
(*) اذتر  ٛاإلٌص ٌٗ ،ٛحر  ٛوٗمس عحر الٍّط ٛأ٧ببٗ ِ٘ٔ ،ٛحر ٌ ٛت
تاا٤وَ بقاامبا اإلٌصا ُ عماا ٜال حلا ٔ ٞاإلبااماع ال مىاا٘ٔ ..غااريٓ ..بمػاتْ ذبٔتّا يف
القرُ الص فط ععارٔ ،واَ أِاي ممثمّٗا إٖرامسإط اهلٕلٍام ٙااا ٔوٌٗ٦كدإُ
ا٧مل ٌ٘ٔ ،لٌٕٗ بفٔ فافٍع٘ اإلٖحل ل٘ٔ ،تٕو ط وٕب اإلٌكمٗس.ٙ
( )3اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :املرجع الص بق ،ص .71
( )1اا رًٕٖ ،شف :ت بٖذ الفمصف ٛاذتمٖث ٛاا فاب امل ب وحر  ، 1917ص .7
( )1اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .78
( )6اا ٖٔمٗ وس ،باميٌٕم :ورجع ش بق ،ص .13
( )7اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .71
( )8اا ٖٔمٗ وس ،باميٌٕم :ورجع ش بق ،ص  13اا .11
( )9اا ٖٔمٗ وس ،باميٌٕم :ورجع ش بق ،ص .11
( )11اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .81
( )11اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .86
( )11اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .81
( )13اا الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .86
( )11الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص  86اا .87
(*) الق ٕف ،عبم الرمحَ :ورجع ش بق ،ص .86
( )11اااا بااراف باار ،ٙو لكيذو ف ا بلَ ،جااٗىض :اذتماااا ٛاااا ب ،1ور ااس اإلمن ا ٞ
اذتط ب ،ٙط ،1991 ،1تر :وٖ٤م فٕز ٙحصَ ،ص .11
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هل تنعكس تداعيات الحروب في المشرق
العربي على رسم حدود جديدة
(سايكس بيكو )2؟(*)1
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(**)

مقسمة
مضى على اتفاقية غايكؼ  -بيكوو  1117قوط موا الوعمان تتوعوه يو
أمنوواا اوووط ا ش الاووطط ا غوو أغوووبابوا ز ا عوووا ووت تروووض املػوووتتسا
تضوواضا املحلوواو الو تيووة الس ليووةن مووا ظارت ايووسه انغووهاتيت ووو فػو ن
أعين بصلك ظضع "إغطائيل" زجموا ي الػيرطة علي ما خالرت العمل على تقػيم
ز ل تفتيتوان متع قيام ز لة عطبية كبوة ميكا أ تقف ش ج صا املدر ن
اقتالع حضاضة شعوبوا ثقا توم ما جص ض ان اغوتبسايا بكيا وا اوة تتدوط
جػووس ا انختال ووا الرائفيووة املص بيووة اتثتيووةن تهعووطع يوووا الكطا يووة
لتحقيت صا ايسه.
بووسأ العموول علووى قيووت شلووك بووالعال ان تووساا النيرووا الفط ػ و علووى
املاطط العطب ن ضغم ض ض غكا الس رت الو غتوعوع وه ان توساا وت مقولوة:
إ "الفلػووريتيي يط ضووو الحلووويو يةن املػوويحيي اللبتووا يي يقبلووو بفط ػووان
العطا الػووضيي يروالبو بانغوتقالرت"( .)1لكوا جملوؼ الاويور ا مطيكو كوا
قس ض ض معا سة وغاي املؤغػة لعحلبة ا موم املتحوسةن ا ػوح ا مطيكيوو موا
مجيع املؤمتطا املاهكة بي اولفاء.
(*) ورقةةعمل ةةدمم ةةاامدكةةرمعبةةالفترملعةةامعبىلفةةرمتمل ةةترمم امعا ة ملزمع قلب ة معبضةةردتمازلةةشمعبع ةةت موعبارعصةةر م
عالصذلعمبجبعميفمعؾبػمعبلعنرن معبذيمعنع اميفمدةرلو م15مةةةم18مأيةرر/ماةريتم2117ا،محةت متمنرققةر معبؾةزع م
يفمعبعرملمعبعزد ت.م م
(* *) نرئبمل بامللبعمعبعالقر معباوببع،مااي زمازلشمدرعصر معبغزقمعألوصطميفمجراععمأود مجناع معبعرابع،م
صتنبعكر ،مهرريرنرم(عشلنا).
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ودعةةةاماتع ةةةعمروصةةةبرمعب بؾةةةزيعمللةةةامعالمىلرقبةةةعمػضةةةامعالنفةةةاع معبىلزنضة ة م
وعبدليطرن مللامأرضمعبتعقتمدةةمتعالنفاع معبىلزنض مللامصةتريعموبعنةرومولبلبابةرم،م
وعالنفاع معبدليطرن مللام لضطنيموعألردوموعانرطقمعحملبطعمدرـلبجمعبعزد مودغاعد،م
وعلفعةةررمسلةةر مصةةتريعمودةةالدماةةرمدةةنيمعبنكةةزي مأيقة مةرما ة مانةةرطقمعبنىلةةتنمعبىلزنض ة ،م
ومملاعموعديمعألردومانط عمنىلتنمبدليطرنبر،مولرنتمعب اظماؾنىلعمبفاتومؼةتمم
ع دعرممعباوببةةعت(،)2م قةةالملة ماغةةزولر مردةةطمانةةرطقمعالنفةةاع مدغةةعاعمصةةا م
حايايعمم ا ماؾرحلمدزيطرنبرميفمعشلنا،موأنردببمنىلطماك عميفمعؿز .م م
ب ةةامجةةزكمنبة مللةةامعبةزغمماة معبتلةةتدمعبةةعمقطعفكةةرمدزيطرنبةةرمو زنضةةرمبلعةةز م
ا رددمعنفىلرففكممفامعألمزعكمعبذي ملةرنتعمقةامدلةتعم امتعؾكةردمعا ةاظتمبل قةر م
للةةامعبرةةترممعبعزدبةةعموعاةةامعب ةةتا معبعزود ة معبةةذيملةةرومكذةةذعمدةةربدلوس.موهاةةذعم م
عصفغال معباي ملتصبلعميفمعبؾةزع مفةامعب تابةعمعبعزدبةع،موهةرمهةتمأردوغةرومميةاملتم
عببتام امعؾكردمعا اظ،مولرومؽاعامحضنيمقامصةع ميفمنبة ملنةاارمعة حمحزدة م
للام يزعو،مولذب مدزس معب رلاممودعلػموغرلهرما معانع ةر مع رهردبةعمعباعلبةعم
امتعؾكةةردمعا ةةاظتم،م تجةةا معؿزلةةر مع مثنبةةعمعالنىلؾةةرببعم زؽةةعمشلةةرمبفنىلبةةذم
أهاع كرموط تحرمكر .م
أ مية البحث
يفمظدملرز ممعؿايثملة ماغةزولر مجايةاممبف ضةبممعانط ةع،مودةزدطممةشعا م
ع لالومل معمىلرقبعمصةرياطمدباةتماةتمولةامدلىلةترمدإقراةعمتوطة مقةتا مبلبكةتدتميفم
لضطني،ميا ممةشعو مهةذامعالمىلرقبةعماةتمعاغةزو معبؾةكبتن مأوال،موأه بةعمعبةنىلطم
وعاتقةةتمعؾب ةتم -عصةةذلعمبج مثرنبةةر.مب ةةاملرنةةتماؾةةردرمعبطرقةةعموعامتقةةتمعؾب ةتم -
عصذلعمبج مبن لكرمةةةموارمسعبتمةةةمقطمعهف رامعبتالير معاف امموأورودر.موا مهنةرمجةر م
عبف ضةةبممووفةةتمكططةةر مجايةةامممكةةا م اممىلاب ة مدو معانط ةةع.موعشل ةا ما ة م
عبترقعممضلبطمعبقت مللامذلىلبعمهذامعاخططر ميفمقروبعم ظكررمح ب عمارمجيةزيم
يفمعانط ةةعموأدعةةرداموكةةرطزامميفمظةةةدمنعةةراملةةرا م تفةةةتي،مودةةزوسمعبعتاةةعموك ةةةرقم
عاضف عد .م
طعية البحث

ينطلقمعبع ثما م زفبعمأومارجيزيمعببتاميفمعبغزقمعألوصةطمكطةطلمبة مانةذم
عب اامبفنىلبذمعاغزو معالصفع رريمعبغزد معبؾكبتن ميفمعانط عمدتصرئدملايامموللةام
ازعحد،ملدلمذلقمدبئعمذؾععممذللز م بكرمعالذفال ر مدنيمدو معانط عموععتدكرمو قم
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مطترملرملمعبضبرصعمعباوببعمومغعبمعبؾزع ما مذال مل لبعمادلفعما معالمىلرقبةر م
وعبؾىل ر موعبؾزعلر مانذمع لالومل معمىلرقبعمصرياطم–مدبات،موارممالهةرماة م
حعرطملزد مللاماضفتكمعألنع عمعبعزدبعمنفبجعمعالصف طر مع قلب موعباوب ،مممرم
اكحامعبطزيقمبفنىلبذمأامعا عازع ميفمانط عمحبتيعموحضرصعمبالقفؾردمعبعرا ،مببعتدم
عبؾزع مللامعبغزقمعألوصطملدلمحزو مدربتلربعممزمضمماعراكرمحرببر .م
إشكالية البحث

يضةةةفنامعبع ةةةثم اما رردة ةعممؼلبلبةةةعمبعاعيةةةعمعبؾةةةزع مللةةةامعبغةةةزقمعألوصةةةط،م
وعؿزو معبعمملت،موأصةعر ممغةعبمعبؾةزع م،موعالن مضةرار ميفمعبؾةامعبعزدة مدةنيم
طز ما رواموكذزماضروا،موقامعنطلقمعبع ثما موعقتمعألنع ةعمعبعزدبةعموعالمىلرقبةر م
عبرنرئبعمعبعمأدزاتماةتمت صةزعئبدمت،موؽةتالم امعبع ةدمللةاممطعبةقمتل بةاممعبؾةااعتم
ا مذال محزو مدعابعمـلقمارمأزلتامتعبغزقمعألوصةطمعباةعرلتموتمعبغةزقمعألوصةطم
عؾايةةات،ممزصةةمماالق ة ميفمعانط ةةعمعؿةةزو معبةةاعئزمم بكةةر،مواةةرمصةةف و م بب ة ما ة م
مةةاعلبر مذطةةرلممللةةامعالصةةف زعرمع قلب ة موعبعةةرا ،مومملصةةبطمنعةةراملةةرا مأحةةرديم
عب طبممكب مللب معبتالير معاف امموت صزعئبدتم .م
.تػاؤن البحث

اره مدوع تمفممانرطقمجغزع بةعموعجف رلبةعموث ر بةعمودينبةعمواذهعبةعمامفغةعععم
بفتؽباماؾطلحمعبغزقمعألوصط؟ م
هدملرومغنامعبغزقمعألوصطمدرزوع مطعبعبةعماة منىلةطموغةرسمواؾةردرمبلطرقةعم
واتقتمجبت -عصذلعمبج ماكممبن لكرم امجرنبممنىلبذمولامدلىلتر،مصععرمأصرصةبرمورع م
هذعمعاخطط؟
هدملرنت أحةاع متعبزدبةتمعبعزدة متمودةزوسم اةزمع صةالامعبةااتيموعألؽةتببعم
وعبفغةةادموع رهةةر موصةةبلعمـلةةقمدبئةةعما عمبةةعمبؾةةزعلر مدعذلبةةعمو قلب بةةعمودوبب ة مع،م
بفاارلمعشلتيعمعبتطنبعمبلغعت مذااعمبةةِت صزعئبدتمولرملمعبغز ؟ م
التروض التاضخي ملحلرلح ماط ع الاطط ا غ

تقػيم املترقة

يزكمعاففعتمبفطترماىلكتامحاودموذؾرئؿمهذعمعاغزو ،موالدممعاغزو ما مرحمم
اىلكتامأازيا مأطل مفردطميفمعبع زيعمعألازيابعمهتمأبىلزيامارهةرومملةرام2992م
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ؼةةتماض ة امتعبغةةزقمعألوصةةطما ة مدوومنلةةزمعبةةاو معبةةعميغ ة لكر،موعبةةذيمأصةةطم
طالقمأددبر مأذذ مطزي كرمبطزمتمعاضملبعمعبغزقمأوصطبعميفم عررمم امعشلنةاتم(.)3م
ويفملرام2926مجةر معمىلرقبةعمصةرياطمدباةتمدتؽةىلكرماغةزولرممغزدبةمرمعصةفع رريمرم
ؽةةكبتنبرمػضةةاملةةرام،2927ممشعانةةرماةةتمولةةامدلىلةةترمدإقراةةعمتوطة مقةةتا مبلبكةةتدتميفم
لضطنيموعبذيممضعبمدف ضبممعاغزقمعبعزد م امدويةال ماؾةطنعع،مو ةزضمحةاودم
علفعرطبةةعمغطةةتطماضةةف ب عم ممبتجعكةةرموفةةتمدو معانط ةةعمؼةةتمصةةلطعمعالنفةةاع م
عبدليطرن موعبىلزنض مألصعر مصبرصةبعممفعلةقمدراغةزو معبؾةكبتن ،موعقفؾةرديعممفعلةقم
دةةربنىلطموعاتقةةتمعالصةةذلعمبج .مععةةفغلتمصةةلطر معالنفةةاع مللةةاممنىلبةةذمولةةامدلىلةةتر،م
انتميكتدم لضطنيموعبعرملما معبفملصبطم قراعمدوبفكممو قمولامدلىلتر،موصةكملتم
هجزمكمم ام لضطنيموعبفقببقمللامعبضارومعبعز م بكر .م
يفملةةرام2929مأطلةةقمعاعكةةامعالا ة مبلغ ة وومعباوببةةعميفمبنةةاومدزئرصةةعمعا ة ر م
عاغكترمكرنتباممتينيبماىلكتارمجاياعمحادم ب مجغزع بعمهذعمعاؾطلحمبفغ دمتعةزقم
عبع زمعافتصةط،مودؾةترممذرؽةعمانط ةعمعشلةال معـؾةببمواؾةزمومزلبةرموعببتنةروم
وقةةةدلـمو يةةةزعوت(.)4مويفملةةةرام2922مأنغةةةملمونضةةةفتوممغزعةةةدمةةةةةموسيةةةزمعاضةةةفع زع م
عبدليطرن مكنذعك،مت دعرممعبغزقمعألوصطمبفغز مللامع ووم لضةطنيموعةزقمعألردوم
وعبعةةةزعقمواؾةةةزت(.)5مملةة ملرنةةةتمداعيةةةعمعبفخطةةةبطمبغةةةزقمأوصةةةطمافعةةةادمعألبةةةتعوم
وافغعبمعبر ر ر موعأللزعقموعاذعهبموعألديرو .م
دعامعنفكر معؿز معبعرابعمعبررنبعملرام،2945مواتممعخزمدورمازلشيعمأورودرميفم
قبةةردممد ةةعمعبضبرصةةعمعباوببةةع،مدةةش ميفموععةةنط ملةةرام2946ممتؽةةبامجايةةاماؾةةطلحم
عبغةةزقمعألوصةةطمأفةةر م اماةةرمصةةعقمنلةةزامتانةةرطقميفمدرلضةةفروموكصةةبرمعبتصةةطام
وعألقطةةةررمعبعزدبةةةعميفمسلةةةر مأ زي بةةةرتم(،)6معصةةةفا رالماخطةةةطمعبفنةةةت موعبفغةةةعب.م
يفاغاما موعقتمهذعمعبفتؽبامعؾغزعيفمؿةاودمعبغةزقمعألوصةطمس مدو موعةعت م
غةةةرلملزدبةةةعمنع مقتابةةةر موأديةةةروموث ر ةةةر مكفلىلةةةعمبط ةةةطمعشلتيةةةعمعاتحةةةاممبلةةةاو م
عبعزدبع،موملكبامعبطزيقمبااجمت صزعئبدتميفمعانط ع .م
يفملرام2948م مع لالومل ممملصبطمتدوبةعم صةزعئبدتمو ةقمقةزعرمعألاةممعاف ةامم
رقةةمم282ملةةرام2947معب رفة مدف ضةةبمم لضةةطنيم امثةةال مدو م(دوبةةعميكتديةةع،مدوبةةعم
لزدبع،مانط عمحاممدوب ممغ دمعب اظمودبتمؿةم)م،مببعةاأمدةذب معبؾةزع معبعزدة م
–مع صزعئبل ،مومفتصتمدعئزم مومفؾةرر م بكةرمعأللةزعقموعألديةروموعاةذعهبموعبطتعئةام
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وعب تابر م بفغادمأرفةبعمبطةزمتماغةزولر مأذةزكمارةدمتعبغةزقمعألوصةطمعباةعرلتم
عبذيمل لتمعبتالير معاف اممعألازيابةعمللةامػضةباامذؾتؽةرمدعةامحةز ممغةزي م
،2973موعلف ةةردمل بةةاممتعبؾةةااعمتمعبةةعمػضةةا مدضبرص ةعمممتعبىلتفةةامعـالقةةعم–م
عبىلتفامعااازممتمعبعمعنطل تما معبعزعقم .م
حما ن الػطا زمج "إغطائيل" تقػيم املترقةن ال العطا ش قيت الوحسة

مصعتمعبتالير معاف امموأورودرم امداجمت صةزعئبدمتميفمعانط ةعماة مذةال م نغةر م
حلامدغاعدملرام،2955مبباةتوممطعب ةمرمل لبةمرمبتعحةاماة ماغةزولر مردةطمعانط ةعم
دضبرصعمعألحال معبغزدبع،موا مثممجر م غدمعبعاوعومعبرالث مللةاماؾةزملةرام2956م
عبةةذيملةةروميكةةا م اممنىلبةةذمكطةةطمبةةبطمدعبةةاعمل ةةرمجيةةزيمعببةةتا.مباة معنغةةغر م
عبتالير معاف ةاممكنةذعكمدةرحفتع معاةامعبغةبتل ممونىلةتنام،موصةعبكرم امورعثةعمدزيطرنبةرم
و زنضرميفمانط عمعبغزقمعألوصط،محر مدووملرمتمعبعاوعو،م ملطل تماغزو مدعويتم
كيشنكرورملرا2957مبزدطمعانط عمدعادما معالمىلرقبةر معبعضةازيعموعالقفؾةرديع.مويفم
لرام2958م م لالومعبتحاممدنيماؾزموصةتريعم،موباة مدعةامأعةكزمعةنتمت صةزعئبدمتم
حزدةةرمللةةامبعنةةروموحؾةةدمعالنىلؾةةر ملةةرام،2962مومعةةتمنب ة محةةز م.2967مماةةزر م
عاضةةرل معبعزدبةةعمدةةإلالومتعؼةةردمعؾ كتري ةرم معبعزدبةةعتمدةةنيماؾةةزموصةةتريعموببعب ةرم،م
وبا ة مملميافةةبمشلةةرمعبنجةةرمتمأيقةةرم،م امأومجةةر محةةز ممغةةزي ملةةرام2973معبةةعم
عصفخاامعبعز م بكرمعبنىلطمصالحرميفمعاعزلع.
حطا تاطيا  1171بي التتاحا اتخفاقا العطبيةن تطغيذ ان قػاما العطبية

عالتمحز ممغزي مػضةباعمب ةارممعبعةز مللةاممعصةذلجر مح ةتقكممعاغفؾةععم
وؼزيزمأرعفةبكممعحملفلةع،موأه بةعمعبع ةدمعبعزدة معاغةذلك.مبانكةرمأثعفةتميفمعبتقةتم
نعمة ممؾة بممعبغةةز معالصةةفع رريمللةةاممنىلبةةذماغةةزول مكنةةامعبةةذلز،م ععةةامعؿةةز م
ومةةاعلبرمكرمعالقفؾةةرديعمللةةامأورودةةرموعبتاليةةر معاف ةةاممأؽةةارموسرع مذررجبةةعمعبةةاو م
عألورودبةةعميفمعجف ةةرلكممدفةةرري م6ممغةةزي معبرةةرن مدبرنةةرمألةةاوعم بة مفةةزورممعنضة ر م
مجبتمعب تع م امعـطتطمعبعملرنتم بكرمدفرري م22ممغزي معبررن ،مورحبمعبعز م
دذب معبعبرو،م عاأمعؿتعرمعبعزدة م -معألورودة متوعالافعةرضمعألمازياة ماة معاتقةام
عألورودة ة مدةةةاببدمعبشيةةةررع معاففرببةةةعمشلنةةةزيملبضةةةبنجزمم امبنةةةاومالحفةةةتع معؿةةةتعرم
و غرب ،موفزورممعبفغرورماعكرمقعدم جةزع مأيمحةتعرمأورودة م–ملزدة م،م امأومملةتم
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اعرقعفكرمدرصفععردهرما ما ملزمعبضالامعبذيمل اميفملرنتومعألو م,)7(2973موعبذيم
ألةةا م ب ة مت صةةزعئبدتمر قةةكرمعبعةةتدمم امحةةاودملةةرام،2967موأوحمعب ةةاظمصةةفع ام
لرؽ عمأدايعمشلر.ماتممطترمعأل حةاع مصةررلتمأازياةرم امل ةاماة ملزمبلطرقةعملةرام
2974م م بةة ممملصةةةبطمعبتلربةةةعمعباوببةةةعمبلطرقةةةع،موعبفةةةشام بةة معألورودبةةةتومدةةةرطال م
عبتالير معاف امماضع رمللامأيعمذطتممصبفخذونكرمحبر معبف قرلع مبل ةتعرمعبعزدة م
ةةةمعألورود ،مل رمل تمدإجيردمارمزل متابررقمجايامؿلامعألطلضة تم ممبتجعة م
متصةةةبتملةةةادمعألملقةةةر موكببةةةر معبع ةةةدمبفغةةة دمعةةةةرال معبعضةةةازيعموعبضبرصةةةبعم
وعالقفؾةةةرديع،موهاةةةذعمدةةةاأ مدةةةتعدرمعبىلفةةةترمعألورودة ة مػةةةراماتفةةةتلر معؿةةةتعرم
عبضبرص  .م
تػطيع خروا تقػيم الحلف العطب ن بعث اخلاله الحلطاع الرائف املص يب ش املترقة

دعةةامحةةز ممغةةزي ،مواةةرمعةةالف ماةة مؽةةااعماىلرجئةةعممبةةةةت صزعئبدتموحلىلرئكةةرم
وعةةزلرئكر،مأدرلةةتمعبتاليةةر معاف ةةاممعألازيابةةعمذطةةزمعافةةاعدمحزلةةعمعبف ةةزرم
عبعزدبعمللامأا مت صةزعئبدمت،م وماةزعرمأساةعمعبةنىلطموذطزهةرمللةامعقفؾةردمعبتاليةر م
عاف ةامموحلىلرئكةةرموعةةزلرئكرم،م ع لةةتمللةةام جيةةردمقةةتع معبفةةاذدمعبضةةزيت،مللةةامأوم
ياةةتومازلشهةةرمقةةدلـ،موص ةزحلتميفممنىلبةةذمكطةةطميؾةةبميفم طةةررمم ضةةبممدو م
عانط عمللامأصرظمديينمو ثينموطرئىل ؛ممنىلبذعمبل خططمعبؾةكبتن ؛م اةرومع فعةر م
عالن ةةال معبعضةةازيميفمقةةدلـملةةرام،2974موعبغةةشومعبذللة مشلةةرموم ضةةبممعؾشيةةزمم
للامأصطمدينبعمولزقبعم(اضل نيمواضب بني -مأمزعلرمويتنرنبني).ممعتمنب ميفملرام
2975معؿز معؾشعئزيعمعاغزدبعمحت معبؾ زع معبغزدبع،موعؿز معألهلبةعميفمبعنةرو،م
ومتمزمعبعالقةر مدةنيمصةتريعموعبعةزعق،موؽةتالم امسيةررممعبضةردع م امعب ةاظمعحملفلةعم
لةةرام2977مومتقبةةتمعمىلرقبةةعملراةةبمديىلبةةاملةةرام،2978موذةةزو ماؾةةزما ة معبؾةةام
عبعزد ؛مممرم فحمبةةت صزعئبدت،معضبمقت مغتباعمارئرل،متنر ذمميفمعبضة ر تم،موعنفكةر م
دف زي ممجرلعمع ذتعومعاضل نيميفمصتريعملرام،2979موأحاع ممحرمملرام،2982م
مشعانرماتمعبغشومع صزعئبل مؾنت مبعنرو؛ممنىلبذعمارمأقزحامعا ملزمعبؾكبتن ميفمدرريطم
لرام2929مدرحفال مجنةت مبعنةرم ومحفةامنكةزمعبلبطةرن ،موذلةقمانط ةعملرسبةعم بة ،ماةرم
أدكم امظكترمعا رواعموؽتالم امعب زعرمع صزعئبل مأحرديمعؾرنبمدرالنضة ر ملةرام
2999م..ميفمنكريةةعمل ةةامصةةععبنر معب ةةزومعبعغةةزي ،م قةةالمل ة مدلةةممعألاةةزيابمنيم
طربعرومفامعبضةت ببتميفمأ غرنضةفرومبباتنةتعمأدوع مبفنىلبةذمعاغةزو معالصةمذلعمبج م
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مشعانرماتمعبرترممع يزعنبعملرام2979معبةعممعنةتمعبةا ر ملة معا اصةر مع صةالابعميفم
لضةةطنيمودلةةممعبةةاو معبعزدبةةعميفمؼزيةةزمأرعفةةبكر؛م ةةرملةةروماة معبتاليةةر معاف ةةامم
وحلىلرئكةةرموعةةزلرئكرم المأومأطل ةةتعمعةةعررمتقةةترمعبغةةزتم،موعةةجعتعمللةةامعبؾةةزع م
عاذهيبمدنيمعبضنعموعبغبععموعأللزعد؛م ا عتعمؽةاعامحضةنيمبغة محةز مللةام يةزعوم
ؼةةتماض ة امتعؾكةةردمعا ةةاظت.موهاةةذعمدقمعبغةةز م صةةىلبنرميفمنعةةػمعبع ةةدمعبعزد ة م
عاغذلك،م فغعبمعبؾزع معبعزد م -مع صزعئبل مببؾعحمؽزعلرملزدبرم -م ررصبر .م
مؤمتط مسضيس للػالم تعميت ان قػاما العطبية

دعةةامؼزيةةزمعباتيةةتمجةةر ما ة ملزمااريةةامبلضةةالاملةةرام2992؛مدكةةا مؼ بةةقم
عبضالامعبعرد موعبغرادمو قمقةزعرع معبغةزلبعمعباوببةعم،موذرؽةعمقةزعرمفلةطمعألاة م
242ملرام2967مو338ملةرام2973موتاعةاأمعألرضما ردةدمعبضةالا.تمملم ةقمعاة ملزم
أهاع ة مدةةدمح ةةقمأهةةاع معبتاليةةر معاف ةةاممومت صةةزعئبدتميفممع بةةقمعبغةةز ميفمعبؾةةام
عبعزد ملدلمعمىلرقبعمأوصلتملرام2993مووعديملزدةعملةرام2994؛مممةمرمأدكم اممزعجةتمم
سذةةممل لبةةعمعبضةةالامجةةزع معالن ضةةرامر معبعزدبةةعمومةةتمزمعألوفةةر ميفمعانط ةةعمومةةاهترم
عبعالقر معبعزدبعمعبعبنبع،موؽتالم امعبغشومعألللةتم -أازياة مبلعةزعقملةرام،2993م
وعؿةزدنيمعم صةزعئبلبفنيمللةةامبعنةروملةرام2996مبفنىلبةةذمعب ةزعرم2559مدةرب تممبل قةةر م
للامعا رواع،موللامغشمملرام2998مبل قر مللاممحرظ،موداعيعمازحلةعمجايةامماة م
عؿزو ميفمعانط عمؼتمععررمتعبىلتفامعـالقعم -معبىلتفامعااازمت،ممنىلبذعماعاأم
تل باممعبؾةااعتمل زحلةعمأذةرلممـلةقمعةزقمأوصةطمجاميةاموعبع ةدمللةاممزمجفة م،م
ل ةةرمجةةر مللةةامبضةةرومعةةب تومدرليةةشمدؾةةىلف مهتيةةعمصبرصةةبعموعقفؾةةرديعموعجف رلبةةعم
وث ر بعمجايةاممبةاو معانط ةعممفتع ةقماةتماغةزو متعبغةزقمعألوصةطمعباةعرلمت،مباة م
دؾةترممجايةةاممملانكةةرمبةبطماة معالنةةاار ميفمعانط ةةعم ضةبم،مدةةدميفمؼ بةةقمحُ ْلةةمم
( صزعئبدمعبادلك)معبذيممع دم ب مللام فعر مدو معانط عموم ضةب كرمللةامأصةرظم
ثينمولزق موديينمواذهيب؛مبفاتومرعئامم بكر.م م
جايزمدربذلزمهنرمأومأمحامدعودمأوغلت،موسيزمذررجبعممزلبرمعألصةعقم،ملةروم
قامألاميفملل عمب ميفمعبدلارومدفرري م39منبضةروم،2922مللةامذلةقمتعةزقمأوصةطم
ؾنتمدمليايمععتد ،موماتوممزلبرمرعئامم ب مونرط عمدرزل ت( .)8م
جاياميُ ْ
ملم ةةقمعاة ملزمأهاع ة مدضةةعبمطةةزمتمعاعرحرةةر معبرنرئبةةعموعافعةةادممعألطةةزع م،م
عةةاأ ماضةةرلممعالبفىلةةر مللةةامعبعةةز ملدلل لبةةعمدزعةةلتنعملةةرام2995معبةةعمأصضةةتم
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بلغةةزعلعمعألوروممةةةةمافتصةةطبع،موعنفكةةر ممبعةةردرممعبةةزئبطمنباةةتالمصةةررلتسيملةةرام
2998معبذيمطزمتم بكرماغزول معاض امتعالؼردما مأجدمعافتصطتمبةااجمت صةزعئبدمتم
يفماغزولر مافتصطبعممغرركم بكرمجنعرم امجنبماتمعباو معبعزدبع،مملميافبمشلرم
عبنجةةرمتمدضةةعبمر ةةبمعؾرنةةبمعألورودة م دذةةر معبعراةةدمعبضبرصة مغؾةةتـمعبؾةةزع م
عبعزد مةةةمع صزعئبل  .م
الاطط ا غ

تساعيا التحلازم بي املاط عا الاطط أ غرية

مأدكمعبفؾردامدنيمعاغزولنيمعبعزد موعبغزد موعاغزولر مع قلب بعمعألذزكم ام
عصةةف طر مدوب ة ؛م رصةةفالاممغةةبرلمكببةةعممنىلبةةذمعاغةةزو معبغزدةة ميفمعانط ةةعميفمظةةدم
عمطرطملزد مملميغكامعبفةرري مبة مارةبال.مموشلةذعممغةكامعانط ةعمعببةتامهةذامعؿةزو م
عباعذلبع،موعبفاذدمعـةررج م بكةرممنىلبةذعمبل غةزو معبغزدة ميفممةاارلمجبةتؼمعبةاو م
عا رنعةع،موجعةدمدوشلةةرممفؾةرر ماةتمعةةعتدكر،مويفماةرمدبنكةرميفمحةةزو مونشعلةر مأهلبةةعم
و قلب بعمؼةتمصةفررمعبةاي موعاةذهبموعبعةزقموعبطرئىلةعم خل..ميفمحةزو مممنخةزطم بكةرمم
قتكم قلب بعمودوببعمدكةا ممىلفبةتمعانط ةعمومةاارلمعؿقةررع موعبةذلع معجةعممحريةعم
ح ةتقمع نضةرومودا زطةعمعبغةعت .مباة منفةةرئجمعؿةز مللةامعبعةزعقموببعبةرموصةةتريعم
وعبب ،م وحفامظرهزممع صةالامعبةااتيممةاحبممجبةتمهةذامعالدلةر ع ميفمظةدمدةزوسم
نعراملرا مأحرديمعب طبممضبطزمللب معبتالير معاف اممعألازيابع،ممغزيكرميفمنب م
قتمكةةرمعبعضةةازيعموعالقفؾةةرديعمواةةرممطزح ة ما ة مقةةبمميةةفممذزقكةةرما ة موقةةتم ذ ةزم،م
ا لاممتوجت معقفنةرـمعبىلزؽةعمب بةردممعبعةرملتم(،)9مبف صةطمدةذب معبنعةرامعبعةرا م
عؾايامعبذيمػلاميفمحزو معبعل روموعبغزقمعألوصط .م
اوط ا السيتية عن التاضيذن بعثوا ش الاطط ا غ

دعامثالمثئعملةرامللةامعؿةز معباينبةعمدةنيمعبدلومضةفرنتموعبارثتببة ميفمأورودةرم
(،)2628معصف ز معبعؾعبعمعباينبعموعب تابع،م رنابعتمحزو م بكرمأد م امعؿز م
عبعرابعمعألوامبفاتوملررثبعمللامعانط ةعمعبعزدبةع،مومبف صةطمبؾةزع مديةينموقةتا م
كذزمػلاميفمعبضع م ام قراعمتوط مقةتا مبلبكةتدمتيفم لضةطني؛ماعلنةعمدةذب مل لبةعم
م ضبممعانط ع.مملممةف ا ملؾةععمعألاةممعاف ةامماة ممزصةب معبضةالامولةاامماةزعرم
عؿةزو م رنةابعتمعؿةز معبعرابةةعمعبررنبةعم،مومملصضةتمعألاةةممعاف ةا م،مودةذب معن ضةةمم
عبعةةةرملمدةةةنيمعبغةةةزقموعبغةةةز م،ماعلنةةةرمداعيةةةعمازحلةةةعمعبفنةةةر طموعالهف ةةةرامدرالقفؾةةةردم
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وعبفن بةةع،موؽةةتالم امعبعتاةةع؛م رعةةفامعبؾةةزع مللةةامعبغةةزقمعألوصةةط،مدكةةا مؼ بةةقم
عشلةةةا معالصةةةفع رريمعبغزدة ة معبؾةةةكبتن ميفمعشلب نةةةعموعبضةةةبطزممومق ةةةتم رعدممعبةةماو م
عألذزك؛موهذعمارميؾع معؿزو معباعئزممع وميفمعانط ع .م
الاطط ا غ

التاضيذ الفلػفة التظام العامل

بىلكممارمجيزيميفمعبغزقمعألوصط،موبإلجردعمل ماتفت مهذامعبترقع،مالدةاماة م
درعصعمعبفرري موعبىللضىلعموعبنعرامعبعرا ،منبة مألومعباةررلماة مع جردةر ملة معبتعقةتم
عبزعه مميا معلفغر كرمتيفمعبفرري معبذيم فةتيمللةاممىلؾةبال ملايةاممألحةاع م
قةةةادممت(،)29مل ةةةرمأومعبىللضةةةىلعممع ةةةثميفمتذؾةةةرئؿمعب ةةةردمموعألدعةةةردمعباعذلبةةةعم
بلاوبةةةعت(.)22مويةةةزكمعاففعةةةتمبفطةةةترمعبؾةةةزع ميفمعبغةةةزقمعألوصةةةطملبةةةامععةةةفغلتم
عبؾكبتنبعمـااعمها كرمداببدممزلبشهرمللاماؾةطل ر مواىلةرهبمماقةللعمدمغةزضمم
تعبععةةةثمدطعبعةةةعمعبؾةةةزع معؿ ب بةةةع,مونةةةش معشلتيةةةعمعبعزدبةةةعملةة معبغةةةعبمعبىللضةةةطبين,م
وعالنف رـما معب قبعمل قبعملزدبعمازلشيةع,ممومؾةتيزمعبؾةزع مللةامأنة ممالميعةاوم
نشعلرمل رريرت(،)22مدرصف اعاميكتدمعبعةرملمومةتطبنكمميفمملة معألرض،مويفمعألرعفة م
عبعزدبةةةعمعحملفلةةةعميفمدو معؾةةةتعر،موطةةةزدمصةةةارنكرم(اضةةةل نيمواضةةةب بني)مببعبغةةةتعم
الجئنيميفمعبغفر .م م
ب اممطترمهذعمعبف ضبممعبضبرص موعؾغزعيفمبلؾزع ماة مذةال معالذةفال مللةام
اىلكتامتعبضالامواىلكةتامعنضة ر م( صةزعئبدم)ماة ممجبةتمعألرعفة معبعزدبةعمعحملفلةعم ام
اىلكتاما مأرعضٍمقفلعت(،)23موا متصالاملرد م امصالامانؾا،مومةررممأذةزكم ام
صالامافتعسو،موعبذللبشمللامعبضالامعبغرادموعباعئم،موحذ ملل عمعبعرد ،موللام
أومدنر معاضفتطنر مغرلمقرنتن م المأن ميغةادمل عةعميفمؼ بةقمعبضةالا،م اميكتديةعم
عباوبعمأومدوبعمبلبكةتدتم(. )24مجةايزمدربةذلزمأومباةدماة مهةذامعاؾةطل ر ماىلكتامةرم
صبرصبرميؾبميفمدتم عماؾل عمت صزعئبدت،موي تدم امػشئعمعةشحأ.م م
املاط ع الحلويو

التأغيؼ للحلطاع السيين القوم اتثين ش الاطط ا غ

ملةةرومع لةةالوملة ممملصةةبطمدوبةةعمت صةةزعئبدتممنىلبةةذعمبتلةةامدلىلةةترمدإقراةةعمتوطة م
قتا مبلبكتد“ميفم لضطنيمداعيعمبشر مدذورمعبؾزع معبايينمعبذيموفعتمب مت صزعئبدتم
كططرملرام2956مقعبةدمحةز معبضةتيطم،مبةبطمدعبةاعمل ةرمجيةزيمعببةتاميفمعانط ةعم
عبعزدبةةةع.م ةةةامنغزعبؾة ة ىل معشلنةةةايمر.ك.لررعلبةةةرميفملفردة ة متذنجةةةزم صةةةزعئبدتم
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،2957موثب عم صزعئبلبعمصزيعملُاح ْمأصرصرمالصذلعمبجبعمعبؾكبتنبع،مداببدمأوممجبتم
ارميفممماعوب معببتاما مكططر مبف ضبممعانط عممازرمارمجر م بكةر،موذرؽةعمقةت م
ع م ة "متمبف ةةتيبمعبتحةةاممعبعزدبةةعمودةةثمعـال ةةر معباينبةةعمدةةنيمعبعةةز مجي ةمبمعؽةةرنم
ع جزع ع م نغر مدو مجايامميفمأرعف معألقطررمعبعزدبةعم،موهة "م(م)2مدوبةعمدرسيةعميفم
انط عمعبؾ زع موجعدمماازم()2مدوبعمعبعبعممغ دمقض رما مبعنرو"مأيمانط ةعمجعةدم
لراةةدموفةةتعحبكرم(م)3مدوبةةعماررونبةةعمملفةةاما ة مجعةةر مبعنةةرومحفةةامعؿةةاودمعبغ ة رببعم
عؿرببعمبلعنروم()4مدوبةعمللتيةمعميفمعبالنقبةعمحفةامعؿةاودمعبذللبةعم(م)5مدوبةعملزديةعم
سلةةر معبعةةزعقم(م)6مدوبةةعمأومانط ةةعمنع معصةةف ال منعم ة مبأقعةةرط.موأذةةرلعم(م)7ممع ةةام
داغةقموجنةةت معبعةةزعقمواؾةزمووصةةطمعبضةةعتديعموجنتدكةرم،مواة معازغةةت م بة م نغةةر م
ممزع مغرلملزدبعممغقمطزي كرملدلمهذامعانرطقمعبعزدبعت(.)25م م
معنيمعألح اع معاففرببةعميفمعبغةزقمعألوصةط،مدةا عماة معذةفال معبعةز مأوالمللةام
اىلكتامعؿدمعبغرادموعبعرد ،موكببعمؼ بقمعبفقرا موعبع دمعبعزد معاغذلك،موؽتالم
اممىلفبةةتمعبؾةةامعبعزدة موم ضةةب م امف تلةةر مارةةدمفلةةطمعبفعةةروومعـلبجة ،م
وعؼردمعاغز معبعزد موعاغةزقمعبعزدة ،موؽةتالم اماةرمنغةكاامعببةتاماة محةزو مدةنيم
عبعز مويفمع قلبم،مأوممثعمداعيعماضرلممعبؾزع معبايينممتصعتماتمعالحفال معبذلل م
بغ ر مقدلـمو قراعمدوبعماضل عميفمسلرشلر،مومكجرلمعبضارومدنيمعةطزيمعؾشيةزمم
للامأصرظمديين،مبفاتومعبن تن معبررن مبلؾزع معبايينموعب تا .موهاذعمعألازميفم
عؿز معألهلبعميفمعبضتدعومدنيمعبغ ر موعؾنت ،موأساعمدعر ترملرام،2993مومىلةرقمم
عؿةةةز معألهلبةةةعم بة ة مدةةةنيمعبغة ة ر معاضةةةلمموعؾنةةةت معاضةةةب ،موعؿةةةز معبعزعقبةةةعم
ع يزعنبع،موؽتالم امحز معـلبجملرام2992موعؿز مللامعبعزعق،موماعلبرمكرمللام
عبضارو،ما مصنعموعبععمواضب بنيموألزعد،م اموقفنرمعبزعه  .م
عقيسة الحلسمة غايكؼ  -بيكو جوا لعملة احسة لطغم حس ز جسيسة
 - 2مفووم عقيسة الحلسمة على مػتوى الس رت املػتوس ة

يفمصةةةععبنر معب ةةةزومعبعغةةةزي مطزحةةةتماارصةةةعمعةةةبارغتمأ اةةةررعمصبرصةةةبعم
ولضازيعمجايامماىلكتامعبرترممعاقردم؛م ملصضتمعـطتممعألوامبضبرصعمتقتِمدو ٍم
و جيةةردِمدو ٍمجايةةامماارنكةةرتم(.)26ممف ةةترمأصةةطمهةةذامعبع بةةاممحةةت مأنكةةرمتل بةةامم
لضازيعممفعرهامدملنكرمالممضفكا معب تع معبعضازيعمبلعاوموعـؾةمم ضةب،مدةدم
ةةةةمل ةرمي لةاما صضةتهرممةةةةم نكةرممكةا م امقةتمعةف ةتمدزافة م اة مذةال ممزويةتم
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عةف ةتموعقةةفالم مث ر فة ماة مجةذورهرم دكةا مسر موذلةةقمث ر ةعمجايةةا م(،)27مو سعبةةعم
مجبتمعبع عر معبعمم اميفموج مهةذامعبع بةاممدةرب تممبعنةر م ةتن مدو معبغةزلر م،م
أيم زضماىلكتامعبلبدلعببعميفملرملمعالقفؾةرد.ميفمهةذعمعةةر ملةرومعبغةزقمعألوصةطم
وارميشع مها رمعصذلعمبجبر،مولرومعبعزعقمداعيعمبفطعبقمهذامعبع بام،م ارومعب زعرم
دغشوامو قمتنعزيعمعبن تن تمومطعب كرميفممجبتمدو معبغزقمعألوصط.م م
ب ةةاموؽةةامارياةةدمببةةاو،ماضفغةةررم دعرممعبةةزئبطمجةةتر مددلبةةتمدةةتؼ،مهةةا م
عؿز مللامعبعزعقمهتمت لردممدنر معبعرملت(.)28مأارممتارظم زياارو،مرئبطمعبةاعئزمم
ع لالابع،م امصتح معبغشومعألازيا مبلعزعقمدملن ميضةعامم امت جيةردم ةتن مكفلةام
يفمقلبمعبعرملمعبعزدة معاضةلمتم،مويفمتطكةزعومودغةاعدتم(،)29موعبةذيمصةباتوماىلزمذةرم
بضلضةةلعماة ماتجةةر مدمي زعطبةةعموببدلعببةةعمجايةةامم.مباة معبضة ع معانط ة مهةةت"مهةةدم
ؼ تمعباميتقزعطبعميفمعبعزعقمدعامل امونؾا؟موهدميغةادمنبة م نةذعرعمؾ بةتم
عبةةاو معبعزدبةةعما ة مدوومعصةةفرنر مل ة ممضةةفب غ؟مممأبةةبطمهةةذعمعبةةذيمجيةةزيمعببةةتاميفم
عاغزقمعبعزد موسلر مأ زي بر؛مالمددميفممجبتمدو معانط عمهتمارمأطل تعمللب معبغزقم
عألوصطمعؾايا؟ م
 - 2مفووم عقيسة الحلسمة على املػتوى العامل

لرنتمعباوع تمعبضبرصبعمؿز موععنط مللامعبعزعقمرصربعم امعبعرمل،موبادم
اة مؽتبة منىلضة مؼةةايمعبتاليةةر معاف ةةا م،ماضةةفخااعمبغةةعمعب نردةةدموعب فةةدموعبفةةاارلم
وعبفعةذيبموعبةةفىلجرلع معبةةعممؾةمحمع نعو،مبفىلفبةتِممعةف ةةتمعبعزعقة ،موعبفغرفة ملة م
نكبماعرملمعؿقةررممعبعزعقبةعمعبعزي ةعماة ماافعةر موجراعةر مواعةرملمأثزية مع،مدغبةعم
دعثماتبتدمجايةاميذللةز ميفمحقة معبعةرملمعبغزدة ،موياةتوم تنجةرم فةذكمدة ميفم
مجبتمدو معانط ع،م ارومدزوسمعبعرملمأحرديمعب طب،موهةذعمهةتمعبةذيم ةا مع وم
يفمعبغةةزقمعألوصةةطمدغةةادملةةرا،موعاغةةزقمعبعزدة مدغةةادمذةةرـ،مالصةبح رميفمظةةدم
عؿزو معباعئزمميفمعانط ع،موللامعاضفتكمع قلب موعبعرا .مبا معبعزو معباوببعم
مةةةفغرل،م زوصةةةبرمعالؼرديةةةعمعببةةةتامغةةةرلمروصةةةبرمعب مبؾةةةزيع،موح عةةةعمعبةةةزئبطممزعاةةةبم
دعةةاوعنبفكر،مه ة مغةةرلمصةةرد رمكر،موأورودةةرميؾةةعام بكةةرمعبةةب نيموعبعؾةةعبعمعب تابةةع،م
وعالؼةةةردمعألورودة ة مكذةةةذمدربفؾةةةا ،مودو مأازياةةةرمعبالمبنبةةةعميفمحربةةةعمعفةةةطزع م
افؾرلا،موعألساعمعباتريعممفؾرلا،موع رهر ميقز مأطنردة م؛مممةمرمينةذرممبتعجكةعم
لرابعمؽفلطم بكرمعألورعق،مومفغرلمعاعردال موعالصذلعمبجبر موعبف ربىلر ،مومنعاطم
بكرمعبفاعلبر مللامعبغزقمعألوصط .م
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اوط ا ش املاطط العطب تساعياتوا على ز ل على الاطط ا غ

المينىلؾدماةرمجيةزيميفمعاغةزقمعبعزدة مل ةرمجيةزيميفمعبغةزقمعألوصةطمدزافة م،م
عاعيعممنىلبذمعاغزو معنطل تمممةرملةروميغةادمتصةتريعمعبطعبعبةعتممواةرمأ ةزسامنبة م
ا مفزورع مبتجضفبعموجغزع بعموعجف رلبعموعقفؾرديعمودميتغزع بةعموصبرصةبعمللةام
لرادمانط عمعبغزقمعألوصةطم،م جةر معؿةز معألللةتم -مأازيابةعمللةامعبعةزعقم
دكةةا مع طرحةةعمدؾةةاعامحضةةنيمبالعةةفعرامدة مدعنةةر مأصةةل عمداةةررمعةةرادموعبفنضةةبقماةةتم
عب رلةةاممأوال،موثرنبةةرمدنةةر ملةةزعقمدمي زعط ة مومحريةةعمح ةةتقمع نضةةروم ب ة ،موثربرةةرمأوم
ماتومأازيارمدرب ز ما م يزعو،مورعدعرمم ضب مللامأصرظماذهيبمو ثينمبباتوم
تنجرميفمممع ب ميفمدو معؾتعرممطعب رمبةةم(نعزيعمعبن تن ).م م
با ة معبتاليةةر معاف ةةامموقعةةتميفمورطةةعم ب ة ؛م نمأدكمنب ة م امدةةزوسممعب رلةةامم
وعنفغررهرممبنع رمكرمع رهردبعمعبعايامميفمعبعزعقموصتريع،موعبؾزعلر معباعذلبعمدنيم
ااتنر معةف تمعبعزعق موعبضتريمللامأصطمطرئىلبعمو ثنبع؛مبفنىلبذمعازحلعمعألذرلمم
ا مرصممعزقمأوصطمجاياميزماشمللامصرياطمدباتم2مدعامأوملرنتمعبتالير م
عاف اممقامأقراتمقتعلاملضةازيعمفةخ عميفمعانط ةع،موقضة تمعبضةتدعو.موباة م
أحاع متعبزدبتمعبعزد تمعنطل تما مسلر مأ زي بةرم امعبةب مو ةقمحضةردر مااروصةعم
داقعمبفعةتدم امعاغةزقمعبعزدة مل زحلةعمأذةرلممحرالةعمبةتع معبةاي موعبطرئىلةعموعبعةزقم
وعاذهبموعبؾةزع مع مثةينم،مدكةا مسر معبازعهبةعمومىلفبةتمعبةاو م املبرنةر مهغةعم
مفؾرر ميفمارمدبنكر،موينىلزطم بكرمل امعبلُّ عموعبتحامململحجررمعباوابنت .م
اخلامتة

ا معبؾعبمأومجيببمأيمدرحثملرقدمللاماتفت مهذامعبترقعمدةةةمتنعةمتمأومتالتم،م
وبا مميا مبل زعقبمأوميطزمتمأصئلعملايام،مانكر"م م
()2مهةةدم عةةالم مل ةةتمعبتاليةةر معاف ةةامميفمؼ بةةقمهةةا كرميفمغةةشومعبعةةزعقميفمظةةدم
عصف زعرحرال معبؾةزعلر معباعذلبةعم بة ؟مرمبةرمعؾةتع متنعةمتمدملنكةرمل ةتميفم
غةةشومعبعةةزعق،موبا ة ممعحفالشلةةرمبلعةةزعقمقةةام غةةد؛م كةةرمهةةتمع رهةةر معبعغةةببم
يفؾةةرلاميفمعبعةةزعقم،موينفغةةزم امدو معؾةةتعرم،مويةةاقمأدةةتع مأورودةةرموعبتماليةةر م
عاف ام؛مالمددمهتمعببتاميفمدعذلكر.م م
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()2مهدمعنفكتمعألحاع ميفمسلر مأ زي برميفمظدموجتدمثال مدو ميفمببعبر،موعصف زعرم
عبؾةةةزعلر ميفماؾةةةزموعبةةةب موعبضةةةتدعومومةةةاعلبرمكرمللةةةامدو معؾتعرعبغنبةةةعم
مبؾردرمعبطرقعمعؿبتيعمبالقفؾردمعبعرا ؟م م
()3مهةةدمعبىلتفةةامولةةاامعالصةةف زعرميق ة نرمومعصةةف زعرممةةا قمعبةةنىلطموعبغةةرسميفمظةةدم
ملذلظمف تلر م رهردبعميفمعانط ع؟م م
()4مارنعمطر مسا معألساعميفمصتريع،موملميف قمعشلا مدرصةفعاع معبنعةراميفمأصةردبتم
ل رمحؾدميفمد بعمدلاعومتعبزدبتمعبعزد ت،موارماغشكمماةزعرمعصةفخاعامعمبىلبفةتم
عبزوص موعبؾبينميفمفلطمعألا ؟م م
() 5مأملمم لامقزعرع مفلةطمعألاة مللةاموحةاممعألرعفة معبضةتريعموعؿةدمعبضةل م
بأساعميفمصتريع؟م م
()6ما معاض و مل ملدمارمنغرهاامعببتاما مل لبر م رهردبعمماازمعبنىلطمعبعغةزيعم
وعؿقةةررمموعبر ر ةةعموعب ةةبمم،مولةةدماةةرمدنف ة معؿقةةررممع نضةةرنبعملفضةةتنرا م
يافضحملدمارمميزمللب ؟م م
()7مهدمهذامه معؿزيعموعبامي زعطبعمومحريعمح تقمع نضرو؟م م
()8مهدما ماؾل عمعبتالير معاف امموأورودةرمأوممذلدةتممت صةزعئبدمتمللةاملةزؼمعبغةزقم
عألوصط،مومضبطزمللامثزوعم ،موه رمملممضفطبعرملعحممجرمتمغطزصفكر؟م م
()9مهدما ماؾل عمعب تكمعبعرابعمأوممكب معبتالير معاف اممللامعبعرمل؟م م
()29موأذرلعمأارمكومعألوعومأومنفعلممدروظمعبفرري ؟م م
ا مجكعمأذزكممياة مبل زعقةبمأوميضةمل م"م()2مهةدمن ةدمف تلةر مدغةزيعماة م
بتوماعنيما مانط عم امأذزكمهتم طمؿ ريفكر؟مواةرنعمن ةدمع رهةردبنيم امانةرطقم
اعبنةةعمأيقةةر؟م()2مهةةدمهةةتمـلةةقمانةةرطقملرسبةةعمملكبةةاعمباللةةذلع معبةةتعقعم مدكةةم،مأوم
ا ةن كممعؿاةةممعبةةذعم مل ةةرمحؾةةدمبألةةزعدميفمسلةةر معبعةةزعق؟م(م)3مهةةدمميا ة م
بلجزعمتمةةةمدعامهذعمعبااررمبلانرئطموعؾتعاتموعا فلار مةةةمأومملفئمميفمانط عماكام
عؿقررع مواتط معألظايعموانطلقمعألديرومعبض رويع؟م م
قةةامي ةةت مقرئ ةدم"م ومعؿةةز معبضةةتدعنبعمدةةنيمعبغ ة ر معاضةةلمموعؾنةةت معاضةةب م
عصةةف ز موعحةةاعمولغةةزي ملراةمرموعنفكةةتمدربف ضةةبم؛مبا ة معؿةةز معألمهلبةةعميفمبعنةةروم
عصف ز مصفعملغزملرارمذز مبعنرومانكرمصلب رماعر ا .م
أذرلعم يعاومأوماضف عدمعاغزقمعبعزدة مصةبع امرهبنةعمعبؾةزع مأومعبفىلةرهممدةنيم
عب تكمعباوببعموع قلب بع،موهذعمعبذيميع ر مهذعمعا ملزميفمقتري "معألو موعبررن .مم م
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اهعدد /36اهربع اهثاهث هعاَ 7102

مقابلة السيد الرئيس مع
قناة “ويون تي في” الهندية
اهِص اهلاًى هوٌقابوة

أكددد اهدددلد اهددرال بسددان الوددد أْ اهة ددع ب وددةنية دددّ بسددلى كدد ؛ لْ
اجملٌةعدداا اهنٓابلددة لبسددلى أواو د “داع د ” ل”اهِصددر ” لًثلالتٌٔددا ب وددةنية لٓ د
جمٌةعاا إنٓابلة لٓابلة ًتطرفة ب حاهة تراجع.
لقاي اهرال الودد ب ًقابودة ًدع قِدا “ليدةْ تد ب” اهلِديدة :إْ اهة دع عود
النض باا أفضى بلث مما كاْ ًِ ًّ..ظةن عدلري ..هلدّ ٓد ا ي يعلد اهصدةن كاًودة
لْ الًددر ي يقتصددر عود اهصددراع اهعددلري بددى ِٓددان أ ددلاة متو ددة ًثددى اليددديةهةجلا
اهيت حيالهةْ ُسرٓا ب ًِطقتِا لاهيت تسدلى أططدر دد كلدّ أْ ُةاجٔدٕ عود ا دد
اهقريب لك هم ا د اه علد.
لأ دداا اهددرال الودددُ :لددّ احماًددا ك د اً هوٌةقددا اهلِدددي لُددٕ يدددتِد إ
اهقاُةْ اهدله لإ ًلثاق ايًٍ ا تحد لالطالق اهعا لة لأطالق احلضداناا اهُدداُلة
أليً لاحلضان اهلِدية ثاُلاً ،أي لطالق اهسعب اهلِديً ،س اً إ إُٔ نغٍ كى اهضدػة
اهػربلة عو مجلع دلي اهعامل مبا فلٔا اهلِد هالُضٌاَ إ احلصان ا رلض عو اهسعب
اهدةني فإْ اهلِد مل تقوص عالقاتٔا ًع وةنية.
لفلٌا يو اهِص اهلاًى هوٌقابوة:
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الضؤال األّل:
أٍالً بكه صٔادٗ الزٜٔط ّأعكزكه عل ٙميشكه ٍذِ املقابل٘ لــ “ٌّْٓ تٕ
يف”  ،أّد أٌ أبدأ بضؤالكه سْل الْفع الضاٜد يف صْرٓ٘ الْٔو.
صٔادٗ الزٜٔط ،طبقاً لكل التقدٓزات ،فإٌ ما سدخ يف صْرٓ٘ ٓغكل أكرب
أسم٘ إىضاىٔ٘ يف عؾـزىا ،سٔـح تلتـل مٝـات األش األعـمباـ ،هـً فـَٔه أعـمباـ
أبزٓا ،ٛيف ٍذِ اذتزب أّ يف ٍذا الؾزاع .كٔف تؾفٌْ التقدو الذٖ حتزسِ اذتنل٘
اليت تغيْىَا فد اجملنْعات اإلرٍابٔ٘ ،مجل تيظٔه داعػ؟
الزٜٔط األصد:
عكزًا لقدّمكه إىل صـْرّٓ٘ ،تـد أتـي سٓـارتكه يف ّتـي عـَد فٔـُ الْفـع
حتضـــياً كـــبناً ،ألٌ اجملنْعـــات اإلرٍابٔـــّ٘ ،بغـــكل أصاصـــٕ داعـــػ ّاليؾـــزٗ
ّمجٔالتَنا يف صْرٓ٘ ٍّٕ ،زتنْعات إرٍابٔ٘ ٍّّابٔ٘ متطزف٘ ،يف سالـ٘ تزادـع ،أّ
ليقـل :إٌ امليطقـ٘ الْاتةــ٘ حتـي صــٔطزتَا تـتقلؿّ .بالتـالٕ فــإٌ الْفـع علــ ٙاألر
بات أفقل بكجن مما كاٌ ،مً ميظْر عضكزٖ .لكً ٍـذا أل ٓةكـط الؾـْرٗ
كامل٘؛ ألٌ األمز أل ٓقتؾز عل ٙالؾزاع الةضكزٖ ،بـل ٍيـاأ أعـٔا ٛشتتلفـ٘ مجـل
اإلٓدْٓلْدٔا اليت حياّلٌْ ىغزٍا يف ميطقتيا ّاليت تغـكل أططـز حتـدك كـً أٌ
ىْادَُ عل ٙاملد ٚالقزٓب ّكذلك عل ٙاملد ٚالبةٔد.
ثاىٔاً ،األمز ٓةتند علـ ٙالـدعه الـذٖ تتلقـاِ تلـك اجملنْعـات اإلرٍابٔـ٘ مـً دّل
إتلٔنٔــ٘ مجــل تزكٔــاّ ،تطــزّ ،الضــةْدّٓ٘ ،مــً دّل أّرّبٔــ٘ ّيزبٔــ٘ مجــل الْألٓــات
املتشـدّٗ ،فزىضــاّ ،املنلكــ٘ املتشـدٗ ،بغــكل رٜٔضــٍّٕ .ـذا ٓغــكل ــ٘ ذتقبــ٘
ددٓـــدٗ يف الةـــاُ ٓخضـــتمبدو فَٔـــا اإلرٍـــاب ،أٖ ىـــْع مـــً اإلرٍـــاب ،لتيفٔـــذ أديـــدٗ
صٔاصــٍٔ٘ .ــذا أمــز أكجــز ططــْرٗ مــً أٖ ططــز اطــز كــً أٌ ىْادَــُ يف الةــاُ
املةاؽز.
الضؤال الجاىٕ:
صٔادٗ الـزٜٔط ،ككـزأ أ ـا ٛبةـم اجملنْعـات اإلرٍابٔـ٘ ،كنـا ككـزأ
أ ا ٛبةم الدّل ،ها فَٔـا الضـةْدٓ٘ ّدّل أطـز .ٚلكـً ٍـل لـٕ أٌ أصـ،لكه،
صٔادٗ الزٜٔط :ما ٍْ بزأٓكه صبب ٍذِ األسم٘ ّملً حتنلٌْ مضؤّلٔتَا؟
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الزٜٔط األصد:
إكا أردت أٌ أكٌْ مْفْعٔاً ،فإىيا ىقْل داٜناً :إىُ إكا ُ ٓكً ٍيـاأ عٔـْب
يف زتتنةك أّ يف بلدأ ،فإٌ ت،ثن الةامل ارتاردٕ صٔكٌْ ستدّداًّ .لـذلك فإىيـا
ىتشـــدخ داٜنــاً عـــً أططاٜيـــا أّ عـــً الجلـــزات أّ الةٔـــْب املْدـــْدٗ لـــدٓيا .لكـــً يف
احملؾل٘ ،لضيا ضتً مً أسقز اإلرٍابٔنيّ ،لضيا ضتـً مـً دعـه اإلرٍـابٔني ّأل مـً
دعــه ٍــذِ اإلٓــدْٓلْدٔا .بغــكل رٜٔضــٕ ،فــإٌ مــً بــدأ ٍــذا الؾــزاع كــاٌ تطــز
بإعزاش ّمبارك٘ مً الدّل اللزبّٔ٘ ،طؾْؽاً فزىضا ّبزٓطاىٔاٍ .ذا مـا كـاٌ يف
البدآ٘ .لكً أل ىضتطٔع أٌ ىتشدخ عً فزىضا ّبزٓطاىٔـا بغـكل ميةـشل؛ ألىَنـا أل
جتــزناٌ علــ ٙفةــل عــٕ ٛدٌّ إكٌ مــً الْألٓــات املتشــدٗ ،كليــا ىةــزش أٌ الزاعــٕ
اذتقٔقٕ ٍْ الْألٓات املتشدٗ ،لكيَا تضنح آلطزًٓ بلةب أدّار شتتلف٘ .فـإكا أردت
أٌ حتنّل املضؤّلٔ٘ ملً دعه اإلرٍابٔني ّملً بدأ بإرات٘ الدما ٛيف صْرٓ٘ ،فإٌ املضؤّل
ٍْ اللزب ّتطزّ ،يف ّتي ألسق الضـةْدٓ٘ الـيت اىقـني بةـد عـاو مـً بدآـ٘ األسمـ٘
إىل ٍــذا ادتَــد ىفضــُّ .أل ٓضــةيا بــالطبع أٌ ىيضــ ٙتزكٔــا الــيت كاىــي الالعــب
الزٜٔضٕ مع اإلرٍابٔني يف صْرٓ٘ ميذ البدآ٘.
الضؤال الجالح:
ص ٔادٗ الزٜٔط ،حتدثته عً كٔفٔ٘ ّفع سدك إلرات٘ الدماٍ .ٛل أىته مضتةدٌّ
للدفع تلدماً بتضْٓ٘ صٔاصٔ٘ تفاّفٔ٘ تد تتةَـدٍا رّصـٔا أّ دّل أطـز ٚأعقـا ٛيف
زتلط األمً؟
الزٜٔط األصد:
ال إىل ٍـذِ ادتَـْد ميـذ عقـد مـؤيز دئـف يف الةـاو
بالطبع لقد اىقننيا أؽ ً

 .4102لكً األمز أل ٓقتؾز عل ٙاألىقناو إىل كلك ادتَد ألٌ مث٘ ساد٘ إىل دَدك
سقٔقٕ ّميَذٕ مً ع،ىُ أٌ حيقق عًٔ ٝا يف الْاتـع ّ كـً أٌ ٓكـٌْ مجنـزاً .ستـٙ
ٍــذِ اللشظــ٘ ُ ى ـزأ أٖ مبــادرٗ صٔاصــٔ٘ سقٔقٔــ٘ مــً عــ،ىَا أٌ تيــتر عــٔٝاً ،ريــه أٌ
أصتاىا سققي ىتاٜر دش ٜ٘ٔمً طالل إتامـ٘ ميـاطق ختفٔـف التـْتز يف صـْرّٓ٘ ،الـيت
عكلي تطْراً إجيابٔاً يف ٍذا الؾدد .لكً أل تضتطٔع أٌ تضنّٕ كلك سالً صٔاصٔاً
ستٍ ٙذِ اللشظ٘ .إٌ اذتل الضٔاصـٕ ٓتشقـق عيـد مةادتـ٘ أٔـع أّدـُ املغـكل٘ يف
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الْتي ىفضُ .ضتً اختذىا املبادرٗ يف التةامل مباعزٗ مع اإلرٍابٔني يف بةـم امليـاطق
لتشقٔق املؾاذت٘  ،حبٔـح كـيَه التمبلـٕ عـً صـالسَه ّباملقابـل اـيشَه الةفـْ،
ّتد صتح كلك بطزٓق٘ فاعل٘ يف صْرٓ٘.
الضؤال الزابع:
صٔادٗ الزٜٔط ،لقد ككزأ الْألٓـات املتشـدٗ .ضتـً ىةلـه أىـُ كـاٌ لـدٓكه
طالفات تارخئ٘ مع اإلدارات األمزٓكٔ٘ املتةاتب٘ .اآلٌ ،أكنل الزٜٔط األمزٓكٕ
دّىالد تزامب أّل دْل٘ لُ يف يزب اصٔا ،أّ يف الغـز األّصـ ٍ .ـل تةتقـدٌّ أٌ
دّىالد تزامب عمبؿ تضتطٔةٌْ التةامل مةُ؟
الزٜٔط األصد:
املغكل٘ يف الْألٓـات املتشـدٗ تتةلـق باليظـاو الضٔاصـٕ بزمتـُّ ،لـٔط بغـمبؿ
ّاسد فق  .بةد اىتمباب تزامب ثبي ليا ،مزٗ أطز ،ٚأٌ الزٜٔط ٓؤدٖ دّرًا ّسضب،
ّلٔط ؽـاىع تـزار .إىـُ دـش ٛمـً زتنْعـات فـل شتتلفـ٘ ّمـً الدّلـ٘ الةنٔقـ٘ ،أّ
اليظاو الةنٔق ،كنا كً أٌ ىضنُٔ ،الذٖ ٓيفذ أّ لٕ علـ ٙالـزٜٔط مـا ٓيبلـٕ
علُٔ فةلُّ .الدلٔل عل ٙما أتـْل ٍـْ أٌ تزامـب ،بةـد أٌ أؽـبح رٜٔضـاً ،ابتلـع مةظـه
ّعْدِ ّكلناتُ اليت كـاٌ ٓتـبذح بَـا طـالل محلتـُ األىتمبابٔـ٘ .لقـد اصـتدار بشآّـ٘
 081درد٘ فٔنا ٓتةلق جبنٔع ّعْدِ تقزٓباًّ .الضبب ٍْ أٌ الدّل٘ الةنٔق٘ لً تضـنح
لُ باملقٕ يف اجتاِ مةني .لذلك فإٌ التةامل مةُ كغمبؿ ٍْ أمز ممكـً باليضـب٘
لـٕ ،لكــً ٍـل ٓضــتطٔع كلـك الغــمبؿ أٌ حيقـق عــٔٝاً؟ أل .يف الْألٓـات املتشــدٗ ،أل
ٓضتطٔع الزٜٔط أٌ ٓيذش عٔٝاً .الدّل٘ بزمتَا ،أتؾـد الدّلـ٘ الةنٔقـٍ٘ ،ـٕ الطـزش
الْسٔــد الــذٖ كيــُ أٌ حيقــق عــٔٝاًٍ .ــذِ ٍــٕ املغــكلّ٘ .الدّلــ٘ الةنٔقــ٘ أل تقبــل
بْدْد عزكا ٛهلا يف الةاُ .إىَـا تقبـل فقـ بالـدخمّ ،ٙاألتبـاع ّالـْكالٍ .ٛـذا مـا
ٓقبلْىُّ ،ضتً أل ىيتنٕ إىل أٖ مً ٍذِ الفٝات.
الضؤال ارتامط:
صٔادٗ الزٜٔط ،أّدّ أٌ ألفي اىتباٍكه إىل أسداخ الزابع مً ىٔضاٌ ،عيدما
ألطرب الةاُ عنّا ّٕ ٍذْماً كٔنٔأٜاً ،أّ سادثاً كٔنٔأٜاً .لقد صٝلته عـً ٍـذا
املْفْع عدٗ مزات مً تبل .بتقدٓزكه ،ما ٍٕ اذتقٔق٘ ّرا ٛسادخ  :ىٔضاٌّ ،مً
ٍٕ ادتَ٘ ا ليت تةتقدٌّ أىَا تقف طلفُ؟
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الزٜٔط األصد:
كل صٔاصٕ كيُ أٌ ٓقْل“ :أل ُ ،ىفةل كلك” ،صْا ٛأطالتٔاً أّ ألٖ صبب
اطزّ ..املغاٍد كً أٌ ٓقـْل“ :أل ،إىـُ لـٔط ؽـادتاً” .لـً أحتـدخ عـً ٍـذا بتلـك
الطزٓق٘ التقلٔدٓ٘ .أتْل :دعْىا ىطزح الضؤال اآلتٍٕ :ل مً امليطقٕ أٌ ٓته اصتمبداو
تلك األصلش٘؟ – ٍذا إكا كيا اتلكَا – ضتً أل اتلـك أصـلش٘ كٔنٔأٜـ٘ ،لكـً
ست ٙلْ امتلكياٍا ّأردىا اصتمبدامَا ،فلناكا ىضتمبدمَا يف تلك اذتال٘؟ تبل أصبْع
مـــً كلـــك اذتـــادخ املشعـــْو ،كـــاٌ اإلرٍـــابٌْٔ ٓتقـــدمٌْ ُّ ،ىضـــتمبدمَا .ملـــاكا
ىضــتمبدمَا عيــدما كــاٌ ادتــٔػ الضــْرٖ ٓتقــدو ّاإلرٍــابٌْٔ ٓجادةــٌْ؟ ٍــذا أّألً.
ثاىٔ ـاً ،اصــتمبدمي تلــك األصــلش٘ ،كنــا تــالْاّ ،ضتــً أل ىةلــه مــا إكا كــاٌ كلــك
ؽــشٔشاً أّ أل ،فــد املــدىٔني يف إســد ٚاملــدٌ .لــْ أراد ادتــٔػ الضــْرٖ أٌ ٓضــتمبدو
كلــك اليــْع مــً األصــلش٘ ،فلنــاكا أل ٓضــتمبدمَا فــد اإلرٍــابٔني الــذًٓ كــاىْا يف
املٔــدآٌّ ،ضــتمبدمَا فــد املــدىٔني؟ ّبالتــالٕ ،فــإٌ ٍــذِ الزّآــ٘ لٔضــي ميطقٔــ٘ ّأل
ّاتةٔــ٘ .إكاً ،مــً ٓقــف ّرا ٛكلــك اذتــادخ؟ إىَــا ببضــاط٘ األصــتمببارات األمزٓكٔــ٘
ّاللزبٔــ٘ الةاملــ٘ مــع اإلرٍــابٔني .لقــد فربكــْا ٍــذِ املضــزسٔ٘ فق ـ لتكــٌْ لــدَٓه
كرٓة٘ ملَاأ٘ صْرٍّٓ٘ ،ذا ما سدخ بةد بقة٘ أٓاو عيـدما ٍـاأْا أسـد مطاراتيـا.
ّتد كاىْا ٓدعنٌْ اإلرٍابٔني فةلٔاً ،ألٌ داعـػ عـً ٍذْمـ ًا يف الٔـْو ىفضـُ الـذٖ
عيّي فُٔ اهلذنات األمزٓكٔ٘ علٍ ٙذا املطار .لقد أرادّا مزٗ أطـز ٚإعـادٗ عـٔطي٘
خ
الدّل٘ الضـْرٓ٘ ّالـزٜٔط الضـْرّٖ ،كلـك كـاٌ الةيـْاٌ الْسٔـد الـذٖ مـً عـ،ىُ أٌ
ٓضتقطب ادتنَْر ّالزأٖ الةاو يف صاٜز أضتا ٛالةاُ.
الضؤال الضادظ:
صٔادٗ الزٜٔط ،لقد طلزح علٔكه ٍذا الضؤال مزات عدٓدّٗ ،ص،عٔد طزسُ
مزٗ أطز ٚلفاٜدٗ مغاٍدٓيا الذًٓ رها ٓغاٍدّىكه اآلٌ يف ديْب اصٔا ّيف أضتاٛ
أطز ٚمً الةاٍُ :ل يتلك صْرٓ٘ الْٔو أصلش٘ كٔنٔاٜ٘ٔ؟ ٍل تامي ميظن٘ سظز
األصلش٘ الكٔنٔا ٜ٘ٔبتدمن كل ما لدٓكه مً األصلش٘ الكٔنٔاٜ٘ٔ؟ ٍّل حتتفظ
صْرٓ٘ أّ ختب ٞبةم األصلش٘ الكٔنٔاٜ٘ٔ؟
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الزٜٔط األصد:
يف الْاتع ،فإٌ ميظن٘ سظز األصلش٘ الكٔنٔا ٜ٘ٔأعليـي تبـل بقـع صـيْات أٌ
صْرٓ٘ طالٔ٘ ياماً مً الضالح الكٔنٔا .ٕٜست ٙدـٌْ كـنٖ أعلـً أٌ صـْرٓ٘ باتـي
طالٔ٘ مً أٖ أصلش٘ كٔنٔا .ٜ٘ٔما كاىْا لٔفةلْا كلك لْ ُ ٓكْىْا مت،كـدًٓ مـً
ٍذا .بكل األسْال ،أل ،لـٔط لـدٓيا أٖ أصـلش٘ كٔنٔأٜـ٘ ُّ ،تةـد لـدٓيا امليغـ ت
الالسم٘ هلا ،ست ٙلْ أردىا امتالكَا.
الضؤال الضابع:
صــٔادٗ الــزٜٔط ،أّد أٌ أس ـّْل اىتبــاٍكه مــً الققــآا احمللٔــ٘ إىل الةالتــات
الضْرٓ٘  -اهليدّٓ٘ ،ضتً ىةله أٌ الةالتات الضْرٓ٘  -اهليدٓ٘ ؽندت أماو اطتبار
الشمً ،لقد تبيي اهليد بْدُ طاـ مْتفـاً سٔادٓـاً ّمضـتقالً .إىَـا تةـار التـدطل
ارتاردٕ يف أٖ ىْع مً األسمات احمللٔ٘ يف أٖ مكاٌ مً الةاُ .تؤمً اهليد اذتلْل
ين الةئف٘ (للنغاكل)  .ما رأٓكه بضٔاصات رٜٔط الْسرا ٛاهليدٖ ىارىدرا مْدٖ،
ّطؾْؽاً سٔال صْرٓ٘ يف الضيْات األطنٗ؟
الزٜٔط األصد:
ضتــً ىك ـًّ اسجام ـاً كــبناً للنْتــف اهليــدّٖ ،كلــك ألىــُ ٓضــتيد إىل القــاىٌْ
الــدّلٕ ّإىل مٔجــا األمــه املتشــدٗ ّاألطــال الةاملٔــّ٘ .أطــال اذتقــارات اإلىضــاىٔ٘
أّألًّ ،اذتقارٗ اهليدٓ٘ ثاىٔاً ،أٖ إىل أطال الغةب اهليدٍّٖ .ذا أمـز بـالا األٍنٔـ٘
ّٓغـكل األطــتالش بـني الدّلــ٘ ّاليظـاو ،سٔــح إٌ الدّلـ٘ تــبي كـل عــٕ ،ٛرنٓتَــا
ّصٔاصتَا ،عل ٙأطال عةبَاّ .ضتً ضتجو املْتف اهليدٖ يف ٍذا الؾدد.
ثاىٔ ـاً ،لقــد ككــزت أمــزاً مَن ـاً دــدًا ٓتةلــق باألصــتقالل .ريــه كــل القــلْ
اللزبٔ٘ عل ٙأٔع دّل الةاُ ،ها فَٔا اهليد ،لالىقناو إىل اذتؾار املفزّ علٙ
الغـــةب الضـــْرٖ ،فـــإٌ اهليـــد ُ تقلـــؿ عالتاتَـــا مـــع صـــْرّٓ٘ ،أل تـــشال بةـــم
األصتجنارات اليت تغارأ فَٔا اهليد مضتنزٗ يف صْرٓ٘ ّيف شتتلف القطاعات بفقل
كلك املْتف املضتقل.
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الضؤال الجامً:
صٔادٗ الزٜٔط ،لقد كاىي صْرٓ٘ ّاهليد ستاطتني داٜناً بقْ ٚمةادٓ٘ أّ جبْار
مةادك هلناّ .اهليد تةزش أٌ صْرٓ٘ دعنتَا فٔنا ٓتةلق بققٔ٘ دامْ ّكغنن ،علٙ
صبٔل املجال .اإلرٍاب أٓقاً تقٔ٘ مغجك٘ ب ني البلدًّٓ ،ضتً فـشآا لررٍـاب،
كنا ىضنُٔ .ما ٍٕ الدرّظ اليت كً لضْرٓ٘ أٌ تتةلنَا مً التذزب٘ اهليدٓ٘ يف
ستارب٘ اإلرٍابّ ،التطزش؟ ّكذلك ،كٔف كً للَيد أٌ تتةله مً جتزبتكه
يف ستارب٘ داعػ ،كنا تضنٍّ ٙيا؟
الزٜٔط األصد:
أعتقد أىيا سؾـليا علـ ٙاصـتقالليا يف الْتـي ىفضـُ ،يف سقبـ٘ األربةٔئـات .تـد
تكٌْ ادتلزافٔا شتتلفّ٘ ،تد ٓكٌْ صـبب مْادَتيـا لررٍـاب شتتلفـاً ،لكـً يف
احملؾل٘ فإٌ اإلرٍاب ّاسدّ ،األٓدْٓلْدٔا اليت ىْادََا ٍـٕ كاتَـاّ .األمـز األكجـز
أٍنٔـــ٘ ٍـــْ أٌ اإلرٍـــاب اصـ ـتخمبدو يف اهليـــد ألصـ ـباب صٔاصـــٔ٘ ،أّ لتشقٔـــق أديـــدٗ
صٔاصــّٔ٘ ،األمــز ىفضــُ يف صــْرٓ٘ .إٌ دعــه التيظٔنــات اإلرٍابٔــ٘ لتشقٔــق أديــدات
صٔاصٔ٘ ٍْ أمز يف يآ٘ ارتطْرٗٓ ٍّْ ،تذاّس اهليـد ّٓتذـاّس صـْرٓ٘ .لـْ ىظـزت إىل
طزٓطــ٘ الةــاُ اآلٌ ،إىل لٔبٔــا ّالــٔنًّ ،مــا ســدخ مــؤطزًا يف مؾــزّ ،يف فزىضــا
ّبزٓطاىٔا فإٌ كلك ٓظَز أٌ اإلرٍاب لٔضي لـُ سـدّدّ .بالتـالٕ ،مـا ٓيبلـٕ أٌ ىفةلـُ
لٔط فق الـتةله مـً جتزبتٔيـا ،إكا كيـا ىتشـدخ عـً صـْرٓ٘ ّاهليـد ،صـيذد أىَنـا
متغابَتاٌ دداً ّ ،كً أٌ ىتةله الكجن مً بةقيا بةقاً ،لكً األمز أكرب مـً
كلك ،علٔيا أٌ ىغكل حتالفاً دّلٔاً سقٔقٔاً فد اإلرٍابّ ،أٌ ىةنل فد اإلرٍاب،
ّأٌ ىــتةله مــً بةقــيا ّأٌ ىــدعه بةقــيا يف اذتــزب فــد اإلرٍــاب .كنــا ككــزت،
كييا أٌ ىتةـاٌّ ،لكـً التةـاٌّ أل ٓتةلـق فقـ بـاألمْر األصـتمبباراتٔ٘ ،بـل ٓتةلـق
باألٓــدْٓلْدٔا ّبالضٔاصــات الــيت دأبــي علــ ٙدعــه ٍــؤأل ٛاإلرٍــابٔني ٍّــذا اإلرٍــاب.
األمز ٓتةلق بكٔفٔ٘ عنليا مة ًا صٔاصـٔ ًا مليـع اإلرٍـاب مـً األىتغـار ّمـً أٌ ٓضـْد يف
الةاُ.
الضؤال التاصع:
صٔادٗ الزٜٔط ،عيدما ىتشدخ عً اإلرٍاب ّأٓدْٓلْدٔتُ ،أل ٓضع املز ٛإأل أٌ
ٓتشدخ عً الٍّْابٔ٘ أّ التدفق ّاليفْك الٍّْابٕ يف صاٜز بلداٌ الةاُ ،طؾْؽاً يف
يزب اصٔا .اآلٌ ،عيدما تت شدثٌْ بغكل ستدد عً دّل مجل الضةْدٓ٘ٓ ،قْل بةم
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املةلقني :إٌ الضـةْدٓ٘ صتشـي يف حتاعـٕ األىتقـادات ألفةاهلـا ّتْدٔـُ اليقـد لـدّل
زتاّرٗ مجل إٓزاٌ .كٔف تفضزٌّ ٍذا؟
الزٜٔط األصد:
تْطٔاً للدت٘ ،فإٌ كلنـ٘ “حتاعـٕ” لٔضـي دتٔقـ٘؛ ألىـُ عيـدما تامـي أصـزٗ ال
صــةْد بت،صــٔط ٍــذِ املنلكــ٘ ،أصضــتَا بالتةــاٌّ ّالتيضــٔق مــع املؤصضــ٘ الٍّْابٔــ٘،
ّبالتـــالٕ فَـــٕ مؤصضـــ٘ ّاســـدٗ .املؤصضـــ٘ الٍّْابٔـــ٘ ّالتطـــزش ،أّ املتطزفـــٌْ ،يف
الضــةْدٓ٘ ٓــدافةٌْ عــً الدّلــ٘؛ ألىَــا دّلــتَه .فالدّلــ٘ ّاملتطزفــٌْ كٔــاٌ ّاســد .أل
كيك اذتدٓح عً اإلرٍاب ّأصزٗ ال صةْد بْؽفَنا كٔاىني شتتلفني ،هيتَٙ
الؾزاسّ٘ .هلذا فإىَه أل ٓتشاعٌْ كلك ،بل إىَه ؽـدّرّا اإلرٍـاب ،أّ التطـزش ،أّ
األٓدْٓلْدٔا الٍّْابٔ٘ لباتٕ أضتا ٛالةاُ .إٌ كل “مدرص٘” يف اصٔا ّأّرّباّ ،كـل
مضذد ،تلق ٙدعناً مالٔاً ّأٓدْٓلْدٔاً عً طزٓق الكتب ّبكل الْصاٜل األطز ٚمً
املؤصض٘ الٍّْابٔ٘ .هلذا الضبب أتْل :إىَه ُ ٓتشاعْا األىتقاد ،بل دأبْا عل ٙتؾدٓز
ٍذِ املكْىات.
الضؤال الةاعز:
صٔادٗ الزٜٔط ،باذتدٓح عً الْفع الضاٜد الْٔو يف صْرٍٓ٘ ،ل تزٌّ أٖ دّر
للَيد يف إعادٗ إعنـار صـْرٓ٘؟ ٍّـل تـزٌّ أٖ دّر كـً أٌ تلةبـُ اهليـد يف عنلٔـ٘
الضالو أٓقاً؟
الزٜٔط األصد:
بالت،كٔد .أّألً ،إكا أردت أٌ تتشدخ عً الغقّ الضٔاصٕ ،فإٌ الةامل األكجـز
أٍنٔ٘ باليضب٘ ألٖ ألعب ٓزٓد أٌ ٓلةب أٖ دّر يف ؽزاع مةقّد كَذا ٍْ ،أٌ حيظٙ
باملؾداتّٔ٘ .تد كاىي اهليد عرب التارٓخ تتنتع باملؾداتٔ٘ ُ .ىالسظ أٖ تقلبات يف
الضٔاصات اهليدٓـ٘ يف عَـْد شتتلـف األسـشاب الـيت تضـلني الضـلط٘ يف اهليـد ،ألىَـا
ال بـالا األٍنٔـ٘ كّـً
تقْو عل ٙاألطال كنـا تلـي .تغـكل ٍـذِ املؾـداتٔ٘ عـام ً
اهليد مً لةب دّر ،لٔط بالقزّرٗ داطل صْرٓ٘ ،ألٌ الؾزاع يف صْرٓ٘ لٔط ؽزاعاً
صــْرٓاً ؽــزفاً؛ سٔــح إٌ الةْامــل الزٜٔض ـ٘ فٔــُ كات طبٔةــ٘ إتلٔنٔــ٘ ّدّلٔــّ٘ .ادتــشٛ
األكجز أٍنٔ٘ ٓتنجل يف كٔفٔ٘ محآ٘ القاىٌْ الدّلّٕ .بالتالٕ فإٌ اهليـد ،بْؽـفَا
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إسد ٚالدّل الزٜٔضـ٘ يف الضـاس٘ الضٔاصـٔ٘ الٔـْوٓ ،يبلـٕ أٌ تفةـل كـل مـا بْصـةَا
ذتنآ٘ القاىٌْ الدّلٕ ّمٔجا األمه املتشـدٗ مـً طـالل عالتاتَـا .للَيـد عالتـات مـع
أٔــع دّل الةــاُّ ،مــً طــالل دَْدٍــا ّدَــْد سكْمتَــا ّمضــؤّلَٔا ،كيَــا
املضاعدٗ يف ٍذا اجملال.
أما إكا أردت اذتدٓح عً إعـادٗ اإلعنـار ،فكنـا تةـزش أىـُ يف أٖ بلـد عيـدما
ٓكٌْ ٍياأ سزب أدت إىل تدمن الكـجن مـً بئتـُ التشتٔـ٘ ،فـإٌ القطـاع األكجـز
رحبٔ٘ صٔكٌْ تطاع إعادٗ اإلعنارّ ،ضتً ىزسب باهليد كـٕ تلةـب دّراً اتتؾـادٓاً
يف إعادٗ إعنار صْرٓ٘ ٍّْ ،الذٖ بدأىا بُ أؽالً .لقـد بـدأىا ٍـذا املغـزّع يف دمغـق
ّىقــْو بتْصــةتُ اآلٌ يف مةظــه املــدٌ الضــْرٍٓ٘ ،ــذا طبةـاً بةــد حتزٓزٍــا مــً داعــػ
ّاليؾزٗ ّتلك التيظٔنات اإلرٍابٔ٘ .إىيا ىزسب بالطبع ب ٖ،عزك٘ ٍيدٓ٘.
الضؤال اذتادٖ عغز:
صٔادٗ الزٜٔط ،سرأ اهليد يف الةاو ّ ، 8002يف تلك املياصب٘ سرأ أٓقاً تـاز
ستل يف أيزا .مت ٙختططـٌْ لشٓـارٗ اهليـد مـزٗ أطـزٚ؟ ٍـل تزيبـٌْ يف دةـل اهليـد
مقؾدكه األّل ،إك إىكه ىادراً ما تضافزٌّ إىل ارتارز ،فَـل تزيبـٌْ يف سٓـارٗ
اهليد تزٓباً؟
الزٜٔط األصد:
بالطبع .بالت،كٔدّ ،أصتطٔع أٌ أؽف طٔف الةالتـات بـني صـْرٓ٘ ّاهليـد ب،ىـُ

ّاصعّ ،تلك كاىي ططيت عـاو ّ ،4118كاىـي ٍـذِ الةالتـ٘ يف تؾـاعد مضـتنز.
لكً بضـبب اذتـزب ،تلـنت األمـْر ّأطـذت ميشـ ٙشتتلفـاً .لكـً بةـد اىتَـاٍ ٛـذِ
اذتزب ،فإٌ اهليد صتكٌْ إسـد ٚأّىل الـدّل الـيت صـ،سّرٍا ،لـٔط فقـ يف إطـار
الةالتــات ،بــل ألٌ علٔيــا يف الْاتــع أٌ ىكــٌْ شتلؾــني ّأّفٔــا ٛلكــل دّلــ٘ كاىــي
مْفْعٔ٘ ّأطالتٔ٘ يف مْاتفَا سٔال اذتزب يف صْرٓ٘.
الضؤال الجاىٕ عغز:
باذتدٓح بغكل ستدد عً اذتنلـ٘ ادتارٓـ٘ سالٔـ ًا فـد داعـػ ،كـه عـَز ًا
صٔتطلب األمز إلطزاز داعػ مً أرافٔكه كات الضٔادٗ؟
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الزٜٔط األصد:
إكا أردت التشدخ عً سزبياّ ،بؾزش اليظز عً ت،ثن اذتنلـ٘ ارتاردٔـ٘ ،فـإٌ
داعــػ لٔضــي تْٓــ٘ دــداًّ ،صــٔتطلب األمــز بقــة٘ أعــَز ،ستــ ٙمــع ّدــْد اليؾــزٗ.
املغكل٘ ٍٕ أٌ داعػ حتظ ٙبدعه الْألٓات املتشدٗ .لقد ٍاأي الْألٓات املتشـدٗ
دٔغيا الذٖ حيارب داعػ ثالخ مزات طـالل األعـَز الضـت٘ املافـّٔ٘ .يف كـل مـزٗ
ٍاأي الْألٓات املتشدٗ تْاتيا يف ميطق٘ ما ،كاىي داعػ تَاده تْاتيا يف الْتي
ىفضُ ّتضتْلٕ عل ٙتلـك امليطقـّ٘ .بالتـالٕ فـإٌ ادتـْاب الـْاتةٕ ٍـْ أٌ كلـك ٓةتنـد
عل ٙمد ٚالدعه الدّلٕ الذٖ صتتلقاِ داعػ.
الضؤال الجالح عغز:
صٔادٗ الزٜٔط ،أرٓد اآلٌ التشدخ عً الزٜٔط األصد اإلىضـاٌ ّردـل الةاٜلـ٘.
أىته يف الضلط٘ ميذ صبة٘ عغز عاماً .كٔف أثزت ٍذِ املزسل٘ مً األسم٘ علـٔكه
ّعل ٙأصزتكه ،عل ٙأطفالكه؟ ما ٍْ ىْع األسادٓـح الـيت كـً أٌ تتبادلٍْـا
سْل الْفع الذٖ تزاِ أصزتكه مً سْهلا الْٔو؟
الزٜٔط األصد:
كــً ألٖ عــمبؿ عيــدما ٓضــنع صــؤالك أٌ ٓفكــز بادتاىــب األمــي .لكــً
الْاتع ين كلك ،سٔح إىيا ىةٔػ يف ّص املدٓي٘ ،أّ يف ّص دمغـقّ ،بـٔيت لـٔط
بةٔداً مً ٍيا .ضتً كذنٔع الضْرٓني ،تةزفيا لكل أىْاع التَدٓدات ،ها يف كلك
تــذاٜف اهلــاٌّ ّينٍــا مــً الْصــاٜلّ ،بالتــالٕ فَــذِ لٔضــي تقــٔ٘ أصاصــٔ٘ باليضــب٘
ألصزتٕ .باليضب٘ ليا ك،صزٗ صْرٓ٘ ،فـإٌ مـا أثّـز فٔيـا أكجـز مـً أٖ عـٕ ٛاطـز ٍـْ
األُّ ،املةاىاٗ بضبب إرات٘ الدما ٛالـيت أثـزت يف كـل أصـزٗ تقزٓبـ ًا يف صـْرٍٓ٘ .ـذا
ٍْ األمز األكجز أٍنٔ٘ .عدا عً كلك ،فإٌ ٍياأ كاأ اليْع مً اذتْار الذٖ جيزٖ
يف أصزٗ ىغ ،أطفاهلا يف مغَد يزٓب دداً ّلٔط عادٓاً ّأل طبٔةٔاً .إىَا لٔضي صْرٓ٘
اليت اعتـدىا علـ ٙرنٓتَـا تبـل اذتـزبّ .بالتـالٕ فـإٌ الضـؤال ٓكـٌْ :ملـاكا؟ مـا الـذٖ
حيدخ؟ ملاكا لٔط لدٓيا…
الؾشفٕ:
ّماكا تقْل هله؟
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الزٜٔط األصد:
اذتقٔق٘ .علٔك أٌ تكٌْ عفافاً ّّاتةٔاً دداً ،ألىُ ّريه أٔع األّدـُ الضـٔ٘ٝ
للشزب ،فإٌ لكل عٕ ٛداىبُ اإلجيابٕ أٓقـ ًا ّالـذٖ ٓتنجـل يف الـدرظ الـذٖ ٓيبلـٕ
أٌ ٓتةلنِْ ،ألٌ دٔليا رها ّادتٔل الضابق ُ ٓتةله مً األططاّ ،ٛلذلك سدثي ٍذِ
اذتزب .عل ٙادتٔل ادتدٓد أٌ ٓتةله مً كلك الدرظ كٕ ٓتنكً مً محآ٘ بالدىـا
يف املضتقبل عيدما ٓكبخز.
الضؤال الزابع عغز:
صٔادٗ الزٜٔط ،أىته يف الضلط٘ ميذ الةاو ّ ،8000تد مق ٙعلّ ٙدْدكه

فَٔــا  71عامـاً .الةدٓــد مــً تــادٗ الةــاُ أتــْا ّكٍبــْا :الــزٜٔط أّبامــا يف الْألٓــات
املتشدّٗ ،الزٜٔط صـاركْسّٖ ،الـزٜٔط ٍْألىـد يف فزىضـاّ ،يف الةدٓـد مـً دّل
الةــاُ .أىــته يكيــته مــً البقــا ٛيف الضـــلط٘ ّتــابةته يف ىَذكــه .مــا ٍــْ صـــز
صتاسكه؟
الزٜٔط األصد:
إىُ لٔط صزّٖ أىا بل ٍـْ الضـز الضـْرٖ الـذٖ ٓتنجـل يف الـدعه الغـةا .عيـدما
تتنتع بالدعه الغةا تضتطٔع أٌ تقف يف ّدُ أٖ عاؽفٍ٘ .ذِ سقٔق٘ بضٔط٘ دـداً.
لــْ ُ تكــً تتنتــع بــذلك الــدعه ،كيــي صتؾــند رهــا لبقــة٘ أصــابٔع أّ أعــَز،
ّلكـــً لـــٔط لبقـــع صـــيْات .إٌ املةزكـــ٘ لٔضـــي مةزكـــ٘ الـــزٜٔط كنـــا حتـــاّل
الؾشاف٘ اللزبٔ٘ تؾْٓزٍاٍ .ذِ لٔضي مةزكيتّ ،أىـا أل ألسـارب مـً أدـل ميؾـا.
إىٕ أل أكجخ للنيؾب .ما ٓةئي ٍْ الدعه الغةا .باليضـب٘ ليـا كضـْرٓنيٍ ،ـذِ
سزب ّطئّ٘ ،ادتنٔع حيارب مً أدل بلـدِ ّلـٔط مـً أدـل الـزٜٔطٍ .ـذا ٍـْ الضـز
رهــا ّالــذٖ ُ ٓكتغــفُ اللــزب .لقــد كــاىْا صــطشٔني دــدًا يف حتلٔــل الْفــع يف
صْرٓ٘ .يف الْاتعٍ ،ذا لٔط صزاً ،بل إىُ عٕٓ ُ ٛتنكيْا مً رنٓتـُ ،لكيـُ لـٔط
صزاً.
الضؤال ارتامط عغز:
صٔادٗ الزٜٔط ،لْ عاد بكه الشمً إىل الْراٍ ،ٛل كيـته صـجيبٌْ يف فةـل
أعٔا ٛبطزٓق٘ شتتلف٘ رها؟
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الزٜٔط األصد:
إكا كيــي تتشــدخ عــً األعــٔا ٛالْٔمٔــٍ٘ ،يــاأ داٜن ـاً سّآــا شتتلفــ٘ تيظــز إىل
األعــٔا ٛمــً طالهلــاّ ،عيــدٍا كــً القــْل :إىــٕ كيــي صــ،فةل األمــْر بطزٓقــ٘
شتتلف٘ .لكً إكا أردت اذتـدٓح عـً الةيـآًّ األصـجاتٔذٔ٘ الزٜٔضـ٘ ،مجـل ستاربـ٘
اإلرٍاب ،فإىيا كيا بالطبع صيشارب اإلرٍـابٍ .ـذا أمـ فز ٓفزفـُ الدصـتْر ّٓفزفـُ
القاىٌٍّْ ،ذا ّادبيا كشكْم٘ يف الدفاع عً الغةبّ .بالتـالٕ فـإٌ ٍـذا األمـز أل
خيقــع لليقــاؼّ .كــذلك اذتــْار مــع ادتنٔــع ،هــا يف كلــك مــع اإلرٍــابٔنيٍ .ــذِ
اصــــجاتٔذٔ٘ ىةتقــــد أىَــــا أســــدثي اثــــاراً إجيابٔــــ٘ .أمــــا كٔفٔــــ٘ تلــــٔن أّ تةــــدٓل ٍــــذِ
األصــجاتٔذٔ٘ ،فَــذِ تقــٔ٘ أطــز .ٚكيــك تةدٓلــَا ،لكــً كةيــْاٌ ،أعتقــد أىَــا
كاىي ؽشٔش٘ .اصجاتٔذٔ٘ األىفتاح عل ٙدّل أطز ،ٚكالدّل اللزبٔـ٘ الـيت تـشعه أىَـا
أرادت مضاعدٗ صْرٓ٘ ،كاىي ؽشٔش٘ لكيَا ُ تجنز .أعتقد أٌ ارتط ،الْسٔد الـذٖ
ارتكبيـــاِ ٍـــْ أىيـــا ؽـــدتيا أٌ اللـــزب تلـــك تٔنـ ـاً .كـــاٌ ٍـــذا أســـد األططـــا ٛالـــيت
ارتكبياٍا يف املافـٕ .كنـا أىيـا اعتقـدىا أٌ بةـم الـدّل ،مجـل الضـةْدٓ٘ ،كـً أٌ
ٓكٌْ لدَٓا تٔه ،لكً تبني أٌ القٔن٘ الْسٔدٗ لدَٓه ٍٕ الٍّْابٔ٘.
الضؤال الضادظ عغز:
صٔادٗ الزٜٔطٍ ،ياأ الةدٓد مـً الزّآـات سـْل ؽـْرتك يف ّصـاٜل اإلعـالو
اللزبٔ٘ ،عل ٙالؾةٔد الغمبؾٕ .لقد رأٓيا الققٔ٘ أّ الشآّ٘ اإلىضاىٔ٘ مً الؾْر
ّمقاطع الفٔدْٓ اليت تخظَز األطفال الذًٓ عـاىْا يف ٍـذا الؾـزاع .رأٓيـا سالـ٘ األٌ
الكزدٖ الذٖ رمتُ األمْاز مٔتاً عل ٙالغاط ٞيف تزكٔاّ ،عنزاٌ دتئػ ،الؾا
الذٖ كاٌ دالضاً يف صٔارٗ اإلصةاشّ ،ست ٙباىـ٘ الةابـد الـيت اىتغـزت تلزٓـداتَا
علّ ٙصاٜل التْاؽل األدتناعٍٕ .ل تفكزٌّ أسٔاىاً يف أٌ ٍذا الؾزاع طال أكجز
مما ٓيبلّٕ ،مق ٙأبةد مما ٓيبلّٕ ،أٌ عل ٙادتنٔعّ ،أتؾد ادتنٔع أٌ ٓجادةْا
عً ساف٘ اهلآّ٘؟
الزٜٔط األصد:
إكا حتدثيا عً اللـزب بغـكل رٜٔضـٕ ،أل ،أل ٓضـتطٔةٌْ القٔـاو بـذلك ،ألىَـه
إكا تزادةْا عً مْاتفَه ،فإٌ الزأٖ الةاو عيدٍه صٔقْل هله ”:لقد كيته تكذبٌْ
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علٔيا .كيته تتشدثٌْ عً ٍذا الغمبؿ الضٍّٕ ٛذِ اذتكْمـ٘ الضـّٔ ٘ٝعـً القتـل
الذٖ اصتنز صبع صيْاتّ ،اآلٌ تزٓـدٌّ أٌ ختربّىـا باذتقٔقـ٘؟” .أل ٓضـتطٔةٌْ تـْل
اذتقٔقّ٘ ،لذلك علَٔه أٌ ٓضتنزّا ب،كاكٓبَه ست ٙاليَآـ٘ ّإىل أٌ ٓـتنكً الـزأٖ
الةاو يف بالدٍه مً تفئد ٍذِ األكاكٓب.
الضؤال الضابع عغز:
صٔادٗ الزٜٔطٍ ،ل فكزأ ْٓماً باذتٔاٗ طارز صْرٓ٘ ،أّ رها التيشٕ ّالةٔػ
طارز صْرٓ٘؟
الزٜٔط األصد:
ىظـزاً ألٌ الــزٜٔط ٓــ،تٕ مــً طــالل األىتمبابـات ،فــإٌ التيشــٕ ٓكــٌْ مــً طــالل
األىتمبابات أٓقاً ،أّ عيدما تالسـظ أٌ الغـةب الضـْرٖ لـً ٓـدعنك ألىـك دٌّ كلـك
الدعه أل تضتطٔع أٌ تيذش أّ حتقق عٔٝاً .عيـدٍا ٓيبلـٕ أٌ تزسـلّ .ألٌ الْفـع لـٔط
علــٍ ٙــذا اليشــّْ ،أىــي يف ّصـ الةاؽــفّ٘ ،صــْرٓ٘ يف عــني الةاؽــف٘ ،أل أصــتطٔع
القْل :إىٕ ص،صتضله ّأليادر .صـٔكٌْ كلـك أىاىٔـ ًا دـدًا ّيـن ّطـي علـ ٙاإلطـال .
عيدما تكٌْ يف ّصـ الةاؽـف٘ ،علٔـك أٌ تقـْو بةنلـك كـزٜٔط إىل أٌ ٓقـْل لـك
الغةب ”:اكٍب ،ارسل ،فإىك أل تضتطٔع أٌ تضاعد بلدأ” .عيدٍا ٓيبلٕ أٌ تزسـل.
ٍــذا فٔنــا ٓتةلــق هلــادرٗ صــْرٓ٘ ،لكــً باليضــب٘ لــٕ عمبؾــٔاً ،فــإٌ ملــادرٗ صــْرٓ٘
لٔضي طٔاراً .مذ كيي عـاباً ،تزبٔـي ّىغـ،ت كغـمبؿ أل كـً أٌ ٓةـٔػ إأل يف
بلدِّ ،لٔط يف أٖ بلد اطز.
الضؤال الجامً عغز:
صٔادٗ الزٜٔط ،عل ٙمـد ٚالضـيْات الضـبع عغـزٗ املافـٔ٘ عـَدأ أسمـ٘ ّراٛ

أطز ،ٚبدآ٘ حبزب الةزا عاو ّ 8009ست ٙاآلٌ .صبة٘ عغز عاماً ّتي طْٓلٍ .ل
ختؾؿ أٖ ّتي لالصجطا ،ٛرها ملغاٍدٗ فٔله أّ األصتناع للنْصٔق ،ٙأّ تقاٛ
الْتي مع األصزٗ ّاألطفال؟
الزٜٔط األصد:

األٍتناو باألصزٗ ٍْ ّادب ّلٔط عكالً مـً أعـكال الجفٔـُ .علٔـك أٌ جتـد
الْتي داٜناً ألصزتك كنا جتد الْتي ألٖ عٕ ٛاطزّ .إكا ُ تغةز ب،صزتك ،فإىك
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لً تتنكً مً الغةْر باألصز األطز ٚاليت تةاىٕ يف بلـدأ .أمـا فٔنـا ٓتةلـق بالجفٔـُ
فاملض،ل٘ لٔضي مض،ل٘ ّتي ،بـل مضـ،ل٘ مغـاعز ،اآلٌ أل تضـتطٔع أٌ تغـةز بالجفٔـُ
بٔينا كل مً سْلك ٓةاىٕ مً اإلرٍابٍ .ذِ مض،ل٘ ىفضّٔ٘ .بالتالٕ فإىَا لٔضي مً
بني اٍتناماتٕ سالٔاً .أعتقد أٌ مةظه األصز يف صْرٓ٘ أل تَته بَذا .إٌ اٍتناو مةظه
األصز اآلٌ ٓيؾب عل ٙاحملافظ٘ عل ٙبقاَٜا مً ْٓو إىل ْٓو.
الضؤال التاصع عغز:
يف ارتتاو ،صٔادٗ الزٜٔط ،صؤاألٌ اطزاٌ .يف اللشظات اليت جتلط فَٔـا مـع
ىفضكٍ ،ـل تفكـز يف الكٔفٔـ٘ الـيت كـاٌ الـزٜٔط سـافظ األصـد صـٔةاف فَٔـا
ّفةاً ما لْ كاٌ مْدْداً الْٔو؟ ٍل تفتقد مغْرتُ رها؟
الزٜٔط األصد:
أل ،ألٌ ٍذِ لٔضي املزٗ األّىل اليت ىْادـُ فَٔـا اإلرٍـاب .ضتـً ىْادـُ اإلرٍـاب
ميــذ مــا تبــل الــزٜٔط ســافظ األصــدّ .ادَيــاِ يف ارتنضــٔئات عيــدما أتــ ٙاإلطــْاٌ
املضلنٌْ إىل صْرّٓ٘ .ميذ كلك اذتني بدأت الؾزاعات يف صْرٓ٘ ،بطزٓق٘ مغابَ٘،
ّإاا عل ٙىطا شتتلفّ .بالتالٕ فإٌ مبدأ الؾزاع ٍْ ىفضُ :اإلرٍاب ٍْ اإلرٍاب،
ّالتطزّش ٍْ التطزش ،بؾزش اليظز عً األ ـا ٛالـيت تةطَٔـا ملمبتلـف التيظٔنـات.
امليَذٔ٘ اليت ٓتبةَا كل أّلٝك اإلرٍابٔني ٍٕ ىفضَا .الـزٜٔط سـافظ األصـد سـارب
أّلٝــك اإلرٍــابٔني يف الضــبةٔئات ّالجناىٔيــاتّ ،ضتــً علٔيــا ستــاربتَه الٔــْوّ .إكا
ّادَيـــاٍه بةـــد مضـــني عامــاًّ ،جبٔـــل اطـــز ،علٔيـــا أٌ ضتـــاربَه .هلـــذا أعتقـــد أٌ
األصــتذاب٘ ّاســدٗ ّامليَذٔــ٘ ّاســدٗ .مــزٗ أطــز ٚاألمــز ٓتةلــق بالتفاؽــٔل .تــد تكــٌْ
التفاؽٔل شتتلف٘ بني مزسلتني ّرٜٔضنيّ ،تد ختتلف مً ْٓو إىل اطز ،ألىُ يف سال٘
سزب كَذِ ،كً لألمْر أٌ تتقلب أّ تتلن بإٓقاع صزٓع دداً.
الضؤال الةغزٌّ:
يف ارتتاو ،صٔادٗ الزٜٔط ،تل٘ مً الياظ ٓةزفٌْ أىك درصي الطب ّأىـك طبٔـب
عٌٍْٔ .ل تفتقد أٓاو ليدٌٍّ ،ل تغةز بالزيب٘ يف أٌ ٓةْد بك الشمً إىل الْراٛ؟
الزٜٔط األصد:
يف الْاتــع ،أىــا كيــي طبٔــب عٔــٌْ يف صــْرٓ٘ تبــل أٌ أكٍــب إىل ليــدٌ .عنلــي
ثالخ صيْات ّىؾف الضـي٘ يف صـْرّٓ٘ ،مـً ثـه كٍبـي إىل ليـدٌ ملـدٗ عـامني تقزٓبـاً.
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ّبالتالٕ ،إكا أردت اذتدٓح عً أىٕ أفتقد الةنل كطبٔب ،بالطبع ،فإٌ ٍذا عـٕٛ
تغةز بالغلف سٔالُ داٜناً .لكً ٍذا أل ٓةي أىك أل حتب الةنل الذٖ تقْو بُ اآلٌ.
أىي تةنل الْٔو عل ٙىطا أكرب عيدما تضاعد الغةب الضـْرٍّٖ ،ـذا عـٕٓ ٛيبلـٕ
أٌ حتبُ .إكا كيي أل حتبُ ّأل تفةلـُ بغـلف أل تضـتطٔع اليذـاح .لـدّٖ بـالطبع عـلف
تْٖ دداً هلذا الةنل ،لكً اجملال الةلنٕ بغكل عاو ٍْ علفٕ الجـاىٕ مـذ كيـي
عاباً ،لٔط فق طـب الةٔـٌْ ،بـل اجملـاألت الةلنٔـ٘ بغـكل عـاو .لـدٓك داٜنـ ًا ٍـذا
الغلفّ ،تغـةز بالزيبـ٘ يف مةزفـ٘ أسـدخ التطـْرات ّاألجتاٍـات ادتدٓـدٗ يف ٍـذا
اجملال.
الضؤال الْاسد ّالةغزٌّ:
صٔادٗ الزٜٔطٍ ،ل باتي املزسل٘ األصْأ ّراٛكه؟
الزٜٔط األصد:
امــل كلــك .أعــي بــاليظز إىل أٌ األمــْر تتشــزأ اآلٌ يف األجتــاِ الؾــشٔحٍّ ،ــْ
اجتاِ أفقل ،ألىيا ىلشق اهلش ـ٘ باإلرٍـابٔنيّ ،إكا ُ ٓقـدو اللـزب ّالـدّل األطـزٚ
ّسلفانٍه ّالدم ٙالتابة٘ هله دعناً ٍاٜالً ألّلٝك املتطزفني ،ف،ىا مت،كد أٌ األصْأ
بات ّراٛىا.
الضؤال الجاىٕ ّالةغزٌّ:
يف اليَآــ٘ ،صــٔادٗ الــزٜٔط مــا رصــالتكه إىل مــً ٓغــاٍد ٍــذا الربىــامر،
طؾْؽاً يف اهليد ّديْب اصٔا ّيف صاٜز أضتا ٛالةاُ؟
الزٜٔط األصد:
أعتقد أىُ عل ٙمد ٚالةقْد القلٔل٘ املافٔ٘ ،طؾْؽاً بةد أٌ أؽبح بْؼ رٜٔضاً
للْألٓــات املتشــدٗ ،ســاّل اللــزب أٌ ٓــزّّز جملتنةــُّ ،ىظامــُ الضٔاصــّٕ ،صــلْكُ
كنيارٗ للةاُ علُٔ أٌ َٓتدٖ بَا ادتناعٔاً ّصٔاصٔاً ّمـً أٔـع األّدـُ .أعتقـد أٌ
اهليــدّ ،الغــةب اهليــدٖ ،مــً ٓيبلــٕ أٌ ٓكــٌْ تلــك امليــارٗ بــاليظز إىل التيــْع الــذٖ
يتلكْىــُّ ،بــاليظز إىل اذتقــارٗ املتذــذرٗ عنٔق ـ ًا يف التــارٓخ ّإىل األطــال الــيت
تقٔنــٌْ زتــتنةكه ّصٔاصــتكه علَٔــاّ ،بــاليظز إىل الد قزاطٔــ٘ اذتقٔقٔــ٘ الــيت
أظَزتَا اهليد للةاُّ ،باليظز إىل الةدٓد مً األعٔا ٛاألطز ،ٚلذلك أعتقد أٌ اهليد
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مضتةدٗ لقٔادٗ كلـك األجتـاِ إكا أرادت أٌ تكـٌْ مجـا ًأل ألٖ بلـد اطـز ٓزٓـد أٌ حيـذّ
سذٍّاٍ .ذِ رصاليت األكجز أٍنٔ٘ ،ألىيا ىةزش مةي ٙالتيْعّ ،ألىيـا بلـد متيـْع ّلـْ
عل ٙىطا أؽلز.
الؾشفٕ:
عيد ٍذِ الزصال٘ ،صٔادٗ الزٜٔط ،أّدّ أٌ أعكزكهّ ،تد كاٌ مً دّاعٕ
صزّرٖ التشدخ إلٔكه.
الزٜٔط األصد:
عكزاً لكهّ ،عكزاً لقدّمكه إىل صْرٓ٘.
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ما العمل؟
األزقم الزعيب
إدازة "الفيسببب" خت" ي أبببأ بأبببض بًببب"جملت ع ببب اض ا بببع ا ا بببأ
للفيس" خت الري ي"لغ عبدد انتب إ إليبل اليبازي أسب م بي ابا يسباسي عبدد ب ا
الصإ ساهلتد اعاض..
انفازق ب إدازة الفيس" خت تق ل ستسةل:
ليس انهم العدد؛ سل ن اا الع ل؟
هرا السؤال يقلقض بمحلل اعأ إىل حيث بك سبتساءل اا الع ل؟
سكيف؟ سناذا؟ سبين؟ سا ى؟
على انس ى انهض ال ظيفأ بجد ب ان حي ل قلق السؤال ساجل اب بتصازخت
اعل ل أ أصتع شيئاضم بس أ خت بثساض...
علببى انس ب ى ال ب عض ي سببع القلببق لببدي م سي كببرز السببؤال بكثببس ببةكثس..
ست بببد ق ال بببداعيار ست ثبببس بابببااأ انبب ليتار سانبببؤثسار البب يصبببع ي يهبببا
ست" ي"ها سالسي سة عليها سالتفاذ اتها إىل اجل اب..
بجزم بأل ائدة ان بي جديد يُجملقب َقم كبة ِ أب"ض اصبتعاض بس جااعب بس بع
ثسسة بس أصل إىل بعلى انسات ال ظيفي بس الصبفار ا ع "ازيب  ..كبل هبرا زس
يل ..ععمم س حياة تركس ..س زي القلب سالبسس تعبيض ابا تعيصبل ابن بثبس
ت ال األام عليهبا هبأ سشبياعإ األزص سًبتشاا شبجملازها س ب ادها ..يقفب علبى
حدسد جت ها...
بَعِ ُهم سًل إىل أق اليةس ساخلر م سبخر يسدد اا جمل اه :ي عرز الع بل
س جببدسى اتببل سلببيس هتبباخت اببن ًببل ست اًببل اببع الببساهن ..سب األاببس خببس اببن
هأ ساخل اب أفسل!
بيديتا ..سبً"ح بةيدي اآلخسين .ز شأ اخل اب اس
***
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ضغه ثقل الْاقع الػْضٖ ..أض ٚضطّضٗ اليفاش حنْ األمل ّتفعٔل غؤال ما العنل؟
العنللل للس ّة.للازّٗ ..غللْضٓ٘ األو ّاألم تػللعمل ميللا العنللل ّالػللَط للسٍا
لعاضخيَا حلضاضتَا ألطفاهلا لٔامسٔيَا املعل شط ولْه ٍاملار ئطاٜطٍلا ..لقنمَلا
لْضزٍا لكل تفاصٔلَا الصغريٗ ّالك.ريٗ...
ٓصكط العاضٓذ أٌ مسٓي٘ "مْغكْ" ئاصطٍا األملاٌ ٍّامجٍْا يف أثيا ٛاحللطم
العاملّٔ٘ ..قس اقرتم األمط مً ويلا ٛاملسٓيل٘ جرلاطٍا ّجرلطٍا ّئاطٍلا ..أئلس ةقاهللا
اغعصطر ّاغعيطل شعَ.ا جػؤال ..ما العنل؟
ّحتت ضغط الْاقع ّزّٖ الػؤال ّّاجل انىعنلاّ ٛالعملطٓل ةلل ٙاللعفكري..
قلسو أٍلالٕ املسٓيل٘ أكرلط ملً غلعف ألفل ا ملً ا جاجلار ةلً ٍلصا الػلؤال كللاٌ يف
األجْج٘ ما ٍْ خٔالٕ أّ مػعمٔل العمقٔل إٌ مل ٓكً مععصض ا ّميَلا ملا ٍلْ أقلطم
حملاكللاٗ الْاقللعّ ..ميَللا مللً ّضللع الللْام ّةْامللل ىقللل الللْام إ وعللل إجطاٜللٕ
تيفٔصٖ..
ةيسما تػعيطل الرع جتسِ!! حنلً يف ئالل٘ اغلعيطاه كلوّ ٚئطجل٘ تؤكلس
ضطّضٗ ّجْز غؤال ما العنل؟ ّضطّضٗ خلل ئال٘ مً العراضكٔ٘ ّضّح امل.ازضٗ لْضع
الْام ا جطا ٕٜالصٖ ٓماكٕ اللمظ٘ الػْضٓ٘ جكامل تفاصٔلَا..
إىَا غْضٓ٘ أَٓا الػازٗ ..مً زّىَا ن ةنل ٓعنل ..كل وطز ّكلل خلٔل٘ يف ةنلل
ضمسٕ أّ غري ضمسٕ تػعيطل ّتػأل الْٔو ..ما العنل؟
إىيا ى.مث ةً ثل٘ مً اآلخطًٓ مً أجل أجْج٘ تيقل الفعل مً املطللل ا لطز إ
الْاقع.
يف ٍصا العمً الصٖ لسٓلُ ملً مْالٔلس الرلعار ّمجلاي املدٔنلار ّخلطام امل.لاىٕ
ّامليرآر الكرريٓ ..ص.ح مً الْاج أٌ ىعنل ةل ٙاغعدساو أٖ ّغٔل٘ صل٘ ّتْاصل
أّ غريٍللا ل.يللا ٛجَ.لل٘ ةطٓضلل٘ مللً ةرللاه العنللل ..ةللً ٓؤميللٌْ جْئللسٗ تللطام غللْضٓ٘
ّضغالعَا احلضاضٓ٘.
***
ٍا حنً ..ىؤكس ةل ٙئعنٔ٘ ططح غؤال ما العنل؟! ةل ٙاملػعْ ٚالْطين الػلْضٖ
لٔػعصطر ةراه العنل مً أجل جيا ٛضّح تراضكٔ٘ معططٗ جطّح الْز ّالْضز ّم.اضكل٘
جرتج٘ غْضّٓ٘ ..مؤٓسٗ جقسّٗ الطجال الطجال مً أٍلَا..
الْٔو كل غْضٖ مسةْ نخرتاي ةنل ما ٓػَه يف ت.سٓس الععنل٘ ّإظائعَلا ّهٍْلا؛
ألٌ غلللْضٓ٘ ٓلٔلللل جَلللا جَلللا ٛالضلللّْ ٛإىػلللاىٔ٘ ا ىػلللاٌ ّأملللاٌ الططقلللار! لقلللس ٌ األّاٌ
ألطفاليا الػْضٓف أٌ ٓلعْ.ا ّٓلَْا ّٓطمسلْا ّٓغيلْا ّٓلْشىلْا ..ةلله غلْضٓ٘ ّحينللِْ إ
األةالٕ ..اليت تلٔل جُ!
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