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األعطٛص ٠يف إبزاع األْث ;٢عٝف املكاٚ ١َٚايبحث عٔ احلض:١ٜ
رصاع ١يف قص" ١عٓٝا خضض" يغٓا ٤ؽعالٕ
ْٚاع٘ نحًٞٝ



-------------------------------------

تعددددز عٓددددددا ٤ؽعدددددالٕ َددددٔ اي ٛدددد ٙٛايٓغدددد ١ٜٛايبدددداصط ٠ايددد ٚ

ددد

األعطددٛص ٠يف ايهثري َٔ نتاباتٗا ٚإخدضا ايدبػم َٓٗدا إل ايغداأل ١األربٝد ،١إس
عُدددددزا إل ادعدددددت ارَٗٓ ٠دددددا نًٝدددددا  ٚظٝ٥دددددا دتًدددددف عٓا دددددضٖا; احلدددددز
األعطدٛص ،ٟاملهدإ األعطدٛص ،ٟايؾدصد ١ٝاألعدطٛص ،١ٜامل ٛدٛراا األعدطٛص،١ٜ
ايهآ٥دددداا األعددددطٛصٚ ،١ٜايضَددددظ األعطٛص،ٟذلاٚيددددد ١بددددشيو ذلاصبدددد ١اي غددددار
ٚايغدددًط ١املغدددتبزٚ ،٠خص ٛدددا ايغدددًط ١ايشنٛصٜددددد ١ايدد د تددددض ٣يف املدددض  ٠إد
غدزا بال صٚح  ٚقطع َٔ ١ثا ميتًهٗا ايض ٌ ،نُا عدع إل إصلدار احلًدٍٛ
ايد جددض بٗددا ٚبٓدداا ٓغددٗا َددٔ ايدد ٛر احلددزٜث َددٔ ٗددَٚ ،١غدداْز ٠ايكضدداٜا
ايعاريٚ ١ذلاصب ١ادعتعُاص َٔ ٗ ١خض.٣
يكددز بدداا تٝ ٛددف ايد ا عددار ٠تبٓاٖددا ايهددثري َددٔ املبددزع املعا ددض ٜٔد
عُٝا تٝ ٛف األعطٛص ٠بٓٛعٗٝا األعطٛص ٠املكزعٚ ،١األعطٛص ٠األرب .١ٝيهٔ َا
ٜظٗدددض ًٝدددا َدددٔ خدددالٍ ايزصاعددداا ايٓكزٜدددٖ ،١ددد ٛألدددو األعدددطٛصَ ٠دددٔ ايهتابددد١
ايشنٛصٜدد ١اي د

اي د ايعزٜددز َددٔ األ ٓدداؼ األربٝددَ ،١ثددٌ ايضٚاٜددٚ ،١املغددضح،

ٚايؾعضٚ ،ايكص ،١يف أل زلز ألظّٗا َٔ ايهتاب ١ايٓغ ١ٜٛد ٜتجاٚط عزر

ابع

ايٝزٚ ،ايش ٚ ٟز َٓٗا ذلصٛص غًب٘ يف ٓغ ٞايضٚاٚ ١ٜايؾعض! ؟.
ٖٓٚا ًٜح ايغؤاٍ يف ضح ْ غ٘ بك ،٠ٛإل َا صر ٖشا ايتضدالٍ يف تٝ ٛدف
األعطٛص ٠عٓز املبزعداا صغِ اقتحاَٗٔ عا م ايهتاب ١بكٚ ٠ٛرجض  ٠د ْظري اهدا ؟.
ٖ ٞقً ١ايزصاعاا ايٓكزٜد ١ملدا ٜغدُ ٢بايهتابد ١ايٓغٜٛددٚ ١بايتداي ٞاألتُداٍ  ٚدٛر


اَع ١عٓاب ،١اجلظا٥ض
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إبزاعاا َزف ١ْٛضُٔ صنداّ األعُداٍ املػطدا ٠بػبداص الُٖداٍ ؟ ٕ ّ ،املبزعدد ١د
متًددددو ايه دددداٚ ٠٤ايكددددزص ٠البزاعٝددددٚ ١ايتدًٝٝدددد ١ي

دددداص يف عددددا م األعددددا ري

ٚتطٜٛعٗا يًتزي ٌٝعًَ ٢دا طلاجلٗدا سلد ٛعاملٗدا ندوْثٚ ٢سلد ٛصآٖٗدا نُدا ٖدٛ
ايؾوٕ بايٓغب ١إل املبزع ؟.
ثبتد ايزصاعدداا ايكًًٝدد ١ألدد ٍٛتٝ ٛددف األعددطٛص ٠يف ايهتابدداا ايٓغدد١ٜٛ
ٕ األعددطٛص ٠األنثددض عددضٜاْا ٚصٚا ددا بد ايهاتبدداا يف َعظددِ نتابدداتٗٔ ؽددعضا
ناْد ّ صٚاٜدٖ ١د ٞاألعدطٛص ٠األربٝد ١األْثٜٛد ١ؽٗددضطار ،نْٗٛدا املثدٌ األعًدد٢
يًددشنا ٤األْثدد ٚ ،ٟٛم تهددٔ ايهاتبدد ١األصرْٝدد ١عددٓا ٤ؽددعالٕ ٓددو ٣عددٔ ٖددؤد٤
ايهاتبدددااٚ ،إُْدددا ودددداٚطا تٝ ٛدددف ؽدددٗضطار إل عدددا ري خدددض ٣يف ايهدددثري َدددٔ
ْصٗ ٛا َثٌ صٚاٜتٗا ايغكٛط يف ايؾُػٚ،نشيو دلُٛعاتٗا ايكصص ١ٝاي
حتدد ٟٛقصصددا تعددا باألعددا ري َثددٌ :األعددا ري اي ضعْٝٛدد ١عددضٚؼ ايٓٝددٌ ،
عددا ري ايضلٜددا طصقددا ٤ايُٝاَدد ١عددا ري ايطٛفددإ ايعُددالم عدد ٛبددٔ عٓددام ،
األعددطٛص ٠األْثٜٛدد ١ؽددٗضطار املدداصر  ،عددا ري ايبحددث عددٔ اخلًددٛر عٓٝددا خضددض ،
عددطٛص ٠ايتحددٍٛ

ًٓطددا  ،األعا ٝددددض ايْٛٝاْٝدد ١ااهَٛريٜددٚ ١رعددٛٝؼ َدددض٠

خضٚ،... ٣ايهثري َٔ األعا ري اي تعٌُ فٗٝا ايهاتب ١عً ٢تعض ١ٜايٛاقع ايعضبٞ
َٚا ٜعاْ ٘ٝاملٛا ٔ ايعضب َٔ ٞألضَإ; ألضَاْ٘ َدٔ احلد َ ،دٔ ساتدَ٘ ،دٔ ٖٜٛتد٘،
 َٔٚبغط ألكٛق٘ نإْغإ.
بٛاعث ايتٝ ٛف األعطٛص ٟعٓز عٓا ٤ؽعالٕ :
إضدددداف ١إل املددددؤثضاا ايعضبٝدددد ،١ايغٝاعددددٚ ،١ٝاد تُاعٝددددٚ ،١ايثكافٝددددٚ ،١قعدد د
األعطٛص َٔ ٠قً املبزع ١عٓا ٤ؽعالٕ َٛقعا نبريا ; إس ر ب عً ٢قضا٤تٗا َٓش
ايط ٛيٚ ١اعتربا ْ غٗا ايٛألٝز ٠ايك ١ُٝعًٗٝا ،فطاصرا َدٔ ٖدِ رْٗٚدا َعضفد١
بٗا يتحه ٞاهِ عا ريٖاٚ ،نٝف د ٚقز

بح ؽٗضطارا يف عاملٗا ؟ ًْٗ َدٔ

ايهثري َٔ ايهت ٚبايتحزٜز قض ا نثض َٔ ي  ٞنتابٚ ،قز عاعزتٗدا يف سيو
َعًُتٗددا بددوٕ عًتٗددا ايكُٝدد ١عًددَ ٢هتبدد ١املزصعدد ١صغددِ ألزاثدد ١عددٓٗا ،فكددض ا
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ملدداصنٝظٚ ،فٝهتددٛص ٖٝػددٚ ،ٛاصْغ د ُٖٓٝػددٛاٚ ،ٟألٓددا َٓٝدداٚ ،تٛفٝددل احلهدد،ِٝ
ٚمجدداٍ ايػٝطدداْٚ ،ٞغغددإ نٓ دداْٚ ،ٞغددار ٠ايغددُإ ٚ ،ض دد ٞطٜددزإٚ ،عبددز
ايضمحإ َٓٝف ،نُا قض ا نٌ عُاٍ زل ٝذل  ٛايش ٟتٛ

مثض ٠ألبٗا

يألعا ري ببحث عًُ ٞرصع ف ٘ٝاألعطٛص ٠يف صٚاٜات٘ ،مما رفعٗدا إل ال دالع
عًدد ٢ايهددثري َددٔ ايهت د املتعًكدد ١باألعددطٛصٚ ،٠تكددزميٗا يهتدداب ْكددز ٟبعٓددٛإ
*األعطٛص ٠يف صٚاٜاا زل ٝذل  ،* ٛنُا نإ يًهاتب ١نتاب ْكز ٟعدابل
بعٓدددٛإ*ايغضر ايػددضاٚ ٥ايعجددا ٥يف ايكصدد ١األصرْٝددٖٚ ،*١ددَ ٛدداطار َددٔ عددع١
ال الع يزٜٗا ٚمتهٓٗا َٔ األعطٛص.2٠
ٚايزصاعدد ١ايتايٝدد ١تددب بٛضددٛح تٝ ٛددف األعددطٛص ٠عٓددز املبزعدد ١عددٓا٤
ضقد ايهدثري َدٔ املٛاضدٝع  :ايغٝاعد ،١ٝاد تُاعٝدٚ ،١ايثكافٝد،...١

ؽعدالٕ اي

ٚقدز اخ ْددا َدٔ بد قصصدٗا ايكصدد ١األنثدض ؽددٗضٖٚ ٠د ٞعددطٛص ٠ايبحدث عددٔ
اخلًددٛر عٓٝددا خضددض َددٔ اقُٛعدد ١ايكصصدد ١ٝااهددضٚب إل خددض ايددزْٝاٜ ،ددٔ
عددٓكف ٚق دد ١عًُٝدد ١عٓددز وًٝدداا ٖددش ٙاألعددطٛصٚ ٠ذلاٚيدد ١قددضا ٠٤ت اعًددٗا
ايضَظَ ٟع قضاٜاٖا ايؾدصٚ ١ٝقضاٜا ايدٚ ٔ ٛاألَد ١صغبدَٗٓ ١دا ص دز ايٛاقدع
املعددٝؿ ي ْغددإ ايعضبددٚ ٞعالقاتدد٘ املدتً دد ،١عالقتدد٘ ددٔ ضل د  ،بدداقتُع،
بدددايٚ ،ٔ ٛباألَددد ١ايعضبٝدددد ١نهدددٌ خدددش ٠بدددشيو ْصد د عٗٝٓٝدددا مجٝدددع ؽدددضا٥ح
 ٚبكدداا اقتُددع نُددار ٠رجلدد ١ملعاجلددد ١رلتًددف ايكضدداٜا ألتدد ٢تًددو اي د إٕ
ألظٝ

ٝظَ ٠ا ،فٗ ٞايتُٗٝؿ .

عٓٝا خضض ...ايبحث عٔ احلضٚ ١ٜاعتُضاص املكاَٚد:١
تض ٟٚيٓا ايهاتب َٔ ١خالٍ "قص ١عٓٝدا خضدض" 0ألهاٜد ١ؽداب ٚؽابددَ ١دٔ
فًغددط حتابددا َٓددش ايط ٛيددٚ ١تددد ٛألبُٗددا بددايظٚا ٚ .اطرارا عددعارتُٗا بعددز ٕ
مثددض طٚا ُٗددا

ُددٌ ايظ ٚدد.١يهٔ بعدددز سيددو ٜددتِ إيكددا ٤ايكددبم عًدد ٢اخلضددض

ٜٚزخٌ ايغجٔٚ ،تػتص صض٘ ،ثِ ٜكتٌ َٔ ٌ احلص ٍٛعً ٢قضْ ٝعٝٓٝد٘
ايًت تٛافكإ قضَْ ٝغتٜٛٗ ٔ ٛر ٟقض ٜألألز األعٝإ .تعًِ ايظ ١ ٚعب
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َكتٌ طٗ ٚاٚ ،تصُِ عً ٢اعتعار ٠ع ٘ٝٓٝيٝغ ٜح يف اي اب ،فتعٌُ عً ٢ص ز
ألضناا املغت ٔ ٛبعز ٕ تغتعًِ عٓ٘ باؽ ا ٤سَ ١دلٓدز إعضا ًٞٝ٥بداع ٚا بد٘
َكابددٌ املدداٍ ٚبًهٓتددد٘ ايعربٜدد ١ايًعٓٝدد ،١بدداح يدد ٞاقٓددز العددضا ًٞٝ٥بهددٌ ؽدد،3 ٤ٞ
ٚتتحددد اي ض ددد ١يدددتك ب َددٔ املغدددتٚ ٔ ٛتددزؼ
ٗظتُٗا يش يو

ابعٗددددا يف عٝٓٝدد٘ بعدددز ٕ

افض ٟايطًٜٛد ١ايد ألض د عًد ٢ألزتددٗا ٛ ٚاهدا َدٔ دٌ

ٖشا ايٚ. 4 ّٛٝتكتًدع عٝٓٝد٘ ،فتتغداصع إيٗٝدا ص ا داا ايٗٝدٛر يتػدز ٚثددٖ ١اَدز٠
غامن ١حتضٔ ٜزاٖدا عٝين خضض ٚيف ايهف ٜا اه !! ٞتضتاح عٓٝا خضض .5
ايزصاع ١ايٓكز ١ٜاألعطٛص: ١ٜ
يزصاع ١ايكص ١رصاعْ ١كز ١ٜعطٛصٚ ١ٜ

عًٓٝا ايتٛقف عٓدز ثالثٝد١

املدددٓٗا ايٓكدددز ٟاألعدددطٛص ٟاملتُثًددد ١يف ايتجًددد ،ٞاملطاٚعدددٚ ،١الؽدددعاع يض دددز
مجايٝاا تٝ ٛف األعطٛص ٠عٓز املبزع ١يف قصدتٗا املعٓدد ١ْٛبعدٝين خضدض ٚسيدو
َٔ خالٍ :
ايتجً:ٞ
-2ايعٓدٛإ :
عط د ايهاتبدد ١قصددتٗا عٓٛاْددا َهْٛددا َددٔ مجًدد ١اجلٝدد ١ساا نًُددت
عٓٝددا  ٚخضددض ُٖٚ ،ددا نًُتددإ حتُددالٕ َددٔ ايددزددا ايهددثري; فهًُدد ١عٓٝددا
:نًُ ١اعِ َثٓ َ ٢ضر ٙع ٚ ،اي حتتٌُ ٖد ٞاألخدضَ ٣عدإ ندثري ٠فٗدٞ
تدزٍ عً ٢ايبصضَ ٖٛٚ ،ا مت ت ٘ ٝ ٛعًَ ٢غدت ٣ٛايغدطح ،نُدا تعدين عد املدا٤
اي د تددزٍ عًدد ٢اخلص د ٚاحلٝدداٚ ٠تعددين احلددض ٚاخلدداي

ايٓ ددٝػَ ،ددا دلٗ٦ٝددا

َثٓ ٢فٗ ٛري ٌٝاحلٝدا ٠ندشيو ،إس د تكد ّٛاحلٝدا ٠إد عًد ٚ ٢دٛر ادثٓدد َٗٓٚدا
ثٓاٝ٥دد ١ايتضددار ايغدداي ٚامل ٛد

; إس د ميهٓٗددا ايكٝدداّ عًدد ٢قط د ٚاألددز ،فُددٔ

رٚاع قٝاَٗا ٚاعدتُضاصٖا  ٚدٛر األْثدَ ٢دع ايدشنضٚ،اخلري َدع ايؾدضٚ ،ايٓدٛص َدع
ايظًُٚ ،١احل َع ايهضٚ ٙاحلضَ ١ٜع ايعبٛرٚ... ١ٜإٕ ري ايً ظ ١عطحٝا عً٢
ايٓددٛص ٚايظددالّ فٗدد ٞتددزٍ عُكددا عًدد ٢احلضٜددٚ ١ايعبٛرٜدد ،١عًدد ٢اغتصدداب احلددل
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اع٘ ٚعً ٢املدٛا ٚاحلٝداٖٚ ،٠دَ ٛدا محًتد٘ ايهاتبد ١يف خطابٗدا حتد غطدا٤

اغتصاب عٝين خضضٚ ،اع

اعٗا َٔ قبٌ ايظَ . ١ ٚا نًُد ١خضض فٗ ٞاعدِ

نشيو ضلٌُ ٖ ٛاآلخض ايهثري َٔ ايزددا َثٌ اخلصد  ،احلٝددا ٠اخلري،اجلٓد١
األصض  ٖٛٚ،...ي ٕٛذلب يز ٣ايعضب تت ا ٍ٤بد٘ٚ ،ضلُدٌ َدٔ ايٓاألٝد ١ايزٜٝٓد١
عالق ١بكص ١س ٟايكضْ ٚاخلضض عًُٗٝا ايغدالّٚ ،ايدش ٜٔتضافكدا يًبحدث عدٔ
عدد احلٝددداَٚ ،٠دددا ميًدددده٘ ٖدددشا األخدددري َدددٔ عًدددِ ٚألهُدددٚ ،١قدددز صبطدد املبزعددد١
ايهًُت بعضُٗا ببعم يتحصٌ عًد ٢عٓدٛإ ضلُدٌ ؽدحٓاا رديٝد ١قٜٛدَ ١دٔ
خالٍ تٛافدل رديت٘ اي نٝبَ ١ٝع ردي ١نٌ نًُد ١عًد ٢ألدزَٚ ،٣دع َٛضدٛع
األعطٛص ٠األ ٌ ٚ.6ميهٔ تٛضٝددح سيو نُا :ًٜٞ

النص األدبي

األسطورة األصل

عينــا خض ـر

رحلت ذي القرنين +الخضر للبحث عن عين الحياة

عيـن +

خضــر

نــور+حيـــاة  +ماء .........حصب+حياة
البحث عن الحريت واالستمراريت
البحث عن الخلود لعبادة هللا

الخلود = الحياة

= استمراريت الحريت

-0ايبٓددا ٤اي ٓدد: ٞ
إٕ املطًددع ٚايكدداصص يكصدد ١عٓٝددا خضددض ٜتجدد٘ ب هددضَ ٠باؽددض ٠بعددز قددضا٠٤
ايعٓٛإ إل قص ١اخلضدض عً ٘ٝايغدالّٚ ،دعدُٝا نًُد ١اخلضض،ادعدِ املدضتبط
باحلهُددٚ ١ايعًددِٖٚ ،دد ٛايض ددٌ ايددش ٟيكٝدد٘ َٛعددٚ ٢فتدداٚ ٠عضضددا عًٝدد٘ َضافكتدد٘
ْ ٚظٍ تعال قٛي٘ ف ٘ٝيف عٛص ٠ايهٗف $:ف ٛزٚا عبزا َٔ عبارْا تٓٝا ٙصمحَٔ ١
عٓددزْا ٚعًُٓدداَ ٙددٔ يزْدددا عًُدداَ 7#ددا عٓددز قددضا ٠٤ايددٓ

قددضاَ ٠٤توْٝدد ،١فددوَ ٍٚددا

ٜٛا ٗٓا ٖ ٛايعباص ٠ادعتٗالي ١ٝايتدد ٞحتٝدٌ إل عدطٛص ٠س ٟايكدضْ ٚاخلضدض
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عدٝين خضدض

نالطَد ١بٓ ايهاتب ١عًٗٝدا ْصدٗا ،ثدِ إٕ اقتبداؼ ادعدِ األعدطٛص ٟاخلضدض
ٚألز ٙنإ نافٍ يًزدي ١عً ٢األعطٛص. ٠
ٜالألو نشيو ْ٘ ميهٔ تكغ ِٝايٓ

األرب ٞإل َضاألٌ ايٓ

األ ٌ

إس ضلُددٌ اجلدددظ ٤األَٓ ٍٚدد٘ قصدد ١املًددو س ٟايكددضْ ٚألٝاتدد٘ ايعارٜدد -١إٕ َهددٔ
ايك -ٍٛفًَٗ ٛو ي٘ عدعَ ١دٔ املًدوَ ،تصدٌ بعدا م ايغدُاٚ ٤فجدو ٠بعددز ٕ ٜغدُع
َٔ املالى صٚفا ٕ ٌٝ٥املال٥هد ١تغدبح او ٚتعبدز ٙألدل عبارتد٘ ،إس ٕ ٖٓداى َدٔ د
ٜضفددع ص عدد٘ َددٔ ايغددجٛر ٖٓٚدداى َددٔ د ٜكددَ ّٛددٔ ايضنٛعٖٓٚ،دداى َددٔ د وددف
ع َٔ ٘ٝٓٝايدزَٛعٖٚ ،دِ عًد ٢سيدو د ٜٛفد ٕٛاو ألكد٘ ،فبهد ٢س ٚايكدضْ يدشيو،
ٚبايتاي ٞضلز ادضطضاب عٓدز ٖدش ٙاملضألًد ،١بعدزٖا ٜكدضص س ٚايكدضْ

ٕ ٜعبدز

ٖ ٛاآلخدض او ألل عبارتد٘ ،فٝبحدث عدٔ ايٛعد ١ًٝاي ضدً ٢يدشيو بغدؤاٍ صٚفاٝ٥دٌ
ايش ٟميز ٙبال ابَ ٖٞٚ ١ضألً ١ايبحدث عدٔ احلدٌ ثدِ صلٗدظ س ٚايكدضْ ايعدز٠
ٚايعتددار َددٔ ددٝؿ ٚخٝددٌ ٜٚضألددٌ باألثددا عدددٔ ع د احلٝدداَ ٠ددع اخلضددضٜ .صددٌ
اخلضض إي ٞايع  ،فٝػتغٌ َٓٗا ٜٚؾضب ،فُٝا ٜض ع س ٚايكضْ طاٖزا يف ايدزْٝا
صاغبا عٓٗدا بعدز ٕ ضلصدز َػدظ ٣صألًتد٘ املتُثدٌ يف ٕ ايدٓ ػ ايبؾدض ١ٜد تؾدبع
ٚد تٗٓو إل ٕ تٛاص ٣اي ابٚ ،د ميأل عٝين ابٔ رّ إد اي اب .
ٚنددإ ايددٓ

ؽددزٜز ايكددضب َددٔ ايددٓ

األ ددً ٞيف تكغدد ،ُ٘ٝفٗددٜ ٛبددز

اي ١ادعتكضاص اي نإ ٜعٝؾٗدا ايظ ٚدإٜ ،عتٓٝدإ بوصضدُٗا َٚدا عًٗٝدا َدٔ
ؽجاص ،فجو ٠ضلز ادضدطضاب ; ٜكدبم عًد ٢اخلضدض ٜٚكتدار إيد ٞايغدجٔ ثدِ
ٜكتٌ .تغدُع ايظ ٚد ١بوْد٘ رفدٔ ر ٕٚعٝدٓ
:خضض بال عٓٝ

ُٖٚػ اجلُٝدع

غدضَ ٠طحدد١ْٛ

 9تصُدِ ايظ ١ ٚعًَ ٢عضف ١عض اخت اُٗ٥ا ،فتغدوٍٚ ،حتصدٌ

عً ٢اجلٛاب َٔ دلٓز إعضا ;ًٞٝ٥عً ٕ ٢طٗ ٚا قدز ْظع عٓٝدا ٙملعاجلد ١عدٝين
ٜٛٗر ٟقض ٜيًجٓضاٍ ٚسيو بعز ٕ تزفدع ايظ ١ ٚنٌ َدا متددًو ملعضفد ١ايغددض
ثد عددٔ عددض اخت ددا ٤عٝٓٝددو ...رفعد نددٌ َددا ًَددو ملعضفدد ١عدددض اخت اُٗ٥ددا،
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رفعد ايكددالر ٠ايشٖبٝدد ١ايتددد ٞرفعتدددٗا َٗددضا إيدد .22 ٞثددِ تعددز ٖدد ٞاألخددض ٣ايعددز٠
يتحكٝددل ٖددزفٗا ،فتعُددٌ عًدد ٢إ ايددد ١افضٖددا يًٝدد ّٛاملٓؾددٛر ،ف اق د

دددشص

املغت ٔ ٛااهزفٚ ،بعز َز ٠تتُهٔ َٓ٘ ٚتكتًدع ايعٝدٓ يتٓتٗد ٞايكصد ١بٛفاتٗدا
ٖ ٞنشيو يهٔ بعز ٕ ت ٛط بػُٓٝتٗدا ٚميهٔ تبٝإ سيو يف اجلز ٍٚايتاي: ٞ
ايٓددددد

ايٓددددددد

األ ًدددددٞ

األربدددددددددددددٞ

-2ايعٓددددٛإ :س ٚايكددددضْ ٚ ،اخلضددددض-2 ،ايعٓٛإ :عٓٝا خضض
ٚايبحث عٔ ع احلٝا. ٠
َ -0ضألًددددددددد ١ادعدددددددددتكضاص:عدددددددددٝؿ َ-0ضألً ١ادعتكضاص:عٝؿ ايظ ٚيف
سٚايكدددضْ يف اعدددتكضاص ٚعدددعَ ١دددٔ اصضدددددددُٗا يف اعدددددددتكضاص بعم املًدددددددو
ادصض ايظٜتٕٛ
املًو
-3ألددز ٚاد طددضاب :جلدداع قصددددد -3 ١ألز ٚادضطضاب :اعتكاٍ اخلضدض
املال٥هددددد َٔ ١صٚفاٚ ٌ٥عبارتِٗ وٚ .قتً٘ ٚرفٓ٘ ر ٕٚع. ٓٝ
-4ايبحث عٔ ايٛع ١ًٝاملثً ٞيعبار -4 ٠ث ايظ ١ ٚعٔ عض اخت ا ٤عٝين
او

خضض

-5املغؤ: ٍٚصٚفا ٌٝ٥املالى

-5املغؤٜٛٗ: ٍٚر ٟدلٓز

-6إعزار ايعز ٠بٝع ايكالر٠
-6إعزار ايعز ٠يًبحث عٔ ع
املًو إ ايدد ١األ افض تض ز
احلٝا ٠وٗٝدددددظ اخلٌٝ
ايٛٗٝر. ٟ
اجلٝؿ ايعًُا. ٤
 ٚ -7دد ٍٛاخلضددض إل ع د احلٝددا ٍٛ ٚ -7 ٠ايظ ١ ٚإل ٖزفٗا  ٚضٖدا
 ٚضٚ ٙطٖز املًو بعز ص ٛعد٘ ٚرع بعٝين طٗ ٚا َٛٚتٗا بعز سيدو ٚ .رعد
ايزْٝا ٛتٗا .
ايزْٝا بظٖز. ٙ
َدددٔ خدددالٍ اجلدددز ٍٚميهدددٔ ايتُددداؼ ايؾدصدددٝاا األربٝددد ١ايد د تًتكدددٞ
ٚؽدصٝاا األعطٛص ٠بٓا ٤يف أل جتًدف عٓٗدا َٛقعدا َٚكاَداٖٚ ،د ٞؽدصد١ٝ
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األ دددً ٞسٚ

ايكددضْ  ،اخلضددض ٚصٚفاٝ٥ددٌ ،فبُٓٝددا ناْدد ايؾدصددٝاا األ ددً ١ٝساا َكدددداّ
صفٝعَٚ ،هاْ ١عايٝدًَ ١و عا م َالى  م تعزٚا ايؾدصٝاا األرب ٕ ١ٝتهدٕٛ
َٔ ايعاَدَٚ ،١دا سيدو إد ذلاٚيدَ ١دٔ املبزعد ١ايػدٛا يف ألٝدا ٠املدٛا ٔ ايعضبدٞ
 ٚغددٛاص قضدداٜاَُٗ ٙددا نددإ ؽددهً٘  ٚبكتدد٘ٚ ،نؾددف ايٛاقددع بعٝددزا عدددٔ سٟٚ
املكاَداا ٚايعظُا َٔ ٤ايؾدٛا ٖٞٚ ،املٝدظ ٠اي ٜتُٝظ بٗدا اجلدٓػ ايكصصدٞ
عدٔ غري َٔ ٙاأل ٓداؼ ادٖتُداّ بايطبكد ١ايعاَدَ ، ١دا األألدزا فدُٝهٔ ايكدٍٛ
بوْٗا َتؾابٗ ١إل ألز نبري عٓز تكغ ِٝايكص ١إل ظاٗ٥دا اي سنضا عابكا
 :اعددتكضاص اضددطضاب عدد ، ١ً٦تعكبٗددا األ ٛبدد ،١ايتصددُ ِٝعًدد ٢حتكٝددل ااهد ددزف،
فاي ٍٛ ٛإي ٞايػا ١ٜاملٓؾٛر. ٠
صغدددِ ايتؾددداب٘ امل ٛدددٛر يف ايبٓدددا ٤اي دددين يًكصدددت  ،إد ٕ ٖٓددداى بعدددم
ادخددتالف نددشيو فُٝددا ضلددز يًؾدصددٝاا إس ٜٓطًددل نددٌ َددٔ س ٟايكددضْ
ٚاخلضض َعا ،يٝعٛرا َعا بظ ض ايثاْٚ ٞطٖز األٚ ٍٚصغبت٘ عٔ ايزْٝاَ ،دا ايكصد١
األرب ،١ٝفتبز ايضألًد ١بدايظٚ

يُٝدٛا ايطدضف األ ٍٚيف بزاٜد ١املضألًدٜٚ ١هدٕٛ

ألافظا يًطضف ايثداْ ٞايظ ٚد ١يف إمتداّ املضألًد ١ايثاْٝدٚ ،١فٗٝدا ٜتحكدل ااهدزف
ٚتظ دددض ايظ ٚددد ١بعدددٝين طٗ ٚدددا اخلضدددض ،ثدددِ َٛتٗدددا ٖددد ٞاألخدددض .٣فبُٓٝدددا رفدددع
سٚايكددضْ صٚألدد٘ ٚضددُري ٙر ٕٚغددز ٙمثٓددا يً ٛدد ٍٛإل إ ابدد ١ؽددافٖٚ ،١ٝددٞ
ايٓتٝج ١اي خً

إيٗٝا يف األخدري ،رفعد ايظ ٚد ١ألٝاتٗدا مثٓدا دعد رار عدٝين

طٗ ٚاٚ ،قز خًص ايهاتب ١بشيو إل ايٓتٝج ْ ١غدٗا ،فًُدا ناْد ايعدرب ٠ايد
خً د

إيٗٝددا سٚايكددضْ تهُددٔ يف ندد ٕٛالْغددإ د ٜؾددبع ْ ٚدد٘ يددٔ ٜٓعتددل َددٔ

عبٛرٜددد ْ ١غددد٘ ٚتهايبددد٘ ٚصا ٤ايدددزْٝا إد بعدددز ٕ ٜدددٛاص ٣ايدد اب ،ندددشيو  م تٗٓدددو
ايظ ١ ٚإد بعز ٕ عاْك ْ اعٗا  ٚغزٖا ايد اب  ٚم ٜدضتح اخلضدض إد بعدز ٕ
ٚاصا عٓٝا ٙاي اب ٖٛٚ ،ري ٌٝاخلدالا َدٔ ايعبٛرٜد ١ايدش ٟعدًٝتظّ رفدع ايػايددٞ
َٔ ايثُٔ ٚايتضح; ١ٝفإَا احلضٚ ١ٜإَا املٛاٖٚ .شا إؽاص َٔ ٠ايهاتب ١إل احلاي١
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ايغٝاعددٚ ١ٝاد تُاعٝددٚ ١ايزٜٓددد ١ٝايد ٜعٝؾددٗا املددٛا ٔ ايعضبدد ٞراخددٌ فًغددط
َٔ ًِ ٚ ْٗٚاغتصاب يًحكٛمٚ ،قز ٚفكد ايهاتبد ١يف املكابًد ١بد احلٝدا ٠يف
ايددٓ

األ ددًٚ ٞايددٓ

األربدد ،ٞفبُٓٝددا ناْ د احلٝددا ٠يف ايددٓ

األ ٍٚتهُددٔ يف

عبار ٠او ألل عبارت٘ ٚسيو بادْعتام َٔ عبٛر ١ٜؽٗٛاا ايزْٝا ًَٚشاتٗا ،ناْ
يف ايٓ

ايثاْ ٞتغا ٟٚاحلض ١ٜبادْعتام َٔ عبٛر ١ٜاملغتعُض املػتص .
ٜٚظٗض املهدإ يف األعدطٛص َ ٠تٛألدا اتصداٍ بد عدا م األصض ٚايغدُا٤

ٚايضألً ١ب َطًدع ايؾدُػ َٚػضبٗداٚ ،سيدو يتدزٍ عًد ٢الْغدإ يف ندٌ بكعد١
َدددٔ بكددداع ايهدددْ ٚ ٕٛددد٘ َعدددين بعبدددار ٠اوَ ،دددا يف ايدددٓ

األربددد ٞفٗددد ٛذلدددزٚر يف

ايكزؼ يٝزٍ عً ٢املٛا ٔ اي ًغطٝينٚ ،قدز توعدطض بدوٕ عًتد٘ ايهاتبدٜ ١ضدِ
ألزاثا ؽب ١ٗٝبوألدزا األعدطٛص ،٠ثدِ إٕ ايكدزؼ َهدإ َؤعدطض بشاتد٘ ملدا تدٛال
ٚتعاق عًٗٝا َٔ ألضٚب رٚ ١ٜٝٓقص

 ٚعا ري.

َددا ايددظَٔ فتبددز ايهاتبددْ ١صددٗا باع د األ ١تصددف فٗٝددا عددٝين خضددض
ٚايعالقدد ١ايد بٓٝدد٘ ٚبد ايظ ٚددَٚ ١ددٔ مثدد ١تك ددظ إل املؾددٗز ٜددٔ ٜددزٚص بُٗٓٝددا
ألٛاص أل ٍٛطٚا ُٗا ،بعزٖا تًجو ايهاتبد ١إل خال د ١تغدضر فٗٝددا نٝدف تظ ٚدا
ٚعاؽدددا عدددعٝز ٜٔيف ايبزاٜدددٜٚ. ١غدددتُض طَدددٔ األألدددزا يف ايتطدددٛص خطٝدددا َددداب
اعد األ ٚ ١خددض ٣إل ٕ تصددٌ ايهاتبدد ١إل ايغددضر ادعددتشناص ٟيف احلددزٜث عددٔ
ن ١ٝ ٝاخت ا ٤عٝين خضض ٚ .بُٓٝا ٜبز ٚايظَٔ يف ايٓ

األ دً ٞعدطٛص ٟإل

ألز َا; إس ًد س ٚايكضْ َٔ ٓٛر ٙايتعغهض ٚاْتظاص ٙاثدٓ عؾدض عدٓ ١قدضب
صض او املظًُددٚ ،١إٕ  م ٜعدددز بعدددزٖا عدددارٚا َدددٔ ألٝدددث تدددٛا ،تدددوص ح ايدددظَٔ يف
ايكص ١األرب ١ٝب ادْ تاح ٚادْػالم ،إس تبز ايكص ١بظَٔ َ تٛح عٓدزَا تكدٍٛ
ايظ ١ ٚتًو األؽٛام اي ٚيزا َٓش ٕ نٓدا

ًد

 ،22فكدز ضلدزر ايدظَٔ بد

ايط ٛيٚ ١ايهرب يهدٔ ايغدؤاٍ ٖٓدا َتد ٢بدز ا ٖدش ٙايط ٛيد ١؟ يدٝػ ٖٓداى تداصٜ
ذلزر اها ٖٞٚ ،ايغُ ١اي تعط ٞيًظَٔ اْ تاألا عًد ٢املاضدد ،ٞثدِ ٜوخدش ايدظَٔ
اْ تاألا خض يهٓ٘ ٖش ٙاملدض ٠يف احلاضدض يف ندٌ يًٝد ١تعبدز يف ذلدضاب عٝٓٝد٘
Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

20

Hilal Al-hind

األعطٛص ٠يف إبزاع األْث ;٢عٝف املكاٚ ١َٚايبحث.....

ٜٛي -ٛٝعبتُرب 0202

441

فضغِ اسلصداص ايٛقد يف ايًٝدٌ ،يهدٔ عًُد نًُد ١ندٌ عًد ٢فدتح ٚقد ٖدشٙ
ايًٝاي ٞاي د ْعًِ َبز ٖا َٔ َٓتٗاٖا .
بعدددزٖا ٜتجددد٘ ايدددظَٔ سلددد ٛادْػدددالم يف قٛاهدددا  :ناْدد يًٝددد ١راف٦ددد ١يف
ألضددٓو ،د بدددٌ يًٝددد ١بددداصر ٠بضألًٝددو  ،23إس ألصدددضا عًُٝددد ١اقتٝدددار اخلضدددض إل
ايغجٔ يف ايً ،ٌٝثِ تك :ٍٛيف اي ّٛٝايثاْ ٞدا ٤اجلٓدٛر  ٚضفدٛا األصض  ،24بعدز
ؽٗض قايٛا ْو َ  ...25عًُٛا غزى يٝال ألبٝدوٚ .26 ....يعدٌ تدضاٚح ايدظَٔ بد
ادْ تاح ٚادْػالم ٚاملاضٚ ٞاحلاضض إمنا ٖ ٛذلاٚي َٔ ١ايهاتب ١إ ال ٤ألكٝكد١
املٛا ٔ اي ًغطٝين ٚبًزَ ،ٙاضٚ ٘ٝألاضض ٙاملًُ ٤ٛباجلضاحَٚ ،دا ندإ اعدتعُاٍ
نًُدد ١ايًٝددٌ اي د تتهددضص يف ايددٓ

بهثددض ٠إد إؽدداصَٗٓ ٠ددا إل ددظل ادألددتالٍ

ايٛٗٝر ٟي ًغط حتد غطدا ٤األعدبك ١ٝيف احلدل ،فهدإ ندٌ َدا ٜدتِ ٚضلدز ،
إمنا ٜتِ يف غُٛض ٚإبٗاّ رٚ ٕٚضدٛح ايغدب احلكٝكدٚ ،ٞسيدو بعدا خٛفدا َدٔ
ايثٛصٚ ٠خٛفا َٔ اْهؾاف احلكا٥لٚ ،بعز سيو ٜتٛا ٌ ايظَٔ يف ادْػالم نثض
يف قٛاهدددا :ألٝدددث اعدددتٛل املغدددت ٕٛٓ ٛعًددد ٢بٝد د عدددٝز ٟعًددد ٞقبدددٌ عدددٓٛاا
ٚ،27نشيو يف :

ٛاٍ عابٝع ْا تين عٓٝا خضض ٖٚ...28د ٛريٝدٌ قد ٟٛعًد ٢ألايد١

احلصاص اي ٜعٝؾٗا املٛا ٔ اي ًغطٝين ٚتوطّ قضٝت٘ يف ايٛق ايضأٖ.
-3ادقتباؼ ٚايتٓاا:
يكددز ودداٚطا ايهاتبدد ١تٝ ٛددف ادعددِ األعددطٛص ٟايددشٜٓ ٟتُدد ٞإل األعددطٛص٠
األعدداؼ عددطٛص" ٠اخلضددض َددع س ٟايكددضْ " -إل تٝ ٛددف َهْٛدداا عددطٛص١ٜ
خضْٚ ٣صٛا رب ١ٝميهٔ تٛضٝحٗا نُا : ًٜٞ
-2اعتحضددضا ايهاتبدد ١بعددم الؽدداصاا َددٔ ايٓصددٛا األربٝدد ١ايؾددعض١ٜ
ٚاملتُثً ١يف :
*قصٝزْ ٠ؾٛر ٠املطض يبزص ؽانض ايغٝاب :
"عٓٝاى غابتا شل ٌٝعاع ١ايغحض " .
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*قصٝز ٠اقز يًض ا٥ض ايط ١ًٜٛيٓظاص قباْ: ٞ
"عٓٝاٖا ريإ خضضإ ".
يف قٛاهددا تٓٝددو ايعٝددٓ ٚ...تؾددضقإ َثددٌ شلٝددٌ خضددض ٜ .29ددٔ ايتكدد٢
ثالثتِٗ يف تؾب ٘ٝايع بايٓد ٌٝاألخضض.
*قصٝز ٠ايب٦ض املٗجٛص ٠يٛٝعف اخلاٍ :
"يٓددا اي د اب ب ٝد  ،صألددِٚ ،ن ددٔ " ٚتًتكدد ٞبكدد ٍٛايهاتبدد ": ١عٓٝددا خضددض...
تزعٛاْ ٞإل ٚ...إل إ عاَُٗا يزٚر األصض اي ٜعؾكٗا ".02
-3ضُٓ املبزعْ ١صٗا بعم األجلاٚ ٤اخلً ٝاا األعطٛص: ١ٜ
اي ٓٝددل ايطددا٥ض األعددطٛص ٟايددشٜٓ ٟبعددث َددٔ صَددارٚ ٙايددشٜ ٟضَددظ إلت٘ املبزع ١إؽاصَٗٓ ٠ا إل اعتُضاص املكاَٚد١

ادْبعا ٚاملٝالر َٔ زٜزٚ ،قز ٚ

اي ًغدددط ،١ٝٓٝألٕ يف قتدددٌ اخلضدددض َدددٝالر أليدددف خضدددض خدددض ،إٕ إ عددداّ غدددز
اخلضض ٚرَد٘ األصض اي ًغدط ١ٝٓٝإمندا ٖد ٛبعدث حلد املكاَٚدَٓٚ ،١بد ملالٜد
ايغٛٝفٚ ،بعث ألد اجلٗدار يف األ ٝداٍ ايالألكدٚ ،١قدز رٍ عًٝد٘ نثدض اعدِ ابدٔ
اخلضدض عدٛر ٠ايدش ٟعريضدع ألد اعد

اع ألدل بٝد٘ ٚؽدعب٘ ،فاعدِ عدٛرٖ ٠دٛ

إؽاص ٠يعٛر ٠اخلضض َٚكاَٚت٘ َٔ خالٍ ابٓ٘ ٚعٛٝف خض. ٣
ب-األعطٛص ٠األْث ١ٜٛؽٗضطار  :يف قٛاها ٚ":نُا ٖز ٣ألب٘ ألصض٘ اي
ندإ ضلدزثين ندٌ يًٝد ١عدٔ ألبدد٘ اهدا "ٖٚ 02.د ٛؽدب٘ٝ

هد ٞؽدٗض طار يف ايًٝدايٞ

متضنظ احلزٜث يف ايً.. ٌٝ
 عطٛصً ٠جاَؿ ٜ :تًك ٞايًٓجداَؿ ٚسيددو َددٔ خدددالٍ
ايباٍ نُا

ٖٓا َع عطٛص ٠ايبحث عٔ اخلًدٛر

دث ايظ ٚدد ١عددٔ عددٝين طٗ ٚدا يد ر إيٝدد٘ صاألدد١

ث ًجاَؿ عٔ طٖض ٠اخلًٛر يرير احلٝا ٠ألْهٝز.ٚ
فٗ:ٞ

َا اخلً ٝاا املُهٔ اعتدض ٗا َٔ ايٓ
ا خلً  ١ٝايتاصطلٚ ١ٝايغٝاعٚ ١ٝايز: ١ٜٝٓ
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املتُثًدد ١يف ايصددضاع ايكددا ِ٥بد ايٗٝددٛر ٚايعددضب َٓددش ايكددزّٚ ،نددض ٙنددٌ
َُٓٗددا يرخددض ٚنددٌ َددا ٜددضتبط بدد٘ ًُْٚدددح سيددو َددٔ خددالٍ ٚ :بًهٓتدد ١ايعربٜدد١
ايًع. 00 ... ١ٓٝنُا ضلُدٌ ايدٓ

الؽداص ٠إل بدع الْغدإ ايٗٝدٛرٚ ٟاملتُثدٌ يف

ايػددزص ٚاخلٝاْدد ١بدداح يدد ٞاقٓددز العددضا.03 ًٞٝ٥بهددٌ ؽددٖٚ ،٤ٞدد ٞإؽدداص ٠إَددا إل
ايطبدددع ٚايغدددًٛى ايٗٝدددٛر ٟنُدددا عدددبل ايدددشنض ٚ ،إؽددداص ٠إل اعدددتٝكا بعدددم
ايضددُا٥ض ايٛٗٝرٜدد ١اي د تددضفم ٜٛٗرٜتٗددا ملددا ْؾ د َددٔ خدددالف راخددٌ ايطٛا٥ددف
ايٛٗٝر ْ ١ٜغٗا " إس ٚصرا ٚنادا األْبا ٤يف ؽٗض بض 2997 ٌٜخرب:ٜٔ
األ َ ٍٚددار ٕ ٙايغددًطاا العددضا ١ًٝٝ٥تتٛقددع ٕ تؾددٗز َزٜٓدد ١ايكددزؼ
اضطضاباا ٚعًُٝاا إيكا ٤ألجاص ،٠يهٔ يٝػ َٔ اجلاْد اي ًغدطٝين ٚإمندا َدٔ
اجلاْ ايٗٝدٛر ٟاملتدزَ .ٜٔدا اخلدرب ايثداْ ،ٞفٗد ٛدضر ٜٗدٛر ٟثٝدٛبَ ٞدٔ عٝدار٠
ب ١ٝبزع ٣ٛايعٓصضَ ٖٛٚ ،١ٜا ثاص أل ٝظ ١ايهثري َٔ ايغٛر.04
َٓٚدد٘ قددز ضلتُددٌ ٕ ٖددشا اقٓددز العددضا ًٞٝ٥قددز خددرب ايظ ٚدد ١بايغددض
صفضا َٓ٘ دْتُا٥د٘ ايٗٝدٛر ،ٟيهٓد٘ غطد ٢صفضد٘ بكبد ٍٛاملداٍ املكدزّ َدٔ ايظ ٚد١
َكابٌ ايبٛح بايغض .
ب :املطداٚعددد: ١
متهٓد ايهاتبددَ ١ددٔ تطٜٛددع رلتًددف ايعٓا ددض األعددطٛص ١ٜاملٛ

دد ١يف

ْصٗا البزاع ٞاْطالقا َٔ اعتُارٖا عً: ٢
 -2ايتؾدداب٘  :ايددشٜ ٟتضددح نثددض يف ايبٓددا ٤اي ددين ٜددٔ تؾددابٗ األألددزا
اي ٓٝدددَ ١دددع األألدددزا يف ايكصددد ١األ دددً ١ٝفهدددٌ ألهاٜدددَ ١دددٔ احلهددداٜت تبدددز
بادعدددتكضاص ثدددِ ألدددز ٚادضدددطضاب ،فاألعددد ،١ً٦فادعدددتعزار ٚ ،خدددريا حتكٝدددل
ااهدزفٜٚ ،ظٗدض ايتؾداب٘ ندشيو َددٔ خدالٍ تؾداب٘ ايؾدصدٝاا ايضٝ٥غد ١ٝفٓجددز
ايتكابددٌ ب د نددٌ َدددٔ س ٟايكددضْ  ،اخلضددضٚ ،صٚفاٝ٥ددٌ يف األعددطٛصٚ ،٠ايددظٚ
اخلضض ٚ ،ايظٚ ١ ٚاقٓز العضا ًٞٝ٥يف ايٓ
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األألزا ايعاَٚ ١ؽبٗٗا بوألزا األعطٛص ٠األعاؼَ ،ا

ايتؾاب٘ اآلخض فكز مت عًَ ٢غدت ٣ٛاألألدزا ايزاخًٝد ١اجلظٝ٥د ،١فٓجدز اخلضدض
ٚط ٚتدد٘ ؽددب ٗٝبؾددٗضطار ٚؽددٗضٜاص يف قصدد ١ايًٝددايٜ ;ٞددٔ ٜددتِ احلددزٜث عددٔ
األصض نٌ ي. ١ًٝ
نُدددا زلدددز ايتؾددداب٘ ندددشيو يف رٚص ايظ ٚددد ١ببحثٗدددا عدددٔ بعدددث احلٝدددا٠
اصتٝداح ايبدداٍ ٚااهددز ٤ٚيف طٗ ٚدا بعددز ٕ ٚاص ٣ايد اب باعد

اع عٝٓٝدد٘ ٚايبحددث

عُٓٗا ٚسيو نثري ايؾب٘ حاٚيً ١جاَؿ إصلار طٖض ٠اخلًٛر لص اع احلٝدا٠
ألْهٝددزٚ ،ٚقددز مت إألددزا ايتؾدداب٘ اآلخددض ب د ٚدر ٠ايط ددٌ عددٛرٚ ٠إعددار ٠عٓٝددا
خضض يً اب  ٚب بعث أل املكاَٚدٚ ١ايكتداٍ َدٔ خدالٍ دا٥ض اي ٓٝدل ٚاْبعاثدد٘
َٔ صَار ٙإؽاص ٠إل اْبعدا اخلضدض اْبعدا املكاَٚدَ ١دٔ خدالٍ َٛتد٘ يف ْداؼ
خض َِٗٓٚ ٜٔادبٔ عٛر. ٠
-0ايتؾٚ ٜ٘ٛايتػٝري ٜ :ظٗض ايتؾدٚ ٜ٘ٛايتػدٝري َدٔ خدالٍ احلصد ٍٛعًد٢
قص ١ثاْ ٖٞ ١ٝقص ١ايؾاب اي ًغطٝين "اخلضض " ٚط ٚت٘ َٚا َدضا بد٘ َدٔ ًدِ
َددٔ ددضف ايٗٝددٛر يف األصض اي ًغددط ١ٝٓٝيف ايكددزؼٜ ،ددٔ ضلًددِ ايددظ ٚبددوصض
ذلضص ،٠يهٓ٘ ٜكتٌ ٚتغع ٢ايظ ١ ٚملعضف ١عدض اخت دا ٤عٝٓٝد٘ ايد ناْد عدب
قتًدد٘ٚ ،يعددٌ  ٍٚتػددٝري ٜهُددٔ يف َٛقددع ايؾدصددٝاا ،فبُٓٝددا ناْ د ؽدصددٝاا
ايكص ١األ ٌ َٔ جل ٢ايطبكاا ناْ ؽدصٝاا ايكصد ١اي ٓٝدَ ١دٔ ايطبكد١
ايعارٚ ،١ٜد عُٝا ؽدص ١ٝاملالى اي تكابًٗا ؽدص ١ٝايٛٗٝر ٟاقٓز .
ٜٚظٗض ايتؾٚ ٜ٘ٛايتػٝري يف َا ٚقع يًدظٚ

ندشيو ،فبُٓٝدا عدار ندٌ

َدددٔ س ٟايكددضْ ٚاخلضددض عددامل غددامن ضلُددالٕ املػددظَ ٣ددٔ صألًتُٗددا ،فكددز
ايددظٚ ٚايظ ٚدد ١ألٝاتُٗددا يف ايكصدد ١األربٝددٚ ١نددإ مثددٔ ألصدد ٍٛايظ ٚدد ١عًدد٢
َضارٖا رفع ألٝاتٗا مثٓا يشيو .
إضاف ١إل َا عبل ميهٔ احلزٜث عدٔ ايتػدٝري ايدش ٟألزثتد٘ ايهاتبد ١يف
اعددتعاصتٗا قصدد ١ايًٝدداي ،ٞفًُددا ناْد يف ايكصدد ١األ ددً ١ٝؽددٗضطار ٖدد ٞايضاٜٚدد١
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ٚؽٗضٜاص ايض ٌ ٖ ٛاملغتُع ،نإ ايعهػ يف ايكصد ١األربٝد ; ١فاثدز ندٌ
ي ١ًٝنإ اخلضض ٚاملغتُع ١ناْ ايظ ٚد ،١ثدِ ٜدوت ٞايدتػري يف اي عدٌ ساتد٘ ،إس
نددإ يف قصدد ١ؽددٗضطار "ألهددٖٚ " ٞددَ ٛتعًددل بضٚاٜدد ١ايعج ٝد َددٔ األَددٛص َددا يف
ايددٓ

األربدد ٞفٗدد" ٛألددزٜث " ٚضلُددٌ ايٛاقددع املعددٝؿ  ٚألالَددا َغددتكبًٚ ،١ٝإسا

ناْ ؽٗضطار تؾػٌ ؽٗضٜاص عٔ قتًٗا َدٔ خدالٍ احلهد ٞندإ اخلضدض ٜؾدعٌ
أل األصض ٚاحلضٚ ،١ٜأل األألالّ يف قً ط ٚت٘.
ٚبايتدداي ٞزلح د املبزعدد ١يف تطٜٛددع رلتًددف ايعٓا ددض األعددطٛصَ ١ٜددٔ
خددالٍ تكٓدد ٝايتؾدداب٘ ٚايتػددٝري يضعددِ قصدد ١زٜددز ٠حتُددٌ ؽددحٓاا رديٝدد١
رلتً . ١
 َغتد ٣ٛالؽعداع:بتٗ ٝ ٛددا يًعزٜددز َددٔ ايعٓا ددض األعددطٛص ١ٜمتهٓد املبزعددَ ١ددٔ خًددل ْد
زٜز عٔ ضٜل تطٜٛعٗا يتًو ايعٓا ض اْطالقا َٔ اعتُارٖا يعًُ ٝايتؾدب٘ٝ
ٚايتحٜٛض ايتػٝري يتحصٌ يف األخري عًدْ ٢د
ٜت ددل َددع ايددٓ

زٜدز ٖد" ٛعٓٝدا خضددض" ٚايدشٟ

األ ددً ٞيف بٓا٥دد٘ ات اقددا تاَدداٚ ،طلتًددف يف رٚص ؽدصددٝات٘ بٓددا٤

عًدددَ ٢ددددا تغدددع ٢ايهاتبددد ١ل ال٥ددد٘ َٚدددا تؾدددري إيٝددد٘ ٚ.عًٝددد٘ عطدددٖ ٢دددشا ايتجًدددٞ
ٚايتطٜٛع بعم األبعار ايزدي ١ٝاي ميهٔ سنضٖا فُٝا : ًٜٞ
 -2ايبعز ايزٜين ٜٚ :تجً َٔ ٞخالٍ ايصضاع ايكدا ِ٥بد اي ًغدطٓ ٚايٗٝدٛر
َٔ ٌ صض فًغط  ٖٞٚقصَ ١عضٚف ١يف رٜٓٓا احلٓٝف .
-0ايتدداصطلٜٚ : ٞتُثددٌ يف ايصددضاع ساتدد٘ ايددشْ ٟؾ د َٓددش ايكددز ِٜإل َٜٓٛددا
ايضأٖٚ ،قز ؽاصا ايهاتب ١إل سيو َٔ خالٍ ادعتٝال ٤عً ٢ب ٝعٝز ٟعًدٞ
ٚسنضٖا يبعم األطَإ عً ٢عب ٌٝايتوص. ٜ
-3ايغٝاعددٖٚ : ٞدد ٞاحلددضب ايتددد ٞتددزٚص بد اي ًغددطٚ ٝٓٝايٗٝددٛر أل ددٌ َددا
جلدد ٙٛبددوصض املٝعدددارٚ ،ايددزع ٠ٛإل اعددتُضاص املكاَٚددَ ١ددٔ ددٌ احلصدد ٍٛعًدد٢
احلض. ١ٜ
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-4ايبعددز األخالقدد : ٞإسا نددإ الْعتددام َددٔ ؽددٗٛاا ايددزْٝا ٜهُددٔ يف ذلاصبدد١
ايٓ ػ ٚتكد ٣ٛاو ألدل تكاتد٘ ،فادْعتددام َدٔ عبٛرٜد ١ايبؾدض ٜهُدٔ يف ايكتداٍ ٚ
املٛا.
-5ايبعددز اد تُدداع ٞايثكددايف ٖٚ :دد ٞاحلايدد ١ايد

ألايد إيٗٝددا ايهاتبددٚ ١اي د

تتُثٌ يف احلاي ١املعٝؾ ١ٝيًُٛا ٔ اي ًغطٝين ايشٜ ٟعتُز بٓغب ١نبري ٠عً٢
األصض َٚددا عًٗٝددا َددٔ ؽددجض ٚطٜتددٚ ،ٕٛايددزي ٌٝعًدد ٢سيددو قدد ٍٛاخلضددض َ ٛددٝا
ط ٚت٘ خش ٟبايو َٔ ايٛيز ٚايظٜتدٜ ٕٛدا اَدض  .05 ٠نُدا تٓاٚيد ايهاتبد ١ايهدثري
َٔ املصطًحاا اي تزٍ عً ٢األصض َثدٌ ايٓدٝدٌ األخضدض ،ايػدضؼ ،غضعدتٓا،
ؽددجري ،٠طٜتدد ،ٕٛصضٖٚ.. ،دد ٞإؽدداصٜ ٠ضدددا إل ايتعًددل باجلاْ د ايظصاعدد ٞايددشٟ
ميثٌ احلٝا.٠
-6ايبعددز اي ددين اجلُددايٜٚ : ٞظٗددض سيددو َددٔ خددالٍ قددزص ٠ايهاتبدد ١تطٜٛددع
ايعٓا ددض األعددطٛصٚ ١ٜتٗ ٝ ٛددا يف ددٓػ ايكصدد ١ايكصددريٚ ٠إعطددا ْ ٤د

فددين

زٜز َٚا ٜٓغح عًٖ ٢شا األخدري َدٔ بٓدا ٤عدًٛب ٞصاقدٚ ٞيػد ١ؽدٝكٗ ١دضا
فٗٝددا املبزعددَٛ ١ق ٗددا َددٔ ايددضأٖ اي ًغددطٝينَٚ ،ددا ٜعاْٝدد٘ املددٛا ٔ اي ًغددطٝين
ٚألًُ٘ ايزا ِ٥بايعٝؿ فد ٞصض ذلضص ٠تؾضم عً ٢عٛاصٖا ايؾُػ.
اخلال :١
َٔ خدالٍ رصاعد ١بعدم اآلصا ٤ألد ٍٛتٝ ٛدف األعدطٛص ٠يف نتابداا بعدم
األرٜبددداا ،اتضدددح ٕ غًدددبٗٔ جلدددوٕ إل تٝ ٛدددف عدددطٛص ٠ؽدددٗض طار ،ألْٗدددا َدددٔ
ٓغدددٗٔٚ ،بايتددداي ٞحتدددا ٍٚايهاتبددداا إصلدددار ْ غدددٗٔ يف ايبطًدددد ١ؽدددٗضطار ايدد
بح قزٚتٗٔ ،فحاصبٔ ايض ٌ بايهًُ ١املهتٛب ١بزٍ ايهًُ ١ايؾد ٚ ،١ٜٛندإ
احلد بهددٌ ؽدهاي٘ ٖدد ٛايعٓصدض احلاضددض بكد ٠ٛيف إبددزاعاتٗٔٚ ،ايدش ٟتددوص ح بد
أل د اآلخددض ٚأل د ايددَٚ ، ٔ ٛددٔ خددالٍ رصاعدد ١مندداس يغددٓا ٤ؽددعالٕ اي د راصا
قضاٜا َٛاضٝعٗا يف عٛا م احل بوْٛاع٘ ،زلز خص ٛد ١ٝايتُحدٛص ألد ٍٛايدشاا
ٚاحلددزٜث عددٔ احل د ٚايدد ،ٔ ٛيهددٔ ايهاتبدد ١عًدد ٢عهددػ َددا ؽددٝع عددٔ نتابددداا
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املض  ،٠زلز املض  ٠يف قصصٗا ضحَٚ ١ٝشْب ،١عاؽكَٚ ١عؾدٛق ،١ذلبد ١يًحضٜد١
ٚيً ،ٔ ٛفغٓا  ٤م تًل ايً ّٛعً ٢ايض ٌ فُٝا تعاْ ٘ٝاملض  ،٠بٌ عًت٘ ٖ ٛنشيو
ٜعاْ َٔ ٞاحلضَإ ٚضح ١ٝألدع ٝاألْث ٢فجعًت٘
ألا ت٘ ،فضغِ سناٚ ٘٥قٛت٘ ٚثضٚتد٘ ٜبكد٢

ا د ١إيٗٝدا نُدا ٖد ٞيف

ا د ١إل ايهدا ٔ٥ايضدعٝف املغدُ٢

ْث ٢نُدا ْٗدا صغدِ سناٗ٥دا ٚمجااهدا ٚتهربٖدا تبكد ٢يف ألا د ١إل ساى املغدُ٢
ص ددال ،فهددٌ َُٓٗددا يف ألا دد ١اآلخددض ٚد تهتُددٌ ايصددً ١بُٗٓٝددا إد بعطددا ٤ايددشاا
ايددشٜ ٟغددتٛ

ادخددتالف ٚ .قددز عددع عددٓا ٤ؽددعالٕ إل تٝ ٛددف األعددطٛص ٠يف

ايكصددد ١ايكصدددري ٠ايتُاعدددا َٓٗدددا يٓدددٛع زٜدددز ٚرلتًدددف عدددٔ ايكصددد ١ايكصدددري٠
ايكزميَ ١عتُز ٠بشيو عً ٢ايتجضٚ . ٜقز وًٖ ٢شا ايتٝ ٛف فد:ٞ
 تٝ ٛدددف املهدددإ األعدددطٛص ،ٟايدددظَٔ األعدددطٛص ،ٟايؾدصددد ١ٝاألعدددطٛص،١ٜ
ايهدددا ٔ٥األعدددطٛص ،ٟامل ٛدددٛراا األعدددطٛص ،١ٜاحلدددز األعدددطٛصٚ ٟايضَدددظ
األعطٛص. ٟ
ٚ قز تًجدو ايهاتبد ١إل ايتٝ ٛدف ايهًد ٚ ٞايتٝ ٛدف اجلظ٥دٚ ،ٞقدز ت ٛدف
نثددض َددٔ عٓصددض يف قصددٚ ١األددزٚ ٠قددز ت ٛددف ايعٓا ددض نًددٗا يف ايددٓ
ايٛاألز.
 متهٓدد د ايهاتبدددد ١برباعددددَ ١ددددٔ اي صددددٌ بدد د ايؾدصدددد ١ٝاألعددددطٛص ١ٜيف
األعطٛصٚ ٠ايؾدص ١ٝايز ١ٜٝٓيف ايكص ١ايٛاألز ٠ر ٕٚإألزا اخلًط صغِ
َظ ٗدا بد األعدطٛصٚ ٟايتداصطلٚ ٞايدزٜين يف ايدٓ

ايٛاألدزٚ .قدز اعتٓد

رجُٝدددع ايعٓا دددض األعدددطٛصٚ ١ٜاملهْٛدددداا املٝثٛيٝ ٛددد ١نُدددا زلحددد يف
إعددكا ٗا عًددٚ ٢اقعٗددا املعددٝؿ نددوْثَ ٢ددٔ ٗددٚ ،١نُٛا ٓدد ١عضبٝددَ ١ددٔ
ٗ ١خض ،٣إس ألاصب عدضاب األفهداص ايغدٛرا ٤ايدش ٟؽدعٌ ْداص احلدضب بد
املدددض ٚ ٠ايض دددٌ ر ٕٚراع عدددُْٗ ٣ٛدددا  م ٜك دددا بعدددز عٓدددز املعٓددد ٢األجلددد٢
دختالفُٗدداٚ ،إ ٖددشا ادخددتالف ٖدد ٛعدداؼ ادحتددار ٚايددزاع ٞإيٝدد٘  .نُددا
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ؽددداصا إل فغدددار األْظُددد ١ايغٝاعدددٚ ١ٝادعدددتبزار ٚفغدددار ايغدددًطْٚ ١دددّٛ
ايضُا٥ض عٔ ذلاصب ١ايظًِ ٕ ٚ ،احلٌ ٜهُٔ يف املٛا ٗ ١د ادْغدحاب ٚيف
ايصضاذ يف  ٘ ٚايظًِ د ٚضع األٜز ٟعً ٢األفٛا.ٙ
ااهٛاَؿ:
ْ -2ظددض :عددٓا ٤ؽددعالٕ :األعدددطٛص ٠يف صٚاٜدداا زلٝدد ذل ددد ، ٛا،04 :
ٚؽٗار ٠إبزاع ١ٝيغٓا ٤ؽعالٕ :دلً ١اجلغض،٠اَٚ32 :ابعزٖا
-0عٓا ٤ؽعالٕ:ااهضٚب إل خض ايزْٝا ،عٓٝا خضدضْ،ار ٟاجلغدض ٠ايثكدايف
ٚاد تُاع ،ٞقطض ،ايزٚأل ،١ط . 0226 ،2
-3املصزص ْ غدد٘.62 :
 -5-4املصزص ْ غدد٘:ا.62:
 -6عدددطٛص ٠س ٟايكدددضْ ٚاخلضدددض ٚايبحدددث عدددٔ احلٝدددا: :٠يكدددز ندددز
ايزاصعدد ٚ ٕ ٕٛددٛر عددز ٚ ٠دد٘ اهددش ٙاألعددطٛص ،٠ؽددٗضٖا ْدد٘ نددإ يًًُددو سٟ
ً ١بعا م ايغُاٚ ،٤نإ ي٘ خً َٔ ٌٝاملال٥هدٜ ١غدُ ٢صٚفاٝ٥دٌ طلدربٙ
ايكضْ
خباصٖاٚ ،قز صغ سٚايكضْ يف عبار ٠او نُا ٜٓبػ ٞبعددز ٕ جلدع ٕ املال٥هد١
تعبز ٙألل عبدارٖٚ ٠دِ عًد ٢سيدو غدري صاضد بعبدارتِٗ ،فبهدٚ ٢عدوٍ املدالى عدٔ
ايٛع ١ًٝاملثً ٢يعبار ٠او ،فوخرب ٙبوْٗدا ايؾدضب َدٔ عد احلٝدا ٠امل ٛدٛر ٠بدوصض
او املظًُدد ،١فضألددٌ إيٗٝددا عٝدد ١اخلضددضٜ ،ددٔ يكٝددا يف ضٜكُٗددا ايهددثريٚ ،عددارا
بعزٖا; األ ٍٚطاٖزا ٚايثاْ ٞافضا; إس طعُٛا ْ٘ ؽضب َدٔ َدا ٤احلٝدا ٠فدًدز ،فُدا
َض هإ خضاب إد ٚرب فٝد٘ احلٝدا .٠اْظدض  :ذلُدز عجٓٝدَٛ: ١عدٛع ١عدا ري
ايعددضب ،راص اي ضابدد ،ٞبددريٚا ،يبٓددإ ،ط ،2994 ،2اٚ.474 :عُددار ايددز ٜٔبدد ٞاي ددزا٤
إجلاع ٌٝابٔ نثري اٖ 774 ،722د  ،راص الَاّ َايو ،اجلظا٥ض ،ط ،0226 ،2ا.323:
-7قض ٕ نض: ِٜعٛص ٠ايهٗف ،اآل.]65[: ١ٜ
-8عٓا ٤ؽعالٕ،ااهضٚب إل خض ايزْٝا :ا .57:
 -22-9املصزص ْ غ٘:ا .59:
 -22املصزص ْ غ٘ ،ا .57:
 -20املصزص ْ غ٘ ،ا .57:
 -26-25-24-23املصزص ْ غ٘ ،ا .59
 -28-27املصزص ْ غدد٘ :ا.62 :
 -29املصزص ْ غدد٘ ،ا.57 :
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