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الملخص
ٗححٍل ّصج جلوٗحل هي ذالل جلوٌْذ جلَغفٖٓ -جلتحل٘لفٖ نى ٗفسضأ نضفًحض ذفسض ضفحٚط
جلس٘حخ هستًٌ٘حً ذحلس٘و٘حت٘ٔ جلوٛحً٘ٔ جلتٖ حه٘ت ذحّتوحم ذحلٍ جألحط هي ٖرل يلوحء جللُٔ
ْٖ ج ًٍٔٙجألذ٘طٍٓ .ذْسِ ٚطّ جلطغس يي زالالت جلعهحى ٍجلوٛحى ٍتحَالتْوح ذَغفْٓوح
ٍس٘لٔ ٗٗسم هي ذاللْح جلطحيط هَجِٖٓ تزحُ جلَجٖى جلوطٗط جلصٕ يحضٍِٗ ،ػد ٚأأ َؿرِ
َْٔ ضنأ جلوسٌٗٔ جلػحذرٔ جلتٖ جذتلًت ٖطٗتِ رَ٘ٛضٍ .هي جلٌتحتذ جلتٖ تَغلٌح ئلْ٘ح ّٖ
نى زضجسٔ س٘و٘حت٘ٔ جلوٛحى تسحيس يلٖ ئستٗػحء جلزوحل٘حت جلوٛحً٘ٔ ْفٖ ضفًط جلسف٘حخ
ٍٚطّ جلٌَٛظجلوًطْ٘ٔ جلوًٌَٗٔ جلورٓ٘ٔ ْٖ ق٘حتٍِ ،شل ٙيرط جلٗطٗٔ ٍجلوسٌٗٔ ٍجألهٌٛفٔ
جلتٖ ٚحًت لسِٗ لٗحءجت هى جلوطنٓ ْْ٘حّ ٍْٖ .صج جلرحج ئيتوسًح يلفٖ جأليوفحل جلطفًطٗٔ
جلٛحهلٔ للطحيط.
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المقذمة
لٗس نل جلعهحى ٍجلوٛحى يلٖ نّو٘تْوح ٍرل٘فل ٖفسضّوح ْفٖ جلٌػفَظ جألزذ٘فٔ سفَجء
نٚحًت ًهوحً نٍ ًخطجً ،نهسجً قَٗالً َحترحً يي نًهحض جلسضجسحت جألزذ٘ٔ ٍجلٌٗسٗٔ ،ئش لن ٗٛي هحف
ئّتوحم ئال ْٖ جلًٗسٗي جلوٌػطه٘ي يلٖ ٍرِ جلتٗطٗدْٗ ،س نغرح يٌػفط جلعهفحى ٍجلوٛفحى
ئلٖ ححرٔ هحسٔ ئلٖ هعٗس هي جلسضجسٔ ٍهعٗس هي جلطغس للٛطّ يي زالالتْوح ٍتحَالتْوح
ذَغْٓوح ٍس٘لٔ ٗٗسم هي ذاللْح جلطحيط هَجِٖٓ ٍضؤجُ تزحُ جلَجٖى .جألهط جلصٕ زْى ذٌفح ئلفٖ
زضجسٔ هَؾَو س٘و٘حت٘ٔ جلعهٛحى ْٖ ضفًط ذفسض ضفحٚط جلسف٘حخ ،ذْفسِ هالهسفٔ ْحيل٘فٔ
س٘و٘حت٘ٔ جلعهحى ٍجلوٛحى ْٖ ًػَظ ضًط ّصج جلطحيط جلٗسٗطٍ ،هي ذالل زَٗجًفِ جلطفًطٕ
ْٖ يالٖتِ هى جلوطنٍٓ ،جلح٘حٍٓ ،جلكَٓلٍٔ ،جلخَضٍٓ ،ذْصج جلػسز ئتزٌْفح ْفٖ ّفصج جلوَؾفَو
لتٓس٘ط س٘و٘حت٘ٔ جلوٛحى ْٖ ضًط ذسض ضحٚط جلس٘حخ ئلٖ جإلتزحُ جلٓطًسفٖ ٍال سف٘وح ئلفٖ
جلس٘وَ٘لَر٘ٔ جلسَس٘طٗٔ ٍذػححرْح زٕ سَس٘ط جلصٕ ًٗتٗس ذأى جلًالهٔ جلس٘و٘حت٘ٔ تتط٘
جحطجً تطجذك٘حً ًٓس٘حً ْٖ جلسحهى ٍتطٛل غَضًٓ َْتََطجْ٘فًٔ ْفٖ شٌّفِْ .للًالهفٔ جلسف٘و٘حت٘ٔ
ٍن٘ٓٔ تَجغل٘ٔ تتن يرط جلًٓل جلٛالهٖ ذ٘ي جلوتٛلن ٍجلوستوى.
ْٗس ترَنت جلس٘و٘حت٘حت ْٖ جلوطْس جلٓٛطٕ جلوًحغط هٛحًٔ هطهَٖٔ ،ذحلُٔ جألّو٘ٔ هفي
ح٘ج جلتو٘ع ٍجلٓطجزٓ ْٖ هًحلزٔ جلٛخ٘طهي جلٗؿحٗح جلًحلٗٔ ،جلتٖ تٌرى هفي جإلًسفحى لتًفَز
ئلِ٘؛ ح٘ج ْتحت جلس٘و٘حت٘حت نهحم جلرححخ٘ي ْٖ -هزحالت هتًسزٓ -آْحٖح رسٗسٓ لتٌفحٍل
جلوٌتَد جإلًسحًٖ هي ظٍجٗحرسٗسٓ(ذٌٛطجز سً٘سٍ )50 :5001 ،لتٛتّ ذصل ٙذل ٍسًت هي
زجتطٓ جإلّتوحهحت ض٘ثحً ْط٘ثح لتُكٖ ٚل جلٌطحـ جإلًسحًٖ ٍْٖ ،ضتٖ جلوزحالت جلوترحٌٗفٔ.
ٚوح ضٛلت جلس٘و٘حت٘حت ذٛل ضٛل هٗحضذٔ ْٖ جلساللٔ ت٘حضجً َٖٗفح ،ئسفتزوى حَلفِ جألترفحو
ق٘لٔ هح ٗطذَ يي ًػّ ٖطى هي جلعهي ٍلن ٗٛي ٍّزْح ٍل٘س ذػحغٔ نطْ٘فٔ ًحروفٔ يفي
نظهٔ ْٖ جلٌسٕ جلوًطْٖ جلوتًلٕ ذْٓفن ئًتفحد جلساللفٔ ٍْْفن جٙل٘فحت جلتفٖ تفتحٛن ْفٖ
ئضتُحلْح ْٗف ،ذٗسض هح ٚحى نٗؿحً ؾفطٍضٓ ًحذًفٔ هفي غف٘طٍضٓ جلوًطْفٔ جلوًحغفطٓ(هحَٓل
يرسجللكّ٘.)51 :5050،
ح٘ج لوسٌح نغسجء س٘و٘حت٘ٔ جلعهٛحى ْٖ ٚل ٖػ٘سٓ هي ٖػحتس جلس٘حخ تٗطٗرفحًٍ ،هفي
جلوالحم نى جلس٘حخ لن ٗستوط يلٖ ًسٕ ٍجحفس ْفٖ تَن٘ٓفِ للوٛفحىْٗ ،فس ذفسن يالٖتفِ
ذحلوٛحى ضٛل٘ح ،ح٘ج ًٗٛس ِْ٘ نححس٘سِ ٍيَجقِٓ تزحُ جلوطنٓ .حن تكَضت تٌٗ٘حتفِ هفى
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تكَض ْٛطُ ٍنزٍجتِ ٍئًطُحلِ ذْوَم جلح٘حٓ ٍجلس٘حسٔ ٍجلوزتوىٍٖ .س نزَن جلسف٘حخ جلوٛفحى
ْٖ جلعهحىٍ ،تسحٍٕ جلوٛحى هى جلوطنٓ يٌسُ ذٛل نذًحزّح ،جلعٍرٔ ٍجلحر٘رفٔ ٍجألمّ ،فصج ٍنى
تزطذٔ جلس٘حخ هى جلوٛحى لن تٛي ححذتٔ يلٖ جلعهي ذل ٚحًت ًحه٘ٔ هتكَضٓ.
ٍهي ذالل زضجستٌح لسَٗجى جلس٘حخ ٍجإلقالو يلٖ ضًطُ ٍرسًح نى لسِٗ جحتٓفحالً ٚر٘فطجً
ٍئيتٌحءً ٚخ٘طجً ذحلوٛحى،حتٖ ال ٗٛحز جلوطء ٗزس ٖػ٘سٓ ٍجحسٓ هي ٖػحتسُ ترلَ هي يالهحتِ
ٍغَضُ ٍتط٘ٛالتِْْ .صُ جلوَجؾ٘ى ٍَ٘طّح لٗس نحفحضت لفسٌٗح ذًفؽ جألسفثلٔ جلتفٖ ححٍلٌفح
جإلرحذٔ يٌْح نال ٍّٖ:
.5هح َّ هَّٖ جلس٘حخ هي جلوٛحى ٍجلعهحى؟
.5هح َّ ّسِ جلس٘حخ هي جسترسجم جالضحضجت جلوٛحً٘ٔ؟
.9هح يالٖٔ جلعهحى ذحلوٛحى ْٖ ضًط جلس٘حخ ٍنْٗن هس٘كط يلٖ جلٌع؟
.4هح يالٖٔ جلوطنٓ ذحلوٛحىٍّ ،ل تحَلت جلوطنٓ يٌسُ ئلٖ ضهع هٛحًٖ؟
ٍلإلرحذٔ يي ّصُ جألسثلٔ ٖحم جلرححخحى ذحلرحج ْٖ يسز هفي جلسضجسفحت جلتفٖ تٌحٍلفت
ضًط جلس٘حخ نٍ جلوٛحى هي رحًد نٍ هي آذط ،ح٘ج نى نَلد جلسضجسفحت تٌحٍلفت جلسف٘حخ
ٚالً ،نٍ ٖػ٘سٓ هي ٖػحتسُ ذحلتحل٘ل ٍْٕ هٌْذ هي هٌحّذ ًهطٗحت جألزخ.
خلفية البحث
هي جلٛتد جلتٖ تٌحٍلت جلس٘و٘حت٘ٔٚتحخ تحت يٌَجى «جلتحل٘ل جلسف٘و٘حتٖ للٌػفَظ»
لٓطٕٗ ئًتطٍَْى ٍتطرؤ حر٘رٔ رطٗطَٗٗ ،م ّصج جلٛتحخ ذحإلقالو يلٖ جلورحزب جلتٖ نٖطّفح
َطٗوحأ للس٘و٘حت٘ٔ ٍٚصلٗ ٙسوح لٌح ذحلتًطِ يلٖ هفسٕ ذسفحقٔ جإلرفطجءجت جلوًتوفسٓ
إلنْحض زٍض جلوًٌٖ ْٖ جلٌع ٍ ٔ٘ٓ٘ٚنَْضُ ٍذسفحقٔ جلوسفتَٗحت جلتفٖ ٗتوٓػفل يلْ٘فح.
ٍٚصلٚ ٙتحخ «يلن جللُٔ جلسف٘و٘حتٖ ٍجألزخ جلوفطٍٕ» لفَٗل٘ن ٌّفسضٗ ،ٙتطروفٔ ًفَظجز
حسي جحوسٗ ،طّٚع ّصج جلٛتحخ يلٖ ذ٘حى جلزَجًد جلٌهطٗٔ ٍجألسلَذ٘ٔ ْٖ ٍؾًْح جلٌػفَظ
جلطٍجت٘ٔ ٍٚصل ٙنسحل٘د تحل٘لْح هي ؾوي جلٌهطٗٔ جلرٌَ٘ٗفٔ جلطفٛل٘ٔ ئظجء جألزخ جلطفًرٖ.
ٍٚتحخ «جلس٘و٘حت٘حت جلسطزٗٔ» لسً٘س ذٌٛطجز ٍَّ ٗححٍل يلٖ ئهتسجز ّصج جلٛتفحخ تٗفسٗن
جلٌهطٗحت جلتٖ ححٍلت جلتًطِ يلٖ ذرحٗح جلٌع جلسطزٕ تَل٘سجً ٍتفأٍٗالًٍ .جسفتٌس ْفٖ ّفصج
جلًطؼ يلٖ جلٌهطٗحت جلتٖ نغسضّح جلز٘طزجأ رَل٘حى ٚطٗوحظ ْٖ ّصج جلوزحل.
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ٍجلسضجسحت جلتٖ تن ئًزحظّح ْٖ جلعهٛحى ّفٖ «روحل٘فحت جلوٛفحى ْفٖ ضفًط جلسف٘حخ»
ل٘حس٘ي جلٌػ٘ط ،ح٘ج َٗٗم ّفصج جلرحفج نسحسفحً يلفٖ تٌعٗفل ًهطٗفٔ ذحضفالض ْفٖ ٚتحذفِ
«روحل٘حت جلوٛحى» جلصٕ تطروِ ئلٖ جلًطذ٘ٔ َحلد ّلسحٍ ،هوح ٗإذص يلِ٘ ئيتٌحؤُ ذحلوزلس
جألٍل هي زَٗجى جلس٘حخ زٍى جلخحًٖ ذحإلؾحْٔ ئلٖ تط٘ٚع جلًول ْٖ جلوكَالت هخل «نًطَزٓ
جلوكط» ٍ«َطٗد يلٖ جلرل٘ذ» ٍّصُ رحءت ْٖ زَٗجى ٍجحسٍٚ .تحخ «جلوسٌٗفٔ ْفٖ جلطفًط
جلًطذٖ جلوًحغط» لورتحض يلٖ نذََحلٖ ،ئال نى ّفصُ جلسضجسفٔ ال ترفسم سفَٕ رعت٘فٔ هفي
رعت٘حت جلرحج ٍّٖ غَضٓ جلوسٌٗٔ ذحإلؾحْٔ ئلٖ نًْح لن تًٌٖ ذحلسف٘حخ ٍحفسُ ذفل ٚحًفت
تإقط للوَؾَو يوَهحً.
ٍجلرحَث جلتٖ تٌحٍلت هخل ّصُ جلوَجؾ٘ى ْٖ جٗطجى نال ٍّفٖ «زضجسفٔ سف٘و٘حت٘ٔ ْفٖ
ٖػ٘سٓ(ْٖ جلوُطخ جلًطذٖ)» لوحسي سٍٖ٘ٓ ،هًػَهِ حس٘ي پفَضٍ ،غفسِٗٗ رًٓطًفاجز،
جلوٌطَض ْٖ هزلٔ «زضجسحت جألزخ جلوًحغط»ٍ ،جلصٕ ٗححٍل ّصج جلوٗحل هي ذالل جلوفٌْذ
جلَغٖٓ -جلتحل٘لٖ نى ٗسضأ ٖػ٘سٓ «ْٖ جلوُطخ جلًطذٖ» لرسض ضحٚط جلس٘حخ هي هٌهفَض
س٘و٘حتٖ ْٖ جلوحَضٗي :جألْٖٗ ٍجلًوَزٕ ،ح٘ج تكٓح ذحلفسالالت ٍهًفحى هرتلٓفٔ لر٘فحى
س٘و٘حت٘ٔ جلٗػ٘سٍٓٚ .صل ٙهٗحل تحت يٌَجى «زاللٔ س٘و٘حت٘ٔ ْٖ ٖػ٘سٓ اله٘ٔ جلًفطخ»،
لطْطٗحض ّوتٍٖ ،رْحًگ٘ط نه٘طٍٕ ،هْسٕ پَضجشض ،جلوٌطَض ْٖ هزلٔ «ئؾحءجت ًٗسٗٔ» ْفٖ
جألزذ٘ي جلًطذٖ ٍجلٓحضسٖٗ .ححٍل جلٛتّحخ هي ذاللْفح نى ٗسضسفَج ٖػف٘سٓ «اله٘فٔ جلًفطخ»
للطحيط جلزحّلٖ جلطٌٓطٕ هستًٌَ٘ى ذحلس٘و٘حت٘ٔ ،هي نرل ئستٗػحء جلزوحل٘حت جلوَرفَزٓ
ْٖ جلٗػ٘سٓ.
ْحلوٗحل جلصٕ ٖوٌح ذِ ٗتكطٔ ئلٖ روحل٘حت جلوٛحى هي هٌهَض س٘و٘حتٖ ْٖ ٚل زَٗجى
جلس٘حخ ،لٛي هٗحل زضجسٔ س٘و٘حت٘ٔ ْٖ ٖػ٘سٓ «ْٖ جلوُطخ جلًطذٖ» ٗتكطٔ ئلٖ ٖػف٘سٓ
ٍجحسٓ هي جضًحض جلس٘حخ ْٗف.
عىووة السيميائية
هػكلح جلس٘و٘حت٘ٔ ئذتحضُ يلوحء جللُٔ جلًطخ ل٘ٗحذل ٚلؤ " "Csemiotiجلوأذَشٓ هفي
نغل ًَٗحًْٖ ،حألغل جلًَ٘حًٖ ٚحى ٗسذل ْٖ ح٘ع جلوػكلححت جلًلو٘فٔ جلتفٖ تفسل يلفٖ
نسلَخ ذحظ ًٗحلذ ذِ جلوطؾٖ يي قطٕٗ ْحع يالتن جلوطؼ هي ضحَخ جللَى ٍجلحوفٖ
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ٍتحل٘ل يٌ٘حت هي ذَل جلوطٗؽ نٍ زهِّ .صج جإلتزحُ جلكرٖ نزٕ تسضٗز٘حً ئلفٖ ًطفَء ّفصج
جإلتزحُ جلكرٖ ٍغحض هػسض جلْحم لٌطَء يلن جلس٘و٘حت٘ٔ لسٕ يلوحء جللُٔ ٍٍسحتل جإليالم ئال
نى ذَج٘ٚط ّصج جلًلن لن تهْط ئالّ ْٖ نٍجتل جلٗطى جلًططٗي .ح٘ج زضأ يلوفحء هفي نه٘طٚفح
ٍسَٗسطج َٖجيس جلس٘و٘حت٘ٔ ٍنسسَج ضٚحتعّحٚ .حى ْطزٌٗحى سَسَض ٍرحضلع سحًسضظ هي نذفطظ
ضٍجز ٍهرسيٖ ّصج جلًلن .تَٗم جلس٘و٘حت٘ٔ يلٖ ض٘ٚفعٓ نسحسف٘ٔ ّفٖ نى جللُفٔ يرفحضٓ يفي
هٌهَهٔ ه ًَٔٛهي جلًالهحت ٍجلطهَظ جلسالل٘ٔ تتطجذف ضذكحً ْس٘ٓسحت٘حً نال نى جلًلوحء جألٍجتفل
تًسزت هصجّرْن ٍهٌححْ٘ن ْٖ ّصج جلًلن ْرٌ٘وح نذص هٌْذ جلًحلن جللَُٕ جلطفْ٘ط ذ٘فطأ
قحذًحً ْلسٓ٘حً ئغكرٍ هصّد سَسَض ذػرُٔ لَُٗٔ ٍجؾحٔ ذحتٔ نسفٓطت نذ٘فطجً يفي يلفن
جلس٘و٘حت٘ٔ ذوَْٓهِ جلحسٗج جلصٕ لًد زٍضجً ّحهحً ٍهٓػفل٘حً ْفٖ جلسضجسفحت جللَُٗفٔٗ .فطٕ
سَسَض ذأى جلس٘و٘حت٘ٔ ّٖ يلن َٗٗم ذسضجسٔ جلَن٘ٓٔ جلتٖ توحضسفْح جلطهفَظ جلسالل٘فٔ ْفٖ
جلح٘حٓ جإلرتوحي٘ٔ ٍيلن جللُٔ ًٗس هي نّن ٍنذطظ ْطٍيِ(ّوتٖ.)95 :5939،
ًٗترط جلًٌَجى يرحضٓ غُ٘طٓ ٗحتَٕ ْٗطجت قَٗلٔ هي ح٘فج جلوًٌفٖ ٍجلساللفٔ ٍٗوٛفي
جلَٗل ذأًِ هٓتحح لألذَجخ جلوزَْلٔ ح٘ج ٗسض٘ جلوتلٖٗ يٌس ٖطجءٓ جلًٌَجى هٓحّ٘ن جلفٌع
ئلٖ حسُ هح .تحس٘سحً يلٖ ّصج ْحلًٌَجى ٗحول نٖل جلوٓفطزجت هًرفطجً يفي هؿفحه٘ي ٚخ٘فطٓ
ٍٗحج جلٗحضب يلٖ ٖطجءٓ جلٌعٚ .وح ٗطٍٕ ضٍالى ذحضت نى جلًٌَجى ٗزًفل جلٗفحضٕ حطٗػفحً
يلٖ ٖطجءٓ جلٌع ٍّٖ يرحضٓ هي نًهوفٔ زالل٘فٔ سف٘وَ٘لَر٘ٔ ،تحوفل ْفٖ ق٘حتْفح ٖ٘وف ًح
نذالٖ٘ٔ ٍئرتوحي٘ٔ ٍئٗستَلَرٍ٘ٔٗ .طٕ جلرًؽ نى جلًٌَجى َّ تسو٘ٔ للفٌع ٍتًطٗفّ ذفِ
ٍٚطّ لِ ٍيالهٔ س٘و٘حت٘ٔ توحضأ ًْل جلتسل٘ل ٍٗتوَٖى يلٖ جلحس جلٓحغفل ذف٘ي جلفٌع
ٍجلًحلن(سٖ٘ٓ.)49 :5939،
اللقاءات السمکاوية
يٌس زضجستٌح لٌػَظ جألزجخ ٍ تكطٔ زٍجٍٗي جلطًطجء هٌص جلًػفط جلزفحّلٖ لَ٘هٌفح
ّصج ًطٕ ذأى جللٗحءجت جلتٖ تتن ذ٘ي جلطًطجء ٍحر٘رحتْن ،تٛحز تَٛى هي قرً٘ٔ ٍجحسٓ.
ّصُ جللٗحءجت ٚحًت تحػل ْٖ نَلد جألح٘حى ْٖ ظهحى ٍهٛحى هحسزٗي ،هوفح ًٗٛفس
غسٔ جلوطحيط ٍتأ٘ٚس جألحسجثًٌْ .ػط جلعهي ْٖ ّصُ جلٌػَظ هْن رسجً .ألى جلطًطجء
جضتركَج ذِ ٍٍجغلَج ذٌِ٘ ٍذ٘ي نحسجحْن ٍشٚطٗحتْن .نهح جلوٛحى ْْفَ يٌػفط هْفن نٗؿفحً،
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ْلًل تحسٗس جأله ٌٔٛجلتٖ رطٕ ْْ٘ح جللٗحء َّ ذوخحذٔ ٍؾى جإلقحض جلوحزٕ للػفَض جلتفٖ
ٗححٍل جلطًطجء ئححضتْح ،للَٖحتى جلتٖ َٗزٍى نى ٗتحسحَج يٌْح(جذَ ضٗطجء.)591 :5001 ،
ٚوح نضحض جهطؤجلٗ٘س ْٖ هًلٗتِ جلطْ٘طٓ ئلٖ شل:ٙ
ٍرحضتْفففففح جم جلطاذفففففحخ ذوبأسبفففففل
َٚففسبنذِ ٙهَففي جم جلحففَٗطث ٖرلْففح
ًَسفف٘ن جلػِففرح رففحءت ذطٍٗففح جلٗطًٓففل
ئشج ٖحهتففح تؿَففَِوب جلوسفف ٙهٌَْوففح
يلٖ جلٌحفطِ حتفٖ ذفلا زهًفٖ هحوفل
ْٓحؾَففت زوهففَوو جلًفف٘ي هٌففٖ غبففرحذًٔ
ٍال سفففف٘وح ٗففففَمٍ ذففففسجضٓ رولزوفف فلِ
جالَ ضوخِ ٗفففَمٍ لف فٙب هفففٌْويَ غبف فحلح
ْ٘ففح يزرففحً هففي َٚضِّففح جلوتحوٍففلِ
ٍٗفففَمب يبٗفففطتو للًفففصجضٕ هبك٘تفففٖ
ٍضففحن ٍْٚففسجخ جلففسهٗس جلوٓتففل
ْهففلا جلًففصجضٕ ٗففطتو٘يَ ذلحوْففح
(جهطؤجلٗ٘س)50 :5005 ،
يحزت ْٖ ٙحد ّصُ ًٚحزت ٙهي تٌ٘ ْٖ ٙهَؾفى هأسفل ،نٕ ٖلفٔ حهف ٙهفي
ٍغحل ّصُ ٍهًحًحت ٙجلَرس ذْح ٗٚلٔ حه ٙهي ٍغحلْوح ٍهًحًحتف ٙجلَرفس ذْوفحٍ .ئشج
ٖحهت جم جلحَٗطث ٍجم جلطذحخ ْححت ضٗح جلوس ٙهٌْوح ٌٚس٘ن جلػرح ئشج رحءت ذًفطِ
جلٗطًٓل ًٍططُْ .سحلت زهَو يٌٖ٘ هي ْطـ ٍرسٕ ذْوح ٍضسٓ حٌٌٖ٘ ئلْ٘وفح حتفٖ
ذل زهًٖ حوحلٔ سٍَٖ٘ٓٗٗ .ل :ضخ َٗم ْعت ِْ٘ ذَغحل جلٌسحء ٍنٓطت ذً٘ص غفحلح
ًحين هٌْي ٍال َٗم هي تل ٙجألٗحم هخل َٗم زجضٓ رلزفلٗ ،طٗفس نى شلف ٙجل٘فَم ٚفحى
نحسي جألٗحم ٍنتوْح ْٖٓ .شل ٙجلَ٘م جلصٕ يٗطت ِْ٘ ًحٖتٖٗ ،ح َٖم ئضْسٍج يزرٖ هي
َٚضّح جلوتحولٍٚ .وح َٗٗلَٗ :م زذلت َّزد يٌ٘عٓ ْسيت يلٍٖ نٍزيت لفٍٖٖ ،حلفت
ئً ٙتػ٘طًٖ ضجرلٔ لًٗط٘ نْط ذً٘طٕٗ ،طٗس نى ّصج جلَ٘م ٚفحى هفي هححسفي جألٗفحم
جلػحلحٔ جلتٖ ًلتْح هٌْي نٗؿح.
سًٖ ذسض ضحٚط جلس٘حخ ئلٖ جلحد سً٘حً حخ٘خحً ْٖ هًهن سٌٖ يوطُ ٚ ...حى ٍٚأًفِ
ٗكحضز سطجذحً  ...ال ٌٗٓٗ ٙػل ئلٖ ذطٕٗ ْ٘رسو ذفِ حتفٖ آذفط ْ٘ٓزفى ذفِ ٍّٛ ...فصج
تكَل جلسلسلٔ هي جلحر٘رحت سَءً ْٖ جلطّٗ نم ْٖ جلوسٌٗٔ نم ْٖ نهحٚي يالرفِ ْفٖ
ذ٘طٍت ٍلٌسى ٍذحضٗس ٍجلَٗٛتٍ .لًل ّصُ جلٛلوحت تًرط يي لْٓتِ ئلٖ جلحد ٍئذٓحِٖ
ِْْ٘ ،لٌسوًِ َٗٗل ْٖ ٖػ٘ستِ «نحرٌٖ٘»(جلوًَش.)910 :5001،
ٍهبح هَي يحزتٖ ًٛطجىُ جلوبحؾٖ جلصٕ ٚحى
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ٍلٛي ٚلا هبي نحررتو ٖرل َٙهح جحرًٍَٖ
ٍال يبكَٓج يلِٖ ،يبطٗتو سبرًحً ٚيا نح٘بحًحً
سبٓحتيُ هَي يَكَضِ ًْوَزّويّ،
نََظو ْٖ ذحطٍ هَي جألٍّبحمِ ٍجلَبرس
ْحلتَٗفُ جلوبححضب ننيُّ ِْ٘ جلسّض،
حن تهلٌُٖ ٍبحسٕ
زجتلَ ًرلٍٔ ْطيبحء
(جلس٘حخ)995 :5000،
ْٖ هس٘طٓ ح٘حتِ جلوٛتهٔ ذحلوأسٖ نحد جلس٘حخ سفرًٔ هفي جلٌسفحءٍ ،لٛفي ٚفل
ٍجحسٓ هي َّالء تطٚتِ ٍلن ترٖٗ هًِ ئال ذؿًٔ نٗحم نٍ ضفَْضٍ ،هفى ّفصج ْاًفِ ًٗفَز
ٍَٗٗل ذأى ل٘س هي يحزجتِ ٍض٘وِ ٍنذالِٖ جلرس٘كٔ جلٗطٍٗٔ نى ٌٗٛط هفي نحررتفِ نٍ
ٚحًت هًِ ٍلَ ألٗحم ذس٘كٔ ،نٍ هي سحيستِ ٍّرت لِ جلزو٘ل جلرػف٘عْْ ،فَ ال ٗفعجل
ٗتصٚط ٚل لحهٔ ٖؿحّح هى ّإالء جلٓت٘حت جللَجتٖ ضُّ ذْيٍ ،هح ظجل ٗسفطح ٍٗٗفَظ
ْٖ ذحط نٍّحهِ ذصٚط تل ٙجألٗحم جلتٖ هؿتْ٘ ،أذصُ جلطَٔ ٍجلطُّ هفي ذُفسجز ئلفٖ
جلػ٘يْ .حلحد يٌس جلس٘حخ َْْ حد جلستالخ ذحلوًٌٖ جلوحضٚسٖ للٛلؤ تٗطٗرحً ،شلٙ
نى جلًول جلصٕ ٗتحول ِْ٘ جلركفل ٚفل غفٌَِ جلوطفٗٔ ،ال ٗػفل ئلفٖ َحٗتفِ نذفسجً،
ٍهَؾَيِ ّٗٗ ؾس ْحيلٍِٗ ،ػرح َطٗرحً يٌٍِ ،نذ٘طجً ٗطًط ذرطٍرفِ يفي شجتفِ(لر٘د،
.)95 :5003
ضحاية السمکان
تزحضخ جلس٘حخ ْٖ ضًطُ هطرًٔ ذحلوطجضٓ ٍجأللن ٍْٖ .ئذت٘حضُ لٌوحشرِ جلرطفطٗٔ ٗؿفى
جلس٘حخ ٚخ٘طجً هي جلوًحًٖ ٍْٗسِ هي ٍضجتْح جلتَجغل ئلٖ نَطجؼ رؤ زٍى نى ٗسٖء ئلٖ
حَ٘ٗتْح نٍ نى ٗتسذل ْٖ حطٚتْح ْٖٓ .ضًطُ زضجسحت يو٘ٗٔ لًفسز ٚر٘فط هفي جلٌوفحشد
جلرططٍٗٔ ،تػَٗطجً ضجتًحً لوهحّط جلكرً٘ٔ ٍجلر٘ثٔ جلًطجٖٖ٘ٔ ٍْٖ .ػ٘سٓ «جلوإهس جلًو٘فحء»
جلتٖ تط٘ط ئلٖ ؾححٗح جلوزتوى جلًطذٖ ٍّن ؾححٗح جلزْل ٍجلهلن ٍجلططجتى ٍ جلطَْجت،
ٍجإللتَجء ْٖ ٚل هح ٌٗهن ح٘حٓ جلٌحأ ٍٗحفسز يالٖفحتْنٍٚ .فأى جلٌفحأ ًٗ٘طفَى ْفٖ
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جلٍ َِْٛجلٗرَض ٍنٍرحض جلصتحخ .هي نرل شلً ٙطٕ جلس٘حخ ٌٗكٕ هي جلهالم ْٖ ،ذٌفحء
ٖػ٘ستٍِٗ ،زًل ٚل هح ٗزطٕ ْْ٘ح ٗتن تحت رٌح جلل٘لٍ .ل٘س جلهفالم جلفصٕ ذٌ٘فت
يلِ٘ جلٗػ٘سٓ هٗتػطجً يلٖ جلوسٌٗٔ ٍجلورُٖ ٍيو٘حى جلًَ٘ى ٍجلٗلَخٍ ،ئًوح ّفَ نفالم
ٗر٘ن يلٖ جلًطجٔ ٍيلٖ جلًحلن جلًطذٖ ٚلِ(نذَححٖٔ.)559 :5393،
جلل٘لُ ٗوكرُِٕ هبطًٓ نذطْٕ ،تَططِذِو جلوبسٌَٗٔ
ٍجلًبحذطٍىَ ،ئلٖ جلٗطجضِٓ ،هخلُ نٌَ٘بٍٔ حبعٌٗٔ
ٍتٓتَحت ٚأظّحضِ جلسْلٖ ،هبػحذ٘حو جلكطٕٗ
ًَ٘ٚى ه٘سٍظج ،تحزٍط ٚلّ ٖلد ذحلؿٌَُِ٘ٔ
ٍٚأًْح ًصض تُرطّطُ نّلَ ذحذل ذحلحبطٕٗ
(جلس٘حخ)513 :5000،
ّٛصج ٗكرٕ جلل٘ل ذهالهِ جلسجهس يلٖ جلوسٌْٗٔ٘ ،رطد ِْ٘ جلسحٖكَى هي جلٌفحأ،
ٍهي نرل نى ٗستٌ٘طٍج ْٖ نلؤ جلل٘ل نؾ٘ثت لْفن جلوػفحذ٘ح يلفٖ رفحًرٖ جلكطٗفٕ
ٚأًْح نظجّ٘ط جلسْلٖ جلوتٓتحٔ ٍجلرُحٗح جلؿححٗح ْٖ نٍٚحضّي هتًرفحت ذحتسفحت ٗسفْطى
قَل جلل٘حلٖ ْٖ ئًتهحض نحٓحض نٍ شٗد جلؿفطٗط ٍجلطفٗحء ٗلفّ ح٘فحتْيّ ،فَالء جلرُحٗفح
ٗوخلي جلٓثحت جلوسحَٖٔ هي نذٌحء جلزتوى ،جلتٖ هح ٍلست ئالّ للطفٗحءٍٗ .وًفي جلطفحيط
ْٖ ٍغّ ح٘حتْيْ ،اشج ّي «رّ٘ تستّط ذحلكالء»(جذَححٖٔ.)551 :5393،
جلحبحضأو جلوبٛسٍز ًٗرطٍُ ،جلربُحٗح هوتًَرحت
جلٌَمو ْٖ نحسبجْٖي ٗطِّ ٚحلك٘طِ جلسبز٘ي
ٍيلٖ جلطَحِْٔ نٍ جلزبر٘يِ
ًتطًَّحو جلربسوحتَ ٍجألغربحٌُ حٛلٖ ،ذبح٘ٚحت
هوتًخطجتُ ذحلًَ٘ى ٍذحلرُكٖ ٍجلْْٗٗحت
ٍٚأى يبحضَٗٔ جلػسٍضِ
نٍغحلَ رٌسٕ ٖت٘ل ٚلّلَّح ذحلعَّضِ
ٍٚأًْح زضدٌ ئلٖ جلطََْجتَ ،تعحبوبِو جلخَُضِ
حتٖ ٗبْسمب نٍ ٗٛحزو سََٕ ذٗحٗح هَي غرَض
(جلس٘حخ)590 :5000،
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ئى ضرػ٘ٔ جلوَهس نحفحضت ئّتوحهفِ ٚؿفح٘ٔ ْٗفست جلرػفطٍٖ .فس سفحيستِ ذرطتفِ
جلطرػ٘ٔ ٍتزطذتِ يلٖ نى ٗطسن غَضٓ ٍجًٖ٘ٔ للًالٖحت ْٖ جلورٍُٖ ،سحيسُ ذ٘حلِ ٚصلٙ
يلٖ ذلٕ ٖػٔ هإحطٓ ذكلتْح هَهس ئهتس ذْح جلًوط ْحغرحت يو٘حء َ٘ط هطََخ ْْ٘ح .لٛي
جلطٓٗٔ لن تٛي ّسِْ ْٖ ّصُ جلٗػ٘سٍٓ ،ئى ٚحًت يٌػطجً َٖٗحً ْٖ جلٗػ٘سٓ ،ئًوح ٚحى ّسِْ
نى ًٗطؼ للطٗحء جلرططٕ جلصٕ ال هرطض لًٍِٗ ،طٕ جلهلن جلَجٖى ْٖ جلسً٘ح ْلَ ٚفحى جلًفسل
ٗسَز جلوزتوى لعجل ٚل ضٗحء ذططٕ .لٛي جلرٌفحء جإلرتوفحيٖ َ٘فط يفحزلٍ ،ال سف٘وح ْفٖ
تَظٗى جلخطٍٓ ٍجلسلكٔ ،لصلْ ٙأى جلطٗحء هٌتطط ذ٘ي جلٌحأ .لٛي جلوفَهس ل٘سفت ٍحفسّح
ؾح٘ٔ جلوزتوى جلهحلن ،نًوح ّٖ غَضٓ هػُطٓ لْصج جلهلن ،ئش نى ٚل جالضفرحظ جٙذفطٗي
ْٖ جلٗػ٘سٓ ؾححٗح هخلْح ،ذوي ْْ٘ن جلططقٖ جلصٕ ٗحفطأ جلورُفٖ لف٘الً ذٌ٘وفح توفحضأ
ظٍرتِ جلرُحء ْٖ ٍحستْح ٍْٗطّفحٍ ،ال ٗسفتخٌٖ هفٌْن جلطرفحل نًٓسفْن جلفصٗي ٗٗػفسٍى
جلورُٖ.
ٍْٖ حٌحٗح ّصج جلُْ٘د جلححل ٙجلصٕ ٗر٘ن يلٖ جلورُٖ ٍجلوسٌٗٔ ٚلْفح هرُفٖ ْفٖ
ًهط جلس٘حخ ٍضذوح ٚوح جلوزتوى نٗؿحً هرُٖ ٚر٘طجًٗ .وط ذحتى جلكَ٘ض َّ نٗؿحً ًوَشد هي
جلؿححٗحْ ،تسوى غَتِ «هَهس يو٘حء» ّٖ جلٌوَشد جألذطظ ْفٖ جلٗػف٘سْٓ ،تسفتَِٖٓ،
ٍتتحسس ذطجحتْ٘ح هح هًِ هي قَ٘ضٌٍّ ،ح تًَز ذْح جلصٚطٕ ئلٖ يْس ذً٘سَٗ ،م ٚحًفت
ْٖ هكلى غرحّح ْتحٓ قحّطٓ ،هلإّح جلحٍَ٘ٗٔ ،جلًٓحِ ٍجلح٘حء ٍجلزوحلٚ .فحى لْفح ٍجلفس
حػٍحزًٗ ،ول نر٘طجً ْٖ جلحَٗلٍٗ ،ػ٘س نح٘حًحً قَ٘ض جلرف ل٘كًن ذْفح يحتلتفِ ،ذطرفت
شجت َٗم تٓتص يٌِ ْٖ جلحَٗل َْرستِ ٖت٘الٖ .تلِ ضرل ئٖكفحيٖ ذحزفٔ نًفِ زذفل
حٗلِ ل٘سطٔ هٌِ ٖوححًٍ ،توط جلصٚطٗحت ْٖ ذحقطّح لتًصذْح ٍتعٗس هفي ٍقفأٓ جلطفٗحء
ٍجلرإأ ْٖ ًٓسْح(نذَححٖٔ.)453 :5393،
ْتحسحٌح جلٗػ٘سٓ يي ئذٌٔ ْالح يطجٖٖ ْٗ٘ط ٍرس ٖت٘الً يلٖ نحس ذ٘حزض جلتريٖ ،تفل
ذتْؤ جلسطٖٔ هي هعجضو نحس جالٖكحي٘٘يْْ ،طذت جلرٌت جلٓتحٓ جلرطٗثٔ هي ٖطٗتْفح ئلفٖ
جلوسٌٗٔ جلسحذرٍٔ ،لٌْٛح جستر٘ح رسسّح ْٖ زٍض جلرُحء ،لتحػل يلٖ لٗؤ ي٘ص تسس
ْْ٘ح ضهْٗح جلْحل.ٙ
ٗح شٚطٗحتو يبالمب رثتَ يلٖ جلًبوٖ ٍيلٖ جلسوْحز؟
ال توْبلْ٘حْ ،حلًصجخ ذأى تَوطِّٕ ْٖ ئتثحز
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ُٖػٍٖ يلْ٘ح ّ٘ٚب هحتب ٍٖس تؿّطدب ذحلسهحءَ
َّ ٍجلسٌَحذلَ ٍجلسوحء
ٍيَ٘ىُ ْالح٘يَ تطتزِّو جلوبصلٔ ْٖ َٚبجّح
ٍجلووُوَُوحت «ضنُ ٗسطٔ» ٍجذتالربحت جلطَٓحٓ
ٗرعٗيَ هٍ٘تْحْ ،تػطَخُٗ ،ح جلْٖ ٗح جلْٖ
لَ نىا َ٘طَ جلط٘دٍ ،جًٓٛأت تطسٍ يلٖ جلٗت٘ل
ضَٓت٘ي تٌتٗوبحى هٌَِ نسٖ ٍحورحً ٍجلت٘حيح
ٍٚأى ٍسَسبٔ جلسٌحذل ٍ جلزسجٍل ٍجلٌَر٘ل
نغسجءو هَتٖ ٗبْوسَىَ «ضآُ ٗسطٔ» ْٖجلحَٗل
ح٘ج جلر٘حزضِ تحػسو جلوَتٖ ْتعزجزو جتسبحيح
(جلس٘حخ)594 :5000،
لٗس غَض لٌح جلس٘حخ ْٖ ّصُ جلٗػ٘سٓ جلكَٗلٔ ،ذأسفلَذْح جلفسضجهٖ ٍئيتوحزّفح يلفٖ
ئضحضجت تسٍض حَل ًوحشد هي حؿَض جلوطنٓ ْٖ زٍض جلرُفحء ٍّفٖ ؾفح٘ٔ هفي ؾفححٗح
جلوزتوى جلًطجٖٖ ،جلًطذٖ.
المرأة الوطه
ًلوس ْٖ ذًؽ جألح٘حى ْٖ ًٓس جلطحيط ضًَضجً ذؿطٍضٓ جلرٛحءٍ ،ضفًَضجً آذفط ذحلٌطفَٓ
جلًحت٘ٔ جلتٖ تطتٓى ضٍحِ هي ذاللْح ئلٖ يٌحٔ جلسوحءٍ ،يٌس تػٓحٌح لطفًط ّفصج جلطفحيط
جلًوالٔ ًزس ٍ ّ٘ٚحس ْٖ ٚخ٘ط هي ٖػحتسُ جلُعل٘ٔ ذ٘ي جلحر٘رٔ ٍجلَقي ،ح٘ج رًل
حد جلَجحس هٌْوح هلتػُحً ذحد جٙذطْ٘ .ستْل جلطحيط ٖػ٘ستِ جلطْ٘طٓ تحت يٌفَجى
«نًطَزٓ جلوكط» ٖحتالً:
يٌَ٘حَ٘ ََحذتح ًَر٘لٍ ْٖ سبحئِ جلسبحطِ
نٍ ضُطْتحى ضجحب ٌٗإٔ يٌْووح جلٗوطِ
يٌ٘حَ٘ ح٘يَ ترسوحى تَُضُٔ جلٛطٍُم
ٍتطٖعو جألؾَجء ٚ ...حألٖوحضِ ْٖ ًَْط
ٗطرٍِو جلوزصجِو ٌٍّحً سبحئَ جلسِحطِ
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ٚأًوح تٌرؽو ْٖ ََضْٗوح جلٌزَم
ٍتُطٖحىِ ْٖ ؾرحخ هَي نسٖ ضّٓ٘
ٚحلرحطِ سطّحب جل٘سٗي ََِْٖو جلوسحء
(جلس٘حخ)519 :5000،
ّٖ ًزَم ضٍهٌك٘ٗ٘ٔ ٗٓتتح ذْح جلطفحيط ٖػف٘ستِْ٘ ،تحفسث يفي يٌ٘فٖ حر٘رتفِ
هطرْحً ئٗحّوح ذُحذت٘ي هي ًر٘ل توتسجىِ ْٖ نضؼ جلًطجٍٖٔ ،س ذسف جلل٘ل يلْ٘وح ضزجء
هي نلؤ ،نذصت تتؿحءل ْٖ سحئ جلسحط لُ٘طحّح ًَض جلػرحح جلزسٗفس ،نٍ ذطفطْت٘ي
هي ضطْحت جلسٍض جلًطجٖ٘ٔ ضجح ٗرتًس يٌْوح جلٗوط لتُطٖ جلهلوفٔ رَجًرْوفح جلوؿف٘ثٔ.
ٍْٖ ٚلتح جلػَضت٘ي ٗوتعد جلهالم ذحلؿ٘حء ْٖ ،هطْس جلكرً٘ٔ ٍيٌٖ٘٘ جلحر٘رٔ.
ٍٗستوط جلطحيط ْٖ جلطذف هح ذف٘ي يٌ٘فٖ حر٘رتفِ ٍنضف٘حء جلكرً٘فْٔ ،فاشج ذْفحت٘ي
جلًٌ٘٘ي ح٘ي ترتسوحى تَضٔ جلٛطٍم ٍتطٖع جألؾَجء ْْ٘ح يلٖ ًحَهفح تفطٖع جألٖوفحض
ْٖ ه٘حُ جلٌْط ح٘ي ٗطرِ جلوزصجِ ٌٍّحً سحئ َٗض ٙجلل٘ل نى ٌٗٗؿٍٖ ،تأذص نشٗفحل
جلًتوحت ذحإلًسححخْٛ ،أًوح تٌرؽ جلٌزَم ْٖ نََجض تٌ٘ ٙجلًٌ٘٘يّ .صج جلحفسٗج يفي
سحط جلًَ٘ى ٍسحط جلكرً٘ٔ ْٖ َحذحت جلٌر٘ل ٍضطْحت جلوٌحظلٍٍ ،ضحح جلل٘ل جلوُطٖ
ذأؾَجء جلسحطٍ ،نؾَجء جلٗوفطٍ ،نؾفَجء جلٌزفَمٍ ،تفطجٖع جألؾفَجء ْفَٔ غفٓحٔ جلٌْفط
ٍجضتطج٘ شلٚ ٙلِ يرط ٍرسجى جلطحيط ٍجًًٓحالتِ ْفٖ ًرؿفٔ ضفًَضٗٔ ٍجحفسٓٗ ،فصّٚطًح
ذطًطجء جلطٍهٌك٘ٗ٘ٔ ٍنسحل٘رْن ْٖ جلتًر٘ط يوح ٗزسٍىَ٘ .ط نى جلتأهل ْٖ ّصج جلطفًط
ٗستك٘ى نى ٗٛتطّ نهطجً آذط هي هكلًِ جلطٍهٌكٖ٘ٗ جلًحقٖٓ ّفَ نى جلحر٘رفٔ جلتفٖ
ٌٗحرْ٘ح ٖس تَٛى ئهطنٓ حٗ٘ٗ٘ٔ نحرْح جلطحيطًٍ ،حي ًًلن نًِ جلحدٍٖ ،س تٛفَى ضهفعجً
لتل ٙجلحر٘رٔ جلٛرطٕ جلتٖ ت٘وت جلس٘حخ ٍنغرحت هحَضجً لطًطُ ،يٌ٘ت ذصل ٙذالزُ،
ٍجلًطجٔ ذرحغٔ؛ ٍّٛصج تُسٍ جلحر٘رٔ ْٖ جلَٖت شجتِ ذالز جلطحيطٍ ،جلوطنٓ جلتٖ ًٗطفْٗح
ٍجإللْٔ جلتٖ ٗؿطو ئلْ٘ح(نذَححٖٔ.)404،401 :5393،
ئى جلس٘حخ لن ٗٗسم لٌح ّصُ جلػَضٓ جلزعت٘ٔ هي جلكرً٘ٔ ل٘طذف ذٌْ٘فح ضذكفحً يٗل٘فحً،
ٍئًوح ٖسهْح ٍٖس تحٗٗت ْْ٘ح تل ٙجلَحسٓ جلحَ٘ٗٔ جلٛحهٌٔ ٍضجء ّصُ جلزعت٘حتٍٍ ،رسًح
جلر٘حل ٖس يول يلٖ تحٕٗ٘ ّصُ جلًالٖٔ جلزَّطٗٔ هح ذ٘ي جإلًسحى ٍجلكرً٘فٍٖٔ .حهفت
جلًحقٓٔ ذحلطذف جلرٖٓ جلصٕ ضس ٚل تل ٙجلػفَضٓ جلسفطًٗٔ َ٘فط جلٌحضفعٓ ئلفٖ ذًؿفْح
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ذح٘ج ٗحس جلوتلٖٗ ذْصج جلحعى جلْحزٕ جلًوٍٕٖ٘ ،س تتألّ هى جلكرً٘فٔ جلتفٖ ذلفى
جلطحيط يلْ٘ح نححس٘سِ ٍضؤجٍُ .جلس٘حخ لن ٗٛتّ ذحلًالٖفِ جلوٛحً٘فٔ هفى جلكرً٘فٔ ذفل
روى ئلْ٘ح جلًالٖٔ جلعهحً٘ٔٗ ٍَّ ،طسن غَضتِ جلطًطٗٔ ٍذصلٚ ٙحًت ئضّحغحت جلتزسٗس
ٗحولْح ئحسحسِ جلوطّّ جلصٕ ْحت يلٖ ضًطجء آذطٗي(يلَجى ،ال تح.)99 :
ٚوح يلٕ ظٚطٗح ئذطجّ٘ن ْٖ ٚتحذِ تحت يٌَجى «هطٛلٔ جلٓفي» ذفأى ّفصُ جلٗػف٘سٓ
هي ًَْٚح ذٌ٘ٔ هٛحً٘ٔ ٗتزلٖ هي ذاللْح جلوَؾَو جلزوحلٍٖ ،ذٌ٘فٔ ظهحً٘فٔ تًرفط يفي
حطٚتِ جلرحقٌ٘ٔ ذَغِٓ يوالً جًسحً٘حً ح٘حً(ظٚطٗح ،ال تح .)45:
ٍلٛي ٗتُعل جلطحيط لً٘رط يي يحقٓٔ جلحد للوطنٓ جلتٖ جذتحضّح ٖلرفِْ ،فحلُعل ئشى
َّ تًر٘ط يي يحقٓٔ جلحدّ ،صج جلحد جلصٕ ضُل جلٌحأ هٌص جلٗفسٗنٍ ،غفَض جلطفًطجء
رح٘وِ ًًٍ٘وِ هص ٚحى جلطًطٍ ،تولّٖ جلٌفحأ تػفَٗط جلطفًطجء ،قفَٗالًٍ ،نغفَُج ئلفٖ
حسٗخْن هل٘حً ،ال ألى جلحد تطِ هحزٕ ذحلوًٌٖ جلوزفطز ،ذفل ألًفِ ٍّفذ ْفٖ قرً٘فٔ
جإلًسحىٍ ،جلحد زٗوٗطجقٖ ال ٗرتع ذْح ٖر٘الً زٍى ٖر٘ل ،ذل ٗػفْط ذحطجضتفِ جلولفٙ
جلوتَدٚ ،وح ٗػْط ضجيٖ جإلذلٌٍٗ ،سل ئلٖ ٖلد جلًرٗطٕٚ ،وح ٌٗسل ئلٖ ٖلفد جلطرفل
جلًحزٍٕٗٗ ،تحن يلٖ جلس٘حسٖ ٍجلٗحتس ٍجلخفطْٕ ،حلح٘فحٓ ٚلْفح ه٘سجًفِ ٍجلٌفحأ ٚلْفن
ْطسحًِ(جلحَجْٖ.)551،559 :5399،
ٍيٌس هح ٚتد جلس٘حخ ٖػ٘ستِ «جًطَزٓ جلوكط» ذلُتْح جألسكَضٗٔ جلوطيرٔ جلوٌصضٓ،
ٚحى جلتزطٗد هح ٗعجل ْٖ ذسجٗتٍِ ،لن تٛفي جلٗػف٘سٓ جلتزطٗر٘فٔ ٖفس زذلفت هطحلفٔ
جلتطحذ ٙجلوًٗس َٗهثصٍٚ ،حى جلَجٖى جلروسٌٖ٘ ذوح ٗٓطؾِ هي حفسٓ جلوَجرْفٔ ٍهفي
جلتطجٚن جلعهحًٖ ٍجلوٛحًٖ ْٖ جلٗػ٘سٓ هي حسٓ جلتٛخّ٘ ٍٗرْٗ٘ح هٓتَحفٔ ٖفحزضٓ يلفٖ
جلتَغ٘ل جلورحضط(جلوٗحلح)00 :5000،
ٚوح ًَٕ جلس٘حخ جٗؿحً َٗحس ذ٘ي جلَقي ٍجلحر٘رٔ ْٖ ٖػ٘سٓ «حٌ٘ي ْٖ ضٍهح»
ٌْطجُ ٗػَض ٖػٔ يٌتط ،ئش تطٍٕ حَل تٌَض ْٖ جلَقي ٗصٚطُ ذحلحٌ٘ي جلٍِ٘ٗ ،طسُ ئلفٖ
جلًَزٓ ئلِ٘ ٍئلٖ هي ِْ٘(.يرسجلطؾح.)99 :5390،
سأيَزو ْحٖكىو سلّوٌح ٍحرحً
ألؾُوٗ َٙح نذسب جلطَّٔ ِ
ٗح ًَضب جلوطْأ ْٗسٕ جلٗلدب ئشج تحّح
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ٗح ٖػَٔ يٌتَط ئش تطٍٕ حبَلَ جلتٌَّضِ ْأح٘بحّح
سأحسو ير٘طَُ٘ ْٖ ًَٓسٖ
ٌٗخحلُ ٍٗٗطَو ُٚحلزبطأ
(جلس٘حخ)501 :5000،
زمه الحبيبة
ذًس نى ّزط جلس٘حخ ٖطٗتِٗ ،ػرح ٖلرِ ذحلٖ ٍهْزَض ،لً٘رط ْٖ ّصج جلتطرِ٘ جلوزحظٕ
ذحلُطذٔ جلسجذل٘ٔ جلتٖ ًٗحًٖ هٌْح ٍيسم جلٗسضٓ يلٖ جإلضترحـ ذًالٖٔ حٗ٘ٗ٘ٔ هى جلوطنٓ جلتفٖ

نل ٗحلن ذْح ٌٍٗحرْ٘ح ْٖ ٖػحتسُٖ ٍْٖ ،ػ٘سٓ «ْٖ جلسَٔ جلٗسٗن» لٗس حسز جلسف٘حخ
هي ذالل نضًحضُ جلعهي جلصٕ جلتٖٗ ِْ٘ هى حر٘رتِ:
هح ظجلَ لٖ هٌَْح سََٕ نًح جلتٌٗ٘ح هٌصُ يحم
يٌسب جلوسحءِ ٍقََٖتٌٖ تَحتب نؾَجءَ جلكطٕٗ
حُن جضترت يبٌٖ ٗبسجّح ٍّٖ تَْوسو ٍبجلهالم
ٗبحرٍَ ،تٌكٖٓ جلوػبحذ٘حو جلحعجًٖ ٍجلكطٕٗ
نتس٘طُ ٍحسب٘ ْٖ جلهالم؟
نتس٘طُ ٍجألضربحح ُ تًتَطؼو جلسٍر٘لَ ،ذال ضْٕ٘؟
ْأررتُْح ٍجلصتدو ٗبًَٕ هَي ذً٘سُ هَي ذبً٘س
نًح سَِب نهؿٖ ذححخحً يٌْح ،سألٗحَّح ٌّح٘ب
يٌسب جلسٍطجخِ ٍسَِب نذٌٖ هرسي٘ي لٌح ٌّح٘
(جلس٘حخ)41 :5000،
ٍٗسطح ذ٘حل جلطحيط جلُطٗد ْٖ هطْس جلوُحزضٓ ٍهٌحزٗل جلَزجو تٌطط حعًْح ْٖ جألْفٕ
ٍتهْط تزطذٔ حد لوح نحطٓ لن ٗرٕ ْْ٘ح ئال جلسهَو ذًس نحالم ٍضزٗفٔ ذحفد ذحلفس زجتفن ال
ٗطٍِٖ ٍزجو ٍال ًٗٛطُ حٌ٘يٍ .تكل يلٖ ذحل جلطحيط ٖؿ٘ٔ جلؿ٘حو ٍجلرحفج يوفح ال سفر٘ل
ئلِ٘ ٍئًتهحض هح ال ٗزٖء نذسجً ْحلطحيط ٗلٖٗ ئهطنًٓ تسألِ :نلن تول جلسفٓط زٍى ضْ٘فٕ ْ٘فطز
ذأًِ شجّد ئلٖ جلرحج يي حر٘رتِ ٍلٌْٛح تررطُ :نًح هي تطٗس ٍٚأًِ ال ٗطٕ َحٗتِ ٍجلطفحيط
هي ذالل شلًٗ ٙرط يي ؾ٘حو جإلًسحى ٍسًِ٘ ٍضجء َحٗحت ٗححٍل ئزضجْٚح ٍّٖ يرخفح نهفحم
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ًحنطِٗ ٍٗتؿح شل ٙحٌ٘وح ٗػّ جلطحيط ًٓسِ ذأًِ جلًرس جألس٘ط ،نس٘ط جلٗسض جلفصٕ ٗطًْفِ
يٌس جلسطجخ ح٘ج ال هٛحى ٍال ظهحى ئال جلرسًٗٔ ٍجلزطجح ٍَحٗتِ جلوأهَلٔ يٌسُ نهحم يٌِ٘٘
تٌحزِٗ :نًح ٌّح ْال ترتًس ٍال تؿى ًٓسٍ ٙال تٛي ْطٗسٔ للصتحخ ٍلٛي جلطحيط هػون يلفٖ
جلطح٘ل.
ئًٌح ًلحم نى ذإضٓ جإلضحضٓ رحءت ذًس ضغس جلػ٘حَٔ جلطًطٗٔ جلوَّٖ جلطًطٕ جلفصٕ
توخل ْٖ جلتٗحء جلصجتَ جلطحيطٓ ،جلوطنٍٖٓ .س حوسز هَيس جللٗحء ْٖ ظهٌف٘ي ،جألٍل توخفل
ْٖ جلوحؾٖ «هٌص يحم» ٍجلخحًٖ توخل ْفٖ «جلوسفحء»ٍ .لًفل تحسٗفس ّفصٗي جلفعهٌ٘ي
ٗٛطّ يي يالٖٔ زالل٘ٔ تَٗز ئلٖ نى جلعهي جألٍل ٗوخل جلعهي جلوحؾفٖ جلفصٕ ئًتْفٖ
ٍٖس ٚحى تطٛلِ ْٖ ًْحٗٔ َٗم يٌس جلوسحء جلصٕ ٗحولِ ئًتْحء جلٌْحض ٍزذَل جلل٘لٍٖ ،س
غًٍست جلرٌ٘ٔ زاللٔ جلٌْحٗٔ جلتٖ تؿوٌْح زجل جلوسحء ذحلتط٘ٚد(جلٗطيحى.)01 :5003،
نًح سَِب نهؿٖ ْحتطُ ،ٌٖ٘ٚسَِب نلٗحّبح ٌّح٘
يٌسب جلسٍطجخ
ْكٍَٖتٌٖ ٍّٖ تْوَسو :لي تَس٘طَ
نًح هبي تُطٗسوْ ،أٗيَ توؿٖ ذ٘يَ نحسجٔ جلصتحخ
ًتلوٍسو جلسضخو جلرً٘س؟
ْػبطذتو سَِب نس٘طُ ،هحزجمب جلحٌ٘يُ ئلٖ جلسٍطجخ
ْٖ ٖلرٖ جلهحهي! زيٌٖ٘ نسلٙو جلسضخب جلربً٘س
حتٖ نضجّح ْٖ جًتهحضٕ :ل٘سب نحسجُٔ جلصتحخ
نٖسٖ يلٍٖ هَي جلطّوَوِ
ْٖ ل٘لِٔ جلًوطأ جلتٖ تتَطٖر٘يٍَ ،ال جلهالم
ٍجلطٗحو ٍجألضرححو ،نٖسٖ هٌَ َٙنًت نٍ جألًَحم
نًح سَِب نهؿٖ ْحضتَرت يٌٖ ٗبسجّح ٍجلهالم
ٗبكُٖ ...
ٍلٍٖٓ ٌٖٛتو ٍهلء يٌٖ٘ جلسهَو
(جلس٘حخ)49،43 :5000،
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المکان المظلم
جلس٘حخ هسض٘ ٖسضُ جلوٛتَخ يلِ٘ نى ًٗحًِ٘ َْْ ٗفإهي ذفأى هفح ٗسفًٖ ئل٘فِ سفطجخ
هستح٘ل ٍضَن شلٗ َْْ ٙسًٖ ًحَ ّصج جلسضخ جلوستح٘لٍ .تححٍل ّصُ جلٓتحٓ جلتٖ ٗطٗفس
جلَغَل ئلْ٘ح نى توًٌِ هي جلطح٘ل ٍنى تَٛى ححرعج ذٌ٘فِ ٍذف٘ي جلؿف٘حو لٌٛفِ ٗفأذٖ نى
ٗطحل ْٖ جلؿ٘حوٍ .حٌ٘وح ترَء هححٍالتْح ذحلٓطل تستسلن لِ ٍتتط ِٚحتٖ ٗطحل لْٖ ٌِٛ
جلهالم ٗػ٘رِ جلًزع ٍجلرَِ ٍٗهل ٍجٖٓحً ال ٗحط٘ سحٌٚح ٍٗتَّٖ يي جلوس٘ط ٍهلء يٌِ٘٘
جلسهَو ٍجلطٗح ٍجألضرحح تهلل جلوٛحى ٍجلل٘ل جلرْ٘ن.
شل ٙنى ّصج جلتط٘ٚد ٗط٘ط ئلٖ حط ٔٚجلًٌحٔ جلتٖ روًت جلصجت جلطفحيطٓ ذفحلوطنٓ،
تحت نؾَجء جلكطٕٗ جلتٖ ئًتْت ذًس شل ٙئلٖ حط ٔٚهًتحزٓ ّٖ ،حط ٔٚجإلذتًفحز ذف٘ي
جلكطْ٘ي(جلصجت جلطحيطٓ ٍجلوطنٓ) ٍٖس رحءت ّفصُ جلحطٚفٔ جلوؿفحزٓ ذحسفترسجم حطٚفٔ
جلتطجذٖ هي ٗسٕ ّصُ جلوطنٍٖٓ ،س رحء يٌس ّفصُ جلٌٗكفٔ هفي جلػف٘حَٔ جلطفًطٗٔ زٍض
جلرإضٓ جلس٘و٘حت٘ٔ لتتزلٖ ْْ٘ح حط ٔٚجإلًتْحء ذ٘ي جلفصجت ٍجلوفطنٍٓ ،شلف ٙهفي ذفالل
تًوٕ٘ ٖسضت جلهالم يلٖ تُك٘ٔ جلوٛحى جلصٕ تن ِْ٘ جلوَّٖ جلطًطٕ(هَّٖ جلًٌفحٔ)
ْحلهالم نذص ٗوحضأ ْحيل٘تٔ ْٖ ئضتسجز سَجزُ ،ل٘كُٖ يلٖ جلكطٍٕٖٗ ،س توخفل ّفصج
جإلضتسجز ذحلحط ٔٚجلرك٘ثٔ جلتٖ تزًفل جلفصجت جلوتلٗ٘فٔ لْفح تحفس ذٗسفَتْح جلٗحتلفٔ
ٍجلوًلٌٔ ئًتْحء جلؿَء ٍئحالل جلهالم هٛحًِ(جلٗطيحى.)09 :5003،
ّصج ٍنى نٖسم تزطذٔ لرسض ّٖ حرِ(ّ٘لٔ) جلٓتحٓ جلٗطٍٗٔ ٍضذوح ٚحًفت جٖفسم تزحضذفِ
ئقالٖحً ،ئى ٖػٔ حرِ لت ٙجلٓتحٓ تحتل هٛحًحً هوتحظجً ْٖ ًٓفس ذفسض هفي ذف٘ي جللفَجتٖ
نحرْي(ًًوحى.)95 :5001،
نقلدو جلوحءب ْتأتٌٖ٘ هَي جلٓرّحضِ رطٌّٓ
تٌؿَحو جلهلَ للرطٍزَ جلحلَِ ٖ ...كطٌٓ
ذًسب ٖكطٍٓ
توتسو ذحلزطَِٓ لٖ ٗسجىِ تٌططجى حبَلَ ضنسٖ جألق٘بحذح:
ّحلتٖ تل ،ٙنم ٍْ٘ٗٔ نم ئٖرحل
لن ٗرَٕ لٖ سََٕ نسوحء
(جلس٘حخ)940 :5000،
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ٗكلد جلوحءٗ ،كلد جلحدٗ ،كلد جلًطٕ ٍجلُطجمٗ ،كلد ٚل هفح ّفَ حلفَ ٍرو٘فل،
ْتأتِ٘ رطٓ هولَءٓ ذك٘د جلحدْ ،تطش ٍتٌخط يلفٖ ٖلرفٔ ًسف٘ن جلُفطجم ضف٘حءً ْطف٘حء
ٍتحِ٘٘ٚ،وح توتس هي ّصُ جلزطٓ ٗسجى ًحَُ نال ٍّٖ ٗفسجى ّحلفِ ،نٍل جلحفد ٍجلُفطجم
جلصٕ ال ٗعجل ٗتصٚطُ ٌٍٗطَ ذِٚ ،وح ٗتصٚط ٍْ٘ٗٔ ٍجٖرحل جللَجتٖ لن ٗرٕ هفٌْي سفَٕ
جألسوحء ٍجلصٚطٗحت.
ٚحًت تزطذٔ ٌَ٘ٔ ٍيو٘ٗٔ ْٖ ًٓسِ ْٗس ٖحل يٌْح غسِٗٗ يرسجلزرحض جلرػطٕ ٍّفَ
ٗتحسث يي شل ٙجلحد ٍتوتس نٍجغط جلوحرٔ ٍتَٕٗ ٍتتًوفٕ ٍضفحتذ جللٗفحء ٍتتًفسز
نسرحذْحٍ ،ئشج ذحلوَجي٘س تؿوْوح هًحً يٌس ضحقة ذَٗد حٌ٘حً ٍْٖ هٌحٌٖ قطٗفٕ ضٗٓفٖ
حٌ٘حً آذط ٍْٖ رَسٕ ذ٘حزض جلتوَض هطٓ ححً٘فٍٔٗ ،أذ٘فحى نى ًٗ٘طفح جألهحسفٍٖ ،نٍٖفحت
جلػرحح هًحً ٗطسوحى ذكَـ لَحٔ جلُس ٍّوح َحضٖفحى هفي جلٌطفَٓ ذف٘ي ٚفَخ ذطفرٖ
غُ٘ط ٗحوْ٘وح يي ني٘ي جلطٖرفحءٍٗ ،ؿفٖ٘ء جلحفد نهفحم جلسف٘حخ ٚفل هًفحلن جلطٗفّ
ٍضَجّسُْ٘ ،زس ِْ٘ جلٌرلٔ ٍنيطحش جلًػحْ٘طٍَٖ ،جٖى جلٌْط ،هًحًٖ رسٗسٓ لن ًٗطْْفح
هي ٖرل نى ٗتححذح .ئى ّصج جلحد جلصٕ نؾحء نهحهِ هًحلن جلطٗفّ ٍجّتفسٕ ذْسٗفِ ئلفٖ
هًحى نؾحءت نهحهِ ضٍئ جلًالٖٔ جلتٖ ضذكت ٖلرْ٘وح ًْوٗت نٍجغط جلوحرٔ ح٘ي رًل
هي ضفحقٖ ذَٗفد ٍهٌحٌفٖ جلكطٗفٕ جلطٗٓفٍٖ ،رَجسفٕ ذ٘فحزض جلتوفَض ضفَجّس لْفصج
جلحد(جلرػطٕ.)30 :5311،
نهحتت يلٖ جألٌَ٘حت جلطٓحُ؟
ٍبهح ٚحىَ ذحألهس ٚلّ جلحب٘حٓ؟
نحرٍففحًٍ ،ذَحذففحَْ :ففَج حسففطتحُ
ذَؿ٘الً ٍبهفح ظجلَ ْ٘فَِ جلطُيفحِٓ
(جلس٘حخ)45 :5000،
لٗس جهتأل ٖلرِ ذْصج جلحدٍ ،ئًسحخ ْٖ رَجًحٍِٖ ،فس ؾفن ٖلرفِ ئلفٖ ٖلرْفحْ ،فطجح
ٌٗتٗل هًْح يٌس ضَجقة ذَٗد ٍذ٘ي نْ٘حء جلٌر٘ل حتٖ تطجءت لِ جلكرً٘ٔ ٍّٖ ححْلفٔ
ذحلوًحًٖ جلتٖ ذحتت تٌسحخ ْٖ ضًطُ ،حتٖ ئشج يحز شجت َٗم ئلٖ ٖطٗتٍِٖ ،س ئهتأل ٖلرِ
ضَٖحً لطٍت٘تْحَْ ،رة ذْح ٍّٖ تررطُ نًْح غحضت لُ٘طُ ،تعٍرت ذؿَيحً لطَرفٔ جألّفل
ٍهط٘ٔ جلتٗحل٘سٖ ،س شّلتِ جلػسهٔ ٍٗطْؽ جلتػسٍٕٗ ،يٌسهح ٕٗٓ٘ لٌٓسِ ٗتألن ذطفسٓ
ًٍٗتػط جلْن ٖلرِ ،حتٖ ذحت ضًطُ نٖطخ ئلٖ جلٌسخ(ًًوحى.)94 :5001،
نؾَحيت حب٘فحتٖ؟ نَفحخب جلُفطجم؟
نن هس٘تو نستحؿَفطَ جلفصّٚطٗحت
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نًوسٖ ٍهح ظجل َفحخ جلٌر٘فل

حففسٗخحً يلففٖ هَٖففسَ جلسٍففحهطٗي

ذحت جلطحيط ٗستحؿط جلصٚطٗحت ٍذحت ٌٗسخ جألٗحم جلتٖ ٚحًت لِ ٚل جلح٘فحٍٓ ،ذفحت
ٌٗسخ جلسوط ٍترحزل جلُطجم تحت نْ٘حء جلٌر٘ل جلصٕ هح ظجل هرؿطجًٍ ،هح ظجل ِْ٘ جلطيحٓ
ٗسطحَى ذوَجضْ٘ن ٍنٌَحهْنْ ،أغفرح ٚفل ضفٖءُ ذرطٚفحىْ ،رفحخ جلحفدٍ ،ذحذفت
جلصٚطٗحت .لٗس ٚحى حرِ لْح شج نحط يوٕ٘ ،ضَن ًْحٗتٔ جلوإلؤ ْاًِ حد هترفحزل سفوح
ذطٍحِ ْتٛطّ لِ هًحًٖ جلكرً٘ٔ هي ًْطٍ ،ضزطٍ ،هحفحضٌُْ ،حّفح ضفًطجً .حفد تفأقط
ذزوحل جلكرً٘ٔ جلعجّ٘ٔ ٍذسحقتْح ًٍعجّتْح.
ٍذحت ٚل حد ل٘ست لِ غَضٓ هي غَض ّصج جلحد ال ًٗسُ حرحً .لٗس ٚحًت جلتزطذفٔ
يو٘ٗٔ ْٖ ًٓسِ لْح نذًحز ظهحً٘ٔ ٍهٛحً٘ٔ نلٗت ذهاللْح يلٖ ٚفل تزطذفٔ حفد رفحءت
ذًسّح ٍَس نال ْٗٓن ئالّ ئشج رحء يلٖ ٍْٕ ئقحضّح(يرسجلًعٗع)91 :5001 ،
ٍّفففصٕ نَحً٘فففِ ّبفففل تَسفففوبً٘ي؟
ّففَ جلطٗ فّو ّففل ترػففطٗيَ جلٌر٘ففل
ٍتلفففف ٙجلتففففٖ يلوتففففِ جلحبٌفففف٘ي
ٍشج٘ جلٓتفففٖ ضفففحيطٌ ْفففٖ غفففرحُ
ّففٖ جلحففد هَففي هوسففتٗحُ جلحبففعٗي
ّففٖ جلٓففيُ هَففي ًرًَففِ جلوسففتَكحخ
٘(ذٌلفففَخٍ) تسفففتوْلُ جلًحضفففٗ٘ي
ضآّفففففح تٌَُُفففففٖ ٍبضجءب جلٗك٘فففففى
ذٖٗ جلطحيط ذًس ذ٘رٔ نهلِ ٍئًٛسحضُ ْٖ جلحد ٗتسفحتل هفي حر٘رتفِّ :فصج جلطٗفّ
ٍّصج جلٌر٘ل ٍّصُ جأله ٌٔٛجلتٖ ٌٚح ًزتوى ْْ٘ح ٍتحت نلْحٌٍٚ ،ح ًترحزل ْْ٘ح جلطفًط
ٍجلوطحيط ٍجلُطجمْْ ،ل تطحّسٌْٗحٍّ ،ل تسوً٘ي غسٕ غَتٌح ْ٘فٍِّ ،فل تطفحّسٗي
شل ٙجلٓتٖ جلطحيط جلَلْحى ٍتل ٙجلٓتحٓ جلزو٘لٔ جلوُطهٔ .لن ترٕ لفِ سفَٕ جلفصٚطٗحت
ٍسَٕ ّصج جلٌْط جلصٕ نل ٗحتٓم لِ يلٖ ؾٓتِ٘ َسجٍتِ ٍضٍححتِ.
ْْح َّ ًَٗز هي رسٗس ٍٗستصٚط جلٌْط ذوح ٚحى ٗزتوى َّ ٍحر٘رتِ يلفٖ ؾفٓتِ٘،
لٛي ّصُ جلوطٓ ًَٗز ٍح٘سجً ذال هحرَذٔ ٍال ضًَْ٘ٗٔٗ ،ز هطتتحً تٓف٘ؽ هٌفِ جلحسفطجت
ٍجّٙحت ٍجلعْطجتًَٗ ،ز ح٘طجًحً هتألوحً ٗٛحز نى ٗوَت هي ضفسٓ جلْٗفط ٍجلًٌفحءًٍٗ ،فَز
ٍٗسأل جلٌْطّ ،ل نًت ٗح ًْط ٚحر٘رتً ٙس٘تٌٖ نم هح ظجلفت تفصٚطًٖ ٍتفصٚط جلًْفَز
جلتٖ ذٌٌ٘ح.
غبدٌ ٗٓ٘ؽو جلطَُٔ هَي ظْطجتفَِ
ٗح ًْطُ يحزب ئل٘ٙب ذًفسب ضفتحتَِ
ْ٘ٛففحزو ٗػففطَو ضُففََِٖ يربطجتففَِ
ح٘طجىُ ٗطهَُٕ ؾٓتَ٘ ٙذلَيفٍٔ
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َٚن ضجْٗتٙب ْحًسبفتٙب ذُكفحُ
نْحًتب تصٚطُ ٍتَحٓفمُ يبْفسُو
ٖففس نًَٛطَتففِ ْتحتَففِ ٍُتَرًتَْففح

ْٖ َسجٍبتفَِ للحوفدِ نٍ ضٍحبحتَفِ
نم ٖس ًَس٘تب يَْزبُ ٍ سفوحتََِ
ٍّففَ جلففصٕ ٗبٓففسُٗٛوح ذح٘حت فَِ

(جلس٘حخ)411 :5000،
لٗس ٚحى ذسض ٗرحج قَجل حالح٘ي يحهحً يي جللإلإٓ جلتٖ تؿٖء لِ ح٘حتِ ذف٘ي نٚفَجم
جلوححض .حتٖ زه٘ت هٌِ جل٘سجى ًٍعيت يٌْح جألنٓحضْ .لن ٗزفس سفَٕ جلكف٘ي ٍسفَٕ
ذسؤ جألهل جلتٖ ئًٗلرت ئلٖ زهَو ئًرخٗت هي ٖطجض جلٗلد .حتٖ ئشج يخط يلفٖ جلوطْفأ
جلًحقٖٓ ْٖ ضرع ظٍرتِ ،تر٘ي لِ نى جلصٕ حسرِ حرفحً لفن ٗٛفي سفَٕ جالضفٓحٔ،
ٍضذوح ّٛصج ٚحى ٗتطجءٕ لِ .الذس نى َٗٛى ض٘ثحً هًٌ٘حً ٖس ئهتس هى جلطحيط هٌص تزطذتفِ
جألٍلٖ ْٖ جلحد هى ّحلِ ٍٖس نٚستِ جلخحً٘ٔ حن جلخحلخٔ  ...حتٖ ئشج ٚحًفت ظٍرتفِ آذفط
حد لِ ،تر٘ي يٌسُ نًِ لن ٗٛي سَٕ جإلضٓحٔ ٍئالّ ْوح ذحلِ َٗٗل(ًًوحى.)41 :5001 ،
آُ  ...ظٍربتَٖٖ ،سضٕ ،نٚحىَ جلسجء
لً٘ٗسًٖ ٚأًٖ ه٘تٌ سٛطجىُ لَالّبح؟
ٍّح نًح ٚ ...لُّ هبي نحررتو ٖرل َٙهح نحبرًَٖ
ٍنًتَ؟ لًلِو جالضٓحٔ
لست ال يصضب جهلل
ئشج هح ٚحى يكٌّ هٌَِ ،ال جلحد ،جلصٕ ذالُ ٗبسٌٖٗ٘
ٚإٍسحً هَي ًً٘نٍ
آُ ّحتٖ جلحودب ،ضٌٍٍٖٗ
(جلس٘حخ)919 :5000،
ٍيلٖ جلًوَم ْاى جلوطنٓ ْٖ ح٘حتِ ٖؿف٘ٔ ًوفت ذٌوفَُ ٍ تكفَضت ذتكفَضُٚ ،حًفت
يالٖتِ ذْح ْٖ رَ٘ٛض ضرِ ذ٘حل٘ٔ .تُ٘طت ّصُ جلًالٖحت ْٖ جلوسٌِٗ ٍنغرح يلٖ ٖحخ
َٖس٘ي نٍ نزًٖ هي جلوطنٓ  ٍ ...ئش ٚحًت غلتِ ذحلوطنٓ جلطٗٓ٘ٔ غلٔ جلطيْٖ ،اى هسذلفِ
ئلٖ جلوطنٓ ْٖ جلوسٌٗٔ ٚحى جلطًط  ...حن هح لرج نى ٍرس ئلٖ جلوفطنٓ هفسذالً آذفط ّفَ
جلس٘حسٔ ٍّصُ جلححالت جلخالث ،جلوطيٖ ٍجلطًط ٍجلس٘حسٔ لن تٓلح ْٖ تحَٗلِ ئلٖ حد
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ًحرح ،ذل نل جلطحيط ًٗحًٖ هي ئذٓحِٖ ٍحطهحًِ ئلٖ نى ًَٗؼ يٌِ ذٗػسُ ئلٖ ذ٘فَت
جلرُحء(جلوًَش.)919 :5001،
وتيجة البحث
تٌحٍلت ْٖ ّصُ جلسضجسٔ س٘و٘حت٘ٔ جلعهٛحى ْٖ ضًط ذسض ضحٚط جلسف٘حخ ،ح٘فج لوسفٌح
نغسجء س٘و٘حت٘ٔ جلوٛحى ْٖ ٚل ٖػ٘سٓ هي ٖػحتسُ تٗطٗرحًٍ ،هي جلوالحم نى جلسف٘حخ لفن
ٗستوط يلٖ ًسٕ ٍجحس ْٖ تَنِ٘ٓ للوٛحىْٗ ،س ذسن يالٖتِ ذحلوٛحى ضٛل٘ح ،ح٘ج ًٗٛفس
ِْ٘ نححس٘سِ ٍيَجقِٓ تزحُ جلوطنٓ .حن تكَضت تٌٗ٘حتِ هى تكَض ْٛفطُ ٍنزٍجتفِ ٍئًطفُحلِ
ذْوَم جلح٘حٓ ٍجلس٘حسٔ ٍجلوزتوىٍٖ .س نزَن جلس٘حخ جلوٛحى ْٖ جلعهحىٍ ،تسفحٍٕ جلوٛفحى
هى جلوطنٓ يٌسُ ذٛل نذًحزّح ،جلعٍرٔ ٍجلحر٘رٔ ٍجألمّ ،صج ٍنى تزطذٔ جلس٘حخ هى جلوٛحى لن
تٛي ححذتٔ يلٖ جلعهي ذل ٚحًت ًحه٘ٔ هتكَضٓ.
ْوَّٖ جلس٘حخ ٚوح ٗرسٍ لن ٗٛي يسجت٘ح للوٛحى لصجتِ ٍئًوح ٚحى جلًسجء لوح ٗطظح ذِ هي
هًك٘حت ٍتزل٘حت جرتوحي٘ٔ ٍجٖتػحزٗٔ ،لصج ٗهْط حرِ للطّٗ ذل ًٗسُ جإللفِ جلفصٕ ٗزفد
ئيحزتِ ئلٖ جلوسٌٗٔ .نٕ جلٗ٘ن ٍجلٓؿحتل جالرتوحي٘ٔ ٍجالًسحًٍ٘ٔ .ضذوح رحءت ضَرتِ ْٖ يَزٓ
ًٗحء جلطّٗ ئستزحذٔ لٌسٕ حٗحْٖ قَٓلٖ نٍ ئستزحذٔ لٌسٕ ئٗسَٗلَرٖ ْٛفطٕ ،توخفل ْفٖ
نى جلوسٌٗٔ ئستْال ٔ٘ٚذٌ٘وح جلطّٗ ئًتحرٍٖ ،جلوسٌٗٔ تٓؿٖ ئلٖ جلترً٘ٔ للحٛحم ْٖ حف٘ي
ٗوخل جلطّٗ جلحطٗٔ.
ئىّ ضؤٗٔ جلًحلن ّٖ هَّٖ هي ح٘حٓ جلَجٖىً ّٖ ،هحم هي جألْٛفحض ٍجلتػفَضجت ٍجلٌهفطجت
ْٖ جلًحلن جلوح٘فٍ ،لوح ٚحًت جللُٔ ّٖ جلتٖ تػفٌَ ضؤٗفٔ جلطفحيط ئلفٖ جلًفحلنْ ،فاى لُفٔ
جلس٘حخ ْٖ نذٌ٘تْح جلخ٘وحت٘ -ٔ٘ٛجلوَؾَيحت٘ٔ َ ْٖ -حلر٘ٔ ٖػحتسُ لُٔ هطفحًَٔ ذٗرسفحت
ًٍٓححت ئًسحً٘ٔ  ،ًَٔ٘ٚهوتسٓ سٗٓح ٍْؿحء يلٖ هرتلّ جلًػَض ْْفَ ٗفسيَ ئلفٖ جلتػفحلح
جإلًسحًٖ ًٍرص جلحطٍخ جلوإشٗٔ للٌٓس جإلًسحً٘ٔ ذػٓتِْ .رٌ٘ٔ جلوٛفحى جلوَؾفَيٖ ذفحلطَن
هي ٚل ضٖ تهل ئستًحضٓ تطى ذحلًسٗس هي جلوطحيط ٍجلطؤٕ ٍجألْٛحض جلوحتولًٔٗ ،رفط هفي
ذاللْح جلطحيط يي ئحسحسِ جلطٖٗ ذحلًفحلن جلححؾفطٍ ،ضَرتفِ ْفٖ ذٌفحء يفحلن هفَج ٍظ للًفحلن
جلٗسٗن(هٛحى جلوحؾٖ) ح٘ج جلرطجءٍٓ ،جألهيٍ ،جلسِءٍ ،جلكوأًٌ٘ٔٚ .وح رًل جلطحيط نضفًحضُ
جلوٛحً٘ٔ ٚػَض ًٓد ِْ٘ للسْحو يي جلٗطٗٔ ؾفس جلوسٌٗفْٔ ،تٛفحز تٛفَى ٚفل ٖػف٘سٓ هفي
ٖػحتسُ جلعهٛحً٘ٔ ؾطذٔ تٌْحل يلٖ رسس جلوسٌٗٔ جلسحذرٍٔ ،هفي جلووٛفي نى ًًترفط ّفصج
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جلٌَو هي جلطًط تطرؤ حطْ٘ٔ للٗلٕ ٍجإلؾكطجخ جلٌٓسٖ ٍجأللن جلطٍحٖ ٍجلوطؼ جلزسوٖ
جلصٕ يحضِ جلطحيط قَجل ح٘حتِ جلول٘ثٔ ذحلوأسٖ ٍجلحطهحى.
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