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ةيئاورلا ةقيقحلا 

 
.دولخ ليبس  ىتح يف  الو  دجم ، ليبس  الو يف  لام ، ليبس  عدبي يف  عدبملا ال  »

«. ةقيقحلا وه  أدبم ، لك  نم  ىلعأ  دحاو ، أدبم  ليبس  عدبي يف  عدبملا 

وكلا ميهاربإ 

«. اهيلإ قيرطلا  ىلع  ٍةوطخ  ِّلك  يف  بيذاكألا  يوريو  ةقيقحلا ، نع  ُثحبي  بتاكلا  »

ىلع ةردقلا  كلت  نأ  وه  بتاكلل  ربكألا  سجاهلا  نإ  .نورخآ  ٌكو  تومال ، نآ  ُهلوقت  ام  اذه 

.اًضيأ اهلَّيخت  كو  اهشاع ، ك  اهآر ، ءايشألا ك  ةباتك 

لالخ نم  هنيشدت ، بتاكلا  لواحي  يذلا  روظنملا  ةباث  عساولا ، ىنعملاب  ةقيقحلا ، ودبت 

نأ اريدنوك ، بسحب  ةياورلا ، ةياغف  .لبق  نم  لعفن  ناسنإلا ك   ىرن  ل  ةياورلاو ، ةصقلا 

يتلا ال كلت  يه  اًضيأ ، اريدنوك  رظن  ةهجو  نم  ةيقالخأاللا ، ةياورلاو  ةقيقح ، نع  فشكت 

عيمج بتاكلا  رِّخسي  ةلصوب  لثم  ةقيقحلا  ودبت  ام  ِردقبو  .دوجولا  نم  اًديدج  اًءزج  ُفشكت 

رابتخال ُّكحملاو  تاودألا ، كلت  ىلع  ةنميهملاو  ةطغاضلا  ةوقلا  اًضيأ  يهف  اهلجأ ، نم  ِهتاودأ 

.اهتيلاعف

ُلواحن يذلا  ءيشلا  يهف  هيلع ، ضبقلا  ليحتسي  ٌءيش  يِّنفلا  لمعلا  يف  ةقيقحلا  نإ 

كلت انِدرس  ءانثأ  هب  ُرعشنو  هارن ، ام  اًضيأ ، يهو ، تاياورلاو ،) صصقلا   ) بيذاكألا ِدرسب  هغولب 

ىنعملا لعجيو  رعاشملاو ، راكفألل  اًزاتمم  ًالِّصوم  ةياورلا  لعجي  يذلا  ءيشلا  اهنإ  .بيذاكألا 
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.ضحدلا ىلع  ايصع  ..اورلا  اعلا  ذه  ىلإ  انلوخد  نع  دلوتملا 

ةينفلا ةادألا  هسفن ، ِردقلاب  يهو ، يصصقلا ، بدألل  ةيئاهنلا  ةلصوبلا  يه  ةقيقحلا 

.هتياهن ىتحو  صنلا  ةيادب  نم  ىرخأ ، دعب  ةملك  انتاودأ ، عيمج  ىلع  نميهت  يتلا  ايلُعلا ،

اهمهف لب  يفسلف ، ٍراطإ  ةقيقحلا يف  فيرعت  ديرن  اننأ ال  ءدبلا  ذنم  كردن  نأ  مهملا  نم 

ًائيش ةيئاورلا  ةقيقحلا  تسيل  .تاودأ  نم  هكلت  ام  ىلع  اهثأت  مهفو  ينفلا ، اهِقايس  يف 

ةيورك ىلع  ديكأتلل  تاياورلا  نوبتكي  ال  نويئاورلاف  .هيفن  وأ  هتابثإ  هيلع ، ةنهربلا  نك 

، ام ةيناسنإ  ةبرجتل  صيصختلا  ةديدش  ةندرف  ةيلمع  اهنإ  .قلاخلا  ِدوجوب  شبتلل  الو  ضرألا ،

ٍءيش لك  .ضرتُفي  اذكه  وأ  ةفلتخم ، ٍةقيرطب  ءايشألا  ىرأ  ةئراقلا ، انأ  ينلعجتس ، ام ، ٍفرظ  يف 

، ةيقايس ةقيقحلا  نكلو  .قايسلا  جراخ  ةيرظن  درجم  نوكيس  ةلحرلا ، كلت  هفشتكأ يف  فوس 

، اهيلع ُديازن  ال  ءاَّرقلا ، َرشعم  ُنحنف ، ِهيلعو  ةيحلا ، ةبرجتلا  ةديلوو  يدرسلا ، راسملا  ةنبا  اهنإ 

.اهل ثدح  ام  لكو  تايصخشلا  لالخ  نم  انسفنأب ، ُهانربتخا  ٌءيش  اهنأل 

بِذِكا بتاكلل : ُلوقي  هنأ  ول  ك  قبسم ، ينمض  ٍقافتا  بتاكلا يف  عم  ئراقلا  ُلخدي 

ةقيقح فاشتكا  ديرأ  يننأل  كقيدصت ، عيطتسأ  ىتح  مَكحُم  ٍلكشب  بذكا  نكلو  َّيلع ،
ةقيقحلا يه  ةديجلا  ةياورلاو  ةبذك ، يه  ةياورلاف  .اهقلتخت  يتلا  بيذاكألا  جيسن  ةديدج يف 

ِةبلح ئراقلا يف  عم  بتاكلا  اهبعلي  ةينهذ  ٌةبعل  اهنإ  .غنيك  نفيتس  لوقي  ك  ةبذكلا ، لخاد 

رومألل ةقباسلا  هتيؤر  شيوشتل  وأ  اهارن ، رومألا ك  ةيؤرل  يقلتملا  جاردتسال  ةلواحم  صَّنلا ،

.مؤلب ُبعلنو  ردقلا ، اذهب  يفتكن  ًانايحأ  معن ، .بسحو 

خلا ب  زييمتلا  ًااد  اننك  ال  ارو  اكفاك ،)  ) ناسنإلا خس  ل  ماظنلا  دِجو  ار 

جروج  ) لودلا ةيشافل  رذجلا  يه  ةدايسلل  انتعزن  تناك  ارو  سيفيوتسود ،)  ) رشلاو

ًااد ةقيقحلاف  ار ، ُلوقأ  ظوفحم .) بيجن   ) انعارتخا نم  ًائيش  سَّدقملا  ناك  ارو  ليوروأ ،)

ةموظنم يف  اهميظنتو  اهزرف  ُلواحن  ةسبتلملا ، راكفألا  نم  ةلتك  اهنإ  ةباتكلا ، ىلع  ةقباس 

.هب ُرعشن  امو  هيف ، رِّكفن  ام  ُِّرسفت  ةيدرس 

نألو .رخآ  دعب  اًرطس  هيلإ ، هِّجتن  يذلا  ناكملا  اهنإ  .ةباتكلا  ُةلصوب  يه  ةقيقحلا 

هذه ةيفصولا  ةباتكلل  ناكو  فصولا ، ناك  هتياغو ، يِّنفلا  لمعلا  رهوج  يه  ةقيقحلا 

انتردق ليعفت  اهلالخ  نم  لواحن  ةادأ  درجم  تسيل  اهنإ  .اورلا  لمعلا  ةيزكرملا يف  ةيمهألا 
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يهو بتاكلا ، هديري  يذلا  ىنعملل  ةدصارلا  ةادألا  يه  ام  ردقب  ةقلتخملا ، اوعلا  جسن  ىلع 

دعب اًرطس  هتَّمرب ، لمعلا  ىشالتي يف  ٌءيش  رابغ ، وأ  ذاذر ، يه  ام  ردقب  ءَّص ، ةلتك  تسيل 

.رخآ

اذإو ةيئاورلا ، ةقيقحلا  نع  ٍلزع  ثدحي  نأ  نك  ةيفصولا ال  ةباتكلا  نع  ثيدحلا  نإ 

.ةياغلا مكُح  ذخأت  ةليسو  وهو  .ةليسولا  وه  فصولا  نإف  ةياغلا ، يه  ةقيقحلا  تناك 

.يفصولا طيخلا  اورلا : رعملا  ٍدحاو يف  ٍطيخ  راسم  عبتتل  ةلواحم  وه  باتكلا ، اذه 

.تايصخشلاو ةكبحلا  لثم : ىرخألا ، ةياورلا  تانِّوك  ةنراقم  ايوناثو ، ًاطيسب  رمألا  ُّنظن  دقو 

يفصولا طيخلا  نأ  عقاولا ، َّنكلو  متهملا ، بتاكلل  ًءارغإو  ةيرهوج  كأ  ودبت  دق  رصانع 

ُبعصيو ناكملاو ، ثدحلاو ، تايصخشلا ، يف  لغلغتم  هنإ  ةياورلا ، رصانع  عيمجب  ٌمحتلم 

، ةياكحلاو ةياورلا  لصافلا ب  ُّطخلا  ةثك ، ٍنايحأ  وهو يف  هنودب ، ةياورلا  ٍءيش يف  يأ  ققحت 

.ةئيدرلا ةباتكلاو  ديجلا  بدألا  بو 

.اهِتَّمرب ةياورلا  ةباتك  نع  ٌثيدح  وه  ةأجافملل ! ايو  ةيفصولا ، ةباتكلا  نع  ثيدحلا  نإ 

.ءام ةرطق  نم  طيحملا  مهفو  زجلا ، لالخ  نم  ِّيلُكلا  ةيؤر  هنإ 

! أدبنلف
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؟ ةيفصولا ةباتكلا  يه  ام 

 
«. انلالخ نم  ينغي  هلعجي  هبتاك ، ِةايحب  انيتئر  أل  انُّزهي ، ميظعلا  فصولا  »

فولوين دلانود 

لوحتت ل  بتاكلا  اهفِّظوي  ةيبدألا  ةادألا  اهنأب  ةيفصولا  ةباتكلا  فِّرعن  نأ  اننك 

ةقيرطلا اهنإ  .ايفطاعو  ايسح ، اينهذ ، ةلماكتم : ةبرجت  ىلإ  ةدرجم  ةينهذ  ةيلمع  نم  ةءارقلا 

اهنإ رخآ : ىًنع  ..سيساحأو  تاوصأو ، رَوُص ، ىلإ  ةدرجم  زومر  نم  تلكلا  اهيف  لَّوحتت  يتلا 

.صَّنلا يِّقلت  اهرود يف  ليعفتو  ةلِّيخملا  ةراثتسا  لجأ  نم  باَّتكك  اهكلت  يتلا  تاودألا  ىدحإ 

ةيسحلا ليصافتلا  مدختست  ةيغالب  ةيجيتارتسا   » اهنأب تسيوكرون  دراشتير  اهفِّرعي 

نأب ادنوتوتاب  اتير  لوقت  هتاذ ، ىنعملل  ىرخأ  ٍةغايص  يفو  ءيش .» وأ  ناكم ، صخش ، ريوصتل 

قلخو هابتنالا ، ىلع  ذاوحتسالاو  لايخلا ، ةراثإل  تلكلا  ةوق  مادختسا  يه  ةيفصولا  ةباتكلا  »

لعجي يذلا  رمألا  وه  فصولا  نإف  غنيك ، نفيتس  بسحبو  ئراقلا .» نهذ  يف  مئاد  ثأت 

«. ةياكحلا ايسح يف  اًكراشم   » ئراقلا

ديعصلا ىلع  ةيئارقلا  ةبرجتلا  قيمعت  يه  راصتخاو ، ةطاسبب  فصولا ، نم  ةياغلا 

زومر نم  عونصم  ٍاع  ةيسحلا يف  ليصافتلا  فيظوت  لالخ  نم  يدسجلاو ، ينهذلاو  يسفنلا 

« سوسحملا  » لعجن نأ  وه  فصولا  ربع  هقيقحت  لواحن  ام  .تلكو  ًالمُج  اهيِّمسن  ةدَّرجم ،

«. درجملا  » ىنعملا قلخل  ايلقع  ًاثم 

اهنإ ًالعف ، ةشاعم  ةبرجت  اهنأل  اذهف  اهشيعن ،» ىرخأ  ةايح   » ةءارقلا نأب  لوقن  امدنع 
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.اهدحو ةغللا  لالخ  نم  اندولج ، ىلع  ةعوبطم  تاوصأو  حئاورو  روص  بودنو ، تاكحض 

اذه .هسفن  ءيشلا  يه  ءيشلا ، نع  ةباتكلا  هيف  حبصت  يذلا  ناكملا  يه  ةيفصولا  ةباتكلا 

ةهجاولا هبشي  فافش ، طيسو  ىلإ  لَّوحتتل  ًابيرقت ، ئراقلا  ع  نم  يفتخت  ةغللا  َّنأ  ينعي 

ىلإ ءاَّرق »  » نم هيف  لَّوحتن  يذلا  ناكملا  اهنإ  .ةقيقحلا  ىلإ  اهلالخ  نم  رظنن  يتلا  ةيجاجزلا 

«. جِّرفتم »

حراوجلا لب  لقعلا ، قيرط  نع  أرُقي  دألا ال  صَّنلا  نأ  ُفرعي  هئراق ، لثم  بدألا ، بتاك 

ُفصن امدنعو  .لادبتسالل  لباق  ُهلعجتو غ  هتيصوصخ ، نفلا  حن  يتلا  ةمسلا  اهنإ  .اهعيمج 

تاذلا هيف  حبصت  يذلا  طيسولا  اهنأب  ةيرشبلا ، ةبرجتلل  زاتمم  يرارح  لِّصوم  اهنأب  ةياورلا 

ٍةبرجت  ءبع  هعم  ًالماح  فلتخم ، ٍصخش  ِناكم  يف  ُهَسفن  ئراقلا  دجيو  رخآلا ، يه 

.ةلاَّعف ًةيفصو  ةباتك  بَّلطتي  ثأتلا  نم  ةجردلا  هذه  ىلإ  صَّنلا  لوصو  ..اهشعي 

، هلك دسجلا  لب  سأرلا ، قيرط  نع  هب  سسحتي  الو  ينفلا  لمعلا  ناسنإلا  سرا  «ال 

نأب دقتعأ  الو  وتاباس ، وتسنرإ  لوقي  . 1« قرعلاب ىتحو  قلقلا  لاوحأو  فواخملاو  سيساحألاب 

.ةحجان ةيفصو  ةباتك  نودب  ايفطاعو ، ايدسج  ةءارقلل  ًالباق  صنلا  لعجل  ةنكمم  ةقيرط  ة 

دسحن اننأل  نعلنو ، ُمتشنو  تاكحضلا ، هيف  قلطنو  عومدلا ، هيف  ُفرذن  يذلا  ناكملا  اهنإ 

.طق لعفن  ءايشألا ك   ىرن  انلعجو  ةلمُجلا ، هذه  ىلإ  انقبس  هنأل  هتعارب ، ىلع  بتاكلا 

.ماكحألا قالطإ  ءازإ  ٌساسح  ٌّصن  اهَّنأل  ةياورلا ، ةيرهوج يف  ةيمهأ  فصولا  بستكي 

خلاو خلا  لب ب  اًبلاغ ، َّرشلاو  خلا  ُثدحي ب  هيف ال  عارصلا  بلاغلا ، يدامر يف  ٌّصن  اهنإ 

ٌّصن هنإ  .قلطم  ٍلكشب  حبقلا ، الو  لجلا ، هيف  دجوي  ال  .رخآلا  َّرشلاو  َّرشلا  ب  وأ  رخآلا ،

، اهتاديقعت لكب  ةيناسنإلا  ةبرجتلا  دصر  ىلإ  ىعسي  ٌّصن  هنأل  ديقعتلاو ، سابتلالا  ىلإ  ُزاحني 

، هتايصخش ِمكاحي  ال  ىلوألا ، ةجردلاب  ٌّيفصو  ٌّصن  ةياورلا  .لازتخالاو  حيطستلا  نم  اهنيصحتو 

.اهتقيقح فشكي  لب 

فصولا نأل  .ةياورلا  يزكرملا يف  هناكم  ةيفصولا  ةباتكلا  عوضوم  ذخأي  ناكملا  اذه  نم 

ةيفصو يف ٌلعأ  يه  ةياورلاو  ةصقلا  نأل  .اهؤرقت  ٍةحفص  يأ  نم  ةبسن 90 % غلبي  نأ  نك 

وأ ةركف ، وأ  ناكم ، وأ  ةيصخش ، وأ  دهشم ، وأ  ثدحل ، ٍفصو  ةلاح  ًااد يف  كنأل  .ساسألا 

ىلع ةردقلا  اهصقنت  ةركف  وأ  .ةبحاش  ةياكح  درجم  يه  فصو ، نودب  ةياورلا ، نإ  .ساسحإ 

.عانقإلا
١٢



، دارنوك انراب  لوقي  ك  ةمولعملا ،» ال  ةفطاعلا ، لجأ  نم   » يصصقلا بدألا  أرقن  نحن 

ةينهذ ةبرجت  ىلإ  ةءارقلا  تلوحتلو  ةيلاع ، ةيفطاع  ةنحش  ةياورلا  نم  تباغل  فصولا  الولو 

، فوسليفلاو اعلا  ةليسول  ةرياغم  ناسنإلا  سفت  نانفلا يف  وأ  بيدألا  ةليسو   » نأل .ةفاج 

لوقي ك  . 2« .ةاكاحمو ٍقلخ  ةبهوم  ىلإ  أجلي  هنكلو  ليلحت ، وأ  ٍثحب  جهنم  ىلإ  أجلي  وهف ال 

نع ينلصت  يتلا  كلت  يه  ًاثك  رحست  يتلا  تاياورلا  : » اسوي لوقي  لثملابو ، ميكحلا ، قيفوت 

.3« اهملاع ىلإ  ذخأتو  قطنملاو ، لقعلا  تاونق  نم  نك  ام  لقأ  قيرط 

.ةيضاير ةلداعم  لثم  ةيئاورلا  ةكبحلا  تدبل  تايصخشلاو  رِعاشملاو  ناكملا  فصو  الول 

حطس ىلع  ٍتاوارضخ  عطق  لثم  ةغللا ، ِحطس  ىلع  ةيفاط  راكفألا  انيأرل  ةيفصولا  ةباتكلا  الولو 

زيتملا يف جيزملا  اذه  عضي  نأ  اورلا  بجاو  نم  َّنأب  رَّكذت  رظنملا  اذه  ىرت  امدنع  .ءاسح 

زِّي نأ  اهيف  بعصي  يتلا  ةداملا  كلت  قلخي  ل  سناجتم ، طيلخ  ىلإ  اهلوحي  ل  طالخلا » »

سيساحأ عم  ةيوس  لب  ءاقن ، ةلاح  يف   » ةياورلا رهظت يف  راكفألاف ال  .ةيصخشلاو  ةركفلا  ب 

.4« مهئاوهأو لاطبألا 

عفرن لو  يدرس ، ٍقايس  ةركفلا يف  ِبيوذت  ىلع  ةردقلا  كلت  ل  كلذ ، ثدحي  ل 

، ةياورلا نوكت  ل  صَّنلل ، يقلتلا  تايوتسم  لِّعفن  لو  قيدصتلل ، هتيلباقو  صنلا  ةيقادصم 

.فصولا ىلإ  جاتحن  نحن  ..ًالعف  ةياور 
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؟ لعفن ام  فرعن  نأ  يغبني  له 

 
فصولا ىلإ  باَّتكلا  بلغأ  أجلي  ذإ  ةيفصو ، ٍةباتك  نم  ةصق  وأ  ةياور  ولخت  ُداكت  ال 

ةَّيمهأ نع  ةحضاو  ةركف  اوكلت  نأ  نود  ةيباتكلا ، مهعيراشم  لخاد  يعيبطو ، اقلت ، ٍلكشب 

.رمألا

لئاُسن يذلا ال  دألا  ِفرعلاب  هبشأ  وه  رمألا  اذهو  اًفصو ، نمضتي   5 يصصقلا بدألا 

نم ثكلا  فداصي  هنأل  بتكي ، امدنع  فِصي  انمظعم  .هتيَّمهأ  نع  لءاستن  الو  هتيعرش 

لفطلا عيطتسي  اًما ك  ةطاسبلا ، هذهب  وه  نيثك  ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  .أرَقي  امدنع  فصولا 

.ربخلا نم  أدتبملاو  لِعافلا ، نم  لعفلا  فرعي  نأ  نود  ةميلس ، ةلمج  َنِّوكي  نأ 

ةيفيكو هتاودأ ، عيمجب  بتاكلا  يعو  ىد  لب  هدحو ، فصولاب  رمألا  قَّلعتي  الو 

.اهفيظوت

: قوماب ناهروأ  لوقي 

مهنأك ةيوفعب ، نوبتكي  مه  .اهنومدختسي  يتلا  بيلاسألا  نوكردي  يئاورلا ال  ضعب  »

ىلإو مهسأر ، اهنوذفني يف  يتلا  تاباسحلاو  تايلمعلل  يعو  الب  اًما ، ٍيعيبط  ٍلمعب  نوموقي 

.6« اورلا بولسألا  اهب  مهدوز  يتلا  رارزألاو  لمارفلا ، تالتعلا ، نومدختسي  مهنأ  ةقيقح 

هب دصقيو  .جذاسلا  اورلا  قوماب : هيِّمسي  ةسردملا ، هذه  ىلإ  يمتني  يذلا  اورلا 

، مويلا انه  اننأ  ا  نكل  .ةياورلا  ةءارقو  ةباتكل  ةينفلا  بناوجلاب  ُهَسفن  لغشي  يذلا ال  بتاكلا 

قلطي يذلا  عونلا  باَّتكلا ، نم  اثلا  عونلا  ىلإ  برقأ  ُنحنف  ةيفصولا ، ةباتكلا  نع  ثَّدحتن 
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نيذلا باَّتكلا  : » اًما سكاعملا  هاجتالا  لث  وهو  ساسحلا ،» اورلا   » مسا قوماب  ِهيلع 

لمعت يتلا  ةقيرطلاو  تاياورلا ، ةباتك  اهنومدختسي يف  يتلا  بيلاسألل  ًابك  اًمتها  نولوي 

«. أرقن امدنع  انلوقع  اهب 

تقولا اًساسحو يف  اًجذاس  نوكت  نأ  عادبإلا يف  وه  ايئاور  نوكت  نأ  : » قوماب فيضيو 

، كستلاو قطنملا  فيظوت  ىلع  اًرداق  نوكت  نأ  ينعي  همهفأ ، ك  رطسلا ، اذهو  هسفن .»

.قُّلختلا ىلع  ةيعيبطلا  صنلا  ةردقب  قثتو  كسدح  عبتت  نأ  ىلع  كتردق  ردقب 

اًضيأ كانه  نكلو  .ةيقيقح  ٍةباتك  لك  يف  ايتاذ  قَّلختي  يوضع ، يوفع ، بناج  ة 

باختنالا ربع  ةلصاوتملا  تارارقلا  ذاختا  اهتبرجت ، تاودألا ، صّحفت  ةلءاسملاو ، كشلا  تاظحل 

ٍردق ربكأ  نع  ًاثحاب  بتاكلا  اهذختي  يتلا  ةدقعملا  ةينهذلا  تايلمعلا  نم  ةلمجو  ءاصقإلاو ،

.ةباتكلا ءانثأ  اهذختي  يتلا  هتارارق  وأ  هتاودأ ، ب  قاستالا »  » نم

ٍراطإ يف  ساَّسحلا » و« جذاسلا »  » اورلا ب  قوماب  هميقي  يذلا  زييمتلا  مهفأ  يننإ 

.ةظحللا انيلع  ِهيل  ا  اًما  نوذوخأم  .جّذس  انُّلك  ىلوألا ، صنلا  قُّلخت  ةظحل  يف  .ينمز 

«. يحو  » وأ ماهلإ » : » لثم ٍتلك ، مدختسن  ةينطاب ، وأ  ةيئارو  ام  ودبت  ىًوقل  نوضَّرعم 

نأ نلعي  امدنع  ديدج ، ٍّصن  ةدالو  اهلالخ  نم  دهشن  يتلا  ةيعيبطلا  ةَّوقلاب  نيذوخأم  بتكن 

، دأ صن  ةركف ، ءيش : ةدالو  ةيمتحل  يِّدصتلا  عيطتست  ٍةوق  نم  امو  فِزأ ، دق  همودق  دعوم 

.يح نئاك  وأ 

، ةعيبطلا عم  نيدِّحوتم   » اهيف ودبن  ةباتك  .ةياورلل  ىلوألا  ةباتكلا  ههبشت  ام  وه  اذه 

، لقألا ىلع  ةياورلاو  ةصقلا  يف  فرعن ، انَّنكلو  كفت .» نودب   » اًبيرقت رمألا  سراو  يوفع »

، كانه .ضعب  قوف  اهضعب  ةباتكلا  نم  ٍتاقبطو  ٍتاقبط  كانه  َّنأ  .يفكت  ىلوألا ال  ةباتكلا  نأ 

ددملا كلذ  اهيف  ُرسحني  يتلا  ةباتكلا ، نم  ةيناثلا  ةلحرملا  وأ  ةيناثلا ، ةباتكلا  ًااد 

ُلقعلا اهيف  دوسي  يتلا  ةظحللا  اهنإ  .ةدَّوَُسملا  ديلولا : صَّنلا  صُّحفتب  اهيف  أدبنو  يقيزيفاتيملا ،

له بسانم ؟ وه  له  .انبتك  ام  ةلءاس  اهيف  أدبن  يتلا  ةلحرملا  اهنإ  يأ  ةفطاعلا ، ىلع 

ىلع ةيصخشلا  فصوب  تمق  له  هنم ؟ ضرغلا  ىدأ  ةلكاشلا  هذه  ىلع  راوحلل  يفيظوت 

برقأ حبصن  ةباتكلا ، نم  ةلحرملا  هذه  يف  هديرأ ؟ يذلا  عابطنالا  ُتقلخ  له  مئالملا ، وحنلا 

.اهتاعبت نم  ايلم  قلقيو  اهلئاسيو  هتاودأ  كِّكشي يف  يذلا  ساَّسحلا ،»  » بتاكلا ىلإ 
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نمو .ًااد  اًساسحو  اًجذاس  نوكي  نأ  جاتحي  اورلا  نأب  اًعطق ، قوماب  عم  ُقفتأ  يننإ 

نأ ةباتكلل  ُنك  .بطقلا  نيذه  ب  يدامر ، ام ، ٍناكم  ًااد يف  عقن  اننأب  يعن  نأ  يرورضلا 

ىلإ ةدوعلا  ىلإ  ارطضم  اًقلاع ، هسفن  بتاكلا  ُدجي  مث  تاحفص ، لاوط  يرطف  ٍرحسب  قفدتت 

، ةقرافم ةيوضع ، ةجذاسلا  ةباتكلا  نأب  لوقلا  نك  .هلعفيس  ام  نأشب  ٍرارق  ذاختاو  عقاولا » »

ِتاسايقلا نم  ًاثك  نمضتت  ةيربتخم ، ةقلقم ، ةيعاو ، ةساسحلا  ةباتكلا  نأو  .ةضايفو  ةقفدتم 

.ليلاحتلاو براجتلاو 

ًايعو كأ  انلعج  ىلإ  فدهي  ٌباتك  هنإ  ساسح .»  » ٌباتك وه  هتعيبطب ، باتكلا ، اذه 

بناجلا يف  اًبلاغ ، كرحتي ، ٌباتك  هنإ  .باَّتكك  اهكلت  يتلا  ةينفلا  تاودألا  مهأ  نم  ةدحاوب 

ال اذه  .سايقلل  ةلباقو  ةموهفم  رومألا  لعج  ىلإ  فدهيو  غامدلا ، نم  يضايرلاو  يقطنملا 

هكلسن يذلا  قيرطلا  نع  ثحبن  لب  .صَّنلل  ةجذاسلا »  » ةباتكلا ِيصُقن  اننأ  ٍلكش ، يأب  ينعي ،

براضتت نأ  نود  قلخلا  ةظحل  ةرارح  ىلع  ظفاحن  نأ  ساسح ، ٍّصن  ىلإ  جذاسلا  صنلا  لِّوحنل 

.اهنيب يف  ةينفلا  انتاودأ  ضقانتت  وأ 

ٍوحن ىلع  اًجَّذس  حبصن  نأ  وه  يعادبإلا  بيردتلا  لالخ  نم  هقيقحت  ُلواحن  ام  نإ 

فدهي يبيردت ، باتك  ىلوألا ، ةجردلا  وه يف  باتكلا ، اذه  .انتيساسح  عفر  لالخ  نم  لضفأ ،

باَّتكلا يف بهاذم  ىلع  فُّرعتلاو  نيرتلاو  جذنلا  لالخ  نم  ةباتكلا ، انتاودأ يف  ريوطت  ىلإ 

ةباتكلا ءانثأ  ةجذاسلا  ةلاحلا  ىلإ  ةدوعلا  ةرورضب  انيعو  عم  انتيساسح  عفرن  اننإ  .ةباتكلا 

نم فدهلا  نإ  .ةعجارملاو  ريرحتلاو  ِليدعتلا  ءانثأ  ةساسحلا  ةباتكلا  ىلإ  اهنمو  ىلوألا ،

ةساسحلاو ةجذاسلا  ةلاحلا  ب  لاقتنالا  ىلع  ةردقلا  كلت  نأ  وه  يعادبإلا  بيردتلا 

انيف جذاسلا  بتاكلا  رَّوطتي  نأ  وه  اهباستكا ، ُنك  يتلا  ىمظعلا  ةرمثلا  نكلو  ةسالسب ،

.ةراهم كأ  ِهلعجو  جذاسلا ، بناجلل  اتكلا  قوذلا  ريوطت  لالخ  نم  ايئاقلت ،

 

١٦



 
 

 
 

ةكبَحلاو ةيفصولا  ةباتكلا 

 
: انل ُركذي  فوس  حجرألا  ىلع  وهف  يصصقلا ، صنلا  تانِّوكم  نع  اًبتاك  انلأس  اذإ 

اذه ىلإ  بهذي  ظوفحم  بيجن  .ةيوناث  ىرخأ  رصانعو  نامزلاو ، ناكملا  ةكبحلا ، تايصخشلا ،

ىلإ رظنلل  ةعئاشلا  ةقيرطلا  اهنأب  لوقلا  اننكو  فينم ، نمحرلا  دبع  هلثمو  ميسقتلا ،

.فلتخم يأر  هل  غنيك  نفيتس  نكلو  .ةياورلا 

، فصولا درسلا ، ةياور : وأ  ةصق  ةعانصل  ةيساسأ  رصانع  ةثالث  كانه  نأب  غنيك  دقتعي 

، درسلا ًالوأ : ءازجأ : ةثالث  نم  فلأتت  تاياورلاو  صصقلا  يرظن ، ةهجو  نم  : » لوقي .راوحلاو 

وهو فصولا ، اًيناث : ي .)  ) ىلإ ًاخأو  ب )  ) ىلإ أ )  ) ةطقنلا نم  كرحتت  ةصقلا  لعجي  يذلا  وهو 

.7« تايصخشلا ةايحلا يف  ثعبي  ام  وهو  راوحلا ، ًاثلاث : .ئراقلل  ةيِّسح  ةقيقح  قلخي  ام 

رصانع ىلع  ضبقلل  ةيبناج  راثآ  يه  ةكبحلا  روهظو  تايصخشلا  ءانب  نأ  غنيك  ىري 

، يوضع ٍلكشب  قَّلختي  ٌءيش  ةكبحلا  نإ  .راوحلاو  فصولا ، درسلا ، ةيمهأ : كألا  ةياورلا 

امل غنيك  طِّطخي  .ةغللا ال  ِهعطق يف  بيكرتو  قبسم ، ٍلكشب  هنيشدت  ُّمتي  ايسدنه  ًءانب  تسيلو 

.ةياكحلا هيلإ  ُشت  يذلا  هاجتالا  عبتي  هنإ  .ثدحت  نأب  رومألل  حمسي  لب  هتاياور ، ثدحيس يف 

، ةكوبحم غ  ٍتاويح  شيعن  اننأل  ًالوأ ، : » غنيك لوقي  ببسل ،» ةكبحلاب  قثأ  ال  انأ  »

« ْكبَح  » نأب نمؤأ  يننأل  ًايناثو ، .ةرذحلا  انططخو  انتازارتحا  عيمج  اهيلإ  انفضأ  ول  ىتح 

َّنأ يه  صصقلا  ةعانص  نع  ةيساسألا  ركف  : » فيضيو ناعمتجي .» قلخلا ال  ةيوفعو  ةصقلا 

«. اهسفن عنصت  صصقلا 

صصقلا : » ضرألا تحت  فاحألا  لثم  اهيلع ،» عن   » ءايشأ يه  صصقلا  نأب  غنيك  نمؤي 
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دوجومو فََشتكُم  غ  ٍاع  نم  ءزج  راثآ ، اهنإ  ويديف ، باعلأ  وأ  ةيراكذت  ًاناصمق  تسيل 

ضرألا نم  جرختسيل  هتزوحب  يتلا  تاودألا  مدختسي  نأ  يه  بتاكلا  ةمهمو  قبسم ، ٍلكشب 

ك ةكبحلا ، : » لوقيل دعبأ  ةوطخ  هيأر  بهذيو يف  ةنوفدملا .» راثآلا  نم  نكمم  ٍردق  ربكأ 

ةمجانلا ةصقلاو  قمحألا ، بتاكلل  لوألا  أجلملا  يهو  ديجلا ، بتاكلل  خألا  ذالملا  يه  دقتعأ ،

«. ةسلس غو  ةعنطصم  ودبت  اهنع 

موقت  » اهبتكي يتلا  صصقلا  نأل  سدحلا ،»  » ىلع ىلوألا  ةجردلاب  هتباتك  غنيك يف  ئكتي 

رطخ عم ، ٍفقوم  تايصخشلا يف  نم  ةعومجم  عضي  هنإ  ةياكحلا .» ىلع  ال  فقوملا ، ىلع 

.اهب اهلَّبك  يتلا  دويقلا  مَّطحتس  فيكو  فرصتتس ، فيك  ىري  مث  ساسحو ،

ةحَّطسم نوكت  ام  اًبلاغو  اًيناث ، ةيصخشلا  أت  َّمث  .غنيك  لوقي  ًالوأ » أي  فقوملا  »

ةصقلا يف أدبت  درسلا ، أدبي  امدنعو  درسلا .» عرشأ يف  اهدعبو   » .ةيادبلا حمالملا يف  ةدعو 

.ةياكحلا لمتكت  ىتح  اهيلت  يتلاو  ب )  ) ىلإ أ )  ) ةطقنلا نم  رومألا  لقتنتو  ثودحلا ،

َّنأب ضعبلا  دجي  دقو  يصصقلا ، بدألا  رصانع  ىلإ  رظنلل  ةركتبم  ةقيرط  اهنأب  ُدقتعأ 

َّنكل هصصق ، مدت  ديرت  ةثيبخ  ةموثرج  اهنأ  ول  ك  ةكبحلا ، نم  هفقوم  فِّرطتم يف  غنيك 

، اًصوصخو بتاكك ، هتعارب  يف  كيكشتلل  ًالاجم  انل  عدي  ال  هلعأ  يف  هزرحأ  يذلا  حاجنلا 

.ةكبحلاب ٍرفاك  ٍبتاكك 

ليبازيإ .هتاياور  ءانبل  طِّطخي  ال  هنأ  نلعأ  يذلا  لوألا  غنيك  نكي  لاح ،  يأ  ىلعو 

عمست اهَّنأو  ٍزاوم ، ٍعقاو  يف  ثودحلا ، هل  قبس  ٌءيش  يه  ةصقلا  نأ  اًضيأ  دقتعت  ًالثم ، يدنيللا ،

لثم . 8 اهيلع هيل  ام  ةطاسبب  بتكتو  اروام ، ٍدُعب  نم  اهيتأت  يتلا  تايصخشلا  تاوصأ 

يارو ينيسح  دلاخ  .يقلتلاو  تاصنإلا  وه  ةيئاورلا  ةباتكلا  رهوج  نأب  يدنيللا  ىرت  غنيك ،

نوططخي باَّتكل  ءسألا  ضعب  انيدل  رخآلا ، بناجلا  ىلع  .هتاياورل  ناططخي  ال  يبدارب ،

ٍثحبب موقي  يذلا  ظوفحم  بيجن  لثم  .ةشهدم  ًالعأ  نوبتكيو  قبسم  لكشب  مهلعأل 

ال  » هنأب هتاراوح  دكؤي يف  يذلا  وغاماراس  هيزوجو  ةيصخش ، لكب  اصاخ  افلم  عنصيو  قبسم ،

، ةخم تسيلو  ةسم  اهنإ  . 9 اهل هررق  يذلا  اهراسم  نع  َديحت  نأب  تايصخشلل  حمسي »

.اعلا اذهل  اًقلاخ  هتفصب  ةقلطملا  هترطيس  تحت  ًااد  عقي  صنلاو 

نألو ًأطخ ، وأ  ًاباوص  اهتفصب  بيلاسألا  مكاحن  ال  يعادبإلا  لمعلا  ناديم  يف  اننألو 
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ةيوفعلل ةحاسمو  طيطختلل  ةحاسم  ًااد  كانهو  ةيدامر ، ةقطنم  ثدحت يف  ام  ًااد  ةباتكلا 

.هبولسأو بتاكلا  ليم  ىلإ  دوعي  يأرلا  دحأ  ىلإ  ليملاف  اتك ، عورشم  يأ  يف 

قطنم ىلإ  برقأ  ودبت  ةياورلا  رصانعل  غنيك  نفيتس  ةميسقت  نأب  دقتعأ  ينَّنكلو 

تسيل ةكبحلا  نإ  .راوحلاو  فصولا ، درسلا ، ةغللا : ىلإ  ءيش  لك  لبق  انليحت  اهنأل  بتاكلا ،

ةثالث نم  جيسن  لثم  روظنملا  اذه  نم  صنلا  ودبيو  لمعلا ، نم  هصالختسا  نك  اًدَّدحم  ًائيش 

.ةكباشتم ٍطويخ 

رصانع نم  تسيل  رومألا  هذه  لكو  ناكملاو  ةكبحلاو  تايصخشلا  نأ  كلذ  ينعي  له 

قطنم وأ  ئراقلا ، ةيواز  ذختن  انك  اذإ  .رظنلا  ةيواز  ىلع  فقوتي  رمألا  نأب  دقتعأ  ةياورلا ؟

يل زاج  نإ  ىربكلا ، رصانعلا  هذه  لالخ  نم  ةياورلا  ىلإ  رظنن  نأ  اًعبط  لهسألاف  دقانلا ،

لكف اًديج ، كلذ  ُفرعي  بتاكلاو  اًما ، ٌفلتخم  رمألاف  بتكن ، امدنع  نكلو  .كلذك  اهتيمست 

نأ امإ  .اع  ةعانص  لواحت  يتلا  ةيئاورلا  لمُجلا  نم  ةيلاوتم  .ةغل  وه  بتاكلا  نم ع  ٍءيش 

.ةثالثلا نم  طيلخ  امإو  ةيراوح ، امإو  ةيدرس ، امإو  ةيفصو ، ًالمج  نوكت 

ةلكشملا غنيك ، بسحبو  ةكبحلا .»  » عم ةلكشم  مهيدل  نأب  باَّتكلا  نم  ٌثك  دِّدري 

ةَّفاحلا كلت  نم  أدبت  مهصصق   نأل  رظنلا ، ةيواز  يف  يه  ام  ردقب  ةكبحلا  يف  تسيل 

اههاجتا ةياكحلا يف  كرحتتس  هاصقأ  ىتح  ثدحلا  رتو  ُّدشن  امدنع  .فقوملا  نم  ةيدوجولا ،

ةصقلا نأو  نُّوكتلا ، تأدب يف  دق  تايصخشلا  َّنأب  ىسو  ايئاقلت  رومألا  ثدحتس  .حيحصلا 

يه ةكبحلا »  » نأب نومَّهوتي  باَّتكلا  كأ  َّنإ  هلوق : لواحأ  ام  .اهعاقيإ  طاقتلا  تأدب يف  دق 

ةردق مدع  يه  اًبلاغ  ةلكشملا  نكلو  ةلكشملا ، يه  ةكبحلا  نأ  ةياورلا ، نم  بعصلا  ءزجلا 

وه هنأشب  اورلا  قلقي  نأ  ردجي  ام  نإ  .بَّكرملا  يوغللا  جيسنلا  كلذ  قلخ  ىلع  بتاكلا 

.ةمداقلا ةلمجلا  ةباتك 

: لاثملا اذه  مدختسن  انوعد  ايلمع ، رمألا  َِّرسفن  لو 

ةسماخلا ةعاسلا  يف  راصن  وغايتنس  ظقيتسا  هيف ، هنولتقيس  اوناك  يذلا  مويلا  «يف 

زاتجي هنأب  ملح  دق  ناك  .نارطملا  هيف  أيس  يذلا  بكرملا  لوصو  رظتنيل  اًحابص ، فصنلاو 

، ةظحلل ةداعسلاب  همالحأ  سحأو يف  معان ، رطم  ذاذر  لطهي  ناك  ثيح  تلا  راجشأ  نم  ةباغ 

ُملحي ناك  ، » فاصعلا قرذب  هلماكب  ثولم  هنأ  ول  ك  َّسحأ  ىتح  ظقيتسا  نإ  ام  هنكل 
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ةنس نيرشع  عبس  دعب  رضحتست  يهو  وثول ، اديثالب  همأ ، هتلاق يل  ام  اذه  اًمود ،» راجشألاب 

.10« كاذ موؤشملا  نثالا  موي  ثادحأ  ليصافت 

لطهي : » ةيفصو ًالمجو  بكرملا .» لوصو  رظتني  : » ةيدرس ًالمج  ةقباسلا  ةرقفلا  نَّمضتت 

ناك : » ةيراوح ةلمج  نمضتت  ك  فاصعلا ،» قرذب  ثولم  هنأ  ول  َّسحأ ك  معان ، ٍرطم  ذاذر 

اننأب دجنو  تارملا  تارشع  ةغللا  نم  ةعطقلا  كلت  أرقن  نأ  اننك  اًمود .» راجشألاب  ُملحي 

ةلمجو ةيفصو ، ةلمج  ةيدرس ، ةلمج  عاونأ : ةثالث  ىلإ  اهيف  ةلمج  لك  فينصت  ىلع  نورداق 

.لخادتملاو بَّكرملا  لكشلا  اذه  ىلع  ُثدحت  ةباتكلا  نإ  .ةيراوح 

: رخآ ًالاثم  بِّرجنل 

ةدحاولا ىلإ  شت  ةعاسلا  تناكو  ةيفاصلا ، هئسب  ناسين  مايأ  نم  اًدراب  اًموي  ناك  »

ُّلسني ةدراب ، ٍحيرل  ًءاقتا  هردص  ىلع  ةئفكنملا  هنقذب  ثيمس ، نوتسنو  ناك  امدنع  رهظلا ، دعب 

نم ةماود  لوخد  نود  عيرسلا  هعافدنا  لحي  و  ْرصنلا ، ىنبمل  ةيجاجزلا  باوبألا  ربع  اًعرسم 

.11« رابغلا تارذب  ةلمحملا  حيرلا 

: ةلمج انينثتسا  اذإو  لماكلاب ، ايفصو  نوكي  داكي  ةياور 1984  لخدم  نأ  ةقيقحلا 

كرحتتو ثدحلا ، ىلإ  يمتنت  ةلمج  اهنأ  رابتعا  ىلع  ةيجاجزلا » باوبألا  ربع  اًعرسم  ُّلسني  »

هذه ىتحو  .اهلك  ةيفصو  تارابعلا  ةيقبف  ب ،)  ) ىلإ أ )  ) ةطقنلا نم  ةصقلا  اهلالخ  نم 

.اًعم ةيفصوو  ةيدرس  ةلمج  اهنإ  يأ  ةيرصب ، ةروص  نم  ولخت  ال  ةدحاولا ، ةيدرسلا  ةلمجلا 

رِّكفأ ام  ًاثكو  .ثدحت  دق ال  ةلكشمل  ًاقابتسا  نوكي  ام  اًبلاغ  ةكبحلا  لايح  قلقلا  نإ 

، ةحيحصلا تلكلا  مادختسا  ىلع  انتردق  نأشب  ءيش ، يأ  نم  كأ  قلقن ، نأ  انب  ُردجي  هنأب 

مدعو .صنلا  ةيقادصم  عفرتو  ةيصخشلا  فشكتو  ثدحلاب  عفدت  ةلاَّعف ، لمج  ةغايصو 

ٍّطخ كرحتتس يف  اهنأو  ةرورضلاب ، ةيكيسالك  نوكتس  ةباتكلا  نأ  ينعي  اًقبسم ال  صَّنلا  كبح » »

انلماعت نأ  ةقيقحلا  .مونلا  لبق  ام  ِةياكح  لثم  ةياهنلا ، ىلإ  ةيادبلا  نم  ماودلا ، ىلع  ميقتسم 

نأو ديرن ، يذلا  ناكملا  نم  أدبن  نأو  نمزلا ، رفاسن يف  نأب  انل  حمسي  اًجيسن  هتفصب  صنلا  عم 

.اورلا بيرجتلل  ةبصخ  ٌضرأ  يه  يتلا  بيلاسألا ، هذه  لكو  ةددعتم ، ٍتاوصأب  بتكن 

اذإو ةمداقلا ،» ةلمجلا   » ةباتك وه  ِهنأشب  قلقن  نأ  انيلع  يغبني  ام  َّنأ  لوقلا ، ةصالخ 

ُبتكت فوس  ةملك ، دعب  ةملك  .اذكهو  اهيلت ، يتلا  ةلمجلا  ىلع  قلقن  فوسف  اهانبتك ،
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لك ىلع  بترتتس  ءايشألا ، ثدحتسو  داعبألا ، ةيثالث  تايصخشلا  حبصتس  .اهسفن  ةياورلا 

ةلسلس لِّكشتس  يتلا  دهاشملاو  ثادحألا  نم  ىرخأ  ةعومجم  جئاتنلا ، نم  ةعومجم  ٍثدح 

«. ةكبح  » اهنومسي نأ  نيرظنملاو  داقنلل  بيطي  ةيقطنم ، وأ  ٍةيببس  ٍةقالعب  ةطبارتم 

.رمألا ام يف  ُّلك  اذه 

 
 

: لمع ةشرو 

   (1

، راوحلل رخآلاو  درسلل ، اهدحأ  صِّصخ  .ليلظتلل  ةفلتخم  ناولأ  ةثالث  ىلإ  جاتحت  فوس 

ةلمج لك  .اوشع  ٍلكشب  تاياورلا  ضعب  رتخاو  كتبتكم  ىلإ  بهذا  .فصولل  ثلاثلاو 

ضعب خطلتس  كَّنأ  ينعي  اذه  معن ،  ) اهلث يذلا  نوللا  بسحب  اهليلظتب  موقتس  اهؤرقت 

اًضيأ دجتس  .ةيدرس  ًالمجو  ةيراوح ، ًالمجو  ةيفصو ، ًالمج  دجتس  ناولألاب )! كتاياور  تاحفص 

ٍناولأ ىلإ  تلوحت  دق  ةرقفلا  ىرتس  ..ةيدرس  ةيفصو  ةيدرس ، ةيراوح  ةيفصو ، ةيراوح  ًالمج 

.ةياورلا بتُكت  اذكه  .نَّولم  جيسن  اذه  .اهضعبب  ةكبتشمو  ةلخادتم 

   (2

مسرب رخآلا ) نع  لزع   ) كنم ٍدحاو  لك  ْمقيل  كئاقدصأ ، دحأو  تنأ  هتأرق  ٍباتك  نع  ثحبا 

؟ ةكبحلا فلؤت  يتلا  رصانعلا  ىلع  قافتالا  كنك  له  .ةكبحلل  ٍططخم 

   (3

له .ةكبحلل  ًاططخم  مسرت  نأ  بِّرجو  زيكرام ، لييرباغل  ةلزعلا » نم  ماع  ةئم   » ةياور أرقا 

؟ كلذ كنك 

   (4

اهسفن دجت  ةيصخشلا  لهس : لاثم  اذه  .فقوملا  نم  قالطنالاب  ةياور  / ةصق بتكت  نأ  بِّرج 

مئاق يمارد  ٌّطخ  وه  ةياكحلل  لتحا  لك  .ههركت  صخش  عم  ابرهك  دعصم  يف  ةقلاع 

.بتكاو ًايلسم  ًالتحا  ربتخا  هتاذب ،
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: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.نيوكت تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  بتكن .) اذامل   ) نارام ثيديم 

 
.ب   

نيوكت عقوم  ليلجلا ، دبعلا  دمحأ  ةمجرتب  نايدراغلا ، ةفيحص  عم  وغاماراس  هيزوج  راوح 

.takweeen.com

.ت   

(. يعفاش دمحأ  ةمجرت   ) ويفير سيراب  ةفيحص  عم  ظوفحم  بيجن  راوح 

 
: ةكبحلل نوططخي  باَّتك ال 

.أ   

.نورشان مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  سؤب ،)  ) غنيك نفيتس 

.ب   

.ىدملا راد  ظحلا ،) ةنبا   ) يدنيللا ليبازيإ 

.ت   

.دمح راد  ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءادع   ) ينيسح دلاخ 

.ث   

.يقاسلا راد  تياهنرهف ،)  451  ) يبدارب يار 

 
: ةكبحلل نوططخي  باَّتك 
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.أ   

.مولعلل ةيبرعلا  رادلا  ءاضيبلا ،) لويخلا  نمز   ) هللا رصن  ميهاربإ 

.ب   

.ىدملا راد  ءسألا ،) لك   ) وغاماراس هيزوج 

.ت   

.قورشلا راد  قدملا ،) قاقز   ) ظوفحم بيجن 
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عاقيإلاو ةيفصولا  ةباتكلا 

 
، فقوتي ىتمو  عرسي  ىتم  اهفلؤم  فرعي  يتلا  كلت  يه  ةميظعلا  ةياورلا  نإ  »

«. تباث يلصأ  ٍعاقيإ  نمض  عارسإلا ، وأ  تافقولا  ةجرد  رِّدقي  فيكو 

وكيإ وتربمأ 

طوطخم فوردنالوأ ، رشانلا  باسحل  لغتشي  ناك  يذلا  تولبمه ، ديرفلأ  ضفر  دقل 

عيطتسأ ال  يننكلو  كفتلا ، دودحم  نوكأ  دق  : » ًالئاق عئاضلا ،» نمزلا  نع  ثحبلا   » ةياور

لبق ِهشارف  بَّلقتي يف  َّلظ  هنأ  فيك  انل  فصي  ةحفص ل  ثالث  بتكي  اًصخش  نأ  فيك  مهف 

.12« هينفج مونلا  بعادي  نأ 

مهأ نم  ةدحاو  تسورب  ليسرامل  عئاضلا ،» نمزلا  نع  ثحبلا   » ةياور ُّدعت  كلذ ، عمو 

اهنأب موم  ترسموس  اهنع  لاقو  .نيرغ  ماهارغ  اهفصو  اذكه  نيرشعلا ، نرقلا  تاياور 

، فصولا اهبتاك يف  قارغتسال  ءدبلا ، رشانلا يف  اهضفر  يتلا  ةياورلا  نإ  يلايخ .» لمع  مظعأ  »

.ةيئاورلا ةباتكلا  اع  ةنوقيأ يف  ىلإ  تلَّوحت 

تاعقوت عم  ةياورلا  اع  لخدي  هيلع  ًءانبو  .ةياكح  اهِتفصب  ةياورلا  ىلإ  ضعبلا  ُرظني 

ةصنم ىلع  عقت  يتلا  لاعفألاو  لاوقألا  نم  ةعومجم  ىلع  اًجرفتم ، نوكيس  هنأب  ةقبسم ،

عاقيإ ءاطبإ  دَّمعتي  بتاكلا  نأ  نوري  امدنع  ةمراع  ٍلمأ  ةبيخب  ءارقلا  ءالؤه  ُباصي  .ثادحألا 

وأ ليسغ ، لبح  وأ  ياش ، ناجنف  انل  رِّوصيل  ىرخأو  ٍةظحل  فقوتي ب  هنإ  .فصولاب  ةياكحلا 

.ىهقملا لخدت  يتلا  ةديسلا  ةئيه 
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، ةياورلا يف  ٌنوكم  يه  ةياكحلا  نأ  سان  ةياورلاو ، ةياكحلا  ب  اًما  ضعبلا  ُطلخي 

، اًعم حلا  ةقيرطو  ةياكحلا  اهنإ  باطخو ، ةياكح  يه  ةياورلا  نإ  .اهعم  فدارتت  اهنكلو ال 

.اهيورت يتلا  ةياكحلا  ةياورلا يف  لازتخا  ٍلكش ، يأب  ُنك ، الو 

، اهتاذ ةياكحلا يف  نكلو  ةياورلل ، يرقفلا  دومعلا  يه  ةياكحلا  نأب  رتسروف  .مإ  .إ  ىري 

: لوقي .باجعإلل  ًاثم  ًائيش  تسيل 

، اهيلع شيعت  يتلا  ةسيسَّدلا  دئاوزلا  نع  اهانلصف  لكو  ةياكحلا ، رظنلا يف  انعمأ  لك  »

وأ اهتيادب  مكحتلا يف  نك  ال  ةيطيرشلا : ةدودلا  وأ  يرقفلا  دومعلاك  يهف  اهب ، انباجعإ  لق 

ناسنإ ناكو  ةيجولويجلا ، روصعلا  مدقأ  ىلإ  عجرت  نمزلا ، مدق  ةدق  اهنأ  ك  اهتياهن ،

ثعشأ روهمج  نع  ةرابع  يئادبلا  عمتسملا  روهمج  ناكو  تاياكحلا ، ىلإ  يغصي  لاتردناين 

سرف وأ  ثوماملا  ةلتاقم  دعب  بعتلا  مهكهنأ  دقو  ةغص ، ران  لوح  مههاوفأ  نورغفي  رعشلا ،

.13« ًااد ظقيتم  مهلعجي  ةصقلا  ثدحيس يف  ام  راظتناو  رهنلا ،

أي لثم  ينمزلا ، اهبيترت  بسح  ثداوح  صق  : » اهنأ ىلع  ةياكحلا  رتسروف  فِّرعيو 

ةزيم ةياكحللو  .اذكهو  توملا ، دعب  لالحنالاو  نثالا  دعب  ءاثالثلاو  راطفإلا  دعب  ءادغلا 

لزعن حو  لبقتسملا ، يف  ثدحيس  ام  ةفرعم  يف  نوبغري  عمتسملا  لعجت  اهنأ  ةدحاو :

نود ىولتت  يهو  طقلملا  يفرطب  اهكسو  اهنم  اًءزج  نوكت  يتلا  ةيقارلا  هجوألا  نع  ةياكحلا 

.14« فرشي اًحيبق ال  اًرهظم  انيلإ  مدقتس  اهنإف  ةيراعلا _ نمزلا  ةدود   _ ةياهن ام 

هذه عوضوم  نإ  خسملا :»  » ةياور أرقت  نأ  لبق  كل ، ليق  ول  : » اسوي لوقي  لثملابو ،

ىلع ًابئاثتم ، لوقتس  تنك  ارلف  فرقم ، راصرص  ىلإ  عضاوتم  فظوم  لُّوحت  وه  ةياورلا 

هذه تأرق  دق  كنأ  او  كلذ ، عمو  .ةقحلا  كلت  لثم  ةءارق  نم  كسفن  يفعتس  كنإ  روفلا :

ثدح يذلا  بيهرلا  لُّوحتلا  قِّدصت  كنإف  اكفاك ، اهب  لعفي  يتلا  ةعورلاب  ةيورم  ةصقلا ،

هسفن طونقلا  مغب  قنتخت  كنأب  رعشتو  هعم ، اعتو  قباطتت  هفاذحب ، اسماس  يروغيرغل 

.15« ةسئابلا ةيصخشلا  كلت  ىلع  ءاضقلاب  ذخأي  يذلا 

للقيل ةيبارم  اًزوجع  لتقي  نأ  ررق  يذلا  باشلا  ةياكح  متهالل يف  ثم  ٌرمأ  ة  سيل 

كنكلو ال .فصنو  ٍرطس  ةحفص يف  نم 800  ًةياور  يِّوتل  ُتلزتخا  دقل  .اعلا  ِّرشلا يف  َبوسنم 

ًالئاستم فوكنلوكسار ، عم  ىمحلاب  لعتشت  نأ  نود  باقعلاو ) ةرجلا   ) أرقت نأ  عيطتست 
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؟ رشلا وه  ام  تقولا : لاوط 

وه يروحملا ، ثدحلا  ةيصان  جراخ  عقي  ٍرطس  لك  ةءارق  نم  مربتي  يذلا  ئراقلا  نإ 

هنم لصحيل  تنرتنإلا ، ىلع  ويديف  عطقم  ىلع  جرفتي  نمك  ةياور  أرقي  نأ  ديري  يذلا  ئراقلا 

ةياغ .بدألا  ةياغ  هذه  تسيل  نكلو  .هاوس  ام  ىلإ  يضو  عراشلا ، ٍلجر يف  سهد  ةظحل  ىلع 

ربسنو رهجملا ، تحت  ثدحلا  عضن  كأ ، ثداحلا  نم  برتقن  نأ  .ءاطبإلا  يه  ًانايحأ ، بدألا ،

.ةدح ىلع  يمارد  ٍّطخ  لك  اهعيمج : هءادصأ 

هصن يف لزتخي  اورلا  ال  اهيلإ  أجلي  يتلا  ءاطبإلا  تاسايس  ىدحإ  وه  فصولا  نإ 

نحنف ةءارقلا ، لَّهمتي يف  نأ  ئراقلل  اندرأ  اذإ  .ةياكحلا  اهنوُّمسي  يتلا  ةيطيرشلا  ةدودلا  كلت 

كأ انلعجي  ةلمج  لك  ثأت  ةعيبط  ةفرعمو  .درسن  نحنف  كأ ، عرسي  نأ  هل  اندرأ  اذإو  فصن ،

ثهلي نأ  هئراق  نم  بتاكلا  ديري  ام  ِردقب  .ئراقلا  ربع  هغولب  لواحن  يذلا  ثأتلاب  ًُّكحت 
، فقسلا ىلإ  رظني  فقوتي ، نأ  ًانايحأ  هنم  ُديري  وهف  ةراثإلا ، ِطرف  نم  رطسألا ، قحالي  وهو 

.فصولا ربع  ققحتي  اثلا  درسلا ، ربع  ققحتي  لوألا  .دَّهنتيو 

ثأتلا ثيح  نم  درسلاو  فصولا  ةيسكع ب  ةقالع  كانه  نأب  اًبيرقت ، لوقلا ، اننك 

ةيئاهنلا ةقالعلا  ةلصحم  وه  عاقيإلا  .هئطبي  فصولا  صنلا ، عاقيإ  عِّرسي  درسلا  .عاقيإلا  ىلع 

ٍعاقيإب تبتك  اهلك  صوصنلا  نأ  ول  ًالعف ، ءوسلا  اذهب  رمألا  نوكيس  له  نكلو  .بطقلا  ب 

؟ عيرس

نأ انيلعف  قِّوشمو ، ماه  ءيش  ثدحي  نأ  يرورضلا  نم  ناك  اذإ  : » وكيإ وتربمأ  لوقي 

نوكي نأ  نك  صَّنلا ، نم  ةئداه  ٍتاحاسم  دوجو  نأ  ينعي  اذهو  . 16« ةئدهتلا ِّنفب  ينتعن 

رهظيل لظلا  ىلإ  ماسَّرلا  جاتحي  اًما ك  قِّوشملاو .» ماهلا   » ثدحلا راهظإل  احلمو ، ايرورض 

.توصلا َزربي  تمصلا ل  ىلإ  يقيسوملا  جاتحيو  ءوضلا ،

: وباك نامورت  لوقي 

تنك اذإ  .اقيسوملاو  مسرلا  لثم  اهلثم  لظلاو ، ءوضلا  روظنملا : ناوقل  عضخت  ةباتكلا  »

«. كبسانت ناوقلا ل  بيترت  دعأ  مث  اهمَّلعت ، اهفرعت ، نكت  اذإو   .دِّيج  اذهف  اهفرعت ،

: لاثملا اذه  لَّمأتنل  وباكو ، وكيإ  هركذ  دوصقملا م  مهفن   
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يف ُتضخ  .مويلا  تامواسم  نوهني  ةعابلاو  ةعرسب ، سانلا  نم  ولخت  قوُّسلا  تناك  »

نم ِّوتلل  حوبذم  يَِّرب  كيد  ءارش  كنك  ثيح  ةقصالتملا ، كاشكألا  نم  فوفص  ب  لحولا 

نولوستملا لئاضتملا ، دشحلا  ربع  يقيرط  ُتققش  .رواجملا  رجتملا  نم  ةبساح  ةلآو  رجتم ،

، مهفاتكأ ىلع  ةالصلا  ديجاجسب  ةعابلاو  ةقزمملا ، لسألا  نم  تاقبط  نودتري  نوحيسكلا 

.17« ..نسحل اًرثأ  دجأ  .مهرجاتم   نوقلغي  نورازجلاو  سبالملا  راجت 

فصولا لالخ  نم  ةدراطملا  ةيلمع  ءاطبإ  ىلإ  ينيسح  دلاخ  دمعي  ةقباسلا  ةرقفلا  يف 

نع ُتثحب  : » بتكيس حجرألا  ىلع  ناك  ينيسح  نم  ةعارب  لقأ  اًبتاك  نإ  .ناكملل  ِّيسحلا 
وجلا ززعي  ينيسح  هب  ماق  يذلا  وحنلا  ىلع  ليصافتلا  دشح  نكلو  هدجأ ،» ًاليوط و  نسح 

ايبسن ليوط  ٍنمز  رور  اًعابطنا  يطعي  هنوك  نع  كيهان  بقرتلا ، ةلاحو  نوحشملا  يسفنلا 

الول عوطسلا  اذهب  نوكي  نل  نسحل ) اًرثأ  دجأ    ) ةرقفلا ةياهن  ءوضلا يف  نإ  .ثحبلا  نم 

.ةيفصولا ليصافتلا  ببسب  تءاج  يتلا  ةثكلا  لالظلا 

: رخآ لاثم  يفو 

كلذ ايدنيوب  ونايلروأ  لينولوكلا  ركذتيس  مادعإلا ، ةليصف  مامأو  ةليوط ، تاونس  دعب  »

نم ةيرق  كاذنآ  ودنوكام  تناك  .ديلجلا  ىلع  فرعتلل  هوبأ  هيف  هذخأ  يذلا  ديعبلا  ءاسملا 

ةشرف قوف  باسنت  ةيفاص ، هايم  يذ  رهن  ةفض  ىلع  ةدَّيشم  بصقلاو ، طلا  نم  ًاتيب  نيرشع 

نأ ىتح  ءوشنلا ، ثيدح  اعلا  ناك  .ةيفارخ  ضويب  لثم  ةبكو ، ءاضيب  ةلوقصم ، ةراجح  نم 

يفو .عبصإلاب  اهيلإ  ةراشإلا  نم  دب  ال  اهركذ ، لجأ  نمو  ءسأ ، الب  لازت  تناك ال  ةثك  ءايشأ 

ةيرقلا نم  اًبيرق  اهتميخ  بصنت  لسأ ، يوذ  رجغ  ةرسأ  تناك  ماع ، لك  نم  راذآ  رهش 

.18« ةديدجلا تاعارتخالا  ىلع  فرعتلا  ىلإ  ةبخاص ، لوبطو  قاوبأ  ِنودب  وعدتو ،

ةسايسك فصولا  فيظوتل  يلاثملا  جذومنلا  وه  ةلزعلا » نم  ماع  ةئم   » حتتفم نإ 

ةليصف مامأ  فقي  ٍلجرب  أدبت  ةياورلاف  .اهتاذل  ةدوصقم  يهو  ةلطم ، ةبعل  اهنإ  .ةئدهتلل 

رجغلاو ناكملا ، فصو  هتلوفط ، تايركذ  ىلإ  ةقحاللا  ةلمجلا  اًما يف  ُفطعنت  اهنكل  مادعإلا ،

فرعت نأ  ديرت  تنأو  ٍتاظحل ، لالخ  مدُعت  فوس  ةيصخشلا  نإ  .بئاجعلاب  نوتأي  نيذلا 

رمم ىلإ  بهذت  ةغللا  َّنكل  اقح ؟ مدعتس  لهو  اهمادعإ ؟ ُّمتيس  اذاملو  يه ؟ نم  .اهنع  ديزملا 

وه اثلاو  هثيثأتو ، ةياورلا  اع  شدت  وه  لوألا  .نيرمأ  ققحي  تحب ، ٍّيفصو  يبناج ،

(، مادعإلا ةليصف  مامأ   ) ام ٍةطقن  درسلا يف  ديمجت  قيرط  نع  ديزملا ، ةءارقل  ئراقلا  عيوجت 
٢٧



نلو ديزملا ، ةءارقل  اًعئاج  ئراقلا  لظيس  ..ودنوكام .) تناك   ) فصولل ةغللا  مامز  حنمو 

.أرق هم  ةمختلاب  باصي 

: ةباغ لُّوجتلاب يف  ةياورلا  ةءارق  وكيإ  هِّبشي 

نم ًافوخ  ن ، ِّيأب  اهنم  جورخلا  ىلإ  نيرطضم  نكن  اذإو   ةباغ ، يف  لُّوجتن  اننإ  »

ًاثدحم راجشألا  نم ب  للستملا  ءوضلا  ةبعل  ةبقارمل  كانه  ثكمنس  اننإف  لوغلا ، وأ  بئذلا 

.راجشألا مادقأ  دنع  ةرشتنملا  باشعألاو  تايليفطلاو  تاعاقفلا  صُّحو  ةباغلا ، طسو  اًعقب 

ذختن نأ  لبق  ايلم  ركفن  ل  كلذ  لعفن  ام  اًبلاغف  تقولل ، ةعيضم  ينعي  ال  ثيرتلا  نإ 

.19« اًرارق

ل ؤطابتلا  وأ  ةئدهتلل  تاينقت  فلؤملا  عضي  ، » تقولل ةعيضم  سيل  ثيرتلا  نألو 

ةحسف ئراقلل  كرتي  فلؤملا  نأ  ينعي  اذه  ةيلالدتسا .» تالوجب  مايقلا  نم  ئراقلا  نِّك 

دعنل .هيف  تمصلا  ِتاحاسم  قاطنتساو  هرصانع ، تاقالع ب  ةماقإو  اورلا ، اعلا  فاشتكال 

، ةيفصو ةلمج  هذه  .ءسأ  الب  ناك  اعلا  نأب  أرقن  اننإ  .ةلزعلا  نم  ماع  ةئم  حتتفم  ىلإ  ةيناث 

نأ ديري  هساوح ، عيمجبو  هنأ ، مغر  ِهكلس  ىلع  ئراقلا  َربجي  غوارم  يبناج  رم  هبشأ  يهو 

ةلالد نمضتت  لب  بسحو ، ةياورلا  عاقيإ  ئطبت  ال  اهنإ  .لينولوكلا  مادعإ  دهشم  ىلإ  دوعي 

ًاناكم تناك  ودنوكام  نأ  انربخت ، وكيإ ، بسحب  ةيلالدتسالا  ةيبناجلا ، ةلوجلا  هذهف  .ةنيعم 

.مومعلا ةطاسبلاب يف  نومستي  ةيرقلا  لهأ  نأو  تادرفملاب ، ةقف  تناك  ةغللا  نأو  ايئادب ،

.تقولل ةعيضم  سيل  وكيإ : لوقي  اذهو ك  فصولا ، نم  اهجارختسا  نك  تالالدتسا  اهنإ 

 
: لمع ةشرو 

   (1

نأ نكو  .اهِعاقيإ  ةعرس  ببسب  مايأ ، ةثالث  ةحفص يف  ةئم  سمخ  نم  ةياور  أرقت  نأ  نك 

ٍلمع ب  عاقيإلا  توافت  ىرتل  كتاءارق  عجرتسا  .عوبسأ  يف  ةحفص  عست  نم  اليڤون  أرقت 

، ءطبلاب فصولا  ةقالع  ىلإ  رظناو  كنهذ ، يف  اًعيرس »  » ًالمعو ًائيطب »  » ًالمع رضحتسا  .رخآو 

.ةعرسلاب درسلاو 

   (2
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قلح ههجو ، لسغ  همون ، نم  لجرلا  ظقيتسا  : » لاثم .ةيدرسلا  لمجلا  نم  ةلسلس  بتكا 

هينيع نسح  حتف  : » لاثم .ةيفصو  ٍلمجب  ةقباسلا  ةرقفلا  مِّعط  ةيناثلا ، ةباتكلا  يف  هنقذ .»

قطقط اًسلاج ، لدتعا  .ةلزاعلا  رئاتسلا  بوقث  نم  للستت  سمشلا  ةعشأ  تناك  ةبوعصب ،

له ةقالِح .» ىلإ  جاتحي  هنأ  ررقو  ةآرملا  ههجو يف  ىلإ  رظن  محلا ، ىلإ  ًاليتم  راس  هرهظ ،

فصولا ةيسكعلا ب  ةقالعلا  ظحال  .نآلا  كصخي  ًائيش  بِّرج  جذومنلا ؟ قرفلا ب  ظحالت 

.عاقيإلا ةعرسو  درسلا  ةيدرطلا ب  ةقالعلاو  عاقيإلا ، ةعرسو 

 
: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

عقوم .يدهنلا  ءسأ  ةمجرت  .ةياورلل  يساسألا  هجولا  يه  ةياكحلا  رتسروف : .مإ  .إ  ةلاقم 

.takweeen.com نيوكت

.ب   

.رعلا يفاقثلا  زكرملا  داركنب ، ديعس  ةمجرت  ئشان ،) اور  تالمأت   ) وكيإ وتربمأ 

.ت   

(13  ) لصفلا .نيوكت  تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تودأ   ) كرالك رتيب  يور 

و(17).

.ث   

زيكرام فيظوت  ظحال   ) .لع حلاص  ةمجرت  نلعم ،) توم  ةصق   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

يذلا ام  نع  اًضوع  رمألا ، ثدحيس  فيك  ةفرعم  ىلإ  ئراقلا  عيوجتو  ةلطملل  فصولل 

(. ثدحيس

.ج   

لمجلا ب  ةقالعلا  ظحال   ) ىدملا راد  بيبح ، دمحم  ةمجرت  ىمعلا ،)  ) وغاماراس هيزوج 

(. ةياورلل عيرسلا  عاقيإلاو  ةيدرسلا 

.ح   
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ةقالعلا ب ظحال   ) .قورشلا راد  .يللادبع  رداقلادبع  ةمجرت  رمحأ ،) يمسا   ) قوماب ناهروأ 

(. لمعلل ءيطبلا  عاقيإلاو  ةيفصولا  ةباتكلا 

 

٣٠



 
 

 
 

؟ فصن اذام 

 
نأ اًبتاك ، نوكت  نأ  هينعي  ام  اذهف  يئاقتنا ، نوكن  نأ  بجي  ديكأت ، لكب  »

«. تارارقلا ذختت 

تنالبال سيلأ 

، قيدصتلل هتيلباقو  صنلا ، ةيقادصم  عفر  وه  فصولا  نم  فدهلا  نإ  لوقلا : انل  قبس 

.ايفطاعو اينهذو  ايسح  ةلماكتم : ةبرجت  ىلإ  ةدرجم  ةينهذ  ةيلمع  نم  ةءارقلا  ليوحتو 

ةيمومع لقأ  فادهأ  ةعومجم  جردنت  هتعيبطب ، عساولا  ماعلا ، فدهلا  اذه  قاطن  تحتو 

نم حوارتت  اهنأب  لوقلا  اننك  باَّتكلا ، ةغلبو  ىرخأ ، ىلإ  ٍةلاح  نم  حوارتت  اًصيصخت ، كأو 

.ىرخأ ىلإ  ةلمُج 

ةلاحلا ةغللا ، فوصوملا ، تايطعملا : ُّغت  بسحب  رارمتساب ، َّغتت  فصولل  انتجاح  نإ 

، نيرطس ثدحي يف  دق  ٌرمأ  ملظم  قاقز  فصو  نإ  .ثدحيس  ا  بتاكلا  ةفرعمو  ةيروعشلا ،

ًاطابترا طبترت  فصولا  ةيلعافو  .صَّنلا  لخاد  ةيروحملا  هتناكم  بسحب  تاحفص ، عبرأ  وأ يف 

ديرأ يذلا  ام  لاؤس : ىلع  اًحضاو  ًاباوج  كلت  نأ  طيسبو ، دحاو  ٍرمأب  بتاكلا  يعوب  اًقيثو 

يه اهمدع ، نم  ام  ٍرمأ  ةيمهأ  ريدقت  ىلع  باختنالاو ، داعبتسالا  ىلع  انتردق  نأل  هلوق ؟

.هلوق ديرن  ا  انتفرعم  نودب  ةليحتسم  ةيلمع 

ىنعملا هتباتك ، ديري  يذلا  ىنعملا  ىلع  فَّرعتي  نأ  رخآ ، ٍءيش  يأ  لبق  بتاكلا ، جاتحي 

حلطصم اًقباس  ِهيلع  انقلطأ  يذلا  ىنعملا  اعلل ، ِهفشكب  ُبغري  يذلاو  هلخادب  نماكلا 

هققحتل يساسأ  طرش  ٍعاو ، غ  وأ  ٍعاو  قبسم ، ٍلكشب  ىنعملا ، دوجو  ةيئاورلا .» ةقيقحلا  »
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.راوحلاو فصولاو  درسلا  يف  تاودأ ، نم  هكل  ام  هبيوذتو يف 

: لوقي .ةباتكلا  ليوروأ يف  جروج  حئاصن  ةلمج  انه  ركذتسنل 

ىلع ةلئسأ  ةعبرأ  اهبتكي ، ةلمج  لك  يف  هسفن ، لأسي  ظقيلا  مضلا  بحاص  بتاكلا  »

: يلاتلا يه  لقألا ،

؟ هلوق لواحأ  يذلا  ام  [ ١]

؟ هنع ِّربعتس  يتلا  تلكلا  يه  ام  [ ٢]

؟ اًحوضو كأ  هلعجيس  يذلا  بعتلا  وأ  ةروصلا  يه  ام  [ ٣]

؟ ثأت اهل  نوكيل  ٍفاك  ٍّدح  ىلإ  ةَّدجتسم  ةروصلا  هذه  له  [ ٤]

: نيرخآ لاؤس  هسفن  لأسي  دقو 

؟ رصقأ لكشب  هتغايص  يننك  له  [ ١]

.20 »؟ بُّنجتلل لباق  حيبق  ءيش  يأ  ُتلق  له  [ ٢]

، ايفرح وهف ، قوماب ، هنع  انربخأ  يذلا  ساسحلا  بتاكلل  يلاثم  جذو  وه  ليوروأ  نإ 

ام لاؤس : ةلئسألا  هذه  مهأو  ةلئسأ ! ةَّتس  ىلإ  ةعبرأ  نم  اهبتكي  ٍةلمج  لك  هسفن يف  لأسي 

ام مهيدل  نوكي  نأ  نود  اوبتكي  نأ  نوديري  نيذلا  كئلوأب  ءيلم  اعلا  َّنأل  هلوق ؟ ُلواحأ  يذلا 

دادزا لكو  هعوضومل ، ةيبابض  بتاكلا  ةيؤر  تناك  اذإ  هتيلعاف  فصولا  ُدقفي  .هنولوقي 

فصولا نإف  غنيك ، نفيتس  لوقي  كو  .ئراقلا  ىلإ  اهلقن  لُهَس  اهبتاك ، ِسأر  ةروصلا يف  حوضو 

لقع نم  رُّوصتلا  اذه  لقنو  فوصوملا ، عوضوملل   visualization رُّوصت ةيلمعب  أدبي  لاَّعفلا 

.ئراقلا لقع  ىلإ  بتاكلا 

ليصافتلا ضعب  داعبتسا  متي  ساسأ  يأ  قفو  فصن ؟ اذام  فرعن : نأ  يغبنيف  هيلعو 

امو فصولل ، اهباختنا  متي  يتلا  رصانعلا  كلت  يه  امو  ىرخأ ؟ ليصافت  ىلع  ءوضلا  طيلستو 

؟ اهنع يضاغتلا  متي  يتلا  رصانعلا  يه 

نَّمضتت فوخيشت  ىلإ  ةصق  ًةصق  لسرأ  دق  روغ  ميسكم  يسورلا  اورلا  نأب  لاقي 

اي فصولا  اذه  لك  فذحا  : » فوخيشت هل  لاقف  رطملا ، ةظحل  ءَّسلا  فصول  ةيليصفت  ةباتك 
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«. ءسلا رط  فيك  نوفرعي  سانلا  لك  نأل  ءسلا ، ترطمأ  لقو : يزيزع 

غورفمو يهيدب ، وه  ام  فصو  نع  عفرتن  نأ  يه  فوخيشت  ةحيصن  نم  ضرغلا  َّنإ 

روغ نم  ٍّلكل  ُّقحي  ناك  اذإو  .ةشهد  ىلإ  ةهادبلا  لِّوحن  نأ  ينعي  ًانايحأ  َّنفلا  نأ  عم  هنم ،

ةظحل كلت  ءارحصلا ، ءانبأ  ىلإ  ةبسنلابف  ايداع ، اًرمأ  رطملا  لوطه  اربتعي  نأ  فوخيشتو 

يقيقح ٍفصول  نكو  تارابتعالا ، هذه  لكل  عضخي  فصولا  عوضوم  رايتخا  نإ  .ةسَّدقم 

.ىلوألا ةرملل  هفشتكي  هنأكو  رطملا  ىري  ايسور  ًائراق  لعجي  نأ  رع ، اور  ُهبتكي  رطملا ، نع 

ءايشألا ثيح  ركبلا ، ةقطنملا  كلت  ىلإ  ةغللاب  ةدوعلا  باَّتكك يف  انحجن  ام  اذإ  كلذ  ثدحي 

، بتاكلا لمع  ميمص  نم  اذه  نأب  نمؤأ  انأو  .دعب  كلهتست  اَّمل  تلكلاو  اهِّوتل ، قلختت 

.ىرخأ ةياكح  كلت  نكلو 

؟ فصن اذام  لوألا : لاؤسلا  ىلإ  دوعن 

ٌّاجم وه  ام  لهاجتنو  ةينفلا ، ةرورضلا  ُُهبَّلطتت  ام  فصن  يرهوج ، وه  ام  فصن 

ةتبان يف ةرعش  وأ  ةهكاف ، ةبابذ  ًاقاقز ، ةيرق ، ةنازنز ، ةأرما ، فصن  نأ  اننك  ِهيلعو  .رِباعو 

ىلع ةماشلا ، كلت  ىسنأ  ايصخش ال  انأ  ابروز .»  » ةياور ءاج يف  ك  زوجع ، ةنجو  ىلع  ٍةماش 

نك ىلوألا ، ةركفلا  ىلإ  دُعنلف  نكلو  .ريزنخ  ربوك  ٌرعش  اهيلع  تبن  يتلا  زوجعلا ، ةنجو 

، لكك لمعلاب  ًاطبترم  نوكي  نأ  مهملا  .ةلآضلا  غلاب  وأ  ًاغص ، وأ  ًابك  نوكي  نأ  فوصوملل 

«. عابطنالا  » مسا ِهيلع  قلطنس  ام  وأ  ماعلا ، وجلا  قلخو  زيزعت  مهاسي يف  نأو 

: لاثملا اذه  نآلا  أرقنل 

يوهت ًانايحأو  .مادطصالا  دعب  ةحِّنرتم  قلطنت  ًانايحأ  .ةذفانلاب  ُفقرُقلا  رويط  مدطصت  »

يذلا ام  يردأ  ال  .ديدج  نم  قيلحتلا  يف  حجنت  نأ  ىلإ  يرَّطلا  جلثلا  قوف  طَّبختتو  اًضرأ ،

قوف ةرمُحلا  ىلإ  ًالئام  اًءوض  حملأ  .ةباغلا  ىلإ  ةذفانلا  نم  ونرأ  .هكلمأ  رويطلا م  كلت  هديرت 

.21« ءاملا قوف  اهلُّكشت  ىرأ  نأ  عيطتسأ  بوبهلا ، حيرلا يف  أدبت  .ةحبلا  دنع  راجشألا 

، ةذفانلاب مدطصت  يتلا  رويطلا  ىرن  نحنف  .ايناكم  اًفصو  نمضتت  هالعأ  ةرقفلا  نإ 

ىرن ةرمحلا ، ىلإ  ًالئام  اًءوض  ىرن  حيرلا ، بوبه  اهثدحأ  يتلا  ءاملا  ديعاجتو  يرطلا ، جلثلاو 

ةديدج ايفارغج  لوخدل  أيهتن  ال  نحنف  ءايشألا ، هذه  لك  ىرن  امدنع  .ةحبو  اًراجشأ 

ُّصخي ينمز  ٍعاقيإ  يف  اورلا ، خانملا  ىلإ  لوخدلا  يف  رعشن ، نأ  نودب  أدبن ، لب  بسحو ،
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يأ ىلإ  هالعأ ، ةرقفلا  تدرو يف  ةلمج  لك  نأش  يف  ًالثم ، مايأل ، لداجتن  نأ  اننك  .هسفن  لمعلا 

ديج جذو  هنإ  .اًدبأ  قفتن  نل  اننأ  حجرألاو  قفتن ، الأ  نك  ةينف ؟ ةرورض  اهدوجو  ناك  ٍّدح 
.فلؤملل ةيريدقتلا  ةطلسلا  ىلإ  دوعي  هتمرب  رمألا  نأب  ىرن  ل 

: رخآ ٌلاثم 

ةحسم ًاليلق ، تجرفنملا  ِهيتفشب  ًاليلق ، نضغتملا  هيبجاحب  وغنيش ، اتاغوأ  ذختا  »

نزحأ ام  اًرمأ  نأ  ُلاخيف  اهتقيقح ، ىلع  بيرغلا  اهكردي  دق ال  ةلاح  يهو  .قيمعلا  كفتلا 

.22« لجرلا

يدتري اذام  فرعن  ُنحنف ال  ةيرورضلا ، ليصافتلا غ  نم  ةيلاوتم  اتاباواك  دعبتسا  دقل 

.اًعفاي مأ  ًالهك ، ًالجر  ناك  نإ  فرعن  الو  ِهرعشو ، هينيع  نول  ىلع  فَّرعتن  و  وغنيش ، ديسلا 

اتاباواك دعبتسا  دقل  .عونلا  اذه  نم  ٍجاتنتسا  ىلإ  لصوتلل  يفكت  ال  بجاحلا  نوضغ  نأل 

قيمعلا كفتلا  ةحسم  يرهوج : وه  ام  ىقبتسا  هنكلو  ةيرورضلا » غ   » ليصافتلا نم  ثكلا 

.بولطملا عابطنالا  ىلع  انلصحو  اتاباواك  ةاشرف  نم  ناتنثا  ناتبرض  .نزحلاب  ةيحوملا 

: رخآ ٌلاثم  اذه 

ناك .ءاكبلا  تاوصأ  ُتعمسو  مَّيخملا ، ةقزأ  نوضكارتي يف  سانلا  ُتيأر  .نسح  مأ  تتام  »

.23« نوضكريو مهعومد ، اوطقتلي  نونحني   مهتويب ، نم  نوجرخي  سانلا 

لالخ نم  دعب ،) ًائيش  اهنع  فرعن  يتلا ال   ) نسح مأ  دقفو  ةعيجفلا ، ةمظعب  رعشن  اننإ 

اوطقتلي نونحنيو   مَّيخملا ، نوضكري يف  ٍسانأل  يروخ  سايلإ  اهمسري  يتلا  ةيرصبلا  ةروصلا 

اهنأ ةيفصولا ، ةباتكلا  ةعيبط  نمو  ةيعقاو ، اهنم  كأ  ةيزاجم  ودبت  ةروصلا  نإ  .مهعومد 

ةيفصولا ةرقفلا  هذه  نم  دصقلا ، نكلو  .تاراعتسالا  خضلو  يرعشلا ، قلخلل  ةبصخ  ٌضرأ 

نم ضرغلا  وهو  ةاسأملاب ، روعشلا  اًما يف  انطروت  انَّنأ  نيرطسلا ، ىلع  اهلوط  ديزي  يتلا ال 

.ِهلالخ نم  ئراقلا  ىلع  ةرطيسلاو  ددحم  عابطنا  قلخ  ماعلا ، وجلا  طروتلا يف  هتَّمرب : فصولا 

ىلع فقوتي  فصولا ، لجأ  نم  اهدنع  فقن  يتلا  تاطحملل  انرايتخا  نإف  ِهيلعو ،

ىلع ًاثك  دمتعي  فصأ ؟ اذام  لاؤسو : .ئراقلا  ىدل  ِهقلخ  ُبغرن يف  يذلا  عابطنالا  ةعيبط 

ديرأ يذلا  امو  هب ؟ رعشي  نأ  ئراقلل  ديرأ  يذلا  ام  ةطاسبب : وأ  هلوق ؟ ديرأ  يذلا  ام  لاؤس :

؟ هاري نأ  ئراقلل 
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؟ دح يأ  ىلإ  لاؤس : اهدعب  ُهجاوي  فصأ ؟ اذام  لاؤس : ىلع  بتاكلا  بيجي  نأ  دَّرج 

: غنيك نفيتس  لوقي 

ام حاجنلا  عيطتست  كنوكل ال  بابسألا  مهأ  دحأو  ةبستكم ، ةراهم  وه  ديجلا  فصولا  »

اًضيأ هنإ  ..ىرت  ك  فصت ،» فيك   » نع ٍلاؤس  درجم  سيل  هنإ  .ًاثك  بتكتو  ًاثك ، أرقت   

،»؟ ٍّدح يأ  ىلإ  : » لاؤس ىلع  بيجت  نأ  ىلع  كدعاستس  ةءارقلا  ٍّدح »؟ يأ  ىلإ   » نع لاؤس 

نأ كنك  فصت .» فيك  : » ةفرعم كدعاستس يف  اهدحو  ةبوتكملا  قاروألا  نم  ةبك  ةمزرو 

.24« ةبرجتلا لالخ  نم  طقف  ملعتت 

« حيحصلا ردقلاب   » فصي نأ  ىلع  بتاكلا  ةردقو  قيقد ، ٌلاؤس  رادقملا  لاؤس  نإ  ذإ 

فصولاب ئراقلا  لالمإ »  » نم ًاثك  سَّجوتي  ٍبتاكل  نك  .ئراقك  هتيساسحو  هتعارب  فشكت 

.ليصافتلا ىلإ  ةقفو  ةبحاش  ةياكح ، درجم  لثم  ةياورلا  ودبتف  يغبني ، كأ م  فَّشقتي  نأ 

أل نأ  كلذب ، اهتيمست  انل  زاج  نإ  فصولا » ةوهش   » قرغتسي يف ٍبتاكل  نك  سكعلا ، ىلعو 

.عابطنا يأ  هيف  قلخي  او ال  ةفرعملا ، ىلإ  ئراقلا  ةجاح  نع  ضئاف  وه  ا  تاحفصلا 

ةقئاذلا تازايحنا  نم  رمألا  ولخي  الو  ددصلا ، اذهب  ةعطاق  ةباجإ  ة  سيل  ديكأتلاب ،

يفف .نوكي  نأ  يلج  وأ  ينف  لاؤس  يأل  يغبني  ك  اًما ، ةيدامر  ةقطنم  اهنإ  .ديكأت  لكب 

هفصوب نورخآ  هيلإ  شي  يوغل ،» وشح   » هفصوب راركتلا  ىلإ  ضعبلا  شي  نأ  نك  ح 

.25 ايقيسوم اًعاقيإ  صنلل  بلجتسي  هنأل  ايلج ، ًانِّوكم 

ةوقب بتُكت  نأ  ةياورلا ، ةملك يف  لك  ىلع  يغبني  هنأب  حجرألا  ىلع  نوقفتي  يئاورلا  نإ 

لمعلا ايفيظو يف  اًرود  يدؤتل  لب  اِهتاذل ، صَّنلا  رضحت يف  الأ  ام ، اًضرغ  يدؤت  نأ  .ةرورضلا 

.كلذ وه غ  امو  يرورض ، وه  ام  لوح  اوقفتي  نل  كلذ  عم  مهنكلو  .هتَّمرب  ينفلا 

.ةيفيظو ةياغل  ةياورلا  يف  ةدوجوم  يه  ةيئاور  ةلمُج  لك  نأ  تغينوف  تك  دقتعي 

، ةيصخشلا فشكت  نأ  امإ  نثا : نم  اًرمأ  ققحت  نأ  ةياورلا  ةلمج يف  لك  ىلع  يغبني  : » لوقي

تناك ارو  ادج ، ةفِّشقتم  ةمارصلا ، ةديدش  تغينوف  ةرطسم  ودبتو  ثدحلا .» عفدت  نأ  امإو 

ثيثأت ًاثلاث : اًرمأ  فيضأو  رساجتأ  فوس  ايصخش ، انأ  .ةيفصولا  ةعزنلا  لُّوغت  نم  دحلل  ةلاعف 

ىلع عراوشلا  تارانإ  فصو  نأل  .كلذك  رمألا  ةيمست  زاج  نإ  هتيقادصم ، عفرو  اورلا ، اعلا 

هنإ .ثدحلا  عفدي  الو  ةيصخشلا  فشكي  ال  ةذفانلاب ، فقرقلا  رويط  مادطصا  وأ  فيصرلا ،
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ةيئارق ةبرجتل  يرهوج  ٌرمأ  هتاذ  يف  اذهو  اًروضحو ، ًةيسوسحم  كأ  اورلا  اعلا  لعجي 

.ةعبشُم

 
: لمع ةشرو 

   (1

رظنا ةيناث ، اهحفصت  .ةداعلا  قوف  ِكلالمإ  تببست يف  ةياور  كبجعت ، اهتأرق و  ةياور  رَّكذت 

ىتح فصولا  ىدا يف  هنأ  مأ  يرورض ؟ وه  ام  بتاكلا  فصو  له  دجت ؟ اذام  .تارقفلا  ىلإ 

؟ ةياكحلا لتق 

   (2

تنك .ةياكح  تناك  ام  ردقب  ةياور  نكت  رخآ :  ٍببسل  كبجعت  اهتأرق و  ىرخأ  ةياور  رَّكذت 

دح ىلع  ةباغلا »  » لُّوجتلل يف ةصرف  كل  حنست  نأ  نود  ثادحألا  ىلع  جرفتتو  تاراوحلا  أرقت 

اهؤلم هناكمإب  ناكو  بتاكلا  اهكرت  يتلا  تاغارفلا  نكامأ  فَّرعت  دجت ؟ اذام  .وكيإ  بعت 

.ةضبانلا ليصافتلاب 

 
: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.نيوكت عقوم  ليلجلا ، دبعلا  دمحأ  ةمجرت : ةباتكلا .» يف  ليوروأ  جروج  حئاصن   » ةلاقم

.Takweeen.com

.ب   

لصفلا نيوكت ، تاروشنمو  .نورشان  مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تودأ   ) كرالك رتيب  يور 

.(20)

.ت   

.ريونتلا راد  يديدح ، يحبص  ةمجرت  لبجلا ،) جيجض   ) اتاباوك يرانوساي 

.ث   
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.بادآلا راد  سمشلا ،) باب   ) يروخ سايلإ 
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اثلا  لصفلا 

تاودألا 

زجلاو ِّيلُكلا 
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ساوحلا ةباتك 

 
انأ ةكئالملا ، بك  لوصو  ةليل  رطملا  طوقُس  فصت  نأ  كنم  بلطأ  انأ ال  ».. 

، كتايح ةدحاو يف  ةَّرمو  بتاكلا ، اهُّيأ  رمألا ، رِّكف يف  لَّلبتأ ! ينلعجت  نأ  كنم  بلطأ 

«. رطعلا خِّرؤم  نوكت  نأ  نم  ًالدب  حوفت  يتلا  ةرهَّزلا  نُك 

ونايلاغ ودراودإ 

: فيضتو ةديجلا .» ةباتكلل  ِةايحلا  نايرش  يه  ليصافتلا  : » تنالبال سيلأ  لوقت 

«. سمخلا ساوحلا  ةرذجتملا يف  ةددحملا ، ليصافتلا  لب  .ليصافت  ُّيأ  تسيلو  »

يتلا تاودألا  ِّمهأ  نم  ةدحاو  نإف  ام ، ٍعابطنا  ُقلخ  وه  فصولا  نم  ضرغلا  ناك  اذإ 

ناسنإلا نأ  ىسنن  اننأل  ةلهول ، ًاطيسب  رمألا  ودبي  دق  .ةباتكلا  انِّساوح يف  ليعفت  يه  اهكل 

نكلو انلوح ، نم  اعلا  يعن  اننأ  مهوتن  نحنف  .ةبَّردم  غو  ةرماض  ٍساوحب  شيعي  ثيدحلا 

ايقيقح ل اًنير  نوكت  دق  ساوحلا  ةباتك  نأو  قِّيضو ، دودحم  طيحملل  انكاردإ  نأ  ةقيقحلا 

.اعلا اذه  ةيسحلا يف  انتقايل  ديعتسن 

لمأتلل ٍةسلج  يف  اهنأ  ، 26 يدنيللا ليبازيإ  ةيليشتلل  تيدورفأ  باتك  يف  ةرم ، ُتأرق 

اهنكلو ادج ، ًابعص  ناك  رمألا  نأو  ةقيقد ، نيرشع  ةدحاو يف  ٍبنع  ةَّبح  لكأت  نأ  اهنم  بُلط 

تلاز ام  اهنأو  ىسُنت ، ال  ةبرجت  تناك  اهنأب  انل  ُبتكت  ةلماك ، ةقيقد  نيرشعلا  يضم  دعب 

اهنأ اُهصع –  اهُعوض ، اهناسل ، ىلع  اهسملم  اهقاذم ، كلت : بنعلا  ةبح  نع  ٍءيش  لك  ركذتت 

٣٩



.اِهتايح اهتلكأ يف  ٍبنع  ةبح  ُّذلأ 

بشخ سمل  ِّدح  ىلإ  .دحلا  اذه  ىلإ  اعلا  يف  سمغنن  نأ  يضتقت  ساوحلا  ةباتك  نإ 

ٍصيمق يف  عولخم  ٍرزل  هابتنالاو  سبالملا ، بالود  ةحئار  قشنتو  ةماعلا ، ةقيدحلا  دعقم 

ٍهجو فاشتكا  حجنن يف  اذإ   اننأل  .لِماكلاب  دجون  نأ  ةديدش ، ةطاسبب  ينعت ، اهنإ  .ينطق 

، ةرماضلا ةنجادلا ، ساوحلا  كلتب  عيمجلا ، لعفي  ك  اهفصن  فوسف  ءايشألا ، يف  ديدج 

.فاشتكالا نع  ةزجاعلا 

نأ ةبوتكملا ، ةملكلا  ةوقب  ديرأ ، : » ةقيرطلا هذهب  بتاكك  هلمع  دارنوك  فيزوج  فصي 

بتاكلا لمع  رهوج  نأل  ىرت .» كلعجأ  نأ  ءيش ، لك  لبقو  رعشت ، كلعجأ  نأ  عمست ، كلعجأ 

.ةيرشبلا ةبرجتلل  ايرارح  ًالِّصوم  نوكي  نأ  وه 

: غنيك نفيتس  لوقي  لاثملابو ،

نم ةلتسم  ناكملل ، ٍةروص  ءاعدتسال  ًةظحل  صصخأ  فوس  ةباتكلا ، عرشأ يف  نأ  لبق  »

.مادختسالا نم  ديزم  عم  ةَّدح  كأ  ٍوحن  ىلع  ومنت  يتلا  علا  يلقع ، اهب ع  ألمأو  ركاذ ،

وه ةقيقح  هلعف  ديرأ  ام  نكلو  اننيب ، اًعويش  كألا  حلطصملا  هنأل  لقعلا  عب  اهوعدأ  يننإ 

.27« ِّيساوح عيمج  حتفأ  نأ 

ةغلب ةباتكلا  ىلع  انتردق  يف  ةرشابم  ُّبصت  باَّتكك  انساوح  ظاقيإ  ىلع  انتردق  نإ 

هيف دلوت  يذلا  ناكملا  ىلإ  ةغللاب  ةدوعلا  انبجاو يف  نع  اًقباس ، ُهتركذ  يذلا  رمألا  وهو  .ةجزاط 

.ةملكلا وه  ءيشلاو  ءيشلا ، يه  ةملكلا  ثيح  اهِّوتل ، تلكلا 

كلذلو نوُّيرصب ، ٌصاخشأ  مه  ضرألا  ناَّكس  نم  كأ  وأ  نأ 60 % ىلإ  تايئاصحإلا  شت 

نإ ع .يصصقلا  بدألا  اًروضح يف  كألا  يه  رظنلا  ةساح  نأ  دجن  نأ  ًابيرغ  رمألا  ودبي  ال 

مامألا ىلإ  ةياكح  مدقتت  نأ  بعصيو  يصصقلا ، لمعلا  لخاد  اماكلا » ةسدع   » يه يوارلا 

.دهاش نودب 

: أرقنل

ءوضلا ب  غوارملا  َملاعلا  اذه  ُّبحت  .دعب  هسمش  ضهنت  يدامر   ٍاع  يف  لحترت  »

لك .اًما  ئبتخم  هيف  ءيش  الو  اًما ، رم  هيف  ءيش  .ناولأ ال  البو  لالظ ، الب  ًاملاع  ةمتعلاو ،

٤٠



.28« تاسابتلاو سجاوه  ضحم  هيف  ءيش 

دجت الو  ىلوألا ، ةجردلا  يف  ةيرصب  ةيادب  يهو  كش ، الب  ٍةياورل  ةباذج  ةيادب  اهنإ 

.ىرخأ ةساح  يأل  اهيف  اًروضح 

: رخآ لاثم  اذه 

نمو يتحت ، نم  يقوف ، نم  ُّدت  رارفصالا  .ءاهتنا  الب  رفصأ  .رفصأ  يلوح  نم  ءيش  لك  »

شقلا نم  ءاج  اإو  هلَّيختأ ، ًائيش  نكي  .اًما   ايقيقح  رفصألا  نوللا  ناك  .ينيمُعيو  يلوح ،

.29« تاونس عضب  لبق  انه  انلقتنا  امدنع  ناردجلا  ىلع  ادليت  يتجوز  هتتبث  يذلا  يجابيدلا 

مهسفنأ كذت  ىلإ  كلذ  دعب  نوجاتحي  مث  ةرطفلاب ، مهنيعأب  نوبتكي  باَّتكلا  نإ 

يف حبصيس  هابتنالا ، نم  ٍديزم  عمو  .سململاو  ةحئارلاو ، توصلاب ، ةيانع  اولوي  نأ  ةرورضب 

ُّسحنو عمُستو ، مُشتو  ىُرت  ةيسحلا ، ةغلابو  ةفثكمو ، ةلوقصم ، ًالمج  بتكن  نأ  انعسو 

: اذه هبشي  ٌءيش  .ناسللا  فرط  ىلع  اهمعطب 

ةببسم ةوالح  ةحئارو  ةيربِح ، هايم  عافدنا ، رطم ، ِهسأر : ةعيظف يف  ةروص  ُلمحي  ناك  »

.30« ميسن ةلومحم يف  ةدق  ٍراهزأ  ةحئار  لثم  نايثغلل ،

هايم عافدنا ، رطم ،  ) رصبلا نمضتت  ةبَّكرم  ةيسح  ةلاح  فصنو  ٍرطس  يف  أرقن  اننإ 

ساوحلا جازتما  ةلِّصحمو  ميسن ،) ةلومحم يف  ةدق  راهزأ   ) مشلاو ةوالح ،)  ) قوذلاو ةيربِح ،)

.ةرادجب هتققحو  ةبتاكلا  هتدارأ  يذلا  رمألا  نايثغلا ، ديكأتلاب : وه  فصنو  ٍرطس  ثالثلا يف 

: اهتاذ ةياورلا  نم  رخآ  ٍرطس  يفو 

، هدلج نم  برستي  يذلا  نلا  لوحكلل  ةيئاودلا  ةحئارلا  نم  زئمشت  ومآ »  » تناك »

«. حابص لك  ةطفلاك  همف  يِّطغت  ًةرشق  لكشي  يذلا  بلصتملا  ءيقلا  نمو 

.هسفن يف الإ  هبشي  ٍلكشب ال  سململاو  ةروصلاو  ةحئارلل  اًروضح  ىرن  اًضيأ  ةرملا  هذهو 

ديلوت ىلع  فصولا  ةيلباق  انيأر  له  .وتلل  اهتقلخ  اهنأل  اهدحو ، ةبتاكلا  ُّصخت  ةغل 

.اًقحال كلذ  نع  ثَّدحتنس  تاراعتسالا ؟

، ةمعطألا ةنازخ  ىلإ  بهذنف  .اهرثإ  يشمأ يف  نأ  ىلإ  َّدج  وعدت  اهدي  نم  ةراشإب  »

دوسأ جنتار  هنأك  ةبقلا ، حطسب  قصتلا  دقو  ِدمألا  ليوط  ٌناخد  .ةمتعلا  قراغلا يف  خبطملا  ربع 
٤١



قوف وفطي  ٌضماح  ٌراخبو  دعب ، دربي  ٌزبخو   ةيريزنخ ، ةحئارو  .ةينهد  داو  خَّطلم  نوللا 

ةقورطم ط  نم  ةيضرأو  ريزانخلل ، صصخملا  ماعطلا  تالضف  اهيف  تسَّدكت  يتلا  ءالدلا 

اهتعملو ًالقص  اهتلقص  دق  يدايأ  نأك  عاطقنا ، الب  مادقألا  اهؤطت  يتلا  نكامألا  عملت يف  ًاقرط ،

.31« اًعيملت

مشلاو قوذلا  لالخ  نم  لب  بسحو ، ايرصب  سيل  دهشملا ، ىلع  ضبقلا  ىلع  ةردقلا  نإ 

ٍةركفك يف أدبي  فصولا  ناك  اذإو  ةشياعملاو ، يقلتلا  ىلع  ءاَّرقك  انتردق  نم  فعاضي  سململاو ،

ةءارق نع  فوكوبان  هلاق  امو  .ئراقلا  دسج  يف  ام ، ناكم  ًااد يف  يهتني  وهف  بتاكلا ، نهذ 

.ةرشابم ساوحلا  بطاخت  ةباتك  نود  هققحت  ليحتسي  رمأ  ًالماك ، دسجلاب  صنلا 

: اذه لثم  ٌءيش 

سَّفنت .َّمش  .هساوح  ةدرابلا  حيرلا  تظقيأف  هترجنح  ربع  ءاوهلا  لزن  رظني ، وه  نيبو  »

تقثبناف اِهتايمست ، نع  ةثحابلا  روصلل  برطضملا  بلقتلاب  هسأر  يف  َّسحأو  .هيتئر  ءلم 

نأ ىأرو  ىَّمس ، .هب  طيحي  ام  لك  ىلع  طحتل  ةحضاوو  ةيقن  هلعأ  نم  لاعفألاو  تلكلا 

تحتف .روفصعلا  درغ  .رجشلا  ناصغأ  ىلع  ميسنلا  َّبه  .هسفن  ىلع  فرعتي  هيمسي  ام  لك 

هترظنب هدصري  يذلا  كاذ  رهظي  اذامل ال  .لءاست  وه ؟ نيأ  .ةفهرملا  اهيدايأ  ةليوطلا  قاروألا 

؟ وه نم  ىُري ؟ نأب  حمسي  الو 

لاكشأ .ةرضخلا  .دوجولا  هيف  حنُم  يذلا  ناكملا  ةرئاد  قلغأ  ىتح  عُّرست  نود  ىشم 

، راجحألا ىمس  .هردص  ةداعسلا يف  ثعبت  ٍةرظن  صوغتو يف  دهشملا  يطغت  اهناولأو  تاتابنلا 

: اهيردزي اليك  ةغصلا  ءايشألا  صحفتو  .كاربلا  فوهكلا ، داهولا ، لابجلا ، راهنألا ، لوادجلا ،

، ةشارفلا ةكرحلا : ىلع  رداق  غ  فقيف  ًانايحأ ، هلبلُبي  ءاهبلا  ناك  .لَفنلا  بلحطلا ، ةلحنلا ،

هتدارإ نع  رظنلا  ضغب  دوجوم –  هنأ  ول  هقفارت ك  يتلا  ةتباثلا  هبلق  تاضبن  ةفارزلا ، دسألا ،

ناصحلا سافنأب  سحأ  هيديبو  .هنم  فدهلا  كاردإ  ةيناكمإ  حنُ  عاقيإ   لعفب  هتفرعم –  وأ 

ءارف ةموعنو  كمسلا ، فشارح  قلَزو  لمرلا ، ةنوشخو  ةيديلجلا ، ءاملا  ةدوربو  ةئفادلا ،

.32« رهلا

ال انلعجي  ام  توصلاو ، ةحئارلاو ، سململاو ، ةروصلا ، رمثتسي  يذلا  فصولا  هنإ 

.ىلوألا ةرملل  هارن  اننأ  ول  ك  اًضيأ ، يداملا  اعلا  لب  بسحو ، اورلا  اعلا  فشتكن 

٤٢



 
: لمع ةشرو 

   (1

ىلع ديعاجتلا  اهتحئار ، اهصع ، اهسملم ، رَّكذت  ةقيقد ، نيرشع  بنع يف  ةبح  لكأت  نأ  بِّرج 

.كلت بنعلا  ةبح  نع  بتكا  .اهقعأ  روذبلا يف  ددعو  تدجو ، نإ  اهحطس 

   (2

.زوم ةفاوج ، وجنام ، نش ، حافت ، ةفلتخم : هكاوف  نم  ةغص  اًعطق  قَّوذتو  كينيع  بصِعا 

تاراهبلا نم  ددع  ىلع  اًضيأ  نيرمتلا  بِّرج  ةهكاف ؟ لكب  اصاخ  اًفصو  بتكت  نأ  كنك  له 

ةقيقدلا قورفلا  دصر  ىلع  كتردق  .ياشلا  عاونأ  ىتح  وأ  ..ةفرق ،) مكرك ، نومك ، دوسأ ، لفلف  )

.ةباتكلا ايقيقح يف  ًاقراف  عنصت  قاذملا  يف 

   (3

يف كِّساوحل  كرثتسا  ةيحان  نم  تبتك  ام  مِّيق  .اهتبتك  دق  َتنك  ةدق  ةرقف  نع  ثحِبا 

حئاورلاب ربكأ  اًمتها  يلوت  نأ  بِّرج  .كينيعب  بتكت  كنأ  حجرألا  ىلع  دجتس  .بتكت 

.ديدجلا ككاردإ  ءوض  ىلع  ةرقفلا  رِّرح  .ِتاوصألاو 

   (4

.كاوس اهبتك  ةياور  وأ  ةصق  نم  ةلتسم  ةرقف  عم  قباسلا  نيرمتلا  بِّرج 

 
   (5

ىنغأ ناك  قتعأو  مدقأ  قوسلا  ناك  لك  كتنيدم ، يف  يبعشلا  قوسلا  يف  ةلوج  ذخ 

قوس ةدج ، دلبلا يف  لوبنطسإ ، رازابلا يف  تيوكلا ، ةيكرابملا يف  لثم  ٌءيش   ) ةيسحلا ليصافتلاب 

.ءيش لكو  عئاضبلا  سملم  تاوصألا ، حئاورلا ، ناولألاب ، ناكملا  فص  ..طقسم .) حرطم يف 

   (6

كيلإ ليخي  ٌءيش  .رابغلا  حسم  زرألا ، خبط  سبالملا ،  ّ اينيتور : ايموي  ًاطاشن  فصت  نأ  بِّرج 

.لقألا ىلع  تحفص  بتكا  ىرخأ ، ةرم  لواح  .هنأشب  هلوقتل  ثكلا  كانه  سيل  هنأ 

٤٣



: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.درو راد  ةفطع ، تعفر  ةمجرت  تيدورفأ ،)  ) يدنيللا ليبازيإ 

.ب   

.ىدملا راد  لع ، حلاص  ةمجرت  ديلا ،) ةحار  يهانتماللا يف   ) يلليب ادنكويج 

.ت   

.ايلكسم راد  ربسإ ، ةماسأ  ةمجرت  انويلا ،) ابروز   ) سيكازتنزاك سوكين 

.ث   

.ىنملا راد  ةنيز ، وبأ  نيدلا  ءالع  ةمجرت  راحملا ،) ئطاش   ) نوسنامه يرام 

.ج   

.ىنملا راد  يرصق ، دم  ةمجرت  نايسنلا ،) كالم   ) بالرداه ايام 

 

٤٤



 
 

 
 
 

ليصافتلا نمكي يف  بدألا 

 
.ةصق حت  ًااد  ليصافتلا 

دياربكام سميج 

نم ًااد  اننورذحي  مهنإ  .راجشألا  ببسب  ةباغلا  ةيؤر  عيطتست  ال  كنأب  نولوقي 

ةيؤر انع  بجحت  زج  وه  يف  عايضلل  انتيلباق  نأل  ةغصلا ، ءايشألا  ِكرش  يف  طوقسلا 

كنك ذإ ال  ةباتكلا ، كلذ يف  سكع  ىلع  رمألا  نأ  ىرت  تنالبال  سيلأ  نكلو  .ةلماكلا  ةروصلا 

ةيؤر عيطتست  كنإ ال  . 33 اًضيأ كلتو  ةرجشلا ، كلتو  ةرجشلا ، هذه  تيأر  اذإ  الإ  ةباغلا  ةيؤر 

ليصافتلا : » ليو دروفناس  بعتبو  .ةيلاع  ٍةقدبو  ليصافتلا ، ىلع  تزَّكر  اذإ  الإ  ةباتكلا  ءيش يف 

«. ةبكلا ةروصلا  قلخت 

اًروفو ةقيقحلا »! يه  هذه  اورظنا ، ًالئاق ؛ ام  ٌلجر  ضهنيلف  : » ةرم فلوو  اينيجرف  تبتك 

َرمأ َتيسن  دقل  رظنا ! .فلخلا  يف  كمس ، ةعطق  قرست  لمَّرلا ، نولب  ةَّطق  ظحالأ  فوس 

: بتاكلل ٌّيرهوج  وه  ام  ىلع  ديكأتلل  ةياكحلا  هذه  تنالبال  دِروت  لوقأ .» فوس  ةَّطقلا ،

«. قداص انيقبي  ليصافتلل  هابتنالا  »

زاحنملا فقوملا  ةباث  ليصافتلاب  بتاكلا  متها  ربتعت  يهف  غبدلوغ ، يلاتان  امأ 

نأ اًبتاك : نوكت  نأ  ىنعم  وه  اذه  ةمهم ، انتاظحل  : » لوقت انشع .» دقل   » .ةيناسنإلا ةايحلل 

.34« خيراتلا عنصت  يتلا  ليصافتلل  ًالماح  نوكت 
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طبضلاب وه  اذه  معن ، « ـ لا روعش  ليصافتلا ، لجو  حوضولا  ةقدلا ، : » قوماب لوقيو 

..دهشملا ءايحإل  انتلِّيخم  ماهلإ  ىلع  صنلا  ةردقو  فصولا ، انيدل  هثي  يذلا  انل .» ثدح  ام 

.35 بتاكلاب ُبجعن  انلعجت  يتلا  صئاصخلا  يه  هذه 

لَّيختي ام  ِسكع  ىلع  غص ، وه  ام  لك  هاجت  انتيساسحو  ليصافتلاب ، يعولا  نإ 

، بحلا دقفلا ، لثم : ةبك ، تاعوضوم )  ) تيث ةجلاعمو  لوانتل  قيرطلا  وه  ضعبلا ،

نأب ًاثك  عمسنو  أرقن  انك  اذإو  .ليصافتلا  يف  ُنمكت  اهلك ، عئاورلاو  عئاجفلا  نأل  .برحلاو 

ُنمكي بدألا  نأل  اذهف  ليصافتلا ، دوجوم يف  اًضيأ  ناطيشلا  نأو  ليصافتلا ، دوجوم يف  برلا 

نإ ةقيقحلا ! يه  هذه  ام : ٌلجر  ُفتهي  نيب  ٍكمس  ةعطق  ُلشنت  يتلا  ةطقلا  .ليصافتلا يف  يف 

يتلا ةغصلا  ءايشألا  قطنتسن  نأ  ينعت  داعبألا ، ةددعتمو  ةبكرم ، ةرظن  نيوكت  ىلع  ةردقلا 

ًالدب ناإ ،) توم ، بح ،  ) ادج ةبك  انثت  يتلا  ةيضقلا  تناك  اذإو  .دحأ  اهل  ثرتكي  داكلاب 

دراشتير بعت  دح  ىلع  اهغصت ، ىلإ  لقعلا  ُلي  فوسف  ةددحمو ، ةيلحم  نوكت  نأ  نم 

.صاخلا يبعتب  ليصافتلا ، اهتيتفت يف  وأ  ، 36 وغوه

: رونوك وأ  يرنالف  لوقي 

بدألا نإ  .اًعضاوت  كألا  يه  يصصقلا  بدألا  اهنم  فلأتي  يتلا  داوملا  نأ  ةقيقحلا  »

نأ ُفكنتست  تنك  اذإو  رابغ ، نم  نوعونصم  نحنو  يرشب ، وه  ام  لكب  قلعتي  يصصقلا 

«. كب قيليل  يفكي  ا  ًابك  سيل  وهف  بدألا ، ةباتك  لواحت  الأ  كيلعف  ًاَّربغُم ، نوكت 

يلاتلا لودجلا  ِّبي  ليصافتلاب ، هدصقن  ام  قمعأ ، ٍوحن  ىلع  مهفن ، نأ  لجأل  نآلاو ،

هبشي ءيش  هنأب  لوقلا  اننك  باَّتكلا  ةغلب  وأ  .ةيليصفتلا  ةغللاو  ةيمومعلا ، ةغللا  قرفلا ب 

.بدألا ةغلو  عراشلا ، ةغل  قرفلا ب 

ةيمومعلا ةغللا  ةيليصفتلا ةغللا 

.ةنيدملا ىلإ  اهقيرط  ةرايسلا يف  تعرسأ  طاطملا راجشأبو  ةئشانلا ، زرألا  لوقحب  ةرام  اهفارفر ، سمشلاو يف  ةيوس  ءاقرز  ثوميلب  تعرسأ 

«. شتوك  » ىلإ اهقيرط  يف  زوجعلا ،

.ةفاظنلا ةديدش  هتفرغ  تناك 

 

، ةفيظن ضرألا  تناك  .وتلل  ةضرمملا  اهترداغ  نأ  دعب  ىفشتسم  ةفرغ يف  لثم  هتفرغ ]  ] تناك

.ةغراف تالمهملا  ةلسو  ةبترم ، ةيذحألا  ةقلغم ، ةنازخلا  ءاضيب ، ناردجلاو 

.هينذأ ىتح  للبت  دق  اتسإ »  » ناك نم ةليقث  ةزرخ  لثم  ءوضلا ، ةيضفو يف  ةكيمس  اتسإ .»  » نذأ ةمحش  ةياهن  رطم يف  ةرطق  تعمل 

.قبئزلا

٤٦



.هملؤت ُهتدعم  تناك  ، اًكيمس ايئام ، ًالِّتكتم ، رحبلا ، باشعأب  ًائيلم  اًيفاط ، اًقيحس ، ايلفس ، اًروعش  رعش  .هتدعم  تشاج 

.رضخأ اًجومتم 

 
ءايشألا  » َّنأب انربخت  ةغصلا ،» ءايشألا  هلإ   » ةياور نم  ةَّلتسملا  ةقباسلا ، جذنلا  نإ 

كلت لك  عتجا  ةلِّصحمف  .ندوو  نوج  لوقي  ك  ثدحت ،» ةبكلا  رومألا  لعجت  ةغصلا 

ءيشلا اهَّنإ  .ًابدأ  بدألا  نم  لعجت  ةلماكتم  ةيسح  ةروص  وأ  ةيروعش ، ةلاح  يه  ليصافتلا 

رعشنو مهفن  نأ  .كأ  ىرن  نأ  لجأ  نم  تاياورلا ، ةءارق  ىلإ  عفدني  انم  ثكلا  لعجي  يذلا 

.وتاباس اهلاق  ك  بلقلا » يواهمل   » قيمعت ةيلمع  ىلإ  ةءارقلا  لَّوحتت  نأ  لجأ  نم  .كأ 

ىلإ ةدوعلا  نم  لسارملا  نورذحي  نوررحملا  ناك  زات ، غروبسرطب  ناس  ةفيحص  يف 

ةمهملا ال هذه  .اهتباتك  نولوتي  يتلا  ةصقلا  يف  بلكلا » مسا   » ىلع لوصحلا  لبق  مهبتاكم 

هينيع يقُبي  نأب  هرِّكذت  لب  ةصقلا ، يف  ليصفتلا  اذه  بتاكلا  مدختسي  نأ  ةرورضلاب  ينعت 

.37 ماودلا ىلع  تحوتفم  هينذأو 

ٍةاتف ةصق  بتكي  نأ  دارأ  لسارم  ةصق  ةباتكلا » تاودأ   » هباتك كالك يف  رتيب  يور  دروي 

نوكت نأ  ةصقلل  نك  .حاَّفس  ِدي  ىلع  لتقلل  تضرعت  اهنأل  اًدبأ ، دعت  تيبلا و  نم  تجرخ 

، ليصافتلا يف  كأ  تلغوت  اذإ  كنكلو  .دحلا  اذه  دنع  انفقوت  اذإ  لوقعم ) ٍّدح  ىلإ   ) ةملؤم

يقُبت نأ  اهمأ  تررق  تيبلا ، نم  ةاتفلا  اهيف  تجرخ  يتلا  ةليللا  .رخآ يف  ٌعقو  رمألل  حبصيسف 

تيبلا ىلإ  بيد  دوعت  ىتح  ًءاضم  حابصملا  كرتأ  فوس   » .اهتنبا ةدوع  ىلإ ح  ًءاضم  لخدملا 

حاتفم ىلع  اًقصال  ًاطيرش  اودجو  ةليتقلا ، ةرسأ  ءاقلل  نويفحصلا  بهذ  امدنع  يه .» هئفطتو 

جاجتحالا ةلئاعلا يف  ةقيرط  ناك  غصلا  ليصفتلا  اذه  .اًراهنو  ًاليل  ًءاضم ، ىقبي  ل  ةءاضإلا ،

.38« طق تيبلا  ىلإ  دعت  بيد    » نأل .اًضيأ  خارصلل  ةتماص  ةقيرطو  ةنبالا ، لتقم  ىلع 

تائم نم  ةاسأملا ، ةمجرت  ىلع  ردقأ  قصال  طيرشب  ًىطغم  ةءاضإ  حاتفم  ةيؤر  نإ 

ةبوعصلا غلبتو  ةطاسبلا ، هذهب  ًالعف  رمألا  .ألاو  دقفلا  نع  حت  يتلا  ةنانطلا  تلكلا 

ثالثلا تاحفصلا  صيصخت  نآلا  يننك  ذإ  ىًنعم ، تاذ  ليصافت  ىلع  روثعلا  يف  ةقيقح 

.ءيش يأ  كلذ  ينعي  نأ  نود  اهيلع  ُبتكأ  يتلا  ةباتكلا  ةلواط  فصو  ةمداقلا يف 

يتلا ليصافتلا  ةبختنملا ، ليصافتلا  نم  ةعومجم  نم  فلأتي  دِّيجلا  فصولا  نإ 

٤٧



اًروضح يف عرسألا  يه  ةيرهوج  كألا  ليصافتلا  نأب  غنيك  ىريو  .اهادع  ام  لك  نع  كينغتس 

.انناهذأ

: لاثملا اذه  أرقنل 

هل تطبرو  فيظن  ضيبأ  صيمق  ءادترا  ىلع  هتدعاس  .فلخلل  هطَّشمو  هرعش  اباب  َلَّلب  »

لك تركف يف  .اباب  قنع  بو  ةقايلا  رز  غارفلا ب  نم  تارتمتنس  ةسمخ  ًاظحالم  هقنع ، ةطبر 

.39« ..هليحر دنع  اباب  اهفلخي  يتلا  تاغارفلا 

ةرداق ناطرسلاب ، رضتحي  لجر  قنعو  ةقايلا  رز  ب  غارفلا  نم  تارتمتنس  ةسمخ  نإ 

.ِدقفلا نع أ  هلوق  نك  ام  لك  لوق  ىلع 

 
: لمع ةشرو 

   (1

نأ بجي  .خبط  باتك  سيل  اذه  رَّكذت ، .هُّبحي  اًقبط  اهنبال  َّدعت  نأ  تررق  ةأرمال  اًدهشم  بتكا 

.ةصقلاب ةطبترملا  ةيدرسلا  لمجلا  نم  ثكلا  فصولا  للختي 

   (2

طيرشلا  » هبشي غص  ٍدحاو  ليصفتب  مدلاو  ءالشألا  فصوب  ضعتسا  ةرزجمل ، اًدهشم  بتكا 

.ةدحاو ٍةليصفت  ىمظع يف  ةاسأم  لزتخت  نأ  بِّرج  ءوضلا .» حاتفم  ىلع  قصاللا 

 
 

: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.(13  ) لصفلا نيوكت ، تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

.ب   

.يدنجلا راد  يدنجلا ، ناهِج  ةمجرت : ةغصلا ،) ءايشألا  هلإ   ) يور اهدنورأ 

٤٨



.ت   

.دمح راد  ديمحلادبع ، باهيإ  ةمجرت : ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءادع   ) ينيسح دلاخ 

.ث   

.ىدملا راد  يوالاد ،) ةديسلا   ) فلوو اينيجرف 

.ج   

.ىدملا راد  ديعبلا ،) عجرلا   ) يلركتلا داؤف 

 

٤٩



 
 

 
 

صنلا قطنمو  ليصافتلا  ةَّوق 

 
.اهباَّرع وه  زيكرام  ايسراغ  لييرباغ  نإف  ةيرحسلا ، ةيعقاولا  سسؤم  وه  اكفاك  ناك  اذإ 

ةروشنم ءاضيب  تاءال  ةنيعتسم  ءَّسلا  ىلإ  تدعص  ةأرما  نع  زيكرام  تاياور  أرقن يف  اننإ 

َثدح فيك  مهفن  نأ  نود  ةيبذاجلا ، ناوق  نع  ُهفرعن  ام  لك  بِّذكنو  ليسغلا ، لابح  ىلع 

ٍلكشب ضراعتي ، يذلا  صنلا  نوناقل  اًما  اًعضاخ  القعلا  ئراقلا  حبصي  فيك  .اذهك  ٌرمأ 

؟ ةعيبطلا ناوق  عم  حضاو ،

ىلع موقي  ال  اياور  يف  دحاو  رطس  ة  سيل  : » هتاءاقل دحأ  يف  لوقي  هنأ  شهدملا ،

دعب عقاولل .» ةيرعش  ةمجرت   » الإ يه  ام  ٍةياور  لك  نأ  ىلع  دكؤي  ام  ردقب  . 40« عقاولا ساسأ 

كأ م عقاولاب ، سووهم  ٌبتاك  هنأ  فشتكت  زيكرام  عم  ةيفحصلا  تاراوحلا  نم  ٍددع  ةءارق 

؟ كلذ ثدح  فيكف  .كلذ  نم  ضيقنلا  ىلع  هِبتك  ودبي يف  هنأ  عم  ةلِّيخملاب ، سووهم  وه 

ٍوحن ىلع  ُبذكت  فيك  .اًما  هَّرس  ءاشفإب  هتاراوح ، دحأ  يف  زيكرام ، ماق  ظحلا ، نسحل 

اًرداق زيكرام  لثم  ايئاور  لعجي  يذلا  َّرسلا  نإ  .انِربخأ  زيكرام ؟ اي  دحلا  اذه  ىلإ  قيدصتلل  ٍلباق 

.ليصافتلا فيظوت  ًاثك يف  ُعربي  هَّنأ  وه  هلقع ، هضفري  ا  ئراقلا  عانقإ  ىلع 

ةحصلاو ةلاصألا  ىفضأ  ٍوحن  ىلع  ةفاحصلا ، هلمعب يف  ًاثك  رثأت  دق  هنأب  زيكرام  ىري 

يفحصلا لصحي  نأ  ةرورض  نع  ثَّدحتن  ةليلق  ٍتاحفص  لبق  انك  اذإو  .ةقلتخملا  هصصق  ىلع 

زيكرام نإف  ةباتكلا ، ناديم  هتظقي يف  ىلع  ظفاحي  نأو  بلكلا ،» مسا   » ىلع اًضيأ )! اورلاو  )

هصصق ىلع  ةسوسحم  ةيقادصم  ءافضإل  ةيفحصلا  تاصانتقالاو  ليصافتلا  هذه  مدختسا  دق 

: لوقي .ةقلتخملا 

٥٠



« سويدير  » وسكأ نأ  .يصصق  ىلع  ةحصلاو  ةلاصألا  ءافضإ  قرط  ينتملع  ةفاحصلا  »

انير روناكين  بألا  يطعأ  نأ  وأ  ءسلا ، ىلإ  دعصت  ل  ءاضيب ) تاءالم   ) تاءال ةليمجلا 

نع ٍتاصوب  َّتس  عفتري  نأ  لبق  رخآ ) بورشم  يأ  سيلو  ةتالوكشلا   ) ةتالوكشلا نم  ًابوك 

.41« اًضيأ ةياغلل  ةديفمو  ةملكلا  ىنعم  لكب  ةيفحص  ليح  هذهف  ضرألا ،

موحت ءارفصلا  تاشارفلا  لعج  فيك  رمألا ، قطنُ  نأ  نك  فيك  زيكرام ، لِئس  امدنع 

درجم تناك  ولف  .ءارفص  اهنوك  وه يف  ببسلا  نأب  ةطاسبب  باجأ  اينوليباب ، ويسيروم  لوح 

نأو ءاضيب ، نوكت  نأ  يرورضلا  نم  ناك  اًضيأ ، تاءالملاو  .قَّدصي  ال  رمألا  ناكل  تاشارف ،

َّتس عفتري  ًالجر  لعجي  يذلا  رخآ ، بورشم  يأ  سيلو  ِهنيعب  ةتالوكوشلا  بورشم  نوكي 

، بسحو تاشارف  تسيل  اهنإ  انيلإ ؟ ةبسنلاب  ًاليلق  حضوأ  رمألا  ودبي  له  .ضرألا  نع  تاصوب 

ةروص اهنإ  .غنيك  نفيتس  بعت  ِّدح  ىلع  لقعلا ، ِعب  ئراقلا  هاري  ٌءيش  .ءارفص  تاشارف  لب 

.اهتلءاسم ىلإ  رطضن  اننأ ال  ثيحب  انناهذأ  ةطاسبب يف  اهسفن  ُمسرت 

اذإ : » ةلِّيخم نم  ِهيدل  ام  لكب  متاوخلا » دِّيس   » عدبم كلوت ، .ر  .ر  .ج  لوقي  لثملابو ،

«. اًديج اهمعط  ناكو  ةحافتلا  َمضق  دقل  بتكت ؛ نأ  يفكي  الف  ةحافت ، ِمضق  نع  بتكتس  تنك 

، انلعجت نأو  يداعو ، يهيدب  وه  دعبأ م  ًالايمأ  بهذت  نأ  ينعت  ةيعادبإلا  ةباتكلا  نإ  ذإ 

َنول ىرن  نأ  ينعي  اذهو  .دارنوك  بعت  ِّدح  ىلع  مهفنو ، عمسنو  ىرن  ةبوتكملا ، ةملكلا  ةوقب 

انقير ليسيو  انتنسلأ ، ىلع  ةغصلا  تابيبحلا  سملم  سحنو  اهجيرأ ، َّمشن  نأو  ةحافتلا ،

.مفلا نحُطيو يف  خضفني  ام  ٌءيش  ىلوألا ، ةمضقلا  توص  ُعمسن  ارو  اهنم ، ِةراصعلا  قفدتل 

، اعلا ناوق  ىَّدحتن  نأو  بذكن ، نأ  عيطتسن  اننأ  وه  ةطاسبب ، زيكرام ، نم  همَّلعتن  ام 

مدع طرشب  ةينالقعلا  توتلا  ةقرو  عزن  نك   » هَّنأب دكؤي  وهف  .ةديجلا  ةباتكلا  لالخ  نم 

نأ انئش  نإ  وأ  قالتخالا ، ةيلمع  نأ  ينعي  اذهو  لماشلا .» لوقعماللاو  ىضوفلا  عوقولا يف 

.اًضيأ اهدعاوق  اهل  نكلو  ةيطابتعا  ودبت  دق  بذكلا ، اهيِّمسن 

ٍةيلاوتم ب  ةدحاو ، ةغص  ةقيقح  عرزت  نأ  كيفكي  هنأب  اًضيأ ، لوقي ، ِهتاراوح  ِدحأ  يف 

، اهِنيعب ةغص  ةليصفت  ام ، ةقيقح  عرز  نإ  .ةأجف  ايقيقح  ٍءيش  لك  حبصيل  بيذاكألا ، نم 

.ىتح اًعَّقوتم  وأ  ًابولطم ، وأ  ًالوبقم ، اًرمأ  رحسلا  ثودح  لعجت  نأ  نك  ِّيسح ، ٍروضح  تاذ 

 

٥١



: لمع ةشرو 

   (1

لجر .بي  ةرجش  عذج  .ءاملا  ىلع  يش  ٌلجر  ةعيبطلا : ناوق  ىَّدحتي  ًائيش  بتكت  نأ  بِّرج 

.كصصق ىلع  ةيقادصم  ءافضإل  ةددحم  ليصافت  مدختسا  .ةقالمع  ةرشح  ىلإ  لوحتي 

   (2

ٍةباتك يف  رثتسالل  ةبصخ  ضرأ  حابشألا ) حاورألا ، خسانت  رطاختلا ،  ) يجولوكيسارابلا ملع 

ثدحتت ةيسور  ةلفط  وأ  دعب ، نع  ءايشألا  كرحي  لجرل  اًدهشم  بتكت  نأ  بِّرج  .هذهك 

! زيكرام ةحيصن  رَّكذت  .بئاجعلا  هذه  نم  ٍّيأ  وأ  ةأجف ، ةيناملألا 

 
 

: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.يفطو ميهاربإ  ةمجرت  خاسالا ،)  ) اكفاك زنارف 

.ب   

.ريونتلا راد  لع ، حلاص  ةمجرت  الوكلا ،) نمز  بحلا يف   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

.ت   

.ةنمزأ راد  دومحم ، ركب  يركف  ةمجرت  ةفاوجلا ،) ةحئار   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

.ث   

ناكم فرعت  ءكبلا  ءصلا  ءايمعلا  ةصب  تناك  فيك  رادلا ،) مح   ) يسوعنسلا دوعس 

؟ اهقاصب اهيلإ  ُبِّوصت  يتلا  ةعصقلا 

 

٥٢



 
 

 
 

دَّرجملا ىلإ  ِّيسِحلا  نم 

 
.هلوقن ام ال  ُنحن  اًضيأ  نكلو  هلوقن ، ام  نحن 

نسنفيتس ناملاك  نوي 

وأ دَّرجملا ، ىلإ  ِّيسحلا  نم  ٌةلحر  يه  لقألا ، ىلع  اههجوأ  دحأ  يف  ةيصصقلا ، ةباتكلا  نإ 

ُضعبلا ُبثي  .ىنعملا  يهتنتو يف  ةسوسحملا ، ليصافتلاب  أدبت  اهنإ  .يقيزيفاتيملا  ىلإ  يضرألا  نم 

ةيفسلفلاو ةيرعشلا  ةباتكلا  .ضرألا  ىلع  ِهيمدق  تِّبثي  نأ  نود  ةرشابم ، ىنعملا  ِءس  ىلإ 

حبصيل ثيثأت  ىلإ  جاتحي  اعلا  اذهو  اع ، يه  ةياورلا  نكلو  ةزفقلا ، هذه  ذخأت  ام  اًبلاغ 

.ٍزاوم ٍعقاو  ىلإ  شاعملا  هعقاو  نم  ئراقلا  عازتنا  ىلع  ةردقلا  كلت  كلت  لو  قيدصتلل ، ًالباق 

: كرالك رتيب  يور  لوقي 

زرخو ةداح  كاكس  لفسألا  يف  .ةغللا  مَّلُس  نوطبهيو  نودعصي  نودِّيجلا  باَّتكلا  »

تلك عفرأ ، ىًنعم  ىلإ  ىعست  تلك  ىلعألا  .لوبسيب يف  تاقاطبو  تاجيز  متاوخو  حباسم ،

.42« ةفرعملاو ةيرحلا  لثم 

« بح  » ةملك دسجن  نأ  اننكميف  دسجتلا ، ىلإ  قوتت  ٍةركف  نع  ةرابع  ديرجتلا  ناك  اذإو 

ةبرت نم  اهقيرط  ُّقشت  ٍةبشع  يف  دقف »  » ةملكو ةيلاخ ،» ةداسو   » يف ةدحو »  » ةملكو ةلُبق ، يف 

ىلإ ميهافملا  كلتل  ليوحت  اهنإ  .ميهافملا  نع  ًةباتك  تسيل  ةيصصقلا  ةباتكلا  نإ  .ًالثم  ربق ،

.براجت

اواكاياه يف دي  ىلع  هترهش  تأدب  يذلا  ديرجتلا ،» مَّلس  « ـ دوصقملا ب كرالك  انل  حرشي 

٥٣



.ةيبعتلا مهتاردق  فاشتكاو  ةغللا  لمأت  ىلع  سانلا  ةدعاسمل  ًةليسو  دُِمتعاو  ماع 1939 ،

ةادأ وهو  مَّلس ، .اهمسا  نم  أدبن  نأ  يه  كرالك ، لوقي  ةادألا ، هذه  مهفل  ةقيرط  لهسأ 

ةغللا ضرأ  ىلع  ملُّسلا  ُّرقتسي  .ساوحلا  ةكراشم  بلطتيو  هقلستنو ، انيديأب  هكس  ةنيعم ،

هسايق كنك  الو  ةحئار ، الو  معط  هل  سيل  ءيش  يهو  ديرجتلا ، يه  ةيناثلا  ةملكلا  .ةبلصلا 

.لقعلاو ركفلل  ىدبتي  ٌءيش  هنإ  .هصُّحفتو  هرابتخا  انيلع  بعصيو 

: لاثملا اذه  أرقنل 

، اهلمكأب ةءاضم  حيباصملا  ثيح  ليللا ، يف  ميدق  ٍتيب  لثم  خيراتلا  نأ  هل  حرش  »

ام ىلإ  يغصنو  لخدن  نأ  انيلع  خيراتلا ، مهف  لجأ  نمو  .لخادلا  يف  نوسمهي  دادجألاو 

ال اننكل  .حئاورلا  مشن  نأو  ناردجلا ، ىلع  يتلا  روصلاو  بتكلا  يف  رظنن  نأو  .هنولوقي 

ام لك  نإف  ذفاونلا ، لالخ  نم  انرظن  ام  اذإو  جراخلا ، انزجُح يف  دق  اننأل  لوخدلا ، عيطتسن 

ال نحنو  .سمهلا  وه  هعمسن  ام  لك  نإف  يغصن ، نأ  لواحن  امدنعو  .لالظلا  وه  هارن 

يه برح  اهانرسخو ، اهانحبر  ٍبرح  برحب ، تحيتجا  انلوقع  نأل  سمهلا ، مهف  عيطتسن 

، ديدج نم  اهب  تملحو  انمالحأ ، ىلع  تلوتسا  برح  بورحلا ، لك  قالطإلا ب  ىلع  أوسألا 

.43« انسفنأ هركنو  انتازغ  دبعن  انتلعج  برح 

ِّرسفت يهو  .ًالوزنو  اًدوعص  ديرجتلا  مَّلس  يور  اهدنورأ  قَّلستت  ةشهدم ، ٍةعاربب 

، بسحو ايبعت  سيل  ساوحلا ، كُرشت  اهنإ  .ليللا  ميدق يف  ٌتيب  خيراتلا  سوسحملاب : دَّرجملا 

ل اهُّصخت ، ةراعتسا  يور  تعنص  دقل  .خيراتلا  مهفن  نأ  ِةرورض  يف  اهتاذ ، ةركفلا  يف  لب 

.رَمعتسُم ٍبعشل  خيراتلا  وه  ام  ةنكمملا ، ةطاسبلا  لكب  سكعت ،

: أرقن رخآ  ٍلاثم  يف 

اذهو ةبضاغ .» لازت  ام  اهنأ  ومآ ، سأر  اهذختا  يتلا  ةيعضولا  نم  ليحار ، تملع  »

ًائدتبم ًابتاك  نإ  .ديرجتلا  مَّلسل  يويح  قيبطت  ىلع  لاثم  هنأ  الإ  هتطاسب ، مغر  صق ، ٌرطس 

ةروصلا كارشإ  نكلو  ليحار .» نم  ةبضاغ  لازت  ام  ومآ  تناك  : » ةرشابم ىنعملا  بتكيس 

ةصاخ .رخآ  ٌرمأ  يسحلا ، ليلدلا  لالخ  نم  ةمولعملا  ىلإ  لصوتلاو  ىنعملا ، قلخ  ةيرصبلا يف 

ةيصخشلا ءانب  لب يف  صنلا ، ةيقادصم  عفر  طقف يف  سيل  رشابم ، ٍلكشب  مهاسي  ناك  ام  اذإ 

.اهتِسو

٥٤



: اًضيأ ٌلاثم  اذهو 

اعلاو راذآ  رهش  نحن يف  .قزرن  ًءايحأ  انلز  ام  اهيف  اَّنك  يتلا  نِّسلا  اذه يف  ثدح  »

هم اًدبأ ، ضايبلا  ةعصان  ايندلا  ودغت  انه ال  .ضايبلا  عصان  سيل  اإ  ضيبأ ، جلثلاب  رِّثدتملا 

نادَّمجتي ءسلاو  رحبلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اًدبأ  ُرصتني  ضيبألا ال  نوللا  .جلثلا  طقاست  مقافت 

.44« مالحألا نطقت  ثيح  بلقلا  قعأ  قرتخي  عيقصلاو  اًعم ،

ىلع صقرلا  ةفخلا يف  هذه  هل  نيأ  نم  لءاستتو  نسنفيتس  ناملاك  نوي  ةيثالث  أرقت  كنإ 

يذلا ال ضايبلا  ةركفب  اًرورم  جلثلا ، نع  ةروصب  ةرقفلا  أدبت  ًالوزنو ؟ اًدوعص  ديرجتلا ، مَّلس 

نع لؤاستلا  يف  أدبتو  ضايبلا ، وه  ضايبلا  نأب  قِّدصت  نأ  اهنيح  كيلع  بعصيو   ) رصتني

(، نادَّمجتي ءسلاو  رحبلا   ) ةيرصب ةروص  ىلإ  دوعت  مث  ةملكلا ،) هذه  يف  ةنماكلا  زومرلا 

له فلخلا ، ىلإ  ةوطخ  مامألا ، ىلإ  ةوطخ  .ةصقر  اهنإ  .بلقلا  قرتخي  يذلا  عيقصلاب  يهتنتو 

؟ ىرت

: أرقن قحال  ٍرطس  يف 

تافّاطخ طبر  انمكحأ  .تيبثت  ىلإ  جاتحي  ام  تيبثت  انيهنأ  نأ  ذنم  تقو  ىضم  دق  ناك  »

ةبغرلاو بلقلاب  ةقلعتملا  كلت  ادع  ام  دقُعلا  لك  انللح  كالسألا ، دقع  انككف  دقلا ، كمس 

.45« ةيسنجلا

وأ درجم  ام ، ٍناكم  يهتني يف  يذلاو  سوسحملا ، ِضرأ  ىلع  تَّبثملا  ديرجتلا ، مَّلس  هنإ 

دَّرجملاو سوسحملا  ام ب  حواري  نأ  عيطتسي  هتغلو ، هتاودأ ، كلت  يذلا  بتاكلاو  .اروام 

، مَّلسلا ةياهن  غلبن  امدنع  اننأل  يقيسوم ، ٌمَّلس  وه  ديرجتلا  ملس  نأ  انيلإ  لَّيخي  ىتح  اًرارم ،

، فسلفتلاو رعشلا ، ةعانصل  مَّلس  هنإ  .ناتتفاب  ُفتهن  انسوؤر ، يف  ةدرجملا  ةركفلا  ُلمتكتو 

.ةينلا ةباتكلا  لخاد 

: خأ ٌلاثم 

ويع رهبتو  قحسنت  يماظع  تناك  ثيح  ةيندعم ، ةلواط  قوف  يرهظ  ىلع  ودَّدم  »

كرحي نجلاف  َّيلع ، دمتعي  ام  كلانه  نكي  .ألل   كانه  تملستساو  ةعطاسلا ، ءاوضألا 

تنك ام  لك  .دارإ  نم  لخدت  يأ  نود  هتدعاسمل  حتفنت  يضوح  ماظعو  جرخي  هيعارذ ل 

فقو اهيف  نك  تاظحل ال  كلانه  .ًائيش  دفي  ةفثكملا   تارودلاو  بتكلا  نم  هتملعت  دق 
٥٥



انسفنأ يف دجنل  ةضماغ  ةباوب  ربع  ُّرو  ام ، ٍّدح  وحن  جرحدتن  ذإ  اهيف ، انأدب  يتلا  ةلحرلا 

الو يعولا ، نم  ىرخأ  ًةلاح  لخدت  مألاو  ايندلا  ُلخدي  لفطلا  .ىرخأ  ٍةايح  ..رخآلا يف  بناجلا 

.46« لبق نم  ِهيلع  ناك  يذلا  عضولا  ىلإ  دوعي  نأ  هنم  ٍّيأل  نك 

، ةيندعملا ةلواطلا  ءاوضألا ، ناكملا ، ليصافتلا : ِفصرب  يدنيللا  ليبازيإ  أدبت  اًضيأ ، انهو 

ٍّلكل يعولا  لماك يف  لُّوحت  ىنعملاب : رمألا  انب  يهتني  مث  .جورخلاب  ُبلاطي  يذلا  نجلا  ةكرح 

نع بتكيو  ةرشابم ، هتركفب  أدبي  نأ  نك  ةيساسح  لقأ  ًابتاك  نإ  .ديلولا  لفطلاو  مألا  نم 

لعجي فصولا  ةيمهأل  ظقيلا  بتاكلا  َّنكلو  .يعولا  لُّوحت يف  ةظحل  يه  ةدالولا  ةظحل  نوك 

.ةركفلا ءس  هب يف  يقلي  َّمث  سوسحم  ٍاع  ِهيلع يف  رطيسي  هنإ  دهشملا ، نم  اًءزج  ئراقلا 

ِضبقلل ةلاَّعف  ًةادأ  سيل  ةيفصولا  ةباتكلا  نأ  ةخألا ، ةلثمألا  لالخ  نمو  نآلا ، ُفرعن 

ةيلعاف انتاودأ  كأ  نم  ةدحاو  يه  لب  .هِّساوح  ةبطاخم  لالخ  نم  بسحو ، ئراقلا  ىلع 

.ىنعملا قلخو  دَّرجم ، وه  ام  ىلإ  سوملم  وه  لاقتنالاو م  ةركفلا ، مَّلس  ىلإ  دوعصلل 

 
: لمع ةشرو 

   (1

.ةيفاح ِبشعلا  ىلع  يش  ةلفط  ةيرحلا  لاثم : .ةيسح  ٍةغلب  اًدرجم  ىًنعم  فصت  نأ  بِّرج 

..ةلوفطلا دقفلا ، نحلا ، توملا ، نطولا ، ةسوسحم : ةغلب  رخآ  اًموهفم  دِّسجت  نأ  بِّرج 

   (2

لثم حلملا ، نم  سيك  لثم  ةليقث ، ةركاذلا   » .لفسأو ىلعأ  ىلإ  ديرجتلا  ملس  قلستت  ةرقف  بتكا 

.ةسوسحم ءايشأ  حلملا  سيكو  ةاسرملا  ةدرجم ، ٍناعم  بلقلاو  ةركاذلا  بلق .» لثم  ةاسرم ،

.كُّصخي ًائيش  نآلا  بِّرج 

   (3

نع بتكا  .يعولا  ًالوحت يف  كيف  ثدحأو  هب  تررم  ام  ءيش  .كتايح  ٍلُّوحت يف  ِةظحل  رِّكف يف 

.درجملا ىنعملا  ىلإ  ًالوصو  ةيدهشملا  ةباتكلاو  ةيضرألا  ليصافتلاب  أدبا  كلذ ،

 

٥٦



 
: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.ىنملا راد  ميهاربإ ، ةنيكس  ةمجرت : ميحجو ،) ةنج   ) نسنفيتس ناملاك  نوي 

.ب   

.ىنملا راد  ميهاربإ ، ةنيكس  ةمجرت : ةكئالملا ،) نزح   ) نسنفيتس ناملاك  نوي 

.ت   

.ىنملا راد  ميهاربإ ، ةنيكس  ةمجرت : لجرلا ،) بلق   ) نسنفيتس ناملاك  نوي 

.ث   

.ىنملا راد  ربصلا ،) رس   ) ردراغ نياتسوج 

.ج   

لصفلا 21. ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

 

٥٧



 
 

 
 

زاجملاو فصولا 

 
«. ..ُتزجل اًزاجم ، ُتدجو  ولو  زاجم ، الأ  ُكدِهُشأ  مهللا إ  »

عفان نب  ةبقع 

ىلع هنأ  بتكاو ، ةرمقم  ًةليل  رِّوص  : » فوخيشت نوطنأ  َبتك  هيخأ ، ىلإ  ِهلئاسر  ىدحإ  يف 

دوسألا لظلا  نأو  قرشم ، غص  ٍمجن  لثم  روسكملا  جاجزلا  اياظش  ضموت  ةنوحاطلا ، ِّدس 
ضعب لبق  نم  اًقحال  ةرقفلا  كلت  راصتخا  َّمت  ةرُك .» لثم  جرحدت  دق  بئذلا  وأ  بلكلل 

ِرأ ءيضم ، رمقلا  نأ  ربخت  ال  : » ةباتكلا اع  يف  رهشألا  ةحيصنلا  ىلإ  اهليوحتل  باَّتكلا ،

نأ ةيمهأ  هيف  انملعت  يذلا  ناكملا  حجرألا  ىلع  اهنإ  روسكم .» جاجز  ىلع  ءوضلا  ضيمو 

ددصب نآلا  ُنحنف  .اًقحال  هلوانتنس  عوضوم  اذه  َّنكلو  .اهلوقن  نأ  نع  اًضوع  ءايشألا ، رِهُظن 

.تازاجملا ضعب  رابتخا 

جرحدتي ِبلكلل  دوسألا  لظلاو  ًاقرشم ، ًجن  هبشي  جاجزلا  اياظش  ىلع  رمقلا  ساكعنا 

فيظوت ىلع  لب  دهشملا ، ِفصو  ىلع  رصتقي  ال  فوخيشت  ةحيصن  َرهوج  نإ  .ةرك  لثم 

اهنإ .تاهيبشتلاو  تاراعتسالا ، قلخل  يلاثم  ٌطيسو  ةداعلا  يف  يه  ةيفصولا  ةباتكلا  .زاجملا 

ىلع بتاكلا  هيف  ُنهربي  يذلا  ناكملا  وهو  ةياورلاو ، ةصقلا  ُرعِّشلا يف  هنم  ُدلوي  يذلا  ناكملا 

نادجوو نهذ  يف  ادج ، اًقيمع  اًقيمع ، ُّصنلا  هنم  ذفني  يذلا  ناكملا  اهنإ  .ةغللا  عم  هترادج 

.ئراقلا

يذلا ناكملا  ىلإ  ِهلالخ  نم  ُربعن  يذلا  رمملا  هنإ  .يِّدعتلاو  زواجتلا  وه  ةغللا  زاجملاو يف 

نأ ُفرعنو  .قاوسألا  قيض يف  ٍزاجم »  » يش يف ناك  لطبلا  نأ  تاياورلا  أرقن يف  .هغولب  مورن 

٥٨



نإ زاجم .» ال   » هنأب هللا  دهشأ  يسلطألا ، طيحملا  روبع  نع  زجع  امدنع  عفان ، نب  ةبقع 

ةروص نم  وأ  ىرخأ ، ىلإ  ةركف  نم  روبعلا  ةيلمع  قيقحت  وه  هتَّمرب  ايوغل ، زاجملا ، نم  فدهلا 

.يقلتلا نم  قمعأ  ىوتسم  ىلإ  مهفلا ، ىلإ  ماهبإلا  نم  وأ  .ىرخأ  ىلإ 

.نطاب ىًنعم  ىلإ  رهاظلا  هانعم  نع  ظفللا  فرص  وه  يوغللا  حالطصالا  يف  زاجملاو 

دروللا لوقي  نأ  لثم  .اًما  فلتخم  ئيش  ب  ةقالع  ةماقإ  دشأ : ٍةطاسبب  كلذ ، ينعي 

الإ هبتكي  نأ  نك  يذلا ال  رطسلا  اذه  لثم  وأ  ءارمح .» ءارمح ، ًةدرو  هبشي  يِّبح  : » نورياب

: ليوروأ جروج  لثم  ٌبتاك 

ةلواط رهاظ  لثم  خاسوألا ، نم  ةبيجع  لاكشأ  هيلع  تمسترا  ًايراع ، هرهظ  ناك  »

.47« ماخر

: ينيسح دلاخل  عِّورملا  هيبشتلا  اذه  لثم  وأ 

ىلإ صاصرلا  ِهملق  ةاحم  راشأو  ةهدرلا  ةئيضملا يف  ةعشألا  ةحول  ىلع  مالفألا  قلع  »

روصلا اباب يف  ُّخم  ناك  .لتاقلا  روص  ليتقلا  ةلئاع  ىلع  ضرعي  ٍّيطرش  لثم  اباب ، ناطرس  روص 

.48« سنتلا تارك  ةئيه  ىلع  ةيدامر  ءايشأب  ةلبرغم  ةبك ، زوج  ةبحل  ةيضرع  عطاقمك  ودبي 

.فصولا ةَّوق  زيزعت  لجأ  نم  تاراعتسالاو ) تاهيبشتلا   ) تازاجملا باَّتكلا  مدختسي 

لب اًيفاك ، فوصوملل  قيقدلا  ريوصتلا  هيف  دوعي  ال  ٍناكم  ىلإ  ةباتكلا  يف  ًانايحأ  لصن  اننأل 

لعجل وأ  َّعم ، ثأت  ءافضإل  فلتخم  نيرصنع  ةقالع ب  قلخ  ىلإ  ةراعتسا ، ىلإ  ُرمألا  جاتحي 

، ِهلقع ام يف  ًةنراقم  ميقي  نأ  ئراقلا  نم  بلطي  بتاكلاف  .لبق  نم  ُهري  ًائيش   ىري  ئراقلا 

.49 فوصوملا عوضوملل  انمهف  قِّمعت  فوس  اهنيعب ، ٍلعف  ةَّدر  زيفحت  لجأ  نم 

لثم اهعفاودو  رعاشملا  زِّي  نأ  الو  ةيديرجتلا ، ميهافملا  صحف  بدألا  ئراق  ديري  ال 

اهراكفأ هقرتخت  نأو  ةيصخشلا ، هب  رعشت  ا  رعشي  نأ  بدألا  ئراق  جاتحي  .اسفن  بيبط 

تاضقانتلاب ةئيلمو  ةعجان  ةلوقعم ، ةغل غ   » ىلإ بتاكلا  أجلي  كلذلو  .سأرلا  ٍلصن يف  لثم 

ديدج نم  اهعضوو  ةحلاصلا  غو  ةيلابلا  تادرفملا  لادبإ  اهيف  يرجي  ةغل  عانقإ ، ةوق  كلو 

.50« ئجافملا بيترتلا  اذه  لالخ  نم  ةبذاجو  ةيزازفتسا  اهلعجت  ةمظنأ  يف 

: غنيك نفيتس  لوقي 
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، يصصقلا بدألا  ىربكلا يف  تاَّرسملا  نم  ةدحاو  يه  ةيراعتسالا  ةغللاو  هيبشتلا  نإ  »

ءاقل لثم  اندعُسي  رمألاف  فدهلا ، هيبشتلا  بيصي  امدنع  .ءاوس  ٍّدح  ىلع  اهتباتكو  اهتءارق 

ةآرملا فهكلاو ، معطملا  طبترم : ئيش غ  ةنراقم  ربعو  .ءابرغلا  نم  ٍماحز  ميدق يف  ٍقيدص 

.51« ةضبانو ةديدج  ةروصب  ةدقلا  ءايشألا  ىرن  نأ  ًانايحأ  اننك  بارسلاو ،

ءاقل لثم  اندعسي  قيقدلا  هيبشتلا  نأل  مستبأ ! ايصخش ، ينلعج ، هيبشت  هرودب  اذهو 

انأف لجلا ، نع  اًضوع  حوضولا ، يه  ةجيتنلا  تناك  ول  ىتح  : » غنيك فيضي  .ميدق  قيدص 

.52« ةزجعملا هبشي  يف  اًعم  ناكراشتي  ئراقلاو  بتاكلا  نأب  دقتعأ 

انل ُدروي  .غنيك  لوقي  ةجرحم ، ًانايحأو  ةكحضم ، ةجيتنلا  نوكت  ةراعتسالا ، لشفت  امدنع 

نم ربصب  يبطلا  صحفلا  ُرظتني  ةثجلا ، بناج  ىلإ  ٍدِّلبتم  ٍلكشب  سلج  : » لجر نع  هأرق  ًالاثم 

نأ بناجلا ، ةدوقفم ب  ةقالعلا  نأ  هيبشتلا  اذه  ةلكشملا يف  يمورلا .» كيدلا  ةطش  رظتني 

ب قرفلا  زِّي  نأ  يرورضلا  نم  اذلو  .ىنعملا  لمحي  ل  يفكي  ا  اًبلص  نكي  رسجلا  

.ثأتلاو ةيلعافلا  ثيح  نم  تازاجملا 

:53 تاراعتسالا نم  تايوتسم ، ىرحألاب  وأ  عاونأ ، ةدع  تنالبال ب  سيلأ  زِّي 

ةتيملا ةراعتسالا  ًالوأ :

اننأ ةجرد  ىلإ  ةيكحملا ، ةغللا  لالخ  نم  اًما  اهبُّرشت  َّمت  يتلا  كلت  يه  ةتيملا  ةراعتسالا 

تداع ام  ةغللا  هذه  كحضلا .» نم  تومأس  : » مهدحأ لوقي  نأ  لثم  .اهظحلن  اندع  ام 

هذه نع  ففعتي  بدألا  بتاك  .عراوشلاو  تويبلا  ىلإ  كأ  يمتنت  تراص  بدألا ، ةلوادتم يف 

.54« ثثجلا نع  بئذلا   » ففعتي ك  لمجملا ، تاراعتسالا يف 

: رغنج نايتسابس  لوقي 

ةلمجب ًالثم  تيضر  اذإ  .اهمدختست  يتلا  روصلا  نأشب  ٍحضاو  نوكت غ  نأ  كنك  «ال 

ودبت ام  لوح  ةليخمو  قمعب  ركفتل  كسفن  عفدت  نأ  كيلع  .ةتيم  ةباتك  هذهف  رطملا » َقََرط  »

قرط ىلع  روثعلل  كسفن  عفدت  نأ  كيلع  .اهسملم  اهردصت ، يتلا  تاوصألا  ءايشألا ، هيلع 

أرقي فوسف  ديج ، ٌعاقيإ  كلمُجل  ناكو  اذه ، نم  تنَّك  اذإ  .ءايشألا  فصول  ةرثؤمو  ةليصأ 

.55« ديزملل كنولَّسوتيو  هبتكت ، ءيش  لك  سانلا 
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( هيشيلكلا  ) ةلذتبملا ةراعتسالا  اًيناث :

ىلإ اهقيرط  يف  يهو  اًما ، تكلهتسا  ىتح  اهُمادختسا ، عاش  يتلا  ةراعتسالا  يهو 

اهنكلو ةشعنمو ، ةجزاط  ام  ٍنمز  يف  تاراعتسالا  هذه  تناك  .ةتيم  ةراعتسا  ىلإ  لوحتلا 

اهنإ .ةيمويلا  ةغللا  جيسن  يف  اًما  اهصاصتما  متي  نكلو   .مادختسالا  ةك  عم  تأرتها 

هيلعو ركذي ، ٍدهج  نودب  يزاجملا ، ىلإ  يفرحلا  نم  لقعلا  اهب  موقي  يتلا  ةزفقلا  كلت  نمضتت 

.ئراقلل ةعتم  وأ  ةأجافم  ةيأ  ىلع  يوطنت  يهف ال 

قنع .ناجنف  يف  ةعبوز  .ةفصاعلا  قبسي  يذلا  ءودهلا  : » لوقن نأ  كلذ  ىلع  ٌلاثم 

نم ءايشأو  حيرلل .» هيمدق  قلطأ  .جلثلاك  ضيبأ  .دسألاك  اًعاجش  ناك  .عقاولا  ةرخص  .ةجاجزلا 

اهتغضم ةمقلب  هبشأ  اهنإ  .ةباتكلل  ُحلصت  تداع  ام  ىتح  اًما  ُنسلألا  اهتكال  عونلا  اذه 

ءيش لثم  ئراقلا  ىلإ  اهدقتب  هندل ، نم  ٍمَّهوتم  ٍمركب  باَّتكلا ، ُدحأ  موقي  مث  هاوفألا ، يالم 

امإو لسكلا ، ىلع  امإ  ُّلدي  ةلذتبملا ، تاراعتسالا  هذه  مادختساو  ةززقم ، اهنأ  ةقيقحلا  .ليمج 

.بيعم هالكو  ، 56 زجعلا ىلع 

اًدبأ مدختست  ال  : » ليوروأ جروج  لوقي  ةيزيلجنإلا » ةغللاو  ةسايسلا   » ِهلاقم يف 

ليوروأ ججاح  دقل  تاحفصلا ،» هتيؤر يف  ىلع  تدتعا  دق  زاجم  يأ  وأ  اًهيبشت ، وأ  ةراعتسا ،

ةباتكلا لاكشأ  نم  ٌلكشو  كفتلا ، نم  ٌليدب  وه  ةلذتبملا  روصلاو  تاهيشيلكلا  مادختسا  نأب 

ىلع بتاكلل  اًديدهت  لث  ةجرادلا ، وأ  ةيماعلا ، ةغللا  نأب  كرالك  رتيب  يور  ىريو  .ةيلآلا 

.ةتيملا تلكلاب  هتغل  ميمست  ىلع  ةرداق  يهف  ، 57 هجوألا عيمج 

نأ رمألا ، عقاوو  .ةعنَّصلا  وحن  بجاولاب  روعشلاب  اوَّلحتي  نأ  باَّتكلا  نم  كرالك  بلطي 

اتسابلا ةصلص  انق  يرتشت  نأ  هبشي  رمألاف  ةزهاج ، ةغل  دوجو  لظ  اًما يف  يفتنت  ةعنصلا 

عم ةلكشم  .ةحيحصلا ال  تاراهبلا  ءاقتناو  لصبلا  عيطقت  ِتاعاسلا يف  يض  نأ  نع  اًضوع 

بلاطتو موجن  سمخب  ٍمعطم  يف  اهضحتب  موقت  ال  كنأ  املاط  ةزهاجلا ، اتسابلا  ةصلص 

.يراجتلا شغلا  نم  اًعون  هيشيلكلا  ربتعن  نأ  نك  معن ، .اهقُّوذتل  يدام  ٍلباق 

اهنإ .ةيؤرلا  تاهيشيلك  وه  كرالك ، ركذي  ةيوغللا ، تاهيشيلكلا  نم  أوسألا  نكلو 

: اًضيأ ىمست  .رومألا  سايقو  ةيؤر  يقيقح يف  ٍلسك  نع  ُّمنت  يتلا  ةزهاجلا  ةيركفلا  بلاوقلا 

ءايمعلا طاقنلا  : » ياروم دلانود  اهيمسي  .اعلا  باَّتكلا  اهلالخ  نم  ىري  يتلا  ةقيضلا  رُطألا 
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، نودساف نويسايسلاو  ىلاسك ، نويطارقوبلاو  ءايربأ ، ًااد  اياحضلا  نأ  لثم  ةعئاشلا ،»

لجأ نم  تيمعتلا  نم  ةيلاوتم  هتَّمرب يف  اعلا  طاقسإ  اهنإ  .اهوحنو  ةدحولا ، ينعت  ةمقلاو 

.هيلع ةرطيسلا  ةلوهس 

: كرالك لوقي 

يف مهنكل ، .ءايكذأ  مهنأ  نودقتعي  عادبإلا  نم  ادتبالا  ىوتسملا  نوغلبي  نيذلا  باَّتكلا  »

لوصولا ٍبتاك  يأ  عيطتسي  يذلا  يلزهلا ، وأ  يماردلا ، ناكملا  اذه  .فولأملاب  نوفتكي  عقاولا ،

.58« دهجلا نم  دألا  دحلاب  ِهيلإ 

ةضماغلا ةراعتسالا  ًاثلاث :

يبطلا صحفلا  رظتني  يذلا  لجرلا  نع  غنيك ، هدروأ  يذلا  لاثملا  ُهبشي  ٌءيش  هذهو 

، اهيلع قفتم  ةركف  دوجو  مدع  وه  انه  لاكشإلا  نإ  .يمور  كيد  ةطش  رظتني  نم  ربصب 

، اهنم ضرغلا  يدؤت  ةراعتسا ال  اهنإ  .يمورلا  رئاطش  نورظتني  نيذلا  كئلوأ  ربص  نع  ايعمج ،

.ةموهفم غ  نيرصنعلا ، اهتماقإ ب  عمزملا  ةقالعلا  نأل 

، تاراعتسالا قلخ  ىلع  هتردق  ريدقت  ةغلابملا يف  ىلإ  بتاكلا  عزني  هذه ، لثم  ٍةلاح  يف 

: ًالثم أرقن  نأ  نك  ذإ  .هتيلعاف  مكحت  ةيلخاد  ناوق  هلو  نف ، قالتخالا  نأ  ةقيقح  نع  ًالفاغ 

تنأف ال لمع ، موي  لوأ  سيلو  ةلطع ، موي  سيل  ءاعبرألا  نألو  .ءاعبرألا  موي  هبشي  اههجو  ناك 

فصتنم يف  ءاعبرألا ، َّنأب  كل  حرشي  ام   هلوق ، بتاكلا  ُلواحي  يذلا  ام  طبضلاب  مهفت 

.لممو بِعتم  هنكلو  ةياهنلا  ِّطخ  نم  بيرق  عوبسألا ،

هضعب بيرغ  نيرصنع  ةدوجوم ب  ةقالع غ  عارتخا  عيطتست  كنأ  رمألا ، ةقيقح 

تيب  » نع يور  هتبتك  ام  رَّكذتنل  .ةركفلا  حرش  يف  َّيضملا  عيطتست  كنأ  املاط  ضعبلا ، نع 

فيكو انلواح ، هم  هلوخد  اننك  اًقلغم ال  ًاتيب  خيراتلا  حبصأ  فيك  تاحفص ، لبق  خيراتلا »

رِمعتسملا بتكي  نأ  ىنعم  انل  حرشت  ل  اهدحو ، اهُّصخت  ةراعتسا  ةروصلا  هذه  نم  تنَّشد 

.ةَّصاخلا كتصق  نع  ىتح  ًابيرغ  نوكتو  كخيرات ،

ةلاَّعفلا ةراعتسالا  اًعبار :

.نيرمأ بجوتست  ةلاَّعفلا  ةراعتسالا  نإ 
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   (1

.هتاذ ةياورلا  اع  نم  ةَّلتسم  نوكت  نأ 

   (2

.ىنعملل ئراقلا  مهف  قِّمعت  نأ 

نمو بتاكلاب ، ةَّصاخ  ةراعتسالا  نوكت  نأ  يفكي  ال  هَّنأ  ىلإ  انه  هبتنن  نأ  مهملا  نم 

اهقايس يف نم  اهتعزتنا  ام  اذإ  كنأ  ثيحب  هنيعب ، ٍّصن  ىلإ  يمتنت  نأ  بجي  لب  هعارتخا ، ميمص 

.اًزاشن ةجيتنلا  نوكت  فوسف  بتاكلا ، سفنل  ب )  ) ةياورلا اًدماع يف  اهتعرزو  أ )  ) ةياورلا

هم يوغل  ضارعتسا  درجم  تسيلو  ةياورلا ، اع  نم  ءزج  يه  ةلاَّعفلا  ةراعتسالا 

لج سيلو  ةيؤرلا ، حوضو  وه  ةراعتسالا  نم  هديرن  ام  مومعلا ، .ةليمج يف  ةجيتنلا  تءاج 

اذإ ةميق  تاذ  تسيل  ةيغالبلا  كتاردقو  اِهتاذل ، ةبولطم  تسيل  ةغللا  نأ  ينعي  اذه  .بعتلا 

.هتَّمرب اورلا  اعلا  سناجتو  قاستا  ةمدخ  نكت يف   

.اهسفن ةصقلا  نم  ومني  نأو  ايوضع ، نوكي  نأ  يغبني  زاجملا  نأب  تنالب  ِسلأ ال  لوقت 

، ةعنطصم ةلعتفم ، ءيجت  نأ  ىلع  ةغللا  هِرُكت  نأ  ينعي  ةنيعم  ةراعتسا  ضرف  ةلواحم  نأو 

يف انركذ  ك  اًمومع ) ةباتكلا  وأ   ) ةيفصولا ةباتكلا  نم  فدهلا  ناك  اذإو  . 59 ةقداص غو 

بعت ِّدح  ىلع  دأ ، ٍلكش  لضفأ  يه  ةقيقحلا  نألو  ةقيقحلا ، ىلإ  لوصولا  وه  ةمدقملا ،

ةفسلفلاو ةيؤرلا  ىوتسم  ىلع  ةلصوب ، الب  ودبت  وحنلا  اذه  ىلع  ةباتكلا  نإف  زيكرام ،

.تاودألا ىلإ  ةفاضإ  روظنملاو ،

لثم ةغللا ، دسج  يعيبط يف  ٍلكشب  تاراعتسالا  ومنت  ةيقيقح ، ةباتكلا  نوكت  امدنع 

تسيل اهنأل  ةباتكلا ، ءانثأ  اًرارم  اهيلإ  ةدوعلاو  اهرثتسا  متيو  ءارضخو ، ةَّضغ  ٍباشعأ 

.ةياورلا ِروحملو  عوضوملل ، دادتما  اهنألو  ةركفلل ، ًءادصأ  نَّمضتت  اهنأل  لب  اهتاذل ، ةبولطم 

، ةجاحلا دنع  ايئاقلت  تبنت  اهنأ  يه  ةلاَّعفلا ، ةراعتسالا  زِّي  يتلا  ىرخألا  ةمسلا 

ُلوقي هنإ ال  .ًايفاك  ُفصولا  نوكي  ثيح ال  ةفاحلا  كلت  ىلإ  بتاكلا  لصي  نأ  ينعت  ةجاحلاو 

.اًزانتكا كأ  ةغلب  بتكن  ل  ًاتقؤم ، ةغلل ، يجوملا  دُّدرتلا  ِّغن  نأ  جاتحنو  هتَّمرب ، رمألا 

، ةلاحلا هذه  .دعبأ يف  ٍتاحاسم  قاطنتسا  ىلع  ةردقلا  كل  يهو  ةلوسبك ، ةلاعفلا  ةراعتسالا 

، يوضع لكشب  رمألا  ثدحيو  تاراعتسالا ، عارتخا  ىلإ  أجلن  نظن ، يذلا  ِعويشلاب  تسيل  يهو 
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َّدح هنوُّمسي : يذلا  ناكملا  ىلإ  هبارتقا  نم  علهت  هساوح  تأدب  يذلا  بتاكلا  ِسدحل  ةباجتسا 

.ةغللا

انتردق اهيف  رِّوطن  يتلا  نيرتلا  نم  ةلسلس  هذه  نكتلو  .جذنلا  ضعب  نآلا  ربتخنل 

.باَّتكك ةءارقلا  ىلع 

نأ ةلواحم  نع  اوُّلختو  ةنونجم ، هبش  ةلزعنم ، ةايحلل ، ٍواهم  يف  اوطقس  ٌموق  مهنإ  »

لثم اًما  كولسلل ، ةفورعملا  سيياقملا  نم  سؤبلا  مهررح  دقل  .لوقعم  وأ  يداع  اونوكي 

.60« لمعلا نم  َسانلا  ُلاملا  ررحي 

سيراب اًدرشتمو ب  اًسلفم ، اهاضق  يتلا  ةرتفلا  نع  ةيئاور  ةس  ليوروأ  جروج  ُبتكي 

لثم : » هدروأ يذلا  هيبشتلا  دجن  هيلعو  ىلوألا ، ةجردلا  يف  ةقافلا  نع  ٌباتك  هنإ  .ندنلو 

سيركت ًالعافو يف  صَّنلا  اع  نم  ايوضع  اًءزج  هتطاسب ، عم  لمعلا ،» نم  سانلا  لاملا  ررحي 

.باتكلل ةيروحملا  ةركفلا 

: عئاجلاب عوجلا  هلعفي  ام  ليوروأ  اهيف  حرشي  باتكلا ، سفن  نم  ىرخأ  ةرقف  هذه 

ازنولفنإلا  61 ليباقعب هبشأ  هنإ  .لقع  الو  لوح  الب  ودغي  ىتح  ءرملا  نم  ُّطحي  عوجلا  »

دُِصف دق  هلك  همد  َّنأ  وأ  .تايوخرلا  ىدحإ  ىلإ  لَّوحت  ناسنإلا  نأك  .رخآ  ءيش  يأب  هنم 

.62« ئفاد ٌءام  هب  لِدبتساو 

ىلإ لصي  امدنع  تاراعتسالا  عرتخي  بتاكلا  نأ  وه  ةرقفلا  هذه  أرقي  نمل  حضاولا  نإ 

زفحت روص  ءاملا ، مدلاب  لادبتساو  تايوخرلا ، ىدحإ  ىلإ  ناسنإلا  لُّوحت  نإ  .ةيفرحلا  ةغللا  ِّدح 
ببسي عوجلا  نأب  لوقلاب  ءافتكالا  نم  ًاثأت  قمعأ  لكشب  عوجلا  ةقيقح  سكعتل  ةليخملا 

.دومهلا

: رخآ لاثم 

تناك اًماع –  نويلم  ةئم  تسو  فالآ  ةعبرألا  تاذ  ضرألا –  نأ  ناليختي  هلعج  »

حبصتل ضرألا  ةأرملا  ةايح  لماك  قرغتسا  دقل  ..اهرمع  نم  عبرألاو  ةسداسلا  يف  ةأرما 

ةأرملا تناك  .لابجلا  غزبت  نأ  لجأ  نمو  تاطيحملا ، لصفنت  نأ  لجأ  نم  .هيلإ  تلآ  ام  ضرألا 

ةيلخلا تاذ  ىلوألا  ةيحلا  تانئاكلا  ترهظ  امدنع  اهرمع ، نم  ةرشع  ةيداحلا  يف  ضرألا 
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رهظت ملف  ةيمالهلا ، كسألاو  ناديدلا  لثم  نم  تاقولخملا  ىلوألا ، تاناويحلا  امأ  .ةدحاولا 

ذنم يأ  اهرمع ، نم  عبرألاو  ةسماخلا  تناكو يف  .اهرمع  نم  عبرألا  تناك يف  امدنع  الإ 

.ضرألا بوجت  تاروصانيدلا  تناك  امدنع  طقف ، رهشأ  ةينا 

ةأرملا ةايح  نم  طقف  تعاس  ذنم  الإ  أدبت  ..اهفرعن   ك  اهلمكأب  ةيناسنإلا  ةايحلا 

، ملعلا رمقلاو ، ناسنإلا  مالحألا ، برح  ةيملاعلا ، بورحلا  هلمكأب ، رصاعملا  خيراتلا  نإ  .ضرألا 

.ضرألا ةأرملا  ينيع  ةضمو يف  ىوس  نكي  ةفرعملا ،  ءارو  يعسلاو  ةفسلفلا ، بدألا ،

اهينيع يف  ةضمغ  اًموي –  هنوكنس  ام  لكو  هيلع ، نحن  ام  لك  يزيزع ، اي  نحنو 

.63« بسحف

ىنعم لفطل  حرشي  نأ  ررق  لجرل  ةديدج ، ًةراعتسا  يور  اهدنورأ  تنشد  دقل 

.اًضيأ اهتاذب  ةاق  ةياكح  لب  بسحو ، ةراعتسا  تسيل  هنإ  يخيراتلا .» روظنملا  »

: كأ أرقنل 

.64« هقلح ةسيبحلا يف  تاراعتسالاب  ُّصغي  وهو  اًعوبسأ  ويرام  ىضمأ  »

اهنأل ةلاعفلا ، تاراعتسالا  ىلع  روثعلل  ادون » ديرب  يعاس   » ةياور نم  بسنأ  سيل 

ٍلكشب رثؤتو  داعبألا ، الث  ايدام ، ًائيش  ُحبصت  اهنإ  .تاراعتسالا  لوح  لصألا  ُرودت يف  ةياور 

.ةيفصولا ةباتكلا  ناديم  اهرود يف  نع  اًضوع  ثادحألا ، سو  صوخشلا  ءانب  رشابم يف 

: هسفن لمعلا  نم  رخآ  لاثم 

ايندلا نأ  كلذ  ىلإ  فضأ  .يساقم  ىلع  ادج  ةعساو  ةلدب  اهنكلو  نسحلا ، ةعئار  سيراب  »

هنإ يدلج ، اًقلستم  دعصي  جلثلا  .قيقدلا  ٌةنوحاط  ورذت  لثم  جلثلا  ورذت  حيرلاو  ءاتش ، انه 

تلكلا دعت  يتفش ،  قبطيو  يمف  ىلإ  لصي  وه  اه  .ءاضيبلا  هتءابعب  اًنيزح  اًكلم  ينلعجي 

.65« ينم جورخلا  ىلع  ةرداق 

، ةرثؤم ةيراعتسا  ةقاط  نم  ِهيلع  توطنا  ام  لكب  ةقباسلا ، ِتاسابتقالا  نم  ظحالملا  نإ 

وأ ةيضرأ  نوكت  نأ  نك  اهنأ  ةقيقحلا  .بسحو  ةشهدمو  ةليمج  تازاجم  تسيل  اهَّنأ 

ءارو نم  اعلا  ىرن  انلعجت  اهنإ  .حوضولا  وه  اهلك  هققحت  يذلا  رمألا  نكل  ةيقيزيفاتيم ،

ةيؤرل ةقورطم ، غ  ةثك ، ٌقرطو  تاراعتسالا  نم  لماك  ناجرهم  فيظن ، ٍّيجاجز  ٍحطس 
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.هِمهفو اعلا 

ىلع ةيبنجأ  تسيل  اهنإ  .هسفن  اورلا  اعلا  ةليلس  تناك  تاراعتسالا  نأ  اًضيأ  ظحالن 

يتلا حيرلا  فصأ  نأ  اياور ، ىدحإ  يف  ُتدرأ ، ول  .ينمزلاو  اكملا  ِهفرظ  ىلع  الو  صَّنلا ، ةغل 

يتلا نكامألاف  ةمحقمو ، ةيبنجأ ، ةراعتسا  تناكل  قيقدلا ، ةنوحاط  ورذت  لثم  جلثلا  ورذت 

ِنولب مهدولج  تناك  : » بتكأ نأ  يعسوب  نإ  .حاوطلا  نم  ولخت  يصصق  اهيف  ثدحت 

نولب مهدولج  تناك   » لوقأ نأ  ًااد  لِّضفأس  يننكلو  ايح ، اًحمق يف  ُتدهاش  دقو  حمقلا ،»

.ءارحصلا ءانبأ  نحن  انيلإ ، برقأ  لمرلا  نأل  لمَّرلا ،»

: لاثملا اذه  أرقنل 

يف ٍتاَّرَم  ِثالث  ْنِم  َكأ  َطقسم  ُترز  يضاملا ؛ مويلا  يف  اَهَسَْفن  ُطقسم  ْدَُعت  َْمل  »

َدَّوََعت ٍزوجع  ٍليمجت  ِبخ  ِةَّقِدِب  ِةموسرملا  كلت  ِةديدجلا ، اَِهتَََسق  ىلع  ِدُّوَعَّتلل  ٍةميقع  ٍةلواحم 

اهلَّكشو ُتافاَّرجلا ، اْهتعرز  تسق  ِمَدِقلا ، يف  ٍةقراغ  ٍهوجول  َّيِمْهَولا  َباَبَّشلا  َْديُِعي  ْنأ 

َنَّيزتت ْنأ  وه  طقف  اهيلع  ام  ُّلُك  اشيغ ، َةاتف  ُةليبَّنلا  ُةَدِّيَّسلا  َحِبُْصت  ىَّتح  ُحَّلَُسملا  ُتنمسألا 

، ةديهنت وأ  ٌةَعْمَد  اهب  يشت  ْنأ  نود  ِلماعَّتلا  ِنَسَحلا يف  اهِكولس  ىلع  َظِفاُحت  ْنأو  ِةليَّللا ، ِدِّيَِسل 

َدِسُْفت ْنأ  ًةَرِذاَحُم  ٍتْمَصِب  ُمُدَْخت  ُخَُْرصت ، ال  ُرَّمذتت ، ال  طقف ، ِةَْعتُملل  يه  يتلا  اشيغلا  َةاتف 

.66« اهَغابصأ

يه اشيغلا  نأل  ةراعتسالا ، هذه  ىلع  ضرتعت  نأ  نك  هالعأ  ةرقفلل  ةيحطس  ةءارق  نإ 

ةثادحلا ةيضق  لوانت  وه  كفده  ناك  اذإ  نكلو ، .ةينُعلا  ايفارغجلا  ىلع  يبنجأ  يفاقث  نَّوكم 

ةراعتسا شدت  يبنجأ يف  نَّوكم  مادختساف  هسفن ، هبشي  يذلا ال  ناكملاو  ةملوعلاو  بيرغتلاو 

.اهنم ضرغلا  يدؤت  ةراعتسا  اهلعجي  اذهو  بيرغتلا ، ةركف  ززعي 

: لمع ةشرو 

   (1

ناك ٍّدح  يأ  ىلإ  تاراعتسالل : بتاكلا  فيظوت  نع  ثحِبا  .ةديرج  نم  ةيموي  ةلاقم  رتِخا 

؟ تاهيشيلكلل اًهبتنم 

   (2

، عقاولا ةرخص  ناجنف ، ةعبوز يف  : » جراد بعت  نع  ثحباو  لغوغ  ثحبلا  كرحم  مدختسا 
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بتكت ةرم  لك  كل يف  ًاكذت  بعرملا  مقرلا  اذه  لعجا  كل ؟ ترهظ  ةجيتن  مك  جلثلاك .» ضيبأ 

.ةكلهتسم ةراعتسا  اهيف 

   (3

فيك .تاراعتسالا  ىلع  روثعلا  فدهب  ةرملا  هذه  اهتءارق  دِعأ  .اهبحت  ةصق  وأ  ةياور  رضحتسا 

؟ كل ودبت 

: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

عقوم  ) روصنم نر  ةمجرت : سكول ، نايرودو  ويزينودأ  ميك  نم  ةيرعشلا  روصلا  نع  ةلاقم :

.(www.takweeen.com نيوكت

.ب   

.ايلكسم راد  لع ، حلاص  ةمجرت : ادون ،) ديرب  يعاس   ) اتيمراكس وينوطنأ 

.ت   

.ايلكسم راد  اًرعاش ،) رتشن  ايه   ) شورك وسنوفأ 

.ث   

.ىدملا راد  فسوي ، يدعس  ةمجرت : ندنلو ،) سيراب  اًدرشتم ب   ) ليوروأ جروج 
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ثلاثلا  لصفلا 

هفصو نكُ  ام  لك  تاعوضوملا 
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تايصخشلا فصو 

 
سيلو صاخشأ  .ءايحأ  اًصاخشأ  قلخي  نأ  بتاكلا  ىلع  بجي  ةياور ، ةباتك  ءانثأ  »

«. تاكيراك يه  تايصخشلاف  تايصخش ،

ياوغنمه تسنرإ 

كأ ةيصخشلا  حبصتس  ةيح ، ةيصخش  ةباتك  يف  اورلا  حجنو  كلذ ، ققحت  اذإو  .. 

، وزورك نوسنبور  زملوه ، كولش  فرعن  ءاَّرق ، غو  ءاَّرق  انُّلك ، .هسفن  اورلا  نم  ةيقيقح 

، انينراك انأ  هتوخيك ، نود  باهآ ، ناطبقلا  ابروز ، اباب ، يلع  اراهوأ ، تيلراكس  نيدلا ، ءالع 

نم ةيسوسحمو  ةيقيقح  كأ  تايصخش  اهنإ  .ويكونيب  ةيمدلاو  دوه ، نبور  ِسلأ ، ةلفطلا 

، هدحو بدألا  نم  سيل  شاعملا ، عقاولا  يف  يمويلا ، اهدوجو  ُّدمتست  تراص  ذإ  اهئاَّرقو ، اهباَّتك 

لب بسحف ، ةيئاور  تايصخش  دعت  و  ٍّيفاقث ، ثرإ  ىلإ  تلوحت  دقل  .ةيعمجلا  ةركاذلا  نم  لب 

.ةلئاه ٍةيبعت  ٍةقاطب  تانوقيأو ، اًزومر  تحضأ 

تاحفص نم  للستلا  يف  نمزلا ، ربع  حجنت ، هذه ، لثم  ٍةيصخش  ِةباتكب  ُملحن  انُّلك 

هنع ثَّدحتي  ًائيشو  ناكملا ، ةَّيوه  نم  اًءزج  ُحبصت  .يعمجلا  اننادجو  يف  رُّذجتلاو  باتكلا ،

يه ةيصخشلا  نإ  كلذ ، ىلع  رصتقي  رمألا ال  َّنكلو  .ةيعيبط  كألا  رمألا  ناك  ول  عيمجلا ك 

ةسلتخملا ةآلا ، انتذل  اهنإ  .رارضأ  نود  صُّمقتلا  سرا  نأ  ءاَّرقك ، هيف ، اننك  يذلا  ناكملا 

نأ ديرنو  ادج ، نوعشج  اننأب  يفكت ، ةدحاو ال  ةايح  نأب  ينمضلا  انفارتعا  .صصقلا  ضرأ  نم 

ُرطاختلا نم  ٌعون  يه  ةيصصقلا  ةباتكلا  نأب  غنيك  نفيتس  ىري  .ىرخأو  ىرخأ ، ةبرجت  شيعن 
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نأ .صمقتلا  نم  عون  اهنإ  .دعبأ  بهذت  نأ  نك  اهنأب  دقتعأ  انأ  .ةيصخشلاو  ئراقلا  ب 

تنأو ةاه ، حور  يه  ةيئاورلا  ةيصخشلا  نإ  رخآ ، صخش  راكفأو  رعاشمل  كنم  اًءزج  صِّصخت 

.نوكسم ٌتيب 

لطبلا ناك  اهغو ، ةيرعشلا  محالملاو  سلا  يف  ةدقلا ، صصقلا  َّنأ يف  قوماب  ُركذي 

َّنكلو .ةياكحلا  ىلع  جِّرفتم  انتفصب  دهشملا ، جراخ  ُفقن  ءاَّرقلا  نحنو  دهشملا ، لخاد  دَّدُحي 

يذلا ناكملا  اهنإ  . 67« لطبلا روظنم  نم  نوكلا  ةيؤر  ىلإ  دهشملا ، لوخد  ىلإ  انوعدت  ةياورلا  »

.رخآ اًصخش  نوكت  نأ  ةصرف  ىلع  هيف  لصحت 

ةيصخشلا رمألا ، ةياهن  يفف  سفت ، ىلإ  جاتحي  ةيئاورلا ال  ةيصخشلل  يزكرملا  رودلا  نإ 

.فلتخم ٍوحن  ىلع  اعلا  ىرن  ل  مهجاتحن  نحنو  .قوماب  بسحب  ةياورلا ، عوضوم  يه 

اوع فاشتكال  مهجاتحأ  يلثم ،)  ) ءافعض مأ  ءايوقأ  يتياور  لاطبأ  اوناكأ  ءاوس  : » لوقي

.68« ةديدج راكفأو  ةديدج 

.اهلاطبأل ثدح  ام  فرعن  نأ  ديرن  اننأل  ىلوألا ، ةجردلا  يف  ةياور ، ةءارق  لصاون  نحن 

.عانقإلا ىلع  ةردقلاو  ةيلوقعملا ، سجاهب  ًااد  نوكسم  ةياورلا  بتكن  نحن  ببسلا ، اذهلو 

.هتَّمرب اورلا  رعملا  ُراهنيس  ةيحو ، ةدَّدحُم ، ةضبان ، ةيصخشلا  نكت  اذإ  

ِروحم ىلإ  دوعن  نأ  نآلا  انْيلعو  .رخآ  ٍباتك  ىلإ  جاتحي  ةيئاورلا  تايصخشلا  اع  ربس  نإ 

فيكو تايصخشلا ، ىلع  ةيلوقعملا  ةمس  غابسإ  مهاست يف  فيك  ةيفصولا ، ةباتكلا  اذه : انباتك 

؟ اهنيوكت ةيلمع  ززعت 

اهنأ ىري  رخآلا ، ضعبلا  قلُخت .»  » وأ عنُصت »  » تايصخشلا نأ  باَّتكلا  ضعب  ُدقتعي 

ىلعو اثلا ، يأرلا  ىلإ  ليمأ  ايصخش  انأ  .اهيلع  عن  نأ  وه  هلعف  انيلع  ام  لكو  اًفلس ، ةدوجوم 

نأ نك  ىمدلا  اهدحو  اًصوخش ، عنصي  نأ  ءرملل  نك  ال  : » نيوب ثيبازيلإ  بعت  ِّدح 
اًققحتم اًرمأ  تسيلو  ةروص ، يه  ةيصخشلا  ةباتك  ةيلمع  نإ  لاوحألا ، ِّلك  يفو  . 69« عنُصت

.ةحفص دعب  ةحفص  ايجيردت ، ُفشكنت  اهنإ  .قبسم  ٍلكشب 

درسلا غنيك : نفيتس  انل  اهفَّرع  قرط ، ثالثب  ئراقلل  ِتايصخشلا  كلت  ُفشكن  ُنحن 

.راوحلاو فصولاو 

   (1
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نم ةياكحلا  لقنيو  ةيصخشلا ، هب  موقت  يذلا  لعفلل  فدارم  ةلاحلا  هذه  يف  وهو  درسلا :

(. ب  ) ىلإ أ )  ) ةطقنلا

   (2

ىلع ةيصخشلا  اهيف  ىرن  اننكلو  ءيش ، اهيف  ُثدحي  يتلا ال  ةئداهلا  ةقطنملا  يهو  فصولا :

.قمعأ ٍوحن 

   (3

اهلعجي نأ  يه  ِهتايصخش  فشكل  اورلا  اهكلت  يتلا  تاودألا  مهأ  دحأ  نأل  راوحلا :

.70 ملكتت

ٍطيخ عُّبتت  ددصب  نحنو  هذه ، يه  ٍطويخ  ةثالث  نم  فلؤم  ٌجيسن  يه  ةيصخشلا  نإ 

.فصولا دحاو :

: لاثملا اذه  أرقنل 

ةقيرطو يف ةقرفتم ، نانسأو  ناتحطسم  نامدق  هل  رعشلا ، دعجأ  اًنيدب  ايبص  اتيام  ناك  »

.71« قئاقد رشع  الإ  ةيناثلا  ىلإ  شت  اهنأك  يشملا 

أرقن نحنو  .ةَّصقلا  نم  اًءزج  نكي  اذإ   ًائيش  ينعي  تايصخشلا ال  ةئيه  فصو  نإ 

نم ٍغلاب  ٍمركب  ار  ِهتايصخش ، ةئيه  بتاكلا  انل  رِّوصي  نأ  نود  ةنس ، لك  ِتاياورلا  تارشع 

ةلاح ك يف  ًاقرافو ، ايساسأ ، ُرمألا  نوكي  امدنع  نكلو  .لُّيختلا  ةذل  انم  قرسي  هدنع  ال 

وه ام  صخشلا  لعجت  يتلا  تافصلا  يقتنت  نأ  ادج : ةلاعف  ةقيرط  هذهف  اسوي ، ىدل  اتيام » »

عبس نم ب  اتيام  زيي  نم  ًااد  نكأس  يننأ  رطسلا ، اذه  أرقأ  انأو  رطخ يل ، املاطل  .هيلع 

.اسوي ِةياور  نم  فصنو  ٍرطس  لضفب  ةمسن ، تارايلم 

اًما عضاخ  وهو  .ماودلا  ىلع  ايساسأ  اًرمأ  سيل  ةيصخشلل  ةيجراخلا  ةئيهلا  فصو  نإ 

.هتبيبح ةئيه  َفصي  نأ  قشاع  ًىتف  ةيصخش  ىلإ  ةبسنلاب  يقطنملا  نم  .ةيريدقتلا  كتطلسل 

.بسحو اهتئيه  نع  سيلو  اهل ، ِهقشع  نع  ُفشكي  هنإ  كلذ ؛ يضتقت  ةينف  ةرورض  ة 

.رخآ ًالاثم  أرقنل 

ههجو ىلع  رجشلا  قاروأ  ربع  قفخي  سمشلا  رونو  ةرجشلا ، قوف  اًنَسَح  ىرأ  ُتلز  ام  »
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هانيع عساولا ، حطلفملا  هفنأ  ليقثلا : بشخلا  نم  ةعونصملا  ةينيصلا  ىمدلا  هجو  ريدتسملا ،

، نيوارضخو تيبهذ ، ءوضلا  بسحب  ناودبت  نانيع  وبمابلا ، قاروأ  لثم  ناتقيضلا  ناتلئاملا 

اهنأكو ةببدملا ، ةزرابلا  نقذلا  كلتو  تضفخنملا  تغصلا  هينذأ  ىرأ  تلز  ام  .تيتوقايو  لب 

، ليلقب فصتنملا  طخ  راسي  ىلع  ةقوقشملا ، ةفشلاو  .ةخألا  ةظحللا  تفيضأ يف  ةيمحل  ةدئاز 

.72« ةالابماللاو داهجإلا  هباصأ  وأ  ةينيصلا ، ىمدلا  عناص  دي  نم  ةادألا  تلزنأ  ار  ثيح 

نأ كيفكيف  ةيهيدب ، رومأ  هذه  .هترشب  نولو  نسح ، رعش  نول  ينيسح  دلاخ  ركذي   

، بسحو ةيرورضلا  ليصافتلا  صنتقا  دقل  .ليصافتلا  هذه  رَّوصتت  ل  اغفأ  هنأ  فرعت 

مئالم جذومنلا  اذه  نإ  .ةزرابلا  نقذلاو  ةيبنرألا ، ةفشلا  تيبهذلا ، نيعلا  حطلفملا ، فنألا 

امو اهباختنا ، انيلع  يغبني  يتلا  ليصافتلا  يه  ام  فصن ؟ اذام  لاؤس : ىلع  بيجن  ادج ل 

.اًما اهداعبتسا  متي  يتلا  ليصافتلا  يه 

:73 يور اهدنورأل  نيرخآ  لاثم  أرقنل 

(1)

اهيلإ ترظن  يتلا  ةأرملا  نأ  ومآ »  » ترعش اهفافز ، روص  اهسفن يف  ىلإ  رظنت  تناك  امدنع 

.رهاوجلاب ةنَّيزم  ًةيبغ  اًسورع  .ىرخأ  ةأرما  تناك 

طقن عبصإ ، لك  متاوخ يف  بهذلاب ، حَّشوملا  ِبورغلا  نولب  ُهنول  يذلا  يريرحلا  اهيراس 

اذه ىلع  اهسفن  ىلإ  رظنلاب  ..سَّوقملا  اهيبجاح  قوف  تقصلأ  لدنصلا  بشخ  نم  ءاضيب 

 – ىركذلا ببسب  ًةّرم  ًةماستبا  ةماستبا ، يف  يوتلي  سلمألا  معانلا  ومآ  مف  ناك  لكشلا ،

ٍوحن ىلع  نَّيُزت  نأب  اهسفنل  تحمس  دق  اهنأ  ةقيقح  ردقب  هتاذ ، ِّدحب  فافزلا  ىركذ  تسيل 

.ديعب ٍّدح  ىلإ  ايثبعو  ادج ، اًفيخس  رمألا  ادب  .ةقنشملا  ىلإ  قاُست  نأ  لبق  ةياغلل  دهجُم 

.دقوم عيملت  لثم 

 

 
(2)

نكل .يطورخم  ٍصخش  ىلإ  رَّودم  ٍصخش  نم  اهلَّوح  ام  اهيفتكو ، اههجو  دنع  تلحن  دقل 
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.ةقيقر ًابيرقت  ودبت  نأ  نم  تنك  نايفتخم  نخضلا  اهافدرو  ماعطلا  ةلواط  ىلإ  اهسولجب 

ةبيرغ ةقيرطب  ودبيل –  هايإ  اًكرات  اههجو  نع  ديعاجتلا  تهابلا  ماعطلا  ةفرغ  ءوض  احمو 

ةافوتملا ةدجلا ]  ] تارهوجم تارهوجملا ، نم  ثكلا  ُعضت  تناك  .ًابابش  كأ  ةرئاغو – 

ةغاصم ةّحطسم  ةيبهذ  ةلسلسو  ةيبهذ ، رواسأ  ةيسام ، قلح  ةضماو ، متاوخ  .اهعيمج 

ةدوجوم اهنأ  اهسفن  مطت  ديعتل  رخآ  ىلإ  ٍتقو  نم  اهسملت  تناك  يتلاو  ليمج ، ٍلكشب 

.دِّيجلا اهظح  قيدصت  عطتست  ةَّباش   ٍسورع  لثم  .اهل  اًكلم  تلاز  ام  اهنأو 

لجأل ةضبانلا  ةيسحلا  ليصافتلا  نم  ةيلاوتم  دشحب  يور  يفتكت  ال  هالعأ ، لاثملا  يف 

لثم دقوم ، عيملت  لثم   ) .ةمِّكهتم ةراعتسا  ةرقف  لك  ةياهن  نِّشدت يف  لب  ةيصخشلا ، فصو 

اهراكفأ سيلاوك  ىلإ  ُفلدن  لب  طقف ، ةيصخشلا  ىرن  انلعجت  يهف ال  ِهيلعو  ةباش ،) ٍسورع 

.ةرارملاب مراعلا  اهساسحإو  اهرعاشمو 

: رخآ ًالاثم  أرقنل 

، ةليئض ةطيشن ، تناك  دقل  .اهجوز  بأد  يراجي  اهلعأ  يف  الوسروأ »  » بأد ناك  »

ُندندت اهتايح ، نم  ةظحل  يأ  يف  عمُست ، يتلاو   ةخسارلا ، باصعألا  تاذ  ةأرملا  كلت  ةمراص ،

ىلع اهعبتي  ليللا ، نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتح  رجفلا  ذنم  ناكم ، ِّلك  اهنأ يف  ول  ودبتو ك  ةينغأ ،

ناردجو ةصوصرم ، ةيبارتلا  ةيضرألا  تناك  اهلضفب  ةاَّشنملا ، اهنانتل  تفاخلا  فيفحلا  ماودلا 

ةدقلا قيدانصلاو  ًااد ، اًفيظن  مهيديأب  هوعنص  يذلا  نشخلا  ثاثألاو  ضييبت ، نود  طلا 

.74« ةرتاف ٍقبح  ةحئار  اهنم  ثعبنت  بايثلا ، اهيف  ظفُحت  يتلا 

، هراكفأ ىلع  زيكرام  اهيف  لِّلدي  يتلا  ةقيرطلا  كلت  وه  ةرقفلا  هذه  يف  هبحأ  ام  نإ 

، اهتايح نم  ةظحل  يأ  عمُست يف  اهنأب   انربخي  لب  .كلذ  لوقب  يفتكي  هنكل ال  ةمراص ، ةأرملاف 

لك اهنأ يف  ول  ودبت ك  لوقي : ةطيشن ،»  » اهنإ هلوقب  يفتكي  نأ  نع  اًضوعو  .ةينغأ  ُندندت 

، ةاشنملا نانتلا  فيفح  عمسن  نحنف  اًضيأ ، انفونأو  انناذآو  اننيعأ  زيكرام  بطاخي  .ناكم 

ةيصخشلا فصوب  زيكرام  يفتكي  ال  ًاخأو ، .قبحلا  ةحئار  مشنو  طلا ، ناردج  ىرنو 

.ةدحاو ٍةرقفب  نيروفصع  برض  دقل  .ناكملا  اهلالخ  نم  ُفصي  لب  بسحف ،

: خألا لاثملا 

اهتارظنو ةقر ، دشأ  تدب  اهتاكرحو  ألتماو ، ليا  دق  اهماوق  ناك  انيلع  تلخد  «ح 
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ثعبتل طقف  هئافخإ ، ىلع  ةصيرح  اهتايح  تضق  ار  يفاضإ  نسُح  ة  ناك  لب  اًرفخ ، دشأ 

رَخآلا نم  اهنع  ٍةبرغ  لقأب  أ  اهنيح  رعشأ  .فقوم و  اذكه  ًاخأ يف  هزربت  ةشهدلا ح 

ناك .زافلتلا  ىلع  ًانالعإ  دهاشأ  أب  ينع  اهتبرغ  طرفل  ُترعش  لب  ةرم ، لوأل  اهاري  يذلا 

جيزم دواري  اهوحن ، رظنلا  ًابنجتم  يسأر  ًاقرطم  كانه  تسلج  دقو  اًجعزم ، هتَّمرب  فقوملا 

يسفن بحسأ  نأ  لبق  ةقيقد  رومألا  ينقرغتست  و  هتيئاجف ، نم  روفنلاو  اهلجب  راهبنالا  نم 

.75« هلك اذهب  ةقالع  هل  دعي  نمك ال  سلجملا  نم 

هناكمو يف دراسلا ، دِّدحي  روظنملاو  روظنملا ، بسحب  فلتخي  فصولا  عم  لماعتلا  نإ 

( رخآلا  ) مامأ ةأجف ، رهظ  يذلا  تخألا  َلج  ىرن  دمحم ال  زيزعل  هالعأ  ةرقفلا  .ةياكحلا يف 

نم ثكلا  ىرن  ال  نحن  .هقياضو  اهقيقش  أجاف  يذلا  تخألا  لج  .اهتبطخل  ءاج  يذلا 

الو ناتسفلا  ىرن  ال  نحنف  هلياو ، دسجلا  ءالتما  ءانثتسابو  دهشملا ، ةيسحلا يف  ليصافتلا 

ىرن اننإ  .ةسبتلملا  يوارلا  رعاشم  لالخ  نم  ةليمج  اهنأ  ةطاسبب  قدصن  اننكلو  رطعلا ، مشن 

يمُسن نأ  اننك  .اًما  ٌّيبنجأ  هنأب  قيقشلا  ساسحإو  هتخأب ، خألا  ةقالعل  ةيلاكشإلا  ةعيبطلا 

ةيصخشلا راكفأو  رعاش  قيثو  ٍلكشب  هطابترال  اذلا ، فصولاب  فصولا ، نم  لكشلا  اذه 

دوجوب كلذ  ققحتي  .ةياكحلا  يف  رشابم  ٍلكشب  مهاسي  هنوك  نم  أت  هتيلاعفو  .ةيروحملا 

.ةكرح كأ  دهشملا  لعجتو  ةيفصولا ، لمجلا  للختت  ةيدرس  لمج 

 
: لمع ةشرو 

   (1

له .ةيصخشلل  كفصو  صَّحفت  .ةيصصقلا  وأ  ةيئاورلا  كعيراشم  دحأ  ىلإ  ةدوعلا  بِّرج 

فصو ىلإ  جاتحت  له  يرهوج ؟ وه  ام  َتركذ  له  يرورضلا ؟ نع  ضئاف  وه  ام  تركذ 

؟ ةيجراخلا اهتئيه 

   (2

ةفورعم ٍتايصخشل  تاهيرتروب »  » ةيصخش روص  نع  ثحباو  لغوغ  ثحبلا  كرحم  حتفا 

يدناغ ااهملا   » ةفورعم ةيصخشل  ةيفصو  تارقف  بتكا  .ةفورعم  غ  ىرخأ  تايصخشو 

أدباو هفرعت  ٍصخشل ال  اًهجو  دِج  .فصولا  ىلع  ةيصخشلاب  كتفرعم  رثؤت  فيك  لمأتو  ًالثم ،»

٧٤



؟ ةيجراخلا هتئيه  زواجت  كنك  له  .هفصو  يف 

   (3

توص فصت  نأ  نم  دكأت  ةرملا  هذه  .قباسلا  نيرمتلا  يف  ةرقفلا  ىلع  لاغتشالا  دواع 

نأو خلإ ،) ..ذفاونلا  فظنت  يهو  ندندت  فيك  حافتلا ، مضقت  فيك  رخشت ، فيك   ) ةيصخشلا

.اًضيأ اهتحئار  اهترشب ، سملم  فصت 

   (4

ةرقف بتكاو  اراهوأ » تيلراكس  ابروز ، وزورك ، نوسنبور   » اهبحت ةيئاور  ةيصخش  يف  رِّكف 

فصولا اذه  تِّتفتس  ةياورلا  بتاك  تنك  ول  كنأ  نآلا ، ظحال  .ةيصخشلا  كلت  اهيف  ُفصت 

ةرابع صوخشلا  ةباتك  نأل  ةدحاو ، ةعفد  ئراقلا  هجو  هفذقت يف  نلو  تاحفصلا  دادتما  ىلع 

، نااب سالاو ، ميلو   ) لضفملا كمليف  نم  ةيصخش  عم  قباسلا  نيرمتلا  بِّرج  .ةروص  نع 

(. بمغ تسيروف 

: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

عقوم .ىسيعلا  ةنيثب  ةمجرت : .اهيلع  عي  لب  قلُخت ، تايصخشلا ال  نيوب : ثيبازيبلإ  ةلاقم 

.Takweeen.com ورتكلإلا نيوكت 

.ب   

.مولعلل ةيبرعلا  رادلا  توص ،) ب   ) ىسيعلا ةنيثب 

.ت   

.توب ريونتلا ، راد  .ك ،) وعدملل  ةجرحلا  ةلاحلا   ) دمحم زيزع 

.ث   

.توب لامرلا ، تاروشنم  دعس ،) مأ   ) افنك ناسغ 

.ج   

.رصم علا ، راد  شيوردلا ،) قوش   ) ةدايز رومح 

.ح   
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.ةيدوعسلا رثأ ، راد  بايترا ،)  ) يرسلا ردب 
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ءاضفلا فصو 

 
.هِنيعب ٍنمز  يف  هنيعب ، ٌناكم  هنإ  ةياكحلا ، هيف  ُثدحت  يذلا  ناكملا  وه  ءاضفلا  نإ 

هيف سبُح  يذلا  نجسلاو  بئذلاب ، ءارمحلا  ةعبقلا  تاذ  اهيف  تقتلا  يتلا  ةباغلا  هنإ 

يف ةنازنزلاو  ظوفحم ، بيجنل  انتراح  دالوأ  يف  بكلا  تيبلاو  وتسيرك ، تنوم  يد  تنوكلا 

ىهتنا يتلا  ةريزجلاو  انينراك ، انأ  اهيف  ترحتنا  يتلا  راطقلا  ةطحمو  فينمل ، طسوتملا  قرش 

اهنإ .ةدرولا  مسا  ةياور  نابهر يف  ريدو  ابروز ، ةياور  تيرك يف  اهنإ  .وزورك  نوسنبور  اهيلإ 

.وغاماراس تاياور  كأ  نع  ثدحتن  انك  اذإ  اعلا ، ةنيدم يف  يأ  يهو  زملوه ، كولش  ندنل 

رعملا ليكشت  هم يف  ًالماعو  لعألا ، ضعب  ةيصوصخلا يف  غلاب  ءاضفلا  نوكي  دق 

ربُسي امدنع  ءاضفلاف  . 76 جروج ثيبازيلإ  بعت  ِّدح  ىلع  اهتاذ ، ةَّصقلا  وه  ءاضفلا  .اورلا 

اًحاتفم لب  بسحف ، ةيصخشلا  نم  اًءزج  نوكي  ال  هتايناكمإ ، ىصقأ  ىتح  رمثتسيو  فشتكيو 

ةيصخشلاب ًءادتبا  ةياورلا ، يف  ٍءيش  لك  ءيضي  نأ  ءاضفلل  نكو  .ةكبحلا  وأ  ةياكحلا ، يف 

.77 عوضوملاب ءاهتناو 

ماعلا َّوجلا  قلخي  وهف  .يصصقلا  بدألا  ةيساسألا يف  فئاظولا  نم  ةلمج  ءاضفلا  يدؤي 

ٍروعش قلخ  وه  اهققحي  يتلا  فئاظولا  مهأ  نمو  .يسفنلاو  يسحلا  ىوتسملا  ىلع  ةياورلا ، يف 

.ةيصخشلا عم  لعفي  اًما ك  رُّتوتلا ، وأ  نحلا  وأ  فوخلاب  ئراقلا  أل  نأ  ناكملل  نك  .ام 

: لاثملا اذه  أرقنل 
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، كلذ عم  .يه  ك  لوخدلل  ةحاتمو  ةحوتفم  ةقيدحلا  لازت  ام  .كانه  ةباوب  «ال 

ة .اًما  ةحاتم  ةقيدحلا  نكت  ةقيقحلا ،  .تددرتو يف  كانه  ُتفقو  لوخدلا ، نم  ُتفَّوخت 

تنك امدنع  لزنملا  اذه  ىلإ  ًابيرقت  يمتنأ  تنك  يننأ  عم  ىتحو  .كانه  ميقي  لالجلا  نم  عون 

يننأب هتاذ  كشلاو  ءتنالا ، ىلإ  هسفن  ميدقلا  قوتلاب  .نامأاللا  نم  ءيشب  ترعش  دقف  ةغص ،

، ةيرخصلا ةقيدحلل  لازي  ام  وه ، ك  ءيش  لك  .ةرم  تاذ  هسفن  رمألا  تلعف  دق  ُتنك 

انه ىلإ  اهيف  تئج  يتلا  ىلوألا  ةرملا  َّيلع ك يف  هسفن  يرحسلا  اهثأت  ةدقلا ، اهتانايدنسب 

، فيللا لبحو  لابحلا ، ملسو  ةحوجرألاو ، .ةَّعشمو  ةحماج ، ةيرب ، ةيرخص ، لازت  ام  .ةلفط 

لازي ام  ةرماغملا  وج  نكل  .ةنصارقلا  ةنيفسو  خوكلا  نأش  اهنأش  لاحلا ، ةعيبطب  اهلك  تفتخا 

.78« كانه

حبصي .ةياورلل  يسفنلا  وجلا  قلخ  ىلع  ءاضفلا  ةردقل  ديج  جذو  ةقباسلا  ةرقفلا 

وهف صَّنلا ، اذه  ضوخي يف  يذلا  ئراقلا  ةبرجت  نم  اًءزج  ديج ، ٍوحن  ىلع  بتُك  ام  اذإ  ءاضفلا ،

.هلالخ نم  نوكن  يذلا  رخآلا  ناكملا  هنإ  رفس .» ةءارقلا   » نأ دِّدرن  انلعجت  يتلا  بابسألا  دحأ 

ةباغلاو ًائيش  ينعت  ةريزجلاف  .ةيلاع  ةيراعتسا  وأ  ةيزمر  ةقاط  ءاضفلل  نوكت  نأ  نكو 

قرتخي يذلا  رهنلا  كلذ  ُّبصي يف  غص  ٍلودج  لثم  ءاضفلا  حبصي  ِهيلعو  .رخآ  ًائيش  ينعت 

ةقيقحلا  » وأ يفسلفلا ،» لاؤسلا   » مسا ِهيلع  قلطن  نأ  اننك  يذلا  رهنلا  اورلا ، لمعلا 

«. ةيئاورلا

كفتلا اهتقيرط يف  ددحي  وهف  .تايصخشلا  فشك  ءاضفلا يف  مهاسي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ 

، اهنمزو اهناكم  بسحب  غتت  لصاوتلا  بيلاسأو  بيكارتلاو  ةغللا  نإ  .اهسفن  نع  بعتلاو 

رعملاو لاثمألاو  ديلاقتلاو  تاداعلا  جردن  نأ  اننك  ةحيسفلا  ءاضفلا  ةلظم  تحتو 

نأ ناكملا ، لالخ  نم  بتاكلل ، نك  ِهيلعو  .تايصخشلل  ةيداصتقالاو  ةيعتجالا  تايفلخلاو 

.79 ًةرشابم ٍءيش  يأ  لوقي  نأ  نود  ةيصخشلا ، نع  ًانانطأ  لوقي 

: لاثملا اذه  أرقنل 

اًءزج عطتقت  اهنإ  لب  ةعباطلا ، بناج  ىلإ  ةرشابم  عقي  يبتكم  هئوسل ، وأ  ظحلا  نسحل  »

نأش نم  .ًائيش  مهدحأ  عبط  لك  يسأر  برق  قاروألا  ةنوخسب  رعشأ  ىتح إ  هتحاسم ، نم 

مايألا .قاروألا يف  قفدت  ةتو  بسحب  مسقلا  لمعلا يف  عاقيإ  مخت  ىلع  دعاسي  نأ  اذه 
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ةعباطلا يف ىلإ  عرهيس  اًدحأ  نأل  تنرتنإلا ، حفصتو  ةءارقلا  نع  عنتمأ  لمعلا ، اهيف  رزغي  يتلا 

روباط لثم  اًما  رخآ ، مث  رخآ ، مث  هفلخ ، رخآ  فقي  ارو  هعبط ، ام  طاقتلال  ٍةظحل  يأ 

.80« ءادغلا ةعاس  رخآ  هايملا  ةرود  دنع  راظتنالا 

ةيصخشلا ةقالع  فشكيل  قمعأ  بهذي  لب  ناكملا ، نع  ةروص  دمحم  زيزع  انل  مدقي  ال 

نكل .تنرتنإلا  حفصتو  ةءارقلل  لمعلا  تاقوأ  صصخي  يذلا  فظوملا  اِهناك : .ك ،) وعدملا  )

الو .لمعلا  عاقيإو  ةكرشلا  ءاضف  ةعيبط  نع  ةركف  ءاطعإل  ةعباطلا  ةركف  رثتسا  وه  مهألا 

ئراقلا اهب  رعشي  .ك  وعدملا  سأر  برق  قاروألا  ةنوخسب  ساسحإلا  ىلإ  انه  هبتنن  الأ  اننك 

.ةرثؤم اهنكلو  ةغص  ةيسح  ةليصفت  اهنإ  .هترشب  ىلع 

مدآ يف ةيصخش  نع  تبتك  يلليب  ادنكويج  ءاضفلاب ، ةيصخشلا  ةقالع  نع  رخآ  لاثمو 

: ةنجلا ِهيعو يف  حتفت  ةيادب 

ةدحتم ءوض  رئاود  ىأرو  هينيع  ضمغأ  .بشعلا  ةحئار  َّمشو  ضرألا  ىلع  هفنأ  عضو  »

توص ةيكاحم  رفزتو  قهشت  هترصاخ  تحت  ةبطرلا  ضرألا  تناكو  .هينفج  ءارو  عستت  زكرملا 

.81« ..ساسحإلل ملستسا  ثو ، يريرح  ساعن  همهاد  .هسفنت 

هنإ صنلا ، ةيفلخ  ةليمج يف  ًةروص  سيل  ةرسآلا  هليصافتو  هتيسح  مغر  انه  ءاضفلاف 

فظوي .فاشتكا  ةبرجت  شيعيو  وتلل  قلُخي  ناسنإ  ةيصخشلا : ةعيبط  نم  اًءزج  انل  ُفشكي 

ينيع جراخ  ءيش  يأ  ينعي  ةلاحلا ال  هذه  ءاضفلاف يف  .اعلا  مهفي  نأ  لجأ  نم  اهلك  هساوح 

.ةيصخشلا

: رتسوأ لوب  عم  ةرملا  هذه  ةيصخشلاب ، ءاضفلا  ةقالع  نع  خأ  ٌلاثمو 

ًاقرطم هيتبكر ، قوف  هيدي  يتحار  اًعضاو  قيضلا ، ريرسلا  فرط  ىلع  خيشلا  سلجي  »

.هوحن ًةرشابم  ةبَّوصم  فقسلا  ىلع  اماك  ة  نأب  هيدل  ةركف  .ضرألا ال  ىلإ  قلمُحي  سأرلا ،

ةئم عبرأو  اًفلأ  تسو  ةينا  اًجتنم  ةيناث ، لك  ةَّرم  تمصب  حتُفيو  قلُغي  اماكلا  عارصم 

ُهَّلعف .قرف  يأ  كلذ  لَّكش  امل  بقارُم ، هنأب  فرع  ول  ىتحو  .ضرألل  نارود  لك  عم  ةروص 

يذلا ام  وه ؟ نم  قِّرؤملا : لاؤسلا  نع  ٍباوج  نع  ًاثحب  هتلِّيخم ، يف  رخآ ، ٍناكم  يف  ٌحراس 

؟ انه هلعفي 

هيلع بتُك  ضيبأ ، طيرش  اهنم  دحاو  لك  قوفو  .ةفرغلا  ءاجرأ  عزوتت يف  ةدع  ءايشأ  .. 
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حابصملا ىلعو  ةدضنم »  » بتُك ًالثم ، ريرسلا  ةدضنم  ىلع  .ةلصفنم  فرحأب  ةدحاو ، ةملك 

طيرشلا ىلع  بتُك  ةملكلا ، ىنعم  لكب  ًائيش »  » دعي وهو  رادجلا ، ىلع  ىتحو  حابصم ،» »

، هيلع قصلملا  طيرشلا  ىريو  رادجلا ، ىري  ةهربل ، هسأر  خيشلا  عفري  رادج .»  » ةملك قصاللا 

أرقي ناك  اذإ  ام  وه  ةلحرملا  هذه  هتفرعم يف  عيطتسي  ام ال  رادج .»  » ةملك اًسمه  ظفليو 

.82 هسفن رادجلا  ىلإ  ةطاسبب  شي  هنأ  وأ  طيرشلا ، ىلع  ةملكلا 

تلكلا أرقي  ناك  نإ  فرعي  كبترم ال  ٌخيش  .ناكملا  لالخ  نم  ةيصخشلا  رتسوأ  فشكي 

، ةبقارملا اماكو  ةفرغلا ، َرن  ول   لاَّعف  ٍوحن  ىلع  لصتل  ةركفلا  هذه  نكت  .ءايشألا   فرعي  وأ 

.ءايشألا ىلع  ةقصلملا  تلكلاو 

سيل وهف  ًالثم ، نوجسلا  بدأ  تاياور  .تاياورلا  ضعب  ِةلوطبلا يف  رود  ءاضفلا  بعلي 

ةمتعلا كلت   » ةياور .صَّنلا  لاطبأ  دحأ  لب  بسحو ، ةياكحلا  هيف  ثدحت  يذلا  ءاضفلا 

يذلا ءاضفلل  ديج  جذو  هالك  فينمل ، انه » نآلا   » ةياورو نولج ، نب  رهاطلل  ةرهابلا »

يفو .رارمتساب  لطبلا  ههجاوي  يذلا  مصخلا  هنإ  صنلا ، يف  ةيبلسلا »  » ةلوطبلا رود  بعلي 

يفو .ًاطيحم  ًءاضف  هنم  كأ  لطبلل  ًصخ  رحبلا  ناك  لاثملا ، ليبس  ىلع  ، 83« ياب ةايح   » ةياور

كأ ةياورلا  لعجت  ةيصوصخلا ، ةيلاع  ةيسحلا  نم  ًةحسم  ناكملا  قلخي  تاياورلا ، تائم 

.عقاولا مهولا  ةنماكلا ب  ةوجفلا  كلت  صلقي  يذلا  وحنلا  ىلع  اًعانقإ ،

: لاثملا اذه  ك يف 

قوسلا َقبي يف  راضخلا ،  عيب  نكامأ  ىلإ  ًالوصو  تاطسبلا ، اًزواجتم  بعتم  لصاو  »

رخآ يف  تاطسبلا  تعطقنا  .رخآ  ءيش  ال  ةسوكلاو ، مططلا  قيدانص  نم  ليلقلا  ىوس 

.84« ..اهلهجي يتلا ال  يشاوملا  ةحئار  ىلإ  هفنأ  دوقت  تلظ  حئاورلا  نكل  قوسلا ،

ىلع ةرداق  تناك  رطسأ ، ةثالث  يف  حئاورلاو ، روصلاو  ليصافتلا  ةيسحلا : ةحسم  َّنإ 

لالخ نم  ءاطبإلا  وكيإ : ُهركذ  ام  ققحت  اهنوك  نع  َكيهان  ةياورلا ، ىلع  عانقإلا  ةمس  غابسإ 

، ُلصحيس بعتم  نأب  انفرع  اذإ  ةصاخ  ةمهملا ، دهاشملا  ةءاضإ  لجأ  نم  ًانايحأ  نوكي  فصولا 

.ًاباَّصق هتفصب  ٍلمع  ىلع  يشاوملا » ةحئار   » عبتت دعب 

ليحتسي اليردنس  لثم  ةصق  نإ  .ةياكحلا  ليصافت  ليكشت  ايويح يف  اًرود  ءاضفلا  بعلي 

دقوم انلزأل  اهنم ، ةيجيلخ  ةخسن  ةعانص  ىلإ  انررطضا  ولو  ةيجيلخ ، ةلود  يف  ثدحت  نأ 
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يقتلي نأ  نم  ًالدبو  ةذوعشلا ، سرا  ةياد »  » كانه نوكتس  ةبيطلا  ةينجلا  نم  ًالدبو  دامرلا ،

« نوتاشلا  » قدنف حارفألا يف  ةعاق  ىلإ  للستت  اهاس  لفحلا ، اهصقاريو يف  اليردنس  مألا 

نك ام  نإ  لوقلا ، ةصالخ  .مألا  ِّمأ  ةكلملا ، هابتنا  تفلت  ىتح  تايتفلا  تائم  صقرتو ب 

رايتخا ربتعي  ببسلا ، اذهلو  .رخآ  ٍناكم  يف  هثودح  ادج  ُبعصي  اهنيعب ، ةئيب  يف  هثودح 

« تاهاركإلا  » كلت دحأ  هنأل  بتاكلا ، ىلإ  ةبسنلاب  ةيساسحلا  ديدش  ايجيتارتسا  اًرايخ  ءاضفلا 

اهب عفدلاو  ةياكحلا ، تالتحا  نقت  لجأ  نم  هسفنل  بتاكلا  اهعضي  يتلا  تادِّدُحملا »  » وأ

.هِنيعب ٍهاجتا  يف 

ةرمتسم داعبتسا  ةيلمع  اهنإ  .ءاصقإلل  ٌّنف  اهرهوج  يف  ةباتكلا  نأ  نآلا  ُفرعن  نحن 

يذلا ناكملا  وهو  ثدحي ، نأ  نك  ِل  طقف  ٌدحاو  ٌلتحا  انيدل  ىقبتي  ثيحب  تالتحالل ،

ءاقبتساو ءاصقإل  ةيرورضلا  رصانعلا  مهأ  دحأ  ىنعملا ، اذهب  ءاضفلاو ، .ةياورلا  هيلإ  يهتنت 

.اهيف ثدحي  نأ  نك  امو  ةصقلا ، تالتحا 

، ةنكاس وأ  ةرِّوطتم  ةحَّطسم ، وأ  ةبَّكرم  ةياورلا  تايصخشلا يف  نوكت  نأ  نك  ام  ردقبو 

، ةياكحلا اًكيرش يف  نوكي  امدنع  اورلا  ءاضفلاف  ءاضفلا ، نع  هسفن  ءيشلا  لوقن  نأ  اننك 

ةدياحم ةيفلخ  درجم  نوكي  امدنع  ىرخأ ، تاياكح  .تايوتسم يف  ةدعبو  اًبَّكرم  ًءاضف  نوكي 

.ةياكحلا ٍلعاف يف  غو  ًاتهابو ، اًحَّطسم ، نوكي  ثدحلل ،

اذإ اًما  َّغتيس  تايصخشلا  تاقالعلا ب  لكش  نإف  اِهناكم ، ةنبا  يه  تاياكحلا  نألو 

ًساح يف اًرود  ءاضفلا  بعلي  .نتاهنام  ىلإ  رصم  نم  وأ  رصم ، ىلإ  تيوكلا  نم  مهب  انرفاس 

ىلع ةيسحلاو  ةيلوقعملا  ةفص  غابسإ  ىلإ  ةفاضإ  ةياكحلا ، ءانب  ليكشتو  ِّصقلا ، راسم  ديدحت 

.اورلا اعلا 

ةياور يف  ليوروأ  جروج  لعف  ك  دوجوم ، غ  ٍناكم  قالتخا  ىلإ  ٌبتاك  أجلي  ًانايحأ 

، يعقاولا ناكملا  نم  ةيقيقح  كأ  لَّيختملا  ناكملا  لعج  ليصافتلاب ، هتيانع  ةدشل  هنكلو  ، 1984

ًاناكم ليوروأ  عنص  ٍّدح  يأ  ىلإ  .لَّيختملا  اورلا  اعلا  كلذ  ليصافت  انعقاو  ىرن يف  انلعجو 

تبتك ةياور  ةئم  لضفأ  نمض  ةياورلا  هذه  هيف  تربتعا  يذلا  دحلا  ىلإ  قيدصتلل ؟ ًالباق 

.ميات ةلجم  بسحب  ةيزيلجنإلاب ب 1933 و2005 ،

داؤف دادغبو  ظوفحم ، بيجن  ةرهاقو  قوماب ، ناهروأ  لوبنطسإ  ىلإ  رفاسن ، أرقن  امدنع 
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.اهصوخش نع  الو  اوعلا ، كلت  نع  ُمصفني  ءاضفلا ال  نأ  فيك  ىرنو  .اتاباوك  وتويكو  يلركتلا ،

ركيب عراش  وأ  ةرهاقلا  وأ  دادغب  ةباتك  ىلع  رمألا  رصتقي  الو  .ةدحاو  ةمُحل  مهعم  لِّكشي  هنإ 

نإف ِهيلعو  اهسفن ، ةيصخشلا  ِع  نم  ناكملا  ةباتك  بلطتت  ةياورلاف  هنيعب ، ٍنمز  ندنل يف  يف 

نأ نك  الو  .فوراطلا  ىسيع  تيوك  نع  اًما  ةفلتخم  هيبأ  نب  يسنملا  ىلإ  ةبسنلاب  تيوكلا 

نع اًما  ةفلتخم  فوراطلا  ىسيع  تيوك  نإ  كلذ ، نم  كأ  لب  . 85 اًدبأ هسفن  ناكملا  نوكت 

دعبأ يف بهذن  نأ  نكو  .بتاكلا  سفنل  ةقلتخم  ةيصخش  هالكو   86« توكتك  » تيوك

نم ٍدحاو  لكو  ةصح ،» يمأ   » تيوك وأ  ةيزوف »  » تيوك تسيل  توكتك »  » تيوك نأب  لوقلا 

لب بسحف ، ئراقلل  هريوصت  ينعت  ءاضفلا ال  ةباتك  نإ  . 87 هسفن باتكلا  ةيصخش يف  ءالؤه 

تايصخشلا ةقالع  ىلع  طغاضلا  هثأتو  تايصخشلاب ، هتقالع  ةعيبط  حضف  قمعأ يف  باهذلا 

.ديج جذو  فولعم  مأل  نوهئاتلا »  » ةياور .ضعبب  اهضعب 

ةصق نع  اًما  فلتخت  بيرغ ، وبأ  وأ  ةبوقعب ، وأ  ترامامزت ، لقتعم يف  ةصق  ةباتك  نإ 

بدأ يف  ةياور  اهنأب  لاقو  ءايشألا » لك   » يل أرق  مهدحأ  .ديوسلا  وأ  ادنلوه ، يف  جس 

ةقزوخ متت  هنيعب ، ٍناكم  يفف  .ةتكن  تحبصأل  تاياورلا  نم  اهغب  اهاَّنراق  ول  نوجسلا 

مساج ناك  رخآ ، ٍناكم  يفو  مهدولج ، يف  رئاجسلا  ءافطإو  ديسألاب ، مهُّيكو  لقتعملا ،

يتلا ةيصوصخلا  يه  هذه  .نوناقلاب  لهاج  هنأل  نمألا  طباض  نم  رخسي   88 يميظعلا

اهنيعب ةصق  َّنإ  .ةهباشتم  تاياورلا  لك  تناكل  اهالولو  اورلا ، اعلا  ىلإ  ءاضفلا  اهيفضي 

.اهئاضف بسحب  ثودحلا  ةليحتسم  وأ  قيدصتلل  ةلباق  حبصت 

: لمع ةشرو 

   (1

ةصقلا لقنت  نأ  نآلا  بِّرج  .ةيجيلخ  تايصخش  ب  ندنل  ثدحتلو يف  ةصق ، ةصق  بتكا 

؟ وه ٌءيش ك  يقب  له  .ةيجيلخ  ةلود  ىلإ  اهسفن 

   (2

؟ غتتس فيك  .كتنيدم  يف  ًالثم ) ويكونيب   ) ةلوفطلا صصق  نم  ةصق  ةباتك  دعأ 

   (3

ا هتثثأ  له  .ناكملا  ةباتك  كتقيرط يف  مِّيق  .ةيصصقلا  وأ  ةيئاورلا  كعيراشم  دحأ  ىلإ  دع 
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ُسكعني له  ةدقعلا ؟ قلخو  ثدحلا  عفد  يف  ناكملا  مهاسي  له  ليصافتلا ؟ نم  يفكي 

؟ تايصخشلا رُّوطتو  ةياكحلا  ىلع س  رشابم  ٍلكشب 

   (4

.لمعلا ةددحم يف  ةقاط  عشتو  صاخلا  اهيعو  كلت  ةيصخش ، ناك  ول  ناكملا ك  نع  بتكا 

.ثدحتي هلعجاو  ناكملا  نِسنأ  .اينيط  ًاتيب  وأ  ةريزج  وأ  اًنجس  نكيل 

: ةحرتقم تاءارق 

.أ   

.اسله بلاغ  ةمجرت : ناكملا ،) تايلج   ) رالشاب نوتساغ 

.ب   

.ريونتلا راد  .ناهبنلا  ثراحلا  ةمجرت : (، 1984  ) ليوروأ جروج 

.ت   

.ىدملا راد  لع ، حلاص  ةمجرت  ءسألا ،) لك   ) وغاماراس هيزوج 

.ث   

.ارافلا راد  نوهئاتلا ،)  ) فولعم مأ 

.ج   

.مولعلل ةيبرعلا  رادلا  ةصح ،) يمأ  نارئف   ) يسوعنسلا دوعس 

.ح   

.قورشلا راد  قدملا ،) قاقز   ) ظوفحم بيجن 

.خ   

.ىدملا راد  عبملا ،) تيتفلا   ) يلمرلا نسحم 
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سيساحألاو رعاشملا  فصو 

 
، تيفلخلا هيتاق  ىلع  فقو  يذلا ح  بيرغلا ، ناويحلا  اذه  دقف  دقل  »

نم عبانلا  يقيزيفاتيملا  باذعلل  ةيادبلا  ىطعأو  دبألا ، ىلإ  ةيناويحلا  هتداعس 

«. ٍنافو سئاب  ٍدسج  ةيدبألا يف  كلتو  قَّدُصي ، يذلا ال  هعوج  نمو  هتيجاودزا ،

وتاباس وتسنرإ 

ُدجي .ءاضفلاو  ةيصخشلا  ىلع  رصتقت  يصصقلا ال  بدألا  ةيفصولا يف  تاعوضوملا  نإ 

.ةركِف وأ  ٌساسحإ ، روعش ، دَّرجم : وه  ام  فصو  ىلإ  ارطضمو ، لب  ًابغار ، ًانايحأ  هسفن  بتاكلا 

عم ةيوس  لب  وتاباس ، ىري  ك  ءاقن ، ِةلاح  يف  ةياورلا  يف  ُرعاشملاو  راكفألا  رهظت  الو 

، يقن ناسنإلا غ  وه  ام  ردقب  ايقن ، اًسنج  تسيل  ةياورلا  نأل  .مهئاوهأو  لاطبألا  سيساحأ 

ًابدأ جتنتس  ةيعوضوملا ) ةجحب   ) راكفألاو رعاشملا  نم  دألا  لمعلا  ةيقنت  ةلواحم  نأ  ثيح 

.ناسنإلا ةقيقح  نع  اًيضاغتم  لاوحألا ، لضفأ  يفو  اًّحطسم ، ًابذاك ،

ِهيلعو اعلل ،» ةيلكلا  ايؤرلا  حرط   » يه وتاباس ، بسحب  ةياورلل ، ةيئاهنلا  ةمهملا  نإ 

تاذ يف  ِّربعت   » ام ردقب  ةينالقعلا ،» ةاُنبو  يجراخلا  اعلا  ةلاح   » نع ةداهش  مدقت  يهف 

نم ةياور  ولخت  داكت  ال  هيلعو ، . 89« ةملظ دوجولا  قطانم  كأو  يلخادلا  اعلا  نع  تقولا 

نشدن يتلا  ماخلا  ةداملا  يهو  ةيرشبلا ، ةبرجتلا  ميمص  نم  اهنأل  راكفألاو ، ِرعاشملل  ٍلوانت 

ةنوع بتُكت  ةماهلا ال  تاياورلا  نإ   » .اياكحلا كلت  اهنم  ُّلتسنو  ةيئاورلا ، اوعلا  كلت  اهنم 

فصو ددصب  اننألو  .هعيمج  بلقلابو  اهلك ، ِّساوحلاب  ُبتكت  اهنإ  .وتاباس  لوقي  طقف ،» سأرلا 

، اًبلاغ يه  ةدرجملا  اعملاو  دَّرجم ، وه  ام  فصو  ددصب  اننأ  ينعي  اذهف  رعاشملاو ، راكفألا 

٨٤



تاراعتسالا قلخ  ىلإ  انرطضت )  ) ٌتاعوضوم اهنإ  .ةيزاجملا  ةغللاو  ةراعتسالل  ةبصخلا  ضرألا 

« اذلا اعلا  نع  ِّربعي  ناسنإلل   حاتملا  ديحولا  ليبسلا  يه  ةراعتسالا   » نأل اهتعيبطب ،

.90 وتاباس بسحب 

ةباتكلا ب  ةقالعلاو  زاجملاو ، ةيفصولا  ةباتكلا  ب  ةقالعلا  ىلإ  قُّرطتلا  انل  قبس  دقل 

ربتخن يذلا  حرسملا  وه  راكفألاو  سيساحألاو  رعاشملا  ناديم  نإ  .ديرجتلا  مَّلسو  ةيفصولا 

، روعشلا نع  ةباتكلا  عساش ب  قرف  ة  نأب  فرعن  نأ  انه  انُّمهي  امو  .هذه  لثم  ٍتاودأ  هيف 

.روعشلا ِةباتكو 

.هيمديو ِهئراق  بلق  ُرسكي  هنإ  .نزحلا  ُبتكي  لب  نزحلا ، نع  ُبتكي  عرابلا ال  بتاكلا 

ةرم ُقشعي  هلعجيو  هتايح ، ٍّبح يف  لكب  هئراق  رِّكذي  لب  بحلا ، نع  ُبتكي  عرابلا ال  بتاكلا 

وح نأ  بتاكلا  بجاو  نم  .اهب  هئراق  قنخي  لب  ةدحولا ، نع  بتكي  عرابلا ال  بتاكلا  .ىرخأ 

فصي نأ  بتاكلا  جاتحي  رعاشملا ، كلت  ىلإ  ةفاضإو  .روعشلاو  ةركفلا  ب  ةفاسملا  كلت 

..لضعلا جُّنشت يف  ةدعملا ، أ  نيعلا ، ةقرح  دسجلاب : ةطبترملا  كلت  يأ  سيساحألا ،

رعاشملاو ةيقرولا ،» ةرئاطلا  ءادع   » ةياور نم  ةسبتقم  روطس  يلاتلا  لودجلا  يف 

.اهتمجرت لواحت  يتلا  سيساحألاو 

 

 
ةلاحلا صنلا

رهق يِّفصأو دروأ  حتفأ  ول  ُتين  دقف  ةظحللا ، كلت  امأ يف  .ةدابعلا  ةجرد  ىلإ  تاقوألا ، ِبلغأ  يف  اباب ، ُّبحأ  ُتنك 

.يدسج نم  ةنوعلملا  هءامد 

قانتخا يدي َّدمأ  نأ  ديرأ  .ًاتمصم  ءاوهلا  نوكي  نأ  ضرتفي  .اًبيرقت ال  ًاتمصم  ًاظيلغ ، ناك  ماري ، ام  ىلع  ءاوهلا  نكي   

.ةيئاوهلا يتبصق  اهب  وشحأ  ةغص ، عطق  ىلإ  ءاوهلا  مطحأف 

رابكإ .سمشلا ىلإ  سمشلا  ُداَّبع  ريدتسي  لثم  هيلإ  ُريدتست  نويعلا  تناك 

نيعلا ةقرح  .هيف ًةنوميل  رصعو  َّينفج  بلق  اًصخش  نأ  ول  ك  ةرخبألا ، نم  ينناقرحت  يانيع  تناك 

راصح .نسح مسا  عس  ىدل  ةيئاوهلا  يتبصق  ىلع  ناتيذالوف  نادي  تقبطأ 

قيض .ءاوهلا نم  ةغرافلا  ةغصلا  يتعاقف  لخاد  قهشأ 
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كربخي هنإ ال  .ةيريوصت  وأ  ةيراعتسا ، ةغلب  سيساحألاو  رعاشملا  ينيسح  دلاخ  فصي 

ًائيش بتكي  نأب  يفتكي  فوس  ًةعارب  لقأ  اًبتاك  نإ  .كينيع  ُقرحي  لب  نيعلا  ةقرحلا يف  نع 

.هيِّمسي نأ  نود  روعشلاب  كبلق  أل  ينيسح  َّنكلو  رهقلاب ،» رعشأ  ُتنك  : » ليبق نم 

ديرب يعاس   » ةياور يف  ةشهدلا ، ةغلاب  بلغألا ،) يف  ةيراعتسا   ) ةيفصو اًروطس  ُدجن 

«، لخادلا وحن  اًقيمع  ٍبولقم   » ٍلجر لثم  ادون  ولباب  رعاشلا  ُفصي  يوارلاف  .اًضيأ  ادون »

يفو فنعلا ،» اذهب  بلق  اهيف  هل  ناك  يتلا  تارملا  ةليلق  تناك  دقل   » أرقن قشاعلا  ِبلق  نعو 

رطسأ ةثالث  ةيريوصتلا يف  رعاشملا  نم  ةيلاوتم  أرقن  لجخلاب  لطبلا  هيف  ُرعشي  يذلا  دهشملا 

: ةقفدتم

، اوجرأ يزمرق ، رمحأ ، ظف ، ادب ، رماض ، كبترم ، قونخم ، مَحفم ، قونزم ، هنأ  سحأ  »

ديرأ تناك : اهنكلو  هنهذ ، ىلإ  ٌتلك  ةرملا  هذه  تدرو  دقو  .ٍهتنم  جزل ، بوركم ، بطر ، ٍناق ،

«. تومأ نأ 

ةوجفلاو ب هِمف ، نم  تجرخ  يتلا  تلكلاو  لطبلا ، تباتنا  يتلا  رعاشملا  ةيلاوتم  َّنإ 

.هلك هدسج  يفو  ِهبلق ، ئراقلا يف  هب  ُرعشي  ٌءيش  نثالا ،

: لمع ةشرو 

   (1

، مدنلا ةغلا ،  ) .تاراعتسالا مادختسا  َشخت  الو  كُّصخت ، ٍةغلب  رعاشملا  هذه  فصت  نأ  بِّرج 

(. هركلا ةطبغلا ، قوتلا ،

   (2

ةضومح  ) ةيراعتساو ةيريوصت  ةغلب  ةيدسجلا  سيساحألا  نم  ةعومجم  فصت  نأ  اًضيأ  بِّرج 

(. ةبقرلا .علا أ  فافج  .فنألا  فيزن  .عادصلا  .ةدعملا 

   (3

ثدحي الأ  وه  نطولا  : » افنك ناسغل  دلاخلا  سابتقالا  رَّكذت  .ةركف  فصت  نأ  نآلا  بِّرج 

دق نكت  اذإ   .لجعتست  .ةدرجم ال  ةركفل  كصخي  اًفيرعت  دجت  نأ  نآلا  بِّرج  هُّلك .» كلذ 
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.نيرمتلل يعاد  الف  هنأشب ، ةجضان  ٍتاعانق  ىلإ  تلصوتو  اًرارم ، هتلمأتو  رمألا  يف  تركف 

.كفتلا كتقيرط يف  نع  ِّربعت  ةغللا ل  عيوطت  لب  اهتاذ ، فدهلا يف  يه  ةغللا  تسيل 
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؟ ءيدر ٍلكشب  ُفصت  فيك 

 
ٍلكشب ُبتكت  تنك  اذإو  .روهمج  كل  ُحبصيسف  ءيدر  ٍلكشب  بتكت  تنك  اذإ 

.ءاَّرق كل  ُحبصيسف  دِّيج 

ساغ ميلو 

عُّونت ىلع  ةشهدملا  ةيفصولا  جذنلا  نم  ديدعلا  انأرق  ةقباسلا ، تاحفصلا  ىدم  ىلع 

ِل تامالعلا  ضعب  عضن  نأ  اًما ، انثحب  عوضوم  ىلع  انتيؤر  مِكُحن  ل  يقب ، .اهتاعوضوم 

قطن مَّيُقت  ال  ةيعادبإلا  ةباتكلا  َّنأب  ُفرعن  اننألو  .ةئيدرلا  ةباتكلا  ِهيلع  نوكت  نأ  نك 

ٍلكشب ةدعاقلا  فرعي  نأ  نانفلا  ىلع  َّنأو  ةجيتنلاو ، ببسلا  قطن  لب  أطخلاو ، باوصلا 

هتبلوقو هنينقتب  موقن  ًائيش  تسيل  ةقئاذلا  َّنألو  ، 91 زاتمم ٍلكشب  اهرسكي  ل  ديج ،

سيلو ةئيدر ، ةباتك  نوكي  نأ  ُنك  امل  لتحا »  » وه بابلا  اذه  دس يف  ام  لكف  هتسسأمو ،

.ةءادرلا هيضتقت  امل  اًعطاق  ًانوناق 

فصولا ِتافدارتملا يف  مادختسا  ًالوأ :

نإ ًاسعو .» ًابعص  اًرابتخا  ناك   » وأ اًنسحو ،» ًاليمج  اًموي  ناك  : » مهدحأ لوقي  نأ  لثم 

كحن ام  ردقب  ىرخألاب ، ةملكلا  لادبتسا  نك  ُثيحب  تافدارتم  ةغل  تسيل  ةيبرعلا  ةغللا 

نأ نك  ام  ردقب  اًنسح ، وأ  ًاليمج ، نوكي  نأ  نك  ءيشلاف  .اهنيعب  ٍةلاحل  ةينول  تاجُّردت 

مادختسا نإ  ةغللا ، اهيف  كرحتت  يتلا  ةيفصولا  ةقطنملا  تناك  ايأ  .ًالئاه  وأ  ًيظع ، نوكي 

نأل بعتلا ، نع  زجعلاب  ًانايحأ  يحوي  ضعبلا  بناجب  هضعب  ىنعملا  تبراقتم يف  تظفل 

« ًاليمج  » ءيشلا ناك  ام  اذإ  فرعي  هنإ  .هلوق  ديري  يذلا  ام  طبضلاب  ُفرعي  عرابلا »  » بتاكلا
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ةظحللا فرعي  هنإ  .طبضلاب  هنع  ثحبي  يذلا  ىنعملل  ةينوللا  ةجردلا  ُفرعي  هنإ  اًنسح .»  » وأ

.لتكالا ةلاح  نلعي  اهتياهن ل  ةغيلب يف  ةطقن  عضيو  ىنعملا ، اهيف  ُلمتكي  يتلا 

: يدنيللا ليبازيإ  لوقت 

.ةلاح فصت  وأ  اًروعش  قلختس  يتلا  ةقيقدلا  ةملكلا  دجت  لمعت   نأب  ٌريدج  رمألا  »

دجت نأ  كيلع  نكلو  كيلإ ، جرخت  ىتح  كسأر  َّكح  كتلِّيخم ، مدختسا  سوماقلا ، مدختسا 

.92 ةحيحصلا ةملكلا 

: يفصولا راركتلا  ةلاحل  جذو  اذه 

ىلع داتعأ  نإ  ام  ..ةديرش  ةعئاض  ابحأو  يلهأ  ب  ميحجلاو  باذعلا  ناولأ  ىرأ  »

ارفزو اكبو  اعد  ناردجلا  ددرتو  يعومد  ةداسولا  برشتو  فاحللا  عم  مءاوتأو  ريرس 

«. ..رطملاب ءسلا  نذأتو  بُحُّسلاب  ءاوجألا  دلبتت  ىتح  ..ةليل  لك  ىحلا 

نم ررحتت  ل  ناكمإلا  ِردقب  اهريوحتب  تمق  دقو  ام ، ٍةياور  نم  ةلتسم  ةرقف  هذه 

هينعي يذلا  ام  لءاستي  ةرقفلا  هذهل  ئراقلا  نإ  .ةيرحب  اهصُّح  انناكمإب  نوكيو  اهردصم 

بِتك ام  نإ  .دورشلا  مأ  عايضلا  .ميحجلا  مأ  باذعلا  .نالخلا  مأ  لهألا  طبضلاب : بتاكلا 

ةيلاكشإلا نع  كيهان  .رطس  فصن  وأ  ٍرطس ، هلازتخا يف  نك  ناك  فصنو  نيرطس  ايفصو يف 

رطسألا هذه  أرقت  كنإ  نزحلا .) ةباتك   ) نع اًضوع  نزحلا ) نع  ةباتكلا   ) اهارن يف يتلا  ىرخألا 

.للملاب رعشت  كنأ  وه  ةقيقح  أوسألاو  فطاعتلاب ، رعشت  نأ  نود 

طبضلاب فرعي  هنأب  ئراقلا  رعُشي  نأ  صنلا ، ىلع  هتطلس  ضرفي  نأ  بتاكلا  ىلع  يغبني 

ةيقبلا نع  ينغتسيو  ةقيقحلا ، نع  ًابعت  كألا  قدألا ، ةفصلا  راتخي  نأ  .هلوق  ديري  يذلا  ام 

.فيثكتلا يعاودل 

ةياور نم  هانسبتقا  اًقباس  اًجذو  نإف  اًمومع ، ةينفلا  ةدعاقلا  يه  هذه  تناك  اذإو 

: زاتمم ٍلكشب  ةدعاقلا  رسكي  عراب ، ٍبتاكل  ًءانثتسا ، ربتعي  ادون » ديرب  يعاس  »

، اوجرأ يزمرق ، رمحأ ، ظف ، ادب ، رماض ، كبترم ، قونخم ، مَحفُم ، قونزم ، هنأ  سحأ  »

ديرأ تناك : اهنكلو  هنهذ ، ىلإ  ٌتلك  ةرملا  هذه  تدرو  دقو  .ٍهتنم  جزل ، بوركم ، بطر ، ٍناق ،

«. تومأ نأ 
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دوعصب هبشأ  وهو  ةيروعشلا ، ةلاحلا  يف  دُعاصت  ةلاح  نع  ِّربعي  انه  وللا  جردتلاف 

.ىنعملا نع  بعتلا  نع  اًزجع  سيلو  يقيسوملا ، مَّلسلا 

يفصولا لُّهرتلا  ًايناث :

عايضلاو نالخلاو  لهألا  ب  ميحجلاو  باذعلا  ناولأ  نع  هالعأ ، ةرقفلا  عجرتسا 

ًابتك ألو  تاحفصو ، تاحفصل ، دت  نآلا  اهلَّيخت  .ةيبيرقتلا  تافدارتملا  هذه  لكو  دورشلاو 

ةيئانثتسالا وأ  ةردانلا  ةلاحلاب  تسيل  يهو  عونلا  اذه  نم  ةثك  اًبتك  ُتأرق  دقل  .اهلِماكب 

ٍناجلو ريرحتلل  ٍبايغ  نم  رعلا  باتكلا  ةعانص  قوس  ِهيناعن يف  ام  لك  عمو  ظحلا ، ءوسل 

دجت بتك ) ىلإ  ةلوهسب  لوحتت  يتلا   ) تارقفلا هذه  تحبصأ  رشنلا ، رود  صوصنلا يف  مييقتل 

باَّتكلا وأ  يلحملا ، باَّتكلا  معد  ةجحب  اًبلاغ  ثدحي  كلذ  نأ  أوسألاو  رشَّنلا ، اع  ىلإ  اهقيرط 

.بابشلا

قنخ ةطاسبب  ينعي  هنإ  ايتاذ ، هسفن  ِّرسفي  يفصولا  لهرتلا  حلطصم  نإ  لاح ، ةيأ  ىلع 

.ةيفصولا ةغالبلا  نم  تاقبطو ، تاقبط ، تحت  ةركفلا 

داعبتسالا  » ىلع بتاكلا  ةردقم  يقيقح يف  ٍزجع  ىلإ  شي  يفصولا  لهرتلا  دوجو  نإ 

جذومنلا ىلع  قبطني  ام ال  وهو   ) ةليزج ٍةغلب  بتاكلا  اذه  عَّت  ام  اذإ  ةصاخ  باختنالاو ،»

.يرحس ٍناكم  نم  انيتأت  تناك  ول  ك  ةغللا  قفدتت  نأ  ًانايحأ  ثدحي  ةبسانملاب .) قباسلا 

« يفطاعلا قُّلعتلا   » هبشي ا  ُباصيف  ةَّصاخ ، ةيبذاج  هبتك  ٍرطس  لك  يف  بتاكلا  ُدجي 

ِّبح نوطروتي يف  نيذلا  باَّتكلا  .ةملك  يأ  نم  صلختلا  ىلع  رداق  ةطاسبب غ  هنإ  هتلكب ،

قشع دض  نَّصحم  ىقبن  نأ  جاتحنو  كلذل  نوضَّرعم  انلكو  اًبلاغ ، اهيف  نوقرغي  مهتغل 

ةفاضإ ىلع  ٍرداق  غ  ميقع ، ٌرطس  هنكلو  ًالعف ، ًاليمج  اًرطس  كلذ  نوكي  دق  .ةصاخلا  انصوصن 

َاع ثثؤي  الو  ةيصخش ، نع  فشكي  الو  ثدحب ، عفدي  وهف ال  اورلا ، لمعلا  ىلإ  ٍءيش  يأ 

ًالعاف يف اًرطس  سيلو  اَّجم ، وهف  ِهيلعو  هتاذبو ، هتاذل ، ٌليمج  ٌرطس  ةطاسبب  هنإ  .ةياورلا 

نم طيخلا  اذه  َّلتسي  نأ  دحأ  لواح  اذإو  ةياورلا ، جيسن  نم  ًاليصأ  اًءزج  سيل  هنإ  .صنلا 

.قرف يأ  ظحالن  نل  ..لمعلا 

جروج حئاصن  ىدحإ  هذه  ًااد .» اهنع  ِنغتساف  ةملك ، نع  ءانغتسالا  كناكمإب  ناك  اذإ  »

نع اًقباس  اهانركذ  يتلا  تغينوف  تك  ةرطسم  ركذتن  نأ  اًضيأ  ديفملا  نم  .باَّتكلل  ليوروأ 
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ةديدش ةرطسم  اهنإ  ةيصخشلا .) فشك  / ثدحلا عفد   ) ةياورلا لخاد  ةبوتكملا  ةلمجلا  ةيلعاف 

ام ذإ  .ةبوتكملا  انصوصن  عم  يفطاعلا  طروتلا  دض  اًزاتمم  اًنير  نوكت  نأ  اهنكو  ةمارصلا 

بعصي يف اًضيأ ؟ يلكلا  وه  امو  يساسألا ، وه  ام  ةياورلا ، نع  اًضئاف  هَّدعن  نأ  نك  يذلا 

نأ يننك  له   ) هتاذب لاؤسلا  نكلو  نأشلا ، اذهب  اهن  ٍمكح  ىلإ  لصوتلا  ةثك  ٍنايحأ 

.فيثكتلا ىوتسم  ىلع  كِّصن  ًالئاه يف  ًاقرف  ثدُحي  نأ  نك  ةملكلا ،)؟ هذه  نع  ينغتسأ 

ةقيقحلاو راركتلاو ، يفصولا  لهرتلا  ب  اًضيأ ) باَّتكلاو   ) ءاَّرقلا نم  ثك  طلخي  ًاخأو ،

ةغللا يه  ةجاحلا ، نع  ةضئافلا  ةغللا  وأ  يفصولا ، لُّهرتلا  .نثالا  اًعساش ب  ًاقرف  كانه  نأ 

وه رخآلا ، بناجلا  ىلع  راركتلا ، .ةيناجملاب  اهَمسن  نأ  نكو  صَّنلا  ىلإ  ًائيش  ُفيضت  يتلا ال 

، دَّمعتم راركتلا  .ةركفل  َّعم  ىًدص  وأ  بعتلا ،) زاج  نإ   ) يقيسوم ثأت  ثادحإل  ةيغالب ، ةادأ 

راركتلا  » نأب كرالك  رتيب  يور  ىري  .هبتاك  نم  ٍةلفغ  صنلا يف  ىلإ  تللست  ةضئاف  ًالمج  سيلو 

: لوقي . 93« ضعبلاب اهضعب  ءازجألا  طبري  دمعتملا 

، تارابعلا ةيحاتفملا ، تلكلا  راركتف  هتدَّمعت ، نإ  طقف  نكل  ةباتكلا ، لاَّعف يف  راركتلا  »

.لمعلل سيئرلا  عوضوملا  ززعي  ايجوم  ًالوطو  ةينبو  ةتوو  اًعاقيإ  قلخيس  ةصقلا ، رصانعو 

يفو تاباطخلا  يفو  ةهاكفلا  يفو  ةياعدلا  يفو  بدألا  يفو  اقيسوملا  راركتلا يف  اذه  لثم  لمعي 

.94« يوبألا هيجوتلا  يفو  ينيدلا  ظعولا  يفو  ميلعتلا  يفو  ةيسايسلا  ةغالبلا 

ىوتسم عفر  ةوق يف  هل  ءارعشلاو  ةباتكلا  انف  يدايأ  راركتلا يف  نإف  كرالك ، بسحبو 

.سَّدقملا باتكلاو  طاسألا  ىوتسم  ىلإ  هقُّوفتو  باطخلا ،

اثلا مهَّتن  نأ  لهسلا  نم  .راركتلاو  ةضئافلا  ةغللا  طلخت ب  ةبَّردملا  علا غ  اهدحو 

نم ةغللا  ام يف  لك  لتقت  ةثك  ياحأ  هتلازإ يف  نأ  ةقيقحلا  نكلو  صَّنلا ، نع  ضئاف  هنأب 

نآلا فرصتنل  بعشلل .) بعشلاب ، بعشلا ، مكح   ) ةيطارقودلا فيرعت  ركذتنل  .ةغالب 

ةليمج ةلمج  وتلل  تلُتق  دقل  هلو .) هب  بعشلا ، مكح   ) .ًالهرت هرابتعاب  راركتلا  ليزنو  ةنوعرب 

.ركذتلا ةلهسو  ادج 

ةيطمنلا روصلا  ًاثلاث :

ةتيملا تاراعتسالا  .ليصفتلاب  عوضوملا  اذه  انلوانت  زاجملاو  فصولاب  صاخلا  لصفلا  يف 

ٌءيش اهنإ  .ةيؤرلا  طيمنت  ىلإ  ةغللا  طيمنت  ىدعتت  يتلا  تاهيشيلكلا )  ) ةيطمنلا روصلاو 
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.بلاوقلا كلت  رسك  يه  اًديدحت ، بدألا ، ةفيظو  نأ  بلاوق يف ح  اعلا يف  لزتخي 

ٍعب رومألا  ىلإ  رظنلا  ىلع  ةردقلا  لتقت  ام  ردقب  ةغللا ، ُلتقت  ةيطمنلا  روصلا  نإ 

مادختسا لبقت  تنك  اذإف  ةيعادبإلا ، ةباتكلا  ىلع  ةميخو  جئاتن  تاهيشيلكلا  هذهل  .ةديدج 

، ينعي اذه  .اًضيأ  ةكلهتسم  راكفأ  ةراعتسا  كيلع  لهسلا  نم  نوكيسف  ةكلهتسم ، ٍتابعت 

لفطلاو ةريرشلا ، بألا  ةجوز  نع  أرقنس  تارملا ، يالم  اهريودت  ديعأ  يتلا  ةغللا  نع  اًضوع 

اهفرعن جذا  نع  أرقن  فوس  .قفانملا  نيدتملاو  يزاهتنالا ، رجاتلاو  دسافلا ، يسايسلاو  ءيربلا ،

ُحواس ةيرشبلا ، ةبرجتلا  حزق  سوق  ةديدج يف  ةيناسنإ  ٍراوطأ  فاشتكا  نع  اًضوعو  اًقبسم ،

.دبألا ىلإ  انناكم 

ام ردقب  مأ ال ، ةيقيقح  تناك  نإ  تسيل  ةلكشملاو  .جذنلا  هذه  ةيقيقح  يفنأ  يننإ ال 

.تاكيراكلاب هبشأ  ةيقرو ، ٍتايصخش  عنصتو  ةيلازتخاو ، ةحَّطسم ، اهنوك  ةلكشملا يف  نمكت 

ماكحألا قالطإ  اًعبار :

ةركفلا ىوتسم  ىلع  وهف  .بدألا  ةفيظو  ميمص  عم  اًبلاغ ، ُضراعتي ، ةمكاحملا  قطنم  نإ 

(، صنلا قوف   ) ام ٍناكم  انلعجي يف  لب  .صنلا  عم  ةيقفأ  ةيراوح ، ةيلدج ، ةلاح  انعضي يف  ال 

.هِمكاحنو ةيلجلاو ، ةيقالخألا  انترطسم  ءايلع  نم  هيلإ  رظنن 

لب يقالخألاو ، يفسلفلا  اهبلُص  تسيل يف  ماكحألا » قالطإ   » ةيلمع ةيلاكشإلا يف  َّنكلو 
سيل ام ،) ٍةيصخش  ىلع  هذه  انتلاح  وأ يف   ) ام ٍصخش  ةمكاحم  ةلكشملا يف  .يِّنفلا  اهفعض  يف 

ةيِّنفلا ةدعاقلا  فلاخت  نايحألا  نم  ٍثك  اِهنوك يف  لب يف  ةرورضلاب ، ةيقوف  ةسرم  اهنوك  يف 

.95« ربخت الو  ِرأ ، : » لوقت يتلا 

، ةعتملا لماكلا يف  هَّقح  ئراقلا  نم  بتاكلا  قرسي  اًبناج ، ىرخألا  انتاظفحت  انعضو  اذإ 

ٍةلوهسب هربخي ، امدنع  .اًزهاج  ىنعملا  همِقلي  امدنع  تاقالعلا ، عنصو  طبرلاو  طابنتسالا  ةعتم 

ةبعل بعلي  ئراقلا  لعجي  نأ  نع  اًضوعو  .ادج  ةريرش  ةيصخش  ءاقل  كشو  ىلع  هنأ  رفتُغت ، ال 

غلاب رعشي  هدجن  ةيصخشلا ، نأشب  هُّصخي  ٍمكح  ىلإ  لصيل  ةلدألا  طيخ  عبتتيو  صنلا ، عم 

.فاشتكالا هقح يف  هنم  قرس  بتاكلا  نأل 

ىلإ اهعم  يض  نأ  لب  ءارمحلا ، ةعبقلا  تاذ  لوضف  نع  هربخت  نأ  ئراقلا  ديري  ال 

قلزنت ةغصلا  اهمدق  ىري  نأ  لب  اليردنس ، لجو  ةقر  نع  هربخت  نأ  اًضيأ  ديري  .ةباغلا ال 
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، مألا تقشع  ةغصلا  رحبلا  ةيروح  نأب  لوقن  نأ  لهسلا  نم  لثملابو ، .يجاجزلا  ءاذحلا  نم 

.بُحلا ىلع  ٍدهاش  ربكأ  وه  رحب  دبز  ىلإ  لُّوحتلا  ترثآو  هلتقت ، نأ  تضفر  اهنأ  ةقيقح  نكلو 

َّنأ وه  اًديدحت ، تايصخشلاب  قلعتي  يف  ماكحألا » قالطإ   » ةيضق ىرخألا يف  ةيلاكشإلا 

كيهان .ةلِّوحتمو  ةيمان  الو  ةيكيمانيد  دوعت  اهنإ ال  .دبألا  ىلإ  كلت  اهتفصب  غَمُدت  ةيصخشلا 

ءاقتناب فصولا ، ةداج  مازتلا  اذل ، .اهحيطست  َّمتي  ىتح  ةفصلا  كلت  يف  لزتُخت  اِهنوك  نع 

ةيصخشلا فشتكن  ل  لثمألا  بولسألا  وه  ضئاف ، وه  ام  داعبتساو  ةيرورضلا  ليصافتلا 

.ًايرغم ادب  هم  ام ، ٍبلاق  طروتت يف  نأ  نود  ومنلاب  اهل  حمسنو 

: لمع ةشرو 

   (1

اهبطشب مقو  ةضئافلا  تلكلا  نع  ثحبا  .ةديدج  ٍعب  هأرقاو  كل  ميدق  ٍّصن  نع  ثحبا 

.ناكمإلا ِردقب  راركتلا  رمثتست يف  نأ  اًضيأ  لواح  هفيثكت ؟ دعب  كل  ودبي  فيك  .صّنلا  نم 

، يقيسوملا لكشلا  اذهب  ةباتكلا ، حبصت  ىتح  ةلواحملا  دواع  .راركتلا  تِّبثو  ضئافلا  نم  صَّلخت 

.كيلإ ةبسنلاب  ةيعيبط  ةيلمع 

   (2

تك رايع  صنلا  ةلمج يف  لك  ربتخا  .ةصق  ةصق  وأ  ةياور  نم  ًالصف  كل ، ًادق  اصن  دِج 

ةلمجلا ةفيظو  اًضيأ  فِضأ  ةيصخشلا .) فشكت  وأ  ثدحلا  عفدت  نأ  بجي  ةلمجلا   ) تغينوف

طورشلا اهيلع  قبطنت  ةلمج ال  لك  نم  صَّلخت  ايفطاعو .) ايسح   ) اورلا اعلا  ثيثأت  يف 

ىلع كتردق  اًما  كلت  امدنع  ةغللا  ىلع  كتضبق  يخرت  نأ  كنكو  ةمارصب  أدبا  .هالعأ 

.فيثكتلا

   (3

، هلجل صنلا  اذه  بحت  له  .ناكمإلا  ردقب  ةديدج  ٍعب  هأرقا  .صاخ  ٍلكشب  هبحت  اصن  دِج 

اذإ  بتاكك ، كتسم  ىلع  يقيقح  ٌرطخ  اثلا  رايخلا  كدحو ؟ كُّصخت  ةيتاذ  بابسأل  مأ 

كقلعت رسكت  نأ  درجمل  صنلا  يف  لِّدعت  نأ  فيطللا  نم  نوكيس  .لوألا  طرشلا  ققحتي 

.هيف يفطاعلا 

   (4
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سِّركت له  ةيط ؟ ةحَّطسم ؟ كل  ودبت  له  .تايصخشلا  صحف  ةَّينب  كل  ًادق  اصن  أرقا 

طاقن اهيلإ  فضأ  .اهديقعتل  ٍلبس  نع  ثحبا  ناسنإلاو ؟ اعلا  ىلإ  رظنلل  ةزهاج  بلاوق 

لب قلُخت ، تايصخشلا ال  نيوب : ثيبازيلإ  ةحيصن  رَّكذت  .ةبَّكرم  براجت  تاضقانتلا ، فعضلا ،

.اهيلع ُعي 

   (5

ام .ةيط  ةيصخش  نع  اهترضح ، يتلا  تايحرسملاو  مالفألا  وأ يف  ارقلا ، كخيرات  ثحبا يف 

؟ ةحفصلا ىلع  ًالقث  كأ  اهلعجو  اهديقعتل  هلعف  كنك  يذلا 

: ةحرتقم مالفأ  / تاءارق

.أ   

ةادألا 32. نيوكت ، تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

.ب   

ةيكيمانيد تايصخش  فاشتكال  نيراو  تاينقت  ةياورلا ، ةباتك  تاينقت   ) سيرك يسنان 

.مولعلل ةيبرعلا  رادلا  رظن .) تاهجوو 

.ت   

ةيصخش لوح  ةيشاقن  ةقلح  لِّكش  .رافحلا  ليبن  .د  ةمجرت  رطعلا .)  ) دنكسوز كيرتاب 

؟ ةلِّوحتم مأ  ةتباث  ةبكرم ؟ مأ  ةحطسم  كل  ودبت  له  يونرغ .» »

.ث   

لوح ةيشاقن  ةقلح  لِّكش  ايلكسم .) راد   ) ربسإ ةماسأ  ةمجرت  ابروز ،)  ) سيكازتنزاك سوكين 

؟ ةلوحتم مأ  ةتباث  ةبكرم ؟ مأ  ةحطسم  كل  ودبت  له  ابروز .»  » ةيصخش

.ج   

ةعاس خبطملا  دهشم  يف  روم .) نايلوجو  زنكبوه  وتنأ  ةلوطب  )  Hannibal مليف دهاش 

كءاقدصأ رواح  لك ؟»  » ِدي عطقب  رتكيل  لابيناه  روتكد  مقي  اذامل   .ةطرشلا  ةيرود  لوصو 

ةروص اهلازتخا يف  كنك  يتلا ال  ةبكرملا  ةيصخشلل  زاتمم  جذو  اذه  .تالتحالا  اوفشتكاو 

.رشلل ةيط 
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.ح   

« اراهوأ تيلراكس   » ةلطبلل ةحفص  صالختسا 20  لواحو  حيرلا » عم  َبهذ   » مليف دهاش 

.طقف اهلاعفأو  اهلاوقأ  نم  ةطبنتسم 
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عبارلا  لصفلا 

ةياكحلا 

باتكلا ُهلقي  ام  
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..ةباتكلاو ةقيقحلا  شماه  ىلع 

 
ميلعتل اًزكرم   » كانه نأب  ةدحتملا ، تايالولا  تسرد يف  ةقيدص ، ينتربخأ  ةيادب 2013  يف 

ميلعت اننك  ال  نكلو ، ىلوألا : يلعف  ةَّدر  تناك  .اهيف  تجَّرخت  يتلا  ةعماجلا  يف  ةباتكلا »

.كلذ نك  ىلب ، ةطاسبب : تَّدر  يتقيدص  ةباتكلا !

، ةدحاو ةيصصق  ةعومجمو  تاياور  سمخ  ترشنو  ُتبتك  دق  حلا  كلذ  ىتح  ُتنك 

بتكأ ُتنكو  قوماب ، فيرعتب  اًجذاس » ًابتاك   » تنك دقل  .ٍءيش  يأ  ٌدحأ  ينمِّلعي  نأ  نود 

اذه ىلع  يسفنب  بيجأ  نأ  ُتررق  ةليللا  كلت  .هلعفأ يف  ةركف ع  دأ  نود  يرطف ،» ٍلكشب  »

يف ًابيرقت ، ًابَّيغُم  وأ  اًدوقفم ، ناك  ام  دجأل  تقولا ، لاوط  تنرتنإلا  بوجأ  ُتحر  .لاؤسلا 

حنم ةيدرسو ، ةيدقن  تافرتحم  باَّتكلل ، تافكتعمو  تاركسعم  لمع ، شرو  ةيبرعلا : انتفاقث 

تائم غلاب ، رورسب  اًضيأ ، ُتدجوو  ةيعادبإلا ، ِةباتكلا  يف  سويلاكبو  تسجام  جماربو 

اوكراش بسحف » بوهومو  ةرقابع   » مهنظأ ُتنك  باَّتك  .اهتاودأو  ةعنصلا  نع  نيوانعلا 

.نورخآو زيكرام ، يدنيللا ، ليبازيإ  ويرانيسلا : ةباتكو  ةصقلا  جاتنإل  لمع  شرو  ىلع  اوفرشأو 

يتلا ةيبرعلا ، ةفاقثلا  ةليلس  انأف  ةيفاقث ،» ةمدص   » بَّبس يل دق  رمألا  نأب  ُلوقلا  نك 

ٍتاسفت ىلإ  ةقلطم ، ةيحيرأب  أجلن ، نحن  .ةباتكلا  نع  ةيبيغ  وأ  ةيقيزيفاتيم  اًراكفأ  ىنبتت 

ًاليقث يف ًاثرإ  انيدل  نإ  .رعشلا  ناطيش  رقبع ، يداو  ماهلإلا ، يحولا ، بتكن : ام  لكل  ةيئاروام 

.ةقطرهلا نم  ٍبرض  لثم  يعادبإلا ، بيردتلا  ةركف  ودبت  ببسلا ، اذهلو  رضملا ، اذه 

عيبن اَّنك  ول  اهءازإ ك  ضعبلا  رعشيو  لالغتسالاو ، بُّسكتلا  ليبق  نم  ًائيش  ودبت  نيرخآلو ،
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.ءسلا طلاو يف  رحبلا ، كمسلا يف 

.ةبيبح تناك  ول  ةباتكلا ك  نع  برعلا  باَّتكلا  نم  ثكلا  ُبتكي  اًضيأ ، ببسلا  اذهل 

نوكبتري مهنكلو  ِهتاذ ، ليمجلا يف  رمألا  وهو  لوصولا ، ةوشنو  رحسلا  ةظحلب  نونغتي  مهنإ 

«. فيك  » مهتلأس اذإ  اًبيرقت 

رمألا بِّرجأ  نأ  حلا ، كلذ  ُتررقو يف  ةباتكلا ؟ ميلعت  ُنك  له  ةركفلا ، ينتفاخأ  دقل 

نم ةعومجم  ىلإ  تلصوت  ىتح  رمألا ، ُتثحبو يف  ةيفصولا ، ةباتكلا  عوضوم  ُترتخا  .يسفنب 

ةقيقحلا باتكلا : اذه  ناونع  تلمح  يتلا  ىلوألا  لمعلا  ةشرو  نع  ُتنلعأ  مث  تاودألا ،

.ةباتكلاو

دوعأ نأ  ُتررق  .اهمِّدقأ  لمع  ةشرو  لك  ًالاَّعف يف  ُهدجأ  ُتلز  ال  ًاطيسب ، اًجهنم  ُتعبتا 

ةيرشبلا ترعش  دقو  ةبعللا ، هذه  انمظعم  ُّبحي  .اهلج ال  َّرس  فشتكأو  اهبحأ ، ٍصوصن  ىلإ 

يف بائذلا  ظقوي  يذلاو  ءسلا  يف  ءيضملا  رمقلا  نأب  تفشتكا  امدنع  ةمراع  ٍلمأ  ةبيخب 

نإ .ناولأ  ةعبس  ىلإ  ٍّظشتم  ٌضيبأ  ٌءوض  وه  حزق  سوق  نأو  .ةراجح  ةلتك  درجم  وه  انئامد ،

ةََقطنَم نولواحي  نيذلا  كئلوأ  ُّبحي  دحأ  الو  سيندت ، ةيلمع  ةرورضلاب  نمضتي  ٍفشك  لك 

تاعبقلا نم  بنارألا  نولتسي  مهو  ةرحَّسلا  ىلإ  رظنن  نأ  لضفن  انلك  .هسفت  وأ  رحِّسلا ،

.ةعدخلا مُّلعتب  بغس  هدحو  يقيقحلا ، رحاسلا  الإ  ًابيرقت ، انلك  .قِّفصن  نأ  انعسي  ىتح 

ىتح وأ  ةرقف ، ةياور ، مامأ  ةشهدلاب  رعشأ  .هلعفأ  ام  طبضلاب  اذهو  حلا ، كلذ  ذنم 

صنلا ةقطنم  ىلإ  لخدأ  ل  رساجتأو  اًقيمع  اًسفن  ُّلتسأو  ينيع  ضمغأ  مث  .ٍدحاو  رطس 

لمارفلاو تالتعلا  دجنس  ةقاربلا  ةغللا  ةقبط  تحت  .ثدح  ام  ثدح  فيك  فرعأل  ةمرحملا 

لعجي َّيلإ ،  ةبسنلاب  كلذ ، ُفاشتكاو  .ةلآ  وه  صَّنلا  ٍّقح ، ىلع  وكيإ  وتربمأ  نإ  .سورتلاو 

.كأ لب  اًرحس ، لقأ  اهبحأ  يتلا  صوصنلا 

، ًاليوط اهتلمأت  .ةءارقلا  ءانثأ  اهلفسأ  ًاطوطخ  عضأ  تنك  يتلا  تارقفلا  كلت  ىلإ  ُتدع 

، جهنملا اذه  تعبتا  املاطل  .جذومنلا  نم  ةادألا  َّلتسأ  نأ  ىلع  ةرداق  تحبصأ  ديدش ، ٍءطببو 

انلعجي نأ  كلذ  نأش  نم  .صنلا  لبق  ةدوجوم  ةادألا  تسيلو  ةادألا ، ىلع  قباس  صنلا  ثيح 

اهجاتحي يتلا  ةيدامرلا  ةقطنملا  يف  انيقبي  هنأ  مهألاو  ديكأت ، لكب  كأ ، ٍتاودأ  فشتكن 

ضقنت نأ  ٍةادأل  نكو  ناوق ، تسيلو  تالتحا ، يه  تاودألا  ثيح  يعادبإلا ، بيردتلا 
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ُهنم أدبي  يذلا  ناكملا  وهو  اهرسك ، يف  حجنن  ىتح  ةدعاقلا  ملعتن  نأ  انيلع  نأو  ىرخألا ،

.نفلا

، فشتكأ ىلوألا ل  يلمع  ةشرو  تمدق  يتقيدص ، عم  راوحلا  كلذ  نم  رهشأ  ةدع  دعب 

ةياهن .ًالعف يف  ُحجنت  اهنأ  مأ  رحبلا ، كمسلا يف  عيب  نم  ًابرض  شرولا  تناك  ام  اذإ  يسفنب ،

شرو ميدقتو  تاياورلا ، ةباتك  مُّلعت  تاياورلا ، ةباتك  بحأ : امل  اًما  غرفتأ  نأ  ُتررق  ةشرولا ،

ةشرو نأ  ىلوألا ، ةجردلا  يصخش يف  ىًوتسم  ىلعو  حضتا يل ، دقل  تاياورلا ! ةباتك  نع  لمع 

مكارتب ثدحي  يذلا  ءيطبلا ، رُّوطتلا  نم  ٍتاونسو  ٍتاونس  راصتخا  اهناكمإب  ةحجان  ٍلمع 

.يعواللا تاءارقلا يف 

عنصن نحن ال  .ةشرو  لك  عم  هلوقأ  ٍءيش  لوأ  اذه  .ًابتاك  عنصت  نأ  لمع  ةشرول  نك  ال 

هيِّمسي يذلاو  بدألا » ىلإ  يرطفلا  ليملا   » اسوي هَّس  ا  نمؤأ  يننإ  .مدعلا  نم  باَّتكلا 

نوكي نأ  نك  اهدحو  ةبهوملا  ىلع  ليوعتلا  نأب  ُفرعأ  يننكلو  ةبهوملا .»  » رخآلا ضعبلا 

تِّوفيو اهيف ، اًعراب  هنوكل  اهنيعب ، ٍتاودأب  ةباتكلا  هتايح يف  يض  دق  هنأل  بتاكلا ، ىلع  اًرطخ 

ايح ُتيقتلا يف  دقل  .ةنمآ  اهنأل غ  ةعتملاو ، بعللاو  بيرجتلا  نم  ٍتاحاسم  هسفن  ىلع 

ضغب اًدبأ ، ميلعلا » يوارلا  توص   » اومدختسي نل  مهنأ  ًالثم ، اوررق ، نيذلا  باَّتكلا  نم  ثكلا 

.مهساقم ىلع  ةبك  يهف  ةادألا ، هذه  عم  حاترم  مهنإ غ  .صنلا  ةجاح  نع  رظنلا 

نم ةرفو  دوجو  ًالوأ ، طورشلا : نم  اًددع  بجوتست  نأو  َّدب  ةحجان ال  ٍلمع  ةشرو  نإ 

ًائراقو لب  ةيساسح ، كأ  اًبتاك  طقف ، عنصي ، ا ال  ةادألا  اهنم  صلختُست  يتلا  ةيئارقلا  جذنلا 

يف لداجن  الأ  ًاثلاث ، .ناوق  تسيلو  تاودأ ، اهنأب  ءدبلا  ذنم  كردن  نأ  اًيناث ، .اًضيأ  اًساسح 

ىلإ ىعست  لب  تاودألل ، هكالتما  ينعت  ةشرولا ال  نأب  كرتشملا  يعي  نأ  اًعبار ، .ةيقوذلا  لئاسملا 

تاعاس ينعي  اذهو  نيرمتلاب ، ةشرولا ، دعب  ققحتي ، ام  ٍةادأ  كالتما  .اهكالتمال  هتيلباق  عفر 

بحأ يننأ  درجمل  هنيعب ، اًفقوم  مِّمعن  نأ  أطخلا  نم  اًعبار ، .ةباتكلاو  ةءارقلا  نم  تاعاسو 

يننأ درجملو  .ظوفحم  بيجن  بهذم  ءاصقإ  ينعي  اذهف ال  ةكبحلل ، غنيك  نفيتس  بهذم 

وه لمعلا  شرو  هلعفت  ام  نإ  .ميلعلا  يوارلا  يفنأ  نأ  يننك  ال  اذلا ، يوارلا  ىلإ  ليمأ 

نانفلا كل  اًما ك  ةيئاهن ، ٍتارايخ ال  اهتفصب  كرتشملل  اهرفوتو  تاودألا ، هذهب  فيرعتلا 

ةعيفر ًةاشرف  وأ  ناصحلا ، ليذ  نم  ةعونصم  ةظيلغ  ةاشرف  مادختسا  قحلا يف  لك  يليكشتلا 

تاودألا لعجت  اهنأ  وه  شرولا  هققحت  ام  نإ  .محف  ةرسك  ار  يردي ، نم  وأ  طيخب ،
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لبق ام   ) ةلحرم يف  بتاكلا  ةيساسح  فعاضت  اهنإ  .بتاكلا  مامأ  ةيئرم  ةدرجملا ، ةيوغللا ،

بتاكلاب ساسملا  مدع  ةيمهأ  ىلع  غلابلا  ديدشتلا  عم  ةباتكلا ،) دعب  ام   ) ةلحرمو ةباتكلا ،)

.صَّنلا ةرارح  ىلع  ظفاحي  يذلا  يرطفلا ، جذاسلا ،

ةباتكلا لمعلا يف  شرو  مِّدقأ  انأو  ٍتاونس  سمخ  .مويلا  كلذ  ىلع  ٍتاونس  سمخ  تَّرم 

فرتحمو رشن ، رادو  ةبتكم ، ىلإ  مارغتسنإ  باسح  نم  نيوكت ، ةدالو  تءاج  ىتح  .ةيئاورلا 

أدب ٍءيش  لك  نكلو  .ةعنصلا  رارسأ  مهفو  ديوجت  بغارلا يف  باَّتكلاو  لمعلا  شرو  ناضتحال 

! ةيفصولا ةباتكلا  نم  انه ، نم 

، تاونس سمخ  ىدم  ىلعو  .بسحف  فصولا  نع  ثدحتأس  يننظأ  ُتنك  ةيادبلا ، يف 

نع ثيدحلا  نأب  فرعأ  ُترص  اهمدقأ ، لمع  ةشرو  لكو  اهؤرقأو ، اهبتكأ ، ةياور  لك  عمو 

ثدحي نأ  نك  ال  فصولا  نع  ثيدحلا  نأو  يلكلا ، نع  ٍلزع  متي  نأ  نك  ال  زجلا 

.خألا رطسلا  ىتحو  لوألا ، رطسلا  ذنم  اهرسأب ، ةياورلا  ةباتك  نع  ٍلزع 

؟ كلذك سيلأ  دألا ، صنلا  اهنومسي  يتلا  ةلآلا  هذه  ةرحاس  يه  مك 

ىسيعلا ةنيثب 
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نانتما

 
اذه ةعجارمو  ريرحت  يف  ودعاس  نيذلا  ءالمزلا  باَّتكلل  نانتمالاو  ركشلا  صلاخ 

، يلابب رطخت  ٍتاجلاعمو   تافاضإ  َّيلع  اوحرتقاو  ةميق ، حئاصنب  ومركأ  نيذلا  باتكلا ،

.ءاطخأ نم  اهيف  درو  ام  اوححصو  راكفألاو ، جذنلا  يعم  اوشقانو 

.يسوعنسلا دوعسو  ةدايز ، رومح  رباج ، يجح  نسحلا ، ىفطصم  ءاقدصألا :

! مهل اًركش 

 

١٠١



 
 

 
 
 

عجارملا ةاق 

 
   l

.Alice Laplante (the making of a STORY) Norton Publishing House

   l

.Harry Bingham (How to Write), Bloomsbury

   l

.Elizabeth George (Write Away), Harper

   l

.Anne Lamott (Bird by Bird), Anchors Books

   l

.Stephen King (On Writing), Scribner Publishing House

   l

.Jon Winokur (Advice to Writers), Vintage Publishing House

 
   •
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نم ةعومجم  بتاك ،) لكل  ةيرورض  ةيجيتارتسا   49 ةباتكلا ، تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

.نيوكت تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  مجرتملا ،

   •

.راوحلا راد  داركنب ، ديعس  ةمجرت : ةيدرسلا ،) ةباتكلا  تايلآ   ) وكيإ وتربمأ 

   •

.رعلا يفاقثلا  زكرملا  داركنب ، ديعس  ةمجرت : درسلا ،) ةباغ  تاهزن يف   6  ) وكيإ وتربمأ 

   •

.ىدملا راد  لع ، حلاص  ةمجرت : باش ،) اور  ىلإ  لئاسر   ) اسوي ساغراب  ويرام 

   •

.ةنمزأ راد  كرابملا ، ناندع  ةمجرت : هسيباوكو ،) بتاكلا   ) وتاباس وتسنرأ 

   •

.ةنمزأ راد  دومحم ، ركب  يركف  ةمجرت : ةفاوجلا ،) ةحئار   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

   •

.لمجلا تاروشنم  ليلخ ، ةدايم  ةمجرت : ساسحلاو ،) جذاسلا  اورلا   ) قوماب ناهروأ 

   •

(، ةباتكلا ةلئسأ  ىلع  نوبيجي  حجانلا  باَّتكلا  نم  نورشع  بتكن ؟ اذامل   ) نارام ثيديم 

.نيوكت تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  مجرتملا ، نم  ةعومجم 

   •

.قورشلا راد  مالسإلا ،) ةيلداعتلا يف  ، ) ميكحلا قيفوت 

   •

.مولعلل ةيبرعلا  رادلا  اورلا ،) راوحلا  ةباتك  تاينقت  توص ، ب   ) ىسيعلا ةنيثب 
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تاياورلا ةاق 

 
   •

.ريونتلا راد  ةلزعلا ،) نم  ماع  ةئم   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

   •

.ىدملا راد  نلعم ،) توم  ةصق   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

   •

.ىدملا راد  ظحلا ،) ةنبا   ) يدنيللا ليبازيإ 

   •

.ىدملا راد  مايألا ،) ةليصح   ) يدنيللا ليبازيإ 

   •

.ىدملا راد  ديلا ،) ةحار  يهانتماللا يف   ) يليب ادنكويج 

   •

.ىنملا راد  ميحجو ،) ةنج   ) نسنفيتس ناملاك  نوي 

   •

.ريونتلا راد  ( 1984  ) ليوروأ جروج 

   •

.ىدملا راد  ندنلو ،) سيراب  اًدرشتم ب   ) ليوروأ جروج 
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   •

.دمح راد  ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءادع   ) ينيسح دلاخ 

   •

.ىنملا راد  لويخلا ،) قرسنو  جرخنل   ) نوسرتيب ب 

   •

.ىنملا راد  راحملا ،) ئطاش   ) نوسنامه يرام 

   •

.ىنملا راد  لحنلا ،) ىفتخا  ح   ) هدنول ايام 

   •

.يدنجلا راد  ةغصلا ،) ءايشألا  هلإ   ) يور اهدنورأ 

   •

.طسوتملا تاروشنم  ةباتكلا ،) ةرجح  تالحر يف   ) رتسوأ لوب 

   •

.ايلكسم راد  ادون ،) ديرب  يعاس   ) اتيمراكس وينوطنأ 

   •

.ريونتلا راد  لبجلا ،) جيجض   ) اتاباوك يرانوساي 

   •

.ريونتلا راد  .ك ،) وعدملل  ةجرحلا  ةلاحلا   ) دمحم زيزع 

   •

.بادآلا راد  سمشلا ،) باب   ) يروخ سايلإ 

   •

.رثأ راد  بايترا ،)  ) يرسلا ردب 

   •
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.ةنمزأ راد  ةيصصق ، ةعومجم  رابغ )  ) نافلخ ىرشب 
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Notes

[1←]

.ةنمزأ راد  هسيباوكو ،) بتاكلا   ) وتاباس وتسنرإ 

[2←]

.قورشلا   راد  مالسإلا ،) ةيلداعتلا يف   ) ميكحلا قيفوت 

 

[3←]

«، اعلا جراخ  ةبتكملا ، لخاد   » باتك نم  بدألا ، أرقن  فيك  ةلاقم : اسوي ، ساغراب  ويرام 

.يصنلا يضار  ةمجرت :

[4←]

.ةنمزأ راد  هسيباوكو ،) بتاكلا   ) وتاباس وتسنرإ 

[5←]

Fiction ةملكل ةمجرت  وهو  يصصقلا ،» بدألا   » حلطصم باتكلا  اذه  يف  اًرارم  دس 

.اًعم ةياورلاو  ةصقلا  لمشتو  ةيزيلجنإلا ،

[6←]

: ةمجرت لمجلا ، تاروشنم  و19 . ةحفص 18  ساسحلاو ،) جذاسلا  اورلا   ) قوماب ناهروأ 

.ليلخ ةدايم 

[7←]

.Stephen King-On writing, a memoir of the Craft, p. 163

[8←]

.نيوكت ط - تاروشنمو  مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  بتكن ،) اذامل   ) نارام ثيدم 

[9←]

(. ويفير سيراب   ) ةفيحص راوح يف  وغاماراس ، هيزوج 
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[10←]

.ىدملا راد  لع ، حلاص  ةمجرت : نلعم ،) توم  ةصق   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

[11←]

.ريونتلا راد  ناهبنلا ، ثراحلا  ةمجرت : (، 1984  ) ليوروأ جروج 

[12←]

ةحفص 87. رعلا ، يفاقثلا  زكرملا  درسلا ،) ةباغ  تاهزن يف   6  ) وكيإ وتربمأ 

[13←]

هجولا يه  ةياكحلا  رتسروف : .مإ  .إ  ةلاقم  ، Takweeen.com ةيعادبإلا ةباتكلل  نيوكت  عقوم 

.يدهنلا ءسأ  ةمجرت : ةياورلل ، يساسألا 

[14←]

هجولا يه  ةياكحلا  رتسروف : .مإ  .إ  ةلاقم  ، Takweeen.com ةيعادبإلا ةباتكلل  نيوكت  عقوم 

.يدهنلا ءسأ  ةمجرت : ةياورلل ، يساسألا 

[15←]

.ىدملا راد  لع ، حلاص  ةمجرت : ئشان ،) اور  تافارتعا   ) اسوي ساغراب  ويرام 

[16←]

ةحفص داركنب ، ديعس  ةمجرت : رعلا ، يفاقثلا  زكرملا  درسلا ،) ةباغ  تاهزن يف   6  ) وكيإ وتربمأ 

.88

[17←]

.ديمحلا دبع  باهيإ  ةمجرت : دمح ، راد  ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءادع   ) ينيسح دلاخ 

[18←]

.ريونتلا راد  لع ، حلاص  ةمجرت : ةلزعلا ،) نم  ماع  ةئم   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

[19←]

ةحفص داركنب ، ديعس  ةمجرت : رعلا ، يفاقثلا  زكرملا  درسلا ،) ةباغ  تاهزن يف   6  ) وكيإ وتربمأ 

.89
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[20←]

دمحأ ةمجرت : ةباتكلا ، يف  ليوروأ  جروج  حئاصن  ةلاقم :  takweeen.com نيوكت عقوم 

.ليلجلا دبعلا 

[21←]

.ىنملا راد  رادصإ  نم  لويخلا ،) قرسنو  جرخنل   ) نوسرتيب ب 

[22←]

.يديدح يحبص  ةمجرت : ريونتلا ، راد  لبجلا ،) جيجض   ) اتاباوك يرانوساي 

[23←]

.بادآلا راد  سمشلا ،) باب   ) يروخ سايلإ 

[24←]

Stephen King-On writing, a memoir of the Craft, p. 173

[25←]

.ةيعادبإلا ةباتكلل  نيوكت  مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

[26←]

، ةفطع تعفر  ةمجرت : ىرخأ ،) تاتيدورفأو  تافصوو  تاياكح  تيدورفأ ،  ) يدنيللا ليبازيإ 

.ايروس درو ، راد  نع  رداص 

[27←]

.Stephen King-On writing, p. 175

[28←]

.ىنملا راد  راحملا ،) ئطاش   ) نوسنامه يرام 

[29←]

.ىنملا راد  لحنلا ،) ىفتخا  ح   ) هدنول ايام 

[30←]

(. ةغصلا ءايشألا  هلإ   ) يور اهنورأ 
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[31←]

.ىنملا راد  نايسنلا ،) كالم   ) برالداه ايام 

[32←]

.ىدملا راد  ديلا ،) ةحار  يهانتماللا يف   ) يلليب ادنكويج 

[33←]

.Alice LaPlante, The making of a story

[34←]

Natalie Goldberg, Writing down to the bone. Shambhala Library

.Publishing House. Boston & London, 2010

[35←]

ةحفص 45. لمجلا ، تاروشنم  ساسحلاو ،) جذاسلا  اورلا   ) قوماب ناهروأ 

[36←]

.Richard Hugo, The Triggering Town

[37←]

.90 ةحفص 89 ، نيوكت ،) تاروشنم  مولعلل –  ةيبرعلا  رادلا   ) ةباتكلا تاودأ  كرالك ، رتيب  يور 

[38←]

.قباسلا ردصملا    
[39←]

.رشنلل دمح  راد  ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءادع   ) ينيسح دلاخ 

[40←]

.نَّع ةنمزأ ، راد  نع  رداص  تاراوح ، ةعومجم  ةفاوجلا ) ةحئار   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

[41←]

.قباسلا ردصملا 
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[42←]

ةحفص 131. نيوكت ، تاروشنم  مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

[43←]

(. ةغصلا ءايشألا  هلإ   ) يور اهدنورأ 

[44←]

.ىنملا راد  ميحجو ،) ةنج   ) نسنفيتس ناملاك  نوي 

[45←]

.قباسلا ردصملا 

[46←]

.ىدملا راد  مايألا ،) ةليصح   ) يدنيللا ليبازيإ 

[47←]

.ىدملا راد  فسوي ، يدعس  ةمجرت : ندنلو ،) سيراب  اًدرشتم يف   ) ليوروأ جروج 

[48←]

.دمح راد  ديمحلا ، دبع  باهيإ  ةمجرت : ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءاَّدع   ) ينيسح دلاخ 

[49←]

.Alice LaPlante (The Making of Story), page 121

[50←]

ةحفص 42. .قباسلا  ردصملا 

[51←]

.Stephen King (On Writing), page 178

[52←]

.قباسلا ردصملا 

[53←]
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.(Alice LaPlante (The Making of Story

[54←]

اهيأ كلمجأ  ام   » هناويد نم  دادح ، مساق  ينيرحبلا  رعاشلا  نم  ةراعتسم ، ةراعتسا ، هذه 

«. بئذلا

[55←]

تاروشنمو مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  مجرتملا ، نم  ةعومجم  بتكن ،) اذامل   ) نارام ثيديم 

ةحفص 147. .نيوكت 

[56←]

.(Stephen King (On Writin

[57←]

ةحفص 99. نيوكت ، تاروشنم  مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

[58←]

.قباسلا ردصملا 

[59←]

.(Alice LaPlante (The Making of Story

[60←]

ةحفص 9. فسوي ، يدعس  ةمجرت : ىدملا ، راد  ندنلو ،) سيراب  اًدرشتم ب   ) ليوروأ جروج 

[61←]

.ىمحلا رثأ  ٍّبح  نم  ةفشلا  ىلع  جرخي  ام  يه  ليباقعلا 

[62←]

ةحفص 44. فسوي ، يدعس  ةمجرت : ىدملا ، راد  ندنلو ،) سيراب  اًدرشتم ب   ) ليوروأ جروج 

[63←]

فُّرصتلا مت  ةحفص 64 ( عيزوتلاو ، رشنلل  يدنجلا  راد  ةغصلا ،) ءايشألا  هلإ   ) يور اهدنورأ 

(. فيثكتلا يعاودل  صنلا  يف 
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[64←]

ةحفص 52. رشنلل ، ايلكسم  راد  ادون ،) ديرب  يعاس   ) اتيمراكس وينوطنأ 

[65←]

ةحفص 82. قباسلا ، ردصملا 

[66←]

.ةنمزأ راد  رابغ ،)  ) نافلخ ىرشب 

[67←]

.ليلخ ةدايم  ةمجرت : لمجلا ، تاروشنم  ساسحلاو ، جذاسلا  اورلا  قوماب ، ناهروأ 

[68←]

ةحفص 61. قباسلا ، ردصملا 

[69←]

لب قلُخت ، تايصخشلا ال  نيوب : ثيبازيبلإ  ةلاقم  ، Takweeen.com ورتكلإلا نيوكت  عقوم 

.ىسيعلا ةنيثب  ةمجرت : .اهيلع  عي 

[70←]

.نورشان مولعلل ، ةيبرعلا  رادلا  توص ،) ب   ) باتك عجار 

[71←]

.ىدملا راد  اتيام ،) ةصق   ) اسوي ساغراب  ويرام 

[72←]

.دمح راد  ةيقرولا ،) ةرئاطلا  ءادع  ، ) ينيسح دلاخ 

[73←]

ناهج ةمجرت : .عيزوتلاو  رشنلل  يدنجلا  راد  ةغصلا ،) ءايشألا  هلإ   ) يور اهدنورأ 

.يدنجلا      

 

[74←]
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.لع حلاص  ةمجرت : ىدملا ، راد  ةلزعلا ،) نم  ماع  ةئم   ) زيكرام ايسراغ  لييرباغ 

[75←]

ةحفص 38. ريونتلا ، راد  .ك ،) وعدملل  ةجرحلا  ةلاحلا   ) دمحم زيزع 

[76←]

.Elizabeth George (Write Away), Harper Publishing House, page 17

[77←]

.قباسلا ردصملا 

[78←]

ةحفص 11. ةنيز ، وبأ  نيدلا  ءالع  ةمجرت : ىنملا ، راد  راحملا ،) ئطاش   ) نوسنامه يرام 

[79←]

.Elizabeth George (Write Away), Harper Publishing House, page 17

[80←]

ةحفص 15. ريونتلا ، راد  .ك ،) وعدملل  ةجرحلا  ةلاحلا   ) دمحم زيزع     
[81←]

ةحفص 14. لع ، حلاص  ةمجرت : ىدملا ، راد  ديلا ،) ةحار  يهانتماللا يف   ) يلليب ادنكويج 

[82←]

، طسوتملا تاروشنم  شماوه ، وبأ  رماس  ةمجرت : ةباتكلا ،) ةرجح  يف  تالحر   ) رتسوأ لوب 

ةحفص 7.

[83←]

نم وجني  ٍّباش  ةصق  .لمجلا  تاروشنم  نع  ةرداص  ةيبرعلا  ةمجرتلا  ياب ،) ةايح   ) لترام ناي 

شطعلاو عوجلاو  طيحملا  هجاوي  ر ، عم  ةاجن  براق  يف  هسفن  دجيو  ةنيفس ، قرغ 

(. ةظحل يأ  رمنلا يف  لبق  نم  لكؤي  نأ  رطخو  )

[84←]

ةحفص 26. رثأ ، راد  بايترا ،)  ) يرسلا ردب 
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[85←]

.ليعسإ دهف  ليعسإل  يفولا » لخلاو  ءاقنعلا  ةرضح  يف   » ةياور ةيصخش  هيبأ ، نب  يسنملا 

.يسوعنسلا دوعسل  وبمابلا » قاس   » ةياور لطب  فوراطلا  ىسيع 

[86←]

يف اهمسا  ركذي  يسوعنسلا ،  دوعسل  ةصح » يمأ  نارئف   » ةياور يف  ةيروحملا  ةيصخشلا 

«. توكتك  » هيمست تناك  ناجلا  ةنبا  نكلو  ةياورلا 

[87←]

.مولعلل ةيبرعلا  رادلا  يسوعنسلا ، دوعسل  ةصح » يمأ  نارئف   » ةياور تايصخش 

[88←]

«. ءايشألا لك   » ةياور ةيروحملا يف  ةيصخشلا 

[89←]

.قباسلا ردصملا 

[90←]

ةحفص 18. قباسلا ، ردصملا 

[91←]

يأب الو  لكشلا  اذهب  سيل   ) دادح مساق  .زاتمم  لكشب  اهرسكت  ديج ، ٍلكشب  ةدعاقلا  فرعت 

.تيوكلا تاراسم ، راد  رخآ ،) لكش 

[92←]

تاروشنمو مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  .مجرتملا  نم  ةعومجم  بتكن ،) اذامل   ) نارام ثيديم 

ةحفص 37. نيوكت ،

[93←]

ةحفص 199، .نيوكت  تاروشنمو  مولعلل  ةيبرعلا  رادلا  ةباتكلا ،) تاودأ   ) كرالك رتيب  يور 

.عوطملا فوير  ةمجرت :

[94←]
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.قباسلا ردصملا 

[95←]

.Show, don’t tell يزيلجنإلا : لصألابو 
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