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لقد ظلتدإظكـاددد لحدظد  لد ظالدبيظاي اددصظردصظالديدالظالبقدد اظال د ل ظتمظال    د  ظظد  دد ظ   

ظكحددد لظالح محددد بظاليددد  دظقدددعظى ددددظالقددد دظلتدددمظقلددد للظالد  لددد ظل  ددد ل ظاليدددا ظال ددد  اظ
اندلددد  ظظ–ظال لددد  ظاإليقددد لصظنظال لددد لدظلتدددإظلددد لظالبقدددد  ظليدددعظحقددد ظالديدددبح كذظكمالب ددد ا ظ

مرد ظقد ظدداار ظلد ل  ظقدعظال اا د  بظ ظحدحعظالد لدإظق  لبددظرداال ظالد د ل ظ-اليابظق ح لي ظ
ظالبق يدظتمظالب لظالحلح ظقعظال قاالبظالدبظح يد.

ظ
لد ظقبحد ظظ الدبظح يددظمال اد يح ظال ب ةحددظمرصظ دا ظاإلل د بظلد ل الظال   رحددظمالديدالاب  ظ ظ

قدددعظظاليدددادصظلبلدددقحد  ظالد  قددد ظقدددّظقت ددد   ابظالدددبيظاي ادددصظل داددد ظلتدددمظق ح ليددددظالديدددبح 
ددت  ظالد  لدد ظللددبعظالد دد لعظاددحعظال دد  ظمالب دد   قدد ظن دداظظاددحعظخاددابظاليددابظمى  لددد  ظخدد سظلت

لددددظالدددبيظل ددد ظي   تددد ظتمظ ااى ددددظالديدددالظل لديدددالظتمظال  حتددددظل ل  حتددددظتمظقق يان ددد بظلددد ظل
البيظل  ظلد ق   ظقعظلبعظتىب لص ظل بد لظلدعظق  لبددظخيا دح بظالدبيظاي ادصظماالحداد بظ

ظكلح .ظ
 

ــ مإذاظقدد ظان حابدد ظ ددا ظ ـــ ا نثر  دحدد  ظظر ددصظلان دد ظ دداد ظخ رددد ظ رددصظال ددد لدظال دد  يدظقصي
لاان د ظلدد ي ةظدب بدصظظ ل ا ظال   ظرصظد ا بد ظال  يدصظالةد ل ظالذاظل ظدد  ت ظا غدظالقيح ةظتم

لتددمظإظكخعدد لظالتقدددظمااالدد ي ظمتلدد لح   ظل دحت دد بظى لدد ة ظل حدد ظتن دد ظد حدد ظقددعظى لدد  ظرددصظ
د ا ب ظال  يصظق بمظال   ظل لذاب.ظراصظد ا ب ظال  يصظح ظر   ظاحعظالب  ظمال   :ظال د  ظيداظ

ئد ظكنظال د  ظيداظمل د ظالد  يداظالق ظظغح .ظرعظال حإ ظتاظالبظ .ظياظق د  ظل لد  لهظـاد ظال
د  بـي  نثصـ و لنثوتـ و   ـ    نثفصـ مظلد ظيادعظكالظد  حد اظقدحدد ر ظلدعظالا بظال داومنظال قا 

ضظالختحتددص ظالظي ددا ظمظناحدد  ظادحعظال دد  ظمال د ظظ .ظحددحع……بــي  نثرــا  لنثر ــ  مف رقــ  نــ يي 



  يقدد، 1 ظادد ظل  د ظال دد  ظالةدد ل ظلتدد ظ.ظ قصــي ا نثر ـ   ددظقةدد سظردصظالددد ابظال  يدصظل  دد ظ
اا دا  ظظنثقصـي ا نثد دـ التمظق قحظالد  لعظمالد  ك ظاحعظال   ظمالب  ظرصظقق ا ظأدلنيس 

ظر د ظالد د  ا الددصظددد امظالد دد ل ظمدد ردمظاالنقد  ظال بد دصظمدد  اظنثكليـ  دةتصظل ي ظقد لاسظ
لدد لىحظملم هظلد لظظنثكليـ ابايد ظلدةد موظال د  يدظالا لدحاحد ظذلدلظتنظا دح  ظظرع  كان  ظ

مياظي ددحظحعدالهظقدعظق ى حد بظق  رحددظـددمظ ظظرد لاتصظمالادانصظظلبد لظكلدمظديدالظدلنيس أ
لتا د ظلدعظالاحد ةظالا قبددظظ2نثض لرا نثب طري اا ا ظال  ادظالةاي يدظتمظهيغ  ق  لصظل لظ

 . 3نثركونيي  نث لس ال  وقدظلتقدظل لظظلنث نبط  نثد ما ملا ظاالخد فظ 
 

لتاتحدظقعظى دظلان  ظدا حا ظلتقيدح ةظالة لد ةظددد اخ ظ د ب  ظظط ح ظأدلنيسيق بظ ملتح    
ظي دددد لظكلدددمظالب ددددااظمال ن ددددااظقددددعظى دددددظ دددد اقد  ظتمظقة ددد ظالدا ي دددد بظال ب ئحدددددظملدددد ئ ظقدددد 

اظميددذهظال باطدددظن عددإظا دد ظال دد  يدظال بايدددظلددصظ ق مند دد ظقددعظححدد ظنلدد ظايابحدددظالدددصظدةتحدد 
اا دا  ظماا ددظق ابددظد  ل د ظلدح ملةظالد ميدد ظظدبد دصظكلدمظال  د  ابظالعد بحدظلد د ك ظاينظ دد

ـــيسلادددد ا ةظالخحددد  ظاي ادددصظ ظميدددذاظقددد ظ لددد ظ لدددصظإي ددد ضظلتدددمظ ددد ملةظالد  قددد ظقدددّظظأدلن
البظددد يدظر دداظلبدقدد ظقددعظققالدددظرلالن بــ رو القيددح ةظالة لدد ةظلددبيظميبدد ظنتاحدد ظلد ددّظخحدددداابظ

الدددبيظ ظذلدددلظتنظقدددعظخيددد ئيظظاي  ظكلدددمظققدددددالدظالادددددد لدظمقدددعظققددددالدظالاد لددددظكلدددمظققدددددالد
ال  دد يدظال  ل دظـم د يدظت منحسظل بظالد لدلظل لقد نانظالا لدحاصظلـىبددد دظاي احددظمالد لاةظ

دق دددد ظل لايدددد ظتمظظكلددددمظدةدددد موظطدددد  ظتللددددحاظمق دددد  وظالا لددددحاحدظالق ي دددددظمالة لدددد ةظالدددددصظال
ظأحمــ  د  ــ ال  حدد ظيددذاظالددد لذظالددذاظيق قدد ظيدد دصظ، 4الد ةددحعظاددحعظايىبدد دظال خدتادددظلددـ   

حاسظقل لدظالالصظل لبيظال   اظالذاظدب دظل ظالقيح ةظالة ل ةظندحةدظلاند ظلبحدااظلتدمظ
داد وظردصظرلقدظقدة  ةظد  د ظلتدمظخد  ظق د  ابظدتدلظالا ااحددظالة  لحددظلب ححددظالتقددظايملدمظ

ةظال ق اددد ظظلقددددظ  نحددددظد ادددعظقدددعظتحقحددددظد ددد  ظالقددد ا ابظلدددبيظقادددددا ظيلددد  ظردددصظكندددد ذظالاةددد  
ددد د عظلتلددبعظال لدد  ظايدد ظد ح ددددظظمالق الدددظمالق دداضظرددصظـددا ظى لدد ظمرددصظا غدددظتخدد لظال

ردصظظأدلنيس ظملتح ظل  ظلل ظالد   ظلتبيظال   اظلتقيح ةظالة ل ةظلد لظظ5الخح  ظال   اظ
 ددحقدظالد دد ك ظالقدد ئ ظاددحعظال دد  ظمالب دد ظخدد فظذلددلظالدب ددحتظالددذاظل لددد ظق دد  ابظالة  لحدددظ

صظردددصظ دددا ظيدددذاظالحددد  ظلتدددمظدا دددح ظط قحددددظيدددذاظالد ددد ك ظت بددد  ظا ا دددد ظالا لدددحاحد ظرحددد د
 ظراددصظديددالهظ ظإظيبدد وظـددا ظماحدد ظرددصظالقيدد ئ ظظنثقصــي ا نثد دــ ال اا ددا بظالد دد  ظل ددا ظ



 ظظن ــ ن أل لننـ  أل ن ـ ن ل لننـ   ـ   نالق ي دظلت   ظاحب  ظلاد ظايدح ةظى لد ةظـدات  ظالخد ض 
تددوظملحدد ظـدد  ي ظل حدد اظ.ظر دداظلدبدد مسظق  ردددظايىدد ا ظرددصظردد نظك لاكدد ظرددصظالقيددح ةظالة لدد ةظلدح

 ظ6قددد  ةظالقيدددح ة ظمل اددد بظيدددذهظايىدددد ا ظا  عددد  ظاددد  دظمائد ر ددد ظرح ددد ظاحب ددد  ظممحددد د  .ظ 
ردددصظتناالحددددظقدا لددددظد خدددذظالتقددددظال ددد  يدظظ نيدددوظيدددذاظالد ددد  ظالدددذاظدةتحددددظالقيدددح ةظالة لددد ة

لتب د ظماي داابظظ ظرصظلل ظكقا نحددظالدد اخ لدل ظظ قب حا ظح ل  ظرصظح ا دظالقيح ةظالة ل ة
ا دددار بظظلميدددصظددددبقدظمادددّظالدتقدددصظظ ال ةحبددددظمددددااد ظال د اىدددّظردددصظالددددق ا ظق لددد د ظال  نحدددد

ظظ.االحد  سظال   اظ بظقد يظميااطع
ظ
ىد ا ظالدةد م ظظ الدتقصظميصظدا ا ظلل ظاالحدداا ظ ظرصقعظيب ظت  إظالق ا ةظد   ظالدح  ظظ

د د  ددد ظقدددعظتـدددا سظن  يددددظددددد ام ظادددحعظاللددد  اظايلدددحالاظل ى ائحددددظظدالخادددصظلـابحددددظال ددد  ي
ال ا ئصظالد قتصظالاتلاص ظالاى انصظاليدارص ظميدذاظال ة دالظدلد  ظلد ظالاد لددظال د  يدظلددذلصظ

ل ددد ظظحعدددالهظردددصظيح ددددظـدددا ابظدةتح ددد ظالتقددددظظقدددعظى ددددظالا ددد ظايمسظلد ددد ك ظال ددد  ظمالب ددد 
ظخدد افظرددصظالددد ل  ظاليددابظالد دددصظلتلددح  ظالددد مالصك دد ردظكلددمظاالنظ ادلدد  ظاليددابظمرددداله

ظرد د حدظقعظ ااددظالا بظالح  صظ ظل  ظييحتحظلتح ظل ل حدادظاليادص.
إظملد لددحسظيددذاظالبددالظقددعظالاد لدددظرددصظال بدد ط ظال دد ةظالادد ظقددعظاال ددح ابظل ل دد م ظمال اائدد ظ

ظقعظح لدظال ب ئظمد  اد ظقلدح د ظت بد  ظل ظددظالادحدظالادد اصظ اإلاد الصظ.ظمانح اد ظالدصظد   
قاددد نظالاد لددددظالة لددد ةظتنظدلدددد خ ظال ددد  ظمالددداونظمالب ددد ظمالقيددددد ظمال تددد ظ قدددعظذلدددلظييددد حظل

ظ7الددوظمدة   دد ظد ددإظلددق ظماحدد ظ ظظ…الا دد صظمال حددد رح يقصظمالاتلددادظمايلددحالةظماللح لدددظ
 ظرددصظاالنح دد دظمالد ةددحعظلت دد م ظمالااا ددر دد ظظميددذهظالاحدد ةظال د اختدددظددد  ظقددعظلقدددظد دد لد

ردصظالاد لد بظال د  يدظظل  ا ددظالب د ظال    تدكد لدظقا غدظقعظنحدظالقي ظتمظااللد   ظرصظااال ظ
الق يحدددظتمظلغ دددظقب دد ظرددصظدقدد ي ظالب دد ظلتددمظحلدد  ظال دد  ظد  يحدد ظل دد ظدب دد هظح ا دددظالاد لدددظ ظ

ظحددحعظملدد أدلنــيس لبدد ظقب دد ظتنظالاد لدددظلدد لب  ظيددصظ ددتوظالددد اخ ظ ظميددذاظالددذاظالداددإظكلحدد ظ
 ظمالدددصظلددذيوظت دد  ا  ظإظتنظقةددد  ظالاد لدددظلدد لب  ظظظلهـــا نثكرــكي  نثر ــ   يددذهظاإلـددا لحدظادددظ ظ

قددعظححدد ظتن دد ظدخدتدد ظقددّظالاد لدددظالاونحدددظالق ي دددظ ظمددد دت ظمدد   دد ظقددّظالاد لدددظالب  يدددظرددصظ
ظالق  ظ ظ خاسظرصظال  ا دظ.ظمي  لغظل ع  ظرح لظتنظقة  ظالاد لدظل لاونظدقتح ظماد ب ظمقةد  
الاد لدددظلددد لب  ظدة لددد ظمحدددد ا د.ظميدددذاظالقددداسظيدداظالاىددد ظال ق اددد ظلتقددداسظالدقتحددد اظكنظالددداونظيدددا ظ



مح هظال  دد  ظمالب د ظتيد ظلد نظنقدحدظال د  .ظكنظيد ال ظل لد منظلتدمظىلد ظال د   ظاد ظل دات ظ
ي دد  ظلد لب   ظكنظالدددخ ابظظميداظلدذللظالظ يحــ د بــ ث نن  نثرـا  الالداونصظتمظالب د ا.ظغحدد ظتنظ

 ال دد  .ظمن دد فظي قدد ظل دد ظذاددد ظال دد  يدظمالظالدداونص ظل  دد ظالدددخ ابظال ددا ظالب دد اظالال ددا ظ
لدذاظادخدذبظظ 8.ظ ظ ي ـ  كك بـ  بـ ثر   ال شـا  ظلذللظن د فظالحدابظظشا   ي   ب ث نن الظكك ب 

قدددعظتح  يددددظايخدددذظظلدددصظد ددد  ظظ،أدلنـــيسالاد لددددظ دددحقدظالة دددّظالاتدددصظمق حدددمظال ددد الحدظلددد لظ
ظ منظغحدد هظتمظااللد دد نظكلددمظقدد ظي تحدد ظلدد ظقددعظال دد  ظتمظاليددابظقددعظى دددظادلدد  ظظلدد لةبس

الدقد ل ظادحعظال د  ظمالب د ظالداددإظكلح د ظظقعظق  لح ظظقل قدظ ظلادانظتنظقلد لدظالد د ل ظتمظالب  
انح ا ظقعظتل افظلببحدظظد   بظاحعظالاد لدظماإللق   ظححد ظإالب  اي ادصظظنثركوني  نث ل ي 

ــ الددد   ظ ائ دد ظميدالددّظ ــ   الدقتحدد و ممكر مختدد ظتـددا الظلدد ظياددعظديددالي ظل  دد سظلددعظظنثمكك
ظParleé لق ظل نظالقي ظقدعظال د  ظ ظ ائ د ظ ظتنظيادانظقتقدمظظ–مرصظال ق ا ظظ–كط لظيذاظالدقتح ظ

مقدددعظيبددد ظلددد مظخددد لذظال خحاطددددظ ظمالاددددد  ظ ظاحب ددد ظنةددد ظق ظددد ظايـدددا سظماينددداالظالب  يددددظ
مرصظلد ظيدذاظالدقتحد ظقدعظالد د ل ظظ9التقدظال ادايد.ظ ظق  ملدظلتح ظلعظالا بظمل  ظتلتا ظي ح 

 ظقدددعظخ لددد ظادددحعظال لدددد ّظمالقددد لوظميدددحعظاند دددإظال دددا نحدظال ملدددحدظكلدددمظظدبعدددح ظ خددد ظد ح ددد
تر ويدددد ظالد حددددحعظإللقدددد  ظمالاد لدددددظلتب  ظااليددددابظمال  قدددددظال ادايدددددظححدددد ظالدددداونظلت دددد  ظل  لدددد ظ

ظ.ال الابظل  قد
ظ

 ظمحددداسظقلددد لدظالدا يددد ظادددحعظنظددد قصظالتقددددظال ددد  يدظملقددددظال  خدددذظقدددعظالحددد  ظم ددد عظيدددذاظظظ
 –ميخ  ددظلد لنثرـكونيي  نثـ لس لت د  ظلدقد طّظقدّظديدالابظأدلنـيس الب   ظيا  ظديدالظ

ــ ل  ـ  ظ…حدداسظقا ددابظال دد   ظذلددلظتنظإظاليددحقدظالدددصظدبدددوظلددعظيددذاظال ا ددابظبــ ر س نيبرب
 ظمالدبظ ظلدالظتي حددظ  نايدد ظنظد اظياانظلتق رحدد ظماي داابظمانح ا ظقعظمى دظالبظ ظيذه ظال

 ظحداسظردعظـد  ظثك مـ  شيفكـك مرصظققد سظظ………د خ ظرصظنظ ق ظظد ح ظال    ظمالظين  ظال
.ظرادددصظيدددذاظ…دا ددداإظ ددد ملةظاالندقددد سظقدددعظقةددد سظالددداونظكلدددمظقةددد سظالتقددددظظ…ظب شـــكي لبددد ظ

لدددّظلح ددد  ظاإليقددد ل ظينظقا دددابظاإليقددد لظادظال قددد سظمادددّظدةددد موظالد ددد لضظالقددد ي ظادددحعظالددداونظم
ميادذاظيقد مظقا دابظال د  ظذادد ظقا دابظخحد  ظندالص ظدلد ي ظظ…لتلتدظقعظال ب   ظالتل نحدظ

يلددد تلظرددصظق ق دد ظايملددم ظادد ظظ.ظكنظىدداي ظال دد  ظال…كدد ظلب  دد هظرددصظخ  ددحد ظال دد  يدظ
ي حشظلذلل ظااالحدظال  قحظال  نايدظي د هظاليددادص.ظرد لمظىداالظالداون ظيبد وظاإليقد لظالدذاظ



دتددددد بظكالظا ددددذهظال  قددددحظال  نايددددد.ظظلظا ادددد ظلت   لبددددد.ظماندددد ظي اددددعظلد لدددددظتـدددد  لظاليددددا ظلددددذل
ــ نن.  ـــ    حكــي مــظ يــ   نثمح   ــ  يلــي نث  ظ اخدد ظيددذاظ10ظ  ثبطـــ   يمكــ  أن دبقــي شا

 ظمادّظالدةد موظلتااا د ظمق د ل ظالد د لضظادحعظال د  ظلد د  ظظنثركونيي  نث لسالد اي ظل لظ
ظ قحظايىب لحدظمدبقدظل ظمل ظلب تظالخح  ظاي اصظ.مالب   ظحح ظالتقدظد حدظال 

ظ
رددصظ ددحقدظيددذاظظث تمــ ن كنظيددذاظالديددالظالدبظحدد اظلد دد ك ظال دد  ظمالب دد ظلدد  ظلدد لظلددالاظظظظ

لد ظ دد ظرددصظ ددا ظظرددصظديددالهظميدداظلبدد رصظال دد   ظمظالب دداظالددذاظلددت ظذلددد ه ظذلددلظتنظالب دد 
ال دد م ظالا  ددتدظاددحعظظح ظكلددمظق عددتدالق لدد ةظالدددصظان بددمظلتح دد  ظل حدد ظإظلدددححظلبدد ظالبظدد ظىدد ل

نثرــا   ظلددب تظثألشــك ا نبدبيــ  نثمح  يــ ظنثدم ثيــ  ال دد  ظمالب دد  ظملددذاظكلددمظق دداتدظالح ح ددد
البظ ظكلدمظال د  ظمالب د ظاا دا   ظابد  لعظقلددقتحع ظظمال ا لادظالدصظد  وظالاعاسظيانثحـ ، 

 ل  ادددظال د   لدددظاحب  دد  ظالااحدد ظق دد مسظلددعظااخدد ظد  قدد  ظي اددعظد ححب  دد ظقددعظغحدد ظايخددذظل
ق ددد ظيدددذاظالحددد  ظظ–رح دددحعظال ددد  ظاا دددا ظالاددد بظال ددداومنظال دددبظ ظمالب ددد ظيددداظالادددد بظال ددد  اظ

كلددمظالددد  لدظد  لد ظيدد دحعظالظدد ي دحع ظذلددلظال ددح اقب ظل ـددا سظظ–قددعظغحدد ظال دااددّظظ–لد  اظ
 ظتقدددد ظربحددددظاحبحدددددظاحب  دددد ظربعددددح ظكلددددمظالدددددخ ضظتنظللددد ظحدددد م ظق حبدددددظاددددحعظال دددد  ظمالب دددد

صظيددددذاظالديددددالظقا اقدددد ظدبظح يدددد ظلبلددددقحدظايـددددا سظاي احددددد ظ ظيةت دددد11يلددددد ح ظلتددددمظال  دددداب. 
قدعظى ددظالة  لحددظالددصظلد  ت د ظمال اا دا بظظ اا دا ظالةدبسظايك د ظنلدقحدظ ل د  اميخ  ددظ

 دد اقدظال دحت دد بظالدددصظدت ح دد ظالتقدددظال دد  يدظظ ظخ  دددظقددعظى دددتابحددد ظد  ل دد ال  ح ليدددظالدددصظ
ظدظايموانظمايابحدظالق تحد.ل  ح لي

ظ
تحددد  إظالقددد ا ابظالدبظح يددددظق ددد مل ظديدددالي ظميدددصظظ ردددصظقق اددد ظيدددذهظالقلددد يدظقدددعظالد  لددد ظظظ

دب بصظلتمظق دا ظالتقدظمايـا سظالدصظددخت ظقب   ظردتقصظرصظقق ات  ظلبعظايـا سظال لد قد ظ
طّظقددّظدتددلظالدددصظدظكىدد ا ظقاداحدد ظد  يدد ظلدد ظادد ا ةظح ا حددد ظميددصظددقدد ر  دد إظديددالاظيادد  ظ

د تددد ظظردددصظا ا دددد ظميددداظلدددداخمإظحقت ددد ظالبلدددقصظردددصظدبظح ادددد ظلددداا ظقددد ظأدلنـــيساند دددمظكلح ددد ظ
يلــا نثدمــ ا ا اقدد ظلت ددا ظلتددمظتندد ظلحاحدددظمىددا .......ظمقددعظ دد  ظر دداظلدد لاظكلددمظدةدد موظ ظ ل

  ظيق  ظق  تظالدد اخ ظادحعظايىبد دظاي احدد ظميد لدلظل  د تظالايد ظاحب  دظ ظالذاظالظنثكو يك 
دب لدمظققاقد بظالاد لددظمتللد   ظمي دد فظااىدا ظادحعظتـدا سظالد  حد  ظدملاب ظردصظالاادإظنالد ظ



 ظقدعظيبد ظدقد بظلبد ظ12 ظظبقصـي ا نثر ـ ماللح  ظالة سظالدذاظلد نظلد ملظحداسظقد ظا دحتحظلتحد ظ
قبحتقدد ظدبظح يدد ظلان دد ظدايددحظلددعظالالدد ظال دد  مذظالددذاظيةت ددصظدا ددحا ظلد ةددحعظظقصــي ا نثر ــ 

ةظال    ددددظرد ملددد ظقدددعظى ددددظقدد ظد اددد ظلددد ظالتقدددظال ددد  يدظقدددعظالقددد ا ظذاظتلددد  إظرحدد  الددايابحد
غ الدظم   د  ظا غدظالقيح ةظالة ل ةظادآمي ظتخ لظدب ح ظلعظق    ابظالق ا ةظال  حدددظالددصظ
د يعظد ميت  ظيىب لحدظالدتقص ظحح ظي ا ظالبيظا لةظالي الة ظالبيظالذاظد   د ظالاد لددظالظ

ظغح .
ظ

ظلد ظال اا د  بظال  ح ليددظملد ئ ظقد ـد  ظظمححعظخ ىإظايح ةظالب  ظلعظلد ظق دذم ظظ للذلظظظظ
ن داظقد ظددذيوظظ–ظنثمبـ أ نثمــودل ردصظظقصي ا نثر ـ لب لظكلح ظلت ظالة  سظالا لحاص ظراا دإظ

كنظإظالب دد ظلتددمظنقددحدظال دد  ظي قددإظالقاالددوظالةدد ي ةظد  قدد  ظ كذ - ـــ ننن بي نــ رذلددلظظكلددم
"نثرــا  ي ليدددظقددعظ قصــي ا نثر ــ لتحدد ظقددعظالخدد لذ:ظملددافظد عددصظماإليق لدد بظال ا م دددظ

  ظمقعظالد اكحوظال  غحد ظمالل  بظال بحقحدظال اخ دظمايلدتا ظال  حتدص.ظمالب د ظظدنخ  نثر  
ــ ل ادد ظق منددد  ظ ــ ا نبشــك ا حدم ــ ك   تر ــ  ظملددافظياددانظل لدددح لدظيكــمب ب ظقصــي ا نثر 

ال  ظرصظتنظدختد ظـدات  ظادحاليد  ظل د ظي اد ظظك ل   ظال   ظتنظد لصظقبحظالاا ةظال   يدظ 
ل د ظتنظظ…مي ق ملظ الب  ظاإليق لص ظكذنظتنظلدخذظتـا الظغ يدظرصظاالخدد فظ…الب  ظقةد اهظ ظ

ي  دددد ظلتددددمظك خدددد س ظال دددد بظ ظمظ ظال  ا دددددظ ظرددددصظاي  ظلددددعظط يدددد ظال ادددد  ابظميبدددد  ظظنثر ــــ 
قددحظال قحقدددظال    دد ةظلتددمظن ددداظالة تددد:ظمال قحقدددظتنظال ددا ظال ب ددالظلدق دد ظدالدددح اظلادد ظق 

 ظمردد ظيددذاظال لدد ظلح ح دددظلدد ظقددعظال دد  ظمالب دد ظ13ترعدد ظقددعظال دد  ظمييددالةظالظق حدد ظل دد ظ ظ
 حدد ظيمايددح ةظالب دد  ظلدد  ظيددذاظالد دد ل ظايدد ظدا ددح ظقدد لاسظال دد  ظاا ددا ظحقدد ظق ح ليدد ظمان ظ

ظا غح ظ.
ظ

قدعظى ددظالد اكحدوظال  غحددظظ يةت دصظلتحددظق ح ليددظ  نننظبي ن ركنظح ظال   ظل لظال  ح دظظظظ
قدد لحددددظايلددد لحوظال  حتحددددظالددددصظظك دد ردظكلدددمظ الددددصظلدددب دظلتح ددد ظد دددات ظماللدد  بظال بحقحدددد

لددد  اظد  ت دد ظلتقح دددظال  ح ليددد ظلددصظددد  اظايدد يدظظنثكليــ دد قددوظحعددالهظمقددعظ دد ظددد دصظيددذهظ
 قد ظاد ظويد  ةظإال د  ظالاتنظظكلدمظجـ ن وـ هي  ظن اظق ظلدذيوظكلحد ظ اليحقدظايىب لحدظلت  

كذظل نظال  ح لظياظالقح ددظملد ظيادعظيلد حظل الن يد  ظكالظردصظحد م ظ دحقد..ظقدعظظ…مالظنقي نظ



رصظقق ا ظيذاظال  حمظالذاظاند دإظكلحد ظالة  لحددظ ظ14ال اا  دظردا حظىل لةظالتقدظ ظالدقتح ظم
يداظال اادّظمظ، نإلطـو  لنثكح دـ  ملحد ظاحعظحد لعقصي ا نثر   ال   ظدي حظظالا لحاحدظل   ظ

ظل  ظححعظدال هظ  عظقااّظالد  ك ظاحعظال   ظمالب  .ظ ـ ننن بي ن رالذاظدد حب ظا ا ةظ
ظ

دختد ظقدعظالب د ظاإليقد لص ظالدذاظل د اظظاد ظمق  ظل د مظتنظيدذاظال اادّظال حبدصظلقيدح ةظالب د ظظظظ
ت ددددال ظال  ئحدددددظانح ادددد ظقددددعظنيدددداضإظالخح لدددد بظايملددددم ظن دددد ظالخح لدددددظال دحبحدددددظمالة دددد ظ

جـيمس   دالةظمن اظدتلظالدصظد  يإظرصظن  ي ظل لبياضظالدالادحدظمال  اقح ظكلمظغ يددظن د ظال
قد ظدد اسظالقح ددظالابحددظظ…ظت رجريـ مظغ غـ اال ااّظـم داي ي نظملد لد بظظنيكر من  ظظج  س

..ظححدد ظ…لتب دد ظاإليقدد لصظق دد لظالةدد سظرددصظقق ادد ظالبظدد ةظالدددصظداعدد ظ ددا  ظالابددانظمايندداالظ
يداظل ل د  ظمإنظلد نظظياظلد لب  ظمالظال    انظتنظالب  ظااليق لصظـا ظقخدتت ظالي   ظالق ا ظ

ادد ظياددد ضظتنظياددانظالدد ر لظلددعظالب دد ظاإليقدد لصظل لدد ر لظظيددذاظل دد مظقددعظالد  قدد ظالبقدد ا..ظظم
لدبظ ظالاد ب ظملد ظظلب دص ظدد لى بظميداحصظادااوند ب ظميداظلعظال   ..ظلاند ظل د وظميد يتظم

د  ــ  نثبــ ا لأنكــ  نثحــ   لدد لظال دد  ا ظق دد ظظقصــي ا نثر ــ ةدد ظنظيددذا مظ 15دبظددح ظرددع.ظ ظ
ــ  نثمــ غ    ادد ظتخددذبظقلدد لاظديددالي ظدةدد هظالتقدددظمالدد لاةظكلددمظد ةحب دد ظ دد عظاإلنددد ذظومحم

 لاد دد ظلد دد ل ظالتقدددظال دد  يدظاددداخصظالدددخ ابظالتقدددظال  احدددظمدلــ  شــا  ىددإظال دد  ا ظردا ظ
ن ددداظالددددخ ابظظد  ـــ  نثبـــ اب دددمظد  تددد ظميدددذاظال  ظ16 ظظميرـــي  طـــ ندانح اددد ظقدددعظال ددد ل  ظ

مقددعظ دد ظدبدد يمظال خدد ذظكلددمظظ حدددظماليددحغظايك دد ظـدد  حدظملددذاظدالحدد ظال دد مفظال دحبحدددال  ق ظ
اد ظظك ثقصـ  لنث لنيـ  لنثمكـ   ظانح اد ظقدعظلدانظايىبد دظاي احددظايخد لظظ كح ابظال ق يلدد

ت ق ددد ظالدددالصظرظ ـددد  بظالخددد مذظقدددعظق عدددتدظللددد ظالتقددددظالايددد مظدةددد هظققدعدددح بظال يددد 
اد ددد ل ظالتقددددظر ناد دددإظلتدددمظققدعدددمظالد ةدددحعظادددحعظال  ادددصظال ددد قصظمالايدددححظالدددذاظلددد مظ

ظ.ظظ17كلمظد لحخ ظد    نثب ا
ظ
قلدد لدظالددالصظل لد دد ك ظمالددد اخ ظالددذاظد  يدد ظح ا دددظأدلنــيس ت لوظظقددعظى دددظيددذاظال ب ددم ظظ

بي ا قصي ا ث ني  تكم ـ  "    و  قصي ا ي بي  وتنظالتقدظ اخ ظالقيح ةظال   يد ظقبد ح ظكلم
نبتـ نو لدقبحددظظب ث ؤ ـ  نإلثي تيـ يذاظالح  ظل  ا دظالقيح ةظال  يحددظظولمظتنظد   ظإظ18ب ثلغ  "
 19جبــ ن نبـ نهيا جبـ ن الددصظل  لد  ظظنثح وـ  نثكم ن ـ رصظال   ظقدااـةدظرصظذلدلظقدّظظنث وث 



ظ يدظتمظن ححددظالد اكحدوظلتقددقدة موةظاذللظم بحدظاليابظالااح  ظلاا ظقعظى دظايموانظال د  ظ
ميذهظل ة ت  ظد  لي ظيح بدظاليابظايمسظالذاظل  ي ظال  ل ظ  عظالاتحدظال ب ئحدظلتقيدح ة ظ

ظابدددظد دد ك ظال دد  ظلدد لب   اخدد ظحقدد ظال   اادددظال دد  يدظال  يحدددظقتظظو.س إثيــ وقددعظيبدد ظتردد وظ
ا ظي  د ظغب ئحددظانح ا ظقعظلقدظال   ظمذللظقعظخ سظالخد مذظقدعظالد ظاليدابظايمسظاا د

ظال   .
ظ

يخددد ذظلدددعظ ائددد ةظال ددد  ظالقبددد ئصظمردددصظظكنظالاد لددددظل ليدددابظايمسظيددداظد  لددد ظتحددد  اظالظظظ
إثيــ و لددصظلباددحظتمظلدادد لظكلدمظلقدددظتخد ل ظملتددمظالب دداظالدذاظلب ةدد ظظ لدد  اظل حد اظال ق اد ظال

ققالدددددظظمل بيىدددد ظيددددذاظمظظ 20ال قتدددد ظالقدددد ئ ظلتددددمظالدددد ارّظالقدددد قدظما ددددا ظكي يدددد ظل لددددد قتصظتم
 دد عظ ائدد ةظاليددابظظنثحــ نر  لنثــ رنم اي دداابظال   دددظق بحدددظلتددمظددد اخ ظاليددحغظالب  يددد:ظ

تنبد ظغ ل د ظقد ظنةد ظاليدابظايمسظظكذظردصظديداله ظ ايمسظالذاظي   ظال د  ظردصظط ح ددظايملدم
ميددذاظالدا يددّظيدداظظ21 ظمايمسظمال دد نصظمال  لدد ظرددصظال دد  ظالدد لاقصظالقبدد ئصمال دد نصظرددصظال دد  ظ

ظد  ك ظقّظلقدظال   .د  ظل  ظر  ظالليحغظتىب لحدظن  يد ظظذل د 
ظ

لتمظللد ظدا ي دصظقدد اخ  ظمرد ظيدذاظالب داظظدب بصيذهظالاتحدظل ة  ظاي اابظال   د ظكنظظظظ
ميذاظايخح ظيةتصظال بد مظال ب ئصظل ة د ظاي دااب ظرح عد ظلد ظنثغر ئ ، نثح نر ، نث رنم ، 

  ثرـا  البـ  أن دبـ ر بد لذظد د د  ظدلادانظتنظق  دددظظظظ  ديدالهظالب د ئصظلاىدا ظال د ظإثي و
يادد  ظظ ظرحبيددوظقدد الظالدا يددّظلتددمظط ح دددظلدد ظ ددابظدظ دد هظالتقددد ظلددذللظال22لجــ دد درنميــ 

ينظابدد  ظالتقدددظظ   دد ظقددعظالحددداقصلاان  دد ظيقد يدد نظرددصظما  ظظملقدددظال دد  ظاددحعظلقدددظالب دد ظإثيــ و
ظ.ظظ23لعظـخيحدظالب دظالذلعظلدخ ط انظا  ظ متموان  ظظمما   ظمقيحت  د   ظيصظالدصظد   ظ

ظ
مي دد ظظ ن  يدددبظك نددإظـدد  يدظتتكلددمظايدد يدظالتقدددظلدداا ظظنثيــ ولتةدد ظظ مرددصظ ددا ظذلددلظلتدد ظظظ

ر لب  ظلتمظخ  دظال ل  ظمالدبظ ظلتدمظاللداا ظظ)لتمظاللاا ظل ل ق لندظقّظلقدظالا بظال   يد ظ
ل دد ظنددداي ..الب  ظالددذاظلدد   ظلتددمظظلحلدد ظلددالظملددحتدظكلددمظغ يددد ظملددحسظالادد  ظاحب  دد ظـ لدد  

للددد نظال خيددددح بظل حدددد ظل ددد ظال دددد  ظلددددعظلقددددظالادددد بظال   يدددددظل لا ل ددد ظمياا  دددد ظمي ل اا دددد  ظ
ادخ ح  ظرصظال   ظلعظالات  ب ظاتةائ  ظال ائ ظكلمظالدق يوظل لاا مظالددصظدلدا ي ظمية ت د ظ



ميدذهظال ايد ظ ظ24ل د  . غح ظال اد تد..ظمالب  ظتلحد بظلد ادد ظلد ةظقد ابظـد ن ظردصظذلدلظـد نظا
ــ   رددصظق لادد ظال الددابمحمــ  نثرــ      اإللحادحدددظلد  ت دد ظ ظميدداميخ  دددظبقضــي  نثرــا  نثد د

مإنظلد نظال  لد ظا قدد ظلدب دظلتدمظقاد يح ظال د  ظلد لظظ–يق ل ظاحعظال   ظمالا بظال  اصظ
للدد ظلدد  اظميدداظق لادد ظلدد لغظايي حدددظظد  ــ  نثبــ ادالدد  ظال دد ل ظكلددمظال دد ظالددذاظلظ–ظنثيــ و

ال ب مظااللد  ارصظل لدق  ظال ا ظالة ل ظلت   ظال  يصظال      ظال ا ظإظالذاظاتغظى الظ
اليددابظرددصظدة ليدد ظقددّظالتقددد ظملتحدد ظكقدد ظتنظل ددد ظتمظتنظلدقدد بظكلددمظـددا ظى لدد  ظال ددا ظالددذاظ
لب دد ظح ا دددظالتقدددظماإليقدد لظملددعظياددانظكالظلدد خد ا ظ ظىدد الظاليددابظرددصظالتقدددظل لد دد  ظالادد بظ

 ظكنظيددذاظالحدد  ظالددذاظاند ددإظكلحدد ظ25ال  اددصظتل لدد ظليددح غدظالتقدددظال  يحدددظال ادايدددظ ظظال ددص
فظلايددااظلتقدددظال ددا ظالة لدد ظالدد غ ظق دد ظلددب دظلتحدد ظقددعظقة وردددظمدحدد  ظظملتددمظمدلــ  شــا " 

 ذلدإظاد ملي ظر لتحددظ ظرالد   ظال اي ظاإللحادحدظرصظالدبظحد ظلتقددظال د  ظا ظر ن ظ لقيح ةظالب  
ظ   يدظلقيح ةظالب  .ال   اادظال

ظ
ل ا ددابظال دد   ظرقدد اظظنثيــ وديددالهظلقعددحدظال دد  ظالة لدد ظقددعظط محدد بظظنثرــ    الدددقمظظظظظ

مقدعظ د ظظق لا ظكري ح ظل  ظتل اهظقدعظت د ظلد لغظردصظللد ظق د ل ظالداىحد ظلت د  ظال  يدصظالة لد  
لتقدددظظ  نثرــ   نيدد إظق  لةدددظا  د ظرددصظلقدددظال د   ظددد الوظال تظقلد لدظالددالصظا دد  ا ظلتك ندإظ

 ظق    ظاذللظقااوندظاحعظلقددظال د  ظ26ظنثحي ظثغ  نثكو ال   ظانح ا ظقعظقل لدظااد ااد ظقعظ
الة لدد ظمتابحدددظال دد  ظال  يددصظالقدد ي  ظلحددداخمظايدد يدظد دد ك ظالادد بظال  اددصظقددّظلقدددظال دد   ظ

حدظغ ي ددظححعظلبد صظكلمظإظتنظيذهظالتقدظالدصظلدخذي ظال د  ا ظالقد اقمظمالددصظد د مظلبد ظل لدحا
قبقح دددظلددعظال حدد ةظل نددإظرددصظماددإظقعددمظلقدددظط ح حدددظححددد مإذاظق للددب ظادد ا ةظال دد  ظالقدد ي ظ
متى ن ظااللد  لظكلمظت ااد ظ..ظاللدق فظن  اد ظال حد..ظر نب ظلببةحظرصظالدقد فظل حد ظقدعظالدبق ظ

يخدتدد ظظال ددصظالددذاظلدد نظرددصظال دد  ظالقدد ي  ظادد ظلح ي ددب ظتحح ندد ظتنظنةدد ظل دددظيددذاظالددبق ظال
 ظلب بدصظيدذاظالحدد  ظ27ك ح اظلعظنق ظح ل ب ظال     ظرصظنادسظالدة يددظال حددظحدحعظد د بظلبد  

لتمظ ب ئحددظالايد ظمالا د ظتمظاإلحد سظماإلواحدد ظكواحددظال داومنظقدعظل دا ظال د   ظمم د ظ
ال ب الظاتقدظال   ظاي ظاالند   ظكلمظكيق لظالب   ظم االظكلمظنظ بظن  اظ اخد ظكيقد لظال د  ظ

ابظق بدد هظلتددمظالادد ظال قح ددصظادد سظالدا ددح بظالدددصظلددب دظلتح دد ظنظدد بظال دد   ظلاددانظمالددذاظيقدد
 د  ظمقح ملددظمتاد ظانعد  ط ظم د اقدظدتظظ إظتك د ظق منددظنثرـ    يذاظالبظ بظالذاظلذيوظكلحد ظ



 ظل   ظل ح ظقعظالد دح  بظال ع اطدظالااى ددظاالد د لظردصظ د ي بظ..ظمل بظا ح الهظكلمظالدقح ظ
ل ة البظتملّظقعظالدبايّظاإليقد لص.ظ..ظاد تن ظند لوظكلدمظتاظقد لظيلددححّظظاإليق ل ظيل حظل 

يذاظالبظ بظتنظيادانظق ند ظقبالد  ظل د ظل يد ظت د  ر ظلتدمظقد ظي ادعظتنظدلد حظى حدّظال حددد ر بظ
 ظت دداابظالتقدددظيلددقتظلتددمظالددبيظكنظيددذاظالدا ددح ظلددد   ظظ ظ28مال تدد ظرددصظنظ قبدد ظالدقتحدد ا.ظ 
 ظلتددمظقدد ظيةتحدد ظال حددإظال دد  اظقددعظدددااونظرحبدد  سظلبدد ظنظدد بظغحدد ظال دد  اظمقددعظ دد ظر دداظيق دد

لقحدّظالبظد ظظب ثك تيظ نثكـدا الدا حتدظمالق رحدظق  ظلحبد صظل ظكلمظالا ظال د    ظتمظق ظلالد ظ
يلدددب ظظظ ــ ثر     ظلددذللظظ29لددعظ ملظال دد ظرددصظد ددحح ظال حددإ ظميدد لبظ ظكلددمظنلدد ظاليدداائإظ

ال د  ظ ظملد ظقب  د ظلدختد ظ  ا هظال بد ئصظظردصظالب د ظتمظكلمظالدا ح ظاا ائصظالذاظظل  يد ظالب د 
ردصظظ…مدقت د بظتلد لح  ظظن  ابظال  ل ظال ص ظظ–مر ظق ظلذيوظكلح ظالحابظظ-قعظظلقدددظالا بظ ظ

ظ.30الا بظالحاقصظ
ظ

نظددد بظلقددددظالقيدددح ةظالق ي ددددظظلتدددمظثيـــ ويلدددقتظققددداالبظاظنثرـــ    مق ددد ظنختددديظكلحددد ظتنظظظظظ
ابحدددظال دد  ظالة لدد ظلااندد ظلبد ددلظق ى حدددظال دتقددصظل  ددا ظال دد  ظلح ددا ظقب دد ظد لحلدد ظ خدد ظي

حدحعظل لد ظإظلتدمظان د افظالدبيظال د  اظظث تمـ نمظيذاظكى ا ظلبد ةد ظظ ل لع تظالذادصظلتقد
الدةدد موابظالب ايدددظرحدد  ظظمييدد ظلتددمظتنظيعدداصظالقدد لا ظلتح دد ظق بددمظلدد ل ا ةظكلددمظلقددد ظظتم

ظلدصظيختتديظكلدمظالقد لوظالةد قّ ظغحد ظال  د    ظميدا ظ  ظل ذاظاإلىد ا...]لذلل ظدمى  وهظال ق رص
مإذاظلدد ظية دد ظالقدد لوظنالدد ظرددصظق دد  ظن دد اظظ…تنظياددانظرددصظ اخدد ظلدد ظادد لوظـدد   ظادد لوظن دد 

قددد ظاايددد ظ رتدددعظد عددد ظالقددد ا ةظال ددد  يد.ظمال  ددد لةظالددددصظلدحت  ددد ظالد ميددد ظال ددد  اظددعددد عظايد 
  بدددمظالب ددد اظلدالحددد ظق ددد نظى لددد ة.ظميدددذاظلددد ل  بمظالب ددد اظقق منددد ظل اللدددد  ا ظلانددد ر لظملا ظال

ي بددص ظل  دد لةظلددح ح ئحدظ ظتندد ظد اددعظكلدد  ةظ ددح غدظتيدددظـددا ةظلالددخدظرددصظالد ميدد  ظلدداا ظلدد نظ
ــ    كنظيددذاظالداىدد ظقددعظالحدد  ظلدالدد ظحعددالهظ 31ن ايدد ظتمظق ة حدد ظ. ظ قددعظى دددظايخددذظظظنثر

دظال  ح ليددظال ب ئحددظلت د  ظل  قحظال اصظالحاقصظالدصظدخت ظقب  ظال   ظا  ظايد ائ ظلت اا د 
إظق  د ظلد نظظنثر    ا ظقعظال اص ظر ل   ظرصظديدالظاا ا  ظ   لةظلعظال ق ظال  ئصظلتقتظ

لددحسظايقدد ظرح دد ظكالظرددصظظ–نبادد هظظإلىدد  ةظمالدخحدد ظمالدبظددح  ظميدداظتقدد ظالانيددح  ظقددعظاإلدقدد نظمظ
ا د ظالبد دظردصظماادّظدظالددصظلد د بظمونظال   ظنالد  ظقيد لي ظال د ظيداظالتقددظالح ح حددظال ح د

لان د ظدت دصظيدذاظال  دقدمظميخ  ددظردصظظقصـي ا نثر ـ  ظيلتلظيذاظالح  ظااد ال ظقعظ32حح د  ظ 



ك ايددد بظإلمالدددذاظلدددد ى ظقدددعظخ لددد ظدةددد موظاظ،نثرـــ    يدددذاظال ددد  لظقدددعظالب ددداظالدددذاظيلدددتا ظ
ظ .ح  ظال ب مظال  ئصظقعظالب ال  ح ليدظلت   ظكلمظقل لظال   ل ظاالخدح ليدظالدصظيةت ظ

ظ
ظظظظ
ظ-نيدددوظيدددذاظالدةددد م ظال دددد اخ  ظلددد  ظالد ميددد ظلح ددددحظال ددد لاسظالب ددد اظقدددعظالددد اسظال ددد  ا ظظظ

 ظمرددصظقق ادد ظيددذاظالددد ارّظتمظالد دد رّظ–اد دد ظالد دد  ظ ه ظمال ددا ظال تظاإليقدد لظال ادددا ظرددصظالد دد  ظ
احعظيذلعظال ة لحع ظنة ظتنظإظقلد حدظال ا لاددظادحعظال اللددظالتقايددظال   يددظمال اللددظاإل د رحدظ
ردددصظال ددد  ظي ادددعظتنظدب  دددصظردددصظحددد لدحع:ظلبددد ظالد ددد  سظادددحعظ اللددددظال  ددد ظال ددد  اظمق ددددااهظ

الا قددد ظلدددعظال اللددددظالتقايددددظالب ددد ا ظن بدددصظلبددد ظالب  يددددظالقيدددالظلت  ددد  ظ ددد ظلبددد ظاالن ددد افظ
ال   يد ظن بصظلب ظكل الظـ  اظذاظط ح دظلقايددظخ  دد ظمإنظل ندإظي دد نظال  لدد نظق ابددحعظ

خ مىد ظلتح د ظردصظيدذاظالة ندوظظرقدتظل لد  ن   ظقةد  ظالدد ب  ظقدعظال ق رددظال د  يدظاللد ئ ة ظتم
قد ظغحد ظق ادع.ظ د ظكنظذاو ظتق ظالد  لي  ظنظ قحعظقلدقتحعظرصظاب  ظال  بمظال   اظر داظتظتم

مح ةظال حدإظل لد د لهظلد ظ اللحد ظقداد ق ظددختد ظلتدمظقلدداي بظاب ئحددظلد ة ظمنت د ظت بد  ظذلدلظ
ي ادعظقدعظال  ظدالابظال ب ةحدد ظ د ظل د ظذلدلظظالدخت ظن مل ظرصظال  ايدظكلمظالدا  ظتايمظق 

 ظقددعظ33دظ. قددح ظكلددمظالدخادد ظقددعظيددذهظال  ظددالاب ظايقدد ظالددذاظلدددححظكقا ندد بظ اللحدددظك دد رح
يبدد ظمرددصظ ددا ظيددذاظالد ميدد ظالةدد قّظاددحعظال بدد  ظال دد  اظمد ايدد بظال عدد انظالب دد اظلبدد لظ

بايدظال    ظحح ظيقد ظد ميتد ظلتدمظظقد ظد تحد ظ ق رددظاتظظال   يدظنيوظى دكلمظيذهظالاتظنثر     
ـــــ ت ال ددددد  ظاللددددد ئ ةظمي  ى حددددددظالديدددددالظ ل ا دددددابظال ددددد   ظقلدددددقح ظردددددصظذلدددددلظظكيقددددد لظظنالثي

ت حظاالخدح لاظ ظلبل ظالب  ظلتمظتابحدظال داومنظال د  اظإال  تد ظاإلى د لاظ  ظلحخد ذظالب  إال 
ل ديدددالظلت ددد  ظالة لددد ظتمل هظمرددد ظيدددذاظالبددد ملظالديدددالاظالدددذاظلب بدددصظلتدددمظددددااواظال ددد  ظ

قد رح ظردصظذلدلظق د  ابظال  ح ليددظللدبعظال د   ظقدعظخد سظاالند د  ظكلدمظـدا ظى لد ظ ظمالب  
ــ  خ ظاددحعظال دد  ظمدةدد ل ظال حدد ةظالحاقحددد ظيلدد  ظرددصظاب ئدد ظال ددد ا ــ  نثا دي ــ  نثلغ   ــي  نث الث ب

ن دداظقدد ظلددت ظذلدد هظلدد لظظ–ظلنث الثــ  نإلفــ  ي   ــ  نثرــا ، نثامــ  نثرــا   لمحكــ ند نثر ــ   
ظ ظال   ظقعظت ت ظالبلقص ظتر  سظالا بظال حدظ.حح ظلدخت ظظ-ظد ر  ث تم ن

ظ



ميداظيلد  ظظ  ظديدالاظ خد  ظندال هظلد أب ددب كم امر ظيذاظالح  ظالذاظاند حب ظكلح  ظلداخمظظظ
بــ ثفد ا لمكــ    رددصظ ددا ظقدد ظا ددحتحظلتحدد ظظنثمــ ث ا نثيــ م ل   لةدددظد تحتحددد ظإل دد  ةظ

مقعظى ددظاالا ظالددصظي د د ي  ظ،34" نثرا    لنإلف ءا نثد د ا" د إظلباانظمل  ظادنثك ت ، 
ردصظقداالحددظقدعظالد ماسظن داظظظلبد  ب  لظ ظمق ظلنثي م نة هظيق ظلتمظق  االبظالدا يّظل  لاسظ

 ظال د  ا ظال  ددذس ظال د ل ظال داا دّ ظلد ل ظايـدح  ظاليد قدد ظمندحةددظاند غ بظ ايلح  ظال دب  
د  ظيال   ظل  ظد  بظاإل د  ةظمظ ميد د لظالحداقصظـدا رحدظال د  اظظ ددختد ظالاةداةردةتدصظالدا  

بـي  ي ددكـه لهده شـيكه ،  مك    نثك ت  بي  ب طره لظ ه د ظ د هظكلمظل  ردظالد ا  ظحح ظدتظ
  ظمقدعظ د ظلتدمظالحداقصظال د د  ظظأب ددـبقدعظيبد ظدباددحظلقددظال د  ظلد لظ، 35بي  يكقه لط نلته

ظ.ر اظال   وظل  لةظاإل   ةظمال ا وظل  ل ظالاةاةظالدصظد  بظالا  رد
ظ

ميخ  ددظقد ظلبد دصظظنثرـكونيي ،قدعظكلد  ق بظظأب  ددبالد  لظق ى حدد ظظ ح  اليذاظكنظظظظظ
لدذللظ لدإظالعد ملةظ، و نه أفحي ي جون ي  نثرم   كوا ظالخح  ظال   اظ 36إيبرب ل  ظكلح 

حـ  و مردصظال ق اد ظلد  ظظكلمظخت ظخح  ظى ل ظلدعظط يد ظكا قددظالددااواظادحعظال بظدابظمالتقدد 
إظتنظلدـ  ظظردصظيدذاظال  خدذظقدعظالحد  :جي لم نكـك  مظالذاظي خدذظلد ظظ قعظال اخ ظنثكغيي 

لدد ظر ندد ظالظي ددا ظيبدد وظتاظق دد لظالرددد اضظتندد ظحددحعظدقددّظتوقدددظقدد ظرددصظظ لب قحدددظ اختحدددظخ  ددد
د37الاعظر نظال  ظلب قصظالد  ل ظل لع ملةظرصظالخ لذ ظ  ظ ظ  عظيذاظال ب مظايخح ظقدعظداى 

دال   ظددا  ظ لتمظر د ظالدقححد ظ مقد نظلقددظال د  ظد  د ظ ظكذظك ظالاةداة ظال اي ظال   يدظمددةل 
دظمرد ظقد ظلداا دّظظنثمكك ثي لد اكحوظقعظالة  ظمايلا ظظميدصظاظسحدمظمإنظل نظق دذظ لتحاقص
له  نثب تـ  ب هـ  ثكـ ن مـ ، لمرـ  را يرـ ها مبك ثـ  نق ظلعظتللحاظدظإظظنب  رش لتح ظ

جـ دا ظلنثفضيل   ـ ....ظظطنثما ن  نثك  لفات ث   م  ألا نبم  م  غي  ت    ظدنث  يلي
ن د ظيداظل اددظق  رددظيقد ظلد ظي د فظت د  ظتمظ...ظينظالقداسظكنثق ا... إنم  تك ن ب ثكغييــ 

ل ظي  فظق  رددظد قدد.ظمإن د ظيادانظالقداسظا دذهظاليدادظقددمظترد  ظال  بدمظال د لاسظلتحد ظتقد اظلد ظ
نبثفـ   ياعظل  ظلب ظالل قّ ظتمظكنظل نظرت ظياعظلتمظالد  بظميذهظيصظحد سظالقداسظالدذاظقدعظ

ــ ا لددحسظياحدد ظق بددمظوائدد اظلتددمظقدد ظلدد نظلبدد ظظ ظردد نظالقدداسظال  لدد ظقددعظايلادد ظظال لدددالحدنثمغي 
لهنمــ  يفيــ   ثــك إ ن وــ ن مغيــ ن ب ثكبييــ  نثــ   تاطيــه نبثفــ   نثمغي  ا.....ل رــ   اللدد قّ.ظ

ث ج د ه ن نثفا  ثلق ا نثمغي ـ  نبق ل ـ  نثرـا     انمـ  تـ رو ث دـ ا ثمـ   ي ـ  مـ  نثكبييـ  



لد ةددحعظال بد ئصظق دد ظذيدوظكلحدد ظلتددمظ دحقدظاظ  ظيقد ظيددذاظالحد  38.ظ لنثـ نن لووهمــ  تغييــ 
االبظال بايددظردصظا ا د د ظالدبظح يددظلتقددظال د  ظخابظقد ظددذيوظكلحد ظال قتدمياظيع للظدتظظ*الق اقم

ظ. ظل لدخحح  ظاحعظال  رصظمال ة واظمياظل ام ظاحعظال لدالصظقعظايلا ظظمال قح ظ
ظ

 ماسظظأبــ  ددــبقدد بظ دد عظيددذاظالد دد ك ظاددحعظالحدداقصظدظالب دد اظدظمظال ةدد واظدظال دد  اظد ظيظظظظ
االن دددد افظرددددصظل حدددد ظقددددعظاإلل  دددد بظالبق يدددددظالاا ددددادظرددددصظقداالحدددددظدقددددد  ظقددددعظيددددذاظالد دددد ا :ظظ

..ظظميدذهظردصظقة ال د ظد ددحظمدلدد ح ظنإلف ءا، نثبلق، نثكر ، نإلظ  ر، نثفدـ ا، نثمكـ   
مظظجـــ ن وـــ هي  لث تمـــ ند ىح  ددد ظالد تحتدددصظقدددعظقاددد  ابظا دددح ححدظند  ددد ظحعدددالي ظلددد لظ

قلددد لدظايخدددذظظ ردددصظا ا دددد ظل بايددددظال ددد  ظأبـــ  ددـــبق ددد ظلددد  ظلددد لظظم، ر فـــ تي مظي كبكـــ ن 
ل ل ب ئحددد بظاا دددا  ظلد ددد بظكى ائحددددظمى لحددددظلب ة ددد ظمرددد ظخح طددددظيلدددتلظقدددعظخ ل ددد ظلددد ضظ

ظالا ح ظقعظـااي ظال   ظال  يصظال      ظحح ظنت حظد ايت  ظ  عظالد تح .
ظ

 لتحدظالد اك ظالدبظح اظالذاظلدب ظلدعظالا حد ظرظقعظأب  ددب ظق ظنت   ظل لظك  ردظكلمظذللظظظ
 ظلا حد ظقدعظاليدحغظردصظخحد  ظاإلـد  ةظمالد ىحدّظال دد   ظظ ظميداظي د د قعظال  ى ح بظال د ار دد

ــــ ت الد تحدددد  ظن دددداظا ددددح   ظ اظلا حدددد ظقددددعظاا ددددا ظالةدددد قّظمال دددد   ظظنثفدــــ ا لمكــــ    نثك
لان د ظر د ددظى ق ددظلا حد ظظلا ح ظقعظال ب ئحد ب ظال  ق ظاال ح ح بظالا لحد ظملذاظال اي 

ددا ةظدددب دظلتددمظقتظظ قددعظالديددالابظال    دد ةظلت دد  يد قدد ظظ مالةدداي اظقب دد ظ 39ابدددظدالددح ي ـم
إظقبدذظتللدحاظكلدمظل د ظ د عظق خدذظقدعظالد  لد :ظ حدحعظلدذيونثرـا    لنثر   ـ ل  ظل يد ظادحعظ

هظلددعظ ظحدددمظلاد دد نظ ظك دد الظلتددمظتنظلت دد  ظخيحيدددظد ح دد،  ي كايلددعظالقدد ي ظالة ىدد نصظظم
.ظ  ظلتدددمظالة دددّظادددحعظال دبددد ر ابإإقدددعظايـدددح  ظ ظظ  لتدددمظ قدددوظقددد ظالظلبددد قوظإإالب ددد ظيدددصظا لدددد ظ

 ظي ادعظتنظلا دد ظا اددظردصظكطدد لظالاةداة:ظقلدد ردظالدداد .ظذلددلظث تمــ نمي د مظلدصظتنظقدد ظر تد ظ
ياظل  ظلعظد  ل ظل  ادظادحعظايـدح  ظالددصظيقد سظظ  يع ظظ  ظق ظالإإتنظل   ظلعظدةل ابظ

كنددد ظالظل اددددظاحب ددد .ظتاظتنظل  ددد ظي ادددعظتنظييددد  ظ ددد عظق ححددد بظدظ ددد ظتنظندحةددددظظق ددد ئح 
ل تحدددظالة ددّظتمظالدد قو ظلتددمظ دد ح ظابحدددظالددبي ظيددصظختدد ظرةدداة:ظقلدد ردظلتددداد ظحدد  ةظلددعظ

أب ددـب ظ د ظيددذهظالد اد حددظلدقادم ظكملتدمظظ 40خت ظل اد بظادحعظلب  د ظقاانددظق د  ة.ظ  ط ي 



اا دا  ظاد لةظلد  اظنثفدـ ا  مكـ    نثكـ ت  انح ا ظقعظققالدظمظ  ابظال  ى حدال    ظ ى تدظقع
ظ.هظل لا ح ظقب  ظلتمظالب اظالذاظي   هظيذاظال تاقعظخ ل  ظالد  بظديال ظ

ظ
 ظالددد اختصظلتقددددظال ددد  ظانح اددد ظقدددعظلبد دددصظكلدددمظالد دددا ظظقدددعظخددد سظقددد ظذيدددوظكلحددد ظتاا لدددو ظظظ

اد ظقدعظق ححدد بظال د الدظال  ل ددد ظانح ظكذظلددداخمظيدذاظالد  لد ظالديددا لا ، نثونح  ـ قا دابظ
ــ تي  ححدد ظلدد  ظحعددالهظلدد لظ قددعظى دددظقدد ظلبدةدد ظالددبيظقددعظل قدد ب ظذلددلظتنظ Riffaterreر ف

إالبيظاا ا ظقا ّظد  ل ظياظقال ظقعظخ سظالد  البظمالد  ل اب ظكذنظر ل عدالظالاححد ظ
بظمالد  لدد ابظلتلدد  بظايلددتايحد ظيةحدد ظد حدد ظالخح لدد بظال دد  يدظلددعظالتقدددظالحاقحددد ظر لد دد ال

دلدد حظاد لددحسظدادد ر ظاددحعظلت دددظمى تدددظلت دد بظل  بددمظتنظياددانظاددحعظالتحالددح ظمال  لددو.ظملددذاظ
د دد بظال تادداظظلتاظددصظالددد ب ظق لدد ظ اللحدد ظمقاحدد ظرددصظددد لح ظالقيددح ة ظر لدالددحّظل  ددإظيددذاظ
الد ددد  سظردددصظد ايددد ظل قددددظتمظل يددد  ظتاظتنددد ظية دددد ظاددد سظالات ددددظققددد طّظلاظحددددظالددددصظد تددددلظ

بظال  ددد  ةظلتات دددد.ظالد ددد البظد  دددإظق   لددددظد ايددد ظلددد ةظل قددد بظردددصظل قددددظى ق دددد ظاللددد  
 ظيادددذاظياددد وظالدددبيظ42ل  بدددمظتنددد ظية ت ددد ظذابظلددد  بظخ  ددددظد دددح ظكلدددمظد ددداح ظال قددد طّظ 

مردصظن دتظقدعظظ ن ايد ظردصظكند ىحددظد لح حددظ اختحدد ظمردصظن داظقدعظالد د البظالددصظدبلدوظد لحاد 
دةتحدد ظق   لدددظالد ايدد ظالة ق دددظل ة دد ظالددبيظميخ  دددظردددصظالداويددّظالددذاظل ح دد ظمردد ظنلدد ظ

دددحدددد ل  ظقاددد  ظقدددعظهظالتقددددظال ددد  يدظردددصظد دددا ظد ظ ددد تظظ ّظلدددد دمظ اختحددد  ظالقيدددح ة ظلدددذللظر لدال 
ظ ابظالة ئحدظ.الد لحوظالذاظي تاظرا ظال    ظ

ظ
قعظى ددظالعد ملةظالددصظدب د فظلدعظال  ح ليدد ظر لدادإظظنثونح   كلمظقا ابظظأب ددبتـ لظظظظ

 ظلاددانظال ن ددااظرددصظديددالهظالظنالنحــ نا أل نثفدــ ا  مكــ    نثكــ ت رددصظقق اتدد ظكلددمظقدد لاسظ
لددعظظتاظإظتنظقا ددابظال ن ايدددظقا ددابظى ئددصظا  دد ظة دد ظالد اكحددوظال دد  يد صظحعددالهظل تظلت  دد

ر ددداظياددد  ظيقديددد ظلتدددمظم ددد ظى ندددوظماحددد ظقب ددد ظميددداظظم ددد ظلقددددظال ددد  ظر تحددد ظال د ققدددد 
ظ43لد  ليدظرصظالتقد.ظملقدظال   ظد اد ظلد لا بظالب دااظالد لح دص.ظ  ظل اللدخ اق بظاالال د ت ظ
خيظال د  يدظالددصظاند دمظتمظقة الدظتنداالظالد  ظظب ثضـ لرا نثرا   ي اعظا نظال ن دااظظ  لذا

سظالقد ق  ظددداى ظظلد لردصظقق اد ظالد د   بظالب ايدد ظححد ظل ندإظنظ يددظال د  ظظي كبك ن كلح  ظ
ي كبكـ ن ي   ظظميذاظ44اد ظد ح ظاحعظال ة وابظماليالظالب ايدمرصظالااإظذظ قعظن اظـ  اظ



ن دداظقدد ظلددذيوظكلحدد ظلددعظظ–لتددمظلدد ضظخيا ددحدظالتقدددظال دد  يدظاددحعظالب دداظمظناددصظالب دداظ
ق ظرددصظذلددلظظ–ظ45الق رحدددظاا ددا  ظدقبحدددظغحدد ظن ايددد  بددمظل لدد لدظالددذاظيتظظنثكحليــ  نثلكــ ن ققدد  

 ظقّظط ح دظالتقدظال د  يدظمخيا دحد   ظميدذاظ ظالال ئ ظالتاظحد مذللظلاان ظحق ظلداح ظد   ظ
ال ب ددددمظمل ظميدددداظلد دددد لظاإلىدددد ا ابظالب ايددددد ظميددددصظإظالخ  ددددحدظال ت قدددددظلددددـ مابظالب ايدددددظ

دعدح ظال د ل ظكلدمظق الد ةظيدذهظال  ححد ب ظمذلدلظكقد ظتنظلب داظن داظظ الدصإمال ا يح ظالب ايدظ
 الظمالاا د دظل د ظرحد ظالاا يددظمالددصظالدب ل ظمتنظي د  ظلتمظيذهظالب  ذذظال لدححدظالق اتددظلتداد

ظ ظنثف فـي نثدميلـ دب بصظلتمظق  تظ ب ئص ظمإق ظتنظلدخذظاالدة هظال  ادادظححب د ظل  د ظلدعظ
قدظقدعظى ددظلان د ظلدبب ظالدد ب ئح ظالددت قإظمحد ةظ دح ظظنثونح  ـ  ظقعظيب ظي اعظالبظ ظكلمظ46

ظ  عظن اظال   .
ظ
حدحعظاادعدد  ظالعد ملةظردصظى ئحددظالدداى إظظ يدخيدظال د  ظكنظال ن ايدظمل بظليحقدظل ل  ظظ

دد ــ لظلدد لب ا ظحدددمظغدد بظرددصظحادد ظحدد مبظالع   ظم دد عظيددذاظال ح دد ظ47مــ  ظ ثــه ال  نا ممــ نثر 
تح  إظالع ملةظال   يدظرصظلبعظالق ق  ظد د ك ظادحعظال د  ظمايق د سظإظمالدذاظلد سظلتدمظتنظ

ماظادحعظال د  ظمايق د سظقدعظى ددظالع ملةظال   يدظل ظياعظق د  اظرح  ظالاونظال   اظتن د ظلد مظ
دالددح ظذلددلظتنظالب دداظالظلددب دظظالعدد ملة ظر ىدد وماظرددصظايق دد سظقدد ظتىدد وماظرددصظال دد  ....ظم

ظ مادددد ظت بظال ن ايدددددظكلددددمظاالن دددد افظ 48ل لاردددد  ظل ل ح لددددوظالدددددصظل يدددد ظتنظل تق دددد ظال دددد  .ظ 
الددبيظال دد  ا ظلي ظلبلددقحدظلددإظديددا ظاعددصظكلددمظققدداالبظظدبظح يدددظل  ظر دخددذبظظقدد لاالظ خدد ظيتظ

 ظمظق ددد تظكـــ هي ظثدـــ نظنالنو ـــ  لهظلت ددد  يدظقدددعظققالددددظي ددددحظديدددا ظظكمـــ ا أب ددـــبذاظنةددد ظيدددمظ
ن ايدددظالددبي ظظلهظانح ادد ظقددعظال ظكذظيددذاظايخحدد ظيقدد بظديددا ظ Riffaterre ر فــ تي ال ن ايددددظقددعظ

قب د ظظق ظية ّظاحعظال   لابظملب ظاكد  ر ظلتل  بظالدصظدة د ظوظميخ  دظإظلب ق ظل لوظالقد لظ
االحادددظى لدد ةظميددصظدقححدد ظنثونح  ــ  نلددق  ظردد نظالبلدد ظي دداسظق بددمظالقيددح ةظ.ظمححب ددذظدقددابظ

ط ح دددظال  دد لاب.ظميبدد ظديدد حظال  دد لابظلب  دد ظ الدددظرددصظـدد ادظتخدد لظقددعظال  ادد ب.ظمال قدد ظ
اي ددح ظلتلددح حاطحق ظيدداظاندقدد سظال  قدد بظقددعظقلدددالظق ددحعظقددعظال دد ل ظكلددمظقلدددالظ خدد  ظ

 دظرصظقلدالظتملصظقعظا ا ةظالبي ظكلدمظمحد ةظنيدحدظدبد دصظكلدمظ اللدظق ل ظظتاظدي ح ي ظقع
قبظاقدددددظتك دددد ظدحددددالا.ظ.....ظر ل ن ايدددددظدب دددد ظقددددعظلددددانظال  دددد لةظددالدددد ظلددددعظلت دددددظلدددد نظقددددعظ
ال ا مضظتنظدلد   ي  ظتاظتنظالدلتل ظالتاظصظال   اظرصظالقيح ةظلدلد ظل لدبد ادظادحعظقد ظ



 ظمالديدد ح ظظالددذاظ ظمالدال ددتنظالدقح ددظيبدد  ظمق دد ظلدعددحظ 94داد  دد ظالات دددظميددحعظقدد ظدا  دد .ظ 
ميداظردصظالاادإظذادد ظلداا د ظظ،أب ددـبلظقا ابظظاالن  افظلد لظيح تظلتمظالبل ظال   اظل   ظ

ل ا ددابظالاةدداة ظمقددعظ دد ظددد  ظال دد  يدظميددصظإدد دد  ظ دد عظقةدد سظيلدد  ظلةلدد ظالددبيظالتقددااظ
ذاظالةل ..ظمق ظياظقد  ظياظىلد ظالتقددظ  عظيظ ىل ظالتقدظال ب ةعظ..ظمال  ا بظالدصظدب 

ماكدبد هظدةتح د د ظردصظظنثفدـ ا  مكـ    نثكـ ت ال داانظـ  ا..ظقعظيب ظدد   ظال   يدظرصظكطد لظ
قعظديدالظل  د تظظأب  ددبيا  ظلد    ظيذاظالح  ظمقة  ظق ظاند مظكلح ظ ظ50البيظال   ا ظ

ـــ ت  ـــ هي ردددصظقق اددد ظقددد ظدب ملددد ظظنثفدـــ ا   مكـــ    نثك اا دددا  إظق ددد تظظنثرـــا   قدددعظى ددددظظك
ظنثموئمـ  نث الثيـ ال   ل د..ظر ل د  يدظل لبلد دظكلحد ظق  ل ددظلت د  ..ظ..ظك د ردظكلدمظقيدحتحظ

ميخ  ددددظقدددعظى ددددظدبددد مسظالخحددد  ظال ددد  اظاا دددا ظخح لددد ظظلنثونح  ـــ  نثرح  ـــ ردددصظقق اددد ظ
:ظكـ هي ظيدذاظلبد دصظكلدمظلد اسظىداي اظلبد دصظكلحد ظن ايظالب ايدظل ل ق لندظقّظالب د ...ظمقد   ظ

ي ظال ن ايدظل ضظتبظخيا حدظـ  يد ظمالذاظل  اظلد ظكلدمظاخدحد لظاالردد اضظال د نصظيداظ
دظالاححدد ةظال اىددا ةظرددصظالددبظ ظال حدد  ظمالددبظ ظال دد ظق دد  ظدظال ن ايدددظيددصظالخ  ددح ظتنظخ  ددح ظ
مل د ظيدذاظقد ظحدذاظظ 51 ظدظالاحح ةظالي ل دظلتد  ياظحق  ظلاىا ي ظرصظال    فظل ل ه.الخ  ح ظ

لددصظلد  قدد ظقددّظخيا ددحدظالتقدددظاددحعظال دد  ظمالب دد  ظمانح ادد ظقددعظلددانظلقدددظظ ا أب ددــببكمــ
ظال   ظد   ظان  ار ظلعظلقدظالب  .

ظظظظ
مىد ظ خ ل يد  ظمردصظظ الددح  ل ظلاد ظد  لد ظمد د ل ظنثفدـ ا  مكـ    نثكـ ت ل  ظديالظق د تظظظظظ

قدددظال دد  ظلددبب  ظححدد ظددةدد موظلظ ماليددارصظ52قلدد لدظد دد ك ظال دد  ظل يلددحالاظظيدد دصظدقدد ي 
ظماندظ ق ددد ظالظددد ي اظردبددد ةسظال ددد  يدظقدددعظال  اددد بظالددددصظد قددد ي ظقدددّظال قددد ظايلدددحالاظتم

كلمظتنظالد  ق ظقدّظالداونظتمظإظظأب ددباليارصظظحح ظالاىا ظال حت ظلتقد ظمظرصظيذاظلبظ ظ
ل د ةظل ي ةظالاونظ....ظد   ظد  ق ظقّظال   ةظاليادحدظلح يقدظد لح حددظدخ ى د ظلدعظالح ح ددظا

ال  ئ دظالدصظد دتا  ظرصظااللدخ ابظالب  اظل  ظمدعد   ظردصظابحددظلب د ظرح د ظميدحعظالاىدا ظال د ظ
ظقادلظظ ملتمظن اظقعظيذاظ53لتقدظالب  ظرةاةظد ب   ظد ح ي ظ  ظت  ظن وظيدذهظالا لتحددأدلنيس م 

 حد ل ظال ظد ااح دقد ظححعظيلدتلظردصظد تحتد ظل قد ظال ةد و ظقةد وظالتقددظميدصظدبد لظلدعظمتظقعظالت
ظحح ظالظد  لب  ظح رحدظالد  ل ظلتة  لحدظالا لحاحدظ.

ظ



الد ميدد ظال  ى ددص ظظرحدد ظ ظرددصظال د دد  ظالددذاظالظل حقدد كنظقةدد وظلقدددظالخحدد  ظاليددارصظلدخت دد
غ بظاللدالي لحدظقااطعظال ة وظمالق الدظرصظلقدظالخح  ظاليدارصظمقيدا ظظأدلنيسسظملذاظلدت  ظ

الا دد ظال د دد ك ظقددّظلقدددظال دد   ظإظر ليددارحد ظظالد  ح يدددظايدد ظاإلريدد  ظلددعظدةتحدد بظيددذا
اا ددا  ظقااادد  ظد اي دد ظلبظدد بظال دد ل ظالظدد ي ظمت مابظق  رددد  ظميددص ظاا ددا  ظد  حدد ا ظد ددايشظ

 ظميذاظالدد ارّظالدذاظد   د ظالتقددظادحعظالظد ي ظمال د طعظادحعظالد  لد ظ54لبظ بظالا بظال  لاف.ظ 
لد  ك ظاحعظلقدظال د  ظمالب د  ظمقدعظ د ظدظد ظحوظا ظاتظ ا ظماإلط  ظل  اظكلمظيح دظي قحدظظدتظ

:ظظخلــق نثفدــ اا ئ دددظلتددمظال تدداسظدظمردد ظقدد ظلددذيوظكلحدد ظتاا لددوظدظإظمإلقدد  ظالددداد ظادد الظقددعظ
...ظمدةدد مواظلت دد م ظالق ئ دددظاددحعظايـددح  .......ظال اادد ظاليددارص ظكذن ظط ادددظظمكــ    نثكــ ت 

ةلدد ظيددذاظال اادد ظرددصظدة يدددظ ددارحد ظك قبدددظلت دد  يد ظلابدد  ظلددحسظاذاددد  ظـدد  ي  ظميقدد لظقدد ظلد
ددد  ظالدعددد  ابظالةاي يددددظردددصظابحددددظيدددذهظالدة يدددد ظلقددد لظقددد ظل ددد وظالح اددددظالا قبددددظردددصظلقددددظدةل 

 ظلتدمظيدذهظالاحد ةظلحد ل ظظأدلنـيسيقدد  ظظقعظى دظيذاظال  خدذ ظ55مي حت  ظكلمظقد ق ظـ  ا. 
لدد  ظال ق يلدددظل ل تظظ دد ظق ىددّلظحعددالي ظال ةدد وظال  دددظالددذاظلبدةدد ظال دد  ظمالظلد ق ظالدددصظل دد  ظ

االددصظقددعظالد اكحددوظال داا ددّظ ال ب ددمرح خددذظقحتقدد ظقددعظالدق يددوظالددذاظالظل ا دددظالا ددا ظتمظ
ظ.لتح  

ظ
دد ظلظظظظ ي ددا ظتل لدد ظكلددمظقدد ظي ادد ظلدد ظقددعظغ الدددظدبدد ا ظل حدد اظلددعظ ل ةدد وظاليددارصظكنظالدال 

لددصظظال  يددصظال    دد ت لظل ل دد  ظظل دد ظر ا دت دد ظال د ح دد ة ظلددذللظاتقدددظـدد  يدظالخح حدددظال  غحددد
لدددظلتددمظالدبدد ر ظمالددد اخ ظميددصظال دد ا فظقددعظححدد ظلان دد ظق ل ظظدددب دظلقددددظمتابحددد ظل ـدد اا د  

لبادصظالةدد ي ظمال ادد مل ظلددذللظاند ددمظكلددمظلقددظد  دد ظلتددمظكلقدد  ظإظاليددالظال ة ويدددظكذاظل نددإظ
اد ددد ظلد ددد ظق  ردددظايـدددح  ظل دد ظذظ  قلد  دددتدإإظل ةدد  ظلان ددد ظااديدد  يد ظدةب ددد ظلددا لاوظاالدددص.

د دظلتادانظق ت  ظانح  لد بظى لد ةظلدعظال د ل .ظمدلددخ بظاليدالظال ة ويدد..ظل د سظاين د فظالاة 
ال بدددظ ظلق نحدد .ظمإلدد  ةظدة حددّظايىدد ا ظمردد ظك لاوظى لدد ...ظمادد ظداحدد ظرددصظردددحظتادداا ظال دد  ظ

الالددد ئ ظظلت دداا ظغحددد ظالدقتح يددددظقدددعظال تددد ظمال حدد ةظالحاقحددددظمايحددد بظال قحقحدددد....ظكالظتنظتك ددد 
ياد  ظظملتدمظيدذاظالب دا ظظ56ححايدظل ذاظالبالظقعظاليالظال ة ويدظيصظدالحّظاقا ند بظالتقدد. 

ّظكلددددمظخحددددالةظالتقدددددظ دددد عظحقتددددصظايلددددحالاظقددددعظى دددددظالدحت ددددظأب ددــــب بــــ دلنيسلد   دددد ظ



 يددد ظل ل ددد طبصظمال ق لدددادظمال ايددد ظتقددددظل ددد ظر ا د ددد ظمد ح ظاماليدددارصظنظددد اظلاان  ددد ظلب عددد نظ
 د  ل  ظال اا   بظالقح لحدظلب ايدظال  غدظ.ظل ة ويدظالظتيع ظي ا نظاا ا   ظ ظمال حتقد
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