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 لالهتسالا
 

 رادقألا راوسأ قرخت ال ممهلا قباوس
 ) ٣ :ةيئاطعلا مكحلا (

 
“witing mulyo jalaran wani rekoso” 
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 ءادهإ
 

 :ىلإ يعماجلا ثحبلا اذه مدقأو يدهأ

 ونويتسيلوس  غوجوج بوبحملا يبأ 

 ةيرون  يليال ةبوبحملا يمأو

 ينافجر رون ايلوا نيفاد ةريغصلا يتخأ
 ناضمر رون حالفأ فيناد ريغصلا يخأ
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 ةئطوت
 

 ،اهرامعو ضرألا فجرتو ،اxاكسو ءامسلا دعرت هتيشخ نم يذلا r دمحلا 
 نأ الول يدتهنل انك امو ،اذهل Mاده يذَّلا r دمحلا .ا�ارمغ ِيف حبسي نمو راحبلا جومتو
 .دعب امأ .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا .هللا Mاده
 دادعإ يف يعم مهاس وأ ينهجو وأ يندشرأ وأ ينحصن نم لكل يركش هجوأ نأ ينرسي
 بولق" ةريصق ةصق يف ةيوينبلا ليلحت" عوضومل� ثحبلا اذه دوجوبف .ثحبلا اذه
 . (Robert Stanton) نوطناتس تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل "ةهئ_

 ا� الإ ثحبلا اذه لصي مل يذلا فارطألا عيمج ىلإ ركشلا ةليزج لوقأ "
 اركش مكل لسرأ صلاخلا يبلق قامعأ نمو .ةمعادلا اهتناعإ لكبو ا�دعاسمبو اهئاعدبو
 :ىلإ اصوصخ ،اريدقتو ابحو

 ميهاربإ كلام Mالوم ةعماج ريدم ،سراحلا دبع روتكدلا ذاتسألا ةليضف -١
 .جنالامب ةيموكحلا ةيمالسإلا

 .ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ةديمع ،ريتسجاملا ،ةيفاش ةروتكدلا ةليضف -٢

 .ا�دأ و ةيبرعلا ةغللا مسق سيئر ،ريتسجاملا ،يميلح روتكدلا ةليضف -٣

 ثحبلا اذه دادعإ يف فرشملا ،ريتسجاملا ،يواوز دمحم ذاتسألا ةليضف -٤
 ثحبلا اذه ةباتك يف ةعفانلا تاحارتقالا يناطعأو يندعاس دق يذلا
 .يعماجلا

 ةيبرعلا ةغللا مسق ةيناسنإلا مولعلا ةيلك يف تاذاتسألاو ذيتاسألا عيمج -٥
 .ا�دأو

 .ا�دأو ةيبرعلا ةغللا مسق يف يباحصأ عيمج -٦

 .ادحاوف ادحاو ركذأل يل ةردق ال نم لك -٧
  ثحبلا اذه يف تاءاطخألاو ناصقنلا نم ريثكل وفعلا مكنم اوجرن ،اريخأ
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 صلختسملا

 بيجنل "ةهئB بولق" ةريصق ةصق يف ةيوينبلا ليلحت .١٧٣١٠١٠٢ ،/ابهاش رون يدروزال افد
 مسق .ىعماجلا ثحبلا . (Robert Stanton)نوطناتس تريبور ةيرظن دنع يناليكلا
 ةيمالسإلا ميهاربإ كلام >الوم ةعماج ةيناسنإلا مولعلا ةيلك ا2دأو ةيبرعلا ةغللا
 .جنالام ةيموكحلا

 .ريتسجاملا ،يواوز دمحم :   فرشملا
  ،يناليكلا بيجن ،ةصقلا قئاقح ،ةهئe بولق ،قيضلا ملاعلا ،ةيوينبلا : ةيسيئرلا تاملكلا

 .نوطناتس تريبور  

 يف .يناليكلا بيجن يرصملا بتاكلا لامعأ نم قيضلا ملاعلا ةريصق صصق ةعوسوم
 ثحبلا اذه عوضوم يهو ةهئe بولق اهنم ةريصق ةصق ١٤ كانه ةريصقلا صصقلا ةعوسوم
 رصانع شقاني يذلا يوينبلا نوطناتس تربور ليلحت ثحابلا مدختسي ،ثحبلا اذه يف .يعماجلا
 نم ةصقلل ةيساسألا تانبللا نوكتت ،ماع لكشب ،نوطناتس تربورل اًقفو .ةصقلا يف ءانبلا
 .ةيفلخلاو تايصخشلاو ةكبحلا ةصقلا قئاقح نمضتت .ةيبدألا لئاسولاو ،ةصقلا قئاقح ،تاعوضوم
 اذه يف ثحبلا ةلئسأ نمضت .ةمغنلاو بولسأو رظنلا ةهجوو ناونعلا بدألا لئاسو لمشت امنيب
 ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئe بولق ةريصق ةصق يف ةكبحلا ام )١( يلي ام يعماجلا ثحبلا
 ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئe بولق ةريصق ةصق يف تايصخشلا ام )٢( نوطناتس تريبور
 تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئe بولق ةريصق ةصق يف ةيفلخلا ام )٣( نوطناتس تريبور
 .نوطناتس

 ثحابلا مدختسا ،يعماجلا ثحبلا اذه يف .يفصولا يعونلا ثحبلا وه ثحبلا اذه
 ت>ايبلا ليلحت تاينقت نمضتت امنيب .ةباتكلا ةقيرطو ةءارقلا ةقيرط كلذ يف امب ت>ايبلا عمج تاينقت

 .هرابتخاو جاتنتسإلاو ت>ايبلا ضرعو ت>ايبلا ضيفخت
 ناعون كانه )٢( ،مدقتم ةصقلا ةكبح )١( يلاتلا وحنلا ىلع يعماجلا ثحبلا اذه جئاتن

 ،ده> لمشت ةدعاسم تايصخش سمخو ،ملاس وهو ،ةيسيئر ةيصخش امهدحأ ،تايصخشلا نم
 ةنازنز اهنم عقاوم ةتس راصتخ¡ ،ةصقلا يف ناكملا ةيفلخ )٣( دمحأ و ،روتكدو ،سراحو ،ىلاغرفو
 كانه .بيبطلا ةرجحو ،ةبرعلاو ،ضرملا ةفرغو ،ينيعلا رصقلا ىفشتسمو ،ريبكلا عراشلاو ،ةقيض
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 .ءاسملاو ،رخآلا نمو ،ةيلاتلا م¦الا يفو ،رثكأ وأ ةعاس دعب كلذ يف امب تقولا تايفلخ ةعبرأ اًضيأ
 ةفرشمو ،سراحلاو ،بئارض لصحم لمشت ةيعامتجا تايفلخ عبرأ اًضيأ كانه ،كلذ بناج ىلإ
 .بيبطلاو ،ةيعامتجا
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ABSTRACT 
 

Daffa Lazuardy Noer Syahbana, 17310102. Structural Analysis in the Short 
Story "Quluub Taaihah" by Najib al-Kailani Based on the 
Perspective of Robert Stanton. THESIS. Department of Arabic 
Language and Literature, Faculty of Human Sciences, Maulana Malik 
Ibrahim Islamic State University, Malang.  

Supervisor : Moh. Zawawi, M. Pd. 
Keywords : al-Aalamu ad-Dayyiq, Najib al-Kailani, Quluub Taaihah, Robert  

  Stanton, story fact, structuralism 
  
Collection of Short Stories al-Aalamu ad-Dayyiq is one of the works of the 

Egyptian writer, Najib al-Kailani. In the collection of short stories, there are 14 
short stories, one of which is Quluub Taaihah which is the object of this research 
study. In this study, the researcher uses Robert Stanton's structuralism analysis 
which discusses the building elements in a story. According to Robert Stanton, 
broadly speaking, the building blocks of the story consist of themes, story facts, 
and literary means. The facts of the story include plot, characters, and setting. 
While the means of literature include the title, point of view, and language style. 
The formulation of the problem in this study include (1) How is the plot in the 
short story Quluub Taaihah by Najib al-Kailani based on Robert Stanton's 
perspective (2) How are the characters in the short story Quluub Taaihah by Najib 
al-Kailani based on Robert Stanton's perspective (3) What is the setting in the 
short story Quluub Taaihah by Najib al-Kailani based on Robert Stanton's 
perspective. 

This research is a qualitative research with descriptive research type. In 
this study, researchers used data collection techniques including reading and note-
taking techniques. While the data analysis techniques include data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. 

The results of this study were found as follows (1) the story line is 
advanced, (2) there are two kinds of characters, namely one main character, 
namely Salim, and five supporting characters including Nahid, Farghal, Guard, 
Doctor, and Ahmad, (3) background in the story. In this short, there are six 
locations including a narrow prison, a highway, a Qasr al Aini hospital, a hospital 
room, a vehicle, and a doctor's office. There are also four time settings including 
some time later, later in the day, now, and at night. Besides that, there are also 
four social backgrounds including tax collectors, guards, social supervisors, and 
doctors. 
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ABSTRAK 

Daffa Lazuardy Noer Syahbana, 17310102. Analisis Strukturalisme dalam 
Cerita Pendek “Quluub Taaihah” Karya Najib al-Kailani 
Berdasarkan Perspektif Robert Stanton. SKRIPSI. Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Pembimbing : Moh. Zawawi, M. Pd. 
Kata kunci : al-Aalamu ad-Dayyiq, fakta sosial, Najib al-Kailani, Quluub  

  Taaihah, Robert Stanton, srukturalisme. 
 

Kumpulan Cerita Pendek al-Aalamu ad-Dayyiq adalah salah satu karya 
dari sastrawan Mesir, Najib al-Kailani. Dalam kumpulan cerita pendek tersebut 
terdapat 14 cerita pendek, salah satunya adalah Quluub Taaihah yang menjadi 
objek kajian penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 
strukturalisme Robert Stanton yang membahas unsur-unsur pembangun dalam 
suatu cerita. Menurut Robert Stanton, secara garis besar unsur-unsur pembangun 
cerita terdiri dari tema, fakta cerita, dan sarana sastra. Fakta cerita meliputi alur, 
karakter, dan latar. Sedangkan sarana sastra meliputi judul, sudut pandang, gaya 
bahasa, imajinasi, dan simbolisme.  Adapun rumusan masalah pada penelitian ini 
antara lain (1) Bagaimana alur dalam cerita pendek Quluub Taaihah karya Najib 
al-Kailani berdasarkan perspektif Robert Stanton (2) Bagaimana Karakter dalam 
cerita pendek Quluub Taaihah karya Najib al-Kailani berdasarkan perspektif 
Robert Stanton (3) Bagaimana latar dalam cerita pendek Quluub Taaihah karya 
Najib al-Kailani berdasarkan perspektif Robert Stanton. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
meliputi teknik baca dan teknik catat. Sedangkan teknik analisis data meliputi 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini ditemukan sebagai berikut (1) alur cerita maju, (2) 
terdapat dua macam tokoh yakni satu tokoh utama yaitu Salim, dan lima tokoh 
pembantu diantaranya Nahid, Farghal, Penjaga, Dokter, dan Ahmad, (3) latar pada 
cerita pendek ini terdapat enam latar tempat diantaranya penjara sempit, jalan 
raya, rumah sakit qasr al aini, kamar sakit, kendaraan, dan ruang dokter. Juga 
terdapat empat latar waktu diantaranya beberapa saat kemudian, di lain hari, 
sekarang, dan malam hari. selain itu juga terdapat empat latar sosial diantaranya 
pemungut pajak, penjaga, pengawas sosial, dan dokter. 
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 لوألا لصفلا
 ةمدقم

 ثحبلا ةيفلخ .أ
 تاريبعتلاو يناعملاو تاراشإلا عم لماعتي نواعت نم يبدألا لمعلا

 لامعألا عيطتست ال ىتح .ةيلخادلاو ةيجراخلا بناوجلا نيب كلذكو راكفأل�
 ىرخآلاو رصانعلا نيب ةطبترم ءايشأ اًمئاد كانهف ،اهدرفمب فقت نأ ةيبدألا
 فيرعتب نيثحابلا نم ديدعلا ماق ،عقاولا يف .)٧٧ .ص ،٢٠١٤ ،قوراف(
 نأل اذه .تافيرعتلا هذه عم أشنت لكاشم اًمئاد كانه نكلو ،ةيبدألا لامعألا

 رهظت ثيحب .تقو يأ يفو ناكم لك يف حيرلا لثم ةيبدألا لامعألا ةعيبط
 .ثح� لكل يتاذلا ريكفتلا ىلع دمتعت ةيبدألا لامعألل تاديدج تافيرعت

 ةيوغللا مالعإلا لئاسو .اهلامج نع ريبعتلل ةيبدألا لامعألل ةليسو ةغللا
 ةيبدألا لامعألا ءاشنإ متي ثيحب .م�الايخو مهراكفأ لقنل باتكلل ةليسو يه
 ةيلاعف ىلإ ةفاضإل� لامجلا بناوجل ةيولوألا ءاطعإ لالخ نم يساسأ لكشب
 يف يبدألا لمعلا نامدلوغ فّرعي .)٢-٣ .ص ،٢٠١٤ ،ينيروتيس( لئاسرلا لقن
 قلخت ،يلايخ ملاع يف ،اًينÄ .ملاعلا نع يليخلا ريبعتلا وه بدألا ،ًالوأ .نيينعم
 .ىرخأ ةيلايخ رصانعو ءايشأو ًالاكشأ اًضيأ ةيبدألا لامعألا

 تافيرعت ةثالث ىلإ عساو قاطن ىلع ةيبدألا لامعألا نراوو كليو مسقي
 يف ناك ءاوس بوتكم وه ام لكف .عبطُيو بتكُي ءيش بدألا ،ًالوأ .ةماع
 ،اًينÄ .بدأ وه بوتكم وه ام وأ بطلا وأ ةيعامتجالا وأ ةيسايسلا مولعلا
 ةيلامجلا ميقلا نم جيزم وأ ةيلامج ميق اهل يتلا لامعألا يه ةيبدألا لامعألا
 .ص ،٢٠٠٦ ،يمتو( ةيلايخ لامعأ يه ةيبدألا لامعألا ،اًثلÄ .ةيملعلاو

١٤(. 
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 هنأ ىلإ ةراشإلا ردجت ،كلذ عمو .ساسألا يف ةعدبم ةيبدألا لامعألا
 هذه ىلإ راشي .ةيعامتجا قئاقح ىلإ دنتست ةيبدأ لامعأ يبدألا ملاعلا يف دجوي
 وه ةباتكلا ساسأ ناك اذإ ،ةيخير³ ةيلايخ ةيبدأ لامعأ اxأ ىلع ةيبدألا لامعألا
 ىمسي هنإف ،ةيتاذلا ةريسلا قئاقح وه ةباتكلا ساسأ ناك اذإ .ةيخيراتلا قئاقحلا
 ساسأ ناك اذإ ،يملع لايخ بدأ لامعأ دجوت امك .ةيتاذ ةريسل يبدأ لمع
 .ةيملعلا قئاقحلا وه ةباتكلا

 ،هتعيبطب اًراوح سيل صن وهو ،يدرس باطخ دجوي ،يبدألا لمعلا يف
 باطخلا ةيمست اًضيأ نكميو ،خيراتلا وأ صصقلا نم ةلسلس درس وه فدهلاو
 يف ماع لكشب ةيدرسلا ت�اطخلا دجوت .ثادحألا نم ةلسلسب يدرسلا
 .ةريصقلا صصقلاو رثنلا تاملكو تاورلاو ةيسنامورلل ةيبدألا لامعألا

 Äًدح يكحت اxأل يدرسلا يبدألا لمعلا نم عون يه ةريصقلا صصقلا
 .لماك راوح ىلع يوتحت الو صصق اًضيأ يه ةريصقلا صصقلا .ريغو اًيلايخ
 رصانعلا .ةيجراخو ةيرهوج رصانع نم ةريصقلا ةصقلا يف ةينبملا ةصقلا نوكتت
 ةرماؤملاو تاعوضوملاو تافيصوتلا لثم ةصقلا يف ةدوجوملا رصانعلا يه ةيرهوجلا
 ةيجراخلا رصانعلا نإف ،هسفن تقولا يفو .كلذ ىلإ امو لئاسرلاو رظنلا تاهجوو
 ،٢٠٠٥ ،وروتنايجرون( ةصقلا راسم ىلع رثؤت ةصقلا جراخ نم رصانع يه

 .)٢٣-٢٤ .ص
 كسامت ءانبب فلكم هنأل اًمهم اًرود ةصقلا يف يرهوجلا رصنعلا بعلي

 قلعتي اميف ةصقلا ةدحو ينبي يذلا رصنعلا وه يرهوجلا رصنعلا .ةصقلا
 نم ةيبدأ لامعأك ةدوجوم ةيبدألا لامعألا نوكتس .اهيف ةدوجوملا رصانعل�
 .ةصقلا ىلع رشابم لكشب رثؤت رصانعلا هذه نأل ،ةيرهوج رصانع لالخ

 .ص ،٢٠٠٩ ،ينادرو( امهنيب رصانع ةدع يرهوجلا رصنعلا نمضتي
 ،ةقيرط طسبÐ ةصقلا رصانع لك صخلي يذلا ىنعملا يهو ةمسلا )١( :)١٨٣



٣ 
 

 
 

 ةيماردلا وأ ةيدرسلا لامعألا يف رهظت يتلا ةصقلا تايصخش ،تافيصوتلا )٢(
 ًءانب هبيترت متي ثدح وه ،قفدتلا )٣( ،مهلاعفأ يف ةيقالخأو ةيعامتجا تافص اهل
 وه ،ةيفلخلا )٤( ،ةصقلا يف ثادحألا نم ةلسلس حبصي يذلاو نيعم تقو ىلع
 ةصقلا يف ةايحلا ماظن ساسأ ربتعيو تقول� ثادحألا هيف طبترت يذلا ناكملا
 يتلا ةصقلا ةيرظن ،رظن ةهجو )٥( و ،)١٨ .ص ،٢٠٠١ ،نورخآو ناديز(
 .ةصقلا فلؤم فقوم حضوت

 لالخ نم ةيرهوجلا اهرصانع صحف نكمي يتلا ةيبدألا لامعألا نم
 ملاعلا" ةريصق ةصق ةعوسوم يف "ةهئ³ بولق" ناونعب ةريصق ةصق يه ةيوينبلا
 بيجنل "قيضلا ملاعلا" ةريصقلا ةصقلا ةعوسوم يف .يناليكلا بيجنل "قيضلا
 .ةصق لك يف تاعارصو ةفلتخم تايصخشب ةريصقلا صصقلا نم ١٤ ،يناليكلا
 يناليكلا بيجنل "قيضلا ملاعلا" ةريصق ةصق ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصق ةصق
 لئاسرلا فرعي نا ديري ثحابلا نأل كلذو ةيوينبلا ةيرظنب ةساردلل ةبسانم
 .ةصقلا يف رصانعلا نيب فئاظولاو

 
 ثحبلا ةلئسأ .ب

 تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف ةكبحلا ام -١
 ؟ (Robert Stanton)نوطناتس

 ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف تايصخشلا ام -٢
 ؟ (Robert Stanton)نوطناتس تريبور

 تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف ةيفلخلا ام -٣
 ؟ (Robert Stanton)نوطناتس
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 ثحبلا فادهأ .ج
 تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف ةكبحلا ةفرعم -١

 .(Robert Stanton) نوطناتس
 ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف تايصخشلا ةفرعم -٢

 .(Robert Stanton) نوطناتس تريبور
 تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف ةيفلخلا ةفرعم -٣

 .(Robert Stanton) نوطناتس
 
 ثحبلا دئاوف .د

 و ةيرظنلا دئاوفلا نيتدئاف ىلع مسقنت ثحبلا اذه يف ثحبلا دئاوف
 :اهنمو ،ةيقيبطتلا

 ةيرطنلا ةدئافلا -١
 ةيرظنلل روطمك ةديفم ثحبلا اذهل ةيرظنلا دئاوفلا نوكت نأ عقوتملا نم

 .ةيوينبلا ةيرظن يهو ثحبلا اذه يف ةمدختسملا ةيبدألا
 ةيقيبطتلا ةدئافلا -٢

 ةدز يف دعاسي نأ عقوتملا نم هنأ يه ثحبلا اذه نم ةيلمعلا ةدئافلا
 ىلإ ةفاضإل� .ةيبدألا لامعألا ريدقت يف ءارقلل تامولعملا ةدزو ةفرعملا
 .ةيوينبلا ةيرظن مهف يف ةبقÄ ةرظن فيضت نأ لومأملا نم ،كلذ

 
 ثحبلا دودح .ه

 متت يذلا عوضوملا نع جرخي ال ثيحب ثحبلا اذه يف ثحابلا ديقي
 ،ةيصخشلا ،ةكبحلا نم نوكتت يتلا ةصقلا قئاقح ثحابلا ددحي ثيحي .هتشقانم
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 ملاعلا" ةريصق ةصق ةعوسوم يف ةهئ³ بولق تاقلح تس يف ةريصق ةصق ةيفلخلاو
 .يناليكلا بيجنل "قيضلا

 
 تاقباسلا تاساردلا .و

 "نويلم ةنس يف" ةريصقلا ةصقلا يف توملا )٢٠١٦( ،راصبألا ىلوا دمحم -١
 ةصقلا ةينب ساسألا ثحبلا ثحبي .يوينب ةيليلحت ةسارد :ميكحلا قيفوتل

 و ،ةفاقثلا و ،ةينيدلا ةديقع لثم لبقتسملا نامز يف سانلا ةايح اهيف نأل
 اذه ربتعي .ةصقلا يف اريثك دجوي يذلا توملا نع ثحبلا و ،ةايحلا بولسأ
 جئاتنلا حرشيو ةعمØا تMايبلا جلاعي ال ثحابلا نأل اًيعون اًيفصو ثحبلا
 ىلإ ةساردلا هذه جئاتن تصلخو .قئاقحلاو تMايبلا ىلع ًءانب ليصفتل�
 يف ةقيقحلا نأو ،ةطبارتملا رصانعلا نيب ةريصقلا ةصقلا يف ةقالع دوجو
 :ثحبلا جئاتن و .يرشبلا عقاولا ةايحب اًقيثو اًطابترا طبترت ةريصقلا ةصقلا
 ةصقلا عئاقو )٢( ،ةينيدلا ةفسلفلا يه ةصقلا هذه يف عوضوملا )١(
 نايصخشلا ةصقلا هذه يف )٣( ،ةمدقتملا ةكبحلاو تاقلح ٢١ نم فلأتت
 .)٦٣-١ .ص ،٢٠١٦ ،راصبألا( يئايميكلا و يجولويجلا ينعي ناسيئرلا

 ىدل ام ئيش ظفحل مسلطلا لامعتسا )٢٠١٨( ،ادنمره يتربف هللا نع -٢
 يلع نب دمحأ سابع يبأل ةمكحلا لوصأ عبنم باتك يف يروداملا عمتØا
 يف ةينبلا دجي نأ ثحبلا ثحبي .سورتس يفيلل ةيوينبلا ةيرظنلا ىلع ينوبلا
 يفيلل ةيوينبلا ةيرظنلا ىلع عمتØا ةظفح بجي ثارتك مسلطلا ةفاقث

 ربع تMايبلا تعمج ثحابلا نأل يعون يفصو ثحبلا ربتعي .سورتس
 جئاتنو .ةيفصو ةغيصب اهفصو مث ةرشابملا تالباقملاو ةظحالملا امه نيتلحرم
 و دقتعملا ىوتسملا يه ،ةيفاقث توتسم ةثالث دوجوم )١( :ثحبلا
 ىلع لكشت )٢( ،ةيعامتجالا ةئيبلا نع ىوتسملا و يقالخألا ىوتسملا
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 ،ادنمره( سفنل� سفنلا ينعي لاعفألا دودرو لاعفألا عيمج موهفم وأ لكيه
 .)٦٧-١ .ص ،٢٠١٨

 يف رهظي رمع" ةياورلا يف ءانبلا ليلحت )٢٠١٩( ،موناه ىملس يليل -٣
 اذه .نوطناتس تربورل ةيوينبلا ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل "سدقلا
 نع ثحبلا ثحبي .ايفصو ثحبلا ةعيبط تناكو ايفيك اثحب ربتعي ثحبلا
 :ثحبلا جئاتنو .نوطناتس تربورل ةيبدألا لئاسوو ةصقلا قئاقحو عوضوملا
 ةيصخشلا نإ )٢( ،فنعلاو عارصلا :نيعون ةصقلا هذه يف عوضوملا )١(
 ةيفلخلا نأ )٣( ،ءالطبو ،مصخ ،ةياورلا لطب يع ةصقلا هذع يف ةدوجوملا
 يه ةمصم رصانع كانه )٤( ،تقولا دادعإو ديدحت ناكم يه ةدراولا
 .حوضوب اهحرش مت يتلا ةورذلاو ،تاعارصلاو ،ثادحألا

 كلم نبإ نامزلا رمق كلم" ةياكح ةينب )٢٠٢٠( ،ينيمأ ةشئاع -٤
 ثحبلا ثحبي .سوارتس يفيل دنع ةليلو ةليل فلأ باتك يف "ننامرهشلا
 جئاتنو .ةياكحلا رصانع نيب ةضراعملاو ةقالعل اهيف يتلا ةياكحلا يف ةينبلا
 سمخ ىلإ تروطت مث ةياكحلا تادحو نيثالثو ةعبرأ تناك ثحبلا
 .تالسلسم

 ةيرظنلا لالخ نم وه تاقباسلا عبرألا تاساردلا عم ثحبلا اذه هباشت
 عبرألا تاساردلا عم ثحبلا اذه فالتخالا اما .ثحابلا اهمدختست يتلا
 ،يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصق ةصق وهو  ثحبلا عوضوم يف تاقباسلا
 هذه يف ثحابلا همدختسي يذلا ثحبلا عوضوملا نأ جاتنتسالا نكمي كلذل
 .لبق نم هتسارد متي مل ةساردلا
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 ثحبلا ةيجهنم .ز
 لك يف ةمدختسملا قرطلا حرش متيس ،اذه ثحبلا ةيجهنم لصف يف

 متي ةلكشم لكل لح داجيإل ةيملع ةقيرط يه ثحبلا ةقيرط .يملع ثحب
 ىتح قباطت وأ ةقالع عوضومو ةيرظنو ثحبلا ةقيرطل نوكي نأ بجيو ،اهتسارد
 ىلإ ةفاضإ .)١-٢ .ص ،٢٠٠٤ ،ويغ�وس( ةحيحصلا ةباجإلا جتنت نأ نكمي
 نأل ىرخألا ةيعادبإلا لامعألا نع ةفلتخمو ةديرف ةيبدألا لامعألا ربتعت ،كلذ
 ريغ فئاظولاو يناعملا نم ريثكلا اهيفو يوضع لكشب دلوت ةيبدألا لامعألا
 قمعأ لكشب ةلصلا تاذ ةيبدألا لامعألا صحفل ةقيرط بلطتت يتلا ةحضاولا
 رداصمو ثحبلا عون نم ثحبلا ةقيرط نوكتت  .)٧ .ص ،٢٠١١ ،اراوسادنإ(
 :حرشلا نع امأ .تMايبلا ليلحت ةقيرطو تMايبلا عمج ةقيرطو تMايبلا

 ثحبلا عون -١
 فدهيو ةيرظنلا ىلع ينبم يملع جهنم وه ثحبلا نم عونلا اذه

 تMايب لكش يف يملع لح ميدقت نم نكمتي ىتح تالكشملا لح ىلإ
 يف ثحبلا اذه نيمضت مت .)١٢٩ .ص ،٢٠٠٩ ،راجنيبو نوتليماه(
 يف تسيلو ةفوصوم تMايب جتني ثحبلا اذه نأل يعونلا يفصولا ثحبلا

 .ماقرأ لكش
 اهعمج مت تMايب ىلع ماع لكشب يعونلا يفصولا ثحبلا يوتحي

 ىلإ ةفاضإل� .ةقمعتم ةشقانم عم نكلو طيسب لكش يف اًيبسن اهفصوو
 ةيعامتجالا تاساردلا يف يعونلا يفصولا ثحبلا مدختسي ام اًبلاغ ،كلذ
 حرشلا ىلع ًءانب .)١١٢ .ص ـ٢٠٠٦ ،يديمر ردنكس( نيعم تقو يف
 ثحابلا نأ ساسأ ىلع ةيعون ةيفصو ةسارد ثحبلا اذه ربتعي هالعأ
 رصانعل� قلعتي اميف فصولاو ليصفتل� ةساردلا جئاتنو ةقيقح لك فصت
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 قيضلا ملاعلا ةريصق ةصق ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف ةيرهوجلا
 .يناليكلا بيجنل

 تMايبلا رداصم -٢
 نيثحابلا معدت يتلا ثحبلا رصانع مهأ نم تMايبلا رداصم ربتعت

 ةيعوضوم تMايبلا رداصم نوكت نأ بجي .ةلكشم نع فشكلا يف
 امأ .)٤٤ .ص ـ٢٠٠٦ ،يديمر ردنكس( ةدوجوملا قئاقحلا ىلع ةمئاقو
 :حرش نع
 يسيئرلا تMايبلا ردصم )أ

 رشابم طابترا اهل يتلا رداصملا يه ةيساسألا تMايبلا رداصم
 يف يسيئرلا تMايبلا رداصم .)٧٠ .ص ،٢٠١١ ،ناميلاو( نئاكل�
 ةريصق ةصق ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يه ةساردلا هذه
  .يناليكلا بيجنل قيضلا ملاعلا

 يفاضإلا تMايبلا ردصم )ب
 تMايب لكش يف ةيوناثلا تMايبلا رداصم نوكت ،ماع لكشب

 معدت ريراقتو تالباقمو تالاقمو تالجم لكش يف ،ةيوفشو ةبوتكم
 تMايبلا رداصم .)١٠٩٦ .ص ،٢٠١٠ ،دنيكلاس( ثحبلا عوضوم
 ةلثامملا تاساردلاو تالØاو بتكلا يه ةساردلا هذه يف يفاضإلا

 .ةصقلا يف ةيرهوجلا رصانعلاو ةيوينبلا ةيرظن لوح
 تMايبلا عمج ةقيرط -٣

 تMايبلا ىلع لوصحلل مدختست تاينقت يه تMايبلا عمج ةقيرط
 نوكي اهيف اًسدنهم ثحابلا حبصي ،ةساردلا يف هنأل ،حيحص لكشب
 .ص ،٢٠٠٦ ،يديمر ردنكس( لماك ىنبم يف تMايبلا عيمجت نع ًالوؤسم
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 اميف .ةباتكلا ةقيرطو ةءارقلا ةقيرط ثحبلا اذه يف ثحابلا مدختسا .)٦٩
 :ةباتكلا ةقيرط و ةءارقلا ةقيرطل حرش يلي
 ةءارقلا ةقيرط )أ

 ةءارق لالخ نم تMايبلا عاجرتسا ىلإ ةءارقلا ةقيرط فد�
 لامعألاو تالØاو تالاقملاو بتكلا نم ثوحبل� ةقلعتملا تMايبلا
 أرقي ،ةلحرملا هذه يف .)٧٠ .ص ،٢٠١١ ،زتيب( ىرخألا ةيبدألا
 ملاعلا ةريصق ةصق ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصق ةصق ةيانعب ثحابلا
 .يناليكلا بيجنل قيضلا

 ةباتكلا ةقيرط )ب
 عوضوم يف دوجوم ءيش لك ليجستل ةينقت يه ةباتكلا ةقيرط

 .ص ،٢٠٠٦ ،بوجو دروفسباس( ثحبلا جئاتنب طبترمو ثحبلا
 يوتحت يتلا تMايبلا ليجستب ثحابلا موقي ةلحرملا هذه يف .)١٣٩

 ةريصق ةصق ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصق ةصق يف ءانب تانبل ىلع
 .يناليكلا بيجنل قيضلا ملاعلا

 تMايبلا ليلحت ةقيرط -٤
 ةقد رابتخال ةمهملا تاوطخلا ىدحإ تMايبلا ةحص ةقيرط دعت

 ىلإ ةساردلا هذه يف تMايبلا ليلحت ةينقت مسقنت .اهعمج مت يتلا تMايبلا
 جئاتنلا صالختساو ،تMايبلا ضرعو ،تMايبلا ليلقت يهو ،لحارم ثالث
 .)١٨ .ص ،١٩٩٢ ،لكيام هيإ ،نامربوهو ب ويتام ،زليام(
 تMايبلا ضيفخت )أ

 لوصحلا مت يتلا تMايبلا طيسبتو رايتخا مت ،ةيلمعلا هذه يف
 مت يتلا تMايبلا مادختسا متي ال .ثحبلا تMايب رداصم نم اهيلع
 تMايبلا ليلقت ةيلمعل عضخت نأ بجي نكلو ،لكك اهيلع لوصحلا
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 اًزيكرت رثكأ اهيلع لوصحلا مت يتلا ةيئاهنلا تMايبلا نوكت ثيحب
 رصانعلا ديدحتب ثحابلا فيلكت متي ،ةلحرملا هذه يف .اًحوضوو
 ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا ةينب اهنم نوكتت يتلا ةيرهوجلا
 تMايبلا عيمجتب مق مث ،يناليكلا بيجنل قيضلا ملاعلا ةريصق ةصق
 .ةقدب تMايبلا ىلع لوصحلا لهسي ثيحب ةددحملا

 تMايبلا ضرع )ب
 ليهستل درس لكش يف تMايبلا ميدقت متي ،ةلحرملا هذه يف

 ىلإ تMايبلا ضرع بيترت ريشي .ةقيقد تMايب ىلع نيثحابلا لوصح
 ةقلعتملا تMايبلا ثحابلا حرشي .اًقبسم ةددحم ةلكشم ةغايص
 ةعوسوم يف ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف ةدوجوملا ةيرهوجلا رصانعل�
 مت يتلا تMايبلا طبر مث ،يناليكلا بيجنل قيضلا ملاعلا ةريصق ةصق

 .ةساردلا هذه يف ةمدختسملا ةيرظنلاو نئاكلا نيب اهعمج
 هرابتخاو جاتنتسإلا )ج

 تMايبلا رمت نأ دعب ةريخألا ةلحرملا وه جئاتنلا صالختسا
 ميدقت ىلإ جئاتنلا صالختسا يدؤيس .اهضرعو تMايبلا ليلقت ةيلمعب
 ،ناموين( ةساردلا يف اهتشقانم تمت يتلا تالكشملل ت�اجإ

 ليلحت ةيلمع ىلع جئاتنلا صالختسا دمتعي .)٤٨٩ .ص ،٢٠١٤
 موقي ةلحرملا هذه يف .اهتحص باسح نكمي ثيحب اهلمكÐ تMايبلا
 لكش يف زجوم فصو لكش يف ةشقانملا جئاتن صيخلتب ثحابلا
 تاجانتسا ىلع لوصحلل ةريصقلا تMايبلا ثحتسي مث فصو
  .ةقيقدو ةينيوكت
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 يناثلا لصفلا
يرظنلا راطإلا  

 
 ةريصقلا ةصقلاو يبدألا لامعألا .أ

 نم اهنع ريبعتلا متي يتلا هرعاشمو هراكفأو صخشلا براجت وه بدألا
 جئاتن فلؤملا بكسي .)٣ ص ،١٩٩٤ ،ينيسو وجراموس( ةغللا تاودأ لالخ
 ةيبدألا لامعألل نوكي ثيحب ،ةيبدألا لامعألا يف راكفألاو براجتلا هذه
 ةقوطنملا ،ةيوغللا مالعإلا لئاسو لكش يف دسجتملا فلؤملا ريبعت جئاتن" فيرعت
 ."ءاوس دح ىلع ةبوتكملاو

 ،اهيوتحي يتلا هتيصخشو هرعاشمو فلؤملا نع ريبعت وه يبدألا لمعلا
 نم ةفرعملاو مهفلل ةروصك ةيبدألا لامعألا مادختسا فولأملا ريغ نم سيل كلذل
 .ةصقلا وه يبدألا لمعلا نم دحاو عون .ليمج لكشب ةفلغم ةيعقاولا ةايحلا

 نم ةلماك ةلسلس يوري يذلا يدرسلا يبدألا لمعلا نم عون يه ةصقلا
 ىلإ صصقلا ميسقت متي ،ماع لكشب ،يمسر ريغ لكشب هميدقت متيو ثادحألا
-٢٣ .ص ،٢٠٠٥ ،وروتنايجرون( يلايخ ريغو يلايخ ؛ثادحألا نم نيعون

 لثم اهدرفمب فوقولا اهنكمي الو ةطبارتم رصانع ةدع ةصقلا يف دجوي .)٢٤
 مت .كلذ ىلإ امو ،عوضوملاو ،تقولا ديدحتو ،ناكملا ديدحتو ،تايصخشلا
 ثادحألا نم ةلماك ةلسلس حبصت ثيحب ةصق ءانبب رصانعلا هذه فيلكت
 .)٥٩ .ص ،٢٠١٢ ،يدر³وسو ناوينروك(

 اذه .داحو فيثك لكشب ةئيلم صصقلا نم ةلسلس يه ةريصقلا ةصقلا
 اقفو .ةصقلا يف اًدج عساو قاطن اهل ةلكشم ا� ةياور وأ ةليوط ةصق نع فلتخي
 صصقلا نم ةلسلس يه ةريصقلا ةصقلا .)٥٠ .ص ،٢٠١٢ ،�رف( وجراموسل
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 يه ةريصقلا صصقلا نإ اًضيأ وجراموس لاقو .رصبلا حمل يف ا�ءارق نكمي يتلا
 .ةفيثك تاعارص ىلع ةمدقملا صصقلا يوتحت ثيحب اهسفن ديقت صصق

 ةبوتكم صصق يه ةريصقلا صصقلا ،ةيبدألا تاحلطصملا سوماق يف
 بلجت ام اًبلاغ .فلؤملا لايخ ىلع ًءانب وأ تثدح ةيخير³ ثادحأ ىلع ًءانب
 عمتØا ةايحب قلعتت تاعوضومو ةفيثكو ةقيش تاعوضوم ةريصقلا صصقلا
 ةفلتخم رئاود يف اهلوبقو ةريصقلا صصقلا ميدقت لهسلا نم لعجي اذهو .طيحملا
 .)٥٦ .ص ،٢٠١٢ ،ةلحاحر(

 كلذ يف ،رشع عساتلا نرقلا ةياx يف ةرم لوأل ةريصقلا صصقلا ترهظ
 ملو لاعف لكشب ام ثدح طاقتلال ةليسو ةريصقلا صصقلا نأ دقتعُي ناك تقولا
 قئاقحلا نع فشكلل ةريصقلا صصقلا مدختسُت ام اًبلاغ .ًاليوط اًتقو بلطتت
 فلؤملا لايخ ىلع اًضيأ ةريصقلا صصقلا ىنبُت ،تقولا رورم عمو ،ةرمتسملا
 .)٨ .ص ،٢٠١٣ ،يداشر(

 عيمجت يف اًرود بعلت ةيرهوج رصانع وأ ءانب رصانع ةصقلا يف دجوت
 ناوينروك(رصانعلا هذه لمشتو ،ةديج ةصق ءاشنإل ةصقلل لماك لمع راطإ
 راسم نم دحلل مهم ءزج يهو ،ةمسلا )١( : )٦١ .ص ،٢٠١٢ ،يدر³وسو
 وأ راودألا يه ،تايصخشلا )٢( ،ةصقلا يف ةيسيئرلا ةركفلا حبصتو ةصقلا
 ةيصخش وأ ةعيبط يه تافيصوتلا نأ نيح يف .ةصقلا يف نوطروتملا صاخشألا
 لكش يف ةصقلا راسم وأ لسلست يه ،ةكبحلا )٣( ،ةصقلا يف تايصخشلا
 فلؤملا ةيجيتارتسا يه ،رظنلا ةهجو )٤( ،فلؤملا اهلقني يتلا ثادحألا لحارم
 تقو وأ وج وأ ناكم لكش يف نوكي نأ نكمي ،ةيفلخلا )٥( ،ةصقلا لقنل

 .ةصقلا يف اهملعت نكمي ةيقالخأ ةلاسر وهو ،ضيوفت )٦( ،ةصقلا يف ثدح
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 ءانب يف اًرود بعلت اxأل اًمهم اًرود ةصقلا يف ةيرهوجلا رصانعلا بعلت
 قلعتي اميف ةصقلا ةدحو ينبت يتلا رصانعلا يه ةيرهوجلا رصانعلا .ةصقلا كسامت
 رصانع لالخ نم يبدأ لمعك ةرضاح  ةصقلا نوكتس .اهيف ةدوجوملا رصانعل�
 .رشابم لكشب ةصقلا ىلع رثؤت ةيرهوجلا رصانعلا نأل ،ةيرهوج

 
 ةيوينبلا .ب

 ،ةيلمعلا هذه يف .يبدأ لمع ةساردل اهمادختسا نكمي ةيرظن يه ةيوينبلا
 نم ديدعلا دوجو يف ةيوينبلا ةيرظن لداجت .ةدحوم ةصق يف لكيهلا ةيوينبلا للحت
 اًعم هعيمجت بجي كلذل ،ةصاخلا هتفيظو هل لكيه لك .ةصقلا يف ةطبارتملا لكايهلا
 .)٤٩ .ص ،٢٠٠٣ ،اراوسادنإ( ةصق ينبي دحوم لكيه ءاشنإو

 نيب عمجت ام اًمئاد ةيبدألا لامعألا نإف ،روسوس يد دنانيدرفل اًقفو
 ةفلكم ةيوينبلا نإف ،كلذل .عمتØا يف ثدحي يذلا عقاولاو ةليمجلا ةغللا
-٣١ .ص ،٢٠٠٩ ،اداديو( عقاولا اذه ليلحتل اهمادختسا نكميو عيمجتل�

٣٣(. 
 دنانيدرفل اًقفو .١٩٥٠ ماع اسنرف يف تروطتو تدلو ةيرظن يه ةيوينبلا

 أشن دق نوكلا نأ مهف وه ةيوينبلا ةيرظنل يساسألا موهفملا نإف ،ريسوس يد
 .نيرخا و ،ةبرتلاو ءاوهلاو ءاملا لثم ،ءازجألا وأ لاكشألا نيب ةقالعلا ببسب
 ،رزتير( اهلمكÐ ةصقلا ينبت ءازجأو لاكشأ اًمئاد كانه يبدألا لمعلا يف ،كلذل

 )٦٠٣ .ص ،٢٠٠٤
 طسوتت .ةصقلا يف رصانعلا نيب ةقالعلا ةقيقح داجيإل ةقيرط يه ةيوينبلا

 .صصقلا نم ةلماك ةلسلس ءاشنإ اهنكمي ثيحب رصانعلا نيب ةفيظولا ةيوينبلا
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 نيب ةقالعلا نع فشكلل ةادأ اًضيأ ةيوينبلا نوكت نأ نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإل�
 .)١٢-١١ .ص ،١٩٧٧ ،زلوكس( ةينعملا ةفاقثلاو ةيبدألا لامعألا

 يه ةيوينبلا نإف ،هل ةبسنلابف ،سوارتش يفيل وه ةيوينبلا ةيرظن زومر دحأ
 نمف ،ةصقلا ماظتنا ةيوينبلا لمشت .يبدألا لمعلا يف اهقيبطت متي ةعساو ةغيص
 ةبسنل� ،كلذ ىلإ ةفاضإل� .رمأ نودب يبدأ لمع وأ ةصق نوكتت نأ ليحتسملا
 ئراقلاو بتاكلا نيب لصاوتلا لاكشأ نم لكش يه ةيوينبلا نإف ،يفيل ىلإ

 .)٥٠ .ص ،٢٠٠٣ ،اراوسادنإ( يبدألا لمعلا يف اًيتاذ اًعابطنا يطعت ثيحب
 رصانعلا ىلع فرشتو ةدايق لكيهك لمعت ةيوينبلا نأ ءاربخلا ضعب لوقي

 نأل باتكلاو ءارقلا نيب اًطيسو اًرسج ةيوينبلا حبصت .يبدألا لمعلا يف ةدراولا
 لامعألا يف اًمئاد ةدوجوم اهتفاقثو ا�ايصخشو ةيعقاولا ةايحلا نأ ضرتفت ةيوينبلا
 مهفل لكش يه ةغللا نأل ةغللاو طامنألا مهفن امدنع كلذ مهف نكمي .ةيبدألا
 .)٦٧ .ص ،٢٠٠١ ،ارتوب اسميهأ( ةيفاقثلاو ةيعامتجالا ةينبلا

 
  نوطناتس تريبور ةيوينبل يساسألا موهفملا .ج

 رصانعلا نم عاونأ ةدع نم نوكتت يبدألا لمعلا ةينب نأ حيضوت مت امك
 هذه عيمجتب نوطناتس تربور ماق .ةصاخلا هتفيظو هل رصنع لكف ،ةطبارتملا
 نمضتت .ةيبدألا لئاسولاو قئاقحلاو تاعوضوملا يهو ،ءازجأ ةثالث يف رصانعلا
 ،ناونعلاو ،ةيفلخلاو ،تايصخشلاو ،ةرماؤملاو ،اهسفن ةمسلا هيف ةدوجوملا رصانعلا
 ءزج لك يف ةريغصلا رصانعلا .ةقرافملاو ،زومرلاو ،ةغللا بولسأو ،رظنلا ةهجوو
 .ص ،٢٠٠٤ ،وديجناس( ةصق ينبي لماك ىنبم لكشت ةطبارتملا ءازجألا هذه نم

 :يلي امك يه نوطناتس تربورل اًقفو رصانعلاو لكيهلا .)١٦
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 عوضوملا -١
 وه عوضوملا .ةيرشبلا ةءارقلا ةبرجت يف ةيسيئرلا ةركفلا وه عوضوملا

 ميظعلا ىنعملا هنÐ عوضوملا نوطناتس تربور فّرعي .يبدألا لمعلا ساسأ
 ءانب يف اًيسيئر اًرود بعلت اهنكلو ةطيسب رصانع دجوت هيفو ،يبدألا لمعلل
 .)٧٠ .ص ،٢٠٠٧ ،وروتنايجرون( ةصقلا

 ،ماع لكشب .ماع وهف اذل ةصقلا يف ةيساسألا ةركفلا وه عوضوملا
 يسيئرلا ضرغلا وأ ةيسيئرلا ةركفلا ثيح نم اًعوضوم ًةداع نويوغللا ددحي
 عاونأ كانه .)٧٩ .ص ،٢٠٠٧ ،وروتنايجرون( قايسلا ىلع اًدامتعا
 لاضنلاو ةيسنامورلا لثم ةيبدألا لامعألا يف تاعوضوملا نم ةديدع
 ةلماك ةصق نيوكت متيس ،ريبك دحاو عوضوم نم اهريغو ةنايخلاو ةقادصلاو
 .)٣٦ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( اهرصانع عم اًيلكيه

 طامنأ ةظحالم يف يبدألا لمعلا يف تاعوضوملا ديدحت ةقيرط لثمتت
 لمعلا يف عارصلا ناك اذإ ،ماع لكشب .ةدوجوملا تاعارصلاو صصقلا
 وه لمعلا عوضوم نوكي نأ حجرملا نمف ،بحلا لوح رودي يبدألا
 نمف ،نارجاشتي نيقيدص ةصق يوري يبدألا لمعلا ناك اذإ .ةيسنامورلا
 ةلاعفلا ةقيرطلا نإف اذل ،ةقادصلا وه ةصقلا عوضوم نوكي نأ حجرملا
 ،نوطناتس( ةيانعب ثدحي عارص لك ةبقارم يه ةصقلا عوضوم ةفرعمل

  .)٤٢ .ص ،٢٠١٢
 ،لقألا ىلع ريياعم ةعبرأ هل ديجلا عوضوملا نإف ،نوطناتسل اًقفو

 :)٤٤ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( يهو
 .ةيرثكألا / ةلماكلا ةبعكلا رابتعا  )أ
 .ةماعلا ةصقلا عم ضراعتي ال )ب
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 .ةماعلا ةصقلا يف ةيونÄ رصانعب رثأتت ال )ج
 .حوضوب اهمهفي نأ ئراقلل نكمي نايحألا ضعب يف )د
 

 ةصقلا قئاقح -٢
 .ةصقلا بناوج نم بناج يف ةيعقاو لكايه يه ةصقلا قئاقح

 ليصافت نيوكت مث لاعف لكشب رصانعلا ميظعت ىلع يعقاولا لكيهلا لمعي
 ةكبحلا يهو ،رصانع ةثالث ةصقلا قئاقح يف دجوي .هيف ةصقلل ةفلتخم
 .)٣١ .ص ،٢٠٠٧ ،وروتنايجرون( ةيفلخلاو ةيصخشلاو
 ةكبحلا )أ

 ثدحل نوكيسو ،ةصقلا يف ثادحألا بيترت يه ةكبحلا
 ةيقطنم ثادحألا هذه ،ماع لكشب .ىرخأ ثادحأ ىلع ريثë دحاو
 يقطنم ريغ ثدحلا نوكي نايحألا ضعب يف ،تالاحلا ضعب يف نكلو
 كلذ دعب ثدحيس ام نيمخت ئراقلا عيطتسي ال ثيحب دمع نع
 .)٢٦ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس(

 نزاوتمو لسلستم لكشب ثادحألا لصوتس ةديجلا ةرماؤملا
 مهف متي نل ،ةكبح نودب هنأل ةصقلا ساسأ يه ةكبحلا .رمتسمو
 ةفرعم نكمي .)١٣٥ .ص ،١٩٦٧ ،دمحأ( لماك لكشب يبدألا لمعلا

 :لالخ نم ةديجلا ةكبحلا صئاصخ

 .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم لسلستل� ثادحألا ريتوت .١
 .ةصقلا يف قئاقحلا ةيوقت .٢
 .ةيقطنم ثادحأ ءاشنإ .٣
 .ةشهدم ثادحأ قلخ .٤
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 .ةصقلا يف رتوتلا / عارصلا ءاxإو ديلوت .٥
 .ةورذلاو عارصلا امهو ،ةرماؤملا يف نامهم نارصنع كانه

 ،ةيلخادلا تاعارصلا ىمست حوضوب فلؤملا اهيوري يتلا تاعازنلا
 لمعي .ةيجراخلا تاعارصلا ىمست اًينمض اهتئبعت متي يتلا تاعارصلاو
 ئراقلا رعاشم لاخدإ مث ةنيعم ةوق طاقنو تامس مداصت ىلع عارصلا

 يف عارصلا هيف نوكي يذلا تقولا يه ةورذلا نأ نيح يف .ةصقلا يف
 يف ةوقو ءاقتلا ةطقن يه ةورذلا .ءيس وأ ديج لحب يهتني مث هتورذ
 .)٣٢ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( ةلكشم لح

 ةيصخشلا )ب
 ثادحÐ ةطبترم ثادحأ اًمئاد كانه ،قباسلا حرشلا يف امك

 ةيصخش كانه نوكي نأ دبال ثادحألا هذه يف .ةصقلا يف ىرخأ
 ةمالس ىلع ظافحلا يف اًرود بعلت ةيصخشلاف ،اهيف اًرود بعلت
 ةيسيئر ةيصخش دجي نأ ءرملل نكمي ،صصقلا مظعم يف .ةصقلا
 ،وروتنايجرون( ةصقلا يف ثدحت يتلا ثادحألا عيمجب ةطبترم ةدحاو

 .)١٧٨ .ص ،٢٠٠٧
 اًمومعو ،ةصقلا يف دارفألا ىلإ ًةداع ةملكلا ةيصخش ريشت

 ريشت نأ نكمي ،كلذ ىلإ ةفاضإل� .ةصقلا يف رهظي يذلا صخشلا
 فطاوعلاو تابغرلا لثم صخشلا تامس ىلإ اًضيأ فرحلا ةملك
 .)٣٣ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( ئدابملاو

 ىلإ تامسلا وأ تايصخشلا هذه ميسقت متي ،ماع لكشب
 ةداعو ،ةصقلا يف اًديج اًرود اًمئاد بعلت يتلا ةيصخشلا امهو ،نيمسق
 لطب مسا اهيلع قلطي ثيح ةميرجلا ةبراحم يف اًرود اًضيأ بعلت ام
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 ببستتو ريخلا ضراعت يتلا ةيصخشلا نإف ،ىرخأ ةيحM نم .ةياورلا
 .ص ،٢٠٠٧ ،وروتنايجرون( مصخلا ىمست راجشلاو عارصلا يف اًمئاد

١٧٩(. 
 نأل ةنيعم ثادحأ يف ةيصخشلا فرصت ببس ثدحي

 ببسب وأ ثدح ىلع ةيصخش لعف در يأ ،عفاد اهل ةيصخشلا
 .)٣٣ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( ىرخأ ةيصخش

 ةيقيقح تايصخش هل يبدأ لمع وه ديجلا يبدألا لمعلا
 يه يبدألا لمعلا يف ةدوجوملا تايصخشلا نإ لوقلا نكمي ثيحب
 .ةايحلا ةعيبط اهلو ةيح تايصخش

 ،يتويس( يهو داعبأ ةثالث اهل يبدألا لمعلا يف تايصخشلا
 رمعل� قلعتت رومأ يه ةيجولويسفلا داعبألا )١( :)٦٨ .ص ،٢٠٠٠

 داعبأ يه ةيعامتجالا داعبألا )٢( ،اهريغو مسجلا ةلاحو سنجلاو
 ىلإ ةرظنلا ،بصنملا ،ميلعتلا ،نيدلا ،ةنهملا ،يعامتجالا عضول� قلعتت
 تابغرلاو رعاشمل� قلعتم دعب وه يسفنلا دعبلا )٣( .اهريغو ،ةايحلا
 .ةيلقعلاو ةيقالخألا ريبادتلاو كولسلاو

 ةيصخش امه ،نيعون ىلإ تايصخشلا مسقنت ،ماع لكشب
 :حرشلا انه .ةدعاسملا ةيصخشو ةيسيئرلا

 ةيسيئرلا ةيصخش .١
 .ةصقلا يف مهم رود اهل ةيصخش يه ةيسيئرلا ةيصخش

 ةيادبلا نم ثادحألا ةلسلس يف اًمئاد ةيسيئرلا ةيصخش نوكتس
 ةياهنلا ىلإ

 



١٩ 
 

 

 ةدعاسملا ةيصخش .٢
 ةيصخشلل معاد رود اهل ةيصخش يه ةدعاسملا ةيصخش

 ةصقلا يف ثادحألا نم ةلسلس عم لماعتلا يف ةيسيئرلا
 .)٨٠-٧٩ .ص ،٢٠٠٧ ،وروتنايجرون(

 ةيفلخلا )ج
 ةيفلخلا نوكي نأ نكمي .ةصقلا يف ثدحب طيحي ءيش وه ةيفلخلا

 ىلع كلذ ريسفتو .يعامتجالا راطإلاو نامزلاو ناكملا لكش يف
 .)٨٩ .ص ،٢٠٠٩ ،ونتاروس( يلاتلا وحنلا

 ناكملا ةيفلخ .١
 نوكت نأ نكمي .ثدحلا هيف عقي يذلا ناكملا فصو

 ،ةيرق نوكت نأ نكمي ،ةصقلا معدت مامتهالل ةريثم ةيلايخ ةروص
 .اهريغو ،دلب ،قيرط ،رx ،لبج ،ةنيدم

 نامزلا ةيفلخ .٢
 تقولا طبض نوكي نأ نكمي .ثدحلا عوقو تقوب قلعتي

 ةقلعتملا رومألا نم اهريغو ،ةيوج لاوحأو ،تاعاس لكش ىلع
 .اهتقوو ةصقلا يف ثادحألل ينمزلا لسلستل�

 ةيعامتجالا ةيفلخ .٣
 مهفلا اذه طبتري .ا�ايحو ةيصخشلا فقومب قلعتت

 ةيعامتجالا ةلاحلاو ةنهملاو ةورثلاو ةبترلاو ةناكمل� يعامتجالا
  .اهريغو

 يف .ئراقلل يفطاعلا وجلا ىلع ريثأتلا ىلع ةيفلخلا لمعي
 يف اًدج مهم رصنع ةيفلخلا نأ فلؤملا دقتعي ،ةيبدألا لامعألا
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 ةصقلا لامكإل ةيرورض هيف ةدوجوملا رصانعلا نأل ةصقلا
 .)١٢٢ .ص ،٢٠٠٣ ،اراوسادنإ(

 دق هنأل ةيعوضوم ةقيقح ةيفلخلا نوكي نأ نكمي ال
 ىلع ةفيثكلا ةباغلاو ،ةنجلا لثم ،فلؤملل اًيلايخ ًالمع نوكي
 ثيحب .كلذ ىلإ امو ،لبج ةمق ىلع رحبلاو ،ةلحاقلا ضرألا
 فلؤملل يلايخلا قلخلا يأ ،ةيعادبإ ةقيقح ةيفلخلا نوكت
 .)٢٢٧ .ص ،٢٠٠٧ ،وروتنايجرون(

 ةيبدألا لئاسو -٣
 فلؤملا ا� بتري يتلا ةقيرطلا اxأ ىلع ةيبدألا لئاسولا ريسفت نكمي

 ئراقلل نكمي ،ةلاحلا هذه يف .ا� عاتمتسالا ئراقلل نكمي ثيحب ةصقلا
 ىتح قئاقحلا هذه ىنعم مهفو اهلقن فلؤملا ديري يتلا ةصقلا قئاقح ةيؤر
 ،٢٠١٢ ،نوطناتس( ئراقلا ىلإ ةصقلا ءانب يف فلؤملا ةبرجت لقن نكمي

 .)٤٧ .ص
 ةعومجم ىلإ ةصقلا ميسقت يف بتاكلا اًضيأ لئاسولا هذه معدت

 ديدحتل ةليسولا هذه مادختسا اًضيأ ءارقلل نكمي .طامنألا نم ىزغم تاذ
 .)٢٥ .ص ،٢٠٠٣ ،وروتنايجرون( ةدحوم ةصق لكشت يتلا لكايهلا
 ناونعلا )أ

 ةصقل� ماع لكشب ةلصلا قيثو وهو اًمهم اًرصنع ناونعلا ربتعي
 لثمي .يبدألا لمعل� اًمئاد طبتري ال ناونعلا نإف ،كلذ عمو .ةيلامجإلا
 ةينعملا ةصقلا ىنعم ىلع اًرشؤم حبصيو ةصقلا ًةداع ناونعلا
 .)٥٢ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس(

 



٢١ 
 

 

 رظنلا ةهجو )ب
 لمع يف ةصق ميدقت يف فلؤملا رظن ةهجو يه رظنلا ةهجو

 ىتح ئراقلل يفطاعلا بناجلا ىلع رظنلا ةهجو رثؤت نأ نكمي .يبدأ
 ,٢٠٠١ ،كيدلب( قمعأ لكشب ةصقلا ىنعم باعيتسا نم نكمتي

 .)٩٨ .ص
 ةصقلا نع ريبعتلل ةصقلا يف ينقت رصنع يه رظنلا ةهجو

 رظنلا ةهجو نم رخآلا ضرغلا .اهسفن رظنلا ةهجو نم قمعأ لكشب
 ةصقلا فلؤمو ئراقلا نيب يفطاع لاصتا ريفوتو ىنعملا لقن وه
 .)٣٤٧ .ص ،٢٠٠٣ ،وروتنايجرون(

 يف ئراقلا يعو زكرم يه رظنلا ةهجو نأ نوطناتس فيضي
 ربخت ،لوألا صخشلا رظن ةهجو يف ،لاثملا ليبس ىلع .ةصقلا
 وعدت مث ،اًدحاو اًبعال حبصتو اهسفن رظنلا ةهجو نم ةيصخشلا
 رظن ةهجو امنيب .ةيسيئرلا ةيصخش هنأ ىلع هتبرجتب رعشيل ئراقلا
 الو ةصقلل بقارمك طقف ئراقلا عضي فلؤملا نإف ،ثلاثلا صخشلا

 .)٥١ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( اهيف ةكراشملا لواحي
 لوألا صخشلا .١

 ."Mأ" ريمضلا مادختس� اهسفن ربخت ةيسيئرلا ةيصخش
 ةبرجت ريفوت ىلإ لوألا صخشلا رظن ةهجو فد� ،ماع لكشب
 .ةصقلا يف جامدنال� رعشيل ئراقلل

 يناثلا صخشلا .٢
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 ."تنأ" ريمضلا يناثلا صخشلا رظن ةهجو مدختست
 اهدويق ببسب هذه رظنلا ةهجو مادختسا متي ام اًردM ،كلذ عمو
 .ةصقلا ءانب يف

 ثلاثلا صخشلا .٣
 ةداع فلؤملا مدختسي ،ثلاثلا صخشلا رظن ةهجو نم

 ًوار هسفن فلؤملا لعجي ،اهلمكÐ ةصقلا نم ."وه" ريمضلا
 يف مهتكراشم عم بنج ىلإ اًبنج اهيف ةدوجوملا تايصخشلا ربخيو
 .ةصق يف لوخدل� نيبلاطم ريغ اًضيأ ءارقلا .ثدح

 
 ةمغنلاو بولسألا )ج

 املثم .ةغللا مادختسا يف فلؤملا ةقيرط وه ةمغنلاو بولسألا
 ،هسفن ةيفلخلاو تايصخشلاو ةكبحلا سفن نامدختسي نافلؤم دجوي
 ،نوطناتس( ةفلتخم نوكتس ئراقلا ا� رعشي يتلا ةبرجتلا نكل

 .)٦١ .ص ،٢٠١٢
 يف فلؤملا بولسأ نم هذه ئراقلا ةبرجت ىلع لوصحلا متي

 ىلع لوصحلل لحارم ىلع يوغللا طمنلا اذه ءاشنإ ةيلمع متت .ةغللا
 نإف ،ام اًطمن ةغللا بولسأ لامج دجي امدنع .لامجلا تاجرد ىصقأ
 ةصق حبصت ىتح ماظتن� ثادحألا بيترت ىلإ طقف جاتحي فلؤملا

  .)١٦١ .ص ،٢٠٠٩ ،ىنتر( ةلماك
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ثلاثلا بابلا  
اهليلحتو ت5ايبلا ضرع  

 

 تريبور دنع .ةريصقلا ةصقلا يف ةدراولا ةيلخادلا رصانعلا نم دحأ وه ةينبلا
 ،ةيصخشلا ،ةكبحلا( ةصقلا قئاقح ،عوصوملا نم ةيلخادلا رصانعلا نوكتت ،نوطناتس
 .)٢٠ .ص ،٢٠١٢ ،نوطناتس( )ةيرظنلا ةهجولا ،ناونعلا( ةيبدألا لئاسوو ،)ةيقلخلا
  :يلي امك يناليكلا بيجيل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف اهليلحتو تMايبلا ضرع امأو

  .ةيفلخلاو ،ةيصخشلا ،ةكبحلا نم ةصقلا قئاقح نوكتت
 ةكبحلا -١

 ةصقلا يف ثدحت يتلا ةكبحلا ثحابلا فصيس مسقلا اذه يف
 ٦ ىلإ ةريصقلا ةصقلا هذه مسقنت .يناليكلا بيجنل "ةهئ³ بولق" ةريصقلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع ةبترم ةصقلا هذه طوطخو ،تاقلح
 ينيعلا رصقلا ىلإ نجسلا نم ملاس ةلحرب ةصقلا هذه أدبت
 ملاس ضيرملا جالعل
 ،ةيفاصلا ءاقرزلا ءامسلا ىلإ هينيع عفرو ،ةشهد يف هيلاوح ،ملاس« تفلت
 . .لمألا دادتما ةدتمملا ةحيسفلا يضارألا ىلإ هرصبب لزن ام ناعرسو
 اعئار املح همامأ قافآلا حاسفناو ،ءامسلا ةقرزو ،ضرألا ةرضخ تناك
 بوص هيدي عفري نأ لواحو ،دهنتو . . قمعب سفنتو . . ققحت اليمج
 رـيـغ ،تارملا فالآ هرـيـغ نـم رـثـكأ اهسحي يتلا معنلا هذه ¬ اركاش ءامسلا
 ناـسراـحو . . هيدي للغي لزي مـل ىديدـحلا دـقـلا ناـك . . عطتسي مل هنأ
 دعب ىلع ودبت ةيكلس ةكبشب ةاطغم ةبرعو . . لامشو انيـمي هب ناطيـحـي
 تاونس ثالثو . . ةقلغملا ةمئاقلا نجسلا ةباوب هفلخ نمو . . ةليلق راتمأ

 : لوهذ يف ملاس مغمغو . . ةقيض ةنازنز يف



٢٤ 
 

 

 »ىربك ةمعن . . ةمعن ضرملا« -
. . . 
. . . 
. . . 
 ،هيدي ريرحت لواحي مث ،يديدحلا ديقلا سسحتت سراحلا ديب ملاس رعشو
 ففجي نأ كلذ دعب ملاس عاطتساو ،ةليوطلا ةدملا هذه هكرت نع ارذعتم
 يف ا¼اخد ثفنيو ،ةمe ةيرح يف هتراجيس كسميو هـمـف ىلع حسميو ،هقرع
 ةـعاـبلاو ت¡رعلاو سانل¡ ءيلملا ريبكلا عراشلا تغلب دق ةبرعلا تناك ،ةحار
 ،اهيف ام لكب ايندلا هذه ةقناعم ديري هنأكو هيعارذ ملاس حتفو ،جيجضلاو
 ،اهتيا¼ هللا الإ ملعي ال اضارع الاوط تاونس عبس همامأ نأ نيح ىلإ ىسنو
 :ًالئاق هسراح ىلإ داع مث
 ءاسكلاو بارشلاو ماعطلا ناسنإلا دـجي شيواـجـش¡ ¦ نجسلا يف« -
 نإ . . ارارغ الإ م>أ ال قلق . . رارمتس¡ نأمظ ،امئاد عئاج ينكل مونلاو
 . . ناسنإلا نجسي نأ حصي ال . . نجسلا يف هكرت نم ريخ ناسنإلا لتق
 . »؟اذه يف يعم تسلأ
. . . 
. . . 
. . . 
 ملاس ىلع رطيس ام دشل ،هسراح هعبتي ملاس لزنو ،ىنيعلا رصقلا اغلبو
 ريسمل¡ مهو ،عومدلا رذنب هانيع تللبتو ،هيتنجو ىلإ مدلا دعاصتف ،لجخلا
 ةيلوضفلا تارظنلا ضعب ؟يشملا يسن له ،ةكبترم تناك هتاوطخ نكل
 اكابترا دادزيف ،»ةيلوبلا كلاسملا« ةدايع بوص هجتي وهو هرصاحتو هقحالت
 هنوـمـصـي كش ال هـيـلإ نورظني نيذلا ءالؤه نإ . .اضيأ اقنحو . .ًالجخو
 ةقيقحلا اوملع ول هأ . . ائيش هتقيقح نع نوفرعي ال . . مثإلاو مارـجإل¡
 ةليحلا ام نكل . . هلجأ نم ىسأ عومدلا ترم¼ال لب . . هيلع اوقفشأل
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 امل اذإ الـتاـق ناـك هـتـيـل ؟ةـمـيرـجلاو راـعـلاو مثإل¡ خرـصت . . ءاقرزلا ةلدبلاو
 رعش املو ،ةقيضلا هتنازنز يف هرمع نم اهقيري يتلا تاونسلا ىلع نزـح
 قفشي امم رثكأ هرقتحي ملاع طسو سأرلا ئطاطم ريسي وهو لجخلاو جرحل¡
 ،يناليكلا( ءازعلا تاملكب هيساوي امم رثكأ تانعللا هيلع بصيو ،هيلع

 .)٢٦-٢١ .ص ،١٩٨٨
 

 ده/و يلغرفب ملاس ىقتلا ينيعلا رصقلا يف
 ةأرـما . . ةأرما سلجت تناك . . ملاس ةرجحل ةلباقم ةرجح يف . . ديعب نمو
 . . ةدروم ةقرشم اÈرشب . . عيطاقتلا ةولح . . ةمسمسم ،نسلا ةريغص
 عضوت يتلا ةبتاكلا ةلآلا ىلع لمعلا يف امئاد ةكمهنم ،ءيشل رظنت املق
 ةـيلاـع ةـحاـفـتلا نكل . . ناـمرـحلا هانضأ عئاجو . . ةليمج ةحافت . .اهمامأ
 اقح ضرأل¡ اقصتلم لزي مل . . دوعقلا عيطتسي ال وهو . .ًادـج ةـيـلاـع . .
 . .دويقل¡ رعشت هحور وأ هسفن نكل . . نيح ىلإ هدويق اوعزن دقل
 : ىضرملا دحأ ملاس لأسو
 : باوجلا هءاجف
 . »ةيعامتجا ةفرشم تسلا« -
 بلقك شعتري هبلقو ،ةضماغ ءايشÉ لعتشت هحور رخآ ملاع يف مملاس هeو
 عباقلا سراحلاو ،ةيقابلا عبسلا تاونسلا ىسن . . لوحتت ال هتارظنو ،لفط
 . . ةعشبلا هتميرجو ،ةعاس ذنم اهعلخ يتلا ءاقرزلا ةلدبلاو ،هنم برقل¡
 . . هئاشحأ يف نماكلا ىصحلاو ىولكلا صغملا ىسنو . . لتقلا
 : هراوج ىلإ ثعبنا توص همالحأ ددبو
 ... . دلب يأ نم كترضح« -
 : لاق ىعو نودبو
 .»یرادبلا« -
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 نيـفـتـكلا يساك ردصلا يراع ىضرملا دحأ فقي ناك ريرسلا راوج ىلإو
 هيلع ودبي ،ناتظحاج هانيع ،رـخآلا نم رـصـقأ هـيـلاو رـس دـحأو ،نـيـعارذلاو
 : لجرلا سمهو ،ةهالبلا نم ءيشو رقفلاو . .ضرملا

 . . . . معلا دلو ¦ ت¦دلب . .يلغرف . . كبوسحم« -
 :دوربلا نم ءيش يف ملاس لاق
 .)٢٧-٢٦ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( .. . . انفرشتا -
 
 يلغرف ملاس قداص ينيعلا رصقلا يف هجالع ةرتف لالخ
 هتار¦زب امئاد هقهري ،»ملاس« ىلع اليقث اًئبع ىلغرف ناك ةيلاتلا م¦ألا يفو
 مهثداوحو ضرملا هيف لوانتي يذلا ريثكلا مالكل¡ هسأر عدصيو ،ةرركتملا
 قح يف حدـقيو ،تاحيملتلاو تاضرمملاو تاميكحلا ضرع يف شهنيو
 عمو . . افيغر وأ . . ةراجيس ملاس نم بلطي رخآل نآ نمو ،ءابطألا
 تاذو . . تقولا عييضتو ةيلستلا نم ائيش هيدل دجي ملاس ناـك دـقـف كلذ
 : ملاس لاق موي

 يف يلغرف لاق »؟يتلاح ةساردل ةيعامتجالا ةفرشملا تسلا ىتË يتما -
 : ثبخ
 ريخلا اهيف . ةوـبـس مأ »ده>« تسلا . . ناوألا نئي امدنع« -
 ). . . . هللاو
. . . . 
. . . . 
 : ًالئاق ىلغرف ىلإ ملاس تفتلاو
 .یلغرفا -
 .)يلغرف نويع« -
 .. . . لالح نبا تنأ . .ةراجيس ذخا -
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 .. . . كنجس كفي انبر . . ماركلا نبا ¦ . . كرمع ليطي انبر« -
 ثحب ىلإ ةجاح يف ينإ اهل لق !؟تسلا ىلإ بهذت نأ ،عيطتستأ - 

 ... .ىلغرف ¦ ةعرسب . . یتلاح
 ةراجيسلا نأ هتهالب مغر كردأ دقل ،اهوحن عرسأو ،ةراجيسلا ىلغرف لعشأ
 يتلا ةديدجلا ةلمعلا يه ةراجيسلا هذه نأ كردي مل نإو ،كلذل نمثلا يه
 داعو . . دوقنل¡ لماعتل¡ مهل حمسي ال نيذلا كئلوأ ،ءانجسلا ا2 لماعتي
 : لاقو ،ةرتف دعب ىلغرف
 ). . . ةظحل دعب دوعت فوس . . روتكدلا هيبلا عم ةلوغشم( -
. . .  
. . . 
 .. . .ىلغرف ¦ دمحأ اولتق مهنكل« -
 . . . همحري هللا« -
 . . . . هبابش زع يف . . يخأ دمحأ« -
 . . . ةراسخ ¦« -
 تأده نأ دعبو ،هعم زتهي هلك هدسج ناك ،ريرم ءاكب يف ملاس طرخنا مث
Ôرخآلا وه ىلغرف ناك ،يلغرف ىلإ هينيع عفرو ،هعومد ففجي ذخأ هترئ 
 .همف قبطأ قداص نزح اهيلع لحو ،ةعساولا هتماستبا تفتخا دق ،يكبي
 ناسنإ لوأ كلعل !؟بيطلا كبلقل ¦ ؟؟یلغرف ¦ یکبتأ« : مغمغو . . .
 لاـق سمأل¡ ینراز يذلا يبيرـق . . ناسنإ نم كل ¦ . . ءاكبلا ينكراشي

 لاجرلا !؟يلغرف ¦ ءاسنلا الإ ىكبي ال .. . ةأرما تنأ : تيكب امدنع يل
 ¦ ناسنإ تنأو ،ناويح. ناويح عومد الب ناسنإلا . . هآ . . اضيأ نوكبي
 ). . یلغرف
 ماـتبالا لواحي وهو لاقو ،هعومد یلغرف ففجف
 . . . . رامح ىننأ ىنع تلق كنكل« -
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 مدقو . . هرئاجس ةـبلع جرـخأو هـتداـسو عفر مث ،ديدـج نـم مـلاـس مـسـتباو
 : لوقي وهو ىلغرفل ةدحاو
 ... . وفصيو كجازم قوريس . . ذخا -
 ،يناليكلا( . )قوسقرعلل اشرق نامك ذخا - ... . قوسقرعلاوا -

 .)٤٣-٢٧ .ص ،١٩٨٨
 

 ده/ بح يف عقي ملاس ،ةيلمعلا هذه يف
 فاخي ام ردقب ةيلمعلا فاخي ال هنإ ،ابيثك ًالظ ههجو ىلع ىسألا ىقلأو
 هروـعـشل الإ ءاقبلا ديري نكي مل انه ىلإ ءاج نيح ،نجسلا ىلإ ةدوعلا
 دـقـف موـيلا امأ ،نابضقلاو راوـسألا مـلاـع نـم تالـفإلاو قالطنالاـب دـيدـجلا
 ده> ةيؤر ريغب ةايحلا نإ . .ةيجش ةولح ت¦ركذ ناكملا اذ2 هطبري حبصأ

 له ؟هلؤافت يف غلابي اذامل نكل . . لتاق رمأ لب . . ريسع قاش ءيش
 مهو يف شيعي هنأ مأ ةقفشلا ةفطاع ريغ ةفطاعب هوـحن ده> سحت ةـقـيـقـح
 ةـقـيـقر تاـمـلـك عضب ىوـس ساـسأ ىلـع موـقي ال مهو يف ،هنامرح هفيز
 . رخآل موي نم ةرباع تاسلجو ،ةـيـساوـم
. . . 
. . . 
 ... .یلغرف یس ¦ لخدا« -
 . . ده> تلخدو ،بابلا حتفو
 ... .لوقعم ريغ . . ده>« -
 : تلاقو جرح نم ءيش اهطلاخي نأ نود ةريصق ةكحض تكحضف
 مـلو . . انه ىلإ ىتأ نأ ترثأف . . ةليللا للملا نم ءيشب ترعـش ؟ملو« - 
 . )سومرتلا« يف جلثملا وجناملا رـصـع نـم ةـيـمـك كل لمحأ نأ سنأ
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 مأ ملح وهأ ،بجي امم رثكأ اذه ،هينذأو هينيع قدـصـيـل مـلاـس نكي مل
 لاق نم . . وجناملا بارش اهعم ةلماح ،ءاسملا يف هيلإ يتË ده> . . ةقيقح
 اـهـهـجو ىرأ ال لهاـج وأ ملاظ وأ نونجم ينأ امإ !؟>أ ؟ةحيبق ةايحلا نإ
 . كلذ دـعب نجسلا ىلإ بهذأ وأ انه قبألو ،تمأ وأ شعأل . .ىقـيـقـحلا
 هذ2 ىرمع عبألو . . تاظحلل يراوـج ىلإ انه ده> نأ يفكي .
 . تاظحللا

 .ىلجأ نم قاـشملا يلمحتت نأ ينملؤي مكل . . ده> تس ¦ یلضفتا -
... 
 : ةقثو طسبت يف تلاقف
 يساون نأ ليمج روعش . .ابيط اتقو ىضقأ ىنإ . . رمألا يف ةقشم الا -
 . . ةيسابعلا يف يجبابك يبأ . . ىنع ء¡رغ اوسيل ءالؤه . . نيبعتملا ءالؤه
 . . . يدلب يح يف
. . . 
. . . 
 نأ نيعيطتست نكل . . كنيبو ينيب الئاـح نوـكتـس راوـسألا نأ فرـعأ -
 عبرأ يماـمأ ،ءيش لك يف تركف دقل . . كحورب . . امئاد ىعم ينوكت

 نأ عيطتسأ اهدـعبو . . يكولسو یرـــس نـسـح وـل طـقـف فصنو تاونس
 نم ةرهاقلا يف اتيب ىنبأ نأ كلذ بقع عيطتسأو . . نجسلا نم جرـخأ
 ... .جوزتن مث ؟لوقأ اذام . . مث . . ةلاقبلل ًالحم حتتفأو . . راودأ ةثالث
 . . تمص ةرتف تداسو
 . . . . لامألا عساو تنأ« : تسمهو
 قرتحأ ىنإ مث . . ةعرسبو . . ةحارصب . . ءيش لك يف ركفأ ينكل« -
 نيلوقت اذام . . هيه ..دـجلا ذخأم اÈدختا ول ةطيسب ةلأسملاو . . داـج ىنأل
 . »؟كلذ يف
 : ده> تمستباو
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 . . . . ريكفت ىلإ جاتحي هنأ مث . . هناوأل قباس ءيش اذه« -
 ،تاضرمملا ىدـحإ تلخدو ،بابلا ىلع تارـقن ثيدـحلا اـمـهـيـلـع عطقو
 يف عرست نأ اهنم بلطيو ،هتبرعب اهراظتنا يف بيبطلا نأ ده> تربخأو
 : ده> تلاقو ،لوزنلا

 .. . تايلمعلا ةرجح يف هنكلا -
 ... . لمعل¡ ماق هليمزد -
 ىلع رصي وهو لاقو ،ملاس ينيع يف قنحلا مسترا امنيب ،ده> تفقوو
 : هتاربن طلاخب رسحلاو ةبيخل¡ روعشو ،هنانسأ

 . ؟هعم نيبهذت وأ« -
 : تلاقو ةضرمملا بوص تهجتا امنإو ،هلؤاست نع بجت ملف
 >أ امأ ،وه فرصني نأ عيطتسي هركشأ ينإ بيبطلل ىلوـق . انسحا -
  . . تقولا ضعب انه ىقبأسف

 :ده> تسمه ،بابلا قلغأو ةضرمملا تجرخ امنيح
 .»؟كيضري اذه لها -
 يف طغضو ،هيفك نيب اهديب كسمأ مث ،هتحرف عست داكت ال ايندلاو ،مستباف

 :ًالئاق نانح
 ... .يتايح تنأ . . يتبيبح ¦ ده>ا -
. . . 
 .)٦٦-٤٨ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . .
 
 هيلع ةنيغض س/ دي ىلع ملاس لتُق
 اقراح اجيشن جشني ذخأو ،ايك¡ رجفنا اهيلع ىلغرف رصب عقو امنيحو
 : هعومد نيب نم لوقيو
 . . . . ملاس اولتق . . ده> تس ¦ هولتق . .صالخ - 
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 نم لاثمتك ترمست ،ا¼زاوت ةأجافملا اÈدقفأ ،تاظحلل ده> تدمجتو 
 : ةبوعصب جرخت تاملكب تفتهو ،عزفلا

 . »؟ملاس اولتق« -
 اوذخأيل هولتق . . مالظلا يف دـيـعـصلا نم اوءاج . . هولتق . . لجأ« -
 . . . . مهرأثب

 ،ةبيقحلا راوـج ىلإ ماـعـطـلا ةطبر تطرـفناو ،اهدي نـم ةـبـيـقـحلا تطقس
 بوص ترج . . ترج مث . . تخرصو ،اهينيع قوف اهيدي ده> تعضوو
 . .سمألاك فقي سراحلا . . ةطرشلا لاجر نم ددع . . ملاس ةرجح
 نم ائيش حملت دكت مل اهنكل . . روـتـف يف قاروألا ضعب ىلع عقوي بيبطلا

 . . كانه سيل ملاس . . ةغراف تناك . . ةرجحلا تلخدو .. كلذ لك
 ريرسلاو . . فالغلا ةاتف ةروصو تالâاو فحصلا . . ةلقلا . . رهزلا ةق¡
 . . ءامد نم طويخو عقب هيلع فيظنلا
 : تخرصو
 .)٧٠-٦٩ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . »ملاس« -
 يف ةياكحلا نأ ثحابلا جتنتسا هالعأ ةصقلل ةضيرعلا تانيبلا نم

 لك نأل ،)ةمدقتملا( مامألا ىلإ قفدتت يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةصق
 .لبقتسملاو رضاحلا شقانت صصقلا

 
 ةيصخشلا -٢

 ةصقلا يف ةدوجوملا تايصخشلا ثحابلا فصت مسقلا اذه يف
 ثحابلا مسقي مسقلا اذه يف .يناليكلا بيجنل "ةهئ³ بولق" ةريصقلا
  .ةدعاسملا ةيصخشو ةيسيئرلا ةيصخش امه نيعون ىلإ تايصخشلا
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 بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تدجو يتلا تMايبلا مدقن
 .اهMدأ تايفصو تاحورش عم ةطيرخ لكش يف يناليكلا

 
 ةدعاسملا ةيصخش ةيسيئرلا ةيصخش
 سراحلا ملاس
 Mده 
 ىلغرف 
 روتكد 
 دمحا 

 
 
 
 

 ةيسيئرلا ةيصخش )أ
 ملاس .١

 ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف ةيسيئرلا ةيصخش وه ملاس
 يسيئرلا رودلا وه ملاس ،ةصقلا هده يف .يناليكلا بيجنل

 رهظي ،ةيسيئرلا ةيصخش هتفصب .ةميرج باكتر� مهتم صخشك
 .ةصقلا يف ثدحت يتلا ثادحألا مظعم يف ميلس

 ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف
 نأ رهظُت تMايب يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق تدجو ةريصقلا
 .ملاس وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف تايصخشلا دحأ
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 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 هب ةطيحملا رظانملr ميلس متهي

 ءامسلا ىلإ هنيع عفرو ،ةشهد يف هيلاوح )ملاس( تفلت
 ةحيسفلا ىضارألا ىلإ هرصبب لزنام ناعرسو ،ةيفاصلا ءاقرزلا
 .)٢١ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( ..لمألا دادتما ةدتمملا

 
 ىنيعلا رصقلا ىلإ لصي ملاس

 ام دشل ،هسراح هعبتي ملاس لزنو ،ىنيعلا رصقلا اغلبو
 تللبتو ،هيتنجو ىلإ مدلا دعاصتف ،لجخلا ملاس ىلع رطيس
 ،ةكبترم تناك هتاوطخ نكل ريسمل¡ مهو ،عومدلا رذنب هانيع
 وهو هرصاحتو هقحالت ةيلوضفلا تارظنلا ضعب ؟يشملا ىسن له
 . .ًالجخو اكابترا دادزيف ،»ةيلوبلا كلاسملا« ةدايع بوص هجتي
 هنوـمـصـي كش ال هـيـلإ نورظني نيذلا ءالؤه نإ . . اضيأ اقنحو
 اوملع ول هأ . . ائيش هتقيقح نع نوفرعي ال . . مثإلاو مارـجإل¡
 . هلجأ نم ىسأ عومدلا ترم¼ال لب . . هيلع اوقفشأل ةقيقحلا
 راـعـلاو مثإل¡ خرـصت . . ءاقرزلا ةلدبلاو ةليحلا ام نكل .
 اهقيري يتلا تاونسلا ىلع نزـح امل اذإ الـتاـق ناـك هـتـيـل ؟ةـمـيرـجلاو
 ريسي وهو لجخلاو جرحل¡ رعش املو ،ةقيضلا هتنازنز يف هرمع نم
 بصيو ،هيلع قفشي امم رثكأ هرقتحي ملاع طسو سأرلا ئطأطم
 ،يناليكلا( ءازعلا تاملكب هيساوي امم رثكأ تانعللا هيلع

 .)٢٦-٢٥ .ص ،١٩٨٨
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 يلغرف عم ملاس ءاقل
 : ىضرملا دحأ ملاس لأسو
 : باوجلا هءاجف
 . »ةيعامتجا ةفرشم تسلا« -

 ،ةضماغ ءايشÉ لعتشت هحور رخآ ملاع يف مملاس هeو
 تاونسلا ىسن . . لوـحتت ال هتارظنو ،لفط بلقك شعتري هبلقو
 يتلا ءاقرزلا ةلدبلاو ،هنم برقل¡ عباقلا سراحلاو ،ةيقابلا عبسلا

 صغملا ىسنو . . لتقلا . . ةعشبلا هتميرجو ،ةعاس ذنم اهعلخ
  . هئاشحأ يف نماكلا ىصحلاو ىولكلا
 : هراوج ىلإ ثعبنا توص همالحأ ددبو
 ). . . . دلب يأ نم كترضح( -
 : لاق ىعو نودبو
 . »یرادبلا« -

 ردصلا يراع ىضرملا دحأ فقي ناك ريرسلا راوج ىلإو
 ،رخآلا نم رـصـقأ هـيلاورـس دـحأو ،نيعارذلاو نيـفـتكلا یساك
 ءانيـع

 نم ءيشو رقفلاو . . ضرملا هيلع ودبي ،ناتظحاج
 :لجرلا سمهو ،ةهالبلا

  ... . معلا دلو ¦ ت¦دلب . .يلغرف . . كبوسحما -
 .)٢٧-٢٦ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(
 
 ريغصلا هيخأ ىلع يكبي ملاس
 لوأ كلعل !؟بيطلا كبلقل ¦ ؟؟یلغرف ¦ ىكبتأ« : مغـمـغو

 سمأل¡ ینراز يذلا يبيرق . . ناسنإ نم كل ¦ . . ءاكبلا ينكراشي ناسنإ
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 لاجرلا !؟ىلغرف¦ ءاسنلا الإ ىكبي ال . . ةأرما تنأ : تـيكب اـمدنع يل لاـق
 ¦ ناسنإ تنأو ،ناويح. . ناويح عومد الب ناسنإلا . . هأ . . اضيأ نوكبي
 .)٤٣-٤٢ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . . يلغرف

 
 ملاس نويرصملا لتق

 . . هبابب فقي ىلغرف تدجو مسقلا تغلب امنيحو
 ةثاغتسا ةخرص نيح ذنم قلطأ دق هنأكو حوتفم نيكسملا ناك

 ذخأو ،ايك¡ رجفنا اهيلع ىلغرف رصب عقو امنيحو
 : هعومد نيب نم لوقيو اقراح اجيشن جشني

 . . . . ملاس اولتق . . ده> تس ¦ هولتق . .صالخ -
 ترمست ،ا¼زاوت ةأجافملا اÈدقفأ ،تاظحلل ده> تدمجتو
 : ةبوعصب جرخت تاملكب تفتهو ،عزفلا نم لاثمتك
 . »؟ملاس اولتق« -
 هولتق . مالظلا يف دـيـعـصـلا نم اوءاج . . هولتق . .لجأ« -
 .)٦٩ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . . مهراثب اوذخأيل

 دحأ وه ملاس نأ تبثي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا
  .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ

 

 ةدعاسملا ةيصخش )ب
 ةطرشلا/سراحلا .١
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 بيجنل ةهئ³ بولق ةصق يف ةدعاسم ةيصخش سراحلا
 ديدعلاو ةصقلا ةيادب يف هذه سراحلا ةيصخش رهظت .يناليكلا
 .ىرخألا ةمعادلا ثادحألا نم

 ةريصقلا ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف
 دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 .سراحلا وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف تايصخشلا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ملاس عم سراحلا ةثداحم

 اقلمحم لظو ،سراحلا هلاق امل ملاس ثرتكي ملف
 نمو ... اهرهاظم لكب ةايحلا ىلإ اعئاج ناك ،هلوح اميف
 نم اxاضحأ ىلإ دوعيل ،ءيش ی� ىحضي نأ دارأ مث
 ضبانلا يحلا دوجولا اذه نم هنايكو هحور ألميو ،ديدج
 .ديدج ثعب هنم جورخلاو . . بيهر توم نجسلا . .
 : ىرخأ ةرم ملاس متمتو .

 تملعل نجسلا يف تاونس ثالث ىلثم تشع ول« -
 نم جورخلل ةصرفلا انل حيتي هنأل . . ةمعن ضرملا نأ
 ام . . جالعلل ينيعلا رصقلا ىلإ باهذلاو ،فهكلا اذه
 مث ةرـتفل جرخن نأ نم لقأ الف ،لانملا ديعب ارمأ جارفإلا ماد
 تاونس رشـع ةـيـقب يماـمأ نإ . . ءاـفـشلا دـعب ذوـعن
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 !؟اقح عزـفـم ءيش تاونس رشع نأ ىرت الأ . . ةلماـك
 . . . . قرحم باذع . . ءىطب تومل هنإ

 :دورب يف سراحلا لاق
 اذه يف كسفن تعقوأ امل لقع كسأر يف ناك ول« -

 : ةفهل يف لاق مث ،ةأجف سراحلا فقوتو ). . . . قزأملا
 . »؟كتميرج يه ام« -
 . . . . قالطإلا ىلع ةميرج الا -

 يتلا ،ليحرتلا« ةبرع ىلإ هعفدي وهو سراحلا لاق
 : ىنيعلا رصقلا ىلإ هلقنتس

 ةءاربلا ىلع مكرارصإ نإ . . ءيرب مكنم نيجس لك -
 .)٢٣-٢٢ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( ةميرج
 
 ملاس نوبقاري سارحلا

 يف رعش ،ملاس ةرجح ىلغرف رداغ نأ دعب
 يذلا بيبطلل ضماغ ءادع هرواس ،قنحلا ديزمب هتدحو
 قرفلا وه بيبطلاو ملاس نيب قرفلا ا ،هنع دهM لغش
 لجر نيب . فيظنلا ضيبألا فطعملاو ءاقرزلا ةرتسلا نيب

 نيجس نيب ،قومرم یعامتجا زکرم بحاصو عئاض
 هانيعو ىسني فيك نكل ،ىسني نأ ملاس لواحو ،رحو
 ناهجتتو ،هعم يتلا ةفيحصلا روطس ناكرتت رخآل نآ نم
 ،دهM عم بيبطلا فقي ثيح ىلإ هنم مغرلا ىلع
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 حوطي وهو  ،اهرغث قوف صقرت ةلوجخ ةماستباو
 يف رقتسي داكي الو ،ةيبهذ ةلسلس هنأكو ،هعامسمبا
 يهو ،كحضلاو ثيدحلا نع فكي وأ ،ناكم
 زجاح ال ،Mايحأ كحضلاو ماستبال� هتاكنل بيجتست

 الو ،ثيدحلا يف اهطسبت نيب لوحي – ودبي ام ىلع -
 مورحم هريرس قوف وه امك ملاسو . . امهوفص ركعي ءيش
 يذلا وه ملظلا .ةقادصلاو . . بجلاو . . ةيرحلا نم
 لثم لعجي يذلا وه اضيأ ملظلاو ،راوسألا فلخ هب یمر
 تاضرمملا عم بحلاو ةقادصل� معني بيبطلا اذه
 تسلا عم . . جراخلا يف نهريغ عمو ،تامـيكحلاو
 اذكه ملاس ىقبي نيح يف . .اضيأ ةيعامتجالا ةفرشملا
 لافطأو ءاسن الب اعمتجم نأ نظي ناك دقل . . ءيش الب

 . لافطألاو ءاسنلا ىري وه اه نكل . . شحوتم عمتجم
 نأ ودبي . .ةيشحولا ةفص هنع فتنت مل عمتØا نكل .
 . هئارآ نم رخس امنيح باوص ىلع ناك هسراح
 .)٣٠-٢٩ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(

 ىفشتسملا ىلإ ةطرشلا يت}

 ريغ ةكرح ىنيعلا رصقلا ءانفب تدـجو اـهنكل
 ضعب . . ةيداع
 ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . نوئيجيو نوحوري ةطرشلا لاجر

 .)٧٨ .ص
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 دحأ وه سراحلا نأ تبثي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع

٢. Mده 
Mبيجنل ةهئ³ بولق ةصق يف ةدعاسم ةيصخش ده 

 ةرشابم طبتري هنأل ام دح ىلإ ةمهم ةيصخش دهM .يناليكلا
 ةقالعب اًضيأ دهM طبترت ،ةصقلا هذه يف .ةيسيئرلا ةيصخشب
  .ةيسيئرلا ةيصخش عم ةيلخاد

 ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف
 نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا
 .دهM وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف تايصخشلا دحأ

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ده5 ملاس ىري
 سلجت تناك . . ملاس ةرجحل ةلباقم ةرجح يف . . ديعب نمو
 . . عيطاقتلا ةوـلح . . ةمسمسم ،نسلا ةريغص ةأرـما . . ةأرما
 يف امئاد ةكمهنم ،ءيشل رظنت املق . . ةدروم ةقرشم اÈرشب
 . . ةليمج ةحافت . . اهمامأ عضوت يتلا ةبتاكلا ةلآلا ىلع لمعلا
 . ادـج ةـيـلاـع . . ةـيـلاـع ةـحاـفـتلا نكل . . ناـمرـحلا هانضأ عئاجو
 دقل اقح ضرأل¡ اقصتلم لزي مل . . دوعقلا عيطتسي ال وهو .
 . دويقل¡ رعشت هحور وأ هسفن نكل . . نيح ىلإ هدويق اوعزن
 : ىضرملا دحأ ملاس لأسو
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 : باوجلا هءاجف
 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . »ةيعامتجا ةفرشم تسلا« -

٢٧-٢٦(. 
 
 ملاسو ده/ نيب ةثداحم لوا
 يف ءيش لك سمأل¡ تناك ،هتاسأم هـمـق يف هيلإ تمدـق دـقل

 يتلا ماسجلا ثادحألا ا2 كرشأ دقف مويلا امأ ،ةديدجلا هتايح
Èو ءزÈىلإ ةسلاج يهو ادراش ملاس لظو . افينع ازه هترسأ ز 
 لك ىلع رطيس يذلا عقوتملا روعشلا اهدوجوب رعشي ملو ،هراوج
 اـهـهـجو . . ةئداه ده> تناـك دقف كلذ عمو ..موي تاذ هلايخ
 لاعفنا الب كرحتت . . عباورلا الو ردكلا فرعي ال هنأـكو قئار
 يحوت امم رثكأ ةلماâ¡ ىحوت اهتماستبا ،بلق الب اـ¼أكو
 ،هلتقي داكي ام اذهو ،ةيمسر ةمهم يف ا¼إ . .فطاعتلاو ةكراشمل¡
 : هبرك ىلع ¡رك هديزيو
 : نيتقيقر نيتفش نم ده> تسمهو
 \,.. ماري ام ىلع كتحص نوكت نأ وجرأ« -
 : زاجيæ باجأف
 .)٣٥ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . .¬دمحلا -
 

 ملاسب ةمتهم ده/
 مل ،»ملاس« ىلع اريثك ددرتت نأل ،ده>« عفدي ناك بيرغ روعش
 عمو ،رمألا لوأ تنظ امك سئ¡ لجر ىلع فطع درجم نكي
 لجر وحن ةيناسنإ ةلاسر يدؤت ا¼É اهسفن تمهوأ دقف كلذ
 ةقيرطلا نأ اهل دكË نأ دعب ةصاخو . . مطحم . . مولظم
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 نإ ،ةيعامتجا ةفرشمك ا2 ' مسالا قيلت ال ةفاجلا ةيملعلا
 ةـيـعاـمـتـجالا ةلاحلاو نسلاو ةباتكو ،ت>اخلا ءلم ىلع اهراصتقا

 ملاس لاثمأ - سانلا ءالؤه ملاع لخدت ال اذامل مث . . ىفكي ال
 اهسفن تدجوو ،ةريثملا ةيحلا براجتل¡ ءىلم ىرث مهملاع نإ –
 بيبطلا . . ملاس نيبو بيبطلا اهقيدص نيب ةنراقم دقعت ةأجف
 ةـعرسب ءيش لك ذخé ،لسم . . ةتكنلا ولح . . فيرظ لجر
 وأ ةمـيكحلا عم وأ اهعم ثيدـحل¡ هغارف ألمي نأ ديري ةطاسبو
 يف اهنكل . . عارصو فنع هتايح يف سيل . هتاـقيدـص نـم ةرئاز
 ىوق لجر . . رخآ ءيش نيجسلا ملاسو . . ةغراف ةقيقحلا

 ام ردقبو ،ةيويحو اقيوشت هيلع ىفضيف ،عارصلا هنحطي نيزح
 ةدـحو ملاس ةنوشخ ىلع لبقت ،هتيحطسو بيبطلا ةقر فاـعت
 ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . رجمزم بهتلم نوتأ هنإ . . هتالاعفنا

 .)٤٤-٤٣ .ص

 

 ملاسو بيبطلا نيب فالخلا يف طسوتت ده/
 ا¼أ مغرب ،لاعفنالا ىودع اهيلإ ترس دقو امهنيب ده> تطخف

 ءاقدلاو ةقابللا نم ليلق ريغب تمصتعا مث ،كسامتت نأ تلواح
 : تلاقو

 . . اذه لكل يعاد ال . . روتكد ¦ تنأو . . ملاس ¦ یفک -
 . . دوعأ ال مث بهذأ نأل دادعتسا ىلع >أف يببسب اذه ناك اذإ
 رثكأ ال مهف ءوس درجم . . قالطإلا ىلع ةلكشم كانه تسيل
. . . 

 : ةرمآ ةجهلب تلاقو ،ملاس ىلإ تتفتلا مث
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 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . . ملاس ¦ روتكدلل رذتعا« -
٤٥(. 

 

 تيملا ملاس ىلع يكبت ده/
 جشني ذخأو ،ايك¡ رجفنا اهيلع ىلغرف رصب عقو امنيحو
 : هعومد نيب نم لوقيو اقراح اجيشن

 . . . . ملاس اولتق . . ده> تس ¦ هولتق . .صالخ -

 ترمست ،ا¼زاوت ةأجافملا اÈدقفأ ،تاظحلل ده> تدمجتو

 : ةبوعصب جرخت تاملكب تفتهو ،عزفلا نم لاثمتك

 . »؟ملاس اولتق« -

 هولتق . . مالظلا يف دـيـعـصـلا نم اوءاج . . هولتق . .لجأ« -
 . . . . مهرأثب اوذخأيل

 راوـج ىـلإ ماـعـطـلا ةطبر تطرـفناو ،اهدي نـم ةـبـيـقـحلا تطقس
 مث . . تخرصو ،اهينيع قوف اهيدي ده> تعضوو ،ةبيقحلا

 . . ترج

 . . ةطرشلا لاجر نم ددع . . ملاس ةرجح بوص ترج
 فقي سراحلا

 ملاـهنكل روـتـف يف قاروألا ضعب ىلع عقوي بيبطلا . سمألاك
 تناك . . ةرجحلا تلخدو . كلذ لك نم ائيش حملت دكن
 فحصلا . . ةلقلا . . رهزلا ةق¡ . . كانه سيل ملاس . . ةغراف
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 عقب هيلع فيظنلا ريرسلاو . . فالغلا ةاتف ةروصو تالâاو
 . ءامد نم طويخو

 :تخرصو

 .)٧٠-٦٩ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . »ملاس« -

 دحأ يه دهM نأ تبثي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع

 ىلغرف .٣
 بيجنل ةهئ³ بولق ةصق يف ةدعاسم ةيصخش ىلغرف

 ةيصخش هنأل ةياغلل ةمهم يلاغرف ةيصخش حبصت .يناليكلا
 يلغرف حبصي ،ةصقلا هذه يف .ةيسيئرلا ةيصخشب ةرشابم ةطبترم

 .ةيسيئرلا ةيصخشلل ً�رقم اًقيدص
 ةريصقلا ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف

 دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 .ىلغرف وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف تايصخشلا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ملاس عم يلغرف ءاقل
 يأ نم كترضح« - : هراوج ىلإ ثعبنا توص همالحأ ددبو
 . . . . دلب
 : لاق ىعو نودبو
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 .)یرادبلا« -
 يساك ردصلا يراع ىضرملا دحأ فقي ناك ريرسلا راوج ىلإو
 هانيـع ،رـخآلا نم رـصـقأ هـيـلاورـس دـحأو ،نـيـعارذلاو نـيـفـتـكلا

 ،ةهالبلا نم ءيشو رقفلاو . .ضرملا هيلع ودبي ،ناتظحاج
 : لجرلا سمهو
 لاق . . . . معلا دلو ¦ ت¦دلب . .یلغرف . . كبوسحم« -
 : دوربلا نم ءيش يف ملاس
 .)٢٧ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . . انفرشت« -
 
 ملاس نيزح يساوي يلغرف
 . »؟؟یلغرف ¦ مالظلا فرعتأ« -
 . . . . ليللا لوط رونلا فرعت ال انتيرق . . اعبط« -
 : لوقي ملاس داعو
 ىوقلا ءوضلا كرمغ اذإ مالظلا يف كينيع حتفت نأ عيطتستأ« -
 ... .ةدحاو ةعفد
 ول . . مالظلاو رونلا يف ينيع حتفا . . امامت ططقلا لثم >أ« -
 . . يفنأو ينيعب انه شيعأ >أ . . ريثك ريخ ينتافل كلذ لعفأ مل
 عمو . . ماعط لك ىلع ةـبيرـض ذخأ . . عتملا ىلإ ينادوـقـي ام¼إ
 هـمـسا . . ملاس يس ¦ اذكه ىضرم نإ . . عبشأ الف كلذ
 لكأ . . انبر ةمكح . . عوجفم ينأ كلذ ىنعمو ةـيـقردلا ةدـغـلا

 ،يناليكلا( ... . فاجلا حمقلا دوعك فيحن ينكل اريثك
 .)٤٢-٤١ .ص ،١٩٨٨

 
 ملاس ىلع ةقلق يلغرف
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 : تامدقم نود یلغرف لاقو
 . . . . تايلمعلا ةرجح لخدت نأ كديرأ ال« -
 : مامتها يف ملاس هيلإ تفتلاو
 . »؟یلغرف ¦ ینعت اذام« -
 ىلإ تعجر اذإو .نجسلا ىلإ ةدوعلا هانعم كئافش ءاـهتنا« -
 ينوـمـهـي رـبنعـلا يف انه سانلا ؟ىلع فطعي هارت نمـف نـجـسلا
 نونضي رئاجسلا باقعأ ىتح . . ةمحر الب ينوبسيو ،ةيصوصلل¡
 ،ةلادع كانه تناك ول ،ليبن ناسنإف تنأ امأ . .ىلع ا2
 ... . كحارس قلطألو نجسلا ىلإ مه اوبهذل
 مامأ تحضوأ دقف ،مه ىلع امه الإ ىلغرف تاملك هدزت ملو
 دبالو ،هجالع ىهتنا ام اذإ هيلإ لوئي فوس يذلا ريصملا هرصب
 رصقلا يف اذكه ملاس ىقبي نأ لوقعملا نم له ،جالعلا متي نأ
 لبق ءالبلا يف ملاس ركفي اذامل نكل ،هللا ءاش ام ىلإ ىنيعلا
 شعيلو ،هجالع مامتإ ىلع بترتتس يتلا ةاسأملا سنيل !؟هعوقو
 هذه ىلع دـغلا يف ريكفتلا امأ ،هناـيـك لكب اهيف وه يتلا ةظحللا
 دارأو . . ةريثكلا همالآ ىلإ فاضي ديدج باذـع اذـهف ةروصلا

 : لاقو يلغرف ىلإ تفتلا مث نمو ،هسفن ىلإ ولخي نأ ملاس
 بابلا قلغتلو . . كريرس ىلإ بهذت نأ عيطتست . . ىلغرف« -
-٤٩ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . م>أ نأ ديرأ . .ىلع

٥٠(. 
 
 ملاس تيم لجأ نم يكبت يلغرف
 جشني ذخأو ،ايك¡ رجفنا اهيلع ىلغرف رصب عقو امنيحو
 : هعومد نيب نم لوقيو اقراح اجيشن
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 . . . . ملاس اولتق . . ده> تس ¦ هولتق . .صالخ -
 ترمست ،ا¼زاوت ةأجافملا اÈدقفأ ،تاظحلل ده> تدمجتو
 : ةبوعصب جرخت تاملكب تفتهو ،عزفلا نم لاثمتك
 . »؟ملاس اولتق« -
 هولتق . . مالظلا يف دـيـعـصـلا نم اوءاج . . هولتق . .لجأ« -
 .)٦٩ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . . مهرأثب اوذخأيل

 دحأ وه ىلغرف نأ تبثي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع

 روتكد .٤
 ةهئ³ بولق ةصق يف ةدعاسم ةيصخش وه روتكدلا

 .ةصقلا يف ةليلق تارم ةيصخشلا هذه رهظت .يناليكلا بيجنل
 بولق ةريصقلا ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف
 دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³
 .روتكد وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف تايصخشلا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 دهانب متهم بيبطلا نأ ودبي
 تسلا نم ديري اذام« : لاؤس ةأجف ملاس نهذ ىلإ بثوو
 ،هسفن نع ةباجإلا يف ناوتي ملو »؟ةقدلا هجو ىلع ةفرشملا
 ت¡اجإلا لثم امامت ةحقو . . ةيراع . . ةحيرص هتباجإ تناكو
 وأ ةبراوم نود نوثدحتي نيح نجسلا يف هقافر نع ردصت يتلا
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 ال ءيش اهيفو . . ةيهش ةأرما ا¼إ« :مغمغو . . قوذلل ةاعارم
 اهنيب فقي هنأ ريغ ،اهيلإ يندشت لوهجم ىوق . . ههنك ىردأ
 هتمطحل اسوملم ائيش لزاعلا اذه ناك ول . . كيمس لزاع ىنيبو
 . . . . ا2اكتر¡ فرشتأ لتق ةميرج لوأ تناكلو . . هتلتقل . .
 .)٣٠ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(
 
 ملاس نم ا�رقل ده/ روتكد خبوي
 ،ةيور وأ ظفحت نود ىمعأ ًالابقإ ناك دقف اهيلع ملاس لابقإ امأ
 قنحف ،موي تاذ هعم سولجلا تلاطأ دق بيبطلا اهدجو
 : هرضحم يف اهل لوقي نأ نم هسفن عنمي نأ عطتسي ملو ،امهيلع
 . . ةيصعتسم ا¼أ ودبي !؟هتلاح ةسارد نم دعب ىهتنت ملأ« -
 اهرـغـث رـتـفا دـقـف دـه> امأ ،تمـصـف ،بيجي اذامب ملاس ردي ملو
 : تلاقو ةرخاس ةماستبا نع
 عضبملاو ،حارج تنأ . . روتكد ¦ كلمع نع فلتخي انلمع« -
 ةـفرـشملا اـمأ . . ءادلا لـصاـتـست نأ ةـعرـسب عيطتست كنيمي يف
 ). . لوطي دق جالعل¡ اهمايق ،رخآ رود اهلف ةيعامتجالا
 : لاق نيح نينوجسملا ضعب نم ةحاقو رثكأ بيبطلا ناكو
 . . ررـضلا غلبأ هب قحلت غلاـبلا ماـمـتهالا عم ةقرلا هذه نإ« -
 ،ةربغملا ةيساقلا هوجولا ريغ هعلاطت نل نجسلا ىلإ دوعي امدنع
 . لتاق قزاـم يـف رـيـبكلا ضقانتلا هـعـقوـي مث نمو ،ةـفاـجلا ةلماعملاو
 .)٤٥-٤٤ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . .
 
 بهذت نأ ده/ نم بيبطلا بلطي
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 ةدحو هفنع لهجت ال يهف هيأرب هثبشتو ملاس دانع فاخت تناك
 يف متمتيو ،هسأر ىنحي هتأر ىتح هيتفش بقرتت تفقو اذلو ،هعابط
 : تفاخ توص
 . . اـهلبقأ كسأر تاه . . رذـتعأ . . روـتـكد ¦ ىلع كقح -
  لوقي وهو ،قفر يف هعفد بيبطلا نأ الول كلذ لعفي نأ مهو
 كراذتعا تلبق >أو . . طيسب رمألا . . اذه لكل يعاد ال« -
. . . . 
 : ًالئاق ده> ىلإ بيبطلا تفتلا مث
 . رهظلا دعب ةيناثلا تزواج دق ةعاسلا . . ده> ¦ انب ايه« -
 . . . . قناخ انه وجلا . . ايه يتبرعب كلصوأ فوس
 .)٤٦ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(
 
 ملاس حبق نع بيبطلا ثدحتي

 هتارظن . . مارـجإل¡ هـيـف قطني ءيش لك لجرلا اذه نإ« -
 . . ةضيرعلا هتهبج . . بلاخملاك ودبت يتلا هعباصأ . . ةلتاقلا

 دارفنالا ىلع ؤرجأ الو ،هفاخأ ينأ كل مسقأ . . شجألا هتوص
 ةسرامم يف هتايح لوط شاـعو دلو هنأكل . . هترجح يف هعم
 اذه . . هنم كرذـحأ يرودب >أو . . نوـجـسلا يفو ةميرجلا
 ؟نيمهفتأ كلكé . . ةظحل ةيأ يف كسرتفي دـق عـئاـجلا شحولا
 .)٦٢ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(

 دحأ وه روتكد نأ تبثي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع
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 دمحأ .٥
 بيجنل ةهئ³ بولق ةصق يف ةدعاسم ةيصخش دمحأ

 يأ يف رشابم لكشب دمحأ كراشي ال ،ةصقلا هذه يف .يناليكلا
 .ىرخأ تايصخشل ةشدرد ىوس تسيل دمحأ ةيصخش .ثدح
 تدجو ةريصقلا ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف
 تايصخشلا دحأ نأ رهظُت تMايب يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 .دمحأ وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف
 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو

 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 تام دمحأ نأ ملاس ةلئاع ينتربخأ
 ضعبلا ىقب امنيب ،ضعبلا سلجو ،ءاقللا ةرارح ًاليلق تفخو
 هراوز ىيحي ذخأو ،هتالاعفناو ملاس باصعأ تأدهو ،افقاو رخآلا
 ،مههوـجو يف اـم اـئـيـش ظحال هنكل ،هـمـساـب لك ،ادحاو ادـحاو
 هداؤـف لاجو ،مـلاـس فجتراو ،مـهـنوـع يـف نـيـبت داكت ال اعوـمدو
 : شعترم وص يف سمهو ةعقوتم ةثراكب ساسحإ
  »؟؟مكعم تé مل اذامل . . ؟ىخأ دمحأ نيأ« - 
 ،مÈاـقـهـشو مـهـعوـمد قفدتل ةيادبلا يه هتاملك تناـك امنأكو
 : نونâاك خرصو
 . ؟ثدح اذام . . اولوق -
 يف هبذجو ،ةظلغ يف هعارذب كسمأ مث ،هنم هئ¡رقأ دحأ مدقتو
 :حيحفلاك تاربن يف لاقو ،فنع
 ... .الجر نك-
 . »؟ىنعت اذام« -
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 لاق ةنازنزلا يف ملاس ءالمز ةحارصك ةحقو ةيساق ةحارص ىفو
 : رئازلا

 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . >ؤادعأ هلتق . . هولتق« -
٣٢-٣١(. 
 دحأ وه دمحأ نأ تبثي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف

 يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا
  .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع

 
 ةيفلخلا -٣

 اهيلع لصح يتلا تMايبلا ثحابلا فصيس ،مسقلا اذه يف
 :ءازجأ ةثالث ىلإ مسقلا اذه ثحابلا مسقيو ،ةيفلخل� قلعتي اميف ثحابلا

 .ةيعامتجالا ةيفلخو ،نمزلا ةيفلخ ،ناكملا ةيفلخ

 بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف تدجو يتلا تMايبلا مدقن
 .اهMدأ تايفصو تاحورش عم ةطيرخ لكش يف يناليكلا

 ةيعامتجالا ةيفلخ نمزلا ةيفلخ ناكملا ةيفلخ

 بئارض لصحم رثكا وا ةعاس دعب ةقيض ةنازنز

 سراحلا ةيلاتلا مألا يف ريبكلا عراشلا

 ةيعامتجا ةفرشم رخآلا نآ نم ينيعلا رصقلا

 بيبطلا ءاسملا ضرملا ةفرغ

   ةبرعلا

   بيبطلا ةرجح
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 ناكملا ةيفلخ )أ

 ةقيض ةنازنز .١
 ةنازنزب يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا أدبت

 نم ديدعلا يف .هيف ميلس مهنمو نومرØا عمجت ناكم وهو ،ةقيض
 بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا راوح وأ ةياور يف ثادحألا
 ةصقلا هذه يف نكامألا دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا
 .ةقيض ةنازنز وه ةريصقلا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ءاقرزلا ءامسلا ىلإ هينيع عفرو ،ةشهد يف هيلاوح »ملاس« تفلت
 ةدتمملا ةحيسفلا يضارألا ىلإ هرصبب لزن ام ناعرسو ،ةيفاصلا
 حاسفناو ،ءامسلا ةقرزو ،ضرألا ةرضخ تناك . . لمألا دادتما
 . . قمعب سفنتو . . ققحت اليمج اعئار املح همامأ قافآلا
 معنلا هذه ¬ اركاش ءامسلا بوص هيدي عفري نأ لواحو ،دهنتو
 . . عطتسي مل هنأ رـيـغ ،تارملا فالآ هرـيـغ نـم رثكأ اهسحي يتلا

 ناـطيـحـي ناـسراـحو .. هيدـي لـغي لزي مـل ىديدـحلا دـيـقـلا ناـك
 دعب ىلع ودبت ةيكلس ةكبشب ةاطغم ةبرعو . . الامشو انـمـي هـب
 ثالثو . . ةقلغملا ةمئاقلا نجسلا ةباوب هفلخ نمو . ةليلق راتمأ

 ضرملا« - : لوهذ يف ملاس مغمغو . . ةقيض ةنازنز يف تاونس
 .)٢١ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( »ىربك ةمعن . . ةمعن
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 ةطشنأ ةدع ملاس ةيصخش يدؤت ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 يف نكامألا دحأ وه ةقيض ةنازنز نأ تبثي اذهو .ةقيض ةنازنز يف
 ةيرظن ساسأ ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا
 .نوطناتس تربور

 ريبكلا عراشلا .٢
 لكشب .سانلا نم ريثك ةطشنأ زكرم وه ريبكلا عراشلا

 .تابكرملا نم ديدعلا هيف رمت يذلا ناكملا وه ريبكلا عراشلا ،ماع
 ينيعلا رصق ىلإ اهقيرط يف ملاس ةثداح تناك امدنع ريبكلا عراشلا
 ةصق راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف .سارحلا ةقفرب
 تMايب ىلع روثعلا مت ،يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا
 عراشلا ناك ةريصقلا ةصقلا هذه يف نكامألا دحأ نأ رهظُت
 .ريبكلا

 بولق ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³

 ريرحت لواحي مث ،يديدحلا ديقلا سسحتت سراحلا ديب ملاس رعشو
 دعب ملاس عاطتساو ،ةليوطلا ةدملا هذه هكرت نع ارذعتم ،هيدي
 يف هتراجيس كسميو هـمـف ىلع حسميو ،هقرع ففجي نأ كلذ
 تغلب دق ةبرعلا تناك ،ةحار يف ا¼اخد ثفنيو ،ةمe ةيرح
 حتفو ،جيجضلاو ةـعاـبلاو ت¡رعلاو سانل¡ ءيلملا ريبكلا عراشلا

 ىسنو ،اهيف ام لكب ايندلا هذه ةقناعم ديري هنأكو هيعارذ ملاس
 هللا الإ ملعي ال اضارع الاوط تاونس عبس همامأ نأ نيح ىلإ
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 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( :ًالئاق هسراح ىلإ داع مث ،اهتيا¼
٢٥-٢٤(. 

 ةدع ملاس ةيصخش يدؤت ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 ملاعم دحأ وه قيرطلا نأ تبثي اذهو .ريبكلا عراشلا ىلع ةطشنأ
 تربور ةيرظن قفو يناليكلا بيجن ةحّيط بولق ةريصقلا ةصقلا

 .نوطناتس

 ىنيعلا رصقلا .٣
 سانلا هيف سمتلي يذلا ىفشتسملا مسا وه ينيعلا رصقلا

 ةدع يف .كانه جالعلل ضيرملا ملاس مهنمو ضرملا دنع جالعلا
 بيجنل ةهئ³ بولُق ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ
 هذه يف نكامألا دحأ نأ رهظُت تMايب ىلع روثعلا مت ،يناليكلا
 .ينيعلا رصقلا ناك ةريصقلا ةصقلا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 رطيس ام دشل ،هسراح هعبتي ملاس لزنو ،ىنيعلا رصقلا اغلبو
 رذنب هانيع تللبتو ،هيتنجو ىلإ مدلا دعاصتف ،لجخلا ملاس ىلع
 يسن له ،ةكبترم تناك هتاوطخ نكل ريسمل¡ مهو ،عومدلا
 هجتي وهو هرصاحتو هقحالت ةيلوضفلا تارظنلا ضعب ؟يشملا

 . .ًالجخو اكابترا دادزيف ،»ةيلوبلا كلاسملا« ةدايع بوص
 هنوـمـصـي كش ال هـيـلإ نورظني نيذلا ءالؤه نإ . .اضيأ اقنحو
 اوملع ول هأ . . ائيش هتقيقح نع نوفرعي ال . . مثإلاو مارـجإل¡
 . هلجأ نم ىسأ عومدلا ترم¼ال لب . . هيلع اوقفشأل ةقيقحلا
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 راـعـلاو مثإل¡ خرـصت . . ءاقرزلا ةلدبلاو ةليحلا ام نكل .
 اهقيري يتلا تاونسلا ىلع نزـح امل اذإ الـتاـق ناـك هـتـيـل ؟ةـمـيرـجلاو
 ريسي وهو لجخلاو جرحل¡ رعش املو ،ةقيضلا هتنازنز يف هرمع نم
 بصيو ،هيلع قفشي امم رثكأ هرقتحي ملاع طسو سأرلا ئطاطم
 ،يناليكلا( . ءازعلا تاملكب هيساوي امم رثكأ تانعللا هيلع

 .)٢٦-٢٥ .ص ،١٩٨٨

 اهوتل ملاس ةيصخشلا تلصو ،هالعأ راوحلا وأ ةياورلا يف
 دحأ وه ينيعلا رصقلا نأ تبثي اذهو .ينيعلا رصق ىفشتسم ىلإ
 ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف دهاشملا
 .نوطناتس تربور ةيرظن

 

 ضرملا ةفرغ .٤
 ةفرغلا هذه عقت. ىضرمل� ةيانعلل ناكم يه ىضرملا ةفرغ

 يف .نيرخآ ىضرم عم ملاس جلاعي ثيح ،ينيعلا رصقلا لخاد
 بولق ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحألا نم ديدعلا
 نكامألا دحأ نأ ىلإ ريشت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³
 .ضرملا ةفرغ وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف

 بولق ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³

 ،نيل فيظن ريرس ىلع سلجي ملاس ناك ،رثكأ وأ ةعاس دعبو
 هتسارحب فلکم یطرش هنم راتمأ دعب ىلعو ،ءاضيب ةلدب سبليو
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 ىضرملا تارشعو ،ءاضيبلا ةرسألا هلوح نمو ،هترادغ هعمو
 ءيش لك . . نونيجيو نوحوري راوزلاو ءابطألاو تاضرمملاو
 لك . . امامت نجسلا نم ضيقنلا ىلع ،ضيبأو . . فيظن

 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . قرزأ . . حلاك هيف ءيش
٢٦(. 

 ثداحلا نأ ليصفتل� رهظي ال ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 يف عقو ثداحلا نأ حضوت ءايشأ ةدع نكل ،ىضرملا ةفرغ يف عقو
 يف دهاشملا دحأ وه ينيعلا رصق نأ تبثي اذهو .ىضرملا ةفرغ
 تربور ةيرظن ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا

 .نوطناتس

 

 ةبرعلا .٥
 ،ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ ةدع يف

 دحأ نأ رهظُت تMايب يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق دجو
 ثداحلا اذه عقو .ةبرعلا وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف نكامألا
 ببسب ةيرعلا ىلإ هجوتو ملاس ةفرغ نم دهM بيبطلا جرخأ امدنع
 .جراخل� ةرارحلا ةجرد عافترا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 وهو ،قفر يف هعفد بيبطلا نأ الول كلذ لعفي نأ مهو
 : لوقي
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 تلبق Mأو . . طيسب رمألا . . اذه لكل يعاد الا -
 ... .  كراذتعا

 : ًالئاق دهM ىلإ بيبطلا تفتلا مث
 دعب ةيناثلا تزواج دق ةعاسلا . . دهM  انب ايه« -
 قناخ انه وجلا . . ايه يتبرعب كلصوأ فوس . . رهظلا
 .)٤٧-٤٦ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . . .

 دهM نم بيبطلا بلط ،هالعأ راوحلا وأ ةياورلا يف
 ناك ءاوهلا نأل ةبرعلا ىلإ هبحطصا مث ملاس ةفرغ نم جورخلا

 ةصقلا تادادعإ دحأ يه ةبرعلا نأ تبثي اذهو .ةرارحلا ديدش
 تربور ةيرظن قفو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا

 .نوطناتس

 بيبطلا ةرجح .٦
 ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ ةدع يف

 دحأ نأ ىلإ ريشت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 ثداحلا عقو .بيبطلا ةرجح وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف نكامألا
 ىلإ دهM ذخأ مث ،ملاس نم برقملا دهM بيبطلا ىقتلا امدنع
 .بضغب هتفرغ

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ،ءايحتسا ىلع ىشمت تناك ،بيبطلا ةرجح ىلإ ده> تلخد
 ،ءالعتسا يف ههجوب حاشأ اهأر نيحو ،ةبعتملاك همامأ تفقوو
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 اذه يف بيبطلل قح ىأ« : لاؤس ده> نهذ يف قثبناو
 ،بح ةفطاع هب اهطبرت الو ،هتبيطخ تسيل يهف »!؟بضغلا

 ةعيبطو راوجلا قح اهيضتقي تاشدردو ةرباع تالص درجم
 اÈافرصتو ةيصخشلا اهلويم ىلع هل ةطلس ال راصتخال¡ ،لمعلا
 ا¼أ الإ امامت هـيعتو ،كلذ كردت اـ¼أ نم مغرلا ىلعو . .ةصاخلا

 ال هنأ عم رذتعتل بيبطلل تتأو ،طئاحلا ضرع هب تبرـض
 ةروـص ىوـس هـهـجاوت يهو اهنهذ يف نكي مل ،راذتعالل بجوم
 نم هيلع وه ام ىلع فقوملا كرت نإ ،مولظملا نيجسلا كلذ
 فوس هنكل ،شدـخـب بيبطلا بيصي نلو ،اهرضي نل مزأـتلا
éارمأ ردصي لقألا ىلع . . نيجسلا ىلع ررضل¡ يت æهتداع 
 . كلذل ةهيجو ةجح بيبطلا مدعي نلو ،نجسلا ىلإ
 .)٥٨ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(

 يف هتلباقمل دهM بيبطلا وعدي ،هالعأ راوحلا وأ درسلا يف
 نكامألا دحأ يه بيبطلا ةرجح نأ تبثي اذهو .بيبطلا ةدايع
 ةيرظن قفو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف
 .نوطناتس تربور

 نمزلا ةيفلخ )ب
 رثكأ وأ ةعاس دعب .١

 ةريصقلا ةصق راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف
 نأ رهظت تMايب ىلع روثعلا مت ،يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 وأ ةعاس دعب ناك ةريصقلا ةصقلا هذه يف تقولا ةيفلخ دحأ
 .رثكأ
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 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ،نيل فيظن ريرس ىلع سلجي ملاس ناك ،رثكأ وأ ةعاس دعبو
 هتسارحب فلکم یطرش هنم راتمأ دعب ىلعو ،ءاضيب ةلدب سبليو
 ىضرملا تارشعو ،ءاضيبلا ةرسألا هلوح نمو ،هترادغ هعمو
 ءيش لك . . نوئيجيو نوحوري راوزلاو ءابطألاو تاضرمملاو
 لك . . امامت نجسلا نم ضيقنلا ىلع ،ضيبأو . . فيظن

 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . قرزأ . . حلاك هيف ءيش
٢٦(. 

 يه رثكأ وأ ةعاس دعب نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 بيجنل ةهئ³ بولقل ةريصقلا ةصقلا يف تقولا ةيفلخ دحأ
 .نوطناتس تربور ةيرظنل اًقفو يناليكلا

 ةيلاتلا مألا يف .٢
 ةريصقلا ةصق راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف

 نأ رهظت تMايب ىلع روثعلا مت ،يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 .ةيلاتلا مألا يف ناك ةريصقلا ةصقلا هذه يف تقولا ةيفلخ دحأ

 بولق ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³

 هقهري ،»ملاس« ىلع اليقث اًئبع ىلغرف ناك ةيلاتلا م�ألا يفو
 لوانتي يذلا ريثكلا مالكل¡ هسأر عدصيو ،ةرركتملا هتار¦زب امئاد
 تاضرمملاو تاميكحلا ضرع يف شهنيو مهثداوحو ضرملا هـيـف
 نم بلطي رخآل نآ نمو ،ءابطألا قح يف حدـقيو ،تاحيملتلاو
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 دجي ملاس ناـك دـقـف كلذ عمو . . افيغر وأ . . ةراجيس ملاس
 ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . . تقولا عييضتو ةيلستلا نم ائيش هيدل

 .)٢٧-٢٦ .ص
 يه رثكأ وأ ةعاس دعب نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي

 بيجنل ةهئ³ بولقل ةريصقلا ةصقلا يف تقولا ةيفلخ دحأ
 .نوطناتس تربور ةيرظنل اًقفو يناليكلا

 رخآل نآ نم .٣
 ةريصقلا ةصق راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف

 نأ رهظت تMايب ىلع روثعلا مت ،يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 .رخآل نآ نم ناك ةريصقلا ةصقلا هذه يف تقولا ةيفلخ دحأ

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 رعشو ،دوسألا ثكلا هبراش ىلإ هلم>É فحزي رخآل نآ نمو
 دوعبو ،رعشملا هردصو ،ئلتمملا هقنع سسحتي مث ،ريصقلا هسأر
 مل هارتأ ؟ءيش يف اهروعش یذآ له : هسفن نيبو هنيب لءاستيل
 هتاملكو راحلا هعافدب تعنتقا لهو ؟اهل هلاق اميف اقفوم نكي
 ،اÈاملك ديعتسي مث ؟؟ةبذعملا هقامعأ نم ةعبانلا ةطيسبلا
 يف يدابلا عانتقالاو هتصق يف اهجامدناو ،اههجو تاريبعتو
 .)٤١-٤٠ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( .،اهينيع

 دحأ يه رخآل نآ نم نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولقل ةريصقلا ةصقلا يف تقولا ةيفلخ
 .نوطناتس تربور ةيرظنل اًقفو
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 ءاسملا .٤
 ةريصقلا ةصق راوح وأ ةياور يف ثادحألا نم ديدعلا يف

 نأ رهظت تMايب ىلع روثعلا مت ،يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق
 .ءاسملا ناك ةريصقلا ةصقلا هذه يف تقولا ةيفلخ دحأ

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 تاحفص بلقي ،هدحو سلاج ملاسو ،ةنماثلا يلاوح ءاسملا يف
 ،ملؤي اميف ريكفتلا نع هسفن فرصي نأ الواحم ،تالâا ىدحإ
 تاعرق عمس تقولا اذه يف ،ده> ةروص رخآل نأ نم ًارضحتسم
 مداقلا نأ حجري نأل ةجاح يف نكي ملو ،بابلا ىلع ةفيفخ
 ال هنأ . . ةرملا هذه ايساق اسرد هنقلي نأ ىلع لوعف ،ىلغرف
 اذلو ،لمم بيرغ عون نم راصح اذه ،ةعاس نم رثكأ هنع دعتبي
 .)٥٠ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( فافج يف لاق

 ةيفلخ دحأ يه ءاسملا نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 اًقفو يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولقل ةريصقلا ةصقلا يف تقولا
 .نوطناتس تربور ةيرظنل

 ةيعامتجالا ةيفلخ )ج
 بئارض لصحم .١

 ،نجسلا هلوخد لبق ملاس لمع وه بئارض لصحم
 يف .ةفيظو لكش ىلع ةيعامتجالا ةيفلخ نم بئارض لصحملا
 ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ ةدع
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 ةيفلخ دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل
 .بئارض لصحم وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف ةيعامتجالا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 . »؟لتقل¡ مهتم« -
 . . . . اهبكترأ مل ةميرج -
 . ؟؟فظوم كترضح . . و . . ميرك كبر« -
 . . . . بئارض لصحم -
 . . يدنفألا ةرـضـح ¦ ينرذـعا . . ¬¡ الإ ةوق الو لوح الو -
 يف كزييمت عطتسأ مل . . ءيشلا ضعب ةيساق تناك يتاملک ضعب
 . . . . ناسنإلا ملاعم نم ريثكلا سمطت ا¼إ . . ءاقرزلا كتلدب
 .)٢٤ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا(

 دحأ وه بئارض لصحم نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف ةيعامتجالا ةيفلخ
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع يناليكلا

 سراحلا .٢
 .لمع لكش يف ةيعامتجا ةئيب كلذكو ةيصخش سراحلا

 ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ ةدع يف
 ةيفلخ دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل
 .سراحلا وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف ةيعامتجالا
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 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ءاقرزلا ءامسلا ىلإ هينيع عفرو ،ةشهد يف هيلاوح ،ملاس« تفلت
 ةدتمملا ةحيسفلا يضارألا ىلإ هرصبب لزن ام ناعرسو ،ةيفاصلا
 حاسفناو ،ءامسلا ةقرزو ،ضرألا ةرضخ تناك . .لمألا دادتما
 . . قمعب سفنتو . . ققحت اليمج اعئار املح همامأ قافآلا
 معنلا هذه ¬ اركاش ءامسلا بوص هيدي عفري نأ لواحو ،دهنتو
 . . عطتسي مل هنأ رـيـغ ،تارملا فالآ هرـيـغ نـم رـثـكأ اهسحي يتلا

 ناطيـحـي ناـسراـحو . . هيدي للغي لزي مـل ىديدـحلا دـقـلا ناـك
 دعب ىلع ودبت ةيكلس ةكبشب ةاطغم ةبرعو . . الامشو انيـمي هب
 . . ةقلغملا ةمئاقلا نجسلا ةباوب هفلخ نمو . . ةليلق راتمأ
 : لوهذ يف ملاس مغمغو . . ةقيض ةنازنز يف تاونس ثالثو
 ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . »ىربك ةمعن . . ةمعن ضرملا« -

 .)٢١ .ص

 ةيفلخ دحأ وه سراحلا نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف ةيعامتجالا
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ

 ةيعامتجا ةفرشم .٣
 ةفرشم ،نيعلارصقلا يف دهM ةفيظو ةيعامتجالا ةفرشم

 ةدع يف .لمع لكش يف ةيعامتجا ةيفلخ نم ةيعامتجالا
 بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ
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 يف ةيعامتجالا ةيفلخ دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا
 .ةيعامتجا ةفرشم وه ةريصقلا ةصقلا هذه

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 سلجت تناك . . ملاس ةرجحل ةلباقم ةرجح يف . . ديعب نمو
 . . عيطاقتلا ةولح . . ةمسمسم ،نسلا ةريغص ةأرـما . . ةأرما
 يف امئاد ةكمهنم ،ءيشل رظنت املق . . ةدروم ةقرشم اÈرشب
 . . ةليمج ةحافت . .اهمامأ عضوت يتلا ةبتاكلا ةلآلا ىلع لمعلا
 .ًادـج ةـيـلاـع . . ةـيلاـع ةـحاـفـتلا نكل . . ناـمرـحلا هانضأ عئاجو
 دقل اقح ضرأل¡ اقصتلم لزي مل . . دوعقلا عيطتسي ال وهو .
 . .دويقل¡ رعشت هحور وأ هسفن نكل . . نيح ىلإ هدويق اوعزن
 : ىضرملا دحأ ملاس لأسو
 : باوجلا هءاجف
 .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( . »ةيعامتجا ةفرشم تسلا« -

٢٧-٢٦(. 

 وه ةيعامتجا ةفرشم نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف ةيعامتجالا ةيفلخ دحأ
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ ىلع يناليكلا

 بيبطلا .٤
 لكش يف ةيعامتجا ةيفلخ كلذكو ةيصخش وه بيبطلا

 بولق ةريصقلا ةصقلل راوحلا وأ درسلا يف ثادحأ ةدع يف .لمع
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 ةيفلخ دحأ نأ رهظُت تMايب تدجو يناليكلا بيجنل ةهئ³
 .بيبطلا وه ةريصقلا ةصقلا هذه يف ةيعامتجالا

 ةريصقلا ةصقلا يف راوحلا وأ ةياورلا يف كلذ ىلجتيو
 :يلاتلا وحنلا ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق

 ،ةيور وأ ظفحت نود ىمعأ ًالابقإ ناك دقف اهيلع ملاس لابقإ امأ
 قنحف ،موي تاذ هعم سولجلا تلاطأ دق بيبطلا اهدجو
 ،امهيلع
 : هرضحم يف اهل لوقي نأ نم هسفن عنمي نأ عطتسي ملو
 . . ةيصعتسم ا¼أ ودبي !؟هتلاح ةسارد نم دعب ىهتنت ملأ« -
 اهرـغـث رـتـفا دـقـف دـه> امأ ،تمـصـف ،بيـجـي اذامب ملاس ردي ملو
 نع
 .)٤٤ .ص ،١٩٨٨ ،يناليكلا( .ةرخاس ةماستبا

 ةيفلخ دحأ وه بيبطلا نأ هالعأ راوحلا وأ درسلا تبثي
 ىلع يناليكلا بيجنل ةهئ³ بولق ةريصقلا ةصقلا يف ةيعامتجالا
 .نوطناتس تربور ةيرظن ساسأ

 ةيلامجالا ةطيرجلا يف ةزجومو ةلماك ثحب جئاتن ةيؤر نكمي
 :هMدأ
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 ةدعاسملا ةيصخش ةيسيئرلا ةيصخش
 سراحلا ملاس

 Mده 
 ىلغرف 
 روتكد 
 دمحأ 

ةيعامتجالا ةيفلخ نمزلا ةيفلخ  ناكملا ةيفلخ   
بئارض لصحم رثكا وا ةعاس دعب  ةقيض ةنازنز   

سراحلا ةيلاتلا م¦ألا يف  ريبكلا عراشلا   
ةيعامتجا ةفرشم رخآلا نآ نم  ينيعلا رصقلا   

بيبطلا ءاسملا  ضرملا ةفرغ   
ةبرعلا    
بيبطلا ةرجح    

ةكبحلا  
ةمدقتملا  

ةیوینبلا لیلحت  
نوطناتس تریبور   

 ةیفلخلا ةیصخشلا ةكبحلا
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عبارلا بابلا  
 تاحارتقإلا و ةصالخلا

 ةصالخلا .أ
 ليلحت ناونعب ثحبلا جئاتن ضرعيو ثحابلا صخلي مسقلا اذه يف

 تريبور ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل "ةهئ³ بولق" ةريصق ةصق يف ةيوينبلا
 :نوطناتس
 ،ةمدقملا/مامألا ىلإ يناليكلا بيجنل "ةهئ³ بولق" ةريصقلا ةصقلا ةكبحلا -١

 نع ثيدحلا امأ .لبقتسملاو رضاحلا ىلإ ريشي عقي ثدح لك نأل كلذو
 ثادحÐ اًقلعتم Äًدح سيلو ،ةددعتم تايصخش ةصق وهف يضاملا

 .ةديدج
 ىلإ يناليكلا بيجنل "ةهئ³ بولق" ةريصقلا ةصقلا يف تايصخشلا مسقنت -٢

 يف اًمئاد رضاح وهو ةصقلا روحم هنأل ملاس يه ةيسيئرلا ةيصخش ؛نيعون
 ،سراح ،دهM ،ىلغرف لثم ىرخأ تادعاسم تايصخشو ،ثدح لك
 اًدج مهم مهرود نإف ،تادعاسملا تايصخشلا مxأ نم مغرلا ىلع .روتكد
 .ةايحل� ضبني ةصقلا يف ثدح لك لعجي مxأل

 ةثالث ىلإ يناليكلا بيجنل "ةهئ³ بولق" ةريصقلا ةصقلا يف ةيفلخلا مسقني -٣
 ،ينيعلا رصقلا ،ريبكلا عراشلا ،ةقيض ةنازنز نم نوكتت ناكملا ةيفلخ :عاونأ
 ةعاس دعب نم نوكتت نامزلا ةيفلخلاو ؛بيبطلا ةرجحو ،ةبرعلا ،ضرملا ةفرغ
 ةيعامتجالا ةيفلخو ؛ءاسملاو ،رخآلا نآ نم ،ةيلاتلا مألا يف ،رثكأ وأ
 عيمج .بيبطلاو ،ةيعامتجا ةفرشم ،سراحلا ،بئارض لصحم نم نوكتت
 تايصخشلاو ةيسيئرلا تايصخشلا( تايصخشلا
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 اهل تايصخشلا لك مث .عقي ثدح لك يف ةصاخلا اهراودأ اهل )ةدعاسملا
 .ةصاخلا اهفئاظو

 
 تاحارتقإلا .ب

 يف تاحارتقا ميدقت ثحابلا دوي ،ةساردلا هذه يف ةشقانملا دعب ،ريخالا
 ثحب ءارجإل نيرخآلا ءارقلا نم تاحارتقالا نم ديدعلا ىقلتيس تقولا سفن
 :ثحابلا اهمدقي يتلا تاحارتقالا .لضفأ

 يف ةمدختسملا ةيرظنلا قيمعتب نويلبقتسملا نوثحابلا موقي نأ ثحابلا لمأ -١
 قئاقح ىلع طقف رصتقت ثحبلا اذه يف ةشقانملا نأل ،ةريصقلا ةصقلا هذه
 .ةصقلا

 مدقي نأو نيرخآلا نيثحابلل اًزفاح ثحبلا اذه نوكي نأ ثحابلا لمأ -٢
 .ءارقلل دئاوف
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 عجارملاو رداصملا ةمئاق

 رداصملا .أ
 ةلاسرلا ةسسؤم :توريب .قيضلا ملاعلا .)١٩٨٨( .بيجن ،يناليكلا

 
 ةيبرعلا عجارملا .ب
 قيفوتل "نويلم ةنس يف" ةريصقلا ةصقلا يف توملا .)٢٠١٦( .ىلوأ دمحم ،راصبأل

 ةيلك :جنالام .ةروشنم ريغ سويرولاكبلا ةلاسر .)ةيوينب ةيليلحت ةسارد( ميكحلا
 .ةيموكحلا ةيمالسإلا ميهاربإ كلام Mالوم ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا

 .باتكلا راد :نانبل .بدألا دقنلا .)١٩٦٧( .دمحأ ،نيمأ
 يف "نامرهشلا كلم نبإ نامزلا رمق كلم" ةياكح ةينب .)٢٠٢٠( .ةشئاع ،ينيمأ

 .ةروشنم ريغ سويرولاكبلا ةلاسر .سوارتس يفيل دنع ةليلو ةليل فلأ باتك
 .ةيموكحلا ةيمالسإلا ميهاربإ كلام Mالوم ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا ةيلك :جنالام

 "سدقلا يف رهظي رمع" ةياورلا يف ءانبلا ليلحت .)٢٠١٩( .ىملس يليل ،موناه
 ريغ سويرولاكبلا ةلاسر .نوطناتس تربورل ةيوينبلا ةيرظن دنع يناليكلا بيجنل
 ةيمالسإلا ميهاربإ كلام Mالوم ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا ةيلك :جنالام .ةروشنم
 .ةيموكحلا

 عمتØا ىدل ام ئيش ظفحل سملطلا لامعتسا .)٢٠١٨( .يتربف هللا نع ،ادنمره
 ىلع ينوبلا يلع نب دمحأ سابع يبأل ةمكحلا لوصأ عبنم باتك يف يروداملا
 ةيلك :جنالام .ةروشنم ريغ سويرولاكبلا ةلاسر .سورتس يفيلل ةيوينبلا ةيرظنلا
  .ةيموكحلا ةيمالسإلا ميهاربإ كلام Mالوم ةعماجب ةيناسنإلا مولعلا

 :ناما .رصاعملا برعلا رعشلا يف ةلييوطلا ةديصقلا .)٢٠١٢( .ريهز دمحأ ،ةلحاحر
 .زوتلاو رصنلل ديمحلا راد
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 نود ،ةيرصملا ولجنألا ةبتكم :ةرهاق .ةريصقلا ةصقلا نف  .)٢٠١٣( .داشر ،يداشر
 .ةنسلا
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 ةريصقلا ةصقلا صخلم
 يناليكلا بيجنل ةهئ_ بولق 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هذه يف .دمعلا لتقلا يهو ،هبكتري مل ةميرجب نيدأ .بئارض لصحم وه ملاس
 ،نجسلا يف هتبوقع ءاضق ءانثأ .تاونس رشع نجسل¡ ةمكحملا هيلع تمكح ،ةيلمعلا
 .ينيعلا رصقلا ىلإ رضحأ مث .ىفشتسملا يف جالعلا ىلإ جاتحا اذل ،ةأجف ميلس ضرم
 .نيرخآو بيبطو ،ده>و ،ىلغرف ىقتلا كانهو

 نع رظنلا فرصب .ىلغرف ،ديدجلا هقيدص معدب ملاس ىظحي ،ينيعلا رصقلا يف
 .ده> بحي ملاس أدب ،تقولا ضعب رورم دعب .ده> نم ةديج ةياعر اًضيأ ىقلت ،كلذ
 .ملاس بحي ده> أدب ،ةيلاتلا م¦ألا تلصو .بيبطلا لبق نم تقلغأ امهتقالع نكل

 ىلع ملاس لتقي كلذ دعب نكلو .اًعم ناشيعيس ،هتبوقع ملاس ذفني نأ دعب هنأ دعي امهالك
 .هيلع ةنيغض س> دي

 
 :يف تنرتنإلا ىلع ةيلامجالا ةصقلل

https://ia801203.us.archive.org/29/items/NKRWT/NK031.pdf 
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 ةيتاذلا ةريسلا

 ربمسيد ٢ خير³ جنالام يف دلو ،5ابهاش رون يدروزال افد
 ةنس يراسوغنيس يف فيراعملا ةيئادتبإلا ةسردملا جرخت .م١٩٩٨
 ةنس جنالام هللا ليبس ةطسوتملا ةسردمل� قحتلا مث ،م٢٠١١
 م٢٠١٧ ةنس جنالام هللا ليبس ةيوناثلا ةسردمل� قحتلا مث. م٢٠١٤

 ىلع لصح ىتح ،جنالام ةيموكحلا ةيمالسإلا ميهاربإ كلام Mالوم ةعماجل� قحتلا مث
  .م٢٠١٧ ا�دأو ةيبرعلا ةغللا مسق يف سيرولاكبلا ةجرد

 


