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اضتالب ايرات ٚقٗس ايعػري٠
قسا ٠٤يف جمُٛع( ١قافً ١ايعطؼ) يطٓا ٤غعالٕ
أمحد طٛضٕٛ
-------------------------------------

تؿددز يٓددا ضدٓا ٤غددعالٕ يف جمُٛعتٗدا (قافًدد ١ايعطدؼ) عددٛا قؿؿدد١ٝ
حتتفدد ٞحلا ددص حلٛؾددف٘ دددٖٛساإ ٚقُٝدد ١يْطدداْ ١ٝعً ٝداخل صجددٌ ايعددالز ٚا ددالف
يرات ايفسد اييت تعاْ ٞاضتالحلا ٚقٗسا َٔ اجملتُع ايدرَ ٟداشاٍ حتهُد٘ جمُٛعد١
َٔ ايك ِٝاييت تسدح عً ٢يْطداْ ١ٝايفدسدخل ٚتسضدع يعطدؼ ايدرات ٚسسَاْٗدا َدٔ
ايتشكددل اسْطدداْ( ٞا ْجدد ٢أ ٚايددرنس – ال فددسم) ٚتص دد٘ يو ايددٛزاٚ ٤تعًددَ ٞددٔ
غإٔ اجملُٛع عً ٢سطاب أ ١ٜق ١ُٝأخس.٣
َٚددٔ خددالٍ َٛقددش ايعطددؼ يًشددص ٚايسابدد ١يف اسغددباع ايسٚسددٚ ٞا ددادٟ
يًرات يًخسٚز َٔ أضس االضتالب تظٌ غدخٛف ضدٓا ٤غدعالٕ يف حمدح

ُدّٛ

يًٛؾ ٍٛيو ازتٛا ٤ضٝه ٕٛحلايتبع ١ٝؾادَا َٚتؿادَا َع ق ِٝاجملتُع حلاختالف
ؾٛز ٙايبدَٗٓ ١ٜٚا ٚا كس.١ٜ
ٜددربش ٖددرا ا عٓدد ٢حلٛقدد (ٛيف قؿدد( ١قافًدد ١ايعطددؼ) ايدديت ا ددرت ايهاتبدد١
عٓٛاْٗا عٓٛاْا داال يًُذُٛع ..١يذ ٜسنص ايكـ عً ٢ايؿساع ايٓاغص حلني ْدٛعني
َددٔ ايكددِٝخل قدد ِٝايكافًدد ١ايدديت حتدددد أٖدددافٗا يف اضددتعاد ٠نساَدد ١ايكبًٝدد ١ايدديت
أٖدزت حلأضس ايٓطا ٤يف ايغازات عًدَ ٢كدازحلٗا ٚا فدال عًد ٢ا عدسان ٚؾدْٗٛا
ٚمجع ايػتات ٚفو ا ضريات.
ٚق ِٝايفسد اير ٟتطع ٢ذات٘ يًتشكل اسْطاْ َٔ ٞخدالٍ يغدباع عطػدٗا
يًشددص ٚايعػددلٚ ..ايددر ٟحلدددٚزٜ ٙؿددٓع اختالفددا يف ا فدداٖ ِٝا تعددازف عًٗٝددا حلددني
ايفددسد ٚحلدددني ايكبًٝدد١خل فبُٓٝدددا ايدددرات حتدددد سسٜتٗدددا يف حتكدددل ا دددص ٚيغدددباع٘..
فتتخً ٢حلطً ١ايكؿ ١عٔ سسٜتٗا ا اد ١ٜحلإزادتٗا َٔ أددٌ َدا ٖد ٛأندرب ٚأعظدِخل
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سٝح ايٛؾ ٍٛيو َطًل ا س ١ٜا ادٜدٚ ١ايسٚسٝد ١يف يغدباع عطػدٗا يو ا دصخل
(ناْدددل عًدددٚ ٢غدددو إٔ تعتًدددٖٛ ٞددٗدداخل حلكبكدددت٘ ايكٜٛدد١خل َٓعٗدددا َددٔ ينُددداٍ
ؾددعٛدٖا ٚقددداٍ مبصٜدددد َدددٔ االْهطدددازَ :ددٔ ضدددتختازٜٔ؟ ْظدددست يف عٝٓٝددد٘ " :أْدددا
عطػدد ...٢عطػدد ٢نُددا

ددس خطدد٠ٛ

أعطددؼ يف سٝددات .."ٞاقددمسب ايبددد ٟٚا

أخسَٗٓ ٣اخل ناد ٜطُع ؾًٗٗٝا ا ْجدٚ ٟٛقداٍ :عطػد ٢يو َداذا؟ .قايدل حلؿدٛت
َتٗدز :عطػ ٢ييٝو.)2( ...
فايبطًددد ١اختدددازت ايبكدددا ٤يو ددددٛاز ايبدددد ٟٚا

دددس ٚيف أضدددس ٙيتشكدددل

سسٜتٗا ا ْجٚ ١ٜٛحتككٗدا اسْطداْ ٞحلإغدباع عطػدٗا ا دازف يو ا دص ٚا دسب
َٔ أضس آخس أغد ٚطأ٠خل أضس ايكب ١ًٝحلتكايٝدٖا ٚقٛاْٗٓٝا ٚقٛٝدٖا.
أَا ايكب ١ًٝفمس ٣يف فو ا ضس ا اد ٟحتكدل فٗد ّٛا سٜد ١حلٓظسٖداخل ٚال
تطتطٝع إٔ تتفِٗ دٚافع حلطًتٗدا ستدٚ ٢يٕ اغدمسنٛا َعٗدا -ندأفساد  -يف سايد١
ايعطؼ يو ا صخل يهدِٓٗ نبتدٛا َػداعسِٖ ٚاضتطدًُٛا ضدس ا فهداز

دزاْد٘

ايدديت حتذددص ايكًددص ٚايعكددٌ( ..ؾددسن ا ب :خآ٥د١خل ضدداقط١خل اقتًٖٛداخل يكددد دًبددل
ايعاز يٓا .نٝش

تاز ٜٔآضسى عً ٢أًٖو ؟!)(.)0

ٖددر ٟا ٓظَٛددَ ١ددٔ ا فهدداز ايدديت حتهددِ ايكبًٝدد ١حتعددٌ َددٔ تطدداهي٘ يف
ا كطددع ايطدداحلل ض د االإ يْهاز ٜداإ يتؿددسف ايبطًددٚ ١تعًًٝٝددا يتطددسف ا فهدداز ايددرٟ
جيعٌ ايكب ١ًٝتؿِ نٌ َٔ خيتًش َعٗا حلا ٝاْدٚ ١حتهدِ عًٝد٘ حلايكتدٌ ا دادٟ
ٚا عٓ ٟٛيف ضٝام فين ضس ٟحلايدالالت.
ٚا فازقدد ١إٔ َٓظَٛدد ١ايكددٖ ِٝددر ٙتتخددر َددٔ ايعطددؼ يو ا ددص ذزٜعدد١
يًُٓددع ٚا ذددص ٚا ؿددادز٠خل حلدددال َددٔ تػدداحلو ا فهدداز ٚحتاٚزٖداخل يٝطدداٍ ا ٓددع َددا
خيتًر ايٓفٛع َٔ َػاعس ٜٚؿادز َا قد

ًُ٘ ايغد َٔ تباغري فهاز ددٜدد٠

 .2ضٓا ٤غعالٕخل قافً ١ايعطؼخل ط2خل َ ضط ١ايٛزام يًٓػس ٚايتٛشٜع حلدعِ َٔ أَاْ ١عُإ ايهرب٣خل 0226خل
ف20
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ٚخمتًف١خل صجًل يف ٚأد ايطفالت  ٖٔٚؾغرياتخل خٛفدا إٔ ٜهدربٕ َٜٛدا ٜٚهدسزٕ
فعددٌ ايبطًدد ١حلددايٓـ( ..غددعست ايكافًدد ١حلأْٗددا
ا دددص ٚايعػددلخل يهدددٔ أسددددا

ًُدد ١د ٕٚيزادتٗددا حلددايعطؼ يو

جيدددسه عًددد ٢إٔ ٜؿدددس( حلعطػدد٘خل عٓدددد أٚ ٍٚاسددد١

ضساحل ١ٝذحلح ايسداٍ ايهدجري َدٔ ْطدا ِٗ٥ايًدٛات ٞزأٚا يف عٝدٚ ْٔٗٛاسدات عطػد٢خل
ٚعٓدددَا ٚؾددًٛا يو َكددازحلِٗ ٚأدٚا طفالتٗددِ ايؿددغريات خٛفددا َددٔ إٔ ٜكددعفٔ
َٜٛا أَاّ عطػٗٔ)(.)3
ٚايطددازد داخددٌ ايددٓـ ٜهػددش عددٔ الٝدداش ٙيكدد ِٝايفددسد يف َٛادٗدد ١قددِٝ
ايكبًٝدد ١حلاضددتخداّ َددا هددٔ إٔ ْطددُ ٘ٝتكٓٝدد ١ا ددمل ٚا اغدد ..١ٝفددا مل ٜتُجددٌ يف
تٛؾٝش ا دخ ا ضاع حلايكؿٚ ..١ا اغ ١ٝتتُجٌ يف تددخٌ ايطدازد ٠حلدايتعًٝل
اير ٟال خيً َٔ ٛدالالت ٚاقش١خل فايطدازدَ ٠دٔ ايبداٜد ١تطدتٌٗ ايكؿد ١حلتعًٝدل
ٜبني أداْتٗا ا طدبك ١يًكبًٝدَٚ ١فاُٖٗٝدا ٚاعتكاداتٗدا( ..نداْٛا قافًد ١قدد يٛستٗدا
ايػُظ ٚأقٓتٗا ا ُٗٚ ١اضتفصٖا ايعطؼخل داٚ٤ا ٜدثس ٕٚايسَاٍ ٚسهاٜاٖا اييت
ال تٓتٗ ٞحلعبا٤ات ضٛدا ٤تػب٘ أسكادِٖ ٚاكبِٗ ٚغهٛنِٗ.)4().
ٚتٓٗدد ٞايددٓـ حماغدد ١ٝأخددس ٣ت نددد يداْتٗددا يًكبًٝدد ١ايدديت ال ٖددِ ددا يال
تسضدددٝع عطدددؼ ايدددرات ٚاضدددتالحلٗا( ..ايعطدددؼ يو ا دددص أٚزخ ايؿدددشسا ٤طكطدددا
قاضٝا َٔ طكٛضٗا ايداَٝد١خل أٚزثٗدا طكدظ ٚأد ايبٓداتخل ايدبع

قداٍ يْٗدِ ٦ٜددٕٚ

حلٓدداتِٗ خٛفددا َددٔ ايفك دسخل يهددٔ ايسَدداٍ ناْددل تعددسف أْٗددا جمددرب ٠عًدد ٢احلددتالع
قشاٜاٖا ايٓاعُ ١خٛفا َٔ إٔ تستَٜٛ ٟٛا)(.)5
ايتؿ دادّ حلددني قدد ِٝايفددسد ٚقدد ِٝاجملتُددع ٜبدددٚ ٚاقددشا يف قؿدد( ١ضددبٌٝ
ا ٛزٜات)خل فافتكاد ايبطًد ١يو ا دص (َٛتٝدش ايعطدؼ) ٜد د ٟيو عددّ تهٝفٗدا
َع اجملتُع ٚخسٚدٗدا عدٔ تكايٝددٚ ٙقٛآْٝد٘خل حلا كاحلدٌ ٜٓظدس ييٗٝدا اجملتُدع عًد٢
ْ . 3فط٘خل ف .23
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أ ْٗا جمٓ ١ْٛيعدّ ي اْٗا حلكٚ ١ُٝتكايٝددٙخل ٜٚظدٌ اجملتُدع دازع دٚز ا تفدسز
ايطًيب حتا ٙايفسد ايرٜ ٟعاْ ٞاامساحلدا ٚاقدشا عدٔ اجملتُدع حلكُٝد٘ ٚزهاٙخل ٚتظدٌ
ايددرات يف اضددتالحلٗا ٚتػددٖ ٝا أضددري ٠ايٛسدددٚ ٠االاددمسابٚ .ال صًددو (ٖددادس) حلطًدد١
ايكؿَ ١دٔ ضدب ٌٝكاَٚد ١قٗدس اجملتُدع (حلطدًبٝت٘)ٖ( -د ٞجمْٓٛد ١ا

ٗدا ٖدادس

اجملْٓٛدد١خل ال أسدددد ٜعدددسف عٓٗدددا أنجدددس َدددٔ ذيددوخل ْٗازاتٗدددا تكطعٗدددا حلدددني ضدددبٌٝ
ا ٛزٜات ٚيف ايًٝدٌ تتهدٛز يف زندٔ َٓد٘ ٚتٓداّ َدٌ ٤غدٛازدٖاخل نجدس َدٔ َدس٠
ساٚيدددل غدددسط ١ا دٜٓددد ١إٔ تبعددددٖا عدددٔ ا هدددإ ْٗدددا تطددد ٤ٞاو ايطدددٝا( ايدددرٜٔ
ٜكؿدددْ٘ٚخل يهٓٗددا تعددٛدٜ ٚ ........عددد أسددد َعٓٝددا حلأحلعادٖداخل ستدد ٢ايػددسطْ ١طددٝل
ا َددس) - 6يال ايتعدس ٟايددرٜ ٟفكددح ايغكددص ٜٚبددد ٚنؿددٛز ٠يٓفدد ٞايعددا س ٛددا
ٚايتعاَدددٌ َعددد٘ َٚدددع َهْٛاتددد٘ حلعددددّ اْتُدددا ٤سكٝكددد ٚ ٞدددٛف َؿدددشٛب حلفدددصعخل
ٚتؿدددبح َظددداٖس ا ٓدددٚ ٕٛضددد ١ًٝيًشفدددال عًددد ٢ايدددرات ٚيٕ اضدددتُست َعاْاتٗدددا
ٜٚهػش تعسٖ ٟادس تعس ٟاجملتُع َٔ ايكد ِٝايديت تعًدَ ٞدٔ غدإٔ ايفدسد ٚسكد٘
يف ا ٝا ٠ايهس  ٚ ١ا ص ايرٜ ٟؿبح يف نجري َٔ ا سٛاٍ َسادفا يًشس.١ٜ
يريو سُٓٝا تكاحلٌ ٖادس ذاتا أخس ٣يفٓإ ٜعٝؼ اامساحلا َا َدع اجملتُدعخل
يهٔ ذات٘ ايفٓاْ ١مبا صًه٘ َٔ ق ِٝسص ٚخري ٚزاب ١حلا ٝدا٠خل تٓتػدٌ ٖدادس َدٔ
اضتالحلٗا ٚتتٛافدل َدع ذاتٗدا َدس ٠أخدس ٣حلعدد إٔ حتكدل يغدباعٗا ا دادٚ ٟا عٓد..ٟٛ
(دخًل ٖادس يو ايػك ١حلهٌ زقٚ ٢ضعادٚ ٠
ٚافتكددٖا ضدب ٌٝا ٛزٜدات ٚيٕ

دسز َٓٗدا أحلددا ٚاختفدل ٖدادس

ٜفتكدددٖا أسدد آخدسخل ٕ اجملداْني ال ٜفتكدددِٖ

ايٓاع)(.)7
ٖددرا ايتؿددادّ ٚايؿددساع ٜأخددر غددهالإ َغدداٜساإ يف قؿدديت (تٝتددا) ( ٚحتكٝددل
ؾشف ..)ٞسٝح ٜددٚز ايؿدساع يف ايكؿد ١ا ٚو حلدني ايطبٝعد ١حلعفٜٛتٗدا َتُجًد١
يف تٝتا اييت تفتكس يو ا دْٚ ١ٝايتشكس يهٓٗا صًو ا

إ حمص ا ٝاٚ ٠تد َٔ

. 6نفسه ،ص .33
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ٚ ١قدزتٗا عًَ ٢داٚا ٠ا َسانخل تًدو ايطبٝعد ١ايديت

جنشل يف ا فالت َٔ ضط ٠ٛا دْٚ ١ٝقٛٝدٖا ٚأدزاْٗاخل يف َٛادٗ ١ايعًدِ ا تُجدٌ
يف ايطبٝص ا ٚزحل ٞا غكسخل ؾساع مت تٓاٚي٘ يف نجري َٔ ايهتاحلدات ايعسحلٝد ١يعدٌ
أغددٗسٖا زا٥عدد١

ٝدد ٢سكدد( ٞقٓددد ٌٜأّ ٖاغددِ)خل يهددٔ ايطددازد ٠يف ايددٓـ تٓشدداش

الٝدداشا ندداَال يًعػددل ٚا دصخل يعفٜٛدد ١ايطبٝعددٚ ١حلسا٤تٗددا ايبهددس ٚقدددزتٗا عًدد٢
أزٚا ٤ايعطدددؼ ايهدددأَ حلدددايٓفٛعخل فايعالقددد ١ايددديت تبددددأ حلهساٖٝددد ١ايطبٝدددص يتٝتدددا
 ٚسافاتٗدددا تٓتٗددد ٞحلإضتطدددالّ ايطبٝدددص يطددداسست٘ ا ًُٝدددٚ ١ي اْددد٘

سافتٗدددا

يٓٝتؿددس ا ددص( ..خطددا خطددٛتني او داخددٌ خُٝتٗ داخل نددإ ٜتفددسع يف قطددُاتٗا
حلٓظسات دا٥ع١خل قايل ي٘ حلتًعجِ ٚحلػدذاعَ ١صعَٛدٖ :١دا قدد د٦دل يذٕخل ٖدٌ أقدسأ
يو نفو؟ قاٍ :حلٌ د٦ل خطفو ٜا ضاسست ٞا ُ.)8().١ًٝ
ٚنريو ا اٍ يف قؿ( ١حتكٝل ؾشف )ٞتٗذس ايبطً ١شٚدٗدا ٚعًُدٗا
ٚسٝاتٗا َٚددْٝتٗا حلعدد إٔ ؾدادفل يف زسًد ١عًُدٗا يو أزن تٝغُداز حلايؿدشسا٤
ايغسحل ١ٝا ص اير ٟالتكٝد ٙايكٛٝدخل ا ص ا ايـ اير ٟاْتظستد٘ ٚلًدل حتًدِ
حل٘.
سص ٜٛسد ا ٛدٛدات:
تكددددّ ضدددٓا ٤غددددعالٕ يف جمُٛعتٗدددا حلاْٛزاَدددا َتعدددددد ٠ا ػددداٖد يًشددددص
ٚايعػلخل يهٔ ا ص ايرٜ ٟسحلط حلدني ايسددٌ ٚا دسأ ٠يف ايٓؿدٛف سدص أضدطٛزٟ
جٌ ايب ز ٠اييت تٓطر س ٛا ايبٓ ٢ايطسد١ٜخل يهٓ٘ يٝظ ا دص ا تعدازف عًٝد٘ يف
ايعالقددَ ١ددا حلددني ايسدددٌ ٚا ددسأ ..٠يْدد٘ سددص تؿددٓع٘ خمًٝدد ١غددخٛف ايٓؿددٛف
ٚأسالَِٗخل ٜٚؿبح خمًٛقا ي٘ ؾفات٘ ا ضطٛزٚ ١ٜسٝات٘ ا ادٚ ١ٜايسٚسٝد١خل َدٔ
أدددٌ ذيددو تطددع ٢غددخٛف ايهاتبدد ١يمسؾدددَٓٚ ٙاداتدد٘ ٚعًدد ٢اضددتعداد يتكدددِٜ
سٝاتٗددا قسحلاْددا خًددٛقِٗ ايددرٜ ٟعددين ايٛؾدد ٍٛييٝدد٘ ٚا َطدداى حلدد٘ ايٛؾدد ٍٛيو
انتُاٍ ٜٗبِٗ خًٛدا.
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دد ١ؾددٛف ١ٝتٓطدد ٟٛعًدد ٢إٔ ايػدد٤ٞ

ٌُ داخً٘ ْكٝك٘خل فتُاّ انتُاي٘ ْكؿإ ٚيف ْكؿاْ٘ انتُاٍ.
ٜٚتطددع َعٓدد ٢ا ددص داخددٌ ايٓؿددٛف يو آفددام أحلعددد تؿددٌ حلدد٘ يو حلعددد
زٚسٜٛ ٞسدد حلدني ا ٛددٛدات حلأغدها ا نافد١خل َدٔ حلػدس ٚمجداد ٚآ د ١أضدطٛز١ٜخل
ٜرٜص َا حلٗٓٝا َٔ فٛازم ٜٚؿدٗسٖا يف حلٛتكتد٘خل ٜٓدصٍ حلا
ٜٚؿ عد حلايبػس يو َؿداف ا

د..١

د ١يو َؿداف ايبػدس

د ٍٛا ُدادات يو نآ٥دات َدٔ دّ  ٚدِ

ٜٚكف ٞعًٗٝا غ٦ٝا َٔ اْطاْٝت٘خل ٚجيُد ايبػس يو نآ٥ات مشع ١ٝحلال قًص.
فالجند فازقا نبريا َا حلني عطؼ خٝاٍ ا آتد٘ يف قؿد( ١ايفصاعد )١ايدرٟ
عدداؽ َؿددًٛحلا يف أزن َعػددٛقت٘خل ٚنٝددش جنشددل دْدددْات َعػددٛقت٘  ٚطدداتٗا
ايعفٜٛدد ١إٔ حتعددٌ ا ٝددا ٠تدددب يف أٚؾدداي٘خل ٚتٗبدد٘ قًبددا ٜٓددب

حلا ددص ٚايغددري٠

فٝتخًدد ٢عددٔ ؾددفات٘ نذُدداد يٝؿددبح نآ٥ددا َددٔ خمًٛقددات ا ددص ٚايعػددل .أٚ
َداحلني حلطدٌ قؿد( ١شاددس ا طدس) ايددرٜ ٟتخًد ٢عدٔ اْطداْٝت٘ يٝتشد ٍٛيو نددأ٥
مشعدد ٞخمتددازاخل أغددباعا يعطػدد٘ يو ا ددص حلعددد إٔ ؾددادف٘ ايعػددل َددع خمًٛقتدد٘
ايػُع.١ٝ
ٚايبٓ ٢ايطسد ١ٜيف قؿيت (ايفصاع(ٚ )١شادس ا طدس) تعتُدد عًد ٢ايتُداع
ٚايتكاطع ٚايٓطر ا غداٜس َدع أضدطٛز٠

ًُٝد ٕٛايدر ٟتدس ٟٚايكؿدـ عٓد٘ أْد٘

أعذددص حلتُجدداٍ َددٔ ايعدداز فددسٚدٜيت لتدد٘ حلٓفطدد٘ فػددغف٘ سبددا ٚزدددا ا
تٗب٘ ا ٝا٠خل فًُا أداحلل ا

دد ١إٔ

 ١زدا ٙ٤تصٚز ايتُجاٍ اير ٟؾٓع٘ حلٝد.ٙ

نددريو ٜتالغددٖ ٢ددرا ايفددازم حلددني ايهآ٥ددات يف قؿدد( ١زضدداي ١يو اسيدد٘)خل
فٝتطا ٣ٚعطؼ اسي٘ شٜٛع نبري آ  ١ا اسٜل يًشص َع عطؼ ايبطً ١داخٌ
ايٓـ يًعػلخل فايعػل ٜرٜص ايفٛازم َا حلني ايبػس ٚاآل .١
فهُدا دعًدٗا ايعطدؼ يو ايعػدل تهفدس حلصٜدٛع ا يد٘ مبدا جًد٘ َدٔ قدد٠ٛ
ٚضددًط ١الص دظخل ٚمبددا ًددو َددٔ دددربٚت قددادز عًدد ٢إٔ ٜٗبٗددا ايعػددل ا طً دلخل
ٚتًعٓددد٘( ..أَطدددهل حلددددٚاٚ ٠قسطددداع ٚدًطدددل يو طاٚيتٗدددا ا ػدددبٚ ١ٝنتبدددل
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ٜٓاضدددبا طبعٗدددا ٚاضدددتهاْتٗا :زضددداي ١يو

شٜٛع ...أْا ٚسٝد ...٠ايًعٓ ١عًٝو نٝش تمسندين أعداَْ ٞدٔ ندٌ ٖدر ٙا عاْدا٠؟
أزٜد سبا ٚاسدا أل ذاتدٞخل ٜٗؿدس أغدٛاقٚ ٞذاتدٞخل ٜطدهٔ َدا حلدٝين ٚحلدني دطددٟخل
أزٜد سبا ٜكدتًعين َدٔ أسدصإ دطددٚٚ ٟسدد ٠ضداعاتٞخل أزٜدد ٙسبدا قٜٛدا دبدازا ال
ٜعدددسف ا

خل أزٜدددد ٙسبدددا طدددو حلتالحلٝدددص زٚسدددٚ ٞخيًدددل سػدددسدات داَٝددد ١يف

ْفطٞخل ايًعٓ ١عًٝوخل اضتذص يٚ ٞي ٛسٚ ٠اسد.)9()٠
ايعطؼ ذات٘ دعٌ شٜٛع ٜهفس حلؿفات٘ ا يٜٚ ١ٖٝٛتُٓ ٢إٔ ٜؿبح عبددا
سي٘ آخس قادز عً ٢إٔ ٜٗب٘ سبا سكٝكٝا ٚاسددا( ..يف

ظدات قددزٖا ايبػدس حلدآالف

ايطٓني َٔ ؾُل اسي٘ شٜٛع ٚاستذاحل٘ دِْٗٚخل ترنس نٌ َٔ عػل َٔ ْطدا٤
ٚاآلٖدداتخل ناْددل ضًطددً ١طًٜٛددَ ١ددٔ ايعػددل ٚايعػددٝكاتخل عػددل ٖددرياخل ٜٛٚزحل داخل
ٚالتٛف داخل ٚيْتٝددٛحلٞخل ٚدٜددٕٛخل َٚا ٜداخل ٚتددُٝظخل ٜٛٚزْٝددّٛخل َٝٓٚددٛشٜٔخل ٚأٚز َٜٛٓداخل
ٚضدد ًُٞٝٝا ًُٝد١خل ٚايهُٓٝد١خل ٚداْدداٟخل ٚيٝددداخل ٚايهددجري ايهددجري َددٔ ايًددٛاتْ ٞطددٞ
أ

ددا .ٖٔ٤ذام آالف ايٓطددا٤خل عددسف نددٌ آٖددات ٚاْهطددازات ايعػدلخل ٚيهٓدد٘ َددا شاٍ

ٜتُٓ ٢ايعػلخل َا شاٍ

ًِ حلًشظ ١سصخل صٓ ٢ي ٛنإ ي٘ ٖ ٛاآلخدس ييد٘ يريضدٌ

ييٝددد٘ زضدددايٜ ١تكدددسع فٗٝدددا ندددٜ ٞرٜكددد٘ ايعػدددل ا كٝكدددٚ ٞيددد ٛدددسٚ ٠اسدددد ٠يف
ا ٝا.)22().٠
ٖرا اسي٘ ايرٜ ٟتٛم او ا ص أداب اضتغاث ١اسْطٚ ١ٝخًدل دا ٖدادٜظ
ييدد٘ ا ددٛت يٝكددب

زٚسٗ داخل يف داليددٚ ١اقددشٚ ١ناغددف ..١نُددا يْدد٘

ٜطتطددًِ

ايدد ١ايكددعش ايدديت داُٖتدد٘ ٚقٗددس زابدد ١ايعػددل حلايػددسب ٚحلددأٚاَس شادددس ٠صٓددع
ٚؾ ٍٛزضا ٌ٥ايعػام يي٘ٝخل حلُٓٝا ا ْطٚ ١ٝادٗل َؿريٖا حلسقا.٤
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َٚددا ًٜفتٓددا يف ايٓٗاٜدد ١إٔ ايهاتبدد ١تعتُددد يف أاًددص ايٓؿددٛف عًدد ٢حلٓٝدد١
ضددسد ١ٜذات طدداحلع يخبددازٟخل ايطددازد فٗٝددا َددٔ خددازز ايددٓـ ٜدددٜس دفدد ١ا دددخ
ٜٛٚدٗ٘  ٚايًغ ١غاعس ١ٜحتتف ٞحلا ُايٝات ايتكًٝد ١ٜيًطسد.
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