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ضسدٜات احلبٍ ٚغؿاؾ ١ٝايعٛامل يف دلُٛع" ١اجلداز ايصجاج"ٞيطٓا٤
ايػعالٕ


بكًِ :د .ذلُد َؿطؿ ٢عً ٞذطاْني
------------------------

تكرتب ايعٛامل ايكؿؿ ١ٝيف دلُٛع ١ايكاؾٚ ١ايسٚا ١ٝ٥ضٓا ٤ايػععالٕ،
املعْٓٛعع ١باجلععداز ايصجععاجَ ،ٞععٔ معع ّٛايطععسٚد اةضععطٛزٚ ١ٜعٛاملٗععا ايدايعع ١عًعع٢
ايبرععا اوُعع ّٛعععٔ ايكعع ِٝايهععرب ٣ي ْطععإ ،ذٝععا ايبرععا ايععدٚ٤ب عععٔ احلععب
بٛؾعؿ٘ ايبععد املسنعص ٟايعر ٟتتحُع ذٛيع٘ٚ ،تٓحعرب ليٝع٘ تػععبات اةضععا

،

َٛٚتٝؿاتٗععا ايدايععٚ ،١يهععٔ اةَععس و ٜتٛقععـ عٓععد ايط ع َ ع دؾععدا ٤اةضععا

دٚ

ايتكا

َعٗا ذًٓٝا ٚايتعاَد َعٗعا دذٝاًْعا د عس ،ؾُعا شاٍ اخلعازد ايٓؿعٚ ،ٞايٛاقع

اخلععازج ٞكطععو اععٝو اةضععطٛزٜٛٚ ،٠ظععـ ؾكععا٤اتٗا ايسذبعع ١ايععر ٟتتؿععاد٣
بٓٝت٘ َ

طاب اةضطٛز ٠اجلُع ٞد ٕٚدٕ تك عً ٢دذد ْؿٛؾٗا ايثسٍٜعَ ،١عٔ

الٍ بٓٝع ١ذهاٝ٥ع ١لٝعٌ يف اةغًعب ل اوذتؿعا ٤بايبطعا َٚ ،١عٔ معِ اوقعرتاب
َٔ م ّٛاملػاعس اإلْطاْٚ ١ٝايعٛا ـ ايداي ١عً ٢تًُعظ ؾعؿ ١ايعربا ،٠٤ايع مل
لظ د ٚتؿتض َعاْٗٝا ايهاغؿ ١عٔ جٖٛس ٚجٛد ايها.ٔ٥
ايبرا عٔ احلب:
 َٔٚبني ايُٓاذد ايبدا ١ٝ٥املتعدد ٠كتًعو ايسَعص اةضعطٛز ٟايعداٍ عًع٢
املععسد ٠ذكععٛز ٙاةيٝععـ يف ايععٛع ٞاجلُععع ،ٞملععا تػ ع ليٝعع٘ َععٔ تععٛم دا٥ععِ يسغبععات
اإلْطإ ايهرب ;٣اخل ٚاحلب ٚايسغبٚ ١احلٝا ; . ..٠ؾُٔ الٍ احلعب ،ايعرٖ ٟعٛ
باةضععاع اوععسى اة ٍٚيًتععازٜر ايبػععس ٟاخلععالم ،ؾ عع (ايتععازٜر نًعع٘ عُععٌ َععٔ
دعُاٍ احلب)( )1كتًو ايها ٔ٥ايبػس ٟؾعٝػت٘ املتٛاشْعَ ١ع عاملعٖ٘ ،عر ٙايؿعٝػ١
اي و خيتًـ ؾٗٝا ايرنس عٔ اةْث ،٢ؾهالُٖا باذاٌ دًَٚا عٔ اآل س.
 ناتب َؿس.ٟ
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ٚبٛاضععطٖ ١ععرا ايععٛع ٞايكععا ِ٥عًعع ٢جديٝعع ١ايبرععا عععٔ احلععب َععٔ قبععٌ
ايسجععٌ د ٚاملععسد ،٠ذٝععا ٜؿععبد دذععدُٖا َح عٌٍ يؿععٛز ٠اآل ععسٚ ،نأُْٗععا ٜٓػععدإ
ْكط ١ايتكاَ ٤ؿرتق ١عرب اوتؿاٍ ،بٛاضطٖ ١را ايٛع ٞتتهٚ ٕٛقعٝات اوهعٞ
دا ٌ قؿـ اجملُٛع ،١حبٝعا تؿعسس ضعطٛتٗا ايبٓاٝ٥ع ١عًع ٢دنثعس ايكؿعـ،
ؾٛزا ٤اخلطٛط ايعاَ ١ايطسد ١ٜاي تهؿٌ يهٌ قؿٚ ١ؾؿتٗا ايطسد ١ٜاخلاؾع١
بٗععا ،و بععد دٕ زلععد دٜكععا ٚبععايتٛاش ٟتًععو ايٓععٛا ٠د ٚاملٛتٝععـ ايععداٍ عًعع ٢ايبرععا
ٚاملػسٚط بؿعٌ احلؿ ٍٛعً ٢اةْث ٢د ٚايسجٌ.
ٚيعععٔ تبتععععد ععععني ؾاذؿععع ١ععععٔ تًُعععظ تًعععو ايٓعععٛا ٠يف قؿععع" ١ضداضععع١ٝ
احلسَإ" ذٝعا ايبرعا اةشيع ٞيف د عٛاز اإلْطعإ املتعاقبع ١تازخيًٝعا ٚ -املتحعاٚز٠
شًَٓٝععا دذٝاًْععا -عععٔ اةْثععَ ٢ععٔ د ٍٚاخلًعل ٚذتعع ٢ايٝععَ ،ّٛععٔ دقععدّ ؾععٛز امل ًععٛم
ايبػععس ٟيف ؾععٛزت٘ ايبداٝ٥عع ١املتٛذػععٚ ١ذتعع ٢دزقعع ٞؾععٛز ٙاملدْٝععٚ ،١و خيتًععـ
اةَس دٜكًا َا دَٓا بؿدد ٖ٦ٝات ايها ٔ٥ايبػس ،ٟدٕ ٜهٖ ٕٛسًَا د ٚغعابًا د ٚؿعال،
ؾدٚزٜعع ١ايبرععا تطععِ َطًععل اح٦ٝعع ١و دذععد

ًٝاتٗععاٚ ،عٓععد ٖععرا املطععت ٣ٛيٓععا دٕ

ْطععاي قؿعع" ١دناذٜععب ايبرععس" ذٝععا احلععب يف اتؿععاي٘ ٚاْؿؿععاي٘ ،د ٚحتٛيعع٘ َععٔ
ذًعععِ ل نعععابٛع يف ايكؿععع ١ايعع حتُعععٌ اوضعععِ ْؿطععع٘ ،د ٚحتٛيععع٘ َعععٔ لًعععو
ايتعاٜٚر ايطرسٚ ١ٜاؾتكعاد ٙاحلعب ذاتع٘ بػٝعاب اةْثع ٢ايع تبرعا بعايتصأَ ععٔ
ايسجٌ/ايطعاذس ،ايععرٜ ٟؿععو يػصٖعا ٚبايتبعٝعع ١يػععص ٙدٜكًعا ،ؾايطععاذس ايععر ٟد ًع
عً ٢دضؿاز ايطرس اةععِ ٚذؿغ عٔ ظٗس قًب تساتًٗٝا ٚتعاٜٚعرٖا ًطعَ ١عٔ
ٚزاَ ٤عًُ٘ ،و تهؿٌ ي٘ ٖر ٙايتعاٜٚر لو غؿا ٤دَساس اوبنيٚ ،حتكٝعل تٛاؾعٌ
قًٛبِٗ ،يف ذني و كتًو ٖعر ٙايكعدز ٠عًع ٢غعؿاْ ٤ؿطع٘ ،د ٚكع ؾعساؽ قًبع٘ٚ ،و
ٜتركععل يعع٘ ٖععرا اوَععتالى لو عععرب ؾععٛز ايتٛاؾععٌ َع اةْثعع ،٢ؾاحلععب و ٜععتِ لو
بؿعٌ ايتالق َ ٞاآل س ،ؾًٝظ ٖ ٛبساْ ١ٝايعالق ١ايطرس ١ٜد ٚاَتالى ايسق ٢دٚ
ايتعاٜٚر بكدز نٖ ْ٘ٛرا ايتٛاؾٌ املساد.
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ٚعٓععد ٖععرا املطععت ٣ٛوبععد دٕ ٜأ ععر كععظ ايبرععا ٚايطععع ٞاوُعع ّٛعٓعع٘
ؾٛز َٔ ٠ؾٛز ايبرا عٔ اح ١ٜٛايرات ،١ٝيٝػدَ ٚسآتٗا ٚدلًعٗا يف اآلٕ ْؿطع٘ ;
ؾٝكعع ّٛاحلععب بععدٚز داٍ عًعع ٢دكَٛعع ١اجلععٓظ ايبػععس ،ٟايععرٜ ٟػععٛف عُكععا يف
دغٛاز ايٛع ،ٞؾٝؿبد غٝاب اةْث ٢غٝابًا يتو ايؿ ٚز ،٠ؾٝؿطبؼ ايععامل بؿعٛز٠
زٚتٝٓٝععٚ ،١تؿَ عسُؽ ؾهععس ٠ايععصَٔ َععٔ بعععدٖا ايععداٍ عًعع ٢ايٛجععٛد يتٓػععو دويتٗععا
املعهٛض ١ذٝا ايٛجٛد املٛاش ٟيًعدّ ،ؾرني ٜتعًِ ٖرا ايها ٔ٥املتٛذؼ -يف قؿع١
ضداضعع ١ٝاحلسَععإ  -ععسم احلٝععاٚ ٠ايتهٝععـ َعٗععا عععرب ددٚاتٗععا; ايؿععٝد ٚايكععٓـ
ٚايطع ،..ٞو ٜهتطب ٖٜٛت٘ ايهًَٗٓ ١ٝا ،بٌ بؿعٌ ذكٛز اةْثع ٢ايع ٜهتُعٌ بٗعا
ؾعٌ احلٝاٖ .٠را ايٛق ايطسد ٟتػرتى ؾ ٘ٝدٜكًعا -مبعٓعَ ٢عٔ املععاْ -ٞقؿعـ
د سَ ٣ثٌ ،دقً ١ايٓٛز ٚايؿٛزٚ ٠ؾدٜك ٞايعصٜص ،ؾايبرا عٔ ايثُس ٠يف اةٚ
َسادفٌ يًبرا ععٔ اةْثعٚ ،٢ايعت ًـ َعٔ اةمل َػعسٚط حبكعٛزٖا يف ايثاْٝع،١
ٚيف ايكؿ ١ايثايثٜ ١تر ٍٛايؿعدٜل /ايسجعٌ ل احلبٝعبَٚ ،عٔ معِ تػطعٞ

ع١

ايبرا ٚايعػل ايطسؾني.
غ دٕ ٖرا ايبرا عٔ احلب ي ٛاضتعدْا آيٝات تػهً٘ ضسدًّٜا ،و ٜععرب ععٔ
َطًل ٜهتطب نعٌ َعس ،٠د ٚكثعٌ ظؿعسًا ٚانتُعاو يًؿععٌ ،مبعا ٜؿكع ٞل يعٕٛ
َٔ ديٛإ ايتٛاؾٌ ،ؾايبٓٝع ١ايطعسد ١ٜايػايبع ١عًع ٢قؿعـ اجملُٛعع ١تػعدد عًع٢
عدّ اونتُاٍ دٜكًا ،ؾايعؿس باةْث ٢غايبًا َا ٜعكب٘ ؾٛز ٠اوْؿؿعاٍ ٚايتباععد،
سٚد ايها ٔ٥اخلسايف (املازد) َٔ ايكُِٜ ،ؿاذب٘ حبعا ععٔ اةْثعٚ ٢يهعٔ ايعؿعس
بٗععا يف ايٓٗاٜعع ١كثععٌ َدغ عسًا داو عًعع ٢املععٛت ايععرٜٓ ٟتٗعع ٞليٝعع٘ٚ ،عثععٛز ايهععأ٥
ايبععدا ٞ٥عٓٗععا دٜكًععا ٜتععٛاش َ ٟع قٓؿععٗاٚ ،يف قؿعع( ١دزس احلهاٜععا) ٜػععد ٚعاَععٌ
املٓععازٚ ٠اقعًععا حتععا عععب ٤اضععتعادتٗاٖٚ ،عع ٛاةَععس ايععر ٟتٓتٗعع ٞبعع٘ قؿعع( ١ايؿععٛز)٠
ذٝا ذكٛز املٛت ،لَا بؿعٌ ايكتٌ ٚلَا اوْتراز.
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ٖٓععا ٜععرتادف احلععب َ ع احلسَععإ ٚايتٛاؾععٌ َ ع اوْؿؿععاٍ ٚايبرععا َ ع
ايؿػعٌ ،ؾتبععد ٚؾععٛز احلععب دلععسد ؾعٛز َسآٜٚعع ١رلادععع ،١تكععسب ٚتبعععد ،تعٗععس
ٚمؿعععٜٚ ،ٞؿعععبد ايبرعععس بدويتععع٘ ايسَصٜععع ١عًععع ٢املعععا ٤املععععادٍ يًُعععٛت( )2ايبععععد
اوٛز ٟاير ٟتته ٕٛب٘ ٚعرب ٙؾٛز ايٛجٛد ٚايععدّ ،احلكعٛز ٚايػٝعاب ،ؾٗعَ ٛعا٤
احلٝاَٚ ٠عا ٤احعالى ،ؾٝتػعهٌ بٛؾعؿ٘ زاعا يًعٛودٚ ٠ايعٗعٛزَٚ( ،عٔ بعني دزس
ايػععا  ٧ايس بعع ١املٓهػععؿ ١ايع عسٍاٖععا ايبرععس تععربش ٖعع ،ٞتأتٝعع٘ زانكعع ١بطععسع١
َٛجععٚ ،١بأضععساز غُٝعع ،١تهتطعع ٞبأزدٜععَ ١ععٔ شزقعع ١ايبرععس)( )3يهٓعع٘ دٜكًععا كثععٌ
ععا

عاَععٌ ل ؿععاٚ ٤تػٝٝععب ،ذٝععا تٓتٗعع ٞعٓععد ٙدَععاْ ٞايٛؾععٌ ٚايكععسب ( ،ععاي

ايصبد ايرًٜ ٟبط٘ َٓر دٕ عػكٗا ٚمل خيًع٘ دبدًا ،مِ د عر ْؿطًعا عُٝكعاٚ ،اْطعسب
ه ١يف اةعُام يٝحًعب حلبٝبتع٘ ايػعاعس ٠يديعدًا َٚسجاًْعا)(َٚ .)4عٔ معِ تػعدٚ
َٓاجات٘ ؾعٌ َٔ دؾعاٍ ايتٛاؾعٌ َع ايػا٥عب ،ايعر ٟتتٜٛع٘ بعني دَٛاجع٘ ( ،ؿعل
ٜبرا عٔ جطدٖا بني ايؿ ٛز يعٝالٜٓٚ ،عاج ٞايبرعس يعًع٘ ًٜؿعغ جطعدٖا ايعرٟ
ابتًع٘ٚ ،يهٔ د ٕٚجد.)5()٣ٚ
ٖٓا ٚبدزج ١عايٝعٜ ١طعتدع ٞايبرعس اةضعا

املستبطع ١بع٘ ،اؾع ١تًعو

اي تتعًل باملسد ،٠ؾاةْث ٢اي تعٗس عرب دَٛاج٘ تتحاٚب ؾ ٘ٝدؾعدا ٤اةضعا
ايدايعع ١عًعع ٢اةّ ايهْٝٛعع ،١ذٝععا تععرتا ٣٤ؾٗٝععا دضععطٛز( ٠دؾسٚدٜععا) اي ع

ًكععا

َٔ(شبععد ايبرععس ٚقععساز ٠اةَععٛاد)( ،)6نُععا تكععرتب دٜكًععا َععٔ ؾععٛز ٠بٓععات املععا ٤دٚ
ايط ٜٓات ذٚات ايؿٛت اخلالب املػسز بايبراز ،٠ؾأغاْ ٔٗٝايعرب ١تطسب اآلذإ،
ٚقد ذنعست يف (زذعالت دٚيعٝظ) لذ دَستع٘ (ض ضع )ٞدٕ ٜطعد دذٕ حبازتع٘ ٛؾعا
َٔ

اع دؾٛاتٗٔ ايداؾعات ل ايػسم حبثًا عِٓٗ (ٚ )7يهٔ نعٌ ٖعر ٙاةؾعدا٤

تدٍ يف ايترً ٌٝايٓٗا ٞ٥عٔ ؾ ٚز ٠ايتؿاعٌ عرب حلعات اوتؿعاٍ ٚاوْؿؿعاٍ،
ايكععسب ٚايبعععد ،د ٚغععٓ٦ا ٚؾععؿا َسنصًٜععا ٜؿ عس عًٝعع٘ ايطٍععسد ،ؾًٓكععٌ عٛاَععٌ املععد
ٚاجلععرز ،اي ع تهسضععٗا قؿعع( ١دناذٜععب ايبرععس) ؾعععرب ٖععر ٙاملهععسٚز ٠ايتؿععٜٛس١ٜ
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تعععٌ ٖ٦ٝعع ١ايبرععا َطععتُسٚ ٠ذسنعع ١ايتطً ع ٚاةَععٌ املٓعععس ٛ ٚازٖععا تكؿععص
ايسغبات املكُٛع ١دٜكًا.
ٚو عحب يف ظٌ ٖر ٙايطكٛض ١ٝايباد ١ٜذًٓٝا ٚايهآَ ١دذٝاًْعا دٕ ٜؿعبد
احلب ٚاةْث ٢حُا دوي ١دلاٚش ٠يًُعٓع ٢اةٚيع ٞبدزجعَ ١عاٚ ،نأُْٗعا ٜسٜعدإ
تثبٝععا دويعع ١دلععسد ٠دذٝاًْععا يًرععب عًعع ٢دزجعع ١قسٜبععَ ١ععٔ ايٛقععٚ ٛايبطععا ١
ٚايػؿاؾ ،١ٝؾبؿعٌ ايؿؿات املٛغً ١يف بسا٤تٗا ٚذات املطر ١ايتطٗس ١ٜاي مًع
عًععع ٢اةْثععع ٢تترععع ٍٛل بععععد دلعععاش ٟدقعععسب ل ايػعععؿاؾ ،١ٝعًععع ٢ايعععسغِ َعععٔ
جدازٜات املاٚ ،٤لٕ ناْا عً ٢ؾعٝد َٛاشٍ تؿ دلً ٢يطكٛض ١ٝايؿكعد دنثعس
َٔ نْٗٛا عبٛز سلَ ٛسؾأ آَٔ ،د ٚحتكٝكعا يٓبعَٓ ٠٤ٛتععس ٠دَٛ ٚععٛد ،٠ؾعايبرس
دًَٚعععا ًَععع ٤ٞباةناذٜعععب ٚؾعععٛز ٙرلادععععٚ ١رلاتًععع ١نُعععا َعععس بٓعععاٚ ،عٓاؾعععس
ايتؿٜٛس املطتُد َٔ ٠عٛامل٘ تأند ٖر ٙايدوي ١ذني تؿعسؽ َعٔ َعاْٗٝعا ،ؾعايًديد
ٚايٓععٛازع ٚاةَععٛاد ٚاوععازٚ ٠اةؾععداف ٚاملععد ٚاجلععرز ، . ..نًععٗا تك ع يف ذٝععص
ايربٜل اخلادع ٚاملُػَسِّز يف دٚي٘ٚ ،املٓطرب تدزجيًٝا يف ْٗاٜت٘ ،ؾُا ٜكتٓـ َٓٗا و
كثٌ لو حلععات ععابس ٠رلتًطع( .١تصٚجعا ،يطعاعات ،ةٜعاّ ؾكعو ناْعا شٚجعني،
تطهعا يف دزجاَ ٤د ١ٜٓايكروَ ،ازضا ايعػل يف نٌ دزجاٗ٥ا ،ا تصو يف ضعاعات
ذبُٗععا نعععٌ َساذعععٌ ٚقؿععـ احلعععب ،لذ لٕ ايؿعععسام ٜكععـ َٓتعععسًا عًععع ٢ايبعععاب
ٚتعععرانس ايطعععؿس تكععع ٝيف جٝعععب قُٝؿععع٘ ايبرعععسٚ ،ٟجعععـ ايبرعععس يف ؾعععساؽ
ذبُٗا)(ٚ ،)8نإٔ ايبرس ٖٓعا ٜععرب ععٔ ٖ٦ٝع ١زَصٜع ١نًٝع ١متعصٍ نعٌ ؾعٛز
ايد ٚ ٍٛاخلسٚد ٚايتٛاؾٌ ٚايكطٝعٚ ١اوبتعاد.
ٚلذا نإ احلب عًٖ ٢ر ٙاحٜ ١٦ٝرتابو َ احلسَإ ٚايؿكد يف قؿعـ
اجملُٛععع ،١ؾإْعع٘ دٜكًععا ٚبٛقععع ١ٝدلععاٚزَٚ ٠تدا ًععٜ ١تعاَععد َ ع دويتعع٘ عًعع٢
ايترد ،ٟذني ٜؿبد ي٘ َؿع ٍٛايطرس ٚايػؿاٚ ٤ايت ًـ َعٔ اةمل ،ؾهعث َعٔ
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غ ؿٝات اجملُٛعٚ ١اقع ١دذٝاًْعا حتعا ععب ٤اإلعاقع ١اجلطعدٚ ،١ٜتبعد ٚضعاع١ٝ
سلعع ٛايععت ًـ َععٔ نععٌ َعاٖسٖععا ايدايعع ١عععٔ او ععتالف املؿكعع ٞل ايعصيعع١
ٚايٛذدٖٓ ،٠ا تتر ٍٛاإلعاق ١ل جداز

ٝو ٜساد

عاٚشٜٚ ،ٙؿعبد احلعب ذيعو

ايبععاب ايطععرس ٟاملععأَ ٍٛيًٓؿععاذٖٚ ،عع ٛاةَععس املػععرتى ايععر ٟجيُ ع عععد ٠قؿععـ
َثٌ(ايهابٛع ٚايط إ عً ٢ازتؿاع  1000دق ١قًب  ٚزجعٌ ذلععٛظ جعدًا) د ٚذتع٢
تتاب ايطسٚد يف ضداض ١ٝاحلسَإ ،ؾاخلؿ ٞاير ٟؾكد ذنٛزت٘ ْساٜ ٙطتعٝدٖا
ٜٚطتػعسٖا لٛز دا ًع٘ جعسا ٤ذكعٛز اةْثع /٢اجلازٜع ،١ايع اغعرتاٖا ايطعًطإ،
ؾتٓعهظ غٗٛت٘ عرب غٗٛتٗا ٚذسَاْٗا ٚيف (دنًٝعٌ ايععسع) زلعد دجٛذجعا داو
عًععٚ ٢قععع ١ٝايسجععٌ ايععر ٟتهُععٔ دا ًعع٘ املععسدٚ ،٠نأْعع٘ ٜطععتعٝد َكٛيعع( ١ايععني
ٚايٝاْؼ)(ٚ ،)9زلد يف حت ٍٛذًِ ايترًٝعل ٚايطع إ ل لعاقعٚ ،١يهعٔ احلؿعٍٛ
عًعع ٢احلععب ٜهؿععٌ بععدًا داو عًعع ٢اوضععتُساز نُععا يف قؿعع ١زجععٌ ذلعععٛظ جعدًا
ذٝا ٜتبدد ايطع ٞعٔ املاٍ بعد احلؿ ٍٛعً ٢ذٓ ٘ٝتػد ٖٞ ٚاحلبٝب /١ايهٓص.
ٚيف ظٌ ٖر ٙايك ١ُٝايداي ١عً ٢اإلبساٚ ٤ايػؿا ٤يٓا دٕ ْتأٌَ ٖر ٙايهًُ١
ايطععرس ١ٜذاتٗععا بٛؾععؿٗا تعٜٛععر ٠قععادز ٠عًعع ٢حتٜٛععٌ ايهععا ،ٔ٥تععدا ٟٚدَساقعع٘
ٚتػؿ ٞدٚجاع٘ ،ؾٗ ٞايهًُ ١ايطرس ١ٜاي تبدد اإلعاقع ١ايبػعس ١ٜضعٛا ٤دناْعا
لعاقعع ١جطععُ ١ٝدْ ٚؿطعع ١ٝؾهععٌ ؾععٓٛؾٗا تععص ٍٚبكععدز ٠احلععب ،ايععر ٟتٝععد اةمل
نُا يف قؿ ١ؾٛز ،٠ؾٛزا ٤ايػٛف يف ايؿٛزٜ ٠رتاج دمل اوب.
ٚغ ع بعٝععد يف قعع ٤ٛايؿاعًٝععات ايطععسدٚ ١ٜايسَصٜعع ١دٕ ًْكععٖ ٢ععرا احلععب
َعادو ملؿاٖ ِٝلْطاْ ١ٝذلاٚز ٠ي٘ ٚتدٚز قُٔ ؾًه٘ ايتعب ٚ ٟاإلغاز ;ٟؾكعِٝ
َثٌ احلسٚ ١ٜايعدٍ تػد ٚدٜكًعا ٖعٛاجظ ًَرع ١تطعتعٝدٖا اجملُٛعع ١قعًُٓٝا يف
ذ ١َٛايٛي بٗر ٙايهًُ ١ايطرس َٔٚ ،١ٜمِ ٜتالشّ ؾكد احلب ٚاملعسد ٠ععٔ ذايع١
َٔ ايبرا عٔ قَٛ ١ُٝاش ١ٜلثٌ ق ١ُٝايثٛزٜٚ ،٠ؿبرإ َعًا زدا٥ـ و تٓؿؿٌ
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عٔ بعكٗاٚ ،نأُْٗا ؾازا غً٦ٝا ٚاذدًاٜٚ ،ؿبد يريو َٓاٖك ١اةمل ايٓاجِ ععٔ
دذدُٖا ٖ ٛاةمل ذات٘ املعادٍ ي

سٖ( ٣تعـ ايهعٌ باضعِ ايثعٛز ،٠يف املطعا ٤ناْعا

ٖٚ ٞاةؾدقا ٤ذٝعا ٜهع ٕٛنعٌ ايثعا٥س ،ٜٔناْعا َدَٓع ١بعدايع ١قكعٝتٗا عًع٢
ايسغِ َٔ ٚق ايطٝاط املدمل ،دَا ٖعِ ؾهعاْٛا ًٜعٓع"ٖٞ"ٕٛاي دٚؾعًتِٗ ل ٖعرا
املهإٚ ،يف ٖدد ٠ايًٚ ٌٝقعٛا ايبٓٛد ايسٝ٥ط ١ٍٝجلُعَٓ ١ٝاٖك)10( .)"ٖٞ " ١
اجلداز :مٓا ١ٝ٥ايعٛامل:
ٚقؿـ اجملُٛع ١تكْٛ ِٝعا َٔ ايتٛاش ٟبني ععاملني ٜتٛاغعحإ ذًٓٝعا يف
ايكؿعْ ١ؿطععٗا ،د ٚتكعع ّٛبعكععٗا عًعع ٢ععامل ٚاة ععس ٣عًعع ٢عععامل َػععاٜسٚ ،ايكاضععِ
املػعرتى بعني ٖععر ٙايععٛامل ٚتًععو قٝاَٗعا عًع ٢عًُٝععات ايتعٛاشٕ بععني ععامل ٜتُععاع
بػهٌ َٔ اةغهاٍ َ اخلساؾ ١اةضطٛز ٠د ٚاحلهاٜات املععرب ٠ععٔ َاقع ٞقعد،ِٜ
ٚعامل آ س ٜكرتب َٔ م ّٛايعامل ايٛاقع ٞاوتُعٌ د ٚايٝعٚ َٞٛاملعتعادَٚ ،عٔ معِ
ٜععٓٗض بععني ايعععاملني جٛاْععب َععٔ ايتالقعع ٞدا ععٌ بٓٝعع ١ايطععسدٚ ،يهععٔ عًعع ٢ذلععٛز
دويٜ ٞػتػٌ يف ؾكا ٤ايٓؿٛف مث ١تهسٜظ يعًُ ١ٝايتحعاٚز املؿكع ٞدًَٚعا ل
تباعد ٚتكازب يف اآلٕ ْؿط٘.
لٕ قؿعع ١ايبععاب املؿتعع ٛحتعع ّٛبٓععا يف ؾكععا ٤احلهعع ٞاملتُععاع َع اخلساؾعع١
ذٝا بًٛز ٠بٓ ١ٝضسد ١ٜدقسب ل اةَثٛي ١اجملاشٜع ،١ؾاملًعو ايعر ٟتػسٜع٘ لذعد٣
احلهاٜا ععٔ ٚجعٛد ضعًطإ ٜؿعتد بابع٘ يًػعها ٣ٚتػسٜع٘ ٖعر ٙايكؿعٜٚ ١طًعب َعٔ
َعاْٝٚعع٘ دٕ ٜطًبععٛا َععٔ غعععب٘ دٕ ٜكععدَٛا غععهٛاِٖ ٚذععني و تؿععً٘ زضععاَ ٌ٥ععٔ
َٛا ٓ ٘ٝغكب  ٚايب بسضاَ ٌ٥عٔ غععب٘ ؾًعِ تأتَعَ٘ لو زضعايَ ١عٔ ؿعٌ حتُعٌ
َعٓعع ٢ايطع س ١ٜدنثععس َععٔ دويتٗععا عًعع ٢ايػععه ،٣ٛيععرا ْععساٜ ٙػًععل ضٝاضعع ١ايبععاب
املؿتٖٓٚ . ٛا ٜك ّٛايباب بدٚز زَصٜ ٟكَ ّٛكاّ اجلداز ايعاشٍ عٔ ايسعٝعٚ ١ععٔ
احلس ١ٜاملأَٛي.١
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لٕ تأٌَ يػ ١عٓٛإ اجملُٛعٚ ١ذسنع ١اغعتػاي٘ دا عٌ ايععٛامل تعًعٔ ععٔ
بعد زَص ٟمبعٓ َٔ ٢املعاْ ،ٞذٝعا معرتم دويتع٘ ايهعث َعٔ ايكؿعـ ،ؾٝػعدٚ
اجلعععداز داو يف ضعععٝام ايكعععـ ععععٔ نعععٌ ٖ٦ٝعععات احلعععدٚد ايؿاؾعععً ،١ايع ع لثعععٌ
ايتكا ععب بععني عععاملني بؿؿععًُٗا ٖععرا اجلععداز ٚيهٓعع٘ ٜععٓٗض عًعع ٢ايطععسف اآل عس
بٛؾؿ٘ ذيو اجلداز ايػعؿاف ايعرٜ ٟعربش ايععاملني يف ٚقعا ٚاذعد ٚتحعب بُٗٓٝعا
نعععريو ،يعععرا زلعععد ٖعععرا اجلعععداز ايصجعععاجٜ ٞترععع ٍٛبؿعععٛز ٠ش٥بكٝععع ١ل ديعععٛإ
ايدووت املعرب ٠عٔ ايتالشّ بني ايبعد ٚايكسب ٚايٛجٛد ٚايػٝاب املسجٚ ٛاملتركل،
ؾؿعع ٞقؿعع" ١اجلععداز ايصجععاج "ٞاي ع تطععتُد اجملُٛعععَٗٓ ١ععا ايتطععُٜ ،١ٝترععٍٛ
اجلداز باضتُساز ٚزا ٤تٓٛع ؾٛزٚ ٙيهٓ٘ يف نٌ َس ٠تععٌ يع٘ دويع ١ايبععد ايعرٟ
ٜتر ٍٛل َٛت ،يف ايبداٜعٜ ١أ عر ؾعٛز ٠ايتباععد ععٔ اةّ (جعداز شجعاج ٞزقٝعل
نُعا زقاقع ١نٓاؾععٖ ١ع ٛدَ ٍٚععٔ دذاقع٘ احلسَععإٚ ،عسؾع٘ يٛععع ١ايتٓعا ،ٞ٥و ٜععصاٍ
يآلٕ شجاد ْاؾعر ٠ضعٝاز ٠اةجعس ٠ايع دقًعا دَع٘ بعٝعدًا َٓٚعر ذيعو ايٝع ّٛمل ٜسٖعا
دب عدًا( َٚ )11ع اوْتكععاٍ ل شٚجعع ١اةب ٜععٓٗض جععداز شجععاج ٞجدٜععد تُععٌ ٖٓععا
َعٓ ٢ايعكاب املؿك ٞل احلسَإ" ،نعِ نعس ٙاجلعداز ايصجعاجٞكك ٚنعِ نعسٙ
ايصجععادكك نععإ ٜساقععب د ٛتعع٘ َععٔ دبٝعع٘ يف نععدٚع شجاجٝعع ١غععؿاؾٖٚ )12("١ععٛ
اجلداز ْؿط٘ ايرٜ ٟؿؿً٘ عٔ اة عا اورتقعٖٚ ١ع ٛاجلعداز ْؿطع٘ ايعر ٟجيعًع٘
ضععحًٓٝا دٜكًععا دا ععٌ غععسؾ ١املٓععصٍ ،عًععٖ ٢ععرا ايٓرععٜ ٛػععد ٚايصجععاد بإقععاؾت٘ ل
اجلداز ذات دوي ١عً ٢ايػؿس ٠احلاد ٠ايكاتً.١
ٚكهٔ دٕ ْتأَعٌ ٖعرا اجلعداز دٜكًعا بٛؾعؿ٘ ايعسذِ اةَع َٞٛايكعاذف ل
ذٝععا ٠تعععتًخ بؿععٓٛف َععٔ ايبػععس تترعع ٍٛايكعع ِٝيععد ِٜٗبػععهٌ َعهععٛع ؾٝؿععبد
ايػ ـ اوس َٔ ّٚاةّٚ ،اير ٟتؿٛز ٙقؿ( ١اير ٟضكو َعٔ ايطعُا )٤نآً٥عا
داو يف ضععٝام دٚيعع ٞعًعع( ٢ايطععكو) ٚداٍ يف ض عٝام آ ععس عًعع ٢عععٛامل ٜترعع ٍٛؾٝعع٘
ايطٝب ٕٛل ٖٛاَؼ عً ٢احلٝا َٔٚ ،٠معِ ٜؿعبد ٖعرا ايعسذِ ايعداؾ ل احلٝعا٠
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داؾعًععا ل نعع ٜٓ ٕٛعدز ؾٝعع٘ ايتٛاؾععٌ عًعع ٢ايععسغِ َععٔ احلكععٛز ؾٝعع٘ (ٚدٜكععٔ دٕ
ايطٝععبني ؾكععو ٖععِ َععٔ ٜطععكطَ ٕٛععٔ ايطععُاٚ ،٤يهععٔ يععٝظ يف دذكععإ جععداتِٗ
ايطٝبععاتٚ ،لجععا عًعع ٢اةزس ايؿععًد ٠يتععدم دعٓععاقِٗ د ٕٚزاعع ،١دَععا اةغععساز
ؾٝعٝث ٕٛؾطادًا يف اةزس) (.)13
ٚيف ل عععاز ايكعععـ ايعععٛاقع ٞدٜكًعععا دَ ٚعععا ٜطع ع َٓععع٘ عًععع ٢طععع ٢املأضعععا٠
اإلْطاْ ١ٝتأت ٞقؿ( ١ايًٛذ ١ايٝت )١ُٝلذ تبدد دَعٌ احلؿع ٍٛعًع ٢اجلعا٥ص ٠عًع٢
ايعسغِ َععٔ اةَععٌ ٚبطعا  ١احلًععِ ايععرٜ ٟػتايع٘ املععٛت ،ؾايًٛذعع ١ايع ٜتُٗععا بطععٌ
ايكؿعع ١ععازم ايعطععاف ٖعع ٞيٛذعع ١املععٛت ايععرٜٗٓ ٟعع ٞعالقتعع٘ بًٛذتعع٘ احلٝاتٝعع١
ٚدًَ٘ يف احلؿ ٍٛعً ٢جا٥صتٗا ،بعد َ ٍٛثابسٚ ٠اجتٗعاد ٚز ٚغعؿاؾ ١عاٖس٠
بس.١٦ٜ
تٓٛع ايبٓ ٢ايطسد:١ٜ
ٚيف ل از اجملُٛعع ١و تٓعبين ايكؿعـ عًع ٢بٓٝع ١ضعسدٚ ١ٜاذعد ٠د ٚعًع٢
غهٌ مابا يًرهع ٞكثعٌ اةضعاع ايهًع ٞاملٛيعد يًٓؿعٛف ،ؾايكؿعـ ترتؾعدٖا
بَٓ ٢تٓٛع ١يًطسدٚ ،يهعٔ كهعٔ زد ٖعرا ايتٓعٛع ل مالمع ١دغعهاٍ دضاضع ،١ٝعًع٢
ٖرا ايٓر:ٛ
•
•
•

ايطسد ايكا ِ٥عً ٢ايتتاب َٔ الٍ تٓاؾر احلًكات.
ايكؿـ ذات ايتٛاي ٞاملعتاد حلدث د ٚغ ؿ.١ٝ
ايكؿـ ايكا ١ُ٥يف ايػايب عً ٢ايٛؾـ دنثس َٔ ايطسد.
ؾؿ ٞايػهٌ اة ٍٚتته ٕٛايكؿ ١عرب تتعاب دلُٛععَ ١عٔ ايكؿعـ ايع

ترتابو بني بعكعٗا َعٔ عالٍ بععد دلعاش ٟنًعَٚ ،ٞعٔ معِ تكعرتب ايكؿعَ ١عٔ
غهٌ املتٛايٝع ١ايكؿؿع ١ٝدَ ٚعا ٜطعُ " ٢حبًكع ١ايكؿعـ ايكؿع ٖٚ ،"٠ع ٞنُعا
ٜعسؾٗا ؾٛزضا ازلساّ ( Forest Ingramدلُٛع َٔ ١ايكؿعـ ايكؿع ٠
اي تستبو لذداٖا باة سٜات ،ل دزجٜ ١تععدٍ َعٗعا ؾٗعِ ايكعاز ٤ٟيهعٌ قؿع١
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َٔ الٍ ؾُٗ٘ يًكؿـ اة س .)14( )٣ؾثُ ١بعد َسنصٜ ٟؿٗس املتٛايٝات يف
دؾل نًع ٞكثعٌ ايعؿعب ايعسٝ٥ظ يًكؿع ،١قعد ٜهعٖ ٕٛعرا ايبععد قعا ِ٥عًع ٢تععدد
املٓعععٛزات لشا ٤دؾععل َسنععص ،ٟدٚ

اٚزٖععا عًعع ٢سلععَ ٛتععدا ٌ ،د ٚدلععسد تكطٝع

ضسد ٟح٦ٝات احلدثٚ .تك ّٛمالث قؿـ باضعرتؾاد ٖعرا ايػعهٌ ٖٚع ٞايكؿعـ
ايعععثالث اةَ ٚعععٔ اجملُٛععععٚ ١حتتعععٌ ؾكعععاًّٝ٥ا َعععا ٜكعععسب َعععٔ مًعععا ؾعععؿرات
اجملُٛععع( ١ذععٛاي 75 ٞؾععؿر )١مبععا ٜعععين اٖتُاًَععا ٚاق عرًا بٗععا

ععٛاز بسٚشٖععا

ايٓٛعٚ ٞايهُ.ٞ
ؾؿ ٞقؿ ١ضداض ١ٝاحلسَإ اي تٛقؿٓا عٓدٖا دنثعس َعٔ َعسٜ ،٠تػعهٌ
ضععسدٖا بٛاضععط ١تتععاب املٓعععٛزات ٚايكؿععـ ،ذٝععا زلععد ضععا قؿععـ َتٛايٝعع،١
تععسس نععٌ ٚاذعدَٗٓ ٠ععا يطعٛز َععٔ د عٛاز ايهععا ٔ٥اإلْطعاْ ٞيف عالقتعع٘ بععاةْث٢
ٚاحلععب ،عًععٖ ٢ععرا ايٓرعع( ٛاملتععٛذؼ -املععازد – اخلؿعع -ٞلنًٝععٌ ايعععسع-ؾتعع٢
ايصٖعععٛز -ايثعععٛزٚ )٠نًعععٗا تتحُع ع ٚتتالقععع ٢يسضعععِ ايثٛابعععا ايهعععرب ٣يًعا ؿععع١
ًٝ ٚاتٗععا ايسَصٜععٚ ١زا ٤ايتًّر عٚ ٍٍٛايتٍعاقععب ايتٍععازخي ٞحععر ٙايهععٛاٚ ،ٔ٥حتععٛوت
اةَععانٔ دٜكًععا ،دَععا يف (دناذٜععب ايبرععس) ؾٓحععد ايرتاؾععـ ايكععا ِ٥عًعع ٢عععٛامل
ايبرعععس ٚيهٓٗعععا تؿَعٍعععٌ يف ايترًٝعععٌ اة ععع َٛقعععٛع ١ايػٝعععاب ،نُعععا يف قؿععع١
(ايهابٛع) لذ زلد تكط ِٝاملٓعٛز اةْثعٚ ٟٛايعرنس ٟعًع ٢ايكؿعـ ،مبعا ٜعددٟ
ل ْٛع َٔ ايتٓاٚب ايطٍسد َٔ ٟنٌ سف لشا ٤اآل س.
دَععا ايػ عهٌ ايثععاْ ٞيًطععسد ؾٗعع ٛايػععهٌ املطععٝطس عًعع ٢اجملُٛععع ١يف دغًععب
ايكؿععـ ،ذٝععا اوعتُععاد ايهًعع ٞعًعع ٢زضععِ غ ؿععَ ١ٝسنصٜععٚ ١ضععرب دعُاقٗععا
ايدا ًٚ ١ٝعًُٝات حبثٗا عٔ زغباتٗا ٚتطًعاتٗاٜٚ ،تعصأَ َع زؾعد ايػ ؿع١ٝ
َٝععٌ ل تتبع تازخيٗععا ايكسٜععب د ٚايبعٝععدٚ ،زبطعع٘ ببععدز ٠احلععدث املسنصٜعع ١ايع
تتُٛق ؾٗٝا ،ؾداًُ٥ا ٖٓاى اسلٝاش يؿٛز ٠ايها َٔ ،ٔ٥الٍ يػ ١تبد ٚة١ًٖٚ ٍٚ
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ذٝاد ١ٜذٝا َٓعٛز ايطسد ٜك ّٛعً ٢ايسؾد بكُ ايػا٥ب ايعر ٟبعدٚزٜ ٙبعدٟ
قععدزًا َععٔ احلسٜعع ١يف ايتعاَععٌ َ ع ايػ ؿعع ١ٝؾهععِ ايؿععؿات ذاتٗععا تعٗععس عًعع٢
َطت ٣ٛآ س دزج َٔ ١ايتعا ـ د ٚتٛزط ايطازد َع غ ؿعٝات٘ ٚدؾهازٖعاَٚ ،عٔ
ٖرا اجلاْب يٓا دٕ ْس ٣املٓععٛز ايطعسد ٟو عًع ٢دْع٘ ضعسد دْثع ٟٛد ٚمبعٓع ٢دؾعد
ضسٚد ْطع -١ٜٛعًع ٢ؾسقع ١ٝاملديعـ ايؿعًع ٞيًُحُٛعع -١ؾايكاؾع ١و تتهع ٤ٞيف
نًٝع ١ضععسٚدٖا ،عًعع ٢ايكطععُ ١ايػععا٥ع ١ايٝعع ّٛايع لععاٜص اةدب عًعع ٢دضععاع َععٔ
اجلٓظ ،ؾاحلظ ايكا ِ٥عًٖ ٢را ايتُاٜص و تط َع٘ اجملُٛع ،١بكدز ايطع َع
ضرب ايعٛامل اإلْطاْ َٔ ١ٝالٍ ٚقعَ ١ٝؿعُ ١يف بعدٖا ايعُٝل بدوي ١دنثعس
مشٛو َٔ ٖر ٙايكطُ ،١ذٝا زلد اوذتؿا ٤باحلب ٚايرباٚ ٠٤ايطٗسٚ ، . ..نًٗا
تؿععب يف بععدز ٠دنثععس زذابعع ١يًتعععب تكععرتب بٗععا ايععرات د ٚاحٜٛعع ١ايٓطعع َ ١ٜٛع
ايعامل ٚايطسد ،ؾتؿبد ٖر ٙاح ١ٜٛتعب ًا عٔ ْؿطٗا قُٔ ٖرا اةؾل.
ايٛع ٞاجلُع:ٞ
ٚو ْبتعععد عععٔ ٖععرا ايتؿععٛز ذععني ْعععا ٜٔايػععهٌ ايثايععا يًطععسد ايكععا ِ٥يف
َععُعع٘ عًعع ٢ايٛؾععـ ،ايععرٜٓ ٟععدزد حتتعع٘ قؿععتا (دبٓععا ٤ايػععٝطإ) (ٚايػععٝطإ
ٜبه ،)ٞؾُٗا قؿتإ حتع ّٛبٓعا يف ؾكعا ٤ايككع ١ٝاملطعٝطس ٠عًع ٢ايعٛع ٞاجلُععٞ
ايعسب ،ٞلذ ٜسؾدإ يًتػابو َع ايككع ١ٝايؿًطعطَٚ ١ٝٓٝػعهً ١ايكعدعٚ ،يهعٔ
َٔ الٍ ايرتنٝص عً ٢ايعد ٚايػاؾعب ايعرٜ ٟتُعاٖ ٢بٛاضعط ١ايعٓعٛإ ٚايطعسد
ٚذت ٢ايبٓا ٤ايسَص ١٦ٖٝ َ ٟايػٝطإ اير ٟتبدد َٓ٘ ٚتؿدز عٓ٘ نعٌ قع ٣ٛدٚ
ؾٓٛف ايػس.
ٚعًععٖ ٢ععرا املطععت ٣ٛايٛؾععؿ ٞتتعاَععد ايهتابعع ١ايكؿؿعع َ ١ٝع ْؿععٛف
ايهتاب املكدع ؾرتؾد ؾعٌ اخلًل اةٚ ٍٚبرٚز ايتهعٚ ،ٜٔٛتتعدا ٌ ؾٗٝعا دضعؿازٙ
اؾ( ١زؤٜا ٜٛذٓا ايالٖعٛت .)15()ٞقؿع ١دبٓعا ٤ايػعٝطإ َعثال كهعٔ دٕ ْعتًُظ
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ؾٗٝععا ٖععرا ايتعععايل َع يػعع ١ايٛؾععـ يف ضععؿس ايسؤٜععاَ ،ععٔ ععالٍ عًُٝععات ايتٜٗٛععٌ
ٚدؾدا ٤ايسؤٜا احلًُ ١ٝايداي ١عً ٢املطتكبٌٚ ،عً ٢املطعتْ ٣ٛؿطع٘ تعرتا ٣٤قؿع١
آدّ ٚذععٛاَٚ ٤ععٔ مععِ ؾععٛز ايػععس املطععٝطسٚ ٠قعع ٣ٛاإلغععٛا ٤بايبػععسٚ ،حتًٜٛععِٗ َععٔ
ايٓععع ِٝل ايػععكا ،٤د ٚتتعععايل َع اةذادٜععا ايػععسٜؿ ١ذعع ٍٛايكععدع ،اةَععس ذاتعع٘
ٜعٗععس دٜكعععا يف قؿععع( ١ايػعععٝطإ ٜبهعععٚ ،)ٞيهٓٗععا تكعععرتب َعععٔ تععععٝني املعععساد َعععٔ
ايػٝطإ ٚحتدد ٖٜٛت٘ ١٦ٖٝ( ،اةَِ املترد ٠ناْا زذُٝعَ ١عع٘ لذا
بإٔ ٜػعس باةض ٢نُعا ٜػعا ،٤بعٌ لْٗعا دبًػتع٘ ز

رعا يع٘

ٝعا حبكع٘ بعاحلصٕ ذتع ٢املعٛت،

نععإ غععٝطاًْا زجًُٝععا يف شَععٔ ايععٓل ضععًُٝإ ايعععع ،ِٝنععإ ٜٛضععٛع يف ؾععدٚز
ايٓاعٜٚ ،سٖكِٗ ؾتٓعٚ ١غعسًاٚ ،د ع ًا ظؿعس بع٘ ضعًُٝإ ؾربطع٘ ملًٝع ٕٛضعٓ٘ بعني
جلخ ايبرس ٚشبد.)16( ٙ
يف ايكؿععتني ايطععابكتني اسلٝععاش ل تؿععٜٛس ايسؤٜععا ايهابٛضعع ١ٝايسآٖعع،١
ذٝا تطترٛذ عً ٢ايعامل ٚاملهإٚ ،يهٔ يٝطا ٖر ٙايسؤٜا احلدٖ ١ٜعَ ٞعا تؿعدز
عٓ٘ اجملُٛع ١د ٚتدند عًٗٝا ،ؾؿ ٞل از ايبععد اجلُعع ٞدٜكًعا مثع ١تػعدٜد عًع٢
ايكُٝععع ،١نُعععا يعععٛذغ َعععٔ قبعععٌٚ ،تعععأت ٞقؿعععَ( ١دٜٓععع ١اةذعععالّ) قعععُٔ ٖعععرٙ
ايٛقععع ١ٝاة ع  ،٠ؾؿٗٝععا ٜععتِ ايرتاضععٌ َ ع ؾععٛز ٠املدٜٓعع ١املٛعععٛد ٠اي ع لثععٌ
اخلالف ٚاحلًِ ،ؾربٚش ٖر ٙاملدٜ ١ٜٓكًعب ْععاّ ايععامل د ٚبؿعٛز ٠دٚقعد ٜستبع٘
َٔ جدٜد" ،يف ايبد ٤مل ٜؿدم ايبػس ْدا ٤ايطُاٚ ،٤غعسٚا بتٛجظ ٚزٜب ،١بعض
اوبطني ٚايػحعإ ٚزجاٍ اوضت بازات د ًٛا تًو املد ١ٜٓعًعَ ٢كعض ،نعإ
ايهععٌ َععدجحًا بععاخلٛف ٚايطُع  ،يف تًععو املدٜٓعع ١ناْععا اةذععالّ تٓتػععس يف نععٌ
َهععإَٓ ،كععد ٠يف ز ععا ٠ٚذلععاز اةؾععداف ،نععِ ناْععا اةذععالّ دًٝععٚ ١داؾ٦عع١
ٚحا بسٜل َا ٚ ،ٞ٥عِ ذًًَُٚ /ٛظ ذٓ ،ٕٛنٌ ذًِ ٜٓتعس ؾاذب٘ٚ ،ناْعا
ايطسم تتعدا ٌ ٚتتباععد ٚتتكعازب; يتٛؾعٌ قعٝـ املدٜٓع ١بهعٌ ٜطعس ل ذًُع٘).
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ٚيهععٔ ٖععر ٙاملدٜٓععَ ١ععا لٕ تبععدد يف احلكععٛزٜٚ ،عععِ ايؿععس ايهعع ،ْٞٛذععني تتركععل
ايسغبعات ٚاةذععالّ املُٓٛعع ١د ٚاملكُٛعععَ ،١عا لٕ تععدث ذيعو لو ٜٚبععدد ايٛقع يف
اويتؿاف ذْ ٍٛؿط٘ َس ٠د س ،٣ؾًعِ ٜععد حتكٝعل احلًعِ مبطعترٚ ٌٝو

عددٙ

د ٚاضععتبدايَ٘ٚ ،ععٔ مععِ غععدا ذًععِ آ ععس ٜععساٚد ايبػععس غع دذالَٗععا املترككععٖٓٚ ،١ععا
ايعسبٝع ١ايكدكع ١ذع ٍٛدزّ ذات ايعُععاد

تبعد ٚايكؿعٚ ١نأْٗعا تطعتعٝد اةضععا

َٚا ز ٟٚذٛحا َعٔ د بعاز لحعد داحعا َٚعا حتكعل ؾٗٝعا َعٔ ذًعِٚ ،لٕ ناْعا
ايكؿ ١ؾُٝا ٜبد ٚتك ِٝعالق ١زَص َ ١ٜؾساؽ اةذالّ ذاٍ حتكٝكٗعا ،ؾعاةذالّ
زٖٔ ايتركل ،لذا اَتًها ؾازت ٚاقعًا دزقٝا و ذًًُا.
عًٖ ٢عرا ايٓرع ٛتػعد ٚايهتابع ١ايطعسد ١ٜيف دلُٛعع( ١اجلعداز ايصجعاج)ٞ
يطٓا ٤ايػعالٕ ،لحد ق ١ُٝاةذالّٚ ،احلب ٚاحلس ،١ٜبًػٚ ١آيٝات ضسد ١ٜتكّٛ
بايتُعععاع َع ع دجعععاط ايعععٛع ٞاجلُععععٚ ،ٞاقعععرتاب َعععٔ احُععع ّٛايعاَععع ١ايػعععاغً١
يًُحُٛع ،حبظ دْث ٟٛو مطَ ٘٦ساجع ١د ، ٚذٝعا لحٝعد ايعرباٚ ،٠٤احعٛع
بايٛقا ٥ايبطٝط ١ايدايٚ ،١اوٖتُاّ بًػ ١ضسد ١ٜمل تتٓعاشٍ بععد ععٔ ايؿعٛز ،٠دٚ
ايص ِ ايٛؾـ ٚايهًُات ذات ايعساق ١دذٝاًْا ،نٌ ذيعو يف ؾكعا ٤ضعسد ٟتتؿعٞ
بايػؿاؾ ١ٝايتعب ٚ ،١ٜايتٛاؾٌ ايكسا.ٞ٥

ٖٛاَؼ ايبرا:
(J. E. Cirlot: A dictionary of symbols, trans. Jack )1
.” sage. London & Hentey. 1984 “ Love
( )2جإ ؾدق٘ :زَٛش  ٚكٛع ،دزاضات يف املثٛٝيٛجٝا ايكدكع .١زٜعاس ايعسٜظ
يًهتب ٚايٓػس ،بد ٕٚتازٜر ،ف .27
( )3ضعٓا ٤ايػععالٕ :اجلعداز ايصجعاجَٓ ،ٞػعٛزات عُعاد ٠ايبرعا ايعًُع ٞاجلاَعع١
اةزدْ ،ّ2005١ٝف .37
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( )4ايطابل.56 :
( )5ايطابل :ف .196
( )6د .عُعاد ذععا  :دضععا
ف .102

ايْٛٝعإ .داز ايػععسم ايعسبعع – ٞبع ٚت .ط.ّ1994 – 2

( )7دٚؾٝععدَ :طععر ايهآ٥ععات ،تسدعع .١م عسٚت عهاغععَ ،١ساجععع :١د .دلععدٖٚ ٟبعع٘.
اح ١٦ٝاملؿس ١ٜايعاَ ١يًهتعاب ،عع ،ّ1992-3فٚ .127اْععس دٜكًعا :ددَْٛعد ؾعٛيس:
َٛضععٛع ١اةضععا  ،املثٛٝيٛجٝععا ايْٛٝاْٝعع ،١تسدعع ١ذٓععا عبععٛد ،اةٖععاي ٞيًٓػععس،
ضٛزٜا ط ،1997 - 1ف.126
( )8اجلداز ايصجاج :ٞف .96
( )9ؾععاملسد ٠ايكطعععِ املهُععٌ يًسجعععٌ ،لذ لثععٌ املبعععدد املٛجععب (ٜعععٔ) يف َكابععٌ املبعععدد
ايطعععايب (ٜعععاْؼ) يف ايؿهعععس ايؿعععٝينٚ ،يف ايؿهعععس ايْٛٝعععاْ( ٞاإلٜعععسٚع) يف َكابعععٌ
(ايًٛغٛع)ٜٚ ،ؿطس ْٜٛؼ ذيو َٔ الٍ ايبعد اخلٓٛم ٞايهأَ يف ايسجعٌ ٚاملعسد٠
; ؾاوُْٝععا ٖعع ٞاةْثعع ٢ايهآَعع ١يف نععٌ زجععٌٚ ،اوُْٝععٛع ٖعع ٛايسجععٌ ايهععأَ يف
نععٌ اَععسد .٠اْعععس :ؾععساع ايطععٛا  :يػععص عػععتاز ،اةيٖٛعع ١املدْثععٚ ١دؾععٌ ايععدٜٔ
ٚاةضطٛز .٠داز عال ٤ايد – ٜٔدَػل .ط .ّ2000 – 7ف  .76بتؿسف.
( )10اجلداز ايصجاج :ٞف .34
( )11ايطابل :ف .84
( )12ايطابل :ف .86
( )13ايطابل .189
 ٟد :١َٚتدا ٌ اةْٛاع يف ايكؿ ١املؿس ١ٜايكؿع  ،٠اح٦ٝع ١املؿعس١ٜ
( )14د.
ايعاَ ١يًهتاب ،ط ،ّ1998 -1ف .267
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( )15زؤٜا ٜٛذٓا.3- 1 :18 :
( )16اجلداز ايصجاج.230 :ٞ
( )17ايطابل :ف .204
. . . . . . . . .
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