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قسا ٠٤يف غ٬ف زٚا" ١ٜأعػكين" يًسٚا ١ٝ٥د .ضٓا ٤ايػعٕ٬


عةداإلي٘ بٓٗداز

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

إذا نإ ايػعس ٖ ٛدٜٛإ ايعرسث قرد ا نرإ ايسٚاٜر ١ايٝر ّٛجةرٛأد َهاْحر٘
ٚأؾررةعخ ٖرر ٞدٜررٛإ ايعررسث يف ايٛقررخ ايررسأٖح غرراٖد ٠عًرر ٢ظٝرراجِٗ  ٚررازبِٗ
ايفهسٜررررٚ ١ا٫شحُاعٝرررر ١الدٜرررررٚ ١ايحعدٜرٝرررر ١أٜكرررراح ٚإذا ناْررررخ ايسٚاٜرررر ١يف
ايكرررسْني ٚ 19 ٚ 18يف ايغرررسث ددٜررردا قرررد اضرررحٛاعخ إٔ جعررررس رررا عًر ر ٢أبٛجٗرررا
َٚػرسٚعٝحٗا يف َردازع نًطررفَ ١ٝعٓٝر ١أَرردجٗا ٚأنسجٗرا بٓعسٜرراد اقرا٤د ررا
ايٛسٜل َٚدجٗا بحأ٬ٜٚد خمحًف١ح دمد ايسٚا ١ٜايعسب ١ٝعً ٢عهظ ذيرو ْػرأد
يف غسط جازشم ٞخمحًفح بعٝد ٠عٔ ايعً ّٛالدٜرٚ ١جهاًَٗاح مما شعًرٗا جُٓرٛ
ٚجرتعررسخ رررازط ايٓعسٜرر١ح ٚجعرررب عررٔ َطررازٖا ايررراج /ٞاخلرراف ٚعررٔ أضررً٦حٗا
اخلاؾٚ ١احملسقٚ ١عٔ جٛٛزٖا املح٬ظل بعٝدا عٔ نًطفاد مجاي ١ٝج٪نسٖا.ؼ1غ
َٔ شٗ ١أرس ٣إذا اعحربْا قؿٝدْ ٠اشى امل٥٬ه" ١غط ٬يًعاز" قد ظككخ
يف اجملاٍ ايػعس ٟذٛز ٠عًٖ ٢را ايفهس ايعسٚب ٞايرنٛز ٟناْر٘ سمرل يٓرا ايكرٍٛ
إٔ ْعحرب زٚا" ١ٜأعػكين" ذٛزْ ٠اعُ ١عًٖ ٢را ايفهس ايرنٛز ٟايعسٚبر ٞأٜكراح
ٖرا ايفهس املحغٛسع ايررٜ ٟطرُػ يٓفطر٘ برإٔ زمٗرس ٜٚةرٛش ررا ٜػرعس بر٘ ا راٙ
اجلٓظ اآلرسح ٖرا اجلٓظ أ ٚايٓٛخ (اجلٓدز) ايٓطا ٞ٥أ ٚايٓط ٟٛسمسُّ عًٝر٘ َرا
سمٌٗ يٓكٝك٘.
ظني ْغٛف يف َنت ٖر ٙايسٚا٬ْ ١ٜظغ بإٔ ناجةحٗا َٚةدعحٗا جغٛف
يف أعُرام املرسأ ٠ايػرسق( ١ٝايعاغرك )١يحعررب بػرهٌ زَٚاْطر ٞناقرػ عرٔ نرٌ َرا
زمٝؼ يف ؾدزٖا ا ا ٙايسشٌ (املعػٛم) يف شَٔ أقع ٢ن ٘ٝايعػل آيٝرا ٚيرٝظ
 شاَع ١حمُد اخلاَظح ايسباطح املغسث.
 .1أْعسح ْعس ١ٜايسٚاٚ ١ٜايسٚا ١ٜايعسب١ٝح د نٝؿٌ دزاطح املسنص ايركايف ايعسبٞح ط 1ح 1999ح ف 6
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إْطاْٝاح يحةك ٢ج ١ُٝايعػل ٖر ٞاملُٗٓٝر ١عًر ٢زٚاٜر" ١أعػركين" يف نرٌ نؿر ٛا
اخلُظ أ ٚأبعادٖا اخلُظ.
 1ررر عٓٛإ زٝ٥ظ " أعػكين".
ٜحهر ٕٛايعٓررٛإ َرٔ نعررٌ (أعػرلُ) ايررٜ ٟرردٍ عًرر ٢املكرازعٖٚ ١رر ٞدٝررٌ
برردٚزٖا عًرر ٢ايررصَٔ الاقررس ٚاملطررحكةٌ ٚناعررٌ ٖرررا ايفعررٌ قررُ املررحهًِ "أْررا
ايعاغلُ" ايررٖ ٟر ٛايهاجةر ١أ ٚايرراد املةدعر١ح ٖٚررا ٜ ٫عرين أْٓرا أَراّ ضر  ٠ذاجٝر١ح
نةايسغِ َٔ ٚزٚد ؾٛز ٠ايهاجةٚ ١اييت ضٓفسد را قرسا ٠٤راؾر ١يف ٖررا ايحعًٝرٌ
جررسد أٜكررا ٜررا ٤املررحهًِ ناضررِ ٜعررٛد عًرر ٢ؾرراظة٘ أ ٟعًرر ٢ناعررٌ نعررٌ (أعػ رلُ)
ٚجفؿٌ بُٗٓٝرا ْر ْٕٛجُطرُ ٢يف ايٓعر ٛايعسبر ٞبٓر ٕٛايٛقاٜر١ح ٖٚرر ٙايٓر ٕٛررابر١
شطس بني ايفعٌ املكازخ ايداٍ عً ٢املحهًِ ٜٚرا ٤املرحهًِ ايريت ٖر ٞقرُ َ /فعرٍٛ
ػلُ أٜكاؼ2غ
ب٘ٚ .ايعػل يف ايًغ :ٖٛ ١اإلغساّ بايٓطا٤ح  ٖٛٚاي َع َ
نايعاغلُ ٚاملعػٛمُ ٚاظدح ٚنٔعٌ ايعػل َٖ ٛسجةَ َٔ ١ساجت الرتٓ ايررٟ
دمررد يرر٘ يف ايًغرر ١ايعسبٝررَ ١ررا ٜصٜررد عررٔ ضررحني ا
ايًغررر ١ايعسبٝررر ١ضرررٝد نرررٌ أ

رراح ُٜٚعحرررب ايعػررل يف قررٛاَٝظ

رررا ٤الررتٓ َٚعٓرررا :ٙايفرررسط ٚاإلنرررساط يف الرررتح

ٚإعصررراث احملرررت بررراحملةٛث ضرررٛا ٤يف ظايررر ١ايعفررر ١أّ يف ظايررر ١ايفصرررٛز .نُرررا إٔ
ايعػل ٜحٛيدُ  ُٜٛٓٚيف ايكًتح ٚنًُا ق َٟٛاشداد ؾاظة٘ متادٜا ن.٘ٝ
يف ذكانحٓررا ايعسبٝررٚ ١يف ايػررعس ايعسبرر ٞبؿررف ١أرررـ ٚايرررٖ ٟرر ٛدٜررٛإ
ايعسثح دمد إٔ نعٌ ايعػل ٚايحؿسٜػ ب٘ عْٝ٬رٜ ١هرَ ٕٛرٔ ايسشرٌ ا را ٙاملرسأ٠ح
ْٚادزا َا قسأْا يعاغكاد عسبٝاد ٜحغصئ يف ايسشاٍح إ ٫إٔ زٚا ١ٜأعػكينؼ3غ
قًةخِ املٛاشَٓٚ ٜٔعحٓا ذٛز ٠نهسٚ ١ٜإبداع ١ٝجطر يف ا ٫را ٙاملعرانظ
قدا عً ٢ذكانحٓا اييت عًُ٤حٓا ٚجعًُٓا يف َدازضٗا إٖٔ ايةٛشَ بايعػل ٚا٫نحخازَ ب٘
 .2جمٌُ ايًغ١ح ٫ب ٞالطني امحد بٔ نازع بٔ شنسٜا ايًغٟٛح دزاضٚ ١دكٝل :شٖ عةداحملطٔ
ضًٛإح َ٪ضط ١ايسضاي١ح اجلص ٤ايرايزح ط 1ح 1984ح ف 668
ٚ . 3شت ايحرن بإٔ ايسٚا ١ٜاي ّٛٝنُا ضةكخ ا٫غاز ٠يريو محًخ املػعٌ َٔ ايػعس ٚأؾةعخ ٖٞ
دٜٛإ ايعسث.
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ٜ ٫هرر ٕٛإَ ٫ررٔ ايسشررٌ ايرررٜ ٟةكرر ٢نعررٌ ال رتٚ ٚايعػررل ٚا رر ٣ٛحمؿررٛزا نٝرر٘
ٚعً .٘ٝ٭ٕ ذيو َسجةط بايػسفح غسف ايكة ١ًٝنةعا.
 2ررر ؾٛز ٠ايغ٬ف ندي ٌٝأٜكSigne iconique/ْٞٛ
عًُٓا يف ايطٛٛز ايطابك ١عً ٢إيكا ٤ايك ٤ٛعً ٢بٓٝر ١ايعٓرٛإ جسنٝةٝراح
ٚدمررد أْرر٘ َررٔ ايرر٬شثٔ ايحٓةٝرر٘ عًرر ٢إٔ ٖررر ٙايةٓٝرر ١جًحكررٚ ٞجحهانررٌ َ ر ؾررٛز٠
ايغرر٬ف ايرريت جػررهٌ ْؿررا خمحؿررسا إٕ

ْكررٌ غرراَ ٬يعُرر ّٛايسٚاٜرر١ح ذيررو إٔ

ؾررٛز ٠ايغرر٬ف َسنةررَ ١ررٔ يكٛرر ١أَ ٚػررٗد ٚاظررد ي ارحٝررازٚ ٙجٛيٝفرر٘ بًُطرر١
نٓٝررٚ ١بعررني اظرتانٝرر ١عًُررخ بهررٌ بازعرر ١جكٓٝررَِٝٓٗٚ ١رر ١عًرر ٢ايؿررٛزٖٚ ٠رر ٞيف
غسن ١املْٛحاط نٜ ٞحِ إرساشٗا بٛسٜكٚ ١َٝٓٗ ١اظرتان ١ٝأٜكا .ؼ4غ
إٕ ايؿررٛز ٠املةرٛذرر ١عًررر ٢ايغرر٬ف دحررٌ الٝرررص ا٭نرررب عًررَ ٢طررراظ١
ايغ٬ف بسَح٘  ٖٞٚؾٛز ٠ايهاجةْ ١فطٗا (د ضٓا ٤ا٫يػعٚ )ٕ٬اييت جكر" :ٍٛداُ٥را
أق ؾٛزجٞح يٝظ ٭ْٗا مجٚ ١ًٝيٝظ ٭ْٗرا قةٝعر١ح ٚيرٝظ ردف اضحعساقرٞ
بأ ٟغهٌح أزٜد َٓٗا إٔ ٜعسنين ايكاز." ٨ؼ5غ
ؾساظٟ١ح  ٫ض٪اٍ ايؿعف ٞأغف ٢غًًٓٝا نكسا ٤ر ٙايسٚاٜر ٫ٚ ١شرٛاث
ناجةحٗا نريوح يهٓٓا ُْطَرٜٛسُ عًر ٢قر ٍٛايهاجةرٚ ١يرٝظ ردف اضحعساقرٞح ٖررا
اجلررٛاث ٚظررد ٙنرراف عًرر ٢إٔ ايؿررٛز ٠جعحرررب عحةررَ ١ررٔ عحةرراد ايٛيررٛط إ املررنت
احمله ٞبني دنيت زٚا ١ٜأعػكين.
َٚعًرررر ّٛإٔ ايؿررررٛز ٠يف عاملٓررررا ايعسبرررر٫ ٞشايررررخ يف ظاشرررر ١إ ايرر ردٓزع
ٚايحعًٝررٌ ضررٛا ٤يف املرردازع ٚاملعاٖررد أّ يف اجلاَعرراد ايعسبٝرر١ح نٜ٬ررصاٍ ايرررٚم
ايعسبررر ٞايعررراّ قاؾرررسا ررررر إٕ

ٜهرررٔ َحخًفاررررر يف جعاًَررر٘ َرر ايؿرررٛز ٠نرررٓـ

ٚنخٛاث نين ٚذكايف ٚنهسٟح يٓحأٌَ ايؿٗٛز اييت دزضٓاٖا ُْٚدزضٗا يحَٝ٬ررْا
 َٔ٪ٜ . 4ز ٕ٫ٚبازد َٔ شٗح٘ بإٔ ايؿٛز ٖٞ ٠ا٭رس ٣رٛاث ح ٖٚرا اخلٛاث هٔ جفهٝه٘ ٚجفط ٙح
جكسٜةا ٟبا٭دٚاد املػابٗ ١اييت ُٜكسأ ُٜٚفطٓس بٗا ايٓـ ا٭دب.ٓٞ
 . 5قٓا ٠ايػسق2020 ١ٝح بسْاَض :أنساف الدٜزح https://youtu.be/sexxQ-z9iAQ
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ٚجًُٝراجٓا يف املدازع ٚيف املكسزاد ايدزاضرَ ١ٝرٔ ايرسٚر َرسٚزا با٫بحردا ٞ٥إ
خ يف ايغايرت يحرصٜني ايرٓـ
اإلعداد ٟإ ايرراْ ٟٛايحرأًٖٞٝح دمردٖا ؾرٛزا ُٚقرع ِ
املًفٛظ املسانل ملرا ٖر ٛحمهرَٚ ٞهحرٛثح يف ظرني إٔ ايؿرٛز ٠زمرت إٔ ُٜٓعرسَ إيٗٝرا
نرٓـ قرا ِ٥ايرراد ٖٚر ٞيف ظاشر ١إ دًٝرٌ ٚجفهٝروح ٖٚررا َرا ْؿرة ٛإيٝرر٘ يف
ٖر ٙايدزاض َٔ ١ر ٍ٬غ٬ف زٚا " ١ٜأعػكين".
 -1عًٜ ٢طاز ايغ٬ف ٚقُٔ َسب ؾغ نحت ْٛخ ٖرا ايعُرٌ ا٭دبر" ٞزٚاٜر/١
 "NOVELممرررا زمعرررٌ زٚاٜررر" ١أعػررركين" جعًرررٔ َرررٔ ايةداٜررر ١عرررٔ اْحُاٗ٥رررا
جلٓظ أدب ٞعٓٛاْ٘ :ايسٚاٚ .١ٜنُا ضةكخ اإلغاز ٠منا ٖررا ايٓرٛخ ا٭دبرَ ٞر
ؾعٛد ايٛةك ١ايةٛزشٛاشٚ ١ٜاعحٗ٥٬ا املطسش ا٫قحؿادٚ ٟايطٝاض ٞبرد٤ا َرٔ
ايكررسٕ ايطررادع عػررسح نُررا ايسٚاٜرر ١و جعسنٗررا شٛيٝررا نسٜطررحٝفا ايحعسٜررف
ايحاي ٖٞٚ ٞجكًٜٛ" :ٍٛل اضِ ايسٚا ١ٜيف ايغايت عًر ٢بٓٝراد ظهاٝ٥ر ١غردٜد٠
ايحٓٛخح ٖٓاى زٚاٜاد إغسٜكٝرٚ ١زٚاٜراد عانفٝرٚ ١زٚاٜراد غرٛازٚ ١ٜزٚاٜراد
ْفطرر١ٝح نررْ ٫ ٞرررنس إ ١٫بعررا املغرراٜساد ايرريت ٜػررًُٗا املؿررًٛػٚ .نررٌ
حمهررٜٓ ٞةرررل َررٔ إنرراز املًعُرر ١أ ٚالهاٜرر ١ايػررعة ١ٝهررٔ جطررُٝح٘ زٚاٜرر١
غررس ١ٜٛإٔ ٜهرر ٕٛنررايف ايٛررَ ٍٛررٔ د ٕٚإٔ ُٜعٛرر ٢خلؿٛؾررٝاج٘ جعس ٜرفْ
دقٝلْ".ؼ6غ
ٚعٓد ا ٓغاز ٟشٛزط يٛناجؼ يف نحابْ٘" :عس ١ٜايسٚا "١ٜايؿرادز عراّ
(ٚ )1920جًُٝرررر ٙيٛضرررٝإ غٛيررردَإ يف نحابررر٘ "دناعرررا عرررٔ عًرررِ اشحُررراخ
ايسٚاٜررر )1964( ١إٔ ايسٚاٜررر ١قؿررر ١هرررز َحررردٖٛز بٛضرررآَ ٌ٥عٛررر ١يف
جمحُ َحدٖٛز عٔ ق ِٝأؾ ١ًٝيف َٓعٛز اية ٌٛاإلغهاي .ٞؼ7غ
Julia kristiva, le texte du roman, Mouton publichers, paris, new . 6
york,1970,p 15 -18
 . 7أْعس :املطدع ٚايهحاث" قسا ٠٤يف زٚا ١ٜايًـ ٚايه٬ث" د عةد اجلً ٌٝبٔ حمُد ا٭شدٟح ط1ح دشٓرب
2007ح ف 45
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ٚ -2يف أضررفٌ ايغرر٬ف ًْعررغ اضررِ ايٓاغررس (أَررٛاط يًٛةاعررٚ ١ايٓػررس ٚايحٛش ٜر )
َٚكسٖررا عُررإ ر ا٭زدٕ يحعدٜررد ايٛاشةرراد ٚالكررٛم بررني ايهاجةررٚ ١ايٓاغررس
حمًٝا ٚقٛسٜا ٚدٚيٝا.
-3اضِ ايهاجة:١
ٜررسد اضررِ د ضررٓا ٤ا٫يػررع ٕ٬دررخ عٓررٛإ ايسٚاٜرر١

ررط أؾررغس ظصُررا َررٔ

اخلط اير ٟنحت ب٘ ايعٓٛإ ايسٝ٥ظح مما ٜردٍ عًر ٢إٔ يًعٓرٛإ أُٖٝر ١نررب٣
عً ٢ظطاث اضِ ناجة ١ايعٌُ ايسٚا.ٞ٥
إٕ َٔ ٜحاب إبداخ ايٓطا ٤ايعسبٝاد يف َٜٓٛا ٖراح ٜ ٫ػو لعر ١برإٔ ايهاجةر١
املةدع ١ضٓا ٤ايػع ٕ٬ايريت جهراد جهر٪َ ٕٛضطر ١إعَٝ٬ر ١قاُ٥ر ١ايررادح نٓػرانٗا
نحابٚ ١إبداعا ٜرٛاشْ ٟػرانٗا ٚأيكٜٗرا ايردا ِ٥عًرٚ ٢ضرا ٌ٥ايحٛاؾرٌ ا٫شحُاعٝر١
َررٔ شٗرر١ح ٚعًرر ٢ايكٓررٛاد ايحًفصٜررٚ ١اإلذاعٝرر ١يف بًرردٖا ٚيف بًرردإ اخلًررٝض عًرر٢
ايطٛا َٔ ٤شٗ ١ذاْٚ .١ٝا٫عرتاف بٗا نهاجةَٚ ١ةدعْٚ ١اقد ٠عسب ١ٝازجكر ٢إ
ظدٚد َٓعٗا َا ٜصٜرد عًر ٢ايطرحني شرا٥ص ٠جرص ٜٔبٗرا َهحةٗرا ايعراَس ٠جكردٜسا را
ٚملٛاقفٗا ٢ ٚزِٜ٩حٔٗا يًعا ايعسب ٞيف زآٖ٘ إبداعا ْٚكدا.
 -4ؾٛز ٠ايغ٬ف ندي ٌٝأٜكSigne iconique ْٞٛ
َاداَخ ايؿٛز ٠نعحةرَ ١رٔ عحةراد ٖررا ايعُرٌ ا٭دبرٞح ٚشرت عًٓٝرا نكرسا٤
ٚنررريو ندازضررني ْطررٝإ ؾرراظة ١ايسٚاٜرر١ح ٚأْٓ ٤٫عررس إ ؾررٛزجٗا عًرر ٢أْٗررا
جمسد ؾٛز ٠نٛجٛغسانُٚ ١ٝقعخ يغسر مجايٜ ٞرص ٜٔغر٬ف ايسٚاٜر١ح إذِ ٚشرت
عً ٢ايكاز ٨ايٓة ٘ٝإٔ ٜ ٫هحف ٞبفعٌ ايٓعس إ ايؿٛز٠ح برٌ ٜعُرد ٜٚعحُرد عًر٢
اإلبؿاز نٗٝاح ٚعًُ ١ٝاإلبؿاز نُا َٖ ٛعً ّٛختحًف عٔ عًُ ١ٝايٓعس.
إٕٖ ايؿٛز ٠ايفٛجٛغسانٝر ١نُرا  ٫شمفر ٢جٓكرٌ عرددا َرٔ املعٝٛراد ايركانٝر١
ٚا٫شحُاعٝررٚ ١ايفهسٜرر ١بررٌ ٚظحرر ٢ايدٜٝٓرر١ح د ٕٚإٔ ْغفررٌ أْٓ ٚطررَ ٢ررا متازضرر٘
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ايؿٛز َٔ ٠جأذ عً ٢املػاٖد  /املحًكَٚ ٞا ٜطكٖ ٘ٛرا ا٭ر َرٔ جفطر عًر٢
ايؿٛز ٠يف ظد ذاجٗا .ؼ8غ
جحُٝرص ايؿرٛز ٠بحؿررٛزاد راؾر ١متٝصٖررا عرٔ ايًغررٚ ١عرٔ ضررا٥س ايسَرٛش ايرريت
جحٝػ ايحعة ٖٓٚا ْحهًِ بايكسٚز ٠عرٔ اجملراٍ اجلُرايًَٚ .ٞرحكط ٖرر ٙايؿرٛز٠
نٛضٝط رر  ٖٛٚبد ٕٚغو َؿٛز حمرتف رر ٜٓكٌ إيٓٝا َعًَٛاد َٚػراعس ٜسٜرد
ايعُرٌ ايسٚا٥رر ٞاملًفررٛظ إٔ زمعًررٗا يف ركررُ٘ ٚإذا نرإ شرراى أَٚررٜ ٕٛكرر ٍٛبررإٔ
ايؿررٛز ٠ؾٔ ر ِٓ ُٛايعررا ٚيهٓٗررا ؾٔ رَِٓ ٛػرر ْٙٛإ ِذ عًرر ٢ايررسغِ َررٔ ٚاقعٝحٗررا

ررربٓا

ٚجطعسْا يف اشدٚاشَ ١ٝا جٓكً٘ نُا جأضسْا يف غْ ٤ٞسا ٙبأّ ايعني .ؼ9غ
يرررا سمررل يٓررا ايكرر :ٍٛإٕ ايؿررٛز ٠يغرر ١بؿررسٜ ١ٜررحِٗ عربٖررا جٛيٝررد ايعدٜررد َررٔ
ايد٫٫د  َٔٚدارًٗاح ٖٚر ٙايًغ ١بايغ ١ايرتنٝت ٚايحٓرٛخح إذ ضٓطرحٓد َرٔ أشرٌ
بٓاٗ٥ا إ َهْٛني:
ا٭ٜ :ٍٚعحُررد عًرر ٢ايعَ٬رر ١ا٭ٜكْٝٛرر١ح ٭ٕ ايؿررٛزٖٚ ٠رر ٞعَ٬رر ١أٜكْٝٛرر ١نررٞ
جُٓحضَ َعاْٗٝا جطحٓد إ املعٝٛاد اييت ٜٛنسٖا ايحُر ٌٝا٭ٜك ْٞٛناْحاط بؿرسٟ
ملٛشٛداد نةٝع ١ٝجاَ ١نايٛش٘ ذ ٟاملٛاؾفاد اخلاؾَ ١رر ٬عًر ٢غر٬ف زٚاٜر١
أعػرركينح ٚجطررحٓد َررٔ شٗرر ١ذاْٝرر ١إ َعٝٛرراد َررٔ نةٝعرر ١أرررس ٣جحعًررل رررا
هررٔ جطررُٝح٘ بايحُرٝررٌ ايحػرره ًٞٝيًعررا٫د اإلْطرراْ ١ٝأ :ٟايعَ٬رر ١ايحػرره١ًٝٝ
ْٚكؿد بٗرا ا٭غرهاٍ ٚاخلٛرٛط ٚا٭يرٛإ ٚايرتنٝرتح ٭ٕ املكرُ ٕٛأ ٚاملكراَني
ايد٫يٝرر ١يًؿررٛزٖ ٠ررْ ٞحرراط جسنٝررت زمُ ر َررٔ ظٝررز اْ٫حُرراَ ٤ررا بررني ايةعررد
ا٭ٜكرر( ْٞٛايحُرٝررٌ ايةؿررسٚ )ٟبررني ايةعررد ايحػره ًٞٝجمطرردا يف نررٌ َررا دٜٛرر٘
ايؿررٛزَٚ ٠ررا ٖررَُ ٛررٛدخْ نٗٝررا َررٔ أغررهاٍٖ ٣ررَ ٞررٔ ؾُررٓ ٚإبررداخ اْ٫طررإ (ايرٝرراثح
املانٝررراطح ا٭يرررٛإح اخلٛرررٛط إعٚ )....جعرررد ايؿرررٛزَ ٠رررٔ ٖرررر ٙايٓاظٝرررًَ ١فٛظرررا

 . 8شاى إَٔٛٚح ايؿٛز٠ح جسمج ١زٜحا اخلٛزٟح َسنص دزاض ١ايٛظد ٠ايعسب ١ٝط 1ب ٚد أبس .2013 ٌٜف7
ْ . 9فط٘ح ف .12
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بؿررررسٜا َسنةررررا ٜٓررررحض د٫٫د اضررررحٓادا إ ايحفاعررررٌ ايكررررا ِ٥بررررني َطررررحٜٛني أٚ
عَ٬حني خمحًفحني ُٖا ايع ١َ٬ا٭ٜكٚ ١ْٝٛايع ١َ٬ايحػه١ًٝٝحؼ10غ
نهٝرررف ْكرررسأ ٖررراجني ايعَ٬رررحني يف ؾرررٛز ٠ؾررراظة ١ايغررر٬فح ٚايررريت ٖرررٞ
ناجة ١ايسٚا ١ٜيف اآلٕ ْفط٘و
أ) ايعَ٬رر ١ا٭ٜكْٝٛرر :١هٓٓررا ايكرر ٍٛإٕ ٖررر ٙايؿررٛز ٠ايفٛجٛغسانٝرر ١املةرٛذرر١
عً ٢ايغ٬ف  ٫جهػرف عرٔ نةٝعحٗرا يًٓراظس إيٗٝرا أ ٚيكازٗ٥را  ٫ٚعرٔ ٖٜٛر١
ؾرراظةحٗا بايطررٗٛي ١املحٛقعرر .١نٗٓرراى ناؾررٌ قررٚ ٟٛشررٖٛس ٟب رني ايعرراٖس
ٚايةررانٔ يف ٖررر ٙايؿررٛزٖٚ ٠ررَ ٛررا ٜرردنعٓا يًحطرراَ :ٍ٩ررا ايررسابط بررني املعٛرر٢
ٚاملسٚ ٞ٥املٝرٛظ ٢بر٘ يف ٖرر ٙايؿرٛزو َٚرٔ أٜرٔ جطرحُد ٖرر ٙايًكٛر ١قردزجٗا
عً ٢اضحهٓاَٛ ٙقٛعٗا  ٖٞٚجطرعَ ٢رٔ نرٌ ذيرو إ رًرل جمُٛعرَ ١رٔ
الا ٫د ايركان ١ٝاخلاؾر ١بف٦ر ١اشحُاع١ٝرر ذكانٝر ١جٓحُر ٞإ ْطرل ذكرايف
َعنيو
إٕ ايكررسا ٠٤املحأْٝرر ١يعٓاؾررس ايؿررٛزٖ ٠ررٚ ٞظرردٖا ايهفًٝرر ١إلزمرراد ايٛظررداد
ايد٫يٝرر ١ايرريت باَهاْٗررا إٔ جكٛدْررا إ بٓررا ٤عررا د٫يررَٓ ٞطررصِ بررني َعٝٛرراد
َٚفسداد ٖر ٙايؿٛز ٠ايفٛجٛغسان .١ٝؼ11غ
 :1-4املفسد ٠ا٭( : ٚاجلةني)
بررد ٕٚغرروح ٜػررهٌ شررةني املررسأ ٠إظرردَ ٣فررسداد مجا رراح ضُررُهُ٘ ٚنٛيٝرر٘
عسق٘ ٚيُْٛر٘ ..نرٌٗ ذيرو ٜعرد َفرسدَ ٠رٔ َفرسداد مجراٍ شرةني املرسأ ٠إ ٫أْر٘ يف
ٖر ٙايؿٛزْ ٠ساَُ ٙغ ٢ٛبكُاؽ أ ٚيٓكٌ:

صتُ عٔ ايسا ٞ٥ز ١ٜ٩مجراٍ
ُازَٜ ٣ع ُ

ٖرا اجلةني ا٭ْرٚ .ٟٛبد ٕٚغو ٜعحرب اخلُٔاز ر بعٝدا عرٔ د٫يحر٘ ايدٜٝٓر ١ر َاْعرا

 . 10أْعس :ايطُٝٝاٝ٥اد َفاُٖٗٝا ٚجؿٓٝفاجٗا يطعٝد بٓهساد ؾـ  88ر 89
 . 11ازجأٜٓا إٔ دمعٌ نٌ شص َٔ ٤ايؿٛز ٠رراب ١املفسد ٠ايًغٚ ١ٜٛاييت  ٫جهػف عٔ َعٓاٖا جاَا ٚناَ٬
إ ٫يف إناز ايهٌ اير ٖٛ ٟاجلًُ.١
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ٚظاشةا يد ٣املسأ ٠أغًٚ ٢أمجرٌ َرا جغٖٓر ٢بر٘ ايػرعسا ٤عًرَ ٢رس ايعؿرٛز أٖٚ ٫ر" ٛ
غَ ِعسُ زأضٗا " نُا ضٓس ٣يف املفسد ٠ا٭ر  َٔ ٠دًٖ ٌٝر ٙايؿٛز .٠ؼ12غ
 :2-4املفسد ٠ايراْ( :١ٝالاشةإ)٢
الاشةإ يف ايًغُٖ ١ا ايععُإ نٛم ايعٓٝني بايػعِ ٚايًعِ .ؼ13غ
ٚيف ٖررر ٙايؿرررٛزٝ ٠رررٌ الاشةرررإ إ ا٫ضرررحكاَ١ح ٚايدزاضررر ١ايٓفطررر١ٝ
لاشيبِ املسأٖ َٔ ٠را ايٓرٛخ جكر :ٍٛإُْٖٗ٢را جحؿرفإ برأَس :ٜٔايؿر٬بٚ ١ايٛاقعٝر١ح
نُا أُْٗا َٛق ذك ١ا٭غرخاف احملرٛٝني بٗراح ٜٚرد ٕ٫أٜكرا عًر ٢أْٗرا اَرسأ٠
عك ٫ ١ْٝ٬اْفعاي ١ٝد ٕٚإٔ ْٓط ٢جغٓٓ ٞايػعساٚٚ ٤ؾف ا٭دبا ٤لاشةٔ ِٞاملسأ ٠برر
(ا  )ٍ٬نُا غةٗاُٖا بر (ظسف ايٓ )ٕٛإ غ ٖا َٔ ايحػةٗٝاد اييت جصررس بٗرا
دٚا ُٜٔٚايػعس ايعسب.ٞ
الاشةإ ُٖا إظدَ ٣فرسداد اجلُراٍ عٓرد املرسأٚ ٠يرريو شرا ٤ايٓٗر ٞعرٔ
َُْ رـ ٢غررعس الرراشةنيح ٚنعررٌ اي رُٖٓـ ٢شررا٥ص يًُررسأ ٠يف مج ٝر شطرردٖا إ ٫عًرر٢
ظَاشةِٗٝا ٜٚطحٓد ايفكٗا ٤باآل ١ٜايكسآْٚ ( ١ٝ٭َسِْٗ نًٝغ ٕ رًرل ا)) ايطر٪اٍ
ٖٓا :أيٝظ ْحرف ٚمنرـ ايػرعس َرٔ مجٝر اجلطرد جغر ٝخلًرل ا)و إذٕ املطرأي١
جحصاٚش جغ ٝاخلًل اير ٟشٗس ب٘ ايفكٗا ٤أ ٚايفك٘ أّ اير ٟضهحٛا عٓ٘ح نٗ ٛنٗرِ
ظطت زٜ٩حِٗ ٚأذٚاقِٗ ٚجرٚقِٗ جلُاٍ ظاشيبِ املسأ ٠نعسَٛا َا أزادٚا ٚأشاشٚا
َا أزادٚا .ايػاٖد عٓدْا يف نٌ َا ق ٖٛ ٌٝإٔ ظاشيبِ املسأٜ ٠عحربإ أظرد َفرسداد
اجلُرراٍ يف ٚشٗٗررا ٖٚرررا اجلُرراٍ ٚاقررػ يف ايؿررٛزَ ٠ررٔ رًررٌ ايعٓاٜرر١

ُرراٍ

 ٌُٝ ٚالاشةني.
 :3-4املفسد ٠ايراير( :١ايعٓٝإ)
ٜ . 12عحرب غعس املسأ ٠يف اجلاًٖ ١ٝعٓٛإ مجاٍ املسأ ٠بطٛادٚ ٙنٛي٘ح أَا قؿ٘ نهإ َعٝةا ٜ ٫ٚه ٕٛإ يف
ظاي ١الصٕ عً ٢نكدإ قسٜت أ ٚظةٝت.
 .13جمٌُ ايًغ ١٭ب ٞالطني أمحد بٔ نازضظ بٔ شنسٜا ايًغٟٛح زاضٚ ١دكٝل  :شٖ عةداحملطٔ
ضًٛإح َ٪ضط ١ايسضاي١ح اجلص ٤ا٭ ٍٚح ط 1ح 1984ح ف.267
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ناملررا جغٓرر ٢ايػررعسا ٤بعٝرر ٕٛايٓطرراٚ ٤اعحررربٚا إٔ ضررس مجررا ٔ ٜهُررٔ يف
أعٝررٓٗٔح ضررٛا ٤جعًررل ا٭َررس بايػررعس ايكررد ِٜايررر ٟغررة٘ عٓٝررا املررسأ ٠بعٝرر ٕٛاملٗررا
ٚايعةرراٚ ٤ايكٛررا ٚايةكررس ايٛظػرر ٞأِّ يف ايػررعس الرردٜز ايرررْ ٟطحػررٗد يف ٖرررا
املكررُاز بكؿررٝد ٠غررٗ  ٠يًػرراعس ايعساقرر ٞبرردز غررانس ايطررٝاث " أْػررٛد ٠املٛررس"
ٚاييت جعحرب َٔ ع ٕٛٝايػعس ايعسب َٔٚ ٞأمجٌ ايكؿا٥د ايريت جغٓرخ بعرني املرسأ٠
يف ايعؿس الدٜز.
عٓٝاى غابحا َْخ ٌٝضاع ١ايطعسِ
أ ٚغسنحإ زاش ٜٓأ ٣عُٓٗا ايكُسِ
عٓٝاى ظني جةطُإ ٢جٛزمُ ايهسِّٚ
ٚجسقـُ نا٭قٛأ٤يف ْٗسِ
شُ٘ اجملرافُ ّٖٓٚا ضاع ٜ١ايطٖعسِ
َٜس ٗ
نايعني عٓد بدز غانس ايطٝاث عني دسضرٗا غابرَ ١رٔ ايٓخٝرٌ يف ٚقرخ ايطرعس
َٚا ٖر ٙايغاب َٔ ١ايٓخ ٌٝإ ٫ايسَرٛؽ ايريت درسع ايعرني ايريت ٖرْٗ ٞرس ٜسشر٘
جمررداف يرر .٬ٝجؿررةػ ايعررني يف غررهًٗا ا ٓدضررَ ٞرررٌ ايكررازث ٚاإل ررد ٚايهعررٌ
نٜايطٖعَسٚ .اية٪ب٪إ املرتاقؿإ نا٭قرٛا .٤نكرط أْعرس أٜٗرا ايكراز ٨إ ايعرٓني
يف ايؿررٛزٚ ٠اضحعكررس ٖرررا املك ٛر َررٔ أْػررٛد ٠املٛررس ٚضرررت ٣اإلظطرراع ايرررٟ
ضٓٝحابو ظ٦ٓٝر.
يهررٔ د٫يرر ١ايعررني يف ٖررر ٙايؿررٛز ٠بايررراد  ٫جهحُررٌ إ ٫بحفطر ٚدًٝررٌ
جًرررو يرررو ايٓعرررس ٠املةُٗررر ١ايررريت دُرررٌ أنررررس َرررٔ د٫يرررٚ ١أنررررس َرررٔ َعٓررر٢و
نةايحأن املكٛع ٞجؿةػ ايعني ايسا ٖٞٚ ١ٝ٥عني املػاٖد  /املحًك ٞغر َحٛقفر١
عٓد مجاٍ ايعٓٝني نعطتح بٌ ٖ ٞمتطػُ نكا ٤ايؿٛز ٠نًِّٗا باظر ١عٔ ٖردنٗا
بعٝردا عررٔ نررٌ ْعررس ٠آضرسَُٚ ٠صعفرر١ح نٓعررسٖ ٠رراجني ايعٝرٓني جعررٌ بعٝررد ٠عررٔ
ايٓعررس ٠ايعادٜرر ١املةؿررس٠ح بررٌ جسَررص إ َررا ٖرر ٛإْطرراْ ٞذكررايف ٜكرر ٍٛنساْطررهٛ
ناشٜخ عٔ ايٓعسٖ " :٠ر ٞايريت ج٪ضرظ ٚجرٓعِ َرا ٖرَٛ ٛقرٛخ يًسٜٗ٩ر١ح إٕٓ ا٭َرس
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َحعًل رٓعٛز سمردد الكرٌ ايةؿرسٜٚ ٟةطر ٘ٝٛأَآَراح إْر٘ املٛقر ايررًْٛٓ ٟرل
َٓ٘ يحعدٜد َا ٜك دخ نا ١ً٥ا٭عني"ؼ14غ
إٕٖ نٗ رَِ ايٓعررس ٠يف ٖررر ٙايؿررٛزٚ ٠قسا٤جَٗررا َررسجةط بكرردز ٠املحًكرر ٞعًرر٢
ايكٝاّ بعًُ ١ٝجٓطرٝل برني جمُرٌ ايعٓاؾرس املػرهً ١يرٓـ ايؿرٛز٠ح ٖٚر ٛجٓطرٝل
ٜعحُررد عًررَ ٢ررا جعٝٛرر٘ يرر٘ ايؿررٛز .٠ؼ15غ ٜٚطررحٓد ٖرررا ايحٓطررٝل إ َعرراْٖ ٞرررٙ
ايعٓاؾس اييت جٛشد رازط ايؿٛزٚ ٠قرُٔ ضرٝاقاد ايفعرٌ اْ٫طراْٚ ٞأٜكرا داررٌ
ايٓطل ايركايف را ايعكٌ اْ٫طاْٚ ٞايٓعس ٠نعٌ َرٔ أنعراٍ اْ٫طرإٚ .نأْٓرا يف
ٖر ٙايؿٛز ٠أَاّ ْعس ٠جسضٌُ رٛابا يػخـ رازط إنازٖاح جٓعرس إيٝر٘ ٖر٫ٚ ٞ
ْسا ٙذمٔح ختانة٘ ايٓعس ٠بك ٛا:
رر أْخَ جس ٣مجاي ٫ٚ ٞجساْٞح أَا أْا نأز ٣مجايٚ ٞأزاْ .ٞأ ٚقد جك ٍٛي٘ أٜكا:
أْخ أٜٗٗا ايسشٌ جَعػكينح ٚأْا أٜكا أعػكينح يهٔ عػكو ي ٞأٜٗا ايسشرٌ ْراقـْٚعػك ٞيراج ٞجاّٚ ٙناٌَْ.
جفسر عًٓٝا ٖر ٙايٓعس ٠املةُٗ ١أْ ٫هَ ٕٛحطسعني يف أظهآَراح نرٓعٔ
أَرراّ ْعررس ٠إْطرراْ ١ٝؾررٛن ١ٝعُٝكرر ١ايررد٫٫د .أ ٜكررٌ الطررني بررٔ َٓؿررٛز
ال٬ط:
أْا َٔ أٖ َٔٚ ٣ٛأٖ ٣ٛأْا
ذمٔ زٚظإ ظًًٓا بدْا
ناذا أبؿسجين أبؿسج٘
ٚإذا أبؿسج٘ نإ أْا
زٚظ٘ زٚظٚ ٞزٚظ ٞزٚظ٘
َٔ زأ ٣زٚظني ظ ٤٬بدْا
 ٚ d’un regard a l’autre .Fransesco casette .p43 . 14أْعس أٜكا  :ضعٝد بٓهساد ف .102
 . 15ئ جع ٞٛايؿٛزَ ٠عٓاٖا يًُحًكٚ ٞئ جهػف ي٘ عٔ د٫يحٗا أ ٚد٫٫جٗا بطٗٛي ١إٕ سمْ ٍٛعس ٙإ
إبؿاز.
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ٚبايحاي ٞنايٓعس ٠يف ٖر ٙايؿٛز ٠ايفٛجٛغسان ١ٝيٝطخ ْعرسْ ٜ٠عرسٚ ٣إغرسا ٕ٤بكردز
ؿس.٣
َاْٖ ٞعس ٝ٠اعحةازٚ ٣إبؿازٚ ٣جة ٗ
 :3-4املفسد ٠ايراير( ١ا٭ْفُ)
جغٖٓرر ٢ايػررعسا ٤نررر ا بررأْف املررسأٚ ٠شعًررٛا َٓرر٘

ررَ ١ررٔ

رراد ظطررٔ

مجا اح نٗرا مت ِٝبٔ أبَُ ٞكةٌ ٜكَ ٍٛحغص ٫بأْف ظةٝةح٘.
نأْٖٗا َازٕ ايعسِْنيَٓ ٢فؿرٌْ َٔ ايكةا ٤عً ٘ٝايٛدِخ َٓحعُِ
َكًدْ قكتَ ايسسمإ ٢ذ ٚشُددٕ يف شِٛشْٔ َٔ ٙصاز ٢ا٭دِّ جِٛضُِٝ
إٕ ايكُ يف نأْٖٗا ٜعٛد عً ٢احملةٛب ١املحغصٍ بٗا ( ٚايعسْني املرازٕ) ٖر ٛا٭ْرف
ايًررني يًغررصاٍ املفٛرر ّٛعررٔ أَرر٘ ٚقردِ شاْرر٘ أ ٚزجةرر٘ (ايررٛدِخ) أ ٟاخلررسش رعٓرر ٢آرررس
(املٓكٛط) ٚقر ٍٛايػراعس عرٔ ا٭ْرف " َِكًرد" أ ٟعًٝر٘ ق٥٬رد (ٚشُردد) أ ٟنسا٥رف
رٛٛط يف شٛش ٙأ ٟيف ٚضٚ ٘ٛايكُ ٜعٛد عً ٢ا٭ْف ٚقٛي٘ َٔ (دماز ا٭دّ)
أ ٟبٝار ٜه ٕٛيف ايعةا ٤ناذا ناْخ يف ايٓاع نٗ ٞايطرُس ٠ايػردٜدٚ ٠ايحٛضرِٝ
َٔ ايٛضِ  ٖٞٚايع.١َ٬
َا ع٬ق ٜ١ايؿٛز ٠الط ١ٝاملًفٛظ ١يف ايحعة ايطايف ايرنس املحعًكر١
بأْف حمةٛب ١ايػاعس بحًو ٜاملًعٛظر ١عًر ٢أْرف ؾراظة ١ايؿرٛز ٠ايفٛجٛغسانٝر١
يف ايغ٬فو
إٕ ايع٬ق ١اييت

ُ برني ايؿرٛزجني :ايرٖٓٝر ١الطرٚ ١ٝايفٛجٛغسانٝر١

ايٛاقع١ٝح ٚبني أْرف املرسأجني ٖر ٛاجلُراٍ .مجراٍ ا٭ْرف ايرر ٟير٘ ًَعكراد جصٜردُٙ
مجررا ٫نررٛمَ مجايرر٘ح َٚررٔ بررني ًَعكرراد ٖرررا اجلُرراٍ يف أْررف املررسأ " ٠ايٛضررِ" ٚ
"ايع " ٚ "١َ٬ايك٬د" ٚ "٠اجلدد" اييت اعحادد املسأ ٠ايعسب ١ٝإٔ جكرعٗا عًر ٢أْفٗرا
َٓر ايكدّٖٚ .ررا ايحٛضر ِٝأ ٚايٛضِرِ أ ٚايعَ٬ر ١دمرد ٙظراٖسا عًر ٢أْرف ؾراظة١
ايؿٛز.٠
 ٖٞٚعةاز ٠عٔ دمُ ١مخاض ١ٝيف أْف ؾاظة ١ايؿٛز٠ح نع ٟ٠ٚ٬عً ٢أْر٘
ٚضِِ ٚضَُٔ ١رٔ
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ٚنأْٓا بٗا جدٍ عً ٢ا٭بعاد اخلُطر ١أ ٚايفؿر ٍٛاخلُطر ١ررا ايعُرٌ ايسٚا٥رٞ
ايرررر ٟارحرررازد يررر٘ ايهاجةررر ١عرررد ٠عٓرررا ٜٔٚقةرررٌ اضرررحكسازٖا عًررر ٢ايعٓرررٛإ ا٭ررر
(أعػكين) نُٔ ر ٍ٬جؿرسسمٗا يف إظرد ٣أظادٜرٗرا ايؿرعف ١ٝؾرسظخ ايهاجةر١
قاً٥رر :١إٕٖ ايعٓررٛإ ا٭ ٍٚايررر ٟنررإ يف ذٖٓٗررا ٖرر " ٛايةعررد ايساب ر " يررريو شررا٤د
عٓا ٜٔٚايفؿَ ٍٛحؿدز ٠داُ٥ا بهًُ" ١ايةعد " ٚنإَ ايةعد اخلاَظ بايفعرٌ ٖرٛ
آرس نؿٖ ٍٛر ٙايسٚا.١ٜ
 :4-4املفسد ٠ايسابع( ١اخلدٖإ)٢
ْ ٫عدّ جػةٗٝاد ئخدٖ ِٟاملسأ ٠يف ايػعس ايعسب ٞعًر ٢ا٭قرٌ غرةُٖٗٛا بررر:
بايسَإ ايحفاش إعٚ ...نًرٗا َرٔ ايفٛانر٘ ايريت جػرحٗٗٝا ايرٓفظح قرد جهرٖ ٕٛررٙ
ايحػررةٗٝاد َطرر ١٦ٝيًُررسأ ٠أنرررس ممررا ٖرر ٞيؿررالٗا إذ دمسدٖررا َررٔ إْطرراْٝحٗا
ٚجؿرررةػ نفانٗرررٜ ١حًررررذ بٗرررا ايسشرررٌح يهٓٓرررا ْ ٫عررردَٗا يف ايػرررعس ٚايركانررر١
ايعررسبٝني .ؼ16غ نررريو عَ٬رراد رصررٌ املررسأٚ ٠ظٝاٖ٩ررا أَ ٍٚررا ٜعٗ رسُ َٜعٗ رسُ عًرر٢
ردِٜٗا ٜك ٍٛإًٜٝا أبَ ٛاق:ٞ
جَغازُ إذا َا ق ٌَٝجًوًَٝ ٜع٠١
نحعُسٗ غٝكا ي دُٞسٗ غ ٟ٠

ٜٝٛتُ بٗا يًعاغكنيَ ايحغصٍُ
نإٖٔ بٗا ظُُٖ٢

ٚ ُ٧ٝجكفٌُ

نةد ٕٚغو دمدُ رد املسأ ٠أظد َفسداد َٚهْٛاد مجا ا.
 :5-4املفسد ٠اخلاَط( ١ايرقُٔ)
ُٜعحربُ ايررقُٔ ٖر ٛايةعرد اخلراَظ يف ٖرر ٙايؿرٛز ٠عًر ٢اعحةراز إٔ اجلرةني
نٗٝا ٖ ٛايةعد ا٭ٍٚح ٚالاشةإ َ ايعٓٝني ُٖرا ايةعرد ايرراْٞح ٚا٭ْرف ٖر ٛايةعرد
ايرايزح ٚاخلدإ ُٖرا ايةعرد ايسابر ح ٚأرر ا ايررقٔ ايررٖ ٟر ٛايةعرد اخلراَظح ٚبر٘
جهحٌُ َفسداد ؾٛز ٠ايغ٬فح ٖر ٙاملفسداد مجٝعٗا جُه ُٕٚٛيٓا مجًرَ ١فٝرد ٠ذاد
أبعاد د٫ي ١ٝيطٝد ٠عسب َٖٞ ١ٝعػٝكَٚ ٠١عػٛق ٠١جُسٜد َرٔ رر ٢ٍ٬ؾرٛزجٗا ٖررٙ
 . 16رر يف ظدٜز ؾعف ٞيطعٝد عكٌ ددٜدا يف (بسْاَض رًٝو بايةٝخ) ٜسنا إٔ جػة٘ املسأ ٠بٗرا ايٓٛخ َٔ
ايحػةٗٝاد نُا ٖٚٚ ٛازد يف غعس ْصاز قةاَْ ٞر.٬
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إٔ جؿررٌ زضررايحٗا يًسشررٌ ايػررسقٚ ٞيًُصحُر ٚاإلْطررإ ايػررسق ٞزشرر ٬نررإ أٚ
اَسأ٠ح زضايَ ١فادٖا أُْ٘ َٔ ظل ٚاملسأ ٠ايػسق ١ٝإٔ جعػل عًرٖٛ ٢اٖرا برد ٕٚقٝرٛد
أ ٚغسٚطح ٚبد ٕٚغو إٔ ذكانحٓا ايعسب ١ٝجُ٬ى ٝعً ٢أيطٓ ١ايٓانكني بٗا عةراز:٠
( إٕٖ ا) مجٝر رٌْ سمر رتٗ اجلُررراٍَ) ٚاجلُررراٍُ بٛابر ر ٠١يًعػرررلح ٖٚرررٜ ٫ ٛهحُرررٌ إ ٫إذا
انحًُخ َفسداج٘ ظُطّٓا ٚبٗاّ٤ح يهٔح َاذا عٔ َفسد َٔ ٠أِٖ َفسداد اجلُراٍ
ْحعرردس عٓٗررا يف ٖرررا ايحعًٝررٌح إْٗررا املفررسد ٠ايغا٥ةرر ١أ ٚاملٝغٝةرر ٝ١الاقررسُٖٚ٠ررٞ
املفسد ٠ايطادض.١
 :7-4رر املفسد ٠ايطابع( ١غَعَسُ زأع املسأ)٠
ٜعحرب غعس املسأ َٔ ٠أنرس ٚأمجٌ َرا جغٓر ٢بر٘ ايػرعسا ٤ايعرسث عًرَ ٢رس
ايحازٜخ َٓر اَس ٩ايكٝظ إ َٜٓٛا ٖرا.
يهٔ يف ٖر ٙايؿٛز ٠قٝدَ ايحعًٚ ٌٝايدزاض ١دمد غعس ايساع خمفٝا عٔ
ا٭ْعاز بطةت ( اخلُاز = ايكٓاخ = الاشص = ايطٝاط).
صتُ غعس زأع املسأ ٠يف ٖر ٙايؿٛز ٠و ٜ ٫ ٚرحِ ظصرتُ ايٛشر٘
ملاذا يٖ ظ ِ
بهاًَر٘ ٖٚررا َرا ناْررخ جأًَر٘ بعرا اآلزا ٤ايفكٗٝرر ١املحػردد ٠يف اخلًرٝض ايعسبررٞ
بايراد ٫ٚشايخ ظحَٜٓٛ ٢ا ٖرا عً ٢قًحٗا.
نحًو ايٓعس ٠الا٥س ٠ايحا ١ٗ٥املةُٗ ١رر َٔ ؾاظة ١ايؿٛز ٠ررر ٚايريت ضرةل
الدٜز عٓٗا جُعرب

 ٤٬عٔ اْهطاز املسأ ٠ايعسبٚ ١ٝايػسق ١ٝباخلؿٛفح ْعرين

باْ٫هطاز :اْهطازَٖا ايٓفطٚ ٞاجلطدٟح نةايسغِ َٔ أْٗا ؾٛز ٠يف غا ١ٜايسٚعر١
ٚاجلُاٍ ٚايك ٠ٛاإلسماٚ ١ٝ٥إٔ ؾاظةحٗا ذاد نهس عك ْٞ٬ظداذَ ٞحٓٛز إ ٫أْٗا
جعرب بػهٌ نٓٓ ٞزنٚ ٝضاّ ٣عٔ َٛقف ذنٛز ٟغسق ٞاضحةدادَٚ ٟطحةدٓح إذِ ي
ا٫شحٗرراد عًرر ٢إظٗرراز َفررسداد اجلُرراٍ يف ٖررر ٙايؿررٛز ٠يحةررد َٚيف أظطررٔ ٚأبٗرر٢
ظً١١ح ٖرا الطُٔ ٚايةٗرا ٤دمردُ املعرينَ ا٭ ٍَٚبر٘ ٖر ٛايسشرٌ ايغا٥رت املغٝرتُ ظكٝكر١
يهٓرر٘ ظاقررس بررايك ٠ٛجمرراشا نٗرر ٛظاقررس بررايك ٠ٛرررر إذا شرراش يٓررا إٔ ْطررحعٌُ ٖرررا
ا٭زض ٞٛرر دارٌ ؾسش ايفكا ٤ا٫شحُاعٚ ٞايٓطل ايركايف املٗ.ُٔٝ
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جػسش يٓا ايؿٛزٚ ٠قعّا إْطاّْٝا يف غا ١ٜايةطانٚ ١ايدق ١نُا ده ٞيٓا
عررٔ ٚق ر ُٜع ٝردُ ب رٌِ ٜٚػررهو ٝيف جسجٝررت ايع٬قرراد اْ٫طرراْٜٚ ١ٝهرٚفٗٝررا يف ذٓاٝ٥رر١
(ايسشٌ ٚاملسأ )٠يحعًٓٝا ٖر ٙايرٓا ١ٝ٥عً ٢إظا٫د زَص ١ٜعدٜد.٠
نٗر ٙايؿٛز ٠ايفٛجٛغسان ١ٝجدع ٛايكاز ٨ايٓة ٘ٝايف ٔٛبأٜ ٤٫حعاٌَ َعٗرا
بٛسٜكرر ١إغساٝ٥رر ١غرةٔك ١ٜبررٌ جرردع ٙٛيٓٝعررس إيٗٝررا يف جمًُررٗا ( ُٝر َفسداجٗررا
اآلْف ١ايرنس) نؿسر ١جك ٍٛنٌ غ ٤ٞعٔ ايع٬قر ١برني الرانِ ٚاحملهرّٛح
ايطرررٝد ٚاملطرررٛدح املايرررو ٚاملًُرررٛىح ايسشرررٌ املحطرررًط ٚاملرررسأ ٠اخلاقرررع ١ايكاْعررر١
ايساق ١ٝبٗررا ايحطرًط .ظحرٚ ٢يٛنرإ أبّرا أ ٚأَ٘راح يحةكر ٢ناجةرَٚ ١ةدعر ١زٚاٜر١
(أعػكين) ٖر ٞايؿرٛد ايٓطر /ٟٛايٓطرا ٗٞ٥ايررٜ ٟؿرسو يف ٖردٚ ٤ٚيف ؾرُخ ٚيف
ظًرر ١بٗٝرر ١أٜكررا عرررب ايؿررٛز ٠إٖٜاٖرراح ٚذمررٔ ْعحكررد بررة٬د ٠بًررٗاٚ ٤نأْٗررا ضررٝد٠
َُعصة ١بٓفطٗا ُٜغسٜٗرا مجا را نر ٞجحرةصػ بر٘ عًر ٢بٓراد أ ٚبرين شٓطرٗا يرريو
ٚقعح٘ عً ٢غر٬ف زٚاٜحٗرا .نٜرٚ ٤٬أيرف نر٤٬ح إْٗرا ؾرٛز ٠جحعررب عُرا عررب عٓر٘
ايػاعس ايعسب:ٞ
طةُٛا إٖٔ زَقٞؿ ٞبٓٝهِ نسثْ
٫د ٔ

نايٜ ُ ٛسقـُ َربٛظّا ََٔ ا٭٢ ٜ

إْٓا ْطحٓٛل ايؿرٛزْٚ ٠طحػرٗد بهر ّ٬ؾراظةحٗا نُةدعر ١أٚ ٫ٚأرر ا
 ٖٞٚجؿسش إلظرد ٣ايكٓرٛاد ايحًفصٜر ١هطرس ٠قاً٥ر " :١أْرا أشٝردُ ايرسقـح أشٝردُ
خ ضحخطرسُ
ايغٓا٤ح َاذا نإ ضٝخطسُ ٚايرد ٟيف جًرو ٜايًععر ١٭ََٝرٚرٌو َراذا ناْر ِ
أَٞو إْٗا

سب ٠١ؾعة ٫ ٠١أظد ٜعرسف نٝرفَ جػرعسُ اَرسأ ٠٠جسٜردُ إٔ جُغرينح جسٜردُ

إٔ جسقـَح أْا أشٝدُ ايسقـَح أْا أشٝدُ ايغٓا٤ح يهِٓٗ َٓعٛا ذيو عٓ"ٞٚؼ17غ
ٖررٌ ذمحرراطُ إ ديٝررٌ عًرر ٢ظسَررإ املررسأ ٠ايعسبٝررٚ ١ايػررسقٚ ١ٝظسقحٗررا
ٚيٛعحٗا أنررس َرٔ ٖررا ايحؿرسٜػ ايعفر ٟٛايؿرسٜػ و أٜعكرٌُ إٔ ْكر ٍٛبرإٔ جًرو
ايٓعررس ٠يف جًررو ايؿررٛز ٠نًغررًَ ١عٛظرر ٫ ١جكرر ٫ٚ ٍٛجعرررب إ ٫رررا عررربد عٓرر٘
ؾاظةحٗا يفعٟا ٚق.ٟ٫ٛ
 . 17قٓا ٠ايػسق2020 ١ٝح بسْاَض أنساف الدٜزح https://youtu.be/sexxQ-z9iAQ
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يهٌ ٖرا قًٓا يف ايةدا ٫ :١ٜزمت عًٓٝا أْ ٫هحف ٞبرايٓعس إ ايؿرٛز ٠برٌ
إٔ ْةؿررسٖاح ٖٓٚرراى بررد ٕٚأدْرر ٢غررو نررسم نررة بررني عًُٝرر ١ايٓعررس ٚعًُٝرر١
اإلبؿاز.
 -3ايع ١َ٬ايحػه١ًٝٝ
إذا نٓا جٛسقٓا يف ايع ١َ٬ا٭ٜك ١ْٝٛإ ايؿٛز ٖٞٚ ٠جُٓ ٔحضُ َعاْٗٝا اضرحٓادا
إ املعٝٛاد اييت جٛنسٖا ٖر ٙايع ١َ٬ا٭ٜكْٝٛر ١ناْحراط بؿرسٟح نرإ ايعَ٬ر١
ايحػررره ١ًٝٝجطرررحٓد إ َعٝٛررراد نةٝعٝررر ١أررررس ٣يٝطرررخ َرررٔ داررررٌ ايؿرررٛز٠
ا٭ٜك ١ْٝٛبٌ َٔ رازشٗاح َ ٖٛٚا ٜطُ ٢بايحُر ٌٝايحػره ًٞٝيًعرا٫د اإلْطراْ١ٝ
ٜٚحِ ذيو عرب ا٭غهاٍ ٚاخلٛرٛاد ٚا٭يرٛإ ٚايرتنٝرت أ :ٟايٛسٜكر ١اجلُايٝر١
اييت ْس ٣بٗا ايؿٛز ٖٞٚ ٠يف أبٗ ٢ظً.١
إٕ املكررراَني ايد٫يٝررر ١يًؿرررٛز ٠عررررب َفسداجٗرررا ايطرررابل ٢ذنسُٖرررا ٖرررْ ٞحررراطْ
جسنٝتٕ زمُ ُ َا برني ايةعرد ا٭ٜكرٚ ْٞٛبرني َرا ًٜعرت نٝر٘ ايةعردُ ايحػره ًٞٝدٚزا
َُٗررا جةعّررا ملررا ؾررٓع٘ اْ٫طررإ بهفا٤جرر٘ ٚرربجرر٘ ٚجؿررسن٘ يف ايعٓاؾررس ايٛةٝعٝرر١
ا٭ٜك ١ْٝٛظح ٢جُؿةػَ ايؿٛزًَ ٠فٛظا بؿسٜا َسنةا ٜحرٝػُ د٫٫دٕ اعحُرادا عًر٢
ايحفاعرٌ ايكرا ِ٥برني َطرحٜٛني خمرحًفني يف نةٝعر ١جهُٜٗٓٛرا يهُٓٗرا َحهرإَ٬
َٚحفرراعَ ٕ٬ررٔ ظٝررز ٚشٛدُٖررا ٚجٛاش ردُٖٔا .نهُٝرر ١ايكرر ٤ٛركررداز عًررٖ ٢رررٙ
ايؿٛز ٠ايفٛجٛغسانٚ ١ٝايً ٕٛاير ٌٝ ٟإ ايطُس ٠يف ايؿرٛزٖٚ ٠ر ٛيرٝظ يرٕٛ
ايةػس ٠الكٝك ٞيؿاظة ١ايؿٛز٠ح إذ ٖ ٛي ٕٛؾٓاعٝ ٙٞرٌ إ ايً٤ر ٕٛايكُعرٞح
نًٗ٥ا عٛاٌَُ جٓحُ ٞإ ايع ١َ٬ايحػهٚ ١ًٝٝيٝظ ا٭ٜك.١ْٝٛ
ٚايًرر ٕٛايكُعرر ٞيرر ٕٛأنررحػُ َررٔ ا٭

ررس ٚأ

ررس َررٔ ا٭بررٝاح ٚايعررسث عاَرر١

ٜغًت عً ِٗٝايً ٕٛاي كُعٞح ٚايرر ٟاغرحغٌ أ ٚيعرت عًر ٢جػره ٢ٌٝايؿرٛز٫ ٠غرو
أْرر٘ باضررحعُاٍ ايكررر ٤ٛشعررٌ ايؿرررٛز ٠جةررد ٚنرررريوح ٖٓٚررا ْٓحكرررٌ َررٔ ايؿرررٛز٠
ايٛةٝعٝرر ١إ ايؿررٛز ٠ايؿررٓاعٚ .١ٝبررد ٕٚغررو إٔ ٖرررا ايعُررٌ سمٝررٌ إ َعٓرر٢
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ٚد٫يَ ١ع ٫ ١ٓٝجعٗٝٛا يٓا ايؿٛز ٠ايٛاقع ١ٝا ٚايٛةٝع .١ٝأٜكا  ٫هٓٓرا إ٢غفراٍَ
ايفكا ٤ا٭شزم نصُاي ١ٝجػهٌ رًف ١ٝايؿٛز.٠
ٖٓرراى عررد ٝ٠عًرر ّٛعسٖنررخ بررا٭يٛإ ٚد٫٫جٗررا ايٓفطرر١ٝح ظحرر ٢أْرر٘ ظٗررس عًررِ
ٜطُ ٢بعًِ " ايٓفظ ايً َٔ ٖٛٚ "ْٞٛ٤ايعً ّٛالدٜر ١يف جمراٍ ايعًر ّٛايٓفطر.١ٝ
نر  ٖٞ ٠ايدزاضراد ايريت قراّ بٗرا عًُرا ٤ايرٓفظ يًةعرز يف َرد ٣جرأذ ا٭يرٛإ
عً ٢املػاعس ٚا٭َصشٚ ١أمناط ايطًٛى ايعاَ.١
ٜعحرب ايً ٕٛا٭شزم َٔ أنرس ا٭يرٛإ اْحػرازا ٚإقةرا ٫يف مجٝر أذمرا ٤ايعرا
ممرا ٜردٍ عًرر ٢أْر٘ ٜعررب عررٔ ا٫ضرحكساز ٚايرردفٚ ٤ا٭َرإ ٚايركر ١نُررا أْر٘ ُٜررصٚدُ
ايٛاقٜٚ ١صٜدُٖا بايٓطة ١يإلْطإح يريو دمد اي ٤٬ِّٛا٭شزم عًر ٢بعرا املهاجرت
ايرريت جُعٓرر ٢بايحصررازٚ ٠ايحطررٜٛلح ٚعًرر ٢شررداز املٓرراشٍ اخلازشٝرر١ح رؿٛؾررا املرردٕ
ايػررانٚ ١ٝ٦يف الررازاد ايػررعة ١ٝايكسٜةررَ ١ررٔ ايةعررسح نررايً ٕٛا٭شزم ٜعحرررب يْٛررا
َٗد٥ا يٓةكاد ايكًت ٜٚع ٞٛإظطاضا بايسظابٚ ١ضع ١ايؿدز ٚاملحع ١نريو يف
ايحٛاؾٌ َ ا٫رس.ٜٔ
زغِ نٌ ٖر ٙايؿفاد اإلزماب ١ٝاييت ٜٛؾف بٗا ايً ٕٛا٭شزمح إ ٫أْر٘ أٜكرا
قد ٜسجةط يف بعا ا٭ظٝإ باملأضاٚ ٠ايكٚ ٠ٛايعٓف ٚاإلذاز.٠
جُرررس ٣نٝرررف ْكرررسأ ٝد٫يررر ١ايً٤ررر ٕٛا٭شزم ٢عًررر ٢غررر٬ف ٖررررا ايعُرررٌ ايسٚا٥رررٞ
(أعػررركين) ايررررٖ ٟررر ٛايدٖنر ر ٝ١ا٭ ٚيًسٚاٜررر ١أ " ٟايغٔررر٬ف ا٭ "ٍٚإذا َرررا جعآًَرررا
بازمابٝرر َ ١ر ايًرر ٕٛا٭شزم دمررد ايسٚاٜررَ ١فعُرر ١بالررت ٚداعٝرر ١إيٝرر٘ َررٔ أٍٚ
ؾفعَٗٓ ١ا إ آرس ؾفعٚ .١إذا نإ ا٭شزم ٖ ٛي ٕٛايطُاٚ ٤ي ٕٛايةعسؼ18غ
ٚإذا ناْخ ع٬ق ١اإلْطإ بايطُا ٤ع٬قر ١جسقرت ٚجرٛدد ٚدعراٚ ٤جٛضرٌ ٚأْٗرا
ََررٛنٔ امل٥٬هرر ١يف جؿررٛز ايهررر ٜٔح نُررا أْٗررا َؿرردز ايػررُظ ٚاملٛررس برردْٗٚا
ٜٓحفرر ٞايٛشررٛدح بٗرررا املعٓررٜ ٢هرر ٕٛيًطررُاٚ ٤ايًرر ٕٛا٭شزم َرردي ٍٛإزمرراب ٞعًرر٢
املطحٜٛني :املادٚ ٟايسٚظ.ٞ
 . 18يًهاجة ١زٚا ١ٜضًٝف َ ٞايةعس جعحُد أٜكا يف غ٬نٗا عً ٢ايً ٕٛا٭شزم.
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إ ٫إٔ اإلْطررإ بعكًرر٘ ٚعًُرر٘  ٚربٚجرر٘ ٚأْررا ٙاملفسنرر ١أٜٜكررا شعررٌ َررٔ ٖرررا
صسٖاد ي٘ ختايف ٚجحعد ٣اجملساد اإل  ١ٝايه ١ْٝٛايٛةٝع١ٝح نا٭قُاز
ايفكاَ ََ ٤
ايؿٓاع ١ٝقدف بٗا اإلْطإ إ ايطرُا ٤قررناح ٚأؾرةعخ ٖرر ٙا٭قُراز جرحعهِ يف
َؿررا٥س ايٓرراعح جُررٛشِٗٗ نٝفُررا ٚأْررٚٚ ٢قحُررا غررا٤دح ٚجررسب ِٗٝعًرر ٢ضُررًٛناد
ٚجسبٚ ١ٝقرٚ ِٝذكانر ١نْٝٛر ١شدٜرد ٠قرد جهرَ ٕٛردَس ٠يف ايغايرت ا٭عرِح ٖٚررٙ
ٖررر ٞايد٫يررر ١ايراْٝررر ١ايررريت هٓٓرررا إٔ ْطحػرررفٗا َرررٔ نغٝرررإ ٖررررا ايًررر ٕٛا٭شزم
نخًف ١ٝيسٚا( ١ٜأعػكين).
نايهاجةٚ ١اع ١ٝنٌ ايٛع ٞبرإٔ ايعػرل  ٫هٓر٘ إٔ ٜهر ٕٛإْطراْٝا رايؿرا َرا
ٜهررٔ زٚظاْٝررا رايؿرراح ملررا ْكرر ٍٛزٚظاْٝررا نآْررا بررد ٕٚغررو ْسن ر أعٓٓٝررا ذمررٛ
ايطررُا٤ح ٚملررا ْكررَ ٍٛادٜررا نآْررا ْٓررصٍ ْٗٚررةط بأعٓٓٝررا إ ا٭زرح يحؿررةػ عْٓٛٝررا
جٓعررس عًررَ ٢طررح ٣ٛأنكرر ٞبعررد إٔ ناْررخ يف املطررح ٣ٛا ٍٚ٫جٓعررس عًررَ ٢طررح٣ٛ
عُٛدٖ .ٟر ٙايرٓاٝ٥اد ٚغ ٖا نرر جؿرادنٓا يف ٖررا املرنت ايسٚا٥رَ ٞرٔ ايةداٜر١
إ ايٓٗا.١ٜ
ٚايةعد اخلاَظ  ٖٛٚآرس نؿٌ يف زٚا( ١ٜأعػركين) جعحررب ٙايهاجةر ١أٖرِ بعرد
يف ٖرا ايٛشٛدح  ٫هٔ إٔ ْطحُد ٙإ َٔ ٤٫ايطُا٤ح  ٖٛٚبُعدْ قسٜتْ بَعٝدْ  ٫هرٔ
إٔ ُٜدزن ٜ٘أٜ ٚؿٌَ إي ٘ٝأ ٚحًه ٜ٘اجلُ ٝح نكرط أؾرعاث ايكًرٛث ايعاغركَ ١رٔ
عٓدِٖ َفحاش ٖر ٙا٭ضساز جك ٍٛايهاجةٚ" ١ظدِٖ أؾرعاث ايكًرٛث ايعاغركَ ١رٔ
ٜدزن ٕٛظكٝكٚ ١شٛد بعد راَظ ٜٓحعِ ٖرا ايه ٕٛايعُ٬م .ؼ19غ
َررررٔ ررررر ٍ٬قسا٤جٓررررا املحٛاقررررع ١يًعحةرررر ١ا٭ ٚايرررريت ٖرررر ٞايغرررر٬ف رمررررسط
باخل٬ؾاد ايحاي:١ٝ
ب ١ًٛايسٚا" ١ٜمشظ" إْطاْ ١ناَع ١غازق ١يف َٜرِ ٚايعػرلح ٚضرعٝد ٠بعػركٗا
خلايد ٚعػل ٢رايد اح بكدز َا جةرد ٚمشرظ َحعطرسَٚ ٠حأملر ١يف داررٌ أعُاقٗرا
 . 19أعػكينح د ضٓا ٤ايػعٕ٬ح أَٛاط يًٓػس ٚايحٛش ٜح عُإ ر ا٭زدٕ ح ط 4ح 2019ح ف.13
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 ٖٞٚجعاْ٬ٜٚ َٔ ٞد ٖرا ايعػل إ ٫أْر٘ ايرتٜرام ايررٜ ٟردا ٟٚشساظٗرا املهًَٛر١
يف ٖرا ايعا ايرٜ ٫ ٟدزى َعٓ ٢ايعػل.
 إٕ ب ١ًٛايسٚا ١ٜجُٖٓٛا بإٔ َا جعٝػ٘ ٚدٝا َٔ ٙضعاد ٠بطرةت ايعػرلح ٖرٛيف الكٝكَ ِٖٙ ١أَٚ ٍْٛأٌَْ َػحٗ ٢غ َحعكل يف ايٛاق .
 إٕ ؾٛز ٠ايغ٬ف ايفٛجٛغسان ١ٝبهٌ َفسداجٗا ايريت ضرةكخِ دزاضرحٗا يحَ٪نردُيٓررا برراملًُٛع َكررُ ٕٛايسٚاٜرر ١ايرررًٜ ٟعررت عًرر ٢ايػررْٚ ٤ٞكٝكرر٘ .ذٓاٝ٥رراد
جعضٗ بٗا نؿٖ ٍٛر ٙايسٚا ١ٜهُٔ إمجا ا يف اآلج :ٞؼ20غ
 إٕٖ بًٛحٓرررا " مشرررظ" ٚعػرررٝكٗا رايرررد نُٖ٬رررا يف َٛاشٗررر ١قرررٛاْني ٚظًرررِٚظهِ ْاع اجملسٚ ٠ظهاَٗا.
 ايحعاّ مشظ َ عػٝكٗا زٚظٝا ٚبعدُٖا عرٔ بعكرُٗا شطردٜا َٚادٜرا ٜردٍعً ٢ؾعٛب ١الت ٚايعػل يف جمحُعاد دٌ ٚدرسّ ظطرت ٖٛاٖرا ٚظطرت
َٛاقفٗا ٚظطت شٓطٗا أٜكا.
 عػل مشظ خلايد = عػل مشظ يٓفطٗا اإلْطإ ايعاغل (ايةعد اخلاَظ) = مشظ ٚرايداإلْطإ الاقد ٚاملدَس را ايةعد اخلاَظ = باضٌ املٗسٚ ٟظهاّ اجملس٠
 ايعٝؼ يف الاقس (بهٌ َا ي٘ َٚا عً / )٘ٝايعٝؼ يف املطحكةٌ ( )ّ3010قادَ١ٖررر ٙايرٓاٝ٥رراد ٚاملحٓاقكرراد ٚغ ٖررا جررةني يٓررا

رر ٤٬نرر ٕٛبًٛرر ١ايسٚاٜررٖٚ ١ررٞ

جررٚ َٔ٪ختًررـ بعػرركٗا خلايررد جةع رزُ عررٔ عػ رل ٣راي ردٕ ٚأبرردٚ ٟضررسَدٟح يهررٔ
ٖٓاى ظُهاّ اجملس ٠ايٛغراٚ ٠ظاغرٝحِٗ ايعحراٜ ٝ٠كفر ٕٛقرد ٖررا ايعػرل ُٜٚعٛيْٛر٘
َٔ عػرل إْطراْ ٞزٚظراْ ٞإ عػرل َراد ٟشطرد ٟي٦رِٝح ظحر ٢إٔ ايٓٛفر ١ايريت
ظةًخِ بٗا مشظ َٔ عػٝكٗا رايد دكٓٗا اآلٕ اآلي ١ايؿٓاع ١ٝاجلُٗٓ ١ٝايريت
ٖٚ . 20را َا قًٓا بإٔ ايؿٛز ٠بكساَ ٠٤حأْ ١ٝجعٗس عهظ َا جةٔٛح َٖٛٚا عربْا عٓ٘ برٓا ١ٝ٥ايٓعس ٚاإلبؿاز.
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أؾةػ باضٌ املٗس ٟرر أظد رداّ اجملس ٠رر ٖ ٛحمحكٓٗا يف شطد مشظ املٝح١ح ٖررا
اجلطد ايرٜ ٟع ٘ٝٛدَاغ ٚنهس باضٌ املٗرس ٟناقر ١يًعٝرا٠ح ظٝراَ ٠ػر ١ٖٛبردٕٚ
غوح يهٓٗا ظاقسٚ ٠ناعً١ح يٓطحػفٖ َٔ نٌ ذيرو ذٓاٝ٥ر ١أررسٖٚ ٣ر ٞذٓاٝ٥ر١
ايسٚش ٚاجلطد.
مشظ = (ايسٚش) ايٓك ١ٝايٛاٖس ٠ايعاغك ١ايعفٝف١
باضٌ املٗس( = ٟاجلطد) ايعكٌ ايفاضد ٚاملفطد
باسل

شمس

الزوح  ،الصفاء ،الطهز= العشك الحك
(الصدق )
العيش في سعادة دائما

العقل ،الفساد ،الظلم = عشك مزور
(الكذب واالدعاء والبهتان)
العيش في تعاست وشقاء

حالمت ومتطلعت إلى مستقبل سعيد ومنشىد
ربحت نفسها كعاشقت فكانت نهايتها سعيدة

ال أمل له في الحاضز و في المستقبل
ضيع نفسه و أسزته فكانت نهايته مأساويت

َٔ نٌ َا ضةل ٜحكػ يٓا بإٔ بٓٝر ١ايعػرل ٖر ٞايةٓٝر ١احملٛزٜر ١يف ٖررا
ايعٌُ ايسٚاٞ٥ح يكرد اغرحغًخ اآلير ١ايسٚاٝ٥ر ١يف ْرـ أعػركين بهٝفٝرَٓ ١طرصُ١
َر بٓٝرر ١حمسنررٖ Structure moteur ١رر ٞبٓٝرر ١ايعػررل .نٗرررا ا٭رر ٖررٛ
بٓ ١ٝايةٓٝاد يف زٚا ١ٜأعػكين.
نُرا إٔ ارحٝرراز نكررا ٜٔ٤زظررةني نررة ٚٚ ٜٔاضررعني ايطررُاٚ ≠ ٤ا٭زر
يررٝظ ارحٝررازا اعحةانٝررا ٚإمنررا ٖررر ٛارحٝرراز ٚظٝفررَٚ ٞػررع ٕٛبررد٫٫د عُٝكرر١
ٚق١ٜٛح جربش َهْٛاد ب ١ًٛايسٚاٜر ١مشرظ اجملحُعٝرٚ ١ايركانٝرٚ ١ايدٜٝٓر١ح ٖٚرٞ
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بررريو بٓٝرراد َةٓٝررٚ ١باْٝرر ١جطرراعد يف جػرره ٌٝضَ رُِخ  habitusيررد ٣ايةًٛرر١
مشظ .ؼ21غ
إٕ عَ٬اد املهإ يف زٚا" ١ٜأعػكين" جحُرٌ يف ايةطانٚ ١اْفحاظٗا عً( ٢
برراث ايطررُا )٤ايررر ٟرررٌ ايسأ

رراٍ ايسٚظرر /ٞايرردٜينح يهررٔ نُٝررا ٜةررد ٚإٔ عررا

ايطررُاٖ ٤رررا برردٚز ٙأؾررةػ َػرراعا يعيرر ١ايؿررٓاع ١ٝايؿررُا٤ح ذيررو إٔ آيرر ١ايُٛر
ٚاجلػ ر اْ٫طرراْٞ

جرتنرر٘ يف أَررإح نايفكررا ٤ايعًرر ٟٛبرردٚز ٙأؾررةػ َسع رّ٢

َٚسجعّرررا ًٜٔصررُ٘ ٜٚطرررهٓ٘ ظهررراّ اجملرررساد .ممرررا أد ٣إ جفحرررخ اجملحُرر ٚجػرررع٘ٝ
ٚاذم٬يرر٘ ٚدٛيرر٘ َررٔ أشَٓرر ١مجعٝرر ١جمحُعٝررَ ١ح٬محرر ١إ أشَٓرر ١نسدٜرر١
َٓعًَٚ ١حػع.١ٝ

ر٬ؾ١
َررٔ ررر ٍ٬بعرردٜٗا ا٭ٜكررٚ ْٞٛايحػرره ًٞٝدمررد املعرراْ ٚ َٞايررد٫٫دٔ ايرريت
دحٜٗٛا ؾٛز ٠غ٬ف "أعػكين"  ٫جهػف عٔ ْفطٗا َٔ جًكراْ ٤فطرٗاح نُرا إٔ
َعاْٗٝررا ٚد٫٫جٗررا يٝطررخ ذابحرر ١أ ٚقرراز٠ح بررٌ َررحغ َ ٠حعٛيرر ١٭ْٗررا ذاد أبعرراد
إْطررراْ ١ٝأْرسٚبٛيٛشٝررر ١جٓحُررر ٞإ ايٛشرررٛد اإلْطررراْ ٞبسَحرررٖ٘ٚ .رررَ ٞسجةٛررر١
ٛرراث إْطرراْ ٞررحػُ َررٔ ايعررٛاٖس ايٛةٝعٝررٓ ٚ ١عٗررا أبعررادا د٫يٝرر ١جحصرراٚش
ا٭بعاد املاد ١ٜايٛظٝف.١ٝ
إٕ ا٭يٛإ ٚا٭غهاٍ نُا اخلٛٛط ٚايً ٕٛجحطرسث إ ايؿرٛز ٠حمًُٖر١
بد٫٫جٗا اييت ضةكخ دزاضحٗا .نايً ٕٛا٭شزم ايٛاغ ٞعً ٢ؾٛز ٠ايغ٬ف َٛشٛد
باعحةرراز ٙد٫يرر ١أٜكْٝٛرر ٫ ١باعحةرراز ٚشررٛد ٙاملرراد ٟنًررَ ٕٛررٔ بررني أيررٛإ ارررس٣ح
َٚاٜؿرردم عًرر ٢ايًررٜ ٕٛؿرردم اٜكررا عًرر ٢اخلٛررٛط ٚا٭غررهاٍ أَ ٚررا أ

ٓٝرراٙ

"َفسداد ايؿٛز ٖٞ " ٠ا٭رس.٣
 . 21ايررٗابحٛع  habitus /عٓد عا ا٫شحُاخ ب ٝبٛزد : ٖٛ ٜٛظسناد ٚأنهاز ٚأضايٝت ٜهحطةٗا
اإلْطإ ٜٚطحكُسٖا يدزشْ ١طٝإ ٚشٛدٖاح ٚ٭ْٗا ؾازد  ٫غعٛز١ٜح ناْٗا جحٝػ يإلْطإ ايعٌُ دٕٚ
ايحفه ن .٘ٝإْٗا ايعادٚ ٠ايحعٛد.
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نٗرر ٙاملفرسداد ررا اغرهاٍ ٚأظصرراّ َحةآٜر ١حمحٜٛرر ١عًر ٢د٫٫د أرررس٣
جُغِررين ايةعررد ا٭ٜكررٚ ْٞٛجُٓررٛخُ َررٔ د٫٫جرر٘ .نررٌ ذيررو َررٔ رررْ ٍ٬ررـ أ ٚرٛرراثٕ
ذكرايف سمحٜٛرر٘ ْطررل ذكرايف سمرر ٍٛنررٌ َررا يف ايؿرٛز ٠إ برر٪ز ٠إلْحرراط ايررد٫٫د
ٚددٜد أمناط اضحٗ٬نٗاٖ .را ايٓطل ايركايف اير ٟجةد ٚايهاجةرَ ١حُرسد ٠عًٝر٘
بةٛظٗررا ٚدرردٜٗا ٚإؾررسازٖا عًرر ٢عًررٖ ٢رررا ايحعررد ٟيف جكٓٝرر ١ايهحابرر ١ايسٚاٝ٥رر١
 ٖٞٚجةعز ا عٔ أضًٛث ٝصٖاح َٚا اضحعكازٖا يكٛي ١ش جسٚد غرحا ٜٔبعرد
اإلع ٕ٬عٔ ْٗا ١ٜايسٚاٚ ١ٜيف آرس ؾفع ١بايكةط ايؿرفع 219 ١إ ٤٫ديٝرٌْ عًر٢
ٖررر ٙالسٜر ١املٓػررٛدَ ٠ررٔ نررسف ناجةحٓررا َٚةرردعحٓا جكرر ٍٛش جررسٚد غررحا" :ٜٔ
يٝظ ٖٓاى شٛاثح ٚئ ٜهٖٓ ٕٛراى شرٛاثح ٜ ٚهرٔ ٖٓراى شرٛاث قرطح ٖٚررا ٖرٛ
اجلٛاث".ؼ22غ
يهٌ َا ضةل ذنسٚ ٙشتَ َٚزمتُ عًٓٝا ملرا ْهر ٕٛأَراّ ؾرٛز ٠نٛجٛغسانٝر١
ررا ع٬قرر ١بابررداخ َررا أ ٚظايرر ١إبداعٝررَ ١ررا أ ٚأذٓررا ٤جعآًَررا ٚقسا٤اجٓررا يًؿررٛز ٠إٔ
ْهرر ٕٛعًرر ٢بٓٚٝررٚ ١انرر٬خ ٚعًررَ " ٢عسنرر ١نررة  ٠إلدزاى نررٌ ا٫سمررا٤اد ايرريت
جح ٖا إ ا ٠٤عصًِ ٢أْ ٚعسَ ٠حٛضً ١ا ٚابحطاََُ ١عًك ١عً ٢غفا ٙظص" ١ٜٓؼ23غ
. . . . . . . . .***** . . . . . . . .

 َٔ . 22املعً ّٛإٔ ش جسٚد ناجةٚ ١زضاَ ١أَسٜه ١ٝعاغخ يف نسْطا ٚشازد املغسث يف ايكسٕ  19عػسح
مجعحٗا ع٬ق ١ظت َ زشٌ َغسب ٞبطٝط َٔ َد ١ٜٓنٓص ١زانكٗا إ نسْطا .نٗ ٞضٝدَ ٠حعسز٠
نهسٜا ٚشٓطٝاح نحت قؿحٗا َ عػٝكٗا املغسب ٞد ظطٔ دمُ ٞيف زٚاٜح٘ اييت دٌُ عٓٛإ  ":ش جسٚد".
 . 23ايطُٝٝاٝ٥اد َفاُٖٗٝا ٚجٛةٝكاجٗاح ضعٝد بٓهسادح َٓػٛزاد ايصَٔح ط 1ضٓ2003 ١ح ف .100
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