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سماح عبداهلل أحمد الفرّان

جتليات الزمن يف الرواية اليمنية املعاصرة
"عزيزة عبداهلل منوذجاً"
امللخص :
ٜتٓا ٍٚايبشح جتًٝات ايبُعد ايصَين يف ايسٚا ١ٜاي ١ُٝٓٝاملعاصس ، ٠أعُاٍ ايهاتب١
عصٜص ٠عبداهلل منٛذداً ٚ .ذيو ٚفل ايس ١ٜ٩ايبٓ. ١ٜٛٝ
ٚقددد اعتُدددْا يف تزاضددتٓا عًدد ٢تكطدد ِٝايٓاقددد اينسْطدد" ٞدددناز دٝٓٝددة " ٚضدد١ًٝ
يتذًّ ٞايصَٔ ايسٚا. ٞ٥
سٝح ٜتذًّ َٔ ٢خ ٍ٬ث٬خ َطتٜٛات :
املطددت ٣ٛا٭ / ٍٚايٓمدداّ ايددصَين ٚ .ايددرٜ ٟتُجددٌ َددٔ خدد ٍ٬تكٓدد : ٝا٫ض د دا
ٚا٫ضتبام
املطت ٣ٛايجاْ / ٞايتتابع ايصَين ٚ .ايرٜ ٟتػهٌ عً ٢ث٬ث ١أمناط :
 .1ايتعط ٌٝايصَين ٜٚ ،تشدت َٔ خ ٍ٬تكٓٝين  :املػٗد ٚايٛصف
 .2ايكنص ايصَين ٜٚ ،تشدت َٔ خ ٍ٬تكٓ : ٝايتًخٝص ٚاذترف
 .3ايتٛافل ايصَين ٜ ،أخر ٖرا ايُٓط بُعد: ٜٔ
ا٭ / ٍٚتكطٝع ايهًُ ١إىل سسٚف تنصًٗا َطافات عٔ بعضٗا
ايجاْ / ٞتكصن ادتًُ ١ايٛاسدٚ ،٠إعطا ٤غعٛز بطسع ١اإلٜكا ايصَين
املطت ٣ٛايجايح  :ايتٛاتس ايصَين ٜٓٚ /كطِ إىل ث٬ث ١أقطاّ :
 .1ايتٛاتس املنست
 .2ايتٛاتس ايتهسازٟ
 .3ايتٛاتس ايتهجٝنٞ
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مقدمة :
" إّٕ ايسّٚا ١ٜفٌّٔ شَدينٌّٚ ،بايتّداي ٞفٗد ٞخطدا " َ )1دٔ ٖٓدا تدأت ٞأُٖٝد ١عٓصدس
ايددصَٔ يف ايتػدده ٌٝايسٚا٥دد ، ٞفك دد ٚقددف نددجن َددٔ ايٓكددات يدددَ ٣نٗدد " ّٛايددصَٔ
ايسٚاٚ ،"ٞ٥نإ هل را املنٗ ّٛايٓصد ٝا٭ٚفدس َدٔ ايدزاضدٚ ١ايتدٓمن ،إذا َدا قازْداٙ
بادتاْ اٯخس َٔ اينضا ٤ايسٚا ٖٛٚ ، ٞ٥املهإ ايسٚا ، ٞ٥بٌ إٕ ندجنًا َدٔ ايٓكدات
أعطدد ٢عٓصددس ايددصَٔ ا٭فضددً ١ٝعًدد ٢املهددإ ; ذيددو إٔ َعٝدداز ا٭فضددً ١ٝددداَ ٤ددٔ
ددٌ َددٔ املطدداف١

ندد ٕٛايددصَٔ ايسٚا٥ددٖ " ٞدد ٛايصددٛز ٠املُٝددص ٠رتمتٓددا ،إْدد٘ أعددِ ٚأ

املهإ); يع٬قت٘ بايعامل ايداخً ٞيْ٬طباعات ٚاْ٫نعا٫ت ٚا٭فهاز اي  ٫ميهٔ
إٔ تضددن ٞعًٗٝددا ْماَدًا َهاْٝداًٚ ،ايصَددإ نددريو َعطدد ٢بصددٛز ٠أنجددس َباغددس،٠
ٚأنجس سضٛزاً َٔ املهدإ ،أَ ٚدٔ أَ ٟنٗد ّٛخخدس نايطدبب ١ٝأ ٚادتدٖٛس " ٚ )2 .قدد
طُ ددسف َنٗ دد ّٛاي ددصَٔ ا٭تب ددٚ ٞايسٚا ٥دد ٞعً ددٚ ٢د دد٘ ارتص ددٛ

ن ددن َ ٙددٔ أ ًد د

املصطًشات ا٭تب ١ٝبسٜ٩تني شتتًنتني :
ا٭ٚىل  :ايس ١ٜ٩ايٓش ١ٜٛايكدمي ١اي ناْة تصٓف ايدصَٔ تصدٓٝناً ٜ ٫تعدد٣
ايطددابع اينٝصٜدداَ ;ٞ٥ددٔ نْٛدد٘ َاضددٝاًَٚ ،ضددازعاًَٚ ،طددتكبُٜٓٚ )ً٬مددس إىل ذيددو
ايتكطدد ِٝبأْدد٘ ٜعطدد ٞايد٫يدد ١ايصددشٝش ١يًددصَٔ ،ايٓشدد ٛايتكًٝددد " ٟتعكٝددد ٟيف
دددٖٛس . ٙنُددا أْدد٘ ٜسنددص عً دد ٢ايهًُدد ١باعتبازٖددا ايٛسددد ٠ا٭ضاضدد ١ٝيف ايً دد، ١
ٚبايتدداي ٞفددُٕ دُددٌ اٖ٫تُدداّ َٓصد عًدد ٢ايٓددٛاس ٞايصددسفٚ ١ٝيددٝظ عًدد ٢تسنٝد
ادتًُ)3 ." ١
ايجاْٝدد : ١ايسٜ٩دد ١اي د تفددع بٗددا ايتطددٛز ايددر ٟسككتدد٘ ايًطدداْٝات َٓددر بددداٜات
ايكسٕ اذتاتٚ ٟايعػس ،ٜٔسٝح اضتنات حتً ٌٝارتطا ايسٚا َٔ ٞ٥ذيدو ايتطدٛز

 1ستُد ايبازت : ٟإْػا ١ٝ٥ارتطا يف ايسٚا ١ٜايعسب ١ٝاذتدٜج ، ١احتات ايهتا ايعس  ،تَػل ، 2000 ،
 2إبساٖ ِٝأب ٛطاي  :املٛزٚثات ايػعب ١ٝايكصص ١ٝيف ايسٚا ١ٜايَ ، ١ُٝٓٝسدع ضابل ،

. 190

 3أمحد صدٜل ايٛاسْ : ٞكد ايٓمسٜات ايً  ١ٜٛاملعاصس ، ٠فص ، ٍٛايعدت  ، 70غتا ٤زبٝع ، ّ2007
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ايًط دداْ ٞيف د ددٌ تزاض ددت٘ يً ددصَٔٚ ،اي ددر ٟقط ددع بع دددّ ٚد ددٛت ع٬ق دد ١ب ددني املطابك دد١
اينٝصٜا ١ٝ٥يًصَٔٚ ،بني حتً ٌٝايصَٔ يف ايً . ١
َٔ ٖٓا طُسسة َناٖ ِٝشتتًن ١ددٜد ٠يًصَٔ يف دٌ ع٬قتد٘ بايً دَ ،١دٔ
تًو املناَٖ ِٝا طسس٘ "إَ ٌٝبٓنطة" يف حتً ً٘ٝيًصَٔ :)4
املنٗ ّٛا٭ : ٍٚايصَٔ اينٝصٜاٚ ،ٞ٥ي٘ ازتباط ق ٟٛبطدٝهٛيٛد ١ٝاإلْطدإ َٚػداعس٠
ايداخً ٖٛٚ ، ١ٝشَٔ ْطيب خيتًف َٔ غخص إىل خخس .
املنٗ دد ّٛايج دداْ : ٞاي ددصَٔ اذت دددث ٖٚ : ٞدد ٛاي ددصَٔ اي ددرٜ ٟك دداع بتت ددابع ا٭س ددداخ .
ٜٚتشد دددت ايد ددصَٔ َد ددٔ خد دد ٍ٬ذتمد ددتني  :ا٭ٚىل ضد ددابك ١يًشمد دد ١اٯْٝد ددٜٚ ، ١د ددتِ
اضدتدعاٖ٩ا َدٔ خد ٍ٬عًُٝد ١ايتدرنس ٖٚ ،د ٞذتمد ١قدد ناْدة ٚ ،ايجاْٝد٫ ١سكدد١
يًشم ١اٯْ ٖٞٚ ، ١ٝايًشم ١اي مل تأت بعد ٖٓ َٔٚ .ا فُْ٘ ٜٛ ٫دد شَٔ عٓدٙ
إ ٫ايد ددصَٔ اذتاضد ددس  ،أَد ددا املاضد ددٚ ٞاملطد ددتكبٌ فٝتشد دددتإ َد ددٔ خد دد ٍ٬ع٬قتُٗد ددا
باذتاضددس ٚ .يددريو ٜكدد ٍٛبٓنطددة  " :بٛاضددط ١ايً دد ١تتذًدد ٢ايتذسبدد ١اإلْطدداْ١ٝ
يًددصَٔ ٚ ،ايددصَٔ ايًطدداْ ٞنُددا ٜبددد ٚيٓددا  ٫ميهددٔ اختصايدد٘ يف ايددصَٔ اذتدددث ٞأٚ
اينٝصٜا .. ٞ٥إٕ اذتاضس َٖٓ ٛبع ايدصَٔ" )5 .نُدا ٜػداطس" ٙزٚ

سٜٝد٘" يف ٖدرٙ

ايس ١ٜ٩ادتدٜد ٠يًصَٔ ٚايد " تٓهدس أ ٟثاثدٌ أ ٚاْعهداع يًدصَٔ ايدٛاقعٚ ،ٞيدٝظ
ٖٓاى أ ٟشَٔ إ ٫اذتاضس شَٔ ارتطا ) أَدا اي٬ساضدس ضدٛا ٤ندإ قبدٌ أّ بعدد
فٗ ٛن َٛدٛت ")6 .
ٚقد سدت ايٓكات عٌُ ايهات ايسٚا ٞ٥يف جتطٝد اإلسطاع مبسٚز بايصَٔ ،
 ٫ايصَٔ ْن ط٘ َٚ ،دٔ ٖدرا املٓطًدل " تسندٛا َعدامل ايدصَٔ ارتدازدٚ ٞايتنتدٛا إىل
اي ددصَٔ ايٓنط ددٚ ، ٞب ددريو فك دددت ايت ددٛازٜه ٚايط دداعات َعٓاٖ ددا املع ٝددازٚ ، ٟب دددأت
ايٛسدات ايصَٓ ١ٝايص ن ٠ن احملدت ٠حتتٌ َهإ ايٛسدات ايتكًٝد ١ٜايعسٜضد،١

 4اْمس:ضعٝد ٜكطني  :حتً ٌٝارتطا ايسٚا ، ٞ٥بنٚت  ،ايداز ايبٝضا ،٤املسنص ايجكايف ايعسب ، ٞط، 2005 ، 5
 5املسدع ايطابل ،
ْ 6نط٘ ،
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. 65، 64

. 68

مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت

56

العدد األول المجلد ( )6يىاير 1024م

تجلياث الزمه في الروايت اليمىيت المعاصرة "عزيزة عبداهلل وموذجاً"

سماح عبداهلل أحمد الفرّان

فأصبشة ايًشمد )The Moment ١أنجدس ت٫يدٚ ١أندم خطدساً َدٔ ايطدٓ)7 ."١
بُٓٝا ايتصدٛز ايتكًٝددٜ ٟدس " ٣إٔ ايدصَٔ ٖد ٛايػخصد ١ٝايسٝ٥طد ١ٝيف ايسٚاٜد ،١أَدا
ايسٚا ١ٜادتدٜد ٠فُٝهٔ ايك ٍٛإٕ ايصَٔ ٜٛدد َكطٛعاً عٔ شَٓٝت٘ ،إْ٘  ٫جيدس;ٟ
٭ٕ اينض ددا ٖٓ )8 ٤ددا

ط ددِ اي ددصَٔ ٚ ،اي ددصَٔ ٜٓط ددف اينض دداٚ ، ٤ايًشم ددٜٓ ٞه ددس

ا٫ضتُساز")9 .
إٕ ايس ١ٜ٩اذتدٜج ١يًصَٔ ايسٚا ٞ٥أ ٚشَٔ ارتطا تطد اينذد ٠ٛايد صدٓعٗا
ايٓشدد ٛايتكًٝدددْ ٟتٝذدد١
عًٗٝا ٚضُٓٗا ايصَٔ ،

ازضددت٘ يطددًطت٘ عًدد ٢نافدد ١املكدد٫ٛت اي د ٜتأضددظ
ا شات َدٔ صدعٛب ١حتًٝدٌ شَدٔ ارتطدا حتًد ً٬ٝيطداْٝاً ،

ٖٚددرا بدددٚز ٙجيعًٓددا ْددأْظ بتصددٓٝف" دددناز دٓٝٝددة " يًددصَٔ يف نتابدد٘ " خطددا
اذتهددٚ ،"ٞاي ددرٜ ٟعددد نتاب دد٘ ٖ ددرا خطدد ٠ٛدد ٜدددَٚ ٠تط ددٛز ٠ضتدد ٛحتً ٝددٌ اي ددصَٔ
ايسٚا ٞ٥يف ضد ٤ٛاملطدتذدات ايًطداَْٚ ،١ٝدٔ َٓطًدل ٖدرا ايتصدٓٝف ٜعُٓد ٢بدايصَٔ
ايسٚا ٞ٥أْ٘  " :صنٚز ٠ا٭سداخ ايسٚا ١ٝ٥املتتابعدٚ ١فدل َٓمَٛد ١ي ٜٛدَ ١عٓٝد، ١
تعتُددد عًدد ٢اي ت ٝد ٚايتتددابع ٚايتددٛاتس ٚ ،ايد٫يدد ١ايصَٓٝدد )10 ١ب ٝدد ١ايتعددبن عددٔ
ايٛاقع اذتٝات ٞاملعٝؼ ٚفل ايصَٔ ايٛاقع ، ٞأ ٚايطٝهًٛد ،ٞأ ٚاينًطن)11 ." ٞ
َٚددٔ ٖ ددرا املٓمددٛز ض ددٓك ّٛبتشًٝددٌ اي ددصَٔ يف زٚاٜددات " عص ٜددص ٠عبددد اهلل " ٚف ددل
ايتصٓٝنات ايج٬ث ١يًصَٔ ٚ .قبٌ ايبد ٤بتشًٝدٌ ايدصَٔ يف زٚاٜدات عصٜدص ٠عبدد اهلل
٫ب ددد يٓ ددا َ ددٔ تٛض ددٝل إٔ أعُ دداٍ ايهاتب دد ١يف تزاض ددتٓا يًط ددست ايصَ دداْ ٞتٓكط ددِ إىل
قطُني :
 7ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚا، ١ٜ

. 45

ُٜ 8كصد باينضآٖ ٤ا  :املهإ  ،ذيو إٔ نجناً َٔ ايٓكات اعتات عً ٢تطُ ١ٝاملهإ ايسٚا ٞ٥باينضا . ٤بٓٝا تس ٣ايباسج ١إٔ
اينضاٜ ٫ ٤كتصس عً ٢املهإ فشط ٚ ،إمنا ايصَإ أٜضاً .
 9ضعٝد ٜكطني  :حتً ٌٝارتطا ايسٚا، ٞ٥
10

. 68

ٜصٜد ايدنتٛز َسات َمٚى يف نتاب٘ " بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜايعسب " ١ٝعً ٢تصٓٝف "دٓٝٝف " عٓصس ايد٫ي ١ايصَٓ، ١ٝ

باعتباز إٔ ايد٫ي ١ايصَٓ ١ٝذات أبعات إ اٜ ١ٝ٥عم عٓٗا ايتػه ٌٝايصَين يف ايسٚاٜٚ ، ١ٜتُجٌ ذيو يف ستٛز ٜٔاثٓني ُٖا :
ددي ١ٝايرات ٚايصَٔ ٚ ،ايدمي ١َٛايصَٓٚ ١ٝعدَ ١ٝايرات .
11

.) 157

َسات عبد ايسمحٔ َمٚى :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜايعسب ، ١ٝاهل ١٦ٝاملصس ١ٜايعاَ ١يًهتا َ،هتب ١ا٭ضس، ٠ايكاٖس،2006 ،٠
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ايكطددِ ا٭ : ٍٚايطددست املتصددٌ أ ٚايتكًٝدددٜ . ٟطددن فٝدد٘ ايددصَٔ ٚفددل تست ٝد شَددين
خط َٔ ٞبداٚٚ ١ٜضط ْٗٚاٖٚ . ١ٜرا ايعٌُ ٜتُجٌ يف زٚا " ١ٜأزنٓٗا اينك. "٘ٝ
ايكطددِ ايجدداْ : ٞايطددست املتكطددع أ ٚاذتدددٜح ٜٚ .تُجددٌ ذيددو سط د دٝٓٝددة يف
ث٬خ َطتٜٛات شَٓ: ١ٝ
املطت ٣ٛا٭ : ٍٚايطٛابل ٚايًٛاسل ٚ ،تعسف مبطت ٣ٛايٓماّ ايصَين ) .
املطت  ٣ٛايجداْ : ٞضدسع ١ايطدست ٚإبطداٚ ٙ٩تطداٚ ، ٜ٘ٚتعدسف مبطدت ٣ٛايتتدابع
ايصَين) .
املطت ٣ٛايجايح  :ايتهساز ايصَين ٜٚ ،عسف مبطت ٣ٛايتٛاتس ايصَين ) .
ٜٚتُجددٌ ذيددو يف زٚاٜددات " أسددْ ّ٬بًٝدد " ٚ " ١طٝددف ٜ٫ٚدد "ٚ " ١تُٗددٚ ١فددا" ٚ "٤
عسع ايٛايد" .
تطن زٚا " ١ٜأزنٓٗا اينك – " ٘ٝنُا ذندست– ٚفدل ارتدط ايدصَين ا٭فكد ٞيف
عسض اذتدخ ٜٚ ،تعسض ٖرا ارتدط إىل املدط إىل ارتًدف َدسٚ ٠اسدد ٠فكدط ٖٚ ،دٛ
َ ددا ُٜع ددسف با٫ضد د دا أ ٚايع ددٛت ٠إىل اي ددٛزاٚ ، ٤ض ددٓأت ٞعً دد ٢ذن ددس٫ ٙسكد داًٚ .ق ددد
اضددتطاعة ايهاتبدد ١يف ٖددر ٙايسٚاٜدد ١ايتٓكددٌ َددٔ سدددخ إىل خخددس  ،ت ٕٚإٔ حتُددٌ ٖددِ
ايددسبط ايً دد ٟٛبددني ا٭سددداخ ٚ ،ذيددو يًذٗ٥ٛددا إىل ْمدداّ اينصددٌ  ،إذ تعتُددد يف
زٚاٜاتٗا يف طسف ا٭سداخ عًد ٢اينصد ٍٛاملعْٓٛدٚ ، ١ايد َدٔ خ٬هلدا تدتخًص َدٔ
ع د  ٤ايددسبط بددني ا٭سددداخٖٚ .ددرا ايٓمدداّ – سط د َددا ْددسٜ – ٣طددِٗ يف تنهٝددو
ايبٓددا ٤ايسٚا٥دد ٞتنهٝهدًا غددهًٝاً ،بدد٘ ايهددجن َددٔ اينذددٛات ايناصددً ١بددني شَددٔ ٚخخددس ،
بُٓٝدا تمدٌ املٓطكٝد ١يف ضدن ا٭سدداخ ستافمد ١عًد ٢ايصدٛز ٠املعٜٓٛد ١يًشددخ يف
ايسٚا.١ٜ
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تطتخدّ ايهاتب ١يف زٚاٜاتٗا أسْ ّ٬ب ، ١ًٝطٝف  ، ١ٜ٫ٚتُٗٚ ١فا ، ٤عسع
ايٛاي ددد) ا٭ض ددً ٛاذت دددٜح يف ض ددن اي ددصَٔ ايط ددستٜ ، ٟعتُ ددد ٖ ددرا ا٭ض ددً ٛعً دد٢
ايتعسد ددات ايصَٓ ٝدد ١ددن املتٛاي ٝددٚ ، ١ض ددٓعتُد يف حتً ٝددٌ اي ددصَٔ ايط ددست ٟنُ ددا
ذن ددست عً دد ٢تص ددٓٝف "د ددناز د ٝٓٝددة" ملط ددتٜٛات اي ددصَٔ ايط ددست َ ، ٟددٔ خ ددٍ٬
اي ت ٝايصَين ٚ ،ايتتابع ايصَين ٚ ،ايتٛاتس ايصَين .
أ ً٫ٚاي ت ٝايصَين :
ُٜطُٖ ٢را ايتصٓٝف

ايٓماّ) ُٜٚ ،كصد ب٘ ضن ا٭سداخ ضناً دن خطد، ٞ

ْتٝذ ١اخت٬ف ايصَٔ ايطست ٟعٔ شَدٔ اذتهاٜد ;١ذيدو إٔ شَدٔ اذتهاٜدَ ١تعددت
بتعدت ا٭سداخ  ،بُٓٝا شَٔ ايطست ٜ ٫أخر أنم َدٔ بُعدد ايهتابد ١عًد ٢ا٭ضدطس ،
ٖٚرا ا٭َس " جيم ايسٚا ٞ٥ايهات ) عً ٢إٔ خيتداز  ٚدرف ٜٓٚتكدَ ٞدٔ ا٭سدداخ
ايهددجنٚ ٠ايػخصددٝات ايٛاقعدد ١يف شَددٔ اذتهاٜدد . ١اختٝددازًا ٚسددرفًا ٚاْتكددآٜ ٤طددذِ
ٚشَٔ ايطست ايسٚا ، ٞ٥سط َا تكتض ٘ٝايضسٚز ٠اينٖٓٚ )12 ."١ٝر ٙايتعسدات يف
ايتهط ددن) ب ددني إتزاى ايك دداز ٨يٮبع ددات

ايٓم دداّ اي ددصَين  ٜددٓذِ عٓ دد٘ َ ددا ُٜط ددُ٢

ايصَٓٚ ١ٝارتطا ٖٚرا بدٚزٜٓ ٙتر ْٛعاً َدٔ ايتدٛتس عٓدد عًُٝد ١تًكد ٞارتطدا .
نُددا إٔ ٖددر ٙايتكٓٝدد ١ايصَٓٝدد ١املعكددد ٠يف ارتطددا ايسٚا٥دد "ٞيٝطددة "يعب داً" تكٓ ٝدًا
ٖدفدد٘ ايتعُٝدد ١عًدد ٢ايكدداز ، ٨أ ٚإْتدداز خطددا " دداَ " "ٚجتددسٜيب"  .إْٗددا بهًُدد١
َددٛدصَٛ" ٠قددف َددٔ ايددصَٔ "ٜ .ددمش ٖددرا املٛقددف تاخً ٝدًا عًدد ٢ص دعٝد ارتطددا )،
ٚخازدٝاً يف ع٬قت٘ بايٓص ) يف ازتباط َع ايكسا)13 . " ٠٤
َٔ خٖ ٍ٬را ايٓماّ ٜٓػأ يدٜٓا َطتٜٛإ َٔ اي ت ٝايصَين :
املطت ٣ٛا٭ : ٍٚايطٛابل ايصََٓ ٖٛٚ ، ١ٝا ُٜعسف

ا٫ض دا )

املطت ٣ٛايجاْ : ٞايًٛاسل ايصََٓ ٖٛٚ ، ١ٝا ُٜعسف

ا٫ضتبام)

 1خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست يف ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل  ،تاز اذتٛاز يًٓػس ٚايتٛشٜع ،اي٬ذق ، ١ٝط، 1997 ، 1

. 69

 2ضعٝد ٜكطني  :اْنتاف ايٓص ايسٚا ، ٞ٥ايٓص ٚايطٝام ،املسنص ايجكايف ايعسب، ٞايداز ايبٝضا ، ٤امل س ،ط، 2001 2
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 : ٫ا٭ضً ٛا٫ض داع: ٞ
أً ٚ
ً ٜد د أض ددً ٛا٫ضد د دا

ايع ددٛت ٠إىل اي ددٛزا ) ٤عً دد ٢أض ددً ٛا٫ض ددتبام يف

ايسٚاٜدد ١ايتكًٝدٜدد٫ ، ١عتُددات ٖددرا ايٓددَ ٛددٔ ايسٚاٜددات عًدد ٢شَددٔ املاضدد ٞيف ضددست
اذتدخ اعتُاتًا نبناً .
قبٌ اذتدٜح عٔ ايبٓا ٤ا٫ض داع ٞيف تػه ٌٝايصَٔ ايسٚا٥د٫ ،ٞبدد يٓدا َدٔ
ٚقن٘ َع املصدطًل ٚ ،يٓدا يف ٖدر ٙايٛقند ١داْبدإ  ،ا٭ :ٍٚتعددت ا٭مدا ٤يًُدديٍٛ
ايٛاسد  ،سٝح إٕ تعدت املناٖٚ ِٝاملصطًشات ايٓكد ١ٜايٓادِ عٔ تعدت ايٓمسٜدات
اذتدٜجدد ،١أضددِٗ يف دٗددٛز ايعدٜددد َددٔ املصددطًشات ذات املدددي ٍٛايٛاسددد ٚ ،نددإ
َصطًل " ا٫ض دا " َٔ ضُٔ تًو املصطًشات ارتاضع ١بايدزدد ١ا٭ٚىل إىل
ثكاف ١ايٓاقد ٚي ت٘  ،سٝح ٫سمة ايباسج ١يف بع

ايدزاضدات أنجدس َدٔ تطدُ١ٝ

هلددرا املصددطًل َٚ ،ددٔ ٖددر ٙايتطددُٝات  :ا٫زتدددات  ،ا٫ضتشضدداز  ،ا٫زجتددا اينددين ،
ا٫ضترناز  ،ايًٛاسل  ،ايسدعٚ ." ،١ٝيعدٌ ا٫ضد دا ٖد ٛأنجدس املنداٖ ِٝغدٛٝعاً ،
ٚقد تٓاٚيت٘ أ ً ايدزاضات ايعسبٜ ٖٛٚ ، ١ٝػن إىل نٌ سسن ١ضست ١ٜتك ّٛعً٢
زٚا ١ٜسدخ ضابل يًشم ١ايطست"ٖٚ )14 .را ٜنض ٞبٓا إىل ادتاْد اٯخدس َدٔ ٖدرٙ
ايٛقن ١املٛدصَ ٠ع املصطًلٖٚ ،دَ ٛنٗد ّٛا٫ضد دا ٜٚ ،عدين " إٔ ٜتٛقدف ايدساٟٚ
ع ددٔ َتابع دد ١ا٭س ددداخ ايٛاقع دد ١يف ساض ددس ايط ددست  ،يٝع ددٛت إىل اي ددٛزاَ ، ٤طد د دعا
ذنسٜات ا٭سداخ ٚايػخصٝات ايٛاقع ١قبٌ  ،أ ٚبعد بدا ١ٜايسٚآٖ َٔٚ )15 ." ١ٜا
فددُٕ تكاْدد ١ا٫ض د دا تعتُددد عًدد ٢ايددرانس ٠اعتُدداتاً نً ٝداً ٚ ،تتذًدد ٢ايٛدٝندد١
اينٓٝدد ١هلددر ٙايتكاْددَ ١ددٔ خددَ " ٍ٬ددٌ ٤اينذددٛات ايد خيًنٗددا ايطددست ٚزا ٙ٤ضددٛا٤
بُعطآ٥د ددا َعًَٛد ددات سد دد ٍٛضد ددٛابل غخصد دد ١ٝددٜد ددد ٠تخًد ددة عد ددامل ايكصد دد ، ١أٚ
باط٬عٓا عً ٢ساضس غخص ١ٝاختنة عٔ َطسف ا٭سدداخ ثدِ عداتت يًمٗدٛز َدٔ

14
15

ضٛضٔ ايبٝاْ : ٞفَ ٢كاٍ بعٓٛإ ٚ :زقتإ ف ٢زٚا ١ٜصخس ٠ادتَٓ – ٕ٫ٛػٛزات إحتات ايهتا ايعس – تَػل – .ّ2005
خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست ف ٢ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل َ،سدع ضابل ،
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ددٜدٖٚ ،اتإ ايٛدٝنتدإ تعتدمإ يف زأ ٣دٝٓٝدة َ ،دٔ أٖدِ ايٛددا٥ف ايتكًٝدٜد١
هلر ٙاملنازق ١ايصَٓ )16 " ١ٝبني املاضٚ ٞاذتاضس .
ٚفدٖ ٢ددرا ا٭ضددًٜ " ٛد ى ايدساَ ٟٚطددت ٣ٛايكصددص ا٭ ٍٚأَ ٣طددت ٣ٛتستٝد
ا٭سددداخ املاضددٜٚ ،١ٝسٜٗٚددا فدد ٢ذتمدد١

ا٭سددداخ تستٝب داً خط ٝداً يٝعددٛت إىل بع د

٫سك دد ١ذت دددٚثٗا "  )17 .إذ ٜب دددأ اي ددسا ٟٚا٭س ددداخ َ ددٔ َٓتص ددنٗا أ ٚايك ددس َ ددٔ
ْٗاٜتٗا ،ثِ ٜست نٌ ساتث ١إىل ا٭ضبا ايت ٢أتت إيٗٝا  .خيتًف َطدت ٣ٛايسددٛ
ض
إىل ايٛزا ، ٤أ ٚا٫ض دا ْمساً ٫خت٬ف ايصَٔ املاضَ َٔ ، ٞاض قس ، ٜأَ ٚا ٍ
بعٝد ،إذ ْػأ َٔ تناٚت َطتٜٛات املاض ٞأْٛا شتتًن َٔ ١ا٫ض دا :
 اض دا خازدٜ : ٞستبط مبا قبٌ ايسٚا. ١ٜ
 اض د دا تاخًددٜ : ٞكددع يف َدداضٍ ٫سددل يبداٜدد ١ايسٚاٜددٚ ، ١تددأخس تكدميدد٘ يف
ايٓص.
 اض دا َصدَ ٖٛٚ : ٞصٜر َٔ ايٓٛعني ايطابكني)18 .
 ) 1ا٫ض دا ارتازد: ٞ
ا٫ض دا ارتازدَ " ٖٛ ٞا تمٌ ضعت٘ نًٗا خازز ضدع ١اذتهاٜد ١ا٭صدٌ  ،أٚ
َا نإ سكً٘ ايصَين ن َتضُٔ يف اذتكٌ ايصَين هلر ٙاذتها)19 ." ١ٜ
 ٜنص ٖرا ايٓ َٔ ٛثكاف ١ا٫ض دا – ايبًا – يف أزبعَٛ ١اضع ٖ: ٞ

16

سطٔ عسا ، ٟٚبٓ ١ٝايػهٌ ايسٚا ، ٞ٥اينضا – ٤ايصَٔ ٚايػخص ، ١ٝاملسنص ايجكايف ايعسب ، ٞبنٚت  ،ط ، ّ 1990 ، 1

17

ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚاَ ، ١ٜسدع ضابل ،

18

أْمس ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚاَ ، ١ٜسدع ضابل ،

19

ثا٥س طشإَ :كاٍ بعٓٛإ" اب ١اذتل يف تاز محّاض" ،دسٜد ٠ا٭ضب ٛا٭تب ،ٞايعدت. 2006 ،1007
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َ :1 -1ا قبٌ ا٫فتتاس: ١ٝ
ٜتُجٌ ٖرا املٛضع يف عٓٛإ ايسٚاٚ ، ١ٜاي ميجٌ ايعتب ١ا٭ٚىل ايد ٜددخٌ
َٓٗا ايكاز ٨إىل ايٓص إذ صتد يف عٓٛإ ايسٚاٜد ١ايجاْٝد " ١أزنٓٗدا اينكٝد٘ "

ًد١

فعًٝدد ١تطددبل بداٜدد ١اذتاضددس ٚتددجن ايهاتبدد ١ذتمدد ١تنطددن ١ٜيًعٓددٛإ  ،نأضددًٛ
ٜتبع٘ ايسا ٟٚايتكًٝد ٟيف اإلغداز ٠إىل َددي ٍٛايعٓدٛإ ايدرُٜ ٟطدسف إلثداز ٠فضدٍٛ
ايكاز ، ٨ت نص تًو ايًشم ١ايتنطن ١ٜيف صدسخ ١عتٝكد ١املٛدٗد٫ ١بدٔ خاهلدا
عبد ايسمحٔ إذ تك: ٍٛ
" أْا عتٝك ١يكد خدعين اينك ... ٘ٝيكد أزنٓين اينك. )134 ." .. ٘ٝ
ا٭َددس ذاتدد٘ يف زٚاٜدد " ١تُٗددٚ ١فدداٚ "٤ايددرٜ ٟددٛس ٞعٓٛاْٗددا بٛدددٛت تُٗددٖٚ ، ١ددرٙ
ايتُٗ ١تػدن إىل قضدَ ١ٝدا  ،نُدا إٔ ايٛفدا ٤سدني ٜصدن تُٗدٜ ، ١هد ٕٛايطدا٥د ٖدٛ
اينطددات ٚ ،ايٓدداتز ٖدد ٛايٛفددا ، ٤إذٕ ٖٓدداى تٝددازإ شتتًنددإ يف ايسٚاٜدد ، ١فهددإ عٓددٛإ
ايسٚا " ١ٜتُٗٚ ١فاٜ " ٤دٚز يف إطاز شَين خازز عٔ إطاز شَٔ ايطست.
 :2 -1افتتاس ١ٝايسٚا: ١ٜ
تهُٔ أُٖ ١ٝافتتاس ١ٝايسٚا ١ٜايٛاقع ١ٝيف " إتخاٍ ايكاز ٨يف عامل زتٗ،ٍٛ
عامل ايسٚا ١ٜايتخ ًٞٝبهٌ أبعات ، ٙبُعطا ٘٥ارتًن ١ٝايعاَ ١هلرا ايعامل ٚارتًنٝد١
ارتاصدد ١يه دٌ غخصدد ١ٝيٝطددتطٝع زبددط ارتٝددٛط ٚا٭سددداخ اي د ضتُٓطددر فُٝددا
بعد" )20 .فٓذد إٔ ايهاتب ١عصٜص ٠عبد اهلل تنضٌ إعطا ٤ارتًنٝد ١ايعاَد ١يعاملٗدا
ايتخ ًٞٝاير ٟتػهً٘ تاخدٌ اإلطداز ايسٚا٥دٚ ، ٞتهدٖ ٕٛدر ٙا٫فتتاسٝدَ ١دأخٛذَ ٠دٔ
ضددن ا٭سددداخ ٚخازددد ١عددٔ شَددٔ ايطددست ايعدداّ يًشهاٜدد ، ١نُددا صت دد يف زٚا ٜد "
طٝف " ٚ " ١ٜ٫ٚتُٗٚ ١فا " ٤ايًدتني بددأتُٗا مبدا ميهدٔ إٔ ُٜطدُ ٢بايتُٗٝدد ٖٓٚ .دا
تهُٔ بساع ١ايدسا ٟٚيف طدسف ا٫فتتاسٝد ١ايد تدجن فضد ٍٛايكداز ٫ ، ٨ايد تعسفد٘
َطبكاً َاذا ضت ٍٚ٪إي ٘ٝا٭سداخ فُٝا بعد  ،إذ تنتتل زٚا " ١ٜتُٗٚ ١فا " ٤بكٛهلا :
 20ضٝصا قاضِ :بٓا ٤ايسٚاَ ،١ٜسدع ضابل،
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" طنل ايه ٌٝبايدنتٛز ٚضاف  .بعد تًو املكابًتني ايصدباسٝتني ،مل

تُدٌ

املصٜددد  ،تًددو املكدد٫ٛت اي د نددإ ٜستتٖددا مل ٜعددد ددَ ١نددس عًددَ ٢ددا ٜبدددَ ٚددٔ
ايتخً ٞعٓٗا َ ..ا نإ ٜستت ٙملٔ نإ ٜأت ٘ٝغانٝاً َٔ اذتداٍ ٚايٛضدع ايدر٫ ٟ
تُددٌ  .ازتددد عُددا نددإ ٜكدد " : ٍٛيدد ٛإٔ نددٌ ٚاسددد َٓددا سُٓٝددا تٛادٗدد٘ َػددهً١
ٜنهددس يف ايسسٝددٌ  ،فعًدد ٢ا٭زض ايطددَ... ّ٬ددٔ ايٛاد د عًٓٝددا إٔ ْتشُددٌ ْٚصددم
ْٛٚاد٘ إذا نٓا ْنهس يف َصدًش ١ب٬تْدا ٚفد ٢إخسادٗدا َدٔ ادتٗدٌ ٚايتخًدف " ...
ٖا ٖ ٛايٜ ّٛٝتخً ٢عٔ نٌ ذيو طٌ ٜدٚ ٙضًِ ٚاضتطًِ ." ...

. )7

فٗددر ٙا٫فتتاس ٝدد ١اضدد داع ، ١ٝتع ددٛت بٗ ددا ايسٚا ٝ٥دد ١إىل ذتم دد٫ ١سك دد ١ي ددصَٔ
اذتها ، ١ٜتعط ٞمنطاً تستٝبٝاً يريو ايصَٔ َ ،دٔ إغداز ٠يًشمدْٗ ١اٝ٥دٜ ٫ ١عدسف
ايكاز ٨عٓٗا غ ، ٤ٞذيو َٔ ايٓاسٝد ١ايػدهً . ١ٝأَدا املضدُ ٕٛفٗد ٞتعطد ٞخًنٝد١
عاَ ١يًكاز ٨قبٌ تخٛيد٘ إىل ايعدامل ايسٚا٥د ، ٞيهٓٗدا يف ايٛقدة ذاتد٘ تدجن تطدا٫٩ت
ايكاز ٨عٔ َطببات ذيو ايتش ٍٛاملناد ٧اير ٟقد

دخ يػخصَ ١ٝجكن ٚ ١ن

عات ١ٜنػخص ١ٝايدنتٛز ٚضاف
فتًددو ايٛقنددات ا٫فتتاسٝدد ٫ ١تتضددُٔ ضددن اذتهاٜدد ، ١إمنددا ٖدد ٞاملكدَدد ١ايد
تضعٗا ايسٚا ١ٝ٥يًكاز ٨يًدخ ٍٛإىل ايٓص .
 :3 -1عٓد دٗٛز غخص ١ٝددٜد: ٠
عٓدَا تمٗس غخص ١ٝددٜد ٠يف ايسٚا ، ١ٜفُٕ ايصٛز ٠اينٓ ١ٝ٭ ٟعٌُ أتبٞ
تتطً ٚقف ضن اذتدخ ٚارتسٚز عدٔ َطداز ٙقًد ً٬ٝيتطدًٝط ايضد ٤ٛعًدَ ٢اضدٞ
تًددو ايػخصددٚ ، ١ٝذيددو املاضددٜ ٞهدد ٕٛزتتددصأً َددٔ شَددٔ اذتدددخ تاخددٌ ايسٚاٜدد١
ْنطٗا  ٚ ،ن َتضُٔ إٜا ، ٙفايهات " تاز إىل ا٫ض دا نًُا قددّ غخصد١ٝ
ددٜد ٠عًدَ ٢طدسف ا٭سدداخ يٝكددّ َاضدٗٝا ٚخًنٝتٗدا" )21 .فايسٚاٝ٥د ١تطدتخدّ

 21ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚاَ ، ١ٜسدع ضابل ،
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ا٫ض دا ارتازد ٞيف زٚا " ١ٜطٝف َ " ١ٜ٫ٚج ً٬عٓدد دٗدٛز غخصد ١ٝددد عًد٢
ْاد ٞ٭َ٘  .فشني عسضة ي٘  ،عاتت إىل ايٛزا ٤يًشدٜح عٓ٘  ..إذ تك: ٍٛ
" نٌ َا ق ٌٝهلا أْ٘ بعد خسٚز ا٭تساى َٔ اي ، ُٔٝعات َع بك ١ٝادتٓٛت ٚ ،قد
سا ٍٚاصطشا ٚايدتٗا اذتاٌَ بٗا ٚ ،سدني ٚصدًة َعد٘ إىل اذتدٜدد ٠خافدة َدٔ
ايبشددس ٚدجُددة عًدد ٢ايٝابطددٖٚ ١ددٛ

ددا ٍٚإقٓاعٗددا ٚتٗد٥دد ١زٚعٗددا ٚ ،يهٓٗددا زفضددة

زفضاً باتاً ايٛقٛف ٚايطدن ضتد ٛايبداخس .. ٠ددس محًدٗا ز ُداً عٓٗدا يهٓٗدا تػدبجة
بدا٭زض  .سدا ٍٚإٔ ٜطددشبٗا يهدٔ زٝ٥طدد٘ ْٗدسٚ ٙنددات إٔ ٜطًدل عًٝدد٘ ايٓداز ٭ْدد٘ مل
ميتجددٌ ٭ٚاَددس .. ٙندداتت ايبدداخس ٠إٔ تبشددس بدْٚدد٘  ..تبددع ادتٓددٛت ٖٚددٜٓ ٛمددس إيٗٝددا
 ٢ٖٚتسقب٘ ست ٢اختنَ ٢ع بك ١ٝادتٓٛت ف ٢بطٔ ايباخس.. ٠

)26

ٖددرا ايتعسٜددف بايػخصددٚ ١ٝايٛقددٛف عٓدددٖا سدداٍ دٗٛزٖددا ٜدددع ٢اض د داعاً
خازداً عٔ ايصَٔ ا٭صٌ يًسٚا. ١ٜ
 :4 -1ا٭سداخ املُاثً: ١
إٕ زبددط ساتثددَ ١ددا عاتثدد ١أخددس ٣ضددابك ١هلددا ،

اثًدد ١ملضددُْٗٛا  ،تهدد ٕٛيف

ٚع ٞإسدد ٣غخصدٝات ايسٚاٜدٜ ١طدتدع ٞايتٛقدف عدٔ ضدست اذتاتثد ١ا٭ٚىل  ،يطدست
اذتاتثد ١املُاثًدد ١ايساضددخ ١يف ٚعدد ٞايػخصدد ١ٝيتشكٝددل ددسض َددا أ ٚإٜصدداٍ فهددس٠
ٜٛت إٜصاهلا ايسٚا ٞ٥يف عسض٘ يٮسداخ املتُاثًد ، ١نشاتثد ١ايهد ٬املطدعٛز ٠يف
زٚاٜدد " ١تُٗددٚ ١فددا " ٤فُشٓدد ١ايدددنتٛز ٚضدداف تػددب٘ إىل سددد نددبن ستٓدد ١شًَٝدد٘
ٚصدٜك٘ ايدنتٛز ْػدٛإ ٚأثٓدا ٤ضدن ا٭سدداخ " ٜتدرنس ستٓد ١شًَٝد٘ ٚصددٜك٘
ايدنتٛز ْػٛإ َع ايه ٬املطعٛزٚ )22 ." ٠ايتْ ٢ػست ايٛبا ٤ف ٢ايب٬ت ..

22

تُٗٚ ١فا: ٤
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" ايدنتٛز ٚضاف بعدد إٔ تدرنس قصد ١صددٜك٘ بهدٌ تناصدًٗٝا  ،قداٍ يٓنطد٘ :
تددسٖ ٣ددٌ ضددٝتُهٔ ٖددَ ٛددٔ ختًددٝص ايددب٬ت َددٔ ايصددنك ١املسٜبدد ١ايد ٜطددعْ ٢ا٥د
ايد ددٛشٜس يتٓنٝد ددرٖا ا عد دددت أمد ددا ٤ايػخصد ددٝات اي د د ميهد ددٔ إٔ حتد دد ٍٛت ٕٚتفد ددٔ
ايٓناٜدداتَ ،ددٔ ددٜددد عدددت تًددو ايػخصددٝات ايد تعاْٚددة َددع ايدددنتٛز ْػدٛإ.
ٚنٝف أْ٘ نإ يبعضِٗ َٛاقف َػسف ١يف ايطابل".

)158

ٚتهُٔ أُٖ ١ٝا٫ض دا ارتازد ٞيف تٛضٝع َد ٣ايعٌُ ايسٚاٚ ٞ٥ايصٜداتَ ٠دٔ
َطدداست٘ ٚ ،نُددا دتددأت فسدٝٓٝددا ٚٚيددف يف زٚاٜتٗددا "َطددصتايٛا "٣إىل ا٫ض د دا
ارتازد ٞيتٛضٝع شَٔ ايسٚا ١ٜايرٜ ٫ ٟتعدَٜٛ ٣اً ٚاسداً  ،نريو دتأت عصٜدص٠
عبددد اهلل إىل ا٫ض د دا ارتددازد ٞيف زٚاٜدد" ١أسددْ .. ّ٬بًٝدد "١يتصٜددد َددٔ َطدداس١
ايددصَٔ ايددرٜ ٫ ٟتعددد ٣ضدداعات ٖٚدد ٢ضدداعات اعد اف أسددٚ ّ٬ضددست قصدد ١سٝاتٗددا
يًهاتب. ١
ٜ ٚعتُد ا٫ض دا ارتازد ٞعً ٢ايرانس ٠اعتُداتاً نًٝدا  ،ذيدو إٔ املخدصٕٚ
اي انُ ٞيف ذٖٔ غخصَ ١ٝا يف ايسٚا ١ٜعباز ٠عٔ أسداخ َاض ،١ٝفٝه ٕٛايدسبط
بددني ا٭سددداخ بنعددٌ ايتددرنس ٚإفددساو ذيددو املخددص ٕٚيًُػددابٗ ١بددني سدددخ ٚخخددس
يٝتهدد ٕٛبددريو املٓمددٛز ايددر ٟحتدد ٍٛإيٝدد٘ ايسٚاٝ٥دد ، ٕٛذيددو إٔ " ا٫عتُددات عًدد٢
ايرانسٜ ٠صٓع ا٫ض دا يف ْطام َٓمدٛز ايػخصدٜٚ ١ٝصدب ٘ بصدب  ١خاصدٚ ١
ٜعطَ ٘ٝراقا عاطنٝاً)23 .
 ) 2ا٫ض دا ايداخً: ٞ
ٜتضُٔ ا٫ضد دا ايدداخً ٞيًشددخ ايدصَٔ ايسٚا٥د ٫ٚ ٞخيدسز عٓد٘ ٖٚ ،دٛ
عباز ٠عٔ اضتدعا ٤ا٭سداخ املتصآَ ١يف ايسٚا ، ١ٜفايسا ٟٚأثٓا ٤ضدن اذتددخ ٜعدٛت
إىل ايددٛزا ٤بطددسف ساتثددَ ١ددا تصآَددة َددع ساتثدد ١أخددس ٣ضددبل ٚطسسٗددا  ،أ ٟإٔ ٖددرا
ايٓ دد َ ٛددٔ ا٫ضد د دا "
23ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚاَ ، ١ٜسدع ضابل ،

تاد دد٘ ايسٚا ٥دد ٞايهاتد د ) – ع ددات – ٠يه ددٜ ٞع ددا
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إغددهاي ١ٝا٭سددداخ اذتهاٝ٥دد ١املتصآَدد ، ١سٝددح حتددتِ خطٝدد ١ايهتابدد ١عًدد ٢أضددطس
ايسٚاٜدد ، ١تعًٝددل سدددخ يتٓددا ٍٚسدددخ خخددس َعاصددس يدد٘ "ٖ)24 .ددرا َددا جيعددٌ ايعُددٌ
ايسٚا٥دد ٞا٭تبدد ٞخيتًددف عددٔ ايسٚاٜددات ايتازخيٝدد ١أ ٚاإلخبازٜدد ١اي د تعتُددد عًدد٢
ارتددم ٚايتكسٜسٜدد ، ١ت ٕٚاذتاددد ١إىل ايكنددص باذتدددخ إىل ا٭َدداّ أ ٚايعددٛت ٠بدد٘ إىل
ارتًددف ْ ٫ٚ .هددات صتددد يف زٚاٜدد " ١أزنٓٗددا اينكٝدد٘ " إَٛ ٫ضددعا ٚاسدددًا دتددأت فٝدد٘
ايسا ٜٚدد ١إىل ا٫ضد د دا اي ددداخً ، ٞذي ددو إٔ ايسٚا ٜدد – ١نُ ددا ذن ددست – تعتُ ددد
ا٭ضً ٛايتكًٝد ٟيف بٓا ٤اذتدخ ٜٚ ،تُجٌ ذيدو املٛضدع يف ايعدٛت ٠إىل ا٭سدداخ
اي د دددست يف صددٓعا ٤بعددد اعتكددات ايٓدداع إٔ عتٝكدد ١قددد تُٛفٝددة ٖٚ ،ددر ٙا٭سددداخ
تصآَة َع ذٖا عتٝك ١إىل اذتذاش ٚعًُٗا خاتَ ١يف أسد ايكصٛز ٖٓاى ٚ .بعد
إٔ ناْة ا٭سداخ قد ٚصًة إىل ايٓٗا ١ٜصتد إٔ ارتط ا٭فك ٞايرٜ ٟطن ٚفكد٘
ايصَٔ يف ايسٚا١ٜ

ددخ يد٘ َدط إىل ارتًدف يف ذيدو املٛضدع ايٛسٝدد يف ايسٚاٜد، ١

تتشدخ ف ٘ٝايسٚا ١ٜعٔ ٚايد عتٝك... ١
" ٚيه ددٔ عتٝك دد ٖ ١دد ٞعتٝك دد ١ايدد ٜٓ ٫ط دداٖا  ٖ ،دد ٞأَاَ دد٘ أ ُٜٓددا ٚد دد٘ ٚدٗ دد٘ ..
ٚعٓددَا زخ ٙاينكٝد٘ صدددف ١يف ضدٛم ارتُددٝظ بعدد ٝددا عتٝكد ١بطددت ١أغدٗس أخددرٙ
باذتضددٔ ٖٚددٜ ٛبهددٚ ٞخيددم ٙمبددا دددس ٣يعتٝكددٜٚ ١عاتبدد٘ ٭ْدد٘ مل ٜددأت ٜٚعصٜدد٘ يف
ٚفاتٗا بتًو ايطسٜك ١اي مل تهٔ تطتشكٗا.)142،143 ."...
إٕ ٖددر ٙاذتاتثدد ١ناْددة َعًكدد ١ذت ددني ضددست ا٭سددداخ اي د ٚقعددة يعتٝك دد ١يف
اذتذدداش َٚ ،ددا إٕ اْتٗ ددة ايسٚا ٝ٥دد َ ١ددٔ ض ددست تً ددو ا٭س ددداخ ست دد ٢ع دداتت إىل ٖ ددرٙ
اذتاتث ١املعاصس ٠ملا ناْة قد طسست٘ َٔ قبٌ .

24
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 ) 3ا٫ض دا املصد: ٞ
ايسٚاٜدد ١يف زتًُددٗا  ٫ختددسز عددٔ نْٗٛددا ازتددداتاً َصدٝددا ٜػددهً٘ ايتٓددا ٚغددب٘
املطددتُس بددني ا٫ض د دا ارتددازدٚ ٞا٫ض د دا ايددداخً ، ٞإذ " ُٜعتددم ا٫ض د دا
املصددد ٞصددٛز ٠يًتٓددا ٚبددني ا٫ض د دا ارتددازدٚ ٞا٫ض د دا ايددداخًٜٚ ، ٞتُجددٌ
ا٫زتدددات املصددد ٞيف بٓٝدد ١ايسٚاٜدد ١إ

دداٚ ، ً٫تناصدد ٌٝايكضدد ١ٝأ ٚاذتدددخ" )25 .يف

سني أٚية ايسٚا ١ٝ٥عصٜص ٠عبد اهلل اٖتُاَاً أنم ي٬ض دا ارتدازد ، ٞذيدو إٔ
ا٭سداخ املتصآَ ١قً ١ًٝيف زٚاٜاتٗا ٚ ،تعتُد اعتُاتًا نبنًا عً ٢ايدرانس ٠نُدا
ذنددست يف ضددست أسددداخ زٚاٜاتٗددا ايطددابك ١يبداٜدد ١اذتاضددس ايسٚا٥دد . ٞأَددا تناصددٌٝ
ايكضدد ١ٝفٝهددات ٜهدد ٕٛا٫زتدددات املصددد ٞفٗٝددا أنجددس ٚضددٛسًا ٚاضددتك٬ي ، ١ٝذيددو إٔ
بٓد ددا ٤ايسٚاٜد دد ١أنجد ددس اتطد دداعاً ٜٚهجد ددس فٝد دد٘ ايتٓد ددا ٚبد ددني ا٫ض د د دا ارتد ددازدٞ
ٚا٫ضد دا ايددداخً ، ٞفا٫فتتاسٝدد ١ايد بدددأت بٗددا ايسٚاٝ٥دد ١زٚاٜدد " ١تُٗددٚ ١فددا" ٤
ضابك ١يبدا ١ٜاذتاضس ايسٚا ، ٞ٥يهٓٗا طسسة ايكض ١ٝأ ٚاذتدخ ت ٕٚتنص...ٌٝ
"طنددل ايهٝددٌ بايدددنتٛز ٚضدداف  ،بعددد تًددو املكددابًتني ايصددباسٝتني ،مل ٜعددد
)7

تٌُ املصٜد ." ..

فٓشٔ بصدت ازتدات خازد ٞبعٝد عٔ تناص ٌٝايكضَٚ ١ٝضُْٗٛا ٚ ،يهٔ إشاي١
اإلبٗاّ ٚايعٛت ٠إىل اذتاضس ايسٚاٜ ٞ٥عط ٞي٬ض دا غهَ ً٬صدٝاً ..
" نإ ايٓا ٥قد ٚد٘ تعًُٝات٘ ملدٜس َهت ايدٛشٜس إٔ ٜد ى ايبدا َٛازبداً بعدد
تخٚ ٍٛضاف ٜػٗد سضٛز ٙأخر ايسغ ٠ٛطا٥ن َٔ ١املٛدنني يهدٜ ٫ ٞددع ٞايٛفدا٤
َس ٠ثاْ." .. ١ٝ

25

)20
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ٖٓ َٔٚا تٓػأ ع٬ق ١عهط ١ٝبدني ا٫ضد دا ارتدازدٚ ٞا٫ضد دا ايدداخً، ٞ
فهًُ ددا ض ددام ا٫ضدد دا ارت ددازد ٞيف ع ددسض اذت دددخ  ،شاتت َط دداس ١ا٫ضد د دا
ايداخً ٞيف طسف ايتناصٚ ، ٌٝايعهظ .
ثاًْٝا  :ا٫ضتبام :
ا ٍٚف ٘ٝايهات ايسٚا ٞ٥اضدتذ٤٬

ٜعتم ا٫ضتبام قنص ٠شَٓ ١ٝإىل ا٭َاّ

املُهددٔ ايتخًٝدد ، ٞذيددو إٔ تكاْ د ١ا٫ضددتبام ٖدد ٞتكاْدد ١ضددست املتٛقددع ٖٚ ،دد " ٛنددٌ
َكط ددع سه ددا ٜ ٞ٥ددس ٟٚأس ددداثًا ض ددابك ١ع ددٔ أٚاْٗ ددا  ،أ ٚميه ددٔ تٛق ددع س دددٚثٗا ")26 .
ٚا٫ض ددتبام أ ٚا٫ضتػ ددساف مبنٗ َٛدد٘ اين ددين ٜع ددين  " :تك ددد ِٜا٭س ددداخ اي٬سك دد١
ٚاملتشكك – ١ستًُا  .يف اَتدات بٓ ١ٝايطست ايسٚا)27 ." .... ٞ٥
ٚتكددٌ تكاْ دد ١ا٫ض ددتبام يف ايسٚا ٜدد ١ايتكًٝد ٜدد ، ١ذي ددو إٔ ايسٚا ٜدد ١ايتكًٝد ٜدد١
تددسنٔ إىل عٓصددس ايتػددٜٛل ٚاإلثدداز ، ٠بُٓٝددا تكاْدد ١ا٫ضددتبام " تتٓددافَ ٢ددع فهددس٠
ايكصصدد ١ٝايتكًٝدٜدد ١ايد تطددن

ايتػددٜٛل ايد تهدد ٕٛايعُددٛت اينكددس ٟيًٓصددٛ

قدددًَا ضتدد ٛاإلدابدد ١عددٔ ايطدد٪اٍ ثددِ َدداذا ا ) ٖٚ )28 ." ..ددرا ايددُٓط َددٔ ايطددست
ٜكض ٢بكً ْماّ ا٭سداخ يف ايسٚا ، ١ٜسٝح ٜتذاٚش ايسٚا ٞ٥ايٓكط ١اي ٚصًٗا
ارتط ددا يًهػ ددف ع ددٔ بعد د

ا٭س ددداخ املط ددتكبًٜٚ ، ١ٝط ددُل ي٬ط دد ٬عً دد َ ٢ددا

ضٝشدخ َٔ َطتذدات يف ايسٚا. ١ٜ
ٚتهُٔ أُٖ ١ٝا٫ضتبام يف نْٛ ْ٘ٛعاً َٔ زضِ املطتكبٌ ْٛٚعداً َدٔ ايتُٗٝدد
يٮسددداخ فتتددداخٌ ايتكٓٝدد ١اينٓٝددَ ١ددع ايد٫يدد ١املٛضددٛع ،١ٝذيددو إٔ ايتخطددٝط
ٚتصددٜٛس َددا قددد ضددٝشدخ ميجددٌ ايسٜ٩دد ١املٛضددٛع ١ٝيًعُددٌ ايسٚا٥دد . ٞبُٓٝددا ثٗٝددد
ا٭سداخ ٚتٗ ١٦ٝايكاز ٨ملا ضٝشدخ تكٓ ١ٝفٓ. ١ٝ
26
27
28

ستُد عصاّ َ :كاٍ بعٓٛإ غعس ١ٜارتطا ايسٚآَ َٔ ، ٞ٥ػٛزات إحتات ايهتا ايعس تَػل ّ 2005
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ميه ددٔ ايك دد ٍٛإٕ ا٫ض ددتبام ي ددٝظ تكٓ ٝددَ ١ط ددتشدث ، ١إذا َ ددا ع دددْا إىل ا٭ت
ايْٛٝدداْ ٞايكددد ِٜبددا٭خص أضددطٛز ٠أٚت ٜد ايػددٗنٚ ٠اي د تتشدددت فٗٝددا َصددا٥س
ايػخصٝات قبدٌ إٔ تٛيدد  ،نٓدَ ٛدٔ اضدتبام اذتددخ أ ٚايتُٗٝدد ملدا ضد ٍٚ٪ٝإيٝد٘
ا٭َس بعد ذيو ٚ ،تتضل ٖر ٙايسٜ٩د ١املطدتكبً ١ٝايصداتزَ ٠دٔ إسدد ٣ايػخصدٝات
يف ايسٚا ٜدد ، ١أ ٚيف ا٭س دد ، ّ٬أ ٚاي ددتُين ٚ ،ايتٛق ددع ٚ ،ايٓص ددل أ ٚايتش ددرٜس

ددا ق ددد

ضت ٍٚ٪إي ٘ٝا٭سداخ ٚايتخطٝط يًُطتكبٌ .
ٚصتددد َٛاضددع يًددتُين يف زٚاٜددات ايسٚاٝ٥دد ١عصٜددص ٠عبددد اهلل ٚاي د ٜدددخٌ فٗٝددا
ايتخطددٝط يًُطددتكبٌ نٓددَ ٛددٔ ثددين سدددٚخ َددا خيطددط َددٔ أدًدد٘  ،نأَٓٝدد١
ْ دداد ٞعً دد ٢يف زٚا ٜدد " ١ط ٝددف  ٜ٫ٚدد " ١إٔ ٜت ددصٚز ستبٛبت دد٘  ٜ٫ٚددٚ ١إٔ شٚادٗ ددا َ ددٔ
غخص خ خس َا ٖ ٛإ ٫سًدِ مل

ددخ  ،أ ٚإٔ ٜضدع سدداً يطٝنٗدا ايدر٬ٜ ٟسكد٘ يف

سبت٘ ٚايرٜ ٟبين عً ٘ٝأَٛزاً نجن... ٠
" نٓة أق ٍٛيٓنط : ٞبايتأنٝد عٓدَا أخمى مبا أنٓ٘ يو َٔ س ضدٛف
تسادعني ْنطو ٚتكبًٝين شٚدا يو  ...نٓة أتصٛز أْين سًُة بأْدو تصٚددة
نٚ ، ٟأْ٘ زتست نابٛع ٚأْو ٫شية باْتماز ٫ ٫ ... ٟئ أعٝدد َأضداتَ ٞدس٠
أخ ددس ... ٣ست دد ٢أْ ددة ي ددٔ أم ددل يٓنط دد ٞإٔ ٜط ددٝطس عً دد ٢خٝاي ددو  ..ي ددٔ أم ددل
يطٝنددو بتعددرٜيب بعددد ايٝدد . ّٛيددٔ أفهددس فٝددو  ..ستدد ٢أَدد ٞيددٔ أفهسبٗاٜ..هنٗٝددا
بكستٗا  ..ضٛف أزضدٌ هلدا َدا ٜهنٗٝدا َدٔ املداٍ ٚأزاضدًٗا َدٔ ٚقدة ٯخدس  ..أَدا أْدة
ص دددقٝين ي ددٔ أفه ددس ف ٝددو ست دد ٢أثه ددٔ َ ددٔ اْ٫تك دداّ ٚا٭خ ددر بج ددأز َ ٟددٔ ٖ ددرٙ
اإلصتًٝص ١ٜايًع.".١ٓٝ

)129

ٖر ٙأَْٓ ١ٝاد ٞعً ٢يف إٔ ٜتخًص َٔ طٝف ٚ ، ١ٜ٫ٚأٜ ٫عٛت إىل ٚطٓد٘ قبدٌ
إٔ ٜٓتكِ َٔ إًَ ٞاي خدعت٘ ٚضًبت٘ ثسٚت٘ ٚنساَتٜ٘ ٫ٚ ،ػد ط يف ايتٛقدع أٚ
اي ددتُين أ ٚأَ ٟمٗ ددس َ ددٔ َم دداٖس ا٫ض ددتبام إٔ ٜه ددَ ٕٛتشككددًا ٚ ،يهٓ دد٘ ٜط ددِٗ يف
إعطددا ٤إغددازَ ٠طددبك ١يًكدداز ٨بأْدد٘ قددد
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ذنسْددا – ٜضددعف عٓصددس ايتػددٜٛل يف سدداٍ حتكددل بعددد ذيددو يف ايعُددٌ ايسٚا٥ددٞ
اير ٖٛ ٟتافع يتتبع اذتدخ.
ثاْٝاً  /ايتتابع ايصَين :
ميجٌ ايتتابع ايصَين املطت ٣ٛايجاَْ َٔ ٞطتٜٛات ايصَٔ ايطدستٖٚ ، ٟدَ ٛدا
ُٜعسف عٓد " دٝٓٝة " مبصطًل املد ، )Duree ٠اي ُٜكاع بٗدا املدد ٠ايد ٜطدن
ٚفكٗا ايصَٔ ايطست ،ٟذيو إٔ ايضسٚزات اينٓ ١ٝتدفع ايهات إٔ ٜنصّدٌ يف سددخ
َددا ٜٚأخددر َٓدد٘ ذيددو صددنشات عدددٖٚ ، ٠ددرا بدددٚزٜ ٙطددِٗ يف إبطددا ٤ضددن ايددصَٔ .
ٚأسٝاْاً أخس ٣خيتصٍ أسداثاً َست يف عد ٠أٜاّ يف صنشات أقٌ ٚزمبا ضطٛز قًًٝد١
،

ددا ٜطد د ّس َ ددٔ ض ددن اي ددصَٔ ارتط دداب ، ٞنُ ددا أْ دد٘ ايهاتد د ًٜذ ددأ إىل ايتٛاف ددل
ا ٜٓػأ عٓ٘ َا ُٜطُ ٢بايتٛافل ايصَين .

اإلٜكاع ٞبني غعٛز ايرات ٚبني ايصَٔ ،

ٚباذتا٫ت ايج٬خ ايطابكْ ١طدتطٝع قٝداع َدد ٣ضدسع ١ايدصَٔ ايطدستَ ٟدٔ سٝدح
ايطسعٚ ١ايبطٚ ٤ايتطا . ٟٚجتدز اإلغاز ٠إىل إٔ ايٓكات ايعس ايكداَ ٞقد تٓاٚيٛا
ٖر ٙايماٖس" ٠حتة عٓٛإ اإلجياش  ٚاإلطٓا ٚاملطاٚاَ ٖٛٚ ، ٠بشدح ٜتٓدا ٍٚب ٬د١
ايػاعس يف اإلفصاف عٔ فهست٘ َٚػاعس ٙبأسد ا٭غهاٍ ايج٬ث ١ايطابكَٔٚ )29 ." ١
ٖٓا فُٕ ايتتابع ايصَين ٜعين " َطاز اذتسن ١ايصَٓ َٔ ١ٝسٝدح ايتٛقدف ايدصَين ،
ٚايكنددص ايددصَين ٚ ،ايتٛافددل ايددصَين "َٚ )30 .ددٔ خدد ٍ٬ا٭مندداط ايج٬ثددٜ ١ددتِ قٝدداع
ايصَٔ يف زٚاٜات ايهاتب ١عصٜص ٠عبد اهلل .
ايُٓط ا٭ / ٍٚايتٛقف ايتعط )ٌٝايصَين :
ٜعٌُ ايتٛقف ايصَين يف عدسض اذتددخ ايسٚا٥د ٞعًد ٢إبطدا ٤ضدسع ١ايدصَٔ ،
ٚذيد ددو َد ددٔ خد دد ٍ٬تكٓد دد : ٝاملػد ددٗد ٚ ،ايٛقد ددف ايٛصد ددن .ٞفٗاتد ددإ اذتسنتد ددإ
ايطستٜتإ ايداخًتإ ضُٔ ايتٛقف ايصَين ٜأخرإ َٔ ايهات أعداتًا نبنَٔ ٠

 29عص ٠عبد ايًطٝف عاَس  :ايساٚ ٟٚتكٓٝات ايكص اينين  ،زضاي ١تنتٛزا ، ٠شتطٛط ، ١تاز ايعً ، ّٛداَع ١ايكاٖس، ٠
َ 30سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ ، ٠سدع ضابل ،
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ايصنشات اي حت ٟٛتنص٬ٝت شََٓ ١ٝهجن ١ذتدخ َا  ،فدايتٛقف ايدصَين ُٜعٓد٢
ب دد٘ " غ ددعٛز اي ددرات ايط ددازت ٠أ ٚإس ددد ٣ايػخص ددٝات أ ٚزتُٛع دد َ ١ددٔ ايػخص ددٝات
ايسٚا ٝ٥دد ١بتٛق ددف اي ددصَٔ ; ْتٝذ ددٚ ١ق دد ٛس دددخ َن دداد ٧ي دد٘ ت ددأثن ٙاملباغ ددس عً دد٢
ايػخص دد ، ١ٝفتػ ددعس اي ددرات أ ٚايػخص دد ١ٝإٔ اي ددصَٔ ق ددد تٛق ددف تتابع دد٘ عٓ ددد ٖ ددرا
اذتدخ " )31 .
إذٕ ٖ ٛتٛقف غعٛزٚ ٟيٝظ سكٝكٝاً  ،٭ْٓا ْ ٫طتطٝع إٔ صتصّ بتٛقف ايدصَٔ
ايسٚا ٞ٥تٛقناً سكٝكٝاً ٚ ،يٓا إٔ ْتتبع ايتٛقف ايصَين َٔ خ ٍ٬تكٓ : ٝاملػدٗد ،
ٚايٛقن ١ايٛصن. ١ٝ
 1املػٗد :)Scene
ُٜعٓدد ٢املػددٗد بُبطددا ٤ايطددست ٚتهجٝددف أسداثدد٘ يف إطدداز شَددين قصددنَٚ ،طدداسات
قٛي ١ٝنبن . ٠فاملػٗد " ٖ ٛف  ٠شَٓ ١ٝقصن ٠عًَ ٢كطع ْص ٞط )32 . " ٌٜٛأٟ
إٔ املػد ددٗد " ٜٛدد ددد ْد ددَ ٛد ددٔ ايتهد دداف ٪ايبطد ددٝط بد ددني طد دد ٍٛايد ددٓص َٚ ،د ددد ٠املد ددات٠
املس ٚ )33 ".١ٜٚأنجس َا تتذً ٢تكٓ ١ٝاملػٗد َٔ خ ٍ٬عٓصدس اذتدٛاز ،

دا ٜصٜدد

َٔ تسنٝص ايدزاَا يف اذتدخ ٚعسضد٘ عسضدا ضدُٓٝاٝ٥اً  .فداذتٛازات ارتازدٝد١
ايداًٜٛنات) َٔ أِٖ ايعٛاَدٌ ايد ٜدسنٔ إيٗٝدا ايهاتد يف أخدر َطداسات أٚضدع
يف شَددٔ اذتهاٜدد ١إذ إْدد٘ "ٜنطددل الدداٍ يًشددٛاز ايددر ٟتعبّددس عددم ٙايػخصددٝات عددٔ
َُٖٗٛدا ٚغدٛا ًٗا فٝتطددابل شَدٔ اذتهاٜددَ ١دع سذدِ ارتطددا ٜٚ ،طًدل تددٛتٚزٚف
عًٖ ٢ر ٙايتكٓٝد ١ا٭ضدً ٛاملباغدس"  )34 ." directLe styleفند ٞزٚاٜد " ١أسدّ٬

 31املسدع ايطابل ،
32

ط٘ سطني اذتضسَ : ٞبٓا ٤ايصَإ يف زٚا " ١ٜايصُصاّ" عً ٢ض ٤ٛتكٓٝات ايطست اذتدٜج ، ١صشٝن 26 ١ضبتُم ،ايعدت

، 2005 ،1218
33

.6

َٛضٛع ١نُمٜدز يف ايٓكد ا٭تب َٔ ، ٞايػه ١ْٝ٬إىل َا بعد ايبٓ ، ١ٜٛٝحتسٜس زاَإ ضًدٕ  ،الًظ ا٭عً ٢يًجكاف، ١

ايكاٖس، ّ 2006 ،٠
34
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ْبْ " ١ًٝرنس َٓٗدا عًد ٢ضدب ٌٝاملجداٍ  ٫اذتصدس ساتثد ١اخدت٬ف ٚايدد سًُٝدَ ١دع
شٚدٗا ٚ ،ضش ذيو ا٫خت٬ف عً ٢سٝا ٠سً ١ُٝايصٚدٚ ، ١ٝإصساز ٚايددٖا عًد٢
تسى بٝة شٚدٗا ..
" أب دد ٞخ ددازز ايب ٝددة  ٜٗدددتْ ٞبايكت ددٌ إذا مل أتبع دد٘  .جتُ ددع ايٓ دداع سٛيٓ ددا َ ددٔ
أطددساف ايكسٜدد ١عًدد ٢صددسا أبددَ ٞددٔ ارتددازز ٚشٚدددَ ٞددٔ ايددداخٌ  .اق بددة َددين أّ
شٚدُٖٚ ٞطة يف أذْ ٞبأ ٫أصدم تٗدٜد أب.. ٞ
 ٫ته ْٞٛب ، ١ٝئ ٜكتًو َٚا عًٝو إ ٫ايبكاَ ٤ع ٚيدى .
ٚتك

َين أخس ٣يتك: ٍٛ

 ٫بٌ اتبع ٞأباى ٚطٝع )35 ٘ٝأفضٌ يو  ،أَا شٚدو فطٛف ٜأتٜٚ ٞط تى بعد
إٔ ٜتِ ايصًل بُٗٓٝا ..
صدقتٗا ٚٚقنة ظاْ ايػباى ٚأخمت أب ٞبأْين ضٛف أتبع٘ بعد سني .
 . ٫خَسى إٔ تأتَ ٞع ٞاٯٕ ".

)34

تًددو ايٛقنددات اذتٛازٜدد ١ايدددا٥سَ ٠ددٔ غددأْٗا إٔ تعُددٌ عًدد ٢إبطددا ٤ايددصَٔ ،
ٚبايتددايٜ ٞتطددا ٣ٚشَددٔ ايطددست َددع شَددٔ اذتهاٜددٚٚ . ١دٝندد ١اذتددٛاز ٖٓددا ٖدد ٛطددسف
تنص٬ٝت عد ٠غأْٗا إٔ تصٜد َٔ دصٝ٥ات اذتدخ ايٛاسد .
 ) 2ايٛقن ١ايٛصن: ١ٝ
٬ضدستٜاً ت ٕٚايٛصدف  ،ذيدو إٔ ايهاتد ًٜذدأ يف
َٔ ايصع إٔ ْتخ ٌٝعُ ً
أسدداٜني نددجن ٠إىل ايتٛقددف عددٔ ضددست سدددخ َددا يًٝكدد ٞايضدد ٤ٛعًدد ٢غخصددٝات٘
ٚفضا ٘٥ايدر ٟتددٚز فٝد٘ ا٭سدداخ  ،ضدٛا ٤أندإ فضدا ٤شَاْٝداً أّ َهاْٝداً  ،نُدا إٔ
ايٛقندد ١ايٛصددن" ١ٝتُٛد دد إطايدد ١يف ايددٓص ايطددستٜٓ ٫ ٟادسٖددا اْكضددا ٤يف ايددصَٔ
املط ددسٚت ٚ ،ميه ددٔ ايك دد ٍٛب ددإٔ اي ددٓص ايط ددست ٟتٛق ددف " َٚ )36 .ددٔ ٖٓ ددا ت ددمش أُٖ ٝدد١

 35ا٭صل ٚ:أطٝع. ٘ٝ
َٛ 36ضٛع ١نُمٜدز يف ايٓكد ا٭تب َٔ ، ٞايػه ١ْٝ٬إىل َا بعد ايبَٓ ، ١ٜٛٝسدع ضابل ،
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ايٛصف ٚ ،ايرٜ ٟعط ٞت٫٫ت أنجس ٚضٛساً عٔ ايعٓصس املسات تٛضدٝش٘ َدٔ قبدٌ
ايهاتد ٚ .ايٛصددف تكٓٝدد ١أضاضدد ١ٝيف صددٓاع ١ا٭ت ٚ ،تعتُددد عًٝدد٘

ٝددع ا٭ْددٛا

ا٭تب ١ٝا٭خس ٫ٚ ، ٣تكتصس عً ٢ايطست ٚ ،يهٔ ايٛصف يف ايطست خيتًف عٔ نٙ
يف ا٭ْ ددٛا ا٭خ ددس ٣يف ن ْٛدد٘ َص ددشٛباً بع ددسض تنص دد ًٞٝيٮس ددداخ ٚاذت ددٛازات
٫
ايداخًٝددٚ ١ارتازدٝدد ١غددأْٗا يف ذيددو ايتهجٝددف ٚ ،إعطددا ٤ايعُددٌ ايسٚا٥دد ٞزتددا ً
أٚضع َٔ زتاٍ ايػعس أ ٚايكص ١أ ٚاملطسف ٖٚ ..را ٜعط ٞايٛصف ت٫يتني :
 ا٭ٚىل  :ت٫يددَٛ ١ض ددٛع َ ، ١ٝددٔ خ دد ٍ٬تطددًٝط ايض ددٚ ٤ٛاي دددخ ٍٛيف َهٓ ْٛددات
ايػ ٤ٞاملٛصٛف يًهػف عٔ غٜ ٤ٞسٜد ٙايهات .
 ايجاْٝد : ١ت٫يد ١فٓٝد ، ١تتُجدٌ يف ٚقدف ضدن ا٭سدداخ ايطدابكٚ ، ١ايتخنٝدف َدٔ
ضسع ١تٛاي ٞا٭سداخ اي٬سك، ١

دا جيعدٌ ايعُدٌ ايسٚا٥د ٞيدٝظ زتدست ضدذٌ

ت انددِ فٝدد٘ ا٭سددداخ  ،بددٌ عُددٌ فددين ٜددسنٔ إىل تكٓٝدد ١فٓٝددَٚ ، ١ددٔ ٖٓددا فددُٕ
ايٛصددف ٖدد " ٛايتكٓٝدد ١ايصَاْٝدد ١ا٭خددس ٣إىل داْ د املػددٗد اي د تعُددٌ عًدد٢
اإلبطددا ٤املنددسط ذتسندد ١ايطددست يف بٓٝدد ١ايسٚاٜدد ١ايتكًٝدٜدد ، ١إىل اذتددد ايددرٟ
ٜبدددَ ٚعدد٘  ،نددإٔ ايطددست قددد تٛقددف عددٔ ايتٓدداََ ،ٞنطددشًا الدداٍ أَدداّ ايددساٟٚ
بض ددُن اهل دد ،ٛن ددٜ ٞك دددّ ايه ددجن ع ددٔ ايتناص دد ٌٝادتص ٝ٥دد ١املستبط دد ١بٛص ددف
ايػخص ددٝات ايسٚا ٝ٥دد ١أ ٚامله ددإ عً دد َ ٢ددد ٣ص ددنشات ٚص ددنشات " ٖٚ )37 .ددرا
اإلبطددا ٤ايددصَين جيددْ ٤ٞتٝذدد ١اٖتُدداّ ايهات د بٓكددٌ تًددو ايصددٛز ٠ادتصٝ٥دد١
يًعٓاصس امله ١ْٛيًطست .

37

خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست يف ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل َ ،سدع ضابل ،
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أَا ٚدا٥ف ايٛصف سط خَٜٓٛ ١ضف  )38فتتًخص يف ث٬خ ٚدا٥ف :
أ ) ٚدٝن١

ايٜ : ١ٝسنص فٗٝدا ايهاتد عًد ٢شخدسف ايكدٚ ، ٍٛاحملطدٓات ايًنمٝد١

ٚايب. ١ٝ ٬
) ٚدٝند ١تنطددن ، ١ٜت٫يٝددٜ : ١كدد ّٛايٛصددف فٗٝدا بايهػددف عددٔ ا٭بعددات ايٓنطدد١ٝ
ٚا٫دتُاع ١ٝيًػخصٝات ايسٚا. ١ٝ٥
ز ) ٚدٝن ١إٜٗاَٜ : ١ٝك ّٛايهات فٗٝا بُتخاٍ ايكاز ٨إىل عامل ايسٚا ١ٜايتخ،ًٞٝٝ
ًَُٖٛا إٜا ٙبٛاقعَ ١ٝا ٜصن٘ .
تتذًٖ ٢ر ٙايتكٓٝد ١ايٛصدن ١ٝيف َطداسات ٚاضدعَ ١دٔ أعُداٍ ايهاتبد ، ١فندٞ
زٚاٜدد" ١أسددْ ّ٬بًٝدد "١صتددد عًدد ٢ضددب ٌٝاملجدداٍ ٚصددف سًُٝدد ١يًنتددا ٠ايد ٚددددتٗا
عً٢

س املطتػنٚ ، ٢اي ٚددتٗا تػبٗٗا نجناً سني ناْة ص ن ، ٠ست ٢أْد٘

سدخ ثا ٍ ٙبني ايػخصٝتني يػد ٠ايػدب٘ بُٗٓٝدا  ،فبُٓٝدا ناْدة سًُٝد ١يف سايد١
ذعددس ٚخددٛف عًدد ٢ابٓدد ١أخٗٝددا املسٜضددٚ ، ١قًددل عًدد ٢أخٗٝددا ايددرٖ ٟددس عٓددد بددا
املطتػن ، ٢صتد ايهاتب ١تتٛقف بًطإ سً ١ُٝيٛصف تًو اينتا ٠ايص ن.. ٠
" ٚددت ْنط ٞأْمس إىل تًو اينتا ٠تطش خطٛاتٗا خًف زدٌ خًت٘ شٚددٞ
ايطددابل ..إْٗددا ٖددٖ . ٞددْ ٞنطددٗا  ..إْٗددا أْددا عٓدددَا نٓددة سًُٝدد .. ١زأٜددة ْنطددٞ
َكبً ١ضتْ ، ٟٛعِ ٖ ٞسً ١ُٝبراتٗا ْ .نظ ايجٝا ْٚ ،نظ اذترا ٤ايٛاضدع ايدرٟ
تٗسأ دًد.. ٙذيو اذترا ٤ايباي ٞاير ٟيكدَ٘ تسن٘ أب ٞيف أضنٌ ايدزز ٚ ،أخرت٘
أْ ددا ٚيبط ددت٘ بع دددَا زقعت دد٘ ٚ .ايطسس ددْ ١نط ددٗا  ..تً ددو ايطسس دد .. ١ايد د أنً ددة
ايػُظ أيٛاْٗا َٚصم ايدٖس خٛٝطٗا َ !.ست سً َٔ ١ُٝأَاَٚ ٞقد اضتٓد ٢زأضدٗا
ٚنات َ٬ٜظ صدزٖاْ ..نظ ارتطٛات ارتا٥نٚ ١ايًنتات املرعٛز) 135 ." ٠

38

اْمس :خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست يف ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل ،
مجلت األودلس للعلوم اإلوساويت واالجتماعيت

. 96 ، 95

74

العدد األول المجلد ( )6يىاير 1024م

سماح عبداهلل أحمد الفرّان

تجلياث الزمه في الروايت اليمىيت المعاصرة "عزيزة عبداهلل وموذجاً"

فٗر ٙايٛقن ١تػعسْا بتٛقف ايصَٔ ٚ ،تعط ٌٝاضتُساز اذتدخ ايطابل  ،ثِ بعدد
ٖددر ٙايٛقندد ١ايٛصددن ١ٝتعددٛت ايهاتبدد ١بًطددإ سًُٝدد٫ ١ضددتٓ٦اف زتسٜددات اذتدددخ
ايطابل يًٛصف ..
" صعدت إىل ايدٚز ايجاْٚ ، ٞددت ْبْ ١ًٝاٚ ١ُ٥سٛهلا بع

املُسضني )136 ."..

فٗرا ايٛصف ٜكتشِ ايطست ٜٚعٌُ عً ٢إبطا ٤ضن اذتدخ ايطابل.
ايُٓط ايجاْ / ٞايكنص ايصَين :
خيددتص ٖددرا ايددُٓط عًدد ٢ايعهددظ َددٔ ايددُٓط ا٭ ٍٚبتطددسٜع سسندد ١ايطددست ،
ُٜٚكصددد بددايكنص ايددصَين " اْ٫تكدداٍ املنددادَ ٧ددٔ ْكطدد ١شَٓٝددَ ١عٓٝدد ١إىل ْكطدد١
أخس ، ٣ضٛا ٤عٔ طسٜل اإلغاز ٠ايصَٓ ١ٝهلرا ايكنص  ،أ ٚعدّ اإلغازٚ ، ٠يهٓد٘ ُٜنٗدِ
َٔ ضٝام ا٭سداخ ايسٚاٜٚ )39 ". ١ٝ٥عد ايكنص ايصَين َدٔ أبدسش مدات زٚاٜدات تٝداز
ايٛع ; ٞ٭ْٗا تعتُد عًد ٢ايتكطٝدع يف ضدست ا٭سدداخ ٚ ،يعدٌ أقدس أعُداٍ ايهاتبد١
َ ددٔ ٖ ددرا ايت ٝدداز ُٖ ددا زٚاٜت ددا " أس ددْ.. ّ٬ب ًٝدد " ٚ " ١ط ٝددف  ٜ٫ٚدد ، "١فن دد ٖ ٞدداتني
ايسٚاٜتني صتد قٛاضِ َػ ن ١بُٗٓٝا ٚبني زٚاٜات تٝاز ايٛعٚ ، ٞايدرٜ ٟتُجدٌ يف
اضتخداّ املْٛٛيٛز ايداخً ٞيًهػف عٔ ا٭بعات ايٓنطٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝيًػخصد١ٝ
ايسٚاٝ٥دد ، ١أ ٚض ددسع ١ايددصَٔ ْتٝذ دد ١اختددصاٍ فدد  ٠شَٓٝدد ١ط ًٜٛدد : ١أٜدداّ أ ٚغ ددٗٛز أٚ
ضددٓٛات يف صددنشات قًًٝددٖٚ ، ١ددرا ُٜطددُ ٢بددايكنص ايددصَين ايددر ٟبدددٚزٜ" ٙعددم عددٔ
ت٬غدد ٞأتٚات ايددسبط ٚايٛصددٌ ٚايعطددف ايتكًٝدٜدد ١اي د تددسبط اينكددسات بعضددٗا
ايددبع

 ٚ ،ددٌ ستًددٗا اذتددا٫ت ايػددعٛزٚ ١ٜايٓنطدد ١ٝاي د تهدد ٕٛمبجابدد ١ارتددٝط

ايٓنط ٞهلر ٙا٭سداخ ٚاملػاٖدٜٚ ) 40 " .تضل ذيو َٔ خ ٍ٬تكٓ ٝايتًخدٝص
ٚاذترف.

َ 39سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ ، ٠سدع ضابل ،
 40املسدع ايطابل ،
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 1ايتًخٝص :)Summary
تٓٗ

ٖر ٙايتكٓ ١ٝنُا ذنست مبُٗد ١تطدسٜع سسند ١ايدصَٔ ايطدست، ٟ

سٝح إٕ تكٓ ١ٝايتًخٝص قد " تدٛدص خَداتاً َدٔ ايدصَٔ يف عبدازٚ ٠اسدد ٠قصدن." ٠

41

ٜٚه ٕٛفٗٝا شَٔ ايطست أنم َٔ شَٔ اذتها ; ١ٜسٝح إٕ شَٔ ايطست قدد ٜصدٌ إىل
َد ٠ط : ١ًٜٛأٜاّ أ ٚغٗٛز أ ٚضدٓٛات ،بُٓٝدا شَدٔ اذتهاٜدٜ ٫ ١أخدر َطداس ١ندبن٠
إذا َا قازْدا ٙبد صَٔ ارتطدا َدٔ ايصدنشات  ،بدٌ إْد٘ قدد ٜ ٫تعدد ٣ا٭ضدطسَٚ ،دٔ
ُٖٓا فُٕ ايتًخٝص ٜعين " إٔ ٜك ّٛايسا ٟٚبتًخٝص ا٭سداخ ايسٚاٝ٥د ١ايٛاقعد ١يف
ع ددد ٠أ ٜدداّ أ ٚغ ددٗٛز أ ٚض ددٓٛات يف َك دداطع َع دددٚتات أ ٚيف ص ددنشات قً ًٝدد ١ت ٕٚإٔ
خي د ددٛض يف ذن د ددس تناص د دد ٌٝا٭غ د ددٝاٚ ٤ا٭ق د ددٛاٍ ٚ )42 ".يٓ د ددا إٔ ْ د ددرنس ٚدد ددا٥ف
ايتًخٝص اينٓ ١ٝسط ضٝصا قاضِ ٚ )43ايين تهُٔ يف ايتاي: ٞ
 )1املسٚز ايطسٜع عً ٢ف ات شَٓ ١ٝط. ١ًٜٛ
 )2تكد ِٜعاّ يًُػاٖد ٚايسبط بٗٓٝا .
 )3تكد ِٜعاّ يػخص ١ٝددٜد. ٠
 )4ع د ددسض ايػخص د ددٝات ايجاْ ٜٛد دد ١ايد دد ٜ ٫تط د ددع اي د ددٓص ملعادتتٗ د ددا َعادت د دد١
تنص.١ًٝٝ
 )5اإلغاز ٠ايطسٜع ١إىل ايج سات ايصََٓٚ ١ٝا ٚقع فٗٝا َٔ أسداخ .
 )6تكد ِٜا٫ض دا .
ٚيٓددا إٔ ْدددزى حتكددل ٖددر ٙايٛدددا٥ف يف زٚاٜددات ايهاتبدد" ١عصٜددص ٠عبددد اهلل" ،فنددٞ
زٚاٜدد" ١طٝددف ٜ٫ٚدد "١عًدد ٢ضددب ٌٝاملجدداٍ صتددد املددسٚز ايطددسٜع عًدد ٢أسددداخ اذتددسبني
ايعاملٝتني ٚ ،اقتصازٖا عً ٢أثس ٖاتني اذتسبني عً ٢أّ ْاد.. ٞ

 41ص٬ف فضٌ :عني ايٓكد عً ٢ايسٚا ١ٜادتدٜد ، ٠تاز قبا ٤يًطباعٚ ١ايٓػس ٚايتٛشٜع  ،ايكاٖس، ّ1998 ، ٠
 42خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست يف ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل َ ،سدع ضابل ،
 43يف نتابٗا بٓا ٤ايسٚا، ١ٜ
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سماح عبداهلل أحمد الفرّان

" ناْة أّ ْاد ٞتًعٔ اذتس ، ٚ٭ٕ ا٭ٚىل ناْة ايطب يف خسٚز ٚايدٖا َٔ
ايدد ، ُٔٝأَددا ايجاْٝدد ١فكددد تتطددب يف َددٛت ٚيدددٖا ايددر ٟأصدد ٝبادتدددز ٟايددر ٟمل
ٜهٔ ي٘ يكاف بطب اذتس نريو".

. )31

فتًخ ددٝص أس ددداخ اذت ددسبني يف ٖ ددر ٜٔا٭َ ددس ٜٔايً ددر ٜٔهلُ ددا ع٬ق دد ١بأس ددداخ
ايسٚاٜدد١

ًٓٝددا إىل َكٛيدد " ١فًٝدددْر" أَ ٍٚكددٓٔ يتكٓٝدد ١ايتًخددٝص سٝددح ٜكدد: ٍٛ

٬
"عٓدددَا ْٛاددد٘ ساتثداً خازقدًا يًُددأيٛف  ،فًددٔ ْددأي ٛدٗدددًا أٚ ٚزقدًا يتكدميدد٘ ندداَ ً
يكازٓ٥ا ٚ .عٓدَا ختً ٛضٓٛات َتتاي١ٝ

ا ٜطتشل عٓاٜتٓا فًٔ ْ تت يف ختطٗٝا

 ْٚ ،نًٗا عٔ تازخيٓا ٚ ،منض ٞقدًَا يتكد ِٜا٭سداخ ادتطاّ")44 .
 2اذترف :)Paralipsis
تتذًدد ٢تكٓٝدد ١اذتددرف " سددني ٜد ى ايطددست َساسددٌ شَٓٝددَ ١ددٔ اذتهاٜدد ١ت ٕٚإٔ
ٜٛاشٜٗا دص َٔ ٤ارتطا "ٜٚ )45 .طًل عًٖ ٢ر ٙايتكٓٝد ١اضدِ ايج دسٚ " )٠ايج دس٠
ايصَٓ ١ٝثجٌ املكاطع ايصَٓ ١ٝاي ٜ ٫عادتٗا ايهات َعادتْ ١ص)46 ." ١ٝ
 ٚد دددت د د ددناز د ٝ ٓٝد ددة ث٬ث د دد ١أْ د ددٛا يًش د ددرف ٖ د دد : ٞايص د ددسٜل ايض د ددُين
ا٫ف اض دد ،)ٞب ُٓٝددا اذت ددرف اي ددصَين يف أعُ دداٍ ايهاتب ددٜ ١كتص ددس عً دد ٢ايٓ ددٛعني
ا٭ٚيني:

 44ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚا، ١ٜ
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 45عبد اذته ِٝستُد صاحل  :بٓا ٤ايطست يف ايسٚا ١ٜاي ، ١ُٝٓٝزضايَ ١ادطتن شتطٛطَ ، )١عٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب، ١ٝ
، 2001
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 46ضٝصا قاضِ  :بٓا ٤ايسٚاَ ، ١ٜسدع ضابل ،
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أ ) اذترف ايصسٜل :
 ٖٛٚاذترف ايرٜ ٟصسف ف ٘ٝايهات باين  ٠ايصَٓ ١ٝاحملرٚف ، ١نإٔ ٜك: ٍٛ
َست َد ٠نرا ،أ ٚبعد َسٚز نرا َٚ )..دٔ ذيدو َدج ، ً٬قد ٍٛايهاتبد ١عًد ٢يطدإ
"سً "١ُٝيف زٚا " ١ٜأسْ .. ّ٬ب: " ١ًٝ
" َددست ضددٓ ١أخددسٚ ٣مل ٜعددد شٚدددٚ ... ٞبعددد َددسٚز ايعدداّ ايجايددح عددات أبددٚ ٞمل ٜعددد
شٚد ٫ ، ٞسمة إٔ أب ٞمل ٜعد ٜرنس شٚد ٞبارتن نُا ندإ ٜنعدٌ يف ايطدابل
"

.)31
) اذترف ايضُين :
ٖ دد ٛاذت ددرف اي ددرٜ ٫ ٟص ددسف ف ٝدد٘ ايهاتد د بامل ددد ٠ايصَٓ ٝدد ١احملرٚف ددٚ ،١يهٓ دد٘

"ٜطددتدٍ عًٗٝددا َددٔ خدد ٍ٬ث ددسات ايتطًطددٌ ايددصَين ٚ ،اضتدد ٍ٬اضددتُساز ١ٜايطددست ،
ناينٛاصددٌ بددني ايٛسدددات ايطددست ، ١ٜأ ٚاينٛاصددٌ ٚا٭دددصا )47 ". ٤باإلض دداف ١إىل
َٛاقف َػابٜٗ ١تذٓ ايهات تهسازٖا ٜٚ .تِ اضتٓتاز اذترف ايضُين َٔ خٍ٬
ايسبط بدني ايند ات ايصَٓٝد ١اي٬سكد ٚ ١ايطدابكَٚ ، ١دٔ ٖٓدا فدُٕ اذتدرف ايضدُين
ٜٓكطِ إىل قطُني :
ايكطِ ا٭ / ٍٚاذترف املستبط مبٛاقف ضابك ١أ٫ ٚسك: ١
ٜتعًل ٖرا ايٓ َٔ ٛاذترف بعدّ تهساز ا٭سداخ بدٓنظ ايهٝنٝد ١ايد عُسضدة
بٗا ضابكاً أ ٚضتعسض بٗا ٫سكاً  ،فكدد ٜضدطس ايهاتد إىل إعدات ٠سددخ َدا ٚ ،سدني
ٜعسض ي٘ يف َٛضع خخس  ٫جيد َٔ ايضسٚز ٟتهساز اذتدخ بدٓنظ ايطسٜكد ١ايد
ذنسٖا ضابكاً  ،أ ٚأْ٘ ًٜذأ يف بع

ا٭ساٜني إىل ذنس ساتثَ ١دا بصدٛز ٠زتًُد١

ٚشتتصددسٜٓ ٠دد ٟٛايتنصدد ٌٝفٗٝددا ٫سك داً ; ٚذيددو يٝتذٓ د ايتهددساز يف ايعددسض ،
ٚخيػ ٢تطس املًٌ إىل ْنظ ايكاز َٔ ٨ددسّا ٤ذيدو ايتهدسازَٚ .دٔ ذيدو اذتدرف

 47عبد اذته ِٝستُد صاحل  :بٓا ٤ايطست يف ايسٚا ١ٜايَ ، ١ُٝٓٝسدع ضابل ،
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يف زٚاٜددات عصٜددص ٠عبددد اهلل صتددد يف زٚاٜدد" ١أسددْ ّ٬بًٝدد "١سدددٜح أسدد ّ٬عددٔ ز بدد١
طًٝكٗا يف اض داعٗا سٝح تك: ٍٛ
"تسا ٙسكاً ٜسٜدْ ٞا!! ي ٛنإ سكاً ٜسٜدْ ٞملا ختً ٢عين بتًو ايطٗٛي ١إذاًا!
فكٛهلا  :بايطٗٛي ١تًو) ت٪ند ٚددٛت سدرف ٜػدسف نٝدف ختًد ٢طًٝكٗدا عٓٗدا
بايطٗٛي ١تًو ٚ ،يهٓ٘ سرف َستبط مبٛقف ضدبل ٚإٔ ذنستد٘ ايهاتبد ١يف َٛضدع
خخ ددس ،فك ددد تٓاٚي ددة أثٓ ددا ٤س دددٜجٗا قص دد ١ط٬قٗ ددا َ ددٔ شٚدٗ ددا ا٭ ٍٚبػ دد َ ٤ٞددٔ
ايتنصٚ ،ٌٝتس ٣ايهاتب ١عدّ تهساز ذيو اذتددخ ذتصد ٍٛايعًدِ بد٘ َطدبكاً  .صتدد
ايهجن َٔ تًو املٛاضع يف ا٭عُاٍ ا٭خس ٣يًهاتب. ١
ايكطِ ايجاْ / ٞاذترف املستبط بتكٓٝات ايطباع: ١
ٜتِ ا٫ضتد ٍ٫عً ٢اذترف املستبط بتكٓٝات ايطباع ١أ ٚايبٝداض) َدٔ خدٍ٬
َٛضعني اثٓني :
َٛ .1ضع ايٓذُٝات ايج٬خ ***) ٚايٓكط املتتابع: )... ١
ًٜذأ ايهاتد ايسٚا٥د ٞإىل اضدتخداّ ايٓذُٝدات ايدج٬خ ٚايدٓكط املتتابعد ١بدني
اذتني ٚاٯخس يٝعط ٞإغاز ٠ضُٓ ١ٝبٛدٛت ف  ٠شَٓٝد ١سترٚفدْ " ١تٝذد ١ايتٓداٚ
غ ددب٘ املط ددتُس ب ددني ا٫زت دددات ٜٔا٫ضد د داعني) :ارت ددازدٚ ٞاي ددداخً، ٞأ ٚبط ددب
اْكطددا ساضددس ايطددست ايسٚا٥دد ٞعددٔ َتابعدد ١تطًطددٌ أسداثدد٘ " )48 .مل تطددتخدّ
ايهاتب ١عصٜص ٠عبد اهلل ايٓذُٝات ايج٬خ يف زٚاٜدات "طٝدف ٜ٫ٚد" ٚ "١تُٗدٚ ١فداٚ "٤
"ع ددسع ايٛاي ددد"  ،ب ُٓٝددا يف زٚا ٜدد" ١أزنٓٗ ددا اينك ٝدد٘" مل تٓ ددتمِ يف اض ددتخداّ ٖ ددرٙ
ايتكٓ ١ٝاملطبع ١ٝيف َا عدا بعد

املٛاضدع  .فند ٞسدني ناْدة تطدست ذندس ٣عكدد

ارتسش ا٭محس اير ٟأعطت٘ ايعُ" ١سم٫ " ١ٝبٓ ١أخٗٝا "عتٝك "١تك: ٍٛ

 48خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست بني ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل ،
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" يهٓٗا ٫شاية حتتنظ مبا بك َ٘ٓ ٞيف ارتصاْد ١ايدر ٟتضدع بٗدا َدا تعجدس عًٝد٘
َٔ خٛٝط أ ٚقطع ايصداز املً .. ١ْٛمل ٜكٌ هلا أسد أ ٜٔترٖ  ٖٞٚمل تهٔ تطأٍ
أٜضاً.
***
ٚثس ا٭ٜاّ ٜٚطافس اينكٚ ٘ٝحتصٕ يسس ً٘ٝثِ ٜعٛت ٚتنسف بعٛتت٘".

)24 ،23

فٗددر ٙايتكٓٝدد ١تػددن إىل ٚدددٛت ف د  ٠شَٓٝدد ١سترٚفددْ ، ١اٖٝددو عددٔ ايتصددسٜل
بددريو يف قٛهلددا ٚ" :ثددس ا٭ٜدداّ  "..أَددا زٚاٜدد" ١أسْ...ّ٬بًٝدد "١فتًتددصّ ايهاتبدد ١فٗٝددا
بٓماّ ايٓذُٝات ايج٬خ قبٌ نٌ فصٌ َدٔ فصد ٍٛايسٚاٜد ١سٝدح تكد ٍٛيف عدسض
اذتدٜح عٔ أَ ١املًو اي تدزى أسد ّ٬أْٗدا تسضد ٢عدٔ ندٌ َدٔ ٜػدبع سٚزٖدا
ٜٚصٜد يف َدسٗا :
" ٚيهٔ أس ّ٬ادتدٜد ٠قد سٛيتٗا يف ثٛإ َعدٚت ٠إىل فسٜد ٠عصسٖا ٚ،أغبعة
سٚزٖا مبا أٚددت بٗا َٔ ادتُاٍ ٚ ،ايدٚ ، ٍ٫ا٭ْاقٚ ، ١ايرنا..! ٤
***
دداتز ايددصٚز احملمددٛد بٗددر ٙاملًهدد ١اي د صددازت تددصاسِ أنددم ايتذدداز َٚدد٬ى
ا٭زاض ٞمبا هلا َٔ َهاْ ١يد." ٜ٘

)102،103

أَا تكٓ ١ٝايٓكط املتتابع ١فٓذددٖا َدٔ ايهجدس ٠مبدا ٪ٜندد عػدٛا ١ٝ٥طدسف ٖدرٙ
ايتكٓٝددٚ ، ١أْٗددا مل تددأت بٗددا ي غدداز ٠إىل َٛاضددع اذتددرف ايضددُين فشطد ٚ ،إمنددا
دا٤ت عبجًا يف نجن َٔ املٛاضع ٚ ،يٓا ٖٓا إٔ ْتتبع َا ضتٔ بصدت ٖٞٚ ، ٙايٓكط
املتتابع دد ١ايد د جت دد " ٤ٞيًتع ددبن ع ددٔ أغ ددٝا ٤سترٚف دد ، ١أَ ٚط ددهٛت عٓٗ ددا تاخ ددٌ
ا٭ضطسٚ .يف ٖر ٙاذتايد ١تػد ٌ ايبٝداض بدني ايهًُدات ٚادتُدٌ ْكدط َتتابعد ١قدد
تٓشصددس يف ْكطددتني ٚ .قددد تصددبل ثدد٬خ ْكددط أ ٚأنجددس ٚ )49 ".ضددٓهتن ٞبددرنس
 49خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست يف ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل َ ،سدع ضابل ،
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َجاٍ ٚاسد َٔ زٚا" ١ٜأزنٓٗا اينك ،"٘ٝفبعد إٔ ْصدل أسدد ا٭غدخا

أبدا عتٝكد١

بتأدن سفَٓ َٔ ١صي٘ ٭سد اينكٗا ٤يٝشصٌ عً ٢املاٍ  ،تك ٍٛايهاتب: ١
" ٚافددل أبدد ٛعتٝكدد ١عًدد ٢اينددٛز ٚ ..بدددأ يف تٓمٝددف املهددإ ايددر ٟتطددتعًُ٘ شٚدتدد٘
رتددصٕ ا٭غددٝا ٤اي د  ٫فا٥دددَٗٓ ٠ددا  ..فُددا إٔ غددس بُيكددا ٤ستتٜٛاتدد٘ إىل ارتددازز ،
ست ٢ترنس شٚدت٘ ايد تسنتد٘ ٚعتٝكدْ ّ٫ٚ.. ١نطد٘ دٓداً بأْد٘ ايطدب يف ٚفاتٗدا
ٜٚك" : ٍٛي ٛمل حتبٌ َس ٠ثاَْ ١ٝا َاتدة ٚ ..يهدٔ ٖدرا أَدس اهلل ٚيدٝظ أَدسٖ .. ٟدٞ
اي ناْة تتُٓ ٢طن ً٬خخساً ".

.)20 ،19

ْ٬سظ إٔ اذتٝدص ايدر ٟتػد ً٘ ايدٓكط املتتابعد ١تػدن إىل سدرف دن صدسٜل ،
ٜط ّس اْ٫تكاٍ َٔ ف  ٠إىل أخس. ٣
ْ .2ماّ اينص ٍٛأ ٚا٭دصا: ٤
تطددتخدّ ايهاتبدد ١نأ ً د ا٭عُدداٍ ايسٚاٝ٥دد ١ايعسبٝددْ ١مدداّ اينصدد ٍٛيطددن
ايعًُٝدد ١ايطددستٖٚ ، ١ٜدد ٞعًُٝدد ١اْتكدداٍ ضددسٜع َددٔ َػددٗد إىل خخددس ٚ .ميهددٔ يٓددا إٔ
ضتدت ايٛدٝن ١اينٓ ١ٝيتكٓ ١ٝاينصٌ ايسٚاٚ ، ٞ٥تتًخص فُٝا : ًٜٞ
 )1ضد اينذٛات اذتها ١ٝ٥بني سدخ ٚخخس .
 )2ضسع ١ضن شَٔ ا٭سداخ .
 )3تٗ ١٦ٝايكاز ٨يتكبٌ اذتدخ ايتاي ٞيٮسداخ املنص ٍٛعٓٗا .
 )4جتٓد د د ايهاتد د د تنص د دد ٌٝا٭س د ددداخ ايد د د َ د ددٔ غ د ددأْٗا إٔ تُنك د ددد ايك د دداز٨
عٓصسايتػٜٛل.
ميهٓٓا إٔ ْطًل عً ٢نٌ فصٌ تاخٌ اإلطاز ايسٝ٥ط ٞاذتبهد ١اينسعٝد ، ١ايد
ٜددتِ َددٔ خ٬هلددا عًُٝدد ١ايددسبط بددني ا٭سددداخ ; ذيددو إٔ " اذتبهدد ١اينسعٝدد ١يٝطددة
زت ددست زتُٛعد دد ١أسد ددداخ تكد ددع يًػخصد دد ١ٝخد دد ٍ٬ف دد  ٠قصد ددن ٠تاخد ددٌ اذتبهد دد١
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ايسٝ٥ط .١ٝإٕ يًشبه ١اينسع ١ٝازتباطاً باذتبه ١ايسٝ٥طد )50 ." ١ٝإٕ بعد

اينصدٍٛ

يف زٚاٜات ايهاتب ١مل حتكل اي سض املٓٛط بتكٓ ١ٝاذتدرف ايضدُين  ،فعًد ٢ضدبٌٝ
املجاٍ صتد يف زٚا" ١ٜأسْ ... ّ٬بَ "١ًٝا ٜ ٫طتدع ٞاينصٌ يف ذيو املٛضع َٔ ،
ذيو ق ٍٛايهاتب ١عً ٢يطإ أس.. ّ٬
"  ..تخًددة َٛدٗدد ١نَ٬دد ٞ٭خدد ، ٞأزددد ٙٛايددرٖا إىل َدزضددت٘ ٜٚهُددٌ بكٝدد١
اَتشاْات٘ ،أٜ ٚطً ايتأد ٌٝإذا نإ ذيو

هٓا  .زَاْ ٞبٓمدس ٠نًدٗا ضدخس١ٜ

ٚاستكاز يهٌ غ. ٤ٞ
*عدات ايٓٛز*
"غعست سٗٓٝا بأْين قد ٖدَة أ

ٌ َا بٓٝة ."...

)113،114

ْ٬سددظ يف ٖددرا املٛضددع أْدد٘ ٜٛ ٫دددد سددرف ضددُين ٭ ٟف د  ٠شَٓٝدد ١تكدد ّٛبٗددا
تكٓٝدد ١اينصددٌ ٚ ،بايتدداي ٞفددايصَٔ ٜطددن ضددناً طبٝعٝداًٜٚ ،ػددعس ايكدداز ٨إٔ ادتددصأٜٔ
غٚ ٤ٞاسد ; يٛدٛت تتابع شَين بني ْمس ٠عبد ايسمحٔ أخ ٞأسدٚ ّ٬بدني غدعٛزٖا
بضٝاع٘ .
أَا َا ميهٓٓا إٔ ْعتم ٙستككًا يًٛدا٥ف ايبٓ ١ٜٛٝيتكٓ ١ٝاينصدٌ  ،فٗد ٛأٜضدًا
مل ٜهٔ بايكً ٌٝيف أعُاٍ ايهاتب ، ١فعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ صتد يف زٚاٜد" ١طٝدف ٜ٫ٚد"١
َا

كل اف اض ١ٝاذترف ايصَين بني ا٭سداخ ..
" ..أَا ايطٝف ايرٜ ٟبشدح عدٔ غدب ٘ٝيد٘ فهدإ ٜ ٫بدٛف بطدس .. ٙايدر ٟتعًدل بد٘

َٓر إٔ نإ يف ايعاغس َٔ ٠عُس.. ٙ

 50زتُٛع َٔ ١امل٪ينني  :تكٓٝات ايهتاب ١ايكص ١ايكصنٚ ٠ايسٚا ) ١ٜتس
ٚايتٛشٜع  ،اي٬ذق ، ١ٝط ، ّ 1995 ، 1

 ١زعد عبد ادتً ٌٝدٛات  ،تاز اذتٛاز يًٓػس
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 ..يف ستط ١امل ..ٚ
يف إسد ٣املسات نات ْداد ٞإٔ ٜبدٛف بايطدب اذتكٝكد ٞايدر ٟدعًد٘ ٜٗذدس أَد٘
ٚٚطٓ٘ ..نإ ذيو يف َٝ ١ٜ٫ٚػذٔ  ،عٓدَا عمت َدٔ أَاَد٘ ٚصددٜل يد٘ اَدسأ٠
.)53

تستد ٟثٝابًا أْٝكَ ١صزنػٚ ١شاٖ ١ٝا٭يٛإ ." ..

صتددد يف قدد ٍٛايهاتب د " : ١يف إسددد ٣املددسات  "..ت٫يددٚ ١اضددش ١عًددٚ ٢دددٛت ث ددسات
شَٓ ١ٝبني ٖر ٙادتًُٚ ١بني ادتًُ ١اي تطبل اينصٌ املعٓ " ٕٛستط ١املد ، "ٚ
ٚمل ٜهٔ ٖٓاى تصسٜل َٔ ايهاتب ١بريو اذترف ٚيهٓٓا اضتٓتذٓا َٔ ٙايطٝام .
ايُٓط ايجايح  /ايتٛافل ايصَين :
ذنسْددا ضددابكًا يف ايددُٓط ا٭ ٍٚإٕ ايتٛقددف ايددصَين ٜعددين إبطددا ٤ضددسع ١ايددصَٔ
ايطست َٔ ،ٟخ ٍ٬تكٓ ٝاملػٗد ٚايٛقن ١ايٛصنٚ ، ١ٝيف ايُٓط ايجاَْ ٞا خيص
ضسع ١ايصَٔ َٔ خ ٍ٬تكٓد ٝاذتدرف ٚايتًخدٝص ٚ ،يف ٖدرا ايدُٓط ضدٓطسف َدا
بدٚزٜٛ ٙافل اإلٜكا ايصَين َٔ سٝح ايطسع ١أ ٚايبطُٜٚ . ٤كصد بايتٛافل ايصَين
" تٛاف ددل اذت ددا٫ت ايػ ددعٛزٚ ١ٜايٓنط دد ١ٝيًط ددازت أ ٚايػخص دد ١ٝايسٚا ٝ٥دد َ ١ددع شَ ددٔ
ا٭سداخ املطسٚت ، ٠إذ إْٓا صتد تٛافكاً بني اإلٜكا ايدصَين يًشددخ ٚ ،بدني اذتدا٫ت
ايػددعٛزٚ ١ٜايٓنطدد ١ٝيًددرات ايساٜٚددٚ ١ذيددو َددٔ سٝددح ضددسع ١اإلٜكددا ٚبط٦دد٘")51 .
ٜٚأخر ٖرا ايُٓط ايتٛافك ٞبُعد ٜٔاثٓني :
ايبعد ا٭ : ٍٚتكط ِٝايهًُ ١ايٛاسد ٠إىل سسٚف َتكطعٚ ١بٗٓٝا َطدافات َعٓٝد، ١
ددا جيعددٌ ايهًُدد١

طٛطددٚ ١طًٜٛدد ١تٛافددل سايدد ١اهلدددٚ ٤ٚايٓػدد ٠ٛاي د تعٝػددٗا

ايػخصٖٚ . ١ٝرا ايبعُد  ٫صتد ٙيف أعُاٍ ايهاتب. ١
اي ُبعددد ايجدداْ : ٞتكصددن ادتًُدد ١ايٛاسدددٚ ، ٠إعطددا ٤غددعٛز بطددسع ١اإلٜكددا ايددصَين
ايددرٜ ٟتٛافددل َددع اذتايدد ١ايػددعٛز ١ٜايكًكدد ١ددددًا أ ٚاينسسدد ١ددددًا  ،سٝددح " نًُددا

َ 51سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ ، ٠سدع ضابل  ،صص . 108 ، 107
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ناْة اذتاي ١ايػعٛز ١ٜيًسا ٟٚأٚايػخص٪َ )١ٝثسٖ ٫ٚ ٠جٚ ١قًك ، ١س٦ٓٝر ٜأتٞ
اإلٜكددا ايطددستٚ ٟايددصَين يٮسددداخ ضددسٜعاً "ٚ )52 .يٓددا إٔ ْسصددد ٖددرا اي ددُٓط يف
أعُاٍ ايهاتب ١مبا ٜٛس ٞبتٛافل اذتاي ١ايػعٛز ١ٜايكًك ، ١اي تػدن إيٗٝدا ضدسع١
تتددابع ادتُددٌ ٚقصددسٖا يف اي اي د  .فندد ٞزٚاٜدد" ١أسددْ ... ّ٬بًٝددٚ "١أثٓددا ٤سدددٜح
سًُٝد ١أ ٚأسدد ّ٬عددٔ ساتثد ١قتددٌ أخٗٝددا زاددل ٚيدددٜٗا أمحددد ٖٚدات ٟأثٓددا ٤ايًعد
بايطدد٬ف ٬ْ ،سددظ قصددس ادتُددٌ ٚتتابعٗددا ايددرٜٛ ٜٔسٝددإ باذتايدد ١املتددٛتس ٠اي د
تعٝػددٗا سًُٝدد١

ددا ٜدد٪ت ٟإىل ضددسع ١اإلٜكددا ايددصَين  ،سٝددح ٜصددس أمحددد ابددٔ

:٬
سً ١ُٝقاً ٥
" زادل  ..زادل  ٚو  ..يكد أفس ة زصاص ١يف دطددٚ ٟدطدد ٖدات . ٟندٌ
ايسصددا

أصددابٓا  ..صددس زادددل َددرعٛزاً ٚغ ددّ ايطددتاز ٠اي د تنصددٌ بٝددِٓٗ ٚقددد

صازت أغب٘ باملٓخٌ ٚ .)53يد ٟا٫ثٓإ ٜطبشإ يف تَاُٗ٥ا  .أمحد ٜضِ ٖات.. ٟ
نٓة ٚأَ ٞخخس َٔ ٚصٌ..
ٚصددًة ايػددسطٚ ، ١تنددسم ايٓدداع .يكددد جتُددع نددٌ َددٔ نددإ يف ايعددسع  ..نددإ
شٚد ٞأ ٍٚايٛاصًني ." ..

)47

٬
ٚيف ٚضددط صددسا ٚايددد أمحددد ٚضدد٪اي٘ َددٔ فعددٌ بدد٘ ذيددو ٜ ،عًدد ٛصددٛت زادددل قدداً ٥
عً ٢يطإ سً: ١ُٝ
" أْا  .أْا ٜا َٓصٛز ..
فكاطع٘ صٛت أمحد ٚيدٜ ٖٛٚ ٟك ٍٛبني سػسدت٘ :
ٜ ٫. ٫ا زادل  ،يطة ٚسدى  ..نًٓا " .. ٚ . ٚ

)47

فندد ٞقٛهلددا  :أمحددد ٜضددِ ٖدداتٚ ، ٟصددًة ايػددسط ، ١تنددسم ايٓدداع  ،أْددا أْددا ٜددا
َٓص ددٛز  ٜ ٫ ٫ ،ددازادل  ،نًٓ ددا  .ٚ .ٚن ددٌ تً ددو ادتُ ددٌ ايكص ددن ٠ت ددٛس ٞبت ددٛتس

َ 52سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ ، ٠سدع ضابل ،
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سً ١ُٝأثٓا ٤سدٜجٗا ٚ ،إٔ ذيو ايتٛتس تٓاضبة َع٘ اذتسن ١اإلٜكاع ١ٝايطسٜع١
يًصَٔ .
ٖٓٚاى ايهدجن َدٔ املٛاضدع ايد ثجدٌ ٖدرا ادتاْد َدٔ اإلٜكدا ايدصَين ايدرٟ
ٜتٛافل ٚاذتاي ١ايػعٛز ١ٜاي ثس بٗا ايػخص ١ٝايطازت ٠أ ٚايسا ٟٚأثٓا ٤سدٜج٘ ،
ٚبٗددرا تتشكددل ايج٬ثٝدد ١اي د تػددهٌ ايطددٝام ايسٚا٥ددٖٚ ، ٞدد : ٞاذتايدد ١ايػددعٛز، ١ٜ
ٚا٭سداخ ٚ ،اإلٜكا ايطست. ٟ
ثايجًا  /ايتٛاتس ايصَين :
ٜك ٍٛضتٝنإ تٛتٚزٚف  " :أَآَا ٖٓا ث٬خ إَهاْٝات ْمس :١ٜايكدص املندست ،
س ٝددح ٜطتشض ددس خط ددا د ٚاسد ددد س دددثاً ٚاس ددداً بع ٓٝدد٘  ،ث ددِ ايك ددص امله ددسز س ٝددح
تطتشض ددس ع ددد ٠خطاب ددات س دددثاً ٚاس دددًا بع ٓٝدد٘ ٚ .أخ ددناً ارتط ددا امل٪يِّ ددف  ،س ٝددح
ٜطتشضس خطا د ٚاسدد

عاً َٔ ا٭سداخ املتػابٗ ٚ )54 ." ١تًدو املكٛيد ١تضدعٓا

أَدداّ ث٬ثدد ١أقطدداّ يًتددٛاتس ايددصَين ايددرُٜ ٟعٓدد ٢بطبٝعدد ١املطدداز ايددصَين َددٔ خددٍ٬
اإلفسات ٚ ،ايتهساز ٚ ،ايُٓط ١ٝأ ٚا٫ختصاٍ ايصَين .
ايكطِ ا٭ / ٍٚايتٛاتس املنست :
ُٜكصددد بددايتٛاتس املنددست " ضددست َددسٚ ٠اسدددَ ٠ددا سدددخ َددسٚ ٠اسدددٖٚ )55 ."٠ددرا
املطدتَ ٣ٛدٔ ايتدٛاتس غدا٥ع يف ا٭عُداٍ ايطدستَٚ ،١ٜدٔ ٚضدٛس٘ َدا جيعًٓدا ْكتصددس
عً ٢سدخ ٚاسد َٔ زٚا" ١ٜطٝف  ٖٛٚ ، "١ٜ٫ٚسدخ ايًكا ٤بني ْادٚٚ ٞايدتد٘ بعدد
ٝا تاّ أنجس َٔ عػس ٜٔضٓ. ١
"  ..ازث دد ْ ٢دداد ٞيف سض ددٔ أَ دد٘  ٖٚدد ٛجيٗ ددؼ بايبه دداٜٚ ٤كب ددٌ زأض ددٗا  ٜٚدددٜٗا
ٜٚددٓشين يٝكبددٌ قدددَٗٝا  .ضدداعدُٖا أسددد اذتاضددس ٜٔعًدد ٢ايٛقددٛف ٚايدددخ ٍٛإىل
ايداز اير ٟنإ قد مت تٓمٝن٘ ٚإعدات َٔ ٙقبٌ ادتازات ."..
 54خَٜٓٛ ١ضف  :تكٓٝات ايطست يف ايٓمسٚ ١ٜايتطبٝل َ ،سدع ضابل ،
َ 55سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ ، ٠سدع ضابل ،
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فشاتث ١ايًكا ٤بني ْادٚ ٞأَ٘ سدثة َسٚ ٠اسدٚ ٠مل ٜأت عً ٢ذنسٖدا ايطدست
ضَ ٣ٛسٚ ٠اسد ٫ٚ ، ٠تٛدد ضسٚز ٠فٓ ١ٝيتهسازٖٚ ،ٙرا َا ُٜطُ ٢بايتٛاتس املنست .
ايكطِ ايجاْ / ٞايتٛاتس ايتهساز: ٟ
ُٜٚكصد ب٘ " ضست أنجس َٔ َسَ ٠ا سدخ َدسٚ ٠اسدد )56 ." ٠سٝدح جيدد ايهاتد
ض ددسٚز ٠يف ته ددساز اذت دددخ ايٛاس ددد ; ْتٝذ دد ١اي ددسبط أ ٚايص ددً ١ب ددني ذي ددو اذت دددخ
ٚأسدداخ أخدس ، ٣خاصد ١يف زٚاٜدات تٝداز ايدٛعٚ ٞايد تدستبط ازتباطدًا قٜٛدًا بايصددٛز
ٚاملػاٖد ايعايك ١يف ٚع ٞايػخص ١ٝايطدازت " ٠بٗددف ايهػدف عدٔ ايهٝدإ ايٓنطدٞ
يًػخصٝات ")57 .ضٛا ٤نإ ايسا ٟٚأ ٚايػخص ١ٝايسٚاٚ ،١ٝ٥بايتاي ٞفُٕ ايتداعٞ
ايٓنطدد ٞايددر ٟتٓبجددل عٓدد٘ سددا٫ت غددعٛزْٚ ١ٜنطددٜ ١ٝدد٪ت ٟإىل تهددساز تًددو ايصددٛز
ٚاملػاٖد ايسٚاٚ ، ١ٝ٥ا٫ضتػٗات مبجٌ ٖرا ايٓ َٔ ٛايتٛاتس ضٝكتصس عًد ٢زٚاٜد :
"أسْ ... ّ٬ب" ٚ " ١ًٝطٝف  "١ٜ٫ٚنٖ ٕٛاتني ايسٚاٜتني قدسٜبتني إىل سدد َدا َدٔ
زٚاٜات تٝاز ايٛع ٞاذتدٜج . ١فن ٞزٚا" ١ٜأسْ ... ّ٬ب "١ًٝصتد ساتثَ ١كتٌ "أمحد
ٖٚاتٚ " ٟيد" ٟسً "١ُٝت تت أنجس َٔ َس ٠عً ٢يطإ سً ١ُٝفنَٛ ٞضع تك:ٍٛ
)46

" ٚيدا ٟا٫ثٓإ ٜطبشإ يف تَاُٗ٥ا ".
ٚيف َٛضع خخس تك: ٍٛ

"ناْة َأضا ٠سكٝكَ ، ١سٚ ٠أيُٝدٚ .. ١يددا ٟا٫ثٓدإ خيسددإ َدٔ بد ٝيف دٓداش٠
ٚاسد ." ٠صص.) 48، 47
ٚيف َٛضع خخس تك: ٍٛ
" ٚضعة َٛيٛتٚ ٟأمٝت٘ أمحد ٚ ،يهٔ شٚدد ٞعدازض ٚأمداٖ ٙداتَٚ . ٟدا ايندسم
عٓد ، ٟفٗاتٚ ٟيد ٟأٜضاً ٚقد فكدتُٗا َعًا ."..
َ 56سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ، ٠سدع ضابل :
 57زٚبست ُٖنس : ٟتٝاز ايٛع ٞيف ايسٚا ١ٜاذتدٜج ، ١تس

) 54
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 ١ستُٛت ايسبٝع ، ٞتاز س ٜيًطباعٚ ١ايٓػس  ،ايكاٖس،ّ2000، ٠
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ْ٬سظ ايتهساز ايصَين ذتاتثٚ ١اسد ٠تسنة أثسٖا يف ايػخص ١ٝايطازت. ٠
ٚأبسش سددخ تهدسز يف زٚاٜد" ١عدسع ايٛايدد" َدجٖ ً٬د ٛسددخ ايعدسع ايدر ٟندإ
ايدافع يهتاب ١ايسٚا ، ١ٜفهإ َٔ ايبد ٜٞٗتهساز ذيو اذتدخ أنجس َٔ َسٖٚ ٠درا
ُٜعسف بايتٛاتس ايتهساز.ٟ
ايكطِ ايجايح  /ايتٛاتس ايُٓط ٞأ ٚايتهجٝن: ٞ
ُٜكصددد بدد٘ "سايدد ١ايتهجٝددف ايطددست ٟيًددصَٔ ايطٜٛددٌ املُتددد  ،ايددر ٟتػددعس بدد٘
اي ددرات ،يه ددٔ ايط ددازت خيتصي دد٘ يف ايعًُ ٝدد ١ايط ددست ١ٜيف

ددٌ أ ٚفك ددسات أ ٚتع ددبنات

َٛدص)58 ."٠
ٜٚتعًددل ٖددرا ايٓددَ ٛددٔ ايتددٛاتس با٭سددداخ املأيٛفدد ١ايد ثددس بٗددا ايػخصدد ١ٝيف
ضاعات أ ٚأٜاّ أ ٚغٗٛز ٚ ..بددَ ً٫دٔ تهدساز تًدو ا٭سدداخ املتُاثًد ١تهدسازاً ٜ ٫كددّ
ت٫ي ١ددٜد ٠يف ضٝام ايعٌُ ٜ ،تِ اختصاٍ تًو ا٭سداخ َٔ قبٌ ايسا ٟٚيف
َددٛدص ،٠نددإٔ ٜكدد : ٍٛيًُددس ٠ايجاْٝدد١

ٌ

دددخ يدد ٞنددرا  ،زأٜددة فْ٬داً عدددَ ٠ددسات ...

َجدداٍ عًدد ٢ذيددو ستاٚيدد ١أّ ْدداد ٞي٬يتكددا ٤بٓا٥د اإلَدداّ يتٓكددٌ يدد٘ غددهٛاٖا َددٔ
ايعاٌَ ٚأ٫ٚت ٙاير ٜٔأخرٚا بٝتٗا صبا ..
" ..يهددٔ أّ ْدداد ٞمل تتٛفددل نددريو ..٭ْدد٘ مل ٜطددُل هلددا أسددد بددا٫ق ا َددٔ
َٛنب٘ ٚ .عاتت خا٥بٚ .. ١يف اي ّٛٝايجاْ ٞعًُة ْنظ ايػ ٫ ، ٤ٞفا٥د ٠ندريو
"

)18
فكٛهلا  :يف اي ّٛٝايجداْ ٞعًُدة ْندظ ايػد )٤ٞميجدٌ اختدصا ً٫يًشددخ ايطدابل

اير ٟئ ٜعط ٞت٫ي ١ددٜد ٠إذا تهسز .

َ 58سات َمٚى  :بٓا ٤ايصَٔ يف ايسٚا ١ٜاملعاصسَ ، ٠سدع ضابل ،
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مصادر ومراجع البحث :
 : ٫املصاتز :
أً ٚ
َ : ٫صاتز ايدزاضَ : ١ستب ١شَٓٝاً عط صدٚز أ ٍٚطبعَٗٓ ١ا).
أً ٚ
 )1عصٜص ٠عبد اهلل " :أسْ ... ّ٬بَ ، "١ًٝهتب ١ارتاصت ، ٞايكاٖس ، ٠ايطبع ١ا٭ٚىل ،
. ّ1997
 )2طٝددف ٜ٫ٚددَ :١طددابع تا٥ددس ٠ايتٛدٝدد٘ املعٓدد ٟٛيًكددٛات املطددًش ،١صددٓعا ، ٤ت.ط،
ت.ت.
 )3أزنٓٗا اينكَ : ٘ٝهتب ١ارتاصت ، ٞايكاٖس ، ٠ايطبع ١ا٭ٚىل.ّ1998 ،
 )4تُٗٚ ١فا : ٤تاز ايػسٚم  ،ايكاٖس ، ٠ايطبع ١ا٭ٚىلّ2002 ،
 )5عسع ايٛايد  :تاز ايٓٗاز  ،بنٚت  ،ايطبع ١ا٭ٚىل. ّ2004 ،
ثاًْٝا  :املسادع :
 )1أب ٛطاي  ،إبساٖ : ِٝاملٛزثات ايػعب ١ٝايكصص ١ٝف ٢ايسٚاٜد ١ايُٝٓٝد ، ١صدٓعا٤
ٚشاز ٠ايجكافٚ ١ايطٝاسّ 2004 ، ١
 )2ايبازت ، ٟستُد  :إْػا ١ٝ٥ارتطا يف ايسٚا ١ٜايعسب ١ٝاذتدٜج ، ١احتات ايهتدا
ايعس  ،تَػل 2000 ،
 )3عسا ، ٟٚسطٔ  :بٓ ١ٝايػهٌ ايسٚا ، ٞ٥اينضا – ٤ايصَٔ ٚايػخص ، ١ٝاملسندص
ايجكايف ايعسب ، ٞبنٚت  ،ط ّ 1990 ، 1
 )4ايب ٝدداْ ، ٞضٛض ددٔ  :ف ددَ ٢ك دداٍ بعٓ ددٛإ ٚ :زقت ددإ ف دد ٢زٚا ٜدد ١ص ددخس ٠ادت دد– ٕ٫ٛ
َٓػٛزات احتات ايهتا ايعس – تَػل
 )5اذتضسَ ، ٞط٘ سطني  :بٓا ٤ايصَدإ يف زٚاٜد " ١ايصُصداّ" عًد ٢ضد ٤ٛتكٓٝدات
ايطست اذتدٜج ، ١صشٝن 26 ١ضبتُم ،ايعدت 2005 ،1218
 )6طش ددإ  ،ث ددا٥س َ :ك دداٍ بعٓ ددٛإ" اب دد ١اذت ددل يف تاز محّ دداض" ،دس ٜددد ٠ا٭ض ددبٛ
ا٭تب ،ٞايعدت1007
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 )7ايسٜاس ، ٞنُاٍ  :اذتندس يف املُٓد ٛأ ٚايبشدح عدٔ املٓطد ٞيف زٚاٜد ١ايتُجداٍ)
حملُد ددٛت طسغد دد ، ١ْٛاملػد ددسط  ،املٛقد ددع ايسم د د ٞيًهات د د ايتْٛطد دد : ٞنُد دداٍ
ايسٜاس.ٞ
 )8ص د دداحل  ،عب د ددداذته ِٝستُ د ددد  :بٓ د ددا ٤ايط د ددست يف ايسٚا ٜد دد ١اي ُٝٓٝد دد ، ١زض د دداي١
َادطتن شتطٛطَ ، )١عٗد ايبشٛخ ٚايدزاضات ايعسب. 2001 ، ١ٝ
 )9عدداَس  ،عددص : ٠ايددساٚ ٟٚتكٓٝددات ايكددص اينددين ،تزاضدد ١تطبٝكٝدد ١عًدد ٢منداذز َددٔ
ايسٚا ٜدد ١املص ددس ، ) ّ1997 1933 ١ٜزض دداي ١تنت ددٛزا ، ٙشتطٛط دد ، ١تاز ايعً دد، ّٛ
داَع ١ايكاٖس. ٠
 )10عصاّ  ،ستُد َ :كداٍ بعٓدٛإ غدعس ١ٜارتطدا ايسٚا٥دَ ، ٞدٔ َٓػدٛزات احتدات
ايهتا ايعس تَػل . ّ 2005
 )11فضٌ  ،ص٬ف  :عني ايٓكدد عًد ٢ايسٚاٜد ١ادتدٜدد ، ٠تاز قبدا ٤يًطباعدٚ ١ايٓػدس
ٚايتٛشٜع  ،ايكاٖس. ّ1998 ، ٠
 )12قاضددِ  ،ضددٝصا  :بٓددا ٤ايسٚاٜدد ، ١تزاضددَ ١كازْدد ١يف "ث٬ثٝدد "١صت ٝد ستنددٛد ،
َهتب ١ا٭ضس ، ٠ايكاٖس. ّ2004 ، ٠
 َ )13ددمٚى  َ ،ددسات  :بٓ ددا ٤اي ددصَٔ يف ايسٚا ٜدد ١ايعسب ٝدد ، ١اهل ٦ٝدد ١املص ددس ١ٜايعاَ دد١
يًهتا َ ،هتب ١ا٭ضس، ٠ايكاٖس. ّ2006 ،٠
 )14زتُٛع َٔ ١امل٪ينني  :تكٓٝات ايهتابد ١ايكصد ١ايكصدنٚ ٠ايسٚاٜد ) ١تس

د١

زعد عبد ادتً ٌٝدٛات  ،تاز اذتٛاز يًٓػس ٚايتٛشٜع  ،اي٬ذق ، ١ٝط ّ 1995 ، 1
َٛ )15ضدٛع ١نُمٜددز يف ايٓكددد ا٭تبدَ ، ٞدٔ ايػدده ١ْٝ٬إىل َدا بعدد ايبٜٓٛٝدد، ١
حتسٜس زاَإ ضًدٕ  ،الًظ ا٭عً ٢يًجكاف ، ١ايكاٖسّ 2006 ،٠
ُٖ )16نس ، ٟزٚبست  :تٝاز ايٛع ٞيف ايسٚاٜد ١اذتدٜجد ، ١تس

د ١ستُدٛت ايسبٝعد، ٞ

تاز س ٜيًطباعٚ ١ايٓػس  ،ايكاٖس. ّ2000، ٠
 )17ايٛاس ، ٞأمحد صدٜل ْ :كد ايٓمسٜات ايً  ١ٜٛاملعاصس ، ٠فص ، ٍٛايعددت ،70
غتا ٤زبٝع . ّ2007
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ٜ )18كطددني  ،ضددعٝد  :حتًٝددٌ ارتطددا ايسٚا٥دد ، ٞبددنٚت  ،ايددداز ايبٝضددا ،٤املسنددص
ايجكايف ايعسب ، ٞط.2005 ، 5
 )19اْنت دداف اي ددٓص ايسٚا٥د دد ، ٞاي ددٓص ٚايط ددٝام ،املسند ددص ايجك ددايف ايع ددس  ،ايد ددداز
ايبٝضا ، ٤امل س  ،ط. 2001 2
ٜٛ )20ض ددف  ،خَٓ دد : ١تكٓ ٝددات ايط ددست يف ايٓمس ٜددٚ ١ايتطب ٝددل  ،تاز اذت ددٛاز يًٓػ ددس
ٚايتٛشٜع ،اي٬ذق ، ١ٝط. 1997 ، 1
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