


ديهمت
متو ةقباس ، لامعأ  هتايوتسمو يف  يعولا  ةعيبط  لوح  يساسألا  ثحبلا  حرش  دقل مت 

مييقتو يعونلاو  يمكلا  ليلحتلا   » ناونعب ٍةحورطأ  لكش  ىلع  لوألا  ثحبلا  رشن 
يناسنإلا 9519» يعولا  تايوتسم 
Qualitative and)
Quantitative Analysis and Calibration
(، of the Levels of Human Consciousness, 1995

Power « ) هاركإلا لباقم  ةوقلا   » ناونعب ٌثحب  هعبتو 
(vs. Force
امك مت تاليصفتو ، ٍتاحورش  لامعألا  هذه  تنَّمضتو  ماعلا 1995 ، ًاضيأ يف 

نيع : » نيباتكلا نم  ٍّلك  سيركت 
« انألا
(، The Eye of the I, 2001)

I: « ) ةيتاذلاو ةيعقاولا  انألا : و«
Reality and Subjectivity,

هذه لكو  ريونتلاو  ةيحورلا  ةقيقحلل  (  2003
.نانبل لايخلا -  راد  نع  ةيبرعلاب  ةرداص  بتكلا 
ةقيقحلا  » باتك نإف  يصخشلا ، ريونتلل  نيريخألا  نيباتكلا  صيصخت  نيح مت  يف 

Truth vs. Falsehood « ) فيزلا لباقم 
(2005

عمتاو ةماعلا  ةايحلا  اهرُّوطتو يف  يعولا  تايوتسم  عيزوت  نم  ققحتلا  ىلع  لمعي 
قيرط ىلع  ةلالدلا  وه  ةساردلا  كلتل  ماعلا  هاجتالا  ناكو  دارفألا ، دنع  كلذكو 
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ملعلا ريفوت  قيرط  نع  برحلا  ةيلامتحا  نم  ليلقتلا  ًالمأ يف  ةماقتسالاو  مالسلل 
.ةقيقحلا ىلإ  لوصولا  لِّهسي  يذلا  يلمعلا  يريرسلا 
تاربخلا نم  ٍتاعومجم  ةساردو  دارفألا ، ىلع  زيكرتلل  ٌةليصح  وه  باتكلا  اذه 

ىلإ ًالوصو  يجيردتلا  يحورلا  كاردإلا  ىلإ  دوقي  يذلا  يعولاب  ضوهنلل  ةَّيتاذلا 
امك هتاذ ، دحب  ريونتلا  لثم  ةمِّدقتم  تالاحل  دهمي  يذلا  يعولا  نم  ىلعأ  ٍتايوتسم 

بطلا ةسرامم  ةربخلا يف  نم  ًاماع  نيسمخ  تلمش  ةددعتم  رداصم  نم  هتدام  عمج  مت 
، يعولا ةعيبط  نمض  ثاحبألا  نم  ًاماع  نيرشعو  ًةسمخو  يسفنلا ، ليلحتلاو  يسفنلا 

.ىرخأ نطاوم  اهحرش يف  يتلا مت  ةَّيليوحتلا  ةَّيتاذلا  ةَّيحورلا  تاربخلاو 
يتلا مت مييقتلا  تايوتسم  نيمضت  بتكلا مت  نم  هتاقباس  امك يف  باتكلا  اذه  يف 

لاجم ةثيدحلا يف  تافاشتكالل  ًارظن  هنأ  ىلإ  هابتنالا  عم  ىرخأ ، نطاوم  اهفيصوت يف 
تارابتخاب مايقلاب  ةقلعتملا  تاميلعتلا  ةعجارم  تمت  دقف  يعولا  ريوطت  ثاحبأ 

.(B قحلملا رظنا   ) اهثيدحتو تالضعلا 
ءادهإلا

ءادهإلا
ةيناسنإلا حورلا  ريرحتل  سّركم  لمعلا  اذه 

يرشبلا لقعلا  لّبكت  يتلا  دويقلاو  دئادشلا  ةيدوبع  نم 
.ءاوس ٍّدح  ىلع  جراخلاو  لخادلا  نم 

ريدصت
ةديدجلا ثحبلا  تاينقت  حرشو  فاشكتسا  ةقباسلا  لامعألا  نم  فدهلا  ناك  دقل 
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تاربخلا كلذ  امب يف  ةايحلا ، يحانم  ةفاك  ىلع  هتاقيبطتو  يعولا  ىلإ  دنتست  يتلا 
ةقيقحلل يريرسلا  ملعلل  يلمعلا  رُّوطتلا  رهظأ  دقو  .ةيتاذلا  ةيحورلا  تازجنملاو 

ىلإ لوصولل  ةيهانتماللا  ةَّيناسنإلا  يعاسملا  هيجوتل  ٍةلصوبك  همادختسا  ةيناكمإ 
يرشبلا لقعلا  نأب  ةيعقاولا ، اهتبيكرت  ىضتقمب  ةقباسلا  تاساردلا  ّنيبت  امك  .ةقيقحلا 

هكردي يذلا  ملؤملا  عقاولا  وه  كلذو  فيزلا ، نم  ةقيقحلا  زييمت  ىلع  ٍرداق  ريغ 
ىلع ةاناعملا  رصتقت  ملو  .ًاحداف  روصقلاو  لهجلا  اذه  نمث  حبصأ  دقلو  ناسنإلا ،

باذعلا نم  ةلئاه  فونص  نم  اهلمكأب  ٍتاراضح  ةاناعم  ىلإ  اهتطخت  لب  دارفألا 
.توملاو مالآلاو 
بالطلا ةحلصم  مدخي  امب  صيصختلا  هجو  ىلع  يعولا  تايوتسم  رابتخا  متيس 

لالخ نمو  .اهنيعب  تاذلا  ريوطتب  نيمتهملاو  نيسّمحتملا  صاخشألاو  نييناحورلا 
يتلا ةددحملا  ئدابملا  زربت  اهزواجت  بجي  يتلا  تايوتسملاو  ةعونتملا  تابقعلا  ليلحت 

.اهسفن ءاقلت  نم  يحورلا  روطتلا  معدت 
ًالماش ًاليلحت  هنوك  نم  رثكأ  ًاَّيلمع  ًاعجرم  باتكلا  اذه  دعُي  بابسألا  هذهلو 
لباقم ةقيقحلا يف  باتك  نم  لوألا  مسقلاك   ) ةقباس ٍبتك  هميدقت يف  يذلاك مت 

، قباس ٍلمع  ىلإ  حِّملي  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  لاثملا ،) ليبس  ىلع  فيزلا 2005 
ريفوت ىلع  انلمع  امك  .ىرخأ  ًةرم  ةَّيساسألا  ئدابملا  ةيطغت  ىلع  لمعن  فوسف 

مهمامأ رفوتي  ام  لك  ةءارقل  نيمهنلا  نيطبحملا  صاخشألا  اهنع  ثحبي  يتلا  عيضاوملا 
، اهعاونأ فالتخا  ىلع  لمعلا  شرو  عيمج  روضحب  نيمتهملاو  هرداصم ، تعونت  امهم 
، ةجنفسإلاك تامولعملا  لك  بَّرشت  مهلقع  نأ  يأ   ) مهتُّنعتب مهظافتحا  عم 
!( رييغت يأ  نود  مهتيلقع  ىلع  نولازي  مهنكلو ال 
هنأب ودبي  اهلُّمحتل ، ًةبوعصو  ًاماليإ  رثكألا  يه  يعولا  نم  ايندلا  تايوتسملا  نأ  امب 
ةياغلل ايندلا  تايوتسملا  نم  اءدب  يعولا  ملس  ءاقتراب  أدبن  نأ  انل  لضفألا  نم 
رثكألا اوك  در  ةبوعصلا  ًةياغ يف  ربتعي  اهزواجت  نأب  ينعي  يتلاو ال  ًاماليإ ، دشألاو 
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هذه هب  ببستت  يذلا  ديدشلا  ملألا  نإف  كلذ  نم  سكعلا  ىلع  لب  ًاماليإ ،
.ةحارلا ءارو  ًايعس  ًامدق  صخشلا  ثح  ىلع  لمعي  ايندلا  تايوتسملا 

اوك ةيناسنإلا  ( will « ) ةدارإلا  » ىلع زيكرتلا  متي  يعولا  تايوتسم  زواجت  دنع 
ضعب ءاليإ  دقو مت  .يحورلا  لمعلا  فئاظولا يف  عيمج  نم  ًةَّيمهأ  رثكألا  ّدعُت 

لخدتلل ةوعدلا  يه  ةدارإلا  نأل  ىوصقلا ، اهتيمهأ  عم  بسانتي  امب  ةدارإلاب  مامتهالا 
.يهلإلا

ـة مدقم
داعبأو ٍةوق  وذ  وه  نوكتي  يعولاب  ىمسملا  راشتنالا  عساولا  ةينوكلا  ةقاطلا  لاجم  نإ 
ثعبني يذلا  ملاعلا » رون   » هنإ .ةَّيطخ  ريغ  ٍةروصب  ٌبكرمو  نمزلا  ءارو  ام  ةَّيئا  ال 
ةيطخلا هريباعت  ىلإ  ةيهانتماللا  ةيطخلا  ريغ  هتيلامتحا  نمو  حوضولا  ىلإ  ءافخلا  نم 

(. دودحملاو سوململا  يداملا  قاطنلا   ) قلخلا نع  فشكلاك 
اميفو ةدام ، لكش  ىلع  زربت  ةدودحملا  ريغ  االامتحاو  يعولل  يهانتماللا  لاا  ةوق 

ىلإ دوقي  ةداملا  عم  هئاقل  يعولل يف  لاجمك  يهلإلا  رونلا  نيب  ام  ةمءالملا  نإف  دعب 
ىلع يوطنت  ةداملا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  .ااذ  دحب  ةايحلا  ةقاطو  ةديرف  ٍةيعون  روهظ 

دوجولا لاجم  ىلإ  ءاقترالل  ةوقلا  وأ  ةيرطفلا  ةفصلا  ىلإ  رقتفت  اإف  ةريبك  تالامتحا 
نكمي نمو مث  نمزلا ،»  » دعب جتني  روطتلا  ىلإ  ةداملا  ةفاضإب  ةايحلا .» « ـ ىمسملا ب
ةداملاو ءاضفلاو  نمزلا  نأل  ًةجيتنو  ءاضف ،» « ـ لاب نمزلا  ىلإ  ةداملا  ةفاضإ  نع  ريبعتلا 

«. ةايحلا « ـ هنع ب َّربعُي  يذلا  يهلإلا  بناجلا  يتأي  ءاكذلا  قيرط  نع  اهزييمت  نكمي 
يعولا ىوتسم  دنع  اهتيبثت  دق مت  ةيهولألا  نوكل  ةجيتنك  ًاَّيلك  قثبنت  ةايحلا  هذهو 
.قلطملا ىوتسملا  وهو   1000
دوجولا لصأ  وه  يذلا  يعولا  دوجو  ىضتقمب  طقف  قلخلا  ىلإ  فرعتلا  نكمملا  نم 

نم يتلا  ةيهيدبلا  ةقيقحلا  وه  طيسبتلل  ةلباق  ريغ  ٍةروصب  يعولاف  اذكهو  .هتاذ 
٤



.يطخلا ريغل  يصخشلا  كاردإلا  قيرط  نع  يطخلاب  ساسحإلا  متي  اهلالخ 
ـم تي نأ  ـن  كمي ـة  قاطلل ةيجيرد  تايوت تـ ـ سم ــر  بع ــك  لذ ــد  عب ــي  عولا رو  ــ طتيو

سايقم مادختساب  كلذ  ما بـ ـ يقلا ـم  تي ـا  ملثم ةيب ، ـ سن تاّد  ـ شل ـًا  عبت اهجيرد  تـ
وأ ةيكرحلا  تانوكملا  تاذ  اهنم  ٌءاوس  ةقاطلا ، جاومأل  ىرخأ  سيياقم  ةَّيأ  وأ  ءوضلا 

ورهكلا فيطللاب  ىعدت  يتلا  ةريهشلا  تاقبطلا  نم  ةيسيطانغملا  وأ  ةيويدارلا 
.يسيطانغم

ةيويحلا ةقاطلا  مادختسا  ىلع  ًةدمتعم  ةيريرسلا  مولعلا  ترهظ  ماعلا 1970  يف 
هلك يف كلذ  ضخمتو  هتاذ ، دحب  يعولا  نم  دودحملا  ريغ  لاا  عم  االعافتو 

ءاجرأ عيمج  ةفورعم يف  دعب  اميف  تحبصأ  يتلا  يعولا  ططخمل  ةيرايعملا  تايوتسملا 
ءاَّرج ملاعلا 
لك ةديدع يف  ٍتارضاحم  نمضو  ٍةديدع  ٍتاغلب  بتكلا  نم  ةلسلس  نمض  اهضرع 

.ابوروأو ادنكو  ةدحتملا  تايالولا  نم 
اايوتسم عم  قفاوتي  امب  تاقبط  اهصيصخت يف  يتلا مت  تايوتسملا  فينصت  ثيح مت 

ريشي يذلا  ىوتسملا 1 ( نم  جردتي  يمتيراغول  سايقمل  ًاعبت  ًايددع  ةجردتملا  ةيقاطلا 
نكمملا ىلعألا  ىوتسملا  لِّثمي  يذلا  ىوتسملا 1000  ىلإ  ًالوصو  اهدوجو ) ىلإ 

ربع تاَّيصخشلا  ضعب  لبق  نم  هزارحإ  يذلاو مت  يرشبلا ، قاطنلا  نمض  ةقاطلل 
Great ما ــ ظعلا لسرلاب  ٍّيديلقت  ٍلكشب  مهيلإ  ةراشإلا  متت  نيذلاو  خيراتلا ،

حي ـ سملا دي  ـ سلاك ملا  ـ علا ــة فـي  ميظعلا نا  ــ يدألا وس  ــ سؤم ــم  هو ) Avatars
انشيركو ، Zoroaster ـت شدارزو ، Buddha اذو ـ بو ، Jesus Christ

ّيداعلا ِّيرشبلا  لقعلا  نع  ضيعتسي  يذلا  يهلإلا  دوجولاب  نيرّونتم  اوناك  نيذلا  (، Krishna
يتلاو ّيرهوج  ٍلكشب  ّيهلإلا  دوجولا  ىلع  لدت  يتلا   Self تاذلاب دودحملا  ّيطخلا 

Universal ينوكلا لقعلاب  يكيسالكلا  بدألا  اهيلإ يف  ةراشإلا  متت 
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.Mind
رظنا  ) ءاقترالا لالخ  نم  ةينانألا  تاذلا  لحم  ةينانألا  ريغ  تاذلا  لالحإ  متيو 

زنيكواه
.(Hawkins 1995،2001،2003

ريونتلاب ةرهاظلا  هذه  ةيمست  ىلع  حالطصالا  مت 
.«Enlightenment»

ىدحإ لعلو  ةقباس ، لامعأ  ةقيقحلل يف  ةيريرسلا  مولعلا  روهظ  حرش  دقل مت 
نم نكمي  يذلا  قلطملا  لثمي  هنأ  يه  يعولل  يهانتماللا  لاا  لوح  ةمهملا  تارابعلا 

مولعلا ةيلآلا  هذه  لثمتو  هيلإ ، اهبسن  متي  ٍتاجردب  رخآ  ٍءيش  لك  مييقت  هلالخ 
ةقاطو ناسنإلا  دنع  يبصعلا  زاهجلا  مدختست  يتلا  تالضعلا  رابتخال  ةَّيريرسلا  ةَّيحلا 

ةيساسأ ةادأك  ربإلاب  زخولا  ةقاط  ماظن  لالخ  نم  اهنع  ريبعتلا  متي  يتلا  ةايحلا 
ةيملعلا تاودألا  قيرط  نع  اهراركت  نكمي  يتلا ال  ةينقتلا   ) .ةَّيويحلا ةَّيساسحلا  سايقل 

ودغي امنيب  ًايوق ،»  » ناسنإلل يلضعلا  زاهجلا  حبصي  ةقيقحلا  روضحب  ةيحلا .) ريغ 
ةقيقحلا بايغ  لّثمي  يذلاو   ) لطابلا هجاوي  امدنع  ةضقانملا  ةلاحلا  يف  ًافيعض » »

ام ناعرس  يتلا  ةرباعلاو  ةعيرسلا  ةباجتسالا  يه  هذهو  ةسكاعملا .) ةلاحلا  سيلو 
.اهميدقت متي  يتلا  تازفحملل  ةقيقحلا  ةجرد  رهظت 

لااب روضحلا  يدمرسلاو  يوقلا  يهانتماللا  يعولا  لاجم  هيبشت  نكمي 
دعب لمعت  ةيئابرهك  ةنحشب  هفذق  متي  ام مل  ًانكاس  ىقبي  يذلا  يكيتاتسورهكلا 

ٍةيواسم ٍةنحش  ديلوتب  بيجتسي  يذلا  يكيتاتسورهكلا ، لاا  طيشنت  ىلع  كلذ 
موقي هتاذ ال  دحب  يكيتاتسورهكلا  لااف  ةيبطقلاب ، اهل  ٍةسكاعمو  ةميقلاب  ًامامت  اهل 
.طقف ليجستلاو  ةباجتسالا  ىوس  لعف  يأب 

وهف كلذبو  رمتسم ، يعولل  يدمرسلا  لاا  نإف  يكيتاتسورهكلا  لاجملل  ًافالخو 
لااو يف .ناكملاو  نمزلا  مدقت  عم  دوجوم  وه  ام  لك  وأ  ثدحي  ام  لك  لجسي 
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نم ًالدبو  ىرخأ ، ةفورعم  داعبأ  ةيأ  وأ  ناكملا  وأ  نامزلا  راطإ  جراخ  جردني  هتاذ  دح 
لاا نوكيو  اهلالخ ، نم  ريغتي  نأ  نود  نم  داعبألا  لك  مضي  وهف  كلذ 
قلطملا عم  ديرف  وحن  ىلع  قباطتيو  ملعلا  يلكو  ةردقلا  يلكو  دوجولا  َّيلك  يهانتماللا 

.ةنراقملل ةلباق  تانوكملا  وأ  تاروطتلا  عيمج  نأب 
لاا نمض  دبألا  ىلإ  اهليجست  متي  رطاوخلا  كلذ  امب يف  نوكلا  ءيش يف  لك 
.ناكم لك  يواستلاب يف  رضاحلا  يعولل  يدمرسلا 

جراخ عقي  لاا  نأل  يواستلاب  ٌرفوتم  اياونلاب  وأ  ًايدام  ناك  ٌءاوس  ثدحي  ام  لكو 
« كانه و» انه » « ـ لل دوجو  .ناكملاو ال  نامزلا  راطإ 

ٍلكشبو ًامئاد  ٌةرضاح  ةّيلكلا  ةليصحلا  ٍذئدعب .»  » وأ نآلا » « ـ دوجو لـل الو 
.ناكم لك  ٍواستم يف 

تايوتسملا مهف  لجأ  نم  ةياغلل  ٌّيعقاوو  ٌّيلمع  ٌليلد  وه  يعولا  ططخم  نإف  كلذلو 
مدقتلا وأ  ريونتلا  وأ  ّيحورلا  مُّدقتلا  قيقحتل  ًايعس  اهزواجت  متي  يك  يعولل  ةيروطتلا 
قيقحتل اهيلع  بلغتلا  بجي  يتلا  قئاوعلا  نع  ًايعقاو  ًاططخم  ًاضيأ  مدقي  امك  يتاذلا ،

ىلع طقف  لمعت  اهنكلو  ةقيقحلا  يسرت  تامييقتلاو ال  .يعولا  نم  لضفأ  تايوتسم 
.ةيفاضإ تاتابثإب  اهميعدت  عم  اهزيزعت 
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يعولا  مّلس  ةطيرخ 

انألا نم 200  ىندألا  مييقتلا  تايوتسم  لوألا : مسقلا 

يعولا روطت  ةماع : ةرظن 
ىلع يعولا  ءوشن  لحارم  زجون  نأ  ديفملا  نم  يعولل  ةيجيردتلا  تايوتسملا  مهفل 

ام لوأو  رشبلا ، دنع  هتئيه  ىلإ  ًالوصو  تاناويحلا  ةكلمم  لالخ  نم  هروطتو  انبكوك 
٨



« انأ « ـ لا حلطصم  ذخأي  .ةيرطفلا  اهدودحب  انألا  روطت  وه  مامتهالا  هيلع  زكرنس 
يسفنلا ليلحتلا  ةقيرطو  سفنلا  ملع  هلثمي يف  اّمع  يحورلا  لمعلا  ًافلتخم يف  ىنعم   ego

Sigmund ديورف دنومغيس  وأ   Carl Jung غنج لراك  اهعضو  يتلا  تايرظنلاو 
.ًاقحال امهنيب  تافالتخالا  حيضوت  ىلع  لمعنسو  ، Freud
ثرإلا لِّكشت  يهف  ّودع ، اأ  ىلع  اهيلإ  رظنلاب  انألا  ىلع  بلغتلا  نكمي  ال 

مهف لالخ  نمو  .اهدويق  بدنيل  ٌدحأ  شاع  امل  اهالول  يتلاو  صخشلل ، يجولويبلا 
ٍردق ىلع  اأ  ىلع  اهيلإ  رظنلا  نكمي  ءاقبلا  لجأ  نم  ةيرهوجلا  اهتيمهأو  انألا  لصأ 

ٍةيفطاع لكاشم  بّبستتو يف  ًةحماج  حبصت  نأل  ٌةضرع  اأ  الإ  ةدئافلا ، نم  ٍلئاه 
.اهزواجت وأ  اهّلح  ىلع  لمعلا  متي  ام مل  ٍةيحورو  ٍةيسفنو 
ةَّيهولألا نع  ٍريبعتكو  ةداملا  عم  ااذ  يعولا  ةقاط  تلعافت  ّيلجلا  ىلإ  ِّيفخلا  نم 

ةايحلا يف نع  تاناويحلا  ريباعت  تناك  .لعافتلا  كلذ  لالخ  نم  ةايحلا  تأشن 
ٍّيرطف ٍّيلخاد  ٍردصم  ىلع  يوتحت  نكت  ملو  ةَّيئادبلا ، ًةياغ يف  ةيلوألا  اهلاكشأ 
ءاقبلا نإف  كلذلو  ةقاطلل ،

.جرا لـم ـ خلا ـة مـن  قاطلا با  ـ ستكا ـى  لع فقو  ـ تي نا  ةا كـ ـ يحلا ـد  يق ــى  لع
( ليفورولكلا  ) رو ـ ضخيلا نو  ـ كل ًار  ـ ظن تا  ـ بنلا ـة  كلمم ًةل فـي  ـ ضعم ـر  مألا ـن  كي
يف ةمزاللا ، ةيئايميكلا  تايلمعلا  ىلإ  ةَّيسمشلا  ةقاطلا  ليوحت  ىلع  ًايئاقلت  لمعي 

دقو اهتئيب ، نم  اهمزلي  ام  ىلع  لوصحلا  ةيناويحلا  ةايحلا  ىلع  بترتي  ناك  هنأ  نيح 
لازي يذلاو ال  انأ ، لل ـ يساسألا  رهوجلل  دعب  اميف  سيسأتلا  ىلع  أدبملا  اذه  لمع 

عم سفانتلاو  عازتنالاو  بسكلاو  ةَّيصخشلا  ةحلصملا  نمض  ًىوتحم  ٍّيسيئر  ٍلكشب 
ـ لل نإف  ةَّيمهألا  نم  وحن  ىلعو  كلذ  عمو  ءاقبلا ، ليبس  ىرخألا يف  ةيحلا  تانئاكلا 

.مُّلعتلا يلاتلابو  ثحبلاو  لوضفلاك  صئاصخ  ًاضيأ  انأ 
يذلا ءاكذلا  ةيعون  ديقعتل  ًارظن  ًاديقعت  رثكأ  ءاقبلا  تايلآ  تحبصأ  ومنلا  روطت  عم 
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اهتلماكمو اهتنراقمو  اهتجلاعمو  اهنيزختو  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  هتطساوب  متي 
ساسأ يه  ةظحالملا  هذهو  تاقبط ، لكش  ىلع  اهتمكارمو  اهضعب  عم  اهطبارتو 

ةَّيأ بلطتت  يتلا ال  « Intelligent Design « » يكذلا ميمصتلا   » ةيرظن
يتأت ةايحلا  ةقاطل  ةيرطفلا  ةصاخلا  نأ  ىلع  دكؤت  يهف  قلاخلا ، وأ  ةيهولألا  نع  ٍةَّيضرف 
ىلع ةردقلا  اهيدل  نوكيو  تامولعملا ، ىلع  لوصحلا  متي  ثيح  ةربخلا ، لالخ  نم 

.ةديازتملا تاديقعتلل  ةقباطمبو  ةرمتسم  ٍةلماكتم  ٍةيلمعب  اهتجلاعم 
ليثمت متي  امدنعو  ًارُّوطت ، رثكأو  ًاَّيقر  رثكأ  ًالاكشأ  تذختاو  كلذ  دعب  ةايحلا  تروطت 
.ًةيلج ناويحلا  ةكلمم  هريباعت يف  حبصتس  نمزلل  ًاعبت  ٍّيمحلم  ططخمب  روطتلا  اذه 
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حيضوتلل  فيزلا » لباقم  ةقيقحلا يف   » باتك نم  سبتقم  يلاتلا  لكشلا  )
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نم ىندألا  يعولا  تايوتسم  دنع  سارتفالاب  ةايحلا  فصو  نكمي  هنأب  ملا 
ُ

ظحال نم 
باسح ىلع  ةقاطلا  باستكا  متي  ثيح  رويطلا ،) مظعم  ءانثتساب  ىوتسملا 200 (

ىلع نيرخآلا  ىلإ  رظنلا  متيسف  تابستكملا  ىلع  دمتعي  ءاقبلا  نأ  امبو  نيرخآلا ،
ني ـ لمتحم ًءاد  ـ عأ نير  ــ خآلا را  ــ بتعال ًار  ــ ظنو .ءاد  ــ عأو ٌمو  ــ صخو نوسفانم  مأ 
ةي ـ سفانتلاو كُّل  ـ متلا ـل  ثم تايم  ـ ست ةثيد  ـ حلا ـة  غللا مه فـي  ـ يلع ـق  لطي

.ةَّيشحوو ٍةيناودعو  ٍةيساق  ريباعتبو  ةموصخلاو 
روهظ ببسب  كلذو  ًالادتعا  رثكألا  ىلإ  ٌلوحت  ثدحي  يعولا 200  ىوتسم  دنع 

.موحللا تالكآ  ىلإ  ةفاضإلاب  ًاضيأ  بشعلا  تالكآ 
، ًامغانت رثكأ  ةايحلا  ةعيبط  حبصت  هقوف  امو  يعولل  ىوتسملا 200  نم  ًءادتباو 

جامدنالاو ءالولا  بسكو  نيرخآلاب  مامتهالا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  مألا ، ةيانع  رهظتو 
ةبارقلاب ةيرشبلا  ةعيبطلا  دعب يف  اميف  هيلع  قلطُأ  ام  تايادب  رهظتو  نيرخآلا ، عم 

ـة مـن عوما نوا  ـ عتو ـة  يجوزلا ــة  طبارلاو ة  ــ لئاعلاو ــب  عللاو ة  ــ يعامتجالا ةئشنتلاو 
.ةيعمتا ةط  ـ شنألا ءادأ  لال  ءاقبلا مـن خـ ٍةكرت كـ ـ شم ٍفاد  ـ هأ ـل  جأ
تاناويحلا ةكلمم 
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جاتحت نيفرط ال  دوجو  عم  نيمدقلا  تاوذ  تاناويحلا  ترهظ  روطتلا  رارمتسا  عمو 
ةراهمب نيرحلا  نيفرطلا  روطت  ىلإ  ًةبصتنم  اهفوقو  ىدأ  دقو  اهلقنت ، امهيلإ يف 

.تاودألا ةعانص  فرح  ريوطت  ديلا يف  ماإ  رُّوطت  مهاس  املثم  طيسبلا ، بيردتلا 
رجح ةباثمب  يهبجلا  لبق  صفلاو  غامدلا  ةمدقم  زورب  نع  جتانلا  ديازتملا  ديقعتلا  ناك 
نإف ةيناويحلا  زئارغلا  ةبلغ  ببسبو  كلذ  نم  مغرلابو  يناسنإلا ، ءاكذلا  ساسألا يف 
ًاعبات يهبجلا  لبق  صفلا  حبصأ  اذكهو  ٍةيئادب ، ٍةزيرغك  ٍّيساسأ  لكشب  لمعي  ءاكذلا 

لثمي رُّوطتلا  نإف  ةيضَرَعلا  ةظحالملا  نم  ىتح  حضتي  امكو  .يناويحلا  ءاقبلا  تازِّفحمل 
.هتاذ ءيشلا  نالثمي  امأل  رُّوطتلا  يه  قلخلل  ةيساسألا  ةصاخلاو  قلخلا ،

Lucy يسول » « ـ ًاءدب ب رُّوطتلا  ةرجش  معارب  نم  ٍمعربك  يئادبلا  ناسنإلا  رهظ 
ناسنإ ٍةليوط  ٍةرتفب  كلذ  عبت  مث  ةَّيضرفلا ، بسحب  ماع  نييالم  ةثالث  لبق 

Cro- نونغامورك » بصتنملا Neanderthal و« لاتريدناين » »
ام ًاعيمج  مهدنع  يعولا  ىوتسم  حوارتيو  .مهريغو  ، Homo وموه » Magnon و«

ايقيرفأ رهظ يف  ةيضاملا ، ٍةنس   600.000 لا ـ ةرتف  لالخو  ًابيرقت ، نيب 80 و85 
« لوألا لقاعلا  ناسنإلا   » وأ ثيدحلا  ناسنإلل  لمتحملا  فلسلا 

نيب ام  ًاضيأ  حوارت  يعو  ىوتسم  عم   Homo sapiens idelta
80 و85.
ةيسجرنلا بـ رهوج  اهرابتعا  ىلع  ناسنإلا  ةيئادبلا يف  انألا  رارمتسا  ىلإ  راشي 

ةيئادب رارمتسا  ىلع  نم 200  لقألا  مييقتلا  تايوتسم  لدت يف  يتلاو  ةينانألا ،» »
ءادعأ مأ  ىلع  نيرخآلل  رظنلاو  نيرخآلا ، قوقحب  فافختسالاو  ةيتاذلا ، ةحلصملا 

ةمالسلا يعاودل  تاعومجم  نمض  رشبلا  لتكتي  .ءافلحك  سيلو  نوسفانمو 
لكشتل ةيعيبطلا  ةجيتنلا  ىرخأ  ةرم  ناك  يذلا  لدابتلاو  نواعتلا  دئاوف  نوفشتكيو 
.رويطلا ةكلممو  تاييدثلا  ةكلمم  تاناويحلا يف  تالئاعو  تاعامجلاو  تاعوما 
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اذوب هيف  دلو  يذلا  نمزلا  يفف  ءطبب ، رشبلا  دنع  يعولا  مييقت  تايوتسم  تروطت 
مث مييقتلا 90 ، ىوتسم  دنع  عقي  هعمجأب  ّيرشبلا  سنجلل  ّيعمجلا  يعولا  ناك 

ًايجيردت روطتو  حيسملا ، ديسلا  ةدالو  دنع  ىوتسم 100  ـ لا ىلإ  كلذ  دعب  عفترا 
دنع رقتسا  ثيح  ىوتسملا 190 ، ىلإ  لصيل  ةيناثلا  ةيفلألا  لالخ  ءيطب  ٍلكشبو 
ةرتف لالخ  كلذ  دعبو  ماع 1980 . تايا  ىتح  نورق  ةدعل  ىوتسملا  اذه 

ماع 1980 تايا  يقفاوتلا Harmonic Convergence يف  براقتلا 
اذه دنع  يقب  ثيح  نيب 205-204 ، ام  ىلإ  نم 190  ىوتسملا  اذه  زفق 
ىلإ نم 205  ٍّيئاجف  ٍلكشب  زفقيل  ماعل 2003  يناثلا  نيرشت  رهش  ىتح  ىوتسملا 
نم ةئملاب  نوعبسو  ةينامث  ةبارق  جردني  رضاحلا  تقولا  يفو  دنع 207 . يلاحلا  هاوتسم 

ةعست لِّكشي  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  يعولا 200 ، ىوتسم  تحت  اهلك  ةيرشبلا 
براقي امل  يعولا  ىوتسم  نأ  نمكت يف  ةيمهألا  نإف  اكيرمأ ، طقف يف  ةئملاب  نيعبرأو 
نوعقي مهف  كلذلو  ىوتسملا 200 ، نود  لازي  ام  ملاعلا  ناكس  نم  ةئملاب  نينامث 

هب انيفاوت  ام  كلذو   ) تايكولسلاو عفاودلاو  ةيئادبلا  ةيناويحلا  زئارغلا  ةرطيس  تحت 
(. ةيئاسملا رابخألا  تارشن 

ىوتسملا نأ  وه  هاندأ ) نيبملا   ) يعولا جردت  سايقم  ىلع  ةيسيئرلا  تالالدلا  نم 
، لطابلاو قحلا  نيب  ام  زّيمي  يذلا  وه  جرحلا 200 

مدقتت يتلاو  مييقتلا 200  ىوتسم  قوف  ةعقاولا  تايوتسملا  نإف  ببسلا  اذهلو 
تحت ةعقاولا  تايوتسملا  نأ  نيح  يف  ةطلسلا ، تايوتسم  ىلع  لدت  ًايمتيراغول 

وأ ةيداملا ، وأ  اهنم ، ةيفطاعلا  ءاوس  ةوقلا  ىلع  دامتعالا  ىلع  لدت  ىوتسملا 200 
: روثأملا لوقلاب  زيامتلا  اذه  ىلع  ةلالدلا  نكميو  اهلكش ، ناك  ًاَّيأ  وأ  ةيعامتجالا ،
(. ةوقلا يأ   ) فيسلا نم  ًاريثأت  ُّدشأ  ايجولويديألا ) يأ   ) ملقلا نأب 

يكيتامارد ٍلكشب  ًاضيأ  ريغتت  غامدلا  ايجولويزيف  نأ  ةيمهألا  نم  ريبك  ٍوحن  ىلعو 
، ةايحلا ةعيبط  هدنع  ريغتت  يذلا  ىوتسملا  لكشي  يذلاو  يعولا 200 ، ىوتسم  دنع 
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، فيلألا ىلإ  سرتفملا  نم  ًاضيأ  تاناويحلا  ةكلمم  لب يف  بسحو  رشبلا  دنع  سيل 
ٍلكشب مداعسو  مهئاقبو  نيرخآلا  ةيهافرب  مامتهالا  زوربب  هنع  ريبعتلا  متي  ام  وهو 

ومنلا روطت  دئاوف  حوضوب  يلاتلا  ططخملا  نيبيو  .صخشلا  تاذب  مامتهالا  نم  ربكأ 
.مامتهالاو يحورلا 
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لالخ نم  ةيلاتلا  لوصفلا  نم  لصف  لك  انألا يف  تايمانيد  نم  ققحتلا  متيسو 
.ليصفتلا نم  ديزمب  عوضوملا  اذه  حيضوت  يلاتلابو  نيعم ، ًىوتسم  عم  اهقباطت 

سأيلا راعلا : لوألا : لصفلا 
) نود امو  مييقتلا ٢٠  تايوتسم  )

ةمدقم
ٍراحتنا ةلواحمك  هرايتخا  نكمي  يذلا  توملا  ٍرطخ  ٍوحن  ىلع  براقي  ىوتسملا  اذه 

دمأ ةلاطإل  ٍتاوطخ  ذاختا  لشفلل يف  ًارظن  هرايتخا  متي  رثكأ  ٍةقدب  وأ  دَّمعتُم ،
وه ٍثداح  ةجيتن  وأ  لامهإلا  وأ  ةالابماللا  وأ  ريصقتلا  نع  مجانلا  توملاو  .ةايحلا 
«، هجولا ءام  نادقف   » هفلخي يذلا  ملألا  كردن  انعيمج  .ىوتسملا  اذه  دنع  ٌعئاش  ٌرمأ 

مهسوؤر نوئطأطي  سانلا  لعجي  راعلا  .لّفغملا  رهظمب  روهظلا  وأ  ةعمسلا ، هيوشت  وأ 
ءاصقإلا .سانلل  نييئرم  ريغ  اوناك  مأ  ول  نينمتم  نيرخآلا  نع  نيدعتبم  نوُّلسنيو 
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، راعلل يديلقتلا  مزالملا  وه 
ًائفاكم ءاصقإلا  دعي  يرشبلا  عونلا  لوصأ  ربتعت  يتلا  ةيئادبلا  تاعمتا  يفو 
.لشفلا وأ  ضفرلا  وأ  ذبنلا  نم  فوخلا  ساسأ  وهو  توملل ،

وأ ةيدسجلا  ٌءاوس  ةلماعملا  ةءاسإ  وأ  لامهإلاك  ىلوألا  ةيتايحلا  براجتلا  دوقت 
هذه لح  متي  ام مل  ةايحلا  ىدم  ةيصخشلا  فارحناو  راعلا  ىلإ  ةيسنجلا  وأ  ةيفطاعلا 
ٌرمدم راعلاو  .باصُعلا  دلوي  راعلا  نإف  ديورف  ىري  امكو  .قحال  تقو  اياضقلا يف 
ًةضرع صخشلا  لعجي  امم  تاذلا  مارتحا  ّيندتل  ًةجيتن  ةّيسفنلاو  ةّيفطاعلا  ةحصلل 
ةلزعنمو ةلوجخ  ةيصخش  يه  ةحوضفملا  ةيصخشلاو  .يدسج  ٍضرمب  ةباصإلل 
.ااذل ةصقتنم  ةيئاوطناو 
نيذلا لافطألاو  ةاسق ، هاياحض  حبصي  ام  ًابلاغو  ةوسقلل  ةليسوك  راعلا  مدختسيو 
مهضعب عم  لماعتلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةوسقب  تاناويحلا  نولماعي  راعلا  نم  نوناعي 
ٌصاخشأ مه  طقف  ىوتسملا 20  دنع  مهيعو  عقي  نيذلا  صاخشألا  .ًاضيأ  ٍةوسقب 

ىلإ ةفاضإلاب  ةّينظ ، ٍةعيبط  ىلع  ةيوطنملا  تاسولهلل  ًةضرع  نونوكيو  نورطخ ،
مئارج نوبكتري  دق  وأ  ناهُّذلاب  ًاباصم  مهنم  ضعبلا  حبصيو  ةمظعلا ، نونج 

.ذوذشلا
تّنعتلاو ةيلامكلاب  كلذ  نع  نوضّوعي  راعلا  مهنم  لان  نيذلا  صاخشألا  ضعب 

ـك لذ ــى  لع ةريه  ــ شلا ــة  لثمألا نمو  .مدايق  نكمملا  نمو  نيبصعتم  نوحبصيو 
مهرا ـ عب نو  ـ قليو ـة ، يلهألا ـن  مألا تاعا  ـ مج نولك  ـ شي نيذ  ـ لا ـًا  يقالخأ نودّد  ـ شتملا

مهل غِّوسي  امب  ًاقحال  نورعشي  مهلعجي  امم  نيرخآلا  ـى  لع ـي  عاواللا يتاذ  ـ لا
راعلا نم  ًاقالطنا  مهلاعفأ  نوحافسلا  بكتري  ام  ًابلاغو  .مهتمجاهم  ةَّيعورشم 

نأ امبو  تائيسلا .»  » ءاسنلا ةبقاعم  ةعيرذ  تحت  ةّيسنجلا  تايقالخألاو  ةيهاركلاو 
رعاشملل ةَّيساسحلا  روهظب  ببستي  وهف  لماكلاب  ةَّيصخشلا  ىوتسم  طقسي  راعلا 
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ٍلكشب بنذلاب  روعشلاو  بضغلاو  رخفلا  زربي  ام  ًابلاغ  كلذلو  ىرخألا ، ةَّيبلسلا 
.فئاز

ًايريرس
للشلاب ببستي  نأ  نكمي  يذلا  يعولا  نم  ريطخ  ىوتسم  وه  ديدشلا  بائتكالا 

ثدحي لب  بسحو  دارفألا  ىوتسم  ىلع  كلذ  ثودح  رصتقي  الو  ةايحلا ، ددهيو 
ىتح وأ  مالابمال  ببسب  نوتومي  نيذلا  سانلا  نم  ٍةريبك  ٍتاعومجم  نمض  ًاضيأ 

.راحتنالاب
ٌميحجو ال ٍطابحإ  ةلاح  هنأب  هفصو  متي  كلذلو  لمألا  نادقفو  زجعلاب  سأيلا  زيمتي 
ريغ راحتنالا  ىلع  مادقإلا  نأ  الإ  ةايحلا  ةبغرلا يف  نادقف  نم  مغرلابو  هلُّمحت ، نكمي 
نم لعفنملا  راحتنالا  ثدحيو  .ةقاطلا  دوجو  مدعل  ًارظن  سفنلا  ةرارق  ىتح يف  نكمم 
نم ضيقنلا  ىلعو  ةيداملا ، تاجايتحالاب  دوزتلا  وأ  ماعطلا  لوانت  نع  زجعلا  لالخ 

ديزملا بسكيو  ةبآكلل ، ةديدشلا  ةالابماللا  ةلاح  نم  صخشلا  جرخي  امدنع  كلذ 
ةقرافملا حضوي  ام  وهو  راحتنالا ، ىلع  مادقإلا  ىلع  ًارداق  اهنيح  حبصي  ةقاطلا  نم 
راحتنالا ببس »  » يه يتلاو  ةبآكلل ، ًاداضم  لكشت  امبر  يتلا  ةضماغلا  ةيريرسلا 

ٍةينمز ةرتفل  ايريرس  ةفورعم  ةرهاظلا  هذه  تناك  .نيقهارملاو  لافطألا  دنع  ًاصوصخو 
ةالابماللاو ةبآكلا  ةلاح  أدبت  امدنع  .بائتكالا  تاداضم  رفوت  تقبس  ةليوط 
.راحتنالل ةمزاللا  ةقاطلا  اهيف  لكشتت  يتلا  ناجيهلا  ضافخنا  ةلحرم  أشنت  رُّوطتلاب ،

تحت ىضرملا  عضو  متي  ناك  بائتكالا  تاداضم  روهظ  تقبس  تاونس  ةدع  لبق 
ىلإ ةالابماللا  نم  مهتلاح  اهيف  روطتت »  » تناك يتلا  تارتفلا  لالخ  ةديدش  ةباقر 

.((Hawkins، 2005 ، ) زنيكواه 2005  ) ناجيهلا
ةديدش ةيناودع  اهنع  جتني  نأ  نكمي  يتلاو  تاذلا ، ةيهاركل  ٌساكعنا  وه  ًاضيأ  راعلا 
ًةبسن نأب  ركذلاب  ٌريدجو  جراخلل ، ةيهاركلا  كلت  هيجوت  متي  امدنع  ةلتاق  ىتح  وأ 
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مهئالمز دض  مهمئارج  باكتراب  اوماق  نيذلا  يعولا  يدقاف  ةلتقلا  نم  ًةريبك  ًةيوئم 
.بائتكالا تاداضم  نوطاعتي  نيذلا  ةمئاق  ىلع  نيجردملا  نم  اوناك  سرادملا  يف 

نم ةضفخنم  تايوتسم  عم  غامدلا  ايجولويزيف  ةيسيئر يف  تاريغتب  بائتكالا  قفارتي 
يعيبطلا ليملاو  .نينوتوريس  لاو ـ نيرفنيبرون  لاك ـ ةجرحلا  ةيبصعلا  تالايسلا 

، ةَّيلئاع نوكت  نايحألا  بلغأ  يفو  ةَّيوق  ةَّيردقو  ةينيج  لماوع  نمضتي  بائتكالل 
ثلث نأ  ىلإ  لصوتلا  دقو مت  لوحكلا ، ىلع  نامدإلا  ةيلباقب  اضيأ  طبتري  امك 

بائتكالا نم  ةدشلا  ةطسوتم  وأ  ةريطخ  تاجرد  مهيدل  نوكي  لقألا  ىلع  نيقهارملا 
.مايح تارتف  ضعب  يف 
ٍلكشبو ةيفارتحالا ، ةدعاسملا  ميدقت  ًةداع  بائتكالا  يعدتسي  ةيريرسلا  ةيحانلا  نم 
راحتنالا رداوبو  يقيقحلا  راحتنالا  نيب  ام  قيرفتلا  بعصلا  نم  هنإف  ًاديقعت  رثكأ 

ًةداع يوطنت  ةفلتخم  لكاشم  نع  ةئشانلا  تاديدهتلا  وأ  ًايبسن ، ٍلكشب  ًارتاوت  رثكألا 
.نئاغض نم  اهنع  جتني  امو  صاخشألا  نيب  ام  تاقالعلا  ىلع 

، ةصاخ ٍفورظ  ةريطخلا يف  تاجردلا  تاذ  بائتكالا  تالاح  ةفداصم  نكميو 
وأ يسفنلا ، بيبطلا  ةدعاسمل  ةجاحلا  ىلإ  يلعف  ٍلكشب  ريشت  تالاحلا  كلت  نكلو 
ةلاح قفارتت  ام  ًاريثكو  .معدلاو  ةيامحلا  ريفوت  نع  ًالضف  ةيفارتحالا  ةيريرسلا  ةدعاسملا 

نادقف تالاحب  ةلزعلا  نم  ةلاح  نوشيعي  نيذلا  نيديحولا  صاخشألا  دنع  بائتكالا 
نييداعلا سانلا  عمو  نسلا  رابك  عم  هتاذ  رمألا  ثدحيو  ةايحلا ، ةبغرلاو يف  لمألا 
قالطلاك ًايسفن ، مهفازنتسا  ىلإ  تدأ  يتلا  ديدّشلا  رُّتوَّتلا  نم  ٍتارتفب  اورم  نيذلا 

، ةيلام ثراوكل  ضرعتلا  وأ  ًالثم 
يسيئرلا ببسلا  وه  راحتنالاو  .ااذ  دحب  ىسألا  تالاح  وأ  ةبحألا ، ضعب  دقف  وأ 
.نيقهارملا نيب  توملل 

اهلاح يف ٍةيفطاعو  ٍةيلقعو  ٍةيدام  تانوكم  ىلع  ةيساسألا  ةيفطاعلا  لكاشملا  لمتشت 
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ةّيعا ـ متجاو ةّيصخ  ــل شـ ماوع كانه  نوكت  دقو  ىرخألا ، ضارمألا  لاح  كلذ 
ـة جلاعم اه  ـ نم يفا  ـ عتلا ـب  لطتي ـي  تلاو ةيرد ، ـ قلا تار  ـ ثؤملا ـًال عـن  ضف ةّيفا  ـ ضإ
ودبت يف يتلا  ةيدسجلا  لكاشملل  نوكي  دقو  .اهعيمج  وأ  ـل  ماوعلا هذ  ـض هـ عب

ىفاعت دقل   ) .يسيئرلا اهماهسإ  صَّخشملا  ريغ  مدلا  ركس  ضافخناك  ًةطيسب  اهرهاظ 
لشفلا يف عجريو  ركسلا .) بنجت  قيرط  نع  ةطاسبب  بائتكالا  ىضرم  نم  ديدعلا 
نم  ) رورغلا ىلإ  تالاحلا  نم  ٍريثك  اهلوبق يف  وأ  ةبسانملا  ةدعاسملا  نع  ثحبلا 
نم  ) لهجلا ببسب  ةطاسبب  وأ  ةيسفنلا ،) ةيحانلا  نم   ) راكنإلاو ةيحورلا ) ةيحانلا 
نيب ام  طبرت  يتلا  تاقالعلا  ىلع  جازملا  تابلقت  رثؤت  مث  ةيردقلا .) ةيحانلا 

ةبكترملا يف مئارجلاو  تانحاشملا  لاثملا  ليبس  ىلع   ) مهنم نيفظوملا  ىتحو  صاخشألا 
عيمج نم  يفاعتلاو  ةمهاسملا  لماوعلا  عيمج  صحفت  نكمي  عضاوتلاب  لمعلا .) عقاوم 
ىلع ًادامتعا  ةيفاعتملا  تاعوما  نم  نيبتي  امك  ةلتاقلا ، هبشو  ةريطخلا  تالاحلا 

.يحورلا بناجلا 

توملا ةيبذاج 
هنإف هنم ، نورفنيو  توملا  نوشخي  سانلا  عيمج  نأب  عئاشلا  ضارتفالا  نم  مغرلا  ىلع 
ءاإل  ) ٍرغم ٌلماع  هنأ  ىلع  تالاحلا  ضعب  ًاضيأ يف  توملل  رظني  ةقرافمللو 

هيف ٍغلابم  ٍليثمتك  وأ  ةلوطبلاو ، ةيحضتلا  وأ  ماقتنالل  ٍّيماتخ  ٍلمعك  وأ  ةاناعملا ،)
ًارظن هب  لافتحالا  متي  يذلا  توملا » ةيسنامور   » اضيأ كانهو  .تاذلا  ىلع  ةقفشلل 

(. تييلوجو ويمور  لثم  لايخلاو ، اربوألاو  ريطاسألاك   ) يماردلا هرهوجل 
، قابّسلا رامضمو  ةزرابملا ، لالخ  نم  ينامورلا  جردملا  تابنج  ُّمعت  توملا  ةراثإ 

ةفزاا بلطتي  ٍبذج  لماع  اضيأ  توملاب » ثبعلا   » دعي امك  .ةيبرحلا  لامعألاو 
نم نوكملا  مشولاو  ةيرانلا ، تاجاردلا  يقئاس  تارتس  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ةديدشلا
(. نيتبلاصتم نيتمظع  اهتحت  ٍةمجمج 
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ًايمسر يف هب  لافتحالا  متيو  يراك ) - يراه  ) ًاضيأ ًايرئاعش  توملا  نوكي  نأ  نكميو 
.ةيمسر ٍةيزئانج  بكاوم  لويخلا يف  ةطساوب  ٍءطبب  توباتلا  اهيف  ُّرُجي  ٍةبيهم  ٍتازانج 

« سوتاناث  » ًاحالطصا ىمست  يتلا  ةيرهوجلا  توملا  ةزيرغ  نأب  ديورف  ضرتفي 
eros سوريإ »  » نم ضيقنلا  ىلع  يهو  ) Thanatos

ثيح يرطفلا ، يعواللا  قامعأ  ًةنيفد يف  نوكت  يتلاو  ةايحلا ،) ةزيرغ  لثمت  يتلا 
لثم  ) يدئاقعلا خيسرتلا  قيرط  نع  هزيزعت  متي  نأ  نكمي  يذلا  لمتحملا  ريثأتلا  سرامت 

يلاحلا تقولا  يفو  يعامجلا .) راحتنالا  سقطو  نييراحتنالاو ، زاكيماكلا ، نيرايطلا 
نيفرطتملا فوفص  نمض  نيسمحتملا  نيعوطتملا  نم  ٌةليوط  ٍراظتنا  ةمئاق  كانه 

ًءانبو ةايحلا .)» توملا ال  سدقن  نحن  : » ندال نب  ةماسأ  لاق  امك   ) نييمالسإلا
لبق نم  اهميظعت  متي  يتلا  توملا » ةدابع  « ـ فرعُي ب ام  رهظ  مّدقت  ام  ىلع 
لب بسحو ، راحتنالل  سيل  مهجاردتسا  متي  نيذلا  رثأتلا  يعيرس  جَّذسلا  بابشلا 
نم ديدعلا  كانه  ناك  امك  ًاضيأ ، ءايربألا  قحب  يعامجلا  لتقلا  مئارج  باكترالو 

جَرخملل نوكي  اذكهو ، .ةيناثلا  ةيملاعلا  برحلا  لالخ  زاكيماكلا  نيعوطتملا 
ًاعويش رثكألا  تالاحلا  يفو  اماردلا ، قيربو  اهعون  نم  ٌةديرف  ٌةيبذاج  يكيتاماردلا 
.لمألا وأ  ةقثلا  نادقف  ىلإ  يدؤي  يذلا  همكارتو  سأيلا  لعفب  راحتنالا  ثدحي 

ملظملا حورلا  ليل  ًايحور :
ٌماع ٌروعش  امهنع  جتني  سأيلا  ىلإ  عونخلاو  هنع  هللا  يلختب  ءرملا  روعش  ةلاح  نإ 

ايندلا تايوتسملا  رابتخا  لثامي  نمزلا  رابتخال  ًالوحت  نمضتي  دقو  بائتكالاب ،
«. انه نولخادلا  اهيأ  مكل  لمأ  ال  : » هلوقب ( Dante  ) يتناد اهفصو  يتلا  ميحجلل 

، دها ّيلخادلا  ّيحورلا  لمعلل  ٍةجيتنك  ًةَّيلاقتنا  ًةلحرم  اضيأ  ةلاحلا  هذه  نوكت  دق 
حايرلا جاردأ  هلك  مهرَذَحب  نوقلي  نيذلا  نيرصانملا  ىدل  صاخ  ٍلكشبو 

هدنع رصانملا  رعشي  يذلا  يعولا  كلذ  ًاقمع ، يعولا  تايوتسم  رثكأ  نوفشكتسيو 
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هذه لثمت  دقف  اذكهو ، .كوكشلا  عيمج  ةلازإو  انألا  نع  يلختلا  يرورضلا  نم  هنأ 
لماكلا يلختلا  لبق  ةيحورلا  ةقيقحلل  ةيلخادلا  ةيلعافلا  ىلإ  لوصولل  ةجاحلا  ةلاحلا 
.اهسفن انألا  نع 
اهكلسي يتلا  قيرطلا  ااذ  يه  نوكت  نأ  نكمي  قيرطلا  هذه  نأ  رمألا  بيرغلاو يف 

هيدل هنأ  ىتح  وأ  ًاحيحص ، هللا  دوجو  مدع  ناك  اذإ  ام  تبثي  يذلا  سَّركملا  دحلملا 
مدقلا ئطوم  لثمي  نأ  نكمي  ديدشلا  يحورلا  بائتكالا  .ًايح  ءاقبلا  ىلع  ةردقلا 

انأ لل ـ ُّيساسألا  مهولا  .ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  لجأ  نم  اهلاضن  انأ يف  لل ـ ريخألا 
ليللا  » هنأب فصوي  ام  نإف  اذكهو  هدوجو ، نود  وأ  هللا  دوجوب  ٌعقاو  توملا  نأ  وه 

.انأ لل ـ ملظملا  ليللا  عقاولا  وه يف  حورلل » ملظملا 
عم اهقُّلعت  نع  اهيلختل  ٍةجيتنكو  ةعقوتم  ريغ  انأ  لا ـ رهوج  عم  ةهجاوملا  نوكت  دق 
.هللا نع  تارّوصتلاو  ةفئازلا  ةيحورلا  وأ  ةينيدلا  تادقتعملاب  زازتعالاو  انأ  لا ـ ماهوأ 
باوبأ قرط   ) نيديدشلا عُّرضتلا  وأ  لُّسوتلل  هللا  بيجتسي  لاثملا  ليبس  ىلع 

، بر اي  (: » ءامسلا
«. كليبس يناعأ يف  مك  رظنا 

ّيحورلا مدقتلا  ىلع  ًةلالد  لّكشي  ام  ًابلاغ  حورلل  ملظملا  ليللا  نإف  ضقانتم  ٍلكشبو 
ـ لا يه  لب  ةملظلا  يف  ايلعلا ) تاذلا   ) حورلا نأب  ٍحيحص  ريغ  هنأل  كلذو  ريبكلا ،

قِّلحي ءرملا  لعجت  ٍةيناحور  ٍلاوقأ  رُّكذت  قيرط  نع  ةحارلا  نم  ليلقلا  قيقحت  نكميو  انأ ،
دق اذوب  نأب  وأ  ًامد ، قَّرعتي  حيسملا  ديسلا  نامثج  نأ  رُّكذت  وأ  اهتطاسب ، مغر  ًايلاع 

.نيطايشلا نم  ٍموجهل  هضرعت  رثإ  رسكتت  تناك  هماظع  نأ  ول  امك  رعشي  هنأب  ركذ 
نأ وه  هعابتاو  هكاردإ  بجي  ام  نإف  لمألا  نادقف  ةملظو  حورلا  سأي  تاوجف  يف 

، ًامهو ربتعي  يحورلا  بناجلا  نم  هلمجمب  فوخلا 
داقتعالا عم  ًايشامت  بحت ، ام  لك  نم  ررحتلا  نمآلا  نم  هنأ  وه  كلذ  ببسلاو يف 
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ردصملا سيل  هنأل  ااذ ، ةايحلل  يقيقحلا  ردصملا  وه  انأ  لل ـ يلخادلا  رهوجلا  نأب 
وه هللا  ىلإ  ءوجللاو  هيطخت  بجي  يذلا  ريخألا  قئاعلاو  .ةداح  ةبرجتلا  تدب  امهم 

مايقلا نأ  ببسلاو يف  هتاذ ، دوجولا  رهوجل  ًايرهاظ  صاقتنالل  لباقلا  ريغ  ساسألا 
.حيحص ريغ  كلذ  نأ  وه  نمآ  كلذب 
ميمصو صاقتنالل  لباقلا  ريغ  رهوجلاو  يقيقحلا  ردصملا  هنأب  ودبي  امب  انمَّلس  اذإ 
روضحلا ُّعشيو  ةَّيردقلا  ةرورضلا  بسحب  ًاحتفنم  بابلا  حجرأتي  صخشلا ، ةايح 

ـ لا نمض  لقعلا  بناج  ىلإ  ةيصخشلا  انأ » « ـ لا بوذتو  هرون ، ةقارشإب  يهلإلا 
، نامزألا لك  ربع  ةينادحولا  نم  ةلاحبو  قيمعلا  اهمالسب  ةيدبألل  ةيئااللا  انأ » »

امدنع امهنع  ليدبلا  ىرحألاب  اهنكلو  انألا ، وأ  لقعلل  ًةجيتن  تسيل  ةلاحلا  هذهو 
ىهتنمب ميلستلاو  ناميإلاو  ةعاجشلا  يضتقت  ةيئاهنلا  تاوطخلاو  لمعلا ، نع  نافقوتي 

يقيقحلا ملعملا  ةلاهو  ةبذبذتم  ٍةئيه  ىلع  نوكت  ةقيقحلا  نأ  وه  انه  رمألاو  .قمعلا 
ىلع قلطي  امك  ةيخيراتلا ،) يحورلا » ملعملا  ةمعن   )» ةدعاسملا تاجرد  ىصقأ  مدقت 

دق يذلاو  ىوصقلا ، ةيحورلا  ةقيقحلا  وأ  صّلخملا  بقل  نيراتخملا  ةذتاسألا  دحأ 
.رشابم ٍلكشب  هللا  وأ  امشيرك  وأ  عوسي  وأ  اذوب  لّثمتي ب ـ

ٍلك ـ شب راد  ـ حنالل ـٍة  جيتنك ره  ـ ظي حور  ـ لل ـم  لظملا ـل  يللا لاك  ـ شأ ر مــن  ــ خآ ٌلك  شــ
امك مت يفوصلا ،) وأ  يدُّب  ـ عتلا جاه  ـ تبالا ـل  ثم  ) ـة يلاع ـٍة  بترم ّيبير مـن  ـ جت

هرجه  » ًادحأ نأ  ول  امك  ودبي  رمألاو  .نييحيسملا  نيسيدقلا  ةايح  ًاديج يف  هفصو 
امدنع ةلاحلا  هذه  أشنت  نأ  نكميو  زرلتبل .) نيسيدقلا  ةايح  رظنا  « ) بيبحلا
ةيحطس ٍلويمو  ٍةيرَدَق  ٍتاطابترا  نم  ىقبت  امل  ًةجيتن  ةديجلا » هتيرَدَق  ءرملا  ذفنتسي  »
يتاذلا دقحلاك  ةضماغلا  تالاحلا  ضعب  كانهو  .هللا  ميلستلاو  اهعم  يطاعتلل  ةجاحب 

تادقتعمب طبترت  ام  ًابلاغ  يتلاو  نهذلا  ةقلاعلا يف  تادقتعملاو  هللا ، نم  ءايتسالاو 
ريغو لاثملا  ليبس  ىلع  هللا  لضف  نم  ديفتستس  اوك   ) ااذ دحب  ةاناعملاب  قلعتت 

(. كلذ
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عقاولا ةاجم  ىلع  ضِّرحملا  تادقتعملا  ضعب  ناميإلا يف  دعُي  حورلل ، ملظملا  ليللا  يف 
نم ةَّدمتسم  اهكالهتسا  ٌتامولعم مت  يه  هللا  نع  تادقتعملا  عيمج  .يلعفلا 

كلذل ٍليلعت  ىلع  روثعلا  نكميو  .اهلك  ا  ميلستلا  متي  كلذبو  ةلّزنمو ، نيرخآلا 
ىضتقمب ًاطق  هنوك  ينعي  ام  ةقيقح  فرعي  طقف  طقلا  نأ  ةقيقحب  ًاسايق  صيحمتلاب 
كلذلو .ةيدئاقع  مظن  هيدل  سيلو  ًاطق  هنوك  لوح »  » فرعي وهو ال  طق ، هنوك 
قيرطلاو .ّيبيرجتلا  عقاولا  قاطن  نع  ٌةجراخ  هللا  نع  ةئطاخلا  تادقتعملا  عيمج  نإف 
.لهجلل ةخسارلا  ةماقتسالا  ربع  نوكي  ريونتلل 

ٌفلتخم ٌرمأ  يه  هللا  رهوج  وأ   Self تاذلا اأ  ىلع  ًاينمض  توهاللا  ةبرجت  نإ 
وأ هللا  فاصوأ  عيمج  ىلع  اذوب  ضرتعا  ببسلا  اذهلو  هللا ، يلاعتب  داقتعالا  نع  ًامامت 

فصولاو ةقباطتم ، تاذلا  ةفرعم  اهيف  نوكت  ٌةلاح  وأ  ٌعضو  وه  ريونتلا  نأل  هتايمست 
نوكي ةلاحلا  كلت  يفو  تاذلا ، عوطس  وه  ةلاحلا  هذهل  وأ  عضولا  اذهل  لضفألا 

(. ةقحال لوصف  عوضوملل يف  قرطتلا  متيس   ) .ةصاخلا اهتقيقح  فُّرعتلا 
حلطصمل ديدحتلا  هجو  ىلع  ةيبرغلا  تانايدلا  مادختسا  مدع  نم  مغرلا  ىلع 
ةلءاسملا هرابتعا  ىلع  ةّيساسأ  ًةقيقح  دعي  كلذ  مغر  هنأ  الإ  ، karma امراكلا » »
لكاشملا ًاضيأ  حلطصملا  نمضتيو  توملا ، دعب  حورلا  ريصم  ددحت  يتلا  ةّيحورلا 

ٍمهفب زيمتي  يرشبلا  سنجلا  نأ  ةقيقح  كلذ  امب يف  رشبلا ، ينبل  ةمزالملا  ةيحورلا 
ىلع بلغتلا  يه  ناسنإلا  ةايح  نم  ةياغلا  نإف  كلذلو  لهج ،»  » دودحم ٍّيحور 

نوملعملا انل  اهنيبي  يتلا  ةيحورلا  ةقيقحلا  قيرط  نع  اهزواجتو  ةثوروملا  دويقلا  هذه 
.رابكلا ءايقتألا  نويحورلا 

وأ صُّمقتلا  وأ  ثاعبنالاو  امراكلا »  » نيب اميف  طلخلا  يبرغلا  نهذلا  متي يف  ام  ًابلاغ 
حورلا نأ  ةقيقح  ىلإ  طقف  امراكلا  ريشت  مومعلا  ىلعو  .ناسنإلا  ةايح  تارتف  ددعت 
.اارارق نع  ةيلوؤسملا  ثيح  نمو  ًاعم  ٍنآ  ريصملاو يف  أشنملا  ثيح  نم  ٌةّيروطت 
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ام نإف  ّيلعف  ٍلكشبو  هتدالو ، ءانثأ  يعولا  نم  ٌدّدحم  ّيرايعم  ًىوتسم  ٍصخش  ٍلكل 
اهعونت ىلع  نايدألا  مدقت  .كلذب  طبترم  ريغ  ٍليدعت  نم  ةلاحلا  هذه  ىلع  أرطي 

تناك امهمو  كلذل ، ًةفلتخم  ٍتاريسفت  يعولا  لوانتت  يتلا  ثاحبألا  ىلإ  ةفاضإلاب 
نمض هيف  هسفن  دجي  يذلا  ناكملا  نم  قلطني  نأ  ٍدرف  لك  ىلع  يغبني  هنإف  بابسألا 
ًةَّيضرع ودبتس  ااذ  دحب  فورظلا  نإف  امراكلل  ٍمهف  رُّفوت  نودبو  ةّيروطتلا ، ةّيلمعلا 
قلخلا نأب  تبثت  يتلا  يعولا  ثاحبأ  جئاتن  عم  قفتت  يهف ال  كلذبو  ًةيجازم ، وأ 

.نزاوتلاو ةلادعللو  يهلإلا  ماجسنالل  ٌساكعنا  وه  هلمجمب 

يرَدَقلا سأيلا 
، ةيثراكلا وأ  ةيواسأملا  ثادحألا  ءانثأ  يمراكلا  سأيلا  ةلاحب  رورملا  متي  ام  ًابلاغ 
، رشب موك  درجم  نم  جتنت  يتلا  ةكرتشملا  ةيناسنإلا  تاعوما  امراك  ًاضيأ  كانهو 
نأ نكمملا  نم  يتلا  تالاحلا  نم  ٍةعومجمب  ًاضيأ  اهنع  ريبعتلا  متي  نأ  نكمي  يتلاو 
ًاعبت زايحنالا  نم  ىرخأ  ًالاكشأ  ذخأت  دق  وأ  ًةّيفارغج  وأ  ًةّينيد  وأ  ًةّينثإ  نوكت 
حورلا قيرط  نع  لقتنتو  ٌةّيطخ  امراكلاو  .يضاملا  تعقو يف  ٍتايقافتا  وأ  ٍلاعفأل 
ثودح لامتحا  صالختسا  نكميو  ةدارإلل ، ٍةمهم  ٍلاعفأل  ٍةجيتنك  اهثراوت  متيو 

ٍرارمت ـ ساب نم  ــ ضتي يذ  ــ لا ةير  ــ شبلا خيرا  نم تــ ٍةلوهسب  ةيبلسلا  بقاوعلا  هذه  لثم 
ـى لإ ةفا  ـ ضإلاب ءا ، ـ يربألا لا  ـ طت اه  ـ نم لئا  رزا ال طـ ـ جم رر  ـ كتم ٍلك  ـ شبو
(. ةَّيبلسلا امراكلا  يأ   ) ةيشحولاو ةدَّم  ـ عتملا تاكاه  ـ تنالا
وأ قفاوتلا  نم  لكل  ٍةجيتنك  امراكلل  ٍةيبلس  بقاوع  ودبي  ام  لك  ءاوتحا  ثدحيو 

ناريثلا عراصم  توم  دنع  فاتهلا  نإف  كلذبو  ًاعم ، امهيلكل  وأ  نيقبسملا  ةكراشملا 
توم نم  وأ  ةاناعملاو  ملألا  نم  ةبغرلا  عابشإ  ىلع  لمعي  هنأل  امراكلا  بسحب  ٌمهم 

امراكلا جئاتنب  ٌطارخنا  وهف  ةلصقملاب  مادعإلا  مكح  ذيفنت  دنع  فاتهلا  امأ  نيرخآلا ،
لدعلا  » ةفزاا امراك  تحت  متي  مهدحأ  دي  ىلع  ةلادعلا  قيبطت  نإ  .فقوملل 

ةقلطملا يف ةلادعلا  نمضي  هللا  نأب  ناميإلاب  لوبقلا  بعصي  برلا .» لوقي  يتيصاخ ،
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يك ال اونيدت ، برلل و«ال  ةقلطملا  ةلادعلاب  ةقثلا  لضفألا  نمو  ملظلا ، هرهاظ  ٍملاع 
لوأب اهمريلف  ةئيطخ ، الب  مكنم  ناك  نمو   » نأب ركذتن  نأ  ديفملا  نم  هنأل  اونادت ،»

«. رجح
لاا نأ  كاردإ  امراكلا ) نيناوق  وأ   ) ةيهلإلا ةلادعلل  ةديفملا  تاهيبشتلا  نم 
يهلإلا عاعشإلا  هتاذ  وه  يعولل  ٍءيش  لكب  ملعلا  ّيلكلاو  دوجولا  ّيلكلا  يهانتماللا 

لك قفارتي  ةدالولا  ذنم  .اهتهافت  تغلب  امهم  يرجت  يتلا  ثادحألا  لجسي  يذلا 
يطخلا يف لاا  كلذ  ةيعونل  ًارظن  امراكلل  ّيلكلا  لااب  يئاقلت  ٍلكشب  ٍصخش 

نكمي طقف  ةيدارإلا  لاعفألا  لالخ  نمف  َّمث  نمو  هتاذ ، يعولل  يهانتماللا  لاا 
لضفألا وحن  صاخشألا  دحأل  يعولا  مييقت  رثأتي  .يتاذلا  هريصم  عبتتسي  نأ  نايكلل 

وحن نايكلا  هيجوت  متي  ةجيتنلابو  ةدارإلا ، لعفبو  يلخادلا  رارقلاب  أوسألا  وحن  وأ 
لباقم ةوقلا  رظنا  « ) باذجلا لاا   » همكحي يذلا  يعولا  نم  هل  بسانملا  ىوتسملا 

(، Power vs. Force 1995 هاركإلا
.امراكلا نم  هثوروم  لثمي  صخشلل  يعولا  ىوتسم  نإف  اذكهو 

( امراكلا  ) ةلادعلا نأب  ظحالن  نأ  نكمي  يعولا  ةعيبطل  يلكلا  مهفلا  نم  ًاقالطنا 
يهانتماللا ّيلكلا  لاا  نمض  حورلا  تاددرت  لعافتل  ٌةجيتن  ٍّيئاقلت  ٍلكشب  يه 

امأ : » يليجنإلا صنلا  يعولا  مييقت  ثاحبأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ةقيقحلا  مولع  دكؤت  .يعولل 
فورعم ٍءيش  ُّلك  ةدودعم .) يأ  « ) ةاصحم اهعيمج  مكسوؤر  روعش  ىتحف  متنأ 
ةَّيرشبلا ماهوألاو  هلضفب ، ًايئاقلت  ةلادعلا  دوست  يذلا  ةَّيهولألل  يهانتماللا  لاجملل 
دوسحلاو مقتنملا  ناسنإلا  تافص  لمحي  ٍهلإ  نع  يعواللا  نم  ٌتاطاقسإ  يه 

، ثراوكلل موعزملا  ببسلا »  » وهو طخاسلاو 
تثدح يتلا  ةيعيبطلا  ثراوكلل  ةريبكلا  ةبسنلا  نأب  حضاولا  نم  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

يتلاو ضرألا ، ىلع  ّيرشبلا  عونلا  دوجو  لبق  اهمظعم  تعقو يف  ةيرشبلا  خيرات  يف 
.تاروصانيدلا رصع  ءاإ  ىلإ  ىدأ  يذلا  ببسلا  تناك  اأب  ةقيقحلا  دقتعُي يف 
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( يحورلا ردقلا   ) امراكلا نأب  مومعلل  فورعم  وه  امك  لوقلا  ىلإ  صلخن  نأ  نكميو 
تايوتسملا  ) دسجلا توم  دعب  حورلا  ريصم  دّدحتو  ةدارإلا ، تارارقل  ٍةجيتنك  يتأت 

ـ لاب ىعدي  ام  وأ  رانلاو ، ةنجلا  نيب  ام  لصافلا  زجاحلاو  ميحجلاو  ةيوامسلا 
يذلاو ناسنإلل  يداملا  قاطنلا  صُّمقتلا يف  رايخ  اضيأ  لمشتو  (، bardos)

، ةيدرفلا ةدارإلا  عم  قفاوتلا  لالخ  نم  يعولا  سيياقم  ثاحبأ  بسحب  متي  نأ  نكمي 
نأ ىلإ  ةفاضإلاب  قافتالاب ، راسملا  اذه  اوراتخا  دق  رشبلا  عيمج  نوكي  اذكهو 

روطتلل ىلثملا  طورشلا  تحت  نودلوي  سانلا  عيمج  نأ  ىلع  دكؤت  يعولا  ثاحبأ 
.مهرهاظم تفلتخا  امهم  كلذو  يحورلا ،

لك نإف  ةقباسلا  ةَّيحورلا  تاساردلا  درو يف  امكو  ةبساحملا  ينعت  عقاولا  امراكلا يف 
لامعأك  ) ةيباجيإلا امراكلا  نأب  ًاضيأ  فورعم  وه  امكو  نوكلا ، مامأ  ٌلوؤسم  ٍنئاك 
امراكلا نع  ضّوعت  نأ  اهنكمي  اّرج ) ملهو  ةيريخلا  لامعألاو  راثيإلاو  ةالصلاو  ريخلا 

« ةلي ـ ضفلا  » قا ـ قحإ ـم  تي ـة  يلمعلا هذ  ــي هـ فو .اه  ــ لطبتو ة » ــ ئيّسلا  » ةيبلّسلا
ةه ـ باجم ـع  ضوم ـى فـي  تح نا  ـ يحألا ـض  عب اهع فـي  ـ ضو ـن  كمي ـي  تلا

بولسأك ةبحملاو  حماستلاو ، اياونلا ، نسح  ًايئاقلت  يحورلا  مدقتلا  عبتيو  .تاريغتلا 
.اهلالخ نم  بساكملا  قيقحتل  ةقفص  هرابتعا  نم  ًالدب  لكك  ملاعلا  اذه  دوجولل يف 

لب بسحف ، ةَّيلاحلا  هرمع  ةرتف  لمشي  صخشلا ال  امراك »  » لالخ نم  لماعتلا 
لمعلا حرطي  دقو  .ًاضيأ  نايسنلا  اهاوط  يتلا  ةيخيراتلا  ةَّيروطتلا  رهاظملا  نمضتيو 

يعواللا نم  ملا 
ُ

ةَّدمَتس تادقتعملا  وأ  ةتوبكملا ، راكفألاو  فقاوملا  اياضق  ّيحورلا 
ٍلكشب ىشامتت  يتلا  يناسنإلا  يعمجلا  يعواللا  بناوج  نع  الضف  يصخشلا ،

ىلع لفطلا  بلقك   ) غنويلل ةَّيئادبلا  جذامنلل  ( chakra  ) اركاش ماظن  عم  لاَّعف 
يرشبلا روطتلا  ةعيبطل  ًارظن  خلا .) قهارملا ، ةجاذسو  براحملا ، لاحطو  لاثملا ، ليبس 

ام هنأ  الإ  ًاّيسنم ، وأ  ًاتوبكم  لازي  ام  دشارلا  يكذلا  جضانلا  صخشلا  ىتح  هنإف 
نمو .كاردإلا  جراخ  ةيلمعلا  كلت  ةينايبصلاو  ةيلوفطلا  جرخت  ثيح  ًالعاف ، ىقبي 
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(good me « ) ديجلا انألا   » نيب كردملا  ريغ  نزاوتلا  ًاعويش  رثكألا  عيضاوملا 
تابارطضاو ماسقنالا  ةقطنم  يه  هذه  (. ) bad me « ) ءيسلا انألا  و«

.(Jekyll-and-Hyde « ) دياهو لكيج  « ـ ةيصخشلا ل
ثيح ةديدع ، ٍةيسفن  ٍتالكشم  ردصم  ءيسلا  / ديجلا ماسقنالا  نوكي  نأ  نكميو 
.ًاعويش رثكألا  وه  نيرخآلا  ىلع  ءيسلا » انألا   » طاقسإ نوكي 

ةيفرظلاو ةيميلقإلاو  ةيثراكلا  تاعوما :
ٍتافاقثو اهلمكأب  ةيفارغج  ميلاقأ  نطوتست  ٌضارمأ  ةعااو  نامرحلاو  ديدشلا  رقفلا 

ـة فـي ينايبلا مو  ـ سرلاب هريو  ـ صتو هحي  ــ ضوت ام مت  وهو  ملاعلا ، ةيسيئر يف  قطانمو 
ميلا ـ قألا ـك  لت زي  ـ متتو ـل 14 .) صفلا ـف ، يزلا لبا  ـ قم ـة  قيقحلا  ) قبا ـٍل سـ مع

عافتراو رمعلا ، لدعم  ضافخناو  عّضُّرلا  تاَّيفو  لَّدعمو  تادالولا  لَّد  ـ عم عافترا  بـ
.ةيعامجلا حباذملاو  ةيشحولاو  ةيلبقلا  بورحلاو  ةيندملا  تابارطضالاو  ضرملا  تالدعم 

مدقيو ّيعامج  ّيمراك  ٍلصأ  نم  وه  ًايميلقإ  يرشتسملا  رقفلا  نأ  يعولا  ثاحبأ  دِّكؤت 
.ًاينيج لاقتنالا  عم  ةلدابتم  ةقالعب  هسفن 
ىوتسم ( ) Hominids  ) ناسنإلاب ةهيبشلا  تانئاكلا  نم  ةيئادبلا  لاكشألا 

Homo  ) لقاعلا ناسنإلاو  تضرقناو ، تدجو  دق  اهمييقت 95-80 )
ةرجش نم  ةياغلل  ثيدح  ٍقاثبنا  ىوس  سيل  ةّيروطت  ٍرظن  ةهجو  نم  ( sapiens

نوعبسو ٌةينامث   ) يلاحلا تقولا  رشبلا يف  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  عقت  ةقيقحلا  .روطتلا يف 
امب تاربخلا  باطقتسا  أدبي  كلذبو  مييقتلا 200 ، ىوتسم  تحت  مهنم ) ةئملا  يف 

.ىوتسملا كلذ  عم  قفاوتي 
تايوتسملا ًازواجتم  مدقتلا  ىلع  يعولا  مييقت  تايوتسم  نم  ًىوتسم  لك  لديو 

ىلعأ ٌتايوتسم  هيلإ  تطبه  يذلا  ىوتسملا  ًاضيأ  لثمي  نأ  نكميو  هنم ، ىندألا 
تالاح ٍديج يف  ٍلكشب  طباهلا  ىوتسملا  اذه  قيثوت  متيو  ةّيدارإ ، ٍتارايخل  ٍةجيتنك 
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ىوتسملا قاطن  نمض  ٍةيلاثمو  ٍةهازنب  نوؤدبي  نيذلا  ًادج  نيريهشلا  نييسايسلا  ةداقلا 
كـ  ) ًاريثك ٍةيندتم  ٍماقرأ  ىلإ  ةمظعلا  نونج  مقافتل  ًةجيتن  دعب  اميف  نوردحني  مث  ، 400
كلذكو يف نييداعلا  دارفألا  ااذ يف  ةرهاظلا  ثدحت  نيرخآو .) رلتهو ، نويلبان 

تاعمتاو ( Easter Island  ) رتسيإ ةريزج  لاحلا يف  وه  امك  تاعوما 
.تدابو ًةرضاح  تناك  يتلا  ىرخألا 
ٍلاثمكو نيَّدلا » « ـ لاب ًانايحأ  ةيبلسلا  امراكلا  ًةداع ب ـ فرعي  ام  ىلإ  ةراشإلا  متتو 

ءاسأ نمل  رفغن  نحن  امك  انبوذ  انل  رفغا   » كلذ ىلع 
دادرتسالل ٌةلباق  يهف  ةيمراك ، تاعبت  ةدارإلا  تارارقل  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  انيلإ »
.صالخإلاو يحورلا  بّرقتلاب 

هتارابتخا هيلإ  ءاقترالا  متي  ىوتسم  لكل  نوكي  سانلل  يجيردتلا  يحورلا  روطتلا  ءانثأ 
رثكألا تايرغملا  كلت  نمو  نولفاغلا ، اهيف  عقي  نأ  نكمي  يتلا  ةمزاللا  هتايرغم  وأ 
داسفو طوقسلا  قبست  يتلا  ةسرطغلاك   ) ةبيهلاو ةطلسلاو  ةورثلا  عبطلاب  ًةرهش 
ًايريرس فصوي  ام  اذهو  ًامتح ،)...، طقستس  ةدسافلا  ةقلطملا  ةطلسلا  ةطلسلا ،

دحب ةطلسلل  « Lucerific Temptation « » ةيناطيشلا تاءاوغإلا  « ـ ب
ىلإ ةطلسلا  ردصم  أطخلا  ردصم  بسنيو  نيرخآلا ، ىلع  اهتسراممل  ًةجيتن  وأ  ااذ 
طوق ــ سلا تالا مــن  ــ حلا هذ  لثم هــ ضرع  متيو  .هللا  ىلإ  اهبسن  نم  ًالدب  « I  » انألا
نيدّر ـ جم  CEOS نويذ ـ يفنتلا ءارد  ـ ملا ود  ـ بي ثي  ـة حـ يناملعلا طا  ـ سوألا فـي 

وه راعلاو  .دودحماللا  ةطلسلا  عشج  فلخ  نيقاسنم  ـة  يعقاولاب ٍسا  ـ سحإ يأ  مـن 
يذلا رمألا  وهو  ريثأتلاو ، ةينيدلا  وأ  ةيحورلا  ةلاحلا  مادختسا  ةءاسإل  ٌةجيتن  ًاضيأ 

تيصلا يعئاذ  اوناك  نيذلا  ةّينيدلا  فئاوطلا  ءامعز  طوقس  ثراوك  هفداصن يف 
.ًاموي ةورثلا  يميظعو 

قير ـ غإلا ةه  ـ لآ ـل  ثم ريطا  ـ سأ ــه  تيبلاغ يملا فــي  ــ علا بدألا  نم  ــ ضتي
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نايدألاو ميد  ـ قلا ده  ـ علا ةروكذ فـي  ـ ملا ريطا  ـ سألا ـى  لإ ةفا  ـ ضإلاب نا ، ـ مرجلاو
نكميو .ديحوتلا  تانايد  روطت  عم  ٍقحال  ٍتقو  اهلادبتسا يف  يتلا مت  ىرخألا 
خيراتلا لالخ  نم  ًادهجم  نوكي  دق  يذلا  يحورلا  لمعلا  اذه  ىلع  لالدتسالا 

امك بسانم  ٍلكشب  اهنم  ديدعلا  فصو  نيذلا مت  نييحيسملا ، نيسيدقلل  نَّودملا 
Temptation of St.  ) ينوتنأ سيدقلا  تاءاوغإ  لاحلا يف  وه 

نيطسغوأ سيدقلا  تافارتعاو  ( Anthony
فصو امك  (، Confessions of St. Augustine)

لـ ةيناطيشلا »  » ةيبلسلاو ةَّيمهولا  تاقاطلا  نم  ٍموجهل  ًةضرع  ناك  فيك  ًاضيأ  اذوب 
(. ةيمهولا ( ) Mara  ) ارام

صرف نم  ٍةيلاثم  ٍتالاح  نودلوي يف  سانلا  عيمج  نأ  ىلع  ةقباسلا  تاساردلا  انلدت 
نكمي ًايثراك  وأ  ًاسئاب  انل  ودبي  ام  نأ  ىلع  مكحن  الأ  ةمكحلا  نمف  كلذلو  امراكلا ،

صلختلا نوديريو  ةيبلس  امراك  مهيدل  ٍصاخشأل  ةبسنلاب  ررحتلل  ًاباب  ربتعي  نأ 
.حورلا رُّوطتل  ةيرورضو  ًةيساسأ  رصانع  ةيواسأملا  ثادحألا  نوكت  دق  اذكهو  .اهنم 

Transcendence زواجتلا
يفو ةايحلا ، ديق  ىلع  ءاقبلا  ةبغرلل يف  ىتحو  ةقاطلل  فازنتسا  ثدحي  سأيلا  ةمق  يف 

سأيلا تالاح  طقف يف  انألا  نع  يلختلا  نكمملا  نم  نوكي  دق  تالاحلا  بلغأ 
، كيشولا يدسجلا  توملا  ةجرد  ىلإ  ىتح  رمألا  لصي  دقو  ديدشلا ، ميحجلاو  ماتلا 

هلأسأ انأف  ٌهلإ ، كانه  ناك  نإ  : » حورلا لسوتت  دق  ديدشلا  يدبألا  باذعلا  يفو 
Zen نيز ميلاعت  ةقيقح  دكؤي  اذهو  ميظع ، ٌلوحت  ثدحيو  نوعلا ،»

هذه غلبت  دق  انألا  نأ  وه  كلذ  بيرغلا يف  ةصوبلا .» رشُع  لكشت  رانلاو  ةنجلا  »
يئايزيفلا توملا  ىلإ  كلذ  ىدأ  اذإ  ىتح  ئطخي  برلا  لعجل  ٍةلواحمك  ةطقنلا 

ةريخألا ةظحللا  ىتح  انألا  عراصت  اذكهو  ةّشق ،) ةيأب  قّلعتتس  انألا   ) صخشلل
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.كلذك سيل  هللا  نأو  ةقيقح  توملا  نأ  تابثإل 

راعلا ةيجاودزا 
ةيهلإلا تاذلاو   self ةيصخشلا تاذلا  نم  ّلك  قئاقح  راكنإل  ٌةجيتن  وه  راعلا 

ضرتعت ةريبك  ٍةيسيئر  ٍتابقع  ىلع  لدي  هنكلو  ةيداعلا ، ةايحلا  ٌةرباع يف  ٌةلاح  وهو   Self
ءاقب ددهتي  هنإف  ًاديدش  نوكي  امدنعو  يعولل ، دئاس  ًىوتسمك  يحورلا  روطتلا 

.نايكلا
ةيباقعلا تاذلا  راعلا  ةيجاودزا 
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ماقتنالا ىلإ  دوقت  يتلا  ةيهاركلاو  بنذلاب  روعشلا  يناثلا : لصفلا 
مييقتلا ٣٠) ىوتسم  )

ة ــــــ مدقم
لبق نم  موللا  ءاقلإ  لكش  ىلع  ًاريثك  همادختسا  عيشي  يذلا  بنذلاب  روعشلا 

ةمالملا هيجوتو  مدنلاك  ةعونتم  ريباعت  ىلجتي يف  باقعلاو ، بعالتلا  ةيغب  انعمتجم 
روعشلا .ةّيحضلا  ىلع  ودبت  يتلا  ضارعألا  نم  ٍةلماك  ٍةعومجم  عم  ةيشوزاملاو  تاذلل 
ثداوحل ضرعتلا  عم  ٍةّيسفن  ٍضارمأ  لكش  ىلع  رهظي  يعواللا  بنذلاب يف 

ةليط بنذلاب  روعشلا  عم  ٍعارص  سانلا يف  مظعم  شيعيو  راحتنالا ، تايكولسو 
نم ؤربتلاب  هنم  صالخلل  ًةسئاي  ٍتالواحم  رخآلا  ضعبلا  لواحي  امنيب  مايح ،

.ةملكلا ىنعم  لكب  ٍةيقالخأ  ٍةروصب ال  بنذلاب  روعشلا 
ـي هو ـة » ئيطخ « ـ لا سا بـ ـ مغنالا بنذ فـي  ـ لاب روع  ـ شلا ـة  نميه بب  ـ ستت

نييئاغوغلا ـض  عب ـل  بق هلالغت مـن  ـ سا ـم  تي ًابلا مـا  ـ غو ٍسا ، ٌّيفطا قـ ٌفقو عـ مـ
ةئيطخلا  » راجت فرصتيو  ةرطيسلاو ، طغضلل  ٍةقروك  هنومدختسي  نيذلا  نينيدتملا 

وأ بنذلاب  يتاذلا  مهروعش  نم  ٍعفادب  باقعلا  سجاوه  ماتنت  نيذلا  صالخلاو »
.نيرخآلا ىلع  ةمهتلا  ءاقلإ  عفادب 

ٌلاكشأ اهيف  رهظت  ام  ًابلاغ  تاذلا  دلج  ذوذش  اهيف  رهظي  يتلا  ةيعرفلا  تافاقثلا 
ريثيو تاناويحلل ، يعامجلا  لتقلا  رئاعش  لثم  ةوسقلا  نم  ىرخأ  ةنطوتسم  ةَّيضرم 

ةبوقعو تالاحلا ، بلغأ  لتقلاب يف  هنع  ريبعتلا  متي  يذلا  بضغلا  بنذلاب  روعشلا 
نم نوناعي  نيذلا  نيبضاغلا  ةَّماعلل  لتقلا  ءاضرإ  ةيفيك  نع  لاثم  يه  مادعإلا 
وأ ٍةعدار  ٍةميق  ةيأ  ًاقلطم  تبثت  ةبوقعلا مل  هذه  نأ  مغر  بنذلاب ، روعشلا 
«. طقف  » ماقتنالل ةيفطاعلا  ةجاحلا  يضرت  كلذ  نم  ًالدب  اهنكلو  ٍةيحيحصت ،
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ًايريرس
ىلإ رظنلاو  رشلاو  ءوسلاب  تاذلا  ةنادإو  بنذلاب  روعشلل  ريطخلا  ىوتسملا  وه  اذه 
لكب ٌبستكم  ٌروعش  وه  بنذلاب  روعشلاو  مقتنملا ، كلذكو  بقاعملا  ةرظن  هللا 

، نيدلاو لهألاو  عمتا  نم  لك  هيف  مهاسي  ثيح  ةيساسألا ، ةَّيسفنلا  هتانوكم 
نميهي دقف  يلاتلابو  .ةيعامتجالا  جماربلا  اهمدقت  يتلا  ةّيبلسلا  ةجمربلا  ىلإ  ةفاضإلاب 

، اهل ةميق  ٌةدودو ال  ٍذبحم  ريغو  هل  ةميق  الو  ٌهفات  هنأب  هيلع  يتاذلا  مكحلا  عم  راعلا 
مكحلا ىوتسم  وه  ىوتسملا  اذهو  .ةرفغملا  وأ  ةاجنلا  قحتسي  الو  هللا  نم  ٌضوغبم 

.صالخلا وأ  لمألا  قاطن  جراخو  نارفغلا  مدعب  تاذلا  ىلع 
يسفنلا يتاذلا  باقعلاو  تاذلا  ةيهاركو  ةبوتلا  لكش  بنذلاب  روعشلا  ذخأي 

اي  » ةرابعلا حبصتو  .يتاذلا  رثاكتلا  نامدإو  يتاذلا  كّسنتلاو  راحتنالاو  يدسجلاو 
.هللا ريثأتلل يف  ةقرلا  ةغلاب  ةلواحم  يتاناعم » ىدم  رظنا  بر 

نأل كلذو  طاقسإلا ، يه  بنذلاب  روعشلا  انألا  اهيف  جلاعت  يتلا  قرطلا  ىدحإ 
اذهلو هجراخ »  » اأ ىلع  اهيلإ  رظنيو  اهبحاصل  ًاكلم  تسيل  فطاوعلاو  عفاودلا 

ميلاعتلاب لثمتت  ةيحورلا  ةقرافملاو  .ماقتنالا  ةعزنو  ةَّيهاركلا  ريربتل  ٌدصقم  اإف  ببسلا 
ــي لعفلا ءي  ــ شلا ٍةطا عــن  ــ سب ــل  كب رّب  ــ عت ــي  تلا ة » ــ ئيطخلا ضغب  « ـ ةينيدلا ل

قاف ـ شإلاب قزأ  ـ ملا اذ  عوقو فـي هـ ـ لا ـب  نجت ـن  كميو مد ، ـ نلاب بب  ـ ستي يذ  ــ لا
وأ نوفرعي  ًاقح ال  مأبو  مهلهجو ، دارفألاو  رشبلا  ةيدودحم  ىلإ  هابتنالاو  ةحماسملاو 

كاذب مايقلل  مهعفدي  يذلا  ببسلا  نوكردي  وأ ال  هنولعفي  يذلا  ام  نومهفي  ال 
.لعفلا

تمت يتلاو  انألل ، ةثوروملا  ةيلخادلا  ةينهذلا  ةيلآلل  ٌةّيئاقلت  ٌةيوناث  ٌةجيتن  وه  لهجلا 
قحلا  » باتك نم  لوألا  مسقلا  ٍةّيروطت يف  ٍرظن  ةهجو  نم  اهحيضوتو  اهتسارد 
ةقيقح ىلع  فرعتلاب  بنذلاب  روعشلا  حيحصت  ًاضيأ  نكمي  امك  لطابلا .» ةهجاومب 
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: طارقس ةلوقم 
دويقلا ببسب  ظحلا  ءوسل  نكلو  ديج ،» هنأ  نوري  ام  ىلإ  نوعسي  رشبلا  عيمج  »

نم ًاقح  ديجلا  لكشلا  الو  لطابلا ، نم  قحلا  زييمت  نكمي  كاردإلا ال  ىلع  ةضورفملا 
ةطلسلاو كلمتلاو  حاجنلاو  ةورثلاك   ) اهيف بوغرم  اأ  ىلع  اهيلإ  رظني  يتلا  رومألا 

، نيرخآلا ىلع 
(. خلا

، اهركذت متي  نيح  ةقباس  ٍلاعفأ  ىلع  مدنلا  تايركذ  نع  مجني  بنذلاب  روعشلاو 
جئاتنلا يه  ءاطخألاو  اهقايس ، ةداعإ  قيرط  نع  طقف  لاعفألا  هذه  زواجت  نكميو 
.اهبّنجت نكمي  كلذلو ال  ريوطتلاو  ميلعتلل  ةيصخشلا  ريغ  ةيعيبطلا 

تالواحملل ٍةجيتنك  ءاكذلا »  » ىعدت يتلا  ميلعتلا  كرادم  تأشن  مدقتلا  ةدايز  عم 
.ةموميدلا لجأ  نم  ةيلمعلا  ةيحانلا  نم  اهنع  ىنغ  ًةيلمع ال  دعت  يتلاو  ءاطخألاو 
سدكتتو تايركذو ، ٍتانايب  لكش  ىلع  ءاطخألاو  تالواحملا  كلذ  دعب  مكارتت 

ىلإ ثادحألا  فينصت  ىلع  لمعت  يتلا  رابتخالا  تاقوأ  لسلست  عم  ًايشامت 
ةقيقحلا يفو  ناك ،»  » ةقباسلا ةلاحلاو  نوكي »  » ةينآلا ةلاحلا  يلاتلا .» و« يلاحلا » »
ناجتني بنذلاب  روعشلاو  مدنلا  نوكي .»  » امل ًالثامم  نوكي  نل  ناك »  » يذلا نإف 

نكلو تناك ،»  » يتلا ةقباسلا  ةلاحلا  عم  نوكت »  » يتلا ةينآلا  ةلاحلا  ةاواسم  نع 
.ااذ ةلاحلا  اتسيل  ناتلاحلاف  ديعبلا  ىدملا  ىلعو  ًايلعف 
أطخلا راركت  مدعل  ٍريذحتك  أشنت  ًةيفيقثت  ًةفطاع  نوكي  نأ  نكمي  بنذلاب  روعشلا 
ًاردصم نوكي  ثيحب  هقايس  ةداعإ  نكمي  نكلو  يضاملا  ةباتك  ةداعإ  نكمي  .هتاذ ال 

تذختا يف ٍتارارق  وأ  ٍثادحأ  ىلع  مدنلا  نم  فيفختلا  نكمي  امك  ءاّنبلا ، مّلعتلل 
«. تقولا كلذ  ًةءانب يف  ًاراكفأ  ودبت   » تناك اأ  ةظحالمب  يضاملا 

مدنلاو بنذلاب  روعشلا  نإف  ءيش  ِّلكب  هتطاحإ  مدعو  يرشبلا  لقعلا  فلختل  ًارظن 
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ىلإ يضاملا  ءاطخأ  عجرتو  ةيروطتلا ، لحارملا  ليثمت  ةيدودحملاو يف  لهجلا  نع  أشني 
ديعصلا ىلع  سيل  روطتلل ، ينمزلا  طخلا  ٍةددحم يف  ٍطاقنب  طبترتو  ةَّيدودحملا 
يضاملا ًالوبقم يف  ناك  امف  ًاضيأ ، ةدعصألا  عيمج  ىلعو  لب  بسحف ، يصخشلا 

وأ روصتلا  ةطلاغملا يف  ىلإ  لهجلا  عجريو  .ةليوط  ٍةرتفل  لوبقلا  ةلاح  ىقبي يف  نل 
الإ هسفن  بيعلا  لثمي  ًايلعف  وهف  مدنلا  نومضم  ناك  امهم  ببسلا  اذهلو  ريسفتلا ،
وه ةئيطخلا »  » ةملكل يفرحلاو  لماكلا  فيرعتلا  .ةفلتخم  تابسانم  رهظي يف  هنأ 

، اافينصتو ااديقعتو  ةينيدلا  بهاذملا  بسحب  مظاعتيو  مقافتي  يذلا  أطخلا » »
.ةمالملاو ةروطخلا  نم  ةموعزملا  تاجردلل  ًاعبتو 

وأ لهجلا  وأ  أطخلا  نع  جتنت  ةرركتم ، ٌةدحاو  ةئيطخ »  » كانه ةيلمعلا  ةيحانلا  نم 
يعولا ةَّيدودحم  نع  جتنت  يهف  ريدقتلا ، ءوس  وأ  طلغلا  وأ  ئطاخلا  رُّوصتلا 

هذ لوبقلا  ليهست  ىلع  لوبقلاو  عضاوتلاو  تاذلا  عم  حلاصتلا  لمعيو  يناسنإلا ،
امك قئاللا » راذتعالا   » بسنألا نم  نوكي  ام  ًةداع  ّيعقاو  لكشبو  .ةيدودحملا 

.نيلوها لوحكلا  ينمدم  عمجتل  ريهشلا  سسؤملا  . Bill W نوسليو ليب  حرص 
تاذلا اهيف  حبصت  يتلا  ةينانألل  ٌةعّنقم  لاكشأ  يه  مدنلاو  بنذلاب  دئازلا  روعشلا 
بلطتي كلذلو  .انألا  يذغت  يتلا  ةيبلسلا  يأ  ةاسأملل ، ًالطبو  ةربكتمو  ًةرخافتم 
شاعنإ ديعت  انألا  نأل  ةيساسألا  تاذلا  هذهل  عوضخلا  بنذلاب  روعشلا  نم  ررحتلا 
.ةيبلسلا لالخ  نم  ااذ 

ًامئاد قلطي  يذلا  لضفأ » ٍملع  ىلع  نوكأ  نأ  َّيلع  يغبني  ناك   » رخآ ينانأ  فقوم 
طبختلا يف ةئطاخ .) اأ  ىلع  اهمييقت  متي  ةينظلا  فقاوملا  عيمج   ) ةلّلضملا ةيضرفلا 

رفوتت نأ  بجي  كلذلو  كلذ ، طارفإلاو يف  انألا  ةيذغت  ىلع  لمعي  بنذلا  روعشلا 
.هنع يلختلل  ةبغرلا 
قفو بنذلاب  روعشلا  ردصم  ةيمست  ىلع  حلطصا  ةيسفنلا  تاحلطصملا  يف 

، ديورف بسحب  ىلعألا  انألاب  يسفنلا  ليلحتلا  تاحلطصم 
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تاهجوو ةسورغملا  ةيلقعلا  تامكاحملا  نمضتي  يذلا  لقعلا  نم  ءزجلا  لكشي  وهو 
ديازتل ًاردصم  ىلعألا  انألا  مظاعت  لِّكشي  دقو  .همّلعت  متي  يذلا  ىوتحملاو  رظنلا 

ززعي يذلا  رمألا  نيرخآلا  ىلع  هطاقسإ  نكمي  وأ  ساوسولا ، وأ  بنذلاب  روعشلا 
غّوسملا ميدقتو  ريرشلا ،»  » ودعلا نم  رأثلاك  ةَّيدحلا  اهلاكشأب  ماقتنالا  ةعزنلا يف 

ىر ــ خأ ةيحان  نم  همعدت  يذلاو  توملا ، نوقحتسي »  » موك نيرخآلا  لتقب 
ٍبول ـ سأب ـة  غمدألا ـل  سغو يفي  ـ قثت لك  ــ شب اهر  ــ شن ــم  تي ــي  تلا ةياعد  ــ لا

(. ًا ــ ينيد نيفر  ــ طتملا نييباهرإلا  كـ  ) ذو ـ فنلا تاذ  تايصخ  ـ شلا ـل  بق ـّي مـن  نيد
نيذ ـ لا صاخ  ـ شألا ـد  نع ـر  طخ ـٍو  حن ـى  لع ًةيند  ـ تم ــي  عولا تايوت  ــ سم نو  ــ كتو

ءا ـ طخألا ـعا  متجال اياح  نو ضـ ـ عقي
(، ةيجمهلاو ةيشحولاك   ) ةيمنهجلا ءاطخألاو  ةقيقحلا ) فيرحتو  رورغلاك   ) ةيناطيشلا

ااكترا متي  ام  ًابلاغ  رشبلا  اهبكتري  يتلا  لاوهألا  أوسأ  نإف  ساسألا  اذه  ىلعو 
ٍرظن ةهجو  نم  رشلاو .) ريخلا  نيب  ام  مئاقلا  يديلقتلا  يناطيشلا  داضتلا   ) هللا مساب 
ماذ دحب  ةيشحولا  مئارجلا  يبكترم  ىلإ  رظنلا  نكمي  انألا  دودح  نع  فشكت  ةيروطت 

.يعولل ةيئادبلا  تايوتسملل  اياحض 
ام بنذلاب  روعشلا  نأب  لوقلا  ىلإ  صلخن  نأ  نكمي  هتيكيمانيدو  هلوصأ  ليلحت  نم 
نم الدب  أطخلا  ميخضت  اهيف  متي  يتلا  ةينانألا  لاكشأ  نم  رخآ  ٌلكش  الإ  وه 

اهتبقاعم وأ  سفنلا  ةناهإ  نإف  كلذلو  ًاّيداس  سيل  برلا  .ىلعأ  ةطلسل  هنع  يلختلا 
.رشبلا نم  هعابتأ  نم  ٍدحأ  ىلع  الو  هللا  ىلع  ةدئافلاب  دوعي  اهلالذإو ال 
شامق ديجمت  ىلإ  ليمي  ناك  ةيخيراتلا  ةيحيسملل   Gothic يطوقلا »  » بناجلا

، ربكأ ٍلكشب  اهتيلآو  انألا  مهف  دنعو  .اياطخلا  نع  ٍريفكتك  ةاناعملاو  دامرلاو  شيخلا 
دقو ةبذهم ، ٍةروصب  ةيتاذ  حلاصم  ةمدخ  ىلع  لمعت  ةيلآلا  هذه  نأ  ىرن  نأ  اننكمي 

(. شيتفتلا مكاحم  كلذ  ىلع  ٍلاثمكو   ) داهطضالا وأ  دهزلا  فرطتلا يف  ىلإ  يدؤت 
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عجارتلا  » بنذلاب روعشلا  نم  فيفختلا  تايلمع  ىدحإ  ىعدت  سفنلا ، ملع  يف 
ٍةرظن ىلإ  ريمضلا )  ) ةيباقعلا ىلعألا  انألا  ميدقتب  ا  مايقلا  بجوتي  يتلاو  هنع ،»
فخأو ًالادتعا  رثكأ  حبصي  ىتح  أطخلا  نع  ضيوعتلاو  ةايحلا  نم  ةيعقاو  رثكأ 
.ًاباقعو ًامكح 
ةقباطملا وأ   ) لهألل ةسورغملا  تايصخشلا  نوكت  ةلوفطلا ال  نسل  يلاثملا  روطتلا  يف 

متي نأ  ًاضيأ  نكمي  امك  ةّبحمو ، ًةدناسم  لب  ًةيساق  لاثملا  ليبس  ىلع  نيملعملاك  مهل )
نع رشتنت  ةفرطتم  ٍةيناودع  ٍةيسايس  ةلاحك  ًايجراخ  ةّيباقعلا  ىلعألا  انألا  طاقسإ 

لثمتي يف أطخلا  اذه  نع  رخآ  ٌريبعت  كانهو  .يسايسلا  ضغبلا  رهوج »  » قيرط
ٍةلاح يأ  ىلع  هضرف  نكمي  يذلا  ًايعامتجا  دئاسلا  ةيحضلا  / يناجلا جذومن 
ةيغب كلذو  طاقسإلاب  ةسرامملا  هذه  لثم  ىعدت  يسفنلا  ليلحتلا  يفو  ةيعامتجا ،

.اهتيلوؤسم لمحتو  اهل  هبنتلا  نم  ًالدب  عارصلا  طغض  ىلع  ظافحلا 
ٍفلتخم ٍقايس  نمض  انأ » « ـ لل ٌمهف  كانه  ةيكيسالكلا  ةيديورفلا  تاحلطصملا  يف 

نم بناجلا  كلذ  يه  ةيديورفلا  انألا  .ةيحورلا  تاحلطصملا  نمض  هينعت  امع  ًامامت 
مسحو نزاوتلا  نع  ًالضف  يجراخلا  عقاولا  عم  لماعتلا  هيلع  بجوتي  يذلا  لقعلا 

نإف اذكهو  .ريمضلاو  ةيئادبلا ) زئارغلا  « ) ةيوه « ـ لا نيب  ةيلخادلا  تاعارصلا 
.ةنزاوتمو ٍةيعقاوو  ٍةميلس  ٍةيصخش  دوجوب  نزاوتت  ةيسفنلا  ةحصلا 
ةيامحلا ةيحالص  اهل  نوكي  ًةديمح  حبصتل  ةثيبخلا  ىلعألا  انألا  نسحتت  امدنع 

ملاعلا ىلع  اهطاقسإ  متي  يك  ٌةجاح  كانه  نوكي  نل  كلذبو  .يميلعتلا  اهرودو 
.تاذلا دض  لوحتلا  وأ  يجراخلا 

ةركاذلاو بنذلاب  روعشلا 
عقاولل ئطاخلا  كاردإلا  اهنع  جتني  انألل  ةجودزملا  ةبيكرتلا  نإف  انحضوأو  قبس  امك 

، لاثملا ليبس  ىلع  (، ) ررحملا يطخلا  جمانربلا  )
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نيسمخ يف يه  مكاحملا  ةلجسملا يف  نايعلا  دوهش  ةداهش  أطخلل يف  ةيوئملا  ةبسنلا 
ام نمز  نع  صخشلا  تاروصت  امهنكلو  عقاولا  نم  اسيل  رّكذتلاو  ةركاذلا  ةئملا .)
(، لطابلا ةهجاوم  ةقيقحلا يف  باتك  نم  لوألا  مسقلا  عجار  تامولعملا  نم  ديزملل  )
نإف حيحص  ٍلكشب  اهتَّيفرحب  ةيخيراتلا  قئاقحلا  رّكذت  نكمملا  نم  هنأ  نم  مغرلابو 

نوكت ٍذئدنعف  ًامئاق  بنذلاب  روعشلا  رمتسا  ام  اذإ  هنأل  ةموهفم ، ريغ  نوكت  اهيناعم 
.ربكألا عقاولا  قايس  ةموهفم يف  ريغ  ثادحألا 

لُّوحتلا
ًاريسفت مدقت  اأ ال  الإ  ةديفم  ةيعامتجالا  / ةيسفنلا تاريسفتلا  نأ  نم  مغرلاب 

نع .كلت  ايندلا  يعولا  تايوتسم  زواجت  متي  امدنع  ثدحي  يذلا  يقيقحلا  يفاعتلل 
ىلإ بنذلاب  روعشلا  ءارو  ةنماكلا  ةقباسلا  فورظلا  ةداعإ  متي  ةيحورلا  ةمءاوملا  قيرط 

ةدارإلل ٍنيرمت  قيرط  نع  ةيلمعلا  هذه  مجنتو  ةيحورلا ، ةقاطلا  ريثأت  تحت  قايسلا 
ٍةيلمعب ءدبلا  ىلع  حيرصتلاو  ةالصلاو  لسوتلاو  ةينلا  لالخ  نم  لمعت  يتلا  ةيحورلا 
ةيلمعلا هذه  حرش  دقو مت  ةيطخلا ، ريغ   Self تاذلا نم  نكلو  انألا  نم  تسيل 

مييقتلا 600) ىوتسم   ) تازجعملا جهنم يف  باتك  عّسوم يف  ٍلكشب 
A Course in Miracles (cal.

يدؤتو ةيلوحتو  ةقراخ  ٌةّيتاذ  ةبرجتلاو  (، 600
ٍتاعامج ةكراشملا يف  وه  ةرهاظلا  هذه  لهسي  ام  .ءافشلاو  مالسلاب  روعشلا  ىلإ 

ــم عدو ةمه ، ــ لا قير  ةيدرفلا عــن طــ ةيحورلا  ةقاطلا  ميخضت  يرجي  ثيح  ٍةّيحور ،
ىوت ـ سملا ـد  نع  AA ميي ـ قتلا فن  ـ صي لا  ـ ثملا ليب  ـى سـ لع  ) يحور ـ لا لا  ــ جملا

(. طورشملا ري  ـب غـ حلا ىوت  ـ سم ـو  هو  540
ةّيبلسلا تاروصتلا  لادبتسا  نكمملا  نم  هنإف  سانلا  نم  ٍفالآ  ةدع  ةداهشبو 
ساسأ وه  اذهو  ةركاذلاو ، مهفلا  لوحتلاو يف  ّيباجيإلا  مهفلاب  بنذلاب  روعشلاو 

ٍتاعومجم اهمادختسا يف  عيشي  يتلا  نآلا » ةفلتخم  ةروصب  ءايشألا  ىرأ   » ةرابعلا
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، ًاقباس نيهوركم  اوناك  ٍصاخشأل  رفغن  نأ  نكمي  لوحتلا  اذه  قيرط  نعو  هذهك ،
ببسب ةّدوملاب  ةنيغضلا  لدبتست  دقو  ًامالس ، قباسلا  فوخلا  حبصي  نأ  نكمي  امك 

دق هنإف  ةيصخشلا ، تاذلا  نم  ٍةوعدب  متي  لوحتلا  نأ  نم  مغرلاب  .ناسنإلا  فعض 
ودبي ناك  ام  اهعم  حبصي  يتلا  ةيحورلا  ةدارإلا  ةوق  ءاعدتسا  لالخ  نم  مجن 
.ًاّيلمع ًاعقاو  ودغي  امنإو  بسحف  انكمم  سيل  ًاليحتسم 

ةرطيسلل انألا  تايلآ  مهف 
وه ةقراخلا  تالوحتلا  ثدحي يف  امو  فقاوملل ، ةيوناثلا  ةيئاقلتلا  ةجيتنلا  وه  مهولا 
متي يتلاو  ناكملاو ، نامزلا  دودح  جراخ  ربكأ  ٍتاقايسل  لاا  ًاحتاف  ددبتي  فقوملا  نأ 

رارمتسالل يف ةيساسألا  ةماعدلا  قايسلا .)  ) يطخلا ريغب  يطخلا  ىوتحملا  لادبتسا  ا 
ردصملا وه  يرسلا  ءازجلا  اذهو  رهوجلا ،»  » ةيبلسلا نم  انألا  ةيرس  ءازج  يه  ةيبلسلا 
تاوقلا يف  «. ) ًاّودع  » ةمحرلا كلذكو  ةرفغملا  ربتعت  يهف  كلذل  انألا ، ةقاطل  ديحولا 

ربتعت األ  ةقفشلا  وأ  فطاعتلا  وأ  ريخلا  ريباعتب  حمسي  ال  ةيلومشلا ، ةحلسملا 
(. ةدشب ًةروظحم  نوكتو  فعضلا  ىلع  تامالع 
اذه انألا  تقمتو  رربم ،» ٌءايتسا  دجوي  ال  : » وه ٌروثأم  ٌلوق  كانه  يحورلا  ملاعلا  يف 

ٍةمئاق درسب  يضمت  مث  اذكو ،»؟ اذك  نع  اذام  نكلو  «، » معن هآ  : » لوقتل حيرصتلا 
، ملظلاو قوقحلا ،»  » تاكاهتناو ةبهرلا ، تالاهتبا  نم  ٍةلسلسو  ءايشألا ، نم  ةعّونم 
، ةينظلا ججحلاو 

ٍّينهم وأ  ٍعار  وأ  ٍراشتسم  لك  نوكي  يتلا  .خلا  تايقالخألا ،» و« تايبدألا »  » نم
لوح ٌلاؤس  ءرملا  مامأ  زربي  ةلاحلا  هذه  نم  يفاعتللو  .تاءارقلا  هذه  لثمب  ٍةيارد  ىلع 

، اهنع يلختلا  وأ  اهرهوج )»  » ذخأ يلاتلابو   ) ا كسمتلا  بغري يف  ناك  اذإ  ام 
.يفاعتلا متي  نأ  اودب  نكمي  يتلا ال  يه  هذه  رارقلا  ةطقنو 

هتردقو غامدلا  ايجولويزيف  ٌةيلعف يف  ٌبقاوع  هل  فطعنملا  اذه  دنع  ذختي  يذلا  رارقلا 
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ينايبلا مسرلا  رظنا   ) .ةيهاركلا نم  ًالدب  ةرفغملا  رايتخا  نم  ةمكحلا  مهف  ىلع  ىتح 
لصفلا 9). غامدلا يف  فئاظول 

ًاديفم نوكيل  ٍّيوق  ٍلاثمب  ةناعتسالا  نكمي  ةيرورضلا  ةوطخلا  هذه  لوبق  ةدعاسملل يف 
ىمادق ةبرجت  كلذ  ىلع  ًةلالد  رثكألاو  ىربكلا  ةلثمألا  نم  نوكي  امبرو  ًامعادو ،

ةفاضإلاب ةلتاقملا  تاعومجملل  اهيف  ناك  يتلاو  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  نيبراحملا يف 
ةيبلاغلا تماق  برحلا  ءاهتنا  دعبف  ريبك ، ٍّدح  ىلإ  ٌةعورم  ٌةبرجت  دارفأك  نيلتاقملا  ىلإ 
ةحماسمب ةياغلل  ٍةريبك  ٍةعرسب  نيقباس  ءادعأ  اوناك  نيذلا  نيلتاقملا  نم  ىمظعلا 
ضعبلا مهضعبل  ٍّيمسر  ٍلكشب  ةيحتلا  ةيدأتب  اوماق  مأ  ةجردل  ًاضعب ، مهضعب 

، عارصلا ةياهنب  ًءافتحا 
نورايطلا ماق  برحلا  كلت  .مهنيب يف  اميف  لدابتملا  مارتحالا  نيددجم  اوحفاصت  امك 

ديدعلا اوفّلخو  حالسلا ، مهقافر يف  دحأ  اولتقو  مهنفس  ىدحإ  فصقب  زاكيماكلا 
ءاقلإب ناكيرمألا  ماق  رخآلا  بناجلا  ىلعو  نيقاعم ، اوحبصأ  نيذلا  ىحرجلا  نم 

، ةيئادعلا لامعألا  فقو  نأ مت  دعبو  نييندملا ، نم  فالآلا  تلتق  يتلا  ةيرذلا  لبانقلا 
، ىهتنا دق  ٍءيش  لك  نأب  ءاطغلا  هبشي  اميف  لوبقلا  هنأكو مت  ٌبيرغ  وه  ام  لصح 

اوحبصأ دق  ًاقباس  نيبراحتملا  نأ  ىتحو  برحلا ،» نأش  طقف  ناك   » هلك كلذ  نأو 
ٍلكشب مهنيب  اميف  ةيلئاعلا  تارايزلا  نولدابتيو  ٍةقيثو  ةيصخش  ٍتاقادصب  نوطبتري 
ةميظعلا مهكراعم  تايركذ  نويُحي  ةايحلا  ديق  ىلع  مهنم  يقب  نم  لازي  الو  ّيرود ،
.ضعبلا مهضعب  عم 

نم انألا  رهوج  نع  يّلختلل  دادعتسالا  مدع  نع  مجني  ةحماسملا ال  نع  عانتمالا  نإ 
نيرخآلا ال نأ  مُّهوت  نع  ًاضيأ  جتنيو  لب  بسحف ، ملظلاب  ساسحإلا 

رفغي يذلا  وه  ربكأ  ٍلكشب  ةحماسملا  نم  ديفتسملا  نإ  عقاولا  يف  اوقحتسي .» »
، هل روفغملا  سيلو  حماسيو 

٤٣



، ًةوسق فورظلا  دشأ  ىتح  زواجت  نكمملا  نم  هنأ  تابثإ  وه  لاثملا  اذه  نم  ضرغلاو 
.ماقتنالاو ةيهاركلا  ناضتحا  نع  يلختلل  دادعتسالاو  لعفلا  رفوت  ام  اذإ 

ًارظن ًانكمم ، نوكي  نأ  ىتح  سدقملا  لوحتلا  اذه  لثمل  نكمي  فيك  ءرملا  لءاستي  دق 
ىرسأ تاركسعم  نجسلا يف  كلذ  امب يف  نيبناجلا ، الك  ىلع  ةعِّورملا  فورظلل 

عقاو .حباذملاو يف  ةميسجلا  ةوسقلاو  يدسجلا  بيذعتلاو  عيوجتلاو   POW برحلا
ىلع لقعلا  / انألا قيرط  نع  كلذ  متي  نأ  نكمي  ًاقح ال  ةيسفنلا ، ةيحانلا  نمو  رمألا 

ةيهاركلا ةقاط  لاجم  اهماكحإ يف  متي  امدنع  ةمزاللا  ةوقلا  ىلإ  رقتفت  األ  قالطإلا ،
نكمي ةطلسلل ال  لوحتملا  ردصملا  نإف  كلذلو  .طقف  ىوتسملا 30  دنع  عقي  يذلا 
ةوقلا نمكت  .ةيصخشلا  انألا » « ـ لاب ةامسملا  ةيصخشلا  نم  وأ  لقعلا  نم  أشني  نأ 
اهنكمي يتلاو  ةدارإلا ،» « ـ ىعدت ب يتلا  يعولل  ةيطخلا  ريغ  ةيعونلا  ةمزاللا يف 
.انألا فقوم  ءاغلإل  ةمزاللا  ةوقلا  تاباوب  حتفت  نأ  اهدحول 
ةمعنلل ءافشلا  ةوق  دوجو  مكحب  مهفلا  ليوحتب  موقي  هنإف  سدقلا  حورلا  ةدشانم  دنع 

مامأ ةشيرلاك  وه  ةوق  نم  تيتوأ  ام  لكب  هعفرت  نأ  انألا  عيطتست  امو ال  ةيهلإلا ،
هوركملا نم  نيرخآلا  رظن  تاهجو  ليوحت  متي  لوحتلا ال  ةيلمعل  ًةجيتنو  .هللا  ةمعن 
.ًاضيأ تاذلا  ةيؤر  ليوحت  متي  نكلو  بسحو ، ديمحلا  ىلإ 

هللا نع  ٍةيبلس  ٍرظن  ةهجو  ًةداع  بنذلاب  روعشلا  ا  فصعي  يتلا  تافاقثلل  نوكي 
يتلاو ةيعيبطلا ، ثراوكلا  قيرط  نع  بقاعملاو  بضاغلاو  دقاحلاو  مكاحلا  هنأ  ىلع 
ىلع يصخشلا  مكُحلا  دنتسيو  .ّرشلا  ببسب  هللا  نم  ٍتابوقع  قايس  نمض  يتأت 
نم صلختلا  دنع  اهعيمج  رفاوتت  يتلا  ةقبسملا  ةجمربلاو  ةديقعلا  هزّزعت  يذلا  رُّوصتلا 
«، أطخلا  » نم ةاناعملا  بحت »  » طقف انألا  .انألل  ةيبلسلا  تاقاطلا 

.ةايحلا تابّلقتل  ًةيدبأ  ًةيحض  عوقولاو  اهمهف ، ءاسُي  نأو  ديهشلا ، نوكت  نأو 
نم ًاضيأ  نكلو  ااذ ، فقاوملا  نم  طقف  سيل  ريبك  ٍلكشب  صلختلا  متي  كلذبو 

٤٤



زكرم  » أّوبتت نأ  وأ  ةيمهألاو  تاقاقحتسالاو  تاذلا  ىلع  ةقفشلاو  فطاعتلا 
انألا نزتخت  .اماردوليملا  ةلطب  وأ  لطب  يه  تاذلا  اهيف  نوكت  يتلا  ةرادصلا »

ملاظملا يف نازتخا  ىلع  لمعتو  ةيذأتملا ،» رعاشملا   » ةناضحو تاناهإلاو  ءاردزالا » »
فزنتست ةيعمجلا  انألا  نإف  ةياغلا  هذهلو  .مكارتملا  ملظلا  نم  ةيلخادلا  اماردوليملا  هذه 
.ةفرطتم ٍرظن  ةهجو  ةيأ  وأ  ٍفقوم  يأل  اهريربتو  اهؤاعدتسا  نكمي  يتلا  قوقحلا » »
عارصلاو مالعإلا  لئاسو  دئاسلا يف  هاجتالا  يه  قوقحلا »  » لجأ نم  ةكرعملا 
ةيحضتلا متي  ثيح  ةسايسلا ،»  » حلطصم هيلع  قلطي  يذلا  لدجلل  يعامتجالا 
.نييالملا تايحضت  لجأ  نمو  بساكملا  قيقحتل  ًةيعاوط  ةقيقحلاب 

ةياعر نم  يتأي  يذلا  انألا  جاهتبا  رس  نافشكي  يتاذلا  قدصلاو  يلخادلا  صحفلا 
ةياعر وه  ةيلمعلا  هذه  نأ  وه  انألا  مهو  نوكيو  .تاجاجتحالاو  تاريربتلا  هذه 
.ًامامت ٍسكاعم  ٍرثأ  وذ  عقاولا  وه يف  امنيب  تاذلا ،
ةداعإو ةيناسنإلا  ةاناعملا  لمجم  ىلإ  رظنلا  ديفملا  نم  ةغرفملا  ةقلحلا  هذه  نم  ررحتلل 

نأ ىلإ  اذوب  راشأ  امك  .اهقايس  نمض  فطاعتلا  ىوتسم  نم  ثادحألا  عضو 
يعسلا ملعتي  ناسنإلا  لعج  ام  اذهو  ةاناعملا ، ًايئاقلت  عبتتسي  كلذف  ناسنإ  كنوك 

ءرملا كرتي  امدنع  .ةيمتحلا  ةيردقلا  ةدواعملا  كلت  نود  ةلوليحلا  لجأ  نم  ريونتلل 
يذلا وه  صخشلا  كلذ  سيلف  هنع ، وفعلاب  ًاقيلط » ًارح   » ةميرجلا بكترم  هتدارإب 
ٍةرورض نم  كانه  سيل  هنأب  ًاضيأ  اذوب  لاق  امك  هسفن ، ءرملا  لب  ةضبقلا  نم  اجن 

.مهيديأب مهسفنأ  نوعقوي  فوس  مأل  نيرخآلا  نم  ماقتنالا  ىتح  وأ  باقعلل 
كرديو باقعلا ، نم  نيبنذملا  دحأ  تلفي  نأ  نم  هقلق  نع  روهمجلا  ربعي  ام  ًابلاغ 

ٌنكمم ٌءيش  كانه  سيل  هنأ  ةيحورلا  ةقيقحلاو  يعولا  عقاو  ىلع  ٍعلطم  ٍصخش  يأ 
قيرط نع  ةيهلإلا  ةلادعلل  عضخيو  نوكلا  مامأ  ٌلوؤسم  عيمجلاف  ليبقلا ، اذه  نم 

وفطت يف نيلفلا  نم  ٍةدادسك  يه  ٍحور  لكو  .هسفن  نوكلل  ةريبكلا  ةيكيمانيدلا 
لبق نم  ام  ٍيفسعت  ٍلمعب  قلعتي  كلذو ال  ا ، صاخلا  وفطلا  ىوتسم  ىلع  رحبلا 

٤٥



ةحونمملا ةلماكلا  ةيرحلا  يهو  اهدرفمب ، هدي  ىوس  حالفلا  ىلع  ٌدي  دجوي  .رحبلا ال 
.هدي نم  الإ  ٌلجر  عقي  .هللا ال  نم  ةايحلل 

ثداوح يف يأ  دجوت  .ساسحإ ال  درجم  وه  ضرتفملا  يضَرَعلا »  » ثداحلا ىتحو 
وأ ا  ؤبنتلا  نكمي  اأ ال  وه  قحب  كلذ  هينعي  ام  .لامتحا  درجم  ىتح  الو  نوكلا ،

ببسلا نيب  نتوين  جذومنب  اهدييقتو  ةيطخلا  انألا  ىلإ  ةبسنلاب  ةموهفم  ريغ  اأ 
مييقتلا 450). ىوتسم   ) ريثأتلاو

قِّلحت تناك  ًةرئاط  نأب  انركذ  امع  ٌلاثم  ٍماع  نيرشع  لبق  فحصلا  نيوانع  ءاج يف 
نم طقف  ٌدحاو  ٌصخش  ىذأتو  ةرئاطلا  مسج  نم  ٌءزج  راط  امدنع  ٍلاع  ٍعافترا  ىلع 

ٍتاعومجم نمض  سانلا  عَّمجتي  .اهنتم  ىلع  اوناك  نيذلا  باكرلا  نم  ٍتائم  لصأ 
نمض حبست  رحبلا  عاق  كامسألاف يف  .هتاذ  بذجلا  لاجم  نمض  نوعقي  مأل 

عم هقفاوتل  ًةجيتن  سيل  هطيحم  ٌّلكو يف  بارسأ ، ريطت يف  رويطلا  كلذكو  ٍتاعومجم 
ٍدحاو لك  .هتاذ  بذجلا  لاجم  نمض  ًامامت  نومغانتم  ًاعيمج  مأل  نكلو  نيرخآلا 

ىلعألا باذجلا  لاجملل  هرودب  عضخي  يذلا  لقحلا  هبشت  ةيسيطانغم  ًةوق  عبتي  هدرفمب 
ىوتسملا دنع  عقت  ةقباسلا  ةرقفلا   ) .يهلإلا ىوتسملا  ىلإ  ًالوصو  اذكهو  هيلي ، يذلا 

(.995

ةيهاركلا / انألا ةسايس 
ـق فو ءاي  ــ شألا ــة  يؤرل ــل  يمي ٍعقو  اه مبــ ــ سفن مد  ــ قت ا  ــ نألل ة  ــ يجاودزالا ــة  بيكرتلا

لراك أطخل  نويكيسالكلا  ةيب  ـ سنلا ـة  يرظنلا ود  ـ يؤم  ) ةيح ـ ضلا / يناجلا حلط  ـ صم
بترتي امو  دادضأ ، ىلإ  ثادحألا  مسقنت  ةيفسعتلا  فقاوملا  دوجو  مكحبو  سكرام ،)

وأ بنذلاب ، روعشلاك  ًايلخاد  ًاهجوم  نوكي  دق  ثدحي  يذلا  موللا  نم  كلذ  ىلع 
ًامكح انألا  نوكت  اذكهو  ةمظعلا ، نونجو  ةّيهاركلا  لثم  ًايجراخ  هطاقسإ  متي 

ٍعاو ريغ  ٌروعش  ااتني  هركت  امدنعف  موللا ، اذ  ةصاخلا  ةيحضلا  ّيوفع  ٍلكشبو 
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نم ديزملا  فيضي  امم  مكارتملا  بنذلاب  روعشلا  عمقت  دقو  ةقيقحلل  اهتفلاخمل  بنذلاب 
امك فوخلا  ىوتسم  ىلإ  ًاضيأ  كلذ  يدؤيسو  اهطيلست ، يتلا مت  ةيهاركلل  ةقاطلا 

.يعواللا هتدوع يف  عقوتت  هطاقسإب  انألا  موقت  ام  نأل  قحال ، ٍلصف  شقاننس يف 
تناك ٌءاوس  بقاوعلا  نم  تلفت  نأ  انألا  عيطتست  اهعئارذ ال  نع  رظنلا  فرصب 
رعشي نم  نأ  يه  انألا  ةلاحل  ةثوروملا  ةطلاغملا  .ًايجراخ  وأ  ًايلخاد  موجهلا  لّوحت 
اهنيعب انألا  يه  لب  يقيقحلا  صخشلا  سيل  ّيلعف  لكشب  ةيهاركلاب  وأ  بنذلاب 
اذكهو .فيزلا  دض  ةنّصحم  ةقيقحلا  نأل  رثأتت  ةيقيقحلا ال   Self تاذلاو .بسحو 

اهيف ىعست  ةيلخاد  تاسايس  يه  يلمع  ٍلكشب  بنذلاب  روعشلا  / ةيهاركلا ةبعل  نإف 
.صاخشألا دحأ  ءالو  بسكو  ةرطيسلل  ةفلتخم  تاوصأ 

ىلعو اهتيدودحم  قوفي  هنأ  ىلع  اهسدح  اهلدي  ام  لك  دسحت  يهف  ةدوسح  انألا 
اهل نوكيو  همهف ، عيطتست  ام ال  بجشتو  ةلوهسب  هركت  يهف  ساسألا  اذه 

.هباعيتساو همهف  اهنكمي  ام ال  ةعمس  هيوشت  وأ  أطخلا  عنص  ٌةّيساسأ يف  ٌةحلصم 
وأ ةيحورلا  ةقيقحلا  بّذهم  ٍلكشب  نوهركي  نيكوكشلا  صاخشألا  نإف  اذكهو 

ةيهاركلا نع  ريبعتلا  متيو  لامجلاو .) ةيهولألاو  ةقيقحلاو  بحلا   ) اهميقو يلاعلا  يعولا 
بيرختك  ) سيندتلا نع  ًالضف  صيخرلا ، لاذتبالاو  شحفلاب  لامجلا  ملع  وأ  ءاقنلل 

(Pieta « ) اتييب  » ةبحتنملا ءارذعلا  لاثمت 
(. كلذ ىلإ  امو  ةماقتسالا ، ةعمس  هيوشتو  ةفرعملا  ةعس  نم  لينلاو  ةثونألا  سيندتو 

نوكت ريبعتلا )» ةيرح   » ناونع تحت  ةيفختملا   ) ةموعزملا تاداقتنالا  بلغأ  داكت 
روعشلا نم  فيفختلل  ةغّوسملا  تاريربتلاب  دسحلا  ةيهارك  قفارتتو  ًةفوشكم ،

وأ عيضاوملا  عيمج  لوح  ةماعلا  تاشاقنلا  دقوت  ةيجولويديألا  ةيهاركلا  .بنذلاب 
نم ٍلكش  بساكم يف  هربتعت  ام  انألا  اهنم  دمتست  يتلاو  عمتا ، ةيلاحلا يف  اياضقلا 

.موللا قيرط  نع  بنذلاب  روعشلا  طاقسإ  لكش  ةيهاركلا  ذخأت  ام  ًابلاغ  .مامتهالا 
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امنيبو موللاب ، ًاريثك  لغشنملا  عمتا  ااريظن يف  انألا  تاسايسل  نإف  لثامم  لكشبو 
لشفلا يف لثمت  ام  ًابلاغ  ةفسؤملا  ثادحألا  نإف  كلذ  ًايئزج يف  ًارود  دارفألا  بعلي 
يفو .ةرطفلاب  ًةطولغم  ٍتاسايسل  ًةجيتن  ااذ  دحب  ةيتحتلا  ةيعامتجالا  ةيلمعلا 
عدخت ام  ًةداع  اإف  روهمجلل  ًةيضرم  نيبنذملا  ةانجلا  ةبقاعم  هيف  نوكت  يذلا  تقولا 
.ااذ دحب  ةيتحتلا  ةيلمعلا  قيقدتلا يف  لالخ  نم  ذختي  رارقلا  نأل  ًارظن  عمتا ،

مكحلا يف ءوس  نم  ٍءيش  نع  أشني  يذلا  بنذلاب  روعشلا  ىلع  بلغتلا  نكمي 
ـًال عـن ضف ــي ، قالخألا سير  ــ كتلا ةداعإو  فارتعالاو  ضيوعتلا  قيرط  نع  يضاملا 
ـع ضاوتلا دعا  ـ سيو عجار ،)» ـ تلا  » ـة يلمع  ) ةحلا ـ صلا لامعألا  ضيو بـ ـ عتلا
نم ٌعبان  بنذلاب  روعشلا  نم  ًاءزج  نأب  فارتعالا  شا مـع  ـ عتنالا ةداعت  ـ سا ـى  لع
«. أطخلا كلذ  بكترأ  ّالأ  يغبني   » لاثملا ليبس  ىلعو  رخفلا ،
يه لب  ًادبأ  ًةيقيقح  تسيل  ةيضرفلاو  ةّيضرفلا ، لثمي  يغبني »  » ةملك أطخ يف  كانه 

.لايخلا لثمت  ةيضارتفالاف  يلاتلابو  ةيلاثم  ةدرجم  ةركف  عقاولا  يف 
ٍلكشب هب  مايقلا  صخشلا  ناكمإب  ناك  ام  لضفأ  قباسلا  يصخشلا  خيراتلا  لثمي 
ةيفطاعلاو ةيركفلا  هتالاحو  صخشلا  تارُّوصت  نمضتت  ةنيعم  ٍفورظ  ّلظ  ّيلعف يف 

ىلع ظافحلا  ديفت يف  األ  ًايباجيإ  ًارثأ  كرتت  نأ  ءاطخألل  نكميو  نيحلا ، كلذ  يف 
ةئطاخ ٍتالالد  انيطعت  ام  ًابلاغ  يتلا  ةفلاتلا  ةلصوبلا  يه  انألاو  يقيقحلا ، عضاوتلا 

ًاريثم نوكيسف  اهدودح  ةجرد  نابسحلاب  ءرملا  ذخأي  امدنعو  تاهاجتالا ، نع 
.طقف ءاطخألا  بكتريل  ًةليوط  ًةايح  شيعي  ٍدرف  ّيأ  نأب  ةشهدلل 
ضعب سيلو  رشبلا  نم  ىمظعلا  ةيبلاغلا  نأب  ًاعيرس  فشكي  ةراضحلا  خيرات  ةسارد 

ام زييمتلا  ىلع  ّيرشبلا  لقعلا  ةردق  مدعل  ٍةرشابم  ٍةجيتنك  اوتامو  اوطقس  دق  دارفألا 
ًةفاضإ اهلمكأب  ٌنادلب  كلذكو  رشبلا  نم  نييالملا  يقل  دقو  .لطابلاو  قحلا  نيب 
ماهوألاو ةئطاخلا  تادقتعملا  ببسب  ًاراركتو  ًارارم  كالهلا  ناكسلا  نم  ٍلايجأل 

٤٨



ريهشلا باتكلا  لعج  ام  اذهو  .نيصلخملا  ريغ  ةداقلا  رايتخا  لشفلاو يف  ليلضتلاو 
« دوشحلا نونجو  ةيئانثتسالا  ةيبعشلا  ماهوألا  » Mackey يكام » « ـ ل
Extraordinary Popular Delusions and the

ذنم عبطي  لازي  ال  (( Madness of Crowds
ماع 1841.

رضاحلاب يضاملا  ةنراقم  نأ  ودبي  هنإف  يعامجلاو  يدرفلا  يعولا  نم  ٍّلك  رّوطتل  ًارظن 
متي يتلا  ةربخلا  نم  طقف  سوردلا  مّلعت  نكميو  ًةميخو ، ودبت  دق  لاثملا  ليبس  ىلع 

ةفرعملا نم  رثكأ  وه  ام  ًامئاد  كانه  نإف  اذكهو  نمزلا ، رارمتسا  عم  ااستكا 
نيرشعلاو ةسماخلا  نس  فرعي يف  نأ  ناسنإلل  نكمي  عقاولا ال  .ةيرظنلا يف 

ناك ول   » هنأب ٍصخش  لك  دقتعيو  نيسمخلا ، رمع  هدنع يف  مكارتت  يتلا  تامولعملا 
نكمي عضاوتلاب  اذكهو  فلتخم .» ٍوحن  ىلع  هئادأب  ماقل  طقف  رمألا  كلذ  فرعي 
.نآلا هيف  نحن  وه  ام  سيل  سمألاب  هيلع  انك  امف  اهدويق ، ٍةظحل  لكل  نأ  ةظحالم 

، ناسنإلا ةايح  ردق  ااذ  دعت  يتلاو  ملعتلا  ةيلمع  ٌةيرهوج يف  ٌةلأسم  يه  ءاطخألاو 
ىلع  ) ةليدبلا تايضرفلاب  كلذ  نع  ضّوعي  وهف  ناسنإلا  كاردإ  ةيدودحمل  ارظنو 
ودبي ام  ىلع  تارارقلاو  تارايخلا  دنتست  يلمع  لكشب  كلذلو  ّينالقع ،) ٍساسأ 

.هتلوقم طارقس يف  حّرص  امك  لضفألا  رايخلا  هنأب 
، ةينيدلا ةيدئاقعلا  مظنلاو  قالخألاو  ةليضفلل  ًةجيتن  يتأي  يحورلا  بنذلاب  روعشلا 
، بنذلاب روعشلا  مهست يف  اأ  نم  مغرلاب  يتلاو 

بنذلاب روعشلا  نم  فيفختلا  لجأ  نم  مَدِقلا  سيدقت  تايلمع  ًاضيأ  نمضتت  يهف 
ءالولا سيركتو  ديدجتلاو  بنذلا  نع  ريفكتلاو  نارفغلاو  فارتعالاك  هنع  عوجرلاو 
ةبحملا دوهجلاو  تامدخلا  ينافتلاو يف  ريخلا  لامعأ  نع  ًالضف  ةيحورلا ، ئدابملل 
.ماعلا ريخلل 

٤٩



وحن ريغتلا  ىلع  ٍزفحمك  ٍديج  قايس  نمض  بنذلاب  روعشلا  فيظوت  نكميو 
يلاتلابو ٌريمض  ءرملل  نأ  ىلع  ٌليلد  ًاضيأ  وه  بنذلاب  ينالقعلا  روعشلا  .لضفألا 
كلذلو تاكلملا ، هذه  لثم  ىلإ  نورقتفي  ًايلقع  نولتخملاو  .حيحصتلل  لباق  وهف 

ًائيش نوردحني  يلاتلابو  ًاراركتو ، ًارارم  اهسفن  ءاطخألا  نوعقيو يف  نايمعلاك  نوضمي 
رعشي نأ  ًايحور  هجوملا  صخشلل  نكمي  يلاتلابو  .ىندأ  تايوتسم  وحن  ًايشف 
ةيعقاو ةيلخاد  ةلدأك  اهيلإ  عوجرلا  هنكمي  شيعلل  ريياعم  هكالتمال  ركشلاو  نانتمالاب 

.كولسلل

« انألا ىلعألا ل ـ ملا 
ُ
لُث »

ضيقن ىلع  « ) ةودقلا انألا   » اهتيمستب ديورف  ماق  ةيسفنلا  انألل  رخآ  ٌبيكرت  كانه 
هذه بكرتتو  ريمضلا ،) وأ  ايلعلا  انألاو  ةتوبكملا  ةيناويحلا  زئارغلا  لثمت  يتلا  وه  لا ـ

بوغرملاو ةلومأملاو  ةمرتحملا  ةيلاثملا  ةيوهلاو  فادهألاو  ريياعملا  نم  ةيقالخألا  ةيلآلا 
ـة يلاثملا تايصخ  ـ شلاو ــه ، قيقحتب لمأ  ــ يو ءر  ــ ملا ــط لــه  طخي ا  يهو مــ اهيف ،

طيطختلاو تا  ـ حومطلا يئا  ـ حيإ لك  ـ شب ـد  يؤت كلذ  ـ بو جذا  ـ منك ـة  سورغم حب  ـ صت
.ةايحلل

نإف رخآ  بناج  نم  نكلو  حايترالاو ، سفنلاب  ةقثلا  ةدايز  بلجي  لثملا  هذه  قيقحت 
.بنذلاب روعشلا  ىلإ  ًاضيأ  يدؤي  نأ  نكمي  تاعقوتلا  ىوتسم  ىلإ  ءاقترالا  مدع 

ثيحب ال ّيرود  ٍلكشب  ةيعقاولا  ريغ  ةيتاذلا  تاعقوتلا  رظنلا يف  بجي  هنإف  يلاتلابو 
.ًةَّيعمق حبصت 

، تازاجنإ نم  هل  امل  ًارظن  لعفلاب  ًاديفمو  ًامهلم  ًارمأ  ّدعي  نهذلا  ٍفده يف  عضو  نإ 
ةمجاهم أطخلا  نم  هنإف  كلذ ، عمو  .قيقحتلا  ىلإ  هجتي  لقعلا  عضوي يف  ام  نأل 

فاشتكا متي  ام  ًاريثك  تُّبثتلا  دنعو  ةيلاثملا ، قيقحت  مدعل  بنذلاب  روعشلاب  تاذلا 
.حايترا نم  هعم  قفارت  ام  لب  دوشنملا ، فدهلا  ًاقح  وه  نكي  هقيقحت مل  ام مت  نأ 

٥٠



جئاتنلا لمجم  عمجي  ام  اذهو  تقولا  سفن  ًاعم يف  ًادويقو  ٍتارايخ  نمضتت  ٍةظحل  لك 
ةثوروملا صخشلا  ةايح  فورظ  ةليصحب  ًالامجإ  اهنع  ربعي  يتلا  امراكلا  لماوعل 
رارقإلاو ليقارعو ، دويقل  عضخت  يهف  يلاتلابو  ةيطخ ، ٌةلأسم  تاذلا  / انألا .اهفقاومو 

نم ًالدب  ةّيحورلا  فادهألا  رايتخا  ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  ةيناسنإلا  ةلضعملا  هذ 
«، ةنجلا ىلإ  كتعتمأ  لك  لمحت  ةنحاش  ذخأت  نأ  كنكمي  ال   » .ةّيداملا فادهألا 
ىلع هنزخت  امم  رثكأ  ةنجلا  ًازونك يف  نّزخ   » روثأملا لوقلا  ركذتن  نأ  ديفملا  نمو 
هبقاوع هل  نوكتس  نيرخآلا ، عم  ًافيطل  كنوك  دّرجم  نإ  ديعبلا  ىدملا  ىلع  ضرألا .»
حاجنلا نم  ريثكب  لضفأ  ٍةروصب  ٍةيباجيإ  ٍراثآ  تاذ  اهلك  ةايحلا  لعجتس  يتلا 

فادهألا مييقت  ةداعإ  ديفملا  نمو  فاطملا ، ةيا  لوزيو يف  ًاينآ  ربتعي  يذلا  يويندلا 
يأ حاجنلاو يف  ةينانألل ، ةجيتن  درجم  اأ  وأ  ًاقح  ًةمهم  تناك  اذإ  امع  لؤاستلاو 
هيلع نوكي  نأ  نكمي  ام  لضفأ  ءرملا يف  نوكل  ٌةيئاقلت  ٌةجيتن  ةطاسبب  وه  عورشم 

.بساكم قيقحتل  رظنلا  نود  ةايح ، بولسأك 
روعشلا نم  يفاعتلل  ةياغلل  ًةديفم  ةيحورلا  ميقلا  سيركت  ةداعإو  ةالصلا  ربتعت 
لاوحألا نسحأ  ٌةبعص يف  ةيناسنإلا  ةلاحلا  نأب  يسحلا  كاردإلل  ًارظن  بنذلاب ،
.رهاظملا نع  رظنلا  فرصب  عيمجلل  ةبسنلاب 
ةيقالخألا بويعلا  وأ  بنذلاب  روعشلا  لالخ  نم  لمعلا  لكاشم 

طبضل ٌةيلآ  وهو  ريمضلا ، وأ  ةيداعلا  ايلعلا  انألا  فئاظو  نم  وه  بنذلاب  روعشلا 
يتلاو وه ،» « ـ لاب ديورف  اهفصو  يتلا  عفاودلاو  ةّيناويحلا  زئارغلا  ةهجاوم  سفنلا يف 

.لتاقلا عفاود  كلذ  امب يف  ةياغلل ، ةتوبكملا  ةيئادبلا  زئارغلا  نم  نوكتت 
هبايغ نإف  هحيحصتل ، ٍتاءارجإ  ذاختا  بجوتسي  بنذلاب  دئازلا  روعشلا  نأ  نيح  يف 
ةّيقلخ ٍةيضرم  ٍةلاحل  ٌةجيتن  هنإف  مومعلا  ىلعو  ًةروطخ ، رثكأ  ربتعي  رخآ  ٍبناج  نم 

تالجس رهظت  امك  ةّيسفنلا ، ضارمألاو  مارجإلا  نم  ةفلتخم  لاكشأ  ىلإ  يدؤت 

٥١



لثم ةسايسلا  وأ يف  ةيسفن ، لكاشم  نم  يناعت  يتلا  تايصخشلاو  نيحاّفسلا 
.ةثيبخلا ةيحيسملا  ةيسجرنلا 

ٍعنامك لمعي  يذلا  بنذلاب  روعشلل  ٌةيداع  ٌتايلآ  كانه  نييداعلا  سانلا  ىدل 
بنذلاب روعشلل  ةديفملا  بناوجلا  نمضتت  .ةّيشحولا  تاوزنلا  وأ  ةوسقلاو  ةينانألل 
ٍةيلوؤسم تاذ  اانوكم  عيمج  نوكت  يتلاو  تاذلل  يحالصإلا  دقنلاو  تبكلاو  مدنلا 

نم ىوصقلا  ةجردلا  ةنزاوم  ىلع  هذه  ريمضلا  بناوج  لمعتو  ةّيبدأو ، ٍةيقالخأ 
قلطي طباوضلا  مادعنا  عمو  نيمرا ، / ًايسفن ةضيرملا  تايصخشلا  اهيدبت  يتلا  ةينانألا 
ةلتقلا كانه  حبصيو  عمتا  ةيهاركلل يف  ةيئادبلا  تاوزنلاو  ةيدايتعالا  دويقلل  نانعلا 

تالاحلا هذه  عيمج  .يعامجلا  لتقلاو  لسلستملا  لتقلا  مئارج  يبكترمو  نيبصتغملاو 
ارظنو .كلذ  نود  ام  ىتح  وأ  ىوتسملل 30  ةبراقملا  يعولا  تايوتسم  دنع  عقت 

ّيديلقت ٍلكشب  ءالؤهك  ٍصاخشأ  ىلإ  ةراشإلا  متت  اهنع  حرصملا  تايكولسلا  ةبارغل 
ةرطيس تحت  مهف  كلذلو  يناطيشلا ،) سملا  كلذب  ينعنو  « ) نوسوسمم  » مأ ىلع 

«. ةضفخنملا ةيمجنلا  « ـ لاب اهتعن  يعولا مت  نم  ٍتايوتسم 
لالخ نم  ةثلاثلا  نس  ركبم يف  ٍلكشب  تابارطضالا  هذه  صيخشت  نكمي  ام  ًابلاغ 
عّقوت وأ  براجتلا  نم  ملعتلا  وأ  ةبغرلا  عابشإ  ريخأت  ىلع  ةردقلا  مدع  ةيصاخ 

هذه جالع  ٍلمأ يف  نم  كانه  سيل  هنأ  ىلع  ناهربلا  دقف مت  كلذلو  .بقاوعلا 
نمزملا مارجإلاو  صوكنلا  لاكشأ  دحأ  وه  يريرسلا  اهراسم  نأبو  تابارطضالا ،
ذخأي دقف  ةنطفلا  نم  ٍفاك  ٍردقب  ًاضيأ  بارطضالا  قفارت  ام  اذإو  .ةايح  بولسأك 
ٍذئدعب اهمادختسا  نكمي  يتلا  نيّدلل  ةّيضرملا  تاهيوشتلا  ىتح  وأ  لايتحالا  لكش 

تانايدلل ةذاشلا  تاهوشتلا  وأ  ةبيرغلا  سوقطلا  اذه يف  زربيو  ةوارضلل ، ٍهيومتك 
يدرفلا راحتنالا  ىلإ  ىتح  يدؤت  دقو  اهتعيبط  مكحب  ًاسوقط  حبصت  يتلاو  ةيديلقتلا ،
.برلا مساب  ءايربألا  لتق  وأ  اضيأ  يعامجلاو 
بناجلا راهظإ  هلالخ  نم  متي  زّيحتملا  ةيصخشلا  ماصفنا  رخآ يف  ريغتم  رهظيو 

٥٢



ٍليمعك رخآ  ٍهاجتا  ّيفخلا يف  سرتفملا  بناجلا  لمعي  امنيب  عمتجملل ، ّيعيبطلا 
ةيسايس ريباعتب  بارطضالا  ىلإ  رظنيو  .ةنوخلل  ٍربخم  وأ  سسجتلل  ٍليكو  وأ  جودزم 

نم ٍةريبك  ٍدادعأ  لتق  ىلإ  دمعي  يذلا  يحيسملا ، يسجرنلا  ةمظعلا  نونجك  ًاضيأ 
، نيسح مادص  رلته ، ورين ، لثم   ) ديدش ٌرطخ  هدوجو  ددهي  امدنع  هدلب  ءانبأ 
(. نورخآو نيلاتس ،

بنذلاب روعشلا  نزاوت 
ةلاح نم  ًةدح  رثكأ  ٌةلاح  وه  بنذلاب  روعشلا  بايغ  نأب  قبس  امم  انل  نيبت  امك 

بارطضالا لاكشأ  نم  ٍلكش  ىلإ  يدؤي  هبايغف  ةضقانملا ، بنذلاب  طرفملا  روعشلا 
لباقملا .نامزلا يف  نم  ٍنرق  لبق  ةيقالخألا » ةهالبلا   » هيلع قلطي  ناك  يذلا  يلقعلا 
شيعي ثيح  يرهقلا ، ساوسولا  وأ  ساوسولا  بارطضا  عم  مخضتملا  ريمضلا  قفارتي 

درجم لثم  ةهفاتلا  ةيوناثلا  رومألا  نم  ىتح  بنذلاب  روعشلا  نم  ٍفوخ  صخشلا يف 
.يداع أطخ  باكترا 

، هنم ةدافتسالا  ىلإ  يدؤي  ٍقايس  ىلإ  بنذلاب  روعشلا  ةداعإ  متي  يحورلا  روطتلا  يف 
ةنميه دض  ًةنامض  هرابتعاو  ةطيحلا  نم  ٍراطإ  هعضو يف  ةداعإ  كلذ  بلطتيو 
نزاوتلا وهو  جضنلا  ةمكحك  دعب  اميف  هليثمت  متي  ام  كلذو  .ةرمدملا  تاوزنلا 

متت امدنع  بنذلاب  روعشلا  زواجت  نإف  اذكهو  .تاذلا  ىلع  زكرمتملا  يقالخألا 
ــه يلمي امل  ًاقفو  ةيلوؤسملا  عم  ًانزاوتمو  ًامغانتم  هلعجو  حيحصلا  قايسلا  ىلإ  هتداعإ 

بنذ ــ لاب روع  ــ شلا لو  ــ بق ٍذئد  ــ نع ــن  كميو ــه ، يلع ةيو  ــ ضنملا قال  ــ خألاو ريم  ــ ضلا
ٍةيلآكو ةيئاقولا  تاءارجإلاو  ـة  يامحلا قاي  هع فـي سـ ـ ضو ةدا  ـ عإ م  ــ تي امد  ــ نع

.ميلعتلل
يتلا تايصخشلا  بجشو  بحلا  نادقف  عم  قفارتي  هنأل  ضيغب  ٌرمأ  بنذلاب  روعشلا 
ٍةادأك مدختسي  ام  ًابلاغو  تاذلا ، مارتحا  نادقف  عم  ًايشامت  ةيوبألا ، ةمسلا  لمحت 

٥٣



ىلع ًاضيأ  ٌةّيزمر  ٌةلالد  وهو  بنذلاب .» روعشلاب  نورجاتملا   » نيرخآلا ىلع  ةرطيسلل 
ٍلكشب بنذلاب  روعشلا  طبتري  ةينيدلا  ةيحانلا  نم  .ةناكملا  نادقفو  يزخلاو  ضفرلا 

يذلاو ٍندع ، ةّنج  نم  ءاوحو  مدآ  ىقلأ  يذلا  هللا  نم  فوخلاو  ةئيطخلا  عم  ٍقيثو 
، ًاناسنإ هنوك  درجم  نم  امراكلل  ةيخيراتلا  لوصألا  ةيادب  دّدحي  يذلا  ثدحلاب  فرعي 

ودبي ناحتمالا  دنعو  .ةّيهلإلا  ةدارإلا  يّدحتو  أطخلا  عوقولل يف  ًةضرع  هلعجي  ام  اذهو 
ءاوغإب ةّيحلا  تحجن  كلذلو  طبضنملا ، ريغ  يلوفطلا  لوضفلا  نم  ًالكش  أطخلا 

.طيسبلاو جذاسلا  لفطلل  يلخادلا  لوضفلا 
ـى فـي لجتت ـٍة  عفان ٍةرو  ـ صب همادخت  ـ ساو بنذ  ــ لاب روع  ــ شلا ري  ــ سفت ــن  كمي

جضنيو فوخلاو  بنذ  ـ لاب روع  ـ شلا يقتر  كلذ يـ ـ بو دود ، ـ حلاو رييا  ـ عملا مار  ـ تحا
يتلا دودحلاو  ةيقالخألا  ئدابملا  مارتحا  ىلإ  يدؤي  امم  ةمكحلاو ، ةطيحلا  لكش  ذخأيل 

.ةداعسلاو حاجنلاو  ءاقبلا  معدت  ٍةيصخش  ٍتافصك  زربتو  بنذلاب  روعشلا  لحم  لحت 
مهسي يف يذلا  رمألا  بنذلاب ، رعشت  اولعجي  نيذلا  كئلوأ  هركت  اضيأ  انألا 

ةّيدادبتساو ةّيفسعت  اأ  ىلع  اهمهف  ءاسي  ٍةطلس  لكل  ةجضانلا  ريغ  ةيهاركلا 
هنأ ىلع  بنذلاب  روعشلل  رظني  هنأ  امبو  .ةقيقرلا  ةيماحلا  لثمت  اوك  نم  ًالدب  ةّيعمقو 
ىلع ةيلوؤسملا  ءاقلإو  راكنإلا  قيرط  نع  هبنجتل  ىرخأ  ةيلآ  كانهف  ملؤم ، ٌروعش 
ريربت ىلإ  ةفاضإلاب  ريمضلا  مالآ  نم  ليلقتلا  ىلإ  يدؤي  امم  موللا ، ربع  نيرخآلا 
صرحي كلذلو  .تاذلا  ةمجاهمل  تمدختسا  دق  نوكت  نأ  نكمملا  نم  يتلا  ةيهاركلا 

، موللا هيجوتو  مهتلا  ءاقلإ  ىلع  عمتا 
موللا ءاقلإ  نكمي  نيذلاو  بنذلاب  نورعشي  يذلا  نيمهتملا  نع  ماودلا  ىلع  ثحبيو 

«(. ةئيطخلا هرك   » ةقرافم يف  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ةءاربب مهيلع  ةيهاركلاو 

بنذلاب يعاواللا  روعشلا 
روعشلا مكارت  نييداعلا يف  صاخشألا  دنع  قدصلاو  قحلا  نع  فارحنالا  ببستي 

٥٤



رورم عم  اذكهو  ةملؤملاو ، ةضيغبلا  هتعيبط  ببسب  ٍذئدنع  هحبك  متي  يذلا  بنذلاب 
ًاكاردإ وأ  ًاهابتنا  هل  ىقلي  يذلا ال  بنذلاب  روعشلا  نم  ٌريبك  ٌنوزخم  مكارتي  تقولا 

ٌةعئاش ٌةلاح  هذهو  ّيرود ، ٍلكشب  ةئيرجلا  ةعجارملا  لالخ  نم  هفاشتكا  متي  ام مل 
نع راذتعالا  متي  ام  ًابلاغو  تافالخلاو ، يعامتجالا  قاقشلا  مهست يف  ًاريثك 

هليلضت نكمي  يعاواللا ال  لقعلا  نكلو  تارربملا ، ميدقتب  ةيبدألا  / ةيقالخألا تاوفهلا 
.نيرخآلا لبق  نم  وأ  تاذلا  لبق  نم  هيلع  بذكلا  متي  ىتم  ةرطفلاب  فرعيو  عادخلاب 

بناوج عيمجل  عّنقملا  سييستلل  دئاسلا  ليملا  نع  أشني  ماع  ٌّيعامتجا  ٌردصم  كانه 
نم يتلا  ةلدألا  هيوشت  ىلإ  يدؤي  امم  ةنلقعلا ، تارربم  ٍذئدعب  بلطتي  يذلا  عمتا 
وأ نيدلا  ىلإ  ٍةراشإ  ةَّيأ  دض  تاشاقنلا  كلذ  ىلع  ٌلاثمو  فقوملا ، فعضت  نأ  اأش 
يأ نس  مدع   » ةيروتسدب داهشتسالا  دض »  » تاشاقنلاو ماع ، لكشب  ةيهولألا 
متي يتلا  ةلمجلا  ءاإ  مدع  دُّمعت  كلذ  دعب  نكلو  نيد ،» سيسأت  مرتحي  نوناق 
وه يساسألا  نوناقلاو  هتسرامم .» ةيرح  رظحي  وأ   » لوقلا عباتت  يتلاو  ا  داهشتسالا 

.ريبك ٌقرف  كانه  ديحوتلا ، سيل  نكلو  ةيهولألا 
روعشلا عمقي  ٌعورشم  ٌرمأ  وه  ام  ٍبصنمب  زوفلا  لجأ  نم  قئاقحلا  فاصنأ  ميدقت  نإ 
لشفلا هجاوت  يتلا  ةيعامتجالا  جماربلا  ةضراعم  ّصخي  اميف  ٌةريثك  ةلثمألاو  بنذلاب ،
يبكترم قوقح  معد  وأ  تحب ، ٍّيعوط  ٍساسأ  تاذ  اأ  ىلع  حيرصتلا  حضاولا يف 

ىلع ًايعامتجا  بنذلاب  روعشلا  مكارت  زربي  .اياحضلا  قوقح  لهاجتت  يتلا  مئارجلا 
ريربتلا نم  ديزملا  بلطتت  يتلا  ةعمسلل  ٍهيوشت  وأ  ّينلع  ٍلكشب  ٍةهجوم  ٍتاماا  لكش 

.ةغالبلا ناقتإو  ىرخألا  ةفيفطلا  تافيرحتلا  نم  ٍديزمب  زّزعملا 
لقعلا / انألا ىلع  ةضورفملا  دويقلا  لوبقب  ةيهاركلاو  بنذلاب  روعشلا  حيحصت  متي 

ةيؤر نزحملا  نم  حبصي  ةيهاركلا  نم  ًالدبو  ةيتاّيلمعلا ، بويعلاو  اهل  مزالملا  اهلكي 
حضاولا نمو  نيرخآلا ، ةايحل  مهريمدت  ىلإ  ةفاضإلاب  ةصاخلا  مايح  نورمدي  سانلا 

نم أشنت  حفصلا  ىلع  ةردقلاو  .مهتيهارك  نم  ةدئاف  ةيأ  دوجو  مدع  اضيأ  ًامامت 
٥٥



، ٍقداص ٍعضاوتب  كلذو  هتاذ  ناسنإلا  ةلاحل  ةمزالملا  دويقلا  لوبق 
نيرشعلا تاونسلا  .هيعو يف  روطت  نم  ملعتلل  ٍنحنم  دّرجم  رمألا  ةيا  دعي يف  يذلاو 

ٌةينامث لازي  الو  ةقيقحلا 200 ، ىوتسم  ةيرشبلل  ماعلا  يعولا  ىوتسم  زواجت  ةيضاملا 
ىوتسملا 200 نم  لقأ  ًىوتسم  دنع  نوجردني  ملاعلا  ناكس  نم  ةئملاب  نوعبسو 
(. اكيرمأ مهنم يف  ةئملاب  نوعبرأو  ةعست  )

يحورلا روطتلا  ةيلمعو  بنذلاب  روعشلا 
هنم نوؤدبيس  يذلا  عضوملا  نع  يحورلا  حومطلا  يوذ  صاخشألا  لأسي  ام  ًابلاغ 
ًةدا كا عــ ــ نه ًالوأ : لو  ــ قن كئلوألو  .مريسم  نولمكيس  فيكو  يلخادلا  لمعلا 
ةرا ـ يز قير  عـن طـ ـة ، ساردلا لال  ـة مـن خـ يحورلا ـة  فرعملا با  ـ ستكال ٌةر  ــ تف

ََّمث نمو  ةلزعلا ، وأ  تاعامتجالاو ، تارضاحملا  رو  ـ ضح وأ  ـة ، يحورلا تا  ـ عوما
نأ اهحاجنل  طرتشي  يتلا  يتاذلا  فاشكتسالل  ةيلخادلا  ةلحرلا  ىلع  زيكرتلا  أدبي 

ءدبلاو ٍةعطقتم  ٍتابون  عورشلا يف  نم  ًالدب  ةماعلا ، تاهجوتلا  ضعب  كانه  نوكي 
.هتّمرب عورشملا  نع  يلختلا  وأ  طابحإلاب  ًابلاغ  ببستي  ام  لك  يف 

عالطالا يرورضلا  نم  ّيلخاد  ٍيقالخأ  ٍدرجب  مايقلا  لبق  هنأ  وه  كلذ  نم  مهألا 
ًاديمح حبصي  نأ  مهملا  نم  يذلا  .هلمع  ةيفيكو  ءرملل  يصخشلا  ريمضلا  ىلع 
رمألا هب  لوؤيسف  هقايس  نمض  هعضو  ةداعإ  متي  اذإ مل  هنأل  ءاّنب ، ٍلكشب  مدختسيو 
ةقثلا نادقف  وأ يف  راعلاو  بنذلاب  روعشلا  ةدايزب  وأ  سفنلا  مولب  ءاهتنالا  ىلإ 

، اهسفن انألا  ةينب  ةيرهوجلا يف  بويعلا  عيمج  نأ  حوضوب  ودبي  نأ  بجيو  .سفنلاب 
ريغ عقاولا  يهو يف  رهوجلا ، نم  رهظملا  زييمت  ىلع  ٍةرداق  ريغو  ًةجذاس  دعت  يتلاو 

.ةيصخشلا تاذلا  نع  وأ  ملاعلا  نع  لطابلا  نم  ّقحلا  ةفرعم  ىلع  ٍةرداق 
ًاديفم ًاملعمو  ًافيلح  حبصي  نأب  همازلإو  يلخادلا  ريمضلا  ىلإ  ثدحتلا  لضفألا  نم 
ًايميلعت فدهلا  نوك  نامض  مهملا  نمو  ةيتاذلا ، ةيداسلا  مئارجلا  فارتقا  نم  ًالدب 

٥٦



ٌةديفم ٌةليسو  وه  جضانلا  ريمضلا  نأب  ٍرارق  ذاختا  نم  ءرملل  دب  .مساح ال  ٍلكشب 
ةدارإلا ةسرامم  لالخ  نمو  ءرملاب ، ةصاخلا  ةدارإلا  رايخ  عم  قفاوتي  ام  عم  ٌعفان  ٌليلدو 

، تاذلا عم  ًالهاستم  حبصي  نأ  نم  ريمضلا  عنم  كلذ  ٍذئنيح  نكمي 
يناجلا ضيقن  ىلع  بنذلاب ، روعشلا  ًاغرمتم يف  رخآ ، ٍبنذب  روعشلا  ًاسمغنم يف 
.ينانألا

، ًايماردوليم ًائيش  نوكي  دق  دامرلاو  شيخلا  شامق  ءادترا  نأ  كردت  نأ  ديفملا  نم 
ٌّيتاذ ٌنارفغ  عقاولا  وهو يف  ةيحورلا  ةمالسلل  وأ  ملاعلل  هنم  لئاط  كلذ ال  نكلو 

ًاروصق هرابتعا  ىلع  قئاللا  مدنلاب  طقف  بنذلاب  روعشلا  لادبتسا  نكمي  .ثيبخ 
نم .ًاضيأ  ٍةيعقاو  ريغ  ٌةيلاثم  ًةلاح  لامكلا  نوك  نم  ضيقنلا  ىلعو  ًاثراوتم ، ًايناسنإ 

ٌةيباجيإ ةجيتن  هرودب  وه  يذلا  دحلا  لوبقب  بنذلاب  روعشلا  نم  فيفختلا  نكمملا 
لاكشأ نم  رخآ  ًالكش  هنوك  در  بنذلاب  روعشلا  ضفر  نكمي  يلاتلابو  عضاوتلل ،
.يتاذلا نارغفلا 

ريغ بناوجلا  عم  فطاعتلاو  ربصلاو  عضاوتلاو  ةعاجشلا  تاذلا  عم  قدصلا  بلطتي 
هيدل نوكي  كلذلو  ةلوفطلا ، ةلحرمل  جاتن  ةلصحملا  وه يف  يذلا  ريمضلل ، ةجضانلا 

فرتعن نأ  يه  ةمهملاو  .عافدنالا  مامأ  فقي  امدنع  ذبنلل  امبر  وأ  ةالاغملا ، وحن  ٌليم 
روعشلا تامجه  ةراثإ  نود  ةيصخشلا  ءاطخألا  وأ  ةيلخادلا  بويعلاب  قدصب 

.نيرخآلا وأ  تاذلا  نم  ءايتسالا  وأ  بضغلاو  تاذلا  ةيهاركل  بنذلاب 
كلذل يئاهنلا  فدهلاو  مُّلعتلاب ، ةبستكملا  تايكولسلا  نم  ةعومجم  وه  لقعلا  / انألا

عضو ديعت  يتلا   Self ةيهلإلا تاذلا  قلأت  ةوق  ىضتقمب  هتفيظوو  هتجمرب  زواجت  وه 
لاكشأ عيمج  عم  فطاعتلاب  تاذلا  دوجو  ةهجاوم  متت  .ميركلا  قايسلا  نمض  ةايحلا 

.ءرملل ةيصخشلا  تاذلا  اهرابتعاب  اهروطت  كلذ  امب يف  اهريباعت ، لك  ةايحلا يف 
تحبصأ اأ  ىلع  ةمالع  ربتعي  يذلاو  ةنادإلا ، لحم  حفصلا  ُّلحي  كلذل  ًةجيتنو 

٥٧



.هل رربم  ٍداهجإ ال  نود  ريطخلا  يلخادلا  نوزخملا  قمع  مدقتلل يف  ًةنمآ  نآلا 
ةيتاذلا ةدعاسملا  تاعومجم  لم  ةّيعمجلا  ةمكحلا  هالعأ  ةروكذملا  ةيلمعلا  لثمتو 

ًاضيأ لثمت  امك  ًاضيأ ، اهريغ  لاح  اهلاح  ادج  ةحجانلا  ةرشع  اتنثالا  تاوطخلا  تاذ 
ثيح يسفنلا ، ليلحتلا  لثم  قمعلا  ليلحتلا يف  ةعبتملا يف  ةيساسألا  ةيضرفلا 
ًالوأ سفنلا  لخاد  تاعارصلا  فاشكتسا  نم  ًامود  بارتقالا  يه  ةيساسألا  ةدعاقلا 

ةمكحلا نم  ديفتسي  ملاعلا  نأب  ىسنن  الأ  ًاضيأ  ديفملا  نمو  ىلعألا ، انألا  بناج  نم 
رمي لخادلا  فاشتكا  ةلحر  ءانثأ  .بنذلاب  روعشلا  وأ  موللاو  ةيهاركلا  نم  سيلو 

مايقلل ٍرارق  ذاختا  ىلإ  ةطاسبب  يدؤتو  مدنلا  قحتست  ثادحأو  تايركذ  ربع  ءرملا 
.لضفألاب

ةباعدلا حور  يه  يجالعلاو  يحورلا  لمعلا  ًادج يف  ٌةديفم  ىرخأ  ٌةليسو  كانه 
ةباعدلاو .ةعينشلا  هماهسو  هتاعبتو  ٍثبع  نم  ايندلا  حرسمل  يبلسلا  ريثأتلا  ةحازإل 

.تاقرافملا ةيؤر  لالخ  نم  رظنلا  نع  جتنت 
ىدل ةيساسألا  ةّلعلا  وه  لهجلا  نأب  انومّلع  دق  رابكلا  نيملعملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

اأ ىلع  رشبلا  ةيدودحم  ىلإ  ربكأ  ٍلكشب  رظنن  نأ  انل  ديفملا  نمف  ناسنإلا ،
نكمي بسانم  ٍلكشب  دادعتسالا  متي  امدنع  .لوألا  ماقملا  ٌروصق يف  يهو  ةجاذس ،

وأ راعلا  عوقولا يف  نود  نامأب  قيقدلا  يتاذلا  قدصلاو  يلخادلا  لمعلاب  مايقلا 
قّلعي امك  .سفنلاب  ةقثلا  نادقف  وأ  بائتكالا  وأ  تاذلا  ةنادإ  وأ  طونقلا  وأ  سأيلا 

.»؟ كلذك سيلأ  لماك ، ٌدحأ  دجوي  ال  : » دوهشملا مرجلاب  هطبض  متي  امدنع  لاتحملا 
، تاذلا ةعجارمو  بنذلا  نع  ةبوتلل  ةيمسر  تارتف  اهيدل  ملاعلا  نايدأ  نأ  نم  مغرلاب 

ريغو ةسئاب  اأ  ىلع  ًاضيأ  اهيلإ  رظنيو  ًةمَّسقم  اوك  ىلإ  ليمت  اهلعجي  كلذ  نإف 
ىلإ دوقي  يذلا  ميلعتلاو  ومنلا  ةأفاكم  ىلإ  جضانلا  يحورلا  لمعلا  يدؤي  .ةذبحم 
وهف يحورلا  ومنلا  امأ  ًةيضرع ، نوكت  نأ  ىلإ  ةبوتلا  ليمتو  حرفلاو ، ةداعسلا  نم  ٍديزم 

٥٨



.مئاد

بنذلاب روعشلاو  توهاللا 
، عقاو ـ لل ـٍة  لهاجو ٍةيئاد  ٍلو بـ ـ صأ ًايجيرد عـن  ٌرو تـ ـ طتم ٌعو  ير نـ ـ شبلا ــس  نجلا

يتلا نيلهاجلا  لايخ  ريطاسأ  ةميد مـن  ـ قلا تارا  ـ ضحلل ـة  يتوهاللا تاد  ـ قتعملا ـت  قثبنا
ةدئاسلا ةضفخنملا  تايوتسملا  عم  قفاوتي  امب  ةيبلسلا  ناحجر  ىلع  لمتشت  تناك 
ناسنإلا نأ  ةركفو  ىوتسملا 70 ، دنع  عقت  ءاوحو » مدآ   » ةيزمرلا ةياكحلا  .يعولل 
ةيهولألا ىلإ  رظني  ناكو  طقف ، ةقيقحلا 30  ىوتسم  دنع  عقت  ةئيطخلا » نم  ٌدولوم  »

.ةفيخمو ٌةيعمق  اأ  ىلع 
ٍلكشب نوؤشني  رشبلا  نأ  اهدافم  يعولا  ثاحبأ  نم  زربت  ٌةليدب  ٍرظن  ةهجو  كانهو 

ٍرظن ةهجو  كانه  لباقملابو  ىوتسملا 200 ، قفاوي  امب  نيلهاج  نكلو  ءايربأ  يساسأ 
نوعيطتسي مأل  مهرهوج  ءايربأ يف  سانلا  لك  نأب  طارقس  اهنع  ربع  ناسنإلا  نع 

ريخلا نيب  زييمتلا  ىلع  نيرداق  ريغ  مأ  الإ  ديج ، هنأ  نوري  ام  اولعفي  نأ  رايتخا 
دكؤت ىوتسملا 700 .) دنع  عقي  طارقس  حيرصت   ) .ملاعلل ةبذاكلا  ماهوألاو  يقيقحلا 

خيراتلاو ةيحورلاو  ةيريرسلا  ةربخلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةقمعتملا  ثاحبألا  نم  ٌّلك 
.ًامامت طارقس  ةقيقح  ءاصقتسالاو 

، رشلاو ريخلا  ماظن  أشن  لطابلا ، نم  قحلا  زييمت  ىلع  ةردقلل  ناسنإلا  راقتفال  ًارظن 
نيذلا رشبلا  نم  ٍةريبك  ٍةحيرشلو  لافطألل  ٍةّيعامتجا  ٍةميق  وذو  ًايعقاو  ناك  يذلاو 

ىلإ نارقتفي  جضنلا  مدع  وأ  روطتلا  مدع  نأ  امب  ىوتسملا 200 . تحت  نوجردني 
ةطاسوب اههيجوت  متي  كلذل  ةيقالخألا ، وأ  ةيبدألا  وأ  ةيحورلا  ريياعملاب  ساسحإلا 

يعولا 200 ىوتسم  نم  ىندألا  تايوتسملا  يف  رشلاو .» ريخلا  دعاوق  »
ماقم موقت  رشلاو » ريخلا   » ةلوقم نإف  يلاتلابو  نيرخآلاب ، ٍمامتها  يأ  كانه  سيل 

نم ٍرايخك  هيف  ريكفتلا  ىتح  متي  نل  ةماقتسالا  مدع  ىلع  ثحي  امو  كاردإلا ، صقن 
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ىلع كلذ  ىلإ  امو  مهلاومأ ، لجأ  نم  ٍسانأ  لتقل   ) ًاروطت رثكألا  صاخشألا  لبق 
ءالزنف  ) يصخشلا يعولا  ىوتسمب  رشابم  ٍلكشب  ةميرجلا  طبترت  لاثملا .) ليبس 
ٍةفيظوك لمعي  بنذلاب  روعشلا  نإف  يلاتلابو  لّدعم 50 .) دنع  نوجردني  نجسلا 

قاطن جراخ  لمعلل  يعامتجا  ٍةنزاوم  لماعك  ًابسانم  نوكي  ثيح  يعامجلا  مييقتلل 
.ةيئادبلا زئارغلا 
مهصقني نيذلا  لافطألا  دنع  ءيسلا  وأ  ديجلا  بنذلاب  روعشلل  ٌةلثامم  ٌةميق  كانه 

« ءيسلا  » نم لاثملا : ليبس  ىلع   ) عقاولاب ساسحإلا 
هبناج بنذلاب  روعشلل  نوكي  ةلاحلا  هذه  يف  ًاثيدح ،) ةدولوملا  ططقلا  راغص  رصع 

ةروطتملا ريغ  انألل  ةيئادبلا  ةيزيرغلا  عفاودلا  ةيوفعل  طيبثت  ةنزاوم  هرابتعاب  يباجيإلا 
«. ةيجمهلا »

تاعافدلا قرتخت  نأ  ةيزيرغلا  ةيئادبلا  عفاودلل  نكمي  ًاجضن  رثكألا  صاخشألا  ىدل 
رظنلا متي  وأ  ٍقحال ، ٍتقو  هيلع يف  مدنلا  متي  عافدنا  لكش  ىلع  ٍةيئاجف  ٍةروصب 
هاجتالل ًاكاردإ  رثكأ  نوكتل  ٌديفم  ٌريذحت  يلاتلاب  يهو  تبكُترا  ٌةقامح  اأ  ىلع  اهيلإ 
.مكحلا ءاطخألا يف  ىلإ  يدؤي  يذلا 

سأرلا لعتشا  : » ميدقلا لثملا  لوقي  امك  ةايحلا  ىدم  ٌةرمتسم  ٌةيلمع  وه  جضنلا 
ءاطخأ ىلع  فسألاو  مدنلا  نم  انل  ّرفم  الو  ًابيش .»
أطخلل رذعلا  سامتلا  .نيرخآلاو  تاذلاب  ساسحإلا  ريوطت  ةمهاسملاو يف  يضاملا ،
.ًةيعقاو رثكألاو  يحلا  ريمضلا  ىلع  رشؤم  وه  يرشبلا 

ةيهاركلاو بنذلاب  روعشلا  ةّيجاودزا 
، نيرخآلا ىلعو  تاذلا  ىلع  قاطنلا  ةعساو  نوكت  نأ  نكمي  بقاوع  نم  اهل  امل  ًارظن 

ًايلخاد نيهجوم  اناك  ٌءاوس  ًاّيدج  امامتها  بلطتي  ةيهاركلاو  بنذلاب  روعشلا  نإف 
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ةديازتملا تاجردلا  رابتخا  تآفاكم  نإف  لباقملا ، يفو  .نيرخآلا  ىلع  امهؤاقلإ  وأ مت 
بنذلاب روعشلا  نع  يلختلا  دعُي  .لوذبملا  دهجلل  ًةلداعمو  ًةيضرم  نوكت  ةداعسلل 

هذه نأ  رابتعاب  كلذو  ةايحلا  تايوتسم  عيمج  ىلع  ٍةريبك  ٍةدئاف  اذ  ةيهاركلاو 
يذلا يّرسلا  رورسلا  نم  ةمواقملا  عبنتو  نيرخآللو ، تاذلل  ٌةجعزم  انألل  فقاوملا 

.ةّيبلسلا نم  انألا  هدمتست 
ةيهاركلاو بنذلاب  روعشلا  ةيجاودزا 
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ةالابماللا ثلاثلا : لصفلا 
مييقتلا ٥٠) ىوتسم  )

سأيلاب فصتي  امك  رقفلاو ، ثارتكالا  مدعو  لامهإلاب  ةالابماللا  ىوتسم  زيمتي 
نوكتو نيمتاق ، لبقتسملاو  ملاعلا  ودبي  ثيح  ًةدح ، رثكأ  ٍتاجرد  دنع  طونقلاو 

ّلك نيمدعم يف  اهاياحضو  زجعلا  نم  ٌةلاح  هنإ  .ةايحلل  ةماعلا  ةمسلا  يه  ةقفشلا 
ىلإو لب  حاتم  وه  ام  لك  نم  ةدافتسالل  بسحف  دراوملا  ىلإ  نورقتفي  الو  ءيش ،
نأ نكمي  ةياعرلا  يمدقم  لبق  نم  ةيجراخلا  ةقاطلا  ريفوت  متي  اذإو مل  ًاضيأ ، ةقاطلا 

سأيلا قدحي  ةايحلا  ةدارإلا يف  رفوت  مدع  دنع  .ًاراحتنا  توملا  ىلإ  رمألا  م  يهتني 
، اهلوح ام  عّبتت  نع  نويعلا  فقوتتو  تارثؤملل ، ةباجتسالا  ًالمهم  ٍثارتكا  نود 

.هميدقت متي  يذلا  ماعطلا  عالتبال  يفكت  داكلاب  يتلا  ةقاطلا  نم  ليلقلا  كانه  ىقبيو 
كلذك وهو  عمتا ، نم  نيذوبنملاو  مهل  ًىوأم  نم ال  ىوتسم  ىوتسملا  اذه  لثمي 

وأ نامدإلا  ببسب  ٍةلزع  اوحبصأ يف  نمم  مهريغو  نسلا  رابك  نم  ريثكلا  ريصم 
مأب نورعشيو  ءالقث »  » مهف نيرخآلا ، ىلع  ٌةلاع  نولابماللاو  .ةنمزملا  ضارمألا 
.مهلوح نم  ىلع  ٌءبع 

ةيسودنهلا صئاصخ )  ) نم  tamas ساماتلل يناسنإلا  ريبعتلا  نولثمي  مهو 
، يتاذلا روصقلا   ) سامات لا ـ ةيثالث   gunas ةيكيسالكلا

يتلاو مالسلا ) ) sattva افتاس لاو ـ ةيلاعلا ) ةقاطلا  ) rajas ساجار لاو ـ ةمواقملاو )
.ملاعلل ةبسنلاب  ٌةيرطف  يه 

ةدعاسملا لاكشأ  نم  ٍلكش  يأ  مدقي  يك  يفاكلا  زيفحتلل  عمتا  رقتفي  ام  ًابلاغ 
ٌفازنتسا اأ  ىلع  اهيلإ  رظنلا  عم  ىوتسملا  اذه  دنع  دارفألل  وأ  تافاقثلل  ةيقيقحلا 

مألاك نيسيدقلا ، ىوس  اهيف  دجوي  يتلا ال  اتوكلاك  عراوش  ىوتسم  وهو  دراوملل ،
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لمألا نالذخ  ىوتسم  وه  اذه  .اهنم  بارتقالا  ىلع  اوأرجت  نيذلا  اهعابتأو  ازيريت 
.ههجو ًاقح يف  رظنلل  ةعاجشلا  نوكلتمي  نم  مه  ليلقلاو 

ًايريرس
نم ديدعلا  ميمص  لخدت يف  لسكلا  ةئيه  ذخأت  يتلاو  ةفشتكملا  ريغ  ةالابماللا 

ةيموكحلا يف / ةيطارقوريبلا تالاكولا  لشفو  ةيصخشلا ، كلذكو  ةيعامتجالا  لكاشملا 
، ةّيعامج ٍتابكن  ىلإ  ًاضيأ  يدؤي  نأ  نكمي  ةيلوؤسملا  لُّمحتو  ةياعرلا »  » ميدقت

ةدعاقل ةقبسملا  ةيزهاجلا  مدعك  ٌةريثك ، ةفيظولا  وأ  لمعلا  لشفلا يف  نع  ةلثمألاو 
تاريذحتلاو ةيروكلا ، برحلا  يف  نيمودصملا » و« ، Pearl Harbor روبراه لريب 

مايقلا مدعو  ةدعاقلل ، ىرخألا  تامجهلاو  لوليأ  نم  رشع  يداحلا  تقبس  يتلا 
برحلل شيجلا  دادعتسا  مدعو   USS Cole لوك ةرمدملا  ريجفت  دعب  لمعب 
.ةلثمألا نم  اهريغو  انيرتاك ، راصعإلل  ةرخأتملا  ةباجتسالاو  ةيقارعلا ،

نم نوكت  دقو  مامتهالاو ، ةقاطلل  ضافخنالا  ديدشلا  رفاوتلا  ىلإ  ةالابماللا  ريشت 
، ميلاقأو ٍتافاقث  بيصت  يتلا  ةنمزملا  ضارمألا 

ًايفاقث لمحي  نأ  ثارتكالا  مدعو  بيستلل  نكميو  .ةريقفلاو  ةيرضحلا  قطانملا  لمشتو 
.»؟ ةدئافلا ام   » لاؤسلا ةيراسلا  فقاوملا  نمو  ًةبذهم ، ٍناعم 
هللا انبهو  يتلا  ةايحلل  ٌضفر  هنأل  ةتيمملا  عبسلا  اياطخلا  نيب  نم  ًادحاو  لسكلا  ربتعي 

ةيهافرب مامتهالا  متي  ةلاحلا ال  هذه  يفو  بحلا ، نود  يتاذلا  حماستلا  وهو  اهايإ ،
طاقسإ ٍذئدنع  متيو  ةصاخلا ، ءرملا  ةايح  ةيعونب  بسانملا  مامتهالا  ىتح  وأ  نيرخآلا 
.ٍثرتكم ريغو  ٍرفوتم  ريغو  ٌضفار  هنأ  ىلع  هيلإ  رظني  يذلا  هللا  ىلع  هسفن  فقوملا 

، ةدئافلا ميدعو  يباقعلاو  دياحملا  هللا  نع  موهفم  نيوكت  ىلإ  ءرملا  ةايح  ةراسخ  يدؤتو 
.مؤاشتلاو سأيلا  ىلإ  دوقي  ام  اذهو 
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ىلإ يدؤي  امم  تاذلا  ةنادإو  ةيبلسلل  ًاساسأ  نايحألا  نم  ٍريثك  ةالابماللا يف  لكشت 
ةيعامتجالا فقاوملا  ةهافتلاب  روعشلا  زّزعيو  اروصو ، تاذلا  مارتحا  يندت 

ٍديزم ىلإ  سأيلا  دوقي  .ةايحلا  ةيعون  يندتو  رقفلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةيبلسلا  تايكولسلاو 
.هجولا ءام  ظفحل  ًاغيوست  هرابتعا  ىلع  كلذ  دعب  مدختسي  يذلا  رادحنالا  نم 

يتلا ةنمزملا  ةيحضلا  ةيلقعب  اهنع  ةضاعتسالاو  ةيلوؤسملا  ضفر  وه  رمألا  رهوجو 
يجراخلا ملاعلل  ضرتفملا  ردصملا  زاربإ  لالخ  نم  ةيقيقحلا  اياضقلا  بنجت  ىلإ  ىعست 

ةيئانث ماسقنا  ززعتيو  ببس .» ـ لا  » هنأ ىلع  ٍذئدنع  هل  موللا  هيجوت  متي  يذلا 
ةيلاحلا ل ةيوبسنلا  ةيعامتجالا  تايرظنلا  قيرط  نع  ربكأ  لكشب  يناجلا  / ةيحضلا

.مهولا سّركت  يتلا  ةثادحلا » دعب  ام  »
يتلا ةيئادبلا  ةايحلا  تايكولس  طامنأ  خيسرت  ًايبسن يف  رثؤت  ةسئابلا  ةمومألاو  ةوبألا 
ةيلهأ مدع  ىلإ  كلذ  يدؤيو  كولسلا ، زيفحتل  ةيداعلا  لماوعللو  بحلل  ٌراقتفا  اهيف 
مغرلا ىلع  .ةلكشملا  مقافت  طابحإو  تاذلا ، مارتحا  يندتو  يلخادلا  ةأفاكملا  ماظن 

الإ ااجعإ ، ةيلوطبلا  تايصخشلا  لانت  دقو  روطتت  نأ  نكمي  ةيلاثملا » انألا   » نأ نم 
سأ ـ يلا بب  ــ سب ــة  يلاثملا ةلاحلا  ىلإ  لوصولا  نكمي  هنأ ال  يه  ةيلخادلا  ةعانقلا  نأ 

ةلوذ فـي ـ بملا هدوه  ريد جلـ ـ قتلا ـض  عب يدا  ـ علا صخ  ـ شلا ـى  قلتي .ك  ـ شلاو
ـل، شفلاب تءا  نإو بـ ـى  تح ـة  لواحملا

.ىلعأ ىوتسم  ىلع  لمعلا  ةلواحم  نم  ىتح  ىودج  ىري  سئايلا ال  صخشلاو 
ةقاطلا لاجم  ىرخأ يف  ٍتارابع  ىلإ  هابتنالا  تفلي  ةالابمالل  بذاجلا  ةقاطلا  لاجم 
ضيفخت ىلإ  يدؤي  يذلاو  ةروسكملا )» ةذفانلا  « ـ لاب ريهشلا  أدبملا   ) هتاذ ةضفخنملا 
.رقفلاو ةميرجلا  اهيف  شّشعت  يتلا  يعامتجالا  طسولا  ماعلا يف  بائتكالا 

ءام ظفحل  راذعألا  ىلإ  ءوجللا  ىلإ  يدؤي  يذلا  فعضلا  ىلع  ةالابماللا  ةلاح  لدتو 
نوكت يتلا  ةينانألا  ةيصخشلاو  نمزملا  زجعلاو  ساوسولا  ىلإ  ًاضيأ  يدؤي  دقو  هجولا ،
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نع ةمجانلا  ةحارلل  نكمي  .ةطورشملا  تاقالعلا  ةماقإل  حمطتو  ٍةلاّعف  ريغو  ًةيبلس 
ةدح فخت  امدنعو  يلخادلا ، مقعلا  نم  ًاضيأ  ًابرهم  رفوت  نأ  تاردخملا  يطاعت 

ًارمأ ال يبلسلا  رثألا  نع  عوجرلا  حبصي  تاردخملا ، نع  ةمجانلا  ةتقؤملا  ةوشنلا 
ٍةايح بولسأ  هنكلو  نامدإ  درجم  سيل  تاردخملا  ىلع  دامتعالا  نإف  يلاتلابو  قاطي ،
ديق ىلع  ءاقبلل  ٍةسئاي  ٍتالواحم  ىلإ  ةمئادلا  ةيتاذلا  طوبهلا  ةماود  يدؤت  دق  .ًاضيأ 

ةيتاذلا ةنادإلا  ءاقلإ  متيو  .ًايدسج  ٍةيذؤم  ٍتاقالعب  ثبشتلا  كلذ  امب يف  ةايحلا ،
.ةلاحلا هذه  موللا يف  مهيلع  ىقلُي  نيذلا  عمتا  ىلعو  هللا  ىلع 

ضفر وأ  ةيصخشلا  ةيلوؤسملا  لّمحت  ىلع  ةردقلا  مدعب  بارطضالا  رهوج  زيمتي 
، راعلاو بنذلاب  روعشلا  ىلإ  يدؤي  امم  اهلمحت ،

ىلإ راقتفالا  .ةيعامتجالا  ةيعبتلاو  دُّرشتلا  ىلإ  م  يهتني  دق  يذلا  ةقاطلا  ضافخناو 
.راحتنالا ىلإ  يضفي  دق  يذلا  داح  ٍبائتكا  عوقولا يف  ىلإ  يدؤي  ةيتايحلا  تاراهملا 

ةالابماللا زواجت 
مايح نم  ٍتارتف  لالخ  ىتح  وأ  ٍةنيعم  ٍتاظحل  سانلا يف  مظعم  رمي  نأ  نكمملا  نم 

، طابحإلا رعاشمو  طوبهلا »  » نم ٍتارتفب  قفارتت  ةتقؤم  ٍةروصب  ةالابماللا  نم  ٍءيشب 
.اهل ٍردصمك  ةيهولألاو  ةايحلا  ةميق  راكنإ  هسفن  ةايحلا  طمن  حبصيو 

اهدحو كلمت  يتلا  ةدارإلا  قيرط  نع  وه  قزأملا  اذه  نم  جورخلل  ديحولا  ليبسلا 
نيب طلخلا  مدع  بجيو  .سفنلا  لخاد  ةقاطلا  صقن  نع  ضيوعتلل  ةلمتحملا  ةطلسلا 
ٌةيلقع يه  يتلا  ةدارإلا » ةوق   » نيبو لصألاو ، ةعيبطلاب  ٌةيحور  يه  يتلا  ةدارإلا 

، ةلاعف ريغو  ًةفيعض  ةيصخشلا  ةدارإلا  نوكت  ةالابماللا  ةلاح  يفو  ًامامت ، ٌةيسفنو 
ىوتسملا دنع  عقت  يتلا  ةيهلإلا ، ةدارإلل  لسوتلا  لالخ  نم  طقف  كلذ  زواجت  نكميو 

ةينيتور ٍةروصب  ذخأت  تاذلا  / انألا نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ددجتلا  ىلع  ةردقلا  اهيدلو   850
.تاذلاك ةيهولألا  دوجو  وه  يقيقحلا  اهردصم  نإف  ءاقبلا ، لجأ  نم  اهتيقادصم 
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يهف ااذب ، تابثلا  ىلع  ةرداق  ىقبت  نأ  انألا  نكمي ل ـ طقف  اهدحو  تاذلا  ببسبو 
.دقتعُي امك  اهل  ًالصأ  تسيلو  ةايحلا  ةقاطل  ٍقلتم  ىوس  تسيل 

يدؤي دقو ال  ةَّوجرملا  ةجيتنلا  ىلع  لوصحلا  ىلإ  برلل  لسوتلا  يدؤي  نأ  نكمملا  نم 
يدسجلا توملا  ىتح  وأ  دئادشلا  نوكت  دق  ةيهلإلا  تاذلل  ةبسنلاب  هنأل  كلذ ، ىلإ 

ملاعلا نع  يلختلا  نوكي  دق  ةيهلإلا  تاذلل  ةبسنلاب  .انألا  ةميزهل  ديحولا  ليبسلا  وه 
نايك ةميزه  نإف  اذكهو ، .حورلا  نم  لوحتلل  طرش  وه  يداملا  مسجلا  وأ  يصخشلا 

ةتقؤم لـ ٌةيحضت  عقاولا  يه يف  يرهاظلا ، ضقانتلا  اذه  مسجلا يف  / لقعلا / انألا
.ّيمراك بسك  يلاتلابو  مئادلا ، سفنلا ) روطت  )

ٌةفيعض  ) صخشلل هتاذ  مييقتلا  ىوتسم  دنع  عقت  ةيصخشلا  ةدارإلا  نأ  نيح  يف 
ًىوتسم دنع  عقت  ةدارإلا  نإف  نم 30 ،) برقي  ام  يف  ةالابماللا ، ةلاح  ةياغلل يف 

نأ ةقيقح  ءارو  فقت  يتلا  ةيكيمانيدلا  ىوقلا  حضوت  يتلا  طورشلا  كيلإو  .ًادج  ّيوق 
«. هللا ةصرف  يه  ناسنإلا  ةبيصم  »

ةعومجم لالخ  نم  ديج  ٍلكشب  لاثملا  ليبس  ىلع  هللا  ىلإ  ةوعدلا  ضرع  متي 
اننأب فرتعن  نحن   » اهنمو ةيلوألا  ااوطخ  سابتقا ) مت   ) يتلا ةرشع  اتنثالا  تاوطخلا 

«. انتقامح نم  انصلخي  نأ  هنكمي  يذلا  وه  هدحو  هللا  ناكو  انتايح ، لبق  نيزجاع  انك 
رارقلا ذاختا  دق مت  نوكي  انألا ، نع  داعتبالاو  يصخشلا  زجعلاب  رارقإلا  دنعو 
ءيرجلا يقالخألا  نوزخملا  كلذ  عبتيو  .هللا  ىلإ  ءرملا  ةايح  ليوحتب 

اتنثالا تاوطخلا   ) ةيحورلا ةايحلل  يمويلا  طمنلا  ءاشنإو  ةالصلا  ربع  ةيادِهلا  بلط  مث 
Twelve 1996 رشع ، انثالا  ديلاقتلاو  ةرشع 
.(Steps and Twelve Traditions

ٍةلسل يفا مـن سـ ـ عتلا ـق  قحت هال  ـ عأ ةروكذ  ــ ملا ة  ــ يلمعلا نأ  ــى  لع نا  ــ هربلا م  ــد تــ قو
يناعي يتلاو  اهنم ، سوؤيملاو  ةبوع  ـ صلا ةديد  ـ شلا ةينا  ـ سنإلا لكا  ـ شملا ـة مـن  لماك
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فصو متي  ام  ًابلاغو  .دوقع  ةّدعل  ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  سانلا يف  نم  نييالملا  اهنم 
جمانربلا اذه  قلطنا  دقل  .ةوق  نم  اهل  امل  ًارظن  ةزجعملاب  لصحت  يتلا  تالوحتلا 
ةدحتملا تايالولا  ىلإ  هبلج  مث مت  ارتلجنإ ، دروفسكوأ يف  ٍّيساسأ يف  ٍلكشب  طيسبلا 
يسفنلا للحملل  هتلاح  نم  سوؤيملا  ضيرملا   Rowland دنالور لبق  نم 

Carl Jung غنوي لراك  ريهشلا  يرسيوسلا 
ال فسألل ! اي  : » هل لاق  امدنع  فعضلا  برض  ىلع  دنالور  هقدص  دعاس  يذلا 

لكب كسفن  ملست  نأ  وه  كل  ديحولا  لمألاو  كودعاسي ، نأ  ينفل  وأ  نكمي يل 
هذهك ٍتالاح  نم  يفاعتلا  دق مت  هنأب  ركذي  خيراتلا  نأل  يحور ، ٍجمانربل  صالخإ 

«. فورظلا هذه  تحت  اردن  مغر 
تاوطخلا ةكرحب  مويلا  ىمسي  امل  ًاجذومن  دنالور  ريثملا ل ـ يفاعتلا  حبصأ  دعب  اميفو 

اهتيلاعف تتبثأ  اأ  ىتح  ةينيدلا ، جماربلا  نم  اهريغ  نع  ًالضف  ةيملاعلا ، ةرشع  اتنثالا 
.ةياغلل ةنمزملا  نيمرا  تالاح  نم  ةئملا  نيثالثو يف  ٍةسمخ  يف 

يتلاو ةسوؤيم  ودبت  يتلا  تالاحلا  نم  ديدعلل  ّيرهوجلا  ببسلا  ةالابماللا  دعت 
عيمج نم  يفاعتلا  زيزعت  متيو  .اهِّلح  ىلع  ةيعمتا  وأ  ةيناسنإلا  ةدارإلا  ةردق  ىطختت 

ىوتسم نأل  ةيحورلا  تاعوما  ةكراشملا يف  لالخ  نم  ةالابماللا  نم  تالاحلا  هذه 
ًاردان ربتعي  يذلا  طورشملا  ريغ  بحلا  ىوتسمو  دنع 540 ، عقي  اهل  يلامجإلا  ةقاطلا 

(. ةئملا 0.4 يف   ) ناكسلل يلكلا  ددعلا  لمجم  يف 
نم ءرملا  ةايح  نيسحتو  يفاعتلل  ٌسّركم  ٌّيوق  هّنكلو  ّيحور  ريغ  رخآ  ٌجمانرب  كانه 

ةمظنم لبق  نم  هضرع  ةقدب مت  ةيلوؤسملا  لوبق  لالخ 
est» (Erhard Seminars»

بولسألا ناكو  مييقتلا 400 ، ىوتسم  دنع  ( Training
راذعألا عيمج  ءاغلإو  ةيلوؤسملا  مدع  عم  ةرمتسملا  ةهجاوملا  لاكشأ  نم  ًالكش 
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.اهنم برهتلاو  تاغوسملاو 
ٌةّيلخاد ٌةمواقم  عقاولا  كانه يف  ةالابماللا  لاكشأ  نم  ًالكش  هرابتعا  نكمي  ام  نمض 

انأ ال  » وأ عيطتسأ » ال  « ـ اهنع ب ربعي  يتلا  ةينانألاو  ةراهمب  عّنقملا  رخفلاك  ةّيوق 
نم ريثك  ٍةّيعامج يف  ٍةثراكب  ببستي  هنأ  ثيحب  ةياغلل  ٌّيوق  انألا  تابث  نإ  ديرأ .»

دادعتسالا ةجرد  ىلإ  هتهجاوم  لجأ  نم  ٍلازلز  عوقو  وأ  برحلاك  نايحألا ،
اهلمكأب ٍتاعومجم  بذج  متي  ةّيعمجلا ، امراكلا  لالخ  نم  اذكهو  .مالستسالل 

.ةيفخلا ةيمراكلا  اهدئاوف  نم  مغرلاب  ًةيثراك  ودبت  دق  ةنيعم  ٍتالاح  ىلإ 

ثادحألا
اذكهو هلك ، دوجولا  لمشيو  ةوقلا  لكو  روضحلا  لك  وه  يعولل  يهانتماللا  لاا 

، دوجولا ردصم  هنأل  دودحماللا  هقاطن  جراخ  ءيش  يأ  ثدحي  نأ  نكمي  هنإف ال 
لوقح نم  ةصقانتم  تايوتسم  كانه  ةطلسلا  نم  دودحماللا  لاا  اذه  نمضو 

ةيبسنلا اوق  نإف  ّيطخ ،)  ) ٍلكشب رارمتساب  اهنع  ريبعتلا  متي  هنأ  امبو  ةقاطلا ،
ٍلقحب مخضلا  لقحلا  اذه  هيبشت  نكميو  .درفلا  ىلإ  لصتل  ًالوزن  رارمتساب  ضفخنت 

اهزايحنا متي  يتلاو  ةنوحشملا ، تاميسجلا  هيف  دارفألا  لثمي  ٍريبك  ّيكيتاتسورهك 
« اهتنحش « ـ ًاقفو ل لقحلا  نمض  ًايئاقلت 

ةيحورلا دسجلا  ةنحش  نييعت  متي  .لقحلل  ةيئااللا  ةوقلا  لضفب  كلذو  ةيتاذلا ،
ريغ وه  ام  نأب  داقتعالا  ةجاذسلا  نم  ودبيو  ةينلاب ، زايحنالاو  رارقلاو  ةينلاب  ةيمراكلا 

ثدحلا نوكي  امدنع  ًاصوصخو  ًاَّيضَرَع ،»  » نوكي نأ  ىلإ  ليمي  ًاينهذ  ريسفتلل  لباق 
ؤبنتلل لباق  ريغ 
ثدحي نأ  ٍءيشل  نكمي  الف  دعبلا ، دودحم  ريغ  يعولل  يئااللا  لاا  نأ  امبو  .هب 

، هذوفنل عضخي  هنمض  ثدحي  ام  لكو  هجراخ ،
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.عقاولا ٍنكمم يف  ريغ  ّيضَرَع »  » ٍءيش يأ  نإف  يلاتلابو 

يداعلا درفلا  دنع  ةالابماللا 
ةبسنلاب .ةرباعو  ٍةتقؤم  ٍةرهاظك  ةالابماللا  نم  ٌتارتف  سانلا  مظعم  ةايح  رركتت يف 

يذلا اهئشنم  مهف  ىلإ  ةرهاظلا  رهوج  نع  يتاذلا  ثحبلا  يدؤي  يحورلا  هجوتلل 
بناوج ىلع  ًةداع  قبطنت  يداعلا  درفلا  دنع  ةالابماللا  .ةيباجيإ  جئاتن  ىلإ  يدؤي 

ـم تي ـي  تلا فقاو  ــ ملا وأ  اه  ــ تمواقم وأ  اه  ــ لامهإ ــم  تي يتلا  ةايحلا  نم  ةنيعم 
ـل ماوعب ـًا  ضيأ اه  ـ نع ري  ـ بعتلا ـم  تي ـي مـا  هو اه ، ـ نع ةيلوؤ  ـ سملا ـل  محت ـض  فر
ـٌة مئاق اه  ـ نأ ــى  لإ اه  ــ نم ــق  قحتلا ــى  لع ًءا  ــ نب لو  ــ حتت ــي  تلا بذا  ــ جتلاو رفا  ـ نتلا

مالستسالاب اه  ـ لح ـن  كمي ـٍم  هو وأ  ٍرو  ـ فن وأ  ـٍة  مواقم ةّيأ  ـًا ، بيرقت .ما  ـ هوأ ـى  لع
نكمي ةيلمعلا  ةيحانلا  نمو  ةيمهو ، فادهأ  نع  يلختلل  دادعتسالاو  ماتلاو  لماكلا 

( انألا ( ـ لل ٌمالستسا  هنأب  كلذ  فصو 
.ةَّيطخلا ريغ  ةينابرلا )  ) ىلإ ةَّيطخلا 

يناودعلا / يبلسلا ماسقنالا 
قيرط نع  تاذلا  ىلع  ناودعلل  ٌلاكشأ  اهعيمج  بنذلاب ، روعشلاو  ةالابماللاو  راعلا 

ةليدبلا بناوجلا  مدختستو  .يبلسلا  ميكحتلاو  ماالاو  تاذلا  ةيهاركب  اهتمجاهم 
ًاضيأ يه  ةالابماللاو  غّوسملاو ، رّبدملا  موللاو  ةيهاركلل  ةيعافد  ةروانم  تايلآلا يف  هذهل 

يأ ضفرلاو ، راكنإلل  ٌةليسو  يهو  جضنلا ، ةيلمعل  ةمواقملا  لاكشأ  نم  لكش 
.دانعلا ءافخإ 
ىرخأ ٍةيحان  نمو  ىرخأ ، ًةرم  ةيصخشلا  ةيلوؤسملا  يفن  متي  تايلآلا  هذه  دوجوب 
ٍلكشب ةديدشلا  ةيناودعلا  نولدابتي  دق  نييداعلا  صاخشألا  نأ  ودبي  ام  ىلع  هنإف 
ةمجاهم عقوم  نم  تاذلا  ةيهارك  نم  صّلمتلا  لوحتي  امدنع  .نيرخآلا  هاجت  ّيرود 
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فذقلاو ةنيغضلاو  دقحلاو  خيبوتلاب  هنع  بارعإلا  متي  ًايجراخ ، ههيجوت  متيل  تاذلا 
.ةديدش نوكت  دق  ٍةروصب  سانلا  ةعمس  هيوشت  ىلإ  ىتح  لصيو 

اه ـ نأل ـة  ياغلل ٍند  ـ تم ًىوت  ـ سمب ًايجرا  ةه خـ ــ جوملا تاذ  ــ لا ة  ــ يهارك ميي  ــ قت م  ــ تي
ٍلك ــ شب هرييا  ــ عمو ـع  متجملل ٌةرمد  ـ مو قي ، ـ مع ًىوت  ـ سم ـى  لع ـة  قيقحلل ٌرا  ـ كنإ
كلذ ـ لو ًايعا ، ـ متجا ًاناسحت  ـ سا ًايجرا  ـه خـ جوملا ناود  ـ علا اذ  ـى هـ قليو .ّيونا  ثــ

ــة، ئيبلا ريمد  ــ تو با ، ــ هرإلاو يعا ، ــ مجلا مار  ـ جإلاو برحلا ، ـه بـ نع ري  ـ بعتلا ـم  تي
Ku Klux نال سكو كــ ــ لك تا كــو  ــ مظنمو يعا ، ــ مجلا ــف  نعلاو

امدنع الإ  ًةنكمم  نوكت  نأ  تاطاقسإلا  هذه  ــن لــ كمي الو  .ا  ــ هريغو  Klan
ًاعبشُم وأ  ةّيسفنلا ، ضارمألاب  نيباصملا  عم  لاحلا  وه  امك  ًابئاغ ، ريمضلا  نوكي 

ىلإ امو  ةيسايسلا ، وأ  ةسدقملا »  » بورحلاو ماقتنالا ، ريربت  راصنأ  لثم   ) تاريربتلاب
(. كلذ

، عمتجملل ةهَّوشملا  تاريسفتلاو  نئاغضلا  ءاوتحاب  ريربتلا  ىلإ  ةجاحلا  دفر  متيو 
ةبيهم ةيصخش  يذ  ٍدئاق  ةيسفنلا يف  ةيلآلا  هذه  لمعت  امدنع  ملظلا .»  » عيمجتو

هذه ىلع  قلطيو  .رمتسم  ٍلكشب  سانلا  نم  نييالملا  ىتح  وأ  فالآلا  تومي 
باتك ليصفتلاب يف  اهنع  ثدحتلا  يتلاو مت  ةثيبخلا » ةيريشبتلا  ةيسجرنلا   » ةمزالتملا
ءالؤهل ةديدشلا  ةيضرملا  ةلاحلا  رهظت  لصفلا 15 .) رظنا  « ) فيزلا لباقم  ةقيقحلا  »

موتقمي نيذلا  مهينطاوم  قحب  رزاا  باكترال  مهدادعتسا  لالخ  نم  ةداقلا 
كلت توملا .» نوقحتسي   » مأب نوربتعي  وأ  برحلل ، ادوقو  وأ  ًابالك »  » موربتعيو
ةيلباق رهظتو  ًافعض  هارتو  ءاسنلا ،) يلاتلابو   ) بحلا رقتحت  ةهّوشملا  تايصخشلا 

نأ اهطاقسإ  متي  يتلا  تايلآلا  هذهل  نكمي  امدنع ال  .يلخادلا  فعضلا  نم  فوخلا 
، يعولا ةيلخاد يف  تاعارص  دلوتت  لمعت ،
Messianic لا ـ ةداقلا  ءالؤه  لثم  ةايح  يهتنت  نايحألا  نم  ريثك  يفو 

.راحتنالاب
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، ًةيدودحم رثكأو  فعضأ  ٍةجردب  نكلو  ٍعاو ، ريغ  ٍلكشب  اهسفن  تايلآلا  هذه  لمعت 
، ٍةرطخ ٍةينلع  ٍتاحيرصت  قالطإ  ىلإ  ةيئادعلا  تايصخشلا  دمعت  ةرهشلا  نع  ًاثحبو 

هيوشتو اهل  ةلطابلا  تاماالا  هيجوت  لالخ  نم  ةماعلا  تايصخشلا  ىلع  ءارتفالاو 
.ثادحألا

قيرط نع  ةديدشلا  ةيبلسلا  نم  ؤربتلا  متي  يسفنلا  ليلحتلا  تاحلطصم  يف 
مغر ـ لا ـى  لع ءير » ــ بلا انأ  » good me مهو ىلع  ظافحلا  لجأ  نم  طاقسإلا 

ـة سرطغلا ـى  لإ ـة  نامألا مد  يدؤ عـ ًابلا مـا تـ ـ غو .روه  ـ مجلل ـه  يومتلا ةيفاف  مـن شـ
روصلا جمدب  ًاضيأ  انألا  موقت  .نيرخآلا  ـى  لع ـًا  قوفتم ـه  سفن ءر  ـ ملا ىر  ـ يو

كلذو ةقيقدلا ، اهدادضأل  ًةهوشم  حبصت  يتلا  ااعافد  نيصحتل  ةيحورلا  ميهافملاو 
.هيلع ًءانب  توملا  نوقحتسي  نيذلا  ..خلا  ةقدانزلاو ، نينمؤملا  ريغو  رافكلا  حبذ  ريربتل 

نم يكيتامارد  ٍلكشب  سوململا  يلخادلا  فعضلل  تاذلا  راقتحا  طاقسإ  ليثمت  مت 
نود اومدعأ  امدنع  نيصلاو  ايروشنم  يفو  نييكريمألا  ىرسألا  عم  نيينابايلا  لبق 

.اوملستسا نيذلا  ودعلا  دونج  ةمكاحم 
ّينيدلا فيرحتلا  ىري  يذلا  لقعلاب  ضافخنالا  ةديدشلا  ةقاطلا  تالاجم  ريربت  نكمي 
.بيرغ ٍلكشب  راحتنالاو  داهشتسالاب  ةداشإلا  عم  ةقيقح ، هنأ  ىلع  فئازلا 

هعمق نكمي  ام  ميسجتو  رربملا  فرصتلا  غيوستل  ٌّيديلقت  ٌلاثم  وه  يراك  - يراه
.ءاحصألا نييداعلا  سانلا  دنع  نّطبم  ٍعارصك 

ةيسفنلا ةقاطلا  فزنتسي  ةلوبقملا  ريغ  تاعارصلاو  عفاودلا  نم  سفنلا  يلخادلا  عمقلا 
ريبعتلا متي  يتلا  ةالابماللا  ىلإ  كلذ  يدؤيو  ةّيداعلا ، فّيكتلا  تايلمعل  ةرفوتملا  ريغ 

ةعتملا يف دوجول  راقتفالاو  طسوتملا ، نود  طوبهلاو  بعتلاب  روعشلاو  قاهرإلاب  اهنع 
.anhedonia ذُّذلتلا ) مادعنا   ) شيعلا

لالخ نم  يعانطصا  لكشب  ةيعيبطلا  لئاسولا  ربع  ةعتملا  صقن  نع  ضيوعتلا  نكمي 
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نكمم ريغ  وأ  ًاروظحم  عقاولا  نم  بورهلا  نوكي  امدنع  .نامدإلا  نم  ٍةفلتخم  ٍلاكشأ 
ةسئايلا ريبادتلا  ذاختاو  فرصتلا  ىلإ  يدؤي  دق  امم  يلخادلا ، بائتكالا  دوعي 
.برهتلل

لُّمحتو ةيلخادلا  تاعارصلا  ةهجاوم  نم  ًالدب  توملا  عقاولا  نوريثكلا يف  راتخي 
.ميمصتلاو ةدعاسملل  ًابلط  وأ  هتاذ  دحب  عارصلا  ةيلوؤسم 

ةمزأ ىلإ  فاطملا  ةيا  يجيردتلا يف  داحلا  طوبهلا  يدؤي  نايحألا  نم  ٍريثك  يفو 
ةماقإلاو يف سالفإلاو  ةفيظولا  نادقفو  قالطلاو  لاقتعالاك  ةّيعامتجا ، ٍةهجاوم 

ةيباجيإلا جئاتنلا  نم  ٌةدحاو  يه  ةهجاوملا  نإف  كلذلو  دُّرشتلاو ، جالعلل  ىفشتسملا 
.عَّنقملا ذاقنإلاو  ةايحلل  ًةذقنم  نوكت  ام  ًاريثك  يتلا  ةرهاظلا  بئاصملا  نم  أشنت  يتلا 
ةيضرملا ةايحلا  جذامن  نم  عاونألا  هذه  نم  يفاعتلل  ةحجانلا  تارارقلا  رثكأ  ًايئاصحإ ،

ٌةلأسم يه  تاذلا  عم  ةنامألا  نأ  رابتعا  ىلع  ةينيدلا ، تاعامجلا  لالخ  نم  نوكت 
.ةدشب اهيلع  ضحلا  متي  ام مل  سانلا  مظعمل  ةبسنلاب  ًةليحتسم  نكت  نإ مل  ٌةبعص 

، كلذب مايقلا  ةيفيك  ةفرعم  ةربخلا يف  ىلإ  ةفاضإلاب  يوقلا  معدلا  يفاعتلا  بلطتي 
ةهازنلا ىلع  رارصإلا  لعفي  املثم  راكنإلا  طيبثت  ىلإ  ليمي  نيفاعتملا  ءاضعألا  جذومنو 

ىلإ ةفاضإلابو  .بنذلاب  روعشلا  طبختلا يف  نود  ةيصخش  بويع  لوبقو  ةيقالخألا ،
.تاذلا مارتحا  نم  ديزتو  ٌةديفم  نيرخآلا  ةدعاسم  نأ 

، تقؤم ٍلكشب  ًةديفم  ًانايحأ  نوكت  دق  ةيسفنلا  ريبادتلا  نأ  ةيمتح  نم  مغرلا  ىلعو 
، ًةنمزم نوكت  ام  ًةداع  تابارطضالا  هذه  نإف 

لوانتت اوك  اهرهوج ، ةيحورلا يف  ةعيبطلا  تاذ  جماربلا  دوجو  اهنم  يفاعتلا  بلطتيو 
.ةيوناث اياضق  اأ  ىلع  ةيكولسلاو  ةيسفنلا  لكاشملا  عم  ىطاعتتو  ةيضقلا  رهوج 

نم ًادج  ٍلاع  ًىوتسم  دنع  جالعلا  بلطتت  روذجلا  ةقيمعلاو  ةرمضملا  تاذلا  ةيهارك 
مييقتلا 540. ىوتسم  لتحي  يذلا  طورشملا  ريغ  بحلا  لثم  يعولا ،
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ةيفاكلا ةوقلا  كلمت  ىوتسملا 400 ال  دنع  اهمييقت  متي  يتلا  ةيسفنلا  ريبادتلا 
وأ ٍعار  وأ  ٍدشرم  دوجو  ءافشلا  ةيلمع  بلطتتو  يلخادلا ، ءافشلا  ثادحإل 
نم .همارتحاو  هّبحو  هيلع  عالطالل  ىذتحي  ًالاثم  نوكيلو  داشرإلا ، ميدقتل  ٍراشتسم 

يفاعتملا وضعلا  نأ  انل  نيبت  هذهك ، تاعومجم  عم  ٍةليوط  دوقعل  تدتما  ٍةبرجت  لالخ 
لقن يلاتلابو  مارتحالا  هسفن  سرغت يف  يتلا  ةمزاللا  ةطلسلا  كلتمي  نم  وه  طقف 

، لوبقم ٍلكش  بحلا يف  دوعي  ةيلآلا  هذه  لالخ  نم  .ةيوهلا  ديدحت  وأ  جالعلا 
.هلوبق ليهست  ىلع  يحورلا  عضاوتلاو  ةّيعقاولا  لمعتو 

نمو لالذإلا ،» ًايعامتجا ب«ـ هريسفتو  يحورلا  عضاوتلا  نيب  طلخلا  مدع  بجي 
، ًاليلذ نوكي  نأ  نكمي  ًايحور ال  عضاوتملا  صخشلا  نأب  ركذت  يتلا  تاقرافملا 

ةيلخادلا بويعلا  ءاوتحاو  تاذلا ، مارتحا  نادقف  نود  ءاطخألا  لوبق  نكمي  يلاتلابو 
نيب محارتلا  مامأ  بابلا  حتفيو  نيرخآلل ، يمكحتلا  ريغ  مارتحالاب  حمسي  ةصاخلا 
.اهلك ةيرشبلا 

زيفحتلا لباقم  ةالابماللا 
نم رياغم  ٍلكشب  وأ  ةيرطفلا  عفاودلا  نم  ناسنإلا  تايكولس  جتنت  نأ  نكمي 

.اهيلع زيفحتلا  وأ  ٍةيلاثم  ٍةيباجيإ  ٍفادهأ  وحن  باذجنالا 
ـّط حم ـد  عت ٍتازا  ـ جنإ وأ  ٍتاف  ـ صب عٌّب  ـ طتلا د هــي  ــ يورف ــد  نع يلا » ــ ثملا ا  ــ نألا »

ومنلا تالامتحا  ـل  ثمتو ماه  ـ لإلل ٍرد  ـ صمك ـٍة  يلوطب ٍتايصخ  ـ شب وأ  با  ـ جعإ
ىوتسملا عم  قفتي  امب  باجعإلا  طحم  يه  يتلا  تايصخشلا  رايتخا  متيو  .رّوطتلاو 

هتداق هيدل  نوكي  نأل  ٍةزيمم  ٍةروصب  ًىوتسم  لك  ليمي  ثيحب  درفلا ، يعول  دئاسلا 
جتني نأ  نكمي  لوبقملا  صخشلا  اذه  لثم  دوجو  مدعو  .هعم  بسانتي  امب  نيمهلملا 

ةميقلاب روعشلا  وأ  تاذلا  مارتحا  مدع  وأ  لهألا ، ةيبرت  بايغ  وأ  فعض  نم 
، مؤاشتلاو لشفلا  عّقوت  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةيصخشلا 

٧٤



.«amotivational ةمزالتم و«
ٍةريغص ٍتافاضإ  عم  ٍةميكح  ٍةوطخب  ٍةروص  لضفأب  ًةداع  سفنلاب  ةقثلا  ءانب  متي 

تاقافخإ ببسب  تاذلل  ةيبلسلا  ةروصلا  مقافتت  دق  .زّفحملا  عيجشتلاب  ًةموعدم 
لثم فقاوم  ىلإ  يدؤتو  لهألا ، وأ  نارقألا  لبق  نم  ةهجوملا  تاداقتنالا  وأ  يضاملا 

« عيطتسأ انأ ال  »
ةيادبلا حجنت يف  اذإ مل  : » ميدقلا روثأملا  لوقلا  ىقلي  الو  كلذ ،» قحتسأ  انأ ال   » وأ

نم ريثكلاب  ةيامحب  عتمتت  ةالابماللا  نأل  ًةيغاص  ًاناذآ  هل  ةرم » ولت  ًةرم  ةلواحملا  رركف 
نع ًةجتان  ةالابماللا  نوكت  دق  ريباعتلا  ضعب  .راعلل يف  ًابنجت  تاريربتلاو  راذعألا 

تاداضم بلطتت  يتلا  ةئطاخلا  خملا  ءايميكل  دوعي  يذلا  يريرسلا  بائتكالا 
ميظنت ةداعإ  لجأ  نم  لقألا ، ىلع  تقؤم  ٍلكشب  للخلا  حيحصتل  بائتكالا 
.سفنلا

لمألاو ناميإلا   » وه ةيبلسلا  ةيتاذلا  ةروصلاو  ةالابمالل  يديلقتلا  لداعملا 
عيمج ةياغلل يف  ٍديج  لكشب  نيرخآلا  ةدعاسم  نم  ةدئافلا  ىلجتتو  ناسحإلاو ،»

.هاركإلاب يف ىتح  وأ  ماهلإلا  وأ  رايتخالا  قيرط  نع  تءاج  ٌءاوس  عمتا ، ءاحنأ 
صاخشألا ضعبل  ةبسنلاب  تاناويحلاب  ةيانعلا  ىتح  لثمت  نأ  نكمي  نايحألا  نم  ٍريثك 

جمارب لالخ  نم  حضتي  امك  ةياغلل ، ًةديج  ًةيادب  ٍةعيضو  ٍتايوتسمل  اوردحنا  نيذلا 
نوجسلا ءالزن  لثم  ٍسانأ  ىدل  ًاريبك  ًاحاجن  تقال  يتلا  ةيبيردتلا  بلكلا  نيع  ةيؤر 

يضاملا ءاقبلا يف  ىتح  مهنم  ضعبلا  راتخي  نيذلا  رركتم ، ٍلكشب  مئارجلا  يبكترم 
.مهل ةصصخملا  بالكلا  عم  مهلمع  لامكتسال  مهحارس  قالطإ  خيرات  قبس  يذلا 

.ةفيلألا بالكلا  جالعلا  راد  مهل  مدقت  امدنع  نوجهتبي  نيدهازلا  نينسملا  ىضرملا 
تايوتسم نم  للقي  فيلأ  ٍناويح  كالتما  درجم  نأ  ىلإ  ةثيدحلا  ثاحبألا  ريشتو 

.ماع لكشب  ةحصلا  ىلع  ٌّيباجيإ  ٌريثأت  هل  نوكيو  مدلا ، طغض  عافتراو  بائتكالا 
ــا مك ٍة  ــ يجالع صئا  ــ صخ ىر لــه  ــ خألا ةّي  ــ حلا تانئاكلاب  ةيانعلا  نإف  كلذل 
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نيمدا ـ قلا ةدعا  ـ سمب نوؤد  ــ بي امد  ــ نع نو  ــ سئايلا لو  ــ حكلا ــى  لع نونمد  ــ ملا ركذ  يــ
لعفلا قيرط  نع  ةيمازالا  فقاوملا  نم  يفاعتلا  ىلع  نيبئتكملا  نييضايرلاو  دد  ـ جلا

.نيرخآلا قيرفلا  ءاضعأ  عيجشتل  لئاهلا 
ٍةجيتنك زيفحتلا  ةداعإ  ىلع  ةعومجم  ةكراشملا يف  لمعت  ًاضيأ  يحورلا  لمعلا  يف 

ًاضرغ مدخت  ةيتونهكلا  تامظنملاف  اذكهو  ةعومجملل ، ةيرهوجلا  ةيحورلا  ةقاطلل 
ةيناسنإلا تامظنملاو  نوزفحملا  نوثدحتملاو  نوبردملاو  نوهجوملا  لعفي  امك  ًاريبك 
ةالابماللا ضعب  يداعلا  صخشلا  ىدل  نوكيو  .نومهلملا  نوملعملاو  نيدلا  لاجرو 

، نمزلا نم  ٍتارتفل  لقألا  ىلعو  ًةداع ، ةددحم  نطاوم  يف 
.مامتهالا وأ  ةقاطلاو  تقولا  نم  داصتقالا  ببسب  لامهإلا  تارتف  لكشت  يتلاو 
تاعارصلا ةهجاوم  بنجت  نع  ٍريبعتك  ًاضيأ  ٌةعئاش  ٌةلاح  يه  ةيحورلا  ةالابماللا 

نكميو روطتلاو ، مدقتلا  مامأ  ًاقئاع  اهلعجي  امم  اهتهجاوم ، ةبغرلا يف  مدعو  ةيلخادلا 
ةيحورلا تاعامجلل  يرطفلا  ماهلإلاو  ةالصلاب  ًاضيأ  اهزواجتو  تاقوعملا  هذه  عقوت 

نم اهزيزعت  ىلع  لمعو  ًابيرقت  ةيرشبلا  يعاسملا  عيمج  زفاحلا يف  دعاس  .ةطشنلا 
ًةجيتن ةالابماللا  نوكت  ام  ًابلاغ  .هب  ٌقوثوم  ٍقيدص  وأ  بّرقم ، ٍحصان  دوجو  لالخ 

، مامتهالل ًاردصم  رفوت  ٍةيباجيإ  ٍتاقالع  طارخنالا يف  قيرط  نع  اهجالع  متيو  ةلزعلل 
نوكي دقو  ًةوق ، رثكألا  قايرتلا  وه  يذلا  بحلا ، دوجو  مدع  ىلع  ليلد  ةالابماللاو 
ديدشلا يندتلا  وأ  تاذلا  ةيزكرم  ببسب  بحلا  ضفرل  ًةجيتن  وأ  فرظلل  ًاعبت  اذه 
.ةايحلا ةيادب  فطعلاو يف  بحلا  دوجو  مدع  نع  مجانلا  تاذلا  مارتحال 

وه سأيلا  نوكي  دقف  كلذلو  ةدابعلاو ، ةالصلاب  هللا  بح  طشني  هللا  ةبحم  رايتخا  نإ 
فشتكا دقو  مدقتلاو ، ةيحورلا  ةدئافلا  روهظ  مامأ  بابلا  حتفي  يذلا  يلعفلا  ريثملا 

برض  » نأل ةياغلل  ٌةيوق  انألا  .طونقلاو  سأيلا  تالاح  طقف يف  هللا  نوريثكلا 
ةبغرلا يف طيشنتل  يفكي  امب  ًاَّيوق  ًازفاح  دعي  نايحألا  ضعب  ديدشلا يف  ةدعاقلا »
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لادبتساو اهنمض ، حورلا  ديدجت  متي  اهطيشنت  متي  امدنعو  انألا ، ةنميهل  ءالولا  ميلست 
حاتملا ديحولا  رايخلا  نوكت  نأ  ةالصلا » ىلع  ةبظاوملا  « ـ نكميو ل لمألاب ، ةالابماللا 
راشي ام  يهو  يمراكلا ، مثإلا  نم  ةديدملا  وأ  ةيساقلا  تارتفلا  ضعب  نمض  لمعلل 
خسارلا ناميإلاب  ٍةروص  لضفأب  هزايتجا  متي  يذلا  ناميإلا » رابتخا  « ـ انايحأ ب هيلإ 

«. نورظتنيو نوفقي  نيذلا  دعاسي  كلذك  هنأ  و« حجني ،» نأ  بجي  ًاضيأ  اذه   » نأب
قيرط نع  اهلح  متيو  روطتلا ، راسم  فقت يف  ىرخأ  ٍةبقع  ةيأ  لثامت  ةالابماللا 

ةيحورلا ةالابماللا  نم  صالخلل  ةدعاسملا  ميدقت  نكميو  راكنإلا ، نم  ًالدب  لوبقلا 
سّدقملا باتكلا  اهمدقي  يتلا  كلتك  ةّيساسألا ، ةّيحورلا  قئاقحلا  عم  ةهجاوملا  ةداعإب 
رومزملا تءاج يف  يتلا  ةيآلا  كلتك  تايآلا  لمأتلاو يف  ريكفتلا  .يحورلا  بدألا  وأ 
ببسب ماهلإلا  طيشنت  ديعي  ام  ًابلاغ  ةلضفملا  عطاقملا  نم  اهريغ  وأ  نيعستلاو  دحاولا 

جتنت ام  ًاريثك  ماهلإلا  ةداعتساو  يعولا ، نم  ٍلاع  ًىوتسم  دنع  اهل  يرطفلا  مييقتلا 
ةيكيسالكلا يف ىقيسوملا  فزع  نم  وأ  ةلّضفم ، ليتارت  وأ  تاولص  راركت  نم  ًاضيأ 

.ليمج ٍطيحم 
لقعلا ىطختي  يذلا  يلاعلا  مييقتلا  تاذ  ةقاطلا  لاجم  رشابم  ٍلكشب  ىقيسوملا  لثمت 

ةجردملاو يف ىوتسملا 500 ( قوف  اهمييقت  متي  يتلا  ىقيسوملل  .يبلسلا  ريكفتلاو 
نيب ام  عونتت  نأ  نكميو  ةضهنلا  ريثأت  لطابلا ) لباقم  ةقيقحلا  باتك  نم  لصفلا 9 

وأ ةيكي ، ـ سالكلا ىقي  ـ سوملا ىوت  ــ سمو  Riverdance سنادر ــ فير ىوتسم 
ــة يد ـــ نلتوكسإلا ش  ــــ توو كال  ــــ ةقر ب ـــ فل ةبر  ـــ قلا ىقي  ـ سوم ةرا  ــــ ثإ ني  بـ
Bee Gees ىقيسوم ىتح  وأ  ، Scottish Black Watch

.مواقت يتلا ال 
يصخشلا للخلا  نم  ءيش  ةهجاومل  ةمواقملا  ىلع  ةرباعلا  ةالابماللا  لدت  دق 

، هلوبقو هب  رشابملا  فارتعالا  قيرط  نع  ٍةعرسب  هيلع  بلغتلا  متي  يذلا  يلخادلا ،
يدافتلا ةهجاوم  نكمي  امك  .اهفيخست  نم  ًالدب  ةيحورلا  ةكرحلا  طيشنت  ديعي  اذهو 
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بنجت راتخي  نأ  ءرملل  نكمي  نامرحلاب .) نامرحلا  بّنجت   ) ًايلاح هتيلاعف  ةقيقحب  لوبقلاب 
مدعل ًاحوتفم  رايخلا  ليدبلا  اذه  لعجيو  اهريثأت ، تحت  عوقولا  نم  ًالدب  يعوب  ٍةيضق 

نأ نكمي  ام  ربع  كلذ ، نم  ًالدب  اهليجأت  رايتخاو  ًايلاح  ةيضقلا  هذه  عم  لماعتلا 
، ةزاجإ ءاضقو  امنيسلا ، ىلإ  باهذلا  لثم  ةجلاعملا » نم  ًابوره   » هرابتعا متي 

.خلا ةريصق ، ةلحر  باهذلاو يف 
يه ةيتاذلا  ةياعرلاو  .يعاواللا  نامرحلا  نع  فلتخت  بقاوع  هل  يعاولا  رايخب  لوبقلا 

، يعوب ا  مايقلا  متي  امدنع  ةقداصلا  ةينلا 
يرورضلا نمو  .هللا  اهصيصخت  اذإ مت  اميس  ال  تاذلا ، بح  ريوطت  ٌةسرامم يف  يهو 

ىدحإ يه  هذهو  بابشلا ، ةداعتسا  لجأ  نم  يفاعتلاو  ةحارلا  نايحألا  ضعب  يف 
.يتاذلا لهاستلا  درجم  نم  ًالدب  فشقتلا  مدخت  يتلا  هيفرتلاو  بعللا  فئاظو 

ةالابماللا ةيجاودزا 
بذجلا نم  تايئانث  نع  تالاحلا  ربعت  ىرخألا  تايوتسملا  عم  لاحلا  وه  امك 

نوكت ام  ًابلاغو  ةالصلا  نم  ةدعاسمب  اهلالخ ، نم  لمعلا  متي  نأ  بجي  يتلا  روفنلاو 
.نيرخآلا نم  ةدعاسمب 
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ىسألا عبارلا : لصفلا 
مييقتلا ٧٥) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
سانلا مظعم  هنم  ىناع  دقو  عزجلاو ، ةراسخلاو  نزحلا  ىوتسم  وه  ىوتسملا  اذه 

ةايح نوشيعي  ىوتسملا  اذه  دنع  نوقبي  نيذلا  صاخشألا  نكلو  نمزلا ، نم  ٍتارتفل 
ىلع مدنلاو  ةعيجفلاو  دادحلا  ىوتسم  وه  ىوتسملا  اذه  .بائتكالاو  رمتسملا  مدنلا 

نينمدملا كئلوأو  ةراسخلا ، ىلع  نيداتعملا  صاخشألا  ىوتسم  ًاضيأ  وهو  يضاملا ،
ىلإ يدؤي  ام  ابلاغو  مايح ، طمن  نم  ٍءزجك  لشفلاب  نولبقي  نيذلا  رامقلا  ىلع 

.ةحصلاو لاملا  كلذكو  صرفلاو ، ةرسألاو ، ءاقدصألاو ، فئاظولا ، ةراسخ 
دعب اميف  هلعجت  هتايح  نم  ركبم  ٍتقو  ءرملا يف  اهل  ضرعتي  يتلا  ةريبكلا  رئاسخلا 

ىسألا ىوتسم  .ةايحلا يف  نمث  وه  نزحلا  نأ  ول  امك  ىسألاب ، يبلسلا  لوبقلل  ًةضرع 
، ةيملاعلا فورظلا  نمو  راغصلا ، لافطألا  نم  نزحلا  ناكم ، لك  نزحلا يف  ءرملا  ىري 
، دوجولا نع  ءرملل  ةلماكلا  ةيؤرلا  نّولي  ىوتسملا  اذه  .اهسفن  ةايحلا  نم  نزحلا  ىتحو 

ةمزالتم نم  ٌءزج  وه  هل  زمري  ام  وأ  هدقف  ام مت  ضيوعت  ىلع  ةردقلا  مدعب  روعشلاو 
نادقفب ةّبحألا  دحأ  نادقف  ةاواسم  متت  ثيحب  ةصاخلا  ةلاحلا  ميمعت  نكميو  ةراسخلا ،

، هتاذ بحلا 
وأ داحلا  بائتكالا  ىلإ  يدؤت  نأ  ىوتسملا  اذه  دنع  ةيفطاعلا  رئاسخلا  هذهل  نكميو 

.توملا ىلإ  ىتح 
يتلا ةقاطلا  نم  ديزملا  هيدل  لازي  هنإف ال  ةايحلا ، ةربقم  وه  ىسألا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

نيمودصملا نييلابماللا  ىضرملا  ادبي  امدنع  كلذلو  ةالابماللا ، ىدل  ام  قوفت 
نولكأي فوس  مهف  ءاكبلاب ، مهعورش  در  نونسحتي  مأب  ملعن  فوس  ءاكبلاب ،
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.ىرخأ ًةرم 

ًايريرس
ةكرتشملا مساوقلا  ببسب  ا  رورملا  وأ  اهتيؤر  بعصي  ٌةّيملاع  ٌةيناسنإ  ٌةبرجت  ىسألا 

، سانلا ىلإ  ةبسنلاب  ًاريثك  ةفولأملا  ةيلاعفنالاو 
ربكأ نوكي  امدنع  نكلو  مدنلاب ، هنع  ريبعتلا  نكمي  ةفيفط  ٍتاجردب  نوكي  امدنعو 

.ًاقحاسو ًاّيزيجعت  حبصي  نأ  نكمي 
ةداعسلا ردصم  كاردإ  ءيست  يتلا  اهتعيبطو  انألا  نيوكت  ىلإ  ةبرجتلا  ةيملاع  عجرتو 
ردصملا ّيعقاو  ٍلكشب  .ةيصوصخلا  عم  هبّرشتتو  ًايفطاع  وأ  ًايجراخ  هرابتعا  ىلع 

متي امدنعو  سفنلا ، لخاد  ٍةيتاذ  ٍةيلآ  وذ  وهو  لخادلا ، نم  وه  ةداعسلل  ديحولا 
لخدت ةيلخادلا  ةيلآلا  نإف  ةقالعلا ، وأ  فقوملا  وأ  بولطملا  ضرغلا  ىلع  لوصحلا 

وأ ضرغلا  ىلع  ةّصاخ  ٍتافص  ءافضإ  هنأل مت  ةبغرلا  كلتب  اضرلا  عم  ٍةيلمع  نمض 
ضرغلا نم  ددحملا  صخشلا  وأ  بولطملا  ضرغلا  ةيمهأ  يتأت  الو  ةلاحلا ، وأ  صخشلا 

كردي نم  وأ  امهبلطي  نم  رظن  صخشلا يف  وأ  ضرغلا  اذه  ةميق  نم  لب  هتاذ ، دحب 
.ةيكلملاب كلذكو  ةبغرلاب  ىسألا  طبتري  كلذل  امهتيمهأ ،

اذه رثؤيو  ةمّيق ، ٍتافص  وأ  ٍضارغأ  وأ  ٍةنيعم  ٍفورظ  دوجو  ضرتفي  هتّمرب  عمتا 
هيدل يذلا  ًايحور  روطتملا  صخشلا  ىدل  نوكيو  .يصخشلا  رايتخالا  قفاوتلا يف 
ةبرجت نأ  رابتعا  ىلع  ىسألا ، دض  ًايبسن  ةعانملا  ضعب  تاطابترا  وأ  ٍتاجاح  عضب 

ردصم ىلع  لوصحلا  اذإ مت  .رهاوظلا  ىلع  دمتعت  الو  ًايلخاد  أشنت  ةداعسلا  ردصم 
ميقلا عقوتو  تادقتعملاو  رّوصتلا  ىلع  موقت  يهف  انألا ، تايلآ  لالخ  نم  ةداعسلا 
ةغلابملا متتو  هتراسخ ، رّذعتت  يذلاو  هتاذ ، دحب  قلطملا  عقاولا  ىلع  زيكرتلا  نم  ًالدب 

يلاتلا طاقسإلاو  طابترالا  ةيلآ  بجومب  تاقالعلا  وأ  تافصلا  وأ  ءايشألا  يف 
عم ةقالعلا  ىلع  اهطاقسإ  متي  يتلا  ةيصوصخلا  نم  ديزملا  كانه  ناك  املكو  ةميقلل ،

٨١



فوخلاو ةراسخلاو ، ىسألا  ةيلامتحا  تدادزا  املك  بولطملا ، صخشلا  وأ  ءيشلا 
ٍةيعامتجا وأ  ٍةّيدام  تامس  ىلإ  ةفاضإلاب  ٍطورشم  ٍطابترا  ىلإ  يضفي  ةراسخلا  نم 

.ةرهشلاو لاملا  لثم 
ةأفاكم ماظن  لثم  ٍةيجراخ ، ٍفادهأ  قيقحتل  ةيلخادلا  ةيسفنلا  ةأفاكملا  يه  ةداعسلا 
ٍبابسأ  » ىلإ عجري  ةداعسلا  ردصم  نأب  داقتعالا  نمكي يف  أطخلاو  تاذلا ،

ا موقت  يتلا  ةئيهتلا  وه  يئدبلا  جذومنلا  .لخادلا  نم  اهئوشن  نم  ًالدب  ٍةيجراخ »
.اهسفن روطتلا  ةيلمع 

ةيتاذ ةيناويحلا  ةايحلا  لاكشأ  نكت  اهتلت مل  يتلا  ةايحلا  كلذكو يف  ةيئادبلا  ةايحلا  يف 
نم اهيلع  روثعلا  نكمي  يتلا  ةقاطلل  ٍةيجراخ  رداصم  ىلع  دمتعت  تناك  لب  طاشنلا ،

وحنلا ىلع  ةيجولويبلا  ةيلآلا  نييعت  اذكهو مت  أطخلاو ، ةبرجتلاو  ثحبلا  لالخ 
: يلاتلا

.ةأفاكملا - فاشتكالا - أطخلا كلذكو : ةلواحملا  - ثحبلا - ةجاحلا
ـى مـن ندألا ـي  عولا تايوت  ــ سم ــد  نع ــر  شبلا ــد  نع ــه  تاذ ــط  منلا ير  ــ سي
ـل 9). صفلا غامد فـي  ـ لا فئا  ـ ظو ـط  طخم ـر  ظنا ىوت 200 ( ـ سملا
ـى لع مو  ـ قتو ةا ، ـ يحلا ـد  يق ـى  لع ءا  ـ قبلل ـٌة  يناويح ٌةزير  ًاسا هـو غـ ـ سأ ذاوحت  ــ سالا

اذكهو ةرطيسلاو ، ةنميهلاو  ىوأ  ـ ملاو ضرألاو  ءاذ  ـ غلاو قيفر  ـ لا ـى » لع لو  ـ صحلا »
«، جراخلا  » نم ٌةرداص  اأ  ىلع  ةّيناويحلا  زئارغلل  ةبسنلاب  ةداعّسلا  ردصم  ةجمرب  تمت 

كلذ دتميو  .ةراسخلل  ٌةضرع  نوكت  دق  اأ  ينعي  امم  ةبستكم »  » يهف كلذلو 
ىلع ىسألا  ةيؤر  نكميو  ةعوما ، ءاضعأو  هئالمز  ىلإ  ناويحلا  طبارتو  جوازتلاب 

، ةليفلا تاعومجمو  بائذلا ، عيطقل  لاعفألا  دودر  لالخ  نم  ناويحلا  ىوتسم 
.ىسألا ةيلمع  نم  يناعت  يتلا  اليروغلا  تارمعتسمو  ةدرقلاو ،

تاطابترالا ىلإ  دوقي  ةداعسلا  نم  ةسوملم  رداصمل  ةيجراخ  لماوع  دوجوب  ريربتلا  نإ 
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ةلاحلا ةبغرلا يف  عم  ًايشامت  ةايحلا ، ديق  ىلع  ءاقبلل  ٍةيساسأ  ٍةيلآك  ةرطيسلا  روهظو 
.ةيداملا يلاتلابو  ةينمألا ، اهزومرو 

يحورلا هيجوتلا 
نيدلا ىلع  لابقإلا  ببستت يف  ىربكلا  ةراسخلا  نأب  ملعن  نأ  بيرغلا  نم  سيل 

ًءازع ةيفطاعلا  ةيحانلا  نم  سانلا  دجي  ثيح  ةبوجألا ، داجيإو  ةدعاسملل  ةيناحورلاو 
، ةينيدلا تاسرامملا  ىلإ  عوجرلا  نمو  ةالصلا  نمو  مهعم  نيفطاعتملا  معد  نم  مهل 

اهعضوو ةّيحورلا  ئدابملا  مييقت  ةداعإل  ةديازتملا  ةّينلل  ًةصرف  رفوت  ةراسخلا  نإف  كلذلو 
.طقف يركفلا  ريدقتلا  نم  ًالدب  يلعفلا  قيبطتلا  عضوم 
ًالفطتو ًابارطضا  لّكشي  هنأل  هيف  ٍبوغرم  ريغ  ٌثدح  ةيادبلا  يه يف  ةراسخلا 
رفكلاب ىتح  وأ  ءايتسالاو ، ةمدصلاب  ىلجتت  كلذل  ةيلوألا  ةباجتسالاو  ًاّيفطاع ،

نوكت يذلا  تقولا  مامتهالاو يف  ةقاطلا  دوجو  ةيفطاعلا  ةفصاعلا  بلطتتو  امبر ،
ةمزألا ةجلاعم  ىلع  ةدعاسملا  نكمي  .بضغلا  ىلإ  يدؤي  امم  ةضفخنم  هيف  ةقاطلا 

.اهل ةمزالملا  دويقلا  زواجتو  ةيلخادلا  قئاقحلا  ضعب  ىلع  زيكرتلاب 
نوكي امدنع  ةرطيسلا  نادقف  نع  ئشانلا  فوخلا  نع  ًالضف  ءايتساو  ٌبضغ  كانه 

ريغ وه  ام  لالخ  نم  ةايحلا  لطعت  قلخيو  عقوتم ، ريغو  ّيعوط  ريغ  دقفلا  اذه 
.ّيساسأ ٍرارق  ذاختا  بلطتي  دق  يذلا  رمألا  يرسقلا ، ملقأتلا  قلقلا يف  ًاضيأ  عقوتم 
ةيفطاعلا مالآلاو  ةاناعملا  لك  نأ  ىلإ  ريشي  يحورلا  ثحبلا  نأ  فرعن  نأ  ديجلا  نمف 

ناففخي نيذللا  لوبقلاو  مالستسالا  قيرط  نع  نوكي  اهجالعو  ةمواقملا ، نع  جتنت 
.ملألا نم 
ةراسخلا هببست  يذلا  يفطاعلا  ملألا  نأ  ظحالملا  نم  نوكيس  ةيلمعلا  هذه  لالخو 

مدعب اهضيفخت  نكمي  ٍتاجوم  لكش  ىلع  يتأي  هنكلو  رمتسم ، ريغ  وأ  ٍتباث  ريغ 
ملستسي ءرملا  نأ  مهولا يف  نأ  نيح  .رارمتساب يف  هللا  ىلإ  ميلستلاو  تابثب ، ةمواقملا 
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وأ ًةبغر  وأ  ًائيش  وأ  ًاصخش  ةراسخلا  تناك  ٌءاوس  ًةيرورض  هل  ودبت  دق  رومأ  ةراسخل 
« اذا مـ « ــ لاو ةّدو ، ـ ملا ـعا  طقنا نع  ةمجانلا  مالآلا  جلاعي  عقاولا  هنإف يف  ًةلزنم ، وأ  ًافده 
.اه ـ تاذ ةدو  ـ ملا ىو  ـت سـ سيل عقاو  ـ لا ءر هـي فـي  ـ ملا اه  ملست لـ ـ سي ـي  تلا
يأ دوجو  مدع  يه  ةيلمعلا  اهتظحالم يف  رد  ـ جت ـي  تلا ةيسا  ـ سألا ـة  قيقحلاو
زربت ًاقح  ةراسخلا  .تاذلا  جراخ  نم  ةداعسلل  يلعفلا  ردصملا  نوكي  نأل  لامتحا 
في ـ فختلل ٍصر  ـب مـع فـ نج ـى  لإ ـًا  بنج ىد ، ـ ملا ـة  ليوط ًاما  ـ هوأ ةه  ـ جاولا ىلإ 

، تاراعشلاو تاد  ـ قتعملا ريثكلا مـن  ـا بـ نألا ـق  لعتت .س  ـ فنلا اه فـي  ـ تنميه مـن 
زومرلاو تاشورفملاو ، هيفرتلاو ، ةحارلا  لئاسوو  لاملاو ، نيوانعلاو ، سانلاو ، ءايشألاو ،

رباعو ٌتقؤم  وه  امب  لقعلا  / انألا زتعت  .قبس  ام  لك  نع  تايركذلاو  ةيفطاعلا ،
.ةداعسلل ردصم »  » هنأب ىرت  يهف  يلاتلابو  صاخ ،»  » هنأ هل  اهريدقت  ببسب 

، ًاعم ٍنآ  ٍةديدج يف  ٍتارايخ  ىلع  حاتفنالاو  ةيرحلا  لثمت  ةراسخلا  نأب  تاقرافملا  نمو 
ًاصرف لثمت  يتلا  ةيلخادلا  تافصلاو  يلخادلا  فيكتلا  تامدخ  مدقت  ةراسخلاف 
ةحارلا ىلإ  ةدوعلاو  رييغتلا  نع  عجارتلا  لضفيو  لقعلا  مدني  دحاو ، ٍتقو  .ومنلل يف 

، ٌّحلم ٌرمأ  وه  يروطتلا  يومنتلا  ومنلا  نكلو  ةقباسلا ، فورظلا  تناك يف  يتلا 
ًارد ــ صم ريي  ــ غتلا نوكي  دق  .رييغتلا  ىلإ  ةجاحلا  نمكي يف  ءايتسالا  نإف  كلذلو 

ـه، تمواقم اذإ مـا متـت  ءايت  ـ سالل ًارد  ـ صمو هرا  ـ يتخا اذإ تـم  بقتر  ــ ملا رور  ــ سلل
لك .يضاملاب  ثبشتلا  نع  ًالضف  بقترملا ، لبقت  ـ سملاو ـر  ضاحلاب قُّل  ـ عتلا نو  ـ كيو
الو ةنهارلا ، ةظحللا  ىوس  رخآ  ٌتقو  ًادبأ  دجوي  هنأل ال  ًةيمهو  ربتعت  تالاحلا  هذه 

، تايركذلاو تاروصتلا  ىوس يف  لبقتسملا  وأ  يضاملا  برجي  نأ  عيطتسي  دحأ 
مدع بجيو  رضاحلا ، تقولا  وه  ةيعقاولا  ىلإ  دنتست  يتلا  ةداعسلل  ديحولا  ردصملاو 

.رضاحلا تقولا  وه يف  ام  ةراسخ 
بناوج عيمج  نأ  امبو  اهئاقب ، تايلآو  انألل  ٌةهجاوم  يه  رئاسخلا  لاكشأ  عيمج 

ةراسخلاو يف ىسألا  بلجيس  اهنم  ٍبناج  يأب  كسمتلا  نإف  ٌةرباع  ناسنإلا  ةايح 
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نع اهلالخ  نم  ثحبلل  ٌةصرف  يه  ٍةثداح  لك  نإف  لاح  لك  ىلعو  فاطملا ، ةيا 
، ةايحلا ردصم 

.نمزلا نم  ًاتاليو  وأ  هرسخن  ًائيش  تسيلو  ريغتت  الو  ًامئاد  ةرضاحلا 
اأ ىلع  اهيلإ  رظنُي  نأ  نكمي  ةايحلا  ةطغاض يف  ٍةلاح  يأ  لثم  ةراسخلا  وأ  ىسألا 
اذه عابتا  متي  امدنعو  فادهألاو ، ميقلا  مييقت  ةداعإل  ٌةرتفو  ومنلل ، ٌةمّيق  ٌةصرف 

امب تاطابترالا ، عيمج  نع  يلختلا  فاطملا  ةيا  نكمملا يف  نم  نوكيس  بولسألا 
.لخادلا نم  عبنت  يتلا  ةداعّسلا  ردصم  ةبرجتو  ةيدئاقعلا ، مظنلا  كلذ  يف 

قّلعتلا
قّلعتلا ةّيهام  نع  رظنلا  ضغب  نادقفلا ، نم  ةاناعملاب  ببستت  يتلا  ةيلمعلا  وه  قّلعتلا 

، ًايجراخ وأ  ًايلخاد  ناك  ءاوس  هّصخي ، ام  وأ 
ةايحلا نم  ٍبناوجب  وأ  ةيعامتجا  ٍةلزنمب  وأ  ٍةقالعب  وأ  ٍءيشب  قلعتلا  ناك  ٌءاوسو 

تادقتعملاو ميقلا  نم  ٍةدقعم  ٍةكبش  لالخ  نم  ةموميدلا  اهسفنل  انألا  يطعت  .ةيداملا 
تحبصأ األ  ةقاطلا  نم  ديزملا  بسك  نم  تاجايتحالا  أشنت  اذكهو  جماربلاو ،

، ةمكحمو ةقّمنم 
ّنكلو ملألا  ردصم  سيل  هتاذ  يدئاقعلا  ماظنلاو  .قّلعتلا  نم  ةجرد  ىلإ  ًانايحأ  لصتو 

ةيلخادلا ةجلاعملا  فقوتتو  ةيليختلا ، هتميق  ميخضتلاو يف  هب  ءرملا  قّلعت  نم  جتني  ملألا 
نع قُّلعتلا  ةيلآ  نع  عجارتلا  ىلع  ةردقلا  اهدحو  اهل  يتلا  ةدارإلا  ةسرامم  ىلع  قّلعتلل 
نمض هعضو  وأ  ّيصخش  ٍلكشب  هتبرجت  نكمي  ام  اذهو  مالستسالا ، ةيلمع  قيرط 

نع مجانلا  ُّيفطاعلا  ملألاو  ةيررحت ، عقاولا  اأ يف  نم  مغرلا  ىلع  ةيحضتلا  قايس 
.هنادقف مت  امم »  » سيلو هتاذ  دحب  قّلعتلا  نم  أشني  نادقفلا 
اهزيزعت يتلا مت  ةيدئاقعلا  مظنلاو  طباورلا  نع  يلختلا  ةيادبلا  بعصلا يف  نم 
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، ةرهشلاو حاجنلاو ، ةورثلاك ، قافتالاب ، ًايعامتجا 
ام  » ىلإ ةفاضإلا »  » ضعب نأ  ثيح  نم  هتاذ  موهفملا  لثمت  اهلكو  اهريغو ، لامجلاو ،
نإف قّلعتلا  نع  رظنلا  فرصبو  ةداعسلا ، نم  ديزملا  بلجي  نأ  هنأش  نم  دوجوم » وه 

«. كّلمتلا « ـ لاب ااميإ  وه  انألا  ةيلآل  ةبحاصملا  ىرخألا  ةلاحلا 
تايوتسم مت عم  ةقباطتم  ةداعسلا  نم  ةنلعملا  تاجردلا  نأ  يعولا  ثاحبأ  رهظت 

قباطتتو ةيجراخلا ، لماوعلل  اهتقباطم  نم  ربكأ  ٍلكشب  يعولا  نم  اهمييقت 
يعولا 540. ىوتسم  عم  ةئملاب  ةئم  ةداعسلل  ةنلعملا  تايوتسملا 
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« ةيكلملا و« كّلمتلا » : » ةزايحلا مهو 
ٍةقالعو ٍةقباس  ٍةيكلم  دوجو  ىلع  ًانمض  لدت  ةراسخلاو  ةراسخ ، نع  مجني  ىسألا 

جاتن نأب  ينعتو  ٍديرف  ٍقايس  ىلع  يل »  » وأ يتصاخ »  » ةركف لدت  .ةقباس  ٍةصاخ 
ةلقتسملا انأ » « ـ لا قيثوت  متي  اهلالخ  نم  يتلا  يئانثلا  انألا  بولسأل  يركفلا  لمعلا 

وأ ام  ٍةيصاخ  ىلإ  يلاتلابو  تنأ ،»  » وأ « it يه  » ىلإ رحاس  لكشب  لايخلا ) (يف 
، ءيش درجم  ىوس  تسيل  ديلا  ةعاس  لاثملا  ليبس  ىلع  .صخش  وأ  ٍءيشل  ٍةزايح 

ىعدت اهعون  نم  ٍةديرف  ٍةصاخ  ٍةميقب  ًةبرشتم  حبصت  ةيكلملاب  ةبلاطملا  دنع  نكلو 
ٌلّوحت ثدح  كلذبو  يتعاس »  » نآلا ٍةعاس  درجم  ناك  ام  حبصيو  ةيكلملا ،» »
نمو ةلضفملا ،» يتعاس   » حبصت يهف  كلذ  ىلع  ديكأتلا  متي  امدنعو  يرحس ،
ىلإ نادجولاو  ةراسخلا  نم  فوخلاو  ةرطيسلاو  قلعتلا  ةفاضإ  تمت  ةيلمعلا  هذه  لالخ 
متي دق  هنأب  ىري  نأ  ًاقح  ءرملل  نكمي  .ةزيمملا  ةيصوصخلل  ةديرفلا  ةيعونلا  ةبيكرت 
دقف دق  هنأب  دقتعي  صخشلا  ناك  اذإ  ثدحت  يتلا  ةاسأملاب  انه  ةلحرملا  فصو 
ةظحل ميدقت  حضاولا  نم  حبصيو  ةعاس ،»  » درجم هنادقف  نم  ربكأ  ٍلكشب  هتعاس » »

.ةيدوبعلا أشنتو  ةيكلملا »  » ةركفو ةزايحلا ،
كلم هللا، وه  عقاولا  ٍءيش يف  لك  نأ  كاردإب  ةيفطاعلا  ةنحشلا  نم  فيفختلا  نكمي 
، طقف هيلع  فارشإلا  ةسرامم  قح  رشبلل  نأو 

كاردإلا طقف يف  اهقاقحتساو  اهتميق  نمكت  ةلقنتم  ةزايح  يه  ملاعلا  ةيكلملاو يف 
.ةّيعرشلاو رّوصتلاو 

ةعتملاو نمألاب ، روعشلاو  ءايربكلا  لثم  انألل  ىرخأ  طباور  يه  ةقفرملا  تاينتقملا 
تالقانلا ررحي  يذلا  ةيلخادلا  ةجاحلاب  اضرلاب  ةداعسلاب  روعشلا  أدبي  .ةيسحلا 

ةمزالمو ةداعسلل  ٌةجيتن  يه  يتلا  نيفرودنإلاو  نينوتوريسلا  لثم  غامدلا  ةيبصعلا يف 
عي ــ مج ــد  كؤت .اه  ــ سفن ةداع  ــ سلا ــة  برجتل ًارد  ــ صم ــت  سيل اهنكلو  اهل ،
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وأ نينيد  ـ تملا صاخ  ـ شألا نأ  ةداع بـ ـ سلا ةيعامتجالا عـن  / ةي ـ سفنلا تا  ـ ساردلا
امهمو تاقوألا  عيمج  مهريغ يف  نم  ًةداعس  رثكأ  ًامومع  نونوكي  ًايحور  نيهجوملا 

(Wellas، 2005  ) .فورظلا تناك 

ةيبلسلا رعاشملا  نم  صلختلا 
كلذ عمو   ) ةلاّعف مالستسالاو  ةمواقملا  مدعل  ةيحورلا  ةيلمعلا  نوكت  ةراسخلا  دنع 

ىوتسملا تحت  اهمييقت  متي  يتلا  ةيفطاعلا  تالاحلا  كلتل  ًةبسانم  ًةيلمع  تسيل  اإف 
عيمج مّيقي  ًايحور  هجوملا  صخشلاو  ةالابماللاو .) بنذلاب  روعشلاو  بائتكالا  لثم  ، 75

صلختلا ةينقت  نمضتت  .ًايحور  روطتلل  ًةصرف  ٍصخش  لك  ىريو يف  ةايحلا  تاربخ 
ىلع ةردقلاو  ةدارإلا  ىلع  طقف  دمتعت  ةياغلل  ًةطيسب  ٍتاوطخ  ةيبلسلا  رعاشملا  نم 

.مالستسالا

ملألا لك  نأب  ظحال  .ٍتابثب  هيلع  زيكرتلا  رارمتسالاو يف  روعشلا  عم  ءاقبلا  -  1
.ةيصوصخلاو قّلعتلا  نم  عبنت  نادقفلا  نم  ةاناعملا  نأبو  ةمواقملا ، ىلإ  عجري 

يتأت اأ  ظحال  .اهيدافت  نود  اهل  مالستسالاو  رعاشملا  سامغنالل يف  دادعتسالا  -  2
ضيفختلا ىلإ  ليمي  ًةدش  رثكألا  تاجوملل  مالستسالا  نأبو  تاجوم  لكش  ىلع 
.ةيفطاعلا اادش  نم 

ةءارق ديفملا  نم   ) .هللا ىلإ  ةيصخشلا  ةدارإلا  ميلستو  هللا  نم  ةدعاسملا  بلط  -  3
(. ةلضفملا ةّيحورلا  عطاقملا  نم  هريغ  وأ  نيعستلاو  يداحلا  رومزملا 
متت امدنعو ال  ةيلمعلا ، هذه  نم  ةاناعملا  نم  صلختلاو  لمحتلل  دادعتسالا  -  4

.اهتيا ىلإ  لصتو  اهسفنب  اهسفن  ةجلاعمب  موقت  فوسف  اهتمواقم 
ةملؤملا رعاشملا  نإف  نيعم ، ٍثدح  نع  جتنت  ةراسخلا  نم  ةاناعملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
نوكي نأ  نكميو  نمزلا ، رم  ىلع  ةددعتم  رداصم  نم  ّيلعف  ٍلكشب  أشنت  قّلعتلا  نم 
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ا هابتشالا  يتلا مت  كلت  نم  ربكأ  ٍلكشب  ةرهاظلا  ريغ  رعاشملا  نم  ديزملا  كانه 
يه ةبرجتلا  نأل  ًةحداف ، ًةراسخ  عقاولا  لثمت يف  ةراسخ  يأ  نإف  اذكهو ، .ًالوأ 

.كاردإلل ٍضورعم  نيعم  ٍثدح  درجم  سيلو  اهسفن  ةراسخلا 
عيمج عم  لثامتلا  وه  ةملؤملا  رعاشملا  نم  صلختلا  ءانثأ  ةوقلل  ٌديفم  ٌردصم  كانهو 

.انألا روطتلو  ًارشب  اننوك  ةرهاظل  ٌةمزالمو  ٌةماع  ةلاح  ةاناعملا  نأ  كاردإو  رشبلا ،

لاصفنالا لباقم  قّلعتلا  مدع 
أطخ ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  اهمهف  لشفلاو يف  ٌةمهم  ٌةقراف  ٌةمالع  وه  انه  رمألا 
ىلإ ظحلا  ءوسل  يدؤت  نأ  نكميو  ٌةرمتسم  ٌةيلمع  وه  لاصفنالا »  » .ريطخ ّيحور 
ًاضيأ يدؤت  نأ  نكميو  ثارتكالا ، مدعو  طّروتلا  مدعو  ةيفطاعلا  ةباترلاو  ةالابماللا 

نأب انمّلعت  يتلا  ةّيحورلا  ميقلل  ٍمهف  ءوس  كانه  .ةايحلا  ةبغرلا يف  نادقفو  ةيبلسلا  ىلإ 
، هللا رهاظم  نم  ٌرهظم  يه  بحلا  نأل  ٌئطاخ  ٌداقتعا  وهو  قّلعت ، وه  ًاضيأ  بحلا 

.انألا بناوج  نم  ٌبناج  وه  كّلمتلا  امنيب 
وأ غارفلا »  » نم مقعلا  ىلإ  راكنإلا  ليبسل  حيحصلا  ريغ  مهفلا  يدؤي  نأ  نكمي 
ميي ـ قتلا ىوت  ـ سم  ) ةر ــ ثؤم ةيحور  ٌةبرجت  وه  غارفلا  نأ  نم  مغرلابف  مدعلا ،» »

ـٌئ عـن شان ـك  لذو .حيح  ٍلك صـ ـ شب نو  ـ كلل ةيئاه  ـ نلا ـة  لاحلا سي  ـه لـ نإف (، 850
دوجو مدعو  ةيطخاللا  ينعي  غارفلا »  » لا فـ اذو ، ميلا بـ ـ عتل مه  ـ فلا ءو  سـ

لماشلا يطخلا  ريغ  قلطملا  عقاولا  وه  ءاضفلا  ءارو  ام  .ةيطخلا  وأ  ةيعقاولا » »
.نوكلل
ٍلكشب فلتخت  اأ  الإ  ًادج ، ٌةرثؤم  اوك  نم  مغرلا  ىلعو  غارفلل  ةيصخشلا  ةبرجتلا 

، نوكلا هنأ  ىلع  هللا  دوجو  ةلاح  عقاو  نع  ريبك 
لصفلا 18). رظنا   ) اهسفن قلطملا  بحلا  نم  ٍةميظع  ٍةيعون  نم  هنمضتي  امب 
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ليلحتلا
/ يفطاعلا لوبقلاب  يصخشلا  نادقفلا  نع  مجانلا  ملألا  نم  فيفختلا  نكمي 
: عيمجلا نيب  ةكرتشملا  اهسفن  ةيناسنإلا  ةلاحلا  ةيعقاول  لماشلا  كاردإلاو  يفسلفلا 

.ٌّيروطتو ٌّيلاقتناو  ٌتقؤم  ّيناسنإلا  لاا  ٍءيش يف  لك  -  1
تاقالعلا عيمجو  دحأل ، ًةيكلم »  » وأ ًاكولمم »  » ًاقح نوكي  نأ  ٍءيشل  نكمي  ال  -  2

.طقف ةرطيسلا  قوقح  حنمت  ةيعرشلاو  ةّيطابتعاو ، ٌةتقؤم 
هتيكلم و« يتيكلم » « ـ هنع ب ريبعتلا  متي  ام  لك  نإف  يلاتلابو  ٍءيش هللا ، لك  -  3
ةرطيسلا يه  ةنميهلاو  هتاذ ، ناسنإلا  دسج  كلذ  امب يف  ةتقؤم  ٌةلاح  يه  دوعت يل »

.دوسي يذلا  وه  ناطلسلاو  طقف ؛
وه مازتلالاو  طقف ، نفسلا  ليكوك  تاقالعلاو  تايكلملا  عيمج  ىلإ  رظنلا  -  4

.ةكراشملا وأ  قّلعتلا  نم  ًالدب  طبضلا  نع  ةيلوؤسملا 
.ةيلاقتنالا تالاحلاو  طورشلاو  ءايشألاو  صاخشألا  نم  ًالدب  ئدابملاب  ثُّبشتلا  -  5

كلذكو هددحتو ، ام  ًىوتسمب  طبترت  يتلا  ئدابملا  ىلإ  يعولا  مييقت  تايوتسم  ريشت 
.هريثأتو ٍءيش  لك  طبض  هقفو  متي  يذلا  يعولل  باذجلا  ماعلا  اهلاجم  ىلإ 
ةيبيغلا ةردقلا  عمجتسي  فقوملا  اذهف  ةماركو ، ٍةعاجشب  شيعلا  ىلع  ميمصتلا  -  6

نم ًالدب  ٌةيعيبط  ٌةيلمع  وه  دادحلا  نأب  لوبقلاو  ةايحلا ، ديق  ىلع  ىقبن  اهلضفب  يتلا 
.هتمواقم

تاءاعدالا نم  مغرلا  ىلع  ناميإلاب ، ايحت  ةّيحلا  تانئاكلا  عيمج  نأب  لوبقلا  -  7
، ًامامت كلذ  نم  سكعلا  ىلع  يهف  ةنانرلاو  ةجذاسلا 
وه هسفن  حرطي  يذلا  لاؤسلاو  ناميإلا ، أدبمب  طقف  نوشيعي  سانلا  عيمج  نأ  ثيح 
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وأ ركفلاب ، وأ  ةيمهولا ، ىوقلاب  نوكي  دق  ناميإلا  نأب  بيجن  انهو  اذامب ،»؟  » ناميإلا
وأ انألا ، ءاضرإب  وأ  ةيويندلاو ، ةيسايسلا  ةوقلاب  وأ  مدقتلاب  وأ  ملعلاب  وأ  لقعلاب 
(. ًالثم دغلا » « ـ لاب  ) لمألاب وأ  ةورثلاب ، وأ  رورسلاب ،
األ ٍةظحل  يأ  اهضقن يف  نكمي  تاضارتفا  ىلإ  اهلك  كلت  ناميإلا  بورض  دنتستو 

وأ ناميإلا » مدع   » ضارتفا ىلع  ةمئاقلا  صاخشألا  ةايح  ىتح  .ةّشه  ٌتادقتعم 
كلذل ةبسنلاب  عقاولا »  » لثمي يذلاو  صاخلا  مهركف  ناميإلاب يف  نيككشملا 

، تاءاعدالا هذه  لك  رخبتت  ةيهانتماللا  ةيعقاولل  يلعفلا  دوجولا  دنع  .صخشلا 
عقاولا داقتعالا .) « ) كلذ « ـ ب ااذ ) « ) هذه  » ناميإلا تالاح  عيمج  لعفت  امك 
ةيئانثلا ةعيبطلا  اهلالخ  نم  ىواهتت  يتلاو  ةيوهلا ، اوك  مكحب  تاذلا  ديكأت  وه 

.تادقتعملا عيمجل 

( ًاضيأ ةبغرلاو   ) ىسألا ليلحت 
.ةناكمك وأ  ّيزمر  ٍلكشب  تابغرلا  هذه  هلثمت  ام  اهتيمهأ  وأ  تابغرلا  ةميق  سكعت 

قّلعتلل باحسنالا ) لئاسولا  رهوج  سوسحملا   ) ىلإ تايصوصخلا  لالخ  نم  رظنلا 
مهم هنأ  ىلع  ضرتفي  ام  لك  .ةراسخلا  ةيمهأو  بلطلا  ةدش  نم  ًالك  رشني  يلاتلابو 

نم هلثمي  ام  مكحب  طقف  هتيمهأ  مييقت  متي  رصنع ، وأ  صخش  وأ  ءيش »  » ناك ٌءاوس 
ىلإ نكلو  ةّيصوصخلا ، ىلإ  دوعي  ةراسخلا ال  دنع  ىسألاف  كلذلو  .ةصاخ  ٍةلزنم 
ةدّرجم صئاصخ  سكعي  ءيش »  » لك .ًايزمر  ًاليثمت  دعي  يذلا  يعولل  باذجلا  لاا 

: ديرجتلا نم  ةمدقتم  تايوتسم  اهفينصت يف  نكمي 
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دمتعي ٌبيكرت  يه  ةميقلا »  » كلت نأ  ريدقت  قُّلعتلا  نع  يلختلا  نم  لّهسي  اممو 
نم هنأ  دجنس  يلاتلابو  ةيزمر ، نم  ةمسلا  وأ  ءيشلا  هلثمي  ام  ىلعو  ةدّرجم  ٍةيمهأ  ىلع 
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سفن اهلداعي يف  امب  اهلادبتساب  ددحم  ٍبسك  وأ  ةددحم  ةراسخ  نع  ضيوعتلا  نكمملا 
.اهنم ىلعأ  ٍةيوس  نم  وأ  ةَّيوسلا 

ةّيصخشلا تامسلل  ٍةيقيقح  وأ  ٍةّيمهو  ٍةراسخل  ًةجيتن  ىسألا  لاكشأ  ضعب  عقت 
ىلع مدنلاو  صرفلا ، ةراسخ  ىتح  وأ  ةحصلا ، وأ  ةيندبلا ، ةوقلا  وأ  بابشلاك ،
نكميو .ةئيسلا  تارايتخالا  ىلع  وأ  يضاملا ، تاقافخإ  ىلع  وأ  ةرمثملا ، ريغ  دوهجلا 

قيرط نع  ةفصنملا  ريغ  تارارقلا  ىلع  وأ  يضاملا  ءاطخأ  ىلع  ىسألا  نم  صلختلا 
.ملعتلا ةيلمع  نم  ٍءزجك  قايسلا  نمض  يرشبلا » نئاكلا   » ىمسي ام  عضو  ةداعإ 

ليبس ىلع  لوقت  نأك  ةيضارتفالا ، ةلاحلاب  عقاولا  لادبتسال  ٌةجيتن  وه  ًاضيأ  مدنلا 
ًارايخ تذخأ  طقف  يننأ  ول   » وأ يناكمإب ،» ناك   » وأ نأ ،» ّيلع  بجي   » لاثملا
امك لضفألا »  » رارقلا نأب  مهوتلا  ًاضيأ  كلذ  لمشيو  .كلذ  هباش  امو  ًافلتخم ،»

.ةداعسلاو ةعفنملاو  ةدئافلا  نم  ربكأ  ًاردق  ققحي  نأ  نكمملا  نم  ناك  ضرتفم  وه 
كانه نأو  ملعتلا  ىنحنم  ىلع  وه  روطتلا  نأ  ًاضيأ  تاضارتفالا  هذه  لهاجتت 

نيب ام  ٌةلصأتم  ٌةطلاغم  كانه  .ةّيباجيإو  ٌةيبلس  تارايخلا  ىلع  ٌةلوهجم  ٌةيردق  ٌتاريثأت 
« يرودقمب ناك   » هنأ ضارتفا 

نمف ًاّقح  ٍلعفب  مايقلا  ٍدحأ  رودقمب »  » ناك اذإ  عقاولا  هنأل يف  ّيلع ،» يغبني   » وأ
.لضفأ ٍرايخل  ًةيتاوم  فورظلا  عيمج  نوكت  امدنع  كلذ » لعفي   » نأ حضاولا 

ىلإ ةيناسنإلا  ةايحلا  ةعيبط  ىلإ  ةفاضإلاب  سفنلا  ىلع  قافشإلا  نم  ٌّلك  يضفي 
نم ٌةريبك  ٌةدئاف  كانهو  ةقباس ، تاروصتب  كُّسمتلا  نم  ىسألا  عبني  .يفاعتلا  ةيلمع 

رادصإ نود  كلذو  هيلع ، زيكرتلاو  رضاحلل  هسفن  ءرملا  سيركت  ةداعإل  رارقلا  ذاختا 
نوكت امدنع ال  .لبقتسملا  نع  ٍةمئاشتم  ٍتاضارتفا  قالطإ  وأ  ةميق  تاذ  ٍماكحأ 

تايوتسم نم  ىوتسم  لكل  .ٌةعدبمو  ٌةقالخ  اإف  ةيرشبلا  سفنلا  مامأ  قئاوع  كانه 
.اهل ةمئالملا  لولحلا  ىلع  ًاضيأ  يوتحي  هنكلو  هب ، ةصاخلا  ةيرطفلا  هتالكشم  يعولا 

صرفلا نع  ءرملا  يمعتو  ٍةيدجم  ريغ  اأ  الإ  ٌةموهفم  يضاملا  ىلإ  عجارتلا  ةبغرلا يف 
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يه يف ةايحلا  بناوج  نم  ٍبناج  دويقلا يف  نأ  امك  رضاحلا ، همامأ يف  ةحاتملا 
ةراسخلا لمعتو  اهنم ، ىرخأ  تالاجم  ٍتارايخو يف  ٍصرف  ىلع  ٌحاتفنا  هتاذ  تقولا 

قيقحت مدع  ىلإ  رظنلا  نم  صخشلا  مامتها  ليوحت  ىلع  نايحألا  نم  ٍريثك  يف 
نكمي اذكهو  ًاقباس ، اهزواجت  يتلا مت  تارايخلاو  لوصألا  مييقت  ةداعإ  وحن  ةداعسلا 

ةراسخلا نأ  ُةركفو  يحورلا ، روطتلاو  ومنلل  ٍزفاحك  حبر  ىلإ  لوحتت  نأ  ةراسخلل 
يدؤيو .اهفاشتكا  متيو  جضنتل  ًاليوط  ًاتقو  قرغتست  ةعّنقم » ٌةمعن   » نوكت نأ  نكمي 
تابلقت لوبق  يدؤي  امك  ةايحلل ، ةيرهوجلا  ةميقلا  طاطحناو  رارملا  ىلإ  صرفلا  ضفر 
.ةمحرلاو مّهفتلا  نم  ديزم  ىلإ  ةيرشبلا  ةايحلا 

نم ةماعلا  ةياغلا  ةعجارملو  هللا ، ىلإ  ةيصخشلا  ةدارإلا  ميلستل  ةصرفلا  وه  بحلا 
.ناسنإلل تبهُو  يتلا  ةايحلا 

ىسألا ةيجاودزا 
نإف ناسنإلا ، ةايح  راسم  نمض  ٌّيمتح  ٌرمأ  يه  ىسألا  تاجرد  ضعب  نأ  نيح  يف 

ٍفقومك اهيلإ  دنتسي  يتلا  فقاوملا  ةيجاودزالا يف  نع  يلختلا  بلطتي  نمزملا  ىسألا 
.يعولا نم  ٍةدئاس  ٍةلاحك  وأ  ديعبلا ، ىدملا  ىلع 
ىسألا ةيجاودزا 
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فوخلا سماخلا : لصفلا 
مييقتلا ١٠٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
ىلع رطيسي  رطخلا  نم  فوخلا  .ةايحلا  ةقاط  نم  ديزملا  رفوتي  ىوتسملا 100  دنع 

وأ ةخوخيشلا  نم  وأ  ءادعألا  نم  فوخلاك  هل ، ةيا  ٍطاشنل ال  ًاريثم  ملاعلا ، مظعم 
ةيعامتجالا فواخملا  نم  ديدعلا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  ضفرلا  دعيو  توملا ، نم 

.سانلا مظعم  ةايح  يساسألا يف  عفادلا 
.تاديدهتلاو خاخفلاب  ًائيلمو  ًارطخ  ملاعلا  ودبي  ىوتسملا ، اذه  رظن  ةهجو  نم 

.ةّيعمقلا ةّيلومشلا  تالاكولا  لبق  نم  ةرطيسلل  ةلّضفملا  ةّيمسرلا  ةليسولا  وه  فوخلا 
، يناسنإلا لايخلا  لاح  كلذ  هلاح يف  هل  دودح  ٌرمأ ال  وه  فواخملا  راشتناو 

ءرملا زكري  نأ  درجمبو 
ـل معت اه  ةياه لـ ـي ال نـ تلا ـة  فيخملا ـة  يملاعلا ثاد  ـ حألا نإ  فو فـ ـ خلا ــى  لع
نم فوخلاك  ةري  ـ ثك ًالاك  ـ شأ ـذ  خأيو فو  ـ خلا ذوحت  ـ سي ـد  قو هتيذ ، ـ غت ـى  لع
نم ٍعفترم  ًىوتسم  ىلإو  ةريغلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  لاثملا  ليبس  ىلع  ةقالعلا  نادقف 

ديلوت وأ  ةمظعلا  نونج  ىلإ  ًالوحتم  خفتني  نأ  فوخلاب  ريكفتلل  نكميو  .رتوتلا 
.ًارطيسم ًايعامتجا  ًاهاجتا  حبصي  دقف  ٍدعم  هنوكل  ًارظنو  ةيبصع ، ةيعافد  لكايه 
ءاقترالل ةقاطلا  كلهتسي  هنأل  اهطيبثت ، ىلإ  يدؤيو  ةيصخشلا  ومن  نم  فوخلا  دحي 

، ةدعاسملا ىلع  لوصحلا  نود  ىلعأ  ًىوتسم  غولب  نع  نومولظملا  زجعيو  هقوف ،
ىلع بلغتلا  مهيلع  ودبي  نيذلا  ءايوقألا  ةداقلا  نع  نوفئاخلا  ثحبي  كلذلو 

.هتيدوبع نم  مهجارخإ  لجأ  نم  كلذو  مهفوخ 
يأ  ) يعقاولا فوخلاو  ةايح ، بولسأك  راشتنالا  دودحم  هنكلو  ساسحإ  وه  فوخلا 
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ريشي يتلاو  ةيقطنملا ، ريغ  فواخملا  نم  ًىأنم  ءاقبلا يف  ىلع  دعاسي  رذحلا )
ٌرمأ وه  ديفملا  فوخلا  ةيعامتجالا  ةيحانلا  نم  .ةيلخاد  ةّيسفن  لكاشم  ىلإ  اهدوجو 

هراشتنا يف نع  ريبعتلا  متيو  ةّيرشبلا ، ةايحلا  لاكشأ  عيمجل  ٌّيعيبط  قفارمو  ٌلوبقم 
ةزهجأ نمو  ةلفقملا  باوبألا  نم  فوخلاك  ًابيرقت ، ةايحلا  تالاجم  نم  ٍلاجم  لك 

عمتجملل ةيلاملا  ةينبلاو  لكألا  تاداعو  ةحصلا  ىلع  فوخلاو  قيرحلا ، نم  راذنإلا 
، كلذ ىلإ  ةفاضإلابو  .اهلمكأب 

نوؤشلا ًايسيئر يف  ًارود  بعلت  يتلا  مالعإلا  لئاسو  ىلع  ريبك  ٍلكشب  زيكرتلا  هنإف 
.ءاقبلا ًةصاخو يف  ةيناسنإلا ،

دنع اهروطتو  ةيناويحلا ، ةايحلا  ةموميدل  ٍةرورضك  فوخلا  أشن  ةيروطت  ٍرظن  ةهجو  نم 
ريباعتلا كلذ  امب يف  ٍناعم ، تاذ  ريباعت  ىلإ  كاردإلا  ىلع  ةردقلا  لالخ  نم  ناسنإلا 

.ةيديرجتلا
ريغ ًةعومجم  رفوت  لبقتسملل  هموهفمو  تقولا  رّوصت  ديرجتو  ليلحت  ىلع  ةردقلا 

فوخلا طاقسإ  نكمي  يتلا  كلت  عم  ايشامت  ةلَّيختملا  وأ  ةَّيقيقحلا  فورظلا  نم  ٍةيهتنم 
لايخلا ةيلآ  قيرط  نع  ٍهانتم  ريغ  ٍلكشب  رشتني  فواخملا  دُّدعت  نإف  اذكهو  .اهيلع 

وه فوخلا  نإف  يضاملا ، لثمي  مدنلاو  راعلاو  بنذلاب  روعشلا  نأ  نيح  يفو  ايزاتنفلاو ،
.لبقتسملا ىلع  زّكري  ٌبقرت 

ٌّيسا مــن ــ سأ ٌطر  ــ شو ّيناوي  ٍأ حــ ــ شنم تاذ  فو  ــ خلل ةيسا  ــ سألا ــة  يلآلا نأ  ا  مبــ
ا ــ يجولويزيفو لكيه  ـه لـ تاذ لك  ـ شلا ــى  لع تي  ــ نُب د  ــ قف ءا ، ــ قبلا طور  شــ

فو ـ خلا ـع  بتيو ـل 9 .) صفلا غامد ، ـ لا فئا  ـ ظو ـط  طخم ـر  ظنا  ) ير ـ شبلا غامد  ـ لا
كلذ يف ببستي  نأ  نكميو  .هسفن  فوخلا  ـٌة مـن  يجولويزيفو ٌةّي  ـ سفن ٌضار  ـ عأ ـًا  ضيأ

نكمملا نمف  ةرطيسلا  قاطن  نع  جرخت  امدنع  اهنكلو  فّيكتلا ، تاراهم  باستكا 
.للشلاب ببستي  يذلا  علهلاو  بعرلاو  ةبهرلا  ةجرد  ىلإ  اّدح  عفترت  نأ 
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بناوج عيمج  عم يف  ةكباشتملا  ةياقولا  تاءارجإ  فيضي  فوخلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
ٍطمنك فوخلا  امأ  ةيداع ، اأ  ىلع  اهلوبق  متي  ةلماعلا  هتابلقت  نإف  ةيداعلا ، ةايحلا 

ىلإ يدؤي  امم  عقاولا ، رابتخا  نم  دحي  ٌقئاعو  حيرم  ريغ  ٌرمأ  وه  دئاسلا  كولسلا  نم 
.يعولا ىوتسم  ٍضافخنا يف 

ةلاح مييقتلا 100 ىوتسم  دنع  يعولل  نميهملا  ىوتسملا  هفصوب  فوخلا  حبصيو 
نم ٍبناج  يأ  ىلع  اهطاقسإ  ٍذئنيح  نكمي  ةعقوتم ، ةيدايتعاو  ًةدودحم  ًةدئاس  ًةيتاذ 
امم غامدلا ، ةموميد  تايلآل  ةطرفملا  ةراثإلا  ىلإ  يدؤي  اذهو  ًابيرقت ، ةايحلا  بناوج 

يذلا رشتنملا » يكبشلا  ليعفتلا  ماظن   » بهؤت هيبنتلا  نم  ىلعأ  ًىوتسم  ببستي يف 
ًابنج نوزيتروكلا  / نيلانيردألا نزاوتب  فرعت  يتلا  داهجإلا  تانومره  زارفإ  ىلع  ضرحي 

ةيقاولا تاداضملاب  قلعتت  يتلا  فواخملا  .ةيبصعلا  تالقانلا  نم  اهريغ  عم  بنج  ىلإ 
، ءاقبلا معدت  يتلا 

.ًةيزيجعت حبصت  نأ  نكمي  ٍةيعقاو  ريغ  فواخم  كانه  نإف  كلذ  عمو 
يذلا عيضرلا  عم  أدبت  ناسنإلا  ةايح  نأب  ربتعن  نأ  نكمي  ةّيروطت ، ٍرظن  ةهجو  نم 
رمتسيو مألا ،) ةيصخش  نادقفل  وأ  هلامهإل  ًةجيتن   ) قبسم ٍلكشب  فوخلا  نم  ىناع 

نم فوخلا  عم  يزاوتلاب  هتاذ  توملا  نم  فوخلاب  يهتنيو  ةايحلا  ىدم  فوخلا 
الو دعت  ٍنيصحت ال  تاروانمب  فوخلا  نم  فيفختلا  نكمي  ةيداعلا  ةايحلا  .لوها يف 

، ًةليمج ىتح  وأ  ًةلوبقم  ةايحلا  لعجت  يتلا  تانامضلابو  ىصحت ،
امب يف اهريسفت ، رّذعتي  يتلا  فواخملا  نم  وه  لالظلا  ءابتخالا يف  نإف  كلذ  مغرو 

.ةيثراك وأ  ٍةيضَرع  ٍثادحأ  نم  كلذ 
نأ هنأش  نم  ناميإلا  عم  يحورلا  / ينيدلا مزالتلا  نأ  ىلإ  ةيبدألا  تاساردلا  ريشت 

ــل يوحت ــى  لع ة  ــ يحورلا ة  ــ قاطلا لمعت  ثيح  فوخلل ، ةماعلا  تايوتسملا  ضفخي 
لادبت ـ ساب ـه  تجلاعم ـم  تت ًالاد  ـ تعا ـر  ثكأ ما  ـ ظن ــى  لإ غامد  ــ لا ةرطي  ســ
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تالقانلا نم  اهريغو  نينوتوريسلا  نم  تايوتسمبو  نيفرود  ـ نإلاب داه  ـ جإلا تا  ـ نومره
.ةيبصعلا

يضرملا / يريرسلا فوخلا 
كلذ امب يف  قلقلا ، تابارطضاب  فوخلل  ةيريرسلا  تاجردلا  نع  ريبعتلا  متي 

تايلآلا تازواجت  وأ  عناوملاو ، ، PTSD ةمدصلا دعب  ام  تابارطضاو  باهرلا ،
مادختسالا زربيو  .تاردخملا  نامدإ  وأ  ةيلاكتالاو  باحسنالا ، لثم  ةيضيوعتلا 

يذلاو طرفملا ، قلقلاو  حايترالا  مدع  ةلكشم  لوحكلاو  تائدهملل  راشتنالا  عساولا 
تزربو .يعامجلاو  يدرفلا  ثاريملا  نم  لك  نم  اهريغو  ًةيثارو  لماوع  ًاضيأ  نمضتي 

مدع كلذ  امب يف  اهيلإ ، ةجاحلل  ٍةباجتساك  جالعلا  قئارط  نم  ةعونتم  ٌةعومجم 
كلذ امب يف  ةعّونتملا ، ةيسفنلا  تاجالعلاو  يعامجلاو ، يدرفلا  داشرإلاو  ملقأتلا ،
لثم ىرخأ ، ٍةيسفن  لكاشم  ءارو  يضرملا  فوخلا  نمكي  امك  .يسفنلا  ليلحتلا 

.ايريتسهلاو يضرملا ، مُّهوتلاو  يرهقلا  ساوسولا  تابارطضا 

فوخلا زواجت 
تالاحلاو فقاوملا  نم  يفاعتلا  ةلاحل  ٌةلثامم  ةيبلسلا  رعاشملا  نم  صلختلا  ةيلمع 

، اهتمواقم نود  أشنت  نأب  فواخملل  حامسلا  متي  ةيلمعلا  هذه  .ىرخألا يف  ةيبلسلا 
اذامو  » ىمست ٌةطيسب  ةينقت  كانه  .اهزورب  دنع  ةيفطاعلا  اهتقاط  عاضخإ  متيو 
ثدحي امدنع  بقاوعلل  ميلستلا  فوخلاب مث  ءرملا  أدبي  ةيلمعلا  هذه  يفو  ٍذئدعب »؟

: ًالثمف .فوخلا  اذه  لثم 
«. يلمع دقفأ  نأ  ىشخأ  »
.»؟ ذئدعب اذام  «مث 

«. لام يأ  يدل  نوكي  نل  اهدنع  »
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.»؟ كلذ دعب  اذامو  »
«. لزنملا نم  اندرط  متي  فوس  كلذ  دعب  »
.»؟ كلذ دعب  اذامو  »

«. ىوأم الب  حبصنس  كلذ  دعب  »
.»؟ كلذ دعب  اذامو  »

«. ًاعوج تومن  دقو  ماعطلا ، ءارشل  دوقن  ةيأ  انيدل  نوكي  نل  كلذ  دعب  »
.»؟ كلذ دعب  اذامو  »

.اذكهو تومنو ،» ضرمن  فوس  كلذ  دعب  »
عم ًامامت  هتاذ  ءيشلا  لصحي  نأ  نكمي   ) هب ميلستلا  يه  فوخ  لك  ةبقاع  نأ  امب 

توملا نم  فوخلا  عم  يهتنيو  امئاد  يضقني  فواخملا  بكوم  نإف  سانلا ،) بلغأ 
اهثودح دعب  يغلت  بيرقلا » توملا   » ةبرجت نأ  مامتهالل  ريثملا  نمو  .هتاذ  يدسجلا 

ًابيرقت هسفن .) فلؤملا  ةايح  نم  ةربخلاب  ٌحيحص  ًاضيأ   ) توملا نم  فواخملا  عيمج 
ليصافت درجم  يعواللا  يه يف  يندبلاو  يسفنلاو  يعامتجالا  فوخلا  لاكشأ  لك 

تقولا ضعب  رمألا  قرغتسي  دقو  اهّلك ، اهل  ًأشنم  ربتعي  يذلا  توملا  نم  فوخلا  نم 
لاوهألا ةمئاقب  رورملل  لوطأ  ًةرتف  ىتح  وأ  ًامايأ  وأ  ٍتاعاس  بلطتي  دق  وأ 

رهوج طقسي  هللا ، ىلإ  ميلستلاو  توملا  لوبق  متي  امدنع  ةياهنلا  يفو  اهلمكأب ،
.فواخملا

نمض ءرملا  عقوم  ةلأسم  ّيلج  ٍلكشب  حرطي  يئاهنلا  يجالعلا  مالستسالا  اذه 
فوا ــ خملا ةلأ  ــ سم حر  ــك طــ لذ دعبو  هللا  ىلإ  ةّيداملا  ةايحلا  ميلستو  يهلإلا ، قايسلا 

بر ـ لا فوخلا مـن  رد كـ ـ قلاو ءا  ـ ضقلاب ـة  قّلعتملا فوا  ـ خملا ًاري مـن  ـ خأ ـة  عمجتملا
نكي ول مل  هنأب  ركذتن  نأ  ديفملا  نمو  .ريطاسأو  ٍتاروصتب  ـه  للا ـف  صوو بقا  ـ عملا
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.ةايحلا ديق  ىلع  مويلا  نكن  امبرلف مل  ةمحرلا  ىهتنمب  هللا 
ًاضيأ نكمي  ةبضاغلاو  ةمقتنملاو  ةرويغلاو  ةيباقعلا  ةهلآلل  ةيئادبلا  ةيدئاقعلا  مظنلا  ىتح 
ملاوعلا نمض  كلذ  لمشيو  صالخلاو ، وفعلا  اهلالخ  نم  حنمت  ٍتارارق  ردصت  نأ 
مايقلاو صّلخملا ، لوبقو  ةبوتلاو  فارتعالا  قيرط  نع  نارفغلا  ةيلمعلاو  ةينالقعلا 

ىلإ ءرملا  ةدارإ  ميلست  ّيساسأ  ٍلكشبو  لُّسوتلاو ، ةالصلاو  كولسلا  ريبك يف  ٍرييغتب 
.هللا

ناميإلا ساسأ  ىلع  موقت  ىرخأ  ىلإ  ٍةظحل  نم  اهلك  ةايحلا  نأ  كردن  نأ  ديفملا  نمو 
يدئاقع ماظنب  نوكسمتي  نودحلملا  ىتحو  هتيمست ، تناك  امهم  ٍءيش  ّيأب 
تايوتسم تلوانت  يتلا  ثاحبألاو  اهتيعرشو ، تادقتعملا  ةحصب  ناميإلا  نم  ًاقالطنا 

ةيحورلا ةيدئاقعلا  مظنلاو  ملاعلا ، ةيسيئرلا يف  نايدألا  ةحص  تبثت  يعولا  مييقت 
لطابلا 2005). لباقم  ةقيقحلا  )

نيككشملل نكميو  ةايحلا ، تايمتحل  مالستسالل  ًةجيتن  مالسلا  نوكي  نأ  نكمي 
ةيرهوجلا ةيلخادلا  ةميقلا  نأب  اوظحاليل  مهلخاد  اوعلطتي  نأ  نييحورلا  / نيينيدلا

امدنع ال .ةيتاذلا  ةزيكرلاو  يعولاو  كاردإلا  ةردق  يه  اهصاقتنا  نكمي  يتلاو ال  ةايحلل 
نإف كلذلو  فرعي ،»  » هنأ فرعي »  » ىتح وأ  درفلا ، فرعي »  » نل يعولا  رفوتي 

.دوجولا اذه  ىوتحم  نع  رظنلا  فرصب  دوجولل ، يهيدب  كاردإ  وه  يعولا 
ةنونيكلا ليصافت  نود  ةحضاو ، ٌةقيقح  هنأ  ىلع  هتاذ  يعولا  لوبق  نكمي  اذكهو ،

نأ فرعن  نأ  نكلو  ءيش ، يه  نوكي »  » ةلأسم اذوب .) تايصوتل  ًاقفو   ) ةيهلإلا
.ًايماست رثكأ  ًةيصاخ  ٍحضاو  ٍلكشب  بلطتت  نوكي »  » ًادحأ
.ةيداملل ٍبحاصم  ٍلكشب  ًةيروطت ، ًةلحرم  اهرابتعاب  انألا  جاتن  وه  فوخلا  لك 

ًاقالطنا لمعت  يتلا  تايلآلا  ديسجتو  ميمصت  قيرط  نع  ّسحلا  ةميدعلا  ةايحلا  رمتست 
، لاثملا ليبس  ىلع  ةيناجرملا  باعشلا  تارمعتسم  لثم  دئاسلا ، باذجلا  لاا  نم 
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نع ٌةلصفنم  اأ  ىلع  « me « » يل  » أشنت ءرملا  دوجول  يروطتلا  كاردإلا  عم  نكلو 
رشتني .بقاوعلا  كاردإو  رايتخالاب  ًابوحصم  فوخلا  أشني  اذكهو  ناويحلا ، ةئف 

متي نأ  نكمملا  نم  هنأب  لوبقلا  عم  عجارتيو  ةمواقملا ، قيرط  نع  درفلا  ىدل  فوخلا 
.ةوقلل ٌردصم  هنأ  ىلع  هيلإ  رظني  ىتح  فوخلا  ةلكيه  ةداعإب  هطيسبت ،

ُّدر هنأل  هتاذ  دحب  هنومضم  نع  رظنلا  فرصبو  هنم  ىشُخي  هنإف  فوخلا  صحفت  دنع 
ريهشلا سابتقالل  يساسألا  أدبملا  وه  اذهو  بّرجم ، ضيغب  ّيفطاع  ّيجولويزيف  ٍلعف 

هنإف كلذلو  هسفن .» فوخلا  ىوس  هنم  فاخن  ام  انيدل  سيل  : » تلفزور سيئرلل 
، ةمواقملا مدع  لالخ  نم  ّيداملا  مزالتلاب  لوبقلا  بجي  فوخلا  نم  صلختلا  دنع 

شاعترالاو ةدعملا ، نايثغلا يف  روعشك   ) ااذ سيساحألا  دمخت  ةليسولا  هذو 
فوخلا ضيفخت  نكمي  اذكهو  كلذ ،) ىلإ  امو  عراستملا ، ضبنلاو  قُّرعتلاو ، يلضعلا ،

.ااذ ةيندبلا  ةلاحلا  ىلإ 
ىدحإ نإ  .ميونتلا  ةلاح  ام يف  ّدح  ىلإ  ٍةلوهسب  فواخملا  زواجت  نكمي  ًايريرس 

، يتاذلا ميونتلا  باصملا  ميلعت  يه  ةّيجالعلا  لئاسولا 
وه يتاذلا  ميونتلا  .ةدحاو  ٍةسلج  ٍةلوهسب يف  اهمُّلعت  نكمي  ًايبسن  ٌةطيسب  ٌةينقت  يهو 

، اهرُّكذتو ةيضاملا  ةايحلا  عاجرتسال  ٌةادأ  ًاضيأ 
امم اهسفن ، ةداعإب  ةّيلعفلا  ةيضاملا  ةايحلا  ةبرجت  أدبت  ىتح  ًامئاق  كيكشتلا  ىقبيو 
، ًةحضاو حبصت  نأ  ةيساسألا  اياضقلل  حيتي 

ٍتاباسحو ٍتاعقوت  ىلإ  فواخملا  ليوحت  نكمي  .ديدشلا  حايترالا  ىلإ  كلذ  يدؤيو 
.هسفن فوخلا  نم  ةيلاعفنالا  ىلإ  ءوجللا  نود  ةايحلا  ىلع  ظافحلا  ىلإ  يدؤت  ٍةينالقع 

ةبحاصملا ةيليختلا  اماردوليملاو  فوخلا  ةراثإ  ىلع  نامدإلا  ثدحي  نأ  نكمي  ًاريخأو 
.كلذل
ةدالولا ةظحل  ٍةقدب يف  يدسجلا  توملا  تيقوت  نييعت  متي  هنأ  يعولا  ثاحبأ  رهظت 
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ىلع همييقت  متي  «. ) هنامز  » ثيح نم  لب  هثودح  ةيفيك »  » ثيح نم  سيل  ااذ ،
وهف كلذلو  ةّيطخ  ٌةلاح  وه  درفلا  نأ  كردن  نأ  ديفملا  نمو  حيحص .)»  » هنأ
كردن نأ  ًاضيأ  ديفملا  نمو  .ٍةدودحم  ريغو  ٍةّيطخ  ريغ  سفنلا  نأ  نيح  يف  دودحم ،
دحأ نم  طقف  لوحتت  نأ  نكمي  ةايحلا  نأل  ٍنكمم ، ريغ  ّيلعفلا  يقيقحلا  توملا  نأب 

( جذومن ( ـ لا هلّثمي  ام  نأل  كلذو  ئفطنت ، نأ  نكمي  اهنكلو ال  رخآ  ٍدعب  ىلإ  داعبألا 
ريغ ةايحلا  ردصمو  ةايحلا  نأ  امبو  اهل ، ًاردصم  سيل  هنكلو  ةايحلل  ٌءاعو  وه  ّيطخلا 

.دعبلا وأ  نمزلل  ناعبتي  امهف ال  يلاتلابو  نييطخ 
امدنع ال ةلوفطلا  ةلحرم  أشني يف  يذلا  لايخلا  نيجدت  بلطتي  فوخلا  ىلع  ءاضقلا 
ريغ ةفيخملا  ةيفطاعلا  روصلا  .دعب  روطت  دق  لايخلاو  عقاولا  نيب  قيرفتلا  نوكي 

ٍةيفارخ ٍروص  ىلإ  اهليصفت  نكميو  هدييقت ، نكمي  ًاعوضوم  تسيلو  لايخلا  ٍةدودحم يف 
ةكرحتملا موسرلا  يوتحت  .ةيجمربلا  طئاسولا  ريثأتبو  نجلا  تاياكحب  اهزيزعت  متي  ةفيخمو 

ٌردصم يهف  كلذلو  اهل ، رصح  ةّيموسر ال  ٍتاديقعتو  ًةفيخم  ًاروص  ًةداع  لافطألل 
غامد نأ  ىلإ  غامدلا  ثاحبأ  ريشت  ةيمهألا  نم  ٍردق  ىلعو  .لافطألا  فواخمل  ٌمئاد 
نامهول  ) زفلتملا فنعلاو  يقيقحلا  فنعلا  نيب  ام  زّيمي  نأ  عيطتسي  لفطلا ال 

نمآلا بناجلا  نم  فواخملا  عم  نولماعتي  مأل  بعرلا  مالفأب  نوغلابلا  عتمتسي  (. 2004
جمارب ًايجالع يف  يرشبلا  لقعلل  ةيليختلا  ةردقلا  هذه  مادختسا  نكميو  دهاشملل ،

«. ةيضارتفا  » تاينقت قيرط  نع  ةيساسحلا  ةلازإ 
فوخلا .فّيكتلا  تاراهم  رّوطتل  دييقت  وهو  زيزعتلا  ّيتاذ  نوكي  نأ  ىلإ  فوخلا  ليمي 

نأ نكميو  ا ، فافختسالاو  ةيعامتجالا  ةقثلا  ةيمنت  طيبثت  ببستي يف  لشفلا  نم 
ةعاجشلاب رهاظتلاب  طرفملا  ضيوعتلا  ًاسكاعم يف  هراهظإ  ىلإ  فوخلا  راكنإ  يدؤي 

.اهل موزل  ةفزاجم ال  تايكولسب  مايقلاو 

يحورلا روطتلاو  فوخلا 
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فوخلا .هيلع  بلغتلا  بجي  يذلا  ريخألا  قئاعلا  وه  فوخلا  نأب  حيسملا  عوسي  لاق 
اهلشفو يف انألا  رارصإل  ٌجاتن  وه  اهروطتو  يعولا  ثاحبأ  رظن  ةهجو  نم  هلك 

ّيرايتخا ٌرمأ  وه  هللا  ةئيشمل  لاّعفلا  ميلستلا  .ةيهلإلا  ةدارإلل  ادايس  نع  يلختلا 
، ةدارإلل ٌرارق  وهو 

ةمءاوملا رايتخا  .مالستسالا  وأ  ةالابماللا  وأ  ةيبلسلا  نع  ًامامت  ٌفلتخم  وهف  كلذلو 
self تاذلا نم  ةيوهلا  ٍليوحتو  نيكمت  ةداعإ  وه  ةقيقحلاو  توهاللا  عم  ٍعاو  ٍلكشب 

ةماركلاو ةعاجشلاو  ةقثلا  ٍديازت يف  ىلإ  يدؤي  امم  ، Self ةيهلإلا تاذلا  ىلإ 
لماكلا مالستسالا  .تاذلا  ةعمس  هيوشت  وأ  تاذلا  راقتحا  نم  الدب  ةيصخشلا 
.مئادلا كشلا  طورشملا  وأ  ّيئزجلا  مالستسالا  بلجي  امنيب  مالسلا ؛ بلجي 

Self ةَّيهلإلا تاذلا  نمض  بوذت  يهف  ًايجيردت ، تاذلا  / انألا مالستسا  متي  امدنع 
ىلإ هلك  كشلا  سمطل  ًايتاذ  ةقلأتمو  ٍنامز  لكل  ٌةحلاص  يهو  اهلحم ، لحت  يتلا 

توملا نم  بارتقالا  ةبرجت  نم  نوناعي  نيذلا  سانلا  هتاذ يف  قيقحتلا  ثدحي  .دبألا 
دكؤت .ةيليوحتلا  مازاجنإ  لالخ  نم  نوضميو  مدقتم  يعو  مهيدل  نيذلا  كئلوأ  وأ 

يدبألا ردصملاب  ٌةموعدم  اهسفن  ةايحلاو  ًانكمم ، ًائيش  سيل  توملا  نأ  يعولا  ثاحبأ 
يتأي نمزلاب  ٌدودحمو  ٌدَّيقمو ، ٌّيطخ ، وه  ام  نأل  كلذو  .اهنع  هلصف  نكمي  يذلا ال 

ىوتسملا دنع  همييقت  متي   ) ّيطخ ريغو  ٌّيدبأ  وه  ام  ببسب  دوجولا  زيح  ىلإ 
.(1000

نيدلاو فوخلا 
تاوفهلاو ءاطخألاو  تازواجتلل  ةيلبقتسملا  بقاوعلا  كاردإ  نم  فواخملا  أشنت 

ٌفوخ كانه  .ليوطلا  ىدملا  ىلع  ىتح  دتمت  امبر  وأ  ًةتقؤم  نوكت  دق  يتلا  ةيقالخألا 
ناسنإلا ةئيه  ىلع  هلإلا  ريوصت  نم  فواخملا  نع  كيهان  يهلإلا  مكحلا  نم 

ةروصلا تحبصأ  ًةيئادب  رثكأ  برلل  ةرظنلا  تناك  املكو  مقتنملا ، ىتح  وأ  بضاغلا 
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، هسفن ميحجلا  وأ  ةبوقعلا  عُّقوتو  بنذلاب  روعشلا  عم  فواخملا  قفارتتو  رثكأ ، ٌةفيخم 
.ةيفيقثت حبصت  يتلا  ةيروطسألا  ةيدئاقعلا  ةمظنألا  لالخ  نم  فواخملا  هذه  ديازتتو 

ريوصت متي  هيلع  ٍفراعتم  وه  امكو  .هللا  نم  فوخلا  ّلق  يعولا  ىوتسم  عفترا  املك 
ًالضف لعفي ،» ام  ملعي  هنإ ال   » لهجلا ببسب  ٍضماغ  ٍوحن  ىلع  ءيربلاب  ناسنإلا 

/ انألا ةيئانث  ةينب  ٌلصأتم يف  لهجلا  .انألل  ةيناويحلا  زئارغلاب  ٌموكحم  هنأب  هتنادإ  نع 
، اهدويقو لقعلا 

روطتلا قيرط  نع  رهوجلاو  رهظملا  نيب  ام  زييمتلا  نع  ًازجاع  هلعجي  يذلا  رمألا 
نوكيس ريبكلا  ملعملا  وأ  لوسرلا  وأ  صّلخملا  دوجو  نود  اذكهو  دودحملا ، يجيردتلا 

لوخدلا يف ىلإ  ليمت  اهسفن  نايدألا  ىتحو  يطخ ، ٍقزأم  ملاعلا يف  اذه  ناسنإلا يف 
عارصلا اذه  نمض  ناسنإلا  نإف  اذكهو ، .ديحوتلا  أدبم  هنم  ىنثتسي  يذلا  عارصلا ،

.ًاعم جراخلاو  لخادلا  نم  تايرغملاب  ٌطاحمو  ةيلمعلا ، ةيحانلا  نم  ٍرطخ  وه يف 
نأ نيح  يف  ءادفلاو ، صالخلا  لولح  ةيمالسإلاو  ةيحيسملاو  ةيدوهيلا  تانايدلا  مدقت 
انألا ىلع  ةضورفملا  دويقلا  نم  يحورلا  روطتلا  ىلع  نادكؤت  ةيسودنهلاو  ةيذوبلا 
عضو متي  كلذ  عمو  .يحورلا  قباطتلا  نم  ىلعأ  ٍةيطخ  ريغ  ٍتايوتسم  ىلإ  ةيطخلا 

، ةيهلإلا ةمحرلا  ربع  نزاوتلا  قايس  نمض  لهجلا   / ةَّيدودحملا / أطخلا / ةئيطخلا بقاوع 
.حماستلاو بحلاو ،

ٌةجيتن يه  ءرملا  حور  ريصم  نأ  دكؤم  ٍلكشب  انل  حضَّتي  يعولا  ثاحبأ  نم  ًاقالطنا 
ٍهلإ نم  ًاماقتنا  اهرابتعا  نم  الدب  اهذختي  يتلا  هب  ةصاخلا  تارارقلاو  تارايخلل 
ريغ قايسلا  نمض  ا  صاخلا  يروطتلا  اهعقوم  ٍحور  لك  دّدحت  اذكهو  .طخاس 
ءام ىلع  وفطت  نيّلف  ةدادسل  ٍلثامم  ٍلكشب  يهانتماللا ، لماشلا  يعولا  لا  ّيطخلا 

ديدحلا ةداربك  وأ  وفطلا ، ةيلباق  نم  ا  ةصاخلا  ةيعيبطلا  ةجردلا  ىلإ  عفترتل  رحبلا 
.يملاع يسيطانغمورهك  ٍلقح  نمض  ًايئاقلت  كرحتت  يتلا 
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كلذ ىلإ  ةفاضإلابو  هتاذ ، قلخلل  ٍةجيتنك  ةيلالقتسالاب  عتمتتو  ٌةيرطف  ةّيهلإلا  ةلادعلا 
كلذلو ةاجنلا ، لجأ  نم  ةيلاحلا  تارايخلا  ًامئاد  لمشت  ينوكلا  دوجولا  ةّيلك  نإف 
ريوطتل ةصرفلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ًاضيأ  ةماتلا  ةيرحلا  انحنمت  األ  ٌةمات  هللا  ةلادع  نإف 

يفو ىوتسملا 945 ، دنع  هالعأ  ركذ  ام  مييقت  متيو   ) .يحورلا كاردإلاو  يعولا 
ىوتسملا 75). دنع  عقي  ّيناسنإ  ٍلكش  هللا يف  ريوصت  نإف  لباقملا 

فوخلا تايئانث 
ًاقالطنا انألا  روطتل  ٌةيرهوج  يهو  ةايحلا ، ديق  ىلع  ءاقبلل  ٌةيساسأ  ةيلآ  وه  فوخلا 
ريصقلا ىدملا  ىلع  ٌّيعقاو  ٌفوخ  كانه  .ًةيئادب  رثكألا  ةيناويحلا  ةايحلا  لاكشأ  نم 

فواخمللو .يعولل  ًادئاسو  ًانميهم  ًىوتسم  هرابتعاب  فوخلا  نم  ضيقنلا  ىلع 
اهتاجم متت  ام مل  ةايحلا  لحارم  عيمج  ىمانتتو يف  راغصلا  لافطألا  دنع  ٌةركبم  ٌةيادب 

ىلع بُّلغتلا  ةايحلل  ةباجتسالا  لوبقلاب يف  روعشلا  بلطتيو  .نمألاب  ٍماع  ٍروعشب 
.انألا تالاح  نم  ديدعلل  ٍةجيتنك  أشنت  يتلا  ةينالقعلا  ريغ  فواخملا 

فوخلا          ةَّيجاودزا 
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ةبغرلا سداسلا : لصفلا 
مييقتلا ١٢٥) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
ٍتالاجم زيفحت  ىلع  لمعت  يتلاو  ةبغرلا ، ىوتسم  دنع  ةرفوتملا  ةقاطلا  نم  ديزملا  كانه 
تابغرلا ىلع  نونلعملا  بعالتي  .داصتقالا  كلذ  امب يف  يرشبلا  طاشنلا  نم  ًةعساو 

ريبك ٍدهج  لذب  ىلإ  ةبغرلا  انعفدتو  ةيزيرغ ، عفاودب  ةطبترملا  تاجايتحالاب  انتجمربل 
وأ ةبيهلا  وأ  لاملا  ةبغرلا يف  .تآفاكم  ىلع  لوصحلل  وأ  ةنّيعم  ٍفادهأ  قيقحتل 
ٍدئاس ٍزفحمك  فوخلا  قوف  اوقترا  نيذلا  صاخشألا  نم  نيريثكلا  ةايح  دوقت  ةوقلا 

.مايح يف 
ةايحلا نم  ًةيمهأ  رثكأ  ًاشطعت  ةبغرلا  حبصت  ثيح  نامدإلا ، ىوتسم  يه  ًاضيأ  ةبغرلا 
حبصي .مهعفاود  ساسأل  ٌكاردإ  عقاولا  ةبغرلا يف  اياحض  ىدل  نوكي  دقو ال  اهسفن ،
مهبلاطمب ًاديعب  نيرخآلا  عفدو  مامتهالا  ةبغرلا يف  ىلع  نينمدم  سانلا  ضعب 

تارضحتسم ملاع  ٍمخض يف  ٍجاتنإ  ىلإ  يسنجلا  لوبقلل  ةبغرلا  تدأ  دقو  ةرمتسملا ،
.ةيبذاجلاو ةنتفلا  نم  ديزت  يتلا  ةضوملا  لاجمو  ليمجتلا 

ٌلاجم األ  ًةمَِ  نوكت  ام  ًابلاغ  يتلاو  مكارتلاو ، باستكالاب  ةبغرلا  ىبلُت  نأ  بجي 
، رخآ ٍءيش  ةبغرلاب يف  طقف  تابغرلا  ىدحإ  عابشإ  لادبتسا  متيو  .ةرمتسم  ٍةقاط 

ديزملا ىلع  لوصحلاب  ًاسووهم  ريبكلا  رينويلملا  ىقبي  ام  ًابلاغ  لاثملا  ليبس  ىلعو 
.لاملا نم  ديزملاو 

نمو ىسألا ، وأ  ةالابماللا  نم  ٍريثكب  ىلعأ  ٌةلاح  يه  ةبغرلا  نأب  هيف  كش  امم ال 
«. بلطلا « ـ ةقاطلا ل هيدل  نوكي  نأ  ءرملا  ىلع  بجوتي  اهيلع  لوصحلا »  » لجأ

سرغ ىلع  لمع  ثيح  نيمولظملا ، سانلا  نم  ٍريثك  ىلع  ٌريبك  ٌرثأ  زافلتلل  ناك  دقل 
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نع نولختي  مهلعجت  يتلا  ةجردلا  ىلإ  مابغر  ةدايزو  ماهذأ  تاجاحلا يف 
نأ نكمي  ةجاحلا »  » نأ امكو  .لضفأ  ٍةايح  نع  ثحبلا  نوؤدبيو يف  ةالابماللا ،
وحن ٍقالطنا  ةطقن  حبصت  نأ  ةبغرلل  نكمي  كلذبو  زاجنإلا ، قيرط  ىلع  انعضت 

.كاردإلا نم  ىلعأ  ٍتايوتسم 

ًايريرس
اهمامتإ يف ساسأ  ىلع  ةلّضفملا  تارايخلا  نع  اضرلا  قيقحت  ىلإ  يدؤت  ةءانبلا  ةبغرلا 

ماعلا ىوتسملا  ىلع  رثؤت  اهرودب  يتلاو  ةدارإلا  لعفب  ًاعوبتم  عفادلا  دراوم  ءوض 
.رارقلاو رايتخالاب  ةبغرلاو  بلطلا  لادبتسا  نكمي  اذكهو  .يعولل 
شطعتلا ىلإ  يدؤت  نأ  نكمي  يتلاو  ةيمازلإلا ، هتيعونب  ةبغرلل  يبلسلا  بناجلا  نع  ّربعُي 
اهرابتعا متي  نأ  نكمي  ةيلاعفنالا  قيرط  نع  عستت  امدنعو  اهءارو ، قايسنالاو 
رداصملاو تارربملا  بسكل  نيرمتسملا  قلقلاو  ةدراطملا  ةايح  ًةجيتنو  تاجايتحا .» »
.ةراسخلا نم  فوخلل  ضرعتلا  ديزي  اضرلل  ةيعانطصالا 

، ةيناويحلا ةايحلل  يئادبلا  لكشلا  ىلإ  هعفادو  بلطلا  جذومنل  يروطتلا  لصألا  عجري 
يجراخلا طسولا  نم  اهنيمأت  يعدتسي  امم  ةقاطلل  يلخادلا  ردصملا  ىلإ  رقتفت  يتلا 
تابلطتملاو تاجاحلا  تطبترا  ساسألا  اذه  ىلعو  أطخلاو ، ةبرجتلا  قيرط  نع 

ءاقبلاب
ةيعامتجالا ريباعتلاب  تابلطتملاو  تابغرلا  ليصفت  متي  ناسنإلا  دنع  .فوخلاو 

ةيلاع تايكولسلا  ىلإ  ءوجللا  ىتح  وأ  ةيمازلإلا  ةقحالملا  ىلإ  يدؤتو  ةدراو 
.رطاخملا

نم يتلا  ةيلخادلا  ءاضرإلا  ةيلآ  لشف  ببسب  ًارمتسم  شطعتلا  ىقبي  نأ  نكمملا  نم 
ةقحالملا نم  ٍةايح  بولسأ  باستكالا  حبصيو  ءافتكالا ، مدع  ودبي  اهلالخ 
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نأ نكمي  يذلاو  شطعلا ، / عوجلل يساسألا  عفادلا  نم  ٌعرف  وه  بلطلا  .ةيهانتماللا 
ةينفلا تاحلطصملا  .نمزملا يف  طابحإلا  نم  ًاَّيتاذ  ٍعوفدم  كولس  طمن  نوكي 

لاّعف يف لكشب  ةبغرلاو  بلطلا  دجاوتي  ةدودحم  ةئف  ىلع  ةرصتقملا  ةيكيسالكلا 
صاخشألا نأ  ىلإ  ريبعتلا  ةقيرط  بسح  يدؤي  امم  ةيسمشلا ، ةريفضلا  اركاش 

ةفورعم يف نمزملا  بلطلل  ةيضرملا  لاكشألا  ةيسمشلا .» مهرئافضب  نوعوفدم  »
نامدإلاو راخدالاو  ةيداملا  رومألاو  سنجلاو  تاقالعلل  يئااللا  عفادلاب  عمتا 

يدؤ لو تــ ــ بقلا ــى  لع لو  ــ صحلا ةرمت فــي  ــ سملا ــة  بغرلا .ىر  ــ خأ ةريثك  ٍرومأو 
ـش طعتلا ُّد  ـ عيو .للذ  ـ تلاو عو  ـ نخلاو سا » ـ نلا ءا  ـ ضرإ  » تايكول ــى ســ لإ

ريد ـ قت ضا  ـ فخناو يتاذ  ـ لا ـك  شلل ـًا  ضّوعم نا  ـ يحألا ري مـن  ـ ثك يعا فـي  ــ متجالا
.رارمتساب ـة  عتملل ـة  يجراخ ردا  ـ صم ري  ـ فوت ـى  لإ ـة  جاحلابو تاذ ، ـ لا

فقاومو ةيجراخ  ميهافمب  بلطلاو  ةجاحلل  ةيعامتجالا  تاريبعتلا  طبترت  دقو 
بسكو ةيمهألا  رعاشمل  ًاسامتلا  نيرخآلا  ىلع  ةرطيسلا  ىلإ  ةجاحلابو  ةيسايس ،

تناك نإو  ةطرفم  ٌةيسجرن  يه  ةجاحلاو  بلطلا  نإف  اذكهو  .ماعلا  يأرلا  مامتها 
ًاضيأ ةيعامتجالا  ةجاحلا  ربعت  .ةّيريغ  ةيعامتجا  فقاومو  ريباعت  اهرهاظ  ودبت يف 
.ةلاح نع  ثحبلاو  ةسفانملاو  بعالتلل  ةّيصخشلا  تامّسلا  نع 
انألاو ةبغرلا 

ذاوحت لــ ـ سالا ـة  فيظو ـر  يوطت ـى  لع ةَّيرو  ـ طتلا اأ  ـ شن بب  ـ سب ا  ــ نألا ــل  معت
ءاقبلل ةّيجولويبلا  ـة  يحانلا ٌّيرور مـن  ـٌر ضـ مأ ـو  هو ـد ، يرت مـا  ـى » لع لو  ـ صحلا »
ردصملا نأ  نيح  يف  ًاجراخ ،»  » دوجوم اضرلا  ردصم  نإف  كلذلو  ةايحلا ، ديق  ىلع 

ذاوحتسالا درجمب  اراثإ  متت  غامدلا  ٌةيلخاد يف  ةَّيلآ  وه  هتاذ  دح  ةعتملل يف  يقيقحلا 
تاذ يه  ااجايتحاو  اابلط  نإف  ًالادتعا  رثكألا  ااريبعت  يفو  بلطلا ،»  » ىلع

وأ ةليبقلا  وأ  ةرسألا  اهرفوت  يتلا  تاجايتحالا  كلتك  ةّيفطاعو ، ٍةيعامتجا  ٍةعيبط 
ةردقلاو ةرطيسلاو  ةنميهلا  قيقحتل  عفاودلا  ةيعامتجالا يف  ةئشنتلا  ببستت  .ةعوما 
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ءارو يعسلا  ًايعامتجا يف  ليصافتلا  نع  ريبعتلا  متي  ناسنإلا  دنعو  بذجلا ، ىلع 
.دسحلاو ةريغلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةيسفانتلا  ةايحلا  طمنو  كلمتلاو  ةناكملاو  ةلزنملا 

يذلا صقنلاب  يلخادلا  روعشلا  وه  يعولا  نم  ىوتسملا  اذه  عم  ةيساسألا  ةلكشملا 
يتأتو .رمتسملا  يعسلا  تايكولسو  صقنلاب  روعشلاو  نمزملا  اضرلا  مدع  هيلع  بترتي 

نم اهيلع  لوصحلا  ىلع  دمتعت  اهتيبلت  نأب  ضارتفالا  نم  انألا  تابلط  ةَّيساسح 
، ةيجراخ رداصم 
ريغ ميخضتلاو  ةيجراخلا  رهاظملا  ريدقت  ةالاغملا يف  اهيف يف  غلابملا  ةجاحلا  ببستتو 

، قلقلاو طابحإلاو  عشجلا  ىلإ  يدؤي  بلطلا  نإف  اذكهو  اهتيمهأل ، ًاعبت  يعقاولا 
.بسكلا ىلع  نمزملا  صرحلاو  عشجلاو ، عمطلا ، كلذكو 

وأ ةكردملا  ءايشألا  ىلع  ةيصوصخلا  طاقسإب  انألا  ةعزن  ةبغرلا يف  ةلكشم  طبترتو 
ناك ٌءاوس  دوشنملا  ضرغلا  ميخضت  متي  كلذ  ىلع  ًءانبو  تافصلا ، وأ  صاخشألا 
ٍغلابم ٍةّيرحس  ٍتامسب  ةقلأتمو  ةيسنامور  اهلعجو  تاكلتمم ، وأ  ًةمس  وأ  ًاصخش 

، يلياب ملاعلا  ةلكشم  ءارغإلا : ، ) يكيسالكلا باتكلا  حضوم يف  وه  امك  اهيف ،
Glamour: A World (1950
Problem Bailey،

انألا حبصت  اذكهو  . 1950
.هسفن ءارغإلل  ةددحملا  ةقاطلاب  اهليهست  متي  يتلا  ا ، ةصاخلا  ااطاقسإب  ًةنوتفم 
ًةيرحس ًةيبذاج  اهيف  بوغرملا  ةفصلا  وأ  صخشلا  وأ  نئاكلا  ىلع  يفضي  ام  اذهو 
علولا لاثملا  ليبس  ىلع   ) فسألا عم  ٌمهو  هنأب  سانلا  مظعم  فشتكي  ًايرغم  ًاقيربو 

(. نيقهارملا ىدل  يسنامورلا 
امدنعو .ةينالقعلا ، ىدحتي  ًاقايسناو  ًاشُّطعت  اهيف  غلابملا  ةمّخضتملا  ةبغرلا  حبصت  مث 
نادقفلا وأ  ةرارملاب  ٌروعش  رهظي  عقاولا  ضرأ  ىلع  ةَّيمهولا  ةرحاسلا  دوعولا  ددبتت 

١١١



ًةفاضإلاب تاجتنملا  ىلع  قيربلا  ءافضإ  مالعإلا يف  لئاسو  صصختت  .عُّجفتلاو 
نإف كلذبو  مئاقلا ، عقاولا  نم  ًةيمهأ  رثكأ  ٍلكشب  اهميدقت »  » متيل تايصخشلل 

اهمدع نم  لضفأ  يه  ٍةياعد  ةَّيأ   » ةرثؤمو ٌةّيسيئر  ٌةعانص  يه  ةّيمالعإلا  ةياعدلا 
ءوضلا ةرئاد  ءاقبلا يف  ةبغرلاو يف  يهانتماللا  شُّطعتلا  يه  ةجيتنلاو  قالطإلا ،» ىلع 

/ يسيئرلا لطبلا  يه  انألا  .انألا  تايرغم  نم  ٌةدحاو  يه  يتلا  هابتنالل » ٍتفل  « ـ ك
قيقحت لوح  انألل  ّيلخادلا  قلقلا  .ءرملا  ةايحل  ّيلخادلا  طيرّشلا  ةّيسيئرلا يف  ةلطبلا 
نيذلا نيرخآلا ، ىلع  ةرطيسلاو  ةطلسلل  ٍم  ٍعشج  ىلإ  يدؤي  ةعقوتملا  ااجايتحا 
ةمظعلا نونجو  تايروتاتكيدلاك  اهل  ًاعُّسوت  رثكألا  لكشلا  نمض  نوجمدني 
طابحإ ىدأ  دقو  .هرسأب  ملاعلا  ىلع  ةنميهلل  ىعست  اهلكو  ةماخفلاو ، يسجرنلا 

ىلع ءايربألا  سانلا  نم  نييالملا  لتقو  ماقتنالاو  مراعلا  بضغلا  ىلإ  ةينانألا  تابغرلا 
فُّرطتلاو ةَّيجمهلا  ىلإ  يدؤت  يتلا  ةّينانألا  عشج  ةجيتن  يه  هذهو  خيراتلا ، رم 

انألا رهوج  نأل  ةثيبخلا » ةيريشبتلا  ةيسجرنلا   » ةلاحلا هذه  ىلع  قلطيو  .يلومشلا 
انألاو اهل ، ًاسفانم  ةّيهولألا  ىرتو يف  ءافخلا ، ههركتو يف  هللا  دسحت  ةرّوطتملا  ريغ 

نالعإب ةّيهولألا  لادبتسال  يعسلا  لالخ  نم  ةيلخادلا  اهتمظع  نع  ّربعت  ةَّيكذلا 
نم ةّصاخلا  ةيهلإلا  ةطلسلا  ءاعّداب  وأ  اّرج ،) َّملهو  رصيقو ، نورين  لثم   ) ًاهلإ اهسفن 

دقف مت كلذبو  ّيهلإ ، رمأب  اهبيصنت  دق مت  تايصخشلا  هذه  نأب  نالعإلا  لالخ 
.ةطلسلا مهضيوفت 

ةروص رهظت  ٍةّدبتسم  ٍةّماع  ٍتايصخش  لبق  نم  ةّيهلإلا  ةطلسلا  باصتغا  ىلإ  رظني 
، بير الب  دَبعُت  نأ  عّقوتت  يتلا  تايصخشلا  نم  كلذ  ىلإ  امو  ميظعلا ،» دئاقلا  »
« يديس  » بقل قالطإو  هترضح  عوكرلاو يف  هل  ءانحنالا  هتيعر  ىلع  لهاعلا  ضرفيو 

ناك يذلا  شرعلا  ّيسرك  ىلع  نم  يهلإلا » قحلا  « ـ موعش ب كولملا  مكح  .هيلع 
ةطلسلاو ةدايسلاب  ةبلاطملا  ىلإ  هتاذ  شرعلا  ُّيسرك  زمريو  عيمجلا ، دعاقم  ولعي  ًامئاد 

«. كولملل يهلإلا  قحلا  ةدودحملا و« ريغ 
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ليلقلا نأ  يف  نمزلا ، رم  ىلع  ملاعلا  ةداقل  ةيريشبتلا  تابلاطملا  ةقرافملا يف  نمكت 
، ةيلعفلا ةيتاذلا  هتوق  ىلإ  ةراشإلل  يفكي  امب  ٍعفترم  ٍمييقت  ىوتسم  ىلع  ظفاحي  مهنم 

شيجلاو ةّيرسلا  ةطرشلاو  رئاخذلا   ) ةوق ىلع  نولّوعي  مهف  كلذ  نم  ًالدبو 
(. باهرإلاو

ةريغلاو دسحلاو  طابحإلا  ةبغرلل : يبلسلا  ريثأتلا 
هريبعت يدؤي يف  يجراخلا  طيحملا  نم  هنع  ضيوعتلل  عفادلاو  يلخادلا  صقنلاب  روعشلا 
حبصي نأ  ةبترلاو و« ةبيهلاو  ةيمهألا  زومر  غولب  ةبغرلاو يف  هاركإلا  ىلإ  يعامتجالا 
ثحبلاو سفانتلا ، ىلإ  عفاودلا  هذه  دوقت  .اهريغو  ةيبعشلا  قيقحتو  مامتهالا » طحم 

حبصي يتلاو  كُّلمتلا  ةيهانتماللا يف  تابغرلاو  يعامتجالا ، قُّلستلاو  ةلاحلا ، نع 
نمض يه  ام » ًاصخش  ءرملا  نوكي  نأ   » ةبغرلاو يف .هتاذ  دح  ًافده يف  اهيف  لاملا 
ىلع ًةيبذاج  يفضي  نأ  هنأش  نم  يذلا  ًاينمض  قوفتلاو  ةزيمملا  ةيصوصخلا  قايس 

.كلذل زمري  ءيش  يأ 
فحصلا نيوانع  رُّدصتل  ةفرطتم  تايكولس  لالخ  نم  ىرخأ  لبس  سامتلا  نكمي 

نيب سفانتلا  نم  أشنت  ام  ٍةلاحب  ةبغرلا  ةحضاولا يف  رداصملا  نمو  .مالعإلا  لئاسوو 
نأل زفاحلا  .نيحجانلا  ةأفاكمو  سفانتلا  اهيف  متي  يتلا  ةساردلا  تاونس  ةوخإلا يف 
ءرملا حبصي 

نم هب  فرتعملا  يساسألا  زفاحلا  وه  نمثلا  غلب  امهم  باسح » هل  بسحي  ًاصخش  »
(. لاثملا ليبس  ىلع  نونيل  نوج  لتاقلاك   ) نيروهشملا ةلتقلا  لبق 

تالاحلاك ةّيضرمو ، ًةفرطتم  ًاداعبأ  ذخأي  نأ  بلطلا  ةيبلت  مدع  بارطضال  نكمي 
نيفرطتملا نييسايسلا  نيلضانملا  وأ  مارجإلا  ىلع  نينمدملا  نيمرا  دنع  اهارن  يتلا 

ةفينعلا فرطتلا  لامعأ  ىلع  ةيقادصملاب » ةبلاطملا  « ـ راظتنالاب ل نوثرتكي  نيذلا ال 
، ةعورملاو
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عضوم اهعضول  يعسلاو  ا ، ينلعلا  فارتعالا  بلطتت  يتلا  ةبيرغلا  كولسلا  لاعفأو 
قيرط نع  لتاقلا  لثمتت يف  ىرخأ  ٌةلاح  كانهو  مالعإلا ، لئاسو  ربع  مامتهالا 

طابحإو ةرهشلا  قيقحت  لالخ  نم  تاطلسلا  نيهيو  هتمصب  كرتي  يذلا  لسلستلا 
.ًاعم لاقتعالا  تالواحم 

ةيتاذلاو ةّماعلا  ةروُّصلا  نم  ّلك  ىلإ  دتمت  ناسحتسالا  ىلع  لوصحلل  ةطرفملا  ةجاحلا 
.طرفملا حومطلا  وأ  لامكلاب  اهسفن  نع  ربعت  نأ  نكميو 

ةيدوبعك ةبغرلا 
.رتوتلاو قلقلاب  تابلطتملا  ببستت  امنيب  تارايخلا ، ءافيتسا  نم  اضرلاو  ةداعسلا  عبنت 

، هتاذ غامدلا  لبق  نم  ةأفاكملا  ماظنل  يلخادلا  ساسحإلا  ءارو  يعسلاب  قُّلعتلا  متيو 
يمازلإلا بلطلاو  نامدإلا  .روطتلا  ٍةركبم يف  ٍةرتف  ذنم  ساوحلاب  ًاطبترم  ناك  يذلاو 
ةطشنألاك  ) غامدلا نم  ةلومأملا  ةباجتسالا  ةراثإ  لئاسول  ةيناسنإلا  ليصافتلا  يه 

يه ةَّيلوألا  ةَّيساسألا  ةيدوبعلا  نأب  اذوب  لاق  كلذلو  كلذ ،) ىلإ  امو  راكفألاو 
.ساوحلل

Seven ةكله ـ ملا عب  ـ سلا ايا  ـ طخلا ـة  مئاق نم  ــة ضـ هار ـــــ شلا جاردإ  م  ــــــ ت
ـي تلا ااذ  ـ لمو ـد  سجلل اهدابعت  ـ سا بب  ـ سب  Deadly Sins

مدقت عمو  ًاعويش ، نامدإلا  لاكشأ  رثكأ  سنجلا  وأ  ماعطلا  اهبجومب  حب  ـ صي
غامدلا ةأفاكملا يف  ماظن  ةراثإل  تاردخملاو  لوحكلا  لمشيل  نامدإلا  عَّسوت  ةراضحلا 
.عنطصم لكشب 

نامدإك ةبغرلا 
ىدل دعاصتي  دق  يذلا  دُّوعتلا  ىلإ  دوقي  ةبغرلا  عابشإ  ةرودل  رركتملا  اضرلا 

عفاودلا ىوتسم  سفنب  وه  ديعصتلا  .نامدإلاو  شُّطعتلل  رثأتلا  يعيرس  صاخشألا 
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رطيسي امدنعو  ةَّيداعلا ، ءاقبلا  ةزيرغ  ىلع  ىتح  ةَّيولوألا  هل  حبصي  امبرو  ةيزيرغلا ،
لا ـ حلا ـا هـو  مك لاّع ، ري فـ ـ غو ـًا  ميقع باب  ـ سألاب طي  ــ بثتلا ودغي  شُّطعتلا  ءاضرإ 

تالد ـ عم ٍلج مـن  ـ سب ـل  فحت ـي  تلا ةرو  ـ طخلا ـة  يلاعلا تافزا  ـ جملا ـة  قحالم فـي 
ٍليمرب نمض  بوكرلا  وأ  تسرفيإ ، ةمق  قلست  لاثملا : ليبس  ىلع   ) ةيلاعلا تايفولا 
قامعأ صوغلا يف  يسايق يف  مقر  ليجستل  يعسلا  وأ  اراجاين ، تالالش  يف 

ىتح وأ  ةَّيناكربلا ، ممحلا  ببسب  ةافولا  لامتحا  نوكي  امك  كلذ ،) ىلإ  امو  راحبلا ،
شطعتلا ءارو  قايسنالا  ىلع  ةرطيسلل  نييفاك  ريغ  يديلج  رايا  قانتخالا يف 
مارجإلا دودح  ىصقأ  ًاضيأ يف  اهتظحالم  متت  امك  توملا  عم  لزغلا  ةشعرو  مهنلا 

.(Bonnie and Clyde ديالكو ينوب  )
.ةريطخلا هجئاتن  نع  ىتح  رظنلا  فرصب  تاذلا  ىلع  ظافحلاو  لقعلا  يغلي  نامدإلا 

رامقلا بعل  لاحلا يف  وه  امك  اضرلل  ةصرفلا  دوعت  امدنع  ٍةعرسب  دوعي  هاركإلا 
لوحكلاو تاردخملا  ىلع  نامدإلاو  لافطألا  ىلع  يسنجلا  ءادتعالاو  مزلملا ،

تا ــ كلتمملل دّم  ــ عتملا قر  ــ حلاو ــي  سنجلا طا  ــ شنلاو ةقرسلا  سوهو  مارجإلاو 
يره ـ قلا قو  ـ ستلاو ـل  كألا تابارط  ـ ضاو ـي  لقعلا بارط  ـ ضالا تايكول  ــ سو

، ليوه ـ تلاو
.ىرخأ ٌةريثك  ٌرومأو  راخدالاو  ينالقعلا  ريغ  خذبلا  ىلإ  ةفاضإلاب 

ةيثارولا يف ةيبصعلا  تايلآلا  غامدلل  ةيبصعلا  ءايميكلا  ثاحبألا يف  ترهظأ  دقل 
ماع ٍلكشب  نامدإلا  لاكشأ  عيمج  نأب  ةيئاودلا ، تالخدتلل  بيجتست  يتلا  نامدإلا 

، ةعتملاب ةطبترملا  ةيبصعلا  تالقانلا  ريرحت  ىلع  غامدلا  ثحت  اأ  ًايلمع يف  ٌةاشتم 
ةعتملل ةباجتسالا  ىلع  نامدإلل  ٌةجيتن  ّيساسأ  ٍلكشب  يه  نامدإلا  لاكشأ  عيمجو 
ةيودألا ىتح  هنأب  ةثيدحلا  ةّيريرسلا  تافاشتكالا  ترهظأو  .تناك  ٍةليسو  ةيأب  ااذ 

لثم ٍةّيرهق ، ٍتايكولس  ىلإ  يدؤت  دق  يشاعرلا ) للشلا   ) نوسنكراب ءادل  ةداضملا 
.(Tanner 2005 رنات  ) .قوستلا وأ  سنجلا ، وأ  رامقلا ،
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باصتغالل ريدرايلمل  ةعشجلا  ةيلاملا  ططخلا  نيب  ام  تايكولسلا  هذه  حوارتت  دقو 
.ااذ ةيساسألا  ةيلآلا  ءاقب  عم  نكلو  لتقلاو ، لافطألل  لسلستملا  باصتغالاو 

امراكلاب ةرثأتملا  ةيفاقثلاو  ةيثارولا  لماوعلا  عم  ددحملا  كولسلا  نم  صاخلا  عونلا  قفتيو 
نم نامدإلا  تالاح  ىلع  ءاضقلا  نكمي  .درفلا ال  يعو  ىوتسم  اهنع  جتني  يتلا 
ريغ يهف  كلذلو  اهتحادف ، ىدم  نع  رظنلا  ضغب  ةيبلسلا ، تايعادتلا  لالخ 
نأ اأش  نم  نجسلا  ةبوقع  نأب  عقوتي  يذلا  يداعلا  صخشلل  ةبسنلاب  ٍةموهفم 

ةميرجلا نوسكتني يف  ةميرج  باكترا  نورّركي  نيذلا  نيمرا  مظعمف  ةميرجلا ، عدرت 
، هاركإلل مهقايسنا  ببسب  نجسلا  نم  مهجورخ  ىلع  طقف  ةليلق  ٍمايأ  ٍرورم  دعب 

.ةسرتفملا تاناويحلا  راغص  زيمم يف  ٍلكشب  ظحالي  امك 

ًانامدإ اهرابتعاب  انألا 
ىعست .انألا  دانع  باعيتسال  ًةحوتفم  قيرطلا  حبصت  نامدإلا  مهف  لالخ  نم 

مث ةددحم ، عضاوم  نم  اهاقلتت  يتلا  ةعتملا  ىلع  ًةنمدم  حبصتو  ةعتملل  ًابلط  سفنلا 
دئاسلا غامدلا  طمن  ىلإ  يدؤي  امم  دايتعالاب ، ٍذئدعب  هذه  ةباجتسالا  ةرود  ززعتت 

ىلع وأ  تاذلا  ىلع  اهفلخي  يتلا  ةيبلسلا  راثآلا  نم  مغرلا  ىلع  امئاق  لازي  يذلا ال 
ام اذهو  نامدإلا ، ىلإ  لوألا  ماقملا  عجري يف  ةيبلسلا  نع  اضرلا  نأ  امك  .نيرخآلا 

تداس يتلا  ةّيفطاعلا  / ةّيحورلا / ةّيعامتجالا ضارمألا  ملعل  ًاينمز  ةدتمملا  ةعيبطلا  رسفي 
نميه ـا تـ نموي ـى  لإ ضار  ـ مألا هذ  تلازا هـ ــ مو نور ، ةدعل قــ اهلمكأب  ٍتاراضح 

ـي عـن لختلا نأل  ملا ، ـ علا ناك  ـة مـن سـ ئملا نيعب فـي  ـ سو ـٍة  ينامث ـى  لع
.حايترالاو ةعتملل  ًةراسخ  ربتعيس  ةيبلسلا  فطاوعلاو  تايكول  ـ سلا

.ردقلا سفنب  ٌةرهاظ  ةسرطغلاو  ذاوحتسالاو  عشجلا  ةرمثو  ةحضاو ، رورغلا  ةبقاع  نإ 
اوعماج رثكي  .نورق  ةدعل  اهغيوستل  يهانتماللا  يعسلابو  ةيهاركلاب  سانلا  كسمتي 

، نورساخلاو نويشوزاملاو  نوّيداسلاو  ةيهاركلا  ةاعدو  ءادهشلا  لاح  مهلاح  ملظلا 
فنعلا نع  ةمجانلا  ةيهاركلا  .فانصألا  لك  نم  ةاغطلاو  نويجوغاميدلا ، كلذكو 
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ةينيدلاو ةيسايسلا  تاعارصلا  .نوللهملا  مه  ءايربألا  ةلتقو  هباوص ، ءرملا  دقفت 
وحن يضمت  اهلمكأب  ٌتاعمتجمو  ٌتافاقث  نأل  ديدشلا ، نامدإلاب  مستت  ةيفسلفلاو 

.قحلا اذه  ىلع  لوصحلل  ىتحو  قح ،» ىلع   » اوكل ةريبكلا  ةعتملا  ببسب  اهرايا 
رس ءارو  ةنماكلا  ااذ  ةيلآلا  نإف  نيضيقنلا ، ىلع  ٌةلثمأ  يه  قبس  ام  نأ  نيح  يف 
امك بنذلاب ، ةيتاذلا  تاماالا  لدابتو  ءايتسالاو  دانعلا  نم  أشنت  ةعتملا  بقاوع 

ٌلاكشأ كانهو  اهسفن ، ةاناعملا  نمض  ىلوألا  ةلهولل  ودبت  نأ  ةبيرغلا  ءايشألل  نكمي 
عفاودلاو سجاوهلاو  ةيئااللا  فواخملاو  بنذلاب  نمزملا  روعشلا  يه  ىرخأ 

ةميزهلا نوكت  دقو  قلقلا .»  » ىعدت يتلا  ةيداعلا  ةايحلا  نم  ةيهانتماللا  فواخملاو 
زيمتت .ردقلا  ةوسق  ىلع  ٍليلدك  وأ  ٍباقعك  ٍضقانتم  ٍلكشب  ًةعتمم  ةراسخلاو 
ءاقلإو ةيلوؤسملا  نم  ؤربتلاب  ةّينانألا  فقاوملا 

، اهتيرارمتسا نمضت  يتلا  ةقاطلا  يه  انألا  ةرمث  نإف  فاطملا  ةيا  يفو  ًاديعب ،»  » موللا
، ةيهولألاب اهلادبتسا  يه  انألا  ةرمث  .ةيحورلا  ةقاطلا  تالخدم  ةعتم  ىلإ  رقتفت  األ 
نأل يّرسلا  تماصلا  داقتعالا  اهتعانقو يف  ادايس  ةنايص  ىلع  لمعت  اإف  كلذلو 
.هللا كلذب  ينعأو  هسفن ، ءرملا  ةايح  ردصم  وه  اذه 

انألا ىلع  نامدإلا  نم  يفاعتلا 
يوتلملا خفلا  يهف  ا ، ةّصاخلا  ااءاوتلا  زواجت  ىلع  ةرداق  ريغ  ااذ  دح  انألا يف 

نكمي الو  صالخلا ، ىلإ  ًاقلطم  ىعست  نل  انألا  نإف  اهبناج  نمو  مهولا ، ايارم  لزنمل 
ةيلآ نوكتو  ةيحورلا ، ةقاطلا  ضاهنتساب  ىوس  كلت  يعولا  تايوتسم  زواجت  متي  نأ 

.يهلإلا لخدتلل  وعدت  يتلا  ةدارإلاب  صالخلا 
اه ـ نوك ميد  ـ قلا يعجر  ـ لا اهئ  ـ شنم بب  ـ سب ةرطي  ـ سملا ا هـي  ــ نألا تحب  ــ صأ
ىلع بلطلا »  » ري ـ سفت ـم  تي ـا ، نألا ـى  لإ ةب  ـ سنلابف ةيئاد ، ـ بلا ةموميد  ـ لل ةيرور  ضـ
اهيلإ يعسلا  حبصي  نأ  نكمي  اذكهو  اهكالتما ،» بجي  ٌةَّيكلم  و« ٌةجاح »  » هنأ
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تابغرلا دعاصتت  ةقيرطلا  هذو  .طئاحلا  ضرع  هلك  رذحلاب  برضلا  عم  ًامومحم ،
نييالملا توم  كلذ يف  ببست  ولو  ىتح  تايحضتلا ، لذب  بلطتتو  ًةطرفم  ٍةجردل 
فوسو نمثلا ، ناك  امهم  هبلطت  ام  ىلع  لصحت  نأ  بجي  ذإ  نيرخآلا ، سانلا  نم 

ّيكذ ٍباطخب  بابسألا  نم  صلختتو  اهعينص ، ريربتل  راذعألا  نم  ريثكلا  دجت 
ٍنمث ّيأب  زوفلا  انألا  ىلع  بجوتي  ثيح  نيرخآلا ، ةعمس  هيوشتو  موللاب  ًاموعدم 

اابلط ةيبلت  متي  ول مل  روطتلا ، نم  نينسلا  نييالم  ربع  تتام  دق  تناك  امبر  األ 
.نينسلا نييالم  اهززعت  ًادج  ٌةليوط  ٌةركاذ  اهيدل  انألاف  ااجايتحاو ،

ةبغرلا زواجت 
ىلع ةرطيسلا  تالواحم  نإف  ةيجراخ  اوك  نم  رثكأ  ًةيلخاد  ةلكشملا  نوكل  ًارظن 

عابشإب الو  حاجنلا ، اهل  بتكي  ام  ًاردان  انألا ) « ) ةدارإلا ةوق  « ـ يرهقلا ب شّطعتلا 
ًاديج فورعم  وه  امكو  .طقف  ةتقؤملا  ةحارلا  ىلإ  يدؤت  يتلاو  يهتنت  يتلا ال  تابغرلا 

جالعلا جماربل  لضفأ  ٍلكشب  ةّيرهقلا  عفاودلل  ًاريمدت  رثكألا  لاكشألا  بيجتست 
حجانلا لاثملا  ةّيساسألا  ازيكرب  عبتتت  يتلا  تاعوما  ىلعو  ناميإلا  ىلع  مئاقلا 

هذه عيمج  دكؤتو  ةرشع ، اتنثالا  تاوطخلا  تاعومجم  لبق  نم  هعضو  يذلا مت 
ةيلوؤسملاو يلخادلا  قدصلاو  عضاوتلل  ااذ  ةيساسألا  ميهافملا  ىلع  تامظنملا 

هذهك جماربل  ةباجتسالا  لشفلاو يف  .هتاذ  ءرملا  ةوق  قوفت  ربكأ  ٍةوقل  مالستسالاو 
يتلاو اهسفن ، انألا  ميمص  نم  عبنت  يتلا  ةمواقملا  طاقسإ  ةدارإلا يف  مدع  ىلإ  عجري 

.لمتُحت ٍبسن ال  ىلإ  بارطضالا  نم  ملألا  لصي  ام مل  ًةنعل  اهل  مالستسالا  نوكي 
لادبتسا قيرط  نع  قايسنالا  نم  ًةدح  لقألاو  ةجعزملا  تاجردلا  زواجت  نكمي 

ٌةسرامم كانهو  اهروهظ ، دنع  هللا  ىلإ  تاوزنلا  عيمج  ميلستو  بلاطملا  ٍتاليضفت 
لك ميلست  اهيف  متي  يتلا  كلذ »؟ دعب  اذامو   » ةيحورلا ةيلمعلا  لثمتت يف  ىرخأ 

نكلو ًةليحتسم ، ةيلمعلا  هذه  ودبت  ةيادبلا  .هللا يف  ىلإ  ةبقترملاو  ةعّورملا  بقاوعلا 
، ةبغرلا مدع  درجم  ىلإ  ليحتسملا »  » لوحتي اهنم  ققحتلا  دنع 
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«. ةعاطتسالا مدع   » نم ًالدب  ءيش  ةبغرلا يف »  » ىلع دمتعي  مالستسالاف  اذكهو 
، اذكو اذك  نع  تعلقأ  اذإ  « :»؟ كلذ دعب  اذام   » ةيلمع ىلع  رخآ  ٌلاثم  كيلإ 

اذكهو نيمورحملا ،» نمو  ةركن  حبصأو  ةلزعلاو  ةداعسلا  مدعبو  للملاب  رعشأ  فوسف 
ًاّيأ نأ  اهتسارد  دعب  نيبتي  يتلاو  قاطت  يتلا ال  ةضرتفملا  فورظلا  نم  ةمئاق  رمتست 

سيلو اهسفن  ةمواقملا  ىلإ  طقف  لامتحالا  ىلع  ةردقلا  مدع  عجريو  قاطي ، اهنم ال 
ٌدحأ نوكي  نلف  عقاولا ، ساسأ  ىلع  ًةمئاق  تناك  اذإ  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ةلاحلا ىلإ 

(. ريهاشملاو ءايرثألا  نم  نكي  ام مل  ًاديعس 
« عيطتسأ ال   » جذومنلا نايحألا  نم  ٍريثك  ةمواقملاو يف  ةدارإلا  كالتما  مدع  ذخأي 
نع فشكلا  نكميو  انألا ، عفادل  مالستسالاو  ةيلوؤسملا  بنجت  لجأ  نم  ٍةعيرذك 
رانلا قلطيل  كسأر  وحن  اّوصو  ةمّقلم  ًةيقدنب  مهدحأ  كسمأ  اذإ  : » لوقلاب اذه 

باو هــو ــ جلاو ــك »؟ لذ ــل  عفتل ــت  نك له  ملست فــ ــ ست نل  تنك  اذإف  كيلع 
« ةدارإلا  » ةلك هـي فـي ـ شملا نإ  يلاتلا فــ ــ بو عيطت ، ــ ست ــك  نإ عبطلا  بــ
bare bones« ةيئادبلا  » ةايحلا طمن  نأب  ظحال  ةعاطتسالا .»  » سي فـي ـ لو

تاعمتا نم  ديدعلا  كانهو  هؤاقتناو ، هرايتخا  ام مت  اذإ  ًالوبقم  نوكي  هتاذ  ةفشقتملا 
«، رثكألا وه  لقألا   » ئدابم عبتت  وأ  ةّيويندلا  رومألا  نع  ىلختت  يتلا  ةيحورلا 

.اهضرف ام مت  اذإ  ءايتسالا  دلوت  اأ  الإ  ٌةلوبقم  دعت  ٍرايخك  ةطاسبلاف 
عمف هيدل ، تاجايتحالا  ةأطو  تضفخنا  صخشلا  ىدل  يعولا  ىوتسم  روطت  املك 

لب ءرملا  كلمي  امم  أشني  اضرلا ال  نأل  تاجايتحالاو  تابلطلا  يفتخت  ريبكلا  روطتلا 
ىلع وأ  رهاوظ  يأ  ىلع  دمتعي  يذلاو ال  ءرملا ، دوجول  صاخلا  ردصملا  قيقحت  نم 
ةعتم ربتخي  روطتملا  صخشلاو  يعانطصا ، ٍلكشب  اهرييغت  متي  يتلا  غامدلا  ايجولويزيف 

.ةيلخادلا ةيرحلاب  روعشلا 
يذلا يلفسلا  فوخلا  فاطملا  ةيا  يف  كلذ » دعب  اذامو   » نم ٍةلسلس  عبتت  دنع 
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فوخلا اذه  .هسفن  توملا  نم  افوخ  حبصيل  لوحتي  ٍةلماك  ةلسلس  ضيرحتب  موقي 
ضرعتي يتلا  اهل  رصح  يتلا ال  فواخملا  ءارو  فقي  توملا  نم  يعاولا  ريغو  توبكملا 
قارشإلا ُّعشي  ةيهلإلا ، ةدارإلل  ًاديسجتو  اهسفن  ةايحلل  مالستسالا  دنع  .ناسنإلا  اهل 

نمو .حرفلا  غوزب  عم  هللا  ىلإ  ميلستلاب  ءرملا  ةاجن  نوكتو  ةيهلإلا ، تاذلل  يلخادلا 
مالستسالا هللا وه  توملا  نم  فوخلا  نم  صلختلا  حاجنلل يف  ةيساسألا  طورشلا 

.ةيهلإلا ةمعنلا  لجأ  نم  ًاعم  ةالصلاو  ٍريبك  ٍقمعب 
ـك» لمتلا  » ةيكي مـن ـ سالك تاو  ـ طخ ـر  بع ةد ميـر  ـ يقملا دود  ـ حلا جور مـن  ــ خلا

ةيحورلا تايناكمإلا  ما  ـ متإ ةروري  نإ صـ ـة .» نونيكلا  » ـى لإ ـل » عفب ما  ـ يقلا  » ـى لإ
لخادلا نمكي يف  ةداعسلا  ردصم  نأل  تابلطلا ، وأ  تاجايتحالا  لك  يغلي  ءرملل 

ٌعقاو ال كلذو  ةيمهوو ، ٌةرباعو  ةتقؤمو  ٌةينآ  انألا  ةداعس  رداصمو  ًامئاد ، نوكي  ثيح 
هترطفل ائيش  بلطت  ةيهلإلا ال  تاذلا  .ّيبيرجت  ٍلكشب  الإ  هنم  ققحتلا  متي  نأ  نكمي 
.دوجوم وه  ام  لكل  يساسألا  ردصملا  هنأ  ول  امك  ًامامت  ةَّيلكلا 

ةايحلا ديق  ىلع  ءاقبلل  ةيساسألا  ةيداملا  تاجايتحالا  نع  رظنلا  فرصبو  اذكهو 
ردصم فاشتكاب  يحورلا  يدحتلا  لثمتيو  يسح ، كاردإ  وه  زوعلا »  » نإف
لئاسو ءانثتساب  هنأب  ةحارصب  نيحجانلا  ءايرثألا  سانلا  نم  ريثكلا  فرتعي  .ةداعسلا 
امدنع مهلاح  هيلع  ناك  امم  ًةداعس  رثكأ  اوسيل  ساسألا  مهف يف  ةّيداملا ، ةحارلا 
اربوألل ةمئادلا  ةيبعشلاو  مئادلا  بذجلا  ناك  كلذلو  نيسلفم ، ًابالط  اوناك 

La) (1896 ينيشتوب ، « ) ةيميهوبلا »
.(Bohème Puccini، 1896

.فوخلا يعدتسي  امم  ٌةطورشم  ةّيصخشلا  ةداعسلا  نأب  تاذلا  / انألا لبق  نم  دقتعُيو 
ةعاجشلا ةلاح  يهف  يلاتلابو  فوخلا ، نم  ٌررحتم  ٌرمأ  وه  ءيش » بلط  مدع   » نإ

اأك ودبتو  يفتخت  مسج  كالتما »  » ةبغرلا يف ىتح  فاطملا  ةيا  يفو  ةعينملا ،
.يطخلا لاا  فاشكتسال  ادئاف  نم  مغرلا  ىلع  ٌءبع 
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يذلا يطخلا  دعبلل  ّيئاضف » ٌربس   » هنأ ىلع  دسجلا  ىلإ  رظنلا  نكمي  ّيلمع  ٍلكشب 
ىلع هعم  يهامتلا  مهو  ىلع  هب  قلعتلا  دنتسيو  .ةيلمعلا  يحورلا يف  روطتلا  دعاسي 

ىقرألا تالاحلا  رظن  ةهجو  نم  .ةايحلل  ٍرقتسمو  ٍردصمكو  تاذلا »  » هرابتعا
يذلاو .ةيلستلل  كلذكو  ةّيدودحمو ، ٍجاعزإ  ردصمك  مسجلا  ودبي  دق  يعولل 

عم يهامتلا  يفتخي  رمألا  ةيا  يفو  .ملستسي  نأ  ًاضيأ  كلذ  دعب  هيلع  بجوتي 
«. يل  » نم ًالدب  وه »  » هرابتعاب يوفع  ٍلكشب  يفتخي  مسجلا 

ةبغرلا لادبتسا 
اذه عبنيو  فادهألا ، قيقحتل  ٌةّيرورض  زفاوح  يه  بلطلاو  ةبغرلا  نأب  لقعلا  دقتعي 
ىلإ لوصولا  متي  .يروطتلا  ميدقلا  تاناويحلا  شُّطعت  ةأفاكم  ماظن  نم  داقتعالا 
نم ًالدب  نكلو  بلطلا ، قيرط  نع  سيل  يعولل  ىوتسملا 200  قوف  فادهألا 

حبصيف ةدارإلا ، لامعأ  نم  ٍلمعك  رايتخالاو  مازتلالاو  رارقلا  قيرط  نع  كلذ 
وه امك  أشنت  يتلا  تايولوألا  نيب  ةمءاوملا  ىلإ  يدؤي  امم  ًامهلم ، ٍذئدنع  فدهلا 
ىلإ ًةميق  تارارقلا  فيضت  .ةمواقملا  نع  ءانغتسالابو  ٍنافتب  يحورلا  لمعلا  لاحلا يف 
نكلو اهل  شطعتلا »  » يرورضلا نم  سيلو  فدهلا ، قيقحتل  مزاللا  دهجلا  ةيلمع 

.اهقيقحتل ةمزاللا  تايلمعلا  عابتا  ررقت  نأ  در 
اهريوصتب لقعلا  / انألا ماق  اذإ  أشنت  دق  يتلا  ةمواقملا  نع  يلختلاب  كلذ  ليهست  متيو 

«. تايحضت  » اأ ىلع 

ةبغرلا تالاح 
ىوتسملا كلذ  ميهافم  زِّزعت  ٍتاضارتفا  عم  يعولا  تايوتسم  نم  ىوتسم  لك  طبتري 
بذجلا نم  ٍةيئانث  ٍجاوزأ  لكش  ةَّيصصختلا  هذه  ذخأتو  ةمواقملا ، ببستتو يف 
.روفنلاو
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ةبغرلا ةيجاودزا 
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اركاش ةريفض  عم  يكيسالك  ٍلكشب  قفارتت  يتلاو  اهزييمت  نكمي  يتلا  عفاودلا  يه  هذه 
اإف لما  يفو  عساو ، ٍقاطن  ىلع  ايعامتجا  ًامعدو  ًالوبق  ىقلت  يهو  .ةيسمشلا 

تايلمعلاو .تاطابتراك  اهنع  يلختلا  بجي  عفاودو  فقاوم  لكش  ىلع  ىلجتت 
ةميظع ةجتانلا  ةأفاكملا  نكلو  رُّبدتلاو ، ريكفتلاو  لمأتلاو  دادعتسالا  يه  ةيرورضلا 
ةيتاذلا صئاصخلا  عضو  ديعت  يتلا  ةعقوتملا  ريغ  دئاوفلا  نم  ديدعلل  بابلا  حتفتو 
.ةايحلا قايس  نمض 

بضغلا عباسلا : لصفلا 
مييقتلا ١٥٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
ىلختي امدنعو  .ةماّده  ٍلامعأ  ىلإ  وأ  ٍةءاَّنب  ٍلامعأ  ىلإ  يدؤي  نأ  بضغلل  نكمي 

نوؤدبيسف شيعلل ، ٍبولسأك  فوخلا  ىلع  بلغتلل  ىسألاو  ةالابماللا  نع  سانلا 
نكمي اذكهو ، بضغلا ، ىلإ  هرودب  دوقي  يذلا  طابحإلا  ىلإ  ةبغرلا  يدؤت  .بلطلاب 

، ةيرحلا وحن  فاطملا  ةيا  نيمولظملا يف  عافدنال  زاكترا  ةطقن  لّكشي  نأ  بضغلل 
طيشنت ىلع  ةاواسملا  مدعو  ءاذيإلاو  يعامتجالا  ملظلا  نم  بضغلا  لمع  دقو 

يه تاكرحلا  نأب  ظحال  .عمتا  ةينب  ٍةريبك يف  ٍتارييغت  ىلإ  تدأ  ٍةميظع  ٍتاكرح 
.هتاذ دحب  بضغلا  سيلو  ةءانبلا  دئاوفلا  نع  ترفسأ  يتلا 

وأ ًءايتسا  ناك  ول  امك  نايحألا  مظعم  هسفن يف  مدقي  بضغلاف  كلذ  عمو 
نيذلاو لاعفنالا  ةعرسو  عبطلا  ةدحب  نوزاتمي  نيذلا  سانلا  دنع  ٍةايح  بولسأك 

نع ًالضف  ملظلا » يعماج   » نوحبصيو ءاردزالل ، ةطرفم  ٌةَّيساسح  مهيدل 
.ةمصاخملا وأ  ةبراحملا  وأ  لدجلا  وأ  ةسكاشملا 
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هتحت عقي  يذلا  ةقاطلا  لاجم  ىلع  ةطبحملا  ةجاحلا  نم  عبني  يذلا  بضغلا  دنتسيو 
صخشلل نكميو  تابغرلا ، ةيمهأ  ةغلابملا يف  نم  طابحإلا  جتني  ةبغرلا .) يأ  )

، ةيهاركلا ىلإ  ٍةلوهسب  بضغلا  يدؤيو  طبحملا ، لفطلاك  ًاظاتغم  حبصي  نأ  بضاغلا 
.صخشلا ةايح  تالاجم  عيمج  ّتحلا يف  ريثأت  هل  نوكي  يذلاو 

ًىوتسمك بضغلا  نكلو  رباع ، ٍلعف  ّدرك  عمتا  دوسي يف  ًالاعفنا  هفصوب  بضغلا 
فرا ــ عتملا يبل  ــ سلا ــة  قاطلا لقح  ةنميه  ىلع  ٌرشؤم  وه  يعولا  تايوتسم  نم 
ةَّيسا ـ سألا بناو  ـ جلا ـد  حأ .ا  ـ نألل ةهَّو  ـ شملا تارُّو  ـ صتلا ـس  كعي يذ  ـ لاو ـه  يلع

نأ يغبني  ملاعلا  نأب  تاعقوتلاو  ًاّيسجرن  ةهّجوملا  ـة  يملاعلا ةر  ـ ظنلا هيو هـو  ـ شتلل
ّينعم ريغ  وأ  ٍزكترم  ريغ  ملاعلا  نأ  امبو  هتاروصتو ، ءرملا  تابغر  عم  قفاوتيو  يعاري 

.نمزملا ءايتسالاو  طابحإلا  يه  ةجيتنلا  نوكتس  هتاذ  دح  ٍددحم يف  ٍدرفب 
دحلا دنع  ىتح  ةميتشلاو  ةناهإلاب  روعشلل  ٌةضرع  يهو  ةّيسفانت  ةّيسجرنلا  انألا 

ةَّيولوألا ضرتفت  يتلا  ةدايسلا  هسفن  ربتعي  انألا  رهوج  نأ  امب  زازفتسالا ، نم  ىندألا 
ام اذهو  اهلويم ، وأ  اابلط  ءاضرإ  نع  ًالضف  ااعقوت ، عم  قفاوتلا  وأ  قافتالاو 

ءايتسالا ىلإ  يدؤي 
مُّهجتلاب هنع  ريبعتلا  متيو  ًامامت  حطسلا  تحت  نماكلا  طيشتسملا  بضغلاو  نمزملا 

« مرصحلا  » ضاعتمالا فقاومب  وأ  سوبعلاو 
chip on the « » ّلغلا لمح   » وأ «، sour grapes»

ىلع ةفيعضلا  ةردقلا   » وأ « shoulder
.«hair trigger « » لمحتلا

ىلإ يدؤت  ًاديقعتو  ًاعانقإ  رثكأ  ٍةّيعامتجا  فقاوم  ذختي  نأ  اضيأ  بضغلل  نكمي 
مجاهي ادقان  تاذلا  بيصنتو  لصاوتم ، ٍلكشب  ّجتحملا  رود  نم  ًاقالطنا  فرصتلا 

ٍةينلع ٍةّيئادعك  توبكملا  بضغلا  رهظي  ّيرود  ٍلكشبو  ملا 
ُ
.نيرّوصت ءادعألا  بضغب 
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ءادتعالاب ىتح  وأ  كولسلا  يف 
، يدسجلا

رعاشم مكارت  عمو  ةّماعلا ، بغشلا  لامعأو  ةجطلبلا  لثم  ٍتارابع  نع  ًالضف 
ًةداع يف رهظت  يتلاو  ةمدتحملا ، وأ  ةَّيرودلا  بضغلا  تابون  أشنت  نأ  نكمي  ءايتسالا 
نع جتني  ام  ًابلاغو  لافطألا ، ىلع  ءادتعالا  وأ  ةَّيجوزلا  تاءاسإلاك  تاقالعلا 
نع ةعاطلا  ىلع  نيرخآلا  رابجإ  لواحت  ةَّيئادعلا  ةطرفم يف  ٌةيصخش  نمزملا  بضغلا 

مساب زَّيمم  ٍلكشب  كلذ  نع  مجانلا  ةايحلا  بولسأ  فصويو  ةنميهلاو ، ديدهَّتلا  قيرط 
«. فصاعلا »

بضغلل انألا  تايلآ 
يه ةَّيرهاظ  دادضأو  ةضقانتم  ٍجاوزأ  ىلإ  عقاولا  ةدحو  مسقت  يهو  ةَّيئانث  انألا  ةينب 

ٌةَّيساسأ ٌةَّلع  هذهو  تاريدقتلا ، نم  نوكتي  يذلا  رّوصتلا  نومضمو  جاتن  يلاتلاب 
هتايلمع نيب  ام  طلخي  لقعلا  نأب  حضوأ  يذلا  تراكيد  رظن  ةهجو  نم  لقعلل 

عم ( res cogitans رارقلا ، res interna ةنطابلا طايتحا   ) ةصاخلا ةيلقعلا 
ةيطغت تمت  (. ) res extensa/externa  ) اأ ىلع  ةعيبطلل  ةَّيجراخلا  ةَّيعقاولا 
لباقم ةقيقحلا  باتك  نم  لوألا  مسقلا  ٍعساو يف  ٍقاطن  ىلع  ةَّيساسألا  ةَّلعلا  هذه 
ةيئانثلا ةصاخلا  اهكرادم  ةَّيحض  يه  ًايلمع  ةيصخشلا  تاذلا  نإف  كلذلو  لطابلا .)
نوكي ثيح  مييقتلا 200  ىوتسم  تحت  بلاغلا  وه  دييقتلا  اذه  ربتعيو  .طاقسإلا 

يجراخلا ملاعلاو  ءارآلا )  ) ةيفطاعلا هتاروصت  نيب  اميف  قيرفتلا  ىلع  ٍرداق  ريغ  لقعلا 
ملاعلا ناكس  نم  ةئملا  نيعبسو يف  ٍةينامث  صقنلا يف  اذه  رثؤي  .ةَّيعقاولا  هتروص  ىلع 
.اكريمأ ناكس  نم  ةئملا  نيعبرأو يف  ٍةعست  يفو 

صخشلاف كلذلو  ّودع ، وه  انألا  مدخي  ام ال  لك  نأب  بضاغلا  صخشلا  ىري 
رشتنت يتلا  ةَّيفطاعلا  ةراثإلل  ٌةضرع  وهو  ّيعافد  ٍفقوم  وه يف  ًامئاد  بضاغلا 
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ططخم رظنا   ) لوألا ماقملا  يناويحلا يف  غامدلل  رسيألا  بناجلا  تايلآ  طيشنت  ةطساوب 
، غامدلا فئاظو 
، ءايت ـ سالاو ـب  ضغلا اه  ـ عبتي مه  ــ فلا ــى  لع ةرد  ــ قلا ءو  ة ســ ــ قلح ــل 9 .) صفلا

تاباجتسا ري  ـ ثتو ـم ، سجلا ما فـي  ـ علا يّدو  ـ لا ـيب  صعلا زاه  ـ جلا هّب  ـ نت ثـم 
نيلانيردألا ةدايز يف  عم  ( Cannon 1929 نوناك  ) رارفلا وأ  ةهجاوملا 

لعف درل  بضاغلا  صخشلل  ماعلا  يبصعلا  زاهجلا  ةئي  متت  اذكهو  .نوزيتروكلاو 
ةدايزب ( Selye 1978 يليس  ) يسفنلا طغضلل  ةباجتسالاو  يكيسالكلا  هيبنتلا 

، بلقلا تابرض  لَّدعم 
، ةيبلسلا رعاشملا  عفدب  انألا  عابشإ  متيو  .مدلا  طغض  عافتراو  مويدوصلا ، سابتحاو 

ًةمّعدم نوكت  غامدلا  ةنحْوَر  نأ  نيح  .ةايحلا يف  ديق  ىلع  ءاقبلل  ةّيبلسلاب  كسمتلاو 
رداصم ىلع  دمتعي  انألاب  هّجوملا  ّيناويحلا  رسيألا  غامدلا  نإف  ةيحورلا ، ةقاطلاب 

.ةّيروطتلا هتريسم  ءانثأ  ةَّيناويحلا  ةقاطلا 
سابتحا يدافت  ةيلوؤسم  بنجتتو  ءاطخألاب  فارتعالا  ىشخت  ةناكملا  تاذ  انألا 

( هل ىلعألا » انألا   )» يباقعلا ريمضلا  طاقسإ  وه  انألل  يسيئرلا  عافدلاو  .بضغلا 
نم فواخم  لكش  ىلع  هنم  فوخلا  شيعلا يف  نمو مث  يجراخلا ، ملاعلا  ىلع 
هنأش نم  يذلا  نزاوتلاو  قدصلاو  ةقيقحلا  ىشخت  ةبضاغلا  انألا  نإف  اذكهو  ماقتنالا ،
ىلع نيرخآلا  ةءاربل  رظنت  وأ  حفصلا  ركفت يف  يهف  كلذلو  اهتنميه ، نم  لّلقي  نأ 
قيقحت لجأ  نم  ٍبرح  ةحاسك  تاقالعلا  ىرت  بضاغلا  صخشلا  انأ  .ةنعل  اأ 

ءاردزالا فقاوم  نع  يلختلا  ةمواقمو  .ةَّيئادبلا  لاعفألاو  فقاوملاو  ةرطيسلاو ، ةنميهلا 
جيورتلا ىلع  لمعت  يتلاو  ةيبلسلا ، نم  ةعتملا  عزتنت  ّيصخش  ٍلكشب  انألا  نأل 
.اهزيفحتو يعولا 200  ىوتسم  تحت  اهمييقت  متي  يتلا  تايصخشلل 

ٌءاوس يف بضغلا  نوهركي  ىوتسملا 200  قوف  مه  نيذلا  سانلاف  كلذ  ضيقن  ىلع 
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، هل حايترالا  مدع  نودبيو  نيرخآلا  وأ يف  مهسفنأ 
تاقالعلابو لمعلا  قاطنبو  ةرسألاب  ًاّرضم  بضغلا  ربتعي  ةيعامتجالا  ةيحانلا  نمو 
.ةيصخشلا ةحّصلا  ىلع  هرارضأ  نع  ًالضف  ىرخألا ،

ودبي داقتنالل  ًةضرع  مأبو  ًايلخاد  فعضلاب  نورعشي  نيذلا  صاخشألل  ةبسنلاب 
هنأ ىلع  بضغلا  ربتعُي  ءايوقألا  سانلل  ةبسنلاب  هنأ  نيح  يف  ًةوق ، مهل  بضغلا 

ٌرادحناو جضنلا  ٌصقن يف  هنأ  ىلع  هيلإ  رظنُي  امك  ذَّبحم ، ريغ  لذتبم  ٌّيئادب  ٌفعض 
« ىوتسملا  » يف

ٌةَّيعامتجا ٌةينايبص  ٌةَّلزو  ةّطحنم ،» ٍةقبط   » نم هنأبو  ةجضان ، ريغ  ٌةَّينايبص  ٌةكرحو 
.ةلجخم
ملاعلا ٍءيش يف  ّيأ  زاجنإ  اهنكمي  ٍةَّيتاذ ال  ٍةفطاع  دَّرجم  وه  هتاذ  دح  بضغلا يف 

مدختسي .سفنلا  طبضو  لقعلا  مادختسا  متي  ام مل  ااذ  ءاقلت  نم  ّيلعف  ٍلكشب 
ىوس عقاولا  بلطتي يف  يذلا ال  رمألا  ةعاجشلل ، ٍليدبك  انألا  لبق  نم  بضغلا 

.مازتلالا وأ  ميمصتلا  وأ  مزحلا 
اهسفن راهظإل  يعواللا  ىعستو يف  ٍبضغب  خفنت  ةَّيئادبلا ، تاناويحلا  لثم  انألا 

وه ةلومأملا  اهتَّيرس  عفد  نأل  هسفنل  جوري  يذلا  وه  انألا  فقوم  .ةراَّبجو  ًةيوق 
ثبشتلا لالخ  نم  ًاريثك  هذه  ةيتاذلا  جيورتلا  ةيلآ  زيزعت  متيو  .اهسفن  ةفطاعلا 

ٍةيحان نم  أشني  يذلا  بنذلاب  روعشلا  لاطبإو  اهتياعرو  نئاغضلا  ريربتل  يضاملاب 
راردتسا ةطلاغم  ىلإ  راشُي  .ءرملل  ةَّيقيقحلا  عفاودلل  يتاذلا  قدصلا  نم  ىرخأ 

عقاو يضاملا يف  نأ  ةقيقح  ىلإ  عجري  يذلاو  ضفخنملا ، اهمييقت  ىوتسمب  يضاملا 
نسحأ يفو  طقف ، رضاحلا  فرعي »  » نأ ًاَّيلعف  ءرملل  نكمي  .ًادوجوم  دعي  رمألا مل 
ىوتحملا ةليصح  تسيل  ةقيقحلا  نأل  رباع  ٍرُّوصت  دَّرجم  وه  رُّوصتلا  اذه  لاوحألا 
.قايّسلا ةليصح  ًاضيأ  يه  لب  بسحف ، يطخلا 
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ةيريرس ريباعت 
ةَّيجوزلا تافالخلاك  ةرّمدم  ٍةيعامتجا  بقاوع  ىلإ  يدؤي  ام  ًابلاغ  لّصأتملا  بضغلا 

ـل معلا قا  ـ طن ــل فـي  صحي يذلا  بضغلاب  راجفنالا  ببستي  امك  .قالطلا  وأ 
ري ـ ثك ةرو فـي  ـ شملا ميد  ـ قتب ـح  صنيو ءادألا ، توا  ـ فتم يفي  ـ ظو ٍّلج  فـي سـ

باكترا رابتخال  نم  ٍطرشك  جالعلاب  ةمكحملا  بلا  ـ طت ًابلا مـا  ـ غو نا ، ـ يحألا مـن 
نأ ثاحبألا  رهظتو  .ةميرج  بضغلا  رابتعا  متي  امدنع  ًةصاخو  ةّينوناقلا ، تافلاخملا 

ءاقشألا عم  لكاشم  ىلإ  يدؤيو  ةرّكبملا ، ةلوفطلا  ةلحرم  ٌحضاو يف  ًةداع  طمنلا  اذه 
رمألا عمتا ، لبق  نم  ضفرلا  ىلإ  ةنمزملا  ةيناودعلا  يدؤتو  .ةساردلا  ءالمز  عمو 
.لتق ةميرج  عوقو  ىتح  رربيو  نمزملا  بضغلاو  ءايتسالا  رعاشم  نم  هرودب  ديزي  يذلا 

بارطضا  » مساب يريرسلا  ريبعتلا  ةايحلا يف  طامنأ  نم  ٍةعّونتم  ٍةعومجم  ىلإ  رظنيو 
ــن كمي ثي  حــ ّيد » ــ حلا ةيصخ  ــ شلا بارطضا   » كلذكو ةيلاعفنالا ،» ةَّيصخشلا 
ـب ضغلا ـر عـن  خآ ٌري  ـ بعت كا  ـ نهو .ًةه  ـ فات ود  ـ بت ٍرو  ـ مأل ظي  ـ غلا ةرا  ـ ثإ

نوكت يتلا  ةَّيبلسلا ،» ةيئادعلا  ةيصخشلا  بارط  ـ ضا  » ره فـي ـ ظي ّيرير  ـ سلا
ّيرود يف ٍناجيه  عم  ةمواقم ، لكش  ىلع  ةَّيئادعلا  نم  ٌعَّنقم  ٌلكش  اهيف  ةَّيبلسلا 

ةلوفُّطلا رمع  نم  ةيناثلا  نس  ىلإ  ةّيئادعلا  ةمواقملا  ةأشن  عجرت  .ّينلع  بضغ  ةئيه 
يه ةَّينلعلا  ةموصخلا  ةّيئادع  .نيتنسلا  رمعل  يكيسالكلا  مقرلا »  » هنأب حضتي  ثيح 

فُّرصتلاب ريمضلا  بايغ  اهل  حمسي  يتلا  ةَّيتابوكيسلا  تايصخشلا  تامس  نم  ٌةمس 
سفنلا طبض  ىلع  ةردقلا  فعض  ىلإ  يدؤيو  ةيئادبلا ، اهتيئادع  نم  ًاقالطنا  ينلعلا 

ىلع ةبترتملا  جئاتنلا  مييقت  ىلع  ةردقلا  مدع  ًاضيأ  كانهو  .ريخأتلا  لُّمحت  مدعو 
.اههاجت ةَّيلوؤسملا  لُّمحتل  وأ  ءرملل  ةصاخلا  لاعفألا 

تاعقوتلا قيقحت  متي  امدنع ال  أوسأ  ةديدَّشلا  ةَّيصخشلا  تابارطضا  حبصت  ام  ًابلاغ 
ىلإ انألا  ميخضت  ىلإ  ليمي  تاعُّقوتلا  قيقحت  نأب  تاقرافملا  نمو  ةعرسب ، بلاطملا  وأ 
نم ةَّيتابوكيسلا  تايصخشلاو  نيبضاغلاو  نيروبَّصلا  صاخشألا  ةاناعم  يهني  ٍّدح 
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ميخضت ىلع  لمعت  ٍسكاعم  ٍلكشب  اهنكلو  ًةداع ، دقتعي  امك  تاذلا  مارتحا  ّيندت 
ىلع ىربك  ةميخو  بقاوع  هل  ةيلخادلا  ةمظعلا  هذهل  يجيردتلا  قيقحتلا  .انألا 

نإ .اهيلع  ًاحوضو  رثكألا  لاثملا  ّيسجرنلا  ّيحيسملا  ةيغاطلا  ربتعي  يتلاو  عمتا ،
نم دّعصي  هنكلو  اهعمقي  وأ  بلاطملا  يضري  ةَّينانألا ال  تاعقوتو  ةَّيسجرنلا  ءاضرإ 
ىلع لمعي  كلذ  نم  ًالدب  هنكلو  ةَّيئادعلا  فقوي  ءاضرتسالاف ال  اذكهو  ةَّيئادعلا ،

.اهتيذغت
توملا ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  طابحإلاب  اهروعشو  هعابشإ ، نكمي  انألا ال  عشج 
ٍشويج نع  ًالضف  ءايربألا ، نييداعلا  نينطاوملا  نم  نييالملل  ةمحرلا  ميدع  يفُّسعتلا 

.اهلمكأب ٍبوعشو 
« نيجئاهلا  » لبق نم  ءامدلا  كفس  ةجئاهلا مت  ةبضاغلا  ةيداعملا  انألا  ءاطغ  تحت 

انرصع نييجمهلا يف  نيبراحملا »  » لبق نم  كلذكو  ةميدقلا ، روصعلا  ةمحرلا يف  يميدع 
ةيعجر ةيمزيفاتأ  يه  ءامدلا  كفسو  هركلا  / بضغلا اذهل  ةقيمعلا  روذجلاو  يلاحلا ،

« وه « ـ لا )
Freud»s «Id» ديورف سوتاناث ل ـ ةزيرغو 

ةخفتنملا انألا  (. and instinct of Thanatos
وأ قطنملا  وأ  بابسألا  لالخ  نم  نسحتلا  نم  كلذكو  عقاولا  رابتخا  نم  ٌةدّرجم 

.ةينالقعلا
، ةياعدلاب ءامدلا  كفس  نم  عابشإلا  ٌعراب يف  رسآلا  روضحلا  وذ  يحيسملا  دئاقلا 
ـا نألا نو يفـه  ـ كت يذ  ـ لا ـع  متا وأ  ةطلسلا  رارقإ  وه  رشنلل  يسفنلا  ريسفتلاو 

.دو ـ شحلا ـة  قفاومب ًةرو  ـ مغم ـد  يورف ـب  سح ريم ) ـ ضلا  ) ةيكي ـ سالكلا ـا  يلعلا
ٍةرزجم ءانثأ  ةلصقملا  مادختساب  ينامورلا  ملا 

ُ
دَلتج ًايخيرا فـي  ـك تـ لذ ـى  لجتيو

هادبأ يذلا  لئاهلا  دقحلا  وأ يف  .ناريثلا  ةعراصم  ةبلح  وأ يف  ايروشنم ، نييندملل يف 
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روتاتكدلا عقوم  نإ  .مهريغو  رلته ، فلودأو  وام ، سيئرو  ، Pol Pot توب لوب 
، يعواللا نم  انألل  ةيئادبلا  يعواللا  بناوج  نم  ئشانلا  ةمظعلا  نونج  عزتني 
(، ميظعلا دئاقلا  رصيق ، نورين ،  ) هللا يه  اأب  ّيمهولا  اهداقتعا  وه  انألا  رهوجو 

باصتغا نإف  ةيهانتماللا  ةمحرلا  يه  ةيهولألا  ةقيقح  نأ  نيح  هنأ يف  يه  ةقرافملاو 
بلطتي .ةمحرلا  ضيقنو  توملاو  ةلئاهلا  ةوسقلا  ببستي يف  لياحتلاب  اهتلطس 

رظني ةبضاغلا  ةيصخشلل  عئاشلا  ريبعتلاف  يلاتلابو  تارربملا ، دوجو  نمزملا  بضغلا 
نم لمعيو  ملاظملا ، ةياعر  ىلع  لمعي  يذلا  يكيسالكلا  ملظلا  عماج  هيلإ يف 

.ءادعلا ريربتل  ملاظملا  عمج  ىلع  ةمظعلا  نونج  عُّسوت  لالخ 
جمارب لثم  ناميإلا ، ىلع  ةمئاقلا  ءافشتسالا  تاعومجم  هنأ يف  ركذلاب  ريدجلا  نمو 
نكمي ٍءيش  دوجو  مدع  اهدافم  ةَّيساسأ  ٌةلوقم  كانه  ةرشع ، اتنثالا  تاوطخلا 

خيراتلا نم  ةفئاز  ٍتافيرحت  ركذت  نأ  ًاضيأ  انألا  بحتو  رربملا ،» ظيغلا   » هتيمست
.اهفُّرطت ريربتل 
ثحبلا تاكرحم  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) اهاغتبم دجت  كرادملا  نأب  ٌةطيسب  ٌةلوقم  كانه 

ذقنملا ىقبي  يخيراتلا  غّوسملا  رشنو  ّينأتملا  نالعإلا  نإف  اذكهو  تنرتنإلا ،) ىلع 
ةمس يه  هذهو  .اايرحو  بوعشلا  ةايح  باسح  ىلع  روصعلا  رم  ىلع  يتاَّذلا 
نأب يدناغ  امتاهملا  لبق  نم  ظحول  امك  .نينسلا  فالآل  ةرمتسملا  ةينيدلا  ةيهاركلا 

ةَّيساي ـ سلا ةطلسلا  نإف  اذكهو  ىمعأ ، هلمكأب  ملاعلا  لعجي  نيعلاب  نيعلا  أدبم 
، ءايت ـ سالاو ـب  ضغلاو ةَّيهار  ـ كلا ـر  شن رارمت  ـ سا ـى  لع مو  ـ قت نيفر  ـ طتملا ةدا  ـ قلل

حضاو ٍلكشب  مالسلا  ربتعُي  ملا 
ُ

ةسَّيس تا  ـ كرحلا هذه  ةب لـ ـ سنلابو ملا ، ـ ظملا عي  ـ مجتو
ىوتسم دنع  تقلطنا  يتلا  تافرع  رساي  ةمهم  ةبقارم   ) اهل لمتحملا  ربكألا  ديدهتلا 

مييقتلا 440
سوردم ٍلكشب  ةيهاركلاو  ةضراعملا  ءارآلا  رشن  مييقتلا 65 .) ىوتسم  دنع  تهتناو 

ةقروب بعللا  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ريبعتلا ةَّيرحل  ٌبيرختو  يبلَّسلا  بناجلل  ٌلالغتسا  وه 
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(. كلذ ىلإ  امو  رمعلا ، وأ  ةَّيعامتجالا  ةقبطلا  وأ  سنجلا ، وأ  قرِعلا ،

بضغلا زواجت 
ىلع هيلإ  رظنيو  ٌتقؤم  ٌجاعزإ  وهو  يداعلا ، صخشلل  ةبسنلاب  ًةَّرضم  بضغلا  ربتعي 

، ةرفغملل دادعتسالاو  بحلاو  لوبقلاو  ةفأرلا  وه  بضغلل  حضاولا  قايرتلاو  ماَّده ، هنأ 
: ةيلاتلا ةَّيساسألا  فقاوملاب  ميلستلل  دادعتسالا  بضغلا  زواجت  بلطتيو 

«. ملظلا  » فازنتساو ةنمزملا  ءايتسالا  تالاح  ءاوتحا  -  1
قافتالاو ةحارلا  تاعقوت  لمشت  يتلا  تاقالعلاو  ملاعلل ، ةيعقاولا  ريغ  تاعقوتلا  -  2
.اهريغو لاثتمالاو ، ناسحتسالاو 

نم ًالدب  تاذلا  رييغت  ىلع  زيكرتلاو  ةايح ، بولسأك  ةَّيتاذلا  ةَّينانألاب  ميلستلا  -  3
.ملاعلا رييغت 
سفنلا نع  ةيناثلا ) رمع  نم   ) ةيقبتملا ةيلوفطلا  تاعقوتلل  مالستسالا  ةبغرلا يف  -  4

هللا ينحَنَم  ، » لاثملا ليبس  ىلع  لمتكم ، ريغ  لكشب  كردملا  ملاعلا  نعو  نيرخآلاو 
يتلا ءايشألا  رييغتل  ةعاجشلاو  اهرييغت ، يتعاطتساب  يتلا  ءايشألا  لوبقل  ةنيكسلا 

(. ةوطخ جمانربل 12  ًاقفو   ») اهنيب اميف  قرفلا  ةفرعمل  ةمكحلاو  اهرييغت ، يننكمي 
ٍلكشبو جضنلل  اهعاضخإو  ةيلخاد  ةيلوفط  فقاوم  راضحتسال  ةيلوؤسملا  لمحت  -  5

، ردصلا جلثت  يتلا  تايلمعلا  نم  ديزملل  ّيرهوج 
.نيرخآلاب مامتهالاو  نزاوتلاو  ببسلاك 

، نورخآلا هيلع  نوكي »  » ام لوح  سيل  بضغلا  وأ  ءايتسالا  نأ  ةظحالم  -  6
ءامرك اوسيل » : » يأ  ) هيلع نونوكي » ال   » ام لوح  نكلو 
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، نعرأ لب  ًارذح ، سيل » و« نيينانأ ، لب  نيينانأ  ريغ  اوسيل » و« ءالخب ، نم  ًالدب 
(. خلا
ٍةريبك ٍةبسن  دنع  عجري  يذلا  أطخلا  عوقولا يف  ةَّيناكمإو  رشبلا  ةيدودحمب  لوبقلا  -  7

.يتاذلا قدصلاب  مهعتمت  نع  ّيقلخ  ٍزجع  ىلإ  سانلا  نم 
امع ال يلختلل  دادعتسالاو  يلخادلا  قدصلا  بضغلا  نع  يلختلا  ةيلمع  بلطتت 

.سفنلا ة بــ ــ قثلاب اهلادبت  ــ ساو ساسألا  قيبطتلل يف  ٍلباق  ريغو  ةهازنلاب ، عتمتي 
»؟ ـك لذ ــد  عب اذا  ــ مو  » ــة يلمع ةدافت مــن  ــ سالا ىر هــي  ــ خأ ٌة  ــ يلمع كا  ــ نهو
.هللا ىلإ  ًةليحتسم  ودبت  يتلا  تاهويرانيسلا  ءر عـن  ـ ملا لزا  ـ نت ـل  ثمت ـي  تلاو

باوّصلاو ينافتلا  يه  بضغلا  نم  ريثكب  ىوقأ  ُّدعت  يتلا  ةيضيوعتلا  فقاوملا 
انألا نأ  ةظحالم  ًاضيأ  ديفملا  نمو  .حماستلاو  لُّمحَّتلاو  نانتمالاو  عضاوتلاو 
ةَّيناويح صئاصخ  عم  عنطصملا ، مراعلا »  » بضغلا ىلع  ًةنمدم  تحبصأ  ةيلخادلا 

امب يجذومنو  ٍحجان  رود  طمن  رايتخا  ءرملل  نكمي  ًاضيأ  ّيوبرت  ٍلكشبو  خفنلاك ،
نوكي ءرملا ال  .ةهازنلاو  ةراهملاو  مازتلالاو  ميمصتلا  لثم  تافصلا ، كلت  عم  قفتي 

صخشلا ىلع  بجوتي  هنإف  يلاتلابو ، .حاجنلا  ةاكاحمب  لب  مَّذلاو  دسحلاب  ًاحجان 
.هّومنو هملعت  ةرتف  لالخ  هنادقف  ام مت  ضيوعتل  يضاملا  ىلإ  عجري  نأ  بضاغلا 

ضارتعا
ةضقانتم ٍتايجاودزا  ىلإ  يدؤت  تالاحلا  نإف  ىرخألا  تايوتسملا  عم  لاحلا  وه  امك 

دادعتسالا .تارّفنملا  ةمواقمو  بذجلا  سامغنالل يف  ةرباعلا  ةعتملا  نع  لزانتلا  بلطتت 
ىلع يحورلا  ومنلا  حلاصل  ىدملا  ريصقلا  يتاذلا  سامغنالا  نع  لزانتلا  نم  نّكُمي 

.ليوطلا ىدملا 
بضغلا تايئانث 
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رخفلا نماثلا : لصفلا 
مييقتلا ١٧٥) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
سفنلاب ةقثلا  ةدايزو  ىوتسملا ، اذه  مهغولب  دنع  ةَّيباجيإلا  نم  ديزملاب  سانلا  رعشي 

نم ىندألا  تايوتسملا  اهنم يف  ةاناعملا  متت  يتلا  مالآلا  عيمجل  يفاشلا  مسلبلا  يه 
روعشلا نم  وأ  راعلا  نم  ةيافكلا  هيف  امب  ٌررحتم  ريبك  ٍدح  ىلإ  رخفلاو  .يعولا 

ـر خفلاو ـة ، لئاه ٌةزف  ــر قـ بتعي سأ  ــ يلا ءا مــن  ــ قترالا نأل  ــك  لذو فو  ــ خلا وأ  بنذلاب 
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هنأ الإ  ًايعامتجا ، عيج  ـ شتلاب ـى  ظحيو ةد  ـ يج ٍةعم  وذ سـ ـًا  مومع ـو  حنلا اذ  ـى هـ لع
ىوتسملا 200 نود  هئاقبل  يفكي  امب  ٌّيبلس  يعولا  سايقم  ةطيرخ  انل  نيبت  امك 

.ايندلا تايوتسملا  ضيقن  ىلع  ًاديج  ودبي  يذلا  هدحو  رخفلاف  اذكهو  جرحلا ،
دمتعي هنوك  داقتنالل  ٌةضرعو  ٌّيعافد  وهف  طوقسلا ،» لبق  ثدحي  رخفلا   » نأ امب 
.ىندأ ٍتايوتسم  ىلإ  ٍئجافم  لكشب  اودب  ردحني  نأ  نكمي  ٍةيجراخ  ٍفورظ  ىلع 

هطاقسإ نكمي  هنأل  ًافيعض  رخفلا  ىقبيو  موجهلل ، ًةضرع  ةخفتنملا  انألا  نوكت  امك 
، راعلا ىلإ  هساسأ  نم 

.رخفلا نادقف  نم  فوخلا  لعشي  يذلا  ديدهتلا  وه  اذهو 
، ةميخو بقاوع  ىلإ  ًايدؤم  ةيفئاطلا ، ةراثإو  ماسقنالاو  قاقشلاب  رخفلا  ببستي 

اهضعب شويجلا  ينفت  هلجأل  يذلا  رخفلا  لجأ  نم  يدايتعا  ٍلكشب  ناسنإلا  توميو 
بُّصعتلاو يسايسلا  باهرإلاو  ةينيدلا  بورحلا  تسيلو  مظتنم ، ٍلكشب  ضعبلا 

يتلا ةيهاركلاو  رخفلل  ًانمث  الإ  ابوروأ  طسوو  طسوألا  قرشلا  ةقطنمل  عّورملا  خيراتلاو 
.اهيلإ هتَّمرب  عمتا  عفد  متي 

يفف ومنلا ، دّيقت  ٌصئاصخ  يهو  راكنإلاو ، ةسرطغلا  وه  رخفلل  ّيبلسلا  بناجلا 
بويعلا وأ  ةيفطاعلا  لكاشملا  نأل  ًاليحتسم  نامدإلا  نم  يفاعتلا  نوكي  رخفلا  ةلاح 

نإف اذكهو  رخفلا ، ببسب  يه  اهتَّمرب  راكنإلا  ةلكشمو  ةضوفرم ، نوكت  ةيصخشلا 
رخفلا حيزت  يتلا  ةيقيقحلا  ةطلسلا  ىلع  ذاوحتسالا  نم  ًادج  ةريبك  ٌةلتك  وه  رخفلا 

.ةيرابتعالاو ةيقيقحلا  ةناكملا  عم 

شاقن
رشع انثا  ةبارق  رعشي  .ةداعسلا  ةبرجت  شيع  هعم  عفتري  يعولا  ىوتسم  عفترا  املك 

ىوتسم ىلع  نكلو  بضغلا ، ىوتسم  دنع  مايح  ةداعسلاب يف  سانلا  نم  ةئملا  يف 
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رخفلا يف ىقبي  كلذ  عمو  ةئملا ، نيرشعو يف  نينثا  ىلإ  ةبسنلا  هذه  عفترت  رخفلا 
هتيساسح نع  ٌمجان  كلذو  فوخلاو ، بضغلا  لاح  كلذ  هلاح يف  يعافد  ٍفقوم 

ةلتكلا عابشإ  رخفلل  نكمي  .اهنع  عافدلاو  هفقاوم  ةيامح  بلطتت  يتلا  ةيرهوجلا 
.اهتعانم ببسب  فوخلا  ءارو  فقت  يتلا  ةعاجشلا  نم  ٍةبلص  ٍةّيضرأ  ىلإ  لاقتنالل 

ريدقت يلاغت يف  انألا  نأ  اهتعنامم يف  رهوج  وه  رخفلا  نع  مجانلا  انألا  خافتنا 
عم لعافتلاو  ءاقبلاو  لمعلل  ٍليلدك  اهتميق  باسح  ئطخي يف  كلذو  اهتيمهأ ،

.نيرخآلا
نإف اذكهو ، .عقاولا  ىلع  سيلو  اهيف  ٍغلابمو  ٍةمخضم  ٍءارآ  ىلع  رخفلا  رورغ  دمتعي 

.ةرقتسم ريغ  ٍتايضرف  تاذ  ٍءارآ  ىلع  زكتري  يذلا  نيكمتلا  نع  ثحبت  انألا 
، حجانلا زاجنإلا  ىلع  ةرباعلا  ةيتاذلا  ةأفاكملا  ةمدخ  مدقي  ّيلمع  ٍلكشب  رخفلا 

ناسحتسا لالخ  نم  ةلوفطلا  ةلحرم  اهملعت يف  َّمت  ٌةيداع  ٌةباجتسا  وهف  كلذبو 
ماظن هنوك  نم  ًاقالطنا  اذكهو  نسحلا ، كولسلا  ءاقل  تآفاكملا  مهميدقتو  نيدلاولا 

نأب انألا  ضرتفي  امدنع  أطخلا  عقيو  تافاقثلا ، لدابتو  جضنلا  لّهسي  وهف  ةأفاكم 
ىلإ يدؤي  اذهو  هسفن ، كولسلا  ةأفاكم  نم  ًالدب  انألا »  » وه هتأفاكم  تمت  يذلا 
ىلع لوصحلا  فدهل  ًةعبات  هل  ًاقفو  لاعفألا  لعجي  يذلا  باجعإلا  ةأفاكمل  يعسلا 

ـة، توافتم ٍتاجرد  نيغلا بـ ـ بلا ــم  ظعم زيفحتلا يف  طمن  رثؤي  .ناسحتسالا 
تاذ ـ لا ةأفا  ـ كم ـع  قتو يجيرد  ـ تلا ـج  ضنلا ًالو مـع  ـ بقم ـط  منلا اذ  حب هـ ـ صيو

نم ليلقتلا  متي  جضنلا  ديازت  عمو  اهيلع ، ةيوضنملا  ريياعملاو  ـل  هألا ةطل  ـى سـ ضتقمب
ءرملا ايحي  كلذ  دنعو  يتاذلا ، ناسحتسالا  اهلحم  لحيو  مهلوبق  وأ  نيرخآلا  ءارآ  ةيمهأ 

رابتعا نم  مغرلا  ىلع  ًاجضن  رثكألا  تايوتسملا  .ةيلخادلا يف  ريياعملل  ًاقفو  ةايحلا 
، ًافيطل ًارمأ  نيرخآلا  ناسحتسا 

شيعلا َّيلع  بجي   » ةعئاشلا ةلوقملا  درو يف  امك  ةَّيربجلا ، تايكولسلا  نم  سيل  وهف 
«. يسفن عم 
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يعامتجالا رخفلا 
كلمتلا قيرط  نع  اهريباعتو  ةَّيعامتجالا  ةروصلا  ىلع  رخفلا  دمتعي  ام  ًابلاغ 

ىلع اهزومرو  ةيعامتجالا  ةلاحلا  لمعت  .كانه  ىلإ  امو  ةورثلاو ، باقلألاو  ةَّيبعشلاو 
دقو حاجنلل ، ا  ةصاخلا  ةيتاذلا  اهصئاصخ  اهيدل  يتلا  ةيعرفلا  تافاقثلا  زيفحت 
ءيش َّلك  اذه  لمشي 
ناونع ىلإ  ةفاضإلاب  مهفرعت » نيذلا  صاخشألل   » سابللاو ةغللا  بولسأ  نم  ًءادتبا 

.كالمأ نم  كلذ  عبتي  امو  تارايسلاو ، لزنملا  مجحو  ةماقإلا 
الإ ةّيقبط  ٌتاعمتجم ال  ًايرظن  يه  ىرخألا  تايطارقوميدلاو  اكيرمأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
يتلا رومألا  دحأ  يهو  ّيوق ، ٌعقاو  يه  ةيلمعلا  ةسرامملا  ةيعامتجالا يف  ةقبطلا  نأ 
ٍةفاقث لك  .سنجلاو  رمعلا  نم  ربكأ  ٍلكشب  ضعبلا  مهضعب  سانلا يف  اهظحالي 

تا ــ جرخملا و« « ins تالخد ــ ملا  » صا مــن ــ خلا يفين  ــ صتلا اهماظن  اهل  ٍةيعرف 
، تازايتمالاو راودألا  ةقيقد فــي  ــ لا قور  ــ فلا ره مــن  ــ ظي ا  اذ مــ ــ هو تاقبا ، ــ طملاو « outs

ٍةجيتنك اهنع  ةبترتملا  تامازتلالاو  تآفاكملا  عم  تاعُّقوتلاو ، تاَّيلوؤسملا  نع  ًالضف 
ةطشنألا ضعب  نع  ّيئاقلت  ٍلكشب  ميقلا  أشنت  نأ  نكمي  .دّقعملا  ماظنلا  تازفحمل 

امو ثيدحلاو ، كولسلا  نم  ٍطامنأو  ةّيصخشلا ، تامّسلاو  ميلعتلا  لثم  تازيمملاو ،
ةصاخلا ةَّينمضلا  هزومر  ًاضيأ  هيدل  ام  لك  وه  ةَّيعرفلا  تافاقثلا  نمض  هفينصت  نكمي 
.ةلوبقملا
نومضم ددحي  ام  ًابلاغو  ةياغلل ، ٌديدش  ةيعرفلا  تافاقثلل  يعامتجالا  طغضلا 

رخفلا ىلع  رثؤتو  لشفلا  وأ  حاجنلا  ددحت  يتلاو  اهتحت  ةيوضنملا  ةَّيكولسلا  طامنألا 
يذلا هتاذ  يكولسلا  طمنلا  نوكي  دقو  .ةكردملا  ةيعامتجالا  ميقلاو  تاذلا  مارتحاو 

ضفرلاو يف لشفلا  ًاببس يف  ةّيعرفلا  تافاقثلا  ىدحإ  حاجنلا يف  وأ  لوبقلا  يقالي 
امدنع : » روثأملا لوقلا  نم  ةمكحلا  ذخأن  نأ  مئالملا  نم  هنإف  اذكهو  ىرخأ ، ٍةفاقث 
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ٌةَّيعرف ٌتافاقث  كانه  نأ  تاقرافملا  نمو  نامورلا .» لعفي  امك  لعفا  امور ، نوكت يف 
.نيرخآلا عم  ةمجسنملا  ريغ  ةزَّيمملا  اهصئاصخل  لاثتمالا  ىلع  دّدشت 

فقاوملا عم  كباشتت  يتلا  ةبوتكملا  ريغ  ةيتاذلا  ةَّيرهوجلا  اهتفسلف  ٍةّيعرف  ٍةفاقث  لكل 
نمضو ٍةضرتفم  ٍفادهأو  ٍميق  وحن  ٌةهَّجوم  اأب  اهفصو  متي  يتلا  ةَّيدئاقعلا  مظنلاو 
همييقتو هنع  ريبعتلا  متي  دَّدحم  ٍقايس  نمض  اذه  لك  عضو  متيو  .تارايخلا  نم  ٍلاجم 

نم ٍلاجم  ةنميه  تحت  يّلكلا  لاا  هيف  نوكي  يذلا  يعولا  نم  روطتم  ًىوتسمك 
ًارورجم يدرفلا  يعولا  اهيف  حبصي  يتلا  ةيوقلا  نكلو  ةَّيئرملا  ريغ  ةباذجلا  ةقاطلا 

ٍتاراشإ قيرط  نع  هتظحالمو  لقحلا  دوجو  ىلع  فرعتلا  متيو  .هيلع  ًانميهمو 
حبصت يتلا  ةَّيسفنلاو  ةَّيفطاعلاو  ةَّيكولسلا  فقاوملاب  كلذ  نع  ريبعتلا  متي  امك  ٍةَّيفخ ،
ٍتارابعك فقاوملا  رهظت  اذكهو  تاعقوتلاو ، تاضارتفالا  نم  ًاحضاوو  ًايئرم  ًامجعم 
.يعولا نم  ٍةدَّدحم  ٍتايوتسمل  ٍةحضاو  ٍةلزتخم 

ةوقلل يف ًاردصم  ربتعي  ةقثلاو  تاذلا  مارتحا  نم  ضيقنلا  ىلع  رخافتلا  نأ  نيح  يف 
ىلع عمتا  ًايعامتجا يف  ًاقئاع  لّكشي  ماع  ٍلكشب  هنإف  ةَّيعرفلا ، تافاقثلا  ضعب 

نوكي نأ  ىلإ  يصخشلا  قُّوفتلا  ليميو  ُّربكتلاب  رخفلا  نع  ريبعتلا  متي  .ريبك  ٍقاطن 
، هفاتلا ينمضلا  اهقوفتب  رورغ  اأ  ىلع  اهرابتعا  ببسب  ًةّيئادع  ةَّيعامتجا  ًةلاح 

«(. ةبخنلا  » وأ ًايسايس » حيحصتلا   » دصقأ )
مه ةنراقملا ، ليبس  ىلع  نيرخآلا  نأب  ينعي  ام  وهو  سفنلاب  باجعإلا  وه  رخفلا 
متي ام  ناعرس  عاَّدخلا  رهظملا  اذه  ةَّيفافش  .ًةبترم  وأ  ًةميق  ُّلقأ  وأ  ًانأش  ُّلقأ 

.ًايعامتجا ًةئيسو  ًةجرحم  ًةمس  هنوربتعي  نيذلا  ًاجضن  رثكألا  سانلا  لبق  نم  اهفاشتكا 
عمتا يفو  نيرخآلا  ءايتسالا يف  ريثي  ةزيمملا » ةيصوصخلا   » لثم ينانألا  رخفلا 
جضانلا حاجنلا  نأل  ًاقح  نيحجانلا  سانلا  لوبق  متي  لباقملا  يفو  .ماع  ٍلكشب 
.قوفتلا نم  ٍّوج  ةدايس  نم  ًالدب  نانتمالاو  عضاوتلا  عم  بحاصتي 
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يبلسلا بناجلاو  هحوضو ، ةَّدشل  كلذكو  داقتنالل  ًةضرع  هنوكل  ًارظن  ٌنوصم  رخفلا 
.ماقتنالاو دقحلاو  ةيهاركلا  نم  بقاوع  نم  اهل  امو  ةريغلاو ، سفانتلاو  دسحلا  وه  هل 

ًاديد ةقيقحلا  ةيمهأ  ىري يف  يذلا  يسجرنلا  اهرهوج  نم  عبنت  رخفلا  ةشاشه 
تانراقملا وأ  لامهإلل  ةيساسحلا  رورغلا يف  ببستي  اذكهو  ةناكملل ، ًاينمض  انادقفو 

ئشانلا ءادعلا  عم  يعامتجالا  ةمظعلا  نونجو  مُّجهتلا  نم  فوخلا  ىلإ  يدؤت  يتلا 
ةمزالتم ًايعامتجا يف  ليملا  نع  ريبعتلا  متي  .ًاَّينلع  حبصي  ام  ناعرس  يذلاو  هنع 

«. اكيرمأ هرك   » ةمزالتم لاحلا يف  وه  امك  حاجنلا ، ةيهارك  وأ يف  دئاقلا » هرك  »
مهدسح لافطألا يف  دنع  ةّيسجرنلا  نم  يبلسلا  بناجلا  اذه  نع  ريبعتلا  متيو 

ــل بق زي مــن  ــ متملا ءادألا  ةيرخسلا مــن  رهظيو يف  مهفص ، نيزئافلل يف  ماداعمو 
ةَّيفا ـ قث ريبا  ـ عت ةَّي  ـ سجرنلا ءاد  ـد عـ جيو .بيتر  ـ تلا مه فـي  ـ نوعبتي نيذ  ـ لا بال  ــ طلا
تفلو ةيلام  وأ  ةَّيسايس  بساكم  قيقحتل  اهلالغتسا  ـم  تي نأ  ـن  كمي ةد  ـ يفم
ةَّيتاذلا ةَّيلخادلا  عفاودلا  نم  أشني  ريهاشملا  ةضهانم  ءادع  نأ  يه  ةقرافملاو  هابتنالا ،
.ةرهشلل يعسلل 

همعدو ةرمتسملا ، ةيذغتلا  ىلإ  هتجاح  يه  رخفلا  ىلع  ةَّينبملا  ةَّيتاذلا  ةيمهألا  ةبقاعو 
تابلطتمب ءافولا  ىلع  بترتي  يذلا  لامكلاو  ةَّيلكلا  زجعو  يلخادلا  كشلا  ضيوعتل 

ةَّيئادعلا ةريغلا  هبهلتو  ديدهتلاب  رعشي  يسفانتو  ساسح »  » ٌعوضوم رخفلا  .ةهازنلا 
وه رخافتلاف  كلذلو  نيرخآلاب ، مامتهالا  وأ  ةَّيعامتجالا  عاضوألا  ىلع  مكارتت  يتلا 

ءازهتسالاو مُّكهتلل  ًايتاذ  ددحملا  رخاسلا  مادختسالل  عفادلا 
ةعمس نم  لينلاو  ةماعلا  تايصخشلا  ةمجاهمل  ةلماكلا  ةعانصلاو  ضرتفملا ، ءاجهلاو 

.نيريهشلا ةداقلا 
كيكشتلا يف تاكحاممل  ًالاجم  ةياغلل  ٍحضاو  ٍلكشب  تنرتنإلا  ةكبش  تحبصأ 

زايحنا مدعل  ًارظن  يأرلا .»  » مساب هنع  َّربعملا  ةيسجرنلا  خافتنا  لثمي  ام  وهو  ةهازنلا ،
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ةللضمو ًةداح  نوكت  ةَّيريبعتلا  اهلاكشأ  نإف  ةّماتلا ، ةقيقحلا  ىلإ  ةيسجرنلا  انألا 
.ةياغلل ٍضفخنم  ٍمييقت  ىوتسم  دنع  عقت  يهف  كلذلو 
بقاوع ةياهنلا  بذجت يف  ةفافشلا  ليخأ  بعكو  ةعشج ، ةروخفلا  ةيئادبلا  انألا 

كاذو خيراتلا ، ىربكلا يف  تايكيسالكلا  نم  ديدعلل  ًةمس  ُّدعت  يتلا  ةسرطغلا ،
بابسأل عمتجملل  هل  ىثري  ٌتعن  وه  طوقسلا » ليبق  ثدحي  يذلا  رخفلا  »
.خيراتلا دهشي  امك  لايتخالا ،
مجسنت رخفلا  لاكشأ  ضعب  نإف  ةيرشبلا ، انألا  نع  ٍريبعتك  رخفلا  راشتنال  ًارظنو 

، ّيدا ـ يتعا ٍلك  ــ شب لو  ــ بقلاو ناسحتسالا  عم  ىتح  وأ  يعامتجالا  لوبقلا  عم 
ـة يرح  » اه ـ نأ ـى  لع ةدد  ـ عتملا اهريبا  ـ عتب يصخ  ـ شلا يأر  ـ لا ـة  لاح ـا هـي  هزربأو

ًءادتبا ٍءيش  لك  ينمضلا  لوبقلا  نم  ضافضفلا  ناو  ـ نعلا اذ  رر هـ ـ بيو ري ،» ـ بعتلا
يأرلا صُّحفت  متي  امدنعو  ءارتفالا ، نم  ٍةفلتخم  ٍلاكشأب  ًءاهتناو  ةميسجلا  ةغوارملاب 

تفيضأ ٍةركف  دَّرجم  نم  رثكأ  سيل  هَّنأب  هسفن  نع  فشكي  هنإف  انألل  ًةفيظو  هفصوب 
ةَّيتاذلا اهتيمهأ  نم  ًاقنور  تبستكا  ةركف  وه  يأرلا  ييأر .»  » األ ةيتاذ  ٌةّيمهأ  اهيلإ 
.عئاقو وأ  ٍقطنم  وأ  ٍببس  دَّرجم  هنوك  نم  ًةيبذاج  رثكأ  حبصي  كلذلو 

هليثمت متي  يذلا  فقوملا  ريربت  لجأ  نم  تاباطخلاب  يأرلا  غيوست  متي  ام  ابلاغو 
ٍرداق ريغ  هنأل  يطخلا  ريغ  لاا  بجشي  يذلاو  مييقتلا 160 ،) ىوتسم   ) كشلاب

رومألا مهف  ىلع  ةردقلا  نود  ةيرطفلا  ةروخفلا  انألا  ةيسجرن  لوحت  .همهف  ىلع 
يذلا يداملا  يطخلا  لازتخالا  ىلع  رصتقي  ىوتسملا  اذه  دنع  قطنملاف  كلذل  ةدَّرا ،
هذهو هنع ، ديزي  امو  ىوتسملا 500  نم  ًارابتعا  يعولا  تايوتسم  ةقيقح  يفني 

(. ةماع ةحمل  مسقلا 2  ينايبلا ، مسرلا  امك يف   ) غامدلا فئاظو  ملع  ةّيدودحم  ةجيتن 
نأ كلذب  مايقلا  لجأ  نم  هيلع  َّنيعتي  هنأل  هفادهأ  هيوشتل  هتلواحم  كشلا يف  لشفي 

، تاداقتنالا عضوم  وه  يذلا  عوضوملا  مهفي 
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ءايزيفلا نيناوق  ةطساوب  ةيبسنلا  ةيرظنلا  وأ  مكلا  اكيناكيم  ضحد  نكمي  كلذلو ال 
اأش نم  يتلا  عالّطالا  ةعس  ىلإ  نارقتفي  مُّكهتلاو  كيكشتلاف  نتوين ، اهعضو  يتلا 

.لدجلل ةَّيعرشلا  حنمت  نأ 
ةيمهألا كاردإ  نود  رخفلا  لوحي  .تاذلا  عادخ  ءاطخأ  مظعمل  قايرتلا  وه  عضاوتلا 

ٍريبك يف ٍمُّدقت  لكب  ءازهتسالا  متي  كلذلو  جذومنلل ، ًاصوصخو  قايسلل ، ةريبكلا 
يتيك تيار يف  ناوخألا  لاثملا  ليبس  ىلع   ) ًايخيرات تبث  امك  ةَّيناسنإلا ، ةفرعملا 

(. كلذ ىلإ  امو  قناخلا ، وجلا  نم  ًالدب  ضرملاب  ةباصإلل  ببسك  ميثارجلاو  كوه ،
نيب ام  ٍّيرهوج  ٍلكشب  زييمتلا  ىلع  ٍةرداق  ريغ  اإف  انألل ، ةَّيرطفلا  ةبيكرتلل  ًارظن 

، عقاولاو رُّوصتلا  نيب  طلخت  يهو  فيزلاو ، ةقيقحلا 
ًةديج يف ًةركف  هنأ  ىلع  ودبي   » امو ا ، ةصاخلا  اهدويق  ٌةَّيحض  يه  انألاف  كلذلو 
، ٍقحال ٍتقو  مدنلل يف  ًاردصم  نايحألا  نم  ٍريثك  نوكي يف  دق  تاقوألا » نم  ٍتقو 

ةَّيلعفلاو ةَّيبسنلا  ةقيقحلا  نأ  يه  يعولا  مييقت  ةميق  نإف  اذكهو ، .عيمجلا  ملعي  امك 
ٍسايقمب ةقيقحلا  مييقت  ىلع  لمعي  ٍماظن  قيرط  نع  اهطابنتسا  متي  نأ  نكمي  نايبلل 

.ةَّيحالصلا قلطم 
نم ًءادتبا  ريبعتلا  قوقح  نم  ٍةلماك  ٍةلسلسل  نانعلا  قلطي  يذلا  رحلا  عمتا 

تقولا رورم  عم  هنأب  عقاولا  لمأي يف  ةمدقتملا  ةمكحلاب  ًءاهتناو  ةخراصلا  تاطلاغملا 
باهسإلا يف دنع  .تاباطخلاو  تاغلابملا  ىلع  ماعلا  سحلاو  ةمكحلا  ىغطت  فوس 

ٍنورقل ىتح  وأ  ٍدوقعل  دتمت  دق  فيزلا  ىلع  ةبترتملا  راثآلا  نإف  فيزلا ، مغر  خافتنالا 
.فيزلا فشك  متي  نأ  لبق  ةاناعملا  نم 

انألا ةَّيكيمانيد 
جيورتلا اهقيرط  نع  متي  يتلا  انألل  ةيسجرنلا  ةقاطلا  وه  رخفلل  يقيقحلا  ردصملا 
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ٌةميق يه  ةَّيمهألا  .رشابم  ريغ  ٍّيتاذ  زيزعت  جذومن  ربع  زومرلاو  روصلا  لالخ  نم  يتاذلا 
يتلا اهتيمهأ  وأ  اهتميق  ىلع  لدت  يتلا  تانِّوكملا  نم  ٍةدقعم  ٍةعومجم  تاذ  ٌةيفطاع 
انألا ىشخت  .تاضقانتلل  كلذكو  أطخلل  ٌةضرع  يهف  كلذبو  ًامئاد ، ةيبسن  نوكت 
قيرط نع  نُّصحتلل  رارمتساب  ىعست  يهف  كلذلو  يفنلا  قيرط  نع  شامكنالا 
قيرط نع  ٍّينلع  ٍلكشب  هنع  َّربعي  ام  اذهو  .ريدقتلا  كلذكو  لوبقلاو  ناسحتسالا 
عقاولا لادبتساو  ةروصلا  بلق  اهربع  متي  يتلا  مالعإلا  لئاسول  يئااللا  لالغتسالا 
ةمئاقلا ضورعلا  لقاعلا  بنجتيو  هَّوشم ، ٍباذج  ٍرغم  ٍّيرهاظ  ٍّيضارتفا  ٍليدب  قلخب 

نم ًالدب  ةريغلاو  دسحلل  ٌةاعدم  نايحألا  نم  ٍريثك  اوك يف  ةغلابملا  ىلع 
.باجعإلا

امو ةمظعلا ، نونج  ّدح  ىلإ  ًةفرطتمو  ًةدماج  ًابلاغ  هتاعافد  لعجي  امم  ٌّشه  رخفلا 
ءاسُي اذكهو  ًاعيرس ، راعلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  شامكنالل  ًةضرع  نوكي  هخفن  متي 

عقاو عضاوتلا يف  نأ  نيح  يف  لُّذلل ، ًافدارم  هرابتعاب  انألا  لبق  نم  عضاوتلا  ريسفت 
ةمكحلا يه  هذهو  فعضلا ، وأ  لُّذلا  ةهجاومل  ىوقألا  ةنامضلا  لِّكشي  رمألا 

للخلا دعي  ةَّيعضولا  ذخأ  نأ  ثيح  سفنلا ، نع  عافدلا  نونف  ةيساسألا يف  ةيكيتكتلا 
ةصرفلا مصخلا  يطعي  يذلا  وه  تباثلا  فقوملا  نأل  ةميزهلا ، ىلإ  يدؤي  يذلا 
.موجهلل

.تاذلا مارتحا  رسك  تاعقوتلا يف  نم  ٌةبلص  ٌةعومجم  ببستت  انألا  ةيكيمانيد  يف 
كلذلو ٍةَّيطخ  ريغ  ةيهلإلا  تاذلا  امنيب  ٌةفيعض ، يهف  ٌةّيطخ  رخفلا  ةبيكرت  نأ  امبو 
.يطخ موجهل  ًةضرع  تسيل  يهف 

ٍرصح نود  ًايتاذ  ققحتت  األ  طورشل ، عضخت  تاذلا ال  نإف  ةفّيكتم  انألا  نأ  مغر 
.تافّصلا ءارو  ام  يهو  ةَّيصوصخ  وأ  ٍديدحت  وأ 

تاذلا مارتحا  زربي  نيح  يف  ءارآلاو ، تابلاطملا  ىلع  انألل  يتاذلا  مييقتلا  دنتسيو 
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ااديدحتو اازاجنإ  مكحب  ٌةلمتكم  تاذلا  .ةقيقحلاو  ةهازنلا  ةقاط  مكحب  حيحصلا 
.ةطورشملا ريغ  ةنونيك » « ـ لاب

رخفلا زواجت 
اهنكلو بسحو ، شامكنالل  سيل  ٌةضَّرعم  ٌةَّشه  ٌةماعدو  هل  ةجاح  ٌءبع ال  رخفلا 

هدافم ٍفئاز  ٍضارتفا  ىلع  رخفلا  موقيو  مجهتلل ، ًابذاجو  ًاضِّرحم  ُّدعت  ةقرافمللو  ًاضيأ 
يلختلا نع  جتني  يتاذلا  لوبقلا  .هديدحت  نكمي  ٌرّـيغتم  يه  ءرملل  ةَّيرهوجلا  ةميقلا  نأ 
هنيوكت مكحب  ٍواستم  هتاذ  دح  وه يف  ٌدوجوم  وه  ام  لكو  يتاذلا ، كشلا  نع 

ــة ميقلا ما  ــ كحأ ىلإ  ةميقلا  وأ  قاقحتسالا  دنتسي  .هسفن  نيوكتلا  كاذ  ردصمو 
« تافا ـ ضإ « ــ لا عي  ـ مج .ٍةّيف  ـ سعت ٍتاف  دَّر صـ ـ جم ـا  هُّلك ـي هـي  تلا ةَّي ، ــ طخلا

ٌةلئاز يهو  ةَّماع  َزئاوج  وأ  ًةّيعامتجا  ازو  ـ مر نو  ـ كت نأ  ـن  كمملا ٍتا مـن  ـ ضارتفا هـي 
.اراسخ يه  ا  ةبلاطملا  وأ  ةَّيتاذلا  ةميقلا  تابثإ  ةلواحمو  ةرباعو ،

تاذلا مارتحا  نأ  ىلإ  ًارظن  ةلوفطلا ، زجع  نم  ةلوفطلا  ةلحرم  أشني يف  فعضلا  طمن 
ةطلسلا وذ  مهولا  أشني  اذكهو  نوديري ، امع  مهاضرو  نيرخآلا  يأر  ىلع  فقوتي 
ةيجراخلا رداصملا  ىلع  دامتعالا  بحس  متي  يعيبطلا  روطتلا  .ةتقؤملا يف  ةميقلاو 

، ّيحلا ريمضلاب  ٌحاتم  اذهو  .يتاذلا  ناسحتسالا  لوبق  اهنم  ًالدبو  عابشإلل 
.ةيعقاولا ريياعملاو  فادهألا  قيقحتو  ةيدأت  تاعُّقوتلاو يف 

ًالماع ةَّينلا  حبصت  ثيحب  ةنامألا  ئدابم  قيقحت  نم  ّيعقاولا  تاذلا  مارتحا  أشني 
.ةيلاثملا جئاتنلا  نم  فعضأ  هتاذ  دح  وهو يف  ًامهم ،

نوكي دق  لوبقلا  رخف  نأب  رُّوصتلا  نم  مغرلا  ىلع  طورشم  ريغ  ًابح  عضرلا  ىقلتي 
ٍتقو نمألا يف  مادعنا  ةلوفطلا  ةلحرم  لوبقلا يف  ةيافك  مدع  بلجيو  ًاطورشم ،
.قحال
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يلخادلا عقاولا  لوبقو  عضاوتلا ، ةعاجشلا يف  ىلإ  رخفلا  مئاعد  نع  يّلختلا  بلطتي 
.رطخلل ًةضرع  سيل  ٍردصم  نم  وه  يذلاو  ءرملل ،

ِّيأ نع  يلختلا  تاذلا  دوجوم  ٍعقاوك  ءرملا  دوجول  ةيلخادلا  ةاونلا  لوبق  بلطتيو 
«. ام  » اهفصوب سفنلل  رظنلا  كلذ  نم  ًالدبو  نم ،»  » هفصوب تاذلل  ٍفيرعت 
وأ ةيمهألا  يطعت  دق  يتلا  ةناكملا  نم  ًالدب  ةهازنلاو  عضاوتلا  رايتخا  وه  رخفلا  قايرت 

، موللا سامغنالاو يف  ىتح ، كلمتلاو  قحلا » »
لثم هللا  ىلإ  تازاجنإلا  لضفلا يف  لك  عجريو  باجعإلا ، ىلع  لوصحلل  يعسلا  وأ 
ًالدب حرفلاو  نانتمالا  ببستي يف  زاجنإلاف  يلاتلابو  انألا ، نع  ٍليدبك  يهلإلا  دوجولا 

.فيعضلا رخافتلا  نم 
فلؤملاك ةدايسلا  اهئاعداو  انألا  ضارتفا  وه  يحورلا  رخفلا  ءارو  نماكلا  أطخلا 
حابصم نامض  ةبلاطمل  ٌةلثامم  فارتعالاب  اهتبلاطمو  لمعلا ، جئاتنو  ءادألا  ةلاكوو 
.اهسفن ءابرهكلل  ةدرا  ةقاطلا  نم  وه  هتوق  ردصم  نأ  نيح  يف  ءوضلل ، ةءاضإلا 

رخفلا ةجلاعم 
مكحب ٍدرف  لك  نوكي  ساسألا  اذه  ىلعو  ّيهلإ ، ٍرمأ  ىضتقمب  دوجوم  ٍءيش  لك 

ام لك  نيب  ةاواسملاو  مهولاب ، عقاولل  ٌلادبتسا  وه  رخفلا  .هللا  نبا  وه  قلخلا  ردصم 
نأ طقف  يرورضلا  نمف  كلذلو  .اهسفن  دوجولا  ةبهل  ٌةجيتن  يه  دوجوم  وه 
وهو ةلوهسب ، رخفلا  َّلحم  نانتمالا  ُّلحيو  قبسم ، ٍلكشب  ةحنم  يه  يتلاو  نوكت ،» »

.جراخلاو لخادلا  نم  ماكحألا  عيمج  ىلع  قوفتيو  سفنلا  ةأفاكم  ةباثمب 
هتاب ءرملل ، يردقلا  ثوروملاب  لوبقلاو  عضاوتلا  ةجيتن  وه  يلخادلا  مالسلا 

يناسنإلا دوجولا  ىتح  هنأب  فرعن  نأ  ةياغلل  ديفملا  نمو  .هدويقب  كلذكو  ةَّيرهوجلا 
ةدالو ردانلا  نم   » اذوب ميلاعت  نمو  .ةدارإلا  لبق  نم  ةقفاوملل  ٌةجيتن  وه  ءرملل 
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«. ريونتلا ةلصاوم  وه  ًةردن  رثكألاو  ريونتلاب ، عمسي  نأ  هل  ةردنلا  نمو  ناسنإ ،
غارفإلا لب  لزانتلا ، بلطتي  يذلا  وه  هسفن  فقوملا  سيل  انألل  ٍدودحم  ٍفقوم  ِّيأ  يف 

ةظحالمو .انألل  هديوزت  متي  يذلا  فقوملا  كلذ  اهبعوتسي  يتلا  ةقاطلا  وأ  يفطاعلا 
.هتاذ ِّدح  ًةريبك يف  ًةوطخ  ًافلس  ربتعُي  ٌدودحم  رخفلا  نأ 

ٍمئاد يف ٍلكشب  وهف  كلذلو  صقَّنلا ، نع  ٌريبعت  هرهوج  رخفلا  نأ  ركذلاب  ٌريدج 
ظحالُي امك  اهروصق ، نع  ضيوعتلل  اهدانسإو  اهتيذغت  متي  نأل  ىعست  ٍزَوع  ةلاح 

ةيا حبصتل يف  رثكأ ، اهتهارش  تدادزا  ربكأ  ٍلكشب  اهتيذغت  املك مت  هنأ  ًاضيأ 
.عبشلا فرعت  ًةم ال  فاطملا 
ةرورضب روثأملا  لوقلا  زرب  انه  نمو  بضغلا ، ىلإ  ٍةلوهسب  يدؤي  رخفلا  نم  طابحإلا 
.نيمقتنم وأ  نيدقاح  ىلإ  مهلوحت  ةيناكمإ  ببسب  نيرخافتملا  نم  رذحلا 

ـحا جنلاو با  ـ قلألاو قُّلمتلا  ـا بـ نألا ـخا  فتنا ءار  ــ غإ ضفر  ًاَّي يــ ــ حور ــمي  كحلا
ًاريخأو .ةَّيمهولا  تايرغملا  ـا مـن  هريغو ةيويند ، ـ لا ةطل  ـ سلاو ةور  ـ ثلاو ـة  هَّبُألاو يويند  ـ لا
ثيح يحورلا  انألاب  ىمسي  ام  وأ  ءرملا  عضاوت  رخفلل يف  ٌضقانتم  ٌّيفخ  ٌءارغإ  كانه 

.رهظم درجم  نوكت  نأ  عضاوتلا  وأ  ىوقتلل  ىتح  نكمي 
هؤادترا نكمي  يذلا  يهابتلا  لاكشأ  نم  ًالكش  نوكي  نأ  رقفلا  ءاعِّدال  ًاضيأ  نكميو 

وأ دهَّجلا  داصتقالا يف  ةلأسم  وه  يقيقحلا  دهزلاو  يحورلا ، رخفلا  ىلع  ٍةلالدك 
ا، ةطبترملا  ةَّيمهألا  لثمي  هنكلو  ااذ ، ِّدحب  تاكلتمملا  لثمي  وهو ال  ةعَّقوتملا ، ةميقلا 

ةلأسم يه  هذهو  ااذ  ةورثلاب  هقٌّلعت  نود  نكلو  ًاَّيرث  نوكي  نأ  ءرملل  نكمي  كلذبو 
لبق نم  هحارتقا  امك مت  ضافضف » ٍبوثك  ملاعلا  ءادترا  و« ثارتكالا ، مدع 
ىلع دمتعت  ةداعسلا ال  ىلع  ةردقلا  .لاثملا  ليبس  ىلع  يزيسألا  سيسنرف  سيدقلا 

تالَّدعم طبترتو  درفلل ، ةيساسألا  ةيداملا  تاجايتحالا  ةيبلت  در  تاكلتمملا  دوجو 
(. ينايبلا مسرلا  امك يف   ) يعولا مييقت  تايوتسمب  ٍحضاو  ٍلكشب  ةداعَّسلا 
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ىوتسم مدقت  عمو  ةيرحلاب ، ساسحإلا  ديازت  لقأ  تابلطتملا »  » تحبصأ املكو 
.هيلع ًائبع  لِّكشت  نأ  هتاكلتممل  نكمي  ءرملل  يعولا 
ثالث وأ  نيتفرغ  نمض  ةياغلل  ًةطيسب  ًةايح  نايحألا  نم  ٍريثك  ءايرثألا يف  شيعي 

ٍتاونسل مهروصق  نم  ىرخألا  ماسقألا  نوداتري  الو  ٍةمخض ، ٍنابم  نم  طقف  ٍفرغ 
.ةديدع

ٌنئارق كانه  ىرخألا  يعولا  تايوتسم  عم  هيلع  لاحلا  وه  امل  ٍلثامم  ٍلكشبو 
لماوعل ةَّيئانثلا  جاوزألل  ةجيتنك  اهراشتنا  زِّزعت  نأ  اأش  نم  ةقباطتم  ٌتايعضوو 

.رئاسخلا نم  هفواخمو  ةعَّقوتملا  هتآفاكم  اهنم  ٍّلكل  نوكي  يتلاو  روفنلاو ، بذجلا 
متيو يلخادلا ، ّيحورلا  لمعلا  ليهست  ىلع  عضاوتلاك  لماشلا  ماعلا  عضولا  لمعي 
ىلع زيكرتلا  نم  ًالدب  ةدئاسلا  اياضقلا  نومضم  ىلع  زِّكري  لقعلا  نأل  ًامومع  هلهاجت 
لب فقوم  درجم  سيل  عضاوتلا  .يحورلا  راسملا  ةقحالم  هيف  متي  يذلا  ماعلا  قايسلا 

دويقلا زييمتل  ريصنلا  جاتحي  يلخادلا  قدصلا  عم  .قئاقحلا  ىلإ  دنتسي  ٌعقاو  اضيأ  وه 
« صاخشألا  » فرعي .ناسنإ ال  دَّرجم  هنوك  ةلِّصأتملا يف 
مهو ال مهريصم ، وه  ام  وأ  اوتأ ، نيأ  نم  وأ  نولثمي  اذام »  » وأ مه  نم »  » ًاقح

.ةَّيعامجلاو اهنم  ةيدرفلا  ٌءاوس  ةَّيمراكلا ، لماوعلا  نم  ديدعلا  نوكردي 
ةدد ـ عتم ٍةَّي  ـ فخ ٍتاقا  ريثأ طـ ــ تلو ــس  فنلل ةدِّد  ــ عتم بناو  ٍكرد جلــ ري مــ ــل غــ قعلا
نود لقعلا  ةعاطتساب  نو  ـ كي كلذ لـن  ـ لو ـي ، عولل ـة  بذاجلا لعا  ـ فتلا تالا  ـ جمل
ٍةمعن ىلإ  لوحتيس  ٌبوغرم  وه  ام  ناك  اذإ  اميف  ًةقيقح  فرعي  نأ  ةدعاسملا  رفوت 
.ةمقن وأ 

ـٌة لوقم هـي  ـًا » قح ءي  َّيأ شـ فر  ـ عأ ـي ال  سفن ءا  ـ قلت ا مــن  ــ نأ  » ة ــ لوقملا نإ 
.تاضارتفاو تاعا  ـ بطنا ـل  قعلل نو  ـ كي لاو  ـ حألا ـن  سحأ ـه فـي  نأل ةَّي ، ـ عقاو

رفوتو هلمأتو ، يضاملا  ثادحأ  ةداعتسا  طقف يف  ساسحإلا » عنصت   » ةايحلا
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اذكهو ًاَّيفخ ، ًامعد  دشحتو  ًةَّيفاضإ  ًةوق  صالخإلاب  ةقفارتملا  ةيحورلا  تاسرامملا 
يهو يف .اهتيسدق  ًةقيرع يف  ًةلدأ  ةَّينلاو  ةدارإلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةقثلاو  ناميإلا  نوكي 

قيرط نع  عئاقولاو  ةَّيحورلا  ةقيقحلا  قيدصت  ىلإ  فاضت  ٌتانيمطت  يلاحلا  انملاع 
، مهراسم ءطوب  اوأدب  دق  نيذلا  كئلوأ  ةداهشب  اضيأ  ةقيقحلا  زَّزعتتو  يعولا ، مييقت 

.يعولا مييقتو  ةربخلاب  هنم  ققحتلا  ًاضيأ  نكمي  يذلاو 

رخفلا  ةيجاودزا 
ررحتلاو ةيلخادلا  ةيرحلل  ٍريبك  ٍعسوت  ببستي يف  هالعأ  ةحئاللا  درو يف  امع  لزانتلا 
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لماوعل ةضرتفملا  ةراسخلا »  » نأب تاقرافملا  نمو  .عناوملاو  فواخملا  نم  ديدعلا  نم 
نع ٌلقتسم  اهدجاوتو  ةراسخلل  ًةضرع  تسيل  ٍةميظع  بساكمب  ببستت  بذجلا 
رثؤتو ببسلل  ٌةجيتن  هنأ  ىلع  كلذ  مهف  نكميو  ةضراعلا ، ثادحألا  نع  وأ  ملاعلا 

ةكردملا ةراسخلا »  » وأ بسكلا » « ـ لاب ميلستلا  عم  لعفلا ،» « ـ لل ةيوناث  ٍةجيتنك 
روطت دنع  .صخشلا  هيلع  حبصأ  امل  ٍةجيتنكو  رارقإلاب  ةزجنملا  ةَّيردقلا  تالامتحالاو 

يه ًةراسخ  ملاعلا  هاري  امو  ًائبع ، ربتعي  دق  ملاعلا  باجعإ  لاني  ام  نإف  صخشلا 
.رفانتلاو ةيبذاجلا  نم  ٍّلك  نع  يلختلا  نم  جتني  يلخادلا  مالسلا  .ةَّيحورلا  ةَّيرحلا 

يطخلا لقعلا  مييقتلا 500-200  تايوتسم  يناثلا : مسقلا 

ىلعألا لقعلا  ىلإ  ىندألا  لقعلا  نم  لاقتنالا  ةقيقحلا : ايجولويزيف  ةماع : ةرظن 

ة ـــ مدقم
ىلع ٍّيساسأ  ٍلكشب  ًادمتعم  ةايحلا  ىلع  انألا  رطيسي  ايندلا ، يعولا  تايوتسم  يف 

رورسلا عم  ىشامتت  يتلاو  ةايحلا  ديق  ىلع  لازت  يتلا ال  تاناويحلا  فطاوعو  تاينقت 
عاونأ ضعب  تقترا  نمزلا  رم  ىلع  يعولا  روطت  عمو  .بسكلاو  سارتفالاو ،
يذلا يعولا 200  ىوتسم  ىلإ  يرشبلا  سنجلا  نم  ءازجأ  ىلإ  ةفاضإلاب  تاناويحلا ،
.ةوقلا نم  ًالدب  ةقاطلا  ىلع  دامتعالاب  بّحري  يذلا  لصافلا  دحلا  لِّكشي 

دعت يتلا  ةيحورلا ، ةقاطلل  ديازتملا  ريثأتلا  لوحتلا  اذه  سكعي  يناسنإلا  يعولا  يف 
ًةجيتنو بحلا ، ةقاط  عم  بواجتلاو  جردتملا  كاردإلاب  ًاقفارتم  اهريثأت  نوكيو  ةيليوحت ،
.ديازتم وحن  ىلع  ًةقيقر  حبصت  ةّينهذلاو  ةيلاعفنالا ، تالاحلاو  تايكولسلا  نإف  كلذل 

ـي تلا ـة  نماكلا ـة  يعقاولاو ـة  قيقحلل مد  ـ قتملا كاردإلا  ــب مـع  حلا ة  ــ قاط ــى  شامتتو
ةيداملا نيتيحانلا  ـٍل مـن  كل ٍرو  ـ طتك ره  ـ ظت ـق  لخلاو دوجو  ـ لا اه  ـ نع ـأ  شني

.ةيناحورلاو
١٤٨



ةيحورلا ةقاطلا  نإف  ةيطخلا ، هريباعتب  روطتلا  نالثمي  ةوقلاو  يداملا  بناجلا  نأ  نيح  يف 
نيب ضقانتلا  رهظتو  ٍةيطخ  ريغ  يه  اهسفن  ةايحلل  ةيساسألا  ةقاطلا  ىلإ  ةفاضإلاب 
ةئيه ىلع  ةضقانتملا  تافصلا  هذه  نيب  زييمتلا  ىلع  ةردقلا  زربتو  رهوجلاو ، لكشلا 

.ةقيقحك ّيحورلا  عقاولا  زييمت  ىلع  ةردقلاو  يحورلا  كاردإلا 
لِّكشي يذلا  ءاكذلا ، ةطساوب  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  ىلع  ةردقلا  ليهست  دقو مت 
حبصت اهمدقت  عمو  يطخلا ، لاجملل  يلوألا  مهفلا  ىلع  ةرداقلا  ةايحلا  يعو  ةَّيصاخ 
مُّدقتلا نيكمت  مت  ناسنإلاب ، ةهيبشلا  تانئاكلا  .ةدّرا يف  ئدابملا  مهف  ىلع  ًةرداق 
ةرطيسلا هل  حبصأ  يذلا  يمامألا  غامدلا  روهظ  لالخ  نم  تاردقلا  هذهل  يرُّوطتلا 

ءاكذلا اذهو  نيمدق ، ىلع  يشمت  يتلا  تانئاكلا  روطت  عم 
يعولا 200 ىوتسم  تحت  ًاديفم  لوألا  ماقملا  ناك يف  كاردإلا  نم  ئشانلا  يلقعلا 

دقف كلذلو  ةنميهلاو ، ةيناودعلاو  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلل  ةيناويحلا  زئارغلا  ةمدخ  يف 
ىوتسملا 200، قوف  يعولا  روطت  عمو  .لكشلل  ةدودحملا  ةَّيطخلل  ًاعفان  ناك 

بحلل ةيطخلا  ريغ  عئاقولا  ىلإ  ًايجيردت  ًةزاحنم  كاردإلاو  ةايحلا  ةقاط  تحبصأ 
ةميقلا حبصت  طقف  ىوتسملا 200  دنع  .ةَّيحورلا  ةقيقحلا  نع  ثحبلاو  ريخلاو ،
.ةعقاو ًةقيقح  نيرخآلا » « ـ ةيقيقحلا ل
ةقيقحلا ةفيظوو  غامدلا  ايجولويزيف 

سيل ىلجتي  امك  يعولا ، تايوتسم  عم  اهمهفو  ةقيقحلا  كاردإ  ىلع  ةردقلا  قفاوتت 
لال ـًا مـن خـ ضيأ ًة  ــ يمهأ رثكأ  ٍلكشب  نكلو  غامدلا ، حيرشت  روطت  طقف يف 

، تا ـ مولعملا ـة  جلاعمل ةدئا  ـ سلا طا  ـ منألاو ير  ـ شبلا غامد  ـ لا فئا  ـ ظو تاري فـي  ـ غتلا
.ةيسا ـ سألا ـة  يبيغلا ـة  يحورلا ـة  قاطلا تالا  ــ جم ـى  لع اهرود  ـد بـ متعت ـي  تلاو

طا ـ منأو غامد  ـ لا ـا  يجولويزيف ـٌة فـي  قيمعو ـٌة  ماه ٌتارُّي  ـ غت ثد  ـ حت ـر  شبلا ـد  نع
: يلاتلا وحنلا  ىلع  اهصيخلت  نكمي  يعولا 200 ، ىوتسم  دنع  تامولعملا  ـة  جلاعم
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يعولا 200: ىوتسم  نود 
غامدلا  ) تامولعملا ةجلاعم  ىلع  رطيسملا  وه  نيينيميلا ) سانلا  يف   ) رسيألا غامدلا 
ليحرتلا زكارم  قيرط  نع  ًةرشابم  تالخدملا  ةجلاعم  متت  رْسُعلا .) سانلا  نميألا يف 

ٍراسم قيرط  نع  ( amygdala ةزوللا  ) ةيزيرغلا / ةيفطاعلا زكارملا  ىلإ  داهملا ) )
دودر نإف  اذكهو  أطبأ ، ٍراسم  ربع  يهبجلا  صفلا  ةرشق  نع  طقف  ٍرخأتمو  ٍعيرس ،

ليدعتل ةصرفلا  اهيدل  نوكي  كاردإلاو  ءاكذلا  لبق  ثدحت  يتلا  ةيفطاعلا  لعفلا 
.ةباجتسالا

مُّلعتلل غامدلا  نيصُحلا hippocampus يف  ةقطنم  ثدحلا يف  ةركاذ  نيزخت  متي 
اوك نم  ناويحلا  غامد  ةفيظوب  ةهيبش  هذه  رسيألا  غامدلا  ةيلمعو  ريكذتلاو ،

اذه نمو  ناسنإلا ، دنع  انألا  دعاست  اإف  اذكهو  يصخشلا ، ءاقبلا  وحن  ًةهجوم 
ماقملا ةليبقلا يف  رصانع )  ) دارفأ وأ  ةرسألا  مهيف  نمب  نيرخآلا ،»  » ىلإ رظنُي  هجوتلا 
ٍةجرد ىلعو  .ةايحلا  ديق  ىلع  يصخشلا  ءاقبلل  لئاسو  وأ  ٌتانئاك  مأ  ىلع  لوألا 
رخؤملا لخدملا  قيرط  نع  اهتمدقت  متي  يتلا  تامولعملا  نأ  ًاضيأ  ةيمهألا  نم  ٍةريبك 

، ةباجتسالا زكرم  ىلإ  لوصولل  أطبأ  طقف  تسيل  يهبجلا  صفلا  ةرشق  نم  ءاكذلل 
، اذكهو .ًاقبسم  ةراثملا  ةيفطاعلا  ةباجتسالل  ًةعبات  نوكت  لعفلا  اذ  اهنكلو 
، تاذلا ةمدخ  فادهألو  ةَّيناويحلا  عفاودلل  ًةادأ  لوألا  ماقملا  حبصي يف  لقعلا  نإف 

طامنأ لالخ  نم  رمتو  ءاقبلا  وحن  ةهجومو  ًةيئادب  ةجتانلا  تاباجتسالا  نوكت  كلذلو 
وأ نوزيتروكلا  ريرحت  لثم  ةيبصعلا ، ةينومرهلا  اهبقاوع  عم  رارفلا  وأ  ةهجاوملا 

ربإلاب زخولا  ةمظنأ  ايجولويزيف  ىلع  طغضلا  ىلع  اهرودب  لمعت  يتلا  نيلانيردألا 
.يعانملا زاهجلاو 
تالضعل تقؤملا  فعضلاب  رسيألا  غامدلا  ًايتاذ يف  زكرمتملا  ةباجتسالا  ماظن  قفارتيو 

ام ناعرس  ىرخأ  ٍةيحان  نمو  ةفيعضلا ، وأ  ةيبلسلا  ةيلضعلا  ةباجتسالاو  مسجلا 
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ماظنلا نزاوتي  كلذبو  ربإلاب ، زخولا  نزاوت  ديعتسيو  مسجلا  ةقاطلا يف  ماظن  ىفاعتي 
در طامنأ  فصو  دقل مت  .ةيلاتلا  زيفحتلا  ةباجتسا  ةرودل  ىرخأ  ًةرم  ةقاطلل  لماشلا 
(1974 - 1956 يليس ، زناه   ) لبق نم  رتوتلا  ىلع  لعفلا 
: يلاتلا وحنلا  ىلع  ( Hans Selye 1956 - 1974)

.راذنإلا لعف  در  . 1
.ةمواقملا ةلحرم  . 2

(. يضيوقتلا  ) يجولويزيفلا فعضلاو  قاهرإلا  ةلحرم  . 3
ريغ ىتح  وأ  دودحملا  يحورلا  كاردإلا  قيرط  نع  ًاضيأ  رسيألا  غامدلا  ةرطيس  سكعنت 
ءاقب لجأ  نم  ٌجمربم  هنأل  ًارظن  دوجوملا 

نيصُحلا يف ةقطنم  ثادحألل يف  لسلستلا  اذه  تايركذ  نيزخت  متيو  ناويحلا ،
رابتعا ىلع  ةلسلستملا  ةركاذلا  ظاقيإ  ىلع  دعب  اميف  رُّكذتلا  لمعي  اذكهو  .غامدلا 
.انألل ةيئادبلا  ءاقبلا  تاينقتو  فادهأ  قيرط  نع  قايسلا  نمض  تعضو  دق  اأ 
فوخلا عم  بنج  ىلإ  ًابنج  اهنيزختو ، ٍّيبلس  ٍلكشب  تايركذلا  نحش  متي  كلذلو 
.حبرلا ةعتم  عم  وأ  ءايتسالاو ، بضغلاو  قلقلاو 
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يعولا 200: ىوتسم  قوف 
وه رْسُعلا ) سانلا  رسيألا يف  غامدلا   ) نيينيميلا سانلا  نميألا يف  غامدلا  حبصي 
زكرم قيرط  نع  ةعرسب  تالخدملا  لقن  متي  يعولا 200 . ىوتسم  قوف  رطيسملا 
ًاقحال ىرنس  امك   ) يفطاعلا زكرملا  ىلإ  ََّمث  نمو  يهبجلا ، صفلا  ةرشق  ىلإ  ليحرتلا 

(، يريثألا غامدلل  يهبجلا  صفلا  ةقطنم  لالخ  نم  ربكأ  ٍةعرسب  ثدحي  اذه  نإف 
ثدحلل يلامجإلا  ىنعملا  عضو  متيو  ءاكذلا  لبق  نم  كاردإلا  ليدعت  متي  كلذ  دعبو 

متي دق  امم  ًالادتعا  رثكأ  ٌثدح  وه  رُّكذتلا  ًامومع  .دئاسلا  يعولا  ىوتسمل  ًاقفو 
نميألا غامدلا  لمعي  امدنع  .رسيألا  غامدلل  ةقيقدلا  ةباجتسالا  لبق  نم  هليجست 

ةّيبصعلا ةينومرهلا  ةباجتسالا  حبصت  ًايحور  هتيئايزيفو  غامدلل  ةيحورلا  ةجلاعملا  ىلع 
ًاضيأ متي  امك  .ربإلاب  زخولا  ماظن  ةنزاومو  نيفرودنإلا  ريرحت  ىلع  لمعتو  ًةطشن ،
قلعتت يتلا  يفطاعلا ) زكرملا   ) الادغيمألا ىلإ  نيسيربوسافلاو  نيسوتيسكوألا  ريرحت 

قيرط نع  ةيعامتجالا  ةردقلاو  جوزلا  مزالتو  يوبألا  كولسلاو  ةمومألا  زئارغب 
.تاييدثلل ( Moran 2004 ناروم « ) يعامتجالا غامدلا  »

ةيعيبطلا ةعزنلا  رثأتتو  ًةيباجيإو ، ًةيوق  هسفن  تقولا  تالضعلا يف  ةباجتسا  نوكتو 
نم ٍركبم  ٍتقو  بيردتلا يف  لالخ  نم  ةحص  رثكأ  ٍتاراسم  ربع  تامولعملا  ةجلاعمل 

اهلكو ينيدلا ، ءامتنالاو  لامجلا ، ملعو  ةيكيسالكلا ، ىقيسوملل  ضرعتلاو  ةايحلا 
.تالاصتالاو ةيبصعلا  ةريتولا  رثؤت يف 

ةطساوب هزيفحت  متي  رطيسملا  ريغ  ةيغامدلا  ةركلا  فصن  نأب  غامدلا  ثاحبأ  رهظت 
يلخادلا ءودهلاو  راثيإلا  ديازت  ىلإ  يدؤي  امم  تايلامجلاو  ىقيسوملاو  ةعيبطلاو  نفلا 

ديزملا ترهظأ  امك  (. Matthews 2001 زويثام  ) يعولل ىلعألا  تايوتسملاو 
ةنودللا » Tibetan Buddhist ةيتبِتلا ةيذوبلا  نابهر  لوح  ثاحبألا  نم 

Begley يلغيب  ) لمأتلل ٍةجيتنك  ةَّيجولويزيفلا  تاُّريغتلاو  غامدلل  ةيبصعلا »
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.(2004
تديعأ  ) ينايب ٍمسر  لكش  ىلع  ةمهملاو  ةيسيئرلا  تافالتخالا  هذه  صيخلت  نكميو 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  لطابلا ) لباقم  ةقيقحلا  مئالتل  هتعابط 
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: ةيمهألا
ايجولويزيف موقتو  غامدلا  ةفيظو  رييغت  ىلع  نالمعت  ةَّيحوُّرلا  ةيِّنلاو  يحورلا  ىعسملا 

غامدلل يهبجلا  صفلا  ةرشق  ةَّيحورلا يف  تامولعملل  ةدَّدحم  ةقطنم  ءاشنإب  مسجلا 
.اهل ةقباطملا  ةيريثألا  غامدلا  ةقاط )  ) عم نميألا ،

يعولا 200 ىوتسم  دنع  ةيلقعلا  تاريغتلا 
ىلع حلطصي  يتلاو  مييقتلل ، ةلباقلا  ةقاطلا  تالاجم  عم  يعولا  تايوتسم  ىشامتت 

ًىوتسم ىلع  رطيست  يتلا  ةبذاجلا ،» تالاا  « ـ ةيطخلا ب ريغ  تايلآلا  اهتيمست يف 
ةرِّثؤملا تاجردلاو  يعولا  نم  ددحم  ًىوتسمب  قفارتملاو  قفاوملا  ةقاطلا  لاجم  نم  صاخ 

ـ لاب ءاقبلا  عم  لوألا  ماقملا  ىشامتي يف  يذلا  باذجلا  لاا  ىلع  قلطيو  .ءاكذلل 
١٥٤



ندبلا ءاقبب  متهي  يذلاو  مييقتلا 155 ، ىوتسم  دنع  نوكي  يذلا  ىندألا » لقعلا  »
ىشامتي هنوك  ىلع  ٌةلالد  كلذ  يفو  ةيصخشلا ، بساكملا  قيقحتو  ةيفطاعلا  ةعتملاو 
.ةيتاذلا ةحلصملا  عم 

ةردقلا عم  ديازتم ، ٍوحن  ىلع  نيرخآلا  ةيمهأب  ًاكاردإ  حبصي  يعولا  روطت  رارمتسا  عمو 
فرعي يذلا  ىوتسملا 275 ، ىلإ  فاطملا  ةيا  لصت يف  يتلا  زييمتلا  ىلع  ةمظاعتملا 
ةيطخلا ريغ  تادرا  عم  لماعتلا  ىلع  ةردقلا  هيدل  يذلا  ىلعألا » لقعلا  « ـ لاب
.رهوجلاو
.رهوجلل ةَّيفخلا  صئاصخلاو  ئدابملل  ًاكاردإ  رثكأ  يهف  كلذلو 

فقاوملا
ةينالقعلاو ةّيركفلا  رومألاو  ةفطاعلاو  رُّوصتلا  ا  رثأتي  يتلا  ةجردلا  فقاوملا  سكعت 

هيلإ رظنلاو  ىلعألا  لقعلا  نم  ملاعلا  رابتخا  متي  .يعولل  ةفلتخم  ٍتايوتسم  دنع 
دنع ىندألا  لقعلا  نم  ضيقنلا  ىلع  يعولا 275  ىوتسم  دنع  ًامامت  ٍفلتخم  ٍلكشب 

ىوتسملا 155.
ـة جرد نو  ـ كتو ةا ، ــ يحلا بناو  عي جــ ــ مج ٍق فــي  ــ معب تايوت  ــ سملا هذ  ــر هــ ثؤت

نيت ــ ضقانتم ني  ـ تفلتخم نيترا  ـ ضح ـف  صول ـًا  بيرقت ـًة  لداعم فال  ـ تخالا
ةداع فـي ـ سلاو رور  ـ سلاو ةَّيصخ  ـ شلا تا  ـ قالعلا ةَّي  ــ عون ٍة مــن  ــ فلتخم ٍتايوت  ــ سمب

ىوتسم كلذ  نم  مهألاو  ةسايسلاو ، تاف  ـ سلفلاو يويند  ـ لا ـحا  جنلاو ةا ، ـ يحلا
.هقباطتو يحورلا  كاردإلا 

ثيح نم  اهاريو  فقوملل  ةيطخ  ليصافت  ىلع  ىندألا  لقعلا  زكري  ٌحضاو ، وه  امك 
ىنعم كرديو  ماعلا  قايسلا  ىلعألا  لقعلا  نمضتي  لباقملا ، يفو  ةيتاذلا ، ةحلصملا 

.يلاتلابو ةيحورلا  ةيمهألا  كلذ  امب يف  ةدّرا ، ةيطخلا 
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اهرشن ٍتارضاحمو مت  ٍثاحبأ  نم  ةيلاتلا  عيضاوملا  رايتخا  حيضوتلا مت  لجأ  نمو 
.ًاقباس

تايكولسلا لقعلا -  ةفيظو  (: 1  ) مقر لودجلا 

١٥٦



١٥٧



لاثملا ليبس  ىلعف  ةَّدشلا ، سكعت  ةضقانتملا  جاوزألا  نيب  ةدوجوملا  تاجردتلا  عيمج 
ةبلاطملا نيبو  كُّلمتلا ،» بوجو  ةبغرلا و« نيبو  بلطلاو ، شُّطعتلا  نيب  ٌقرف  كانه 

وأ ليضفتلا  وأ  رايتخالا  وأ  ينمتلا  وأ  حومطلا  وأ  ليضفتلا  تارايخ  لباقم  يف 
نيب قرفلا  حِّضوي  نأ  نكمي  طقف  اهدرفمب  ةديحولا  ةيصاخلا  هذه  قرفلاو يف  .لوبقلا 

، ءاخرتسالاو اضرلا  لباقم  يف  سؤبلاو ، بائتكالاو  ظيغلاو ، لتقلا 
.ءرملا تاعقوت  لهاستلاو يف 

ريعت غامدلا  ءايميك  ةيلاحلا يف  ثاحبألاو  يسفنلا  بطلاو  سفنلا  ملع  نم  ًالك  نإ 
ناسنإلا ةداعس  قيقحتل  اهتيمهأ  ىدم  ِّنيبي  امم  فقاوملا ، ةساردل  ًاريبك  ًامامتها 

Szegedy-Maszak، 2004؛  ) هحاجنو هاضرو 
Moran ناروم Arehart-Treichel، 2005 ؛
،2004

تاذلا كاردإ  طبرت  يتلا  ةداتعملا  ةيلقعلا  هنأب  فقوملا »  » فيرعت نكمي  نورخآو .)
ريوطت  » ىمسي ٍلاجم  نمض  فقاوملا  ةسارد  متت  انعمتجم  .نيرخآلاو يف  ملاعلا  كاردإب 

ةيعامجلا ةبرجتلا  .جاتنلا  رفاولا  بدألاو  لمعلا  شرو  لالخ  نم  كلذو  تاذلا »
عم ٍّيجيردت  ٍلكشب  ليدعتلا  اهيلع  أرطي  نيرخآلاو  تاذلا  تاعقوت  نأب  يه  ةكرتشملا 

ومنلل يفاقثلا  لاا  نإف  اذكهو ، .يحورلا  روطتلا  عم  ىشامتي  يذلا  جضنلاو  ومنلا 
« ةيفاقثلا تاعادبإلا   » ًاثيدح اهيلع  قلطي  يتلا  عمتا  ةمدقتملا يف  ةحيرشلا  بذجي 
نوسردنأو 2000 يار  )
.(Ray and Anderson

ةحئاللاك ةضقانتملا ، حئاوللا  ىلع  ةطيسب  ةرظن  ءاقلإ  درجم  نإ  طيسب ، ٍنيرمتكو 
دق مت ناك  ًةفلتخم  ٍتارايخ  كاردإلل  بلجي  هنوك  ُّيعوطلا  هريثأت  هل  نوكيس  ةيلاتلا 

.اهلهاجت
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تايكولسلا لقعلا -  ةفيظو  (: 2  ) مقر لودجلا 
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دقو يتاذلا ، يعولا  ديفت  يتلا  تالامتحالاو  تارايخلا  نم  ًاديزم  لودجلا 2  فشكي 
تاعوما تظحال  دقو  ةيصخشلا ،» بويع  « ـ لاب ةدودحملا  فقاوملا  ةيمست  تمت 

متي نأ  درجمب  اهتيمهأ  نادقفب  أدبت  بويعلا  هذه  نأب  يحورلا  ومنلا  معدت  يتلا 
.اهئاوتحاو اهيلع  فرعتلا 

روعشلا ًةدايز يف  دعت  اهراكنإ  نم  ًالدب  نيرخآلا  بويع  لوبق  نم  ةدئافلا  نإ 
، تاذلل ىلعألا  ريدقتلاو  نمألاو  يتاذلا  قدصلاب  يلخادلا 
« تاناهإلا « ـ ةيبصعلاو ل ةيعافدلا  ةيساسحلا » « ـ ٍريبك ل ٍصيلقتب  ًابوحصم 

ءاذيإب نيرخآلل  ضرعتي  هيزنلا ال  ناسنإلاو  ةسوسحملا ،
ةهازنلا رُّصبتل  نإ  مهنم .» هجاعزنال  ىدأو  هب  اوماق  ام  دوجو  « ـ وأ ل مهرعاشم 
نوكيو لمتحملا ، كلذكو  يلعفلا  يفطاعلا  ملألا  نم  دحلا  ٌةرشابم يف  ٌةحلصم 
لوبقلاو يتاذلا  يعولا  ةجردل  ةقيقدلا  ةقالعلا  يفطاعلا يف  ملألل  ًةضرع  صخشلا 

اميف مهتمجاهم  نم  نورخآلا  نكمتي  نل  مايبلسب  سانلا  فرتعي  امدنع  .يتاذلا 
نامألا نم  ديزملابو  فعضلا  نم  ٍليلقب  ًايفطاع  ءرملا  رعشي  كلذل  ًةجيتنو  هب ، نورقي 
.نمألاو

وأ ةطيسبلا  ةيصخشلا  بويعلاب  فارتعالا  ضفر  نم  ةَّيلخادلا  ججحلا  مظعم  عبنت 
ريثت يتلا  تاهافتلا  ضعب  وأ  ةَّيهفشلا  لئاسرلا  نايسن  لثم  اهنع ، ةيلوؤسملا  لُّمحت 

لدابتب تانحاشملا  مظعم  لثمتتو  .بيرغ  ٍلكشب  صاخشألا  نيب  تاعازنلا  ةيبلاغ 
ماقملا يفطاعلا يف  جضنلاو  ةهازنلا  ىلإ  رقتفت  ٍتاهافت  لوح  يهتنت  يتلا ال  تاماالا 
ةَّيتايح اياضق  لالخ  نم  ادبت  يجوزلا  لتقلاو  تافَّنعملا  تاجوزلا  اياضق  .لوألا 
اوك  » ىلإ ةيسجرنلا  انألا  ريرحت  ةراثإ  لالخ  نم  كلذ  دعب  دعاصتتل  ةطيسب ،

.اهسفن ةايحلا  نم  ىتح  ًةيمهأ  رثكأ  ٍشهدم  ٍلكشب  ٍةَّقحم »
طاقسإ درجم  دح  ىلإ  لصي  دق  يذلاو  عضاوتلا ، وه  ملأ  نود  ومنلا  حاتفم  نإ 
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ىدحإك ءاطخألا  نيرخآلا يف  وأ  تاذلا  عوقو  ةيناكمإ  لوبقو  رهاظتلاو  رخافتلا 
اهاري امنيب  ًةيسفانت ، تاقالعلا  ىندألا  لقعلا  ىري  .ناسنإلل  ةيعيبطلا  صئاصخلا 

، ًةينواعت ىلعألا  لقعلا 
انأ  » ةرابعو مهيلإ ، زاحنيف  ىلعألا  لقعلا  امأ  نيرخآلا  عم  طروتي  ىندألا  لقعلا 
نع يلختلا  ينعي  ةايحلا  زوفلا يف  .نارينلا  مظعم  مالآ  دمخت  ةطيسبلا  فسآ »
ًالدب حجنت  نأ  لضفألا  نمو  ءادعلا ، نم  ًةوق  رثكأ  ةوافحلا  ئطخملا .» نم   » سجاه

«. زوفت  » نأ نم 
تايكولسلا لقعلا -  ةفيظو  (: 3  ) مقر لودجلا 
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نمض قبسم  ٍلكشب  ٌةحاتم  ةَّيبلسلا  فقاوملا  نم  ًالدب  ةَّيباجيإلا  فقاوملا  ينبتل  ةوقلا 
حبصت ةيليوحت  ةيلمع  ببستت يف  نوعلا  ميدقتل  ًابلط  برلل  لسوتلاو  ةدارإلا ، ناديم 
ّيوقلا ّيباجيإلا  باّذجلا  لقحلا  ىلإ  انه  ةيصخشلا  زايحنا  ببسب  ةسرامملاب ، ًةوق  رثكأ 

دنع ًاعنطصم  وأ  ًافئاز  ودبي  دق  امو  ةفيعضلا ، ةيطخلا  انألا  ىلإ  اهزايحنا  نم  الدب 
ىشامتي هنوك  ٍشهدم  ٍلكشب  الهسو  ًايعيبط  دعب  اميف  ودغي  ةيلمعلا  ةسرامملا  ةيادب 

ةوقلا نكلو  ةاجنلا  لجأ  نم  ةيطخلا  تاذلا  / انألا عراصت  .هنم  ٍمعدبو  عقاولا  عم 
.ىقبتو ةايحلا  هقفو  روطتت  يذلا  يئااللا  لااب  ٌةموعدم  ةيهلإلا  تاذلل  ةيحورلا 
نازوألا نم  صُّلختلا  دنع  .هُّدصي  بضغلا  نأ  نيح  يف  معدلا ، يعدتسي  بحلا 
.وفطلل هتيلباقل  ٍةجيتنك  طيحملا  حطس  ىلإ  ايئاقلت  نيّلفلا  عفتري  ةمواقملل ، ةليقثلا 

ةيصخشلا نيوكت  ةَّيصخشلا : تافصلا 
رثكأ ًةيصخش  هنع  جتني  اهعم  فيكتلاو  ًاجضن  رثكألاو  ةءانبلا  فقاوملا  نم  ملعتلا 

.نيرخآلا عمو  ااذ  عم  ٍريبك  اضرب  مجسنت  ًةثامد 
نكلو طقف ، ةئملاب  رشع  ةسمخ  وه  ىوتسملا 155  دنع  ةّيصخشلا  ةداعَّسلا  لَّدعم 

يعولا 275 ىوتسم  دنع  فعاضتي  لَّدعملا  اذه 
.ةئملاب نيتس  غلبيل  فاعضأ  ةعبرأ  رادقمب  ىلعألا ) لقعلا  )
يدؤي اهنم  ٍّيأ  كيرحت  نأبو  ةكباشتملا  ءانبلا  لتك  نم  نوكتت  انألا  نأب  فشتكنس 

.صاخلا اهلقث  ريثأت  تحت  رايالاب  كلذ  دعب  أدبتل  اهلمكأب ، ةعوما  ةعزعز  ىلإ 
ءرملا فشتكيو  ًادج ، ًةريبك  ًاراثآ  هل  نوكي  نأ  نكمي  ًاريغص  ًادهج  ودبي  دق  ام  نإ 

ـد كؤيو اه ، ـ تمرب ٍصخ  ةا شـ ـ يح ري  ـ غت نأ  ـن  كمي ةطي  ــ سب ةما  ــ ستبا درجم  نأب 
ةيحورلا تارا  ـ سملاو تاذ  ـ لا ـر  يوطت بيلا  ـ سأ نو  ـ عبتي نيذ  ـ لا سا  ـ نلا ٌفالآ مـن 

.فاشتكالا اذه  ةقيقح  ىلع 
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نكلو ةياغلل  ًاطيسب  اهرايتخا  ربتعي  يتلاو  نيزئافلا ،»  » فقاوم نم  ةمئاق  يلي  اميفو 
يتلا ةايحلا  لطابلا .) لباقم  ةقيقحلا  نم  سبتقم   ) ليوطلا ىدملا  ىلع  ٌةميظع  اهدئاوف 

نع ًامامت  فلتخت  نم 200  ىلعألا  مييقتلا  ىوتسمل  قفاوملا  ةقاطلا  لاجم  شاعُت يف 
.ىوتسملا اذه  نم  ضفخأ  ًىوتسم  دنع  اهايحن  يتلا  ةايحلا 

لوألا مسقلا  ةيباجيإلا -  ةيصخشلا  تامس 
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عيمج نم  ًةموعدمو  ًةميق  ربتعت  يتلا  صئاصخلا  نع  هالعأ  لودجلا  فشكي 
ىوتسملا قوف  مييقتلا  ىوتسم  اهيف  عقي  يتلا  تاقوألا  ةحجانلا يف  تاعمتا 

يتلا تاقاطلاب  اهزيزعت  متي  عفاودلا  نأ  ةقيقحب  ٌموعدم  يحورلا  يعولا  ىلإ  قيرطلا  . 200
رفاضتت امكو  .ةينضمو  ةدودحمو  ٌةفيعض  يهف  ةينانألا  فقاوملا  امأ  ةوقلا ، سكعت 
ىحنملا ذخأت  ةيباجيإلا  تافصلا  نإف  ضعبلا ، اهضعب  عم  ًامامت  ةيبلسلا  تافصلا 

ةشهدلل يف ةريثم  ٍتانيسحت  بلجي  تالاا  دحأ  مدقتلا يف  نإف  كلذلو  ًاضيأ ، هتاذ 
.ىتح ٍيعوب  اهيلإ  قرطتلا  دق مت  نكي  ىرخأ مل  ٍتالاجم 

نم باذجلا  لاا  ًالاح  يعدتسي  ّيباجيإ  ٍفقوم  ينبت  نأب  يعولا  ثاحبأ  انل  رهظت 
امب ةيصخشلا  رييغتب  ٍّيوفع  لكشب  كلذ  دعب  أدبي  يذلاو  هلمكأب ، يعولا  لاجم 

.نيرخآلا ةايح  ىلع  كلذكو  ةَّصاخلا  ءرملا  ةايح  ىلع  ةدئافلاب  دوعي 
يناثلا مسقلا  ةيباجيإلا -  ةيصخشلا  تامس 
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ام نم  ةلاطبلا  ضافخنا  ىلعألا يف  لقعلا  ىلإ  ىندألا  لقعلا  نم  لاقتنالا  ببستي 
ًاضيأ رقفلا  لَّدعم  ضفخني  امك  طقف ، ةئملا  ٍةينامث يف  ىلإ  ةئملا  نيسمخ يف  نم  برقي 

نم 50 يف مارجإلا  لدعم  طبهي  ريثم  ٍلكشبو  ةئملا ، ىلإ 1.5 يف  ةئملا  نم 22 يف 
ىلإ 9 ةئملا 

تالاا عيمج  ىلع  سكعنت  ٌةلثامم  ٌةريبك  دئاوف  كانه  نأ  امك  .طقف  ةئملا  يف 
حاجنلاو يف لخدلاو ، يميلعتلا ، ىوتسملا  كلذ  امب يف  ةايحلا ، ةمهملا يف  ىرخألا 

عابطنالاو يعامتجالا ، لوبقلاو  يصخشلا ، رهظملاو  ةعمسلاو ، ةَّيجوزلا ، ةايحلا 
هذه عيمج  سكعت  .ةيعامتجالاو  ةيسايسلا  ءارآلاو  يوغللا ، بولسألاو  يلوألا ،
ةبسن ٍريبك يف  ٍرييغت  ىلإ  يدؤي  ام  اذهو  ةيصخشلا ، ةيلوؤسملا  ةيضرف  اياضقلا 

ةحصلاو لزانملا ، كلمتل  ةيوئملا  ةبسنلاو  ينامتئالا ، فينصتلاو  ةيرورملا ، تافلاخملا 
.يصخشلا حايترالا  كلذ  نم  مهألاو  رمعلا ، لوطو  ةيندبلا ،

اإف يصخشلا ، ىوتسملا  ىلع  ةياغلل  ٌةَّيلجو  ٌةحضاو  ايازملا  هذه  نأ  نم  مغرلا  لع 
يذلا عمتا  زيمتي  .ّيعامج  ٍلكشب  اهنع  ريبعتلا  متي  امدنع  ًاحوضو  رثكأ  حبصت 

ةيداصتقالا ةيمنتلاك  نامرحلا  صئاصخ  ةبلغب  مييقتلا 155  ىوتسم  دنع  عقي 
لّدعمو تادالولا  لّدعم  عافتراو  ةباتكلاو ، ةءارقلاب  ماملإلا  لدعم  ضافخناو  ةئيسلا ،

عمقو لالغتسالا  لالخ  نم  ًاضيأ  كلذ  زربيو  .ةلاطبلا  تالدعمو  عضرلا ، تاَّيفو 
هذه رهظي يف  .ةورثلا  عيزوت  يلامجإلا يف  فرطتلاو  داسفلا ، يِّشفتو  ةيندملا ، قوقحلا 
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، رقفلا راشتنا  تاعمتا 
ٍّيلامجإ ٍلكشب  فصوتو  داهطضالاو ، فنعلا  راشتناو  ةَّيندملا ، تايرحلا  مادعناو 
.ةياغلل ةَّيئادبلا  ىتح  وأ  ةفلختملاب 

يبيرجتلا عقاولا » »
يه ةايحلا  براجت  نع  تاريسفتلاو  تاروصتلا  نأب  ٍةعانقب  لقعلا  / انألا ضرتفي 
ىلع طاقسإلاب  ًاضيأ  دَقتعُيو  ةحيحص .»  » يهف كلذلو  يقيقحلا »  » ءيشلا

اونوكي اذإو مل  انروعشو ، انريكفت  ةقيرط  سفنب  نورعشيو  نوركفي  مأب  نيرخآلا 
اهززعيو هتضبق  روصتلا  مكحي  كلذبو  .أطخلا  أشني  اذكهو  نوئطخم ، مهف  كلذك 
.نئارقلاو تاودألاب 

ٍلاجم عم  قفاوتي  يعولا  تايوتسم  نم  ىوتسم  لك  نإف  فصو  نم  مدقت  امكو 
ةميقلاو ىنعملا  عضو  هلالخ  نم  متيو  هل ، ًاساكعنا  لِّكشيو  يعولا  نم  ٍباذج  ٍدئاس 
لمعيو هيديب  هعنص  ٍملاع  شيعي يف  ٍصخش  لك  نإف  اذكهو  دَّدحم ، ٍقايس  نمض 

متي ثيح  تاغِّوسملا ، نم  ٍةعِّونتم  ٍةعومجمب  لوبقلا  ىلإ  يعسلاب  هزيزعت  ىلع 
، جضنلا ةمكحبو  لوبقلاو ، نانحلاو  فطاعتلاب  ةيباجيإلاب  نيابتلا  نع  ضيوعتلا 

ءايتسالاو بضغلل  رداصمك  تافالتخالا  ىري  يبلَّسلا  فقوملا  نإف  لباقملابو 
.ىرخألا ةيبلَّسلا  رعاشملاو 

ـر صتقت ـة  يبيرجتلا قور  ــ فلا تنا  اذإ كــ ا  لو مــ ــه حــ سفن حر  ــ طي يذ  ــ لا لاؤ  ــ سلا
ٍةيجراخ ٍتافالتخال  عجر  اه تـ ـ نأ وأ  يع ، ـ ضولا يلخاد  ـ لا كاردإلا )  ) ـى لع ـط  قف
سانلل نوكي  هنأب ال  ةيريرسلا  ةظحالملا  لالخ  نم  دجُو  .ااذ  دحب  براجتلا  يف 
نوشيعي عقاولا  مهنكلو يف  بسحو ، مهيعو  تايوتسمل  اعبت  نيابتلا  ةديدش  كرادم 

ود ــ بي ام  ًابلاغ  نيدودولا  ريغ  صاخشألل  ةبسنلاب  .ًامامت  ٍةفلتخم  ٍثادحأل  براجت 
نييفطا ـ علا صاخ  ـ شألل ةب  ـ سنلاب ـا  مأ ـن ، يدودو ري  ـ غو نيدرا  مه بـ نور لـ ـ خآلا
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.ًاما ـًة متـ معادو ًةَّيدو  ـة  ئيبلا مه  ودبت لـ ـ سف ني  ـ بحملا
ًةجيتنو انلوح ، نم  ثادحألا  ىلع  ٍةراهمب  رثؤن  انلاح  ىضتقمب  نحنف  يلاتلابو 
ٌحيحص سكعلاو  ةيباجيإلا ، ثادحألا  نيفوطعلا  سانلا  بذجي  لدتعملا  فقوملل 

نأ ااكمإب  تاناويحلا  ىتح  ّيردق .) ٍريثأت  تاذ  ٍتافالتخا  دوجو  عم   ) ًاضيأ
، ةَّينلا سكعت  ٍةيعاو  فصن  تاراشإ  قيرط  نع  نوُّلدتسي  رشبلاو  ةَّينلا  رعشتست 

ساكعنالا ةبرجت  ىلإ  ليمن  نحن  ةنيعم  دودح  نمضو  يعولا ، تايوتسمو  فقوملاو ،
.هيلع انحبصأ  يذلا 

لثم ٍتاربخ  كلمي  هنأل ال  ةَّيحورلا  قئاقحلا  ةحصب  كشلا  هرواسي  يذلا  وه  باترملا 
لقعلا ىري  .اهنمض  ثدحت  يتلا  ايلعلا  داعبألا  ةقيقح  يفني  وهف  كلذلو  تازجعملا 

( كلذ ىلإ  امو  ، siddhis زيهديس ةرهاظك   ) رهاوظلا هذه  عيمج  ًامامت  يكيمانيدلا 
« لُّسوت  » اأ ىلع 

مهف ىلع  ةردقلا  كردي  نأ  عيطتسي  الو  ةّيلايخ ، ىتح  وأ  لاوحألا ، نسحأ  يف 
يتاذ نوكي  نأ  ىلإ  ليمي  يعولا  تايوتسم  نم  ًىوتسم  لك  نإف  اذكهو  .رهوجلا 

.ًائيطب يعولا  روطت  رهظي  يذلا  ببسلا  حضوي  هنوكل  كلذو  ةيقادصملا 

ةصالخلا
غلاب ٌرمأ  وه  يعولا 200  ىوتسم  زواجت  نأ  حضاولا  نم  تاب  قبس ، ام  لك  نم 

، ةايحلا تالاجم  نم  لاجم  لك  ٌمساحو يف  ةيمهألا 
ريشي ٍمساح  ٍلكشبو  ٍةَّيحور  ٍرظن  ةهجو  نم  .يعامجلاو  يدرفلا  ىوتسملا  ىلع  ٌءاوس 

.ةقيقحلا عم  ًايشامتم  حبصيل  لطابلا  ةنميه  تحت  نم  لاقتنالا  ىلإ  ىوتسملا 200 
ناكس نم  ةئملا  نيعبسو يف  ًةينامث  نأب  ةيمهألا  نم  ٍريبك  ٍوحن  ىلع  ًاقباس  انركذ  امكو 

مه مهنم  ةئملا  نوعبرأو يف  ٌةعست  دجاوتي  يعولا 200 ( ىوتسم  نود  نولازيال  ملاعلا 
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قو ـة فـ عقاولا تايوت  ـ سملل ةو  ــ قلا ةلئاهلا يف  ةدايزلل  ًارظنو  ةدحتملا .) تايالولا  يف 
نو ـ لمعي ةماقت  ـ سالاب نو  ـ مزتلملا سانلا  فـ يمتيرا ،) ـ غول مد  ـ قتلا ىوت 200 ( ـ سملا

، اذكهو .ملاعلا  ءاحنأ  عيمج  ناكسلا يف  نم  ةيبلاغلا  ةيبل  ـة سـ نزاوم ـى  لع
.روطتلا ةلصاوم  لجأ  نم  ىقبت  تاراضحلاف 

ةعاجشلا عساتلا : لصفلا 
مييقتلا ٢٠٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
، نيرخآلا براجتو  ةَّيتاذلا  ةبرجتلا  قمعب  ةَّيحورلا  ةقاطلا  ريغت  ةعاجشلا  ىوتسم  دنع 

فاشكتسالا ةقطنم  يه  ةقطنملا  هذهو  ةيوقتلا ، ةيادب  ىوتسم  دعي  وهف  كلذلو 
وأ هنم  ًاسوؤيم  ملاعلا  ودبي  ايندلا ، تايوتسملا  .ميمصتلاو يف  تابثلاو  تازاجنإلاو 
ىلع ةايحلا  ىلإ  رظنيف  ةعاجشلا  ىوتسم  دنع  امأ  ًاطبحم ، وأ  ًايرغم  وأ  افيخم  وأ  ًانيزح 

.ةزِّفحمو ةَّيدحتمو  ٌةريثم  اأ 
تابلقت عم  لماعتلاو  ٍةديدج  َءايشأ  ةبرجتل  دادعتسالا  ًانمض  يضتقت  ةعاجشلا 

ءرملا نوكي  نيكمتلا ، نم  ىوتسملا  اذه  دنع  .ةايحلا 
ىلع ىوتسملا 200  دنعف  ةَّيلاعفب ، اهعم  لماعتلاو  ةايحلا  صرفل  يدصتلا  ىلع  ًارداق 

ميلعتلاو ومنلا  حبصيو  ٍةديدج ، لمع  تاراهم  ملعتل  ةقاطلا  دجاوتت  لاثملا  ليبس 
بويعلا وأ  فواخملا  ةهجاوم  ىلع  ةردقلا  كانه  نوكتو  اهقيقحت ، نكمي  ًافادهأ 

اهيف يف رثؤي  يتلا  ةقيرطلاب  يعاسملا  قلقلا  لِّطعي  الو  اهيلع ، بلغتلاو  ةيصخشلا 
مهيدل ضفخني  نيذلا  صاخشألا  مز  يتلا  تابقعلا  .رُّوطتلا  نم  ايندلا  لحارملا 

ىلإ اوروطت  نيذلا  كئلوأل  ٍتازفحمك  لمعت  نود 200  ام  ىلإ  يعولا  ىوتسم 
.ةيقيقحلا ةوقلل  لوألا  ىوتسملا 
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ـي تلا ـة  قاطلا رد مـن  ـ قلا ـس  فن ملا  ـ علا ـى  لإ ىوت  ـ سملا اذ  د هـ ــ نع سا  ــ نلا د  ــ يعيو
ىندألا تايوتسملا  ـد  نع ٌبوع  كلذ شـ ـ كو ٌدار  ـ فأ ـل  معي ـا  منيب ـه ، نم اهوذ  ـ خأي
زاجنإلا نع  جتني  امل  ًارظنو  .ددرت  نود  رخآ  ٍعمتجمو  نيرخآ  ٍدارفأ  ةقاط  فازنتسا  ىلع 

، ٍّيجيردت ٍلكشب  ًايتاذ  ززعتت  سفنلاب  ةقثلاو  تاذلا  ةأفاكم  نإف  ٍةّيباجيإ ، ٍدودر  نم 
.ةيجاتنإلا أدبت  انه  نمو 

يناسنإلا يعولا  روطت  ًةيمهأ يف  رثكألا  ةوطخلا  وه  ىوتسملا 200  يِّطخت  نإ 
ىشامتتل ةردقلا  ريوطت  .ةيجراخلاو  ةيلخادلا  ةايحلا  نم  ٍّلك  ةقفاوتملا يف  هصئاصخو 

ام ٍحوضوب  لصفي  ام  وه  ةيصخشلا  بساكملا  قيقحت  نم  ًالدب  ةكردملا  ةقيقحلا  عم 
لمحتب ءرملا  لوبق  وه  ةوطخلا  هذ  مايقلل  مساحلا  رايخلاو  لطابلاو ، قحلا  نيب 

، تافُّرصتلا وأ  تارارقلا  نع  ةلءاسملل  عوضخلاو  ةيلوؤسملا 
اهفيفخت متي  يتلا  ةيئادبلا ، فطاوعلا  ةرطيس  نم  لوحتلا  ىلع  ًاضيأ  اذه  ُّلديو 

ةيتاذ ــ لا حلا  ــ صملا ةمد  ةيلاعفنالا خلــ نم  ًالدب  اهنم  ققحتلا  ةيحالصو  ءاكذلاب 
ةعاج ـ شلا ـل  ثمت اذ  ـ كهو .هَّو  ـ شملا ري  ــ كفتلاو ــة  طلاغملا ــى  لإ يدؤ  ــي تــ تلا

ٍتآفاكمب اهنع  ةضاعتسالل  ًةفاضإ  تابستكملا  ناد  ـ قف فو مـن  ـ خلا ـى  لع ـب  لغتلا
.ليوطلا ىدملا  ىلع  عقاولا  نم 

، ّيعامتجاو ٍّيحور  ٍعقاوك  ةلءاسملا  ةقيقحل  ٌّيهيدب  ٌلوبق  كانه  ىوتسملا 200  دنع 
نع طقف  سيلو  ءرملا  حور  ريصم  نع  ةيلوؤسملل  كاردإلا  روهظب  كلذ  قفارتيو 

، ًاّودع اهرابتعا  نم  ًالدب  ٍفيلحك  انه  ةقيقحلا  ىلإ  رظنيو  انألل ، ًءاضرإو  دسجلا 
نيكمتلاو تاذلا ، مارتحاو  ةوقلا ، بلجي  حبرلا  نم  ربكأ  ٍلكشب  ةقيقحلا  ىلإ  زايحنالاو 

: روثأملا لوقلا  حبصأ  دقلو  .انألا  خافتنا  نم  ًالدب  حيحصلا 
تارارقلا هِّجوت  ًةيهيدب  هحور »؟ رسخ  هنكلو  ملاعلاب  زاف  اذإ  ناسنإلا  بسكي  اذام  »
.تارايخلا ءاقتناو 
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دمتعت األ ال  ةيصخشلا ، ةوقب  ريبكلا  روعشلاو  ةيلخادلا  ةقثلا  بلجت  ةعاجشلا 
تاذلل ٌةأفاكم  وه  يتاذلا  قدصلاو  ةهازنلا  مازتلاو  ةيجراخلا ، جئاتنلا  وأ  لماوعلا  ىلع 
روعشلا نم  فيفختلا  ىلإ  عجري  ةيلخادلا  ةيرحلاب  ٌميظع  روعش  كانه  .اهل  ٌزيزعتو 

دنع حورلا  نأل  ةقيقحلا ، تاكاهتنا  عيمج  ةدشب  بحاصي  يذلا  فوخلاو  بنذلاب 
جراخ لمعت  يتلا  نكامألا  كهتنتو  انألا  بذكت  ىتم  فرعت  يعواللا  ىوتسم 
للحملا اهفصو  امك  يعامجلا ، يعوالل  ةيلصألا  ةلاحلا  نم  عبني  اذه  .يعاولا  كاردإلا 

Carl Jung غنوي لراك  يرسيوسلا  يسفنلا 
ٍلكشب امراكلا )  ) ةيعاولا ريغ  ةيحورلا  ماثآلا  مكارت  لمعيو  مييقتلا 520 .) ىوتسم  )

، ةقيقحلا نوكهتني  نيذلا  صاخشألل  يعولا  مييقت  ىوتسم  ضفخ  ىلع  ٍّيجيردت 
بضغلاو رخفلاب  ةياقولا  قيرط  نع  كلذ  نع  ضيوعتلا  اهدنع  مهيلع  بترتيو 
.فاطملا ةيا  يهلإلا يف  باقعلا  نم  فوخلاو  راعلاو ، بنذلاب  روعشلاو 

نم مكارت  يذلا  يلخادلا  اضرلا  قيقحت  ةنامألاو يف  تابثلاب  زيمتملا  ءادألا  ببستيو 
، ةَّينلاو دهجلا  وه  انمهي  ام  ىوتسملا ، اذه  دنع  .ةيلخادلا  ريياعملل  يضرملا  ءافيتسالا 

ىلع ًايجيردت  رطيسي  ةيقيقحلا » ةصاخلا  تاذلا  كالتما   » .ةجيتنلا دَّرجم  سيلو 
ةايحلا نم  فدهلا  حبصيو  فرشلاب ، يلخادلا  روعشلا  روهظو  تارارقلاو  تارايخلا 
لماوعلا باستكا  نم  الدب  ةوقلاك  ةيلخادلا  تاناكمإلا  ريوطت  ليوطلا  ىدملا  ىلع 

.ةيجراخلا
نوكي يعامتجالا  لوبقلا  نإف  اهنمثيو ، ةعاجشلا  زّيمي  عمتا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

عادخ ءرملل  نكمملا  نم  هنأ  نوكردي  يذلا  نينيمألا  صاخشألل  ةبسنلاب  ًايوناث  ًارمأ 
دنع ثدحي  يذلا  ديازتملا  كاردإلل  ًارظنو  .هسفن  عادخ  ىلع  ٍرداق  ريغ  هنكلو  ملاعلا 
قيقحت لجأ  نم  ةنامألا  كاهتنال  تاءارغإلا  زييمت  متي  هنإف  ىوتسملا 200 ،
ًارظن نم 200  ىندألا  تايوتسملا  ًةرربم يف  نوكت  اأ  نيح  يف  اهضفرو ، بساكملا 

.بقاوعلل ٍرابتعا  ِّيأ  ذخأ  نود  بساكم  نم  هققحت  امل 
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ريغ ٍلكشب  نوفرعي  سانلا  عيمج  نأ  نم  تبثتلا  مت  يعولا ، مييقت  ثاحبأ  لالخ  نم 
رابتخا قيرط  نع  ٍةعرسب  هفاشتكا  ام مت  وهو  مهيلع ، بذكلا  متي  ىتم  ٍعاو 
ةباجتسا فعضلا يف  اذه  ريشيو  .لطابلا  نم  قحلا  روفلا  ىلع  زيمي  يذلا  تالضعلا 

نأ ىلإ  ربإلاب  زخولا  ماظن  لالخ  نم  ةقاطلا  قفدت  تاريغتلاو يف  مسجلا  تالضع 
، ةايحلا ةقاطل  ٌّيرهوج  ٌرمأ  وه  لطابلاو  قحلا  نيب  قرفلا  كاردإ 

.كلذ يفني  لقعلا  ناك  اذإ  ىتح  مسجلا  ةباجتسا  سكعنيو يف 
ضفر متي  هنإف  كلذلو  لقعلا ، ةمالس  عم  ىوتسملا 200  دنع  يعولا  ةقاط  ىشامتت 
روطتلا وحن  ةوطخلا  هذه  عمو  ةئطاخو ، ةفيعض  اوك  ةهَّوشملا  ةعداخلا  تاباطخلا 

، ًةَّيمارد لقأ  ةايحلا  حبصت  كلذبو  .ملاحلا  لايخلاو  ةيلاعفنالل  ٌريبك  ٌضافخنا  دجوي 
نم اهِّولخ  ببسب  اهتيبذاج  انألل  ةيبلَّسلا  فقاوملل  ةرباعلا  تاضيوعتلا  دقفتو 

يذلا نمألاب  ماعلا  روعشلاو  نازتالا  نم  ربكأ  ٌردق  كانه  لباقملا ، يفو  ةأفاكملا ،
أطخلاو ةبرجتلا  قيرط  نع  .يلخادلا  قدصلاب  مازتلالا  لالخ  نم  طقف  هزارحإ  نكمي 
ًةداتعم ةنامألا  حبصت  يتلا  ةقثلاب  ةفزاا  قحتست  ةيوستلا ال  ةفلكت  نأب  فشتكا 
.اهيلع

ةيعامتجا ريباعت 
ىوتسملا قوف  ةيعامتجالا  ةيلوؤسملا  لُّمحت  ىلع  ةردقلاو  نيرخآلاب  مامتهالا  زربي 

يعولا 200 ىوتسم  تحت  ملاعلا  ناكس  نم  ةئملا  نيعبسو يف  ةينامث  دوجو  رِّسفيو  . 200
نم هيف  امب  ةيلاحلا  هتروصب  ملاعلا  عضو  اكيرمأ ) مهنم يف  ةئملا  نوعبرأو يف  ٌةعست  )
نأ ىلإ  ثاحبألا  ريشتو  ٍهانتم ، ٍلكشب ال  ارج  َّملهو  ةميرجو  ٍرقفو  ٍبورحو  تاعازن 

.ًايجراخ هنوك  نم  رثكأ  ٌّيلخاد  لكاشملا  هذه  ردصم 
للقيو ىندألا ، ةقاطلا  تالا  ةيبلسلا  رعاشملا  نم  حايترالا  بلجي  يتاذلا  قدصلا 
لثامم ٍلكشب  بضغلاو  ءايتسالا  نم  بنذلاب  روعشلاو  نمألا  مادعناو  فوخلاو  قلقلا 
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ٍّلك ىدل  ٍةَّراس  ريغو  ٍبيحرت  عضوم  تسيل  انه  ةيبلسلا  رعاشملا  حبصتو  قافخإلل ،
ببسب ًةباَّذج  تافالخلاو  تاعارصلاو  تالادجلا  ىقبت  الو  نيرخآلاو ، تاذلا  نم 

يعامتجالا عقاولل  ةتقؤملا  تابوعصلا  حبصتو  م ، ةصاخلا  انألا  خافتنال  اادقف 
نوكي امك  ًةَّيصخش ، ٍتاناهإ  اهرابتعا  نم  ًالدب  ناسنإلا  ةايحل  ةلوبقم  بناوج 

ىلع ملا ،
ُ
لَعتف يجولويديألاو  يسايسلا  فرطتلا  نمو  فنعلا ، نم  ٌّيجيردت  ٌروفن  كانه 

ةراثإ نم  لضفأ  وه  يلخادلا  ءودهلا  بابتتسا  ببسب  حايترالا  نأ  رابتعا 
.نيلانيردألا
تاجايتهالاو تامجهلا  َّلحم  ُّلحي  يذلا  ةباعدلا  حورل  ٌروطت  ثدحي  جضنلا  عم 

نم ىندألا  تايوتسملا  نيرجضم يف  ناودبي  ناذللا  ءودهلاو  مالسلا  ربتعيو  ةيئادعلا ،
اهلالخ نم  نكمي  يتلا  ءودهلا  نم  ٍتارتفك  ىوتسملا  اذه  دنع  نيلضفم  يعولا 

، لمأتلاو ريكفتلا 
ُّلقأ تابغرلا  حبصتو  يفطاعلا ، لعافتلا  نم  ًةيمهأ  رثكأ  انه  ساكعنالا  حبصيو 

ىوتسملا دنع  .عابشإلا  ريخأت  لجأ  نم  بصعتلاو  قايسنالا  لحم  ربَّصلا  ُّلحيو  ًابلطت 
نكمم ًافده  ةَّيصخشلا  ةداعَّسلا  ودغتو  عافدنالا ، ُّلقيو  ًالُّقعت  رثكأ  ةايحلا  حبصت   200

ىلع موللا  ءاقلإ  لحم  تاذلا  ىلع  ةقفشلاو  ءايتسالا  لحم  نانتمالا  لحيو  قيقحتلا ،
نيفايضم رثكأ  سانلا  ودبيو  لضفألا ، وحن  ملاعلل  ةَّيصخشلا  ةبرجتلا  ريغتت  .نيرخآلا 

تازواجتلا لادبتسا  متيو  ةزيمملا ، ةَّيصوصخلا  ةَّيبذاج  قيرب  ىشالتيو  ًاَّدو ، رثكأو 
ومن لِّهست  امك  يتاذلا ، ريوطتلاو  فاشكتسالا  ىلإ  ةعاجشلا  دوقت  .نزاوتلاب 

.يعولا روطتو  ةيصخشلا 
، ةلءاسملاو ةيصخشلا  ةيلوؤسملا  لوبق  وه  ةعاجشلا  ةوق  ىلإ  لوحتلل  مساحلا  حاتفملا 

يناجلا / ةيح ــ ضلا ــة  يجاودزا ة  ــ طلاغم نع  يلختلا  ريبكلا  لاقتنالا  اذه  بلطتيو 
ـة يجاودزا ـى  لع ًءا  ـ نب راذ  ـ عألاو مو  ـ للا ـر  بع ًايعا  ــ متجا ةمال  ــ سلا ضِّو  ــ قت ــي  تلا
وأ ببسلا »  » اهلالخ نم  ُّلحي  ٍتايرظنو  ٍةيقالخأو  ٍةيعامتجا  ةيب  ـ سن ٍتاطلا  ـ غم
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ةعاجشلاف اذكهو  .يتاذلا  قدصلاو  يصخشلا  لالقتسالا  لحم  يعامتجالا  عضولا 
عقت يتلا  ةَّيعامتجالا  ةيدئاقعلا  مظنلا  زِّيمت  يتلا  تاريربتلا  ىلع  يلاعتلا  ًاضيأ  نمضتت 
كانه ناك  اذإ  ىتح  .راذعألاو  موللا  تايضرف  ىلإ  دنتستو  ىوتسملا 200  نود 
ٌلفاح عمتاو  هقوف ، يقتري  نأ  درفلا  ىلع  نيعتي  لازي  هنإف ال  ّيجراخ  ٌببس » »

ثراوكلا ةهجاوم  ىتح يف  ةعاجشلل ، اذهك  ٍسامتلا  نع  ةرهشلا  ةعئاذ  ةلثمأب 
يِّدحتلا نأب  انل  حضتي  ةربخلا  لالخ  نمو  (. 2005 نيكام ، لثم   ) ةديدشلا

فوخلاو سفنلاب  كشلا  مزالت  ىلإ  ةفاضإلاب  فوخلا ، وه  ةعاجشلل  ًاعويش  رثكألا 
يتلاو هيلع ، بلغتلا  ةبغرلا يف  يه  لب  فوخلا  مادعنا  ينعت  ةعاجشلاو ال  .لشفلا  نم 

نم لشفلا  نم  فوخلا  صلقتيو  .تابثلا  ىلع  ًةردقو  ًةيفخ  ًةوق  اهقيقحت  دنع  سكعت 
كلذو ةجيتنلا ، نع  سيلو  دهجلا  لذبو  ةَّينلا  نع  ٌلوؤسم  درفلا  نأب  كاردإلا  لالخ 

.ىرخألا ةيصخشلا  ريغ  لماوعلاو  فورظلا  نم  ديدعلا  ىلإ  دنتسي 
ىلع حاجنلا  اققحي  نأ  ماهلإلاب  نامّعدملا  ينافتلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيوقلا  ةميزعلل  نكميو 

ةعاجشلل ةيلخادلا  ةردقلا  نع  كلذ  فشكيو  ةقباسلا ، تاقافخإلا  نم  مغرلا 
نم ريثكلا  .سفنلاب  ةقثلاو  تاذلا  مارتحا  نم  ٍريبك  ٍّدح  ىلإ  ديزي  يذلا  تابثلاو 
ينبي يذلا  هيلع » ديجلا  بابكنالا   » لالخ نم  طقف  اهزايتجا  نكمي  ةايحلا  بعاتم 

.سفنلاب ةقثلا 

انألا ةيويح ) ) ةيكيمانيد
، يلخادلا نزاوتلا  ىلإ  كلذ  دوعيو  ميعدتلا  يتاذ  هنوك  ىلإ  ىوتسملا 200  ليمي 

.حجانلا لمعلاو  ةقيقحلاو  ةهازنلا  ىلإ  زايحنالاو 
متي ةنيفسلل ، ٍلثامم  ٍلكشبو  راسملا ،» ىلع  ءاقبلا   » يه ةروثأملا  ةيلخادلا  هتلوقمو 

ًةعفدنم ىندألا  فطاوعلا  لظت  .ةايحلا  جاومأل  ةتقؤملا  تاريثأتلا  نم  سفنلا  بيوصت 
اوك نم  رثكأ  انه  ٍبيحرت  عضوم  تسيل  اهنكل  حيحصتلل ، جاتحتو  ٍّيرود  ٍلكشب 
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.ةمِّيق وأ  ًةدوشنم 
هِّجوي هنأل  ةَّيحورلا ، ئدابملا  ىلإ  زايحنالل  ٌةجيتن  وه  همييقت  متي  يذلا  يعولا  ىوتسم 
نوكي ةنامألاب  مازتلالا  متي  امدنع  .ةنيفسلا  ةلصوب  طبضل  ٌلثامم  وهو  ءرملا  ريصم 
تاذلا نيسحتل  ٌتايدحت  اأ  ىلع  اهيلإ  رظني  يتلا  ةَّيصخشلا  بويعلل  ٌلوبق  كانه 

دنع .ءايتسالا  وأ  تاذلا  ىلع  قافشإلا  وأ  موللا  نع  ةجتانلا  راذعألا  نم  ًالدب 
نآ ٌّيعقاوو يف  ٌنكمم  اهقيقحتو  ةيمهأب ، فادهألا  وحن  عافدنالا  متي  ىوتسملا 200 
.ًاعم

عم ةَّيصخشلا  ةقباطم  يه  يسفنلا  ليلحتلا  رظن  ةهجو  نم  ةَّيسفنلا  انألا  ةفيظو 
يصخشلا نِّوكملا  نزاوت  قيقحت  هتاذ  تقولا  يفو  يجراخلا ، ملاعلل  يعامتجالا  عقاولا 

عفاودلا دض  ةيوضنملا ) ريياعملا  « ) يلاثملا انألا   » عم ديورف ) ىلعألا ل ـ انألا   ) ريمضلل
ةبولطملا ةفيظولا  هذه  حاجنلل يف  راقتفالا  وه .)» « ـ لا  ) ةيئادبلا ةيزيرغلا  ةيناويحلا 

وأ فوخلا  وأ  يلخادلا  ضفرلا  طاقسإ  لثم  ةَّيضرم ، ٍتامسو  ٍتالاح  ىلإ  يدؤي 
ىلع ةمظعلا  نونج  وأ  موللاك   ) يجراخلا ملاعلا  نيرخآلا يف  ىلع  ةيئادبلا  زئارغلا 

ناجيهلا نم  ٍتاروف  ىلإ  يدؤي  زئارغلا  ىلع  ةرطيسلا  لشفلا يف  لاثملا .) ليبس 
ىلعألا انألا  طاقسإ  ًاضيأ  متي  نأ  نكميو  بائتكالاو ، فوخلا  نع  ًالضف  توبكملا ،
ةيهاركو ةبلص ، ًةيصخش  ٍتامس  ىلإ  يدؤيو  نيرخآلا ، ىلع  ةيداَّسلا  وأ  ةطرفملا 

تا ــ يلآلا هذ  ة هــ ــ فرعم مهملا  نمو  .تاذلل  يباقعلا  بنذلاب  روعشلاو  تاذلا ،
با ـ تك ـد Anna Freud فـي  يورف ـا  نآ ــل  بق اهلي مــن  ــ صفت ــي تــم  تلا

The Ego and (1971  ) عافد ـ لا تا  ـ يلآو ـا  نألا
.Mechanisms of Defense
عم حماستلاو  ةيرشبلا  ةيمنتلا  تاددحمل  ًايعقاو  ًامييقت  حجانلا  تاذلا  قيقحت  بلطتي 

يلخادلا ديازتلا  عمو  .لامكلا  نم  لقأ  اوكل  ةيعيبطلا  ةايحلاو  ضومغلا  نم  ٍّلك 
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ةمزالملا ةعتملا  لجأ  نم  ىندألا  انألا  فقاوم  نع  ضيوعتلا  ضفر  متي  ةيحورلا ، ةوقلل 
عاتمإلاو يف ءاضرإلل  دجو  دق  هتاذ  دحب  نازتالاو  .ةهازنلاو  قدصلاب  اهنع  ةضاعتسالل 

.سفنلاب ةقثلا  ةدايزل  كلذكو  ًاعم ، ٍنآ 
ا قوثوملا  ةيعامتجالا  تاقالعلا  حبصت  هقوف  امو  ىوتسملا 200  نم  ًاقالطنا 

دنع نيرخآلا  عم  ةكراشملا  ىلإ  يدؤت  ىندألا  ةيفطاعلا  تايوتسملا  نأ  نيح  يف  ًةنكمم ،
ةأفاكملا أدبم  ىلإو  نيرخآلا ، عم  قفاوتلا  ىلإ  انه  اياونلا  لوحتتو  ىوتسملا 200 ،
.ةينانألا نم  الدب  ةيلدابتلا 

ماهوأ لحم  عقاولا  رابتخا  ىلع  ةردقلا  لحت  ةيسجرنلا ، تاهوشتلا  لخدت  نودب 
ماجسنالل ٌروهظ  كانه  براضتلل  رمتسملا  لخدتلا  نودبو  هعئارذو ، يسحلا  كاردإلا 

قيسنتو نيرخآلا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  ءاقبلا  نم  نِّكمي  يذلا  ليغشتلا  أدبم  هفصوب 
هرودب ٌّلك  لمعيو  لوبقلاو ، يعامتجالا  قفاوتلا  ةدايز يف  يه  ةجيتنلاو  .ةطشنألا 

اأ ىلع  كوكشلاو  قلقلا  لبقت  متي  امك  عفاودلاو ، ةنامألا  فادهأ  زيزعت  ىلع 
(. كلذ ىلإ  امو  ةديدج ، ةقالع  ديدج ، لمع   ) ومنلل ٌةقفارمو  ٌةيداع 

زييمتل ٌةرِّوطتم  ٌةردق  كانه  نوكت  ىوتسملا 200  دنع  ةقيقحلا  ىلإ  زايحنالل  ًارظنو 
، ظوحلم ٍلكشب  ركفلا  مدقتيو  فيزلا ، نم  ةقيقحلا 
ةح ـ صلو هحلا  ـ صل يفطا  ـ علا با  ـ طخلل ليد  ـ بلا ـف  شك ـى  لع ةرد  ــ قلا ًارِّو  ــ طم
يتلا ماهوألاو  رها  ـ ظتلا ـف عـن  شكلل ـة  يناكمإلا كا  ـ نه نو  ـ كت كلذ  ـ لو .ه  ـ تابث
متي نم 200  ىندألا  تايوتسملا  هنأل يف  لايخلا ، لحم  نزاوتلاو  قطنملا  اهيف  لحي 
قحلا زييمت  ىلع  ةردقلا  دوجو  مدع  عم  بساكملا ، قيقحت  لباقم  ةقيقحلاب  ةيحضتلا 

هنإف يف يلاتلابو  .ةعنقم  اأب  صيحمتلا  نود  تاطلاغملا  لبقُتو  لطابلا ، نم 
ةَّيعقاولا رابتخا  ٌةريبك يف  ٌةراسخ  ةقيقحلا  كانه يف  نم 200  ىندألا  تايوتسملا 

مييقتلا 200 ىوتسم  تحت   ) ةيركفلا ةردقلا  كلذكو 
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ةقيقحلا لجأ  نم  تالضعلا  رابتخا  مادختسا  ىلع  نيرداق  ريغ  سانلا  نوكي 
(. ةئطاخ جئاتن  ىلع  نولصحيو 
ىلع ةردقلا  كانه  ىوتسملا 200  نم  ىندألا  تايوتسملا  هنأ يف  نم  مغرلا  ىلع 
يتلا ةقيقحلا ، زييمت  ىلع  ةردقلا  ىتح  كانه  سيل  هنأ  الإ  قئاقحلا » ( » ةَّيطخ  ) ةجلاعم

ىندألا لقعلا  مدختسي  .دَّرا  ريكفتلا  ىلع  ةردقلا  ىلع  دمتعتو  ةَّيطخ  ريغ  يه 
قفاوتو ىنعملاو  نزاوتلا  مرتحي  ىلعألا  لقعلا  نأ  نيح  ةلاحلا يف  معدل  قئاقحلا 

عم زايحنالا  عم  ىنعملا  ىشامتي  ّيجيردت  ٍلكشبو  يلاتلابو ، .ةدَّرا  تايوتسملا 
ريكفتلا نم  ًالدب  لقعلاو  قطنملل  ةطبضنملا  دعاوقلل  ٍةجيتنك  ةقيقحلا  تايوتسم 
.يبغَّرلا
تائفلا مارتحا  نود  قئاقحلا  عيمجت  متي  ىوتسملا 200  نود  ةعقاولا  تايوتسملا  يف 
لقعلاف اذكهو ، .اهئاصقإ  وأ  ةضقانتملا  ةلدألا  لهاجت  متيو  ةميقلا ، ةيواستملا يف 
.ةيركفلا ةهازنلا  تابلطتمو  كيتكلايدلا ، نيناوق  ةيبيدأت  تاءارجإل  عضخي  ىلعألا 

ٍلكشب رثؤت  يتلاو  ةنيرقلاب ، فارتعالا  ىلع  دمتعي  ةقيقحلا  راصبتسا  نإف  كلذلو 
عيمجت هيف  متي  يذلا  تقولا  يفو  .ةلالدلاو  ىنعملا  فينصت  ىلع  لمعتو  قيمع 

نإف ناهرب ،» « ـ ا ك داهشتسالا  نكمملا  نم  حبصي  ّيقطنم  ٍلكشب  قئاقحلا 
نم ىرخأ  لئاسو  ربع  اابثإ  نكميو  ديرجتلا  نم  فلتخم  ىوتسم  نم  يه  ةقيقحلا 

ًايرهوج رداق  ريغ  هتاذ ، دح  ّيرشبلا يف  لقعلاف  لاوحألا ، نسحأ  ىتح يف  .ةلدألا 
ةقيقحلا راصبتسا  نوكيو  فيزلا ، نم  ةقيقحلاو  ةقيقحلا  نم  ةقيقحلا »  » زييمت ىلع 

نأ وه  يكيسالكلا  لاثملاو  .هيزنلاو  نزاوتملا  مالعتسالا  حورو  عضاوتلاب  ًاموعدم 
لقثأ يه  ةرئاطلا  نأ  ةقيقح »  » ببسب ةيرخسلل  ًاراثم  اناك  نيذللا  تيار  نيوخألا 

نأ نكمي  يتلا  ةدَّدحملا  قئاقحلا  كلتو  .ريطت  نأ  نكمي  يهف ال  كلذبو  ءاوهلا  نم 
ججحل ديج  ٍلكشب  لثملل  ًابرضم  حبصت  ًادج  ٍةئطاخ  ٍتاجاتنتسا  ىلإ  يدؤت 

.نيككشملا
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ىوتسملا 200 زواجت 
ريفوتو ةطلسلا ، عم  نزاوتلاو  ةلادعلاو  ةقثلا  هنأب  ىوتسملا 200  هللا يف  ىلإ  ةرظنلا 

ةيلوؤسملا لُّمحت  لوبقلو  صالخلا ، لالخ  نم  لامكلا  صقن  نع  ضيوعتلل  ٍتايلآ 
لحم لحت  ةَّيهولألا  نع  ًالادتعا  رثكألا  ةرظنلا  هذه  .قالخألل  يعسلاو  بويعلا ، نع 

ٌةضرع اأ  ىلع  هللا  نع  ةطقسملا  روصلل  ايجولوبورتنألا ، ايندلا ل ـ تايوتسملا 
بضغلاو ماقتنالاو  ماكتحالاو  ةوسقلاو  رخفلا  لثم  ديدشلا  يناسنإلا  فعضلل 
.ّيفارغجلاو ّيقرعلا  زييمتلا  رهظمب  روهظلا  نم  ةريغلاو  زُّيحتلاو ،

.ًاديد سيلو  ٌرايخ  هنأ  ىلع  هيلإ  رظنيو  نيدلا  مارتحا  متي  ىوتسملا 200  دنع 
تايرغملا ضفرو  ةَّيحورلا ، ةَّيلوؤسملا  لُّبقتو  ةئيطخلا ، بنجت  يه  ةيساسألا  ئدابملا 

.(Lord»s Prayer ةينابرلا ةالصلا  لاحلا يف  وه  امك  لاثملا ، ليبس  ىلع  )
بلطو ءاوس ، ٍّدح  ىلع  هللا  ةدارإ  ىلع  ٌديكأتو  ٌةدابع  اأ  ىلع  ةالصلل  رظنيو 

، اذكهو .ةَّيصخشلا  بويعلاب  لوبقلاو  عضاوتلل  ٌةَّيعيبط  ٌةجيتن  وه  ةيادهلا 
هسفن سكعي  ام  ًابلاغ  يذلا  يسيئرلا  زيكرتلا  طحم  نوكت  نأ  ىلإ  تايقالخألا  ليمت 

لازي هنأ ال  نم  مغرلا  ىلعو  .ةيديلقتلا  ميقلا  مارتحاو  ًايعامتجا  ةَّيلوؤسملا  فقاوم  يف 
فاصنإلاو هللااب  ناميإلاب  هنم  فيفختلا  نكمي  هنإف  يهلإلا ، مكحلا  نم  ٌفوخ  كانه 

، ةمحرلاو
.صالخلاب دعولاو  مدنلا  ىلع  ًادر  ةرفغملاو 

ىلإ يدؤي  امم  كاردإلا ، نمض  ةيصخشلا  بويع  عضي  ةهازنلاو  ةمصعلا  ينافتلا يف 
نوع نود  اهدويقو  انألا  ىلع  بلغتلا  بعصلا  نم  هنأب  كاردإلاو  ّيحورلا  عضاوتلا 

فوخلا نوك  نم  مغرلا  ىلعو  .نايحألا  ضعب  ًاليحتسم يف  كلذ  ودبي  دق  وأ  هللا ،
ىلإ دوقي  ام  اذهو  ًايِّدج ، ًارابتعا  لِّكشي  لازي  وهف ال  ٍقحاس ، ريغ  ةئيطخلا  نم 
ىلإ ةفاضإلاب  ةينالقع  اأ  ىلع  اهيلإ  رظني  يتلا  ةينيدلا  رئاعشلاو  ينيدلا  ءامتنالا 
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، اهل لاثتمالاو  ةيحورلا  / ةينيدلا ميهافملا  لوبق  ةَّيعجرملا  مارتحا  نع  جتنيو  .ًةحيرم  اوك 
.ناميإلا ةرورض  مهف  عم  ًايشامت 
قدصلا لوبقل  رارقلا  ذاختا  اهلالخ  نم  متي  يتلا  ةدارإلا  لعفل  ٌةجيتن  يه  ةعاجشلا 

مغرلا ىلع  اهعابتا  يغبني  يتلا  ةايحلل  ٍةَّيهيدب  ئدابمك  ةيلخادلا  ةهازنلاو  يلخادلا 
تاذلا وحن  بجاولا  ببستيو  .تابقعلاو  تاءارغإلاو  ةمواقملا  لاكشأ  لك  نم 
تابقعلا كلت  ىلع  بلغتلل  ةعاجشلاو  ةيحورلا  ئدابملا  عم  قفاوتلا  نيرخآلاو يف 
نيديعصلا ىلع  ةايحلا  تابُّلقت  نإف  ةحجانلا ، ةسرامملاو  ةَّينلا  رفوت  دنع  .تاقوعملاو 

سفنلاب ةقثلا  ساسأ  وه  اذه  ةوقلا ، ةدايزل  ٍصرف  ىلإ  لوحتت  يجراخلاو  يلخادلا 
ٍبلص ساسأك  اهؤاشنإ  متي  يتلاو  ااذ  ةايحلابو  ةَّيحورلا ، ةقيقحلابو  هللاابو 

.روخصلاك

دايحلا رشاعلا : لصفلا 
مييقتلا ٢٥٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
نم ررحتلا  ببسب  دايحلاب  ىمسملا  ىوتسملا  دنع  ًةَّيباجيإلا  ةديدش  ةقاطلا  حبصت 
نم ىندألا  تايوتسملا  يعولا يف  ليمي  ثيح  ىندألا ، تايوتسملا  نم  ٍتالاح 
ٍملاع قئاوع يف  لِّكشت  ةبلصتم  فقاوم  ذاختاو  تاماسقنالا  ةيؤرل  ىوتسملا 200 

.ضيبألاو دوسألاب  هنوك  نم  رثكأ  لماوعلا  ددعتمو  ٍدَّقعم 
.ماسقنالاو ةضراعملا  ٍذئدعب  قلخي  يذلا  باطقتسالا  قلخي  ةجودزملا  فقاوملا  ذاختا 

، سفنلا نع  عافدلا  نونف  لاحلا يف  وه  امك 
يطخت .رسكلل  ًةضرع  يوتلت  يتلا ال  فعضلا  ةطقن  بِّلصتملا  عضولا  حبصيو 

ةنورملل حيتت  يتلا  دايحلا  ةلاحو  درفلا ، تاقاط  ددبت  يتلا  تاضراعملا  وأ  زجاوحلا 
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ًاطبترم نوكت  الأ  ينعي  ًادياحم  نوكت  نأ  .لكاشملل  مكتحملا  ريغو  يعقاولا  مييقتلاو 
، يبسن ٍلكشب  جئاتنلاب 

ىلإ طابحإلا  وأ  فوخلا  وأ  ةميزهلاب  ٌروعش  هبيصيس  هقيرط  ىلع  ءرملا  روثع  مدع  دنعو 
.ام ٍّدح 
اذه ىلع  لصحأ  اذإ مل  ٌنسح ، : » لوقي نأ  صخشلل  نكمي  دايحلا  ىوتسم  دنع 
ءرملا سحي  امدنع  .ةيلخادلا  ةقثلل  ةيادبلا  يه  هذهو  هريغ ،» ىلع  لصحأسف  لمعلا ،
نمو ءيش ، ِّيأ  تابثإل  هعفد  وأ  ٍةلوهسب  هفيوخت  ناكمإلاب  نوكي  نلف  ةطلسلاب ،
امنع ّيساسأ  ٍلكشب  ماري  ام  ىلع  نوكتس  ااقافخإو ، ااحاجنب  ةايحلا  نأ  عقوتملا 

ىوتسملا 250. نم  فقوم  وهو  تامكللا  عم  فافتلالا  ءرملا  ةعاطتساب  نوكي 
ةقثاولا ةردقلا  يه  ىوتسملا  اذه  ةلالدو  هافرلاب ؛ ٌروعش  مهيدل  دايحلا  ةلاح  سانلا يف 

، ةمالسلا ىوتسم  هنإ  .ملاعلا  شيعلا يف  ىلع 
مدعل ٍةقثب  لمازتلاو  ماجسنالا  مهيلع  لهسلا  نم  دايحلا  ىوتسم  دنع  سانلاو 

، بنذلاب روعشلا  وأ  ةسفانملا  وأ  عارصلا  مهمامتها يف 
اذه .ّيساسأ  ٍلكشب  يفطاعلا  ءودهلا  نم  ولختو  ًةحيرم  تاقالعلا  كلت  نوكتو 

تايكولس ىلع  ةرطيسلل  ةجاح  يأ  ىلإ  يدؤي  الو  يمكحت  ريغ  وه  فقوملا 
ةيرحلا نم  ديزملا  هنع  جتنيس  ةدياحملا  جئاتنلا  ىوتسم  نإف  لباقملا ، يفو  نيرخآلا ،

.نيرخآلاو سفنلل 

شاقنلا
، تايدحتلا ةهجاومو  تاقوعملا ، ىلع  بلغتلل  ةوقلاو  ةقاطلاو  زفاحلا  ةعاجشلا  كلتمت 

.تارارقلا ليعفت  ىلع  ةردقلا  ززعي  هرودب  اذهو  ميمصتو ، ٍتابثب  اهلالخ  نم  لمعلاو 
يتلا تابوعصلا  وأ  لكاشملا  ىري  ًامئاد  ةعاجشلا  ىوتسم  نأل  ةبولطم  ةعاجشلا 
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تابقعلا نوكت  دقف  يلاتلابو ، .اهلالخ  نم  لمعلل  ميمصتلاو  دهجلا  لذب  بلطتت 
ٍتالاح نم  لب  عقاولا  نم  أشنت  اأ ال  نم  مغرلاب  ٍتابقعل  ٌتاعقوت  ًاقح  ةيرهاظلا 

مدع لثم  اهعم ، لماعتلا  بجي  يتلا  تابوعصلا  عقوت  اهنكمي  ةعاجشلاف  .ةفلختم 
.قلقلا وأ  كشلا ، وأ  ددرتلا ، وأ  ةحارلا ،
طقسي هنأل  ةيجاودزالا  تاروصتلا  سكعي  دايحلا ال  ىوتسم  نإف  لباقملا ، يف 
بُّقرتلا قلق  وأ  كشلا  نع  اشنت  يتلاو  ةعاجشلا  قوعت  يتلا  تابقعلا  لثم  ٍتالاح ،

وأ جئاتنلا  يفطاعلا يف  فيظوتلا  كالتما  مدعل  ٍةجيتنك  يتأت  ةيرحلا  .لهجلا  وأ 
زوفلاب متهي  دايحلا ال  يقيرط .»  » اهرابتعا لثم  ةّيسجرن ، فادهأ  ىلع  رارصإلا 

ًالدب بذجلا  يضري  وهو  .بساكملا  قيقحتب  وأ  نيرخآلا  ىلع  ةرطيسلاب  وأ  ةَّينانأب 
امك ةيمهألا ، قنور  ميظعتل  وأ  داشرإلا  ىلإ  عزنت  ٌةديمح ال  ٌةلاح  دايحلاو  جيورتلا ، نم 

عانقإلاب ثرتكت  يهو ال  فئازلا ، عضاوتلاب  هنم  ُّطحت  الو  ااذ  نأش  نم  للقت  اأ ال 
« تابثإ  » ةلواحم نم  ًىفعم  ءرملا  حبصي  دايحلا  .ديدهتلا يف  وأ  بيهرتلا  وأ  هاركإلا  وأ 
وأ جيورتلل  بابسألا  ىلإ  باذجنالا  مدع  ىلإ  ةفاضإلابو  .هسفن  نع  ٍءيش  ِّيأ 
لثمت ًاضيأ  يهو  ءودهلاو ، ةنينأمطلا  نِّمثت  ٌةَّيملس  ٌةلاح  دايحلاف  يلاتلابو  عافدلل ،

.ةَّيسجرنلا تاجايتحالا  وأ  طوغضلا  وأ  بلاطملا  نم  ولخي  يذلا  ىوتسملا 
ري هَّن غــ ــ كلو ٌّمته  ــه مــ نوكب ــل  ثمتي ىوت  ــ سملا اذ  ٌّما مــن هــ ٌفقو عــ كا مــ ــ نهو

دوجو مدعل  ةغاستسملاو  ةسل  ـ سلا فقاو  ـ ملل لا  ـ جملا حي  ـ تي ا  ــ مم ًايفطا ، ٍلوم عــ ــ شم
وأ زوفلا »  » ىلإ ةجاحلا  نم  هدُّرجتبو  .ّيلعف  ٍلكشب  كحملا » ىلع   » ٍءيش

ٌفقوم وه  هكرتا » وأ  هذخ   » .هلاحب ٌعناقو  ًاّيتاذ  فتكم  ًاَّيبسن  دايحلاف  بسكلا » »
.نيرخآلا نم  ٍءيش  ّيأل  هتجاح  مدع  نم  يتأت  ةيرهوجلا  هتميقو  ةقثلل 

جئاتن ىلع  ءاقبلل  ًةميق  عضي  هنأل ال  قلقلا ، نم  ًايبسن  ٍلاخو  ٌحيرم  دايحلا  ىوتسم 
ىلع وأ  نيرخآلا  ىلع  ًاَّيجراخ  سكعني  ةداعسلا ال  ردصم  نإف  يلاتلابو  ةقبسم ،
نم ناررحتملا  ةَّيلخادلا  ةَّيرحلاو  يلخادلا  نمألا  بلجي  يذلا  يجراخلا ، ملاعلا 
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.ّيبسن ٍلكشب  تاعارصلا 
وهو ديدهتلاب  روعشلا  نم  يعامتجالا  قلقلا  نم  لوقعم  لكشب  ٍلاخ  ًاضيأ  دايحلاو 

ةَّدوملل لاا  حسفي  لخدتلا  مدع  ةسايس  فقوم  .ةمظعلا  نونج  نم  ٌدَّرجم  كلذب 
لبق نم  هيلع  ةقفاوملا  بلطتي  ٍناهر  ّطحم  ربتعي  ٍءيش  دوجو  مدع  ببسب  ةحيرملا 
نأب تاعقوتلاو  تالاحلاو  فقاوملل  حامسلل  ٍةجيتنك  يتأت  دايحلا  ةَّيرح  .نيرخآلا 
نإف ةَّينانألا ، تاجايتحالاو  ةَّيسجرنلا  بلاطملا  ةنميه  مدعل  ًارظنو  اأشل ، يضمت 

ةدارإلاب وأ  ةبغرلاب  ًةعوفدم  نوكت  اأ ال  امك  ٍصقن  نم  يناعت  دايحلا ال  تايوتسم 
كلذبو .ةيعامتجالا  اياضقلا  نيبناجلا يف  ذاختا  وأ  ٍءيش ، لعف »  » ىلع هاركإلاب  وأ 
.ةنورملا ىلع  لمتشت  يهف 

جتني يذلا  رمألا  همكح ، ٍطلستم يف  ريغو  ٌميحر  هنأب  هللا  ٌةقث يف  كانه  دايحلا  يف 
هللا نإف  اذكهو  ناسنإلا ، ىلع  دويقلا  ضرفت  يتلا  ةّيهلإلا  ةمكحلا  ىلع  لاكتالا  هنع 
متي يكل  ًاهوركم  وأ  ًافيخم  ًاديد  ودبت  دعت  ةيهولألا مل  نأل  ةيرحلا  ردصم  ًاقح  وه 

.هضفر
دايحلاف ال ئداهلا ، شياعتلا  يه  يعولا  نم  ىوتسملا  اذهل  ةيعامتجالا  تاريبعتلا 
، تاعازنلاب وأ  تاجاجتحالاو ، ةيروثلا  تاكرحلا  ةكراشملاب يف  وأ  تاعارصلاب  متهي 

ىلع عجشي  ٌرارقتسا ال  رمألا  عقاو  هنأ يف  نيح  يف  ةّيبلسلاب ، كلذ  ريسفت  متي  دقو 
.همواقي الو  رييغتلا 

نم ًأجلمو  يعامتجالا  رييغتلا  تازواجتل  ًةنزاوم  رفوي  دايحلا  نازتا  نإف  كلذلو 
.ءودهلا مييقتو  ريكفتلاب  حمست  يتلا  ةيلاعفنالا 
دايحلل انألا  تايكيمانيد 
دويقلاو ةينانألا  تاهوشتل  ٌةجيتن  يه  يتلا  ةَّيجاودزالا  تاروصتلا  فقاوملا يف  ببستت 
.قيقدلا ريكفتلا  ىلع  انألا  ةردقل  ةَّيرطفلا 
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قيرط نع  ىطعملا  ىلع  ديدشتلاو  عقاولا  عم  ةعَّقوتملا  تارُّوصتلا  نيب  طلخلا  متي 
وهف كلذلو  قُّلعتلا  مدعل  ٌةجيتن  وه  دايحلاف  لباقملابو ، .ةيلايخلا  ةراسخلا  وأ  بسكلا 
.خلا ةعقوتملا ، ةبكارتملا  ءارآلاو  ميقلا  تاهُّوشت  نم  ًايبسن  ٌدَّرجم 

باحسنالا ىلع  لدت  ةلزعلاف  ةلزعلاو ، قُّلعتلا  مدع  نيب  قِّرفن  نأ  انل  مهملا  نم 
دض ٌعافد  هتاذ  دح  وهو يف  ثارتكالا ، مدع  ىلإ  يدؤي  امم  يفنلا ، ىلإ  ةفاضإلاب 

حرفلاو ةَّيويحلا  ضافخناو  ةباترلاو  للملا  ىلإ  يدؤت  ةمدقتملا  ةلزعلا  .قُّلعتلا  نم  فوخلا 
كلذ يف يدؤيس  راكنإلل ، ٍبولسأك  رارمتساب  ةلزعلا  عابّتا  ام مت  اذإو  .ةايحلا  نم 

ةلاح فصول  وأ  ريونتلا  ليثمتل  همهف  ءاسي  ام  ًابلاغ  يذلا  غارفلا  ىلإ  فاطملا  ةيا 
ٌةرثؤم ٌةلاح  وه  غارفلا  نأ  نيح  .ةيتيركسنسلا يف  نم  اذوب  ىدل   anatta اتانأ لا ـ

وهو ٍّيطخ  ريغ  غارفلا  .ةَّيئاهنلا  ةلاحلا  يه  لباقملا  ةَّيلكلا Allness يف  نإف  ةياغلل ،
فورظلا .ّيطخ  ريغ  ًاضيأ  وه  يذلا  يهلإلا ، بحلا  نم  ولخي  هنأ  الإ  ًارثؤم  ُّدعي  ام 

.ًادج ًاريثك  ٌةفلتخم  ّيبيرجت  ٍلكشب  يه  ةَّيمدعلا  لباقمب   Allness ةَّيلكلل ةيقيقحلا 
لصفلا 18). كلذ يف  ةشقانم  متتس  )

مهفلو .راكنإلا  نم  ًالدب  قُّلعتلا  مدع  قيرط  نع  نوكي  ريونتلا  ةلاح  ىلإ  قيرطلا 
اهرهوج ااذ يف  دحب  يه  يعولل  ةيطخلا  ريغ  ةقاطلا  نأ  كردن  نأ  مهملا  نم  اذه ،
قُّلعتلا مدع  .جذومنلا  ىلع  ةَّيلاكتالا  مدع  ينعي  قُّلعتلا  مدع  نأبو  ةَّيطخلا ، نمض 
روفنلا ىلإ  يدؤت  ام  ًابلاغ  لباقملا  ةلزعلا يف  امنيب  روفنلا ، الو  ةيبذاجلا  ينعي ال 

تاعقوتلاو ميقلا  ةيبذاج  نم  ررحتلاب  ٌّرقي  قلعتلا  مدع  .طوبهلا  كلذكو  بانتجالاو ،
دايحلا حيتي  روفن  وأ  ٍةَّيبذاج  ِّيأ  نم  فوخلا  نود  .بسكلا  لثم  اهطاقسإ  متي  يتلا 

اوك نم  ًالدب  بعللاب  هبشأ  حبصت  ةربخلا  عم  ةايحلا  نأل  ةايحلاب ، عتمتلاو  ةكراشملا 
ةايحلا ال ةريسم  نأ  واتلا Tao يف  ميلاعت  عم  قفتي  اذهو  تاناهرلا ، ةيلاع  ًةكراشم 
دحب دوجولا  ودغيو  ًةنِّيه  ةايحلا  حبصت  يلاتلابو  اهتمواقم ، نكمي  الو  اهيلإ  يعسلا  متي 

ملاعلا يدترت   » يهو .رحبلا  نيلفلا يف  ةدادس  ةكرحك  ًاسلسو  ٍطورش  نود  ًاعتمم  هتاذ 
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يزيسألا سيسنرف  سيِّدقلا  ىصوأ  امك  ضافضف ،» ٍبوثك 
.St. Francis of Assisi

ةريبك ٍةميق  وأ  ٍةيمهأ  وذ  ٍءيش  ُّيأ  اهيف  زكتري  ًةيلست ال  ةّيمويلا  ةايحلا  ودغت  ةربخلاب 
وأ نادقفلا  نم  ٌفوخ  كانه  ىقبي  ال  تاناهرلا ، دوجو  مدع  عمو  جئاتنلا ، ىلع 

.حبرلاب رهاظتلا  وأ  انألا  خافتنا 
نم ًالدب  ةَّلدألاو  ئدابملا  ىري  دايحلا  نإف  تايدحتلل ، رظنت  ةعاجشلا  نأ  نيح  يف 

، هضفر وأ  تارايخلا  دحأ  لوبق  سأب يف  دايحلا ال  .ةمراصلا يف  دعاوقلا  وأ  بلاطملا 
ام دوجو  مدعو  هبسكل ، ٍءيش  دوجو  مدعو  هتابثإل ، ٍءيش  دوجو  مدعل  كلذو 
وأ ةَّيمكحتلا  بقاوعلا  نم  رُّرحتلاو  ةنورملاب  ُّرقي  دايحلاف  كلذل  ًةجيتنو  .هرسخت 

.ةيقابتسالا
ةيباجيإلا بناوجلا  نوكت  دايحلا ، ىوتسم  ىلع  يسفنلا ، ليلحتلا  رظن  ةهجو  نم 
فئاظولا نم  ٍّلك  نيب  نزاوتلا  قيقحت  ًةحجان يف  ةَّيداعلا  ةَّيحصلا  انألا  فئاظول 

ريغ ٍتارايخك  اهضفرو  ةيئادبلا  عفاودلا  ىلع  فُّرعتلا  متيو  .ةَّيجراخلاو  ةَّيلخادلا 
عقاولا رابتخا  ءوشنب  حمسي  امم  ةهوشملا ، ةَّيلاعفنالا  نم  ررحتم  ركفلا  .ةيتاوم 
نوكي ثيحب  ىلعألا ) انألا   ) ريمضلا فاعضإ  متي  .يعامتجالا  فُّيكتلاو  يّحصلا 

نأ هب  مَّلسملا  نمو  نيرخآلا ، ىلع  ةيلخادلا  فقاوملا  طاقسإ  يرورضلا  ريغ  نم 
، يدايتعا ٍلكشب  ا  لوبقلا  متي  اهل ، ٍةيناويح  عفاود  نم  هيوتحت  امب  ةيرشبلا ، ةعيبطلا 

.نيرخآلا ىلع  راكنإلا  وأ  يفنلل  وأ  عمقلل  وأ  ضفرلل  ٍةجاحب  تسيل  يهف  كلذلو 
، اذكهو

ةيفطاعلاو ةيداملا  ةايحلا  نم  يبلسلا  بناجلا  لوح  ماكحألا  ردصي  دايحلاف ال 
.ةيعامتجالاو

ذاختا مدعو  عافدلا  مدعل  ٍةجيتنك  ةمالسلاو  نمألا  رعاشمب  دايحلا  ىوتسم  قفارتيو 
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كانهو .مكحتلا  وأ  بنذلاب ، روعشلا  وأ  فوخلا ، نع  ةجتانلا  ةيرحلا  عم  فقوم ،
دايحلا .ةيرورضلا  وأ  ةَّيسجرنلا  تاجايتحالا  نم  ةرمتسملا  بلاطملا  نم  فيفخت  ًاضيأ 
ٍفادهأ وحن  ًاهيجوت  سيل  ىرخأ  ٍةيحان  نم  هنأ  امك  ًامؤاشت ، الو  ًةيرخس  تسيل 

لب تاعقوت ، وأ  ٍةمواقم  نود  هرُّوطتو  هُّريغتو  يعولا  مُّدقت  لبقي  وهو  ةلئافتم ،
هكاردإ نكمي  ام  قيرط  نع  سيلو  لوبقو  ٍرارصإب  ةايحلا  ر  لوط  ىلع  ةحابسلاب 

.ثارتكالا مدع  وأ  ةيبلسلاك  ٍئطاخ  ٍلكشب 

دايحلا زواجت 
تايوتسملا اوزواجت  نيذلا  صاخشألل  ٍبيحرت  عضوم  هءودهو  دايحلا  مالس  دعي 

ىوتسم هنأ  ىلع  ىوتسملا  اذه  رابتعا  نكميو  ةَّيلخادلا ، ماناعم  نم  اوجنو  ايندلا 
ىسألاو ةبآكلاو  طابحإلا  عقنتسم  نم  جورخلل  تلضان  يتلا  ةيويحلا  / حورلا يفاعت 

ىنغلاو ناسحتسالاو  بسكلا  قيقحتل  مومحملا  ثحبلاو  فوخلاو  بنذلاب  روعشلاو 
ىلإ دايحلا  رظني  ةرسحلا ، نم  ًالدب  .طقف  ٍدامر  ىلإ  اهليوحت  لجأ  نم  يويندلا ،
اذه ىلع  مايح  ءاضق  سانلا  نم  ريثكلا  راتخي  .ٌّيفيقثتو  ٌّيمالعإ  هنأ  ىلع  يضاملا 

ءافشلاو ةهاقنلا  نم  ىوتسملا 
.يلخادلا

، هنم ىندألا  تايوتسملاب  نروق  ام  اذإ  ةياغلل  ٌةيتاوم  ٌةلاح  وه  ّيصخش  ٍلكشب  دايحلا 
ًاَّيقر هرابتعاب  فطاعتلا  وأ  بحلا  وأ  يهلإلا  قارشإلاو  حرفلا  نع  ًاريبعت  ربتعي  هنإف ال 

نوكي هنكلو ال  اهل ، ٍمواقم  ريغو  ةايحلل  ًارمدم  سيل  دياحملا  صخشلاو  .ةايحلا  يف 
ضفرو ةمواقملا  ريغ  ةكراشملا  قيرط  نع  ةايحلا  مدخي  كلذو  اهيف ، ًالاعف  امهاسم  ًادبأ 
ةايحلا اماروناب  ىلإ  فيضي  الو  ّيرهوج  ٍلكشب  ٌتماص  ىوتسملا  اذه  .ًاعدار  اوك 
.ءيش اهنم  صقني  هنأ ال  امك  ًائيش 
لالخ نم  ايارملل  يلخادلا  تيبلا  نم  تالفإلل  نانتمالاب  ءرملا  رعشي  دايحلا ، يف 
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دوعي الف  بجاولا ، ءارو  قايسنالا  نم  ٌرُّرحت  كانه  .مالستسالاو  ءانغتسالا  ةيلمع 
وأ ناسحتسالا  ىلع  ًالصاح  وأ  ًاحجان ،»  » وأ ًازئاف »  » نوكي نأ  يرورضلا  نم 
ىلع مغرم  هنأب  ءرملا  رعشي  نأ  الو  ًاَّقحم ،»  » نوكي نأ  يرورضلا  نم  سيلو  لوبقلا ،

ببسب فاطملا ، ةيا  كلذ يف  عمو  ملاعلا ، لكاشم  صخي  امب  ٍءيشب » مايقلا  »
يذلا ماهلإلا ، ىضتقمب  ىرخأ  ًةرم  روطتي  هنإف  ةيحورلا  ئدابملا  عم  يعولا  قفاوت 

.ةدارإلا قيرط  نع  قافتالل  ىعسي 
سايقملل ًةيباجيإ  رثكألا  بناجلا  ىلإ  دياحملا  نم  كلذ  دعب  يلخادلا  نزاوتلا  لقتني  مث 
.يباجيإلا ضرغلا  نأش  عفرو  ناميإلاب  مَّعدم  هنأ  ةَّينل  ٍةجيتنك 

، ىرخأ ًةرم  حورلا  ةراثتسا  ىلع  بحلل  ةيحورلا  ةقاطلا  لمعت  ةمواقملا  مدعل  ًارظن 
ةَّيناكمإ بذجت  .ريبعتلاو  كاردإلا  نم  ىلعأ  ٍتايوتسم  ىلإ  ىتح  نآلا  ىعست  يتلاو 
ّيحورلا مدقتلاو  لامجلاب  ًاديازتم  ًاباجعإ  رعاشملاو  طورشملا  ريغ  بحلا  ريوطت 
ًاحوتفم بابلا  حبصي  ةمواقملا  دوجو  مدع  عم  اذكهو ، ةالصلاو ، ةدابعلل  ٍةجيتنك 

ةيصخشلا ةدارإلا  هلالخ  نم  حبصت  يذلا  يعولا  روطت  عفدت  يتلا  ةيهلإلا  ةقاطلل 
قلأتل يجيردتلا  يلخادلا  ءفدلاو  بذجلا  لالخ  نم  ةيهولألا  ىلإ  هجوتيو  ًةيباجيإ 
رمألا ةمواقملا ، مدعل  ٍةجيتنك  ةَّيحورلا  تايناكمإلا  ليعفت  يتأيو  .هسفن  يهلإلا  بحلا 

ةيرهوجلا اافص  مكحب  سمشلا  ءفدل  ًةبيجتسم  حتفتت  يتلا  ةرهزلا  هبشي  يذلا 
.هتاذ قلخلا  لبق  نم  ا  ةعبشملا 

دادعتسالا رشع : يداحلا  لصفلا 
مييقتلا ٣١٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
ىلعأ ٍتايوتسم  ىلإ  ٍةباّوبك  ةقاطلا  نم  ةياغلل  يباجيإلا  ىوتسملا  اذه  ىلإ  رظنلا  نكمي 
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ىلع دايحلا  ىوتسم  دنع  يغبني  امك  لامعألا  ذيفنت  متي  هنأ  نيح  يفو  .كاردإلا  نم 
حاجنلاو ٍديج  ٍلكشب  لمعلا  زاجنإ  متي  دادعتسالا  ىوتسم  ىلع  هنإف  لاثملا ، ليبس 

هراتخي ام  كلذو  انه  ًاعيرس  ومنلا  نوكيو  .يعاسملا  عيمج  ةعئاشلا يف  ةلاحلا  وه 
ءرملا نأ  ىلع  ًانمض  دادعتسالا  لدي  .مدقتلا  لجأ  نم  سانلا 

ىوتسملا دنع  .ةكراشملاب  مازتلالا  عم  ةايحلل ، ةيلخادلا  ةمواقملا  ىلع  بلغت  دق 
ىوتسملا دنع  نكلو  نهذلا ، يقلغنم  اونوكي  نأ  ىلإ  سانلا  ليمي  نم 200  ىندألا 

كلذ عبتيو  ًاقح ، نيدودو  سانلا  نوكي  ىوتسملا  اذه  دنع  .ريبكلا  حاتفنالا  ثدحي   310
ةلاطبلا ةلاح  مهكبرت  نودعتسملاو ال  ةيداصتقالاو ، ةيعامتجالا  تاحاجنلا  ًايئاقلت 

وأ ًةنهم  نوركتبي  وأ  كلذ ، مهيلع  بجوتي  امدنع  ةفيظو  ةيأب  نولمعيس  مأل 
وأ ةمدخلا  فئاظو  نم  لذلاب  نورعشي  مهو ال  مهسفنأ ، حلاصل  نيفظومك  نولمعي 

مهيد ـ لو نير ، ــ خآلل نود  ــ يفم مه  ــ نأ امك  تايوتسملا ،» ىندأ  نم   » نم ءدبلا  نم 
دادعت ـ سا ـى  لع مه  كلذ فـ ـ كو ـع ، متا ري  ةمها مبـا يفـه خـ ـ سملاو عُّو ، ـ طتلل ـٌل  يم
.ملعتلل ةَّيساسأ  قئاوع  مهيدل  سيلو  ةيلخادلا  ايا  ـ ضقلا ةه  ـ جاومل

دودر لال  ـا مـن خـ هزيزعت ـم  تيو ـًة  يلاع سفنلا  ـة بـ قثلا نو  ـ كت ىوت  ـ سملا اذ  د هــ ــ نع
.ةأفاكملاو باجعإلاو  ريد  ـ قتلا ـل  ثم ٍغي  ـ صب ـع  متا ـة مـن  يباجيإلا ـل  عفلا
نودعتسملا سانلاو  نيرخآلا ، تاجايتحال  بيجتسيو  ءرملا  جازمل  مئالم  دادعتسالا 

دئادشلا نم  مزاوت  ةداعتسا  ىلع  مردق  عمو  عمتا ، نومهاسمو يف  ٌةانب  مه 
، يتاذ ــ لا حيحصتلا  ىلع  ةردقلا  كالتما  ىلإ  نوليمي  مإف  براجتلا  نم  ملعتلاو 
ـم لعتلاو مه  ـ بويع ـر فـي  ظنلل ٍدادعت  ـ سا ـى  لع نونو  ــ كي ــر  خفلا مه عــن  ــ يلختبو

نيقوفتم ًةبلط  صاخشألا  حب  ـ صي دادعت  ـ سالا ديع  ـى صـ لعو .نير  ـ خآلا مـن 
.عمتجملل ةبسنلاب  ةقاطلل  ًامهم  ًاردصم  نولثميو 

شاقن
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.مازتلالا ةيلاعف  دكؤت  ةعقوتم  ريغ  بساكم  ناققحي  دهجلاو  يحورلا  ينافتلا 
وه يحورلا  عابشإلاو  لوذبملا ، دهجلا  قحتسي  ٍرمأ  ىلإ  لوحتت  ةَّيرهاظلا  تايحضتلاو 
وه يذلاو  ةيهافرلاب ، ربكأ  ًاساسحإ  بلجي  هنوك  هزواجت  نكمي  ةعتملل ال  ٌردصم 

ٌريدقتو ةَّيويحلاب  ٌديازتم  ٌروعش  كانه  .ةيحورلا  ةقاطلا  بايسنا  ةدايزلل يف  ٌةجيتن 
ٍةَّي ــ طخ ري  ــ غو ةَّيصخش  ةبرجتلا  .ًايجيردت  نسحتت  هتيعون  نأ  رابتعا  ىلع  ةايحلل 
ماد ـ عناو ـك  شلا ـل  حم لؤا  ـ فتلاو ـة  قثلا ـل  حت .را  ـ شتنالا ةديد  اه شـ ـ نكلو ـٌة  عرابو

حبصتو ءاخرتسالاب ، لاضنلا  لادبتسا  ـم  تي ـا  مك ةيرخ ، ـ سلاو ـة ، مواقملاو ـة  قثلا
.ةرطفلاب ًةعتممو  ًةباذج  ااذ  دحب  ةايحلا 

، ملاعلا فئاظولا يف  ءادأل  لقأ  ًادهج  رمألا  بلطتيس  ةمواقملا  نع  يلختلا  دنع 
ىلإ روطتت  يتلا  تاذلا  طيشنتل  عفادلا  يه  يحورلا  ومنلل  ةيرهوجلا  تآفاكملا  حبصتو 

ةكراشملل ٌباذجنا  كانه  حبصيو  ةايحلاو ، سفنلل  ًةَّيباجيإ  رثكألا  ةرظنلل  ًةجيتن  ٍسامح 
اهتمواقم نم  ًالدب  ةايحلاب  عُّتمتلا  متي  امك  ًةءاَّنب ، نوكت  يتلا  ةطشنألا  ةيباجيإلا يف 

ةبغرلا يف نم  ًالدب  ماهلإلا  نع  عفادلا  أشنيو  .ةيباجيإلا  تاعُّقوتلاب  ًةقفارتم  نوكتو 
فادهألاو ةينانألا  فقاوملل  ةيبلسلا  تاضيوعتلا  نع  لزانتلا  نأ  َّنيبتيو  بسكلا ،

.ريثكب كلذ  نم  ربكألا  ةيلخادلا  تآفاكملا  نم  ديزملا  ببستت يف 
رخآ ٍبناج  نم  يتلا  ةدئازلا  ةقاطلا  هيدلو  ٌةَّيعاوطو ، ٌةعفنمو  ٌةج  وه  دادعتسالا 

.ةياكشلاو رخأتلاو  ةمواقملا  ىلع  اهتعاضإ  متت 
نإ كلذ فـ ـ لو نير ، ــ خآلا تاجا  ــ يتحا ة  ــ يبلت طي  ــ شنت ــى  لع دادعت  ــ سالا ــل  معي

« حلاصلا يرماسلا   » فقو ـًا مـ ضيأ ـو  هو ٌةَّينا ، ـ سنإو ٌةرِّي  ةَّيعا خـ ـ متجالا هريبا  ـ عت
.رخآ ىلإ  ٍدقع  نم  ةَّيعامتجالا  ريباعتلا  ريغتت يف  يتلاو  ةَّيعامتجالا ، ةقثلا  كلذكو 

بحت امك  نيرخآلا  لماع  : » ةيبهذلا ةدعاقلا  ىوتسمب  يه  ًاضيأ  دادعتسالا  ةقاط 
نيدعاسمك ءاكرشلا  ةيلدابت  ىلإ  كلذ  يدؤي  ةحجانلا ، تاقالعلا  يف  كولماعي .» نأ 
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درجم اوك  نم  ًالدب  نيرخآلا  حلاصم  عم  قفاوتلل  ًةجيتن  ةلدابملا  اذه  نوكتو  قافرو ،
.ميمذ ٌّيبلس  ٌبناج  اهل  نوكي  ام  ًابلاغ  يتلاو  ةَّيناويح  عفاودب  ٍةَّيفطاع  ةكراشم  ةدايز 

متي ةَّيكراشتلا  هنأ يف  نيح  يف  بنج ، ىلإ  ًابنج  ًامدق  ءاكرشلا  يضمي  ةَّيلدابتلا  عم 
ٍةفلتخم ٍتاهاجتا  رارجنالا يف  عم  كباشتلا ،» « ـ لاب لضفألا  لكشلاب  ةقالعلا  فصو 

.ةرطيسلا لجأ  نم 
لمشتو ًاَّيسفانت ، هنوك  نم  ًالدب  ةنميهلا  وأ  بساكملا  قيقحتل  ٌمعاد  دادعتسالا 

، ةصاخلا ءرملا  ةحلصم  نم  الدب  امهنم  لك  فادهأو  نيبناجلا  ومنل  ًةمدخ  تاقالعلا 
تايوتسملا نم  ًالدب  زوفلا » - زوفلا  » هنأ ىلع  هنع  ربعيو  ٌمغانتم  دادعتسالاف  كلذلو 

«. ةراسخ - زوف  » اأ ىلع  ةايحلا  رهظت  يتلا  ًانأش  لقألا 
فاشتكا ىلإ  يدؤيو  ّراس ، ٌرمأ  يه  نيرخآلل  ةداعسلاو  هافرلا  قيقحت  ةمهاسملا يف  نإ 

هذه نوهجاوي  مأل ال  ةياغلل  نيدودحم  سانلا  ضعب  .ةصاخلا  هتأفاكم  وه  مركلا  نأ 
مركلا .لقألا  ىلع  ٌةيادب  اهنكلو  ةلَّضفملا ، ةفيلألا  ماناويح  عم  ىوس  ةرهاظلا 

ـى لع ةرد  ـ قلا نإ  .طور  وأ شـ ٍدوي  دو قــ ــ جو مد  ــ عل ٍةأفا  ــ كم يأ  عقو  ــ تي يقيقحلا ال 
ـي فخ ٍلك  ـ شب زر  ـ بتو سا ، ـ نلا ـم  ظعم ىد  ـًة لـ نماك نو  ـ كت دادعت  ـ سالا
نع ثحبت  ّيقيقحلا ال  ريخلا  لعفل  ةيقيقحلا  ةعزنلا  .ةريبكلا  ثراوكلل  ٍةباجتساك 

.انألا خافتنا  عفادب  ٍةعفدنم  ريغ  اأ  امك  ٍةَّيقادصم 
ةمدخل مهل  حامسلا  متي  نأب  مهل  ٌريبك  ٌفرشل  هَّنأ  نوري  ريخلا  لهأ  نم  ريثكلاو 

قاقحتسالا مكارت  ليهست  ىلع  لمعي  هتاذ  تقولا  هنأب يف  نوكردي  الو  نيرخآلا ،
.يمراكلا

ىلع ًادر  نكلو  يعسلل  ٍةجيتنك  سيل  هل  ةمعادلاو  ةرفاولا  دودرلا  بذجي  دادعتسالا 
يذلا ءاطعلا  فقومل  ٌةجيتن  وه  ركشلا  هليثم .» ىلإ  بهذي  ليثملا   » ببسب نوكي  ام 

.ةيبذاجلا ىلإ  فاضي 
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ام لك  دّسجت   Greta اتيرغ ىعدت  يتلا  يفراعم  ىدحإل  ةايحلل  ةيقيقحلا  ةصقلا 
يئادتبالا ميلعتلا  ةداهش  عم  ادنلريإ  نم  ةدحتملا  تايالولا  ىلإ  تمدق  دقف  .قبس 

ىلع ترثعو  ةمداخك ، لمعلل  يعسلا  اهيلع  ناك  كلذلو  ٍتاراهم ، يأ  نود  طقف 
ٍةزرابو ًادج  ٍةَّيرث  ٍةلئاعل  دوعي  ٍريبك  ٍلزنمل  يولعلا  قباطلا  ةمداخك يف  ٍةفيظو 

ىلإ ًايجيردت  اهتيقرت  ىلإ  ةرسألا  ةياعر  اهينافتو يف  حرملا  اهدادعتسا  ىدأو  ًايعامتجا ،
ملاعلا ءاحنأ  عيمج  ىلإ  مهتقفرب  رفسلاو  ةرسألا  تاجايتحا  عيمجب  ىنعُت  لزنملل  ٍةربدم 

.ةرخافلا مايح  طمن  قفو 
يطعي لـ ىرخألاو  ةنيفلا  نيب  ناكف  تارامثتسالا ، نم  ديدعلا  ةرسألا  برل  ناكو 
، ءاشعلا تقو  مهسألا يف  قوس  نع  ًاحيملت »  » اتيرغ

تدأ تقولا ، رورم  عمو  .ةياغلل  ٍزيمم  ٍلكشب  ٍرمتسم  ٍعافترا  اتيرغ يف  مهسأ  تناكو 
ةرركتملا مهسألا  تاماسقنالا يف  عم  اتيرغ ، ةناكم  ديازت  ىلإ  ةعطقتملا  هتايصوت 
.ًايبسن
نتاام تاراقعلا يف  ضعبل  مهسألا  نم  ٍةلتك  لوادتب  تماق  فاطملا ، ةيا  يفو 

نم مغرلا  ىلعو  .ّيصخشلا  اهدوهجمب  ًةرينويلم  دعب  اميف  تحبصأو  كرويوين ،) )
مهيدل حبصأو  اوربك  نأ  دعب  ةرسألا  عم  اهينافت  اتيرغ  تلصاو  نآلا ، ىربكلا  اورث 

« ةيجراخلا  » مالفح
.خلا اوجوزتو ،
ادنلريإ نم  ءاج  ناك  يذلا  ديعبلا  اهمع  نم  ًةيفتاه  ًةملاكم  تقلت  مايألا  دحأ  يف 

ًاءزج تناك  يتلا  كرويوين ، ةنيدم  هلباقيل يف  ةرسألا  دارفأ  دحأ  مقرب  لصتاو  اهروزيل ،
لوانتل هب  تقتلا  .هئاقل  ىلع  تقفاو  يتلا  ةديحولا  تناك  اتيرغ  نكلو  هتلحر ، نم 

هءارو ًافلخم  لجرلا  يفوت  ٍتاونس  عضب  دعبو  ادنلريإ ، ىلإ  اهدعب  داع  مث  ءادغلا ، ماعط 
ليمجلاب هنم  ًانافرع  اتيرغ  ل ـ تارالودلا ) نم  نييالم  ةدع  اهتميق  لداعت   ) ةلئاه ًةكرت 
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.اهِّدول نانتمالاو 
ٍتارمل نييالملا  باحصأ  نم  تناكو  ةلئاعلل  ٍلزنم  ةربدمك  اهلمع  اتيرغ يف  ترمتسا 
نيذلا صاخشألا  نم  ٍتائم  ةدع  ازانج  رضحو  ًاريخأ ، تيفوت  نأ  ىلإ  ةديدع 

تايعمجلل ٍةريبك  غلابمب  تعربت  اهتيصو  .نينسلا يف  رم  ىلع  مهتقداص  دق  تناك 
.ًاضيأ ةياغلل  ءايرثأ  اراقأو  اهدالوأ  نم  لك  لعجل  يفكي  ام  ىلإ  ةفاضإلاب  ةيريخلا ،
يذلا اهفراعم  دحأ  لبق  نم  ٌةظحالم  ًارخؤم  كانه  ناك  اتيرغ  ةصقب  قلعتي  ام  يف 

«. ًةيفاك دعت  طقف مل  رالود  نويلم  نإف  نوملعت  امك  : » لاق
do-  » نم ضيقنلا  ىلع  فقي  مييقتلا 310 ) ىوتسم   ) دادعتسالا

ىلع ٍةيضارتفا  ميق  ضرفو  ةرطيسلل  ىعسي  يذلا  مييقتلا 190 ،) ىوتسم  « ) gooderism
.نيرخآلا

دادعتسالل انألا  تايمانيد 
طيشنت ىلع  ٍةَّوقب  لمعيو  ةَّيحورلا  ةقاطلا  ىوتسم  عفتري  ينافتلاو  ةيحورلا  ةمءاوملاب 

ريغي غامدلا .) ةفيظول  ينايبلا  مسرلا  رهظي  امك   ) نميألا غامدلا  ايجولويزيفو  ءايميك 
ملاعلا ودبي  كلذلو  غامدلا ، نيفرودنإلاو يف  ةيبصعلا  تالقانلا  ررحيو  روصتلا  اذه 

ًالدب ااعيتسا  مكحب  فادهألا  قيقحت  لهسيو  .ًامعدو  ًةَّيدوو  ًافطل  رثكأ  هنأ  ىلع 
همييقتو بسكلا  باعيتسا  متي  اذكهو ، .ةيجراخلا  فورظلا  ىلع  اهطاقسإ  نم 

.ةيومنتلا فادهألا  غولبب  اضرلاو  ٍحجان  ٍّيلخاد  ٍومنك 
تارايخلا رايتخا  ىلإ  يدؤت  يتلا  تارارقلاو  تاءارجإلا  زيفحت  ىلع  لمعت  ةنسحلا  ةَّينلا 

ناسحت ــ سالا امه  ــ نع ــج  تنيو ــّي  حلا ريمضلا  عم  قباطتت  ةَّينلا  ةمالس  .ةيباجيإلا 
نير ـ خآلا ءارآ  ًةلقت عـن  ـ سم نو  ـ كت ـي  تلاو ميل ، ـ سلا تاذ  ـ لا مار  ــ تحاو يتاذ  ــ لا

يذلا عابشإلاو  يتاذلا  لالقتسالا  اذه يف  ببستيو  .ةيجراخلا  ـب  ساكملا قي  ـ قحت وأ 
.ةيلخادلا تاناكمإلا  قيقحت  لالخ  نم  ثدحي 
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يذلاو لامكلا ، ىلإ  يعسلاو  ومنلل  ُّيلخادلا  زفاحلا  وه  يحورلا  دايحلا  ةمزالم 
رثأتت يتلا  يلاثملا » انألا   » حبصي يحورلا  لامكلا  .ةايحلل  ًةَّيلخاد  ًةليسو  حبصي 

.ةيمنتلا نم  ًالدب  بذجلاب 
جتنت يتلا  كاردإلا  تاهوشت  ٌضافخنا يف  ثدحي  ةيسجرنلا  انألا  نع  يلختلل  ًةجيتنو 

دق يتلاو  ةَّيناسنإلا ، بويعلا  لُّبقت  لهسلا  نمف  .تاذلا  نع  ثحبلا  تالاح  نع 
وأ بنذلاب ، روعشلا  وأ  راكنإلا  وأ  بضغلاب  رخفلا  ىوتسم  دنع  اهعم  لماعتلا  متي 

طالغألاو ءاطخألاب  فارتعالا  نكمي  ّيحلا  ريمضلا  دوجو  دنع  .ًايجراخ  اهئاقلإب 
ٌد ــ يازت كلذ  بحاصيو  سفنلاب ، ةقثلا  نادقف  وأ  اهنع  عافدلا  نود  اهحيحصتو 
ـى لعو تاذ  ـ لا ـى  لع كح  ـ ضلا ـى  لع ةرد  ـ قلاو ـة  هاكفلا ـى  لع ةرد  ـ قلا فــي 
ـئ طخي نا هـو مـن  ـ سنإلا ، » يأ  ) ينا ـ سنإلا فع  ـ ضلا طا  ـ قن

«(. هللا نم  ةرفغملاو 
امدنعو ةمواقملا ، لبق  نم  هتلقرع  مدع  ببسب  ملاعلا  لاَّعف يف  دادعتسالا  ىوتسم 

داقتعالا بـ ماظنل  ةيلخادلا  زجاوحلا  قارتخا  ىلع  ًارداق  حبصي  ينافتلا  عم  نرتقي 
، لفسألل كسأر  ضفخا  طقف   » ىرخأ ٌتاراعشو  عيطتسأ »  » حبصتل عيطتسأ » «ال 

بهذت ًابعص ، باهذلا  حبصي  امدنع   » وأ ديرت ،» ام  ىلإ  يضملا  ىلع  رباثو 
ــق لختلف  » وأ ناك ،» ًاَّيأ  كفده  وحن  ًةرشابم  مامألا  ىلإ  مدقت   » وأ ةبوعصلا ،»

تاف ـ سلفلاو تاراع  ـ شلا هذ  عي هـ ـ مج ـر  هوج نإ  ــك .» سفنب ــة بــك  صاخلا ــك  صرف
ءاقلإ ضفرو  ةلءاسملاو ، ةيصخشلا  ةيلوؤ  ـ سملا لو  ـ بقل دادعت  ـ سالا ةري هـي  ـ ثكلا

.ًايجراخ ةيلوؤسملا  وأ  موللا 

دادعتسالا ىوتسم  زواجت 
دكؤت يتلا  ةرادجلاو  ةردقلاب  ةيلخادلا  ةعانقلا  هنع  جتني  ىوتسملا 310  دنع  حاجنلا 

ىلع ةقداصملاو  ومنلا  نم  ديزملا  ىلع  جتانلا  لؤافتلا  عجشي  .ةَّيصخشلا  اهتميق 
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ةَّيحورلا ةقيقحلا  ءارو  يعسلا  عم  فافطصالل  ةيتاذلا  ةميقلا  كلذكو  ةَّيلمعلا  ةميقلا 
يتلا ةَّيحورلا  تادقتعملل  يلمعلا  عقاولا  دكؤت  ةيلخادلا  ةوقلا  ةدايز  .اهئدابمو 

ةأفاكملا ةيتاذ  يه  ةلاَّعفلا  تاءارجإلاو  فقاوملا  .اهرامث  لالخ  نم  اهقئاقح  فشكتت 
يحورلا فاشكتسالا  نم  ديزملا  ىلع  عِّجشت  حاجنب  ةقباسلا  دويقلا  زواجت  .زيزعتلاو 

.ةَّيساسألا ئدابملا  زيزعتو 
،self تاذلا اأ  ىلع  هعم  ةَّيوهلاو  ةَّيصخشلا  ىلع  زيكرتلا  يه  ىوتسملا  اذه  دويق 

ريونتلا ىضتقمبو  . Self ةيهلإلا تاذلا  عاعشإ  ىلإ  عجري  عقاولا  ومنلا يف  نأ  نيح  يف 
وه مهولاو  .مالستسالا  دييقتل  دادعتسالا  طيشنت  متي   Self ةيهلإلا تاذلل  مِّدقتملا 

ةقيقحلا نأب  داقتعالا  نإف  اذكهو ، .ةيقادصملل  عجرت  انأ » « ـ لا ةيصخش  نأ 
، اهزواجت متي  يكل  ٍةجاحب  لازتال  ةيصخشلا  تاذلا  نأ  يه  ةيساسألا 

.اهزواجتل ةيبسن  ٍةلوهسب  يضفي  دادعتسالل  يباجيإلا  مخزلا  نإف  كلذ  عمو 
عقي ردصملا  نأ  ول  امك  ةعفاد  ٍةوقك  ةيئدبملا  ااعانقو  اهدئاقع  ىري  دادعتسالا 

.حاجنلا ببس  يه  ةيصخشلا  تاذلا  نأب  دقتعي  اذكهو  اهنمض ،
ا فيرعتلا  متي  ٍةلصفنم  ٍةيصخشك  ءرملا  ةايح  ردصم  قباطت  وه  يساسألا  دييقتلا 

ثدحي ٍءيش  لك  نأ  ىلع  ظحالي  لازي  مهفلا ال  نإف  .ااذ  ةئيشملا  اأ  ىلع 
ةدارإلا نأو  ةيتاوملا ، فورظلا  رفوتت  امدنع  عقاولا  امك يف  ةيناكمإلا  حوضول  ٍةجيتنك 

.ةّيروطتلا ةلحرملا  هذهل  يسيئرلا  ببسلا  تسيل  اهنكلو  ضّرحملا  يه  ةَّينلاو 
يكي ـ سالك ٍلك  ـ شب ـة  ينافتملا ةمد  ــ خلل ة  ــ يحورلا ة  ــ سرامملا هذ  ــى هــ لع ــق  لطيو

دنع ًةَّيليوحت  حب  ـ صت ـي  تلاو «، karma yoga « » ـا غوي امرا  كـ  » ةيم ـ ست
يدناغ امتاهملا  ةقيرط  يه  ةقيرطلا  هذه  تناكو  .صالخإلاو  ةالصلا  عم  اهعامتجا 

.Mahatma Gandhi
ام ًابلاغ  يتلاو  يحورلا ، روطتلل  ريهطتلا  ةيلمع  لِّهسيو  ةَّينلا  معدي  دادعتسالا 
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دادعتسالا .ىمسأ  ٍفده  غولب  ةيغب  يلخادلا  قلقلا  ةهجاومل  دادعتسالا  بلطتت 
امك ةمواقملاو ، تابقعلا  ىلع  بلغتلا  دهجل  ةبولطملا  ةيفاضإلا  ةقاطلا  ًابايإ  عمجتسي 

ـًا فقوم لم  ـ شيو ىم ، ـ سأ ٍفد  ــى هــ لإ لو  ــ صولل ــل  محتلا تارتفب  مازتلالا  بلطتي 
مازت ـ لالاو ةَّيحور  ـ لا تا  ـ مولعملا با  ـ ستكاو اه  ـ سفن ـم  لعتلا ـة  يلمع ها  ـ جت ًايبا  ـ جيإ

، دمعتلا فقوم  عم  ضقانتي  هرابتعا  ىلع  ٌّيباجيإ  ٌفقوم  وه  دادعتسالا  .نييرورضلا 
دادعتسالل ٌةجيتن  وه  فقاوملا  نع  لزانتلا  .ةمواقملا  لاكشأ  نم  ٌلكش  وه  يذلا 

.يِّدجلا ّيلخادلا  ّيحورلا  دهجلل  ٌةَّمهم  ٌةَّيعون  وهف  كلذلو 

لوبقلا رشع : يناثلا  لصفلا 
مييقتلا ٣٥٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
ردصم وه  هتاذ  ءرملا  نأ  مهف  ٌريبك يف  ٌّلوحت  ثدحي  كاردإلا  نم  ىوتسملا  اذه  يف 
روطتلا نم  ةجردلا  هذه  دنع  ةيلوؤسملا  هذه  لثم  لمحت  دعيو  .اهقلاخو  هتايح  ةبرجت 
.ةايحلا ىوق  عم  ٍمغانتب  شيعلا  ىلع  ةردقلاب  زيمتي  ًازيمم ، ًارمأ 

اأ ىلع  سفنلا  ةيؤرل  ليم  كانه  يعولا 200 ، ىوتسم  نم  ىندألا  تايوتسملا  يف 
ببس وأ  ءرملا  ةداعس  ردصم  نأب  داقتعالا  نم  اذه  عبنيو  ةايحلا ، ةمحر  تحت  ةَّيحض 

دنع لمتكت  ءرملاب  ةصاخلا  ةطلسلا  عاجرتسال  ةلئاهلا  ةزفقلا  يجراخ .»  » هلكاشم
ةلحرملا هذه  .سفنلا يف  لخاد  نم  وه  ةداعسلا  ردصم  نأ  كاردإ  عم  ىوتسملا  اذه 

، ًاديعس ءرملا  لعج  ىلع  ةردقلا  هيدل  ٌّيجراخ »  » ٌءيش كانه  سيل  ًاروطت ، رثكألا 
.انلخاد نم  عبني  هنكلو  ضعبلا  لبق  نم  هعازتنا  متي  وأ  ىطعُي  ًائيش  سيل  بحلاو 

.ةالابماللا ضارعأ  نم  ٌةدحاو  يه  يتلا  ةيبلسلاو  لوبقلا  نيب  ام  طلخلا  مدع  يغبنيو 
، ةصاخلا ةايحلا  طورش  نمض  ةايحلا  طارخنالاب يف  حمسي  لوبقلا  نم  لكشلا  اذه 
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عَّسوتتو ّيفطاعلا ، ءودهلا  دوسي  لوبقلا  عم  .ةدّدحم  ةدنجأب  مزتلت  اهلعج  ةلواحم  نود 
وأ ًاهيوشت  لقأ  رومألا  ءرملا  ىريو  تاذلا ، ناركن  زواجت  متي  هنأ  رابتعا  ىلع  كرادملا 

ةدهاشم  » ىلع ًارداق  ءرملا  حبصي  ىتح  ةبرجتلا  قايس  عيسوت  متيو  ريسفتلا ، ًاءوس يف 
ٍبسانتو ٍنزاوتب  لمعلا  ٍّيساسأ  ٍلكشب  لوبقلا  ىلع  بترتي  ًةلماك .» ةروصلا 
.ةمءالمو

وهف كلذ  نم  ًالدبو  ميكحتلا  ًامامتها يف  لقأ  حبصي  لوبقلا  ىوتسم  دنع  درفلا 
لامعألا .لكاشملا  لايح  هب  مايقلا  هيلع  بجي  ام  ةفرعمو  اياضقلا  لحل  ٌسَّركم 
ةيقبسألا دمألا  ةليوط  فادهألل  نوكيو  .عزفلا  وأ  حايترالا  مدع  ببست  ةبعصلا ال 

ٍلكشب ناقتإلاو  يتاذلا  طابضنالا  زربيو  .ريصقلا  ىدملا  تاذ  فادهألا  كلت  ىلع 
.ٍّيلج

نيرخآلا نأب  رهظيو  ةضراعملا ، وأ  تاعازنلا  لبق  نم  ٍبطقتسم  ريغ  لوبقلا  ىوتسم 
هيف زاتمت  يذلا  تقولا  .تازايتمالاب يف  نوواستم  مهف  كلذلو  قوقحلاب  نوواستم 

أدبت يف ىوتسملا  اذه  دنع  ةَّيعامتجالا  ةيبلغألا  نإف  ةمارَّصلاب ، ايندلا  تايوتسملا 
نم ولخي  ىوتسملا  اذه  نإف  يلاتلابو ، .لكاشملا  لح  لاكشأ  نم  ٍلكشك  روهظلا 

نمضتيو .عُّونتلا  قيعت  ةاواسملا ال  نأب  ٌكاردإ  كانهو  بُّصعتلا ، وأ  زييمتلا  فرطت 
.ضفرلا نم  رثكأ  ًارومأ  لوبقلا 

شاقنلا
نم ّيسحلا  كاردإلا  ةنميه  ىوتسملا 350  نود  ةعقاولا  يعولا  تايوتسم  سكعت 

ىوتسملا 200 نم  ىندألا  تايوتسملا  .ةضرتفملا يف  ميقلاو  ةَّيفطاعلا  فقاوملا  لالخ 
دنع .عازنلاو  عارصلل  ًةضرع  نوكت  كلذبو  ةضقانتمو ، ًةرِّمدمو  ًةيساق  رعاشملا  نوكت 

ملاعلا نع  ًةيباجيإ  رثكأ  ٍةرظن  ىلإ  ةيبلسلا  نع  ةَّيلاعفنالا  ةلاحلا  دعتبت  ىوتسملا 200 ،
ةيلاعفنالا ةلاحلا  نوكت  ىوتسملا 310  دنع  .ةايحلل  ًةمعاد  حبصتو  تاذلاو 
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ىوتسملا 350 دنع  .ةَّيفطاعلا  عفاودلا  لثمت  ىقبت  اهنكلو  ًةيباجيإ  بلاغلا  ةئيشملاو يف 
لخادتلا ىشالتي  ثيحب  ةجعزملا  رعاشملا  لحم  ةنينأمطلا  لحت  لوبقلا  لالخ  نم 
.رعاشملا ديدحت  نم  ًالدب  ةيفلخلا  نمض  يلاعفنالا 
نيرخآلا ىلع  ةرطيسلاب  ةيسجرنلا  انألا  بلاطم  تاكسإ  متي  ىوتسملا 350  دنع 

.اهرظن تاهجو  نالعإ  ةيرطفلا يف  ةبغرلاو  ةميقلاب  ةعوفدملا  ةيمكحتلا  فقو  مكحب 
ةيسحلا كرادملا  ىلع  ةينبملا  ماكحألا  لعفت  امك  جودزملا  يركفلا  لمعلا  ضفخني 
تارايخلا ةيرحك يف  هسفن  رايتخالا  مدقي  .رشلاو  ريخلا  ىلإ  ماسقنالا  ساسأ  ىلع 
.ةيقالخأ ٍتائف  ةضراعم  نم  ًالدب 

وأ ٍسفانمك  الوكوشلا  ىرن  نأ  ينعي  ايلينافلا  انرايتخا  يعولل ، يملاعلا  ىوتسملا  ىلع 
ىوتسملا 350 دنع  .ةهوركم  ٍةَّيعونك  وأ  ٍّودعك 

راتخي نأ  ءرملل  نكميو  ًةليدب ، ٍتارايخ  ىوس  تسيل  اأ  نم  دُّكأتلل  ٌةيرح  كانه 
، يلاتلابو .ىرخألا  ةروص  هيوشت  نود  تاهكنلا  ىدحإ 

ةبغرلا نم  ٍةديدش  ٍةجردك  ةيمستلا  تارايخ  نم  أشني  يذلا  هاركإلا  نم  ٌرُّرحت  كانه 
.روفنلا وأ 

ًاقبسم اهقيقحت  يتلا مت  تاردقلا  نم  ةدافتسالا  يه  ىوتسملا  اذه  ةجرحلا يف  ةطقنلا 
حاجن دنتسيو  ىوتسملا 310 .) دنع  اهيلع  لوصحلا  يتلاو مت   ) دادعتسالا لجأ  نم 

قالخألا ةنزاوم  لجأ  نم  حماستلا  أدبم  قيبطتل  دادعتسالا  ىلع  ىوتسملا 350 
.ميكحتلاو

كلذكو ربكأ  ٍّيلخاد  ٍمغانتب  حمست  يتلاو  ةمحرلاب ، ماقتنالا  لادبتسا  متي  يلاتلابو ،
ٍةجاح هنأب يف  أطخلا  رهظيو  .هافرلاو  يعامتجالا  مغانتلاو  صاخشألا  نيب  مغانتلا 

تاءارجإلا ذاختا  وأ  فقاوملل  ريربتلا  نم  ًالدب  فطاعتلاو  حماستلاو ، حيحصتلا  ىلإ 
.هقحب ةيباقعلا 
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انألل ةمخضتملا  ةيتاذلا  ةيمهألا  قيرط  نع  ةيمكحتلل  مالستسالا  ةمواقم  متت 
ةميقلل يدايسلا  مكحلاو  نيحلاصلا  نم  اأ  ىلع  اهسفن  راهظإب  ةبستكملا 

فارتعالاو يعقاولا  كاردإلاب  هلادبتسا  متي  لب  راكنإلا  بلطتي  لوبقلا ال  .ةَّيقالخألا 
هكاردإ متي  ام  لوح  فقوم » ذاختا   » ىلع رابجإلاب  رعشي  وهف ال  .ةَّيرطفلا  هدودحب 

ةيؤر عيطتسي  لوبقلاف  كلذل ، هحالصإ .»  » ىلع رابجإلاب  روعشلاو  ٍلعفب  مايقلا  وأ 
نزاوتلا نادقف  نود  تاهوشتلا  ملاعو  اهلوبقو  ةَّيناسنإلا  ةايحلا  ىلع  ةضورفملا  دويقلا 
.نازتالاو
تاريبعت نأب  لبقي  هنأ  فقاوملاب يف  ميلستلا  كلذكو  ةمكحلل  ٌةجيتن  وه  لوبقلا 

، ةَّيهلإلا ةدارإلا  عم  قافتا  ىلع  نوكت  ةعِّونتملا  ةايحلا 
تايئانث لخدتي يف  لوبقلا ال  .روطتك  هتاريبعت  ٌرفاو يف  ةقيرطلا  كلتب  قلخلا  نأبو 

« دوسألاو ضيبألا   » نيب ام  رايتخالل  وأ » - امإ »
ةكردملا تافصلا  نأب  لوبقلا  ىري  .ةيمكحتلا  تاءارغإ  زواجت  ىلع  ةردقلا  هيدلو 

ـة عومجم كلذ  ـ كو در  ـ فلل سا  ــ كعنا يهو  ناسنإلا  ةلاحل  ٌةَّيرطف  تافص  يه  ًاَّيسح 
ـع متا ـم  ضي .لقا  ـ علا نا  ـ سنإلل ـة  ثوروملا تاف  ـ صلا ـى  لإ ـة  يرطفلاو امرا  ـ كلا

تارايخلا نم  اماروناب  كلذ  امب يف  اهئوشن  روطت  ٍةفلتخم يف  تايوت  ـ سم ـًا مـن  طيلخ
.يدوجولا ايارملا » تيب   » لوخدلل يف ًةليدب  ًاقرطو 

ىلع ةرطيسلا  وأ  مكحتلا  ىلإ  ىعسي  هنأل ال  ٍذؤم  ريغ  ىوتسملا 350  دنع  لوبقلا 
وأ ملاعلا ،» ذاقنإ   » ىلإ فدهي  وهف ال  .مهيلع  ةنميهلا  وأ  مهرييغت  وأ  نيرخآلا 

ةبغرلل يف مالستسالا  قيرط  نع  .ىصُحت  الو  دعُت  يتلا ال  هريباعت  كلذ يف  ةنادإل 
ةرطيسلا تحت  عوقولا  مدع  ةلدابتم يف  ٌةَّيرح  كانه  نيرخآلا ، ىلع  ةرطيسلا  وأ  رييغتلا 

ىلع لوصحلل  ةجاحلا  وأ  ٌةبغرلا  دوجو  مدع  عم  مهميقو ، نيرخآلا  ءارآ  لبق  نم 
نوكي نيرخآلا ، ناسحتسا  ىلع  لوصحلل  ىلإ  ةجاحلا  نم  ررحتلا  عم  .ماسحتسا 
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ٍةيحان نم  اذهو  .يعامتجالا  قافتالل  شطعتلاو  يعسلل  هاركإلا  نم  ٌررحت  كانه 
ةميق نم  للقي  يذلاو  اهل ، ٌفلاخمو  ثارتكالا  مدعو  ةيبلَّسلا  ضيقن  ىلع  ىرخأ 
.ةَّيئاقو ٍةروانمك  ةرطفلاب  نيرخآلا 

لوبقلل انألا  تايمانيد 
، ةيحورلا ةيبرتلا  عم  .يجراخلا  ملاعلا  ىلإ  ًةفاضإ  يلخادلا  ملاعلا  ىلع  لوبقلا  قَّبطي 

كاردإلا أطخل  ًةضرع  ةيرطفلا  اهتينب  مكحب  نوكت  انألا  نأ  حضاولا  نم  حبصي 
تاهوشتلا هذه  زواجت  متي  فقوم ، نع  لزانتلل  دادعتسالا  لالخ  نم  هنأبو  يسحلا ،

.كاردإلا يف 
اهنم ءاوس  ٍّدح  ىلع  دويقلل  ئداهلا  لبقتلا  ىلع  ةردقلا  لوبقلا  جضن  لمشيو 

تدقف دق  ةيميق  ماكحأل  تاذلا  مارتحا  نادقف  نود  ةيناسنإلاو  ةيصخشلا 
هذو .لوألا  ماقملا  ًةَّيفسعت يف  ًةَّيصخش  ٍتارايخ  ودبت  تحبصأو  اهتيحالص ،

طغضلا قيرط  نع  ةرطيسلل  اهليم  دقفتو  ًةعولخم  ةَّيصخشلا  ءارآلا  حبصت  ةقيرطلا 
.لئاهلا يسفنلا 

هنإف يلاتلابو  شوشم ،»  » هنأ رابتعا  ىلع  ًايح  ٍذئدنع  حبصي  ىلعألا ) انألا   ) ريمضلا
لوبقلاب .ملاعلا  ىلع  هؤاقلإ  وأ  هنم  فوخلا  وأ  كلذ  راكنإ  يرورضلا  نم  دوعي  ال 

ًاءزج اوكل  طقف  ةيناويحلا  عفاودلا  لوبق  متي  عمقلاك ، يونعملا  راكنإلا  نم  ًالدب 
قيرط نع  .ةيباجيإلا  ةيناسنإلا  صئاصخلاب  اهتنزاوم  متت  نأ  بجي  يتلا  ةعيبطلا  نم 

ٍلكشب وأ  ةأَّزجم  ًةيئادب  رثكألا  ةيزيرغلا  عفاودلا  نوكت  الأ  بجي  ةيمكحتلا ، زواجت 
ةيئادبلا عفاودلا  ىقبت  تقولا  سفن  يفو  .نيرخآلا  ىلإ  ًةبوسنم  وأ  ًةهَّوشم  رخآ 

.ةلاَّعف ريغ  اهنكلو  ا  ٌفرتعمو  ًةدوجوم 
.ةَّيعقاولا ةَّيعوضوملاب  حمسيو  رهاظتلا  عنمي  لوبقلا 
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ًةداع نوكت  يتلاو  ميكحتلا ، لحم  ةَّيفطاعلا  ريغ  ةهابنلا  لحت  ىوتسملا  اذه  دنع 
هنأ مغرلا  ىلع  .مُّجهتلاو  يريهشتلا  ماالا  وأ  طخسلا  وأ  بضغلاب  ةياغلل  ًةيلاعفنا 
ةايحل ررضلا  ببست  يتلا  ملاعلا  ىوقلاو يف  رصانعلا  نم  ريثكلا  كانه  نأ  حضاولا  نم 
نم ًالدب  نكلو  اروص  هيوشت  وأ  اهتيهارك  يرورضلا  نم  سيلف  هتداعسو ، ناسنإلا 

.اهبنجتل ةبسانملا  تاطايتحالا  ذاختا  طقف  نكمي  كلذ 
وأ ءّيسلا ، سقطلاب  ًاهيبش  انه  حبصي  قباسلا  ًاحيرجت يف  ودبي  ناك  ام  نإف  اذكهو ،
نود نكل  ااسح  بسحي  يتلا  ةعيبطلا  ىوق  نم  ٌةوق  وأ  رزجلاو ، دملا  ةجوم 

نأ لمتُحي  يتلا  نكامألا  بانتجاب  نكلو  قربلا  هركب  سيل  رمتست  ةايحلاف  اهتيهارك ،
.اهبيصي

يتلاو يف ضغبلاو ، ءاردزالا  رعاشم  نم  ررحتلا  ببستي يف  ميكحتلا  نع  يلختلا 
ةيروعشاللا فواخملا  وأ  يعاولا  ريغ  وأ  يعاولا  بنذلاب  روعشلا  يعدتست  ااذ  دح 

ميمص ىري  يتلا  انألا  خافتنا  بنجتي  عضاوتلا  .ةمظعلا  نونجو  ماقتنالا  نم 
اأ ىلع  سفنلل  رظنيو  نيئطخم »  » مأب نيرخآلا  اهلالخ  نم  انألل  ةيسجرنلا 

.ةقِّوفتم يهف  كلذلو  ةّقحم » »
ةَّي ـ سجرنلا ـب  ساكملاو ـا  نألل ةيتاذ  ــ لا ة  ــ يمهألاب ميل  ــ ستلا ــع فــي  ضاوتلا بب  ــ ستي

مالستسالاب يقالخألا  مَكَح  ـ لا رود  ـض  فر حي  ـ تيو .مي  ـ كحتلا ـأ مـن  شنت ـي  تلا
يتلا تاشاقنلا  نع  داعتبالا  ببستيو يف  برلا ) لوقي  مكحلا يل »  )» برلا ةفيظول 

ةينيدلاو ةيسايسلاو  ةينوناقلاو  ةيقالخألاو  ةيونعملا  تالاحلا  نع  ملاعلا  اهل يف  ةيا  ال 
عضو نأ  رابتعا  بغرت يف  انألا  نأ  نيح  يف  ةيعامتجالاو ، ةيئاضقلاو  ةيقرعلاو 
.خلا ريبعتلا ، ةيرح  قوقحل  ٌديجم  ٌلافتحا  وه  امهقحتسي » نمل  نيتنِس  »
ةدملا هذه  لاوط  ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  نم  تنكمت  دق  ةيرشبلا  نأب  عضاوتلا  فرتعيو 

.ةيصخشلا حئاصنلاو  ءارآلا  نود 
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لاتخملا ةروصب  قلعتت  يتلا  انألل  ةيفخلا  عفاودلا  صحفت  بلطتت  ةّيتاذلا  ةماقتسالا 
وه ام  ىلع  ملاعلا  لاح  نأ  عضاوتلا  فشكي  .عانقإلاو  ةجحلاب  اهنع  ريبعتلا  متي  يتلا 
ًةداع كانهو  هيف ، ءاربخ  مهسفنأ  اوبَّصن  نيذلا  نم  نييالملا  نم  مغرلا  ىلع  هيلع ،
.ربنملا أوبتي  نأ  بحي  انألا  نأل  عضاوتملا  كاردإلا  اذهل  ٌةمواقم 

ىلع ةيمهألا ؟ وأ  ةميقلا  ةليلق  ةَّيصخشلا  ءرملا  ةايح  نأب  ًاذإ  لوبقلا  ينعي  لهف 
اهتفيظوو اَّوقب  لبقتو  ةفئازلا  ةميقلا  دقفت  عضاوتلاب  األ  كلذ ، نم  سكعلا 

ال ملاعلا ، ىلع  ريثأتلا  ةلصحملابو  ةَّيحورلا  ةطلسلاو  ةقاطلا  نم  ديزت  يتلا  ةَّيقيقحلا 
ريثت درف  لكل  ةمالسلاو  ةَّيحورلا  ةوقلا  .ةيرشبلل  ّيعمجلا  يعولا  لالخ  نم  اميس 
ٍةوقك اهضيقن  ىلإ  ةيقالخألا  ةظعوملا  هذه  يدؤت  .هيلع  يتلا  نفسلا  عيمجو  رحبلا 

.اهل سكع  يأ  دجوي  ثيح ال  ىلإ  ةَّوقلا  عشت  عضاوتلا  ةمالس  نأ  نيح  يف  ةَّداضم ،
ةنادإلا لشفلا يف  نأ  كردن  نأ  ًاضيأ  يرورضلا  نم  انألا ، ةينانأ  نع  لزانتلا  دنع 

.ًايقالخأ ًابجاو  تسيل  ةنادإلاو  يضاغتلا ، لثم  سيل 
.اهفقو ىلإ  ٍةبوعصب  ىدأ  يذلا  رمألا  ةئطاخ ،»  » ةميرجلا نأ  ملعي  عيمجلا 

ىوتسملا 350 زواجت 
ماجسنالا لوخدلل يف  ًةحضاو  قيرطلا  حبصت  يفطاعلا  ميكحتلا  نع  يلختلا  دنع 
.ةيلاعفنالا طغض  ضافخنال  ٍةجيتنك  ةنيكسلاو 

زييمتلا نازيم  روهظو  يلمأتلا  ريكفتلا  رابتعالا  نيعب  ناذخأي  ةمحرلاو  حماستلا 
يلختلا نع  انألا  ماجحإل  ٌةجيتن  يه  ةفطاعلا  نم  يلاخلا  حوضولل  ةمواقملا  .مهفلاو 

انألا .قالخألاو  ميقلا  نم  ٍمَكَحو  ٍضاقك  تاذلا  ةيمهأل  يسجرنلا  اهرود  نع 
ةقاطلا لثمي  يذلاو  كنم ،» سدقأ   » فقوم ىلع  ًارس  ىذغتتو  دهزلاب  رهاظتت 
لاحلا تملس  ام  اذإو  اهتميقو  اأش  نم  ليلقتلا  نم  ىشختو  .اهبسكت  يتلا  زئاوجلاو 
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ةَّيرسلا اارابتعا  نمض  هللا  نوكي  نأ  نم  ًالدب  ٍمداخ هللا ، درجم  كلذب  تحبصأو 
ةبلاطمو انألا  ةيانعب  أبخملا  مهولا  وه  ةمواقملا  رهوج  نإف  اذكهو ، .ا  ةّصاخلا 

.ةيهولألاو ةقلطملا  ةطلسلا 
ٍردق ىلعو  .ةمظعلا  درجم  عقاولا  يه يف  يتلاو  ةيمهولا  ادايس  نادقف  ىشخت  انألا 
يه يتلاو  ليلحتلاو ، ةيكذلا  ةظحالملاو  ةريصبلا  ةمكحلا  يتأت  ةسرطغلا  نم  ًةيمهأ  رثكأ 

ةردقلا بجحت  فطاوعلا  .زيحتلاو  ةيلاعفنالاب  رثأتت  يتلاو ال  ءاكذلاو  ركفلا  تاكلم 
ىلع روطتتو  طقف  ٍلماك  ٍلكشب  قلطنت  نأ  نكمي  يتلاو  ىنعملاو ، ةيمهألاو  مهفلا  ىلع 
نإف اذكهو ، .ةيعوضوملاو  ةيلاعفنالا  نم  ولخي  يذلا  يعولا  نم  ىلعأ  ىوتسم 

.قطنملاو لقعلا  وحن  ةيلاتلا  ةيروطتلا  ةوطخلل  قيرطلا  دهمي  لوبقلا  ىوتسم 
« اهتيساسح  » قيرط نع  ةيقيقحلا  اهتعيبط  نع  فشكتو  ةيجازم  ةيسجرنلا  انألا 

تاذلا ىلع  كحضلا  ىلع  ةردقلا  ىلإ  رقتفت  يهف  ىرخألا ، ةيبصعلا  اهصئاصخو 
ةباعدلا حور  ريوطت  نإف  اذكهو ، .ةيناسنإلا  ةايحلا  تاضقانتلاو يف  فعضلا  طاقنو 

متي يتلا  انألل  ةخفتنملا  ةيتاذلا  ةروصلا  سيفنت  لالخ  نم  يعولا  روطت  ىلع  دعاسي 
وأ سفنلا  عادخ  نود  لوحي  عضاوتلا  .يفطاعلا  اهرورغو  اهتنعت  عابشإ  اهلالخ  نم 

.ءاميإلاو قَّمنملا  خارصلا  قيرط  نع  نيرخآلا  ةبقارم  وأ  راظنألا  تفلل  ضارعتسالا 
نم خفنلاب  شيمهتلا  متي  نأ  نود  ةئداهلا  ةيددعتلاب  حمسيو  اماردلا  ضفري  لوبقلا 

ةجحلا ديدشلا  اهخافتناب  بذجت  دق  يتلاو  اهميخضت  متي  يتلا  تالاحلا  لبق 
رفوي امم  ضقنلا ، وأ  ضفرلا  نم  ًالدب  ءاوتحالاب  مالسلا  بلجي  لوبقلا  .موجهلاو 

.ركفلاو ةينالقعلا  ريوطتل  مزاللا  نمألا 

لقعلا رشع : ثلاثلا  لصفلا 
مييقتلا ٤٠٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
٢٠٤



.ايندلا تايوتسملا  ةَّيلاعفنا  زواجت  متي  امدنع  ةهجاولا  ىلإ  ةينالقعلاو  ءاكذلا  زربي 
تارارقلا ذاختاو  تانايبلا  نم  ةدقعمو  ةريبك  ٍتايمك  عم  لماعتلا  ىلع  ٌرداق  لقعلا 

، ةقيقدلا قورفلاو  لسلستلاو  تاقالعلا  تاديقعت  كاردإب  كلذو  ةحيحصلا ، ةعيرسلا 
وه ىوتسملا  اذه  .ةديازتم  ةيمهأ  تاذ  ةدَّرجم  ميهافمك  زومرلاب  ريبخلا  بعالتلابو 

ميهافملاو ةينالقعلا  ىلع  ةردقلا  ةدايز  مومعلا  هجو  ىلعو  بطلاو ، مولعلا  ىوتسم 
قطنملاو تامولعملا  مهف  .ةيلاع  ٍةميق  تاذ  انه  ةفاقثلاو  ةفرعملا  ربتعت  كلذلو  مهفلاو ،

اذه ىوتسملل 400 . ةزيمملا  ةمسلا  ربتعت  يتلاو  زاجنإلل  ةيسيئرلا  تاودألا  يه 
، ءامظعلا ةلودلا  لاجرو  لبون ، ةزئاج  ىلع  نيزئاحلا  ىوتسم  وه  ىوتسملا 

ةَّمهملا ىرخألا  تايصخشلا  نم  ديدعلاو  ديورفو ، نياتشنيآو  ايلعلا ، ةمكحملا  ةاضقو 
يبرغلا ملاعلل  ةميظعلا  بتكلا  كلذ  ىلإ  تراشأ  امك  ركفلا  خيرات  يف 

The Great Books of the Western
هتعابط تديعأ  يذلا  ) World

(. لطابلا لباقم  ةقيقحلا  باتك  نم  ةمءالملل 
يأ  ) حوضوب زومرلا  نيب  قرفلا  زييمت  لشفلا يف  يه  ىوتسملا  اذه  روصقلا يف  نطاوم 

res ةقدلا  ) هلثمت امو  ( res cogitans رارقلا
(، externa
اذه دنع  .ةَّيببسلا  كاردإ  نم  دحت  يتلا  يتاذلاو  يعوضوملا  نيملاعلا  نيب  طلخلاو 

قرغنو يف راجشألا ، ببسب  ةباغلا  رظنم  نع  لفغن  نأ  لهسلا  نم  نوكي  ىوتسملا 
ةطقنلا نادقفب  رمألا  انب  يهتنيو  تايرظنلاو ، ميهافملا 

.ةَّيرهوجلا
يبرغلا ملاعلل  ىمظعلا  بتكلا  مييقت 
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طاسوألا ىلع  يبلسلا  اهريثأتو  ةيبسنلا »  » لثم  ) ًةياغ هتاذ  دح  ركفلا يف  حبصي  دق 
نم زييمتلا  ىلع  ةردقلا  لمحي  هنأ ال  دودحم يف  لقعلا  لاثملا .) ليبس  ىلع  ةيميداكألا 

.ةدَّقعم ٍةيضقل  ةجرحلا » ةطقنلا   » وأ رهوجلا  ثيح 
، ةتبثملا قئاقحلا  نم  ةَّيطخلا  ةقيقحلا  زييمتل  ٍةرورضك  قطنملا  ةَّيلدجب  طبضنم  لقعلا 
لح ىلع  ةردقلا  ىلإ  رقتفي  هنكلو  قئاثولاو ، تامولعملا  نم  ٍةلئاه  ٍتايمك  جتني  وهو 
نم ًةعنقم  ودبت  ةيفسلفلا  ججحلا  لك  .تاجاتنتسالاو  تانايبلا  تاضقانتلا يف 

ءاقلت
ةرطيسلا نوكت  ثيح  ةينقتلا  ملاع  ٌةريبك يف  ٌةَّيلاعف  لقعلل  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ااذ ،
لوصولا مامأ  ةيسيئرلا  ةبقعلا  لِّكشي  ةقرافمللو  هسفن  لقعلا  نإف  قطنملا ، تايجهنمل 

اذه زواجت  .يأرك  تاذلا  قيقحت  بذجي  هنأل  يعولا ، نم  ىلعأ  ٍتايوتسم  ىلإ 
هنأ امك  كلذ ،) نولعفي  طقف  ةئملاب  ةعبرأ   ) انعمتجم ًايبسن يف  ٍعئاش  ريغ  ىوتسملا 

، يبيرجتلاو ّيعوضوملا  ىلإ  يفصولا  نم  جذومنلا  لوحت  بلطتي 
عقاولاو يعولا  نم  ىلعألا  تايوتسملا  مهفل  ًايرورض  ُّدعي  ٍجذومن  نم  لوحتلا  نأل 

ىلع هذهك  ٍةسارد  تالاجم  لبق  نم  نآلا  ىتح  هيلع  فرعتلا  املثم مت  سيل  يحورلا 
ةَّيحورلا قئاقحلا  تابثإل  ىعست  يتلا  توهاللاو » ملعلا   » وأ يعولاو » ملعلا   » هنأ
قاطنلا يف  هولعي ) امو  ىوتسملا 500  دنع  مييقتلا  نم  أدبت  يتلا  ةيطخلا ، ريغ  )

ىوتسم 400. ـ لاب دودحملا  يطخلا 

شاقن
تادَّرا بيكرت  ىلع  ةردقلا  روهظ  لثمت   400 لا ـ قاطن  نمض  يعولا  تايوتسم 

ىنعملاو ةيمهألا  صالختسال  اهنم  ةدافتسالاو  ديدشلا ، ديقعتلا  تاذ  ةَّيطخلا  زومرلاو 
زِّيميو ٍةَّيميظنت  ٍبتر  نم  ٍةَّيمره  ٍتالاجم  ىلع  ءاكذلا  يوتحي  .يؤبنتلا  ققحتلا  كلذكو 

تايولوألا ديدحت  قباطيو  اهتيمهأ ، وأ  ةَّينمضلا  اهتميق  وأ  اهتيقوثوم  بسح  اهتميق 
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ٍعونو ٍةقبطو  ٍةئفو  ٍقاطنو  جذومنل  ةلثامم  نوكت  يتلا  فينصتلا  ةمظنأل  لسلست  ربع 
فينصتلا ماظن  هبشت  ةدقعملا  ةمهملا  هذه  .ًاريخأ  ٍدَّدحم  ٍلاثم  مث  ٍسنجو ، ٍّيجولويب 

مغرلا ىلع  .رايتخالاو  لماكتلا  ىلع  ةردقلا  هسفن  تقولا  كلمي يف  يذلاو  عيرسلا 
هترطيسو نيَّيطخ ، ريغ  لمعلا  ردصمو  ماعلا  ههاجتا  نإف  يطخ ، ىوتحملا  نأ  نم 

.هسفن لاجملل  يعولا  ىوتسم  ةطلس  عم  قفاوتت  ةلماشلا 
يطعت ةدَّقعملا  ةجلاعملا  فئاظو  نإف  هالعأ ، ةروكذملا  ةلئاهلا  ةردقلا  ىلإ  ةفاضإلاب 

ىلإ بسنت  ٍتاجردب  تانايبلا  نم  ةعطق  لكل  ًاِّريغتم  ًانزو  هتاذ  تقولا  يفو  ًايئاقلت 
كنب ىلع  دمتعت  يهف  كلذلو  ةميقلاو ، قاقحتسالاو  ةيلوقعملاو ، ةيمهألاو  ةيقادصملا 

رم ىلع  ةيناسنإلا  اأشنأ  يتلاو  ةَّيعامجلاو ، اهنم  ةيدرفلا  ٌءاوس  ةلئاهلا ، تانايبلا  نم 
.روصعلا

سفنلا ملعو  مولعلاك  ةيميداكألا  تالاا  لقعلاو يف  ريكفتلا  ىلع  ةردقلا  تدلو 
، يسفنلا ليلحتلاو  ايقيزيفاتيملاو ، ةفسلفلاو ،
dynamic يويح »  » ةملك ةفاضإ  تمت  .صاخلا  يحورلا  سفنلا  ملع  كلذكو 
ــع مو .ة  ــ فيظولا ــة  يمهأ ىلع  ديكأتلا  ةدايزل  تالاا  هذه  عيمج  نم  ٍبناوجل 
ـة مظنأو لا ، ـ عفلا فُّي  ـ كتلاو ةيكول ، ـ سلاو ـم ، لعتلا ـة  يرظن تنا  قب كـ كبا مـا سـ ــ شت
، ةأفا ـ كملاو ةَّي  ـ سكعلا ةيذ  ـ غتلا

طبرو حرشل  ًاضيأ  ملعلا  ليصفت  ثاحبألا مت  لالخ  نم  .تبكلاو  تاليهستلاو 
ءايميكلاو يبصعلا ، حيرشتلا  عم  ةَّيفيظولا  طامنألا 

( يِّدولا ريظن  / يِّدولا  ) يبصعلا زاهجلل  يتاذلا  لالقتسالا  طبضو  ةيبصعلا ،
ملع لاجم  ةربخلا يف  لالخ  نم  االيدعتو  ةيبصعلا ، تالقانلاو  غامدلا ، تانومروهو 

.ةثارولا
يساسألا لاؤسلا  ىقبي  تامولعملا ، نم  ًةلئاه  ًةلتك  لِّثمي  مَّدقت  ام  لك  نأ  مغر 

٢٠٩



؟) ليوأتلا ملع  يأ   ) كلذ لك  ينعي »  » اذام هسفن : وه  خيراتلا  ربع  ناك  يذلا 
، خيراتلا لوقعلا يف  مظعأ  يناعملل  ةينمضلا  قئاقدلا  لمأتلا يف  ةَّيضق  تلغش 
، توهاللاو ةفرعملا ، ةيرظن  لثم  ةيزكرملا ، اهاياضقو  ةريبكلا  ةَّيفسلفلا  ةورثلا  تجتنأو 

ملع  ) ايجولوطنألا تلعف  املثم  رشابم  ٍلكشب  ةلكشملا  تلوانت  يتلاو  ايقيزيفاتيملاو ،
«(. دوجولا »

مازتلالل زايحنالا  لالخ  نم  نهذلاو  قطنملاو  لقعلا  طيشنت  متي  يعولا  روطت  عم 
ةوقل يئرملا  ريغ  ردصملاو  ةيهلإلا  رهاظملا  نم  ٌرهظم  عقاولا  وه يف  يذلا  ةقيقحلاب ،

ةمكحلا مكارتو  مهف  ببستت يف  ةقيقحلا  ىلإ  زايحنالا  ةيده  .هسفن  لقعلا  لاجم 
ةدارإ ىتح  لازت  هنإف ال  يلاتلابو ، .لقعلا  ةفيظو  قيبطتو  ةسرامم  ءاكذلا يف  ةدحو 

ٌّرح درفلاف  ةيلاعفنالا ، قلعتي  ام  لقعلا يف  ةيولوأب  ىظحت  يتلا  ةجردلا  رايتخال  درفلا 
وأ رُّوصتلا  عم  هجول  ًاهجو  عقاولل  هتاريسفتو  هتاءالمإ  عبتتل  وأ  لقعلا  لهاجت  يف 

.ريبعتلا ااجردو يف  ةيفطاعلا  تارايخلا  عم  وأ  لايخلا  وأ  ينمتلا 
دق يتلاو  ٍةيمييقت  ٍةَّيفطاع  ٍةربنل  ٍلماش  ٍلاجم  ثدحي يف  جاتنتسالاو  ريكفتلاف  اذكهو ،

يعامتجالا لخدملا  ًاضيأ  سكعت  ةَّيلكلا  ةيفطاعلا  ةربنلا  .ًادييقت  وأ  ًاليهست  نوكت 
ٍةفاقث يف لك  نمض  اهعيزوت  متيو  ىرخأ ، ىلإ  ٍةفاقث  نم  فلتختو  يعامجلا ،

ٍلكشب .اهنم  صقتنت  وأ  ركفلاو  لقعلا  ةميق  ىلع  دّدشت  ةعونتم  ٍةَّيعرف  تاعومجم 
يرطفلا هقاقحتسا  ىلع  ٍبكارتم  يعامتجا  ٍعضو  ةميق  يلاعلا  ميلعتلل  نإ  ماع ،

يلاوح ةميدقلا يف  نانويلل  يبهذلا  رصعلا  اهل يف  ٍريدقت  ىلعأ  ىلإ  تلصو  يرهوجلاو ،
دقو .ابوروأ  ٍنورق يف  ىدم  ىلع  ًةمِّيق  ٍتاماهسإ  كلذ  دعب  تقلتو  م.ق ،  300-500

ربع اكيرمأو  ابوروأ  نم  لك  ةيميداكألا يف  طاسوألا  يضاملا يف  نرقلا  لالخ  عجارت 
باتك هحيضوت يف  امك مت   ) ةيبسنلا ةيقالخألا  / ةيفسلفلا تاقحالملاو  سييستلا 

(. لطابلا لباقم  ةقيقحلا 
ةماقإو ٍّيباجيإ  ٍلكشب  ةايحلل  ٍةمعاد  ٍطامنأك  مُّلعتلاو  ةفاقثلا  ديؤت  ةجضانلا  ةفاقثلا 
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تاعادبإلا  » ةكرح .تاذلا  نيسحت  ةكرح  راشتنا  ةَّيبعش  نم  كلذ  ىلع  ليلدلا 
Anderson and 2000 يارو ، نوسردنأ   ) كلذ ىلع  ٌلاثم  يه  ةيفاقثلا »

.ماع لكشب  عمتا  لماشلا يف  يباجيإلا  ريثأتلا  اهل  يتلاو  ( Ray
يذلاو دنع 421 ، وه  يلاحلا  تقولا  ةدحتملا يف  تايالولل  يعولا  مييقت  ىوتسم 
ةيمهألاب ٌريدجو  .ركفلا  يعو  ىوتسمل  ةريبكلا  ةيمهألاو  ريبكلا  ريثأتلا  ىلع  اليلد  ُّدعي 
نينامثلا براقي  امب  ةداعسلا »  » مييقت ىوتسم  نوكي  لقعلا  ىوتسم  هنأ يف  ركذن  نأ 

نود ام  ىلإ  ةضفخنملا  ةيوئملا  اهبسن  عم  ٍظوحلم  ٍضقانت  يه يف  يتلاو  ةئملا ، يف 
(. ةئملاب نيرشعو  نينثا  ىلإ  ٍدحاو  نم  ىوتسملا 200 (

رثكألا ةليسولا  هرابتعاب  ميلعتلا  ىلع  دكؤت  نيمورحملا  ةدعاسمل  ةيناسنإلا  دوهجلا 
ديلاوملا لدعم  ضفخنا  يميلعتلا  ىوتسملا  عفترا  املكف  رقفلا ، نم  جورخلل  ًةَّيلاعف 

اذه ىلجتيو  .نامرحلا  نم  تاقفارملا  نم  اهريغو  ضرملاو ، عَّضُّرلا  تاَّيفو  لدعمو 
، يداصتقالا  Celtic Tiger يتلسلا » رمنلا  « ـ ريخألا ل روهظلاب  ريبك  ٍلكشب 
دئارلا يف داصتقالا  حبصيل  يدنلريإلا  داصتقالا  عفترا  عقدملا  رقفلا  نم  ٍنورق  دعبف 

تاحالصإلاو يلاعلا  ميلعتلا  ةَّيناجم  قيبطتل  ًةجيتن  يلاحلا  تقولا  ابوروأ يف 
.ةبحاصملا ةَّيمدقتلا  ةَّينوناقلا  / ةِّيسايسلاو ةَّيداصتقالا 

لقعلل انألا  تايمانيد 
ةَّيساسألا طوغضلا  نع  ضيوعتلل  ٌّيوق  ٌنزاوت  وه  ةفاقثلاو  قطنملاو  لقعلا  جامدنا  نإ 

ةمالسلل ايلعلا  ميقلا  لبق  نم  ةدَّدهم  اأب  رعشت  يتلا  انألل  ةَّيئادبلا  ةَّيسجرنلا 
يتلا اهسفن ، ةيسجرنلل  ةَّيتاَّذلا  ةمدخلا  وه  ةَّينالقعلا  ودع  .ةيعامتجالاو  ةيصخشلا 

نم ىندألا  تايوتسملا  .ةصاخلا يف  اهضارغأ  قيقحت  ليهستل  ههِّوشتو  لقعلا  بجحت 
، ٍتالاح ضرفل  رخآ  ٍحالسك  طقف  لقعلا  مدختسي  يعولا 

.ةيعاولا ةيناويحلا  زئارغلا  نم  ٍعفادب  فُّرصتلل  حامَّسلاو  نيرخآلا ، ىلع  ةرطيسلاو 
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ًالدب ٍةَّينانأو  ٍةَّيفطاع  ٍفادهأ  ةمدخل  قَّمنم  ٍلكشب  ركفلا  رربم  فيرحت  متي  نأ  نكميو 
مييقتلا ىوتسم   » ةيبسنلا تافسلفلا  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) ةمزتلملا فادهألا  كلت  نم 

ٍتادنجأل ًةمدخ  ةقيقحلا  هيوشت  مييقتلا 130 .)» ىوتسم   » ةيسكراملا وأ  «، 180
، ةماع ةرظن  عجار   ) ىلعألا لقعلا  نم  ًالدب  ىندألا  انألا )  ) لقعب زيمتت  ةَّيعضوم 
(. يناثلا مسقلا 

، ةيقطنملا ةقيقحلل  ةطبضنملا  ةّيلدجلل  يسجرنلا  ناهذتسالا  لحم  لحي  ىندألا  لقعلا 
ىلع بترتملا  يميداكألا  ىوتسملا  ضافخنالا يف  وه  كلذ  ىلع  لضفألا  لاثملاو 
يلاتلا سابتقالا  ٍزاجيإب يف  فصوي  يذلا  ةيقالخألا » ةيبسنلا  « ـ لل ةجعزملا  تامجهلا 

وينوي 2005): ) Philadelphia Trumpet تيبمورت ايفلداليف  نم 

ةيقالخألا ةيبسنلا 
ٌّيدرف ٌرايتخا  وه  أطخلاو  باوصلا  ديدحت  نأب  داقتعالا  يه  ةيقالخألا  ةيبسنلا 

وه ٍرارق  َّلك  نأ  ايجولويديألا  هذه  انلدتو  قلطملا ، نوناقلا  دوجو  ًايفان  ّيصخشو 
.ّيصخش ٍروعش  ةلأسم 
.ةَّيعوضوم ٍةروصب  ًأطخ  سيل  لاثملا  ليبس  ىلع  انزلا  نأ  ينعت  ةيقالخألا  ةيبسنلا 

ًالهؤم تنأ  نوكت  دق  جاوزلا ، رِّمدي  هنأو  ٌأطخ ، انزلا  نأب  ٌداقتعا  َّيدل  نوكي  امنيبف 
مئارج ىلع  هتاذ  قطنملا  قبطنيو  جاوزلا ، يِّوقي  هنأبو  ٌباوص  رمألا  نأب  داقتعالل 

نم ىرخألا  بناوجلا  عيمج  ىلعو  لافطألا ، ىلع  يسنجلا  ءادتعالاو  ةقرسلاو  لتقلا 
، أطخلاو باوصلل  قلطم  ٌفيرعت  دجوي  ايجولويديألا ال  هذه  عمف  ناسنإلا ، ةايح 

.ئطاخو ٌحيحص  هنأ  ىلع  طقف  هكردت  ام  ىوس 
ةَّيقالخألا ةيبسنلاو  .انتاعماج  ٍةميسج يف  ٍتاءادتعاب  هَّوشملا  أدبملا  اذه  ببست  دقو 

ةفاقث للختت  اهسفن  يه  يتلا  ءوشنلا ، ةيرظنل  ٌجاتن  يه  نويناملعلا  اهدجوأ  يتلا 
روذب روطتلا  ةيرظن  رثنتو  هللا ، دوجو  راكنإ  لالخ  نم  مولعلا ، ًةصاخو  ةعماجلا 
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امك هلإ ، دوجو  مدع  لاح  يفف  هللا ، دوجو  راكنإ  قيرط  نع  ةيقالخألا  ةيبسنلا 
.قلطم ٍنوناق  يأل  ٌدوجو  كانه  نوكي  نلف  ةجحلاب ، عانقإلا  نويناملعلا  لواحي 

ّيأ فسن  نويلاربيللا  نويناملعلا  عيطتسي  حالسك ، ةيقالخألا  ةيبسنلا  مادختساب 
مظعم .عمتا  مكحت  يتلا  نيناوقلا  ىتح  ريمدت  مهنكمي  امك  هنوديري ، ٍقلطم  ٍنوناق 
ٍلكشب عضخت  ةَّيكيرمألا  قالخألاو  ةيجولويديألاو  نوناقلا  نأ  نوكردي  سانلا 

دوجو مدع  نم  ًاقالطناو  .رشعلا  اياصولا  يحيسملا يف  - يدوهيلا داقتعالل  ٍّيساسأ 
، نوناق كانه  سيلف  ٍتاحرتقم ، ةرشع  يه  انيدل  ام  لك  نإف  نييناملعلل ، ًاقفو  هللا 

.ةتحب ًةَّيصخش  ًةلأسم  أطخلاو  باوصلا  ديدحت  حبصي  ةقلطم  نيناوق  دوجو  مدع  عمو 
سيراهو ، Ward Churchill لشترشت دراو  عفد  يذلا  ببسلا  وه  اذه 

ىلإ نييناملعلا  سيردتلا  ةئيه  ءاضعأ  نم  مهريغو  ، Harris Mirkin نيكريم
ىلع يسنجلا  ءادتعالاو  ةكَرمأ » « ـ لل ةيداعملا  تايجولويديألا  هذه  لثم  ِّينبت 

ًابلاطم نوكي  نل  اهدنعف  قلطملا  نوناقلاب  نمؤي  صخشلا ال  ناك  اذإ  .لافطألا 
رِّمدت ةيقالخألا  ةيبسنلاو  ئطاخ ، ٌرمأ  وه  لافطألا  عم  سنجلا  ةسرامم  نأب  داقتعالاب 

.يقالخألا ريغو  ّيقالخألاو  أطخلاو ، باوصلا  ددحي  يذلا  نوناقلا 
خسرتو انتاعماج ، دوست  يتلا  ةيقالخألا  ةيبسنلاو  روجفلا  ىلع  ةلثمألا  ضعب  هذهو 

لوقع ًاخسار يف  ًاداقتعا  أطخلاو  باوصلا  ددحي  نأ  درفلا  قتاع  ىلع  عقي  هنأ  ةركف 
.مويلا تاعماجلا  بالط 

ةلكشملا نأ  نلعأ  دق  ناك  هبصنم  هيلوت  ىدل  يلاحلا  ابابلا  نأ  اضيأ  ظحالملا  نمو 
نالعإب توهاللا  لحم  لحت  ةيقالخألا  ةيبسنلا  نأ  نع  جتنت  ملاعلا  دد  يتلا  ىلوألا 

نم ديدعلا  لالخ  نم  عمتا  ىلع  كلذ  ريثأت  ظحول  دقو  .ةيسجرنلا  انألا  ةدايس 
.(Bruce 2003 سورب لثم   ) نيِّيلاحلا نيِّيعامتجالا  نيقِّلعملا 

رعاشملا نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنأ  ىلع  لدت  قاطنلا 400  ةعقاولا يف  يعولا  تايوتسم 
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.لقعلاو قطنملا  لدبتست  وأ  رطيست  دعت  اأ مل  نابسحلاب  ذخأتو  ًةدوجوم  لازت  ال 
ةَّيلدجلاب لقعلا  دييقت  متي  نيح  يف  يئاوشع ، يركف  لمع  درجم  وه  رُّكفتلا » »

نع ٍديج  ٍلكشب  اهليثمت  متي  يتلاو  قطنملا ، دعاوق  ىلع  ةضورفملا  دويقلاو  طابضنالاو 
.تايضايرلا قيرط 

ىلإ راقتفالاو  جضنلا ، مدعبو  ةيلوفط  صئاصخب  زيمتيو  ًاروطت  لقأ  ىندألا  لقعلا 
تاجايتحالاو ةَّيلاعفنالا  تالاحلا  ةَّيئادبلا  هتلاح  يركفلا يف  لمعلا  ديفي  .ميلعتلا 

ءارآلا وأ  تالاحلا  لصاوتلا يف  ديفي يف  ىندألا  لقعلاف  اذكهو ، ةيصخشلا  بلاطملاو 
، ةيصخشلا

رثكأ ٍليثمت  ىلإ  فد  يتلا  ىلعألا  لقعلل  ةَّيلقعلا  ةينبلا  ةئف  سفن  تسيل يف  يتلاو 
نم ىلعأ  ًىوتسم  بلطتت  كلذب  اهنم  ققحتلا  متي  يتلا  تانايبلاو  ًةَّيعوضوم ،

لقعلاو بلاطملا ،» « ـ لاب ٌموكحم  ىندألا  لقعلاف  اذكهو ، .تابثإلا  وأ  ةَّحصلا 
ام عم  ةقيقحلا ، ريياعمب  مازتلالا  بلطتت  يتلا  ةلءاسملاب  اطبضنم  نوكي  ىلعألا 
ــة موعزم ةقيقحك  فيزلا  ميدقت  .ةيلوؤسملاو  قالخألا  تابلطتم  نم  كلذ  بحاصي 
ةري ـ بكلا ـه  تاعبت نو لـه  ـ كي ـه قـد  نأ الإ  لا ، ـ فطألا ىد  ٌرر لـ ـ بم ــر  مأ هــي 

، زيكرا مـ « ) ةثاد ـ حلا ـد  عب مـا   » ةف ـ سالف .را  ـ بكلا ةا  ـ يح فـي 
ةحفصلا 209) لطابلا ، لباقم  ةقيقحلا  باتك  درو يف  امك  نورخآو ، يكسموشت ،
لقعلا يف هيوشتل  ٌتالواحم  األ  مييقتلا 135 و185  ىوتسم  نيب  ام  نوعقي 

ةئفاكتم اأب  رهاظتلاو  ةقيقحلا  هنأ  ىلع  ةيعرشلا  هئاطعإو  لطابلا  ريربتل  ٍةلواحم 
نع ٍةجتان  ٍتاهوشتل  عضخي  هنأ  وه  ركفلل  يبلسلا  بناجلا  نإف  اذكهو  .ةيحالصلا 
ليبس ىلع   ) ةيسجرنلا ىنعم  دسفي  يذلاو  ةبغرلا  نع  جتانلاو  جذاسلا  ريكفتلا 

Humpty لوقي امك  هينعت ،» نأ  اهل  ترتخا  ام  ًامامت  ينعت  ةملكلا  ، » لاثملا
Carroll»s Through ةآرملا لالخ  نم  لوراك  باتك  Dumpty يف 
.(the Looking-Glass
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تامس نم  ٌةَّيساسأ  ٌةمس  ًاضيأ  وهو  ةماقتسالا  مدع  ىلع  ٌليلد  لقعلا  فييزت 
لئاسول ًايسيئر  ًاروحم  لِّكشي  ةماعلا  تايصخشلا  بذك  .ةيتابوكيسلا  ةَّيصخشلا 
ريمضلا وأ  ايلعلا  انألا  .ةحيضفلا  ىلع  ٍةوقب  ومنت  يتلاو  يلاحلا ، تقولا  مالعإلا يف 

، ركفلا نم  نادحي  ًاضيأ 
قايسلا سكعت  يتلا  قالخألاو  ةليضفلل  ٌةجيتن  وه  قطنملاو  نزتملا  لقعلا  نإف  كلذلو 

هنأش نم  نأل  مالكلا  قايس  ٍزيمم  ٍلكشب  لهاجتي  ىندألا  لقعلا  .ىوتحملا  طقف  سيلو 
اهيلإ يف أجلي  ام  ًابلاغ  ٌةليح   ) ةقيقحلل ةَّيفطاعلا  تاهُّوشتلا  ىلع  ًاديق  ضرفي  نأ 
(. يسايسلا باطخلا 

ملا
ُ
دَّمعت فيرحتلا  نع  ًاضيأ  جتني  نأ  نكمي  ةقيقحلا  هيوشت  نإف  ًاحضاو  تاب  امك 

عقي يتلا  ةيعامتجالا  تايرظنلاو  سييستلا  تايرظن  ىضتقمب  تاملكلا  يناعمل 
ةطرشلا ةغلو  ديدجلا » ركفلا  ، » لاثملا ليبس  ىلع  ىوتسملا 200 ( نود  اهمييقت 

، ةَّيسايسلا ةبخنلاو 
تدرو يف امك  تاملكلا  يناعمب  قطنملاو  طبضنملا  لقعلا  ديقتي  كلذ .) ىلإ  امو 

.ًامامت سوماقلا 
ةيئاضقلا ةطلسلا  هضفر يف  ّيعامتجا مت  ٍرايعمك  ةيقطنملا  ةقيقحلاو  لقعلاب  كسمتلا 

يأ نأ  ينعت  اأ  ىلع  ريبعتلا » ةيرح   » موهفم لالغتسال  ًةجيتن  ماعلا  باطخلا  يفو 
، تاعبت يأ  كلذل  نوكي  نأ  نود  هلوق  بغري يف  ٍءيش  يأ  لوقي  نأ  نكمي  صخش 

عيمج ىلع  ةَّيعرشلا  ءافضإب  يزمر .» باطخ   » يه تاَّيكولسلاو  تاءارجإلا  كلتو 
قزمتلاو ىضوفلا  ىلإ  قيرطلا  ديهمت  متي  ةحيحص ،»  » اأ ىلع  تايكولسلا 
ضيوقت خيراتلا يف  ربع  كلذ  مهاس  دقلو  لالحنالاب ، موصوملا  ّيعامتجالا 
ليدعتلا عقاولا ، .يقالخألا يف  لالحنالا  ببسب  لخادلا  نم  ةميظعلا  تايروطاربمإلا 

يعامتجالا ناديملا  يفو  مالكلا ، ىلع  ةباقرلا  ضرف  طقف  ةموكحلا  ىلع  رّظحي  لوألا 
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تامدقم نع  ريبعتلا  ىلع  ربكأ  ًةردق  يطعي  امم  ًاطرش ، ةقيقحلاب  كسمتلا  دعي  مل 
.ةيقيقحلا اهتميق  قوفت  ةيلالغتسا  ٌةيمالعإ  ٌةميق  اهل  ةَّينوناق  ريغ  ةيقطنم 
لصاوتلا اهسكعي  يتلا  يعولا  مييقت  تايوتسم  نإف  ةقيقحلا ، لحم  لايخلا  لحي  املثم 
ةقرافملل يذلاو  هاجتالا  اذه  اوضراع  دق  ضعبلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اهتميق  دقفت 

لباقم ةقيقحلا  رظنا   ) مهمارتحا عضوم  هنوك  نم  ًالدب  نآلا  مهداقتنا  راثم  حبصأ 
لصفلا 9). لطابلا ،

ًةضرع نوكي  يطخلا  ركفلاو  ةَّيئاوشع ، ٍةروصب  زومرلا  ةجلاعم  يه  ةَّيركفلا  ةيلمعلا 
، ىوتحملا عم  لماعتي  هنأ  رابتعا  ىلع  أطخلل 

ثدحي يذلا  يعولل  باَّذجلا  لاا  ربتعي  يذلا  يعولا  ةَّيعون  مكحب  ٌفورعم  ىوتحملاو 
.نوكت سفنلا  لباقملا  يف  فرعي ، لاا  رِّكفي ، ىوتحملا  .هقايس  نمض 

، يعامتجالا عارصلل  يسيئرلا  ردصملا  وه  ةَّينانأ  ٍفادهأل  ًةمدخ  نزتملا  لقعلا  هيوشت 
حمسي ةَّيقيقحلا  هتوقب  لقعلا  راكنإ  .ةيناسنإلا  ةاناعملاو  يقالخألا ، فالخلاو 

يتلا انألل ، ةيئادبلا  رهاظملا  ىلإ  رادحنالاب  ةيناويحلا  زئارغلل  ةَّيعجرلا  تاعزنلا  قالطإب 
قطنملا هيوشتل  ةريثكلا  بقاوعلا  .اهاياونل  ٍتاطبثمك  ةينالقعلاو  ةلدألاو  قطنملا  ربتعت 

نأل ًارظنو  مويلا ، انملاع  ًاضيأ يف  نكلو  خيراتلا  رم  ىلع  طقف  سيل  ٌةحضاو  لقعلاو 
نرقلا حاورألا يف  نم  نييالملا  تارشع  ةافو  رِّسفي  فيزلا  نإف  ءاقبلل ، زاحنت  ةقيقحلا 
.طقف هدحول  يضاملا 

تازِّفحملاو ةميقلا  هيلع  يفضت  يتلا  ةيباجيإلا  رعاشملاب  لقعلا  جمد  متي  جضنلا ، عم 
تايولوأ ديدحت  ببستي يف  يحورلا  زايحنالا  .لاثملا  ليبس  ىلع  زاجنإلا  ةعتمك 

لصي وهف  ةلاحلا  هذه  يفو  تاعازنلا ، لح  اهلالخ  نم  نكمي  يتلا  ةيحورلا  ئدابملا 
ةئيشمل كلذ  عاضخإ  ينعي  لضفألا  ميدقت  ىعسمب  مازتلالاو  هروطت ، ةمق  ىلإ  لقعلاب 

.هللا
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نو فـي ــ كت ا  ًابلا مــ طارق غــ ــظ ســ حال ا  ــ مك ئي » ــ سلا  » وأ ــد » يجلا  » تارو ــ صت
امدنعف ٍّيعوضوم ، ـع  قاو يأ  ًالد مـن  مهو بـ ـ لا وأ  ـة  بغرلا ـة  جيتن لوألا  ما  ـ قملا
ةبغرلا كلت  كيدل  رفوتت  نإو مل  ًاديج ،»  » كل ودبيسف  ٍرمأب  وأ  ٍةلاحب  بغرت 

ىلع ّيفطاعلا ، هيوشتلا  نزاوي  لقعلاف  اذكهو  ًائيس .»  » كل ودبيسو  هضفرتسف 
ئدابملا حنمت  ام  ًابلاغو  .ةطلاغملا  ديشرت  نم  ًالدب  ةقيقحلا  نايبت  هتين  نأ  رابتعا 
ناميإلا اهلالخ  نم  ُّلحي  ًةَّيدودحم  رثكأ  ٍةيركف  ٍتايلمع  ىلع  ٍتاليضفت  ةَّيحورلا 

.هللااب ناميإلا  نم  ًالدب  لقعلاب 
دنع .ةبسانملا  اهجذامن  نمض  ٍةريبك  ٍةميق  يوذ  ملعلا ) يأ   ) قطنملاو لقعلا  ربتعي 

، ةَّيحورلا ةمءاوملا  قيرط  نعو  ىوتسملا 500 ،
حماستلا ميق  ىلع  دكؤت  يتلا  ةربخلل  ًايسيئر  ًاروحم  ءاقترالا  كلذكو  ةيتاذلا  حبصت 

رثؤي وهف  كلذبو  ةميقلاو  ىنعملل  ًافلتخم  امهف  فيضتو  صالخإلاو ، بحلاو  ةمحرلاو 
.لقعلا قيرط  نع  لئادبلاو  تارايخلا  ديدحت  ىلع 

لقعلا دودح  زواجت 
.ااعيتساو اهتجلاعمو  اهزرفو  ةينيدلاو  ةيحورلا  تامولعملا  ةمكارم  ىلع  لقعلا  لمعي 

ًاديق لِّكشي  نأ  نكمي  لقعلا  زواجت  بلطتي  ام  نأب  تاقرافملا  نم  تقولا  تاذ  يفو 
لقعلا ةَّيدودحم  ىلجتتو  .يعولا  تايوتسم  نم  ىلعأ  ًىوتسم  ىلإ  روطتلا  ىلع 

ةط ـ ساوب اه  ـ يلع ٌرطي  ـ سمو ةَّيئا  ـ نثو ةَّي  ـ طخ ـة  يفيظولا ـا  نألا نأ  ثي  هتبيكرتب مــن حـ
ٍلماعك لقتسملا  يصخ  ـ شلا ـا » نأ « ــ لا ـم  هو ززع  ـي تـ تلا ةيبب  ـ سلل نتوي  جذو نـ منـ
.تاذلا ديسجتل  ببسم 

ًةزفق ُّدعي  ىوتسملا 500  قاطن  ىلإ  يعولا 400  ىوتسم  قاطن  نم  لاقتنالا 
يفتكي .ةيطخلا  ريغ  ةيتاذلا  ةلاحلا  ىلإ  ةيطخلا  زومرلل  يلقعلا  ملاعلا  نم  ةَّيجذومن 
اهدرفمب ةيفاك  نكت  اأب مل  فشتكي  كلذ  دعب  هنكلو  ةفرعملا  باستكاب  لقعلا 

٢١٧



ٍعقاو ىلإ  تانايبلا  ليوحتل  ىرخأ  ًةوطخ  بلطتي  يذلا  رمألا  لوحتلا ، ثادحإل 
.ّيلخاد ٍّيبيرجت 

نأ نكميو  ام  ٍعوضوم  لوح »  » عامسلاب ًايفتكم  نوكيل  لقعلا  مادختسا  متي 
نأ ني  ــي حــ فو .ًة  ــ يفاك نوكت  نأ  يغبني  اهسفن  تامولعملا  نأ  ةجاذسب  جتنتسي 
ىر ـ خأ ٍنا  ـ يحأ ـه فـي  نإف لاو ، ـ حألا ـب  لغأ ـًا فـي  يئزج حيح  ـ صلا اذ هــو  هــ
قيرط نع  ةَّيتاذلا ، ةبرجتلا  ىلإ  تامولعملا  ـى  لع لو  ـ صحلا لا مـن  ـ قتنالا ـل  صحي

.ةالصلاب ًةموعدم  صالخإلاو  رُّكفتلاو ، لمأتلاو ، ةيحورلا ، ةسرامملا 
قفدتت مازتلالاو ، ةسرامملاو ، يحورلا  حيرصتلا  قيرط  نعو  ةَّينانألا  ضفر  لالخ  نم 

ّيصخشلا بحلا  نم  ًالدب  ةَّبحملا  اهرابتعا  ىلع  ةقاطلا  ماظن  نمض  ةَّيحورلا  ةقاطلا 
نم ةيليوحتلا  ةقاطلا  تالاجم  مييقت  متي  .ةيصخشلا  تاقالعلا  ىلع  رصتقي  يذلا 
عاع ــ شإلاو عوط ، ــ سلا ةَّي  ــ تاذو ة ، ــ يطخ ري  اه غــ ــ نأب هو  ــ لعي ا  ــ مو ىوتسملا 500 

.ّيعوضوم لك  ـ شب ـه  نم ـق  قحتلا ـن  كمي يذ  ـ لا ـي  ملعلا فير  ـ عتلا ءارو  ـع مـا  قتو
رخفلا يف لثم  ةَّيصخشلا ، بساكملا  قيقحتل  دويقلاب  كسمتلا  نم  قئاوعلا  جتنت 

ةلاحلا نم  لوحتلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ااذ  دحب  تامولعملل  يركفلا  باستكالا 
نم سيل  هنإف  لوبقلاب ، لمتكيو  ٌّيدارإ  ٌرمأ  وه  ةَّيلعفلا  ةَّيحورلا  ةلاحلا  ىلإ  ةيلقعلا 

فصوي .تامولعملاو  ةَّيركفلا  ةداملا  ىلع  لوصحلا  ناك  امك  هيلع  ةرطيسلا  نكمملا 
ىلإ لعفت » نأ  بجي   » نم يكيسالكلا  عطقملا  امك يف  لضفألا  لكشلاب  لُّوحتلا 
ىلع ةرطيسلل  ةلواحملا  ىلإ  دايقنالا  قيرط  نع  كلذ  ليهست  متيو  نوكت »  » نأ

ةيهولألل مالستسالاو  ةيحورلا  ةَّينلا  ةقثلاو يف  ناميإلا  عضت  نأ  وه  مهألا  نإ  .ةيلمعلا 
.كلذب فورظلا  حمست  امدنع  عقاو  ىلإ  ةَّيناكمإلا  لوحتت  اهلالخ  نم  يتلا 

هل ديهمتلا  متي  ًاتباث  ًافقوم  نوكي  ام  ًابلاغو  ًةرورض  دعي  مالستسالاف  اذكهو 
نأ نكمي  امب  فولأملاب  طبترت  ا  فرتعي  ام ال  ًابلاغ  يتلا  ةمواقملاو  .قيمعلا  عضاوتلاب 
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انركذ امك  ديقلا  اذه  ضرع  متي  لاثملا  ليبس  ىلع  جذومنلل .» ءالولا   » ىمسي
« نيد ــ لاو م  ــ لعلا  » تالا ــ جمل ة  ــ صَّصخملا تا  ــ عوبطملاو تارمتؤملا  لالخ  نم  ًاقباس ،
اه فـي ـ مييقت ـم  تي كلذ  ـ لو ـًة ، يميداكأ ـر  بتعت ـي  تلا ـي » عولاو ــم  لعلا  » وأ

ةَّيلوألا ةيمهألاب  فارتعالا  نود  لوحت  زيمم  ٍوحن  ىلع  يهو  ىوتسملا 400 . ـف  صتنم
يتلا ةَّيحورلا  قئاقحلاب  فارتعالا  اهقيرط  نع  متي  طقف  يتلا  تاذلا ، ملاع  وأ  ةيتاذلل ،

.رثكأ وأ  ىوتسملا 500  دنع  اهمهفو  اهمييقت  متي 
ٍةري فـي ـ بك ٍةجرد  ًاحو لـ ـ ضو ـر  ثكألا ة هــي  ــ يميداكألا مو  ــ لعلا ةَّيدود  ــ حم

لوألا صخشلل  تا  ـ مولعملاو يبير  ـ جتلا تا  ـ بثإلا ـة فـي  قثلا ماد  ـ عناو اه  ـ ضقانت
ةبرجتلا عقاو »  » لوح يملعلا  ناهذتسالا  (. Ginsburg 2005 غروبسنيغ )

( نتوين جذومن  نم   ) ةَّيميداكألا ةَّيقادصملاو  مارتحالا  نع  ددرتلا  سكعي  ةيصخشلا 
نإو ةساردلا  نم  يقيقحلا  يحورلا  عقاولا  داعبتسا  متي  يلاتلابو  .ةيناسنإلا  ةبرجتلل 

حيتافم نع  ثحبلا  لثم  ودبي  اذهو  .عيراشملا  هذه  لثمل  ضرتفملا  فدهلا  ُّدعي  ناك 
ثحبلا وأ  كانه » لضفأ  ءوضلا  نأل   » ةرانإ دومع  تحت  ليللا  ةدوقفملا يف  ةرايسلا 

.رجيج دادع  مادختساب  حابشألا  نع 
داعبتسا دقف مت  جذومنلا ، لهجلا يف  مكحب  هنأ ، وه  حوضولا  ةديدشلا  ةيمهألا  نم 

- ةيحورلا تامولعملل  يملاعلا  يسيئرلا  ردصملا 
امب  ) ملاعلا رابكلا يف  نيرينتسملاو  نييفوصلا  نييحورلا  نيملعملل  يخيراتلا  لجسلا 
ريغ وهف  يحورلا  عقاولا  امأ  ٌّيطخ  ملعلاف  اهتمظع - ) ةهلآلا يف  دسجت  نم  هنمضتي 

.ةياغلل ٌحضاو  رمأ  هنأب  ءرملا  دقتعي  ام  وهو  يطخ ،
مهف ىلإ  قيرطلاو  قالطنالا  ةطقن  حبصي  ثيحب  نهذلا  سيدقت  نكمي  ةَّيحورلا ، ةَّينلاب 

مدختست ةيحورلا  ةساردلا  .زجاوحلا  وأ  ةدودسملا  قرطلا  نم  ًالدب  يحورلا  عقاولا 
ةلاح ىلإ  عالطالا »  » ةلاح نم  هتاذ  نهذلا  لقن  نم  دب  هنأ ال  نع  فشكتل  نهذلا 
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.ينافتلاو طابضنالاو ، ةيحورلا ، ةسرامملا  لالخ  نم  اهزاجنإ  متي  يتلا  قيقحتلا » »

رُّكفتلا لُّمأتلا :
وه لقعلاب  تاذلا  ىلع  فرعتلا  زواجتو  ّيحورلا  روطتلا  ضرتعي  يذلا  ريبكلا  قئاعلا 
وه نوكي  نأب  ضرتفي  ٍّيئاوشع  رُّكفت  ربع  تاملكلاو  زومرلاو  تانايبلا  ةجلاعم 
نإ .قلقلل  ًاردصم  حبصتو  ةطبحم  ةَّيلقعلا  ةرثرثلا  هذه  نوكت  لمأتلا  ءانثأ  ريكفتلا .» »

نوكت جئاتنلاو  ٍدجم  ريغ  ٌرمأ  يه  ةدارإلا  ةوق  قيرط  نع  لقعلا  تاكسإ  ةلواحم 
اهزواجت نكمي  هنإف  لمأتلا  بايسنا  ردصم  مهف  لالخ  نم  .دمألا  ةريصقو  ًةدودحم 
.رُّكفتلا هنع  أشني  يذلا  تمصلا  فشكو 

ام مل رورغلا  وه  ركفلاو  .قيلعتلا  يه  ةَّيساسألا  هتفيظوو  ٍّينانأ  ٍلصأ  نم  لمأتلا 
ةدواعمو ةنلقعلاو  ءارآلا  نم  ةيهانتم  ريغ  ٍةلسلس  لالخ  نم  متيو  ًابولطم ، نكي 

وأ ًةميق  راكفألا  ءاطعإ  اهلالخ  نم  متي  يتلا  ةقيقدلا ، ةمكاحملاو  مييقتلاو  ةجلاعملا 
هتيصخشبو هتايح  ةصقب  ٌمَّيتم  انألا  ةَّصاخ .»  » اأب ضرتفي  ةَّيمهأ  لالخ  نم  ًةيمهأ 

.ةَّيزكرملا
ريغ االمأت  نأب  لوبقلا  يه  انألل  يقيقحلا  رورغلا  ضرتعت  يتلا  تايدحتلا  نمو 
نإف اذكهو  .لكاشملا  لح  بلطي  ام مل  ةدئاف  وأ  ٍةيرهوج  ٍةميق  يأ  اهل  سيلو  ةيدجم 
كلميو قحلا »  » هيدل نأ  خافتنالاب  ضرتفي  انألاو  ًاَّيتاذ ، ٌعمزم  ٌرورغ  يه  ةيمهألا » »

هيدل لقعلا  .يهتنت  ٍةينايبص ال  ٍةمتمتو  ٍةرثرثب  تمصلاو  مالسلا  ىلع  لفطتلل  ةَّيلهألا 
ريغ لقعلا  .ةضرتفملا  ةيمهألاو  يتاَّذلا  قُّلمتلا  جولونوم  ةيدأت  لصاويو  ّيلُّيخت  روهمج 

؟ هبلطي نم  هب ؟ متهي  نم  ءيش ، لك  ٌيأر يف  هيدل  وأ  ٍةظحالمب  ٌقيلعت  هيدل  طبضنملا 
.ةيويندو ةبيترو ، ةعيضوو ، ةرِّركتم ، نوكت  ام  ًابلاغ  هراكفأ 

ُّمعيو مالسلا ، دوسيف  .طقف  هطيحم  عم  نوكي » ًاتماص و« لقعلا  عدن  نأ  حيرملا  نم 
ىتح وأ  ًاَّيرورض  سيل  لصاوتملا  قيلعتلا  نأ  كاردإ  لجأ  نمو  .ءودهلاو  ريدقتلا 
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ليلقتلا متي  امدنع  .ًاتماص  نوكي  نأب  نذإلا  لقعلل  يطعت  ةدارإلا  نإف  هب ، ٌحومسم 
كلذ دنعو  راهني ، رُّكفتلل  رورغلا  ساسأ  نإف  هنأش  نم  ضيفختلاو  هتميق  نم 

نيعستو يف ةعست  عقاولا  لِّكشي يف  يذلا  يلخادلا ، تمصلا  ةحرف  ءرملا  فشتكي 
.ًةرثرث ّيلعف  ٍلكشب  طقف  ةئملاب  ٌدحاو  ىقبيو  .لقعلا  نم  ةئملا 
ذيفنت هنم  بلطُي  امدنع  طقف  ملكتي  نأ  هيلع  يغبني  ديج  ٍلكشب  طبضنملا  لقعلا 

ىلع  » جاعزإلل ًاردصمو  ًاحماج  ايِّدؤم  لقعلا  حبصي  بيردتلا  نودبو  .ماهملا  ىدحإ 
لالخ نم  .دوجولا  تمصو  تاذلا  مارتحا  ملعتل  سفنلا  جاتحت  حرسملا .» ةبشخ 
ىعسي يذلا  درمتملا  ثباعلا  لفطلا  ةلاح  لِّثمي  هنأ  حضاولا  نم  حبصي  لقعلا ، ةبقارم 

.مامتهالا تفلل  رارمتساب 
نود ءاقبلا  ىلع  لقعلا  رابجإ  وأ  ركفلا  مجل  ةلواحم  رمثملا  ريغ  نم  نوكي  ام  ًةداعو 
.اهل مالستسالاو  اهديدحت  نكمي  ةيزيفحتلا  هروذج  .اهنع  يلختلاو  هعفاود  ةلازإ 

ريكفتلا يف مدع  طقف  رارقلا : ذاختا  ئجافم  ٍوحن  ىلع  نكمملا  نم  نوكيس  ٍذئدنعو 
يذلا يئااللا  تمصلا  ىلإ  زايحنالا  قيرط  نع  كلذ  لعف  نكمملا  نمو  .ءيش  يأ 
.اهلبق لب  بسحو ، راكفألا  روهظ  نيب  سيل  دوجوم  وهو  .رُّكفتلا  أشني  هلالخ  نم 
رُّوصت هيف  متي  يذلا  قَّالخلا  رُّوصتلا  ىلجتت يف  لُّمأتلا  بنجتل  ةديفم  ةينقت  كانهو 

ىلإ تاَّيناكمإلا  ليمتو  .ّيرود  ٍلكشب  لقعلا  هب يف  ظافتحالا  عم  دوشنملا  فدهلا 
وه ةيمراكلا ) تاعزنلل  ةفاضإلاب   ) ةَّينلا يتأتو  ةيتاوم ، فورظلا  حبصت  امدنع  روهظلا 

لمعلا ىلإ  رظنُي  ةَّيعيبطلا  تالاحلا  يفو  ةيداعلا ، ةيلقعلا  تايلمعلا  .ةيقايسلا يف  ريثأت 
رثؤي رُّوصتلاو  .دهجلل  ةَّيرورض  اضيأو  ةَّيببَّس  اأ  ىلع  لسلستلاو  قطنملاو  يركفلا 

(. ًةلوهس رثكأو   ) امامت ةفلتخم  ٍتايلآب  ةجيتنلا  ىلع 

يحورلا عقاولا  مييقتلا 599-500  تايوتسم  ثلاثلا : مسقلا 
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ةَّيطخلا ةَّيجاودزالا  زواجت  ةَّماع :  ةرظن 

ة ـــ مدقم
مظعم مامأ  ةيسيئرلا  ةبقعلا  لِّكشي  يعولا 200  ىوتسم  نم  لاقتنالا  نأ  نيح  يف 
ءاحنأ عيمج  ةئملاب يف  نم 80  برقي  ام   ) رشبلا

دنع يِّطخلا  لقعلا  ةنميه  زواجت  نإف  ةدحتملا ،) تايالولا  ةئملاب يف  ملاعلا و50 
رُّوطتو ملاعلا ،) ناكس  نم  طقف  ةئملاب   4  ) ًاَّيبسن ٌردان  ٌرمأ  وه  يعولا 500  ىوتسم 

ةبسنب 0.4  ) ًاردان ًارمأ  لازي  ام  ىوتسملا 540  دنع  طورشملا  ريغ  بحلا  ىلإ  يعولا 
(. ةئملاب

ـى مـن ندألا ـي  عولا تايوت  ـ سم ةَّيبل فـي  فطاو سـ ــ عب ًا  ــ موكحم كاردإلا  نو  ــ كي
نييوتسملا نيب  ّيجيردت  لك  ـ شب ًةَّيبا  ـ جيإ حب  ـ صت رعا  ـ شملا ـن  كلو ىوت 200 ، ـ سملا

ٌةَّيجذومن ٌةزفق  كانه  ةفطاعلا ، ىلع  لقعلاو  قطنملا  بلغتي  كلذ  دعبو  200 و400 ،
ةبَلَغ ىلإ  يميهافملا  يطخلا  ىوتحملا  نم  يعولا 500  ىوتسم  دنع  ىرخأ  ٌةريبك 
ديعت هقوف  امو  يعولا 500  ىوتسم  نم  ىوقألا  تالاا  .يطخلا  ريغ  قايسلا 
ملاعلا هربتعي  امم  لاقتنالا  نوكيو  ةميقلاو ، ةَّيمهألاو  ىنعملا  تايولوأ  بيترت 

.كاردإلا ةبرجتل  ةدئاَّسلا  ةَّيعونلا  اأ  رابتعا  ىلع  يتاذلا  يبيرجتلا  ىلإ  ًايعوضوم » »
متي امل  ةيفصولا  صاوخلا  نم  مامتهالا  زيكرت  رييغت  لاكشأ  نم  ٌلكش  وه  لُّوحتلا 
نمض تاظحالملا  عضو  ديعت  ةيتاذلا  اذه  .بقارملا  ةراهم  تافص  ىلإ  هتبقارم 

لُّوحتلا رثؤي  .ةيولوألا  ةجردو  ةيمهألاو  اضرلاو  ةعتملا  لثم  ٍتاحلطصمب  قايسلا 
يتلا دمألا  ةليوطلا  فادهألا  ىلع  كلذكو  رايتخالاو ، رارقلا  ىلع  قيمع  ٍلكشب 

.ةايحلا اهل يف  رصح  يتلا ال  تارارقلاو  ةيفيظولا ، تارايخلاو  تاقالعلا ، ىلع  رثؤت 

جذومنلا لُّوحت 
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دق بحلاب  ةامسملا  ةَّيتاذلا  ةلاحلا  نأ  ىلإ  مهم  ٍلكشب  ىوتسملا 500  ريشي 
، ًاضيأ ًةنميهم  لب  بسحو  ًةريبك  تسيل  نآلا  تحبصأ 

ىلع زيكرتلا  متي  دق  هنأ  نيح  .ًاَّيهيجوت يف  ًأدبم  لب  ةفطاعو  ٍروعش  دَّرجم  تسيلو 
نم دحلاو  دويقلا  نم  صلختلا  لثمي  هنإف  عفادلا ، وأ  مامتهالل  ٍةجيتنك  بحلا  ةقاط 

اهيعس عفنلا يف  قيقحتل  انألا  ىعست  نيح  عفنلا يف  مدقي  بحلا  .ةيتاذلا  ةحلصملا 
انألا ءاضرإ  لحم  ءاطعلل  رورُّسلاو  اضِّرلا  ُّلحي  بحلاب  .بساكملا  ىلع  لوصحلل 

.بساكملا قيقحتل  لاوزلا ، ةعيرسلاو  دمألا  ةريصقلا 
ٍةلهذم ٍتايناكمإب  عتمتت  ةدلاخو ، اهعون  نم  ٍةديرف  صئاصخ  تاذ  بحلا  ةقاط 
ٍلكشب ًايناحور  حبصي  بحلا  نأ  رابتعا  ىلعو  .ٍّيقطنم  ٍلكشب  اهفصو  بعصي 

، هملاعو بحلل  يساسألا  ردصملا  يه  يتلا  ةيهولألا  عم  ٍةمءاومك  زربي  وهف  يجيردت ،
، ينيدلا ناميإلاو  ينافتلا ، رهوج  هنأبو  هتمرح  هلو  سَّدقم ، هنأ  ىلع  هيلإ  رظنُي  كلذلو 

.يفوصلا كاردإلاو 
ةيبذاج ةيمهأ  ديازتت  تايوتسملا  نم  هقوف  امو  يعولل  ىوتسملا 500  نم  ًاقالطنا 

، ريبك ٍلكشب  ةَّيلخادلا  ةنيكسلاو  مالسلاو  لامجلا 
ةرطيسملا يف يه  حبصتل  ءرملا  ةايح  نمض  رابكلا  نيملعملل  ةَّيحورلا  ئدابملا  جمدنتو 
وأ بحلا  وأ  حماستلا  دوجو  ةيهام  لوح  سيل  تاعارصلا  أشنتو  فاطملا ، ةيا 

لكشلاب اهقيقحتو  اهسيسأت  اهلالخ  نم  نكمي  يتلا  ةيفيكلا  لوح  نكلو  محارتلا 
، اذكهو .لضفألا 

لاا ةوق  ةنميه  تحت  تحبصأ  دق  تاءارجإلا  نومضمو  ةَّيطخلا  ةَّيصوصخلا  نوكت 
، سفنلا نع  ًافشاك  حبصي  هسفن  ةايحلا  توهال  فاطملا ، ةيا  .قايسلل يف  ماعلا 

.ريدقتلا عضوم  اهتَّمرب  ةايحلا  حبصتو 
نم زييمتلا  ىلإ  لُّقعتلاو  كاردإلا  ىلع  دامتعالا  نم  لوحتلاب  جذومنلا  مدقت  زيمتي 
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ًايديلقت هتيمست  ىلع  حلطصا  ام  عم  قفاوتو  ٌةجيتن  وه  لوحتلا  اذهو  .رهوجلا  ثيح 
.ةَّيحورلا ةيؤرلا  روهظ  لثمي  يذلا  يذوبلا » دسجلل  ةثلاثلا  نيعلا  حتف  »

عقاولا زييمت  ىلع  ةردقلا  لِّثمت  ةَّيحورلا  ةيؤرلا  نإف  ةَّيطخلا ، ىلع  رُّوصتلا  زكري  امنيب 
ةيداعلا ةايحلا  اهل يف  قباطملا  يبيرجتلا  اهليثمو  .يلكلا  لاا  سكعي  يذلا  يلخادلا 
ةَّيطخلا ةجلاعملل  ًةجيتن  تسيل  اأب  ينعي  ام  وهو  سدحلا ، اأ  ىلع  ًامود  هيلإ  راشي 

.ةَّيقطنملا
تايوتسم مدقت  عم  ةنمازتم  ٍةروصبو  ًايجيردت  رهظت  ةَّيريثألا  ةَّيحورلا  ةقاطلا  ماسجأ 

ٍلكشبو ةيببسلا »  » ىلإ مث  ايلعلا ،» ةَّيلقعلا   » ىلإ ايندلا » ةَّيلقعلا   » نم يعولا 
زيكرتو . Atmicو Christ حيسملاو ، Buddhic اذوب داسجأ  ىلإ  ٍّيجيردت 
ىلعأ دنع  طبترت  يهو  ، chakra اركاش ماظنل  ٌلثامم  مسج  لك  نمض  ةقاطلا 

عم ، Atmic مسجلل اركاش  جات  ةقطنم  ًاريخأو يف  حيسملا ، يعو  عم  تايوتسملا 
لثم ةَّيرطفلا  ةيهولألا  عم  يهامتلا  ربع  ريونتلا  نم  يهلإلا  يعولل  ٍةقلطم  ٍةنميه 
هللاو ٍلاعتم  هللا  نأ  زييمت  متي  يعولا  نم  ىوتسملا  اذه  دنعو  . Self ةيهلإلا تاذلا 

، قلخلا كاردإلا / / دوجولا اهنع  أشني  يتلا  لماشلا  لكلا  هنأ  ىلع  فرعتلا  متي  يرهوج 
.كاردإلاو ةيتاذلا  عوقو  نم  جتني  يذلا  كاردإلاو 

يعولا مييقت  ىوتسم 
يتلا ةَّيحورلا  ةئيشملاب  يعولا  نم  ةدئاسلا  تايوتسملا  نم  ىوتسم  لك  ةقاط  نييعت  مت 

، ًاقباس انركذ  امك  .زايحنالا  اهدنع  زربي 
تحت لبقتسملا )»  » يأ  ) ريصملا حبصي  ثيحب  ةنيفسلا ، ةلصوب  عضول  ٌةلثامم  ةلاحلاف 

.اهءارو ةنماكلا  ةينلا  مكحب  رضاحلا  تارارق  ىلع  رثؤيو  ةرطيسلا 
ةوعدلاو رحبلا ، ضرع  ةبلقتملا يف  جاومألا  هبشت  فطاوعلل  ةَّيرودلا  تابلقتلا 
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نم اهزاجنإ  متي  يتلاو  تريغت ، وأ  ترثأت  دق  ةهجولا  نأ  ينعت  طقف ال  حيحصتلل 
لثم ودبت  دق  يتلا  ةضراعلا  تابوعصلا  نم  تارتف  عُّقوت  بجيو  .طقف  ةدارإلا  لالخ 

« تاسكنلا »
( لَّوألا ماقملا  يعولا يف  يدقاف  دنع  ًابلاغ   ) تاهجوتلا ضعب  نأب  طقف  ينعت  اهنكلو 

.اهتجلاعم لجأ  نم  ا  فارتعالل  ترهظ  دق 
ليلحتلا لثم  ةيلخاد ، فشك  ةيلمع  ةَّيأ  ٌةلثامم يف  ٌةينمز  ٌتارتف  ثدحت  نأ  نكميو 

ةعبارلا يف ةوطخلاك  تاذلل ، ٍقيقحت  يأل  ًةجيتن  يلخادلا  قمعلا  ليلحت  وأ  يسفنلا 
ةئشانلا ةيتاذلا  ةهازنلا  يلخاد .» يقالخأ  حسم  ءارجإ   » ةوطخ ةرشع  يتنثالا  جمانرب 

هنكلو طقف  ةعاجشلا  بلطتي  ال  كسفن » فرعت  « ـ يتاذلا ل صحفلا  طرش  نم 
.هللا مالستسالاو  يتاذلا  مكحلا  نع  يلختلل  دادعتسالا  ًاضيأ  بلطتي 

ةيلخادلا ةهازنلا  نأ  ىلع  تدكأ  دق  نمزلا  ربع  ةماعلا  ةيناسنإلا  ةبرجتلا  تناك 
نم ٍةفورعم ، ٍبابسأل  هللا  نوعب  الإ  ٍةنكمم  ريغ  قيمعلا  اهانعمب  ةَّيقيقحلا  ةَّيتاذلا 

ةوقلا اأ  ىلع  اهضارقناو  اهلاوز  عم  ًةنواعتم  اهدحو  انألا  نوكت  نأ  دعبتسملا 
.ءرملا ةايح  رعاشملل يف  ةريثملا  ةرطيسملا 

يتلا ةَّيسحلا  تالاحلاو  ةَّيلاعفنالل  ٍزواجتب  ّيحورلا  لمعلاب  مايقلا  بجي  ةيادبلا  يف 
كلذب دويقلا  حبصت  ايلعلا ، تايوتسملا  دنع  نكلو  لوألا ، ماقملا  ًةَّيصخش يف  ربتعت 
ةيلمعلا ةيحانلا  نم  اهنكلو  اهفصو ، امدنع  ًةدَّرجم  ودبت  دقو  .جذومنلاو  قايسلا 
كابترالا تالاجمب  قلعتت  يهف  يلاتلابو  .يلاعلا  كاردإلا  هجو  ىتح يف  قئاوع  فقت 

يمتنت اأ  ول  امك  ًايميداكأ  ودبت  نأ  نكمي  يتلاو  كاردإلا  نم  ًةداع  أشنت  يتلا  ةيّلكلا 
ةعيبط كاردإو  دوجولا  ملع  وأ  ةفرعملا ، ةيرظن  وأ  تايئارواملا ، وأ  توهاللا ، ملاوع  ىلإ 

.اهسفن ةنونيكلا  / دوجولا
ًةداع نوكت  ٍةيعاو  ريغ  ٍتاضارتفاب  يصخشلا  كاردإلا  نم  جذامن  ريطأت  متي  ام  ًابلاغو 
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.فصولا تالواحم  ىتح  وأ  تاروصتلا  ءارو  ام 
يذلاو فصولا ، قئافلاو  لاوزلا  عيرسلا  ىوتسملا  دنع  ًاديقعت  رثكأ  اذه  حبصيو 

يعولل يف ًاساكعنا  اهفصوب  دوجولل  ةَّيساسألا  ةَّيبيرجتلا  تافصلل  ًاّيساسأ  ربتعي 
.لوألا ماقملا 

تناك اذإ  امو  ةنونيكلا ، وأ  دوجولا  كاردإ  ىلع  ىتح  ةردقلل  ٍردصمك  ٌةلئسأ  زربتو 
لءاستيو ةتماصلا ، جذومنلا  تاضارتفا  نم  ًةبكارتم  اأ  وأ  ًةَّيرطف  تافصلا  هذه  لثم 

طقف ااذ  دحب  ةفرعملاو  ًاحضاو ، دَّرا  ىتح  اهعم  حبصي  يتلا  ةيعونلا  نع  ءرملا 
نأ مغر مـن  ـ لا ـى  لع ىر ، ـ خأ ًةر  مـ ـد ؟ يرجتلا ـى مـن  لعأ ًىوت  ـ سم دَّر  ــ جم تسيل 

ٌةَّيليوحتو ةَّيو  ـ لوأ ةربخلا  اه بـ ـ نإف نهذ ، ـ لل ةب  ـ سنلاب ًاَّيميدا  ـ كأ ود  ـ بي ـك قـد  لذ
مويغلا لِّثمت  تايوتسملا  ىلعأ  دنع  يهو  .يعولا  تايوتسم  ءوض  ىلع  قيمع  ٍلكشب 
.ةَّيهلإلا سمشلا  ةقارشإ  يفخت  يتلا  ةريخألا 
ٍلكشب اهيلإ  راشملا  ةلاحلا  ةيادب  ىلإ  ًاَّيمسر  زمري  يعولا 600  ىوتسم  نأ  نيح  يف 
ىوتسم تامس  نم  ٌةمس  وه  تاذلا  قيقحت  نإف  ريونتلا ، / ةقارشإلا مساب  يكيسالك 

بجي يتلا  غارفلا  نم  مهولا  ٌةبقع  كانه  قاطنلا 800  فصتنم  يفو  يعولا 700 .
هنإ .ريونتلا  ةمظع  رجفنت  قايسلا ، دويقل  يلعفلا  مادعنالا  عم  كلذ  دعبو  اهزواجت ،

.ملاعلا ىربكلا يف  ةيزمرلا  دعو  قِّقحيو  العلا  دا هللا يف 

بحلا رشع : عبارلا  لصفلا 
مييقتلا ٥٠٠) ىوتسم  )

ة ـــ مدقم
، ٍطورشم ريغ  ٍّيجيردت  ٍلكشب  نوكي  يذلا  ةقاطلا  لاجم  رُّوطتب  ىوتسملا 500  زيمتي 

بحي يذلا  صخشلا  لخاد  هردصم  نأل  ٍبلقتم  ريغ  هنأ  امك  رمتسمو ، ٍرقتسمو 
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وأ ملاعلا  عم  ٍةقالع  ةماقإل  ٌةليسو  يه  ةَّبحملا  .ةيجراخ  لماوع  ىلع  فقوتي  ال 
نم قثبني  الو  ًةَّيركف  ًةلاح  سيل  بحلا  .معدو  ٍةياعرو  ٍحماستب  ملاعلاب  طابترالل 
رثآم قيقحتو  نيرخآلاب  ءاقترالا  ىلع  ةردقلا  كلميو  بلقلا ، نم  عبني  لب  لقعلا 
.هعفاد رهطل  ًارظن  ٍةميظع 

، ةدئاسلا ةلاحلا  وه  زييمتلا  ىلع  ةردقلا  رهوج  حبصي  رُّوطتلا  نم  ىوتسملا  اذه  دنع 
فارتعالا ىلع  ةردقلا  زربت  لقعلا  زواجتل  ارظنو  زيكرتلا ، ّطحم  ةيضقلا  رهوج  حبصيو 

امنيب ليصافتلا  عم  لقعلا  لماعتي  .قايسلل  ريبكلا  عسوتلاو  ةلكشملا  لمجمب  يروفلا 
ةردقلا يه  سدحلا ، ىلإ  ىزعُت  ام  ًابلاغ  يتلا  ةردقلا  هذهو  .لكلا  عم  بحلا  لماعتي 

يتلا ةرهاظلا  هذهو  ةلسلستملا ، زومرلا  ةجلاعم  ىلإ  ءوجللا  نود  يروفلا  مهفلا  ىلع 
غامدلا نيفوردنألا يف  ريرحت  عم  قفارتتو  ةياغلل  ٌةسوملم  عقاولا  يه يف  ةدَّرجم  ودبت 
.يسايق لكشب 

نم نوكي  كلذبو  عقاوملا ، دعابت  ىطختي  ٌّيملاع ، وهف  كلذبو  ٌعضوم  بحلل  سيل 
ّيأ كانه  دعي  هنأ مل  رابتعا  ىلع  رخآ » ٍصخش  عم   » نوكي نأ  ٍصخشل  نكمملا 
زِّكري .ّيجيردت  ٍلكشب  تاذلاب  روعشلا  عِّسويو  ّيلومش  بحلا  نإف  كلذلو  .زجاوح 
امك ًاّيباجيإ ، هلعجي  ام  كلذو  هتاغلابمو  هريباعت  عيمج  ةايحلا يف  لامج  ىلع  بحلا 

، ٌفيطل هنأ  امبو  .اهتمجاهم  نم  ًالدب  اهقايس  نمض  اهعضوب  ةَّيبلسلا  دِّدبي 
.ةيقيقحلا ةداعسلا  ىوتسم  ُّدَعُـي  كلذب  وهف  ةايحلل  ٌنضاحو  ٌمعادو ،

شاقنلا
قاطنلا عم  ةقباطملا  زواجت  ىوتسملا  اذه  سكعي  يعولا ، روطت  تاحلطصم  بسحب 

زكترت يتلا  ةيساسألا  ةلاحلا  هنأ  ىلع  يتاذلا  كاردإلا  نم  هفقاومو  دودحملا  يطخلا 
ىلإ هكاردإ  متي  امم  لقتني  عقاولاب  ساسحإلا  نإف  اذكهو ، .براجتلا  عيمج  اهيلع 
.اهيف هرابتخا  يتلا مت  ملا 

َ
ةَكَل وأ  ةلاحلا 
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، مكلا نِّمثت  انألا  .نئارقلا  مّيقت  حورلا  نإف  نومضملا ، ىلع  زِّكرت  انألا  نأ  نيح  يف 
ةبارق ِربَتعي  يعولا 500  ىوتسم  دنعو  .عونلا  نِّمثت  حورلا  نإف  ضيقنلا  ىلعو 
يتلا قئاوعلا  .ةايحلل  ةَّيساسألا  ةزيملا  يه  ةداعسلا  نأب  سانلا  نم  ةئملا  نيعست يف 

نم ٍديزمب  اهيلع  ةرطيسلا  متت  ةيناويحلا ال  زئارغلا  نم  أشنت  يتلاو  بحلا  ضرتعت 
يّلختلاو عضاوتلل  ًةجيتن  ُّدعُت  يهو  انألا ، ةَّيسجرن  رهوج  اهيلع  بلغي  الو  طغضلا ،

لثم ةنميهلا  اهل  ىقبت  ةَّيصخشلا ال  ةيتاذلا  ةحلصملا  نإف  اذكهو ، .ةينانألا  نع 
بحلا عم  زايحنالاو  لدتعملا  ءافتكالا  يه  تاذلا  ىلإ  ةرظنلاو  .زوعلا  وأ  ةينانألا 

.ةايح بولسأو  ًاَّيساسأ  ًافده  هرابتعاب 
فشُتكا دقلو  .هتَّيعون  ةّيصوصخ  ةرطفلاب يف  حايترالا  ىلع  ثعبي  بحلا  ةقاط  لاجم 

مغرلا ىلع  .بحلا  ةدوع  ببستت يف  ةَّبحملا  نأبو  ناكم  لك  ٌدوجوم يف  بحلا  نأب 
ةقيرطو ةايحلل  ًابولسأ  ةَّيحورلا  ةَّينلا  عم  ودغي  هنإف  ًاطورشم ، أدبي  دق  بحلا  نأ  نم 

وأ ةدوعلا  دشني  هنإف ال  بحلا ، رمتسي  امدنعو  .اهلاكشأ  ةفاكب  ةايحلاب  قُّلعتلل 
.تاجايتحا هيدل  سيل  هنأ  رابتعا  ىلع  هلامتكا  مكحب  ةأفاكملا  ّيتاذ  هنأل  بساكملا 

رثكأ بحأ  املك  بحلا  ىلع  ًةردق  رثكأ  ءرملا  حبصي  ثيحب  بحلا  ىلع  ةردقلا  ومنت 
كنأب فاشتكا  دقف مت  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .ةيا  ةطقن  وأ  دح  هل  نوكي  نأ  نود 
.ًاضيأ ًابوبحم  نوكتسف  بحت  امدنع 

، ًاطورشم نوكي  يعولا  نم  ىندألا  تايوتسملا  بحك يف  هب  ساسحإلا  متي  ام 
، ةبغرلاو ةَّيسنمورلاو ، ةفطاعلاو ، كُّلمتلاب  ًادَّدحمو 
، قُّلأتلاو ةزَّيمملا  ةَّيصوصخلا  اهحنمل  ءايشألا  وأ  صاخشألا  ىلع  اهطاقسإ  متي  يتلاو 

ىشالتي امدنعو  .ةقالعلا  قيقحت  وأ  ةأفاكملا  لين  دعب  يشالتلا  ىلإ  ليمت  يتلاو 
فوخلا عم  ًامومحم ، نوكي  نأ  ىلإ  هلَولا  ليميو  طرفملا ، ءارغإلا  كلذكو  ذاوحتسالا ،

دودر ىلإ  يدؤي  نأ  نكمي  تاينتقملا  لخادت  .سأيلا  ىلإ  يدؤي  يذلا  نادقفلا  نم 
.راحتنالاو مارجإلا  ىتح  وأ  ةريغلاو ، بضغلا  لثم  ةياغلل  ةداح  ٍةَّيفطاع  ٍلعف 
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ٍةنزاوتم ريغ  نوكت  دق  يتلا  ةريغلا  وأ  كالتمالا  عفاود  كانه  نوكي  دقف  يلاتلابو ،
اهيف غلابملا  ةعقوتملا  ةيفطاعلا  ةروصلا  ىلإ  عجري  ٍسجاه  ىلإ  يدؤي  امم  ةطرفمو ،
تَّقؤم ٌنونج  اأ  ىلع  تازواجتلا  هذه  لثم  رابتعا  ىلإ  عمتا  ليمي  .ةخفتنملاو 

ىلإ ًابنج  عقاولا ، رابتخال  ةفَّثكملا  نكلو  ةرباعلا  ةراسخلا  عم  بحلا ،» نونجلا يف  »
.رذحلا وأ  ينالقعلا  لخدتلل  ةناصحلا  عم  بنج 
رثكألا ةرهاظلاو  ةيسنجلا ، تانومرهلاو  نيلانيردألا  رِّرحت  ناتتفالل  ةيلاعفنالا  ةلاحلا 
فشكي ام  وهو  طقف ، مييقتلا 145  ىوتسم  دنع  ةشهدلل  ٍريثم  ٍلكشب  عقت  ًةرهش 

لباقملا يفو  .ةَّيناويحلا  ةعيبطلا  تاذ  جوازتلا  ةزيرغ  وه  لوألا  ماقملا  اهلصأ يف  نأ 
يه جوازتلا  ةزيرغل  ةجئاهلا  ةعيبطلا  .نيفرودنألا  ريرحتب  بحلل  يعولا  ىوتسم  قفارتي 
دعب ناجوزلا  قرتفي  نايحألا  بلغأ  يفو  عاونألا ، رشن  ةَّيعيبطلا يف  ةقيرطلل  ٌساكعنا 

.ةايحلا ىدم  جوازتت  عجبلا  لثم  عاونألا  ضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلع  تقؤملا ، جوازتلا 
ِّربعيو ّرهلا  ةرخرخو  بلكلا  ليذ  ِّز  ًاقفارتم  ناويحلا  ةكلمم  ًاضيأ يف  بحلا  رهظيو 

.يتاذلا نابرقلا  ةعيبط  تاهمألا يف  بحك  بحلا  نع  ًاضيأ 
مسرلا نوكي  دقف  ةبرطضم ، نوكت  ام  ًابلاغ  ةَّيفطاعلا  ةبغرلاو  بحلا  طورش  نأل  ًارظن 

، يلضافتلا صيخشتلا  ًاديفم يف  يلاتلا  ينايبلا 
تاديقعت نيب  نيابتلا  ًاحضاو  ودبي  امكو  .نيبقارملاو  نيكراشملا  كبري  ام  ًابلاغ  يذلاو 

اياونلل فطاوعلا  لدابت  ىلإ  ريشي  يذلا  يتاذلا  يقفاوتلا  زايحنالا  لباقم  تاذلا )  ) انألا
.شُّطعتلا وأ  ةَّيصخشلا  انألل  ةَّيتاذلا  ةدارإلا  دَّرجم  نم  ًالدب  ةقالعلا  ةمدخل  ىلعألا 

بحلا لباقم  هلولا  يلضافتلا : صيخشتلا 
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بحلل انألا  تايمانيد 
ةَّيسحلا تالاحلا  ىلع  ةضورفملا  دويقلا  نع  يلختلا  دنع  بحلا  ىلع  ةردقلا  مظاعتت 

نم عبنت  يتلا  ةَّيحورلا  ةقاطلا  ديازتلاب يف  همعدو  كلذ  ةقفارم  متتو  .ةَّيسجرنلا  انألل 
رهظي بحلا  . self تاذلا نم  عبنت  يتلا  ةبغرلا  نم  ضيقنلا  ىلع  ةيهلإلا ، تاذلا 

عم قفارتيو  ةّيحورلا  تاسرامملاو  ئدابملا  عم  ماجسنالاو  يحورلا  قفاوتلل  ةجيتنك 
ةميقلا كاردإب  حمست  يتلا  ةيؤرلاب  روصتلا  لادبتسا  متيو  ةيحورلا ، ةقاطلا  ةدايز 
.دوجوم وه  ام  لكل  ةيرهوجلا 

نيب .مهتّبحم  كلذكو  نيرخآلا  رهوج  ريني  وحنلا  اذه  ىلعو  ةَّينابر  ٌةَّيصاخ  وه  بحلا 
ساسأ ىلع  ٍتازُّيحتو  ٍطورشل  ًاعضاخ  بحلا  ىقبي  ىلإ 539  مييقتلا 500  ىوتسم 

.ةيدئاقعلا مظنلا  ريثأت  نع  ًالضف  ةيعونلا ، ميقلاو  تارابتعالا 
يضام رظنلا يف   » نولواحي نيذلا  يحورلا  حومطلا  يوذل  ًةطبحم  دويقلا  نوكت  دق 

دقو لعفلاب ، ًةنراقم  لوقلا  ةلوهسل  ارظن  صاخشألا » دحأل  بحلاو  تايكولسلا 
، ةيمراكلا تاريثأتلا  ىلع  كلذكو  يضاملا ، نم  ٍةَّراس  ريغ  براجت  ىلع  دويقلا  يوضنت 

اهضعب نوكي  امبر  يتلاو  تادقتعملا ، مظنو  ةيعامتجالا  ةجمربلاب  ًاضيأ  رثأتت  امك 
.يعو نود  لمعيو  كاردإلا  جراخ 

ّيأ ةبغرلا يف  نع  لزانتلا  لثم  بحلا ، ةردق  نم  ًاريثك  ديزي  ميكحتلا  نع  عالقإلا 
وأ مهيدل  امل  ًاقفو  سانلا  ىلإ  رظنُي  ساسألا ال  اذه  ىلعو  نيرخآلا ، نم  ءيش 

.مهلاح حبصأ  فيكو  ةّيلعفلا  مهتقيقح  ريدقتب  لب  هب ، نوموقي  ام  بسحب 
نع ضيوعتلل  وأ  ٍبسكم  قيقحتل  ىعسي  كلذب ال  وهو  تاذلل  ٌقيقحت  وه  بحلا 

« ءيش ىلع  لوصحلا  « ـ لل جاتحي  هنأل ال  .صقن 
.ًاميظع ًاباجعإ  هب  بجعُي  نأو  مالسب  ٍدحأ  عم » نوكي   » نأ ٌّرح يف  وهف  يلاتلابو 

ٌروعش دوسيو  ًانواعتو ، ًاَّدو  رثكأ  سانلا  ودبيو  ًافطل  رثكأ  ملاعلا  ودغي  بحت ، امدنع 
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ةَّيهافر ىلع  صرحلا  عم  ماع ، ٍلكشب  رشبلا  عيمج  عم  قفاوتلاو  نامألاب  ٌديازتم 
.مداعسو نيرخآلا 

نيذلا نيرخآلا  ىلع  ٌريثأت  ااذ  ّدحب  اهل  نوكي  ٍةَّعشم  ٍةلا  ةقاطلا  لاجم  قفارتيو 
.مارظن لاح  كلذ  مهلاح يف  افطل  رثكأ  اوحبصي  نأ  ىلإ  ٍذئدنع  مهسفنأب  نوليمي 

نم بحلا  نامأب  ةهيدبلاب  فرعت  يتلا  اهلك ، ةايحلا  ىلع  هريثأت  اذه  ةقاطلا  لاو 
، ةيصخشلل ةظوحلملا  ةبوذعلا »  » يه ىوتسملا  اذه  ايازم  .لاا  اذه  ريثأت  لالخ 

.ًايلخاد أشنت  يتلا  ةايحلا  طمنو  فقاوملاو ، مالكلاو ،

يعولل ىوتسملا 500  زواجت 
ٍريثأتكو يف ٍةرمتسم  ٍةَّيباجيإ  ٍةفطاعك  بحلا  رطيسي  يعولا 500  ىوتسم  دنع 

يرشبلا سنجلل  يعامجلا  يعولا  ىوتسم  عفر  هتمهاسم يف  نع  ًالضف  عمتا ،
ريغ ةلاحلا  ىلإ  طورشملا  بحلا  دويق  نع  يلختلا  مُّدقتلا  ةلصاوم  بّلطتت  .هلمجمب 

حبصي نأ  نكمي  ثيحب  ٍّيباجيإ  ٍطبارك  بحلاب  ميلستلا  بّلطتي  اذهو  ةطورشملا ،
نم ًالدب  ملاعلا  ةَّيصخشلل يف  ٍةليسوك  ةايحلا  هتمءاوم  ةَّيناكمإ  عم  ماعلا  قايِّسلا 

ًةفطاع سيل  بحلا  حبصي  ةلِّصحملا  يفو  .نيلصفنم  ٍدارفأ  نيب  ًةروصحم  ًةفطاع  هنوك 
حبصي ديدحتلابو  ًةَّبحم ، ُّبحلا  حبصي  هتطساوب  يذلا  رهوجلا  نع  ًاريبعت  امنإو  ًةَّيمك 

دوجو بّلطتي  دوجولل ال  ٍةليسوك  ُّبحلا  .ءرملا  نوكي »  » ام فاطملا  ةيا  يف 
وأ لعافلا  نع  ٌةلقتسم  ٌةّيصاخ  وهو  ريبعتلا ، وأ  قيقحتلل  ٍتاياغك  نيرخآلا » »

.دودحم ريغو  ّيطخ  ريغ  كلذو  ةفصلا  وأ  لعفلا  وأ  هب  لوعفملا 
فشكلا متيو  ةسوسحم ، تافالتخاو  صئاصخب  عضوُت  بحلا  ىلع  ةضورفملا  دويقلا 

نوكت يتلاو  صُّحفتلاو ، ةيلخادلا  ةيتاذلا  ةنامألا  ةطساوب  دويقلا  هذه  نطاوم  نع 
ٍطورشم ريغ  بحلا  لعجل  حاتفملاو  .ةقباس  ٍةبرجت  نم  ٍتاريثأت  وأ  ٍماكحأ  اياقب  ًةداع 

رظنلا نعو  ةقباس ، براجتو  ٍتاظفحت  نع  عجارتلا  لجأ  نم  نارفغلل  دادعتسالا  وه 
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ءرملا دادعتسا  لالخ  نم  .نيبوبحم  ريغ  مأ  ىلع  سانلا  ىلإ 
اهعضو ديعُأ  دق  نوكي  نأ  نكمملا  نم  يتلا  هسيساحأ ، نع  لزانتلاو  ةحماسملل 
ةجمربلاب رثأتت  اأ  وأ  ٌةدودحم  اأ  ىلع  ةطاسبب  اهيلإ  نآلا  رظنُيو  قايسلا ، نمض 

نم اياونلا  قيرط  نعو  .فيزلاب  اهبجحل  انألا  ةعزن  سكعتو  ًاَّيحور  ٌةمورحم  اأ  ىلع 
بوغرملا  » دهشتل ءيس  / ديج يسحلا  كاردإلا  ةيجاودزا  نم  كاردإلا  رييغت  نكمملا 
.ًاليضفت لقألا  وأ  لّضفملا  ىتح  وأ  ًةبغر ،» لقألا   » لباقم هيف »

رييغتلا .هللا  ىلإ  هثادحأو  ملاعلا  ميلستلو  عضاوتلل  دادعتسالل  ٍةجيتنك  أشني  نارفغلا 
تازجعملا جهنمب  فرعي  ام  روحم  وه  قيمعلا  مالستسالل  ٌةجيتن  وه  يذلا  رهظملا  يف 

عضو ةداعإل  ٌةجيتن  يه  ةزجعملا  ثيح  ، A Course in Miracles
نيرخآلل ةَّيرطفلا  ةسادقلاو  ةَّيلخادلا  ةءاربلا  نع  فشكلا  قايس  نمض  ديقلا 

ةيلآلا .ةَّيدارإلا  ةرطيسلا  تحت  نوكي  يذلا ال  يصخشلا  لُّوحتلا  وه  اذه  .ةايحلاو 
اهرابتعاو ااذ  اهيف  رُّكفتلاو  ءرملا  راكفأ  ةحصب  ناميإلا  نع  يلختلا  يه  ةَّيليوحتلا 
.ةَّيعقاولا وأ  ةَّيلاحلا  اهتَّيحالصل  اادقف  عم  يضاملا ، نم  ٍروص  دَّرجم 
دادعتسالا ةقيرطلا  هذ  لكشي  سدقلا  حورلا  نم  ةزجعملا  سامتلا  نإف  مالستسالاب ،

.ةقيقحلا فشكل  ةَّينانألا  اهبساكمو  صخشلل  ةيسحلا  كرادملا  تالاح  مالستسال 
يهو ةينلاو ، ناكملاو ، نامزلا  قايس  ةداعإب  ًةبوحصم  ةرهاظلا  هذه  نوكت  ام  ًابلاغو 
.ااذ دح  ًةَّيليوحت يف  ُّدعت  ٌةَّيبيرجت  ٌةَّيعوضوم  ةرهاظ 
ةيمنتلل ةفلتخملا  تايوتسملا  عيمجل  ًةجيتن  ملاعلا  اذه  هجاوت  يتلا  تابوعصلا  ودبت 

.يعا ـ متجالا بارط  ـ ضالا ــى  لإ يدؤ  امم يــ تقولا ، سفن  ًاعم يف  جزُت  يتلا  ةيروطتلا 
هذه ٍةع كـ ـ ساو ـٍة  مزح ـر  فوت نإ  ـة فـ يناث ـٍة  يحان ـن  مو ـه  تاذ تقو  ـ لا فـي 
ةزيم ةمكارمو  ةئيسلا ،» امراكلا   » نع عجارتلاو  ـو  منلل ـٍة  صرف ربكأ  حم بـ ـ سي

ةَّيحورلا صرفلا  دحأ  وه  لاا  اذه  نإف  اذكهو  .ّيفيك  ٍلكشب  ةديجلا » امراكلا  »
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ىوصقلا تاناكمإلا  رفوت  يتلا  لئادبلاو  تارايخلا  نم  ٍةعساو  ٍةعومجم  عم  ىوصقلا 
.ءايتسالاب هروعش  نم  ًالدب  ًاَّنتمم  ءرملا  لعجي  نأ  نكمي  ام  ديدحت  لوح  يعولا  روطتل 

عمسي لاز  ام  هنأ  ًةردن  رثكأو  ٌّيرشب ، ٌنئاك  دلوي  ام  ًاردان  ، » اذوب ميلاعت  بسحبو 
، ريونتلا نع 
«. هيلإ ىعسي  لازي  هنأب ال  ًةردن  رثكألاو 

طورشملا ريغ  جاهتبالاو  حرفلاو  بحلا  رشع : سماخلا  لصفلا 
مييقتلا ٥٤٠-٥٩٩) ىوتسم  )

ةمدقم
ٍحرفك هيف  ساسحإلا  متي  ديازتم ، ٍوحن  ىلع  طورشم  ريغ  بحلا  حبصي  امدنع 

وه لب  ثادحألل ، عتمملا  لُّوحتلا  نع  جتانلا  ئجافملا  حرفلا  سيل  وهو  ّيلخاد ،
ٍلكشب ةنونيكلل  ٍةظحل  لك  لخاد  نم  حرفلا  رهظي  .ةطشنألا  عيمجل  مئادلا  قفارملا 
يفاعتلا ىوتسم  ًاضيأ  وه  ىوتسملا 540  .ّيجراخ  ٍردصم  يأ  نم  هروهظ  نم  ربكأ 

.ةَّيناحورلا ىلع  ةمئاقلا  ةَّيتاذلا  ةدعاسملا  تاعومجم  ىوتسمو 
بالطلاو نييناحورلا ، نيجلاعملاو  نيسيدقلا ، قاطن  وه  هولعي  امو  ىوتسملا 540 

لئاهلا ربصلا  ىلع  ةردقلا  يه  ةقاطلا  نم  لاا  اذه  ةمسو  .نيمدقتملا  نييحورلا 
ةزَّيمملا ةمسلا  .دمألا  ةليوطلا  دئادشلا  ةهجاوم  يباجيإلا يف  فقوملا  ىلع  ةرباثملاو 
ًاظوحلم ًارثأ  نوكرتي  ىوتسملا  اذه  نوغلبي  نيذلا  سانلاو  ةقفشلا ، يه  ةلاحلا  هذهل 
مادتسم ٍلكشب  ةحوتفملا  ةريصبلا  مادختسا  ىلع  ةردقلا  مهيدل  مهف  نيرخآلا ، ىلع 
.مالسلاو بحلا  نم  ةلاح  ىلإ  يدؤي  يذلاو 

لامكو بّالخلا  لامجلاب  ًاقرشم  هارن  يذلا  ملاعلا  نوكي  يلاعلا  ىوتسملا 500  دنع 
هيف ام  لكو  ملاعلا  ءرملا  ىريو  نمازتلا ، قيرط  نع  ٍءانع  نود  ثدحي  ٍءيش  لك  .قلخلا 
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ءرملا رعشيو  ةَّيهلإلا ، ةدارإلاب  ةَّيدرفلا  ةدارإلا  جمدنتو  ةّيهولألاو ، بحلا  نع  ٍريبعتك 
قلطي يتلاو  عقاولل ، ةَّيديلقتلا  تاعُّقوتلا  جراخ  ةرهاظلا  لِّهست  يتلا  دوجولا  ةوقب 

يتلا ةقاطلا  لاجم  ةوق  ةرهاظلا  هذه  لِّثمتو  .يداعلا  بقارملا  لبق  نم  قراوخلا »  » اهيلع
.درفلا نم  تسيل 

نع ةفلتخم  ةيعون  نم  وه  ىوتسملا  اذه  دنع  نيرخآلا  هاجت  ةيلوؤسملاب  ءرملا  ساسحإ 
.ايندلا تايوتسملا  رهظت يف  يتلا  كلت 

سيلو اهسفن  ةايحلا  حلاصل  ءرملل  يعولا  ةلاح  مادختسال  ٌةبغر  كانه  نوكيو 
هقفاري دحاو  ٍتقو  سانلا يف  نم  ريثكلا  بح  ىلع  ةردقلا  هذهو  نينيعم ، ٍصاخشأل 
.ربكأ ٍلكشب  بحلا  ىلع  هتردق  تدادزا  رثكأ  ءرملا  َّبحأ  املك  هنأ  فاشتكا 

، توملا نم  بارتقالا  براجت 
عقاولا ةقاطلا  ىوتسم  ةبرجتب  ًاريثك  سانلل  تحاتأ  دق  اهريثأت  زيمملا يف  لوحتلا  تاذ 

نيب 540 و600.

ةشقانملا
نيبصعتملا ًاصوصخو  ًايحور  نيمزتلملا  سانلا  مظعم  فده  وه  طورشملا  ريغ  بحلا 

كلذكو ةَّيحيسملا  ةنايدلل  ةيلاثملا  ةلاحلا  اضيأ  وهو  نيداجلا ، حومطلا  يوذو  ًايحور 
ملاعلا ناكسلل يف  يلكلا  دادعتلا  نم  ةئملاب  ةبسن 0.4  نإ  .ىرخألا  تانايدلل 
ٌّيلمع ٌفده  وه  طورشملا  ريغ  بحلا  نإف  كلذ ، عمو  ىوتسملا 540 ، نولصي 
لمحم ىلع  هنوراتخي  نيذلا  كئلوأل  ِّينمتلا  نم  ًةيلاثم  ًةلاح  دَّرجم  سيلو  هغولب ، نكمي 
.لَّزنم ٍّيدُّبعت  ٍفدهك  ّدجلا 

يذلا ال يعولا  رُّوطت  مَّلس  نمض  ٍةلحرم  ىلع  ةلالد  وه  يعولا  مييقت  ىوتسم 
ٌةجيتن ًاضيأ  هنكلو  بسحف ، هذه  ءرملا  ةايح  لالخ  هزارحإ  متي  يذلا  مدقتلا  سكعي 
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ةيويندلا ةايحلا  هذه  رابتعا  نكمي  ةلماش  ٍةَّيحور  ٍرظن  ةهجو  نم  .ةقباسلا  امراكلل 
.اذوب ظحال  امك  ىوصق ، ةيمراك  ايازم  رّفوت  ةيلاقتنا  قالطنا  ةطحمك 
نيسمخ نم  برقي  ام  لصي  يلاعلا ، زيفحتلا  تاذو  ًايحور  ةطبضنملا  تاعوما  يف 

ريغ بحلا  نم  فدهلا  ىلإ  ةعوما  صاخشألا يف  نم  ةئملا  نيسمخو يف  ٍةسمخ  ىلإ 
/ نييحورلا مرشأ  راصنأو  ةوطخ ، ةرشع  يتنثالا  ةعومجم  لاثملا ، ليبس  ىلع   ) طورشملا
،Zen نز ةرِيْدألا  لثم  ةّيحورلا  تاعامجلا  ءاضعأو  ةَّينابهرلل ، نيحماطلاو  نينيدلا ،
(. ...كانه ىلإ  امو 

يساسألا ملِّعملا  ميلاعتل  ةثيثحلا  ةعباتملا  ًاضيأ  ةمدقتملا  تالاحلا  ثودح  لِّهسي  اممو 
.ميظعلا دّسجتلا  عم  قفاوتلا  وأ  ًادج  ةمدقتملا 

اذه عم  ّيلعف  ٍلكشب  ًارضاح  ءرملا  نوك  نم  ةتماصلا  ةَّيهفشاللا  ةعفنملا  ينج  متيو 
ميلعتلا  )» مِّلعملا ةلاهل  ددرتلا  ةيلاع  ةقاطلل  تماصلا  لاقتنالا  قيرط  نع  ملعملا 

لضف  » وأ ديق ،») يأ  نم  ررحتملا  لقعلا   ) يلقعاللا لقنلا   » وأ تماصلا ،»
«(. كيربتلا  » وأ مِّلعملا ،»

ققحتلا ميلاعتو  بدألا  ثحبلا يف  لالخ  نم  ًاضيأ  داجلا  يحورلا  بلاطلا  ديفتسيو 
دّرجم ةرطفلاب  يه  يتلاو  راسملا ، نع  ملا 

ُ
بير فارحنالا  بّنجتو  يلاعلا  مييقتلا  نم 

يتلا ةَّيلايخلا  ةَّيحورلا  تاءاعدالا  بُّنجت  ًاضيأ  دِّيجلا  نمو  .يمجن  ٍلصأ  تاذ  ةيلست 
ىوتسم نود  عقت  يهف  اهتيبعش  نم  مغرلا  ىلعو  عقاولا ، ٌتاياور يف  درجم  يه 

مييقتلا 200.
، ًادج ةطيسب  لئاسو  قيرط  نع  طورشملا  ريغ  بحلا  نم  فدهلا  ىلإ  لوصولا  نكمي 
ريغ بحلا  .ّيموي  ٍساسأ  ىلع  رارمتساب  شاعت  نأ  بجي  جئاتنلا  قيقحتل  نكلو 
مكحب أشني  يذلا  ملاعلا  هسفن يف  عم  ءرملا  اهيف  نوكي  يتلا  ةزيملاو  ةلاحلا  وه  طورشملا 

وأ دويقلا  عيمجو  تابقعلل  مالستسالل  دادعتسالل  ةَّيحورلا  ئدابملاب  يِّدجلا  مازتلالا 
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(. نايحألا نم  ٍريثك  ةيعاولا يف  ريغ   ) تالزانتلاو فقاوملا 
وأ قح »  )» هنأ ىلع  ًافلس  هب  فارتعالا  دق مت  ٌحضاو  وه  ام  ىوتسملا  اذه  دنع 
(. كلذ ىلإ  امو  باجعإلل ،» ٌريثم   » وأ زوف »  » وأ بسك » »

ةَّيلقعلا تاَّيضرفلا  لثم  ًةقد ، اهنم  رثكأ  ٌدويق  رهظت  ةحضاولا ، دويقلا  هذه  عضو  يف 
«. كلذ لك  فرعأ  انأ   » وأ فرعأ ،» انأ   » لثم

.ءيشلا كلذ  نوكت »  » نأ اهسفن  يه  تسيل  ءيش  ةفرعمو 
ةميق نمكت يف  ةيقيقحلا  ةجضانلا  ةَّيحورلا  ةبحصلا  وأ  تاعوما  رابتخا  ةزيم 
قيرط نع  ثدحي  يذلا  ماهلإلا  يفو  اهتكراشم  متت  يتلا  تامولعملاو  راكفألاو  ةلثمألا 
لبق نم  ًاضيأ  يعولا  نم  ايلع  ٍتايوتسم  ميدقت  متي  ام  ٍّدح  ىلإو  .يركفلا  حقالتلا 
ريغ ةمحرلا  ىوتسم  دنع  لمعت  اهنكلو  ٍّيمسر  ٍلكشب  ًايحور  ةمزتلملا  ريغ  تامظنملا 

مييقتلا 500) ىوتسم   ) دودح الب  ءابطأ  ةمظنم  لثم  ةطورشملا ،
ىلإ هتجلاعم  متت  يذلا  يدنجلا  ءامتنا  ىلإ  رظنلا  نود  ةدعاسملا  نومدقي  نيذلا 

.عارصلا يبناج  نم  ٍبناج 

طورشملا ريغ  بحلل  انألا  ةيكيمانيد 
معد متي  يحورلا ، ينافتلا  عم  بنج  ىلإ  ًابنج  يساسأ ، ٍفدهك  بحلا  ىلإ  زايحنالاب 

تاذلا نم  ثعبنت  يتلا  ةَّيوقلا  ةَّيحورلا  ةقاطلا  خض  قيرط  نع  هليهستو  يعولا  رُّوطت 
ديازتي مييقتلا 200 مث  ىوتسم  دنع  ةديرفلا  ةقاطلا  هذه  قفدت  أدبيو  . Self ةيهلإلا

، ًايجيردت
( غامدلا فئاظو  ططخم  امك يف   ) غامدلا ايجولويزيف  ريغتلا يف  وه  ظوحلملا  اهريثأتو 

.ًايحور هَّجوملا  نميألا  غامدلا  ىلإ  يميهبلا  رسيألا  غامدلا  ةنميه  نم 
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، ةينانألا ةيتاذلا  حلاصملاو  ةيسجرنلا  نع  يلختلاب  ةيحورلا  ةقاطلا  عيرست  ليهست  متيو 
ةينلا قيرط  نع  ةقاطلا  ليهست  متي  امك  ةيصخش ، بساكم  قيقحتل  يعسلا  لثم 
ةاناعم نم  فيفختلا  لجأ  نم  ينافتلاو  فطعلاو  ةمحرلاو  عضاوتلا  نيب  قيفوتلاو 

.فطعلاو ةمحرلاو ، ناسحإلاك ، غيصب  نيرخآلا 
نم ربكأ  ٍقايس  ىلإ  ةَّيطخلا  ةّيعضوملا  ةرظنلا  نم  لوحتلا  زيفحتب  ةَّيحورلا  ةقاطلا  موقت 

رُّوصتلا دح  وأ  يلاتتلاو ، ناكملاو  نامزلا  دودح  زواجتت  يتلا  ةيطخلا  ريغ  ةيلومشلا 
ىلع بَّترتي  امع  فشكلا  فصو  متي  اذكهو  .ريثأتلاو  ببسلل  رِّثؤملا  أدبملاب  ناميإلاو 

.ةيليوحتلاو ةزجعم » « ـ لاب ةرادجب  كلذ 
ءرملا دوجول  يرطفلا  ردصملل  ةيتاذلا  ةيلخادلا  ةبرجتلا  نم  حرفلا  ردصم  ثعبني 
ًاضراع ًاليكو  نوكتل  ةَّيصخشلا  تاذلا  فرجعت  دويق  هليبس  ضرتعي  نأ  نود  هسفن ،

هللا ىلإ  ةّيلايخلا  ةرطيسلا  نع  يلختلا  متي  تالزانتلا  ميدقتو  عضاوتلاب  .ًاَّيساسأ  وأ 
، ةيهلإلا ةدارإلاو 

ىوتسم  ) نيسيدقلاب ًايملاع  مهيلإ  راشي  ام  ىلإ  نايحألا  نم  ٍريثك  يدؤي يف  ام  اذهو 
.ةَّيراثيإلا تايكولسلاو  فقاوملاو  مييقتلا 555 )

دوجوملا قُّلأتلا  كلذ  لكل  لهذملا  لامجلاو  يرطفلا  لامكلا  يعولا  مدقت  رارمتسا  عم 
يرطفلا ريونتلا  فشكي  امدنع  ًالامج  رثكأ  اهُّلك  ةايحلا  حبصت  ءيضملا ، عاعشإلاك 
ةوالحلاك ةيحورلا  ةقاطلا  قّفدتل  ةَّيصخشلا  ةبرجتلاب  ساسحإلا  متيو  .قلاخلا  ةَّيهولأ 

، ةعئارلا
، هسفن غامدلا  نمضو  رهظلا  ىلعأ  ىلإ  قفدتت  اأ  ول  امك  ا  روعشلا  متيو 
نم ّيوفع  ٍلكشب  قفدتت  دق  اأ  ثيح  بلقلا ، ةقطنم  ربع  اهقفدت  ىلإ  ةفاضإلاب 

ةقاطلا يف رثؤت  امك  .ةيجراخلا  ثادحألا  ىلع  ريثأتلل  ةدَّدحم  ٍةفاسمل  ىتحو  جراخلا 
ةمعنلا  ) ءاقترالا ريثأت  اهل  يتلاو  لاا ، مهّمضي  نيذلا  نيرخآلل  ةَّيصخشلا  ةلاحلا 
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(. ملعملل ةَّيديلقتلا  ةيهلإلا 
نمو ةيؤرلا ، ىلإ  يِّسحلا  كاردإلا  نم  لُّوحتلا  يِّوقت  ينيلادنوكلا »  » ةيحورلا ةقاطلا 

وه اذهو  دوجولل ، ةدودحملا  ريغو  ةَّيطخلا  ريغ  ةعيبطلا  ىلإ  ةدودحملا  ةَّيطخلا  ةعيبطلا 
لُّوحت مكحب  دوجولا  زِّيح  نمض  اهلك  لخدت  يتلا  ةَّيساسألا  ةقيقحلا  نع  ٌريبعت 
متيو امراكلا .) كلذ  امب يف   ) ًةيتاوم فورظلا  حبصت  امدنع  عقاو  ىلإ  ةَّيناكمإلا 

« ٌصخش  » كانه سيلف  اذكهو  .ةيحورلا  ةمءاوملاو  ةيّنلاب  ًاضيأ  ديكأتلا  اذه  ليهست 
لمعت يتلا  اهسفن  ةَّيحوُّرلا  ةقاّطلا  لا  ٌةَّيعوضوم  ٌةجيتن  يهف  تازجعملا ، عنصي 
اياونلا زِّفحت  يتلا  نيمِّدقتملا  نيمِّلعملا  تالاه  نم  ةقاطلا  عشت  كلذكو  زِّفحمك ،

.يحورلا بلاطلل  ةَّيحورلا 
ةرداغم ىوتسملا 500  بلطتي  دقف  ًانكمم ، لازي  ملاعلا ال  ٍةَّيلاعفب يف  لمعلا  نأ  امب 
زكارملاو يعامتجالا  ملاعلا  نع  ءرملا  فارصناو  ةراجتلاو  يعاسملل  يدايتعالا  ملاعلا 
رمتست دق  ةرمتسملا ، ةَّيحورلا  ةسرامملاو  ةمءاوملا  قيرط  نع  .ًاقبسم  اهلغش  يتلا 
مييقتلا ىوتسم   ) ةوشنلا ىوتسم  ىلإ  ًالوصو  ديازتلاو  قفدتلا  ةيحورلا يف  ةقاطلا 

، ةيداعلا ةيويندلا  ةفيظولا  مامأ  ًازجاع  حبصي  يذلا  (، 575
ًادعتسم نوكي  نأ  لضفألا  نمف  .ةفولأملا  يعاسملا  ملاع  نع  عجارتلا  بلطتي  كلذبو 

لثمل ةيلعفلا  ةرورضلا  وأ  ةلاحلا  هذه  لثمل  مودعم  وأ  ٌطيسب  ٌمهف  هيدل  ملاعلا  نأ  ةقيقحل 
.كابترالاب وأ  هنم  ءايتسالاب  نورخآلا  رعشي  دق  يذلا  لوحتلا  اذه 

، ّيتاذ ٍلكشب  ىوتسملا 600  دنع  ىرخأ  ًةرم  دوعت  يتلا  ةنكاسلا  ةنينأمطلا  فالخب 
قلخلا لامج  .بعتت  يتلا ال  ةردقلاو  ادج  ٍةيلاع  ٍةقاط  تاذ  ٌةلاح  يه  ةوشنلا  ةلاح 
.ةرماغو ٍةعئار  ٍةفاثكب  ُّعشي  قلخلا  عيمجل  لامكلاو  ةَّيهلإلا  ةرطفلاو  عاعشإلا ، عئار 

يكرحلا ال ءادألا  ةوقو  ةقاطلا  نإف  كلذلو  لعاف  ٍلكشب  اوق  رابتخا  دقو مت 
نع ىتح  وأ  ماعطلا  لوانت  نع  فقوتلل  ءرملا  جاتحي  الو  ٍبعت  نم  كانه  سيل  .بضنت 
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ليبس ىلع  ءرملل  نكمي  كلذ  نم  ًالدبو  ةيساسألا ، ةيجولويزيفلا  فئاظولا  ءادأ 
نكمي .لُّهمت ال  وأ  ٍةحار  وأ  ٍماعط  نود  ٍةليوط  ٍتاعاسل  فقوت  نود  صقري  نأ  لاثملا 
ةوشنلا  » لاكشأ نم  ٌلكش  اأ  وأ  ةَّيضَرم  ةلاحلا  تناك  اذإ  ام  فرعي  نأ  ملاعلل 
ةَّيحورلا تالاحلا  قيرفت  صيخشتلا  نيمضت  متي   ) .يعولل ٍمييقت  دوجو  نود  ةَّيهلإلا »

( ةَّيعجرمك ةَّيضرملا  تالاحلا  نم 
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ًاَّي ــ حور ةرِّو  ــ طتملا تا  ــ عمتا ــظ فــي  حالُت ةو  ــ شنلا ــة  لاح نأ  مغر مــن  ــ لا ــى  لع
انشيركامار لثم  نيفِّوصتملاب  اد  ـ يج فر  ـ عي ةَّيصخ مبـا  ـ شلا ـة  برجتلا ـف  صو ــم  تيو

.ًاقح ٌةمهبم  اوكل  هرسأب  ملاعلل  ٍةفورعم  ريغ  اإف  ، Ramakrishna

Siddhis لا ـ ةيحورلا : رهاوظلا 
رهاوظلا ثدحت  ىوتسملا 500 ، ىلإ  ًالوصو  يعولا 540  ىوتسم  نم  ًارابتعا 

وأ قطنملل  هيلع  فراعتملا  موهفملاب  وأ  لقعلاب  هريسفت  نكمي  ّيوفع ال  ٍلكشب 
نوكيو ينيلادنوك )  ) ةَّيحورلا ةقاطلل  ةَّيجيردتلا  ةنميهلل  ٌقفارم  كلذو  ريثأتلاو ، لقعلاب 

اأ ىلع  اهيلإ  رظنُيو  ٌةبَقارُم  يهو  .ةدارإلاب  سيلو  لاا  قايسل  ةجيتن  اهثودح 
يهديس siddhis فــي اهتيمست  ىلع  حلُطصا  دقو  اهسفن ، ءاقلت  نم  ثدحت 
ـة/ ضماغلا ىو  ـ قلا  » وأ ـة » عيبطلا ءارو  ا  مــ  » ــى لع ٌة  ــ لالد ــي  هو ةيتيركسن ،) ــ سلا )

.قطنملاب اهري  ـ سفت ـة  يناكمإ مد  ـ عل ًار  ـ ظن ةقراخلا »
حبصت يعولا  رُّوطت  عم  اهنكلو  اهروهظل ، ةركبملا  لحارملا  ًةعّطقتم يف  نوكت  دق 

، اهسفن ءاقلت  نمو  ٍدصق  ريغ  نم  أشنت  يهو  نايحألا ، ضعب  ةَّرمتسمو يف  ًةرِّركتم 
، عمسلا ةفاهرو  ةسارفلاو ، رظنلا ، دعبو  دعب ، نع  ةدهاشملا  لثم  ٍتاكَلَم  لمشتو 
، يروعشاللا كاردإلاو 

ءافشلا كلذ  امب يف  تازجعملا ، ثودحو  ، bilocation يسفنلا ، سايقلاو 
تاريسفتلا وأ  تاعُّقوتلا  قوفت  ٌةديرف  ٌتاليهست  ًاضيأ  كانهو  ةَّيئاقلتلا ، تالوحتلاو 
ملا

ُ
.ةلَمَتح
ببسلا « ـ ًةجيتن ل تسيل  ةَّيصخشلا  ةرطيسلا  تحت  عقت  رهاوظلا ال  وأ  تاردقلا 
اهثودح نأ  رابتعا  ىلع  ًايصخش  ا  ةبلاطملا  مدعب  بالطلا  رَّذُحي  كلذلو  ريثأتلاو ،»

اميف انلق  امك  اذكهو ، ةَّيصخشلا ، تاذلا  وأ  انألا »  » نع ٍّلقتسم  ٍلكشب  متي 
« ٌصخش  » كانه سيل  قبس ،
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يحورلا خافتنالا  عنمي  ام  ةمث  .اهدحو  حورلا  نع  ٌةجتان  يه  األ  تازجعملا  عنصي 
قيقحتل هلالغتسا  ءارغإ  دنع  جتني  يذلاو  عضاوتلاو ، ةهازنلا  قيرط  نع  انألل 

.بساكملا
ىشالتي اهضعب  نأ  ودبيو  نينسلا ، نم  ةِّريغتم  ٍتارتفل  ًةَّيوق  حبصتو  رهاوظلا  أشنت 

.مئاد ٍلكشب  رخآلا  ضعبلا  رمتسي  امنيب  ًةرطيس ، لقأ  حبصتو 
طقف نكميو  يئانثتسا ، ٌّيصخش  ٌرمأ  هتاذ  دح  وه يف  ينيلادنوكلا  ةقاطلا  قفدت 
لخاد ىلإ  رهظلا  ًادعاص  قفدتي  هنوكل  ًارظن  عئار  هنأ  ىلع  ساسحإلا  فصو 
ملاعلا ىلإ  جورخلا  رمتسي يف  مث  بلقلا ، اركاش  لالخ  نم  هنأكو  رهظيو  غامدلا ،

دنع ثداوحلا  دهاشُت  .ةيعقاوب  ةقراخلا  رومألا  رشن  اهدوجو يف  لِّهسي  ثيح 
نع رهظم  ىلجتت يف  ٌةَّيهلإ  ٌتافص  اوك  نم  مغرلاب  يهو  دصق ، نود  نم  اهثودح 

.يويندلا يداملا  ملاعلا  زواجتت  يتلا  ايلعلا  ملاوعلا  قيرط 
شيعي ًادحأ  نأ  ول  امك  ًاديدج  ًاعقاو  رهاظلا  يئانثتسالا »  » حبصي فاطملا  ةيا  يف 

هنأ ول  امك  ًاليحتسم  ودبي  ناك  ام  ٍءانع  نود  هيف  رهظي  فلتخم  ٍدعب  نآلا يف 
عقاولا ضرأ  ىلع  امراكلا  تايناكمإ  روهظ  ٍلقتسم  ٍلكشب  لاا  ةوق  لِّهست  .رَّبدم 
ٍةموهفم ريغ  يهف  كلذلو  ٍةيطخ  ريغ  تايلآلا  .مغانتملا  طاسبنالا  ىّلجتي يف  يذلا 

ريغ ةيببسلل  يطخلا  نتوين  جذومن  ىلع  ةضورفملا  دويقلا  نأب  ضرتفي  ثيح  لقعلل ،
.مائولا وأ  يهلإلا  ماظنلا  روهظ  روصت  ىلع  ٍةرداق 

ةوشنلاو حرفلا  زواجت 
ةقاطلل حمسي  ةدِّدحملا  تاطابترالاو  كوكشلاو  فقاوملاو  تادقتعملا  عيمج  نع  يلختلا 

مييقتلا 555). ىوتسم   ) صالخإلا ةمزالم  لّثمي  ام  يهو  قفدتلاب  ةَّيحورلا 
بلطتيو .ةمواقملا  ءاإب  ناحمسي  بحلاو  ةَّيحورلا  ةقيقحلل  رمتسملا  صالخإلا 

لثم عمتاو  تاذلاب  زيمتت  يتلا  كلت  ىتح  تاقفرملا ، عيمج  نع  يلختلا  زواجتلا 
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، فقاوملاو تاقالعلا  نع  يلخَّتلا  متي  اذكهو  تايلوؤسملا .» »
قي ــ قحتب مازت  ــ لالاو فا ، ــ طملا ةياه  ــة فــي نــ يعامتجالا راودألاو  با ، ــ قلألاو

نيذلا نوضراعملا  نو  ـ سمحتملا .ر  ـ يونتلا ة مــن  ــ لاح ــى  لإ لو  ــ صولا وأ  تاذ  ــ لا
نع يلختلاب  وه  لحلاو  نع ؟ اذام  نكلو  ةجاذسب ، نولأسيو  كشلاب  نوكّسمتي 

.ةيهلإلا ةيانعلاو  هللا  ىلإ  تالؤاستلا  هذه  عيمج 
تاليدعتلا ءارجإ  لالخ  نم  نيرخآلا  ةيلوؤسم  ًاضيأ  ريبكلا  لُّوحتلا  بلطتي 

نإف كلذلو  ةبولطملا ، تارييغتلا  لوبق  ىلع  نيرخآلا  ةدعاسمو  ةَّيعقاولاو  ةيرورضلا 
زربي هنأل  عانقإلا ، كلذكو  ربَّصلاو  ةعاجشلا  نم  ًاريبك  ًاردق  بلطتي  دق  لوحتلا  اذه 

، ةيقبتملا كوكشلا 
.كلذ هباش  امو  بنذلاب ، روعشلاو  تاقحلملاو ،

اه ـ نأ ـى  لع را  ـ بتعالا ني  ـ عب ـي  عولا ةري فـي  ـ بكلا ةزف  ـ قلا ذ  ــ خؤُت ا  ًاردا مــ ــ نو
نيذلا نيحماطلا  ـم  ظعم ني  ةر بـ ـ فوتملا تانا  ـ كمإلا كيها عـن  نـ ةيِّد ، ٌةَّينا جـ ـ كمإ
غالبإ يغبني  كلذل  .مهريذحت  متي  ام مل  ةيقابتسا  ًاططخ  اوعضو  دق  نونوكي  دق ال 
نوكت يتلا  تاقالعلا  وأ  ةَّيحورلا  تافلاحتلا  كالتما  ىلإ  ةفاضإلاب  نيِّداجلا  بالطلا 
.يعولا نم  ةمدقتملا  تالاحلا  زييمت  ىلع  ةرداق 
تاذلا ةميق  نم  صاقتنالا  متي  امدنع  ًايجيردت  ةنميهملا  ةلاحلا  يه  ةيلخادلا  ةلاحلا 

،Self ةيهلإلا تاذلا  قوفتب   self ةيصخشلا
رثكأ حبصت  ةيجراخلاو  اهنم  ةيلخادلا  ءاوس  ٍّدح  ىلع  كلذ ، ىلع  ةبترتملا  تارييغتلاو 

.ًاعقوتم ناك  امم  ًةَّيمهأ 
، فُّيكتلا نم  ٍتارتف  بلطتي  يجيردت  ٍلكشب  يعولا  نم  ىلعألا  تايوتسملا  روهظ 
، ةديدجلا ةراَّظَّنلا  عم  ملقأتلل  مزاللا  تقولا  كلذ  لثم 
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.تاهجوتلا لوحتل  ًاعبت  ّيرود  ٍلكشب  ةيويندلا  ةفيظولا  فاعضإ  متي  دقف  اذكهو 
ءاقلت نم  ًاَّيوفع  ثدحت  رهاوظلا  هذه  نأ  فاشتكا  متي  هذه  هيجوتلا  ةداعإ  يفو 

ببسلا كاردإو  داتعملا  ضرتفملا  ةيضرف  قيرط  نع  اهثودح  نم  ربكأ  ٍلكشب  اهسفن 
ٌةجيتن هنكلو  هبستكي ، نأ  ءرملل  نكمي  ًائيش  ديعب  ٍدح  ىلإ  رورسلا  ربتعي  .ةجيتنلاو ال 

امك ةَّيصخشلا ، تارارقلا  وأ  تاءارجإلا  ضعب  ربع  سيلو  لاا  ةوقل  ٌةَّيرطف 
لقتسملا يلجتلا  ءرملا  دهشيو  لاعفألل ، ّيلعف  ذِّفنم »  » دوجو مدع  ًايجيردت  فِشُتكا 
ضرتفملا يئانثلا  أدبملا  ءارو  ام  يتلا  ةقيقحلل  ديدج  جذومن  نم  امراكلا  تاّيناكمإل 

يرهوج ٍرحس  نع  فشكلا  نم  يهتنت  الو  ًةلسلس  ةايحلا  حبصت  اذكهو  .ةيببسلل 
درجم وه  ًازاجعإ  ودبي  ام  نأ  كاردإ  يتأي  مث  رمألا ، ةيادب  ًةلهذم يف  ودبت  ٍةجو 

ةبرجتلا ءاغلإ  اهلالخ  نم  متي  يتلا  قلخلا  روطت  تايناكمإ  نع  رمتسملا  فشكلا 
لادبتسا متي  لثملابو ، .اهِّلك  ةنونيكلا  ىلع  فُّرعتلاب  اهلادبتساو  تقولل  ةَّيصخشلا 

« رييغتلا  » موهفم
ٍلكشب ةَّيناكمإلا  قيقحتل  ًازاجنإ  حبصي  هنوك  قلخلا  رارمتسال  يجيردتلا  روهظلاب 

.رهاظ
ـ لل دوجو  كانه  نوكي  نلف  لبقتسملا ، وأ  يضاملل  ٌدوجو  كانه  نوكي  امدنع ال 

جئاتن اهعيمج  لبقتسملا  وأ  رضاحلا  وأ  يضاملا  نأب  موهفملا  نمو  رضاحلا ،» »
نإف فقاوملاو ، ةَّيدئاقعلا  مظنلا  عيمجب  ميلستلا  عمو  .جذومنلا  دودحل  ًةَّيمهو  ٍتارُّوصت 

بايترالا وأ  راكفألا  ةراثإ  ىلإ  يلجتلا  ةيلمع  يدؤت  دقو  .ًايتاذ  فشكي  قلخلا  يِّلجت 
هنأ رابتعا  ىلع  صالخإلاو  ناميإلا  مامأ  اهنع  يلختلا  بجي  يتلا  ةرباعلا  كوكشلا  وأ 

تالاحلا هذه  .هتراشتسا يف  نكمي  ًاقح  ٍقار  ٌّيحور  ٌملعم  كانه  نوكي  ام  ًاردان 
حَّضوتي هسفن ، يعولا  لاجم  نمض  يزازتهالا  ددرتلاك  ًةلِّصأتم  اهيف  ةفرعملا  نوكت 
عوطسلا نوكي   Self ةيهلإلا تاذلا  قُّلأت  ىضتقمب  .ئشانلا  جذومنلا  عقاو  فشكتيو 
.رهظملاب سيلو  رهوجلاب  ًءاحيإ  ملاعلا  حبصي  مث  ًاتماص ، رهاظلا 

٢٤٥



عُّقوت نكمي  الو  .ّيهلإ  هَّنأ  ىلع  ًايجيردت  هيلع  فرعتلاو  يتاذلا  ءاحيإلا  كاردإ  متيو 
، ًاقح هرُّوصت  ىتح  وأ  جذومنل  يسيئرلا  لوحتلا 

ٌةقيمع ٌةبهر  يه  ةجيتنلاو  هللا .» ةمدص   » هَّنأب ضومغب  ًانايحأ  هتيادب  فصويو يف 
ىوتسملا 600. دنع  يفتخيو  ّيناَّبرلا  روضحلل  ٍتمص  لقعلا يف  اهلالخ  نم  لخدي 
نع فشكي  يذلا  رمتسملا  يّلجتلا  ةباثمب  طقف  ٍءيش  لك  ودبي  ًادعاصو  انه  نمو 
وأ نآلا »  » وأ مث »  » لثم لصاوف  نودبو  ٍتايا  الو  ٍتايادب  الب  هنأ  ىلع  هسفن 

ءالكو قيرط  نع  وأ  ريكفتلاو ، لُّمأتلل  ٍةجيتنك  قُّقحتلا  لصحي  الو  لبقتسملا .» »
.ةدوجوم ريغ  األ  ةَّيصخشلا  تاذلل 

ناميإلا ُّدعيو  ريبك ، ٍلوحتل  ٌّيساسأ  ٌءيش  وه  ةَّيساسألا  ةَّيحورلا  ئدابملاب  مازتلالا 
يِّلختلا طقف  يفكيف  .ئدابملا  هذهل  ةَّيساسألا  قئارطلا  نم  مالستسالاو  صالخإلاو 
كُّسمتلا دَّرجم  ببسب  مهولا  وه  هلك  فوخلا  نأ  مهفو  ةَّيدئاقعلا  مظنلا  عيمج  نع 

ـ لل فولأملا  داتعملا  جذومنلاب  ناميإلاو  ءرملا  صالخإ  كلذ  امب يف  ااروصتو ، فقاوملاب 
وه يِّطخلا  دعبلا  نأل  ًارظن  انألا  ا  سحت  ٌةقيرط  ٍّيلعف  ٍلكشب  كانه  سيل  عقاولا .» »
ىلع لمعي  فالتخالا  ديدش  ٌجذومن  وه  قلطملا  يطخلا  ريغ  دعبلاو  طقف ، ٌّيضارتفا 

، ًاَّيلك ةفلتخم  ئدابم 
.ةلماش وأ  ةعباتتم  تامهافت  اوك  نم  رثكأ  يّلجتلا  ةيتاذ 

وأ دنسُم  وأ  ٍعوضوم  ّيأ  كانه  سيل  .اهل  لثامملاو  اهانعم  وه  دوجولا »  » عقاولا يف 
نإف هل  نييعت  لضفأ  نوكي يف  نأ  نكمي  امك  .ةغللا  ءارو  ام  نوكي  مهفلاو  لعف ،
نأ حضاولا  نم  حبصي  .هانعم  وه  ديدحتلاو  نوكي .»  » ام وه  ءيشلا  ىنعم » »

اهفيرعت دِّسجت  يتلاو  لُّقعتو  صالختسا  ةَّيجاودزا  يه  تافيرعتلاو  تاديدحتلا  عيمج 
ةلاحك اهدوجو  مكحب  يهيدب  ٍلكشب  ٌةلقتسم  ةقيقحلا  .ةرشابم  ريغ  ٍةروصب  يلصألا 

ةينادحولاو يعوضوملاو ، يتاذلا  نيب  ضرتفملا  يئانثلا  لصفلا  عُّنصت  نود  .ةَّيمومع 
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ةطق اأب  فرعت  ةطقلا  نإف  اذكهو ، .صاخلا  هانعمو  هفيرعت  يه  دوجولل  ةلماشلا 
.صاخلا اهعقاو  نع  ّيئانث  ٍلكشب  لصفني  كلذبو ال  ةطق  اوك  مكحب 

.ااذ ةَّيوهلاو  ةلاحلا  امه  مولعملاو  ميلعلا 
امهم هللا  ىلإ  ٍءيش  لك  ميلستل  دادعتسالا  ىلع  دمتعي  حرفلاو  ةيحورلا  ةوشنلا  زواجت 
ةلاحلاو .فصولا  قوفي  ٍدعب  تاذ  يه  يتلا  ةعئارلا  ةوشنلا  ةلاح  كلذ  امب يف  ناك ،

كانه ةيادبلا ، .ريونتلا يف  ةلاح  ىلإ  رُّوطتلا  رخؤت  نأ  نكميو  ةيرغم ، نآلا  يه  ااذ 
ٌةفرعم كانه  زربت  كلذ  عمو  هللا ، ىلإ  ةديا  ةلاحلا  هذه  لثم  ميلست  نم  فُّوختو  دُّدرت 
.ًاضيأ ةشهدلا  هذه  نم  ىتح  ررحتلا  بجي  هنأب 

دق اهنم  ةشهدلاو  ةلاحلاب  قُّلعتلا  نأب  فشكي  ةوطخلا  ذاختا  دُّدرتلاو يف  بائتكالا 
حيحصلا نم  هنأب  ٌةعانق  كانه  اياونلاو  مازتلالا  ببسبو  كلذ  دعب  .ًاقبسم  تثدح 

ٌمالس ال دوسي  مالستسالا  عمو  بر ،» اي  كيلإ ،  » هب ميلستلا  بجي  ًاضيأ  اذه  نأ 
نع ةلاحلا  فشكت  ىوتسملا 600 . دنع  رّوصت  وأ  ٍمهف  لك  نم  دعبأ  وه  امل  ٌّيئا 
.هللا نم  مالسلا  ةقيقح  نوكتل  اهسفن 

نيرونتملاو ريونتلا  تالاح  مييقتلا 1000-600  تايوتسم  عبارلا : مسقلا 

زواجتلا ةّماع -  ةرظن 
يتلا ةَّيهلإلا  ةلاحلا  ىلع  ريونتلاو   Self ةّيهلإلا تاذلا  كاردإو  رُّونتلا  نم  ٌّلك  لدي 

دويقلا زواجت  تالاحلا  هذه  لثمتو  .يعولا  تايوتسم  ىلعأ  اأب  ًايخيرات  تبث 
.دوجولا ردصمو  ةَّيئااللا  ةقيقحلا  قارشإو  انألا  ةَّيطخ  ىلع  ةضورفملا 

لِّثمي يذلا  يعولا 600 ، ىوتسم  دنع  ةرِّونتملا  تالاحلا  رهظت  ةَّينقتلا  ةيحانلا  نم 
يّلجت . Self ةيهلإلا تاذلا  عاعشإ  رونب  اهريونت  متي  يتلا  ةمعنلاو  يهانتماللا  مالسلا 
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ةطشنألا رارمتسا  نود  نايحألا  نم  ٍريثك  لوحي يف   Self تاذلاك ٌخسار  هللا 
هترداغم ىلإ  ىتح  يدؤي  دق  وأ  ملاعلا  نع  عاطقنالا  ببستيو يف  ةيداعلا  ةّيرشبلا 

نيذلا كئلوأ  نم  ةئملاب  نيسمخ  لبق  نم  هلوانت  متي  يذلا  رايخلا  وهو  ًاّيدسج ،
، تابلطتملا ءافتخاب  زيمتتو  ةَّيلكلا  ةليصحلا  يه  ميعنلا  ةلاح  .هيلإ  اولوصو 

.ةَّيداملا ةلاحلا  كلذ  امب يف  رفانتلا ، وأ  تابغرلاو ، تاجايتحالاو ،
دقو ةياغلل ، ٌةردان  ىلإ 850  يعولا 700  تايوتسم  نيب  ام  ةعقاولا  تايوتسملا 

نيذلا ًادج  نيمدقتملا  نيملعملا  زيمت  يتلا  تاذلا  كاردإ  تالاح  اأ  ىلع  اهيلإ  راشُي 
هذه دُّرفت  .مايح  ةرتف  ةليط  َّنيعم  ىوتسم  دنع  ءاقبلا  ىلإ  نوليمي  ام  ًابلاغ 

ميلاعتلا ىركذ  خسنب  كلذ  دعب  نوموقي  نيذلا  نيديرملاو  عابتألا  بذجي  تايوتسملا 
.ةمداقلا لايجألل  رصتخم  ٍلكش  يف 

ةعِّطقتم يف ٍتارتف  لالخ  ًادج  مِّدقتملا  يحورلا  كاردإلا  نم  ٌتالاح  تعقو  دقو 
ةمدقتملا تالاحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ةفلتخم  ٍتاراضحو  ٍةّينيد  ٍتافاقث  خيراتلا يف 
نييحورلا راصنألا  ىدل  تَّقؤم  ٍلكشب  ثدحت  دق  (، satori يروتاس  ) يعولا نم 

ٍمِّلعم جتنت يف  يهف  كلذلو  ةمئاد  حبصت  نأ  ةلاحلل  ردانلا  نمو  ةياغلل ، نيمدقتملا 
، نورق ةدعل  ةميظع  ٍةميق  تاذ  ميلاعتلا  هذه  حبصي  اذه ، ثدحي  نيح  .ًامامت  ٍمرضخم 

.ةيناسنإلل ةزَّيمملا  اهتميق  ىلإ  كلذ  ريشي  يلاتلابو  ٍةديدع ، ٍتاغل  ىلإ  اهتمجرت  متتو 
ىدل لاحلا  وه  امك  هسفن  مييقتلا  ىوتسم  دنع  ٍزيمم  ٍوحن  ىلع  عقت  ةقيقدلا  ميلاعتلا 

، نيتلاحلا نيب  فارحنالاب  ةئطاخلا  تامجرتلا  وأ  تاريسفتلا  ىلإ  راشي  اذل ، نيملعملا ؛
تافارحنالا دوست  امك  ًاريثك ، ٌعئاش  ٌرمأ  وه  مهفلا  ءوس  نأل  َامهم  رمألا  اذه  دعيو 

ىندأ ميقت  ىوتسم  دنع  عقت  ببسلا  اذهل  يتلاو  نايدألا ، ضعب  ىتح يف  ءاطخألاو 
.يلصألا ميلعتلا  نم 

ىوتسملا 850، ءارو  ام  عقت  يعولل  ٍتايوتسم  دجاوت  وه  خيراتلا  ربع  ًةردن  رثكألاو 
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ثدحت ًادَّدجم  انهو  .اايَّمسم  تفلتخا  امهم  ةَّيهولألل  ماتلا  كاردإلا  لثمت  يتلاو 
يذلاو ةقيقحلل ، ٍمهف  دوجو  مدعل  ًارظن  نايحألا ، نم  ٍريثك  ٌةئطاخ يف  ٌتاريسفت 

ءوس يلاتلاب  حبصي 
نوكي كلذل  .ميلعتلا  مهف  ىلع  لقعلا  / انألا ةردق  ىلع  ةضورفملا  دويقلا  ببسب  ٍمهف 

اوناك نيذلا  ءامظعلا  ءامكحلل  ىمسألا  ميلاعتلا  ىلع  ةقداصملا  ًاريثك  مهملا  نم 
.يعولا نم  مُّدقتلا  ةديدش  ٍةجرد  ىلع  مهسفنأ 

ٌريبك ٌريثأت  خيراتلا  ربع  مردن  نم  مغرلا  ىلع  نيرونتملا  نييحورلا  نيملعملل  ناك  دقل 
، عمتا تايوتسملا يف  عيمج  ىلع  اغلاب  ًارثأ  مهميلاعتل  ناك  امك  ةراضحلا ، ىلع 

رهظ يلاحلا ، ملاعلا  يف  لاثملا ، ليبس  ىلع  .ال  وأ  ٍّينلع  ٍلكشب  ا  فارتعالا  ٌءاوس مت 
عمتجملل ةَّيساسألا  ىنبلا  نمض  ةيحورلا  ةقيقحلا  دئاوف  باعيتساو  ِةسَسأم  نم  ٌطمن 

طئاحلا ضرع  هب  برضلا  وأ  ماهلإلا  اذه  رداصمب  فارتعالا  نم  لُّصنتلا  كلذ  دعبو 
«. ةنَمْلَعلا  » ةيلمع لالخ  نم 

شيعي يتلا  ةقلطملا  ةقيقحلا  هنأب  دقتعي  ام  هسفنل  راتخي  نأ  صخش  لك  ىلع  يغبني 
قيرفتلا ديدحت  نكمي  .نيددشتملا  نيدحلملا  لبق  نم  ىتح  ًاضيأ  اذه  تابثإ  متيو  ا ،

روهظ قيرط  نع  انه  ٍةلوهسب  يلاحلا  انملاع  يقيقحلا يف  ريخلاو  عداخلا  ريخلا  نيب  ام 
املثم ةقيقحلل ، تبثملا  رهوجلا  نم  اهكرادمو  انألا  ماهوأ  زِّيمي  يذلا  يعولا  ملع 

، يقيقحلا ندعملاو  فَّيزملا  بهذلا  نيب  زييمتلا  نيكمت  ىلع  نداعملا  ملع  روهظ  لمع 
مغرلا ىلع  .ةَّيوهلا  ديكأت  نم  نَّكم  دق   DNA يوونلا ضمحلا  رابتخا  نأ  امكو 
ودبي ام  عَّبتتيو  نِّمثي  كلذ  عم  هنإف  أطخلل ، ٌةضرع  وه  هسفن  يرشبلا  لقعلا  نأ  نم 

صالخإلا قيرط  نع  هتاذ  قيرطلا  تابثإ  متيو  .اهفاشتكال  ةليسولاو  ةقيقحلا  هنأك 
ديحولا ملاعلا  هنأ  ىلع  نهذلل  هسيركت  متي  كلذب  يذلاو  ددشتملا  يداملا  ملاعلل 

.ةقيقحلل
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، ماهلإلل يوقلا  لاا  نورينتسملا  نوملعملا  ّثبي  اهسفن ، ةقيقحلا  ميلعت  ىلإ  ةفاضإلاب 
نودو .ةيرشبلل  ةقاطلا  لاجم  نمض  يقترتو  ةلماش  نوكت  يتلاو  ةمحرلاو ، ينافتلاو ،

فقوتيس ناك  يرشبلا  يعولا  روطت  نإف  ةَّيوقلا ، ةيهلإلا  ةَّيحورلا  ةقاطلا  هذه  روهظ 
ريونتلا ةلاح  هدنع  لثمت  يذلا  روطتلا  نم  ديزملا  نود  لوحيو  ىوتسملا 200 ، دنع 

، اذكهو .قيقحتلل  ةلباقلا  ةيلامتحالاو  ةيئاهنلا  ةيناكمإلا 
مكحب ًاعم  ٍنآ  يف  هللا » نبا  و« ناسنإلا » نبا   » ناك هنأ  حيسملا  عوسي  نلعأ 

ةَّيئاهنلا ةلاحلا  نأ  اذوب  مَّلع  دقو  ريبكلا ، ملعملا  ةقيقح  لّثمت  انشيرك  .يهلإلا  دُّسجتلا 
.تايمستلا لك  ءارو  تناك 

، هيعو تايوتسم  مييقت  نم  ةدافتسالا  قيرط  نع  مويلا  ملاع  ٌةتبثم يف  قئاقحلا  هذه 
ىلعأ لّثمت  يعولا 1000  ىوتسم  دنع  ةهلآلا  تادُّسجت  نأ  ىلع  دكؤت  يتلاو 
يذلا ليجبتلا  نإف  كلذلو  .يرشبلا  قاطنلا  نمض  هيلإ  لوصولا  نكمم  ًىوتسم 

، ةروطسأ دَّرجم  سيلو  ةتبثم  ٍةقيقح  ىلإ  دنتسي  ءامظعلا  خيراتلا  ومّلعم  هب  ىظحي 
ءارو يعسلا  ةيرشبلا يف  ينافتل  ٍةجيتنك  تزرب  اهسفن  يعولا  مييقت  ةقيرط  ىتحو 
ىلع  ) ًامُّلعت رثكألا  نهذلا  ةردق  ءارو  ام  يتلا  زييمتلا  ةوقل  لئاسو  ريفوتو  ةقيقحلا 

مييقتلا ىوتسم  دنع  نياتشنيآو  ديورفو  نتوين  دنع  نهذلا  ةردق  عقت  لاثملا  ليبس 
.(499

ريونتلاو ةمعنلاو  مالسلا  رشع : سداسلا  لصفلا 
مييقتلا ٦٠٠) ىوتسم  )

ةمدقم
ريغب يطخلا  لادبتسال  ًةجيتن  يعولا 600  ىوتسم  دنع  ريونتلا  تالاح  رهظت 

، زواجتلا لثم  ٍتاحلطصمب  ةنَّيعملا  ةبرجتلا  عم  اذه  ةقاطلا  لاجم  قفارتيو  .يطخلا 
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يفتخي ةلاحلا ، هذه  ىلإ  لوصولا  متي  امدنعو  .يهلإلا  يعولاو  ةمعنلاو ، ريونتلاو ،
ًاريثكو .كاردإلل  ٌةددحم  ٌةيَّزكرم  ٌةطقن  كانه  ىقبي  الو  يعوضوملاو ، يتاذلا  نيب  زيامتلا 

طاشنلا قوعت  ةكربلاو  ةمعنلا  ةلاح  نأل  ملاعلا  ىوتسملا  اذه  دارفألا يف  رداغي  ام 
، نييحور نيملعم  نوحبصيو  نورباثي  ضعبلا  نإف  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  .يداعلا 

ىلإ ضعبلا  دوعي  امنيب  رشبلا ، لاوحأ  نيسحت  لجأ  نم  ٍّيفخ  ٍلكشب  نورخآ  لمعيو 
ماماهسإ اومدقيلو  ماصصخت ، تالاجم  نمض  نيزراب  ًةرقابع  اوحبصيل  ملاعلا 

متي نأ  نيِّدلا  راطإ  نمض  نوقبي  نيذلا  كئلوأل  نكميو  .عمتا  ةريبكلا يف 
، نيسيدقك فاطملا  ةيا  ٍّيمسر يف  ٍلكشب  مهسيركت 
هنع ةضاعتسالاو  ًةداع ، يمسرلا  نيدلا  زواجت  متي  ىوتسملا  اذه  هنأ يف  نم  مغرلا  ىلع 
ةتس ًايلاح  دجوي  .نايدألا  عيمج  ةأشن  تناك  اهنم  يتلا  ةصلاخلا  ةيناحورلاب 

؛ رثكأ وأ  ىوتسملا 600  دنع  مهيعو  عقي  بكوكلا  اذه  ىلع  نيلوهجم )  ) ٍصاخشأ
نييوتسملا 800-700، نيب  ٌدحاوو  نييوتسملا 700-600 ، نيب  ام  مهنم  ٌةثالث 
نييوتسملا 1000-900. نيب  ٌدحاوو  نييوتسملا 900-800 ، نيب  ٌدحاوو 

ٌقلعتم ةكرحلا  ءيطب  ٍثدحك  هقوف  امو  ىوتسملا 600  دنع  لمعلا  كاردإ  متي 
، رارمتساب قفدتيو  ًاقلأتم ، ةَّيويحلاب  ًامعفم  ٍءيش  لك  نوكي  .ناكملاو  نامزلاب 

.نيرماغ ردصملاو  ةلالدلا  هيف  نوكت  ٍعئار  ٍلكشب  ٍقَّسنم  ٍّيروطت  ٍصقر  رشتنيو يف 
ءاحيإلا اذه  لصحيو 
فقوي لقعلا  ٌقلطم يف  ٌتمص  كانه  نوكي  ثيحب  كاردإ  وأ  ٍمامتها  نود  بيهرلا 
ىشالتي دهاشملاف  .ااذ  ةيوهلا  امهل  هتدهاشم  متت  امو  دهاشي  نم  نأل  تاروصتلا ،
روضحلاب ٌدحَّتمو  ىرخألا  ءايشألا  عيمجب  ٌطبترم  ٍءيش  لك  هتاذ ، دهشملا  حبصيو 

.ةياغلل ًافيطل  هئاقب  عم  ةيهانتماللا  ةطلسلا  يذ 
مييقتلا تايوتسم  نيب  عقت  يتلا  ةميظعلا  ةَّيرامعملاو  ةَّيقيسوملاو  ةَّينفلا  لامعألل  نكمي 

٢٥١



ًاَّيملاع فرعُت  يعولا  نم  ىلعأ  ٍتايوتسم  ىلإ  تقؤم  ٍلكشب  انلقنت  نأ  600 و700 
.دولخلاو ماهلإلاب 

ةشقانملا
ٌريبك ٌلوحت  هنع  جتني  اهنم ، ةيطخلا  ريغ  ىلإ  يعولل  ةيطخلا  تاقاطنلا  نم  ءاقترالا 

ده ــ شي ٍلقت  ــ سم ٍصخ » شــ  » نم كانه  سيل  ىوتسملا  اذه  دنعو  .جذومنلل 
« مو ـ لعملا و« ـمي » لعلا  » نأ ـا  مك تاذ ، ـ لا نم  ـه ضـ ئاوتحا بب  ــ سب لا  ــ قتنالا
، هللا دوجو  لثم  ًاَّيلج  نوكي  يذلا  يهانتماللا  مال  ـ سلا ـٌة مـن  لاح كا  ـ نه .نالثا  ـ متم

.نامألا وأ  يسفنلا  وأ  يفطاعلا  مالسلا  قوفت  ةفلتخم  ٌداعبأ  هل  يذلا 
.ّيوفعو ٍّيتاذ  ٍلكشب  هسفن  ءاقلت  نم  ءيش  لك  ثدحي  نوكسلا  ةلاح  يف 

، تو ــ صلا نم  ىتح ضــ ًامئاق  ىقبي  يذلا  تمصلا  ىلع  ٍرثأ  ّيأ  هل  سيل  توصلاف 
ةي ـ سودنهلا ـة  لاحلاب ّيخيرا  ـ تو ٍّيد  ـ يلقت ٍلك  ـ شب ـة  لاحلا ـى  لإ ةرا  ـ شإلا ــم  تتو

sat-chit-ananda ميعنلا - يعولا ـة- قيقحلا
دوجو مدع  عم  فقوتلا ، ىلإ  ةيجولويزيفلا  فئاظولا  لصت  دقو  تماصلا .) ميعنلا  )

قَّلعم يف هنأ  ول  امك  ًامكبأ  يلخادلا  تمصلا  نوكيو  مالكلا ، وأ  ةكرحلا  ةبغرلا يف 
.دولخلا
ٍلكشب هل  ىنعم  الو  ٌبيتر  ٌرمأ  كلذف  كلذ ، لصحي  وأ مل  اجنو  دسجلا  رمتسا  ٌءاوسو 
تاعزنلا تقفاوت  اذإف  .هيجوتلل  نوكلا  ىلإ  ىقرتو  ٍمامتها  مدع  ةلأسم  يهف  ّيلعف ،

رمألا نكي  نإو مل  ةايحلا ، ديق  ىلع  دسجلا  ىقبي  يداملا  رارمتسالا  عم  ةيمراكلا 
نأ دعب  دوعي  اهيلإو  ءاج  ضرألا  نم  هنأل  ةطاسبب ، دسجلا  نع  يلختلا  متي  كلذك ،

.حورلل ةياغلا  ققح  دق  نوكي 
نيسمخ ةبارق  دنع  دسجلا  نع  يلختلا  متيس  يعولا ، نم  ىوتسملا  اذه  ققحتي  امدنع 
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، كلذك لاحلا  نكي  نإو مل  .تالاحلا  نم  ةئملاب 
ىلع ثحت  نأ  نكمملا  نم  يتلا  ملاعلا  ةباجتسا  عم  قفاوتي  يداملا  رارمتسالا  نإف 

وأ ٍةقيرطب  كلذل  ٌليم  كانه  نوكي  الف  لخادلا  نم  امأ  برشلا ، وأ  لكألا  ةرورض 
.مالكلا وأ  لصاوتلل  ٍةجاح  نم  كانه  سيلو  ىرخأب ،

سفن هتوقو يف  ناقتإلا  ةَّقر  ٍعئار يف  ٍدُّرفتبو  لماك  ٍلكشبو  ًايتاذ  ققحتي  روضحلا 
نم ًائشان  ٍءيش  لك  ودبيو  دوجولل ، ردصمك  تايِّلجتلا  لك  هرهوج  ُّمعيو  تقولا ،

.ةئيشملا ءارو  امو  رضاحلا ، لكو  ٍّيرطف ، ٍردصم  نم  ٍقلخك  ىلجتيل  ءافخلا 
سفن رخآ يف  ٍءيش  لكل  ًايرهوج  ٍءيش  لك  نوكي  ةَّينادحولاو ، ةدحولا  ةلاح  يف 
ةَّيلكلا قايس  نمض  ًارياغم .»  » وأ ًالثامم »  » امإ هنوك  مكحب  سيل  نكلو  تقولا ،

.هللا ةدارإ  مساب  فورعملا  يهلإلا ، نوناقلاب  ةيلامتحالا  طيشنت  متي  اهل  رصح  يتلا ال 
« ةدارإلا  » حلطصمو
هنأ ىلع  قلخلا  ىلإ  رظنيو  ةئيشملا ، نّمضتي  هنأ  ثيح  نم  ام  ٍّدح  ىلإ  ٌلِّلضم 

ةيجاودزا يف كانه  سيلف  اذكهو  قلخلاك ، ةيئاال  ٍتالامتحا  روهظ  نع  فشكلا 
، هسفن ءيشلا  امه  قلخلاو  قلاخلا  نأل  قلخلا ) « ) كاذ  » قلخ يذلا  قلاخلا ) « ) اذه »

.ٍّيتاذ ٍعوطس  وذ  قلخلاو 
وه امك  لامكلا  ىلإ  صقنلا  نم  لقتني  قلخلاو ال  لماكو ، ٌّيلاثم  ٌنئاك  وه  ام  لك 

مهوو .كلذ  نم  ًالدب  لامكلا  ىلإ  لامكلا  نم  لقتني  لب  انألا ، لبق  نم  ٌدهاشُم 
لاثملا ليبس  ىلع  درولا  مُعُربف  ةَّينهذ ، ةَّيلمع  وه  لامكلا  ىلإ  صقنلا  نم  لاقتنالا 

ٌةرهز هنإف  حِّتفتم  فصن  نوكي  امدنعو  لماك ، ٍدرو  معرب  هنكلو  ةصقان  ًةدرو  سيل 
لبذي امدنعو  .حُّتفتلا  ةلماك  ًةرهز  حبصي  هنإف  ًامامت  حتفتي  امدنعو  لماكلاب ، حّتفتت 

دعب حبصي  يذلاو  لماكلاب ، ًالباذ  ًاتابن  حبصي  كلذ  دعبو  ًامامت ، ًةلباذ  ًةرهز  حبصي 
امك يف اهتئيه  عُّسوت  ةلماك يف  ٍةلاح  لك  نإف  كلذلو  .لماكلاب  ًانكاس  كلذ 
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ةيلمع ةدهاشمب  رييغتلا »  » مهو لادبتسا  متي  يلاتلابو ، .هروطت  طاسبناو  قلخلا  روهظ 
(. خسملا طاسبنالا ، روهظلا ، لاقتنالا ،  ) ةيناكمإل يلعفلا  روهظلا 

هلامجب تانئاكلا  كلت  لك  لامك  ىلع  ليلدلا  ماقي  يلقعلا ، ريسفتلا  لخدت  نود 
.هلامكل لِّوحتملا  يدسجلا  رهظملا  لّثمي  يذلاو  يرهوج ،

لك ىلإ  رظنلا  متي  يطخلا ، لقعلا  نم  هلمكأب  عبني  يذلا  فينصتلاو  ريرحتلا  نودبو 
وه ًابشع  هرابتعا  ىلع  ملاعلا  هلهاجتي  امو  ةجردلا ، سفنب  ٌرحاس  هنأ  ىلع  ٍءيش 

ام يف لكل  ةَّيحلا  ةتوحنملا  ميمصت  .رهزلا  لامجل  ئفاكملا  لامجلا  نم  ٍردق  ىلع 
وأ ةيمهألا  سفنب  ٍءيش  لك  ودبيو  فينصت ، نود  ةاواسملا ، مدق  ىلع  وه  ةعيبطلا 

ٍلكشب ميظعو  ٌسدقم  ٍءيش  لك  قلخلا ، لثم  ةيهولألا  نع  ٌريبعت  هّلكو  ةناكملا ،
.ٍواستم

دنع .هسفن  ءاقلت  نم  كرحتيو  ٌلقتسم  ًاضيأ  دسجلاف  رخآ  ٍءيش  ِّيأل  ٍلثامم  ٍلكشب 
ـ لا وأ  ةيصخشلا  تاذلا  لثم  يعوط  يببس  عضوم  كانه  سيل  ىوتسملا 600 

ىلع مِّمصملا »  » وأ بِّبسملا  لماعلا  نوكت  نأ  اهل  عقوتي  يتلا  انأ » « ـ لا وأ  وه » »
.لمعلا

ريونتلاو مالسلا  تايمانيد 
متي يذلا  ينانألا  ءاعدالا  اذهو  لعفلل ، عدبملا  اأب  انألا  يعَّدت  ةَّيداعلا  ةايحلا  يف 
انألل اهيلع  فراعتملا  ريغ  ةفيظولا  ىلع  دمتعي  ٌمهو  وه  ٍّيلخاد  ٍعقاوك  هب  ساسحإلا 
دعب ةيناثلا  نم  ٍفالآ  ةرشع  نم  دحاو  ةرهاظلا يف  هذه  ثدحتو  ًةَّحلم ، رهظت  يتلاو 
امك هذه  انألا  ةفيظول  لضفألا  هيبشتلاو  .يلعف  ٍلكشب  ةرهاظلا  ثودح  دعب  ٍةرهاظ 
ىلع توصلا  ليجست  متي  امدنعف  لجسملا ، طيرشلا يف  ةبقارم  ةفيظوك  ًاقباس  انركذ 
نم ءزج  لبق  ًامامت  هليجست  ام مت  عامس  طيرشلا  ةبقارم  ةفيظو  انل  حمست  طيرشلا 
هرد ريخأ قـ ـ تب هليج  ـ ست ـم  تي ا  رد بــل مــ ــ صملا بِّر  ــ جن نحنف ال  اذكهو  ةيناثلا ،
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ةا ـ يحلل ـا  نألا برا  ـ جت عي  ـ مجل ٌّير  ـ هوج ـي  نمزلا ريخأ  ـ تلا اذ  .ة هـ ـ يناثلا ءزج مـن 
ربع ًاينمز  رخأتملا  يظحللا  عاجرتسالا  لب  عقاولا  ا  لقعلا  ربتخي  يتلا ال  ةيدايتعالا 

ىوتسملا 600 دنع  .ةَّيسحلا  كرادملا  ةشاش 
مدع عم  هنأل  كاذ ،» « ـ وأ ب اذه » « ـ عادخنالا ب هعمو  ينمزلا  ريخأتلا  اذه  يفتخي 

ٍلكشب ٍةلصفنم  ريغ  ٍةدحو  يف  كاذ » « ـ لاو اذه » « ـ لا جمدني  ينمزلا  ريخأتلا  دوجو 
ًةرشابم رهاوظلا  رابتخا  متي  انألل  ضرعلا  ةادأل  يلخادلا  عقوملا  نودب  .عنطصم 

.دهاشملا عادخ  قيرط  نع  سيلو 
دوجولا ةَّيلكو  شيعلا  بيرجت  اهنع يف  لاصفنالا  نم  ًالدب  رهاوظلا  عم  كنوك  يدؤي 

ٍّيبلس ٍلكشب  كانه »  » سيل ةموميد  هل  ام  لكو  .نئاك  وه  ام  لكب  اهنع  َّربعي  يتلا 
ٍةين نم  ًالدب  هتموميدل  ٍةّيصاخك  كاردإلل  هسفن  مدقي  هنأب  ودبي  ام  ىلع  لب  طقف ،

قلأتت يتلا  رحاسلا  لامكلاو  لامجلا  نم  ٍةيدهك  نوكلا  ودبي  كلذلو  .ٍةَّيعوط 
.يقيقحلا ينابرلا  عاعشإلاب 

عيمج نأ  رابتعا  ىلع  ةذاَّخأ  اأ  ىلع  ةدهاشملا  فصو  نكمي  ٍّيرهاظ  ٍلكشب 
.ةئيطبلا ةكرحلاب  اأ  ول  امك  ادهاشم  متت  تاكرحلا 

اهيلإ رظني  تحبصأ  سفنلا  / انألل قبس  اميف  اهفصو  يتلا مت  لعفلاو  ةكرحلاو  ةرهاظلا 
وأ انأ » « ـ لا نم  ليلقب  رثكأ  أشنملا  ىلع  ددحم  ٍزيكرت  نود  ةلقتسم ، اأ  ىلع  نآلا 
ىلإ ٍلماش  ٍلكشب  ددمتي  ةّينانأ » « ـ لاب ساسحإلا  نإف  كلذ  نم  ًالدبو  وه ،» « ـ لا

ةجيتنلا يفو  .لصفنم  ٍهباشت  نم  ًالدب  ًايرهوجو  ًايرطفو  ًاعاستاو  ةيئادب  رثكأ  ًىوتسم 
ساسحإلا ىلإ  عجرت  ٌةيركف  ٌةينب  هنأل  ًاضيأ  ةقالعلاب  ساسحإلا  اذه  يفتخي 

مدع دنع  اذكهو  .يطخلا  ريغ  يلومشلا  كاردإلاب  لدبتسي  يذلا  لاصفنالاب ،
.قيبطتلل ٍةلباق  ريغو  ًىنعم  نودب  ةقالعلا  ةركف  حبصت  ةيلالقتسالا  مهف  حيضوت 

يذلا ال اهرهوج  وه  دوجولا  نأل  ملاعلا  عم  ٌةقالع »  » اهيدل سيل  ةَّيهلإلا  تاذلا 
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(. نوكلل ٍزيامتم  ٍزكرم »  » دوجو مدع  ملعلا  فشتكا  دقف  ةلثامم  ةروصبو   ) .أزجتي
زييمتلا ىلع  ةردقلا  يه يف  هتميق  نإف  ًارفوتم ، ىقبي  ةركاذلا  كنب  نأ  نم  مغرلاب 
رايخلا كلذ  نوكي  امدنع  ةَّيدسجلا  ةفيظولا  ةيرارمتساب  حمسي  يذلا  يريوصتلا 

.ةعفادلا ةوقلا  عم  ًةنراقم  ٍساق  أدبم  ىلع  ًالماع  اهنيح  دسجلا  ودبيو  .يمراكلا 
اهقيرط دوقت  يتلا  يمراكلا » ءاإلا  ةبعل   » لثم وهف  ةقباس  ٍلامعأ  هفصو يف  امك مت 

.اهسفنب هُّلك 
يتلا انألا  ةيسجرن  ميمص  يشالت  نع  جتني  هقوف  امو  ىوتسملا 600  دنع  لُّوحتلا 

عدبملاو يلوألا  يببسلا  لماعلا  يلاتلابو  ةدايسلا  ةبحاص  ٍّيليخت  ٍلكشب  ااذ  ضرتفت 
نإف كلذلو  ةَّينانألا .»  » حلطصم ىنعم  نمض  ًىوتحم  جاتنتسالا  اذهو  رايتخالل ،

ردصملا هنأ  ىلع  هلالخ  نم  اهسفن  فِّرعت  يذلا  يساسألا  اهضارتفا  وه  انألا  بل 
هذه رهظتو  ةيهلإلا ، ةطلسلا  ىلع  يلوتست  كلذبو  رارقلاو  لعفلاو  دوجولل  يسيئرلا 

ةَّيحيسملا ةَّيسجرنلا  « ـ ىعدت ب يتلا  ةَّيضرملا  ةلاحلا  ٍّينلع يف  ٍلكشب  ةيئادبلا  ةَّيضرفلا 
هيلأتلا اذه  نع  ريبعتلا  خيراتلا مت  ربعو  انألا ، ّبل  ةدابع  اهيف  متي  يتلا  ةثيبخلا »

ىلع ابابرأ  مهسفنأ  اونلعأ  نيذلا  نامورلا  ةرطابألا  مايأ  ذنم  ٍّيروهج  ٍلكشب  تاذلل 
.ةبيهملا ةليلجلا  انألا  خافتنا  ةداقلا  هيف  ضرعتسي  يذلا  رضاحلا  انتقو  ىتحو يف  ألملا ،

ليصفتلاب يف هحرش  دق مت  مييقتلا 30 ) ىوتسم   ) ةثيبخلا ةّيحيسملا  ةَّيسجرنلا  رذانت  )
(. فيزلا ةهجاوم  ةقيقحلا يف  باتك  نم  لصفلا 15 

ىوتسملا 600 زواجت 
ةلاحلا يه  ةكربلاو  ةمعنلا  ةلاح  نأب  ودبيس  ةّيداعلا  ةفاقثلاو  تاروصتلل  ةبسنلاب 

ينعي ةَّقدلا  هجو  ىلع  اهلاوز  نإف  اهسفن  انألا  رظن  ةهجو  نم  اهيلإ  رظنلابو  ىوصقلا ،
فادهأو تاياغو  دعاوق  وه  ًاضيأ  لاوزلاو  .قوتلاو  باذجنالاو  مدنلاو  بُّقرتلاو  قلقلا 

متي نأ  ىلإ  اهتكراشم  وأ  اهلامكإ  وأ  اهقيقحت  متي  نأ  بجي  تالاحو  تايلمعو 
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، هعم سفانتلل  رخآ  دحأ  وأ  ٌسفن  وأ  ٌصخش  كانه  سيل  ىوتسملا  اذه  دنع  .اهبعل 
لثامم ٍوحن  ىلع  .دُّدشتبو  وه  امك  طقف  هسفن  مدقيو  ٍةَّيوفعو  ٍةَّم  ثدحي  لكلاو 

، ةطاسبب وه  امك  نوكي  ٍءيش  لك  .ةَّيفصو  كرادم  يه  يتلا  صئاصخلا »  » يفتخت
لثمملا ل دوجو  مدعبو  ضرغ  وأ  عوضوم  نودب  هنأل  ٌنكاس  لقعلاو  تافص ، نودب 
ةَّيلهألا ال دوجو  نودبو  .لاعفألل  ٌةجاح  كانه  نوكي  نل  كلذ »  » لعفي اذه » »

ٍتارارق دوجو  مدعل  ًارظن  ةدارإلل  ٌءافتخا  كانه  كلذل  ةفاضإلابو  تافصلل ، ةجاح 
.قلخلا رُّوطت  نع  ٍريبعتك  ٍةَّيلالقتساو  ٍةَّيوفعب  رَّوطتي  ٍءيش  لكو  اهذاختا ، متي 

ىقبتي ام  نكلو  ةدهاشملا ، / كاردإلا وه  انألل  فئاظولا  هذه  لالحنا  دعب  ىقبي  امو 
، هتاذ يعولا  وه  دهاشلا  دوجو  نود  ٍّيلعف  ٍلكشب 

ًاريثك ٍةَّلقتسم  ريغ  تارايخلا  نأ  رابتعا  ىلع  مدقتلل  ٍةرورض  نم  كانه  سيل  هنأ  امبو 
ريكفتلا وأ  ةرقابعلا  رايتخال  ٌةرورض  كانه  سيل  كلذلف  ةبكارتملا ، ةَّيطخلا  صئاصخلاب 

سيل .ًالقتسم  لعفلا  نوكي  كلذبو  ااذ  دحب  ٍةيفاك  تامولعملا  ًايلمع  .ًاّيلم  م 
كلذكو .تارايخلا  وأ  ةقالعلا  لحم  لحي  قافتالا  نأل  رارقلا  ذاختال  ةرورض  نم  كانه 

ٍرظن ةهجو  طاقسإ  بلطتت  يتلا  ةبرجتلا  لعاف ،»  » نود ٍءيش  يأ  ثدحي »  » هنإف ال
.ةَّيلقعلا ةيلمعلاب  ًةقفارتم  ٍةدّدحم  ٍةطقنل 

وأ لبق »  » كانه دوعي  كلذبو ال  بقاعتلا ، يفتخي  نمزلا  رابتخا  نع  داعتبالا  دنع 
نع ِّربعت  ةنماكلا  ةوقلا  نأل  ًاَّيروطت  ماجسنالل  ةدحولا  مغانت  حبصيو  دعب .» »

ةقفاوتملا نوكلا  تاكرح  وه  لضفألا  هيبشتلاو  .دصق  امنود  نكلو  ٍحوضوب  اهسفن 
اهلاجمو قلخلل  ٌةَّيرهوج  ٌةلأسم  ةَّيبذاجلاف  اذكهو  .ةيِّلكلا  ةلاحلا  عم  ٍمغانتم  ٍلكشب 
بيكارت لثمت  ٌتاحلطصم  يهو  ًاَّيعبت »  » وأ ًاّيببس »  » هنوك نم  ًالدب  ٌمزالم » »
مغانتلاو ةَّينادحولا  نع  ٌريبعت  وه  قفاوتلا  .ةَّيفاشكتسا  ٍةَّيضرف  ىلع  ٌةمئاق  ةّيركف 

Descartes تراكيد يئانثلا ل ـ ميسقتلا  زواجت  دنع  ًاَّيلج  حبصي  يذلا  يهلإلا 
res interna لل ـ
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ملاعلا ) (cogitans) and res externa/extensa
« كلذ  » ببستت يف ةلصفنم  اذه »  » كانه سيل  ةّينادحولا  ةلاح  يف  وه .) امك 

.ةلصفنم
/ ةدهاشملا صئاصخلا  عم  ةَّيصخشلا  قيقحت  طاقسإ  ىوتسملا 600  زواجت  بلطتي 

ريكفتلاب .هتاذ  يعولل  ٌةمزالمو  ااذب  ٌةلقتسم  صئاصخ  ًاَّيلعف  يه  يتلا  ةظحالملا 
امم ٍعاو ، ريغ  ٍلكشب  اهفيرعت  دق مت  صئاصخلا  كلت  نأب  فاشتكالا  قيمعلا مت 

.بقارملا وأ  دهاشملا  فقوم  فوقولا  نع  فارصنالاب  وأ  مهولا  نع  يلختلا  بلطتي 
رورسلاو اضرلا  يه  ريونتلا  نم  ًامُّدقت  رثكأ  ٍتايوتسم  وحن  لاقتنالل  ةَّيساسألا  ةزيكرلا 

، ااذ ةمعنلا  ةلاحب  دَّمعتملا  ريغ  طابترالاو 
راهظإ نأ  ىتح  .ةيلومشلاو مث  لامتكالا  اأ  ىلع  ا  ساسحإلا  ىلإ  ةفاضإلاب 
.برلل ٌمالستسا  وه  اهيلع  نوكي  نأ  نكمي  يتلا  ةعورلاب  نوكي  اذه  ةفرعملا 

.هلّيخت نكمي  ًاّدتمم ال  ًاجذومن  رهظي  همالستسابو 
ةعجارملل

600 لا ـ قاطن  نمض  تافَّلؤملاو  نيمِّلعملا  ضعبل  مييقتلا  تايوتسم 
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تاذلا كاردإ  رشع : عباسلا  لصفلا 
مييقتلا ٧٠٠-٨٤٩) ىوتسم  )

ــة مدقم
نيذلا اتناديف  وأ  اتيافدأ  ماظعلا ل ـ نيملعملاو  ءامكحلا ، ىوتسم  وه  ىوتسملا  اذه 
ءالؤه نأ  ثيح  يوقلا  ماهلإلا  ىوتسم  وهو  تاذلا ، كاردإل  ةيحورلا  قئاقحلا  اوفصو 

ىلع رثؤي  يذلا  ااكم  ةبذاجلا يف  ةقاطلا  تالاجم  نييعتب  اوماق  دق  نيرّونتملا  ءامكحلا 
نع ًةلقتسم  ةيدرفلا  ةَّيصخشلا  ةربخلا  ىقبت  ىوتسملا ال  اذه  دنع  .اهعمجأب  ةيرشبلا 
متيو .ةيهولألاو  يعولا  عم  ةَّيهلإلا  تاذلل  ٌديدحت  كانه  كلذ  نم  ًالدبو  نيرخآلا ؛
روطت ةورذ  برق  عقي  ىوتسملا  اذه  .لقعلا  ءارو  ام  تاذلاك  ةَّيهولألا  خوسر  كاردإ 

.ناسنإلا ملاع  يعولا يف 
ىعديو .اهعيمج  ةيرشبلل  كاردإلا  ىوتسم  عفرتو  ريهامجلاب  يقترت  ةريبكلا  ميلاعتلا 

قوفي يذلا  يهانتماللا  مالسلا  يه  اهبلجت  يتلا  ةيدهلاو  ةمعنلاب ، هذهك  ٍةيؤر  كالتما 
زواجتي كاردإلا  نم  ىوتسملا  اذه  دنعو  تاملكلا ، ءارو  ام  نوكيو  فصولا 

ءرملا دوجوب  ساسحإلا 
هرابتعا ىلع  يداملا  مسجلا  عم  قباطت  يأ  كانه  دعي  .دارفألا مل  لكو  تقولا  لك 
يعولل ٍةادأ  درجم  هنأ  ىلع  مسجلا  ىلإ  رظنيو  .قلقلا  ريثي  هريصمف ال  يلاتلابو  «يل ،»

ديعت تاذلا  .تالاصتالا  ةنئاكلا يف  ةيلوألا  هتميق  عم  لقعلا ، لخدت  لالخ  نم 
مدع ىوتسم  وه  ىوتسملا  اذهو  ةيهلإلا ، تاذلا  نمض  ىرخأ  ًةرم  اهجامدنا 

اضيأ يف ٌرضاح  كاردإلاو  يعولل ، ٌزكرمت  دجوي  .ةلماك ال  ةينادحولا  وأ  ةيجاودزالا ،
.ناكم لك 
ريونتلا ىوتسم  ىلإ  اولصو  نيذلا  صاخشألا  روصت  يتلا  ةميظعلا  ةينفلا  لامعألا 
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،murda ةّيسودنهلاب ادريم  ىمسي  ديلل  ٍدَّدحم  ٍعضوم  عم  ملعملا  رهظت  ام  ًابلاغ 
نم لاا  اذه  لاقتنا  لعف  وه  اذهو  ٍّيزمر ، ٍلكشب  ديلا  ةحار  نم  ةكربلا  ُّعشت  ثيح 

ةمعنلا ىوتسم  وه  اذه  .ًاضيأ  ٍةلا  هريوصت  متي  يذلا  ةيرشبلا  يعو  ىلإ  ةقاطلا 
ّيأ هققح  ىوتسم  ىلعأ  وهو  ىوتسملا 1000 ، ىلإ  روطتي  نأ  نكمي  يذلا  ةيهلإلا 
بقل نوقحتسي  نيذلا  ماظعلا  لسرلا  لثم  نَّودملا ، خيراتلا  شاع يف  ٍصخش 

.تشدارزو حيسملا ، عوسي  برلا  اذوب ، برلا  انشيرك ، برلا  لثم : برلا » »

ةشقانملا
نو ـ كت ثي  ءا حـ ــ مظعلا نييفو  ــ صلا تايوت  ــ سم يتأ  ة تــ ــ كربلاو ة  ــ معنلا ءارو  ا  مــ

ـة لزنم نإ  ّير .) ــ هوجلا ـه  للا  ) ةّيه ـ لإلا تاذ  ـ لاك يه  ـ لإلا دوجو  ـ لل ـًة  جيتن ـة  فرعملا
دو ـ جو .ةَّيلي  ـ ختلا ةَّير  ـ كفلا ةَّيه  ـ لإلا ـة  لزنملا ـه هـي  يلاعت لبا  ـ قم ةَّير  ـ هوجلا ـه  للا

تاذلا عاعشإ  وأ  ، perusha ةيكيسالكلا ـا  شوريب لا ــ لِّك  ـ شي ةَّيه  ـ لإلا تاذ  ـ لا
ةيهولألا عم  اهقباطت  ىضتقمب  ملعت »  » ةيهلإلا تاذلا  .ردصملا  اهرابتعاب  ةّيهلإلا 

اهسفن لعجت  يهف  اهدوجوبو  ا ، صاخلا  اهكاردإ  لِّكشي  ام  وهو  اهسفن ،
اهرهوج مامتإ  ىوس  لوح »  » فرعت يهف ال  اذكهو  فراعلا .» « ـ لاب ًةفورعم » »
.صاخلا

ةدوعلا هلالخ  نم  نكمي  يذلا  دودحملا  لمعلا  فانئتساب  ةمعنلا  يماست  حمسي  دقو 
ّيطخلا ريغ  قاطنلا  نمض  ٌروهظ  نآلا  وه  اذه  نإف  كلذ  عمو  .ملاعلا  ىلإ  ىرخأ  ًةرم 

قيرط نع  هيلإ  رظني  هنإف  يجراخلا ، هروهظ  نم  مغرلا  ىلع  رارق ، ذاختا  نم  ًالدب 
سيل هنأ  امك  ررقي ،» « ـ ل ٌرِّرقم »  » دجوي عقاولا ال  .يرايتخا يف  هنأ  ىلع  أطخلا 

ًةلقتسم ةايحلا  حبصت  .رارقلا  وأ  رايتخالا  مزلتست  نأ  اأش  نم  تارايخ »  » كانه
ًاضيأ وه  يذلاو  دوجولا  ّيلكلا  هتاذ  يعولا  لاجمو  قلخلا  روطت  نع  ٍريبعتك  ًايرهاظ 

.هنونكم ةيعون  مكحب  ٌنقتم  يرهوج  ٍلكشب 
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ًاّيكيسالك اهقوف  امو   600 لا ـ دنع  اهمييقت  متي  يتلا  يعولا  تايوتسم  ىلع  قلطي 
كاردإلا هناكم  ذخأيل  فقوتي  يلاتتملا  ريكفتلا  نأل  لقع » ال  « ـ لا تايوتسمب 
.يملاعلا بدألا  لقعلاب يف  اهيلإ  راشي  ام  ًابلاغ  يتلاو  هسفن ، يعولل  يطخاللا 

حبصي رِّونتملا  يفوصلا  .عقاولا  ضرأ  ىلع  ًاَّيلج  لمتحملا  يفخلا  حبصي  ةيهولألا  مكحبو 
نم .ملاعلل  افورعم  ودغي  يكل  هنع  ربعي  يذلا  فصولا  ىلإ  ةيرطفلا  ريسفتل  مجرتملا 
يه ةقيقحلا  نأ  هصئاصخ  نم  يذلا  هسفن  يعولا  نم  وه  دوجولا  ةيعوضوملا  ةيحانلا 

.ةقيقحلل ٌقيرب  وه  بحلاف  لثملابو  بحلا  نع  ٌريبعت 
كاردإ تايوتسم  اأ  ىلع  ًاَّيخيرات  قاطنلا 700  نمض  يعولا  تايوتسم  فنصت 
تقولا مهليثمت يف  نيذلا مت  كئلوأ  لثم  نيمدقتملا ، نييفوصلا  تايوتسم  وأ  تاذلا 
جارهم اتاداغرازينو  ، Ramana Maharshi يشراهام انامار  يلاحلا ب ـ

،Nisargadatta Maharaj
Mahatma يد ــ ناغ امتاه  ــ ملاو ، Sri Aurobindo ود ــ نيبوروأ ير  ــ سو
هذ ــة فــي هــ فولأملا تابا  ــ تكلاو . Patanjali يلاجناتا ــ بو ، Gandhi

ةباحس . Bodhidharma امراهيدوب نم   Zen نز ميلاعت  يه  تايوتسملا 
ساملا رهاوجو  ، Cloud of Unknowing لهاجلا

،Diamond
ديدجلا دهعلاو  نآرقلاو Koran ؛ ، Lotus ستوللاو ، Heart بلقلاو

، يلاجناتاب اغويلا ل ـ ةرهوجو  ايؤرلا ؛) رفس  نودب  ) New Testament
ةيليثمت يف ةمئاق  ةفاضإ  حيضوتلا مت  نم  ديزملو  ) Rig Veda اديف جير  نع  ًالضف 
(. لصفلا ةيا 
دقو ًايبسن ، نوثيدح  ًةرهش  رثكألا  نيملعملا  نم  ديدعلا  نأ  ةظحالملاب  ريدجلا  نمو 

.هرسأب عمتا  فارتعاب  مهنم  ضعبلا  يظح 
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، ةددحم ميلاعت  نورشني  مأ  ثيح  نم  نييوتسم  ىلع  عمتا  ىلع  مهريثأت  نوكيو 
يعمجلا يعولا  نمض  مالاه  نم  ةقاطلل  الاجم  ٍتمصب  نولسري  هتاذ  تقولا  يفو 

ةّيبلسلا يف ةنزاوم  وه  لوألا  نيقش : نم  عاعشإلا  كلذ  ريثأت  نّوكتيو  ةَّيرشبلل ،
، ملاعلا

ىدلو ماع  ٍلكشب  ةيرشبلا  يعول  لماشلا  روطتلا  عفر  ماهسإلا يف  وه  يناثلاو 
.صوصخلا هجو  ىلع  نيرصانملا 

حبصأو اذوب ، ةدالو  دنع  ناك 90  يعامجلا  يعولا  ىوتسم  نأب  ًاقباس  انركذ  امك 
ىوتسملا 190 ىلإ  عفترا  نمو َمث  حيسملا ، عوسي  نمز  ىوتسملا 100 يف  دنع 

ٍلكشب يعولا  ىوتسم  زفق  تاينينامثلا ، رخاوأ  .ةديدع يف  ٍنورقل  هدنع  ىقبيل 
ىلإ ماعل 2003  يناثلا  نيرشت  ربمفون / ىرخأ يف  ةرم  رَّوطتو  ىلإ 205  ٍّيئاجف 

دنع 207. يلاحلا  هاوتسم 
ٍةفلتخم ٍةمدقتم  ٍتايوتسمل  ٌتافينصتو  ٌفاصوأ  كانه  ّيديلقتلا  ّيحورلا  بدألا  يف 

،Samadhi يدامسلا تالاحب  فصوت  يعولا  نم 
نع جتانلا  لمأتلا  تالاح  عم  نايحألا  نم  ٍريثك  ٍفوصوم يف  ٍلكشب  قفارتت  يتلا 

قلطي يتلا  تالاحلا  فلتخم  لثم  ًارباع  اهضعب  نوكي  يتلا  انألا ، تادييقت  زواجت 
.اهسفن يف ةَّيلمأتلا  ةلاحلا  ىلع  دمتعت  ام  ًابلاغ  يتلاو  هيبنتلا ، وأ  يروتاس  اهيلع 

دنعو نينيعلا ، قالغإ  عم  نوكس  ةلاح  ءاقبلا يف  يروتاس  ةلاح  بلطتت  ةيادبلا 
اإف ربكأ  ٍلكشب  اهمدقت  دنعو  ةحوتفملا ، نويعلا  عم  ىتح  ةلاحلا  رمتست  مدقتلا 
عيطق ةحول  امك يف  .هطاشن  ًافنأتسم  ءرملا  لوجتيو  نينيعلا ، حتف  عم  ىتح  ىقبت 
مُّدقتلا رِّوصت  ىوتسملا 1500 ، ىلإ  اهؤشنم  دوعي  يتلا   Zen نز ناريثلا ل ـ

، ملاعلا ةرداغم  مث  هيلع ، بلغتلا  مث  هضيورت ، مث  ًالوأ ، روثلا )  ) انألا ةقباطمو  ديدحتل 
هذه دنع  .ملاعلا  ىلإ  ةدوعلا  ٍكَّنحم ، ٍميكحك  ََّمث  نمو  ملاعلا ، يفتخي  كلذ  دعبو 
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(. هتاذ يعولل   ) ءاملا ىلع  ساكعنا  درجم  هنأ  ىلع  ملاعلا  ريوصت  متي  ةطقنلا 
ةتوافتم ٍةينمز  ٍتارتفل  َّنيعم  ًىوتسم  دنع  ىقبي  هنأب  يعولا  روطت  عم  هنأ  ودبيو 

، ميظنتلا ةداعإو  جضنلا ،»  » تارتف اأب  فصوت 
ةيرورض ٍميظنت  ةداعإ  كانه  .ًامدقت  رثكألا  ةقاطلا  لاجم  لالخ  نم  فيكتلا  ةداعإو 

ىلع ةردقلا  نع  ًالضف  ةيجولويزيفلا ، فئاظولا  فانئتسالو  هعضومو  دسجلا  فئاظول 
ريغو ئجافملا  ريونتلا  دعب  يشراهام  انامار  يقب  لاثملا  ليبس  ىلعف  .لصاوتلاو  مالكلا 
هدسجب ًايلابم  نكي  ملو  ملكتيل ، هعيجشت  ىتح مت  نيماع  ةدمل  ٍتمص  ةلاح  عقوتملا يف 

ايالاميهلا لابج  ىلإ  مادقألا  ىلع  اريس  جارهم  اتاداغرازين  لوجت  دقو  قالطإلا ، ىلع 
.يابموب ىلإ  هتداعإ  نم  دب  ناكو ال 

وأ ءارغإلا  وأ  بحلل  ٌةَّيئاقلت  ٌةباجتسا  اأ  يه  ةدوعلا  هذهل  ةيتاذلا  ةبرجتلا 
مدع عم  ًاتماص  لقعلا  نوكي  لخادلا  نم  .ةئيبلا  نيرخآلا يف  ريثأت  وأ  ءادجتسالا 
ةَّيأ ىتح  كانه  سيلو  لصاوتلا ، ىلإ  ةجاحلل  وأ  ثدحتلل  يصخش »  » ليم دوجو 
.هتاذ مسجلا  ةايحلا يف  ةلصاومل  ٍةرورض 
مظعم يقب  دقو  هتاذ ، دحب  ًالماك  دعي  يعولا  تايوتسم  نم  مدقتم  ًىوتسم  لك 
لمعلا ىلإ  ةدوعلا  نم  نورخآ  نّكمت  امنيب  مايح ، ةليط  ّنيعم  ًىوتسم  دنع  ءامكحلا 

ةغايص ةداعإ  ملاعلا  لمعلا يف  ىلإ  ةدوعلا  بلطتتو  .ةدودحم  قطانم  نمض  ملاعلا  يف 
اذه دعي  ًةيادب  .ًالزعنم  ًاصخش  ميكحلا  نوربتعي  ملاعلا  سانلا يف  .هفصو  بعصي  ام 
امو .هيلإ  ثُّدحتلا  متيل  درفنم  ٍصخش  دوجو  مدعل  ام  ٍّدح  ىلإ  ةشهدلل  ًاريثم  رمألا 

لضفأ يف  ةّيصخش ،» « ـ لاب فرعي  اميف  ملاعلا  عم  فُّيكتلا  نيسحت  وه  روطتي 
ىرت يتلا  ملاعلا  تاعقوت  ّيبلت  اهّنكلو  يلخادلا  عقاولا  لّثمت  يهو ال  هل ، ٍفصو 

لا لّثمت  ةَّلقتسم  ٍةيوو  ٍلصفنم  ٍدرفنم  ٍدسجك  ٌةدوجوم  اأ  ىلع  ةيهلإلا  تاذلا 
ةَّيجازملا نم  ولخت  ملاعلا ال  نم  تاعقوتلا  هذه  نإف  ريبعتلا  زاج  نإو  ةيصخش .» »

٢٦٤



ربكأ ٍداعبأ  تاذ  تالماعتلا  نأل  كلذو  تاقيلعتلا ، ةلازإ  لجأ  نم  تاريدقتلا  لقأب 
.ملاعلا هكردي  امم 

عم يهفشلا  لصاوتلا  مهافتلا يف  يه  فُّيكتلا  بلطتت  ىرخأ  ٌةبوعص  كانه 
فشكت ٌفيفط  ٌريخأت  كانه  ناعمإب ، مهيلإ  عامتسالا  نم  مغرلا  ىلعف  نيرخآلا ،

يتلا تاملكلا  نم  ملكتملا  هدصقي  ام  ةّيلخادلا  ةمجرتلا  تايلمع  ضعب  هلالخ  نم 
نوكي دقو  ةلقتسم ، اهتيمنتو  ٍةيلعافت  ٍةهجاوك  ةيصخشلا  ودبت  اذكهو  .اهلوقي 
اوكرتي ءامكحلا مل  ضعب  .ةرهاظلا  هذه  لثم  ثودح  لبق  ٍتاونسل  دتمي  ٌريخأت  كانه 

امك هتايح ، ةليط  الوكانارأ  لبج  يشراهام يف  انامار  يقب  دقف  ةيلصألا ، مهعقاوم 
ًةرم جارهم  اتاداغراسين  داع  نأ  دعب  .كانه  لازت  الو  هتافو  دعب  ًةطشن  مرشألا  تيقب 

ٍرجتم يف قوف  ةنئاكلا  هتَّيلع  ثكم يف  ايالاميهلا  لابج  هلاوجت يف  نم  ىرخأ 
.ةيفاقثلا ديلاقتلا  عم  فيكتلا  اضيأ  هذه  ةايحلا  طامنأ  سكعت  .يابموب 

ةايح ىلع  ةرطيسلا  وأ  عابتألا ،»  » ريوطت ًامامتها يف  يدبي  ًاقح ال  رِّونتملا  ميكحلا 
، ةيحرسملا ضورعلا  وأ  حورصلا ، ءانب  وأ  نيديرملا ،
ءا ـ فولا ـب  جي ٍتا  ـ بغر وأ  ٍتاجا  ـ يتحا دو  ـ جو مد  .ةيويند مـع عـ ــ لا تا  ــ كلتمملا وأ 
نمو .نيرخآلا  ـى  لع ةرطي  ـ سلا ـة فـي  بغرلا ٍري مـن  ـ ثكب ـل  قأ ـي  هو اه ، بـ
ىلإ ًامامت  ٌةرصتخم  األ  ٌةضماغ  اأ  ىلع  ملعملا  تاظحالم  ىلإ  رظنلا  ًاضيأ  نكمملا 

.ديزملا لوق  ىلإ  هعم  ةجاح  يذلا ال  دحلا 
ّيطخلا ريغ  لاا  نمض  هنأل  ٌّيوغل ، ٌطمن  ةقيقحلا  وه يف  يّطختلا »  » حلطصم

، ةّيلعفلا تايوتسملا  نم  رثكأ  ٌةمدقتم  ٌداعبأ  دجوت 
أشنت يتلا  سمشلا  ةعشأب  ًةّقد  رثكأ  ٍلكشب  لاقتنالا  هيبشت  نكمي  كلذ  نم  ًالدبو 
روطتت نأ  هتلاح  وأ  يعولا  طورشل  نكمي  تايوتسملا  هذه  ىلع  .مويغلا  رخبتل  ًةجيتن 

تاناكمإلا ىلع  ًادامتعا  كلذو  ةايحلا ، هذه  ةدم  لالخ  ٍروطت  نود  ىقبت  دق  وأ 
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كلذ امب يف  اهررحي ، ٍةلاح  لك  عم  قباطتلا  نع  لزانتلاو  .ةَّيهلإلا  ةدارإلاو  ةيمراكلا 
ىلإ ةدوعلل  هبذج  هنأ مت  ول  امك  يعولا  روطتيو  اهتفرعمب ، ٍطابترا  يأ  نع  يلختلا 
ٌروعش هيدل  نوكي  يذلا  كاردإلا  جذومن  عيسوت  ىلع  مدقت  لك  لمعيو  هردصم ،

«. نطو « ـ لاب ددحم 
.مايح ةيقبل  هدنع  نوقبي  ىوتسملا 700  ىلإ  مهلوصو  درجمب  ءامكحلا  مظعم  نإ 

لك .كلذ  اهل  حاتي  امدنع  ّيوفع  لكشب  ةيلمعلا  رمتست  نايحألا ، ضعب  نكلو يف 
يضفي يذلا  لخدملا  ًاضيأ  كلذك  وهو  هقبسي ، يذلا  روطتلل  ًالامكإ  لثمي  ًىوتسم 
.يلاتلا ىوتسملا  ىلإ 

، هسفن كاردإلا  ملاع  وه  يذلا  يّلجتلا  وأ  روهظلاب  هبشأ  لاقتنالا  نإف  ةَّيتاذ  ٍةروصبو 
« لقع ال  « ـ لا تالاح  يه  تالاحلا  هذه  نأل  ٌةيلقع  ٌةيلمع  دجوت  ثيح ال 
(. ًاضيأ لقعلا »  » ىمسي وهف  ةقرافمللو  )

مِّلعملا لخاد  متي  نأ  بجي  تايوتسملا  نم  هقوف  امو  ىوتسملا 700  نم  ًاقالطنا 
ًايدسج ٌحيرم  اذهو  ةيرشبلل ، يعمجلا  يعولا  نمكت يف  يتلا  تابقعلا  زواجت 
رهظت ثيح  ىوتسملل 800 ، براقملا  يعولا  ىوتسم  ىلإ  لصي  ىتح  صخشلل 

امم ءابرهكلا  نم  ديزملا  لمحي  هنأب  ّيبصعلا  زاهجلا  رعشيو  ةملؤملا  ةيدسجلا  ضارعألا 
يعمجلا يعولا  نم  ٌءيش  اهيف  رهظي  ٍةرم  لك  يفو  قارتحالاب ، روعشلا  ىلإ  يدؤي 

ًامد حشري  يذلا  حيسملا  عوسي   ) .هتجلاعم متت  نأ  بجي 
نأب اذوب  ةظحالمو  ، Jesus Christ sweat blood

رهاوظلا نم  ديدعلا  نع  ثيدحلا  دقو مت  رسكتت ، تناك  اأب  رعشت  تناك  هماظع 
(. خيراتلا رم  ىلع  نييفوصلا  نم  ديدعلا  لبق  نمو  ةقباسلا  تاباتكلا  هذه  يف 

مدعب اهعم  لماعتلا  نكمي  يتلا  مالآلا  وأ  ةيداعلا  ةيدسجلا  ضارعألل  ًافالخ 
أطخلا ديدحت  متي  ىتح  قارتحالاب  ةيئابرهكلا  سيساحألا  هذه  رمتست  اهتمواقم ،
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لمعلا نأ  نيح  يفو  .هريهطتو  ًاعوط  هل  مالستسالاو  يعمجلا  يعواللا  ددحملا يف 
كا ـ نه ازيري ،) مألا تـ ــل  ثم  ) ًا ــ يرظن ــن  كمم ىوتسملا 700  قاطن  نمض 
.ًا ـ يلخاد ةئ  ـ شانلا ـر  هاوظلا ـة  جلاعمل ىوت  ـ سملا اذ  ـٌة فـي هـ ينمز ٌتاريخأ  تـ

فلتخمو اركاش  ةمظنأ  لوح  ةفرعملا  كالتما  ديفملا  نم  هنإف  لوحتلا ، اذ  ليه هـ ـ ستلو
ةيعرفلا تاعوما  فلتخم  لبق  نم  اهليثمت  متيو  .يعمجلا  يعواللا  غنويلا يف  جذامن 

وأ سدحلاب  اهكاردإ  نكمي  يتلا  ةنطوتسملا  تالاحلاو  فقاوملاو  ةيفاقثلا  / ةيعامتجالا
.يعولا مييقت  ةينقت  لالخ  نم  اهصيخشت 

/ يعولا روطت  ىلإ  ًايعاد  حبصي  ىضم  ٍتقو  ِّيأ  نع  ٍديازتم  ٍقمع  مالستسالا يف 
.روطتلا ةيتاذ  ةيلمعلا  نأل  ةَّينلا  زواجتي  ًىوتسم  ىلع  ثدحي  اذه  ثدحيو  كاردإلا 

نكمي يتلاو  ةياغلل ، ةيعاولا  نيي »  » ةسلجل مالستسالا  ىلإ  ةوعدلا  فقوم  هيبشت  نكمي 
نإف اذكهو ، ةيكيسالكلا .) ديلا  عضو   ) اردوم ًايدسج ب ـ اههيبشت  متي  نأ  ًاضيأ 

فقوم نم  ًالدب  اهيّقلت ) متي  يتلا  « ) تايحامسلا  » دحأ وه  يعولل  ماعلا  فقوملا 
عم ملقأتلا  لالخ  نم  ءيش .) ىلع  لوصحلل   ) دّمعتملاو ضقانملا  غناي » »
ءرملا نوكي  يتلا  ةالصلا  ىلإ  كلذب  ءرملا  ةايح  لوحتت  هللا ، ةدارإل  ٍليبسك  مالستسالا 

.لّسوتملا كاذ  اهلالخ  نم 

ةعجارم نكمي 
ىوتسملا 700 قاطن  نمض  تاباتكلاو  نيملعملا  ضعب  مييقت  تايوتسم 
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ملاعلل ةميظعلا  بتكلا  تدرو يف  امك  هتاباتك  نأب  دجن  سونيتولب  ىلإ  هابتنالاب  )
ناك دقف  هتايح  ةيا  سونيتولب يف  امأ  مييقتلا 503 ، ىوتسم  دنع  عقت  يبرغلا 

دنع 730). همييقت 

لماكلا ريونتلا  رشع : نماثلا  لصفلا 
مييقتلا ٨٥٠+) ىوتسم  )

ــة مدقم
ةديدش ًاّيئاصحإ  دعت  ىوتسملا 600  قوف  عقت  يتلا  يعولا  تايوتسم  نأ  نيح  يف 
فلألا تاونسلا  لالخ  .ًةردن  رثكأ  قوف 850  ةعقاولا  تايوتسملا  نإف  ةردنلا ،

ىوتسملا 850، ٌدحأ يف  كانه  نكي  نمزلا مل  نم  ةئملا  نيسمخ يف  ةبسنبو  ةيضاملا ،
مييقتلا 600. ىوتسم  دنع  ٌدحأ  كانه  نكي  تقولا مل  كلذ  نم  ةئملاب  نيرشع  يفو 

يعمجلا يعولا  لاجم  ىلإ  ٍزازتها  لاسرإب  ريونتلل  ًادج  ةيلاعلا  ةقاطلا  تاددرت  موقت 
ةيريثألا ةقاطلا  داسجأ   ) ةَّيبهذلا تالاا  ًةجردم يف  حبصتو  ماع ، ٍلكشب  ةيرشبلل 

هذهل ددرتلا  زازتها  ىقبي  تماصلا .» لاسرإلا  « ـ لاب ًايحور  نيفنصملا  سانلل  ةيحورلا )
ٍةيوقتب  ) نكميو نمزلا  نم  ًادج  ٍةليوط  ٍتارتفل  يحورلا  يريثألا  مسجلا  لخاد  ةقاطلا 

دقو ًاماع  نيرشعو  ٍةسمخ  ةدمل  دُّسجتلا  رمتست يف  نأ  يعولا ) مييقت  ثاحبأ  نم 
.اهتيقحأ ةرظتنم  عبقت  ثيح  ٍةنس ، فلأ  ىتح  لصت 

ةنزاوم ىلع  ًاضيأ  لمعت  ةياغلل  ةيلاعلا  تايوتسملا  لاجم  اهعون يف  نم  ةديرفلا  ةوقلا 
- انركذو قبس  امك   - نيذلا ملاعلا ، ناكس  ةيبلاغ  دوست يف  يتلا  ةيبلسلا  تاقاطلا 

ةعست مييقتلا 200 ( ىوتسم  تحت  نهارلا  انتقو  مهنم يف  ةئملاب  نوعبسو  ٌةينامث  عقي 
اهمد ـ قت ـي  تلا ىر  ـ خألا ةمد  ـ خلاو ةد .) ـ حتملا تا  ـ يالولا ــة فــي  ئملا نيعبرأو يف 
ةداعو ٍةّيليوحت  ـة  ميق تاذ  ـي هـي  تلا تا  ـ مولعملا ـي هـي  عولل ةمد  ـ قتملا تايوت  ـ سملا
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ةضورعملا يف حئاوللا  ّنيبت  امك   ) نييحورلا بالطلا  حلاصل  روصعلا  ربع  اهثب  متي  ام 
نم ّيساسأ  ٍلكشب  تناك  يلاعلا  مييقتلا  اذه  ميلاعت  نم  ديدعلا  لصف .) لك  ةيا 

، اتيغ دافاغاو  داشنبوألا  لثم  ةميدقلا ، اديفلا  لالخ  نم  تردصو  ًادج  ٍميدق  ٍلصأ 
نوفلؤملا نوكي  تالاحلا  ضعب  .اهريغو يف  راهوزو ، ديدجلا ، دهعلا  نع  ًالضف 

دنع عقت  ماظعلا  لسرلا  ميلاعت  وأ  ةيهلإلا  ميلاعتلا  نكلو  نيفورعم  ريغ  نويلعفلا 
(. تشدارزو انشيركو  اذوبو  حيسملاك  مييقتلا 1000 ( ىوتسم 

ـى لع ـط  قف لوألا  ما  ـ قملا ـة فـي  قيقحلا ــمي  لعتب مه  ــ سفنأب ءا  ــ مظعلا نو  ــ ملعملا ما  قــ
نم ٍقحال  ٍتقو  ةفلتخملا يف  ـة  يملاعلا تانايد  ـ لا سي  ـ سأت .تايوت تـم  ـ سملا ـى  لعأ

ءاطخألا عوقولل يف  لاا  حسفأ  امم  ةديدع ، ٍنورق  ِّيضم  دعب  ًانايحأو  عابتألا ، لبق 
، ٍدصق ريغ  نم 
نو ـ كي كلذ  ـ لو سد ، ـ قملا با  ـ تكلا نيثحا فـي  ـ بلل ًاد  ــ يج ٌفور  ــ عم ا هــو  ــ مك

نيسسؤملا ميي  ـ قت ـل مـن  قأ ـه  تاذ اه فـي حـد  ـ سفن نا  ـ يدألا ميلا  ـ عت ميي  ـ قت
نأب ءامظعلا  نيملعملل  ةبسنلاب  ردانلا  نمو  ًايخيرات  داتعملا  ريغ  نمف  .اهل  نييلصألا 

توافتلا نوكي  نايحألا  ضعب  .مهميلاعت يف  صوصنل  نييلعفلا  نيفلؤملا  اونوكي 
نمض مييقتلا 70 ) ىوتسم   ) ايؤرلا رفس  باتك  جاردإ  لثم  ًادج ، ٌريبك  أطخلاو 

ىلإ نم 640  ديدجلا  دهعلا  مييقت  ىوتسم  يقتري  هتلازإ  تمت  ام  اذإو  ديدجلا ، دهعلا 
(. سدقملا باتكلل   Lamsa ازمال ةمجرت  ) 880

نيقلتم وأ  ةَّيهلإلا  تاذلا  اوكردأ  دق  نويفوص  لوألا  ماقملا  نورونتملا يف  ءامكحلا  ناك 
ىلعألا ةيحورلا  ةقيقحلا  نع  رداصملا  مدقأ  .حيسملا  عوسي  لثم  يهلإلا ، دُّسجتلل 

، اديف يأ :  ) ةميدقلا دنهلا  نم  ءامظعلا  نييرآلا  ءامكحلا  نم  ًايخيرات  تءاج 
لبق ةرتف 563  اذوب يف  شاع   ) .داليملا لبق  يلاوح 5000  كلذ  أشنو  داشنبوأ ،)

نيملعملا هقوف  ام  وأ  ىوتسملا 850  اوغلب  نيذلا  ءامكحلا  حبصأ  داليملا .)
ديلاقتلاو ةمهملا  سرادملا  رهوج  لكشت  مهميلاعت  تحبصأو  نيرثؤملا ، نييساسألا 
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ٍنورق ىدم  ىلع  ةيرهوجلا  هتميقب  يسيئرلا  ميلعتلا  ظفتحا  اذكهو  .ةلَّجبملا  ةيحورلا 
ملع روهظب  مهميلاعتو  نيملعملا  ةَّيعرشو  ةلاصأ  نم  مويلا  ققحتلا  دقو مت  .ةديدع 

.ةقيقحلا نم  ٍةَّدكؤم  ٍتايوتسم  مييقت  ىلع  هتردقو  يعولا 
ًادج نيروطتملا  نيرّونتملا  ءامكحلل  ةيلعفلا  دادعألا  دييقت  هيف  يذلا مت  تقولا  يف 

اهسفن يف تناك  مهميلاعت  نإف  روصعلا ، لالخ  ةيرشبلا  ىلع  نورثؤي  نيذلا 
يفو ملاعلا  نم  ٍةفلتخم  ءازجأ  ٍلقتسم يف  ٍلكشب  تأشن  اأ  نم  مغرلا  ىلع  ساسألا ،
امئاد ٌةحيحص  ةقيقحلا  نأب  لوقلا  نكمي  اذكهو  .ةفلتخم  ٍتاَّيفلأ  يفو  ةفلتخم  ٍتافاقث 

نوميظعلا نوملعملا  رشني  .اهفاشتكا  نكمي  طقف  ٌةدحاو  ٌةقيقح  كانه  نأل 
يعمجلا يعولا  نمض  ةياغلل  ةيوقلاو  ددرتلا  ةيلاعلا  ةقاطلا  نم  ٍتالاجم  مهميلاعتو 

اأ ىلع  اهمييقت  متي   ) اود مهسفنأ  اوديبي  نأ  نكمملا  نم  يتلاو  ةيرشبلل ،
«(. ةحيحص »

ريونتلا تايمانيد 
انألا ببسب  ًةدودحم  دوجولل  ةيتاذلا  ةبرجتلا  ىقبت  ًادج ال  ةيلاعلا  تايوتسملا  دنع 

يجيردتلا عوضخلل  ٌةجيتن  وه  طرشلا  اذه  .عقاوملل  ةيسفنلا  تابقعلا  وأ  ةيسجرنلا 
ةلصاوتملا ةجلاعملا  وه  يساسألا  طرشلاو  تادقتعملا ، ةمظنأو  دويقلا  عيمجل  قيمعلاو 

يعولا تايوتسم  نم  ةيقبتملا  ةيلقعلا  / ةيفطاعلا راثآلل  لقعلا » تاجرد  ىدحإ  »
ميدقت متي  .يتاذلا  قباطتلاو  ةَّيلقعلا  تادقتعملا  ةمظنأ  عيمجل  عوضخلاو  ىندألا 

ةينيلادنوكلا ةقاطلل  لقرعملا  ريغ  قفدتلا  قيرط  نع  ةيلمعلا  هذهل  معدلاو  ةدعاسملا 
.اركاش جات  قوف  ةيريثألا  ةّيحورلا  داسجألا  ىلإ  ةيحورلا 

ىلإ رشابم  ٍلكشب  ةيصخشلا  ةدارإلا  ميلستل  ٌةباجتسا  وه  ةينيلادنوكلا  ةقاطلا  قفدت 
عرضتلا متي  يذلا  مسالا  ناك  امهم  ةَّيبوبرلا  وأ  ميكحلا  وأ  لوسرلا  وأ  يهلإلا  ملعملا 

وأ انشيرك ، لاوقأ  وأ  نيعستلاو ، يداحلا  رومزملا  امك يف  لاثملا  ليبس  ىلع   ) هب
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«(. ّيلع ٌزيزعو  يتصاخ  وه  ٍمسا  ّيأب  ينوعدي  نم  لك   » نأب حيسملا  عوسي 
عفادلا يه  راثيإلاب  وأ  نالعإلا  وأ  مازتلالا  وأ  صالخإلا  وأ  ةدابعلاب  هللا  ةبحم  نإ 
يذلا هسفن ، يعولل  يطخاللا  لاا  ةوق  قيرط  نع  ةَّيهلإلا  ةعافشلل  ةّيمسرلا  ةوعدلاو 

نم يوقلا  يطخاللا  لاا  اذه  حبصيو  .ةردقلا  ُّيلكو  دوجولا  ُّيلكو  ملعلا  ُّيلك  وه 
لماشلا فاطملا  ةيا  نوكيل يف  ًاّيجيردت ، نيهملا  تامواقملا  عيمجل  مالستسالا  لالخ 
.دوجولا

ىوتسملا 850 زواجت 
ىوتسم دنع  اهتهجاوم  متت  يتلا  ةيجاودزالا  ةيلاكشإ  نإف  ركفلا ، رظن  ةهجو  نم 

تايئارواملا ناديم  يهف  يلاتلابو  ام ، ٍّدح  ىلإ  ًةَّيميداكأ  ودبت  دق  يعولا 850 
ّيبيرجت ٍلكشب  ىوتسملا  ىلإ  لوصولا  متي  امدنع  نكلو  دوجولا ، ملع  وأ  تايهلإلاو 

.ريثكب كلذ  نم  رثكأ  هنإف 
راصنألا نأل  ةجيتنلا  ًادج يف  ٍةريبك  ٍتافالتخا  دوجو  عم  ًادج  ٌةريبك  ٌةوطخ  اإ 

ميلاعتل ٍةئطاخ  ٍتاريسفتب  نورثأتي  ام  ًاريثك  ىوتسملا  اذه  ىلإ  نولصي  نيذلا  نييحورلا 
ةيئا ٌةلاح  وه  غارفلا  / مدعلا نأب  نودقتعيو  غارفلا »  » ىنعم فيرعت  ءيست  يتلا  اذوب 

.ةيتاذلا ةبرجتلاو  يعولا  مييقت  ثوحب  نم  ٌّلك  نيبت  امك  بير ، الب  يه ال  يتلاو 
تايوت ـ سملا هذ  ًىوت مـن هـ ـ سم نو كـل  ـ كي ةيد ، ـ يلقتلا ةّيحور  ـ لا ـة  ياورلا فـي 

صاخ يف ٍلكشب  ٌحيحص  اذ  ـ هو .ةَّي  ـ جاودزالا ـن » ِّينت  » ـل بق مـن  ًاّي » ـ محم  » ةمد ـ قتملا
/ لئادبلا ةلضعم  وه  هزواجت  بجي  يذلا  يلاحلا  دييقتلا  ُّدعي  ثيح  ىوتسملا 850 

لباقم دوجولا  نإ  وأ  مدعلا ، لباقم  يئاهنلا  عقاولا  ناك  اذإ  امع  ةرهاظلا  ضئاقنلا 
.دوجولا مدع 

يذلا يفنلا  راسمل  ةياهنلا  ةطقن  وهو  ىوتسملا 850  دنع  همييقت  نوكي  مدعلا  ءاغلإ 

٢٧٢



(. قفرمك ةَّيعقاولا »  » وأ يّطخلا  جذومنلا  يأ   ) ءيش ِّيأ  وأ  ٍءيش  ّلك  ةقيقح  ركني 
ةديرفلا ةلزنملا  وه  لاكشألا  عيمج  زواجت  نأ  ضارتفا  وه  كلذ  عبتي  يذلا  أطخلاو 

ىلإ باجعإلل  ٌةريثم  غارفلا  ةلاح  نأل  أطخلا  اذه  عوقولا يف  لهسلا  نمو  .ةَّيذوبلل 
، ٍهتنم ريغ  نوكيو  فصولا ، قوفي  هنإف  فشكتي ، امدنعو  .ريبك  ٍّدح 
نم كاردإلا  « ـ لل ٍبيرغ  ٍلكشب  ٌلماشو  ٌتباثو ، ٍقابو ، ٌطيحمو ، ٌدحاوو ، ٌدلاخو ،

ًاديدحت ةلاحلا  هذه  .دوجولا  وأ  ةنونيكلا  نود  ىتح  لوحي  يذلا  كاردإلا » مدع 
سيلو ةياغ ، الو  عوضوم  كانه  سيل  .ةَّيجاودزالا  ءارو  فقت  كش  الب  ةبرجتلابو 
عقاولا ودبي يف  هنإف  يلاتلابو ، هل ؛ مالستسالا  متي  نم  الو  هنع  لزانتلا  متي  ام  كانه 
دوجو مدع  يه  ىوتسملا  اذه  دنع  ىرخأ  ٌةبوعص  كانهو  .هتاذ  ريونتلل  ةيئاهنلا  ةلاحلا 
ريثكب لقأ  ٍتاميلعتو  مايصوت ، لُّثمتل  وأ  مهتكراشمل  وأ  مهعم  رواشتلل  نيملعم 

وأ ٌةيرورض  هجوتلا  اذه  لثم  ىلإ  ةجاحلا  نأب  ودبي  الو  ًاقح ، ٌةبيجع  ةلاحلا  نأل 
.ديكأتلل ااذب  ٌةدوجوم 

نلو ًامئاد ، ًاطرش  حبصت  اإف  يئاهنلا ، عقاولا  يه  مدعلا )  ) غارفلا ةلاح  تناك  اذإ 
ءرملا نإف  كلذ  عمو  .هنع  ثيدحلل  نايك  كانه  نوكي 

ةرهاظلا ثدحت  كلذ  دعبو  .يعاولا  دوجولا  ىلإ  دوعيو  غارفلا  كرتي  ًالجآ  وأ  ًالجاع 
اذه يف   ) .غارفلل نايسنلا  نم  دوجولا  ىلإ  يئاجفلا  روهظلا  نم  ةيتاذلا  ةيبيرجتلا 
نم ًةأجف ، .رخآ  ٍناكم  هحيضوت يف  امك مت  ةثلاثلا ، نس  ثودحلا يف  ناك  رمعلا ،
نم نكلو  بسحو ، دوجولا  نم  سيل  ةمدصلا  تناك  كاردإلا  مدع  مدعو  مدعلا 

.ةنونيكلا ىلإ  مدعلا  نم  ةدوعلاب  ٌبوحصم  مسجلا  نأبو  ًاضيأ  ةَّيداملا  فاشتكا 
ًةيوق يف ودبت  مييقتلا 850  ىوتسم  دنع  ةلضعملا  تناك  رمعلا  اذه  يفف  اذكهو ،
، قحال ٍتقو  رركتتو يف  ةيئادبلا ، ةايحلا 
(. اهلحل ًاماع  نيثالثو  ًةينامث  رمألا  قرغتسا   ) اهزواجتو اهضفر  متي  ثيح 
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ٍّيطخ ريغ  كلذك  وه  يهلإلا  بحلا  نأ  يه  ىوتسملا  اذه  زواجتل  ةبولطملا  ةفرعملا 
دودح ىلإ  لوصولا  متي  .عقوم  وأ  ٍطورش  وأ  ٍلكش  وأ  ٍةياغ  وأ  ٍعوضوم  نودبو 

داقتفالاف كلذ ، عمو  راكنإلا ، راسمل  ديدشلا  ينافتلل  ًةجيتن  غارفلا  لامتكا ) مدع  )
نأو ًاضيأ ، ٍّيطخ  ريغ  وهو  ةَّيبوبرلل  ٌةَّيساسأ  ٌةَّيصاخ  وه  بحلا  نأب  كاردإلا  وه 
هنأل بحلا  ضفرو  قفاوتلا  ءوس  وه  يفنلا  راسم  أطخ  .ًةّدوم  سيل  يحورلا  بحلا 

ـ لاو انألا »  » نيب  ) قفاوتو دييقت  وهو  ةّيداع ، ٌةَّيناسنإ  ٌةبرجت  مومعلا  هجو  ىلع 
«(. يه « ـ لا وأ  تنأ » »
رهوج وأ  ةّيساسألا  ةَّيعونلاو  رماغلاو  يوقلاو  رطيسملا  وه  يهلإلا  بحلا  لباقملا ، يف 
ًةيفطاع ًةلاح  سيل  هنإ  .ةياغ  وأ  ٍعوضوم  نودو  طورشم ، ريغو  ٌقيمع  وهف  دوجولا ،

مييقتلا 850) ىوتسم   ) غارفلا .ةيدودحملا  نم  ًالدب  ررحتلل  ٌطرش  وأ  ٌةلاح  وه  لب 
وه يناَّبرلا  روضحلا  لباقملا ، .ءاضفلا يف  يعاولاو  غرافلاو  يهانتماللا  ءاضفلل  لثامم 

ميمص هنأ  ىلع  هزييمت  متي  هنأل  بحلا  أطخ يف  يأ  دجوي  .سمشلا ال  بلق  لثم 
.ءرملل ةيساسألا  تاذلا  ردصمو 

غارفلا لكاشم  حيضوت 
مهفلا ءوسو  ةيتاذلا ، ةبرجتلا  ىلإ  ةفاضإلاب  يعولا  مييقت  ثاحبأ  اهمدقت  يتلا  ىودجلا 
راكنإلا لالخ  نم  سابتلالا  أشني  .لضفأ  لكشب  هحيضوت  نكمي  غارفلا  عوضومل 

يذلا  ) اذوب لبق  نم  ةموعزملا  تاحيرصتلا  ىلإ  ةبوسنملا  تاحلطصملا  نم  كلذكو 
قاطنلا ةعساولا  ةلِّلضملا  تامولعملا  ببسب  هللا »  » حلطصم مادختسا  مدعب  حصن 

ةيلاتلا تامييقتلا  ربتعت  مهفلا  ىلع  ةدعاسمللو  ةيبوبرلل .) ةيقيقحلا  ةعيبطلا  لوح 
: ًادج ٌةديفم 
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وأ تامسلا  عم  قباطتلا  مييقتلا 850  ىوتسم  رهظي  هالعأ ، قبس  امم  حضتي  امك 
اذكهو .ااذ  دحب  ةيبوبرلا  عم  سيل  نكلو  ةيبوبرلل  ةزيمملا  صئاصخلا  وأ  تافصاوملا 
ةيهولألل ٌتافص  يه  كلذ  ىلإ  امو  ةينادحولاو  ةَّيطخاللاو  دوجولا  ةَّيلكو  ةَّيلومشلاف 

هلإلا هنأ  ىلع  يعاولا هللا  كاردإلا  وهو  ةيساسألا ، ةيوهلا  ىلإ  رقتفت  لازت  اأ ال  الإ 
(، ِّيطخلا ريغو  يطخلا   ) انل ةبسنلاب  ٍّيئرم  ريغ  وه  امو  هارن  ام  قلاخ  وهف  يلاتلابو 

تارُّوصتلا بنجتل  ًايرهاظ  اذوب  ميلاعت  تغيص  دقو  .كاردإلا  / يعولاو بحلا  ردصمو 
«، هللا  » حلطصم نع  ةقبسملا 

ٍّيلعف ٍلكشب  هيلإ  رظني  ناك  دقف  ىوتسملا 1000  دنع  اذوب  مييقتل  ًارظن  نكلو 
.ّبرك
غارفلا ضفرل  ٌةجيتن  وه   1000 ىوتسملا ىلإ  مييقتلا 850  ىوتسم  نم  لاقتنالا 
ةيبوبرلا يه  ريونتلا  تالاح  ردصم  نأب  كاردإلا  نأ  ىلع  ديكأتلاو  ٍّيئا  ٍعقاوك 
ىوتسملا دنع  اهمييقت  عقي  يتلا  تافصلا  عيمج  ىلع  لمتشي  هللا  نأ  رابتعا  ىلع 

دوجولا كردي  لماكلا  ريونتلا  .يهانتماللا  بحلا  وه  هللا  نأ  رابتعا  ىلإ  ةفاضإلاب  ، 850
، كاردإلا / يعولاو قلخلاو  ةايحلل  ٍرهوجو  ٍردصمك  ةيهولألا  مهفيو  هللا  هنأ  ىلع 
لك دوجوملاو يف  ملعلا  ّيلكلاو  ةردقلا  ّيلكلاب  هللا  فصوي  كلذلو  .ةنونيكلاو 

، حماستملاو خسارلا  وهو  ناكم ،
ةّيئاهنلا ةلاحلا  وه  مييقتلا 1000  ىوتسم  ةَّيهولألا .) ) نطابلاو رهاظلا  هنوكل  ًةفاضإ 

«(. حيحص  » هنأ ىلع  همييقت  متي  يذلا   ) يرشبلا قاطنلا  نمض  ةنكمملا 

غارفلا زواجت 
زواجت ةلكشمل  ٌةمزالملا  ةلكشملا  نأب  نوّيحورلا  بالطلا  ربتعي  دق  يذلا  تقولا  يف 

، ةايحلا هذه  ًايِّدحت يف  لِّثمت  نأ  لمتحي  تايوتسملا ال  ىلعأ  ىلع  ةياغلل  ةمدقتملا  غارفلا 
ًةأجف يف هسفن  دجي  نأ  نكمي  ٍبلاط  َّيأ  نأل  اذه ، مهداقتعاب  ًامامت  نوئطخم  مإف 
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بالطلا عيمج  هيجوت  متي  نأ  بجي  كلذلو  .راذنإ  قباس  نود  ةياغلل  ٍعفترم  ىوتسم 
يتلا ةرابعلاو  .يعولا  نم  ًادج  ٍةمِّدقتم  ٍتالاح  عم  لماعتلا  ةيفيكل  ركبم  ٍتقو  يف 

تسيل ةصوبلا  نم  ةرشع  نم  ءزج  ةفاسم  امهنيب  لصفت  ميحجلاو  ةنجلا  نأب  لوقت 
ىلإ ميحجلا  قامعأ  نم  بهذي  نأ  ءرملل  نكمي  عقاولا ، يفو  .ةباَّذج  ٍةرابع  دَّرجم 

لامعألا فلؤملل يف  ةيتاذ  ةبرجت  حضوم يف  وه  امك   ) امدقت رثكألا  تالاحلا 
(. ةقباسلا

يذلا كشلا ، وه  ريونتلا  ىلإ  قيرطلا  ٍةيهتنم يف  ريغ  ودبت  يتلا  ليقارعلا  بابسأ  دحأ 
نوكي نأ  ًادج  ردانلا  نم  هنأ  فرعن  نأ  مهملا  نم  .ةمواقمك  هب  ميلستلا  يغبني 
كئلوأ نأبو  ريونتلا ، ىلإ  ٍةيدجب  يعسلا  ةجردل  ةّيحورلا  ةقيقحلاب  ًامزتلم  ناسنإلا 
هجوتلاب مهرمأ  اومسح  دق  مأل  كلذ  نولعفي  امنإ  مازتلالا  اذ  نوموقي  نيذلا 

.ّيلعف ٍلكشب  ريونتلل 
لوصولا نكمملا  نم  حبصأ  دقو  ًامئاد ، ٍةجهبم  ٍةريتوب  ريسي  يحورلا  روطتلا  ًايلاح 

رُّوطت عراست  دقلو  .ىضم  اميف  ًةحاتم  نكت  يتلا مل  ةَّيحورلا  تامولعملا  ىلإ  ٍةلوهسب 
رصتقت تناك  يتلا  ةّيحورلا  تامولعملا  ىلع  لوصحلاب  يظحو  مويلا  يحورلا  بلاطلا 

.ًادج ٍليلق  ٍددع  ىلع  يضاملا  يف 
انه يف فصوي  امك  اهديدحت ، نكمي  ًةحيرم  ًةّيمدقت  ٍتاوطخ  عبتي  يحورلا ال  مدقتلا 

.ًاّينمض ودبي  اميف  يعولا  تايوتسم  زواجت 
ٍديج ٍلكشب  ةعّقوتم  ريغ  ٌةريبك  ٌتازفق  ثدحت  نأ  نكمي  كلذ  نم  سكعلا  ىلعو 

ةمزاللا تامولعملا  كالتماب  بالطلا  عيمج  ىلحتي  نأ  يغبنيو  تقو ، يأ  ًادج يف 
يف  » ةبولطملا ةفرعملاو  .مريسم  نم  ةنّيعم  لحارم  دنع  هتفرعم  مهيلع  بجي  امع 
«. ةيادبلا  » ذنم اّقح  ةيرورض  ةياهنلا »

؛ مّدقتلا عّرسي  ةّيهلإلا  ةلاحلا  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  هتفرعم  ٌّيرورض  وه  ام  ةفرعم  نإ 
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.لهجلا نع  جتانلا  فوخلل  ىزعُت  ةيعاو  ريغ  ٌةمواقم  كانه  نوكيس  اودب  يتلاو 
ىقبي كلذبو ال  مزاللا ؛ مهفلا  باستكا  لالخ  نم  فوخلا  اذه  ىلع  بلغتلا  متيو 

بو ـ لطم ـم  لعلاو ـم -  هو ــه  لك فو  ــ خلا حب  ــ صيو فو ، ــ خلا يعدتسي  ام  كانه 
ـة يحورلا ـة  مءاوملا ٌّدا فـي  ٍبلا جـ ُّيأو طـ ـة ، ياغلل ٍةمد  ـ قتم ٍتالا  ـد حـ نع ـًا  ضيأ

ةاناعملا نم  فيفختلل  وأ  ةيناسنإلا  عابتالو  ةقيقحللو ، بحللو ، صالخإلاو هللا ،
ٌمِّدقتم ٌبلاط  لعفلاب  وه  سحلا ، كلمت  يتلا  تانئاكلا  عيمج  ةاناعم  نم  وأ  ةيناسنإلا 

.ًاّدج
ٍةريبك ٍةزفق  ىلإ  عّقوتم  ريغ  ٍلكشب  يدؤي  نأ  نكمي  ٍّيحور  أدبم  ِّيأل  قسَّتملا  قيبطتلا 

ةركاذلا نوكت  دق ال  ةلحرملا ، كلت  دنعو  .ةعقوتم  ريغ  ٍتايوتسم  ىلإ  ًادج  ٍةئجافمو 
بجي .تمصب  اهسفن  ةَّيحورلا  ةقيقحلا  ةفرعم  مدقت  كلذ  نم  ًالدبو  ىتح ، ًةحاتم 
داجلا ئراقلا  .لعفلاب  نوبوهوم  مأ  ةقيقح  اولبقي  نأ  نييحورلا  بالطلا  ىلع 

، اهسفن فرعت  ةيبوبرلا  .كلذ  فالخ  نوكي  داكلاب  باتكلا  اذه  لثم  ٍباتكل 
نم حرفلا  ةبرجت  مدعو  حرفلا ، قبسملا  روعشلا  يه  ةقيقحلا  نأب  لوبقلا  نإف  يلاتلابو 
هنأ مهفب  كاردإلا  اذه  زيزعت  متيو  .هتمواقم  تمت  دق  هنأب  ينعي  اذه  مهف  لالخ 

ىلعو يضاملل ، ةجيتن  درجم  سيل  ءرملا  نإف  عقاولل ، جودزملا  نتوين  جذومنل  ًافالخ 
يضاملا نأل  تاناكمإلا ، بذج  ىلإ  عجري  يلاحلا  فقوملا  نإف  كلذ  نم  سكعلا 

بذجي سيطانغم  ةباثمب  نآلا  ريونتلاب  مازتلالا  حبصي  كلذل ، .مهو  امهالك  لبقتسملاو 
.تامواقملا نع  لزانتلل  درفلا  دادعتسا  ىلإ  عجري  رُّوطتلا  لَّدعمو  هوحن ، ءرملا 

تاذلا نأل  هل ، ملستسن  ٍنيقي  دَّرجم  وه  لب  هيلع ، لوصحلا  نكمي  ًاطرش  سيل  ريونتلا 
ىلإ ءرملا  بذجت  يتلا  ةيهلإلا  تاذلا  هنإ  .ءرملا  عقاو  يه  قبسم  ٍلكشب  ةّيهلإلا 

.ةيحورلا تامولعملا 

يئاهنلا مالستسالا 
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ٍتاريسفت كالتمال  ًارظن  كاردإلا ، ماهوأ  نع  لزانتلا  مت  ةقباسلا ، يعولا  تايوتسم  يف 
قبا مـع ـ طتلا ناد  ـ قف ـى  لإ يدؤ  اذهو يــ .ةمكارتملا  ةيمهألاو  ةميقلاو  ىنعملا » »
ةّي ـ مهألا لالغت  ـ سا بح  ـ سو ـي  لقعلا ـل  معلا ةغي  ـة فـي صـ يطخلا وأ  ةّيلا  ـ عفنالا

رهاوظلاو يداملا  مسجلا  كلذ  امب يف  لاقتنالا ، نو  ـ كي اه  ـ لالخ ـي مـن  تلا
.ةيويندلا

نمض ىشالتي  نيجرفتملا  / نيبقارملا / نيدهاشملا نم  مهولا  ىتح  فاطملا  ةيا  يف 
كانه دوعي  الو  .لقتسمو  ٍّيصخش  ريغ  هنأب  فشتكا  يذلاو  هسفن ، يعولا  / كاردإلا

« تقولا  » نم مهولا  ىشالتي  امك  رييغتلا .»  » وأ ةجيتنلاو » ببسلا   » نم ٌدويق 
ةنونيكلل ىتح  ٌروفن  الو  ةيبذاج  دوجو  مدع  عم  يِّلكلا ، يهلإلا  قفاوتلا  نمض  ًاضيأ 
.موهفمك يعولا  لالخ  نم  رُّصبتلل  ٌةجيتن  هنأ  ىلع  رهاظلل  رظنُي  هنأل  اهسفن 

ٍّيرهاظ ردصمك  تاذلا  راثآ  ىّقبت  ام  ىقبي  ٍذئدنعو  هللا ، ىلإ  لكلا  ميلست  دقو مت 
ءرملا ةايحل  يساسألا  ردصملاو  عدبملا  هنأب  عانتقالا  عم  اهسفن ، انألا  رهوج  ةايحلل - 
بجي ًاضيأ » اذه  ىتح   » هنأ ًاضيأ  ةفرعملا  ةلاح  امك يف  اذه  ىلجتي  امدنع  .هدوجوو 

ٍراجفنا لالخ  نم  ريخألا  زجاحلا  اذه  ىلإ  ةراشإلا  متتو  .هللا  ىلإ  هميلست  متي  نأ 
- ديدشو ًادج  ٍّيوق  ٍلكشب  قباسلا ، فوخلا  نم  ىّقبت  امل  ٍئجافم 

ةّيحورلا ةلاهلا  ًةئشان يف  تناك  يتلا  ةفرعملا  ىلجتت  مث  توملا ، نم  يساسألا  فوخلا 
ناميإلل ٍةجيتنك  َّمث  نمو  ًالامتحا ،» سيل  توملا  و« مهو » وه  فوخلا  لك   » نأب
طيسبلا فوخلاب  ساسحإلا  كلذ  دعب  رهظيو  ريخألا  مهولل  مالستسالا  متي  ينافتلاو 

توملا سكع  ىلع  هنأل  ًادج  ٌديدش  هّنكلو  ٍةزيجو  ٍةرتفل  ٌباذع   - توملا نم  يلعفلاو 
.لمتحملا يئاهنلاو  ديحولا  توملا »  » وه اذه  .لبق  نم  هتبرجت  متت  مل  يدسجلا ،

/ انألا اياقب  رخآ  يفتختو  ةّيهولألل ، يئااللا  دا  ىلجتي  باذعلا  يضقني  امدنع 
.دوجولا تمص  لقعلا يف 
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لك ءارو  ىقبت  اهلكو  ا ، عشي  ةيهولأك  قلخلل  يّلكلا  لامجلاو  لهذملا  لامكلا 
.اهسفن ةلاحلا  يه  العلا  دا هللا يف  .روصعلا 

ةديفملا ةعجارملل 

ٍلكشب نلعتو  يفنلا  قيرط  فصت  األ  ٌةّيلاكشإ  وب  غناوه  نز ل ـ ميلاعت  ةظحالم :
ةَّيذوبلل ّيئاهنلا  طرشلا  اأ  ىلع  مييقتلا 850 ) ىوتسم   ) غارفلا ةلاح  نع  ٍطولغم 
لصوو دحلا  هسفنب  زواجت  غارفلا  نع  ةيكيسالكلا  هتظعوم  دعب  ىوتسملا 1000 .) )

يفني كلذل  .ةايحلا  نم  ٍقحال  ٍتقو  يعولا 960 يف  ىوتسم  فاطملا  ةيا  يف 
تاطابترالا طقف  يفني  .بحلل  ّيطخلا  ريغ  عقاولا  يفني  نكلو ال  طقف  ةَّيطخلا 

ةيملاع ٌةيصاخ  وه  يهلإلا  بحلا  .ةدودحم  ٌةيلاعفنا  يه  يتلا  ةدودحملا  ةَّيصخشلا 
.ماعلا قايسلا  عاعشإ  لثم  ًاَّيرطف  نوكي  ٍّيطخ  ريغ  ٌقايسو 

قحالملا

يعولا سايقم  ةطيرخ  : A قحلملا
٢٨٠



٢٨١



يعولا تايوتسم  مييقت  ةيفيك  : B قحلملا

: ةّماع تامولعم 
دقو يناسنإلا  يعولاب  ةددحم  ٌتايوتسم  طبترت  .دعبلا  يهانتم  يعولا ال  ةقاط  لاجم 

(، يعولا سايقم  ةطيرخ  قحلملا ب : رظنا  « ) و«1000 « 1  » نيب اهمييقت  مت 
.هيلع نميو  يرشبلا  يعولا  هذه  ةقاطلا  تالاجم  سكعتو 
نمض ىقبي  ةقاطلل  ٍقيقد  لاجمب  وأ  نيعم  ٍددرتب  ًاعاعشإ  ردصي  نوكلا  ٍءيش يف  لك 
شاع دق  ناك  ٍنئاك  وأ  ٍصخش  ّيأ  ليجست  متي  اذكهو  .مئاد  ٍلكشب  يعولا  لاجم 

وأ راكفألا  وأ  ثادحألا  كلذ  لمشيو  هُّصخي ، ام  لك  عم  يضاملا  نم  ٍتقو  يأ  يف 
ٍتقو يف يأ  اهعاجرتسا يف  نكميو  دبألا ، ىلإ  فقاوملا  وأ  رعاشملا  وأ  لاعفألا 

.لبقتسملا وأ يف  رضاحلا 

بولسألا
ٍزيفحتل ةباجتسالا » مدع   » وأ ةباجتسالا »  » ةجيتنلا نوكت  تالضعلا  رابتخا  يف 

هعارذ دمي  يذلا  ةبرجتلل  عضاخلا  صخشلا  قيرط  نع  كلذ  متي  ام  ًةداعو  .ّنيعم 
مادختساب كلذو  فيفخ  ٍلكشب  ةدودمملا  عارذلا  غسر  ىلع  طغضلاب  ِربتخملا  موقيل 

اهرابتخال ًةدام  همسج  ةبرجتلل يف  عضاخلا  صخشلا  اذه  لمحي  ام  ةداعو  .نيعبصإ 
لفسأ عقت  يتلاو  مسجلا  ءاضعأ  نع  ةلوؤسملا  ةطقنلا   ) ةيسمشلا ةريفضلا  ىلع 

رابتخالل عضاخلا  صخشلل  ِربتخملا  لوقي  .ىرخأ  ٍةهج  نم  زجاحلا ) باجحلا 
رابتخالل عضاخلا  صخشلل  ًةديفم  اهرابتخا  يرجي  يتلا  ةداملا  تناك  اذإف  مواق ،» »

عارذلا نإف  ٌّيبلس  ٌريثأت  اهل  ناك  وأ  ًةديفم  نكت  اذإو مل  ًةيوق ، نوكتس  عارذلا  نإف 
.ةزجومو ًادج  ٌةعيرس  ةباجتسالاو  فعضتس ،
رابتخالل عضاخلا  صخشلاو  ِربتخملا  ىلإ  ةفاضإلاب  ةينلا  نأ  ظحالن  نأ  مهملا  نم 
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ىلع لوصحلا  لجأ  نم  ىوتسملا 200  قوف  همييقت  عقي  نأ  بجي  امهالك 
.ةقيقد ٍتاباجتسا 
نولصحي بالطلا  نم  ديدعلا  نأ  ةينورتكلإلا  راوحلا  تاعومجم  براجت  ترهظأ  دقو 

لازت مييقتلا 200 ال  ىوتسم  دنع  هنأ  ىرخأ  ٌثاحبأ  رهظتو  .ةقيقد  ريغ  جئاتن  ىلع 
ينثا نم  لقأ  نإف  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  ةئملا ، نيثالث يف  ةبسنب  أطخلل  ٌةصرف  كانه 

ٍلكشب كلذ  عجريو  ةبسانملا ، ةقدلا  ىلع  نولصحي  بالطلا  نم  ةئملا  رشع يف 
2007 ريلوكو ، يرفيج   ) فقاوملاب يعاواللا  كسمتلا  ىلإ  ٍّيساسأ 
.(Jefry and Colyre

متي يتلا  جئاتنلا  ةقد  تدادزا  رابتخالا  قيرف  ىدل  يعولا  تايوتسم  تعفترا  املكو 
ىدحإ ريثي  يذلا  يريرسلا  لزعلا  نم  ٌدحاو  وه  لضفألا  فقوملا  .اهيلإ  لصوتلا 

قوف احيحص  مييقتلا  ربتعي  ةدوجلل ، ىوتسم  ىلعأب  ًاسايق  ، » ةقباس ٍةّيضقب  اياضقلا 
ديزت ةدوجلل » ىوتسم  ىلعأ   » ةغيصلا .خلا  ةميقلا 200  ،« قوف  ةميقلا 100 .

تاذلا ةمدخل  ةيصخشلا  حلاصملا  زواجتي  هنأل  ةقدلا  نم 
.عفاودلاو

زخول ٌةّيعضوم  ٌةباجتسا  وه  رابتخالا  نأب  ةديدع  ٍتاونسل  ٌدئاس  ٌداقتعا  كانه  ناك 
نأ قحال  ٍتقو  تفشك يف  ثاحبألا  نكلو  ةعانملا ، ماظنل  وأ  ربإلاب  مسجلا 
ةّماع ٌةباجتسا  يه  لب  قالطإلا ، ىلع  مسجلل  ًةّيعضوم  ًةباجتسا  تسيل  ةباجتسالا 

نأ وأ  ًاد  ـ يفم وأ  ًاحيح  ــر صــ بتعي ا  اذ مــ ــ هو .ةّي  ــ ضق وأ  ٍةّدا  ةقاطل مــ هتاذ  يعولل 
يصخشلا ري  ـي غـ عولا لا  ـ جم ـع مـن  بنت ًةّيبا  ـ جيإ ًةباجت  ـ سا مّد  ـ قت ةرو  ـ طتملا ةا  ـ يحلا

اهيدبت يتلا  ةّيباجيإلا  ةباجتسالاب  اذه  ىلإ  راشيو  .ّيح  ٍنئاك  ّلك  دجوي يف  يذلا 
نويعلا  ) ةقدحلل ةقفارملا  ةباجتسالا  ًاضيأ  كانهو  .ًةّيوق  حبصت  يتلا  مسجلا  تالضع 
غامدلا ةفيظو  تاّريغتلا يف  ىلإ  ةفاضإلاب  ةقيقحلا ،) عم  قّيضتتو  فيزلا  عم  عسوتت 

ـى لع ركذ  ـ نو  ) .ي ـ سيطانغملا ريو  ـ صتلا قير  اه عـن طـ ــ نع ــف  شكلا يتلا تــم 
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ًامادختسا ـل  ضفألا ًةدا  ةّيلاد هـي عـ ـ لا تال  ـ ضعلا نأ  ةد بـ ـ ئافلا ميد  ـ قت ليب  سـ
نم ٍةلضع  ّيأ  مادختسا  نكمي  هنأ ال  ينعي  كلذ ال  نكلو  ةيلالدتسا ، ٍةلضعك 
(. ضرغلا اذهل  مسجلا  تالضع 
«. نذإلا  » ديدحت متي  نأ  يرورضلا  نم  حيرصت ،) لكش  ىلع   ) لاؤسلا حرط  لبق 
اذه  » وأ /ال ) معن «. ) ينهذ رودي يف  امع  لاؤسلاب  ٌنذإ  ّيدل   » نأ ىلع  صني  يذلا 

«. ةدوجلل ىلعألا  ىوتسملا  مدخي  مييقتلا 
رمألل تالضعلا  ةباجتسا  حبصت  ًةّراض ، ةداملا  تناك  وأ  ًابذاك  حيرصتلا  تناك  اذإ 

، حيحص ريغ  وأ  ّيبلس ، زيفحتلا  نأ  ىلع  لدي  اذهو  ٍعيرس ، ٍلكشب  ًةفيعض  مواق » »
.ةدملا ةزيجوو  ٌةعيرس  ةباجتسالا  ال .»  » وه باوجلا  نأ  وأ  ةايحلل ، ٌّداضم  وأ 

.يداعلا يلضعلا  دشلا  ىلإ  دوعيو  ٍةعرسب  مسجلا  ىفاعتي  فوس  اهدنعو 
همادختسا بلطتيو  ثحبلا ، اهدحأ يف  مدختسي  رابتخالا  ءارجإل  ٍلبس  ةثالث  كانه 

عضولا لَّضفيو  رابتخالل ، عضاخلا  صخشلاو  ِربتخملا  نيصخش : ًاضيأ  ٍماع  ٍلكشب 
.هنويع رابتخالل  عضاخلا  صخشلا  قلغي  .ةيفلخلا  ىقيسوم  دوجو  مدع  عم  ئداهلا 

نمو مث ةّيضق ، لكش  ىلع  هحرط  متيل  لاؤسلا »  » غوصي نأ  ِربتخملا  ىلع  بجي 
.ةّيلضعلا ةباجتسالا  لالخ  نم  ال »  » وأ معن » « ـ ةيضقلا ب ىلع  ةباجإلا  نكمي 

»؟ ميلس ٌناصح  اذه  له  : » لأسن نأ  وه  حيحصلا  ريغ  لكشلا  لاثملا  ليبس  ىلع 
ةمزالملا ةيضقلا  وأ  ٌميلس ،» ناصحلا  اذه   » ةيضقلا لعج  وهف  حيحصلا  لكشلا  امأ 

«. ضيرم ناصحلا  اذه   » اهل
لمحي يذلا  رابتخالل  عضاخلا  صخشلل  مواق » : » ِربتخملا لوقي  ةيضقلا  ريضحت  دعب 
عارذلا مصعم  ىلع  هيعبصإ  مادختساب  ِربتخملا  طغضي  .ضرألا  ىلع  ةدتمملا  عارذلا 

، ًايوق رابتخالل  عضاخلا  صخشلا  عارذ  ىقبي  دق  .ةفيفخ  ٍةوقبو  داح  ٍلكشب  ةدتمملا 
ًةريصق ةباجتسالا  نوكتو  ال ،»  » ىلإ ًاريشم  ًافيعض  حبصي  دق  وأ  معن ،»  » ىلإ ًاريشم 
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.ةّيروفو
O- « » اOا  » ةقلحلا ةقيرط  يه  هدحول  اهتبرجت  ءرملل  نكمي  ةيناث  ٌةقيرط  كانهو 

نيوكتل ماكحإب  ًاعم  ديلا  سفنل  ىطسولا  عبصإلاو  ماإلا  عضو  متي  «. ring
ىرخأ يف ٍةهج  نم  فاّطخ  لكش  ىلع  ديلا  ةبابس  مدختستو  «، O  » لكشلا

ةباجتسالا نيب  ام  ةّوقلا  ٌظوحلم يف  ٌقراف  كانه  .ًامهضعب  نع  امهلصفل  ةلواحم 
زور 2001). « ) و«ال معن » »
نم ليلقلا  بلطتت  ىرخألا  قئارطلا  لثم  اأ  عم  طسبألا ، يه  ةثلاثلا  ةقيرطلا 
ىلع نم  بوطلا  نم  ٍجوز  وأ  ريبك  ٍسوماق  لثم  ًاليقث  ًاضرغ  عفرا  ةطاسبب  .ةسرامملا 
متيل ةحيحص  ًةّيضق  وأ  ًةروص  كنهذ  عض يف  .رصخلا  ىوتسمب  اهعافترا  ٍةلواط 
.عفرا ٍذئدنعو  اهمييقت 

عفر ةلوهسلا يف  ظحال  .ًائطاخ  ًائيش  كنهذ  عض يف  كلذل ، ٍسكاعم  ٍلكشب  مث 
نوكت امدنع  لمحلا  عفرل  مزاللا  ربكألا  دهجلاو  نهذلا ، ةقيقحلا يف  عضو  دنع  لقثلا 
نيتقيرط مادختساب  جئاتنلا  نم  ققحتلا  نكميو  ةحيحص .) ريغ   ) ةفئاز ةيضقلا 
.نييرخأ

ةدّدحم ٍتايوتسم  مييقت 
ام نيب  وأ  أطخلاو ، باوصلا  نيب  وأ  يبلسلاو ، يباجيإلا  نيب  ةلصافلا  ةجرحلا  ةطقنلا 
مييقتلا 200 ىوتسم  دنع  عقت  رِّمدم  وأ  ٌءاَّنب  وه 

حيحص هنأ  وأ  ىوتسملا 200  قوف  عقي  ٍءيش  ُّيأ  قحلملا ب .) ةطيرخلا يف  رظنا  )
هنأ وأ  ىوتسملا 200  نم  ىندأ  وه  ام  لكو  ًاّيوق ، رابتخالا  عضوم  صخشلا  لعجي 

.فعضلاب عارذلل  ببستي  ٌفئاز 
وأ اياضقلا  وأ  روصلا  كلذ  امب يف  رضاحلا  وأ يف  يضاملا  ٍءيش يف  ّيأ  رابتخا  نكمي 

٢٨٥



.ًايظفل اهنع  ريبعتلا  ىلإ  جاتحت  يهو ال  .ةزرابلا  تاّيصخشلا  وأ  ةيخيراتلا  ثادحألا 

يددعلا مييقتلا 
ىوتسملا 700» قوف  اهمييقت  عقي  يشراهام  انامار  ميلاعت  : » لاثملا ليبس  ىلع 
ناك يف امدنع  (. » /ال معن « ) ىوتسملا 200 قوف  رلته  مييقت   » وأ /ال .) معن )
(. /ال معن « ) تانيعبرألا يف  (. » /ال معن « ) تانيثالثلا يف  (. » /ال معن « ) تانيرشعلا
(. /ال معن « ) هتافو نيح  »

تاقيبطت
سيل ىرخأ  ٍةيحان  نمو  لبقتسملاب ، ؤبنتلل  تالضعلا  رابتخا  مادختسا  نكمي  ال 

، ناكملاب وأ  نامزلاب  ٍدودحم  ريغ  يعولا  .هنع  لاؤسلا  متي  نأ  نكمي  امل  ٌدودح  كانه 
ٌةحاتم ةيخيراتلا  وأ  ةيلاحلا  ثادحألا  عيمج  .نذإلا  ضفر  متي  دقف  كلذ  عمو 

نم ٍّلكل  داقتعالا  مظن  ىلع  دمتعت  الو  ًةّيصخش  تسيل  ةبوجألا  .راسفتسالل 
نم مزالبوتوربلا  دادترا  لاثملا  ليبس  ىلع  .رابتخالل  عضاخلا  صخشلاو  ِربتخملا 

.ةّيصخش ريغ  يهو  رابتخالا  داوم  صئاصخ  هذه  .محللا  فيزنو  ةراضلا  تازفحملا 
اهدوجو تبثت  يتلا  يه  طقف  ةقيقحلا  نأل  طقف  ةقيقحلا  فرعي  عقاولا  يعولا يف 

هنأ امك  .ةيعقاولا  هل يف  دوجو  لطابلا ال  نأل  لطابلا  ىلإ  بيجتسي  وهو ال  يلعفلا ،
.ةينانألا وأ  ةلماكتملا  ريغ  تالؤاستلل  ٍةقدب  بيجتسي  نل 
ٍةباجتسا مدع  وأ  « on  » ةباجتسالا امإ  يه  رابتخالا  ةجيتن  نإف  ةقيقد  ٍةرابعبو 

«on  » حلطصملا مدختسن  ثيح  يئابرهكلا  حاتفملل  ٍلثامم  ٍلكشب  «، not on»
ًامامت ينعن  نحنف  « off  » حلطصم مدختسن  امدنعو  ةلصوم ، ءابرهكلا  نأب  لوقنل 
ٌةّيضق ذه  عاطقنالا .»  » ليبقلا اذه  نم  ٌءيش  كانه  سيل  عقاولا  .ةعوطقم يف  اأب 

ةقيقحلاب فارتعالا  ىلع  ٌرداق  يعولا  .يعولا  ةعيبط  مهفل  ٌةمساح  اهنكلو  ةيفخ 
ةروصلا سكعت  ةآرملا  نإف  ٍلثامم  ٍلكشبو  .لطابلا  ىلع  درلا  ٍلشف يف  دّرجم  وهف  طقف ،
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نلف ٌمسج  ةآرملا  مامأ  نكي  نإف مل  هسكعتل ، اهمامأ  ٌءيش  كانه  ناك  ام  اذإ  طقف 
.ءيش اهيف  رهظي 

ًىوتسم مييقت 
ماقرألا سفن  ىلإ  لوصوللو  .دّدحم  ٍّيعجرم  ٍسايقم  ىلإ  ًةبسن  تايوتسملا  مييقت  متي 

،B قحلملا حضوملا يف  ططخملا  ةدراولا يف 
بسحب : » لثم ٍةرابع  قيرط  نع  وأ  لودجلا  كلذل  ةّيعجرم  عضو  متي  نأ  بجي 

، ريونتلا ىلإ  ىوتسملا 600  ريشي  ثيح  ىلإ 1000 ، نم 1  يرشبلا  يعولا  سايقم 
يعولا سايقم  بسحب   » وأ ام ،») ٍددع   ) ىلع ديزي  ٍمييقت  ىوتسم  دنع  عقي  اذه  نإف 

ىوتسملا 200 نأ  امب 
عقي ةيضقلا  هذه  نإف  بحلا  ىوتسم  وه  ىوتسملاو 500  ةقيقحلا  ىوتسم  وه 

(. َّنيعم ٍمقر  ةباتك  «. ) قوف اهمييقت 

ةماع تامولعم 
ًةددحم ةّيضقلا  نوكت  نأ  بجي  كلذلو  لطابلا ، نم  قحلا  زييمت  ًامومع  سانلا  ديري 

: لثم ٍةّماع  تاحلطصم  مادختسا  بّنجت  .ةياغلل 
لودج ةيحان ؟ ةيأ  نم  ديج »  » .هيلع لوصحلل  ٍبلط  ميدقت  قحتسي  ديج »  » ٌلمع

؟ لمعلا بر  ةهازن  رّوطتلا ؟ صرف  لمعلا ؟ فورظ  روجألا ؟

ةربخلا
اهحرط بجي  يتلا  ةحيحصلا »  » ةلئسألا .ةمدقتملا  ةربخلا  بلجي  رابتخالا  عم  فلآتلا 
هسفن ِربتخملا  لمع  اذإ  .ريبك  ٍلكشب  ةقيقد  بلاغلا  نوكت يف  نأ  نكميو  ًاعابت  رهظت 
فوس امهالك  وأ  امهدحأ  نإف  نمزلا ، نم  ٍةرتفل  ًاعم  رابتخالل  عضاخلا  صخشلا  عم 
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ةدّدحملا ةلئسألا  ةّيهام  ديدحت  ىلع  ةردقلا  ًةلهذم يف  ًةقد  حبصي  نأ  نكمي  ام  رّوطي 
ٍّيأ لبق  نم  ًامامت  ٍفورعم  ريغ  نوكي  دق  عوضوملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  حرطتس ، يتلا 

« يبتكم هتكرت يف  : » هلوقب أدبو  ًاضرغ  ِربتخملا  دقف  لاثملا  ليبس  ىلع  .امهنم 
رابتخالل عضاخلا  ىري »  » ًةأجفو ال .) باوجلا : « ) ةرايسلا هتكرت يف  (. » ال باوجلا : )

لوقيو مامحلا .» بابل  يفلخلا  بناجلا  ىلع  ٌقَّلعم  هنإ  لأسا ، : » لوقيو ضرغلا 
يف معن ) باوجلا : ( .»؟ مامحلا بابل  يفلخلا  بناجلا  ىلع  ٌقلعم  ضرغلا  : » ِربتخملا

فقوت ِربتخملا  نأب  ىتح  ملعي  رابتخالل  عضاخلا  نكي  مل  ّيلعف ، ٍلكشب  ةلاحلا  هذه 
.تاقورحملا ةطحم  مامح  هترتس يف  كرتو  دوقولاب  دوزتلل 

يلاحلا تقولا  يف  ٍناكم ، ّيأ  ٍءيش يف  يأ  لوح  ٍتامولعم  ةيأ  ىلع  لوصحلا  نكمي 
ضعب يف   ) .قبسم ٍنذإ  ىلع  لوصحلا  ىلع  ًادامتعا  ءاضفلا ، وأ  يضاملا  وأ يف 
ٍةفورعم ريغ  ٍبابسأل  وأ  ةّيمراك  ٍبابسأل  امبر  ال ،»  » ىلع ءرملا  لصحي  نايحألا 

نم لكو  .ةعطاقملاب  اهصحفت  قيرط  نع  ٍةلوهسب  اهتقد  نم  ققحتلا  نكميو  ىرخأ .)
ٍلكشب روفلا  ىلع  ةحاتملا  تامولعملا  نم  ريثكلا  همامأ  دجيس  ةينقتلا ، هذه  ملعتي 
كلذبو .ملاعلا  تابتكملاو يف  بيساوحلا  ةزهجأ  عيمج  هلمحت  نأ  نكمي  ام  ىلع  ديزي 
.قّوشم اهنع  بيقنتلاو  حضاو  ٍلكشب  ةيهانتم  ريغ  تالامتحالا  نإف 

تاددحملا
نوعقي مهسفنأ  رابتخالل  نوعضاخلا  صاخشألا  نكي  ام مل  ًاقيقد  رابتخالا  نوكي  ال 

مادخت ـ سال ةّي  ــ نلا نو  ىلإ كــ ةفاضإلاب  ىوتسملا 200 ، قوفي  ًىوتسم  دنع 
طر هـو ـ شلاو ىوت 200 . ـ سملا قو  ـًا فـ ضيأ اه  ـ مييقت ـع  قيو ـًة  لماكتم را  ـ بتخالا

يأر ـ لا ًالد مـن  ـة بـ قيقحلا ة مـع  ــ مءاوملاو ةل  ـ صفنملا ةيعو  ـ ضوملا ـٌد مـن  حاو
ـي فو .ةقد  ـ لا ـي  غلي ـر » ظن ةه  ـ جو تا  ـ بثإ  » ـة لواحم نإ  اذ فـ ـ كهو .يصخ  ـ شلا

اومدختسي نأ  دعب  اهوفشتكي  بابسأل مل  نوجوزتملا  عيطتسي  نا ال  ـ يحألا ـض  عب
ٍثلاث ٍصخش  ىلع  روثعلا  ىلإ  نورطضي  دقو  رابتخالل ، عيضاومك  ضعبلا  مهضعب 
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.رابتخالا ًاكيرش يف  نوكيل 
امدنع ًاّيوق  هعارذ  حبصي  يذلا  صخشلا  وه  رابتخالل  عضاخلا  بسانملا  صخشلا 

، نهذلا بَّبحم يف  صخش  وأ  نئاك  عضو  متي 
ةيهاركلاو فوخلا  لثم  نهذلا  ةيبلس يف  ءايشأ  عضو  متي  امدنع  ًافيعض  حبصيو 

ءرملا لعجي  لشرشت  نوتسنو  لاثملا  ليبس  ىلع   ) كلذ ىلإ  امو  بنذلاب ، روعشلاو 
(. ًافيعض ءرملا  لعجي  ندال  نبو  ًايوق ،

ٍتاباجتسا رابتخالل  عضاخلا  بسانملا  صخشلا  يطعي  نايحألا ، ضعب  يفو 
thymic « ـ مايقلا ب قيرط  نع  ًةداع  اذه  حسم  متي  نأ  نكميو  .ةضقانتم 
نم يولعلا  ءزجلا  ىلع  ٍتارم  ثالث  قرطا  ةقلغم  ٍةضبق  مادختساب  «. ) thump

ًاصخش ًاّينهذ  رّوصتو  ةقرط  لك  عم  اه » اه  اه   » لقو ةماستبالا ، عم  صقلا  مظع 
.تقؤملا لالتخالا  ٍذئدنع  يفتخيسو  ًاببحم ،) نوكي  ًائيش  وأ  ام 

، ةريخألا ةنوآلا  نييبلس يف  ٍصاخشأ  عم  ءرملا  دوجو  نع  للخلا  اذه  جتني  دقو 
، ةفينعلا ةينويزفلتلا  جماربلا  ةدهاشمو  ةبخاصلا ، كورلا  ىقيسوم  ىلإ  عامتسالاو 

اهريثأت ىقيسوملل  ةيبلسلا  ةقاطلل  نإ  .كلذ  ىلإ  امو  ةفينعلا ، ويديفلا  باعلأ  بعلو 
فاقيإ دعب  ٍةعاس  فصن  ىلإ  دتمي  يذلا  مسجلا  ةقاطلا يف  ماظن  ىلع  راضلا 

نم ًاضيأ  ةيراجتلا  ةينالعإلا  تاحوللا  وأ  ةينويزفلتلا  تانالعإلا  دعت  امك  اهليغشت ،
.ةّيبلسلا ةقاطلل  ةعئاشلا  رداصملا 

تايوتسملاو فيزلا ، نم  ةقيقحلا  زييمتل  بولسألا  اذه  نإف  ًاقباس  ظحول  امكو 
ةيرايعم تايوتسم  ريفوت  دويقلل مت  ًارظنو  .ةقيقدلا  اابلطتم  اهل  ةقيقحلل  ةيرايعملا 
ةقيقحلا باتك  ٍعساو يف  ٍقاطن  ىلعو  ةقباسلا ، بتكلا  ًازهاج يف  ًاعجرم  نوكتل 
.فيزلا لباقم 
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ريسفت
تادقتعملا وأ  ّيصخشلا  يأرلا  نع  ٌلقتسم  ٌرابتخا  وه  تالضعلا  ةوق  رابتخا 

، يعولا لا  ٍةيصخش  ريغ  ٌةباجتسا  وهو  ةَّيصخشلا ،
كلذ ىلع  ناهربلا  نكميو  .ااباجتسا  ةّيصخش يف  ريغ  امزالبوتوربلا  يه  امك  ًامامت 

وأ ًةظوفلم  تناك  ءاوس  اهسفن  يه  رابتخالا  تاباجتسا  نأب  ةظحالملا  لالخ  نم 
رابتخالل ال عضاخلا  صخشلا  نإف  يلاتلابو ، .نهذلا  ٍتمصب يف  ا  ظافتحالا  مت 

نيرمتلاب مق  كلذ ، تابثإلو  لاؤسلا ، كلذ  وه  ام  ىتح  فرعي  هنأل ال  لاؤسلاب  رثأتي 
: يلاتلا
ــع ضاخلا صخ  ــ شلل ٍة  ــ فورعم ري  ًةرو غــ ــه صــ نهذ رِب فــي  ــ تخملا ــع  ضي
« ةيباجيإ ـي  نهذ اه فـي  ـ لمحأ ـي  تلا ةرو  ـ صلا  » ــي لي ا  حر مبــ ــ صيو را  ــ بتخالل

دنع كلذ .) ىلإ  امو  ىوتسملا 200 ،» قوف  اهمييقت  عقي   » وأ ةحيحص »  » وأ )
مصعملا ىلع  قبطملا  طغضلا  ٍذئدنع  رابتخالل  عضاخلا  صخشلا  مواقي  ةلاسرلا  هيجوت 

، نلوكنيل ماهاربأ  لاثملا  ليبس  ىلع   ) ًةيباجيإ ًةروص  هنهذ  لمحي يف  ِربتخملا  ناك  اذإ 
، عوسي

.ًةيوق رابتخالل  عضاخلا  صخشلا  عارذ  تالضع  ودغتو  كلذ ،) ىلإ  امو  ازيريت ، مألا 
لاثملا ليبس  ىلع   ) ًةّيبلس ًةروص  وأ  ةبذاك  ًةّيضق  هنهذ  لمحي يف  ِربتخملا  ناك  ام  اذإو 

عضاخلا صخشلا  نأ  امبو  .ًافيعض  حبصي  عارذلا  نإف  ارج ،) ملهو  رلتهو  ندال  نبا 
.ةيصخشلا تادقتعملاب  رثأتت  جئاتنلا ال  نإف  ِربتخملا ، نهذ  ام يف  فرعي  رابتخالل ال 

داعبتسالا
داحلإلا ىلإ  ةفاضإلاب  مُّكهتلاو  مييقتلا 160 ) ىوتسم   ) كيكشتلا نم  ٌّلك  عقي 

لبا ـ قملا ـي  فو .ًاّيبل  اقبسم سـ ًامكح  سكعت  األ  مييقتلا 200  ىوتسم  تحت 
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ةدّر ـ جم ـًة  هازنو ـًا  حتفنم ـًال  قع ـب  لطتي حيح  ـ صلا ءاصقت  ـ سالاو راسفت  ـ سالا نإ  فـ
نود عقت  اهعيمج  رابتخالا  ةيجهنمل  ةيبلسلا  تا  ـ ساردلا .ير  ـ كفلا رور  ـ غلا مـن 

.مهسفنأ نوثحابلا  لعفي  امك  ىوتسملا 160 ،) دنع  ًةداع  يعولا 200 ( ىوتسم 
ىوتسملا نم  ىندأ  ًىوتسم  دنع  مهمييقت  متي  دق  نيذلا  نوريهشلا  ةذتاسألا  نأ  ىتح 

ٌةجيتن يه  ةّيبلسلا  تاساردلا  نإف  يلاتلابو  .يداعلا  صخشلل  نيشهدم  نودبي   200
Francis كيرك سيسنارف  ثحابلا  ميمصت  لاثملا  ليبس  ىلع  .يبلسلا  زيحتلل 

يوونلا ضمحلل  جودزملا  نوزلحلا  طمن  فاشتكا  ىلإ  ىدأ  يذلا   Crick
ىلإ فدهي  يذلا  هثحبل  ٍميمصت  رخآ  ناك  ىوتسملا 440 . دنع  همييقت  عقي  يذلا   DNA

.طقف ىوتسملا 135  دنع  عقي  يبصعلا ، طاشنلل  ٍجاتن  دَّرجم  وه  يعولا  نأ  تابثإ 
(. ًادحلم ناك  )

ةئطاخ ٍثوحب  ميمصتب  أطخلا  قيرط  نع  وأ  مهسفنأب  نوموقي  نيذلا  نوثحابلا  لشف 
دكؤي ىوتسملا 160 ) دودح  عقت يف  اهعيمج  ىوتسملا 200 ( نود  اهمييقت  عقي 
جئاتن ىلع  لوصحلا  نم  مهل  دب » ال   » .اهضحد نوعّدي  يتلا  اهسفن  ةيجهنملا  ةقيقح 
قرفلا فاشتكال  رابتخالا  ةقد  ضقانتم  ٍلكشب  تبثي  امم  ثدحي ، ام  وهو  ةّيبلس ،

.ةنامألا مدعو  ةزّيحتملا  ريغ  ةنامألا  نيب 
نهارلا عضولل  ٍديدهتك  هيلإ  رظنُيو  حافتلا  ةبرع  بلقي  دق  ديدج  ٍفاشتكا  ّيأ 
لمعت يحورلا  عقاولا  دكؤت  يتلا  كلت  يعولا  ثاحبأ  .ةدئاسلا  داقتعالا  ةمظنأل 
ةرشابم ٌةهجاوم  عقاولا  يه يف  اأ  رابتعا  ىلع  ةمواقملا ، طاقسإ  ىلع  لاحلا  ةعيبطب 

.ةرطفلاب يأرلاب  ٌةثبشتمو  ٌةدينع  يه  يتلاو  اهسفن ، انألا  رهوج  ةدايسل 
رداقلا يلفسلا  لقعلا  ةنميه  ىلع  رصتقيو  يعولا 200  ىوتسم  تحت  ٌدودحم  مهفلا 

ح ــــــ لطصمب دو  ــــــ صقملا كاردإ  ــى  لع ةرداق  ريغ  تلازام  اهنكلو  قئاقحلا ، زييمت  ىلع 
هذ ـ هو (، res externa و res interna ــط بــيـن لخي ه  ــــــــ نإ « ) ة ــ قي ــــ قحلا »
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ةقيقحلا كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  .فيزلا  نع  فلتخت  ةيجولويزيف  تا  ـ قفارم اهيد  ـة لـ قيقحلا
، دسجلا ةغل  ةساردو  توصلا ، ليلحت  مادختسا  نم  حضتي  امك  ةيهيدب 
،EEG يئابره ــ كلا يغامد  ــ لا طي  ــ طختلا تاري  ــ غتو ةقد ، ــ حلا ةباجت  ــ ساو
« ةينافلكلا  » ةيئابره ـ كلا ةباجت  ـ سالاو مد ، ـ لا طغ  ـ ضو ـس  فنتلا ٍتا فـي  ــ بّلقتو

ةلاهلا ا  عشت  يتلا  ةفاسملا  سايقل   Huna انوه ةينقت  ىتحو  سيطغتلاو ، دلجلل ،
لثم فقاولا  مسجلا  مدختست  ًادج  ةطيسب  ةينقت  مهيدل  سانلا  ضعب  .مسجلا  نم 

(. فيزلا عم  فلخلا  وحنو  ةقيقحلا  عم  مامألا  وحن  طقسي   ) لودنبلا
اهضحد نكمي  ةقيقحلا ال  نأ  يه  ةدئاسلا  ئدابملا  ًامدقت  رثكأ  ٍةغيص  مادختساب 

دويقل ّيطخلا  ريغ  عضخي  .مالظلاب ال  هضحد  نكمي  ءوضلا ال  نأ  امك  فيزلاب 
ـ لل ًةلباق  تسيل  يهف  يلاتلابو  قطنملا ، نع  فلتخم  ٌجذومن  نم  يه  ةقيقحلا  .يطخلا 
، طقف ىوتسملا 400  دنع  عقي  تابثإلل  ٌلباق  وه  ام  نأ  رابتعا  ىلع  تابثإ ،» »

ٍداعبأ تاذ  ٍةّينيب  ٍةهجاو  يهو يف  ىوتسم 600  دنع  لمعت  يعولا  ثاحبأ  ةيجهنمو 
.ةّيطخ ريغو  ٍةّيطخ 

تاضقانتلا
نيفلتخم نيثحاب  لبق  نم  وأ  تقولا  رورم  عم  ةفلتخم  ٍتامييقت  ىلع  لوصحلا  نكميو 

: ةعونتم بابسأل 
.تقولا رورم  عم  فقاوملاو  تاسايسلاو  ةسايسلاو  صاخشألاو  عاضوألا  ريغتت  -  1

ام يف ًائيش  نوعضي  امدنع  ةفلتخم  ةّيسح  قئارط  مادختسا  ىلإ  سانلا  ليمي  -  2
دق كمأ »  » نإف كلذلو  .روعشلا  وأ  ةيعمسلا ، وأ  ةيسحلا  وأ  ةيرصبلا  يأ  ماهذأ ،

، بأك همييقت  متي  دروف  يرنه  نأ  وأ  كلذ ، ىلإ  امو  رعشت ، امك  يه ، امك  ودبت 
.خلا ةيماسلل  هتاداعمل  وأ  اكيرمأ ، ىلع  هريثأتل  يعانصكو 

٢٩٢



ىوتسملا قاطن  نمض  ةعقاولا  تايوتسملا   ) .يعولا ىوتسم  ديازت  عم  ةقدلا  دادزت  -  3
ةّيلكشلاب كسمتيو  قايّسلا  ددحي  نأ  ءرملل  نكمي  ًةقد .) رثكألا  يه  هقوف  امو   400

ةقسَّتم جئاتن  ىلع  ةينقتلا  سفن  مدختسي  يذلا  قيرفلا  سفن  لصحيس  .ةدئاسلا 
ري سا غــ ــ نلا ــض  عب كا  ــ نه نأ  ري  .ة غــ ــ سرامملا ةر مــع  ــ بخلا روطتت  .ًايلخاد 
اونو ـ كي نأ  نوعيطت  ـ سي الو  ـل ، صفنم ٍّي  ـ ملع ٍفقو  ذا مـ ـ ختا ــى  لع نيردا  ــ قلا

اياونلاو ينافتلا  .اهلجأ  نم  ٍةقيقد  ريغ  رابتخالا  ةقيرط  لعجي  كلذو  نييعوضوم ،
ءارآلا ىلع  ةّيولوألا  ىطعت  نأ  بجي  ةقيقحلل 

ةظوحلم «. ةحيحص  » اأ ىلع  ناهربلا  ةلواحمو  ةّيصخشلا 
ىوتسم عقي  نيذلا  صاخشألل  حلصت  ةينقتلا ال  هذه  نأب  فاشتكالا  نيح مت  يف 

نأ كلذك  ةريخألا  ةنوآلا  فاشتكالا يف  دقلف مت  ىوتسملا 200 ، نود  مهمييقت 
دق .نيدحلم  رابتخالاب  نوموقي  نيذلا  صاخشألا  ناك  اذإ  قيبطتلل  حلصت  هذه ال 

راكنإ نأو  ىوتسملا 200 ، نود  عقي  داحلإلا  نأ  ةقيقحل  ةجيتن  درجم  اذه  نوكي 
املثم ًامامت  ركنملا  صخشلا  ًايمراك  دّرجي  ةدودحملا ) ريغ  ةفرعملا   ) ةيهولألا وأ  ةقيقحلا 
.بحلا هركلا  ركني 
ىوتسملا نم  ديزي  يعولا  مييقت  رابتخا  ةقد  ىلع  ةردقلا  نأ  ًارخؤم  فشتكا  امك 
ىوتسملل يلاعلا  قاطنلا  نوجردني يف  نيذلا  سانلا  .نيِربتخملل  يعولل  ىلعألا 

، ريلوكو يرفيج   ) ةّقدلا ةيقوثوم يف  رثكألا  رابتخالا  جئاتن  ىلع  نولصحي  هقوف  امو   400
.(2007

ةيتاذلا ةريسلا  صخلم 

ٍفرش يف وضع  وهو  ماع 1952  ذنم  يسفنلا  بطلا  زنيكواه  روتكدلا  سرام  - 
ــد قو .ىر  ــ خألا ةينه  ــ ملا تا  ــ مظنملا نم  ديدعلاو  يسفنلا  بطلل  ةيكيرمألا  ةيعمجلا 
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جمار ـي بـ نطولا نويزف  ـ لتلا ـى  لع ـه  تاءاقل لود  لم جــ شــ
The McNeil/Leher News Hour
Theو
The Today Show و Barbara Walters Show

جماربلا نم  ديدعلاو  ةيملعلا ، ةيقئاثولا  مالفألاو 
.ىرخألا

ــب، تكلاو ة ، ــ يحورلاو ــة  يملعلا تارو  ــ شنملا ديد مــن  ــ علل فلؤ  و مــ ــ هو - 
هكراشو .تارضاحملا  ةلسل  ـ سو ـة ، يمقرلا ويد  ـ يفلا صار  ــ قأو ةجمد ، ــ ملا صار  ــ قألاو
فيلأت غنيلوب Linus Pauling يف  سونيل  ءايميكلا  لبون يف  ةزئاج  ىلع  زئاحلا 

Orthomolecular يئ ــــ يزجلا حيح  ــــ صتلاب يسفنلا  بطلا  زيمملا  هباتك 
ٍتاون ىد ســ ــى مــ لع زنيكوا  روتكد هــ ــ لا نا  ــ كو . Psychiatry
ةيوخأو ةينابهرلا ، ةيوخألاو  ةيكيلوثاكلا ، تايشربألاو  ةيفق  ــ سألل ًاراشت  ــ سم ةديد  عــ

.ىرخألا تانايدلا 
ريد هروهظب يف  كلذو  ٍعساو ، ٍقاطن  ىلع  زنيكواه  روتكدلا  رضاح  دقو  - 

.ناغيشيمو مادرتونو ، نيتنجرألا ، تاعماجو  رتسنمتسو ،
ةرضاحم ىقلأو  .ارتلجنإ  دروفسكوأ يف  ىدتنمو  درافراهو ؛ ماهدروف  يتعماج  يفو 

وهو وكسيسنارف ، ناس  اينروفيلاك يف  ةعماجب  بطلا  ةيلك  ةيونسلا يف  غربسدنال 
ٌلاّعف ٌرود  هل  ناكو  ةيلودلا  ةيسامولبدلا  ةيبنجألا يف  تاموكحلل  ٌراشتسم  كلذك 

مالسلل ةريبك  ٍتاديد  لكشت  تناك  يتلاو  دمألا  ةليوطلا  تاعارصلا  لح  يف 
.يملاعلا

ًاسراف ماع 1995  زنيكواه يف  روتكدلا  حبصأ  ةيناسنإلا  هتامهاسمب  ًافارتعا  - 
ماع تسسأت يف  يتلا  سدقلا ، انحوي يف  سيدقلا  يراشتسمل  ةينيدلا  ةئيهلا  ةيوخأل 
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ٍلكشب ٌةبترمو  ًايملع  ٌةّدمتسم  باتكلا  اذه  ةدراولا يف  قئاقحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  - 
يمويلا لسلستلا  .ًايصخش  اهصُّحفت  يتلا مت  قئاقحلا  عيمج  لثم  اإف  ٍّيعوضوم ،

ناك ةركبم  ٍّنس  نم  ًءادتبا  كاردإلل  ةيلاعفنالا  تالاحلل  ةايحلا  ىدم  رمتسملا 
، ًةيادب لوألا  ءاحيإلا 

.هذه بتكلا  ةلسلس  ًاريخأ يف  ترولبت  يتلا  يتاذلا  كاردإلا  ةيلمعل  هيجوتلا  ىطعأ  مث 
نكلو ظوفلملا  ريغ  مهفلا  دوجولل ، ئجافملا  لماكلا  يعولا  رهظ  ةثلاثلا  نس  يف  - 

دق ال انأ »  » يننأب فيخملا  كاردإلاب  رشابم  ٍلكشب  ًاعوبتم  انأ ،»  » ىنعمل لماكلا 
نم ةيظحللا  ةوحصلا  هذه  تناكو  .قالطإلا  ىلع  دوجولا  ىلإ  تلخد  نوكأ 

، يعاولا كاردإلا  ىلإ  نايسنلا 
« نوكي و«ال  نوكي »  » ةيئانث تلخدو  ةيصخشلا  تاذلا  تدلو  ةظحللا  كلت  يفو 

.يتاذلا كاردإلا 
نع لاؤسلاو  دوجولا  ةقرافم  تيقب  ةركبملا ، ةقهارملاو  ةلوفطلا  ةلحرم  لالخ  - 
ًةرم قالزنالا  ةيصخشلا يف  تاذلا  أدبت  دق  .رركتم  ٍقلق  ردصم  تاذلا  ةقيقح 
 - دوجو مدع  نم  يلوألا  فوخلاو  ةميظعلا ، ةهيزنلا  ةيهلإلا  تاذلا  نمض  ىرخأ 

.رركتيس ةيمدعلا -  نم  يساسألا  فوخلا 
دتمي ًاقيرط  ًاعطاق  ٍةجارد ، ىلع  فحصلل  ٍعزومك  يلمع  ءانثأ  ماع 1939  يف  - 

ةملظملا ءاتشلا  يلايل  نم  ٍةليل  يفو  نسنوكسيو ، ةيالو  فير  ًاليم يف  رشع  ةعبسل 
ةرارحلا تطبه  ٍةديدش  ٍةيجلث  ٍةفصاع  لزنملا يف  نع  ًالايمأ  تعطق  دق  تنك  ثيح 
حايرلا تقزمو  ديلجلا ، ىلع  ةجاردلا  تقلزناو  رفصلا ، تحت  ٍةجرد  نيرشع  ىلإ  اهيف 
ديلجلاب ىطغملا  لقحلا  ىلع  اَرثعبو  دوقملا ، ةلس  ةدوجوملا يف  فحصلا  ةديدشلا 

دق يسبالم  تناكو  قاهرإلاو ، طابحإلا  ببسب  ينيع  نم  عومدلا  ترما  .جلثلاو 
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ٍةيلاع ٍةموكل  يديلجلا  حطسلا  رسكب  تمق  حيرلا  نم  بورهلل  .تبّلصتو  تدّمجت 
نع تفقوت  ام  ناعرسو  اهلخاد ، ىلإ  تفحز  ًةرفح  اهنمض  تثدحأو  جلثلا ، نم 

، فصو لك  قوفت  مالسلا  نم  ٌةلاح  تداس  مث  عتمم ، ٍءفدب  ترعشو  فاجترالا 
ٌةيادب هل  نكي  يذلا مل  دودحماللا  بحلا  دوجوو  ءوضلا  بارطضا  عم  كلذ  قفارتو 
يداملا مسجلا  ىشالتو  .يلخاد  امع يف  هزييمت  نكمملا  ريغ  نم  ناك  امك  ةيا ، الو 
حبصأو روضحلا ، ةمئادلا  ريونتلا  ةلاح  عم  يكاردإ  جامدنا  عم  هب  ةطيحملا  قطانملاو 

ناك ام  لك  وه  يهانتماللا  دوجولا  ناكو  راكفألا ، عيمج  تفقوتو  ًاتماص ، لقعلا 
.فصو وأ  ٍتقو  لك  ءارو  ام  نوكي  نأ  نكمي  ام  وأ 

يدلاو هجو  رهظ يل  مث  يتبكر ، ُّزهي  ٍصخشل  ًةأجف  تهبنت  دولخلا  كلذ  دعب  - 
عبتتسي ناك  ام  لك  عم  دسجلا  ىلإ  ةدوعلا  ٌريبك يف  ٌدّدرت  كانه  ناك  .فوهلملا 

ناك .هطيشنتو  دسجلا  ةيذغتب  حورلا  ماق  همالآو ، يدلاو  بح  ببسب  نكلو  كلذ ،
تقولا ادب يف  توملا  موهفم  نأ  نم  مغرلا  ىلع  توملا  نم  هفوخ  عم  ٌفطاعت  كانه 
.ًافيخس هسفن 

حاتملا قايسلا  دوجو  مدعل  ٍصخش  ّيأ  عم  ةيتاذلا  ةبرجتلا  هذه  شقانت  مل  - 
كلت ىوس  ةّيحورلا  براجتلا  نع  عمسن  نأ  عئاشلا  نم  نكي  مل  اهنع ، ثيدحلل 
عقاولا أدب  ةبرجتلا ، هذه  دعب  نكلو  نيسيدقلا ، ةايح  تدرو يف  يتلا  براجتلا 
اهتيمهأ ةّيديلقتلا  ةّينيدلا  ميلاعتلا  تدقفو  طقف ؛ ًاتقؤم  ودبي يل  ملاعلا  هب يف  مّلسملا 

يذلا ةيهولألا  رون  عم  ةنراقملابو  .ًادحلم  تحبصأ  ينأ  تاقرافملا  نمو  ةبسنلاب يل ،
لحت كلذبو  ًاقح ، ًاتهاب  قرشي  يديلقتلا  نيدلا  هلإ  ناك  هلك  دوجولا  ريني  ناك 

.نيدلا لحم  ةيناحورلا 
ماغلأ ةحساك  ىلع  بترتملا  ريطخلا  بجاولا  ناك  ةيناثلا ، ةيملاعلا  برحلا  لالخ  - 

، توملا نم  ًةبيرق  اهلعجي  نايحألا  نم  ٍريثك  يف 
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تهجوت برحلا  دعب  .هتقيقح  دقف  دق  توملا  نأكو  هنم ، ٌفوخ  كانه  نكي  نكلو مل 
ناكو .يسفنلا  بطلا  ةسارد  ةبغرلاو يف  لقعلا  تاديقعتب  ًاروسأم  ةّيبطلا  ةسردملا  وحن 
ٌةرظن انيلكل  ناكو  ًاضيأ ، ًادحلم  ايبمولوك  ةعماج  ذاتسألاو يف  يسفنلا  للحملا  يبردم 
عبتو يتنهمل ، ةبسنلاب  رمألا  كلذكو  ماري ، ام  ىلع  ليلحتلا  ىضم  .نيدلا  نع  ةمتاق 

.يحاجن كلذ 
مدقتلا ضارمأب  ًاباصم  تحبصأو  ةينهملا ، ةايحلا  ًارقتسم يف  نكأ  كلذ مل  عمو  - 
دودحلا تغلب  نيثالثلاو ، ةنماثلا  نس  .حاتم يف  ٍجالع  يأل  بيجتست  يتلا ال  ةلتاقلا 

يأ هرعأ  ملو  دسجلل  ًامتهم  نكأ  .توملا مل  كشو  ىلع  يننأب  تملعو  ىوصقلا 
بارتقا عمو  طونقلاو ، ديدشلا  ملألا  نم  ةلاح  تناك يف  يحور  نكلو  ٍمامتها ،
توعد كلذلو  هلإ »؟ كانه  ناك  ول  اذام   » ةركف يلقع  تعمل يف  ةريخألا ، ةظحللا 

ىلإ تملستسا  نآلا .» يتدعاسم  هنم  بُلطأ  انأف  هلإ ، كانه  ناك  اذإ  : » يتالص يف 
.نايسنلا بهايغ  تيضمو يف  ناك  ًاّيأ  هللا 

.يعلهو يتمدص  لثمت يف  ةياغلل  ٌحداف  ٌلوحت  ثدح  تظقيتسا ، امدنع 
ةيصخشلا تاذلل  ٍدوجو  مدع  عم  ًادوجوم ، ينلثمي  يذلا  صخشلا  كاذ  دعي  ملو  - 

ام يف لك  لثمت  تناك  يتلا  ةدودحملا  ريغ  ةوقلا  هذهل  يئااللا  دوجولا  الإ  انألل ، وأ 
هلاعفأو دسجلا  حبصأو  يل ،»  » ناك ام  لحم  ّلح  دق  ناك  روضحلا  اذه  .نوكلا 
ةدحولا ءاقنب  ًارونتم  ملاعلا  ناك  .روضحلل  ةيئااللا  ةدارإلاب  طقف  هيلع  ًارطيسم 

لكل يهانتماللا  لامكلاو  لامجلا  فّشكت  اهسفن يف  نع  تبرعأ  يتلا  ةيئااللا 
.ءايشألا

.ةيصخشلا ةدارإلا  دوجو  مدع  عم  نوكسلا ، اذه  رمتسا  ةايحلا  رارمتسا  عم  - 
ةيهانتماللا يف روضحلا  ةدارإ  فارشإ  تحت  هلامعأ  ءادأل  يداملا  دسجلا  فرصنا 

ٌةجاح كانه  نكت  ةلاحلا مل  كلت  .عئار يف  لكشب  ةياغلل  ةفيطللا  اهنكلو  اوق 
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ٌرّوصت كانه  نكي  ملو  ًةيهيدب ، اهلك  ةقيقحلا  تناك  ثيح  ءيش ، ّيأ  ريكفتلل يف 
قاهرإلاب يدسجلا  يبصعلا  زاهجلا  رعش  هسفن  تقولا  .ىتح يف  ٌنكمم  وأ  ٌّيرورض 

هتاراد تَمِّمُص  يتلا  ةردقلا  ريثكب  قوفت  ًةقاط  لمحي  ناك  هنأ  ول  امك  ديدشلا ،
.اهلمحتل

عفاودلا عيمج  تفتخا  دقو  ملاعلا ، ةيلاّعفب يف  لمعلا  نكمملا  نم  نكي  ملو  - 
هيلإ يعسلا  متي  ٌءيش  كانه  نكي  .قلقلاو مل  فواخملا  عيمج  عم  ًايشامت  ةيداعلا ،
.ىنعم ّيأ  لاملاو  حاجنلاو  ةرهشلل  نكي  ملو  ًايلاثم ، ناك  ٍءيش  لك  نأ  رابتعا  ىلع 
كانه نكي  نكلو مل  ةيريرسلا ، ةسرامملا  ىلإ  ةيلمعلا  ةدوعلا  ىلع  ءاقدصألا  ثحو 

.كلذب مايقلل  ّيداع  ٍعفاد  يأ 
هيلع موقت  يذلا  ساسألا  نأ  ةقيقح  كاردإ  ىلع  ةردقلا  نآلا  كانه  حبصأ  دقو  - 

نو ـ لثمي اونا  مه كـ ــ نأب سا  ــ نلا داقتعا  نمكي يف  يفطاعلا  ضرملا  لصأ  تايصخشلا :
ةيرير ـ سلا ـة  سرامملا تفنأت  ـ سا مه ، ـ سفنأب مه  ـ نظ اذ مـن  ـ كهو مايصخ ، شـ

.فاطملا ةياه  ًةمخ فـي نـ تحب ضـ ـ صأو
ضيرم يفلأ  رابتخالا  اذه  لمشو  ةدحتملا ، تايالولا  ءاحنأ  عيمج  نم  سانلا  رضح  - 

نم ٍةعومجمو  نيرخآ ، ًافظومو  ًاجلاعم  نيسمخ  نم  رثكأ  بلطت  يذلا  رمألا  يجراخ ،
فلأ كانه  ناك  .ةّيغامدلا  ةيئابرهكلاو  ثوحبلا  تاربتخمو  ًابتكم ، نيرشعو  ةسمخ 

ةيعاذإلا جماربلا  ٌروهظ يف  كانه  تناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلابو  .ًايونس  ديدج  ضيرم 
ٍلكشب ةيريرسلا  ثوحبلا  قيثوت  ماع 1973 مت  .ًاقباس يف  ركذ  امك  ةينويزفلتلاو ،

Orthomolecular يئيزجلا حيحصتلاب  يسفنلا  بطلا  باتك  نمض  ٍّيديلقت 
راثأو هتقو  نم  ٍتاونس  رشع  لبق  لمعلا  اذه  ناكو  . Psychiatry

.ةجضلا ضعب 
ناك .ىرخأ  ةرهاظ  تأدب  اهدنعو  ءطبب ، يبصعلا  زاهجلل  ةماعلا  ةلاحلا  تنَّسحت  - 
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يفو يرقفلا  دومعلا  ٍرارمتساب يف  قّفدتت  ةقاطلا  نم  ةذيذلو  ٌةولح  ٌةعومجم  كانه 
نع ةايحلا  ٍءيش يف  لك  ثدح  .ةرمتسملا  ةعتملاب  ًافّثكم  ًاساسحإ  قلخ  امم  غامدلا 

، نمازتلا قيرط 
ملاعلا هيمسي  ام  لصأ  ناكو  ًاعئاش ، ًارمأ  ةزجعملا  تناك  .مات  ٍمغانت  روطتو يف 

ةيصخشلا يل »  » نم ىقبت  ام  .ةيصخشلا  تاذلا  سيلو  روضحلا ، وه  تازجعملا 
ةقباسلا يتاذ  نم  قمعأ  مظعألا  انأ » « ـ لا .رهاوظلا  هذه  ىلع  ٍدهاش  درجم  ناك 

.ثدح ام  لك  تددح  يراكفأو 
رم ىلع  نيرخآ  ٍسانأ  قيرط  نع  اهلقن  دق مت  ًةرضاح  تناك  يتلا  تالاحلا  - 

ءامكحلاو اذوب  ميلاعت  كلذ  امب يف  ةيحورلا ، ميلاعتلا  قيقحتلا يف  ىلإ  تدأو  خيراتلا ،
اتاداغراسينو يشراهام  انامار  لثم  ًةثادح  رثكألا  نيملعملاو  وب  غناوهو  نيرينتسملا 

اتيغ .اهعون  نم  ًةديرف  نكت  براجتلا مل  هذه  نأ  دكأتلا  اذكهو مت  .جاراهم 
ةوشنلا سفن  تثدح  نايحألا  ضعب  يفو  ًالماك ، ًاساسحإ  لمع  نآلا  دافاغا 

.نييحيسملا نيسيدقلاو  انشيرك  امار  يرِس  اهنع  غلبأ  يتلا  ةّيحورلا 
.عئار ٍلكشب  ًاليمجو  ًائيضم  صاخشأو  ءايشأ  نم  ملاعلا  ام يف  ّلك  ناك  - 
.ءاو ٍنوكسب  عاعشإلا  اذه  نع  تربعو  ًةّعشم  ةيحلا  تانئاكلا  عيمج  تحبصأ 

يلخادلا بحلا  نم  ٍعفادب  ٌةزّفحم  عقاولا  اهلك يف  ةيرشبلا  نأب  حضاولا  نم  ناكو 
ريغ ماينلا  لثم  مايح  سانلا  مظعم  شيعي  .ًةلهاج  تحبصأ  ةطاسبب  اهنكلو 

اوناكو نيمئان ، اوناك  مأ  ول  امك  يلوح  نم  سانلا  ادب  .ًاقح  مه  نم  نيكردم 
.عيمجلا نوبحي  اوناك  مأكو  قدصي  ٍلكشب ال  نيليمج 

مث حابصلا ، ٍةعاس يف  ةدمل  لمأتلاب  ةداتعملا  ةسرامملا  فقو  يرورضلا  نم  ناك  - 
ٍدح ىلإ  ميعنلا  نم  ديزي  نأ  هنأش  نم  كلذ  نأل  ءاشعلا  لبق  ىرخأ  ًةرم  كلذ  راركت 
ةلتك عم  تثدح  يتلا  كلتل  ٌةلثامم  ٌةبرجت  يهو  هعم ، لماعتلا  نكمملا  نم  نكي  مل 
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كلت كرت  ٍديازتم  ٍوحن  ىلع  بعصلا  نم  حبصأو  يبص ، يأ  عم  رركتت  دق  يتلاو  جلثلا 
نم اهيف  ام  لكب  عطسي  ناك  ءايشألا  لكل  عئارلا  لامجلا  .ملاعلا  ىلإ  ةدوعلاو  ةلاحلا 

.طقف دولخلا  لامج  كانه  نوكي  حبقلا  ملاعلا  هيف  ىري  يذلا  تقولا  يفو  لامكلا ،
، كانهو انه  نيب  ام  دودحلا  عيمج  يفتختو  تاروصتلا ، لك  رمغي  يحورلا  بحلا  اذه 

.لصاوفلا نيب  ام  وأ  لبقتسملاو  رضاحلا  نيب  ام  وأ 
دعت ملو  روضحلا ، ةوق  تمن  يلخادلا ، تمصلا  تضقنا يف  يتلا  تاونسلا  لالخ  - 

« انأ « ـ لا تحبصأ  دقل  .ًةدوجوم  نكت  ةيصخشلا مل  ةدارإلا  نأل  ًةيصخش  ةايحلا 
نورعشي سانلا  ناكو  اهل ، ديرأ  امك  ترشتناو  يهانتماللا  دوجولل  ًةليسو  ةيصخشلا 
تاباجإ ىلع  لوصحلل  نوثحابلا  ىعس  .روضحلا  كلذ  ةلاه  يئانثتسا يف  ٍمالسب 
ٍتاباجإ نونقتي  عقاولا  اوناك يف  ديفيد ، لثم  ٍصخش  ّيأ  كانه  دعي  هنأ مل  امب  نكلو 

لك نمو  .ينُّصخت  يتلا  كلت  نع  ًةفلتخم  نكت  يتلاو مل  م ، ةصاخلا  ةّيهلإلا  ماذ  نم 
.هينيع ةقارشإ  نم  اهسفن  ةّيهلإلا  تاذلا  ّعشت  ٍصخش 

ضارمألا نم  ديدعلا  تفتخا  ثيح  يداعلا ، مهفلا  ءارو  ام  ٌةزجعم  تثدح  - 
دعي ملو  ّيوفع ، ٍلكشب  رصبلا  ةيوست  تمت  .تاونسل  مسجلا  اهنم  ىناع  يتلا  ةنمزملا 

.ةايحلا ةليط  ةراظنلا  ىلإ  ةجاح  كانه 
عاعشإلاب ًةأجف  يهانتماللا  بحلاو  ةعئارلا  ةفيطللا  ةقاطلا  أدبت  نايحألا ، ضعب  يف  - 

أدبت عيرسلا  قيرطلا  ىلع  ةدايقلا  درجمبو  .بئاصملا  ضعب  دهشم  وحن  بلقلا  نم 
دحأ نم  برتقت  ةرايسلا  تناك  امنيب  .ردصلا  نم  عاعشإلاب  ةعئارلا  ةقاطلا  هذه 
ترم .رودت  لازت  ةرايسلا ال  تالجع  تناكو  يئاقلت ، ٌثداح  عقو  تافطعنملا 
ىرخأ ٍةرم  يفو  .اهسفن  ءاقلت  نم  تفقوت  ةرايسلا مث  باكر  ةريبك يف  ٍةفاثكب  ةقاطلا 
لفسألا وحن  قفدتت  ةقاطلا  تأدب  ةبيرغ ، ةنيدم  عراوش  ريسأ يف  تنك  امنيب 
.تاباصع نيب  ٍلاتق  دهشم  ىلإ  تلصوو 
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.ةقاطلا تفقوت  ًاددجمو  نوكحضي ، اوأدبو  نولتاقملا  طقس 
.ةلمتحم ريغ  ٍفورظ  ٍراذنإ يف  قباس  نود  روصتلا  ٌةقيمع يف  ٌتارييغت  تثدحو  - 
روضحلا فّثكت  دناليآ  غنول  ةريزج  نامثور يف  معطم  يدرفمب يف  ماعطلا  يلوانت  ءانثأ 
روصتلا ًالصفنم يف  رهظ  دق  ناك  ٍصخش  لكو  ٍءيش  لك  رهصنا  ىتح  ًةأجف 
حضاولا نم  حبصأ  نكاسلا  تمصلا  .ةينادحولاو يف  دولخلا  ةيملاع  نمض  يداعلا 

« ثدحي  » ام كانه  سيل  هنأبو  ءايشأ »  » وأ ثادحأ »  » دوجو مدع 
ـ لا مهو  وه  امك  كاردإلل ، فييزت  درجم  يه  لبقتسملاو  رضاحلاو  يضاملا  نأل  ًايلعف 

ةرهصنملا ةدودحملا  ةبذاكلا  تاذلا  نأ  امبو  .توملاو  ةدالولل  ٌعضاخ  ةلصفنملا  انأ » »
هراكنإ نكمي  روعش ال  كانه  ناك  يقيقحلا ، اهلصأب  ةيملاعلا  ةيهلإلا  تاذلا  نمض 

دّرجم نإ  .اهلك  ةاناعملا  نم  حايترالاو  قلطملا  مالسلا  نم  ةيلصألا  ةلاحلا  ىلإ  ةدوعلاب 
، نوكلا وه  ادحأ  نأب  ءرملا  كردي  امدنع  .اهّلك  ةاناعملا  لصأ  وه  ةّيصخشلا  مهو 
نم ديزملا  كانه  نوكي  نل  اهنيح  ةيا ، امنود  دبألا  ىلإ  نوكي  ام  لك  عم  لماكلاب 

.ةاناعملا
نم ًاسأي  رثكألا  مهنم  ضعبلا  ةلاح  تناكو  ملاعلا ، نادلب  عيمج  نم  ىضرملا  ءاج  - 
ٍةبطر ٍةيطغأب  نوفوفلم  ملألا ، نم  نوولتي  نوهوشم ، .اهنم  سوؤيملا  تالاحلا  نيب 

، مدقتملا ناهذلا  جالعل  ٍلمأ  ىلع  اوءاج  ةديعبلا  تايفشتسملا  نم  لاقتنالل 
نم مهنم  ضعبلا  ناكو  .ءافشلل  ةلباقلا  ريغو  ةريطخلا  ةيلقعلا  تابارطضالاو 

رهظم تحت  ٍضيرم  لك  نكلو يف  .تاونسل  ًامكبأ  ناك  مهمظعمو  اينولاتاك ،
نوكي دق  امبر  يذلاو  لامجلاو ، بحلا  نم  قرشملا  رهوجلا  كانه  ناك  ةقاعإلا 

اذه ًايئا يف  نيبوبحم  ريغ  احبصأ  دق  األ  وأ  هنأل  ًارظن  ةيداعلا  ةيؤرلا  نع  ًابوجحم 
.ملاعلا

، ةدّيقم يهو  ىفشتسملا  ىلإ  ءامكب  ةّينولاتاك  ةأرما  راضحإ  مايألا مت  دحأ  يف  - 
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ًةيوتلم تجومت  .فوقولا  اهعسوب  نكي  ملو  ّداح  ٍّيبصع  ٍبارطضا  نم  يناعت  تناكو 
تناك .ًادّبلتم  اهرعش  ناك  .اهينيع  تصّخشو  جُّنشتلا  نم  ةبون  رثإ  ضرألا  ىلع 
.ًايبسن ًةينغ  اهتلئاع  تناك  .اهقلح  نم  ٍتاوصأب  تظفلتو  اهسبالم  لك  تقزم  دق 

نم ٍريبك  ٍددع  لبق  نم  اهتنياعم  تمت  دق  تناك  نينسلا  رم  ىلعو  ةلّصحملا  يفو 
لك ةبرجت  تمت  دقو  ملاعلا ، ءاحنأ  عيمج  نم  ةرهشلا  يوذ  نيصصختملاو  ءابطألا 
.ًايبط اهنم  ٌسوؤيم  ًةلاح  اهرابتعاو  اهنع  يلختلا  ىتح مت  اهيلع  جالعلا  لاكشأ 
اأب انكردأ  مث  هللا »؟ اي  اهعم ، لعفت  نأ  ديرت  اذام  : » ّيهفش ريغ  ٌريصق  ٌلاؤس  زرب  - 
ااذ تناك  .هجاتحت  تناك  ام  لك  اذهو  طقف ، ًةبوبحم  نوكت  نأل  ٍةجاحب  تناك 

.بحلا كلذ  رهوج  عم  ةطبترملا  ةيهلإلا  تاذلا  عمو  اهينيع  لالخ  نم  ّعشت  ةيلخادلا 
، ةيناثلا كلت  يف 
ام دعي  ملو  ًاقح ؛ يه  تناك  نم  اهسفن  ءاقلت  نم  اهكاردإ  قيرط  نع  مئتلت  تناك 

.ًامهم اهدسجل  وأ  اهلقعل  ثدح 
نيعأ ىفاعت يف  مهضعبف  .ىضرملا  نم  ىصحي  ٍددعل ال  ثدح  ام  هرهوج  اذه يف  - 

ةبسنلاب ٍةيمهأ  اذ  دعي  يريرسلا مل  يفاعتلا  ثودح  نكلو  ىفاعتي ، ضعبلاو مل  ملاعلا 
يلخادلا مالسلاو  بحلاب  مهروعش  نأل  ةيلخادلا ، ماناعم  تضقنا  دقو  ىضرملل ،

تداعأ روضحلا  ةمحر  نأب  لوقلاب  الإ  ةرهاظلا  هذه  ريسفت  نكمي  الو  .مهمالآ  ىأ 
ملاعلا زواجت  ىوتسم  دنع  ءافشلل  هضيرعت  ثيحب مت  ضيرم  لك  عقاو  ةغايص 
.ةيوهلاو نامزلا  نع  ًاديعب  انرمغي  ةيهلإلا  تاذلل  يلخادلا  مالسلا  .هرهاظمو 

دقو .هللا  نم  سيلو  طقف  انألا  نم  أشنت  ةاناعملاو  ملألا  لك  نأ  حضاولا  نم  ناك  - 
ةيلقعلا ةبقعلا  يه  هذه  تناك  .ىضرملا  ناهذأ  ىلإ  ٍتمصب  ةقيقحلا  هذه  لاصيإ  مت 
تاذلا هتبطاخ  .ةديدع  ٍتاونسل  ملكتت  يتلا مل  ىرخألا  ءامكبلا  ةينولاتكلا  ةأرملا  يف 

نم زفق  كب .» كسفن  هتلعف  ام  ىلع  هللا  مولت  تنأ  : » لقعلا لالخ  نم  ةّيهلإلا 
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تدهش يتلا  ةضرمملل  ةريبك  ٍةمدصب  بّبست  امم  ريبك  دح  ىلإ  ملكتي ، أدبو  ضرألا 
.ثداحلا

عيمجت متو  فاطملا ، ةيا  ًاينضمو يف  ٍديازتم  ٍوحن  ىلع  ًاقاهرإ  دشأ  لمعلا  حبصأو  - 
ًاحانج دّيش  دق  ناك  ىفشتسملا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةّرسألا  حتف  راظتناب  ىضرملا 

ةيناسنإلا ةاناعملا  ةهجاوم  نكمي  هنأ  نم  ٌلئاه  ٌطابحإ  كانه  ناكو  مهئاويإل ، ًايفاضإ 
بجي هنأ  ودبيو  .رحبلا  ءام  حزني  نمك  كلذو  ةرم ، ّلك  طقف يف  ٍدحاو  ضيرم  ىدل 
ةيا يذلا ال  قفدتلاو  عئاشلا  كعوتلا  بابسأ  ةجلاعمل  ىرخأ  ٌةقيرط  كانه  نوكت  نأ 

.ةيناسنإلا ةاناعملاو  ّيحورلا  ملألا  نم  هل 
يتلاو تالضعلا ،) رابتخا   ) ةيجولويزيفلا ةباجتسالا  ةسارد  ىلإ  كلذ  ىدأو  - 
ملاعلا امه  ناوكألا  نم  نينثا  نيب  بقثلا »  » وه ٍشهدم ، ٍفاشتكا  نع  ترفسأ 
نيذلا ماينلاب  ٍءيلم  ٍملاع  .داعبألا يف  نيب  ةهجاولا  وهو  حورلاو ، لقعلا  ملاعو  يداملا 

هنأب اوري  نأب  عيمجلل  حيضوتلاو  دادرتسالل  ةليسولا  ناك  انهو  مهردصم ، نم  اودقف 
ركفو ةدام  لك  رابتخا  ىلإ  كلذ  ىدأو  ىلعألا ، عقاولا  عم  لصاوتلا  نادقف  دق مت 
يبالط لبق  نم  ىعسملا  اذه  دعاس  دقو  .نهذلا  رطخي يف  نأ  نكمي  موهفمو 

: ريبكلا فاشتكالا  مث مت  ثوحبلا ، يدعاسمو 
ــل ثم ةيبل ، ــ سلا تازف  ــ حملا ًةفيع مــن  عي ضــ ــ ضاوملا عي  ــ مج حب  ــ صت امد  ـــ نع
نإ فــ ةيعانط ، ــ صالا تا  ــ ملاو

ُ
يلح ةير  ــ شحلا تاد  ــ يبملاو تنا  ــ سيرولفلا ءاو  ــ ضأ

مهيد لـم كاردإلا لـ تايوت  ـ سمب او  ــ قترا نيذ  ــ لا ةّيحور  ــ لا تا  ــ صُّصختلا بال  طــ
ٌمساحو يف ٌّمهم  ٌءيش  ّريغت  دقل  .نييداعلا  سا  ـ نلا بي  ـ صي ـا  مك فع  ـ ضلا م  ـ صي

اورثأت لب  ملاعلا ، ةمحر  تحت  اوسيل  مأ  اوكردأ  مأل  جتن  كلذ  نأ  ودبيو  .مهيعو 
ةردق ةدايزل  ريونتلا  وحن  ثيثحلا  مدقتلا  ةيلمع  رهظت  امبر  .مهلوقع  دقتعت  امب  طقف 

.ضرملا كلذ  امب يف  دوجولا ، تابُّلقت  ةمواقم  ىلع  ناسنإلا 
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ّريغ دقل  اهرُّوصت ؛ درجمب  ملاعلا  ءايشألا يف  رييغت  ىلع  ةردقلا  ةيهلإلا  تاذلا  كلتمت  - 
ةراضحلا هجو  رييغت  نكمي  .بحلا  مدع  لحم  اهيف  لح  ٍةرم  لك  ملاعلا يف  ُّبحلا 

املكو ًادج ، ٍةدّدحم  ٍةطقن  هذه يف  بحلا  ةوق  زيكرت  لالخ  نم  ريبك  ٍلكشب  هلمكأب 
، كلذ ثدحي  ناك 

.ةديدج ٍتابعشت  ىلإ  مسقني  خيراتلا  ناك 
لب بسحف ، ملاعلا  ىلإ  لصت  نأ  نكمي  ةمساحلا ال  راكفألا  هذه  نأ  نآلا  ودبيو  - 

.اهضحد نكمي  الو  حوضوب  رهظت  نأ  ًاضيأ  نكمي 
سفنلا عادخ  نكمي  هنأب  ًامئاد  تناك  ةيرشبلا  ةايحلل  ىربكلا  ةاسأملا  نأ  ودبيو 

نيب زييمتلا  ىلع  ةيرشبلا  ةردق  مدعل  ًةّيمتح  ًةجيتن  عازنلاو  فالخلا  ناك  ةلوهسب ؛
يهو ةيساسألا ، ةلضعملا  هذه  ىلع  ةباجإلا  تناك  انه  نكلو  .ةقيقحلاو  فيزلا 
نكمي يتلا ال  ريسفتلل  ًةلباق  اهلعجو  هسفن  يعولا  ةعيبط  ةغايص  ةداعإل  ٌةقيرط 
.كلذ فالخ  ىلع  لالدتسالا 

غنول لزنملاو يف  ةنيدملا  ةقش  عم  كرويوين ، ةايحلا يف  ةرداغمل  تقولا  ناح  دقل  - 
ًالماك يسفن »  » لعج يرورضلا  نم  ناك  .ًةّيمهأ  رثكأ  ٍءيش  لجأ  نم  دناليآ 
ٍةلزعنم ٍةايحب  اهلادبتساو  ءايشأ ، نم  هيف  ام  لكو  ملاعلا  كرت  كلذ  مزلتسا  دقو  ةادأك ،

.ةساردلاو لمأتلا  كلذ يف  تلت  يتلا  عبسلا  تاونسلا  تقفنأ  ثيح  ةريغص  ٍةدلب  يف 
تَزَرب فاطملا  ةيا  يفو  لومأم ، ريغ  ٍلكشب  تداع  ميعنلا  نم  ةطرفملا  تالاحلا  - 

دقف دقو  .ملاعلا  لمعت يف  كئاقب  عم  ةيهلإلا  ةرضحلا  كنوك يف  ةيفيك  ةفرعمل  ةجاحلا 
ناك تافلؤملا  ةباتكو  ثوحبلا  ءارجإ  لجأ  نم  .هرسأب  ملاعلا  ثدحي يف  ام  لقعلا 

تدعاس .لكشلا  ملاع  ىلع  زيكرتلاو  ةّيحورلا  تاسرامملا  عيمج  فقو  يرورضلا  نم 
ثادحألاو لعافلا  ةصق  ىلع  فوقولا  ىلع  زافلتلا  ةدهاشمو  ةفيحصلا  ةءارق 

.يلاحلا يعامتجالا  راوحلا  ةعيبطو  ىربكلا 
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ىلع رثؤي  يذلا  يفوصلا  ملاعلا  يه  يتلا  ةقيقحلل ، ةيئانثتسالا  ةيتاذلا  براجتلا  نإ  - 
ٍةموه ـ فم ري  غـ ــي ، عمجلا ــي  عولا نمض  ةيحورلا  ةقاطلا  لاسرإب  اهّلك  ةيرشبلا 
ءانثت ـ ساب مه  ةب لـ ـ سنلاب دود  ـ حم ـًى  نعم تاذ  يه  كلذ فـ ـ لو ةير  ـ شبلا ـة  يبلاغل

درجم نأل  يداع ، ٍدهج  لذب  ىلإ  كلذ  ىدأو  .نيرخآلا  نييحور  ـ لا نيثحا  ـ بلا ـة  يقب
تاذلا ةقيقح  فاشتكا  نكمي  .ةيهولألا  نع  ٌريبعت  هتاذ  دح  وه يف  ًاّيداع  هنوك 

لك وه  فطعلاو  ةياعرلا  عم  شيعلا  .ةيمويلا  ةايحلا  ريس  لالخ  نم  ءرملل  ةيلصألا 
ناتش .بسانملا  تقولا  اهسفن يف  نع  فشكت  ٍرومأ  نم  ىقبت  امو  يرورض ، وه  ام 

.لذتبملا ءيشلاو  هللا  نيب  ام 
ًةيمهأ رثكألا  لمعلا  ىلإ  ٌةدوع  كانه  ناك  حورلل ، ٍةليوط  ٍةّيرود  ٍةلحر  دعب  اذكهو  - 
ربكأ لوانتم  حبصيل يف  ًاليلق  برقأ  لقألا  ىلع  روضحلا  لعجل  ًةلواحم  ناك  يذلاو 

.تانئاكلا نم  ٍنكمم  ٍددع 
هلالخ نمو  هيف  يذلا  ناكملا  يه  يتلا  مالسلا  ةلاح  لقنيو  ٌتماص  روضحلا  - 

لثم هّنكلو  ةيهانتمال ، ةجردل  ٌفيطل  وه  .هتبرجتو  هدوجو  ٍءيش  لكل  نوكي 
نم ٍنكاس  ىوتسم  دنع  يحورلا  حرفلا  ثدحي  .هُّلك  فوخلا  يفتخي  هعم  .روخصلا 

ٍفُّوخت يأ  كانه  سيلف  فقوتي  تقولا  رابتخا  نأ  امبو  .اهريسفت  نكمي  يتلا ال  ةوشنلا 
دوجو مدع  عمو  .ًادبأ  ٌرضاحو  هل  ةيا  حرفلا ال  ردصم  .بُّقرت  وأ  ملأ  الو  مدن  وأ 
ءيشب مايقلل  ةجاح  الو  .ةبغر  وأ  ًىسأ  وأ  ٌةراسخ  كانه  نوكي  نل  ةيا  وأ  ٍةيادب 
.ًاماتو اّيلاثم  قبسم  ٍلكشب  نوكي  ٍءيش  لكف 
ةهجو نم  ةعنطصم  ءايشأ  درجم  يهف  لكاشملا ، عيمج  يفتخت  تقولا  فقوتي  امدنع  - 

وأ مسجلا  عم  ةقباطملا  نم  ديزملا  دجوي  روضحلا ال  دوسي  امدنع  .كاردإلا  رظن 
ّيقنلا كاردإلا  ّعشيو  ًاضيأ ، انأ »  » ريكفتلا يفتخي  ًاتماص  لقعلا  ودغي  امدنع  .لقعلا 
ءوضلا ءاقلإل 
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نيملاعلا لك  ءارو  ًامئاد ، نوكي  فوس  امو  هلاح  هيلع  ناك  امو  ءرملا  نوكي  ام  ىلع 
.ةيا وأ  ةيادب  نود  نم  يلاتلابو  تقولا ، رورم  دعب  ناوكألا ، عيمجو 

«، كاردإلا نم  ةلاحلا  هذه  ىلإ  لصي  نأ  ءرملل  نكمي  فيك  : » سانلا لءاستي  - 
لوصولا ةبغرلا يف  تناك  الوأ  .ًادج  ٌةطيسب  األ  تاوطخلا  عبتي  مهنم  ًاليلق  نكلو 
فطعلاو مئادلا  نارفغلا  عم  لمعلل  طابضنالا  أدب  .ةفّثكم مث  ةلاحلا  كلت  ىلإ 

امب يف ءيش ، لك  هاجت  ًاميحر  نوكي  نأ  ءرملا  ىلع  بجي  .ءانثتسا  نود  فطللاو ،
لزانتلا ًاتقؤم يف  تابغرلا  قيلعتل  دادعتسالا  كلذ  دعب  ءاجو  .راكفألاو  تاذلا  كلذ 

وأ رعاشملا  وأ  ركفلا  لك  ميلست  عم  .ةظحل  لك  ةيصخشلا يف  ةدارإلا  ميلستو 
ىلع لمعي  ةيادبلا  .َيجيردت يف  ٍلكشب  اتماص  لقعلا  حبصي  رثآملا هللا ، وأ  تابغرلا 
ءرملا ىلختي  امدنع  .ميهافملاو  راكفألا  كلذ  يليو  اهلمكأب ، ٍتارقفو  ٍصصق  قالطإ 

حبصتو باهسإلا  اذه  لثم  ىلإ  لصت  نل  اإف  راكفألا ، هذه  كالتما  ةبغرلا يف  نع 
يتلا ةقاطلا  دامخإ  نكمملا  نم  ناك  هنإف  ًاريخأو  .طقف  اهفصن  اهتغايص  درجمب  ًةرثعبم 

.ًةركف حبصت  نأ  لبق  اهسفن  ةركفلا  ءارو  فقت 
ةظحلب ىتح  حامسلا  مدع  عم  زيكرتلل ، اهيف  ةداوه  يتلا ال  تابثلاو  تابثلا  ةمهم  - 

ودبي يف كلذ  ناك  .ةّيدايتعالا  ةطشنألاب  مايقلا  ءانثأ  لصاوتت  لمأتلا ، نع  ٍءاهتلا 
بّلطتيو ًاّيئاقلتو  ًاداتعم  حبصأ  تقولا ، رورم  عم  نكلو  ةبوعصلا ، ةياغ  ةيادبلا يف 

رداغي ًاخوراص  هبشت  ةيلمعلا  .ًاريسي  حبصأ  ًاريخأو  دهجلا ، نم  ليلقلاو  ليلقلا 
عم ّلقأف  ّلقأ  ةوقلا  هذهل  هتجاح  ودغت  مث  ةلئاه ، ٍةّوقل  ةيادبلا  جاتحي يف  وهف  ضرألا ،
هعفد ريثأت  تحت  ءاضفلا  نمض  كرحتي  هنإف  ًاريخأو  ةيضرألا ، ةيبذاجلا  لا  هترداغم 

.صاخلا
سبل كانه ال  روضحلا  ناكو  كاردإلا  ٌلّوحت يف  ثدح  ٍراذنإ  قباس  نودو  ًةأجف  - 

، سفنلا توم  دنع  فوخلا  نم  تاظحل  عضب  كانه  تناك  .ءيش  لكب  ٌطيحمو  هيف ،
ًالهذم قارتخالا  اذه  ناكو  .ةبهرلا  نم  ًةضمو  دوجولا  ةّيمتح  تمهلتسا  نمو مث 
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متو .ةيداعلا  ةربخلا  ٌريظن يف  هل  سيل  هنأ  ثيح  هقبس ، ٍءيش  يأ  نم  ًةفاثك  رثكأو 
اذه همدقي  يذلا  معدلا  نودبو  .روضحلا  عم  قفارتملا  بحلاب  ةفينعلا  ةمدصلا  يقلت 

.ءرملا ةدابإ  نكمملا  نم  ناك  هتيامحو  بحلا 
اهتفاخإ نإف  اهدوجوب  كّسمتت  انألا  نأ  رابتعا  ىلع  بعرلا  نم  ٌةظحل  كلذ  عبتو  - 
تاذلاب اهنع  ضاعتسُي  ناك  تومت  تناك  امدنع  كلذ  نم  ًالدبو  ًةيمدع ، نوكتس 
ًاحضاوو ًافورعم  ٍءيش  لك  هيف  نوكي  يذلا  لكلا  اهلك ، ةّيعقاولا  اأ  ىلع  ةّيهلإلا 

وه ءرملا  نأب  كاردإلا  ءاج  عضومتلا  مدع  عم  .صاخلا  هرهوج  نع  يلاثملا  ريبعتلا  يف 
لك قاطن  ءارو  لماكلاو ، لماشلا  وه  دحاولا  .نوكي  نأ  نكمي  وأ  ناك  ام  لك 

.اهسفن ال ةيناسنإلا  قاطن  جراخ  ىتحو  ةثونألاو ، ةروكذلا  قاطن  ءارو  تايوهلا ،
.توملاو ةاناعملا  نم  فوخلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم  ءرملا  جاتحي 

يعولا نم  ةنيعم  ٍتايوتسم  دنع  .يدام  ريغ  ةطقنلا  هذه  نم  مسجلل  ثدحي  ام  - 
.ًايئاقلت يفتخت  وأ  ىفشت  مسجلا  ضارمأو  يحورلا ،
عقوتملا هجهنم  ذفني  مسجلا  .ةلص  ةيلاتلا  تارابتعالل  سيل  ةقلطملا  ةلاحلا  نكلو يف 
رهظي .ءرملا  ا  رثأتي  الو  اهل  ةّيمهأ  ٌةلأسم ال  اإ  .ءاج  ثيح  نم  ٍذئدنع  دوعيل 

لثم رخآ  ٍءيشك  « me «، » انأ  » هنوك نم  ًالدب  « it «، » اذه  » هنأ ىلع  دسجلا 
درفلا هنأ  ول  امك  دسجلا  نوربتعي  اولازال  سانلا  نأ  ًايلزه  ودبي  دق  .ةفرغ  ٍثاثأ يف 

.نيكردملا ريغل  كاردإلا  نم  ةلاحلا  هذه  حرشل  ٌةليسو  دجوت  نكلو ال  تنأ ،» »
فيكتلا عم  لماعتلل  ةّيهلإلا  ةيانعلا  كرتيو  هلمع  يضمي يف  نأ  ءرملل  لضفألا  نمف 
ةبوعصلا ةياغ  نوكيس يف  ميعنلا  ىلإ  ءرملا  لصي  امدنعف  كلذ  عمو  .يعامتجالا 

نم نوتأي  سانلاو  ًارهبم ، ملاعلا  نوكي  دق  .ةميظعلا  ةوشنلا  نم  ةلاحلا  هذه  ءافخإ 
نيب بذاجتلا  ثدحي  دق  .ةبحصلا  ةلاه  اولخديل يف  بوصو  ٍبدح  لك  نمو  ديعب 

ةياغلل نيميقسلا  صاخشألا  نوكي  دق  امك  ًايحور ، نييلوضفلاو  ةيناحورلل  نيعاسلا 
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مهل بذاجلا  سيطانغملا  حبصي  نأ  ءرملل  نكمي  .تازجعملا  نع  نوثحبي  نم  مه 
عم ةلاحلا  هذه  ةكراشمل  ةطقنلا  هذه  دنع  ٌةبغر  كانه  نوكت  ًةداع  .مهل  حرفلا  ردصمو 

.عيمجلا حلاصل  اهمادختساو  نيرخآلا 
نم ٌتاظحل  ًاضيأ  كانهف  ًامامت ، ًةتباث  تسيل  طرشلا  اذه  قفارت  يتلا  ةوشنلا  - 
نود ًةأجف  فقوتتو  ةلاحلا  بلقتت  امدنع  عقت  ًةّدح  رثكألا  ةلاحلاو  .ميظعلا  باذعلا 

نم ءرملا  فوخو  ديدشلا  سأيلا  نم  ٍتارتف  بلجت  تاقوألا  هذه  .حضاو  ٍببس  يأ 
زواجتو ًةقاش ، قيرطلا  لعجت  تاطقسلا  هذه  .روضحلا  لبق  نم  هنع  يلختلا  متي  نأ 

بجي ءرملا  نأ  ةياهنلا  حضاولا يف  نم  حبصيو  .ةريبك  ًةدارإ  بلطتي  تاساكتنالا  هذه 
دب ٍذئدنعو ال  ميعنلا .» رادحنا   » نم رارمتساب  يناعي  الئل  ىوتسملا  اذه  زواجتي  نأ 
زواجت ةلثمتملا يف  ةقاشلا  ةمهملا  ىلع  ءرملا  لخدي  امدنع  ةوشنلا  قلأت  نع  يلختلا  نم 
.اهنع ةجتانلا  تاعارصلا  بذاجتو  تاضراعملا  لك  ءارو  ءرملا  حبصي  ىتح  ةيجاودزالا 

ـ لل ةّيديدحلا  لسالسلا  نع  ةداعسب  يلختلا  يه  ةيساسألا  ةلأسملا  نأ  امب  نكلو 
روعشلا متيو  .ةوشنلا  حرفلل  ةيبهذلا  لسالسلا  نع  يلختلا  ًامامت  وه  كلذف  انأ ،» »

ليثم يذلا ال  فوخلا  نم  ديدج  ًىوتسم  أشنيل  هللا ، نع  ىلختي  ءرملا  نأ  ول  امك 
.هل

.ةقلطملا ةدحولا  نم  يئاهنلا  بعرلا  وه  اذه 
ًارارم هنع  عجارتلا  متي  ناكو  ًالئاه ، دوجولا  مدع  نم  فوخلا  ناك  انألل  ةبسنلاب  - 
حورلل ةملظملا  يلايللاو  ةاناعملا  نم  ضرغلا  حبصأ  .ًابيرق مث  همهف  ودبي  امدنع 

ديدشلا دهجلا  لذب  ىلع  ءرملا  ُّثحت  ةداحلا  اهمالآ  نأ  ةجردل  قاطت  اإ ال  .ًاحضاو 
لمتحي ميحجلاو ال  ءامسلا  نيب  بذبذتلا  حبصي  امدنع  .اهيلع  بلغتلل  بولطملا 
ًاريخأ ءرملا  لقني  دق  اذه  لعف  نأ  درجمب  .هسفن  دوجولا  ةبغرلاب يف  ميلستلا  بجي  هنإف 

اذه .دوجولا  مدع  وأ  دوجولا  ءارو  ام  مدعلا ، لباقم  دوجولا  ةيجاودزا  ءارو  ام  ىلإ 
ثيح ةيئاهنلا ، لُّوحتلا  ةطقن  ًةبوعص ، رثكألا  ةلحرملا  وه  يلخادلا  لمعلل  جيوتتلا 
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عجارت كانه  سيلو  .ٌّيئا  انه  ءرملا  هزواجتي  يذلا  دوجولا  مهو  نأ  ًامامت  ءرملا  كردي 
رثكألا رايخلا  ودبي  ريخألا  زجاحلا  لعجي  اذه  ةعجرلا  مدع  حبشو  ةوطخلا ، هذه  نع 

.عيمجلل ًاعيورت 
ةديحولا ةيجاودزالل  ءانفلا  تاذلل ، يئاهنلا  فشكلا  هذه  يف  عقاولا ، نكلو يف  - 

مدع عم  ةينوكلا ، ةيهولألا  ايتاذ يف  بوذي  دوجولا  مدعو  دوجولا  سناجتل  ةيقبتملا 
.هللا لبق  نم  اهذاختا  متي  ٍذئنيح  ةريخألا  ةوطخلا  .هرايتخا  متيل  ّيدرف  ٍيعو  كرت 
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