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نلنُ املرتجه
بطععدة ٗ بةة عع٘ ُععساب ٫فيععةف "لُٔطععْ" ةلذسٓ عع٘" ةععرٖ
ّقدُ ملطيػسق ةسّضعٕ ة ع رل شملعةٌ ةعٔلمل ملدعسّ" بطعد٘
إط٣ععععُ ٤فعععة ضٕ ّتْقعععْعٔيُ ّجدٯٓيعععُ ة ةة ععع٘ ّ ةعععرٖ
غيَس بمل ملثقّلمل ةدسف مً خ٣ل ز ضةتُ ّاحبةثُ ّم١ةلةتُ
ةسؾعععٔي٘ ةدُٔقععع٘ ي مٔعععة ًٓ ةل عععس ٢جينعععةعٕ ّ ةطٔةضعععٕ
ةدسبٕ ي ةدؿس سبدٓث (خةؾ٘ مً خ٣ل فيةبُٔ ةػَرلًٓ:
تطعْٯز ةئععةز ب ٤ضةضععٔ٘ ةُل ععس ٢جينععةعٕ  -ةطٔةضععٕ ي
ضْزٓ٘ ّمؿس ّتطْٯز ةل س ٢جينةعٕ ةدسبٕ معة بعمل ععةمٕ
)9191ّ 9191؛ ُّكعععةٓة ٨ضععع٣و ملدةؾعععس ّ ةقْمٔععع٘ ةدسبٔععع٘
إخل ُّد غدسب ٫اٌ ةْ جب ؼبيٯه تدسٓب ٍعر ة يعةف ةؿع رل
ي ذحنُ ةدظٔه ي مكنْىُ ّذبُٔ٣تُ ّ ضعيييةجةتُ ّ ةعرٖ
ّقععب بلضععُْف ةععٔلمل ةس ٜععب ةععرٖ ػبنععب بييععة ه اؾععٔ بععمل
ة طعععةط٘ ّ ٨ػبعععةش ّعنعععو ملدةزبععع٘ ّ ملدسلععع٘ ةدُنٔععع٘ ةْ ضعععد٘
مطُّطةً ٤قْ  ٛعُ ٙملس ذ ّ حملطعةب ةل سٓع٘ ٤ضةضعٔ٘ ي
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ذٔةٗ "لُٔطْ" ةلذسٓ ٘" (امعمل ةسؼبعةىٕ) ٤معس ةعرٖ ٓ٫ػعدس
ةقةزّ ٟفلىُ طُّب عُ ٙم١ةلةب ةسؼبةىٕ فةمُ٘
ّي ةْ ُعععب ك ٓ عععً ٍعععر ة رعععث خعععس معععة فذيع عب ععععً
ةسؼبةىٕ عع ٓ ٤عب ملْضعْعٕ ععع ّةعً ٓ عٌْ فعرةف لقعد بعسش
ٍ٢ينععةو بل ععس ةسؼبععةىٕ ي ةدقععدًٓ ٤خرلٓععً عععدل اغع ةل
طبيُلع٘ فة٤طسّذعةب زبةمدٔع٘ ّ مل١ةّلعةب ملْقعْع٘ عيععُ
ّ ةذلمجععةب ة ةمُعع٘ ة ع دل اعنةةععُ بة٨قععةل٘ إ ةذلمجععةب
ملذخيةزٗ مً ا بُ ّ ةيدّ ب ةدُنٔ٘ مل سٯضع٘ مليةُػع٘ إبد عةتعُ
ملخيُل٘
ّمس ٯ ٍ٢ينةو ةدةملٕ مليص ٓعد بييعةد ةسؼبعةىٕ ٓعلتٕ ىئحع٘
ذينٔ٘ ٨عة ٗ ُس  ٗٛمة في ُ ٍر ملل س ةسٓة ٖ ّمة ُعةو بعُ
معععً ىػعععةطةب تيْٓسٓععع٘ ج ٯعععةزٗ ي سبسفععع٘ ةيَكعععْٓ٘ ةدسبٔععع٘
سبدٓث٘ (ي ّطيُ ٤و ّي ملَحس) مير مطُب ٍر ةقعسٌ ّذيعٙ
ىَةٓعع٘ سبععسف ةدةملٔعع٘ ةثةىٔعع٘ ٍّععر ٓدععل اٌ عطععة ِٛةل ععسٖ
ة صٓععس ّ مل ععدي ك ٓقيؿععس عُعع ٙةقٔنعع٘ ٦ىٔٯعع٘ ةيُععف ملسذُعع٘ بع
تددٯ ٍة إ مس ذ ٢ذق٘ ّؾْ ً٢إ ْٓميعة ٍعر ذٔعث اؾع س
حبو مؿدز إؼبة ٛةُرًٓ ت١زٯَُه ٍنْو اميَه ّ ةقكةٓة ملؿعرلٓ٘
ذ تَععة ةععل غع ُ امععمل ةسؼبععةىٕ ّّجٯَع فيةبةتععُ ّاىػععطيُ
مير ىؿف ُسٌ خُٙ
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إٌٯ ّقععب ملطيػععسق عععع ٤فععة ضٕ ةععٔلمل فيةبععُ ٍععر عععً
"لُٔطْ" ةلذسٓ ع٘" امعمل ةسؼبعةىٕ غعَة ٗ عظٔنع٘ معً ععةك
ف ع رل ىدي ع ٯص بَععة ّىكععٔلَة إ ضُطععُ٘ مكععٔ ٘ٝمععً ةػععَة ب
ّ ٤حبةث ّ ةدز ضةب ةل ؾدزب بُ ةب عةملٔ٘ حبو مل سىعة
ةدسبععععٕ ة عع ع رل ذسٯزٍععععة ف ععععةز ملطيػععععسُمل ّ ملل ععععسًٓ
ّ  ٤بة ّ ٛةيٯقة ّ ةطةض٘ ي ةدةك ُّد ّلّو ة رٯةث٘ ةٔلمل آٯنعة
تْلٔو ي جْةيُ ةيرُُٔٔ٘ عع ملْقعْعٔ٘ عُع ٙحملطعةب ةل سٓع٘
ة دل ٚي ذٔةٗ ةسؼبعةىٕ ملُٔٝع٘ بةةدطعة٨ ّ ٛبعد ي ّ ة لعة
ةدّ٠ف مً اج ةقٔه ّ ملذث ٨ىطةىٔ٘ شبةةدٗ
ةقععد غعدٯىٕ غخؿععٔةً إ ل ععس ةسؼبععةىٕ ةيص مععُ مل ععدٕٜ
ّ ةس ضععب بسٓ٠عع٘ ُْمٔعع٘ عسبٔعع٘ عععع ّذدّٓعع٘ غععةمُ٘ تععست ة بيصععع٘
إىطةىٔ٘ ّ قر٘ ذٔث ك ٓدعد ةػعسق مْطيعُ ةعر تٕ ّذطعب
ّإمنععة بععةب زمععصً ة ع از مظُْمعع٘ ٫م ٯُعع٘ ّاؾ ع س غععد ُ
زمصً ةػدْف ةدةك ةل تًٝٯ مً ةد ْ ٓ٘ فنة ت ٝٯً مً ةلذسُع٘
ّ ةيدؿٯب ّ ةلقس ّ زبَ
ّٓيحُّ ٙعٕ ةسؼبةىٕ ةقْمٕ عدل ة ُنعةب ٦تٔع٘" :إىٯعٕ
ة يةىٕ ملْةد عسبٕ ةُطةٌ ّ ةقْمٔ٘ ُّد ٓ عٌْ ي عسُّعٕ ٮو
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لٔئقٕ اّ فيدعةىٕ اّ ز معٕ اّ فُعد ىٕ لعكذ فعةٌ ُُع ي
ة يعععةٌ لسّذعععٕ ي ةععع  ٣ةدسبٔععع٘ مجدعععةّ ٛإىعععٕ ّإٌ ٬فيععع ٫
مطععٔرٔ ًة مةزّىٔ عةً لُععٕ ي بقٔعع٘ ٍععرِ ٓ ٤ععةٌ ّ ملععر ٍب ةععل
تقطّب اّؾةل ٍعرِ ٤مٯع٘ عس ٍعْ ازلع ٙمعً ا عس تةبدَٔعة
ازٓد اٌ ازلب مً بٔيَعة ذعْ جص ةػعسٓة ةػعةٜف ّال عف لَٔعة
ُٔععْ ةيقةةٔععد ةٔقععسف بدكععَة مععً بدععل إىععٕ اعيقععد اٌ  ٢ذٔععةٗ
ةُ يةىٕ ب رل ُسبُ معً ةطعْزٖ ّاٌ  ٢ذٔعةٗ ةُطعْزٖ ب عرل ُسبعُ
مععً ةدسبععٕ ّاٌ  ٢ذٔععةٗ ةُدععسف ب ععرل تقطٔععب زبقععةب ملععر ٍب
ّعؿ ٔةب ةدػةٜس ّ ُي ةع ةدُْو ّ  ٦ف "
ّ ىطحةمةً مب لُطليُ ةقْمٔ٘ ضد ٙةسؼبعةىٕ ععدل مقة٢تعُ
ّضبةقعععس تُ ّخط عععُ ّزذ٣تعععُ إ ُ٤طعععةز ةدسبٔععع٘ ُّة تَعععة
"ةيْثٔعو ّك ععمل تُعف ةس بطعع٘ ةْطئع٘ ةقْمٔعع٘ ةعل تي٣غععٙ
عيععدٍة زبيطععٔةب ةؿ ع رلٗ ّ ةدؿع ٔةب ةؿ ع رلٗ ّ ملععرٍ ٔةب
فَُة"
ٍّ مث٘ ازّي ّابُغ ّاسل مً ُْةُ" :اىة ة يعةىٕ ميطعْٯي ي
خدم٘ ٤م٘ ةدسبٔ٘ ّفُيعة ميَعة اىعة عسبعٕ ميطعْي ي خدمع٘
٨ىطةىٔ٘ ّفُية ميَة"؟!
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امععة مُْلععُ ةلُطععلٕ ملععست ة جععدةٔ ًة بسٓ٠يععُ ةقْمٔعع٘ عععع
 ٣لَععْ ٓيحطععد ي
٨ىطععةىٔ٘ ّ ةععرٖ ٓععدعْ إ ٨عحععةف لد ع ً
زلل ف اغ ةل ةيدؿب ةعدٓل ّ ةطعةٜلٕ ّ ملعرٍ ٤ىعُ
ٓععس ٚاٌ " ةيدؿععب ةععدٓل ٍععْ لع٘ ةػععسق ة ععدل "ٚلةةععدًٓ ي
ملَعععْو ةسؼبعععةىٕ ٍعععْ " ةعععْعٕ ةسّذعععٕ ّ ةؿعععُ٘ ةسّذٔععع٘ بعععمل
٨ىطعععةٌ ّ مل ععْٯٌ ٤عظعععه مؿعععدز سبعععب ّ سبيعععةٌ ّ ةدةلٔععع٘
ّ زبنععةل ةؿععُ٘ ةسّذٔعع٘ ي ازلعع ٙذة٢تَععة مععً ٌّ ّضععةط٘
ٍْ٢تٔعع٘ ٍّععْ ةدلٍععةٌ سبععو عُعع ٙزُععٕ ٨ىطععةٌ ٌ٤ٯ ٤ى ٔععةٛ
ّ ةسض ميلقٌْ ي مة ٍْ ةدًٓ ل ٣خ "٣بمل بْذ ّ ملطعٔس اّ
بععمل ضبنٯععد ّشز غع ي ععرل زبصٜٔععةب ععرل زبٍْسٓعع٘ " ّمععة
ملطععٔرٔ٘ ّ ٨ضعع٣و ّ ة ْذٓعع٘ عععع ي زاٖ ةسؼبععةىٕ عععع ضععْ ٚاثععْ ف
طبيُلعع٘ ةدقٔععدٗ ّ ذععدٗ ي زبععٍْس ّ ٤ثععْ ف اّ ةقػععْز ٢تَ ع ٯه
ةسؼبةىٕ ّٓ ٢ؿسٯ اٌ تَهٯ اذدً مً محُع٘ ةل عس ّ ٫ععةٗ ملث٫ع
ّ ةقٔه ٨ىطةىٔ٘ ة دلٚ
ةععً العْٯب عُعع ٙةقععةز ٟةدسبععٕ لسؾعع٘ ٢طّعع٣ي ةػخؿععٕ
مليععلىٯٕ عُععٍ ٙععر ة رععث ةق عٔٯه ةععرٖ فسٯضععُ حبّةثعع٘ ف ع رل
ةيرُٔع ةلُطععل٘ ٢جينةعٔعع٘ ّ ةقْمٔعع٘ ّ ةطٔةضععٔ٘ ةس ٜععد مينٔععص
مً زّ ةل س ةقْمٕ عع ةيَكْٖ ةدسبٕ سبعدٓث مينئعةً اٌ
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ُس ٛتُ ذةلصً ُْٓةً مً اجع ةيدعسٯ" ملدنٯعو إ م١ةلعةب
تػ
ةسؼبععةىٕ ّاعنةةععُ ة ةمُعع٘ ةععل  ٢ػبععْش ٖ٤ٯ مثقععف عسبععٕ
مطييرل اٌ َٓنَُة اّ اٌ ٬تظ ٯ صبَْة٘ بةةيط ٘ إةُٔ
ّ هلل ىععدعِْ اٌ ْٓلّععو امييععة ةدسبٔعع٘ ملععة لٔععُ ُْٯتَععة ّميديَععة
ّ ش ٍةزٍة
خُف ضبند زبس
ضْزٓ٘ عع سبط ٘
اّ ضة آةز/
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نلنُ احملرر املسؤول
ب ّغةعس ّفةتب جينةعٕ ّّ ذد
اممل ةسؼبةىٕ عع ا ٓ ٮ
مً اع٣و  ٤ف ةدسبٕ سبدٓث ّفثرلً مة ٓ٫طُعو ةدعسف عُعٙ
ةسؼبةىٕ ةقب "لُٔطْ" ةلذسٓ ٘" ّمب اىعُ ك ٓ عً لُٔطعْل ًة
بععةملدي ٙةععدُٔو ةُ ُنعع٘ إ ّ ٢اٌ ذةععف فععةٌ تدع رلً عععً ةيقععدٓس
ّ ٢ذذل و شلر ٓ ٤ب عع ملل ّس ّبةةيطع ٘ إةٔيعة لكىيعة  ٢ىدعس"
إ  ٌ٦ضْ ٚةقُٔ عً تعةزٓب ةيطعْز ةسّذعٕ ٤عع٣و ةل عس
ةدسبعععٕ ّمػعععةٍرلِ ّمعععً ٍيعععة لعععك ٯٌ ز ضععع٘ عقٔعععدٗ ةسؼبعععةىٕ
ةلُطلٔ٘ عع ٢جينةعٔ٘ ةل تيحُ ٙمً خ٣ل م١ةلةتُ ٨بد عٔ٘
ملخيُل٘ ملددلٗ عً ةيطُدةب ةل سٓ٘ ةُػس ٜس ةدسبٔ٘ ملثقل٘
( ٤ىيُحيطٔة) ي ملسذُ٘ ملنيدٗ مة بمل ىَةٓ٘ ةقسٌ ةيةضب عػس
ّ ةدقععْ  ّ٤مععً ةقععسٌ ةدػععسًٓ ٤مععس ةععرٖ مععً غععلىُ اٌ
ؽبُو إم ةىٔ٘ لدُٔ٘ امةميعة ةلَعه ملػعةعس ّ ٤ذةضعٔظ ملدقعدٗ
ّ ملييةُك٘ ةل ٍصب تؿعْز ب ةدعسف ّمعد زفَه عُع ٙمعدٚ
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ىؿععف ُععسٌ ّ ضععئدةف فٔلٔعع٘ تػعع
ةطٔةضٔ٘ ةُػس ٜس ةدسبٔ٘ ةيقدمٔ٘ ملثقل٘

٦ز ٢ ٛجينةعٔعع٘ عععع

ّ ة يععةف ةععرٖ ىقدمععُ  ٌ٦إ ُةزٜيععة ة ععسٓه م ععسع
ةُرعععععدٓث ععععععً امعععععمل ةسؼبعععععةىٕ ععععععع ة ةتعععععب ّ ٢جينعععععةعٕ
( ةطْضععْٔةْجٕ) امععة ةسؼبععةىٕ عععع ٓ ٤ععب لَععْ مْقععْي خععس
ٓييظس ز ض٘ خةؾ٘ بُ
ك " اّ ٖ عع لةضُٔٔلة
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معامل حًاَ الرحيانٌ
ّةععد امععمل بععً لععةزع ةسؼبععةىٕ ي ُسٓعع٘ ةلذسٓ عع٘ (بكععه
ّ ٖ ةلذسٓ عع٘ ةطععةذس
ةلععة )ٛةععل تذلبععب عُعع ٙاذععد مععي
*
جبنةةٔيععُ ةس ٜدعع٘ ي ج ع ة يععةٌ فععةٌ ابععِْ مّ٣ف عةً ؾ ع رلً
ة ععً ٤ز ك كيرععُ مععة ٓ لععٕ ةُدععٔؼ لةعينععدب اضععستُ
عُعع ٙمععْ ز ميْ قععد٘ مععً مدن ع ة ععصل سبسٓععس فععةٌ م ُ٫ع ًة
ةْ ةد اممل ّعنٯُ
تسعسي ةلي( ٙاممل) ي فيعف امعُ ّذبع إغعس لَة قعنً
زّ تدٓٯئععع٘ عنٔقععع٘ إذ اٌ ةيععدًٓ فعععةٌ ةطعععن٘ ٤بعععسش ّ ٤ععععه
* ي " ةسؼبةىٔةب" ٓقدو اممل ةسؼبةىٕ ةْذ٘ لئ٘ ط ٔدٔع٘ اخعةذٗ ععً ّ ٖ ةلذسٓ ع٘
ذٔث تقب ُسٓيُ زبنُٔ٘ ة طٔط٘ ملُيل٘ بمل  ٤ةل ّذبع ٤غعحةز ّ ّ ٤
لٔييدؼ لُٔطْلية بسّ ٜس ةؿيْبس ّٓط س بلزٓخ ٤ز ةرفٕ ملنيصد بعسّ ٜس
ةقْٓٯطععع٘ ّ ةعع طه ّ ة عععةز ّة عععه معععً ةُٔعععةةٕ ىعععدمخ ةسؼبعععةىٕ ىعععدمةج ًة فُٔعع ًة
بةةط ٔد٘ ةطةذسٗ ي ّ ٖ ةلسٓ ٘ ةٔيدُه ميَة ةث ةب ّ ٨خ٣ف ّٓطيند ميَعة
ةقْٗ ّ زب٣ل فنة ٓس ( ملذلجه)
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بةةيط ع ٘ إ مدظععه ٤ضععس ملةزّىٔعع٘ ُّععد  ٓ ٢ععٌْ ذةععف تععدٓٯي ًة
بةملدي ٙةدُٔو ةُ ُن٘ ّإمنة قسفٮ معً ةدعة ٗ مليلؾعُ٘ تينثع
ي شبكعععْي ةطعععٔطسٗ ةطقعععْع ة يطعععٔ٘ ّ شلٔٝععع٘ ة يطعععٔ٘
( ٨فُععرلّع) ذٔععث ّجععدب ي ة يععةٌ عػععس ب مععً ةطْ ٜععف
ّ زبنةععععةب ٨ضععع٣مٔ٘ ّ ملطعععٔرٔ٘ ة ع ع مُععع٘ ميَعععة ذٔةتَعععة
شبةؾعع٘ ّ ٤ضععْا مععً ذةععف فُععُ اٌ فع مجةععع٘ م١تُلعع٘ ذععْل
مععرٍب عقٔععدٖ مدععمل  ٢تدععذل" بععةةطْ ٜف ّ ملععر ٍب ة ةُٔعع٘
ّتقف ميَعة مْ ُعف عد ٜٔع٘ ي مدظعه ٤ذٔعةٌ ّي تُعف ملسذُع٘
ضٔطس ةيدؿب ةدٓل ّ ةطةٜلٕ ي فع م عةٌ؛ ُّعد ذعد ب
ةيدةةٔه ةدٓئ٘ مليردزٗ مً تقةةٔد ةقسٌّ ةْضعط ٙإ زجع٘
ف رلٗ مدعةٓرل سبٔعةٗ ٢جينةعٔع٘ ةُ يعةىٔمل؛ لعاز  ٛةػخؿعٔةب
ةٍْ٣تٔعع٘ ملدسّلعع٘ فةىع ععرل ُةبُعع٘ ةُنيةُػعع٘ ّ ملس جدعع٘ ّمععً
ذٔععث ةْ ُععب ةلدُععٕ اخكععب ةيظععةو ةيدُٔنععٕ فُععُ ىععر ك إ
زُةب٘ ةطُط٘ ةدٓئ٘ ّإغس لَة مل ةغس
فةٌ ملدُه ّ٤ل ٤ممل ةسؼبةىٕ غخؿةً قعدٔف ملدعةز"
ٍّْ سلةع ٤بسغٔ٘ حملُٔ٘ ّبد ًٛمً عةو  ّ 9881ظب ةليعٙ
عُ ٙملدزضع٘ ةي ػعرلٓ٘ ( ةيةبدع٘ ٨ذعد٨ ٚزضعةةٔةب ةلسىطعٔ٘)
ذٔث تدُه لَٔة ةُ ٘ ةلسىطٔ٘ ّلَٔة آكةً تدس" عُ ٙلسىطة
تُف ملدسلع٘ ةعل ذبْةع إ ذعب (ةلسىطعة ّ ةلسىطعٔمل) ز لقعُ
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طْ ل ذٔةتعُ إقعةل٘ إ اٌ امعمل ىػعل ي ّضعة ٓ ع ٯً ذذل مع ًة
غدٓدً ةلسىطة
ةقد فةٌ ةيلثرل ّ٤زّبعٕ عُع ٙة يعةٌ اُعْ ٚب عثرل عنعة
فععةٌ عُٔععُ ي آعع٘ بقدعع٘ مععً بقععةي ملػععسق ةدسبععٕ امععة لسىطععة
ل ةىع ع تينيعععب بْقعععب ز ضعععب ّمينٔعععص ي ٍعععر ة ُعععد ةدسبعععٕ
ةؿ رل ذٔث ٍٔني لُٔ عُع ٙمللةؾع ُ٢يؿعة ٓ٘ ٤ضةضعٔ٘
لةةُ ععع٘ ةلسىطعععٔ٘ ّ ملدُنعععٌْ ّ ةيحعععةز ةلسىطعععٌْٔ ّ مل ػٯعععسٌّ
ملطععٔرٌْٔ ّ" سبنةٓعع٘" ةلسىطععٔ٘ ةط ع ةٌ ة يععةٌ ملطععٔرٔمل
ةرًٓ ٓػ ٌُْ ىؿعف ضع ةٌ ٍعر ة ُعد فع ٍعرِ ةدْ مع
لدعع لسىطعععة ةلدعع فعع غعععٕ ٛفعععٕ تعععدلًٍ عُععع ٙعظنيَعععة
ُّْتَة ّزضةةيَة " ةي ُٔ٘" ي ة يةٌ
ّي إطععةز تُععف ةظععسّ" اؾ ع ر ةلٝععةب ةُ يةىٔعع٘ ملثقلعع٘
تدععس" عععً لسىطععة ّ ةلسىطععٔمل افثععس نععة تدسلععُ عععً ة يععةٌ
ّ ةدعععسف ّفةىععع تيرعععدث بةةلسىطعععٔ٘ اضعععُه ّالكع ع نعععة
تيردث بُطةىَة ةدسبٕ ٤ؾُٕ
ّةد ةدُ٣ةب ةْثق ٙمب ّ٤زّبٔمل ّ ظبر ف ةػعس ٜس
ةػةب٘ ملثقل٘ إ سبد ث٘ ّ ةيحدٓد ّزً ٍةمةً ي ٍيعص ش بدعل
عيةؾععس منععة سبٔععةٗ ةدسبٔعع٘ ةيقُٔععدٖ ةععرٖ فععةٌ ُععد تْطععد
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ميعر اشميعع٘ بدٔععدٗ لعةٍيصب ُيةعععةب جععص ٛمعً ،ينععب ةدسبععٕ
ملععيدطؼ ةُي ععٔرل ّ ةدؿععسى٘ ّي حبععثَه عععً زبدٓععد ّ ٤فثععس
ذد ث٘ ّعؿسٓ٘ تطُب ةدسف ُ ف غعٕ ٛإ لسىطعة بةدبعةِ
آدْٓةْجٔ٘ ةييعْٓس ةلسىطعٔ٘ ّي ةدَعد سبنٔعدٖ ٢ضعي د ٖ
ةثقٔ ع بععدب لسىطععة ةُدععسف ميععةزٗ ةُرسٓعع٘ ّ ،ينععب ةلسىطععٕ
منْذجةً ّمثة ً٢
ي عععةو ٍ 9888ععةجس ع عهٯ امععمل إ امسٓ ععة ّ ؾععطرب
مدععُ بععً اخٔععُ (امععمل ط دعةً) ُّععد غععَدب تُععف ةطععيْ ب ٍحععسٗ
 "٢ةُ يةىٔمل بدكَه عع حبثعةً ععً ةدنع ّ خعسٌّ ععع امع ً٣ي
مجب ثسّٗ ميةض ٘ ّل ٘ٝثةةث٘ عع ٍسب ًة ّلس زً مً مل٣ذق٘ ةدٓئع٘
()1
ّ ٢جينةعٔ٘ بط ب "مسَُّه" ّ"ٍسطقيَه"
ي مدٓيعععع٘ ىْٔٓععععْزك ّشٯي امععععمل ةسؼبععععةىٕ ُّيععععُ مععععة بععععمل
ملدزضع٘ ّضبع ةدنع ّ ة يععب (ضععةعد امعمل ي مطععف لععةتس
سبطعععةبةب شبةؾععع٘ ت١ضطععع٘ دبةزٓععع٘ ؾعع رلٗ تدعععْ مُ ٔيَعععة
ةْ ةدِ ّعنُ) ُسا فثرلً ّبيَه غدٓد لقد لير ة يب امعةو
( )1افععد لرلىععٕ ّ م ععةٌ اٌ " شلحععسٗ فةى ع قععخن٘ مععً ة يععةٌ؛ لنععً اؾ ع  411اةععف
مْ طً ةرًٓ ٓػ ٌُْ ض ةٌ ٍر ة ُد َٓةجس ضيْٓ ًة إ امسٓ ة معة بعمل 4
ّ  "٢ 5غخـ"
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ٍعععر ةليععع ٙعةملعع ًة جدٓعععدً عةملععةً ز ٜدععةً ّذبعع تعععلثرل م١ةلعععةب
غ طععع رل شبةةعععدٗ ٍحعععس اٍُعععُ (ي ىْٔٓعععْزك) ّز لعععو لسُععع٘
ةُينثٔع ع فةىع ع تقعععدو مطعععسذٔةب ذةعععف ٓ ٤عععب ٨ى ُٔعععصٖ
ةدظٔه ي مدٌ طبيُل٘ ة يُ بدد مسّز ىؿعف ععةو معً ةييقع
ّ ٤ضلةز عة إ عنُُ ّ٤ل ّ ةيرو تدزض٘ مطةٜ٘ٔ
ي عععععةو  9811اؾععع س امععععمل ةسؼبععععةىٕ طةة عععةً ي جةمدعععع٘
فْةْم ٔععة (ذٔععث زع لَٔععة ضععي٘ ّ ذععدٗ لقععة ُ ع اّبيععُ إ
ةْطً) ّ ةْ ُب اٌ ةدز ضع٘ ي فُٔع٘ سبقعْق ك كيرعُ مليدع٘
ّ ةسقعع ٙملععلمْةمل فععةٌ ةسؼبععةىٕ ٓيرععسك بلدع تدطععؼ ُععْٖ
ملدسل٘ ةدةك ّ ةْجْ للطلل ذةف ةعيدطؼ ةدظعٔه معً خع٣ل
إُ ةةعععُ ةْ ضعععب عُععع ٙمؿعععة ز ّمس جعععب ذٔععع٘ ُعععدميَة ةعععُ  ٦ف
ةلسىطٔ٘ ّ ٨ى ُٔصٓع٘ ّ ٤مسٓ ٔع٘ ّفنعة ؼبعدث ي مدظعه
٤ذٔععةٌ لقععد ةد ع ة يععب ّزً اضةضععٔ ًة ي ةيطععْز ةسّذععٕ
ةُسؼبةىٕ ل رٯب ة يب خٔةةعُ ةطلعْةٕ ععً لسىطعة " ةس ٜدع٘"
ّتدسٯ" جٔدً عُع ٙتةزؽبَعة ّ ف غعد َة ي ذعمل ؾعةزب م٫ثع
مليْٯزًٓ ةلسىطٔمل ةدظةو م٫ثُُ ُّٔنُ ةل َٓيدٖ بَة
ّعً طسٓعو ة يعب آكعةً فيػعف إى ُعذل ّ ٨ى ُٔعص
ُّععد تععلثس ةسؼبععةىٕ ةػععةف تععلثسً ف ع رلً ي ةيةذٔعع٘ ةسّذٔعع٘
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ّ ةقٔنٔععع٘ ت١ةلعععةب بُ ع ع غعععَسٗ عةةٔععع٘ عيعععد ذ ك ي ةْٓ٢عععةب
مليرعععععدٗ ٤مسٓ ٔععععع٘ ّقعععععدَة ةطْضعععععْٔةْجٕ ( ٢جينعععععةعٕ)
ةدلجععْ شٖ ّ ملعع١زل ّ ة ةتععب ٨ى ُٔععصٖ ملدععسّ" (ي ةقععسٌ
ةيةضععععب عػععععس) تْمععععةع فةزةٔعع ع ( )1ةععععرٖ ىيقععععد بػععععدٗ ي
مؿعععععيلةتُ ، ّ٤ينعععععب ةدلجعععععْ شٖ ة سبعععععٕ معععععً ميطُعععععو
" غذل فٕ إُطةعٕ" ّب ٣غعف لقعد تسفع م١ةلعةب فةزةٔع
ذْل "تةزٓب ةثعْزٗ ةلسىطعٔ٘" ىط ةععةً ُْٓعةً ي ل عس ةسؼبعةىٕ
ةػعععةف ّ٢ضعععٔنة لٔنعععة ٓيدُعععو بل عععسٗ ةثعععلز ّ ٢ىيقعععةو معععً
ةط قةب ملطي ُّٰ٘ بط ب جس ٜنَة ةلظٔد٘ حبو ةػدب
ُّععععد ظبععععرف ةسؼبععععةىٕ بؿععععل٘ خةؾعععع٘ إ ز  ٛمليظّععععس
٨ى ُٔعععصٖ ي ُكعععةٓة عُعععه زبنعععةل ّ ةلعععً ةيةُعععد  ٤بعععٕ
( )1تْمةع فةزةٔ ( 0795ع  )0880ع ّ ذد مً اىؿعةز ةلُطعل٘ ملثةةٔع٘ ة ٣ضعٔ ٔ٘
٤ملةىٔ٘ ّ ععةٗ ةسّمةىطعٔ٘ حملةلظع٘ ّ ةل عسٗ زبٍْسٓع٘ ي لُطعليُ تقعْو عُعٙ
م عدا اٌ ،ينعب ّ ةعدًٓ ٍعٕ م١ضطععةب ىٔع٘ مُ١يع٘ ت ٔٯعس اغع ةشلة شبةزجٔعع٘
ملظَسٓ٘ ليخُب ذطب ةظسّ" ملطعيحدٗ "اة طعيَة" ةقدضع٘ ةذلتعدٖ بعد ً٢عيَعة
"اة ط٘" جدٓدٗ مٜ٣نع٘ افثعس "زبٍْسٍعة ٨شلعٕ" ىطُ٣ع ًة معً اطسّذعةب لٔخيعُ
ذععْل لدةةٔعع٘ ةععر ب ف د ٓعع٘ إبد عٔعع٘ ةُْجععْ فُععُ ّقععب فةزةٔ ع شبطععْ
ةدسٓك٘ "ةد ة ٗ ٤بطةل" ّآد ي ُّ معة بدعل ٤ضعةةٔب ةثْزٓع٘ ي ةيكعةل
مععب اىععُ ي ٍععر ةطععٔةق ٓدععصّ ة لععة ٤عظععه ّ ٤زجععس ّ ٤جععد ٚةُػخؿععٔةب
ةلس ٓ٘ ّة٥بطةل ي ةيةزٓب

08

ّ ة ةتب ٢جينةعٕ ّخُٔل٘ تْمةع فةزةٔ عع جعٌْ زٓطع مل
( 9891ععععععع  )9111ذٔعععععث فعععععةٌ ي ىقععع عدِ سبعععععة ةُركعععععةزٗ
ةسازلةةٔععع٘ معععً ّجَععع٘ ىظعععس ميينٔععع٘ إ ةسّمةىطعععٔ٘ حملةلظععع٘
ُسٓ ةً إ زّ ةسؼبةىٕ ّي ةُْ ذ تعُ لعكٌ ُّعْ" زٓطع مل
قععد ذبْٓعع ةدةمعع إ صبععس تعععةبب ة٧ةعع٘ فععةٌ ٓيحععةّف معععب
ةيْجَةب ٨ىطعةىٔ٘ ملثةةٔع٘ ةُسؼبعةىٕ ةليعّ ٙمعً مل١فعد اٌ
فععععثرلً مععععً ز  ٛةسؼبعع عةىٕ ةل سٓعععع٘ ت ْىعع ع ذبعع ع تععععلثرل
ةْٔتْبٔة ( ةطْبة٢ )ٜ٘ٔجينةعٔ٘ عع ةطٔةضعٔ٘ ةسٓطع مل ةعرٖ
فععةٌ ٓديقععد بكم ةىٔعع٘ شبعع٣ف مععً ٢عبس لععةب ٢جينةعٔعع٘
ةُنحينععب ةدلجععْ شٖ ملدةؾععس عععً طسٓععو ةذلبٔعع٘  ٤بٔعع٘ ّ ةلئعع٘
( زبنةةٔ٘) ّ ٤خ ُ٘ٔ٣ة٩ىطةٌ ّزّ ٓئع٘ عنٔقع٘ ّتقعْٓه زلٔعب
ةُحنةل
فنة دبدز ٨غةزٗ ٍية إ ةيلثرل شلةو ةعرٖ تدعس ةعُ
ٍر ةػةف ةُ يةىٕ ىئحع٘ زبنُع٘ معً ملدطٔعةب ّي مقعدميَة:
ةْ ُععب ٤مسٓ ععٕ ّ ةل ععس ٢جينععةعٕ ٤مسٓ ععٕ ّ  ٦ف
٤مسٓ ٔ٘
لعععةملدسّ" اٌ ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ ٤مسٓ ٔععع٘ اؾع ع ر ي
ةسبب ٤خرل مً ةقسٌ ةيةضب عػس ّة٘ زازلةةٔ٘ ميطْزٗ ُّعد
اثعععس تيعععةمٕ ٢ذي عععةز ب ةسازلةةٔععع٘ بؿعععْزٗ ُْٓععع٘ عُععع ٙذٔعععةٗ
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ةػعععععععدب ٤مسٓ عععععععٕ إذ تعععععععدٍْزب ّ٤قعععععععةي ُ٢يؿعععععععة ٓ٘
ّ ٢جينةعٔعع٘ ةُط قعع٘ ةدةمُعع٘ إبععةٌ ٤شمعع٘ ُ٢يؿععة ٓ٘ ّ ةسفععْ
ُ٢يؿة ٖ ةرٖ ز لقَة ّاعق َة (معة بعمل  9811ععع  )9818نعة
ُة ي ىَةٓ٘ ملطة" إ تلجٔخ ةؿس ي ةط قٕ ّ ذيد مُ
ُّد ىقد ملل سٌّ ّ ة يٯةف ٤مسٓ ةٌ بديف ةط قعةب
٢ضي ٣ةٔ٘ ملطعٔطسٗ ي ،ينعب ٤مسٓ عٕ ّفعةٌ ي طُٔدع٘
اّةٝععععف ملل ععععسًٓ ةػععععةعس ٤مسٓ ععععٕ ةػععععَرل ز ةععععف ّّزّ
إضسضععععٌْ ( 9811عععععع ٍّ )9881ععععْ ىقععععد مْجٯععععُ قععععد عٔععععْف
ةسازلةةٔ٘ مً مْ ُب مثةةٔ٘
 ٣عُعععع ٙملل ععععسًٓ
فنععععة مةزضعع ع تععععلثرلً إػبةبٔعع عةً ٍععععةً ٜ
٤معععسٓ ٔمل ي تُعععف ّ٦ىععع٘ إبعععد عةب ةػعععةعس ةعععدضقس طٕ
٤مسٓ ٕ ة رل ّّةع ّٓينعةٌ ( 9891ععع  )9811ةعرٖ كٔعص
بيلفٔععدِ ةععد ٜه عُعع ٙعظنعع٘ ٨ىطععةٌ ّ ةيلة٠ةٔعع٘ ّ ٨ضععةٌ
تطيق ةػدب ّذب عةزو ّزُٔو ةُط ٔد٘
تدعععس" امعععمل ةسؼبعععةىٕ ي ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ ةعععٔظ عُعععٙ
ةثقةلعع٘ ةلسىطععٔ٘ ّ ٨ى ُٔصٓعع٘ ّ ٤مسٓ ٔعع٘ ّذطععب ّإمنععة عععع
فدسبععٕ عععع ُة تععُ ة يععب ةععل ك ععً مععً ُس ٛتَععة إ مةقععٕ
اجعععد ِ ةدعععسف ّاقعععسم ي ل عععسِ ّعْ طلعععُ ز ععع٘ ُْٓععع٘
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ةدز ض٘ ةيةزٓب ةدسبعٕ ّزتعة ي ذةعف ةُْع بةةعر ب ىكعح
ي ذٍيُ ل سٗ ةقٔةو جبْة٘ ي ُ٤طةز ةدسبٔ٘
ظَعععععسب اّ مقعععععة٢ب ةسؼبعععععةىٕ ي ةؿعععععرةل٘ ةدسبٔععععع٘
ملَةجسٗ( )1ةعل فةىع تؿعدز بةةُ ع٘ ٨ى ُٔصٓع٘ ُّعد ذعةّل
ةسؼبععةىٕ ة يةبعع٘ بةةدسبٔعع٘ إ ّ٢اىععُ ك ْٓلععو كةم ع ًة ٤ىععُ ك
ٓ ً ٓيقً ة يُ ٤و فنة ػبب
ي عةو  9818زجب ةسؼبةىٕ إ

ةْطً

ّي ة يععةٌ غععي ةسؼبععةىٕ بيععدزٓظ ةُ عع٘ ٨ى ُٔصٓعع٘ ي
ملدزضعع٘ ةععل فةىع تقععب ي ُسٓعع٘ ععرل بدٔععدٗ عععً ةلذسٓ عع٘
( )1ت ع عْٯٌ ي ىَةٓععع٘ ةقعععسٌ ةيةضعععب عػعععس ي ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ ٤مسٓ ٔععع٘ ّبُعععد ٌ
امسٓ ععة زبيْبٔعع٘ ي اّضععة ملَععةجسًٓ ةطععْزٓمل عععد ف ع رل مععً زبندٔععةب
 ٤بٔ٘ ّ شبرلٓ٘ ّ ةدٓئ٘ ّي تُعف زبندٔعةب فعةٌ ملَعةجسٌّ مليرعسزٌّ معً
ةسُة بععع٘ عُععع ٙةل عععس ّ ملط ْععععةب ّمعععً ملس ُ ععع٘ ة ْةٔطعععٔ٘ ٓيةُػعععٌْ حبسٓععع٘
٤ذعععد ث ةعععل تدؿعععف بع ع ٍ ٣ه ّمطعععة ٤ ٜف ةدسبعععٕ ملخيُلععع٘ للؾعععدز
ملَععةجسٌّ ؾععرل ًة ّ ّزٓععةب بةةُ عع٘ ةدسبٔعع٘ فةى ع تععدّز بةةدزجعع٘  ّ٤ذععْل
ةقكةٓة ّ ملػ ٣ب ة دل ٚمليدُق٘ حبٔةٗ ُ٤طةز ةدسبٔع٘ (ّخبةؾع٘ ضعْزٓ٘
ّمؿععس) ّمػع ٣ب ّ ٍينةمععةب زبنةعععةب ةدسبٔعع٘ ي ملَحععس ليععيخ عععً ذةععف
ا ف عسبٕ ةُ ى َيعُ ملنٔعصٗ اذطُعو عُٔعُ "ا ف ملَحعس" ّي ّ ذعدٗ معً ؾعرف
ملَحععس ع " شلعععد "ٚةععل فععةٌ ٓؿععدزٍة ىدعععْو م ععسشل ىػععسب ملدُععه مدزضععع٘
" ةلذسٓ ٘" اممل ةسؼبةىٕ اّ ملقة٢ب
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مطعععقة زاضعععُ ّي ةُْع ع ىلطعععُ ّ ؾع ع تدُعععه ةُ ععع٘ ةدسبٔععع٘
ّ بَععة ذٔععث عن ع بععداف ّ جيَععة ّجدٓعع٘ ّتيظععٔه ّتسفٔععص
ب
ّفةٌ بسىةصبُ ٓطرل عُ ٙميعْ ل ُٔعو ثةبع إذ فعةٌ ٓي ع ٯ
عُعععُ ٙعععس  ٗٛم١ةلعععةب ة يٯعععةف ةدعععسف ٤بعععسش كثعععٔ ً٣ةدؿعععس
ةيَكععع٘  ٤بٔععع٘ ةدسبٔععع٘ ي ةقعععسٌّ ةْضعععط( ٙميعععر ةطعععةعةب
ةؿ ع ةذٔ٘ ّ ّ٤ذيعع ٙضععةع٘ ميععلخسٗ مععً ةُٔ ع ) ّفععةٌ ابععْ
ةد ٛ٣ملدسٯٖ مً ابسش معً تسفعْ ىط ةععةً عظٔنعةً  ٢ضرع ٙي
غخؿٔ٘ ةسؼبةىٕ ّي ز  ُٜةلُطلٔ٘ لُٔطْ" ةػدس ّ ٛغةعس
ةل٣ضل٘ ي ةقسىمل ةدةغس ّ سبة ٖ عػعس ةُنعٔ( ٣ععةؽ معً
 111عع 9111و) ةرٖ ةذقبٯ حبو بعع " ٤عن ٙة ؿرل" ّ"ؾعةذب
ةُصّمٔةب" خل
ز ٜععُ ةل سٓعع٘
ّي إطععةز ذدٓثععُ عععً فٔلٔعع٘ تػعع
ٓقعععْل ةسؼبعععةىٕ" :فيعع  ٫ي ةثةىٔععع٘ عػعععسٗ معععً عنعععسٖ عيعععدمة
ضةلسب ةُنسٗ  ّ٤إ ةْٓ٢ةب مليردٗ لُه افً اعس" عرل
ةٔطرل مً ةُ عيمل ةدسبٔع٘ ّ ةلسىطعٔ٘ ّمعة فعةٌ ي ذٍعل معً
ةدعععسف ّاخ عععةزٍه عععرل معععة فةىع ع ت٫طعععندُ ٤مَعععةب ي ة يعععةٌ
ؾ ع ةزًٍٍ" :ععظ جععة ة ععدّٖ!" ّ ة ععدّٖ ّ ٤عس بععٕ ّ ذععد إذ
ز م ٤و "بد دةً" ربْ" بُ اٍّ ٢ة
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ب ّطعععل ّي ؾعععدزٖ شبعععْ" نّعععً ات ُعععه ة عععيَه
ٍحعععس ٫
ّ ة ل ملً ي عسُّٕ غٕ ٛمعً مَعه ّ ةع ل ّ شبعْ" ٍنعة
تْ٪ٛمة زبَ
امعععة ٤مععع٘ ةلسىطعععٔ٘ لنعععة فيعع اععععس" معععً امعععه ٤ز
ضععْ ٍة ّة يَععة مدسلعع٘ مطْٯضعع٘ فةى ع ملععد زع ( ةلسىطععٔ٘)
تيػععس اذىةبَععة ي ة يععةٌ عععع ّ عةٓةتَععة ةقةُٜعع٘ :إٌ لسىطععة ٤عظععه
ٍعععٕ اغعععسلَة ّا يةٍعععة ّازُةٍعععة بعع ٍعععٕ ُطعععب
امعععه ٤ز
ملدىٔ٘ ّعةؾن٘ ةيْز ّ زبنةل عع ٍٕ ةطةّّع بمل ٤مه
امة امرلفة لقد فةى ي مة عسليُ عيَعة بدٔعدً ععً ٤و
ّعً ملدزض٘
دّب بدد عػس ضيمل ي امرلفعة مدح ع ًة بيػعة ةػعدب
٤مسٓ ٕ ّدبسبيُ ي ةل عس ّ ةقعْل ّ ةدنع ّىطعٔ لسىطعة
إ ّ٢ي بَة تُف  ٦ف ةل ش تل قعدلةً ّتعس ً ي مكعنةز
سبٔةٗ ؾسليل عً ذقةٜو ةْجْ ملة ٯٓ٘
ّة ععععععً  ٦ف ٨ى ُٔصٓعععععع٘ عععععععة ب بععععععٕ إ ةػععععععدب
٨ى ُٔععصٖ لْجدتععُ ي امععْز فععثرلٗ اخُٔ٣عع٘ ّ جينةعٔعع٘
ب إ مععً فععةٌ مثُععٕ
ازُعع ٙمععً ةػععدب ٤مرلفععٕ اّ اذ ع ٯ
ل ععععةٌ ةععععٕ ي ذ ةدُععععه عععععٌْ عُعععع ٙمقةّمعععع٘ تٔععععةز ُ٢ي ععععةع
ّ ةيلمسك لُه اربُّعو مثع ضعْ ٖ معً ةطعْزٓمل ٍيعةك بعلخ٣ق
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٤مرلفععٔمل فُععَة ّ ةلك ع ي ذةععف ٍععْ ةلُٔطععْلَه إمسضععٌْ
) (Emersonةععععععععرٖ فععععععععةٌ ةُٔععععععععٕ ّ٤ل إ ضبةضععععععععً
٨ى ُٔععععص* ُّععععد ع٪عع عسٲلل إمسضععععٌْ إ فسةٔعع ع ** ّفععععةٌ
فسةٔ اّل مً عة بٕ معً ّز  ٛة رعةز إ بع ٣ةدعسف اجع
ُّععد ٓ٫ط٬ع ٪ي س٪ف ُععْةٕ إىععٕ عسلع بْضععةط٘ ة ةتععب ٨ى ُٔععصٖ
*
ة ععع رل (فةزةٔععع ) ضعععٔٯد ةدععععسف ٤فععععدل ةععععي ٯ ضبنععععدً
للذططع ّ٤ل مععسٗ بػععٕ ٛمععً سبععب ةُدععسف ّؾععسب امٔع إ
٢ضيص ٗ مً اخ ةزٍه
ثعععععه ي صّ تعععععٕ ةُ يعععععب ٨ى ُٔصٓععععع٘ ينععع ع  ٫فيعععععةف
" ٢شلنعععدل "( )1لل زفع ع اٌ مل١ةعععف ٓسٓعععد بعععةةديْ ٌ سبنعععس ٛ
ّعسل اٌ سبنس  ٍٕ ٛة١ة ٗ١تةد ةدسف ي ٤ىدةظ
* ي معععة في عععُ ععععيَه ّععععً ضعععحةٓةٍه ( ملذلجعععه)
Emerson
** ٓ ٫يب "فةزةٔ " عة ٗ ( ملذلجه)
* ٓقؿد ةسؼبةىٕ م١ةف فةزةٔ ةػَرل " ٤بطةل "
 ( Heroes and hero- Worship by Thoms Carlyle.ملذلجه)
( )1مً ةْ قس اٌ سبدٓث ٓدّز ٍية ذْل فيةف ّ غيطٌْ إزليغ (Washington
) irvingةععرٖ ّ٫قععب ي عععةو  0832بديععْ ٌ " شلنععدل " ) (The Alhambraع
( سبنععس  )ٛذةععف ةقؿععس ةػععَرل ةععرٖ غعٔٯدِ ةدععسف ي سىةطعع٘ مععة بععمل  0248ع
0354و ي عَد بل ٤محس
English Traits by.R
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بدععد اٌ ُععساب ٫فيععةف سبنععس  ٛمععةشد عقُععٔل ٤مرلفٔعع٘
ةلسىطٔ٘ ٨ى ُٔصٓ٘ غٕ ٛمعً شبٔعةل ةػعسُٕ لؿعسب اذُعه
بر ك ،د ملةقٕ اذ٣م ًة كثُل ذٔةً لُٔ اّ كثُُ ذٔةً امةمٕ
عدب إ بع ٖ ٣ف ٔٝعةً ؼبنع فيةبعةً ّفيع  ٢اععس"
مً ة ل ّ بَة رل ةٔطرل ةٔطرل ّبٔينة اىة ارب ة ي ٓةجٕ
ةُ عع٘ ( ةدسبٔعع٘ ط د عةً) عثععسب عُعع ٙفيععةف اىطععةىٕ ة طععةٕٜ
ّضٔ ُْٓ ّف ٪مً ٬عُّه ذسلةً ي ة ؿسٗ ّ ة ْل٘
مجدععل هلل ضعع رةىُ ّتدععة بععلبٕ ةدعع ٛ٣ملدععسٖ بدععد اٌ
()1
ٍد ىٕ بْضةط٘ ةلُٔطْ" ٨ى ُٔصٖ إ ةسضْل ةدسبٕ"
ي عععةو  9811عععة ةسؼبععةىٕ إ امسٓ ععة م٫ح عدٲ ً ّؾععةز
بكم ةىُ ةقْل" :ة يةٌ عع بةزٓظ ععع ىْٔٓعْزك ي ّ٤ل زّذعٕ ّي
ةثةىٔعع٘ ُُ ع ّي ةثةةثعع٘  ٌ٦جطععدٖ"( ّ )2ةْ ُععب اىععُ إ ذةععف
سبععمل مععة ىلععف ةسؼبععةىٕ ٓيظععس إ ةععدىٔة بععلعمل ّ٤زّبععٔمل
ّ ة ععسبٔمل بٔينععة ؾععةز ت ْٓيععُ ةسّذععٕ  ٌ٦اُععسف إ ة يععةٌ
ّ ةدسف ّ لٌّ عً ةقْل :إٌ ةسؼبعةىٕ اعحعب إعحةبعةً  ٢ذعدّ
( )1اممل ةسؼبةىٕ مُْك ةدسف (ي جصٜمل) برلّب
( )2اممل ةسؼبةىٕ ةسؼبةىٔةب برلّب
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ةععُ بُصّمٔععةب ةػععةعس ّ ةلُٔطععْ" ةدسبععٕ ة ع رل ابععٕ ةدععٛ٣
ملدسٖ ذٔث ز ٓلةخس بلىُ مً تُف ٤م٘ ةل ى غ لَٔة ٍعر
()1
ةػةعس سبس سب ٔه
عنعع ع ةسؼبععععةىٕ ي ىْٔٓععععْزك ي ةيػععععةطةب ّ ةلدةةٔععععةب
 ٤بٔ٘ ُّدٯو إضَةمةب ٍةم٘ ي ٤ىػط٘ ةثقةلٔ٘ ّ ٢جينةعٔع٘
ةُيحندععةب ةطععْزٓ٘ ي ةْٓ٢ععةب مليرععدٗ ّفععةٌ ي اٖ م ععةٌ
ٓيْ جععد لٔععُ طةُعع٘ مععً سبسفعع٘ ةد ٜنعع٘ للل ععةزِ ّجَععْ ِ
ةدنُٔععع٘ تد عععظ تعععلثسِ مل ةغعععس بعععةةقْ ّ ٚةئعععةز ب ةل سٓععع٘
ةيرسزٓ٘ مليةقُ٘ ي ب ٣ةدسف ّ ملد ٯسٗ عً ةي رل ب ةلدُٔع٘
زبةزٓ٘ ي اذػة، ٛينب ةدسبٕ
ّة عععععٕ ىعععععدزك فٔعععععف تػععع ع ُ ةدقٔعععععدٗ ةل سٓععععع٘
ةُسؼبةىٕ إىطةىٕٯ ةيصع٘ ةرٖ فةٌ ؼبُه بيخلٔف ةدعر بةب
ّ ملدةىةٗ ةعل تطعْٯق ٨ىطعةىٔ٘ ةسؼبعةىٕ ععع ملل عس ّ مليةقع
( )1إ ةٓ٘ عةو  0915غي ةسؼبةىٕ بذلمجع٘ ُؿعةٜد طبيعةزٗ معً "ةعصّو معة ُٓ ٢عصو"
(٤بععٕ ةدعع ٛ٣ملدععسٖ) إ ةُ عع٘ ٨ى ُٔصٓعع٘ ب ٔعع٘ تدسٓععف ةقععةز ٟة سبععٕ بَععر
ةػةعس زبسٖ ّ ٛةدظٔه ُّد ذقق تسمج٘ بدل زبةعٔةب " ةُصّمٔةب" ّىػعسٍة
ي ضي٘  0913ي ىْْٔٓزك غَسٗ ف رلٗ ةُسؼبةىٕ ي تُف ّ٦ى٘
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ة ةذث عً ةيقدو ةطسٓب ةُنحينب ةسؼبةىٕ عع مليِّْز مل ػعس
 ٢ ٣بعععد ُ عع ذةعععف معععً مدسلععع٘
بيرسٓعععس ٨ىطعععةىٔ٘ زّذعع ًة ّعقعع ً
()1
ةطععنةب شبؿْؾععٔ٘ ةيطععْز ة ُععد ٌ ةدسبٔعع٘ ّضععْزٓ٘ ميَععة
عُّ ٙجُ ةيخؿٔـ
ي اّ خعععس ةقعععسٌ ةيةضعععب عػعععس ّبد ٓععع٘ ةقعععسٌ ةدػعععسًٓ
فةى ُ٤طةز ةدسبٔ٘ تدةىٕ مً ّطعلٗ اشمع٘ ّ جَيَعة ةدُ٣عةب
ُ٢طةعٔعع٘ مليْ زثعع٘ ميععر مسذُعع٘ تةزؽبٔعع٘ طُْٓعع٘ امععة ُ٤طععةز
٤فثعععس تقععدمةً بٔيَعععة لقعععد اععععةق ذب ّعععه ةسازلعععةل ٤جعععي
ٍّٔني٘ ٦ة٘ ُ٨طةعٔ٘ ة رلُّس طٔ٘ سب ْمٔ٘ مليخُلع٘ منعْ
ةدُ٣ةب ةسازلةةٔ٘
ّي ىَةٓ٘ ةقعسٌ ةيةضعب عػعس غعَدب ضعْزٓ٘ عةمع٘ ّة يعةٌ
خةؾ٘ مؿة مةب ٓئ٘ عئل٘ بمل ملطُنمل ّ ملطٔرٔمل ّتلجحع ًة
ةُيدؿععب ةععدٓل ّ ملععرٍ ّفةىعع مدظععه ىػععةطةب ةطععُط٘
ةدثنةىٔ٘ ّ ٨زضعةةٔةب ةدٓئع٘ ععع ةي ػعرلٓ٘ ةُر ْمعةب ة سبٔع٘
مْجَعع٘ ة٣ذيلععةظ بيظععةو ملُعع ّ ةطْ ٜععف ةععرٖ فععةٌ ٓػععي
( )1ي ضععيْ ب ٢ذععي٣ل ةذلفععٕ فةىع ةلظعع٘ "ضععْزٓ٘" تدععل ضععْزٓ٘ ةط ٔدٔعع٘ ةععل
تػن ضْزٓ٘ سبةةٔ٘ ّة يةٌ ّ ٤ز ٌ ّلُططمل
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زبنةععععةب ةطع ع ةىٔ٘ ّٓلسَُعععة( )1ليْطعععدب مْ ُعععب ةطعععُط٘
ةدثنةىٔعع٘ ّزاع ملععةل ٤جععي ي ضععْزٓ٘ نععة عسُ ع تطْزٍععة
٢عئة ٖ معً جَع٘ ّغعْؽ عُعٓ ٙقظع٘ ةعْعٕ ةقعْمٕ ةدسبعٕ
مً جَ٘ اخسٚ
ّإقععةل٘ إ ذةععف لكىععُ بععد ًٛمععً اّ ضععة ةقععسٌ ةيةضععب
عػس غعسع ة ُعد ٌ ةدسبٔع٘ ٤فثعس تقعدمةً ععع ضعْزٓ٘ ّمؿعس
بةةطععرل عُعع ٙطسٓععو ةيطععْز ةدلجععْ شٖ ّتلةُن ع ي إطععةز ٍععر
ةيَخ ةييةُكةب بمل مؿةحل ةدلجْ شٓ٘ ةدسبٔع٘ ةيةٍكع٘ تعًْ
معععععً جَععععع٘ ّ ةيظعععععةو ةقندعععععٕ ُ٨طعععععةعٕ ععععععع ة رلُّس طعععععٕ
ّ مل١ضطةب ُ٨طةعٔ٘ ملدعْمع٘ بيقةةٔعد ةقعسٌّ ةْضعط ٙمعً
جَ٘ اخسّ ٚةٔظ مؿة ل٘ اٌ ٍعرًٓ ةقطعسًٓ (مؿعس ّضعْزٓ٘)
اؾع ع رة ُطع ع ةييعععْٓس ةدسبعععٕ ّي سبقٔقععع٘ لعععكٌ ةظعععسّ"
ملْقعْعٔ٘ ةيطعْز ُ٤طعةز ةدسبٔع٘ بعد ًٛمعً تُعف ملسذُع٘ لدع
إ ملقةو ّ٤ل مَنع٘ ة لعة قعد ةيخُعف ُ٨طعةعٕ ّقعد
ةيقةةٔد ة ةٜدٗ ةُقسٌّ ةْضطّ ٙقد ةيطُة ٤جي
( )1ةقد اغةزب صبُ٘ " مليةز" ملؿسٓ٘ ي عةو 0911و إ ّ ُد٘ اٌ ةدةممل ٤خرلٓعً معً
غعععيدةل ةؿعععس عةب ةدٓئععع٘ ّ ةطةٜلٔععع٘ ي ة يعععةٌ غعع ّ ٣ععععةم ً٣مػْغعع ًة جعععدً
بةةيط ٘ ةُيػة ةيحةزٖ ( مليةز ُ،د  3ف )34
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امة ةطن٘ ملنٔعصٗ ي ةيعةزٓب ةدسبعٕ ي ةدؿعس سبعدٓث
لكىَة تينث ي قدف ةلٝعةب ةْضعطّ ٙبعد ًٛمعً اّ خعس ةقعسٌ
ةثععةمً عػععس جععس ٚعُعع ٙىطععةق ّ ضععب ُيرععةو لدٯععةل ة٥ضععْ ق
ةدسبٔعع٘ مععً طععس" ة كععةٜب ّ٤زّبٔعع٘ ةسخٔؿعع٘ ٤مععس ةععرٖ
ّقعععب ةؿعععيةع٘ ةدسبٔععع٘ ةكعععدٔل٘ اضةضع ع ًة ي مييَععع ٙةؿعععدْب٘
ّ سبسد لةة كةٜب ملذيي٪ح٘ ضبُٔةً ك تين ً مً ميةلطع٘ ٨ىيعةد
٦ةععٕ ّ٤زّبععٕ ُّععد الُععظ سبسلٔععٌْ بٔينععة ؾععةزب ةػععسؼب٘
ُ٤ ّ ٙععُْ ٚيؿععة ٓ ًة غععسؼب٘ ةيحععةز ّي
ملدٓئعع٘ ٤فثععس ي ع ٭
ظععسّ" ةطععٔطسٗ ملةةٔعع٘ عععع ُ٢يؿععة ٓ٘ ّ٤زّبٔعع٘ ذبععْل ةيحععةز
ةدعععسف معععً ذٔعععث زبعععٍْس إ معععسّجمل ّمعععْشعمل ةُنييحعععةب
ّ٤زّبٔعع٘ ي ٤ضععْ ق حملُٔعع٘ ّم دضععمل ضبي ععسًٓ ةُنععْ
ّ٤ةٔعع٘ ( شبععةو) ةيؿععدٓسٍة بلضععدةز زخٔؿعع٘ إ خععةزد ة ع ٣
ّمً ىةذٔ٘ اخعس ٚلعكٌ ةسازلعةل ةعرٖ تعس فه ةعدَٓه ىئحع٘
ةدنُٔعععةب ةيحةزٓععع٘ ّ ةسبْٓععع٘ ععععع ةطلُٔٔععع٘ ّ ملكعععةزب٘ ذٍعععب ععععع
عةو عع ٢مي٣ك از شز عٔع٘ :لةةيعةجس ذبعْل إ مةةعف
بػ
ة٥ز قٕ ي ةُْ ذ تُ لكٌ ذبعْٯل ُ٤طعةز ةدسبٔع٘ إ اضعْ ق
ةُنعععْ شبعععةو ضعععَٯ عنُٔععع٘ ىكعععنةو ُ٨طعععةعٔمل ةدعععسف إ
ةيػععة ةيحععةزٖ لُععه ٓظُععْ صبععس مععْز ًٓ ةُ كععةٜب ةصز عٔعع٘
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ملييح٘ ي از قَٔه ّذطب بع ّاؾع رْ فعرةف ضبي عسًٓ
ةُنْ ّ٤ةٔ٘ ( شبعةو) ي ٤ضعْ ق ةد خُٔع٘ ّ ةة عةً معة فعةىْ
م٫س بمل ّطلُٔعٔمل ّفعْمدل ّز ّبةةيعةةٕ لعكٌ تػعةبف مؿعةحل
ةيحةز ّ ُ٨طةعٔمل ّعُ٣ةتَه ةعْثق ٙمعب زاع ملعةل ٤جعي
ذد ب إ زج٘ ف رلٗ ةلدةةٔ٘ ةطٔةضٔ٘ ةكعدٔل٘ ةُدلجْ شٓع٘
ةيحةزٓ٘ ةدسبٔ٘ ي ملسذُ٘ ةيةزؽبٔ٘ ملذػةز إةَٔة
ّبععععد ًٛمععععً ةدقععععْ  ّ٤ةُقععععسٌ ةيةضععععب عػععععس ت ُععععْزب
عُ٣ععةب ةقععْ ّ ٚملععْ شًٓ ةطٔةضععٔ٘ ّ ةدط ع سٓ٘ عُعع ٙةطععةذ٘
 ٣ة ٕ ذبٔعة فعةٌ ٓيْجعب
ةدّةٔ٘ حبٔث اٌ ُةزٗ ضٔة مث ً
عَُٔععة ةطععرل ي طسٓععو ّ٤زبعع٘ زبْ ىععب ذٔةتَععة ملخيُلعع٘ ّميععر
اّ ضععة ةقععسٌ ةيةضععب عػععس بععدا ٓععدلش تقععةزف ضععسٓب بلغ ع ةل
ّمظعععةٍس طبيُلععع٘ بعععمل ةدعععسف ّاّزّبعععة ّفعععةٌ حملعععسك شلعععر
ةيقةزف صبنْع٘ ُعْ ٚتدنع عُع ٙتينٔع٘ ةسازلةةٔع٘ ي اعنعةق
،ينب ةدسبٕ مب تطْٓس ةُد ُ٘٣ملي ة ة٘ بمل ُ٤طعةز ةدسبٔع٘
ّ ة سف ي ،ةل ُ٢يؿة ٖ ةدةملٕ
بعععععدّزِ ةطعععععن٘
إٌ ٢ةيلعععععةب ؾعععععْف اّزّبعععععة ٓػععع ع
شبؿْؾٔ٘ شلةم٘ ٤خس ٚةُيةزٓب ةدسبٕ سبعدٓث ُّعد ذؿع
ٍر ةيْجُ ي ُّ فةٌ ُ٨طةي لُٔ مةٓص ل مَٔنيةً ي ةدعةك
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ةدسبعععٕ ّفةىع ع ةدُ٣عععةب ةسازلةةٔععع٘ ي بعععد ٓةب ظَْزٍعععة
ّىػععععَْٜة ي ذععععمل اٌ اّزّبععععة ة سبٔعععع٘ فةىععع تػععععَد عنُٔععع ًة
فينةل تطْز ةسازلةةٔ٘ مة ُ ٢ذي ةزٓ٘
ةيةزٓب ةدسبٕ ي ةدؿس سبعدٓث اضةضع ًة تعةزٓب ىكعةل
ةدسف مً اج ذبسزٍه ةْطل ّي ظعسّ" ةطعٔطسٗ ٤جي ٔع٘
عُ ٙضْزٓ٘ فيط ٙة لة ةيرسزٖ ععع ةعْطل طعةبب ةؿعس ي
آكةً قد ُ٨طةعٔ٘  ٌ٤ةيرعسز ةعْطل فعةٌ ةػعس ّ٤ل
ةيرسٓس ةقْ ٚملييح٘ ي ة ّ ٣ة عً ىظعسً ٢زتعد  ٛةؿعس ي
ملدة ٖ ةُ٩طةي ي ذةف سبمل مظَس سبسفةب ملْجَ٘ قعد
ةظُععععه ةطٔةضععععٕ لععععكٌ ةييةُكععععةب بععععمل ةقععععْ ّ ٚةػععععس ٜس
٢جينةعٔ٘ ملخيُل٘ خيل مً ةططس ّ ةب مسذُٔ ًة
عُعععع ٙةؿععععدٔد ٓ٤ععععدْٓةْجٕ ربععععرب سبسفعععع٘ ملدة ٓعععع٘
ةييعْٓس ةُٔدل ةعٕ ععع ةدلجعْ شٖ ذٔعث
ةُ٩طةي ي ملدٌ غع
اٌ ٓ٤عععدْٓةْجٔة ةييْٓسٓععع٘ ت ْىعع فظعععةٍسٗ عسبٔععع٘ ُْمٔععع٘
خعععةف بلدعع عْ معع ٍةمععع٘ مثعع ةُ ععع٘ ملػعععذلف٘
بػعع
ّ ةععذل ث ةثقععةي ملػععذلك ّ ةيععةزٓب ةْ ذععد ةُػععدب ةدسبععٕ ي
اُطةزِ ملخيُل٘
ةقععععد ضععععد ٙمليععععِّْزٌّ ( ةيَكععععٌْْٓ) ّ عععععةٗ ةيحدٓععععد إ
إؾعععع، ٣ينععععب ةدسبععععٕ عععععً طسٓععععو تدُععععٔه ةػععععدب ّإُيععععةي
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سب ةو ّمً خ٣ل ٨سبة عُع ٙتطعْٓس ُ٢يؿعة ّ ةيحعةزٗ
ّ ةععدعْٗ إ ةيطعععةمس ّ ةقكععة ٛعُععع ٙشب٣لععةب ّ ٢ىػعععقةُةب
ةدٓئ٘ ّ ةطةٜلٔع٘ ّذبعدث ععةٗ ةيَكع٘ معً ةييعْٓسٓمل ةدعسف
عععً مطععةّ ٗ ةيععةع مطععةّ ٗ ط ٔدٔعع٘ ميععر ةععّْ ٗ ٢عععً ذسٓعع٘
٨ز ٗ ةلس ٓعع٘ ّعععً " سبقععْق ةط ٔدٔعع٘" ة٩ىطععةٌ امععة اىؿععةز
ذسفعععع٘ ةييععععْٓس شبععععةةـ ل ععععةىْ ٓديقععععدٌّ اٌ ملُ ٔٯعععع٘
ةُر عععه
ةدضعععيْزٓ٘ افثعععس ُ عععْ ً٢بةةيطعع ٘ ةُػعععسق فػعع
زٜٔطعععٕ ي
ّتَٔعععل شلعععه اٌ طسٓعععو ٨ؾععع ٣ضبؿعععْز بػععع
ة لة قد ٢ضي د ّمً ةْ قس اٌ ةل س ٢جينةعٕ ععع
ةطٔةضعععٕ ي ملػعععسق ةدسبعععٕ ي مسذُععع٘ ّ ٗ ٢ذسفععع٘ ةيرعععسز
ةععْطل ك ٓ ععً ىةقععحةً بدععد ٍّععرِ ىةذٔعع٘ شلععة تلطععرلٍة مععً
ةْجَ٘ ةيةزؽبٔ٘
لةةيرْل ةدسبٕ ملػةز إةُٔ ىلةً بةدبةِ اّزّبة تس لو بلّزب٘٪
ةعععْعٕ ٢جينعععةعٕ ةدسبعععٕ ّي ٍعععرِ ملطعععلة٘ لعععكٌ ةدعععسف ٢
ؽبيُلٌْ ععً بقٔع٘ ةػعدْف ٦ضعْٔٓ٘ ةعل تَٔعلب ة٣ىيظعةو ي
()1
ؾلْ" ةقْ ٚمليةقُ٘ مً اج ملث ةل "اظبصٍة ة سف"
( )1ل ٣ضرل ةٔيمل ةدضقس طٔ٘ ّ ةػد ْٓ٘ ي ةؿمل ع ٤عنةل ة ةمُ٘ ُ،د  20ع
ف 412
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لةٓ٤دْٓةْجٌْٔ ةدعسف ضعةزّ عُع ٙةطسٓعو ةعل ٪ع ٯعدٍة
ة سف ّمسٯ بَة ُ َُه ّض ً تلطعرل ذةعف مليرع ٙبْ ُعب اىَعه
ك ٓ يععْ ىظن ع ًة ّاىطععةُةً لُطععلٔ٘ ّىظسٓععةب جينةعٔعع٘ ضٔةضععٔ٘
خةؾ٘ بَه ىطُ٣ةً مً ةظسّ" حملُٔع٘ ( ةقطسٓع٘) ّ ةقْمٔع٘
ةل ذبٔة بَه ّمً ةكسّزٖ ٨غةزٗ ٍيعة إ اٌ آعدْٓةْجٕٔ
ةدلجْ شٓ٘ ( ةدعسف) طسذعْ ال عةزٍه ةُنعسٗ  ّ٤ي اّ ضعة
ةقسٌ ةيةضب عػس لقعة ّي ذةعف ةُْع ك ت عً ةدلجْ شٓع٘
ة سبٔ٘ ُد لقدب ةط ٔد٘ ةثْزٓ٘ شلة ّذطب ّإمنة ذبْةع إ
ط ق٘ افثس ضبةلظع٘ ّي اّ خعس ةقعسٌ ةيةضعب عػعس اؾع ر
ط قععع٘ زجدٔععع٘ ّشلعععر لنعععً مليطقعععٕ اٌ تؿع ع س لُطعععل٘ ٤ىعععْ ز
( ةييععععْٓس) ةلسىطععععٔ٘ مؿععععدز ٤ل ععععةز ٢جينةعٔعععع٘ ةسٓة ٓعععع٘
بةةيط ٘ ةُدسف ذٔث فةى اُعسف إةعَٔه معً ذٔعث ةيْجَعةب
ّمععً ذٔععث ةعععسّ آكعع ًة  ٌ٤تُععف ةلُطعععل٘ غعع ُ ملؿعععدز
٨شلةمٕ ٤فدل ةُط ق٘ ةعل ىلعرب ةثعْزٗ ةدلجْ شٓع٘ ّ ةعل
ي تُععف ةُرظعع٘ ةيةزؽبٔعع٘ ىععْ ٗ ةيقععدو ّفععةٌ
فةىع تػع
ةدععععسف ةيقععععدمٌْٔ ٓلَنععععٌْ ّٓدععععٌْ كةمعع ع ًة ٦ز ٤ ّ ٛل ععععةز
٢جينةعٔع٘ ععع ةطٔةضععٔ٘ ةُنيعْزًٓ ةلسىطععٔمل ّإقعةل٘ إ ذةععف
لقد ضيخدو ٓ٤عدْٓةْجٌْٔ ةدعسف ّفٔٯلعْ عُع ٙطعسٓقيَه
ّت دعع عةً ةظععععسّلَه حملُٔعععع٘ ةيظسٓععععةب ةلُطععععلٔ٘ ّ ٢جينةعٔعععع٘
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ملدةؾسٗ شله ّ ةل غ ُ مُنرةً بةزشً ٓ١فد عُع ٙضعقْ
ةدلجْ شٓ٘ ة سبٔ٘
تػ ُ ٓ٤دْٓةْجٔة ةدلجْ شٓ٘ (ي ة  ٣ةدسبٔ٘) ذب
تععلثرل ٤ل ععةز ةيقدمٔعع٘ ةععل عععة إةَٔععة ةدق٣ىٔععٌْ ةدععسف ي
ةقسٌّ ةْضط ّ ٙةل فعثرلً معة فةىع تطعييد عُع ٙةقعس ٌ
ٍّرِ مطلة٘ جٍْسٓ٘ جدً لة٨ض٣و ك ٓ ً ٓيةً لقة ذٔث
ذععد اضععظ سبٔععةٗ ٢جينةعٔعع٘ ةُنطععُنمل ُّْ عععد ضععُْفَه
ّذد إ زج٘ ف رلٗ آكةً اؾعْل ةل عس ةطٔةضعٕ ةدسبعٕ
ةقد حبث ةدسف عع ملطُنٌْ ي ةقس ٌ ّي ةطٳي٘ ّّجدّ لَٔنعة
عظنعع٘ م٫ثُععَه ُّععٔنَه ّمسغععدٍه ي ة لععة قععد ٢ضععي د
ّ ةظُه ّ ةقَعس ّشلعر تسعسعع ٓ٤عدْٓةْجٔة ةييْٓسٓع٘ ملدة ٓع٘
ةُ٩طعةي معً جَعع٘ ّ ةد عٔع٘ ةٔقظعع٘ ةعْعٕ ةقععْمٕ ةعر تٕ مععً
ميعد خ معي٣ذه ّقعنً عُ٣ع٘ ّثقع ٙمعب
جَ٘ اخس ٚبػع
ةيؿْز ب ةدٓئ٘ ةيقُٔدٓ٘ ّ ةيئحع٘ ةعل تست ع عُع ٙذةعف اٌ
ز ٘ٓ٠آدْٓةْجٕٔ ةدلجْ شٓ٘ ةدسبٔ٘ عةى معً ةيُلٔقٔع٘ ّدبُعٙ
ٍعععر ٤معععس ععععدل صبنْعععع٘ معععً ةيظعععس ب ّ ةيؿعععْز ب ةعععل ٢
تيْ لعععو ّ ٢تيعععْ ٛو بط ٔديَعععة معععب بدكعععَة بدكع ع ًة بع ع تد عععظ
ال ةزً مييةُك٘ ّميكةزب٘ كةمعةً ّتٔعةز ب عرل ميحةىطع٘ عُعٙ
٨طعع٣ق ّ حمليععْ ٚةيقععدمٕ زبدٓععد فععثرلً مععة زتععد ٚةععصٖ
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ةقععدٓه حملععةلل ب ع ّ ةسجدععٕ اذٔةى ع ًة ّ ملثععةل ةطععةطب عُععٙ
ؾععر٘ مععة ذٍ يععة إةٔععُ ٓينثع بيػععة ٨ؾعع٣ذٔمل ملطععُنمل ي
مؿعس ةععرًٓ ذعةّةْ ةيْذٔععد اّ " ةيْلٔعو" بععمل ةععدًٓ ّ ةدقع
ّتلطعععرل ةقعععس ٌ ي قعععْ ٛمليحعععص ب ةدؿعععسٓ٘ ي ذقُعععٕ ةدُعععه
ّ ةثقةل٘
عععةو إقععة ٛب عُعع ٙبدععل خؿععةٜـ ةيععةزٓب
ٍععرِ بػ ع
ةدسبٕ ّم٣ضبُ ي ةدؿس سبدٓث ّتطْز ةل عس ٢جينعةعٕ
ةُدسف
فةٌ اممل ةسؼبةىٕ ّ ذدً مً افثس اع٣و  ٤ف ةدسبٕ
سبععدٓث غععَسٗ ّمععً صبنْععع٘ مليععِّْزًٓ ةععرًٓ تُقععْ تدُٔن ع ًة
اّزّبٔةً ّّ ؾُْ خة ةييْٓس ةدسبٕ ي ةظسّ" زبدٓدٗ ةُقسٌ
ةدػسًٓ ةقد عةى ٙةسؼبةىٕ بػدٗ مً ٍنْو ةْطً ّى ةتُ
ّفةٌ ٓ١ملُ اٌ ٓس ٚةػدب ةرٖ ٓيينٕ إةُٔ ّ ُدعةً ذبع تعلثرل
 ٛم٫صمً مً ععدو ةثقع٘ بعمل لٝةتعُ ّغعس ٜرُ ملخيُلع٘ ّؾعْ ً٢
إ ةدععد  ٛمل ػععْ" ّ مل ةغععس لٔنععة بٔيَععة ُّععد ذععد ب تُععف
شلنعععْو ّ شلعععْ جظ ملدعععةك ٤ضةضعععٔ٘ ةُطسٓعععو ةعععرٖ ضعععُ ُ
ةسؼبععةىٕ طععْ ل ذٔةتععُ ّشلععر فععةٌ عُعع ٙثقعع٘ ثةبيعع٘ اٌ ّ ج ععُ
ٓينث ي ة لة ةدّ٠ف مً اجع ذبسٓعس ٨ىطعةٌ معً ضعٔطسٗ
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ةيدؿععب ةععدٓل ّعععدو ةيطععةمس ملععرٍ ّمععً زبَ ع ّمععً
ةدب ٛةثقٔ ةُيقةةٔد زبةمدٗ ّ ةيكةل مً اج إ خةل الك
ميحص ب سبكةزٗ ة سبٔع٘ إ ةػعسق ّبةملقةبع إ خعةل اذطعً
إظبععةش ب ةثقةلعع٘ ةػععسُٔ٘ إ ة ععسف ةقععد تْجععُ ةسؼبععةىٕ إ
م ةغس م دٓةً ي ذةف اعُ ٙزجعةب ٢ضعيق٣ةٔ٘
ٍدلُ بػ
ةل سٓ٘ ّ ذيقةز مطُو ةُيقةةٔد ملخيُل٘ ّ ةقْ ىمل ة ةٜدٗ
ي ةيةضعععععب معععععً غععع ع ة ضعععععي٘ 9111و ةعععععرٖ ٓؿعععععة "
ةرفس ٚةطيْٓ٘  ّ٤ةيلضٔظ "مجدٔ٘ ةػع ةٌ ملعةزّىٔمل" ي
ىْٔٓععْزك ّحبكععْز ضععينة ٜ٘مععً ةطععْزٓمل ّ ٤مسٓ ععةٌ اةقععٙ
امععمل ةسؼبععةىٕ فُنعع٘ ذععْل ةيطععةٍ ةععدٓل لسضععه ي تُععف
شبط ٘ ةْذ٘ ُةك٘ ةُخ٣لةب ّ ةػقةُةب ةدٓئع٘ ّ ةطةٜلٔع٘ ي
ة يععةٌ ُّععةل لٔنععة ُةةععُ" :ملععةذ ىطععيخف بةةععدًٓ ّىيخععرِ اةدْبعع٘
ىيُ عَٯ ٙبَععة ي ةػععْ زي ّ سبْ ىٔ ع ّمععً ةيدؿععب ملنقععْب اٌ
منٔعععص فع ع ذعععةىْب ّفع ع بٔع ع دبعععةزٗ ّفع ع مجدٔععع٘ بعععدًٓ
طبؿععععععْف ليقععععععْلٍ :ععععععر ةيععععععةجس مععععععةزّىٕ ّذ ك ةط ٔععععععب
ازثْذفطععٕ عيععدىة ةيحععةز ملععةزّىٌْٔ ّ ةيحععةز ٤زثععْذفظ
ّ ةيحععععةز ةدلّتطععععيةى عيععععدىة زبندٔععععةب شبرلٓعععع٘ ملةزّىٔعععع٘
ّ ٤زثْذفطععٔ٘ ّ ة ةثْةٔ ٔعع٘ ّمععة قععسٍه ةععْ فةى ع فُععَة
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مجدٔ٘ ّ ذدٗ عع مجدٔ٘ خرلٓ٘ ضْزٓ٘؟"(ُّ )1عد تَ عه ةسؼبعةىٕ
بطخسٓ٘ مسٓعسٗ معً زجعةل ةعدًٓ ميصعنعٕ ةطْ ٜعف ّ ملعر ٍب
ميَنع عةً إٓعععةٍه خبُعععو ّقعععب خطعععرل مدقعععد معععً خععع٣ل تػع ع ثَه
بة٢ىقطععةمةب ةععل  ٢ربعدو ضععْ ٚمؿععةسبَه شبةؾعع٘ ملدة ٓعع٘
ي جٍْسٍة ة٩ؾ ٣ةعدٓل ّ ٢جينعةعٕ ّبةملقةبع لقعد زاٚ
ةسؼبعععةىٕ اٌ ةطععع٤ ٣مكععع ٙي ذبقٔعععو ةيَكععع٘ سبكعععةزٓ٘
ملطُْبعع٘ إمنععة ٓيحطععد ي ةيطععةٍ ةععدٓل ةععرٖ ٍععْ ّذععدِ
ة لٔ بيْذٔد ةػدب زّذٔةً(ّٓ )2دعد ةسؼبعةىٕ ميثعةل ةػعدب
زبةٍ ّخكْعُ ٤عن ٙةطُط٘ شلٔ ٘ٝة يطٔ٘ ( ٨فُعرلّع)
ض ًة ٍةمًة ةيخُف ة ّ ٣شلر لقد فعةٌ ةسؼبعةىٕ حبعو ّ ذعدً
مً ةسّ ةدسف  ٜ ّ٤ةرًٓ عْ ةيعةع إ ةيطعةمس ةعدٓل
مً اج ةْذدٗ ةْطئ٘ ّمً اج ةيقدو
ةقد اثةزب تُف شبط ٘ ة٣ذعع٘ مْجع٘ عئلع٘ معً ٢ضعئةٛ
ّ ٢ميدععععة ي اّضععععة ةقععععةٜنمل عُعععع ٙمل١ضطعععع٘ ة يطععععٔ٘
ملةزّىٔ٘
()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ملؿدز ىلطُ
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ّفةىعع تُعععف ة ُنععع٘ تثةبععع٘ ؾعععْب ةسععععد مللعععةج ٞي
زلععة ٛؾععةلٔ٘ ّّجععُ إةٔععُ ٤ف ( ةقععظ) ْٓضععف ٓصبععف ضععٔ ً٣مععً
ةػيةٜه عُ ٙملّ ٥ة ً ذؿ عيدٜر غٕ ٛرل ميُْب ذٔعث
ُْبُ فُنعةب ٤ف ٓصبعف ّغعيةٜنُ (قعد ةسؼبعةىٕ) بةةؿعلرل
تد رلً عً ٢ضيَحةٌ ّ ٢ضعيي ةز ذيع ٙإٌ ُطعنةً معً ةػع ةف
ملععععةزّىٔمل ّ ٤زثععععْذفظ ّ ة ةثْةٔععععف ؾععععددّ إ مليؿعععع٘
ةٔيصعْ عً ٤ف ٓصبف مطْ ةسٍ ي٘
ُّععععد ّؾععععل صبُعععع٘ " مليععععةز" ملؿععععسٓ٘ ةيةطقعععع٘ بةضععععه
٨ؾععع٣ذٔمل ملطعععُنمل ّ ةعععل فةىع ع ذ ب غعععَسٗ ّ ضعععد٘ ي
ةدةك ٨ض٣مٕ (ي مطُب ةقسٌ سبةةٕ) خط ٘ ةسؼبعةىٕ تُعف
(ذْل ةيطةٍ ةدٓل) بلىَعة ٢ذيحعةد ّ٤ل ةُػع ةٌ ةطعْزٓمل
قعععد شعنعععةَٜه ةعععسّذٔمل ي مطعععرلٗ ة لعععة معععً اجعع ّذعععدٗ
ة ّ ٣اٌ اٖ ضْزٖ ك ػبس ٠ي اٖ ُّ اٌ ٓيردث تث ذةف
()1
سبدٓث
ّفةى تُف شبط ٘ اّل ةقة ٛعةو ةُسؼبةىٕ مب ةيةع
()1

مليةز
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ميععععر ذةععععف سبععععمل غععععيَس ةسؼبععععةىٕ فخطٔععععب ملععععِْ
ّفةتععب جينععةعٕ ّغععةعس ّبيؿععنٔه ف ع رل ميُععف ةسؼبععةىٕ
ىةؾععععٔ٘ ةُ عععع٘ ةدسبٔعععع٘ " ةععععل ك ت ععععً تطععععيْٓ ٚطيرطععععيُ
ةيةُدٌّ ةدسف ة يُ بُغ ي مقة٢تُ ٤خرلٗ غعلًّ عظٔنعةً ي
ةُ عع٘ ّذبطععٔي ًة ي ٨ىػععة ٛلععلجدل ىةُدٓععُ عُعع ٙةؿععن ب ع
ّقعععدَه ي مْقعععب ةعععيَ ه ّ ةطعععخسٓ٘"(ّ )1ز عععه ذةعععف فُعععُ
ّ ؾ ع ةسؼبععةىٕ تدُنععُ ةععر تٕ ةُدسبٔعع٘ ّ بَععة ّفةى ع ةدٓععُ
ٍينةمةب مدسلٔ٘ ّ ضد٘
للٕ مرفس تُ ةْٔمٔ٘ ةُٔعْو سبعة ٖ عػعس معً كعْش ضعي٘
9119و ىقسا ةدلىةمخ ملطيق ُٕ ةرٖ ّقدُ ةعدزّع ععةو 9119
عع  9111ذٔث ٓيكنً تؿْز تُ ةدز ض٘ ةُ ٘ ةدسبٔع٘ ّ ز ضع٘
مل١ةلعععةب  ٤بٔععع٘ ٤غعععَس مثع ع "تعععةزٓب" بعععً خُعععدٌّ ّ"ىَعععخ
ة  ٣ععع٘"("ّ )2مقةمعععةب" سبسٓعععسٖ ّفعععرةف "تعععةزٓب ةينعععدٌ
٨ضعع٣مٕ" زبسجععٕ شٓععد ٌ ّ" زز" ا ٓعععب إضععرو ّ رلٍععة معععً
مل١ةلعععةب ةدسبٔععع٘ شلةمععع٘؛ معععب ربؿٔؿعععُ ُّيع ع ًة ةقعععس  ٗٛفيعععب
( )1ا يةطْٔع فس تػ ْلط ٕ م١ةلةب طبيةزٗ مْض ْ ع ةٔئي س
 3ف 93
( )2صبنْع٘ خطب ّمْ عل ميطْب٘ إ
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ّمس جب ي ةلٔصْٓةْجٔعة ّعُعه ةي عةب ّعُعه سبٔعْ ٌ ّعُعه
ةععععيلظ ّ زبْٔةْجٔععععة ّعُععععه ةي ععععةب ّاعنععععةل :زّٓععععً
ٍّٔ طُٕ ّضي طس ّلْةيرل ّ ْ ْل ّتْةطيْٖ
ط ععععب ي ىْٔٓععععْزك فيععععةف ةسؼبععععةىٕ عععععع
ي عععععةو  9111ذ
" ملذرةةلَ٘ ةث٣ثٔ٘ ي ملنُ ٘ سبْٔ ىٔ٘ معة بعمل ة ع ّ سبؿعةٌ
ّ سبنععةز" ُّععد اذععدث ٍععر ة يععةف قععح٘ ّ ضععد٘ ّلٔععُ ٓقععدو
مل١ةعععف ذححع عةً ّبعععس ٍمل عُععع ٙتلطعععب ة ئطععع٘ بؿعععْزٗ تةمععع٘
مطُععو فنععة ٓ١فععد اٌ ملس تععب ّ ٤ةقععةف
ّ عب٣شلععة بػ ع
ة يطٔ٘ ّ ٤ىظن٘ ملط ق٘ لَٔة "ّةٔدٗ ةػٔطةٌ" ّ" ٢ك بلٓ٘
ؾععُ٘ إ ٨ضععةٌ سبقٔقععٕ" ّىععة ( ٚي ذةععف ة يععةف) بعةةدْ ٗ
إ ةيدًٓ ةقةٜه عُع " ٙةطذَعس" ّ" ةيقعة٨ "ّ "ٛخع٣ف" ّي زآعُ
اٌ ةدْ ٗ إ ٨ضةٌ شبةةـ ت٫نث ةطسٓو عبعْ ةقكعة ٛعُعٙ
ىقطععةو ة ػععسٓ٘ ّتيةذسٍععة ّتػععسذمَة ٍّععٕ ّذععدٍة ةطسٓععو
()1
مل ٘ٓ ١إ " ٨خة٨ ٛىطةىٕ ةدةو"
( )1طذ ب ة يةف ي "مط د٘ شلذدُّ "ٚد لقدب ةط د٘ فَُة تقسٓ ةً ي اثيعة ٛذعذل ق
ملط د٘ مة عد بدل ةيطب ّشلر لَْ ضثع معة ٗ تؿعئلٔ٘ ىعة زٗ ىظعس :معةزٌّ
ع ْ اممل ةسؼبةىٕ ةقةٍسٗ  0952ف  56ع 57
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امععة ةؿععرٔل٘ ةئْْٓزفٔعع٘ "ؾ٪عععً" لقععد في عع ي ععععةو
" :9119اثعععةز ٍعععر ة ئعععب ةؿع ع رل ثعععْزٗ ي عقعععْل زبةةٔععع٘
ةطْزٓ٘ ّي عقْل ُطعه معً ٤معسٓ ٔمل ي ىْٔٓعْزك ّذطعب
معععة ُةةعععُ ّ ذعععد معععيَه لكىعععُ ذيععع ٙإمٔعع شّ ٢ك ٓ عععً ُةضعععٔ ًة
()1
ّعئلةً ي م١ةلةتُ فنة فةٌ ةسؼبةىٕ ي " ملذرةةَل٘"
ةقععععد اثععععةز فيععععةف " حملةةلعععع٘ ةث٣ثٔعععع٘" كعععب مل١ضطعععع٘
ة يطعععٔ٘ ملةزّىٔععع٘ ّي ععععةو  9119ظَعععسب ُؿععع٘ ةُسؼبعععةىٕ
تطعععخس معععً تُعععف مل١ضطععع٘ ّمعععً شعنةَٜعععة بديعععْ ٌ " مل عععةزٖ
ّ ة ةًٍ" للّؾُ ذيو زجةل ة ئط٘ إ ذزّتُ
ي ذةف سبعمل ىكعح ةعد ٚةسؼبعةىٕ اشمع٘ زّذٔع٘ جدٓع٘
ذٔعععث تدعععس عةملعععُ ملثعععةةٕ ةعععر تٕ إ ٍيعععص ش فعع رل عيعععدمة
ؾطدو بةةْ ُب ةلدُٕ ّفةٌ مً مظةٍس ٍر ةْ ُب ععع ةُعَةث
،يٌْ ّز  ٛة طعب ملعة ٖ ّ ٢ضعي ٣ل ةْذػعٕ ة٩ىطعةٌ
ّشٓععععف ٤خعععع٣ق ةدلجْ شٓعععع٘ خل ٍّععععٕ مظععععةٍس غععععةٍدٍة
ة ةتب ّملطَة بؿعْزٗ ْٓمٔع٘ ي ةْٓ٢عةب مليرعدٗ ٤مسٓ ٔع٘
ّل س ةسؼبةىٕ طعْٓ ً٣بلضع ةف ة٣مطعةّ ٗ ةعل ا ىَعة بقعْٗ
( )1مةزٌّ ع ْ

ملؿدز ىلطُ

ف 75

40

ّذععصو غععدٓدًٓ لػ ع ُ تُععف ةيععلم٣ب اضةض ع ًة ةطُطععُ٘ مععً
ملقععة٢ب ٢ىيقة ٓعع٘ ةطععةخط٘ مث ع " :لععْق ضععطْ ىْٔٓععْزك"
"ّي مثع ع ٍعععر ةٔعععْو طةبع ع جَعععيه" ّ رلٍنعععة ّتكعععني تُعععف
ملقععة٢ب ٍحْم ع ًة غععدٓدً عُعع ٙةينععْذد ٤مسٓ ععٕ ي سبٔععةٗ
ّعُعع ٙةط ٔدعع٘ ةْذػععٔ٘ زبػععد٘ ةععساع ملععةل ّفةى ع تييَععٕ
ععععة ٗ بيلفٔعععدِ عُععع ٙعنعععو إضةىعععُ بةىيؿعععةز سبعععو ّ ةدعععدل
ّ عيقععة ِ بععلٌ "بةب ع زبدٓععدٗ" (فنععة فععةٌ ٓطععنٕ امسٓ ععة)
ضععععييرطه بطععععٔ ةثععععْزٗ زبععععةز" عيععععدمة ٓيععععيلل ةدنععععةل
م ةلرمل مً اج ذقَُْه ملَكْم٘ مليَْب٘
فعععةٌ ىيظعععةز ةثعععْزٗ معععً ةطعععنةب ةعععل مٔعععصب فيةبعععةب
ةسؼبةىٕ ّخط ُ ي تُف ةطيْ ب لةةدعةك ةسازلعةةٕ ملنقعْب
 ٣عُععع ٙذةلععع٘ ةثعععْزٗ
جعععدً معععً ٍعععر ة ةتعععب فعععةٌ ٓقعععف لدعع ً
٢جينةعٔععع٘ ة عععً ةثعععْزٗ معععب ذةعععف ك ذبعععدث ٍّعععر ةدعععةك
ةدلجْ شٖ زبل إ ةدصة٘ ةييقرِ مً ملةضد ،ينب ٤مسٓ ٕ
ّمْبقةتععععُ ة سَٓعععع٘ إ ذكععععً امععععُ ةط ٔدعععع٘ سبيععععٌْ عععععع إ
ةلذسٓ عع٘( )1لُدُععَة تد ّٓععُ بيععْز سلطععَة ّعُٔ ع ٍْ َٜععة ّغععر
زٓةذٔيَععة خل لقععد خععةف امُععُ ي منععة سبٔععةٗ ٤مسٓ ٔعع٘
()1

ةسؼبةىٔةب
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ّاىَ يعععععُ ىلطعععععٔةً ملضعععععْٓ٘ ةييةُكعععععةب سبعععععة ٗ ي حملعععععٔة
٢جينعععةعٕ ٍيعععةك ّععععةى ٙب ع ع تلفٔعععد آكع عةً معععً غعععدْزِ
بة٨عةُ٘ زبطدٓ٘ (فةى إذدٓ ٚدُٓ مػُْة٘) ل ةٌ ٓؿعسل
تععس زٗ" :اّ ِ فععه اىععة بدٔععد عععً ّزّ سبٔععةٗ! ٤ "٢غععْ ك
تظَس ةٕ ُ اٌ اك عً معً ةينيعب ّةعْ معسٗ ّ ذعدٗ بلزػبَعة
()1
م ٘ٝجس ذبن ةٕ ُ اٌ تَدٓل شٍسٗ ّ ذدٗ"
ععععععة ةسؼبعععععةىٕ إ ة يعععععةٌ ي ؾعععععٔف ععععععةو ّ 9119ي
ةلذسٓ ٘ عس" ةيةع عً فيةبُ " حملةةل٘ ةث٣ثٔ٘ ي ملنُ ع٘
سبْٔ ىٔععع٘" ةعععرٖ فعععةٌ ذعععدٓث ةدَعععد ىعععر ك ي ٢ىيػعععةز
ّفةٌ اثسِ عةةقةً ي ىلْع ةيةع ةرًٓ ُعةل ععيَه ةسؼبعةىٕ:
إٌ "فُعععَه اّ افثعععسٍه ٓ ٢قعععساٌّ إمنعععة ٨غعععةعةب تدعععد ب
لععةىدل ٚمععً إذععد ٚةقععس، ٚععةّزٗ اذععد ذّٖ ة ععرلٗ عُعع ٙةععدًٓ
َٓٔخ جرل ىُ عُ ٙة عةلس ُّعد اةّعف ملئَحعٌْ زبيع٘ لعةي ععً
ةلكعععُٔ٘ ّ ٨ضعععةٌ ّز ذعععْ ؼبيحعععٌْ إ اذضعععقف ٤بسغعععٔ٘
ّٓطُ عععٌْ مطعععةعدتُ ي ضيٝؿعععةل غعععلل٘ ة عععةلس معععً بٔعععيَه
لةضيحةف ضٔة تُ ةطُ َه ّاؾعدز ذسمةىعةً فع رلً زٍٔ عةً ضيعب
( " )1ةػدس ةدسبٕ مليثْز" مْض ْ ع ةٔئي س
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لٔععُ امععمل بععً لععةزع بععً اىطععٌْ ةسؼبععةىٕ مععً ُ ععْل ٤ضععس ز
ة يطععععٔ٘ ّمععععً غععععسف٘ ملعععع١ميمل ّطبععععةةطيَه"(ٓ )1يطععععرب
ةسؼبةىٕ إ ذ تُ مديص ًّ ٢بعةةقسف معً فعسّو اجعد ِ ٓيؿعب
خٔةمععُ ي م ععةٌ ٍععة  ٟز ٜععب ي ج ع ة يععةٌ ٓييععة ه ّٓيطععحه
كةمععةً معععب ط ٔديعععُ ةػعععةعسٓ٘ ملسٍلععع٘ ٓيلمعع ي ةْجعععْ ّي
ةطدة ٗ ٨ىطةىٔ٘ ّي ةلذسٓ ٘ ٓيْؾ بدد ؾعس عةب ل سٓع٘
ععععع ىلطعععٔ٘ ذعععة ٗ إ تلعععْق ةقعععٔه " ةسّذٔععع٘" عُععع " ٙملة ٓعععةب"
()2
ّ" شلدّ "ٛعُ " ٙسبسف٘" ملطينسٗ
ي ٍعععر ةُْععع تػععع ُ بؿعععْزٗ ىَةٜٔععع٘ ز  ِ٠فنيعععْز
بسجْ شٖ(ٓ )3ػعدس بعةُذل ف ضعةع٘ ةثعْزٗ ٢جينةعٔع٘ ّة يعُ
مقييعععب بكعععسّزٗ فينعععةل ةػخؿعععٔ٘ ٨ىطعععةىٔ٘ معععً ةيةذٔععع٘
ةسّذٔعع٘ بؿععْزٗ مدٓععدٗ ّمي ةمُعع٘ ب ٔعع٘ ةْؾععْل إ ةيععْ شٌ
ةيةو ّ ةي ةم ي تُف ةػخؿٔ٘
( )1اممل ةسؼبةىٕ ُُب ة يةٌ برلّب
()2
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ةدقٔععدٗ ةل سٓعع٘
( )3دبععدز ٨غععةزٗ إ اىععُ عيععدمة ػبععسٖ سبععدٓث ذععْل تػعع
ةُسؼبععةىٕ فني عْٯز بسجععْ شٖ عسبععٕ قععسّزٗ ٤خععر بدععمل ٢عي ععةز سبقٔقعع٘ اٌ
ةدلجْ شٓ٘ ةدسبٔ٘ ك تي ُْز ي تُف ملسذُ٘ مدةملَة فط ق٘ ّفةى ُْٗ تقدمٔ٘
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ّفععةٌ ٍععر ة ةتععب ٓععدعْ بةضععينس ز ي تُععف ّ٦ىعع٘ إ
إؾععع، ٣ينعععب ععععً طسٓعععو فينعععةل ةػخؿعععٔ٘ ةلس ٓععع٘ معععً
جْ ى َععة ملخيُلعع٘ ّفععةٌ ٓ١فععد عُعع ٙمطععلة٘ " ةيطععْز سبععس
ّت ةمععع جْ ىععععب ةػخؿععععٔ٘ ٌّ ةيقٔععععد بععععةةدسق ّ ةععععدًٓ
ّ ٍّ٤ععةو ةقْمٔعع٘ عععع ةدؿعع ٔ٘"(ّ )1فععةٌ ةسؼبععةىٕ مينطعع ًة
بل سٗ ة لة معً اجع ةعيطَرل ٤خُ٣عٕ ّ زبنعةل ةسّذعٕ
ة٩ىطةٌ ّفةٌ ميدطػ ًة ةُيقةزف ّ ةيلةٍه بمل ةػعسق ّ ة عسف
ّؼبُععه بة٨خععة٨ ٛىطععةىٕ عُعع٤ ٙز فنععة فععةٌ ٓديقععد بععلٌ
ّ ج ع ًة
فلةذُ مً اج ٨ىطةٌ سبعس ّ سبعو ّ ةدعدل ٓػع
 ٢ضبٔد عيُ ٍ ر فةى ز ٯٗ لد مليْز اممل ةسؼبةىٕ دبةِ
لطة ةدةك ةسازلةةٕ ّربُف ةيظةو ٢جينةعٕ ةػسُٕ غ ُ
ُ٨طةعٕ
امعععة ةطسٓعععو ٤ضةضعععٕ ملْؾع ع إ ،ينعععب ٨ىطعععةىٕ
ملثععةةٕ لقععد ذععد ِ ةسؼبععةىٕ ّلععو ةؿععٔ ٘ ةيةةٔعع٘" :ي إؾعع٣
ةلععععس إؾعععع٤ ٣معععع٘ ّي تَععععرٓب ةػععععدب تَععععرٓب ةس٠ضععععةٛ
ّ سب ةو"( ٍّْ )2زاٖ ٓيطحه كةم ًة مب زّ مليْزًٓ ةدسف
( )1ا يةطْٔع فس تػ ْلط ٕ
()2
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ّمععب اٌ ةسؼبععةىٕ ك ٓ عععً ذةزلععةً ّثْزٓععةً ميطععق ًة ذيعععٙ
ةيَةٓ٘ إ ٢اىُ مب ذةف اظَس ي ظسّ" ةدةك ةدسبعٕ عيدٜعرٱ
غحةع٘ فع رلٗ لةعع ًة ععً سبسٓع٘ ةػخؿعٔ٘ ةُلعس ّ٨ىقعةذ
٨ىطععةٌ مععً ُٔععْ ٢ضععيد ة ّ ةقَععس ّ ةُْععْ" حبععصو مععً اجع
معععيس ٨ىطعععةٌ سبعععو ي نةزضععع٘ إىطعععةىٔيُ ّفعععةٌ ٢بعععد معععً
مي٣فععُ ُععْٗ زّذٔعع٘ عظٔنعع٘ ة ععٕ ٓععين ً مععً ىػععس ز ٓيععُ
ّضععة اىععةع ععرل ميطععةضبمل تُععف ةس ٓعع٘ ةععل ؾععة غععدةزٍة
بؿْزٗ ُٔق٘ ةُ ةٓ٘ " :سبعب ّ ةيرعسز ملطُعو معً فع اغع ةل
ةديف ّ ةقَس ّ شبد ي"
ةقععد ُطدعع ثععْزٗ تسفٔععة ةليععةٗ عُعع ٙةسؼبععةىٕ تلم٣تععُ
ةلُطعععلٔ٘ ي ةدصةععع٘ ةسٓلٔععع٘ لثعععْزٗ تسفٔعععة ةليعععةٗ ععععةو 9118
ّجَعع قعععسب٘ ُةؾعععن٘ ة٩مدل طْزٓععع٘ ةدثنةىٔععع٘ ّاعٔعععد ةدنعع
بدضعععيْز ضعععي٘ ّ 9811ذٔٯع ع ضعععْزٓ٘ اى عععة ٛضعععقْ ٢ضعععي د
سبنٔععععدٖ ي محةضعععع٘  ٢تقعع ع عععععً بقٔعععع٘ ةْٓ٢ععععةب ّ ُ٤ععععةةٔه
شبةقععد٘ ة٩مدل طْزٓعع٘ ةدثنةىٔعع٘ ّتدععةىو ةيععةع َٓيعع ٞبدكععَه
بدكع ع ًة ي ملَسجةىعععةب ّ ةيحندعععةب سبةغعععدٗ ّت عععةز ٚةػعععدس ٛ
ّ شبط ة ٛي كحٔد " ةدَد زبدٓد" عَعد سبسٓع٘ ّ ملطعةّ ٗ
ّ ٨خة ٛععع ةػعدةز ةعرٖ زلدعُ ملييؿعسٌّ ي ةثةةعث ّ ةدػعسًٓ
مً كْش
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ة ععً ةدععسف ضععسعةٌ مععة اؾععٔ ْ خبٔ عع٘ ٤م ع ي ىظععةو
تسفٔة زبدٓعدٗ تسفٔعة ةليعةٗ (ىظعةو اتعةتْزك) ذٔعث ت دع
ةطععُطةب ةذلفٔعع٘ ي ٍععر ةيظععةو ضٔةضعع٘ ةيذلٓععف ّمسفععصٗ
ةطععععُط٘ ميحةٍُعععع٘ ةػععععدْف مل ْىعععع٘ ةقععععْ و ٨مدل طْزٓعععع٘
ّميحةٍُ٘ ذقَُْة ّمؿةسبَة ةقْمٔ٘
ّ سبقٔق٘ اٌ ثْزٗ تسفٔة ةليةٗ ذسق ي ةدسف ةيػعة
ةطٔةضععععٕ لظَععععس عيدٜععععر فععععثرل مععععً زبندٔععععةب ّ ةيععععْ ٖ
ّ ٤ذص ف ةطٔةضٔ٘ ةدُئ٘ ّ عرل ةدُئع٘ ةطعةعٔ٘ ةئع ةدعسف
ذقعععَُْه ةطٔةضعععٔ٘ ّي ععععةو  9191تلضعععظ ي ةقعععةٍسٗ ذعععصف
ف ع رل بةضععه "ذععصف ة٣مسفصٓعع٘  ٨زٓعع٘"* ٍّععْ اّل تيظععٔه
عُعععل ي ٍعععر ٢دبعععةِ ّفعععةٌ ةػعععدةز ٤ضعععةع شلعععر سبعععصف
ٓينرْز ذْل ملطةة ٘ بةضيق٣ل خُٕ ّ ضعب ةُ٥طعةز ةدسبٔع٘
ةْ ُد٘ ي ىطةق ٨مدل طْزٓ٘ ةدثنةىٔع٘ ُّعد ّذعد ٍعر ةػعدةز
ةدسف بؿس" ةيظس عً ٢خي٣لةب ةدٓئع٘ ّ ةطةٜلٔع٘ ذٔعث
ا زك زبنٔعععب اىَعععه ضثُعععٌْ امععع٘ ّ ذعععدٗ لعععر ب ٢ىقطعععةمةب
ملرفْزٗ ّ ىؿَسب ي اتٌْ ة لة ةقْمٕ ملػعذلك ي إطعةز
ذسفعع٘ ةيرععسز ةععْطل ةدسبٔعع٘ مععً ةععيرل ةدثنععةىٕ ّ ٢ضععي د
* اضطيُ صبنْع٘ مً الس
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ةذلفعععٕ ةعععدخٔ ّة عععً فةىع ع تُعععف زبندٔعععةب ّ ٤ىدٓععع٘
ّ ٤ذص ف فَُة ميدصة٘ عً زبنةٍرل ةػد ٔ٘ ةدسٓك٘
امة ةسؼبةىٕ ةرٖ تُق ٙبلس عةزو اخ عةز ىيؿعةز ةثعْزٗ
ةذلفٔ٘ عة صبد ً إ ٢غبس ي ةيػةطةب ٢جينةعٔ٘
ّاؾع ع س ّ ذعععدً معععً افثعععس ةػخؿعععٔةب غعععَسٗ بعععمل شبط عععةٛ
ّ ة يةف ي ضْزٓ٘ إ ٢اىُ ك ٓييطعب إ آع٘ ميظنع٘ ضٔةضعٔ٘
ّفةٌ ٓديقد اٌ ىيطةبُ ٓدعل إخكعةي إبد ععُ ةعر تٕ مليطُ عةب
ذبصبٔ٘ ّإز تُ ةلس ٓ٘ ٨ز ٗ سبصف نعة ٓدعل بةةيطع ٘ إةٔعُ
ةطعععرل قعععد ىلطعععُ ّقعععد ال عععةزِ ّم٫ثُعععُ ي ذسٓععع٘ ةل عععس
ّ ٢عيقععة ّ ةععساٖ ل ععةٌ ٓععدعْ بةضععينس ز إ اّضععب اغ ع ةل
ةيطةمس ةرٖ ٓديقد اىُ ٓكدُ لْق اٖ ذبصف ّاىُ ٓ ٢يْ لعو
مب اٖ تيظٔه ضٔةضٕ ّإ جةىعب ذةعف ا ٌ ةسؼبعةىٕ بػعحةع٘
ّجععساٗ ةطٔةضعع٘ ةععل ىيَحيَععة "تسفٔععة ةليععةٗ" دبععةِ ةدععسف
ّفةٌ ّ ذدً مً افثس مليرنطمل لةعةً عً ذقْق ٤مع٘ ةعل
ٓيينٕ إةَٔة عع ٤م٘ ةدسبٔ٘
ي عةو  9111عسق ي برلّب مطسذٔ٘ " ةطحية "ٛةعل
في َععة ةسؼبععةىٕ ّلَٔععة ٓععرفس مل١ةععف ةُنيلععسد اٌ سبسٓعع٘
ّ سبقٔق٘ ّ ملطةّ ٗ مددّم٘ ي ازجعة٨ ٛمدل طْزٓع٘ ةدثنةىٔع٘
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ُّد ُةل ذةف بدد ضي٘ ّ ذدٗ لقة عُ ٙمة زلٕ بدَعد ةدضعيْز
ةذلفٕ زبدٓد عع عَد ةثْزٗ!
ةقد تدةظه ضخة ةدسف ّ ضئةٍ٠ه إ ذد اٌ ةديةؾعس
٤فثععس جرزٓعع٘ ّثْزٓعع٘ بععمل ةقععْمٔمل ةدععسف عع إ ميػععةق
ةطععع ٣لةععع ًة ععععً سبسٓععع٘ مليػعععْ ٗ ّة عععً فنعععة ضعع ق
٨غةزٗ لكٌ مطعلة٘ فينعةل ةػخؿعٔ٘ ٨ىطعةىٔ٘ ععع ةلس ٓع٘
ّتْ شىَة اغ ُ ذًٍ ةسؼبةىٕ افثس مً آ٘ مػ ُ٘ اّ ُكعٔ٘
مععً ةقكععةٓة ةطٔةضععٔ٘ لُقععد ُكعع ٙمععدٗ ٍةمعع٘ مععً ذٔةتععُ ي
ملَحعععس بدٔعععدً ععععً ةعععْطً ٍّنْمعععُ ة عععدل ٚفنعععة غْغعع
ضيْ ب ةدصة٘ ي ةلذسٓ ع٘ عُع ٙتل عرلِ ّميطقعُ ةُْؾعْل إ
تقعععدٓس ؾعععرٔس ّ ُٔعععو ةّ٥قعععةي ةطٔةضعععٔ٘ ةقةٜنععع٘ ىعععر ك ي
ُ٤طةز ةدسبٔ٘ ٍّْ ةرٖ فةلس معً اجع ذبسٓعس ٨ىطعةٌ معً
فع اغ ع ةل ةقَععس ّ ٢ضععيد ة ؾععةز مدععصّ ً ٢عععً مْ طئععُ
ّعععععً ٨ضععععَةو مل ةغععععس ي ىكععععةشله ةدنُععععٕ قععععد ٢ضععععي د
ةطٔةضعععععٕ ّي ٍعععععر ةؿعععععد فيعععععب ملطيػعععععسق ةسّضعععععٕ
ا يعععععةطْٔع فس تػ ْلطعععع ٕ ٓقعععععْل" :ك ت عععععً اُْ ةعععععُ
ةيظسٓعععع٘ ةي لععععٕ مطةةععععب ةصمععععةٌ ّ ٢ضععععةعدب ي مدةزبعععع٘
سبععْ ث لععكٌ اقععة" إ ذةععف تُععف ملي عةظس ب ةػععدٓدٗ بععمل
مسٓععدٖ ةسؼبععةىٕ ّاعد ٜععُ ّمععة فععةٌ عُٔععُ ٍعع ٛ٢١مععً سبععرلٗ
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ّاّةٝععف مععً مل ععةبسٗ تععدزك ةطععس ي ت٣غععٕ مةةععُ زبدٓععدٗ
ّي مععة ت دَععة مععً ةٔععلع ّ ٢عحععب لُععه ٓ ععً ي إم ةىععُ اٌ
ؼبععْل سبٔععةٗ ي ّطيععُ إ صبععةزٖ سبععو للععٕ مقةةيععُ "ذععْل
ملطةّ ٗ" اؾْ ب زىةى٘ ت١ىب اّةٝف ةصعنة ٛملخعدّعمل ةعرًٓ ٢
ٓسٌّ شب٣ف إ ٢بة٨ؾ٣ذةب شبةزجٔ٘ عُ ٙمثةل ة عسف ّي
مقةةيععُ "زجعع ةػععدب" تيخُعع ٍععرِ ٤ؾععْ ب عععْٗ سٓ عع٘ إ
سب ععه ملطُععو نععة ٓععدةف عُعع ٙمععة فععةٌ ٓطععةّزِ مععً ةقيععْ
()1
ةػدٓد ي تُف ٓ٤ةو"
ي ؾٔف ضي٘  9191ط ب ي برلّب صبُعدًٓ عرل فع رلًٓ
ٓكعععنةٌ مقة٢تعععُ ّاغعععدةزِ ةيثسٓععع٘ بديعععْ ٌ " ةسؼبةىٔعععةب" ّمثعععً
ملطيػععسق فس تػ ْلطعع ٕ ٍعععر سبععدث  ٤بععٕ ُعععة:ً٣ٜ
"ّإىُ (اٖ ةسؼبةىٕ) مل دي ي تُف ةقطب ّ ةقؿةٜد ةيثسٓع٘ ةعل
تدؿعع ٙعُعع ٙملذلجععه لقُنععة ٓععين ً مععً ىقع مجةشلععة ةدحٔععب
ّغععع َُة ملععععدٍؼ إ ة عععع٘ اجي ٔعععع٘ امععععة ي  ٦ف ةدسبٔعععع٘
ةدؿسٓ٘ ةل ٓسجب عَدٍة إ عبْ مة ٜ٘ضي٘ مكع لعكٌ ةعُ
ةػخؿٔ٘ ة ةزشٗ ّإٌ زلُ ةٔقسٌ ي ةيةزٓب بةبي عةزِ اضعُْب ًة
ا بٔةً تد رلٓةً خةؾةً بُ
( )1ا يةطْٔع فس تػ ْلط ٕ
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امععة ي ةػععدس مليثععْز لقععد اّجععد ةسؼبععةىٕ مععْز ً جدٓععدً
ة ٥ف ةدسبعٕ ك ٓ عً مدسّلع ًة معً ُ ع ُّعد اخعر ةسؼبعةىٕ
مليثْز ي ةػدس ععً ةػعةعس ٤مسٓ عٕ ّ ةع ّٓينعةٌ
ةػ
) (Walt Witmanةرٖ ٓؿلُ بلضيةذ ٍرِ ةطسٓق٘ ّإمةمَعة
عُ ٙاىية إذ امديٲة ةيظس ي  ٦ف ةدسبٔع٘ ةقدضع٘ ىعس ٚاىَعة ٢
ةػععدسٖ ّإٌ فععةٌ ٍععر ٤مععس ةععٔظ
ربُععْ مععً ٍععر ةػ ع
مْقععْي حبثيععة ٍيععة إ ٢اىيععة ض ععً اٌ ىععي ًَ اٌ ةسؼبععةىٕ
زتة فةٌ ؼبةفٕ بؿْزٗ  ّ ٢عٔ٘ ٓ٦ةب ةقس ىٔع٘ ّي فع
٤ذععْ ل ت قعع ٙذقٔقعع٘ اىععُ اّل مععً ضععيخدو ةػععدس مليثععْز بَععرِ
()1
ةؿْزٗ ةْ ضد٘ ي  ٦ف ةدسبٔ٘ ملدةؾسٗ"
فعععععةٌ ظَععععععْز " ةسؼبةىٔعععععةب" ذععععععدثةً ز ٜعععععدً ي سبٔععععععةٗ
٢جينةعٔعع٘ عععع  ٤بٔعع٘ ةطععْزٓ٘ ٍّععٕ اغع ُ بةملععرفس ب ةْٔمٔعع٘
ةػخؿععٔ٘ ةُسؼبععةىٕ في ع بطسٓقعع٘ م ي ععسٗ مععً ملقععة٢ب
ّ ةقطعععب مليثعععْزٗ بعععسّ غعععدسٓ٘ مجُٔععع٘ ٍّعععٕ تد عععظ تطُدعععةب
فةت َة ٍّنْمُ ّ مةةُ ّتؿْز ي ةُْ ىلطُ جْ ىب فثرلٗ
مععً ذسفعع٘ ةل ععس ٢جينععةعٕ ةدسبععٕ امععة ة ةت عع٘ ملؿععسٓ٘
( )1ا فس تػ ْلطععع ٕ ُ،ععععد  3ف ّ 93ذععععْل شبؿععععةٜـ ةلئعععع٘  ٤بٔعععع٘
٨بد عةب ةسؼبةىٕ ىظس ي ملؿدز ىلطُ ف  043ع 045
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ملدسّل٘ مةزٖ شٓة ٗ (مٕ) ( 9811عع  )9199لقد عُق عُعٍ ٙعر
سبدث  ٤بٕ ُة :ُٜ٘فةٌ فيةف " ةسؼبةىٔةب" ّ ذعدً معً بعمل
مخطععع٘ اّ ضعععي٘ فيعععب ععععسليل عُععع ٙدبعععةِ ةل عععس ةدسبعععٕ
()1
ملدةؾس
ي ٍر ة يةف ت يػف زّ ةسؼبةىٕ ّتطُدةتُ ي تُعف
ةطععععععيْ ب ةسؼبععععععةىٕ ةععععععرٖ فةىععععع تدربععععععُ ةييةُكععععععةب
ّ مليععععةذس ب ة ةذععععث عععععً ةطسٓععععو ملْؾععععُ٘ إ سبقٔقعععع٘
عرل ّ ي (٢
ّ ةدد ة٘ ّ ٨خة٨ ٛىطةىٕ ةرٖ تُعْ ةعُ بػع
غدْزٓةً) مدةك ذةف ةطسٓو ةؿرٔس ة يُ ٓ ٢طرل عُُٔ؛ إىعُ
ٓدحععب بةسبكععةزٗ ة سبٔعع٘ ّبةملقةبع ٓلكععس ملةضععدٍة ّعْٔبَععة
ٓقععف قععد ةديععف ّٓععدعْ ي ةُْ ع ذ تععُ إ ةثععْزٗ لةع ع ًة عععً
سبو ّ ةددل
ّذعععععْل ؾعععععدّز فيعععععةف " ةسؼبةىٔعععععةب" في ععع ع صبُععععع٘
ةٔطْعٔمل ةطْزٓمل " ملػسق" مةُٕٓ :ةقعد ُّعف ٪ةسؼبعةىٕ بٔييعة
م عسٯشً ّ عٔعع٘ إ ةثععْزٗ فع ؾععلر٘ تيكععنً ال ععةزً
ذيحةجٔ٘ ز لك٘ ال ةزً ربسٓ ٔع٘ لكمعة اىعُ ٓدٔعب ةطعُطةب
ةسّذٔعع٘ ّإمععة اىععُ ٓػععيه ف ع اغ ع ةل ةطععُط٘ ملدىٔعع٘ ّمععً
( )1اممل ةسؼبةىٕ ةسؼبةىٔةب برلّب
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ىةذٔ٘ ٓيَه ة ةبة ي مطة ٜةٔظ مط ً٢ّ١عيَة ّٓد  ٞش مل١ميملز
قععدِ ّمععً ىةذٔعع٘ ثةىٔعع٘ ٓسلععب ةلقععس  ٛإ مست عع٘  ٤ئععة ٛي
فعع مجُعع٘ ّل ععسٗ ُّؿعع٘ ؼبعع ٯس فعع مععة ضعع بؿععُ٘ إ
٢ذعععععذل و إىعععععُ ٓ ٢عععععس ٚضعععععْ ٚةدٔعععععب ّ ةلطعععععة ّ ة عععععؼ
()1
ّ ةيامس
ٍععععر ملُْععععف ةدععععد  ٕٜة ةقععععب ةعععع٥ف ةععععْٓظ غععععٔخْ
ةٔطْعٕ ةد٣م٘ ي  ٤ف ةدسبٕ قد فةتب " ةسؼبةىٔعةب"
إٌ ٍْ إ ٢الك غَة ٗ حبو ةسؼبةىٕ
ي ضي٘  9199عة ةسؼبعةىٕ إ ىْٔٓعْزك معً جدٓعد ّي
عععةو  9199تَٔععل ثةىٔعع٘ ةُسجععْي إ ّطيععُ إ مطععقة زاضععُ
مديصمعع ًة ةقٔعععةو بسذُععع٘ ط٣عٔععع٘ إ ُ٤طعععةز ةدسبٔععع٘ ّاز اٌ
ٓيدس" معً خع٣ل تُعف ةسذُع٘ عُع ٙاّقعةي تُعف ة ُعد ٌ بؿعْزٗ
ا ق ّالكع ع ّاٌ ٓطعععَه ي تقعععةزف ذ ةمَعععة ة عععً ىػعععْف
سبععععسف ( ةدةملٔعععع٘  ) ّ٤مجّععععد تيلٔععععر شبطعععع٘ ةععععل ّقععععدَة
ة ةتب
اجٯح ع سبععسف ةدةملٔعع٘  ّ٤بؿععْزٗ عئلعع٘ ةييةُكععةب
ةد خُٔ٘ ةد ٚةسؼبةىٕ ّة ً ي ٍرِ ٤عْ و ةؿعد ٘ بةةعر ب
( " )1ملػسق" برلّب
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دبُ ي م١ةلةتُ ّخط ُ ّفيةبةتعُ ٨بد عٔع٘ ّبؿعْزٗ ّ قعر٘
ّ ُٔقعع٘ ّطئيععُ سبععةزٗ ّذ ععُ ةدظععٔه ةْطيععُ ة يععةٌ ّز يععُ
()1
ةقْمٔ٘ ي اٌ ٓس ٚمْ طئُ اذس زً
ّىظعسً ةدعدو لَنعُ ّإ ز فعُ ةُحعٍْس ةعيَ ععع ةُؿْؾعٕ
ّز  ٛتُف سبسف لقد تدةطف ةسؼبةىٕ مث رلِ مً ةقعْمٔمل
ةدععسف مععب ّل " سبُععف ةث٣ثععٕ"* عُعع ٙامع اٌ ىيؿععةز ٍععرِ
ةدّل ضٔحُب سبسٓ٘ ة٥م٘ ةدسبٔ٘ ّة يُ ك ٓ ٪و عُع ٙإضةىعُ
بة٨ز ٗ ّ ةيْ ٓة ةطٔ ٘ ةُعدّل ةدظنع ٙمعدٗ طُْٓع٘ للعٕ مقةةيعُ
ةععل ازلةٍععة "ضععي٘ ٓ "9111ؿععف ةسؼبععةىٕ مدةٍععدٗ لسضععةٖ
بلىَععععة تد ٯععععس عععععً ٢ضععععي د ٨مدلٓععععةةٕ ةقععععةٜه عُعععع ٙةععععسّ
ةدطع سٓ٘ ةيدصٓععص مل ععةمس ب ملةةٔعع٘ ّ ُ٢يؿععة ٓ٘ ّ"مؿععةحل
ةدّل ّ٤زّبٔ٘ ة دل ٚملةةٔع٘ ّ ةيحةزٓع٘ ّ ٢ضعيدنةزٓ٘"(ّ )2ي
ةطيْ ب  ّ٤ةل اعق ىيَة ٛسبعسف ةدةملٔع٘  ّ٤اؾع س
( )1عيععدمة ذععدث ،ةععع٘ ةدةمعع٘ ي ة يععةٌ ي ضععيْ ب سبععسف ك ٓ ععً ةسؼبععةىٕ
صبس ميظه ىػٔة ة٥عنعةل شبرلٓع٘ ملطعةعدٗ ةيعةع ملي عْبمل ّذطعب ّإمنعة
ةيلفٔد تكةميُ سبقٔقٕ مدَه اخكب ىلطُ إ ؾٔةو م٫كً
* ت ْٯٌ " سبُف ةث٣ثٕ" مً لسىطة ّبسٓطةىٔعة ّزّضعٔة قعد ضبعْز املةىٔعة ّ ةينطعة ع
ٍي ةزٓة ّإٓطةةٔة ( ملذلجه)
()2

ةسؼبةىٔةب  09567د 0ف 271
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ةسؼبععةىٕ ّ ذععدً مععً افثععس ةػخؿععٔةب ةدسبٔعع٘ ز ٓ ةةٔعع٘
 ٣عُععع ٙذبقٔعععو ةيرعععسز ةعععْطل ةيعععةو ةُدعععسف ّة عععً ي
ععععةم ً
ّعٔعُ ّفنعة فععةٌ ضعةبقةً تيْقعب ل ععسٗ سبينٔع٘ ةيطْزٓعع٘
ملطُقعععع٘ ّإم ةىٔعععع٘ ٨ؾعععع٢ ٣جينععععةعٕ بععععةةطسق ةطععععُنٔ٘
ّ سبقٔقعععع٘ اٌ ةس ٓ ةةٔعععع٘ ( زبرزٓعععع٘ ةثْزٓعععع٘) تدةٓػعع ع ي
غخؿٔ٘ ةسؼبةىٕ جي ةً إ جيب مب ةيصع٘ ٨ؾ٣ذٔ٘
بيععععداب ي ذععععسف ضععععي٘ 9199

إٌ ٤شمعععع٘ ةدةملٔعععع٘ ةععععل
فينُععع ّ ىيَععع بععععةىق٣ف جينععععةعٕ عظععععٔه ذععععد ملطععععةز
ملطيق ُٕ ةيةزٓب ة ػعسٓ٘ مجدعة :ٛللعٕ زّضعٔة ذعدث ثعْزٗ ك
ت ٔٯعععس ةدُ٣عععةب ٢جينةعٔععع٘ ّ ةيظعععةو ةطٔةضعععٕ عُععع ٙض٫عععدع
مطةذ٘ ة سٗ ٤زقٔ٘ ّذطب ّإمنة كٔعصب ي ةُْع ىلطعُ
بةىق٣ف ي اذٍةٌ ٨ىطةىٔ٘ ّعقْشلة ّ ليير برةف ٢ىقع٣ف
زبععرزٖ مسذُعع٘ جدٓععدٗ ي سبٔععةٗ ةطٔةضععٔ٘ ةػععدْف ةدععةك:
لة ٌ٦ي ةػسق ملطئقل تييلل زبنةٍرل ةػعد ٔ٘ ي فلعة
عظعععٔه معععً اجعع ذبسزٍعععة ةعععْطل ّ ةدؿعععس ةعععرٖ بداتعععُ ثعععْزٗ
افيْبس اؾ س عؿس ضعقْ ٢ضعيدنةز عؿعس ذبعسز غعدْف
ضٔة ّالسٓقٔة
ةقععععععد تلزجرععععع ةلٝععععععةب ةدلجْ شٓعععععع٘ ةدسبٔعععععع٘ ملثقلعععععع٘
( ٨ىيُيحطععٔة) ي حبثَععة ّخٔةزٍععة ةُطسٓععو ملٓ ١عع٘ إ ةيرععسز
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ةععععْطل ٍّععععٕ ك تععععدزك بعع ع  ٢ض ععععً اٌ تدععععٕ حب ععععه
ضبدّ ٓعع٘ جٍْسٍععة ةط قععٕ ابدععة ثععْزٗ افيععْبس لةةسؼب عةىٕ عععع
مث ً٣عع تق تُف ةثْزٗ ة يُ ك ٓلَنَة ّك ٓ عً مكعنْىَة
٤ضةضٕ ّ قرةً بةةيط ٘ إةُٔ  ٌ٤ةؿرةل٘ ةدلجْ شٓ٘ ةدةملٔ٘
٤ذعععد ث ي زّضعععٔة بط قععع٘ فثٔلععع٘ معععً ٤فةذٓعععب
ؾععع
ّ ٤قةةٔ ّ ٌ٤ةسؼبةىٕ ك ػبد ي ةدةك ة سبٕ عع ةسازلةةٕ
سبسٓعع٘ ّ ٢ملطععةّ ٗ لكىععُ فععةٌ ٓيظععس إ ثععْزٗ زّضععٔة ىظععسٗ
مٍُ١ة ةػف ّعدو ةثق٘
ي ععععةو  9111ؾعععدز ي بْضعععطً (ي ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ)
ف عسٯ ع ةسؼبععةىٕ عععع "ضععقْ ة ُػععلٔ٘" ّلٔععُ ٓععيَه ة ٣غععل٘
بةةقطعععْٗ ّ ةْذػعععٔ٘ ّ ةديعععف ٤ىَعععه ٓيةقعععٌُْ قعععد ضعععي ٣ل
٨ىطععةٌ ٤خٔععُ ٨ىطععةٌ ّ٤ىَععه ٓدينععدٌّ م ععدا ٓ يةتْزٓعع٘
ةدلّةٔيةزٓة ٍّر ٓدل معً ّجَع٘ ىظعسِ ُّعْلَه معب قعطَة
ةط قععع٘ ةدةمُععع٘ ة عع ةط قعععةب ٤خعععس ّ )1(ٚةسؼبعععةىٕ ٓعععدًٓ
ة ٣غععل٘ ٤ىَععه ٓ يععٌْ صبععيندَه زبدٓععد عُعع ٙاذضععظ ضععُ ٔ٘
ذٔععث ٓطععرلٌّ بةدبععةِ بيععة، ٛينععب زبدٓععد عععً طسٓععو ةقكععةٛ
ةيععةو عُعع ٙةيظععةو ٢جينععةعٕ ةقععدٓه ّ ةسؼبععةىٕ ك ٓععدزك اٌ
()1
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عْتُ ملثةةٔ٘ ُ٨ةم٘ صبينب تيرقو لُٔ ملطةّ ٗ ملطُق٘ ّ سبسٓ٘
ّ ةدد ةعع٘ ذبن ع ي جٍْسٍععة اضععظ شلععسو ةُيظععةو ٢جينععةعٕ
ملدة ٖ ةيُف ةقٔه ٍّر ٓدل ي ةيَةٓع٘ اٌ ىظعةو ٓ يةتْزٓع٘
ةدلّةٔيةزٓة ٓيكنً ي خس ملطعة" تسضعٔب ملطعةّ ٗ سبقٔقٔع٘
ّ سبسٓععع٘ ّ ة س مععع٘ ٨ىطعععةىٔ٘ ّي ةُْع ع ذ تعععُ اٖ ي ععععةو
 9111آكعةً ظَععسب ي ةؿععرف مقةةيععُ "ضععي٘  )1("9111ذٔععث
ٓيي عععل لَٔعععة بةىيؿعععةز ذ عععه ةدنعععةل ٤ىَعععه ععععع ّلعععو زآعععُ ععععع
ضٔطُ ٌْ طسٓو ةثْزٗ ةطُنٔ٘
ةسؼبةىٕ إىطعةٌٮ مثعةةٕ ٍصتعُ "اٍعْ ل" ةثعْزٗ ةسّضعٔ٘
ةل قخن اخطةزٍة ّ"لظةٜدَة" ةؿرةل٘ ةدلجْ شٓع٘ بؿعْزٗ
مطععينسٗ ّمععب اىععُ ٓدععٕ ذينٔعع٘ ٢ىقعع٣ف ةثععْزٖ إ ٢اىععُ ٓؿععف
ملطيق بلىُ مطيق " ةثْزٗ ةطُنٔ٘" ّي ملقةةع٘ ذ تعُ ("ضعي٘
 ٓ )"9111يعععب ةسؼبعععةىٕ ععععً ثعععْزٗ ةدنعععةل ةطعععُنٔ٘ ةعععل
ضٔطعععطب ىْزٍعععة ي امعععه اّزّبعععة ّامرلفعععة مجدعععةّ ٛضعععي دث
ة ُػلٔ٘ صبد ً ةيطيْةٕ ٍّٕ ععص ٛ٢عُع ٙشمعةو سب عه ي
ةدةك مليندٌ ّضيلْش سبسٓع٘ ّ ٨خعة ٛلعْشً بعةٍسً امعة ةدنعةل
لطرللدٌْ عيدٜر ز ٓةتَه ة ٔكة ٢ ٛسبنس  ٛي فع ةدْ ؾعه
(" )1ضي٘  ٍْ "0951عيْ ٌ مقةة٘ مً مقة٢ب ةسؼبةىٕ ع ( ملذلجه)
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ّ٤زّبٔ٘ ّة ً ي اّ ضة ةث٣ثٔئعةب ٓيْؾع ةسؼبعةىٕ إ
ُ٢ييةي بلٌ طسٓو زّضٔة
زبدٓد ض عً اٌ ٓ عٌْ معً ذٔعث ةْ ُعب ٍعْ ةطسٓعو
ةؿرٔس عبْ عةك جدٓد ٤ىعُ ةطسٓعو ةيعةزؽبٕ ّ ةلسٓعد ي
دبسبيععُ ّشلععر ض ععً اٌ ٓؿع س ة يعع٘ اضةضععٔ٘ ي بيععة، ٛينععب
مليػْ
ّة ٕ ىسضه تؿْزً ضُٔنةً عً ة ٔلٔ٘ ةل ت رلب معً
خ٣شلعععة ز  ٛةسؼبعععةىٕ ّتقٔٔنةتعععُ ّمْ ُلعععُ إش  ٛملػععع ٣ب
ّ ةقكعععةٓة ٢جينةعٔععع٘ ّ ةطٔةضعععٔ٘ ذبعع تعععلثرل ت عععرل ب سبةةععع٘
ةطٔةضعععٔ٘ بدعععد سبعععسف ةدةملٔععع٘ ٢ ّ٤بعععد عُعععُ٤ ٙع ع معععً
ةيرععدث ّةععْ بؿععْزٗ مقيكعع ٘ عععً تطععْز ةل ععس ٢جينععةعٕ
ة سبٕ ي مسذُ٘ مة بمل سبسبمل ةدةملٔيمل
ي فععععةىٌْ ةثععععةىٕ مععععً ضععععي٘  0908ىػععععسب سب ْمعععع٘
ةطْلٔٔئ٘ ضُطُ٘ ملدةٍد ب ّ ٢تلةُٔةب ةطسٓ٘ ملدقعْ ٗ بعمل
ّل سبُف ةث٣ثٕ ةرٖ ت ْٯٌ عيدٜر معً لسىطعة ّبسٓطةىٔعة
ّزّضٔة ّعس" ةدةك ةدسبٕ مً خع٣ل ذةعف تلةؾعٔ معة زلعٕ
تدةٍععدٗ "ضععةٓ ظ ععععع بٔ ععْ" ٢ضععيدنةزٓ٘ ُّععد ىؿ ع ٍععرِ
ملدةٍعععدٗ ملُْدععع٘ ي ضعععي٘  0906عُععع ٙتقطعععٔه ةعععْطً ةدسبعععٕ
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ّّقععد قععنً صبععة٢ب " سبنةٓعع٘" اّ ةكععه ةقطععسٖ ة٥ز قععٕ
ةدسبٔععععع٘ ذبعععع ضعععععٔطسٗ ( ىيعععععد ف اّ محةٓععععع٘ خل) ةعععععدّةيمل
ة عععدلٓمل ملععععُْديمل عُعععع ٙتُععععف ملدةٍععععدٗ ٍّنععععة بسٓطةىٔععععة
ّلسىطة ّإذ فةٌ ةقْمٌْٔ ةدسف بيْ مةشله ي اثيعة ٛسبعسف
ةدةملٔ٘  ّ٤عُ ٙاٌ ةدّل ة عدل( ٚلسىطعة ّبسٓطةىٔعة بؿعل٘
خةؾ٘) ضيطةعدٍه ي سبؿْل عُ٢ ٙضيق٣ل لكٌ اٍّةمَه
ّاذ٣مَه ت خسب  ٌ٦للٕ ىَةٓ٘ تُعف سبعسف ذيُع زبٔعْؽ
ةلسىطععٔ٘ ّ زبٔععْؽ ٨ى ُٔصٓعع٘ ٤ز قععٕ ةدسبٔعع٘ ةْ ُدعع٘ ي
ىطععةق ٨مدل طْزٓعع٘ ةدثنةىٔعع٘ ّبدععد سبععسف ُيطععن إى ُععذل
ّلسىطة ُ٤طةز ةدسبٔ٘ لٔنة بٔيَنة
ّاؾعع ر ( ٌ٦بدعععد ىيَعععة ٛسبعععسف) ةطعععُط٘ ةدضعععيْزٓ٘
ّ حملععععةفه ّ مل١ضطععععةب ةطٔةضععععٔ٘ ّ ةيحععععةزٗ ّ ُ٢يؿععععة
ّ  ٨زٗ حملُٔععع٘ ّ رلٍعععة معععً مل١ضطعععةب ّ شلٔٝعععةب بؿعععْزٗ اّ
بععلخس ٚذبع ةسُةبعع٘ ٤جي ٔعع٘ ملييدبعع٘ امععة ةدلجْ شٓعع٘ ةْطئعع٘
( حملُٔعع٘) لقععد ضععد إ تطععُه شمععةو ةطععُط٘ ذٔععث فةى ع ي
تُعععف ّ٦ىععع٘ ٤فثعععس تيظٔنعع ًة ّ ةقعععْٗ ٤فثعععس تعععلثرلً لْجَعع
ة لة ةػد ةدةو مً اج ةيرعسز ةعْطل ٍّعر معة ذعدث
ي مؿس ضي٘ ّ 0909ي ةدعس ق ضعي٘ ٍّ 0921عْ ععمل معة جعسٚ
ي ةثععْزٗ ةطععْزٓ٘ ة ععدل ٚمععة بععمل عععةو  0927 ّ 0925ي تُععف
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ملسذُعع٘ ت ُععْزب مل٣مععس ّ ةطععنةب ملنٔععصٗ ةُدلجْ شٓعع٘ ةْطئعع٘
ةدسبٔعع٘ ّ ملينثُعع٘ ي ةيصععع٘ ٨ؾعع٣ذٔ٘ ّ ةطععدٕ إ ملطععةّم٘
ّ سبُْل ةْضة ّ ةْ ُب اىُ ي اثية ٛة لعة ةيرعسزٖ ةُػعدب
ةدسبععععٕ (ي اُطععععةزِ ملخيُلعععع٘) ي مسذُعععع٘ مععععة بععععمل سبععععسبمل
ةدةملٔيمل فةى ةدلجْ شٓ٘ ةدسبٔ٘ تُيقعٕ ي ةيعامس معب ةعدّل
ة سبٔعع٘ ٢ضععيدنةزٓ٘ ة ععدل ٚفُنععة بععسشب لسؾعع٘ ّؾععْشلة إ
م ةضب ط قٔع٘ خةؾع٘ ّي معس ب فعثرلٗ بيدعدب ةدلجْ شٓع٘
عً ةيؿدٖ ةُنَعةو ةْطئع٘ بةىيظعةز ظعسّ" الكع لينطعرُ
بيلٓٔععد ةيرسفععةب ةيةجرعع٘ ةُحنععةٍرل ةدسبٔعع٘ ة ععٕ تيَععب
مثةز ٢ىيؿةز زبنةٍرلٖ ٌّ اٌ تقدو آ٘ تكرٔةب ترفس
عُ ٙةؿدٔدًٓ ٓ٤دْٓةْجٕ ّ ٢جينةعٕ ةُ٥طعةز ةدسبٔع٘
٤فثعععس زٓة ٓععع٘ ّتقعععدم ًة ض عععً اٌ منٔعععص ي مسذُععع٘ معععة بعععمل
سبسبمل ةدةملٔيمل ي ىطةق ٢دبعةِ ةدعةو تيعةمٕ ةعْعٕ ةط قعٕ
ةد ٚةدنةل ّ ةل٣ذمل ّىصع٘ ضبةلظ٘ ي ّ٤ضة ُ٨طةعٔع٘
ععع مل٣فٔ٘ ّ ةصعةمةب ةدٓئ٘ ةدُٔة؛ ٓقةبع ذةعف تسضعب ٢دبعةِ
ةقْمٕ ةُدلجْ شٓ٘ ةْطئ٘ ّ ةلٝةب ملثقل٘ ةل فةىع ت رعث
عً ّضة ٜميةض ٘ ةيْفٔد ّجْ ٍة ّ ةيد رل ععً ىلطعَة ّىػعرل
ٍية إ ىيػةز ةيصعةب ةقْمٔع٘ حملُٔع٘ ( ةقطسٓع٘) عععع ملؿعسٓ٘
ّ ةطْزٓ٘ ّ ةدس ُٔ٘ خل
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بدععد سبععسف ةدةملٔعع٘  ّ٤م تقطععٔه ٤ز قععٕ ةدسبٔعع٘
ّك دبص ٜ٘ةػدب ةدسبٕ ةْ ذد ةرٖ فةٌ ٓدٔؼ لَٔة ةقعد
شزي ٨ى ُٔععص ّ ةلسىطععٌْٔ ضععُطةتَنة ٢ضععيدنةزٓ٘ مل ةغععسٗ ي
دبصٓٝعٕ
تُعف ُ٤طعةز معً م١ضطعةب ضٔةضعٔ٘ ّإ زٓع٘ بػع
ُةٜه عُع٢ ٙخعي ّ "٣ةيكعة ّ ةييعةذس ّاّجعدب ٍعرِ ةيحصٜع٘
ملدزّضعع٘ ةععل بةزفيَععة ةدلجْ شٓععةب ةدسبٔعع٘ ةقطسٓعع٘ ميةخع ًة
مٜ٣نعع ع ًة ةُدنععع ٢ىلؿععععةةٕ ذبعع ع غععععدةز ة لععععة مععععً اجعع ع
٢ضيق٣ل ةْطل ةُػخؿٔ٘ شبةؾ٘ ّي ٍرِ ٤جْ ، ٛعصاٗ
تدعععةظه ةػعععدْز حملُعععٕ ةكعععٔو ةػعععدْز ةقطعععسٖ ّ ةعععدعْ ب
٢ىدص ةٔعع٘ إ " ةقْمٔعع٘" ملؿععسٓ٘ ّ ةطععْزٓ٘ ّ ةُ يةىٔعع٘ خل
عُ ٙذطةف ةدعْٗ إ ةقْمٔ٘ ةدسبٔ٘ تديةٍة ةػنْةٕ
إقةل٘ إ مة ىقدو لكىُ ي عػعسٓئةب ٍعر ةقعسٌ بعداب
تيدععةظه غععد ٔ٘ ةل ععس ةقععْمٕ ةدسبععٕ ّمجةٍرلٓيععُ ّل ععسٗ
ةْذدٗ ةدسبٔ٘ ةل ذسفيَة صبد ً مؿةحل ة لة ةدسبعٕ
ملػعععذلك قعععد ٨مدلٓةةٔععع٘ ّإذطعععةع ةدعععسف بةملؿعععرل ةْ ذعععد
ّ شبؿةٜـ ةقْمٔ٘ ملػذلف٘ ة ً فةٌ عٍُ ٙعرِ ةل عسٗ
اٌ تصٓ سبْ جص ةطٔةضٔ٘ ةعل أُنع ةيلؿع بدعل ةدعسف
عععً بدكععَه ّدبدع مععيَه غععدْبةً ذ ب م٣مععس مينععةٓصٗ اّ ذيععٙ
مييةُكععع٘ فنعععة فةىععع ل عععسٗ ةْذعععدٗ ةدسبٔععع٘ تؿعععطدو
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بةملؿةحل ٤ىةىٔ٘ ةكٔق٘ ةُدلجْ شٓعةب ةقطسٓع٘ ّمقةّمع٘ ُْٓع٘
معععً ىةذٔععع٘ ملؿعععةحل ةدةُٜٔععع٘ ّ ةدػعععةٜسٓ٘ ة٥ضعععس ملةة ععع٘ عععععع
سبةفن٘ ّ مل ةٜد ّ ٤عنعةل ةيخسٓ ٔع٘ ةُعدّل ٨مدلٓةةٔع٘
ؾةذ ٘ ملؿُر٘ ٤فدل ي ةيحصٜ٘
ّ ةْ ُععب اٌ ةػععس ٜس ةدسبٔعع٘ ملثقلعع٘ ( ٨ىيُحيطععٔة) ةععل
بي مة ً٢عظٔن٘ عُ ٙمطرلٗ ةيرعسز ةعْطل (ععً طسٓعو ةدُعه
فع ع رل معععً ٢ضعععيد ة
ّ ةييعععْٓس ّ ةدق٣ىٔععع٘) عةىع ع بػع ع
زبدٓد ةُ٥طةز ةدسبٔع٘ ةعرٖ مةزضعيُ ٨مدلٓةةٔع٘ ٤ى ُعْ عععع
لسىطعععٔ٘ ّبدعععد ىَٔعععةز تُعععف ٦معععةل ّ ٤ذععع٣و عةغعع ةػعععس ٜس
ةدسبٔ٘ ملثقل٘ ذةة٘ شبٔ ٘ ّ ٢ى طةز ّ ٨ذ ة
ة قععد ّجععد جععص ٛمععً ةػععس ٜس ةدلجْ شٓعع٘ ملثقلعع٘ ذ تععُ ي
طسٓععو مطععدّ ٗ لةةيععةع ك ٓععسّ طبسج عةً مععً ةْقععب ملععلشّو
ّتؿععْزّ ملطععيق ي اغععد اةععْ ٌ ةقيةمعع٘ ّ ةطععْ ّٓ٘ ّي ظع
ٍر ةْ ُب ةثقٔ تقُْب فثرل معً ة يعةف ّ  ٤بعة ٛةدعسف ي
مؿعععس ّضعععْزٓ٘ ّة يعععةٌ ي إطعععةز ملدةىعععةٗ ةػخؿعععٔ٘ ّ شلنعععْو
ةر تٔ٘ شبةؾ٘ امة ؾٔغ ةلعً شبعةةـ ( ةلعً ةُلعً) ّ ةُحعْٛ
إ ةيؿععععْ" ّ ةصٍععععد للؾععع ر دبنععععب ذْشلععععة مصٓععععدً مععععً
٤ىؿةز ّ ملٓ١دًٓ مً ةلٝةب ملثقل٘
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رل عنعس لعةخْزٖ (0896

لةة ةتب ةيقدمٕ ةُ يةىٕ ة ع
عععععع ّ )0946جعععد ىلطعععُ امعععةو " ة عععةف ملسؾعععْ " ذٔعععث ٓطعععس
ةيطععة٠ل ةيععةةٕ :اتععدزٖ مععة ملطُععْف ميععة ي ٍععر ةدععةك؟ ٍّ ع
()2
ْٓجد ٍد" مً ّجْ ىة؟
()1

ّ سبقٔقعععع٘ اىععععُ ذيعععع ٙسبععععسف ةدةملٔعععع٘ ةثةىٔعععع٘ فةىعععع
ةدلجْ شٓعع٘ ةْطئعع٘ ةدسبٔعع٘ ّ ةلٝععةب ملثقلعع٘ تقععف عُعع ٙملععذلق
طعععسق إذ عيقعععد ةع ع دل اٌ "بدعععث" صبعععد ةدعععسف ضعععٔي ثو معععب
سبكةزٗ ّ٤زّبٔ٘
ّزاّ اٌ ملخععسد مععً ةيخُععف ّ زبنععْ ٓ نععً ي زتقععةٛ
تطععععْزٖ بطععععٕٓ ٛقععععْو عُعععع ٙىػععععس ةيدُععععٔه ةْقععععدٕ ّتدنععععٔه
٨ؾ٣ذةب ملييظن٘ ّي اّ٬ز٪ب٘ ميةذٕ سبٔةٗ ةدسبٔ٘ ملخيُلع٘
بٔينة افدب لٝع٘ ثةىٔع٘ عُع ٙاطسّذع٘ اٌ سبكعةزٗ ةدلجْ شٓع٘
ملدةؾععععسٗ ّؾععععُ إ ٨لعععع٣ع لععععدع إ إىقععععةذ " ةط ٔدعععع٘
ةػسُٔ٘" ملنٔصٗ ّ ةيقةةٔعد ّ ةعذل ث ةثقعةي ةعْطل ي ذعمل
اٌ مجةع٘ ثةةث٘ فةى تية ٖ بةةدن عُع ٙةيْلٔعو بعمل ةطعنةب
٤لكع ّ ٤زُعع ٙي سبكععةزتمل اٖ بذلضععٔب ةطععنةب ٤مجع
( " )1ة ةف ملسؾْ " ٍْ عيْ ٌ ،نْع٘ مً مقة٢تُ ( ملذلجه)
()2

 ٣عً صبُ٘ " ةطسٓو" برلّب
ىق ً
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ّ ٤ظبععس ي ةععذل ث ةػععسُٕ ي ةععذل ث ةثقععةي ةدسبععٕ ّي
مليحص ب ةدؿسٓ٘ مليقدم٘ ي سبكةزٗ ة سبٔ٘ ملدةؾسٗ
ّي ،ة٢ب ةعل زب ذعْل ٍعرِ ملطعة ٜدبُع بؿعل٘
خةؾعع٘ مظععةٍس ةؿععس ي حمليععدو بععمل ُععْ ٚملةقععٕ ملينذلضعع٘
ّز  ٛةسّ ضععععععب ُ٨طةعٔعععععع٘ ي ميععععععةذٕ سبٔععععععةٗ ٢جينةعٔعععععع٘
ّ ةل سٓعععع٘ ملخيُلعععع٘ مععععً جَعععع٘ ُّععععْ ٚةيحدٓععععد ّ ةيرععععدٓث
ّ ملدةؾسٗ ةد عٔ٘ إ ةيقدو ٢جينةعٕ ّ ةثقةي
فةٌ زبص٤ ٛفدل مً ةلٝةب ةدسبٔ٘ ةيقدمٔ٘ ٓطنعس ي
بُععْ ملث ع ملطععييرلٗ ّ ةقععٔه ةسلٔدعع٘ ّعععدو ةسفععٌْ إ ةْ ُععب
ةقععةٜه ّة ععً ٍععر زبععص ٛملثقععف ك ٓ ععً ز قععٔ ًة تطععيْٚ
ةعععسلل ّ ةينعععس لُعععه ٓق عع بةةيَعععة ٌ ّ ةيؿعععةحل معععب عيةؾعععس
ةيخُف ّ زبَ ّ ٢ضي د ةطٔةضٕ ز عه اىعُ ك ٓيع مل ي
معععس ب فعععثرلٗ مدعععةك ةطعععسق ةؿعععرٔر٘ مللكعععٔ٘ إ ةيرعععسز
ّ ةيقععدو ّ زتلد ع ىععد  ٛب ّاؾععْ ب ُْٓعع٘ تععدًٓ عععدو ملطععةّ ٗ
٢جينةعٔ٘ ّ ٢قطَة ةقْمٕ ّّةد ي  ٤ف ةدسبٕ سبعدٓث
تٔةز ثعْزٖ عععع ضقس طعٕ فنعة ُْٓع ةدعةٓع٘ ةُدُعْو ّ ملدعةز"
ةط ٔدٔ٘ ُّةم صب٣ب مػقٔ٘ عدٓدٗ بدّز ىػعٔة ّلدعةل ي
ٍععععر ٨طععععةز ّغبععععـ ميَععععة ععععععع " ةععععدٍْز" ( "ّ )0932ةطُٔدعععع٘"
( )0935ذٔعععث طسذعع ٍةتعععةٌ ُ،يعععةٌ ّ٤ل معععسٗ مػعع ٣ب
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ُّكةٓة ضْضْٔةْجٔ٘ طبيُل٘ فنة اظَستة ٍينةمةً جدٓةً عبْ
ذٔعععةٗ ٢ذبعععة ةطعععْلٔٔل نعععة ٓػعععَد عُععع ٙعنعععو ةيرعععْ٢ب
زبةزٓ٘ ي ّعٕ ةدسف
ةْذع٘
ٍرِ اٍه مل٣مس ّ شبطْ ةدسٓكع٘ ةعل تػع
مدقْة٘ ةُرٔعةٗ ٓ٤دْٓةْجٔع٘ ةُنحينعب ةدسبعٕ ي مسذُع٘ معة بعمل
سبسبمل ة ْىٔيمل
ّة ععععً فٔععععف كظَععععسب تُععععف ةديةؾععععس ّ ٤ذععععد ث ي
فيةبععةب ّإبععد عةب ةسؼبععةىٕ ة ةتععب ةععدٓيةمٕ ةيقععدمٕ
ّمةذ ّجد ي ذٔةٗ غد ُ؟
ي مدٓيعععععع٘ ىْٔٓععععععْزك فععععععةٌ ةسؼبععععععةىٕ ّ ذععععععدً مععععععً
ةػخؿععٔةب ةيػععٔط٘ ي " ةس بطعع٘ ةقُنٔعع٘" ةععل تلضط ع ي
ضي٘  0921مً فيةف ّا بةّ ٛغدس  ٛملَحس ةطعْزٓمل ز عه اٌ
ةسؼبععةىٕ ٓقععف (فنععة ٓقععْل فس تػ ْلط ع ٕ "مييرٔ عةً إ
ذععد مععة عععً ،نْععع٘ ٤ضةضععٔ٘ ّة يععُ غععو طسٓقععُ بؿععْزٗ
()1
"جٔدٗ"
()1

ا فس تػ ْلط ع ٕ ُ،ععد  3ف  92فععةٌ شعععٔه تُععف زبنةععع٘ ة ةتععب
ةُ يةىٕ ملٍْْف جعدل ٌ خُٔع جعدل ٌ ( 0883ععع  )0930للعٕ ىَةٓع٘ سبعسف ةدةملٔع٘
 ّ٤ىظععه جععدل ٌ خُٔ ع جععدل ٌ ي ةْٓ٢ععةب مليرععدٗ ٤مسٓ ٔعع٘ ذُقعع٘ ة ٥بععةٛ
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للععٕ اغععدةز ّىثععس اعكععة " ٛةس بطعع٘" فععةٌ ٓععدلش إعحععةبَه
خبُععععو ة ععععٌْ ّ ةيععععلم٣ب ي زبععععٍْس ةسّذععععٕ ة٩ىطععععةٌ
ّ ملس زٗ ّ ةيلك ٤ذْ ل ةْطً ة دٔد
امععة ملكععنٌْ ٤ضةضععٕ ٨بععد عةب ةسؼبععةىٕ ل ععةٌ ععععع
فةةطععععةبو ٓععععدّز ذععععْل ةععععدعْٗ إ فنععععةل ةلععععس ّ ،ينععععب
ّإؾعع٣ذَنة ّي ةدػععسٓئةب بععدا ٓسفععص ي م١ةلةتععُ ّخط ععُ
عُعع ٙمطععلة٘ ضععيق٣ل ُ٤طععةز ةدسبٔعع٘ ىطُ٣عع ًة مععً ل ععسٗ
ةقْمٔععع٘ ةدسبٔععع٘ ُّعععد فيعععب لٔنعععة بدعععد ي فيةبعععُ " مل عععسف
ُ٤ؿععٓ "ٙقععْلّ" :مععً عحٔععب مععة ذععدث ي زتقععة ٕٜةل ععسٖ
ّتطععععْزٖ ةععععْطل ععععععع إذ فععععةٌ مععععً ةْ جععععب عُععععٕ اٌ افععععٌْ
امرلفٔةً ُُ ةً ُّةة ًة ةذ ةً ُّػعسً مةٜع٘ بةملةٜع٘ فنعة ٓقعةل لنعً
عحٔب مة ذدث ةٔلطعد ذةعف ةْ جعب ٍعْ اىعٕ ىَكع ذ ب ةُٔع٘
ةطععْزٓمل ةػ ع ةف اؾععدزب عُعع ٙمععد ٚعععدٗ ضععيْ ب تدععدل مععستمل ي ٤ض ع ْي
جسٓدٗ " ةطةٜس"
ي ٍععرِ ةس بطعع٘ ىععيظه عععد مععً ةػ ع ةف ةععرًٓ اؾ ع رْ مععً مػععةٍرل  ٤ف
ةدسبٕ سبدٓث مث مٔخة ٜٔىدٔن٘ ( ملْةْ ي عةو ّ )0889ع د ملطٔس ذعد
(تعععْي ضعععي٘ ّ )0902ىطعععٔب عسٓكععع٘ ( 0887ععععع  ّ )0946رلٍعععه ّمعععً زبعععدٓس
بةةعععرفس اٌ اعكعععة " ٛةس بطععع٘ ةقُنٔععع٘" ك ٓقطدعععْ ؾععع٣تَه بعععةةْطً ٤و ّي
ةُْ ىلطُ فةىْ عُ ٙكةع ّثٔو بةةثقةل٘ ة سبٔ٘
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مععً ىععْمٕ عيععد ؾععٔة ةععدٓف ّاىععة اتؿععْز ىلطععٕ افععدل مععً
امرلفة!
اىععة ةُ يععةىٕ ةدسبععٕ ملل ععس ةْذٔععد بععمل مةٜعع٘ ّعػععسًٓ
مُْٔىععع ًة معععً ةيعععةع عععرل ملل عععسًٓ ٍّعععه مجٔدععع ًة ٓلعععةخسٌّ
()1
بلمسٓ ٔيَه َّٓ ٢نَه مً ةدةك ضْ ٍة"
ي بد ٓعع٘ عععةو  0922ذقععو ةسؼبععةىٕ ذُنععُ ةقععدٓه ةععد ٜه
بسذُ٘ ٓصّز بَعة ة ُعد ٌ ةدسبٔع٘ ّفيعب ذعْل ذةعف ُعة" :ً٣ٜبدعد
زذ٣تٕ ةدسبٔ٘ مليدد ٗ ىػلب ةس ٘ ي زذُ٘ إ ب ٣عسبٔع٘
اخععسّ ٚؾععةزب ٍععرِ ةس عع٘ اغععد ّاذ ع ٯد ليلععرب إ اُؿععٙ
ىععْ ذٕ ةععيلظ ّ٢بععد مععً ةدععْ ٗ إ ةععسذ٣ب ةدسبٔعع٘ تُععف
ةسذ٣ب ةل لسق عُٕٯ زبَة ي ض ٔ ُكٔ٘ ّطئ٘ ُْمٔع٘
ٍٕ ُكعٔل عععع ّاىعة معً ضع٣ة٘ ُرطعةٌ عععع فنعة ٍعٕ ُكعٔ٘ بعً
ؾيدة ٛاّ ةدةز اّ ةس لدًٓ"( ّ )2ميدب زذُيُ ٍرِ إ ازبدع٘
عػس غَسً
ي بععة ٤ ٟمععس ش ز ةسؼبععةىٕ ّطيععُ ٤و لطععْزٓ٘ فةى ع
تلععْز ذٔععث غععَدب مػععو ّمحععـ مظععةٍس ب قععخن٘ قععد
()1
()2

اممل ةسؼبةىٕ مل سف ُ٤ؿٙ
ملؿدز ىلطُ

ةقةٍسٗ  0952ف 4
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٢ذي٣ل ةلسىطعٕ ّي ىٔطعةٌ  0922اطُقع ةقعْ ب ةلسىطعٔ٘
ىعرل ٌ زغةغعةتَة عُع ٙتظعةٍسٗ طةةعب ملػعذلفٌْ لَٔعة جبععٛ٣
ةقعععْ ب ٤جي ٔععع٘ ّشّ ل ٢ىيعععد ف ّمعععيس ةع ع  ٣ضعععيق٣شلة
ةْطل
فععةٌ ةسؼبععةىٕ ي ل ععسِ ّي اىػععطيُ ةدُنٔعع٘ ةْ ضععد٘
ّ ملييْععع٘ ىؿععرلً ُْٓععةً ةيْذٔععد ةدععسف عةمعع٘ ّبُععدِ ٤ؾععُٕ ععععع
ضعععْزٓ٘ خةؾععع٘ ةعععل جصاٍعععة ملطعععيدنسٌّ إ مخعععظ ّٓععع٣ب
(فٔةىةب) ؾ رلٗ
ّعيععععدمة فععععةٌ ٓدععععٔؼ ي مَحععععسِ ي ةْٓ٢ععععةب مليرععععدٗ
٤مسٓ ٔعع٘ اعُععً مععس زً ّي ميةضع ةب فععثرلٗ اىععُ مععب ةْذععدٗ
ةْطئ٘ ّ ةطٔةضٔ٘ ّ زب س لٔ٘ ةطْزٓ٘ ّٓقْل ي ٍعر ،عةل:
"اىعععة ضعععْزٖ ٓعععْ اٌ ٓعععس ٚي ضعععْزٓ٘ ذ ْمععع٘ ّطئععع٘ عنْ ٍعععة
ةْذععدٗ ةقْمٔعع٘ زب س لٔعع٘ ّاضةضععَة ةدععدل ّ ملطععةّ ٗ بععةسبقْق
()1
ّ ةْ ج ةب"
()1

ةسؼبةىٔععةب ُ، 0923ععد ةس بععب ف ّ 201 64ي ة يععةف ةععرٖ اؾععدزِ
ةسؼبععةىٕ عععةو  0928بديععْ ٌ " ةي ععةب" ةععرٖ ّقععدُ ي اعععْ و ةثععْزٗ ةطععْزٓ٘
ة دل١ٓ ٚفد مً جدٓد عُ ٙةل سٗ ذ تَة
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ّضععْزٓ٘ ملْذععدٗ ي تؿععْزِ ةٔط ع ضععْ ٚعكععْ ي اضععسٗ
فععدل ٚتػععن ةػععدب ةدسبععٕ بلمجدععُ ّي ٍععر ةطععٔةق ٓععسٚ
ةسؼبععةىٕ اٌ ضععٔة ٗ ةععدّل ّ ضععيق٣شلة غععس زٜععٔظ ةُْؾععْل
إ ةْذدٗ ةدسبٔع٘ ّة ُعْ ةيلعةٍه ملي عة ل ّ ةيكعةمً ةدسبعٕ
ملطُْف ّشلعر ةعٔظ سٓ ع ًة اٌ ٓقعْل ةسؼبعةىٕ ععً ىلطعُ" :إىعٕ
ة يةىٕ ملْةد عسبٕ ةُطةٌ ّ ةقْمٔ٘ ّإذ فةٌ ُُ ي ة يةٌ
()1
لسّذٕ ي ة  ٣ةدسبٔ٘ مجدة"ٛ
ي تػعععسًٓ ةثعععةىٕ ضعععي٘  0922ش ز ةسؼبعععةىٕ ةدعععس ق ّي
ةطعععي٘ ةيةةٔععع٘ فع ع ً٣معععً سبحعععةش ةعععٔنً ّضبنٔععع٘ ععععدٌ
ّمػعععٔخةب سبعععخ ّ ةيعععْ ذٕ حملنٔععع٘ (اُطعععةز شبُعععٔخ ةدسبعععٕ
ذةةٔةً) ّي آةز مً عةو  0923عة صبد ً إ ةلسٓ ع٘ ّبدعد
ذةف ؾدز ةُ زبص ٌ ٛةثةةث ّ ةس بب مً " ةسؼبةىٔةب" ّصبُد ٌ
 ٣ةسذُيعُ
مً فيةف "مُْك ةدسف" ةرٖ ٓيكنً ّؾعل ًة ملؿع ً
 ّ٤إ ة ُد ٌ ةدسبٔ٘
ّفيعععةف "مُعععْك ةدعععسف" ( )0924ف عععرلِ معععً م١ةلعععةب
ةسؼبةىٕ مً ةينْذد ّ ةينة ذ تُ مث ععع " ةطعُطةٌ ع عد ةدصٓعص
ل ضععععدْ " (" )0928تععععةزٓب ظبععععد سبععععدٓث" (ُُ" )0928ععععب
()1

ةسؼبةىٔةب
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ةدععععس ق" (ُُ" )0935ععععب ة يععععةٌ" (َٓ )0938ععععد" مل١ةععععف مععععً
تؿئلَة إ "اٌ اعس" ضعة تٕ مُعْك ةدعسف بدكعَه إ بدعل
تدسٓلةً ٓيحةّش ةسزلٔةب ّ ةططرٔةب ّ ةٓل ةقؿْ ٚكَٔعد
()1
ةطع ع ٔ إ ةيلعععةٍه مل١ضعععظ عُععع ٙةدُعععه ّ شبعععدل ةعععٔقمل"
ّ سبقٔق٘ اٌ ٍرِ ةطُطُ٘ مً مل١ةلةب ةعل ىػعسٍة ةسؼبعةىٕ
ي تُععف ملسذُعع٘ ك تلقععد ُٔنيَععة ملدسلٔعع٘ ة عع رلٗ إ ةٔععْو؛
للَٔة تؿْٓس ُٔو في ُ زذةة٘ ى ُٔ ُٔو مل٣ذظ٘ ّ ةْؾعف
مصج بيعلم٣ب ّال عةز ّ ز  ٛتدُٔقٔع٘ ّذبُُٔٔع٘ ُٔنع٘ ميؿعُ٘
حبٔععععةٗ ةدععععسف ّمدٔػععععيَه ّط ععععةٜدَه ّضععععُْفَه ي ظععععسّ"
ّميةضعع ةب طبيُلعع٘ إقععةل٘ إ اذة ٓثععُ ةػععٔق٘ مععب ةصعنععةٛ
ّ سب ععةو ةدععسف ّمععب ةػخؿععٔةب ةطٔةضععٔ٘ ملعع١ثسٗ عيدٜععر
ّشلر ض ً ةقْل :إٌ تُف مل١ةلعةب ع عةزٗ ععً فعه ٍةٜع معً
ملدطٔةب ّ ملدُْمةب ةيةزؽبٔ٘ شلةم٘ جدً
()1

"مُْك ةدسف" ُ،عد  0ف  89ععع ّ 91ػبعدز بةةعرفس اٌ ةسؼبعةىٕ ّ لعو ي ععةو
 0924عُُ ٙذل ىةظس خةزجٔ٘ سبحةش بلٌ ٓلخر عُع ٙعةتقعُ مَنع٘ ةْضعةط٘ ي
شب "٣بمل ملُف ذطمل ّضدْ ّةقد ضيق ملُف بً ضعدْ ةسؼبعةىٕ حبعس زٗ
ّّ ف رلًٓ مث بقٔ٘ سب عةو ةدعسف تدع رلً ععً ٢مييعةٌ ّ ةػع س دبعةِ امعمل
ةسؼبععةىٕ ةدلةعععُ عععً مؿععةحل ةدععسف ّاٍععد ِ ضععٔلُ ملُععْفٕ ي نععد مطُععٕ
بةةرٍب (مةزٌّ ع ْ ف)035
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ي ضي٘  0982ىػس ةسؼبةىٕ تةزؽبةً مقيك ةً ةطعْزٓ٘ ذبع
عيععْ ٌ " ةي ععةب" ّلٔععُ ٓععد لب ةسؼبععةىٕ حبععس زٗ ّؾععدق عععً
ةْذععدٗ ةطٔةضععٔ٘ ةُعع  ٣مدععدلً ي ةُْعع ذ تععُ عععً ضععخطُ
ّ ذيحةجععُ قععد مظععةٍس ةيدؿععب ةععدٓل ّ ةطععةٜلٕ ّ ملععرٍ
ّقد زبَ ّي ةدةو ىلطعُ ىػعسب ةعُ ي بعرلّب صبنْعع٘ معً
ملقعة٢ب بديععْ ٌ " ةيطعس" ّ ٨ؾعع " ٣ذٔعث تي ُععْز معً خ٣شلععة
ّبؿععععْزٗ جُٔعععع٘ ّّ قععععر٘ ملدععععةك ٤ضةضععععٔ٘ ةيةظنعععع٘ ٦ز ٜععععُ
٢جينةعٔ٘ ععع ةطٔةضٔ٘
غععَد عقععد ةث٣ثٔئععةب مععً ٍععر ةقععسٌ تطععْزً جدٓععدً ي
ذٔعععةٗ ة ةتعععب معععً ذٔعععث ٍ٢ينعععةو بقكعععةٓة ةيقعععد  ٤بعععٕ
ّ ملطة ٜملدسلٔ٘ ّ ةذلبْٓ٘ ّ ةيدُٔنٔ٘ ّي ٍعر مليرع ٙبةةعر ب
لكٌ ةسؼبةىٕ ٓط غ عُع ٙةقكعةٓة ةذلبْٓع٘ ّ ةيدُٔنٔع٘ بة٨قعةل٘
إ ٍ٤نٔعععع٘ ٢جينةعٔعععع٘ ُٔنعععع٘ ضٔةضععععٔ٘ فعع ع رلٗ ىظععععسً ٌ٤
ملعععد زع (ّلعععو تدع ع رلِ) ٍعععٕ ةعععل ػبعععب اٌ ىدينعععد عَُٔعععة ي
()1
ذبطمل عقُٔ٘ ة  ٣ملدىٔ٘ ّتْةٔد زّ ّطئ٘ ز ُٔ٘ غةمُ٘

(" )1مُْك ةدسف"

ُ،د  2ف 411
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لةةسٓ٠عع٘ ةييْٓسٓعع٘ ةُسؼبععةىٕ ٍععٕ ةععل ذععد ب بؿععْزٗ اّ
بععلخس ٚز ٢ ِٛجينةعٔعع٘ ععععع ةطٔةضععٔ٘ ّشلععر فععةٌ إ ٓ٤ععةو
٤خععرلٗ مععً ذٔةتععُ عٔعع٘ ميرنط ع ًة  ٨خععةل الك ع م ي ععس ب
سبكععةزٗ ة سبٔعع٘ ّميحص تَععة إ بُععد ٌ ةػععسق ّب ٔعع٘ ةْؾععْل
إ ذبقٔعععو ٍعععرِ ةل عععسٗ فعععةٌ عُععع ٙضعععيدد ةُطعععرل عبعععْ
ملطةّم٘ ّ سب ةْضة ّ ةيْلٔقٔ٘ ذيع ٙي معة ٓيدُعو بةملؿعةٜس
ةطٔةضٔ٘ ةُػدب ةدسبعٕ ي اُطعةزِ ملخيُلع٘ ّةيطعيرفس عععع ي
ٍععر ،ععةل ععععع فٔععف اىععُ فععةٌ مٓ١ععدً ة٣ىيععد ف ةلسىطععٕ
مل ُ١عُ ٙضْزٓ٘( ّ )1ةْ ُب لكٌ ضدُٔ ةدّ٠ف  ٨خةل ةيدُعٔه
ّ٤زّبعععٕ ي ملعععد زع ةدسبٔععع٘ ذعععد إ زجععع٘ فع ع رلٗ ز ِٛ
ةذلبْٓعع٘ ّ ةيدُٔنٔعع٘ ّ ةسؼبععةىٕ فععلٖ مععسف ّؾععةذب زضععةة٘
ميدطؼ ٓ ٌ٤طنْ بيلطُ ّبة٦خسًٓ لقد مً ّتلةعع ّ عيقعد
بدنو ي ةقْٗ ٨عحةشٓ٘ شبةزُ٘ ةُذلبٔ٘ ّ ةيدُٔه ي ىَك٘ ٤م٘
ّتقدمَة
()1

فةٌ ةسؼبةىٕ ٓديقد بلىُ بدٌّ مطةعدٗ لسىطعة " ملييعْزٗ" ّ" ملثقلع٘" لعكٌ ضعْزٓ٘
ةععً تععين ً مععً ةقكععة ٛعُعع ٙةػععقةق ةععدٓل ّ ةطععةٜلٕ ّفيؿععرل معععيرنظ
مليحص ب ةثقةل٘ ة سبٔ٘ ك ضةىب ي بة ٤ ٟمس مً زُةب٘ ىيد ف اّزّبعٕ مُ١ع
عُ ٙمنْ ضْزٓ٘ ّتطْزٍة ذٔث فةٌ ٓيُْب اٌ ة سف مليركس ض ً ب ػبب
اٌ ٓطةعد ي تقدو ةػسق مليخُف
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ّمً تُف ملْ ُعف ّ مليطُقعةب عبعْ ت عًْٓ ةلعس ّ ٤مع٘
ٓيظععس ةسؼبععةىٕ إ  ٤ف آكعةً ذٔععث ٓكععب ميطُ ععةب ؾععةزم٘
ّعةةٔ٘ دبةِ ة يةف ةدسف ّدبةِ ىلطُ بةةدزج٘ ّ٤
ي مععة بععمل  0939 ّ 0936دبععْل ةسؼبععةىٕ ي ازجععةّ ٛطيععُ
٤ؾ س (ة يةٌ) إمة ضرلً عُُ٤ ٙد و ّإمة نيطٔةً ب ُُ ّز عه
اىُ ل س بسذُيُ ٤خرلٗ إ ميطق٘ سبنةٓع٘ ٨ضع ةىٔ٘ ( مل عسف
ُ٤ؿ )ٙمير مدٗ طُْٓ٘ إ ٢اىُ ك ٓعين ً معً ةقٔعةو بَعة إ٢
ي عةو 0939
ي خسٓف عةو  0941تْي ةسؼبةىٕ
ّض ععً ةقععْل تدقٔ ع ًة عُععٍ ٙععر سبععدث :إىععُ بْلععةٗ امععمل
ةسؼبةىٕ اؾ س  ٤ف ةدسبٕ مئين ًة لقد فعةٌ زلعُ فنيعْز
ععععع ىَكععْٖ ميةق ع مععً اج ع مؿععةحل ةػععدب ةدسبععٕ مدسّل عةً
ّضبذلم عةً ي ةدععةك ةدسبععٕ بلمجدععُ إذ إٌ زذ٣تععُ ي ُ٤طععةز
ةدسبٔ٘ ذبْة إ مْفب ذيلةةٕ ز ٜب
عُ ٙشبةم ةعرٖ فعةٌ ؼبنُعُ ةسؼبعةىٕ ىقػع ةد عةزٗ
٦تٔ٘ " :ةقْٗ مب سبو ّ سبو ةً ضْب" ٍّعٕ فُنعةب ززلع
ملدعععةك ٤ضةضعععٔ٘ عععععع ةؿعععرٔر٘ سبٔعععةٗ ةسؼبعععةىٕ ة لةذٔععع٘
ّ ٨بد عٔ٘ ةرٖ فسع ذٔةتُ لد ً٣ةيػس مث سبو ّ ملدسلع٘
ّذبسٓس ٨ىطةٌ زّذةً ّعقً٣
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ةقعععد ّؾعععلُ ةػعععةعس ةدس ُعععٕ ملدعععسّ" امحعععد ةؿعععةي
ةيحلٕ بؿْزٗ صبةشٓ٘ مب ُعدز مدعمل معً مل ةة ع٘ بلىعُ تعةزٓب
٤م٘ ةدسبٔ٘ ّمْضْعيَة ّمل سٗ ىَكيَة ّمس ٗ مؿعةَ ٜة
ّى ةتَة ّشعٔه ل سٍة ةقعْمٕ لٔعُ ذ نع٘ ةلُٔطعْ"
ّزُعع٘ ةػععةعس ّي ٓدٓععُ عؿععة ملدُععه ّمػععد ةععصعٔه ّضععٔف
()1
ةقةٜد سبسبٕ
ّب ٔعع٘ ت ععًْٓ ؾععْزٗ افثععس ّ ُدٔعع٘ ّ ُعع٘ شلععرِ ةػخؿععٔ٘
ةػععَرلٗ ي ةيَكعع٘ ةدسبٔعع٘ سبدٓثعع٘ ىععْز ز ٯ ةسؼبععةىٕ عُععٙ
ضععيلية ٛؾععرلٕ طععس عُٔععُ ي عععةو  0936مععً مس ض ع إذععدٚ
،عع٣ب ملؿععسٓ٘(ّ )2لٔععُ ٓقععْل" :إىععل اغععدس ّاتععٔقً ي بدععل
٤ذععععةٓمل إٌ غخؿععععٔل مسف عععع٘ مععععً غخؿععععٔةب ميدععععد ٗ
مييةلسٗ مياةل٘ ٍعٕ مييعةلسٗ ي اغع ةشلة مياةلع٘ ي جٍْسٍعة
ّي ذُقةب ضُطُيَة ة ْىٔ٘ شبةةدٗ
ٍععرِ ةػخؿععٔ٘ ٍععٕ عيؿععسٓةً :ضععةمٔ٘ زٓعع٘ اٖ غععْزٓ٘
إٓس ىٔ٘ ْٓىةىٔ٘ عسبٔ٘
()1

اةدلب ةسؼبةىٕ :اممل ةسؼبةىٕ ذٔةتُ ّطبيةز ب معً ثعةزِ بعرلّب

0940

ف

031
()2

ىؿععْف ٢ضععيلية ٛةؿععرلٕ فنععة ُٓععٕ" :ةععْ ك ت ععً اىع ىلطععف لنععً تععْ اٌ
ت ٌْ؟" ( ملذلجه)
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ٍّععٕ ٓئ عةً :بدُٔعع٘ ععععع ا ّىٔطععٔ٘ ععععع تْذٔدٓعع٘ ععععع مطععٔرٔ٘ ععععع
إض٣مٔ٘ ععع ؾْلٔ٘
ٍّٕ ا بٔةً :غعسُٔ٘ سبٔع٘ غعدسٓ٘ لُطعلٔ٘ عُنٔع٘ عنُٔع٘
(غ لٕ بسجةل ةػدس ّ ةلُطعل٘ معً ةػعسق ّذع ةسجعةل ةدُعه
ّ ةدن مً ة سف)
ٍّعععععٕ ضٔةضعععععٔةً :زضعععععيقس طٔ٘ (غعععععسُٔ٘) ضقس طٔععععع٘
( سبٔعع٘) زضععيقس طٔ٘ ٨ز ٗ ضُْس طٔعع٘ ةطععُْك بطععٔط٘
مسف ٘ مد ًة عةةٔ٘ غةمُ٘ تيػد سبسٓ٘ ّ ٢ضعيق٣ل ة٥معه ي
ىطةق ٨ضةٌ ٨ىطةىٕ ّي ظ٣ل ٨خة ّ ٛةط٣و
ّإٌ ةٕ لعْق ذةعف غخؿعٔ٘ ةليعةٌ ةعرٖ ٓ ٢عس ٚسبقٔقع٘
ّ زبنةل ي مة ظَس مً ةْجْ لقة ب ٓس ٍنعة ّٓد عدٍنة ي
شبةزجٕ ّي ةسّ ة ةطئ٘ مدةً
ةػ
ٍعععرِ ةػخؿعععٔ٘ ةقدضععع٘ زبدٓعععدٗ ةقدضععع٘ جبعععرّزٍة
زبدٓدٗ بثنةزٍة جةمد٘ ملة ى ّاشٍعس ّامثعس ي بطعيةٌ ةي عْ
ّ ةي ْٗ ي اخؿعب بقدع٘ معً از قعٕ ةيعةزٓب عععع ي ٍعرِ ةع ٣
ّة يَة ذسٗ ّةٔط مقٔدٗ ب رل ة٣شو ةكسّزٖ ةدّ و منٍْة
ّتطْزٍععة ّةععدّ و ةيطُطع ةسّذععٕ لَٔععة ٍععر مععة اعسلععُ عععً
ةػخؿٔ٘ ة ػسٓ٘ ةل تدع ٙاممل ةسؼبةىٕ
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ّة ععل  ٢اُععْل اىَععة غخؿععٔ٘ لسٓععدٗ ميقطدعع٘ ةععيظرل ي
ة ػعععس ّ ٢اغعععف ي اٌ ة عععرلٖ معععً ةيعععةع ّخؿْؾع عةً معععً
إخعععْ ىٕ ابيعععةٍ ٛعععرِ ةع ع  ٣غخؿعععٔةب كيعععةش تعععة ميعععةشب بعععُ
غخؿععٔل ّة ععيَه ُععد ٓ ٢دُنععٌْ ّٓ ٢دنُععٌْ إذ ٍععه عُنععْ
ّبدٌّ ةدُه ّ ةدن ٓ ٢يه منْ ةػخؿعٔ٘ ّ ٢ؼبقعو غعٕ ٛنعة
ُدز شلة ي ٍعر ةيحطعد ٨ىطعةىٕ اّ ي دبطعد خعس بدعدِ إىعٕ
إذٌ الَُْه تة اىة عةك ّتة اىة عةم
 ٢اخة عف لكىٕ ضبب ةطٔ ةب سبٔةٗ ملة ي ةطٔة ٗ معً
ُْٗ ّضبب ملة ؼب ُ مجٔب ةيةع مً ةؿعر٘ ّ ةدةلٔع٘ ّضبعب
ةُحنةل ّضبب ةُػ ةف ّةْ فةٌ ٓ ٢دْ ّة عً سبسمعةٌ ٢
ؼبععْل ٌّ ةدسلععةٌ تععة لٔععُ مععً فػععف ة٥ضععس ز ةط ٔدٔعع٘
ّمً م سٓةب عقُٔ٘ ّمً دبُٔةب زبةىٔ٘
ّ ملَه ي سبٔةٗ بلمجدَة ٍْ آ ٢يكب ّٓ ٢يد س ةٔي عْي
ةد خُٕ مؿدز ملْ ٍب ةدقُٔع٘ ّ ةسّذٔع٘ فُعَة لعكذ و ٍعر
ةٔي ْي جةزٓ ًة لةٜكع ًة لعكٌ لٔعُ معً شبعرل ّ ةيدنع٘ معةٓ ٢قعةع
()1
تقةٓٔظ  ٤ئةُْٓ٤ ّ ٛة ّ ٛةس٠ضة"ٛ
()1

ةسؼبةىٔةب
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الرحيانٌ:
املفهر ،االجتناعٌ (السىسًىلىجٌ) ،والهاتب.
آراؤه الفلسفًُ:

ك ٓ ععً امععمل ةسؼبععةىٕ لُٔطععْلةً (مععً ذٔععث ةيخؿععـ
٤فععععة ضٕ) ّك ت ععععً ةدٓععععُ ىظسٓعععع٘ اّ ميظْمعععع٘ لُطععععلٔ٘
مي ةمُ٘ ّمطيقُ٘ إىُ غخـ ذّ تل رل ذس مب مصٓ٘ خةؾع٘
تينث ي مُْف مي ةمع ةُرٔعةٗ ّ ةْجعْ ّ ةط ٔدع٘ لةةئعةز ب
ّ ملد زع ّ سبسفعةب ةلُطعلٔ٘ ّ ٢جينةعٔع٘ ( ةطْضعْٔةْجٔ٘)
ي ةدؿعععس سبعععدٓث ك كعععس ذْةعععُ معععسّز ة عععس و ةقعععد ُعععسا
ةسؼبةىٕ م١ةلعةب ٍ طعُٕ ّ زّٓعً ّلرلخعْ" ّفعةىة
ّتْةطيْٖ ّىٔيػُ
ّي إطععععةز تُععععف ةقععععس  ٛب ّتلثرل تَععععة تععععد خُ ي ّعٔععععُ
عيةؾس ةل س ّ٤زّبٕ ةيُلٔقٕ سبدٓث مب عيةؾعس ةلُطعل٘
77

ةػععسُٔ٘ ٍّععرِ فةى ع ظ عةٍسٗ عئة ٓعع٘ ملةْلعع٘ ىُنطععَة ةععدٚ
ا ُ ٔ٘ ملل سًٓ ةدسف ةيقدمٔمل ي ةيؿف ةثةىٕ معً ةقعسٌ
ةيةضعععب عػعععس ّبد ٓععع٘ ةقعععسٌ ةدػعععسًٓ ّت ُعععْز ٍعععر ٢دبعععةِ
ةيععْلٔقٕ ي ةؿععس ي ٓ٤ععدْٓةْجٕ عُععّ ٙجععُ ةيردٓععد ةععرٖ
خةقععيُ ةط قعع٘ ةدلجْ شٓعع٘ ةدسبٔعع٘ ةيةغعع ٘ٝقععد ٓ٤ععدْٓةْجٔة
ُ٨طةعٔععع٘ مليرحعععسٗ ّقعععد ٨ضععع٣و ٤ؾعععْةٕ جعععس ٚذةعععف
ةيؿععةزي ي ظععسّ" تس لق ع بةُيرععةو ةدُععْو ّ٤زّبٔعع٘ سبدٓثعع٘
ّ ٤ل عةز ملة ٓع٘ بع ٣ملػعسق ز عه اىَعة ك تُعو زّ جع ًة ّ ضععد ًة
بمل ةدسف بدد
كٔععصب زٓ٠عع٘ ةسؼبععةىٕ ةلُطععلٔ٘ إذً ترةّةعع٘ ةيْلٔععو بععمل
ملة ٓع٘ ّ ملثةةٔع٘ لحعرّز ةيؿععْز ب ةدٓئع٘ ملثةةٔع٘ فةىع ُْٓعع٘
ز ضخ٘ ي ل سِ ّمً ىةذٔ٘ ثةىٔ٘ لكىُ ك ٓقف قد ملة ٓع٘
مب اىُ ك ٓيق َُة عُ ٙع٣تَة ّ ٢ضٔنة اىَة ذبسو ٨ىطعةٌ معً
٤م ي خُْ ةسّ
ّ ةْ ُعععب اٌ عيةؾعععس ةدقٔعععدٗ ملة ٓععع٘ ك ت ُعععغ ي تل عععرل
ةسؼبععةىٕ ملطععيْ ٚمليطععْز ّ ةيةقععخ ّ سبةضععه لُقععد تق ع ٍععر
ة ةتعععب بدعععل ملقعععْ٢ب ملة ٓععع٘ ي ُةةعععب معععً لُطعععل٘ ّذعععدٗ
ةْجْ ّة يُ ك ٓيْؾ إ ىيةٜخ مة ٓ٘ ىَةٜ٘ٔ
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إٌ لُطل٘ ّذدٗ ةْجْ ةسؼبةىٔ٘ (إٌ ؾس ةيدع رل) تقعذلف
بػدٗ مً ملة ٓ٘؛ لة٨ةُ ٓيطةبو ي لُطليُ ةْجْ ٓ٘ تُف بؿعْزٗ
اّ بلخس ٚمب ةط ٔد٘ ذٔث "إىعٕ عععع فنعة ٓقعْل عععع ٤زٓ ٚعد هلل
ي ف مظَس مً مظةٍس سبٔعةٗ" ّمعب اٌ هلل ٍعْ عُع٘ ةْجعْ
ّخةةو ة ٌْ فُُ إ ٢اىُ ٓس ٚاٌ ةدةك ٓيطْز ّلو ىْ مٔطُ
شبةؾ٘ ععع ىْ مٔظ ةط ٔد٘ ّ ٨ةُ ُٓيقٕ ّٓيد خ ذي ٙةينعةشد
()1
مب ةط ٔد٘ ةل  ٢ض ً بُْ فيََعة ّجٍْسٍعة ة٣ىَعةٕٜ
ّ هلل مً ىةذٔ٘ اخس ٚذةقس ىةظس ي ف م ةٌ
ّي افثعععس معععً معععسٗ ٓعععس ةسؼبعععةىٕ ل عععسٗ ٍةمععع٘ جعععدً
بةةيط ع ٘ إةٔععُ" :إىٯععة ةُط ٔدعع٘ ّإىٯععة إةَٔععة ز جدععٌْ"(ٍّ )2ععٕ ع ععةزٗ
نةثُ٘ ّضبةفةٗ ةُقْل ةقس ىعٕ ةػعَرل " :إىعة هلل ّإىعة
تػ
()3
إةُٔ ز جدٌْ"
()1

امعععمل ةسؼبعععةىٕ ةسؼبةىٔعععةب
ةسؼبةىٔةب ُ، 0923د  4ف 32

()2

ةسؼبةىٔةب

ُ،د  0ف 009

()3

( )45ضععْزٗ ة قععسٗ ٓ٦عع٘  ّ 056ةععيـ ة ةم ع ةٓ٧عع٘ ٍععْ " :ةععرًٓ إذ اؾععةبيَه
مؿععٔ ٘ ُععةةْ إىععة هلل ّإىععة إةٔععُ ز جدععٌْ" ّي ملقةزىعع٘ ٓيكععس ضععيخد و ةسؼبععةىٕ
ة ُنعع٘ " ةط ٔدعع٘" مْ شٓعع٘ ّنةثُعع٘ ةُلظعع٘ زب٣ةعع٘ ي ةععيـ ةقس ىععٕ ّي ذةععف
بسٍةٌ عُ ٙؾر٘ مة ضيييحُ ةٔلمل ( ملذلجه)

زبعععص0 ٛ

0956
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بعععرلّب

 0922ف 207

ّفعععرةف

للععٕ تقدضععُ ةُنحُععد ةثةةععث مععً " ةسؼبةىٔععةب" ؼبععد بدُعع٘
افدل لٔقْل " :ة ٌْ ةظةٍس إٌ ٍْ إ ٢زمص ة ٌْ خس خلٕ
ّ ة ععععٌْ شبلععععٕ إٌ ٍععععْ إ ٢هلل" لععععةةسف ذةقععععس ي ٤غععععٔةٛ
ّ ٤فْ ٌ( ّ )1هلل ع ع ذطب ةسؼبةىٕ ع ع ةٔظ صبس مؿْز فنعة
ٓ١فد ةٍْ٣تٌْٔ ّةٔظ ةسّ ملطُو ةرٖ ٓسفب ةعُ ملثعةةٌْٔ
()2
ةععر تٌْٔ ّٓ ٢يؿععف بلٓعع٘ ؾععل٘ بػععسٓ٘ إىععُ " سبععب" ّ" سبععو"
()3
ٍّر " ةطس" ٨شلٕ ةدظٔه ٓيحُ ٙي ةط ٔد٘
ٓطععنٕ ةسؼبععةىٕ ىلطععُ اذٔةىع ًة "مة ٓع ًة ععععع مثةةٔعةً" ّي ا ُععب
٤ذٔعععةٌ عععععع مثةةٔععةً ّذطعععب إىعععُ ٓعععدزك ة عععٌْ فْ ُعععب ُعععةٜه
مْقْعٔ ًة ٓيطعه بةةقعدو ّ ٤شةٔع٘ ّ ٢زتقعة ٛملطعينس ّ سبسفع٘
ةد ٜنعع٘ ة ععً ذسفعع٘ ملععة ٗ ي ىظععس ةسؼبععةىٕ ةٔطع ع ععةزٗ
اّ مظَععس ةيحطععد ملععة ٗ لقععة ّةٔط ع ّ ذععدٗ مععً
عععً غع
()4
خؿةٜؿَة ّإمنة ٍٕ ىئح٘ ةقْٗ فةمي٘ اّ ُْٗ خلٔ٘
()1
()2

ةسؼبةىٔةب

 2 0956ف 0 0956 8

ف066

ٓطيخدو ةسؼبعةىٕ ع عةزٗ تكعسعٔ٘ تقعْو عُع ٙمليةجعةٗ ةسبةىٔع٘" :اىع سبعو ّ سبعب
ّ سب ن٘ ّ ٢إةُ رلك" مْ شٓ٘ ةُد ةزٗ ٨ض٣مٔ٘ ملدسّل٘ " ٢إةُ إ ٢هلل"

()3

ةسؼبةىٔةب

()4

ملؿدز ىلطُ

 0 0956ف 051 6
ف 56

81

ةسؼبععةىٕ ععععع ّ ذععد مععً افععدل مٓ١ععدٖ ةيظسٓعع٘ ةيطْزٓعع٘
محةضععع٘ ي ملػعععسق ةدسبعععٕ لقعععد اغعععةز ي ضعععي٘  0903إ اٌ
ةقعععْ ٚملْجعععْ ٗ ي ة عععٌْ بلمجدَعععة ربكعععب ةقعععةىٌْ ةيػعععْٛ
ّ ةيطععْز ّ ٢زتقععة ّ ٛةيرععْل ٍّععْ ىلطععُ ُععةىٌْ سبٔععةٗ ةععرٖ
ٓينظَععس ي اجععص  ٛة ععٌْ ّمظععةٍسِ ةييْٓدٔعع٘ شبةؾععع٘ ّي
مةٍٔيُ ّؾْزتُ ة ُٔ٘ ةدةم٘( )1لعةةي رل ب ّ ةيرعْ٢ب ةثْزٓع٘
ّ ة دل ٚذبؿ ععع فنة ٓ١فد ةسؼبةىٕ عععع ىئحع٘ ةذل فنعةب
ٓد ةيرعْل ّزّ
خُٔ٘ تدزجٔ٘ ( زتقة :)ٜ٘ٔلة٢ىق٣ف ٓػ
٢ىق٣ف تيحُ ٙي ىةمْع ةيػعْ٢ ّ ٛزتقعة ّ ٛةيحعد ّ ة قعةٛ
()2
ّمة ٍر ةيةمْع ي عس" ةسؼبةىٕ رل هلل
ٍّْ ٓ١فد اٌ ملة ٗ ّ ةلكة ّ ٛةصمةٌ تذل بة لٔنعة بٔيَعة
تس بطةً ّثٔق ًة خةقد٘ ي ذةف إ ةقةىٌْ " ٤ضةضٕ" ( ةيةمْع
ععع فنة ٓطُعو عُٔعُ ةسؼبعةىٕ) اٖ ُعةىٌْ تعْ شٌ ةقعُّْ ٚعةىٌْ
()3
" زبرف ّ ةطس "
ّٓععس ٚةسؼبععةىٕ اٌ ي ةط ٔدعع٘ تْ شى ع ًة مطُق عةً بععمل ةقععْٚ
مل ْى٘ شلة ّة ً بةملقةب لكىُ ْٓ ٢جد لَٔة تية ه مطُو
()1
()2
()3

 3 0923ف 077

ةسؼبةىٔةب
ملؿدز ىلطُ ف 074
ةسؼبةىٔةب  2 0956ف 074
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إٌ ز  ٛةسؼبعععععةىٕ تُعععععف عبعععععْ ةط ٔدععععع٘ ذعععععد ب مُْلعععععُ
ّميطُقةتعععُ دبعععةِ ظْ ٍسٍعععة زبصٜٔععع٘ ّ ةلسعٔععع٘ ّدبعععةِ سبٔعععةٗ
٢جينةعٔ٘ ٍّْ ٓ ل ا ُب ز ّ ُٜال ةزِ عً ة ٌْ ّتْ شىعُ
عُعع ٙمل عععدا " ةث٣ثععٕ" ةقعععةٜه عُععع ٙىظععةو " ةديةؾعععس ةث٣ثٔععع٘"
ّط ق ًة شلر ةيظعةو لعكٌ ة عٌْ ٓيرعد بػع ٘ معً صبنْعع٘
فعع رلٗ مععً تْ شىععةب " ةديةؾععس ةث٣ثعع٘" :ةيحععْو ععععع ةلكععة ٛععععع
ةصمً؛ ةْجْ ّٓيلةف مً :ىػْ ٛعععع ش ٍعةز عععع قعنر٣ل ّليعةٛ؛
ّ ٨ىطةٌ ّٓيلةف مً :جطد ععع عق ععع زّ خل
ّفلٖ ميْز ععع مثةةٕ لكٌ ةسؼبةىٕ ذ ملطعلة٘ ٍ٤عه ي
ةلُطل٘ ذْل ع ُ٘٣ةل س بةةْجْ ةؿةحل ةل س ط دةً
ّشلععر فععةٌ مععً ةط ٔدععٕ اٌ إ ز فععُ ةكععخةم٘ ة ععٌْ
ّعظنيععُ ّتدقٔععدِ ُععة ِ إ ضععيييةجةب ميػععةٜن٘ تقععْو عُععٙ
ضيرةة٘ بُْ "اضس ز ةْجْ "(ّٓ )1ئَل ملً ٓيي ب مير ٙتل عرلِ
ي ٍر ٨طةز اىُ ّجد ىلطُ امةو طسٓو مطعدّ ٗ دبطعد ي
ة٣عق٣ىٔ٘ ي ةدةك ّي عظنع٘ ةط ٔدع٘ ّجدلّتَعة ّىدثعس ي
مقةب ذةف عُ ٙتلفٔدِ ةقةطب عُ ٙةقْٗ شلة ُٜ٘ةل ى ثق
()1

ةسؼبةىٔةب

 0 0922ف 207
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عً ةط ٔد٘ ذ تَة ّىدل بَة ةدق ة ػسٖ إ زجع٘ "اٌ ُعْٗ
ةل ععس ٤عظععه مععً ُععْٗ ةط ٔدعع٘"(ٍّ )1ععْ نععة ٓ ٢ععذلك صبععة ً٢
ة٣عق٣ىٔ٘ مً ىةذٔ٘ اخسٚ
ّ ىطُ٣ةً مً لَنُ عدو إم ةىٔ٘ ملدسل٘ ملطُقع٘ ّ ةيَةٜٔع٘
ةُ ٌْ ّاضس زِ شلةٓ ُٜ٘ػ ُ ةسؼبةىٕ ملدسلع٘ ة ػعسٓ٘ (ةيُعف
٤ضعععس ز) ب ؿعععٔـ سلدععع٘ ّ ِٱ ي ذعععمل اٌ َ،عععْل معععة ٓعععص ل
حبحعععه اغعععد٘ ةػعععنظ( ّٓ )2عععسز ةسؼبعععةىٕ بةضعععينس ز مقْةععع٘
ملة ٍععة :إٌ اضععس ز ةْجععْ ملخ ععلٗ ضععْ" تيحُععّ ٙتي ػععف
"ة٩ىطةٌ تدزػبةً عُ ٙذطب زتقة ُٜةدقُٕ ّ ةسّذعٕ"( ّ )3ملعسٛ
ععع فنة ٓديقد ةسؼبةىٕ ععع ٓطيطٔب بقْٗ ةل عس اٌ ٓييؿعس عُعٙ
ُْٗ ةط ٔدع٘ ليؿعْز ةسؼبعةىٕ ة٩ةعُ ّةعدّز ةل عس ك ؼبعسز ِ
مً ضُط٘ ةدًٓ ة يَنة ذد ً مُْلُ مً ةدًٓ ذٔث فعةٌ
ٓ ػس بةةقٔه ةسلٔد٘ ي ٓ ٤ةٌ ّٓعدعْ إةَٔعة مجٔدعةً ّةعٔظ إ
ّ ذععد ميَععة بةةيردٓععد؛ ّ ىطععحةمةً مععب ذةععف لَععْ ْٓجععُ ؾععُْ تُ
ّا عٔيعععُ إ زف ة عععٌْ م ةغعععسٗ ىةبعععرً فع ع ةػع ع ُٔةب
()1

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف 49

()2

ةسؼبةىٔةب
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()3

ةسؼبةىٔةب
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ّمُ ٔ ع ًة ف ع ةْضععطة ٛبٔيععُ ّبععمل زبععُ تععة ي ذةععف ةطقععْع
ة يطٔ٘ ّخدمةب ٨فُرلّع ةل ٓعس ٚاىَعة عرل قعسّزٓ٘
 ٌ٤ةسف ٓدس" ف غّٕٓ ٛدُه ةيلْع ّمة ربلٕ
ّشلرِ ٦ز  ٛبةةر ب ا ٌ زجعةل ة ئطع٘ ةسؼبعةىٕ بيَنع٘
ملععسّق ّ ة لععس ي ذععمل اٌ ٓ ٤ععب ةُ يععةىٕ ملدععسّ" مععةزٌّ
ع عععْ ّزلعععُ بعععلعنو زجعععةب ةيعععدًٓ(ّ )1ة عععً إذ فعععةٌ معععً
ةؿعععدب عُٔيعععة ٢تلعععةق معععب ذ عععه ةٔطعععْعٔمل لكىيعععة ىْ لعععو
بؿععدْب٘ فعع رلٗ ّبععيرلل عُعع ٙتلفٔععد ب مععةزٌّ ع ععْ ذععْل
ةيدًٓ ةدنٔو ةُسؼبةىٕ
إٌ مُْف ةسؼبةىٕ ةرٖ ّؾليُ صبُع٘ " ملػعسق" ةيةطقع٘
بةضعععععه ةٔطعععععْعٔمل ةطعععععْزٓمل بلىعععععُ شزي ةػعععععف ي ةْجعععععْ
٨شلعععٕ( )2فعععةٌ ي جعععٍْسِ ذبعععدٓةً ة ع ع ىطعععو ٤ل عععةز
ملذل فه ي ،ينب ةدسبٕ عُ ٙمد ٚمٝةب ةطيمل
مً ملطة ٜةلُطلٔ٘ ٤فثس اٍنٔ٘ ةعل ذظٔع بقطعة
فع ع رل معععً ُّع ع ةسؼبعععةىٕ ّتل عععرلِ ُكعععٔ٘ ؾعععُ٘ ٨ىطعععةٌ
()1

مةزٌّ ع ْ

()2

" ملػسق"

ف 69
0901

ُ،د  03ف 389

84

بةة ٌْ ّ ةط ٔد٘ لقد ّقب ٍر ٓ ٤عب ملل عس ىؿعب عٔئعُ
٨ىطععةٌ
مَنعع٘ إ ز ك " ةيظععةو ةػععةم " ةُط ٔدعع٘ ةععل ٓػ ع
جص ًٛميَة
ٓقعععف ةسؼبعععةىٕ ي تلم٣تعععُ مدعععدّو سبُٔععع٘ تقسٓ ع عةً امعععةو
إغ ةةٔ٘ ةدُ٣ع٘ ملي ة ةع٘ بعمل ةعسّ ّ زبطعد ّبةةيطع ٘ إةٔعُ
لععكٌ ٍععرِ ملػعع ُ٘ ةيلطععٔ٘ ععععع ةلٔصْٓةْجٔعع٘ فعع رلٗ ٍ٤نٔعع٘
ّؾعععد ٘ سبع ع بعععاٌ مدع عةً ىطُ٣ع عةً معععً ز ٜعععُ ُّٔنعععُ ٤خُٔ٣ععع٘
ّ ةسّذٔععع٘ لَعععْ ب طعععةط٘ ٓيظعععس إ ةعععسّ ّ زبطعععد فقعععْتمل
ميدةٓػععيمل مععب بدكععَنة ّٓي ععة  ٌ٢ةيععلثرل لٔنععة بٔيَنععة مععب اٌ
لةعُٔيَنععععة ّ ةييععععةٜخ ملذلت عععع٘ عَُٔععععة ةٔطععع مينةثُعععع٘ لةسبٔععععةٗ
ملْقعْي ةعسٜٔظ ٍ٢ينعةو ةسؼبعةىٕ
ةسّذٔ٘ ة٩ىطةٌ تػ
٤ىَة ٍٕ زبعٍْس بٔينعة زبطعد ةعٔظ ضعْ ٚةقػعس ةظعةٍسٖ
ّ سبٔععةٗ ٨ىطععةىٔ٘ حبطععب زآععُ تيرععد بلد ع ط ٔدعع٘ ةيععْ شٌ
ّ ةدُ٣ععع٘ ملي ة ةععع٘ بعععمل ةديةؾعععس ( ةقعععْٗ) ةث٣ثععع٘ :زبطعععدٓ٘
ّ ةسّذٔ٘ ّ ةدقُٔ٘ ةل ػبعب اٌ ت عٌْ ي ؾعْزتَة ملثةةٔع٘ عععع
ةينْذجٔ٘ ي تْ شٌ ّتية ه ّ ىطحةو إٓقعةعٕ ُٔعو  ٌ٤سبٔعةٗ
سبق٘ ٍٕ ةل دبنب ُْٗ زبطد ُّْٗ ةدق ُّْٗ ةسّ بؿعْزٗ
ميْ شٓ٘  ٢قطس ف لَٔعة حبٔعث  ٢تينعْ إذعد ٍة عُع ٙذطعةف
ةقْتمل ٤خستمل
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ّإىطةٌ ملطيق إذً ٍْ ةرٖ ت ين لُٔ جْ ىب سبٔعةٗ
فُععَة ّتيطععةّ ٚؾععر٘ ّلَن عةً ّزُٔ ع ًة لٔععين ً مععً ةيْذٔععد
()1
مليية ه مليْ شٖ بمل ُْ ٚزبطد ّ ةدق ّ ةسّ
إٌ مدٔةز سبٔةٗ ملثةةٔ٘ ة٩ىطعةٌ ّلعو زاٖ ةسؼبعةىٕ تينثع
بدزج٘ ةيرةمعُ ّ ىدمةجعُ معب ةط ٔدع٘ ٍّعْ ضعُْك ؽبيُعف ععً
ىرللةىة ( ةلية )ٛشليدّع ّععً إمةتع٘ زبطعد عيعد ملطعٔرٔمل
لععةمللَْو ةسؼبععةىٕ ةيْذععد ٨ىطععةٌ مععب ٨ةععُ اّ مععب ةط ٔدعع٘
ُ ّ ٙدٔعععةً كةمععع ًة ٓينثععع ي " ضععععيط٣ي مععععة ّز ٛ
ٓيكععععنً مديععع ٭
٤غٔة ّ ٛفيػة" اضس ز ةط ٔد٘ ةيطعخرل معة لَٔعة معً ةقعْٗ
()2
ة ةمي٘ خدم٘ ةُسُٕ ّ ةدنس ٌ"
()3
للٕ ّذدٗ ةسّ ة ػعسٓ٘ معب ةعسّ ة ْىٔع٘ ةػعةمُ٘
ّي ةؿععل٘ مليقيعع٘ ّي ةدن ع تيحُعع ٙملست ععص ب ٤ضةضععٔ٘
(فنة ٓقْل ةسؼبةىٕ) ةُ نةل ٤خ ُٕ٣ة٩ىطةٌ ٍّعٕ ةعل
ضععي ٖ ١إ بُععْ ٤خعع٣ق ٔ،ععدٗ ي ةيععةع(ّ )4مععً اجع ٍععرِ
ةل سٗ ةطعةمٔ٘ ٓقعف ةسؼبعةىٕ قعد تقةةٔعد ةقعسٌّ ةْضعطٙ
()1

ةسؼبةىٔةب
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مليرحسٗ ّٓدلش عٔ٘ مطعيقٔنةً ّذةشمع ًة ةُؿعرٔس ي ةدعة ب
ّ ةسلٔب ي ةليٌْ ٤ىُ ٓديقد بدنو اٌ خ٣ؾ٘ ةؿرٔس ةطعُٔه
ععععً ثقةلععع٘ ةػعععسق ّ ة عععسف نصّجععع٘ بْذعععدٗ إمنعععة ٍعععٕ ةعععدّ ٛ
ةدؿععس ةدٓئعع٘ ّ ٢جينةعٔعع٘ ّ ةطٔةضععٔ٘ ّمععً ىةذٔعع٘
٤مععس
اخسٓ ٚس ٚاٌ  ٢تقدو مً ٌّ تطْز ة٣ىيؿةز ّمً ٌّ ىَكع٘
()1
تدُٔنٔ٘ ّ ضد٘
ّة ععً ةسؼبععةىٕ ميػععةٜه مععً ذٔععث ّجععْ عْ ٜععو ّمْ ىععب
فععع رلٗ عُععع ٙطسٓعععو إزضعععة ٛاضعععظ ٨خعععة ٛة ػعععسٖ ّ سبعععب
ّ ٤خُٔ٣ععععع٘ ةطعععععةمٔ٘ ةسلٔدععععع٘ ّاؾعععععدب ةدْ ٜعععععو كثععع ع ي
شب٣لةب ةدٓئ٘ ّ ةػعقةُةب ةطةٜلٔع٘ ّ ملرٍ ٔع٘ امعة سبع ي
زآعععُ لَعععْ ضعععَ ّن عععً آكع عةً ذٔعععث اٌ معععً ضعععةز ذطعععب
ةػععس ٜب ةط ٔدٔعع٘ لدنع شبععرل ّ بيدععد عععً ةػععس فنععة ٓسغععدِ
عقُُ ّةْ ك ٓيْؾ إ مدسل٘ ةدًٓ سبقٔقٕ لكىعُ َُٓ ٢عف
ّ ةعععدًٓ ةؿعععرٔس ٍعععْ ةقعععةٜه عُععع ٙةيطعععةٍ ّ ةيطعععةٍ ٍعععْ
ةطسٓو إ ةعدًٓ سبقٔقعٕ ةقعةٜه عُع ٙةُعمل ّ ةسلعو ّ سبُعه
()2
ّ ةط٣و
()1

اممل ةسؼبةىٕ ُُب ةدس ق برلّب

()2
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ّ ةْ ُعععب اٌ ةسؼبعععةىٕ ٓ ٢دعععذل" بةملطعععةّ ٗ ةط ٔدٔععع٘ بعععمل
ةيةع ذٔث ٓ١فعد اٌ " ةيعةع ْٓ ٢ةعدٌّ ميطعةًّٓ  ٢ي ةقعْٚ
ةدقُٔ٘ ّ ٢زبطدٓ٘ ّ ٢ةسّذٔع٘"(ّ )1ة يعُ ىعدل ٚمعد لدةً ععً
ملطةّ ٗ ةيةم٘ ي مجٔب سبقْق " ٌ٤ف مية خعـ بُقعب معً
خةةقعععُ اغعععس" معععً اةقعععةف ملُعععْك ّ ةطععع٣طمل اٍّ ٢عععْ ةقعععب
إىطةٌ" لةةسف ك ؽبُعو ٨ىطعةٌ "فةٍيعةً ّ ٢امعرلً ّ ٢ضعُطةىةً
ّمععة خُععو مطععٔرٔةً ّ ٢مطععُن ًة ّ ٢بْذٓعةً"( )2لَععْ إىطععةٌ ّذسٓعع٘
سبسفعع٘ مععً ذقُْععُ ةط ٔدٔعع٘ ّذسٓعع٘ ةيرععصف مععً ذقُْععُ
()3
ةطٔةضٔ٘ ّذسٓ٘ ةل س ّ ةكنرل مً ذقُُْ ةر تٔ٘
ّبيظستععُ ملثةةٔعع٘ ٓععس ٚةسؼبععةىٕ اىععُ ميعع ٙىػععلب ي ملععسٛ
ط ععععةٜب " سبسٓعععع٘ ةلس ٓعععع٘ ةسّذٔعععع٘"( )4ىلععععس مععععً ةطععععْ ذمل
٢جينةعٔعع٘ ةععل ذبععةّل طرععً إز تععُ ّضععرو ذ تٔيععُ ةسّذةىٔعع٘
ملؿعدز زب عةز
ةدةةٔ٘( ُْٗ ٌ٤ )5ةيلظ ّعظه ٍنيَة تػع
()1

ملؿدز ىلطُ

ف 037
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()3
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ةُرسٓ٘ سبقٔقٔ٘ ٍّْ مؿعدز خلعٕ إشلعٕ  ٢ت ُ عُ ٓعد إىطعةٌ ّ٢
ٓععد ذ ْمعع٘ ل ةةيط ع ٘ إ ةسؼبععةىٕ لععكٌ سب ععه ذيعع ٙي
بُعععد ٌ ةدضقس طٔععع٘ " ةينْذجٔععع٘" ةعععٔظ ضعععْ ٚطةعععع٘ تقعععدمَة
٤ذعععص ف ةكعععدٔل٘ ةُرععععصف ةقعععْٖ اّ ُُٔ٤عععع٘ معععً ملقذلعععععمل
ة٥فثسٓععع٘ ُ ٌ٤عععْٗ زبعععٔؼ ةٔطعع جبعععةى َه لة٤فثسٓععع٘ إذً
تطُب  ُُ٘ٔ٤ذقَُْة ةيين ً معً سب عه ّتلدع ذةعف بعةةقْٗ
()1
ملدطةٗ شلة  ٢مً ةػدب فُُ ب مً ُطه ميُ
ّذطععب زاٖ ةسؼبععةىٕ لععكٌ ةيقععدو ٢جينععةعٕ ٓيحطععد
ي عنُٔ٘ ةْؾعْل إ إىطعةىٔ٘ ٨ىطعةٌ ّي سبٔعةٗ ٢جينةعٔع٘
مللمْةعع٘ ػبععب ا ٢ذبحعععب ةدععْ ك ملة ٓعع٘ ّز ٍٛعععة ةقععٔه ّ ملثعع
ةسّذٔ٘ ٍّٕ عُ ٙآ٘ ذةل ك تين ً مً لد ذةف ّ ملَعه ي
زاٖ ةسؼبعععةىٕ اٌ ُعععٔه ةدُعععه ّ سبسٓععع٘ ّ ٨خعععة ّ ٛةْلعععةٛ
ّ ٤خعع٣ق ّ ٨ز ٗ ّ ةطععدة ٗ ّ سبععو ععععع ٍععٕ مقععْ٢ب ُّععٔه
اشةٔعع٘ ّشلععر لَععٕ إىطععةىٔ٘ عةمعع٘ ّةٔط ع ضبؿععْزٗ بلذععد اّ
()2
بطةٜل٘ اّ بط ق٘ مً ةيةع

()1
()2
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ف )79

ّي ذبدٓععععدِ ة٥خعععع٣ق ٓيؿععععْزٍة ةسؼبععععةىٕ "فقععععْٚ
فةمي٘ ي ةيلظ ة ػسٓ٘ ت١ثس لَٔة سبْ ث ّ ٤غٔة"ٛ؛ ٍّعٕ
"مة ٓلتٕ بُ فع ميعة معً ةؿعةسبةب مة ٓع٘ فةىع اّ عقُٔع٘ اّ
زّذٔعع٘" ّ ٤خعع٣ق ُععد ت ععٌْ خةؾععيَة "مديْٓعع٘ ّمة ٓعع٘ مد عةً"
ُّد "ت ٌْ ي فسٓةب ةدو ّي زبَةش ةدؿع ُّعد تيؿع
اضع ع ةبَة بيحعععْو ةطعععنةّ )1("ٛمعععً ذٔعععث زبعععٍْس ٢بعععد معععً
٢ععععذل " بعععلٌ مؿعععدز ٤خععع٣ق ك ٓعععصل ةمكع عةً ّ عععرل ُةبع ع
نةزضعةب عنُٔعع٘ اّ ي
ةع ٩ز ك ة يَعة تيحُعع ٙعُع ٙغع
منة مدعمل معً ةعيل رل ّي ةط ٔدع٘ ّ ملعص د ّ ةطعُْك خل
ّي ز ض٘ ملديع٤ ٙخع٣ق ّط ٔدع٘ ت ْٓيَعة ّىػعَْٜة ّتسَُٔعة
ٓدطٕ ةسؼبةىٕ ٍ٤نٔ٘ ةلةٜق٘ ّ ٤ضةضعٔ٘ ةُْضعة ٢جينعةعٕ
ي تػ ٔ ةط ب ةلس ٖ لة٨ىطةٌ بً عْ ٜدِ ّمثسٗ اذ عةو
صبيندعععععُ ّبٔٝيعععععُ(ّ )2معععععب اٌ ةقعععععْ ٚشبةزجٔععععع٘ ّ ةدْ مععع ع
٢جينةعٔعع٘  ٢تُ ععٕ سلة ٜع ةععيلظ ة ع رلٗ ةطععةمٔ٘ ةععل ٢
تدنعع لَٔععة سبععْ ث ّ ٢تلقععدٍة ٤ذععْ ل لكععُٔ٘ ّ ذععدٗ مععً
لكععةَُٜة ٤ىَععة مص ٓععة خُقٔعع٘ ز ضععخ٘ ي ةيلععْع لطععس عَُٔععة
()1
()2
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ةيةع اؾرةف ةطنْ ّ ملعاثس ةدةةٔع٘ خل( )1ة عً ةدْ مع
ّ ٤ذععْ ل ٢جينةعٔعع٘ ّ ةظععسّ" شبةزجٔعع٘ حملٔطعع٘ بة٨ىطععةٌ
بكم ةىَة اٌ تطَه ي إظَةز ملص ٓة ٤خُٔ٣ع٘ ةسّذٔع٘ ةسلٔدع٘
()2
ةُػخؿٔ٘ اّ تقندَة ّت يَة
ّىظسً ٢عيقة ةسؼبةىٕ اىُ ٢بد ُ ف غٕ ٛمً فػعف
تُعععف ةلكعععة ٜةسلٔدععع٘ ّ ةقعععٔه ةسّذٔععع٘ ةلس ٓععع٘ ةطعععةمٔ٘ لكىعععُ
ّ ىط ُ٣عةً مععً مقدمةتععُ ملثةةٔعع٘ عععً ٤خعع٣ق ةلطسٓعع٘ ةط ٔدٔعع٘
ٓؿ ع إ سب ععه ةيععةةٕٓ" :قععةل إٌ ضععس سبٔععةٗ ٍععْ ي ت ٔٔععف
مةةيعععة ةيْ لعععو ٤ذعععْ ل ةعععل عبعععً لَٔعععة  ٢ي ت ٔٔعععف ٤ذعععْ ل
ةي ٌْ ةية ضُنةً إ تػعُْةتية ة دٔعدٗ ّ مةةيعة ةدةةٔع٘ ُعد ٓ عٌْ
ٍععر ي سبٔععةٗ ةيحةزٓعع٘ ّي ةطٔةضعع٘  ٢ي سبٔععةٗ إطُ٣عةً ٓؿععس
ٍر ي ةؿرلي ّ ٨ض ةي ّ ة قةل ّة عً ٨ىطعةٌ ملعدزك معة
لٔععُ مععً ُععْ٤ ٚفععْ ٌ ة ةميعع٘ ٨ىطععةٌ ةععرٖ ٓ ٢دععٔؼ ةْٔمععُ
ّةيلطععُ عُٔععُ اٌ ٓطععد ٙابععدً ضععسمدً ي تععسّٓل عقُععُ ةُل ععس
()3
ّإز تُ ةُدن ّغدْزِ ملة زق ّ ق ي سبٔةٗ"

()1
()2
()3

ملؿدز ىلطُ
ةسؼبةىٔةب  0 0956ف 077
ملؿدز ىلطُ ف  ّ 072ىظس آكةً :ةسؼبةىٔةب
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احلل ،احلريُ ،املساواَ ،واإلخاء
إٌ ٤ضععععظ ةععععل غععععٔدب عَُٔععععة مليظْمعععع٘ ةل سٓعععع٘
ةُسؼبععةىٕ تينثع ي مللععةٍٔه ٦تٔعع٘٨ :ضععةٌ بععلٌ ةطععدة ٗ ٍععٕ
مً ىؿٔب ةيةع مجٔدع ًة ّ ٨ضعةٌ ي ةدد ةع٘ ّّجعْف ذبسٓعس
٨ىطععععةٌ مععععً ةقٔععععْ ّ ٤ؾععععلة فةلعععع٘ ّل ععععسٗ ملطععععةّ ٗ
٢جينةعٔ٘ ّ ٨خة ٛة ػسٖ ةدةو
ُّععد كٔععص ةسؼبععةىٕ بكذطععةع ُععْٖ ٜععه حبينٔعع٘ ةي ععٔرل
٢جينةعٕ ةُدةك ّقسّزتُ ّبينطع ُ بل عسٗ ةقكعة ٛعُعٙ
ة٣مطععةّ ٗ ّعععدو ةي ععةل ١ي تْشٓععب ةثععسّ ب ّ شبععرل ب بععمل
مؿععدز ة٣مطععةّ ٗ
ةيععةع بةعي ععةز ذةععف ّلععو زآععُ ٓػع
()1
٢جينةعٔعع٘ ّف ع ةػععسّز ٢جينةعٔعع٘ بؿععل٘ عةمعع٘ ّشلععر
لكىععععُ ةععععٔظ مؿععععة ل٘ اٌ تععععس ٚةععععدّ ٜس ةسجدٔعععع٘ ي م١ةلععععةب
ةسؼبعععععةىٕ ىقعععععدً ةُيظعععععةو ٢جينعععععةعٕ ّىقعععععدً ةُر ْمعععععةب
()1
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ّ سب ةو(ٓ )1كة" إ ذةف ىقد ةسؼبةىٕ ة ةقعب قعد فع
معععة ٍعععْ ُعععدٓه تقة مع ع عُٔعععُ ةدؿعععْز ّ ةعععدٍْز ي ،ينعععب
ةػععسُٕ فةملديقععد ب ّ زبَ ع ّ ةيقةةٔععد ة ةةٔعع٘ ّتدؿععب
زجةل ة ئط٘ ّبدل مل١ضطةب ةدٓئ٘
ي امسٓ ععة ي بُععد " سبسٓعع٘ ّ سبكععةزٗ ّ ةينععدٌ" غععَد
ةرٖ فةٌ ٓدةىٕ معً
ةسؼبةىٕ ٢و ّعر بةب ةػدب ة ة
ة٣مطعععةّ ٗ ّ ٢ضعععيد ة (ّ )2زا ٚفٔعععف اٌ ىيؿعععةز ةؿعععيةع٘
ّ ةيندٌ جس ٚتيلٔعرٍنة عُع ٙذطعةف ٢و ّمؿعةٜب ّتكعرٔةب
()3
ابيةَٜة (ابية ٛامسٓ ة ععع ل د)
ي امسٓ ة ٢ذل ةسؼبةىٕ فٔف اٌ ملكعةزبمل بلضعَه
ة ْزؾةب ٓ ط ٌْ ي ضةع٘ ّ ذدٗ مخطعمل مُٔعٌْ ّ٢ز ي
ذععمل اٌ اةْلعةً مععً ملدععدممل ٓكععسبٌْ بةملدععةّل عػععس ضععةعةب ي
ةيَةز ّؽبةطسٌّ بلزّ ذَه ّازّ بئَه ي ةظُنعةب سبةة ع٘
ذب ٤ز مً اج ّ٢ز اّ ّ٢زًٓ(ُّ )4د بد ةُ ذةف سٓ ًة
()1

" ملػسق"

0932

()2

ةسؼبةىٔةب

()3

ملؿدز ىلطُ

()4

ةسؼبةىٔةب

ُ،د  3ف 713

 0 0922ف 65
ف 76
 0 0956ف 84
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عععععً مليطععععو ّ ةدقععع ّمييةُكعععةً مععععب ابطععععة مظععععةٍس ةدد ةعععع٘
ّ ملطةّ ٗ ّ ىد ط مػةعسِ مل يةظ٘ ّ مليلملع٘ ي مقةةيعُ "لعْق
ضطْ ىْْٔٓزك" ةل ٓؿف لَٔة بعلك بعةةغ ّذطةضعٔ٘ مسٍلع٘
ميدةطلعع٘ اّقععةي ٤ةععْ" مععً عنععةل مليععةجه ةععرًٓ ٓدنُععٌْ ي
ظععسّ" بةة عع٘ ةقطععْٗ ّ ةؿععدْب٘ بٔينععة "ىئحعع٘ عنُععَه ةُدععةك
عظٔن٘ ّة يَة ٤ىلطَه نٔي٘ إىَة فةةدخةٌ ةرٖ ٓي د معً
()1
مد خً ملؿةىب"
ي امسٓ عععة " ملص ٍعععسٗ" ملعععظ ٍعععر ة ةتعععب ةدسبعععٕ ٌّ
ؾدْب٘ ترفس ُط ة يع ّ ٙةلقعس ي ذعمل اٌ خعرل ب ٤ز
()2
ت لٕ ض ةىَة إذ ّشع تْشٓدةً عة ً ٢عُ ٙزبنٔب
ّي مقةةيعععُ "ّي مثععع ٍعععر ةٔعععْو طةبععع جَعععيه" ٓؿعععسل
ةسؼبةىٕ حبيو" :اٖ جرٔه اغد غقةٛ٭ ّافدل بٛ٣٭ معً زبرعٔه
ةععععرٖ ٓدععععدِ ملينععععْل ةُػععععدب ميْ طٝعع عةً مععععب ةقععععةىٌْ زبُٔعع ع
ّمطيخدمةً ُْٗ سب ْم٘ ةييلٔر ا س قُ ّمطةمدُ!!
ٍّعععرِ زبنَْزٓععع٘ سبعععسٗ ملطعععيقُ٘ ةعععل ٓقعععةل إٌ ةدعععدل
ّ ملطععةّ ٗ لَٔععة ضععةٜد ٌ!! فععه لَٔععة مععً زجععةل َٓ ٢نَععه ا لععٞ
()1

ملؿدز ىلطُ

ف 82

()2

ملؿدز ىلطُ

ف 96
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ةلقعععس  ٛاو بعععس ّ عةغعععْ او معععةتْ !! اٍعععرِ ٍعععٕ سب ْمععع٘
()1
ةدضقس طٔ٘ ةل اضط ةيدنٔه ملطةّ ٗ بمل ةيةع؟!"
ك ٓطيطب ةسؼبةىٕ اٌ ٓلطس بؿْزٗ عُنٔع٘ جعٍْس ةيظعةو
ةدلجْ شٖ ّة يُ فةٌ ٓس ٚبْقْ ععع ي ةُْ ذ تُ ععع فٔعف
اٌ ةيَكعع٘ ةؿععيةعٔ٘ ي امسٓ ععة ك تلد ع ضععْ ٚاىَععة زضععخ
ّّطعدب اضعةةٔب ضعيد ة ٨ىطعةٌ ة٩ىطعةٌ ّاىعُ ميعر ىيؿععةز
ةسازلةةٔ٘ ك ػبس رل ضي د ل مطي ُمل ب رلٍه ّشلر لكىية ٢
ىطي سف فٔف ٓقعةزٌ ةسؼبعةىٕ ىظعةو ةدضقس طٔع٘ ةدلجْ شٓع٘
بة٤غعع ع ةل ٤فثععععس ربُلعع ع ًة ّلطععععة ً ةُر ععععه ٢ضععععي د ٖ
لٔ يعععب ُعععة " :ً٣ٜةد ْ ٓععع٘ زبدٓعععدٗ تيُع ع ظ مظعععةٍس طبيُلععع٘
ّاثْ ف جدٓدٗ لنةذ ٓيلب ةطعحمل ُْةيعة ةعُ" :اىع ذعس"؟ معةذ
ٓيلدعععُ اٌ ٓ عععدل ثْبعععُ ملخطعععة بثعععْف ةسجعععةل ٤ذعععس ز إذ ظعع
ز ضععل ًة ي ض٣ضعع سبدٓعععد مطععحْىةً ي سليعععُ ملظُنععع٘ ُعععد
ت ععرلب ةقٔععْ ّتيْع ع ةط٣ض ع ّ ضععي دل ةيخةضععٌْ ب رلٍععه
تدعععد ب ٤ضع ع ةف ّ ملعععْب ّ ذعععد إٌ ي ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ معععً
ةد ْ ٓععععةب اىْ ععع ع ًة ّاغعع ع ة ً ٢لَيععععةك ةد ْ ٓعععع٘ ي مليععععةجه
()1

" ةػدس ةدسبٕ

مليثْز" ف  011عع 010
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ّ ةد ْ ٓ٘ ي ذقعْل ةعيلة ّ ةد ْ ٓع٘ ي مدةمع ٤ىطعح٘ ّي
()1
عةك ةدن عُ٨ ٙط٣ق"
ّي مقةةيعععُ "لعععْق ضعععطْ ىْٔٓعععْزك" ٓؿع ع ةسؼبعععةىٕ إ
ضيييةد ٍةو ذْل قسّزٗ ةي ٔرل ّإعة ٗ بية ٛةيظعةو ٢جينعةعٕ
ملطٔطس ي ةدةك لٔقْل ّ" :شلٔ٢ ٘ٝجينةعٔ٘ ةعل  ٢تقعْو إ٢
بػقة ٛل ٘ٝمً بٔيَة ععع ٍٔ ٘ٝظةمل٘ طبيُ٘ ٍٔ ٘ٝلةضعدٗ تليقعس إ
()2
ةددل ّ ٨ؾ ّ ٣ةيرطمل"؟
ةقعععد ا زك ةسؼبعععةىٕ اٌ ةدنعع ي اّزّبعععة " مليندىععع٘" ّي
امسٓ ععة ُ٤عع مدىٔعع٘ ّذبكععسً اؾعع س ضععيد ة ً ّ ضععذلُةُ ًة
ة٩ىطةٌ ّٓ ٢طعنس ةُلعس بعةةيطْز ةدقُعٕ ّ ةسّذعٕ ُّٓ ٢ع
فععرةف ميطُ ةتععُ ملة ٓعع٘(ّ )3شلععر ظبععدِ ؼبععرز جةشم ع ًة اىععُ "٢
ٓي ععٕ ة٩ىطععةٌ اٌ ٓقيع زّذععُ ي ضع ٔ غععسف٘ ذي ةزٓعع٘ اّ
()4
معععً اجع ع ذعععصف ضٔةضعععٕ اّ تلٓٔعععدً سب ْمععع٘ ضعععي د ٓ٘"
لة٨ىطةٌ ي مث ٍعرِ ٤ذعْ ل ةعً ٓدعس" ةطعدة ٗ ةيةمع٘ ةعل
()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ملؿدز ىلطُ

()3

ملؿدز ىلطُ

ف 82

()4

ملؿدز ىلطُ

ف 017

 0 0922ف 83
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ّغعدْزِ

عُُٔ اٌ ٓطد ٙابدً مً اج بُْ َة عدل إز تُ ةُدن
()1
ملة زق ّ ق ي سبٔةٗ
ّ ةسؼبععةىٕ عععس" جٔععدً ملدىٔعع٘ ٤مسٓ ٔعع٘ ّعععةؽ ذٔععةٗ
٤زٓة" ّعةٓيَة عً ُعسف ي مْطيعُ ٤ؾعُٕ ة يعةٌ ُّعد دبُع
ةععُ ط قعع٘ ةل٣ذععمل فيُعع٘ مجةٍرلٓعع٘  ٢لععسق ّ ٢خععي "٣بععمل
لٝةتَععة ّغععس ٜرَة لحطععدٍة ي م١ةلةتععُ ذبع ملَععْو عععةو ٍععْ
" ةػععدب" نععة ٓععذلك ىط ةع ع ًة ّفععلٌ فةت يععة ٓكععلٕ بػ ع
مقؿععْ ّّ ي ؾععلةب مثةةٔعع٘ عُعع ٙذٔععةٗ ةقسٓعع٘ إذ إىععُ ؽبػععٙ
ذيعع ٙمععً صبععس ةيؿععْز بععلٌ ة يععةٌ ض ععً اٌ ٓيععيَخ طسٓععو
ةيطععْز ةدلجععْ شٖ ّاٌ ذٔععةٗ بُععدِ ضيؿ ع س مػععةبَ٘ ةُرٔععةٗ ي
ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ ٤مسٓ ٔععع٘ ي ععععةو ّ 0938قعععب ةسؼبعععةىٕ
فيعععةف "ُُعععب ة يعععةٌ" ةعععرٖ ٓلعععٔل ذئيعع ًة ّ غعععئةُ ًة إ آعععةو
ةطلْة٘ ّ ةؿ ة عيدمة عية اٌ ٓس ٚي "مدن سبسٓعس" اىةضع ًة
م يطععنمل ٜن ع ًة آععةو فةى ع تييػععس ي ةكععٔد٘ مٝععةب ٤ىععْ ل
ة ٔئ٘ ععع ةٔدّٓ٘ ةل تدٓسٍة ةيطْٗ ي ا ُب سبة٢ب ّ ةعل
()2
ٓددٍة ةسؼبةىٕ "زمص سبسٓ٘ ي ةدن "
()1
()2

ف 212

ملؿدز ىلطُ
ةسؼبععةىٕ ُُععب ة يععةٌ ف ّ 74إقععةل٘ إ ذةععف ٓ١فععد ةسؼبععةىٕ اٌ ٤ىععْ ل
مليصةٔعع٘ عععع ةٔدّٓعع٘ ةععل تععدٓسٍة ةيطععةٍ ٛععٕ :ضععٔةد ة س معع٘ ّمؿععدز ةععسشق
ّ سبلةظ ٤فدل ةُؿر٘ ّ ةدةلٔ٘ ( ملذلجه)
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ّفلٌ ةسؼبةىٕ ؼبعً  ٢غعدْزٓةً إ ة طعةط٘ ّ ةدعْ ٗ إ
ةدنع ع ٨ىطعععةٌ ةٔعععدّٖ ةعععرٖ اشٓعععس ةيرع ع ضبُعععُ ة عععْ زث
ّ ملاضٕ ّ" ملؿةٜب" ملس لق٘ ة٩ىيةد ٦ةٕ سبدٓث
ةقععد فععةٌ ةسؼبععةىٕ فنععة ىديقععد اّل فةتععب عسبععٕ
ٓ١فعععد معععً ٌّ صبةمُععع٘ عُععع ٙملطعععةّ ٗ ةسّذٔععع٘ بعععمل ةلععع٣
ّ ملثقععف ةدسبععٕ مععب اٌ شمُٔععُ ٓ ٤ععب ةُ يععةىٕ ةػععَرل جععدل ٌ
خُٔ جدل ٌ ّ ة ةتب ملؿسٖ ضبنعد ذطعمل ٍٔ ع (م١ةعف
زّ ٓ٘ "شٓيب") ُّلة مً ةلُّ ٣ل٘ تكةمً ععةطلٕ ضبعيلظمل
ي ةُْ ىلطُ تطةل٘ مدٔي٘ بٔيَنة ّبمل ةيةع ة ططةٛ
ّي ةطععيْ ب ٤خععرلٗ مععً ذٔةتععُ ةيؿععو ةسؼبععةىٕ زّذٔ ع ًة
ّعةطلٔةً بةةسٓف ةُ يةىٕ ٌّ اٌ ٓػف ّةْ ةُرظع٘ ّ ذعدٗ بعلٌ
اٖ مثقف ذقٔقٕ ٓست ة خبْٔ مس ّ ٜ٘ٔرل مس ٜ٘ٔمعب ةػعدب
" ةععرٖ ٓلَععه ّٓدععس" ةععٔظ اُ ع "" :ي ُُ ع ةٔععْو جععص ٛمععً ُُععب
()1
جةزٖ؛ ّجص ٛمً ل سٖ ععع ي ُُب ذةف ةقسّٖ"

()1

ىق ً٣عً فيةف مةزٌّ ع ْ

ف 78
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حىل العنلًُ (التطىريُ) التارخيًُ
ةقعععد ا زك ةسؼبعععةىٕ بؿعععْزٗ جُٔععع٘ اٌ ىقعععةٜـ ،ينعععب
ةدلجععْ شٖ ّعْٔبععُ ٍععٕ عٔععْف ّملةضععد عكععْٓ٘ (ذ ب ط ٔدعع٘
بئْٓعع٘) خُٔعع٘ ّةٔط ع خةزجٔعع٘ اّ طةزٜعع٘ ل د) ٍّععٕ مست طعع٘
م ةغسٗ جبنُ٘ مً ةييةُكةب ةل  ٢ذب ي ظ ذةعف ةيظعةو
ّ ٢ضععٔنة لٔنععة ؽبععـ ةدُ٣عع٘ بععمل ةدن ع ّزاع ملععةل ّعععس"
آكعععةً اٌ ةييةُكععععةب ةقةٜنعععع٘ بععععمل ُُٔ٤عععع٘ ة ئعععع٘ ملةة عععع٘
ّ  ٘ٔ ُ ٤رل ملةة ٘  ٢ض ً اٌ ذب ّمً ٍية فةٌ مُْلُ
سبةضعععه ٌّ ُٔعععد اّ غعععس إ جةىعععب ٔ ُ ٤ععع٘ ملطعععي ُ٘ زاٚ
ةسؼبععةىٕ ذْةععُ فن ع ًة ٍععة ً٣ٜمععً ٢٦و ّ ملدةىععةٗ بط ع ب ةلقععس
ّ سبسمعععةٌ ذيععع ٙإىعععُ لقعععد ٤مععع ي ذععع مػععع ُ٘ ةدد ةععع٘
٢جينةعٔعع٘ عُعع٤ ٙز ( )1إ ٢اىععُ ك ٓيْؾع إ إ ز ك جععٍْس
ةؿععس ي ةط قععٕ فقععْٗ ضبسفعع٘ ةيطععْز ،ينععب لةةسؼبععةىٕ
()1

ةسؼبةىٔةب
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( ملثععةةٕ) ٓديقععد اٌ ميععةبب ةؿععس ي ةط قععٕ ّمؿععة زِ ّبْ عثععُ
ميلؾععُ٘ ي اعنععةق ةط ععب ة ػععسٖ ذ تععُ( ٌّ ّ )1اٌ ٓ ععْف ي
ذبُٔعع ع اضعع ع ةف عععععدو ةيْشٓععععب ملي ععععةل ّ ٞةدععععة ل ةُثععععسّ ب
ّ شبععرل ب ؼبؿععس ةسؼبععةىٕ تل ععرلِ ي مجُعع٘ مععً ةدْ م ع
ةععل ٓس ٍععة ملؿععُرٌْ ةطٔةضععٌْٔ ّٓقٔنععٌْ عَُٔععة ىظسٓععةتَه
ةلُطعععععلٔ٘ عععععععع ةطٔةضعععععٔ٘ لٔدعععععصّ (مدَعععععه) عْ مععع ع ةؿعععععس ي
٢جينععةعٕ ةط قععٕ ّ ةطٔةضععٕ إ مدععدٗ ٨ىطععةٌ ّفٔطععُ
ّاٍععْ ٤ ٛذععص ف ّتدؿع َة(ٍّ )2ععر ةععٔظ ذبُععُٔٔ ً٣قعةً ط دعةً
ة يُ ؾرٔس ي فثرل مً ىقةطُ
ّفنعععة اغعععسىة لعععكٌٯ ةسؼبعععةىٕ فعععةٌ ٓيؿعععْز اٌ تطعععْز
،ينب ّىػْ ّ ِٛزتقة ِٛةٔظ ضعْ ٚعنُٔع٘ ميْ ؾعُ٘ ّمطعينسٗ
مً ذٔث ٢فينةل ٤خ ّ ُٕ٣ةدقُٕ ةُيعةع عنُٔع٘ تينثع ي
ةطدٕ ةُْؾعْل إ "إىطعةىٔ٘ ٨ىطعةٌ" ّي شمعً اؾع ر لٔعُ
()3
ُُْف اؾرةف مليةجه ّ ةيحةز خةةٔ٘ مً ةسمح٘ ّ سبيةٌ
()1

ةسؼبةىٔةب
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()2

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف 014

()3

ملؿدز ىلطُ

ف 79

011

مععً ةسؼبععةىٕ بؿعع٣ب٘ اٌ ،ينععب ةسازلععةةٕ ( ملدةؾععس
ةععُ) ضععٔيرْل ّٓستقععٕ ي ىَةٓعع٘ ملطععة" إ صبينععب منععْذجٕ
ةُرسٓعع٘ سبقٔقٔعع٘ ّةُنطععةّ ٗ ّ ٨خععةّ ٛىئحعع٘ شلععرِ ةل ععسٗ
ُععةو فةت يععة ترةّةعع٘ ةُيلؾععٔ ةيظععسٖ سبينٔعع٘ ضععي د ل ىظععةو
جينةعٕ بيظةو جينةعٕ خس لَْ بؿعليُ معً اىؿعةز ةيظسٓع٘
ةيطْزٓع٘ ّ ملعرٍب ةيػعْٓ ٕٜعد لب حبعس زٗ ععً مقْةع٘ ةطععرلّزٗ
ةييةبدٔ٘ ةثةبي٘ ةُيطْز ٢جينةعٕ ة يعُ فعةٌ ٓليقعس ي ّ ُعب
٤مس إ تؿْز عُنٕ ّثٔو ذْل ُْ ىمل ةيطْز ٢جينةعٕ ّي
ةُْ ذ تُ ُعدو تي ع ١ب ّربنٔيعةب ؾعرٔر٘ لقعد ٢ذعل ىيعةٜخ
تععلثرل تُععف ةقععْ ىمل ّلةعُٔيَععة ،يندٔعع٘ إ ٢اٌ مععة ٓ١خععر عُٔععُ
اىعععُ ؾعععيف ي لعععذل ب فعععثرلٗ ةظعععْ ٍس ةثةىْٓععع٘ ( ةلسعٔععع٘ عععععع
ةييةٜخ) م ةٌ ملط ةب ّ ٤ؾْل
ّعُعععع ٙةؿععععدٔد ملدععععسي مععععً مللٔععععد ٢طعععع٣ي عُعععع ٙز ٛ
ةسؼبعععةىٕ ّاطسّذةتعععُ ّضبةفنةتعععُ ذعععْل ةطعععةبب ملسذُعععٕ عععععع
ةيػععْ ٕٜةيطععْز ،ينععب ّمنععِْ ّفنععة احمليععة مععً ُ ع لععكٌ
،ينب ت دةً ةْجَ٘ ىظسِ ٓيطْز ّلو ىظسٓ٘ " ةديةؾس ةث٣ث٘"
ط ق ع ًة ملخطععة ث٣ثععٕ ملس ذ ع " :ىػععْ ٛععععع ش ٍععةز ععععع قععنر٣ل"
ّبيةٛ٭ عُ ٙذةف ةيطْز شبطٕ عععع سبينعٕ لعكٌ ملسذُع٘ ٤خعرلٗ
(مسذُ٘ ٢قنر٣ل ّ ةذل جب ّ ةطعقْ ) ربكعب ةيعلثرل ب ُْٓع٘
010

مً جةىعب ةقعْ ٚزبدٓعدٗ ةيةغع ٘ٝملطعسع٘ ي ةقكعة ٛعُعٙ
ةقْٗ ةقدض٘ ٍّ ر تيةبب ٍرِ ةطُطُ٘ ّعٍُ ٙر ٤ضعةع
ٓؿعع ع ةسؼبععععةىٕ إ ضععععيييةد ؾععععرٔس ملععععة ِ :اٌ ةقععععْ ىمل
( ةيعععْ مٔظ فنعععة ٓطعععنَٔة) ّ ٤ذ عععةو ّ ةعععيظه ةطٔةضعععٔ٘
ّ ٢جينةعٔعع٘ ملٜ٣نعع٘ زبٔ ع مدععمل مععً ةيععةع تدحععص ّتَععسو
ّتؿ ع س ا ععُّٔ ً٢٣ععْ ً بةةيط ع ٘ إ زبٔ ع ةععرٖ ُٓٔععُ لُ ع
غعععدب عععععع ذ نيعععُ ّة عع شمعععةٌ عععععع ضٔةضعععيُ ّة عع ذةةعععععع
()1
مدةٓرلِ ّاذ ةمُ
ّط قععع عةً ٤طسّذععععع٘ ةسؼبعععععةىٕ ذعععععْل ةيطعععععْز ٢زتقعععععةٕٜ
( ةيعععدزجٕ عععععع ملسذُعععٕ) ةُدعععةك لعععكٌ ٨ىطعععةىٔ٘ ضعععينس ذينع ع ًة
تحنْعععععع٘ معععععً ملس ذععع ع ّ ٤طعععععْ ز :معععععً سب عععععه ٤بعععععْٖ
( ة طسٓسفعععٕ) اٖ ذ عععه سب نعععة ٛي ُعععدٓه ةصمعععةٌ إ
سب عععه ٢ضعععي د ٖ اٖ ذ عععه ملُعععْك ملطُقعععمل ّميعععُ إ
سب ه ةدضيْزٖ اٖ ذ ه ةْجَة٤ ّ ٛفةبس ( ةسازلةةٔع٘)
ثه سب ه ٢غذل فٕ اٖ ذ ه ةدنةل ّٓظَس ٍر ةيطعْز
٣
ةييةبدٕ ععع فنة ٓ١فد ةسؼبةىٕ ععع ط قةً ةقةىٌْ ةيعةزٓب ّعنع ً
ُعةٜه عُع ٙخعسق ٍعرِ
بيةمْع ةيػْ٢ ّ ٛزتقةّ ٛإٌ اٖ غع
()1

اممل ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣

برلّب
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ةيطْزٓ٘ سبينٔع٘ ضٔؿعرس فخطعل تعةزؽبٕ( )1لعكذ تلضعظ عععع
مث ً٣ععع ىظةو عُ ٙعسؽ سب عه ٢ضعي د ٖ لكىعُ  ُٓ ٢عث اٌ
ٓطقة ةٔقْو مقةمُ سب ه ةدلجْ شٖ خل

()1

ةسؼبةىٔةب
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جمتنع الغد
إٌ ل عععععسٗ ىيؿعععععةز ،ينعععععب ةدعععععة ل ّضعععععٔة ٗ ةدعععععدل
٢جينعععةعٕ تي عععسز ي م١ةلعععةب ةسؼبعععةىٕ ّفيةبةتعععُ ّخط عععُ
مكنس رل م ةغس للٕ
مجٔدةً :إمة بُلظَة مل ةغس اّ بػ
 ٣ععععع تيحُععٍ ٙععرِ ةل ععسٗ
ُ،ععد ّ٤ل مععً " ةسؼبةىٔععةب" ععععع مععث ً
حملْزٓععع٘ ي مقةةععع٘ ةعععُ بديعععْ ٌ "خطعععةف ملطعععٔس" (فذي ع ع ضعععي٘
١ٓ )0901فععد لَٔععة اىععُ ةععْ عععة ملطععٔس صبععد ً ّ عععٕ ٨ةقععةٛ
خطةف ي إذد ٚمدٌ ة سف ة عدل ٚلطعٔحد ذةعف شبطعةف
"ٓلٔل ي مل ة ٢ ٟغذل فٔ٘ ةل ٓقةب بٔيَة ّبمل تدةةٔنعُ
م ٔيعةً ّجععُ ةػع ُ بععمل ٢ثععيمل ّٓطُععب مععً ّل ٤ز اٌ تٓ١ععد
ةسض ةرًٓ ٓ ػسٌّ بةسبسٓ٘ ّ ةددل ّ ملطةّ ٗ فنة تٓ١د معً
()1
ٓ ػسٌّ بةحمل ٘ ّ ٨ضةٌ ّ ةسجة"ٛ

()1

ةسؼبةىٔةب
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ّة ً فٔف ٓيؿْز ةسؼبةىٕ مطيق

ة ػسٓ٘؟

ّ زبععْ ف ظبععدِ م ةغععسٗ ي مقةةعع٘ ةععُ بديععْ ٌ "ضععي٘ "0951
في َعععة ي ةْٓ٢عععةب مليرعععدٗ ٤مسٓ ٔععع٘ ضعععي٘  0921صبعععدب
ثْز ب ةػدْف ّضقْ سب ْمةب " ةطة ٔ٘" ي مدظعه اعبعةٛ
اّزّبععة ّلععْش ٢غععذل فٔ٘ ّظلسٍععة ظلععسً بععةٍسً فنععة ٓؿععف
ة ةتب
ّصبينععب ة ععد صبينععب ملطععيق ي زاٖ ةسؼبععةىٕ ٍععْ
صبينععب ةدد ةعع٘ ّ ملطععةّ ٗ ٢جينةعٔعع٘ ُ ع ف ع غععٕ " :ٛةععرٖ
ض ييععة اٌ ىؿ ع إةٔععُ بدععد طْٓ ع زبَععد ّ ةث ععةب ي مكععنةز
٢زتقة ٛحبٔث ٓدعس" فع معس ٟمقةمعُ ّػبعةشٖ فع معسٟ
عُ ٙعنُُ ٍّعرِ ي ىظعسٖ ٍعٕ ملطعةّ ٗ سبقٔقٔع٘ ٤ىعُ معة
ةلةٜدٗ ةُدةم ٓة تس ٚمً مدسليُ إىُ ّؾعةذب ةدنع ميطعةّٓةٌ
إذ فععععععةٌ ؾععععععةذب ةدنععععع  ٢ػبةشٓععععععُ عُعععععع ٙعنُععععععُ بدععععععدل
()1
ّإىؿة"؟"
مععً تُععف ةؿععٔة ٘ ععرل ةْ قععر٘ كةم عةً ّ ععرل مل ينُعع٘
ىَععة ٕٜض ععً ٢ضععيييةد بععلٌ ةسؼبععةىٕ ٓطععس ضعع٢ً ١
بػع
()1

ملؿدز ىلطُ

ف 037
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ٍةمعععع ًة ّجععععدٓ ًة ذععععْل تطععععةّٖ ةثععععسّ ب ّ ملُ ٔععععةب (بؿععععليُ
آدْٓةْجٔةً ةُدلجْ شٓ٘ ةؿ رلٗ)
إىطععةىٔ٘ ةسؼبععةىٕ ّ ذيحةجععُ قععد فع اغع ةل ةظُععه
ّ ةد ْ ٓ٘ ّ ةقَس ةُػخؿٔ٘ ٨ىطةىٔ٘ ٍٕ ةل اطسب مطةةٔ عُ
ةعععٔظ معععً اجع ع ذبطعععمل ةػعععسّ ّ ةظعععسّ" ةسّذٔععع٘ ّإمنعععة
ةظسّ" ملة ٓ٘ ةْجْ ةيةع آك ًة معب اىعُ (ٍّعرِ ىقطع٘ ػبعب
تلفٔععععدٍة صبععععد ً) ٓكععععب ي ملقدمعععع٘ ٜنعع عةً ّابععععدً زبةىععععب
٤خ ُٕ٣ي ُكٔ٘ ذبسٓعس ٨ىطعةٌ ّشلعر ٓقعف ةسؼبعةىٕ قعد
ملُ ٔععع٘ ةسازلةةٔععع٘ مل ئععع٘ عُععع ٙةيَعععب ّ ٢ضعععي ٣ل ّمعععب
ملُ ٔ٘ شبةؾ٘ ةقةٜن٘ عُ ٙعنع ملةةعف ذ تعُ اّ عُع ٙعنع
ذٖ اجععععس صبععععص ةُنيععععيخ اٖ ةُدةمعع ع اّ سبععععسي ملععععلجْز اّ
ةُنرةؾٰعععـ خل(ّ )1عنْمعع ًة لَعععْ  ٓ ٢عععْف ي ذبُٔعع جعععٍْس
٤زبة ّتس فنَة
ملُ ٔ٘ شبةؾ٘ ّ ةٔ٘ تػ
ب ُن٘ ّ ذدٗ لكٌ ةسؼبةىٕ مث رلِ معً ٢غعذل فٔمل
شبٔععةةٔمل ( ةطْبععةّٓمل) ك ٓععدي ٫إ ةقكععة ٛعُعع ٙة٣مطععةّ ٗ
٢جينةعٔعع٘ عععً طسٓععو إة ععة ٛملُ ٔعع٘ شبةؾعع٘ ةْضععة٨ ٜىيععةد
()1

ىظس مث :ً٣ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣
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ف  04عع 06

ّملَْو " ملُ ٔ٘ شبةؾ٘" بةةيط ٘ إةُٔ ذّ ؾُ٘ عكعْٓ٘ تلَعْو
" ٨ىطةٌ ملدىٕ" ّعُُٔ لكىُ معً ةط ٔدعٕ اىعُ ي ٍعر ملديعٙ
بةةر ب ػبب تقْٓه تلة٠ةٔيُ " :ل ميلةٜع  ٌ٤ثعسّٗ ةدعةك ةعل
فةى تدد ي ملةقٕ بةملٓ٣مل اقر تدد تٓ٣مل ة ٓ٣مل
ّضيييق دً ععع بدد مخطمل اّ م ٘ٝضي٘ ععع مً ٓد ٤لعس إ ٓعد
()1
زبنةٍرل ي ف ٤مه"
ي ،ينععععب " ةععععدضقس طٕ ٢غععععذل فٕ" (فنععععة ٓطععععنٕ
ةسؼبعععععةىٕ صبينعععععب ملطعععععيق ) تطعععععيْةٕ سب ْمععععع٘ عُعععععٙ
ةػسفةب ةدنْمٔ٘ فُعَة ّذبعد خع ةػعسفةب ةيحةزٓع٘
ّ ملةةٔعع٘ ّ خ ع ٤لععس ّت١ضععظ ةدّةعع٘ ّفةةعع٘ عةمعع٘ ي ف ع
ّٓ٢عععع٘ زاع مةشلععععة مععععة ش مععععً خعع ع ٤لععععس ّ ةػععععسفةب
شبؿْؾعععٔ٘ لٔيلعععو زٓدَعععة عُععع ٙملػعععةزٓب ةدةمععع٘ ّ ملدةٍعععد
ةدُنٔ٘ ّ ةلئ٘ ّ ةؿعرٔ٘ ّٓ عدٖ ةسؼبعةىٕ ي زٓ٠يعُ ملطعيق ُٔ٘
مييَ ٙةدُ٘ ّ سبرز إذ ٓطد ٙةُرلعةظ عُع ٙةيعْ شٌ ي ،عةل
ُ٢يؿععة ٖ فععٕ  ٢تيكععسز مؿععةحل ملُ ٔعع٘ شبةؾعع٘ قععنً
ذحْو ّفي مق ْة٘
()1

ةسؼبةىٔةب
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ّ ةسؼبةىٕ ّ ثو اىُ ي ظ ٢غذل فٔ٘ ضعييرقو ل عسٗ
ملطععةّ ٗ ةدةمعع٘ ذٔععث اٌ فعع لععس ضععٔقْو بدنُععُ بععكخ٣ف
ّإتقععةٌ لٔدععس" فع مععْ طً مقةمععُ ّٓيععةل فع مععة ٓطععيرقُ
بدععدل ّإىؿععة" لٔؿ ع س زبنٔععب اذععس زً ذقٔقععٔمل ميطععةًّٓ
()2
لكّ ً٣فس م٘(ُ ّٓ )1غ ةيةع عيدٜر مطيْ٨ " ٚخة ٛةدةو"
ّضععععععيصّل مععععععً ةدععععععةك ذٔيععععععر ك شبؿععععععْمةب ّ ةػععععععقةُةب
ّ ةدعععد ّ ب ّكرعععٕ ٤ذقعععة ّ ةكعع ة ًٜفنعععة ضعععيصّل فعع
اغ ةل ةقَس زبطدٖ ّةعً ت عٌْ ةدقعْل مقٔعدٗ ّم ُع٘:
()3
 ٢ع ْ ٓعع٘ ععدً  ٢ع ْ ٓعع٘ جطععدٓ٘ ّ ٢عقُٔعع٘ ّ ٢زّذٔعع٘
ّضععيقُـ ةطععُط٘ ة٣ضبععدّ ٗ ملنيْذعع٘ ٤غععخةف مدٔععيمل
()4
ّتدلب إ ملقةو ّ٤ل "ُْ ٚةػخؿٔ٘ ةلس ٓ٘ بؿعل٘ عةمع٘"
اٖ ضععٔلتٕ شمععً تئَععل لٔععُ ةُلععس ةلععسف ملٜ٣نعع٘ ةُيدع رل عععً
ىلطععُ بلّضععب ةؿععْز ّ ٤ضععةةٔب لٔ ُععغ بععرةف اعُعع ٙزجععةب
ةطنْ ّ ة نةل
()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ملؿدز ىلطُ

()3
()4

 2 0922ف  92عع 96
ف 56

ةسؼبةىٕ ُُب ة يةٌ
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ّي ٍر ةطٔةق ملطعيق ُٕ مليلةٜع ٓعس ٚةسؼبعةىٕ :اىعُ
ي ةدعععةك زبدٓعععد ةُنطعععيق فع ع ٤معععه عععععع ة ع ع رلٗ ميَعععة
ّ ةؿ ع رلٗ شلععة سبععو ي تقسٓععس مؿععرلٍة خئةزٓ عةً ّ ةععدةٔ عُععٙ
ذةععف جعع ٛ٣ى ُععذل عععً شليععد ّعععً مؿععس ّلُطععطمل ّجععٛ٣
لسىطة عً ضْزٓ٘ ّة يةٌ ّعً مل سف ّخسّد املةىٔة ّزّضٔة مً
بْةْىٔععة ّمععً ملطععيدنس ب زبدٓععدٗ ثععه تلضععٔظ مجدٔعع٘ ٤مععه
ةل ضيْة عُ ٙجْٔؽ ّاضعةطٔ ٤معه ملػعذلف٘ بَعة ّعُعٙ
ف لكٌ صبينب ة د (فنة ٓيخٔ ةسؼبةىٕ ععع ل د) ةعً ٓدعس"
سبعععععسّف ّة ييعععععة ك ىعععععيظ تُعععععف سبعععععسف ( ةدةملٔععععع٘ ) ّ٤
ّاٍْ شلعععععة ّك تعععععيظ ةيطعععععة٣ّٓ ٛتَعععععة ّك تعععععيظ ٤مَعععععةب
اذص ىَععة ةععل خُق ع ٢م ع ًة ملععً خةقععْ نةزٍععة ّظبععْ ميَععة
مػععٍْمل ّمقدععدًٓ ّة ععً سبسٓعع٘ ّ ٨خععة ٛلةشتععة لععْشً بععةٍسً
بلكعع ثعععْز ب ةدنعععةل ةعععل ضعععيْة عُععع ٙشمعععةو سب عععه ي
()1
ةدةك مليندٌ ّفةى ةدةم ةقْٖ ي ةلْش مل مل
ّجعععدٓس بةةعععرفس اٌ ىػعععرل ٍيعععة إ اٌ ةسؼبعععةىٕ فعععةٌ
ؼبُععه ي عععةو  0918بقٔععةو " ملدٓيعع٘ ةدظنعع ( "ٙةطْبةّٓعع٘) " ةععل
ٓطْ لَٔة ةدُه ّ سبسٓ٘ ّ ٨خة ّ ٛةْلة ٍّٕ ٛةل تييؿس لَٔعة
()1

ةسؼبةىٔةب
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ةقْ ٚةسّذٔ٘ ّ ةدقُٔ٘ عُ ٙةقْ ٚملة ٓ٘ ٍّٕ ةل تط عب لَٔعة
٢ب سبسف مدةّل ّضبعةزث ّميةجع "(ّٓ )1يعةبب ةل عسٗ ذ تَعة
ي مْقعععب خعععس( )2لٔؿعععْز مدىٔععع٘ ملطعععيق بلىَعععة "ضعععي ٌْ
ضُطةتَة ميَة ّلَٔعة ّشلعة عُع٨ ٙطع٣ق ضعي ٌْ ّشلعة ؾع رلٗ
ضبدّ ٗ  ٢اطنعةي ضٔةضعٔ٘ شلعة ّّ ٢ةٔع٘ ّذ ْمةتَعة ضبعدّ ٗ
إ ٢ي ؾ٣ذَة ؾ رلٗ إ ٢ي عدشلة خُقٔ٘ زّذٔ٘  ٢اثسٗ لَٔة
ة ععرل سبععو ّ ٢ضععٔة ٗ ة ععرل ةععْعٕ ّ ةطعع٣و( )3ذٔععث ت ععٌْ
سب ْم٘ "خة م٘ ةُػدب  ٢ةػدب ةُر ْم٘" خل
ّؽبييه ةسؼبةىٕ تُف ةيؿعْز ب ملطعيق ُٔ٘ ةسّمةىطعٔ٘ عععع
ةطْبةّٓعع٘ ذععْل ّةعع٘ ملطععيق مليػععْ ٗ بععة٦ز  ٛةيةةٔعع٘ " :شلععد"
٤عُعع ٙةُػععدْف مليرععسزٗ ٍععْ عُعع ٙمععة ازّ ٚضععة بععمل بُػععل٘
()4
زّضٔة ملةزفطٔ٘ ّ غذل فٔ٘ امرلفة ةدضقس طٔ٘"

()1

ملؿدز ىلطُ

()2

مً لؿ في ُ ةسؼبةىٕ ضي٘  0935مً فيةف عُ ٙةطةٌ " ةػٔطةٌ" ّة يُ ك
ٓين ً مً إظبةشِ ( ملذلجه)

()3

ةسؼبةىٔةب

()4

ملؿدز ىلطُ

ف 035
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ّز ه تػي ةؿٔة ةب ّعدو ُ٘ بدل ةد ةز ب ّمب معة
ٓ٣ذععل مععً نععْ ّق ع ةبٔ٘ ّخٔةةٔعع٘ تؿععْز ب ةسؼبععةىٕ عععً
ةيظةو ملطعيق ُٕ ةُنحينعب ة ػعسٖ إ ٢اىعُ معً زبُعٕ كةمع ًة
اٌ ملثةل ٤زل ٙةرٖ ٓطد ٙإةُٔ ٍر مليْز ةدسبٕ مل عدي ّذّ
سبطةضععٔ٘ ٨ىطععةىٔ٘ ملسٍلعع٘ ٓينث ع ي عععةك تطععْ لٔععُ ُععٔه
سبسٓ٘ ّ ٨خعة ّ ٛسبعب ّ ةدعدل ّ سبعو ّ ملطعةّ ٗ عععع قعنً
زّ ٢غذل فٔ٘ ةدلجْ شٓ٘ ةؿ رلٗ
لةةدّة٘ ةل ٓيخَُٔة ةسؼبةىٕ عععع ٍعٕ ّةع٘ ملطعةّ ٗ ةدةمع٘
ّ ةدد ة٘ ٢جينةعٔ٘ معً جَع٘ ٍّعٕ ذ ب ةدّةع٘ ةعل ذبعةلل
عُععع ٙملُ ٔععع٘ شبةؾععع٘ ةْضعععة٨ ٜىيعععةد ّةععع٘ ةدضقس طٔععع٘
ةدلجْ شٓعععع٘ ةععععل تلععععيس ٤لععععو ّ ،ععععةل زذ عععةً امععععةو مل ععععة زٗ
شبةؾ٘ ّ ةيصعةب ةلس ٓ٘ ملخيُل٘
ّتُل ةيظس زل٘ خةؾ٘ ٓيطه بَعة ةسؼبعةىٕ تيحُع ٙي
عدو لَنُ زبٍْس ٨مدلٓةةٔ٘ ٤مسٓ ٔ٘ ةل ٓػعيه ةسؼبعةىٕ
نةزضيَة ّٓعدٓيَة ّة يعُ بةملقةبع  ٓ ٢رعث ي ذبُٔع جعٍْس
ةيظععععةو ةععععرٖ ٓيععععيخ تُععععف ملنةزضععععةب ىظععععةو " ٢غععععذل فٔ٘
٤مسٓ ٔ٘" فنة ٓطنُٔ ي ميةض ةب فثرلٗ
000

ّ ةْ ُب اٌ ةسؼبةىٕ مثسٗ عةململ ّىيعةد ثقعةليمل عععع غعسُٔ٘
ّ سبٔععع٘ ي ٌ مدعع ًة إىعععُ إىطعععةٌ تسبععع ٙعُععع ٙم عععة  ٟةييعععْٓسٓمل
ةلسىطٔمل ليْؾ بةةيةةٕ "إ ةقكةٓة ّ سبُْل ذ تَة ةعل
تطععةق ةدلجْ شٓعع٘ ةؿع رلٗ إةَٔععة عنُٔعةً بععد لب مؿععُريَة ملة ٓعع٘
()1
ّّقدَة ٢جينةعٕ"

()1

فععةزل معةزفظ ةثععةمً عػععس معً بععسّمرل ةععْٓظ بْىعةبسب مععةزفظ ّاظبُععص
 2مْض ْ ُ،د  8ف 048
٤عنةل ة ةمُ٘

002

التحىل (االنكالب) الثىرٍ
ز ععه ف ع مععة احمليععة إةٔععُ مععً ربععٔ٣ب ّاذعع٣و غععةعسٓ٘
زّمةىطععععٔ٘ فةىعععع تقلععععص إ فيةبععععةب ةسؼبععععةىٕ ّمقة٢تععععُ
ةطٔةضٔ٘ ععع ٢جينةعٔ٘ لكىُ ك ٓ ً مطنْذةً ة ةتب عسبٕ
فعع رل (مثعع ةسؼبعععةىٕ) ععععةؽ ي مسذُععع٘ تةزؽبٔععع٘ عةؾعععل٘
غَدب ٓقظ٘ ضٔة ّ سبسف٘ ةثْزٓ٘ ي ععةك ةقعسٌ ةدػعسًٓ
اٌ ٓيحةٍ مة ػبسٖ مً اذد ث ّذبعْ٢ب عةملٔع٘ فعدل ٚلَُعر
ظبدِ ٓ رث ععً ةطعسق مليةضع ٘ ة يعة، ٛينعب زبدٓعد عٔع ًة
ةيععةع ععععع مععً اجعع تُععف ة ةٓعع٘ ععععع إ ةدنعع ّ ةلدعع ّت١فععد
إبد عةتُ ّتاةٔلُ ّخط ُ فَُة اٌ ةسؼبةىٕ فةٌ مقييدعةً بعلٌ
٨ىطةٌ ػبب اٌ ٓيةق ةئ ذقُْعُ ّذسٓيعُ ّمعً اجع ذةعف
شلععد" ةي ٔعع تَععٌْ فعع ةػععد ٜد ّ ةيكععرٔةب ذيععّ ٙةععْ
()1
ُيك٤ ٙمس ةثْزٗ عُ ٙةظُه
()1

ةسؼبةىٔةب
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لةةدد ةعع٘ ٢جينةعٔعع٘ فنععة ٓقععْل ةسؼبععةىٕ  ٢ض ععً
٣
بُْ َعععععة إ ٢إذ اذشُٓعععع ذ ْمعععععةب "ّت عععععرلب ىظنَعععععة اؾعععع ً
ّاضةضعةً"(ّ" )1إذ فةىع  ٤عع٣ل ثقُٔعع٘ عُعع ٙةيععةع لدُععَٔه اٌ
ٓدععدةٍْة اّ ؼبطنٍْععة" ّ ةػععس  ٢ؽبيلععٕ مععً ىلطععُ ب ع ػبععب
ةقكة ٛعُٔعُ ّضبةزبيعُّ" :عُع ٙملعس ٛاٌ ٓعدلب سبحع٘ بةسبحع٘
()2
ّاٌ ٓقةّو ةظُه بةةينس ّ ةدؿٔةٌ إذ ُيك٤ ٙمس"
ةقد مً ةسؼبةىٕ اىُ ضٔلتٕ ٓعْو تعصّل لٔعُ " سبكعةزٗ"
ةدلجْ شٓ٘ ةص ٜل٘ بةىلحةز ثْزٖ عةزو ت١جحعُ ُعْٗ ة٣مطعةّ ٗ
ّعدو ةددل ي تْشٓب خرل ب ٤ز بمل ابيةَٜعة ذٔعث تذلفعص
اقخه ةثسّ ب بلٓدٖ ل ُُُ٘ٔ ٘ٝي ذمل تدةىٕ  ٘ٔ ُ ٤ملطُقع٘
مً ةلقس ّ ة ١ع ّ سبسمةٌ ّمً ٍيعة ض عً اٌ ى١فعد بثقع٘
اٌ ل سٗ "مقةّم٘ ةظُعه بةةدؿعٔةٌ ّ ةينعس " فةىع معً ذٔعث
زبععٍْس جدٓععدٗ بةةيط ع ٘ ةُل ععس ٢جينععةعٕ ةدسبععٕ سبععدٓث
لل ٓعععععب اضعععععرو ( 0856عععععععع  )0885ة ةتعععععب ةدسبعععععٕ ّ مليعععععْز
ملدععسّ" فععةٌ مععب ٢ىيلةقعع٘ ّ ةينععس مععً اجع ذبسٓععس مؿععس
ضٔةضٔةً ُّْمٔ ًة امة مليْز ةطْزٖ ملػَْز ّزج ٢ؾ ٣ع د
()1
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ةسمحً ة ْ ف ( 0849ععع  )0912لكىُ ك ٓطي دد إم ةىٔ٘
ةينعععس فلضعععُْف اخعععرل ةُقكعععة ٛعُععع٢ ٙضعععي د ي ذعععمل اٌ
ةسؼبععةىٕ عععة م ةغععسٗ ّبؿععْزٗ ؾععسؼب٘ إ ةثععْزٗ ةععل ٓععسٚ
اىَعععععة تلعععععيس ةطسٓعععععو ّ ضعععععد ًة سبععع ع ملػععع ع ٣ب ةطٔةضعععععٔ٘
ّ ٢جينةعٔ٘ ٤ ٌ٤ضةةٔب ةثْزٓ٘ ةُؿس ي معب ةظُعه ّ ة٣ععدل
ّعععدو ملطععةّ ٗ ععععع ّضععةُ ٜةىْىٔعع٘ ّغععسعٔ٘ ي عععس" ةسؼبععةىٕ
ّفةى عْتُ ةُثْزٗ ي اّد سبنةض٘ ّ ٢ىدلةي ي بد ٓ٘ ةقعسٌ
سبةةٕ
إٌ ّجععْ امععمل ةسؼبععةىٕ ملععدٗ طُْٓعع٘ ي ةْٓ٢ععةب مليرععدٗ
٤مسٓ ٔ٘ ذٔث زت ةط ق٘ ةدةمُع٘ ي ىَةٓع٘ ةقعسٌ ةيةضعب
عػععس ّبد ٓعع٘ ةقععسٌ ةدػععسًٓ ّضععةّ ٜاغ ع ةل لدةةعع٘ ةُييظععٔه
ّ ةؿعععس ي ةط قعععٕ ّ ز ضعععيُ مليلمُععع٘ ةيعععةزٓب ةثعععْزٗ ةلسىطعععٔ٘
(ّ )0789تةزٓب ةثْزٗ ٨ى ُٔصٓ٘ ( ةقعسٌ ةطعةبب عػعس) فع
مً ٍرِ ملدطٔةب اضَن ي بُْزٗ ةسّ ةينس ٓ٘ ععع ةثةٜسٗ ةدٚ
ٍعععر ملل عععس ةدسبعععٕ ةيَكعععْٖ لَعععْ ٓ ٢يلعععو معععب ٤طسّذععع٘
ةيْةطئ٘ (ىط ٘ إ ة ةتب ةسّضٕ ة رل ةٔعف تْةطعيْٖ عععع
ل د) ةقةُٜععع٘ "بدعععدو مقةّمععع٘ ةػعععس بعععةةديف" ذٔعععث ٓديقعععد اٌ
" ة٣مقةّم٘" ّ" ة٣عيف" ةٔط ٤لكع ٜنع ًة بع إىعُ ٓعدعْ ي
مقةبعع ذةععف إ ة لععة قععد ةظُععه ّ ةط ٔععةٌ ذبعع "ز ٓععةب
005

محععس  "ٛمععً اج ع ةدد ةعع٘ ٢جينةعٔعع٘ ّ سبسٓعع٘ م١فععدً اىععُ
ض ععً إؾعع، ٣ينععب ي ىَةٓعع٘ ٤مععس عععً طسٓععو ت ععٔرل ىظععةو
سب ه؛ ّت ٔرل شلٔٝع٘ سبةفنع٘ ّةعً ؼبؿع ذةعف ةي عٔرل إ٢
()1
بْضةط٘ ةثْزٗ ةطٔةضٔ٘ ةل ةً تييؿس بدٌّ قرةٓة
ّة ً طةملة اىعُ تْجعد لعْق ا ُ ٔع٘ ةػعدب ضعُط٘ العس
مدٔعععيمل عععععع ضعععْ  ٛافعععةىْ ضععع٣طٔيةً ّمُْفع عةً اّ ا ئعععة ٛنعععً
ٓكععطَدٌّ ( ةيععةع) تطععةعدٗ ٤مععْ ل اّ بقععْٗ ةطعع ٣ععععع لععكٌ
ةدععةك ةععرٖ ٓ ػععس بععُ تْةطععيْٖ (عععةك ةيطععةمس ّ حمل عع٘ ّى ععر
ةديف ةً ٓػسق لَرِ ُكٔ٘ مة تص ل بدٔدٗ مليةل إٌ صبةبَع٘
ةػس بةشبرل  ٢تقْ ٜنةً إ ةل ٣ذٔث اٌ ةثْز ب ةػعد ٔ٘
مً ةدد ة٘ ة ػسٓ٘ امعة ةقعْٗ ٤خُٔ٣ع٘ ّ ةسّذٔع٘
ٍٕ غ
()2
مل يطع ع ٘ ي مطعععرلٗ ةثعععْزٗ لكىَعععة تلعععْق شبطعععةٜس ملة ٓععع٘
ّ ةسّ ةينس ٓ٘ ىلطَة تؿط غ بَة ُؿعٔدتُ ةيثسٓع٘ ععع " ةثعْزٗ"
ةععل في َععة ي ةلذسٓ عع٘ ضععي٘ ّ 0917لَٔععة ٓيْعععد ةسؼبععةىٕ
" ةظعععةململ ّ ملطعععي دلًٓ ّ مللطعععدًٓ" بثعععْزٗ ج عععةزٗ ٓقعععْو بَعععة
ملظُْمٌْ ّ ةلقس  ّ ٛملطيكدلٌْ ذب ز ٓعةب " ة يعْ سبنعس" ععع
()1
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بيْ ةيؿس مل مل(ّ )1ي مس ب فثرلٗ ؼبرز ةسؼبةىٕ ةط قةب
٢ضي ٣ةٔ٘ ملطٔطسٗ بلٌ ةػدب ملينس ضعٔطْ ب ع ظعةك
"لْٓ
ّمطي د ب ضٔحيث ةط قةب ةلةضدٗ مً ّجُ ٤ز
ْٓمٝر ةُظةململ" ّي ةدخةٌ مليؿةعد مً ملؿةىب ةٔ ىَةز ٓسٚ
()2
ةسؼبةىٕ الْ ِ بس فمل ٍة ُٜ٘تيرز بقدّو " ىلحةز طبٔف"
ُّد ّؾف ةٔطْعٕ ٤ف ةْٓظ غٔخْ ةعسّ ةعل تَعٔنً
عُعع ٙإبععد عةب ةسؼبععةىٕ بةة ُنععةب ٦تٔعع٘ :زّ ةينععس زّ
ةثْزٗ عع إىَة خس تسٓةق ٓػرل بُ ةسؼبةىٕ ٨ؾع ٣ةْقعب لَعْ
ٓقف بٔيية م سشً ّ عٔ٘ إ ةثعْزٗ( ّ )3ععْٗ ةسؼبعةىٕ إ
ةثعععْزٗ فعععثرلً معععة تيػعععةبُ ّتينةثعع معععب كعععس العععس ّذٔعععدًٓ
ضبيحمل قد ،ينب ةدلجْ شٖ رل مليْ شٌ فنة اىَعة تيطعه
بط ٔدععع٘ صبعععس ٗ ( عععرل ضبعععد ٗ) ٍّعععر معععة ىُنطعععُ ي ُؿعععٔدتُ
()1

()2

ىظععععععععس " ةػععععععععدس ةدسبععععععععٕ مليثععععععععْز" ف ّ 92لععععععععو لسقععععععععٔ٘ ا يععععععععةطْٔع
فس تػ ْلط ٕ لعكٌ غعدس ةسؼبعةىٕ ذعْل كعس " ملظُعْممل" قعد " ةظعةململ"
ّ" ملطععي دًٓ" فيععب ذبع تععلثرل ةثععْزٗ ةسّضععٔ٘ ضععي٘ ّ 0915مععً ملععثرل لدع ً٣اٌ
م١ةلةب ةسؼبةىٕ ةل ؾة لَٔة ز ٨ ِٛؾ٣ذٔ٘ ع ةييْٓسٓع٘ تدعْ ٍعٕ ٤خعسٚ
إ مطُب ٍر ةقسٌ آكةً
ةسؼبةىٔةب

( " )3ملػسق"
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ةيثسٓعع٘ " ةثععْزٗ" ةععل ٓععس لَٔععة ُْةععُ ّٓ :ع ْٓمٝععر ةُظععةململ
ةُنطي دلًٓ ّ مللطعدًٓ معً ةثعْزٗ ّْٓمَعة ةد عْع ةسٍٔعب
ّٓ ْٓمٝر ةُنلطدًٓ مً ىؿس ة يْ سبنس مل مل
ّحبطب ّجَ٘ ىظس ةسؼبةىٕ لعكٌ ةثعْزٗ قعسّزٓ٘ "ة٥مع٘
فةسبنٯةو ة٩ىطةٌ ت٫ي ُ لُٔ ةدو ّتُْل ةيػة ّدبد ةقعْٚ
()1
ةسّذٔ٘ شبُلٔ٘"
لُُثعععْزٗ ٢جينةعٔععع٘ ُْ ىٔيَعععة ّاذ ةمَعععة ةعععل شلعععة معععة
ضةثُععَة ي ةط ٔدعع٘ آك ع ًة ّمععب اٌ ةثععْزٗ تَععد" ذبقٔععو ةٓععةب
جينةعٔع٘ اّ ضٔةضعٔ٘ إ ٢اىَعة ٖ تؿعْز ةسؼبعةىٕ ُعْٗ علْٓع٘
مسع ٘ ّزٍٔ ٘ ّاُؿ ٙمة ٓدعذل" بعُ ةسؼبعةىٕ ٍعْ اٌ ةثعْزٗ
تطةعد عُ ٙإظَةز ةي رل ب ة نٔ٘ ملذل فن٘ ّاىَة ضذلُٕ
ةقْ ٚسبْٔٓع٘ زب عةزٗ ملخيصىع٘ ي ٨ىطعةٌ ّتػعرر ةطةُعةب
()2
ُّْ ٚةي ٔرل ة ةمي٘ ي ،يندةب ة ػسٓ٘
()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ةسؼبةىٔةب  0 0922ف  092ع 217؛ ةسؼبةىٔةب  3 0923ف ّ 079خبةؾ٘
ىقعععد ةسؼبعععةىٕ ة ةزةٔعع ةعععرٖ فعععةٌ ٓيظعععس إ ةثعععْزٗ ةلسىطعععٔ٘ فعععةىق٣ف
جينععةعٕ فينععس ٌّ مْج ععةب ّطئعع٘ ّ ّمنععة ّ لععب لدُٔعع٘ ّ ٢ىيععةٜخ مق ْةعع٘
( ىظس :ةسؼبةىٔةب )095 0 0922
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ي اّ خعععععس ةدػعععععسٓئةب معععععً ةقعععععسٌ سبعععععةةٕ ظبعععععد اٌ
ةسؼبةىٕ ٓ١فد صبد ً مً خ٣ل فيةبعُ " ةيطعس" ّ ٨ؾع" ٣
()1
عُ ٙذينٔ٘ ةثْزٗ بْؾلَة ةقْٗ " ملطَٯسٗ ة٥م٘"
ّعُٔعععُ لكىعععُ  ٢صبعععةل ةُػعععف بعععلٌ ةسؼبعععةىٕ ععععذل"
بة٤ضُْف ةدئف ع٣جةً ةُقكعة ٛعُع ٙةظُعه ّ ٢ضعي د ّمعً
اج سبؿْل عُ ٙسبسٓع٘ ّبع ٣غعف آكع ًة لعكٌ ةثعْزٗ ةعل
ذبععدث عيَععة عععع ٍععٕ ةثععْزٗ ٢جينةعٔعع٘ ّإ ٢فٔععف ض ععً اٌ
خععس ٍعععرِ ة ُنعععةب مععث " :ً٣ةثعععْزٗ ملق ُععع٘ ي
ىلَععه بػعع
ة ع  ٣ضععٔ ٌْ زبععْي مثرلٍععة" " ةثععْزٗ ةععل ٓععيلب زبععْي ي
()2
ىةزٍة ٤غد ٍْ ً٢مً ضْ ٍة"
ّي ٍر ةطٔةق ٓثرل ٍ٢ينةو لد ً٣مُْف ةسؼبةىٕ دبةِ
ثععْزٗ افيععْبس ةدظنعع( ٙي زّضععٔة ضععي٘  )0907لقععد اغععسىة مععً
ُ عع إ اٌ ةسؼبعععةىٕ ك ٓلَنَعععة ي بعععة ٤ ٟمعععس ذٔعععث ٌ
ة ٣غعععل٘ بطععع ب " ةقطععععْٗ" ّ" ةععع طؼ" إخل ذيعععع ٙإىععععُ تي ععععل
ذٔير ك بلػ ٍرِ ةثْزٗ ّضقْطَة ٤ىَة ذعدث ُ ع اّ ىَعة
ُ ملْعد ةرٖ ػبب اٌ كسٯ بُ ٍ ر ثْزٗ ط ق ًة ةُْذ٘ ةعل
()1
()2

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣
ةسؼبةىٔةب
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ززلَععة ةسؼبععةىٕ ةُيطععْز ةيععةزؽبٕ ّة يععُ بدععد ذةععف بقُٔ ع
ّذبدٓععدً ي بد ٓعع٘ ةدػععسٓئةب عععس" اٌ ثععْزٗ فيععْبس عععع ثععْزٗ
عة ة٘ ّٓ لٕ ةيرفرل ٍية تقةةيُ "ضعي٘  "0951ةعل ػبعسٖ
سبدٓث لَٔة عً ىيؿةز ة ٣غل٘ ّلْشٍه امعة ي ععةو 0928
لكىُ ٓي ُه عً ةيةع ةعرًٓ ٓيص محعٌْ "ي زبعة ب ةكعٔق٘
ملظُنععع٘ ةعععل  ٢تيلرَعععة ةػعععنظ بػعععدةي معععً ىْزٍعععة" ّ ةعععرًٓ
ضععيخسجَه مععً تُععف زبععة ب ةععل دب عرٯز ةظُععه ّ زبَ ع عُععٙ
جْ ى َعععة " ة ةزثععع٘ ةعععل تصصبعععس ةٔعععْو ي ةػعععنةل ّز  ٛزجعععةل
ةقلقعععةع ّتدؿعععف ي ةػعععسق ُ٤ؿععع ٙة ةزثععع٘! ّي تسبيَعععة
سبنس ُ ٛد شزع برّز ٨ؾ ٣ة ػسٖ ٤فدل ٍٕ سبقٔقع٘
ف ع سبقٔقعع٘ إٌ تسبعع٘ ةػععس ٤فععدل ُععد ش٫زع ع لَٔععة بععرّز
شبرل ٤فدل ّإٌ لَٔعة تطعرل ةعسّ ةعل تي ُ ع ةٔعْو ي ُُعب
ةػععسق لي طععُُ ّتيدػععُ ّدبععد لٔععُ سبٔععةٗ ثععه تععدخ مععة
()1
ةػسق ليطَسِ مً  ٤ز ٌ ّتصٓ ميُ ا ػٔ٘ ةدي ْب"
ٍّ عععر ٓطعععس ةسؼبعععةىٕ جةى ععةً فعع طبةّلعععُ ةطعععةبق٘
ّغ ْفُ ّٓ دا بةةيردث ععً اٍنٔع٘ ثعْزٗ افيعْبس ةدظنعٙ
ةػدْف ةػسق
()1

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣

ف 09

021

ّإقععةل٘ إ ذةععف لكىععُ بدععد عػععسٗ اعععْ و ّي مدععس
ذدٓثُ عً مليحص ب ة رلٗ ة٣ذبة ةطْلٔٔل فيب ٓقْل:
"تقععععْو ةٔععععْو ي بعععع ٣ةطععععْلٔةب دبسبعععع٘ جينةعٔعععع٘ ضٔةضععععٔ٘
ُيؿععة ٓ٘ ميقطدعع٘ ةععيظرل ي تععةزٓب ٨ىطععةٌ ّػبععب عُٔيععة اٌ
()1
ىؿدل ةيس ٚىيةٜحَة"
ّة ععععً ت قعععع ٙةثععععْزٗ ةطٔةضععععٔ٘ ّ ٢جينةعٔعععع٘ بةةيطعع ع ٘
ةُسؼبععععةىٕ ّ ذععععدٗ لقععععة مععععً مس ذعع ع فينععععةل ةػخؿععععٔ٘
٨ىطةىٔ٘ ّزَُٔة ٍّٕ ةٔطع ضعْ " ٚزع عرل فع رل ةُيَعرٓب
()2
ّتسبٔ٘ ةيلظ ّفنةل ٤خ٣ق"

()1

ةسؼبةىٔةب
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()2

ةسؼبةىٔةب
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برنامج الثىرَ السلنًُ
مععب اٌ ةسؼبععةىٕ ٓديقععد اٌ ةينععس ةثععْزٖ ّضععُٔ٘ مػععسّع٘
ة لة ةػدب معً اجع ذقُْعُ( )1إ ٢اىعُ ٓطعد ٙةُْؾعْل إ
ةععي رل ب ّ ةيرععْ٢ب ٢جينةعٔعع٘ ّ ةطٔةضععٔ٘ بععةةطسق ةطععُنٔ٘
ُ ف غّٕ ٛبة٨ؾ٣ذةب ة ئْٓ٘ ةػةمُ٘
لَععْ مععب ةثععْزٗ ةطععُنٔ٘ امععة ملطععّ١ةٔ٘ عععً ٢ىيلةقععةب
ّ ةينس ب ةػد ٔ٘ ةدمْٓ٘ لكىَة تقب عُع ٙععةتو سب ْمعةب
لةةػعععدب ضبعععو ععععع فنعععة ٓ١فعععد ةسؼبعععةىٕ ععععع  " ٌ٤سب ْمععع٘
مليدطل٘ ة ةسلع٘ تطع ب ةثعْز ب ّ سب ْمع٘ ةدة ةع٘ ةسغعٔدٗ
ذبعععْل ّىَعععة ةطٔةضعععٔ٘ ٨ىػعععةّٓ )2("ٜ٘ٔديقعععد ٍعععر ة ةتعععب
ةدسبٕ اٌ ةثْزٗ سبقٔقٔ٘ ٍٕ ةل ت ٖ ١إ إؾ، ٣ينب
ّإ ىَك٘ جينةعٔ٘ ذقٔقٔ٘ غةمُ٘ ّة ً فنة احملية لَْ
()1
()2

اممل ةسؼبةىٕ ةقْمٔةب برلّب
ةسؼبةىٕ ةقْمٔةب

2
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ٓس ٚحبو اٌ ٨ؾ٢ ٣جينةعٕ ةػةم رل ن ً مً ٌّ
ىقععع٣ف ضٔةضعععٕ م٫نَعععد( )1إذ إٌ سب ْمعععةب ععععع اةعععد اععععد ٛ
٨ؾ٣ذةب ّة ً فع ىقع٣ف ضٔةضعٕ (ي سب ْمعةب) ٢
ٓؿعععةذ ُ ىقععع٣ف ي ٤ل عععةز ّ ٦ز ٫ٓ ٢ ٛسجععع ٙميعععُ فع ع رل
لةٜععدٗ( ّ )2ةػععدب ػبععب اٌ ٓدععٕ اٍنٔعع٘ ةثععْزٗ ةطٔةضععٔ٘ ةععل
تلتٕ ي خيةو ةينَٔد ملط و ملينث ي " ةثْزٗ ةسّذٔ٘" ةعل
()3
اؾ سبسٓ٘ ةطٔةضٔ٘
تػ
إٌ عنُٔععع٘ ٨ععععد ّ ةيركعععرل ةُثعععْزٗ ةطٔةضعععٔ٘ ّ ةعععل
تيحُعع ٙاضةض ع ًة بةةيَععرٓب ةسّذععٕ ّ شبُقععٕ ةُيععةع تدععد ملَنعع٘
ةسٜٔط٘ ةُرٔةٗ ي عس" ةسؼبةىٕ ّي ةدقدًٓ ّ٤ةمل مً ٍر
ةقعععسٌ ذح عع عنُٔععع٘ ٨ععععد ّ ةيركعععرل ي إ ز ك ةسؼبعععةىٕ
ملةٍٔه ةثْزٗ ذ تَة ةثْزٗ ٢جينةعٔ٘ ّ ةطٔةضٔ٘ ٤مس ةرٖ
عةو تْجَةب ةدلجْ شٓ٘ ةْطئ٘ ةدسبٔع٘ فُعَة
ٓد ظ بػ
ّامصجيَة ةل "إ سبعسف ةدةملٔع٘ ةثةىٔع٘ ك تطعس بدٔعدً ي
ذبسفةتَععة ملدة ٓعع٘ ة٩مدلٓةةٔعع٘ ذٔععث ضععد إ ىيععص ي بدععل
()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ملؿدز ىلطُ

()3

ملؿدز ىلطُ
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ملْ ُب ةطٔةضٔ٘ شلةم٘ مً ٨مدلٓعةةٔمل ٌّ ةيخطعٔة جبدٓع٘
()1
مً اج ةيرعسز ةيعةو معً ةطعٔطسٗ ةطٔةضعٔ٘ ة٩مدلٓةةٔع٘"
ّي عععةو  0914ؽبدلىععة ةسؼبععةىٕ ةلععةز مععً ملدٓيعع٘ ةسازلةةٔعع٘
ةؿةخ ٘ إ ةلذسٓ ٘" :زلد ز ٓل ة ٔكعة ٛعْقعةً ععً ةدُعه
٤محس ةرٖ ّقديُ ي ٓدٖ إذعد ٚبيعةب سبسٓع٘ ٤مسٓ ٔع٘
زلد عُه ةطُه لْق لُطعلل ٢جينةعٔع٘ بدعد اٌ فعةٌ عُنعٕ
عُه ةقيةل ّفي عُ ٙبعةبٕ "ي إؾع ٣ةلعس إؾع٤ ٣مع٘
()2
ّي تَرٓب ةػدب تَرٓب ةس٠ضة ّ ٛسب ةو"
ي ضععي٘  0900اعُععً ةسؼبععةىٕ ي ىْٔٓععْزك مععً جدٓععد اٌ
ةثعععْزٗ سبقٔقٔععع٘ ٍعععٕ ةثعععْزٗ ةسّذٔععع٘ ّزلععع ٙىلطعععُ "ثعععْزّٖ
ةسّ " ض٣ذُ عع ة ُن٘ ةؿة ُ٘ ّفيب بَر ةؿعد ٓقعْل:
"اىة ثْزّٖ اُّعف ذٔةتعُ ةثعْزٗ ضعُنٔ٘ ذقٔقٔع٘  ٢ةثعْزٗ فةذبع٘
ضٔةضععٔ٘ ا عععْ ةيععةع إ ثععْزٗ ال ععةز ّاخعع٣ق ّ ف ّا ٓععةٌ"
ّ ةثْزٗ سبقٔقٔ٘ ٍٕ ةل "تينْ منًْ ط ٔدٔ ًة ّعً طسٓو زتقةٛ
٤غٔة ّ ٛسبٔةٗ نة ٍٕ إ مة ٓي ٕ اٌ ٓ عٌْ"(ّ )3ي مْقعب
()1

"ذسف٘ ةيرسز ةْطل ملدةؾس ّ ةدلجْ شٓ٘ ةْطئ٘" بْخةزض

()2

ةسؼبةىٔةب
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()3

ةسؼبةىٔةب
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خععس ٓ١فععد ملديعع ٙذ تععُ" :ا عععْ ةيععةع إ ثععْزٗ ي ةدقععْل
فػععس جععٍْسٖ ة٩ؾعع ٣سبقٔقععٕ ةععرٖ ٓ يععد ٟيٯ ّلٔععف
ّٓيعععععدزد إ ضعععععْ ىة إ اّةٔعععععة٤ ٛمعععععس لٔيعععععة إ ز٠ضعععععةٜية
()1
ّذ ةمية"
ٓيطُو ةسؼبةىٕ مً تؿعْز اٌ ةػعدب ة عةٜظ زبةٍع ٢
ٓطُععب سبسٓعع٘ ةة ع ًة إ٢ ٢عيقععة ِ بلىَععة ربْة عُ ٢عيععد  ٛعُععٙ
 ٤ئععة ٛةععٔن ٥فٔطععُ ّمددتععُ ّي ٍععرِ سبععةل لععكٌ مللَععْو
ةػععد ةععد زد ةُرسٓعع٘ ٓيرؿععس ي ةيؿععس" بدلْٓعع٘ ّ سٓصٓعع٘
ّلْقععْٓ٘ ّ شبععْ" فع شبععْ" عععع فنععة ٓقععْل ةسؼبععةىٕ عععع إذ
خُ٫ععب ةظععةك ّظ ع ةػععدب جععةٍ ً٣اٌ ٓي ععْا مقدععدِ ظععةك خععس
بٔينة سبسٓ٘ مب ةيَرٓب ىعدل ع ذّ ىعْزًٓ ىعْز ٓكعٕ ٛةطسٓعو
خةزج عةً ّىععْز ٓكععّٕٓ ٛطَععس بةطي ع ًة إٌ تَععرٓب ةػععدب ّتدُٔنععُ
ّتدسٓلُ ذقُُْ ّّ ج ةتُ ٓكدف سب ه ٢ضعي د ٖ ّٓ٣غعُٔ
بةةيععدزٓخ( )2لععةمليْز امععمل ةسؼبععةىٕ زا ٚاٌ ةْضععُٔ٘ ٤ضةضععٔ٘
()1

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣

()2

ةسؼبةىٔععةب  0 0956ف  ّ 016ىظععس :ع ععد ةععسمحً ة ععْ ف ع "ط ععةٜب
٢ضععي د " ةقععةٍسٗ ٍّ 0930ععْ تؿععْز عععةو عيععد ملييععْزًٓ ةدععسف (ب ع ةععدٚ
ملييْزًٓ بدةمٯ٘)
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ةُْؾععْل إ "نُ عع٘ ٨خععة ٛةدععةو ةػععةم " ت نععً ي ةدن ع
ةطعععُنٕ ٨ؾععع٣ذٕ ةطْٓععع ّي ة نعععةل ٤خُ٣ععععٕ ّي
تَرٓب ٨ىطةٌ ةيلطُ ّؾْ ً ٢إ ةطنْ ةعر تٕ ٍ ٌ٤عرِ ملثع
ّ مل ة ٍ ٟعٕ ةعل ذبعد عنُٔع٘ تطعْز ،ينعب ة ػعسٖ ةقعةٜه
عُ ٙة نة٢ب ةسّذٔ٘ ّتَرٓب ةيلْع ّتسُٔ٘ ملػةعس
ّ ةععععيلظ ٨ىطععععةىٔ٘ ةطععععةمٔ٘ شبةةععععدٗ عععععع فنععععة ٓقععععْل
ةسؼبةىٕ عع ٍٕ ملئقظ٘ ةيةشع٘ إ ضيط٣ي معة ّز  ٛةط ٔدع٘
٨ؾ ٣غ، ٌّ١ينب ّةسلب غلٌ ٤لس ّ زبنةعةب ّؾعْ ً٢
()1
إ صبد ٨ىطةىٔ٘ مجدةٛ
امععة عبععً ليديقععد خبطععل مقدمعع٘ ةسؼبععةىٕ ةل سٓعع٘ ذععْل
اضعع قٔ٘ مَنعع٘ ة نععةل ٤خُ٣ععٕ ة٩ىطععةٌ بةةيطعع ٘ ةُنطععةٜ
٢جينةعٔعع٘ ٤خععسٍّ ٚععٕ ملقدمعع٘ عععع مليَحٔعع٘ ملثةةٔعع٘ (بععةملديٙ
ةلُطلٕ) ةل ززل ذدّ ملنةزضعةب ّ ةيْجَعةب ةل سٓع٘
ّ ةيظسٓععع٘ ة يةبعععةب ةسؼبعععةىٕ ّخط عععُ ّةقة ٛتعععُ زبنةٍرلٓععع٘
ملخيُلع٘ ّمععً ٍيعة فةىع ة ُنع٘ ٍععٕ ضع٣ذُ ةععسٜٔظ ّإةٔععُ
تدْ ةد ةزٗ ةػَرلٗ عع " ذُ فُنيف ّ مؼ" ّ ىطحةمةً معب زٓ٠يعُ
ملثةةٔ٘ عع شبُقٔ٘ لكىُ ٓ ٢يرنظ ة ث زّ ة نةل ي ةدةك
()1

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف 080

026

()1

إذ فةٌ ذةف مً غلىُ ةقكة ٛعُ ٙذزٗ مً ضعدة ٗ ٦خعسًٓ
لطععْ  ٛا زك ذةععف او ك ٓدزفععُ لة٨ىطععةٌ بةةيطع ٘ إةٔععُ ٍععْ
٨ىطععةٌ ،ععس عععع ةطععدٔد اّ ةػععقٕ ةلقععرل ّ ة ععل شبععرل
ّ ةػسٓس عع فَُه بػس ّؾْز صبس ٗ شلر ة ةٍّ ًٜرِ زلع٘
اخعععس ٚكٔعععص اطسّذعععةب ةسؼبعععةىٕ ملثقعععف ةُٔدل ةعععٕ ّ مليعععْز
ةدلجْ شٖ ةؿ رل
ّ سبقٔقععع٘ اٌ ةسؼبعععةىٕ مييعععةُل ّمعععب ذةعععف لعععكٌ بعععمل
ُط ربٔ٣تُ ّتؿْز تُ ةل سٓ٘ ّغةٜخ خُٔ٘ لػدةزِ ةرٖ
اغسىة إةُٔ ُ ع ُُٔع ٓيدعةز م ةغعسٗ معب ملكعنٌْ ةطعحةةٕ
ّ ةدلةعٕ ة ثرل مً مقة٢تُ
اُعسف إ ٢فينعةل
ؾة ةسؼبةىٕ بسىةمخ عنُُ بػع
ّ٤ل مسٗ ي "عٰظ٘ زاع ةطي٘" ّلَٔة ٓ١فد تُْعُ إ ة نعةل
ة ػععععسٖ ّة يععععُ ؼبُععععه بععععرةف ذُنعع ع ًة عععععع فنععععة ٓدععععذل" ع
ّ ة نة٢ب ة ػسٓ٘ ( ةعل ؼبُعه بَعة) ةٔطع تدُٔنعةً ضٔةضعٔةً اّ
ٓئةً ةٔ ث بةةقْٗ ّ ٨فس ِ ّٓدصش بةةطٔف ّ ةيةز عُ ٙةلس اٌ
ٓطُب ة نةل طُ ع ًة بع عُٔعُ اٌ َٓعٔه ٍٔةمع ًة ُ ع اٌ ٓلعْش بعُ
ٍّْ قد ٨فس ِ "ي ٣ُ٨ي عً شب ٔعث ملكعس" خةؾع٘ ّاٌ
()1

ملؿدز ىلطُ

ف 67

027

ي ف ع ميععة م ععةمص ّضععٔٝةب ّةععْ ُؿععد اذععدىة اٌ ٓصٓ ع عٔ ع ًة
ّ ذععدً لٔععُ اّ ٓيععصي عععة ٗ ّ ذععدٗ ُ ٔرعع٘ ةيرطععي ذععةل شلٔٝعع٘
٢جينةعٔ٘ بدل ةيرطً ةقع لَٔعة ةلطعة ةكعدل ّ ععٕ
شبؿْمةب ّةي٣غُ ٙطه مً ةظُه ّ ٢ضي د
خطع ًة
ّ ٢بد معً ٨غعةزٗ ٍيعة إ اٌ ٍعرِ ةسٓ٠ع٘ تػع
عةم ع ًة بةةيط ع ٘ ُ ٤ععب مليععْزًٓ ةدععسف لةةععدعْٗ ( ةْعظٔعع٘) إ
ة نةل ٤خُ٣عٕ ّ ةطعنْ ةسّذعٕ ةعر تٕ إ زجع٘ مل ةة ع٘
ّ ةيطس" ُة ب ةسؼبةىٕ عع ي بدعل ملْ ُعف ععع إ تلفٔعد ب
مععً ىععْي اٌ ةلقععرل ػبععب ا ٢ؼبطععد ة ععل بةعي ععةز اٌ يععٙ
ةيلظ ازلب ّازل ٙمً ة ل ملة ٖ
ةقععد مح ع ةسؼبععةىٕ عععدل ضععيْ ب ملععد ةثععْزٖ ةدةؾععف
ضيْ ب ةطلسٗ ةييْٓسٓ٘ ضعيْ ب ةيػعة ة لعةذٕ معً اجع
سبسٓ٘ ّّذدٗ ُ٤طةز ةدسبٔ٘ ذُنُ عً ةيةع ةرًٓ ٓعص ٌّ
ُععْٗ مععً اىلطععَه لٔيرععسزٌّ ّ ٢لك ع ٤ذععد مععً ةيععةع عُععَٔه
اّةٝف ةرًٓ ٓسلدٌْ ذ تٔيَه ةسّذةىٔ٘ شبُقٔ٘ لْق ف ضعُط٘
()1
مة ٓ٘ ذبةّل ُيَُة اّ إٓقة" منٍْة
()1
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ّعبً ىسجس اٌ ذحس ٤ضةع ي عقٔدتُ ةل سٓ٘ ّ٫قعب
ي تقدضُ ةُ يةف ّ٤ل مً " ةسؼبةىٔةب" ّجس ٚذةعف ي ضعي٘
*
 0915ذٔث فةٌ ةُ معً ةدنعس عيدٜعر تطعد٘ ّعػعسٌّ عةمعة
ّجععة ٛلٔععُ، ٢" :ععد ّ ٢ةػععَسٗ اميععٔل ةقؿععْ ٢ ٚةطععٔة ٗ
ّ ٢ةدظن٘ ّ ٢ملةل ّ ٢ةثسّٗ ّإمنة اميعٔل زبٍْسٓع٘ ٍعٕ اٌ
افعععٌْ بطعععٔطةً ي اعنعععةةٕ ؾعععة ُ ًة ي اُعععْ ةٕ مطعععيقٔنةً ي
م ة  ّ ٕٜز  ٕٜط ٔدٔةً ي تؿسي ّضعُْفُ ذعسً ي معة اذعب
ّمععة افععسِ اّ اٌ افععٌْ ٜن ع ًة ىظٔععف زبطععه ىصٓععُ ةدق ع
ّ ةقُععب بدٔععدً عععً ةيؿععُف ّ ةصخععس" ّ ملؿععةىد٘ بدٔععدً عععً
زبؾب ّ شبعْ" ّ ةيربعرف بدٔعدً ععً شبحع ةعرٖ ٓعرل ةعيلظ
ّضٔ سبقٔق٘ بدٔدً عً ة رف ّ ةػدْذٗ ّ ملد ٍي٘ ّ ةسٓةٛ
عُعععٕٯ اٌ اُي ععع مععععة ٓقععععةبُل مععععً ةؿععععدْبةب ي مطععععةةف
سبٔةٗ جة ً ثةبيةً ؾةبسً ميحُدً بةغ ًة عُٕٯ اٌ اىعةٍل ةلطعة
ّ ةكعع٣ل ي ةيععةع اّ اٌ اعععٔؼ ٌّ اٌ اب ععل اذععدً ّاذععب
ٌّ اٌ ا عةز مععً اذععد ّازتلععب ٌّ اٌ اتسلععب عُعع ٙاذععد ّاتقععدو
ٌّ اٌ ا ّع مً ٍه ّىٕ اّ اذطعد معً ٍعه لعُْٕ ٍعرِ ٍعٕ
ضيل ّةُ عرل اٌ ٓطعُ ْ ذ ب ملطعُف إذ غعة ّ٠اّ اٌ ٓيخعرّ
* فةٌ ةيقدٓه ةرٖ في ُ ةسؼبةىٕ ذب عيْ ٌ" :ي ة ةف" ع ( ملذلجه)
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ضع عيٯ٘ تعععْ لقَه ةعععٔظ معععً غعععلىٕ اٌ اتعععدخ ي غعععّ١ىَه ّ ٢اٌ
ازغدٍه ميرزً اّ اعظَه ميلمٯسً ميَد ً
عُٕٯ اٌ اعٔؼ مطيقٔن ًة ؾة ُ ًة مطعةمل ًة ّةُيعةع اٌ ٓدٔػعْ
فنة ٓطٔب شله
اذب ا ٢اىؿس اذعدً ميع ٙفةىع ىؿعٔرل ّةٔعدٗ ل عسٗ
ش ُٜعععع٘ ّّ ٢ةٔععععدٗ ذقٔقعععع٘ ٜنعععع٘ ّا ٢اىكعع عهٯ إ ذععععصف مععععً
٤ذص ف اّ طةٜل٘ مً ةطْ ٜف اّ مجدٔ٘ مً زبندٔعةب مَنعة
فةىع ؾع ةتَة ّمَنععة تطععةم ةٓةتَععة ّا ٢اضععةعد اذععدً ٢
ٓدن ي مطةعدٗ ىلطُ ّإذ فةٌ يٯ مة ُٓعَه ةيعةع إ شبعرل
ّٓسلدَه زج٘ ّ ذدٗ ي ضُه ةسُٕ ةدقُٕ ّ ةسّذعٕ اذعب اٌ
اظَسِ بة َملث٨ ّ ٪غةزٗ ّ ةُطف  ٢بة٨ىر ز ّ ةْعٔد ّ ةيلمٯس
اذععب اٌ تػععب ذٔععةتٕ  ٢اٌ تلسُععب اٌ ت ععٌْ فلذععد
ة ْ فب ةطنةّٓ٘  ٢فطَه مً ٤ضَه ةيةزٓ٘"
إىُ ُةىٌْ اخ ُٕ٣ز ٜب مليْز عع إىطةىٕ!
ّي ععععةو  0935ز ٯ عُععع ٙضععع ١ل ىؿعععُ" :معععة ٍعععْ ٍعععدل ه
٤زلععع ٙمعععً جَعععة فه ّفٔعععف تسجعععٌْ ةْؾعععْل إ ٍعععر
شلععد"؟" عُعع ٙةيرععْ ةيععةةٍٕ" :ععدي ي سبٔععةٗ :اٌ ابععرل مععة ي
طةُل فيةب٘ ّخطةب٘ ّعن ً٣ةيرسٓعس ٨ىطعةٌ معً ُٔعْ زبَع
031

ّ ةلقععععس ّ شبععععْ" ّربلٔععععف ٢٦و ة ػععععسٓ٘ ّإش ةعععع٘ ٍّ٤ععععةو
ّ ٤قةةٔ ي ةدقةٜد ّ ةيدةةٔه ةطٔةضٔ٘ ّ ٢جينةعٔ٘ ّ ةدٓئع٘
ّّضُٔل إةُٔ :ةل س سبس ّ ة رث سبس ّ ةقعْل سبعس صبعس ً
()1
مً ف ذبصف ّتدؿب ّاٍْ  ٛغخؿٔ٘"
ّي ٍععر ٨طععةز ٓععس ٚةسؼبععةىٕ اٌ ملؿععُس ةععرٖ ٓععدعْ
ةيععةع إ ة نععةل  ٢بععد اٌ ٓطععيند عُنععُ ّّذٔععُ مععً امععس ٛ
ةػععععدس ّ ةي ععععْٗ ةدععععةمُمل ٜنعع عةً ي ضعع ع ٔ زبنععععةل ّ سبععععب
ّ ةيطععععةٍ (ّٓ )2ؿععع ةسؼبععععةىٕ إ ٢ضععععيييةد بععععلٌ ذبقٔععععو
٨ؾعع ٣ملس ععْف ض ععً اٌ ٓععيه بقععْٗ ُ٨يععةي ةععل ػبععب اٌ
ضُ َععة ةدععةمٌُْ ي ٍععر ،ععةل ةععرًٓ ض ععً اٌ ٓػ ع ُْ
"ضُطععُ٘ سبقٔقٔعع٘"(" )3ضُطععُ٘ مععً ُ٨يععةي ّ ةععٔقمل"  ٢تييَععٕ
ذي ٙتده ةدعْٗ ٤م٘ ّعيدٜر تيَل ٤مع٘ ةيَكع٘ سبقٔقٔع٘
()4
ّدبةٍد زبَة ٤فدل لٔيه ٨ؾّ ٣تيرقو ٤مئ٘
()1

ملؿدز ىلطُ

ف 023

()2

ملؿدز ىلطُ

ف 039

()3

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣

()4

ملؿدز ىلطُ

ف 00

030

ة ً ةسؼبةىٕ ٓيحُ ٙي م١ةلةتُ ةٔظ فنثقف ةٔدل ةٕ عع
ميْز ٓدنع ععً طسٓعو ُ٨يعةي ّذطعب ّإمنعة فنيةقع عنُعٕ
ىػٔة للٕ ُؿٔدتُ ةيثسٓع٘ ععع " ةسضعْل ٤زلع "ٙةعل ىظنَعة
مطيَُنةً اضُْف ةػعةعس ٤مسٓ عٕ ّ ةع ّٓينعةٌ ٓقعْل" :إىعُ
ةل س ةدةم ة ّ٣ف ةسّ ةػةم ةٍْةف ة ةذز"
ةيةغس ةثةٜس عُ ٙةدّ و ٓػد ةيةز ّٓػرر ةطَةو
ٍْ عدّ ةٔلع ّ زبنْ

ّمل ف ةط٣ض ّ ةقْٔ

ُْٓل ي ةٔةٜطمل زّ ةٔقمل ٍّْ ملدصٯٖ ّ ملدمل
ؼبن ع ملدععْل ّ ملػععد ٓععيرل ض ٫ع سبععو َّٓععدو ؾععسّ
ةك٣ل إىٕ عدّ ةٔلع ّمدمل ة ةٜطمل
ج ٝابدث لٔف ملس ّ سب ْز ّ شلن٘ ّ ةيػة
()1
ّ ٤م ّذبٯ مل ةمسٗ ّ مل ةة ٘"

()1
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ّ ٨ضةٌ

أفهـار يف الرتبًُ
اغسىة مً ُ ع إ اٌ ةسؼبعةىٕ ٓديقعد اٌ إؾع، ٣ينعب
ة ػسٖ (ّبةةيةةٕ إؾع ٣منعة سب عه) ٓعست ة بؿعْزٗ تةمع٘
ي ىَةٓ٘ ٤معس بكؾع٨ ٣ىطعةٌ ذ تعُ "ّ ٨ىطعةٌ معدىٕ" بعةةط ب
ّضٔ ق ٙمدىٔ ًة ّلُٔ "لطسٗ خرل"(ٓ ٢ )1كعدلَة ى عد ةعدىٔة ّ٢
ٓصَُٓة ة ١ع ّ ٢ضيد ة
ّمً ٍية ىطيْعب ملةذ ُّف ةسؼبعةىٕ م ةلرعةً معً اجع
٢زتقة ٛسبس ةُلعس ت دعةً ملؿعةسبُ ةر تٔع٘ ّ ٢جينةعٔع٘ ّمعً
اجع فنععةل غخؿععٔيُ اخُٔ٣عةً ّا بٔع ًة ّمععب ةيطععْز ّ ٢زتقععةٛ
ّ ةطنْ ّمب ةيرسز مً ةقْٔ ةديؿعسٓ٘ ّ شب٣لعةب ةدٓئع٘
ّمً ٍّ٤ةو ةقْمٔ٘ مليطسل٘ ّاٌ ؼبؿ ذةف ةينعْ ّ ٢زتقعةٛ
ّ ٢فينععةل ي إطععةز ٤خعع٣ق ٨ىطععةىٔ٘ ةدةمعع٘ ةععل  ٢تيطُععو
مععً مْ ُععف ط قٔعع٘ اّ طةٜلٔعع٘ اّ عسُٔعع٘ مدٔيعع٘ امععة ٤ضةضععٕ
()1

ةسؼبةىٔةب
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ّ زبععٍْسٖ ي بسىةصبععُ ٨ؾعع ٣ةلععس لكىععُ ٓينثع ي ةععدعْٗ
إ ثععْزٗ ل سٓعع٘ تقكععٕ عُعع ٙةػععدْذ ب ّ ةدععة ب ة ةةٔعع٘
ّ ةيقةةٔد مليخُل٘ ّ ةطخةلةب ّ زبَ ّ ةكع٣ل ّزّ ضعب
ُ٨طةعٔعع٘ ة ةُٔعع٘ ي ةععْعٕ ّ ملععد زك ّفععةٌ ةسؼبععةىٕ ٓععدعْ
إ تقعععدٓه ةذلبٔععع٘ عُععع ٙةيدُعععٔه معععً جَععع٘ ّ ضعععي د ل ةيدُعععٔه
ةدٓل ّ ةطةٜلٕ بةةيدُٔه ةْقدٕ مً جَ٘ اخعسّ ٚلعو ةيظعةو
ّ٤زّبٕ ّ ةيخُٕ ةيةو عً م عدا تقطعٔه ملعد زع ّليرَعة ت دع ًة
ة٣ىينعععة ٛب ةطةٜلٔععع٘ ّ ملرٍ ٔععع٘ ّ ىطعععحةمةً معععب ٍعععر ملُْعععف
مل ععد ٕٜفععةٌ ةسؼبععةىٕ ٓيععة ٖ طععْ ل ذٔةتععُ بسلععب ةقْمٔعع٘ (ي
ف ميةذٕ سبٔةٗ ّ ةيل رل) عُ ٙةدؿع ٔ٘ ةدٓئع٘ ّ ةطةٜلٔع٘
ّ ملرٍ ٔععع٘ لطةةعععب بلؿع ع ملدزضععع٘ ععععً ة ئطععع٘ ّامعععةفً
ةد ععة ٗ ٤خععس١ّٓ ٚفععد ي ٍععر ،ععةل اٌ ععسع ةل ععسٗ
ةْطئعع٘ عععع ةدُنةىٔعع٘ ةػععةمُ٘ ٓ ععدا ي فع بٔع ّي ملدزضعع٘
ةْطئ٘ مليرسزٗ مً ف اةْ ٌ ةطةٜلٔ٘ حبٔث ٓيُقع ٙاطلعةل
ملطُنمل ّ ملطٔرٔمل ّ ةَْٔ إخل ملدعةز" ذ تَعة معً مدُعه
عُنعععةىٕ (ّقعععدٕ) ّ ذعععد ذبع ع ضعععقف ّ ذعععد ّمعععً فيعععةف
()1
مدزضٕ ّ ذد ّقنً ميَةد ُْمٕ ّ ذد
()1
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ّ ةْ ُب اٌ اطسّذةب ةسؼبةىٕ ّال ةزِ شبةؾ٘ تطعةٜ
عكعععْٖ تيظْمععع٘ عقٔدتععععُ
تسبٔععع٘ ةعععيؼ ٛمست طععع٘ بػععع
ةل سٓ٘ ةدةم٘ ّشلر لنعً ةط ٔدعٕ اٌ ٓعدعْ بكسبعة ةيدصٓعص
ةػععععدْز ةععععْطل ةػععععةم ّزفيععععُ ّ٤ل ةْذععععدٗ ةقْمٔعععع٘
زب س لٔ٘ ّفةٌ ي ذٔةتُ فَُة مئقيعةً معً اٌ إؾع ٣ةْ ُعب
ةدسبععٕ إمنععة ٍععْ بةملععد زع ةْطئعع٘ ة٣مرٍ ٔعع٘ ةدةمعع٘ ّبةةذلبٔعع٘
ةْطئعععع٘ ةدةةٔعععع٘ زبةمدعععع٘ ّبة٢ضععععي ية ٛةيععععةو عععععً ملععععد زع
ّ ملدةٍععد ّ ة ُٔععةب ةطةٜلٔعع٘ ّ ملرٍ ٔعع٘ ّفععةٌ ٓععس اٌ مععة
ُٓصو ة  ٣ةدسبٔ٘ ةل تدد ب لَٔة ملدةٍعد ّ ملعد زع ةدٓئع٘
ّ ةي ػرلٓ٘ إمنة ٍْ ٍعر ةػعدْز ةعْطل شبعةةـ معً غعْ ٜب
ملعععرٍ ٔةب ّ ةطةٜلٔعععةب فُعععَة ععععع ةػعععدْز ةؿعععةي ّ شبعععةةـ
ةرًٓ تدقد
ةُْطً ّفةٌ ٓ١مً إضةىةً ف رلً بسجةل ملطيق
عَُٔه ٦مةل ُ٨ةم٘ ّطً مْذعد ٓ ٢دعس" ةيقطعٔه ّ ةيحصٜع٘
ّٓ ٢دعععس" ٢ت عععةل ّ ملرةععع٘  ٢ضعععٔطسٗ لٔعععُ ةُعععدخّ ٛ٣طعععً
ضبعععسز معععً ُٔعععْ ةيدؿعععب ّ شبعععْ" ّ زبعععؾب  ٢ظُعععه لٔعععُ ّ٢
ميَةٌ ّ ٢خيْي ٍّْ بعةةس ه معً ذةعف ةذلفٔعص عُع ٙةيةذٔع٘
ةْطئعع٘ عععع ةقْمٔعع٘ ٓععس ٚاٌ جٔ ع ةػ ع ةف ػبععب آ ٢يدععصل ي
تدُنُ قنً اطس قٔق٘ مً ملؿعةحل ةقطسٓع٘ ة ريع٘ بع  ٢بعد
شلععر زبٔ ع مععً ملثةُلعع٘ ّت ععة ل ملدععةز" مععب ٦خععسًٓ خدمعع٘
035

ةُركعععةزٗ ٨ىطعععةىٔ٘ ّ ةدعععسف جعععص ٛذٔعععْٖ ميَعععة ّة عععً بدعععد
ذبقٔععو ةْذععدٗ ةقْمٔعع٘ عععع ةطٔةضععٔ٘ عُعع ٙىطععةق ٤معع٘ ةدسبٔعع٘
فَُة
ةقعععد بعععسش ةسؼبعععةىٕ ي ُكعععةٓة ةذلبٔععع٘ ّ ةيدُعععٔه م٫ؿعععُر ًة
ف رلً ةْطيُ ة يةٌ* ل ةٌ غخؿٔ٘ جينةعٔ٘ ز ٜعدٗ دبةٍعد
ةيْطٔععد ف ع مععة ٍععْ تقععدمٕ ّفع مععة ٓطععَه ي اٌ ٓععدلب إ
٤مةو ذسف٘ ،ينعب ةدسبٔع٘ بدةمع٘ ّ ،ينعب ةُ يعةىٕ خبةؾع٘
لةةدلىععةمخ ةععرٖ طسذععُ ٨ؾعع ٣ةيدُععٔه ٓ ععدا مععً شلحععْو عُععٙ
ةيدؿععب ةععدٓل ّ ةظ٣مٔعع٘ ّ ة لععة قععد ةيحصٜعع٘ ّ ةدنع
عُ ٙتيْٓس ةدقْل ّىْعٔيَة ّتْذٔد ة  ّ ٣سبةجع٘ إ بسىعةمخ
تدُٔنٕ ّ ضب ةيطةق ُيكيَة قسّزٗ ذبسٓس ةدق ةدسبٕ معً
ٍٔنيعععععع٘ ةٍ٣ععععععْب ّعُععععععه ة عععععع٣و ةععععععدٓل عععععععع ملدزضععععععٕ
( ةطع ْ٢تٕ) ّقععسّزٗ ذبسٓععسِ مععً ةقٔععْ ةل سٓعع٘ ةُقععسٌّ
ةْضطّ ٙإعطة ٛلد٘ جدٓدٗ ُّْٓ٘ ةيطْز ة ُد ٌ ةدسبٔ٘
* ٓيةجٕ ةسؼبةىٕ ةػ ةف ةدسبٕ بةةد ةزٗ ةقْمٔع٘ ةيةةٔع٘ "ُع  :إىعٕ ة يعةىٕ ميطعْي ي
خدمعع٘ ة ع  ٣ةدسبٔعع٘ ّفُيععة ميَععة ّ عن ع تععة تقععْل ّمععً اعععص ٤معع٘ اعععص
اُطةزٍعععععة مجٔدععع عةً" ٍّعععععر معععععة ٓ١فعععععد صبعععععد ً زٓ٠يعععععُ ةْذدّٓععععع٘ ةدسبٔععععع٘
مليقدم٘( ملذلجه)

036

ّةيرقٔو ذةف ةدلىةمخ طةةب ةسؼبعةىٕ بدنع تيعْٓسٖ عُعٙ
اّضععب ىطععةق قععنً زبنععةٍرل ة ععٕ تيق ع ةييععةٜخ ٤خُٔ٣عع٘
ّ ةل سٓ٘ ملذلت ٘ عُ ٙمصد الك إظبعةش ب ةثقعةليمل ة سبٔع٘
ّ ةػسُٔ٘
امة تيلٔرِ لٔقب عُ ٙعةتو اّةٝعف ٤لعس ةعرًٓ ضةثُْىعُ
(ضععععةثٌُْ ةسؼبععععةىٕ) ي ةطععععدٕ ةععععدّ٠ف إ زُععععٕ ،ينععععب
ة ػسٖ ّعُ ٙافيعة" ةػخؿعٔةب " ةعل تييؿعس لَٔعة ةقعْٚ
ةسّذٔ٘ ّ ةدقُٔ٘ عُ ٙةقعْ ٚملة ٓع٘"( )1فنعة ٓ١فعد ةسؼبعةىٕ
اٌ ٍعع ٛ٢١ةيععةع ( ةسؼبععةىٔمل ّ ةطُٔدععٔمل) مْجععْ ٌّ ي مجٔععب
ةط قعععةب ّ ةػعععس ٜس ٢جينةعٔععع٘ ّغعععدةزٍه ػبعععب اٌ ٓ عععٌْ:
()2
" ةدن ةؿةحل عع اؾسٯ ٓ ٤ةٌ"

()1
()2

ةسؼبةىٔةب
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ةسؼبةىٔةب
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الشرم والغـرب
ٓععععس ٚةسؼبعع عةىٕ اٌ إذععععد ٚةْضععععة ٜشلةمعععع٘ ي مطععععلة٘
"إىطةىٔ٘ ٨ىطةٌ" تينثع فنعة احمليعة ضعةبقةً ي إ خعةل الكع
ميحعععص ب سبكعععةزٗ ّ٤زّبٔععع٘ إ ةػعععسق ّي تدسٓعععف ة عععسف
بدطة ٛب ةثقةل٘ ةػسُٔ٘ لقد ّجد ي فُيعة سبكعةزتمل ُٔنع ًة
اؾععُٔ٘ ّىةلدعع٘ ةُ ػععسٓ٘ مجدععة ّ ٛةْ ُععب اٌ ةيَكعع٘ ةؿععيةعٔ٘
ّ ةيقدو ةدُنٕ ّ ةيقل ّ ةثقعةي ي ة عسف عُع ٙخُلٔع٘ ةيخُعف
ُ٢يؿععة ٖ ّ ةثقععةي ةُػععسق تسفععة ي ل ععس ةسؼبععةىٕ اثععسً ٢
ضر ٙإ ٢اٌ ةسؼبةىٕ فعةٌ مقييدعةً بدنعو ّؾعدق اٌ ةيطعْز
ةل ععسٖ ّ ةيقععدو ي ،ععةل ملععة ٖ ععرل فععةلٔمل ّذععدٍنة
ةيطْز ٨ىطةٌ ّمنِْ اخُٔ٣ةً ي ة سف ةؿيةعٕ ّبةملقةب لعكٌ
مليظْمةب ةػدسٓ٘ ّ ٤ل ةز ةلُطلٔ٘ ةً تقدمة ضْ ٚةقُٔع
ة نةل ٨ىطةٌ ّصبيندةتُ ي ةػسق ّشلر ّقب فةت ية عُٙ
عةتقُ زضةة٘ ى ُٔ٘ تيحُ ٙي تطعٔرل "بعْ خس ةدقع ّ ةعسّ " بعمل
038

ةػسق ّ ة سف مػرْى٘ تة ؼبيةجعُ ّ٤ل معً عُعْو ةثعةىٕ ّمعة
()1
ؼبيةجُ ةثةىٕ مً لُطل٘ ّ٤ل ّزّذةىٔةتُ"
ي ُؿٔدتُ ةيثسٓ٘ "عْ إ ةْ ٖ" ةل اةقةٍعة ي ضعي٘
ٓ 0923قْل ةسؼبةىٕ طبةط ًة ّ ٖ ةلذسٓ ٘:
"جٝيف ٓة امٕ بل سٗ ضةمٔ٘ مً ملدىٔ٘ ّ٤زّبٔ٘
ةدن ةؿةحل اؾسٯ ٓ ٤ةٌ
جٝيف حبسٓ٘ ٤لسىطٕ ي ثْزتُ
ّبيػة

٤مرلفٕ ي عنُُ

ّبكضةٌ ٤ذس ز بةسبٔةٗ ّبةةيةع"

()2

ةقععد صبععد ةسؼبععةىٕ ذكععةزٗ ة ععسف ّمععً اج ع سبسٓعع٘
ةطٔةضٔ٘ ّ ةيطْز ُ٢يؿة ٖ ّ ةثقةي ةُػعسق ععة ةدعسف إ
ضععُْك ةطسٓععو ذ تععُ ةععرٖ ُطدععُ ة ععسف ّذُععه بععصمً ُععة و
ٓ ععععٌْ لٔععععُ ٤فثععععس ثقةلعععع٘ ّعُنعععةً ةععععٔظ ّ٤زّبععععٕ ّةععععٔظ
ةػسُٕ ّإمنة ذةف ٨ىطةٌ ةرٖ ٓين ً معً خئعةز اذطعً
لكة ٜتُف سبكةزٗ ( ة سبٔ٘) ّخ٣ؾ٘ ةؿعرٔس ةطعُٔه معً
()1

ةسؼبةىٔةب
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()2
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ثقةلعععع٘ ةػععععسق ّ ةي ععععْ ٦ضععععْٖٔ(ّ )1ي ٍععععر ،ععععةل لععععكٌ
ةسؼبةىٕ فطةبقُٔ مً زّ ةييْٓس ةدسبٕ بد ًٛمعً بطعسع
ة طيةىٕ ( 0809عع  )0883فةٌ ؼبرز معً ةطعقْ ي ةيقُٔعد
٤عن ٙةُ سف
ّةيطعععيرفس ي ٍعععر ةطعععٔةق ُؿعععٔدٗ زّ ٓعععةز فٔ ُيعععغ
ةػَرلٗ عع " ةػسق ّ ة سف" ةعل تظَعس اىلع٘ اّزّبعة ّ طسضعيَة
ّؾعععُلَة " :ة عععسف عععسف ّ ةػعععسق غعععسق ّةعععً ُٓيقٔعععة مدع عةً"
ّفععرةف مععرفس ب ةسذةةعع٘ ٖ إٓسٓي ععْز عععً بُععد ٌ ةػععسق
ةععل ٓقععْل لَٔععة" :ي مععس ب فععثرلٗ تَٔععل ةععٕ مععً خعع٣ل مطةةدعع٘
ال عععةز ة يٯعععةف ملػعععةٍرل اّ خي٣لعععةتَه ّفيةبعععةب عُنعععةٛ
٢جينععةي ّعُنععة٤ ٛخعع٣ق مععً لسىطععة ّإى ُععذل ّ ةْٓ٢ععةب
مليرعععدٗ مل سضعععع٘ ةُنقةزىععع٘ ّإبععععس ش ةيدعععةز بععععمل ةػععععسق
ّ ة سف اىَعة مجٔدع ًة ميػعةبَ٘ ّمينةثُع٘ إ ذعد فع رل ذٔعث
تؿْز ةػعسق عُع ٙاىعُ مدينعدً عُع ٙةقعْ٨ ٚشلٔع٘ ة ٔ ٔع٘ امعة
ة سف لكىُ ٓ١مً بكم ةىٔةب ٨ىطةٌ ُّدز تُ
ّتؿْز تُف ة يةبةب اٌ ةطن٘ ملنٔصٗ ةُ سف تيحُع ٙي
زّ مل ة زٗ ّتلؿٔ ٨بد ي
()1

ةسؼبةىٔةب
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ة ععسف ٍععْ ةععرٖ خععذلي ّ فيػععف ّلععيس امععة ةػععسق
لَْ ضُ ٍّْ ي اذطعً ٤ذعْ ل ٓلخعر ّٓيُقع ٓ ٢ّ ٙيػعف
اّ ٓؿنٯه
ة عععسف ُعععة ز عُععع ٙةييظعععٔه امعععة ةػعععسق لَعععْ لْقعععْٖ
ثقةليُ ذ تٔ٘ ّ ةػسق ٓقُع معً غعلٌ ٨ىطعةٌ ّمثُعُ ٤عُع ٙععع
()1
عؼ ةين "
ةقععد عععةز امععمل ةسؼبععةىٕ ؾععٔ ٘ فٔ ُيععغ ملععرفْزٗ
ّة يُ مثُُ مث ا ُ ٔ٘ مدةؾسُٓ ي ةػعسق ّ لعو عُع ٙمقْةع٘
اٌ اّزّبعععة كُعععف تؿعععْزٍة شبعععةف ععععً جعععٍْس ٢خعععي "٣بعععمل
ةػسق ّ ة سف
ّ سبقٔقععع٘ اىعععُ طعععْ ل ةقعععسٌ ةيةضعععب عػعععس ّإ بعععد ٓةب
ةقسٌ ةدػسًٓ ززل ةػعس ٜس ةدسبٔع٘ ملثقلع٘ ة عسف امنْذجع ًة
ةُيَكععع٘ ٢جينةعٔععع٘ ّ ةطٔةضعععٔ٘ ٍّعععْ امعععس ملَعععْو لةُ٤طعععةز
ةدسبٔععع٘ ّ ّ٤زّبٔععع٘  ٢تقعععةع ب دكعععَة معععً ذٔعععث ملطع عيْٓةب
ةطٔةضعععٔ٘ ّ ُ٢يؿعععة ٓ٘ ّ ةثقةلٔععع٘ ّشلعععر لعععكٌ اعععع٣و ةذلبٔععع٘
ةدسبٔعع٘ ّزّ ٍععة سبععدٓثمل اقععلْ ة نععةل ةيععةو عُعع ٙثقةلعع٘
()1

ٖ ٓسٓي ْز م٣ذظةب ٓةبةىٔ٘ تلم٣ب ي ةْٔىةٌ ىط ةعةب ٍيدٓع٘ مْضع ْ
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اّزّبععععة ّتسبٔيَععععة ّعُْمَععععة مععععب اٌ عيةؾععععس ملُْععععف ةيةُععععد
ةّ٥زّبععٔمل ظَععسب م ععسٗ ةُ ةٓعع٘ ذيعع ٙبععمل ملععثقلمل ةدععسف
" ملي سبمل"
ة ً زبٔ ةثعةىٕ معً مليعْزًٓ ةدعسف تعةبب زّ ةذلبٔع٘
ةدسبٔ٘ ( ٜ ّ٤بطسع ة طيةىٕ ّىةؾٔف ةٔعةشجٕ ّ رلٍنعة)
ذبطععظ بؿععْزٗ ّ قععر٘ عنععو ةييةُكععةب بععمل غععدةز ب ةثععْزٗ
ةلسىطععٔ٘ ةػععَرلٗ عععع "ذسٓعع٘ مطععةّ ٗ إخععة "ٛمععً جَعع٘ ُّطععْٗ
ّ ُب سبكةزٗ ةؿيةعٔ٘ ة سبٔع٘ ي ىَةٓع٘ ةقعسٌ ةيةضعب عػعس
ةل ابسشب ةطٔةض٘ ٢ضيدنةزٓ٘ ةقسؾئ٘ بؿْزٗ  ٢ة ظ لَٔعة
مً جَ٘ اخسٚ
ّىععرفس ي ٍععر ملقععةو ّ ذععدً مععً  ٜ ّ٤ع ةععرًٓ ُّلععْ
قد تقُٔد ة سف م١فدً عُ ٙربعةذ مُْعف مْقعْعٕ ىقعدٖ
مععً سبكععةزٗ ّ٤زّبٔعع٘ ةععل ك ٓقيؿععس قععسزٍة عُعع ٙشلٔنيعع٘
٢ضعععيدنةزٓ٘ عُععع ٙةػعععدْف ّذطعععب؛ ّفعععةٌ معععً اٍعععه اعععع٣و
ةيَك٘ ٨ؾ٣ذٔ٘ ةدسبٔ٘ ي ىَةٓع٘ ةقعسٌ ةيةضعب عػعس ّبد ٓع٘
ةقسٌ ةدػسًٓ ّىقؿد بُ ملؿعُس ّ مليعْز ٢جينعةعٕ ةطعْزٖ
ة ع رل ع ععد ةععسمحً ة ععْ ف ( 0849عععع  )0912مليةق ع
ةؿععُب ّ ةػععحةي قععد ٢ضععي د ةذلفععٕ ّة ععً ي ىقععدِ
ةُنحينععب ةدلجععْ شٖ ة سبععٕ فععةٌ ٓقؿ عد ةٓعع٘ ّ ذععدٗ عععع إبععس ش
042

مل٣معس ٤ضةضعٔ٘ ي اطسّذةتععُ ذعْل إؾعع ٣ةدعةك ٨ضعع٣مٕ
بدةمعع٘ ّ ،ينععب ةدسبععٕ ميععُ بؿععل٘ خةؾعع٘ ّتلفٔععد قععسّزٗ
تينٔيَنة ّىَكيَنة سبسٗ ّ ملطيقُ٘ عً ة سف
ّبةةيطععع ع ٘ ةُسؼبعععععةىٕ  ٢ضعععععٔنة ي ملسذُععععع٘  ّ٤معععععً
إبد عةتُ ةل سٓ٘ لكٌ مُْلُ ةيقدٖ قعد ة عسف ّقعدُ ي
مطععيْ ٚبععةةغ سبطةضععٔ٘ ّ سبععسد ٍّععرِ مطععلة٘ ملَْمعع٘ كةمعةً
خةؾ٘ إذ اخرىة بدمل ٢عي ةز اٌ ةسؼبةىٕ كيعب بػعَسٗ ّ ضعد٘
فد عٔ٘ ةُركةزٗ ة سبٔ٘ ي ةػسق ّزضعْ ً٢ةُثقةلع٘ ةػعسُٔ٘
ي ة سف
لة٨عحعععةف ّ٤ل بةةيقعععدو ةؿعععيةعٕ ّ ةدُنعععٕ ٤مسٓ عععة
ّاّزّبة ذُ ضبُُ ؾعٔرةب ملعس زٗ ّ ٢ذيحعةد ّ ةطعخة قعد
ضععععي ٣ل ٨ىطععععةٌ ة٩ىطععععةٌ ّقععععد دبةٍععع ةقععععٔه شبُقٔعععع٘
ّ ةسّذٔععع٘ ّقعععد ةكععع ة عُععع ٙسبسٓعععةب ّقعععد سبععععسّف
ةدمْٓعع٘ ّ ةيَععب ٢ضععيدنةزٖ ةلظٔععب ةُػععدْف مل ُْبعع٘ ّز ععه
ذةعف لععكٌ زلععل ةسؼبععةىٕ مللةضعد سبكععةزٗ ة سبٔعع٘ ملدةؾععسٗ
ّإغ ة٢تَة ك ٓؿ إ ٢ي ذعة٢ب ىعة زٗ إ زلعل مليحعص ب
٨ىطةىٔ٘ ةدةم٘ ةُركةزٗ ةدلجْ شٓ٘ مب اىُ ي اّؾةلُ ةيقدٓ٘
ةطُ ٔ٘ ةُيظةو ةسازلةةٕ ٓقب اذٔةىةً ي تيةُكةب مب ىلطُ
043

ّي عةو  0918ي مطقة زاضُ بةةلذسٓ ع٘ زضعه ةسؼبعةىٕ
ملْ طئعععُ سبٔعععةٗ ي ةدةؾعععن٘ ٤مسٓ ٔععع٘ عُععع ٙةيرعععْ ٦تعععٕ:
"ّجععدب ىلطععٕ بععمل ُععْو ٓععلفٌُْ مةغععمل ّٓقععس ٌّ٠فُععمل
()1
ّٓددٌّ ةيقْ ز فكمل ّٓد دٌّ ّ٤ثعةٌ ُعةٜنمل ُةععدًٓ"
ّٓكعععٔف ُعععة :ً٣ٜإٌ زّ ةيحعععةزٗ تَعععٔنً ي فع ع م عععةٌ معععً
ة سف "لنً اجع ةيحعةزٗ ٓيػعسٌّ ( ة سبٔعٌْ ععع ل د) ذكعةزتَه
ي ةػعععسق ّمعععً اجع ع ةيحعععةزٗ ٓػعععٔدٌّ ملعععد زع ّمعععً اجع ع
ةيحععةزٗ ٓػععَسٌّ سبععسّف عُعع ٙةػععدْف ةكععدٔل٘ ثععه ٓظَععسٌّ
امةمَععة تظَععس ةؿععد ُ٘ ّ حمل عع٘ ّ ٨ذطععةٌ ّمععً اجع ةيحععةزٗ
ٓ ػسٌّ بة٨ظبٔ ّمً اج ةيحةزٗ ٓط دٌْ ة يعب ّ ،ع٣ب
()2
لةةيندٌ عيدٍه ٍْ ةينْل"
فةىع اّ مقععة٢ب ةسؼبععةىٕ ذععْل امسٓ ععة ىػععسب ي
" ةسؼبةىٔةب" (برلّب ضي٘ )0901
ّٓسضععه ةسؼبععةىٕ منععة سبٔععةٗ ي امسٓ ععة بلضععْا ّابػععب
ةؿْز ُيةم٘ ّفابع٘ ّإةعٔ ه مثعة ً ٢عنعة في عُ ععً ىْٔٓعْزك:
()1

ةسؼبةىٔةب

 2 0922ف 8

()2

ةسؼبةىٔةب

 0 0922ف 76

044

"اذػة٠ك مً سبدٓد ّلَٔعة عقنعُ ؾعدزك معً شبػعب ّلَٔعة
ضْض ع  ُ٫لنععف مععً ةيرععةع ّعُٔععف ؾععد ِ٠ج ٔيععف مععً ةسخععةو
ّلٔعف مجعْ ِ تػعسبمل ذّف ٨بسٓععص ّتعلفُمل مدحعٌْ ةُحععمل
()1
ّتييدُمل اجير٘ ةدُه امة ُُ ف لقةزٮ ٓػيد "
مليخنععٌْ ّ زبععةٜدٌْ ُْٓ٤ععة ّ ٛةكععدلة ٛعععع ٍععرِ ملةزُععةب
" زبي٘" ٤مسٓ ٔ٘ ملصعْم٘ ٍّٕ تيةُكةب دبد ذةف " ملثعةل"
بدععد مععة ٓ ععٌْ عععً ة نععةل ي ىظععس ٍععر ة ةتععب ةدسبععٕ
سبطععععةع ّعععععةك ة عععع١ع ّ ةلقععععس ذٔععععث كععععيًَ ة س معععع٘
٨ىطعععةىٔ٘ ي فعع سبظععع٘ ّي فعع خطعععْٗ بلدعع ٍٔنيععع٘ ملعععةل
ّ ةعععرٍب ّ ةعععدّ٢ز ّ ة٣ععععدل ععععع مظعععةٍس تُعععْث ةدضقس طٔععع٘
٤مسٓ ٔ٘ ةل ٓدٯعْىَة ةٔ ىَةز
ّامععععمل ةسؼبععععةىٕ ةععععرٖ تسبعععع ٙبععععسّ ٢ذععععذل و ةدنٔععععو
ةُن ععة  ٟة ععدل ٚةععل زلديَععة ةثععْزٗ ةلسىطععٔ٘ مليؿععة و مععب
ةْ ُب ٤مسٓ ٕ ملظ بيلطُ فٔف اٌ تُف مل ة  ٟةطعةمٔ٘
ؾععةزب ميععر مععدٗ طُْٓعع٘ طععٕ ةيطععٔةٌ ّ ةيرُٔ ع ةيقععدٖ مل١ةععف
فةزةٔ ( ةرٖ عدِ ي ْٓو مً ٓ٤ةو مدُنُ ةسّذعٕ) ُعة ِ إ
٢ضعععيخ٣ف بعععلٌ غعععدةز مليعععْزًٓ ةلسىطعععٔمل ةعععرٖ ٓػعععب
()1

ةسؼبةىٔةب

 4 0923ف  05ع 09

045

ذ ن٘ ّإىطعةىٔ٘ ععع "ذسٓع٘ مطعةّ ٗ إخعة "!ٛذبعْٯل ةٔعْو إ ٢
غٕٛ
ٓقععةزٌ ةسؼبععةىٕ بععمل ةثععْزٗ ةلسىطععٔ٘ ةععل زلد ع غععدةز
سبسٓعع٘ ّإععع٤ ٌ٣معع٘ ٤مسٓ ٔعع٘ ثْزتَععة ةيرسزٓعع٘ عععع ةْطئعع٘
ضي٘  0776ي ذمل اىَة ك تعصل بدٔعدٗ ععً ةيرعسز ّ ٢ضعيق٣ل
ةيةجص ب٫ددً ف رلً "لَٕ ُد ضيقُ ععً مُعف ميعْد ّة يَعة
()1
ُّد ي ُ ك٘ مُْك  ٢تُ ظ ةئحةٌ"
لَعع ع ةلقععععس  ّ ٛةدنععععةل اذععععس ز ذقٔقعععع٘ ي ٍععععرِ ةعع ع ٣
( ٤مسٓ ٔ٘ عع ل د) ةل ٓطٔطس عَُٔة " ملُعْك عرل مليعْجمل"؟
ّٓس ةسؼبةىٕ ضعُ ًة عُعٍ ٙعر ةطع ١ل ٤ىعُ معةذ ٓيلعب شبعة و
ُْةية ةُ :اى ذس إذ ظ امسِ بٔد ضٔدِ؟ ّآ٘ لةٜدٗ تسجع ٙمعً
ذسٓيُ ةطٔةضٔ٘ ةل ٓكنيَة ةقةىٌْ إذ فةٌ ٍر ةقعةىٌْ
()2
ي آدٖ  ٤ئةٛ؟
ّتُععععف ةقععععْ ىمل ذ تَععععة ٓكععععدَة ةسازلععععةةٌْٔ ّٓط قَععععة
زلةضععععسٗ ة ْزؾععععةب(ٍّ )3ععععٕ ُععععْ ىمل ذبععععةلل عنُٔعع ع ًة عُععععٙ
()1

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف  90ع 92

()2

ةسؼبةىٔةب

 2 0956ف 38

()3

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف 90

046

ة٣مطةّ ٗ بمل  ٤ئة ّ ٛةلقس  ٛبمل ُْٓ٤عة ّ ٛةكعدلة٤ ٛىعُ
()1
ّ ٢جْ "ةػس ٜب ةُ ل ّةُلقرل بدٌّ كٔٔص ّتلكٔ "
ّؽبييه ةسؼبةىٕ ز ٢ ِٛىيقة ٓ٘ خب٣ؾ٘ ؾرٔر٘ ٓقعْل
لَٔة" :إٌ مجَْزٓ٘ ةْٔو تطةعد ملينْٯل ( ةسازلةةٕ) ةعٔظُه تعة
()2
ةُ فنة فةى ملُ ٔ٘ تطةعد زج ةدّة٘ ةٔظُه بيلْذِ"
ىة ب ةثْزٗ ةلسىطٔ٘ بةملطعةّ ٗ ةيةمع٘ بعمل ةيعةع ّاعُيع
فع ع زبنَْزٓعععةب ةدلجْ شٓععع٘ ةعععل ُةمع ع بدعععد زبنَْزٓععع٘
ةلسىطعععٔ٘  ّ٤بةذيلةةٔععع٘ ّابٯَععع٘ ةيص مَعععة ملطُعععو بَعععر مل عععدا
ةدظععٔه ّة ععً مععة ةععرٖ ذععدث ي ّ ُععب ٤مععس؟ ّ زبععْ ف عيععد
ةسؼبةىٕ آكةً ٢" :تظً اىية ىستلعب ي ٍعرِ ةع  ٣بظع سبسٓع٘
ّ ٢ضيق٣ل ّاىية ىدٔؼ ذب زلة ٛةددل ّ ملطةّ ٗ لَرِ فَُّة
ةٔععْو ضععه بعع ٣مطععن )3("ٙلنَصةعع٘ ٢ىيخةبععةب ي ة ععْى سع
٤مسٓ ٕ تدطٕ مل١غٯس ةطةطب عُ ٙشٓف ملطعةّ ٗ ملذدَُيع٘ ي
ةْٓ٢ععةب مليرععدٗ ٤مسٓ ٔعع٘ ذٔععث "اٌ فعع ؾععْب فعع رلً
()1

ملؿدز ىلطُ

()2

ةسؼبةىٔةب

 0 0922ف  72ع 73

()3

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف 89

ف 96

047

فععةٌ ؾععةذ ُ اّ ؾ ع رلً ٓ٫ػععذل ٓ٫ ّ ٚععةي بةةععدّ٢ز"( )1لععةةثسٖ
ةرٖ ؽبسق ةقةىٌْ ي ٍرِ ة  ٣ضةزع ذسٓيُ ذيعٍّ ٙعْ ي
خ ةطحً
٨خة ٍْ ٛآكةً اذد ةػعدةز ب ةس ٜدع٘ ةُثعْزٗ ةلسىطعٔ٘
ة ً ةدلجْ شٓ٘ ملدةؾسٗ ذْٯةيُ عع فنة ٓ١فد ةسؼبةىٕ ععع إ
فُن٘ لةز ٘  ٢مدي ٙشلعة ضعْ ٚي مدعةجه ةُ ع٘ ّإ ٍّعه ةعٔظ
إ٣ّٓ ّ٢ذععل ةسؼبععةىٕ ي ضععٔةق ذةععف اٌ سبكععةزٗ ملدةؾععسٗ
( ةينععععدٯٌ سبعععععدٓث) تْةّعععععد ي ٤لععععس زّ ةطنعععععب ّ سبطعععععد
ّ ة دلٓعععة٤ ّ ٛثعععسٗ ّ شبػعععْى٘ ّ ةقطعععْٗ لةةيعععةع ي ة عععسف ٢
ٓيعععْ ٯ ٌّ إ اذعععد إ ّ ٢إذ فعععةٌ شلعععه ي ذةعععف ميلدععع٘ غخؿعععٔ٘
ّتدقٔ ع ًة عُععٍ ٙععرِ ةظععةٍسٗ ملطيػععسٓ٘ ٓيطععةٛل ةسؼبععةىٕ عععً
()2
ةععدةٔ عععً ملطععةّ ٗ ّ ةؿععد ُ٘ ّ ٨خععة ٛي تُععف ،يندععةب!
ُّععد ُييععب فةت يععة مععً مدةٓػععيُ ةػخؿععٔ٘ اىععُ ي ،ينععب
()3
ةسازلةةٕ " ٢ذو ب رل ُْٗ ّ ٢زجةل ب رل مةل"

()1

ملؿدز ىلطُ

()2

ملؿدز ىلطُ

()3

ةسؼبةىٔةب

ف 92
 2 0956ف 28

048

ٍّ ض ً سبدٓث ععً ٨خعة ٛمعة مع تْجعد ذعسّف
عُعع٤ ٙز ؟ ُّععد ع ٪ع ٯد ةسؼبععةىٕ سبععسف افععدل ظُععه بةةيط ع ٘
ة٩ىطعععععةٌ ٤ىٯَعععععة تيػعععععب ىئحععععع٘ ةدٔعععععْف ّىقعععععةٜـ ،ينعععععب
ةسازلععةةٕ ملي ةةععب عُعع ٙدبنٔععب ةثععسّ ب ّ ٤زبععة ّي عععةو
 0935فيب ُة" :ً٣ٜةٔظ ي سبسّف ذسف مقدٯضع٘ ّذعسف عرل
مقدضعع٘" لَععٕ ت٫ػععً ي ض ع ٔ مؿععةحل ازبععةف ملععةل ّمععً اج ع
ةػععععسفةب ٢ضععععيدنةزٓ٘ ّب ٔعععع٘ "تدصٓععععص مؿععععةحل ُُ٤ععععٔمل
()1
ّ ضيد ة ٤فثسًٓ مً ابية ٛو"
ة ًٯ ةسؼبةىٕ آٯد مً ىةذٔ٘ اخس ٚمػسّعٔ٘ سبعسف معً
اج إذقةق ةدد ة٘ إذ فةٌ ةػدب ملظُْو ؼبؿ ميَعة عُعٙ
()2
ميلد٘ مة لٔدٔؼ بددٍة بللك نة فةٌ إخل
ّ ةسؼبةىٕ ٓيطُعو معً عيقعة بطعٔة بعلٌ ةطع٣و ةدعةملٕ
ةػعععةم ض عععً اٌ ٓيْطّعععد عُععع ٙفْف يعععة لٔطعععييب فع ع
٢ضععيي ةف" :إذ تلؾٯ ع ب ععل سبععسف ي ُُععْف ةيععةع"(ّ )3ةععُ
ز  ٛفثرلٗ مدة ٓ٘ ةُيصع٘ ةدط سٓ٘ ّ سبسبٔ٘ ؾعيٯلَة ّزت َعة
()1

ملؿدز ىلطُ

()2

ةسؼبةىٔةب

 0 0956ف 002

()3

ةسؼبةىٔةب

 2 0956ف 08

ف 003

049

ي مقععة٢ب ّخطععب ّةقععة ٛب عدٓععدٗ ّة ععً تُععف ٦ز  ٛتيععيظه
ذْل ل سٗ اضةضٔ٘ جٍْسٍة ٨ضةٌ ملطُو بة٨خة٨ ٛىطعةىٕ
ةدظٔه ّ ةدد ة٘ ةيةم٘ ّ ةدعْٗ ةد ٜن٘ إ "تسضٔب ٨خة ٛبعمل
ةػدْف"(ُّ )1د ّجعد خعرل ضعيد ةعُ ي ةعدعةّٗ ةدةملٔع٘ ملدة ٓع٘
ةُرسف ّشلر ض ً ةقْل :إىُ مً اج تْطٔعد ازفعةٌ ةطعُه
ةدععةملٕ اعُععً ةسؼبععةىٕ ذسبععُ عُعع ٙسبععسّف ّي ٍععر ةؿععد
ٓ١فععد اىععُ ةععْ خذلع ع اضععُر٘ ةُقكععة ٛعُعع ٙسبععسّف لكىععُ
()2
ضٔٓ١ٯد طبذلعَة ّمؿنٯنَة ّةْ فةٌ ةػٔطةٌ ىلطُ
ُّد تلفد ةسؼبةىٕ بعلٌ ة عسف " ملطعييرل" ّ" مليركٯعس"
ُٓ ٢يصو ت عة  ٟسبسٓع٘ ّ ملطعةّ ٗ ّ ٨خعة ٛعيعدمة ٓيدُعو ٤معس
بةةػدْف ةكدٔل٘ ي ةدةك ّفةٌ ةسؼبةىٕ إ مة ُ ٓقظع٘
ضعٔ٘ ( ةيرسزٓع٘) ؼبُععه تحعٕ ٛشمعً عيععدمة "تؿعرل سبسٓع٘ مثع
ٍر ةقنس ليُْد مؿ ةذَة  ٢ي ة سف لقة ب ي ةػعسق ّي
زبيْف ّي ةػنةل ي ةدةك بلضسِ!" ّؽبةط َعة ُعة" :ً٣ٜميعٙ
ذبْٯةمل ّجَعف عبعْ ةػعسق آيَعة سبسٓع٘؟ آيَعة سبسٓع٘! ميعٙ
تععدّزًٓ مععب ة ععدز ذعْل ٤ز ةيععيرلٖ ظُنععةب ةػععدْف ملقٔٯععدٗ
()1

يةطْٔع فس تػ ْلط ٕ

()2

 0 0922ف 227

ةسؼبةىٔةب

ُ،د  3ف 263

051

ّ ٤مه ملطعيد ٪دٗ؟"
م٫دة ٱ ة٣ضيدنةز

()1

إىَعة اذع٣و ّامئعةب ؾعةمدٗ عيعد إىطعةٌ

ّمً ملَه فرةف اٌ ىػرل إ اٌٯ اممل ةسؼبعةىٕ ّ ذع ٮد
مععً اّ  ٜع ملل ععسًٓ ةدععسف ٤فثععس محةضعع٘ ةيرقٔععو ةْذععدٗ
 ٣ىػععٔطةً مععً اج ع سبسٓعع٘
ةدسبٔعع٘ إقععةل٘ إ فْىععُ ميةق ع ً
ّ ةيطْز ملطيق ة٥م٘ ةدسبٔ٘ إ ٢اىعُ ك ٓعيخُـ إ ٢بدعد لعذلٗ
طُْٓعع٘ معععً اٍّعععةو فةىعع تَعععٔنً عُععع ٙزٓ٠يععُ بعععلٌ بُعععْ تُعععف
ٍ٤ععد " ام ع ٮس ن ععً بْضععةط٘ اّزّبععة ةسازلةةٔعع٘ ّامسٓ ععة
سبععسٗ ُّععد تَٔععل ةععُ ي مسذُعع٘ مدٔيعع٘ اٌ بععس مخ ةدضقس طٔعع٘
سبقٔقٔ٘ ضْ" تط ٯو تطعةعدٗ ةْٓ٢عةب مليرعدٗ حبٔعث تػعن
ةدععععةك فُععععُ ّضععععيرن مدَععععة ةطععععدة ٗ ّ سبسٓعععع٘ ةُػععععدْف
ُةط ععع٘(ٍّ )2عععرِ فةىع ع معععً ةيُْدعععةب ّ ٤معععةىٕ ةد زجععع٘ ي
اّضة جص ٛفع رل معً ةػعس ٜس ةدسبٔع٘ ملثقلع٘ ذ ب ةيْجَعةب
ةقْمٔععع٘ ّ ةعععل فةىع ع تديقعععد اىعععُ ةعععٔظ ٤مسٓ عععة مؿعععةحل
()1
()2

ةسؼبةىٔةب
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"مً مل٣ذل اىُ ي اثية "An ode. To Amertica" ٛسبسف ةدةملٔ٘  ّ٤عة
ةسؼبةىٕ ةدسف إ ةقيةل مب جْٔؽ سبُف ةث٣ثٕ (لسىطة ّبسٓطةىٔة ّزّضعٔة)
قد حملْز ةذلفٕ ع ٤ملةىٕ
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ضععذل تٔحٔ٘ ّمة ٓ ع٘ ميظععْزٗ ي ملػععسق ةدسبععٕ ّ ٢ضععٔنة بدععد
إععع ٌ٣مل ععة ٤ ٟزبدعع٘ عػععس ةػععَرلٗ ةُععسٜٔظ ُّٓطععٌْ ةععل
زفّععصب عُعع ٙةطعع٣و ةدععةملٕ(ّ )1بععدب ةْٓ٢ععةب مليرععدٗ مععً
خ٣شلة ةيؿرل ٤فدل سبسٓ٘ ة ُد ٌ ملذطيدن٪سٗ ّ ةيةبد٘
ّ سبقٔقعع٘ إٌ ضبدّ ٓعع٘ عقٔععدٗ ةسؼبععةىٕ ّمععة محُيععُ مععً
تيةُكةب خُٔ٘ لديُ ةُ رث ععً مثعةل إػبعةبٕ ٍيعةك ذٔعث
 ٢ض ً اٌ ٓ ٌْ مْجْ ً لقعد از اٌ ٓدطعٕ ةػعسق ذسٓيعُ
بلٓدٖ خةىقُٔ ( ةدّل ٢ضيدنةزٓ٘ ة عدل ٚععع ل د) ّاٌ ػبُعب
ةدضقس طٔ٘ إ ةػعسق معً بُعد ةدضقس طٔع٘ ةص ٜلع٘ ّ ملكعُُّ٘
فُٔعع٘ ّفععةٌ ٤فععة ضٕ فس تػ ْلط ع ٕ ضبق عةً عيععدمة
ُععةل" :إٌ ٍععرِ ةيحصٓٔٝعع٘ ّ ٤ل ععةز ةيْلٔقٔعع٘ جدُيععُ مق ععْ ً٢
()2
ٜنةً ي ةدةك ةدسبٕ ملدةؾٰس"
()1

()2

ٍععٕ مل ععة  ٟةععل اعُيَععة زٜععٔظ ةْٓ٢ععةب مليرععدٗ ٤مسٓ ٔعع٘ ُّٓطععٌْ ( ةععرٖ ُععة
بعع ِ ٣مععة بععمل  0903ع  )0920ي زضععةة٘ إ ة ععْى سع ي ةثععةمً مععً فععةىٌْ
بسىةصبةً تَْٓػٔ ًة ( ضة ْجٔةً) ةُط٣و ةدعةملٕ ّفعةٌ
ةثةىٕ عةو ّ 0908تػ
٨ع٣ىُ ٍد" ٓينث ي تسضٔب زفةٜص ٨مدلٓةةٔ٘ ٤مسٓ ٔ٘ ةيةٍكع٘ ي مجٔعب
اعبة ٛملدنْزٗ ّفرةف ةيؿدٖ ةدلىةمخ ةطع٣و ةدعة ل ةعرٖ طسذيعُ زّضعٔة
ةطْلٔةتٔ٘ ىر ك
ا فس تػ ْلط ٕ

ُ،د  3ف 041
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ّة ً بدعد سبعسف م ةغعسٗ ضعسعةٌ معة ىلؿع ةسؼبعةىٕ
عععً تُععف ٍّ٤ععةو ّ ُييععب بؿععْزٗ ذةزلعع٘ ّىَةٜٔعع٘ اٌ ي ةدععةك
ةسازلةةٔعع٘ "مععة ٢ىيععد ف ععرل ىععْي جدٓععد مععً ٢ضععيدنةز خُععو
ةكععععدٔف شبدمعععع٘ ةقععععْٖ ّ ةكععععدٔف مععععً ةػععععدْف ّ ٤مععععه
()1
فةةكدٔف ي ةيةع ُططُ ةيرل "
ّغعععٔٝةً لػعععًٔ ٝة ذبعععْل ةسؼبعععةىٕ إ عد ٜٔععع٘ عئلععع٘ قعععد
٢ضيدنةز بؿْزِ ّاضعةةٔ ُ ّمطعنٯٔةتُ فةلع٘ للعٕ مطُعب ععةو
 0922ؼبع عرٯز ي ُؿعععٔدتُ ةيثسٓععع٘ ععععع "اىعععة ةػعععسق" ابيعععةّ ٛطيعععُ
بةة ُنةب ٦تٔ٘:
" ذفسّ ةسجٔه ٤جي ّإٌ فةٌ ذةم ً٣إظبًٔ٣؛
ّ ٢ربةلِْ ّإٌ فةٌ ذةم ً٣مدلد ًة زغةغ ًة
ّ ٢تدةمُِْ ّإٌ فةى بكةعيُ ٍ ٘"
()3
"عػس ُس  ٛب طبيُل٘ ةُرقٔق٘"
()1

ةسؼبةىٔةب
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()2

ةسؼبةىٔةب
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()3

()2

 ٌ٤ةُدّل ملييدب٘

ي ضي٘  0925غيدُ ي ضعْزٓ٘ ىيلةقع٘ ّطئع٘ ج عةزٗ مدة ٓع٘ ةُلسىطعٔمل معب اٌ
ملطيدنسًٓ ةلسىطٔمل ضيخدمْ زبص ٛمليلزجس مً ةدلجْ شٓ٘ ةطْزٓ٘ ةذلضعٔب
ذي٣شله ٍّٔٝةتُ  ٨زٓ٘ ّ ةطٔةضٔ٘ ّك ٓين يْ مً إمخة تُف ةثْزٗ ةػد ٔ٘

=
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امة ي عةو  0935لقد ؾة ةسؼبةىٕ مُْلعُ ةيَعة ٕٜمعً
ةطٔةضعععع٘ ةثقةلٔعععع٘ ةُععععدّل ة سبٔعععع٘ ي ةػععععسق ّ ةععععل كةثععع
ضٔةضعععيَة ُ٢يؿعععة ٓ٘ ي مليطقععع٘ ذٔعععث اٌ " ةعععدّل ّ٤زّبٔععع٘
ة ععدل ٚتسٓععد شبععرل بدكععَة ة ع دل ّة يَععة ي مععة ٓيدُععو
بةةػععععسق تسٓععععد شبععععرل ّ٤ل ٤فععععدل ةيلطععععَة لةععع عةً عععععً
مؿععععةسبَة ّمطةمدَععععة ّةُنرةلظعععع٘ عُعععع ٙىلْذٍععععة ةطٔةضععععٕ
ّ ُ٢يؿععععة ٖ"( ّٓ )1ثععععف ةسؼبععععةىٕ زآععععُ ي ٍععععرِ ملطععععلة٘
شبطععرلٗ مدُي عةً حبععو اٌ ةععدّل ة سبٔعع٘ ٢ضععيدنةزٓ٘  ٢تيظععس
ةُػععسق ّةُػععسُٔمل فنععة تيظععس ةيلطععَة ّغععدْبَة لَععٕ ذبن ع
()2
مٔص ىمل ةُددل اذدٍنة ةيلطَة ّ ٦خس ةُػسق
ّفةٌ ةسؼبةىٕ اةق ٙخط ٘ ي برلّب ضي٘  0923كٔصب
بسّعيَعععة ةيَ نٔععع٘ ةيقدٓععع٘ ّلَٔعععة اجعععس ٚمقةزىععع٘ بعععمل ّقعععب
ةدةم٘ إ ٢ي عةو  0927بدد اٌ ُعدمْ ي ضع ٔ ذةعف معة ٛفعثرلٗ ّىئحع٘ شلعرِ
ذعة إش  ٛلسىطعة ّ ىيعد بَة ّي
٤ذد ث ةدةؾل٘ ٔٯعس ةسؼبعةىٕ مُْلعُ بػع
زضةة٘ ّجََة إ ملطيدسف ةطعْلٔٔل ك " اّ ٖ ع لةضعُٔٔلة ي ف ٓ 0928قعْل
ةسؼبععةىٕ" :ةقععد ُطد ع ؾععُل مععب لسىطععة ميععر شمععً طْٓ ع ّْٓ ٢جععد اٖ غععٕٛ
ٓسبطل  ٌ٦مب لسىطة ّ ةلسىطٔمل"
()1

ةسؼبةىٔةب ةقْمٔةب

()2

ف 93

ملؿدز ىلطُ
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ة ُعععد ٌ ةدسبٔععع٘ ي آعععةو ٢ضعععي د ةعععدمْٖ ةذلفعععٕ ي عَعععد
ةطععُطةٌ ع ععد سبنٔععد ةثععةىٕ ّبععمل ةْقععب ةععس ًٍ ةُ٥طععةز
ةْ ُد٘ ذب ٢ىيد ف ة سبٕ ّتظَعس ٍعرِ ملقةزىع٘ اٌ ٢ىيعد ف
ة سف اضْا مً ٢ضي د سبنٔدٖ ضعٕ ٛةطعند٘ ّٓقعْل بَعر
ةؿد  :مً عَد ع د سبنٔد(ُ )1د ىيقُية إ عَد ع ٔد ة د
مً ظُه ظعةٍس إ ظُعه خلعٕ ّمعً ظُعه طبيع إ ظُعه معيظه
معععً ظُعععه ؼبنعع ةي عععْب ّ ة سبعععةد لٔيقَٔنعععة ةيعععةع إ ظُعععه
ؼبنععع ع ةدضعععععةترل ّ ملدةٍعععععد ب لٔقدعععععٌْ ي اغعععععس فَة معععععً
زبةضْضععععٔ٘ سبنٔدٓعععع٘ ُععععد ىيقُيععععة إ ٜععععسٗ ٢ضععععيخ ةز ب
٢ىيد بٔ٘ مً عَد ع د سبنٔد ُد ىيقُية إ عَد ع ٔد ملعةل
مععً ضععي د م ػععْ" مدععسّ" إ ضععي د مقيٯععب مؿعيٯب مععً
ضي د ؾسٓس إ ضي د نْٯِ مً ضعي د بةضعه ة ة ٓػعةِ
إ ضععي د بةضععه عؿع ٘ ٤مععه مععً ضععي د ضععيس ٢مئععةش ب
ةٔدلب ْٓىُ ّ٤زّبٔ٘ إ ضعي د ٓطعيثنس ٢مئعةش ب ّٓطعيلثس
بَة ةٔصٓد بثسّتُ ّٓلقس ة  ٣مً ضي د ٓلسٯق ّٓطْ ،عد
ةدّة٘ إ ضي د ٓلسٯق ّٓطْ شبرل ٢ضعيدنةز معً عَعد ع عد
()1

ٓدينععد ةسؼبععةىٕ عُعع ٙةي٣عععب بة٤ةلععةظ ّ ة ُنععةب مثع " :ع ععد سبنٔععد ع ع ععد
ملةل ع د ة د " ّ ة ُنيةٌ ٤خرلتةٌ شلنة ٢٢تَنة ةْثئ٘ ةْ قر٘
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سبنٔد إ عَد ٢ىيد ف مً ع ْ ٓ٘ خُقٔع٘ زّذٔع٘ إ ع ْ ٓع٘
ُيؿة ٓ٘ مة ٓ٘ مً ع ْ ٓع٘ تؿعُّٕ ّتػع ْ إ هلل امسٍعة إ
ع ْ ٓ٘ تيلُطف ّت رف عُ ٙىلطعَة ّعُع ٙهلل معً عَعد ع عد
سبنٔد إ عَد ةلسىطٔظ ٔ،عد معً ُعْ ىمل ّىظعه ثةبيع٘ إ
ُععْ ىمل ّىظععه تععي رل ف ع ٓععْو مععً ذ ععةو ّز٠ضععةٓ ٛستػععٌْ
ّٓيلدععٌْ إ ذ ععةو ّز٠ضععةٓ ٛستػععٌْ ّٓ ٢يلدععٌْ مععً ذلٯ ي
ابْ ف ةقيةؾع إ ذل ي ابعْ ف ملطيػعةزًٓ معً تلعسىخ ٓيظعس
إ ٤مةو إ تلسىخ ٓيظس إ ةْز  ٛشّ شب٣ؾ٘ز إٌ بٛ٣ىة مً
()1
ٍرِ ةطٔةض٘ ٢ىيد بٔ٘ ّمً ع ٔدٍة مللمْزًٓ ّ مللجْزًٓ"
لةةسؼبععععةىٕ ةيؿععععرل ةععععْي ةُركععععةزٗ ة سبٔعععع٘ ّ ملدىٔعععع٘
ّ٤زّبٔ٘ ّؾ ي ىقعدِ ةدئعف ةُطٔةضع٘ ٢ضعيدنةزٓ٘ ة سبٔع٘
إ ذةل٘ ةدلةي عً ةطُطي٘ سبنٔدٓ٘ ّ ٢ضعي د ُ٨طعةعٕ
ّ ةيخُععععف ةثقععععةي عععععع ةععععل مقيَععععة ٜنععع ًة ّتؿععععد ٚملظةٍسٍععععة
ذةشو ّجرزٖ
ّاغ ةشلة بػ
ّبطع ب تُععف ة ُنعع٘ ةععل ىقُيععة مقيطلععةب ميَععة ّ ةععل
اةقةٍعة فةت يعة ي ضعي٘  0933ي ذلُع٘ مجدٔع٘ ةيكعةمً  ٤بععٕ
()1

ةسؼبةىٕ ةقْمٔةب
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ب ع رلّب ذب ع عي عْ ٌ "بععمل عَععدًٓ" طس تععُ ةطععُطةب ةلسىطععٔ٘
حمليُ٘ مً ّطيُ ّّطً بةّ ُٜاجد ِ عع ة يةٌ
ّي صبنْععع٘ مععً مقة٢تععُ ةععل ىػععسب ي ةدععةك ىلطععُ
(ععةو  )0933ذبع عيععْ ٌ "اىعيه ةػعدس ٓ "ٛقععف ةسؼبعةىٕ قععد
ذعععةمُٕ ُُعععْف ة عععة ّ ٛةيعععلّٯِ ّ ةيعععْ اؾعععرةف ةػع ع ْٚ
ّ ٤ىعععمل ّ ةيعععدف ّ ةيرٔعععب لٔدٔعععب عُعععَٔه ذةعععف ٢ى طعععةز
ّ ةيُععَف ّ ةُْععع٘ ّؼبعرٯز ةيععةع مععً غععدس ٢ى طععةز ّ ةيُععَف
ّ ةُْععع٘ ّؼب عرٯز ةيععةع مععً غععدس ٢ى طععةز ّ ةقيععْ ّ ةْةععُ
عٔععةً مْ طئعععُ ملعععثقلمل بؿعععل٘ خةؾععع٘ إ ةيلمعع ّ ةعععيل رل
حبةةعععع٘ ٢ىيععععد ف ّمععععة جسٯتععععُ مععععً ضبععععً ّىيععععةٜخ " :ملييععععدبٌْ
ّمطٔرٌْٔ ٍّه ٓكسبْىية ف ْٓو عُ ٙشبدٯ ٤ضعً قعسبةب
ّثئعع٘ ّعبععً ابيععةٍ ٛععرِ ة ع  ٣ىععدٓس شلععه شبععد ٓ٤طععس ف ع
ٓععْو( ")1ةقععد ؾععةز ٤ضعع ٙم٣شم ع ًة ةُ يععةٌ ةععرٖ ٓدععةىٕ افععدل
ملدةىعععةٗ معععً ٢ىيعععد ف ّشلعععر ٓعععدعْ ةسؼبعععةىٕ حبنةضععع٘ بةة ععع٘
ةػععدب ةدسبععٕ ةُيَععْ طُ ع ًة ة٣ضععيق٣ل ةععْطل ّفععةٌ ُ ع
ذةععععف ةُْعع ع ذٔٯععععة مؿععععس (ي عععععةو  )0922ةععععل قععععطسب
٨ى ُٔص بك ة ُْٖ مً ذسف٘ ةيرسز ةْطل لَٔة ة٩عٌ٣
()1

اممل ةسؼبةىٕ اىيه ةػدس  ٛبرلّب
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057

عُععع ٙإة عععة ٛمحعععةٓيَه عَُٔعععة ّي فُنععع٘ معععد ّتقعععسٓل اةقةٍعععة
عد ميةُععععب لٔؿعع ع ّ٤ل مُععععف
ةسؼبععععةىٕ ي ضععععي٘ ٫ٓ 0923دععع ِّ
ةدععس ق ّٓد عدٯِ مثععة ً ٢ةُر نعع٘ ةدةةٔعع٘ ّضععد٘ ٤لععو ّ ةيطععةمس
ّدبطٔدً ةُػنة ٜةدسبٔ٘ ٤ؾُٔ٘ فنة ٓ دٖ إعحةبُ بك زتعُ
ةيُعععف ةدّةععع٘ ةدسبٔععع٘ ملطعععيقُ٘ ذ ب ةطعععٔة ٗ؛ ّع ٯعععس آكعع ًة ععععً
إعحععةف فعع رل ب عع مععً بععً ضععدْ ّ ٨مععةو ؼبٔعع( ٙذععةفه
ةععٔنً)؛ ّذب عدٯث بععد" ّ ٛزتٔععة ّمحٔنٔعع٘ عععً ذ ععةو ملػععةٓب
ةْ ُد٘ عُ ٙشبُٔخ ةدسبٕ ّفةٌ ٓثنٯً عةةٔةً ّ ُد٘ ٢ضعيق٣ل
ةيُف ةدّل ّ ٨مةز ب ذيّ ٙإٌ فعةٌ ذةعف ٢ضعيق٣ل ؾعْزٓ ًة
ي بععة ٤ ٟمععس ٤ىععُ ٓد عدٯ ذةععف خطععْزٗ اضةضععٔ٘ اّ ةُرؿععْل
عُعععع٢ ٙضععععيق٣ل سبقٔقععععٕ بددٜععععر لَععععْ ٓععععدزك جٔععععدً اٌ
" ٢ضععععيق٣ل ٓ١خععععر ّ٫ٓ ٢دطعععع )1("ٙاٖ اىععععُ ٓدععععٕ كةمعع ع ًة اٌ
٢ضيق٣ل سبقٔقعٕ ٓييعصي معً ملطعيدنسًٓ عيعْٗ ّٓ ٢قعدو معً
جعععةى َه صبةىع ع ًة اّ ٍ ععع٘ ةُػعععدْف ّشلعععر لةةسؼبعععةىٕ ٓعععدعْ ي
ميةض ع ةب فععثرلٗ إ زبَععة ملقععدع اّ سبععسف ملقدضعع٘ "ي
ضععع ٔ سبسٓععع٘ ّ ٢ضعععيق٣ل ّ ةدعععصٗ ةقْمٔععع٘"( " ٌ٤ )2سبسٓععع٘
()1

ةسؼبةىٕ ُُب ةدس ق

ف 299

()2

ةسؼبةىٕ اىيه ةػدس ٛ

ف 36

058

تليد ٚبةةدو ّ ٢ضيق٣ل بةةيكرٔ٘" ّفرةف :لعكٌ سبسٓع٘ ّ
()1
٢ضيق٣ل ت٫ييصعةٌ بْ ضط٘ ةطٔف
ّحبطععععب ل ععععسٗ ةسؼبععععةىٕ لععععكٌ ةعع ع  ٣ةععععل ىةةعع ع
ضععيق٣شلة ةطٔةضععٕ ػبععب اٌ ذبؿعع آكعع ًة عُعع ٙضععيق٣شلة
ُ٢يؿة ٖ ٍّْ مة ض ً بُْ عُ ععً طسٓعو تطعْٓس ةؿعيةع٘
()2
ّ ةصز ع٘ ّىَك٘ تدُٔنٔ٘ عةم٘

()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ةسؼبةىٕ ُُب ةدس ق

 4 0923ف 096
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059

فهرَ الكىمًُ العربًُ والىحدَ العربًُ
ُُععو ةسؼبععةىٕ ٜن ع ًة عُعع ٙمؿععرل ةػععسق ّعُعع٤ ٙخععـ
عُ ٙمؿعرل ةدعسف ّإذ فةىع م١ةلةتعُ  ّ٤تد عظ مسذُع٘
عقٔدتععُ ةلُطععلٔ٘ لععكٌ مععً ة٣ل ع ة٣ىي ععةِ إثةزتَععة
تػ ع
ةُنطعععة ٜشبةؾععع٘ بعععةةْجْ ٢جينعععةعٕ ّ ملست طععع٘ بةةقكعععةٓة
٤خ ّ ُ٘ٔ٣ةلُطلٔ٘ ّمب ةصمً ىُنظ ذبعْ ّ ً٢قعرةً ي منعة
٤ضعع ُ٘ٝملثععةزٗ حبٔععث اؾعع ر فيةبةتععُ ّإبد عةتععُ ّخط ععُ
ملخيُلعع٘ تُععس افثععس لععلفثس عُعع ٙملطععلة٘ ةقْمٔعع٘ ضععْ  ٛي
إطةزٍة ةطْزٖ (ّ ٢ضٔنة ةقكةٓة ةُ يةىٔ٘) اّ ةدسبعٕ بؿعل٘
عةم٘ ذٔث ٓ١فعد بؿعْزٗ ُةطدع٘" :إىعٕ ة يعةىٕ ملْةعد عسبعٕ
ةُطةٌ ّ ةقْمٔ٘"؛ "لكذ فعةٌ ةع ي ة يعةٌ لسّذعٕ ي ةع ٣
ةدسبٔ٘ مجدةّ )1("ٛبةةيط ٘ ةُسؼبةىٕ لكٌ ةْطً ععع ازلع ٙمعة ي
()2
ةْجْ ّاعظه مً ف غٕٓ " ٛةىل ٍٕ ّطل"
()1

ةسؼبةىٔةب

()2

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣
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ّؼبععب ةسؼبععةىٕ ة يععةٌ ذععب ٢بععً ٤بٔععُ ّي اغععدةزِ ةيثسٓعع٘
( ملذسضُ٘) ٓيردث عً مجعةل ةط ٔدع٘ ي بُعدِ ٍّعْ مجعةل ٓطعيثرل
ي ىلطُ ّعْ طلُ ٍػ٘ ضدٔدٗ ز ٜد٘ ّ ىدمةجةً ي تُعف ةط ٔدع٘
إ زجعع٘ ةينععةٍٕ" :ازش ج ععةةٕ ازش اجععد ٖ ةٔةةٔععف عععع ةٔععةةٔٯٕ
ظبْمععف عععع ظبععْمٕ"( )1بَععرِ ملػععةعس ةلٔةقعع٘ مععً سبععب ّ ةْةععُ
ٓط س فيةبُ "ُُب ة يةٌ" عع ىػٔد ٨ىػة شلر ة ةتب ةدسبٕ
ّمب تدُقُ ةدئعف بُ يعةٌ إ ٢اىعُ فعةٌ ٓ ٢عس ٚلٔعُ ضعْٚ
بقد٘ مً ة قعةي ةدسبٔع٘ اّ جعص ًٛمعً ٤ز ةدسبٔع٘ امعة غعد ُ
لَععْ جععص ٛؾ ع رل مععً ٤معع٘ ةدسبٔعع٘ ف ع رلٗ ّ ةْ ُععب إٌ ل ععسٗ
ةيكةمً ةدسبعٕ ّّذعدٗ ُ٤طعةز ةدسبٔع٘ بعداب تينعْ ّتذلععسي
ي ل ععس ةسؼبععةىٕ إ اٌ ضععٔطسب ي ىَةٓعع٘ ملطععة" بؿععْزٗ
تةمعع٘ عُعع ٙعقٔدتععُ ّزٓ٠يععُ ةطٔةضععٔ٘ ّي ٍععر ملديعع ٙت يطععب
اٍنٔ٘ ف رلٗ فُنةتُ ةل خةطب بَة ٨معةو ؼبٔع ٙععع ذعةفه
ةععٔنً ذٔععث ٓقععْل" :لععكىٕ ّإٌ فععةٌ ة يععةٌ ّطععل ةؿ ع رل
ّضعععْزٓة ّطعععل ة ع ع رل اىيطعععب إ ةع ع  ٣ةدسبٔععع٘ ّطعععل
()2
٤فدل ّا ًٓ بدًٓ ف مً ُةل بةةْذدٗ ةدسبٔ٘"
()1

اممل ةسؼبةىٕ "ازش ة يةٌ" ع صبُ٘ ةطُٔد٘

()2
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"مُْك ةدسف"
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مػو

0936

ةدد

 5ف 405

ي عععةو  0927اةقعع ٙةسؼبععةىٕ فُنععةب عععدٗ امععةو ةػع ٔ ٘
ةدسبٔعع٘ ي ذٔلععة ّ ةقععدع ّي ىععةبُظ ّي بععرلّب افععد مععً
ّ قععس اٌ ٢ىينععة ٛةقععْمٕ ازلععب ّاعُعع ٙمععً
خ٣شلععة بػ ع
٢ىينعععة ٛةعععدٓل ّازلععع ٙمعععً فعع اىعععْ ي ةدؿعع ٔ٘ ةطةٜلٔععع٘
ّ ملرٍ ٔعع٘ لععةةْطً عععع ُ ع فع غععّٕ ٛي ٍععر مليرعع ٙؽبةطععب
٤و ةدسبٔعع٘ بقْةععُ" :آيَععة ٤و عُنععٕ ابيععةٛك اٌ ٓ ْىععْ عسب ع ًة
اّ ًّ ٢ة يععةىٔمل اّ ضععْزٓمل اّ لُطععطٔئمل بدععد ذةععف عُنععَٔه اٌ
ٓ ْىععععْ عسبعع ع ًة اّ ًّ ٢مطععععُنمل اّ مطععععٔرٔمل اّ زّشً اّ
()1
َْٓ ً بدد ذةف"
ّة ععً ُيةعيععُ ةععل ُُٔعع بلضععُْف مععيرنظ  ٢تيكععنً
معععً اغععع ةل ةيظعععسٗ ةقْمٔععع٘ ةديؿعععسٓ٘
مطُقععع ًة اٖ غععع
ّ ةػْلٔئ٘  ٌ٤ة ةتعب ٓعدزك بْقعْ اٌ " ةدؿع ٔ٘ ةػعسُٔ٘"
م٫كععسٗ ّضععُ ٔ٘ آك عةً ّشلععر  ٢بععد مععً اٌ ٓ٫نععصد مدَععة ةطععُٔه
()2
ّ ةس ُٕ مً اذ ةو ة سبٔمل ّتطةضبَه ّثقةليَه
ّٓديقد ةسؼبةىٕ اٌ اذد اض ةف قدف ةدسف شبطرلٗ
ٓيحُ ٙععع فنعة ٍعْ مدعسّ" ععع ي تلعسَُه ّدبعصَٜه ّشلعر فعةٌ
()1
()2

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣
ةسؼبةىٔةب

ف 50 51
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062

ؼبُعععه بعععلٌ ٓييةضععع ٙةدعععسف خ٣لعععةتَه زبةى ٔععع٘ ّ ىقطعععةمةتَه
ةدٓئ٘ ّ ةطةٜلٔ٘ ّ ملرٍ ٔ٘ ّ ةق ُٔ٘ ّذي ٙسبصبٔ٘ ّ ةطٔةضعٔ٘
مً اج ةقكة ٛعُ ٙةيحصّٓ ٜ٘قعْل ي ٍعر ةطعٔةق" :ازٓعد اٌ
ازلب مً بٔيَة (بمل اّؾةل ٤م٘ ةدسبٔ٘ عع ل د) ذْ جص ةػسٓة
ةػعععةٜف ّال عععف لَٔعععة ُٔعععْ ةيقةةٔعععد ةٔقعععسف بدكعععَة معععً
بدل"(ّ )1مً اج ٍرِ ةْذدٗ ةدسبٔ٘ مليػعْ ٗ لكىعُ "مطعيدد
ٓ ٌ٤ؿ س ذيٍّ ٙةبٔةً" فنة فيب مً ةسٓعة إ ؾعدٓقُ
()2
ةيةغس ةػَرل عع ضُٔه ضسفٔظ
خععةف ي
إٌ عظنعع٘ ةسؼبععةىٕ ّاٍنٔيععُ تيحُعع ٙبػع
اىععُ فععةٌ ّ ذععدً مععً بععمل ُُعع٘ مععً  ٜ ّ٤ع مععً ةععرًٓ بػععسّ
ّىةقععُْ بديععة ّتؿععنٔه ُععْٓمل ّثععةبيمل مععً اج ع غععدةز ةْذععدٗ
ةْطئععع٘ ( ةدلجعععْ شٖ) ي مسذُععع٘ تطعععن بةةيحصٜععع٘ ّ ٢ىقطعععةو
ةععل ٍٔنيع عُععّ ٙطيععُ ة ع رل عععع ضععْزٓ٘ ّي ُّع
ّ ةيليع
فةٌ ةيةع ٓددٌّ اىلطَه ةٔظ فطعْزٓمل تقعد ز معة ععدّ
()3
اىلطَه فطسّ ىٔمل ّ مػقٔمل ّ رل ذةف
()1
()2
()3

ةسؼبةىٔةب
وع ْ
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ةسؼبةىٔةب
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ّ ةسؼبعععةىٕ فعععةٌ معععدزفةً ي زٓ٠يعععُ ةطٔةضعععٔ٘ ةٍ٥نٔععع٘
ةقؿععْ ٚةُيكععةمً ةدسبععٕ ّتْذٔععد ُ٤طععةز ةدسبٔعع٘ للععٕ عععةو
 0927اةقعع ٙفُنعع٘ ي خسػبععٕ إذععد ٚملععد زع ةُ يةىٔعع٘ ةععل
فةى تكه طُ ٘ معً بُعد ٌ عسبٔع٘ طبيُلع٘ م١فعدً ةل عسٗ
حملْزٓعع٘ ذ تَععة لٔخععةط َه ُععة :ً٣ٜاىععيه آَععة ةطُ عع٘ إخععْ ٌ ي
ٍعععععرِ ملدزضععععع٘ ّإٌ تدعععععد ب شلحعععععةت ه ةدسبٔععععع٘ ّ خيُلععع ع
معر ٍ ه ةدٓئعع٘ إمنععة لكععُ ه ي معة ضععيرنٌُْ عععع فع إ
بُعدِ ععع مععً ٍعر ةععسّ ملقعدع (زّ ةيكععةمً ّ ٨خعة ٛعععع ل د)
ةعععرٖ ضٔيكعععه ذبع ع ةْ ٜعععُ ملطعععُه ّ ملطعععٔرٕ فنعععة اىعععُ
ضٔحنب بعمل ةطعْزٖ ّ ةُ يعةىٕ ّ ةدس ُعٕ ّ ةلُطعطٔل إى عه
زض ٍر ةسّ ةقدضٕ زّ ٨خعة ّ ٛةيكعةمً ّعُعٔ ه اٌ
تقطععنْ ةععٔنمل بععلٌ ذبععةلظْ عُعع ٙةدَععد ليدُّنععٌْ ّتدنُععٌْ
ت عععدا ٨خعععة ّ ٛةيكعععةمً ذٔثنعععة فيعععيه ي ب ٣ىعععة ةدسبٔععع٘
الُٔطع ة ييععة ّ ذععدٗ ّ بيععة ةدسبٔعع٘ ّ ذععدٗ؟ اةٔطع عة تيععة
ّتقةةٔعععدىة تحنُعععَة ّ ذعععدٗ؟ العععٓ ٣ي عععٕ اٌ ٓ عععٌْ ةعععْطً
فععرةف ّ ذععدً لععس ً  ٢دبصٜعع٘ لٔععُ؟ لدُٔيععة إذً اٌ ىيطعع ٙفُيععة
معععر ٍ ية خعععةزد مدةبعععدىة ةييرعععد ذبعععة ً عسبٔع ع ًة ذقٔقٔع ع ًة ثةبيع عةً
ّىيكعععةمً تكعععةميةً ؾعععة ُةً ؾعععةلٔ ًة لُييدعععةٌّ فععع ٓ ٤عععةٌ
064

ّ ةطْ ٜععف ّ ملععر ٍب ةذلضععه ةععد ٜسٗ ة ععدل ٚعععع ٜععسٗ ةْطئعع٘
()1
سبق٘ ملست صٗ عُ ٙةذلبٔ٘ ةقْمٔ٘ ةػةمُ٘
ُّد جة ٛي ةْؾٔ٘ ةل ّقدَة ةسؼبعةىٕ ي آُعْل ضعي٘
 0930مة ُٕٓ" :إٌ ةْذدٗ ةدسبٔ٘ مل١ضطع٘ عُع ٙةقْمٔع٘  ٢عُعٙ
ةدًٓ ٍٕ ّذدٗ مقدض٘ للّؾٔ ه بَة ّ عُنعْ فعرةف ا ٌ٬
 ٢مطععععيق صبٔععععدً ةُدععععسف ّّ ٢ذععععدٗ عصٓععععصٗ غععععةمُ٘ ب ععععرل
سب عععه ملعععدىٕ ةعععدضقس طٕ ةقعععةٜه عُععع ٙةدعععدل ّ ملطعععةّ ٗ
بةسبقْق ّ ةْ ج ةب
ّ عُنععْ اخععرلً ّتلفععدّ اٌ ي ةدّةعع٘ ةدسبٔعع٘ ة ععدلٚ
ضيكنر ةدؿ ٔةب ةدٓئع٘ ّ ةطةٜلٔع٘ فُعَة اّ ضييرؿعس ي
ّ ٜسٍععة شبةؾعع٘ بَععة ّ ٢تيدععد ٍة ّضععٔقْو مقةمَععة ي ةععْطً
عؿعع ٔ٘ زبعععيظ ّ ةُ ععع٘ ّ ةثقةلععع٘ ُّعععد زت طعع فُعععَة بةملثعع
٨ىطععةىٕ ٤عُععّ ٙبةملؿععُر٘ ملػععذلف٘ ملي ة ةعع٘ بععمل ٍ٤ععةةٕ
()2
مجٔدةً عُ ٙةطْ "ٛ
ّ ةل ععسٗ ٤خععرلٗ مليدُقعع٘ بةةععدعْٗ إ شّ ل ةدؿ ع ٔةب
ةدٓئ٘ ّ ةطةٜلٔ٘ ّ ٢ىقطةمةب ملرٍ ٔ٘ ز ٯ ٍة ة ةتب مس ب
()1
()2

ةسؼبةىٕ ةيطس" ّ ٨ؾ٣
و عْ

ف 60 55

ف 43

065

فثرلٗ ّميَة ي فيةبُ ٤خرل عع " مل سف ُ٤ؿّ "ٙذبدٓدً ي
لؿ ع " ةدععسف ّ ةدلبععس" ّلٔععُ ٓقععْلّ" :طئييععة عععع ٍععٕ ةْطئعع٘
ةدسبٔ٘ ّةٔط ةقْمٔ٘ ٨ض٣مٔ٘"
امععة بةةيطعع ٘ ةُْذععدٗ ةدسبٔععع٘ ي ،ععةل ةطٔةضعععٕ لقعععد
تؿعععْزٍة ةسؼبعععةىٕ ُ عع فعع غعععٕ ٛفيقعععةزف بعععمل ةدعععسف ي
اُطعععةزٍه ملخيُلععع٘ ّ ةْؾعععْل إ تلعععةٍه مي عععة ل بٔعععيَه ّ٢
ضٔنة ي ةقكةٓة زبٍْسٓ٘ ّ ٤ضةضٔ٘ ّفخطْٗ اّةٔ٘ ي ٍر
٢دبععةِ فععةٌ ةسؼبععةىٕ ٓديقععد بكم ةىٔعع٘ ةقٔععةو بععة ٤ ٟمععس
بةذبععععة ةُدععععسف ملػععععةزُ٘ ( ٦ضععععْٔٓمل) ّت ععععًْٓ ثعععع٣ث ّل
ف رلٗ بةذبة لٔدز ةٕ ذب شعةم٘ فع معً ةػعسٓف ذطعمل
ّ ٨مةو ؼبٔ ّ ٙبً ضعدْ خعرً بدعمل ٢عي عةز ي ٍعر ٨طعةز
ةدُ٣ةب ملي ْى٘ ي ةدػسٓئةب بمل ةقْ ٚةطٔةضعٔ٘ ةلةعُع٘
ي ملػعععععسق ةدسبعععععٕ ّّذعععععدٗ ٤ز ( ةدةمععع ع ةط ٔدعععععٕ ععععععع
زب ععس ي) ّّذععدٗ تطُدععةب ملععْ طيمل ّمؿععةسبَه ملػععذلف٘
مععب ٢عينععة عُعع ٙتْجَععةب ةطععُطةب ةدسبٔعع٘ سبةفنعع٘ ةععل
تيحععععُ ةيرقٔععععو ةْذععععدٗ ةدسبٔعععع٘(ّ )1فنيععععِّْز مثععععةةٕ عيقععععد
ةسؼبةىٕ اىُ ب ٔ٘ ُ٢ذل ف مً ذةف شلد"  ٢بد مً اٌ ٓيػل
()1

"مُْك ةدسف"

 2ف 403

066

ي ُ٤طةز ةدسبٔ٘ جَةش ذ ْمٕ عة ل ّميظه تيظٔنعةً جٔعدً
ّغ ٘ عسٓك٘ مً ملد زع ةْطئ٘ ةدةم٘ ّطعسق مْ ؾع٣ب
()1
ذدٓث٘
امة ةصعةم٘ ةسّذٔ٘ ةدّة٘ ةْذدٗ ملطيق ُٔ٘ لكىَعة ػبعب
اٌ ت٫دطعع ٙعععع ذطععب زاٖ ةسؼبععةىٕ عععع ةُخُٔلعع٘ مليرععدز مععً ُ ٔع
ةي ضبند (ُسٓؼ) ّضي ٌْ ةطُط٘ ةسّذٔع٘ ميلؿعُ٘ ععً
ةطُط٘ ةصمئ٘ ّضعٔريلل فع سب عةو مليكعًْٓ ي إطعةز
ةدّةعععع٘ ٢ذبة ٓعععع٘ ( ةلٔدز ةٔعععع٘) ةدسبٔعععع٘ بطععععُطيَه ةطٔةضععععٔ٘
حملُٔععع٘ تعععةزفمل ةُطعععُط٘ ٢ذبة ٓععع٘ ةدُٔعععة مطعععة ٜةعععدلةي
ملػعععذلك ّعقعععد ملدةٍعععد ب ّ ٢تلةُٔعععةب ةدّةٔععع٘ ّذبدٓعععد
شبععة ةدععةو ةُيطععْز ُ٢يؿععة ٖ ّ ٢دبععةِ ٤ضةضععٕ ةُنؿععةحل
ةدةم٘ ةُ ٍّ ٣عرِ ٨جعس  ٛب تحنُعَة ضيطعةعد فنعة ٓعسٚ
ةسؼبععةىٕ ي منععْ ةععسّ ةقْمٔعع٘ ّ ةقكععة ٛعُعع٢ ٙىقطععةمةب
ةق ُٔعع٘؛ ّشّ ل ةدؿ ع ٔةب ةطةٜلٔعع٘ ّ ملرٍ ٔعع٘ ّإذعع٣ل ضععُط٘
ةدق ع ّ ةدععدل ّ ةيطععةٍ ضبُععَة حبٔععث تطععْ ضععُط٘ ةل ععس
" ةقْمٕ ةدسبٕ" زبدٓدٗ ةل تسلب لْق ف مؿعُر٘ ّلعْق
فعع ع ضٔةضعععع٘ مؿععععُر٘ ةدععععسف ملػععععذلف٘ ّضٔةضعععع٘ ةدععععسف
()1

ملؿدز ىلطُ
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ملْذععدٗ(ّ )1ت دعع ًة ةععساٖ ةسؼبععةىٕ لععكٌ ذبقٔععو ّذععدٗ ةدععسف
ةطٔةضٔ٘ إمنة ٓيُْف عُ ٙدبدٓد ةدقُٔ٘ ةدسبٔع٘ ّؾعْ ً٢إ
خُو غدْز ُْمٕ عسبعٕ ععةو ٓي عٕ اٌ ٓينعْ ّٓييػعس ي ةدةمع٘
()2
ُ شبةؾ٘
ةقد تي ل ةسؼبةىٕ بلىُ بدد مخظ ّعػسًٓ ضعي٘ (ذعْ ةٕ
عععةو  )0951ضععييْلس إم ةىٔعع٘ لدُٔٯعع٘ ةقٔععةو ذبععة  ٢مسفععصٖ
ةدّل ملػسق ةدسبٕ امة ملُْعف ةيعةزؽبٕ ععع ةعْ ُدٕ ي ةدعةك
ةدسبٕ ي عقد ةدػسٓئةب (مً ةقسٌ سبةةٕ) لكىعُ ٓ ٢طعنس
بععةشبسّد مععً إطععةز ٢ذبععة ةلٔععدز ةٕ ( ة٣مسفععصٖ) ذيعع ٙي
٤ذ٣و ّ ملَه اٌ ةسؼبةىٕ مً مً ٌّ تس اّ ا ى ٙزٓعب ي
ةْذدٗ ةطٔةضٔ٘ ةدسبٔ٘ ملطيق ُٔ٘
ي مقةة٘ " ةْذعدٗ ةدسبٔع٘" ةعل في َعة ضعي٘ ( 0934جْ بع ًة
عُ ٙزضةة٘ ّجََعة إةٔعُ لسٓعو معً ةػع ةف ةدسبعٕ ععع ل د) ٓقعْل
ةسؼبععةىٕ" :إٌ ةْذععدٗ ةدسبٔعع٘ ن يعع٘ بع ٍععٕ ضبققعع٘ إٌ ك
ٓ ً ةْٔو ل دً بدد ضعي٘ اّ بدعد مخطعمل ضعي٘"(ّ )3ي زآعُ
()1

ملؿدز ىلطُ

()2

ةسؼبةىٕ ةقْمٔةب

()3

ملؿدز ىلطُ

 2ف 86

ف 86
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اٌ ذبقٔعععو ةْذعععدٗ ةدسبٔععع٘ ةػعععةمُ٘ ضعععٔ ٌْ ىئحععع٘ ةيقعععسف
تعععدزػبٕ عبعععْ شلعععد" ٤فعععدل " ٢ذبعععة ملن عععً ي ة عععدٍ ٛعععْ
زبصٜععععٕ ة٣مسفععععصٖ  ٌ٤سب ْمععععةب ةدسبٔعععع٘ سبةقععععسٗ
ملطععيقُ٘ ّغع ُ ملطععيقُ٘  ٢تييععةشل ّ ٢ض يَععة اٌ تييععةشل عععً
ذقْق ةطٔة ٗ ُُٔ٨نٔ٘ فَُة ّشلر ٓ ٢يه ٢ذبة إ ٢تدزػبةً"
إٌ فةت ية ٓعدزك جٔعدً اٌ بُعْ شلعد" ةيَعة ( ٕٜةْذعدٗ
ةدسبٔعع٘ ةػععةمُ٘ عععع ل د) ّىععُ عق ععةب مععً شبععةزد ّمععً ةععد خ
ّافعععععدل ةدق عععععةب ّ ملدُْعععععةب ٓينثععععع ي ةعععععدّل ٤جي ٔعععععع٘
٢ضعععيدنةزٓ٘ ةعععل ت طعععة ضعععٔة تَة ّىلْذٍعععة عُعععُ٤ ٙطعععةز
ةدسبٔ٘ ّي سب ةو ٤ميعة ٛعُع ٙملؿعةحل ٨مدلٓةةٔع٘ ي تُعف
ُ٤طعععععةز ّفعععععرةف سب عععععةو سبسٓؿعععععمل عُععععع ٙضعععععٔة تَه
مععً ٤غ ع ةل عععً
ُُٔ٨نٔعع٘ ّ ةععرًٓ ٓ ٢ييععةشةٌْ بععلٖ غ ع
اطنةعَه ّمؿةسبَه ّز ةتَه ةػخؿٔ٘ ي فس ضٕ ةطُط٘
ّعيدمة ٓيردث ةسؼبةىٕ عة ٗ ذْل ةْذعدٗ لكىعُ ٓقؿعد
بععرةف ّذععدٗ اُطععةز ملػععسق ةدسبععٕ :ة يععةٌ ضععْزٓ٘ لُطععطمل
ةدععس ق ظبععد سبحععةش ةععٔنً عععع اٖ ٤ز قععٕ ةْ ُدعع٘ مععة بععمل
ذُعععب ّععععدٌ ّمعععً ةدعععسٓؼ إ خعععةىقمل ( ةدعععس ق) لقعععد زاٚ
ةسؼبععةىٕ ي ّذععدٗ عععسف اُطععةز ضععٔة (ذيععّ ٙإٌ فةى ع عُععٙ
ذبة لٔدز ةٕ ععع  ٢مسفعصٖ) ي ظعسّ" ضعٔطسٗ ةعدّل
غ
069

٨مدلٓةةٔعع٘ ة ععدل( ٚإى ُععذل ّلسىطععة عُععّ ٙجععُ ةيخؿععٔـ)
ةطسٓععععو ةععععْ ُدٕ ةْذٔععععد ةُيرععععسز ةيععععةو مععععً ةي دٔعععع٘ غعع ع ُ
()1
٢ضيدنةزٓ٘
ّ ةْ ُععععب اٌ ةسؼبععععةىٕ ك َٓععععيه بةزبْ ىععععب ٢جينةعٔعععع٘
ةقكععٔ٘ ةْذععدٗ ٤ىععُ زفععص تل ععرلِ عُعع ٙةْذععدٗ ةطٔةضععٔ٘
ّذسٓعععع٘ ة ُععععد ٌ ةدسبٔعععع٘ ي ذععععمل اٌ ىٔعع ع ُ٤طععععةز ةدسبٔعععع٘
٢ضعععيق٣شلة ةطٔةضعععٕ ػبعععب اٌ ٓ عععٌْ شبطعععْٗ  ّ٤سبع ع ٯ
ملَععةو ةدضقس طٔعع٘ ةدةمعع٘ ّت د عةً ةدزجعع٘ تيععةمٕ ّعععٕ ةػععدب
ةدسبٕ (ي اُطعةزِ ملخيُلع٘) ملطعلة٘ اٌ ٨مدلٓةةٔع٘ ي ؾعْزٍة
ةدعدّ ملػعذلك (ةُدعسف مجٔدعةً) تيْثعو
ّاةْ ىَة فةل٘ تػع
اّ ؾععععس ةس بطعع ع٘ ملْقععععْعٔ٘ ملػععععذلف٘ ملؿععععةحل فلععععةذَه
ةيرععسزٖ ّتيدععةظه اٍنٔعع٘ ال ععةز ةقْمٔعع٘ ةدسبٔعع٘ ّ ةْذععدٗ
ةل تست ص اضةض ًة عُ ٙمجُ٘ مً ةدْ م ةلدةة٘ ٜن ًة ّ ةعل
تس فن ع ي مطععرلٗ ةيطععْز ةيععةزؽبٕ ةطْٓ ع مث ع عععع ّذععدٗ
٤ز ( ةْقععب زب ععس ي ملػععذلك) ةُ عع٘ ةيععةزٓب ملػععذلك
ةي ًْٓ ةيلطٕ ةرٖ ػبعد تدع رلِ بؿعل٘ خةؾع٘ ي ةعذل ث
ةثقةي ةدسبٕ ملػذلك
()1

ملؿدز ىلطُ

ف 002

071

ط د ًة إٌ ٍرِ ةل عسٗ زتعدب اٍنٔع٘ تةزؽبٔع٘ ميلةّتع٘ ي
ضععٔةق ظععسّ" تةزؽبٔعع٘ طبيُلعع٘ ب ع ضععي ُ اذٔةى ع ًة ةيل ٓعع٘ ّز
ضعععُ مدعععمل ّةييعععرفس ي ٍعععر ،عععةل بةةعععر ب فٔعععف اٌ
٨ى ُٔص ذةّةْ افثس مً مسٗ ضي ٣ل ضدٕ ةدعسف ةُيْذعد
ة ععععٕ ٓيلععععرّ (اٖ ٨ى ُٔععععص) طبططععععةتَه ٢ضععععيدنةزٓ٘ عععععع
٢ضذل تٔحٔ٘ عدل إغس لَه عُ ٙتْذٔد بدل ُ٤طةز ّ ملػةٓب
ةدسبٔعع٘ ملست طعع٘ بَععه ي ملػععسق ةدسبععٕ ّضبععةّةيَه ملدسّلعع٘
ةيْذٔد بُد ٌ " شل٣ل شبؿٔب"
ّغبععيه حبثيععة ٍععر بة٨غععةزٗ إ زاٖ ةػععْٔعٔمل ةدععسف
ةعععرًٓ ٓيظعععسٌّ إ ل عععسٗ ةقْمٔععع٘ ةدسبٔععع٘ ّةُْذعععدٗ ةدسبٔععع٘
فل ععععسٗ تقدمٔعععع٘ ي إطععععةز ج َعععع٘ مْذععععدٗ ةُ لععععة قععععد
٨مدلٓةةٔ٘ ةدةملٔ٘
لعععةةدسف ةيقعععدمٌْٔ ةعععرًٓ ٓدييقعععٌْ ال عععةزً ّم عععة ٟ
ميلةّت٘ ّطبيُل٘ ٓدزفٌْ اٌ " ةْذدٗ ةدسبٔ٘ ُ ع فع غعٕٛ
ٍععٕ ذسفعع٘ ميةقععُ٘ مععً اجع ةيرععسز مععً ٨مدلٓةةٔعع٘ ذسفعع٘
تطععيند بععد ٓةتَة مععً زبنععةٍرل ةػععد ٔ٘ ّتطععييد ي فلةذَععة
()1
عُ ٙزبنةٍرل ةػد ٔ٘ آكةً"
()1

"بس لد " عد
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ي قععْ ٛتُععف ملدطٔععةب لععكٌ مُْععف ةسؼبععةىٕ ػبععب اٌ
ٓ٫ثنً مً ٌّ غف تثنٔي ًة عةةٔ ًة

***
ةسؼبععةىٕ ٓ ٤ععب ّ ة ةتععب ّ ملل ععس مثععسٗ عؿععس
ةيرْ٢ب ٢جينةعٔ٘ ة دل ٚي ة ُد ٌ ةدسبٔ٘ ةعل ّقعد
اُععد مَة عُعع ٙطسٓععو ةيطععْز ةدلجععْ شٖ ُّععد تسف ع ذكععةزٗ
مؿعععدزً
ة عععسف بؿعععنةتَة عُععع ٙل عععسِ ّاضعععُْبُ نعععة غعع
خطرلً ةُييةُكةب ي مْ ُف ةسؼبةىٕ ٢جينةعٔع٘ ةقعد ع ٯعسب
ز  ِ٠ي ةُْ ع ذ تععُ عععً كععس مثقععف عسبععٕ مطععييرل ٓدععس"
ة عععسف جٔعععدً قعععد اٍعععْ ل ةسازلةةٔععع٘ ّفْ زثَعععة معععً جَععع٘
ّّعٕ مَعةو ُّكعةٓة ،ينعب ةدسبعٕ ةعرٖ ّقعب اُد معُ عُعٙ
طسٓو ةيطْز ةسازلعةةٕ معً جَع٘ اخعس ٚلقعد ذبعدز ةسؼبعةىٕ
مً ةلٝةب ةْضط ٙةُدلجْ شٓع٘ ةُ يةىٔع٘ ّة يعُ بدعد اٌ زاٚ
بدٔل ٓ ٤عب ععع ٨ىطعةىٕ ذحعه ملدةىعةٗ ٨ىطعةىٔ٘ حملعٔة بعُ
ىكه إ ج َ٘ زبص ٛة ة مً ٨ىطةىٔ٘
ةسؼبععععةىٕ ٓيينععععٕ إ ةػععععدب ةععععرٖ فععععةٌ ٓعععع ًٝمععععً
٢قععععطَة ةذلفععععٕ ّإ ٤معععع٘ ةععععل اقععععيةٍة ٢ضععععيد ة
٤جععي ة ععٔل ّشلععر زلععب ؾععْتُ مععد لد ًة بقععْٗ عععً ةيرععسز
ةْطل
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ي ّطععععً ةسؼبععععةىٕ ٍٔنيعع ع تقةةٔععععد ةقععععسٌّ ةْضععععطٙ
ّذبحس ّعٕ ةػدب عيد ةدؿ ٔ٘ ةدٓئ٘ ي ذمل اٌ سبٔعةٗ ي
ة سف عسٯل ٍر ة ةتب عُُٔ ٙه ّتقةةٔد اخسّ ٚعُ ٙمجْ
مً ىْي خس ّشلر زلل ذةف ةينْذد ( ةػسُٕ) ٍّر ةينْذد
آكعع ًة ( ة سبعععٕ) ّ ععععة إ معععصد ٤ذطعععً ّ ٤زُععع٤ ّ ٙفثعععس
تقدمٔ٘ نة ٓدسلُ ةػسق ّ ة عسف عُع ٙذعد ضعْ ُّ ٛعد غع
 ٣ي ُكععةٓة ةيظععةو ٢جينععةعٕ عععع ةطٔةضععٕ ةُدععةك
ذٍيععُ طععْٓ ً
ملدةؾععس ّ ؾععطدو ةسؼبععةىٕ ّجَ ع ًة ةْجععُ مععب مػ ع ٣ب ذ ب
اٍنٔعع٘ جينةعٔعع٘ عععع ضٔةضععٔ٘ عظٔنعع٘ ّىػععرل ٍيععة إ اٌ تععد خ
٤ل ععةز ةيقدمٔعع٘ ي عقٔدتععُ مععب عيةؾععس مذلض ع ٘ مععً تسبٔيععُ
حملةلظععع٘ ذعععد ب اطعععس ةييةُكعععةب ملعععثرلٗ ّععععدو سبطعععه ي
زٓ٠يُ ةطٔةضٔ٘ ععع ٢جينةعٔع٘ ععةؽ ةسؼبعةىٕ ي لعذلٗ تةزؽبٔع٘
مدقدٗ ّة يُ ك ٓين ً مً ةدب ةدّز ةرٖ فعةٌ ٓعْ اٌ
ُٓد عُ ٤ىعُ ك ٓ عً جعةٍصً ّمطعيددً ةعُ ُّعد ععةى ٙل سٓع ًة
ّىلطٔةً بط ب ذةف
إٌ ضدٕ ةط قةب ٢جينةعٔ٘ ةطُٔدٔع٘ ي ،ينعب ةدسبعٕ
ي تُععف ةطععيْ ب ةدؿععٔ ٘ ةُيرععسز مععً زّ ضععب ُ٨طةعٔعع٘ ّمععً
٢ضعععي د ٤جعععي تس لعععو معععب فلعععة ة عععة ذمل معععً اجعع
ذقععَُْه ّمععً اج ع ّز افثععس لةعُٔعع٘ ي ذٔععةٗ ّطععيَه ّمععب
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ة لة فٕ "ٓ ٢يرْل ٨ىطةٌ إ ب " فنة ٓقْل ةسؼبةىٕ
ّتس لععو آكعةً مععب اذعع٣و طْبةّٓعع٘ ز ٜدعع٘ ة٩ىطععةىٔمل عععً ضععٔة ٗ
ملطعععةّ ٗ ّ سبسٓععع٘ ّ ٨خعععة ٛبعععمل ميعععيحمل اذعععس ز ي ععععةك ذعععس
ضدٔد عع ف ٍرِ ةدْ م ّ ةديةؾس ذعد ب ملكعنٌْ ةل عسٖ
٨بععد ي ةسؼبععةىٕ عععع مليععْز ّ ٨ىطععةىٕ ةيصععع٘ ّعُٔععُ لكىععُ ي
ظععسّ" ملػععسق ةدسبععٕ ّ ٢ضععٔنة ي بد ٓعع٘ ةقععسٌ ةدػععسًٓ
لقد فةٌ ةسؼبةىٕ حبو ظةٍسٗ تقدمٔ٘ مينٔصٗ
ّإذ از ىة اٌ ىؿف ةسؼبةىٕ لكٌ ا ق ّؾف ٓيط و عُُٔ
جة ٛي زاٖ ةُٔيمل عً ةٔف تْةطيْٖ ّلُٔ ٓقْل" :ع ظ ةٔف
تْةطععيْٖ ة ععسِ ّ سبقععد ةععرٖ ٓ ُععٕ ّ ةطععدٕ ةععدّ٠ف عبععْ
٤لك ّ ةس ٘ ي ةيخُـ مً ملةقٕ ّعدو ىكعخ سبُعه
()1
ّ ملدسل٘ ةطٔةضٔ٘ رل ةدنٔق٘ ّ ةكدف ةثْزٖ"
ّٓيحُعع ٙتيععةُل ةسؼبععةىٕ ّتدقٔععدِ اىععُ ظ ع مينذلض عةً ي
مْ ُب ملثةةٔ٘ ي تلطرل ةظْ ٍس ٢جينةعٔ٘ عع ةيةزؽبٔ٘ معب اٌ
ز  ِٛةطْضععْٔةْجٔ٘ تيكععنً صبنْععع٘ مععً ٤طسّذععةب ملة ٓعع٘
ّ ةْ ُععب اٌ ٍّ٤ععةو ٢جينةعٔعع٘ عععع ةطٔةضععٔ٘ ّ ةذلبْٓعع٘ ةُسؼبععةىٕ
()1

" إ ةٔعيمل ةٔعف تْةطعيْٖ معس ٗ ةثعْزٗ ةسّضعٔ٘ ع ٤عنعةل ة ةمُع٘ ُ،عد
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تقسبُ مً اىؿةز " ٢غعذل فٔ٘ ٤خُٔ٣ع٘" ةعرًٓ فعةىْ ٓعسٌّ
ي ةطسٓو عبْ ٢غذل فٔ٘ ضُّنةً  ٢ىَةٜٔةً ة نةل ةلس خُقٔ ًة
ّزّذٔ ع ًة ّ مليطُقععةب ملثةةٔعع٘ شلععر ة ةتععب ةدسبععٕ ٍععٕ ةععل
تسضه مدةك مليظْم٘ ةل سٓ٘ ّ مللةٍٔنٔ٘ ٦ز ٜعُ ٢جينةعٔع٘
تة ي ذةف عع ٤خ ّ ُ٘ٔ٣ةذلبْٓ٘
ّفنعععة ٍعععْ ّ قعععس ةُدٔعععةٌ لعععكٌ ةسؼبعععةىٕ ٨ىطعععةىٕ ععععع
سبةك ك ٓطيخُـ مً ىصعيُ ٨ىطعةىٔ٘ ضعيييةجةب ضٔةضعٔ٘
ُٔق٘ لقد ضد ٙطعْ ل ذٔةتعُ ةُدلٍيع٘ (ّبعسًٍ لدع )ً٣عُع ٙاٌ
ةيةجس ةي ٔ شبرل مْجْ ي خ فع إىطعةٌ ُّعد ا زك
ذينٔ٘ ةثْزٗ ةطٔةضٔ٘ ّ ٢جينةعٔ٘ ةل ةً ت عٌْ معً ّجَع٘
ىظسِ ضْ ٚمسذُ٘ ٍةم٘ معً ملس ذع ٢زتقةٜٔع٘ ةُثعْزٗ ةسّذٔع٘
ةععل ضيييؿععس بدععد اٌ ٓستلععب ٨ىطععةٌ مععً ةْقععةع٘ ّ ةسذ ةعع٘
ّ ةقطعععْٗ ّ ة دلٓعععة ّ ٛسبطعععد ّ ة عععسِ ّ ة طسضععع٘ إ
مس تععب ةْلععة ّ ٛة ٫ي عع ّ ة ععسو ّ ةػععَةم٘ ّ ةيكععرٔ٘ بععةةيلظ
ّٓديقععد ةسؼبععةىٕ بدنععو اىععُ مععً ٌّ ٍععر ٢ىيقععةل ٤خُ٣ععٕ
ّ ملديعععْٖ ّ ةذلبعععْٖ ّ ةسّذعععٕ لععع ٣لةٜعععدٗ تسجععع ٙمعععً ةثعععْزٗ
٢جينةعٔععع٘ آكع ع ًة ّي ٍعععر ملُْعععف ٓيحُععع ٙةسؼبعععةىٕ ملثعععةةٕ
بؿْزٗ ضةطد٘
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إٌ عدو ُدزٗ ةسؼبةىٕ عُ ٙدبةّش ةيلطرل ملثعةةٕ ةقعْ ىمل
ةيطعععْز ٢جينعععةعٕ غعععْؽ عُععع ٙل عععسِ ةقعععدزٗ عُععع ٙإػبعععة
مؿععة ز ة٣مطععةّ ٗ ٢جينةعٔعع٘ ّ ةطععسق ةْ ُدٔعع٘ سب ع ٍععرِ
ملدكعععُ٘ لةةسؼبعععةىٕ ةيؿعععرل ملعععيرنظ ةُطعععدة ٗ ٨ىطعععةىٔ٘
فععةٌ ُيؿععة ٓ ًة ّضٔةضععٔةً قععدٔل ًة إذ اُُقععُ ةْقععب مللضععةّٖ
ةُ ععة ذمل ّة يععُ فلٓععدْٓةْجٕ ّغخؿععٔ٘ ضٔةضععٔ٘ فععةٌ
منْذجةً منطٔةً ةُدلجْ شٓ٘ ةدسبٔ٘
ةسؼبععععةىٕ عععععع ملينععععس ؼبيعع ع م ةىعع عةً ٍةمعع عةً ي ةل ععععس
٢جينةعٕ ةدسبٕ بؿليُ مد ٯسً عً مدةىةٗ ملٓ٣مل مً ةػدب
ةدسبععٕ مليةق ع مععً اج ع ةيرععسز ةععْطل ّ ٢جينععةعٕ ّإ
جةىعععب ذةعععف فعععةٌ إىطعععةى ًة بسجْ شٓع ع ًة ؼبنع ع اٍّةمع ع ًة خٔةةٔععع٘
٤خع ع٣ق  ٢ط قٔععع٘ ّ عععرل ذصبٔععع٘ ىعععرز ذٔةتعععُ ةُي ػعععرل بة٨خعععةٛ
ةػةم ّبة٨ىطةىٔ٘ "مجدة"ٛ
ةسؼبةىٕ ذةف ٨ؾ٣ذٕ عع ملثةةٕ ةرٖ زا ٚاٌ ةطسٓو
عبععْ ةيرععْل ّ سبد ثعع٘ ّإىقععةذ ،ينععب ٨ىطععةىٕ ي ة نععةل
٤خ ُٕ٣بدٔد عية ة يُ ُسٓعب ميعة فنرعيخ طبُعـ قعد
ة عععرف ّ شبعععد ي ّ ةصٓععف ٢جينعععةعٕ ّفيةُعععد ة٣مطعععةّ ٗ
٢جينةعٔ٘ ّ ٢قطَة ةطٔةضٕ ّفد عٔ٘ امعمل إ ةيكعةل
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مععً اجعع ةطععدة ٗ ة ػععسٓ٘ عُعع٤ ٙز ةقععد ةدععب ّزً ز ٜععدً
فْضععٔة ة٥ل ععةز ةيقدمٔعع٘ عععع ةطُٔدٔعع٘ ي ةػععسق ّبؿععليُ
م ػسً ّزضْ ً٢ةُرسٓع٘ ّ ملطعةّ ٗ ّ ٨خعة ّ ٛةدد ةع٘ ّ ةطعُه
ّميةق ً٣ؾة ُةً ّم١ميةً بةضيق٣ل ةػدب ةدسبعٕ
عُ٤ ٙز
ّّذدتُ مليػْ ٗ
إٌ ازّي خؿعععععةةُ تينثععع ع ي إضةىعععععُ ةدنٔعععععو ّ ملخُعععععـ
بةةطعدة ٗ ملطععيق ُٔ٘ ة٩ىطعةىٔ٘ ّي ٫ى ع م ة ٜعُ ُّٔنععُ ّالدةةععُ
عُ ٙذد ضْ ٛ
ىيَٙ
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إصداراتسلسلُ
نتاباجلًبالسابكُ
م

تك ي الكتب

اختيب الكتب

1

اٌّماِٚح ِرراضاخ لمم١ح

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

2006

2
3
4
5
6
7

اٌّماِٚح ِرراضاخ ـؼط٠ح

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

اٌممةةةةةح اٌممةةةةة١طج ةةةةة ٟؼةةةةةٛض٠ح
اٌطاحٍْٛ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

ػالِح اٌفاَ أحّس ضاذة إٌفاخ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

ض مح اٌؽالح ٚ ...اٌمّط

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

لٛخ  ٟاٌظالَ لمك ا٠طاٌ١ح

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽٓ حّ١س

ز .ذاٌس اٌثطازػٟ

ز .حؽٓ حّ١س

2007

دمحم ذ١ ٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
اٌمٛاف

دمحم ذ١ ٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك
اٌمٛاف

2007

10

اٌرطظ اٌٍّ ْٛذّؽح أ٠اَ ة ٟح١ةاج
ٔؽط ٓ٠حٛض - ٞضٚا٠ح ٚشائم١ح
األز٠ةةةة  -اٌةةةٕك  -إٌالةةةس  /ز .ةةةٗ
حؽةةةةة١ِ ٓ١رائ١ةةةةةً ٔؼّ١ةةةةةح  -ةةةةة از
اٌفةةا٠ة -زِ .حّةةٛز أِةة ٓ١اٌؼةةاٌُ -
تسض ـاوط اٌؽ١اب
ظةةةةةةةا٘طج ا األزب اٌمةةةةةةة/ ٟٔٛ١ٙ
إ الٌةةةح ػٍةةة: ٝا اٌّمةةةطٍ إٌفةةةاج
اٌّٛضٛػاخ
أتةةة ٛذٍ١ةةةً اٌمثةةةأ ٟضائةةةس اٌّؽةةةطح
اٌؼطتٟ

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽٓ حّ١س

2006
2006
2007
2007
2007
2007

ز .حؽ ٓ١جّؼح

11

ٔاظن اٌّالئىح

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ
ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ

2007

8
9

عهوان الكتب

سهة
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2007

م

عهوان الكتب

سهة

تك ي الكتب

اختيب الكتب

12
13
14

اٌفاػط دمحم اٌحط٠طِ ٞرراضاخ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ

ػثس هللا ػثس ِرراضاخ لمم١ح

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

اإللالح ْٛ١أحّس أِٓ١

ز .حؽ ٓ١جّؼح

15

ِرراضاخ ِٓ أزب األ فاي

ز .حؽ ٓ١جّؼح

16

٠أٌٚ ً١مٛق أذطٜ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

17

ٚزاػا ً ٠ا زِفك

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .ذاٌةةةةةةس ِحةةةةةةةٟ
اٌس ٓ٠اٌثطازػٟ
ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ
ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ
ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ

2008

18

ِةةةاض ٞػ ّةةة ٟةةةِ ٟررةةةاضاخ ِةةةٓ
اٌفةةةةةؼط ٚإٌصةةةةةط إلةةةةةساض اٌطاتطةةةةةح
اٌصما ١ةةةةةح إٌؽةةةةةائ١ح ةةةةة ٟزِفةةةةةك

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػ١ؽ ٝرٛح

2008

الكتب

2007
2007
2007
2008
2008

َ1944

19
20
21
22
23
24
25
26
27

2008
2008
2008
2008

إٔماف اٌّطأج

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػ١ؽ ٝرٛح

أحة اٌفاَ ٔ-از٠ا ذٛؼد

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ػثةةةةةةةةةس اٌمةةةةةةةةةازض
اٌحمٕٟ

اٌرطاب اٌحع ٓ٠تس٠غ حمٟ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ح غ١ثٛض

اٌمم١سج اٌسِفم١ح ٚلمائس أذةط-ٜ
ٔعاض لثأٟ
ِرراضاخ ِٓ ٔةٛح اٌؼٕةسٌ١ة ـةف١ك
جثطٞ
ِررةةاضاخ ِةةٓ أػّةةاي األز٠ثةةح غةةازج
اٌؽّاْ
ِررةةةةاضاخ لممةةةة١ح ٌرز٠ثةةةةح لّةةةةط
و١الٟٔ
ِمةةةةامخ زِفةةةةك ِ -ىةةةةاْ ٚؼةةةةىاْ
ٚأٌٛاْ
ؼةةّ ١اٌماؼةةُ  -اٌمةةٛضج األذ١ةةطج
 ٟاألٌثَٛ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ح غ١ثٛض

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ح غ١ثٛض

2008

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ح غ١ثٛض

2009

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽٓ حّ١س

2009

080

سهة

م

عهوان الكتب

28
29

ِم ٝٙاٌثاـٛضج -ذٍ ً١اٌؽٛاحطٞ

ز .حؽٓ حّ١س

جثطا اتطا٘ ُ١جثطا -ػطق ٚلمةك
أذطٜ
ِحّٛز زض٠ٚؿ ِ -رراضاخ ـةؼط٠ح
ِٓ زٚاٚ ٕٗ٠ٚامٔرطٔد
ػائةةةس إٌةةة ٝح١فةةةا ٚأػّةةةاي أذةةةط-ٜ
غؽاْ وٕفأٟ

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

2009

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

ػصتح ضٚا٠ح -لثح ٟحّاٞٚ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

2009
2009

حىا٠ح اٌٌٛس اٌفٍؽةط-1971 ٟٕ١
أحّس زحثٛض
أؼةةةةةةةقٍح اٌصما ةةةةةةةح ةةةةةةة ٟاٌمةةةةةةةسغ
ٚاٌّماِٚحِ -مامخ -اٌّرٛوً ٗ

ز .حؽٓ حّ١س

ز .حؽٓ حّ١س

2009

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .حؽٓ حّ١س

ِرراضاخ ِٓ ـؼط ػٍ ٟاٌ ٕسٞ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

دمحم حّساْ

اٌ ةةةةةٛمْ ةةةةة ٟاٌممةةةةةح اٌؽةةةةةٛض٠ح
احضٛض اٌّىاْ -ػٍ ٟاٌّعػً

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

اامِط٠ى ٟأحّس ض ١ك ػٛن

ز .حؽٓ حّ١س

از٠ا غ١ثٛض

ٍِىةةةٛخ اٌثؽةةةطا  -ضٚا٠ةةةح -ذ١ةةةطٞ
اٌص٘ثٟ
ِررةةةةاضاخ لممةةةة١ح ضلمةةةةح ٌٍ١ةةةةح
اٌٛزاع  -ضـاز أت ٛـاٚض
ـف١ك اٌىّةاٌ ٟـةـ ِررةاضاخ ـةؼط٠ح
ظت١ط ؼٍطاْ لسٚضٞ
األػالَ اٌفؼط ٟ ٞاٌرطاز اٌؼطتةٟ
 أحّس ؼٍُ٠ٛاٌظةةةةةً اٌصاٌةةةةةس ٚلمةةةةةك أذةةةةةطٜ
ِررةةةةةاضاخ لممةةةةة١ح  -ز .ذٍ١فةةةةةح
لاٌ أحٛاغ
تط١ ٠د ِأؼاج ذّص١ٍ١ةح شاخ ذّؽةح
مٛيٛ٠-ؼف ٔؼّح هللا جس

ز .حؽٓ حّ١س

از٠ا غ١ثٛض

2009
2010
2010
2010
2010

ز .حؽٓ حّ١س

از٠ا غ١ثٛض

2010

ظت١ةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةٍطاْ
لسٚضٞ

از٠ا غ١ثٛض

2010

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

2010

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

2010

ز .حؽ ٓ١جّؼح

از٠ا غ١ثٛض

2010

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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اختيب الكتب
ز .حؽٓ حّ١س

2009
2009

082
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م
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تك ي الكتب

44

أطةةةةةةةةٛاْ ذفةةةةةةةة١رٛف زضاؼةةةةةةةةاخ
ٔٚمٛق ز .ـاوط ذمثان

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ ةةةةةةطاز- ٞػثةةةةةةس
اٌؼع٠ع اٌّماٌ

45

ػثةةس هللا اٌثطزٔٚةة ٟلمةةائس ِررةةاضج
ٚزضاؼاخ
اٌمم١سج ذثحس ػٓ ٔفؽةٙا اـةؼطا
اٌرؽةةةةةؼ١ٕ١اخ ٚاألّٔةةةةةا اٌفةةةةةؼط٠ح
اٌؽائسج
ِررةةاضاخ ِةةٓ أزب اٌر١ةةاي اٌؼٍّةةٟ
اٌؼطت - ٟضلُ ٠ 004أِطوُ
هللا ٚاٌغط٠ةةةةةة ِررةةةةةاضاخ ـةةةةةؼط٠ح
ؼالِح ػث١س

49

ِا٠او ٛؽى ٟغّ١ح  ٟؼطٚاي

ِاٌه لمٛض

50

ؼةةةةٍّ١اْ اٌؼ١ؽةةةة -ٝاٌ١ةةةةأغ  :أِةةةةً
٠ؽرٕؽد أٚلا ٗ
دمحم اٌفطاذةةةةةةةِ ٟةةةةةةةأذٛشا ً تةةةةةةةاٌٛضزج
ٚاٌؽ١ف ِرراضاخ ـؼط٠ح

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

52

ٔع ٗ٠أت ٛػفؿ حاضغ ا٢مَ

53
54
55
56

اٌفاػط اٌؼطت ٟاٌحس٠س ِؽطح١ا ً

46
47
48

51

اختيب الكتب

سهة
الكتب

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ ةةةةةطاز- ٞػثةةةةةس
اٌؼع٠ع اٌّماٌ

2010

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

ز .اٌة ػّطاْ

ز .اٌة ػّطاْ

2011

ز .شائطظ ٓ٠اٌسٓ٠

2011

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ
ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

از اٌىحً

2011

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ـا٘ط اِط٠ط

2011

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ
ز .ػٍةةةةةةة ٟجؼفةةةةةةةط
اٌؼالق

ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ
ز .اتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطاُ٘١
اٌ طازٞ

2011

حىُ إٌث ٟدمحم ٌ١ف ذٌٛؽرٞٛ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

جةةةةةةةاْ جةةةةةةةان ضٚؼةةةةةةة ٛاٌّمةةةةةةةٍ
امجرّاػ - ٟدمحم ػط١ح األتطـٟ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

تسض ـاوط اٌؽ١ابِٕ -عي األلٕاْ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

57

ح ٟتٓ ٠مظاْ متٓ ف ً١األٔسٌؽٟ

ز .جّ١ةةةةً لةةةةٍ١ثا-
ز .واًِ ػ١از

ِاٌه لمٛض

58

تس ٞٚاٌ ثً ا دمحم ؼةٍّ١اْ األحّةس
ػاَ ِ 1968سحح ػىاؾ-

ز .حؽ ٓ١جّؼح
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2011
2011
2012
2012
2012
2012

م
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اختيب الكتب

سهة
الكتب

59

اتٓ اٌطِٚة ٟح١اذةٗ ِةٓ ـةؼطٖ ض1

ػثاغ ِحّٛز اٌؼماز

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

2012

60

اتٓ اٌطِٚة ٟح١اذةٗ ِةٓ ـةؼطٖ ض2

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

2012

61
62
63
64

واْ ِا واْ ِ -ثرائٔ ً١ؼّ١ح

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

إِةةةطأج ِةةةٓ تةةةطض اٌحّةةةً  -اػرةةةساي
ضا غ

ِاجسج حّٛز

ِاجسج حّٛز

ِٓ إٌىثح إٌ ٝاٌّماِٚح ٚاٌر س٠س

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

األػال١ط  -اٌفاػط اٌمةط ٞٚضـة١س
ؼٍ ُ١اٌرٛضٞ
ػثةةةةةةس اٌٍط١ةةةةةةف ػمةةةةةةً زضاؼةةةةةةاخ
ِٚرراضاخ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ز .شائطظ ٓ٠اٌسٓ٠

2012
2012
2012
2012

٠اؼ ٓ١اػٛض

٠اؼ ٓ١اػٛض

حى ُ١اٌس٘ط أت ٛاٌؼال اٌّؼطٞ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

املساض األٚي ٌٍّٛلف األزتٟ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

ػثمط٠اخ اٌؼماز ازضاؼح ٚذحًٍ١

ِاٌه لمٛض

ز .حؽ ٓ١جّؼح

امـرطاو١ح ٚاألزب

ِاٌه لمٛض

ز .حؽ ٓ١جّؼح

ضتاػ١اخ ػّط اٌر١اَ

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ثةةةةةةةةائغ امؼةةةةةةةةرثساز ِٚمةةةةةةةةاضع
امؼرؼثاز

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

ػثاغ ِحّٛز اٌؼماز

ٌ١ػ ٌس ٜاٌى٠ ِٓ ً١ٌٔٛٛىاذثٗ
ِا اٌفؼط اٌؼظُ١؟

ِاٌه لمٛض
ِاٌه لمٛض

زٔ .عاض تط٠ه ٕ٘١سٞ

ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌفؼط ت ٓ١اٌفٕ ْٛاٌ ٍّ١ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

اٌفمةةةةةةةةٗ ٚاٌرمةةةةةةةةٛف ٚاٌّؽةةةةةةةةائً
اٌفطػ١ح  ٟاٌرال ح

أ .دمحم ضاذة اٌحالق
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2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
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76

ًً لاٌ اٌؼٍ ٟشائطا ً ٚـاػطا ً

أ .ز .حؽ ٓ١جّؼح

77

أت ٛاٌماؼُ اٌفاتٟ
ـاػط اٌفثاب ٚاٌحط٠ح

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
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ِاٌه لمٛض

سهة
الكتب

2013

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

2013

أٔا ِٓ ؼالٌح اٌمرٛض

زٔ .عاض تٕ ٟاٌّطجح

ِاٌه لمٛض

األز٠ةةةةةةةة ٚاٌّفىةةةةةةةط أتةةةةةةة ٛح١ةةةةةةةاْ
اٌرٛح١سٞ

زٔ .عاض تٕ ٟاٌّطجح

ِاٌه لمٛض

األزب ٌٍفؼة

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ِس ٠اٌظً اٌؼاٌٟ

أ .ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ِؼاضن ىط٠ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ٚالؼ١ح تال ضفاف

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

و١ف ذؼٍّد اٌىراتح

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌؽ١ف ٚاٌرطغ

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

تؼةةس األِةةح اٌؼطت١ةةح ٚضؼةةاٌرٙا إٌةةٝ
اٌؼاٌُ

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌغطتاي

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

هللا

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ػما اٌحىُ١

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

اٌفاضاتٟ

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

األزب اٌصٛض ٞػثط اٌراض٠د

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

اٌّؽأٌح اٌٛٙ١ز٠ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ِصوطاخ ِؽرط ّ٘فط

ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
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ِاٌه لمٛض

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

ضضٛاْ لضّأٟ

ِاٌه لمٛض

ضضٛاْ لضّأٟ

اإلؼالَ ت ٓ١اٌؼٍُ ٚاٌّسٔ١ح

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

ِاٌه لمٛض

حى ُ١اٌس٘ط أت ٟاٌؼال اٌّؼطٞ

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

ـظا٠ا ِٓ ػّطٞ

ـا٘ط أحّس ٔالط

ِاٌه لمٛض

100

ٌّاشا ذأذط اٌّؽٍّْٛ
ٌّٚاشا ذمسَ غ١طُ٘

أ.ز .حؽ ٓ١جّؼح

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

ٓ األزب اجع
ٓ األزب اجع

1
2

سهة
الكتب

2015
2015
2015
2015
2015
2015

ِاٌه لمٛض

2015

اٌسٚ ٓ٠اٌؼٍُ ٚاٌّاي

ِاٌه لمٛض

غاتح اٌحك اأ ك اٌرٕ٠ٛط ٚجّاٌ١ةاخ
اٌؽطز

ٔص٠ط جؼفط

زٔ .ضاي اٌماٌ

ٔص٠ط جؼفط

زٔ .ضاي اٌماٌ

إْ األزب واْ ِؽ ٚمً

ِاٌه لمٛض

زٔ .ضاي اٌماٌ

أؼطج اٌّطّ اؾ األزت١ح  ٟحٍة

زٔ .ضاي اٌماٌ

ػ١ؽ ٝرٛح

اٌ ٘ٛط اٌطجؼٌٍ ٟم١ٔٛ١ٙح

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

ؼط٠اي ٚلمائس أذطٜ

زٔ .ةةةةةةةعاض تط٠ةةةةةةةه
ٕ٘١سٞ

زٔ .ضاي اٌماٌ

حضاضج اٌطٓ١

إؼّاػ ً١اٌٍّحُ

ِاٌه لمٛض

ضطٚضج اٌفٓ اٌ ع األٚي

ٔص٠ط جؼفط

ِاٌه لمٛض

ضطٚضج اٌفٓ اٌ ع اٌصأٟ

ٔص٠ط جؼفط

ِاٌه لمٛض

2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

 ٟاٌح١اج ٚاألزب

لازج اٌفىط

ٍه حمط٠ح
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ِاٌه لمٛض

م
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تك ي الكتب

112
113
114
115

جةةطائُ ذطو١ةةا ةة ٟؼةةٛض٠ا ٚاٌؼةةطاق
ٚاٌح اظ ٌٚثٕاْ

حىّةةةةةد إتةةةةةطاُ٘١
٘الي

ِاٌه لمٛض

ذاضض اٌحطُ٠

إؼّاػ ً١اٌٍّحُ

ِاٌه لمٛض

116
117
118

اختيب الكتب

سهة
الكتب

ػ١ؽ ٝػمفٛض اتالغح اٌثاظٌد

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

ضحٍةةح اٌفةةاَ إلتةةطا٘ ُ١ػثةةس اٌمةةازض
اٌّاظٟٔ
اػّةةةال إٌفةةةٛش ٚذفى١ةةةه امذحةةةاز
اٌؽ١١ ٛرٟ

زٔ .ةةةةةةةةةعاض تٕةةةةةةةةةٟ
اٌّطجح

زٔ .ضاي اٌماٌ

2016
2016
2016
2017

زٔ .از٠ا ذٛؼد

ِاٌه لمٛض

2017

حىّةةةةةةد تةةةةةةطاُ٘١
٘الي

ِاٌه لمٛض

اٌّصات

 ٟأضِ١ٕ١ا

ٔعاضَّ٠اخ ...أَ٠مٔٛح اٌحةٚ ...آٌ ٛ
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ِٓ زٛ٠اْ اٌ طح اٌؽٛضٞ
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123
124
125

ٍه حمط٠ح

ٍه حمط٠ح

2017
2017

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

شائط ظ ٓ٠اٌسٓ٠

2017

هللا ٚاٌفمط

ِاٌه لمٛض

ِاٌه لمٛض

لؽطٕط ٓ١ظض٠ك ِفىطا ً  ِٚضذا ً

ػ١ؽ ٝرٛح

ػ١ؽ ٝرٛح

جطح آٌ ٛ

دمحم حس٠فٟ

دمحم حس٠فٟ

ٔص٠ط جؼفط

ِاٌه لمٛض

2017
2017
2017
2017
2017
2017

ٓ اٌممح ٚاٌّماِح
الؼفح اٌحىُ  ٟاٌؼمط اٌحس٠س
أـؼة ٍِه اٌطفٓ١١ٍ١

ٍه حمط٠ح

ِاٌه لمٛض

ٍه حمط٠ح

ِاٌه لمٛض
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