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قافً ١ايعطػ يـ صٓا ٤ايغعالٕ :إصرتاتٝذ ١ّٝايتّٓاغِ بني ايعتبات ٚايّٓص


بكًِ :عباظ صًُٝإ
---------------------

 .1تكد:ِٜ
ٖذ ٙاملزّ ٠أْا َضطزّ إىل إٔ أخ ٕٛثٛابت املٓٗذٚ ١ّٝعزٚطٗا ٚأبدأ ٚرقـ
حبهِ ٜفـرت

إٔ أخـتِ بـ٘ ٚأدعًـ٘ اخـز ايهـالّ ناصـتٓتاز ملكـدَّات ٚفز ـّٝات

ٚحتًٚ ٌٝإحبار يف عامل املكزٚ ٤ٚغٛص يف أعُاق٘ ٚثٓاٜا.ٙ
صــوخ ٕٛاملٓٗذّٝــٚ ١ثٛابــت ايكــزا٤ات ايّٓكدّٜــ ١لعًــٔ َٓــذ ايبــد ٤أّْ ـ إسا٤
عُــٌ قيي ـ ّٞعذٓٝتــ٘ يػــ ١راقٝــ ٚ ١سبهــ ١ستهُــٚ ١دــزأ ٠صــاطعٚ ١تكّٓٝــات
عاي .١ٝصوخ ٕٛاملٓٗذ ١ّٝلقٚ ٍٛأْا بعد أنتب ايضّطٛر الٚىل إّٕ ٖذ ٙاجملُٛعـ١
ايكيي ـ ١ّٝاي ـ بــني ٜــد ّٟدعًــتر أثــٛي إىل رعــد ٟقًــٝال قًــٝال ٚأتزاد ـ عــٔ
قٓاع ايضّابك ١بوّٕ دٓط ايكيّـ ١ايكيـ  ٠اٜـٌ إىل اثْـدثار أ ٚاثستضـار  ٚأّْـ٘
ٜكــرتي سجٝجــا َــٔ ْشعــ٘ الخ ـ بعــدَا عذــش َٓعغــ ٙٛايكًًٝــ ٕٛعًــ ٢إٔ ٜبعجــٙٛ
َعاف ٢صًُٝا .صوخ ٕٛثٛابـت ايكـزا٤ات ايّٓكدّٜـ ١إألٕ لقـَٓ ٍٛـذ ايبـد ٤إّْـر أَـاّ
زتُٛعــ ١قييـ ١ّٝاصــتطاعت إٔ تبـدّت شتــاٚيف ٚتــزّٜٚر ٚتضــهت ُ٦ــ ٞستّــ٢
ٚإٕ نإ عٓٛاْٗا "قافً ١ايعطػ".
ٚي ٔ٦ناْت سٚاٜا ايبشح ٚايتّشً ٌٝايكابًـ ١يًتّٓـا ٍٚبـٌ ٚاملًشّـ ١عًٝـ٘ يف
ٖذ ٙاجملُٛعَ ١تّٓٛعَٚ ١تعدّت ٠فإّْٓا صٓهتف ٞيف قزا٤تٓا الٚىل ٖـذ ٙبـايّٓ ز يف
ايعتبــات أّٚث ٚيف ْ ـصّ اجملُٛعــ ١ال 1ٍّٚثاْٝــا ٚاقفــني عًــ ٢إصــرتاتّٝات ايتّٓــاغِ
ايـ ربطــت بُٗٓٝــا ٚأسًهــت بُٗٓٝــا ا٥تالفــا ٚاْضــذاَا ألــبد ايٝــَ ّٛــٔ ايّٓــاتر إٔ
ْعجز عً ٘ٝيف ايهج َٔ العُاٍ التب.١ّٝ

 َٔ تْٛط.
 1ايغعالٕ ،صٓا :٤قافً ١ايعطػ ،ص .14- 9
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 -2ايعتبات:
"قافً ١ايعطػ"َزنهب إ ايف أرتف مبكتضا ٙاي هُـو ايغّـدٜد إىل ردـاٍ
قبًٝـــ ١عا٥ـــد ٜٔبعـــد صـــفز َضـــٔ إىل تٜـــارِٖ ايبعٝـــدٚ ...٠يـــ ٔ٦ناْـــت عٓـــأٜٚ
ايكيص ٚايهزٚاٜات املتّخد ٠عهٌ املزنهبات اإل اف ١ّٝعدٜد ٠ث سيز هلا فإ ّٕ َـا
ٜج َٓٗا ايغٗ ١ّٝإىل ايكزا ٠٤بكدرت٘ عًـ ٢عـدّ اإلْتبـاٚ ٙيفـت اي ّٓ ـز قًٝـٌ قًٝـٌ
قًٝـــٌَ .زنهبـــات إ ـــافَّٝ ١ّٝتـــ ١ستاٜـــد ٠لـــاَت ١ث تـــٛس ٞبغـــٚ ٧ث حتـ ـزّى
ايضّٛانٔ ٚث تض يف اعتبارٖا إّٔ مثَّ ١تكبّال عً ٢ايطهزف اآلخز تب تغدغت٘
َٚزاٚتت٘ ٚدزّ ٙإىل اإلحبار يف عامل َابعد ايعٓٛإ.
إّٕايعٓٛإ املّٝت نايباي اييّد ٤ٟث تًُض٘ ٚث تدفعـ٘ ٚث تفتشـ٘ ٚث تًـر ٚراٙ٤
َطُّٓ٦ا.
إّٕ أ ّٟعٓٛإ َّٝت ٖ ٛعالَ ١عً ٢ص ٤ٛاإلختٝار ٚص ٤ٛايتّيـزف يف ايًهػـ١
ٚباعــح عًــ ٢قتــٌ اْت ــار ايكــارٚ ٨إعــالٕ ايعــداَ ٠ٚعــ٘ٚ .ث عـوه أّْــ٘ فضــال عًــ٢
سضٔ اختٝار اليفا ايذ ٟجيب إٔ ٜزت يف حتكٝل َج فإّٕ عٓٛاْا ث ٜبعح عً٢
ايتّ وٜٚــٌ ٚث ٜــدف إىل تعــدت سٚاٜــا ايفٗــِ ٖــ ٛعٓــٛإ ث تزدــَ ٢ــٔ ٚرا٥ــ٘ قــزا٠٤
ممتعٚ ١ث َتٛالً .١ثبدّ إألٕ يٓضُٔ َـزٚر قارٓ٥ـا إىل َـا بعـد ايعتبـ ١إٔ ٜهـٕٛ
ايعٓٛإ باعجا عً ٢اإلثـارٚ ٠ايتّوٜٚـٌ َٓفتشـا عًـ ٢فز ـّٝات  hypothèsesتبـدأ
َٓد امليافش ١الٚىل ٚث تٓتٗ ٞست ٢باْتٗا ٤ايكزا.٠٤
"قافًـــ ١ايعطػ"ٖـــ ٛايعٓـــٛإ ايـــذ ٟاختارتـــ٘ صـــٓا ٤ايغـــعالٕ جملُٛعتٗـــا
َٛ ٛع قزا٤تٓا .عٓٛإ ف ٘ٝإعار ٠إىل ايكفـ ٍٛأ ٚايعـٛت ٠أ ٚالٚبـ ١أ ٚايهزدـٛع َـٔ
ايضفز ٚيهّٔ ٖذا ايزدٛع داَ ٤كرتْا بايعطػ.
ٖهذا تتبدّ ٣اإلثـارٚ ٠تتٛيهـد ايفز ّـٝات َٓـذ اْتبآٖـا إىل َـا بـني املضـاف
ٚاملضــاف إيٝــ٘ َــٔ تٓــافز ٜرنهــد ٙايزّدــٛع ايــذٜ ٟفــرت

إٔ تهــ ٕٛفٝــ٘ ايكافًــ١

ستًُّ ١بغزا٤ات ايضّـفز  ٚخ اتـ٘ َـٔ دٗـ ٚ ١ايعطـػ ايـذٜ ٟفـرت
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بو ٍّٚايضّفز ث بٓٗاٜتـ٘ َـٔ دٗـ ١أخـز ٣عًـ ٢افـرتا

إّٔ اثرتـٛاٖ ٤ـدف أ ٚغاٜـ١

َٔ أدًٗا رتّب ايضّفز!
ْتذــاٚس ايعٓــٛإ قًــٝال فٓكــزأ َــا ٜغــب٘ ايتّّكــد ِٜأ ٚايتّيــدٜز أَ ٚــا قبــٌ
اْطالم ايكصّ " :Préambuleنِ ٖـِ عطغـ ٢أٚي٦ـو ايـذ ٜٔث ٜعزفـ ٕٛأّْٗـِ
عطغٚ .٢قد أثار فٓٝا ٖذا ايتكدَ ِٜالس تني:
الٚىل إّٔ صــٓا ٤عــديت عــٔ ايضّــا٥د ٚخزقــت املــويٛف فًــِ تك ـدّّ بهــالّ َتــداٍٚ
َعـــزٚف قايـــ٘ قبًـــٗا "أســـد ايهبـــار"ستّ ٢غـــدا َزدعــا أَ ٚـــجال ٜضـــزي أ ٚسهُـــ١
َٓتغز ٠أ ٚنايكزإ ٜتً ,٢إُّْا قدَّّت بهالّ هلا فهوُّْا ايكالّ ١تكـ :ٍٛايكيـص
يٚ ٞالفهار أفهار ٟفًِ أقدَّٗا بهالّ قاي٘ اخز.
ايجّاْٝــ ١إّٔ يف ٖــذا ايهــالّ املزنهــش ايهج ٝـ ايــذ ٟعــدتْا ٙتكــدوا أ ٚنايتّكــدِٜ
إعــار ٠إىل اهلـِّ املعــزيف ايـذّ ٟتٓــ ٤ٛبــ٘ ايهاتبــٚ ١إىل اذتضــز ٠عًــ ٢ايــذ ٜٔألــٝبٛا
بٓهبتنيْ :هب ١ايعطػ مبا يف ٖـذ ٙايهًُـَ ١ـٔ إسايـ ١عًـ ٢اذتادـle besoin ١
ٚاْعداّ ايتّٛاسٕ ٚايتّـوردد بـني اذتٝـاٚ ٠املـٛت ْٚهبـ ١ادتٗـٌ بـايعطػ أ ٟادتٗـٌ
حباي ١ايفزاغ ٚايفكز املعزيفّ ٚساي ١اثقرتاي َٔ ايّٓٗا.١ٜ
ٚيعًهٓــا ث صتاْــب اييّــٛاي نــج ا إألا قًٓــا إّٕ هلــذا ايتّيــدٜز أفضــاٍ عًــ٢
ايكـــار ٨أُّٖٗـــا أّْـــ٘ ٜٛدّـــ٘ قزا٤تـــ٘ ٚنـ ـدّت سٚاٜاٖـــا ٜٓٚبّـــ٘ َٓـــذ ايبداٜـــ ١إىل إّٔ
ايٓيٛص ئ ته ٕٛفكط إَتاعا ٚتضً ١ٝبٌ أصْ ١ً٦تشٌُّ مجٝعا َُّٗ ١اإلدابـ١
عٓٗا ٚايبشح هلا عٔ سًَٚ .ٍٛا أمجـٌ إٔ تـج فٓٝـا نـٌّ ـزٚي ايفٓـ ٕٛأصـ١ً٦
حتزز املتكبٌّ  ٚختزد٘ َٔ سٝاتٚ ٙصًبّٝت٘ فال ٜهتف ٞبعٝٓٝـ٘ يكـزا ٠٤الثـز إُّْـا
ٜضطزّ إىل إعُاٍ فهزٚ ٙخٝاي٘ يٝغارى ايهاتب ُٖٚ َ٘ٛس ت٘ َٚكالد.ٙ
ايّٓص ال:ٍّٚ
ْكــزأ ايكيّـــ ١الٚىل ايــ نُـــٌ ايهتـــاي عٓٛاْٗـــا أ ٚحتُـــٌ ٖـــ ٞعٓـــٛإ
ايهتاي فال ْهات ْٓتَٗٗٓ ٞا ستّْ ٢طُ ّٔ٦متاَا إىل نٌّ ايفز ـّٝات ايـ أثارتٗـا
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فٓٝا قزا ٠٤ايعٓٛإ فإألا ايتّٓافز بني إساي أ ٚتثيـ ايكافًـَ ١ـٔ دٗـٚ ١ايعطـػ
َٔ دٗ ١أخز ٣قاٚ ِ٥إألا ايكيّ ١تهتضب سّٜٛٝتٗا ٚسزنّٝتٗا َٔ ألاى ايتّٓافز.
تبدأ ايكيّـَ ١ـٔ ٚصـط السـداخ َعّٛيـ ١عًـ ٢ايكـار ٨يف إٔ ٜعـٛت مبفـزت ٙإىل َـا
ٜفرت

إٔ ٜهـ ٕٛقـد صـبكٗا ٚصـٛا ٤قيـدت صـٓا ٤إىل ٖـذا اذتـذف أّ مل تكيـدٙ

فإّْٓــا ث ْــزا ٙإثه ســذفا َكبــٛث بــٌ َطًٛبــا ملــا فٝــ٘ َــٔ تٓــاغِ َـ إسايــ ١ايعٓــٛإ،
فشني ٜه ٕٛايعٓٛإ ستٝال عً ٢الٚب( ١قافً )١فًُاألا ْتشدّخ عـٔ أ ٍّٚايضّـفز أٚ
اْطالقت٘؟ بٌ ملـاألا ضتهـ ٞأعـٝا ٤مل ٜكًـٗا ايعٓـٛإ ٚمل ٜغـز إيٗٝـا ٚمل وتـدّ إيٗٝـا
ٚملاألا ْزٖل احملُ ٍٛايضّزت ّٟمبا ث عالق ١ي٘ َٔ قزٜب أ َٔ ٚبعٝد بايعٓٛإ ؟
تك ـدّّ ايكافًــَ ١ــا ٜهفــَ ٞــٔ الَــٛاٍ ثصــرتتات أصــ ات ايكبًٝــ ١لــْٛا
يعز ٗا ٚتارخيٗا ٚحبجا عـٔ تٛاسْٗـا املفكـٛت ٚقطعـا يًعطـػ ايـذ ٟألـابٗا َٓـذ
أخذت عٓٗا مجٝالتٗا  ٚيهّٔ ٚاسـدَ ٠ـٔ ْضـا ٤ايكبًٝـ ١تـوب ٢إٔ تعـٛت َـ ايزّدـاٍ
ٚتتُضّو بآصزٖا فٝرٚي ادتُاع ١إىل تٜارِٖ عطغ ٢غارقني يف عار مل تضـتط
إٔ تػضً٘ ستّ ٢ايدَّا ٤ايتّ ٞصايت يف حبز اييّشزا.٤
عخيـّٝا ث أصــتط ٝإٔ أقــزأ ٖــذا اي ـّٓص قــزا ٠٤ستاٜــدٚ ٠ث أصــتط ٝإٔ
أنتف ٞبايٛقٛف عً ٢دٛاْب٘ ايفّٓٝـَٚ ١ـا فٝـ٘ َـٔ سبهـ ١مجًٝـٚ ١يػـ ١عـاعز١ّٜ
ٚقصّ َج ...
ث أصتط ٝإٔ ث أث َـا قـد تهـ ٕٛاملريهفـ ١قيـدت إيٝـ٘ أ ٚنتبـت ايـّٓص
َٔ أدً٘ ث صُّٝا ٚضتٔ أعزْا إىل اهلـِّ املعـزيف ٚاذتضـار ٟايـذٜ ٟررّقٗـا ٚايـذٟ
تٛيه ٢نغف٘ ايتكد .ِٜث أصتط ٝإٔ ث أق ٍٛإّٕ ٚراٖ ٤ذ ٙايكيَّ ١كالد فهز١ّٜ
ٚسضــارَٚ ١ّٜغــاعز سضــزٚ ٠أمل ...ث أصــتط ٝإٔ أقــزأ ٖــذا ايــٓصّ ت ٕٚإٔ أصــوٍ
ٚأحلّ يف ايتضآٍ :أمل ٜهٔ الدد ٣إٔ تيزف الَٛاٍ اي قدَّت ثصرتتات ايضّـباٜا
قبٌ إٔ ٜكعٔ صباٜا ٜٓٚتغز يف ايكب ١ًٝايعار ٜٚضهٔ رداهلا ُو أبد ّٟث وّشٞ؟
أمل ٜهٔ الدد ٣إٔ تيزف تًو الَٛاٍ يف لٓ ق ٠ّٛيًكب ١ًٝمتٓ عٓٗا ايػـارات
ٚاملطاَ ٚحت ٍٛتْٗٚا ٚايٛقٛع يف ايعطػ ٚايفضٝشٚ ١املٗاْ١؟ أمل ٜهٔ الدد٣
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إٔ حتهِ ايكب ١ًٝايٛقا ١ٜقبٌ إٔ تضطزّ إىل ايبشح مبكابٌ عـٔ عـالز ٜتُّٓـ ثـِّ
ٜزفض إٔ جي٤ٞ؟
هلذ ٙالص ١ً٦إٔ تًدّ عً ٢اي هٗٛر َٔ ٚرا ٤صطٛر صٓا ٤ايغعالٕ ٚيػ ٖـا
َٔ الص ١ً٦إٔ تتٓاصٌ تباعا يف ألٖٔ نٌّ َٔ تتذاٚس قزا٤ت٘ امليافش ١ايبيز١ّٜ
إأل بوص ١ً٦نٗذ ٙصُٝهٓٓا ايك ٍٛإّٕ ايكيـ١ه ايكيـ  ٠ادتدٜـد – ٠حتدٜـدا قيّـ١
َا بعد  -2001مل تعـد سهاٜـَ ١زتًـٚ ١ث أصـطٛرَ ٠ضـتعاتٚ ٠ث خزافـ ١بـارتٚ ٠ث
أســداثا تُٓــ ٛعًــٚ ٢فــل ْضــل تيــاعدّٜٟفضــ ٞإىل ْٗاٜــ ١صــعٝد ،٠إُّْــا ايكيّــ١
ايٝــَٛ ّٛقـ فهــزٚ ّٟسضــارَ ّٟــٔ ايٛاقـ ادتدٜــد َٚــا فٝــ٘ َــٔ دٓـٚ ٕٛاخــرتام
ٚعالقات غ َتهافَٚ ١٦باتثت غ َتٛاسْ...١
مل ٜعد ايكاصّ أ ٚايزّٚا ّٞ٥سههآٜ ٤ضر ٚخيٝط أسـداثا ٜٚضـزتٖا فٝضـهت
بٗا عطػ ادتُٗٛر املضتٗدف إىل ايبطٛي ١ايٚ ١ُّٖٝٛايغّذاع ١ايهاألبـٚ ١عذٝـب
الَٛر ٚغزا٥بٗا إمنـا ايكـاصّ ايٝـ– ّٛأٖ ٚـذا َـا ٜفـرت

إٔ ٜهـَ -ٕٛفههـز ٜيـٛغ

َٛاقف٘ إبداعا مجٝال ٚتوتً يف ٖذ ٙاييّٝاغ ١ايًهػـ ١ايغّـاعزٚ ١ّٜايعـز

ايغـّٝل

ٚاذتبه ١ايفٓٚ ١ّٝالص ١ً٦املجار ٠أ ٚاملج ٚ ٠ايجّكاف ١ايٛاصع.١
حتدّثٓا عُّا ٚقفٓا عً ٘ٝبني ايعٓٛإ ٚايّٓص َـٔ تٓـاغِ ٚاْضـذاّ ٜٚعٓٓٝـا
أٜضا إٔ ْبشح يف عالق ١عٓٛإ ايكيّ ١الٚىل َٛ ٛع ٚرقتٓـا ٖـذ ٙبغخيـّٝاتٗا.
نٝـ

ٗــزت يًكــار ٨ايغّخيـّٝات ٖٚــٌ أذتهــت ٖــذ ٙايغّخي ـّٝات عًــ ٢اي هٗــٛر

حبٝح سفزت هلا يف ألٖٓ٘ َٛاق ث متهش ٞبضٗٛي١؟؟؟
ايٛاق ـ إّٔ ايكــزا ٠٤املتوْٝــ ١هلــذا ايــٓصّ ال ٍّٚنفًٝــ ١بــوٕ ترنهــد يٓــا إّٔ
عخيّٝات ْصّ "قافً ١ايعطػ" عخيـّٝات عـاسبٜ ١هتٓفٗـا ايػُـٛ

ٚايتّخفهـٞ

مل ٜــدّ ألنزٖــا يف ايـّٓص طــٜٛال ٚمل تتهـزّر بغــهٌ ثفــت يالْتبــاٚ ٙمل ٜضــطً
ايٛلــ ٚث اذتـــٛار ٚث ايضّـــزت بايهغــ عٓٗـــا ٚإبزاسٖـــا يًكـــار ٨بغـــهٌ ٚا ـــد
تتذًه َٔ ٢خالي٘ قضـُاتٗا َٚالستٗـا ثـِّ طباعٗـا ٚأفهارٖـاٖ .ـٌ ٖـ ٞغفًـَ ١ـٔ
Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www.hilalalhind.com

Hilal Al-hind

ٜٛي -ٛٝصبتُرب 2021

قافً ١ايعطػ يـ صٓا ٤ايغعالٕ :اصرتتٝذ ١ٝايتٓاغِ707 ...

ايهاتب١؟ ٌٖ ٖ ٞرغبَٗٓ ١ا يف تػًٝب ايضّزت ٚتت ّب ْضل السداخ أتّت إىل صـٖٗٛا
أ ٚتاًٖــٗا ي ــٛاٖز ايغّخي ـّٝات  ٚبٛاطٓٗــا أّ إّٕ أليــو اي هٗــٛر ايغّــاسب نــإ
اختٝــارا ٚاعٝــا قيــدت إيٝــ٘ صــٓا ٤ايغــعالٕ لَــز يف القيٛلــًَ ١ـدّ ٚحبجــا عــٔ
ايتّٛاسٕ بني ايعٓٛإ َٚا  ًٜ٘ٝ؟
ضتٔ ث ْضتط ٝإثه إٔ ْزدّد ْٚزعّد ٖذا اثصتٓتاز الخ فشـني ٜهـٕٛ
عٓٛإ القيٛل" ١قافً ١ايعطـػ" ٚسـني ٜهتٓـ ايـّٓص دـَّٛـٔ ارتـش ٚ ٟايعـار
ٚايعطــػ ٚايفغــٌ ٚســني ٜٓطًــل َــٔ َضــاربِٗ ايزّدــاٍ حبجــا عــٔ تــٛاسٕ أفكــدٙ
ايكبًٝــ ١صــن ايّٓضــا ٚ ٤أصــزّٖٔفٝعــٛت ٕٚعطغــ ٚ ٢عــٛ

إٔ ٜعــٛتٚا بٓضــاِٗ٥

ايزّٖٓٝات ٜضطزّ ٕٚإىل ألبد ٚٚأت إْاثِٗ الخزٜات ...سٗٓٝا ث ٜعٛت ٖٓاى زتـاٍ
يًهغـ ـ عـــٔ ـــٛاٖز ايغّخيـ ـّٝات  ٚبٛاطٓٗـــا ٜ ٚيـــبد ايػُـــٛ

أ ٚاإلغُـــا

َطًٛبا حتكٝكا يًتّٛاسٕ بني شتتً َهْٛات ايّٓص  ٚحتكٝكا يًتّهاٌَ بـني صـزت
الســداخ ٚٚلـ ايعٓالــز املرثّجــ ١هلــا بــٌ  ٚحتكٝكــا يٛســد ٠اثْطبــاع l’unité
 d’impressionاملتوتّ َٔ ١ٝتضافز نـٌّ ايعٓالـز يبٓـا ٤أثـز ٚاسـد َ ٚعًـ ّٛإٔ
أ َٔ ٍّٚأطًل ٖذ ٙايعبار"ٖٛ ٠إتقار  ٚ "ٜٛأليو صٓ1442 ١سني عدّ ٚسـد ٠اثْطبـاع
أَ ٚــا يّــ ٞأٜضــا بايتّــوث ادتــاَ وهــٔ إٔ جيعــٌ دتــٓط القيٛلــ ١تفّٛقــا
خالّــا ث ٜغــارن٘ فٝــ٘ أْ ّٟــٛع أتبـ ّٞاخــز َرنــدا عًــ ٢أّْــ٘ ث جيــب إٔ تٛدـد يف
نٌّ القيٛل ١نًُٚ ١اسد ٠غ زتعٛي ١رتدَ ١اهلدف املٓغٛت.
تكــ ٍٛايكالّــٚ ١الــف ١نــب قبًٝــ ١ايعطــػ ..." :عٓٝــا ٙناْتــا ايٓ ـاهدٞ
ايٛسٝـد َـٔ يجاَـــــ٘"ٚ 2تكـٚ ٍٛالــف ١ابٓـ ١نـب ايكبًٝــ ١ايـ ألــاي أباٖـا َٚــٔ
َع٘ ايعطػ املضتد ِٜبضببٗا" .توٌَّ دضُٗا ايضّابد يف ثٝابٗا ايفضفا .3"١

 2امليدر ْفض٘ ،ص .9
 3امليدر ْفض٘ ،ص .11
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سني تضبد ايكيّ ١بهاًَٗا يف د َٔ ّٛايعطػ  ٚنج َـٔ اذتـشٕ  ٚالمل ٜيـبد
َــٔ الدــد ٣إٔ تتخفهــ ٢ايغّخيــٝات ٚرا ٤يجــاّ ث ت ٗــز َٓــ٘ إثه ايعٓٝــإ  ٚإٔ ث
ٜٛل ادتضِ بتفي ٚ ٌٝعـٜٗ ٚ ٠ٛيـبد زتـدٜا إٔ ْهتفـ ٞباإلعـار ٠إىل ايًهجـاّ
ٚإىل ايجٝــاي ايفضفا ــ ١ف ٝـٌّ ايٛدــ٘ َتعطهغــا إىل ايّٓــٛر  ٚت ــٌ َفــاتٔ تًــو
املٗز ٠اي خاْت قَٗٛا َـٔ أدـٌ إٔ تزتـَ ٟٛتخفهٝـ ١عـٔ العـني  ٜ ٚـٌّايكـار٨
َتعطهغــا إىل َالَــد ايٛايــد املهًــ ٚ ّٛإىل تفالــ ٌٝابٓتــ٘ اي ـ قًــب مجاهلــا سٝــا٠
قب ١ًٝبهاًَٗا.
ٖــذا ٖــ ٛاإل٥ــتالف املطًــٛي ايــذ ٟبــ٘ ٚبغــز ٚأخــز ٣يــٝط ٖٓــا زتــاٍ
اذتــدٜح عٓٗــا ٜيــبد ْ ـصّ َــا قيّــ ١أ ٚأقيٛلــٚ( ١ضتــٔ ْضــُد لْفضــٓا بــوٕ
ْضتعٌُ امليطًشني يًدّثي ١عً ٢املعْٓ ٢فض٘).
ٚاذتلّ إّٔ َا تعاْا إىل ايٛقٛف عً ٢مجايٖ ١ّٝذا اث٥تالف َا ثس ٓـا ٙيف
نج َٔ اجملاََ ٝـٔ تٓـافز ث صـب ٌٝإىل تكٛوـ٘ ستّـ ٢باإلحبـار يف نـٌ ثٓاٜـا
ايتّو ٌٜٚبـني اي عٓـا ٜٔٚايفزعّٝـ ٚ ١ايّٓيـٛص  ٚبـني ايعٓـا ٜٔٚادتاَعـٚ ١اجملـاَٝ
َٔ دٗــ ٚ ١بني ايعٓا ٚ ٜٔٚلٛر الغًف َٔ ١دٗ ١أخز...٣
اعتباط ١ّٝث َربّر هلا اْتغزت يف أعُاٍ ايضّٓٛات الخ  ٠ستّ ٢ألبشت نايّٓـاتر
ايعجٛر عً ٢نتاي توتً  ٚتٓضذِ ٚتتٓاغِ عتبات٘ ْ ٚيٛل٘.
"قافً ١ايعطػ" يضٓا ٤اي غـعالٕ خزقـت ٖـذ ٙاإلعتباطّٝـ ١فهغـ َـا بـني
َهّْٛاتٗــا املختً ـ َــٔ تهاَــٌ عًــ ٢بٓــا ٤ستهــِ  ٚاختٝــارات صــدٜدٚ ٠رغبــ ١يف
اسرتاّ ايكـار ٚ ٨تًب ١ٝعطغ٘ ٚاْت ار.ٙ
ارتامت:١
مبذُٛع "١صٓا ٤ايغعالٕ" الخ " ٠قافً ١ايعطـػ " ٜٓضـاف إىل َدّْٚـ١
ايضّـــزت ايعزبــ ّٞلـــٛت ٜكـــ ٍٛايكــصّ بغـــهٌ َزنهـــش ٚبطزٜكـــَ ١ـــج  ٠يًُتعـــ١
ٚاإلفاتٚ ٠اإلناٚ ٤ايتّفه .
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بٗذ ٙاجملُٛعٚ ١مبـا ٚقفٓـا عًٝـ٘ فٗٝـا َـٔ اصـرتاتٝذ ١ّٝستهُـ ١حتكهـل بفضـًٗا
ايتّــٛاسٕ بــني ايّٓيــٛص املٛاسٜــٚ ١املضــاَني وهٓٓــا إٔ صتــاسف َطُ ٦ـّٓني ْٚكًــب
عٓٛإ صٓا" َٔ ٤قافً ١ايعطـػ"إىل قافًـ ١ايػٝـح ايّٓـاف أ ٚقافًـ ١املـا ٤ادتـار ٟأٚ
يٓكٌ قافً ١أسضٔ ايكيص.
املزد :
 .1ايغــعالٕ ،صــٓا :٤قافًــ ١ايعطــػ -زتُٛعــ ١قيي ـ/2002 -1 ١ّٝايــٛرّام
يًّٓغز ٚايتّٛس. ٜ
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