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 قٛض٠ املطأ٠ يف ايكك١ ايككرل٠ ايٓػا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ

 "ضغا٥ٌ َتعجط٠" يعن١ٝ ايعتٝيب أمنٛشًدا

أٚضٜػٞ اهلل ضمح١.ز 
 
Email: rahmatouallahe_ourici@mail.ru                                                                         

 ًَدل ايبشح:
ا١ٝ٥ ايػعٛز١ٜ؛ ٚيف حتاٍٚ املساخ١ً ايبشح عٔ قٛض٠ املطأ٠ يف ايكك١ ايككرل٠ ايٓػ

يعن١ٝ ستُس ايعتٝيب، َٚٔ مث١ جتٝب ايٛضق١ عٔ  ايككك١ٝ زتُٛع١ "ضغا٥ٌ َتعجط٠"

اإلؾهاي١ٝ اآلت١ٝ: نٝف جتًت قٛض٠ املطأ٠ يف اإلبساع ايكككٞ ايٓػا٥ٞ ايػعٛزٟ؟ 

املطأ٠ يف زتُٛعتٗا؟ َٚا املٛانٝع اييت تططقت  "ٚنٝف قٛضت "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب

ْكٗا "ضغا٥ٌ َتعجط٠" ٚنٝف اْتكطت يٓفػٗا إبساعًٝا ع٢ً ْعرلٖا  إيٝٗا ايهاتب١ يف

هٞ أدٝب ع٢ً ٖصٙ ايتػاؤالت اخذلت املٓٗر املٛنٛعاتٞ يتتبع ياآلخط/ايطدٌ؟ ٚ

املٛنٛعات اييت ططقتٗا ايهاتب١ يف قككٗا خاق١ َٓٗا املتعًك١ بكٛض٠ املطأ٠، 

ايػُٝٝا١ٝ٥ ٚشيو  نُا غأغتعني بعٓكط ايتأٌٜٚ ايصٟ ٜسخٌ حتت إطاض املكاضب١

 ٚفو ؾٝفطاتٗا، ٚايبٛح مبا تهُطٙ زاخًٗا َٔ زالالت.  ُٛع١حملاٚض٠ اجمل

 .قٛض٠ املطأ٠، ايكك١ ايككرل٠، ايهتاب١ ايٓػا١ٝ٥ظن١ٝ ايعتٝيب،  :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article attempts to search for the image of women in the Saudi 

women's short stories; and in the short story collection "Troubled Letters" 

by Zakia Muhammad Al-Otaibi. Hence, the article answers the following 

questions: How was the image of women manifested in the Saudi women's 

fiction? How did Zakia Muhammad Al-Otaibi portray the women in her 

short stories? In order to answer these questions, I chose the thematic 

approach to follow the topics that the author presented in her stories, 

especially those related to the image of women. I will also use the element 

of interpretation that falls under the framework of the semiotic approach, 

to discuss the collection, decipher its codes, and to reveal what 

connotations it contains within it. 

 

                                                           
 ادتعا٥ط ٚضق١ً،-َطباح قاقسٟ داَع١ ،ٚايًػات اآلزاب به١ًٝ َتعإٚ أغتاش. 
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 َكس١َ: 

ًُا َٚجرًلا يًذسٍ يطاملا ناْت َٚا يف اإلبساع ارتًٝذٞ - ظايت املطأ٠ َٛنًٛعا َٗ

بػبب اختالف ايطؤ٣ ٚايتكٛضات سٍٛ تٓاٍٚ  -ٚايػعٛزٟ بكف١ خاق١بعا١َ، 

قٛضتٗا ٚقهاٜاٖا عٓس َععِ ايهتاب ٚاملبسعني. ٖصا ايكطاع ايصٟ ْؿب َٓص 

مل ٜبل ع٢ً ٖصا ايؿهٌ خاق١ بعس إٔ محًت املطأ٠  غٓٛات عس٠ بني ايطدٌ ٚاملطأ٠

يو اآلخط/ايطدٌ، ايػعٛز١ٜ َؿعٌ ايهتاب١ اإلبساع١ٝ يتعدل عٔ ْفػٗا َتشس١ٜ يف ش

ظٓا َٓٗا أْ٘ مل ٜٓكفٗا؛  فشاٚيت ايسفاع عٔ سكٛقٗا، َٚٓاقط٠ ْعرلتٗا املطأ٠ َٔ 

 خالٍ ايهتاب١ عٔ أِٖ ايكهاٜا ارتاق١ بٗا يف مجٝع األدٓاؽ األزب١ٝ.

ناتبات ٚقس سعٝت ايكك١ ايككرل٠ باٖتُاّ نبرل َٔ قبٌ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ، فدلظت 

ٔ، َٚؿانًٗٔ، َٚٔ ككرل َالًشا يًتعبرل عٔ شٚاتٗٚدسٕ يف ٖصا ادتٓؼ األزبٞ اي

اييت " صتس األنازمي١ٝ ايهاتب١ ٚايكاق١ "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب بني ٖؤال٤ ايهاتبات

دًسا يًتعبرل عٔ  ايكك١ ايككرل٠ ٚايككرل٠ تمتطغت يف ٖصا املػاض اإلبساعٞ ٚاختاض

ت ايكسمي١ َٔ عبا٠٤ املعتكسا -َٔ خالٍ ؾدكٝات قككٗا-فدطدت ْفػٗا ٚغرلٖا؛ 

ٚنصا األعطاف ايكاض١َ اييت ناْت تكتٌ ايكٛت األْجٟٛ، ٚدػست َٔ خالٍ 

قككٗا ضؤ٣ َتٓٛع١ سٍٛ املطأ٠ نػطت َٔ خالشلا بعض ايػًطات، األَط ايصٟ 

 .1خًل فذ٠ٛ بني ايٛاقع َٚا تطُح إيٝ٘، مما ؾهٌ قطاعا فهطٜا بني األْا ٚاآلخط

 ًدا يًسضاغ١.اييت اخذلْاٖا منٛش 2ٚيعٌ ٖصا َا حملٓاٙ يف زتُٛعتٗا "ضغا٥ٌ َتعجط٠"

يكس ساٚيت املطأ٠ ايػعٛز١ٜ إٔ تجبت ْفػٗا يف زتتُع شنٛضٟ قبا٥ًٞ نإ ٜط٣ يف ٚ

البس إٔ حتاغب عًٝ٘. ٚيطاملا  اقٛت األْج٢ عاًضا، ٚزخٛشلا إىل عامل اإلبساع شًْب

عاؾت املطأ٠ ٖصٙ املعاْا٠ اييت سطَت فٝٗا َٔ سل ايهتاب١ ٚايٓؿط، األَط ايصٟ ّٚيس 

ا أندل خاق١ ٖٚٞ اييت تتابع املؿٗس ايجكايف ايعطبٞ، نبرًلا، ٚحتسًٜزاخًٗا قطاًعا 

                                                           
 زاض ايطٜاض: .1ط ،ايػعٛزٟ ايٓػا٥ٞ ايػطز َٔ مناشز يف ٤اتقطا شاتٗا تهتب املطأ٠ اهلل. ضمح١ أٚضٜػٞ، 1

  .4م: ّ،5115 يًٓؿط، غعٛز املًو داَع١

 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط غطاب زاض ايكاٖط٠: .1ط قكك١ٝ(، )زتُٛع١ َتعجط٠ ضغا٥ٌ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 2

5115.ّ  
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ٚتط٣ ْعرلتٗا يف ايؿل اآلخط َٔ اجملتُع متاضؽ سكٗا يف ايهتاب١ زٕٚ أٟ عا٥ل أٚ 

سادع. يعٌ ٖصا َا زفع بٗا إىل ايععّ ع٢ً إثبات ْفػٗا يف ٚغط ثكايف نإ عتتٌ فٝ٘ 

إٔ تتٓهط بأزلا٤ َػتعاض٠، خٛفا  -تٗايف بساٜا-ايطدٌ ايكساض٠ إبساعٝا؛ فاختاضت 

َٔ اجملتُع ٚايكب١ًٝ اييت ساقطتٗا بؿت٢ ايططم، ايكب١ًٝ اييت اعتدلت نٌ َٔ ختطز 

عٔ إطاض ايعازات ٚايتكايٝس اَطأ٠ َصْب١. ٚقس اغتُط األَط ع٢ً ٖصا ايٛنع فذل٠ َٔ 

فػًطت ايعَٔ، يتذس املطأ٠ ايػعٛز١ٜ ْفػٗا حتانٞ ٚاقعٗا ٚاجملتُع احملٝط بٗا، 

ايه٤ٛ ع٢ً ايكهاٜا اييت ضأت بإٔ ايطدٌ قس أغفًٗا، فهاْت َٛانٝعٗا تكًٝس١ٜ يف 

عَُٛٗا، خذٛي١، خا٥ف١، َكٝس٠ بأفهاض ايكب١ًٝ ٚاذتطَإ، أٚ ضمبا ناْت ستتؿ١ُ 

إىل إٔ أؾٗطت غٝفٗا يف ٚد٘ اآلخط/ايطدٌ ايصٟ نإ ٜكٛضٖا يف غطزٙ ع٢ً أْٗا 

فدطدت املطأ٠ ايػعٛز١ٜ َٔ ُاٍ املٓعي١ٝ ٚاإلغطا٤؛ اّل يألعنعٝف١ َٚٓهػط٠ ٚال تٓفع إ

قُكُٗا، ٚمتطزت ع٢ً نٌ ايكٝٛز، ٚاذتٛادع اييت متٓعٗا َٔ ايهتاب١ بازلٗا 

 3اذتكٝكٞ؛ نُا متطزت ع٢ً األعطاف ايباي١ٝ، بٌ ست٢ ع٢ً ايػًط١ ادتُع١ٝ يًهباض

 يف ايهتاب١ ٚايتعبرل عٔ ْفػٗا بٓفػٗا. اَؤ١َٓ بإٔ شلا سك

٠ يف ٖصا اجملاٍ أَجاٍ: أ١َُٝ ارتُٝؼ، ٚبسٜط١ٜ ايبؿط، ْٚٛض٠ ٜسٚقس بطظت أزلا٤ عس

، َٚطِٜ ايػاَسٟ، ٚؾطٜف١ ايؿُالٕ، ٚفٛظ١ٜ داض اهلل، ٚخرل١ٜ ايػكاف، 4ايػاَسٟ

َؿعٌ  يهاتبات ايالتٞ محًٔٚغرلٖٔ َٔ ا ٚسه١ُٝ اذتطبٞ، ٚؾُٝا٤ ايؿُطٟ

ايهتاب١، ٚعدلٕ عٔ ايكهاٜا ايٓػا١ٝ٥، ٚقهاٜا اجملتُع َٔ ضؤ١ٜ ْػا١ٝ٥ عت١ غٛا٤ 

نتاباتٗا ، بٌ ٖٓاى َٓٗٔ َٔ خًكت أنإ ع٢ً َػت٣ٛ ايػطز ايطٚا٥ٞ أّ ايكككٞ

اييت تٓاٚيت َٛانٝع ضا٥ع١،  نذ١ يف عامل ايكك١ ٚاألزب، َجٌ ايهاتب١ بٓت ادتعٜط٠

الشلا عٔ نٝف١ٝ اغتجُاض ايفٕٓٛ يف ايتعبرل عٔ ايٛاقع، نُا ساٚيت عدلت َٔ خ

ايتعبرل عٔ بعض األظَات، ٚاملٛاقف ايٓفػ١ٝ ٚايفهط١ٜ، َٔ خالٍ سطن١ ايٛاقع 

                                                           
 ايًػ١ قػِ ايػعٛز١ٜ: ايعطب١ٝ ه١املًُ .ايككرل٠ ايعتٝيب ظن١ٝ قكل يف ايػطز١ٜ ايعال١َ َكطف٢. ايهبع، 3

  .7م: ّ،5119 ،فٝكٌ بٔ ايطمحٔ عبس اإلَاّ اَع١د اآلزاب، ن١ًٝ ايعطب١ٝ،

 ن١ًٝ سٛي١ٝ ،("غُٝٝا١ٝ٥ زضاغ١) املعاقط٠ ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١" ادتٛاز. عبس ُسست غٛغٔ بًتادٞ، 4

 .1131م: ،33ع ،5ز ّ،5117 ،باإلغهٓسض١ٜ يًبٓات ٚايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ايسضاغات
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٠ يف قككٗا. ٚجتسض اإلؾاض٠ ٖٓا بإٔ املطأ٠ ايػعٛز١ٜ بعس  5ٚتٓاٚشلا يكٛض٠ املطأ

االعذلاف بٗا يف زتتُعٗا بسأت َطس١ً دسٜس٠ شتتًف١ عٔ اييت َطت بٗا يف بساٜاتٗا؛ 

إىل  دطأ٠ ايطدٌ؛ ٚيعٌ ايػبب ضادع -ضمبا- سٝح أقبشت تهتب ظطأ٠ فاقت

 ايهبت ٚاذتطَإ ايصٟ عاْت َٓ٘ ع٢ً َط ايعكٛض.

ميهٔ ايكٍٛ بأْٗا ختتًف عٔ غرلٖا؛ فٗٞ َٔ  ٚبايعٛز٠ إىل "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب"

ا، ال ميهٔ إٔ ْكٍٛ عٓ٘ ا خاًقا إبساعًٝبني ايهاتبات ايالتٞ قٓعٔ ألْفػٗٔ َػاًض

ًُ ؛ ألْٗا ٤ٟز ٚدطا، نُا ال ميهٔ ايكٍٛ بأْ٘ َتُطا أٚ تكًٝسًٜا أٚ بػًٝطستتؿ

اغتطاعت إٔ متػو ايعكا َٔ املٓتكف، يتهٕٛ ٚغط١ٝ بني نٌ ناتبات دًٝٗا، 

فًِ تهتب بًػ١ فانش١ نايهجرلات، ٚال بًػ١ غ١ًٗ ٚغطش١ٝ، بٌ ناْت تعطف 

طت اذتساث١ ا نٝف تٛقٌ فهطتٗا، ٚتعدل عٔ ايكهاٜا ارتاق١ باملطأ٠، فػاٜدًٝس

ٕٛ/َعاقط٠ زتتُعٗا؛ ٚيعٌ ايصٟ ٜؿفع /ايتك١ٝٓ أّ املهُغٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ

ا نٝف تدلظ شلا يف قٓع ٖصا املػاض ضمبا ٖٛ زٚضٖا نأنازمي١ٝ، َٚجكف١ تعطف دًٝس

ضؤٜتٗا بايططم األْػب ٚاألفهٌ، فكس اغتطاعت إٔ تطاعٞ ايٓدب١ األنازمي١ٝ 

 املجكف١ يف إبساعٗا. 
ا يف ضقٝسٖا ثالخ ا؛ فًٗٚقس ُعطفت "ظن١ٝ ايعتٝيب" بايكك١ ايككرل٠ ٚايككرل٠ دًس

ذلْا ٚقس اخ ،7ضغا٥ٌ َتعجط٠" ٚ"ٖطٍٛ ال ظت٤ٞ"، ٚ"6؛ "أْج٢ ايػُاّ"زتُٛعات قكك١ٝ

ا يًسضاغ١ ملا فٝٗا َٔ َٛانٝع َتعسز٠ متؼ ايصات األْج١ٜٛ، اجملُٛع١ ايجا١ْٝ منٛشًد

ا يف املطأ٠ املػتًب١ عاطفًٝ: فكس ْكًت يٓا ايهاتب١ املطأ٠ يف أثٛاب عس٠، فبسأت بـ

يف ايطغاي١ ايجايج١  أ٠ املٓهػط٠ٚاملط 8قكتٗا أٚ ضغايتٗا األٚىل املٛغ١َٛ بـ"تؿطٜين"

يف ايطغاي١ ايػازغ١ املٛغ١َٛ بـ"قًب بني  ٚاملطأ٠ ارتٓٛع١ ،9املٛغ١َٛ بـ"أْج٢ ايعاقف١"

                                                           
 ،5119ّ ،5ع ،ْع٣ٚ زت١ً ،"ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١ يف االدتُاع١ٝ ايتشٛالت" .ساَس ٖٝفا٤ ايعكُٝٞ، 5

  www.nizwa.com  ا:أًٜه طابطاي ٜٓعط

   ّ.5113 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املفطزات زاض ايطٜاض: .1ط ،ايػُاّ أْج٢ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 6

   ّ.5116 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط تؿهٌٝ زاض ايطٜاض: .1ط ،٤ٞظت ال ٖطٍٛ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 7

   .8م: .َتعجط٠ ضغا٥ٌ ظن١ٝ. ستُس ايعتٝيب، 8

   .51م: ْفػ٘، كسضامل 9
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١ يف أًٜها إىل إٔ ٚقًت إىل املطأ٠ اإلظتاب١ٝ، ايفاعً 11، ٚيف قك١ "اضتباى"10نفتني"

ٚاييت ساٚيت ايكاق١ َٔ خالشلا إٔ ختطز َٔ  12ايطغاي١ ايػابع١ املٛغ١َٛ بـ"بطا٠٤"

دًباب املطأ٠ ارتاْع١ إىل املطأ٠ ايفاع١ً اييت غعت إىل ايٛقٛف نػٓس فاعٌ َع ظٚدٗا 

عانػ١ فاع١ً بططٜك١ َ 13احملبط ايصٟ فكس ٚظٝفت٘. يف سني صتسٖا يف قك١ "ضغب١"

 يف نا١ًَ قٛتٗا َٔ خالٍ -يف ٖصٙ ايكك١- ٕ ظن١ٝ ايعتٝيب قٛضت يٓا املطأ٠سٝح إ

املطأ٠ ع٢ً خًع ظٚدٗا ايصٟ نإ ٜعٝـ يف  األسساخ اييت عطنت يٓا فٝٗا قسض٠

َٓعشلا، ٜٚتصَط َٓٗا َعتكسا بأْٗا عاقط، يتدطز يف األخرل عٔ قُتٗا، ٚتهشٝاتٗا 

عٚز، فتدتاض سط١ٜ تٓاغبٗا يتعٖط يف َهإ آخط. ٚساٚيت ايكاق١ اييت مل ٜكسضٖا اي

إٔ جتػس يٓا َٔ خالٍ ٖصٙ اجملُٛع١ فًػفتٗا ٚضؤٜتٗا سٍٛ املطأ٠ ٚقطاعاتٗا َع 

اآلخط/ايطدٌ ايصٟ ميجٌ ضؤ١ٜ اجملتُع ايصنٛضٟ ايصٟ عتٝط بٗا فكٛضتٗا يف 

ٗا دػست يٓا أؾهاٍ عس٠، َتٓاٚي١ َٛانٝع شتتًف١، ٚنإ شيو بايتسضز؛ أٟ أْ

نٝف١ٝ خطٚز ٖصٙ املطأ٠ َٔ ؾطْك١ االغتالب إىل فػش١ اذتط١ٜ، اييت َٔ خالشلا 

 .اغتطاعت إٔ تكطض َكرلٖا بٓفػٗا

بعهٗا يف ٖصٙ ايسضاغ١  ٚيعٌ املتأٌَ شلصا ايتسضز يف عطض ايككل اييت غٓكف عٓس

ٝعٗا تعدل اغتطاعت بصنا٤ إٔ جتعٌ َٛان" إٔ "ظن١ٝ ايعتٝيببايتشًٌٝ غٝذس 

سٝح اغتجُطت املانٞ ٚايطؤ٣ ايكسمي١ ٚززتت بٝٓٗا ٚبني بططٜك١ َا عٔ ايٛاقع؛ 

فكس اغتطاعت إٔ تعاٚز بني  ا؛ايطؤ٣ املعاقط٠ ست٢ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهٌ أًٜه

ا متجال يف "فٔ ايطغا٥ٌ" ٖٚٛ فٔ قسِٜ، ٚ"فٔ ايكك١ ايككرل٠" ٖٚٛ دٓػني أزبٝني أًٜه

انتؿاف ايعامل إىل يفتت اْتبآٖا أًٜها فٔ سساثٞ؛ ٚيعٌ ٖصا َٔ أنجط األَٛض اييت 

تعٌ زَٚا "حتطٜض ع٢ً االنتؿاف َا زاَت اإلبساعٞ يًهاتب١؛ فايهتاب١ يف األخرل 
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ع٢ً سس قٍٛ ايسنتٛض  14ٖٓاى قٝا١َ يًعالق١ بني املطغٌ ٚاملػتكبٌ ع٢ً أضن١ٝ ايٓل"

كطف٢ ايهبع. ٚغٓشاٍٚ زخٍٛ عامل "ظن١ٝ ايعتٝيب" ٚايبشح عٔ متعٗطات املطأ٠ َ

ٚأؾهاشلا يف ٖصا املٓذع ايكككٞ َٔ خالٍ زتُٛعتٗا "ضغا٥ٌ َتعجط٠" اييت ٖٞ يف 

أٚ قٛض٠ ٚاسس٠  15األقٌ غًػ١ً َٔ اإلساالت ٚايطَٛظ اييت ال تٓتٗٞ عٓس ْكط١ بعٝٓٗا

يًُطأ٠، بكسض َا ٖٞ مج١ً َٔ ايتذاضب املطٜط٠ اييت عاْتٗا املطأ٠، ٚمج١ً َٔ 

االْتكاضات اييت سككتٗا يتٓتؿٞ بٓفػٗا زاخٌ عامل ٜؿبٗٗا َٔ د١ٗ، ٚمج١ً َٔ 

كاق١ حتت نت١ً َٔ ايعالَات اييت تفطض عًٝٓا إٔ ايسالالت اييت أنُطتٗا اي

ْػتعني بآيٝات َٓٗذ١ٝ إلظتاز ايتأٌٜٚ املٓاغب شلا َٔ د١ٗ ثايج١. ٚتٓاٚيت ايكاق١ 

ًَ ا، ٚايػعٛز١ٜ بكف١ ٚدٖٛا عس٠ يعٝٓات ٚمناشز شتتًف١ متجٌ قٛض٠ املطأ٠ ايعطب١ٝ عُٛ

نٛع/حتكٝل خاق١. فبني شات َػًٛب١ اذتكٛم/شات املطأ٠ ايطاغب١ يف املٛ

اذتط١ٜ/االْتكاض ع٢ً اآلخط/ايكب١ًٝ/اجملتُع/ايطدٌ، ٚبني شات تكاضع َٔ أدٌ 

نػب املٛنٛع تدلظ سكٝك١ قطاع املطأ٠ بني عالق١ اتكاٍ ٚاْفكاٍ؛ ألٕ ٖصٙ ايطس١ً 

 بطبٝع١ اذتاٍ فٝٗا ايهجرل َٔ املعٝكات اييت متٓع املطأ٠ َٔ ايٛقٍٛ إىل َطًبٗا.

املنت، َٚٔ مث١ ع٢ً َػتٜٛني؛ َػت٣ٛ ايعٓاٜٚٔ، َٚػت٣ٛ  ػٓشاٍٚ تتبع قٛض٠ املطأ٠ف

 :غٓبسأ بـ

 قٛض٠ املطأ٠ ع٢ً َػت٣ٛ ايعٓاٜٚٔ:

متتًو ٖصٙ اجملُٛع١ ايككك١ٝ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" سكا١ْ ٚضَع١ٜ يف بعض عٓاٜٚٓٗا فُٔ 

ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ ايصٟ دعًت َٓ٘ ايهاتب١ فاحت١ ضَع١ٜ/عال١َ، تٓفتح ع٢ً ايهجرل 

ٔ بٝٓٗا: َا طبٝع١ ٖصٙ ايطغا٥ٌ؟ َٚا َهُْٛٗا؟ ٚألٟ ف١٦ َٛد١ٗ؟ َٔ ايتػاؤالت َ

                                                           
 .51م: .ايككرل٠ ايعتٝيب ظن١ٝ قكل يف ايػطز١ٜ ايعال١َ َكطف٢. ايهبع، 14

 يًطباع١ اذتٛاض زاض غٛضٜا: .1ط ،ايعطب١ٝ كاف١ايج أْػام بعض يف زضاغ١ املع٢ٓ َػايو غعٝس. بٓهطاز، 15
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َٚٔ املطغٌ إيٝ٘ يف ٖصا ايػٝام؟ ٌٖ ٖٛ املتًكٞ/ايكاضئ بػض ايٓعط عٔ دٓػٝت٘ أّ 

 غرلٖا َٔ األغ١ً٦ اييت تٓػٌ َٔ بعهٗا ايبعض. ٖٚٛ اجملتُع ايػعٛزٟ؟ 

ظًت تكاضع تٓهط  طأ٠ اييتتبسأ ضس١ً ايبشح عٔ ايصات، ٚعٔ ايهٝإ ايٓػا٥ٞ/امل

ايطدٌ/اجملتُع شلا نفطز فاعٌ يف اجملتُع ست٢ مت االعذلاف بٗا ٚأثبتت اآلخط/

ْفػٗا، ٚقطضت َكرلٖا بٌ ٚتفٛقت ع٢ً ايطدٌ أًٜها يف زتاالت عس٠. ٚيعٌ ٖصا َا 

أزضنٓاٙ ع٢ً َساض ٖصٙ اجملُٛع١ ايككك١ٝ اييت ال تبٛح يف ظاٖطٖا بهٌ ؾ٤ٞ؛ أٟ 

ا٥ًٗا ع٢ً ايطدٌ ايصٟ َجٌ الظ١َ ْك١ٝ يف َععِ قككٗا؛ عت يف ضغإٔ ايهاتب١ ضّن

فهإ ايػا٥ب اذتانط؛ أٟ أْ٘ ع٢ً ايطغِ َٔ أْ٘ غرل فاعٌ يف األسساخ إاّل أْ٘ نإ 

ايسافع ايكٟٛ فٝٗا ٖٚٛ ايصٟ أٚقٌ املطأ٠ إَا إىل االْهػاض أٚ االْتكاض، إَا نإ 

حتانٞ ايٛاقع، ٚيهٓٗا اغتطاعت ايكاق١ إٔ  قٝسٖا أٚ زافعا ذتطٜتٗا. فغببا يف

أنُطت زاخٌ قككٗا مج١ً َٔ األسساخ اييت متجٌ عال١َ عطف١ٝ، شيو إٔ عطض 

ايؿ٤ٞ يف نجرل َٔ األسٝإ ٖٛ إْهاضٙ ٚايهاتب١ ٖٓا ططح فهط٠ ايبشح عٔ 

ايصات/املطأ٠/عٔ طبٝع١ ٚدٛزٖا ٚفاعًٝتٗا يف اجملتُع، ٖٚٞ يف اذتكٝك١ تهُط 

ت؛ يصيو صتسٖا يف َععِ ايككل َٓهػط٠ غرل إْهاض اجملتُع ايصنٛضٟ شلصٙ ايصا

سا١ًَ ملكَٛات اذتٝا٠. فع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايعٓاٜٚٔ سا١ًَ ملكَٛات اذتٝا٠ ٚاالْتكاض إاّل 

اٖتُت "ظن١ٝ ايعتٝيب" إٔ املنت َعانؼ متاَا ملا ٚضز يف عتب١ ايعٓٛإ. ٚعًٝ٘ 

جط٠" اييت ميهٔ َٔ ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ "ضغا٥ٌ َتع تبسأاييت بايعٓاٜٚٔ يف زتُٛعتٗا 

اعتباضٖا أٍٚ عتب١ ١َُٗ ١ًَُٗٚ يًكاضئ، ٚأٍٚ فاحت١ ْك١ٝ ٜكطسّ بٗا؛ ألْٗا ًَفت١ 

يالْتباٙ َٔ د١ٗ، َٚٛد١ٗ َٔ د١ٗ أخط٣، فاملتًكٞ ٜطأٖ َٔ خالشلا ع٢ً اغذلاتٝذ١ٝ 

؛ يٝكبح ايعٓٛإ ايعتب١ ايط٥ٝػ١ اييت 16نتاب١ املبسع، ٚع٢ً سػ٘ ٚسسغ٘ اإلبساعٞ

ميهٔ َٔ خالشلا فِٗ ارتطٛط ايعطٜه١ يًعٌُ اإلبساعٞ؛ فايكاضئ يف ٖصا املكاّ 

 ٜعكس قطاْ٘ َع ٖصٙ ايٓكٛم احملاش١ٜ ست٢ ٜكٌ إىل ايسالي١ املٓطك١ٝ اييت تطنٝ٘. 
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بايعٓاٜٚٔ األخط٣ ٚمبٛنٛع املطأ٠  إ ايط٥ٝؼايبس٤ يف ايبشح عٔ عالق١ ايعٓٛٚقبٌ 

- أقػاّ: ١ُت اجملُٛع١ إىل ثالثحتسًٜسا ميهٔ ايكٍٛ أٚاًل بإٔ ٖصٙ ايهاتب١ قّػ

قكل قكرل٠ دسا؛ ٚيعٌ املتأٌَ شلصا ايتعسز ٚايتٓٛع ٚايتُاظز  -قكل قكرل٠ -ضغا٥ٌ

بإٔ "ظن١ٝ ايعتٝيب" اغتطاعت إٔ ختطم يٓا  ايكٍٛ ٘بني"فٔ ايطغا٥ٌ" ٚ"ايكك١" ميهٓ

أفل ايتٛقع َٓص ايًشع١ األٚىل؛ سٝح أُٖٚتٓا َٔ ايعٓٛإ بإٔ ٖصٙ اجملُٛع١ تٓسضز 

أْٗا ساٚيت إٔ تؿهٌ َٔ دٓػٝني أزبٝني ًْكا ، يف سني صتس حتت فٔ ايطغا٥ٌ

ا شتتًًفا ٜبسٚ يف ظاٖطٙ بأْ٘ ضغاي١، ٚيهٓ٘ يف عُك٘ قك١ بهٌ َكَٛاتٗا ٚفٓٝاتٗ

املطًل  -ضمبا- املعطٚف١؛ ٚيعٌ ايصٟ دعٌ ايهاتب١ ختتاض ٖصٙ ايططٜك١ ٖٛ إمياْٗا

ز ذتسٚز ٛأْ٘ ال ٚدٌ بني األدٓاؽ األزب١ٝ، سٝح تط٣ بفهط٠ ايتُاٖٞ، ٚايتساخ

 فاق١ً بني مجٝع األدٓاؽ؛ ٚيعٌ ٖصا َا قطست ب٘ يف َكس١َ اجملُٛع١.

قكل  ٞيكػِ األٍٚ، ٚمثاْٚقس قسَت ايهاتب١ تػع ضغا٥ٌ َؿفط٠ َٚع١ْٛٓ يف ا

قك١ قكرل٠ دًسا يف ايكػِ األخرل. ٖصا فُٝا ٜتعًل  14قكرل٠ يف ايكػِ ايجاْٞ، ٚ

١ ايعٓاٜٚٔ اييت محًت يف دعبتٗا َٛانٝع ًبايؿهٌ ارتاضدٞ يًُذُٛع١. أَا عٔ غًػ

أْج١ٜٛ فُٝهٔ ايكٍٛ بإٔ مج١ً ايعٓٛإ ايط٥ٝؼ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" فٝٗا ضٚح أْج١ٜٛ؛ 

ب١ َٓص اي١ًٖٛ األٚىل تٓبؤْا عاي١ ٖصٙ األْج٢ اييت ساٚيت إٔ تهٕٛ.. ٚنإٔ ايهات

ٚيهٓٗا تعجطت؛ فُفطز٠ ايطغاي١ َؤْج١ األَط ايصٟ ظتعًٓا ْعتكس بإٔ ٖصٙ اجملُٛع١ 

عٔ املطأ٠ َٚٛد١ٗ شلا؛ فُٔ املتعجط ٜا تط٣؟ أٖٞ املطأ٠ سكا؟ يعٌ ٖصا َا بطظ بكٛض٠ 

اييت  17ٛع١ اييت ْصنط َٓٗا: "اعذلافات َتأخط٠"خاق١ يف ايعٓاٜٚٔ ايفطع١ٝ شلصٙ اجملُ

قس حتًٝٓا ع٢ً ؾٗطظاز ٚاالعذلافات اي١ًًٝٝ اييت حتٝهٗا يًًُو ؾٗطٜاض، ٚنصا 

اييت حتٌُ بني طٝاتٗا ايػهب ٚايجٛض٠ ٚايك٠ٛ ٚايتُطز،  18عٓٛإ "أْج٢ ايعاقف١"

اييت قس حتًٝٓا ع٢ً ايتأٌَ َٔ د١ٗ، ٚايػفط ايبعٝس ايصٟ ٜطفع  19افط٠"ٚ"قباسات َػ

َٔ ضٚح ٖصٙ األْج٢ َٚٔ آفام تأَالت٘ َٔ د١ٗ أخط٣، ٚيعٌ ايكاق١ قاغت يٓا نٌ 
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ٖصٙ ايتأَالت يف ايهاتب١ ايؿٗرل٠ غاض٠ اييت َٔ فطط سبٗا ٚتعًكٗا بعٚدٗا ايصٟ 

فٞ ٖصٙ ايكك١ تعٝسْا ايهاتب١ يتأٌَ فًػف١ اذتب َط٠ فكست٘ فكست عكًٗا َع٘، ف

أخط٣، ٚتأٌَ ايصات َٔ دسٜس، ٚنٝف ٜهٕٛ ايػفط شا َع٢ٓ فًػفٞ، نٝف 

 اييت 20إىل "ابتػا١َ عطط"تهٕٛ األْج٢ شتًك١ ست٢ يف ايػٝاب/املٛت. َٚٔ ايػفط 

اييت حتًٝٓا َٔ خالي٘  21"قس حتًٝٓا ع٢ً اإلظتاب١ٝ ٚايتفاعٌ، ٚ"قًب بني نفتني

ايهاتب١ ع٢ً ايتصبصب ايعاطفٞ ايصٟ ظتعٌ املطأ٠ يف املٓتكف، ٜٚػشب َٓٗا قٛتٗا 

ٚقسضتٗا ع٢ً االْتكاض ع٢ً اآلخط/ايطدٌ. ٚيسٜٓا عٓاٜٚٔ أخط٣ حتٌُ بني طٝاتٗا 

ضمبا حتًٝٓا َٔ  اييت 23ٚقك١ "ناتب١" ،22َجٌ قك١ "بطا٠٤"قٛض٠ ٚانش١ عٔ املطأ٠ 

خالشلا ع٢ً قٛض٠ املطأ٠ ايهاتب١ يف زتتُعاتٗا ٚاييت ٜعتكس َععُِٗ بأْٗا زتطز 

َطٜض ْفػٞ، فايهاتب١ ناْت يسٜٗا ادتطأ٠، ٚايك٠ٛ يتٛاد٘ ْفػٗا نهاتب١ يف 

بٝب ْفػٞ، ايطبٝب ٖصٙ ايكك١ فاؾتكت َٔ ْفػٗا شاتا َٚٓشتٗا دطأ٠ ايصٖاب إىل ط

ايصٟ عاز٠ َا غتؿاٙ اجملتُع ايعطبٞ؛ خاق١ ٚضتٔ ْعٝـ يف زتتُع ٜعتكس بإٔ نٌ 

زتٕٓٛ؛ ٚاذتكٝك١ غرل شيو، ٚيعٌ ٖصا َا أنسٙ ايطبٝب سني  ٔ ٜعاٍٚ عٝاز٠ ْفػ١َٝ

فادأ ايبط١ً ؾذٔ فؿدل اجملتُع ع٢ً أْ٘ نٝإ شتتٌ َٚطٜض ٚيٝػت ايهاتب١ 

 : أٖصٙ ؾهٛاى ٜا ؾذٔ.ؾذٔ. تكٍٛ ايهاتب١ "ايطبٝب

 ؾذٔ: ْعِ. 

  24 "!عًٝو بعالدِٗ قبٌ إٔ ٜتػػبٛا يف َطنو !ايطبٝب: ِٖ املطن٢ ال أْت

" اييت تعٛز َٔ خالشلا "ظن١ٝ" باملطأ٠ َٔ  25َٚٔ ايهتاب١ ٜأتٞ عٓٛإ "ْطدػ١ٝ

ٚ"أسعإ  27ٚ"ضغب١" 26ٜٚٔ أخط٣ َجٌ: "غًط١"عٓاباالْهػاض إىل ايك٠ٛ ٚايفاع١ًٝ، يتأتٞ 
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ٚغرلٖا َٔ ايعٓاٜٚٔ اييت تذلاٚح بني االْهػاض  30ٚ"َطاٚغ١" 29ٚ"َعاد١ٝ" 28قاَت١"

 ١.بني االغتالب ٚاذتطٜ ٚٚايك٠ٛ،

 ا، ٚقٝاغ١ًا أْجًٜٛٚميهٔ ايكٍٛ عَُٛا بإٔ َععِ ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ حتٌُ يف عُكٗا طابًع

جتعًٓا ْكط بإٔ املطأ٠ ٖٞ قه١ٝ ايهاتب١ األِٖ؛ ٚيعٌ ٖصا اذتهٛض ٜفطض  َؤْج١ً

بطبٝع١ اذتاٍ اآلخط/ايطدٌ؛ ايصٟ نإ غببا يف تعجط ٖصٙ األْج٢؛ غٛا٤ أنإ األر، 

ٝب، أّ ايكسٜل، أّ اجملتُع، فهٌ ٖصٙ املػُٝات تعدل أّ ايعٚز، أّ األب، أّ اذتب

عٔ احملٝط ارتام باملطأ٠ غٛا٤ َٓٗا ايعطب١ٝ أّ ايػعٛز١ٜ. َٚٔ مث١ الظّ ايطدٌ 

ايهاتب١ يف َععِ قككٗا، بٌ ضمبا ضغا٥ًٗا ناْت َٛد١ٗ إيٝ٘؛ فايطغاي١ بطبٝع١ 

ْت زتُٛعتٗا اذتاٍ تتطًب َطغال َٚطغال إيٝ٘؛ ٚيعٌ ايهاتب١ يف ٖصا املكاّ عٓٛ

" يتجرل اْتباٙ املتًكٞ/ايطدٌ/املطغٌ إيٝ٘ بططٜك١ غرل َباؾط٠ يٝطًع ٠بــ"ضغا٥ٌ َتعجط

َٛدع  ع٢ً َطايبٗا ٚقطاعاتٗا، َٚؿانًٗا ايٓفػ١ٝ اييت ْػذتٗا يف قايب قككٞ

خط٣؛ فاختاضت ٖصٙ ايططٜك١ ايصن١ٝ يتٛد٘ ضغايتٗا َٚٓهػط، َٚتفا٥ٌ يف أسٝإ أ

١ ايعتٝيب بصنا٤ ٚزٖا٤ ؾٗطظاز، اييت استايت ع٢ً املًو ٖٚٓا تصنطْا ظنٝ بكُت.

ٚأْكصت غرلٖا َٔ املٛت باذتهٞ؛ فٌٗ ظن١ٝ فعال َٔ خالٍ ٖصٙ ايطغا٥ٌ أٚقًت 

سكا َطايبٗا َٚطايب غرلٖا يآلخط/ايطدٌ/اجملتُع/ايػًط١/ايكب١ًٝ/ايعطف. يعٌ ٖصا 

 َا غٓذٝب عٓ٘ يف ايعٓكط ايجاْٞ.

 ":   قٛض٠ املطأ٠ يف "ضغا٥ٌ َتعجط٠

يكس اغتطاعت "ظن١ٝ ايعتٝيب" إٔ تٓكًٓا َٔ عاملٓا إىل عاملٗا ارتام ايصٟ عتتهٔ 

فٓذسٖا قس اضتهعت يف قككٗا ع٢ً ثٓا٥ٝات عس٠ غٓتعطض شلا  ق١؛املطأ٠ بكف١ خا

؛ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥ األغاغ١ٝ اييت خطدت َٔ املطأ٠ ٚايطدٌأثٓا٤ ايتشًٌٝ، ٚيعٌ أغاغٗا 

ايجٓا١ٝ٥ اييت تٛايست َع َط ايعكٛض َٓص بس٤ ارتًٝك١، دعبتٗا باقٞ ايجٓا٥ٝات، ٖصٙ 

َٓص آزّ ٚسٛاض ٚخط١٦ٝ ايتفاح ٚايػٛا١ٜ اييت محًت األْج٢ شْبٗا َٔ قبٌ ايطدٌ زٕٚ 
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ًُّت اآلخط/ايطدٌ  ن١ْٛٓٝ ايصات اإلْػا١ْٝ؛شْب؛ ٖٚٓا ساٚيت ايكاق١ إٔ تعٝس  فش

مج١ً َٔ ايكطاعات " ضغا٥ٌ َتعجط٠"اجملُٛع١  نٌ ارتطاٜا؛ فؿهًت َٔ خالٍ ٖصٙ

َٔ أدٌ إٔ حتكل ايصات األْج١ٜٛ ٚدٛزٖا زاخٌ ْػٝر َٔ ايعالقات  االدتُاع١ٝ

فاضتهعت ايهاتب١ ع٢ً فًػف١ ايٛدٛز؛ أٟ سكٝك١ ٚدٛز املطأ٠ ٚفاعًٝتٗا اع١ٝ؛ االدتُ

خل، ٚيعٌ ٖصا متعٗط جملتُع؛ فٓشٔ ْككس ايبٝت، ايعٌُ.. إيف اجملتُع؛ ٚسني ْكٍٛ ا

ٚدٗتٗا املطأ٠ إىل ْفػٗا  اييت 31"استفاٍ"املع١ْٛٓ بـغاي١ ايتاغع١ يف ايطبكف١ خاق١ 

ظاٖطٜا، يف سني ٖٞ َٛد١ٗ إىل اجملتُع يف عُكٗا؛ فايكك١ يف عَُٛٗا حتهٞ قك١ 

تكًٗا يف " ؾاب١ ثالث١ٝٓٝ تطغٌ إىل ْفػٗا ضغاي١ عٔ ططٜل َٛقع "فٝٛ تؿط َٞ

ٔ د١ٗ بطفٛيتٗا، ٚنٝف ناْت فاٍ خرل ع٢ً َٝالزٖا ايػتني يتصنط ْفػٗا َ

ا شلا يف ٖصٙ ايطغاي١ ا َفذلًنعا٥ًتٗا ٚبطٖا بٛايستٗا، َٚٔ د١ٗ أخط٣ تهتب َكرًل

نإٔ ٜهٕٛ شلا عا١ً٥ غرل َباي١ٝ بٗا، تتٓهط شلا، ٚتُٗؿٗا ٚال تعتين بٗا، يف سني 

ب تأتٞ املفاضق١ سني تكٛضٖا ايهاتب١ يف غٔ ايػتني َبتٗذ١ ستاط١ بهٌ اذت

: "أضغًت يٓفػٗا ضغاي١ عٔ ططٜل ١تكٍٛ ايهاتب ٚاالٖتُاّ َٔ قبٌ أبٓا٥ٗا فأسفازٖا.

َٛقع "فٝٛ تؿط َٞ" ع٢ً إٔ تكًٗا يف ّٜٛ َٝالزٖا ايػتني نتبت: "بٛغعٞ إٔ أنٕٛ 

نًِٗ !بًٝس٠ ٖصا املػا٤ حتسٜسا ئ أعبأ يؿ٤ٞ؛ فأْا يف ايٓٗا١ٜ ايؿدل املتبك٢ يٞ

َا. غتٓؿطط اٖتُاَاتِٗ. غٝؤثجٕٛ ذتٝا٠ قس أنٕٛ غتدتاضِٖ ططقات اذتٝا٠ َٜٛا 

ٜاٙ ايٛقت تأخط  !ٚضمبا ال ؾ٤ٞ !ضمبا ممػش١ !ضمبا َعٖط١ٜ.. أْا فٝٗا قطع١ أثاخ..

يصٜٔ مل ع٢ً أضٜهتٗا ٖٚٞ ستاط١ بأسفازٖا ا )...( نجرلا ٚأْا أيٛى أفهاضٟ ايعتٝك١

ٚتهِ قػاضٖا األبٓا٤  )...( عٝس َٝالز اييت غتٛظعٗا عًِٜٝٗٓاَٛا يف اْتعاض س٣ًٛ 

 .32ايصٜٔ َا بطسٛا بٝتٗا قط يهٓٗا ظًت أَا ستاط١ باذتب"

إٔ ايهاتب١ قٛضت يٓا َٔ خالشلا قطاعات املطأ٠ ٖصٙ ايكك١ غٝذس إٕ املتأٌَ يف 

ايساخ١ًٝ، ٚتكٛضاتٗا عٔ اذتٝا٠، ٚاشلٛادؼ اييت تٓتاب أٟ اَطأ٠ ٜتكسّ بٗا ايعُط 

ٕ ادتُٝع غٝتد٢ً عٓٗا، فتدلظ يف ٖصٙ ايكك١ ثٓا٥ٝات َتهاز٠ بٓت َٔ فتتدٌٝ أ
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خالشلا ايهاتب١ قكتٗا متجًت يف: ايػطب١ ٚاالْتُا٤، ٚاذتب ٚايهطٙ، ٚايطأف١ 

ٚايكػ٠ٛ، ٚاالٖتُاّ ٚايتدًٞ ٚغرلٖا َٔ ايجٓا٥ٝات اييت قٓعت َٔ خالشلا ايهاتب١ 

هٔ إٔ ٜكابٌ بعهػ٘ يف قكتٗا اييت حتًٝٓا ع٢ً إٔ األثط ايطٝب ضاغذ ٚال مي

ايهدل، ٚيعٌ اشلٛادؼ اييت قٓعتٗا "ظن١ٝ" يف بسا١ٜ ْكٗا َتٛادس٠ يف اجملتُع 

فٗٓاى ف٦ات نجرل٠ ال تطأف بأًٖٗا، بٌ ع٢ً ايطغِ َٔ نٌ ايعطا٤ ايصٟ ٜكسَْٛ٘ إاّل 

إٔ املكابٌ ٖٛ زاض ايعذع٠، ٚايتدًٞ، فشني قايت ايهاتب١ يف ْكٗا"نُعٖط١ٜ، أٚ 

ؾ٤ٞ" فٗٞ تعٓٝٗا؛ ألٕ َععِ َعاٖط ايكػ٠ٛ ٚايٓهطإ َتُعٗط٠ يف  ممػش١، أٚ ال

زتتُعاتٓا ايعطب١ٝ، ٚعًٝ٘ دػست يٓا ايهاتب١ َٔ خالٍ قك١ "استفاٍ" قٛض٠ َٔ 

قٛض املطأ٠ املٓهػط٠ ايهعٝف١، ايفاقس٠ يالستٛا٤ ٚاالٖتُاّ، يتٓكٌ يٓا حتٛالتٗا يف 

 حملاط١ بهٌ اذتب ٚاالٖتُاّ. ايؿل ايجاْٞ فتكٛض يٓا املطأ٠ املعطا٠٤ احملب١ ا

ٖصا ايتصبصب ايعاطفٞ ايصٟ فطنت٘ طبٝع١ ايكك١ ٜفطض عًٝٓا ايكٍٛ بإٔ ايكاق١ 

اغتشهاض ظاٖطٟ ذتكٝك١ زخًت يف أعُام ايصات اإلْػا١ْٝ، ٚشتاٚفٗا اييت ٖٞ 

 ٚدٛزٖا/فًػف١ ايٛدٛز ٚيهٓٗا يف عُكٗا اعتال٤ يػًِ ايعس١َٝ/ممػش١/َعٖط١ٜ/ال

ايعس١َٝ ٖٞ اييت اْب٢ٓ عًٝٗا ٖصا ايٓل عٌ ٖصٙ ايجٓا١ٝ٥: ايٛدٛز/أثاخ. يؾ٤ٞ/قطع١ 

ايكككٞ ايككرل ايصٟ ظتعًٓا ْسضى سكٝك١ ايٛدٛز، ٚنٝإ ايصات اإلْػا١ْٝ/املطأ٠ 

ا اتػع، بٌ تؿع٢ يف حتٛالت عس٠، بسأت بايعسّ اييت َٓشت شلا ايهاتب١ فها٤ً ٚاغًع

 عًٝتٗا يف اجملتُع. ٚاْتٗت بايٛدٛز؛ فايهاتب١ تٓؿس ٚدٛز املطأ٠ ٚفا

إٔ ٖصا ايكطاع بني ت املتُعٗط٠ يف ٖصٙ ايكك١ غٓذس ٚبايٓعط يف مج١ً ٖصٙ ايتشٛال

ايٛدٛز ٚايعسّ َتذٌ بكٛض٠ ٚانش١ يف قكل أخط٣ َجٌ ٚاالْهػاض ٚاالْتكاض، 

َٔ خالشلا َعاْاتٗا نهاتب١ يف زتتُع  قك١ "ناتب١" اييت تكٛض يٓا "ظن١ٝ ايعتٝيب"

فاختاضت "ؾذٔ" بط١ً يطغايتٗا ايجا١َٓ؛ ٚاؾتكت يٓا َٔ شاتٗا شاتا ال ٜؤَٔ باإلبساع؛ 

أخط٣ ْكًت يٓا َٔ خالشلا َؿاعط أْج٢ َتعجط٠، َتكاذت١ َع ْفػٗا، َعاد١ٝ، 

سػاغ١ دسا، َتٓاقه١، َػامل١، سع١ٜٓ، َتفا١ً٥، َٓهػط٠، َؿطق١، َٚٓٗع١َ، 

ت ٖؿ١، تبهٝين ْعِ تػرلت قط َكٝس٠، ٚيف األخرل سط٠ تكٍٛ ايهاتب١: "تػرلت..

 َػاسات اذتٓني اييت تتُسز زاخًٞ بال ضمح١، ظتٗؿين نٌ َا ٜؿذ٢ َٔ أٍٚ يفع١.
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أؾعط أْٞ قكاقات ٚضق١ ال حتٌُ ٚظْا ٖاْت ايطٜح فبعجطتٗا يف ايفها٤ غرل عاب١٦ 

نٓت َكٝس٠  أْا غ١ُٝ َاطط٠ تكطط ؾٗسا َت٢ ؾا٤ت.. ال يػت بٗصا اشلٛإ أبسا.. بٗا..

ٚأْا ايّٝٛ سط٠... ميهٓين إٔ أقطأ أغتسٍ عًٞ زٕٚ  زَٓتين...بكٝٛز ايصٚم اييت أ

ٚإٔ أسهط قٛا٥ِ ط١ًٜٛ مبا تبك٢ َين َٚا  بٛغعٞ إٔ أقطأ تعابرل ضٚسٞ.. َػاعس٠..

"ّٞ . ٖصا ايكطاع ايهبرل ايصٟ عاْت٘ شات ؾذٔ قس ٜهٕٛ قطاع املطأ٠ 33تبك٢ عً

ٚاذتانط؛ فكٍٛ ايهاتب١ "نٓت َكٝس٠ بكٝٛز ايصٚم ايػعٛز١ٜ ايهاتب١ بني املانٞ 

ٚأْا ايّٝٛ سط٠" فٝ٘ تأنٝس ع٢ً شيو؛ فايهاتب١ ارتًٝذ١ٝ ناْت يف  اييت أزَٓتين...

ايػابل َكٝس٠، أَا اآلٕ فكس حتطضت َٔ نٌ ايكٝٛز؛ َا ظتعًٓا ْؤنس ع٢ً اْتكاض 

اجملتُع ايصٟ ايهاتب١ يصاتٗا ايهاتب١ يف ٖصٙ ايكك١ اييت حتطضت فٝٗا َٔ أعبا٤ 

ٚقف٘ ايطبٝب باجملتُع املطٜض تكٍٛ ايهاتب١: "ِٖ املطن٢..ال أْت.. عًٝو بعالدِٗ 

يٓٗا١ٜ خطقت يٓا أفل ايتٛقع سٝح قبٌ إٔ ٜتػببٛا يف َطنو" ٚيعٌ ظن١ٝ يف ٖصٙ ا

ْٗا ناْت قاز١َ يف سهُٗا ايصٟ ٖٛ يف اذتكٝك١ ٚاقع َٛدٛز بايفعٌ يف إ

ػًط١، ٚايكٝس ٚاذتهِ. فُٔ ميٓع عٔ املطأ٠ ايهتاب١ زتتُعاتٓا ايعطب١ٝ املطٜه١ باي

نُٔ ميٓع عٓٗا ايسٚا٤؛ ألٕ ايهتاب١ زٚا٤ يًطٚح، نُا ايكطا٠٤ زٚا٤ يًعكٌ َٚتٓفؼ ال 

 ا َٔ سط١ٜ اإلبساع.أٟ قإْٛ يف ٖصا ايهٕٛ فطًزإٔ ميٓع ميهٔ 

يكس ٚقًت ظن١ٝ يف ٖصٙ ايكك١ إىل زضد١ االَتال٤ ايطٚسٞ، ٚايػالّ ايساخًٞ، 

ايتكاحل َع نٌ َٔ سٛشلا، األَط ايصٟ َٓشٗا ايكسض٠ ٚايك٠ٛ ع٢ً َٛاد١ٗ زتتُعٗا ٚ

بايهتاب١ اييت ٖٞ َٔ أقعب األَٛض؛ ألْٗا أمل ٚقًل فهطٟ، َٚا ٜٓتاب ايفهط 

، ٚيعٌ ٖصا َا دػست٘ يف قك١ "ناتب١" اييت تعتدل ضغاي١ 34أقعب مما ٜٓتاب ادتػس

ٚانش١ يًُذتُع ايصٟ سطّ املطأ٠ َٔ أبػط سل َٔ سكٛقٗا ٖٚٛ ايهتاب١. ٚعًٝ٘ 

ميهٔ إٔ طتًل إىل إٔ ايكاق١ اغتطاعت عٔ ططٜل ؾدك١ٝ ؾذٔ إٔ تعٝس قٝاغ١ 

 احملٝط بٗا ٚفل َطدعٝات دسٜس٠، بعهٗا َػتٛس٢ َٔ ٚاقعٗا ادتسٜس اجملتُع

                                                           
   .55-51م: ْفػ٘، املكسض 33

 ٕ:األضز .1ط ،ايعؿٞ اهلل عبس يًؿاعط ايبٛح َكاّ زٜٛإ يف ايؿعطٟ ارتطاب غُٝٝا١ٝ٥ ؾاز١ٜ. ؾكطٚف، 34

 .111م: ّ،5111 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًطباع١ اذتسٜح ايهتب عامل
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ٚايبعض اآلخط َٔ املانٞ، ٚدع١ٝ٥ ثايج١ َٔ ايصات ايهاتب١ املتد١ًٝ اييت ال تهتفٞ 

ٚإعاز٠ بٓا٥٘ َٔ دسٜس بايهتاب١ ٚفكا يطؤ٣  35بتًكٞ ايعامل بٌ تػِٗ يف قٝاغت٘

َعاقط٠ متٓح املطأ٠ قٛضتٗا اييت تػتشكٗا، ألٕ ايهاتب يف األخرل َٛدٛز زاخٌ 

 .36فها٤ ايسالي١ اييت تعًٔ عٓٗا ايهتاب١

تعاٚز بني َؿاعط َتهاضب١؛ َٚتهاز٠  َا ْالسع٘ يف قكل ظن١ٝ ايعتٝيب ٖٛ أْٗا

؛ فٓذسٖا تكٛض املطأ٠ يف قٛض تذلزز بني ايهعف ٚاالْهػاض ٚايك٠ٛ ٚاالْتكاض

يف ْٗا١ٜ ايػطز َجٌ قك١ "أْج٢ عاقف١" يف  يتعٛز َٓهػط٠ً ا صتسٖا ق١ًٜٛفأسٝاًْ

ايطغاي١ ايجا١ْٝ اييت تكٛض فٝٗا ايكاق١ َؿٗس فتا٠ ؾفٝت َٔ سب ضدٌ زَطٖا، 

نػطٖا يف بسا١ٜ قكتٗا َع٘، يٓذسٖا يف ايٓٗا١ٜ بطغاي١ قسمي١ تعجطت بٗا ٚأششلا ٚ

ٖٚٞ تٓتكٌ إىل بٝتٗا ادتسٜس عطتٗا أَاّ ْفػٗا، ٚنؿفت شلا خٝبتٗا ٚاْهػاضٖا 

"ضغاي١  ٚنعفٗا أَاّ ضدٌ مل تؿف َٔ سب٘ بعس: تكٍٛ ايهاتب١: "ٚقعت عٝٓٝٗا ع٢ً

بإٔ تػرل زتط٣ قًبٗا؛ يٝكب يف ١ً تًو ايطغاي١ اييت ناْت نفٝ ،ُٝٗانُا تػ شٍ"

شال  دععا.. ٚبكًب غتفل ًٖعا.. تطززت يف فتشٗا... عكًٗا َباؾط٠ َٔ بعس شيو ايتاضٜذ.

 "اعتكطت َالستٗا ثِ أدٗؿت بايبها٤.. فتشتٗا ٚبسأت تكطأ بكًب ٚدٌ"... تؿذعت..

بسا١ٜ ايكك١ "أْا املطأ٠ ايعاقف١ اييت طاملا خؿٝتٗا"  فكٍٛ ايهاتب١ يف 37"!يٝؼ بعس..

حتًٝٓا َباؾط٠ ع٢ً قالب١ ٚق٠ٛ ٖصٙ املطأ٠، ٚقٛشلا بعسٖا "نِ أْا َٗع١َٚ ٚأستاز 

أْا ال أقًح يؿ٤ٞ زْٚو" حتًٝٓا َباؾط٠ ع٢ً  إيٝو.. تٛقفت عٔ ايػرل بعسى..

تسضز يف املؿاعط َٔ االْهػاض ايصٟ تعٝؿ٘ ٖصٙ األْج٢. ٚعًٝ٘ ٖصا ايٓعٍٚ اذتطز ٚاي

  ايك٠ٛ إىل ايهعف ظتعًٓا ْكط بإٔ قٛض٠ املطأ٠ يف ٖصٙ ايكك١ َٗع١َٚ.

بككل أخط٣  بكٛض٠ زا١ُ٥ ألْٓا تعجطْا يف ٖصٙ اجملُٛع١ ٚيعٌ ٖصا ايٓعٍٚ ال ٜػتُط

قٛض أخط٣ تكاعست فٝٗا َؿاعط املطأ٠ َٔ ايهعف اْتكًت فٝٗا ايهاتب١ إىل 

                                                           
 ًعًّٛي ايعطبٞ ايساض يبٓإ: .1ط ،ايػُٝٝا٥ٝات إىل اشلطَٛغ١ٝ َٔ ايتأٌٜٚ غرلٚضات غعٝس. بٓهطاز، 35

 .551م: ّ،5115 االختالف، َٓؿٛضات ْاؾطٕٚ،

 .551م: ْفػ٘،املطدع  36

 .55-51م: .َتعجط٠ ضغا٥ٌ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب، 37
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اييت دػست َٔ خالشلا ايهاتب١  َجٌ قك١ "ضغب١" ٚاالْٗعاّ إىل ايك٠ٛ ٚاالْتكاض

تهشٝات املطأ٠ اييت قسَتٗا يف سل بٝتٗا ٚعا٥ًتٗا إاّل أْٗا قٛبًت بايٓهطإ األَط 

ايصٟ زفع بٗا إىل خًع ظٚدٗا ايصٟ تٓهط شلا ٚاتُٗٗا بايعكط، يف سني إٔ َؿهٌ 

، يٝٓتٗٞ ايػطز االصتاب ٖٛ غبب٘ ٚيٝػت ٖٞ، ٚتػًط٘ ايسا٥ِ يف ايبٝت ضغِ أْ٘ بٝتٗا

ْٗا١ٜ سط١ٜ ٚاْتكاض، تكٍٛ ايهاتب١: "املػاس١ ٖٓا غرل ناف١ٝ يًبها٤..يف َهتيب 

حتصٜطٙ ايسا٥ِ يٞ نٌ َط٠ أاّل ٜعًِ أسس بأْ٘  ايكػرل نٓت أغًل عًٞ ايباب ألبهٞ..

َاشا يٛ ضَٝت ايتكطٜط يف  سلؼ اذتكٝك١ باشخ١ ايػطٛع يهٓ٘ ٜتعُس أاّل ٜطاٖا.. بٝيت..

... سعَت نٌ َاشلا يف ٖصا ايبٝت ايباضز، يٛ عًِ أْ٘ ٖٛ ايعكِٝ ال أْا؟ شاَا ٚدٗ٘؟

ٚنًت ستاَٝا يًُهٞ يف إدطا٤ات ايطالم.. عطنت بٝتٗا يًبٝع، ٚبأٍٚ غعط باعت٘.. 

جتسزت.. أظٖطت، تٓفػت ٖٛا٤ ْكٝا.. ٚأخصت تسٚظٕ ْبهات قًبٗا ٚتذلمن: "ع٢ً ٖصٙ 

يعٌ ٖصٙ ايكك١ ٖٞ قٛض٠ س١ٝ عٔ املطأ٠ ايكازض٠، ايفاع١ً  38.األضض َا ٜػتشل اذتٝا٠"

اييت تػتطٝع تكطٜط َكرلٖا زٕٚ اآلخط/ايطدٌ، فع٢ً ايطغِ َٔ دبٓٗا، ٚخٛفٗا، 

ٚاْهػاضٖا ايصٟ قٛضت٘ ايهاتب١ يف بسا١ٜ ايػطز إاّل أْٗا اغتطاعت إٔ تتُطز ع٢ً 

 سط١ٜ ٖٞ ادتطأ٠ ع٢ً نٌ ايكٝٛز ٚيعٌ أندل قٝس يف اذتٝا٠ ٖٛ ارتٛف، ٚأندل

تكطٜط املكرل ٖٚصا َا ٚدسْاٙ يف قك١ "ضغب١" اييت ساٍٚ ايطدٌ فٝٗا إٔ ٜػًب املطأ٠ 

 نٌ سكٛقٗا.

ظن١ٝ ايعتٝيب" يٓكٍٛ "َٔ ٖٓا ميهٓٓا اإلملاّ بهٌ ٖصٙ ايكٛض اييت ٚضزت يف قكل 

َػتًب١  بأْٗا ال ختطز عٔ ثٓا١ٝ٥ االغتالب ٚاذتط١ٜ؛ فاملطأ٠ يف ٖصٙ ايٓكٛم إَا عٓٗا

عاطفٝا، أٚ َػًٛب١ َهاْتٗا، أٚ َػًٛب١ سكٛقٗا، يٝشسخ ايتشٍٛ ع٢ً َػت٣ٛ 

ايٓل؛ فإَا حتكل سطٜتٗا عاطفٝا فتتشطض َٔ اآلخط/ايطدٌ/اجملتُع/ايكب١ًٝ 

باَتالنٗا أل١ًٖٝ متهٓٗا َٔ إثبات َهاْتٗا يف اجملتُع ايصٟ ٖهِ سكٗا، أٚ 

ٔ إٔ ْٛدع نٌ ٖصا ايدلْاَر تٓتكط يٓفػٗا ٚذتكٛقٗا اييت سطَت َٓٗا. ٚميه

 ايػطزٟ اآلتٞ:
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 ٟايدلْاَر ايػطز: 

 املطأ٠ بهٌ قٛضٖا.ايصات:  -

 ايبشح عٔ ايصات ٚاذتل املػًٛب. املٛنٛع: -

ايطغب١ يف (ٖٛ ايسافع ايصٟ زفع بايصات نٞ تطغب يف املٛنٛع ٖٚٛ املطغٌ:  -

  )ايتػٝرل ٚاذتط١ٜ
 ف١/ايطدٌ. اجملتُع/ايػًط١/ايف١٦ املجك املطغٌ إيٝ٘: -

اذتب، ايجكاف١، ايٛعٞ، املٖٛب١، ايهتاب١، ايصنا٤، ايكدل، املػاعسٜٔ:  -

  ادتطأ٠ ٚايعٓاز.
ايطدٌ، ايب١٦ٝ، ايكب١ًٝ، ايهعف، االْهػاض، اذتعٕ، املعاضنني:  -

 ارتهٛع، َٚٔ مث١ ٜهٕٛ ايدلْاَر ايػطزٟ ناآلتٞ:ٚاالغتػالّ، ارتٓٛع 
  يػطزٟ األٍٚ:ايدلْاَر ا    

   

 

 عالق١ تــــــٛاقـــــــــــــــٌ

 املطغٌ ............................................................................................املطغٌ إيٝ٘   

اجملتُع/ايػًط١/ايف١٦     )ايطغب١ يف ايتػٝرل ٚاذتط١ٜ  (

   املجكف١              

           
 عــــــــــالق١ ضغب١

 ايصات .....................................................................املٛنٛع         

)ايبشح عٔ ايصات ٚاذتط١ٜ ٚاذتل املػًٛب(............................ ) )املطأ٠ بهٌ قٛضٖا

   

 عالق١ قطاع

 املعاضض ..................................................................املػاعس ...........
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ْهػاض، ايطدٌ، ايهعف، اال) ايجكاف١، ايطغب١، ايٛعٞ، املٖٛب١، ، اذتب)

 (.اذتعٕ، ايهٝاع، االغتػالّ (ايهتاب١، ايبٝت، ايصنا٤، ايكدل، ادتطأ٠، ايعٓاز

  :ٞاملطبع ايػُٝا٥ 

  ايالغتالب         االغتالب          

         ايالسط١ٜ          اذتط١ٜ                      

َٚٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْػتٓتر بإٔ ايكطاع قا٥ِ بني االغتالب ٚاذتط١ٜ؛ فايكه١ٝ ٖٞ 

قه١ٝ عح املطأ٠ عٔ سطٜتٗا املػتًب١ اييت طاملا غًبٗا اجملتُع ٚايكب١ًٝ َٓٗا، ٚعًٝ٘ 

أ٠ إٔ تعٝس بعها َٔ سكٛقٗا املػًٛب١. َٚٔ مث١ طتًل إىل ٖصا ادتسٍٚ ساٚيت املط

 ايصٟ ٜهِ قٛض املطأ٠ يف اجملُٛع١ ايككك١ٝ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" يعن١ٝ ستُس ايعتٝيب.
 

 ايطدٌ املطأ٠

 اذتانط املانٞ

 املطأ٠ اذتط٠ املطأ٠ املػًٛب١

 املطأ٠ املٓتكط٠ املطأ٠ املٓهػط٠

 ك١ٜٛاملطأ٠ اي املطأ٠ ايهعٝف١

 املطأ٠ ٚاملطأ٠ املطأ٠ ٚايطدٌ

 
متجًت يف غٝاب سهٛض  -سٍٛ نٌ َا قٌٝ عٔ ٖصا ايػطز-ميهٔ إٔ ْػذٌ َالسع١ 

األَط  قٛض٠ املطأ٠ ايها٥س٠ ٚايػا١ٜٚ ٚاملانط٠، يف ْكٛم "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب"

ايصٟ ال ظتعًٓا ْكط بعسّ ٚدٛز ٖصا ايكٓف َٔ ايٓػا٤ يف أضض ايٛاقع؛ ألٕ ايهاتب١ 

فانتفت باذتسٜح عٔ ف١٦ َع١ٓٝ يف ا َٔ دٛاْب ايٛاقع االدتُاعٞ؛ طز داًْبتػ

 قككٗا يتٛقٌ ضؤٜتٗا، ٚقهٝتٗا، ٚتٓاقط ايف٦ات املػتًب١ املػتهعف١.
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  خامت١ ايبشح:
ٚبعس ٖصٙ ايطس١ً يف إبساع "ظن١ٝ ستُس ايعتٝيب" ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايهاتب١ قس 

يػ١ َتؿع١ٝ ، 39ٗا امل٤ًٞ بايتٓاقهاتيػ١ خطاب١ٝ دسٜس٠ يكٝك١ بٛاقع أغػت يٓفػٗا

ا َٔ ايتٓاقهات؛ فبني ضفض ٚعطا٤، بني غًب ٚسط١ٜ، تؿعت ايصات اْطالًق تأغػت

اإلْػا١ْٝ ايهاتب١ اييت تبشح عٔ ْفػٗا، فشني ٜػٝب االغتكطاض يف ايٛاقع، ُٚتػًب 

سكٛم املطأ٠، ٜػٝب ايٛدٛز أًٜها، ٚتٓكػِ ايصات باسج١ عٔ االغتكطاض، ٚايػه١ٓٝ، 

 األخطٜات.ٚعٔ اذتط١ٜ اييت تعٝس يًُطأ٠ نٝاْٗا بني 

َٔ ٖٓا ميهٔ ايكٍٛ بأْ٘ قس أقبح يًػطز ايكككٞ ايككرل ايٓػا٥ٞ ايػعٛزٟ 

املعاقط َٝعات ٚخكا٥ل دعًت َٔ ايٓل ايٛاسس َتٓا يٓكٛم َتٛاض١ٜ فٝ٘، جتاٚظ 

يفعٗا َعاْٝٗا إىل َع٢ٓ ثاْٞ ٚثايح َٔ د١ٗ، ٚستتٌُ عدل عالقات عالَات١ٝ َٔ د١ٗ 

ِ يف تٛيٝس ايسالالت ٚخًل فها٤ات ْك١ٝ أخط٣، ٚال َط١ٝ٥ َٔ د١ٗ ثايج١ تػٗ

، ٚيعٌ ٖصا َا حملٓاٙ يف ٖصٙ اجملُٛع١ "ضغا٥ٌ َتعجط٠" اييت ميهٔ اعتباضٖا 40دسٜس٠

؛ فٗٞ ع٢ً ايطغِ َٔ بػاطتٗا إاّل أْٗا تهتٓع 41ْكٛقا َهجف١ حتٌُ طبكات زالي١ٝ

 .ا عُٝك١ًأبعاًز

 املكازض ٚاملطادع:

 ،ٕٛيًطباع١ اذتٛاض زاض غٛضٜا: .1ط ،ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜ يف ايهتاب١ عتبات املايو. عبس أؾٗب 

 ّ.5119 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط
 ،ٞايػعٛزٟ ايٓػا٥ٞ ايػطز َٔ مناشز يف قطا٤ات شاتٗا تهتب املطأ٠ اهلل. ضمح١ أٚضٜػ، 

 ّ.5115 يًٓؿط، غعٛز املًو داَع١ زاض ايػعٛزٟ: ايعطب١ٝ املًُه١ .1ط

                                                           
، 0101ّإىل  0991َٔ  تؿعٞ ايسالي١ َٔ ايعٓٛإ إىل ايٓل يف ايؿعط ادتعا٥طٟ املعاقطططاز، ايكسٜل.  39

ن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات، داَع١ ستُس  .)َصنط٠ َكس١َ يٌٓٝ زضد١ املادػترل يف األزب ٚايًػ١ ايعطب١ٝ(

 .97ّ، م:5115 -5114 ،خٝهط، بػهط٠

 97املطدع ْفػ٘، م: 40

از٠ ، )ضغاي١ َكس١َ يٌٓٝ ؾٖٗٓسغ١ املع٢ٓ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط، ستُٛز زضٜٚـ منٛشداَطاح، ستُس.  41

 ّ، م: أ.5113 -5115 ،1ٖٚطإن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات ٚايفٕٓٛ،داَع١  .املادػترل يف حتًٌٝ ارتطاب(
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 ،ايساض يبٓإ: .1ط ،ايػُٝٝا٥ٝات إىل اشلطَٛغ١ٝ َٔ ايتأٌٜٚ غرلٚضات غعٝس. بٓهطاز 

 ّ.5115 ْاؾطٕٚ، ًعًّٛي ايعطبٞ
 ،زاض غٛضٜا: .1ط ،ايعطب١ٝ ايجكاف١ أْػام بعض يف زضاغ١ املع٢ٓ َػايو غعٝس. بٓهطاز 

 ّ.5116 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط يًطباع١ اذتٛاض
 ،اهلل عبس يًؿاعط ايبٛح َكاّ زٜٛإ يف ايؿعطٟ ارتطاب غُٝٝا١ٝ٥ ؾاز١ٜ. ؾكطٚف 

 ّ.5111 ٚايتٛظٜع، ٚايٓؿط باع١يًط اذتسٜح ايهتب عامل األضزٕ: .1ط ايعؿٞ،
 ،ايعطب١ٝ، ايًػ١ قػِ .ايككرل٠ ايعتٝيب ظن١ٝ قكل يف ايػطز١ٜ ايعال١َ َكطف٢. ايهبع 

 ايػعٛز١ٜ، ايعطب١ٝ املًُه١ فٝكٌ، بٔ ايطمحٔ عبس اإلَاّ داَع١ اآلزاب، ن١ًٝ

5119.ّ 
 ،ايػعٛز١ٜ: ١ايعطبٝ املًُه١ .1ط قكك١ٝ(، )زتُٛع١ ايػُاّ أْج٢ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب 

 ّ.5113 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط املفطزات زاض

 ،غطاب زاض ايكاٖط٠: .1ط قكك١ٝ(، )زتُٛع١ َتعجط٠ ضغا٥ٌ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب 

 ّ.5115 ٚايتٛظٜع، يًٓؿط

 ،ٚايتٛظٜع، يًٓؿط تؿهٌٝ زاض ايطٜاض: .1ط ،ظت٤ٞ ال ٖطٍٛ ستُس. ظن١ٝ ايعتٝيب 

5116.ّ 

 ضغا٥ٌ داَع١ٝ:

  .ؿعٞ ايسالي١ َٔ ايعٓٛإ إىل ايٓل يف ايؿعط ادتعا٥طٟ املعاقط َٔ تططاز، ايكسٜل

(. َصنط٠ َكس١َ يٌٓٝ زضد١ املادػترل يف األزب ٚايًػ١ ايعطب١ٝ) ،0101ّإىل  0991

 ّ.5115 -5114 ،ن١ًٝ اآلزاب ٚايًػات،داَع١ ستُس خٝهط، بػهط٠
  .ضغاي١ ، )منٛشدا ٖٓسغ١ املع٢ٓ يف ايؿعط ايعطبٞ املعاقط، ستُٛز زضٜٚـَطاح، ستُس

ب ٚايًػات ٚايفٕٓٛ، داَع١ ن١ًٝ اآلزا (.َكس١َ يٌٓٝ ؾٗاز٠ املادػترل يف حتًٌٝ ارتطاب

 ّ.5113-5115 ،1ٖٚطإ
 ايسٚضٜات ايعطب١ٝ:

 ،ٞزضاغ١) املعاقط٠ ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١" ادتٛاز. عبس ستُس غٛغٔ بًتاد 

 ّ،5117 باإلغهٓسض١ٜ، يًبٓات ٚايعطب١ٝ اإلغال١َٝ ايسضاغات ن١ًٝ سٛي١ٝ ،("غُٝٝا١ٝ٥

 .33ع ،5ز
 ،ُٞٝزت١ً ،"ايػعٛز١ٜ ايككرل٠ ايكك١ يف االدتُاع١ٝ "ايتشٛالت ساَس. ٖٝفا٤ ايعك 

 ّ.5119 ،5ع ْع٣ٚ،

 




