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 حملُس د٬ٍ (ايصات ٚاٯخط وت ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ

 

8 

 انتًدل
ٝٶا،: ٚانتتباعس٠ انتدتًؿ١ ؿتطدعٝاتُٗا باٯخط ا٭ْا ع٬ق١ تٓاٍٚ ايسضاغ١ ٖصٙ ٝٶا، غٝاغ  ٚادتُاع

ٝٶا، ٜٶا ٚزٜٓ  ْٛعٝت٘ وت بىتاضت ايٓل زاخٌ اذتهاضٟ ايكطاع إٔ ا٭ٚؾت ايكطا٠٤ نؿؿت ٚقس. سهاض

 ٚايػطب١ٝ، ايؿطق١ٝ ٚانتاز١ٜ، ايطٚسا١ْٝ: َتباعسٜٔ قطبؽت بؽت َتٓاقه١ نس١ٜ بجٓا٥ٝات ٚزضدت٘

ٜٶا، قطاعٶا عًٝ٘ تطتب هتا ٚا٫ضت٬ٍ; ا٫يتعاّ  إؾت ٜؿري ايصٟ ايعٓٛإ قطا٠٤ َٔ بسا١ٜ انتتًكٞ ًُٜػ٘ قٛ

 عتٌٝ َا ٖٚصا ايؿطم; َع َباؾط٠ َٛاد١ٗ وت ايسفتاضى/نٛبٓٗادٔ ٖٚٞ أ٫ ن١ُٝٓ، دػطاؾ١ٝ ثٓا١ٝ٥

 .ادتاْبؽت بؽت ستُٞ قساّ ٚقٛع إؾت َباؾط٠ بكٛض٠

 بكٛض٠ انتتعسز٠، ٚقٛضُٖا بأؾهاهلُا ايػطبٞ ٚاٯخط ايؿطق١ٝ، ايصات تكٜٛط ايهاتب اغتطاع ٚيكس

ٓٶا َكٓع١، ٝٶا،: ايؿدك١ٝ حتسٜس ع٢ً تػاعس اييت ايؿ١ٝٓ ايعٓاقط َٔ بايعسٜس شيو وت َػتعٝ  خاضد

ٝٶا،ٚزا  .ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ، ادتػس١ٜ،: ايتاي١ٝ ايعٓاقط خ٬ٍ َٔ خً

 َطس١ً: ٚتؿٌُ شتتًؿ١، َطاسٌ وت ايػطبٞ ٚاٯخط ايصات بؽت اذتهاض١ٜ انتٛاد١ٗ تؿهًت ايطٚا١ٜ ٚوت

 ٚايعٛز٠ اٯخط ضؾض َطس١ً ٚايكساّ، انتٛاد١ٗ َطس١ً ٚايتكطب، ايتٛزز َطس١ً ٚا٫ْبٗاض، ايتطًع

 َٛاد١ٗ ايٓل وت ًتٗطت ٚإفتا ؾكىت; ايػطبٞ اٯخط َٛاد١ٗ ع٢ً تكتكط ٫ يصاتا ٚقطاع. طٔيًٛ

 بُٝٓٗا ٚيهٔ إيٝ٘، تٓتُٞ ايصٟ زتتُعٗا َٚٔ َٓٗا دع٤ ٖٛ ايصٟ ايؿطقٞ، ٚاٯخط ايصات بؽت ناض١ٜ

 قطاع َطاسٌ ٚـتٌتٗطت. َٚٛاد١ٗ قساّ وت دعًُٗا هتا ٚايٛعٞ; ٚايجكاؾ١ ايؿهط وت عسٜس٠ اخت٬ؾات

 َطس١ً ايؿطقٞ، اٯخط ع٢ً ايصات ـتطز َطس١ً ٚتٛدؼ، قًل َطس١ً: وت ايؿطقٞ ٯخطا َع ايصات

 .يًصات ايؿطقٞ اٯخط ٚاغتػ٬ّ خهٛع

: انتتكاطبإ ايؿها٤إ ظتػسٖا ؾّعاي١، قٛض٠ وت ٚاٯخط يًصات قٟٛ سهٛض عٔ ايٓل نؿـ ٚقس

 َٚا ا٭ٚضبٞ ٚايػطب ،انتتسٖٛض ٚايٛاقع ايطٚسٞ، ٚايبعس ايصات،: َعاْٞ َٔ ٜػتسعٝ٘ َٚا ايؿطم

 .ايػطزٟ ايكطاع سطن١ أثط٣ هتا ٚايتطٛض; انتازٟ، ٚايبعس اٯخط،: َعاْٞ َٔ ٜػتشهطٙ

 ستُس نُاٍ غطسإز. 

 ايعطب١َٝكط كتٗٛض١ٜ – زنتٛضاٙ وت ا٭زب اذتسٜح
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Abstract 

Search self and the other in the novel (Love in Copenhagen) Mohamed Jalal, Dr. 
Mohamed Kamal Sarhan 

This study dealt with the ego of the other relationship Bmarjaaat two different and 

divergent: politically, and socially, and religiously, culturally. The first reading has 

revealed that the cultural conflict within the text has been linked to the quality and 

degree of polychlorinated antibody contradictory between the two poles apart: the 

spiritual and the physical, eastern and western, commitment and decay; resulting in a 

power struggle, touches the receiver start to read the title, which refers to bilateral 

geographic implied, namely, Copenhagen / Denmark in direct confrontation with the 

East; and this is what refers directly to an inevitable clash between the two sides. 

Author East have been able to self-portrayal, the western and the other multiple forms 

and manifestations, convincingly, drawing on many of the technical elements that help 

determine the personal: externally and internally, through the following elements: 

physical, psychological, and social. 

In the novel it formed the cultural confrontation between the self and the other west at 

various stages, including: the stage of aspiration and fascination, and get close to the 

stage of courtship, the stage of confrontation and clash, the other stage and refused to 

return to the homeland. And the conflict of self is not limited to the face of the western 

one only; it appeared in the text face fierce between self-east and the other, which is 

part of them and society to which they belong, but their many differences in thought 

and culture and awareness; making them in Saddam's face. Tmzart stages and self-east 

with the other in the conflict: the stage of anxiety and apprehension, the stage of self-

insurgency on the eastern one, the other stage submission and surrender to the east 

with. 

The text has revealed a strong presence of the self and the other in an effective image, 

embodied Alvdhaouan Almottagataban: Middle and summon him of meanings: the self, 

the spiritual dimension, and in fact deteriorating, the EU and the West and Asthoudrh of 

meanings: the other, the physical dimension, and development; enriched by the 

movement of the narrative conflict 
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ايع٬ق١ بؽت ا٭ْا ٚاٯخط َٔ ايكهاٜا اييت هلا َهاْٗا ايباضظ وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ انتعاقط٠ اييت  ـ١:َكسَــــــ

ًّٖتٗا ٭ٕ تتبٛأ  ّٕ ايطٚا١ٜ هلا غٝاز٠، أ اغتطاعت ـتجٌٝ قه١ٝ ايكطاع اذتهاضٟ بسق١ ٚعٓا١ٜ; ٖٚصا َٔ َٓطًل أ

ايصٟ قتتًو قسضات ٚإَهاْات ايتعبري عٔ انتها١ْ ايطؾٝع١ بؽت ايؿٕٓٛ ٚاٯزاب، نُا أْٗا ادتٓؼ ا٭زبٞ 

 ايع٬قات اٱْػا١ْٝ انتعكس٠ غٛا٤ ع٢ً قعٝس ايصات أّ ع٢ً قعٝس ؾِٗ اٯخط.

ّٕ قطاع ا٭ْا/ايصات ايعطب١ٝ ٚاٯخط/ايػطبٞ اغتكطبت اٖتُاّ ايطٚا٥ٝؽت َٓص ٚقت َبهط; سٝح ًتٗطت  ٚايٛاقع أ

عس سطنات ا٫ست٬ٍ ا٭ٚضبٞ يب٬ز ايؿطم، ٚايصٟ وت أزبٓا ايعطبٞ اذتسٜح وت أٚاغىت ايكطٕ ايتاغع عؿط ب

ٖسف إؾت ايتشهِ ؾٝٗا ٚاغتػ٬هلا ع٢ً ناؾ١ ا٭قعس٠ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ 

ٝٶا; ْٚؿأ عٔ ٖصا ؾهط٠ ا٫غتتباع  ٜٶا ٚزٜٓ ٜٶا ٚسهاض ٚايجكاؾ١ٝ، َع اذتطم ع٢ً إنعاؾٗا ٚإْٗانٗا عػهط

ِّ ُططست ع٢ً ايػاس١ ا٭زب١ٝ ايعطب١ٝ ؾهط٠ ايكطاع ٚا٫غتكطاب ٚاهل١ُٓٝ ٚانتكًش ١ٝ يسٟ ايػطب، َٚٔ ث

اذتهاضٟ بؽت ايؿطم ٚايػطب، ٚاييت نؿؿت ايتبأٜ ادتًٞ بؽت حتهط ايػطب ٚتأخط ايعطب، ًٚتٗطت ايعسٜس 

يط٘ سػؽت، ٚ"عكؿٛض َٔ  1935َٔ ايطٚاٜات اييت تطقس ٚتكٛض ٚتعاجل شيو ايكطاع، َجٌ: "أزٜب" 

يػٌٗٝ إزضٜؼ،  1954يٝش٢ٝ سكٞ، ٚ"اذتٞ اي٬تٝين"  1944تٛؾٝل اذتهِٝ، ٚ"قٓسٌٜ أّ ٖاؾِ" ي 1938ايؿطم"

 1980" 80، ٚ"ْٜٝٛٛضى1964، ٚ"ضداٍ ٚثريإ" 1962" 60يًطٝب قاحل، ٚ"ؾٝٝٓا 1966ٚ"َٛغِ اهلذط٠ إؾت ايؿُاٍ" 

وت قٛايب ؾ١ٝٓ ٚكتاي١ٝ، ا٭ْا ٚاٯخط  ١ٝيٝٛغـ إزضٜؼ،...ٚغريِٖ َٔ ايطٚا٥ٝؽت ايصٜٔ اغتطاعٛا تٛثٝل دسي

  عربت عٔ خباٜا انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ بؿ١ٝٓ عاي١ٝ.

"بإضغاٍ أبٓا٥٘ وت بعٛخ  ٚتطدع ؾهط٠ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ إؾت قٝاّ ايؿطم وت ضس١ً ايتساضى اذتهاضٟ

ِّ ايعٛز٠ َٔ دسٜس إؾت ؾطقِٗ انتتدًـ يًٓٗٛض  ب٘، ٚبعح ع١ًُٝ إؾت أٚضٚبا يًشكٍٛ ع٢ً َعاضؾٗا ٚعًَٛٗا ث

زّ دسٜس ؾٝ٘، يهٔ ٖ٪٤٫ ايؿبإ ايصٜٔ شٖبٛا ٜطًبٕٛ ايعًِ وت أٚضٚبا، ٚدسٚا أْؿػِٗ ؾذأ٠ وت ب٦ٝات ختتًـ 

عٔ ب٦ٝتِٗ، ٚسهاض٠ غري سهاضتِٗ، ٚدابٗتِٗ ثكاؾات شتتًؿ١ َٚؿاِٖٝ ؾهط١ٜ ٚعازات ادتُاع١ٝ ٚقِٝ ٫ 

اضْات َٚٛاظْات بؽت قٛض٠ ايصات ايؿطق١ٝ، َٚا إؾت عكس َك –ٚاعؽت ٚغري ٚاعؽت – . ٖٚصا زؾع1ِٗ"عٗس هلِ بٗا

تتػِ ب٘ َٔ قؿات ْؿػ١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚثكاؾ١ٝ ٚبس١ْٝ، ٚبؽت قٛض٠ اٯخط اييت ٖٞ: "زتُٛع١ ارتكا٥ل 

ٚايػُات ٚانتعتكسات ٚايػًٛنٝات ٚا٭ؾهاض اييت ْٓػبٗا يٰخطٜٔ غٛا٤ ناْٛا َٔ ا٭ؾطاز أٚ ادتُاعات أٚ 

                                                           
-داَع١ تًُػإ -زنتٛضاٙ أططٚس١  -أؾهاٍ ايكطاع اذتهاضٟ وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، َكاضب١ ْؿػ١ٝ  ؾطٜـ ؿتٛغ٢ عبس ايكازض:  -1

  م)أ(. -2004 -ادتعا٥ط
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 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

ٰخط اْبٗاض١ٜ غًب١ٝ وت أٍٚ ا٭َط َع بسا١ٜ ا٫ستهاى بايػطب وت ايكطٕ ايتاغع . ٚبسأت ض١ٜ٩ ايصات ي1ايؿعٛب"

إعذابِٗ باٯخط ٚسهاضت٘ َٔ ْاس١ٝ  -وت قٛض٠ اْطباع١ٝ –عؿط ٚشيو َٔ خ٬ٍ انتؿهطٜٔ ايصٜٔ غذًٛا 

ب ايعُطإ ٚايٌٓتاّ ايػٝاغٞ ٚايػًٛى اذتهاضٟ، ضاسٛا ًٜتُػٕٛ ا٭غايٝب ي٬قتباؽ ٚا٫ستصا٤ وت ادتٛاْ

ِّ حتٛيت  ايع١ًُٝ ٚايتك١ٝٓ، ٚساٚيٛا اْتكا٤ اٱصتاظات اذتهاض١ٜ اييت تعٛز ع٢ً ب٬زِٖ بايٓؿع ٚايؿا٥س٠، ث

ايط١ٜ٩ إؾت ايؿهٌ ا٫ْبٗاضٟ اٱظتابٞ وت بساٜات ايكطٕ ايعؿطٜٔ َع ايُهّتاب ايصٜٔ تٛدٗٛا يًػطب طًبٶا يًعًِ; 

اٯخط ٚسطٜت٘ إؾت ض١ٜ٩ َتعُك١ نتعطؾ١ غط ايتكسّ  سٝح تعسٚا ايٌٓتط٠ ا٭ٚؾت ايػطش١ٝ وت ا٫ْبٗاض عهاض٠

 ايػطبٞ ٚضقٝ٘ اذتهاضٟ، ٚوت ايٛقت ْؿػ٘ َتُػهؽت بكِٝ ايؿطم ايطٚسا١ْٝ ٚعازات٘ ٚتكايٝسٙ.   

ٓٶا عٔ سهاض٠  ّٝ إٕ ايصات ايؿطق١ٝ غاؾطت يًػطب َٚعٗا سهاض٠ ب٬زٖا بكُٝٗا َٚباز٥ٗا اييت ختتًـ اخت٬ّؾا ب

ٚيهٔ زٕٚ ايتًُل َٔ  ،اتٝعاب عكًٞ ٚٚدساْٞ عُٝل يًػطب ٚعانتِٗ ايصٟ قاض قطٜبٶؾِٗ ٚاغَٔ أدٌ " ايػطب;

بٌ عرب ؾِٗ نُين يًكطاع اذتهاضٟ بؽت ايؿطم ٚايػطب وت َطس١ً  ا٫ْتُا٤ إؾت ايؿطم بإظتابٝات٘ ٚغًبٝات٘،

ٜٶتؿٗس ب٬ ؾو تؿّٛق بٌ أسٝاْا  ٚاٜات،ا٭َط ايصٟ ضؿتا نإ ٚضا٤ تبأٜ َٛاقـ أبطاٍ ٖصٙ ايط; ا يٮخريا سهاض

ِّ ٜٓؿأ ْٛع َٔ ايكطاع بؽت ; 2"تبأٜ َٛقـ ايبطٌ ايٛاسس ٚتصبصب٘ َٔ ايػطب ٚاٱْػإ ايػطبٞ َٚٔ ث

اذتهاضتؽت: سهاض٠ اٯخط بتكسَٗا ٚتطٛضٖا ايعًُٞ ٚايجكاوت ٚا٫قتكازٟ ٚنٌ َا ـتًه٘ َٔ َاٍ ٚق٠ٛ َاز١ٜ، 

ٙ اجملا٫ت. ٫ٚؾو إٔ ٖصا ايكطاع: "ٜػتُس قٛت٘ ٚسهاض٠ ايصات اييت تتها٤ٍ ٚتهعـ أَاّ اٯخط وت نٌ ٖص

َٔ َػاس١ ايتباعس بؽت ايكٛتؽت انتتكاضعتؽت ع٢ً انتػت٣ٛ اذتػٞ أٚ اجملطز...بؽت قطبؽت َتباعسٜٔ وت نٌ 

زتا٫ت ايؿهط ٚايٓؿأ٠ ٚانتٛقع، سٝح اذتهاض٠ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬)ايصات ايعطب١ٝ(، ٚاذتهاض٠ ا٭ٚضب١ٝ 

 .3ظ(..."انتعاقط٠)اٯخط انتُٗا

"عًُٝات إس٬ٍ ٚتبسٌٜ ٚإظاس١  :حتاٍٚ إسساخ ْٛع َٔ ايتٛاؾل َع)اٯخط(عٔ ططٜل ٚايٛاقع إٔ)ايصات(

َػتُط٠، تٓتٗٞ إؾت ايتػري، وت ستاٚي١ ٫غتٝعاب اٯخط اذتهاضٟ ع٢ً سػاب ايصات اذتهاض١ٜ. إْٗا ستاٚي١ 

ش تٛاد٘ اٯخط اذتهاضٟ، ؾتٛقع إ ;ْؿػٗا وت خهُ٘ -ايؿطز١ٜ–يًتدًل َٔ ا٫غرتاب اييت جتس ايصات 

                                                           
 .323م -1998 –١ٜ ايعا١َ يًهتاباهل١٦ٝ انتكط –ؾانط عبس اذتُٝس: اذتًِ ٚايطَع ٚا٭غطٛض٠  - 1

 -ايطبع١ ا٭ٚؾت -ا٭ضزٕ -عامل ايهتب اذتسٜح -زضاغات أزب١ٝ َكاض١ْ  ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ انتعاقط٠ ٚاٯخط،: ناًتِ اهللصتِ عبس  - 2

.72م -2007      

غًػ١ زضاغات  -١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب اهل -ستُس صتٝب ايت٬ٟٚ: ايصات ٚانتُٗاظ، زضاغ١ ايتكاطب وت قطاع ضٚاٜات انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ  -2

 .42م -1998-أزب١ٝ
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. 1وت ساي١ قًل َػتُط" -ايؿطز١ٜ أٜهٶا-ْؿػٗا وت عسز َٔ اٱؾها٫ت ايٓؿػ١ٝ اذتهاض١ٜ، جتعٌ ايصات 

ٖٚصا ظتعٌ ايصات وت َأظم ؾسٜس ْابع َٔ ؾعٛضٖا بأْٗا َٛظع١ بؽت عانتؽت: "انتاز٠ ٚايطٚح، أٚ ايعًِ ٚاٱقتإ، أٚ 

أ٠ أٚضب١ٝ ٚأخط٣ عطب١ٝ. ٚيهٔ نٌ ٖصٙ انتتكاب٬ت تطَع وت ايٓٗا١ٜ إؾت اذتهاض٠ ايعكٌ ٚايكًب، ٚقس قتجًٗا باَط

 . 2ايػطب١ٝ بٛغا٥ًٗا انتاز١ٜ، ٚاذتهاض٠ ايعطب١ٝ بكُٝٗا ايطٚس١ٝ"

 ستسز نتؿّٗٛ ايــــ"أْا" وت َؿَٗٛٝٗا ايؿطزٟ ٚادتُعٞ ايـ"ضتٔ"، َكابٌ  ٚوت ٖصا اجملاٍ ًٜعّ ٚنع إطاض

أَا انتككٛز بايصات/ا٭ْا ؾٗٞ "اذتهاض٠ ايعطب١ٝ بعُكٗا  .ؿَٗٛٝ٘ ايؿطزٟ ٚادتُعٞايــ"ٖٛ/اٯخط نصيو وت َ

ايطٚا٥ٕٝٛ َعطٝات اذتهاض٠ ايعطب١ٝ  اٱغ٬َٞ ايػا٥ط وت ايتاضٜذ ٚبػطشٝتٗا وت ايٛاقع انتعاقط، ٚقس اختكط

َا)ادتُاع١( إشا اٱغ١َٝ٬ وت)بطٌ( أٚ)كتاع١(. أَا)ايبطٌ ايؿطز( إشا اْتكًت ايصات إؾت ؾها٤ اٯخط، ٚأ

اْتكٌ)اٯخط( إيٝٓا، ٚوت اذتايتؽت اغتشٛشت)ايصات(ع٢ً َكايٝس ا٭َٛض ايطٚا١ٝ٥، بٌ ٚسطنت ايكطاع ٚاْتكت 

3ّٕاٯخط)عُسٶا أٚ قسؾ١(" "ْكس اٯخط ؾطيت يٛعٞ ايصات بٓؿػٗا، ٚيهٔ ٚعٞ ايصات ٖٛ ْؿػ٘ ؾطيت  :; ٚشيو ٭

ّٕ شات اٯخط تعٌُ "4خط"ع٢ً ايتعاٌَ ايٓكسٟ ايٛاعٞ َع اٯ ٫نتػاب ايكسض٠ َطآ٠ ْط٣ ؾٝٗا شاتٓا ; سٝح إ

ؾٝػسٚ بصيو  ،ا يًٌٓتطات ٚتكاطعٗاهتا ٜٓتر تبازّي ;اييت تعٌُ بسٚضٖا نُطآ٠ تػاعس اٯخط ع٢ً ض١ٜ٩ شات٘

  .5"اا وت إٓ َعٶا إيٝ٘، ٚانتٌٓتٛض إيٝ٘ ْاًتطٶٌَٓتٛضٶ ايٓاًتط

ا" ع٢ً انتػت٣ٛ: ايؿدكٞ، ٚايكَٛٞ، ٚايؿهطٟ، ؿتا ـتجً٘ "ا٭ْ -اييت ٖٞ ْكٝض يٰخط-ؾا٭ْا ٖٞ ايصات 

ّٕ ٚايجكاوت، ٚا٫دتُاعٞ، ٚايػٝاغٞ، ٚا٫قتكازٟ. ٍٚافتا  ،ا يس٣ ا٫ٍْػإا َٛضٚثٶؾ٦ٝٶ تيٝػ"ايصات  ٚايٛاقع أ

نُا إٔ  .١ اييت ٜعٝـ ؾٝٗا ابتسا٤ َٔ ايطؿٛي١ ٚعرب َطاسٌ ايُٓٛ انتدتًؿ١ٜٝتؿهٌ خ٬ٍ ايتؿاعٌ َع ايب٦ٝ

ُٜٚٓٛ ٜٚتطٛض باتػاع ايب١ٝ٦ٝ اييت ٜتعاٌَ بٗا، َٚٔ خ٬ٍ ارتربات  ا عٓس بسا١ٜ سٝات٘،بسأ نّٝكايٛعٞ بايصات ٜ

تأثري ; سٝح ٜٛدس "6"احملٝط١ ب٘ ادتع١ٝ٥ ٚانتٛاقـ اييت قتط بٗا ايؿطز وت أثٓا٤ ستاٚيت٘ يًتهٝـ َع ايب١٦ٝ

                                                           
 .13م -1990-اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -عكاّ بٗٞ: ايطس١ً إؾت ايػطب وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اذتسٜج١  - 1

 .16م -1978 -اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -ؾهطٟ عٝاز: ايط٩ٜا انتكٝس٠، زضاغات وت ايتؿػري اذتهاضٟ يٮزب   - 2

 .61م –َطدع غابل  –ستُس صتٝب ايت٬ٟٚ: ايصات ٚانتُٗاظ، زضاغ١ ايتكاطب وت قطاع ضٚاٜات انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ  -1

 .190م -1985 -2يت –يبٓإ  –زاض ايطًٝع١  -ستُس عابس ادتابطٟ: ارتطاب ايعطبٞ انتعاقط - 2

 .1م -2008 -ادتعا٥ط – داَع١ بات١ٓ -ريَادػت ضغاي١ -ٟػُاضقٛض٠ ا٭ْا ٚاٯخط وت ؾعط َكطؿ٢ ستُس اي: غ٬ف بٛس٬ٜؼ  - 5

 .47م -2004-1يت - ا٭ضزٕ –زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع  -َؿّٗٛ ايصات بؽت ايٌٓتط١ٜ ٚ ايتطبٝل : قشطإ ألتس ايٌتاٖط - 6
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ايعامل(، ٚايتؿاعٌ بؽت أٟ ظٚز َٓٗا ٚ ايصات خط،ايصٚات ا٭ٚ ايصات، ايصاتٚ ايصات: )َتبازٍ بؽت تًو ا٭قطاب

 .1"َا بكٝت أططاؾ٘ ٜٗٔ ٜٚؿتس ٍٚإ بكٞ

"ٍاْ٘  :أَا اٯخط ؾٗٛ ٖٛ ايهس، انتدتًـ ٚايٓكٝض يٮْا ؿتا عتًُ٘ َٔ قؿات ٚخكا٥ل ٚقِٝ َتٓٛع١ َٚتبا١ٜٓ

ٛز ايصات اٯخط ايصٟ ٜكابٌ ايصات، ٜبػىت أَاَٗا قُٝ٘ ايٛدٛز١ٜ ٚأفتاط٘ انتطتبط١ ب٘ نه١ْٛٓٝ عانػ١ يٛد

٫ٚؾو إٔ َؿّٗٛ اٯخط ٜتأغؼ ع٢ً َؿّٗٛ ادتٖٛط، أٟ إٔ مث١ مس١ أغاغ١ٝ دٖٛط١ٜ ". 2ٚإزضانٗا شات٘"

ّٕ 3ا عٓٗا، ٚبايتايٞ ٫ ٜٓتُٞ إؾت ٌْتاَٗا أٜا نإ"هتا ظتعٌ اٯخط شتتًّؿ ;حتسز ايصات ; هتا تطتب عًٝ٘ أ

 ٠ٛ. ايع٬ق١ َع٘ تٓبين ع٢ً أغاؽ تكازَٞ، ٖسؾ٘ ؾطض اهل١ُٓٝ ٚايػط

ّٕ اٯخط ٫ قتهٔ "ايؿطز ؾ ٜكتكط ع٢ً ايػطب/اٱَربٜايٞ/احملتٌ/ ْكٝض ا٭ْا ٚسسٙ، ٖٚٓا ًٜعّ ايتأنٝس ع٢ً أ

إٔ ٜهٕٛ آخط ست٢ بايٓػب١ إؾت ْؿػ٘ قبٌ َس٠ قكري٠، ٚ قتهٔ إٔ ٜتشٍٛ إؾت آخط بعس َس٠ قكري٠ أٜها، ٚ نٌ 

ّٕ 4"ؾدل ٖٛ آخط بايٓػب١ ٭ٟ ؾدل ع٢ً ٚد٘ ا٭ضض خط قتهٔ إٔ ٜهٕٛ دع٤ٶا َٔ ايصات، ٌٜتٗط أٚ اٯ. أٟ أ

دع٤ َٔ اجملتُع ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘ ايصات زاخٌ زتتُعٗا أْ٘  "ضتٔ" ادتُعٞ، أٟ ـغتتؿٞ وت ا٭ْا ايؿطزٟ أٚ اي

َٔ ا٫خت٬ؾات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ;  ايصٟ تعٝـ ؾٝ٘/اجملتُع ايعطبٞ/ايؿطقٞ، ٚبُٝٓٗا ايعسٜس

ّٕهتا دعٌ ايؿطٜكؽت  ِّ قتهٔ ايكٍٛ بأ "اٯخط بهٌ أيٛاْ٘ ٚأطٝاؾ٘ شٚ  وت َٛاد١ٗ ٚقساّ َع بعهُٗا. َٚٔ ث

تربظ َاٖٝت٘ َٚعسْ٘، ٫ٚ قتهٔ إزضاى ٖصا اٯخط إ٫ بإزضاى ايصات اييت تػاِٖ بؿهٌ أٚ  ،خكٛقٝات ٚمسات

ات ٚايتٓاقهات اييت بآخط وت ايتعطف ع٢ً شاتٗا اْط٬ّقا َٔ ٖصا اٯخط، ٚاعتُازٶا ع٢ً ايؿطٚقات ٚا٫خت٬ؾ

ت٪قٌ ٚحتهِ ايع٬قات انتتبا١ٜٓ ٚايكطاعات ايٌتاٖط٠ ٚايباط١ٓ، انتهؿٛؾ١ ٚانتدؿ١ٝ بؽت ايصات ٚاٯخط; هتا 

أنؿ٢ ع٢ً اٯخط قبػ١ ايتؿطز ٚا٫خت٬ف َٓص ا٭ظٍ إؾت عكطْا انتعاقط، ٜٚبك٢ اٯخط ساًَّا نتعاْٞ ايؿٛق١ٝ 

يت ٫ تعاٍ ضابه١ وت َهاْٗا، تٓتٌتط ٚتٓسز ٚتت٢ُٓ ضؾع ضأغٗا ايصٟ ٚايتكسّ ٚايتطٛض وت اْتٌتاض ذتام ايصات اي

 .5أتعبت٘ ايطأطأ٠"

                                                           
 .7م -1996 -1يت –ايكاٖط٠  -ايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  -دسي١ٝ ا٭ْا ٚاٯخطٟ : صتٝب اذتكاز - 1

 -ن١ًٝ اٯزاب ٚايًػات -ادتعا٥ط -ضغاي١ َادػتري -ايػطب١ ٚايٝتِٝ  يعبس اهلل  ايعطٟٚ :ٟ وت ضٚاٜيت عبساهلل أٚغطب: ايصات ٚاٯخط ايػط -6

.77م -2011-ٕتًُـػـا -داَع١ أبٛ بهط بًكاٜس

.2م -2005 -5يت -بٓإي -بريٚت  –انتطنع ايجكاوت ايػطبٞ -َٝذإ ايطًٜٚٞ، غعس ايباظعٞ: زيٌٝ ايٓاقس ا٭زبٞ -7

 ايطبع١ ا٭ٚؾت  -ايساض ايبٝها٤ انتػطب -انتطنع ايجكاوت ايعطبٞ -غطز اٯخط ،ا٭ْا ٚاٯخط عرب ايًػ١ ايػطز١ٜ: ق٬ح قاحل  - 4

 .10م  -2003-      

.94م –َطدع غابل  -ايػطب١" ٚ"ايٝتِٝ""عبساهلل أٚغطب: ايصات ٚاٯخط ايػطبٞ وت ضٚاٜيت  -5
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ايصات ٚاٯخط وت ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ( حملُس د٬ٍ; ا٭غباب ايتاي١ٝ: :ٚهتا ؾذع ع٢ً اختٝاض زضاغ١

 ُّز ضٚا١ٜ)سب وت نٛبٓٗادٔ( َٔ ايطٚاٜات انتتُٝع٠ وت زتاٍ ايكطاع اذتهاضٟ; سٝح تعهؼ تٳذس

ايط١ٜ٩ يسٟ َ٪يؿٗا وت ًتٌ َتػريات ايٛاقع اذتاؾٌ ؿتكازَات انتٛاد١ٗ َع اٯخط، ٫ٚغُٝا بعس َطٚض ؾرت٠ 

وت ايعَٔ  -سٝح إْ٘ ;ع٢ً ْؿأ٠ ٚتطٛض ضٚاٜات انتٛاد١ٗ وت َكط ٚايعامل ايعطبٞ -غري قكري٠-

ٚبطٚظ عٓاقط بؿعٌ تطٛض ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚتٓٛعٗا، ٚنصيو بؿعٌ تٛغع زتا٫ت انتجاقؿ١  -اذتانط

ٜٶا يًسضاغ١ ٚايتعُل.   ايًكا٤ ٚا٫خت٬ف، ظاز ايكطاع أ١ُٖٝ ٚق٠ٛ; هتا دعٌ اجملاٍ ثط

  تعُل دسي١ٝ ايع٬قات بؽت ايهٝاْات اذتهاض١ٜ ايجكاؾ١ٝ انتتبا١ٜٓ،  -ستٌ ايسضاغ١-ايطٚا١ٜ

كٛض٠ ٚايوت ايػطز ا٫غتعاضٟ ٚايطَعٟ َٔ خ٬ٍ ا٫غتػطام ٚتهؿـ ايتٓاقض بؽت تًو ايهٝاْات، 

 طَع١ٜ.ايٝاي١ٝ ٚارت

  تٗسف ايسضاغ١ إؾت إبا١ْ قٛض٠ اٯخط/ايػطبٞ، ٚنصيو قٛض٠ اٯخط ايؿطقٞ نُا تطتػِ وت َطآ٠

ّٕ زضاغ١ ايكٛضتؽت نطٚض٠ ؾ١ٝٓ ٫نتُاٍ تٛنٝح ايط١ٜ٩ وت سطن١ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ.  ايصات; ٚشيو ٭

 ٭ْا ٚاٯخط، ؾايبٓا٤ ايػطزٟ ٜػِٗ وت انتب٢ٓ اذتها٥ٞ ايٓاًتِ يًطٚا١ٜ قا٥ِ ع٢ً دسي١ٝ ايع٬ق١ بؽت ا

 .إظاي١ ايػُٛض عٔ دٛاْب ايتذطب١ اٱْػا١ْٝ يًصات، وت ساٍ غطبتٗا ٚاغرتابٗا

  جتػس ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ( ثٓا١ٝ٥ ا٭ْا ٚاٯخط، ٚشيو عرب زتُٛع١ َٔ ايط٣٩ ٚا٭فتايت

ترتدِ يٓا ثٓا٥ٝات:  ، نُاططٜك١ ؾ١ٝٓٚايكٛض انتتكاب١ً، بططح إؾهاي١ٝ اهل١ٜٛ ٚايتكابٌ بؽت ا٭ْا ٚاٯخط ب

 ايؿطم ٚايػطب، ايصنٛض٠ ٚا٭ْٛث١، ايتكسّ ٚايتدًـ، انتاز٠ ٚايطٚح، ا٫خت٬ف ٚايتٛاؾل، ايتؿتح ٚا٫ْػ٬م.

  ط؟ َٚا أِٖ أْٛاع ايتُج٬ت ٚايط٣٩ ايؿًػؿ١ٝ خايصات ٚاٯ قٛض٠َعطؾ١ نٝـ ؾدكت ايطٚا١ٜ

ٝٶا؟ ؟ َٚا خكاايكٛض٠ٚاٱبساع١ٝ اييت دػست ٖصٙ  ٝٶا ًٚٚتٝؿ ٝٶا ٚكتاي  ٥ل ٖصٙ ايطا١ٜٚ ز٫ي

هلا َهاْتٗا –ٚاْط٬قّا َٔ ٖصا نً٘ ناْت اذتاد١ نتجٌ ٖصٙ ايسضاغ١ يتهٌُ َػري٠ زضاغات غابك١   

ّٕ عح -ٚؾا٥ستٗا  ٜٓسضزايصات ٚاٯخط  ٚتػس ؾطاغّا، ٚدسْا نطٚض٠ عج٘، ٚإيكا٤ ايه٤ٛ عًٝ٘. ٚايٛاقع أ

)ضٚا١ٜ سب وت  وت ٚاٯخط ا٭ْا ايسضاغ١ انتٛاد١ٗ بؽت تطقس سٝح ٛض٠;ايك أزب أٚ انتكاضٕ ا٭زب نُٔ

 : احملاٚض ايتاي١ٝ زتُٛع١ عرب ٚشيونٛبٓٗادٔ(، 

 قٛض٠ ايصات، ٚتتٌُتٗط وت: ايكٛض٠ ادتػس١ٜ، ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ، ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ. -أّٚيا

ٝٶا  ا٫دتُاع١ٝ. قٛض٠ اٯخط، ٚتؿٌُ: ايكٛض٠ ادتػس١ٜ، ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ، ايكٛض٠ -ثاْ
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 ايكطاع ايطٚا٥ٞ زاخٌ ايٓل ايػطزٟ، َؿَٗٛ٘، أُٖٝت٘، ْٛع٘. -ثايجٶا

، ٚتهِ َطسًتؽت، ُٖٚاَطاسٌ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ بؽت ايصات ٚاٯخط  -ضابعٶا

َطس١ً ايتٛزز ، َطس١ً ايتطًع ٚا٫ْبٗاض، ٚتتهُٔ: ايػطبٞ) ا ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط         

 .َطس١ً ضؾض اٯخط ٚايعٛز٠، انتٛاد١ٗ ٚايكساّ  َطس١ً، ٚايتكطب

َطس١ً ـتطز ايصات ، َطس١ً قًل ٚتٛدؼ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ، ٚتؿٌُ:  2) 

 .َطس١ً خهٛع ٚاغتػ٬ّ اٯخط ايؿطقٞ يًصات، ايؿطقٞ  ع٢ً اٯخط

   .ؾها٤ اٯخط، ٚؾها٤ ايصات، ٜٚهِ: ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ -خاَػٶا

سطم ايهاتب وت ضٚاٜت٘ ع٢ً دعٌ ايصات َطنعٶا يًٓل، ٚستٛضٶا يكس ًٜٞ تٛنٝح يتًو احملاٚض:  ٚؾُٝا

ٝٶا. َٚٔ  :ي٬ْط٬م ايػطزٟ، ست١ًُ با٭بعاز انتُٝع٠ هلا ٝٶا، ٚتاضغت ٝٶا، ٚدػطاؾ ٝٶا، ٚثكاؾ ٝٶا، ٚادتُاع ٜٶا، ْٚؿػ دػس

ًُِح ايكاض٨ ثٓا١ٝ٥ دػطاؾ١ٝ ن١ُٝٓ، أ٫ ٖٚٞ نٛب ٜٳ ٓٗادٔ/ايسفتاضى وت َٛاد١ٗ َباؾط٠ َع قطا٠٤ ايعٓٛإ 

ؾايصات ايؿطق١ٝ:  ;ٖٚصا َا عتٌٝ بكٛض٠ َباؾط٠ إؾت ٚقٛع قساّ ستُٞ بؽت ايصات ٚاٯخط; ايؿطم

نطقت١/ؾطٜـ ٜتٛدٗإ إؾت ؾها٤ اٯخط/نٛبٓٗادٔ; هتا تطتب عًٝ٘ َٛادٗات ٚقطاعات ًتاٖط٠ ٚخؿ١ٝ، 

ِّ تتشسز ١ٜٖٛ ايكطاع. ايصات تؿتس ٚتتًٕٛ ٚختتًـ تبعٶا نتػاؾات ا٫ستهاى ٚايتؿا عٌ بؽت ادتاْبؽت; َٚٔ ث

ٝٶا أّ  تٛاد٘ اٯخط، جتػسٙ بهاؾ١ قؿات٘ ٬َٚست٘ ارتاضد١ٝ ٚايساخ١ًٝ; ٚتكسّ يٓا قٛض٠ اٯخط غٛا٤ أنإ غطب

ٝٶا، بط١ٜ٩ انتجكـ ايؿطقٞ ايٛاعٞ. ٚايطٚا١ٜ دػست قٛض٠ أبطاهلا ٚاٯخط( وت ايُٓاشز ايتاي١ٝ، ٚاييت  ،)ايصات: ؾطق

 ـتّجٌ قٛضٶا َتٓٛع١ ايط١ٜ٩ ٚايتٛدٗات ٚا٭ٜسٜٛيٛدٝات :
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 ايسٜا١ْ     ا٭ْٛث١ ايطدٛي١ ايكٛض٠

 

 ايصات)ايؿطم(

ؾطٜـ، ؾاب َكطٟ، ٚدٛٙ مسطا٤، 

 قٛت عطبٞ. 

  نطقت١.

 اٱغ٬ّ.

 

 

 اٯخط)ايػطب(

قٛت ضدٌ،  -قاسب ْازٟ ادتٓؼ

عاظف، ايؿاش، ضدٌ عذٛظ، ضدٌ غهري، 

، ٟ ادتٓؼ، ؾت٢ ٫ٍٙؾت٢. ؾباب ْاز

ّٝاز  .ظٚز ، طؿٌ، عاظف دٝتاض، ق

َهٝؿ١ ايطريإ، قب١ٝ، با٥ع١ ايٛضز، 

اَطأ٠ تكطأ، قٛت أْجٟٛ، اَطأ٠ 

ٜابا١ْٝ. َػ١ٝٓ، ؾتا٠ ؾكطا٤، قاسب١ 

ايبٝت، ؾتا٠ ايًٌٝ، ؾتٝات ْازٟ 

 ادتٓؼ، ؾتا٠ ١ٖٝ٫، ؾتا٠ عاض١ٜ.

 

 

 انتػٝش١ٝ.

 

 اٯخط ايؿطقٞ

ٚايس  ٚايس نطقت١، أخٛ نطقت١،

ؾطٜـ، ايؿٝذ داز اهلل، با٥ع 

ا٭نؿإ، ابٔ ايعُس٠، ؾاب، ارتؿري، 

 طؿٌ، عذٛظ.

  ظبٝس٠، بسض١ٜ، أّ ؾطٜـ، اَطأ٠، ؾتا٠ .

 اٱغ٬ّ

تٌتٗط دسي١ٝ ايع٬ق١ بؽت ا٭ْا ٚاٯخط بٛنٛح;  -ستٌ ايسضاغ١–قٛض٠ ايصات: وت ٖصا ايعٌُ اٱبساعٞ -أّٚيا

ّٕ ٖصٙ ايع٬ق١ ٖٞ ارتٝىت ايٓاغ يٓل، ايصٟ ٜعاجل َأغا٠ َتأق١ً بعُل اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ، هلصا ار سٝح إ

ايكٛض٠ انتجاي١ٝ اييت تهْٛٗا كتاع١ بؿط١ٜ َا ، تًو اهل١ٜٛ اييت ٖٞ "ٚع٬قتٗا باٯخط وت قطاع إثبات ايٛدٛز

ات عٔ ْؿػٗا ٚعٔ تاضغتٗا، بايٓػب١ دتُاعات أخط٣، ٖٚصٙ ايكٛض٠ تتهُٔ بايهطٚض٠ ؾهط٠ انتكاض١ْ باٯخط، ٚإثب

شتتًؿ١ عٔ  إْٗا ايػبٌٝ إؾت تعطٜـ ايصات َٔ خ٬ٍ ايتأنس ع٢ً َا قتٝعٖا ٚ ظتعًٗا. ا٫خت٬ف ٚايتُٝع عٓ٘

 ،ٚأظَٓت٘، بٛقؿ٘ ،ٚأَهٓت٘ ،ٚضسابت٘، بؿدٛق٘ ،بػ٬غت٘: يكس اغتجُط ايهاتب ؾٔ ايطٚا١ٜ. 1ٚ"شٚات أخط٣

َٚس٣ قابًٝتٗا  ،ا، َهاْتٗا، تأثريٖاٚحتًًٝ٘; يتػًٝىت ايه٤ٛ ع٢ً ٚنع١ٝ ايصات ايؿطق١ٝ ايعطب١ٝ: قٛضتٗ

يًتأثط، ٚنؿـ ايكطاع ايٌتاٖط ٚارتؿٞ بٝٓٗا ٚبؽت اٯخط. نٌ ٖصا وت قٛض٠ ؾ١ٝٓ َتُٝع٠ ٖٚازؾ١. ٚيتٛنٝح 

، ٚايصات َٔ د١ٗ ٬ََح ايصات ٚقٛضتٗا وت َٛادٗتٗا يًكطاع ايؿهطٟ ٚاذتهاضٟ ايسا٥ط بؽت ايصات ؾُٝا بٝٓٗا

ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚاييت  ،ٚايٓؿػ١ٝ ،يًصات: ادتػس١ٜ ّ تٛنٝح ادتٛاْب انتدتًؿ١ؾإْ٘ ًٜعَٔ د١ٗ أخط٣;  ٚاٯخط

 . 2"ايؿش١ٓ اييت تٓكص ايٛدسإ انتتعب َٔ ا٫غتػ٬ّ أَاّ ا٭َط ايٛاقع" تػاعس ع٢ً إبطاظ ايكطاع، َٔ سٝح إْ٘

ت٢ وت زتتُعٗا، إش مل ايػطب١ ٚاذتعٕ سٚٚبط٬ ايطٚا١ٜ: ؾطٜـ، ٚنطقت١ ُٖا ضَعا "ا٭ْا ايعطب١ٝ" انتجك١ً باهلِ 

ِّ ايٛسس٠  َع تًبح ٖصٙ ا٭ْا تبشح هلا عٔ ٚدٍٛز بكطاعٗا َع اٯخط، غٛا٤ أنإ ٖصا اٯخط شاتٗا انتجك١ً بٗ

                                                           
 .15م -2007-ايجاْٞايعسز  -ادتعا٥ط -زت١ً أٜؼ  -وت خطاب عٔ انتجاقؿ١ ٚاهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ ٟ: م ايسٚاعبس ايطظا - 1

 .6م -1970 –ز يت –ايكاٖط٠  -زاض انتعاضف -غايٞ ؾهطٟ: أزب انتكا١َٚ -2
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ايؿطقٞ انتدايـ هلا وت اهلُّٛ ٚايتطًعات، أٚ اٯخط ايػطبٞ انتٓاقض  ٚايػطب١، أّ ٚاقعٗا انتعضٟ ٚؾكطٖا، أٚ اٯخط

  هاٍ يٮْا، أٚ عسٚ ا٭ْا.هلا، ٚاي٬َٓتُٞ بؿهٌ َٔ ا٭ؾ

ّٕ ايصات عايك١ وت قطاع ستتسّ بؽت أٜسٜٛيٛدٝتؽت: ا٫ْتُا٤ يًُانٞ، أٚ ارتهٛع  ٚقاض٨ ايطٚا١ٜ ٬ٜسٍت أ

يٰخط، ٚن٬ ارتٝاضٜٔ اضتطاف عٔ انتػاض; ؾا٫ْكٝاع يًُانٞ غري عهؼ انتػاض ايطبٝعٞ يًتطٛض ايعَين، 

ؾا٫ْتُا٤ إؾت شيو انتانٞ، ٖٛ اْتُا٤ إؾت تًو ايسا٥ط٠ ": ٜٛتٗاٚارتهٛع يٰخط تؿتٝت يٛدٛز ايصات ٚإيػا٤ هل

اذتهاض١ٜ انتٓػًك١ اييت أقبشت غري َ٪١ًٖ ٱخطاز انتتؿبح بٗا َٔ زا٥ط٠ ايتدًـ، ؾٗٞ أؾب٘ َا تهٕٛ ظعٜط٠ 

ٚأط٬ّيا  ْا١ٝ٥ ٫ غبٌٝ إيٝٗا أبسٶا، ؾٗٞ زتطز تاضٜذ مل ٜبل َٓ٘ إ٫ تًو ا٭خباض ٚا٭سساخ، اييت أقبشت آثاضٶا،

يكس اغتطاع ايهاتب تكٜٛط ٚ. 1ّٚيت ٚاْسثطت، ٚمل ٜبل َٓٗا إ٫ تًو ايع٬َات اييت ٫ تعاٍ ـتاضؽ طكٛغٗا"

ٓٶا وت شيو بايعسٜس َٔ ايعٓاقط  ايصات ايؿطق١ٝ بأؾهاهلا ٚقٛضٖا انتتعسز٠، بكٛض٠ َكٓع١ َٚ٪ثط٠، َػتعٝ

ٝٶ ٝٶا، ٚزاخً ا، ٚتؿهًٝٗا وت قٛض٠ س١ٝ، َٔ خ٬ٍ ايعٓاقط ايؿ١ٝٓ اييت تػاعس ع٢ً حتسٜس ايؿدك١ٝ: خاضد

ادتػس١ٜ، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ. ايتاي١ٝ:

ٜػع٢ ايهاتب عٓس بٓا٤ ؾدكٝات٘ ايطٚا١ٝ٥ إؾت تكسقتٗا وت قٛض٠ س١ٝ قازق١  :أ ـ ايكٛض٠ ادتػس١ٜ

ا باغتدساّ ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ايؿ١ٝٓ، ٚؾ٢ َكسَتٗا اذتطم ع٢ً اختٝاض أمسا٤ يؿدكٝات٘; ٚشيو نت

; ٭ٕ" ايتػ١ُٝ أبػىت أؾهاٍ 2"زٚض نبري وت خًل ايؿدك١ٝ ٚإعطا٥ٗا ٚدٛزٶا ٚانشٶا" ي٬غِ َٔ

"إٕ اذتٝا٠  ، ٚيكس قاٍ)أْسضٜ٘ َٛضٚا(:3ايتؿدٝل، ٚنٌ تػ١ُٝ ْٛع َٔ أْٛاع ايبعح ٚاٱسٝا٤ ٚخًل ايؿطز"

. نُا إٔ "ٍاط٬م 4٘"تبسأ با٭مسا٤، ٚغٝؿعط اٱْػإ بايتأنٝس بأْ٘ عطٜإ، ٚزتٍٗٛ إشا غشب امس٘ َٓ

)سب وت ضٚا١ٜ . ٚوت5ا٭مسا٤ ع٢ً ايبؿط ٚا٭ؾٝا٤ ٚا٭َانٔ، ٖٞ أٚؾت ضَٛظ ايػٝطط٠ ع٢ً ٖ٪٤٫ كتٝعٶا"

نٛبٓٗادٔ( تتذػس ايصات ايؿطق١ٝ وت ايٓل َٔ خ٬ٍ اٱع٬ٕ عٔ سهٛضٖا ايػطزٟ وت قٛض٠ أمسا٤، 

وت شٖٔ انتتًكٞ، سٝح حتٌٝ أمسا٤ اختريت عٔ قكس ؾين، بإٔ تؿري يس٫٫ت ستسز٠ َككٛز٠، تػتكط 

                                                           
   -2005 -1يت -ادتعا٥ط -ايطا٥س يًهتاب زاض -إبطاِٖٝ عباؽ: ايطٚا١ٜ  انتػاضب١ٝ، تؿهٌ ايٓل ايػطزٟ وت ن٤ٛ ايبعس ا٭ٜسٜٛيٛدٞ  -1

 .126م        

ٝٶا  2-  .148م  –2002 –اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١  –ٚٚؾٝٛ تؿٝٓؼ : إبطاِٖٝ عبساجملٝس ضٚا٥

 بريٚت  –انت٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط  -تطكت١ ست٢ ايسٜٔ قبش٢  -ضٜٓٝ٘ ًٜٚٝو، أٚغؼت ٚاضٜٔ: ٌْتط١ٜ ا٭زب  - 3

 .229م -1981 –    

 .46م -1996-ٜٛيٝٛ -547عسز -نتاب اهل٬ٍ -تطكت١ ألتس عُط ؾاٖؽت  –: نتاب١ ايكك١ ايككري٠ ٖايٞ بريْت -4

 .16م -2004 -زاض ايهاتب اذتسٜح -سػٔ ْٛض ايسٜٔ: ا٭مسا٤ ايعطب١ٝ، َعاْٝٗا َٚسي٫ٛتٗا  -5
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ايؿطق١ٝ اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ  ت٪نسايؿدكٝات إؾت انتانٞ ايؿطقٞ انتؿّهٌ يٛعٞ ٚٚدٛز ايصات; باختٝاض أمسا٤ 

اٱغ١َٝ٬ وت ايكطاع اذتهاضٟ َع اٯخط. َجاٍ شيو بط٬ ايطٚا١ٜ: ؾطٜـ، ٚنطقت١، َٔ ا٭مسا٤ 

ٍٕ ثط١ٜ َتعسز٠، تػتُسٖا "ؾطٜـ": قاسب ايؿطف ـَٔ ايب١٦ٝ ايعطب١ٝ ا٭ق١ًٝ; ؾـ ايعطب١ٝ، اييت هلا َعا

ٚايػُع١ ايطٝب١ وت قَٛ٘، ظتُع بؽت اذتػب ٚايٓػب، ٜٚطًل ع٢ً نٌ َٔ ٜطدع ْػب٘ إؾت  اٚانتها١ْ ايعًٝ

ٜٴشُس،  ،ٚ"نطقت١": اغِ داَع ٭ْٛاع ارتري ٚايؿطف ٚايؿه١ًٝ .-ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ-ايٓيب ٌّ َا  ٚيه

ز ٚايعطا٤. ٚايؿدكٝات ايجا١ْٜٛ سطم ايهاتب ع٢ً إٔ تهٕٛ عطب١ٝ إغ١َٝ٬، ٜٚسٍ ع٢ً ايػدا٤ ٚادتٛ

أقً٘ ظبس٠، ٖٚٛ َا ٜػتدطز بارتض َٔ ايًػت، ٚايعبس٠: خٝاض ايؿ٤ٞ  ،َجاٍ شيو "ظبٝس٠": اغِ َكػط

١ّٓ ٚأؾهً٘، ٚ"ظبٝس٠" ظٚد١ ٖاضٕٚ ايطؾٝس. ٚٚايس ايبط١ً َٚٔ بًس٠  ."ايؿٝذ ضنٛإ"، ٖٛ اغِ خاظٕ ادت

ٚقطٜب١ ايبطٌ "بسض١ٜ". نٌ ٖصا ٜ٪نس إٔ أمسا٤ ايؿدكٝات خهعت يعٓا١ٜ  .ايؿٝذ "داز اهلل"ايبطٌ 

ٝٶا، ٜعٛز ذتكبات غابك١،  ;خاق١ َٔ انت٪يـ ٝٶا ٚع٥٬ك عٝح حتٌُ عبل ايتاضٜذ، ٚتهٕٛ ضَعٶا تاضغت

بطاق١ تػتسعٞ ايتاضٜذ ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ايتًٝس; سٝح يهٌ عكٝس٠ ٚب١٦ٝ َعذِ خام با٭مسا٤، قتجٌ 

 ١ٜٖٛ ٚدٛز ذتاًَٗا.

ٚيكس سطم ايهاتب ع٢ً خًل ؾدكٝات ضٚا١ٝ٥ س١ٝ ٚقطٜب١ َٔ ايٛاقع، ٚٚغًٝت٘ وت شيو حتسٜس ايبعس 

، ايصٟ "ٖٛ ايهٝإ ايؿػٝٛيٛدٞ، أٚ ايهٝإ انتازٟ 1ادتػسٟ، أٚ نُا ٜطًل عًٝ٘ ادتاْب ارتاضدٞ أٚ ايرباْٞ

"ؾٗٛ  ;س ادتػسٟ ي٘ زٚضٙ ايؿعاٍ وت بٓا٤ ايؿدك١ٝ. ؾايبع2انتتكٌ برتنٝب دػِ ٖصا ايؿدل أٚ أٟ ؾدل"

٫ قتهٔ اذتسٜح عٔ اٱْػإ; ٭ْ٘  ايصٟ عتسز ١ٜٖٛ اٱْػإ، ٜٚعطٝ٘ قٛضت٘، ٚعتسز َاٖٝت٘، ٚبسٕٚ ادتػس

سٝٓصاى ئ ٜهٕٛ َٛدٛزّا، ٚادتػس ٖٛ انتهإ ايصٟ ٜطبطٓا بانتهإ ا٭نرب ٖٚٛ ايهٕٛ...ٚٚدٛز اٱْػإ ٖٛ وت 

ِّ اٖتِ ايهاتب وت ضٚا١ٜ )سب وت نٛبٓٗادٔ( ؿتٓح ايصات ايؿطق١ٝ قؿات  ;3سٟ"ا٭غاؽ ٚدٛز دػ َٚٔ ث

عطب١ٝ أق١ًٝ يكٝك١ بٗا، َٚطتبط١ بصنطٖا ٚٚدٛزٖا; شيو إٔ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ انتتأق١ً وت ايهاتب تؿطض 

ٜٶا، اْط٬ّقا َٔ ضغِ ايٛدٛٙ ٚا٭ؾهاٍ ٚانت٬َح ٚايػُات ايعطب١ٝ. بطٌ ايط ٚا١ٜ "ؾطٜـ" عًٝ٘ ـتّجًٗا دػس

"ٚدٗ٘  :تطتػِ ؾدكٝت٘ ؿت٬َح ؾطق١ٝ ٚانش١: سٝح ٜأخص ايًٕٛ ايؿطقٞ سٝعٶا وت ايتؿهٌٝ ادتػسٟ يًصات

                                                           
 .48م  – ت ز. -125عسز  -غًػ١ً نتابو –زاض انتعاضف  –سػؽت ايكباْٞ : ٌْتطات وت ايكك١ ايككري٠   1 -

 .107م  –2000 –اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب –٫دٛؽ إدطٟ: ؾٔ نتاب١ انتػطس١ٝ  - 2 

 .221،222م –2002 –ؾرباٜط -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١ -ضَهإ بػطاٜٚػٞ: اٱبساع ... ٚاذتط١ٜ  -  3
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شنا٤ٶا إ. ٚايؿاضب ي٘ تٛادس وت ايصات ايؿطق١ٝ; سٝح قتجٌ اعتعاظا بايطدٛي١ 1ٚأمسط، سطقت٘ مشؼ ايكعٝس"

ادتػس ايؿطقٞ باعتباضٖا اْتُا٤ دتٓؼ عطقٞ، . ٚايعٕٝٛ حتتٌ سٝعٶا وت ضغِ 2حتػؼ ؾٓب٘..."..." :يًصنٛض١ٜ

ّٕ وت عٝٓٝو ايػُطاٜٚٔ ايعؿل..."ػي٘ خكا٥ك٘ ايؿٝ . 3ٝٛيٛد١ٝ اييت ـتٝعٙ عٔ اٯخط،" نطقت١... ٜبسٚ أ

ٚايؿعط ٜتكـ بًْٛ٘ ا٭غٛز احملسز يًؿدك١ٝ ايؿطق١ٝ، )نطقت١( تتُٝع"....ظُاٍ ؾعطٖا ا٭غٛز. قاٍ هلا 

، نُا ٜتػِ ؾعطٖا بايطٍٛ" ٖعت نطقت١ نتؿٗا، 4.. ؾأسببتو".إؾت قًيبشات قباح: ؾعطى نإ ايططٜل 

، " ؾعطٖا ايصٟ 7، " تطنت ؾعطٖا ع٢ً نتؿٗا"6، "عازت ايٓػ١ُ عؿ١ٝ، تطاٜط ؾعطٖا..."5ٖؿٗـ ؾعطٖا..."

قس أسب ايعطب انتطأ٠ اييت ـتتاظ بطٍٛ ؾعطٖا ا٭غٛز ايؿاسِ أٚ اذتايو نايًٌٝ انتٌتًِ; ٚ .8ٜ٪نس أْٛثتٗا"

ٍٛ ؾعط انتطأ٠ ٚؾّس٠ اغٛزازٙ أٚ ًَٝ٘ يًػٛاز َٔ عٓاقط ادتُاٍ وت انتطأ٠ ايؿطق١ٝ، ؾايعطبٞ ٜػتشػٔ طٍٛ ؾط

َٴػٵتٳؿٵِعضاٍت إؾت ايعٴًـ٢  ٙٴ  ٌِ".   ايؿعط ٚغٛاز يْٛ٘. ٜكٍٛ اَط٩ ايكٝؼ: " َغسا٥ِطٴ َٴطغٳ ٓٶ٢ ٚ ُّ ايِعكامٴ وت َج تٳِه

ػِ وت َٛاقؿات كت١ًٝ َؿٛب١ بايػ١ُٓ غري ايجك١ًٝ، نصيو َٔ مسات ا٭ْج٢ ايؿطق١ٝ إٔ تهٕٛ َهتٓع٠ ادت

"نطقت١ ٚاقؿ١ وت َهاْٗا... تسبسب  ،9نبط١ً ايطٚا١ٜ)نطقت١(: "قسضٖا ٜطتؿع ...خكطٖا ايبسٜٔ..."

"...ختطط  . ٚ)ظبٝس٠(:11،" ْػٝت قسضٖا انتتهٛض أَاَٗا. ٫َػ٘ أسس ايطداٍ..."10بكسَٝٗا، ٜرتدطز ثسٜاٖا..."

ّٕ ظبٝس٠ اَتٮت بايًشِ...قسضٖا اَتٮ ؾذأ٠"12ظًبابٗا ا٭لتط..."  . 13،" تبؽت أ

ٚايهاتب وت ضمس٘ يًصات ايؿطق١ٝ ٜؿري إؾت عُطٖا ايعَين بأغًٛب َباؾط ٚغري َباؾط; ٭ثطٙ ايباضظ وت" إقٓاع 

ايكاض٨ با٭ؾعاٍ اييت تكّٛ بٗا ايؿدك١ٝ، ٚايسٚض ايصٟ نًؿت ب٘ وت ايكك١، ٚبٗصا تهٕٛ أؾعاهلا ٚأقٛاهلا 

                                                           
 .179م  -2003 -ادتع٤ ايطابع -ها١ًَا٭عُاٍ اي -اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1

 .193انتكسض ايػابل: م  - 2

 .198انتكسض ايػابل: م  - 3

 .231انتكسض ايػابل: م  - 4

 .141انتكسض ايػابل: م  - 5

 .158انتكسض ايػابل: م  - 6

 .238انتكسض ايػابل: م  - 7

.238انتكسض ايػابل : م  - 8

 .165انتكسض ايػابل : م   - 9

 .226ايػابل : م انتكسض  - 10

 .238انتكسض ايػابل : م  - 11

.153انتكسض ايػابل : م  - 12

 .154،155انتكسض ايػابل : م  - 13
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زاخٌ ايٓل -. ٚايهاتب ًٜكل ايؿدك١ٝ ايؿطق١ٝ 1ريٖا ٚغًٛنٗا َٓاغب يػٓٗا ٚعُطٖا ايعَين"ٚتؿه

ّٝع اجملتُع ايعطبٞ بايؿباب ٚايك٠ٛ،  -ايػطزٟ ؿتطس١ً ايؿباب، ٚوت ٖصا ز٫٫ت ٚإعتا٤ات ضَع١ٜ، تؿهٞ إؾت ـت

١ ايعكط. َجاٍ شيو ٚتًو إؾاض٠ ق١ٜٛ يكسض٠ ايؿطم ع٢ً: ايتػٝري، ٚايعطا٤ اذتهاضٟ، ٚايتطٛض، َٚٛانب

 .2نجري َٓ٘: نطقت١ ٚؾطٜـ َاظا٫ وت َطس١ً ايسضاغ١ ادتاَع١ٝ

 طايب: . ٚابٔ ايعُس4٠. ٚايبط١ً عٓسَا خطدت يتكابٌ خطٝبٗا; اقرتب َٓٗا ؾاب3ٚأخٛ نطقت١ قيب ؾكٞ

 -١وت ايعاق١ُ ايسفتاضنٝ -. ٚقابٌ ؾطٜـ 5"غٝػاؾط إؾت ب٬ز اٱصتًٝع وت ايعاّ ايكازّ يٝهٌُ زضاغت٘"

ٜٶا ّٕ ز٫ي١ ايهًُات: طايب، ؾتا٠، ؾت٢، قيب،7. ٚوت ايكطاض ضأ٣ ؾطٜـ ؾتا٠ ختؿٞ ٚدٗٗا6ؾابٶا َكط  . ٫ٚ ؾو أ

نُا  .ؾاب،...، تعرب عٔ زتتُع َؿعِ بايك٠ٛ ٚاذت١ٜٛٝ، ٜأخص قٛض٠ ٚاقع١ٝ َٔ سكٝك١ ايؿطم طايب، قيب،

ٜٶا َعربٶا عٔ ايصات. ّٕ انتطاسٌ ايعُط١ٜ ٖصٙ تعّس ًَُشٶا دػس  أ

ٝٶا يًصات  ٚهتا ّٝعٶا  ؾػٝٛيٛد غبل تبسٚ عٓا١ٜ ايهاتب ايؿا٥ك١ بطغِ انت٬َح ارتاضد١ٝ يؿدكٝات٘، اييت تعّس ـت

ٚاخت٬ّؾا عٔ اٯخط، ٚضغِ تٓٛع ايؿدكٝات اييت تعهؼ ايصات ادتُع١ٝ ٚتعسزٖا زاخٌ ايٓل; إ٫ أْٗا تؿرتى 

ّٕ مساتٗا بتٓٛعاتٗا ٚاخت٬ؾاتٗا ايؿطع١ٝ حتٌٝ إؾت أقٌ ٚاس وت س، ٖٚٛ ا٫ْتُا٤ يًؿطم عا١َ: سهاض٠، أ

 ؾٗٞ مسات ؾطق١ٝ أق١ًٝ زاي١ ع٢ً ايصات. ;ٚدٓػٶا

ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ: ايطٚا٥ٞ ادتاز ٜهؿٞ ع٢ً ؾدكٝات عانت٘ ايطٚا٥ٞ ًت٫ّ٬ َٔ اذتٝا٠، ٚأيٛاّْا َٔ  -ب

شيو إؾت  ايٛاقع١ٝ ٚانتكساق١ٝ بأ٫ ٜهتؿٞ وت ضمس٘ يًؿدك١ٝ بطقس ٌَتٗطٖا ارتاضدٞ انتازٟ، بٌ ٜتعس٣

ٚيصا "ع٢ً ايهاتب ايصٟ ٜعٓٝ٘ إٔ ٜكسّ يٓا  ;8ايتعبري عٔ زخ١ًٝ ايؿدك١ٝ، ٚايٛيٛز إؾت عانتٗا ايساخًٞ

ؾدك١ٝ س١ٝ قازق١، إٔ ٜتعُل زضاغ١ ايطبٝع١ اٱْػا١ْٝ عا١َ، ٚإٔ ٜؿطٔ إؾت زٚاؾع اٱْػإ ٚاْؿعا٫ت٘ 

                                                           
      -2005-داَع١ انتٓكٛض٠  –ن١ًٝ اٯزاب –ضغاي١ َادػتري  –ستُس نُاٍ غطسإ: بٓا٤ ايكك١ ايككري٠ عٓس ٜٛغـ ايػباعٞ  - 1

 .72م      

 .144م  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 2

 .158انتكسض ايػابل: م  - 3

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 4

 .145انتكسض ايػابل: م  - 5

 .207،208انتكسض ايػابل: م  - 6

 .143،144انتكسض ايػابل: م   7-

   -اي١ زنتٛضاٙضغ -ستُس نُاٍ غطسإ:  ايؿدك١ٝ وت ايطٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ، زضاغ١ وت أعُاٍ عبس ايطلتٔ ايؿطقاٟٚ ٚ ٜٛغـ إزضٜؼ - 8

 .111م  -2009-داَع١ انتٓكٛض٠ -ن١ًٝ اٯزاب        
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كٝات٘، بتذػٝس قؿاتٗا ايٓؿػ١ٝ، . ٚستُس د٬ٍ اغتطاع ضغِ قٛض٠ ؾ١ٝٓ زقٝك١ ٭عُام ؾد1ٚعٛاطؿ٘"

ّْ٘" ٜهؿٞ زاخٌ ايطٚا١ٜ إٔ تٓػذِ ايؿدك١ٝ ٚطبٝعتٗا  ٚإًتٗاض زٚاؾعٗا ٚاْؿعا٫تٗا، ٖٚصا ٱقتاْ٘ أ

"نؿـ أبعازٖا، ٚغرب أغٛاضٖا، ٚعهؼ َانٝٗا، ٚبٝإ  ; بٗسف2ايٓؿػ١ٝ ٚانتعاد١ٝ ٚع٬قتٗا ا٫دتُاع١ٝ"

زاتٗا، ٚؾهح أغطاضٖا، ٚإَاط١ ايًجاّ عٔ غطا٥عٖا، عُل ٚعٝٗا، ٚزضد١ انططابٗا، َٚٝٛهلا ٚاغتعسا

وت ايكسض٠ ع٢ً  . ؾايطٚا١ٜ "تتؿٛم ع٢ً اذتٝا٠ اذتكٝك3١َٝٚهْٓٛاتٗا ايساخ١ًٝ، ْٚععاتٗا ايؿطط١ٜ..."

ًّا آخط يؿُِٗٗ ؾُّٗا دٝسّا"  .4ادتصابٓا إؾت أعُام ٚٚع٢ ايٓاؽ ايصٜٔ قس ٫ صتس غبٝ

ايساخًٞ يؿدكٝات٘، بطقس انتؿاعط ٚا٭ؾهاض ايسؾ١ٓٝ وت  ٚيكس قسّ ايهاتب قٛض٠ َعرب٠ عٔ ايعامل

ا٭عُام، ٚنؿـ ايسٚاؾع ايها١َٓ ٚضا٤ ايػًٛى، ٚإًتٗاض ايتؿاع٬ت ٚايكطاعات ايساخ١ًٝ، ٚحتًٌٝ ارتباٜا 

ايسؾ١ٓٝ. ؾطغِ قٛض٠ يًصات ايؿطق١ٝ اييت تعٝـ سا٫ت َٔ ايكًل زاخٌ ٚطٓٗا، ٚوت عُل زتتُعٗا، 

تٝا٤ َٔ ايٛاقع انتتسٖٛض، ٚايؿكط انتسقع يػايب١ٝ ا٭ؾطاز، ٚايعازات انتٓبٛش٠، َكسضٙ ساي١ ايػدىت ٚا٫غ

ٜكٍٛ ايبطٌ حملبٛبت٘; غاخطٶا  .ٚايػًٛنٝات انتطؾٛن١، َع عذع ع٢ً َٛاد١ٗ تًو ايػًبٝات َٚعادتتٗا

 "َطبات اهلٛا٤ وت ايػُا٤ نشاض٠ بٝتهِ. ايتانػٞ ضؾض إٔ ٜسخٌ ساضتهِ وت َٔ ايٛاقع ايػ٤ٞ سٛهلُا:

 .5ايكباح..."

"َٔ أٜٔ غتذ٧ أَ٘ بجُٔ ايطس١ً إؾت نٛبٓٗادٔ. ٜٓبػٞ إٔ  ٚعٔ ايؿكط انتسقع ايصٟ تعاْٝ٘ أغطت٘ ٜتػا٤ٍ: 

، " تصنط ٚد٘ أَ٘، ٖٚٞ تعطٝ٘ حتٜٛؿ١ ايعُط، قايت ي٘: اْتب٘ ٜا 6تعطٝ٘ مثٔ تصنط٠ نطقت١ أٜهٶا"

ٚايطدٌ ادتايؼ  .8"قاٍ ي٘: أبٞ َطٜض..." نُا ٜهؿـ عٔ ـتّهٔ انتطض َٔ أًٖ٘ ٚاحملٝطؽت ب٘: .7ؾطٜـ..."

"غعٌ ايؿٝذ أَاَ٘ وت ايكطاض. تٓاثط ايطشاش ع٢ً ٚد٘ ؾطٜـ...اظزاز غعاٍ  ادتايؼ ظٛاضٙ وت ايكطاض:

                                                           
 .100م -ز.ت  –يبٓإ  -بريٚت  -زاض ايجكاؾ١  -ستُس ٜٛغـ صتِ: ؾٔ ايكك١  -1

.20م -2003 -زَؿل  -َٓؿٛضات احتاز ايهتاب ايعطب –مسط ضٚسٞ ايؿٝكٌ: ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، ايبٓا٤ ٚايط٩ٜا  -2

   -2005 -أغػطؼ -1يت -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١ –رتاخ ٚايبٓا٤ ايؿين وت أعُاٍ ستُس دربٌٜ ايطٚا١ٝ٥ مس١ٝ ايؿٛابه١: اي - 3

 .355م     

 -1999 -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١ -تطكت١ ق٬ح ضظم  -ضٚدط ب. ٖٝٓهٌ: قطا٠٤ ايطٚا١ٜ، َسخٌ إؾت تكٓٝات ايتؿػري -4

 .218م         

 .170م  -ٛبٓٗادٔستُس د٬ٍ: سب وت ن - 5

 .146انتكسض ايػابل: م  - 6

 .163انتكسض ايػابل: م  - 7

 .144انتكسض ايػابل: م  - 8
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ّٕ ضٚح ايطدٌ غتدطز َع غعاي٘" "ٜطقس ايؿٝذ وت ؾطاؾ٘...ٜػًِ ْؿػ٘  ٚٚايس نطقت١ .1ايؿٝذ...خٌٝ يؿطٜـ أ

ـتدض عٔ ٖصٙ ا٭ٚناع ؾعٛض ايصات بتٛتط زا٥ِ، ٚانططاب ٚ ; 3، "ًتٗطٙ َكٛؽ أنجط هتا نإ" 2يًؿطاف"

َػتُط، ٚاغرتاب ْؿػٞ ساز تعٝؿ٘ ٚتعاْٝ٘. َجاٍ شيو، ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ اييت ضمسٗا ايهاتب ٭بطاٍ ْك٘ 

ٝٶا  ايػطزٟ، ٚاييت تعهؼ ايٛاقع انتعٝـ وت ايٛدسإ ايؿطقٞ، خاق١ عٓس ؾ١٦ انتجكؿؽت، ايصٜٔ قتتًهٕٛ: ٚع

ٜٶا، ٚثكاؾ١ ٚاغع١، ٚاط٬عٶا ع٢ً سهاضات اٯخط. ؾبطٌ ايطٚا١ٜ )ؾطٜـ(، ٜػٝطط عًٝ٘ ايكًل ايسا٥ِ وت نٌ  ؾهط

، ٚ سؽت أخربت٘ اعرتاض 4"اضجتؿت أْؿاؽ ؾطٜـ" :أؾعاي٘ ٚأقٛاي٘، َٚٛاقؿ٘: عٓسَا غأيت٘ خطٝبت٘ عٔ ايػؿط

ت٘ ستبٛبت٘ بهصبٗا ع٢ً ، ٚسُٝٓا أع5ًُ"تكًكٌ ؾطٜـ وت دًػت٘ ... اضتعؿت ْرب٠ ؾطٜـ" :ٚايسٖا ع٢ً ايػؿط

. ٚانتكطع 6ٚايسٖا، وت غؿطٖا َع قسٜك١ هلا: "نػىت ع٢ً ؾؿت٘ ايػؿ٢ً...اختٌ تٛاظٕ ؾطٜـ. ناز ٜػكىت..."

ٚانتكطع ايػطزٟ ايتايٞ ظتػس ساي١ ايكًل ٚايتُعم ايساخًٞ ٚايكطاع احملتسّ وت أعُام ايبطٌ، عٓسَا ْػٞ 

ٝك١ اضتباط٘ بايؿتا٠ ايكاٖط١ٜ، ٚتطن٘ رتطب١ ؾتتهؿـ سك ;زب١ً خطٛبت٘ وت ٬َبػ٘ اييت غٛف تػػًٗا أَ٘

اب١ٓ عُ٘: "ضأ٣ ظبٝس٠ وت ٚدٗ٘...تصنط ايسب١ً ايصٖب١ٝ. ْػٝٗا وت دٝب ايبٓطًٕٛ. غتػػٌ أَ٘ ايبٓطًٕٛ. 

غتعجط عًٝٗا، ٚتؿعٌ ايسْٝا. ايٛيس خطز عٔ طٛعٞ. ٜٚٓٗاض سًُ٘. اْسؾع ظتطٟ. نأْ٘ ٫ ٜطاٖا. مسع امس٘. 

٘ بًٕٛ ايًٌٝ. غُػِ بؿ٤ٞ مل تػُع٘. هلح ٖٚٛ ظتطٟ. قطخت أقٛات ايًٌٝ. قاٍ ايتكت عٝٓاٙ بٛدٗٗا. ٚدٗ

. ٚ)نطقت١( سؽت ؾاٖست ٚايسٖا وت ساي١ 7قٛت خبري: ايبكط٠ ـتٛت َٔ اذتعٕ. قٛت ايٓاٟ ابتًع٘ ايكطار"

"انططبت. أؾكح قٛتٗا عٔ انططابٗا...اْهُؿت نطقت١ وت  نعـ ٖٚٚٔ; ٜكٝبٗا ارتٛف ٚا٫نططاب:

عٓسَا تأخط ؾطٜـ وت قطٜت٘; يٝأخص ضأٟ أًٖ٘ - ٚايعامل ايٓؿػٞ انتتٛتط ايكًل ايصٟ حتٝاٙ نطقت١ .8دًػتٗا"

تكٛضٙ ايؿكط٠ ايتاي١ٝ: "حتًُل وت غاع١ ٜسٖا. ايعَٔ ظتطٟ. عٝٓاٖا تسٚضإ. ؾطٜـ ٫  -أًٖ٘ وت خطبتُٗا

                                                           
 ايكؿش١ ْؿػٗا. - 1

 .157،158انتكسض ايػابل: م  - 2

 .151انتكسض ايػابل م - 3

 .139انتكسض ايػابل: م  -  4

 .140انتكسض ايػابل: م  - 5

.141انتكسض ايػابل: م  - 6

 .155م : ايػابلانتكسض  - 7

 .151انتكسض ايػابل: م  - 8
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بكعٶا غٛزا٤. ا٭ْؿاؽ  ظت٤ٞ...ايًٌٝ ٜٗبىت. ايٌٓٝ ٜطقس حتت قسَٝٗا. ايٓػ١ُ تطٚح ٫ٚ جت٧. تٓاثطت ايكٛاضب

 .1ضانس٠. ضَت ايٌٓٝ بكطع١ سذاض٠..."

ٚقًل ايصات ٜكٝبٗا وت أسب ا٭ٚقات إيٝٗا، ذتٌت١ حتكٝل سًُٗا بايػؿط يٰخط، ٚا٫ستهاى ب٘، ٚض١ٜ٩ سهاضت٘; 

ؾشؽت ؾطؽ)ؾطٜـ(َٔ إعساز أٚضام ايػؿط إؾت ايػطب تٓتاب٘ ساي١ َٔ ايكًل خّٛؾا ع٢ً ا٭ٚضام َٔ ايهٝاع، 

"حتػػٗا. ٜتدٌٝ وت ذتٌت١ َا أْ٘ غٝهع ٜسٙ وت  ا ع٢ً حتكٝل سًُ٘ وت ايطسٌٝ يٰخط ٚايٛقٍٛ إيٝ٘:ٚسطقٶ

دٝب٘ ؾ٬ ظتسٖا...تٛتطت أقابع٘. اَتست ـتػو أٚضام ايػؿط، ٜهػىت عًٝٗا، نأْ٘ ٜهػىت ع٢ً نطقت١، مل 

ّٕ أقابع٘ نًت ايططٜ ل إؾت دٝب دانت٘ ايصٟ ظتسٖا. ؾكسٖا. اطتًع قًب٘. دطت ٌْتطات٘ َصعٛض٠ ٚضا٤ٙ. تبؽت أ

 بساخ١ً أٚضام ايػؿط، أَػو ا٭ٚضام بكبه١ ٜسٙ؟ 

 . 2أخطدٗا َٔ دٝب٘. ئ ختؿ٢ ذتٌت١ عٔ عٝٓٝ٘. طاض بكسَٝ٘..."

 ;ًٚتًت َؿاعط ايكًل ٚايتٛتط ٚاٱسػاؽ بايػطب١ ت٬سل ايصات خاضز ٚطٓٗا، وت ضسًتٗا إؾت ؾها٤ اٯخط

ايسفتاضى يتشكٝل أًَُٗا وت ايًشام باٯخط ي٬غتؿاز٠  عٓسَا ضنب ؾطٜـ ٚنطقت١ ايطا٥ط٠ َتذٗؽت إؾتؾ

ٚانتٓؿع١; ٜكٝبُٗا ساي١ َٔ اٱسػاؽ بارتٛف ٚايتُعم ايساخًٞ; ٖٚصا َطدع٘ إؾت ٖذطتُٗا ايبًس اييت ْؿآ 

ؾٝٗا، ٚتٛدػُٗا َٔ ا٭ضض اجملٗٛي١/ؾها٤ اٯخط، ٚاييت مل ٜتعٛزا عًٝٗا. ٜؿكح عٔ ٖصا، ايؿكط٠ ايػطز١ٜ 

ٗا ٜتػاقىت. ايطا٥ط٠ ٫تعاٍ صتطٟ ع٢ً ا٭ضض؟ أْؿاغ٘ حتتهٔ نطقت١. قسضٖا ٜطتؿع...ٜكاّٚ ايتاي١ٝ: "قًب

ؾطٜـ ارتٛف بطَٛؾ٘. ٜبتػِ. ابتػاَت٘ تصٚب وت خٛؾ٘. ا٭ؾٝا٤ ترتْح وت عٝٓٝٗا. أطبكت نطقت١ 

دؿٓٝٗا...غُػُت بآ١ٜ ايهطغٞ... زؾؼ ؾطٜـ اذت٣ًٛ بؽت ؾؿتٝٗا بطعؿ١. ارتٛف ٜبتًع قٛت٘ أٜهٶا: 

تؿذعٞ ٜا نطقت١...تطتؿع ايطا٥ط٠. اْؿذط ايطعس وت أشْٝٗا. تػاقطت ا٭ؾٝا٤ سٛهلا. جتُست اذتطٚف بؽت 

. ٚ)ؾطٜـ( تػٝطط عًٝ٘ ساي١ قًل ٚتٛدؼ وت تٛاقً٘ َع اٯخط; ؾعٓسَا دًؼ ظٛاض ؾتا٠ 3ؾؿيت ؾطٜـ..."

دعٌ قٛت٘ ستبٛغٶا; ؾًِ ٜكٌ  ؾكطا٤، تكطأ، أضاز إٔ ٜػأهلا عٔ ايهتاب، ٚيػت٘ ٚستتٛاٙ، يهٔ تٛدػ٘ ٚتٛتطٙ

. ٚ)نطقت١( 4"أضاز إٔ ٜػأهلا باٱصتًٝع١ٜ. غأهلا بكٛت خاؾت. مل تػُع٘ ايؿتا٠. خؿٞ إٔ تهٕٛ...." :إيٝٗا

"قٛت  :تٓتابٗا ساي١ َٔ ايكًل َٔ اٯخط، ؾعٓسَا ٚدست ايؿتا٠ ايؿكطا٤ ـتٌٝ ع٢ً خطٝبٗا، ادتايؼ ظٛاضٖا

                                                           
.157انتكسض ايػابل: م - 1

 .161،162انتكسض ايػابل: م - 2

 .165،166انتكسض ايػابل: م  - 3

 .167م  :انتكسض ايػابل - 4
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. ٚؾعطت بإٔ 1بؽت انتكاعس...قايت نطقت١ غانب١: زَٗا ثكٌٝ..." ايطا٥ط٠ قتٮ ضأغٗا. خطت َػطع١. َؿت

ضسًتٗا إؾت اٯخط حتٌُ ايهجري َٔ اجملٍٗٛ، ٚإٔ ؾٝٗا ْٗاٜتٗا: "اضتعؿت غاقاٖا. ٌٖ تٓؿذط ايطا٥ط٠؟ اطتطـ 

. ٚ)نطقت١( وت ايعاق١ُ ايسفتاضن١ٝ قابًٗا ضدٌ زفتاضنٞ، 2قًبٗا. دطت زقات قًبٗا وت اجتاٙ ؾطٜـ..."

وت ٚدٗٗا نشه١ عاي١ٝ، ٚناز عتهٓٗا; ؾتكاب عاي١ َٔ ارتٛف ايؿسٜس ٚايكًل:" اْهُؿت وت ٚنشو 

ّٕ َٗسز بايكتٌ َٔ ايطدٌ ايسفتاضنٞ: " ؾعط باستكإ 3ٚقؿتٗا ع٢ً عتب١ ستٌ..."  . ٚعٓسَا عًِ)ايبطٌ( بأ

وت نٛبٓٗادٔ.  هُـ وت ٚقؿت٘...مسع قٛت ؾ٤ٞ ٜتُعم وت زاخً٘. حتًُ٘ قسَاٙ يٝٗطب...ٜٗطبْوت سًك٘...ا

 . 4غاقاٙ تطتعؿإ..."

ٚايعامل ايٓؿػٞ انتهططب، ٚاٱسػاؽ بايهعـ ٚارتٛف ايصٟ أقاب)ايبطٌ(عٓسَا أٚقؿت٘ ؾتا٠ ايًٌٝ، 

"اضتعؿت ؾؿت٘ ايػؿ٢ً. اْهُؿت أقابع٘  ٚاختاضت٘ بأقابعٗا، تٓاٚي٘ ٚضق١; ٜهؿـ عٓ٘ انتكطع ايػطزٟ ايتايٞ:

. ٚايطدٌ ايسفتاضنٞ 5ٕٚ نٌ ايعابطٜٔ. ؾعط بانططاب. تكًبت عٝٓاٙ..."ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ ايٛضق١. ٜكطأ...اختاضت٘ ز

ايؿاش ايصٟ دًؼ ظٛاض ايصات/ؾطٜـ، ٚايتكل ب٘، ٚطًب َٓ٘ إٔ ٜكشب٘ يبٝت٘، ٚغُع ي٘; س٦ٓٝص ٜكاب 

"نإٔ ؾطٜـ غكىت وت دب. ناعت قسضت٘ ع٢ً إٔ ٜتٓؿؼ...اضجتـ ٚدٗ٘  ايبطٌ عاي١ َٔ اهلًع ايؿسٜس:

     . 6بانتٛت..." با٫مش٦عاظ...ؾعط

 ّٕ ُٶا وت ناؾ١ دٛاْب سٝاتٗا، ٚوت نٌ أٚقاتٗا; ؾكاض ايكًل ٚبٗصا ٜتهح أ ايصات ايؿطق١ٝ تعٝـ قًّكا زا٥

 ؾعاؾت غطب١ ٚاغرتبٶا أُٜٓا سًّت.  ،عتاقطٖا ٜٚػٝطط عًٝٗا جتاٙ نٌ ؾ٤ٞ

ٜٴتِ ايهاتب ضغِ ؾدكٝات٘، ٜٚكسَٗا يًكاض٨ وت قٛض ٠ ٚانش١ ٚنا١ًَ، ظتب ز ـ ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ: يه٢ 

عًٝ٘ ٚقـ ادتاْب ا٫دتُاعٞ يهٌ ؾدك١ٝ َٔ ؾدكٝات ايعٌُ ايكككٞ، َٔ خ٬ٍ ٚقـ ايطبك١ اييت 

تٓت٢ُ إيٝٗا ايؿدك١ٝ، ٚتٛنٝح ايعٌُ ايص٣ تكّٛ ب٘ نٌ ؾدك١ٝ، ٚبٝإ ْؿاطٗا زاخٌ اجملتُع، ٚايب١٦ٝ 

ّٕ ٖصا ايبعس ي ٘ أثط نبري وت إنا٠٤ ايؿدك١ٝ، ٚتٛنٝح اييت تعٝـ ؾٝٗا: وت ايكط١ٜ أّ انتس١ٜٓ. ٫ٚ ؾو أ

                                                           
 .170،171م  :انتكسض ايػابل - 1

 .170م  :انتكسض ايػابل - 2

 .197انتكسض ايػابل م  - 3

.282،283انتكسض ايػابل م  - 4

 .179انتكسض ايػابل: م  - 5

، َٚا بعسٖا.313انتكسض ايػابل: م  - 6



 

956 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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ايبعس ايجكاوت  وت . نُا ٜتُج1ٌهتا ظتعًٗا َكبٛي١ َٚكٓع١ ;٬َستٗا، ٚتربٜط غًٛنٝاتٗا ٚتكطؾاتٗا

يًؿدكٝات َٔ خ٬ٍ: ايهتب اييت ٜكط٩ْٚٗا، ٚاٖتُاَاتِٗ ٚأْؿطتِٗ ايجكاؾ١ٝ، ٚانتطاسٌ ايتع١ًُٝٝ اييت 

. 2سكًٛا عًٝٗا. َجاٍ شيو نطقت١ ٚؾطٜـ َاظا٫ ٜسضغإ وت ادتاَع١ ٚقًٛا إيٝٗا، ٚايؿٗازات ايع١ًُٝ اييت

. 5، ٜٚ٪شٕ يك٠٬ ايؿذط4. ٚايؿٝذ ضنٛإ ٜكطأ زَٚا ايكطإٓ ايهط3ِٜٚابٔ ايعُس٠ ٜهٌُ زضاغت٘ وت إصتًرتا

. ٚٚايس ايبطٌ 7. ٚايبطٌ ٜسقل وت نتاب َهتٛب بايًػ١ ايسفتاضن6١ٝٚايبط١ً حتطم ع٢ً قطا٠٤ آ١ٜ ايهطغٞ

  .                                                                                                                            8خؿطا٤ ايكط١ٜؾٝذ 

يكس اغتطاع ايهاتب وت ضٚاٜت٘ َٔ خ٬ٍ جتػٝس ايٛاقع ا٫دتُاعٞ يؿدٛق٘; ايتعبري عٔ ا٭ٚناع ٚ

ٚايتدًـ. ؾايبطٌ قًل; ٫ ٜعطف َٔ أٜٔ  ،ٚانتطض ،ٚادتٌٗ ،ايؿكط :ع٘، سٝحا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ زاخٌ زتتُ

. ٚنطقت١ تعٝـ وت بٝت قسِٜ، وت قاع سٞ 9ٜأتٞ بجُٔ تصنط٠ ايػؿط يًبشح عٔ عٌُ، ٜٛؾط ي٘ استٝادات٘

ٚانتطض ٜٓٗـ ايصات; ؾايؿٝذ ضنٛإ ٚايس  .11ظٛاض با٥ع أنؿإ ،، زضدات غًُ٘ َتآن10١ًايعتٝل اذت١ًُٝ

ّٕ ضٚح ١12 َطٜضايبطً . ٚايطدٌ ايعذٛظ ايصٟ قابٌ ايبطٌ; ٜػٝطط عًٝ٘ انتطض، ست٢ إٕ ايبطٌ اعتكس أ

 .  13; يٝٓكصٙايعذٛظ غتكعس; ؾكؿع بػطع١ يٝؿتح ايٓاؾص٠

نُُاضغات، َٚٓٗا:  اجملتُع عازات ادتُاع١ٝ، أيؿٗا ؾهٌ وت عٔ ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ يًصات ايهاتب ٜٚعًٔ

وت ايعٚاز: ؾعٓسَا شٖب ؾطٜـ رتطب١ نطقت١; ٜػأي٘ ٚايسٖا عٔ أبٝ٘ ٚغبب عسّ اسرتاّ ايجٛابت ا٫دتُاع١ٝ 

                                                           
 .93م -َطدع غابل -ستُس نُاٍ غطسإ:  بٓا٤ ايكك١ ايككري٠ عٓس ٜٛغـ ايػباعٞ - 1

 .144م  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 2

 .145انتكسض ايػابل: م  - 3

 .163انتكسض ايػابل: م  - 4

 .166انتكسض ايػابل: م  - 5

 .165انتكسض ايػابل: م  - 6

 .167انتكسض ايػابل: م  - 7

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 8

 .146انتكسض ايػابل: م  - 9

 .161انتكسض ايػابل: م - 10

 .163انتكسض ايػابل: م - 11

 َٚا بعسٖا.،144انتكسض ايػابل: م - 12

 .144،145انتكسض ايػابل: م - 13
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 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

ًّا: ّٕ غ٪اٍ ٚايس ايعطٚؽ دا٤ 1أبٞ َطٜض. غٝذ٧ٝ عٓسَا ٜكح" –"  سهٛضٙ َع٘; ؾٝهصب قا٥ . ٚايٛاقع أ

تؿط بكٛض٠ تأنٝسٶا ٫سرتاّ ايعازات ايؿطق١ٝ وت ايعٚاز. َٚٔ ايعازات ٚايتكايٝس ايؿطق١ٝ ظٚاز ا٭قاضب، ٚاييت تٓ

١ّٝ وت اجملتُعات ايطٜؿ١ٝ، خاق١ ايكعٝس، ؾٛايس ؾطٜـ شنَّطٙ بأْ٘ غٝتعٚز اب١ٓ عُ٘ بعس إٔ ٜهٌُ زضاغت٘  دً

.2ادتاَع١ٝ

َٚٔ ايعازات ايؿطق١ٝ اييت أؾاض هلا ايٓل، تػط١ٝ انتطأ٠ ايكعٝس١ٜ يٛدٗٗا، َجاٍ شيو، وت ايكطاض: "ؾتا٠ ختؿٞ 

رتطاؾات عاز٠ تًّح ع٢ً بعض أٌٖ ايؿطم، نايتؿا٩ٍ بطؾ١ ايعؽت ٚايتُػو با .3ٚدٗٗا وت ططس١ غٛزا٤"

اغتبؿاضٶا بارتري، ايبطٌ: "ايكباح لتٌ ي٘ ايتؿا٩ٍ. عٓسَا تطف عٝٓ٘ ايٝػط٣ ٜٗبىت ارتري. ضؾت عٝٓ٘ ايٝػط٣ 

 .4وت ايكباح"

ري، ٚغتهع ايكػري ٜٛقط ايهب :ٚايرتابىت ا٭غطٟ عاز٠ ؾطق١ٝ، َٚبسأ زٜين أقٌٝ وت اجملتُع; ؾساخٌ ا٭غط٠ 

. َٚٔ خكٛقٝات اجملتُع ايعطبٞ ايػري٠ 5٭ٚاَطٙ; َجاٍ شيو نطقت١ تػتأشٕ ٚايسٖا وت انتٛاؾك١ ع٢ً ايػؿط

ع٢ً احملبٛب; ؾهطقت١ أقابتٗا ايػري٠ ٚايػٍٝت ايؿسٜس عٓسَا ٫سٌتت ؾتا٠ ؾكطا٤ ـتٌٝ ع٢ً خطٝبٗا ؾطٜـ، 

ٝٶا عتسِّخ نطقت١. ٚؾطٜـ اؾتايت غهبٶا، ٚاٖتاز ايسّ وت ضأغ6ٚتطغب وت ستازثت٘  . 7٘ عٓسَا ٚدس زفتاضن

ٜٚؿري ايهاتب إؾت بعض ايعازات ايػًب١ٝ وت ايؿطم، َجٌ عسّ اسرتاّ خكٛق١ٝ اٯخط، ٖٚصٙ ًتاٖط٠ وت 

اجملتُعات ايؿطق١ٝ، ٫ٚ صتسٖا وت اجملتُعات ايػطب١ٝ; ؾهطقت١ عٓسَا دًػت ع٢ً ؾاط٧ ايٌٓٝ تٓتٌتط 

ًُت وت دًػتٗا ...اقرت ايؿاب َٓٗا. ٫ ـتٝع ٬َست٘ ... غكىت خطٝبٗا: "تٓبٗت. أسس ايؿبإ ٜطقبٗا. ـتً

ايؿاب ايصٟ جتاغط ع٢ً ٚسستٗا بادتًٛؽ. اْتؿض قًبٗا. ٖاكتٗا بٓربت٘ ايكًعا٤: ايكُط ظتًؼ ٚسٝسٶا. 

 . 8تهٛض ايػهب وت ٜسٖا. ضَت٘ عصا٥ٗا. دطٟ ايؿاب َصعٛضٶا"

                                                           
 .144انتكسض ايػابل: م - 1

انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 2

 .143انتكسض ايػابل: م - 3

.162انتكسض ايػابل: م - 4

 .140انتكسض ايػابل: م - 5

 .166،167انتكسض ايػابل: م - 6

 .183انتكسض ايػابل: م - 7

 .158،159انتكسض ايػابل: م  - 8
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 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

ٝٶا وت ايتعبري  عٔ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ هلا، ٚوت ايؿدٛم اييت قتجٌ َٚٔ ٖٓا ـتٌتٗطت  ايصات ايؿطق١ٝ ادتُاع

ْٶا عٔ ا٫ْتُا٤ يهٌ َا ٖٛ ؾطقٞ; ؾتكبح اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًؿدٛم  سهٛضٖا وت ايٓل ايػطزٟ إع٬

نصيو جتػست ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ وت اٱساي١ إؾت ايجكاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ايؿعب١ٝ اييت  .تكٜٛطٶا يٛاقع عٝين

عطب١ٝ َٔ عازات ٚتكايٝس ضاغد١، غتهع هلا ادتُٝع، ٜٚأـتط بٗا. ٖصٙ ايعازات ـتٝع اجملتُعات ايؿطق١ٝ/اي

ٝٶا شا َطدع١ٝ ثكاؾ١ٝ وت اجملتُع ايؿطقٞ.  ْٶا تطاث  تؿهٌ عٓٛا

ٝٶــا ٜٶا ٚدػطاؾٝــا،  قــٛض٠ اٯخــط: –ثاْ ٝٶــا، ٚسهــاض ٜٶــا، ٚثكاؾ اٯخــط وت ايــٓل ٖــٛ انتدــايـ يًــصات ٚانتٓــاقض هلــا: ؾهط

ٝٶا، ٚادت ٝٶا، ٚغٝاغ ِّ ٫ ٜٓتُٞ يٌٓتاَٗا عا١َ. ٚاٯخط ي٘ مسـات ٚخكٛقـٝات ٫ تتهؿــ إ٫    ٚتاضغت ٝٶا; َٚٔ ث ُاع

وت حتسٜـــس اٯخـــط ٚعانتـــ٘ ارتـــام بـــ٘، بٓـــا٤ عًـــ٢ ايتٓاقهـــات    -بؿـــهٌ نـــبري-بـــإزضاى ايـــصات، ايـــيت تػـــِٗ  

 :وت ـتــج٬ت ث٬ثــ١ صٟ تتهــح قــٛضت٘  ايــ اٯخــطيــو ٚا٫خت٬ؾــات ايــيت ت٪قــٌ ايع٬قــات ٚايكــطاعات بُٝٓٗــا. ش   

، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ.دتػس١ٜا

أ ـ ايكٛض٠ ادتػس١ٜ: انت٬َح ادتػس١ٜ هلا أ١ُٖٝ نرب٣ وت تؿػري ٚتربٜط نجري َٔ أفتايت ايؿدك١ٝ، ٚتكبًٗا 

. ٚقاض٨ ايطٚا١ٜ 1يس٣ ايكاض٨; ٚهلصا ظتب إٔ " تتػل َع طبٝع١ ايسٚض ايؿين ايصٟ تكّٛ ب٘ ايؿدك١ٝ وت ايطٚا١ٜ"

ؿدك١ٝ، ٚحتسٜس ٬َستٗا ٚأبعازٖا انتدتًؿ١، ٚتٛنٝح َهْٛاتٗا، ست٢ تكري َكٓع١ ظتس عٓا١ٜ بايػ١ بطغِ اي

ٚٚاقع١ٝ، ٚتعطٝٓا قٛض٠ َع١ٓٝ كت١ًٝ يًشٝا٠، ٚنأْٗا جتطٟ وت ططٜكٗا ايطبٝعٞ. َٚٔ ٌَتاٖط شيو 

; " ؾايتػ١ُٝ 2ا٫ٖتُاّ، ا٫غِ ايصٟ ٜعّس:" أٍٚ زيٌٝ ع٢ً ؾطع١ٝ ٚدٛز ايؿدك١ٝ، ٚسل سهٛضٖا وت ايٌتاٖط"

 .3نطٚض٠ ٌْتطٶا إؾت ٚدٛز ٖصٙ ايتػ١ُٝ وت ايٛاقع ايعٝاْٞ يًبؿط، بٗا قتٝع بعهِٗ بعهّا"

ٚوت بٓا٤ قٛض٠ اٯخط عتطم ايهاتب ع٢ً اٱتٝإ بُٓاشز غطب١ٝ زٕٚ حتسٜس اغِ عًِ، قتٝعٖا، ٚعتسزٖا،  

عاظف، َػ١ٝٓ، ٜٚهؿـ خكا٥كٗا. ٚي٘ وت شيو تٜٓٛعات َتعسز٠، َٓٗا: ا٫نتؿا٤ بصنط أيكاب ١َٝٓٗ، َجٌ: 

َهٝؿ١ طريإ، أٚ ايٓػب إؾت َٛاطٔ إقا١َ ايؿدك١ٝ، َجٌ: اَطأ٠ ٜابا١ْٝ، ايطدٌ ايسفتاضنٞ، أٚ اغتدساّ 

أمسا٤ قؿات ـتٝع ايؿدك١ٝ عٔ غريٖا، َجاٍ شيو: ضدٌ عذٛظ، ضدٌ غهري، ؾت٢، ؾباب ْازٟ ادتٓؼ، ؾت٢ 

اٱتٝإ بأيؿاًت ايكطاب١: َجاٍ شيو:  أٚ ؾتا٠ عاض١ٜ. ٫ٍٙ، ظٚز، قب١ٝ، ؾتا٠ ايًٌٝ، ؾتٝات ْازٟ ادتٓؼ، ؾتا٠ ١ٖٝ٫،

                                                           
 .26م –1993 –2يت –زاض انتعاضف -ط٘ ٚاز٣: زضاغات وت ْكس ايطٚا١ٜ  -1

 .356م -2005 -أغػطؼ -1يت -اهل١٦ٝ ايعا١َ ايجكاؾ١ -مس١ٝ ايؿٛابه١: ايرتاخ ٚايبٓا٤ ايؿين وت أعُاٍ ستُس دربٌٜ ايطٚا١ٝ٥ - 2

.349م –2002–1يت -تْٛؼ –قؿاقؼ –ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ –ألتس ايػُاٟٚ: ؾٔ ايػطز وت قكل ط٘ سػؽت 3- 
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ٚأخريٶا تعُِٝ ا٫غِ زٕٚ شنط اغِ أٚ يكب، َجاٍ شيو: قٛت ضدٌ، قٛت أْجٟٛ.  .أب٢، أَٞ، أخٞ، ع٢ُ

ٚايهاتب ٜٗسف َٔ ٚضا٤ عسّ شنط اغِ عًِ يٰخط;  إؾعاض انتتًكٞ بايتباعس ٚانتػاؾات ايب١ٝٓٝ بؽت ايصات 

ٌّ غاَهٶا، غري َعطٚف، زتٍٗٛ اهل١ٜٛ ٚاٯخط، ٚتأنٝس عسّ ا ّٕ اٯخط ًت ْسَاز ايصات وت اٯخط، ٚاٱؾاض٠ إؾت أ

ٖٚصا  ;ؾاٯخط ايػطبٞ ْهط٠ زتٗٛي١، يتعُٝل ؾهط٠ ايتباعس ايؿهطٟ ٚاذتهاضٟ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٞ بُٝٓٗا .يًصات

بٝع١ اذتها١ٜ ٭ٕ "بطٌ ايكك١ ٜهٕٛ ْهط٠ زتٗٛي١...إشا قكس انت٪يـ شيو َٔ أدٌ َػع٣ ؾين، ٜتػل َع ط

ّٕ ٖصا اٯخط عتٌُ ؾهطٶا َٚؿاِٖٝ َتٓاؾط٠ َع َا تتُػو ب٘ ايصات َٔ 1اييت ٜػطزٖا" . ؾايهاتب ًُٜح إؾت أ

 قِٝ َٚباز٨. 

ّٕ ايؿدكٝات وت ايٓل ايػطزٟ هلا  ٚايبعس ادتػسٟ يٰخط ي٘ مسات٘ َٚعانت٘ اييت ـتٝعٙ عٔ غريٙ، سٝح إ

ا٭خط٣. ؾا٭ْج٢ ا٭ٚضٚب١ٝ تتكـ بأْٗا بٝها٤ ؾكطا٤، شات  ٬ََح أٚضٚب١ٝ، ختكٗا، ٚتؿطقٗا عٔ ا٭دٓاؽ

ٚايػاقؽت ايطًٜٛتؽت ايطؾٝكتؽت،  ،ٚايبؿط٠ ْاقع١ ايبٝاض ايؿعط ا٭ؾكط ٚايعٝٓؽت ارتهطاٜٚٔ أٚ ايعضقاٜٚٔ،

ٚا٫عتُاز ع٢ً ايٓؿؼ، ٚنصيو ايطدٌ ا٭ٚضٚبٞ ي٘ ايعسٜس َٔ  ،ٚاذت١ٜٛٝ ٚايٓؿايت ،ٚايكٛت انتٓدؿض

١ اييت ٜؿتٗط بٗا ٚـتٝعٙ عٔ غريٙ. ٚصتس يصى فتاشز نجري٠ َٚتٓٛع١. َجاٍ شيو ايؿتا٠ اييت ايكؿات انتعطٚؾ

. َٚهٝؿ١ ايطا٥ط٠ أْج٢ 2"ؾتا٠ ؾكطا٤، ـتٌٝ بطأغٗا... أقابعٗا ضؾٝع١... ٚدٗٗا َبتػِ" :دًػت ظٛاض ايبطٌ

. ٚقاسب١ ايبٝت ايصٟ 4قا٤"، "...شات عٕٝٛ ظض3ضقٝك١ ،ْؿٝط١، تتػِ باذت١ٜٛٝ ايسا١ُ٥: "تتٓكٌ نايؿطاؾ١..."

ٓٶا هتا ٜعتكس"5ٜػهٔ ؾٝ٘ ايبطٌ: "... غٝس٠ نايكُط" ، "... 7، "...وت عٝٓٝٗا يٕٛ ايبشط"6، "ٚنح أْٗا أقػط غ

، "عاض١ٜ نأْٗا 9. ٚؾتا٠ انت٢ًٗ: "نؿـ دػسٖا عٔ بٝاض نايٓٛض. تؿذط دْٓٛ٘"8دػسٖا ا٭بٝض "

ػت بؿػتإ بًٕٛ دًسٖا، تكؿع ع٢ً ايكدٛض بطؾاق١ د١ٝٓ...ؾهت أغط ؾعطٖا. تطاقل ايؿعط سٛهلا...انت

                                                           
 .199م –2001-ايكاٖط٠  –يٛصتُإ -ايؿطن١ انتكط١ٜ ايعانت١ٝ يًٓؿط –شز ط٘ ٚاز٣: ايكك١ زٜٛإ ايعطب، قهاٜا ٚفتا -1

 ،َٚا بعسٖا.166م  -ستُس د٬ٍ : سب وت نٛبٓٗادٔ - 2

 .167انتكسض ايػابل: م  - 3

 .169انتكسض ايػابل: م  - 4

 .177انتكسض ايػابل: م  - 5

 .190انتكسض ايػابل: م  - 6

 .193انتكسض ايػابل: م  - 7

 .194ايػابل: م انتكسض  - 8

 .275انتكسض ايػابل: م  - 9
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. ٚظٚز انتطأ٠ 3، " نؿـ دػسٖا عٔ بٝاض نايٓٛض..."2، "... تطاقل قسضٖا ايصٟ ب٬ قٝٛز..."1ضاقك١ بايٝ٘..."

. 5"بؿؿتؽت ضقٝكتؽت. ختًُٝٗا ؾؿيت اَطأ٠..." . ٚايطدٌ ايؿاش ٜتػِ:4انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ "...ضدٌ ؾاضع ..."

شٚ ؾاضب أقؿط، عتٌُ ٚدٗ٘ ا٫بتػا١َ اييت ضآٖا ع٢ً ٚد٘ انتطأ٠ اييت جتًؼ حتت ٚقاسب انتًٗٞ: "ضدٌ 

 . 7، "عٝٓاٙ نايككط..."6اي٬ؾت١..."

ْٶا– ٬ٜٚسٍت ؾايبطٌ ضأ٣ ؾيتٶ ٚؾتا٠  ;صنط ٚا٭ْج٢خط/ايإٔ ٖٓاى تكاضبٶا ٚتؿابٶا وت انت٬َح ادتػس١ٜ يٰ -أسٝا

ُا: "عازت ٌْتطات٘ تتؿطغُٗا َٔ دسٜس. تبؽت ي٘ أْ٘ ئ ظتًػإ َعٶا ع٢ً َػاؾ١، ٚمل ٜػتطع ايتُٝٝع بٝٓٗ

، " 8ٜػتطٝع إٔ قتٝع ايؿت٢ َٔ ايؿتا٠. ؾؿعطُٖا طٌٜٛ. ٚدػسُٖا ب٬ تهاضٜؼ. ٚارتٛامت وت أقابعُٗا..."

 . 10، " ايطداٍ نايٓػا٤ ٖٓا ...ٜرتنٕٛ ؾعٛضِٖ"9نٌ ايٛدٛٙ وت نٛبٓٗادٔ َتؿاب١ٗ"

 ّٕ وت قٛض٠، تٴٌتٗط تهطٜؼ ايهاتب  تتبس٣ -وت ٖصا ايٓل-دتػس١ٜ يٰخطانت٬َح اٚاْط٬ّقا هتا غبل ٜتهح أ

ٜ٪نس َٔ ضمسٗا ع٢ً ايػُات انت٬ست١ٝ ٚايتكاغِٝ، شات ايٛغِ ايػطبٞ. قٛض٠ تبسٚ  ،يؿٛاقٌ ٚتكاطعات

شتتًؿ١ اخت٬ّؾا نبريٶا َع قٛض٠ ايصات، ٖصا ايٛقـ ايؿػٝٛيٛدٞ دا٤ َٔ ٌَٓتٛض ٚض١ٜ٩ ايصات يٰخط. 

ّٕ قٛض ٠ اٯخط ادتػس١ٜ تؿهٌٝ َٔ انت٬َح اييت تبسٚ ؾٝٗا ؾ٦ٝٶا َٔ ادتُاي١ٝ، ٚشيو َا تطنع عًٝ٘ ٬ٜٚسٍت أ

وت ضمسٗا يٰخط َٔ َٓطًل ادتُاٍ وت ايٓاس١ٝ ادتػس١ٜ، َع بعض َٔ ٌَتاٖط  -بؿهٌ ٚانح  -ايصات 

 زٟ.ا٭ْٛث١ ٚاٱغطا٤; ٖٚصا َطدع٘ ا٫ْبٗاض ايػطشٞ ٚايػاشز يًصات باٯخط ٚسهاضت٘ ٚضقٝ٘ انتا

اييت" تؿٌُ ادتٛاْب ٚ ،ب ـ ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝ: اعت٢ٓ ايهاتب أثٓا٤ ضمس٘ يؿدكٝات٘ بتٛنٝح انت٬َح ايٓؿػ١ٝ

اييت تتكٌ بايؿدك١ٝ َٔ ايساخٌ، َجٌ ايكؿات ارتًك١ٝ انتدتًؿ١ اييت تتػِ بٗا، ٚاذتا٫ت ايٓؿػ١ٝ انتتبا١ٜٓ 

يٓل نجريٶا َا ظتٓح يتكسِٜ قٛض٠ ْؿػ١ٝ . ٚايهاتب وت ٖصا ا11اييت تعرتٜٗا، ٚٚقـ َؿاعطٖا انتدتًؿ١"

                                                           
 .254،255انتكسض ايػابل: م  - 1

 .274انتكسض ايػابل: م  - 2

 .275انتكسض ايػابل: م  - 3

 .267انتكسض ايػابل: م  - 4

 .212انتكسض ايػابل: م  - 5

 .183انتكسض ايػابل: م  - 6

.203انتكسض ايػابل: م  - 7

 .226انتكسض ايػابل: م - 8

 .210انتكسض ايػابل: م - 9

.182انتكسض ايػابل: م - 10

داَع١  –ن١ًٝ اٯزاب –ضغاي١ زنتٛضاٙ -ٚيٝس ستُس غبٛض: ا٭ؾهاٍ ايككك١ٝ وت ايٓجط ايعطبٞ وت ايكطْؽت ارتاَؼ ٚايػازؽ يًٗذط٠  -11

   ايكاٖط٠ 
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يٰخط َب١ٝٓ ع٢ً ا٭يٛإ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٭طٝاف ايؿعٛض١ٜ َٔ خ٬ٍ ض١ٜ٩ ايصات يٰخط; ٱَاط١ ايًجاّ عٔ أعُام 

 ايؿدك١ٝ، ٚنؿـ خباٜاٖا. 

ٚقس قّسّ ايهاتب ايعسٜس َٔ اٱؾاضات  ايٓؿػ١ٝ يتأطري ؾدك١ٝ اٯخط، َٚٔ شيو اتكاف اٯخط بايٌٓتاّ 

ًّا، تكٍٛ َجاٍ شيو ا٫يتعاّ; ٚ غٝس٠ ايبٝت ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ ايصات، ـتٓع ا٫ظعاز ٚايهشو ٚايهٛنا٤ يٝ

َٔ  -نجريٶا –. نصيو قاسب١ ايبٝت اْععذت 1نطقت١: "غٝس٠ ايبٝت تططزْا. ايهشو وت ايًٌٝ هتٓٛع"

كًّا. َتعذًّا. ٜطٜس إٔ " زّم ايباب زّقا َت :ايصات/ؾطٜـ; ٭ْ٘ ططم ايباب بؿس٠ ٚعٓـ، ؾأؾكسٖا ابتػاَتٗا

ًٜك٢ نطقت١...مل ٜؿتح ايباب. متٔ إٔ ضْؽت ادتطؽ ٫ ٜكٌ سذطتٗا...نطب ايباب ارتؿيب بكبه١ ٜسٙ. 

ّٕ ايػٝس٠ غانب١...اعتصض هلا..."  . 2اْؿطز ايباب عٔ ٚد٘ اَطأ٠...غُػِ َطتبّها...ؾطٔ أ

٠ ايسفتاضن١ٝ َع ايصات/ؾطٜـ; ؾاضنت٘ ٜٚتػِ اٯخط باسرتاّ َؿاعط ايػري ٚتكسٜطٖا، ٖٚصا َا ؾعًت٘ انتطأ

سايت٘ ايٓؿػ١ٝ انتتسٖٛض٠، ٚاسرتَت زَٛع٘ ايػعٜط٠; ؾاغتُعت ي٘، ٚساٚيت ايتدؿٝـ َٔ َُٖٛ٘: "اْؿذط 

ٝٶا. استُت انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ بكُتٗا، أطؿأت ايػٝذاض٠. نأْٗا بٗصا حترتّ زَٛع٘..." اٯخط ْؿٝىت ٚ. 3بان

" قؿع ايطدٌ نعكؿٛض. آيت٘ :ًٜٗٝ٘ عٓ٘ ؾ٤ٞ، َجاٍ شيو قاسب انتًٗٞستب يًعٌُ، سطٜل ع٢ً َتابعت٘، ٫ 

، " آي١ 5، "تصٚب نشهت٘ عٓسَا ٜطتؿع قٛت اٯي١ اذتاغب١..."4اذتاغب١ تسم. تبٝٓت أْٗا ؾػًت٘ عٔ آيت٘..."

. ٜٚبصٍ ٖصا ايطدٌ نٌ دٗسٙ ٚٚقت٘ يًهػب، ٚإصتاح ايعٌُ; 6ايطدٌ اذتاغب١ تسم. نشهت٘ تطٕ وت احملٌ"

بأٟ ؾ٤ٞ ٫غتُطاض عًُ٘، ٚتػٝطط عًٝ٘ ايٓؿع١ٝ ٚانتكًش١; ؾٝتعاٌَ ٜٚتعاقس َع نٌ َٔ ُٜٓٞ  ٜٚهشٞ

ٜٚعٜس نػب٘، ؾٗٛ ٜعطض ع٢ً ايصات/نطقت١، ايعٌُ َع٘ وت احملٌ; يجكت٘ وت قسضات ايؿطم ٚأًٖ٘، ؾِٗ 

ًُؽت َعٞ. أضٜس "َاشا تكٛيؽت؟ تع:  –ٚإٕ ناْٛا ٫ ٜػتػًْٛٗا-قتتًهٕٛ ارتريات ايعسٜس٠ َٚكَٛات ايٓذاح 

ؾعاع مشػهِ ٜطٌ ع٢ً هتًهيت. تكؿؽت َعٞ وت ٖصا انتهإ وت َٛاد١ٗ ايباب، ٫ أضٜس غري ٖصا. تعطؽت 

. 7ابتػاَتو يًساخًؽت. أضٜس يعبا٥ين إٔ ٜتسؾ٪ٚا عطاض٠ ايبػ١ُ. ٚأزؾع يو َا تطٜسٜٔ...نٌ َا تطٜسٜٔ..."

                                                           
 .176م -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1

 .189،190انتكسض ايػابل: م - 2

 .264انتكسض ايػابل: م  - 3

 .198انتكسض ايػابل: م  - 4

 .239انتكسض ايػابل: م  - 5

 .277انتكسض ايػابل: م  - 6

.199انتكسض ايػابل: م - 7
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ّٕ ايػطب َاظاٍ ٜط٣ وت ايؿطم  َكسضٶا ٫ ٜٓهب َٔ ارتريات، ٚأْ٘ ٫ غين ي٘ عٔ ايًذ٤ٛ ٚوت ٖصا إؾاض٠ ق١ٜٛ إؾت أ

ٝٶا ظصب٘ يؿها٥٘، ٚغًب قٛت٘، ْٚٗب  يًؿطم يٓٗب خريات٘ ٚاغتٓعاؾٗا، غٛا٤ باست٬ٍ أضن٘ قسقتٶا; أّ ساي

 خريات٘ انتتبك١ٝ.

ّٕ سطم اٯخط ع٢ً ايبشح عٔ ايصات َٚؿاضنتٗا  ايعطٜل عٛز٠ يًتاضٜذ  -وت ايٛاقع- ٜعّسنُا أ

ٚسهاضات٘ ايعطٜك١ ٚتاضغت٘ ايٓاقع غٛا٤ أنإ وت أضن٘ أّ سؽت ناْت ضاٜات ايعطب  يؿطم ايعطبٞ/ايًصات

ٝٶا نٌ  ;خؿاق١ وت مسا٤ ا٭ْسيؼ ِّ ًّا أضض ايؿطم، ٚبكٞ ؾٝٗا عكٛزٶا، ْاؾطّا َٚٓ ٜٶا ستت َٚٔ ٖٓا دا٤ اٯخط غاظ

بىت ايؿطم بب٬ز ايػطب، ع٢ً ض -ؿتهط ٚخسٜع١–أغباب ايهعـ ٚاهلٛإ ٚايؿطق١ ؾٝٗا. نُا عٌُ اٯخط

ٓٶا أْ٘  ٚا٫ستٝاز إيٝٗا، ٚايٌٓتط إيٝ٘ ع٢ً أْ٘ َطنع ايعًِ ٚاذتهاض٠، بططح ؾعاض "َطنع١ٜ اذتهاض٠"، َعً

ٝٶا، ٚوت ايٛقت شات٘ سطم ايػطب ع٢ً تؿهٌٝ ثكاؾات ايصات ٚتؿهريٖا ؿتا  ٝٶا عانت ٜٶا نْٛ قتتًو َؿطٚعٶا سهاض

نع١ٜ، َع زع٠ٛ ؾعٛب ايصات يًتدًٞ عٔ ثكاؾتٗا ٚتؿهريٖا ٜتٓاغب َع اهل١ُٓٝ انتطًك١ يًشهاض٠ انتط

ٚسهاضتٗا، َٔ سٝح ٖٞ سهاضات ز١ْٝٚ; ناْت غبب تأخطِٖ; ٚنإ يصيو عٌتِٝ ا٭ثط وت صتاح اٯخط وت 

ضبىت ايصات ب٘ ٚبب٬زٙ ٚسهاضت٘، اضتباّطا ٜكٌ يًعؿل، ٖٚصا َا ٜ٪نسٙ اٯخط وت تٛاقً٘ َع ايصات:" هتًهيت 

إيٝٗا َٔ نٌ ايسْٝا...٫ ظت٤ٞ هتًهيت غ٣ٛ ايعاؾكؽت أٜهٶا...ٜبسٚ وت عٝٓٝو ايكػري٠...ظت٦ٕٝٛ 

 .2، " أضٜس مشػهِ ٜطٌ ع٢ً هتًهيت..."1ايػُطاٜٚٔ ايعؿل. تؿهًٞ..."

ٚاٯخط وت قطاع٘ َع ايصات قتتًو ثك١ عاي١ٝ بٓؿػ٘ ٚبكسضات٘ ايتأثري١ٜ وت ايصات، ؾكاسب انت٢ًٗ عٓسَا ضأ٣ 

"تؿهًٞ ٜا  ثك١ َٔ عٛزتٗا إيٝ٘، ٚبايؿعٌ عازت إيٝ٘; ؾكاٍ هلا بجبات ٚتباٖٞ: نإ ع٢ً -أٍٚ َط٠-نطقت١ 

ٜٴٌتٗط اٯخط َعطؾت٘ ايك3١ٜٛأَريتٞ. عٓسَا ضأٜتو با٭َؼ. عطؾت أْو غتذ٦ٝؽت َط٠ أخط٣" أضض ب . ٚ

 ايصات، بهٌ تؿاقًٝٗا، وت إؾاض٠ ٫ست٬ٍ ايػطب يًؿطم، ٚبكا٥٘ وت أضن٘ عؿطات ايػٓٛات، ٜكٍٛ ٚظتٍٛ وت

وت ْرب٠  -عٔ أضض ايؿطم-دٛاْبٗا، ٫ ٜرتى ؾربٶا إ٫ ْٚعٍ ؾٝ٘، ٜػتًٗه٘ ٜٚٓٗب٘. ٜكٍٛ ايطدٌ ايسفتاضنٞ

:ٍٙ  .5، "تعطؾين اذتذاض٠...إْين عاؾل..."4أعطف ب٬زنِ..." ،"ب٬ز خٛؾٛ عاي١ٝ نًٗا اعتعاظ ٚتبا

                                                           
 .198انتكسض ايػابل: م  -  1

 .199انتكسض ايػابل: م  -  2

 .198انتكسض ايػابل: م  -  3

 .198انتكسض ايػابل:  - 4

 ايكؿش١ ْؿػٗا. انتكسض ايػابل: - 5
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اٍ، حتت ؾعاض َبسأ اذتط١ٜ; َجاٍ َٚٔ قؿات اٯخط اٱع٬ٕ عٔ َازٜت٘ وت دطأ٠ َٓؿط٠ ٚإباس١ٝ ظا٥س٠ وت ا٭ؾع

ٚؾطٜـ "أبكط ؾت٢ ٚؾتا٠ ٜتشسإ وت  .1شيو: ايؿتا٠ ايؿكطا٤ وت ايطا٥ط٠ ـتٌٝ وت دطأ٠ بطأغٗا، ٚحتسخ ؾطٜـ

، " 2ؾطؾ١ ٚاسس٠. هلح أْؿاغ٘. مسع نطقت١ تكٍٛ: ؾ٤ٞ َكطف. جتُعت ضا٥ش١ ا٭دػاز وت أْـ نطقت١ "

ٚع٢ً ؾاط٧ ايبشط" أبكط ؾطٜـ ؾتا٠ عاض١ٜ نأْٗا د١ٝٓ.  .3نُا أبكطت نطقت١ اَطأ٠ عاض١ٜ ايكسض..."

ّٕ عًُٗا ٖٛ إٔ ختًع ٬َبػٗا.  .4جتًؼ ع٢ً ايكدط٠. جتؿـ دػسٖا..." " قايت ي٘ ايؿتا٠ ايسفتاضن١ٝ أ

َٶا يًذٓؼ. ٚوت انتػا٤..." "دطت إؾت : . ٚحتاٍٚ إغٛا٤ ايصات بأ5ٕٚجتًؼ أَاّ ايهاَريا طٛاٍ ايٓٗاض. تكٛض أؾ٬

. دط٣ ؾطٜـ وت أثطٖا. استُت بػطٜطٖا. دػسٖا أبٝض... ٬َبػٗا تٓاثطت ع٢ً أضض سذط٠ سذط٠ ايّٓٛ

"تطنت باب  . ٚؾطٜـ عٓسَا شٖب يط١ٜ٩ نطقت١ ٚدًؼ وت ايػطؾ١، ؾاٖس قاسب١ ايبٝت6ايّٓٛ اي٬َع١"

ضغب١ أخؿتٗا اذتُاّ َؿتٛسٶا...تكبب ايعطم وت دبٗت٘. تطًع باب اذتُاّ. انتطأ٠ ختًع ٬َبػٗا. ضأ٣ وت عٝٓٝٗا 

ْٶا يتؿذٝع انتاض٠ ع٢ً زخٍٛ ْازٟ ادتٓؼ: "ايؿتا٠ اختاضت٘  .7بهشه١ غاشد١..." ٚوت ايؿاضع ؾتا٠ تٛظع إع٬

اْهُؿت أقابع٘ ٖٚٛ ٜتٓاٍٚ ايٛضق١. ٜكطأ: ْاٍز يًعطٟ ع٢ً بعس  أقابعٗا. تٓاٚي٘ ٚضق١. اضتعؿت ؾؿت٘ ايػؿ٢ً.

 .8خطٛات...غتًكاْٞ ٖٓاى بعس قًٌٝ..."

إٔ ايهاتب اغتطاع جتػٝس ايعامل ايٓؿػٞ يؿدك١ٝ اٯخط وت قٛض٠ ْؿػ١ٝ زقٝك١ َٚعرب٠، َٔ  ٚبٗصا ٜتهح

ٚانت٬َح ايٓؿػ١ٝ تؿـ عٔ ؾدك١ٝ: ٌَٓت١ُ، ًَتع١َ  .خ٬ٍ إؾاضات ْؿػ١ٝ ت٪طط اٯخط، ٚتعهؼ خباٜاٙ

ّٕ اٯخط ع اؾل يًشط١ٜ بايٌٓتاّ، ٚستب١ يًعٌُ ظس، تهاؾح ٱصتاس٘ بهاؾ١ ايػبٌ انتؿطٚع١ ٚغريٖا، ًٚتٗط أ

ٚا٫ْط٬م َٔ أغط ايكٝٛز، َٓػُؼ وت ضغبات٘ ًَٚصات٘، ٜبصٍ ستا٫ٚت عسٜس ٱؾباع غطا٥عٙ انتتساؾع١ وت أؾهاٍ 

تطَٞ ايطٚا١ٜ إؾت ايتأنٝس ع٢ً سٓؽت ٚاضتبايت ايػطب يًؿطم نُا غاؾط٠ َٓؿط٠، تهؿـ عانت٘ انتازٟ انتػٝطط. 

                                                           
 166انتكسض ايػابل: م  - 1

 .220انتكسض ايػابل: م  - 2

 .242انتكسض ايػابل: م  - 3

 .254انتكسض ايػابل: م  - 4

 .265انتكسض ايػابل: م  - 5

 .275انتكسض ايػابل: م  - 6

 .193انتكسض ايػابل: م  - 7

.179انتكسض ايػابل: م  - 8
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ٚاغتك٬ٍ ايؿعٛب ٚانتػتعُطات إ٫ أْ٘ ٫ ٜعاٍ سانطٶا، ٚخريات٘ ٚكتاي٘; ؾبايطغِ َٔ َػازض٠ ايػطب يًؿطم 

 بكٛت٘ ٚغطٛت٘، باٯثاض ٚانتباز٨ ارتبٝج١ اييت غطغٗا وت ايؿطم ٚأًٖ٘; ؾذعً٘ َطتبّطا ب٘، َٓذصب ضتٛٙ.

وت قٛض٠  اٯخط ايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ: عتطم)ستُس د٬ٍ( وت ضٚاٜت٘ ع٢ً إنا٠٤ ؾدكٝات - ز

ا. َجاٍ شيو تٛنٝح عٌُ ١َٓٗٚ ايؿدك١ٝ. ايؿتا٠ شات ايعٕٝٛ ايعضقا٤ ٚانش١ بٛقـ ايبعس ا٫دتُاعٞ هل

. ٚوت أسس ؾٛاضع نٛبٓٗادٔ ضدٌ ٚاَطأ٠ 2. ٚايسفتاضنٞ شٚ ايؿاضب ا٭قؿط قاسب 1٢ًََٗهٝؿ١ طريإ

. ٜٚتهح ايبعس ا٫دتُاعٞ َٔ خ٬ٍ ٚقـ انتهإ ايص٣ تعٝـ ؾٝ٘ ايؿدك١ٝ، َجاٍ شيو، 3ٜبٝعإ ايعٓب

. 4"ْتذٍٛ وت انتس١ٜٓ. نٛبٓٗادٔ كت١ًٝ وت ايًٌٝ. يًٝٗا ٫ ٜكاّٚ..." ١ًٝ دصاب١ يعٚاضٖا:نٛبٓٗادٔ بًس كت

ِّ ضا٥ش١ ٌْتاؾ١ ايبٝت..": ٚايبٝت ايصٟ ت٪دطٙ انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ ٜتكـ بايٌٓتاؾ١; ؾؿطٜـ . ٖصا ايبٝت ب٘ 5"ؾ

عٗٛز: " اذتذط٠ نٝك١ ... اذتذطات هلا قٛض٠ ستسز٠; ؾٗٞ تتػِ بايهٝل، ٚايطا٥ش١ ايػطٜب١، ٚايؿهٌ غري انت

 .  ٚبٝت ايؿباب ايصٜٔ ب٬ َأ6:٣ٚأثاخ اذتذط٠ ي٘ ضا٥ش١...باب اذتُاّ ٬َقل يًشذط٠...اذتذط٠ غذٔ..."

"ؾٝ٘ ايه٤ٛ خاؾت. ادتسضإ خطغإ. ايٛدٛٙ أؾباح. ا٭ْؿاؽ خاْك١...ٖصا ايبٓا٤ ٜٓاّ ؾٝ٘ ايؿباب ايصٟ ب٬ 

ٝك٢. ظأض ايطاقكٕٛ...جتُعت ضا٥ش١ ا٭دػاز وت أْـ َأ٣ٚ...تؿذطت َٛغٝك٢ قاخب١...عطبست انتٛغ

. 7نطقت١...ايكاي١ انتُتس٠ ظضعت با٭دػاز ايعاض١ٜ...اَتٮت ايكاي١ بايؿباب...ٜٓإَٛ وت سهٔ بعهِٗ..."

 .8ٚستٌ ايطدٌ ايسفتاضنٞ" بسا نعًب١ ايعداز..."

ُٶــا تعبريٜــ١   ٚتتٌُتٗــط ايكــٛض٠ ا٫دتُاعٝــ١ يٰخــط وت ايــٓل وت قــٛض٠ ستــسزات غــٝاق١ٝ يػٜٛــ١         ; تػتشهــط قٝ

; ٠انتػــاٜط ايــصاتكتايٝــ١ شات إســا٫ت عًــ٢ أبعــاز، تٴؿــهٌ قــٛض٠ اٯخــط ٚأفتاطــ٘ ا٫دتُاعٝــ١ ٚايــيت ختتًـــ عــٔ        

ًَّــٛض وت انتــطأ٠ ايسفتاضنٝــ١ قــاسب١ ايبٝــت، ٚايــيت ـتتًــو ثكاؾــ١ ادتُاعٝــ١، دعًتٗــا قــازض٠ عًــ٢ بػــىت     ٚشيــو تٳبٳ

. ٖــصا ايعبــاض٠ تعــرب عــٔ ثكاؾــ١ ادتُاعٝــ١    9و وت ايًٝــٌ هتٓــٛع" قُٝٗــا َٚباز٥ٗــا، "غــٝس٠ ايبــت تططزْــا. ايهــش   

                                                           
 .169انتكسض ايػابل: م  - 1

 .199سض ايػابل: م انتك - 2

 201انتكسض ايػابل: م  - 3

 .174انتكسض ايػابل: م  - 4

 .191انتكسض ايػابل: م  - 5

 ، َٚا بعسٖا173انتكسض ايػابل: م  - 6

 ، َٚا بعسٖا.217انتكسض ايػابل: م  - 7

 .183انتكسض ايػابل: م  -8

 .176انتكسض ايػابل: م  - 9
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أقــ١ًٝ يــس٣ اٯخــط، نُــا تٴٌتٗــط ايجٛابــت ا٫دتُاعٝــ١ ايــيت ٜــ٪َٔ بٗــا، ًٜٚتــعّ بتٓؿٝــصٖا زاخــٌ زتتُعــ٘، َٚــٔ    

غتايؿٗــا ٜهــٔ عطنــ١ يًعكــاب. نــصيو ٜكــٛض ايهاتــب ـتػــو ايػــٝس٠ بــايتعاّ ايٌٓتــاّ ٚايكٛاعــس ا٫دتُاعٝــ١،   

بٗا ايؿسٜس يتذاٚظ)ؾطٜـ( وت ايسمِّ ع٢ً ايباب بعٓــ; ؾًـِ ٜهتــ بـادتطؽ، بـٌ زّم ايبـاب       ٚايصٟ ـتٌتٗط وت غه

ــا عًــ٢ ايعــازات ايػطبٝــ١ ٚجتــاٚظٶا          ;ارتــاضدٞ بكبهــ١ ٜــسٙ  هتــا أثــاض اغــتٝا٤ٖا َــٔ ٖــصٙ ايؿعًــ١، ايــيت تعــّس خطٚدٶ

ُـاٍ ٚايٌٓتـاّ;   ادتٚقـ ايعاق١ُ نٛبٓٗـادٔ ب  –أٜهٶا-. َٚجاٍ شيو 1يًُؿاعط اٱْػا١ْٝ َٔ ٌَٓتٛض اٯخط

ٚايٌٓتاّ; ٚايتعاّ ادتُٝع باتباع قٛاعس ايٌٓتاّ، إ٫ إٔ ايصات ختايـ شيو، بانتطٚض َٔ انتهإ غري انتدكـل يعبـٛض   

انتؿا٠; وت إؾاض٠ ٫يتعاّ اٯخط ُٖٚذ١ٝ ايصات ٚعسّ خهٛعٗا يًٌٓتاّ ٚايتطٛض. ؾايبطٌ: "ٜعرب انتٝسإ َـٔ َهـإ   

 . 2يٝؼ شتككٶا يًعابطٜٔ..."

ط ٚنٛسٶا ٜهؿـ ايهاتب عٔ ايبعس ايجكاوت ي٘; بهؿــ ا٫ٖتُاَـات ٚا٭ْؿـط١ ايجكاؾٝـ١     ٚنٞ تهتٌُ قٛض٠ اٯخ

"ختـطز نتابٶـا َـٔ سكٝبتٗـا. تكًـب قـؿشات٘... ايؿتـا٠         اييت ٜتُػو بٗا. َجاٍ شيو، وت ايطا٥ط٠ ؾتا٠ ؾـكطا٤: 

. ٚوت انتٝـسإ:"  4. ٚوت ايطا٥ط٠ ْؿػـٗا:" قـٛت انتٛغـٝك٢..."   3ايؿكطا٤ تًتِٗ قؿشات ايهتاب...غاضق١ وت نتابٗا"

. ٚوت انتًــ٢ٗ: " ؾتــا٠ تػــين، ٚؾتــ٢ ٜعــعف عًــ٢  6، "ٚاَــطأ٠ تكــطأ نتابٶــا..." 5انتٝــسإ:" ضدــٌ ٜــساعب أْػــاّ دٝتــاضٙ..." 

 .7دٝتاضٙ..."

"خطا  نُا ٜؿري  ايهاتب إؾت زٜاْات اٯخط ايػطبٞ عٓسَا شٖب ايبطٌ يعٜاض٠ ستبٛبت٘، ٚوت َسخٌ ايبٝت:

نتػٝح َكًٛبٶا وت ْٗا١ٜ انتُط. اغتكطت وت شٖٓ٘ تؿاقٌٝ ٖصٙ ايكٛض٠ خطٛتؽت وت انتُط. ٚقعت عٝٓاٙ ع٢ً قٛض٠ ا

. نُا ٜؿري ايهاتب إؾت سط١ٜ ايعكٝس٠ يس٣ اٯخط; ؾايطدٌ 8َٓص ايًشٌت١ اييت اغتأدط ؾٝٗا اذتذط٠..."

 .9ايسفتاضنٞ ٜطغب وت تػٝري زٜٓ٘ يٝتعٚز َٔ انتطأ٠ اييت أسبٗا ٚأعذب بٗا

                                                           
 .189،190انتكسض ايػابل: م  - 1

. 215  سض ايػابل: مانتك2- 

، َٚا بعسٖا.166 انتكسض ايػابل: م - 3

 .166 انتكسض ايػابل: م - 4

 .184 انتكسض ايػابل: م - 5

 .209انتكسض ايػابل: م  - 6

 .229انتكسض ايػابل: م  - 7

 .   190 انتكسض ايػابل: م - 8

 .  279 انتكسض ايػابل: م - 9
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ب يٰخط ايػطبٞ وت ضٚاٜت٘; سٝح غاِٖ وت إيكا٤ ايه٤ٛ ع٢ً أِٖ انتُٝعات ض١ٜ٩ ايهات وت ن٤ٛ ٖصا ايعطض تتهح

ًّا ٚؾهطٶا ٚضٚسٶا ٚثكاؾ١ عٔ ايصات وت ناؾ١ قٛضٖا  ٚارتكا٥ل اييت تػِ ٖصا اٯخط، ٚجتعً٘ شتتًّؿا ؾه

 انتتعسز٠.

 زاخٌ ايٓل ايػطزٟايكطاع ايطٚا٥ٞ  -ثايجٶا

ع٢ً عٓكط أغاغٞ باضظ وت ايٓل; ـتّجٌ وت ايكطاع ايكا٥ِ  ٜطتهع ايبٓا٤ ايػطزٟ وت ضٚا١ٜ)سب وت نٛبٓٗادٔ( 

ع٢ً ٚدٛز قٛتؽت َتكابًتؽت: ايصات ايؿطق١ٝ، ٚاٯخط ايػطبٞ. ٖاتإ ايكٛتإ انتتكاضعتإ شتتًؿتإ وت دٛاْب 

١، َتعسز٠ َٓٗا: ا٭ٜسٜٛيٛدٝات، ٚايٓؿأ٠، ٚانتٛقع، ٚايعازات، ٚايؿهط، ٚايجكاؾ١، ٚايتطًعات; هتا ٜٓتر عٓ٘ َٛادٗ

َّ اهلبٛيت ايٓاظٍ يًٓٗا١ٜ  ت٪زٟ إؾت سطن١ َػتُط٠ َٚتٓا١َٝ يٮسساخ ضتٛ ايتطٛض، ٚايٛقٍٛ يًصض٠ٚ اهلط١َٝ، ث

اييت تؿبع تطًعات انتتًكٞ. ٚيكس اقرتٕ ايكطاع عطن١ َػتُط٠ ٚتؿاعٌ إظتابٞ ْؿىت، ٜكّٛ ع٢ً َٛاد١ٗ 

ٛٳيَّس عٓٗا ثٓا٥ٝات نس١ٜ قا١ُ٥ ع٢ً ناض١ٜ بؽت ايكٛتؽت، أغاغٗا انتػاؾات انتتباعس٠ بؽت قطيب ايكطاع ، ٚاييت تٳ

ايتٓاقض بؽت ادتاْبؽت، تعزاز بعٜاز٠ انتػاؾات انتتباعس٠ بؽت قطيب ايكطاع، َجٌ: ايطٚسا١ْٝ ٚانتاز١ٜ، ٚايتدًـ 

تططح  ؾاعٌ ٚ َٓؿعٌ ،ًَكح ًَٚكح، ٚدٛز ططؾؽت َٛدب ٚ غايب،; هتا ٜرتتب عًٝ٘ "ٚايتطٛض، ايجبات ٚايتشٍٛ

 . 1"نع١ًُٝ شات سسٜٔ َصنط َٚ٪ْح، يؿٛضْؿػٗا ع٢ً ا

ٜٚبسأ ايكطاع زاخٌ ايٓل ايػطزٟ بتٛد٘ ايصات ايؿطق١ٝ ايعطب١ٝ/ ؾطٜـ، ٚنطقت١ إؾت اٯخط ايػطبٞ ا٭ٚضبٞ; 

ّٕ ايصات ناْت قاسب١ ايػبل وت إزاض٠ ايكطاع  عّجا عٔ ؾطق١ عٌُ يعٜاز٠ ايسخٌ ٚحتػؽت ا٭ٚناع. ٬ٜٚسٍت أ

ٛاقـ اٯخط ٚضزٚز أؾعاي٘ انتجري٠ ٚهتاضغات٘ ايعٓكط١ٜ جتاٖٗا; سٝح ٜٓؿٞ عٓٗا ٚحتطٜه٘ ٚتٛدٝٗ٘، تبّعا نت

 ايتطٛض ٚايطقٞ اذتهاضٟ ٚايرتاخ ايعطٜل، ٜٚجبت يٓؿػ٘ نٌ دسٜس وت ايعًِ ٚاذتهاض٠. 

ٜٶا; سٝح ـتهٓت ايصات َٔ خٛض َٛاد١ٗ ٚقساّ َع اٯخط، ٚاغتطاعت وت  ٚيكس دا٤ ايكطاع وت ايطٚا١ٜ قٛ

تذطب١ َٔ حتسٜس ٖٜٛتٗا، ٚاٱع٬ٕ عٓٗا بٛنٛح، بعس انتػاب ارترب٠ ٚايسضب١; ؾايبطٌ/ ؾطٜـ ْٗا١ٜ ٖصٙ اي

ضؾع َػتٛاٙ ٜٚرتى ٚطٓ٘، ٜٚبصٍ ادتٗس يتٛؾري تصنط٠ طريإ; يٝشكل ٖسؾ٘ وت ايػؿط إؾت نٛبٓٗادٔ، 

ا٠ قاٖط١ٜ َجكؿ١ ؾٝرتى بًسٙ، ٜٚكطع ع٬قت٘ باب١ٓ عُ٘ اييت ٚعسٙ أبٛٙ بايعٚاز َٓٗا، ٜٚطتبىت بؿت ;انتعٝؿٞ

 ٚغتٛنإٚٚاع١ٝ، ٜٚكطض خطبتٗا، ٜٚكٓعٗا بؿهط٠ ايػؿط َع٘،

                                                           
   -4يت –بريٚت  - زاض ايطًٝع١ - زضاغ١ وت أظ١َ ادتٓؼ ٚ اذتهاض٠ وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ، أْٛث١ضدٛي١ ٚ  ،ؾطم ٚ غطب: ٛضز ططابٝؿٞ د - 1

 .10م  -1997      
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جتطب١ ايكساّ َع اٯخط، ٜٚٛادٗإ دؿا٤ اٯخط ٚقػٛت٘ ٚإقتاْ٘ بانتازٜات ٚإؾباع ايطغبات ؾكىت،  -َعٶا-

ب٘ َٔ سكٝك١ ايػطب َٚا ٜتػِ  -َع َطٚض ا٭ٜاّ-بعٝسٶا عٔ ايطٚساْٝات، ٚاٱْػاْٝات ايؿطق١ٝ، ٜٚهتؿؿإ 

َاز١ٜ خايك١ ٚسطم قٟٛ ع٢ً تًب١ٝ ْسا٤ ؾٗٛات٘ بك٠ٛ; ًتٗطت آثاضٖا وت اجملاٖط٠ بٗا وت نٌ َهإ زٕٚ سصض 

ٚبعس ؾرت٠ ٚدٝع٠، ٚٚغىت غ٤٬ انتعٝؿ١، تٓؿس  .أٚ خؿا٤، وت ا٭َانٔ ايعا١َ ٚارتاق١، وت ايساخٌ ٚارتاضز

ايًذ٤ٛ إؾت بٝت ؾباب ب٬ َأ٣ٚ، ٜٚػعٝإ أَٛاهلُا، ٜٚتعطنإ ٭ظ١َ َاي١ٝ; جتربُٖا ع٢ً تطى غطؾتُٗا، ٚ

يًبشح عٔ عٌُ، ٚوت خ٬ٍ غعُٝٗا ٜتعطنإ يًكساّ َع اٯخط، ٜٚعاْٝإ قػٛت٘ انتاز١ٜ، ٚغطق٘ وت عط 

 ؾٗٛات٘، ٫ ٜٛقؿ٘ زٜٔ ٫ٚ عازات ادتُاع١ٝ; ؾؿطٜـ ؾٛد٧ بطدٌ زفتاضنٞ ؾاش، ًٜتكل ب٘، ٜٚعطض عًٝ٘

ٍ ٚطعاّ طٛاٍ إقاَت٘ وت نٛبٓٗادٔ، يهٔ ايصات تكاب بكس١َ ق١ٜٛ َا ٜطًب٘ َٔ َاَكابٌ  قشبت٘ وت َٓعي٘

بؿ٤ٞ ٜطبل ع٢ً أْؿاغ٘، ٜٚطؾع قٛت٘ وت ضؾض قٟٛ: ئ أعٌُ، ٜٚٗطب. ٜٚػكىت ؾطٜـ  ؾطٜـ ٚؾعع، ٜٚؿعط

َط٠ أخط٣ وت ؾباى اَطأ٠ زفتاضن١ٝ يعٛب، تػٜٛ٘ ٚجتصب٘; ؾٝصٖب َعٗا إؾت بٝتٗا، ٚحتت إؾعاع دػسٖا 

ٜعرتف ؾٝٗا اٯخط بٓذاح  ،َعٗا ع٬ق١ دٓػ١ٝ، ٜجبت ؾٝٗا ؾشٛي١ ايؿطم ٚقٛت٘، وت َػاَط٠ٚكتاٍ قسٖا، ٜكِٝ 

سبٗا ي٘، ٚتكطض ا٫ضتبايت،  -بعس ؾعٛضٖا بايٓؿ٠ٛ ٚاٱؾباع َع٘-ايصات ٚتؿٛقٗا ايصنٛضٟ، ٚتعًٔ ٖصٙ انتطأ٠ 

دًل َٓ٘ ٚايكها٤ نتطاضزات اٯخط، ٬َٚسكات٘ يًت َع١ًٓ أْٗا غتدرب ظٚدٗا بصيو; س٦ٓٝص ٜتعطض)ؾطٜـ(

ؾٝكاب ؾطٜـ بؿعع ٚضعب، ٜٚط٣ انتٛت عتاقطٙ، ٚختتٌ ا٭ؾٝا٤ وت عٝٓٝ٘ ٚقسَٝ٘، ٜٚأتٞ ايؿطم بكٛضٙ  ;عًٝ٘

ٚأقٛات٘ وت شٖٓ٘، ٜٚؿعط بإٔ ايٛضز ب٬ ضا٥ش١، ٚعتؼ بػطب١ َؿذع١. ٚأَاّ قػ٠ٛ اٯخط ٚغطٚضٙ، ٚأؾعاي٘ 

أْ٘ ٫ َأَٔ ي٘ ٫ٚ طُأ١ْٓٝ ي٘ إ٫  -سز ٖٜٛت٘بعس إٔ س -انتػتؿع٠ ٚعسٚاْٝت٘ ٚعٓكطٜت٘، ظتس ايبطٌ 

 بعٛزت٘ يبًسٙ، ٜٚكطض ايعٛز٠ حملبٛبت٘ ايؿطق١ٝ. 

ٚوت  -ضغِ ؾعٛضٖا بايكًل_ٚايبط١ً/نطقت١ تتُطز ع٢ً ايعازات ٚايتكايٝس ايؿطق١ٝ، ٚتكط ع٢ً ايػؿط 

ّٞ، عطن٘ عًٝٗا نٛبٓٗادٔ بعس إٔ تعطنت يهٝل َازٟ، تكطض ارتطٚز يًعٌُ، ٫ٚ جتس غ٣ٛ عٌُ وت ْاٍز  يًٝ

قاسب ايٓازٟ، يرتاقب ايع٤٬ُ ايساخًؽت ٚارتاضدؽت; ؾتٛاؾل، ٚتتعطض نتهاٜكات اٯخط، وت قٛض َتعسز٠; 

ؾأسس ايطداٍ ًُٜؼ قسضٖا، ؾٝتسؾل ايسّ وت عٝٓٝٗا ٚتهطب٘ بكسَٗا، ٚآخط ٜكرتب َٓٗا ٜطٜس إٔ عتهٓٗا، 

وت تطى ايعٌُ، ٬ٜسكٗا قاسب انت٢ًٗ، ٜٚ٪نس هلا  ٚأضازت إٔ جتطٟ، ٚيهٓٗا تجبت بك٠ٛ أَاَ٘، ٚعٓسَا ضغبت

ٚضدٌ ايسفتاضنٞ ٜعطض عًٝٗا ايعٚاز، ٜٚػري  .أْٗا ئ تٗطب َٓ٘، ٚأضازت إٔ تطبل ع٢ً أْؿاغ٘، ٚتتدًل َٓ٘

زٜٓ٘. نصيو اْتابتٗا ساي١ َٔ ايؿعع ٚا٫ختٓام يؿعٛضٖا بهٝاع سبٝبٗا ٚغكٛط٘ وت ؾباى اَطأ٠ زفتاضن١ٝ. 
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٠ اٯخط هلا وت نٌ َهإ; ؾبسأت تهٝل شضعٶا بؿها٤ اٯخط، ٚضغبت وت إٔ تٓكص ْؿػٗا تؿعط ؿتشاقط ٚقاضت

ٚسبٝبٗا َٔ بطاثٔ اٯخط ايصٟ ٜهٝل عًُٝٗا ارتٓام، ٚقاض عتاقطُٖا نؿطٜػتؽت، ٚقطضت إٔ تػطع بايطسٌٝ 

 َع سبٝبٗا ٚايعٛز٠ يًٛطٔ. 

ّٕ ايصات ٚدست وت اهلطٚب َٔ ؾها٤ اٯخط ٚاذتٓؽت  ِّ صتس أ ِّ ايعٛز٠ إيٝ٘ إع٬ْٶا َٚٔ ث يًٛطٔ ٚايتُػو ب٘، ث

قطعّتا عٔ سب ايؿطم ٚق٠ٛ ا٫ْتُا٤ إيٝ٘، ٚايتُػو باهل١ٜٛ ايؿطق١ٝ، ٚإبطاظ تعُل قِٝ ايؿطم ٚضغٛخٗا وت 

ٓٶا َٓٝعٶ ٜٶا، ٚأٜهٶا إؾاض٠ ن١ُٝٓ يًتعٜٛض عٔ ؾؿٌ أبٓا٥٘، ٚاييت َّجًت سك ٝٶا ٚسهاض ا أَاّ اٯخط انتدتًـ ْٛع

١ اٯخط. ٬ٜٚسٍت َٔ قطا٠٤ ايكطاع إٔ ايصات قس صتشت بكٛض٠ باضظ٠ وت حتسٜس ٖٜٛتٗا ٖٚسؾٗا ايصات وت َٛادٗ

ٚإضازتٗا، ٚايعٛز٠ اٱظتاب١ٝ يًٛطٔ، إْكاشٶا يًٓؿؼ َٔ ا٫غت٬ب ٚا٫غرتاب ٚايهٝاع: " أبكط نطقت١ َعضٚع١ بؽت 

ع ضتٛٙ. أخصت٘ وت سهٓٗا. أعؿاب ايؿاط٧. بست يًشٌت١ نأْٗا د١ٝٓ قاز١َ َٔ ايبشط. ناذتًِ ٚدسٖا تٓسؾ

ٝٶا.  عطف أْٗا نطقت١ بٓت ايؿٝذ ضنٛإ َٔ ضا٥شتٗا. مل ٜػُع أْؿاغ٘. شابت وت أْؿاغٗا. انتانٞ مل ٜعس َان

ت٬ؾ٢... ٚايسَٛع جتطٟ نأْٗا طٛؾإ... دطٜا َعٶا. ٜسٖا وت ٜسٙ. اهلٛا٤ ٜعؾُٗا. ايطا٥ط ٜطؾطف ؾٛقُٗا. 

 .1ٚانتٛز ٜرتاقل حتت أقساَُٗا..."

  ، ٚتهِ َطسًتؽت، ُٖٚا:  َطاسٌ ايكطاع ٚانتٛاد١ٗ بؽت ايصات ٚاٯخط  -اضابعٶ

انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ زاخٌ ايٓل ايػطزٟ تؿهًت َٔ خ٬ٍ تٛد٘ : ايػطبٞ) ا ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط 

ت٣ٛ إؾت اٯخط/ ايػطب ا٭ٚضبٞ; ٖطٚبٶا َٔ ايٛاقع ايؿطقٞ انتتسْٞ، ٚعجٶا عٔ عٌُ ٜطؾع َػ ،ايصات/ايبطٌ

 ٚايكطاع وت ٖصا ايٓل ٜتٌُتٗط وت عس٠ َطاسٌ، ٚتؿٌُ .انتعٝؿ١، َٚٔ ٖٓا ناْت انتٛاد١ٗ غري َتهاؾ١٦

َطس١ً ايتطًع ٚا٫ْبٗاض: ٖصٙ انتطس١ً تهٕٛ ْكط١ ايبسا١ٜ نتعطؾ١ ايصات باٯخط، ٚايتطًع إؾت إصتاظات٘ ايع١ًُٝ  - أ

نصيو بعس زخٛهلا ٖصا ايؿها٤ ٚايتؿاعٌ ٖصٙ انتطس١ً قبٌ غؿط ايصات يؿها٤ اٯخط، ٚ بسأٚاذتهاض١ٜ، ٚت

ٝٶا–َع٘. ٚغايبٶا تهٕٛ ٖصٙ ايٌٓتط٠ وت ايبسا١ٜ ؾطط١ٜ غاشد١ أٚ ٌْتط٠ ٚاع١ٝ  بايؿٛاضم انتٛدٛز٠ بؽت  -ْػب

ايؿطم/ انتهإ ا٭قٌ، ٚايػطب/ َٛطٔ ادتُاٍ ٚادتصب، ٚشيو َطدع٘ اهل٠ٛ ايؿاغع١ ايبعس بؽت انتتكاضعؽت 

ايبؿطٟ. ًٚتٗط تطًع ايصات يٰخط وت ٚقت َبهط، قبٌ ْعٚهلا ؾها٤ اٯخط;  وت ناؾ١ زتا٫ت ايٓهر ٚايتطٛض

ؾٗٞ تؿتام يٛيٛز عانت٘، ٖٚبٛيت ؾها٥٘، ٚا٫ستهاى بؿدكٝات٘. َجاٍ شيو اذتٛاض ايتايٞ بؽت بطًٞ 

ٚايصٟ ٜعرب عٔ ؾٛقُٗا يًػؿط، ٚحتكٝل سًُُٗا   -انتُجًؽت يًصات وت ايٓل-ايطٚا١ٜ/ ؾطٜـ، ٚنطقت١ 

                                                           
.286م  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1
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ُٶا، تٓتٌتطٙ ايصات بهٌ َؿاعطٖا ٚخًذاتٗا: " شابت أقابع٘ وت  بايٛقٍٛ إيٞ ؾها٤ اٯخط، ؾٗصا ٜعّس سً

 .1َت٢ ٜتشكل اذتًِ ؟ " اضجتؿت أْؿاؽ ؾطٜـ. قاٍ: َت٢ ْػاؾط؟ أقابعٗا. قايت : 

ؾؿطٜـ ٜعٖٛ بٓؿػ٘، ٭ْ٘  ;يتُٝعٖا بايػؿط -بؽت أقطاْٗا وت بًسٖا-ٚايصات تؿعط بايعٖٛ ٚايؿدط 

ُٶا  مل عتكك٘ أسس َٔ أبٓا٤ قطٜت٘، ٚنصيو أًٖ٘ ٜؿدطٕٚ بػؿط ابِٓٗ: "غٝؿطح أبٛٙ عٓسَا غٝشكل سً

ّٕ ابٓ٘ غٝػاؾط إؾت ارتاضز. ئ ٜكٍٛ ي٘ إْ٘ َػاؾط إؾت نٛبٓٗادٔ عاق١ُ ايسفتاضى. عٓسَا ٜصنط  ٜعًِ أ

ُٶ بًست٘ َٔ ا مل ٜكٓع٘ أسس وت أبٛٙ ارتاضز ٫ ٜصنط غ٣ٛ ب٬ز اٱصتًٝع...ؾعط ؾطٜـ بايعٖٛ. غٝشكل سً

. ٚؾطٜـ بعس إٔ أ٢ْٗ أٚضام ايػؿط ٜعتين بٗا، ٜٚعزاز سطق٘ 2قبٌ. أغٓس ضأغ٘ ع٢ً ساؾ١ انتكعس ارتؿيب..."

عًٝٗا، خّٛؾا عًٝٗا َٔ ايهٝاع، ٚزتطز ؾعٛضٙ ٚتؿهريٙ وت نٝاعٗا، ٜٓدًع قًب٘، ٜٚكٝب٘ ايصعط: "ؾطؽ َٔ 

٘ ؾ٬ ظتس ا٭ٚضام...تٛتطت أقابع ٜسٙ. اَتست إعساز أٚضام ايػؿط. ٜتدٌٝ وت ذتٌت١ َا أْ٘ غٝهع ٜسٙ وت دٝب

ـتػو أٚضام ايػؿط، ٜهػىت عًٝٗا نأْ٘ ٜهػىت ع٢ً نطقت١، مل ظتسٖا. ؾكسٖا. اطتًع قًب٘. دطت 

ّٕ أقابع٘ قس نًت ايططٜل إؾت دٝب دانتت٘ ايصٟ بساخً٘ أٚضام  ٌْتطات٘ َصعٛض٠ ٚضا٤ٙ. تبؽت بعس قًٌٝ أ

َٔ دٝب٘. ئ ختتؿٞ ذتٌت١ عٔ عٝٓٝ٘. طاض بكسَٝ٘. غٝطريإ  ايػؿط، أَػو ا٭ٚضام بكبه١ ٜسٙ. أخطدٗا

ّٕ غؿطٖ .3ؾٛم ايبشط ا٭بٝض وت ايكباح ايبانط. أغُض عٝٓٝ٘ ْكـ إغُان١..."  ا َعٚتطٟ نطقت١ أ

ؾطٜـ إؾت نٛبٓٗادٔ، ٚقشبتٗا ي٘ وت ضسًت٘، لتا١ٜ هلا هتا ٖٞ ؾٝ٘; سٝح عتًُٗا يرب ا٭َإ وت ؾها٤ 

قاضبٗا ايصٟ اْتؿًٗا َٔ َانٝٗا. ٜأخصٖا ع٢ً قسضٙ اذتٕٓٛ. عتًُٗا إؾت بط  "ؾطٜـ نٌ ايطداٍ. اٯخط:

 . 4ا٭َإ..."

عٓسَا تطأ ايصات ؾها٤ اٯخط تعزاز اْبٗاضٶا ب٘ ٚبعانت٘; ٜٓبٗط ؾطٜـ باٯخط ٚأدٛا٥٘ اذتاؾ١ً بايػعاز٠ ٚ

ي٘ ٚطبٝعت٘ ارت٬ب١، ٜكٍٛ . ٚاٯخط ٜبٗط ْع٤٫ٙ بػشط كتا5ٚايطاس١; سٝح :" ـتت٧ً ٚدٛٙ ايٓاؽ بايطاس١..."

 . 6ؾطٜـ حملبٛبت٘: "أضٜس إٔ ْتذٍٛ وت انتس١ٜٓ. نٛبٓٗادٔ كت١ًٝ وت ايًٌٝ. يًٝٗا ٫ ٜكاّٚ..."

                                                           
 .139انتكسض ايػابل: م  - 1

 .145انتكسض ايػابل: م  - 2

 .161،162انتكسض ايػابل: م  3 -

 .159انتكسض ايػابل: م  - 4

 167كسض ايػابل: م انت - 5

 .174انتكسض ايػابل: م  - 6
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ٚتٓبٗط ايصات ؿتا تتػِ ب٘ أدٛا٤ اٯخط َٔ سط١ٜ غري َكٝس٠; ؾطٜـ: "تؿذط ايسّ وت ضأغ٘. نطقت١ غتهٕٛ 

. ٚوت ايطا٥ط٠ :" 1ؿاؽ نطقت١ ٖٚٞ ْا١ُ٥. ؾتح ؾُ٘..."َع٘. تٓاّ َع٘ وت سذط٠ ٚاسس٠...خٌٝ ي٘ أْ٘ ٜػُع أْ

ٚتٓبٗط ايصات باٯخط وت حتطضٙ ٚاْط٬ق٘ وت سطٜت٘ زٕٚ قٝٛز; ؾطٜـ . 2تؿطؽ انتهٝؿ١ شات ايعٕٝٛ ايعضقا٤..."

ٜٓبٗط بكاسب١ انتٓعٍ، ٜٚتطًع إيٝٗا، ٖٚٞ عاض١ٜ زاخٌ اذتُاّ: " ختؿؿت َٔ ٬َبػٗا. ؾعط با٫ْؿطاح ٭ْ٘ 

دايؼ وت َهاْ٘. ٚايباب َؿتٛح... تطنت باب اذتُاّ َؿتٛسٶا. تكبب ايعطم وت دبٗت٘. مل ٜكطب اَطأ٠ وت 

. 3ت٘. تطًع إؾت باب اذتُاّ. انتطأ٠ ختًع ٬َبػٗا...تٛقع إٔ ختطز عاض١ٜ. أقار ايػُع. مسع سطن١..."سٝا

. "عٝٓاٙ ع٢ً 4ٚنصيو ؾطٜـ "عتًُل وت يٛسات ايعطٟ انتتكسض٠ احملٌ...نأْ٘ ٜؿطب بعٝٓٝ٘ ايعطٟ..."

ض ايكٛض ايعاض١ٜ : "َٓكطؾ١. تتؿشل بع -أٜهٶا –. ٚنطقت١ 5ايؿتا٠ اييت تؿ٢ٓ وت قب١ً ؾتاٖا..."

 . 6باٖتُاّ. ايكٛض تتكسض ستًّا يًذٓؼ..."

ِّ  - ب َطس١ً ايتٛزز ٚايتكطب: ايصات ٖٞ اييت غعت ٚادتٗست يًٛقٍٛ إؾت ؾها٤ اٯخط ا٭ٚضبٞ; َٚٔ ث

ًّا يًك٠ٛ ٚادتربٚت; هلصا نإ ايكطاع بؽت قٛتؽت  ؾٗٞ ـتجٌ داْب ايهعـ ٚارتهٛع وت َٛاد١ٗ اٯخط هتج

ّٕ ايصات وت ضسًتٗا َع اٯخط تٓتٗع ايؿطم ٚانتٛاقـ غري َتهاؾ٦تؽت وت ناؾ ١ ادتٛاْب; ٚتطتب ع٢ً ٖصا أ

يًتكطب َٓ٘، ٚايتٛزز إيٝ٘ نتعطؾت٘ ٚؾُٗ٘، ٚايتٛاقٌ َع٘، َٔ أدٌ ا٫غتُطاض١ٜ ٚايٛدٛز وت غاست٘. َجاٍ 

، ٚؾتح باب شيو بطٌ ايطٚا١ٜ/ ؾطٜـ عٓسَا دًؼ ظٛاض ؾتا٠ ؾكطا٤، ٖٚٞ تكطأ نتابٶا، عتاٍٚ ايتكطب إيٝٗا

. ٚعٓسَا شٖب ؾطٜـ; يٝػأٍ عٔ نطقت١، 7اذتٛاض َعٗا، ٜٚػأهلا عٔ ايهتاب ايصٟ تكطأٙ، ٚايًػ١ انتهتٛب بٗا

"بإٔ اضتػُت ع٢ً ٚدٗ٘  قابًت٘  انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ قاسب١ ايبٝت، ؾشاٍٚ ايتٛزز َعٗا بًػ١ ايطدٌ ايؿطقٞ:

ٜٴٌتٗطٙ َٔ أؾعاٍ تجري ايػهب ٚايػٍٝت; إ٫ . ٚايبط١ً عٓسَا شٖبت نتكاب١ً قاسب انت8ًٗابتػا١َ..." ٢; ضغِ َا 

"لتًكت نطقت١ وت عٝٓٝ٘. ٫  ، ًٚتًت قاَس٠، حتاٍٚ ؾُٗ٘ ٚتؿػري أؾعاي٘:9إ٫ أْٗا ثبتت ٚاقرتبت َٓ٘

                                                           
 .146انتكسض ايػابل: م  - 1

 .169انتكسض ايػابل: م  - 2

.193انتكسض ايػابل: م  - 3

.200انتكسض ايػابل: م  - 4

 .203انتكسض ايػابل: م  - 5

 .181انتكسض ايػابل: م  - 6

 .167انتكسض ايػابل: م  - 7

 .190انتكسض ايػابل: م  - 8

 .197انتكسض ايػابل: م  - 9
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يسٜٗا ضغب١ ٚتطًع ٫نتؿاف اٯخط َٚعطؾ١ ب٬زٙ ٚؾٛاضعٗا;  -أٜهٶا -ايبط١ًٚ .1ٜطجتـ هلا ضَـ! "

عطف وت نٛبٓٗادٔ غ٣ٛ ٖصا ايؿاضع. َؿٝت ؾٝ٘. ٚدست قسَٞ تسؾعاْٞ يٝػٌٗ ايتعاٌَ َع٘، تكٍٛ: "٫ أ

 .2يًٛقٛف أَاّ ٖصا احملٌ. أتؿطز، ٜٓبػٞ إٔ أض٣..."

ّٕ ٚدٛز ايصات وت ؾها٤ اٯخط غاعس ع٢ً ا٫ستهاى ٚايتؿاعٌ بؽت  -ز َطس١ً انتٛاد١ٗ ٚايكساّ: ٫ؾو أ

تٜٛات ايٓكس، ؾعاز ايكطاع، ٚتبآٜت ضزٚز ايططؾؽت بتعسز ايتعا٬َت ٚا٫ستٝادات انتدتًؿ١; ؾتعسزت َػ

ؿتٛاد١ٗ كتع١ٝ  ا٭ؾعاٍ ٚانتٛاقـ، ٚقٜٛت انتٛاد١ٗ ٚايكساّ بؽت ايكطبؽت انتتٓاقهؽت، ٜٚؿتعٌ ايكطاع ق٠ّٛ

 يٰخط نس ايصات.

ٜؿتدط بػٝططت٘ ع٢ً ايؿطم، ٚاٯخط ايػطبٞ وت ٖصٙ انتطس١ً ٜتبا٢ٖ بكٛت٘ ٚزتسٙ ايتاضغتٞ وت أضض ايؿطم، 

ع٢ً إش٫ي٘ ٚتطادع٘. ٖٚصا ٜتهح َٔ ايطدٌ ايسفتاضنٞ/ضَع ايػطب، ايصٟ ٌٜتٗط قٛت٘ ٚتؿٛق٘ ٚقسضت٘ 

بهشه١ زتًذ١ً تٓاثطت ع٢ً ٚد٘ نطقت١/ضَع ايؿطم، اييت اْهُؿت وت ٚقؿتٗا، ٚتطادعت; هتا نإ ي٘ 

٭قؿط. بسا "َػح ايطدٌ داْبٶا َٔ ؾٓب٘ ا نبري ا٭ثط وت إسػاؽ ايػطب بكٛت٘ ٚثبات٘ ٚتؿٛق٘ وت انتٛاد١ٗ:

 . ٖصٙ ايك٠ٛ ٚادتطأ٠ أؾعطت ايصات/ايؿطم بهعؿ٘ ٚختاشي٘:3ع٢ً ٬َست٘ نأْ٘ ٜطٜس إٔ عتهٓٗا..."

. يهٔ ايصات/ايؿطم ٜتصنط تاضغت٘ ٚزتسٙ، ٚقُٛزٙ وت َٛاد١ٗ اٯخط أثٓا٤ 4"نطقت١ أضازت إٔ جتطٟ..."

. ٫ٚ 5"ايسف٤ ٜػطٟ وت قسَٝٗا..." :است٬ي٘ يٮضض، ؾتٴبعح ايك٠ٛ ٚاذتٝا٠ ؾٝ٘; ؾٝجبت وت َٛادٗت٘، نطقت١

"بست أْٗا تكرتب َٔ ايطدٌ  :ٜهتؿٞ ايؿطم بٗصا انتٛقـ ؾكىت ، بٌ ٜكـ َٛقـ ارتكِ انتٓاؾؼ ايكٟٛ

"هتًهيت  . ٜٚعٖٛ اٯخط عهاضت٘ اذتاي١ٝ، ٚاؾتٝام ايعامل يط٩ٜتٗا ٚظٜاضتٗا: 6ايهاسو..."

 . 7ظت٤ٞ هتًهيت غ٣ٛ ايعاؾكؽت..."ايكػري٠...ظت٦ٕٝٛ إيٝٗا َٔ نٌ ايسْٝا...إْين عاؾل ٫ 

                                                           
 .198انتكسض ايػابل: م  - 1

 .203انتكسض ايػابل: م  - 2

 .197انتكسض ايػابل: م  - 3

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 4

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 5

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 6

 .198انتكسض ايػابل: م  - 7



 

979 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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نُا ٌٜتٗط اٯخط تؿاخطٙ باست٬ي٘ يهٌ أضض ايؿطم، َٚعطؾت٘ بهٌ دٛاْبٗا، ٜٚعتع بأْ٘ ب٢ٓ سهاضت٘ ع٢ً 

أخص َٓٗا َا ٜهؿٞ ٫ْط٬ق٘ ٚتطٛضٙ: "قاٍ ايطدٌ، ٖٚٛ ًٌٜٗ: ب٬ز خٛؾٛ...أعطف  ٘سهاض٠ ايؿطم; بأْ

 اٍ نانتػشٛض:ب٬زنِ...أعؿل يكا٤ خٛؾٛ وت ن٤ٛ ايكُط...ق

عٓسَا ٜكبح قُطنِ بسضٶا. أتػًل ٖطّ خٛؾٛ. اذتذاض٠ ختسؾين. قٓعت ٖصا وت ضبٝعهِ انتانٞ.  -

 .1تعطؾين"

ٜٶا; سٝح إْ٘  ٜٚ٪نس ايػطب ع٢ً سكٝك١ أْ٘ عٓسَا تطى است٬ٍ ايؿطم، ؾإْ٘ مل ٜعط٘ إ٫ اغتك٬ّيا قٛض

ٝٶا، ؾٗٛ َاظاٍ حتت غٝططت٘، غتهع ي ٜٶا ٚثكاؾ ٘ ٜٚطتبىت ب٘ ًٜٚذأ إيٝ٘، ٚاٯخط ع٢ً ثك١ َاظاٍ عتتً٘ ؾهط

َٶا، ٜكٍٛ ايطدٌ/ايػطب يبط١ً ايطٚا١ٜ/ايؿطم: "عٓسَا ضأٜتو با٭َؼ. عطؾت  نبري٠ بعٛز٠ ايؿطم إيٝ٘ زٚ

 . 2أْو غتذ٦ٝؽت َط٠ أخط٣..."

 ٜٚعزاز ايكطاع ق٠ٛ، ٚتبسأ انتٛاد١ٗ وت ايتبًٛض ٚايٌتٗٛض أنجط عٓسَا تػرتز ايصات/ ايؿطم دػاضتٗا اييت

ؾكستٗا وت انتٛاد١ٗ; ؾتبسأ وت ْكس سهاض٠ اٯخط، يطػٝإ ادتاْب انتازٟ بكٛض٠ باضظ٠، ؾٗٞ تٓتكس انتاز١ٜ 

ا٭ٚضب١ٝ اييت تبٝح اذتط١ٜ ٱؾباع ايطغبات ٚايؿٗٛات بكٛض٠ تكٌ يًٓؿٛض ٚايهٝل; ؾادتٓؼ ٖٛ ايؿهٌ 

ضإ. ايٛاقؿٕٛ سٛهلا ٜٓإَٛ ٚايُٓىت ا٭بطظ وت نٌ َهإ: "زاضت عٝٓاٖا سٛهلا. ادتٓؼ ٜهطذع ع٢ً ادتس

بعِْٝٛٗ. ٚقٓازٜل تبسٚ نأغط٠. ٜتعالتٕٛ سٛهلا. ًٜكٕٛ بكطع ايع١ًُ ايكػري٠. ٌٜٚٓتطٕٚ َٔ ثكب ٜٚطٕٚ. 

تتبا٢ٖ ايصات بكٓاعتٗا بايبعس ايطٚسٞ انتُٝع ذتهاض٠ ٚ. 3ٚتط٣ نطقت١ ايبٗذ١ تطتعـ وت َ٪خط ض٤ٚغِٗ ..."

. س٦ٓٝص ٫ ظتس 4أْؿاغٗا. ايسف٤ غتسض ضَٛؾٗا...""تصنطت نطقت١ أباٖا ايؿٝذ. مسعت  ذتهاض٠ ايؿطم:

  اٯخط َؿطٶا َٔ انتٛاد١ٗ ايعٓٝؿ١ ٚايكساّ َع ايصات:

 "أَػهٗا ايطدٌ ايسفتاضنٞ َٔ ٜسٖا...ٖعٖا:

 أْت ق١ٜٛ.  -

                                                           
ا.انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗ - 1

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 2

 .198،199انتكسض ايػابل: م  - 3

 .199انتكسض ايػابل: م  - 4
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ؾعطت بٛقع أقابع٘. ضؾعت أقابع٘ عٔ شضاعٗا. ضام ي٘ سطنتٗا. عربت نشهت٘ عٔ شيو. اؾتعًت سطٚف 

ؿكس اٯخط ثبات٘، ٜٚهؿـ عٔ ٚدٗ٘ ايكبٝح; ؾٝؿهح َؿاعطٙ ٚسكس ايسؾؽت، َ٪نسٶا . 1ٜٚنًُات٘ سطاض٠..."

ٜٶا، سهاضت٘ قاَس٠، ٫ ٜكسض أسس ع٢ً ايٌٓٝ َٓٗا، ٚضغِ تتابع ٚتعاقب ا٭ظَإ إ٫ أْٗا: ّٕ ايؿطم َاظاٍ قٛ  أ

 .2"ق١ٜٛ. مشػهِ تكتٌ ايهعـ وت زاخٌ اٱْػإ. إْٞ أعطؾٗا ..."

هطٙ ا٫غتعُاضٟ ايٓؿعٞ ايكسِٜ وت ا٫غتؿاز٠ َٔ ايؿطم ٚخريات٘، بأغًٛب دسٜس; ٜٚطغب اٯخط وت اغتعاز٠ ؾ

سٝح ٜطغب وت اغتٓؿاز ٚاغتػ٬ٍ َا تبكٞ َٔ ق٠ٛ ايؿطم، عٔ ططٜل اغتػ٬ٍ طاق١ أبٓا٥٘، بإٔ ٜكِٝ َعِٗ 

إٔ ايٛقٛف َع٘ َٚػاْست٘ وت عًُ٘ انتازٟ; ؾٝطًب َٓٗا إٔ  ايصاتؾطان١ عٌُ وت ؾها٥٘; ؾٝعطض ع٢ً 

َاشا تكٛيؽت؟ تعًُؽت َعٞ. أضٜس ؾعاع مشػهِ ٜطٌ ع٢ً  -" تػاعسٙ وت ْؿط اذتط١ٜ اييت ٜ٪َٔ بٗا:

هتًهيت. تكؿؽت َعٞ وت َٛاد١ٗ ايباب. ٫ أضٜس غري ٖصا. تعطؽت ابتػاَتو يًساخًؽت. أضٜس ظبا٥ين إٔ 

ك٠ٛ، َكسضٖا ؾطقٝتٗا ب ايصات. ٚتطؾض 3ٜتسؾ٪ٚا عطاض٠ ايبػ١ُ. ٚأزؾع يو َا تطٜسٜٔ...نٌ َا تطٜسٜٔ..."

ا٭ق١ًٝ، ْٚؿأتٗا وت ب١٦ٝ ؾطق١ٝ ستاؾٌت١، وت سٞ اذت١ًُٝ ايكسقت١، ٚتعزاز ثباتٶا بإسٝا٤ قِٝ ايؿطم اييت 

"ايتٗب ؾ٤ٞ ساض وت أعُاقٗا. اْؿذطت اب١ٓ سٞ اذت١ًُٝ. عربت عٓٗا بهٌ خًذ١ وت ْؿػٗا. ٫  تطبت عًٝٗا:

ّٕ اٯخط مل ٜتعذب َٔ ثبات ايصات َٚٛقؿٗا ايطاغذ، ٭ْ٘ وت . ٚايٛاقع 4تسضٟ َاشا ؾعًت ع٢ً ٚد٘ ايسق١..." أ

 ضس١ً انتٛاد١ٗ، َطت جتاضب٘ بايعسٜس َٔ قٛض قُٛز ايؿطم ٚثباتِٗ ايطاغذ وت انتٛاقـ انتتٓٛع١. 

ٚاٯخط/ ايػطبٞ ٫ ٜهٌ ٫ٚ ٜتعب وت ٬َسك١ ايصات; ؾإشا ؾؿٌ َع أسس أؾطزٖا، ٜهطض احملاٚي١ َع شات 

نٌ اذتٌٝ ٚارتسع يٲٜكاع بٗا وت ؾطن٘، ٚاغتٓؿاز نٌ طاقاتٗا نتٓؿعت٘ ٚإؾباع ضغبات٘.  ؾطق١ٝ ثا١ْٝ، ٜبصٍ

َجاٍ شيو ايطدٌ ايسفتاضنٞ ايؿاش عتاقط ايصات ايؿطق١ٝ/ؾطٜـ; ٜتابع٘، ٬ٜٚسك٘، ٜٚتتبع خطٛات٘، 

ٚناؾ١ ٚغا٥ٌ  ستاّٚيا بهٌ ايٛغا٥ٌ انتبتصي١ اٱٜكاع ب٘; ٜعطض عًٝ٘ انتاٍ ايهجري، ٚايطعاّ ايسغِ ايًصٜص،

، ٜٚطؾض وت ثبات اٱغٛا٤ ٚاٱغطا٤، َ٪نسٶا أْ٘ اختاضٙ زٕٚ غريٙ; ٭ْ٘ ايٓٛع ايؿطقٞ انتطغٛب ايصٟ ٜطٜسٙ

 .5ٚق٠ٛ

                                                           
 ايكؿش١ ْؿػٗا. انتكسض ايػابل: - 1

 .199م انتكسض ايػابل:  - 2

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 3

انتكسض ايػابل:  ايكؿش١ ْؿػٗا. -4

، َٚا بعسٖا.210انتكسض ايػابل: م  - 5



 

974 
 

 2015 ديسمبر - يوليو - األول المجلد -  السادس العدد جامعة الناصرمجلة 
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ٜٶا َطٜطٶا َع اٯخط، ٚؾؿًت َطس١ً ضؾض اٯخط ٚايعٛز٠:  -ز وت حتكٝل سًُٗا وت ايصات عاؾت قطاعٶا قٛ

ضز١ٜ اييت نجريٶا َا عاؾتٗا; سٝح جتس ٚاقعٶا َػاٜطٶا أس٬َٗا ايٛ تايعٌُ ٚاذتكٍٛ ع٢ً ايػعاز٠، ٚحتطُ

يهٌ تكٛضاتٗا اييت ضمستٗا ٚؾهًتٗا خت٬ٝتٗا ٚأس٬َٗا; ؾتذس سٝا٠ قاغ١ٝ ؾطغ١، ٫ تطسِ َٔ ٫ قتًو 

أغؼ ايبكا٤: "اؾرتؾٓا اذتسا٥ل، طاضزتٓا ن٬ب ايؿطط١...ن٬ب ؾطغ١. أْتٌتط مثٔ ايعٛز٠ َٔ أبٞ. ناْت 

 ؾط...أَٞ ٫ ٜس يٞ إٔ أغا

ّٕ اذتٝا٠ ٖٓا غد١ٝ. ٚايطظم.... -  يهِٓٗ قايٛا يٓا أ

 مل ٜسع٘ ٜهٌُ عباضت٘.

 نشهٛا عًٝو ! -

 .1اذتٝا٠ ٖٓا تعطٞ...ٚيهٔ بجُٔ ؾازح ! " -

 " قايت بكٛت َطتعـ:

 يٝؼ َعٓا مثٔ طعاّ ايكباح. ْٚٓاّ وت غاب١ َٔ ا٭دػاز ايعاض١ٜ. يٝؼ أَآَا غ٣ٛ ٖصا.... -

 .2ؾعطت بارتٛف"

َع اٯخط، ٚؾؿٌ ايتٓاغِ ٚايًكا٤، ٚانتؿاف سكٝك١ اٯخط، َٚا ٜتػِ ب٘ َٔ: عٓـ، بعس ايكطاع ٚ

ٚسكس، ٚنطا١ٖٝ، ٚقػ٠ٛ، َٚاز١ٜ تطػ٢ ع٢ً نٌ دٛاْب اذتٝا٠، ٚعازات ٚطبا٥ع ٫ تتٓاغِ َع ايؿطم 

١ٝ ٚخكاي٘; تبسأ ايصات وت ضؾض اٯخط، ٚا٫قتٓاع باغتشاي١ ايًكا٤ بُٝٓٗا. َجاٍ شيو نطقت١/ ايصات ايؿطق

تٓؿط َٔ اٯخط/ايػطب، سٝح إْٗا نًُا َطت ؿتهإ ٚدست ايعطٟ ٚادتٓؼ ٚايؿصٚش، ؾكس ناقت بهٌ 

 هتا دعًٗا تؿتام يًؿطم: " قايت نطقت١: ;ا٭َه١ٓ

 تٓبٗت سٛاؽ ؾطٜـ. يٝتين مسعت ن٬ّ أبٞ ايؿٝذ ! -

١َٛ دستٞ ناْت أْت ايصٟ أقٓعتين باجمل٤ٞ. اخرتت يٞ بًسٶا تأنٌ ايبؿط. تطٜس إٔ تتدًل َين. انتطس -

 حتهٞ يٞ عٔ بًس٠ تتشٍٛ إؾت غٛي١ تأنٌ ايبٓات ٚتتػ٢ً بايكبٝإ.

ٚزؾػت ٜسٖا وت قسضٙ

                                                           
 .208،209انتكسض ايػابل: م  - 1

 .222انتكسض ايػابل: م  - 2
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ّٞ. غتأنًين...تبتًع عإْين خا٥ؿ١ َٔ أَٓا ايػٛي١ ٜا ؾطٜـ. ٫ تػُض  - ٝٓٝو ست٢ تطاٖا ٖٚٞ تٗذِ عً

  .2أطٝل ايّٓٛ ٖٓا! " ٫ -. ٚت٪نس ايصات ضؾهٗا يًبكا٤ وت ؾها٤ اٯخط: "1عٌتاَٞ. عٌتاَٞ تتهػط..."

ٚتهؿـ ايصات عٔ ضغبتٗا ايكازق١ وت اهلطٚب َٔ ؾها٤ اٯخط ٚايعٛز٠ يؿها٥ٗا ايؿطقٞ اٯَٔ انتط٦ُٔ أًٖ٘: 

 " قايت ٖٚٞ تسبسب بكسَٝٗا:

 أضٜس إٔ أعٛز إؾت أبٞ اٯٕ. ئ أبك٢ ذتٌت١ ٚاسس٠ وت ٖصٙ انتس١ٜٓ. بٝتٓا وت اذت١ًُٝ بايسْٝا. -

 بٌٓتط٠. ظضعت با٭دػاز ايعاض١ٜ.اغتٛعبت ايكاي١ انتُتس٠ 

 .3ٜا هلٟٛ... ٜا هلٟٛ...تعايٞ ٜا أَٞ.. اذتكٞ بٓتو ! " قطخت: 

ٚتكٍٛ َ٪نس٠ ضؾهٗا اٯخط ٚؾها٤ٙ: "ْػازض ٖصٙ انتس١ٜٓ انتًع١ْٛ. ٫ أطٝل إٔ أبك٢ ؾٝٗا ذتٌت١ ٚاسس٠. إْٞ 

 .4أختٓل. ٫ أغتطٝع إٔ أتٓؿؼ..."

ًعٚاز، اَتٮ ضأغٗا بكٛت أبٝٗا ٜطتٌ غٛض٠ ايطلتٔ، ٚختًٝت ٚد٘ ٚنطقت١ عٓسَا طًبٗا ايطدٌ ايسفتاضنٞ ي

 أبٝٗا ٖٚٛ ٜطؾع ٚد٘ َٔ انتكشـ ايؿطٜـ، ٜٚبكط ايطدٌ ايسفتاضنٞ وت شضاعٝٗا...

 .5تكٛضت ايؿٝذ قتٛت بايػهت١ ايكًب١ٝ"

ّٕ انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ اييت أقاَت َع ؾطٜـ يَٚٔ قٛض اهل٠ٛ ايؿاغع١  ع٬قات خاق١، ًتباعس بؽت ايؿطم ٚايػطب أ

ًٗح ٚضا٤ٙ، ٚتتطًع إيٝ٘ وت نٌ تتتد٢ً عٓ٘، ٚترتن٘، ٚتػًل زْٚ٘ ايباب، بعس إٔ ناْت  ;ٚضٚعت ؾٗٛتٗا َع٘

ذتٌتات سٝاتٗا: "زؾعت٘ إؾت ايباب ارتاضدٞ...أغًكت ايباب خًؿ٘...حتًُ٘ قسَاٙ يٝٗطب...مل ٜتطًع إؾت ْاؾص٠ 

ص٠. ؾٝذس انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ قس ؾتشت بٝسٖا ايٓاؾص٠ اييت ٫ ايبٝت. تعٛز عٓسَا نإ غتطز ٚسسٙ ٜتطًع إؾت ايٓاؾ

 تؿتح ٚأيكت بٓكؿٗا َٓٗا. ًَٛس١ بٝسٖا. نأْٗا 

. ٚايطدٌ ايسفتاضنٞ ٜطاضز ؾطٜـ ٜٚطغب وت قتً٘ ٫6 تطٜس إٔ تهٝع ذتٌت١ قتهٔ إٔ تطاٙ ؾٝٗا ٫ٚ تٓتٗعٖا..."

                                                           
 .220انتكسض ايػابل: م   - 1

انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 2

 .221انتكسض ايػابل: م  - 3

 .223انتكسض ايػابل: م  - 4

 .259انتكسض ايػابل: م  - 5

 .283انتكسض ايػابل: م  -  6
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 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

ع ضٜك٘. سًك٘ زتطٚح.  ٜطٜس ايطدٌ إٔ ٜكتً٘ ٚايتدًل َٓ٘... ؾطقع وت أشْٝ٘ قٛت ايعداد١ ٖٚٞ تتهػط. ابتً

 .1بعداد١ متط َهػٛض٠ ..."

ّٕ يكا٤ ٚاْسَاز ايؿطم َع ايػطب أَط ٫ ٜتذاٚظ سسٚز ارتٝاٍ: "اضـت٢ ع٢ً  ٚت٪نس ايصات ايؿطق١ٝ/ؾطٜـ، ع٢ً أ

ّٕ ايصٟ دطٟ هلُا َٓص دا٤ نٛبٓٗادٔ نشًِ..."  . 2ا٭ضض...ٜػُض عٝٓٝ٘. بسا ي٘ أ

ّٕ شانط٠ ايصات تطؾض ا٫ستؿاًت زاخًٗا بأٟ ؾ٤ٞ ٜٚكٌ ايتباعس ٚاي طؾض َس٣ بعٝسٶا بؽت ايكطبؽت انتتٓاقهؽت; بأ

َٴِشٝت قٛضت٘ ٚمل ٜبل هلا أثط: "ؾطٜـ...اختًت ا٭ؾٝا٤ وت عٝٓٝ٘. وت قسَٝ٘. ٫ ٜعطف اغِ  ٜصنطٖا باٯخط; ؾكس 

يًشٌت١ أْ٘ ٫ ٜعطف يػ١ ايؿاضع ايصٟ ب٘ ستٌ ادتٓؼ. ايٓاؽ ٜتشسثٕٛ بًػ١ ٫ ٜعطؾٗا. نأْ٘ انتؿـ ا

 .3ايسفتاضنٝؽت. أسؼ بادتٛع..."

َٶا َع َا غبل  ّٕ ايصات اغتٓؿست نٌ طاقاتٗا ا٫ستُاي١ٝ يًبكا٤ وت ؾها٤ ايػري، ٚمل تعس  ٚاْػذا ٜتهح أ

ٜٴبل هلا َتٓؿػٶا  ـتتًو ايكسض٠ ع٢ً استُاٍ ايتعاٜـ َع اٯخط، ايصٟ مل ٜرتى ططّٜكا هلا إ٫ ٚأغًك٘، ٚمل 

ا دعًٗا تطغب وت ايطسٌٝ ايػطٜع ٚاهلطٚب إؾت ؾها٥ٗا انتتػع، اذتاؾٌ با٭َإ ٚايطٚساْٝات اييت يًشٝا٠; هت

 تعُط ايكًب ٚـتً٪ٙ ضاس١ ٚاغتكطاضٶا. 

ّٕ اٯخط ٖٛ ايهس أٚ انتدتًـ  -نُا غبل-هتا ٫ ؾو ؾٝ٘ ) ب ( َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ:  أ

١ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ، غٛا٤ أنإ ٖصا اٯخط وت َع ا٭ْا وت َػت٣ٛ َٔ انتػتٜٛات ايؿهطٜ

ّٕ ايكطاع ٫ ٜكتكط  -ستٌ ايسضاغ١-َؿَٗٛ٘ ايؿطزٟ أّ وت َؿَٗٛ٘ ادتُعٞ. ٚوت ايٓل ايػطزٟ ٜتهح أ

ع٢ً ايكساّ بؽت ايصات ايؿطق١ٝ ٚاٯخط ايػطبٞ، ٚإفتا ًتٗط ْٛع آخط َٔ ايكساّ ٚانتٛاد١ٗ بؽت ايصات ايؿطق١ٝ 

تُعٗا ايؿطقٞ، ٚانتدتًؿؽت َعٗا وت: ايؿهط، ٚايجكاؾ١، ٚا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ، ٚايعازات، ٚايتكايٝس، ٚقبٍٛ ٚأؾطاز زت

 ادتسٜس. ٚتتٌُتٗط َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ ؾُٝا ًٜٞ :

١ّٓٝ بؽت ايصات اييت ْايت سٌّتا  -أ ّٕ ٖٓاى اخت٬ؾات ب َٔ  -غري قًٌٝ-َطس١ً قًل ٚتٛدؼ: َٔ ايجابت أ

يجكاؾ١ ٚا٫ط٬ع ع٢ً ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚاذتهاضٟ ٚبؽت اٯخط ايؿطقٞ انتكٝس وت خهِ ؾهط قسِٜ ايتعًِٝ ٚا

ثابت، ٚعازات ٚتكايٝس شتايؿ١ يًتطٛض ٚايعًِ; ٚتطتب ع٢ً شيو سسٚخ قطاع ٚخ٬ؾات بؽت ايططؾؽت، ْتر عٓ٘ 

ض نٌ ؾطٜل ٜكاب بايتٛتط ساي١ َٔ ايكًل ٚايتٛدؼ وت  ايتعا٬َت ٚأغايٝب اذتٝا٠، ٚحتسٜس انتػتكبٌ، ٚقا

عٓس اختاش أٟ قطاض ٜطتبىت باٯخط. َجاٍ شيو نطقت١/ ايصات ٚاييت عاؾت  غٓؽت وت زتتُع ٜعاْٞ ٚطأ٠ 

                                                           
 .283،284انتكسض ايػابل: م  - 1

 .284كسض ايػابل: م انت - 2

.285انتكسض ايػابل: م  - 3
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ايعازات ٚايتكايٝس ٚشنٛض١ٜ طاغ١ٝ; ؾ٬ قطاض يٮْج٢ وت سٝاتٗا أٚ َػتكبًٗا، ٚضب ا٭غط٠ ٖٛ قاسب ايطأٟ 

ساي١ َٔ ايتٛدؼ ٚايكًل عٓس نٌ َطس١ً َٔ َطاسٌ  ايؿكٌ وت نٌ َا ٜطتبىت بٗا; هتا دعٌ ا٭ْج٢ تعٝـ

سٝاتٗا، ٚوت نٌ َٛقـ عتتاز ٫ختاش قطاض. ؾهطقت١ عٓسَا ضغبت وت ايػؿط إؾت ايسفتاضى، تٓتابٗا ساي١ خٛف 

عٓسَا ضغبت وت إخباضٙ ؿتا ععَت عًٝ٘: "ايٓػ١ُ مل تعس حتٌُ غباضٶا. اْطؿأت ٚ .ٚقًل َٔ َٛقـ أبٝٗا ايؿٝذ

 ري. قاٍ ظس١ٜ:ايؿُؼ َٓص ٚقت قك

 ايؿٝذ بكُت٘ بعس إٔ أخربت٘ ! ... -

 ٚاقًت نطقت١ اذتسٜح:

جتٓب ايؿٝذ ٌْتطاتٞ. أعطف أبٞ . ٜؿعٌ ٖصا عٓسَا ٜطٜس إٔ عتتؿٍت بطأٜ٘. غٝٓؿذط وت ذتٌت١ غري  -

 .1َٓاغب١. ٜكػِ بأغًٍت ا٭قتإ: ئ تػاؾطٟ ٜا نطقت١."

 ؾض اٯخط/ٚايسٖا يًػؿط: تكٝب٘ ساي١ َٔ ايكًل ٚايطعؿ١ يط -خطٝب نطقت١-ٚؾطٜـ 

 " تكًكٌ ؾطٜـ وت دًػت٘...

 اضتعؿت ْرب٠ ؾطٜـ :  

 .2"إٕ ؾا٤ اهلل ئ ٜكٍٛ ايؿٝذ ؾ٦ٝٶا ٜععذٓا -

 " قايت بطَٛؾٗا: ٜٚعاٚز ايكًل ايصات َط٠ أخط٣ َٔ اٯخط ايؿطقٞ:

 ختاف ٜا ؾطٜـ؟ -

 أخؿ٢ إٔ ٜطؾض غؿطى؟ -

 .3ٚيهٓو..." -

دعًٗا تتعًل بأٌَ ٌْٝ ضنا اٯخط. ؾؿطٜـ نإ َتٛدػٶا َٔ  ٚايٛاقع إٔ قًل ايصات َٔ اٯخط ٚقطاضت٘;

ضؾض اٯخط/ٚايس خطٝبت٘ يؿهط٠ ايػؿط; ؾشاٍٚ ايبشح زاخٌ اٯخط عٔ قؿ١ تكطب بُٝٓٗا، ؾتصنط طٝب١ 

"تصنط ابتػا١َ ٚايس نطقت١ ايػد١ٝ. ئ ٜكٍٛ ٚايسٖا ايؿٝذ ؾ٦ٝٶا. ٜعطف أْ٘ ٫ ٜطٝل إٔ ٚايسٖا ٚسب٘ هلا:

 .4ٜطؾض هلا طًبٶا"

                                                           
 .139،140انتكسض ايػابل: م  - 1

 .140انتكسض ايػابل: م - 2

 .141انتكسض ايػابل: م  - 3

 .145انتكسض ايػابل: م - 4
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ٝٶا َٔ اٯخط ايؿطقٞ; عٓسَا شٖب ؾطٜـ يكطٜت٘ ٭خص ضأٟ  ٚايصات/نطقت١ تعاْٞ انططابٶا ٚقًّكا ْؿػ

طٟ. عٝٓاٙ تسٚضإ. ؾطٜـ "حتًُل وت غاع١ ٜسٖا. ايعَٔ ظت وت ايعٚاز َٔ اب١ٓ ايكاٖط٠: ايؿطقٞ ٚايسٙ/اٯخط

ايًٌٝ ٜٗبىت. ايٌٓٝ ٜطقس حتت  ٝذ٧ قبٌ إٔ تػطب ايؿُؼ...غقاٍ هلا قبٌ إٔ ٜػاؾط إؾت قطٜت٘:  ٫ ظت٤ٞ

ؾهطت ٌٖ ضؾهت أّ ؾطٜـ  قسَٝٗا. ايٓػ١ُ تطٚح ٫ٚ جت٧. تٓاثطت ايكٛاضب  بكعٶا غٛزا٤. ا٭ْؿاؽ ضانس٠...

 .1... قاٍ هلا ؾطٜـ: أَٞ ٫ تطؾض يٞ ن١ًُ. ٚأبٞ ؾٝذ ارتؿطا٤ ب٬ ن١ًُ..."

ايتٛدؼ ٚا٫نططاب; ؾعٓسَا أضاز ٚنصيو ع٬ق١ ؾطٜـ بٛايسٙ ٚٚايست٘/اٯخط ايؿطقٞ; ؾٝٗا ايهجري َٔ 

"أَه٢ ايًٌٝ ٜؿهط. نٝـ غتربٖا؟  إخباض ٚايست٘ بطغبت٘ وت ايعٚاز َٔ ستبٛبت٘ ٚايػؿط َعٗا إؾت ايسفتاضى:

ؾطى ٜسٜ٘. ْػ١ُ ايٓاٟ تؿذطوت ْؿػ٘ ؾ٦ٝٶا عُّٝكا...ع٣ٛ نًب. بكط٠ اذتاز داز اهلل ٜأنًٗا اذتعٕ. ايؿٝذ 

 .2داز اهلل َات ارتُٝؼ انتانٞ"

اييت أضغِ ع٢ً ا٫ضتبايت بٗا; خهٛعٶا يعازات ٚتكايٝس -ٓسَا ضغب ؾطٜـ وت ضؾض ايعٚاز َٔ اب١ٓ عُ٘ ٚع

"أبكطٖا  ٜهططب عانت٘ ايٓؿػٞ قًّكا ٚخّٛؾا عٓس إخباض اٯخط ايؿطقٞ/اب١ٓ عُ٘: –أغطت٘ ٚقطٜت٘

ٔ قازّ َٔ بعٝس... قؿع قاز١َ...تبسزت ٌْتطات٘ وت ايعُطإ. ايعُطإ أنٌ ٭عٛاز ايصض٠ ارتهطا٤. قٛت ْاٟ سعٜ

ايسّ إؾت عٝٓٝ٘. ٜبشح عٔ نًُات ٜكٛهلا ٫ب١ٓ عُ٘، أؾع١ ايؿُؼ جتُع ْؿػٗا نأْٗا حتٌُ ْؿػٗا 

ٚتصٖب...دؿت ايرتع١. ايبٝٛت تعسـ ع٢ً قسضٙ. ئ ٜػتطٝع إٔ ٜٗطب...بكط٠ اذتاز داز اهلل تجاقًت وت 

 .3َؿٝتٗا..."

َٔ ايؿتا٠ ايكاٖط١ٜ، ٜعزاز عانت٘  -زٕٚ عًِ أًٖ٘ – ٚسُٝٓا ْػٞ ؾطٜـ وت دٝب بٓطًْٛ٘ زب١ً خطٛبت٘

ٚتؿعٌ ايسْٝا. ايٛيس خطز : "ايٓؿػٞ تٛتطٶا ٚتٛدػٶا; ٭ٕ اٯخط ايؿطقٞ/أَ٘ غتػػٌ ايبطًٕٛ. ٚغتعجط عًٝٗا

عٔ طٛعٞ. ٜٚٓٗاض سًُ٘. اْسؾع ظتطٟ. نأْ٘ ٫ ٜطاٖا. مسع امس٘. ايتكت عٝٓاٙ بٛدٗٗا. ٚدٗ٘ بًٕٛ ايًٌٝ. 

تػُع٘. هلت ٖٚٛ ظتطٟ. تطضتت بكط٠ اذتاز داز اهلل. قطخت أقٛات ايًٌٝ. قاٍ قٛت خبري: غُػِ بؿ٤ٞ مل 

 . 4ايبكط٠ ـتٛت َٔ اذتعٕ... قٛت ايٓاٟ ابتًع٘ ايكطار"

                                                           
.157،158انتكسض ايػابل: م  - 1

 .154انتكسض ايػابل: م  - 2

 انتكسض ايػابل: ايكؿش١ ْؿػٗا. - 3

 .155ل: م انتكسض ايػاب - 4
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 اتُتع بعًِ ٚثكاؾ١ ٚٚعٞ ٚعُل ؾهطٟ ٚأٜسٜٛيٛدٞ; َٓشٗتَطس١ً ـتطز ايصات ع٢ً اٯخط ايؿطقٞ: ايصات  –ب 

ت َا ٜتػِ ب٘ َٔ تطٛض عًُٞ ٚتهٓٛيٛدٞ وت ناؾ١ زتا٫ت اذتٝا٠، ؾانتػبقسض٠ ع٢ً ؾِٗ ايعكط اذتسٜح، ٚ

ِّ تػريت ٌْتطتٗ اايعك١ًٝ ٚؾُٗٗ اٚقسضاتٗ اثك١ وت ْؿػٗ ايصات ٠ قازض تيًشٝا٠، ٚقاض ايًٛاقع احملٝىت، َٚٔ ث

ٝ٘ قسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ اٯخط ايؿطقٞ ٚايتُطز عً اع٢ً ْكس غًبٝات ايٛاقع ٚضقس ٌَتاٖط ختًؿ٘، بٌ أقبشت هل

ٚع٢ً أؾهاضٙ ٚعازات٘. َجاٍ شيو نطقت١/ ايصات تكطض ايػؿط يًسفتاضى يًعٌُ، ٚتكط ع٢ً َٛقؿٗا، ٚإٕ ضؾض 

ٚايسٖا/اٯخط ايؿطقٞ:

 "أيكت بكطع١ سذط بعٝسٶا:

ٚنطقت١ تتُطز ع٢ً ايعازات ايؿطق١ٝ، ٚتٓطًل وت ايتشطض َٔ  1غأغاؾط ست٢ يٛ ضؾض ايؿٝذ غؿطٟ" -

طقٞ، ؾٗٞ ؾتا٠ َتؿتش١ َٓطًك١، ختطز ؿتؿطزٖا َع خطٝبٗا، ٚتؿاضن٘ قٝٛز َانٞ ٚتكايٝس اٯخط ايؿ

.شابت أقابعٗا وت أقابع٘...٫َػت ٬َبػٗا ."نشهت نطقت١ نشه١ خهطا٤. يعب٘ َٚطس٘:

. نُا أْٗا َتشطض٠; ٫ تهع غطا٤ ع٢ً ضأغٗا: "عازت ٬َ2بػ٘...نػطت ظػسٖا ع٢ً دػسٙ..."

طٖا ع٢ً ايطا٥ط٠ َع خطٝبٗا، تطغب وت أؾعاٍ غطٜب١ ع٢ً . ٚأثٓا٤ غؿ3ايٓػ١ُ عؿ١ٝ. تطاٜط ؾعطٖا"

تتٗا ضغب١ وت إٔ ختطـ أاجملتُع ايؿطقٞ َٚعتكسات٘: "ضغبت إٔ تػكىت عًٝ٘ ٚتٓتٗع ايؿطق١ ٚتعه٘...ٚ

 .4قبع١ ضدٌ عذٛظ، ظتًؼ وت انتكعس ايصٟ أَاَٗا"

ضع ايهٝل، ايٓاؽ ٜتٓؿػٕٛ نطٙ ايؿا"ٚبطٌ ايطٚا١ٜ/ؾطٜـ ضاؾض يٛاقع٘ َٚا ب٘ َٔ ٌَتاٖط ايتدًـ ٚايؿكط: 

. نُا أْ٘ ٜػدط َٔ انتهإ ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ خطٝبت٘، وت إؾاض٠ ٚانش١ يطؾه٘ يٛاقع٘ ايصٟ ْؿأ ؾٝ٘: 5أْؿاغ٘"

 ، 6َطبات اهلٛا٤ وت ايػُا٤ نشاض٠ بٝتهِ. ايتانػٞ ضؾض إٔ ٜسخٌ ساضتهِ وت ايكباح..." -"

 " قاٍ يهطقت١:

 .٢ً7 بابو ٜهؿٕٓٛ انتٛت٢"تعٝؿؽت َع انتٛت٢. أبٛى ٜكطأ ايكطإٓ. ٚع -

                                                           
 .140انتكسض ايػابل: م  - 1

 ، َٚا بعسٖا.139انتكسض ايػابل: م  - 2

 .158انتكسض ايػابل: م  - 3

 .170انتكسض ايػابل: م  - 4

 .162انتكسض ايػابل: م  - 5

.170انتكسض ايػابل: م  - 6

.163انتكسض ايػابل: م  - 7
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ٜٚٓعع زب١ً   -اييت خطبٗا ي٘ أبٛٙ–ٚنصيو ٜتُطز ع٢ً ايعازات ٚايتكايٝس، ٜٚطؾض اضتباط٘ باب١ٓ عُ٘  

خطبتٗا، ٜٚكطض خطب١ ظًَٝت٘ وت ايسضاغ١، ٚاييت اضتبىت بٗا قًب٘، ٚظاز ـتطزٙ بإٔ شٖب ؿتؿطزٙ رتطبتٗا، ٚزٕٚ إٔ 

 . 1غترب أسسٶا َٔ أًٖ٘

ًِّ -ؿ١ ًُٜح ايهاتب إؾت ضؾض ايصات/ؾطٜـ نٌ َا ٜطبط٘ باٯخط ايؿطقٞ; سٝح إْ٘ ٚوت إؾاض٠ يطٝ عٓسَا غٳ

ْػٞ نٌ َا ٜطبط٘ بِٗ، وت قٛض٠ ضَع١ٜ بؿ١ٝٓ عاي١ٝ: "ْػٞ َٓسًٜ٘ ع٢ً  -ع٢ً أًٖ٘ قبٌ غؿطٙ إؾت ايسفتاضى

 .2غطٜط أَ٘، ْػٞ أٜهٶا قٓسٚم ايهعو ايصٟ قٓعت٘ ي٘..."

ّٕ ايصات يسٜٗا تؿٛم عًُٞ ٚثكاوت، ٚـتتًو َطس١ً خهٛع ٚاغتػ٬ّ اٯ -ز خط ايؿطقٞ يًصات: ٫ ؾو أ

قُٛزٶا ٚثباتٶا وت ايتُػو بكُٝٗا، نُا أْٗا حتطم ع٢ً اذتط١ٜ ٚايتدًل َٔ قٝٛز انتانٞ، ٚتتػِ بكسض٠ 

ؾا٥ك١ ع٢ً اذتٛاض ٚاٱقٓاع; ٚشيو وت َكابٌ: نعـ اٯخط ايؿطقٞ، ٖٚطَ٘، ٚنعـ َٓطك٘، ٚعذعٙ عٔ 

جبات أَاّ ثكاؾ١ ٚٚعٞ ايصات، نٌ ٖصا أدرب اٯخط ايؿطقٞ ع٢ً ايرتادع عٔ َٛقؿ٘ ٚا٫غتػ٬ّ ايكُٛز ٚاي

ٚايتكاحل، تاضّنا ايػاس١ يًصات; نٞ تجبت ٚدٛزٖا، ٚتأخص زٚضٖا وت َػري٠ ايتطٛض. َجاٍ شيو ٚايس 

ُٶا بأغًٍت ا٭قتإ بأْٗا ئ  تػاؾط، يهٓٗا نطقت١/اٯخط ايؿطقٞ نإ ضاؾهٶا يػؿطٖا إؾت ايسفتاضى، َكػ

بجباتٗا ع٢ً َبس٥ٗا َٚجابطتٗا اغتطاعت إٔ تكٓع٘ ؿتٓطكٗا، ٚجتعً٘ ٜػتػًِ يطغبتٗا; ؾٝٛاؾل ٜٚباضى 

غؿطٖا. ٫ٚ ٜهتؿٞ بٗصا ؾكىت، بٌ ٜػاْسٖا ٜٚكٜٛٗا، ٜٚؿذعٗا ع٢ً إنُاٍ َػريتٗا; سٝح ٜٛقٌتٗا َبهطٶا 

. ًٚتٌ طٛاٍ ايًٌٝ غاٖطٶا; نأْ٘ 3طا٥ط٠ٜٚطًب َٓٗا اٱغطاع وت جتٗٝع أَٛضٖا; ست٢ ٫ تتأخط عٔ َٛعس اي

 .4عتطغٗا

ٚٚايس٠ ايبطٌ/ اٯخط ايؿطقٞ ضغِ ضؾهٗا يتُطز ابٓٗا ع٢ً عازات ٚثٛابت اجملتُع وت ارتطٛب١ بكاٖط١ٜ غطٜب١ 

عٔ ٚاقعٗا، ٚضغبت٘ وت  ايػؿط َعٗا إؾت ايسفتاضى; إ٫ أْٗا أَاّ قُٛزٙ ٚقٓاعات٘ ٚق٠ٛ َٓطك٘ ٚثبات َٛقؿ٘; 

٘، ٫ٚ تهتؿٞ ؿتٛاؾكتٗا بٌ تكسّ ي٘ حتٜٛؿ١ عُطٖا، يتػاعسٙ وت تٛؾري مثٔ تصنط٠ ايػؿط ي٘ تػتػًِ يطغبت

 ٚرتطٝبت٘.

                                                           
 .144انتكسض ايػابل: م  - 1

 .162انتكسض ايػابل: م  - 2

 .169انتكسض ايػابل: م  - 3

 .170انتكسض ايػابل: م  - 4
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"ؾٗٛ ايعُٛز ايؿكطٟ ايصٟ ٜطبىت  ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ ي٘ زٚض أغاغٞ وت ايٓل ايػطزٟ; :ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ -خاَػٶا

١ ا٭خط٣ وت ع٬قات َتؿابه١ ، "سٝح ٜتساخٌ َع انتهْٛات ايػطز1ٜأدعا٤ ايٓل ايطٚا٥ٞ ببعهٗا ايبعض"

َتعسز٠ يتؿهٌٝ ايبٓا٤ ٚايٓٗٛض ب٘، ؾٝؿاضى وت بٓا٤ ا٭سساخ ٚضغِ ايؿدكٝات ٚحتسٜس ٬َستٗا ٚبًٛض٠ 

ايط١ٜ٩، ٚخًل انتع٢ٓ ٚإًتٗاض ايًػ١. ؾانتهإ بأبعازٙ ادتػطاؾ١ٝ ٚايتاضغت١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ  ٜ٪ثط وت 

ب١ٝٓ ايعامل ايػطزٟ; ؾاذتسخ ٫ ٜتطٛض ٫ٚ ُٜٓٛ إ٫ وت َهإ ٜسٚض ؾٝ٘،  عٓاقط ايبٓا٤ ايطٚا٥ٞ، ٜٚػِٗ وت تؿهٌٝ

َٔ خ٬ٍ ايؿها٤ ايصٟ تتشطى ؾٝ٘، ٚايًػ١  -يسضد١ نبري٠-ٚايؿدكٝات تتهح ٬ََح ٖٜٛتٗا ٚقٛضتٗا

; إْ٘ "انتتهأ أٚ انتطنع ايصٟ تتشطى َٓ٘ ايؿدكٝات ٚا٭سساخ، ٚتتأثط 2تعهؼ طبٝع١ انتهإ ايكازض٠ َٓ٘"

ي٘ َؿّٗٛ ؾاٌَ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايس٫ي١ ادتػطاؾ١ٝ وت  ٚايؿها٤. 3ت٘ يػ١ ايطٚا١ٜ ٚسطن١ ايعَٔ ؾٝٗا"بطبٝع

      َعٓاٖا ايهٝل انتطغّٛ بأضض ستسز٠ أٚ سٝع، نصيو ٫ ٜطاز ب٘ قٛضت٘ ايجابت١ ايػان١ٓ، ٚإفتا ٜككس ب٘

ي٘، َٚٔ سٛي٘، ٚإغٗاَ٘ وت َػاض "انتهإ بكٛضت٘ ايسضا١َٝ، بتأثطٙ ؿتا سٛي٘، َٚٔ سٛي٘، ٚتأثريٙ ؾُٝا سٛ

َّ ؾإٕ زضاغ١ ايؿها٤ ايطٚا٥ٞ يٝؼ اهلسف َٓ٘ ايهؿـ عٔ غاٜات 4ا٭سساخ عٝح ٜكعب إغؿاي٘" . َٚٔ ث

كتاي١ٝ َع١ٓٝ، ٚيهٔ إًتٗاض زٚضٙ ايؿّعاٍ وت ناؾ١ عٓاقط ايٓل ايػطزٟ; هتا ٜتػع اجملاٍ ٱْتاز أبعاز ز٫ي١ٝ 

 يؿها٤ ايطٚا٥ٞ وت ٖصا ايٓل ايػطزٟ ٜؿٌُ ؾها٤ ايصات ٚؾها٤ اٯخط.ٚا قاب١ً يًتؿػري ٚا٫غتٓتاز.ٚؾ١ٝٓ

وت ضٚا١ٜ "سب وت نٛبٓٗادٔ" سهٛض قٟٛ يًصات ٚاٯخط وت قٛض٠ ؾّعاي١، ظتػسٖا ؾها٤ ايصات ٚؾها٤ اٯخط: 

ايؿكط، انتهاْإ انتتكاطبإ: ايؿطم َٚا ٜػتسعٝ٘ َٔ َعاْٞ: ايصات، ٚايبعس ايطٚسٞ، ٚايٛاقع انتتسٖٛض، ٚادتٌٗ، ٚ

ٚايتدًـ. ٚايػطب ا٭ٚضبٞ َٚا ٜػتشهطٙ َٔ َعاْٞ: اٯخط، ٚايبعس انتازٟ، ٚايتطٛض، ٚايتهٓٛيٛدٝا. ٖصإ 

ّٕ سطن١  ايبعسإ ادتػطاؾٝإ، عت٬ُٕ قسضٶا نبريٶا َٔ ا٭بعاز اذتهاض١ٜ انتدتًؿ١ ٚانتتٓاقه١. ٚايٛاقع أ

ِّ ايعٛز٠ إؾت ايؿطم َط٠ أخطايصات/ ؾطٜـ ٚنطقت١ َٔ ؾها٥ٗا ايؿطقٞ إؾت ؾها٤ اٯخط ا٭ٚ نإ هلا ٣ ضبٞ، ث

زٚض باضظ وت تؿعٌٝ ايكطاع بؽت ايكطبؽت انتتباعسٜٔ، ٚتأنٝس اْتُا٤ ايصات يٛطٓٗا ٚايتُػو ب٘ ٚبكُٝ٘ 

ا٭ق١ًٝ، ٚبهٌ َا ٖٛ ؾطقٞ عطبٞ. ٚبٗصا انتٓطل ايطاغذ وت أعُام ايصات، مل تٓػًذ عٔ أقٛهلا ايؿطق١ٝ، 

                                                           
 .128م  -2005 –1يت –بريٚت –انت٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط -َطؾس ألتس: ايب١ٝٓ ٚايس٫ي١ وت ضٚاٜات إبطاِٖٝ ْكط اهلل  - 1

زَٝايت  -ات اٱغ١َٝ٬ ٚايعطب١ٝزت١ً ن١ًٝ ايسضاغ -حملُس ايبػاطٞ  ستُس نُاٍ غطسإ: ب١ٝٓ انتهإ وت ضٚا١ٜ "قدب ايبشري٠" - 2

 .735م -2014-ْٛؾُرب -ايعسز ايجاْٞ –داَع١ ا٭ظٖط   –ادتسٜس٠

    داَع١ ايكاٖط٠  –ن١ًٝ اٯزاب –شتطٛط١  –ضغاي١ َادػتري -دٝٗإ عبس ارتايل َكطؿ٢: تًٛتٝـ انتهإ وت ايطٚا١ٜ انتكط١ٜ انتعاقط٠  -3

. 3م -1993-      

.11م –2000–اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١ –ٕ، زضاغ١ وت ايكك١ ٚايطٚا١ٜ ستُس دربٌٜ: َكط انتها -4
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يصٚبإ وت اٯخط، أٚ نػط ْػكٗا ايكُٝٞ; ؾًِ تٓسَر وت زتتُع اٯخط، بٌ ًتًت نصيو مل ٜهٔ وت َكسٚضٖا ا

ستتؿٌت١ بجٛابتٗا ايطق١ٓٝ، ٫ حتٝس عٓٗا; ؾٗٞ مل تتكٔ ايًػ١ ايسفتاضن١ٝ/يػ١ اٯخط. ؾعٓسَا شٖب ؾطٜـ 

ٛٶا، ثِ ساٍٚ إٔ عت سثٗا إؾت ايبٝت ايصٟ تكِٝ ؾٝ٘ نطقت١، ٚقابٌ قاسب١ ايبٝت; سسثٗا بايًػ١ ايعطب١ٝ غٗ

"تٓب٘ أْ٘ ٜتشسخ بايعطب١ٝ. اضتػُت ع٢ً ٚدٗ٘  ٫ تػعؿ٘ ع٢ً حتكٝل َطًب٘: ;ذا٤ت نعٝؿ١ؾبايؿطْػ١ٝ 

ابتػا١َ. أغطع ٜػتذُع يػت٘ ايؿطْػ١ٝ. ٜطٜس إٔ عتسثٗا بايؿطْػ١ٝ. مل تػعؿ٘ يػت٘. تًعجِ. أؾاضت إيٝ٘ بإٔ 

٤ ا٭ٚضبٞ; سٝح ًتًت وت ساي١ َٔ .نصيو مل تؿعط ايصات باغتكطاض َازٟ أٚ َعٟٓٛ وت ايؿها1ٜسخٌ..."

ايكًل ٚا٫نططاب ٚعسّ ايؿعٛض با٭َإ ٚايطُأ١ْٓٝ طٛاٍ ٚدٛزٖا بعٝسٶا عٔ ٚطٓٗا; هتا ٜ٪نس ـتػهٗا 

بكُٝٗا ايجابت١، ٚلتًٗا انتٛضٚخ انتهاْٞ اذتهاضٟ ايؿطقٞ، أٟ أْٗا وت سطنٝتٗا ٚاْتكاهلا يؿها٤ اٯخط ست١ًُ 

 بايؿطم. 

ّٕ انتهإ ي٘ سهٛض وت ا يطٚا١ٜ بس٤ٶا بايعٓٛإ ايصٟ دا٤ ستًُّا ببعس َهاْٞ َباؾط ستسز َٚعطٚف، ـتّجٌ وت إ

ٝٶا يكطا٠٤ ايٓل ايػطزٟ،  يس٫ي١ ع٢ً َػاس١ ٚا)نٛبٓٗادٔ(، عاق١ُ ايسفتاضى، ٖٚصا ؾّهٌ َؿتاسٶا اغرتاتٝذ

اٯخط، ٚضغبت وت بهجاؾ١ سهٛض اٯخط وت ايٓل; ؾايصات غاؾطت إؾت ؾها٤  ٚاٱعتا٤ايتأثري ايهبري٠ يًُهإ، 

ايتٛاقٌ َع أفتايت ؾدكٝات٘ انتتٓٛع١، ٚساٚيت ايصات ايؿطق١ٝ إظاي١ َٛاْع ايتٛاقٌ ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

ِّ ًتٗط كتاٍ ؾها٤ اٯخط وت بسا١ٜ اتكاٍ ايصات ب٘; ؾطٜـ قاٍ:  ٚايجكاؾ١ٝ بٝٓٗا ٚبؽت اٯخط ايسفتاضنٞ; َٚٔ ث

، "دصبت٘ ايكٛاضٜذ اييت تؿذطت وت مسا٤ 2ّ...""... نٛبٓٗادٔ كت١ًٝ وت ايًٌٝ. يًٝٗا ٫ ٜكاٚ

، " اختاض ؾطٜـ َكعسٶا ٜػتطٝع إٔ ٜط٣ َٓ٘ َٝسإ 3انتٝسإ...نٛبٓٗادٔ حتتؿٌ بٓٗا١ٜ أغبٛع َٔ ايعٌُ"

 .4نٛبٓٗادٔ ايط٥ٝػٞ بٌٓتط٠ ٚاسس٠..."

ايصٍ ٚاهلٛإ يهٔ ستا٫ٚت ايصات وت ايتٛاقٌ ٚا٫ْػذاّ َع اٯخط با٤ت بايؿؿٌ; سٝح عاْت وت ؾها٤ اٯخط 

ٖٶا َٚطؾٛنٶا، تؿعط ؾٝ٘ ايصات بايهٝل  ٚايؿعٛض بايكػ٠ٛ ٚانتطاضز٠ ايسا١ُ٥; هتا دعٌ ؾها٤ اٯخط َهطٚ

 ٚا٫نططاب، ٚتطغب وت اهلطٚب َٓ٘; ؾكاض ؾها٩ٙ وت قٛض٠ هتكٛت١ َٓؿط٠، َٚجاٍ شيو نجري َٚتعسز، َٓٗا:

بٓٗادٔ ٜؿرتؽ ايعكاؾري...نٛبٓٗادٔ تبٝع "نٛبٓٗادٔ َس١ٜٓ آمث١... نٛبٓٗادٔ َس١ٜٓ ب٬ قًب...دٛع نٛ

                                                           
 .190م -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗادٔ - 1

 .174انتكسض ايػابل: م - 2

 .244انتكسض ايػابل: م - 3

 .207انتكسض ايػابل: م  - 4
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ْٶا ايطدٌ...اَتٮ قًب انتس١ٜٓ بادتٕٓٛ"  ، 1ا٭ْج٢. ٚأسٝا

ْٓاّ وت غاب١ َٔ ا٭دػاز ايعاض١ٜ.. ."ايربز وت نٛبٓٗادٔ ٜأنٌ ايكسٚض...بًس٠ تأنٌ ايبؿط...٫ أطٝل ايّٓٛ ٖٓا..

٠. إْٞ أختٓل. ٫ أغتطٝع إٔ أتٓؿؼ  َس١ٜٓ أنًت ْػازض ٖصٙ انتس١ٜٓ انتًع١ْٛ. ٫ أطٝل إٔ أبك٢ ؾٝٗا ذتٌت١ ٚاسس

، "نٛبٓٗادٔ تأنًٓا قطع١ قطع١...اذتُاّ ٜتطاٜط...اؾرتؾٓا اذتسا٥ل. طاضزتٓا ن٬ب 2مشػٗا..."

 .3ايؿطط١...ن٬ب ؾطغ١.."

بٝت ايؿباب ايصٟ  َجاٍ شيو ٚقاضت ا٭َانٔ وت ٌَٓتٛض ايصات َٓؿط٠ َطؾٛن١; تٴؿعطٖا بايهٝل ٚا٫نططاب; 

يٝ٘ ؾطٜـ ٚنطقت١ بعس ْؿٛز أَٛاهلِ دا٤ وت قٛض٠ ؾها٤ َطؾٛض: "بسا نأْ٘ َعػهط دتٝـ دتآ إ

َٗعّٚ...ادتسضإ انتتٗايه١...اٖتع ايبٓا٤ بكدب ايطاقكؽت...عطبست انتٛغٝك٢. ظأض ايطاقكٕٛ....ؾ٤ٞ ٜجري 

 .4ايكطف...ضا٥ش١ ا٭دػاز وت أْـ نطقت١..."

ّْ٘ عٓسَا  بسأت ْسا٤ات انتهإ تػتكطخٗا  ;طٜـ ٚنطقت١ إيٞ نٛبٓٗادٔ ٚقًت ايصات/ؾٖٚٓا قتهٔ ايكٍٛ بأ

ٖٶا. ضدٌ ٜطؾع ٫ؾت١. أْجٞ جتًؼ  باٱغٛا٤ ٚاٱغطا٤ انتازٟ ٚادتٓػٞ بكٛض٠ باضظ٠: "تٛقـ ؾطٜـ. عتًُل َؿسٚ

طض .نتح بططف عٝٓ٘ قسض انتطأ٠ ايصٟ حت.حتت اي٬ؾت١... ٜكطأ : ْاز يًعطٟ...تكًبت عٝٓاٙ ع٢ً سطٚف اٱع٬ٕ انتًٕٛ.

 -. ٚؾطٜـ5تؿهريٙ..." ب.أعاز قطا٠٤ اٱع٬ٕ ًتًت عٝٓاٙ َجبتتؽت ع٢ً اذتطٚف زٕٚ إٔ ٜكطأ. غا.َٔ قٝسٙ.

"انتطأ٠ قس ٚقؿت. تبؽت أْٗا عاض١ٜ أنجط هتا  تًعجُت سطنات٘، ٚغُػِ بهًُات غري َؿ١َٛٗ; سُٝٓا ٚدس: -أٜهٶا

. نُا 7عٝٓٝٗا ضغب١; ؾٝتكبب ايعطم وت دبٗت٘. ٚقاسب١ ايبٝت تػطٟ ؾطٜـ بإٔ ختًع ٬َبػٗا، ٚوت 6ٜٓبػٞ..."

أْ٘ أبكط ؾتا٠ عاض١ٜ ع٢ً ؾاط٧ ايبشط; جتصب٘ ٚتصٖب ب٘ إؾت بٝتٗا، ٚغتٛض َعٗا جتطب١ دٓػ١ٝ، ٜجبت ؾٝٗا 

. ٚنطقت١ 9. ٚايطدٌ ايؿاش عتاٍٚ إغٛا٤ ؾطٜـ ٚإٜكاع٘ وت ؾطى ايطش١ًٜ َكابٌ ايػدا٤ انتاز8ٟؾشٛيت٘ ايؿطق١ٝ

                                                           
 ، َٚا بعسٖا.240انتكسض ايػابل: م - 1

 ، َٚا بعسٖا.217انتكسض ايػابل: م - 2

.208ض ايػابل: م انتكس - 3

 ، َٚا بعسٖا217انتكسض ايػابل: م  - 4

 .179،180انتكسض ايػابل: م  - 5

 .180انتكسض ايػابل: م  - 6

 .193انتكسض ايػابل: م  - 7

 .274انتكسض ايػابل: م  - 8

 ، َٚا بعسٖا211انتكسض ايػابل: م  - 9
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ٚساٍٚ قاسب  .1. تتؿشل بعض ايكٛض ايعاض١ٜ باٖتُاّ. ايكٛض تتكسض ستٌ ادتٓؼ..."أثٓا٤ غريٖا: "َٓكطؾ١

 . 2انتًٗٞ إغٛا٤ نطقت١ بهاؾ١ ايػبٌ

ِّ صتس ايصات ٚقعت وت إغٛا٤ انتهإ وت بس١ٜ اتكاهلا باٯخط "ؾانتهإ ٜكّٛ بايسٚض ا٭ٍٚ وت حتسٜس َٛاقـ ; َٚٔ ث

ا ٜبسٚ ع٢ً ايػطح َٔ تأثرياتٗا ٚؾعايٝاتٗا انتباؾط٠ إؾت أعُام ..إٕ غط٠ٛ انتهإ تتعس٣ وت ايٛاقع َ.ايؿدكٝات

 .3ايتهٜٛٔ ايٓؿػٞ يًؿدكٝات..."

ّٕ ايصات وت قطاعٗا َع اٯخط مل تتدٌ عٔ ايتهٜٛٔ انتهاْٞ ٚاذتهاضٟ يكٛضتٗا ايؿطق١ٝ أثٓا٤ سطنتٗا  ٬ٜٚسٍت أ

ؾٝ٘ مسات ايطدٌ ايؿطقٞ ا٭مسط ؾؿطٜـ  ‘وت ؾها٤ اٯخط; سٝح حتٌُ ٬َستٗا مسات َٛطٓٗا ايصٟ ْؿأت ؾٝ٘

، " نإ ظتطٟ إؾت اذتكٌ ٜكبض ع٢ً ايؿأؽ ٜؿذط 4ايؿيّت: "ؾت٢ ٚدٗ٘ أمسط. سطقت٘ مشؼ ايكعٝس..."

 .5ا٭ضض.."

. 9قسضٖا َتهٛض..."...، "8، "...ٜرتدطز ثسٜاٖا..."7، "... خكطٖا ايجُؽت..."6ٚنطقت١ وت: "عٝٓٝٗا ايػُطاٜٚٔ..." 

ٖٶا مسطا٤. 10أ٠ ا٭ؾطٜك١ٝ احملتؿ١ُ انتتكسض٠ اذتا٥ىت". ٚؾاٖس ؾطٜـ: "قٛض٠ انتط9َتهٛض..." . نُا أبكط: "ٚدٛ

ّٕ "ايٓػا٤ وت نٛبٓٗادٔ ٜعؿكٔ ايطدٌ ا٭مسط..."11نأْ٘ ٜعطؾٗا. ٚاقؿ١..." . ٖٚصا َا ٜ٪نس 12. ٚتط٣ نطقت١ أ

ؾها٤ ـتسز انتهإ وت ٬ََح ايصات ايؿطق١ٝ َٔ سٝح ايبٓا٤ ادتػسٟ ٚايًٕٛ ٚاهل١٦ٝ اييت اغتكت َازتٗا َٔ 

 ايؿطم.

ّٕ ٖصا ايؿها٤ ايعطبٞ ايؿطقٞ ي٘ تأثري ع٢ً اٯخط ايػطبٞ ايصٟ ضغب وت ا٫ستهاى بايصات ٚايتؿاعٌ  ٬ٜٚسٍت أ

ضغب١ وت انتؿاف عانتٗا، هتا ظاز ايكطاع ق٠ٛ ٚتٖٛذٶا، ؾايطدٌ ايسفتاضنٞ ٜعذب بهطقت١  ;َعٗا; ؾأقبٌ ع٢ً ايصات

                                                           
 .181انتكسض ايػابل: م  - 1

 ٖا.، َٚا بعس258انتكسض ايػابل: م  - 2

 .172م -4عسز  -4زتًس  -ؾكٍٛ -1984 -ساؾٍت، َايو اذتعٜٔ: اذتساث١ ٚايتذػٝس انتهاْٞ يًط١ٜ٩ ايطٚا١ٝ٥ -3

 .179ستُس د٬ٍ : سب وت نٛبٓٗادٔ: م  - 4

 .145انتكسض ايػابل: م  - 5

 .198انتكسض ايػابل: م  - 6

.165انتكسض ايػابل: م  - 7

 .226انتكسض ايػابل: م  - 8

 .238يػابل: م انتكسض ا - 9

 .241انتكسض ايػابل: م  - 10

.209انتكسض ايػابل: م  - 11

.259انتكسض ايػابل: م  - 12
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. ٜٚعرتف 1ٜٚٔ ايعؿل. عؿل أَري٠. تؿهًٞ ٜا أَريتٞ انتعٌت١ُ..."ٚكتاهلا ايؿطقٞ; ٜكٍٛ هلا: "وت عٝٓٝو ايػُطا

أْت ق١ٜٛ. مشػهِ تكتٌ ايهعـ وت زاخٌ  -: " -أٜهٶا–يًصات بأثط انتهإ وت تهٜٛٓٗا ٚبٓٝاْٗا; ٜكٍٛ هلا 

. ٚانتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ تعذب 3. ٜٚطغب وت ايعٚاز َٓٗا، ٚبايؿطٚيت اييت تطتهٝٗا2اٱْػإ. إْٞ أعطؾٗا..."

/ايصات ايؿطق١ٝ، تطغب٘ ٚتؿتٗٞ عانت٘، تػطٜ٘، تٛقع٘ وت ؾباى إغطا٤ دػُٗا ادتٓػٞ انتتٖٛر; ؾٝػكىت وت بؿطٜـ

 .4عٔ إعذابٗا ب٘ ٚبؿشٛيت٘-بكٛت قٟٛ-أسهاْٗا، ٜؿبعٗا، تتأيل عٝٓاٖا بربٜل ايٓؿ٠ٛ، َعرب٠ 

جاٍ شيو نطقت١، ٖٚٞ ٚايصات وت ؾها٤ اٯخط ت٪نس اْتُا٤ٖا انتهاْٞ ٚاذتهاضٟ يًؿطم، ٚيهٌ َا ٖٛ ؾطقٞ، َ

تكِٝ وت ؾها٤ اٯخط، تعًٔ قطاس١ عٔ خك١َٛ ٚعسّ اْػذاّ َع َهإ اٯخط/ نٛبٓٗادٔ، ٚتجبت اْتُا٤ٶ ٚسبٶا 

 " قايت ٖٚٞ تسبسب بكسَٝٗا:يؿها٤ ايؿطم ٚضٚساْٝات٘ اييت تعٜس ايٓؿؼ ثباتٶ ٚضغٛخٶا:

. "ؾهطت نطقت١ وت 5. بٝتٓا وت اذت١ًُٝ بايسْٝا..."أضٜس إٔ أعٛز إؾت أبٞ اٯٕ. ئ أبك٢ ذتٌت١ ٚاسس٠ وت ٖصٙ انتس١ٜٓ -

وت إٔ تكّٛ. ٚختطز َٔ انتطعِ ٚحتٌُ سكٝبتٗا. ٚتطنب ايطا٥ط٠. ٚتعٛز إؾت سٞ اذت١ًُٝ. تطٜس إٔ تبهٞ ع٢ً 

. ٚنطقت١ عٓسَا تصنطت َعاْاتٗا َٚا تعطنت ي٘ َٔ 6قسض أبٝٗا ايؿٝذ. ايسَٛع وت نٛبٓٗادٔ ٫ تطعتٗا"

تػتشهط ؾها٤ ايؿطم ختؿّٝؿا ٯ٫َٗا: "اَتٮت عٝٓاٖا بٛد٘ أبٝٗا ايؿٝذ. أخطدت أٖٛاٍ وت ؾها٤ اٯخط، 

انتكشـ ايكػري َٔ قسضٖا. ٚقبًت٘... غٝذ٧ ؾطٜـ. ٜٚكٓع َٔ ْؿػ٘ قاضبٶا. تطنب٘. ٜٚعربإ إؾت سٞ 

اضٟ ، " اؾتكت ٜا ؾطٜـ يكٛت أبٞ ٖٚٛ ٜ٪شٕ يك٠٬ ايؿذط. ٚغطٜطٟ ارتؿيب ايساؾ٧. ٚغاع١ ايعك7اذت١ًُٝ..."

 .8اضٟ ع٢ً ايٌٓٝ..."ايعك

ٚؾطٜـ عٓسَا أسؼ بايهٝل انتازٟ ٚايٓؿػٞ وت ؾها٤ اٯخط، ٜكبح ؾها٤ ايؿطم َبتػاٙ ايصٟ ٜعٌٜ عٓ٘ آ٫ّ 

 . 9ٚقػ٠ٛ اٯخط: "قٛت قطاض ايكعٝس ٜسٟٚ وت أشْٝ٘. ايكٝس ايصٖيب وت إقبع٘"

                                                           
 198انتكسض ايػابل: م  - 1

 .199انتكسض ايػابل: م  - 2

 .279انتكسض ايػابل: م  - 3

 .275،276انتكسض ايػابل: م  - 4

 .221انتكسض ايػابل: م  - 5

 .257انتكسض ايػابل: م  - 6

 .241نتكسض ايػابل: م ا - 7

 .249انتكسض ايػابل: م  - 8

 .231انتكسض ايػابل: م  - 9
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ٜٴٌتٗط إعذاب٘ ايؿسٜس بؿها٤ ايصات; ؾٝػتسعٞ ؾها٤ٖا اذتهاضٟ انتعطٚف ، ٜٚ٪نس َعطؾت٘ بب٬ز ايؿطم ٚاٯخط 

ٓٶا غري قكري: "ب٬ز خٛؾٛ.. أعطف  ٚتاضغتٗا اجملٝس ٚسهاضتٗا ايتًٝس٠، ٖصٙ انتعطؾ١ تعٛز ٫ست٬ي٘ ايؿطم ظَ

. ٫ٚ ٜهتؿٞ بٗصا، بٌ ٜطًب َٔ نطقت١/ايصات ايؿطق١ٝ 1ب٬زنِ.. أعؿل يكا٤ خٛؾٛ وت ن٤ٛ ايكُط... مشػهِ..."

س٠ ٚقطا١َ، َكسضٖا قُٝٗا ايؿطق١ٝ انتتُػه١ بٗا، ٚنٞ تعهس ايؿطق١ٝ َؿاضنت٘ وت ايعٌُ َع٘; ؾرتؾض بؿ

ًّا وت: "قٛت أبٝٗا ايؿٝذ ٜطزز: أعٛش  ايصات ثباتٗا، ؾإْٗا تػتشهط ؾها٤ ايؿطم انتؿعِ بايطٚساْٝات ايس١ٜٝٓ َتُج

; عٓس٥ص ٜتُسز ؾها٤ ايؿطم زاخٌ ايصات، ٜٚتشطى وت أعُاقٗا بهٌ َعطٝات٘ 2باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ..."

 يعكا٥س١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ; ؾتعزاز ايصات ضغٛخٶا ٚثباتٶا ع٢ً قُٝٗا ايؿطق١ٝ اييت ْؿأت عًٝٗا. ا

ٚنصيو ؾطٜـ/ ايصات ايؿطق١ٝ عٓسَا شٖب َع انتطأ٠ ايسفتاضن١ٝ يبٝتٗا، ٚدًؼ َعٗا ؾرت٠، ٚأخربت٘ عٔ عًُٗا 

ٖٚٛ غتتِ ق٠٬ ايعؿا٤ وت  وت ستٌ ادتٓؼ; عٓس٥ص ٜػتسعٞ ؾها٤ ايؿطم وت أْ٘: "مسع قٛت أبٝ٘ ؾٝذ ارتؿطا٤،

 .  3قشٔ ايسٚاض... غتطز َٔ دٛؾ٘"

ٚبصيو ٜتشكل اْتكاضٶا يؿها٤ ايصات/ايؿطم، ايصٟ عتٌُ ضٚساْٝات إقتا١ْٝ ع٢ً ؾها٤ اٯخط اذتاؾٌ باذتط١ٜ 

ِّ ًتًت ايصات وت ٥٫ٚٗا يؿها٤ ايؿطم، ايصٟ ظتصبٗا عب ؾططٟ ٚسٓؽت  انتطًك١ ٚانتازٜات ارتايك١; َٚٔ ث

وت ؾها٤ اٯخط، ٚاييت ؾٗست خكَٛات ٚحتطِٝ آَاٍ َتبازي١ بُٝٓٗا. ٚهتا غبل  تٗات; ٚشيو بعس ضسًايصنطٜا

 ٜتأنس ايسٚض ايباضظ يًؿها٤ وت تك١ٜٛ سس٠ ايكطاع ٚتكعٝسٙ زاخٌ ايٓل.

ٜٶا شات ض١ٜ٩ اْتكاز١ٜ إؾهاي١ٝ، ٜتساخٌ ؾٝٗا ايٛاق١:ـــــــــــــــارتاـت عٞ َع ٖصٙ ايسضاغ١ تٓاٚيت َٓذعٶا غطز

ٝٶا :انتدتًؿ١ ٚانتتباعس٠ ايتدًٝٝٞ، يهؿـ ا٭بعاز ايس٫ي١ٝ ٚايؿ١ٝٓ يع٬ق١ ا٭ْا باٯخط ؿتطدعٝاتُٗا ، غٝاغ

ٝٶ ٝٶاا، ٚادتُاع ٜٶا. ،ٚزٜٓ ٚقس نؿؿت ايكطا٠٤ ا٭ٚؾت عٔ َٗاض٠ غطز١ٜ وت إزاض٠ قطاع ايصات ايعطب١ٝ َع  ٚسهاض

ٓا٤ َؿطٚع غطزٟ ٖازف; هتا غاعس ع٢ً تكسِٜ بٓا٤ ؾين اٯخط ايػطبٞ وت ًتٌ ٌَٓت١َٛ َعٝاض١ٜ ق١ُٝٝ، تتيب ب

اييت دا٤ت َٚكٓع يًُتًكٞ ايٛاعٞ بإؾهاي١ٝ ٚأقٍٛ ايكطاع زاخٌ ايٓل َٓص بسا١ٜ ايٓل ٚقّٛيا يٓٗاٜت٘ 

 .ايػطز َتٓاغ١ُ َٚٓػذ١ُ َع ايتػًػٌ انتٓطكٞ يًٛقا٥ع ٚا٭سساخ زاخٌ

اْب انتكاذت١ شات ايطابع ايؿهطٟ انتتشسز وت ٚايكطاع اذتهاضٟ زاخٌ ايٓل اضتبىت وت ْٛعٝت٘ ٚزضدت٘ ظ

ثٓا٥ٝات نس١ٜ َتٓاقه١ بؽت قطبؽت َتباعسٜٔ: ايطٚسا١ْٝ ٚانتاز١ٜ، ايؿطق١ٝ ٚايػطب١ٝ، ا٫يتعاّ ٚا٫ضت٬ٍ; هتا 

ٜٶا، ًُٜػ٘ انتتًكٞ بسا١ٜ  ثٓا١ٝ٥ دػطاؾ١ٝ ن١ُٝٓ، أ٫ ٖٚٞ  ايصٟ ٜؿري إؾتَٔ قطا٠٤ ايعٓٛإ تطتب عًٝ٘ قطاعٶا قٛ

                                                           
 .198،199انتكسض ايػابل: م  - 1

.200انتكسض ايػابل: م  - 2

.265انتكسض ايػابل: م  - 3
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بؽت ٖٚصا َا عتٌٝ بكٛض٠ َباؾط٠ إؾت ٚقٛع قساّ ستُٞ  ;ادٔ/ايسفتاضى وت َٛاد١ٗ َباؾط٠ َع ايؿطمنٛبٓٗ

; هتا تطتب عًٝ٘ َٛادٗات ٚقطاعات ٜٓتك٬ٕ إؾت ؾها٤ اٯخط ؾايصات ايؿطق١ٝ: نطقت١/ؾطٜـادتاْبؽت، 

 .ًتاٖط٠ ٚخؿ١ٝ، تؿتس ٚتتًٕٛ ٚختتًـ تبعٶا نتػاؾات ا٫ستهاى ٚايتؿاعٌ بؽت ادتاْبؽت

ٓٶا وت ٚ يكس اغتطاع ايهاتب تكٜٛط ايصات ايؿطق١ٝ بأؾهاهلا ٚقٛضٖا انتتعسز٠، بكٛض٠ َكٓع١ َٚ٪ثط٠، َػتعٝ

ٝٶا، ٚتؿهًٝٗا وت قٛض٠  ٝٶا، ٚزاخً شيو بايعسٜس َٔ ايعٓاقط ايؿ١ٝٓ اييت تػاعس ع٢ً حتسٜس ايؿدك١ٝ: خاضد

 ادتػس١ٜ، ٚايٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ. س١ٝ، َٔ خ٬ٍ ايعٓاقط ايتاي١ٝ:

-ايعسٜس َٔ ايٛغا٥ٌ ايؿ١ٝٓ، ٚؾ٢ َكسَتٗا اذتطم ايهاتب باغتدساّ ٚايكٛض٠ ادتػس١ٜ يًصات اتهشت  

ز٫٫ت ستسز٠ َككٛز٠، حتٌٝ إؾت انتانٞ ايؿطقٞ ، شات ع٢ً اختٝاض أمسا٤ يؿدكٝات٘ -عٔ قكس ؾين

عٝح حتٌُ ، ١ ا٭ق١ًَٝٔ ايب١٦ٝ ايعطبٝ ٠ػتُسَ انتؿّهٌ يٛعٞ ٚٚدٛز ايصات; باختٝاض أمسا٤ عطب١ٝ ٚإغ١َٝ٬

اٖتِ ايهاتب ؿتٓح ٚتأنٝس اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ وت ايكطاع اذتهاضٟ َع اٯخط. ٚشيو ي عبل ايتاضٜذ;

عًٝ٘ ـتّجًٗا  تايصات ايؿطق١ٝ قؿات عطب١ٝ يكٝك١ بٗا; شيو إٔ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ انتتأق١ً وت ايهاتب ؾطن

ٜٶا، اْط٬ّقا َٔ ضغِ ايؿطق١ٝ َٔ سٝح: ايًٕٛ، ٚايعٕٝٛ، ٚايؿعط، ٚايؿاضب،  طب١ٝانت٬َح ٚايػُات ايع دػس

يًصات تهؿؿت َٔ  ايكٛض٠ ايٓؿػ١ٝٚ ايؿطقٞ. ًذٓؼياْتُا٤  ع٬َات باعتباضٖا، ٚغريٖا، ايٛد٘ٚايكٛاّ، ٚ

ضقس انتؿاعط ٚا٭ؾهاض ايسؾ١ٓٝ وت ا٭عُام، ٚنؿـ ايسٚاؾع ايها١َٓ ٚضا٤ ايػًٛى، ٚإًتٗاض ايتؿاع٬ت خ٬ٍ 

قٛض٠ يًصات ايؿطق١ٝ اييت تعٝـ سا٫ت َٔ ايكًل زاخٌ  ايهاتب يساخ١ًٝ، ٚحتًٌٝ ارتباٜا. ؾطغِٚايكطاعات ا

ٚطٓٗا، ٚوت عُل زتتُعٗا، َكسضٙ ساي١ ايػدىت ٚا٫غتٝا٤ َٔ ايٛاقع انتتسٖٛض، ٚايؿكط انتسقع يػايب١ٝ ا٭ؾطاز، 

ًٚتًت َؿاعط  .ات َٚعادتتٗاٚايعازات انتٓبٛش٠، ٚايػًٛنٝات انتطؾٛن١، َع عذع ع٢ً َٛاد١ٗ تًو ايػًبٝ

ؾعاؾت غطب١ ٚوت تٛاقً٘ َع٘;  ايكًل ٚايتٛتط ٚاٱسػاؽ بايػطب١ ت٬سل ايصات خاضز ٚطٓٗا، وت ؾها٤ اٯخط

 وت نٌ َهإ.ٚاغرتبٶا 

ايتعبري عٔ ا٭ٚناع ٚ; هلأَ خ٬ٍ جتػٝس ايٛاقع ا٫دتُاعٞ قٛض٠ ادتُاع١ٝ يًصات ايهاتب ٚضغِ 

عازات اي ، ٚنصيو جتػٝسٚايتدًـ ،ٚانتطض ،ٚادتٌٗ ،ايؿكط :تُع، سٝحاجملا٫دتُاع١ٝ ايػا٥س٠ زاخٌ 

ايجكاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ ايؿعب١ٝ اييت ـتٝع ، حتٌٝ إؾت نُُاضغات اجملتُع أيؿٗا ايػا٥س٠، ٚاييت دتُاع١ٝا٫

ٝٶا شا َطدع١ٝ ثكاؾ١ٝ وت اجملتُع ايؿطقٞ، ٚاييت ايعطب١ٝ اجملتُعات ايؿطق١ٝ ْٶا تطاث نس إٔ ; هتا ٜ٪تؿهٌ عٓٛا

 .ا٫ْتُا٤ يهٌ َا ٖٛ ؾطقٞايكٛض٠ ا٫دتُاع١ٝ يًصات تعًٔ بك٠ٛ عٔ 

ايهس ٚايٓكٝض يٮْا ؿتا عتًُ٘ َٔ قؿات ٚخكا٥ل ٚقِٝ أَا اٯخط ؾكس ًتٗط وت ايٓل ايػطزٟ وت قٛض٠  

ِّ ٫ ٜٓتُٞ يٌٓتاَٗا. شَتٓٛع١ َٚتبا١ٜٓ ، ادتػس١ٜ :وت ـتج٬ت ث٬ث١صٟ تتهح قٛضت٘ اي اٯخطيو ; َٚٔ ث

 يٓؿػ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ.ٚا
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 ستُس نُاٍ غطسإز.  جالل لمحمد (كىبنهاجن في حب) رواية في واآلخز الذات
 

عًِ، قتٝعٖا،  ٰخط عتطم ايهاتب ع٢ً اٱتٝإ بُٓاشز غطب١ٝ زٕٚ حتسٜس اغِي ادتػس١ٜ كٛض٠ايٚوت بٓا٤  

، ايؿهطٟ ٚاذتهاضٟ ٚا٭ٜسٜٛيٛدٞ; ٚشيو يػا١ٜ ؾ١ٝٓ، تٗسف يتأنٝس ايتباعس ٚعتسزٖا، ٜٚهؿـ خكا٥كٗا

، اييت َٓشت٘ دا٤ َٔ ٌَٓتٛض ٚض١ٜ٩ ايصات يٰخط ايٛقـ ايؿػٝٛيٛدٞٚعسّ ا٫ْسَاز بؽت ايصات ٚاٯخط. ٚ

مسات خاق١ ب٘، ٬َٚقك١ دتٓػ٘، ـتٝعٙ ٚحتسزٙ عٔ بك١ٝ ا٭دٓاؽ ا٭خط٣. ٚضنعت ايصات وت جتػٝسٖا 

َع بعض َٔ ٌَتاٖط ا٭ْٛث١  َٔ انت٬َح اييت تبسٚ ؾٝٗا ؾ٦ٝٶا َٔ ادتُاي١ٝ ٗاتؿهًٝيًكٛض٠ ادتػس١ٜ ع٢ً 

نصيو ًتٗطت عٓا١ٜ  ض ايػطشٞ ٚايػاشز يًصات باٯخط ٚسهاضت٘ ٚضقٝ٘ انتازٟ.ٚاٱغطا٤; ٖٚصا َطدع٘ ا٫ْبٗا

كس قّسّ ايهاتب ايعسٜس َٔ اٱؾاضات ي٘; ؾ بتٛنٝح انت٬َح ايٓؿػ١ٝ قٛض٠ اٯخطضمس٘ نبري٠ َٔ ايهاتب وت 

س٠ ت٘ َٔ ايساخٌ، ٚـتٌتٗطت وت غٝطط٠ اذتٝا٠ انتاز١ٜ ع٢ً عانت٘، ٚستا٫ٚت٘ ايعسٜايٓؿػ١ٝ يتأطري ؾدكٝ

ٝٶا، بٛقـ  ٱؾباعٗا وت قٛض عسٜس٠ َتٓٛع١. ٫ٚنتُاٍ قٛض٠ اٯخط ٜعتين ايهاتب بإنا٠٤ فتاشد٘ ادتُاع

ب٦ٝت٘ ٚأعُاي٘ اييت قتاضغٗا، َٚػت٣ٛ انتعٝؿ١، ٚنؿـ ا٭فتايت ا٫دتُاع١ٝ يػًٛنٝات٘ ٚقُٝ٘ اييت قتاضغٗا 

 زاخٌ ب٦ٝت٘، ٚاييت تعّس ثكاؾ١ ادتُاع١ٝ ـتٝعٙ عٔ بك١ٝ ا٭دٓاؽ.

بإبطاظ ايكطاع ايطٚا٥ٞ ؿتطدعٝات٘ ايؿهط١ٜ ٚآيٝات٘ ايؿ١ٝٓ بؽت وت ضٚا١ٜ)سب وت نٛبٓٗادٔ( كس اعت٢ٓ ايهاتب ٚي

ايصات ايؿطق١ٝ ٚاٯخط ايػطبٞ، ٚإشنا٤ تٖٛذ٘ َٔ خ٬ٍ اضتهاظ ايٓل ايػطزٟ ع٢ً َػاس١ ايتباعس ٚايتبأٜ 

ٚايعازات، ٚايؿهط، ٚايجكاؾ١، ٚايتطًعات; هتا : ا٭ٜسٜٛيٛدٝات، ٚايٓؿأ٠، ٚانتٛقع، بؽت ايكطبؽت انتتكاضعؽت وت

; ٚتؿاعٌ إظتابٞ ْؿىت، ٜكّٛ ع٢ً َٛاد١ٗ ناض١ٜ بؽت ايكٛتؽت، ٜٓتر عٓ٘ َٛاد١ٗ، ت٪زٟ إؾت سطن١ َػتُط٠

انتتباعس٠ بؽت قطيب ايكطاع، َجٌ: ايطٚسا١ْٝ ٚانتاز١ٜ،  ايب١ٝٓٝ ٚايجٓا٥ٝات ايهس١ٜ تعزاز بعٜاز٠ انتػاؾات

ٜٶا; سٝح ـتهٓت ايصات َٔ خٛض َٛاد١ٗ  بات ٚايتشٍٛ.ٚايتدًـ ٚايتطٛض، ايج ٚيكس دا٤ ايكطاع وت ايطٚا١ٜ قٛ

ٚايعٛز٠  ٚقساّ َع اٯخط، ٚاغتطاعت وت ْٗا١ٜ ٖصٙ ايتذطب١ َٔ حتسٜس ٖٜٛتٗا، ٚاٱع٬ٕ عٓٗا بٛنٛح،

 .بعس انتػاب ارترب٠ ٚايسضب١ ،اٱظتاب١ٝ يًٛطٔ، إْكاشٶا يًٓؿؼ َٔ ا٫غت٬ب ٚا٫غرتاب ٚايهٝاع

َطس١ً  ٚوت ايطٚا١ٜ تؿهًت انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ بؽت ايصات ٚاٯخط ايػطبٞ وت عس٠ قٛض َٚطاسٌ شتتًؿ١، ٚتؿٌُ:

يًٛطٔ.  َطس١ً ضؾض اٯخط ٚايعٛز٠ ،َطس١ً انتٛاد١ٗ ٚايكساّ، َطس١ً ايتٛزز ٚايتكطب ،ايتطًع ٚا٫ْبٗاض

وت ايٓل َٛاد١ٗ ناض١ٜ بؽت ايصات  ٚقطاع ايصات ٫ تكتكط ع٢ً َٛاد١ٗ اٯخط ايػطبٞ ؾكىت; ٚإفتا ًتٗطت

ٚاٯخط ايؿطقٞ، ايصٟ ٖٛ دع٤ َٓٗا َٚٔ زتتُعٗا ايصٟ تٓتُٞ إيٝ٘، ٚيهٔ بُٝٓٗا اخت٬ؾات عسٜس٠ وت ايؿهط 
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َطس١ً وت:  َطاسٌ قطاع ايصات َع اٯخط ايؿطقٞ تٚـتٌتٗطٚايجكاؾ١ ٚايٛعٞ; هتا دعًُٗا وت قساّ َٚٛاد١ٗ. 

 .َطس١ً خهٛع ٚاغتػ٬ّ اٯخط ايؿطقٞ يًصات، اٯخط ايؿطقٞ َطس١ً ـتطز ايصات ع٢ً، قًل ٚتٛدؼ

انتتكاطبإ: ايؿطم َٚا ايؿها٤إ سهٛض قٟٛ يًصات ٚاٯخط وت قٛض٠ ؾّعاي١، ظتػسٖا ٚقس نؿـ ايٓل عٔ 

ٜػتسعٝ٘ َٔ َعاْٞ: ايصات، ٚايبعس ايطٚسٞ، ٚايٛاقع انتتسٖٛض، ٚادتٌٗ، ٚايؿكط، ٚايتدًـ. ٚايػطب ا٭ٚضبٞ َٚا 

; هتا أثط٣ سطن١ ايكطاع ايػطزٟ، ٚاييت ٚايبعس انتازٟ، ٚايتطٛض، ٚايتهٓٛيٛدٝا اٯخط، َٔ َعاْٞ: ٜػتشهطٙ

ِّ ايعٛز٠ إؾت  ،ٚنطقت١ ايصات/ؾطٜـ سطن١نؿـ عٓٗا  َٔ ؾها٥ٗا ايؿطقٞ إؾت ؾها٤ اٯخط ا٭ٚضبٞ، ث

ُ٘ ا٭ق١ًٝ، ٚبهٌ َا اْتُا٤ ايصات يٛطٓٗا ٚايتُػو ب٘ ٚبك٣ٝ. ٖصٙ اذتطن١ ايج٬ث١ٝ تهؿـ ايؿطم َط٠ أخط

 .ٖٛ ؾطقٞ عطبٞ

ٝٶ، ايصٟ ؾهٌ َؿتاسٶايعٓٛإا َٔ طٚا١ٜ بس٤ٶاينجاؾ١ سهٛض انتهإ وت ٚقس اتهشت  ايٓل; ا يكطا٠٤ ا اغرتاتٝذ

نٛبٓٗادٔ/ايسفتاضى وت َٛاد١ٗ َباؾط٠  ُا:ٖٚسٝح عتٌُ ايعٓٛإ ز٫ي١ يؿها٤ٜٔ َتباعسٜٔ َٚتٓاقهؽت، 

 هاضٟ ٚقُٝ٘ انتٛضٚث١ َٔ َعطٝات انتهإ. ; سٝح يهٌ ؾها٤ ضقٝسٙ اذتَع ايؿطم

وت ايتٛاقٌ َع ؾدكٝات٘ انتتٓٛع١، ، سٝح تطغب ايصات ًتٗط كتاٍ ؾها٤ اٯخط وت بسا١ٜ اتكاٍ ايصات ب٘ٚقس 

ؿتطٚض ايٛقت ٚظٜاز٠  يهٔ. إظاي١ َٛاْع ايتٛاقٌ ايؿهط١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ بٝٓٗا ٚبؽت اٯخط ايسفتاضنٞٚ

بايؿؿٌ; سٝح عاْت وت ؾها٤ اٯخط ايصٍ  ٫ت ايصات وت ايتٛاقٌ ٚا٫ْػذاّ َع اٯخطستاٚ ا٫ستهاى با٤ت

ٖٶا، تؿعط ؾٝ٘ ايصات بايهٝل ٚا٫نططاب، ٚتطغب وت  نّٝكا ؾها٤ اٯخطؾكاض ٚايؿعٛض بايكػ٠ٛ ٚانتطاضز٠;  َهطٚ

 .اهلطٚب َٓ٘

ّٕ ايصات ًتًت وت ضسًتٗا ايط١ًٜٛ َٶا َع َا غبل ؾإْ٘ قتهٔ ايكٍٛ بأ وت ؾها٤ اٯخط َتُػه١ بب٦ٝتٗا  ٚاْػذا

; ؾاستؿٌتت بهٌ مساتٗا ايؿطق١ٝ; هتا ايتهٜٛٔ انتهاْٞ ٚاذتهاضٟ يكٛضتٗا ايؿطق١ٝايؿطق١ٝ، ٚمل تتدٌ عٔ 

 عتكل ـتسزٶا ٚؾاع١ًٝ يؿها٤ ايؿطم ع٢ً ؾها٤ اٯخط.

 انتكازض ٚانتطادع

 انتكازض: –أّٚيا 

 ٔادتع٤  -ا٭عُاٍ ايها١ًَ -يًهتاباهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ  -ستُس د٬ٍ: سب وت نٛبٓٗاد

 .2003-ايطابع

ٝٶا   انتطادـــع : –ثاْ

 ِٖٝايطا٥س  زاض -ا٭ٜسٜٛيٛدٞ، تؿهٌ ايٓل ايػطزٟ وت ن٤ٛ ايبعس انتػاضب١ٝ ايطٚا١ٜ   عباؽ إبطا

 .2005 -1يت -ادتعا٥ط    -يًهتاب
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 : ٟٚقؿاقؼ –ن١ًٝ اٯزاب ٚايعًّٛ اٱْػا١ْٝ  –ؾٔ ايػطز وت قكل ط٘ سػؽت  ألتس ايػُا- 

 .1997-4يت –بريٚت .    2002-1يت -تْٛؼ 

 :ضغاي١ َادػتري -تًٛتٝـ انتهإ وت ايطٚا١ٜ انتكط١ٜ انتعاقط٠ دٝٗإ عبس ارتايل َكطؿ٢– 

.1993-داَع١ ايكاٖط٠  –ن١ًٝ اٯزاب   –شتطٛط١

 ٜٔ4عسز -4زتًس  -ؾكٍٛ -اذتساث١ ٚايتذػٝس انتهاْٞ يًط١ٜ٩ ايطٚا١ٝ٥: ساؾٍت، َايو اذتع-

- 1984. 

 2004 -اذتسٜحايهاتب  زاض - َٚسي٫ٛتٗاَعاْٝٗا ، ايعطب١ٝا٭مسا٤  : ٜٔايس سػٔ ْٛض. 

  ز.ت . -125عسز  -غًػ١ً نتابو  –زاض انتعاضف –سػؽت ايكباْٞ : ٌْتطات وت ايكك١ ايككري٠ 

 2002 –ؾرباٜط -اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض ايجكاؾ١  -: اٱبساع ... ٚاذتط١ٜ  ٞضَهإ بػطاٜٚػ. 

 ٖٝ .اهل١٦ٝ ايعا١َ  -تطكت١ ق٬ح ضظم -ٓهٌ : قطا٠٤ ايطٚا١ٜ، َسخٌ إؾت تكٓٝات ايتؿػريضٚدط ب

 .1999–يككٛض ايجكاؾ١

 انت٪غػ١ ايعطب١ٝ  -تطكت١ ست٢ ايسٜٔ قبش٢ -ضٜٓٝ٘ ًٜٚٝو، أٚغؼت ٚاضٜٔ : ٌْتط١ٜ ا٭زب

 .1981-بريٚت -يًسضاغات ٚايٓؿط

 زَؿل  -ٓؿٛضات احتاز ايهتاب ايعطبَ –مسط ضٚسٞ ايؿٝكٌ : ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ ، ايبٓا٤ ٚايط٩ٜا– 

2003. 

  داَع١ بات١ٓ -ريَادػت -ٟقٛض٠ ا٭ْا ٚاٯخط وت ؾعط َكطؿ٢ ستُس ايػُاض: غ٬ف بٛس٬ٜؼ 

 .      2008 -ادتعا٥ط –

  اهل١٦ٝ ايعا١َ يككٛض  -مس١ٝ ايؿٛابه١ : ايرتاخ ٚايبٓا٤ ايؿين وت أعُاٍ ستُس دربٌٜ ايطٚا١ٝ٥

 .2005-أغػطؼ     -1يت -ايجكاؾ١

 : 1998 –اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  –اذتًِ ٚايطَع ٚا٭غطٛض٠ \ؾانط عبس اذتُٝس. 

 أططٚس١ - ْؿػ١ٝ، َكاضب١ ايعطب١ٝ ايطٚا١ٜأؾهاٍ ايكطاع اذتهاضٟ وت : ؿتٛغ٢ عبس ايكازض ؾطٜـ  

 .2004-ادتعا٥ط    -داَع١ تًُػإ  - زنتٛضاٙ

 اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ  -ػري اذتهاضٟ يٮزب ؾهطٟ عٝاز : ايط٩ٜا انتكٝس٠، زضاغات وت ايتؿ

 .1978 -يًهتاب

  ايساض  -انتطنع ايجكاوت ايعطبٞ - غطز اٯخط ،ا٭ْا ٚاٯخط عرب ايًػ١ ايػطز١ٜ: ق٬ح قاحل

 .2003  - 1يت -ايبٝها٤ انتػطب

  :ط٘ ٚاز٣ 

  1993 -2يت –زاض انتعاضف -زضاغات وت ْكس ايطٚا١ٜ . 
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 يٛصتُإ  -ايؿطن١ انتكط١ٜ ايعانت١ٝ يًٓؿط -شز ايكك١ زٜٛإ ايعطب، قهاٜا ٚفتا- 

 .2001-ايكاٖط٠ 

  : ايعطٚ عبس اهلل يايػطب١" ٚ "ايٝتِٝ"  :"ايصات ٚاٯخط ايػطبٞ وت ضٚاٜيت عبساهلل أٚغطب ٟ- 

 .2011-تًُـػـإ -داَع١ أبٛ بهط بًكاٜس -ن١ًٝ اٯزاب ٚايًػات  -ادتعا٥ط-َادػتري

 ايعسز  -ادتعا٥ط -زت١ً أٜؼ  -انتجاقؿ١ ٚاهل١ٜٛ ايجكاؾ١ٝ وت خطاب عٔ ٟ : عبس ايطظام ايسٚا

 .2007-ايجاْٞ

   اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -عكاّ بٗٞ : ايطس١ً إؾت ايػطب وت ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ اذتسٜج١-

1990.  

  ٟ1970-ايكاٖط٠  -زاض انتعاضف  - أزب انتكا١َٚ: غايٞ ؾهط. 

 ا٭ضزٕ –زاض ٚا٥ٌ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  -ٌتط١ٜ ٚايتطبٝل َؿّٗٛ ايصات بؽت ايٓ: قشطإ ألتس ايٌتاٖط 

 .2004 -1يت -

  2000-اهل١٦ٝ انتكط١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -٫دٛؽ إدطٟ : ؾٔ نتاب١ انتػطس١ٝ. 

 2000–اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١ -ستُس دربٌٜ : َكط انتهإ، زضاغ١ وت ايكك١ ٚايطٚا١ٜ. 

 1985 -2يت -يبٓإ  –يطًٝع١ زاض ا -ستُس عابس ادتابطٟ : ارتطاب ايعطبٞ انتعاقط. 

 ٕستُس نُاٍ غطسا : 

 ٞن١ًٝ اٯزاب -ضغاي١ َادػتري -بٓا٤ ايكك١ ايككري٠ عٓس ٜٛغـ ايػباع-  

 .    2005 -داَع١ انتٓكٛض٠   

 ؿطقاٟٚ ٚ ٜٛغـ إزضٜؼايؿدك١ٝ وت ايطٚا١ٜ ايٛاقع١ٝ، زضاغ١ وت أعُاٍ عبس ايطلتٔ اي- 

 ٙ2009- ٓكٛض٠داَع١ انت -ن١ًٝ اٯزاب -ضغاي١  زنتٛضا. 

 ١ً ن١ًٝ ايسضاغات زت -ُٞس ايبػاطحمل"قدب ايبشري٠"  ب١ٝٓ انتهإ وت ضٚا١ٜ

 -ايعسز ايجاْٞ –داَع١ ا٭ظٖط –زَٝايت ادتسٜس٠ -ٚايعطب١ٝاٱغ١َٝ٬  

 .2014-ْٛؾُرب

  ستُس صتٝب ايت٬ٟٚ : ايصات ٚانتُٗاظ، زضاغ١ ايتكاطب وت قطاع ضٚاٜات انتٛاد١ٗ اذتهاض١ٜ- 

 .1998 -زضاغات أزب١ٝغًػ١  -١ٜ   ايعا١َ يًهتاب اهل١٦ٝ انتكط

  ز.ت . –يبٓإ  -بريٚت   -زاض ايجكاؾ١  -ستُس ٜٛغـ صتِ :  ؾٔ ايكك١ 

  انت٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط -َطؾس ألتس : ايب١ٝٓ ٚايس٫ي١ وت ضٚاٜات إبطاِٖٝ ْكط اهلل– 

 . 2005-1يت  -بريٚت
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 يبٓإ - بريٚت –انتطنع ايجكاوت ايػطبٞ  - اقس ا٭زبٞزيٌٝ ايٓ:  َٞٝذإ ايطًٜٚٞ، غعس ايباظع- 

 .2005 -5يت

  عامل ايهتب اذتسٜح -زضاغات أزب١ٝ َكاض١ْ  ايطٚا١ٜ ايعطب١ٝ انتعاقط٠ ٚاٯخط،: ناًتِ  اهللصتِ عبس

 .2007-1يت –ا٭ضزٕ -

 1996 -1يت –ايكاٖط٠  -ايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  - دسي١ٝ ا٭ْا ٚاٯخطٟ : صتٝب اذتكاز. 

  547عسز -نتاب اهل٬ٍ -تطكت١ ألتس عُط ؾاٖؽت -ٖايٞ بريْت : نتاب١ ايكك١ ايككري٠- 

 .1996 -ٜٛيٝٛ

 :ا٭ؾهاٍ ايككك١ٝ وت ايٓجط ايعطبٞ وت ايكطْؽت ارتاَؼ ٚايػازؽ يًٗذط٠ ٚيٝس ستُس غبٛض- 

 .2005-داَع١ ايكاٖط٠  –اٯزاب ن١ًٝ  –ضغاي١ زنتٛضاٙ

 ٝٶاٚٚؾٝٛ تؿٝٓؼ : إبطاِٖٝ عبساجمل  .2002-اجملًؼ ا٭ع٢ً يًجكاؾ١  -ٝس ضٚا٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


