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 ظخلً ملا

ثاس٠ سٝح اخخًف سٛي٘ ْكاد ٚداسطـٛا َـا   إٚ طًأَ أنجش املصطًشات ايخبا ٜعذ َصطًح َا بعذ اؿذاث١ ٚاسذًا 

) َشسًـــ١  فـــرت٠ صَٓٝـــ١ /  اس ٝـــ١ إىل ٞايهٛيْٛٝـــاي ٟنُـــا ٜؼـــح َصـــطًح َـــا بعـــذ اـطـــا  ايٓكـــذ ، بعـــذ اؿذاثـــ١

 ٟنخب بخأثح َٔ ايٛضـ  ايـز   ٟفا٭د  ٚايٓكذ ايز، ايخششس ٚا٫طخك٬ٍ (  -ايهٛيْٛٝاي١ٝ َٚشس١ً َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ 

َـا بعـذ    ٟػـهاي١ٝ ٖـزا اـطـا  ايٓكـذ    إَٚـٔ ٖـزا املٓطًـل ْطـش       ،ٖٛ أد  ْٚكذ َا بعـذ ايهٛيْٛٝايٝـ١   ،ي١ٝخًفخ٘ ا٫ْربٜا

ايع٬ق١ بُٝٓٗا َ  ايرتنٝض عًـ٢ َظـشس١ٝ طـعذ ان ْٚـٛغ )      َٞٚا ٖ ،ٜخعاٌَ َ  ايزانش٠ ٚاهل١ٜٛ ٟايهٛيْٛٝايٞ ايز

 يٓكذ َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ.   ا٫غخصا  ( بٛصفٗا منٛردًا
   .اـطا  ايٓكذٟ -َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ - ايهٛيْٛٝاي١ٝ -َا بعذ اؿذاث١ -املفخاس١ٝ : ايهًُات

Contemporary Literary Writing Trends..Post-Colonialism as a model 
An applied Critical Study 
Dr.Sarah Khaled Poland 

Abstract 
The concept of post modernism، one of the most ambiguous & exciting 

terms in the postmodern period، the term post modernism، which has been 
disagreed by critics & postmodern scholars.  
The term postcolonial critical discourse refers to a temporal – historical transition           
(colonial period) ، postcolonial period – liberation & independence ، literature & 
criticism produced under the influence of the situation created by imperialism are 
literature & postcolonial criticism ، from this arises the problem of the postcolonial 
critical discourse that deals with memory & identity & relationship between them ، 
focusing on Saadallah Wannous text " Rape " as a model of post colonialism 
criticism.  
Keywords:- post modernism-   colonialism-   post –colonialism- critical discourse. 

 أْٓــا ؽطٝٓــا َــا ســذخ ي   َشسًــ١ اؿذاثــ١  عــ   املظــشس١ٝ ي إٕ اؿــذٜح عــٔ ايهخابــ١     

 إىل بٌ ٚصـ٫ًٛ  ،عصش ايٓٗط١َٚشس١ً ايعصٛس ايٛطط٢  َٔ سشٚ  ٚؼ٫ٛت ي ٞاجملخُ  اٱْظاْ

َــا فشضــخ٘ ايعصــٛس   ٞسٝــح رٗــشت دٚافــ  يًُبــذعي ٚاملفهــشٜٔ بطــشٚس٠ ؽطــ     ايعصــش اؿــذٜح

 يزا رٗش َصطًح اؿذاثـ١ ي  ،خُعات اٱْظا١ْٝايظابك١ َٔ أفهاس مل  عذ  خُؼ٢ َ  َا سذخ باجمل

                                    ٚاْخكـــٌ بطبٝعـــ١ اؿـــاٍ إىل ايفٓـــٕٛ بهافـــ١ أْٛاعٗـــا، ٜكصـــذ  صـــطًح اؿذاثـــ١    ٞايفهـــش ايفًظـــف

 (Modernism )أبذ٣، ٖزا َـا قايـ٘    ٚسا٤ مجاٍ املٍٝٛ امل٪قخ١ يذفٗا ٭غشاض ف١ٝٓ َ  َا ٞايظع ٖٛ                                        

إٔ " اؿذاثــ١ سشنــ١ ػذٜذٜــ١ ي  ( ٚي ٖــزا ايصــذد ٜــش٣ ) دٜفٝــذ ٖــاسي ( 3861) ػــاسٍ بــٛديح 

ٛس ايٛطـط٢  صـ سكٍٛ اٱْخاز ٚا٭فهاس ٚأمناط اؿٝا٠ ٚاؿهِ ٚايفٔ خشدـ  عًـ٢ مجـٛد طـٓٛات ايع    

                                                 
 دٚي١ ايهٜٛ   -اجملًع ايٛط  يًجكاف١ ٚايفٕٓٛ ٚاٯدا  *  

 

 



  طاس٠ خايذ بٛيٓذ د.                  دساط١ ْكذ١ٜ  طبٝك١ٝ اػاٖات ايهخاب١ ا٭دب١ٝ املعاصش٠ ... َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ أمنٛردا
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ٔ       ًشل عَُٛـاً  ٞايط١ًٜٛ، ٚعًٝ٘ فٗ َٓـز ايكـشٕ    ٟايعصـش ايٛطـٝ ، أ   اؿكبـ١ ايـت  ًـ  اــشٚز َـ

عؼش " ايظادغ 

1

 . 

ٚعًٝــ٘ ٜــخِ دساطــ١ اؿذاثــ١ َٚــا بعــذٖا َــٔ دٗــ١ ايٓؼــأ٠ ٚايخؼــهٌ ٚرٗــٛس ايؼلصــٝات       

 ا٫ػاٖـات ٚايخٝـاسات املخصـاسع١ ٚاملفـاِٖٝ املبخهـش٠      حٚا٭مسا٤ ٚاملذاسغ َٔ ْاس١ٝ َٚٔ َٓطًل طـ 

٭فهاس َفٗـّٛ اؿذاثـ١ ي " َٛادٗـ١ َفٗـّٛ     ٚا٭فهاس املطٛس٠ َٔ ْاس١ٝ أخش٣، ٚيكذ ٚض  َ٪سخٛ ا

ايـزٟ ٜعهـع ْةـش٠     ٞأٚ ايخكايٝذ املٛسٚث١ ٚأػاسٚا بـ٘ إىل منـ  َـٔ ايخشطـح ايٓـٛع      ٞايرتاث ٞاملاض

كخًف يًزات " َٞعشف١ٝ دذٜذ٠ إىل ايهٕٛ ٚ صٛس قُٝ

2

، بٝذ إٔ ػشب١ اؿذاثـ١ طشسـ  ْفظـٗا    

ٚعٓاصش َخعذد٠ ٚسبط  اْط٬قخٗا بخغـٝح  ع٢ً أْٗا متجٌ ثكاف١ َخذاْظ١  خطُٔ سٚافذ َخٓٛع١ 

سـٍٛ بـذاٜخٗا، ٚمل    غاَطـاً  ي ايزٖٓٝات ٚقاَ  بخٛطٝ  اؾغشافٝا ايظٝاط١ٝ ايغشبٝـ١ ٚإْخـاز  اس ـاً   

 ي ا٭ص١َٓ اؿذٜج١.  ٟ عذ فشد َفّٗٛ، بٌ  ؼح بطشٜك١  أ١ًٜٝٚ إىل أبعاد ايٛض  ايبؼش

     ٕ ــ٘ " إ ــ١ قٛيـ ــف اؿذاثـ ــب٬ٝ إىل  عشٜـ ــذ طـ ــٝف قُـ ــ١    ٜطـ ــا بذ٫يـ ــ١ الٝـ ــش اؿذاثـ عصـ

مل ٜعذ ٜظخُذ قُٝخ٘ َٚعٝاسٜخ٘ َـٔ عصـٛس َاضـ١ٝ،     ٚبايخايٞ، ٞاملظخكبٌ ٜٚٓفخح ع٢ً اؾذٜذ اٯ 

بــٌ ٜظــخُذ َعٝاسٜخــ٘ َــٔ را ــ٘ "  

3

ٚعًٝــ٘ فــحلٕ اؿذاثــ١  ٓةــش إىل ؼكٝــل ٚدٛدٖــا مــٛ املظــخكبٌ     ،

املعــاٜح ٚايكٛاعــذ ايظــابك١  مل  عــذ  ٚبايخــايٞٚ طــ  أٖــذافٗا عًــ٢ اؾذٜــذ ايــزٟ ٜكذَــ٘ املظــخكبٌ،     

يٮعُـاٍ، نُـا أْٗـا مل  ُٗـٌ      ٚمسا ٘، بٌ أصـبش  ايـزات َٓطًكـاً    ا ٖ٘ٞ َهْٛ ٞاملظخُذ٠ َٔ املاض

ايعكٌ، ٜٚطٝف طـب٬ٝ عـٔ اؿذاثـ١ قٛيـ٘ أْٗـا " خطـع  يظـُات أطاطـ١ٝ بهـٔ  ش ٝبٗـا َـٔ سٝـح             

  ٍ ْ ر ،ا٭ُٖٝــ١ إىل: ايخكٓٝــ١، ايعًــِ ايشٜــاض ، اس بــاط ايفــٔ بعًــِ اؾُــا  ٞٗــٛس ايجكافــ١ ٚأقــٛاٍ املعــا

ايكذط١ٝ ايهرب٣

4

 . 

ــ٢          ٚ أطٝظــًا   ــ٢ َــا طــبل فــحلٕ َفٗــّٛ اؿذاثــ١ َٚباد٥ٗــا ا٭طاطــ١ٝ أصــبش   كــّٛ عً عً

، َٚبذأ اٱْخاز ٚأفهاس اـًل ٚايعٌُ ٚايعكـٌ أصـبش  نـٌ    ٞايعك١ْٝ٬ ٚايخٜٓٛش ٚايخكذّ ا٫دخُاع

ٛ  ٖٞزٙ املعاْ ( إىل َـا طـبل قٛيـ٘ "      Alain Touraineسٜٔ يصٝك١ باؿذاث١، ٚي ٖزا ٜطٝف ) آ٫ٕ  ـ

٫  كّٛ اؿذاث١ ع٢ً َبذأ ٚسٝذ، ٫ٚ ع٢ً فشد ؼطِٝ ايعكبات ايت  كـف ي ٚدـ٘ طـٝاد٠ ايعكـٌ،     

غًل ايزات ي ٖـٛغ ٖٜٛخٗـا، ٚبـذٕٚ ايـزات     ٓإمنا ٖٞ ْخٝذ١ يًشٛاس بي ايعكٌ ٚايزات، بذٕٚ ايعكٌ  

ٜصــح ايعكــٌ أدا٠ يًكــ٠ٛ "

5

عشٜــف ايظــابل عًــ٢ صــف١ ا٫َخــضاز ايــت ػُــ  بــي  ، ٚبــزيو ٜ٪نــذ ايخ

 ايزات ٚايعكٌ ٖٚٛ َا ا طح ي ا٭عُاٍ ايف١ٝٓ ٚا٭دب١ٝ ايت رٗشت ي رٌ اؿذاث١. 

إىل ايكــشٕ ايظــادغ عؼــش سسًــ١ َــٔ   عاػــ  اٱبــذاعات اٱْظــا١ْٝ طــٛاٍ سسًخٗــا ٚصــ٫ًٛ   

بذاعات ٚبي ايخطـٛس سٝـح  كٛقعـ     اؾُٛد ٚايخٛقف عٓذ املعاٜح ٚايكٛاْٝي ايت ساي  بي ٖزٙ اٱ

ي دٖايٝض ايعامل املكذغ، ٚمل  ظع٢ يًذذٜذ ٖٚٛ َـا ٚصـف٘ ) آ٫ٕ  ـٛسٜٔ ( بكٛيـ٘ " َضقـ  اؿذاثـ١       

أَـاّ ايعكـٌ، ٚاطاسـ      ٚػـفافاً  ي إٓ ٚاسـذ، ٚنـإ كًٛقـاً    ٚطبٝعٝـاً  ايعامل املكذغ ايزٟ نإ إهلًٝا

  يعكــٌ أٚ ايخــاسٜل ٚسًــ  قًــ٘ ايعكًٓــ١ ٚػذٜــذ اؿذاثــ١ بــ٘ ســذ٠ عــامل خًكخــ٘ اٱساد٠ اٱهلٝــ١ أٚ ا 

ايزات "

6

، ٚبزيو فكـذ سادعـ  اؿذاثـ١ َعطٝـات اؿطـاسات ايظـابك١ ٚثـاست عًـ٢ ٖـزا اؾُـٛد، بـٌ            

جياْبــ٘ ايصــٛا ، يــزا ْــادت    ايٛدــٛد أَــشاً  ٞٚاس ــأت إٔ عــذّ إػــشاى ايــزات َــ  ايعكــٌ ي دــٌ َٓــاس    
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 ؼـعش أْٗـا    شػٝذ، ب٬  ؼهٌ يًزات ي ايعامل، را ًا" ٫ سذاث١ ب٬   ٚأعًٓ  صشاس١ أْ٘ اؿذاث١ أٜطًا

َظ٪ٚي١ أَاّ ْفظٗا ٚأَاّ اجملخُ  "

7

. 

ٚعًٝـ٘ قاَـ  اؿذاثــ١ عًـ٢ َبــذأ ايزا ٝـ١ ٚايفشداْٝــ١، ٚسنـضت عًــ٢ َشنضٜـ١ اٱْظــإ         

إىل ا٭ْا اؿش٠ ٚايعك١ْٝ٬، ٚبزيو فحلٕ اؿذاث١ ي َعٓاٖـا ايعـاّ ٖـٞ أقـش  إىل خ٬صـ١ َـا        ٚص٫ًٛ

ًـ       قاي٘ )   ٞ،آ٫ٕ  ٛسٜٔ( َٔ نْٛٗا " فشد  غٝح أٚ  خـاب  أسـذاخ، إْٗـا اْخؼـاس ملٓخذـات ايٓؼـاط ايعك

يعذٜــذ َــٔ بــي قطاعــات  ٞ، فٗــٞ  خطــُٔ عًُٝــ١ ايخُٝٝــض املخٓــاَٚاٱداسٜــ١ايعًُٝــ١ ٚايخهٓٛيٛدٝــ١ 

ــٔ عًــــ٢ ٚدــــ٘          ــ١ ٚايــــذٜٔ ٚايفــ ــ١ٝ ٚا٫قخصــــاد١ٜ ٚاؿٝــــا٠ ايعا٥ًٝــ ــا٠ ا٫دخُاعٝــــ١ ٚايظٝاطــ اؿٝــ

اـصٛص"

8

  . 

ٖٚٚــِ  ٞايؼــك ٞاْخكًــ  َــا بعــذ اؿذاثــ١ َــٔ ْكــذ ايــزات ا٭خ٬قٝــ١ ٚايخطــشم إىل ايــٛع      

ٚ  ٞايًغــ١ ْٚكــذ ايعكــٌ إىل  صــذ  ايــٛع  ثــِ اؿٝــا٠ إٚ فهٝــو ا٭طــع ٚإرابــ١ ايــزات ٚطــ٬ٕٝ ايٛدــٛد 

  اؿش  ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ سٝح بـشص ي اجملخُـ    ٚ شادٝذٜا ايخاسٜل ٚعبج١ٝ اؿكٝك١، خاص١ ي أعكا

" أطــًٛ  سٝــا٠ دذٜــذ يًعــٝؽ قٛاَــ٘ ا٫طــخ٬ٗى ٚايخبــزٜش، ٖٚــٛ َــا دفــ  ايــبع  إىل ايكــٍٛ بــإٔ             

" ٞا٫طخ٬ٗى ٖٛ قشى اجملخُ  َا بعذ اؿذاث

9

، يكذ أْخذ  اؿشن١ ايخشذٜج١ٝ فُٛع١ َـٔ  

طـاف١ ي َكابـٌ ايٛضـع١ٝ املأطـا١ٜٚ اؿشدـ١      املهاطب ٚاملضاٜـا ايـت دعًـ  اٱْظـإ ٜؼـعش بكُٝخـ٘ امل      

ايت رٌ ٜـشص  عًٝٗـا ملـذ٠ طًٜٛـ١ ي ايفـرت٠ ايكذبـ١ ٚايٛطـٝط١ ٚايـت دفعخـ٘ إىل فكـذإ إْظـاْٝخ٘            

 ٚايشضا  ش ب١ د١ْٝٚ ٚاؿٝا٠ ي ٚض  ايعبٛد١ٜ َٔ أدٌ احملافة١ ع٢ً ايبكا٤.

كًٓـ١ ي مجٝـ  فـا٫ت    ٜخُجـٌ ي اٱبـإ بايع   ٤َطٖٞهزا نإ يًشذاث١ ٚدٗإ: ٚد٘   

ٚاؿش١ٜ، ٚٚد٘ َةًـِ ٜخذًـ٢    ٚايخك  ٞاؿٝا٠ ٚايكِٝ ايذ١ْٜٛٝ ٚايٓضع١ ايفشدا١ْٝ ٚايخكذّ ايعًُ

ٜٚـش ب  بـايكُ  ايـزٟ باسطـ٘ ايعكـٌ ٚا٫طـخغ٬ٍ ايـزٟ  ش هبـ٘          ٟٚا٫قخصـاد  ٞي ايبعذ ا٫دخُـاع 

 ٟعـامل َـٔ نـٌ قخـ٣ٛ ػـعش     ايشأمساي١ٝ ٚايكظ٠ٛ ايت متاسطٗا ايخك١ٝٓ ع٢ً ايؼعٛ  ٚإفشاغٗـا اي 

ٕ اْعهاطـات َٛدـات ايخشـذٜح ناْـ      أٚاعخذا٥ٗا ايصاسخ عًـ٢ ايٓـٛا٠ ايشَضٜـ١ يًظـشدٜات ايجكافٝـ١      

ٕ  أثحات اؿذاث١ ع٢ً س١ٜ٩ ايعامل ٚػهٌ اؿٝا٠ ناْـ  ًَفخـ١ َٚـجح٠    أنبح٠ ع٢ً اجملخُعات ٚ

دذٜـذ، يكـذ ؼٛيـ      ي اسـ٬ٍ ْةـاّ َخظـً     ٚريو يفشضـٗا منـارز غـح َعٗـٛد٠ ٚلاسٗـا ايٓظـ       

اؿذاث١ إىل عك١ْٝ٬ أدا١ٝ٥ َهٓ  اٱْظإ َٔ ايخغـٍٛ ي أسدـا٤ ايهـٕٛ ٚاطـخباس١ قـٛاْي ايطبٝعـ١       

سٝح أْخذ  طٝطش٠ اٱْظإ ع٢ً ايطبٝع١ بٛاطط١ ايخصٓٝ  طٝطش٠  ك١ٝٓ يٲْظإ ايصـاْ  عًـ٢   

 عامل ايبؼش. 

إٔ ٜعاصـش سٝـا٠ اٱْظـإ     ٞٚعًٝ٘ ْظخطٝ  ايكٍٛ أْ٘ ي أعكا  َا طًف نإ َٔ ايطبٝع  

 َ ا٭صَــات، ٚ ظــاسع  ســذ٠ ايخذذٜــذ، إــا أفطــ٢ إىل قٛاعــذ دذٜــذ٠ قا٥ُــ١ عًــ٢           ٞ"  فــاقِ ٚ ٓــا

اـً ، فٗٞ ي امل٬بع َـضٜر َـٔ ا٭رٚام، ٚاملٛا٥ـذ، ٚا٭طعُـ١ ايعاملٝـ١، ٚخًـٝ  َـٔ ا٭يبظـ١ ايـت          

دـاص، بـٛ ، بْٛـو (     ،ٝـ١ ) سٚى غِ فٝٗا اـٝاط١ ايشاق١ٝ بـايفٛيهًٛس، ٚخًـٝ  َـٔ املٛدـات ايغٓا٥    خٓا 

"

10

ٖــزا املــضٜر ايــزٟ  ٚاملكــش٠٤ٚيفٓــٕٛ َـا بعــذ اؿذاثــ١ ايبصــش١ٜ ٚايظـُع١ٝ    ٞ، ٖٚهـزا ٜكابــٌ املخًكــ 

ايعُـٌ   ٢ْـخفِٗ ْٚخًكـ   ايعُـٌ، يهٓٓـا  ـذسجيٝاً    ٞالذخ بذا١ٜ ساي١ َـٔ ا٫يخبـاغ ٚايغُـٛض ي  ًكـ    

ا بعــذ اؿذاثــ١ قــذ ضــش  بعــشض   ٕ َظــش  َــأٚفــل ثكافخٓــا َٚــذ٣ إملآَــا بٗــا، ٚي ايٓٗاٜــ١ ٜخطــح   

يـ٘ ٚؽًـ  َـٔ امل٪يـف     اؿا٥  نٌ ايجٛاب  ٚايكٛاْي طٛا٤ ا٫هل١ٝ ٚايف١ٝٓ، ؽً  َـٔ ٚدـٛد اٱ  

 ٚؽً  َٔ نٌ قٛاْي ايفٔ ٚخاص١ املظش . 
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 ش٣ ايباسج١  ًو إٔ ٖزٙ ايخش٫ٛت ايفهش١ٜ ٚايف١ٝٓ املظشس١ٝ املابعذ١ٜ عًـ٢ ايٓصـٛص     

ٛضـــ٢ ايـــت  ـــجح املؼـــاعش ٚ عـــذ  جابـــ١  ـــٓك٬ت َعشفٝـــ١ داخـــٌ   بخًـــو فٛضـــاٙ بذاخًـــ٘  ًـــو ايف 

َخعـذد ا٫ػاٖـات    ٕ ٜشق٢ إىل  ؼهٌٝ صٛس٠ ايٛاق  ْفظ٘ ايزٟ ٜعـذ َش عـاً  أايٓصٛص، ٖٚٛ الاٍٚ 

 ٞعكٝكخــ٘ ايــت ٚدــذ فٝٗــا، ٚعًٝــ٘ أصــبح ايــٓ  ٚايعــشض املظــشس     َٚش بطــًا َغًكــًا ٚيــٝع ٚاقعــاً 

 ايــٓ  ايٛاســذ  عــذ َشانــض ؾض٥ٝــات َخٓــاثش٠ ٫  عًــ٢ أنجــش َــٔ قصــ١ ٚاســذ٠ ي  ٟالخــٛ عَُٛــًا

ْٗــا ػــةاٜا ٚأســذاخ َبخــٛس٠، ٚايــٓ  ٜؼــح بذاٜــ١ إىل ٚدــٛد عٓاصــش  خــذاخٌ      إ ًــخشِ ٫ٚ  هخُــٌ،  

 . ايخؼةٞ، يخهٕٛ ايٛسذ٠ قذ ٖذَ ، ٚسٌ قًٗا َخٓافشًا يخهٕٛ ن٫ٛدًا

عـربت عـٔ املؼـاعش    إٕ ا٫ْفخا  ٚاؿش١ٜ ي ايخعبح أسذ أِٖ مسات َـا بعـذ اؿذاثـ١ ايـت       

ٜٓظــذِ َــ   طًعــات اؿاضــش    اٱْظــا١ْٝ ٚسطُــ  ايكٝــٛد بــي ايجكافــات ٚاجملخُعــات يخبٓــ٢ فهــشاً    

ايــزٟ بــذأٙ ف٬طــف١   ٞايٓكــذ يًُٓــٛرز ايعك٬ْــ  ٞٚاملظــخكبٌ، يــزيو " أنُــٌ ايخٝــاس َــا بعــذ اؿــذاث    

ٛ دـذ٣ٚ َـٔ ايشدـٛ  إىل اٱْظـإ نفاعـ      ) َاسنع ْٚٝخؼ٘ ٚفشٜٚذ (، فـ٬  ٚعًُا٤ أَجاٍ ، سٌ ٚقـ

إرٕ  كـٜٛ    ٞبأْ٘ َٓفز َباػش إىل سكٝك١ ا٭ػٝا٤ ٚسَض ايٝكي، ٚاؿكٝكـ١ املطابكـ١ ٜٓبغـ    اعخكادًا

ايعكــٌ، ٚ هظــح ايٓةــاّ ٭ٕ ايٓةــاّ عًــ٢ ســذ ) س٫ٕٚ بــاست ( عــذٚ اٱْظــإ ٚعًٝــ٘ أصــبش  ايــزات      

ايصـش١ ٭ْٗـا سـش٠    ٭ْٗا سها١ٜ خشاف١ٝ ٫ أطـاغ هلـا َـٔ     ،سها١ٜ خشاف١ٝ، ٚمت إيغا٤ ايزات املٛسذ٠

ٚاطخ٬ٗن١ٝ َٚبعجش٠ ٚفصا١َٝ "
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١ٝ قػــخكاٚعًــ٢ ريــو ػًــ  فٓــٕٛ َــا بعــذ اؿذاثــ١ يخ٪نــذ عًــ٢ مســات ايخعذدٜــ١ ٚا٫        

َــا بعــذ اؿذاثــ١ " املهــإ ٚايضَــإ   َبــذعٛٚ ٛافكٗــا َــ  ايخذشبــ١ ايَٝٛٝــ١ اؿٝا ٝــ١، ٖٚهــزا اخــرتم   

  ا٭طــطٛاْات، ٚايؼــشا٥  ايــت ػعًــِٗ    بايظــفش ٚصٜــاس٠ املخــاسف، ٚقــشا٠٤ ايهخــب ٚي ايفــٔ بظــُا      

سظاطي ٭عُاٍ ف١ٝٓ قشٜب١ َـِٓٗ، أٚ بعٝـذ٠ عـِٓٗ بكـشٕٚ أٚ  ٦ـات ايهًٝـَٛرتات "      

12

، ٚإـا ٜبـل   

ْظــخطٝ  ايكــٍٛ إٔ فــٔ َــا بعــذ اؿذاثــ١ ٜــشف  إٔ ٜطــ  اٱْظــإ أَــاّ ايعــامل، ٭ٕ ي ريــو  كٝٝــذ     

خُٝــ١ إىل فــشٚ  َعٝٓــ١، إمنــا جيــب عكــذ  إٔ ٜعــاد إْخادــ٘ ي قٛايــب ٚأػــهاٍ َٓ ٞيٲْظــإ، فــ٬ ٜٓبغــ

ص١ً بي ايفٓاْي فُٝا بِٝٓٗ، ٖٚهزا بي فْٓٛ٘، ٖٚٞ ايص١ً ايت  ظِٗ ي ٚض  اٱْظـإ ي ايعـامل   

 ب٬ َظاف١ ٫ٚ قٝٛد. 

 ٞايخؼــة ٟمتجًــ  ي عٓصــش  ٞأثــاس فــٔ َــا بعــذ اؿذاثــ١ دض٥ٝــ١ َُٗــ١ يًــٓ  املظــشس      

يظــُخي املُٝــض ي هلــزا ايفــٔ ايــزٟ اسخطــٔ ايجكافــ١    ٚايــخٗذي املعانظــي يعٓصــش ايٓكــا٤، ُٖٚــا ا  

اؾاَعــ١ يٛاقــ  َــا بعــذ اؿذاثــ١، َــٔ ػــةاٜا فخُــ  اطــخ٬ٗنٞ ٜــشف  ايُٓــارز       ا٫صــطٓاع١ٝ

ا٭ػــهاٍ، يــزيو " ٜظــع٢ إىل  فهٝــو أٚ    ٞايبايٝــ١، َــٔ ْاسٝــ١ ثاْٝــ١ بــشف  ايفــٔ َــا بعــذ اؿــذاث      

ٛٙ متاَـا "  كٜٛ  نٌ َـا ٖـٛ ثابـ  ي ريـو اجملخُـ  ثـِ  ٓشٝخـ٘ أٚ قـ        
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،  ـش٣ ايباسجـ١ إٔ مسـ١    

طــحد ي نــجح َــٔ قطــات   ٞايخكــٜٛ  ٚاهلــذّ املظــخكا٠ َــٔ ايخفهٝهٝــ١ ٚنــزيو مســ١ ايخؼــة   

ٜـذٍ عًـ٢ نخابـ١ إبذاعٝـ١      ٞايخٓةح ٚايخشًٌٝ يٓصـٛص َـا بعـذ اؿذاثـ١ ٚ ـش٣ إٔ ايـٓ  املخؼـة       

ٌ ٚاع١ٝ يزا ٗا ٚع٢ً  ك١ٝٓ مجاي١ٝ َخذاٚي١ بي املبذعي، ٖٚزا غ٬ف اي  (ٓ  املكط  ) غح املهخُـ

ٖٚٛ ٜذٍ ع٢ً مجًـ١ ا٭طـبا  امل٪دٜـ١ إَـا إىل عـذّ امتـاّ ايٓصـش ) َجـاٍ ا٭عُـاٍ املٓؼـٛس٠ بعـذ ٚفـا٠             

 ) ْكصذ بٗا ا٭عُاٍ ايت فكذ دض٤ َٓٗا أٚ أصابٗا (.  صاسبٗا ( أٚ عذّ اطخهُاٍ ايٓ 

ٝا ــ٘ ايهــجح َــٔ متٝــض ْــ  َــا بعــذ اؿذاثــ١ بخعــذد  فظــحا ٘ أٟ إٔ ايــٓ  ٜعُــٌ بــي ط    

ٚفــل ثكافخــ٘ فٝلــشز   ٚايــزٟ ٜفظــشٖا نــ٬ً  ٞايؼــفشات ٜٚبعــح َــٔ خــ٬ٍ إػــاسات ٚسَــٛص يًُخًكــ   

ٜٚـش٣ ) بـٍٛ ػـا٩ٍٚ( " إٕ امل٪يـف صـاس نـٌ        ٖٞٚٛ الٌُ أنجش َٔ َعٓـ٢ يًعـشض املظـشس    ٞاملخًك

َٔ ٜكشأ ايٓ  ٚع٢ً ٖزا فايٓ  بخًو ايش١ٜ٩ ٜبعـح َـٔ دذٜـذ عٓـذ نـٌ قـاس٨ دذٜـذ يـ٘ ٚايـٓ           
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َفخكـذ يٓكطـ١ بذاٜـ١ ْٚٗاٜـ١، نُـا سفـ  فهـش٠ ايؼلصـ١ٝ املخهاًَـ١ َـٔ أدـٌ             ٟح بٓا٤ طـشد أصب

نٝذ ع٢ً ايزات املخٗذ١َ اجملشد٠ َٔ ايصفات اٱْظا١ْٝ "أايخ
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َٞٚ  اْٗٝاس اؿذٚد اؿذاث١ٝ ٜظخلذّ املظش  بعذ اؿـذاث   
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باؾُاعٝـ١ ٚايخعذدٜـ١ ي    

ع ٖـــزا ي كخًـــف أطـــايٝب  ٓـــاٍٚ ايعـــشض  أطـــًٛ   ٓـــاٍٚ ايعًُٝـــ١ املظـــشس١ٝ نهـــٌ، ٚقـــذ اْعهـــ 

                                           ٖٞ ا٫طـخلذاّ بـي ايـٓ     ٞع٠ٚ٬ ع٢ً ٚدٛد إاسط١ أخش٣ ٖا١َ ي املظش  بعذ اؿذاث ٞاملظشس

 (intertextuality  )   َٚا ٜظُٝ٘ ) فشٜذسٜو دُٝظٕٛ ( ) ثكاف١ املكط  ( سٝح بهٔ اطخلذاّ عـذ٠

عًٝــل عًــ٢ بعطــٗا ايــبع ، نُــا ي سايــ١ عــشض ) سَٚٝــٛ ٚدٛيٝٝــ  ( سٝــح  ٓخٗــٞ        ْصــٛص يًخ

                  املظــشس١ٝ  ٛيْٛــٛز ٜ٪دٜــ٘ ) بــٛى ( َــٔ َظــشس١ٝ ) سًــ١ يًٝــ١ صــٝف ( ٚعــشض ٍ.غ.د يفشقــ١         

 سثش ًَٝش ( يًخعًٝل ع٢ً ا٭سذاخ. ) ٚٚطرت دشٚ  ( ايت اطخلذَ  فٝ٘ َظشس١ٝ ) ايبٛ ك١ ( ) ٯ

اؿــش  ايعاملٝــ١ ايجاْٝــ١ ٜبــذأ عصــش َــا بعــذ اؿذاثــ١ ي ايغــش  ) عًــ٢ ٚفــل بعــ  اٯسا٤    بعــذ ْٗاٜــ١

ملفهــشٜٔ (، َٚجًُــا  غــح ســاٍ اجملخُعــات ايغشبٝــ١ بعــذ إٔ خاضــ  ســشبي عــاملٝخي َخذٗــ١ مــٛ          

ا٫طخكشاس ٚايُٓٛ بذأت أفهاس َا بعذ اؿذاث١ بايةٗٛس بايطذ َٔ أفهـاس عصـش اؿذاثـ١ ايـت ػـغً       

ٍٚ َٔ ايكشٕ ايعؼشٜٔ، فكذ بذأ عصش ايٛفش٠ ٚا٫طـخ٬ٗى ٚايؼـشنات ايعـابش٠ يًكـاسات     ايٓصف ا٭

ٚايعٛمل١ ٚايذبكشاط١ٝ ٚايًٝرباي١ٝ ٚ شطل  ايخٝـاسات ايبٜٓٝٛـ١ ي نـٌ اؿكـٍٛ      ٞٚايفطا٤ ايشقُ

ًٜٚٝـ١، ٖٚهـزا رٗـشت ثكافـ١ دذٜـذ٠      أاملعشف١ٝ ٚ ًخٗا َـا بعـذ ايبٜٓٝٛـ١ َـٔ  فهٝهٝـ١ ٚطـُٝٝا١ٝ٥ ٚ       

 بذا  دذٜذ نزيو ي ايفٕٓٛ ٚاٯدا .  ٚرٗش إ

ٚ كٓٝـات، فُٛعـ١ َـٔ ايكـِٝ اؾذٜـذ٠ ايـت        ٚعشٚضـاً  أَا ي املظش  فكذ طادت ْصٛصـاً   

فخش  اؿذٚد بـي ايفٓـٕٛ ٚايجكافـات املخذـاٚس٠ ٚغابـ  ايكٛايـب ايُٓٛردٝـ١ بـي ا٭دٓـاغ ٚ ٗـاٚت           

ٚرٗـشت   َٞـ  اي٬ٚعـ   ٞاٖٞ ايـٛع اؿذٚد ٚايفٛاصٌ، ٚ ذاخً  ا٭طاطح ٚاـشافات َ  ايٛاق  ٚمتـ 

ايشَــٛص اـفٝـــ١ يٲْظــإ ٚمتضقـــ  َشنضٜــ١ ايبطـــٌ ٚاؿطــاس٠ ايٛاســـذ٠ ٚايفشٛيــ١ ٚايـــزنٛس٠      

فكذ  ٞ، أَا ي عاملٓا ايعشبٞٚايظًط١ يٝخُشأ نٌ ريو ايظٌٝ َٔ ا٭ػٝا٤ ي ايٓ  ٚايعشض املظشس

 ٖ ُٝٓـــ١ َٓذـــضات ػًـــ  أػـــهاٍ َـــا بعـــذ اؿذاثـــ١ ي املظـــش  ي بعـــ  ايٓصـــٛص ٚا٭عُـــاٍ سغـــِ 

عٓٗا ٞاؿذاث١ ٚايه٬طٝه١ٝ ٚاخخ٬طٗا بٗا ٚعذّ ايخلً
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 . 

ٜعــذ ) ْصــا َفخٛســا   ٞإٕ ْــ  َــا بعــذ اؿذاثــ١ املظــشس      
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( ٖٚــٛ ٜخظــِ بطــاب  ايخعــذد     

ٚايخٓٛ  ٜٚؼٗذ ع٢ً ب٬غ١ َخعذد٠  فخكذ يهٌ ػهٌ أٚ ٖٝأ٠ قذد٠، ٖٚزا املخُشنـض اؾذٜـذ  ـٌ    

ايكٛيب١ ايت عٗـذٖا  بغٝا  مناص إٓٛ ا٭خش٣، إ٫ إٕ املظش  قذ نٌ َفاصٌ ايًغ١ ٚا٭د  ٚايف أٜطًا

 ع٢ً اسخٛا٥٘ ايفٓـٕٛ مجٝعٗـا طـٛا٤ أنـإ ْصـاً      ي صَٔ اؿذاث١، ٚنُا ٖٛ َعشٚف عٔ املظش  بٓا٤ًا

َ  اٯدا  بهاف١  ٓٛعا ٗا ي إْخاز  ًو ايٓصٛص فحلْ٘ ٫  -أٟ املظش   -عٔ  عاضذٙ  فط٬ً أٚ عشضًا

سـذٜح ٭ٕ ريـو طـٝهٕٛ عهـع طبٝعخـ٘ ) َظـاٜش٠ اؿٝـا٠         ٟايًجاّ عـٔ  ٝـاس فهـش   بهٔ ي٘ إٔ بٝ  

ٚايخعبح عٓٗـا ( َٓـز إٔ بـذأ ٚسخـ٢ ايٝـّٛ، فاملظـش  ٜـخ٬سِ َـ  نـٌ ايطشٚسـات ايفهشٜـ١ اؾذٜـذ٠             

 ع٢ً اخخ٬فٗا. 

عًـ٢ َبـذأ ايظـٝاد٠ عًـ٢ فُـٌ ايعًُٝـ١ املظـشس١ٝ         ٞغح اؿـذاث  ٞ أطع ايٓ  املظشس  

، ٚمل ٜهـٔ املُجـٌ   ٞعٝح مل ٜهٔ دٚس امللـشز أنجـش َـٔ إداس٠ إٜصـاي٘ إىل املخًكـ      لخًف عٓاصشٖا 

ٚاـؼب١ فشد َهإ ٱيكا٥٘، فخصبح نٌ  ًو املُٗـات َظـلش٠ َـٔ أدـٌ      ،أنجش َٔ قاس٨ يذٚسٙ

  َ  تَٚظــ٪ٚيٝابأعبـا٤ نــبح٠   قُــ٬ً ٞ، ْٚخٝذــ١ ريـو أصــبح ايــٓ  املظـشس  ٞػظـٝذ ايــٓ  ايـذسا
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ٛ  عٓاصــش أخــش٣ ضــعٝف١ اؿطــٛس     ــ ــ١ سٝــح الخ ــ١    ٞايــٓ  املظــشس  ٟأٚ غا٥ب ــ٢ أٚصــاف َطٛي عً

سٚاٜـــ١ ٜٚصـــذس ي  ٢ٜظـــُ ٞيًُٓـــارش ٚا٭دـــٛا٤ ٚعًـــ٢ اَخـــذاد طـــٓٛات طًٜٛـــ١ رـــٌ ايـــٓ  املظـــشس 

نخب

18

. 

قـذ اْعهـع بطبٝعـ١ اؿـاٍ      ٞملـا بعـذ اؿـذاث    ٞطٛس ايزٟ َٝض ٬ََح ايـٓ  املظـشس  خإٕ اي  

١ُٖٝ ي املظش  ي إطـاس  شنض عةِٝ ا٭ٚصً  ايصٛس٠ إىل اسخ٬ٍ َ ٞع٢ً خؼب١ ايعشض املظشس

دٚا ٗــا ٚ غــح يغخٗــا َٚعذُٗــا، ٚػذٜــذ    أػذٜــذ ٖٝهًــ١ املظــش ، ٚ غــح دٚسٖــا ٚٚرٝفخٗــا، ٚ غــح     

صــٛات، ســذاخ  ظــخبذٍ بايصــٛس ٚايؼلصــٝات  ظــخبذٍ با٭طشٜكــ١ ايخأثٝــح يفطــا٥ٗا فأصــبش  ا٭

م طـاٍ ٖـزا ايخغـٝح دظـذ ايـٓ       َـٔ املٛاقـف ٚاؿـا٫ت، ٚي ٖـزا ايظـٝا      ػاسات بـذ٫ً ٚاؿشنات ٚاٱ

 َادٜـاً  ْظإ عٓصـشاً صبح اٱأطفش عٓ٘  شاد  اؿٛاس ٚأٚنزيو طشٜك١ ايهخاب١ يًُؼاٖذ إا  طًاأٜ

ايخعبح عٔ  خش٣ ايت  ٪طع املؼٗذ ي  ٛيٝخ٘ ٚنًٝخ٘ ٚأصبح إهًٓأَ بي ناف١ ايعٓاصش ا٭

 ٟملظش  ايخأنٝـذ عًـ٢ ايبعـذ ايبصـش    ي ا ٟػٝا٤ نجح٠ دٕٚ اؿاد١ إىل ايه١ًُ ٚهلزا َٔ ايطشٚسأ

يغــا٤ دٚس ايهًُــ١ ي املظــش  ٚي  إنــأثش َــٔ ايخأنٝــذ عًــ٢ ايًغــ١ املؼــٗذ١ٜ، هلــزا نــإ َــٔ املُهــٔ    

 ٚ ٜكافٗــا َــٔ ايٓفــار ٚايٛصــٍٛ إىل إا٫ صــاٍ بصــف١ عاَــ١ فــحلٕ صــٛس٠ بشطــا٥ًٗا ٫ بهــٔ ػُٝــذٖا 

 .  ٞاملخًك

متٝض سشن١ َا بعذ اؿذاثـ١ ايخٓـافش    

19

ؼشٜـش ي إعـاد٠  عشٜـف     ٞنعـاًَ ٚا٫خـخ٬ف   

ٚغٝــا  ايخشذٜــذ ٚايؼــو ايعُٝــل ي نــٌ اـطابــات ايؼــُٛي١ٝ   ٞاـطــا  ايجكــاي، ٖٚهــزا فايخؼــة

، ٖٚزا ايؼهٌ س ا ٜؼهٌ ايعاَـٌ املؼـرتى بـي    ٞٚايه١ًٝ ٖٞ ايع١َ٬ ايفاسق١ يًخفهح َا بعذ اؿذاث

َــا بعــذ اؿذاثــ١  ؼــشٚ     مجٝــ  املفــاِٖٝ ايٓاػــ١ عــٔ سشنــ١ َــا بعــذ اؿذاثــ١ ٚســٍٛ ع٬قــ١        

ايخٜٓٛش، فكذ أػاس امل٪يف إىل أطشٚس١ ٖٛسنٗـابش ٚأدٚسْـٛ ايـزٜٔ سـا٫ٚ ايربٖٓـ١ عًـ٢ إٔ املٓطـل        

ٚاضــطٗاد ٚإٔ ايخًــٗف إىل ايظــٝطش٠ عًــ٢    ١ايــزٟ ٜكبــ  خًــف عك٬ْٝــ١ ايخٓــٜٛش ٖــٛ َٓطــل ُٖٝٓــ    

 إىل نـابٛغ قٗـش   ايطبٝع١ دًب َع٘ ايظـٝطش٠ عًـ٢ ايبؼـش ٚمل ٜهـٔ إٔ ٜٛصـٌ ريـو ي ايٓٗاٜـ١ إ٫       

َـ  َؼـشٚ     ٖـٛ إعـ٬ٕ ايطـ٬م نًٝـاً     ٞايزات، فامل٪يف ٜـش٣ إٔ يـب ايفهـش ايفًظـفٞ َـا بعـذ اؿـذاث       

 ايخٜٓٛش باطِ ؼشٜش اٱْظإ. 

الُــٌ نــجح َــٔ ْكــاط  ٞٚايــٓ  َــا بعــذ اؿــذاث ٞاؿــذاث ٕٞ ايــٓ  املظــشسحلٚعًٝــ٘ فــ  

  ايفهش ايظا٥ذ ٚقخٗا، إـا جيعـٌ   ايخعاسض ٚايخطاد َ  ايٓصٛص املظشس١ٝ ايظابك١، بٌ ٜٚصذّ َ

املبذ  ٜشاد  نٌ َا قذَخ٘ ايفًظفات ايظابك١،  ظـع٢ ايٓصـٛص اؿذاثٝـ١ مـٛ ايٛسـذ٠ ايعطـ١ٜٛ       

عًـ٢ امل٪يـف ي    ٚايكٛايب ايجابخ١ ٚػظٝذ ايٓ  إىل ايٛاقـ  بخفاصـًٝ٘ عًـ٢ املظـش ، يـزا نـإ يضاَـاً       

طــع َٚعــاٜح يطــُإ ايٛســذ٠ أرات  ٕ ٜخبــ  قٛاعــذ ي نخابــ١ املظــشس١ٝ ٖٚــٞ قٛاعــذ أٖــزٙ اؿايــ١ 

ايعط١ٜٛ داخٌ ايٓ ، فهإ ٖٓاى فهـش٠ أطاطـ١ٝ ٖٚـذف يًها ـب، نـزيو ايصـشا  َٓـز ايخُٗٝـذ يـ٘          

إىل ْٗاٜــ١ ايكصــ١ أٚ ايــٓ  أٚ ايشٚاٜــ١ ا٭دبٝــ١، َٚــاداّ ا٭َــش نــزيو    ثــِ ايبذاٜــ١ ٚايــزس٠ٚ ٚصــ٫ًٛ 

ٕ  ؼـخٌُ عًـ٢   أنُـا جيـب    ٕ  هٕٛ فهش٠ املظشس١ٝ فهش٠ ٚاضش١ ْاصع١ ٫ غُٛض فٝٗـا، أفٝذب 

 عٓاصش ايصشا  ا٭ص١َ.

عُاٍ َا بعذ اؿذاث١ ي فًُٗا ٚيهٔ ٬ٜسـ  عًـ٢  ًـو    أ٫ ٚدٛد يًٛسذ٠ ايعط١ٜٛ ي   

ٚ ٜؼـاٖذٖا  أقٛاٍ َبخٛس٠ بي سـٛاس ايؼلصـٝات، ي سـي عٓـذَا ٜكشآٖـا ايكـاس٨       أايٓصٛص أْٗا رات 

داخٌ املظشس١ٝ ايٛاسذ٠،  َٚا ٜكاٍ سايًٝا ٕ ٖٓاى ع٬ق١ بي َا قٌٝ طابكًاأ٫ جيذ  ٞنعٌُ َظشس

ٚنأْــ٘ نًُــا صادت ا٫قخباطــات ٚاؿايــ١ ايغُــٛض ايــت ٜٛرفٗــا ايعــشض نًُــا صادت اؿادــ١ إىل  

 ٜظع٢ إىل ؼكٝل ايٛسذ٠ ايعط١ٜٛ ٚايٛصٍٛ إىل أٟ  فظح ٚاضح. َٞكا١َٚ أٟ أثش نً

٘  ٜعٛد دٜفٝذ ٖاسي َش٠ ثا١ْٝ يٝطش  َٛقف َا بعذ اؿذاث١ َـٔ اٯ    خـش بكٛيـ

20

سكٝكـ١   

، يهــٔ ٟٚاملخكطــ  ٚايفٛضــٛ ٖٞــٞ قبٛهلــا ايهاَــٌ يًعــشض املخؼــة   َــا بعــذ اؿذاثــ١ ا٭نجــش بــشٚصاً  
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بطشٜكــ١ خاصــ١، فٗــٞ ٫ ؼــاٍٚ    ٟطشٜكــ١ اطــخذاب١ َــا بعــذ اؿذاثــ١ يًشكٝكــ١  ًــو إمنــا ػــش     

ٕٛ فٝٗا ، بـٌ  هٕ  أسخ٢  عشٜف ايعٓاصش ايجابخ١ ٚايذا١ُ٥ ايت بهٔ  ػاٚصٖا ٫ٚ اهلذّٛ عًٝٗا ٫ٚ

 ٜ ي ا٭َـش،   ٚايـخغح نُـا يـٛ نـإ ريـو ٖـٛ نـٌ َـا         ٞي َٛدـ١ َـٔ ايخؼـة    غـٛص إْ٘ ٚاق  ٜظـبح ٚ

 خذٓب َا بعذ اؿذاث١ فهش٠ ايخكذّ ٚ خل٢ً عـٔ نـٌ سـع با٫طـخُشاس١ٜ ايخاس ٝـ١ ٚايـزانش٠،       

َـٔ   يهٓٗا  بًـٛس ي اٯٕ ْفظـ٘ قابًٝـ١ ٫  صـذم يٓٗـب ايخـاسٜل ٚاَخصـاص نـٌ َـا ػـذ فٝـ٘ ٚدٗـاً            

ٚدــٛٙ اؿاضــش، ٖٚــزا ا٫فخكــاس ي٬طــخُشاس١ٜ ايخاس ٝــ١ ي ايكــِٝ ٚاملعخكــذات ٜطــاف إيٝــ٘ اخخــضاٍ     

 َٟخكط  ي ايضَٔ، فٗزا ي ايٓخٝذ١ ٜفشض ع٢ً اؿهِ ايٓكـذ  ٟإىل فشد ْ  سَض ايعٌُ ايف 

) َؼـٗذ١ٜ املؼـٗذ ( نُعٝـاس اؿهـِ      َؼه٬ت نجح٠ عٝح ٜبك٢ ملا بعذ اؿذاثـ١ فكـ    ايٞٚاؾُ

أَــا اؾاْــب اٯخــش   ،باعخباسٖــا َعــاٜح طــًط١ٜٛ  ايٞعــذ  ــذَح نــٌ املعــاٜح ايجابخــ١ يًشهــِ اؾُــ   ب

فٗٛ فكذإ َـٛاص يًعُـل، ٚلـذ ٖـزٜٔ املًُشـي       يفكذإ اٱسظاغ بايضَٔ ٚايبشح عٔ  أثح ساٖ 

فُٝـــا ًْشةـــ٘ َـــٔ  ؼـــذٜذ َعاصـــش ي اٱْخـــاز ايجكـــاي عًـــ٢ ا٭ســـذاخ ٚاملؼـــاٖذ ٚايٛقـــا٥  ٚايصـــٛس  

 ١َٝ٬. اٱع

ٚ ؼح ْصٛص َا بعـذ اؿذاثـ١ إىل سهاٜـات قذبـ١ أٚ اعُـاٍ أخـش٣ ن٬طـٝه١ٝ بـذاخٌ ايـٓ  ملـا           

ْفظــ٘ نا٫قخبــاغ  ٞبعــذ ســذاث 

21

ــاسات ٭   ــ٢ طــبٌٝ املجــاٍ      َــٔ عب عُــاٍ ػهظــبح ايه٬طــٝه١ٝ عً

إىل  ي ْفع ايٛقـ  دٓبـاً   طًٛ  ايه٫ٛز ي ٚض  سهاٜخي َعًاأسٝإ اطخلذاّ ٚنزيو ي بع  ا٭

ٚإعـاد٠ إْخادٗـا ٚ غٝحٖـا ٚمتضٜـل ايـشٚاب  ايـت  ـٓةِ  ًـو ايصـٛس ٚاؿهاٜـات ٚبٗـا ٜٓفصـٌ              دٓب،

ايعٌُ نهـٌ عـٔ أٟ إطـاس بهـٔ إٔ ٜـخِ ؼذٜـذٙ أٚ بٓٝـ١ أطاطـ١ٝ، ايؼلصـ١ٝ ي ْصـٛص َـا بعـذ             

ٕ عـشٚض َـا بعـذ اؿذاثـ١ اطـخعإ سٚادٖـا       أاؿذاث١ غـح قـذد٠  كَٛـات أٚ َعـاٜح ثابخـ١ سٝـح       

يـٝع هلـا دساٜـ١ بايخُجٝـٌ      سٝاْـاً أٚ ُـجًي ٚساقصـي ٚػلصـٝات َـٔ عاَـ١ ايؼـعب       فٝٗا  ـ٪دٜٔ،  

َــٔ  ًكــا٤ ْفظــ٘  هــٕٛ     ٟعُــاٍ إىل ا٫سػــاٍ ) ســٛاس َٚٛاقــف ٜعشضــٗا املــ٪د     فلطــع  بعــ  ا٭ 

يٝؼــاسى فٝٗــا اؾُٗــٛس ٚ هــٕٛ خــاسز ايــٓ  (، اؿــٛاس    سٝاْــًاأٚ اٱثــاس٠ ايــزٖٔ ٚأ شــ  ايصــذف١ 

سـذاخ  عٔ ايؼلص١ٝ ٚسدٚد فعٌ نـٌ ايؼلصـٝات ػـاٙ ا٭    َعربًا اسًإ ٜهٕٛ سٛأداخٌ ايٓ  جيب 

) املُجٌ ي ايصشا  ْٚٛع٘ (، فاؿٛاس ُٜٓٛ َٔ ايؼلص١ٝ َٚٔ ايصشا  ثِ ٖـٛ بـذٚسٙ ٜهؼـف يٓـا عـٔ      

ــا ايفعـــٌ ْفظـــ   ــٌ يٓـ ــاص    ٘ايؼلصـــ١ٝ ٚالُـ ــ١ ايٓؼـ ــ٘ ا٭طاطـــ١ٝ الُـــٌ مســـ١ ٖاسَْٛٝـ                      ٖٚـــٞ ٚرا٥فـ

ؼــ  مســ١ ايٓؼــاص (، ٚعبــاس٠ عــٔ   ٚأســذاخ َخطــاد٠ فخُعــ١ َعــًا ٞٓــ٘ َــٔ َعــاْ) ملــا جيُعــ٘ ي َخ

 .  َٞضٜر َٔ ايٓصٛص املخذاخ١ً َ  بعطٗا فٝشٌُ ي طٝا ٘ ايخباغ املعاْ

 
ــ١         عــذ ْةشٜــ١ َــا     بعــذ ايهٛيْٛٝايٝــ١ أٚ َــا بعــذ ا٫طــخعُاس١ٜ َــٔ أٖــِ ايٓةشٜــات ا٭دبٝ

ــاب  ايظٝاطـــ  ــانٌ      ٞٚايٓكذٜـــ١ رات ايطـ ــايٞ باملؼـ ــا  ايهٛيْٛٝـ ــشب  اـطـ ــخِ بـ ــا  ٗـ ــاي يهْٛٗـ ٚايجكـ

َـٔ أٖـِ ايٓةشٜـات     ايظٝاط١ٝ ٚا٫دخُاعٝـ١ ايـت ادخاسـ  ايعـامل ي أٚقـات بعٝٓٗـا، نُـا  عـذ أٜطـاً         

ي ايظـاس١ ا٭دبٝـ١ ٚايٓكذٜـ١، َـٔ ْاسٝـ١ ثاْٝـ١ فكـذ  ظـبب  َكـ٫ٛت           ايت أسذث  ؼ٫ٛت فهش١ٜ

 َطًكا ٗـا عًـ٢ ايجكافـ١ املشنضٜـ١ ايغشٜبـ١ ٚقٛضـ        ( ٖذَٛـاً  J.Derrrida) داى دٜشٜذا  ٞ ايفشْظ

 ٚنؼف  فهـش َـا بعـذ ا٫طـخعُاس ٚ ُٗٝؼـ٘ يًجكافـ١ ايعشبٝـ١، ناْـ  َـا بعـذ ايهٛيْٛٝايٝـ١ ٖذَٛـاً            

 َٔ دٍٚ ايعامل ٚع٢ً سأطٗا بشٜطاْٝا.   ع٢ً ايذٍٚ املظخعُش٠ يهجح
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َـٔ أسـذخ ا٫ػاٖـات ا٭دبٝـ١ املعاصـش٠ ايـت        َٟا بعـذ ايهٛيْٛٝـايٞ أٚ َـا بعـذ ا٫طـخعُاس       

َرباطٛسٜـات ا٫طـخعُاس١ٜ ايهـرب٣، ٚامظـاسٖا َٓـز َٓخصـف ايكـشٕ ايعؼـشٜٔ         بشصت بعـذ اْٗٝـاس اٱ  

إدٚاسد طــعٝذ ايــزٟ عــرب عــٔ املٛقــف     ٞٚاس ــب  َفٗــّٛ َــا بعــذ ايهٛيْٛٝايٝــ١ بهخابــات املفهــش ايعشبــ     

ايشاف  يًهٛيْٛٝايٝـ١ بؼـخ٢ أػـهاهلا فُٝـا ٜعـشف  ـا بعـذ ايهٛيْٛٝايٝـ١ ايـت أ ـ  يخكـٛض ٚ فهـو             

 ايظٝاطــٝيايهٛيْٛٝايٝــ١ ٚ ؼــبو َعٗــا ٚ بطًــٗا ي دٚا٥ــش عذٜــذ٠ أُٖٗــا املظــش ، ؼــذخ ايهــجح َــٔ   

ــ١ / َــ       ا بعــذ ا٫طــخعُاس١ٜ ٚأديــٛا بــذيِٖٛ    ٚا٫دخُــاعي ٚايٓكــاد عــٔ َصــطًح َــا بعــذ ايهٛيْٛٝايٝ

ٚقــذَٛا  عشٜفــات نــجح٠ هلــزا املصــطًح، ٚ ــش٣ ايباسجــ١ بطــشٚس٠  كــذِٜ ايخعشٜــف ايــذقٝل ايــزٟ     

صــطًح ٚســذد ثــ٬خ  عشٜفــات طــٛف  ٓطًــل َٓــ٘ ٖــزٙ ايذساطــ١، ؼــذخ دٚدــ٬غ سٚبٓظــٕٛ عــٔ امل

 :  ٞياع٢ً ايٓشٛ ايخ

 :ٍٚدساطــ١ َظــخعُشات أٚسٚبــا ايظــابك١   –ايٓةشٜــ١ َــا بعــذ ايهٛيْٛٝايٝــ١ ٖــٞ   ايخعشٜــف ا٭

َٓـــز اطـــخك٬هلا، أٟ نٝـــف اطـــخذاب  ٱسخ ايهٛيْٛٝايٝـــ١ ايجكـــاي، أٚ  هٝفـــ  َعـــ٘، أٚ        

إىل  –َا بعذ ايهٛيْٛٝايٝـ١   –قاَٚخ٘، أٚ  غًب  عًٝ٘ خ٬ٍ ا٫طخك٬ٍ، ٖٚٓا  ؼح ايصف١ 

َـٔ   ٞصف ايجاْايٓ ثكافات َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ ٚايفرت٠ ايخاس ١ٝ إىل  غطٝٗا ٖٞ  كشٜبًا

 ايكشٕ ايعؼشٜٔ. 

 ْدساط١ َظـخعُشات أٚسٚبـا ايظـابك١ َٓـز اطـخعُاسٖا، أٟ ايهٝفٝـ١ ايـت         :ٞايخعشٜف ايجا ٖٞ

اطخذاب  بٗا ٱسخ ايهٛيْٛٝايٝـ١ ايجكـاي، أٚ  هٝفـ  َعـ٘، أٚ قاَٚخـ٘، أٚ  غًبـ  عًٝـ٘ َٓـز         

ــ١    –بذاٜــ١ ايهٛيْٛٝايٝــ١، ٖٚٓــا  ؼــح ايصــف١      كافــات َــا بعــذ   إىل ث –َــا بعــذ ايهٛيْٛٝايٝ

َـٔ ايكـشٕ    ايفرت٠ اؿذٜج١ بـذ٤اً  ايهٛيْٛٝاي١ٝ، ٚايفرت٠ ايخاس ١ٝ ايت  غطٝٗا ٖٞ  كشٜبًا

 ايظادغ عؼش.

 :دساط١ مجٝ  ايجكافات، اجملخُعات، ايبًذإ، ا٭َِ َٔ سٝح ع٬قات ايكـ٠ٛ   ايخعشٜف ايجايح

يهٝفٝـ١ ايـت أخطـع     ايت  شبطٗا بظٛاٖا َـٔ ايجكافـات، اجملخُعـات، ايبًـذإ، ا٭َـِ، أٟ ا     

بٗا ايجكافات املفخٛس١

22

. 

ٝـ   ٚسد ي قاَٛغ أنظفٛسد يًغ١ اٱ ٖـٞ َؼـخك١ َـٔ نًُـ١      ٞيالًٝض١ٜ اطـخعُاٍ نًُـ١ نٛيْٛ

Colonia  إىل أٟ اػـاس٠   َضسع١ أٚ َظخعُش٠، ٖٚزا ايخعشٜف ٜخذٓب بؼهٌ ٫ف  ايٓةش متاًَا ٚ ع

َـانٔ َـٔ قبـٌ    اْٛا ٜعٝؼـٕٛ ي  ًـو ا٭  ٚايٓاغ ايزٜٔ س ـا نـ   ،إىل أْاغ آخشٜٔ ط٣ٛ املظخعُشٜٔ

سٝح ٜخِ  أطٝع املظخعُشات، َٚٔ ثِ فٗٛ ن١ًُ اطخعاس٠ َـٔ أٟ َعٓـ٢ يصـذاّ ايؼـعٛ  أٚ يفـخح      

أٚ طٝطش٠

23

، نُا ٜعشف امساعٌٝ عبذ ايفخا  املصطًح ي قاَٛغ املصطًشات ايظٝاط١ٝ بكٛيـ٘ "  

  ْ خـش٣  ا٭ ٕٗا ٚإساد ٗـا عًـ٢ ايبًـذا   ا٫طخعُاس أٚ ا٫طخعُاس١ٜ ٖٞ ْضٚ  ايذٍٚ ايهبح٠ يفـشض طـًطا

ٚا٫سخفار بٗزٙ ايظٝطش٠  لخًف ايٛطا٥ٌ ايظٝاطـ١ٝ ٚا٫قخصـاد١ٜ ٚايعظـهش١ٜ ٚقاٚيـ١  غـٝح      

ــذإ املظــخعُش٠، ٚسبطٗــا بايــذٍٚ ا٫طــخعُاس١ٜ سبطــاً     ــًا عطــًٜٛا ٖٜٛــ١ ايبً ــًا ٚيغٜٛ  ٚاقخصــادًٜا ٚثكافٝ

ٗاإقا١َ املؼشٚعات املخعذد٠ فٝ ٚاطخغ٬ٍ ثشٚا ٗا ٚأٜطًا

24

. 

( َصــطًح ايهٛيْٛٝايٝــ١ يٲػــاس٠ إىل ايفــرت٠      Bill Ashcroftنُــا ٜظــخلذّ ) بٝــٌ اػــهشٚف     

داخٌ املظـخٛطٓات، قبـٌ سصـٍٛ ٖـزٙ ا٭خـح٠       ٟايظابك١ ع٢ً ا٫طخك٬ٍ أٟ فرت٠ اؿهِ ا٫طخعُاس

ٟ        ع٢ً ا٫طخك٬ٍ، نُا ٜعخـربٙ أٜطـاً    رات أُٖٝـ١ ي ؼذٜـذ ايؼـهٌ احملـذد ي٬طـخك٬ٍ ايجكـاي ايـز
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 دٚد٬غ سٚبٓظٕٛ: ايرتمج١ ٚا٫َرباطٛس١ٜ، ايذساطات َا بعذ ايهٛي١ْٝٛ، دساطات ايرتمج١،  شمج١ ثا٥ش دٜب،  

  .0222، 02ف١ً ْض٣ٚ، ايعذد 
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اؿٛاس، طٛسٜا،  ْةش١ٜ ا٫طخعُاس َٚا بعذ ا٫طخعُاس ا٭دب١ٝ،  شمج١ قُذ عبذ ايغ٢ٓ غّٓٛ، داس آْٝا يَٛبا: ي 
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خ٬ٍ ايكشٕٚ ا٭سبع١ ايفا٥خ١ ٞ ٓا٢َ َ  ايخٛط  ا٭ٚسٚب
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  Anya Lomb a، ٚأضاف  ) آْٝـا يَٛبـا   

ٚإخًهــات ػـعب آخــش   ٞ( إىل ايخعشٜفـات ايظـابك١ قٛهلــا " بهـٔ  عشٜــف ا٫طـخعُاس بأْـ٘ غــضٚ أساضـ      

إىل ٚايظٝطش٠ عًِٝٗ، بٝذ إٔ ا٫طخعُاس بٗـزا املعٓـ٢ يـٝع فـشد  ٛطـ  عـذد َـٔ ايكـ٣ٛ ا٭ٚسٚبٝـ١          

آطٝا ٚأفشٜكٝا ٚا٭َشٜهخي َٓز ايكشٕ ايظادغ عؼش َٚا بعذٙ، بٌ يكذ نإ مسـ١ ٚاطـع١ ا٫ْخؼـاس    

َٞٚخهشس يًخاسٜل اٱْظاْ

26

 . 

 يخ٪نذ َا ٢ًٜ:  ٞٚعًٝ٘  خ٬ق٢ ايخعشٜفات ايظابك١ ٚ خٛسذ املعاْ

إىل َظـخعُشات،  : إٕ  ٛد٘ دٍٚ أٚسبا ) بشٜطاْٝا ٚفشْظا ٚغحُٖا ( مٛ اسخ٬ٍ دٍٚ ٚؼًٜٛـٗا  أ٫ًٚ

ٖــٛ  ٛدــ٘ صــشٜح مــٛ اسخ٬هلــا ٚا٫طــخ٤٬ٝ عًــ٢ ثشٚا ٗــا ا٫قخصــاد١ٜ ٚطُــع ٬َقٗــا ايجكافٝــ١  

 ٚا٫دخُاع١ٝ.  

ٖزٙ ايذٍٚ بايذْٚٝـ١ ٚافخكادٖـا يظـبٌ اؿطـاس٠ ٖٚـٛ َـا ٜخطًـب ضـشٚس٠ ا٭خـز           ٞ: ضشٚس٠ ٚعثاًْٝا

ملظخعُش َٔ قبٌ املظخعُش بايذْٚٝـ١  بٝذٖا يخٜٓٛشٖا بعًِ ٚثكاف١ املظخعُش ي املكابٌ ٫بذ إٔ ٜؼعش ا

 ا٫دخُاع١ٝ ٚايٓفظ١ٝ ٚا٭َج١ً نجح٠ ي قشات ايعامل آطٝا ٚأفشٜكٝا ٚا٭َشٜهخي.  

: عهظ  ايخعشٜفات ايظابك١ طٝاط١ ا٫سخ٬ٍ ٚايكٗش ايت  كابًـٗا ضـشٚس٠ ؼـشى ٖـزٙ ايـذٍٚ      ثايجًا

 .ٞٚا٫دخُاع َٞٔ أدٌ ايهفا  ٭دٌ ا٫طخك٬ٍ ايجكاي ٚايظٝاط

َــٔ  : ســشص املظــخعُش عًــ٢ إفكــادٙ ٖــزٙ ايؼــعٛ  هلٜٛا ٗــا ايجكافٝــ١، ٚإٕ  عــزس فخشكٝــل ْٛعــاً سابعـاً 

 ا٫خخ٬ط ٚا٫َخضاز ايجكاي ) بهٌ أبعادٙ ( داخٌ ٖزٙ املظخعُشات. 

  َٞفّٗٛ اـطا  ايهٛيْٛٝايColonial Discourse : 

ــشٚس٠ ايخٛقـــ       ــذ، ضـ ــاٍ ايٓكـ ــ١ ايهٛيٓٝايٝـــ١ ي فـ ــٛس ايٓةشٜـ ــ١   خطًـــب رٗـ ــذ طبٝعـ ف عٓـ

َٚهْٛا ٘ ايفهش١ٜ ٚايجكاف١ٝ ٚا٫دخُاع١ٝ ٚايظٝاط١ٝ، خاص١ ٚإٔ ْةشٜـ١ َـا    ٞيااـطا  ايهٛيْٛٝ

بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ  طًب   غط١ٝ دٛاْبٗا ا٭دبٝـ١ ٚايٓكذٜـ١، ْاٖٝـو عـٔ نْٛٗـا  ٛافكـ  َـ  نـجح         

إيكــا٤  ٞاملٓطكــَــٔ قطــاٜا ا٫طــخعُاس ايــزٟ عشفخــ٘ ايبًــذإ ايعشبٝــ١ ٚاٱفشٜكٝــ١ ٚغحٖــا، يــزا َــٔ       

 ايط٤ٛ ع٢ً طبٝع١ ٖزا اـطا .  

بكٛيــ٘ ٖــٛ " َشنــب ايع٬َــات  ٞياٜؼــح ) بٝــٌ اػــهشٚف  ( إىل َفٗــّٛ اـطــا  ايهٛيْٛٝــ  

داخــٌ ايع٬قــات ايهٛيْٛٝايٝــ١ " ٞٚايشَــٛص ٚاملُاسطــات ايــزٟ ٜــٓةِ ايٛدــٛد ا٫دخُــاع 
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، أٟ أْــ٘ ٖــٛ 

ٖٚــٞ مجــا  اؿــٛاسات بــي     ظــخٛطٓات،فُٛعــ١ املكــ٫ٛت ايــت ْظــخلذَٗا داخــٌ املظــخعُشات ٚامل     

ٖٛ ٜعرب عٔ طبٝع١ ايك٣ٛ املظخعُش٠ ٚعـٔ طبٝعـ١ ايع٬قـ١ بُٝٓٗـا، بـٌ       املظخعُش ٚاملظخعُش، ٚأٜطًا

إىل َشسًـ١   أنجش َٔ ريو فٗٛ ٜشطِ ٬ََح ٚطبٝع١ َا ٜظٛد َٔ أفهاس َٚعخكذات بُٝٓٗا ٚص٫ًٛ

ـ  طـا  ايـزٟ ٜـخِ "  ٛيٝـذٙ داخـٌ فخُـ         ٪نذ أفعاٍ املظخعُش داخٌ املظخعُشات، ٖٚٛ َا جيعـٌ ا

املظــخعُشٜٔ ٚي ســذٚد ثكــافخِٗ، ٖــٛ اـطــا  ايــزٟ ٜــش٣ املظــخعُشٕٚ أْفظــِٗ داخًــ٘ أٜطــا "      

28

 ،

ثكافـ١ املظـخعُش ٚاملظـخعُش ي قاٚيـ١      املُخضز يجكـافت  ٞيا٬ََح اـطا  ايهٛيْٛٝ ٖٞٚهزا  ٓذً

 ض٘.ٱس٬ٍ ثكاف١ املظخعُش قٌ ايجكاف١ احمل١ًٝ يًُظخعُش أس

   ْ ( َــا ٜؼــح إيٝــ٘  ٞفكــذ ٚسد ي ) ديٝـٌ ايٓاقــذ ا٭دبــ  ٞيٝــاٚي  عشٜـف آخــش يًلطــا  ايهٛيٛ

إىل ؼًٌٝ َا بًٛس ٘ ايجكافـ١ ايغشبٝـ١ ي كخًـف اجملـا٫ت     - ٞيااـطا  ايهٛيْٛٝ -بكٛهلُا " ٜؼح 

أطـاغ إٔ  َٔ ْخاز ٜعرب عٔ  ٛدٗات اطخعُاس١ٜ إصا٤ َٓاطل ايعامل ايٛاقع١ خاسز ْطام ايغـش  عًـ٢   
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ٚآخشٕٚ، املشنض  ٞبٌٝ اػهشٚف  ٚآخشٕٚ: دساطات َا بعذ ايهْٛٝاي١ٝ ، املفاِٖٝ ا٭طاط١ٝ،  شمج١ أمحذ ايشٚب 
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" ريــو اٱْخــاز ٜؼــهٌ ي فًُــ٘ خطابــا َخــذاخ٬ً   

29

فشٜكٝــا أ، إٕ ْةــش٠ َخفشصــ١ يــبع  يبًــذإ   

ٚاملٓطك١ ايعشب١ٝ  ٪نذ طشٜإ ٖزا اـطا  ايهٛيْٛٝايٞ عٓذ نـجح َـٔ ايؼـعٛ ، بـٌ ٜصـٌ ا٭َـش       

 .  إىل سذ املباٖا٠ بخطُي خطا  املخشذخ ايهجح َٔ َٓطًكات فهش ايذٍٚ املظخعُش٠ يغ١ ٚثكاف١

 ٟفطً  ) آْٝا يَٛبا ( ي سذٜجٗا عـٔ اـطـا  ايهٛيْٛٝـايٞ اطـخلذاّ َصـطًح اـطـا  ا٫طـخعُاس       

ــخعُاس    ــا  ا٫طــ ــا " اـطــ ــ٘ بكٛهلــ ــايٞ، ٚ عشفــ ــا  ايهٛيْٛٝــ ــذ ُٖٚــــ  ٟبــــذٍ اـطــ  َٞصــــطًح دذٜــ

ــ١        ــ١ ٚفهشٜـ ــات ثكافٝـ ــا عًُٝـ ــذ٠  ؼـــرتى فٝٗـ ــ١ دذٜـ ــذٍ عًـــ٢ طشٜكـ ــا٭سش٣ ٜـ ــ٘ بـ ــخعُاس، إْـ ي٬طـ

ي  ؼــهٌٝ ٚإداْــ١ ٚ عشٜــ١ ا٫طــخعُاس "   ًاٚاقخصــاد١ٜ ٚطٝاطــ١ٝ َعــ  

30

ــزيو فــ  ٕ املعٓــ٢ ايظــابل  حل، ٚب

ي ايهؼــف عــٔ آثــاس ا٫طــخعُاس عًــ٢ ايجكافــات  ٟ/ ا٫طــخعُاس هٛيْٛٝــايٜٞهؼــف عــٔ دٚس اـطــا  اي

ٚاجملخُعــات ايــت ٚقعــ  ؼــ  اطــخعُاس دٍٚ أٚسٚبــا، َــٔ ْاسٝــ١ أخــش٣  ٛافــل ايباسجــ١ سأٟ ) بٝــٌ        

ملصـطًح  ٛيٝـ١ ٚا ظـا  جيع٬ْـ٘ ٜخُخـ  بٓـٛ  َـٔ املشْٚـ١  ٪ًٖـ٘ ٭ٕ          اػهشٚف  ( " ايزٟ ٜـش٣ ي ا 

ٜظخلذّ ي نـجح َـٔ اجملـا٫ت ٖٚـٛ ٜؼـح بايخأنٝـذ إىل  ًـو املشسًـ١ ايـت أعكبـ  ايـخلً  َـٔ             

اهل١ُٓٝ ا٫طخعُاس١ٜ "

31

يهجح َـٔ ايـذٍٚ، ٚاْطـ٬م سشنـات ا٭د       ٟٚطكٛط ا٫سخ٬ٍ ايعظهش 

رت ب١ ع٢ً ريو، َٔ ْاس١ٝ أخش٣ فحلٕ ؼًٌٝ ا٭عُاٍ ايت نخبـ   ٚايٓكذ يخغط١ٝ اٯثاس ايظًب١ٝ امل

ٔ ايٓكـذ يًـشد عًـ٢ ا٫َربٜايٝـ١ ا٭ٚسٚبٝـ١ َٚـا  ظـبب         ٜيشصذ ٖزٙ املشس١ً ٚؼًٝٗا  كامسخـ٘ َٝـاد  

 فٝ٘ َٔ آثاس طًب١ٝ ثكاف١ٝ ٚادخُاع١ٝ ٚ طٝاط١ٝ ٚاقخصاد١ٜ.  

أَــا عــٔ  ــاسٜل رٗــٛس َصــطًح ايهٛيْٛٝايٝــ١ فكــذ ٚسد ي نخــا  ) ا٫طخؼــشام ( ٱدٚاسد        

ــعٝذ عـــاّ    ذػـــي املصـــطًح   3991اطـــخلذاّ املصـــطًح ٭ٍٚ َـــش٠،  بـــ  ريـــو ي عـــاّ       3978طـ

ٚا٫ْط٬ق١ ايفع١ًٝ ٚاملٓٗذ١ٝ، ٚقذ  ب  ريو طش  املخلصصي يظ٪اٍ عٔ َا١ٖٝ ٚفًظـف١ َـا بعـذ    

أدبٝــ١ سخــ٢ ي رــٌ   عًــ٢ ريــو اػــهشٚف  بكٛيــ٘ "  ٓــخر ا٭فــ٬ّ أعُــا٫ً   ايهٛيْٛٝايٝــ١ سٝــح جيٝــب  

ــ٢ دٚيــ١ َــا، غــح إٔ " َ٪طظــ١ ا٭د  ي املظــخعُش٠ ؽطــ  يظــٝطش٠          ا٫طــخعُاس ايــزٟ ٜظــٝطش عً

َباػــش٠ َــٔ ايطبكــ١ اؿانُــ١ ا٫َرباطٛسٜــ١ ايــت ناْــ  ٚســذٖا ػٝــض ايؼــهٌ املكبــٍٛ ٚ ظــُح     

بٓؼش ٚ ٛصٜ  ايعٌُ ايٓا ر "

32

ْخاز ا٭دبٞ يًظـهإ ا٭صـًٝي يشقابـ١ اطـخعُاس١ٜ     ط  اٱ، ٚعًٝ٘  

ٕ أد  حليذ٣ ٖزٙ ايؼعٛ  ٚاٱطاس١ بٓةاَٗـا، ٚعًٝـ٘ فـ    َٞؼذد٠ سخ٢ ٫ باسغ  أثحٙ ي منٛ ايٛع

َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ ٜعذ بزيو ػهٌ َٔ أػهاٍ ايٓكذ ايجكاي

33

ايجكاي، نُـا أْـ٘    ٟٚايخشًٌٝ ايٓكذ

ؼــعٛ  احملخًــ١ َــٔ رًــِ احملخــٌ، ٜؼــح ْبٝــٌ ساغــب إىل دض٥ٝــ١   َــٔ ْاسٝــ١ ثاْٝــ١ َــٓٗر يخششٜــش اي 

َُٗــ١ ي دساطــ١ َــا بعــذ ايهٛيْٛٝايٝــ١ ؼــذد ي أٖــذافٗا، َٚــا ٖــٞ ايشطــا٥ٌ ايــت ؼًُــٗا ٜٚكــٍٛ ي  

عًـ٢ ا٭عُـاٍ ايهٛيْٛٝايٝـ١، بـٌ إبـذا  ٜكـف ايٓكـذ َٓٗـا          ٚفذـاً  َباػـشاً  ريو " إٕ اهلذف يٝع ٖذَٛـاً 

ٖاي١ ايزات املص١ْٛ ايت ٫ متع، ٚايت  ذثشت بٗـا عـرب ايعصـٛس، إٕ    ٜظا٥ًٗا ٜٚشادعٗا سخ٢ ؼطِ 

املعخُــذ ي  ا٭دبــٞإعــاد٠ إْخــاز ايؼلصــٝات ٚصــٝاغ١ ايظــشد ٚ ؼــهٌٝ ايظــٝام، بــٌ ٚفشــ  اؾــٓع   

بصف١ عا١َ " يٲَربٜاي١ٝسخ ايجكاي ض٤ٛ دذٜذ هلٛ  جاب١ ٚط١ًٝ ملظا١ً٥ َٚشادع١ اٱ

34

. 

كــٍٛ إٔ ايخٛدــ٘ ايعــاّ ايــزٟ اْعهــع عًــ٢ نخــا  ا٭د   طٝ  ايخعًــ٢ َــا طــبل ْظــ  أطٝظــًا  

عاَـــ١ ٚاملظـــش  خاصـــ١ متجـــٌ ي اٖخُـــاَِٗ ي ْصٛصـــِٗ ) َـــا بعـــذ ايهٛيْٛٝايٝـــ١ ( بـــاهلذّٛ عًـــ٢  
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خ  ايظـــٝطش٠ ايجكافٝـــ١ ٚ ُٗـــٝؽ نـــٌ َـــا بٝـــض ايـــب٬د ايٓاَٝـــ١    ايظـــٝطش٠ ا٫طـــخعُاس١ٜ ٚبـــا٭ 

 ٌ املجــاٍ ) ايــرتاخ ( ايــزٟ متٝــض بــ٘ ايعــش   املظـخعُش٠ عــٔ ايــذٍٚ ا٫طــخعُاس١ٜ ا٭ٚسٚبٝــ١، ٚعًــ٢ طــبٝ

ٖٓـاى ٖذـّٛ ػـذٜذ َـٔ قبـٌ ايـذٍٚ        فشٜكٝـا َـج٬ً  أفاسق١ ٚلذ أْ٘ داخٌ ايب٬د ايٓاَٝـ١ ي قـاس٠   ٚا٭

ا٫طــخعُاس١ٜ ســٍٛ ايشغبــ١ ايكٜٛــ١ يًكطــا٤ عًــ٢ ايــرتاخ اـــاص بخًــو ايــب٬د سخــ٢  ظــخطٝ  ٖــٞ      

ٛ ثكافـ١ ايبًــذ ا٭صـ١ًٝ، ٖٚـٛ َـا دفــ       خشكـل ايشغبـ١ ي قـ    ٞيافـشض ثكافخٗـا اـاصـ١ بٗـا ٚبايخــ    

ايظــهإ ا٭صــًي َــٔ ا٭فاسقــ١ إىل إاسطــ١ ايعذٜــذ َــٔ املُاسطــات ايجكافٝــ١ املُظــشس١ َــٔ قبٝــٌ     

يًشغبـــ١ ا٫طــخعُاس١ٜ املخُجًـــ١ ي  فشٜــ  ايـــرتاخ َـــٔ    ٟايطكــع ٚايهشْفـــاٍ، ٚريــو بغٝـــ١ ايخصــذ   

٭ُٖٝــ١ يًــرتاخ   ِ، ٚريــو ْةــشاً ٚايكطــا٤ عًــ٢ ايخكايٝــذ ايرتاثٝــ١ املشفٛضــ١ بايٓظــب١ هلــ     َطــاَٝٓ٘

 ملا بجً٘ َٔ َٓع٘ بايٓظب١ يًُظخعُش. ْ٘ اؿا٥  املاْ  يًُظخعُش، ْةشًاٛأ١ُٖٝ ن

٠ ا٭فهـاس ٚايٓةشٜـات ٚريــو   طـعٝذ اــاص بٗذـش    إدٚاسدسكـل ْٚـٛغ ي َظـشسٝخ٘ فهـش       

ْ يًها ـب ا٭  ٞاعخُادا عًـ٢ َظـشس١ٝ ايكصـ١ املضدٚدـ١ يًـذنخٛس بـامل       ) اْطْٛٝـٛ بٜٛشبـاٜٝلٛ (    ٞطـبا

سٝـح اطــخفاد َٓٗـا ْٚــٛغ ٚاطــخذع٢ ايكطـ١ٝ ا٭طاطــ١ٝ يٮَـ١ ايعشبٝــ١ ايــت ْظـخطٝ  َــٔ خ٬هلــا      

ْٝاي١ٝ ْظخطٝ  َـٔ خـ٬ٍ   سصذ ٬ََح ايكط١ٝ ايفًظط١ٝٓٝ ٚقشا٠٤ املظشس١ٝ قشا٠٤ َا بعذ ايهٛيٛ

 ايٓكاط ايخاي١ٝ إٔ الككٗا:  

  .ايخُجٌٝ ايجكاي ي َظشس١ٝ ا٫غخصا  .3
 .ْكذ اهل١ٜٛ اـايص١ ي َظشس١ٝ ا٫غخصا  .2

  

 بٓا٤ َظشس١ٝ ا٫غخصا :  – أ٫ًٚ 

ــامل       ــذنخٛس بـ ــ١ يًـ ــ١ املضدٚدـ ــٔ َظـــشس١ٝ ) ايكصـ ــشاس١ َـ ــٛغ صـ ــخفاد ْٚـ ــب  ٞاطـ ( يًها ـ

ْ ا٭ َ   ٞطـبا باػـش َٚعًـٔ َـٔ قبـٌ ْٚـٛغ ي قاٚيـ١ سصـذ َـٔ خ٬هلـا قطــ١ٝ          ) بـاٜٝلٛ( ي  ٓـاص 

اطخطا  َٔ خ٬ي٘  فٓٝـذ دٛاْـب ايكطـ١ٝ ايفًظـط١ٝٓٝ ي طـش        طشا٥ًٝٞ،  ٓاصًااٱ ٞايصشا  ايعشب

، ٞدٛا٤ عشبٝـ١ دذٜـذ٠  خٛافـل َـ  قطـاٜا ساضـشْا ايعشبـ       أطبا١ْٝ ي ٜشاٙ َٓاطب يطش  اؿها١ٜ ا٭

ٛ( ملبذأ ايخأٜٚـٌ َٚـا  ش ـب عًٝـ٘ َـٔ طـش  دذٜـذ سأٙ َٓاطـب         اخط  ْٚٛغ قشا٤ ٘ ملظشس١ٝ ) باٜٝل

ي ايب٦ٝــ١  ٞطــباْيكطــٝخ٘ ايــت ٜطشسٗــا، َٚــٔ خــ٬ٍ ايخٓــاص ايكــا٥ِ عًــ٢ اطــخٓباط ٖــزا ايــرتاخ ا٭ 

 ايعشب١ٝ ناْ  فهش٠ ٖزٙ املظشس١ٝ. 

ي أعكـا  ْةشٜـات ايٓكـذ     عادًٜا إٕ اْفخا  املظش  املعاصش ع٢ً ثكافات ايؼعٛ  أصبح أَشًا  

املكــاسٕ ٚإجــٌ ثكافــ١ املجاقفــ١ ٚايــخ٬قح بــي ثكافــات ايعــامل، بعــذ إٔ ادٗــذ ٓا ايعٛملــ١ ٚأصــبح َــٔ      

مســاٙ أٖــٌ ايخلصــ  بامل٬قشــ١ أٚ املجاقفــ١ أٚ  أيهافــ١ ايجكافــات ســذٚخ ٖــزا ايخٛافــل فُٝــا   ٞاملشضــ

  ٓاطل ايجكافات.  

      ٚ ١ٝٓٝ بعـاد ايكطـ١ٝ ايفًظـط   أَـاط عٓـ٘ عـشض    أنخب ْٚـٛغ َظـشسٝخ٘ ي  ٛدـ٘ طـش  

 ٟي  صـٜٛش أصـشا  ا٭سض عًـ٢ سظـا  َظـخعُش      ٞيادٕٚ إٔ ٜغـ  ٟي ريو ايخضاَ٘ اؿٝـاد  َشاعًٝا

 :  9طشا٥ًٝٞ (، يزيو ٜكٍٛ ي َكذ١َ املظشس١ٝ ص) اٱ ٞا٭سض َٔ اؾاْب ايصْٗٝٛ

طشا١ًٝٝ٥ بصٛس٠ َطشه١ أٚ فذـ١، نُـا أسـزس    أسزس ٖٓا َٔ أٟ ٌَٝ يخكذِٜ ايؼلصٝات اٱ ٞ" إْ

 . "ًاٚسصٝٓ ٚاعًٝا ٤ًاأسٜذ أدا ٞإْ .ٚ َٔ عذض املُجٌ عٔ ضب  عذا٥ٝخ٘ يًذٚس ايزٟ ٜ٪دٜ٘أ ٠َٔ املغا٫
 

 : َٓصادس اي 



  طاس٠ خايذ بٛيٓذ د.                  دساط١ ْكذ١ٜ  طبٝك١ٝ اػاٖات ايهخاب١ ا٭دب١ٝ املعاصش٠ ... َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ أمنٛردا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 –) بـــاٜٝلٛ( غـــح أْـــ٘ ســـذد بٓـــا٤ َظـــشسٝخ٘   اطـــخك٢ ْٚـــٛغ فهـــش٠ املظـــشس١ٝ َـــٔ ْـــ    
ملعاؾــ١ ايكطــ١ٝ ايفًظــط١ٝٓٝ ٚاطــخك٢ َطــُْٛٗا َــٔ سٚاٜــخي أســذُٖا فًظــط١ٝٓٝ       -ا٫غخصــا  

شا١ًٝٝ٥، ٚ ٛضح ا٭ٚىل ايصُٛد ايزٟ ٜعٝؼ٘ ايفًظطٝ  داخٌ أسضـ٘ احملخًـ١، ٚايجاْٝـ١    ٚايجا١ْٝ اط

 فطـــح أٖـــٛاٍ املظـــخعُش ٚطـــعٝ٘ حملـــٛ ٖٜٛـــ١ ا٭سض َٚـــٔ عًٝٗـــا ٚطُـــع ٬َقٗـــا اؾغشافٝـــ١     

ٓـ     ْٚـٛغ ي َعاؾخـ٘ يًُظـشس١ٝ مل  ٓشـاص مـٛ       ١ٚايجكاف١ٝ ٚايظٝاطـ١ٝ ٚا٫دخُاعٝـ١، غـح إٔ فط

ٚ ١ٜٛٝ ايفًظطٝٓباهل ٠صشاخات املٓادا َهاْٝـ١ ايخعـاٜؽ ي   إ١ ايعشب١ٝ، ٚيهٓ٘ أعًٔ عٔ سٚ  ايخظـاَح 

عٛملــ١ ايــٛطٔ بعٝــذ عــٔ ٖٜٛــات ايكَٛٝــ١ أٚ ايذٜٓٝــ١ ٜٚهفٝٓــا اهلٜٛــ١          أٚ طــاس قــذ ْظــُٝ٘ ايعٛملــ١   إ

 ْظا١ْٝ. اٱ

يــزيو قظــِ ػلصــٝات املظــشس١ٝ إىل قظــُي ٚســشص عًــ٢  صــٜٛش بعــ  ايؼلصــٝات    

ْ    طـــشا١ًٝٝ٥ يخُجـــٌ سفـــ  اي   اٱ ايـــزٟ  عهظـــ٘ بعـــ      ٞعٓصـــش١ٜ ٚايهشاٖٝـــ١ ٚايخعصـــب ايصـــٗٝٛ

        ٚ  ايؼلصٝات، نُا ٜ٪نذ ْٚٛغ ي َكذَـ١ املظـشس١ٝ إٔ ٖـزٙ املظـشس١ٝ هلـا ساٜٚـإ ٚسهاٜخـإ، سا

ٓ ٥طــشاإطــشا٥ًٝٞ ٚساٜٚــ١ فًظــط١ٝٓٝ، أٟ سهاٜــ١   إ ١ ٚاؿهاٜخــإ َخــذاخًخإ  ١ًٝٝٝ ٚسهاٜــ١ فًظــطٝ

 .8ٚ خباد٫ٕ ايُٓٛ... ص

ــشس١ٝ  ــٛغ املظـ ــُٔ ْٚـ ــش١ٜ      ٜطـ ــشاف  يًعٓصـ ــذنخٛس ايـ ــٔ ايـ ــٛغ َـ ــٛدض ْٚـ ــا  ٜٚـ ــ١ ا٫فخخـ  ش ًٝـ

باد٠ ايعش  ٚ ـذَح ثكافـا ِٗ،   حلطشا١ًٝٝ٥ إىل ا٭ّ ٚ )َا٥ح( ٚسٛاسات ايهشا١ٖٝ ٚايشف  ٚاملٓادا٠ باٱ

ســـضإ ايَٝٛٝـــ١ ٜٚطـــِ طـــبع١ َكـــاط    ٍٚ يظـــفش ا٭ثـــِ ٜكظـــِ ْٚـــٛغ املظـــشس١ٝ إىل قظـــُي: ا٭ 

 سضإ اي١َٝٛٝ ٜٚخطُٔ:  ا٭ٚاصطًح ع٢ً  ظ١ُٝ نٌ َكط  بظفش 

 املكط  ا٭ٍٚ ) ٜطِ ايفاسع١ ٚد٫ٍ ٚدادعٕٛ (.   .3
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 ســضإ ايَٝٛٝــ١ يًذ٫يــ١ عًــ٢  ٖٚهــزا  طــِ ايًٛســ١ ا٭ٚىل طــبع١ َكــاط  أمساٖــا ْٚــٛغ بظــفش ا٭    

طـشا١ًٝٝ٥ فخخـأيف   ايت ٜعٝؼٗا ايؼعب ايفًظطٝ ، أَا ايًٛس١ ايجا١ْٝ اـاصـ١ باؿهاٜـ١ اٱ   ٠املعاْا

يٝٗـخِ بٗـا ايٝٗـٛد     ايخـٛسا٠ َٔ  ظع١ َكاط  أمساٖا ْٚٛغ بظفش ايٓب٤ٛات، ٚقذ اطخك٢ ايخظ١ُٝ َٔ 

 ٜٚخكٓعٕٛ بايذٜٔ يخربٜش ٚسؼ١ٝ طًٛنِٗ ُٖٚذ١ٝ ايخٛفل املضعّٛ ٚاملكٓ  بايذَا٤.  

  :ػلصٝات املظشس١ٝ 

 يٮَشاض ايعصب١ٝ. ٞايذنخٛس ابشاٖاّ َٓٛسي: طبٝب ْفظاْ .3
 ي ع٢ً ايبكا٤ ٚايصُٛد.  ٝفاسع١: اَشأ٠ فًظط١ٝٓٝ رات سطٛس ٜخٛافل َ  اصشاس ايفًظطٝٓ .2

ٜٓظـر ْٚــٛغ املظــشس١ٝ َــٔ سهاٜخـإ ُٖــا: سهاٜــ١ أطــش٠ فًظـط١ٝٓٝ َهْٛــ١ َــٔ عشٚطــي ســذٜجٞ     

، فـــايضٚز ايفاسعـــ١ سهاٜخُٗـــا ٖٚـــٞ سهاٜـــ١ نـــٌ فًظـــطٝ  ٞهـــايـــضٚاز ُٖـــا امساعٝـــٌ ٚد٫ٍ، ٚؼ

إىل فص١ًٝ َٔ فصا٥ٌ اؾٗاد بعذ صٚاد٘ يٝخِ اعخكاي٘ ٜٚـرتى عشٚطـ٘ ساَـٌ ٚمل     ٞامساعٌٝ ٜٓخُ

 ٫ ث٬ث١ أػٗش. إع٢ً صٚادُٗا  ٞبط

طــشا١ًٝٝ٥ فٗــٞ ٭طــش٠ اطــشام بٓشــاغ ٚصٚدخــ٘ سسٝــٌ، ٜعٝؼــإ َــ  إٔ اطــشام          أَــا اؿهاٜــ١ اٱ 

ٚخــ٬ٍ أســذاخ املظــشس١ٝ ْخعــشف عًــ٢     ٌٞ سضــٝ ، ٜعُــٌ بٓشــاغ ي ا٭َــٔ ايــذاخً   ٚيــذُٜٗا طفــ 

طـشا١ًٝٝ٥ ايـذنخٛس   ص٥٬َ٘ َا٥ح ٚدادعٕٛ َٚٛػٝ٘ ٚدٜفٝذ سٝـح ْظـر امل٪يـف أسـذاخ اؿهاٜـ١ اٱ     

 ي ا٭سذاخ.  َٚؼاسنًا ابشاٖاّ بٛصف٘ ساًٜٚا

  : ايخُجٌٝ ايجكاي ي َظشس١ٝ ا٫غخصا 

ملعطٝــات ايٓكــذ َــا بعــذ ايهٛيْٛٝــايٞ ٚ هجٝــف ايٓةــش٠ عًــ٢ اـطــا     إٕ قــشا٠٤ ْــ  املظــشس١ٝ ٚفكــًا

بٛصف٘ راٖش٠ ثكاف١ٝ هلا  أثحا ٗا ع٢ً ثكافات ايعـامل ايجايـح، ْٚةـش٠ املظـخعُش ٚصـفا ٘ ايظـًب١ٝ       

ــ٢         ــ٘ عًـ ــخعُش ٚسشصـ ــطٝ  املظـ ــٛاطٔ ايفًظـ ــٌ املـ ــشا  ا٭سض َكابـ ــاٙ أصـ ــ١ٝ ػـ ــ٘ ايٓفظـ ٚسا٫ ـ

٘، ْظــخطٝ  إٔ ْشصــذ ريــو َــٔ خــ٬ٍ  فهٝــو اـطــا  ي    احملافةــ١ عًــ٢ أسضــ٘ ٚثكافخــ٘ َٚٛطٓــ  

املظــشس١ٝ بٛصــف ٖــزٙ املظــشس١ٝ إســذ٣ املظــشسٝات ايــت  بٓــ٢ فٝٗــا طــعذ ان ْٚــٛغ َٓاٖطــ١            

ــٌ         اـطــا  ايهٛيْٛٝــايٞ ايــزٟ ْؼــأ ي ايغــش  ْٚــاٖ  ايٛدــٛد يغــح ايبــٝ  أصــشا  ا٭سض َكاب

خــش ٚايظــٝاد٠ هلــِ فٗــِ   خبعٝــ١ يٰاملظــخعُشٜٔ اؿشٜصــي عًــ٢  عُٝــل ثكافــا ِٗ ايكا٥ُــ١ عًــ٢ اي    

خـش أصـشا  ا٭سض، دٕٚ   منٛرز ـطا  املظخعُش َٔ خ٬ٍ خطابِٗ ايهٛيْٛٝـايٞ املخفـٛم عًـ٢ اٯ   

ي ِٖ أصـشا  ايذٜاْـ١   ٝاملزٖ  فِٗ أصشا  ايذٜا١ْ ايٝٗٛد١ٜ ٚايفًظطٝٓ إٔ ْٓظ٢ ايصشا  ايذٜ 

 ش٠ إىل ثكافا ِٗ.  ط١َٝ٬ سٝح ٜشفطٕٛ َفاِٖٝ  خشٍٛ  كخطاٖا ايذٚي١ املظخعُاٱ

ــا     ٞياإٕ ْةـــش٠ ايذْٚٝـــ١ ٚايخعـــ  ٚٚصـــف ايعـــش  باهلُذٝـــ١ ايشدعٝـــ١ ٚايٛسؼـــ١ٝ مســـات ٜٓطـــل بٗـ

 اـطا  ايهٛيْٛٝايٞ ٜٚشصذٙ ْٚٛغ َٔ خ٬ٍ املظشس١ٝ:  

 َـا ٜظـ٢ُ بايجكافـ١ ايعشبٝـ١ ايـت       َا٥ح: عًٝهِ أ٫  شمحٛا سخ٢  ذَشٚا ْٗا٥ًٝا

سطاس ٓا ع٢ً أْكاضٗا ْب طٛف 

35
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  ا٭ٍٚ َات ط٫ًًٛ ٞايٓاغ ايفاسع١.. صٚد : أْا فًظط١ٝٓٝ.. ٜٓادٜ ايفاسع١ . 
  دادعٕٛ: خ٬ص.. خ٬ص.. عش  لاط١. َٚٔ ٖزا ايطفٌ؟

36

. 
        ٫  ــا بــع سدٛيخــ٘.   إَــا٥ح: طــطش نٝــف ؼــٌ عكــذ٠ يظــاْ٘. ٫ ٜٗــض املــش٤

ٖٚ٪٤٫ ٜٛدعٕٛ نٌ نربٜا٥ِٗ ي فشٚز ْظا٥ِٗ

37
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  طاس٠ خايذ بٛيٓذ د.                  دساط١ ْكذ١ٜ  طبٝك١ٝ اػاٖات ايهخاب١ ا٭دب١ٝ املعاصش٠ ... َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ أمنٛردا
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    ــا طــٝذ بٓشــاغ.. ي  ش ــ١    ايــذنخٛس: ْعــِ ٜ ــا ايهشاٖٝ ــا ايصــ١ْٝٛٝٗ ٜعًُْٛٓ بٝخٓ

ــٛس٠  ــ١بصـ ــا      د٩ٚبـ ــٗا بٓٝا ٓـ ــٔ إٔ  خشًُـ ــت بهـ ــذٚد ايـ ــايٕٛ باؿـ ــ٘ ٫ ٜبـ ، ٚيهٓـ

اٱْظا١ْٝ

38

 . 
 ُْٛٗا؟ أٖٞ سف٬ت اغخصا ؟  ٝسسٌٝ: َٚا ْٛ  اؿف٬ت ايت  ك 
  ..دادعٕٛ: اغخصا  ٚأػٝا٤ أخش٣ 
 هلٞ.. َا َع٢ٓ ٖزا!  إ سسٌٝ: ٜا 
  ٕ َـــٌ َــ  كًٛقـــات نـــإ جيـــب إٔ  بـــاد يـــ٫ٛ  إْـــ٘ عًُٓـــا. مـــٔ ْخعا :دــادعٛ

ٕ عًٝٓـــا إٔ ْهظـــش حلطـــشا٥ٌٝ ٫ بـــع، ٚهلـــزا فـــ إا٫عخبـــاسات ايذٚيٝـــ١. إٕ أَـــٔ  

ٜبٝطٛا َا يذِٜٗ َٔ ْٛاٜا ٚػشٚس ٞعةاَِٗ ن

39

. 
  نُــا ٜغخصــبٕٛ ايعشبٝــات أثٓــا٤ عًُــِٗ اجملٝــذ. ســذثٗا عــٔ     سسٝــٌ: اغخصــب

سف٬ هِ ٜا اطشام. سذثٗا عٔ س١ًُ ايٓٗذ املبخٛس٠

40

 . 

ٜعهع اـطا  املا بعذ ايهٛيْٛٝايٞ نٝف إٔ ايص١ْٝٛٝٗ ي فهشٖا ٚ ٛدٗٗا ضـذ ايؼـعب     

ٚ  يغا٤ ايصٛس اٱإايفًظطٝ ، ٜعهع خطابٗا  ٖاْخـ٘ ٚ صـٜٛشٙ ي أسـ     إجياب١ٝ يًؼـعب ايفًظـطٝ  

قاَــ١ إْخــاز َعشفــ١ َؼــ١ٖٛ عٓــذ بعــ  املــخًكي ٚإعًــ٢ أٖــذاف  خُشــٛس نًــٗا ي  ًاايصــٛس،  أطٝظــ

ٝ فـل ايعـش  ٚدًٗـِٗ ٚسفطـِٗ اؿـٛاس َـ  اٱ      أٜ٪نـذ َـذ٣ ضـٝل     ْظل ثكـاي  ، إـا ٜٛيـذ   يطـشا٥ًٝ

   ْ ي كًٝخــ٘ عــٔ أخــ٬م   َٞؼــاعش ايهشاٖٝــ١ ٚايــشف  سخــ٢  خأنــذ ايصــٛس٠ ايــت سمسٗــا ايصــٗٝٛ

 فٗٛ ايهار ، ٚاؿاقذ، ٚايهاسٙ يغحٙ َٔ أصٓاف ايبؼش.  ٞايعشب

سٚبـا ٫ بهـٔ إٔ ؼكـل عًـ٢ أسض     ٚأ ٟإٕ املجاقف١ ايت ؼذخ عٓٗا ْكـاد أَشٜهـا َٚٓةـش     

٫ ٜخ٬ق٢ َ  غحٙ سخ٢ ٚيٛ نـإ َـٔ املفهـشٜٔ ايغـشبي، ريـو "       ٞفًظطي ريو إٔ ايفهش ايصْٗٝٛ

خش ٚخ٬ف٘ ٖٚٛ َا  خًف عـٔ  إٔ املجاقف١  كّٛ ع٢ً ا٫سرتاّ ٚايخظاَح ٚا٫عرتاف غصٛص١ٝ اٯ

ايخبعٝــ١ عًٝــ٘، َٚعاًَخــ٘ بٓةــش٠  ٚفــشض  ،خــشايخجــاقف ايــزٟ الُــٌ ي طٝا ــ٘ ايشغبــ١ ي قــٛ اٯ  

فٛق١ٝ "

41
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ٓ   حلٚعًٝ٘ ف   ٝ ٱي َـٔ ٚدٗـ١ ْةـش ايٝٗـٛد ٚا    ٕٝ ايخُجٌٝ ايجكـاي يًعـش  ايفًظـطٝ  يطـشا٥ًٝ

ٝ  أْٗـِ  إ  ٞيايـِٝٗ ْةـش٠ ايفٛقٝـ١ ٚايخعــ   إٖٚـٛ َـا دعًـِٗ ٜٓةــشٕٚ     ٤ِٞٗ ي نــٌ ػـ طـ غـشا  ٖٚـِ ْك

ٝ ل اٱٚايخشكح ٚايشف ، ٚيعٌ ايعباسات ٚاؾٌُ ايظايف١  ٪نذ نٝـف الكـ    اٯخـش َـٔ   يطـشا٥ًٝ

ــاً   ــِٗ ثكافٝـ ــل متجًٝـ ــٌ اي٬   َٓطًـ ــ١ ٚايخُجٝـ ــذ اهلُٝٓـ ــاسات  ٪نـ ــاْإبعبـ ــش٠    ْٞظـ ــذ ايٓةـ ــزٟ ٜ٪نـ ايـ

 َشٜه١ٝ ايت  ظٝطش ع٢ً  فهحِٖ.ا٫َربٜاي١ٝ ا٭

ــا بعــذ ايهٛيْٛٝــايٞ ايــزٟ طــع٢ ايفًظــطٝ  إىل     حلعًــ٢ َــا طــبل فــ   ٚ أطٝظــًا   ٕ اـطــا  امل

طـشا٥ًٝٞ ايـزٟ   ٜكابًـٗا اـطـا  اٱ   ايخٓـاق  طٝاطخ٘ املب١ٝٓ ع٢ً ٚ عٓصشٜخ٘ثبات  فهٝه٘ ْٚكذٙ ٱ

يًكطــا٤ عًــ٢ ٚدــٛدٙ عًــ٢    شطــل عًــ٢ سفــ  اٯخــش ٚاطــخبعاد ٚدــٛدٙ َــٔ دا٥ــش٠ اـطــا ، متٗٝــذاً  

ا٭سض ٖٚــٛ َــا ٜ٪نــذ عٓصــش١ٜ اـطــا  املــا بعــذ ايهٛيْٛٝــايٞ ٚادخُــا  دٛاْــب ا٫طــخعُاس طــٛا٤        

طــشا٥ٌٝ هلٜٛخٗــا إٛاْــب ايجكافٝــ١ ٖٚــٛ َــا ٜؼــهٌ س٩ٜــ١  ايظٝاطــ١ٝ ٚا٫قخصــاد١ٜ ٚايعظــهش١ٜ َــ  اؾ

 ا٫َربٜاي١ٝ.  

ــ٢ أْٗــا ا٭سض ايباقٝــ١ َــا بكــ٢         - عًــٔ ايفاسعــ١     سَــض املكاَٚــ١ ايفًظــط١ٝٓٝ ٚد٫يــ١ عً

دسانٗــا ٚفُٗٗــا ملكاصــذ ايٝٗــٛد، فٗــٞ  عًــٔ َٓــز بذاٜــ١ املظــشس١ٝ فُٗٗــا يًكطــ١ٝ      إعــٔ  -ايضَــإ 

  َٔ ايٛدٛد فخكٍٛ:  يٚإدسانٗا سغب١ اٯخش قٛ ايفًظطٝٓٝ
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   ْكـاض. َـا عـذْا    ايفاسع١: ِٖ ٜزعٕٛ ٚمٔ ْخٛايذ. ِٖ ٜٓظفٕٛ ٚمٔ ْٓٗ  َـٔ بـي ا٭

       ْ ــا ــا ايــت نٓــ  ْا٥شــ١ ي املــأمت أقًعــ  عــٔ ايٓــٛا  ٖــزا ايعــامل ا٭ْ  ٜبــاىل٫  ْٞٛيــٍٛ. ٚأْ

ٚ   بايطشاٜا، ٫ٚ بٝض ايعذاي١ إ٫ إرا ناْ  َكا ١ً دظـٛساً  اؿـل ٫  .. ٫.. َـا عـذْا ْٛيـٍٛ.. 

ٜطٝ  َاداّ ٚسا٤ٙ َطايب

42

. 
   ٝ٫ بٝ  ي٘. ٚاـٝاّ ٚايبٝٛت ايـت الٝـا فٝٗـا، يٝظـ  بٝـ  ايفًظـطٝ .        ايفاسع١: ايفًظط

الٝا فٝ٘ عذٚ ايفًظطٝ . َٔ ٖٛ عذٚ ايفًظطٝ ؟  بٝ  ايفًظطٝ 

43

. 
 ٓـ٢.. ي  ايفاسع١: ي سا٫ ٓا، ا٫طخظ٬ّ أٚ ايٝأغ ن٬ُٖا ٜع٢ٓ ايفٓا٤. ٚمٔ ٫ ْشٜذ إٔ ْف

عشٚقٓا سٝا٠ ئ ٜظخطٝعٛا قٗشٖا 

44

. 
   ٜـٛفشٚا يٓـا ا٭َـإ. إْٗـِ ٜشٜـذٕٚ ا٭سض       ٞايفاسع١: إٕ أَإ نار . مل ٜغخصبٛا ب٬دْـا نـ

ــذ           ــ٢ قٝ ــٛا ايعُــٌ بًكُــخِٗ.. ٫.. يــٝع ا٭َــإ إٔ ْبكــ٢ عً ــٛا عــٔ ٖــٜٛخِٗ، ٚقبً ٚقــذ ؽً

اؿٝا٠. بٌ ا٭َإ إٔ مٝا أسشاس ي ٚطٔ سش

45

 . 

 َٞٛقفٗـا يهـ   دـذٜاً  ٞدٖٛش ايصشا  َ  عذٚ ٫ ٜكـذّ إ٫ ايفٓـا٤ يـ٘، ٚ عـ     ٞفاسع١ ٚ عٖٚهزا  ذسى اي

 بكــ٢ ٚؼٝــا إٔ  ــشف  اـٓــٛ  ا٫طخظــ٬ّ ٚ صــش عًــ٢ املٛادٗــ١ َــ  عــذٚ ٫ ٜفهــش إ٫ ي فٓــا٥ِٗ       

سٚ  املكا١َٚ ٚا٫صشاس عًـ٢ ايبكـا٤ ٭ٕ َـا ْعـٝؽ      ٟٚايكطا٤ عًِٝٗ، يزيو  صش ع٢ً املٛاد١ٗ ٚ غز

 يٝع بٝخٓا، ِٖ طشقٛا ايبٝ  ٚا٭سض ِٖ ٜزعْٛٓا ٚمٔ ْخٛايذ ْٚخهاثش نٌ ّٜٛ.  فٝ٘ ايّٝٛ 

سكك  ايفاسع١ ي اؿٛاسٜات ايظابك١ َفٗـّٛ ٜباعـذ بـي خطابٗـا ٚاـطـا  ايعٓصـشٟ ايـزٟ  بٓخـ٘         

 :  ٍطشا٥ٌٝ اؾاَ  يًجٓا٥ٝات امل١َٖٛٛ ايت بٓٝ  ع٢ً ايهشا١ٖٝ ٚايعذا٤ فٗٞ  كٛإأَشٜها ٚ

 .....ٕٛمٔ ْخٛايذِٖ ٜزع . 
    ْٗٓ ٜٔٓظفٕٛ...... م ِٖ 
 ٍايعشا٤...... بٝٛت ايز 
   ٕا٭سض املباسن١...... ي٫ٛ ْضع١ ايعذٚا 
  مٔ َكا ًٕٛ...... ٚيظٓا قخ١ً 
  ْكخٌ ايؼش  أقطٝخٓا عادي١...... ٫ ٕ 
 ٚيو   ٕٞٓٝٛ...... دٚي١ نشب١ ي٫ٝ ٜٛدذ فًظط 

ايـزٟ ٜـشف  اؿٝـا٠ يٰخـش ٫ٚ      ٟا٫طـخعُاس طـشا٥ًٝٞ طـٛاٍ املظـشس١ٝ ايخٛدـ٘     ٜعهع اـطـا  اٱ 

ٜرتن٘ إ٫ يًُٛت، أٚ ٜظخًِ ٜٚعٝؽ سٝا٠ ايعبٛدٜـ١ ٚايـزٍ، فشـٛاس املظـشس١ٝ ٜعًـٔ صـشاس١ ايكٗـش        

 ي ايظاعٝي يًبكا٤:  ٝٓٝٚايخذٜٛ  ٚايخؼشٜذ ٚاؿصاس يًفًظط

           ،ٙــ٘ طـــلش ــشف أ٫ٚدى. إْـ ــو نُـــا أعـ ــشف صٚدـ ــا اعـ ــٔ ايٛطـــاٚغ.. أْـ ــو َـ ــ١: دعٝـ ايفاسعـ

َٔ َٓاطش١ ايصلش ًٕٝٛ ئ ٜغُٓٛا ػ٦ًٝاطشا٥ٝٚاٱ

46

 . 
  ؟.... ٌٖ  شٜذٕٚ اعخكاي٘ايفاسع١: ٫.... إْ٘ اب 
   ٚقخ٘.. ٜان  ٞدادعٕٛ: طٝأ

47

 . 
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  طاس٠ خايذ بٛيٓذ د.                  دساط١ ْكذ١ٜ  طبٝك١ٝ اػاٖات ايهخاب١ ا٭دب١ٝ املعاصش٠ ... َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ أمنٛردا
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طـشا٥ًٕٝٝٛ ٚريـو َـٔ خـ٬ٍ     طشا٥ًٝٞ قذس ايٛسؼـ١ٝ ٚاهلُذٝـ١ ايـت الٝـا بٗـا اٱ     اـطا  اٱ ٟٜعش

 إمساعٌٝ:َؼٗذ ايخعزٜب ايزٟ جيُ  دادعٕٛ ٚد٫ٍ صٚد١ 

 عًُْٛا إٔ مزس ايؼـفك١ ٚاؿٓـإ، ٚإٔ ْٓخـض  َـا ْشٜـذٙ اْخضاعـاً       دعٕٛ: سي نٓا صغاسًادا .

ْٞعِ ا٫غخصا . ٚنًُا صادت ضشا٠ٚ، اصداد  كذٜش بابا ي

48

 . 
      دادعٕٛ: بٌ إْ٘ إخ . ايشدٌ ايزٟ  شب٢ ع٢ً ايٛسذ٠ ٚصذاق١ ايكـ٠ٛ ٫ بهـٔ إٔ ٜظـخُخ

 ب٘. 
 زٜب.  ٕ عًُهِ بايفعٌ ٖٛ ايخعحلسسٌٝ: ٚإر.. ف 
 سٖابٕٝٛدادعٕٛ: إْٗا ايًغ١ ايٛسٝذ٠ ايت ٜفُٗٗا اٱ

49

. 

     ٝ  َـٔ قبـٌ ايٝٗــٛد َٓـز ايصـغش، ٜشبـٕٛ أ٫ٚدٖــِ      يٚعًٝـ٘ ٜعهـع اـطـا  ايظـابل املعــادا٠ يًفًظـطٝٓ

ــ٢         عًــ٢ ايهشاٖٝــ١ ٚاؿكــذ ٚايــشف  ٚايكظــ٠ٛ ٚالــزسِٖٚ َــٔ ايؼــفك١ ٚاؿٓــإ ٜٚؼــذعِْٛٗ عً

٣ يًـٓ  قًُـ١ بهـجح َـٔ ايـذ٫٫ت ايـت أنـذ ٗا        َٔ ٖٓا دـا٤ت ايذايـ١ ايهـرب    ٤ٞاغخصا  نٌ ػ

 نًُات ٚمجٌ اؿٛاس طٛاٍ املظشس١ٝ. 

 

 ْكذ اهل١ٜٛ ٚثكاف١ اؿٛاس : 

ٝ ٜخشذخ ايذنخٛس ابشاٖاّ َٓٛسي عٔ ٖـٍٛ أفعـاٍ اٱ    ٚفةاعـ١ طـًٛنِٗ ٚأقـٛاهلِ َٓـز     يطـشا٥ًٝ

 افخخا  ايرت ١ًٝ ٜكٍٛ:  

  ًـ٘ َـشٜ ، ٚايكًـب ظًُخـ٘ صـكِٝ (      ايذنخٛس: ٖزٙ إًه١ ايعصا  ٚاؾٕٓٛ. ) ايـشاغ ن

َٔ أمخ  ايكذّ إىل ايشاغ ٫ صش١ فٝ٘. بٌ نًّٛ ٚخبط  ٚدشا  طشٜـ١ مل  عصـب،   

ٚمل  ًي بذٖٔ

50

 . 
  ٜٓضفــٕٛ ٚيــٝع َــٔ ٜظــعفِٗ ٭ٕ ايطبٝــب ْفظــ٘    ٥ٞ. أبٓــاٞايــذنخٛس: َــٔ ٜفــشز عــٔ ٚدعــ

صكِٝ ٚالخاز َٔ ٜذاٜٚ٘

51

 . 
 َـ   ٞايذنخٛس: ٌٜٚ ي ي  ٞاّ ْٚـضا  يـٮسض نًـٗا. مل  ضسعـ    إْظـإ خصـ   ٭ْـو ٚيـذ     ٜٞـا أ

 ًو ايشٖب١ امل٦ًٝـ١ بايبغطـا٤    ٤غٝاس. نٝف ٜٓظ٢ املش٫ ايهرب ٚنشا١ٖٝ ا٭إبٓا٤ى أقًٛ  

ٚ ٜخفــاد٣ ايكظــ٠ٛ أبٗــا طفــ٬! ٚسـي ٜهــرب نٝــف ٜٓكــز سٚسـ٘ َــٔ ا٫عــخ٬ٍ،    ٟايـت  غــز 

ؽً  َٔ غزا٤ طفٛيخ٘أٚايعذٚإ! دفع  ايهجح َٔ ايٛق  ٚايعٓا٤ نٞ 

52

 . 
 يذنخٛس: ْعِ ٜا طٝذ بٓشـاغ... ي  شبٝخٓـا ايصـ١ْٝٛٝٗ ٜعًُْٛٓـا ايهشاٖٝـ١ بصـٛس٠ د٩ٚبـ١،        ا

ٚيهٓ٘ ٫ ٜبـايٕٛ باؿـذٚد ايـت بهـٔ إٔ  خشًُـٗا بٓٝخٓـا اٱْظـا١ْٝ. إٕ ايهشاٖٝـ١ املطًكـ١          

ْظـإ ايـزٟ   ، ٚبٓـ  ا٫خـخ٬ٍ، ٚيهـٔ َـا ٖـٛ اٱ     ٤ٖٞٞ اؿذ ايزٟ بهٔ إٔ ٜصٛغ نـٌ ػـ  

اع٢!ٜصح نشا١ٖٝ ٫ٚ ٜخذ

53

. 
 َٚعـ٘   َٞا فعًٕٛ ػعشت با٫عخ٬ٍ، ٚ ا ٜؼب٘ ايخٛسط، نإ جيشْ ٞي ٟايذنخٛس: سي س

 إٔ اخخبـ٧ ٚسا٤ قٓـا  َٗـٓت    ٞ، َٚا نإ بٛطـع ٞع٢ً  اس ٓا. ع٢ً  اس ٘ ٚ اس  ػاٖذًا

يـ٘ َغـضاٙ    خـ٬م، بـٌ نـإ سـذثاً    َا فعً٘ مل ٜهٔ دشب١ فشدٜـ١ ؽصـ٘ ٚؽـ  عًـِ ا٭    

إٔ  ٞٚكٓــجي.. ٫.. َــا نــإ بٛطــع ُٝــ ، َــشض ٚأطبــا٤ فشــ٫ًٛٚأثــشٙ عًــ٢  اس ٓــا اؾ
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قذّ ايذنخٛس ابشاٖاّ َٓٛسي منٛرز يًؼلص١ٝ اٱطشا١ًٝٝ٥ ايت ػادٍ طٛاٍ املظـشس١ٝ ادعـا٤ات   

ــًا ي    اـطـــا  اٱطـــشا٥ًٝٞ ايعٓصـــشٟ ٜٚهؼـــف  عـــٔ نـــز  اؿـــٛاس ايعٓصـــشٟ ٚأْـــ٘ مل ٜـــٓذح َٜٛـ

طــشا٥ٌٝ عًــ٢ أيظــ١ٓ أبٓا٤ٖــا ٖٚــِ ٜخؼــذقٕٛ   إا٫ْخصــاس يًكــِٝ اٱْظــا١ْٝ ٚا٫خ٬قٝــ١ ايــت  طــعٗا   

باؿشٜـــ١ ٚايذبكشاطٝـــ١، ٚأْٗـــِ أَـــ١ َخكذَـــ١ ٚإٔ بًـــذِٖ بًـــذ َظـــخٓح، ٚبـــزيو الكـــل خطـــا   

ى َظـاس١ َـٔ ؼكٝـل املجاقفـ١ بـي ايجكافـ١       ، بٌ ٚجيعٌ ٖٓـا َٞٔ ايكبٍٛ عٓذ املخًك ايذنخٛس ْٛعًا

اهلٜٛـ١ ايٝٗٛدٜـ١ عًـ٢ اهلٜٛـات      ٫ْفخـا  فشص١  ٞ) ايٝٗٛد١ٜ ( ٚايجكاف١ ايعشب١ٝ، ٜٚعط  طشا١ًٝٝ٥اٱ

 ٚايةًِ.  ٚا٫طخع٤٬ايعشب١ٝ ا٭خش٣ ٚريو بٗذّ دذاس ايعضي١ 

َـٔ سٛيـ٘ َـٔ     ٞبـاق  عـٔ سـٛاس   كخًفًا ٜٞأ  ٞياإٕ َا ٜعًٓ٘ سٛاس ٚخطا  ايذنخٛس املا بعذ نٛيْٛٝ

ي دع٠ٛ إىل َجاقفـ١ ٖٚذـٔ  ٛادـ٘     ، فٗٛ ٜذعٛ إىل ايخعاٜؽ ايجكاي بي ايجكافات مجٝعًاايعٓصشٜي

طـشا١ًٝٝ٥، يـزيو  عهـع ػلصـ١ٝ     ايصذاّ ٚايهشا١ٖٝ ٚايعذٚا١ْٝ ايت ؼًُٗا نـٌ ايؼلصـٝات اٱ  

 ًٟٛن٘ ايعٓصـش ايذنخٛس َٓز بذا١ٜ املظشس١ٝ سفط٘ ايٛاضـح هلـزا اجملخُـ  املـشٜ  إر ٜـشف  طـ      

ي ْٗاٜــ١  ٜٞٚةــٌ طــٛاٍ املظــشس١ٝ ٜكــاّٚ نُــا ٜكــاّٚ أٖــٌ فًظــطي، ٚيعــٌ ايــذنخٛس ايــزٟ ًٜخكــ   

بل ٖزا املؼٗذ غطا  َٛد٘ إىل ساسٝـٌ أّ ايطفـٌ املكخـٍٛ عـٔ طشٜـل اـطـأ       ظاملظشس١ٝ بامل٪يف، ٜ

 بشصاص١ خشد  َٔ املظذغ سٝح ٜكٍٛ هلا ايذنخٛس:  

 َعٗــِ، ٚيــٔ ْظــُح هلــِ  ْخٛاطــأًــ٢ أٚطــ  ْطــام. يــٔ ايكصــ١ ع ٟ. اْؼــشٞإٔ  ٝأطــ ٫ٞ ٜٓبغــ

 صادس٠ املظخكبٌ
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ْظــاْٞ إــا  ٖٚهــزا ٜعًــٔ ايــذنخٛس ٚأّ اطــشام َٛقفُٗــا َــٔ اؿشنــ١ ايصــ١ْٝٛٝٗ َٚٛقفُٗــا اٱ    

الذخ ع٢ً ايظاس١ ي سف  قاط  يهٌ أػـهاٍ ايهشاٖٝـ١ املخذـضس٠ ي ْفٛطـِٗ، ٚي أطـًٛ  ٜكابًـ٘       

 ٜٚجبخـٕٛ يًعـامل أْـ٘ ٫ ٜـضاٍ ٖٓـاى َظـاس١ َـٔ اؿـٛاس، اطـخطا           ي ْٗا١ٜ املظشس١ٝ امل٪يف طعذ ان

ي  غـٝح ايٛاقـ ،    ايـذنخٛس طـٛاٍ املظـشس١ٝ إٔ ٜ٪نـذٖا سٝـح ايُٓـٛرز املجكـف ايـزٟ ٜهـٕٛ يـ٘ دٚساً          

ٟ سخ٢ ٚيٛ نإ خطاب٘ طٛاٍ املظـشس١ٝ ٫ بجـٌ خطـا  املظـ٪ٍٚ، إ٫ أْـ٘ بجـٌ ضـُح ايؼـعب           ايـز

 . ٞبايخعاٜؽ ايظًُ ٟٜٓاد

 

 قاَ  ايهخاب١ ا٭دب١ٝ اؿذاث١ٝ ع٢ً َبذأ ايزا ١ٝ ٚايفشدا١ْٝ ٚسنضت ع٢ً َشنضٜـ١  أ٫ًٚ :

 إىل ا٭ْا اؿش٠ ٚايعك١ْٝ٬.   اٱْظإ ٚص٫ًٛ
 ثاًْٝا      ٕ  : اْخكً  ايهخاب١ ي َشس١ً َا بعذ اؿذاثـ١ إىل  فهٝـو ا٭طـع ٚإرابـ١ ايـزات ٚطـ٬ٝ

 ايٛدٛد ٚ شادٝذٜا ايخاسٜل ٚعبج١ٝ اؿكٝك١.  
 قاَ  قٛاعذ ايهخاب١ ا٭دب١ٝ عًـ٢ اـًـ  إـا الـذخ سايـ١ َـٔ ا٫يخبـاغ ٚايغُـٛض         ثايجًا :

ايعُـــٌ ٖٚـــٛ َـــا أنـــذ إٔ ايهخابـــ١ ي َظـــش  َـــا بعـــذ اؿذاثـــ١ ضـــشب  بعـــشض   ٞي  ًكــ 

 هل١ٝ ٚايف١ٝٓ.  اؿا٥  نٌ ايجٛاب  اٱ
  ًايفٛضــ٢ بذاخًــٗا ٖٚـٞ ايفٛضــ٢ ايــت  ــجح املؼــاعش ٚ عــذ   : اَخًهــ  ايٓصــٛص ا٭دبٝــ١سابعـا

  جاب١  ٓك٬ت َعشف١ٝ داخًٗا.  
 ــذاخٌ عٓاصــشٙ يخهــٕٛ ن٫ٛدــاً    َبخــٛس٠ػــةاٜا ٚأســذاخ   ٞ: أصــبح ايــٓ  ا٭دبــ  خاَظــًا   خ

 . ٞ، يخهٕٛ ايٛسذ٠ قذ ٖذَ  ٚسٌ قًٗا ايخؼةَخٓافشًا
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 د١ٜ ٚسف  ٚض  اٱْظـإ ي  : غًب ع٢ً ْصٛص َا بعذ اؿذاث١ ا٫ػخكاق١ٝ ٚايخعذطادطًا

 قٛايب ٚأػهاٍ َٓخ١ُٝ إىل فشٚ ، فاٱْظإ ٖٓا ٜٛض  ي عامل ب٬ َظاف١ ٫ٚ قٝٛد. 
 ٚايخكطــ   ٞ:  فخكــذ ْصــٛص َــا بعــذ اؿذاثــ١ يًٛســذ٠ ايعطــ١ٜٛ ٚ كــّٛ عًــ٢ ايخؼــة طــابعًا

 ٚايفٛض١ٜٛ.  
 ثآًَا      ْ إىل  ٚصـ٫ًٛ  ٚا٭سـذاخ املخطـاد٠   ٞ:  ٪نذ ْصٛص َـا بعـذ اؿذاثـ١ عًـ٢ ايخبـاغ املعـا

 ايٓؼاص.  
 ــا بعــذ نٛيْٛٝــ    اطــعًا ــ      ١ي َٛادٗــ ٞيا:  بًــٛس دٚس اـطــا  امل خطــا  املظــخعُش ايــزٟ  كٓ

ْ  عطــا٤ اٯإبظٝاطــ١  ايــت  ٞخــش طــبٌ اؿطــاس٠ ٚنؼــف عــٔ ايضٜــف ٚمتًهــ٘ يفهــش٠ ايخــذ

 َٓٗا ايؼعٛ  املظخعُش٠.  ٜٞعاْ
 افــات ٚاجملخُعــات ايــت ثــاس ا٫طــخعُاس عًــ٢ ايجكآ: نؼــف اـطــا  ايهٛيْٛٝــايٞ عــٔ  عاػــشًا

 ٚقع  ؼ  اطخعُاس دٍٚ أٚسٚبا ٚأَشٜها.  
   :يــشأٟ  ٚفكــًا  -اطــخذع٢ طــعذ ان ْٚــٛغ قطــ١ٝ فًظــطي ي َعاؾــ١ ؼكــل   ســادٟ عؼــش

 .  ٞياهٛيْٛٝايَ  َعاٜش ايٓك  املا بعذ  ٞ ٬ق -ايباسج١ 
  :ؼككــا  ي املظــشس١ٝ دــاْبي ايهٛيْٛٝــايٞسصــذت ايباسجــ١ ي اـطــا  املــا بعــذ ثــاْٞ عؼــش

، ٚآيٝــات اهلٜٛــ١ يطــشا٥ًُٖٝٝٚــا ايخُجٝــٌ ايجكــاي يجكافــ١ ايعــش  ٚايٝٗــٛد اٱ  ٞبؼــهٌ دًــ

 ي (.ٝطشا٥ًٝايعشب١ٝ ي َكابٌ ْكذ اهل١ٜٛ اـايص١ يًٝٗٛد ) اٱ
  :طشا١ًٝٝ٥ ٚسٛاسات ايهشاٖٝـ١ ٚايـشف    نؼف ْٚٛغ عٔ خطا  ايعٓصش١ٜ اٱثايح عؼش

 َٔ َٛقف دنخٛس َٓٛسي.   َٓطًكًا خخا ا٫فباد٠ ايعش  ي  ش ١ًٝ حلٚاملٓادا٠ ب
   :ــ  عؼــش ــ٘ املــا بعــذ     ساب ــايٞٚرــف ْٚــٛغ ي خطاب ــاد دٕٚ إٔ ٜغــ   ايهٛيْٛٝ ي  ٞياْضعــ١ اؿٝ

ــ٢ سظــا  َظــخعُش    ــٌ  ا٭سض َــٔ اؾاْــب اٱ  ٟ صــٜٛش أصــشا  ا٭سض عً طــشا٥ًٝٞ، ب

 بِٝٓٗ.   ْٞٚاد٣ بايخعاٜؽ ايظًُ
  :امتهٔ ْٚٛغ َـٔ َٓاٖطـ١ اـطـا  املـا بعـذ      خاَع عؼش ٞ ايـزٟ ْؼـأ ي ايغـش      يهٛيْٛٝـاي

ضــذ غــح املظــخعُش ْٚــاٖ  ايٛدــٛد يغــح ايبــٝ  ٚنؼــف طٝاطــ١ املظــخعُش اؿشٜصــ١   

 ع٢ً ايخبع١ٝ يٮفشاد ٚايظٝاد٠ هلِ، بٌ اطخبعاد ايفًظطٝ  َٔ دا٥ش٠ اـطا  ٚايٛدٛد.  
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  .3991طعذ ان ْٚٛغ: َظشس١ٝ ) ا٫غخصا  (، داس اٯدا ، بحٚت، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  -3

يًُفــاِٖٝ ا٭طاطــ١ٝ،  شمجــ١ ٚفــا٤ ابــشاِٖٝ   ٞ، متٗٝــذ َبــذ٥آسثــش اٜضبشدــش: ايٓكــذ ايجكــاي -3

  .2111، اجملًع ا٭ع٢ً يًجكاف١، ايكاٖش٠، ٟٚسَطإ بظطاٚ
 املٛطٛع١ املٝظش٠ يًُصطًشات ايظٝاط١ٝ، ايكاٖش٠، ) د.ت(  :امساعٌٝ عبذ ايفخا  ايهاي -2
ْــٛس َغٝــح، اجملًــع ا٭عًــ٢ يًجكافــ١، ايــذاس ايبٝطــا٤،   أآ٫ٕ  ــٛسٜٔ: ْكــذ اؿذاثــ١،  شمجــ١   -1

3997.  



  طاس٠ خايذ بٛيٓذ د.                  دساط١ ْكذ١ٜ  طبٝك١ٝ اػاٖات ايهخاب١ ا٭دب١ٝ املعاصش٠ ... َا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ أمنٛردا
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ْةشٜــ١ ا٫طــخعُاس َٚــا بعــذ ا٫طــخعُاس ا٭دبٝــ١،  شمجــ١ قُــذ عبــذ ايغــ    آْٝــا يَٛبــا: ي -4

  .2117ّ، داس اؿٛاس، طٛسٜا، غٓٛ
 .2116باطِ ع٢ً خشطإ: َا بعذ اؿذاث١، داس ايفهش، طٛسٜا،  -5
بٌٝ اػهشٚف  ٚآخشٕٚ: دساطات َا بعذ ايهٛيْٛٝايٝـ١، املشنـض ايكَٛـ١ يًرتمجـ١، ايكـاٖش٠،       -6

2131.  
بٝــٌ اػــهشٚف  ٚغاسٜــ  دــشٜفي ٖٚــًٝي  ــٝفٔ: ايــشد بايهخابــ١،  شمجــ١ ػــٗشت ايعًــِ،            -7

  .2116ب١ٝ يًٓؼش، املٓة١ُ ايعش
ٖٚــاّ َــا بعــذ اؿذاثــ١،  شمجــ١ ثــا٥ش دٜــب، داس اؿــٛاس يًٓؼــش ٚايخٛصٜــ ،     أاجيًخــٕٛ:  ٟحثــ -8

  .2111دَؼل، 
،  شمجــ١ قُــذ ػــٝا،   صــٍٛ ايخغــٝح ايجكــاي  أ : َــا بعــذ اؿذاثــ١.. عــح ي   دٜفٝــذ ٖــاسي  -9

  .2115َشنض دساطات ايٛسذ٠ ايعشب١ٝ، بحٚت، 
طـهٓذس١ٜ،  ١ ٚايعٛملـ١، َشنـض ا٫طـهٓذس١ٜ يًهخـا ، ا٭    طاس٠ بٛيٓـذ ٚأمحـذ صـكش: املجاقفـ     -31

2139. 
، َشنـض ايٓـٛس،   ٞايعشاقـ  ٞايـٓ  املظـشس   ػانش عبذ ايعةِٝ: ٬ََح َا بعذ اؿذاثـ١ ي  -33

2131.  
  .2115ىل ايؼهٌ، داس ايفهش، دَؼل، إَٔ املع٢ٓ  ٞعباغ أَح: ايعٌُ ا٭دب -32
  .2111ؼش، ايذاس ايبٝطا٤، قُذ طب٬ٝ: اؿذاث١ َٚا بعذ اؿذاث١، داس  ٛبكاٍ يًٓ -31
ــاصغ  َٞٝذــإ ايشًٜٚــ  -34 ــٌ ايباســح ا٭دبــ  ٞٚطــعذ ايب ــ ، املشنــض ايجكــاي ٞ: ديٝ ، ايــذاس ٞايعشب

  .2112ايبٝطا٤، املغش ، 
ْبٌٝ ساغب: َٛطٛع١ ايٓةشٜات ا٭دبٝـ١، ايؼـشن١ ايعشبٝـ١ يًطباعـ١ ٚايٓؼـش يٛلُـإ،        -35

  .2111ايكاٖش٠، 
 

 

 
 

ؿذاثـــ١، َظـــش  َ٪يـــف أّ َظـــش  كـــشز، فًـــ١ ايفٓـــٕٛ  بـــٍٛ ػـــا٩ٍٚ: َظـــش  َـــا بعـــذ ا -3

  .2135املظشس١ٝ، 



  يظ١ٓ    (  ايجاْٞايج٬ثٕٛ    )ايعذد اؿادٟ  اجملًذ                                                        ايرتب١ٝ ـ داَع١ اٱطهٓذس١ٜ    ف١ً ن١ًٝ 

0202 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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  .2116، ايعشام، 8سهِٝ عبذ ايشضا: اؿذاث١ َٚا بعذ اؿذاث١، َشنض دساطات، ايعذد -2
َرباطٛس١ٜ، ايذساطات املا بعذ ايهٛيْٛٝاي١ٝ،  شمجـ١ ثـا٥ش   دٚد٬غ سٚبٓظٕٛ: ايرتمج١ ٚاٱ-1

 .2119، 2دٜب، ف١ً ْض٣ٚ، ايعذد 
: ٖـــادع اؿذاثـــ١ َٚـــا بعـــذ اؿذاثـــ١، ٚسقُٓـــ١ ايخشـــذٜح، فًـــ١ ايٓبـــأ،  ٟاـًٜٛـــذ صٖـــح-4

2139.  
أبٛ اؿظٔ ط٬ّ: ايهخاب١ املظشس١ٝ املعاصش٠، َظش  َا بعذ اؿذاث١، اؿـٛاس املخُـذٕ،    ٖٞاْ-5

 .36/8/2135، 4898ايعذد / 


