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بقلم الدكتور/

منير لطفي
ومقالحووفقيفلحقووم ُاقحقاققنـوومقومؼمر ـوومق,ؾووكق وليفرقيفل و ـ ق
لووققد نقؼـوومق قؿو ّ
لقاوولْ ّ
وص ّ
قضٓقيفلؿووعضقيفلو يق َ عو ّوؿ:ق و ق ػووع قنووقـق ؼقووعق
كمقّنقّو ّوؾقيوولّق َ خو ّ
وقي قموومرسقوموومّؿ قو غؿووقرقو نووفقر ق ووحق ّ
قّنق
وغـو ّول قيووعقػقوقو ّ
َ
يفلؼوقيق
يفلضعقػققلق ػتؼلقا َؾلق
يفلغـلقلق تمعقنفقيفللويفّ قو
َ
ّ
َ
يفلػؼقعققلقٓق جلق ملق ّ
يفلؿغؿووقرققوولقٓق جوولقيفلجؿووقعقيفلتوولق ُاع ووفقّملؿنووفقر ق
لقتحؿووؾقيفلوو ّ قو
َ
ومرسققوولقٓق و ّ
وتؿؽـق ووـقرّووقحقكوومرعاقيفلحوومِّؿقويفل ووػعقل حتنووػمّقحق
ويفلحو َ
يفلخمرج..قضٓ ّ
ّ
يفلؿعضقويفٕلؿق ظ ّ نقاجعنةقذيفاقةقٓق نمرّـمق قفومقيفلؿوملقّوق
قّنق
َ
ّ
قّلحوفقيفلتولق
يفلجمهقّوقيفٕ لقمّ قولف يفقٓقيوؿماةقحقيفلؿوعض ق,ؾوكقيف,ت
ومرقّن َ
نعضوومق ـووفقحقّ قيف ـووم قو َ ووـق
اوولورقّعؼوومرحقيفل ووم,ةققحت ووؽ ق-قوٓقنوولّ ق-ق ً
ّ
ًق,ؾوكقّنقيفلنوؿماةق
قنؿتقنـومقحقيفلغولقّوقنعولقيفلغول ق,و وا
كنؿتقنفقيفلققمق
ُ
ُ
ّ
ؼعهبمقضٓقيفلقيقع.قق
ك ٌعقخ قسق ـػعق ـفقيفلـ قؾ قوحخع ةٌق ـقيفٕقليفرقٓق َ
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ّ
وولردقّنقيفلحووول ثق,وووـقنعوووضقيفلؿنوووم قعقوّ عيفيوووفؿق
و ِوووـق ـووومقكو
لووقسق ووـق َق قووؾقيفلتنووفقعقّوقيفلنووؿماة قّ و ّ قوّلووػقّ و ّ ق ؿوومق ِووـقّمو ٍولق,ؾووكق
ّ
ّ
قوقووولقخوووطقيفلؼووولَ ُرققحق وووػحتفق ِوووـقيفٕ وووعيفضق ووومقٓق
وووقطةقضٓ
واوووفقيفل
ؿوووعضقنملجووو يفمق ِ
ّ
وووعضقنمل ّووومم قو َ وووـقلوووؿق
عؾؿوووفقضٓقيفو قو َ وووـقلوووؿق َ
ّ
ُ َصوو قنملجوولريق ُّ ووق َ قنمل ّ
ووـقلووؿقاعتووؾقررتووفقيف,ت ّؾووتق ُّ ْؾقتووف ق
ووؽعي قو َ
ِ
ؿوووعضقنملجووو يفمقّوقيفل ّوووممقّوق
و َ وووـقلوووؿق ُ عووومنقحقررتقوووفقّوقّ ْؾقتقوووفقولوووؿق َ
ووؽعي ق,وومككق ووـقحووؽعاقيفلؿووقرقو َ ِ
يفلجوولريقّوقيفل ّ
ضقنووملع َدىقيفلوو يق
ووع
ّ
وووقق خوووعقيفٕ وووعيفضقوّيووولّ قيفٕدويفّ.ق ؽوووؾقيف وووع ق-قّؿووومققملوووتقيفلعويفرقوووةق
يفٕ ع ؽقووةقحووقزيفنقحووقكتمجق-قق ُ ق َلوولقوحقّؾتوومق ل ووفقا وقيفزيفقحووػع قّموول ؿمق
ووحمّ قو َ
يفٔخوووعق ؾوووجقنوووفق ؿؾؽوووةقيفلؿعيوووك ق
خقلوووفقيفحوووتقطمنق ؿؾؽوووةقيفٕ و ّ
ّ
وو ّ
يفٕولق ؼوووط ّ
قضٓقّكّـووومقاؿقعووومق
ووعق ّ
ػضوووؾقيفحوووتخليفمقيفلجوووقيفزق ّ
ووعقّنقيفلجؿقو َ
ضطعونقولققلػرتاقضلكقضنعيفزق ق ّ ماـمقّؿقيفكـقـقحق ؿؾؽةقيفلؿعيك.قق
ُ ّ
ويفلصحق ّ
قّنقيفلحول ثق ـومق ـتؿولقضلوكق ألوةقيفٕدحقيفلط ّول:ق قولورقحق
يفلوق,لقنملصوحةق
ؾؽقيفلثؼم ةقيفلصح ّقةقيفلؿفضق ةقنقـقيتّكقيفلثؼم ومر قو ـنولق
ّ
ةقو ِ
يفلع ّؾوة قو و ّؾطقيفلضوقّق,ؾوكقيفٕ وعيفضق وـق ـظوقرق,ؾؿولق
حقمملقيفل
قويقق قضلقوفقيفلحول ُثق,وـق
يفٕدحقاؿمٓ قور ّك قذّ ُْعقيفلؿنم قعقاػم َ ف
زيفدهق
ّ
ُ
يفلـجقمق ِ ِ
ـق,ؾقةقيفلؼقمقوكخ ةقيفلعصع.قق
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وكوول ـقحقذلووؽقنملػضووؾقلفوومّٓقيفلؿنووم قعقيفل و ـقق ـ وقيفقنو ّ
ولنقنعووضق
قحقققاقٓقيعػ قوّ ؼـق ّ
يفقنلنقحقاجمرهبؿقكوقريفق ضولّقلؾؼومد قـقخؾػفوؿ:ق
يفل
ّ
ثؿقحعدويفقمؽم مهتؿق عقيفلؿعضقوحمققيفقاػم قؾفمقن ق قيفرنةقوٓقخجؾ ق ؿومق
ّ
خجؾق ـفقحقيفلؿعض.قق
ِـق ع
خجؾق ـفقحقيفلل ـقٓق ُ َ
ضق,قرا قو مقٓق ُ َ
ْ
و و يفق عـوولقّكـوومقلووؿقكخوولشقيفلضووؿقعقيفلؿفـوول قولووؿقكحـووثقحقق َ ووؿق
قةقنصقكفقوم ْػظف.قق
شقحعيفقلؿع ضققضتقيفٕخ
ّنؼعيفط قولؿق ُك ْػ
ُ
ْ
ققمرقيفلط ّ
ّ
ويفلؿنم قعق ؿق مّٓقيفلػألةقيفلتلق َّ ْحلرقضلكقيفإلك مكقةقخوووول ةًقاؾقؾة ق
يفارتمتق عؾةًقغع ة قّوقيفراؽ وتقاع ؿوةًقيوـقعة:ق
ّوقا ّقّرق ـ لةًقر قعة قّوقق
َ
ِ
ٍ
ْ
قكوققفؿق
يفلجؿع ّقوةق
ممتػ َظق
قمتوكقوضن ن
يفقنحضوقرقّثقوػقو وتؿ ّعقحقيفلو يفّعاق ْ
يفلع قس قنصعفقيفلـظعق,ـقيفلطع ؼقيفل يقحوؾؽقهق
يفلؿـقنقوويفريف ؿقثعىق ّ
ذريفعق َ
قو,وـققّوقنق و هق
لـقؾق هقيفلنفعا قو,ـقيفلؿجملقيفل يقيفختمروهقلقح ّؾؼقيفق قف
ْ
تح نؼةًقّمقٓ.قق
يفلنفعاقمؼقؼقةًقّمق ق ق ةقو
َ
جعدقيوفقدقيف ّد,ومّق
وحقيفلعؿقمقق ؼكقيفل َنعقحقّمؽم فؿق,ؾكقغقع ؿق ّ
ٓق ُقضماقّمؽمم قنقـؿمق ؼكقيفلؼقلقيفلػصؾقلل ّ منق قمقيفلل ـقيفل يق و نقنؿقو يفنق
يفلـقيف مقويفٕ,ؿمل قٓق ق يفنقيفل قعقويفٓيتفمر.ق
قّ ّ وومقيفلؿووعضق فووققمملووةقغقووعقك قعقووة قكماؿووةق,ووـق,قيف ووؾقخمراقووةق
وـػسقّوقيفلج وولَ قنضو ٍ
وعرق م ّقووتققصووقعقك و ّوؿقفقيفلؿووعضق
وديفخؾقووة قاصووق قيفلو َ
9

ٍ
طوقلق و زمقيفلنوخصق,ؾوكقكوقلقيفلو ـقوك ّوؿقفقيفلؿوعضق
يفلحم ّد
قّوقيعرق ن
يفلؿ ِـ قوحقمملةقيفكتنمرهقنصقراق ػماألةقوحع عةقحقرقعةقاغعيف قوةق وم:ق نكوفق
نوعقنملجؿؾووةقو جتوممفؿقّمل وقؾقويفإل,صوومر ق
نو لؽق صو قونووم ًّق حصولقيفل َ
و قق مقملثقحقّونألةقيفٕكػؾقك يفقويفلجلريقويفلؽقلقعيفقوغقع م.قق
قووومقنـووومقض َذ ْنقكجوووقحق وووػحمرقيفلؽتووومح قوكطوووع قّنوووقيفحق صوووقلفق
يفٕرنعوووة قحقرمؾوووةق عع ّقوووةقنوووقـقاـ ووومرقيفٕ وووعيفضقيفلؿختؾػوووة قوحقاقلوووةق
ّؽقّقووووةققنووووقـق,نووووعيفرقيفلؿنووووم قعقيفلوووو ـقاووووعىقاصووووـقػفؿقاغعيف قوووومق
ومراقيفلتوولق َّكؾ وقيفق,ؾووكقيفلحقووماق ووـقكم و هتم قثو ّوؿ ُقرا وقيفققز ـ ّقوومق ِووـق
م و قيفلؼو ّ
حؿووولق,ؾووولقّووو يق
يفٕقووولمق قلوووليفقضلوووكقيفٕمووولث:ق ـؼوووعّقّقوووػقّٓوووؿق ّ
يفلنوووؾؾقيفلع,ن ووومش قوّقوووػققنووومرزقّ وووؾقدكؼوووؾقيفل وووعكمن قوّقوووػق َاعوووم شق
ّمؿووولقزّووولق وووعققيفلوووق ـقيفلعضوووؾلقيفلقنقوووؾ قوّقوووػق ووو مقيفل وووؾق,مرؾوووةَق
اووو يفنقخؾقوووؾقاووو يفن قوّقوووػقحووو ّطعقدوحتق ػ وووؽلقرويف وووةقيفلجع ؿوووةق
ويفلعؼووومحق,ؾوووكقوقوووعقكقنووومرقيفلصوووعع قوّقوووػقق وووعضق عيفك وووقيفق قووورتيفنق
يفل و ِ
ووؿققكؼوووػق,ؾوووكق خووومكعق
ووع ّ ةق,ؾوووكق عيوووفقلؿووولاققّمووولق,نوووعق,م وووم قثو ّ
يفل وووؿـة قوّحووو محقيفل و ْ
ووؿؿقيفلووولرقل قوّكوووقيفعق
ووؽتةقيفلؼؾ قوووة قوّ,وووعيفضقيفلت و ّ
يفلطوووم,قن قو ضوووم,ػمرقيفل ّ
وووؽعي قو,ووو جقيفّٓتألووومح قوكوووع قيفلققم وووةق
وووـقيفإل ووولز قو عـوووكقيفٓكصوووؿممقيفلعروووقي..قوغقوووعقذلوووؽقيفلؽثقوووعقيفلووو يق
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ووول,قكمقضلوووكقاحصوووقؾقيفلؿعع وووةقحقحووو قؾقيفلعم قوووة قوضلوووكق ّ
يفلتػؽوووعقوضزاووومّق
يفلحؿلقلؾؿ ِ
ـعؿقيفل يق,م مكمق ّؿمقيفنتؾكقنفقيفلـمس.ق
ُ
وحووووقؾحظقيفلؼوووومر قيفلؽووووع ّ
ؿقّنق وووومّٓقيفلؿنووووم قعقيفلوووو ـقوقووووعق
,ؾوووقفؿقيفٓختقووومر ققووولقانووو نع تقهبوووؿقيفل ووو ُؾقوكووومّرقنقوووـفؿقيفلؿنووومرح:ق
ِ
يفلعوووملؿ قونقوووـفؿق
ووول قو وووـفؿقيفٕد ووو قو
ؽووومنق وووقفؿقيفل قمحووولقويفإل,
ّ
ّ
قّؿووومقحوووقؾحظقّنققووومراق حوووقمققووولق
يفلع ميووولقويفلػـّووومنقوراوووؾقيفٕ,ؿووومل
يفحوووتحقذرق,ؾوووكقكصوووق قيفٕحووول()1قنح ووو مامقيفّٕووو قنوووقـققووومريفرقيفلعوووملؿق
ّ
يفلحؿووؾقنم,ت مر وومق-ق,ؾووكق
ووممةقوحووؽمكم قنقـؿوومقكملووتقّورونوومقكصووق ق َ
موولّ قاع قووعقنووقلق ووملقعيق-ق جو ّوعدقق ّعووةقدققؼووةقكماألووةق ووـق حووقم قّؿوومقحووقؾحظق
ّ
ّ
ووومرقّنق
ّنقاعّقووومقوروحوووقمققووولقورداووومقيوووؿـقيفلؼووومراقيفٔحوووقق ة:ق,ؾوووكقيف,ت
اعّقوومقٓق ؿ ّثووؾقيفلجوو ّقيفٕورونوولق قفوومقحووقىق%3ق ووـق ووممتفم قنقـؿوومقحق
ّ
قورغووووؿقّنقّّوووو ق وووول ـتقـقهبووووم:ق قحووووؽققوحوووومكتق
يفلحملووووةقيفلعوحووووقة
نطعحووو جقاؼعووومنقحقّورونووووم ق ّ
ووومراق
وووننقث ثوووةقّرنم,فوووومقاؼوووعقديفخوووؾقيفلؼو ّ
يفٔحووقق ة ق ووعقيفلتـ قووفق,ؾو ّ
وكقّنق نووم قعقيفٕ ووع ؽت ْقـققوولق ُد ج وقيفق عوومقاحووتق
صؾقيفلؿنم قعقيفٕ ع ؽقة.قق

(٠ )1ؾ١ش رعج١ش (ٔق١ت األعذ) إٌ ٝلقخ األعذ اٌز ٞافطبد ؽّبسا ثبالؽزشان ِع ؽٛ١أبد أخش ،ٜفأخز ٌٕفغٗ إٌقف،،
ص ُّ لبئ ٌٟٚ :قِ ،ب ثم ٟألٍِٕٔ ٟه اٌغبثخ ،أ ِّب اٌشثع اٌجبل ٟف َّٓ أسادٖ فٍ١جبسصٔ.ٟ
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ّ
يفدقحقّؾقّ عقو ّ
وـق
يفقونموقيفلتق قؼ قو ـفقوملهق ُ عاجكقيفل ّ ل
يفلنػمّق ّ
ّ
ّؾقديفّ.ق
ق
ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق
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علي الجارم
السكْتة القلبي ّة
َّ
ق
يفلصؿتقا ـمقوخق م قّوقمؽؿةقو,ؼ قّوقّ ,قؾةقو عيم قّوق
ُق
حقيفّقّمنق
نن ّ
ّ
اف قوغػؾة ق ّ
ّ
يفلؼؾوقح:قذلوؽقّنقحقثعثوعاق
وقلقضٓق وؿتق
وؿتق ؼ
ٍق
قّؾق
ِ
ـعوكقضلقـومقكومرعق
يفلؼؾ ق قرقيفلعوح قنقـؿمق ؿتفق جؾجؾقنصقرقيفلحؿممقو َ
َ
يفلحقما.قق
و و ْوؿتقيفلؼؾ و ق ووقق وومق ُ و ّوؿقفقّ ووؾقيفلط و ّ ققنمل ّ وؽتةقيفلؼؾ قووة قو قفوومق
اضطعحقّفعن ّقةقيفلؼؾ قننؽؾق ػمائ ق قتق ّقوػقاؿم ومق,وـقيفلـو ض قو عجو ق
,ـقيخقيفللمقضلوكقّ,ضومّقيفلج وؿقيفلحقق وة قلقؿوقرقيفلول مغقو فؿولقيفلوـ َػسق
ّق
ؼع وم قوذلوؽقحق
وا نؾقيفلخ م قق ؾقّنقهتععقيفلعوحق ِـق
فجعفمقواػوعقضلوكق ّ
ّ
غضقنقدقمرؼقٓقحم,مر.قق
يفلحووؼقّاوومقموولثقدريف وولق وومدمقاتووقهقلووفقيفلعؼووقل قواجووعيق ـووفق
و
ّ
وػقلفقلووفقيفل ّ وم قنمل ووم :قض ْذقّقووػقلعمنوولق وولخؾقيفلؿ ووجلق
يفلؿ وليف ع قواؾتو ّ
لقصووؾقل ق قخووعجقوقوولق ُ ووؾلق,ؾقووف قوّقووػقلؿ ّووؿق صووعلقيفلحؾ ووةقلقف و مق
14

يفلؿوقرقنملضوعنةقيفلؼميوقة قوّقوػقل ,و قّوعاق وللػقضلوكق
ُق
خصؿف ق قف فق
َق
يفلؿؾع ق حؿقٓق,ؾوكقيفٕ,ـوم ق قخوعجق حؿوقٓق,ؾوكق لوةقمولنمّ قوّقوػق
لؿ عق,ؾكقيفلنميةقالورقمقلفقيفلؽم قعيفر ق قؾتؼطوفق َؾوؽقيفلؿوقر قو جعؾوفق
ّثعيفقنعلق,قـ قق
ووحطقّامرقيفٕ عيفضقيفلعل ولاقيفلتولقاصو ّ ققحقنحوعقيفل وؽتةقيفلؼؾ قوة:ق
ثؾقّ وعيفضقيفلؼؾو ق ِ
يفلخؾؼقوة قويف,وت لق,ضوؾةقيفلؼؾو قواؾوػقيفلصوؿم مر ق
ويفخت لقيفٕ ح:ق ؼكقاوعقّ وعيفضقيفلنوعيف قـقيفلتماقوةق وققيفٕكوقلق وـقاوعق
يفلـقؾقويفٕ,عضق ـقاوعقيفلؿ ق وق ل:قض ْذق ول ق,ؾوكقرّسقيفلؼمرؿوةق قؼوػقوريفّق
%99ق ـقيفلحمٓر قّؿمق ُ صـنػقّؼماؾق حرتفقوز,قؿق,صمنةقنقـقيفٕ وعيفضق
قمك ة.قق
و قفمق-قّيقّ عيفضقيفلنعيف قـقيفلتماقةق-ق َ ضقؼق جوعىقّمولقيفلنوعيف قـق
كتقجةقاعح قّتوؾقيفلول قنق
,ـقيفلؼطعقيفلط قعلقلفقو ققمقيفللق3ق ؾؾقؿرتيفر ق
ّ
,ؾكقنطمكتف ق قت و ّ ق قؿومق ُ عوعفقنمل نحوةقيفلصولر ة قخم وةقضذيفقزيفدقيفلضوقؼق
,ـق%59ق ـقيفل ُؼطعقو َاخ ّطكقيفٓمتقومكلقيفلوقفقػلقيفلو يقّود,وفقيفوقنحؽؿتوفق
ودققؼق ـعفقحقّم ّ ةقّاف اقيفلج ؿ.قّوق ـ لّ قيفلؿجعىقنملؽ ّؾ ّقة قو ـؼطعقيفلولمق
,ـقا ّق مقحق,ضؾةقيفلؼؾو

ق قت و ّ ق قؿومق ُ عوعفقنملـقنوةقيفلؼؾ قوةقّوقيفٕز وةق

يفلؼؾ قةقّوقيفمتنمّق,ضؾةقيفلؼؾ .قق
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يفلؿـووقطقهبوومقاغ ووةق,ضووؾةق
ويفلن وعيف قـقيفلتما ّق وةق وولقيفٕو,قووةقيفلل ق ووةق َق
ق ّ
تؿؽـفمق ـقّديفّق,ؿؾفمقّؿضخةق دواة( )1قاـؼ ضقواـ طقنؿعللق

يفلؼؾ

ّ
واضخق ومق َ ؼوعحق وـق
مرةقّلػق عاقحقيفلققمقنلّيفق ـقيفٕح قعقيفلعيفنعقلؾحؿؾ ق
ؾققنقنع قؾق ـقيفللمق,ؾكق لىقيفلحقما قو ؿمقيع مكمن:قّمل ؿمقّ ؿـق
َ عقلقكصػقيفلؼؾ قيفٕ ؿـ قو َ
يفٔخوعقّ وعق َ عوقلقيفلـصوػقيفٕ وع قوّ

ؿومق

ـ عق ـقيفلنع منقيفٕوركلق قرق غمدرافقيفلؼؾو قو نوؽق نق عومقيو ؽةقموقلق
تعمكؼمق,ؾكققؿةقحطحفق قؿمق ن فقيفإلّؾقؾقّوقيفلتمج قو ِوـق ـومق
ّق
يفلؼؾ قق ؾقّنق
امّرقا ؿقتفمقنملنعيف قـقيفلتماقةقّوقيفإلّؾقؾقة.ق
و ووـقنووقـق,قيف ووؾقيفلخطووقراقيفلتوولقاػووت قيفل وومحقلحوولوثقيفل ووؽتمرق
يفلؼؾ قووة:ق وول ق,م ووؾقيفل ُعؿووع:ق ت وولقيفمتؿملقووةقيفإل وومنةقلوولىقذويقيفلؿـمّوو ق
قحوووـقيفلخم وووةقويفٕرنعوووقـ قولووولىقيفلؼوووقيفر عق
يفلعع ضوووةق(يفلعاووومل)ق وووق
ّ
قحوـقيفلخم وةقويفلخؿ وقـ قضيوم ةقضلوكقيفل وؿـةقويفلتولخقـق
(يفل ّقليفر)ق وق
ّ
ووؽعيقويفخووت لقك وو ةقيفلوول قنقو,وولمق ؿمرحووةق
ويفراػوومعقيووغطقيفلوولمقويفل ّق
يفلتععضقلؾضوغقطقيفلـػ وقةقويفلعصو قة( )2ق ضو ق,وـقيفلقريفثوةقيفلتولق
يفلع ميةقو ّ
(ُ٠ )1عزجش اٌمٍت ِنخخ ِضدٚعخ ،ألّْ عضأَٖ األ٠ ّٓ٠نخ اٌذَ إٌ ٝاٌشئز ،ٓ١ثّٕ١ب اٌغضء األ٠غش ٠نخ اٌذَ ٚثمٛح أوجش إٌٝ
عّ١ع أعنبء اٌغغُ.
( )2ف٘ ٟزا ٚسد أّْ ٚفبح اٌغشاػ اإلٔغٍ١ض ٞاٌؾ١ٙش (عٕ٘ ْٛزش) ،عبءد عشّ اء رعشّ مٗ ألصِخ لٍج١خ عٍ ٝأصش ِؾبدّح ٌٗ
ف ٟاٌّغزؾفٚ ،ٝرٌه فٙٔ ٟب٠بد اٌمشْ اٌضبِٓ عؾش (ٖٚ .)َٔ97عبء عٌٍ ٝغبْ ؽىغج١ش ل :ٌٗٛاٌؾضْ اٌز ٞال ٠غذ
ِزٕفّغب ف ٟاٌىالَّٙ٠ ،ظ إٌ ٝاٌمٍت ٠ٚىغشٖ..
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ُ عاعفمقيفل عضقيفلكقيفلجقـمرقويفلؿقرثمر قّوقضلكقيفلعمديفرقيفلغ يفرقةقويفلحقماقةق
يفلتلق تنمرّفمقّ عيفدقيفلعمرؾةقيفلقيفملا.ق
ّ
ولعوؾقاؾوؽقيفلؿخومكعق ولقيفلنووغؾقيفلنومغؾقلؾقوقمقيفلعوملؿلقٕ وعيفضق
يفلؼؾ

ّ
حققوفق
قّوؾق,ومم قو ُق ْق
قويفل يق قيف ؼقيفلتمحعقويفلعنوع ـق وـقيوفعقحو تؿ

يفٓاحمدقيفللوللقلؾؼؾ ق عق ـ ّقظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقةقوغقع ؿمق ـقيفلؿمح ومرق
يفلؿ ْقعـ ّقةقنملصحةق,م ةقو حةقيفلؼؾ قخم ة.قخم ةقوحطقيفإلمصمّيفرقيفلتولق
امّ ولقموولوثقح و عةق

ووقـقحووؽتةققؾ قووةقحووـق مقمووقلقيفلعووملؿ ق%95ق ووـفؿق

ػمرققنقيفلحقماقلتعو ّ رقضكؼومذ ؿقحقغضوقنقيفلولقمرؼقيفٕولوكقيفلتولقاػصوؾقنوقـق
يفلحقماقويفلؿقر.قق
ورغؿقيفلػجمرقةقيفلتلقا ّت ؿقهبمقيفل ؽتمرقيفلؼؾ ق ّ
ة:قضٓقّامقكومدريفق ومقاو ورق
يفلؼؾ قيفل ؾقؿ:قو قق مقانقعقضلقفقنعضقيفٕ,وعيفضقيفلتولققولقا و ؼفم ق قفؿؾفومق
يفلؿع ضقوذووهقوٓق لخ وامق,ؾكق حؿؾقيفلجلّ ق ثؾقّلوؿقنملصولرقّوقمعقوةق
نملؿعلاقّوقيقؼقحقيفلـ َػسقّوقدويفرقّوق ليفع.ق
قو يفق مقاحؽقفقنجو ّقو وماقّد و قيفلععنقوةقيفل ومرزق( صوطػكق ومد ق
يفلعيف عل):قويفل يقيفحوتقؼظقّعمداوفق جوعق وقمقيفلعميوعق وـق وم قق,وممق1937م ق
قّموسقنحعقوةقحق
قثوؿ
ّق
ّ
تقيلقو نقؾكقوا ِقوردهقيفلقوق لق وـقيفلؼوع نقويفٕذّومر ّ
واـومولق ومق تـمولقكوفق,ومداقو وققدويفّق
علاف قم فمقيقألمق ّقؿمقيف,تمدهقيفلـومس ق
َ
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ضمدقلؾحؿقية قونعلقّنقكممقل م,ةقٓقا ل قاضق ـق عيفيفقوّخو قكع ؼوفق
يفلحؿمم قولؽـفق-قوق وؾقّنق ؾوغق وعيف َقدهق-قحوؼطقحو ْقؼطتفقيفٕخقوعاقيفلتولقٓق
ضلكق ّ
معيفدقنعل م.ق
و يفق,ؾووكقخ و فق,ؾوولقيفلجوومرمق(1949-1881م)قيفل و يقموومزقحو ّوعق
يفلصووـم,ت ْقـ:ق غو ّوعدقحقن ووتمنقيفلنووعع قوحووطعقحقحووؿمّقيفلـثووعقويفل ّ ووعد قو ُلؼ و ق
وـقيفإللؼوومّقواح ّؾووكقنخ ّػ وةقيفلووعوح:ق ؽوومنقز ـووةق
نلد و قيفلععونووة قّؿوومقّاوومدق و ّ
يفلؿجملسق,ؾكقملّ قاع قعقيفلع ّؼومد قو ؾوؽقكم وقةقيفلؾغوة:ق ؽومنقّ قوعيفقلؿػتنولق
يفلؾغووةقيفلععنقووةقنووقزيفراقيفلؿعوومرف قو ووـقيفٕ,ضوومّقيفلؿمح ووقـقلؿجؿووعقيفلؾغووةق
يفلععنقةقنملؼم عا..قضذقيفكتمن ْقتفقيفل ؽتةقيفلؼؾ قةقحقّثـمّقمػوؾقّقوقؿقنؿـمحو ةقذّوعىق
يفٕرنعقـقلق ماق ل ؼفقيفلـؼعيفيلقنميم قوذلؽقحقّويفرؾق,وممق1949م قو ق فومق
ملتقرّسقيفلعاؾق,ؾكق لرهقو ققاوملسق وتؿعقضلوكق
ُق
ُذ ؾقيفلحضقرقمقـق
قصقلافقيفلتلقّلؼم مقيفنـُفقكقمنةق,ـف.ق
قوّ لؽقّد

قيفلل,قاقوّمولقراومٓرقيفٕز وعقويوققخفقيفلؿجولد ـق

يفلؽ ومرق( حؿوولقيفلغ يفلوول):قيفلو يقويف تْوفق َ ـ ّقتووفقنملعم ووؿةقيفل ووعقد ةقيفلع وومض ق
,ؾكق م شق نومرّتفقحق وماؿعقموقلقيفإلحو مقواحول ّ مرقيفلعصوع قول ُقول ـق
,ؾكقّثع مقحقيفل ؼقعقنقـقق َيقكم عق وقلكق ,ولقيفوقنوـق,ؿوعقو ملوؽقنوـقّكوسق
يفريفقد,ق ًّ مقققيف فقثؿمكقةق,ؼوقد ق
ختتِؿمقن لؽق نق ًق
قيفلؿملؽل ق ق
مم قيفلؿ
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خوولمق قفوومقيفلوول,قاق ؽوومنقكجؿفوومقيفل وومكعقوا ؾفوومقيفٕيو ّوؿق,ؾووكقموولّ قو ووػق
يفلنقخقيفلؼعيموي قو ح ّؼ ًقؼمقّ ـقةقغملقةقكملؿمقاؿـّم مقحقيفل ّوعقويفلجفوع قو ولق
يفلل ـقحق ل ـةقيفلح ق ق,ؾقفقّ ضؾقيفلص اقويفلت ؾقؿ.قق
ّ ّ مقيفلنم,عقويفلعويفرلقيفلعو مينق(ّو قل) ق ؼلق,ص َػتقنفقيفل ؽتةقيفلؼؾ قةق
ّثـمّقخ ْقؾقافق,ؾكقيفلنمكئ قواعّتْفقاثةق م لاقحقّمضومنق قاوةقغومدرا قدونق
ّنق َ ُ ودق,ـفقيفلنععقيفل يقو ػفق ق ًقمقنل ّقكفق(قمدرق,ؾكقضك يفلقيفلؼؿوعق ِوـق,ؾقمروف ق
قحؿقوٓقّكقمح).قق
وض,مداقيفلـّفعقضلكق ص ّقف قوا ْعؾقيفلثع منقن
ّ
و ووعقيفلتؼوولّ مقيفلفمرووؾقيفل و يقّمووعزهقيفلط و ّ قق و ن
ومخعيفقحق ,و جقّ وعيفضق
يفلؿق وةقلؾجؾطومر قو,ؿؾقومرقر ْقّحق
يفلنعيف قـقيفلتماقة قويفلؿتؿثوؾقحقيفٕدو وةق ُ
جوموزقيفٓك وليفدقنرتققوعق
يفٕو,قةقيفلض ّقؼةقنمل ملقكمرقويفلل,م مر قواعيفممرق َقا ُق
يفّقاوللقؽقخومرالق,ماوؾق
ٍق
يفلنعيف قـ:ق ؼكق ,جقيفل ؽتمرقيفلؼؾ قةقر ْقـومقنوناع
حق
وصقّوق تولر ٍ ق
لؾؼؾ ق ,قيفإلكعمشقيفلؼؾ ولقيفلعروقي قوذلوؽق,ؾوكق ولق تخص ٍق
وحـفق,ووـقكع ووؼقافوومزق
وـق ُقق ؾووةقيفلحقووما ق ووعقاـ قووفقيفلؼؾ و قوض,وومداقيو ْق
جقوولق و ّ
يفلصوول مرقيفلؽفعنمرقووة قق ووؾقيفلـؼووؾقيفلػووقريقلؾؿووع ضقضلووكقغووعفقيفلعـم ووةق
يفلؿع ّّ ا.قق
تؿقاؿل ول مق وق ق
ويفللق,م ةق ,مراق,ـقي ؽةقرققؼةق ـقيفٕح دقيفلتلق ّق
يفل ملقن قو,ـل مق ُ ـػخقيفل ملقنقاتؿولّ دقيفللق,م وةقديفخوؾقيفلنوع منقوا ؼوكقنوفقنعولق
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ك عقيفل ملقنقلؿـْعفق وـقيفلتضوققؼقثمكقوة قونعضوفمق ُ خؾوطقنلدو وةق مكعوةقلؾوتج ّقؾطق
ُتق لق ـق م,ؾقتفمقنوملؿ ْقجقنوقـقيفلؿقؽمكقؽومقويفلؽقؿقومّ قّ ّ ومقحقمومٓرقاعققوعق
وتؿقيفٓحووتعمكةقنلو,قووةقد ق ووةقنل ؾووةق وولخقذاق ووـقا وليفرق وولرق
يفلن وعيف قـ ق قو ّق
يفلؿع ضقّوقحمق ْقف.ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
قق
ق
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أحمد أمين
انفصال الشبكية
ق
يفقّردرقّنقاعووووعفقكعؿووووةقيفوق
َق
ُقّثووووعق,ووووـقّموووولقيفل ّ ووووؾػقققلووووف ق"ضذ
يفلؿنوومرقضلقفوومق ـوومق وولقكعؿووةقيفل صووعق
غؿضق,قـقووؽ" قويفلـّعؿووةق ُق
وول ِق
,ؾقووؽق َق
يفلتووولقاعووولّ قّقوووقىقوحووومرطقيفلعؾوووؿقويفإلدريفد:قض ْقذق َكوووـعؿق وووـقخ لفووومقنع وووةق
وومرقك ـووولق
يفرقو عطقو ٍ ق
,جمرووو قيفوقحقيفلؽوووقن قوكتؾ ّؼوووكق وووـقكم ووو هتمق ػوووعد ٍ ق
نووم,عكمقاجووومهقيفٕيوووقمّقويفٕيوووخمص قّؿووومق
َق
ؽمركووومقوكـ وووجق ـفووومق
,ؾقفوومقّ َق
وتؿؽـق ,وومق ِووـقيفٓحووتؼ لقةقحقيووألقكـمقيفلخم ووةقدونقيفلحماووةقضلووكق َ ووـق
كو ّق
ـتفوووؽقحووورتكمق قجعمـووومقو ػضوووحـم..ق ضووو ق,وووـقّقاووومقوحوووقؾ ًقةقكؼوووعّقهبووومق
يفلعؾووؿقيفلـووم عق
حصووكق ِووـقيفلح ووـمر قوكطووملعق ِق
ّتوومحقر ّقنـوومق ـحصووؾق وومقٓق ُق َ
ـظػوووعقنملحؽؿوووةقوكجؿوووعقنوووقـقيفل َصوووعقويفل صوووقعا..قولفووو يفققملوووتقيفلعوووعحق
حقّ ثملفم ق"لٙس دعد ثلع ًْٙأًْ٘"قوقملت ق"ال ْؽع ّإال ْؽع ثلع."ًٙ
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قواووومّقحقّممد وووثققلحوووقة()1ق,ووولّ اقو وووػقيفلعقـووو ْقـقنوووملؽع ؿت ْقـق
ويفلح ق تووو ْقـ:قكظوووعيفقٕاؿووومقّمووو ّ قّ,ضووومّقيفإلك ووومنقضلقوووف قولِؿووومقلفؿووومق وووـق
وووتق,ظققّنووووققاعػووووعق
ـووووم عقدكقق ّ ووووةقود ـ ّقووووةقاؾقؾووووة.قولفوووو يف ق,ـوووول مقيفحو ْ
يفلؿـصووقرقاؾق ووفق ؼماِووؾقنووـقحووؾقؿمن قوخ ّقووعهق ؼماووؾقنووقـقّنق عظووفقنؿوومق
حووؿع قّوقنؿووومقرّى قّامنوووفقّنوووققاعػوووع قنووؾقنؿووومقرّ وووت..قق ووو يفقٕنقر وووةق
يفلعقـقمؼقٓق عيفّق قفقو لْ قٓقّ حق عف.قق
ّ
يفلتوولقو ووػتقنلاوومق
وضذيفقّمكووتقيفلعووقـق وولق لووةقيفإلنصوومرقيفلحصووع ّ ةق
ُ
عتووتقنلاوومقّحووؿعق ووـقيفٕذن ق ّ
ووننقيفلط ؼووةقيفلعققؼووةقيفلتوولق
ووع اقيفٕحووعيفر قو ُك
ْ
قواتقحووطقنووقـقيفلج ووؿقيفل اوومالق
اغؾووػقاووليفر مقيفلخؾػوولق ووـقيفلووليفخؾ
ّ
ووؿقفمقيفلنووو ؽ ّقة:ق ووولقومووول مق
وووـقيفٕ وووممقويفلؿنوووقؿ ّقةق وووـقيفلخؾوووػ قوك و ّ
يفلح ّ محوووةقلؾضوووقّقيفلقيف وووؾقضلقفووومقنعووولقيفلؿوووعورق,ؾوووكقيفلؼعكقوووةقويفلحلقوووةق
ويفلعلحووة قويفلؼوومدراق,ؾووكقاحق ووؾقيفٕيووعةقيفلضووقرقةقضلووكقك ضوومرق,صوو قةق
ِ
ووؿقض وووليفدكمقنؿعر ّقووومرق
ا وووم عقضلوووكقيفلووول مغق,ووو قيفلعصووو قيفل صوووعي قو وووـقثو ّ
ويفيحةقيفلؿعملؿقزيف قةقيفٕلقيفنقحمكعةقيفإليمّا.ق

( )1عٓ أٔظ ثٓ ِبٌه سم ٟهللا عٕٗ ،عٓ إٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص لبي" :لبي سثىُ عض ٚعً َِٓ :أر٘جذُ وشّ٠ز ،ٗ١ص ُّ فجش ٚاؽزغت
وبْ صٛاثٗ اٌغٕخ"ٚ .ف ٟسٚا٠خ أخش ٜعٓ أٔظ عٓ إٌج ٟملسو هيلع هللا ىلص لبي" :إرا اثزٍ١ذُ عجذ ٞثؾج١جز ْٗ١صُ فجش عٛمزُٗ ثّٙب
اٌغّٕخ".
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و ـم قوحقحقم قيفلحل ثق,ـقكعؿوةقيفل صوعقوكو ّ قيفلعقوقن قٓقنولّ ق وـق
يفٕولق وـقيفلعؾؿومّقيفلعوعحقيفلؿ وؾؿقـقيفلو ـق
احقةقزّ ّقوةق,ومكعاقضلوكقيفلع,قوؾق ّ
اعّوووقيفق ثووومريفق,ؾؿقوووةققووول عاقف ّؾوووتقلؼوووعونق,ووولّ اق عيفاوووعقامر خقوووةق ُالرحوووفمق
يفلؽحووملقـ)ق
يفلجم عوومرقيفٕورونقووة:قّ ثووملق,ؾوولقنووـق,ق ووكقنؽتمنووفق(حقاو ّعاق ّ
ّ
ؿمقنملؽحمل قومـقـقنوـقضحوحم ق
مرقّنقك ق قيفلعققنقّمنق ُ ععفققل
,ؾكقيف,ت
ّ
ِ
يفلؿعيوولقحقكوو ق
نؽتمنووفق(يفلؿؼوومٓرقيفلعنووعقحقيفلعووقـ) قويفلغووم ؼلقنؽتمنووفق(
يفلعقووقن) قضيووم ةقضلووكقيفٕيوو قؾلقيفل غووليفديقنؽتمنووفق(ام ووةقيفٕ ؽوومرقوك ووةق
يفلحؿقيقنؽتمنفق(كقرقيفلعققنقواوم عقيفلػـوقن).قوكخوصقنملتحقوةق
يفٕنصمر) قو
ّ
يفلعظووقؿقيفنووـقيفلفقووثؿق وومم قّتوومحق(يفلؿـوومفِع) ققوويفيووعقمجووعقيفٕحوومسقحق
م ّقةقيفلع وةقوّقػقتفوم:قمقوثقّث وتقنؿومقٓق ولعق جومٓقلؾنوؽ ّ
قّنقيفإلنصومرق
يفلؿعرلقضلوكقيفلعوقـقٓقيفلعؽوسقّؿومقيف,تؼولق
ـجؿق,ـقيعمعق خعجق ـقيفلج ؿق َ
حمنؼقهقحقيفلنع قويفلغعح.ق
ويفكػصملقيفلنو ؽقةقّمولقّ وعيفضقيفلعقوقنقيفلخطقوعاقيفلتولقهتولّ دقحو ةق
ّ
قفقاتؼنعقيفلن ؽقةقوهتماعقا ر ًقمقّوقّؾقومقنعقوليفق,وـقك ؼوةقيفلؿنوقؿ ّقةق
يفلـظع:قضذق
يفلؿؾتصؼةقهبمقويفلؿحتق ةق,ؾكقيفٕو,قةقيفلل ق ةقيفلتلقام ّ ـقلفومقيفمتقمامهتومق وـق
يفٕوّ جقـقويفلعـم عقيفلغ يفرقة قاؿم مقّؿمقام ّ ـقيفلؿنقؿةقلؾجـقـقغ يفّهقّثـمّق
واووقدهقديفخووؾقيفلو ّوع ِمؿ قوهبو يفقيفٓكػصووملق ـؼطووعقيفلؿوولدق,ووـقيفلنو ؽقةقواعتو ّوؾق
يفلخ ووومقيفل صوووع ةقيفلتووولقاتخ ّؾوووؾقك ؼمهتووومق ْ
ووؿقفمق
يفلعنوووعقنل,وووليفدق ؾققكقوووةقوك و ّ
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يفلؿخومر ط.قو َ ؽثوعقمولوثقيفٓكػصوملقحقيفٕيوخمصقيفلؿصومنقـق
يفلعص ّقمرقو َ
نؼصعقيفلـظعقيفلنل ل( )29 1قو عيكقيفل ّؽعيقيفلؿتؼلّ م قو َ ـقلول فؿقاومر خق
وولقّيق وووـق
,ووومرؾلقلؾؿوووعض قوكتقجوووةقيوووعنةققق ّ وووةقحق ـطؼوووةقيفلقاوووف قّوقنعو ّ
يفٓلتفمنمرقيفلليفخؾقة قّوقيفلعؿؾقمرقيفلجعيفمقةقيفلتولق ُاجوعىقلؾعوقـقوات و ّ قحق
اؾػقيفلن ؽقةقواؿ ّ قفم.قق
قضٓ ّ
و عقض ؽمكقةقملوثفقحق ختؾػقيفٕ,ؿمر ّ
وـق غ ّقوعق
قّنقيفلتؼولّ مقحقيفل ّ
وـقحوؿؽقيفلنو ؽ ّقةقو جعؾفومقّّثوعق,عيوةق
ـقنـقةقيفلج ؿقيفل امالقو ُقؼ ّؾوؾق
ُ
ل كػصمل.قق
وتؿقنؿقا فومقيفٓكػصومل:ق ؼولق
ونتعلدقيفٕح محقاتعولّ دقيفٔلقومرقيفلتولق ّ
حلثقاؿ ّ قّوقثؼ قحقيفلن ؽقةق ت ّعحق ـقخ لفقيفل مرؾقيفل امالقاحتفومق
ّ
قّوقاعتؾقيفٕو,قةقيفلل ق وةق
و ػصؾفمق,ـقاقّ فمقورومفمقو لقك ؼةقيفلؿنقؿقة
حقيفلؿنقؿقة قّؿمقحقممٓرقيفراػمعقيفلضوغطقيفلؿػومائ ق َقعيو ق ـفومقيفل ومرؾق
يفلؿصؾلقضلكق مقاحتقيفلن ؽقةقو ػصؾفم قّوق تؾ ّقػقيفلج ؿقيفل امال قّؿمقحق
ممٓرقيفلتفمنمرقيفلعققنقيفلليفخؾقة ق قت و ّ قحقيولّ قيفلنو ؽقةقواو هبمقنعـوػ ق
وِ
ـقثؿق صؾفمقنعقليفق,ـقك ؼةقيفلؿنقؿقة.ق
ّ
يففقثؿق ـتؼؾقضلكقيفلقحط قو حولثق
وغمل مق مق لّقيفٓكػصملق ـقيفٕكع
ّ
حق,قـقويفملاق عقيفمتؿملقةقض منةقيفلعقـقيفٕخعىقٓمؼمقنصقراقّّو ق,وـقذيق
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ق ؾ قو خرت ق ػقفقيفلعاملقنـ ةقّّ ق ـقيفلـّ مّ قو عفقٓق ؽمنلقيفلؿع ضق
ّ ّ ووةق ٓمقوّواوومعقّؿوومق ووققيفلحووملقحقّغؾو قيفٕ وعيفضقيفلج ووقؿة قنووؾق نووؽقق
نطع ؼةق جمرقةقّوقالر جقةق وـقففوقرقّا وممقغع وةقحق جوملقيفلع وة قالخو ق
يفلؿتؿقاووةقيفل ووقديفّ ق تطػووققّ ووممقيفلعووقـق
قألووةقيفلووـؼطقّوقيفل َؼووعقّوقيفلخطووقطق
ّ
ٍ
تؽوعر قونوعوزق
وانقشق,ؿؾقةقيفإلنصمر ق عقففوقرقو
ّ
وقضقيوقرلقخومكػق ّ
ٍّ
فؾقامك لق عتِؿقّي فق مق ؽقنقنمل تمراقّوقيفلجليفرقحقدٓلوةق,ؾوكقاولثعقيفلع وةق
ؾقّنقاتطوقرقيفلحملوةقو صوؾقيفٓكػصوملقضلوكق ـطؼوةقيفلؾطخوةق
يفلؿحقط ّقة ق يفقق
ّ
يفلصػعيفّقواتل ّثعقيفلع ةقيفلؿعّ ّ ة ق قـ وح قيوقّقيفلعوقـقّؿومق ـ وح قيوقّق
يفلنخصقيفل صع.قق
يفلـفمرقلحظةقيفلغعوح قو ػؼلق
ُ
وتص قٓنوولّ ق ووـق حووصققوومعق
و ووعقو ووقلقيفلؿووع ضقضلووكقك ق ووفقيفلؿخو ّ
يفلعقـقيفلنم ؾقويفللققؼقلؾقققفق,ؾكقمملةقيفلن ؽقةقيفلتولقا ولوقّثـومّقيفلػحوصق
ِ
لؽقققومسقمولّ اق
يفلوقرديقيفلط قعول قوّو
عتؿةقور مد ةقنعلقّنق ؼولرقلقاومق
ّ
يفإلنصوومرقو حووصقيووغطقيفلعووقـ قوٓق وومكعق ووـقيفٓحووتعمكةقنملؿقاوومرق ووق ق
يفلصقاقةقّوقيفلتصق عقيفلؿؼطعلقٕك جةقيفلعقـ.ق
و ُ عت و قيفٓكػصووملقيفلن و ؽلقّموولقيفلحوومٓرقيفلطمررووةقحق جووملقك و ّ ق
يفلعقووقن ق تحتوومجقضلووكق,وو جق ووقريق,ووـقكع ووؼقيووعمعقيفلؾقوو رقنملعقوومديفرق
يفلخمراقةقضذيفق مقّمنقيفٓكػصملقن قطم قّوقضاعيفّقاعيفموةق,ماؾوةقديفخوؾقغع وةق
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تؿقخ لفومقر ْاوؼقيفلتؿ ّ قومرقوض,ومداقيفلؾحؿوةقنوقـقك ؼتَولقيفلنو ؽقةق
يفلعؿؾقمر ق ّ
ويفلؿنقؿقة:قّلقا تعقلقيفلخ مقيفل صع ةقض ليفديفهتمق وـقيفٕوّ وجقـقويفلغو يفّ ق
و وورت ّدقيفل صووعق,م قتووفقن و م.ق ووعقيووعوراق ,و جقيفٕح و محقيفلتوولقّكؾؼووتق
يفلن وعيفراقيفٕولووكقو َا و ن تقحقيفٓكػصوومل ق ثووؾقيفٓلتفمنوومرقويفٕوريفمقويفراػوومعق
يغطقيفللمقويفل ّؽعيقوغقع م.قق
ّ
يفلعقـق,ضققخمرالق َ فؾقيفلق قلقضلقفقاعيفمقم ّ
قضٓقّنقد ّقوةق
عقّنق
و
ٌ
ّ
فؿووةقيفلجو ّوعيفمقـ ق
يفٕك وجةقور م ووةقيفٕو,قووةقيفلل ق ووةق ووقق وومق ُ ص و ّع ق ووـق ّ
و جعووؾق ِووـقاعيفموومرقيفلن و ؽقةق,ؾووكقواووفقيفلخصووقصق خوومكعاقاتط ّؾوو ق
فمريفرق مرؼةقواؼـقمرق,ملقوة.قونوملط عقاتق ّقوػقكتومرجقيفلجعيفموةق,ؾوكقمجوؿق
يفٓكػصملقو ؽمكفقوحع,ةق َاؾ ّؼلقيفلعو ج:ق ؽ ّؾؿومقّومنقيفٓكػصوملق وغقعيف قوحق
يفلطعفقدونقيفلؿعّ قو َاؾ نؼكقيفلؿوع ُضقيفلعو جقحوع عمقدونقا وق ػ:قاومّرق
يفلـتمرجقّّثعقض جمن ّقة.ق
ويفلحو ّوؼ ّ
قّنقٕيو ّعةقيفلؾقو رق وليفقنقضوومّق,ؾووكقيفلطو ّ قّم ّ ووة قو,ؾووكقكو ّ ق
يفلعققنقخم ّ ة ق علقّنقّمكتقكمقةقال قع ةق ُاق ػقنلاومقّيو ّعةقيفلؿوقر قوٓقق
اوو

قّنعوولق ووـقّ ووليقيفلجـووعيفٓرقحقيفلؿعوومردقويفلحووعوح:قض ْذقنمإلك وومنق

لاـفمقو حقلفمقضلكقكمقةقّلقػةق ُا ِ
جوعيقّد ّ قيفلعؿؾقومرقيفلجعيفمقوة قدونقّلوؿ ق
ّوق ثمرقامك قةقحعكمكقةقّغقع مق ـقّ ـمفقيفٕيعة.قق
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ن
ّعقّنقيفلؾق رقيعمعقيقرلق ُ ؽ نوعقو ؽ نثوػقو عّنو ق عاوعق
وال عقنمل
يفلػضووؾقحقيفّتنووم فقضلووكق,ووملِؿقيفلػق وومّقيفٕ ع ؽوولقاقووقدورق م ؿ ومنق(-1927
2997م)قيفل و يق ُ عوولّ قّنووققيفلؾق و ر قونوولّقيفلعؿووؾقنووفقحق,ووممق1969م قوّمكووتق
يفلعقووقنقّولق قوومد ـقيفلطوو ّ قيفلتوولقخميووفمقيفلعوو جقنووملؾق رقحق,ووممق
ّ ووعيفضق
ّ
1962مق.ق
و ِـقنقـقيفلؿنم قعقيفل ـقم ّؾتقهبؿق حـةقيفٓكػصوملقيفلنو ؽلقو,ومككق
قفمقّؿمقلؿق ِ
عمنق ِـقق وؾ:ق ومم ُ ق وقضقيفلخومكعقو جوعقيفإلحو مقويوحكق
يفإلح مقو ُففعقيفإلح م قو ومم قثومينقّيوفعقحوقعاقذيفاقوةقحقيفٕدحقيفلععنولق
يفلحل ثقنعلقّ ممقكفقم قـقويفلؿ ّؿماق(مقم ) قويفلؼمرؾق"ثعضزثزث داجلعِمه دْي

قوذلؽقمقـقحألؾق,وـقيوعقرهق
ثلىٍصاخ" ّكّفقّ غعق ـقّحتمذقوّّ ق ِـق,ؿقل
ُ
,ـلقاؾقحوفق,ؾولقّعحولق,ؿومداقّؾقوةقيفٔديفحقيفلو يقيفقتعولهقكوفقم وقـق ِوـق
ومرخقيفٕد و قّمؿوولقّ ووقـق(-1889
ق ووؾ..قو ووققيفلؽما و قيفلؿقحووق,لقويفلؿو ّ

1954م) قيفل يقورثق,ـقّ ّ فقيوعػقيفل صوعقوّؾوؾقيفلـظوع قو ُ وقائقحق وقمٍق
ـقّ ممقيفل ـةقيفلثم ـةقويفٕرنعقـقنعلقيفلؿمروةقيفلتمحوعةق,نوعاق(1948م) قنع وةق
يفق,ومنعيفق,ؾوكق قألوةقكؼطوةق ومّقّوق
يفرع
ً
كؼطةقحقديفّق,ؾكق,لحمرقك ّظمراف ق ظـّفمقز ً
قولؿومق
ذراقغ مرقوٓق ؾ فمقحوقىق ـول ؾق تػ ّؼول مقو ؿحق ومق,وـقنؽوعاقّنقفوم ّ
ّ
خمحقملْ حفقو,مدقيفلؿـل ؾقنخ ّػلقمـ ْقـ.قق
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وتؿسقرّيقيفلط ق و قيفل و يق وومرمفقنقاووقدقيفكػصووملقيو ؽلقا روولق
يفلو
َ
ننموولىق,قـقووف قو َّخضووعفقلجعيفمووةق,ماؾووةق َ,ص و قنؿقا فوومق,قـقووفقيفٓثـت و ْقـق
وملّ دقمعّتفقلؿلّ اقيفع ـ ق ؼكق قفمق تؾؼ ًقمق,ؾكقففعهقو تقق ًقومقيفلحعّومرق
َ
قثؿقكصحفقنملعيفمةقيفلتم ةقويفلتققػق,ـقيفلؼوعيفّاقويفلؽتمنوة ق
يفل ع عةقويفلؿػماألة ّ
ّ
صوعقلولىقننومرقنوـقنوعدقوّنولق
و ققّيلّ ق مقّلّ رهقود عفقلتل ّ وؾقاجعنوةق ْؼولقيفل
يفلعو ّقيفلؿعو ّوعي قلع ّؾووفق ووتؼقيقهبؿوومق,ؾووكقكػ ووفقيفلتوولقيفيووطع َنتقويفرا َؽووتق
ثلعا ًٙشااٗ ثلادٌّٙج
اِِ٘
و ومرقل وومنقمملفووم ق"عماإ ثلادٌٙج ثل ّ
مااان شىاج ل:ااٙري  . .عا ِ
ِ

ّ
قوفقّنقيفلعوم َلؿقاخ ّؾوكق,ـوف ق ؽوعهق
ٌصٙخ"( )1قوذلؽق,ؾكق ليفرق,ممقّم ؾقيععق
يفلؾقؾقويفلظ مقويفل حمح قو,م تقكػ ُ ّ
فقّؾق مقٓقيقّق قفقوٓقنقمض.قق
تعقلقنعضمق ـق لورفقوقؾق ً ق ـقيقمّقيفلعوقـقيفلو يقلوؿق
يفقق ؾقّنق
ً
اػؾ و قيفلجعيفمووةقحقيفحووتعمدافقّووم

َ
وجل قٓق ُقن و فق
و ووققهب و يفقيفلؿ و قؾؽقيفلنو ّ

َقؾؽقّ ؼقكةقيفٕدحقيفٕراـتقـلق(نوقرخقس)قيفلو يقّومنق ف ّق ًقولقذ ـ ًّقومقوكػ و ًّقمق
يفّتؿوؾقنولرهقحق,ؿوعق
ُق
لتؾؼلق حـةقيفلعؿكقمقـق ّؾق ُلفقحقث ثقـقمرق,ؿوعهقو
يفلخؿ ووقـ قض ْذقّوومنقاوولّ هقوّنووقهققوولقح و ؼمهقضلووكقيفلؿصووقعقكػ ووف قّ ّ وومقيفلعووملِؿق
يفإل طوومللق(غووملقؾقققغووملقؾل)قيفل و يققؾ و قيفلطمولووةق,ؾووكقيفلجؿقووعقمووقـقّ,وومدق
لؾنوووؿسقيف,ت مر ووومقو َّث وووتق عّ ّ تَفووومقحقيفلؽوووقنقحووومرعيفق,ؾوووكقاوووجقحوووؾػفق
( )1اٌج١ذ ٌٍؾبعش اٌعجبع ٟفبٌؼ ثٓ عجذ اٌمذٚط ،اٌز ٞفمذ ثقشٖ ف ٟآخش ؽ١برٗ ،فشصبٖ ثمق١ذح رُعذّ ِٓ سٚائع اٌؾِ ىُ.
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ّ
ّعقّنقضديف توفقلؾـظوعقيفلػوممصقويفلولققؼقضلوكق
(كقؽقٓسقّقنعكقؽقس):ق ؼلق ُذ
قعصقيفلنؿسق ,قيفلتؾ ؽقح ق وققق ومقّ,طو قيو ؽقةق,قـقوفقوّ ؼولهقغمل ّقوةق
كظعه قمتكق,مشقي فقّػقػقخ لقحـقيفرق,ؿعهقيفٕرنعقيفٕخقعا.ق
ونخصوووقصقيوووعػقيفل صوووعقيفلووو يق ُ عووو َ ىقضلوووكقّحووو ٍ
محق,ل ووولاق
اتخ ّطوووكقمووولودقيفٓكػصوووملقيفلنووو ؽل:ق و ّ
ووعقػقيفل صوووعقلوووق ً ق ُ ؼوووملقلوووفق
ووننقيو َ
َ
قّ,ؿوووشقحق
يفقّووومنقّيوووفع
فقاووومريفق ؼوووملقلوووفقّخػوووش قوضذ
ّ,ؿوووشقويوووعق َػ
ُ
ً
اوومر خقيفلعووعحق ووققيفلنووم,عق قؿووقنقنووـققووقسقيفلؿؾ نؼوو قنصووـّماةقيفلعووعح ق
ّ
َ
قّيووفعقّخػووشق ووقق,ووملِؿقيفلؾغووةقّنووققيفلخطوومحق ,وولقيفلحؿقوولقنووـق ,وولق
وونن
ووووع.قووقدرق,ؿقووووولقيفلـثوووووعقيفلععنووووولق
يفلؿجقووووولقيفلؿؾ نؼووووو قنووووومٕخػشقيفلؽ قو
ّ
(يفلجووممظ)قيفلووو يقويفحوووكقيووعمفقيفل صوووعقنعووولقّنقدخؾووقيفق عمؾوووةقيفلعؿوووكق
نؼقلف قق
"ثلعىٙاااااجي أفذاااااأ ْأنهااااإ ْأنِاااااجٌّه أ ااااآٔ ْأ اااااذٕ
و:اااض مٗ ث ش اااجي دضىٙٙاااز ث

اااظج

ٌّاااااه ٙاااااِ

ْواااع ثلٍ،اااِ ٘ض:اااعّخ ثلذ اااِ ْواااع ثٌ ذاااج

ثلع ًٙثؽضىجع ثلقمخ".قق
وحق و يفقّ ضووم:ققِقووؾقلؼتوومداق(وّوومنقّ,ؿووك) ق"وااج دااجع ثلعىٙااجي أنهاإ
ْأهْٙس وً ثلذُصِثء؟ شقجع

صقٓلَش إلٕ مٓدّه".
يّ أدصجيِه ّ

قق
ق
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محمود تيمور
الحمى التيفودية
َّ
ق
ومع:قروىقحووؾقؾقيفلعمرؾووةق
,ووـقدويف عووفقل كخ وعيفطقحقيفٕدحقمتووكقيفلـخو
َ
يفٕدن ّقةقيفلتقؿقر ّ ةق( حؿقدقاقؿقر) ّ
,وق ق
قّنق
عيفقنملحؿكقيفلتقػقد ةقويفلو يق ّ
ّ
ققولقّاوجقيفلغضو قحقديفخؾوف ق
احؼقؼقمؾؿفقحقيفلحصقلق,ؾكقيفلنفمداقيفلعؾقوم
ّ
وو نللقلل فق عيف,مقكػ قمقإلث مرقيفل يفرقويفلتعق ضق,ـق يفقيفإلخػم قيفلخومرجق
يفلؿو ّوع قنليف وةًقنؽػوومحقيفلؼ وعيفّاق
,ووـقضريفداووف ق ؽوومنقيفلتعووق ضقنملؽػوومحقيفٕدنو ّولق ُ
قثؿقّػمحقّتمنةقضنليفّ ,قةقّنحعقحقيتّكق ـقاوم ق وم,ت هقيفلـ ّؼومدق
ويفلتػؽقعقويفلتل ّ ؾ ّ
ريفروولً يفقلؾؼصووةقيفلععنقووةقيفلحل ثووة ُ
وفعققصم وولق
قوي و ّفقنملفل وولقيفل و يق ُ عوولّ قّيو
ّ
يفل و ـ قو ـح ْتووفقيفللولووةقامر هتوومقيفلتؼل ع ووة قو ُ,ووقـق,ضو ًوقيفقحق جووم عقيفلؾغووةق
يفلععنقةقيفلث ثقنملؼم عاقود نؼقونغليفد.ق
قوّوومنقيفلعاووؾققوولق ُّ ووق قن وليفّقيفلتقػووقدقو ووققدونقيفلعنووع ـ قول و مق
يفلػعيفشقنعلقّنقيفيتلّ رق,ؾقفقوكلاقيفلؿعض قويفكؼطوعقنؿقا وفق,وـقدريفحوتفقحق
يفلتجفو قل يوعيففق,ؾوكق و يفرعق
لرحةقلؾ ريف,ةقيفلعؾقمقّومنق ل وؾق وـقوريفرفومق
ّ
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ّحووعافقيفلعع ضووةقيفلث وعيفّ قثو ّوؿقحووم عقضلووكقحق وعيفقكؾ ًوومقلؾع و جقويفٓحتنووػمّ ق
و ـمدق ُّاقحتقلفقدريفحةق,ملقةقحقيفٔديفحقيفٕورونقة ق ولرسقيفٕدحقيفلػعك ولق
ّ
ولوقّنقيفلعاوؾقّومنق
ويفلعوحلقوّ ْثعىقهبؿمقدريف تفقيفلقيفحعةقنمٕدحقيفلععنل.قو
,ؾكق ق,لق َخعق عقحق عيف:قضذقامدقنلكػمحفقحق ل ـةقلوقزيفنقيفل ق وع ةق,وممق
1973م ق,ـق,ؿعقنؾغقثؿمكقةق,ؼقد.قق
وضذيفقّمنقيفلتقػقدققلقيفّتػكقنحع منقاقؿقرق وـقدريفحوتف ق نكوفققولقق وكق
نوقشق,ؾوكق,صو فق
قيفلععنقةقيفلؽ قوعق( صوطػكق ومد قيفلعيف عول):ق ّ

,ؾكقّد

يفلتوممقحق,ؿوعقيفلث ثوقـ قو ومرق
يفل ّ ؿعلقرو ولً يفقرو وليف قمتوكقّ ومنفقنملصوؿؿق ّ
يفلؼؾؿقل مكفقيفل يق ُ عىقوٓق ُ ؿع ق ضو ق,وـقم ْ وةق وقافقيفلتولقد ّلوتق,ؾوكق
ُ
ّ
ّ
ؾفقحقّؾقّ,ضمّقيفلج ؿقمتكقيفلحـجعا.قق
يفلؿقؽعوحقواقغ
,ـػق
نقـؿوومقّوومنقي ومهقض وعيفنق( حؿوولقريوومقهبؾووقي)قّو ووعقم ًّظووم قض ْذقّ ووق ق
يفلحؿووكقّؿوومقلع َووتقيفلووع ُ قنؼووقمق,وومد ق
نووملتقػقدقحق ُ,ؿووعقيفل وومنعة قولع ووتقنووفق ّ
ّ
ّ
قمتكقضنقّنمهقيفلنومهقريومقهبؾوقيقذيفقيفإلريفداق
مّقّنقام تفققلقممكت
وّ,ؾـقيفٕك
يفلحل ل ةقويفل لسقيفلنل ل:قحملتقد ق,فقيفل خقـة قوخومررققوقيفهقيفلػقٓذ ّ وة ق
ِ
ِ
نقمو نق
ـقاقىقومجم ًنمق ـقّلؿقوق ّػمزً يفق ـقم عا ق َح ُ
ويفرالَ رقكػ فقكؼم ًنمق َ
مقرّىقوللق,فلهقوور َثق,عيوفق
َ ـق ُكعقتقضلقفقم ق ُتفق قمق,عحف قوذلؽقنعل
ّ
ِ
يفلؿ لولقحق ـتصوػق
ُ ختطػق ـقنقـق ل ف قو قق مقد عوفقضلوكقيفحوتل,مّقّمولق َ
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يفلؾقؾقكمل ًمق ـفقيفلصو اقويفلول,مّقحقحو قؾقيوػمّقيفنـوف قو وقق ومقّومن قض ْذ ُقيوػلق
يفلص ّلقوّ ُ,ؿعقمتكقاؾسق,ؾكق,عشقض عيفنق لاقّرنعةق,ؼقدقاؼع ومق(-1941
يفلؿ للقو ُ ج وهق,ؾكقيفلػعيفرقويفلؿوقرقحق ـػومهق
1979م) قق ؾقّنق ثقرق,ؾقفق َ
نؿصعقيفلتلقلفق قفمقّك محقوّ فمر.قق
ـققـقاخعاوقيفقحق
يفلؿ للقاؿوعق ُ و ّ قو وؿقك ؼوةق وـقيفلؿث نؼػوقـقيفلول
ّ
و َ
وضقيفلـ يف,ومرقو,ؼولق ِ
يفلؼوعيفنق
يفلؿليفرسقيفلل ـقةقو ؼق قنق,ؾكقاعؾقؿقيفلولّ ـقو ّ
وض تمّقيفلـمس قو قق ـق ِ
يفلػعؾق َّ ؾوكقّيقّ ,ؾوؿ قو َ ؽثوعقاليفولوفقحقرنوقعقيفلعوعيف ق
وض عيفنقونمّ تمنقوّ غمك تمن.قق
يفلؿعل وووةق
يفلحؿوووكقيفلتقػقد وووةقضمووولىقّ وووعيفضقيفلجفووومزقيفلفضوووؿلق ُ
و ّ
ويفلنمرعة ق ت ّ ق قفمقنؽتقع مقيفل ملؿقكق قيفلتنقػ ّقوة قواـتؼوؾق وـقيوخصقضلوكق
يفلؿؾوقث قواـتنوعق وقػمقوٓقاغقو قيوتمّ ق
َخعق,ـقكع وؼقيفلطعوممقويفلنوعيفحق
ّ
واصق قّّثعق وـق,نوع ـق ؾققكًومقموقلقيفلعوملؿقحوـق م قواؽتو قيوفمداقو وماق
ّ
ألتلقّلػقيخصقّؾق,مم.قق
ّٕثعق ـق
وارت ّّ قّغؾ قيفإل ومنمرققحقرنوقعقدولق ؼقوعاقٓقاتؿتّوعقنؿقومهقيوعحق
كظقػة قواػتؼعقضلكقرقمنةق حقةق,ؾكقيفٕكعؿة قواخؾقق وـقيو ؽمرقيفلصوعفق
يفلصحل قو ـخػضق قفمقيفلوق,لقيفلعوممقنؼقيف,ولقيفل و ةقيفلصوحقة:قٓحو ّقؿمقحق
يفلؿطووم,ؿقيفلتجمر ووةقويفلؿطوومنخقيفلؿـ لقووةقويفلؿؼم ووػقيفلؿلرحووقةقويفلععنوومرق
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يفلجمرؾووة قوغقع وومق ووـقيفٕ وومّـقيفلتوولق,ؾووكقاؿوومسق ميووعق ووعق لّووؾقيفإلك ومنق
و نعنف.قق
ومحقيفلعوولوىقضلووكقيفل ووؾقؿ ق و ّ
وضقيفٕيووخمصق
وننقنعو َ
ّؿوومق ـؼووؾقيفلؿصو ُ
ومدرق
حؿوؾقيفلؿقؽووعوحقحقاق ووفقوٓقا ولوق,ؾقووفق ,وومرقيفلؿوعض قولؽـّووفققو ٌ
وحمّ قو و يفق ومق حوتّؿقيفلؽنوػقيفلولوريق
,ؾكقكؼؾقيفلؿعضقضلكقغقعهق ـقيفٕ ّ
,ؾكقيفلعم ؾقـقحق جملقيفٕغ ةقنغقةقيفلتلّّلق ـقح تفؿقيؽ قو قيق,م.ق
ونعوولق وورتاقمضوومكةققوولقاصووؾقضلووكق ّ
يفلنووفع:قاخوورت قخ لفوومقنؽتقع وومق
يفل ملؿقكق قيفٕ عوم َّقيفللققؼوة قواتؽومثعقنل,وليفدقّ قوعا قوا وم عق,و قيفلولمقضلوكق
يفلؽ وولقويفلطحووملقويفلـخوومع قواوولورقرمووكق ععّووةقمم قووةقنووقـقيفلؿقؽووعوحق
ويفلجفمزقيفلؿـم,ل.قق
ووةقمؿوووكقو وووليفعقوّواووومعق
ا ووولّقيفٕ,وووعيفضقحقيفلظفوووقرق,ؾوووكق قألو
ّ
قثوؿق ٓمقنومل طـقوض ومد ق صوحقنةقنػؼوليفنقيفلنوفقةق
نملؿػم ؾقويفلعض ر ّ
ويفإلم مسقنملتع قويفإل,قمّقويفلغثقمن ق عق عيف,ماقيفل طّقيفلـ و ل()1قحقيفلـو ضق
ؼمركةقنمراػمعقدراةقيفلحعيفرا قوض ؽمك ّقةقففقرقكػو قاؾوليقورديقيفلؾوقنقحق
نقاتطوقرقيفإل ومنةقحق
ّحػؾقيفلصلرقوّ,ؾكقيفل طـ.قوحقغقومحقيفلعو جق ؿؽوـقّ
ّ
(ِ )1عٍف َٛأْ إٌفجل ٠ض٠فذ ثّمفذاس ٓٔ ٔجنفبد ِمبثفً وفً اسرففب فف ٟاٌؾفشاسح ثّمفذاس دسعفخ ٚاؽفذح ِئ٠ٛفخ٘ٚ ،فِ ٛفب ال
٠زؾمك ف ٟؽبٌخ اٌؾّ ٝاٌز١فٛد٠خ٠ٚ ،عزجش عالِخ رؾخ١ق١خ ِّٙخ ٌٍّشك.
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ّح و ق,فمقيفلثملووث ق توومديقضلووكقيفلق ووماقحقكحووقق%29ق ووـقيفلؿصوومنقـ قوذلووؽق
ن

قاؼعممرقيفٕ عمّقويفلـ ػقيفلليفخؾل قّوق,ؾوكقّثوعق َث ْؼو قاوليفرقيفٕ عومّق
ّ

ويفلتفمحقيفلغنمّقيفل تقين.ق
و,وومداق وومق تل ّّوولقانووخقصقيفلؿووعضقنملؽنووػق,ووـقيفلؿقؽووعوحق ,و ق
ضاعيفّق ر,ةقلعقـةقيفللمقحقّحو قعقيفلؿوعضقيفٕول قّوقلعقـوةقيفلو يفزقحقّحو قعق
يفلتنوخقصقنوملتحعيق,وـق
يفلؿعضقيفلثمينقو مق ؾقف.قّؿومق ؿؽوـقيفلق وقلقضلوكق
ّ
يفٕا ممقيفلؿضم ّداقٕكتقجقـمرقيفل ملؿقكق قحقيفللم ق,و قيفخت ومرق قوليفلقيفلو يق
يفلؿحصوـقـقنؾؼومحقيفلتقػوقد قوحق
قلق عطلقكتقجةقض جمنقةقّمذنةقحقيفٕيوخمصق
ن
يفلؿصمن قـقنل عيفضقّخعىق ختؾػةق ثوؾقيفل وعكمن قنقـؿومق عطولقكتقجوةقحوؾ قةق
ّمذنةقحقمملةقيفلع جقيفلؿ ؽوعقنملؿضومديفرقيفلحقق وة قو و يفق ومقق ّؾوؾق وـقد ّقتوفق
وخصؿق ـقر قلهقّقرقةقريفنحةقحقيفلتنخقص.ق
َ
وقوولق ّثووؾقيفّتنوومفقيفلؿضوومدقيفلحقووقيقيفلؿعووعوفقنووملؽؾقريف قػقـقؽقلق
كؼؾةقكق,قوةقحق,و جقيفلؿوعض قوذلوؽقحق,وممق1947م قق وؾقاصوـقعفقحق,وممق
1949مقوضاممتوفقل حووتعؿملق,ؾووكقكطووم قّوحووعقونتؽؾػووةقّقو ّوؾ قو وولقيفل ّ وـَةق
ذيفهتمقيفلتلقاقّ,قؽق قفمقيفلؿؿ ّثوؾقكجقو قيفلع حومينقنوملتقػقد قوّيومفقّ ,ؾوةقثملثوةق
ؼقّنقّلؿوتقنوفقذنحوةٌق ولر ة قوضلوكقّ ,ؾوةقررتوفقيفلؿقنوقّاق
ضلكقّ ,ؾةققؾ قلفقح
ّ
نمٓك ليفدقيفلعرقيقيفلؿ ـ قونقـؿمقّمنق ؼمحلقو رقيفلؿعضقحقيفلؿ تنوػكق
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ؼولقاوؿقا ْؾو قّقوعيفصق
يفلققكمينقنحلقيفلع محقة قوكظعيفقلؿمق تؿتّعقنفق ـقيفعا:ق
ّ
يفلعؿقحممق(ّ ع ؽم) قوض,طمروفقيفلجع,وةق
يفلؽؾقريف
ّ
ػقـقؽقلقضلقفقخصقصمق ـقنؾلق ّ
يفٕولكقيفل ملغةقخؿ ةق,نعققع وم.قولؽـوفقوحقخو لقيفلولقمرؼقيفلعنوعقيفلتملقوة ق
قومممقكمرعقيفلؿقرقمقلقروحقق ت َع ةق مقل ثوتقّنق ميوتق
يفللمق ـق ؿف
ُ
كػ ق َ
رغؿقّكػقيفلنفعاقويفللويفّقيفٕ ع ؽل.ق
ّ
يفقعقّنقيفل ـققلقديفرقدوراف ق تؼلن مقيفلطو قنلدو ٍوةقمل ثوةقّثؿوعرق
قويفلق
توقجق
يفاوعقنؿقا فومقيفلؽؾقريف قػقـقؽوقلق وـق ؾِوؽق ن
كتمرجقّ ضؾقوّحوعع قو َاع َ
يفلصووػ قخم ووةقنعوولقيف,تقوومدق
,ؾووكقيفلعووعشقضلووكقو ووقػق جؾووسقحق خووعق
ّ
يفل ملؿقكق ق,ؾقفقو ؼمو تفمقلؿػعقلف.قق
يفلجعيفحقحقر ْاؼقثؼقحققولقاحولثقنجوليفرق
ونملط عقٓقغـكق,ـق نعطق ّ
يفٕ عمّ قوحقيفحتألصملقيفلؿعيفراقللىقيفٕيخمصقيفلحم ؾقـقلؾؿعضقويفلـومقؾقـق
لفقنصقراق

ـة.قق

يفلؿعل وةقّم ّ وة قويفلتولق ُاعوعفقّ ضومق
وّؼم,لاق,م ةق ملحةقلأل وعيفضق ُ
ّ
ة:قاظؾقيفلققم ةق لقمجعقيفل يفو ةقحقكع ؼقيفلعم قة قويفللر ؿق
نمٕ عيفضقيفل مر
يفل

تػوق ق,ؾوكققـومكقعقيفلعو ج قو وقق ومق تح ّؼوؼقنؿحمّوماقّن وطق
لقيفلو يق ّ

ققيف,وولقيفلـظم ووةقيفلعم ووةقيفلؿتؿثؾووةقحقغ ووؾقيفٕ ووليقنملؿوومّقويفلصوومنقنقنعوولق
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يفلحؿمم قواغطقةقيفٕكعؿةقويفلحقؾقلةقنقـفمقونقـقيفل نمح ق وعقاػومديق
يفحتخليفمق ّ
ّ
ّّؾق َ
يفلطمزاةقضٓقنعلقغ ؾفمقا ّقليف.ق
يفلخضعيفويفرقويفلػمّفةق
ّ ّ مقحقيفٕيخمصقيفّٕثعق,عيةقلؾؿوعض قّوقيفلؿ وم ع ـقضلوكق ـومكؼق
قنوووقّا:ق وووقؿؽـق َاعووومكِلقيفلؾؼووومحقيفلؿضوووم ّدقلؾؿوووعض قويفلؿتووومحقحق وووقراق
ّ قٓرقاحتقيق,ؾكق قؽعوحقيفل ملؿقكق قيفلؿضو نعػقوٓق ُ وتخ ّ
لمقضٓقحق
يفٕيووخمصقيفل و ـقاجووموزويفق,ؿووعقيفلخؿووسقحووـقيفر قّوقيفلؿتووق عقحق ووقراقق
ّ
عطكقضٓق
مؼـةقاحتقيق,ؾكقحملؿقكق ق ؾقنةقيفلـنمطقو علو ةقيفلعم قةقوٓق ُا
ؿقحـقيفل ـت ْقـ ق ض ق,ـقاطعقؿقال ولقدخوؾق عيفموؾق
ـقاجموزرقّ,ؿمر
لؿ
ّ
ُ
َ
ّ
قواع,ةقّقؾ ق وعقض ؽمكقوةقيفحوتخليف فق
يفلتحضقعقيفلـفمرقة قو ّنعقنؿـم,ةقّكقل
ـقحـقيفل تّةقّيفع.ق
نلّيفق
ّ
ق
قق
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أحمد زكي
الوهن العضلي الوبيل
ق
مق ِ
ّ
ّ
قحقّنقيفلؿصوطؾحمرق ػوماق ُ قيفلعؾوقم قوّ ّقكفومق ِوـقيفٕ ؿ ّقوةق
ـقيوؽ
نؿؽمنقحقح قؾقنـمّقيفلؿػم قؿقواـظقؿفمقوضمؽم فوم:قو ِوـقنوقـقيفلؿصوطؾحمرق
ّ
قّ,ورتفقّنق صوطؾ ق(يفلوق ـقيفلعضوؾلق
يفلتلقاعجقهبمقيفلؿعيفاعقيفلط ّقة
يفلعل لاق
ّ
يفلقنقؾ)ققولقريفقـولق,ؾوكقيفلؿ وتقىقيفلؾغوقي:قٕكّوفقاؿوعقنوقـق صوممةقيفلتع قوعق
ؾقواحوسقحق
ون غةقيفل قمن قوّيمفقضلكقيفلؿعـكقيحـةقواليفكقةقاجعؾؽقاعؼ
ّ
نقويفموول ق ضو ق,ووـقّكووفقزيفوجقنووقـقيفلعؾووؿقويفٕدحقيفلؾو ـقضذيفقيفاتؿعوومقّ وومديفق
وّ تعم.قق
ّ
عؾقمقّنقيفلػمرلاقاتعمفؿقضذيفقيفقرت َقكتقنؿتعة قويفلؿتعةقاتضوم,ػقموقـق
و
وؾقو َ وـ ق
اؼوورتنقنػمروولا.قويفلووق ـق(نػووت قيفلفوومّقّوقحووؽقام)ق صوولرق ووـقيفلػعو َق
ضوعحقلوفقيفلؿثوؾقن قوتقيفلعـؽ وقرق ُقؼومل قأِْاً واً دٙاش
و عـلق ّ
يفلضعػ قو ُ َ

جؿوعق,ؾوكقو ُنوؾ قو وقق
ثلعٍ ذٓس قّ ّ مقيفلقنقؾق صقغةق ملغةق ـق
ُ
َ
يفلػعوؾقو ُنوؾقو ُ
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يفلنل لقيفلثؼقؾقيفلوعديّقيفل ولّقيفلعمق وة ق ُقؼومل قطعاجن ْدٙاو ْوِعإ ْدٙاو ْدثء

قفققِقؾ قثلذ ْٗ وؤهمُ ْدٙو.قق
ْدٙو قو ق
ويفلق ـقيفلعضؾلقيفلقنقؾق عضق,تقؼقاؿقيفّتنم فقّويفخعقيفلؼوعنقيفل ومنعق
,نع ق,ؾكق لقك ق قّّ وػقردقيفل طومينق(اق ومسقو ؾوقس) قو ُ,وعفقمقـفومق
نملنووؾؾقيفلؽوومذح قو ووققديفّق و ـقٓق ُ عاووكق ـووفقيووػمّ ق ؼووطق ؿؽووـقضلجم ووفق
يفلتحؽؿ قو ـتؿلقضلكق ألةقّ وعيفضقيفلؿـم,وةقيفل يفاقوةق
ّق
نمل قطعاق,ؾقفقوويعفقققلق
يفلتلق تلحلق قفمقيفلج ؿق,ؾكقّ,ضومرف:ق قصو قّـومرقالّوؾقكػ وفم قوموعحق
ّ ؾقةقاتغ ّ يق,ؾكق َنـقفم.قق
و ووعقّكووفق صووق قيفلعاووملقويفلـ وومّقحقاؿقووعقيفٕ,ؿوومر قو َ ووعيقحق
ّ
ملقّؾقيفٕاـمسقويفٕ,عيف قو تصمدفقملوثفقحقّّثوعق وـق وعدقنملعمرؾوةق
ّو
ّ
يفملاق:قضٓقّكّوفق ؽثوعقحقيفلـ ومّق,وـقيفلعاوملقنـ و ةق( )1 2قو تخ نقوعق وغمرق
يفلق
يفلـ مّق ّ
(ّقؾق ـق49ق,م م)قوّ مرقيفلعاملق(ّّ ق وـق69ق,م وم) قوٓقوريفثوةق قوفق
ّ
وـقنوقـقّوؾق199999قيوخص:ق
وٓق,لوى قو صق قكحققّرنعةقّيوخمصق
نؿمق عـلقّ ّقكفق ـقيفٕ عيفضقيفلعص قةقيفلعضؾقةقيفلـمدرا.ق
و عقدقيفلؿعضقضلكقخؾؾقنملجفمزقيفلؿـم,لق ُ ـتجق قفقيفلج ُؿق ضومديفرق
حقلقنقـوفقونوقـق
يفلؿق نؿلقّحقتقؾقّقلقـ ق َق ُق
اػتؽقنؿ تؼ رقيفلـمقؾقيفلعص لق ُ
يفإلثوومراقيفلػ ّعملووةقلؾعضو رقيفإلريفد ووة قو ُقعقووؼقيفلتقيف ووؾقيفلط قعوولقنووقـقيفلجفوومزق
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يفلعص لقويفلعضؾل:قو قق مق ت ّ قحقض منةقيفلعض رقنق ـقويوعػق ـو لق
ّملصم,ؼة:ق ق مغوتقيفلنوخصق جولاقدونقضكو يفرقحومنؼ قو َ وقّق وعقيفلـنومط ق
و تح ّ ـقنملعيفمة.قق
ووعقّن ّ
ّ
قّووؾقيفلعضوو رقيفإلريفد ووةقُ,قعيووةقل
و

ّ
ػضووؾق
وومنة:قضٓقّكووفق ّ

,ض و رقيفلعووقـقويفلقاووفقويفل ؾعووقمقويفلحـجووعا:ق تتوول ّقلكقيفلجػووقن قوا و دوجق
يفلع ة قواختػلقيفٓنت م ة قو خػتقيفلصقر قواتليفخؾقيفلؽؾؿمر قو صوع ق
غصقيفلنخصقّثـمّقيفل ؾع قضيم ةقضلكق,ض رقيفلعـوؼقويفٕكوعيففق
يفلؿضغ قو ّ
يفلعؾقم ق عقض ؽمكقوةقيف توليفدقيفإل ومنةقلتنوؿؾق,ضو رقيفلتوـ ّػسق نوؽؾةقنو لؽق
خطقراقمؼقؼقةق,ؾكقيفلحقما.قق
وحقنعضقيفلحمٓرقيفلؼؾقؾةقات ّقعحقيفٕا وممقيفلؿضوم ّقداق,و قيفلؿنوقؿةق
ووـقيفلحم ِوؾقيفلؿصوومنةقضلووكقكػؾفووم ق تظفووعقّ,وعيفضقيفلؿووعضق,ؾووكقيفلؿقلووقد ق
ولؽـفمقٓقاؾ ثقّنقاختػلقحقغضوقنقّحومنقعققؾقؾوة قو وقق ومق ُقعوعفقنوملق ـق
يفلخؾؼل.ق
يفلعضؾلقيفلقنقؾق ِق
ونعوولق َاؼصوولقيفلتوومر خقيفلؿعيوولقوضا وعيفّقيفلػحووصقيفلط وولقيفل ووع عي:ق
ؾجلقيفٕك مّقحقكع ؼفؿقكحققيفلتنخقصقضلكقيفل حثق,وـقيفٕا وممقيفلؿضوم ّداق
لؾؿ ووتؼ قِ رقيفلؽقلقـقووةقحقيفلوولم قوضلووكق حووصقيفلصوولرقنمٕيووعةقيفل ووقـقةقّوق
يفلتصق عقيفلؿؼطعلقويفلعكقـقيفلؿغـمكق ل:قوذلؽقلتؼققؿقويوعقيفلغولّقاقيفل ,رت وةق
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يفلؿ ّوؿماق,ظؿوةقيفلؼوص ق
(غلّقاقيفلتقاة)قيفلقيفقعةقخؾوػق,ظؿوةقيفلصولرقيفٕ م قوةق ُ
قاوفقضلقفوومقّ ومنعقيفٓهتووممقحقيفٓيووطعيفحقيفلؿـوم,لقيفلؿت و
و ُا ن

قحقيفلؿووعض:ق

يفلؿعيكقدونقحـقيفٕرنعقـ.قق
مقثقوالرق تضخؿةقحقمقيفللق%79ق ـق
ّ
ُ
ّؿمق ُ ِ
قوتؿق وـقخ لوفقيفلتـ قوفق
جعيقيفٕك مّقيفخت مرقيفلتق قؾقيفلعص ل:ق ّ
يفلؽفعنمرلقلؾعص قيفلحعّلقيفلخومصقنعضوؾةق وم قو مظوةق ومق حولثق وـق
يعػق,ضؾلق عقاؽعيفرقيفلتـ قوف قو,ؾوكقيفلعؽوسق وـق و يفقيفٓخت ومر قاتح ّ وـق
يفحووتجمنةقيفلعضووؾةق,ـوولقضا وعيفّقيفخت وومرق َخووعق ووتؿق قووفقيفلحؼووـقيفلقر ووليقنؿوومداق
ّقؿقمرقةق(ض لرو قكققم)قاؿـعقاؽ قعقيفلـمقؾقيفلعص لقّحقتقؾقّقلقـ.قق
ونم,ت وومرقيفلؿووعضقّموولقّ وعيفدقّحووعاقيفٕ وعيفضقيفلؿـم,قووةقيفل يفاقووة:ق و ق
ـلومةق,ـقيفلتػتقشقحقدٓرؾقّ وعيفضقّخوعيقاـتؿولقضلوكقكػوسقيفلؿجؿق,وةق
ثوووؾ:قّ وووعيفضقيفلصووول قةقويفلعو ماق ووولقويفل فوووم قويفل ر وووةقيفلحؿوووعيفّقويفلغووولاق
يفللرققة قوغقع م.ق
والّقليفقلؿمقذّعهقيفلط ق قويفٕد
"عٍدوج ٘قضِفٓي عمٙا عادّر عاؽاجس لىاِ

قيفلعوحلقّكطوقنقانوقؽقفقنؼقلوف ق
شّايث ٘عٍاٗ أٌاُ ال ٘ى اً عاؽاُ":ق

ػضولقّيق ـفومقضلوكقيفلنوػمّ قوضنق
ه
ؼلقكعحقيفلط ّ قنوليفرؾق ,اقوةق,ل ولاقٓق ُ
كجحووتقحقيوولّ قيفٕزْ رقواخػقووػقيفٕ ,وعيفضقواؿؽووقـقيفلؿووع ضق ووـق قيف ووؾةق
َ
مقماووفقو يفولووةقّ,ؿملووفقيفلقق قوة..ق ِؿوـقيفٕدو ووةق وومق فوولفقضلووكقض ؼوومفق,ؿووؾق
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يفٕك ؿقيفلؿ مولق,ـقاؽ قعقيفلـمقؾقيفلؽقؿقمرلق(ّحوقتقؾقّوقلقـ)ق قومديقضلوكق
نؼمّق يفقيفلـمقؾق لّقاقّكقل قو فؿقحقاح ّ وـقيفكؼ ومضقيفلعضو ر قو ـفومق ومق
ث و ّطقيفلجفوومزقيفلؿـووم,ل قو ؽ و قاؿوومحقضكتوومجقيفٕا ووممقيفلؿضووم ّقداقيفلؿمذ ووةق
يفلتولقاطفوعقيفلولمق وـق
لؾؿ تؼ رقيفلؽقلقـقة ق ض ق,وـقاؼـقوةقاـؼقوةقيفل ز ومق
ّ
اؾؽقيفٕا ممقيفلؿضمدا قواو ّودهقنجع,وةق وـقيفٕا وممقيفلؿـم,قوةقيفلط قعقوة قحق
ضاوعيفّقّيو فق وومق ؽووقنقنملغ ووقؾقيفلؽؾووقيقيفلوول قيقيفلو يق خضووعقلووفق عيووكق
يفلػنؾقيفلؽؾقي.قق
نوؼقيفلصولرقويفحتألصوملقيفلغولاق
وٓق خؾققيفٕ وعق وـق نوعطق ّق
يفلجوعيفحقل ّ
يفل ,رت ّ وة:قض ْذقٓق نو ّ
وؽؾقضزيفلتفوومقخطوعيفق,ؾووكقيفلج ووؿ قولؽـووفق ووفؿقحقاـنووقطق
يفلجفمزقيفلعضؾلقو ت قكم اق ـقيفٕ ؾقحقيفلتخػقػق,ـقيفلؿعيك.ق
ـصوةقيفلـجوقمقويفلؿنوم قعقيفلو ـق,و ويفق وق ققـطوعاقيفلؿوعضق
و,ؾكق ّ
خووو لتْفؿق,ضووو هتؿقولوووؿقاخووو لفؿق,ؼوووقلفؿ:ق ؼوووػقيفلؽماووو قيفلؿ وووعملق
ويفل وووقـؿمرلقيفلفـوووليق قجوووميقاقـووولولؽمرق(2998-1928م):قيفلووو يقّكػوووؼق
كصػققعنق ـق,ؿعهقحقاح قعقّ,ؿملقيفحوتؼكق قيوق,مهتمق وـقيفلقيفقوع قورّّو ق
قفمق,ؾكقيفل علقيفٓاتؿوم,ل قوكوملق وـقوريفرفومقيفٕوحوؿةقويفلجوقيفر .قوّو لؽق
يفلؿؿثؾقيفٕ ع ؽلقرواعقحؿقثق(2917-1933م):قيفل يقمم قنوفقيفلؿوعضق

42

حق,ؿووعقيفلخؿ ووقـق(1989م) قوّاو هق,ؾووكقيف,تو يفلقيفلتؿثقووؾقيفلو يقٓق ؼ ووؾق
يفلؿعيكقوٓقّكصمفقيفلؿعيك.قق
ِ
ّ
يفلؿورتاؿقّمؿولقزّولق(-1894
عومل ِؿقويفلؿملوػقو
ولعؾقّيفع ؿ قيفل ق
1975م)قيفلوو يقّديفرقام عووةقيفلؼووم عا قواووق ّقلكقوزيفراقيفلنوومونقيفٓاتؿم,قووة ق
جؿووعق
يفكضووؿقضلووكققمرؿووةقيفلنووعفقحق ْق
ّق
وّكنوولقيفلؿعّوو قيفلؼووق لقلؾ حووقث قو
يفلخملوول ـ قواووع نقّسقاحع ووعق جؾووةقيفلف و ل ق ض و ق,ووـقققمداووفقلؽتق ووةق ج ّؾ وةق
يفلععنلقيفلؽق تقةقيفلغـ ّقةق,ـقيفلتعع ػ:قضذقاع نّسقاحع ع مق,ؾكق لىقح عةق,نعق
,م ووم قّيووعفق قفوومق,ؾووكقض ووليفرقكحووققيفلؿألتووقـقويفلخؿ ووقـق ووـقّ,ووليفد م ق
ثقيوفعيقكوقفق قوفقنوقـقيفلعؾوؿقويفٕدحقّلم وـق ومق
و لن ر مقاؿقعمقنحل
ّ
ؽقنقيفلتطقيفف قمتكقو ػفقيفلؽماو قّمؿولقّ وقـقنلكوفق ؿو جقيفلعؾوؿقنومٕدحق
ّؿ ْ جقيفل ّقؽعقنملؿمّ.قق
ّ
وػقّنقيفلعاووؾقونـوومّق,ؾووكقخ اووفقيفلعؾؿقووةقيفلعع ضووةققوولق
و ِ وـقيفلطع و
ن
عيفقق ؾقك ق ف قور ّقنؿمقحوم,لهق و يفقّ ضومقحقيفلتعوم شق وعقيفلؿوعضق
يخصق َ
ن

مق,ؾكق ليفرقَ,قنع ّ ةقّخقعاق ـق,ؿوعهققضوم مقحقرمومحقيفلؿوعضقدونقّنق

ّ
يفلؼؾؿقضٓق عق خعقيفقؼ...قوحق يفقدلقؾقكم عق,ؾكق مققملفق
غمدرقيفلؼعكمسقو
وـقّن ّ
يفلػقؾ قفقويفلط قو قيفٕلؿومينق(ّلو رقيوػم ت ر)ق ِ ّ
قّوؾق وع ضق حؿوؾق
ك ق َقفقنليفخؾف .ق
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ق
قق
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مصطفى محمود
حصوات الكلى
ق
يفلععحق ـقّنـومّق,ولكمنقوقحطومن قوصاجةخ آن عٍاد آن شٓثةاد ق
ؼقلق
ُ
يفلعؿقحمم قفصٓثس آن عٍاد
نقـؿمق ؼقلقل منقمملقنعضقيفٕ ع ؽققـق ـقّنـمّق ّق

ٓن شٓثةد..ق ػلقحمنؼةقغع ةقو,جق ةقن ؾلقيفلغعيفرو قويفلعجمرو :قنومعقيفلؿؿ ّثوؾق
قثوؿقاو نعقنوملؿ ؾغقلصومل ق
ولقؿقيماـعقمصقافقيفلؽؾق ةقنؿ ؾغقّ25لػقدوٓر ّ
اؿعقةقا ـلق مّـقلؾػؼعيفّقويفلؿحتماقـ.قق
وّوومنقيوومكرتققوولقخضووعقلعؿؾقووةقاعيفمقووةقيفحووتخعجقنؿقا فوومقمصووقاق
ّ قعاقحقيؽؾقيفلخماؿقومجؿف قوّ ,ؾؼقحقّؾؿةقّلؼم مقهب يفقيفلخصوقصققومر ق
لؽقاـضؿقمصقاقيماـعقضلكق ثق هتمق
ّق
أصذِع دّج؟قون
هه صمجْٖ عز وً ؽمىٗ ّ
ـقاػم مرقاجلق ِـقيفلؿفمو سق َ ـق قؾقلفمقلعم ُنفقو ل عق قفمقن وخمّ:ق,ؾوكق
غ وعيفرق,ؾؽووةق ضووغتْفمقيفلؿغـّقووةقنع تـوولقح و قعز قوحوومكلو تشققضووؿفقزوافوومق
ّ
ؾقاؿخطوووتق قوووفقيفلؿؿثؾوووةقحوووؽمرلقتق
يفلؿغـّووولقامحوووتقـقاقؿ قعلوووؽ قو ـووول
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اق مك قن قو,قدقك ّظػقنفقيفلؿؿثؾقويفلؿغـّلقاقنقاعيف قلتمقّذكَف ق و يفق,و واق
مؿ ومٓرقيفلصوولرقو ووعشقيفٕحووـمنقويفلجوقيفرحقويفل وعيفو ؾقيفلليفخؾقووة ق
,ؾووكق ّ
وكعقذقنموق ـق ؽ يفقاػم ةقوحخػ.ق
ومصوقيفرقيفلؽؾوكق ووعضقيومرعقنووقـقيفلؼول مّقويفلؿحوولَ ثقـ ق ؼولقَ,قثووعق
,ؾقفمق,ؾؿم ُقّقيفٔثمرقديفخؾق قمّؾقاعقدقضلوكقّا ومدقنؾقوتقق وؾق ٓفقيفل وـقـ ق
جؾقمضقر مقيفلقوق لقنوقـقيو ّقتكقيفلػألومرقحق
و مقزيفلتقيفإلمصمّيفرقيفلط ّقةقا ّق
اؿقعقيفل ؾليفن ق تصق قث ثق قِ
ّ
ـقنوقـقّوؾق
ّق
ـقنقـقّؾق,نع ـقرا قويفثـت ْقـق ِو
,نع ـقيف عّا ق عق مظةقيفكتنومرقمصوقيفرقيفلؿثمكوةقحقنؾوليفنقيفلعوملؿقيفلثملوثق
يفلؽؾووك:قوذلووؽقٕحو محق
,ـووفقحقيفلعووملؿقيفلؿتؼوولّقمقيفلو يقاؽثووعق قفوومقمصوقيفرق ُق
َ عقنقةقٓقوريفثقة.قق
ولؾققوووقفق,ؾوووكق قلووولقاؾوووؽقيفلحصوووقيفرقوكنووولهتم:ق,ؾقـووومقيفلعؾوووؿق
ّ
يفكحوولررق ووعقكعم ـوومقوي وعيفنـمق
َق
نوولنقيفل ووقلقاووعقا وو ق قووفقحووؿقمقوّ وو حق
ويفحتخؾصووو ْقتفمق صوووػماقيفل ووولنقيفلعجق وووةقيفلتووولقك وووؿققفمق ُ
يفلؽؾوووك قّوقاق ّلووولرق
,ووـقاػووم ,رقّقؿقمرقووةقاوولورقرمم وومقديفخووؾقّنووليفكـمق,ؾووكق ووليفرقيفل ووم,ةق
وووؿقفقيفلؽ ووول قلؽوووـق ووو هقيفٕ ووو حق
خم وووةقحقيفلػوووعنقيفلعرق ووولقيفلووو يقك ّ
فمقحقّيق ِوووـق
ٍّ ق
قزن ,وووةقحقحووومرؾقيفل وووقلقاقز عووومق تقيفزكووومقدققؼووومق ؿـوووعقاعحووو
يقاتجقلق قف.قق
ّق
غعفقيفلجفمزقيفل قللقيفل
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ختؾق يفقيفلتوقيفزن:قض ّ ومقن ومداقك و ةقيفٕ و ح قّوق
وا لّقيفلؼصةق,ـل مق ّ ق
نووـؼصقيفل وقيفرؾقوز وومداقاعّقو قيفٕ و ح ق ووعقواووقدقّلقوومفقدققؼووةق ووـق وقيفدق
يفاقارتحو ق,ؾقفومقاؾوؽقيفٕ و حقرو وليفقرو وليفق
,ضق ةقّوقنعواقـقةقاصوؾ قّـوق
ّ
و,ؾووكق وولىقيووفقرقوحووـقيفر قلتؽتؿووؾقحقام ووةقيفلؿطوومفقرويف ووةقاؽووق ـق
مصقيفرقا ؽـقيفلؽؾقة قّوقاتؿلّ دقحقيفلحملو

ّ
قّوقاتؾؽولق
وتؼعقحقيفلؿثمكوة
قّوقا ّ

حققـماق جعىقيفل قل.قق
و ُاعوووووووولّ قّ وووووووو حقيفلؽمل ووووووووققمقويفٕوّ وووووووومٓرقويفلقووووووووقريفرق
ّ
ووكقّنقلؾحصوووكق
ويفلػقحوووػمرق ّقتفؿووومقررق وووقمقحقاؽوووق ـقيفلحصوووقيفر قنؿعـو
يفصقاختؾووووػقنح وووو قيفلؿؾوووو قيفلغملوووو ق,ؾووووكق
ّيووووؽمٓقوّلقيفكوووومقوخووووق ن ق
تعووعفق,ؾقووفقّثـوومّقرمؾووةقيفلتنووخقصقلِؿوومقلووفق
اؽق ـفووم قو ووقق وومق قـ غوولقيفل ّ
ـقّ ؿقةقنملغةقحقيفلع ج.ق
وـقّوقنق و هق
ْق
واـطؾؼقيفٕ,عيفضقيفلتولق ؼمحوقفمقيفلنوخصقيفلؿصومح ق
يفلحصقيفرقّا م مقغع ةقامذيقيفٕغنوقةقيفللققؼوةق تجعمفومقو ُاول قفم قوا ولّ ق
يفلؿـم قيفلض ّقؼةق تملؿفمقوهت ّقجفم قو وقق ومق وـعؽسق,ؾوكقيفلؿوع ضقحق وقراق
وقل قّوقيفمؿ وعيفرقحقلووقنقيفل ووقل قّوقض,مقووةقاع مكووفقويفمت محووفق
معقووةقّثـوومّقيفلت و ّق
نملؽؾققة ق ض ق,ـق غصقّؾقيقو ػ ْقتفقيفلـّ ومّقنلكّوفقّق وكق وـقّلوؿقيفلوقٓدا ق
وي و ّقففقيفلؽما و قيفٕ ع ؽوولقّقػووقـق ووقرحقنلكووفقّ ووع ق ووـقكعـووةقحقيفلؿعوولاق
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ولنق ـووفقيفلخقيف ووعق تقيووؽق,ؾووكق
نؿؾعؼوةققو راقحقّم قرت وومقنمل ووجـ قمقووثقاو ّق
وقىق قووفقيفلنووخصقوّو ّ
ولنقيووقطمكمق ّ ووف قّؿوومق صووح فقيفلغثقوومنق
يفٓكػجوومر قو تؾو ّق
ويفلؼوولّقحقكحووققكصووػقيفلحوومٓر قواجوورتّهقيفلوو يفّعاقٕ ّ ووممقويووفقرقور ّنؿوومق
حـقيفر.قق
ويفلؿوول شق ّ
وجةقيفلتوولق ؼووػقلفوومقيفل وولنق,ؾووكقّكوعيففق
ّنقّو ّوؾق و هقيفلضو ّق
ّ منعف قكماؿةق,ـقمصماقحقمجؿقم ةقيفلعلسقّوقيفلؼؿو قوٓق ولققطع ومق
ّنقنعوضقيفلحصوقيفرقيفلصوغقعاققولق
,ـقنضوعةق ؾؾقؿورتيفر ق وعقيفإليومراقضلوكق ّق
ؾقواؿعق عقاقمرقيفل قلقيفلؿتل ّقؼقدونقضك يفرقّوقضخطومر ق
ّق
اؽقنقحقمجؿقم ّقةقيفلع
ّ
ونعضووفمقققوولقاؽووقنقّ قووعاقوا ؼووكقّم ـووةقويفد,ووةقوٓق ُا َ
ووػقضٓقنؿحووضق
ؽتن
يفلصل ة قّتؾؽقيفلحصقاقيفلخعيف قةقيفلتلقيفح ُتخعاتق وـق ثمكوةقيف وعّاقضكجؾق وةق
قوحووجؾتفمقيفلؿعيفاوووعقيفلط قووةقّنمووولىقيفلغعيفروو قنعووولقّنقنؾووغقوزاووومق
ووـّة
ن
ّ6.29جؿ ق
قو ِـقدويف,لقيفإل,جمحقويفلػخوعقّنقكطوملعقيفلق وػقيفلولققؼقلؾؿغوصق
يفلؽؾقيق ِـققِ ؾق,ؿملؼةقيفلط ّ قيفلععنلقيفلؼل ؿقويفلو يقٓق ختؾوػق,وـقو وػـمق
ض ّ وومهقحقيفٕلػقووةقيفلثملثووة:ق وولنققنؽووعقيفل وعيفزيق وومم قيفلؿعاووعقيفلط وولقيفلنووفقعق
(يفلحموي) قويفلؿؾ نؼ قنلنلقيفلط قيفلععنلقوّ قعقيفٕك ومّقواوملقـقسقيفلعوعح ق
ؼقل ق"إيَّ أله ثل مٙز ٘قدط شٗ ثلقَ ًَ ِْآ ألاه اد٘د ٘:اعِ شٙاُ ثلىاِ٘

ْهاؤي

عقذج ٘غقخ َ ٍَُ هىج ٘ ٓ :وً أله شٗ ثلضذٓع ْدذقص ثلذٓع ٌؾاد شٙاُ يواو ْدن".
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أ ِّب فبؽت اٌمبٔ( ْٛاثفٓقحقـم)قويفلؿؾ نؼ قنملنقخقيفلعرقس:ق قو

قنـومقّنعولق

ـقيفلق ػقو ل ّلـمق,ؾكقّقػقةقاحل لق ؽمنقيفلحصماقنـومّق,ؾوكق قيوعقيفٕلوؿق
نؼقلف ق
"إيّ ثلىِ٘

دقصجر ثل مإ ٘:اعِ دغقاو شاٗ ثلقَ َاً شقاظ إنث هجٌاش ثلقصاجر

عجدضز شٗ ثل ُمٙز أ ّوج إنث ثٌضقمَش إلٕ ثلقجلخ شئٌّج صمذّخ آالوج د٘در ٍْ٘ضقو ث له وً
ثلقَ ًَ إلٕ ث َي٘ذز شئنث ْ مَش ثلىغجٌز شئي ث له ٘م ً".

ٚاٌم َ
طٓ ٘ ٛأعفً اٌظٙش ،ثّٕ١ب األس٠جخ ٘ ٟاٌخق١خ.قق
يفقعقّنقيفّتنمفقيفٕي ّقعةقيفل قـقةق,ؾكق لقيفٕلؿومينقروكوتجـقحق,وممق
ّق
ويفلق
1895م ققلقم فقيفلحلْقسقويفلتخؿقـق ـققمرؿةقانخقصقيفلحصوقيفر قولوؿق
يفلتخوعص قنوؾق ومرقنمإل ؽومنقر وةقيفلحصوماقرّيق
ّق
َق ُقعلق ـملؽق جملقلؾتـ ّقمقو
يفلؿؾقكوة ق
يفلعقـق ض ق,ـقاحل لقمجؿفمقو ؽمام قخم ةق عقاؼـ ّقمرقيفٕيعةق ّق
ويفلػحصقنملؿقامرق وق قيفلصوقاقة قويفلتصوق عقنولاف اقيفٕيوعةقيفلؿؼطعقوة.ق
وعقدورقاعيفموةق
يفا
و وقق
ومقحوفؾقيفلعو جقو وت قلوفق مقومقّرمو قوّوحوع:ق رت َ
ّ
ُ
قنوؼقيفلجؾولقو ؿو ّ قيفلعضو رقو و ن ق
يفلجوع ُ ق
اؼؾقل ةق ُ نفعق قفمق ّق
يفحق نوعكفقل ّ
دورقاعيفمووةقنملؿـومفقعقٓقاحتو ّ
ومجقضٓقضلووكقنضووعقكقيف و ق
يفلنوعيف قـ قنقـؿوومق َاؼوولن مق ُق
يوو ّقؼةقحووع,منق وومقاؾتووألؿ.ق ضوو ق,ووـقيفلتػتقووتقيفلخوومرالقيفلوو يق َق ووتخلمق
يفلؿقاوومرقيفلتصوومد قة قو وولوقّـ ووةق,ؾووكققوومرحقحق,ووعضقيفلـقووؾق ؼمركووةق
نملجعيفممرقيفلتؼؾقل ةقّوقاعيفممرقيفلؿـمفقع.ق
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ونعووولقضحوووليفّقيفلنوووؽعقلؿضوووم ّقديفرقيفلتؼ ّقؾصووومر قو و ّ
ووؽـمرقيفٕلوووؿ ق
لريفرقيفل قل قوّدو ةقاغ ّقعقيفلقحطقيفل وقللق ِوـقيفلؼم,وليقضلوكقيفلحؿضولقّوق
و ّق
يفلعؽوووسق تعؿوووؾق,ؾوووكقضذيفنوووةقيفٕ ووو ح:قا ؼوووكقيفلـصوووقحةقيفل

قوووةق-وقمرقووومق

و ,اقم-ق لقيعحقّؿقمرقّم قةق ـقيفل قيفرؾقاورتيفوحقنوقـقلورت ـقّوقث ثوة ق
قزنق,ووةقنملت وومويق,ؾووكق وومرقيفلقووقمقنؽم ؾووف.قونووملط عق ؿ ّث وؾقيفلؿوومّق,ص و ق
يفل وقيفرؾقوّ ضووؾفم قوا و ديفدقيفلحما وةقضلقووفقحق صووؾقيفلصووقػقو,ـوولقيفإل وومنةق
نملحؿكقويفلـ ٓرقيفلؿعق ة.ق عقيفإلّثمرق ـقاـومولقيفٕكعؿوةقيفلغـقوةقنمٕلقومف ق
ّق
يفلخضعيفويفرقويفلػقيفّفقويفلح قحقيفلؽم ؾة.قويفٓ,توليفلقحقاـومولقيفٕغ وةق
ثؾق َق
يفلغـقةقنول حقيفٕوّ ومٓرق ثوؾقيفلػعيفولوةقويفل و مكخقويفلؿؽ ّ وعيفر قوّ و حق
يفلؽمل ققمق ثوؾق ـتجومرقيفٕل ومن قوّ و حقيفلقوقريفرق ثوؾقيفلؾحوقمقيفلحؿوعيفّ.ق
ض ق,ـقيفٓكتظممقحق ؿمرحةقيفلع مية قويفلؿ مدراقنع جقيفٓلتفمنمرقيفل قلقوة ق
يفلخؾؼقووةقيفلتوولققوولقانو ّ
وؽؾق ؼلّ ووةقنؾقغووةق
وض و حقانو ّوق مرقيفلجفوومزقيفل ووقللق ِق
لتؽووق ـقيفلحص وقيفر قنجمك و قيفٓلتػوومرقضلووكقنعووضقّدو ووةقوّ وعيفضقهتقووئق
يفٕاقيفّقلظفوقرقيفلحصوقيفر:ق ثوؾقيفٕحو ـقو ضومديفرقيفلحؿقيوةقونعوضق
لريفرقيفل قلقوّدو ةقيفلصعع قو ثؾق وعطققكنومطقيفلغولّقاق
يفلؿضمديفرقيفلحقق ةقو ّق
يفلجمرقدرققةقونعضقيفل عكمكمر.ق
ِ
وسقروموومين ق ؾػووتقيفلط ق و قيفٕد و ق( صووطػكق
ونـظووعاقض ؿمكقووةقومو ّ
كظعكمقضلوكقّـو ق ,اولق غػوؾق,ـوفقيفلؽثقوعونقحق,صوعقاؼولّ تق قوفق
حؿقد)ق َ
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وعقهبومقحق,ؿوعق
يفلؿم ّقداقواعيفاعتقيفلعوح قوذلوؽق وـقخو لقاجعنوةقيخصوقةق ّق
ّ
يفلػحوصقّنق صولرهق
يفلخؿ قـ قمقثق,مككق ـق غصقّؾقيقممد ق َا ّقـقنعولق
ّ
افمقضٓق,ؾوكق
مصقاقّ قعاقحؽـَتقضملىقّؾقت ْقفقواع ّنعت قو مق ِـقح قؾقلع
كمولةقيفلجعيفمة قو قق ومقر ضوفقيفلط قو /يفلؿع ضق صوطػكق حؿوقدقلعؾؿوفق
نؿخمكعقيفلجعيفمةقويفلتخل ع قوٓكتؿمرفقضلكق ألةق وـقيفٕك ومّق,ومداق ومق ُاق َ وػق
نلامقّحقّقيفلؿعيك.ق
ْق
وقتفمقيفحتعمنق,ؾكقمصمافقن عضقيفٕدو وةقيفلؿعتومدا ق ِ
وعقوردق ؽ ّثوػق
ِووـقيفلص و اقويفل و ّعقويفلوول,مّ ق ,و قخؾووقاقيف ت اووتق قفوومقيفٕرضقنمل ووؿمّ ق
ويفراؼتقيفلـ ْقػسق وليفرجقيفلضوعيف,ةقضلوكق ؾؽوقرقيفلعاومّ قمتوكقد عوتقيفلعوقـق
وقل قلقجولقيفلحصوقاققولق
ووا قيفلػميفد قوض ْذقنفق ـممقو صحقق,ؾكقرغ ةقحقيفلت ّق
حقلقيفل قلقضلكقحومرؾق
ذيفنتقّؿمق وحقيفلؿؾ قحقيفلطعممقويفل ّقؽعقحقيفلؿمّ قو َقا ّق
ّثقػقّملحؾق قّوقيفل نقطحقـة ق عؾـمقن لؽقيفكتصمرقيفلعوحق,ؾكقيفلؿمدا.ق
ق

ق
ق
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الجيار
صبحي ّ
ّيبسي
التهاب الفقرات الت ُّ
حق صووـعقيفلحقوووماقاتعووولّ دقيفلؿمّقـووومر:ق مّقـووةقلؾؿوووملقاػوووت ق غوووملقؼق
ومفقيفٕثع وومّ قو مّقـووةقلؾجوومهقاػووعشق
يفٕنوقيفحقوالخو قنقوولق وومم ِفمقضلووكق صو ّ
يفل وومطقواؿؽووـق َ
ملؽفوومق ووـقحووؽـكقيفلؼصووقرقويفراقوومدقيفلصووملقكمر قو مّقـووةق
لؾ و ّمّقاؽػووؾقلحمر وومقّر ووعقيفٕوحووؿةقوّرقووكقيفلنووفمديفر:قن ْقو ّ
ولقّنقيفٕد و ق
يقولوولقٕحووعاقٓق ووملقلفوومقوٓقاوومهقوٓقيووفمديفر قّوومنق
و حلقيفلج ّقوومرقيفل و
ُ
قوحجؾق,ـفق ّعيفرقامّرقحق
ـقعةق مّقـةق عضقرحػقحقققلهقرنعققعن
ّ
ث ثةقّا يفّ قومؿ َؾتق,ـومو ـقذيفرق ضوم قـق ُاحومّلقاوعوسق مّقـوةق وـعتْفق
,ؾكق,قـفم قو لق,ـمو ـققيفلؿلحماقويفلصؿقدقويفلحصمد.قق
ونتؾووووؽقيفلؿوووو ّّعيفرقكووووملقاوووومر اقيفللولووووةقيفلتنووووجقعقةقلؾوووورتيفاؿق
ويفل وو َقعقيفل يفاقووةق,وووممق1971م قول ّؼ ووفق,ؾووكقضثع ووومقيفلقحووطقيفٕدنوولقنـؼقووو ق
قوكصووو فقيفٕد ووو ق قحوووػقيفلنووومروينقر ووو يفقلتحووولّ يقيفإل,مقوووةق
يفلصووومنع ـ
ن

52

ويووو ّففقهبقؾوووقـقّقؾوووعق ؼووومل ق"إنث هاااجي ث وِ٘ ٙااآي ٘ذضظاااِْي دّٙمااا ًٙهٙماااِ

شئيّ عمٍٙج أي ٌذظِ دؤوغجع ذقٗ ثلؾٙجي".ققق
وّمنقيفلج ّقمرق(1987-1927م)ققلقديف ؿفقّلؿقحقيفلؽمموؾقنوليفقوّلكوفق
ُ
تععفق
ـقكمرقغعزقنعـػقحقّحػؾف
ؿمرق
ّ
قوذلؽقحقحـقيفلعيفنعةق,نعا قولؿق ّ
ّ
عيفقضٓقنعلق عورقحـتقـق ـقيفلعّضق ـمقو ـومد قو,ـول ّ
مقننوعهق
ضلكقك قعةق
ّ
عؾـومقّنق
ريفرلقك قيفلعظممقحق صعق( حؿلقّم وؾقم وقـ)قنملنوػمّقيفلعماوؾ ق
يفٓلتفوومحق ؾػووظقّكػمحووفقو ؾؿؾووؿقّوريفقووف قولؽـفوومقلووؿقاؽو ّ
وـقضٓق وولوّق وومقق ووؾق
قثوؿق
يفلعم ػة:قض ْذقزموػقيفٓلتفومحق,ؾوكق ػم وؾقيفلعّ وةقويفلػخو قويفلحوقض ّ
تلاجة قويفلتفؿق ػم ؾقيفلػؼعيفرقمتكقيفلعق وةقويفلؽتوػ ق
ويف ؾقيفلؿ قعقّـمرق ّ
تص نؾ تقيفلؿػم ؾقواق نسقيفلعؿقدقيفلػؼعي قو مرقيفلعاؾقّؾقحق ـقيفلخنو ق
ّوقاؿثووملق ووـقيفلحجووع قٓق ؼووقىق,ؾووكقيفلؿنوولقّوقيفلجؾووقسقّوقيفٓلتػوومر ق
و حتمجقضلكقيفلعقنقحقّد ّ قّ قرهقيفلنخصقة قو قق مقو ػفقنؼقلف ق
"يدع ِي ضاٙض ُُ شاٗ ْعاع أشقاٗ ْ اد ثلضصاي بّاِٖ دجلماِِ٘ ْص مّاع
دصِٖ إلٕ ثلمقف ال صٍذمظ لٗ سج

ْال صٍغٍٗ شقِثس ْال ٘مىس ؽٍذٗ ثلذِثش

ْال ٘ذِ د ًٙلٙمٗ ٌّْجيٖ  ِٙفِهز ثلؾذٓي".

ن ْق ّ
لقّنقذلؽقلؿق ُ ح طفقّوق ل عفقضلكقيفلقلس قمقثققـ َعوتقكػ ُ وفقنعؼوؾق
ّ
ػؽووعقو تل ّ ووؾ قونقوولقاؼ و ضق,ؾووكق عيووماقاعحووؿقو ُاؿ ووؽقنؼؾووؿق ؽت و

قثو ّوؿق

يفلػـق,ؾكقيفلؿعض ق لرسقيفلؼصةقويفلعحؿقو وققريفقولق,ؾوكق
يفحتعمنقنمٕدحقو ّ
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ففعهقحقيفلػعيفشقنقـقّرنعةقالريفن قوكػؼق ؽت قيفلؼصةقو عحوؿقيفلؽمر ؽوماقعق
و وورتاؿقيفلؽتوو

ووج قنوو لؽقمضووقرهقيفل وومرزقحقيفلصووحم ةقويفإلذيف,ووة ق
ق
ّ

و ّطعيفق ؾحؿةقققيف فمقيفإلريفداقيفلصؾ ةقويفلع ؿةقيفلتلقٓقاؾقـ.قق
ونح

قيفإلمصمّيفرقيفلط ّقة ق ُ صـنػقيفلؿعضقيوؿـقّ وعيفضق

ـوةق

كمدراق صق قيخصمقويفمليفق ـقنقـقنضعةق ٓف قو ختومرقيوحم مهق وـقيفلػألوةق
يفلعؿع ةقنقـق15قو49قحـة قو ػضؾقيفل ّقرق,ؾكقيفإلكمثق( )1 3قو ُ ؾؼلقنثؼؾفق
,ؾكقيفلؿػم ؾقيفلؿعّ ةقنقـق ؼعيفرقيفلظفعقو مقمقلفمق ِـقّواومرقوّرنطوة ق وعق
ض ؽمك ّقةقيف تليفدهقضلكق ػم وؾقّخوعىقنملج وؿ قونقـؿومق نوقعقيفلعؾؿومّقضلوكقدورق
يفلعم ؾقيفلقريفثلقيفحتـمديفقضللققر ْ لقّّثعق ـقمملةقحق,مرؾةقويفملا ق ّ
وننقّ ومنعق
يفٓهتممقانقعقضلكقيفيطعيفحقيفلجفمزقيفلؿـم,لقيفل يق ُ طؾؼقّا م مق ضمداقاع ثق
نل ـقيفلؿػم ؾقوح تفم قوام ّديقضلكقاق فمقو ؼليفنق عوكتفوم قوذلوؽق,ؾوكق
وقعقيفٕز مرقيفلـػ وقةقونعوضقيفلعولوىقويوغقطقيفلحقوماقيفلتولقاتخ ّطػـومقلقوؾق
امر.ق
و,مداق مق نؽققيفلؿع ضق وـقّلوؿقواقو س ق وتؿعقيوفقريفقوحوـقيفر ق
صووحقنمقنؿحلود ووةقيفلحعّووةقحقيفلؿػم ووؾقيفلؿؾتف ووة قوضز,وومجٍ قحقكنوومكمرق
يفلحقماقيفلقق قة قخم ةقمقـق تطقرقيفٓلتفمحق ـقّحػؾقيفلظفوعقيفلو يقغمل ومق ومق
لّق ـف ق عقديفقضلكقّ,ؾكقحقنومقلقيفلػؼوعيفرقويفلؽتوػ قّوقكو وٓقضلوكقّحوػؾق
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مقووثق ػم ووؾقيفلحووقضقويفلػخ و قويفلعّ ووةقويفلؽممووؾ ق ووعقكنووقّقاؽ ّؾ وومرق
َ
ولنقّعوقدقخ ْقو ُ ريفنقٓقّثوعق قوفق
ويفلتصمقمرقاؾتحؿقنؿقا وفقيفلعظومم قو ولوقيفل
لؿػم ؾ ق ,واق,ؾكقض ؽمكقوةقيف توليفدقيفٓلتفومحقضلوكقق مقوةقيفلعوقـقويفٕ عومّق
ويعيف قـقيفلؼؾ قويفلصؿم مرقويفلوعرتقـ قو وقق ومق وم ّديقضلوكق,قيفقو قوخقؿوةق
اػق قيفمتؿملقيفل لنقيفلؿتللؿقيفلؿتخن .ق
ويفلقيفقو ّ
ووعقّنقانوووخقصقيفلؿوووعضق ؿثوووؾقاحووول ًّ مقّ قوووعيف:قكظوووعيفقلتنووومنفق
يفٕولقووةقلؾؿوووعضق ووعقّ ووعيفضقّخوووعىق,ل وولا قوكظووعيفقٓاجووومهق
يفٕ,ووعيفضق ّ
ّغؾووو قيفلؿعيوووكقضلوووكقّك ووومّقيفلعظوووممقدونقّك ووومّقيفلعو وووماق مقّ وووحمحق
يفٓ تقووومزقحقانوووخقصقو,ووو جق ووو يفقيفلؿوووعض قو وووقق ووومق ّ
ووومخعق وووعصق
لتغووقلقكوووقٓقو,عيوومقو,ؿؼوووم.ق
يفلعوو جقيفلؿ ّؽووعقو ؿوووـ قيفلؿووعضق ع وووةقيف ّ
و,وومداق وومق ؾجوولقيفٕك وومّقنعوولقيفلػحووصقيفإلّؾقـقؽوول قضلووكق حووقصقيفٕيووعةق
نملتصوووق عقيفلؿؼطعووولقويفلوووعكقـقيفلؿغـمكق ووول:قل ِ ُتظفوووعقيفٓلتفووومحقحق عيفموووؾق
ّ
يفلؿتوولخعا.قنوووملت يف ـقق
ووؿقيفٓلتحووممقويفلووتؽ ّؾسقحق عيفمؾوووفق
يفلؿووعضقيفٕولووكقثو ّ
وووعق حوووقصق خ وووةق ُا وووػعق,وووـقز ووومداقحوووع,ةقيفلرتحوووق قو,ووولدقّوووعيفرق
يفلووولمقيفل قضووومّ قوواوووقدقيفل واقـووومرقيفٓلتفمنقوووةقو ؼوووعقيفلووولم قضيوووم ةقضلوووكق
يفلعم ؾقيفلقريفثلقح27قيفلؿعا طقنحلوثقيفلؿعض.قق
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و عقيفلت ؾقؿقنعولمقواوقدق,و جقيومفق ؼتؾوعقيفلؿوعضق وـقاو وره ق
و عقنةقيفلتـ ّمقنؿ مرقيفلؿعضقيفل يق ثوقرقّمل ّومنقاومراقو فولّقّملؾقوؾقاومراق
ّخووعى:ق و ّ
وننقيفٕدو ووةقيفلؿ ووؽـةقو ضووم ّديفرقيفٓلتفوومحق ققوومدراق,ؾووكقاضووققؼق
يفٕلؿقو,عقؾةقاطقرقيفلؿعضقواخػقػقملّ اقيفلتقو س ق وعقيفٓكت ومهق
يفلخـم ق,ؾكق
ّ
ضلكقيفلتلثقعيفرقيفل ؾ قةقلؾؿ ّؽـمرقو ضمديفرقيفٓلتفمحق,ؾكقيفلؿعلاقو ُ
يفلؽؾك.قق
و ؼكقيفٕ ؾقق ع قكمقنع امرقنققلقاقةقمل ثوةق عق فومقغو ّقيفلوثؿـق
وكقلق ورتاقيفلعو ج قّ ّ ومقيفلجعيفموةق قؼتصوعقدور ومق,ؾوكقيفحوت ليفلقيفلؿػم وؾق
يفل ملقةقنلخعىق ـم,قة قّوقيفحتعمداقيفحتؼم ةقيفلعؿقدقيفلػؼعيقنن

حقيفكحـمّيفافق

يفلنل لا قنعؽسقيفلع جقيفلط قعلقويفلع ميةقيفلؾ يفنق فل منقضلكقيفلحػومظق,ؾوكق
ؾقوققاقيفلعض ر.ق
عوكةقيفلؿػم
ّ
اووول عقنملووو ّع ّ
قّنقيفلعؿوووقدقيفلػؼوووعيق وووقق ِد,م وووةقيفلجووو عقيفلعرق وووقةق
نؽ ّ
يفلؿ ؽـقيفٔ ـقلؾح ؾقيفلنقّل ق ُق ّ
ؾقّقؾق ـقكصػقكقلقيفلج ؿقنؼؾقوؾق
و َ
ِ
ِ
تؽوقنق وـق
( )5/2قو تّصؾق ـقّ,ؾكقنملجؿجؿوةقو وـقّحوػؾقنوملحقض قو ّ
33ق ؼووعاق ؼ ّ ووؿةقضلووك قح و عق ؼ وعيفرق,ـؼقووة قويفثـتوولق,نووعاق ؼووعاق وولر ّ ة ق
وخؿسق ؼعيفرقق َطـقة قوخؿسق ؼعيفرق,ج ةق ؾتحؿوةق وعقنعضوفمقحققطعوةق
,ظؿقووةقويفموولاق ثؾثووةقيفلنووؽؾ قوّرنووعق ؼ وعيفرق ؾتحؿووةق ووعقنعضووفمقحقام ووةق
يفلعؿقدقيفلػؼعيقوك ّؿقفمقيفلعصوعص قو قاولقنوقـقّوؾق ؼوعاقـق وـقيفلػؼوعيفرق
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يفلؿتحعّةق(يفلعـؼقةقويفلصلر ةقويفلؼطـقوة) قوحومداقضحوػـجقةق
يفٕرنعقويفلعنع ـق
ّ
يفحطقيفكقة قاحوقلقدونقيفمتؽومدقيفلػؼوعيفرقنعضوفمقنو عض قواؿوتصقيوغقكمق
تعوعضقلفومقيفلج وؿقّثـومّقيفلحعّوة ققواؿ ّثوؾقيفلؿػصوؾقيفلو يق
و ل مرق,ولّ اق ّ
,ؾقوووفق وووليفرقمعّوووةقيفلعؿوووقدقيفلػؼوووعيقيفٓكثـمرقوووةقويفلجمك قوووةقويفللوريفكقوووة قّ ّ ووومق
يفلعض رقيفلظفع ةقويفٕرنطة:ق تعؿؾق,ؾكقاؿمحؽقيفلػؼعيفر قواث قتقيفلعؿوقدق
يفلػؼعي قويفلحػمظق,ؾكقاقيفزنقنـْقتفقواـمحؼقمعّ ّقتف .ق
ق

قق
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حسن الشافعي
الهربس النطاقي
لؿـلقيفل حثق,ـق يفقيفلعاؾق ِ
يفلؿػضملقنقـقك ّقمرقيفلؿتصوػ قيفلنوفقعق
يفحؿفق ّضٓقحقيفلرتاق قيفلث ثقـقاؼع مق ـقكتومرجقيفل حوث ق وعق
اقاؾ ق ق ؾقحق ُ
يف,تؾكققؿةقّّ ق قألوةقاحؿولق,وع ـقيفلؾغوةقيفلععنقوةقو ولق ْجؿوعقيفلخملول ـق
ّكّفق
ّ
مح ووةقاؼووقمق,ؾووكقخل ووةقيفإلحوو مق
نملؼووم عا قو,ؿووؾق تنوومريفقٕ,ووع ق ّ
ويفلؿ ؾؿقـقو لقيفٕز وعقيفلنوع ػ قو َاوع ّّسقام عو ًقةقضحو ق ًقةقنمّ وتمكقةق ولق
نؿثمنةقيفٕز عق قف قويفختقعقلعضق ةق قألةقّ مرقيفلعؾؿمّقنومٕز عقولعرمحوةقيفاحومدق
,ؾؿمّقيفلصق قةقو,ضق ةق جؾسقيفلنقرى ق ضو ق,وـقضحوفممقويف وعقحق قوليفنق
يفلحعفق ,ق م ّلػمافقيفلعل لا قوّ مدقنقضمّق,ؾكقيفلتعؾقؿق ـقخ لقّحوتمذ تفقحق
ّؾقووةقديفرقيفلعؾووقمقنملؼووم عا قوخل وةقلؾوول,قاق,ووـقكع ووؼقدروحووفقيفلؿـتظؿووةقحق
نفقدقحجـقن
ّروقةقيفٕز ع قودورقوكـلق
ُ
ِ
يفيطفلقن
و

ْ
فقحقّخع مرق,ؿعهقيفلؿل ولقيفلو يقكوم قيفلت وعةق,ؼوقدققوٓقزيفلق

دمقيفلحقماق جعيقحق,عوقف(.)....-1939ق
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فقث ثق عيفرقحق لرقيو منف ق

وّوومنقيفلنووقخققّ-ؿوومقحووعدقحق و ّعيفرقلووفقاوومّرقنعـوقيفنق(مقووم قحق
مؽم م )-قققلقيفن ُتؾلقحق وقػق,وممق2996مقنوملفعنسقيفلـطومقلقيفلو يقيفختومرق
ـطؼةقيفلعص قيفلل مغلقيفل منعقحقافةقيفلقافقيفلقؿـك ق م رتيوتقنثوقرققؿقألوةق
قثؿقيف تولّ رقضلوكقديفخوؾقيفلجػوقنقوملقوةقيفلعوقـقحق ـظوعق ثقوعق
ػحتفمقّم ؾة ّ
ّ
قمتووكقّنقّموولقز رووفقزيفرهق ؾووؿق تؿملووؽقكػ ووف ق
يفٕحووكقو جؾوو قيفلنووػؼة
لؿع ه.قق
و طؾتقيفلل قعق ْق
وق لقخضعقيفلنقخقلؾع,م ةقيفلط قةقيفلليفخؾقةقحق تنػكقيفلؼصعقيفلعقـل ق
و َاـووموحق,ؾقووفقّك وومّقيفلجؾل ووةقويفٕذنقويفلعقووقنقويفل مكـقووةق,ؾووكق وليفرقث ثووةق
ّيفع قلقظػعقنعل مقننػمّق ـؼقصق ِـق قعوسق مّعقخطقعق,ؾكقمولّ قو وػف ق
وؿعقحقضموولىقّذكقووفقويفكووتؼصق ِووـقّػوومّاق,قـووفقيفلقؿـووك قوحقذرواق
ض ْذقحووؾ فقيفل و َ
يفلؿعضق ميتققع ح ُتوفقيفلنوعع ةقنلنقومرق وق ّقةقو ـماوماقضلف ّقوةقن ّثفومقكجوقيفهق
قمر ق
"٘ج َوً دعغْشَ وٙجَ ثلٍٙو سجةمز  . .وً ثلؾٍجي ْشٗ ع ذ ُٙصّمٙو
أ َ ِؽخ يؽجء عُذ ْٙد ؽجء ٘دشعُ  . .فخ ْعؾز ْصقٍـــــجي ْصؤوٙو"

ويفلفعنسقيفلـطمقل قويفل يق ُ عوعفقّ ضومقنوملح يفمقيفلـومري:ق وقق وعضق
اؾليق ـجؿق,ـقيفإل منةقنملػقعوسقيفلـطمقلقيفلحؿمقل قو ققيفلػقوعوسقكػ وفق
يفلؿت و

قحقيفلجوول عيقيفلؿوومرل ّ
قضٓقّكووفقونعوولقيووػمّقيفلؿووع ضق ووـقيفلجوول عيق

يفلؿمرل ق ؼكقيفلػقعوسق ّم ـمقحقيفلعؼلقيفلعص قةقل ـقيفرقّوقمتكق لىقيفلحقما ق
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وـق وق ق,ؿوعقيفلخؿ وقـ قو,ـولقكؼوصق
عقض ؽمكقةقيفحتعمداقكنمكفقحقّ مرقيفل ّق
عيوكقيفإل وولزقويفل ووعكمن قّوق َقاعوومكلقيفلع اوومرقيفلؽقؿقمرقووةق
يفلؿـم,ووةقكتقجووةق َ
ويفإليووووعم,قةقلؿووووليفويفاقيفل ووووعكمن قّوقيفٓحووووتخليفمقيفلطق ووووؾقويفلؿؽ نثووووػق
يفلتععضقلؾتق ّقاعقيفلنل لقويفلضغطقيفلـػ لقيفلعـقػ.قق
لؾؽقراق ون قّوق ّ
ّ
ّ
ػضؾق ـطؼةق
عقّنقيفل لنقنؽم ؾفقّألق
و
محقلؾؿعض:قضٓقّكفقغمل مق مق ّ
ّ
يفلعؾوؿقّنقكومققسقيفلخطوعق ول ّ قونعـوػق
يفلصلرقويفل طـق ـقّمولقاقيفك وف ق وعق
ّ ّؾؿوومقيفقرتنووتقيفإل وومنةق ووـقمووعمقيفلوول مغ قو ووـقرمؿووةقيفوقوويف ووعقّع ووف ق ّ
ّنق
يفإل منةقنملؿعضقّػقؾةقنن,طمّقيفلج ؿق ـم,ةق لىقيفلحقما.ق
وة:قّوملحؿك قويفلصوليفع ق
ّق
و,مداق مق نوؽققيفلؿصومحق وـقّ,وعيفضق,م
ويفإلر ووم قوّ ,وعيفضقّخووعىق قيووع ّقةقا وولّقنووللؿق و حقحق ووقراقمعقووةقّوق
اـؿقؾ ق ت عفقكػ قاؾليقّمؿع قٓق ؾ ثقّنقاتـمثعق,ؾكقحوطحفقنثوقرق ؿتؾألوةق
ّ
قمؽةقوم محقةقاجمهقيفلؾؿسقمتوكق ِوـقيفلؿ نوس ق و يفقق وؾق
نمل قيفرؾقا ّ
واؽقنققنعاقوا ول.ق
ّنقاجػّقق ّق
يفلؿعضقحو ّقؿلق
وٕنقيفإل منةقاـحصعقحق ـطؼةق غ ّق فمق,ص ق م ق ننق
ّق
ُ
نووملفعنسقيفلـطوومقل قّ ّ وومقا ووؿقتفقنووملح يفمقيفلـوومري:ق تعووقدقضلووكقّلؿووفقيفل حووعق
يفلحمر قّملـمر قوضلكق ؽمنقيفإل منةقيفل يق ؾتػّققّوملح يفمقموقلقّمولقاومك لق
يفلج ؿ.ق
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ضٓقّكفققلق ت ّق ق
و عقّنقيفلؿعضقٓق نؽؾقخطعيفقديف ؿمق,ؾكقيفلحقما ق ّ ق
حقنعضقيفلؿضم,ػمرق ثؾقيفلعولوىقيفل ؽتقع وةقلؾ ثوقر قوّلوؿق ومقنعولقيفإل ومنةق
يفلـماؿق,ـقخؾؾقوفقػلقحقيفٕلقمفقيفلعصو قةقنملؿـطؼوةقيفلؿصومنة ق ضو ق,وـق
يفلتفمحقيفلل مغقو نؽ رقيفل ؿعقويفلع ةقويفلت ّو قويفلتوقيفزنقضذيفق ومق ُّق وق تق
ـطؼةقيفلعق ةقّوقيفلقافقويفلعقـ.قق
يفقواؿ ّثؾقيفل ثقرق صلريفقلؾعلوىقضلكقيفٕيخمصقيفل ـقٓق تؿتّعوقنق
نحصوومكةقيوولقيفلؿووعضق ,و قض وومنةقحوومنؼةقنووملؿعضقّوق,ووـقكع ووؼقاعوومكلق
يفلتطعقؿقيفلقيفقل.ق
ّ
يفقعقّنقيفٕ,عيفضقيفلتولق ؽمنول مقيفلؿوع ض قويفلع ومرقيفل وع ع ةق
ويفلق
يفلتلق ؾتؼطفمقيفلط ق قالّ قّم قةقلتنخقصقيفلؿعض قوكومدريفق ومق ؾجولقيفٕك ومّق
ٕخ قّ ,قـةق ـقيفلطػ قيفلجؾليقويفل حثق قفمق,ـقيفلػقعوسقيفلؿتّفؿ قو يفق ِوـق
تلوهقيفلؿع ضق ـقاؽؾػةق حق ومرققولق
م َ ـةقيفٕ عيفضقيفلجؾل ة قض ْذق,مداق مق ّ
اػق قحقنعضقيفٕمقمنقاؽؾػةقيفلع ج.قق
ونقـؿمقهتلفقيفلققم ةقضلكقخػضقيفمتؿملقوةقيفإل ومنةق,و ق َاعومكلقلؼومحق
يفلجل عيقيفلؿمرلقحقيفٕكػمل قولؼمحقيفلفوعنسقيفلـطومقلقحقيفٕيوخمصقيفّٕثوعق
,عيةقل منة:ق ّ
ننقيفلعو جق فولفقضلوكقيفلحولّ ق ِوـقاػومقؿقيفلعولوىقوا وع عق
واقووعاقيفلنووػمّقو َاػوومديقيفلؿضووم,ػمر قو عاؽ و ق,ؾووكق ضوومديفرقيفلػقعوحوومرق
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و و ّ
وعقّؿوومديفرقيفلؿوومّقيفل وومردق,ؾووكقيفل ثووقرقحق
وؽـمرقيفٔٓم قضلووكقامك و قويو ّ
ّ
حمولةقلتؼؾقؾقملّ اق ّ
ولقغؿوةق
وحقّؾقيفٕمقيفلقا
يفلحؽةقوّ ق,ـػقيفنقيفٕلؿ ق
ّ
ّ
ـفقضٓقذّعىقيفٕلؿقويفل فع.ق
يفلؿعضقحقغضقنقنضعةقّحمنقع ققوٓق ؼكق
ّ
ووووـق
اووووول عقنملووووو
ّعقّنقيفلجووووول عيقيفلؿووووومرلق وووووعضقيووووومرعقحقحو ّ
يفلحؿووولقنعووولق ووورتاقمضووومكةقلؾؿوووعضق
يفلطػقلوووة قو نوووؽقق قوووفقيفلطػوووؾق وووـق ّ
اؿتوولّ قنووقـق29-19ق ق ووم ق ووعقففووقرقكػوو قاؾووليقّمؿووعقيفلؾووقن ق وولّقحق
يفلقاووفقويفل و طـقثو ّوؿق ـتنووعقضلووكقنؼقووةقّا و يفّقيفلج ووؿققمك ووة قو ؽووقنق ملؿوومق
ّ
صووحقنمقنحؽووةق ,جووة قو لخوو قيووؽؾق ؼوومققعق ووغقعاق ؿتؾألووةقن وومرؾق
و
يووػمفقيفلؾووقن.قواـتؼووؾقيفلعوولوىق ووـقكػووؾقضلووكق خووعق,ووـقكع ووؼقيفلفووقيفّق
ّثـوومّقيفلتوووـ ّػسقويفلعطووسقويفل وووعمل قّوق,ووـقكع وووؼقيفٓاصووملقيفلؿ ميوووعق وووعق
يفلػؼمققعقيفلجؾل ةقيفلؿمرقةق,ؾكقاؾلقيفلؿصمح.قق
و عاؽوو ق ,اووفق,ؾووكق ضوومديفرقيفلح محووقةقو خػضوومرقيفلحووعيفراق
و ؾطػمرق ّ
يفلحؽةقيفلؿقيوعقة قو,ومداق ومق و ّقيفلطػوؾقحقغضوقنقّ وممقدونقّنق
عيقّثعيفق ِـقكلنوةقوخ وفق,ؾوكقغوعيفرق ومقّومنق حولثق وعق وعضق
ًق
رتدقيفلجل
ّ
وعقّنقيفلجول عيقيفلؿومرلق
يفلجلريقيفل يقيفكؼعضقضلكقغقعقراعةقضنقيمّقيفو.قو
ؿفلقل
ّ
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ّ
منةقنملفعنسقيفلـطمقل ّ
صومحقّوؾق عيوكق
قضٓقّكوفقلوقسقٓز ومقّنق ُ

يفلجل عيقيفلؿومرلقنوملفعنسقيفلـطومقلقٓمؼوم قض ْذق عتؿولقيفٕ وعقنمٕحومسق,ؾوكق
ّػمّاقيفلجفمزقيفلؿـم,ل.قق

قق
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مانديال اإلبن
اإليدز

وولوقّن ّ
ّ
قلؽووؾق,صووعقكووم,قنق تلحوولق,ؾووكقيفل نووع ق قؼػووقنقّ م ووفق
فوووقاقـق,وووما ـ قٓق عع وووقنقلوووفقّـْفووومقوٓق ُ حقوووعونقلوووفق ,اوووم قوض ّقكؿووومق
ػوووعقفؿقنووولديف قوكوووم,قنق,صوووعكمق
ؿووولّ ونقرقووومهبؿقلقحصووول ؿقمصوووليفقو ّ
ّ
ّ
حووثقيفلخطووكقحقحوو قؾق ّ
قيووػعافقومووؾقلغوو هق ووقق
ووؽ
يفلوو يق وومزيفلقيفلعؾووؿق
يفإل ووولز قذلوووؽقيفٓحوووؿقيفلؿع,ووو قيفلووو يق ػضووو قيفلخووومراقـق,ؾوووكقيفلػطوووعا ق
ّ
ّ
وووولدق
قنووووؾقد م,وووومهتؿقو
و ػتووووؽقنملؿوووومرققـق,ووووـقيفلطع ووووؼقيفل ووووقي:ق
ووؿق عوووع فؿقّ وووممقّو ّ
وومدقوريفرووو ق وووـق قؽعونووومرقيوووعقػةق
ووؾقغو ٍق
مصوووقاؿ قثو ّ
ولحق,ؾقووف قلقصوو ق
مؼقووعاق خووعقهب ومق ووقيفّقكتـ ّ ووؿفقو وومّقكنووعنفقواووعيفحقكو ّ
يفل وولنق عا ًع ومقلؽو ّوؾقّ وعيفضقيفلوولكقمق ِووـقّدكم وومقضلووكقّقصووم م قو تحو ّوقلقيفلوولمق
دقٓق
ووـقاووعقلؾحقووماقضلووكقكػووؼقلؾؿووقر قو غوولوقيفل وومرؾقيفلؿـووقيقّديفاقض و ٍق
ّ
يفلقنقووؾقضٓق,ؾووكقيووػمقيفلؼوو ق
وحووقؾةقضكؿوومّ:قض ْذقٓق وو ّقيفلؿصوومحقهبوو يفقيفلووليفّق
وّ قيفرقيفلؿن ّقعقـ.ق
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ويفإل لزقّوق ت ز ةقكؼصقيفلؿـم,ةقيفلؿؽت َ ة:ق ؼوػقوريفّهقّمولقّ وغعق
ّ
ّ
ضوخؿقيفٕيوقمّق
عىقضٓقنؿقؽعوحؽقحقضلقؽورتوينق
يفلؽمرـمرقيفللققؼةقيفلتلقٓق ُا
ععفقنػقعوسقكؼصقيفلؿـم,ةقيفل نوع ة قو,ـوفق ؼوقلق
نؿؼليفرقرنعق ؾققنق ّعا قو ُ َ
يفلعؾؿمّقض ّنقيفإلك منقيفلتؼطفق ـق خملطوةقيفلؼوعداقيفلعؾقومقحقض ع ؼقوم ق ق وؾقضلوكق
يفللمقوحؾؽقحو قؾفقضلوكقنؼ ّقوةقحوقيفرؾقيفلج وؿقّملؾعومحقويفلول قعقولو ـقيفٕم ق
ض ً قق,وـقيفل ومرؾقيفلؿـوقي.قّ ّ ومقاومر خقيفّتنومفقيفلؿوعض ق قعوقدقضلوكقنليف وةق
ثؿمكقـوومرقيفلؼووعنقيفلؿميوولق(1981م) قوذلووؽقمووقـقففووعرقيفلتفمنوومرقررق ّ ووةق
ؿقتةقوحعكمكمرقاؾل ةقغع وةق,ؾوكقنعوضقيفلنوقيف ّقذقاـ وقمقو ول ـلقيفلحؼوـق
يفلؿخوولّ راقنملقٓ وومرقيفلؿتحوولاقيفٕ ع ؽقووة قو,ؾووكقّثووعقذلووؽقيفكتنووعقيفلؿووعضق
يفكتنمرقيفلـمرقحقيفلفنقؿ:ق تخ ّطكقّ ع ؽمقضلكقّورونمقويع ق حقمقوض ع ؼقمقونؼقةق
يفلعملؿ قوّ محقيفلعاملقويفلـ مّقويفٕكػومل قمتوكقنؾوغق جؿوؾقيفلؿصومنقـقنوفق
ـقامر خقيفّتنم فقضلكق ق ـمق يفقّّثعق ـقثؿمكقـق ؾققكوم قاؾ نؼوكقكصوػفؿقحوفؿق
يفلعدىقوحؼطقيفق وـققعوعقيفلحقوما قو ومقزيفلوتقيفلحومٓرقاتقيفلولقحوـق مقنؿعوللق
ؾققينقمملةقحـق م قوٓقح قؾقلتنخقصوفقضٓقنوملتحعيقيفلولققؼق,وـقيفلحؿوضق
يفلـوقويقلؾػقووعوسقحقدمقيفلنووخص قّوقيفلؽنووػق,ووـقّا ووممق ضوومداق ػعز وومق
يفلج ؿقيفحتجمنةقل

ومنةقوذلوؽقحق صوؾقيفلولم ق وعق عيف,وماقض,ومداقيفٓخت ومرق

يفلتنخقصقوزفقيفلخ قيفلؿع ع.ق
ّّثعق ـق ّعاقق ؾقالّقلق
ّ
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و ـتؼؾقيفلؿعضق ـقيوخصقضلوكق خوعق,وـقكع وؼقيفٓاصوملقيفلجـ ولق
وؿق( )%79قّوق ووـق
خم ووةقيفلؿتعوولدق ـووفقويفلنووم ّذ قو ووققيفلطع ووؼقيفلغمل و قيفٕ,و ّق
خ لقيفلح َؼوـقيفلؿخولراقيفلتولق تـوموحق,ؾقفومقيفلؿول ـقنقحقّوّومر ؿ قّوق,و ق
ِ
يفٕمقضلكقيفلجـقـقّثـومّقيفلحؿوؾقّوقيفلوقٓداقّوق
كؼؾقدمق ّ
ؾقثقنملػقعوس قّوق ـق ّ
يفلعيووم,ة.قونعوولق وورتاقمضوومكةقاورتيفوحقنووقـق,وولاقّحوومنقعقضلووكق,وولاقحووـقيفر ق
حتنوولق قفوومقيفلػقووعوسقديفخووؾقيفلخ وومقيفلؿـم,قووةقيفلؾقؿػمو ووةقو تؽوومثعقن ووع,ةق
مرؼة:قا لّق جؿق,ةق ـقيفٕ,عيفضقيفلعم ةقيفلؿ َفؿةقحقيفلظفقر قويفلتولقاتػومورق
م و ق ـم,ووةقيفلنووخصقويوعيفواقيفلػقووعوسقويفلطع ؼووةقيفلتوولقيفكتؼووؾقهبووم:ق ثووؾق
يفلحؿوكقويفلتعوعق قويفلفو يفلقويفإلحوفملقيفلؿو ـقويفل وعملق
يفلتع قويفلنحقحقو ن
ق,وـقاوقرمقيفلغولدقيفلؾقؿػمو وةق
يفلجمفقو ؼليفنقيفلنف ّقةقو ٓمقيفلعضو ر ق ضو
ّ
يفلتؼعموومرق
حقّ وومّـق ّق
تػعقووةقنملج ووؿ قوففووقرقيفٕوريفمقويفلثالقووؾقنملجؾوول قو ّ
نملػؿ قويفلعلوىقيفٓكتفمز ةقنملجفمزقيفلتـػ ل قثؿقٓق ؾ ثقيفلؿع ضقّنق ـطوعحق
حقيفلػوعيفش قوارتيفاووعقوفمرػووفقيفلحقق ووةقيفلخم ووةقنملؼؾ و قويفلووعرتقـقويفلجفوومزق
وثوقحقاعولّ درقثؼقنوفق
ٍق
يفلعص ل قمتوكقلقصو قّجقػوةقاؽومثعق,ؾقفومقيفلو نمح ق
صمرقّملغعنمل قنؿمق مذنقن ليف وةقيفلعمقوؾ ق خ ّؾػومقوريفّهقذّوعىقٓقاـضو قحق
يفلؿح ّققـ.قق
خ ّقؾةقيفل يفرع ـقويفٕ ؾقو ُق
ّ
جعدقريو ق وـق
وحق
يفقدٓلةق,ؾكقّنقيفلػقعوحمرقلق تقّؿمقكعتؼلق ّ
يفٕكػقحقك ٓرقيفل د قّوق ؼم,ومرق مرقوةق,ومنعاقحق وعضقيفلجول عي:قنوؾققولق
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اتقمشق تل ّ عقيفلصحةقو ُاـفلقيفلحقماقّؿمقحقديفّقيفلؽؾِ قوحعكمنق,ـؼقيفلوعمؿق
ّ
ويفلجلريقويفإل لز قوّ ّؾفمق مرقاؼػقيفلػقعوحمرقوريفّ م.ق
ووحطق تقع مقيفلخقفق ـق و يفقيفلوليفّ قاو زق ػوم قؿقٓقّ وؾقلفومقحق
يقّقمؼمرؼقيفلعؾؿ ق ملؿعضقٓق ـتؼؾقنملؿصوم حةقّوقيفلؿ

وةقيفلعمريوةقّوق

يفلعـم قوٓق,ـقكع ؼقيفلفوقيفّقويفلطعوممقويفلنوعيفحقويفلؿـميوػقويفلؾ ومس قوٓق
 ,قيفلؿعيفمقضقومؿم مرقيفل ممةقوللغقيفل عقض قوٓق تل,لقيفٕ عق ,لق
يفلؿ َقعلّ اقلؿعيوكقيفلجو يفم ق ّ
ّومقّؿوـق
يفلؿصمحقحق تعؿعيفرقكمرقةقّتؾؽق ُق
وضٓقّـ َ
عقـقيفلنقطمنق,ؾقفؿقو ل عفؿقكحققيفٓكتؼممقّوقيفٓكتحمر قّؿمقٓق ج قو وؿق
ّ
صمحقنلكفقلقكلقيمذق تحؼقيفلصؾ قويفلؼتوؾ ق ؽوؿق وـقيف وعّاق وؽقـةق
ّؾق
ّ
فؾؿفمقزوافمق ـؼوؾقيفلعولوىقضلقفومقدونق,ؾؿفوم قوّوؿق وـق توماقغضوةق,ػقػوةق
يفغتصو فمقوغولق وولك ِ
عيوفمقولوقثقد مّ ووم قوّوؿق وـقراووؾق ومل قوقووعق
ّسق,
ّ
ؾقثقّوقّملق نت ّقؼمافقّثـمّق,ؿؾقوةقاعيفمقوة قوّوؿق ِوـقكػوؾق
يح ّقةقلـؼؾقدمق ن
نع قٓق علق ـقّ عقيفلحقماقيقألمقّ ل ْافقّ ّ فقيفلؿعضق ,قيفلؿنقؿةقّثـمّقيفلحؿؾ ق
ّوق عقيفلحؾق قّثـمّقيفلعيم,ة قّوق,ـلقيفخت طقيفلل مّقّثـمّقيفلقٓدا قو مققضقةق
وعيفّقكؼووؾقدمق ؾو ّوقثق
يفٕكػووملقيفلؾق ّقووقـقيفٕرنعؿمرووةقيفل و ـق ُّ ووق قيفقنووملؿعضقاو ّق
ّ
يفلؿوعضقٓقد وـق
ِق
عـلقّنق
تقردق,ممق1998مقنخم قةق,ـّمقوٓقنعقلاق ـّم..قنؿمق
َق
ؿعق,ؾكقيفلطمرع.ق
لفقوّؿمق ّعق,ؾكقيفلعم لققلق ّ
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لنوفقلغـولقّوق ؼقوعقولوؿق
ٍّ ق
وّؿمقّكفقٓقد ـقلف ق نكّوفقٓقك ؼ ّقوةق قوف:قض ْذقلوؿق
ِق

ِ
وّؿمق,ؿوتقنؾوقيفهق ؼوعيفّقض ع ؼقوم قمتوكق
نفقريفق,ؾكقم محق غؿقر ق
ًق
حمحق
ّ
غلرقاـقحقض ع ؼقمق عاعفقيفلخصو

ّ
وـقنوقـقّوؾق
قووقوعقحقنعيفثـوفقيوخصق

ا ووعةقّيووخمص ق ؼوولق ووقىقنع حووفق,ؾووكقّثع وومّقو نووم قعقحق,وقيفلؿقيفلػؽووعق
يفلػـقويفل قمحة ق ػلق,وممق1984مقريفحقيح ّقووتفق قؾ وقفق عك ومق
ويفلع ميةقو ّ
يقّرخقلؾجووـسقحقث ثقتووفق(اوومر خقيفلجـ وومكقة) ق
يفلجووم ق( قنووملق قّووق)قيفلو
ّ
ور لقيفلؾقكقةقويفلن وذقحقّتمنفق(م قيفلغؾؿمنق,ـلقيفلققكمن).قق
ونعلهقنعم ٍقمقويفملق ُّ ق قكجؿق قلقوقدقيفلقحوقؿقرودق لحوقن قوو ّدعق
يفلحقووماق,ؼوو قض,وو نقض وومنتفقننووفقر قو,ؾووكقخطم ؿوومقحوومرقكجووؿقيفلتووـسق
يفٕ ع ؽلق رثعق ش قيفلو يقمصولقيفل طوقٓرقيفلعملؿقوةقيفلؽو ى قولؼولقمتػوفق
ؾوووقث قوّووو لؽقّيوووفعقيفلؿ ّؿوووقـق
ّق
,وووممق1993
مقاوووعيفّقيفإل ووومنةقنووولمق ن
يفٕ ع ؽققـقحقيفلقزنقيفلثؼقؾق(اق لق قر قن) قيفلو يق ُاوق قلق تول ّقث ًقعيفقنمإل ومنةق
,ممق2913م قوحممعقّعاقيفل ؾةقيفٕ ع ؽقوةق(ضر وقـقاقك وقن) قموقـقيوعحق
ّلسقيفلػقعوسقمتكقيفلثؿملة قو ُّا ق,ؾكقيفٓ,ت يفلقحق,ممق1991م.ق
قّ ّ مق,ؾوكق وعقلقيفل قمحوة ق ؼولقكومررقيفٕخ ومرق,وممق2995م قنق وماق
( مّجمثقق مكل )قيفٓنـقيفلثمينقلؾو ,قؿقيفإل ع ؼولقكقؾ وقنق مكول ق,وـق,ؿوعق
ّ
قنقافوفقوّنوعق,وـق
اموزقيفلخؿ قـقنؼؾقؾ ق تل ّث ًقعيفقنن منتفقنمإل لزقيفل يقّؾو
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ّكقمنفقوّا هق,ؾكقيفلؾحم قن واةقلفق ُّ ق تقنملؿعضقذيفاف قوغومدررقيفلحقوماق
ق ؾفقنعم قـق,ـق,ؿعقنؾغقحتةقوّرنعقـق,م مقٓقغقع.قق
يفلنميمرق قرق مكل قيفل ,قؿقو قق تؼلّ مق عيفحوؿقيفلول ـ ق
ُق
وقلقكؼؾتق
قحقضيومراقضلوكقاضوم ـفق
ٍق
و ضعقيع طقيفإل لزقيفٕمؿعق,ؾكق لرهق ققوزواتف
مح ةق مكول ق
ود,ؿفقلحؿ رق قيفافةقيفإل لز قو قق مقاعاؿفق ,قضكنمرفق ّ
ّ
يقموؾقنوفق
يفلخقع ةقلؿؽم حةقيفإل لزقاحتق م طوةق( )46664قو وققيفلوعقؿقيفلو
يقػمق,ؾكقحوجقنقيفلػصوؾقيفلعـصوعيقل و ٍ
عةقو,نوع ـق,م وم ق و ً قّنق ؽػوعق
لؽق,ؿمقّحوؿمهققصوعقكظوعهقاجومهقمجوؿقيفلقنومّقحقنو ده قوذلوؽقض ّنومنق ورتاق
ن
ّ
ررمح ّقةقديف تقخؿسقحـقيفرقومصؾقخ لفمق,ؾكقامر اقكقنؾقلؾ

م.ق

يفلحوووؼ ن
ـقنوووملؽثقعقضلوووكق جؿق,وووةقيفلؿنوووم قعق
قّنق ووو يفقيفلوووليفّق َ ووول ٌق
و
ّ
يفلتووولقمو ّ
ووؾقهبووومقيفلؿوووعض ق ؾوووقٓ ؿق َقلؿووومقيفكت َفوووتقيفلووولويفرعقيفلعؾقووومقوكنووو َقطتق
وووومرقيفلؿؾقوووومريفرقوز,ؼووووتق
ُق
ّافوووو اقيفلضووووغط قو َلؿوووومقر وووولرقيفلحؽق
ووخمّق وووـق ـوومقو ـووومد قو َقلؿووومق
مقواؿعوووتقيفلت ّ,وومرقن و ٍق
يفٕنووقيف ُ ققحقيفإل,ووو
ُ
ّ,ؾـوووتقيفلفقألوووةقيفٕ ؿ ّقوووةقحق,وووممق1988مق,وووـق وووقمق,وووملؿلقل ووولزق وووقق
يفٕولق وووـقد وووؿ قّو ّ
ووؾق,ووومم:قوذلوووؽقنغوووعضقا وووؾقطقيفلضوووقّقواؽثقوووػق
ّ
ومنق
وماق ـتنووؾقيفلؿجتؿعوومرق ووـقكق و ٍق
يفلجفووقد قو,ؾووكقّ ووؾقيفلظػووعقنطووق قكجو ٍق
ٓق ُ ؼلقوٓق َ َقر.قق
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ٓقيوؽ ّ
ّ
قّنق و هقيفلجفووقدقويفلؿؾقوومريفرققوولقّثؿووعرقز وومداًقحقيفلووق,ل ق
و
واعيفا ًع ومقحقك و قيفٓكتنوومر قواؽثق ًػ ومقحقضا وعيفّيفرقيفل و ةقيفلصووحقة قّؿوومق
جؿق,ومرق وـقيفٕدو وةقيفلؼومدراق,ؾوكقاعق وؼقكنومطقيفلػقوعوسق
ٍق
ّحػعرق,وـق
ّ
عولق,وـقويوعقموؾقاو ريق
ٍّ ق
يفلقنعقولاقّوؾقيفل
ويفلحلّ ق ـقاغؾغؾف قولؽـفمقٓقاو
نننمداقيفلػقعوسقويفحتعمداقكنمطقيفلجفمزقيفلؿـم,لقواعم قف قكم قوؽق,وـقيفلغو ّق
يفلػممشقحقّحعمرقاؾؽقيفٕدو ة ق ّؿمق ُ ص ّع قيفلق قلقضلقفمقخم و ًقةقحقيفلجو ّق
ضوؿقكحوقق%68ق وـق جؿوؾق
يفّٕثعقكؽ ةقنجـقحقيفلصحعيفّقيفلؽ ى قويفلو يق ّق
يفلحمٓر قو رت,ععق قوفقيفلػؼوعقويفلجفوؾقضلوكقاوقيفرقيفلؿوعض قوا ولقنوفقك و ةق
يفإل منمرقنقـقيفل قليفرق,ـقيفلعاملق,ؾوكقخو فقنؼ ّقوةقيفلؿـومكؼقيفلجغعيف قوة ق
ّ
منتفـ.ق
ّق
ـقققهتـقكظقعقض
لّؾـقنػعوافـقو ؽ
عـلقّنقيفلـ مّق ـمدق
نؿمق
ّ
ّ
ةقخقعق ـقيفلع ج قنوؾقاؽوقنقحق ثوؾق
ٌق
و ـمقا زقيفلؼم,لاقيفل قة قيفلققم
فقل ِؾؼمحٍققّوق,ثقرهق,ؾكق
هقيفلحملةق لقيفلع جقٓقغقع قض ْذقٓق لن ,لقّملٌققيفّتنم ق
عوةقضلوكق
قورا ٍق
ْق
نوةقكحوققيفلػطوعا
يفلجؿقعقضلوكقّو ٍق
ْق
 ,جٍققمتكقيفٔن:قو قق مق ل,قق
يفلطفمراقويفلع ّػة قويفكصقم ٍقعقضلكقاح عقيفلفمديقيفٕ قـق -ؾكقيفوق,ؾقفقوحوؾؿ-ق
مقـققمل ق"وج بِّس ثلذجف:ز شٗ ٓن فضٕ ٘عىمٓث دّج عاٌٙز ّإال سمّظ هللا عماّٙه

ّ
قاوـسقضٓق ومق
ثل جعٓي ْث ْؽجع ثلضٗ لاه ص اً شاٗ أسااشّه ثلايً٘ وضآث"..ق و
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ؾقويف وعّاقيوؿـقرنومطقيفلو ويفج()1قيفلؿؼولّ س:قوحق و يفقاخ ولق
ّم ّؾفقيفوقنقـقراو ٍق
يفلحع ّ وووةقيفلجـ ووو ّقةقويفلؿوووقيفخقعقيفلؾقؾقوووةقويفلؿقيفقوووعقيفإلنممقوووةقوّكل وووةقيفلنوووقيف ّذق
و ع,مرقيفل ُععي.قق
وٓقلؿخلّ ريفرق ُاغق قيفلق,لقواػت قيفل ومحقلؾؿجوقنقويفراؽومحقّ,توكق
يفلؿقنؼمر قواحتفمقاـلرجقيفلحؿؾةق,ؾوكقيفلتولخقـقيفلو يق ُ عولّ ققع ـًومقلجؾ ومرق
ُْٕقكسقويفلتعمكل قّؿمق ج قيفٓ تـمعق,وـق نومرّةقيفٕغوعيفضقيفلنخصوقةق وعق
يف ق
َ
يفٔخع ـ ق ثؾقيػعيفرقيفلح قةقو عيماقيفٕحـمنقويفل قيفد ق عقيفلتنولّ دقمقوملق
يفاخمذقاليفنقعقيفلصحةقويفل

يفلؿمح مرقيفلصحقة قخم ّ وةقديفخوؾقغوعفق
ةقحق
ّ

يفلعؿؾقومرقيفلجعيفمقووةقو,قومديفرقيفٕحووـمنقووموليفرقيفلغ ووقؾقيفلؽؾوقيقونـووقدق
يفللمقويفلؿعم ؾ.ق
وٓقكغػؾقيفلتلّقلق,ؾكقّ ؿقةق حوصقيفإل ولزقق وؾقيفلو ويفجقو,ـولقنليف وةق
يفلحؿؾ قويفإليمراقضلكق مقّّّل ْافقيفٕنحمثق ـقدورقختمنقيفلو ّقرقحقيفلحولّ ق ِوـق
عصقيفإل منةقنملؿعض.ق

(ٌ )1ه أْ رغخش ٚرٙضأ ِٓ لٛي اٌشٚائ١خ اٌجش٠طبٔ١خ ِبس ٞوٛس" :ٍٍٟ٠ال أس٠ذ صٚعب؛ ألّْ ٌذ ٞؽٛ١أبد أٌ١فخ رؤدٔ ٞفظ
 ٞوٍت ٕ٠جؼ وً فجبػٚ ،ثجغبء رضشصش هٛاي اٌظٙش ٚاٌعقش٘ٚ ،شّ ٠أر ٟخٍغخ إٌ ٝإٌّضي ف ٟعبعخ ِزأخشح
دٚسٖ ،فٍذ ّ
ِٓ اٌٍ ."ً١ص ُّ ٌه أْ ّ
رزمضص ِ ّّب روشٖ اٌّّضً األِش٠ى ٟعبوِ ٟبع ِٓ ْٛأْ ٓ ِٓ %0اٌشعبي األِش٠ى ٓ١١اٌّزضٚعٓ١
٠خ ْٛٔٛف ٟأِش٠ىب ،ثّٕ١ب إٌغجخ اٌجم١خ رخ ْٛف ٟأٚسٚثب.
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ّ
ّعقّنقيفلؿععّةق عقيفإل لزق حػق ٌقةقنعؼ مرق,لّ اقاحوقلقدونق
ال ٌقعقنمل
قلقضلوكقنوعقيفٕ ومن:ق وملؿعضق وتفلفقيفلجفومزقيفلؿـوم,لقو ول ّ عهق,وـق
يفلق
ّ
نؽعاقّنقف قلقص قيفل لنقدولوةق ميوؾةق ـ و,وةقيفل و ح:قٓقاـوقدقوٓقدنمنومرق
وٓق ليف عقوٓقكمرعيفرقوٓق قيفر خقوٓقغقيف مر ق ,واق,ؾكقواقدقكم اق
لّ هتمقث ثةقضلكقحتةقّيفعقنقـقيفإل منةقنملػقعوسقونقـقض ؽمكقوةقيفلؽنوػق,ـوفق
,ـقكع ؼق حصقيفٕا ممقيفلؿضمداقحقيفللم قو قفمق ؽوقنقيفلػوعدق صومنمقنقـؿومق
عطلقيفلػحصقكتقجةقحؾ قة ق ّؿمق ّ
مخعق عصقيفلع جقيفلؿ ّؽع.قق
ّؿو ّ
ومقّنق وورتاقيفلحضوومكةقيفلطق ؾووةقلؾؿووعضقويفلتوولق وولوق قفوومقيفلنووخصق
ّ
ق:قامخعقيفلؾجقّقضلكقيفلػحصقوكؾ قيفلؿ م,لاقيفلط قة قون لؽق
عمىفقٓق نؽ
ّ
ّيػقضلوكقذلوؽقّنق
طقلقّ لقكؼؾقيفلعلوىقضلكقيفٔخع ـقدونق,ؾؿقيفلطع ْقـ ق
يفٕ,وعيفضقحق عيفمووؾقيفلؿوعضقيفٕولووكقّ,وعيفضق,م ووةقاتنومنفق ووعقيفلؽثقوعق ووـق
يفٕونألووة ّ
قوّنق جووعدقيفلتػؽقووعقحقيفإل وومنةقهب و يفقيفلوليفّقيفلؾعووقـق ؽتـػووفقضم وومسق
ّ
ق,ـقّنقيفّتنمفق
يل لقنملعمرق ؿـعقيفلنخصق ـقيفل محقضلكقيفلػحص ق ض
يفلؿعضقويفل وقطعاق,ؾوكقكنومطقيفلػقوعوسقنملولويفّ قٓق ؿوـ قيفلؿوع ضق وؽق
يفل يفّاقضزيفّققلرافق,ؾكقكؼؾقيفلعلوىقوكنعقيفلؿوعضقنوقـقيفلؿخوملطقـ.قوديف قوةق
ّ
ل:قّنقيفلؿعضق صطمدقيحم مهق ـقيفلػألوةقيفلعؿع وةقنوقـق59-15ق,م وم ق
يفللويف
ِ
عؿقيفل لنق ِـق م قخفقضلوكققومعق
و لقيفلػألةقيفلؿـتجةقيفلـميطةقحقيفلحقما قّؿمقّكفق ّ
قل ف قوٓق ـحصعقحق,ضققويفملقّوقيفثـقـق ؿؽـقنرت ؿمقويفحت ليفلفؿم.ق
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ّ
صومحق
يفلؿطعنقـقحوعحقيومرعةًق,وـقكػ وفقّكوفق
ػقّنقّملق
و ِـقيفلطع
ٌ
ن
قّمولثقيوجةًق ومررق,ـوقيفنقيفلؿجوملسقومول ثقيفلصوملقكمر ق
قثؿ
ّ
نمإل لز ّ
اوومراًقنمٓحووتـؽمرقويفلـػوول قواوومراًقنمهتووممق َ
ْ
ولقوكنووعقيفلنوومرعمر ق
يفٔخووع ـقنملح و
ونقـق هقواؾؽقديفررقرمكقيفإل ,مقيفلؿ وؿقعقويفلؿعرولقويفلؿؼوعوّ قوكجو ق
ٍ
ٍ
قوةق ـ ّظؿوةقد ّنع ومقلوفقّمولقد وماق
قمؿؾوةقض,
يفلؿطعحقحقيفلورتو جقلـػ وفق,و
يفلؿتعفل ـقحقنـمّقيفلـجقم.قق
ّ ّ مقيفلجؿقؾ:ق فقق مقك َقظؿفقيفلط ق قيفلنم,عق(اؿملقيفلل ـقيفلجؿمس)قحق
و ػقيعيفحةقيفإل لزقوّقػقةقيفلققم ةق ـفقنؼقلف ق
"ســجدٖ ض ّـــــجع ِـَِ ٘ . .مضىضع وِ ـــً دْي وقــجدِـو
دْوــــج هجلصجةِو
شٗ وىم ز ثلؾمه يِٙخ . .
٘ضصِف ْ
ّ
له ٍ٘ؾـ شٗ ثلص ِدّ لقـجؿ  . .دَ ْ
ع نث ٌذِثســـــــج ل وجعِو
ِعــٗ ي آِِـــــــو
خــ ُ
ّ
 ْ ِٙــجءي شٗ صقـــٓثَ  . .دـزْثػي
ع يفٙىج ال صٍمــــجَ ْ . .خمٙا شٗ هللا شظــــــــجلِو"
ْثدْ ُ

ق
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الفصل الثاني
مشاهيش آسيويّة
ق
قق
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الجــــاحظ
الدرقي
التسمم ّ
لقق تّنـمق قؿمقح ّطعهقض ممقيفلـثعق,ؿعوقنـقنحعقيفلؿؾ نؼو قنملجوممظ ق ِوـق
ٓفقيفلصػحمرقحق جمٓرقيفٕدحقويفلعؾوؿقويفلولق ـ:قلقاولكمهقلوؿق ُ ِنوعق وـق
قع

ّ
يقيخصوفقيفٕك ومّقنولثعقراعولق
قّوقنعقلقضلكق عيف قذلؽقيفلؿوعضقيفلو

عقدقضلكققعونقخؾوت قويفحوتـلويفقضلوكقاحوقظق,قـ ْقوفقونوعوزق ؼؾت ْقوف ق َعولّ وهق
قثؿق ّ عويفقض ومنتفقنملػوملجقحق
ميعيفق,ؾكقيفإل منةقنػعطقكنمطقيفلغلّقاقيفللرققة ّق
ام ووةق,ؿووعهق,ؾووكقّكووفقّموولق ضووم,ػمرقيفلت و ّوؿؿقيفلوولرقلقيفل و يق ووم ّديقضلووكق
قواؽوقنقاؾطومرقديفخوؾق
ُٕذ ْقـل قو مق رت ّا ق,ؾقفق ـقرّقدقيفلولم
يفٓراجمفقيف ق
ّ
غعفقيفلؼؾ

قثؿقق ْ فقيفلل مغقنخثعيفرق وغقعاقّيو فقنملؼـمنوؾ قا ولّ قيوعيف قـق
ّق

ّ
يفلؿخقوانؾقكصػقيفل لن.ق
يفلحوووؼق ّ
ويووومرعقنوووقـقيفل وووقليفرقّّثوووعق وووـق
ٌق
يفلؿوووعضق عوووعوفٌقق
ّنق
ّق
و
َ
يفلعاوووملق( )1 8قخم وووةقنوووقـق ُ,ؿوووعق ِ
يفلعنوووع ـقويفلخؿ وووقـ قو ؿؽوووـقّنق
ؾقضلووكقاقووؾقحقيفلعمرؾووةقيفلقيفموولا قو قووفقاتطو ّوعفقيفلغوولّ اق
ـتؼووؾقوريفثقوومق ووـقاق و ٍق
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يفللرققوووةقوا وووؽ قحقيفلووولمق ع قكمهتووومقنؽؿقووومرقاػوووق قمماوووةقيفلج وووؿ ق
تت ووومرعقواقوووعاق,ؿؾقوووةقيفلتؿثقوووؾقيفلغووو يفرل قو ووولوقيفلج وووؿقّخقوووؾقاؾف وووفق
يفل و ُ
ووقمطقحقغقوووعقحووو م قواوووقشق ُ وووتـ َػعق,ؾوووكقيفلحووولودقنووو قموووعحقوٓق
ععّة.ق
ووووعضقحقّغؾ وووووفق()%75ق,وووووـقيفيوووووطعيفحقيفلجفووووومزق
و َ وووووـجؿقيفلؿو ُ
عووووعفقنؿووووعضقاع ووووػ قيفلؿـ ووووقحقضلووووكقيفلط قوووو ق
يفلؿـووووم,ل ق قؿوووومق ُ َ
يفٕ علـووليق(رونووعرقاعيف قوو )قيفلحوومر ق,ؾووكققصوو قيفل وو ؼقحقو ْ ووػفق,ووممق
1835م.ق وووو يفقنمإليووووم ةقضلووووكقّحوووو محقّخووووعىق ثووووؾقيفلتفوووومحقيفلغوووولّ اق
يفلػقعوحووولقّوقيفل ؽتقوووعي قوّوريف فووومقيفلحؿقووولاقّوقيفلخ قثوووة قو وووعطقكنووومطق
يفلغووووولّ اقيفلـخم قوووووةق(حووووو ّقلاقيفلغووووولد) قوّوريفمقيفلخصوووووقتقـقويفلؿ قضوووووقـ ق
ويفل وووعفقحقيفحوووتعؿملقنعوووضقيفٕدو وووةقويفلؿؽؿووو رقيفلغـ ّقوووةقنعـصوووعقيفلقوووقدق
يفلووو يق نو ّ
ووؽؾقيفلؿووومداقيفلخوووممقلتصوووـقعقيفلفع قكووومرقيفللرققوووةق(يفلثقعوّ وووقـق
ّوقرنووووم,لق قد وووولقيفلثقووووعوكقـقو ُ ع وووو قلووووفقنووووملع قر 4قوث ثوووولق قد وووولق
يفلثقوووعوكقـقو ُ ع ووو قلوووفقنوووملع قر.)3قونملتلّقووولقٓق ,قوووةقلؾعحوووؿقنؿوووعضق
يفلـحوومرقيفإل طوومللق م ؽووؾق
يفلغوولّ اقيفللرققووةق
يفلعحووممقو ّ
يفلتوولقاقر َ ووتققحقرق ووةق ّ
ّ
ّكجؾوووق ق ؽتووو قضلوووكق ووول ؼفققووومر

ق"لقاااد أ اااجدٍٗ ثلضضااا ّظه ٌضٙؾاااز و ااآعٗ

طاآ٘ا شااٗ ِاايث ثلعااًِ٘" قولووؿق ؽووـقيفلعووع ـقيفلؿؼصووقدقحووقىق ْع َحووؿقّوومنق
لفقّصق عةقيفلعيف
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.ق

و ِـقنقـقّ,عيفضقيفلؿعضقيفلتلقٓقاخطألفمقيفلعقـ:قكؾحظقيفلفو يفلقرغوؿق
ز وومداقيفلنووفقة قواووق ّاعقيفلط ووعقوملّقاووف قضذق وولوقيفلؿووع ضقوّلكووفق ؿنوولق,ؾووكق
حووجمداق ووـقيووقد قضيووم ةقضلووكقيفلتعوو قويفٕر قوخػؼوومنقيفلؼؾوو قوراػووةق
يفٕكوعيففقويفلتعو ّوع قويفإلحووفملقويفيووطعيفحقيفلوولوراقيفلنووفع ة ق ووعقيفلح محووقةق
لؾحوووعيفراقمتوووكقلقتؿـّوووكقيفلؿصووومحقّنقاؽوووقنقيفل وووـةقّؾفووومقيوووتمّ قويوووعػق
يفلعضو رقخم ووةق,ضو رقيفلػخ و ـقويفلؽتػووقـ قواعقوؼقيفلجؾوول قو نميووةق
يفلنععقويفٕفم عقويفلعظمم ق ض ق,ـقاضوخقؿقيفلغولاقيفللرققوة قواعيفاوعقيفلعغ وةق
يفلجـ قة.قق
وقرقيفٕ ووعقضلووكق وومق ُ عووعفقحقيفٕوحوومطقيفلط قووةقنعم ووػةقيفلغوولّ اق
وقوولق تطو ّق
يفللرققة:قمقثق ُاصمحقيفلغلّقاقنملجـقنق وـق وعطقيفلـنومط قو نوتعؾقحقيفلج وؿق
ؼقاوعيفّقز ومداقضكتومجقيفلطمقوة:ق قو ديفدقيوغطقيفلولم قواعاػوعقدراوةقموعيفراق
ّق
مع
يفلج ووؿ قو ُ صوومحقيفلؿووع ضقنحملووةق ووـقيفلتنووق شقو,وولمقيفلرتّق و قو ووقق وومق
َ تل,لقيفلع جقيفلطمر .ق
ّ ّ ومقاحووقظقيفلعقـوقـقيفلو يق ُقعوولّ ق وـقيفلع وومرقيفلؿؿ ّقو ا:ق قووـجؿق,ووـق
عقاجؿعقيفلؿمّقويفلل قنقيفلتلقاول عق
ّق
يفلتفمحقيفٕك جةقواقرق فمقخؾػقيفلؿ ْقؼؾة ق
ّعاقيفلعقـقضلكقيفٕ مم.قو قفق رتيفاعقيفلجػـقيفلعؾقيق و ق غ ّطولقحولْقسقيفلؼعكقوةق
ّؿمق ققيفلؿعتمد قنوؾق ـؽنوػقيفلؿ ولق وـقنقومضقيفلعوقـ.قو وـقيفلؿ َموظقّكوفق
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يفلؿلخـقـ قو صق قّؾتمقيفلعقـقـق عقنوعوزقّمول ؿمقّّثوعق وـق
ّق
ؽثعقحقيفلعاملق
يفٕخوعى.قو ووعق وومقحقيفلجحوقظق ووـقد م ٍقوةقوقو ٍقق حتووملق وومم فقحق ليفريفاووفق
:قضٓ ّ
ننووو ّقتكقيفلطوووع ّ
قّنقيفلجوووممظق(869-789م)قنعوموووفقيفلؿعموووةقوكػ وووفق
يفلنجم,ةقيفلقيفثؼةقلؿق ملقنفقولؿق ت ْثـفق ـق ؽم ماف ق حؽكق,ـقكػ فققمر ق
ّ
شّا وٙ:شَ وعٗ؟.
ق"أصضٍْٗ ؽجي٘ز عٍد دجح دٙضٗ ْ جلش عٍدٖ د فجؽز
جع شىٙ:شُ وعّج فضٕ أصش داٗ إلإ

اجةو ْ جلاش وغاو ِايث ْثٌصاِشَش .شماؤلشُ

ثلصجةو عً أوِِج شقجع أصش صمؤلٍٗ أي أٌقش عمٕ خجصىّج

ٓير ا ٙجي شقماش

وج يأ٘شُ  ٙجٌج ذو ثلٓٙن ع ّه ؽجءس د ْسىعشَ ثليٖ جلش".قق
ّؿمقمؽكقّ ضمققمر

قنُهِِسُ و ِٙثلىؤوٍ ًٙثلىضٓ ّهِو لضؤد٘اخ ْلادَ شم ّىاج

ْ
يفق,ؾكق,ؽسق
إلٗ ثسضذ:ع وٍْ ِٖ،أوِ لٗ دعِ:ر آالف ديِه ْ ِشٍٗ.ق
ٌّ ِ،
ِ
يق,ؿوولق,ووـقاؿووملقّدحقيفلجووممظقحق(يفل قوومنقويفلت قووقـ)ق
يفلؼؾووؿقيفل و يّقيفل و
ِ
وحووحعق,ؾؿووفقحق(يفلحقوقيفن)قواحووقظق,ؼؾووفقحق(يفلؿحمحووـقويفٕيوليفد) قثو ّوؿق
وقػق,ـلقد م ٍةقلقسقلؾعاؾِق لٌ ق قفمقوٓققلم قوكظؿققمر ق
ثلظٍزِ٘ ومظج عجٌٙج  . .وج هجي ّإال دْي ُ ْذـِ ثلؾجفأِ "
مر
"لٓ ُ٘ى َ
ُ

ورغوؿقويووقحقيفلع وومرقيفلؿعيو ّقةقيفلؽم قوةقلؾتنووخقص ّ
قضٓقّ ّكوفق ِووـق
يفلؿ نؾؿمرقنقـقيفٕك ّقمّ قضاعيفّق حوصقيفلولمقلتحل ولقك و ةقيفلفع وقنقيفلؿحػو ق
لؾغلّقاقيفللرققةقويفلؿ نقؿكق قضسقضاش قويفلقققفق,ؾكقّؿقوةقيفلفع قكومرقيفلتولق
قحوتقلؾغولّ اق
وح َ
يفلتحعيق,ـقّا ممق ضم ّداق مّعاق ْ
اػعز مقيفلغلاقيفللرققة ق عق ّ
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نملخعوجق,ـقيفل ممقويفلعؿؾقن قكظمم.ق ضو ً قق,وـقاصوق عقيفلغولّقاقنملؿقاومرق
ق قيفلصقاقة قونؽم قعيفقام مقيفلتلقا تعقـقنملـظمرعقيفلؿن ّقعة قوذلوؽقلؾؽنوػق
,ـقيفٕح محقغقعقيفلؿـم,قةقلػعطقيفلـنمط.قق
نلنقاضخؿقيفلغولاقيفللرققوةققولق َقحولثقحقيفل و ّقليفرق
ّق
و ـمق جلرقيفلؼقلق
يووؿـقفووعوفق ووققلقاقةقٓقا ووتل,لقيفلػحووصقوٓقيفلعو ج قوذلووؽقنػعووؾق
ع قنقيفٕحرتواقـقّثـمّقيفلؿعيف ؼةقويفلحؿؾ قو قق مق ؼففقيفلـومهبقنقيفلؼول مّ ق
ؽمكقيفق عنطوقنقخقطومقموقلق,ـوؼقيفلؿوعّا قو عتو ونقاضوقؼفقويفكؼطم,وفقدلوق ق
ّ
رقضلوكقاضوخؿق
,ؾكقملوثقيفلحؿؾقوض عيفزق ع قكمرقيفٕكقثةقيفلتلقنلور مقّ ّد
يفلغلّ اقويفكتػمخقيفلعق ة.ق
يفلؿنوع-يفلجعيفموة) ق
ّق
اقةقث ثةق(يفٕدو ة-يفلقوقدق
ٍق
يفرق,
و ـقنقـقخقمر ٍ ق
ؿؽـق َاعمكلقيفٕدو ةقيفلؿث طةقلـنمطقيفلغلّ اقيفللرققةقويفلؽمنحوةقلجـقاوم قاـ ًومق
ععفقنؿث طمرقنقتمقيفلتلقٓق ُاعملجقيفلؿعضقواؽتػلقنتخػقػق
ضلكقاـ ق عق مق ُا َ
يفلتعع .قق
يفلععض:ق ت قطعق,ؾكقيفلخػؼمنقويفلعاػةقويفلؼؾؼقو ّ
َ
وعقيفل و يقنوولّقيفحووتخليف فقق ووؾقكحووقق
ّؿوومق ؿؽووـقيفلت وليفويقنووملققدقيفلؿنو ّ
وـ قوّ قنـتوومرجقكق ووةقحقموومٓرق
ثؿوومكقـق,م وومق(1949م) قوكمح و قّ وومرقيفل و ّق
عطقيفل ـنمطقيفلـميئق,ـقيفٓيطعيفحقيفلؿـوم,ل قنخو فقيفلحومٓرقيفٓلتفمنقوةق
فـقيفلقووقدق طؾؼووم قو ؼووكقخقوومرق
ويفلحقيف ووؾقويفلؿعيووعمرقيفل روولقٓق ـمحوو ّ
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وةققمرؿ ومقحقموومٓرق حوولنقداق ووتؿق قفوومقضزيفلووةقكحووققث ثووةقّرنوومعقيفلغوولّقا ق
يفلجعيفمو
ً
امرّقـقيفلعنعقيفل مقلقلقق ّ لقيفمتقماومرقيفلج وؿق وـق ع قكومرقدرققوةقٓقغـوكق
مملق ـقيفٕمقيفل.ق
,ـفمقنليق ٍق
ّق
وقلقّمنق يفقيفلخقمرقيفلثملثق قق,قـق مقر ضتْفقيفلؿغـّقةق مكؿةقضنوعيف قؿق
وعيفحق
وـققِ ووؾقاو ّق
ولمقّؾثووقم قمووقـق ُ,ووعضق,ؾقفوومق و ق
يفل ووقلقيفل ؾتوومالقيفلؿععو ووةقنو ّق
يفلؿنوع قخق ً ومق وـق
تنػكقيفل حع ةقيفٕ ع ؽقة قو ّضؾتق,ؾقفقيفلع جقنملققدق
ّ
ّذ ّ ةقمـجعهتومقوخولْ شقّلوؼق وقهتم قور ّقنؿومقّ ضومقخنوق ًقةق وـقكلنوةقق قحوةققولق
ِق
ارتّفمقيفلجعيفمةقحق ؼلنق ةقيفلعـؼ.قق
وّمكووووتقّمقّؾثووووقمق(1975-1898م)قيفلؿؾ ّؼ ووووةقنؽقّوووو قيفلنووووع ق
وققثمراف ققلق ُّ ق تقنؿعضقاع ػقحقّرنعقـقمرق,ؿع م ق ّؿومقّا

ومق,ؾوكق

يفراليفّقكظمراقحقديفّقاقيفريقاحقظقيفلعوقـقواؼقفومقم محوقةقيفلضوقّ قو َّل فومق
مؿؾق ـل ؾفمقيفلنفقعقلتجػقػقيفلعع قيفلؽثقػقيفلؿ ِزمقلؾؿعض قّؿمقاق ّق َػوتق
مقحتق ّقعيفر.ق
ّق
نؿقا فق,ـقيفلتؿثقؾقحقّ مقخميتقغؿمر
ققققق
قق
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أحمد بن طولون
الكوليرا
يؿـقّمليفثقحـةقح ِعقـقو ومرت ْقـقلؾفجوعا قاومّقحقّتومحق(يفلؽم وؾق
ّ
يفٕثقع:قّنقّمؿلقنـقكقلقنقخعجقنجـلهقضلوكقيفلنوممقلتلد و ق
حقيفلتمر خ)قٓنـق
قولؿومققػوؾقضلوكقّكطمّقوة ق َّّثوعق وـق
كمر قلفقيفكؼؾ
ّ
ق,ؾقوفقويوؼق,صومقيفلطم,وة ّ
اـمولقل ـقيفلجوقيف قس ق ل ومنفق ـوفق َ ْقضوةقويف ّاصو َؾتقمتوكق ومرق ـفومق َذ َرح ق
ِ
لّؾقحعيف ق ؾؿق ـج قيفللويفّ قو ُاق ل.قق
عملجفقنملح ْؿقة قو قق
وّمنقيفلط ق ق ُ
ّ
ويفلف ْقضةقّؿمقامّقحققم قسقيفلؿعمينق ولقيفلؽوقلقعيف قّ ّ ومقيفلو ّ َرحق فوقق
ديفّق ععضقلؾؿعلاق ق َافضؿقيفلطعوممقو َ ػ ُ ولق قفومقوٓق ُاؿ وؽف قويفلؿضوحؽق
ّ
يفنـقكقلقنقلؿومقحومّرقممل ُتوفقودكوتق ـ ّق ُتوف قّلؼوكقنمل رؿوةق,ؾوكق
ؽلقّنق
يفلؿ
ّ
ُ
قثؿقّ عقاـولَ هقنولنق طق وقيفقنوفق,ؾوكق
ك ق ف ق ل,مقنمل ّ قمطقويعنفق مرتلقحقط ّ
َاؿؾقو ُ ـم َدىق,ؾقف ق يفقا يفّق ـقيفر ُت ِؿـق خمن قلقسق و يفق ح و قنوؾقاو ق
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يفلـمسق ـ لف قو مرقيفلعاوؾققفوعيفقوّؿوليفقنعولق وق قـ قق وؾقّنق ؾحوؼقنوفقيفنوـق
ُ
كقلقنقنعلققؾقؾقاعيفّقّ ,ؾتف.ق
ّ
وـقّحووسقيفللولووةقيفلطقلقكقووة قويفحو ّ
وتؼؾقهبوومق
وّمؿوولقيفنووـقكقلووقنق ووقق َ و ّ
َ
قومؽوؿق وـقخ لفومق صوعقويفلنوممقويفلحجومزق
حقمحقمق,وـقيفلخ وةقيفلع محوقة
وتق,نووعاقحووـةق(884-868م) قق ووؾقّنق خؾػووفقيفنـووفقخؿمرو ووف قوقوولق
كحووققحو ّ
لمفقيفنـقيفٕثقوعق ق وػفقنلكّوفقّومنق,ومق قممز ومقّثقوعقيفلؿعوعوفقويفلصولقة ق
و تل ّ ـمق ح ّ قيفلعؾؿمّقوّ وؾقيفلول ـ قو,ؿوؾقّثقوعيفق ِوـقّ,ؿوملقيفلو ّقو صومل ق
يفلؿ ووؾؿقـ قنقـؿوومقذ ّ ووفقيفإل ووممقيفل و

لقنؼقلووف قهااجي ؽ ّذااجيث س اذّجهج لماادوجء.قّ ّ وومق

يفلؿ ّوؿكق(ومولقيفلؼؾوؿ)قو وػمقنول عمق
يفلعيف علق
ؼلقاقحط:قوو وػفقحقحوػعهق ُ
ّ
ؼمل قهجي لُ ٘د وع ثلىاة ز عجيعز ْ٘د وع ثلٙ:جط ًٙعجيدز.ق
يفلؿعل ووةقيفلتوولقاصووق قيفٕ عوومّق
ويفلؽووقلقعيفقّموولقيفٕ ووعيفضقيفلحووم ّداق ُ
يفللققؼة قحقيفّقحقيفٕكػملقّوقيفلؽ مر قو ُاؾ نؼ قنملليفّقيفٕ ػعقويفلفقيفّقيفٕ وػع ق
يفلضوؿةق(و)قّوق
ل,كقيؿةقيفلؽقلقعيفقلقافقيفلن فقنقـفومقونوقـق
وا ّ فمقاعثق ةق ُا
ّ
ّ
يفلػم ؾةق( )قّوقمعفقيفلقيفو قواـتؼؾقضلكقيفإلك منق,وـقكع وؼقيفلؿومّقّوقيفلطعوممق
يفلؿؾو ّوقثقنووملؿقؽعوحقيفل و يق ُ ووفؿقيفل و نمحقضحووفم مقنملغوومقحقكؼؾووفق ووـقن وعيفزق
يفلنووخصقيفلؿصوومحقنووملؿعضقّوقيفلحم ووؾقلؾؿقؽووعوحقضلووكقكعووممقوي وعيفحق
يفلنخصقيفل ؾقؿ:قولف يفق َ ؽثعقيفلؿوعضقحق صوؾقيفلصوقػ قوحقيفٕ ومّـقيفلتولق
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ةقواغصقنلكـمنقيفلؼمذوريفرقويفلؿخ ّؾػمر قوحقيفلظعوفقيفلتولق
اػتؼعقضلكقيفلـظم
ّ
ديفدق قفمقيفل األقنق ثؾقيفلحعوحقويفلؽقيفرثقويفلؿجم,مر.قق
ّ
قكـقيفلؿعض قواحل ليفقدلتمقاعقيفلجمكجقيفلؿؼولن سق
ّعقّنقيفلفـلَ ق
وقلق ُذ
ُ
للىقيفلفـلوس قو ـفقحم عقضلكقيتّكقنؼمعقيفلعملؿق,و قيفلؼقيف وؾقيفلتجمر وةقيفلتولق
يف ّاخ رق ـقيفلفـلقيفلؼل ؿةقكؼطةقيفكط قررق قةقلفم قامراقنومل ّقواومراقنومل حع ق
ّ مق ِ
ؽتنػقاعثق ةقيفلؽقلقعيف ق فققيفلعملِؿقرونعرقّقخقوذلؽقض ّنومنق,ؿؾوفقحق
ّ
ل ـةقيفإلحؽـلر ةقيفلؿصع ةق,ممق1883م.ق
ونعلق رتاقمضمكةققصقعاقارتيفوحقنقـق12قحوم,ةقضلوكقخؿ وةقّ وممق وـق
لفومقحوؿمق عق ومق
دخقلقيفلؿقؽعوحقضلوكقا وؿقيفإلك ومن ق ُاطؾِوؼقيفل ؽتقع ومقخ
ّ
ػتووؽقنجوولريفنقيفٕ عوومّقيفللققؼووة قو و ّ قيفلتفمنوومقيوول ليفق ووم ّديقضلووكقض وعيفزق
ّؿقمرقّ قعاق ـقيفلؿمّقويفٕ حققضلكقاجق ػقيفٕ عمّقو ـفمقضلكقيفل يفز:ق ولّق
ّ
اقوّولنق وـ قرق ومّققولق ُ وت ق
يفلؿصمحقحقيفلنؽقىق ـقضحفملق مرلقنملغقيفلنلّ
ضلكقّقصمه قو تخ قيفل يفزق قألةق ُ خمكقةقيو قفةقنؿومّقيفٕرز قو صو قيفلنوخصق
تؽوعر قواؼ ّؾصومرق عق وةق
م قسقدوراقيفلؿقمه قو رتيف ؼقذلؽق عققولّقيول لق ّ
ضقنلن ّ
ّ
قحؽقـمقمم ّدقيفلـصؾق ؼ ّطعقّ عمّهقو ؿ ّ قّمنمّه.قق
,ماقةقق صػفمقيفلؿع
وحقمملووةق,وولمقيفلعوو ج قاـػوولقحووقيفرؾقيفلج ووؿ ق ُقصوومحقيفلؿووع ضق
نملجػوومف قوهت و طقدراووةقمعيفراووف قو ووـخػضقيفلضووغطقيفلوول قي قو َ ضووعػق
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يفلـ ض قو ّ
ؼؾقض عيفزقيفل قل قو ف لقيفلؿعّق قص قّنجعاقذيفنؾةقوّرضققممؾة ق
ق ؾقّنق َ ختؿقيفلؿقرق,ؾكقرومفقو صؾقضلكق صقعهقيفلؿحتقم.قق
وانووقعقيفلتؼوول عيفرقضلووكقموولوثقكحووقق3ق ؾقووقنقض وومنةقحووـق ةقمووقلق
يفلعم َلؿ قنعضفمق ُ ليقّ,عيفيمقن قطةقو عتللة قوّغؾ فمق ُ ليقّ,عيفيومقيول لاق
ام ّديقضلكقو ماقكحقق119قّلػقيخصقحـق مق,ؾكق تقىقيفلعم َلؿ.قو,مداق ومق
ؽتػوولقيفٕك وومّقنوومٕ,عيفضقويفلع وومرقيفل ووع ع ةقلؾتنووخقص ق ووعقض ؽمكقووةق
يفلؾجووقّقضلووكق حووصقّ ,قـوومرقيفل و يفزقوالّقوولقواووقدقنؽتقع وومقيفلؽووقلقعيفقيفل وومل ةق
يفلعملقوةق,ؾوكقاحؿوؾقيفلظوعوفق
يفلجعيفم قننؽؾفمقيفلعصوقيقيفلؿؾتوقي قوقولرهتمق
ّ
يفلؼؾق ّ ة.ققق
ّ
يفقوووعقّنقيفلققم وووةق ووولقمجوووعقيفل يفو وووةقحقيفلؽوووقلقعيفقوحقغقع ووومق
ويفلق
ووووـقيفٕ ووووعيفضقيفلؿعل ووووة:قض ْذق ؿؽووووـقيفلحؿم ووووةقنؿعيف,ووووماقكظم ووووةقيفلطعوووومم ق
وغ ْؾووولقيفلؿووومّقّوقاعيوووقحفقواعؼقؿوووف ق وووعقيفاتـووومحقيفلؿووولّقٓرقيفل حع وووةق
يفلـ ّقألووة قويف ّا وومعقققيف,وولقيفلصووحةقيفلعم ووة ق ضوو ق,ووـق َاعوومكِلقلؼوومحقيفلؽووقلقعيفق
ووحمّقننوووؽؾقا رووول قو,صوووؿقيفل نوووع ةق وووـق
مصوووـقيفٕ و ّ
يفلػؿوووقيقيفلووو يق ّ
يفكتفووومجقاوووجقنعوووضقيفلفـوووقدقيفلووو ـقدّنوووقيفق,ؾوووكقيوووعحقضحوووفملق عيوووكق
يفلؽوووقلقعيفققووول ؿمقّـوووقعق وووـقيفلققم وووة قاؿم ووومقّؿووومقّووومنقيفلصوووقـققنقيفلؼووول مّق
ؾعؼقنقنثقرق عيكقيفلجلريقكؾ مقلؾحؿم ةق ـف.ق
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ّ ّ مقيفلع جق قعاؽ ق,ؾكقاـمولقّؿقومرقويف قوةق وـقيفل وقيفرؾقيفلػؿق وةقّوق
يفلقر ل وووة ق وووعقيفلعيفموووةقيفلتم وووةقلؾؿوووع ض قويفلوووتخ ّؾصقيفٔ وووـق وووـقكػم ماوووفق
يفلنخصووقة قوض,طمرووفقيفلؿضوومدقيفلحقووقيقيفلؿـمحوو قيفلوو يقغمل وومق وومولقضلووكق
جؿق,ةقيفلترتيفحقؽؾقـقحقغقعقيفلحقيف ؾقويفٕكػوملقيفلو ـق ـمحو فؿق جؿق,وةق
يفٕز ثعو م قـ.قو قق مق ُ عطلقكتومرجقكماحوةقلؾغم وة قضذقا ؾوغقك و ةقيفلق قومرق
ّ
ّقؾق ـق%1قحقّورونمقويفٕ قعّقتقـقوكحقق%5قحقض ع ؼقوم قنقـؿومقاصوؾقيفلـ و ةق
حقمملةق,لمقيفلع جقضلكق.%55ق
ونملعاقعقضلكقيفلؿصمدرقيفلتمر خقةقكجلقّنقيفلؽقلقعيفقيفّت وحتق ـومكؼق
يتّكق ـقيفلعملؿ قخم ةقحقيفلؼعك ْقـقيفٕخقع ْ ـق ـق,ؿعقيفلو ـ قوذلوؽقنصوقراق
ونمرقةقريفحقيحقتفمقيفلؿ قـق ـمقو ـمد:قو ـفومقيفلقنومّقيفلعـقوػقيفلو يقيفاتومحق
روحقمقنوقـق,وم لق1852و1869مقومصولقنؿـجؾوفقّرويفحق ؾقوقنقيوخص ق
ويفلقنمّقيفل يقيفاتومحقّلؿمكقومق,وممق1831م قو,صوػقنؿل ـوةقنوعلقـقوحومّـِفمق
يفلػقؾ قفقيفٕلؿمينقيفلنفقعقاقرجق قجوؾ قّ ّ ومقّمولثقونومّ:ق فوققذيفدقيفلو يق
يعحقيفلقؿـقغقعقيفل عقلقحق,م لق 2916ق2917م قضثعقيفلحعحقيفٕ ؾقةقيفلتلق
ح نعع مقّ عيفّقيفلحعحقحقيفلليفخؾقويفلخمرج ق فلّ درقيفٕ ـقيفلغو يفرلقويفلؿومرل ق
ود ّ عرقيفلؿـنارقيفلصوحقة قوّ,ومدرقيفلو دقضلوكق ومقق وؾقيفلؼوعونقيفلقحوطك ق
مقثقحجؾتقنعضقيفلؿـظؿمرقيفلصحقةقيفللولقوةقحقام وةق2917مق ومق ؼوعحق
ّ
ـق ؾققنقض منةقوكحققّرنعةق ٓفقو ما.ق
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وخقوووعيفق عوووؾقيفٕدحقموووقـققوووممقنووولورهقحقيفلتع قوووعق,وووـق ٓمقيفلـووومسق
و عمكمهتؿ قو,و فق,ؾوكقّكغوممقيفلؽوقلقعيفقيفلعويف وةقويفلؼصوةقويفلؿؼملوةقويفلنوعع:ق
و ّطعقيفلؽقلووق لق(امنع قووؾقامرحووقمق وومرّق )قيفلػوومر قنجوومر اقكقنووؾ قرويف َتووفق
(يفلح ّ قحقز ـقيفلؽقلقعيف) قوحو ّطعقكوفقم وقـقنضوعق وػحمرقيوؿـقحوقعافق
يفل يفاقةق(يفٕ مم) ق تل ّثعيفقنق وماقيوؼقؼفقكملو قيفلطو ّ قيفلو يقاع توفق,م وػةق وـق
يفلؽقلقعيفقيفاتمموتققع توفق طؾوعقيفلؼوعنقيفلعنوع ـ قولوؿق ؽوـقلفوؿق وـقحو حق
لؿجمهبتفمقحقىقاـمولقنعضق صقصقيفلثقمقويفكتظمرقمؽؿقيفلؼلر.ق
ّ ّ مقيفلؽما قّمؿلقم ـقيفل مرق ؼلقرحؿق قراقق َؾؿقةقيوج ّقةقلؼع توفق
يفلتلق ُكؽ تقنملؽقلقعيفق,ممق1992مقنؼقلف ق"مقـقو لق,ؾكق صعقونومّقيفلف ْقضوةق
ّ
يفلصوقػ:قققوؾقضنقٕحوعاق
(يفلؽقلقعيف)قحقحـةق 1992قوحقذيفرقلقؾوةق وـقلقومللق
قيفقلقعقدوهقحقنؾله قو,ومدويفقنوفقو وقق

نققع مقغع مق,ؾؿقيفقّكفق ع ض ق
نؽقق عيمقلؿق َ ْنؽفقّملٌ ق ِـقق ؾ:قفؿلقٓق ـؼعفق ومّ قوقولّقٓق ؿـعوفقدويفّ ق
وضحفملقٓق ؼطعفقيلّ قوحقيفلص محقكعتْوفقيفلـّم,قومر ق لاؿ َعوتقيفلؼع و ُةق,ؾوكق
يفلح و نق,ؾقووف قوّق َؾووتقيفلجقووع ُاق,ؾووكقيفلع و يفّق قووف قورحووؿقيفقيفلؿووااؿقّح و ق,مق
قضٓ ّ
ّملعوومدا ّ
قّنقث ثووةق ووـقّحووعاقيفلػؼقوولق عي وقيفقاؾووؽقيفلؿعيووةقو ووماقيفقاؾووؽق
ؼقيوقيفقحوعيفد قيفلعو يفّ قمتوكقّاوكق,ؾوكقاؿقوعقيفٕحوعاقيفلػـومّ.ق
يفلؿقاة ق ؾؿق ّ
وقووملق ؼفوومّقيفلؼع ووةقضكووفقيفلف وقيفّقيفٕ ووػعقيفل و يقّ ؾووؽقيفوقنووفق,وومديفقيفٕولووك:ق
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محتؽمنقيفلؼقمقلؾؼضمّ قو ػتققؾوقهبؿق وـقيفلحؼول قو ,وتقكػقحوفؿق,وـق
يفللكقم قويفكصعفقّؾقيف ع ق,ـق,ؿؾفقحقيفكتظمرقّاؾف.ق
ّ ّ وومقحق جوووملقيفلنوووعع:ق ؼووولقيفكػعؾوووتقروحقيفلنوووم,عاقيفلععيفققوووةقكووومزدق
يفلؿ رؽوة قويف تو ّ قواوليفامق,ؾوكقوقوعقّك ومّقيفلؽوقلقعيفقيفلتولقم ّؾوتقنؿصوعق,وممق
ن
تؿعدرق,ؾكقاؼملقولق ّ
يفلحوعق,و ق
يفلن
وععقوديوـتق ومق ُ عوعفقنملنوععق ّ
1947م ق ّ
قصقلهتمقيفلؿ ّؿماق(يفلؽقلقعيف) قويفلتلقامّق قفم ق
"٘ج ذـ َـ ثلّْٙض ِز وج أَدقـــْٙشْ
ال ٗء سٓٔ أفزثي ثلىٓسْ "

و َاق يف ُقـًمق عق يفقيفلقنمّقيفل يقيعحقّرويفحقيفلؿصع قـقق ؾقيفلـؽ وةقنعوممق
(1947م) قيفراػعقحععقيفلؾقؿقنقو مرق,ؿؾةقذ قة:قكظعيفقإلق ملقيفلـومسق,ؾوكق
يفحتخليف فقنؾفػوةقوّثوعا قويف,تؼومد ؿقّكوفققماوؾقلؾؿقؽوعوحقوقوم عقلؾؿوعض ق
وؿق ؿ ووحقنقنووفقّ وول فؿقنعوولق
ورتيف ؿق عصووعوكفق,ؾووكقيفلطعووممقويفلنووعيفح قثو ّق
يفلؿصم حةقو,ؼ قيفلخعوجق قِـقدوريفرقيفلؿقمه.قق
قحؿووتق قفوومقيفلؽووقلقعيفقّقرقووةقيووغطقوح و حق
و ِوـقيفلطعيفرووػقيفلتوولق ُّ ِق
قّنقيفلعملِؿقيفٕلؿمينق(رودلػق قعيمكق)قّمنقّثقعقيفلـؼلقل قمحومرق
:ققعّر ّق
ر,
ُ
يفلعاووؾقيفلحل ووليق(ن ووؿمرد) ق ّؿ ومقّغض و قيفٕخقووعقوّرحووؾقضلووكقرودلووػق
تحلّقيفهقحق مرزاق,ؾـقة ق ميورتطقرودلوػقّنق ختومرقنـػ وفقحو حقيفلؿ ومرزا ق

88

نملعمل ِؿقرودلػق ضوعققطعتوقـق
ولؿمقويف ؼقن ؿمردقوامّقيفلؿق,لقيفلؿحلّقد قض ْقذق ق
ّق
ـقيفلؽعؽق,ؾكقكمولة ق خمك مقن ؿمردقنؼقلف قويفملاق وـق وماقـقيفلؼطعتوقـق
ؾقثةقنجعيفثقؿقيفلؽقلقعيفقويفٕخعىقحؾقؿة قو,ؾقوؽقّنقاختومرقويفمولاقوالّؾفومق
ّق
وحلاـمولقّكمقيفلؼطعةقيفٕخعىقو ّؾفم ق ُقلحوؼطقحق ولقن وؿمردقلفو هقيفلؿ ومرزاق
يفلؿؾقثووة قولووؿق جوولق خعاوومقحووقىق
يفلغع ووة قوخنوولقّنق صوومدفقيفلؼطعووةق ّق
يفٓ,ت يفرق,ـقيفلتحلقيقويفٓك حمحق قِـقيفلؿ مرزا.ق
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الوردي
ابن ْ
الطاعون
ِـق ٍقنق َ
يفلؼميقةقوانـقمعو ًنومق,ملؿقوةق
يفضقيعنتفمق
ٔخعق َاضعحقيفٕ ع ُ
ّ
ك ؿقفمقّونألة ق تَل َ كق قفومقيفلؼؾوقحقواول عقلفومقيفلعقوقن قّؿومقاتّنو قيفلـػوقسق
مقحوجؾفقيفلتومر خق,وـقونومّق ُ ع وعق
نقوٓقاـػضقلؾع يفّقحعيفدقمر قو قق
نملح
ّ
ّ
ل ؾطم,قنقيفاتمحقّورونمقيفلؼعنقيفلعيفنوعق,نوعقيفلؿوق ديق ومقنوقـق,وم لق1347وق
رنوعقحوؽمنق
ّق
1352م:ق فؾؽق قوفقز ومّقخؿ وةقو,نوع ـق ؾققكومق ّثؾوقيفق كو يفدق
يفلؼوومراقنلّؿؾفووم قوّوومنقّمرثووةقد ؿقاعيف قووةقذيفرقّنعوومدقيفقتصوومد ةقويفاتؿم,قووةق
وحقمحقةقوثؼم قة.ق
ّ
ؿفولًقيفقنم تقومزقلفؽو يفق ماعوة:قضذقيفحوتؼ َؾتق
ويفلق
يفقعقّنقيفلؿ وعحقّومنق ن
تؾقىق ِوـقيو ّ قيفلغو يفّ قوام ؾو ٌقةقٓقاولريقيوقألمق
ّورونمقيفلؿعضقو لقامرع ٌقةق َا ّ
,ـق و مرقيفلؿوعضقّوقكوع قيفلعو جقّوقحو ؾقيفلققم وة قولوؿق ؽوـقلفوؿق وـق
مقؾةقضز ّ
يفلحوجقضلوكقيفلؽـومرسقلؾتو ّعقنؿومقلول فؿق وـق وملقكؾ ًومقلتؿقؿوةق
يفّهقضٓق
ٍق
ّ
مقغصوتق
ومجمح قّوق منؼةقيفلوع قويفلػوعيفرق ّؿومقٓق وعيفرق ـوف قخم و ًقةقنعول
ّ
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يفلؿؼوومنعقنملجثووث قو ُاعّووتقلتتح ّؾووؾقحقيفلع وعيفّ ق ػ وولقيفلؿوومّقو َا و ّوؿؿقيفلف وقيفّق
وّ

قيفلؿقرق ققيفلحقما.ق

ّ
ولعؾق و يفق و ّقعكمقنعويف وةق(يفلطوم,قن)قلؾعويفرولقيفلػعك ولقّل قوعقّوم ق ق
ومّق جتومحق ل ـوةقو وعيفنقيفلج يفرع وةق,ووممق1949م ق
ويفلتولقحوعدق قفوومقوقومرعقونو ٍق
وممزق ـقوريفرفمق,ؾكقامر اقكقنؾقلمديفحق,ممق1957م قوو َػفق قفمقنؼقلوف ق
" ّ
ضنقّ ممقيفلطم,قنقيفلع ق ةقلؿقاؽـقا لوقحقذ ـقيفل ـق,ميوق مقّلل وـةقلفقو ق
ّ
وحؼقّوؾقيولّقاحتوف".قّؿومق
يفروؿق
نلرقّوقطّقيول ٍقلقد ٍق
ٍق
نمذخةققمحقة قوض ّقكؿمق
ّّعكمقّ ضمقنطم,قنق,ؿقيفس قذلؽقيفلقنومّقيفلنوـقعقيفلو يقيفاتومحقنو دقيفلنوممق
ز ـقيفلخؾقػةق,ؿعقنـقيفلخطمحقريلقيفوق,ـفق( 18و)ق قومصولقكحوققث ثوقـق
يفلؿؾ نؼو ق
ّلػم ق ـفؿقوٓاقيفلنممق ـققيفلصحمنةقيفٕا ّ ّ قّنقق ,قولاقنوـقيفلجوعيفحق ُ
نل قـقيفٕ ّ ةقوّملقيفلعنعاقيفلؿ ننع ـقنملجـّوة قو عومذقنوـقا وؾقيفلو يق ُكؽِو قحق
ولل ْ فقوزوات ْقوفقّ ضوم قو ولقنوـقّنولقحوػقمنقيفلؿؾ نؼو قنق ولقيفلخقوع:قلقـوملقيفق
ن و لؽقيووفمداق ووغعى()1قاؾوولقيفلنووفمداقيفلؽ و ىقو وولقيفلؼتووؾقحقح و قؾقيفو..ق
و,ؿقيفسققع ةق ؾ وطقـقةقكنولق ـفومقيفلقنومّقويفكتنوعقضلوكقنو دقيفلنومم قو ول فمق

( )1ف ٟرعٍ١مٗ عٍ ٝؽذ٠ش اٌّقطف ٝملسو هيلع هللا ىلص ٚاٌز ٞسٚاٖ اإلِبَ أؽّذ فِ ٟغٕذٖ " اٌٍ ُّ ٙاععً فٕبء أ ِّز ٟف ٟعجٍ١ه ثبٌطعٓ
ٚاٌطبع"ْٛ؛ لبي اٌشاغتٔ" :جّٗ ثبٌطعٓ عٍ ٝاٌؾٙبدح اٌىجش ٟ٘ٚ ٜاٌمزً ف ٟعج ً١هللاٚ ،ثبٌطبع ْٛعٍ ٝاٌؾٙبدح
اٌقغش."ٜ
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يفلصووفم ـةق,ووممق1967م قثو ّوؿقي و ّقلويفق,ؾووكقّكؼميووفمق ـت َ وومقنت ّ,وومرقيفلقفووقدق
يفلؽـل قـقوّكؾؼقيفق,ؾقفق ـت هقّـليف.ق
َق
ويفلحؼقؼووةق ّ
وـقّغؾو ق
ّنقيفلطووم,قنقلووؿق َ ُعوولقيووق ًقألمق ووـقيفلؿميوولقّؿوومق ظو ّق
ؼولقحوجؾتق
يفلعم ّقة قولؿق ص قا ًقّيفق ـقيفلتمر خقّؿمق عتؼلقنعوضقيفٕك ومّ:ق
ّ
ـظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقةق3248قمملةقحقيفلػرتاق مقنقـق,وم لق2919و2915م ق
وّيمررقضلكقنمرقيفحتقطمكقةقحقنؾوليفنقيفلؽقكغوققو لغنوؼعقونقوعو.قو وققّمولق
يفلؿعل ةقيفلتلقا ّ فمقنؽتقع مقمققيفك ّقةقيفلؿـنلقو,صق ّ ةقيفلنؽؾق ُال َ,كق
يفٕ عيفضق ُ
يفلقعحووقـقةقيفلطم,قكقووة قك وو ةقضلووكقيفلعووملِؿقيفلػعك وولقّلؽ ووـلرق عحووقـقيفلوو يق
يفّتنووػفمقو ,لفوومقحق,ووممق1894م قواعووقشقحقيفلؼ وقيفرضقو ووغمرقيفلثوول قمرق
خم ةقيفلػألعيفنقويفلؼططقويفلؽ حقويفٕريفك قواـتؼؾقضلكقيفإلك ومنق,وـقكع وؼق
وووةقيفلؿ ِ
ميوووعاقلألك وووجةق
للغوووةقيفل يفغقوووثقيفلؿصووومنةقنملعووولوى قّوقنملؿ
يفلؿصمنة.قو عقاؼققمقيفل يفغقثّ-وقيفلؼؿؾقّوقيفل ُقؼعيفد-قلؾؿقؽعوحقديفخوؾقا وؿق
تؿقيوعقيفلؿوعضقحق
يفإلك من قونعلق رتاقمضمكةقاؿتلق وـق وقمقضلوكقّحو قع ق ْق
ث ثق قر:قض ّ مقكم,قنقيفلغلدقيفلؾقؿػمو ة قو ققيفلصقراقيفلغمل ة قواؾتفو ق قوفق
يفلغوولدقيفلؾقؿػمو ووةقاحووتقيفإلنطووقـقوّ,ؾووكقيفلػخ و ـقو,ؾووكقاوومك لقيفلعق ووة ق
يفلؿصومحق
َق
تتضخؿقوا لوقّح ّقةقيفلؾقزقّوقنقضةقيفللاماةقّوقيفل اؼملوة قو ُقاجو ق
ّق
,ؾووكقّنق م,وولقنووقـق خ ووفق قؿنوولق نووقةقيفل طع ووؼ قو م,وولقنووقـقيفإلنط وقـق
ويفل و ريف,قـق ق وولوقّنووعكلق ووـ ّظؿقيفلؿووعور ق و يفقق ووؾقّنقاتؼو ّوعحقاؾووؽقيفلغوولدق
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واـض قنصل ٍلقّك َقتـق ـقريفرحةقيفل قضقيفلػمحل قوٓق ؾ وثقيفلؿوع ض-حقمملوةق
,لمقيفلع ج-ق ّضٓقّنق ػمر قيفلحقماقحقغضقنقخؿ ةقّ مم.قق
ّوقيفلطم,قنقيفلعرقيق ّ
يفٕقؾقملوثمقويفٕيلّ ق تؽم قويفل يق ـفشقيفلوعرتقـق
ضقيفلول مّ قو ـتنوعقن وفقلةق وـق وؿقضلوكق وؿق,وـقكع وؼقيفلوعذيفذق
ق صؼقيفلؿع ُ ق
جف ق,ؾكقيفلؿصمحقضذيفق ُاعدقنولونق,و جقحقغضوقنقث ثوةقّ ومم.ق
يفلؿتطم ع قو ُ ِق
ّ ّ مقيفلصقراقيفلثملثةقلؾؿعض:ق فلق قراقّمرثقوةق ّ
تقغوؾق قفومقيفلؿقؽوعوحق,و ق
ّ
جةقواتحقلقضلكقيفلؾقنقيفٕحقد قو ُ صومحق
وقّؾقيفل لن ق تـ فقيفٕك
يفللمقو غ
ّ
يفلؿع ضقهب قطقيفللوراقيفلل ق ة قو عمينق ـق ل ةقاضعفق,ؾوكقمم وةقيفلؿوقرق
حقّقؾق ـقّرنعقو,نوع ـقحوم,ة قو ِوـق ـومقاومّرقا وؿقةقيفلؿوعضقنوملؿقرق
ّق
يفٕحقد.ق
ق ّ
ولعؾق قؿمق َاؼلّ مقدلق ق,ؾكقخطلق مق ػعؾوفقنعضوـمق ِوـقضكو

ق ُ ّوؿكق

ّ
ّ
ؾقسقّؾقونمّقكوم,قن ق
يفلطم,قنق,ؾكقّؾق عضقخطقعق ـتنعقنصقراقونمرقة ق
ّ
وٓقّؾقكم,قنقونمّ.ق
وتؿقيفلتنووخقصق ,و قيفحووت ريفعقيفلؿقؽووعوحقحق,قـوومرقيفلوولمقّوق
ونقـؿوومق و ّ
يفل و ؾغؿقّوقيفلغوولدقيفلؾقؿػمو ووة قّوقنملؽنووػق,ووـقيفلؿوومداقيفلقريفثقووةقلؾؿقؽووعوحق
ويفٕا ووممقيفلؿضوومداقلووفقحقيفلوولم:ق و ّ
ووننقيفلعوو جقٓق ؼتصووعق,ؾووكقيفحوووتخليفمق
يفلؿعل وة قنوؾقٓقنولّ ق
ضمديفرقمقق ةقكقرق ػحةقحقديفّقحقامر خقيفٕ عيفضق ُق
ـق ,لقيفلؿع ضقلؿـعقيفكتؼملقيفلعولوىقضلوكقيفلغقوع قويفاخومذقيفلتوليفنقعقيفلصوحقةق
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ومل ِجقنؾو سقيفلؼػوومزيفرقويفلؿعيف ووؾقويفٕقـعووة( )1ق ووعق
لحؿم ووةقيفلطوومقؿقيفلط وولقيفلؿعو ق
ومل ِطقـقيفلؿ
ويووعقيفلؿخو ق

ِ وؼقـقاحووتقيفلؿ مظووةقاح و مقلظفووقرقيفلؿووعضق

ووؿقيفلوووتخؾصقيفٔ وووـق وووـقض وووعيفزيفرقيفلؿوووع ضقوّدويفاوووفقو تع ّؾؼماوووفق
نقوووـفؿ قثو ّ
يفلنخصقة قو لق مقك ّؿقفمقنناعيفّيفرقيفلحجعقيفلصحلقيفلتلقك ّؼفمقيفلصوحمنلق
يفلجؾقؾق,ؿوعوقنوـقيفلعومصقض ّنومنقكوم,قنق,ؿوقيفس:قمقوثقذّوعقيفنوـقيفٕثقوعقحق
ّتمنفق(يفلؽم ؾقحقيفلتمر خ) ّ
قّنقيفنـقيفلعمصقريلقيفوق,ـوف قخوعجقنملـومسقضلوكق
ٍ
جؿق,مر قو ـعقيفخت كفمقن عض قوف ّؾتقنملج وملق ورتاق
يفلج مل قوق ّ ؿفؿق
وـقيفلو ـقمتوكقيفح ُتنو ِ
وفلقيفلؿصوومنقنقاؿقعومقو,وومدقنمل وومقلقضلوكقيفلؿوولن.قّ ّ وومق
يفلتطعقؿقيفلؿتق عقيفٔنقلؾؿعض:ق قق َ كقنفقلؾػألمرقيفلتلقاؼػق,ؾكقخطقا فوةق
مسق ميعق عفقوحق ف ّ قر حوف قّ ثوملقّكؼوؿقيفلع,م وةقيفلصوحقةق
يفلؿعضقحقاؿ ّ
و,ؿملقيفلؿخت يفرقويفل قطع قـ.ق
ّ
لرّفمقضٓقّولقيفقيفٕل مح ّ
ّ
قّنقيفنوـقيفلوقرديق
و ِـقمؽؿةقيفل منقيفلتلقٓق
نعل مقم نعق ؼم ًقةقّدن ّق ًقةقيم قة ق ّقرق قفمقونم ًقّقلؾطم,قنقيفاتمحقيفلعوملؿق كو يفد:ق
قلقغ يفهقيفلطم,قنقحق,ؼعقديفره قو مرق طعق ًقكمقنعلقّنقنصؼقيفلول مّقّغقوعهق وـق
عيكقيفلطم,قنقيفلعرقي قوذلؽقحق,ممق 749و1349/م.قق
 ٞهج١ت اٌطبع ْٛلذّ٠ب ،وبْ ٠زأٌّ ِٓ ،لجّعخ ٚاععخ راد ؽٛاػٚ ،لٕب ثٗ لطعزِٓ ٓ١
( ِٓ )1هشِ ،٠ب رُوش ،أّْ ص ّ
ِؾؾ ٛثبألعؾبة اٌعطش٠خ ٌٍزغٍت عٍ ٝسائؾخ اٌقذ٠ذ ٚاٌجقبق ٚاٌغضش
هً٠ٛ
ِٕٚمبس
اٌضعبط األؽّش ٌؾّب٠خ اٌع،ٓ١ٕ١
ّ
اٌّزؾٍٍّخ ،ثبإلمبفخ إٌِ ٝعط ،أعٛد عبثغ ٠غط ٟاٌشلجخ ِٓ أعٍٚ ٝاٌمذِ ِٓ ٓ١أعفًِٚ ،غٍَّ ،ثطجمخ خبسع١خ ِٓ اٌؾّع
أ ٚاٌؾؾُ.
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ويفنـقيفلقرديق وققيفٕد و قويفلؼميولقويفلجغوعيفح ُقولولقحقنؾولاقر وقـق
يفلؿح و ْقـقّنوولقيفلع و ّقيفلؿعو ّوعيقيفلؿععو ووةقنؿعو ّوعاقيفلـعؿوومن قو,وومشقحقز ووـق
يفلؿؿملقؽ قويفي ُتفعقن قِقةقيعع ةقيفيتؿ َقؾتق,ؾوكق ِ
يفلحؽوؿقويفٕخو قواومّرق
ّ
ّ
عةقوح عقـقنق ًقتمق لّ ر مقنؼقلف قق
حقح ٍق
هِ ث
ثعضزع ِن َ
" ِ

ص َو ْؽجٌ ِْخ َوً َ
ِزع".
جٌٗ ْثل َزع ِ ُ ْ . .و ثلذ ْ

ّ
قفمقّنقّ ؾقمؾ قلجلويفقحق ؼمو ةق
ّ ّ مق ؼم تفق,ـقيفلطم,قن ق ؼلقذ َقّعق
يفلؿعضقضلكق طملعةقّت قيفلط ّ ق قويفإلّثمرق ـقّّؾقيفل صؾقو ّ
يفلخؾقويفلػ وقخ ق
ويفإلقو لق ووـقيفلؿووع قويفلػمّفووة قوا خقووعقيفل قووقرقنووملعـ قويفلؽووم قرقويفل ّ ووعلق
وـفؿقنولنقيفلقومققرق
ّق
ويفلصـلل ق عقا قـقيفٕ منعقنخقيفاقؿق ـق مققرقيف,تؼم ًقديفق
ثؿقرحؿقلقمةًققؾؿ ّقةقلؾح َؾ ِ ّقوقـ قو وػق قفومق ومقيفكتومهبؿق ِوـق
اع م ُ ققيفلطم,قن ق ّ
ّ
مقمؾقهبؿق ِـق عجقو عجققمر ق
ؾعقو
"شّيث ُ٘ٓ ِ ٗ أْالدََ ِْ ...يث ٘ٓ ِدّع ؽِٙثٌَُ
ِْيث ّ٘ ِّٙب أ جلَُ ِْ ...يث ٘ؾ ِّّز أهذجٌَُ
ِْيث ٘صج ِلـ أعدث َءَ ِْ ...يث ٘اطِ ف إخٓثٌَُ
سِع إٌذج َُ ِْ ...يث ٘ظج ِلو َوً خجٌُ
ِْيث ٘ٓ ّ
٘قِي مىجٌَُ
ِْيث ٘ق ِذّس أوٓثلَُ ِْ ...يث ِ ّ
ِْيث ٘  ِِّٙأخا َُ ِْ ...يث ٘  ِِّٙوٙزثٌَُ"

ق
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قق
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سليمان القانوني
قرس
ال ّن ِ
ق
ووعرقيفلووـ ُظؿقيفلؿ َقؾؽ ّقووةقولووؿق َ ُعوولقلفوومقحووؾطمنقحووقىق,ؾووكق
ّؿوومقيفكح َق
يفلؿ َقؾؽ ّقوووةق,وووـق وووعضق
نعوووضقيفلووولولق ـووومقو ـووومد ق ؼووولقيفكح وووعرق ؽوووعاق َق
يفلـّؼوووعسقولوووؿق َق ُعووولق عيووومقلؾؿؾوووقدقّؿووومق وووققيووومرعقو عوووعوف:قض ْذققوووععق
يفلعؿووملقويفلػ ّ قمووقـق,ؾووكقموولّ قحووقيفّ ق
نعصوومهق ػم َ ق
ووؾقيفٕ ووعيفّقويفلـوو ّقو ّ
يفلؿ َؾؽ ّقوووةقيفلحمّؿوووةقّ وووممقيفلجؿفقر وووةق
وولمعرقيفلط ؼ ّقووو ُقةقّ م وووفقيفكووولممرق َق
مكو َ
يفلحمّؿوووة.قو َ وووع ّدقذلوووؽقضلوووكقاغقوووعقفوووعوفقيفلؿعقنوووةقوا ووولقلقيفلعووومديفرق
يفلغ يفرقووووة قو وووومقا

ؿوووومق ووووـقيفكتنوووومرقيفل ليفكووووةقوّ ووووعيفضقيفلحليفثووووةقنووووقـق

يفلط ؼتوو ْقـقيفلقحووطكقويفلػؼقووعا قويفلتوولقنوولور مق َا ووتل,لقديفّقيفلـّؼووعسق,ؾووكق
وووعيفّ قولووووقسق
,جووووؾ قوحقيفلؼووووم قسق ُ ؼووووملق(كِ ْؼوووو ِعس)قنؽ ووووعقيفلـّووووقنقويفلو ّق
نػتحفؿووومقّؿووومقيف,تووومدقيفلعم ّ وووةقويفلخم ّ وووةق,ؾوووكقمووولٍّققحوووقيفّ قو ُ ؼوووملقك قووو ٌ قق
قوراؾقكِؼعسقّيقديف قة.قق
ٌق
كِؼعسقوكِؼع سقّيق م عقممذ
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عضقذوقنمعقكق ؾق عوقدقضلوكقيفلؼوعنقيفلخوم سقق وؾقيفلؿوق د:قض ْذق
و قق ٌ ق
ُ ع َ ىقيفّتنم فقضلكق فـلسقيفلط ّ قّ ُقنؼعيفط قو ُ,عفقوقتفمقنؿعضق,ولمقيفلؼولراق
,ؾووكقيفلؿنوول قو قووفقاؾتف و قيفلؿػم ووؾقاو ّوعيفّقيفراػوومعقك و ةقمؿووضقيفلققر ووؽق
اعحوو فقحقيفٕغنووقةقيفلليفخؾقووةقلؾؿػم ووؾق,ؾووكق قألووةق
ثووؿق ّ
(يفل قلقووؽ)قحقيفلوولمق ّ
ؾقحقيفلتؿثقوؾقيفلغو يفرلق وم ّديقضلوكق
ن ّقؾقريفر قو عقدق و يفقيفٓراػومعقض ّ ومقضلوكقخؾو ٍق
وؿق,ؾوكقكوعدهقودموعه قّوقضلوكقيف,وت لق
ضكتمجقّؿقمرقّ قعاقاػوق ققولراقيفلج
ْ
يفلؽؾكقو,ج مق,ـقيفلتخ ّقؾصق ـقكػم مرق,ؿؾقةقيفٕ ْقضق(يفلتؿثقؾقيفلغ يفرل).قق
ُق
ومؿووضقيفلققر ووؽقّموولقيفلـػم وومرقيفلـماجووةق,ووـقّ ْ ووضقيفل واقـوومرق
ويفل ققر ـمر قوحقيفلظعوفقيفلط قعقةق عؿؾقيفلج وؿق,ؾوكقاصوع ػفقاؾؼمرقومقضلوكق
قنقيفنووةقيفٕ عوومّقيفلغؾقظووةق
قنقيفنووةقيفلؽؾووكق( )%79قّوقضلووكقيفل و يفزق ,و ّق
يفل ووقلق ,و ّق
(.)%39قوحقيفلققتقيفل يقا ؾغقك و ُقتفقنملولمق 2.4جوؿ/دلقحقيفإلكومث ق ناومق
ا لققؾق قحقيفل ّقرقلت ؾوغق 7-3.4جوؿ/دل:قو وقق ومق ػ ّ وعقّثوعاقيفإل ومنةق
نملـؼعسقنقـقيفل ّقرق,ـقيفإلكمث قخم ةقحق عمؾةق مقق ؾقيفكؼطمعقيفلطؿث.قق
ونقـؿمق ُ علّ قيفراػمعقمؿضقيفل قلقؽق,م ؾقخطقراقل

منةقنملعل لق ـق

يفٕ عيفض:ق ثؾق ت ز ةقيفلتؿثقؾقيفلغ يفرلقيفل ّقؽعيقويفراػمعقيغطقيفللمقوز مداق
ك و ةقيفلوول قنقويفل وؿـة قويفل ووعكمن قوّ وعيفضقيفلعظوومم قومصوقيفرقيفلؽؾووك ق
ض ق,ـق عضقيفلـؼعس:ق ّ
وؾقخطوقراقاؿفولقلفو يفقيفٓراػومعق
وننق ـملوؽق,قيف
ّ
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واوول عقنووفق ُقوول مقضلووكقيفٕ وومم:ق ثووؾقيفل ووؿـةقوقصووقرقيفلغوولاقيفللرققووةقويفلػنووؾق
يفلؽؾقيقويفلصل قةقو َقاعمكلقيفلؽحقل قوّ لؽقنعضقيفٕدو وةق ثوؾقيفٕحو ـق
ونعووضق وولريفرقيفل ووقلقويفلع و جقيفلؽقؿووموي ق و يفقنمإليووم ةقضلووكق ِ
يفلحؿقوومرق
ّ
يفلؼمحقة قويفإل عيفطقحقاـمولقيفٕكعؿوةقيفلغـ ّقوةقنؿعّ ومرقيفل قوقر ـ:ق ثوؾقيفلؽ ولق
ويفلؽوو ويقويفلؼؾووقح قويفلؾحووقمقيفلحؿووعيفّ قونعووضقيفلؿوولّقٓرقيفل حع ووة ق
ويفل ؼقلقمر قويفلؿؽ ّ عيفر قويفلصوقديفقيفلؿحو ن ا قكم قوؽق,وـقيفلعم وؾقيفلوقريفثلق
يفل يق ّجؾقمضقرهقحقيفلعل لق ـقيفٕ عيفضقو تؽ ّػوؾقنـؼوؾقيفلوليفّق وـقاقوؾق
ضلكقاقؾ.ق
يفلـؼعسقيعنتفقاحتقاـ قيفلؾقوؾ قو فوماؿق ػصو ق
وغمل مق مق َقضعحق
ُ
تؿعقل ضعةقّ ممقق وؾقّنق
ّق
ويفمليفقٓقغقع:ق قنععقيفلؿع ضقنللؿقمم ّقدقو مغت ق
ّ
يفلؿػصؾقوّلنقاؿوعاقكومرق
عمؾق,ؾكقوْ,لقنن,مداقيفل َؽ ّعاق ـقال ل قو قفق لوق
ّ
وعقّنق ػصوؾق
ؿعقو َ خـقواـعلمقمعّتف قو
تقرمقو َ ْق
ح ّ
اخت ئقحقمنم مه قض ْذق َ ّ
قضٓ ّ
ضهبممقيفلؼلمق ققيفلضح ّقةقيفٕنعز ّ
قّنق يفقٓق ؿـعقيفلؿوعضق وـقيفلؿوعورق,ؾوكق
ػم ؾقيفلؽممؾقّوقيفلعّ ةقّوقيفلؿع ؼقّوقيفلعحغ.قق
و,وووومداق وووومقاؽػوووولقاؾووووؽقيفٕ,ووووعيفضقلؾققووووقفق,ؾووووكقانووووخقصق
يفلؿووووعض قنجمكوووو ق حووووصقك وووو ةقمؿووووضقيفلققر ووووؽقحقيفلوووولمقويفل ووووقل ق
ووعيق,وووـقحووو ةقوفووومرػقيفلؽؾقتووو ْقـ قواصوووق عقيفلؿػصوووؾقنمٕيوووعةق
ويفلتحو ّ
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ووح ق,قـوووةق وووـق
يفل وووقـقةقّوقيفلؿؼطعقوووةقّوقنوووملعكقـقيفلؿغـمكق ووول قورنؿووومقحو ْ
حوومرؾقيفلؿػصووؾقيفل ٓلوولقو حصووفق جفع وومقلؾ حووثق,ووـقن ّؾووقريفرقّ وو حق
يفلقووقريفرقننووؽؾفمقيفلؿؿ ّقوو قويفلوو يق نوو فقيفإلنووعقيفلؿل نن ووةقيفلطووع ْقـ.قو عؾووقمق
ّ
ّنقيفلؿػم وووؾقلق وووتقحوووقىقكؼووومطقيفلتؼووومّقاػصوووؾقنوووقـقام ووومرقيفلعظوووممق
ويفلغضوووومر ػ:ق تؿـووووعقيفمتؽمّفوووومقوااّؾفووووم قواؿووووـ ق قؽمكقؽقووووةقيفلج ووووؿق
يفٓك وووقمن ّقةقويفلؿعوكوووة قولقٓ ووومقلؽـّووومقققيفلووو قضحوووؿـتقّوقمل ووول قو َقلؿووومق
ّ
اؿؽوووـقّمووولُ كمق وووـقيفلجؾوووقسقّوقيفٓكحـووومّقّوقيفٓلتػووومر قولفووو يفقاتوووقزّقعق
يفلؿػم وووؾقحقّو ّ
ووقعق
ووؾقّكحووومّقيفل ووولن قو عنوووقق,ووول ُدق مق,ؾوووكقيفلؿألتووو ْقـ قواتـو ّق
مجؿمقووفقػة.ققق
ّ ّ وومقيفلع و ج:ق قفوولفقضلووكق

ؿووةقيفٕلووؿ قويفلؼضوومّق,ؾووكقيفٓلتفوومح ق

ػومديقاؾوػقيفلؿػم وؾ.قو تضو ّوؿـقيفٕدو وةقيفلؿضوم ّقداقل لتفمنومر ق ل,ق ووةق
و َا ِق
نؽؿ مديفرقيفلوثؾجقموقلقيفلؿػصوؾقيفلؿصومح.قنقـؿومقاعاؽو قيفلققم وةق,ؾوكقّدو وةق
ّق
اخػضق ِـقك ةقمم ضقيفلققر ؽقحقيفللم:ق ,ق,عقؾوةقضكتماوف قّوق ـوعقض,ومداق
يف تصم ووفقواق ووقعقكعمووفق,ووـقكع ووؼقيفلؽؾقت و ْقـ.ق ووعقيووعوراقيفإلق و لق ووـق
يفٕكعؿةقيفلغـقةقنمل ققر ـمر قويفاتـمحق,قيف ؾقيفلخطقراقيفلتولق ُا وفؿقحقز ومداق
قويعحقيفلؿومّقنؽؿقومرقو قوعا.قنؿومق عـولق ّ
ّنققم ؾوةق,و جقيفلـؼوعسق
ْق
يفلحؿض
ا قعق,ؾكققل ْقـ:قضمليف ؿمقيفٕدو وةقكق ؾوةقيفٕ ول قويفٕخوعىقيفلعو جقيفلو يف ق
 ,قاعل ؾقيفلـظممقيفلغ يفرلقوكؿطقيفلحقما.قق
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ونملعاقعقضلكق,ميعقح كقـقيفللولوةقيفلعثؿمكقوة قيفلؿعوعوفقن وؾقؿمنق
يفلؼوومكقينق(1566-1494م) قويفل و يقخ ّطووتق وولُ هقثؿمكقووةق صووممػقلؾؼووع نق
يفلؽع ؿقٓقزيفلتق حػقفةقحقيفلؿؽت ةقيفل ؾقؿمكقةقننحوطـ قل قكجولهقّمولقّنوعزق
وعضق ـووفقوكووعه قمتووكق
وضقيفلـؼووعسق ػم و َؾفؿقوكووملقيفلؿو ُ
يفلؿنووم قعقيفلو ـق,و ّ
كقرّسقاـوقدقلوفق
ٍق
كصحفقيفلط ق قنملعيفمة قوّل ّ ق,ؾقفقلقخ ّػػق ـقيفلخعوجق,ؾ
ت قهبؿقيفلؿؿملؽقيفٕورونقةقوويعق ولهق,ؾوكقّ,ظوؿق ولنقيفلعوملؿقو,قيف وؿفق
ك يفد قمتكقو ؾتقيفللولةقيفلعثؿمكقةقض ّقنمنقحوـقيفرقمؽؿوفقيفل وتقويفٕرنعوقـق
ضلكقّوجق,ظؿتفومقوّقصوكقيفا وم,فم ق و يفدرق وـقحوتةق

وقـقّوؿق عنوعقضلوكق

ا عةق,نعق ؾققنقّؿق عنع.قق
ّ
ووتق
وولوقّنقيفلؿوووعضقّووومنقوريفثقووومقحق لق,ثؿووومنقن ووو كقـفؿقيفل و ّ ق
و و
وتققوعونقحقحوؿمّقيفلتومر خ:قض ْذق
ويفلث ثقـ قودولتفؿقيفل مذخوةقيفلتولقم ّؾؼوتقل ّ ق
يفلؿمحسق,ثؿمنقّركغعل قوّ لؽقيفل ؾطمنق حؿلقيفلثومينقيفلؿؾ نؼو ق
ُّ ق قنفق
ّ
ّ
ّعقّنقّ قعقيفللولةقيفلغ كق ةق( حؿقدقنـقح ؽتؽقـ)ق وقق
نملػما قويفلجل عقنمل
ّّولق َ ـقمؿؾقلؼ قحؾطمنقحقيفللولةقيفإلح ّقة.قق
ويفلقيفقو ّ
ووعقّنق ووومّٓقيفل ووو كقـقلق وووقيفقحوووقىقث ّؾوووةقيوووؿـق نوووم قعق
يفلعووومل ِؿق
ق
ُّثوووعقكووو لقن وووممفؿقيفلؿوووعض:قّ ثوووملقيفلؿؾوووؽق ـوووعيقيفلثوووم ـ قو
يفلعمملوووةقّع وووتق عقّقلوووق س قويفلوووعرقسقيفٕ ع ؽووولق
ضحوووحم قكقوووقاـ قو ّق
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اق وووومسقاقػعحووووقن ق ضوووو ق,ووووـقيفلنووووم,عقيفلعو وووومينقض ـقووووقسق(-239
. 169م)قيفلؿؾ نؼووو قنووولنلقيفلنوووععقيفلعو وووومين قويفلووو يق,ووومككق وووعيفريفق ووووـق
كقنووومرقّلوووؿقيفاتمموووتقق ػم وووؾقراؾقوووف قولؽـّوووفقو,ؾوووكق,ووومداق ّ
يفلنوووععيفّق
يفلووو ـق ح ّ وووقنق ووومقٓق ح ّ وووفقغقوووع ؿقو وووعونق ووومقٓق وووعيفهقحوووقيف ؿ:قّووومنق
ؿتـّوومقلفؽ و يفقّلووؿقيفراوواهقحووؿمّقلقمقووفقو تووماًقإللفم ووفقو ِ وليفديفق ِ
لنووععه ق ووـ َظؿق
ً ْ
,ؾووكقو ْقعووفققصوومرلقخ ّؾل ْاووفق,ؾووكق ووليفرقيفلوو ـ قوّلكّووفقنوو لؽق ُقعقوولق,ؾووكق
ووؿق ُ وووم قـق,ؾوووكق
وووم عـمق ؼقلوووةقيفلحؽؿووومّ ق"وِ اااً عٓثة ِقٍاااج صضٓلّاااد ّٓصٍاااج" قثو ّ
قووووقلقيفلنووووم,عقّلػع وووولقديق قحووووقف ق"ال ااااٗء ٘ؾعمٍااااج ع،ىااااجء وغااااو آالن

عِ،جن" قو رتكّؿق عقّ قعقيفلنععيفّقيققلقنؼقلف ق
"ْ ُوضِّعشُ دج له ثلعذقِٖ ْ . .أٌذو وج شٗ ثلقٙجر ث له"

وقووولقذّوووعقيفلؿقحوووق,لقّكوووقسق ـصوووقرقيوووؿـقّتمنوووفق(حق وووملقنق
يفلعؼووومد) ّ
قّنقيفلصوووحػلقيفلووو يفرعقيفلصوووقتق,ؾووولقّ وووقـقّووومنق وووـق نوووم قعق
وووعضقيفلـؼوووعس ّ
قوّنقكقنوووةقيفٕلوووؿقّمكوووتقاجتووومحققل وووفقنعـوووػقمتوووكقٓق
ؼو َوقىق,ؾووكقل و سقيفلح و يفّ قو ُ ضووطعق,ـوول مقلؾ و محقضلووكقديفرقّخ وومرقيفلقووقمق
مم قوووم قور ّنؿووومق ووو يفق ووومقد,ووومهقٕنق ؽتووو قحق وووحقػةقّخ ووومرقيفلقوووقمقيفلتووولق
ّح ووفمق ووعقاقّ ووفق صووطػكقّ ووقـقق ووؾقخؿ ووةقوح و عقـق,م وومققوومر
ّ
ال أي٘د عىِث ْإٌّىج أي٘د
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قز شجلعىِ ثلقص ِٙأيفه وً ثلىِ

ثل ٓ٘و.

يح
ق٘ااج ّ

ّ ّ مقيفلصحػلقويفٕد و قاعػوعقيفلععيفقول ق ؼولقيفيوتلّ رق,ؾقوفقكقنوةقّلوؿق
يفلـؼعسقذيفرق ّعا قوّريفدقر ؼم هق قيفحماف ق و ّّعوهقنولنقيفلـؼوعسقديفّقيفلؿؾوقد ق
لامح قثلقىد هلل ثليٖ ال ُ٘قىد عمإ و اَِْ سآثَ أ٘ آي ها ّو ف،اٗ واً ثلىمآ

دثءِه؟!ق
وّؿوومق ؽ و حقيفل نو ُوعقنعضووفؿقنعضووم ق ووناؿقوحقح و قؾقضي و معقاؿفووؿق
لؾتصووـقػققوولقّ و ّ نقيفقيفٕ وعيفضقّ ضووم قلـجوولق وومق ُ و نوؿكقنووملـؼعسقيفلؽوومذح ق
ّ
وـق
ويفل يق عطلقّ,عيفيمق
نمهبةقلؾـؼعسقولؽـفمقّقؾقملّ ا قو صق قّ ومرقيفل ّ
ووـقيفلعاووملقويفلـ وومّ قو َ ـووتجق ووـقاعح و قم ق وومرقيفلؽمل ووققمقحقيفلؿػم ووؾق
ويفٕك جةقيفلؿحقطةقهبم قوٓق ,قةقلفقنؼمرؿةقيفٕغ وةقيفلتولق ُا وفؿقحقمولوثق
عضقيفلـؼعس.ق
ق
ق
ق
قق
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دوستويفسكي
الص ْرع
َّ
ووعع.قويفلؿنوووفقرقيف وووعّاقٓقراوووؾقويوووفعهتمق
يفلؿوووعضق ـووومق وووقق ّ
يفلصو ْ
لق ووووتقحقيفلغـوووومّقويفلتؿثقووووؾ قوٓقحقيفل قمحووووةقويفٓقتصوووومد قوٓقحق ِ
يفلعؾووووؿق
ويفٕدح قوٓقحقيفلطووو خقويفٕز ووومّ قولوووؿقاؽوووـق ق ووومقاؿقؾوووةقيفلجؿوووق رق
يفل رووولق تصووولّ رنقيفلؿجووو ّ رقويفلنميوووومر قوٓقزواوووةًقلؿنوووفقرقّوقّ ن وووومق
لووـجؿقّوق عنققووةًقلع ؼووعي قولووؿقاع ووعق,ؼقعهتوومقّوقاـّقرهتوومق طمل ِ ووةقنملحع ووةق
ويفلؿ وووومويفاقوققوووومداقيفل ووووقمريفر.ققّ ّ وووومقخ َقع وووومق ؼوووولقاوووومّقيووووؿـقّتوووومحق
ووووحق قيفإل ووووممقيفل خوووومريقيفلوووو يق ُ عوووولّ ق ووووـقّنووووعزقّ ووووعيفّقيفلؿووووم ـقـقحق
يفلحل ث ق قؿمقرويفهق,ـق,طمّقنـقّنلقرنمحققمل ق
جع لٗ ثداً عذاج
ثلىِأر ثلمٓدثء! أصش ثلٍذٗ
ش
شجدع هللا لاٗ .اجع إي ات ِ

َأال أُي٘ا ثواِأر وِ اً أِاو ثلؾٍاز؟ ماش دمإ .اجع ِايَ
مّٕ هللا عمْ ُٙسمّه شقجلش إٌٗ أ ُ ِع ْإٌّٗ أص ّ:اف
ش دعآسُ هللا أي ٘عجشٙا .
س ْلا ِ ثلؾٍّاز ْإي ات ِ
اذِ ِ

جلش أ ذِ .ع ّه جلش شئٌٗ أص ّ:ف شجدع هللا أي ال أص َّ:ف شدعج لّج.
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ْ
وولقضذنقيف ووعّاق غؿووقراقحووقديفّ قحوو مفمقيفلوولّ ,مّقوقضوو ّقتفمقيفل وورتق
ويفلعػمف قد َ عتقنملص قيفلو ّقويفيورترقيفل ومقلقنملػومين ق جوموزَقرقيوفع ُافمق
ّ
ؿمّ.قولعؾقيفلتومر خقلوؿق حػوظقلفومق
كقـقيفٕرضقوي ّؼتقكع ؼفمقضلكق,ـمنقيفل
َق
يفحؿمقوٓقرحؿم قولؿق حلدقلفمقز مكمقّوق ؽمكوم:قمتوكقٓقكـنوغؾقنوملػعوعق,وـق
يفٕ ووقلقونمٕن وليفنق,ووـقيفلؼؾووقح قومتووكقٓقاؾفقـوومقيفلف وقيف شق,ووـقيفلؿتووقنق
تؿقلأل ؽومرقٓقلأليوخمصقويفٕموليفث ق
ويفلؼنقرق,ـقيفلؾ مح:ق ملؾ ق ق َ ـقيف ّ
يفلع مراقكؾ ِ
ويفلعمقؾق ـق حعقحق ِ
مقلؾع ا.ق
َ ُ
ّ ّ وووومقيفلعويفروووولقيفلعوحوووولق قوووولورق قخوووومرقؾق تشقدوحتق ػ ووووؽلق
(1881-1821م):قيفلووووو يقغووووومصقحقيفلؼضوووووم مقيفإلك ووووومكقةقويفلػؾ وووووػقةق
نلحوووؾقحقحووومخعق,ؿقوووؼ قوحووو ّطعرقّكم ُؾوووفقيفلعويف وووةقويفلؼصوووةقويفلؿؼملوووة ق
ٍق
وووعيفّقويفلـ ّؼوووومد قوّوووومنقويفحووووطةق
ّ
ودوىق ووووع ُعققؾؿووووفقحق ذيفنقيفُٕدنوووومّقويفلؼو ّ
يفلعؼوووولقوقوووو داقيفلوووو

ِ
قحقاقوووولقيفٕدحقيفلعوحوووولقيفلؿقحووووقمقنمإلك وووومكقةق

يفٕو َلقحقاووومر خقيفل نوووع ّ ة:ق
ويفلصوووعيفمةقويفل ووومكة قو,ووولّ هقيفلووو ُ
وولق ّ
عضقيفلعويفرو ن
وـقيفلعنووع ـقاؼع وومق,ـوول مقكؿوومقضلووكق,ؾؿووفقخ و قو ووماق
ؼوولقنوول َقّرقّ ,ؾتووفقحقحو ّ

ويفلووله قثو ّوؿقاؽمل َووتق,ؾقووفقيفلـقنوومرقنعوولقّنقزُ ّجقنووفقحقيفل ووجـقنتفؿووةقيفلتووا عق
,ؾووكقيفلؼقصووعقوكووملقمؽووؿقض ,وليف ٍقمقيفح و ُت للقحق ِخ وعقلحظووةقنمل ووجـقويفلـػوولق
ضلكقحق قع م.قق
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يفلصوععق خمل َوفقحقّ,ؿوم قروموف ق
عؼتْفقيفلـقنوةقلقؾوةق ُ,عحوفقوكنو ق
ُ
يفلععوسقممرع ًقاق نلو ةقّ ممقزوجٍقق ُ ؾؼكق,ؾكقيفٕرضقّج ّثو ٍقةق م ولاق
ُق
ووق َػتق
وعخمرق
ٍق
ّومرق ؽتق وةقو
ن قمعيفد قنقـؿومق تول ّ ؼقيفل َنولق وـق ؿوفق صوحق ًقنمقنلك ٍ ق
حؿق ووة قّؿوومق ُ ووععقّّثووعق ووـق و ّوعاقّثـوومّق ح ووفقيفٓختقوومريقيفل و يقّ,وولّ هق
نمٓاػم ق وعقكميوعهقلقـجو قرويف توفقيفلنوفقعاق(يفلجع ؿوةقويفلعؼومح)( )1قوخ لتْوفق
ذيفّعافقنعلقكقنوةقديف ؿتْوفقّثـومّقّتمنتوفقلعويف وةق(يفلنوقمكقـ) قمقوثقيفختػوكق وـق
ذ ـفقا ؾ ؾقيفٕمليفثقو عحق ـفقيفحؿقيفل طؾقويفي ُطعقلؾ لّق ـقال ل.قق
ّ
يفلصععقمقماوف قكوعيفهق صوعقيفلـومسق
عقّؾق يفقيفل مسقيفل يقحعنؾقنفق
و
ُ
نملـقرقوحطقيفلظ مقونمٕ ؾقوحطقيفلقلسق قؼقل قق
أٖ اعٓي دجلٍ:آر
"إٌ ه أّ٘ج ثلذ َِ:ث اقّجء ال صاديهٓي ْال
ّ
صضصآيْي ّ
٘ض م و شٗ ٌ ْذس ثلىصجح دجلصِع ذو سقٓطُ دغجٌٙز ْثفدرْ .لمشُ أعِف أددث ِاو
هجٌش وديسز ثلٍٓ:ر ِيَ صدْن ساجعجس ْل اً

ادّ ٓث أٌٍاٗ ال أْدّ أي أساضذدع دّاج

ٌعٙه ثلقٙجر همُّ".
ولف يفق لمفقيفلؽما قيفٕ ع ؽلق(ضرك تق ؿـجقيفي)قنؼقلف قِيث

جٌع

وجِِ ٘عمِّىٍج هٙف ٌذ ِّ ْهٙف ٌضقً ثل ضجدز عً ثلذ.ِ:

( )1ر ُز ّوشٔب ٘زٖ اٌّعبٔبح األدث١خ ،ثّب اللبٖ األد٠ت األِش٠ى ٟإٌّزؾِ ش (إسٔغذ ّٕ٘١غٛاٚ ،)ٞاٌزّ ٞ
عطش ثعل أعّبٌٗ
ثّٕ١ب ٠ؾ َٛاٌّٛد فٛق سأعٗ أصٕبء ِؾبسوزٗ ف ٟاٌؾشث ْٓ١اٌعبٌّ١ز ْٓ١األٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ.
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يفلصو ْوععق ووعضق,ص و لق ُ و ـ ق ُ عع ووفقيفلؼووم قسقيفلؿحووقطقنتعع ووػق
و ّ
لطقػ:ق قصػفقنلكفقّ ,ؾةقاؿـعقيفٕ,ضمّقيفلـػق ةق ـقّ عملفمق ـعمقغقعقاومم.قو وقق
ِ
قواصوقلقننو مّفمق
ّ ,ؾةقيمرعةقا ؽـقّد غةقكحققخؿ قـق ؾققكومقموقلقيفلعوملؿ
قعيفنووةقيفلؿؾقووقك ْقـقوكصوػقيفلؿؾقووقنقمملووةقال وولاقحووـق م ق عظؿفووؿق قؿوومقنووقـق
يفلعنع ـقويفلخؿ قـقحقيفلعؿع.قق
يفحق
وحقّغؾ و قيفلحوومٓرق()%79ق ؼووكقيفل وو ُ ق وومغعيفق وومهقدونقاووق ٍ ق
يفٕولل قنقـؿومقنؼقوةقيفلـ و ةق()%39قاجقو ق,ـفومق
يمف قو قق مقك ؿقفقيفلصععق ّ
ض منمرقيفلعّسقوّوريفمقيفلؿخقويفلتفمنومرقيفل وحم مقوكؼوصقيفٕوّ وجقـقّثـومّق
يفلصععقيفلثمكقي.قق
يفلتنق مرقيفلل مغقةق ِق
يفلخؾؼقة قوكطؾؼق,ؾقفمق ّ
يفلقٓداقو ّ
ووعضقّولقففوووقرقاووومر خلقلوووفقنوووقـقحوووطقرققووومكقنق
ووجؾقيفلؿو
ّ
وولقحو ن
وقو َ
مم قريفنلقن منؾقحقيفلؼعنقيفلثم ـق,نعقق ؾقيفلؿق د قوخ ّقؿق,ؾكقيفلعؼوقلقوقتفومق
يفلعحقويقمكقـق عداقا وؽـقيفلوعّس قوحوؿقهق
ّكّفقلعـ ٌقةق ـقيفٔلفةقوغض ٌ قق ـق ّ
وؾق
وألقؾقحقملوثووف قض ْذق عثووفقكػو ٌ ق
وةقدورقيو ٌ ق
ٌق
نمل وليفّقيفلؿؼوولن س قوقوولق ُلووقمظقلؾقريفثو
,ل قوا لقيفلـ ةقضذيفقّمنق
ويفملٌقق ـقنقـقّرنعقـقكػ قلل فؿقامر خق,مرؾلق ْع ّ
ّ قيفٕنق ْ ـق صمن ْقـ.ق
و قووووفقاضووووطعحقيفلخ وووومقيفلعصوووو قةقيفلل مغقووووة ق تػووووعطقحقضكتوووومجق
يووحـمرقّفعنمرقووةقاصووعؼقيفل و َ
ولنقّؿوومقاصووعؼفقيفلؽفعنوومّقواعصووػقنووفقّؿوومق
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ووقةقّوقكػ وو ّق ٍقةق
يفرقمعّ ّقوو ٍقةقّوقم ّ ٍق
يفلووعق قنؼووقمق,وومد ق تصووق فقنتغ ّقووع ٍ ق
,صووػتق ّ
وووعرا ق ووووعقيفمتؿملقووووةق ؼووووليفنقيفلووووق,ل قوا عوووومقلؿؽوووومنقكنووووقّق وووو هق
تؽو ّ
يفلنووووحـمرقو وووولىقيفكتنوووومر م:ق ُاصووووـنػقيفلـقنوووومرقيفلصووووع,قةقضلووووكق,م ّ ووووةق
نوووورتدقحقيفراؽمهبوووومقكصوووو َػلقيفلؿووووخقوانووووؿؾقاؿقووووعقيفل وووولن ق تتصوووو ّؾ ق
يفلعضووو رقواعاجوووػ قو تق ّقوووػقيفلوووـ َػسقو َ عوووع قيفلج وووقـ قو ووول ّ قيفلؼؾووو ق
نعـوووػ قو ػوووقرقيفل َنووولق,ؾوووكقاووومك لقيفلػوووؿ قق وووؾقّنقا ووورتخلقيفلعضووو ر ق
واـفووولّ ققوووقىقيفل ووولن قو غو ّ
ووطقيفلؿصووومحقحقيفلـوووقم ق وووعقيفمتؿملقوووةقخوووعوجق
يفل ووقلقّوقيفلغوومرطق ِووـقيفل وو قؾ ْقـ..قو ووقق وومق ُ عووعفقنملـقنووةقيفلؽوو ى قيفلتوولق
ِ
تؼؿصفمقيفلصعع.قق
ُاعلّ قيفّٕثعقملوثمق ـقنقـق قألمرق,ل لاق ّ
و يفقنخ و فقكقنووةقيفلغقوومحقيفلتوولقاع ّووعق,ووـقكػ ووفمقحق ووقراقيووعودق
يفنق عولوديفر قق وؾقّنق ُ عومودقيفلؿصومحق
نمل ـقويفكػصملق,ـقيفلقيفقعقلػرتاقثوق ٍق
ّ
ّ
قوّلنقيفل ـققولقاق ّقوػقلؾحظومرق
نثقيفإلرحملقو قيف ؾةق مقق َقطعفق ـقكنمط
حؽؿقرنمطقم يفرف.قق
َق
َ تعقلق قفمقّكػمحفقّوق ُ
ـقحق
ووصق عووو نق ٍق
ّ ّ ووومقيفلـقنوووةقيفلصوووع,قةقيفلج رقوووة:ق تـوووتجق,وووـقيفّتوووقيفّق و ٍّ ق
يفلؿووخقنـوومرقيفلنووحـمرقيفل يفروولاقوٓق تخ ّقطم وومقضلووكقغقع وومق ووـقيفلػصووقص ق
ّق
ووتحؽؿق قفووومق
يفلؿخقوووةقيفلتووولق و
و قفووومقاعتؿووولقيفٕ,وووعيفضق,ؾوووكقكوووقعقيفلؿعيفّووو ق ّق
ّ
يفلؿخلقّوقذيفد.ق
يفلػصق
يفق ّ
ّ
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و ُ عتوو قيفلتوومر خقيفلؿعيوولق ووعقيفلػحووصقيفل ووع عيق ووـقيفلؿحوولديفرق
يفلعرق ووقةقيفلتوولق عتؿوول مقيفٕك وومّقلتنووخقصقيفلؿووعض قوٓنوولّقق,ـوول مق ووـق
يفٓحتعمكةقنلقومرحقيفلؿوع ضقو خملِطقوفقلو دّٓقنؿنوم ليفهتؿقيفلتولق,م نوق مق
ووع,قة.قثووؿق َقتلّّوولق
يفلص
ورّو وومقنح ّوومرق,قووقاؿقق ووؾقوّثـوومّقونعوولقيفلـقنوومرق ّ
ّ
يفلؿوخقيفلؽفعنومرلقيفلو يقرّىقيفلـوقرق,وممق1929م:قو قوفق
يفلتنخقصق ,قرحوؿق ّ ق
قرّسقيفلؿع ضقنعلّ اقّقطمحقّفعنمرقةق ُا جقؾقيفلـنومطقيفلؽفعنومرلقلؾؿوخق
طق
ُ
ُا ن
ؾق ؿ ّق .ق يفقنمإليم ةقضلكقاصق عقيفلول مغق
قامرقذيفرقيؽ ٍق
ٍق
و ُا زهق,ؾكق قألةق
نمحتخليفمقيفٕيعةقيفلؿؼطعقةقّوقيفلعكقـقيفلؿغـمكق ل قهبلفقيفحوت عمدقيفٕحو محق
يفلثمكق ةقلؾصععق ثؾقيفٕوريفمقويفلـ ػقوغقع م.ق
ونعو ْ
ووعقيفلعووو جقنؿعمؾوووةقيفٕحووومكقعقويفٕ,نووومحقّغقوووعهق وووـق
وولقّنق و ّ
يفٕ عيفضقحق,صقرق ومقق وؾقيفلحليفثوة قنو غق جوعقيفٕدو وةق,وممق1857مقنعؼومرق
نعو قوولقيفل قامحووققم قق ووؾقّنق ؾحووؼقنووفقيفلػقـقنوومرنقتقنقنعوولقكحووققحووتقـق,م وومق
ووؿقيفلػقـقاوووق ـقحق,وووممق1938م قلتتوووقيفلكقّراوووملق وووـقيفٕدو وووةق
(1912م) قثو ّ
يفلفمد ةقض ّ مقضلكقض محقيفلطع ؼقّ ممقّ ؾقيفلخقعق,و قاـنوقطقيفلؿثو طقيفلؽقؿقومرلق
يفلنعق,ـقكع ؼقاث قطق
حقيفلخ مقيفلعص قةقويفلؿ ّؿكقامنم قّوقّ ْق قاؿمحقّ ؾق ّ
يفلؿحػ يفرقيفلؽقؿقمرقةقيفلؿت ةقحق عطقيفلنحـمرقيفلؽفعنمرقة قونملتومللقض,ومداق
ومرق ووغقعاقوز مدهتوومق
يفلت وقيفزنقيفلؽفعنوومرلقضلووكقيفلوول مغ.قو ُ عيف َ,وكقيفل وولّقنجع,و ٍ ق
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غعقاع,ةق ؿؽـةقلؾ وقطعاق,ؾوكقيفلؿوعض قّؿومق َ ؾو مقحوح ق
ٍق
الر ج ًّقمقضلكقّ
يفٕدو ةقالر ج ًّقم قواػصقؾفمقم

ّ
قّؾقمملةق,ؾكقملا.قق

وحقيفلحوومٓرقيفلـوومدراقيفلتوولقا تعصوولق,ؾووكقيفلعو جقيفلوولويفرل قاؽووقنق
ّ
وـقاؼـقومرقمل ثوةق
ٍق
حؽقـقيفلجعيفمةق لقيفلؿ ذقيفٕخقع ق صحقنةقنؿمقيفحتجلّ ق
موولن رق ووـقخطقرهتوومقوزيفدرقحق م,ؾقتفووم ق ثووؾقاؼـقووةقيفلؾق و ر قوغقع وومق ووـق
يفلعؾووؿق,ؾووكقّتووػقيفلط و ّ ق قو ووـقخ و لقاؾووؽق
يفلتؼـقوومرقيفلتوولقر َنتووتقهبوومق وولُ ق ِق
يفلجعيفمومرقيفللققؼوة قكعؿولقضلووكقضزيفلوةقيفلؿـطؼوةقيفلل مغقووةقيفلتولقانو ّؽؾقيفل وومراق
يفلصع,قةقواـطؾؼق ـفمقيفلنحـمرقيفلؽفعنمرقةقيفل يفرلاقّوق ,لفم.ق
ن
عقّنقيفلؿصعوعق ؿؽـفق يفولةقمقمافقيفلعمرؾقوةقويفلؿفـقوةقننوؽؾقيو فق
و
,مديقكملؿمقّكفقاحتق ظ ّؾةقيفلع ج ّ
قضٓقّكوفق جو قويوعقمملتوفقحقيفلح و منق
,ـوولقرغ تووفقحق ؿمرحووةقنعووضقيفلع ميوومرقيفلخطووعاق ثووؾقيفلغووقص()1قوا و ّؾؼق
يفلج ووملقوا و ّقلجقيفلجؾقوولقويفلؿصوومر,ة قوّ و لؽق,ـوولقضحووـمدقنعووضقيفلقفوومرػق
يفلحعاةقضلقفق ثؾقققمداقيفلطمرعيفرقوضكػمّقيفلحعيفرؼ.قق
يفلؿخوملطقنق,ؾوكققولرق وـقيفلثؼم وةقيفلصوحقةق
ٍق
تحصوؾق
و ِـقيفلؿػقلقّنق
ّ
يفلصوععقحقحوم,ةق
ٍق
ؾفؿقلؾتصع
ام ّ
فقنحؽؿةقوّ منقضذيفق مقديف وؿق ع َضوفؿقكقنوةق ْ
ّ
ِش٠ل اٌقش إٌ ٝاٌّخبهش األسثع اٌىجش ٟ٘ٚ :ٜاٌّبءٚ ،إٌبسٚ ،اٌم١بدحٚ ،األِبوٓ اٌّشرفعخ؛ خٛفب
( )1دائّب ِب ُٕ٠جَّٗ
ُ
ِٓ فغبئ١خ ٔٛثخ فشع١خ لذ رٛد ٞثٗ إٌ ٝاٌّٛد غشلب ف ٟاٌّبء ،أ ٚؽشلب ثبٌٕبس ،أ ٚد٘غب ف ٟؽبدس ،أ ٚعمٛهب ِِٓ ع ًٍ.
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ِـقلقؾقّوقامر قوذلؽق ـْ ًقعمقلحولوثقيفلؿخومكعقيفلتولققولقاوـجؿق,وـقيفلـقنومرق
وـقكقنوةقضلوكقكقنوةقدونقّنق ورت ّدقو,قوف ق
ٍق
يفلؿطقلة:قيفلتلق َ خعجق قفمقيفلؿع ضق
ن
واتط ّؾ قكؼ ً قق,ما قضلكقيفلؿ تنػك ّ
قوضٓقاؾػتقخ مقيفلؿخقّوقمل َثتقو وماق
ػماألة.ق
ووؾقيوووفعهتؿقدونقض ووومنتفؿق
ويوووؿـقكجوووقمقيفٕرضقيفلووو ـقلوووؿق َا ُحو ْ ق
نملصعع قكؼعّق,ـقيفإلحوؽـلرقيفّٕو :قيفلو يقاتؾؿو ق,ؾوكق ولقّرحوطق قوكوقىق
يفلنع قويفلغعحقحقق ضةق ُ ؾؽف قو ُ,لّ ق ـقّّومنعقيفلؼومداقيفلع وؽع قـقحقيفلتومر خق
يقمقلقرو مكقمق ـقاؿفقر ةقضلكقض يفكقر وة ق
يفل نعي قو قلققسقققصعقيفل
ّ
وحمحفمقنملحل لقويفلـمرقويفلؿميف عيفر قويفلؼمرولقيفلؼعكومالق مكق ومل قويفلؿؾوؽق
َق
يفلعحممقيفلليفكؿمرّلق منقاقخ قوغقع ؿ.قق
يفإلح مينقيمرلقيفلخم س قو ّ
ِ
ّ
ويقّنقيفلؿؾؽقيفإلكجؾقو يقانومرل قيفلثومين قويفلؿؾ نؼو ق
مقر
و ـقكع ػق ُ
نملؿؾؽقيفل عقل قّمنقّملقيحم مقيفلؿوعضقيفلو ـق ُ,قلجوقيفقنطوع قٓق ـطؼقوةق
ضووحؽق ـفوومقيفلطوو ّ قيفلحوول ثق ووؾّقيوولققف:قض ْذق,ملجووفقيفٕك وومّقنووملح ْقؼـق
قثؿقّحملقيفقد فقومؾؼقيفقيععقرّحف قق ؾق
يفلنعالقيفلؿتتملل
قوّلقيفلجؾلقنملـمر ّ
ّ
ّ
ؽـقضٓ ِ
ّ
قمؿم ًقمقحمقفقضلوكقم ْقتػوفقوغ ّق وفق
ّنق ُ ِقعلّ ويفقلفمقيعيف ًقنمقز,ؿقهق ,امقولؿق
,ـق ُ ؾؽفقحق,ممق1685م.قق
ق
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تولستوي
االلتهاب الرئوي

ق(ْوِ ً ثل ُق ّخ واج ضاو)..قرنؿومق ـط وؼق و يفقيفلق وػق,ؾوكقيفلحو ّ قيفلو يق
ن
,نشقو َاع ّنعقحققؾو قيفٕد و قيفلعوحولق(لقوققكقؽوقٓ ػتشقاقل وتقي)قاجومهق
زواتفق ق قم:قضذقو فقيطعق,ؿعهقيفل يقاموزقيفلثؿمكقـ قوو ػفقنلكوفقضّ وقعق
مقمافقمقـقّت قحق ق قمافققمر

ق" ٙتجي ِىج إهما ِٙفٙاجصٗ فذّاٗ لمضعذٙاِ عاً

أش جيٖ دجل ضجدز ثلِْثةٙز ْفذّٗ لزْؽضٗ ثلقذٙذز ٓشٙج أٌِ٘ذٍج" قّؿومقاـوكق وـق
ثوؿق
وريفرفقحعمداققملق,ـفمق ق م ق"أٌج سعٙد سعجدر لاٙس دعادِج ز٘اجدر لِىماضز٘د"ّ .ق
قنفقذر,م قنعلقّنق نقع ْقافقزوا ُقتفقضلوكقمو ّ قّكومين()1ق ػوتّشق
ْق
ضتقيفٕ ممقويم
لقث ْتووفقنغع و اق
حقخؾجوومرقيفلؼؾووقحقوا قووػقيفٕ ؽوومرقوّع ّ وومرقيفلوول مّ قثو ّوؿق ّق
يفلعاؾقيفحتؼ لفقيفلنخصلقوّ مكفقيفلـػ ل.قق
َق
يفلتؿ ّؾؽقيفلتلقحؾ َقتق

( )1عٓ األٔبٔ١خ روش اٌطج١ت األد٠ت ٛ٠ع ،إدس٠ظ ثأٔٗ ٠ىشٖ األٔبٔ ٟألٔٗ ؽش٠شٚ ،أّْ و ًّ رٔت ِّىٓ أْ ُ٠غزفش ّإال
األٔبٔ١خ اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رمزً ٚرغزقت ٚرؤر ٞا٢خش.ٓ٠
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يفلتلقاػققتق,ؾوكق
و,ـل مقم مقمؼمر َقف قورمؾقنعقليفق,ـققققدقيفلح ّ ق
ّ
قمنوةقّوملفقاقو,ل ؿوةق
ّ
قققدقيفل وجـ قوغومدرقمقوماًقاق ّقوػقك ُضوفمقوغولرق ُ
ثؿققصلق ـ ٓق غقعيفقحققع ةقكمرقة ق ليف عمقن لؽق,وـقّقـقكتوف ق
يفلـػعقّملعلم.ق ّ
و تؿ ِ ووؽمقنػؾ ووػتفقيفلخم ووةقحقيفلعووقش قوكميووليفق,م َلؿوومق ُ غ ّؾػووفقيفل ووؽقنق
ويفلقملا قوٓق ُ ػ لهقيجقجقيفلؿملقوّكمكقةقيفلثعيفّقوومن ّقةقيفلعغ وةقحقيفلتؿ ّؾوؽق
ويفٓحتحقيفذ قوّلكفق طقيق ػحةق ُ
يفلؽقكوت()1قو َ نوععق وػحةقيفلعيف و قو طولق
,ت مرقيفإلك مكقةقيفٕولك.ق
قوحقكع ؼووفقضلووكقاـّتووفقيفلؿق,ووقداقو عدوحووفقيفلؿػؼووقد قرّ و ققطوومرق
يفللراةقيفلثملثوةقيفلو يقاؽ ّ َوعرقكقيف و ُ هقوحوؿ قلفوقيفّقروحوقمقيفلؼومرسقنصو ْػعق
يفٕول قنوؾقويفخورتيفمقررتوفقوض ومنتفمقنملتفومحقموم ّدقيفراػ َعوتق قوفق
ّكػمسقّد فمق ّق
دراووةقيفلح وعيفراقموولّ قيفلف و من قويف,تو ّوؾقيفلـ و ُضقمتووكقّوومدق غق و

قوحووؼطتق

م,مرقمتكقيفحت ؾؿققؾ ُ قيفلعاؾقود ُ
مغفقوقضوكقكح َوفقنوقـق وليقك ق وف ق
يفلل
ُ
نعل مق َّو كقنلٓق ػ لويفقّاقيفّقيفلخنقعقيفلعومولقموقلققو هقنقيوعقاؿثوملق
ّوقلقمةقاحؿؾقيفحؿف.قق
و,ـل مقنؽومهقيفلؿ وقـق وـقيفل وطمّقويفلػ ّ قموقـقيفلو ـقّك لوقهق ـ لوةق
يفلؼقصعقوكص قهقّنمقلؾنوع
ّ

يقّحوسقلوفق
قوّحوػقلػعيفقوفقد,وم ُاقيفل ,ـوػقيفلو
ّ

( )1اٌىٔٛذٌ :مت أٚسٚث ٟلذُ٠ ُ٠طٍَك عٍ ٝإٌجالء أ ٚاٌؾخق١بد راد اٌّبي ٚاٌغبٖ.
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داجلقٓر" قويو ّقعفق ح وققيفل و مقيفلو يقد,ومقضلقوفق ـو ق
ثلِ:
نؼقلف ق" ال صقجْوٓث
ّ
ّ
نقيفّقعه:قمقـقلعـقيفلحعحقوكمل قنملح ّ ق,ؾكقيفٕرض ققومقـقّت ققمر قق
"ثلعٍف ُ٘مِع د ّو ٗء إلٕ ثلضعذًّ ْثلذمجد! وع ثلعٍف ُ٘صذـ ثل:ذجح شٗ
مان صزدِِ ْيْد ثلظِ٘ف شٗ مٓح
فجلز وً ثلٙ:ظٓخز
ثلىِْعز ْل ً وع ثل ّ
ّ
هذجي ثلمًّ دٍذٓ

ٌضِر ْص دْ هجلِدٙع شٗ ثلقمٓح".

وق ؾق ألت ْقـقوح ّقتقـق,م ومق وـقرمقوؾقاقل وتقيقحق,وممق1919م قّومنق
قؾ ووقفقيفلنو ّ
وؽقيفلؿـفجوولق(ر ـقووفقد ؽوومرر)ق,ؾووكق ق,وولقّ ضوومق ووعقيفلتفوومحق
هقدونقحوـقيفل وتّقـ قلوقسقحق عك ومقيفلتولق
َق
قصػق,ؿع
ررقيقّكػلقنع ؼق,قـ ْقفقو
ّ
ُوللقهبم قوٓقحق قلـليفقيفلتلقّقممقهبم قولؽـقحقيفل ؾلقيفلتلق تؿ ّطوكق قفومقيفلصوؼقعق
تجؿلق م ُقّقيفٕامرقحقيفّقن وقيفّ.ق
تجؿ ُق
لقدمقيفإلك منقّؿمق ّ
ّؾقؾقيف ع قيفلؼ ْقس قو ّ
وذلؽقموقـقريفحوؾتْفقيفلؿؾؽوةقيفل وق ل ةق(ّع وتقـم) ققيفلتولقيفيو ُتفعرقنع,م تفومق
يفلحؽوؿقحقحو قؾقيفلؿعت َؼول قوكؾ وتق ـوفقيفلؼولومق
لؾػـقويفلثؼم ةقونتخؾقفمق,وـق ُ
ّ
ولرسقلفوومقيفلػؾ ووػة قنووؾقوقط َعووتق,ؾقووفقكع ووؼق
ضل وكقيفلعم ووؿةقحووتقّفقلؿقلقو ّ
يفٓ,ت يفرقومل ّدرقيفلص محقيفل مّعق ق,لًقيفق ق ّقمقلؾولرس قو وقق ومقلوؿق ػؾو قحق
يفلتـصؾق ـف قولؿق ْقؼقق,ؾكقيفإل صمحق,ـقخنقتفق ـقز فع ٍوعق ّ
فوؾق تق ّقومهقكقؾوةق
ّ
مقلؿصوقعقّؿصوقعقّ ّ وفقيفلتولق ُّ وق تق
ٍق
مقمافقوّمنقاجم فقّا ـق ِـقكعم ة:ق َقاجـ
ن وليفّقيفل و ّوؾقو مر َق وتقيفلحقووماقنعوولق قلوولهقن ضووعةقّ وومم قواعّ ْتووفقكػ و ق ووعؾق
ّملعجقزقويمم مقّملؿ ؾقل قمتكقاـ ّقلقلفقيفٕك مّقنملؿقرقيفلعماؾ.قق
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يفلعرووة-قّموولقّ وعيفضقيفلجفوومزقيفلتـػ وولق
ويفٓلتفوومحقيفلعرووقيقّ-وقذيفرق ّ
يفلوو يقاؾتفووو ق قوووفقيفلحق صووو رقيفلفقيفرقووةق(يفٕحوووـمخ):ق تؿتؾوووئقنمل وووقيفرؾق
يفٓلتفمنقووة قواتع ّثوعق,ؿؾقووةقيفلت وومدلقيفلغوومزيقنووقـقيفلفوقيفّقيفلؿقاووقدقديفخووؾق و هق
يفلحق صوو رقويفلوولمقيفلجوومريقنملنووعقعيفرقيفلل ق ووةقيفلؿل قكووةقحقاوولريفام ق
و عمينقيفلج ؿقكتقجةقيفكخػمضقك ةقيفٕوّ جقـقويفراػمعق عللقثمينقّوّ وقلق
يفلؽعنقن.قق
ؽقريفرقيفلعرق وةقيفلتولق
و حلثقيفلؿعضقكتقجةقيفلعلويقنمل ؽتقع مقّملؿ ّ
ُاعلّ قيفّٕثعقويفٕخطع قّوقنملػقعوحمرقيفلتولقات و ّ قحقكحوققكصوػقيفلحومٓرق
و وول ق,ؾووكقرّحووفمق قووعوسقيفٕكػؾووقك يف قّوقنملؿقؽعونوومرقيفلنو قفةقنمل ؽتقع وومق
ويفلؿععو ووةقنملؿقؽقن ز ووم قّؿوومققوولق َ ووـجؿق,ووـقيفإل وومنةقن و عضقيفلػطع وومرق
صقّوق,وولّ اق
ويفلتعو ّوعضقل و عضقّك وقيفعقيفلؿ وقيفدقيفلؽقؿقمرقووة.قو,ـوول مق ُ صوومحق َ و ّ
صقصقلعرةقويفملاقوكطؾؼق,ؾقفقيفلتفمحقيفلعرةقيفل َقػ ّصل قّوق ُاصمحقّاو يفّق ـومق
يفلؾتومنقاضوؿمنقخؿ وةق صوقص قث ثوةقنملعروةقيفلقؿـوكق
و ـمدقحقّؾتمقيفلوعرتقـق
ّ
ّ
ويفثـمنقنملق عى ق ـ ّؿقفقيفٓلتفمحق ّ
وعقّنقاؿقوعقيفٕ,ؿومرق
يفلن َع لقيفلعروقي.قو
,عيةقل

ومنة ّ
يفلعيوعق(ّقوؾق وـق
قضٓقّاومق,ؾوكق ق,ولققع و ق وعقيفٕكػوملق ّ

ّ
يفلؿولخـقـ قوذويقيفلؿـم,وةق
ـق( ق قيفلخم ةقويفل تقـ) قو
حـت ْقـ) قوّ مرقيفل ّق
ِ
مرقخؾؼقووةقحقيفلؼؾ و قويفلووعرتقـ ق ض و ق,ووـق
يفلؿـخػضووة قويفلؿصوومنقـقنتنو ّوق
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يفلؿ ِعووليقيفلؿع ألوول قو وول ـلق
عيووكقيفلعنووققويفٓك وليفدقيفلعرووقيقويفٓراجوومعق َ
يفلؽحقل قوّ حمحقيفٕ عيفضقيفلؿ ـة قونعلق,ؿؾقمرقيفحتألصملقيفل ّقطحمل.ق
وحةقيفلعملؿقووةقضلووكقموولوثقكحووقق459ق
وانووقعقضمصوومّيفرق ـ ّقظؿووةقيفلصو ّق
ؾققنقمملةقيفلتفمحقررقيقحوـق مقحقيفلعوملؿ ق ـفومق299ق ؾقوقنقض ومنةقن و

ق

يفٕكػملقدونقحوـقيفلخم وة.قنقـؿومق
ّق
يفلػقعوحمر قو ـفمق129ق ؾققنقض منةقحق
مقاعيفّقيفلؿعضقنـحوققّرنعوةق
ُاؼلن رقّ,ليفدقيفلق قمرقيفلعملؿقةقحـق ّ

وقـقو وما ق

يفٕكػوملقدونقحوـقيفلخم ووة قّيقكحوقق%15ق وـقضاؿوومللق
ُرنعفوؿقاؼع ومق ووـق
ّ
و قمرقيفٕكػملقحقاؾؽقيفلػألةقيفلعؿع ّ ة.قو لق ّ
ميعيفرقواؼل عيفرقامّّولق,ؾوكق
ّ ؿقةقيفلؿعضقوخطقراف قواو ّرقاحل ولق وقمٍق,وملؿلقٓلتفومحقيفلعروةقويفلو يق
قيف ؼقيفلثمينق,نعق ـقيفعقكق ؿ ّ
قّؾق,مم.ق
وحقيفّقيفّت َ ق قيفلؿوع ُضقيفلعولوىقّثـومّق ؿمرحوتفقلحقماوفقيفلط قعقوةقحق
يفل قووتقّوقيفلنوومرعقّوقيفلعؿووؾقّوقيفلؿلرحووةقويفلجم عووة قو وولقيفلطع ؼووةقيفّٕثووعق
دق,ؾقوفقّوقمجو قنوف:ق
يقق,م قّوقيفّت فمق ـقديفخؾق تنػكق عؿوؾقنوفقّوق ورت ّد
ُ
يفلحؿووكقويفلتعو ّوع قويفلؼنوعع عا ق ووعقّلووؿقحقيفلصوولرقو ووعقنةق
ن ّكوفق نووؽقق ووـق ّ
نووملتـ ّػس قوحووعملقاوومفقٓق ؾ ووثقّنق صووح فقنؾغووؿقّخضووعقّوق غ و ّقيفلؾووقن ق
نمإليم ةقضلكقّ,عيفضق,م ةقانؿؾقيفلصوليفعقوّلوؿقيفلعضو رقو ؼوليفنقيفلنوف ّقةق
ؽمكقةقاطقرقيفلؿعضقوملوثق ضوم,ػمرقخطقوعاق ثوؾق
ويفلتع قوغقعه ق عقض
ّ
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يفلت و ّوؿؿقيفلوول قيقو نووؾقيفلجفوومزقيفلتـػ وولقويفلخو ّوعيفجقيفلعرووقي قضيووم ةقضلووكق
يفٓك ؽمحقيفل ؾقري()1قيفل يقاتجؿعق قفقيفل قيفرؾقمقلقيفلعرتقـق ُت ِ
ضوم,ػق ٓمق
ّ
يفلصلرقويقؼقيفلـ َػس.قق
و ؿؽوـقلؾؿوعضقّنق ـتؼوؾق ووـقيوخصقضلوكق خووعق,وـقكع وؼقيفلفوقيفّق
يفلؿؾو ّوقثقنووملجعيفثقؿقّثـوومّقيفل ووعملقّوقيفلعطووس قخم ووةقحقموومٓرقيفلعوولوىق
يفلػقعوحقة قو,مداق مق عتؿلقيفٕك مّقحقيفلتنخقصق,ؾكقيفٕ,عيفضقيفلتلقانوعحق
كػ فمقنقيقح قو,ؾوكقيفلػحوصقيفل وع عيقيفلو يق مّّولقيفلتنوخقصقو تـومولق
يفلج ووؿقّقموولاقويفموولا قدونقضغػووملقيفلتحملقووؾقيفلؿخ ووةقو حووصقيفل و ؾغؿق
واصوووق عقيفلصووولرقنمٕيوووعةقيفل وووقـقة قوّمقمكووومقاـظقوووعقيفلؼصووو مرقنمحوووتخليفمق
يفلؿـمفقعقيفلط ّقة.ق
واعاؽ قخ ّقطةقيفلع جق,ؾكق َقاعمكلقيفلؿضم ّقديفرقيفلحقق ّ وةقيفلؿـمحو ةقلـوقعق
يفلؿقؽووعوحقومملووةقيفلؿووع ض قويفٓحووتعمكةقنمٕدو ووةقيفلؿضووم ّداقلؾػقعوحوومرق
ويفلػطع وومرقحقنعووضقيفٕمقوومن قوذلووؽقحقيفلعقوومديفرقيفلخمراقووةقدونقيفلؾجووقّق
ّ
تنػكقضٓقحقممٓرقكمدراق ععنلق قفمقيفلؿوعضقو جوقرق
لحج قيفلؿع ضقنملؿ

٠ٚزى ِٓ ْٛهجمز ،ْٓ١هجمخ داخٍ١خ رٍزقك
( )1رُؾبه اٌشئزبْ ثغؾبء ٠غبعذ عٍ ٝاألداء األِضً ٌٍشئز ٓ١أصٕبء عٍّ١خ اٌزٕفّظ،
ّ
اٌّى ِٓ ْٛاٌنٍٚ ٛاٌعنالد اٌقذس٠خِٚ ،ب ثٓ١
ثبٌشئزٚ ،ٓ١أخش ٜخبسع١خ رٍزقك ثبٌغطؼ اٌذاخٌٍ ٟغذاس اٌقذس
َّ
اٌطجمزٛ٠ ٓ١عذ رغ ،٠ٛوبِٓ ُ٠غ ّّ ٝاٌزغ ،٠ٛاٌ َغٕج ٟأ ٚاٌجٍّٛس٠ٚ ،ٞؾز ٞٛعٍ ٝهجمخ سل١مخ ِٓ عبئً َِقٍْ٠ ٟمًٍّ ِٓ
اؽزىبن اٌطجمز ْٓ١أصٕبء اٌزٕفّظ.
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,ؾووكقوفوومرػقيفلعرووة.قّ ّ وومقيفلققم ووةق تتضووؿـقيفلتطعووقؿقيوولق قووعوسقيفٕكػؾووقك يفق
يفلؿؽقريفرقيفلعرق ة قخم ةقحقيفٕيخمصقيفّٕثوعق,عيوةقل
ويلق
ّ

ومنة ق وعق

يفلعي وعقمػمفوومق,ؾووكق ووحةقيفٕاـّووةقوح و ةقيفٕكػوومل.ق
يفحووتثـمّقيفلحقيف ووؾقو ّ
ونملط عقٓقنل ؾق,ـقيفٓ تـومعق,وـقيفلتولخقـقويفا ومعقكؿوطقمقوماق وحلق ػ َعوؿق
نملع ميةقويفلعيفمةقيفلـػ قةقويفلتغ ةقيفلؿتقيفزكة.ق
ق

ق
قق
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جبران خليل جبران
الس ّل الرئوي
ُّ
ّ
رغؿقّنقيفلؿخ ّقؾةقيفلنع ّقةقزيفخعاقنملعل لق ـقيفٕ عيفضقيفلتلقّ َل ّؿوتقهبومق
قّنقيفللّ رنق ّ
و,ؽعرق ػق م:ق ّضٓ ّ
لثؼ َؾتقّم َؾفمق ّ
حتوؾقحوؿعةقحوقألةقنوقـقاؾوؽق
قنضوؿقيفل ّ وقـقيفلؿنولن داق
ةقنمح ٍؿقّّثعقدٓلةقو ققيفل ّ ّؾ
ّ
يفٕ عيفض:ق قتليفولفقيفلعم ّ ْ
ّوقّ ع م قو ُ ـػثقنفقّملُ ؿق,ـقرغ مافقيفٓكتؼم قةق ق جلق مق ول,ققنوفق,ؾوكق
ؾ.قوحقيفلققوتقيفلو يقّومنقيفٕورنقوقنق
خصؿفقّكؽكق ِـق َاؿـلقض منتفقنليف ُّقيفل ّ ق
وننقيفلحؽؿوةق
لكػقنقمتكق ـقلػظفق قؼقلقنق,ـف قيفلؿعضقذوقيفٓحؿقيفلؽع وف ق ّق
وتقحووؿعتفقنملؼوومرقواعؾ ْتووفق ووـققيفلؿووقرق ؼملووت ق
يفلصووقـقةقيفلؼل ؿوةققوولقل ّطخو ُ
"أ ُ ٙخ عِ:رُ أ اظج

دجلما ّو شضُآشِّٗ واٍّه صماعز".قو ؼورتنقيفل ّوؾقيفلعروقيقحق

وممقيفلؿووع ضقاو ّوعيفّقيفلف و يفل ق
اؾووؽقيفلؿخ ّقؾووةقنصووقراقي و ح ّقةقنووعزرق قفوومق,ظو ُق
يفمتؼـقواففق ـقيلّ اقيفل ّ عمل قو َال ّ ؿقنصم ُقفقضثعقهتتّوؽقيوعيف قـف قوهتولّ اتق
و
ُ
كػمحووفق ووـقاؾووػقررت ْقووف قويفكؼطعووتقيووف ّق ُتفقنعوولقاغؾغووؾقيفلؿقؽووعوحقحقنلكووف:ق
ّ ُ
صمرقق يفق ؿنلق,ؾكققل ْقـ قو قامق ُ ع يقكػ فقنـػ ف.قق
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يفلقحخقويفلؼو َ ر قنقـؿومق ورتيفدفقيفل ّوؾق
ّق
و
عؾقمقّنقيفللّ رنقحقيفلؾغةق عـلق َ
يفلضعػقويفلف يفل.ق
عق ّ
وقلقيفّتقىقيفٕد

يفلعحممق(ا يفنقخؾقؾقا يفن)قنـمرقيفل ّؾ قنعول مق
قو ّ

ُجووعقنق ووماقّختووفقحق ,و ّ ق و م مقو ؼت ووؾق,ؿع ووم قثو ّوؿق ُكؽ و قحقّخقووفقيفلعمرووؾق
لألحعاقوحقّ ّ فقيفلع ومقيفلحـقن:قوذلوؽق,ؾوكقضثوعقض ومنتفؿقاؿقعومقنوملؿعضق
يفلحلقيفلصقـلقنؿل ـةقنقحوطـقيفٕ ع ؽقوة.ق
نمرسق ؼقعق قق ّ ق
تفؿقحقملق ٍق
ٍّ ق
ّثـمّقضقم
ولتؽتؿوووؾق صوووقلقيفلؿلحوووماق,وووممق1931م قموووقـقاؽ ن وووعرقّاـحوووةقاووو يفنق
وحؼ َطتقيفلع نوةقويفلقعيف,وةق وـق ولهقحقّمولق تنوػقمرق ل ـوةقكقق وقردق,وـق
ّ
مّقحوم,تفمقّنق ومقكومفقنعمرؾتوفق
,ؿعقنؾغقّرنعقـق,م مقوك ّقػ قولِقؽتنػقيفٕك
ّ
ققلقمؾقحق لرهقواشقضملىقررتقف قوّلكفقن لؽق ـؼؿق,ؾكقاو يفنق
ِـقق ؾ
ؼتصق ـفقلؼقلف قق
ّع فقلؾط ّ قويفٕك مّ قو ّ
دي وظمآ واً وظاجلٙي هللا شضماضِدّ

ؽِثير صقض ّو
"ثلم ّو ؽٓٙش خذ ّٙز ّ
طِشاز
طِشاز عاْ ًٙلضّادن شاٗ ْ
وٍُ شٗ سٍز أْ سٍضَ ٌ ًْٙذمج ٌذظُ ش ُٙيدُُّ دؤ و وً ْ
ع ِٙ ًٙا ب ّو ٘ذٍ ُٙسٍ .ًٙإيّ ٌمٙؼ أ ُ ّوٗ ْأخٗ ْأخضٗ اد ثهضىاو ْث

اجدع ثلضاٗ

لىمىش خَ ٓٙ
ط سدثَ ْلُقىضُ هجٌش أ جدع ثلموّ".

و َق ؾق(ا يفن):قكمفقيفلؽما قيفل ّ ْوقديفويقيفلتنوقؽلق( وعيفكتسقّم ؽوم)ق
وقرقنطوئقخ ّطوفقيفل ّوؾق,ؾووكق
وحة ق ؾوتؿسقيفلنوػمّق وـق و ٍ ق
ِوـق
صوحةقضلوكق صو ّ
ّ
ػحةقررتقف قواعؾفق صؼقد مق,ؾكق ليفرقح عقحـقيفر قق ؾقّنق ؾػظقّكػمحفق
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وحمرقيفلعم ووؿةقيفلـؿ وومو ةق ققـوومق,ووممق1924م ق,ووـق,ؿووعقل وؿق
حقضموولىق صو ّق
ّ
يفٕرنعقـقضٓقننفقر.ق ,واق,ؾوكقيفلو ,قؿقيفإل ع ؼولقكقؾ وقنق مكول
جموزق

ق

ّ
يقمؾقك ً قن جقنقيفلػصؾقيفلعـصعيقحقاـقحقض ع ؼقمق مق لق,ؾكقرنعق
يفل
قمتوكقيوجتقرر ُتوفق وـقركقنوةقيفل وجـ قود ,وفمقيفل ّوؾقنؽؾتومققل قوف ق
قعن
ّ
ويفي و ُطعرقيفل ووؾطمرقضلووكقكؼؾووفقلؾؿ تنووػك قو ـوومدقاو ّوؿقحووح قلوورت ـق ووـق
يفلتلقاجؿعتقمقلقيفلعرتقـ قولؿق ـجق ـقنوعيفثـقيفلؿوعضقوا ت وؿقلوفق
يفل قيفرؾق
ّ
ٍ
يفلعم قة ّ
طقل.ق
قضٓقنعلقيفلخضقعقلع جٍ ق ؽ نثػقو ن
وحقدٓلوووةق,ؾوووكققِووولمقيفلؿوووعضقو,ؿوووؼقاووو وره قكجووولهققووولق ووولّ ق
حووجؾقمضووقرهقق ووؾقحوو ّقتةقو,نووع ـققعكوومق ووـقيفل وومنق,وو ق ثوومرهق
رويفقووفقو ّ
يفلتوولقمػع وومق,ؿقؼوومقحقيفلؿق قوومويفرقيفلؿصووع ةقيفلؼل ؿووة ق ووعقيفلتلّقوولق,ؾووكق
ّ
ّ
وولقّنقيفلؿوووعضقذ ووو ق وووعقيفلوووع قو ووومرق
ّنق ووو يفقيفلحضوووقرقيفلعتقوووؼقٓق عـو
ووعيفقنعووولق,وووقـ:قض ْذقض ّكوووفقٓزيفلقيووومرعمقنقــوووم قخم وووةقحقيفلووو دقيفلؿ دمؿوووةق
ّثو ًق
يفلتووولق عنوووشق قفووومقيفلػؼوووعقويفلجفوووؾ قويفٕ ووومّـقيفلؿغؾؼوووةقيفل مر وووةق ثوووؾق
يفلؿ اوووووئقويفلؿعوووووتؼ ر قونوووووقـقيفلؿو ّ
وووولخـقـقو ووووول ـلقيفلؿخووووولّقريفر ق
و وووومّٓقيفلوووو ـق تعوووومكقنقّدو ووووةق ث قطووووةقلؾؿـم,ووووة قويفٕيووووخمصقذويق
يفلؿـم,وووةقيفلؿـخػضوووةق ثوووؾق عيوووكقيفإل ووولزقويفل وووعكمنقويفل وووؽعي.قوّؿووومق
عيقّمل ّ
ظؾ ق نكفق تل ّنطقيفإل لزقّملع قؼ.ق
يفللرنقيفل ّقؽ ّ ق
ُق
َ ت عق
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قوٓقك ووملغقضذيفققؾـوومقّكووفقدريفّووقٓقيفٕ وعيفضقيفلؿعل ووة:قض ْذق ؼووعّقيفلػماحووةق
ق قمق,ؾكقكحققّرنعةق ٓفقوخؿ ؿمرةقيح ّقةق ـقيحم مه قو ل قحقيفلرتاق ق
وؿق,نووعاقّحو محقلؾق ووماقمووقلقيفلعووملؿ قويفُ ,تو قونوومّقيفلؼووعنق
يفلتمحووعقيووؿـقّ و ّق
يفلتمحعق,نعقنم تقمز قو خؾؼق نؽؾةق وح ّقةقويفاتؿم,قوةقويفقتصومد ة قو ؽػولق
مقاؿقيفإلن غق,ـق6.3ق ؾققنقض منةقال لاقنف.قق
ّكفقحق,ممق2916مقومل ّق
ّ
قّووؾقيفٕ,ؿوومرقويفٕاـوومس قو َ ؽثووعقحقيفلوو ّقرق,ووـق
و ووققديفّق صووق
يفلتولرنق
وحققمراق حوقم()1ق,وـقغقع ومق وـق ّق
ّق
يفإلكمث ق
يفلؼومريفر قو ُا و ّ فق,صو ّقمرق ّ
ععفقّ ضمقنعص ّقمرقّقخ قواـتؼؾق ِـقيفلنخصقيفلؿصومحقضلوكق
يفلفقيفرقةقيفلتلق ُا َ
يفلؿحؿوؾقنول قيفجق
يفلؿخملطقـقحقيفل قتقويفلعؿؾقويفلؿلرحوة ق,و ق وقيفّقيفل قوعق
ّ
يفلؿقؽعوحقّثـمّقيفل عملقّوقيفلعطمسقّوقيفلضحؽقّوقيفلغـمّقّوقيفلؽ م.قق
و قرقدخقلقيفلؿقؽعوحقضلكقيفلج وؿقاولورق ععّوةقكممـوةقنقـوفقونوقـق
يفلجفمزقيفلؿـم,ل قو,ؾكقيقرفمق تحلّ دق صوقعه:ق ن ّ ومق ُ فو َ مقنملضوعنةقيفلؼميوقةق
و ُاؽ َت قيفمداقو ماف.قوض ّ مق تغ ّؾو ق,ؾقوفقيفلجفومزقيفلؿـوم,لقنملـؼومط:ق ق ؼوكقحق
يفلؿقوليفنقخووم قٓق و ّ قّ,عيفيووم قوويف ـوومقٓق َ ْؼولرق,ؾووكقكؼووؾقيفإل وومنةقضلووكق
َ
يفٔخع ـ قو تخػقمق تح ّقـق ع ةق قيفاقةق َ ضعػق قفمقيفلجفمزقيفلؿـوم,لقو َ غػوؾق

( ِٓ %ٙٓ )1ؽبالد اٌذسْ اٌّغغٍَّخ عبٌّ١ب رمع ف ٟعذ دٚي ٘ ٟإٌٙذ ٚاٌقٚ ٓ١إٔذ١ٔٚغ١ب ٚثبوغفزبْ ١ٔٚغ١ش٠فب ٚعٕفٛة
إفش٠م١بٚٚ ،امؼ أّْ أسثعخ دٚي رمع ف ٟلبسح آع١ب.
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عووعفقنمل ّ
قعقوولق َ
ووؾقيفلؽووم ـ:قيفلوو يقاؼووقلق
ووعاق ووـقال وول قو وو يفق وومق ُ َ
يفلؽ ن
يفإلمصوومرقمرقّ ّكووفق ووؽـقّنوليفنقثؾووثقحووؽمنقيفلؽووعاقيفٕريووقة قو تحو ّوقلقضلووكق
ّنطقحق%19-5ق وـقيفلحومٓر قخم وةقحقيفلعوم ْقـقيفلتوملق ْقـقلولخقلق
يفل ّؾقيفلـ ِق
تؿقيفلؽنػق,ـفقّ-يقيفل ّؾقيفلؽم ـ-قنػحصق مكتققيفلجؾوليقّوق
يفلؿقؽعوح قو ّ
ّقيفكتقػعونقيفلل قي قو ؽػلقلؾخ صق ـفق َاعمكلقدويف ًّقويفمليفقلػورتاقيوفقر:ق
كنط.قق
لقضلكقحؾق ِق
ٍّ ق
يفلتحق
ح ّقؿمقحقيفلحمٓرقيفلتلق ُ خنكق ـفق
ّ
و ظفووعقيفل ّووؾق ّ
يفلـنووطقيفلؼوومدرق,ؾووكقكؼووؾقيفلؿووعضقضلووكقيفلؿخووملطقـق
ويفلؿ

ؼقـ:ق,ـل مق خرت قيفلؿقؽعوحقمصقنقيفلجفمزقيفلؿـوم,لقو عقوثقحق

يفلتعع قويفإلم ومسق
يفلحؿكقيفلؾقؾقةقوّثعاق ّ
يفلعرتقـق مديف قو,ـل مقا لّقيؽقىق ّ
وتؿعقّّثوعق وـق
ّق
ةقضلوكقحوعملق و ـق
ٍق
نملتع قو ؼليفنقيفلنوفقةقويفلفو يفل قضيوم
ّح قْ ,قـقوٓق تجق قلؾعو ج ق وعقففوقرقيفل صوم قيفلؿول ن ؿقويوقؼقيفلوـ َقػسق
و ٓمقيفلصوولر قو ووقق وومق تط ّؾ و قيفلتو ّ
ولخؾقيفلعماووؾقنػحووصقيفٕيووعةقيفل ووقـ ّقةق
حعيقيفلؿقؽعوحقديفخوؾقنصوم قيفلؿوع ض قضلوكقاوقيفرقيفلػحوصق
لؾصلر ق عق َقا ّ
يفإلّؾقـقؽلقنؿعع ةقيفلط ق

قلق ولّقنعول مقكوقرق,و جٍقق ؽ نثوػق تؽ ّػوؾقنجعوؾق

يفلؿع ضقغقعققمدرق,ؾكقكؼوؾقيفلعولوىقحقغضوقنقّحو قْ ,قـقّوقث ثوةقٓقّّثوع.ق
و يفقو ٌ عت َؼو ّ
ومدرق-قحقمملووةق,وولمق
ولقّنقيفلنووخصقيفلؿصوومحقنمل و ّوؾقيفلـّنووط ققو ٌ
 ,اف-ق,ؾكقكؼؾقيفلعلوىقضلكقكحقق15-19قيخصمقحقيفل ّ ـة.قق
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وقلقّثؿعرقافقدقيفلعؾؿمّقحقخػضقك و قيفإل ومنة قوّو لؽقك و ق
َق
وؾق
يفلق قمرقيفلـماؿةق,ـقيفلؿعض قحقضيمراقضلكقض ؽمكقةقاحؼقؼقمؾوؿقدموعقيفل ّ ق
وحةقيفلعملؿ ّق وة قخم ووةق
نحؾووقلق,ووممق2935مقم و قيفح ورتيفاقجقةق ـ ّقظؿووةقيفلصو ّق
نعل مقو َقؾتقك ةقكجمحقيفلع جقيفللويفرلقضلكقّّثعق وـق%89ق وـقيفلحومٓر:ق
ـقثوؿقدوراق
ةقاضؿقّرنعةقّكقيفعق ـقيفٕدو ةقلؿلّ اقيوفع
ّق
وذلؽق ,قدوراق ,ا ّق
ّ
ّخعىق ـقدويفر ْقـق ؼطقلؿلّ اقّرنعةقّيوفع ق خو ِق ـقحقيفلح و منقنوعوزق عضوؾةق
ِ
يفلؿؼمو ةقلؾع ج.قق
يفل ٓرقيفلؿقؽعونقةق
يفلحؼ ّ
يفلعومل ِؿقيفٕلؿومينقرونوعرقّوقخ ق
قّنقيفل نع ةق َ ل ـةقنملػضؾقضلكق ق
و ّ
يفل يقّزيفحقيفل تمرق,ـقيفلؿقؽعوحقيفلؿ

قلؾؿعضقحقيفلعيفنوعقويفلعنوع ـق وـق

مرسق,ممق1882م قو ققيفلتمر خقيفل يقاع َقؾتق ـوفق ـ ّقظؿوةقيفلصوحةقيفلعملؿقوةق
ق ً ومق,ملؿ ًّقومقاؽوم ق ووـقخ لوفقيفلوولرنقو ُقاخ ّؾولق قووفقذّوعىقّووقخ ق ضو ً ق,ووـق
يفلتؽع ؿقيفللوللقيفل يقكملقنفقامر اقكقنوؾقحقيفلطو ّ ق,وممق1995م.قّؿومقانوؽعق
يفلعمل ِؿ ْقـق(ّؿملقت)قو(اقيفر ـ)ق ؽتن َػلقلؼمحقنلقحولقاولقحق,وممق
يفل نع ُةق ق
1921م قويفل يق ُ ع َطكقلؾطػؾقنعلقوٓدافق ميعا قو عؿؾق,ؾكقمػ قيفلجفومزق
يفلؿـم,لقلتؽق ـقّا ممق ضمداقاوم اقلؾتصولّ يقحقمملوةقمولوثقيفلعولوى ق
ػققوومدرق,ؾوووكقيفلتحػقوو قدونقضموووليفثق
ووعوحقدرنق ضوو نع
ْق
وذلووؽقلؽقكووفق قؽو َ
ٌ
يفلؿعض ق يفقواعؿؾقيفٕوحمطقيفلط قةق,ؾوكقاطوق عقلؼومحقّكوقلق ـم,وةقوّّثوعق
ومل ِؿقيفٕ ع ؽوولق
ومقّولقيفلغقووثقحقحووؿمّقيفلعو ج:ق ؽوومنق,ؾووكق وولقيفلعو ق
كجم,ووة.قّ ّ و ّ
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(ويفّ وووؿمن) ق,ووو قيفّتنوووم فقلعؼووومرقحرتنتق م وووقـق,وووممق1943م قويفلووو يق
ّ
قوفوؾق رت ّنعومق
يفح ُتخؾصق ـقّتؾةق,ػـقحق خو نقلؾح وقحقنؿ ر,وةقدويفاوـ
,ؾكق,عشقّدو وةقيفلولرنقضلوكق,فولققع و قق وؾقيفحوت ليفلفقنلدو وةقّّثوعق م,ؾقوةق
و ُا َ
مخ ق,ـقكع ؼقيفلػؿقٓقيفلح ْؼـ.ق
ولؽلقكلردقمجؿقيفلتؼلمقيفل يقّمعزهقيفلط ّ قحق جملقيفلع ج ق,ؾقـومق
ّنقكت ّّعق مققملفقيفلط ق قويفلعويفرولقيفل طومينقحق عحوتق وقم ّ
قنولنقمؿومر ْ ـق
ّ
ممقنقتفؿمقّؾق و مح قلقحؾو قل َـَفؿومقو ؼل ّ وفقضلوكقّ ّ وفقّولويفّق
ّمكمق عيفنطمنقّ
ّ
يفلحؿوؾقوحوقؾةق وـقوحومرؾق
قولؿمقّمنقيفٓ,تؼومدقيفل
ومرلقنولنق ْ
إل منتفمقنمل ّؾ ّ
يفلحؿؾ ق حؿ َؾت قو ماتقّثـومّق
يفلتليفويقويفإلن لق ـق يفقيفلليفّ:ق ْعو َلتقضلكق ْ
يفلحؿؾقول َـقيفلحؿقع.ق
يفلقيع:قل ُتن َػكقن لؽق ـقيفلحقماقنؿمق قفمق ـقيفل ّؾقو ْ
عؾقمق ّ
ؾقيفلعرقيقيفل يق نوؽؾق
ّنقيفل ّؾقٓق ؼتصعقحقض منتفق,ؾكقيفل ّ ق
ٌق
و
كحقق%89-79ق ـقيفلحمٓر:قنؾق ؿؽـقلؿخمل وفقوّكقمنوفقّنقاـنو قحقيفلغولدق
يفلؾقؿػمو ةقويفلعظممقويفلؿػم ؾقويفٕ,ضمّقيفلتـمحؾقةقويفلجفومزقيفل وقلل ق,و واق
,ؾكقيفلجؾلقويفٕمنمّقويفٕك جةقيفلؿحقطةقنملؿخقويفلح ؾقيفلنقّل قوحق و هق
يفلحوومٓرقارتيفاووعق عوولّ ٓرقكؼووؾقيفلعوولوى قنقـؿوومقاطووقلق وورتيفرقيفلعوو جق
وؾقيفلعروقي.ق َقّ ِيوػقضلوكقذلوؽق
واختؾػقّحملق قيفلتنوخقصق,ـوفقحقمملوةقيفل ّ ق
يفخت فقوحمرؾقكؼؾقيفلعلوى ق مل ّؾقيفلؿعقيققلق تل ّاكقلؾنخصق,وـقكع وؼق
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يعحقمؾق قيفٕنؼمرقيفلؿصمنةقنمللرنقّوقّملق نتؼماف قوضنقّمنق و يفقحق,وليفدق
يفلـمدرقيفٔن قنعلقاؼـقمرقن رتاقيفلؾو ـقويفلوق,لقنل ؿقوةقغؾولقيفٕل ومنقيفلطمزاوةق
ق ؾقيعهبم.ق
و ـقاصمر ػقيفلؼلرقيفلتلق عج قلفمقيفلـػع ّ
قّنقيفلط ق قيفلػعك لقر ـقفق
لقـقؽ قيفل يقيفخرتعقيفل ّقؿم,ةقيفلط ّقةقلقتج ّ سقهبمقيفٕك مّق,ؾوكقد ّقومرققؾوقحق
عيووم ؿ قو ت و ّوؿعقيفق ووـقخ لفوومقكغؿوومرقيفلصوولورقويفٕمنوومّ:ققوولق وومرق
صوولوريفق ووؾقٓق,ووممق1826مق,ووـق,ؿووعقلووؿق جووموزقيفلخم ووةقويفٕرنعووقـ ق
ولِقصلُ ق قفقققلقيفإل ممقيفلنم علقرمؿفقيفو ق
ذٙخ دِ ذـُّ ْدْثةُ  . .ال ٘مض ٙع دش َع وقدْي ثلقضج
"إيّ ثل
َ
وج لم ذٙخ ٘ىٓس دجلدّثء ثليٖ  . .د هجي ُ٘ذِا وغمَُ شٙىج وضٕ"
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ق
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قسطنطين تشيرينيكو
تليف الكبد
ُّ
حق,ؿعقيفلثملثةقويفل عقـ قو,ؾكقكع ؼوةقر حومّقيفلعوملؿقيفلثملوث قو,وـق
غقعقرغ ٍقةق ـقحوؾػفقّكولرونقفقونعوضقّ,ضومّق جؾوسقيفل وق ققتقيفٕ,ؾوك:ق
اق ّقلكقق طـطقـقانقعكقـؽققررمحةقيفٓاحمدقيفل وق قتلقحق,وممق1984م قوذلوؽق
ق ؾقّنق ـػعطقيفلعؼلقيفلعوحلق,ؾلق لقخؾقػتفقاقرنمانقف قولؽوـقيفلؼولرقلوؿق
قفومقّوؾق
ّق
ؿفؾفقحقىق,ممقويفمولققّومنق قوفقمل ؼوةق م ولقنومردقروحوقةقا ,وؼق
يفلتخصصومر ُ
قوخ ُنو ًقمق
ّق
يفٕوامع قو تنػكق تـؼقؾق حقطقنفقيفٕك ّقمّق ـقّم وةق
ـّلاق تل ّقنطفق م,ليفنق ـقمعحوفقيفلجؿفوقريقذيفرقيفلقؿوقـقوذيفرقيفلنوؿمل:ق
قواضوخؿق,ضوؾةقيفلؼؾو
ّق
وؽعي قويفٓكتػومخقيفلعروقي
ع واق,ؾكق وعضقيفل ّق

ق

يقاطوقرق
ّ ق قنملتفمحقيفلؽ لقيفلػقعوحلقحقحق,ؿعقيفلخؿ وقـقاؼع وم قويفلو
ّ
قثوؿقّمكوتقيفلطم وةق
يفاوعقّػمّاوف ّق
,ؾكق ليفرقيفل ـقـقوّ ّدىقضلكقاؾ ّقػقيفلؽ ولقواع ُ
ّ
ـفومقضٓق ؾػق ومق
يفلؽ ىقمقـقاؽمثعرق,ؾقفقيفلعؾؾقودخؾقحقغق قنةقلؿق ِتػؼق
نملعؾؿقيفٕمؿعقوحطق ّ
ؼوعهقيفٕخقوعقحق ؼو اق
زخمرق وـقيفلؿوليف عقيو ّقع ْقتفقضلوكق ّ
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يفلؽع ؾقـ ق ج قن لؽقّقصعق لّقاقمؽؿق,ع فمققصعقيفلؽوع ؾقـقيفلو يق عوقدق
امر خفقضلكق,ممق1256مقوققؾق قف ق"ال ٗء أعمٕ وً وٓس ٓ ّإال ثل ِومْ ًٙال

ٗء أعمٕ وً ثل ِومّ ًٙإال ثلمىجء".قق
يفضقاحووطقرمملفوومق
ّق
واؾقووػقيفلؽ وول:ق ووققيفلؿصووقعقيفٔاووؾقلعوولّ اقّ ووع
,ؾووكقيوومكئقخ وومقيفلؽ وول ق ُتوول ع مق,ؾووكق فووؾ قو ُا ِ
حوو ّؾق ح ّؾفوومقك ووقجمق
َ
ّ
ووقهقنـقووومنقيفلؽ ووولقذيقيفلؾوووقنقيفٕمؿوووعقويفلؿؾؿوووسقيفلـوووم,ؿقويفلؼوووقيفمق
لقػ ّقووومق نو ّ
يفلؾووو ّقـ قّؿووومق ُاعطووو قوفقػتَوووفقحقاؿثقوووؾقيفلغووو يفّقواـؼقوووةقيفل وووؿقمقوض وووعيفزق
يفلصووووػعيفّقواخوووو ـقيفلجؾقّووووقزقواؼق ووووةقيفلؿـم,ووووةقواصووووـقعقيفل واقـوووومرق
و,قيف ووووؾقيفلووووتج ّؾط قوغقع وووومق ووووـقوفوووومرػقمقق ووووةقّمصووووم مقنعضووووفؿق
وو ووؾقهبوومقضلووكقخؿ ووؿمرةقوفقػووة قمتووكقنووملغق َخووعونقوقووملقيفقنو ّ
ولنقيفلح و ن ق
يفقوووعقّنقاؾقوووػقيفلؽ ووولق وووعضق,ضووووملقٓق
ّق
قكـوووفقيفلؽ ووولقٓقيفلؼؾووو .قويفلق
حووو ّقؿمقّكوووقيفرهقيفلؿتو ّ
وولخعا قو ـتووومحقيفلعاوووملقّّثوووعق وووـقيفلـ ووومّ قو حظوووكق
ننووع قةقنووقـقيفّٕ وومدقيفلؿصووع ةقاعؾ ْت وفقيووقػمقثؼووق ق,ؾووكقيفلؽثقووعق ووـقيفُٕ َحووعق
ووتؿعيفق,ؾووكق ووتقىقيفلخوول مرقيفلصووحقةقويفلؿووقيفردقيفٓقتصوومد ة ق
وك ْق وومق
ّ
يفلؼماؾووةقنووقـقحووؽمنق
ّق
يفمتووؾقيفلؿعا ووةقيفلثمكقووةق,نووعاقحققمرؿووةقيفٕ ووعيفضق
نقـؿوومق ّ ق
يفلقٓ مرقيفلؿتحلاقيفٕ ع ؽقة.ق
ورغؿقاع ّنعقيفلتفمنومرقيفلؽ ولقيفلػقعوحوقةق وـقكوق َ,لق(ح)قو(س)ق,ؾوكق
وعيفّقاعوومكلق
قّنقيفلتؾ ّقووػققوولق ـنوولقاو ّق
,ووعشقيفٕح و محقنـ و ةق%57قاؼع ووم:ق ّضٓ ّق
130

يفلؽحقلقوومرقخم ووةقحقيفل و دقيفلغعنقووة قّوقيفإل وومنةقنمل ؾفمرحووقمقيفلؿعق ّ ووة قّوق
انحقؿقيفلؽ ل قّوقيفلخؾؾقيفلؿـم,ل قّوقاـمولقنعضقيفٕدو ة قّوقّ وعيفضقيفلؼؾو ق
يفٓمتؼمكقة قّوقيفٓك ليفدقيفلؿ ـقلؾؼـقيفرقيفلؿعيفر ة.قضيم ةقضلكقنعضقّ وعيفضق
وريفثقووووةق ضووووطعحق قفوووومقاؿثقووووؾقيفلحل وووولقويفلـحوووومسق( ووووعضقول ووووقن)ق
تتجؿعقاؾؽقيفلؿقيفدقنؽؿ ّقةقّ قعاقحقيفلؽ ل قوانوععقحقمقمّوةق
ّق
ويفلجؾقؽقاقـ ق
ث ّؾثقنع قديفقال لقنلي عقث ثةق ل قثاللضّجح ْثلضدوْ ِٙثلضمّٙف.قق
يفرقةقاعىقاؼ قؿقيفلتؾقوػقضلوكقّرنعوةق عيفموؾق
َق
وٕغعيفضقنحث ّقةقويفحتؼع
تؼؾق,ـق%25ق ـقخ ومقيفلؽ ولقحقيفلؿعمؾوةق
نـمّق,ؾكقك ةقيفلخ مقيفلؿتؾققػة ق ّ ق
وؾق,ووـق%59قحقيفلؿعمؾووةقيفلثمكقووة قواصووؾقضلووكق وومقدونق%75قحق
يفٕولووك قواؼو ّ ق
يفلؿعمؾةقيفلثملثة قّ ّقمقيفلؿعمؾةقيفلعيفنعةق ت ؾغق قفمقك ةقيفلخ مقيفلؿتؾ ّقػةقّّثعق وـق
%75ق ـق جؿقعقخ مقيفلؽ ل ق و يفقنمإليوم ةقضلوكقواوقدقاؼ وقؿمرقّخوعىق
,ل لا.ق
وؾقيفلتؾق وػقول ووـقيفرقك وقيفلق ووم تمقٓق َقـطووؼقو مدروومقٓق
و,وومداق وومق ظو ّ ق
ُق ,ج قيف,تؿمديفق,ؾكققلراقيفلخ مقيفل ؾقؿةقحقاعق ضقيفلتؾػقيفلحمدثقلو عضق
يفلخ ووم قولؽووـق وومقضنق تؿوومدىقيفلتؾووػقو ّ
تقغ وؾ قمتووكق ـػوولق و قيفلخ وومق
ػقحوع منق
يفل ؾقؿةقوا ت ؾؿقلؾؿوعض قو و ديفدقيفلطوقـقن ّؾوةق,ـول مق ُ عقوؼقيفلتؾ ّقو ُ ق
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يفللمقديفخوؾقيفلؽ ول قو ع وعقيوغطقيفلقر ولقيفل ومنل()1قيفلو يق غو يقيفلؽ ولقنـحوقق
%75ق ـقيفمتقمامافقيفلل ق وة ق قت و ّق قحقويفمولاق وـقيفلؿضوم,ػمرقيفلخطقوعاق
و لقدويفللقيفلؿوعيّقويفلؿعولا قوغمل ومق ومق نوؽقق وع ضقيفلتؾ ّقوػق وـق ؼوليفنق
يفلنفقة قويفلفو يفل قويفيوطعيفحقيفلفضوؿ قويف وػعيفرقيفلعوقـقويفلجؾولق(يفلقعقومن) ق
ويفمؿوووعيفرقريفموووةقيفلقووول قوا ؼوووعقاؾووولقيفلقاوووفقويفلعق وووةقويفلصووولرقويفلووو ريف,قـق
(يفلعـمّ قيفلنع مكقة) ق عقا مقطقيفلنعع قواضخقؿقيفلثليقحقيفلعاملقويؿقرهق
يفاعقيفل مهقويعػقيفلخصقنة.قق
حقيفلـ مّ قضيم ةقضلكقيفيطعيفحقيفلحقضقواع ُق
قواتوووقرمق
ّق
تضوووخؿقيفلطحووومل
ّق
وحقيفلؿ وووتق مرقيفلؿتؼلق وووةقلؾؿوووعضق
قواتجؿعقيفل قيفرؾقديفخوؾقاجق وػقيفلو طـق قؿومق ُ عوعفقنمٓحت وؼمّ ق
ّق
يفلؼل من
ورنؿوومقيفكػجووعرقدويفلوولقيفلؿووعيّقوّ ّقدرقضلووكققوولّقد ووقي قّوقموولثتقغق قنووةق
ّ ل ةقكتقجةق,ج قيفلؽ لق,ـقيفلتخ ّقؾصق ـقيفل ؿقمقوحػع مقضلوكق عّو قيفلوق,لق
و ققيفلؿخ.قق
قمظقّنقيفلتؾقػقيفلؽ ليق جعؾقيفلنخصقّّثعق,عيوةقل
ّق
وقلق ُقل

ومنةق

نملحص وقيفرقيفلؿعيفر ووةق( )%39قوقعمووةقيفلجفوومزقيفلفضووؿل قويفلػتووؼقيفل وعقيق
ويفٕرنل قويفل ّقؽعي قوحعكمنقيفلؽ ولق( )%5ق ضو ق,وـقيفٓلتفومحقيفل توقينق
(َٕ٠ )1زظ اٌٛس٠ذ اٌجبث ِٓ ٟارؾبد اٌٛس٠ذ اٌّغبس٠م ٟاٌعٍٚ ٞٛاٌز٠ ٞغّع اٌذَ ِٓ أعٍ ٝاٌمٕبح اٌٙنّ١خِ ،ع اٌٛس٠ذ اٌطؾبٌٟ
اٌز٠ ٞقت ف ٗ١اٌٛس٠ذ اٌّغبس٠م ٟاٌغفٍ ٟاٌّخزـ ثغّع اٌذَ ِٓ أعفً اٌمٕبح اٌٙنّ١خ٠ٚ .جٍغ اٌنغو اٌطج١ع ٟداخً
اٌٛس٠ذ اٌجبثٔ ٟؾ ُِ9 ٛصئجكّ٠ٚ ،ذ فقَّ ٟاٌىجذ ثؾٛإٌٔٓٓ ٟعُٖ ِٓ اٌذَ ف ٟاٌذل١مخ اٌٛاؽذح.
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يفِّؿق
يفلتؾؼمرلقيفل يق حلثقحقواقدقيفٓحت ؼمّ قو ـجؿق,ـقغ وقيفل مرؾقيفلؿرت ق
نمل ؽتقع مقيفلؿعق ة قو قق مققلق م ّقديقضلكق نوؾقّؾوقيقو ضوعقيفلؿوع ضق,ؾوكق
مم ةقيفلـفم ة.ق
و,ؾووكق ووعقلقيفلتنووخقص:ق َ ول ـقيفلؿعيووكقويفٕك وومّقنملػضووؾقضلووكق
يفلػحصقنملؿقامرق ق قيفلصقاقة قويفل يق ؿتومزقنمٕ ومنقويفل وع,ةقويفلعيفموةق
وعخص قو ؿوولّ كمقنؿعؾق وومرقويف قووةق,ووـقمملووةقيفلؽ وولقويفلطحووملقويفلؿ وعيفراق
ويفلو ّق
وواقدقيفٓحت ؼمّق ـق,ل ف ق عقيعوراقاحؾقؾقضك ؿومرقيفلؽ ول قويفلؽنوػق
,وووـقدٓٓرقيفلػقعوحووومرق(ح قس قد) قواحل ووولقك ووو ةقيفلووول قنقحقيفلووولم ق
ويفلقققفق,ؾكقوفمرػقيفلؽ لقّم ؾة قوحقنعوضقيفلحومٓرق ؾجولقيفٕك ومّقضلوكق
حووصقيفلجفوومزقيفلفضووؿلقنملؿـظوومرقلتنووخقصقدويفلوولقيفلؿعوولاقويفلؿووعيّ قّوق
ضاعيفّقنعضقيفلػحقصقيفلؿتؼلّ ةقيفلخم ّ وةقنومٕ عيفضقيفلقريفثقوةقويفلؿـم,قوة قّوق
ْ
ّخق قّ ,قـةق(خ ,ة)ق ـقيفلؽ لقو حصفمق جفع ًّقمقو ققيفلػحصقيفّٕثعقد ّقة.قق
ّ ّ مقيفلع جق قتق ّقوػق,ؾوكق عمؾوةقيفلتؾ ّقوػ قو ولّق وـق,و جقيفل و

ق

ّ
يفرلقاؼؾق قفقيفلل قنقويفل واقـمرقويفلؿؾو ق وعقاوليفنقعق
و صح فقيفا معقكظممقغ
وؾقيفٕ ثووؾقحق
 ,اقووةقخم ووةقحقموومٓرقيفٓحت ووؼمّقويفلوولويفلل قو ؼووكقيفلحو ّ ق
يفحت ليفلقيفلؽ لقيفلؿعطقحقنؽ ٍقلقحوؾقؿقّوقاو ٍقّق ـوفق,و ق,ؿؾ ّقومرقيفلو رعقيفلتولق
اتطقرق ق مقنعلق قم.قق
ّق

133

ووؾقنعضوووـمققووولققوووعّق,وووـق عمكوووماقيفلؿغـّووولق ,ووولقيفلحؾوووقؿقيووو مكة ق
ولعو ّ ق
يفلؿنوووفقرقنع ووولقيفلحؾوووقؿقموووم ظ قويفلؿؾ ّؼووو قنملعـوووللق

قويفلووو يق ُقّ وووق ق

ض ووومنةق دواوووةقنمل ؾفمرحوووقمقيفلؿعق وووةقويفٓلتفووومحقيفلؽ وووليقيفلػقعوحووولق ق
طووقرقيفلؿووعضقلل ووفق,ؾووكق ووليفرقحووـقـق,وولّقا قمتووكقو ووؾقضلووكق ووتقىق
و َقا ّ
قّووؾق وو يفقويفلعـووللق قّيوو فق
يفلتؾ ّقووػقيفلؿتؼوولقمقو َاق وو ّق قحقدويفلوولقيفلؿووعيّ ّ ق
ٍ
نـوومرؿق,ؾوووكق ووتـقحوووػقـةقاغووع ق فوووقق غـّوولقو ؿ ّثوووؾقو ووعقصقو ؿوووعحقوٓق
يفلحووو ّ ق قو ـتنوووعقيفكتنووومرق
,ؾوووؿقلل وووفقنؿوووعضق ـخوووعق قوووفقكخوووعقيفل ّ وووقسقحق َ
يفلعػوووـقحقيفلطعووومم قضلوووكقّنق ُ وووقائقحق,ؿوووعقيفل مدحوووةقويفلعنوووع ـقنؼقوووئق
د وووقيقيووول ل ق وووععقنعووولهقضلوووكقيفٕك ووومّقحق عك ووومقوّ ع ؽووومقونع طمكقوووم ق
ِ
قثووؿق
و ُ,ووقلجقدويفر ًّقوومقواعيفم ًّقوومق,ؾووكق وولقّ
وومرقاعيفموولقيفلجفوومزقيفلفضووؿل ّ
ّ
نؼوولقر ووـق,وو جقاح ّقػظوولقٓق ػعووؾقّّثووعق ووـقد,ووؿق وومقا ّؼووكق ِووـقخ وومق
ووعا قوكجوووؿق,ـفوومقك وووػق
يفلؽ وولقيفل ووؾقؿة قمتوووكقيفكػجووعرقيفلووولويفللقذيفرق ّ
نوووؾقيووو ّ قل قخوووعجق,وووـقيفل وووقطعاقيفلط ّقوووةقنعووول مقيفحتعصوووكق,ؾوووكقم ْؼوووـق
لود,وووووفق ثوووووقيفهقيفٕخقوووووعقحقيفلعم وووووؿةق
يفلووووولويفللقّوقيفنوووووت عقيفل وووووملقن ق ْق
يفل طمكقةقلـلنق,ممق1977مق,ـق,ؿعقلؿق جموزقيفل منعةقويفٕرنعقـ.ق
ور ّقن ؿمقّمكتق عمكماقيفلعـللق قوغقعهق ـق نوم قعق صوعقيفلو ـقانوتق
يفل ؾفمرحوقمقّّ وم َدق ؿ قنم,ثومقوديف عومقلؾرتّقو ق,ؾوكقاو ّ ق,ـوؼقيفل ؾفمرحوقمقويفلتوولق
نملػعؾققمر َقنتق,ؾكقيفٓكؼعيفض قنقـؿمقنؼقتقيفلؿععّوةققمرؿوةق,ؾوكققولمقوحوم ق
134

للمعقيفٓلتفمحقيفلؽ ليقيفلػقعوحولقس قيفلو يقاوق ّلكقِّو هقو,ومثقحقيفّٕ ومدق
مديفقوٓقزيفل.ق

ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
قق
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أرييل شارون
السكْتة الدماغية
ّ
قِ
يفلحجمجقنـق
,ؾكقغعيفرقد,قاقّكؾؼفمقحعقلُ قنـقا
قعق,ؾكقفملؿقيفلععيف ق ّ
يفلحجومجقٓق جولقلؾـوقمقريفموةقوٓق
قحػ ق ُػتحتقلفمقّنقيفحقيفل ؿمّقو مرق ّ
قحوعقلق َخوعقد وم َغقّر قووؾقيومرون ق ح ّؾوتقنووفق
ٍق
لؾعيفموةقحو ق ..قّ ومنتقد,ووق ُا
حؽتةقحؾ تْفقز عاقيفلعم قةقوّ
ْق

ق تؿـّكقيفلؿقرقوٓق جله.ق

قوّر قوؾقيوومرونق ووققررووقسقوزريفّقيفلؽقوومنقيفلصووفققينقيفلحوومديق,نووع ق
فجوعقيفلػؾ وطقـققـق وـقّريفيوقفؿق
ا ّ,ؿق,صمنمرقيفلفمامكومهقحق,وممق1948مق ّ
جوعفقيفلؿخ ّقؿوومرق
و وت قلفوؿقنوومحقيفلنوتمرق,ؾووكق صوعيف,قف قويفاتومحقغو ّ اق َق
قثوؿقخ ّطوطقوك ّػو قوّيوعفق,ؾوكق
ّ
وحقىقيفل قوقرقنومٕرضقو ُلؼو قنمل ؾولوزر ّ
وتحؼقلؼ و ق
نحووةق وومنعيفقويووماق قحقاـووقحقل ـوومنق,ووممق1982مقمتووكقيفحو ّ
يفلج ّ يفرق,ـقاليفرا.ق ,واق,ؾكقانققلهقلجليفرقيفلػصوؾقيفلعـصوعيقيفلو يق و ّ ق
ّو ملقيفلج لقيفلػؾ طقـلقوّيمفقضلكق عمكمافق عمكماقال لا قو َا ـقفقل قمحةق
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زرعقيفلؿ لقويفلؿ لق ـقيفلؿ تقكـمرقحقيفلؼلسقويفلضػةقوغقع مق وـقيفلؿولنق
ْ
ويفل ْقؾليفرقيفلػؾ طقـقة.ق
ولؽقكوووووفقنووووول ـًمق(قّ115جوووووؿ)قو و ّ
وووولخـًمقولؾؽحوووووقلق تعمك ًقوووووم ق
ووؽعيقويفراػوومعقيووغطقيفلوولمقويفيووطعيفحقيفلوول قن:ق
ضوو ً قق,ووـقض وومنتفقنمل ّق
خوووعق وووع عمقل وووؽتةقد مغقوووةقكماؿوووةق,وووـقيفك وووليفدقّمووولقيفلنوووعيف قـق
ؼووولق ّ
ووماعاق وووـققؾ وووفقيفلؿثؼوووقح قوذلوووؽقحق,وووممق2995م ق
يفلل مغقوووةقنجؾطوووةق فو ِق
ثووؿق,مود ْاووفقحووؽتةٌقّخووعىقحقيفلعووممقيفلتوومللقن وو قيفكػجوومرقيووع مينقّغووع ق
ّ
جوولق قفوومقيفٕدو ووةقكػعوومقولووؿق ُا ِ
د مغووفقحقنحووعق ووـقيفلوول مّ قلووؿق ُا ِ
وومرق عفوومق
يفلجعيفمووةقّ ُّؾفووم ق وولخؾقحقغق قنووةق,ؿقؼووة قّحووؾؿتْفقضلووكقمملووةقنققلقاقووةق
يفقتصووعرقمقماووفق,ؾووكقق ْؾوو ق وول ّ قحق
ّيوو فق وومقاؽووقنقنملحملووةقيفلـ ماقووة قضذق
َ
خجوووؾقوك َػوووسق غووولوقو وووعوحق,ؾوووكق,جوووؾ قونؼووولق ع نؾؼووومقنوووقـقيفلحقوووماق
ّ
يفقوّووولنقيفٕرضقاع ضووووفقويفل ووووؿمّق
ويفلؿوووقرقكقؾووووةقثؿمكقوووةقّ,ووووقيفم قونوووول
اؾػظووفقواؿؼتووف قق ووؾقّنق َ ووتل,قفق َ ووـقٓق غػووؾقوٓق ـوومم قو َ ؿ ُثووؾقنووقـق ووليق
ووملقذراقحقيفٕرضقوٓقحقيفل وووؿمّ قوذلوووؽقحقّويفروووؾق,وووممق
ّق
َ وووـقٓق َ ظؾوووؿق ثؼو
وولوقلوووفقو وووققريفقووولقحق عيفيوووفق
ووعق,ؾوووكق ـووو لق,و ّ
قدرقّ,عيفنووولق و ّ
2914م..قوو ّ
اخ ق ؼوومل قْوااج لااٗ ال
َ ق
ووع ض ق
ووللق,ـووفقنعووضقّ ؾووف ق ؼووملقيف قِاآ هىااج صقا ّ
أسىع

ِثخج ْال ٌٓثفج؟!
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ويفل ووؽتةقيفلل مغقووةق وولقيفيووطعيفحق ػوومائقحقيفلقفوومرػقيفلعصوو ّقة ق
تؿعقّٕثعق ـقّرنعقو,نع ـقحوم,ة قو وـجؿق,وـق نوؽ رقحقاول ّ ؼقيفلولمق
ضلووكقيفلوول مغ قض ّ وومقنمك وليفدقّموولقيفلن وعيف قـقو ووققيفٕغؾ و قو ؿث وؾق%87ق ووـق
يفلحمٓر قّوقنتؿ ّق قّمول مقومولوثقك وػق ضوغطق,ؾوكقيفلؿعيفّو قيفلح ّ وقةق
ويفلحعّقةق قتؾػفمقو ُ عقؼقوفقػ َقتفوم قواتق ّقوػقيفٕ,وعيفضق,ؾوكق ؽومنقيفإل ومنةق
ومجؿفم ق تتقزّ عققنقـقيفلصوليفعقويفلؼولّقويفلولويفرقو,ولمقيفٓاو يفنقويفيوطعيفحق
يفلق,ل قضيم ةقضلكقّ,وعيفضقم ّ وقةقاتول ّقثعق قفومقيفلحوقيفسقيفلخؿوس قّوقمعّقوةق
ُاصمحق قفمقيفٕ,ضمّقنملق ـقّوقيفلنؾؾ ق ؽؿمقاتق ّقػقيفلحقماقو ُاصمحقنملنوؾؾق
يفلؽفعنمّقو,ؿقيفلظ م ق ّ
ننقيفلجقيفرحق ُا َن ّؾقضذيفقيفكؼطعق,ـفمقيفلتقومرق
ضنقيفكؼطعقاقمرق
ّ
يفلعص لقيفلصمدرق ـقيفلل مغ.ق
ق ّ
ةقٓقاتحؿؾقيو ّ قيفلول مّقحوقىقدقومرؼق
وٕنقخ مقيفلل مغقخ مق َ َقؾؽ ّق
ّ
علوديفر قوضذيفقاؾ َػتقٓقاتجلّ دق لىقيفلول ع:ق ّ
وننقيفلولوراقيفلل ق وةقيفلل مغقوةق
اتل ّ ؼق ,قّرنعةقيعيف قـقّحمحقة قيفثـمنق ـفومقحو ماقمنقّ م قومنق غو ّ منقكصوػلق
يفلؽعاقيفلؿخ ّقوةقيفلتولقانوؽقؾقكحوققث ثوةقّرنومعقمجوؿقيفلول مغ قويفثـومنق ؼمر ومنق
خؾػقمنق َ عقٓنقا ,مقلؾل مغقاحتؾفقيفلؿعيفّ قيفلحقق ةق ثوؾقيفلتوـ ّقػسقويفلـو ض ق
و خققخمق حػظقاقيفزنقيفلج وؿقو ـ ّ وؼقمعّتوف قو ؾتؼولق و يفقيفلعنوم,لقديفخوؾق
يفلل مغقلقؽققنقي ؽةقي فقديفرع ةقاحم ظق,ؾكقال ّقؼق رؿقلؾلمقحقمملةقيفك ليفدق
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ّموول ؿ قخم و ّ
ووةقّنقيفٕو,قوووةقيفلل ق وووةقهتووعمقّمل ووولن قو ُاصووومحقنملفنميوووةق
ّملعظمم.ق
وض ؿمكمق ـق ـظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقةقنؿلىقخطقراق هقيفل ؽتمرقيفلتلق
ؼلقخصصتق ق مق,ملؿقومق
ُاعلّققيفلؼماؾقيفلثملثقنعلقّ عيفضقيفلؼؾ قويفل عكمن:ق
ّ
ـقّّتقنعقّؾق,مم قلع عقيفلق,لقيفلصوحلقنمٕحو محق
ّق
قيف ؼقيفلتمحعقويفلعنع ـق
وكووع قيفلققم ووة ق ,و قيفلرتّق و ق,ؾووكق,قيف ووؾقيفلخطووقراقيفلؿتؿثؾووةقحقيفلتوولخقـق
ويفل ليفكووةقويفكع وليفمقيفلع ميووةقويفلؿخوولريفرقوم ووقحق ـووعقيفلحؿووؾ ق ض و ق,ووـق
يفراػمعقيغطقيفللمقويفيطعيفحقيفلل قنقويفل ؽعيقوّ وعيفضقيفلؼؾو قويفٕكقؿقومق
يفلؿـجؾقووةق( )%8ق ووعقيفإليوومراقضلووكقدورقيفلقريفثووةقيفلتوولقا ووفؿقحقز وومداق ع ووةق
يفإل منةقحقمملقواقدقامر خق,مرؾلقلؾ ؽتمر قودورقيفلعؿعقويفلجـس:قمقثق
اؽثعقيفإل منةقحقيفلعاملق,ـقيفلـ ومّقوحقيفل وقدق,وـقيفل ِوقض قواوعا طقيفرا مكومق
ّ
ععيووقـق
وقمظقّنق%29-19ق ووـقيفلؿ وـّقـق نق
وثقؼوومقنملتؼوولّ مقحقيفلعؿووع:قمتووكقلو
ل

منة.قق
وحقّولووكقخط وقيفرقيفلتنووخقص ق ووـقيفلضووعوراقنؿؽوومنقاحل وولقكووقعق

يفل ؽتةقيفلل مغقة قض ّ مق(ضقػمر ة)قكماؿةق,ـقيفك ليفدقيفلنعيف قـ قّوق(ك قة)قكماجةق
ّ
جوعقوريفّهقنوملغقيفلضوعرقّثـومّقيفلعو ج قو ومق
,ـقيفكػجمر
م:قٕنقيفلخؾطقنقـفؿمق ّ
ػقلقّمل ؿمق مذيق َ
يفٔخعقنملؼطع قوحقح قؾقذلوؽق ؾجولقيفٕك ومّقدونقضنطومّق
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ضلكقاصق عقيفلل مغقنمٕيعةقيفلؿؼطعقة قّوقضلكقيفلػحصقنوملعكقـقيفلؿغـمكق ول ق
ويفل يق عتؿلق,ؾوكقيفلؿجوملقيفلؿغـمكق ولق قجـ ـومق خومكعقيفحوتخليفمقيفٕيوعةق
يفل ووقـقة ق ضو ق,ووـققلراووفق,ؾووكقا و وولكمقنتػم ووقؾقّد ّ قور ووةقّ ضووؾ..قوٓق
ّ
يفلتؼققؿقضٓقن حثقمملةقيفلؼؾ قويفٕو,قةقيفلل ق ةقيفلل مغقةق ,قاخطقطق
ؽتؿؾق
يفلؼؾوو قيفلؽفعنوومرل قوّيوو ّقعةقيفلصوولرقيفل ّ ووقـ ّقة قو حووصقيفلؼؾوو قويفلنووعيف قـق
نملؿقامرق ق قيفلصقاقة ق عقضاعيفّقنعضقيفلػحقصقلؾلم.ق
و ُ عيف َ,ووكقحق ووقعاقيفلعوو ج قيف,ت وومرقيفلققووتق,ووم قممحووؿم:ق ُقـ َؼووؾق
يفلؿتخصصوةقحق,و جق
يفلؿوع ضق,ؾوكقاـومحقيفل وع,ةقضلووكقضمولىقيفلقموليفرق
ّ
يفل ؽتمرقيفلل مغقوة قإل,طومّقيفٕدو وةقيفلؿ وةقلؾجؾطومرقحقمومٓرقيفل وؽتةق
يفإلقػمر ووة قض ْذقا و ديفدق ووعصقيفلـجوومحقمووملقض,طمرفوومقخ و لقيفل ووم,مرقيفلث ثووةق
يفٕولك قّؿمق ُ عولّققيفٕحو ـقدويفّقرخقصومقو ّعومٓقحقاؼؾقوؾقل واوةقيفلصوػمر ق
يفلل ق ووة:ق قعؿووؾق,ؾووكق َاػوومديقيفلجؾطوومرقيفلؼمد ووة قواح ووقـقويووعقيفلجؾطووةق
يفلؼمرؿةقنملػعؾ.قق
ّ ّ مقحقممٓرقيفل ؽتمرقيفلـ قة ق قؿؽـقضخضمعقيفلؿوع ضقلؾجعيفموة ق
حق حمولووةقإل ؼوومفقيفلـ ووػ قويفلحوولّ ق ووـقيفلؿضووم,ػمرقيفلتوولققوولقاووـجؿق,ووـق
يفل ؽتمرقنقافق,مم:ق ثؾقيفإل,مقةقيفلح ّ قةقويفلحعّقة قّوقيفلػؽع ةقويفل وؾقّقة ق
ّ
ووقمظقّنقيفل وووؽتةق
ضووو ق,وووـقيفّٓتألووومحق()%49قويفلصوووععقويفلخوووعف:قض ْذق ُلو
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يفلل مغقةق لقيفل و

وـقيفلؿتؼولّ م ّ
قوّنق%5ق وـقمومٓرق
ق ّق
يفٕولقلؾصوععقحقيفل ّ

يفل ووؽتمرقيفلل مغقووةقاخؾووػقوريفّ وومقنوومريفق ووع,قةقكماؿووةق,ووـقاؾووػقيفلخ وومق
ّ
وقمظقّنقيفل وؽتمرقيفلل مغقوةق ولق
ويفخت لقيفللوراقيفلؽفعنقةقيفلل مغقوة قّؿومق ُل
يفٕولقحقيفلعجووو قيفلج وووليقلؾؿ وووـّقـ قويفلؿووو ّقتفؿقيفلثووومينقحقمووولوثق
يفلؿوو ّقتفؿق ّ
يفلؿتؽعراق ـفم.قق
يفلخعفقنعلقّل م ؿع قخم ةق
ّ
و,ؾكقيقّقاؾؽقيفلؿضم,ػمرقيفلؿتق نققعقمولوثفمقنـ و ةقلق وتققؾقؾوة ق
ل قدورقيفلتل قؾقيفلط لقويفلـػ لقويفٓاتؿم,لق,ؾكق لقيفلؿعملجقـقيفلػق مرققـق
يفلقفقػ ّققـ.ق
ِق
و
ويفلقيفقو ّ
وعقّنقيفل ووؽتمرقيفلل مغقووةقيوومرعةقضلووكقموولّ ق َ صووع ق عووفقاخ ّقووؾق
,مرؾووةقلووؿق ُقصو فمقيفل ووفؿقويفل ووفؿ ْقـ ق عوومرؾتلقيفلتوولقٓق ُاعوولّ قيفحووتثـمّقحقذلووؽ:ق
ق,ؿولقواولّ قن وؽتةقك قوةق مرقومق,ؾوكقّثع ومقيفلحقوماقحقغضوقنقّ وممق
ُّ ق
ّ
ق رؾ قّ ّ مقالّ ي-رمؿفقورمؿفؿومقيفو-ق ؼولق وم َحتقد َ
مغوفقكقنو ٌقةقضقػمر وةق
ّ
ـفومقحقّقوؾق وـقّرنوعقو,نوع ـق
,منعا قثؼؾق قفمقل م ُكفقوو ـقذريف ُ,ف قو َاعومىفق
حووم,ة قثووؿقاؾتفوومقحووؽتةقضقػمر ووةقّكؽووكقوّيوولّق قاعّ ْتووفقكووع قيفلػ وعيفشقلعوولّ اق
حـقيفر قق ؾقّنق طؾ فقيفل مر قحق,ؾقمرف.قق
ولع ّؾـمقك ّعق ومرسقيفلول,قاقو ؼقوفقيفلؿـومفعيفرقوّحولقاـوقحقض ع ؼقومق
يقّلؿتقنفقحوؽتةقد مغقوةقنعولق,قداوفق وـقرمؾوةقد,ق وةق
(ّمؿلقد ليفر):قيفل
ّ
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اوومحق قفوومقيفلؼوومراقيفٕح ورتيفلقةق,ووممق1996م قوّقووػقّكووفقٓزمقيفلػ وعيفشقا ووعق
رقروموفقضلوكقّ,ؾوكق
حـقيفرق خمكو ق َ وـقمقلوفقنحعّوةق,قـ ْقوف قمتوكق وعلَ
ُ
ذّعرقيفإلمصومّيفرق
ّ ,ؾققـقحقيفعقرا قيفلؿ مردق ـق,ممق2995م.قوحق يفق َ
ّ
مغقّؾق,ومم ق ـفومقد ومغق
ّق
يفلعملؿقةقّنقيفل ؽتةقيفلل مغقةقاػجعقكحقق15ق ؾققنقد
يفعقلؾصح ةقيفلعملؿقة قو وققيفلط قو قيفلؽوقريقيفلجـوقنلقلولقاقكوغق
ّق
قرّسقر
ٍق
ّّ
وود ق ل عق ـ ّقظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقة قويفل يق مال ْافقحؽت ٌقةقد مغقةق مر قيفلحقماق
,ؾكقّثع ومقحوع عمقحق,وممق2996م قومع تْوفق وـقضّؿوملقحوـقيفافقيفلخؿوسقحق
وٓ ةقيفلؿـ ّقظؿةقيفلتلقاع ّّحفمق,ممق2993م.ق
قق
ق
ق
ق
ق
ق
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محمود درويش
تمدد الشريان األورطي
ُّ
ّ
ّ
يفلؼوقلقّنقيفلنوع منقيفٕوركولقّوقيفٕهبوعق وقق
نؽؾقثؼةقوّر ح ّقة ق ؿؽــمق
اعقيفلـقؾقيفل يق جوعيقحقّنوليفكـم ق رتاوقيق ـوفقاؿقوعقيفٕ,ضومّقو َاـ وتق,ؾوكق
يفلؿحؿؾقنملغ يفّقويفٕوّ جقـق ـق
يفلـؼلق
يفللمق ّ ق
يمكأل ْقفقز قرقيفلحقما:قض ْذق غعفق َق
ن
ّ
عقنفقضلكقّؾقيفلخ مق ـقّدكم مقضلكقّقصم م قوذلؽق,و قّا يفروفق
يفلؼؾ قو م
يفٕرنعةقيفلؿععو ة:قو لقيفلج ّقيفٕولقيفلصم,لقيفلؿـ قثِ
ؼقلتوقهق ِوـقنطو ْقـقيفلؼؾو ق
ّ
يفٕ ع قو ؾوغقكقلوفقكحوققخؿ وةقحوـتقؿرتيفر قواـ وعق ـوفقيفلنوعيف قـقيفلتماقوةق
يفلؿـحـ ِلقحقّ,ؾوكق ـطؼوةقيفلصولر قويفلو يق
ق
ثؿقيفلؼقسق
يفلؿغ ةقلعضؾةقيفلؼؾ .ق ّ
اخوعجق ـووفقيفلنوعيف قـقيفلؿغ ووةقلؾول مغقويفلووعّسقويفلعـووؼقويفٕكوعيففقيفلعؾق ووة.ق
يفلـوومزل قيفلوو يق ُقطعووؿقو َق ووؼلقيفلعؿووقدقيفلػؼووعيقونعووضق
ويفلجوو ّقيفلصوولريق ِق
حتق مرقيفلؼػصقيفلصولري.قّ ّ ومقاو هقيفلعيفنوعقويفلو يق ؾوغقكقلوفق13قحوؿ:ق
قواتػووععق ـووفقي وعيف قـق,ل وولاقاووعويقيفلؽ وولقويفلؿعوولاق
ّق
قنووؼق ـطؼووةقيفلوو طـ
ّ
ويفٕ عمّقويفلؽؾكقوغقع مق ـقّ,ضمّقيفل طـ.قق
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وّؿوومق ـؼ ووؿقاووعقيفلـقووؾق(ّ6853ووؿ)قق ووؾق ص و ّفقحقيفل حووعقيفٕنووقضق
يفلؿتقحووطقضلووكق ع َ,وولقد قوومطقحقيفلنووع قوريووقلقحقيفلغووعح:ق و ّ
وننقيفلؿجووعىق
يفل مكـلقلؾنوع منقيفٕوركولق ـؼ وؿق,ـولق ـطؼوةقيفل ُ ّوعاقوق ملوةقيفلػؼوعاقيفلؼطـقوةق
يفلعيفنعووة قضلووكق ووعْ ,قـقّ قووع ْ ـ ق وولخ نقيفلحووقضق ِ وـق,ؾووكقامك ْقووفقيفٕ ؿووـق
يفلؿق ووقعقضلووكقيفلػخو ْ ـقويفل وومق ْقـقويفلؼوول ْقـ قل ُقغو ّق مق
ويفٕ ووع قثو ّق
وؿق قيف و نق َ
ـطؼةقيفلحقضقويفٕكعيففقيفل ػؾ ّقة.ق
ّ
يفرق
وٕنقحووو ةقيفلجووولريفنق ِوووـقاؿوووممقيفل ـقووومن:ق ؼووولقم ووومقيفوقاووول َق
يفلنووووع منقيفٕوركوووولقنط ؼوووومرقث ثووووة:قضمووووليف مقرققؼووووةقديفخؾ ّقووووة قوثمكقووووةق
منق
,ضوووؾ ّقةقوحوووطك قوثملثوووةقخمرا ّقوووةقلقػ ّقوووةق عكوووة:قو وووقق ووومق عطووولقيفلنوووع َق
تمكووووةقو عوكووووةقاوووول,قؿق ؽمكتووووفقيفلعظقؿووووة قواـمحوووو قوفقػتووووفقيفلحقق ّ ووووة ق
تحؿووووؾقيووووغطمقد ق وووومقنليفخؾووووفق صووووؾقضلووووك 149ووووؿقزر ووووؼقحقمووووملق
وا ّ
يفكؼ وومضقيفلؼؾ و قوم وقيفللق 99ووؿقزر ووؼق,ـوولقيفٓك وومط.قو ِ وـقنووقـقيوو ؽةق
َ فقلوووةقلألو,قوووةقيفلل ق وووة ق ؾوووغقكقلفووومقموووقيفللقّ199999وووؿ قواوووقيفزيق
وعاقـقوكصووػقاؼع ووم قاقاوولقّو,قووةق ؼو ّوؾق ُققطع وومق
حووقطقيفلؽووعاقيفٕريووقةق و ّق
َ
(اصووغقعقيووعع)قد ق ووة قنقـؿوومق
ووؿقفمقيووعقعيفرق
,ووـق ُققطووعقيووععاقيفلووعّسقوك ّ
تؿتّووعقيفلنووع منقيفٕوركوولقنلوحووعق ُققطوووعقنقـفووم ق ق ؾووغقمووقيفللق1.5حوووؿقحق
يفلـ مّقومقيفللق2حؿقحقيفلعامل.ق

144

و حولثقيفلتؿوولّ دقيفلنوع مينقيفٕوركوولق,ـوول مق َ ضوعػقيفلجوليفرق قـو عجق
ثؿق ّت عقيفلؼطعقمتكق َقلقن ُ
فقخعكقمقضكػمّقيفلحع ؼ:قوذلؽقٕحو محق
ّمل ملقن ق ّ
وريفثقووةقاحؽؿفوومقيفلجقـوومرقويفلؽعو قحووق مر قّوقاو ّوعيفّقيفلتوولخقـقواص و ّؾ ق
يفلن وعيف قـقويفراػوومعقيووغطقيفلوولمقويفخووت لقيفلوول قن قّوقن و

قيفلتفوومحقكووملق

يفلجوولريفنقّؿوومقحقيفل ّ ووعيقويفلعو ماق وول قّوق,ؼوو قض وومنةق,ؿقؼووةقنملصوولرق
ويفل طـقّؿمقحقمقيفدثقيفل قمريفرقويفل ؼقطق ـقيفٓراػم,مر:قو,ـل مق صو ق
كق(ّمقيفللم) قنؿثمنةقنعّمنق,ؾكقويؽقيفلثوقريفنقّوققـ ؾوةق
يفقيفلتؿلّ دقيفل يق ُ نقؿ
ّ
قققاةققمنؾةقل كػجمر قضذق تؿ ّق قيفلجليفرقو ـػجعقيفل ملقنقواغع قيفٕمنومّقحق
ك ووػقديفخؾوولقواحو ّوؾقنمل وولنق ماعووةق ؿقتووة قّتؾووؽقيفلتوولقّمكووتقاحوولثق ووعق
وؽمنقو ُقاخؾووػق
قضوومنقيفلـقووؾق ُقتتؾووػقيفلؿحم ووقؾقو ُا ول ّ عقيفل قووقرقو ُقانو ّوعدقيفل و ّق
يفلضحم م قوذلؽقق ؾقنـمّقيفل لّققيفلعمللقحق,ممق1971م.ق
قوانوووقعقيفإلمصوووومّيفرقضلوووكقيفكتنوووومرقيفإل وووومنةقنوووقـقيفلعاووووملق,ووووـق
وووـق,وووـقيفلصوووغمرقويفلنووو مح ق
يفلـ ووومّقنـ ووو ةق1 19قاؼع وووم قوحقّ ووومرقيفل ّق
يفلؿؾقكووووة قوحقيفلجوووو ّق
ونووووقـقيفٕاـوووومسقيفل قضوووومّقّّثووووعق ووووـقيفٕاـوووومسق ّق
يفل مكـلق,ـقنؼقةقيفٕا يفّ.ق
ّ
عقّنقيفلؿصمحققلقٓق نوؽقق وـقّ ّ وةقّ,وعيفضقوٓقق ُ ؽتنوػقيفلتؿولّ ُقدق
و
ة:قضٓ ّ
ّ
قّنقّلؿقيفل طـقويفلظفعقويفردقحقمملةقاؿلّ دقيفلج ّقيفل ومكـل ق وعق
ضٓق صمد
ّق
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ضم مسقنمٓ ت ّقو قؾقضلكقيفلغثقمنقويفلؼلّ قورنؿمقيععقيفلؿع ُضقنـ ضقغقعق
قنلنققؾ فققلق جعقيفلصلرقو ّوعقضلوكقيفلو طـ ق
مس ّق
ك قعلقحقيفل
طـقوخملجفقضم ٌ
َ
ّوقيفيتؽكق ـقيفلخلرقويفلتـؿقؾقحقيفٕكعيففقكتقجةقيغطقيفلج ّقيفلؿتؿلدق,ؾوكق
يفٕ,صمح قنقـؿمق ؿؽـقلؾتؿلّ دقحقيفلج ّقيفلصلريقّنق ت ن قحقّلوؿقيفلصولر ق
وومرعقيووعنمرق
قّوقنحووةقيفلصووقر قّوق َا ُق
ّوق ووعقنةقيفل ؾووع قّوقيووقؼقيفلووـ َػس
ّ
يفلؼؾ

قّوقيفلصليفعقويفلولويفر.قو,ومداق ومق ؾجولقيفٕك ومّقضلوكقيفلػحوصقنمٕيوعةق

يفل ووقـقةقويفلؿقاوومرق ووق قيفلصووقاقة قّوقضاووعيفّقيفٕيووعةقيفلؿؼطعقووةقويفلووعكقـق
يفلؿغـمكق ل قّوقاصوق عقيفلنوعيف قـ قنغوعضقيفلحصوقلق,ؾوكق وقراقاػصوقؾقةق
اقيق ق ؽومنقيفلتؿولّقدقومجؿوف قوذلوؽقق وؾقيفلنوعوعقحقرحوؿقخ ّطوةق ,اقوةق
ع ةقٓقاتؿميكق عقحفقلةقيفلتنخقص.ق
ورغؿقخطقراقيفلجعيفمةقحق ثؾق يفقيفلؿجوعىقيفلحقوقي ّ
قضٓقّاومقا ؼوكق
يفلخقمرقيفلقمقول قخم ّ وةق,ـول مق ولّقيفلؿوع ضقحقيفلنوؽقى قو تضوم,ػققطوعق
يفلنع منق قصؾقضلكقخؿ ةقحـتقؿرتيفر قّوق تؼلّقمقيفلتؿولّ دقنوقاقعاقحوع عةقمتوكق
ل ُقص ققمحقققحقـقّوقّدككق ـقيفٓكػجمر.قو قفمق مدرقيفٕك مّقنقيعقّك وقحق
ـم,لق عنق تعقلقيفل ع منقيفلط قعلقلؾلمق,ـلق ,قرهق ـطؼةقيفلتؿلّ د قو وؾق
يفلضغطقيفلقيفقعق,ؾكقيفلجوليفرقيفلؿفورت قلؾنوع من.قوحقنعوضقيفلحومٓرق ؿؽوـق
ويووعق وو يفقيفٕك ووقحق,وو قق ووطعاقخمراقووةقودونقيفلحماووةقضلووكقيفلتخوول عق
ويفلجعيفمة.ق
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وّوومنق حؿووقدقدرو ووشق(2998-1941م)قيفلؿؾ نؼ و قننووم,عقيفلجووعحق
وذر ةق عقلق,ؾقفمقحق
يفلػؾ طقـل قويفل يق,مشقو ّقمقلؼصمرلهق علن مقّوٓديفقلفق ّ
يفٕولق ـقيفلنع منقيفٕوركلقنـمّق,ؾكقاومر خق
خؾقده:ققلق ُّ ق قنتؿلّ دقيفلج ّق ّق
,مرؾلقح ؼفق قفقّخقيفهقنملؿعضقذيفاف قونعلقّنقو وؾق ُققطوعقيفلنوع منقضلوكقحوتةق
حـتقؿرتيفرقوّ

قيفلخطعقّقوعحقضلقوفق وـقيوعيفدقكعؾ ْقوف ققطوعقاوع ّددهقومو مق

ثؿقحم عقضلوكق ل ـوةق ققحوتـقنقٓ وةقاؽ ومسقيفٕ ع ؽقوة ق
مؼمر فقو َقّنعّقذ ّقتف ق ّ
يفلؿتخصووصقحقاعيفموومرقيفلؼؾ و قويفٕو,قووةق
مقووثقيفلؿعّ و قيفلط وولقيفلعووملؿلق
ّ
يفلل ق ة.قق
ّ
يفلجع ّ
يفحقننوعهقنـ و ةقكجومحٍققلؾعؿؾقوةقا ؾوغقكحوقق %95قنقـؿومق
ورغؿقّنق ّ
ك ةقملوثقيفلنؾؾقكتقجةق عيفرقنعضقيفلجؾطمرقضلوكقّمولقيفلنوعيف قـقيفلػع,قوةق
ماقاعيفّقيفلعؿؾقةقٓقا ولق,وـق:%1ق ّضٓق
ٓقا لق,ـق %3قويفمتؿملقةقملوثقيفلق
ّ
ّ
يفلؿقرقيفلطو ّ ق ق ؾوؿق َقغومدرقيفلعاوؾقاؽ ومسق
ُق
يفلحلْ س قو مق
ّنقيفلؼلَ رقخملػق َ
ّ
وّولنق
ؼوعهقيفٕخقوعقن ؾولهقيفٕثقوعقويفٕحوقعق ؾ وطقـ ق
َق
ّضٓ
قحقامنقرقمؿؾفقضلوكق ّ
يؿـفقحقضملىققصومرلهققومر
يفلؿقرققلقل ّقكقكؾ مقلفق ّ
خااجيػ ث ي

ثٌضٌِ،اٗ
ق"أّّ٘اج ثلىآس
ْ

ثٌضٌِ،ااٗ شااٗ داااد ي٘غىااج أ ٌُّااٗ فااد٘غج عااجدِث وااع وااج صذقّاإ وااً
..
ْ

147

فٙجصٗ" .و ل قيفلجؾقوؾقيفلعظوقؿقض ْذق ؼوقلقحقّتمنوفقيفلع و ق"ْواج صاديٖ ٌذاس

صىٓس"(.)1ق

دؤٖ أي
ّ

ق ُ و ّعقّنقدرو ووشققوولقّاووعىق,ؿؾق َتوولققؾ و ق ػتووقحقنػعك وومق,ووم لق
ـقّلؿتمقنف قويفيو ُطعقنؿقاو قذلوؽق
 1984ق1998مقلؾتعمحق ـقّز ت ْقـققؾ ّقت ْق ّ
ضلكقيفلتق ّقػق,ـقيفلتلخقـقويفإلقو لق وـقيوعحقيفلؼفوقاقويفٓقتصومدقحقيفل وػع ق
ولؽـفقوننفمداقيفلـ ّؼمدقيفلؿتمنعقـق,ـقّ َث قلؿ قعافقيفلنعع ّ ة ققلقوثو قوث ومرق
ضنليفّ ,قةقنعلق عورهقنلز ومرقيفلؿوعضقيفلخطقوعقويفلجعيفمومرقيفللققؼوة قو وقق ومق
ّّعكمقنملػقؾ قفقيفٕلؿمينقكقتنةقمقـقيف ّاخ ق ـقّ عيفيفقيفلؿ ـةقحو ّؾؿمق,وعجق
وـقثوؿقنـومّق ـفجوفق
,ؾقفقّٓتنمفقذيفافقويفلق ْ,لقنحؼومرؼقيفلحقوماق وـقمقلوفقو
ّ
يفلػؾ ػل.ق
ق
ق
ق
ق
ق
(ٌ )1مّبْ ٖٗ
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عبد الرحمن السميط
المالريا

يووؿـقّ ووقيفلق,ل وولاقمػؾووتقهبوومقرمؾتووفقيفلل,ق ووةقحقرنووقعقيفلؼوومراق
يفل ووؿعيفّ قذّووعقيفلط ق و ُ قيفلليف,قووةق ,وولقيفلووعمؿـقيفل ووؿقط قويفلؿؾ نؼ و قنخوومدمق
قمقنملحؿكقيفلتلق ُاػ ن عقنليف ةق,ؾكقّامقيفلؿ ر ومقكظوعيفق
ض ع ؼقم:قّكفق عضقذيفرق
ّ
ٓكتنمر مقحقاؾؽقيفل ؼعةقيفلؿـؽقنةقحقمحوقمقويفقتصومد مقوثؼم قومقو وحقم قو وعق
ّ
نحمحتفقيفلط قة-قّمنق تح ّ
ّنقيفلعاؾقّ -
يفلؿل ِ
يفو ةقلؾؿ ر م ّ
مقلؿـق ؿقّولكقهبومقنوقـق ؼوعيفّقيفلؿـطؼوة ق
قضٓقّكّفق ثعقيف ّدخمر َ
قلو لؽقو حؿوؾقحقاق وفقيفٕقوعيفصق

يفلحؿكقنل مغفقملّ قيفلف من قونعول مق ُ وععق
ولؽـّفقيفي ُطعقلتـمولفمقنعل مقلع تق ّ
عيف ؼقهقٓحتألجمرقكومرعاقاـؼؾوفق,ؾوكق,جوؾقضلوكق تنوػكقم و ؿمقكصو قنوفق
مولقيفلصحةقوّ ُقع م.قق
ُ
ؿقطقويػلق ـقض ومنتفقنملؿ ر ومقٕرنوعق
وحقيفلققتقيفل يقكجمق قفقيفل
عيفر قو,ؿعقكحوققحو عةق,ؼوقدقق وؾقّنقاػوقضقروموفقحق,وممق2913م:ق ّ
وننق
ن
يقاـؽ و قخطووكقحووؾػفق ُؾؼ و قنع وولقيفلووعمؿـق
يفلليف,قووةق وومل قيفلحؿووقديقيفل و
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يفل ؿقطقيفلجل ل ققلق مر قيفلحقوماقحق,وممق2915مق,وـق,ؿوعقدونقيفلخؿ وقـ ق
او ّوعيفّقض وومنتفقنملؿ ر وومقّثـوومّقرمؾووةقد,ق ووةققووممققهبوومقضلووكقدولووةقرويفكوليف قولووؿق
ُ ْج ِل فمقيفلع جقنقـقالريفنقيفلعـم ةقيفلؿع ّّ اقحقيفلعم ؿةقيفل وعقد ةقيفلع ومض..ق
مقالحوػقلوفقز و
و قق
ن

هقوا قو هقو ُ ح وقه قورثومهقيفلنوقخقحوؾؿمنقيفلعوقداق

نؼقلف ق"يفى هللا وِ ً

اجدِ دثعٙاز لاه ٘ىا ّو وِ اً ثلض آثف شاٗ إشِ٘قٙاج ْوماجعدر
ي

ثلضعذجء ْثلىِعٕ ِْدث٘ز ثلقجةًِ٘".

ويفلؿ ر وومقّؾؿووةقٓاقـقووةقاعـوولقيفلفووقيفّقيفلػمحوول قو ُاعوولّ قضموولىقّقوولمق
يفٕحووووؾحةقيفلػتّمّووووةقحقاعحوووومكةقيفٕ ووووعيفضقيفلؿعل ووووة ق تَؽ ُثووووعقحقيفٕاووووقيفّق
يفلؿليفر ووووةق(يفٓحووووتقيفرقة)قويوووو فقيفلؿليفر ووووةقيفلعووووم عاقنووووملحعيفراقويفلعكقنووووةق
وووعدق
ويفٕ طووومر قواوووعا طقنووومل عقضق ت وووتقكـق ـووومكؼقيفلؿ وووتـؼعمرقويفل ِ َ
كقمؿوووكقيفلؿ وووتـؼعمر قو ت ووو ن ق قفووومقكػ ْقوووؾ( )1جفوووعيق ُ عوووعفق
ووؿ
ن
و ُا و ن
ووتصقخؿ وووةٌق ـفووومقنن ووومنةقيفإلك ووومن ق
نووومل ز قد قم قلوووفقّكوووقيفعق,ووولّ اقاخو ّ
وّخطع ووومقكوووقعقيفلػمل وووق مرمقيفلووو يق فوووماؿقيفلؿوووع ضقننعيفحوووةقو ؼووومومق
يفلع جقنضعيفواققو ت

ق قؿمق ُ ّؿكقنملؿ ر مقيفلخ قثة.ق

ّ
يفقعقّنقلؾؿ ر ومقامر خومق,تقوليفق َ ضوعحقحق,ؿوؼقيفلؿميولقنوآفق
ويفلق
ؾتقمضقر مقنقـقحطقرقيفلؽتمنمرقيفلصقـقةقيفلؼل ؿة قوّيومرق
ؼلقحج
يفل ـقـ:ق
ّ
َ

( )1اٌطف ً١وبئٓ ؽ ٟال ثذ ٌٗ ِٓ اٌزطفً عٍ ٝاإلٔغبْ إلوّبي دٚسح ؽ١برٗ.
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ّ
قخوطقيفلو ـق
ضلقفمقّنؼعيفطقحقيفلرتيفثقيفلققكومين قوويف وؾتقحوقع مقيفلحثقوثق,و
ضلكق ق ـمق يف قض ْذقّمصتق ـظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقةقحق,ممق2915مقكحوقق214ق
ؾققنقض منةقحقاؿقعقّكحمّقيفلعملؿ قّغؾ فؿق()%99قحقيفلؼومراقيفل وؿعيفّ قّؿومق
نؾووغق,وولدقيفلق قوومرقكتقجووةقيفلؿووعضقحقيفلعووممقكػ ووفق429999قمملووة قا ّؾفووؿق
()%92قحقض ع ؼقوووم قوّق ّؾفوووؿقحقّقوووملقؿقاـوووقحقيوووع ق حوووقمق()%6قويوووع ق
يفلؿتقحطق(.)%2ق
وا وولّقرمؾووةقيفلؿووعضقنؾلغووةقخ قثووةق ِووـقّكثووكقنعقيووةقيفٕكووق ؾقسق
يفلؿصمنةقنملؿعض قويفلتولق طقو قلفومقيفلغو يفّق,ؾوكقدمقيفإلك ومن ق,ؾوكق,ؽوسق
ُ
يفل ّ َّعقيفلقد عقيفل يق ؼتصعقحقغ يفرفق,ؾوكقرمقوؼقيفٕز ومرقو,صومراقيفلـ ماومر ق
و مقضنق صؾقيفلطػ ْقؾقضلكقيفللمقنعلقيفلؾلغ قمتوكق وم عقضلوكقيفلؽ ولقلق ؾوغقكوقرق
قثؿق عقدقضلكقيفللمقو ػتوؽقنؽع ومرقيفلولمقيفلحؿوعيفّ قو,ـول مقاتوقيفلكق
يفلـضقج ّ
يفلؿعيقةقحقيفلظفقر قو صو قيفلنوخصققومدريفق,ؾوكقكؼوؾقيفلعولوىق
يفٕ,عيفضق َ
ضلكقغقعه:قض ّ مق,ـقكع وؼقلولغقيفل عوقضقيفلجومرع قّوقّثـومّق,ؿؾقومرقكؼوؾقيفلولمق
وزريف,ةقيفٕ,ضمّقو نمرّةقيفإلنعقغقوعقيفلؿع نؼؿوة ق ضو ق,وـقض ؽمكقوةقكؼؾوفق وـق
عملقمرق وقمٍق
يفٕمقيفلحم ؾقضلكقاـقـفمقيفلؼمنعقديفخؾقيفلعمؿ.قو يفق مق ُاح رق ـفق
ُ
ّ
,ملؿلقلؾؿ ر مقونعيف جف قملن درقلفق ـظؿةقيفلصوحةقيفلعملؿقوةق وقمققيفلخوم سق
ّ
ّ
وةقحقموؼقيفلػألومرق ّ
يفلفنوةقويفلقيف ـوةق ثوؾق
وؾقّوؾق,ومم قخم
ويفلعنع ـق ـقضنع
ّ
يفٕكػووملقيفلصوغمرقويفلـ وومّقيفلحقيف ووؾقويفٕيووخمصقذويقيفلؿـم,ووةقيفلؿـخػضووةق
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نم,ت مر ؿقيفّٕثعق,عيةقل

منة قاـ مقضلكقاـ ق عقّولألؽقيفلغعنومّقيفٕغوعيفرق

يفلؼمد قـق ـق ـمكؼق ,ريفّقاخؾقق ـقيفلؿ ر م.ققق
و,وومداق وومق نووؽققيفلؿووع ضقكقنوومرق تتملقووةقو ـتظِؿووةق ووـقيفلتعووع ق
قنحؿوووكقاجووولّقحق,ؼووو قراػوووةقوقنوووعع عاقّمكوووتقوريفّقا وووؿقةق
يفلؿ ووو ق
ّ
يفلعوووعحقلؾؿ ر ووومقنووومل ُ َعديفّ قمتوووكق ووومررق ,وووةق ؿ ّقووو اقحقانوووخقصق
يفلؿوووعضق,ؾوووكقيوووعطقخ قوووعقيفلقنمرقووومرقوّد ووو قيفلنووو محق(ّمؿووولقخملووولق
اق قؼ)قنؼقلف قق
"اٌشعفخ اٌزّ ٟ
رٙض اٌّفش٠ل رىفٔ ْٛبرغفخ عفٓ اإلٔفٍفٔٛضا أ ٚففذِخ عقفج١خ،
ٚاٌشعفخ اٌزّ ٟ
رٙض اٌّفش٠ل ٚاٌففشاػ ٘ف ٟففذ٠ذ ففِ ٟىفبْ ِفب ِفٓ عغفذٖٚ ،اٌشعففخ
اٌزّ ٟ
رٙض اٌّش٠ل ٚاٌفشاػ ٚاٌغشفخ ِ٘ ٟالس٠ب".

وو ّ
مؿوووك-اعوووع )قاظفوووعق
ووعقّنق ووو هقيفٕ,وووعيفضقيفلث ثوووةق(راػوووةّ -
,ؾووووكقيفلؿووووع ضقنعوووولقّ ووووممقضلووووكقّحوووومنقعق( 39-7ق ووووم)ق ووووـقيفّت وووومنفق
وووعرقنصووووػةقدور ووووةقّو ّ
وووة:قضٓ ّ
ّ
قّنقنعووووضق
وووؾق ووووق قـقّوقث ثو
يفلعوووولوى قواتؽو ّ
يفلحووومٓرق ؽؿوووـق قفووومقيفلطػقوووؾقو فجوووعقحقيفلؽ ووولقلػووورتاقكق ؾوووةقق وووؾقّنق
وألـق قووفقيفلؿووع ضق ووـقيفلص وليفعقويفلتع و قويفلؼوولّق
عؾووـق,ووـقواووفقلووفقق ووق ق و ّ
ويفإلحوووفملقو ؼوووليفنقيفلنوووفقةقو ٓمقيفلظفووووعقويفلؿػم وووؾ قوغقوووعه قوذلووووؽق
م

قوكلاقيفلؿعضقو تؽفقنل,ضمّقيفلج ؿقيفلؿختؾػة.ق
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ولتنووخقصقيفلؿووعض ق ؾو مقّخو ق,قـووةق ووـقيفلوولمقو حصووفمق ـم,قوومقّوق
ّ
ومرقّنقيفلعو جق تق ّقوػق
جفع مقلتلّقلقواقدقيفلطػقؾقواحل لقكق,ف:ق,ؾوكقيف,ت
,ؾكقكقعقيفلطػقؾ قوملّ اقيفٕ,وعيفض قومملوةقيفلؿوع ضقيفلعم وة قو ومقضذيفقّمكوتق
يفلؿعّاقيفلؿصومنةق موم قّمقٓ.قونػضوؾقيفل وليفرؾقيفللويفرقوةقيفلؿتمموةق-وّيوفع مق
يفلؽؾووقروّقـقويفلؽقـووقـ-قق ؿؽووـق َاػوومديق ضووم,ػمرققماؾووةقاتؾووػقيفلوول مغ ق
وامديقضلكق نمّؾقيفلتـ ّػسقو نؾق ُ
يفلؽؾوكقوقصوقرقيفلؽ ولقوكؼوصقيفلجؾقّوقزق
َ
يفلطحملقو ُاؿ قف.قق
و ؼعقيفللم قو ُاضخؿق
عقيفٓكت مهقضلوكقنوعوزقحو ٓرق ِ
ؼمو وةقلو عضقيفٕدو وةق,ؾوكقكع ؼوةق
ولرقّذّوك".قو ـومقٓقنولّ ق
"ّ ّؾؿمقيفخرتعقيفلعؾؿم ُّق ْصقلاًقّملث قاومّقلؾقاوقدق ٌ
ّ
يفلنؽعقضلكقحؽمنقّ ع ؽمقيفٕ ؾققـق(يفلفـقدقيفلحؿوع)قيفلو ـقمومزويفق
ـقضزامّق
يفلحؿووك قوّكؼو ويفقنووفق
قصو قيفل و ؼقحقيفحووتخليفمقلحوومّقيووجعاقيفلؽقـوومقلعو جق ّ
يفل واووةقيفلح ووـمّقلؾؽقكووتق(حووقـؽقكم)قم ومّؿقنقووعوق,ووممق1638م قو نفوولويفق
تعؿؾقيفٔنق,ؾكقكطم قيمحع.ق
يفلؿ َ
ن لؽقٓحتخ صقدويفّقيفلؽقـقـق ُ
و ـقكعيفرػقيفلع امرقيفلخعيف قة قذّوعقيفٕحوتمذق حؿولقّوعدق,ؾولقحق
ّّعيفاف ّ
قّنقيف,تؼمديفققل ؿمقحمدقحقحقر ة قنلنق,و جق وع ضقيفلؿ ر ومق ؽؿوـق
حقذ منفق قمقيفل تقضلكقاعقّحقدق ُاؾؼكق قفققومذور ِ
يفرقق ٍ
وؿق,ظوقؿق وـق ل ـوةق
قثؿق غط قكفق قفقح عقغط مرقل ُقنػك.ق
د نؼ ّ
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ؿـحووتقّرنع وةًق ووـق
وقوولقيفمت َػووتقاوومر اقكقنووؾقيفلعملؿقووةقنملؿ ر ووم ق َ
يفلعؾؿوومّقامر هتوومقحقيفلط و ّ قاو ّوعيفّقنحووقثقلفووؿقّزيفمووتقيفل ووتمرق,ووـق و ّ مرق
يفلؿعض قوكجحتقحق فؿقّكوقيفرهقواؼؾوقؿقّفػومرهقوانو

قّاـحتوف:قّولفومق
ّ

حق,ممق1992مقلؾ طمينقروكمللقروس قكظقعقاػ وقعهقلولوراقمقوماقيفلؿوعض ق
وضيوومرافقضلووكقيفكتؼووملقيفلعوولوىق ووـقيفلنووخصقيفلؿصوومحقضلووكقّكثووكقنعقيووةق
يفٕكووق ؾقسقويفلعؽووس قو ووقق وومقك َؼووضق ْع ووةقكؼووؾقيفلؿ ر وومق,ووـقكع ووؼق وقيفّق
مقمقثؿمقوالقيفل عقض قو و يفق
يفلؿ تـؼعمرقيفلػمحل قوّّّلق,ؾكقواقدقيفلؿ ر
ُ
مقو ػفقيم,عقيفلععشقيفل طمينقحقز مكفقنلكفق"أع،ه عىاو اجن داُ ثاٌماجي شاٗ

مقاعيفّقيفّتنوم فقلطػقوؾق
عصاٌِج".قوا عفقيفلػعك لقيمرلقٓ عيفنقحق,ممقّ 1997
يفل ز قد قمق,ممق1889م قو ولقيفلجومر اقيفلتولقنؾغوتق ؾقوقنقدوٓر قواو ّعق
نـصووػفمقإلكنوومّق عّ و قك و ّ قيفلؿـوومكؼقيفلحوومراقحق عفوولقنمحووتقعقنػعك ووم.قثو ّوؿق
ولقاحصوؾتق,ؾوكقكصووػقيفلجومر اقحق,وممق2915م قنعوولق
يفلصوقـقةق ق وققاوققيفلتو
ن
يفّتنم فمق م ّداقيفٔراؿق قـقـقيفلػ ّعملةقحقيفلنػمّق ـقممٓرقيفلؿ ر مقيفلحم ّدا.قق
ّ ّ وومقيفلؿو ّوعاقيفلعيفنعووة:ق ؽمكووتقحق,ووممق1927م قوذ َووتقضلووكقيفلط ق و ق
ـق,ولوقلولودق
يفلحؿكق
يفّقومقلق نق
يفلـؿ مويق قلققسق ماـعقيفل يق,ملجقديف ًّقنل
ّ
ن
ضلكق ل ؼقمؿقؿقو ِـقديفّق ُ ِؼؿقضلكقدويفّق نػل قوذلؽقنعلقيفحتغ لفقكػقوؾق
يفلؿ ر وومقحق,وو جقموومٓرقيفل ْ ووعيقيفلعصوو لقيووؿـق وومق ُ عووعفقنووملع جق
نملح ّؿك.قق
ُ
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ٍ
ؼقـمقيعقغمرؾوةقيفلؿ ر ومق,ؾوكقيومّؾةقغقع ومق وـق
يفقلغقمحقاطعقؿق
وكظع
ّ
يفلؿعل ةقّملجلريقويؾؾقيفٕكػملقويفل وعملقيفلول ؽلقويفلتقتومكقس:ق
يفٕ عيفضق ُ
ّ
يفلؿقنقّاقاـمولقاع,مرقدويفرقوةقوقمرقوة قو ولق
ننق,ؾكقيفلؿ م عقضلكقيفلؿـمكؼق
ُ
يفٕدو ةقكػ فمقيفلؿ تخلَ ةقحقيفلعو جقولؽوـقنجع,ومرق غوم عا قّؿومقق ُ عيف,وكق
يفراليفّق نوسقحومنغةقذيفرقّّؿوممقكق ؾوةق َاحوقلقدونقو وقلقيفل عوقضقضلوكق
تغوومهق ووـقيفلجؾوول قود وومنقيفلجؾوولقنملوول مكمرقيفلطوومرداقلؾ عووقض ق ووعقيفلـووقمق
ّ
يفق,ؾؿـمقّنقيفل عوقضق ـنوطقحق
ديفخؾقكم قحقمرق عم َلجةقنملؿ قليفر قخم ّ ةقضذ
ّ
خعقيفلنوخصق
يفلػرتاق مقنقـقيفلغعوحقويفلنعو
قوّنقللغةقويفملاقاؽػلقلؽلق ّ
ع عقيفلؿعض قق
ّ ّ وومقيفل ووؾطمرقيفلصووحقةق عؾقفوومقويفاوو قيفلؿ وومر,ةقضلووكقردمقيفلوو دق
ّ
قورشقيفلؿـمزلقويفلنقيفرعقوغقع ومق وـقّ ومّـقاقيفلولقيفل عوقضق
ويفلؿ تـؼعمر
ّ
يفلعؾؿقّنقيفإل منةقنملؿ ر ومقهتَو قيفلنوخصق
واؽمثعهقنملؿ قليفرقيفلحنع ة ق عق
ـم,ةقا رقةقاؼ ّؾؾق ِـق عصقيفإل منةقيفلتملقة قواخػػق ـقيلّ هتمقمملقيفلققوقعق
حقيعّفم قنقـؿمق ؿؾؽق عيكق ؼعقيفللمقيفلؿـجؾلقمصمكةقّ قعاقيولقيفلعولوىق
َ
نملؿ ر م.ق
ّ
ّ
صوعق,ؾوكق
حوعق
ومرق ّ
ولنكقضٓقّنق ؾوؾقّا ومدق,منِع وف قويفلغ َ
وّؿمقّنقيفل َ

صووم حةقّم ووةقديف ِ ووقف:ق و ّ
وننقيفلؼوومر َاقيفل ووؿعيفّققوولقّغوولقتقنملؿ ر وومق,ؾووكق

156

زويفر مق ـق ـقفقيفلؿنم قع:قّ ثملقيفلؿؿ ّثؾقيفٕ ع ؽلقاوقرجقّؾوقين قيفلو يق
ّ
ُّ ق قّثـمّقز مرافقلؿل ـةقاقنومقيفل وقديفكقةق,وممق2911م قو َاعومىفقنعولق,نوعاق
ّ
قضنق وعضقيفلؿ ر ومقيفلو يق و ّ ق
ّ وممق وـقيفلعو ج قوّ ,ؾوؼق,ؾوكقذلوؽققومر
ٍ
لقلؿجعدق,نعاقّ ممقحوقألةق
تحق
يفلعل لق ـقيفلق
قمرقحقدولقض ع ؼقة ق ؿؽـقّنق ّ
ّ
ومقاوؿقيفاخومذقيفلعو جقيفلؿـمحو .قوّو لؽقيفلؿغـّقوةق
ؼطقنلٓق وـقيفلؿوقر قضذيفق
ّ
يفل طمكقوةقيووقع ؾقّووقلقيفلتولقذ ووتقا ووتجؿقحقاـ يفكقوم ق عوومدرقاعاووػق ِووـق
يفلح ّؿكقوارت ّك ق ِـقيفلف يفلقنعل مقّ منتفمقلعـةقض ع ؼقمق(يفلؿ ر م).ق ,واق,ؾكق
ُ
نطؾق صعقحقلع ةقيفلنطعكج قو عفق,ضققيفٓاحمدقيفلؿصعيقيفل يقاوع نّسقنعثوةق
يفلػع وووؼقحقيفلووولوراقيفإل ع ؼقوووةقنـقجقع ووومق,وووممق2993م قض ْذقّ وووق مقنملؿ ر وووم ق
ف تْفؿوومقيو ّوعق

ؿووةقولؼقوومقمتػفؿوومقنعوولق,قدهتؿووم ق و يفقرغووؿقاصووع حمرق

يفلحؿوكق
يفلؿ مولقـقنقزيفراق
ن
يفلصوحةقّاومقمصوـتقّ,ضومّقيفل عثوةقاؿقعومقيولق ّ
يفلحؿكقيفلنقّقة ققوقلّ تقلفؿقيفٕقعيفصقيفلقيفققةقلؾؿ ر م قو قق ومق
يفلصػعيفّقو ّ
ّثمرقيفلنؽقدقمقلقض ؿملقنعضفؿقو,لمقاـمولفؿقلألقعيفص.ق
ق
ق
ق
ق
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إليف شافاق
االكتئاب
يفٕنووقض ٌ
ّ
ضذيفقّوومنقيفل ْ
قلووقنق ؾقووؼق
يفاػووؼق,ؾووكقّنق
حنوولق ووـقيفلـوومسققوولق
َ
وننقيفلؾػقووػق ووـفؿققوولقيفاػووؼقّ ضوومق,ؾو ّ
نمل و م ق و ّ
وكقّنقيفلؾووقنقيفٕحووقدق ؾقووؼق
نمّٓتألوومح:ق لك وومّقيفلووـػسق صووػقنقيفلؿ و يفجقيفلؿؽتألِ و قنووملؿ يفجقيفل ووقديفوي ق
و,ؿقوولقيفٕدحقيفلععنوولق(كووفقم ووقـ)قيوو ّفقيفّٓتألوومحقن ألووعق,ؿقؼووةقحووقديفّ ق
واـعيفلقنع طمكقمقيفلنفقعق(وك تقنقانعيؾ)قّكؾؼق,ؾقفقلؼ قيفلؽؾ قيفٕحوقد ق
ويفلؽما ةقيفلرتّقةقضلقػقيوم م قّ ,وعرق,وـقيفّتألومحق ومقنعولقيفلوقٓداقنملحؾقو ق
ّ
منقاقخ)قوي قضنليف,مافقيفلؽألق ةقنملؿوليفدق
قورحممق قلـليفقيفلؿععوفق(
يفٕحقد
ّ
ّ
يفٕحقد..قوّؾق مّٓقل منق ول قو صولرقثؼوةقحقيفّٓتألومح:قٕاوؿقاؿقعومق
 ,ويفق ق قا عهقواؾ قيفقضلكق مرلافقول قيفق ,مّاف.قق
ومحقاو ّ ق,ؿقووؼقا ووؼطقحققعووعهقيفلثؼووةقنووملـػس قوكػو ٌوؼقديف ووسق
ويفّٓتألو
ُ
قوّرضقالنمّقاو نؾق قفومقّيوجمرقيفإلريفداق
خعقحعع
تنعحقكمقةقيفلعوحقضلكق
ٌ
ُ
ّ
يفلفؿةقوز قرقيفلؿتعة قو ققّ ضمقحعيفد ُ ق ,يفّقن ق ّقتقوٓقلحولقوٓق
وخؿمرؾق ّ
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ُ عو ـ قومم ّ و ُةق عا َػووعقيووم ؼقاقحووقسقنووملؼ ْػ قضلووكقيفل ,ووقداقويفلؿجفووقل..ق
ولف يف قكجلهققلقممزقلؼ َ ق(يفلثؼ قيفلـػ لقيفٕحقد)قانو قفمقلوفقنثؼو ق ضومرلق
عع فق,ؾؿمّقيفلػؾؽقنلكفق ـطؼةق ـقيفل ن َ ؽمنق
ّحقدق تؾعقيفلضقّقو ّ
نعقيفلعلم قو ّ
َاؿـعق قفمقامذن ّق ُت ن
قثوؿق ُّكؾوؼق,ؾقوفق
فقّؾقيلّق ـقيفإل رقنؿمقحقذلؽقيفلضوقّ ّ
و ػق(حعكمنقيفلـػس)قلِؿمقلفق ـق ثمرق ل ّ عاق,ؾكقيفل ـْقةقيفلـػ قة.ق
ـحطقيفلؿ يفج()1قلػرتاقاطقلق,وـقيفٕحو ق,قـ قوا وؽـقيفلتعمحوةق
ّق
قو قفق
ّ
قذراقحقيفلج وول قو صووح فقيفيووطعيفحقيفلـووقمقويف,ووت لقيفلنووفقةقويووعػق
ّووؾ ّ
يفا وعقيفلػم,ؾ ّقووة قولع ّقنؿوومق َاخ نػووكقحق ووقراقّ ,وعيفضقا وول ةق ثووؾق
يفلرتّق و قو َقاع ُ
يفلص وليفعقو ٓمقيفلظفووعقويفلتع و قويفإلر ووم قّوقق و َضق,ؾووكقيفلؼؾ و قويف,تصووعق
َ
يفلؿعلاقوي ّؾقيفٕ عمّ.قق
يفلصلرقوحلن ق
َ
وا ؾغقيفٕ,عيفضقذروهتمق عقا ميقعقيفلص محقيفٕولك قمتكق َقلت لوقيفلحقماق
ّج ؾقيفلؿؼ ّطؿق جثؿق,ؾكق لرقيفلؿع ض قو ُقاحلّ ثفقكػ ُ قفقنملػعيفرق ـفم:ق قجؾولق
كػ َ فقنملؿنم,عقويفٕ ؽمرقيفل وؾ قة قو ُ حقؾفومقّ-يقكػ َ وف-قضلوكقمؾو ونقديفخوؾق
قققعة قّوقد ْ قةقاحتضـقيفلقملاقويفلصؿت قق ؾقّنق مذ فومقنؿنوعطقّوق جفو ق
,ؾقفمقنؿ ولّقس قولفو يفق ُ َعولّ قيفلؿؽتألِو ق,ملوةق,ؾوكقكػ وفقوّحوعافقو جتؿعوف ق

ُعفشا ثبالوزئفبة أؽفبد ٞاٌمطفت ،ثخفالا االوزئفبة صٕفبئ ٟاٌمطفت اٌفز٠ ٞزمٍّفت ف١فٗ اٌّفش٠ل ثف ٓ١ؽفبالد ِفٓ
(٘ )1فزا ِفب َ ٠
اٌّفشه.
االثزٙبط اٌؾذ٠ذ ٚؽبالد ِٓ اٌؾضْ
ِ
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عؿووع قض ْذقهبووؿق خقيووقنقحووق ّ مقغؿوومرق
وولٓق ووـقّنق ؿوولّ ق وولهقلق ـوولق عفووؿقو ّ
صم ,قكػ ّقةقويفاتؿمّ ,قةقويفقتصمد ّ ة.ق
حتؾقيفلعّسقحققمرؿةقيفٕ عيفضقيفلـػ قةق ـقمقثقيفل قعق
و قق عضق ّ ق
ويفٓكتنمر:قمقثق لق,ولدقيوحم مهق,وـق399ق ؾقوقنقيوخصقم و ق خوعق
ضمصمّيفرقيفلؿـ ّقظؿةقيفللولقةقلؾصحة قو صق قاؿقعقيفٕ,ؿمرقخم وةقيفلؽ ومر ق
و ػضووؾقيفلـّ وومّق,ؾووكقيفلعاوومل قو َ ؽثووعقنووقـقيفلط ؼوومرقيفلعؾقوومقويفلنخصووقمرق
يفل ؾ ّقةقيفلعلويفك ّقةقوّ حمحق

قيفلؽؿملق ـقيفل لكمّ.قق

ّ
ووعقّنقواقع َاووفقزيفدرقنؼوولومقيفلعصووعقيفلحوول ثقيفل
و

ووثقحقض ؼم,ووفق

يفلضمغطقنتعؼقليفاف:ق ّضٓ ّ
قّنقنعد ّقمرقيفلؿصع قـقيفلؼل مّقح ّطعرقمضقرهقق وؾق
ِق
و
ّ
ووجؾفق
يفلؿختصو
ث ثوووةق ٓفقوخؿ وووؿمرةقحوووـة ق ووو يفقو م ّّووولق
ووقنقّنق ووومقا و ّ
ّ
ّ
ققؿةًق ل نن ةقلج ؾِق
قلقسقضٓ ّق
يفإلمصمّيفرق ـقّرقممقنخصقصقيفكتنمرقيفّٓتألمح
اؾقو ٍولق خجووؾق ووـقيفل ووقح قواتخ ّػوكققم,لاووفقيفلعع ضووةقحقيفلؼوومعقاحووتقحووط ق
حقطقيفلحقما:قخق مق ـقذ ـ ّقةقنعضقيفلؿجتؿعومرقيفلتولقٓقزيفلوتقاخؾوطقنوقـق
يفلؿعضقيفلعؼؾلق(يفل ّ مين)قويفلـػ لق(يفلعصمنل) قواـظعقلؽؾ ْقفؿمقكظعا ق ؾم مق
يفلع ووةقويفلنو ّ
وؽقوٓقاخؾووقق ووـقيفلعوومرقو ّ
وحةق
يفلنوـمر قو ووقق وومقاؼووقمق ـ ّقظؿووةقيفلصو ّق
يفلعملؿ ّقةقنتػؽقؽفقوي طقنق ؾتف ق ـقخ لق عملقمرقيفلققمقيفلعوملؿلقلؾصوحةق
يفلـػ قةقيفلؿقيف ؼقلؾعميعق ِ
ق,ؿومق لوفقّ,و مقيفلطو ق
ـقّّتقنعقّؾق,ومم ق ضو
ّق
ّ
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يفلـػ لق ـقافلقمؿقلقحقح قؾقكنعقيفلق,لقواصحق قيفلؿػوم قؿ:ق,ؾوكقغوعيفرق
مم قّتمحق(يفلط قيفلـػ ول)قيفلو يق ّوع قنوقـقيفلؿوع ضقيفلـػ ولقويفلعؼؾولق
نؼقلف قق
"ثلىِ٘

ْومضذصاِ
ثلمآٖ صىجواج
ثلٍذمٗ وِصذظ دجلٓث ع وغاو ثاٌماجي
ِ
ّ

ص اص لٙظمّصااُ وااً أعِثعااُ هىااج ال ٘عااجٌٗ وااً ِاااْ
دقجلضااُ شٙاايِخ لىضظ ّ

أْ

أٖ صادِٓي شاٗ ظصاٙضُ .عمإ
ثع ِثح شٗ ثلضذ ْ ِٙسمٓهُ
سٖٓ ْال ٘عجٌٗ وً ّ
ّ
ع س ثلىِ٘

ومضذصاِ دىِعاُ ْ٘عاجٌٗ
ثلعقمٗ ثليٖ ثٌذصو عً ثلٓث اع ْ ٙاِ
ِ

واااً ثلضااااالس ْثلّااااْ

ْ٘ضااا ِح سااامٓهُ ْواااع إِىاااجع ثلعااااػ صضااادِٓي

ظصٙضُ".

واؼووػقوريفّقموولوثقيفلؿووعضق جؿق,ووةق,قيف ووؾقاتػم,ووؾقواتعميوولق
لتم ّثعقنمل ْؾ ق,ؾكقيفلـمقؾقيفلعص لق وـق وم ّقد َقالقيفل وقعواقكقـقويفلـوقرضنقـقػع ـق
يفلؿ وألق َقل ْقـق,وـقاح وقـقيفلؿو يفجقوكِقو قيفلخومكع:ق ؾؾقريفثوةقدورق ؾحووقظ( )1ق
ولؾػ ْؼلقويفلصعيف,مرقويفٕز مرقيفلتلق تع ّثعق قفومقيفلنوخصق وـقخو لقّكنوطتفق
قوٓيوطعيفحقيفلقاوليفنقو نميوةقيفلؿنوم,عقوق وقاق
يفلحقماقةقحفؿقٓق ُ جحول ِ ق
يفضق
يفلرتنقةق لقّ ضوم قضيوم ةقضلوكقكمرػوةقّ وع ٍق

ـوةقاقلولقيفإلم ومطقّول عيفضق

ووؽعيقويفل ووعكمنقوغقع وومق ووـقيفٕ ووعيفضقيفلتوولق ُاعووعفقّ ضوومق
يفلؼؾوو قويفل ّق
نوومٕ عيفضقغقووعقيفل وومر ة قكم قووؽق,ووـقيفيووطعيفحقيفلغوولّقاقيفللرققووةقيفل و يق ُ خو ّوؾق
(ٔ) رقً ٔغجخ اؽزّبٌ١خ رعشّ ك اٌفشد إٌ ٝاالوزئبة إٌ ٝأسثع ٓ١ثبٌّئخ إْ وبْ أؽذ اٌٛاٌذ ٓ٠لذ أف١ت ثٗ ِٓ لجً.
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نملتقيفزنقيفلليفخؾلقلؾج ؿ قويفلتغ ّقعيفرقيفلفع قكقةقيفلتلقاحولثقّثـومّقيفلؿعيف ؼوةق
ويفلوولوراقيفلنووفع ةقويفلحؿووؾقويفلعيووم,ةقويفكؼطوومعقيفلطؿووث قويفٔثوومرقيفلجمك قووةق
ل عضقيفلع امرق ثؾقيفلؽقراق ونقويفلؿ ّ
وؽـمرقويفلؿفولّ رمرقونعوضقّدو وةق
يفلؼؾ .قق
وحق يفقك ّعق ؼقلةقيفلؽماو قّمؿولقّ وقـ ق"دٔ١فب اإلٔغفبْ ٌ١غفذ ّإال
ِغّٛعخ أعقبة ،إْ عٍّذ ٚل٠ٛذ اثفزٙظ ثبٌؾ١فبح ٌٚفُ ٠زفأصّش ثأؽفذاصٙب،
ٔعشط عٍِ ٝمٌٛخقيفلط قو قيفلـػ ولق
ٚإْ رٍفذ رٙذََّ و١بُٔٗ ٚخبس ثٕ١بُٔٗ" ،ص ُّ ِ ّ
يفلنفقعق( قدزلل) ق"ثلقزي ثليٖ ال ٌعذِِّ عٍُ دجلادوٓع ٘ضؾاُ إلإ أعضاجء ثلؾماه
ْ٘ق ّىّج"

و قؿوومق,ووليفقموومٓرقيوول لاق ؿؽووـقّنقا ؼووعقنطووـقيفلحقووماقننقووليف فمق
( )1
ووووتؿقيفلعووووو جقيفلؿعيوووووكقاؿوووووقعفؿقحقيفلعقووووومديفرق
,ؾوووووكقيفٓكتحووووومر :ق و ّ

ووومرقلؾعوووو جق
يفلخمراقووووة قو,وووومداق وووومق َ ؽتػوووولقيفّٓتألوووومحقيفل ووووقطقنجؾ و ٍ ق
يفلـػ ووولقانوووقعقحقيفلوووـػسقيفلووولفّقو ُقخؾخوووؾقيفٕز ووومرقو َ ػوووت ق ووومريفرق
ـووووةقلؾعووووقش قنجمكوووو قيفلعوووو جقيفلؿعووووعحقيفل ووووؾقّلقيفلوووو يق ؼووووقدقد ّ ووووةق
يفلتػؽقعقيفإل جمنلقو ُ عقلقنع جةقيفل ؾقد.قق

(ُ٠ )1عضَ  ِٓ %0ٓ ٜؽبالد االٔزؾبس إٌِ ٝشك االوزئبةِ ،فع ِالؽظفخ لٍفخ ؽذٚصفٗ فف ٟاٌؾفشق عفٓ اٌغفشة ؽزفٌ ٝزجٍفغ
اٌعُؾش رمش٠جب أٔ ٞغجخ ٔٚ ،ٔٓ:سغُ غٍجخ اإلفبثخ ثبالوزئفبة ثف ٓ١اٌغف١ذاد ّإال أْ ؽفبالد االٔزؾفبس رىضفش فف ٟاٌشعفبي عفٓ
اٌغ١ذاد.
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وتؿقضيووم ةقّدو ووةقيفلؿضووم ّقداق
يفلؿتقح وطقويفلنوول ل:ق قو ّق
ّ ّ وومقحقيفّٓتألوومحق
ّ
ل ّتألمحقاعقلقيفلتقيفزنقضلكقّقؿقمّقيفلل مغقوال قنـتومرجقض جمنقوةقحقكحوقق%99ق
ووـقيفلحوومٓر قخم ووةقيفٕدو ووةقيفلحل ثووةق -ثووؾق ث طوومرقض,وومداقيف تصوومصق
قوةقّقوؾ قو قفومق ولّق
ّق
يفل قعواقكقـ-قيفلتلقاح ّؼؼقكتمرجقّ ضؾقوّحععقو ثمرقامك
يفلط ق قنجع,مرققؾقؾةق ُا يفدقالر جقمقمتكقنؾوقغقيفلفولفقيفلؿطؾوقح قواطوقلق
ورتاقيفلعو جقمتووكق َقلتصووؾقضلووكقيووفقرق,وولّ اق ـعوومقل كتؽوومسقويفلـؽووقصقضلووكق
يفلؿعنووعق ووػع قو ُ عيف َ,وكقو ْقووػقيفلع و جقاوولر جقمقق ووؾقيفٓمتػووملقنوملػقزق,ؾووكق
يفّٓتألمح.قق
ووعقض ؽمك ّق وةقيفلؾجووقّقضلووكقيفلع و جقنملصوول مرقيفلؽفعنمر ّق وةقويف,ت مر وومق
يفلقرقةقيفٕخقعاقحقيفلحمٓرقيفلحم ّداقيفلؿ تعصقةق,ؾكقيفلعو جقيفلتؼؾقولي قو قوفق
كَصلمقيفلل مغقنتقمرقّفعنمرلقيعقػق ُ ؼقيقال ّ ؼقيفللمقيفلول مغل قو عو ّ زقض وعيفزق
ِ
عقٓقغـووكق,ووـقيفا وومعقكؿووطقمقووماق
يفلـقيفقووؾقيفلعص و قةقيفلؿح ووـةقلؾؿ و يفج قونووملط
ووحل قاتخ ّؾؾووفقيفلع ميووةقيفلتوولقوضنقّمكووتق ػقوولاقوٓز ووةقلؾجؿقووع:ق ناوومق
لؾؿؽتألِ قّ ْ قلقوّ ْل م:قضذق ُقاع ّ زقيفلثؼةقنملـػس قواػوت قكم و اقلت وع قيفلطمقومرق
يفل ؾ قة قو ُاطؾؼقيفلعـمنقلؽقؿمو مرقيفل عمداق ـقيفإلكولور قـمر قو ومقم ّو يفقلوقق
ُ قرحتقحق وقراقاؿم,قوةق ح ّػو اق,ؾوكقيفلتقيف وؾقيفٓاتؿوم,ل قوحقيفلفوقيفّق
يفلطؾؼقيفل يق تق قك ْ جق ,قةقمؿقؿةق وعقيفلط قعوةقنؿومق قفومق وـقيوجعقو وقجق
ويؿس قو,ؾكقّكغممق ّ
يفلنم,عقيفل يقاعكّؿققمر ق
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اٌٛس"ٜ
"اهشػ َِّ٘ ٛه خٍ ،ظٙشن إٔٙبٔ .:.ج ُع اٌزعبعخ ِٙذُ أعمبَ َ

وّمكووتق(ض ؾقووػقيووم م )ق وومم ةقيفلعويف ووةقيفلنووفقعاق(ققيف,وولقيفلعنووؼق
يفٕرنعووقن) ققوولق ُّ ووق تقنمّٓتألوومحقنعوولقوٓداقكػؾتفوومقيفٕولووكق(ز ؾووليف) ق
لحووؿتْفقّ-يق
ّ
وحووجؾتقوقمرعووفقحقرويف ووةقويفقع ّقووةقنعـووقيفنق(مؾقوو قّحووقد):ق ْ
وعرقّكووفق ُ ػ وولقيفلؿؽوومنق
وـ قوذّو َق
يفّٓتألوومح-قلووقردقنقاووقن قول ّؼ تووفقنوول قعقيفلجو ّ
ُقحقؾفقضلكقكػؼق ظؾؿقلقسق ّ
قفقضٓقو قضقخػقػق ؽػولقنملؽومدقلقع وؽقّنعومدق
يفلؿؽمن قو نقهقيفل منق ق ِ
ّ
قفقّؾق ومق
ضعػقيفاصملقيفلؿع ضقنملحميعقو ُ حقلق
ُ
ّ
يفلؿصمحقحقديفرعاق ِوـقيفٕحوك قو ولوقّػولرق وعّضق
امّقورمؾ قمتكق َلقع َؾؼق
ُ
وؾقدوٓحقدويفرقّوقّثع وومنقيفنتؾووعقذ ؾووف قث وؿقو و َػتقمملتفوومقنو ّ
ولنق وولْ ,مق
ديفخو
ّ
ّ
لفقّؾقيفلؼؾؼقويفلع ةقيفلتلقاؿعتْفمقكوقيفلقمقمهتوم ق
يفخؾقمقّلؿقهبمق طػ ق ـقخ
د
ّ
وّامقّؽما ةقنلرق ُّ ّقةقنعلقّنق جع ْافمقيفلؽؾؿومرقوذيفنوتقّؿومقاو وحقخقوقطق
يفلنعقع ةقحقيفلح مّ.ق
و,ؾكقخطم م ققمحكقيفلؽما قيفل طمينق( مرق قغ)قو رقيفّٓتألومحق
ّٕثعق ـق,ؼل قوح ّطعقخ

ةقاجعنتفقحقّتمحق(ّحو محقلؾ ؼومّقم ّقوم) قوذّوعق

قفقيفل ْقحقويفلؼعيفّاقويفلؽتمنةقويفلققامقويفلح ّ قويفل ّ َػعقويفلوعّْضقّلدو وةق ّعملوةق
َاعمىفقهبم قو ,ق ـقيفل ؼقطقويفلف قطقضلكقيفإليعيف قويفلحقوماقويفلقاوقد قو ولق
يفلعـمو ـقيفلخؿ ةقيفلتلق لّ رقهبمق صقلقيفلؽتمح.ق
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ّ
ووفقنوولنقيفّٓتألوومحقيف,توومدقز مراووفق
ؼوولقذّووعرقزوا ُت
َق
ّ ّ وومقكووفقم ووقـ ق
تػعقووة قاعؾ ْتووفق ـطووقيق,ؾووكقذيفاووفقو ؿتـووعق,ووـق ؼمنؾووةق
,ؾووكقيووؽؾقكقنوومرق ّ
َ
يفٔخوووع ـ قوٓق ؽتووو قوٓق ؼوووعّقوٓق عؿوووؾ قوّل ّكوووفقنووو لؽق صووولق ق,ؾوووكق
و ووووػقّحووووتمذقيفلطوووو قيفلـػ وووولق(,وووومدلق وووومد )قل ّتألوووومحقنؼقلووووف ق"
ثالهضتاااجح إنث ٌغِصَاااُ عمااإ ثلااازيع أفِ اااُ ْإنث أطمقضَاااُ شاااٗ ثلّااآثء أشمااادَ ْإنث

سااأِ شاااٗ ثلااادن سااا َّىىُ" قو ؼووولّ مقدلوووق ق ؾؿقحووومق,ؾوووكق ووومق عتؼووولهقنعوووضق
,ؾؿوومّقيفلوووـػسق وووـقواووقدق وووؾةقثمنتوووةقنووقـقيفلع ؼع وووةقويفلؿوووعضقيفلـػ ووول.قق
ووووعقّنقنعوووووضقيفّٓتألووووومحقيفٕنوووووقضقلووووولىق ُ
ّ
يفلؽ ّتووووومحق طؾوووووقح:قضذق
ويفلقيفقو
وسق
ؿووـحفؿقيفلع لووة قو ُ ضووػلق,ؾووكق و يفافؿقمملووةق ووـق,وولمقيفلعيوومقويفلحو ّ
يفلـؼليقاجمهق مق ؽت قن قو يفقا ّقلقوٓقر

.قق

و ـقيفلعجق ّ
قّٓق َق ْ و َقؾؿقّك ّومّقيفلوـػسق وـقيفإل ومنة:ق فومق ولقّحوتمذاق
يفلجووو ّ ق
يفلطووو ّ ققيفلـػ ووولقيفٕ ع ؽقوووةق(ّوووميقريفد قؾووولقام ق وووقن) قا وووؼطقحق ُ
و ػرتحفمقيفّٓتألمحقثـمرلقيفلؼط

لونقاجعنتفومقحقّتومحقنعـوقيفنق(,ؼوؾق
قثؿقا ّ
ّ

غقعق مد ) قواصػق قفقيفّٓتألمحقو ػمق قمقمق,ؿقؼمقنؼقلفم قق
اِْع دىااج ال صصااذُ ثل مىااجس ْث
"ثالهضتااجح وا ّ ِ

اآثس أْ ثلصاآي .إٌااُ ُ٘ا ْدوٗ

ثلعا ااجس وااً خاااع ثل:ا ّ ْشقاادثي ثلغقااز ْثفضااِثن ثلاايثس ْ٘ماذّخ ثاٌّااج ْثلاايعِ
ثلمٙمٗ ْثلِعخ ثلٍّجيٖ .لٙس ع ّىز ٗء ؽٙد ٘ى ً أي ُ٘قجع عٍاُ سآٔ أٌاُ ٘ع ٙا
خذِر عً هٙذٙز أي ص ٓي عؾٓزث وِ٘ضاج ْو:اِشج عمإ ثلىآس .هىاج أٌاُ ال ٘ىٍقا
ثلقدير عمٕ ثا٘ىجي شٗ ومضقذو ثلقٙجر أْ عمٕ أي صضق ْصؾعو ٘ ِٙضق ".
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و ِـقلطقػق مقذّعهقيفلط ق قيفلـػ لقّلػوعدقّدلوعقققلوف ق" ِوـقيفلؿؿؽوـق
وتقيفلتػؽقووعق ق قوومقننحووعمدق
وتقممولو َ
 ,و جقيفلؽانووةقحقغضووقنق14ق ق ووم قضذيفقّكو َ
يخصق خع".قّ ّ مقيفلطع ػقق فقق ومقك َظؿوفقيفلح وـقنوـق ومكئق(ّنوققكوقيفس)قحق
نخقؾقيفحؿفق(يفلػضؾ) ق َاصـنعقيفّٓتألمحق خم ةَقّنق لّؾقّنققكقيفسق عف ق ؼمل ق
"يأ٘شُ ثلذض َو و ضتذج ٍُ٘ج ٗ ثل ُظ َ
م َى ج
ذز ْثل ّ
سُ ْد َٕ
شق ّخ ف ًٙأَدصٌِٗ ٌْ ّس يأ َ
شم ّىج ْ
أي فم ْذشُ لُ دؤٌّٗ

جةه عق ج"

قق

ق
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تركي الدخيل
السمنة
ُّ
,ـوول مق تحو نوق ُ
وجعاقا نؿ ْقو قو صو قيفلخووطق
لقغصووـقيفل وومنقضلووكقاو عقيو
ُ
يفلؿ ووتؼقؿق ع ّنعوومقّوق ووتطق قور ّنؿوومقديفرووعا قو,ـوول مقاصووعخقيفلؿؼم,وولقواوولِنق
يفلؿصووم,لقواتقاووعق ِ
يفٕح نووعا قو ؾووقحقحقيفٕ ووؼقيوو ق ٓمقيفلظفووعقوّ ووعيفضق
ّ
ووؽعيقويفلتفوومحق
يفّٓتألوومحقويفلؼؾوو قويفل ووعكمنقوقيفراػوومعقيووغطقيفلوولمقويفل ّق
ووق لقويفل ُعؼوووؿقويفلق وووماق
يفلؿػم وووؾقومصوووقيفرقيفلؿوووعيفراقويفكؼطووومعقيفلوووـػسقيفلـو ْ
يفلؿ ؽ وعا ق ووم,ؾؿقّكـوومقنصوولدققكووع قنوومحققيفل ّ وؿـةقود ّ قكوومققسقيفل ليفكووة قوٓق
ؼمرنةق ـمقنقـقحوؿقـقيفل نوعقاتؽومثعق,ؾقوفقيفلعؾوؾقو ّ وفقّ وؾقيفلؿولرقويفلوقنع ق
عاجوكق
يفٕريوقـق ُا َ
حؿولقلع وومكتفقومؽؿتوف قّوقحووؿقـق َ
ونوقـقحوؿقـقيفلؽو مق ُ َ
ةقمجمرهتمقوققاقضك مهتم.ق
لجقداقاعنتفمقوق ّؾ
ّ
ويفل ليفكةقّؿمق ُاعع فمق ـظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقة ق"ز٘جدر ثل ضماز ثلدٍِٙاز شاٗ
صعِ
ثلؾمه دديؽز ِ ّ

ثلصقز لمظ ِ" قو لقونمّق,ملؿلقاعفقحقكع ؼفقّكقم مق

يتكق ـقيفلعاملقويفلـ مّقويفٕكػمل ق ق َ ؾـمق,ؾكقاـومحققكقوعقواع ننوعقحق,ؼوعق
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ديفركمقّلثؼؾقيقػ قمتكقلـجلقحقنؾليفكـمقيفلععنقةقكحوققكصوػقيفلعاوملقزيفروليق
يفلقزنقوّّثعق ـقرنعفؿقنلكمّ قنقـؿمقاقالقيف عّامنقزيفرولامنقحقيفلوقزنقنوقـقّوؾق
ث ث قويف عّامنقنل ـتمنقنقـقّؾقخؿسقك مّ قضلكقملٍّقق مررق قفقيفلـحقػومرق
ّ
..قوّولنق
ّكلرق ِـقورممق,ؾكقّرضقيفلصق مل قوّ,و ّ ق وـقّ وـقحقرنوقعقحوقر ة
ّ
ع ووقنق ّ
قّوقّنق ووتؼ افقحق
ووؿكق(لق تووقـ)قحقضاوومزاق ػتقمووة
يفلؿ ّ
يفلنوو عق ُ
يفلل مغقغ نؾؼتقّنقيفهبمقوقملت قإل ٙعٍِّٗ.ق
ولؾحؽؿق,ؾكقواقدقيفل ليفكةق ِـق,ل فم ق ؿؽــمقققمسق حقطقيفلخصع ق
ُ
ّوققحووؿؽق ِ
يفلج ْؾووول قّوقم وومحقّؿقوووةقيفلووول قنقحقيفلج ووؿقنقيفحوووطةقّافووو اق
ُ ْ
ؽقكومرقيفلج وؿقيفلؿختؾِػوةق وـق,ظوممقو,ضو رقود وقن ق
حق َح ةق ُاح ّؾوؾق ّ
ُ ْ

وتؿق
نقـؿوومق ؼووكقيفلؿؼقوومسقيفٕيو َوفعق ووققم وومحق( ميووعقّتؾووةقيفلج ووؿ):قو قووفق و ّ
اؼ قؿقوزنقيفلج ؿقنملؽقؾققاعيفمق,ؾكقمم ؾقيعحقيفلطقلقحقكػ فقنوملؿرت ق
ونـمّق,ؾكقيفلـوماجق ُ صوـنػقيفٕيوخمصقضلوكقّرنوعق جؿق,ومر:ق جؿق,وةق وـق
يفلـحػوووومّقاؿؾووووؽقا ووووؿمقكحووووق قو ّ
ؼووووؾق قفوووومق ّ
ميووووعقّتؾووووةقيفلج ووووؿق
,ـّ1885جؿ/م 2قويفلؿجؿق,ةقذيفرقيفلقزنقيفلط قعلقيفل يق ل ؾق قفقيفلجؿقوعق
ّ
حؾؿقنقنؿميوعق ـحصوعقنوقـق1885ق-ق2489قّجوؿ/م 2قويفلؿجؿق,وةقذيفرق
و
يفلقزنقيفل يفرلقو رتيفوحق ّ
ميوعقّتؾتفومقنوقـق25ق2989 -قّجوؿ/م 2ققو جؿق,وةق
وووـقيفل ووولكمّق صوووؾق قفووومق ّ
ميوووعقّتؾوووةقيفلج وووؿقضلوووكقّّثوووعق وووـقّوق ووومويق
ّ39جؿ/م.2ق
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يفلحؼ ّ
قّنقيفلخطقراقا لّق عقز مداقيفلقزنقوق وؾقيفلق وقلقضلوكق عمؾوةق
و ّ
يفل ؿـة قنؾق ُذّوعق ّ
ّنقحوم,ةقيفلخطوعقاول ّ ق,ـولقنؾوقغق عوللقّتؾوةقيفلج وؿق(21ق
ّجؿ/م )2قونملط عقاتـمح قيفلخطقراقكعد ّ مق عقز مداقيفلقزن قوا لقحقكوقعق
يفل ؿـةقيفل ّقريقيفل يق رت ّّ ق قفمقيفلل ـقمقلقيفلخصعقويفل طـقوالخ قيوؽؾق
يفلتػممة ق,ـفقحقيفل ؿـةقيفٕكثق ةقيفلتلق رت ّّ ق قفمقيفلل ـقحقيفٕرديففقويفلػخ ـق
والخ قيؽؾقيفلؽؿثعى.قنقـؿمقاتضم,ػقيفلخطقراقحقمملقحؿـةقيفٕكػملقيفلتولق
اػ وولق,ؾووقفؿقكػووقلتفؿقواتق ّ,وول ؿقنمل و نقلقق ووؾقيفلـضووقجقونمل ووؼقطقق ووؾق
.قق

يفٓكط

ّ
ويقّنقراووو قنووول ـمقرّ وووفقيفلنوووحؿ قدخوووؾق,ؾوووكقيفلػووومرو ق
وولقر
وقو ُ
,ؿووعقريوولقيفوق,ـووفقو ووقق ووـفج ق ؼووملق,ؿووع قوااج ِاايث؟ ااجع دِهااز هللا ٘ااج أوٙااِ

ثلىااؤوٍ .ًٙشقااجع هاايدش دااو ِاآ عاايثح هللا.قو ِووـقكع ووػق وومقحوومقفق(يفل وومر)ق
ّ
وول:قّن ّ
ق(ننووومرقنوووـق ُنوووعد)قّووومنقيوووخؿقيفلجثوووةق
حقّتمنوووفقاووومر خقيفٕدحقيفلععنو
وومرعقيفلطووقل قودخووؾق,ؾقووفقّموولقيفٕدنوومّق ق وومقو ووققكوومرؿقحقد ؾقوو هقّلكووفق
ام قس.ق ؼملقلف ق
ق٘ااج أدااج وعااجن َوااً ثلقجةااو "إيّ شااٗ فمّضااٗ ؽماا ُه شضاإ ٌجفااو . .لاآ ِذّااش
ثلااِ٘ ُـ دااُ طجفااج" شؤؽااجح أٌااج .ااجع شىااج فىم ا عماإ ثل اايح؟ ْهللا لاآ دعااظ هللا
فِهضْ وً وٓعع .
عم ٙي٘ـ عجد لىج ّ
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ّ
وٕنقيفلحؽقؿق َ ـقيف,ت قنغقوعهقوّثوعىقمقم َاوفقنتجومرحقيفٔخوع ـ:ق و ق
ّ
ّقؾق ـقضلؼمّقكظعاق,ؾوكقيوع ةقد عفومقّمولق نوم قعقيفل ولكمّقو وققيفإل ,ولق
يفل عقديقيفل مرزق(اعّلقيفللخقؾ) قنعلقّنقكمفق قيفرلقيفلعم َلؿقو َّاخؿق علافق-
يفلفوع سقيفإل ومريف ق
,ؾكقملّ قققلف-ق َق
نملؿـ ػقيفٕردينقويفلؿؽ وقسقيفلؽوق تلقو َ
ويفل لووقطقيفلؼطع ووةقويفلحؾووقىقيفلعؿمكقووةقويفلطووقيفاـقيفلؿغعنقووة ق ضوو ق,ووـق
يفل قيلقيفلقمنمينقويفل محتمقيفإل طملقةقويفلؿؼ رقيفلؾ ـمكقةقويفلؽنعيقيفلؿصوعي ق
وِ
عجقخصوعهقويفاتؿوعقلل وفق وـقيفلنوحقمق ومقّ ن ؾوفقلعضوق ةق
ـقاعيفّقذلؽقيفك
ُ
ّ
ّ
يفلؿميعقيفٕمؿوعقلؾؿقو يفنق,ـولقيفلوعقؿقّ189جوؿ.ق
كمديقيفلؿمرةقو نؽـفق ِـقد عق
يفقق ؾقّنق حنلقققيفه:ق قؾؼلقنملؼ ّػمزقحقوافقيفل ؿـةقو خقضقيلّ مقمعنومق
قثؿق ظػعق,ؾكقّثعقذلؽقنؾؼ ق(حؿقـقحمنؼ).ق
ؼلن حة ّ
قو ـقخ لقاؾؽقيفلـظعاقكعىقّقػقاعؾتفقيفل ليفكةقيقػمقثؼق :ق حع تْفق
ـق نمرّةق َ
يفٔخع ـقحقيفلؿؼعلقيفلخؾػولقلؾ و ّقمرا قو ِوـقّر حقوةقيفلجؾوقسقحق
ّعحلقنؿ ـل ْ ـ()1قوويعقحم ق ق قحم قو وـقمع وةقيفٓختقومرقنوقـقّلوقيفنق
يفلؿ نووسقوحووفقلةقيفلحصووقلق,ؾووكقيفلؿؼمحوومرقوض ؽمكقووةقيفٓقتصوومدقحقّ توومرق
يفلؼؿوومش قّؿوومقكؾحووظقّقووػقّا ْاووفق,ؾووكقيفراقوومدقيفلؿؼم,وولقيفلعمق ووةقنمللراووةق
يفٕولكقحقيفلطمرعيفر قوضريفقةق مّقواففقنطؾ قو وؾةقضيوم قةقلحو يفمقيفٕ ومن ق
(ٔ) ثّشاسح َ٠زوش رشو ٟاٌذخ ً١أٔفٗ وفُ ِِفٓ ِطعفُ رّّٕفبٖ ِٕٚعزْفٗ عٕفٗ وشاعفٚ ،ٗ١وفُ ِِفٓ أوٍفخ عبفٙفب ال ففذٚدا عٕٙفب
ٌٚىٓ ِٕعٗ ِٕٙب ِمبعذ اٌّطعُ اٌز٠ ٞمذِّٙب ٚال رُٕبعت ؽغّٗ اٌّزشاِ.ٟ
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ّ
تقفقّثـمّقاجنوؿفق وعقدقو وقطقحوؾؿقيفلق وقلقويفإلقو ع ق
وضخعيفسقّلؿقرّ
ومقرومووفقوّحووػتقلفوومقكػ ُ ووفق
ضو ق,ووـقاععيووفقلؿقيفقووػق,صووق ةقد َعووتق قفو
ُ
يفكػعاتقيفٕرضقويفنتؾعتْفق ؽومنقك ْ وقمق ـ وقم قوذلوؽقمقـؿومق
واؿـّكق,ـل مقلقق َ
ْوفقحوعيفق
ّمكتق ع ةقحمكحةقوقم,لاقام اقيفكطؾ َؼتق ـفمقّل وـةقيفلوثؼ ّ:ق ّت
ّ
وافعيف قويفحت ممتْفقاؾؿقحمقواصع حم قوكم َلوتق ِـوفقيوػؼةقاومراقوحوخع ةقاومراق
ّخعى.ق
ّ ّ وووومقيفإل ,قووووةقيفٕيووووفعق(ّونووووعيفقو ـػووووعيفي):قّولقيف ووووعّاقحووووقديفّق
اضوووعققووول فمقحققمرؿوووةق وووقرنسقٕثع ووومّقيفلعوووملؿ قويفلحووومر اق,ؾوووكقلؼووو ق
ّ
وومقوّقووؾق عمكووما:قنم,ت مر ووومق
حووقلاقيفلنميووة:ق ؽمكوووتقحقنووليفكتفمقّ ضووؾقمظو
اؼطووـقنؾوولقيفل ليفكووةقووكووـقيفل ووؿـةق(ّ ع ؽووم) قونح وو ق,وومداقيفلغووعنققـقحق
يفلحؽووؿق,ؾووكقيفلـوومسق ووـقخوو لقيفلعؼووقلقٓقيفلنووحقم قونحؽووؿقثؼم وةقلفووؿق
وووضق,ؾووووكقيفموووورتيفمقخصق ووووقةق َ
يفٔخووووعق
يفلتؾصووووصقواحو ّ
اوووولنكقيفلتط ّػووووؾقو ّ
ووػقوزكووومقض ْذقنؾوووغق
واؼووول عقيفختقمريفاوووفقيفلنخصوووقة قور ّنؿووومقٕاووومقّمكوووتقّخو ّ
ّقصكقوزنقلفمقّ115جؿقوذلؽقحق,ممق1992م.قق
ّ
ولعووؾق وو يفق وو ّّعكمقنووملعرقسقيفٕ ع ؽوولقيفل وومنعقويفلعنووع ـق(ولووقؿق
ام ت) قيفل يقنؾغقوزكفق136قّجؿقّثـومّقررمحوتف قو ُّيوقعقّكوفقيفكحنوعق ق ومقحق
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مقضقيفحتحؿممقيفل قتقيفٕنقض ق ل عقنرتّق قمقضق َخعقّّ ق ّت عقٕرنعةق
ّيخمصق ـقيفلحجؿقيفلعمديقو رؿقمجؿفقيفلعمرؾل.ق
و ووـقّ ع ؽوومقكعو قيفلحوولودقضلووكقامرهتوومقيفلؿؽ ووقؽقيفلتوولقاوول قيووؿـق
يفلعنعاقيفلؽ مرقيفلؿرتنقعقـق,ؾكق,وعشقيفل ليفكوةقيفلعوملؿل:قض ْذقو و َؾتق قفومقك و ةق
يفل ملغقـقزيفرليقيفلوقزنق %79قويفل ولكمّقيفل وملغقـقموقيفللق%33ق ق وـفؿقيفلل ّنمنوةق
يفل نع ةق( ـق ؾق قر

)قيفلحمر ق,ؾكقلؼ قّيخؿقراؾقحقيفلعوملؿقنوقزنقنؾوغق

ّ569جؿ قو ـمدقكعق قيفلحؽق ةقيفلؿؽ قؽقةقمقـق ّؽعرقوقلّ ررقود ّنوعرق
لح ْؾحؾةقّمرثةقاؾؼلقنظ لفمقيفلقخقؿةق,ؾكق ـمملقيفلحقماقّم ّ ة:ق ماتقامرحةق
ووحتق
وّي ْ
ووحقةقاجؾوو قحقك ّقمهتوومقّ عيفيوومق,ل وولاقو ضووم,ػمرقخطقووعا ق ْ
نووؽؾةقيفقتصوومد ةقاثؼووؾقّم ووؾقيفلػووعدقويفلؿجتؿووعقويفللولووة:قكظوعيفقٓكخػوومضق
يفإلكتماقة قويفلتغقو ق,وـقيفلعؿوؾ قويفزد ومدقيفإلكػوم ق,ؾوكقيفٕدو وةقو ِ
يفلح ْؿقومرق
وتقّوعقؿق وحق قيوؿـققمرؿوةق وـق
يفلغ يفرقةقويفلعؿؾقومرقيفلجعيفمقوة قّؿومقم ّؾ ْ
يفلؿنؽ رقيفٓاتؿم,قةقويفلـػ قةقاحعمقيفلحقماقيفإلك مكقةق ِـق,ـم عقاقدهتم.ق
ّ
ّ
ووقؽقةق,ووـقمووؾقواوولقكع َؼووفقضلووكق
وقوولقاؿخضووتقيفلؼع حوو ُةقيفلؿؽ
يفلؿؽت ّظووةق ؽ ووقؽققحووقتل ق عامد وومقيفلؿ ووقـق
حطوومرقيفلؿوورتوقنملعم ووؿةق ُ
ووتقيفلحؽق ووةققث ثووقـقغع ووةقر ميووقةق وو نوداق
ّقحووقؾةقك ْؼووؾق ُ َػ نضووؾة:قض ْذقّقم ْ
نعوولن يفديفرقم ّ محووةقلؾحعّووة ق ؼووقمقيفلنووخصقّ م فوومقنوولديفّقاؿووع ـقر ميوول ق
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ـقثؿقيفلؼقممق عقيفلتؽوعيفرق,نوعق وعيفر ققلقحصوؾق
تضؿـقيفلؼعقدق عقثـلقيفلعّ ت ْق ّ
ن
نعل مق,ؾكقا ّعاق جمك ّقةقلؾعّقحق عقضريمديفرق ُ َق نثؼةق,ـق

مرقيفل ليفكةقوق

وتق وولرنقـقر ميووققـقو ثؼػووقـق ووحققـقنووقـقيفلعّوومح:ق
خمكع ووم قّؿوومقوزّ ,و ْ
لـنووعقيفلووق,لقنل ؿقووةقيفلع ميووةقو قيفروول م قونو ّ
وثقيفلؿعع ووةقنؿؼق وومرقيفلعم قووةق
و يف مقيفلعيمقة قنمإليوم ةقضلوكقضكنومرفمق,قومديفرق تخصصوةقاؼولمقيفلخول مرق
وتقذلووؽقنملحوولّ ق ووـقيفلل,م ووةق
يفلع اقووةقلؾ وولكمّق ؼمنووؾقّاووعقر و ي قوّرد و ْ
ويفلوورتو جقلؾؿنووعونمرقيفلغمز ووةقحقيفلتؾقػ ووقن ق ووعقز وومداقيفلضووعيفر ق,ؾووكق
يفٕكعؿةقيفل ّؽع ةقذيفرقيفلؿحتقىقيفلعمللق ِـقيفل ععيفرقيفلحعيفر وة..قنؿومق عـولق
ّاوومق ماؿووتققوومرحقيفل ووؿـةقننعيفحووة قود َ,ووتقضلووكقّ ووعق ج وليففقيفلؽ ووؾق
ِ
ؿقنملحؿقةقويفلثؼم ة.ق
نملع مية قواحطقؿقيعيفعقيفلـن َقف
عقلووؿقاؽووـقيفلؿؽ ووقؽقوموول مقيفلؿـؽقنووةقنمل ليفكووةقيفلـماجووةقحق
نووملط
ْ
عظؿفووومق,وووـقمقوووماقيفللّ ,وووةقويفلخؿوووقل ق وووعقيفإلحوووعيففقحقاـووومولقيفٕكعؿوووةق
ويفٕيعنةقذيفرقيفلؿحتق مرقيفل عع ةقيفلعملقة:قنؾق لقامرحةقيفاتمموتققومريفرق
رتحتق
يفلعملؿقيفل ّتقوافمافقيفٕرنع ق م َ ق

وع,كقنوقـق
قـق وـقيفل نوعقنوماقيفق ْق

طعقتفمقوحـليفام.قق
ضوومقلووؿقاؽووـقيفلؿؽ ووقؽق وولقيفلعيفروولاقحقاؾووؽقيفلتجعنووةقيفلػع وولاق
وّ
ْ
يفلتولقّح نوع ْرقضلوكقيفلعولّ يفدقيفلع ميولق
ويفلطع ػة:ق ؼلقح َؼتْفمق قحؽقق(يفل خقؾوة)ق
َ
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نلٓق ؿـ قيفلت ّعاقيفلؿجمك ّق ّ
ن
يفلفوؿق
ةقضٓقنعلقاؽعيفرقيفلتؿع ـقث ثقـق نعا قوٕكـومقحق ّ
يع قض ْذقٓق تعلقمم ُلـمق عقيفل ليفكةقّثقوعيفق,وـقموملقيفلؿؽ وقؽقوروحوقم:ق فوؾق
يفلتوممقلتؽوعيفرق
كل ؾقّنقاح ُ وقمؽق ماـمقغقعقيفلعيقؼةققمو و ؿ ق وعقيفحوتعليفدكمق ّ
يفلتؿووع ـقمتووكق مرووةق ووعاّققّمقّكّفووؿقحووعقلونقنتؽؿووقؿق ِ
يفلؿ َعوول()1قنعوولقيفٕ وقيفه ق
ّ
ِ
ٍ
ّ
ػومدهقّنقيفلؽِ َ
ؾقدلقوؾق,و ّ قويفل وؿـةَقحق
وعشقحقيفلعاو
يف,تؼومدقنوملق
وثمنتقنق,ؾوكق
قلؾصقػقوثقعقولحمفقلؾنتمّقثخقـ.ق
يفلؿعّاق ع ٌيفش
ٌ
ّ
يفلعؼؿ:قّنقزوامقيفيوتؽكقضلوكق
و ِـقكع ػق مققعّرقحق ,جقيفل ّ ؿـةقو
ؼوعق,قـَوفقنعو جقيف عّاوفقلِتفو قلوفقيفلقلول قق
يفلط ق ق ـق,ؼؿقيف عّاف قوراومهقّنق ُ ّ
يفلؿعّاقواسقك ضفم قثؿقّخمك فمققمر ق
خػقيفلط ق قضلكق
ّ
ّ
قال فجؽاز لا ِ إلإ دْثء لمآالدر شئٌا ساضىٓص ًٙدعاد أيدعآ٘ ًٙواج شجٌضااجح
اٙش فضاإ صِهااش ثل عااجن ْثل:ااِثحْ .لىااج
ثلىااِأرَ خاآف ع،ااٙه ْصَااٍ َّص عمّٙااج ثلعا ُ
ثٌقضَش ث يدعٓي ْله ص ُىش يثؽعُ زْؽُّج ْأَعمىُ ثلظذِ شقاجع ثل ذٙاخ اد عمىاشُ
نل ْل ٍّّج سضمد دئني هللا .شقجع هٙف نث ؟ شقجع ثل ذٙخ يأ٘ض ُّج ساىٍٙز ْ اد ثٌعقاد
شظٓشضّاج دايل فضإ
ثل:قه عمٕ شه يفِ ىّج شعمىش أٌّج ال صّزع ّإال دظٓف ثلىآس
ّ

ِزلش ْزثع وجٌع ثلٓالدر .ق
قققققققققققققققققققققققققققق

والم ْعدة -صحٌح لغوٌا .وتكمٌم المعدة هً أشهر
( )1جمع ِم ْعدة ،كما تُجمع ال َم ِعدة على َم ِعد ،وكالهما -أي ال َم ِعدة ِ
جراحات التخسٌس وٌتم فٌها غزالة نحو  %08من حجم المعدة.
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الفصل الثالث:
مشاهيش أوسوتيّة
ق
ق
قق
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شارل بودلير
ُّ
الز ْهري
عتؼوووولقنعضووووـمق ّ
ّنقيفل ْ ووووعيق ووووـقيفٕ ووووعيفضقيفلتوووولقويفريف وووومقغ وووومرق
يفكوولثعقذّع ووم:قولؽووـق وو يفق وومقاؽ ّ نووفقيفإلمصوومّيفرق
ُق
يفلقخطع وومقو
ُق
يفلوو ـق وو
يفلصوووح ّقةقيفإلقؾقؿ ّقوووةقويفللول ّقوووة:ق ؼ وووؾقّ,وووقيفمقق روووؾقّ,ؾـوووتق قألوووةقيفلصوووحةق
وولقنلولوووةقيفإل ووومريفرقيفلععنقووةقيفلؿتحووولا ق,وووـقيفّتنوووم فمق()924ق
حقض وومراقدنو ّ ق
مملوووةقض ووومنةقنووومل ّق عيقنوووقـقكووومل لقاليوووقعيفرقيفإلقم وووةق وووـقيفلقيف وووول ـق
يفلجووولد قوذلوووؽقخووو لق ووورتاققصوووقعاقلوووؿقاتجوووموزقيفلخؿ وووةقّيوووفع قوحق
يفلعملؿقووةقّنقكحووقق
ّق
ضمصوومرقةقّخووعىقلق ووتق,تقؼووة قذّووعرق ـظؿووةقيفلصووحةق
ووجؾق,ملؿ ّقووومقلووولىقيفلـ ووومّقيفلحقيف وووؾقّو ّ
ووؾق,ووومم ق
ؾقوووقينقمملوووةقز ْ وووعيق ُاق و ن
و محووػـلقيفلؼووقل قض ّنقيفلؿ ووتؼ ؾقٓق َ ّنووعقهبوو يفقيفلوو ويفلقويفٓكوولثمر قخم ووةق
ووووعقففووووقرقحوووو ٓرق ِ
ؼمو ووووةقلؾؿضوووومديفرقيفلحقق ووووةقيفلؿ ووووتخلَ ةقحق
يفلعووو ج قووحوووطقد,وووقيفرقيفلعفوووعقيفلتووولقاوووعوقجقل وووقممةقيفلجوووـسقوانوووجعق
,ؾكقيع,ـةقيفلن وذ.قق
ْ
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ّ
عؾقمقّنقيفلؿعضققولقيفيو ُت ّؼقيفحوؿفق وـق لفوةقيفلحو ّ ققحقيفلؿقثقلقاقومق
و
يفإلغع ؼقووةقويفلتوولق ُاوول,كق قـووقسقّيقيفل ّ ووعا قوضلقفوومقّ ضوومق ُ ـ َ و قيفلؽقّ و ق
يفل ووعقيفلؿعووعوفقنوومل ّق عا قويفلوو يق ُ عوولّ قّيووفعقّقّوو ق ,وولهقيفلعوووعحقحق
ام ؾقتفؿقيفٕولك.قق
و قق عضققل ؿقاعقدق عع تفقضلكقّورونمقحقيفلـصػقيفلثمينق وـقيفلؼوعنق
يفلخم سق,نوعقيفلؿوق دي قو ـتؿولقضلوكققمرؿوةقكق ؾوةقاضوؿقّّثوعق وـقث ثوقـق
عيوومقاـتؼووؾق,ووـقكع ووؼقيفلؿؿمرحوومرقيفلجـ ووقةق ُك ووؿقفمقيفٕ وعيفضقيفلؿـؼقلووةق
اـ قم قوا ّ فقاعثق ةقدققؼةق ُ ط َؾؼق,ؾقفمق(اع قكقؿمقنملقلم):قيفّتنػفمقيفلعملِؿق
ضلقّّثعق وـق
يق لينق ق ؿمنق عق طؾعقيفلؼعنقيفلعنع ـ(1995م) قّيقنعلق ّ ق
ّرنعةققعونق,ؾكق عع ةقيفلؿوعض ققوا ولوقاحوتقيفلؿجفوعقذوقيفلحؼوؾقيفلؿظؾوؿق
ّل عكقذيفرقيؽؾقمؾ وينقولقنقنم ت قوٓقا تطقعقيفلصؿقدقخمرجقيفلج وؿق
فؿوةق
َقتف َقؾؽقنملحعيفراقويفلجػمفقويفلؿطفعيفرقيفل قطة قو يفق ومق و نع ق وـق ّ
يفلعؾؿمّقحقيفحت ريف,فمقويفحتخ صقيفٕ صملق ـفم.ق
واـ ووعقخطووقراق و يفقيفلؿ وعضق ووـق ووعقنةقانخقصووف قمتووكقلق و ّوؿقفق
يفلعؾؿوومّقيفلؿخو ِ
يفٕولقووةق ووعقّ وعيفضقّخووعىق
ومدعقيفلؽ قووعقكظ وعيفقل َقتنوومنفقّ,عيفيووفق ّق
وؾق ووعضق ُقعوولّققز ع ّ ومقضلووكقّنق ث ووتق
,ل وولا قوضلووكقموولّققيووم,تق قووفق ؼقلووةقّو ّ ق
يفلعؽووس قوذلووؽقض ّن ومنقيفكتنوومرقيفلؿووعضقحقّرنعقـقوومرقيفلؼووعنقيفلؿميوول ق و يفق
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نمإليووم ةقضلوووكقّقكوووفق عيووومق ُ عووول مقحقكقر ْ وووفقيفٕولقويفلثووومين قو ت ووو ّ قحق
ضم,ػمرق حقةقخطقعاقضذيفقويف ؾقيفلؿ قعقضلكق عيفمؾفقيفلـفمرقةقدونق,و ج ق
وٓق ؾؽق ؾؽقغقعهق ـقيفٕ عيفضقيفلؿعل ةقيفلتلقاؿوـ قيفلج وؿق ـم,وةقنعولق
يفلتععضقل يفرقيفلؿعضق عاقثمكقة قنوؾق صو قيفلج وؿقيوقؽمق
يفإل منةقاؼقفق ـق ّ
نلونقر قلقواقنمق ـقيفلؿنماقٓق حؿلقرّحفقكقعيفن.ق
و ووعقدخووقلقيفلؿقؽووعوحقضلووكقيفلج ووؿقّثـوومّقيفلؿؿمرحوومرقيفلجـ ووقةق
يفلط قعقووةقّوقيفلنووم ّقذا قوحقغضووقنق,وولّقاقّحوومنقعق( 99-9ق ووم):قا وولّقّ ,وعيفضق
يفلؿعمؾةقيفٕولكق,ؾكق قألةققعموةق وؾ ةقغقوعق ملؿوةق ؽومنقدخوقلقيفلجعثق وةق
(يفلؼضق -يفلػعج-يفلػؿ -تحةقيفلنعج) قوغمل مق مقاؽقنقويفملاقغقعق تعولدا ق
ثؿق مقاؾ ثقّنقات يكقنلونق ,ج قمتكق ظوـقيفلؿوع ضقّكوفق َاعوم َ ُ
كقويوػل.ق
ونعلق ضلقّحمنقعقّخعىق لخؾقيفلؿعضق عمؾتفقيفلثمكقةقيفلح ؾكقنملعل ولق وـق
يفلعقيفرضقويفلع ومرقيفلؿعيوقة:ق قظفوعقكػو قاؾوليق غطولق ـومكؼقيفلظفوعق
ويفلقافقويفٕكعيفف ق وعقيفلحؿوكقويفلصوليفعقو ٓمقيفلؿػم وؾقويفلتفومحقيفلحؾوؼق
ويفٕغنقةقيفلؿخمكقةقوا مقطقيفلنوععقواضوخؿقيفلغولدقيفلؾقؿػمو وة قضيوم ةقضلوكق
ففقرقّوريفمقوثالقؾقمقلقيفٕ مّـقيفلعك ةق ثؾقيفلػعجقويفلنوعجقويفلثـم وم.قونعولق
رتاقّؿقنققلقاصؾقضلكقحوـقيفر ق ولخؾق%59ق وـقيفلؿصومنقـقضلوكقيفلؿعمؾوةق
يفلثملثووةقيفلؼماؾووة:ق قععنوولقيفلؿقؽووعوحقحقيفلجفوومزقيفلعص و لقيفلؿعّ و ي قو ػتووؽق
نملؼؾ و قويفٕو,قووةقيفلل ق ووة قو ووـفشقيفلعقووقنقويفلعظووممقويفٕمنوومّقيفلليفخؾقووة ق
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ّ
وعقّنقيفٓكتؼوملق
متكقلقت ّ قحقيفلنؾؾقويفلعؼؿقويفلجـقنقويفلعؿوكقويفلق وما.قو
نملجـسق ققيفلطع ؼقيفلؿع نلقل

ّ
يفلحمٓر:قضٓقّكوفق ؿؽوـقّنق
منةقحق%95ق ـق

يفٕمقيفلحم ووؾقضلووكقيفلجـووقـق قؿوومق ُ عووعفق
ـتؼووؾق,ووـقكع ووؼقيفلوولم قوّ ضوومق ووـق ّ
نمل عيق ِ
يفلخؾؼلقّوقيفلقٓدي:قو قق مق مديقضلكقيفإلافمضقيفلؿتؽعر قّوقضلوكق
وٓداقكػؾق قت قّوقضكجمحقذر ّ ةق,ؾقؾوةق مؼفومققطومرقيفلؿوعضقوٓقاصوؿلق
كق قحقحج ّ رقيفلحقما.ق
وقوولق ّثووؾق,ووممق1996مق حطووةق م ّ ووةقحقانووخقصقيفلؿووعض قمقووثق
َقا ّ
ؿؽووـق قووفقيفل ممووثقّلوو رقكووم رق ووـقيفّتنوومفقكع ؼووةقا ووؿ قنتنووخقصق
يفلؿووعض قلقضوولّقن و لؽقيفلطع ووؼقّ ووممقيفٕك وومّقوحووطق تم ووةقكقووػقويفحووعق
ٕ,عيفضق ,نؼلرق فؿتفؿقحقيفلتنوخقصقيفإلّؾقـقؽول قو وقق ومقا عوفقيفّتنومفق
كع قّخعىقّّثعقد ّققةقلؿنم لاقيفلؿقؽعوحق جفع م قّوقيفلتحعقيق,ـقيفٕا ممق
يفلؿضووم ّقداقلووفقحق صووؾقيفلوولم قلقتووق قنوو لؽق ع ووةق حووصقيفلوولمقيفلؿـؼووقلق
ويفٕ ّقفمرقيفلحقيف ؾق,ؾكقكطم قويفحع.قق
ّ ّ مقيفّتنمفقيفل ـ ؾقـق,ؾكق لقيفلعملِؿقيفٓحوؽتؾـليقّلؽ وـلرق قؾؿوـج ق
وؽمق
وكجممووفقيفل ووم عقحقيفلحوولّ ق ووـقو قوومرقيفلحووعحقيفلعملؿقووةقيفلثمكقووة:ق ؽوومنق و ّق
ضؿقكمقلؾع جقيفلحؼقؼل قوام ةقلحؼ ةقيفلتليفويقنمل ر ؼقويفل ركقخقوغقعهق ـق
يفلؿؿمرحمرقيفلعتقؼة ق يفقو ُ علّ قيفل ـ ؾقـقيفللويفّقيفٕ ثؾقلعو جقيفل وعيقمتوكق
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يفٔن قنجمكووو ق,ؼووومرقيفللوّ ق وووقؽؾقـقيفلووو يق ـوووقحق,ـوووفقحقمملوووةقاعووو رق
يفحوووتخليف ف قّ ّ ووومقيفلعؼووومرق696ق(حملػعحووومن)قويفلووو يقّووومنقنووومّقراقيفلعووو جق
يفلؽقؿقمرلقيفلػ ّعملقلؾ عي:ق قعقدقيفّتنم فقضلكق,ملِؿقيفل ؽتقع مقيفٕلؿومينق(نومولق
ض ووعلقش)ق ووعق طؾووعقيفلؼووعنقيفلعنووع ـق(1999م) قويفحووتؼكقيفحو َوؿفق ووـقرقووؿق
يفلؿحموٓرقيفلتلقّاعيف مقض علقشق,ؾكقّريفك ق قنقّاقنومل ّ عيقق وؾقيفلتق ّ وؾق
مقكقرهقٓقمؼمقنعلقحؾ وؾةقّخوعىق وـقيفلتجومرح ق
ضلكقاعّق تفقيفلـفمرقة قو قق
ّ
و ُ,عفقحقيفٕوحمطقيفلط قةقنعؼمرق914قّوقكققحملػمرحمن.ق
و ؼرتنقذّعقيفل عيقنملؽثقعق ـقيفلحؽم مرقيفلتلقٓقاخؾوقق وـقكعيف وة ق
ّ
ّعقّنقيفلصؾعقيفلل قؿقيفل يق ُ و ّق فقيفل ْ وعيقحق عمؾتوفقيفلثمكقوة قّومنقيفلوليف عق
ُق
وريفّقيفكتنوومرقيفرا وليفّق(يفل مروّووة)قحقّورونوومقيفلؼووعنقيفل وومدسق,نووعقيفلؿووق دي ق
خم ةقحقّوحمطقيفلؿؾقدقويفٕ عيفّقويفلؼضماقويفلؿحم قـق ـقيحم مقيفلؿوعض ق
ّ
ّعقّنقّ ووؾقيفلنووممق,ع وقيفقيفلؿووعضقنعوولقغ و وقيفٕورونقووقنقل و د ؿ ق
ّؿوومق ُ و
لكؾؼقيفق,ؾقفقيفلليفّقيفإل عكجل.ق
ّ ّ وومقا ووؿقتفقنمل ووػؾسقو ووققيفٓحووؿقيفّٕثووعقرويفاوومقيفٔن:ق قعووقدقضلووكق
يفلط ق قويفلنم,عقيفإل طمللق عيفّتقحقر س قويفل يقيفحتؼكقيفلت وؿقةق وـقمملوةق
ّم ـق ُ ل,كقحقػؾقس قوكظؿق قفققصوقلاقو َ وػقهبومقيفلؿوعضقويوم,تق كألو ق
ّ
تق,ؾكقّؾقل من قوذلؽقحق,ممق1521م.قويفٕكعفق وـق و يفقّ ّؾوف:ق ومق
ور َ ق
يفا
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يقوللرقزوا ُقتفقيفٕولكقيفنـمق صمنمق
مؽمهقيفلتمر خق,ـقيفلؿؾؽق ـعيقيفلثم ـقيفل
َ
نمل ػؾس ق طؿ قضلكقزويفجقثمنق ـج ق ـقخ لفقور ثمقحؾقؿمقلؾععش قو وقق
ومق خووملػقيفٕ,وعيففقيفلؽـ و ّقةقحقرو ووم قوّقوػقّكووفقحقحو قؾقاحؼقووؼقرغ تووف ق
يفٕمقحقض طملقم قوّكنلقّـق تفقيفلخم ةقحقضكجؾرتيفق
ّ,ؾـقيفٓكػصملق,ـقيفلؽـق ةق ّق
يفلتلقّاممتقلفقيفل واةقيفلثمكقةقويفلثملثةقويفلعيفنعةقويفلخم ةقويفل مدحةقيفلتلقققوؾق
يفلقمقلاقنقـفـ.ق
ّق
ّامقّمكتقيفل ؾقؿةق
و قِـقنقـق نم قعقّورونمقيفلؼوليف كقيفلؿصومنقـقنمل وػؾس ق ول قيفلنوم,عق
يفلػعك وولقيوومرلقنووقدلقعق(1867-1821م) قّموولقيووععيفّقيفلعذ ؾووةقحق عك وومق
يفلنوع()1قيفلو يق
يفلـصػقيفلثمينق ـقيفلؼعنقيفلتمحعق,نوع قو ومم قد وقيفنقّز ومرق ّق
ُمقّؿقن

قوو ّافتقضلقفقهتؿةقض مكةقيفٕخو
ف ُ

قيفلعم ّ وة قوّا ْاوفقيفلؿحؽؿوةق

وتق ووـققصوومرلقيفلوول قيفنقيفلؿمرووةق ووعقد ووعقغعيف ووةق ملقووةققوولر مق
,ؾووكقم و فقحو ّ
وـققِ وؾقز قؾوفقيفٕلؿومينقكقتنوفقنلكوفق
ث ثؿمرةق عكؽ قوّمنقنقدلقعقيفلؿق قفق ق
قنملؿعضقحقحـقيفلعنوع ـق,و قيفراقومدهقنقوقرق
ث ثةقّرنمعق جـقن:ققلق ُّ ق
ّ
يفلحعاقحقمقماف قويفلتولق
مقّحؿمهقيفلحؼ ةق ّق
يفل غمّقو عميعافقل مرعمرقيفلفقىقض ّقنمنق ْ ق
ؼصوولقهبوومقمع ّ ووةقيفٓكح وعيففقيفٕخ قوولقويفلععنوولاقيفلجـ ووقة قو نووقعقهبوومقضلووكق
( )1فف ٟوزبثففٗ (ِفع ثفٛسخ١ظ) ،روفش اٌىبرففت األسعٕزٕ١ف ٟأٌجشرفِ ٛبٔغ٠ٛففً ،أّْ ثفٛسخ١ظ اٌفزُ٠ ٞعفذّ ِففٓ أوفبثش لفشّ اء اٌعففبٌُ
ٚأدثبئٗٚ ،اٌٍّمّت ثبألعّ ٝاٌشّ ائٔ ٟظشا إلٌّبِٗ ثطٚ ،١اعع ِِفٓ أفىفبس ٚفٍغففبد ٚد٠بٔفبد ؽنفبساد ِخزٍففخ؛ وفبْ ٠ؾففع
دٛ٠اْ أص٘بس اٌؾشّ عٓ ظٙش لٍت.
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يفلؿققوػقيفلعؼؾولقيفل وق قؿلقيفلو يقيف,تـؼوف قونؿؼتضومهق,ولّ قّوؾقكنومطقضك ومينق
ل ّ عقيفلعوحق قولؿق ت ْثـقحقىقّتمنةقيفلنععقّوقّنق ؽقنقيفلؿعّق حمرنم.قق
و,ووـق نوقيفرهق ووعقيفلؿووعض ق َقذّووعقّكووفقّوومنق ؼوورتضقيفلؿووملق ووـقّخقووفق
ِ
تطوقرق
لقحصؾق,ؾكقاعّق ةقدويفرقةق علّ مقلفقيفلصقللل قو قق وملؿق ُ ْجولقكػعوم ق ن
عفقيفلؿعضقنعلقّنقٓز فق ز ةق ّ
حتفقّؿمقالّوؾقيفلـّومرق
يفلظؾقلؾنجعقوّّؾق ّق
يفلحط و قويفَٕ َريووةقيفلخن و :قمتووكق ُقّ ووق قنملتفوومحقد وومغلقويووؾؾ ق و نقعهق
يفلحقماقدونقحـقيفلخؿ قـ.قق
ّنجعاق,نؿمّق من فمقّّثعق ِـقرك فم قو مر ق
ّ
ّ ّ مقيفلعرقسقيفلغقـلقّمؿلقحقؽقاقريق( )1984-1922قويفل يقلػوظق
ّكػمحووفقيفٕخقووعاقحق تنووػكقّؾقػ كوولقنملقٓ وومرقيفلؿتحوولاقيفٕ ع ؽقووة:ق ؼوولق
قّنقيفلق ووماقكجؿووتق,ووـقاؿ و ّ قنملنووع منق
اوومّقحقاؼع ووعقيفلق ووماقيفلخوومصقنووف ّق
رقاعيفّقض منةق
ضع ّ
يفٕوركلقيفل يق َا ّ
قق
ق
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ـةقنمل ػؾس.ق

ق
ق
ق

قق
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تيودور بلهارس
التيفوس
يفٕ وعيفضق ووع اقيفلؿجتؿعوومر قونمحووتؼعيفرفمقحق جتؿووعق ووم قك ووتطقعق
يفلحؽؿق,ؾكق,مديفافقوثؼم تفقوّحوؾقحقمقماوفقوفوعوفق,قنوف:ق مكتنومرقيفلؼؾوؼق
ويفّٓتألومحقوغقع ؿوومق وـقيفٓيووطعيفنمرقيفلـػ وقةقاوول ّلؾق,ؾوكق جتؿووعق ؼفووقرق
ضووغقطق ؼتوومرق,ؾووكقيفٕز وومرقويفلصووعيف,مر قوذ ووقعقيفل ّ
ووؽعيقويفراػوومعق
ّ
يفلتماقةقاميعق,ؾكق جتؿعق حصلقيعورق
يفلضغطقيفلل قيقوّ عيفضقيفلنعيف قـق
يفلحليفثةقوّنعمد مقيفل ؾ قة قويققعقيفإل لزقويفل ّ وعيقوحوقيف ؿمق وـقيفٕ وعيفضق
يفلؿـؼقلووةقاـ ووقمقاعؽووسق ووقراق جتؿووعقضنوومملق ـووممقو صووحقق,ؾووكق فوومدق
يفلعذ ؾة قّ ّ مقيفلؿجتؿعمرقيفلؿتخؾقػوةقيفلتولق و دمؿق قفومقيفل وؽمنقو خو ّقؿق,ؾقفومق
يفلجفؾقواػتؼعقضلكقيفلطعممقيفلصحلقويفلؿمّقيفلـظقػقويفلؿ َؽـقيفٔ وـقويفلولويفّق
يفلؿعل وةق,ؾوكقيفخوت فق ُ ّوؿقمهتم قو وـق
يفلػ ّعمل:ق رتاوعقحقرممهبومقيفٕ وعيفضق ُ
نقـفمقيفلتقػقسقيفل يقيفي ُت ّؼقلػ ُظفق ـقّؾؿةق قكمكقةقاعـلق(دخمين)قّوق(يو منل):ق
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ضقاوعيفّقيفٓراػومعق
يفحتـمديفقضلكقمملوةقيفلخولرقويفلفو منقيفلتولققولقاـتومحقيفلؿوع
ّ
يفلنل لقحقدراةقيفلحعيفرا.قق
يفلؿعل ة ق لقضلكقيفٓكؼوعيفضقحق
ويفلتقػقسق عضق ـقيفٕ عيفضقيفلحم ّداق ُ
ّّثعقيفل ؾليفن قو ُا ّ فقّمرـومرقدققؼوةق خمد,وة قاؾو سق ,ومّاقيفل ؽرت ومقوا وؾؽق
حؾقدقيفلػقعوحومر ق ـ وؿقفمقيفلع ؽت وقمقك و ةقضلوكق ؽتنوػفمقيفلعوملِؿق ومويفردق
ر ؽتسقحق,ممق2919م قواـتؼؾق ِـقيفلحققيفنقضلكقيفإلك منقو ـقيفإلك ومنقضلوكق
يفإلك وومنق,ووـقكع ووؼقنعووضقيفلحنووعيفر قونـوومّق,ؾووكقكووقعقيفلحنووعاقيفلـمقؾووةق
ويفلع ؽت قمقيفلؿ

ة:ق ـمدقث ثةقّكقيفعق ـقيفلتقػقسقاتنمنفقضلكقملّ قّ قوعقاولّ يفق

حقيفٕ,عيفض:قو لقيفلتقػقسقيفلؿتوق ّكـقيفلو يقا و ّ فقيفلع ؽت ومقيفلتّقػ ّقوةقواـؼؾوفق
نعيفغقوثقيفلػألوعيفنقو ُ,ووعفققوول ؿمقنتقػوقسقيفلػألوعيفن قويفلتقػووقسقيفّٕوومللقيفلو يق
ث()1قو ُ نؿكقّ ضومق
ا ّ فقر ؽت قمقّور ـتقمقا قا قغم قيلقواـؼؾفقمنعاقيفل ُع ّ ق
ولقّوقمؿووكقيفلـفووعقيفلقمنمكقووة قّ ّ وومقيفلـووقعقيفلثملووث قو ووقق
ووعضقا قا قغم قيو
ّ
يفّٕثعقيفكتنمريف:ق فققيفلتقػقسقيفلقنمرلقيفل يقا ّ فقر ؽت قمقنعو ومز ؽلقو ـؼؾوفق
يفلحووعوحقومؿووكق
ووجقنقومؿووكق
طؾووؼق,ؾقووفقمؿووكقيفل
يفلؼؿووؾقيفل نووعيقو ُ
ّ
ّ
ّ

( )1اٌعُ ّ
ش ِغّٛعخ وج١شح ِٓ اٌؾؾشاد ،رٍز ُٙأدََ اإلٔغبْ ٚص١بثٗٚ ،رزغزّ ٜعٍ ٝاٌّخٍّفبد إٌجبر١خ ٚاٌؾٛ١أ١خٚ .رُوش أٔٙب
رىجذ اإلٔغبْ ِال ٓ١٠اٌذٚالساد عٕ٠ٛب عشّ اء ِب رفغذٖ ِٓ ِالثظ ؽٛي اٌعبٌُ.
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يفلؿع ؽعيفر قكظعيفقٓكعوليفمقيفلـظم وةقوّثوعاقيفلؼؿوؾقويفكتنومرقيفلؿوعضقحقاؾوؽق
يفٕ مّـقيفلتعق ةقيفل مر ة.قق
و ُ علّ ق,ملِؿقيفل ؽتقع مقيفلػعك لقيمرلقكقؽقلق ومم قيفل و ؼقحقضث ومرق
يفلع قةقيفل

قةقنقـقيفلؼؿؾقويفلتقػقس قوذلوؽقق,و قّنحمثوفقيفلتولقّاعيف ومقّثـومّق

ضديفرافقلؿعفلقنمحتقعقحقاقكس قوقكوملق وـقوريفرفومقاومر اقكقنوؾقحقيفلطو ّ ق,وممق
1928م.ق
ويفلؼؿؾقمنعاق غقعاقحقمجؿقم ّةقيفل ؿ وؿ قاتط ّػوؾق,ؾوكقيفإلك ومنق
ن
تؾتصؼقنملنععق ,ق خمل ققق ّ ةقحقّراؾفمقيفل ّت قوا ؽـق وعواقيفلوعّسقّوق
ـطؼةقيفلعمكةقواحتقيفإلنطقـ قواتغ ّ ىق,ؾكقيفللمقيفل يق حقلقلقامق ـقيفلؾقنق
يفٕنقضقيفلنػمفقنعلقيفلػ ْؼوسقضلوكقيفلؾوقنقيفل ـّولقيفلؿمروؾقلؾحؿوعا قواػتؼوعقضلوكق
ّاـحةقاطقعقهبمق تعقيفمقنملؼ ْػ ق ـق ؽومنقضلوكق ؽومنقو وـقرّسقضلوكقرّس ق
ّ
ّ
ورغؿقّنقيفلؼؿؾةقاؿقرقنعلق,ؿعققصقعقٓق تعلّ ىقيفلنفع ّ
قّامقٓقاعموؾقضٓق
قضٓ
نعلقّنقاؽقنققلقخ ّؾػتقوريفّ مقاقنمق قعقحقعهتمقو ؼتػلقخطم وم قض ْذقا وقضق
يفٕكثكقمقيفللق8قنقضمرق ق قم قواػؼسقنعلق19-7قّ ممقٓقغقع.قق
ولق,ضووفقنملحنووعاق
و,وومداق وومق صووؾقيفلؿقؽووعوحقضلووكقدمقيفلؿصوومحقنعو ّ
ّ
يفلؿحؿؾوووةق
ىقضٓق,ؾوووكقيفلووول مّ قّوقنووورتدق ضووو هتمق
يفلجمرعوووةقيفلتووولقٓقاتغووو
ن
ّ
يفلنخصقنحؽقاؾلهقوخليفقو وت ق
نملؿقؽعوحق,ؾكقيفلجؾل قلقتؽ ّػؾقنعل مق
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يفل وومحقلؾؿقؽووعوحقيفل و يق جوول مقحوومكحةقإلكمخووةقيفلع ّْ و قويفلوولخقلقويفلـؿو ّوقق
ووملحؿكق
ويفلتؽووومثع.قونعووول مقنعووولّ اقّ وووممق(14-7ق ق وووم) ق نوووععقيفلؿصووومحقنو
ّ
ويفلؼنووعع عاقويفإلافوومدقو ٓمقيفلعضوو رقويفلغثقوومنقويفلصووليفعقيفلؿوو ح ق ووعق
يفمتؼمنقيفلعقـقوز مداقم محقتفمقلؾضقّ قوففقرقكػ قاؾوليق ولّقحق ـطؼوةق
يفلظفووعقّوقيفلصوولرقثو ّوؿق ـتنووعقضلووكقنوومقلقّا و يفّقيفلج ووؿق وومق ,وليفقريفمووةقيفلقوول ـق
ّ
قوٕنق و يفقيفلطػ و ق وول ق,ؾووكق قألووةقكؼوومطق ووغقعاقمؿ وعيفّ قو وولوق
ويفلؼوول قـ
يفلؿعضقنملحؿكقيفلـّؿن ّقة.قق
ّملـ َّؿش(:)1ق ؼلق ُلؼ ق
ن
ّ
يفلحؿكقوّخطعق ـقيفلطػ قيفلجؾوليقيفلو يق
ويفلق
يفقعقّنقيفٕ عقّ قلق ـق ّ
ّ
تلخعقففقرهقضلكقيفلققمقيفلثملثقّوقيفلخم سق ـقيفلؿعض:قض ْذققولق و ّرقيفلؿوعضق
و ُ ؼ ؾقنع مّعه ق قت ّ قحق ضم,ػمرقخطقعا:قّمٓلتفمحقيفلؽ لي قوك وػق
يفلجفمزقيفلفضؿل قواؾػقيفلجفمزقيفلعص لقيفلؿعّ ي قويفلتفمحقيفلعرة..قو قق ومق
م ّديقضلكقك و ةقو قومرق ُاؼولّ رقنـحوقق%2ق وـقيفإل ومنمر قوا ولققلتصوؾقضلوكق
مقيفللق%69قللىقّ مرقيفل ّـ قوذلؽقحقمملةق,لمقيفلع ج.ق
وكظوعيفقلقاووقدققمرؿووةقكق ؾووةق ووـقيفٕ وعيفضقيفلتوولقاع ّووعق,ووـقكػ ووفمقحق
يفلحؿوكقويفلطػو قيفلجؾولي ق ّ
وننقيفلػقصوؾقحقانوخقصقيفلؿوعضق ؼووكق
وقراق ّ
يفلؿؿ ِعية قّوقّخو ق
ر ـق حصقيفللمقويفل حثق,ـقيفلؿحتقىقيفلجقـلقلؾ ؽرت مق ْ
( )1إٌّ َّؼ عجبسح عٓ ثمع عٍذّ٠خ رخبٌٚ ،ٌٗٔٛ ،أوضش ِب ٠ى ْٛفٚ ٟع ٖٛاٌ ُّ
ؾمش ِٓ إٌبط.
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,قـووةق ووـقيفلجؾوولقحق ؽوومنقيفلطػوو قو ْحصووفمقاحووتقيفلؿجفووع قّوقيفحووتخليفمق
يفلتؼـقوومرقيفلؿـم,قووة.قواـ وومقضلووكقاـ وومق ووعقوحوومرؾقضنوومداقيفلحن وعيفرقيفلـمقؾووة ق
واعؿوووقؿقضاوووعيفّيفرقيفلـظم وووةقيفلنخصوووقةقويفلعم وووة:ق َ جوووعيق,ووو جقيفلؿعيوووكق
نملؿضمديفرقيفلحقق ةق ِوـقكوق َ,لقيفلترتيفحوقؽؾقـقّوقيفل ق و ؾقّ محوقـقويفلتولق
اح ّؼووؼقكتوومرجقغم ووةقحقيفلتوولثقع قٓقحووقؿمق,ـوولق َاعمكقفوومق ّؽ وعيفقض ّنوومنقيفإليوومريفرق
يفٕولكقلؾعلوى.قق
ّ
وعوفقّنقيفلترتيفحووقؽؾقـقلووؿق ووعقيفلـو ّ
وقرقضٓقنعوولقّنقلع و قيفلتقػووقسق
و عو
نمٕرويفحقد عيفقكق

جعهقحق,ممق1948مق قو ققيفلعوممقيفلو يق ؾ نؼو ق
قض ْذقن غق ُ

حقيفٕنجل مرقيفلععنقةقنعممقيفلـؽ ة قنعل مق ُ ـقتق قفقيفلجققشقيفلععنقةقنملف ؿوةق
ّ ووممقيفلعصوومنمرقيفلصووفققكقة قو ُكؽ ووتق ؾ ووطقـقنوومٓمت لقيفل و يقّقووممقّقم َكووفق
ق,ؾكقّريفمقيفلؿ َمرّوة قذلوؽقيفلؽقومنقيفلو يقو وػفقيفلعوملِؿقيفلػعك ولق
يفلغم
لقػوولقيوورتيفوسقنلكووفقيفلحؿؾووةقيفلصووؾق قةقيفلتمحووعةقوّكووفقرّسقا ووعقلؾغووعحقحق
يفلنع .قق
وقلقحوجؾقيفلتومر خقونمرقومرق,ولّ اقلؿوعضقيفلتقػوقس قٓحو ّقؿمقخو لق
ّ
يفلحعوحقيفلتلق ُاؾؼلقنظ لفمقيفلقخقؿوةق,ؾوكقيوتّكق ـومملقيفلحقوماقيفٓقتصومد ةق
ويفٓاتؿم,قةقويفلصحقة:ق ؼلقلؼلقكحقق ألتلقّلوػقيوخصقموتػفؿقنوملتقػقسق
ّثـووومّقمصووومرقيفلجوووقشقيفإلحووو مينقلغعكمكوووةقحقام وووةقيفلؼوووعنقيفلخوووم سق,نوووعق
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قاعيفّقونمّقيفاتمحقيفل وجقنقحق
يفلؿق دي قوكػؼقز مّقرنعقيفلؿ ماقـقيفإلكجؾق ّ
ـتصوػقيفلؼوعنقيفلثوم ـق,نووع قو ُاوق لقموقيفللقث ثؿمرووةقّلوػقاـوليق عك وولق
اعيفّقامرحةقلؾؿعضق,صػتقنلورونمقّثـمّق غم عيفرقكمنؾققنقوغ وهقل ؾوليفامق
فووومقغصوووتق
ويفمووولاقاؾوووققيفٕخوووعىقحقّويفروووؾقيفلؼوووعنقيفلتمحوووعق,نوووع قو ق
ّ
قواطق,وتقزواوةقيفلػقؾ وقفقويفل قمحولق
يفلؿ تنػقمرقيفٕلؿمكقوةققنملؿعيوك
ّ
يفلؿصمنقـ ق ُل ق تقنملعولوىقيفلتولقٓز فومق
يفٕلؿمينق( ق منق ختة)قلتؿع ضق ُ
ومقزوافوومق,ـم وةًقواؿع ضوومقمتو ُ
وكقيووػقت قولؽـّووفقيفقتووـصقيفلعوولوىق ـفووم ق
قفو
ُ
وذ

قضلكقمقثقيفل ,قداقنعولقّ وممق وـق عيوفقيفلو يقويف وؼقيوفعق ـوم عق,وممق

1814م.ق
ّ ّ مقيفلط ق قيفٕلؿمينقيفلنفقعقاققدورقنؾفمرسقويفل يق ّؽقر وقزق وعضق
يفل ؾفمرحقمقحق ـتصػقيفلؼعنقيفلتمحعق,نعق(1851م) قنعل مق ّؽقيفنـق,ؿق توفق
يفلػعك لقيم ؾققنقر قزقيفلؾغوةقيفلفقعوغؾقػقوةق,ؾوكقمجوعقريوقلقق وؾقث ثوقـق
,م مق(ق1822م):ق ؼلقحم عق ـق صعقيفلتلقكمحقلفقيفلؿؼممقهبم قضلكقنؾلقيفلؼفوقاق
ويفلؼومرق(ضثققنقووم)قيفلتوولقرغو قيفلوولقو قيفٕلؿوومينق"ضرك وتقيفلثوومين"قحق ؿمرحووةق
قيف ووةقيفلصووقلقوحووطقنعيفر فووم قوحقيفلققووتقيفلوو يق,وومدق قووفقيفلوولقو ق تفجوومق
و عوريفقنعل مقاـكق قيفرلقيفل ػعقو ُ تَعفقّم ؾةقغقعق ـؼق ة ق ن ّقنقنؾفمرسققلق
قتمقاعيفّق عضقيفلتقػقسقيفل يقديف ؿفقّثـمّق,قداوف قوٓق
ّق
نمّقنملف دقمقـق,مدق
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زيفلقاثؿمكفق عقلقحق ؼمنعق ـطؼوةق صوعقيفلؼل ؿوةقنعولق,ؿوعققصوقعقلوؿق تجوموزق
يفل منعةقويفلث ثقـ.قق
ونملؿـمح ةق ّ
ننقّؾؿةقاقػقسقحقيفلؾغةقيفإل طملقةقاعـلق نجع قوحق يفق
يفلحؿكقيفلتلقاـتمحق(يفلؿنجع)قويفلحعيفراقيفلتلق ُا ّ
يفلؿنوجع)ق
وثقحق(
ن
ض ؿمّاقضلكق ّ
لػع ؼقّعاقّمنقّوقغقعه.
ق

ق
ق
ق
قق
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إدوارد السابع
الدودية
التهاب الزائدة
ّ
يؿـق ّّعيفرقدحؿةقح ّطع مقحق,ؼلهقيفل مدس قواوموزق قفومقيفلنولنق
ؾةق,ؾوكق,صوعه:قحوجؾق
يفلخمصقضلكقيفلعممق جمّرقّي فق مقاؽقنقننفمداقيوم
ّ
ريفرلقيفٕدحقيفإلح لقيفلط ق قيفٕد

قكجق قيفلؽوق ين قمؽم توفق وعقيفلتفومحق

ةقّلؿقنفقض ّنمنقدريفحتفقنملؿعمؾةقيفلثمكق ةققمر ق
لؾ يفرلاقيفللود
ّ
"نثس أ ٙو

عِسُ دآالن د٘در شٗ ثلؾّز ثلٙىٍٕ وً د ٍٗ ْشٗ ثلىمجء

هجٌش ثٚالن شٓ ثل ج ز شؤخيٌٗ خجلٗ إلٕ طذٙخ ِ٘خ لُ شٗ دٙضُ جن دذقصٗ ع ّه
اٗ وا ّاِر عجٌٙاازْ .عٍااد ثلذؾااِ
سااقجٌٗ ؽِعااز دْثء ْ ااجع إنث زثد ثلضعااخ شمضقضااِ إلا ّ
وضٓيوج ْوؤلىج ؽدث ع ّه صقّٙؤسْ .أيسا ْمٍج
ْععشُ ٘دٖ و جي ث له شٓؽدصُ ٘ جد ٘ ٓي
ِّ
أفد ثلزواء إلٕ ثل ذٙاخ شاٗ ثلصاذجؿ ثلذاجهِ لٙظذاَِ دض ّآيثس ثلقجلاز شاؤوِ دٍقماٗ
عمٕ ثلذٓي إلٕ ثلىمض:ذٕ ْأؽِ٘شُ ثلؾِثفز صقش صاؤع ِٙثلضظادِ٘ ثلٍصاذٗ ْهجٌاش
أصعِ
ِيَ ّ
وِر شٗ فٙجصٗ ّ
أْع ّ

ثلؾِثؿ".
لىذضع
ّ

ويفل يفرلاقيفللود وةقلق وتق,ضوقيفقزيفروليفقنو قوفقػوةقّؿومق َاوق ّ ؿقانومرل ق
ـقلػقل ّػف:قنؾق لقل ـةقحقاليفرقيفلجفمزقيفلؿـم,لقو,ضوققحقحو حق
ّ
ديفرو ـقو َ
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معسقيفلحلودقيفل نعي:قكظعيفقٓمتقيفرفمق,ؾكقك قجقلقؿػمويق ؼومومقيفلعولوىق
قوّقاوومقّك قنوومق وولويقّكقيف,وومق ووـقيفل ؽتقع وومقيفلـم عووةق
يفل ؽتقع ووةقويفلػقعوحووقة
ْ
ويفلؿػقلاقلعؿؾقةقيفلفضؿ قورنؿومق ولقويفمولاق وـق جم قوؾق,ولّ اق ؼوػقيفلطو ّ ق
ّ م فمقممرعيفقو عج ق,ـقيفّتنومفقوفمرػفومقيفلؽم ؾوة.قويفلقيفقوعقّاومقيفحوؿق,ؾوكق
يفٕولقيفلؿعووعوفق
ووؿك:قض ْذقاتوول ّلكقّووملجعيفحق ووـقاوو ّقيفٕ عوومّقيفلغؾقظووةق ّ
ُ ّ
يفلطعفقو ػتقحقيفلؼم,ولا.قونقـؿومق
نملؿصعيفنقيفٕ,قر
ّ
قولفمقيؽؾقدوديق غؾؼق َ
رتيفوحقكقلفمقنقـق29-2حؿ ق ّ
ننققطع مقٓق لق,ـق 8ؿ.قق
و ُ عت َؼو ّ
ولقّولق َ ووـقح و ّطعقو ووػمقدققؼوومقلفوومق ,و ق
ولقّنقيفإل طوومللقديف قـنو ّ
يفلؿ ووتقمماق ووـقاثووثق,ل وولاق,ؽووػق,ؾووكقانووع حفمق
رحووق فقيفلتنووع حقةق ُ
ودريفحتفمقحق طؾعق,صعقيفلـفضةقيفٕورونقة.ق
وغمل مق مق َ ـتجقيفٓلتفمحق ـقيفك ليفدق لخؾفمقنقيفحوطةقيفلو يفزقيفلصوؾ

ق

ّوقيفلل ليفنقويفلطػقؾقمر قّوقيفٕوريفم قّوق ض رقيفلطعممقيفلصؾ ةقّ ورقيفلعـ ق
ويفلجقيف ةقوغقع م قو,ـل مقاحتؼـقواؾتف قواؿتؾئقنملصول ل قو ُاصو ققومحق
يفلجعيفح.قق
ققحقـقّوقّدككق ـقيفٓكػجمرقضنقلؿقاتليفرّفمقرمؿةق نعطق ّ
وو ّ
وعقّنقّو ّوؾقيفٕ,ؿوومرقويفٕاـوومسق,عيووةقلحوولوثق و يفقيفٓلتفوومح ق
نم,ت مرهقّّثعقح

تل,لقالخ قاعيفمقمقحق ـطؼةقيفلو طـ ّ
ّ
قضٓقّكوفق َ ؽثوعقحق
ق

يفلعاملق,ـقيفلـ مّ قوحقيفلعؼل ْ ـقيفلثمينقويفلثملثق ـقيفلعؿع قوحق صوؾقيفلنوتمّ ق
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قؿـق فؿؾقنقاـومولقيفٕكعؿوةقيفلغـقوةقنمٕلقومف قوّولألوؽقيفلحوم ؾقـقلتومر خق
و َ
,مرؾلقزيفخعقنملتفمحقيفل يفرلاقيفللود ة.ق
نععق وـقيفلؿعّو ق
و,مداق مق نؽققيفلؿع ضق ـقّلؿق ػمائقحقيفل طـ ق َ
وتؼعقحقرّووـقيفل و طـقيفل ووػؾلقيفٕ ؿووـ قو وولّق
حق ـطؼووةقيفل و ّوعاقثو ّوؿق ـحوولرقو و ّ
ن قطمقثؿقاتػومقؿقملّ اوفقنؿوعورقيفل وم,مر قو ولق,ـولقيفل وعملقّوقيفلؿنولقّوق
يفلتووـ ّػسقنعؿووؼ قّوقغقووعقذلووؽق ووـقيفلحعّوومرقيفٓ ت يفز ووة ق وو يفق ضوو ق,ووـق
يفلحؿووكقويفلخػؼوومنقو ؼوليفنقيفلنووف ّقةقويفلغثقوومنقويفلؼوولّ.ق
يفإل وومدقويفٓكتػوومخقو ّ
ّ
عقّنقيفلع مرقيفل ع ع ةقيفلتلقاؾتؼطفمق,قـقيفلط ق قو لهق ُاعلّ قمجعقيفل يفو ةق
و
حقيفلتنخقص ّ
قضٓقّكّفق ـقيفلؿػقلقضاعيفّق حصقلؾلمقويفل وقل قواصوق عقيفلو طـق
نمحوووتخليفمقيفلؿقاووومرق وووق قيفلصوووقاقةقّوقيفٕيوووعةقيفلؿؼطع ّقوووة:قن ْغقوووةقالّقووولق
يفلتنووخقص قويفحووت عمدقّحوو محقّخووعىقاووملؿقيفلوو طـقنصووقراق نوومهبة ق ثووؾق
ّ
يفقعقّنقانوخقصق
ّ عيفضقيفلؿعيفراقويفلؽؾكقويفلؿثمكةقويفلؼقلقنقويفلؿ م ض.قويفلق
يفلتفمحقيفل يفرلاقيفللود ةق-و,ؾكق,ؽسق مق عتؼلقنعضوـم-ققٓقزيفلق ؿ ّثوؾقاحولّ مق
لؾط و ّ قويفٕك وومّ قخم ووةقحقيفٕكػووملقيفلصووغمرقويفلـ وومّقيفلحقيف ووؾ قوّ و لؽق
حقةقاتؿقيعقيفل يفرلاقحقغقوعق قيوعفمقيفلنومرعقويفلؿعفوقد ق
يؿـقّمقيفلقانع
ْ
مقثقاتغ ّقعقك قعةقيفٕ,عيفضقو ؽمنقيفٕلؿ قو قق ومقامّّولهقضمصومّيفرق ق ّثؼوةق
ّ
تقّنق مقك تفق%49-15ق وـقيفل ويفرولقيفلؿ تل َ وؾةقاعيفمقومق ولقزويفرولق
يفّتن َػ
ك قعقةقغقعق ِ
ؾتف ة.ق
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ِ
ؾوقثق
وكظعيفقلؾط قعةقيفٓكػجمر ةقلؾ يفرلاق
جعهقذلؽق ـق َا ّ
يفلؿؾتف ة قو مق ّ
اجق ػقيفل طـقو َا ؿؿقيفللمقوهتل لقيفلحقما:ق ّ
وننقيفٓحتألصوملقيفلجعيفمولق ؼوكق
يفلجعيفحقيفٕ ع ؽلقانمرل ق ومّ ينق
ققيفلع جقيفلـؿقذال قوذلؽق,ؾكقكع ؼةق ّ
نوؼق
(1913-1845م)قيفلتلقيفنتل,فمقّويفخعقيفلؼعنقيفلتمحعق,نوع قونؿقا فومق ُق ّ ق
اؾلقيفل طـقنطع ؼةق,ؿقد ةقونطقلق ؾوغق19-5حوؿقضلوكق ؿوقـقيفل ّوعا قلقـػو ق
يفلجوعيفحقضلوكقيفلعضو رق ملغنومّقيفل توقينق مل يفرولاقيفلؿؾتف وة قو,ومداق ومق
ـفق ّ
ؾتألؿقيفلجعحقحقغضقنقّ ممقامرّمقوريفّهقكلنةقويفيحةقو ,ةق ُ ّجؾة.قق
ّ ّ مقحقمملةقضاعيفّقيفلجعيفمةق ,ق ـظومرقّومنقلأللؿومنقحو ْؼقيفحوتخليف فق
ٓحتألصملقيفل يفرلاقيفللود ةقحقثؿمكقـقمرقيفلؼعنقيفلؿميل ق ّ
ننقيفلجوعوحقاصو ق
ّ
حقّقوؾ.قوحقّو قيفلطوع ؼتقـق ؼوعقيفلؿوع ضقاحوتق
ّ غعقويفلتعمحقّحععقويفلـلَ
كمرؾةقيفلتخل عقيفلؽ ّؾلقّوقيفلـصػل قا عمقلحملةقيفلؿع ضقوقعيفرقيفلط ق .قق
و يفقو ظووؾقلؾع و جقيفلتح ّػظوولقنمحووتخليفمقيفلؿضوومديفرقيفلحقق ووةقدورهق
يفلؿحلودقحقنعضقممٓرقخم ةقاتع ّ رق قفمقيفلجعيفمة.ق
صومحقولولقيفلعفولقيفل طومينقضدويفردقيفل ومنعق
وقلقيومّرقيفٕقوليفرقّنق ُ
ّ

نملتفوومحقيفل يفروولاقيفللود ووةقق ووؾقّحوو ق,قـق ووـقاـصووق فق ؾِؽوومق,ؾووكقيفلعووعشق
يفل طمين قوكظع ّ
يفقٕنقيفٓحتألصملقيفلجعيفمولقّومنقمول ثقيفلعفولقحقيفٕوحومطق
ؼلقيوـقضدويفردق
يفلط قة قولؿقاؽـقيفلؿضمديفرقيفلحقق ةققلقنعزرقضلكقيفل ط :ق
ّ
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ّ
تثوملقضلوكقحوؽقـقيفلجعيفموة ّ
قضٓقّكّوفق,ومدق عوللق,وـققوعيفرهق
نحقمافقور ضقيفٓ
نعوول مقّخو هقك ق و ّ
وفقّنقيفلؿووقرقيفمتؿووملقويفردقحقمملووةقضاوعيفّقيفلجعيفمووةقلؽـّووفق
مّّلقحقمملةق,لمقضاعيفرفم.قق
وهب و يفق ُّاع ووتقيفلجعيفمووة قو َاعوومىفقيفلعاووؾ قواو ّوؿقاـصووق فقحقيفلؿق,وولق
قومؽووؿقيفلؿؿؾؽووةق
يفلؿحوولّ د قو
يفحووتؿعقحقاؿووفقلؾطعووممقويووعيف تفقلؾتوولخقـ َ
ّ
يفلؿتحلاقودولقيفلؽق ـقلثقويفلفـلقلؿلاقا عةقّ,قيفم قق ؾقّنق عمؾق,وـقدكقومق
يفلػـمّق,ـق,ؿعقكم قيفلتمحعةقويفل تقـق(-1841ق1919م) قامرّمقوريفّهق,عيومق
َؾؽ ّقمقورثفقيفنـفقاقرجقيفلخم س.ق
ّ
قة:قّنقيفلط ق قيفلعوحلقلققكقولق
و ـقيفلـقيفدرقيفلؿحػقفةقحقيفل يفّعاقيفلط
رواووقزوفقيف,رت ْاووفق ٓمقيفل يفروولاقيفللود ووةقو ووقق ع و ولقيووؿـق ع ووؼقنحثوولق
ؽقنق ـق13قنممثمق,ؾكق تْـق حطةقّنحومثقوحوطقيفلؼومراقيفلؼط قوةقيفلجـقنقوةق
قولؿمقّر ؼتْفقيفٔٓمق,ؾكق ليفرق24قحم,ةقوخنلق,ؾكقمقمافق ِـق
,ممق1961م ّ
ققعرقضاوعيفّقيفلعؿؾقوةقلـػ وفقاحوتقيفلتخول عق
يفكػجمرقيفل يفرلاقو,قيفق فمقيفلقخقؿة ّ
يفلؿقيوووعل ق وووتعقـمقنلمووولقيفل وووممثقـقحق,وووملؿقيفلطؼوووسقلقـمولوووفقيفٔٓرق
يفلؿحطةقلققافقيفلؿع اقديفخؾقيفلجعحقوّلامق,قـقثملثوةق
يفلجعيفمقة قونؿقؽمكقؽلق
ّ
لؾط قو

قوضنقّوومنقيف,تؿوومدهقيفلعرق وولق,ؾووكقممحووةقيفلؾؿووسقنم,ت و ّ
ومرقّنقيفلؿووع اق

ّمكوتقاعؽووسققّ م وفقيفلصووقراق ؼؾقنوة قونملػعووؾقيفحتل وؾقيفل يفروولاقنل,صوومحق
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ّ
لقوحقّقوؾق ِوـقحوم,تقـ قو ومرقمول ثق
ِ قغتق ـق قٓذقوقؾ ق ُقلن ق ـقمل
قثوؿقيفحوتؽؿؾق نوقيفرقمقماوفقمتوكقام وةقيفٕلػقوةقيفلثمكقوةق
يفلط ّ قويفٕك مّق ك يفد ّ
يفلتوولقو ّدعق عفوومقيفلحقووماقنعوولقّنقّر ؼتْووفقيفلنووقخقخة قنقـؿوومقنؼقووتقيفٕدويفرق
تعؿؾةقر ْ ـقيفلععضقحققّملق تممػقيفلؿل ـةقيفلعوحقةقيفلعع ؼوةق
يفلجعيفمقةقيفلؿ َ
حمنقنطعح قرج.ق
ّؿوومقروىقيفٕد و قيفل يفز ؾوولقنوومولققّق ؾفووققحقّتمنووفق(ّووملـفعقيفل و يق
جووعي) ق,ووـق وول ؼةقلووفقاووم ـقنووملع جقيفلعوموومين قواعتؼو ّ
ولقّنقيفٓمتنوومدق
ْفومقمؿوكق
قولؿومقديف ؿت
ّ
يفلـػ لقويفل ـلققمدرق,ؾكق ,جقيفٕ وعيفضقيفلعضوق ة ّ
وّيمرق,ؾقفمقّوٓد مقنمحتل,مّقيفلط ق قر ضتقوويف َؾتق ,افمق,ؾكقكحوقق
مقام ـقنفقواعتؼول قونعول مقحومّرقمملتفومقوو وؾتقضلوكقيفلـؼطوةقيفلحعاوة ق
مؿؾفمقّوٓد مقضلكقيفلط ق قلقؽتنػقيفقّاومق صومنةقنملتفومحق تؼولّ مقحقيفل يفرولاق
يفللود ةقوٓقنلق وـقضخضوم,فمقلجعيفموةق,ماؾوة قو وقق ومقّ ,ؾوؼق,ؾقوفقّق ؾفوقق
نؼقلف ق ـقيفٕ ضؾقّنقكل,ققيفوقّنق عيولقّ وليقيفلط قو قضلقـومق وـقّنقكحومولق
يفلعـم ةقنج لكمقنـػ ـم.قق
ق
قق
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روديارد كبلنج
َ
القرحة الهضمية
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ومللق
ؾل قونث وومرقيفكػعو ّ
حقكعيف ووةقوّكمقووةقاؾقووؼقننووم,عق ووـقيفلط وعيفزقيفلـووق َن ّ
ُ ح َ وولق,ؾقووف:قّتو قّ ؾووـجقضلووكق ج ّؾووةقكنو َوعرقخو ًيفقّمذنوومق,ووـقو ماووفققوومر ً ق
قلؾتققّكّـلق قت قٓقاـ قيفقضلغمّقيفيرتيفّلقنؿج ّؾتؽؿ قونجع,ةقّّ ق وـق
ُ
حؿعت ّ
يفلطعيف ووةقويفٕكمقووة قاعووم َكػقيفلؼوولَ رقيفلووعمقؿق ووعقيفلؿج ّؾووةقو وقعق ِ
يفلػ ْع ووةقمؼقؼ وةًق
ن
ُ
ُ
قاعيفّق َقعمةقيعحوةقنوو(يفٓثـمق
يفلعاؾقنعلق ق قـق ـقكنعقيفلخ
مثؾة:قضذق ُاق لق
ّ
,نووع) ق َا ّ
قغ َؾووتقحقا وليفرقيفٕ عوومّقمتووكقثؼ ْتووف قو َا و ّ َتقحقك ووػقديفخؾوولق
ُ
يفلعاوؾقّكػمحوفق,وـق,ؿوعقاوموزقيفل و عقـق
ـقاعيفرفؿومق
ويفلتفمحقنع تقينقل َػظق
ّ
نؼؾقؾ.قق
ّ
ػقّنقيعكقمقنع طمكقمقيفحتققػقيخصمقوحوللفق,وـقيفحوؿف ق
و ِـقيفلطع
قفـقيفلنعكل ّ
قّنقيفلعاوؾق وخعق ـوف قضذقّومنق
ولؿمقّامحقنلكفقرود مردقّ ؾـج ّ
ّ
ّ
ّ ؾـجق ـقيفلنوفعاقنحقوثقٓق خطألوفق,مقوؾ ق لود,وفقيفلحو سقمتوكقالّّولق وـق
ّفقح ِؿ ّلقّد قنع طمكقمقيفلعظقؿ.قق
ال ّ ةقيفلعاؾقوّك َ
200

ِ
ّ
وتللق,ؾوكقيفلعطوقرقنعويفرحفوم:ق
وّؿمق ُاععفقيفٕيجمرق وـقثؿمر ومقو ُ
ّ
ننقرود مردقّ ؾـجق(1936-1856م)ق ققّد

قنع طمكقمقيفلحمر ق,ؾوكقاومر اق

لؽقّولقّما و ٍ قنملؾغووةقيفإلكجؾق ووةق
كقنووؾقحقيفٔديفحق,ووممق1997م قوّوومنقن و
ّ
حػووعقيفحووؿفقحققمرؿووةقكقنووؾ قوموومزققصو قيفل و ؼقّل ووغعقيفلحم ووؾقـق,ؾووكق
يفلجمر اقوقتأل قوقلقيفي ُتفعقنؿؼقلتف ق"يفلنع قيع قويفلغعحقغعحقولوـق ؾتؼقومق
ّن وليف" قول نؼ ووفق,ؾووكقّثع وومق(اووقرجقّورو ووؾ)قنـ و ّولقيفٓ يفكقر ووة قنم,ت مر وومق
ؼقلةقيفحتع رقةقام ؾقلؾـ ,ةقيفٓ يفكقر ةقيفل طمكقةقيفٓحتعؿمر ة قوضاؿم ً مق
لؾػمروولاقّيووقعقضلو ّ
وكقّنقّ ووغعقيفلحم ووؾِقـق,ؾووكقاوومر اقكقنووؾقيفٔن ق وولقيفلػتووماق

قومصؾتق,ؾقفمقحقحـقيفل منعةق,نعا.ق
يفل مّ تمكقةق ٓق قحػ
ّ
ويفل َؼعمةقيفلفضؿقةق وعضق وـقّ وعيفضقيفلجفومزقيفلفضوؿلقيفلنومرعة قض ْذق
ٍ
ّ
ق,نعاقّيخمصقحقوقتق مق ـقمقومهتؿ قو قفومق
ـقّؾ
قيخصمقويفمليفق
اصق
ً
اتاّؾقواتؼعحقيفل طمكةقيفلليفخؾقةقلؾج ّقيفل وػؾلق وـقيفلؿوعيّقّوقاوليفرقيفلؿعولاق
ّ
يفلؿ ّوؿكقيفٓثـومق,نوع قو و هقيفلؿـومكؼق
ّوقيفلج ّقيفلعؾقيق ـقيفٕ عومّقيفللققؼوةق ُ
لقيفلتلق تقيفاولقّوق صوؾقضلقفومقموم ٌضقاػوعزهقنعوضقخ ومقيفلؿعولاق ُ نوؿكق
مؿضقيفلفقلروّؾقر ؽ.قق
و عقدقيفل

قيفلعرق لقل

منةقحقكحقق%99-89ق ـقيفلحمٓرقضلوكق

يفلعلوىقنمل ؽتقع مقيفلحؾ وكقةق( ؾقؽقنمّرتقنم ؾقري) قضيم ةقضلوكقيفٓحوتخليفمق
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يفلؿ ِـقل عضق ؽـمرقيفٕلوؿقو ضومديفرقيفٓلتفومحقيفلؿت و ةقحقكحوقق%29ق
ـقيفلحمٓر قّ ّ مقنخصقصقيفٕكعؿةقيفلحع ػةقويفلضغطقيفلعصو لقويفلتولخقـق
ناومقر ُ
قوكومنقرقخوم سق
تـوةقاوماجقكومرقيفلحؿقيوةقويفٕلوؿ
حوؾق
ويفلؽحقل:ق
ّ
ٌ
ُ
ومرقيفلقريفثو َة ق
ُ ػوومقِؿق ووـقويووعقيفل َؼعمووةقو ُ عقووؼقيفلتألم فووم.قوقوولقيف نافؿووتقيفللريفحو ُ
ّ
وّيمررقضلكقّنقّ حمحق صقؾةقيفللمق( ُّو)قّّثعق,عيةقل

ومنةقنـحوقق%49ق

وةقنعولقحوـق
قوراحتقز مداقيفإل منةقحقيفلعاملق,وـقيفلـّ ومّقخم
,ـقغقع ؿ
ّ
ّ
يفلخؿ قـ.ق
وحقيفلققتقيفل يقٓق نؽقق قفقنعضقيفلؿعيوكق وـق ٓم:ق ّ
وننقّغؾو فؿق
نؽقنق ـقّلؿقممر قّ,ؾكقيفل طـقوّحػؾقيفلصولرق ُ ق وػقنلكّوفقكومرق نو قنةق
و ُ ن نفقن ْؽ قيفلؽحقلق,ؾكقاعحق ػتقح قو ؽقنق صحقنمقنملغثقمنقويفلؼولّق
ّمقمكم ق عقيعػقيفلنفقةقو ؼليفنقيفلقزن قوضم مسقنمإل,قمّقويفٓكتػمخقيفلو يق
و

ّ
يفلتجنووم قوحقنعووضقيفلؿعيووكققوولق ووقّقيفلقيووعقواتؾ ّوولقحووؿمّق
قّثووعاق

يفلؿعضقنملؿضم,ػمر:ق تـفشقيفلؼعم ُةقو,مّقد ق وم ق تت و ن قحققولّقد وقيق
ّ
قّوقاتقغؾق,ؿقؼمقوٓقاؽتػلقنملغنمّقيفلؿ طـ ق قؿتلّ قهبمقيفلوـّفؿق
وك ػقيعال
قثؿقاـػ قضلكقيفلغنمّقيفل تقينقيفلؿو طـقلتجق وػق
لتؾتفؿقيفلجليفرقنلّؿؾفقواثؼ ف ّ
يفل طـ قوال عقنملؿع ضقضلكقمم ةقيفلخطع.قق
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قواتحوقلقيفلؼعموةقضلوكقيوقػقثؼقوؾق وعيفنضق
ّؿمققلق تق ّكولقيفلؿوعض
ّ
لػرتاقكق ؾةق ـقيفل ـ ق قتؾقػقيفلج ّقيفلؿتؼعح قو ِ
حولثقيفك وليف ًديفقحق جوعىق
ّ
ُ
يفلؼـماقيفلفضوؿقة.قونقـؿومق ثوقرقّلوؿققعموةقيفلؿعولاق وعقاـومولقيفلطعومم ق ّ
وننقّلوؿق
قعمةقيفٓثـمق,نعق ـمح فقيفلصقممقيفل يق ختؾلق قفقيفلحم ضقنمل َؼعمةقو ُ فقجفم ق
و قق مقاعؾقيفلػؼفمّق ُ قحقنقلؿع ضفمقيفإل طمرقحقر ضمن.قق
تؿقانوخقصقيفلؿوعضقيفحوتـمديفقضلوكقّ,وعيفضق َ َعيو ّقةقاومر ق
و,مداق مق ّ
ضقواؼضق ضجعف ق عق ْ
يفلؽنػق,ـقيفل ؽتقع مقيفلحؾ وكقةقحقيفل يفزق
مقماقيفلؿع
ّ
ّوقيفللمقّوقيفلـّ َػس قو حصقيفلج ّقيفلعؾقيقلؾؼـماقيفلفضؿقةقنؿـظمرق توق قر وةق
يفلؼعمةقواحل لقمجؿفمقو ؽمامقوك قعتفمق,ؾكقوافقيفلل ّقة قوضاوعيفّقيفلؿ و ق
يفل طـوولقنقيفحووطةقيفلؿقاوومرق ووق قيفلصووقاقةقٓحووت عمدقّ ووعيفضقيفل ـؽع وومسق
ويفلحق ص رقيفلؿعيفر ةقويفلتلقاتنمنفقحق,قيفريفمق عقيفلؼعمةقيفلفضؿقة.ق
ّ ّ وومقيفلعوو جق قعاؽوو ق,ؾووكقيفلووتخ ّؾصق ووـقيفل ؽتقع وومقيفلحؾ وكقووةق,وو ق
ِ
تعميوولاق ووـقيفلؿضوومديفرقيفلحقق ووة قضيووم ةقضلووكقاـوومولقيفٕدو ووةق
جؿق,ووةق
يفلؿث طوووةقإلكتووومجقمؿوووضقيفلفقووولروّؾقر ؽ قيوووؿـق ووومق ُ عوووعفقنوووملع جق
يفلث ثوووولقّوقيفلعنووووم,لقيفلوووو يق ووووتؿعقكحووووققّحوووو ق,قـقّوقّّثووووع.قو ؼووووكق
ل و ّ
وووووعيفحقدورهقيفل وووووومرز قوذلووووووؽقحقمملووووووةقموووووولوثقّموووووولق
وووووؽقـقيفلجو ّ
يفلؿضووووم,ػمرقيفلث ثووووةقيفلخطقووووعاقو وووولقيفلـ ووووػقّوقيفلث ْؼوووو قّوقيفٓك ووووليفد ق
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وصقيفٓ تـوومعق,ووـقيفلتوولخقـق
ون وملط عقٓقنوولّ ق ووـقاعؾقؿوومرق وومر ةق قؿوومق خو ّ
ويفلؽحووووووقل قويفٓ,تووووووليفلقحقاـوووووومولقيفٕكعؿووووووةقيفلحع ػووووووةقويفلؼفووووووقاق
ويفلؿنوووعونمرقيفلحؿضووو ّقةقويفلغمز ّ وووةقويفلووول قن قو َاووو حقيفٕدو وووةقيفلؿفقجوووةق
لؾجفووومزقيفلفضوووؿلق ثوووؾقنعوووضق وووؽـمرقيفٔٓم قوّووو لؽقيفلـووو وحقنعقوووليفق
,ووـقّاووقيفّقيفلتووق ّاعيفرقويفلضووغقطقيفلعصوو قةقيفلتوولق ُاؾفوو قّمنوومّقيفلؿووع ضق
واص و ّقعهقّتـّووقـق ؾػووظقيفلـوومرق ووـقاق ووف..ق و يفق,ؾووكقّ ووؾقّنقاص و قيفلؿعوولاق
نق ًتووومقلؾووولويفّقٓقلؾوووليفّقّؿووومق ُّثوووعق,وووـقك قووو قيفلعوووعحقيفلحووومرثقنوووـقّؾووولاق
نؼقلف ق"ثلىعدر دٙش ثلدّثء ْثلقِ ىٙز يأ ثلدْثء".ق
ّ
وووعقّنقيفّتنوووومفقيفل ؽتقع وووومقيفلحؾ وكقووووةقحقّويفرووووؾقثؿمكقـقوووومرق
ويفلقيفقو
يفلؼووووعنقيفلؿميوووولق,ؾووووكق وووولقيفلط ق ووووقـقيفٕحوووورتيفلققـقرونووووـقويفرنقونوووومريق
مريووومل:ققووولقّمووولثقثوووقراقحق فوووؿقك قعوووةقيفلؼعموووةقوّقػقوووةقمووولوثفمق
وكووع قانخقصووفمقو ,افووم قو وولقاعثق ووةقذيفرقيووؽؾقمؾوو وين ق ُاعوولّ ق
ويفمووولاق وووـقّّثوووعقيفٓلتفمنووومرقيفل ؽتقع وووةقيفلتووولق,ع تفووومقيفل نوووع ة ق تصوووق ق
()59-39ق%ق ووـقحوو ّؽمنقيفلعووملؿقذّووقريفقوضكمثوومق,ؾووكقموولّ قحووقيفّ قواـتؼووؾق
ووقث قواغووو وقيفٕيوووخمصقض ّنووومنق عمؾوووةق
,وووـقكع وووؼقيفلؿووومّقويفلطعوووممقيفلؿؾو ّ
يفلطػقلوووة قخم وووةقحقيفل ؾوووليفنقيفلـم قوووةقذيفرقيفٕوحووومطقيفلؿعقنوووقةقيفلؿ دمؿوووةق
يفلتووولقا ووووقّق قفووومقيفلؿعيف ووووؼقيفلصوووحقةقوضاووووعيفّيفرقيفلـظم وووةقويفيوووورتيفكمرق
يفلؿمّقويفلطعممقيفلصحل.ق
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يفلعؾوؿقّنق و هقيفل ؽتقع ومق تؿعحوةقوقومدراق,ؾوكقيفلعوقشقحقيفلقحوطق
ّق
عق
ِ
يفلؿعمدلوةقلؾحؿقيوة ق
يفلحم ضل قنػضؾقض عيفز ومقٕكو ؿق ـوتجق ومداقيفلـنومدرق
و ووعقيفلعؾووؿقّ ضو ّ
ومقّنق عظووؿقموومٓرقيفلعوولوىقهبووم قٓق ُاـووتجقّ ّ ووةق ,وومرقّوق
ووتحؼقّ ًّ ووومق وووـقيفلػحق ووومرق
ّ,وووعيفض:قنوووؾقا ؼوووكقويفد,وووةق وووملِؿةقوٓقا و ّ
ويفلع امر.ق
ّ
يفلؿثقووعقّنقيفلووعنطقنووقـقيفل ؽتقع وومقيفلحؾ وكقووةقوقعمووةق
و ووـقيفلطع ووػقو
يفلؿعلاق,ؾكق لقيفلط ق قنمريق مريملق( )....-1951قويفل يق َّملثقيفكؼ ًنومق
ة:ققولقاقنوفقوقتفومقنوملع ضق
حقكع ؼةقيفلتعمحق ـفمقنقيفحطةقيفلؿضمديفرقيفلحقق
ُ
ويفل ووخع ة ق,ؾووكقيف,ت و ّ
ومرقّنقيفل ؽتقع وومقٓق ؿؽـفوومقيفلعووقشقحقوحووطقمم ضوولق
تخ ّؾؾقّاقيفّقيفلؿعلا قو,ـل مقامزفق مريملقنؿعلافقلقث تقكظع ّ تفقو م وؾق
ّٓتنووم ف ق تـوومولقك ًؼوومقّووم ً ق ووـقيفل ؽتقع وومقيفلحؾ وكقووة قكؿووتقواؽوومثعرق
علافقوقعمتْفمقحقغضقنقث ثوةقّ ومم ق مقِألًومقنو لؽق,قوقنقيفلعيف ضوقـق
وّلف َتق
ّ
و,ؼووقلقيفلؿ ووتف رقـ قو ث ِتًوومقاليفراووفقلؾػووقزقنجوومر اقكقنووؾقحقيفلطوو ّ ق,ووممق
2995م ق ـم ػةًق عقز قؾفقرونـقيفل يقيومرّفقيفل ُغوـْؿقدونقيفل ُغ ْوعمقموقـقيفنتؾوعق
كصػقيفلجمر اقولؿق تؾعقكصػقك ؼقيفل ؽتقع م.قققق
َ
ّ
ّعقّنقيفلؿعلاَق,ضقق,ضؾلقّاقفق ن فققِعنةقيفلؿمّقّوقثؿوعاق
ال عقنمل
يفلؽؿثووعى قا ووعقكحووقق 1599ووؾق ووـقيفلطعووممقيفلؿفضووقم قواتّصووؾق ووـقّ,ؾووكق
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لؿعيّق ,ق تحوةقيفلػوميفدقو وـقّحوػؾقنمٕ عومّقيفللققؼوةق,و ق تحوةقيفل ّوقيفح ق
نم ّ
ؾغق,عيفمقكصػقكقلفمقيفلو يق صوؾقضلوكق25حوؿ قو تول ّلػقاول ُيفر مق وـق
و
ُ
وجمد قواؼوقمق
ث ثقك ؼمرق,ضوؾقةق طـفومقغنوم ٌّق خومكلق وـقيفلوليفخؾقّمل ّ
نقفقػتفومقيفلفضووؿقةق قؽمكقؽقومقنػعووؾقيفكؼ ميوومرققق ّ وةقلجوليفر مقيفلعضووؾل قّوق
ّقؿقمرقمقنػعؾقّك ؿومرقاػعز وم ق ضو ق,وـقمؿوضقيفلفقولروّؾقر ؽقيفلو يق
مقيمرا.ق
ـؼلقيفلطعممق ّؿمققلق حؿؾفق ـقكػقؾ ّقمرقونؽتقع
ّ
ّ
لؽقٕنق
قوحوؿلقّو
ّ ّ مقيفٓثـمق,نعق فقق,ت ةقيفٕ عمّقيفللققؼةقونقيفنتفوم ُ
كقلووفق ؾووغقيفثـتوومق,نووعاقنق ووة قحقيفلققووتقيفلو يق ؾووغقكووقلقيفلؼـووماقيفلفضووؿقةق
نع ّ تفمقنلّيفق ِـقيفلػؿقضلكقيفلنعجقز مّقا عةقّ تمر.ق
ُق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
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فرنسوا ميتران
االنصمام الرئوي

ّ
يفلظفوقرقضٓقواحقكفومقيفلق وقػمرقّملػعيفيومر ق
ّؿمقالكػقيفلؿؾؽومرق
و ل َنكق ّ
يفلحؽممقويفٕ عيفّقيفلتجق ّ
يفلحوعيفسقاح ّػفوؿقذيفرق
يفلقضٓقوحطقّقّ وةق وـق ّ
يفلقؿقـقوذيفرقيفلنؿمل:ق ّ
ننقنعضقيفٕ عيفضق وـقذويفرقيفلعقومرقيفلثؼقوؾقاولنكقّنق
ّ
احؾ ّ
قضٓقوحقّ,طم فمقّ عيفضقّخعىقيتّكققلقاؽقنق ولقيفلؼم وؿة قو وقق ومق
كجلهقويفيوحمقحقيفلوعرقسقيفلػعك ولق عيفك وقيفق قورتيفن:ق ؼولقاؾ نؼوكقخو قض ومنتفق
ن عكمنقيفل وحتمامق عقنليف ةقوٓ توفقيفلعرمحوقةقيفٕولوكق,وممق1981م قويفاتفولق
حقاعؾق عيفقكلقيفلؽتؿمنق,ؾوكقزّ ْ,
وؿقّنقيفإل,و نق,وـق وعضقيفلوعرقسق وقق
ّ
ض ,نق,ـق عضقيفللولة.قق
و,ؾكق,مداقنعضقيفل قمحققـقيفل ـقٓق جلونقنلحمقحقاوـ ّػسقيفلخوليفعق
ووعقيفلفوقيفّ قو ووقق وومقكجو ق قووفقنمقتوليفرق,ؾووكق وليفرقّموولق,نووعق,م ووم قوذلووؽق
يفٕخوػق
نؿ م,لاقك ق فقيفلخمصقيفلو يقيوععقحقم ْؼـوفقهبع وقنقيفٕحورتواقـق
ّ
وكلاق ـق ,امرقّقؿمو ةقغمل مق مق ُا وتخلمقحق ؽم حوةقيفل وعكمنقوات و ّ ق
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حق,ووقيفرضقامك قووةقمووم ّدا قورغووؿقضر ووم قيفلع و جقنؿضووم ّديفرقيفلووتج ّؾط قن ْغقووةق
وقين:قضٓ ّ
ّ
قّنق
ا حقملوثقيفلجؾطمرقيفلل ق ةق عق يفقيفلـوقعق وـقيفلعو جقيفلفع
يفلح رقلؿق ؿـعق,ـفقيفلؼولَ ر قنعول مقوقوعقيفلؿحظوقرقحق,وممق1982م قو ُّ وق ق
يفلعاؾقنجؾطةقحولّ رق جوعىقيفلنوع منقيفلعروقيق قؿومق ُ عوعفقك ّقومقنمٓكصوؿممق
يفلعرقي قو ولق ومق َاعومىفق ـفوم قوويف وؾق وؿقدهقّ وممقيفل وعكمنقيفلؿتقغوؾقحق
,ظم ووف:قمتووكق ُ ووت قنوومحقيفلح و نق,ؾووكق ص وعيف,قف قود ّقووتقحووم,ةقو ماووفق,ووممق
َ
قفـقنقّك ّمّقّ ومرققولّ رويفق,قنوفقلوث ثقحوـقيفرق ؼوطق
1996م قلقخق قيفلؼلَ ُر
,ـلقنليف ةقيفلتنخقص.ق
ّ
ّعقّنق قوووورتيفنق,ميووووؼقلؿصووووعقيفلتوووومر خ قٓقحوووو ّقؿمق
قاوووول عقنملوووو
ّحووقيفنقيفلتوولقّمكووتق خووعق ح ّطووةقدولقووةقحقحووجؾقز مريفاووف قو وومر قيفلحقووماق
قع.قولوووقسقحوووعيفقّكوووفقحق,وووليفدقيفلع حووومّقيفلؿث نؼػوووقـق
نعووولق غمدرهتووومقنلحووو
ًّ
ووكقّنقّكوووقسق ـصوووقرقو وووػفقنلكوووفقّد ووو ٌ قيو ّ
ّ
ووؾقكع ؼوووفقضلوووكق
يفلؼ روووؾ:قمتو
وووـق
يفل قمحووووة قوّماوووو ٌ قذوقكظووووعاقثؼم قووووةق,ؿقؼووووة قو توووو ّو ٌ قلووووألدحقويفلػو ّ
ووفقولووولقوحق ووولهقّتووومح قّـم وووةق,وووـقيوووغػفق
ويفلؿ وووعح قو ,نؾوووؾقذلوووؽقنلكو ُ
يفلعؿقووؼقنووملؼعيفّاق ـوو قكعق ووةقّفػوومره.قو ووققيووغػقورثووفق,ووـقّ ّ ووف قو,وومدق
ّ
ووقـقديوووـق قفووومقاضوووةقيوووفلقهبووومق
,ؾوووكقيفلثؼم وووةقنوووملخقعقّ وووممقررمحوووتف:قمو
يفلؿفتؿقنقنملنلنقيفلثؼمحقيفلعمم.ققق
يفلؿختصقنقو
ّ
ّ
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يفلؿـوقطقنوفقكؼوؾق
ويفٓكصؿممقيفلعرقيق وعضق صوق قيفلنوع منقيفلعروقيق َ
يفللمق ـقيفل طقـقيفٕ ؿـقضلكقيفلعرتقـ قو ِ
ـقثؿقاـؼقتوفق وـقثومينقّّ وقلقيفلؽعنوقنق
ّ
واحؿقؾووفقنمٕوّ ووجقـق,وو قدوراقد ق ووةق ووغعىق َاجووعيقّمووليف ُثفمقديفخووؾق
ؿفولق
يفلؿ ـقـقّّثعق ـقيفلن مح قو ُا ّ
يفلعرتقـ قو صق قيفلـ مّقّّثعق ـقيفلعاملقو ُ
لووفقيفل ّ ووؿـةقوق ّؾووةقيفلحعّووةقويفراػوومعقدراووةقيفلح وعيفراقوّثووعاقيفلتعو ّوع قويفلجػوومفق
يفلحؿووؾقويفلتوومر خقيفلعوومرؾلقو,وولدق ووـقيفٕ وعيفضقيفلقريفثقووةقونعووضقيفٕدو ووة ق
و ْ
مقووثقا وولقل واووةقيفلوولمقو تؽمحووؾقحقحووع مكفقو ص و قّّثووعق,عيووةقلتؽووقنق
يفلجؾطمرقحقيفٕورداقيفلعؿقؼة ق ثؾقّورداقيفل مققـقويفلحقض قويفلتلقٓقاؾ وثق
ّنقا وووم عقوا وووتؼعقحق جوووعىقيفلنوووع منقيفلعروووقيق ِ
حلثوووةق ووو يفقيفٓكصوووؿممق
ُ
ّ
(يفٓك ليفد).ق
ّ
عقّنقيفلجؾطوةقيفلل ق وةق ولقحو
و

قيفٓك وليفدقحقّّثوعق وـق%95ق وـق

يفلحمٓر ّ
حلثقاوعيفّقّا وممقّخوعىقغع وةقات و ّؾؾقضلوكق جوعىق
قضٓقّكفققلق
ّ
يفلنع منقواؼػق قفقمجعق,ثوعا ق ثوؾق ؼم,ومرقيفلفوقيفّ قّوقيفلل وليفن قّوقخ ومق
يفل عكمن قّوققطوعيفرق وـقيفل ومرؾقيفٕ ـققحولق,ـولقيفلوقٓدا قّوقكخومعقيفلعظوؿق
يفلل ـلقحقممٓرقّ قرقيفل م قويفلػخ قويفلحقض.قق
ولؾؿعضقّ,وعيفضق,م ّ وةق ؼمحوقفمقيفلؿوع ضق ثوؾقيفإلغؿومّ قويفلولويفر ق
ويفلخػؼوومن قويفلتووق ّاع.قوّ,ووعيفضقخم ّ ووةق ثووؾقّلووؿقمووم ّدقنملصوولرق َ ووقّق ووعق
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ِ
قويقؼقحقيفلـن َػس قواجمن ق عقحعملقامفقّوق صوحقحقنو ؾغؿق
يفٓحتـنم
ل ن ؿ.قق
ووؼ ّ
قّنقيفٕ,وووعيفضقويفلع ووومرقاتق ّقوووػق,ؾوووكقمجوووؿقيفلجؾطوووةق
ويفلحو ّ
و ؽمام:ق ػلقمملةق ومقضذيفقّومنقيفلحجوؿقّ قوعيفقوّم قومقإل,مقوةقاول ّ ؼقيفلولمقضلوكق
يفلعرتقـقنـ ةقا لق,ؾكق %59قولع عقيفلضغطقيفلنوع مينقيفلعروقيقضلوكق ومق وق ق
29ق ؾؿقزر ؼ:ق نامق ؿؽـقّنقام ّديقضلكقيفلصل ةقيفلنل لاقّوقيفلق ماقيفلؿػماألة.ق
وكظعيفقلتَنم ُنفقيفٕ,عيفضق عقّ عيفضقّخعىقررق ةقوقؾ قةق ثؾقيفلعنققويفٓلتفومحق
يفلعرووقيقوّ وعيفضقيفلنووع منقيفلتوومال:ق و ّ
وننقانووخقصقيفلؿووعضق ؿ ّثووؾقاحوول مق
مؼقؼقم قو تط ّؾ قدراةق,ملقةق وـقيفلحولْ سقومضوقريفق ؽ ّثػومقلحمحوةقحمدحوةق
ّ ؾقكجؿفومق-قّوقّومد-قوحوطق و يفقيفلطق ومنق وـقيفلػحق ومرقيفلتولقا خوعقهبومق
,ؼوووقلقيفٕك ووومّ.قوحق ووو يفق ؾجووولقيفٕك ّووومّقإلاوووعيفّقيفلػحق ووومرقيفلؿعؿؾقوووة ق
واخطقطقيفلؼؾ قيفلؽفعنمرل قويفلؽنػقنمٕيوعةقيفل وقـقة قويفلتصوق عقنمٕيوعةق
يفلؿؼطع ّقووةقّوقيفلووعكقـقيفلؿغـمكق وول ق ضو ق,ووـقاصووق عقيفٕو,قووةقيفلل ق ووةق,و ق
اؼـقمرقخم ةق ُ تعمنق قفمقنملؿقامرق ق قيفلصقاقة.ق
وكظعيفقلخطقراقيفلؿعضقيفل يق ُ علّ قّملقيفٕح محقيفلعرق قةقلؾق ماققنوقـق
ٍ
ّ
يفلؿػمائقحقنعوضقغقوعققؾقوؾق وـق
حؽمنقيفٕرض قو ُ تّفؿقنققق فقوريفّقيفلؿقرق
عوفقنملنوؽقلؿ ميوعاقيفلتنوخقص قو ِ
ّ
وـقثوؿقنولْ ّقيفلعو جق
يفل نع:ق نكّوفق ُ ؽت َػوكق
ّ
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نؿضمد ٍ
يفرقلؾتج ّؾطقهتلفقضلكقضذيفنةقيفلجؾطمرقويفحوتعمداقيفلولمقلؿ ومرهقيفٔ ِوـق
ؽقنقنملح ْؼـقيفلفق ِ
قثوؿق
ِـقيفلؼؾ قضلكقيفلعرتقـ قو قق مق
َ
مر ـلقحقيفٕ ّ ممقيفٕولك ّ
نتـمولقيفٕقعيفصقلػرتاقكق ؾةقاملقوةقا وتؿعقل ضوعةقّحومنقعقّوقيوفقرق تخ ّؾؾفومق
ُ
تمنعووةقك قووةقضّؾقـقؽقووةقو عؿؾ ّقووة.ق ووعقيفمتؿمل ّقووةقيفلتو ّ
ولخؾقيفلجعيفموولقيفلق,وومرلق
يفلؿ ميعقننذيفن ةقيفلجؾطمرقّوقيفحتألصملفم قوذلؽقحقمومٓرقمعاوةقاؼوػق قفومق
يفلووعوحق,ؾووكقّك وعيففقّ وومنعفم قوحقموومٓرقّخووعىق َ تع و ن رق عفوومقيفحووتخليفمق
يفلؿ قؾةقلؾلمقكظعيفقلقاقدق مكعقك ّل.قق
يفٕدو ةق ُ
ضيم ةقضلوكقض ؽمكقوةقضدخوملق عيو قضلوكقيفلقر ولقيفٕاوقفقيفل وػؾلقحق
ّ
وقمقّنقيفلقر وولق
يفلحوومٓرقيفلتوولق تؽو ّوعرق قفوومقموولوثقاؾطوومرقيفل وومققـ..قو عؾو
يفٕاووقفقيفل ووػؾلق ووققو,وومّقد ووقيقررق وولق عؿووؾق,ؾووكقيفحوورتامعقيفلوولمق ووـق
يفٕكعيففقيفل ػؾقةقضلكقّذ ـقيفلؼؾ قيفٕ ؿـ.قق
وّملعوومداق عاػووعق ووقرقيفلققم ووةقو تؼوولّ مق,ؾووكقيفلع و ج ق َت و ُزقّ ؿقووةق
يفٓمتقمكمرقيفلقيفا قيف ّا م,فومقلؿـوعقيفٕحو محقوق ْطوعقيفلطع وؼق,ؾوكقيفلؿوعض:ق
ـص قرّّمحقيفلطمرعيفرقنوملقققفقويفلحعّوةق وـق نقٔخوع قخم وةقحقّحوػمرق
ُق َ
ّ
ـقواؿوؾق,ؼوومرحقيفل وم,ةق ووـقيفلولوريفن قّووملعم رق
كق ؾوةق تؿ ّطووكق قوفقيفلو
يفلؿـطؾؼةق ـقيفلؼم عاق,ومنعاقيفٕكؾـطولقحقكع ؼفومقضلوكقيفل وقيفمؾقيفٕ ع ؽقوة ق
وا تغع قّّثعق ـق,نعقحم,مرقرغؿقحع,ةق مرؾةقاجعيقهبمقيفلطمرعيفرقوا ؾوغق
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عقخؾوققيفلطع وؼق وـقيفلوعيفديفريفرقويفل موممقوضيومريفرق
كحققّ1999ؿ/حم,ة ق
ّ
يفلؿوووعور قو وووقق ووومق ـ وووح ق,ؾوووكقيفلؿـغعحوووقـقّمٕيوووجمرقّ وووممقيفلتؾػووومزق
ويفلحقيفحق

ّلقحقمؼقيفلعققدقيفلؿؿتلّ قنعلقيفلعؿؾقمرقيفلجعيفمقوةقوغقع ومق
قو تلّ
ّ

ـقيفلظعوفقيفلتلق ُاج قيفلؿعّق,ؾكق ز ةقيفلػعيفشقلػرتيفرقكق ؾة.قق
ّؿووومق ؿؽوووـقلأليوووخمصقيفّٕثوووعق,عيوووةقويفلؼوووع قـق وووـقديفروووعاق
يفلخطوووع قيفراوووليفّقاوووقيفرحقيووومغطةق َاحوووقلقدونقاؽوووقنقاؾطو ٍ
وومرقلؾ ووومققـق
ّ
ُ
يفٕولقٓحووووتفليففقيفلنووووع منقيفلعرووووقي.ق ووووعقيفلتـ قووووفق,ؾووووكق
يفلؿصوووولرق ّ
ُاعوووولّ ق َ
ووملح ّؿكقّوق
يوووعحقّؿقووومرقّم قوووةق وووـقيفل وووقيفرؾ قخم وووةق,ـووولقيفإل ووومنةقنو ُ
يفلجق.قق
يفراػمعقمعيفراق ّ
و ووـقكم ؾووةقيفلؼووقل ّ
قّنق,ؾووؿقيفلػ ووققلقاقمق نووقعقضلووكقواووقدقدورا و ْقـق
يفلؿحؿووؾق
د ووق ت ْقـقحقّا ووم ـم:قضم وليف ؿمق ُّ و ىقواتؽ ّػووؾقنـؼووؾقيفلوولمقيفلـؼوولق
ن
ّ
وعقضلوكقّوؾقيفلخ ومق
نمٕوّ جقـقويفلعـم وعقيفلغ يفرقوةق ِوـق ُنطوقـقيفلؼؾو قيفٕ
ويفٕك ووجة قثو ّوؿقض,مداووفقضلووكقافووةقيفلؼؾ و قيفٕ ؿووـق,ووـقكع ووؼقي و ؽةق رتيف قووةق
يفٕكعيففق ـقيفٕوردا قّ ّ مقيفللوراقيفلثمكقةق فلقيفلولوراقيفلل ق وةقيفلصوغعىقيفلتولق
ؿعق قفمقيفللمقغقعقيفلؿمّ َ لق ِـقنطقـقيفلؼؾ قيفٕ ؿـقضلكقيفلعرتقـ قو ـفؿمقضلوكق
ّ
ّذ ووـقيفلؼؾو قيفٕ ووعقنعوولقاـؼقتووفق ووـقثوومينقّّ ووقلقيفلؽعنووقنقواحؿقؾووفقننّ ووقعق
يفلحقماقو ققغمزقيفٕوّ جقـ.قق
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يفقو عقدقيفّتنمفقيفللوراقيفلل ق ةقيفلصغعىقضلوكقيفلعوملِؿقيفلععنولقيفنوـق
يقروجقلػؽووعاقيفلؽ وولق
يفلـػووقسقنعوولقيفحووتلريفّفق,ؾووكقاووملقـقسقيفلققكوومينقيفل و
ّ
ّؿصلرقلؾلمقوز,ؿقواقدقثغعيفرقحقيفلحما قيفلؼؾ ولق ـػو ق وـقخ لفومقيفلولمق
نقـقيفلجمك قـقيفٕ ؿـقويفٕ ع قوذلؽقحقّويفخعقيفلؼعنقيفلثملثق,نعقيفلؿوق دي ق
و قق ومق ّفولقيفلطع وؼقويفحوعمقّ وممقيفلط قو قيفإلكجؾقو يقولوقؿق ومرحقلق وػق
يفللوراقيفلل ق ةقيفلؽ ىقنعلقّرنعةققعونقاؼع م.ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
ق
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ستيفن هوكينج
التص ّلب العضلي الضموري

ؿوعق
احػؾقيفلحقماقنملعل لقويفلعل لق وـقيفٕموليفث:ق ـفومقيفلتم وفقيفلو يق ّ
ـقثؼقحقيفلتمر خقدونقّنق ُقلنفقلف قو ـفمقيفلج قؿقيفل يق ف ّ ققلفقيفلتمر خققمرؿومق
ؿتنوؼققؾؿوفق
قثوؿق
ُق
,ؾكقّكعيففقّ منعف ق قـت فقمتكق َلقص
َ
قنصوعهق وـقمل ول ّ
و ّجؾفقيؿـقّيمنقعه قويفٕمليفثقيفلج ممق هققولقاؽوقنقا وقؿةقحقذيفهتومق
وتحؼقيفلت ووجقؾ قّوقاؽووقنقيف,تقمد ووةقولؽـفوومقا ووتعقعقا ووم تفمق ووـق,ظووقؿق
ت و ّ
ّلؿتقنفقّوق نفقرقمم تقمقلوف قو وقق ومق ـط وؼق,ؾوكقيفٕ وعيفضقنم,ت مر ومق
ّ
ّمليف ًثمقٓقنلّ ّ
يفلخقضقحقلجتفمقويفّْٓتقيفّقنـمر وم:ق
يفحق,ؾكقيفٕرضق ـق
ّ
قلؽؾقد ّ
عغؿققِلمق عضقيفلتص ّؾ قيفلضؿقريقيفلعضؾلقيفلجمك ل قوواقدقكحققحو عقـق
ّلػقض منةقحـق ة قوّقكفق عيمق ؿقتمقٓق عوقشقّّثوعق ِوـق,نوعقحوـقيفرقنعولق
يفلحمٓر:قضٓ ّ
ّ
ؾؼق ذيفكومق ومغقةقولوؿق
انخقصفقحقىق%19ق ـق
قّنقيفلؿعضقلؿق َ َ
ُ ـظوعقضلقوفقنعووقـقيفلعّ وة ّ
,ومل ِؿقيفلػق وومّقيفلنوفقعق(حووتقػـق
قضٓق,ـوول مقّ وملقرق و َقةق ق
يفلؿتحعد قذلؽقيفلؽعحلقيفل يقنِقعقنـحققكصوػق
قّـج)قوّقعلهق,ؾكقّعح ّقفق
ّ
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ؾقووقنقدوٓرقيووؿـق و يفدقنع طوومينقّقووقؿقنعوولقو ووماقيفلعاووؾقننووفقرقق رووؾ ق
مح وةقخقع وةقاحؿوؾقيفحوؿف..قوّلكـومقنونزيفّققم,ولاق
وذ تقمصقؾتفقلصمل ق ّ
ػمد م ق َوً ؽجْي ثلمعٙد سعد ْ َوً ؽجْي ثلىّٓ:ي ث ضِّ.قق
ّ
يقموؾقيوقػمق,ؾوكق
ل قيفلو
وحتقػـق وقّـجق وقق توكقّّ وػقردقيفلو ّ ق
يفلحقماق قمقو ّد,فمقريفرولقيفلػق ومّقيفلو يفرعقيفلصوقتق(اوملقؾقق) قو وققيفلثوم ـق وـق
يووفعق ـووم عق,ووممق1942م.قونقـؿوومقّريفدقلووفقّنووقهق-يفلط ق و -قّنق ح و وقم و وهق
و وولخؾقحقز ووعاقّ ووحمحقيفلؿعوومكػقيفل قضوومّ:ق نكّووفقيووغػقنملع ميووقمرق
ودخؾفمق ,قكم اقيفلػق مّ.قق
تؿق
وقووولقديفررقّنحم ُثوووفقو م ّلػم ُاوووفقحق ؾوووؽقيفلػق ووومّقيفلؽقك ّقوووة:ق وووم ّق
نملتـؼقووو ق,وووـقكنووولاقيفلؽوووقنقو م ّقوووةقيفلثؼوووقحقيفل وووقديفّ قوحوووطعقكجؿوووفقحق
,ؾوووقمقيفلػضووومّ:قويف,تؾوووكقّعحووولقيفٕحوووتمذ ةقحق,ؼوووعقّوووم دجقيفلتووولقاعووولّ ق
ّ,ووووع قيفلجم عووووومرقيفل طمكقوووووة قمتوووووكقحووووعتقضلقوووووفقّر وووووعقيفٕوحوووووؿةق
ويفلجوووقيفر قم وووقيفقورّضوووم قو ووومرققووومحقققحوووقـقّوقّدكوووكق ِوووـقمصوووقلفق
,ؾوووكقاووومر اقكقنوووؾ قو ُ,ووولّ قثملوووثقث ثوووةقٕ ووو يفذقيفلػق ووومّقضحوووحؼقكقوووقاـق
وّل رقّ ـنتقـ.ق
ّؿمقح ّطعقّتمنفقيفلنفقعق( قا قامر خقيفل ـ)ق ّ طق قفق,ؾق ً مقلؾؽوقنق
يفلؿتخصصووقـقنج ْعؾفوومقحووفؾةقيفلؿـووملق ووقعاقيفلؼضووؿ ق
ا تعصوولق,ؾووكقغقووعق
ّ
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ويفرالىق ـقخ لفقق ّعةقيفلنفعاقمقـق ُاعاؿقضلكقيفلؾغمرقيفلعملؿقةقونِقوعق ـوفق ومق
لق,ؾكق,نعاق

قـقك خة.قق

ْ
وعمحقو,نوؼق
يقوقفوعقيفلصو
وؾقيفلؿثو َ ق
وقولقيووعحقيفلعاو ُ ق
وؾقحقضريفداقيفلتحولّ
ْ
ِ
فق
يفلعؾؿ:قض ْذق ُّ ق قنؿعضقيفلتص ّؾ قيفلعضؾلقحق,ؿعقيفلقيفملقويفلعنوع ـ قوزَ ن
ّ
قنلنقر قلهقحقيفلحقوماققولقّويوؽق,ؾوكقيفلـػومدقولوؿق ت ّوؼقحق
ضلقفقيفٕك م ُّقيفلخ
اع تفقحقىق,م قـقوكصػق,ؾكقيفّٕثع قولؽـّفقحمنؼقيفل ـقحقضاوعيفّقنحقثوفق
وكووعحقّحووألؾتفقيفلؽقكقووةقيفلعؿقؼووة قدونقيفل ؽوومّق,ؾووكقّك و لقض,مقتووف:ق ؽم ل ْاووفق
يفٕقليفرقو َّ ْرختقلفقم وؾقيفلعؿوعقخؿ ومقوخؿ وقـق,م وم قولوؿقاؿـحوفقاليوقعاق
يفلخعوجقضلكقديفرقيفل ؼمّق-يفلتلقلؿق م ـقهبمق ق م-ق ّضٓقحقيفلعيفنعق,نعق ـق مرسق
يقولولق قوفق
,ممق2918مق,ـق,ؿعقنؾوغقيفل وتةقويفل و عقـ قو وققيفلقوقمقذيفاوفقيفلو
ُ
ّل رقّ ـنتقـ قو ق فمقرثتْفقررق وةقيفلوقزريفّقيفل طمكقوةقاقع و يفق وميقحقثو ثق
اؿؾق ع نّ اقو ع عاق ؼملت ق
"هجي سضٙذً ِٓهٍٙؼ عقا وض ّقدث ثسضغٍجةٙج ْْثفادث واً أع،اه ثلعمىاجء شاٗ
ؽٙمااُ .ااؾجعضُ ْيْفااُ ثلىِفااز ْصصااىٙىُ عماإ أي ٘ؤخااي وااً ثلقٙااجر أ صاإ وااج
إيعُ لً ٘ ٙخ".
٘مض ٙع هجٌش وصدي إلّجنْ .

ْتقرقويعق قرافق,ؾكقيفلجـقفقيفٓحرتلقـلق
يفمتػتقنفقنع طمكقمقويفك
ْ
ّؿمق ْ
ـق ألةقيفلخؿ قـ قيؿـقيخصقمرق ع ققوةق ّوقنتقحوفم فمقيفل
,ؿؼقيفلتمر خقيفل طمين.ق
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قوةقاجومهق

ّ ّ مق عضقيفلتص ّؾ قيفلضؿقريقيفلعضؾلقيفلجمك ل:ق فوقق وعضق,صو لق
كوومدر ق صووق قيخصوومقويفموليفق ِووـقنووقـقّو ّوؾق مرووةقّلووػقيووخصقحووـق مقمووقلق
يفلعملؿ قو ؽثوعققؾوق قحقيفلعاوملق,وـقيفلـ ومّق( )2 3قو ـتؼولقيوحم مهقيوؿـق
يفلػألووةقيفلعؿع ووةقنووقـق79-49ق,م ووم ق ووعقض ؽمكقووةقيفإل وومنةقحقيفلعؼوول ـقيفلثملووثق
ويفلعيفنع.قق
عتوووؾقيفلخ ووومقيفلعصووو قةقيفلحعّ ّقوووةق,ؾوووكق وووتقىقيفلووول مغق
و قوووفقا ّ ق
ويفلح وووؾقيفلنوووقّل قوذلوووؽقنصوووقراقالر جقوووة ق قـؼطوووعقيفلؿووولدقيفلعصووو لق
يفلؿوومل ِؿق
ق
,ووـقيفلعضوو رقيفلحعّقووة:ق ّؿوومق وول عفمقضلووكقيفٓكؼ وومضقيفلعضووؾلق
ّ
قختووؾق
تطووقرق ق وومقنعوولق ووقمقضلووكقيووعػقويووؿقرقويووؾؾ ق
ّق
ووعقانووـّجق
قثوووؿق
يفلؿنووولقو ؽثوووعقيفل وووؼقطقواعجووو قيفلقووولق,وووـقّديفّقيفٕ,ؿوووملقيفللققؼوووة ّ
ووماققؿتفووومقننوووؾؾق
تؾعوووثؿقيفلؽووو مقو صوووع قيفلؿضوووغقويفل ؾوووع قولِت ؾوووغقيفلؿلحو ّق
,ض رقيفلتـ ّػسقويفلق ما.ق
ّ
ّعقّنقيفإل منةقغمل مق مقاؼتصوعق,ؾوكقيفلعضو رقيفإلريفد وة ق
وال عقنمل
نقـؿمقا ؼكقيفلعض رقيفل ضريفد ةقيفلؿتحؽقؿةقحقمعّ ّقةقيفٕ عمّقويفلؿثمكةقويفلعوقـق
نؿل ـق,ـقيفإل منة قّؿمقٓقاتل ّذىقيفٕ,صمح قو قق مق ّ
نوؽؾق عوقومقاق ع وةق
اؿ ّق قيفلؿعضق,ـق عضق خعق ُ ل,كقيفلتصو ّؾ قيفلؿتعولقد قيفلو يق صوق قيفلـ ومّق
ّّثعق ـقيفلعامل قو نقعقنقـق,ؿعقيفلخم ةق,نعاقويفل وتقـ قو ـتؿولقضلوكق ألوةق
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ّ عيفضقيفلؿـم,ةقيفل يفاقة:قض ْذق ؼقمق قفقيفلجفمزقيفلؿـم,لقنؿفماؿةقوضاو فقك ؼوةق
يفلؿم ؾقـقيفلتولقاغ ّطولقيفٕ,صومحقواحؿقفوم ق تتول ّقثعقيفلعضو رقيفإلريفد وةقوغقوعق
يفلح ّقةقويفلحعّ ّقة.قق
يفإلريفد ة قوات َؾػقيفٕ,صمحق ِق
وحقيفلققوووتقيفلووو يقٓقزيفلق قوووفقيفلؿوووعضق ُ ؼ نقوووليفقيووولق جفوووقل قوٓق
ُ عؾووؿقلووفقاوومن:ق ّ
ووؾقنقألقووةقحووؿققةق َا وو ن تقحق
عضق َ عوو وهقضلووكق,قيف
ووننقيفلوو َ
ُ
نووقعقضلووكقدورقلؾقريفثووةقنـ وو ةق%19-5ق ووـق
ٍق
ثووؿق
موولوثقكػووعيفرقاقـ ّقووة ق ّ
يفلحوومٓر قو قاووفقّ وومنعقيفٓهتووممقضلووكقكؼووصقضكوو ؿق ُ وول َ,كق ووق قّّ ووقلق
يفللحووؿقامز قو وو يفق وومق جعووؾقيفلعوو جقحقخوو قّوومن قو ُ ؼقووفقحقكطووم قدويفّق
ومقووولق(ر ؾوووقزول)ق خ ّػوووػق وووـقواقوووعاقيفلضوووؿقر ق,ووو واق,ؾوووكقيفلووول,ؿق
ويفلتل قوووؾقيفلووو زمقلؾحػووومظق,ؾوووكقيفلقفووومرػقيفلحقق وووة قوذلوووؽق,ووو قافوووقدق
يفلتخصصووومرقاـمحووو قمملوووةقّو ّ
ووؾق وووع ضق
ع وووؼقك ووولق نوووؿؾق,ووولديفق وووـق
ّ
ِ
,ؾكقملا.قق
و ـ وووح قيفلػ ْؼوووعقحقيفلعووو جق,ؾوووكقيفلػؼوووعقحقّدويفرقيفلتنوووخقص:قض ْذق
ؼتصعق,ؾكقيفٕ,عيفضقيفل ع ع ة قضيوم ةقضلوكقاخطوقطقّفعن ّقوةقيفلعضوؾةقيفلو يق
ق ّثؼقيفلـنمطقيفلؽفعنمرلقلؾعض رقض ّ مق عرقومق,و قيميوةقيفلجفومزقّوق وؿق,مق
 ,ق ؽ قلؾصوقر قونوفق ؿؽــومقاؼقوقؿقحو ةقيفلعضو رقويفلخ ومقيفلعصو قةق
وتحؽؿقهبوومق(يفلعصو قكمرقيفلحعّقووة) قو,ؾووكقيووقرفق ؿؽووـقيفلتؿققو قنووقـق
يفلتوولقاو ّق
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ّ ووعيفضقيفلعضوو رقيفٕول ّقووة قونووقـقّ عيفيووفمقيفلثمكق ووةقيفلـماؿووةق,ووـقاؾووػق
وتؿقضاوعيفّقيفٓخت ومرق,وـقكع وؼقغوعزق
يفٕ,صمحقيفلؿ وقطعاق,ؾوكقمعّ ّقتفوم قو ّق
ّقطمحقّفعنمرقةق,ؾكق قألةقضنع قديفخؾقيفٕلقمفقيفلعضؾقةقيفلؿعيفدقدريفحتفم.ق
ونطع ؼووةق َ
وجتقوحوومرؾقيفلتقيف ووؾقيفٓاتؿووم,لقحق
تؽووعاقوخ ّ قووة قيو ّ
,ممق2914مقنؿمق ُ,عفقنؿ مدراق( َقاحلّقيقيفلثؾج) قمقـقق ّقؾلقيفلؿنمرّقنقٓ,و َ ق
يفل ق قلقيفلؿتص ّؾ قملّ ق ّ
يفلنوؾؾق(نقوتق عيفاقو ) قن وؽ قدلوقق وـقيفلوثؾجق وق ق
ر وحووفؿ قلتـؼ و ضق,ض و هتؿقواتن وـّج:قنغقووةقاؾ و قيفلتعوومكػق ووعق عيووكق
يفلتص ّؾ قيفلعضؾلقيفلضؿقري قويفلؿ مدراقنول,ؿق عـوقيقو ومديق ؽػوؾقضاوعيفّق
ّ
يفلؾثممق,ـقمؾقكماعقو ,جقاو ري قوقولقزيفدقحق
يفلؿ لق ـقيفٕنحمثقو ؿقطق
زخووؿق و يفقيفلتحوولّ يق نوومرّةقكجووقمق ووـقيفلعقوومرقيفلثؼقووؾقحق جوومٓرقيفل قمحووةق
وـ:قّ ثووملقيفلووعرقسقيفٕ ع ؽوولقاووقرجقنووقشقيفٓنووـ ق
ويفلػؽووعقويفلع ميووةقويفلػو ّق
محوسقيفلػق و قدق ومردقزوّعنقوعج ق
و مم ق قؽعوحق تقنقؾقاقوتس قو ّ
وكجؿةقيفإل ,مقيفٕ ع ؽلقّونوعيفقو ـػوعي قوغقوع ؿ قوقكجوؿق,ـوفقاؿوعقكحوقق
115ق ؾقووقنقدوٓرقيو ّ
وؽؾتقك وقيفاق ـوولق,ؾقفوومقيفل مؼووقنق ِووـقّ ووؾقيفلػضووؾق
ويفلؽعم.ق
و ُ ععفقيفلؿعضقّ ضمقنؿعضقلقغع غ:قك و ةقضلوكقّحوطقراقيفل ق و قلق
يفٕ ع ؽلق(لقغع غ)قويفل يقّ ق قنملؿعضق,ممق1937م قولؿق ؿفؾفقيفلؼولرق
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حووقىق,ووم قـ قحووم عقنعوول مقنصووح ةق َؾووؽقيفلؿووقر قّؿوومق ُ عووعفقنؿووعضق
يمرّقر:ق ك ةقضلكقك ق قيفٕ,صمحقيفلػعك لقيفلنفقعقامنق مراـقيمرّقرق
(1893-1825م) قويفلوو يق َ عووقدقضلقووفقيفل وو ْؼقحقو ْ ووػقيفلؿووعضقخوو لق
ّ
عؾقمقّنق(يومرّقر)ق ُ عولّ قيفلؿمحوسق
حميعاق,ؾؿ ّقةقّلؼم مق,ممق1869م قو
لعؾؿقيفٕ,صمحقيفلحل ث قو ِ
يفلؿؾفؿقل قجؿقكلق عو لقيفل يقاتؾؿ ق,ؾوكق ل وفق
وا ّقّقٓمؼمق ؽمنقيفلع ومداقحق,ؾوؿقيفلتحؾقوؾقيفلـػ ول:قو ِوـق ـومقخ ّؾولهقيفلطو ّ ق
و َا ّؿتقّ عيفضق,ل لاقنمحوؿف:ق ثوؾق ػصوؾقيومرّقر قو وعضقيومرّقرق
مريقاقث قضيوم ةقضلوكق وعضقيفلتصو ّؾ قيفلعضوؾلقيفلضوؿقريقيفلجومك لقّؿومق
ّحؾػـم.ق
ق
ق
ق
قق

220

ديانا سبنسر
الش َره الم َرضي (ال ُبوليميا)
َّ
ومرقكقوعقويفراػو ّ
وعقضٓقوّؿومقكوومرقوقوع قونؼوولرق ومق ؽووقنقيفٓراػوومعق
ومقكو
ٌ
يووم ؼمق و ّ
لرحووةقيفلحضوومكةقيفٕكقؼووةق
ولو م:قو َ ثووؾقلو
وننقيفل ووؼقطق ؽووقنق و ّ
لؽقنؿ ّ
ُ
يفلج ّ يفنةق(د مكمقح ـ ع) قيفلتلق َا ّؿتقنمحؿقضلفةقيفلصقلقويفلحصقنقويفلقٓداقحق
يفلؿقثقلقاقوومقيفلعو مكقووة قوم ّؾؼووتقحقحووؿمّقيفلؿجوولقن ويفافوومق ووـقولو ّولقيفلعفوولق
مفقّحوطقريقاوؿقحق,وممق1981م:ق حضوعهقحوتّؿمرةق
يفل طمينقيؿـقمػؾقز
ّ
ّلووػقيووخص قواجووموزَ رقاؽؾػتووفقيفلؿمرووةقو,نووعاق ؾقووقنقدوٓر قثو ّوؿق ووقرق
ّملنو ُوف قيفلؿحرتقووةقنط قفوومق,ووممق1996م قوخعاووتق ووـقيفلجـّووةقيفلؿؾؽ ّقووة ق
ووقعتقنقـقنعيفثـق حم ةق ػعيفّق تط ّػؾةققِقؾقّامقّمكتقح مقحقو مهتومقموقـق
دّنتق,ؾكق طمردهتمقن ق قيفداقّ ـؿمقّمكت.قق
و عؾووقمقّاوومقلؼقووتقمتػفوومقحق31قّغ ووطسق,ووممق1997مق,ووـق,ؿووعق
قصقعقنؾغقيفل تّةقويفلث ثوقـ قضثوعقيف وطليفمٍق وعوعقل وقمرهتمقيفلؿعحوقلسققنلمولق
ّ,ؿلاقكػؼقحممةقّلؿومقحق عك وم قو وققيفلحومدثقيفلو يقريفحقيوح ّقتفق,نوقؼفمق
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,ؿوومدق حؿوولقيفلػم وولقيفلجووملسقنجقيفر ووم قوّو لؽقحوومرؼفمقيفلؿخؿووقرقم و ؿمق
ذّعرقيفلتحؼقؼمر قنقـؿمقكجمقممرحفمقيفلنخصلقنل,جقنة.قق
و ِـقنقـق نم قعقيفلؿصمنقـقنؿعضقيفل قلقؿقوم ق ُاعولّ قيفٕ قوعاقد مكومق ولق
يفٕيفعقويفٕ ْنلس ق ؼلقيف رتحوفمقيفلؿوعضقنعولقخق وةقّ ؾفومقحق(انومرل )قيفلو يق
و

ّ
يفّفمقّنقم ّفمقلفق ـقكوعفقويفمول ق
ققؾ فقلؾعنقؼةقدونقيفل واة قونعلقضدر

مقلؿقاعقيفقيفلؼصقرقيفلؿ َؾؽ ّقةقيفلتلقرّرق قفومقمقوماًقنومرداققمحوقة قوّومنق
و قق
ّ
ّ
حثق,ـق,نم ق ْؽؾؿقنقاعحق ميفد مقو مدلقاومقم ّومق
ّنقاؿعدرقخمرا ًّقمقنمل
ّ
قواؿعدرقّ لؽقديفخؾ ًّقمقنن عيفغق ؿق فمقواخػقوػقاق ّاعيفهتومق,و قيفلتفوممق
نح ّ
ن
عؿعقنفقيفلؿقيفرلق ـقل قيفٕكعؿةقويفٕيعنةقمتوكقٓق ؼوكقحق عولهتمق وعيف ٌغق
مق َا ُق
قثؿق مقاؾ ثقّنقاـت فقلػعؾتفمقيفلنمرـةق تَؼلّق,ؿليفقمتكق َ ْص ِوػعقيفلفوقيفّقحق
لـ َػس ّ
علهتم قو ؽ يفقدويفلقوؽ قو وقق ومقّ ّثوعقحوؾ مق,ؾوكقنـقتفومقيفلج وؿمكقةقوّ ومهبمق
هب يفلق ق قيفلف يفل.قق
و,ـقحقعهتمقوذّع مافق عفم قح ّطعقيفٕد

قويفل قمحلقغمزيقيفلؼصوق لق

ّتمنفق(يفٕحطقرا)قوذّعقّامقّثـمّق عيفمقّمكتقالّؾقمتكقاؽمدقاؿقرقي عم ق
ثؿقا تػعغقمتكقاؽمدقاؿقرقاق,م قومتكقّويوؽقيفلج وؿقيفلػوماـقّنق صو ق
ّ
ٍ
ّ
تؼوعرقضلوكق
قؽ ق,ظؿ ّقم.قولؿق
ؽـقذلؽقضٓقلتعمحوةقّع وتقنؿقا فومقذيف ًاومقيف َ
كعممققيفلح ّ قوفؿلرقضلكقيعيفحقيفلثـمّق,ؾكقاؿملفمقوامذنقتفم.ق
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و عضقيفل قلقؿقمقّوق ن
يفلؿعيل قّملقيفٓيوطعيفنمرقيفلـػ و ّقةقغقوعق
يفلن َعهق َ
يفلنمرعة ق صق قيفلـ مّقيفلصغقعيفرقيفلؿرتَ مرق()%89قّّثعق ـقيفلعاومل ق,ؾوكق
ّ
مرقّنقيفلعاوملقّّثوعق و نةقوّيولّ قاؿمحوؽمقضزيفّق ول مرقيفلحقوما قخم وةق
يف,ت
يفٕولقوريفّقيفإل وومنة قضيووم ةقضلووكق
يفلعمكػ ّقووةق ـفوومقويفلتوولق ُلووقمظقّاوومقيفلؿ وت َّفؿق ّ
,قيف ؾقّخعىقنقألقةقوثؼم قةقويفاتؿم,قةقووريفث ّقة قو قفقاـتمحقيفلنوخصقكقنومرق
ـقيفلوـّفؿقٓق وتطقعقلفومقر ّديف قكظوعيفقٓخوت لق,ؿوؾق عّو قيفلنوفقةقحقيفلول مغق
ويفكخػمضقك ةق ع قنقيفل قعواقكقـ قولؽـفقمػم ًفمق,ؾكقققيفمٍقريقؼقوخق ً ومق
يفلحؿؾقلؾ ر
ـقيفل ّ ؿـةقيفلتلق خنم مقخنقةق َ

ق ؾجلقضلكقوحمرؾق,لّ اقاخ ّؾصفق

يقحؽـقلتقهقيفٕمنومّ قوّقعهبومقوّحوع,فمقيفلتؼقومقيفإلريفديق
ـق يفقيفلطعممقيفل
ّ
نندخملقّملقيفٕ منعقحقيفلحؾؼ.قق
ّ
يفقكجلقّنق صمنِقفقذووقوزنقك قعول قّوقر ّنؿومق وـقيفلـّوقعقيفلـحقوػق
ولف
يفل يق زق قفقيفلعظؿق ـقيفلجؾلقّ يفو ةقمم ّداقو لوقيفلؿعّقّنملىق ق قومويفرق
يفلػعيف,ـة.ق
ويفلقيفقو ّ
وعقّنقيفلتؼقوومقيفلؿتؽو ّوعرق ع ووؼقيفل وولنق ق ْعرت ووفقيفإلغؿوومّقويفلضووعػق
ويفلتع

قو ُ ـفؽقيفلجفمزقيفلفضؿلق قنؽققيفلؿصومحق وـقيفٓكتػومخقويفإل ومدق

يفلتؼعمومر قو ػؼولق عوفقيفلج وؿق,ـم وعقغ يفرقوةق
و ص ق,عيةقل لتفمنمرقو ّ
ّحمحووقةقّوول حقيفلصووقد قمقويفل قامحووققمقويفلؿمغـ ووققم ق ّؿوومق و ّ قاؼؾصوومق
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ملؿمقحقيفلعض ر قو ولق وـق وعصقاعقوؼقيفلعظوممقو نميوتفم قّؿومق عوقدق
نملضعرق,ؾكقيفلجفمزقيفلعص لقيفلؿعّ يقيفل يق حتمجقحق,ؿؾفقننولّ اقضلوكق و هق
يفلؿ ووتـ َ ةق و محق وومّ ق قؼو ّوؾقيفلرتّق و قو ضووطعحقيفلـووقمقو عتو ّوؾق
يفلعـم ووعق ُ
يفلؿو يفج.قنو ّ
وؾقضنقيفلؿووعضققوولق ُ ووقديقنحقووماقيفلؿووعّقاؿم ووم قوذلووؽقحقيفلحوومٓرق
ؼكقكلقيفلؽتؿمنقوٓقاخضعقلؾع ج.قق
يفلنل لاقيفلتلقا
ّ
و عاؽ قيفللويفّق,ؾكقاعق ضقيفلػمقلق ـقيفل قيفرؾقويفٕ حق,وـقكع وؼق
يفلؿحملقووؾقويفلتغ ووةقيفلقر ل ووة قثو ّوؿقيفلعو جقيفلـػ وولقيفلتحؾقؾوولقلؾققووقفق,ؾووكق
يفٕح محقيفلؽم ـة قويفلع جقيفل ؾقّلقيفلؿععحقلتعل ؾقيفٕ ؽومرقيفلخمكألوةقلولىق
يفلؿصمح ق عقاعمكلق ضمديفرقيفّٓتألمح قوذلؽقاحتقضيعيففقك ولقلصوقؼ ق
وحق يفق َا نق ّ
ـقّنقيفلع جقيفلجؿم,لقلؾحمٓرق لق ـق عصقيفلتعمح.ق
ّ
رقّنقيفلؿوعضق
يفلتولقذّوع
ونمإليم ةقضلكقّ قعاقيفلؼؾقحق(د مكمقح ـ ع)ق
َ
ّمدقّنق ل ّ ع مقكػ ًّقم قوي ّقفتْفقن ريفْ ,قـق ؾت ّػمنقموقلقيفلخصوعقنصوقراقخمكؼوة:ق
كجووولققمرؿوووةقيفلؿصووومنقـقزيفخوووعاقنؿنوووم قعق وووـقيفلقحوووطقيفلػـّووولقويفلع ميووولق
و,مريمرقيفٕز ومّ:قو وـفؿق,ؾوكقحو قؾقيفلتؿثقوؾقٓقيفلتعقوقـ قٓ ,وةقيفلجؿ ومزق
يفلعو مكقةقكمد مقّق مكنل قو,مريةقيفٕز مّقنقػعللقاقك قن قويفلعيفقصةقنوموٓق
 ,لول قويفلؿؿ ّثؾةقاقيفنقر ػعز قويفلؿؿ ّثؾقيفل طومينق دمقر ؽقوث قضيوم ةقضلوكق
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طوقٓق,وـقاجعنتفومق
يفلؿؿ ّثؾةقيفٕ ع ؽقةقاقـق قكليفق()-1937قيفلتولق َاحولّ َثتق ن
عقيفلؿعضققمرؾة قق
"عماإ واادثي خىمااز ْع:ااًِ٘ عجوااج لااه أٍِااؤ د:اآهز ْثفاادر وااً ثل عااجن
أععّج شٗ شىٗ فٙظ هٍش أ عِ دجلظٓف ْثلِِذز فضٕ صى ٍّشُ وً إفدثط ثلضِدز
ثلقجعٙز لمىِ

ٌّجةٙج دجلعز٘ىز ْثا ِثي عمٕ ثل:ذجء".

ق
ق
ق
ق
ق
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الفصل الشاتغ:
مشاهيش أمشيكيّة

قق
ق
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رونالد ريجان
ألزهايمر
ِ
ومقوكعاحووؾقحق
ـو ق جووعقوٓداـوومقونو وغقكجؿـووم قوكحووـقكتوول ّنطقّم َقـو
حػقـةقيفلحقما قامراًق ْقحقيفلنع قوامراًقكحققيفلغوعح قّومكِ ـقلِؿومقلو ن قوكومحق
ِـقز ـةقيفللّ كقمقوهبجةقيفٕ مم..ق ُاعىق مذيفقلققا نخعقّوؾق ومقّـَ ْ كومقحقلحظوةقحوعقةق
وقكقع)قيفل و يق ؿؾووؽق وومقٓق
ومرنةقّوقق وعيفرق ُ صووم َدرا:ق صوومرق(يفلؿؾقو ُ
ّوقك و واق ُ ضو َ
حتماف ق( ل ـق عيف)قحقّ ّسقيفلحماةقلِؿمقٓق ؿؾؽفّق
ٓيو ّ
ةقضذن قو َ عق وكقيفلق ْ ووػق ِووـق صووق ةقضلووكق ماعووةق
ْق
وؽقّكّفوومقيفلؿصووق
يفجق
وّمرثة:قموقـقكعؾوؿقّكّوفقٓقّ َ وؾقيفل تنوةقحق,وقداق ومق ومر قنعولقّنقذ و قّدر َ
يفلع محقن ِ
قد ّ ةقّوق َقصمص.ق
وضذيفقّمنق يفق ققيفلحملقحق وملق ُ عولّ ق,صو قيفلحقوما قوحق وم ّداق ُ ؿؽوـق
يفلصحةق-يفلتلق لقيفلحقما-ق لق ومقخ ِ وعكمّقو ومذيفق
ض,مداقد ّ تفم:ق مذيفقلققّمكتق
ّ
لققّمنقيفللّ مغقيفلو يق ُ ػؽوعقو ُ ؼولرقو ُؼوقدق وقق َ ُ
ـومطقيفلػ ْؼولّقو ومذيفقلوققّمكوتق
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مقم ِع ْ ـم ق
يفل يفّعا()1قيفلتلق لقد مّق ميقـمقوّـْ قمميعكمقودلقؾق تؼ ؾـم ق لق ُ
عوولقّنقّمكووتققق ّ ووةقّمل ّقثووووقرقو عكووةقّملؿ ّطوومط:قنماووتق

ؾووةقّملؿعيووكق
َ

و تؽؾ ةقّملعظممقويمم ةقّملؿق َاكّق
ضكفقّل م ؿع مق ل ؼل ق
ق

قذلووؽقيفلؿووعضقيفلؼوومدرق,ؾووكقاحق ووؾقيفلـ ووقمنق ِووـقكعؿووةقضلووكقكؼؿووة ق
ّ
يقيوؾقكع وؼق
ويفلؽػقؾقنجعؾقّممد ثـمقّ ّؾفومقمول ثقخعيف وة قويفلخع وػقيفلو
(ّؿوومقحووؿمهقغوومزيق
يفٕوريف قويفٕيووجمرقضلووكقيفلوول مغ قويفلؼماووؾقيفلؿتؾصووصق
ن
يفلؼصووق لقحقّقصق ووتفقّل ووم ؿع)قيفل و يقٓق َ عيووكقحووقىقن قمحووةقيفٕرضق
يفلؿحعوقة.ق
قو ُ علّ قّل م ؿعق ـقيفٕ عيفضقيفلحل ثة:قض ْذقاعىقيفّتنم فقّويفروؾقيفلؼوعنق
يفلعنووع ـ(1996م)ق,ؾووكق وولقيفلجو نوعيفحقيفٕلؿوومينق(لووق سقّل ووم ؿع) قو ُ ؿثووؾق
%69ق ـقّكقيفعق َ
يفلخ َعفْق()2قيفل يق َ ؼتوؾقيفلو يفّعاقو َ ؼفوعقيفلعؼوؾقو تؾوػقيفل وؾقدق
ؼقضقيفلنعقر قو ُ صق قمقيفللق%1ق ـقحؽمنقيفلؽوعاقيفٕريوقةقّوق ومق ولق
و ّ
ؤٌّفف ،ؽ١برٕففب،
(٠ )1مففٛي اٌّخففشط اإلعففجبٔ ٟاٌعففبٌّ٠ٌٛ(ٟظ ث٠ٛٔٛففً) فففِ ٟزوشارٗ(أٔفبعفف ٟاألخ١ففشح)" :اٌففزاوشح ٘فف ٟاٌزفف ٟر ِ
ٚاٌؾ١فبح ثفذ ْٚراوفشح ٌ١غفذ ؽ١فبح عٍف ٝاإلهفالق .راوشرٕفب ٘ف ٟرّبعفىٕب ِٕٚطمٕفب ٚؽفعٛسٔب ٚؽزف ٝفعٍٕفبٚ ،ثفذٙٔٚبٔ ،ؾففٓ ال
ؽٟء".
يفلخعف)قنلكفقملوثقال قرقحقيفل يفّعا قّوقحقيفلؼلريفرقيفإلدريفّقةق ثؾ:ق(يفإلريفدا-يفلتخطقط-يفلتػؽقوع) قّوقحقيفلوتحؽؿق
ععفق( َ
(َ ُ )2
ّ
اقٓقاؼؾق,ـقحتةقّيفع.ق
يفلعمكػل قلنخصقويف ٍع ق عقيفحتؿعيفر مقلؿلّ
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,ـقخؿ ةقوّرنعقـق ؾققكمقمقلقيفلعملؿ قحقيفد ؿق ِـقيفلـّ مّ قوكصوػفؿق نؿوـق
يفقحوـقيفلخم وةقويفلثؿومكقـ ق وعقاققعومرقن ومداقيفٕ,وليفدق ِوـقحوـةقضلوكق
اخ ّطق
ّ
تقحطقيفٕ,ؿمر قوز مداقك
ّخعى:قكظعيفقل راػمعقيفلؿؾحقظقحق ّ ق

يفلؿ وـقـ ق
ق ُ

واطقرقّدويفرقانخقصقيفلؿعضقويفحتؼصمرف.قق
ّ
ولعؾق يفق مقل َػتقيفكت مهقيفلعّيقيفلعملؿل قود عق ـ ّقظؿةقيفلصحةقيفلعملؿقةق
ضلكقاخصقصق قمقيفلقيفملقويفلعنع ـق ـقح تؿ قحق ّ
ّؾق,مم قلت وؾقطقيفلضوقّق
ّ
نفقومثقيفلجفقدقلؾتخػقػق,ـق ُقصمنقف.ق
,ؾكقيفلؿعضق ـقخ لقيفلتعع ػق
ّ
يفلتولقاولدقيفلقفومرػقيفلعؾقومق
و ُ عت قّل م ؿعقّملقّ عيفضقيفلنوقخقخةق
لقنؿثمنةقّحمسقك ـلق ققف قولقحٍقق ّ
كخطق,ؾقوف ق
ٍق
لؾل مغ قوخم ّ ةقيفل يفّعاقيفلتلق
قاتثمّحقثوؿق َاغػوققق وؾقّنقاولخؾقحقحو مرق,ؿقوؼ قودو ومق
واعنةقك رق قفم قض ْذ
ٍق
ّ
قافوةقضلوكقذيفّوعاققع وةق ومقزيفلوتق ّنوةقوغقوعق تجو راق
اؽقنقيعنةقيفل ليف وةق ن
و َق فؾقيف رتيفحفمق
ويفلقيفقوووع قونعووول مق ووومرقّو ّ
ووؾقيووولّق,وووـق ُنعووول قيفلوووتع ّؾؿقويفلتقيف وووؾق
ويفلت ووق ق ووعرقّيووػؼق,ؾووكقيفل و يفّعاق ووـق ؿمرحووةقدور وومقحقيفلت و ّّع قّـوومق
ّ
مرقّؾقذلؽقك ْ قمق
كؾتؼلق ـت ّّع قوكتصم ق ـت ّّع قوكتعمكؼق ـت ّّع قّ مقوقلق
َ ـ قم:قلؿق علق ـقح قؾقّ ممقيفلو يفّعاقحوقىقيفاورتيفرق ومق ومر قويفلعوقشق,ؾوكق
يفلػتوومر قونماووتقيفلو ّع مرقّووملعفـقيفلؿـػووقش قا ووقعقق ووق ققطووـق ـوولوف ق
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وّلامققحقكع ؼفمقلؾت يولقرو وليفقرو وليف قّيوػقضلوكقذلوؽ ّ
قّنقيفٓحوتخليفمق
يفلؽثقووػقوغقووعقيفلؿـضوو طقلقحوومرؾقيفلتقيف ووؾقيفٓاتؿووم,ل:قاعووؾقيفلرتّقوو ق
ويفلت ّّع قويفٓكت مهقيفل عقولقيفلؿولى قحقخطوعقيول ل..وّلكـمقنصولدقكوقعقال ولق
ـقّل م ؿع.ق
و َ عاعقح

قيفلؿعضقضلكقاع ٍ
يفّؿقغقعقك قعولقل واوقـق(نقتومقّ قؾق ول)ق

حقخ مقيفلل مغ:ق ِ ّؿمق ُ ععقؾقّكنطةقيفلخ مقيفلعص قة قو ؼطعقخطقطقيفإل وليفدق
ووؽعيقويفل ّ ووؿـة ق
قؿوومقنقـفووم قّ ّ وومقيفراػوومعقيووغطقيفلوولمقويفلؽقلق وورتولقويفل ّق
نمإليم ةقضلكقيفلقريفثةقوض منمرقيفلعّس:ق فلق,قيف ؾقخطقراق َاػعشقلؾؿوعضق
ن
ووجمدقو َاػووت قلووفقيفل وومحقو ُاؼمنؾووفقنملرتموومح.ق ووعق ْ
منقّنق
يفٕخوو قحقيفلح وو
يفل ن ن
يفلؿووعضققوولق ُ خؾِووػقو,وولَ هق ووعقيفلنووقخقخة ق ُق مغووتقّيخم وومقحق,ؼوول ؿق
يفواقوّحععقاطقريف.ق
يفلخم سقّوقيفل مدس قوحم,تفمق ؽقنقّّثعقيع
ّ
ؾق قمق ولخؾق قوفق
يفلطػؾق ُ ق َللق قعقشق,ؾكقّ ِق
ونؼؾقؾق ـقيفلتل ّقؾ:قكجلق َ ق
يفلؿلرحووة قو ُ ؿـووكقكػ ووفقنؾحظووةق ُ ِ
ـفوولق قفوومقدريفحوتَف قو َ تحو نوع قيووققمقل ووم,ةق
تعجوؾق
قثوؿقق َ ن
ختمرق قفمق ح ق َنتف و ـتظوعقننو َغػق ق ً ومق ؿومرسق قوفقوفقػتوف ّ
لحظةًق رت ق قفمق ـق,ـمّقيفلعؿؾقلقجؾسق,ؾكقيمكئقيفلحقماقكميوليفقيفلعيفموةق
قحووفق
ويفلل َ,ووة..قنؿوومق عـوولقّكووفق ػوورتشقيفلؿ ووتؼ ؾقو ج ورتّقيفٕم و مقو ؿووألققم َ
فقوح ْقف.ق
فقوح ْق
ن َ ْق
َ
َ
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يفلؿ ِ ّـقيفل يق ققالّ يقوالّ اؽ قّوقويفلليقوويفللاؽ قّوقر ّنؿمقّكومق
ّ ّ مق ُ
وّكتقيفلققمقّوقنعولقغول:ق قعوقشق,ؾوكقذّع ومرقيفلطػقلوة قويوؼمواقيفللريفحوة ق
ْ
وكنقاقيفلخطقنة قومؿقؿقةقيفلصليفقة قوح ْطقاقيفلقفقػة:قنؿمق عـلقّكّفق ُ وتغع ٌ ق
حق ميووقف ق ع و ق ووـقذيفّووعاقنعقوولاق َاصو ّوع تق,ؾقفوومقيفل ووـقن ق قحؽوولق,ـفوومق
و ؼؾ فمقذيفرقيفلقؿقـقوذيفرق ّ
يفلنؿمل قل َق ُغو ن قيفل و ْقعقحقيفلحقوماقو ؿومرسقدورهقحق
( )1
عصوػق
ثؿق ل قّل م ؿعقلقثؼ ققععقيفل يفّعا قو
َ
اؿفقر ةقّمنقوّمنقوّمن ّ ..

نؽتمحقيفل ّع مر قو ُ َ
حقؾقيفلؿعّقضلوكق وػحةقنقضومّقاوعديفّقٓقزرعق قفومقوٓق
قسقيفٕيووخمصقوخع طووةقيفلؿؽوومن قو تؾعووثؿق َا َ ْؾ ُ ُووؾق
وومّ:ق قتووقهق ـووفققووم ُ
ِ
يفثقوخ ُاقيفل من.قق
يفٕمل
وفمقنؿوؾّق
ْق
ّؿمقاـؼؾ قيفلطمولةق,ؾوكق وقرقوّ وقيفرقويفكػعومٓرق,م َن
نصعهقوحوؿعفقو نوم,عه:قلقعوقدقّؿومقّومنقنو قاومر خقوٓقاغعيف قوم قو ُ صو ق
طؾق ِ
ّؿـق ّ
ـقّقاق,ؾكقيمرعٍقغػ َؾ ْتق,ـوفقيفلحقوماقو وعحق ِـوفقيفل َنوعقو َاق نقوػق
ّ
َ
قفقيفل ـ قوّلامقكػقلةقثمكقةق,ؾكقملّ قو ػقيفلنوم,عقويفلؽماو قيفإلكجؾقو يق
"ْوِ ٍ ُه َّوً ُ٘ َِدُّ إِلَ ٰٕ أ َ ْينَ ِع ث ْلعُ ُى ِِ ِل َْٗ َال
يؽ قع قو قق مقو َ ػتْفقيفٔ ةقيفلؽع ؿة ق َ

يفلصمنئقمقـققمل
قوقصلهق
َ٘ ْعمَ َه دَ ْعدَ ِع ْم يه َْٙتج"()2ق
يفلنم,عقّنققضححم ق ّ
َ
ُ
( )1ؼقلق(اقنقنمر ؿقر) ق"ٓق ؽقنقيفإلك منق,جقزيفقمتكقا لقم عيف ُافق,ـقّم ف".
( )2النحل 08
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أْثخِ ِِ َِ ثلقَيَث"
"ْثلعُ ْى ُِ وِ غو ثل ج ِ ٘ َِْ ُ . .
خ شٗ َ
س ُ

ِ
ن
ـقلقسقّؿ ْـق َ,ؾِؿ:ق ؾـو
ـقر َّ
ىققلقسقّؿ ْـقحؿع قو َ ـق,م َ
َ
َ
وٕنق َ َ

ق

ضلكقيفلؽما قيفلـؿ مويقّركققام جع قمقـقرّىقو,م َ ـقو,وم َ شقّنومهقيفلؿوع ضق

وجؾقاجعن َتووفقيفإلك وومكقةقحقّتمنووفق( َ ؾِووؽقحق َ ـػووكقيفل ُعؿووع) ق
نلل ووم ؿع قثو ّوؿقحو ّ
وو ػقمملةقّنقفققمر قق
شزع وِ ً ٌٓوُ شقجن ِْٓ ال ٘عِف أً٘ ِٓ ْث
"هؤٌُّ إٌمجي ِ
فٓ ِلااُ ْصاادْي وعّااج ثلذماادثي ْث عاآثن ْث

ااظج

ٙجء صدْي وِ ً

٘ؾااد ْؽّضَااُ شااا
ْ٘قااجْع أي ِ

٘مض ٙع".

ثؿقكؿ ّعق,ؾكقيفلعويفرقةقيفٕ ع ؽقةقض ؾقـقرقّوقين:قوقتؿومق نع َيوتقويفلول َافمق
ُ
قثؿقح ّ
طعرقيفكط م,مهتمققمرؾة ق"إنث هٍشَ ال صصدّ أيَّ ألزِاج٘ىِ
يفلؿ َت اقنملؿعض ن
ُ
شؾِح أي صعج٘ ُ:سٍز أْ ٌصف سٍز...إٌُ أسٓأ وً ثلىٓس".
٘عجدع ثلىٓس
ِّ

يفٕنوليق
قنقرقق ة):قيفل يق ُلؼو قنوملعرقسق
ّ ّ مقيفلعرقسقيفلتقك لق(يفلح ق
ّ
ْ
يفدرق عيووفقنعوولق وومق
و,ؿووعققعكوومق ووـقيفل وومنق(2999-1993م) ق قصووػقن وق َ
ن
اجموزقيفلعؼلقيفلثم ـققمر قق
أْ َع صاٙدر فذ ْ،ضّاج
"وِ ِعٗ ِيث عؾٙخ شذٗ ثلٓ اش ثلايٖ ال ِزلاشُ أصايهِّ ّ
َ
شٗ ثلىديسز ثالدضدثةٙز شئٌٍّٗ ال أصيهِّ أٌٍَّاٗ جدماشُ مأ َّن همغآنب ذاو سآٍثس واع أيّ
ْفضِسُ إفدٔ فذاصّج ْ َّٓ َيسْ َوعٗ".
زْؽضٗ صؤ ّهِد أ ٌٍَّٗ جد ْمض ُّج
ْ
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وحق يفقاطقلقيفلؼمرؿةقلؿنم قعقوقعقيفقّحعىقيفلؿعض قّملؿؿ ّثؾق,ؿوعق
ّ
ّ
يفلؿولرحقيفلؿجوعيق
ّق
يفلؿػؽعقيفلط ق ق صطػكق حؿقد قويفل  ,قو
يفلنع ػ قو
نقيؽمش قويفلؽما ةقيفإلكجؾق ةق ع سق عدود قوغقع ؿ.ق
ويفلحؼقؼووةقيفلتوولق ُا وولقحق,ؿووؼق لحووماقيفلؿووعض قو ُاضووم,ػق ووـق ثوومرهق
ّنق مكِ ِ
يفلػمدمة:ق ن
حلقيفلع,م وةقلؿعيوكقّل وم ؿعق ُا وـ َ فقكومق ُتفؿ قو َ عتوقر ؿق
يفلتق ّقاعقويفٕر قويفلؼؾؼقويفّٓتألمح قو ص حقنقّّثعق,عيوةقل

ومنةقنول عيفضق

يفلضعػق,ـقغقع ؿ قمتكقض ّنقدريفحوةًقك ّقوةقّ ع ؽقوةق
يفلؼؾ قويفل ّقؽعيقنؿعلّقلق ّ ق
ن
ّعرقّنقيفلتق ّاعقيفلؿ ِـقيفل يق ُ صمحق
ُّاع تقحقام عةقّو م ققق ؾقحـقيفر ق َذ
يفجقويفٕوٓ ُدقخ لقر,م تفؿقل و فؿق ِـق عيكقّل م ؿع ققلق ت ّق ق
نفقيفٕزو ُ
حقاؼصقعقّ,ؿمر ؿقيفٓ رتيفيقةق ِـقّرنعقضلكقثؿمنقحـقيفر.ق
قنعصومقّوقّعحولق
يفلحعّول
ـ(,)1وـق,جو هق
يفلحؼقّكـمققلق ُكعقضقيفلؿ نق
و ّ
ّ
ّ
تحعد قوقلقك م,لهقن نؿم,ةقلوألذنق,ـولق ْؼولقيفل وؿع قوقولق ُاجوليقيفلـ ّظومر ُاق
ّ
يفلط ّقةقحقض,مداقيفلحقماقضلكقكمفِ َع ْ ف قو ِـق َث نؿق ُ ص قيفلنخصق"ومض ٙعج د ٙاَِ"ق
,ؾكقملّ قاع قعقكفقم قـ.ق

(٠ )1غذس ثٕب اٌزفش٠ك ثف ٓ١إٌغف١بْ ففِ ٟشمف ٝأٌض٘فبّ٠شٚ ،ثف ٓ١إٌغف١بْ اٌخف١ف ،اٌّقفبؽِ ت ٌٍؾف١خٛخخ ٚاٌ ُّغف َّّ٘ٚ( ٝفٓ
اٌزاوشح اٌؾ١خ)ٟ؛ ٚاٌز ٞرزغ١فش ؽذّرفٗ ِفٓ ٠ف٢ َٛخفشُ٠ٚ ،غفذ ٞف١فٗ اٌزفزو١شٚ ،ال ٠فؤصش عفٍجب عٍف ٝاٌؾ١فبح األعفش٠خ ٚاٌّ١ٕٙفخ
ٚاالعزّبع١خٚ ،ال ٠شافمٗ رشا ُعع ف ٟاٌٛظبئ ،اٌذِبغ١خ اٌعٍ١ب األخش.ٜ
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َ
ؾوؿقيوعثقمقوماق
وّقوػقكؾؿ
وقلؽـقّقػقكعقيوفق,وـقذيفّوعاق فرتروةّق
ّ
ْ
اـمثعرقّولققؼق وق قيوقدقحقلقؾوةق َ طِقوعاققف ْؾؿومّّقوّقوػق َ ت وـنكقلـومقض,ومداق
ْ
وٓداقيفإلك وومنقيفلوو يق ووققيفنووـقذيفّعاووفّقوّقووػقلـوومقّنقكجوومدلقيفلػقؾ ووقفق
يفلعو مينقّور ؾققسقحقققلف ق"إيّ وً أخ ِ ث

ٙجء عمٕ ثلعقاو ثاٌماجٌٗ ثٌ ذاجء

ثلذدّ٘ٙجس"؟

وّملعووومدا:قوحوووطق جفوووقلق ُ غؾوووػق وووعضقّل وووم ؿعق ِوووـقمقوووثق
ووقريفرقويفلع اووومر قو وووعقيفحوووتحملةقيفحووورتامعق ووومقحوووؼطق
يفٕحووو محقويفلتطو ّق
ٍ
عؾووـق
ووقلةقلؾوو ّع مر ق وولنكقيفلطوو ّ قّنق
حقمػووعاقيفلـ ووقمنق,وو قيفنووت عقّ
َ
يفحوومرق مروولاق(يفلجووقز)قيفلققمرقووةقكظووعيفقٓمتقيفرووفق,ؾووكق
ض َحووف:ق تمّّوولقيفللر
ُ
ن
وووـق
ضووومديفرقيفّٕ ووولاقوّمؿووومضقّو قجووومق 3قّؿووومق َاووو
ّعقّنقّ ووومرقيفل ّ
ّ
ميووةقّقووؾق,عيووةقل
يفل و ـق ؿمرحووقنقيفلع
نغقووع ؿق ِ ّؿوووـق عقنوووقنقمقوووماقيفلؽ وووؾقويفلخؿوووقل قو ُاـ وووفقضلو ن
ووكقّنقاح وووقـق
كق,قووةقيفلحقووماقيفل لك ّقووةقويفل ـ ّقووةقاؼؾووؾق ِووـقخطووعقيفإل وومنة قو ُا نووعقنؾؼوومحق
وومنةقنؿؼووليفرق3.5ق ّووعاق ؼمركووةق

ُ حػووو قيفلج وووؿق,ؾوووكقضكتووومجقّا وووممق ضوووم ّداقاػتوووؽقنمل واقـووومرقيفلنوووم ّذاق
وولنقّو ّ
يفلؿت وو ةقحقيفلؿوووعض قو ُاوو ّعقنو ّ
ووؾق وومق وووققاقووولقلؾؼؾوو قاقووولقّ ضووومق
ّ
ووـقّنق
ق,ؿووومقّيووومررقضلقوووفقيفٕنحووومثقيفلعؾؿقوووةقيفلحل ثوووة ق و
لؾووول مغ.ق ضووو
ّ
يفلـوووقمقيفلج ّقووولق ؼ ّؾوووؾق وووـق خووومكعقيفإل ووومنة ق,ووو قاخؾوووقصقيفلج وووؿق وووـق
نعواقـق(نقتمقّ قؾق ل)قو ـْعقاعيفّؿفقحقيفلل مغ.ق
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وّ ممق يفقيفلعج قيفلط ّلقيفلقيفي قضزيفّقاؼل ؿقيفإلامنمرقيفلنم قة قّوق ولّ ق
لق,قنق َاض طقيفٕ قرقو ُاعقل مقضلكقكصمهبم قّوقمتكقض ؼمفققطمرق عضق ومرجق
يفكطؾؼق,ؾكققض مكفقٓق ِ
ؾقيق,ؾكقيلّ:قق تؿم َ قيفلؿصمنقنقضلكق طمك ْقـ ق
يفٕحقد قويفلؿـؼقشق,ؾكقامك ْقف:
طمطق(يفلؿتـ ل)قنؾقكفق ْ
"هذٕ د َ دثء ْ
مخ ثل َىٍج٘ـج أي ٘ـ َ ُـــًَّ أَوجٌِٙــــج"
أي صَِٔ ثلىٓسَ جشٙج ْف ْ

و طمطق(غمزيقيفلؼصق ل)قيفل يق َ ع فق,ؾكقلحـق(يفلؿتـ ل)ق قؼقل ق
"ِيٖ فد٘قز عىِٖ شٗ ثل ِْح هىج
عجي
خِ٘ف
ش وِعَٕ
يأ٘ ِ
ي
ؽجةع ِ
ي
ِجؽِ ْث
ِٙ
َ
ثل ُ

صجي جفذزُ

ْثلٓيدُ أطِ َ ٘ذ ٗ عّدَ آنثي"

ّوق طمطقيفلعرقسقيفٕرنعوقـقلؾقٓ ومرقيفلؿتحولاقيفٕ ع ؽقوةق(روكملولق
يقحوألؾقق وؾقو ماوفقحق
ر جمنقّوقروينقّؿمقّمكتق ُاللؾوفقزوا ُتفقكمك ول):قويفلو
ُ
,ووممق2994م ق,ووـقيووعقرهقنعوولق ِ
عيووفقنلل ووم ؿع قويفكضووؿم فقضلووكققمرؿووةق
وِ
نم قعهقيفلطق ؾة ق لامح "ِيث َ

ؽىٙو ص ُقجدِو ث

ماّه ْص،اٍُّّه
ظج َ أٌذ َ

ْؽِٓج ؽد٘در".

ن
ٌ
ؼوقلقنولنقلؾؼؾو قذيفّعاوفقيفلخم وةق
وطمطقثملوث:قق
و َ ؼكق ُنعلٌ ق َخعقو
فقواظؾق ِ
ّ
حتػظةقن ِؽعق نم,ع مقاجومهق َ وـق,ع ـوم ؿق
يفلخع
يفلتلقٓق صؾقضلقفمق َ
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و َّ ْم ـووم ؿ قو نووعقنو ّ
قا َؾووؾقحووػقـةًقلـووقح قووريفّقّو ّوؾقخ ْط و ق
ولنقحقّووؾقّ ْ و ٍوع َ
ِ
قحقور حمقل ؾ ْقؿمنق,-ؾقفؿقاؿقعمقّ ضؾقيفل
ُ ْغ َت َ قٕ ّ

م:-قولؽـّمقكغػؾفق

ّ
قوافومقم َ وـمقٓق ُ صوعهق
ثؿق ّ
عقنولنقلؽوؾقق وق ٍ ْ
وٓقكـؼ ق,ـفقنملؼلرقيفلؽمح ق ّ
ِ
( )1
ّ
وؼقو,ول ؿقق
ومقيوقؼققيفٕ
ّضٓقيفلؿتػمرؾقن
قوحقوحطقّؾق لحماق ؾفوماقٓق عيف َ
مقاحؽقفققصةق عورقحقلكمق(,ق وك)ق,ؾقوفقيفل و مق
يفلخقمل:قوذلؽق,ؾكقغعيفرق
ّ
عقكػعق ِـقمقيفر قفق,ؾكقيماق قتةقوك َؾ ِفق ـفؿقو ػفم ق عيفمقيفق تحلّ ثقنق,وـق
ق ْ ق ـظع مقوكتـقر حفوم قولؽـنوفق ,نؾوؼققومر

قلاه َ٘قُاو أفاد واٍ ه واج أ ادَّ دٙاج

أساٍجٌّج ّ ..ن مق ـمقوحق ؼممق ْع َيكقّل م ؿع ق ُتع عقيفلنم,عاقيفل قر ةق( ـومدي)ق
,ـق

الشاِؿ /الف ُْازيَ٘ /ع:ٙآي
يفقيفل علقيفلثملثق تؼقل ق"أَف ُ
مد ْ
وِعَإ ألزِاج٘ىِ َ

وِصْ /ًْٙال ٗء ُ٘قمِقّه".ق
طذٓلضّه ّ
ق
قققققققققق
ق
ق
ق

(, )1ـقققؿةقيفلتػم لق ؼقلقيفلؿػؽعق ,لقيفلؽع ؿقنؽمر ق"ضذيفقّمكتقيفلؿعع ةق ُ
يفلعوح".
لقخ قيفلل مغ ق ننقيفلتػم َلق قق ُققرق ّ

236

ق
قق
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جون كينيدي
مرض أديسون
ّ
عقّنقاظوؾق عمدلوةقيفلحقوماقويفلؿوقرقخومرجق
يفلعؾولقيفلؼول
ِـقمؽؿةقيفوق
ّ
ديفرعاقيفلؿعمدٓرقيفلع ميقة:قض ْذقٓقام ّديق قفومقيفلؿع َطقومرقضلوكقيفلؿطؾوقح قوٓق
ِ
ِ
ٍقوحؾِؿ قولؽـوفق
ق قفمقيفلتققعقضلكقيفلـتقجة ق َؽؿق ـقيخصقحؼطق ـق َ,ؾ َ
مقضنقحمرقنضعقخطقيفرقمتكق,ثعقحقمجعقو مر قوّؿق ِـقاـوليقكجومق وـق
قثوؿقخ َؾولقضلوكقكق وةقلوؿق
معحقاـمويتْفق قفمقيفل ققفقومم تقمقلفقيفلحتقف ّ
وعضق,ضوملقفوـقيفلجؿقوعقّاومق
تقؼظق ـفم قوّؿق ِـق ع ضقوقعقحقق ضةق
ّ
يفوقي نعهقّـ ّولقيفوق
يفلؼم ؿة قولؽـفقكجمقكجماق قكسق ِـقنطـقيفلحقرقوّنػق ُ
ق موق -ح حمكفقواعملك-ق ْ
ضنقّريفدق عؾ.قق
ّ ّ قح قوحق يفقٓقا َ ؾق,ـقيفل
و َ ثووووؾقلوووو لؽقنع وووو قيفلنوووو محقويفلقحووووم ةقحقيفلعرمحووووةقيفٕ ع ؽقووووةق
قحقكػقلتوووفقنوووملحؿكقيفلؼع وووةقونوووعّ ق
(اوووقنقّقـقووولي):قيفلووو يق ُّ وووق
ن
و ُّ ووق قحقي و منفقنملؿ ر وومقوكجووم قثو ّوؿق,وومككقكووق ق ووـق ووعضقّد ووقنق
وقعمووووةقيفٓثـوووومق,نووووعقواا ُّووووؾق ؼووووعيفرقيفلظفووووع قولؽـووووفقو,ؾووووكقخوووو فق
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يفلؿؼووول مر قاؾ ّؼوووكقر م وووةقيفلؿوووقرق ِوووـققـّووومصق ّنوووؿقهبووومقاؿجؿتوووفق
ووفقومعيفحوووفقو ـم ِ وووع ف قلقؽوووقنقنووو لؽقريفنوووعقرروووقسقّ ع ؽووولق
وحوووطق قّ و
ّ
ُ ؼتووؾقّثـوومّقوٓ تووف قولقظو ّوؾقيفغتقملووفقلغ و يفقاتخو ّوعصق قووفقّروقووةقيفل قمحووةق ـ و ق
,ممق1963مقومتكقيفلؾحظةقيفلعيف ـة.قق
و عضقّد قنقّوققصقرقيفلؼنعاقيفلؽظع وة:ق وققّمولقّ وعيفضقيفلغولدق
يفلصؿمّقيفلـمدراقيفل يق طعـققنعاقيفلغلاقيفلؽظع ّ ةقحق ؼتوؾ ق ُقعقؼفومق,وـقض وعيفزق
ّ
ع قكمهتوومقيفلحقق ووةقلقفوومرػقيفلج ووؿقوح و تف قورغو ّ
وؿقّنقيووحم مقيفلؿووعضق
ّ
حوـة):قضٓقّكوفقنج واوفق
ّغؾ فؿق ـقيفلجـسقيفلـم,ؿقويفلعؿوعقيفلصوغقعق(59-39
قمدرق,ؾكقيفلػتؽقنجؿقعقيفٕ,ؿمرقويفٕاـمس.قق
ّ ّ مقا ؿقتف:ق تعقدقضلكقيفلط ق قيفإلكجؾق يقاق ومسقّد وقن( )1قيفلو يق
يفحرتْ,كقيفكت م وفق جؿق,وةق وـقيفلؿعيوكقحقّمولقيفلؿ تنوػقمرقيفلؾـلكقوةقض ّنومنق
يفلعصعقيفلػقؽتقري ق لرسقو ّحصقاؾوؽقيفلحومٓرقنعول مقّيوـم مقيفلضوعػق
قثوؿقخوعجقحق ـتصوػقيفلؼوعنقق وؾق
تؿع ّ
ويفلـحقلقو ؼليفنقيفلنفقةقويفلؼلّقيفلؿ ّ
يفلؿووعضقٕولق ّووعاقاحووتق,ـووقيفنق
يفلؿميوولق(1855م)قن حووثقو ووػق قووفق
ّ

ّ
ٚعفطش ثعمٍفٗ اٌعذ٠فذ ِفٓ
(٘ )1زا خالا اٌّخزش األِش٠ى ٟرِٛبط أٌفب أد٠غ ،ْٛاٌز ٞأمبء اٌعبٌُ ثّقفجبؽٗ اٌىٙشثفبئ،ٟ
ّ
عغالد اٌعٍُِ ٚاالثزىبس.
االوزؾبفبد فٟ
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"وِ

ثلىقذ،ز شآ ثل مٓ٘از" قو وقق ومقيف,ت ْاوفقيفلولويفرعقيفلعؾؿقوةق تحومق قـومق

ور ّدرق,ؾقفقننك

قيفحؿقيفلعاؾق,ؾكقيفلؿعض.قق

ّ
عؾقمقّنقيفلغلاقيفلؽظع ةق قاقداقنصقراقثـمرقةقّ,ؾوكقيفلؽؾقتوقـ قوٓق
و
لققطعقيفلقيفمولاق ـفومق,ؾوكقخؿ وةقحوـتقؿرتيفر قووزنقيوألقؾق ؾوغقنضوعةق
قواتؽوقنق وـققنوعاقو ُلو ّ قونقـؿومق ػوعزقيفلؾو ّ ق قر وقينقيفلطوقيفر ق
اعيف مر
ّ
يفلؿععو َ قـقنمٕدر ـوملقـقويفلـقرّدر ـوملقـ:ق ّ
وننقيفلؼنوعاقاحتوؾقيفلؿعا وةقيفٕ ّوؿق
نن عيفز مق ع قنقيفلؽقراق ولقيفلو زمقلعؿؾقومرقيفلتؿثقوؾقيفلغو يفرلقويفلضوعوريق
ٓحووتجمنةقيفلج ووؿقلؾضووغقط قو ع ووقنقيفٕللوحووتقعونقيفلو يق حػووظقاوقيفزنق
يفلؿمّقويفٕ حقو ض طقيغطقيفللم ق ض ق,وـق ع وقنقيفٕكولرواقـقيفلو زمق
ّٓتؿملقيفلقفمرػقيفلجـ قةقيفل ّقر ة.قق
يفلؿعضقحقث ثةقّرنومعقيفلحومٓرق ِ َ
وـقخؾوؾقحقافومزقيفلؿـم,وة ق
و َ ـتجق
ُ
ومق,ولويفق
خعجقنؿقا فق,ـقيفل نط ْقر ق قػرتسققنوعاقيفلغولّ اقيفلؽظع وةق عت ِوعيفقض ّ م
ّ
للوديفق تحؼقيفلتل قعق,ـق َنؽوعاقّنقوف قوحقيفلعنوعقيفل ومقلق وـقيفلحومٓرق ؽوقنق
يفل و

قوريفثقوومق ووعا طقنملؽعو قحووق مر قّوقكتقجووةقض وومنةقيفلغوولّ اقنمل و ّوؾقّوق

يفلؿ قؾةقلؾلم.قق
يفل عكمنقّوقيفلعلوى قوّمقمكمقيفلـ
ػقاعيفّقاـمولقيفٕدو ةق ُ
ّ
و ِـقرمؿةقيفوقوملَ نفقّنقلؾغلّ اقيفمتقمكقمقويفحوعقيفلؿولىق ضوؿـق,ولمق
ّ
يفق,ؿومق ُ عوعفق
ملوثق
يفلؿعضقضٓقنعلقال قع%99ق ـققنعهتمقّوقّّثع ق يفق,ول ّ
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نملؼصقرقيفلخمرالقّوقيفلثمكقي قيفلـماؿق,ـقيف,ت لقيفلغلّ اقيفلـخم قةقو مق رت ّاو ق
,ؾقفق ـقكؼصقض وعيفزقيفلفع وقنقيفلؿـنوطقلؼنوعاقيفلغولاقيفلؽظع وة.قو ـومق نوؽقق
يفلؿووع ضقاوولر جقمق ووـقكؼووصقيفلنووفقة قو ؼ وليفنقيفلووقزن قويفلنووعقرقنملتع و ق
ويفللويفرقويفّٓتألمحقّوقيفلتقاع قّؿومق وـخػضقيوغطقيفلولمقويفل ّ
وؽع قو ت ومقطق
يفحووقديفدقيفلجؾوولق
يفلنووععقواتووللؿقيفلعض و رقويفلؿػم ووؾقويفل و طـ ق ض و ق,ووـق ْ
ويفٕغنقةقيفلؿخمك ّقة قوففوقرقنعوضقيفلؿنوؽ رقيفلخم وةقحقيفل وقليفرق ثوؾق
يفيطعيفحقيفللوراقيفلنفع ةقويعػقيفلعغ وةقيفلجـ وقة.قوحقيفلحومٓرقيفلنول لاق
يفلؿفؿؾةقدونق ,ج:ق ػؼلقيفلنوخصقيفلوق,ل قو عومينق وـق
ويفلؿػماألة قّوقاؾؽق
َ
ّ
عوعفق
يفلجػمف قواـتمنوفقيفٔٓمقيفلؿ موة
قواختوؾقيفٕ و حقحقيفلولم قو وقق ومق ُ َ
نملـقنةقيفٕد قكقةقيفلتلقهتلّ دقيفلحقماقواؼعحق مم فمق ـقّاقنقيفلؿقر.ققق
يفلؿعيولقيفلو يق
ولتنخقصقيفلؿعض:ق ؾجلقيفٕك مّق-قنجمك قيفلتمر خق َ
لللقنفقيفلؿع ضقوذووه قويفلع مرقيفل ع ع ةقيفلتلق تخؾصفمقيفلط قو ق,و ق
يفحوووفقيفلخؿوووس-قضلوووكق حوووصقك ووو ةقيفل و ّ
ووؽعقويفلصوووقد قمقويفل قامحوووققمق
مق ّ
ويفلؽووقراق ولقحقيفلوولم قور ّنؿوومق َ خضووعقيفلؿووع ضقلتصووق عقيفلوو طـقنمٕيووعةق
يفلؿؼطعقةقواصوق عقيفلول مغقنوملعكقـقيفلؿغـمكق ول قوذلوؽقلؾتعوعفق,وـققوعحق
,ؾكقك قعةقيفلغلّ ا ْقـقيفلؽظع ةقويفلـّخم ّقة ق يفقنجمك قيفخت ومرقاحػقو قيفلفع وقنق
يفلؿـنوووطقلؾؼنوووعاقيفلؽظع وووة قويفخت ووومرقكؼوووصقيفل وووؽعقيفلـوووماؿق,وووـقيفلح ْؼوووـق
يفٕولوولق
نمٕك ووقلقـ قوذلووؽقحقخطووقاق تؼلّ ووةقلؾتػع ووؼقنووقـق ووعضقّد ووقنق ن
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يفلـماؿق,ـقاؾػقيفلغلاقيفلؽظع ة.قو عضقّد قنقيفلثمكقيقيفلـماؿق,ـقّ عيفضق
يفلصؿمّقحقيفلج ؿ.قق
يفلغلاقيفلـخم ّقةقيفلؿ ألقلةق,ـقضديفراقنمقلقيفلغلدق ّ
وحقنعووضقموومٓرقيفلؿووعضقيفل ووقطة ققوولقٓق نووؽققيفلؿووع ضق ووـق
ّ,وعيفضق وومرخةقاؾػووتقيفلـظووع قولؽووـق ُ ؽتنووػقيفلؿووعضققوولَ ريفقّثـوومّق حووصق
يفٕ حقحقيفللمقٕيقح

قّمن قكظعيفقلقاوقدقكؼوصقحقّ و حقيفلصوقد قمقّوق

يفراػمعقحقّ حقيفل قامحققم.ق
ّ ّ وومقيفلع و ج:ق قخضووعقلؼم,وولاقّنؼ وعيفطقيفلنووفقعا ق"ه ا ّو وااِ

وعااِْف

ثلمذخ ٘ى ً عاؽُ" قوٓق َ خعجق,ـقيفلتـمولقيفلليفرؿقل ليفرؾق ع قكقةق صوححةق
لؾخؾووؾقيفلحو ِ
ومدثقو ُ عقيووةقلؾفع قكوومرقيفلـمقصووة قو ووقق وومق تح ّؼووؼقنتـوومولق
يفلؽقراقووقزنقيفلصووـم,لقننو ّؼ ْقفقيفل و ّ
وؽعيقويفلؿعوولين قويفلو يق َ عووقدقيفلػضووؾقحق
اصـقعفقضلكقّنحمثق,ملِؿقيفلؽقؿقمّقيفلحقق ةقيفٕ ع ؽلق(ضدويفردقّوملػـقّـوليفل)ق
يفلحم ؾق,ؾكقامر اقكقنؾقحقيفلط ّ ق,ممق1959م قو,مداق مق َ جعيقاـمولفق,ـق
كع ووؼقيفلػووؿ ّ
قضٓقحقفووعوفققؾقؾووةق تؼقوولق قفوومقيفلؿووع ضقو َ ؾو مقاعمكقووفقنطع ووؼق
يفلح ْؼـ.قق
َ
ـص قيفلؿع ضقنملؿتمنعةقيفلط ّقةقيفلؿـتظؿةقلؿعم عاقيفلجع,مرق
ونملط عق ُ َ
م وو قيفلحملووةقيفلعم ووةقٓمتقماوومرقيفلج ووؿ قو ُ ق ووكقنتخػقووػقيفلضووغقطق
يفلعص قةقويفلـػ قةقيفلتلقا خعقهبومقيفلحقوماقيفلؿعم وعاقوهتولمقيفٕنوليفنقّؿومقهتولمق
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يفلؿ ِ
ّ
ةقضلكقمثقيفلؿع ضق,ؾكقاـومولقيفٕكعؿوةقيفلؿملحوة ق
عمو ُلقيفلجلريفن قضيم
َ
فقضنقّلوؿقنوفقكومر قحق ؽومنق
عقمؿؾق مق ػقلقض منتفقنملؿعضقلق وفؾقضحوعم
ّ
ْ
جفؾفق قفقيفلحضقر.ق
ق
قق
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تشي جفارا
الربو

,و قرمؾتوفقيفلـضوملقةقيفلتولقخميوفمقنعؼوؾقيفلػقؾ وقفقوروحقيفإلك وومنق
و ظفووعقيفلؿتنو ّوعدقوحووؾقدقيفلثوومرعقويووفمداقيفلط قو

قواوومنعق قفوومقخطووكقحووؾػفق

حووقؿقنقنقلقػوومر ق وولّ مقحقاقيفاقؿوومٓقوّام وومقنلموولقيفلؿ و يفرعقيفل قلقػقووةقحق
وفقػووةق ؼماووؾق تػو ّوعغقو تجو ّوقل:قلووؿق ؽووـقانوولقاقػوومريفق(1967-1928م)ق
مدق
ثوقراق,ؾوكقيفحوتع ٍق
وقرق ٍق
َق
حؿؾقحقاق فققؾ ْقـ قولؽـفقمؿؾق قوفق وقا ْقـ:ق
قرقّز و ٍققلؾعنوققريف ؼوفق ـو ق,ؿوعق
َق
خ ّقؿق,ؾكق مق ُ,عفقنجؿفقر مرقيفلؿقز قو
يفل ـت ْقـ.قق
قولؽـوفقنملتلّقولقيوقشق
قرقيفلعنقق,ؾكق قرقيفلثقرا
ر ّقنؿمقلؿق َ طغق
ُ
ّ
,ؾقفقنعضقيفلؾحظمرقواؾ قلوفقيوقألمق وـقيفلؿتم,و قويفلؿصوم,

ق ؼولقذَّوعق

ل ُؼ ّ
فقّنقضملىقيفلـقنمرقديف ؿ ْقتفقحقاقيفاقؿمٓقوّخو َقرقنت نق وفق,ؾوكق وليفرق
حم,ت ْقـقّم ؾت ْقـقق ؾقّنق ػت نَؽق ـفمق ععو قيفلج قـقخمرعقيفلؼقى قّؿمقو َقػتق
,ؿ ُتفق عمكمافقّثـمّقيفللريفحةققمرؾة ق"هٍج ٌمىعُ ٘مذأ ثل مىجس الِغج ْ٘ادي
ّ
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ِْآ

وضىدّد عمٕ ث ي

هٗ ٘مّو صٍذّماُ" قوّؿق وـق ّوع ٍقاقيوم قنوفقيفلوـ َػسقحق و مهق

و ُقّا ق,ؾكقيفلتق ّقػق,ـقرّؾقّعاقيفلؼلمقويفإلحعيفعقضلكقاـمولقيفللويفّ قون و

ق

كقنمرقاتملتق,ؾقوفقحقكػقلتوف قيفراحؾوتق,مرؾ ُتوفق وـق ل ـوةقروحومر ققيفلعك وةق
مقثقوللقضلكق ل ـةق لتمقغعيفحقمقيفلجم ةقمقثقكمح فقكؼ فم.قق
ُ
كم قؽق,ـق جؾسقّك ومّقيفلجوقشقيفلو يقيفحوتـلقضلوكق عيوفقوّ تومهقحق
مقتفقٕيقكوق ٍقعق وـقيفلخل وةقيفلع وؽع ة قو وقق ومق
حـقيفلثم ـةق,نعاقنعلمق و
ّ
ّ
ّحعلهقنملط عققمر

قِجصجي ثلِةضجي ثلمعٍٙضجي أخِٙث أشجدصجٌٗ شٗ ٗء.

قرقيفلثقراق,ؾكق قرقيفلعنوققويفّتػولقاقػومريفقهبتومفق
ُق
ونقـؿمقيفكتصعق
يفلؿجوولق,ؾووكقيفٕرض:ق و ّ
وننق,ملِؿـوومقيفٕز ووعيققيفلجؾقووؾقيفلؿؾ نؼو قنن ووممقيفلوول,ماق
( حؿلق توقللقيفلنوععيفوي) ققولقّ وعقموما قيفلعنوققوم ّؾوؼقحقّ,ومللقيفلؿجولق
و,ووومكؼق وووػحةقيفل وووؿمّ:ق نوووـنػقيفٔذيفنقويوووح قيفٕ فوووممقوّمقووومقيفلؼؾوووقحق
نخقيفكعهقمقلقيفلؼع ن قواوعدقوريفّهقاعيف ًثومق ؼف ًّقومق ـقوعقيفلولرحقلطو ّ قحقيفلعؾوؿ ق
لقكؿقذامقروم ًّقمقحم ؼمقال عيفقنمٓمت يفّقويفٓقتليفّ قنعولقّنقّقوممق مرول ًقاق
ًق
وا ن
وػقيفلطقيفرووػقويفلػألوومر قوّمكووتق-قّؿوومق
يووف ّق ًقةق,ووم عاقاح ّؾ َؼ وتقمقلفوومق ختؾو ُ ق
ؽمنقنحؼق(يفلنوععيفوي قيفلؿحوقطق
ّق
ضؾقاقدقٓقن ْ لقافقد قّ ّ مق قق
و ػفم-ق
ُ
ّ
يفدي..قولعوؾقنعضوـمق
يفلؿمرخقيفلط قو ق حؿولقيفلجوق
يفلفمدي)ق,ؾكقملّ قو ػق
ّ
قلقيم لقيفلنقخقمقـقديف ؿتْفقكقنةقيفلعنوققويو ّقؼتق,ؾقوفقيفلخـوم قّثـومّقا و ّؾؿفق
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دنولقيفإل مريفاقوة قوذلوؽق
امر اقيخصقةقيفلعممقيفإلحو قةقحق 1418ووقنؿل ـوةق ّ ق
ق ووؾقو ماووفقنل ووممقق رووؾ قوّقووػق ووععقيفٕك وومّقضلقووفق,ؾووكقّعح و ّقفقيفلؿتحو ّوعدق
وّحعػقهقنـػخةق ـقّوّ جقـقوكػحةق ـقدويفّ.ق
ويؿـقّ عيفضقيفلجفمزقيفلتـػ لقيفلعل لا:ق ُ علّ ق وعضقيفلعنوقق ِوـقّّثوعق
يفٕ عيفضقيفلؿ ـةقيقق,مقحقيفلعملؿ قض ْذق ؽـق لورقكحققرنوعقيفلؿؾقومرقموقلق
)قوقمح ًقؿمقنقـفؿقنمل ق ّ ةق
ِق
يفلعملؿ ق ػض قيفل ّقرق,ؾكقيفإلكمثقق ؾقيفل ؾقغق(1 3
نعلقيفل ؾقغق( )1 1قّؿمق ُ عت قّمولقّ وعيفضقيفلحليفثوةقيفلتولقا ولقواقع ُقافومق ق ً ومق
ّ
يفلتولقاتـمحوؾقّوؾقحوم,ةقنو ق وقيفدا ق تخولشقواوفق
نعلق قمقنػعؾقيفلؿؾقثومرق
يفلط قعةقيفلتلق طع مقيفوق,ؾكقيفلص حقويفلـؼمّقويفلجؿمل قو َاعقثق ومديفقحقيفلو ّق
يفلجق.قق
ويفل حعقو ّق
ّ ّ مقّقلمقيفلؿعيفاعقيفلط ّقةقيفلتلقّ ميتقحقيفلحل ثق,ـف:ق تعوقدقضلوكق ومق
ح و ّطعهقيفل ممووثقيفإلكجؾق و يق(نوومرثققلووق قس)قحقّويفخووعقيفلؼووعنقيفلعيفنووعق,نووعق
يفلؿق ديق(1398م) قوذلؽقنملؾغةقيفل اقـقةقيفلتلقّمكتقلغةقّورونومق كو يفد قض ْذق
ٓق ؾووغق,ؿووعقيفلؾغووةقيفإلكجؾق ووةقيفلتوولق ت ووم كقهبوومقل وومنق ِ
يفلعؾووؿقيفٔنقّّثووعق ووـق
خؿ ؿمرةق,مم.ق
و قق عضقغقعق ُ ْعل قاؾتف ق قفقيفٕغنوقةقيفلليفخؾقوةقيفلؿ طـوةقلؾنوع ق
يفلفقيفرقة:ق ت لقيفإل عيفزيفرقيفلؿخمكقة قواتؼ ّؾصقيفلعض رقيفل ريفد وةقيفلليف,ؿوةق
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لجوولريفنقاؾووؽق ّ
يفلن و َعق :ق ّؿوومق ُ ضووققؼق جووعىقيفلف وقيفّقو ُ عقووؼقال ّ ؼووفق ِووـقوضلووكق
يفلعرتقـ قونملتمللق حعمقخ مقيفلج ؿق ـقغو يفرفمقيفٕثقوع قو وققيفٕوّ وجقـ:ق
يفلؿقاقدقحقيفلفقيفّقنـ ةق %29قو حتمجقيفلنخصقيفلعمديق ـفقموقيفللق,نوعاق
ٓفقلرتق ق قم قوٓق طقؼقيفلج ؿق ُقنعلهقحقىقدقمرؼق علوديفر.قق
وقممق,ؾكقيفّتنم فقوا ؿقتفقهب يفقيفٓحوؿقيفلعوملِؿقيفلػعك ولق(ٓ قيفز قوف)ق
يفلؿؾ نؼ قنلنلقيفلؽقؿقمّقيفلحل ثة قوذلؽقحقّويفخوعقيفلؼوعنقيفلثوم ـق,نوع قو ُ و َّعق
ّ
قفقدرسقيفلؿحم ماقولقسقيفلؽقؿقمّ قوّكّفقونعلقاؽع ؿفقنوـ ْؼشقيفحوؿفق
ّنقٓ قيفز
َ
نؿمّقيفلو

ق,ؾوكقاولريفنقنوعجقض ػوؾقيفلنوفقع ققم وتقيفلغقغمرقوةقيفلتولقم نؾوتق

قثؿققل تْفققعنمكمقضلوكقيفلؿؼصوؾةق
نػعك مقحقّ,ؼمحقثقرهتمقنتجع
ؿفقزوريفقوهبتمكم ّ
ً
يفلتلقلؿقاتفمونقحقا ّ ق,ـؼف.ق
قو قووفق-قّيقيفلعنووق-ق عوومينقيفلؿصوومحق ووـقّز وومرق تؼطعووةقا و ورهقنووقـق
يفلػقـةقويفٕخوعىق وتفجؿق,ؾقوفقّثـومّقكق وفقّوقرّضوفقّوق,ؿؾوف قّوق وـقكقنومرق
تؿعاقق ّؾؿمقاػمرقف قوارتيفوحق هقيفٕز ومرقويفلـقنومرقحقمولّ هتمقنوقـقخػقػوةق
ّ
و تقحطةقويل لا قو نععقخ لفمقيفلنخصقنجوقعقلؾفوقيفّقمتوكقلقعو ّ ق,ؾقوفق
ومحقّوقح ّوؿق
يفلعققدقو جؾسقنجقيفرقيفلـقيف و قو ولوقوّلكوفق توـ ّػسق وـقثؼو قيفل
َ
ّ
ػوعق,ؾوكقوقعوفق
يفلخقمط ق عقحوعملق تول ّقلؿق ـوفق
يفلصولرقواولنقلوفق ولْقّاقيفلؾقوؾقو ّ
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يفلـقم قّؿمق عّضقيفلـ َػسقو ؾفثقيفلـ ض قو ـقحقيفلصولرق ُقصولرقّز و يفقّيو فق
مق ؽقنقنصع عقيفل محقوْ ,قفقيفلـمي.ق
و,ؾكق,ؽسق مق ققيمرع:ق نكفق ـقيفلـمدرقيفلؾجقّقضلوكقاصوق عقيفلصولرق
نمٕيعةقيفل قـقةقلتنوخقصقيفلؿوعض قنوؾق َ ؽتػولقيفٕك ومّقنمحتؼصومّقيفلتومر خق
يفلؿعيلقواؼؾق قيفلـظعقحقيفٕ,عيفضقويفحتقػمّقيفلػحصقيفل ع عي ق وعقضاوعيفّق
يفخت وومريفرقيفلح محووقةقلؾؽنووػق,ووـق ثقووعيفرقيفلح محووقةقيفلتوولقاؼووػقوريفّق
يفٕز وومر.قضيووم ةقضلووكقاؼقووقؿقوفوومرػقيفلعرووةقنمحووتخليفمقافوومزقققوومسقيفلحوولّ ق
يفلنوخصقققاوفقو وـػخقحق
يفٕقصكقلتل ّ ؼقيفلفقيفّقضلكقيفلعرتقـ:قمقثق َ وتجؿعق
ّ
لرجقوك مظققلرافق,ؾكقاحع ؽقيفلؿميعقٕ,ؾك قوغمل مق ومق َقجوعيق
ّك قحق ّ
يفلتػتقشق,ـقّ عيفضقيفلح محقةقيفٕخعىقيفلتلق َاـتجق ـق عطقيفحوتجمنةقيفلجفومزق
يفلؿـووم,لقلؾؿثق وعيفرقيفلح ّ محووة قواتؿظفووعقحقيفلجؾوولقّوقيفلعووقـقّوقيفٕمنوومّقّوق
يفٕكػ.ق
وؿـق
يفٕولق تضو ّق
ّ ّ وومقيفلعو جق قـوولرجقاحووتق,ـوقيفك ْقـقّ قووع ْقـ:قيفلعـوقيفنق ّق
يفٕدو ةقيفلتلقهتلفقضلكقدمعقيفٕز ةقيفلعنق ةقويؿمنقال ّ ؼقيفلفقيفّقنمكتظوممقضلوكق
يفلعرتقـ ق,ـقكع ؼقضرخمّقاولريفنقيفلنوع قيفلفقيفرقوةقواقحوقعق جوعىقيفلفوقيفّ ق
و هق ُا تعؿؾقننؽؾقغقعق ـتظؿ قنقـؿمقهتلفقّدو ةقيفلعـقيفنقيفلثمينقضلكقيفلققم ةق
و ـعقاؽعيفرقيفلـقنمر قْ ,قعق,و جقيفلتفومحقيفٕغنوقةقيفلؿ طـوةقلؾنوع
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قويفلو يق

ُ علّ قنقتقيفلؼصقلقحقا ؾ ؾقّمليفثقيفلؿوعض قو و هق ُا وتعؿؾقننوؽؾق وق لق
ّ
خمخومرقوّافو اق
قفق,ؾكقّنقيفحتـنم قيفٕدو ةق ,قيفل ّق
ـتظؿ.قو ـمقوا قيفلتـ
يفل خمرقٓق ّ
ؾقّيقكقعق وـقيفإلد ومنقّؿومق توق ّ ؿقنعضوفؿ قنوؾق وققيفلقحوقؾةق
نؽ ّ
يفلؿثؾوكقيفلتولقاؿوـ قيفٕدو وةقو وقٓق ميوعيفقوحوع عمقو ـومقضلوكق ول فمقو ووقق
ّ
يفلنع قيفلفقيفرقة.قق
ووكقّنقيفلعنوووققٓق نو ّ
ن
ووؽؾق,مرؼووومقّ وووممقاحؼقوووؼق
ّؿووومقاجووولرقيفإليووومراقضلو
يفلطؿقموومرقويفٕم و م:ق ووملعويفرلقيفلػعك وولق( مرحووقؾقنعوحووت) ق وومم ق
يفل و مّ ,قةقيفلنووفقعاق"ثلذقااظ عااً ثلاازوً ثلىذقاآد"قذيفرقيفٕرنعووةق ٓفق ووػحةق
ّ
قمتوكقضنق
مح مقحقكمديقيفلعنوق
ًق
ويفلؿؾققنقوكصػقيفلؿؾققنقّؾؿة:ق
ّمنق,ضقيفق ّ
قديقنحقمافقحقحـقيفلتمحعة قوّ لؽق ؾؽقيفلؽع ؽوتق
ضملىقيفلـقنمرقّمدرق ُا
ّ
يفإلكجؾق يق(ض منقنقثمن) قويفلعلّ يفّاقيفل طمكقةق(نقٓقريفدّؾقػ)قنطؾوةقحو مقمرق
يفلؿمريفثقن قضيم ةقضلكقانلقاقػمريفقيفل يقلؿقاؿـ ْعفقض منتفقنملعنقق ِـقّنق ؽقنق
مقورمملةقوثمرعيفق ؼما .ق
ر مي ّق
ّ
وحقح قؾقيفلققم ة:ق ُقـص قنلخ قيفلؾؼمحقيفلؿضومدقلألكػؾوقك يف قويفٓ تـومعق
يفلتوممق,وـقيفلتوولخقـقنـقَ,ققوفقيفل وؾ لقويفإل جوومنل قو,و جقيفراجومعقيفلؿووعيّقضنق
ُوال قويفل علق,وـق ثقوعيفرقيفلح محوقةقيفلتولقاتخ ّؾوؾقكعم ـومقويوعيفنـمقو قيفّكومق
يفلػقيفمة قواقمرقيفلفقيفّقيفل ومردقيفلجومفق
ودويفّكمقو ؽــمقو ؾ ـم:ق ثؾقيفلعويفر ق ّ
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ّوقيوول لقيفلعكقنووة قوم ووقحقيفلؾؼوومح قوغ وومرقيفٕاعنووة قودخوومنقيفلؿصوومكع ق
يفلؿحؿؾووةقنلّمحووقلقيفلؽ ووتقويفلـقرتواووقـ قو خ ّقؾػوومرق
و ,وقيفدمقيفل ووقمريفرق
ن
يفلحققيفكمرقيفلؿـ لقة قوغقع م.ق عقاجـ ق,لوىقيفلجفمزقيفلتـػ ولقيفلػقعوحوقة ق
ويفل علق مقّ ؽـق,ـقيفلتقاعقيفلعص لقويفإلز,ومجقيفلـػ ول..قو وقق ومقاعّّو ق,ؾقوفق
يفٕولق وـقيوفعق وم قق
عملقمرقيفلققمقيفلعملؿلقلؾعنق قويفل يق ُ صومدفقيفلث ثومّق ّ
ّو ّوؾق,وومم.قو و ّ
وعقّنقيفلعقيف ووؾقيفل قألقووةق وولقيفلرتنووةقيفٕخصو قلـؿو ّوققوضثؿوومرقنو راق
ّ
ّ
ووقمظقّنقلؾقريفثوووةقدورقحقيفإل ووومنةقنـوووقعقيفلعنوووققيفلؿوووعا طق
ووق:قضٓقّ ّكوووفق ُلو
يفلعنو
ّ
وقمظقّنقيفإل وومنةقيفلقريفثقووةقاـحوولرق
نملح محووقةقو ووققيفلـووقعقيفٕيووفع قّؿوومق ُلو
يفٕمقو,مرؾتفووم ّ
قوّنقثؾ َث ولقيفٕكػووملقيفلؿصوومنقـقنووملعنقق
نصووقراقّّ و ق ووـقافووةق ّ
مق,ـلقحـقيفل ؾقغ.ق
تعم قنقاؿم
ّ
ق
ق
ق
ق
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جون ناش
الفصام
ِ
نحصقلفق,ؾكقامر اقكقنؾقحقيفٓقتصمد:ققطعقاوقنقكومشق و يفقيفلخوقطق
ِ
يفلحجوةق,ؾوكق َ وـق
يفلع قعقيفل يقققؾقّكّفق ػصوؾقنوقـقيفلع ؼع وةقويفلجـوقن قوّقوممق ّ
ّ
,ؾوكقّنق
ثوؿقد ّلوؾق
ّقتفؿق,ليفلةقيفل ؿمّقيفلتولقضنقحو َقؾ تق وم,مق َ
ـحوتق ومْ ,قـ ق ّ
يفلح ّ قضّ ٌقعققمدرق,ؾكقاحق ؾقّ ّ ةق عمدلةقحمل ةقضلكق قا وة قمتوكقلوققّمكوتق
يفلػصووومم قوّووومنق,وووملِؿقيفلع ميوووقمرق
ووو هقيفلؿعمدلوووةق عيووومق,ضووومٓقنحجوووؿق ِق
يفٕ ع ؽووولقاوووقنق وووقرنسقكووومشق(2915-1928م) قيفلؿؾ نؼووو قنوووملع ؼعيق
يفلؿجـقن:ققلق ُّ ق قنؿوعضقيفلػصوممقحق,ؿوعقيفلث ثوقـقّثـومّق,ؿؾوفق حميوعيفق
نملجم عة قويفحتقلتق,ؾقفقيفلف وسقويفلض ٓرقيفلتلقكعـوتقمقم َاوفقيفلؿفـقوةق
ويفٓاتؿم,قووةقحق ؼتووؾ قويفيوو ُط ّعقلوولخقلقيفلؿ تنووػكقويفلخضووقعقلؾعوو جق
يفلؿتق عق ك يفدقلؿلاق,نعقحـقيفر قولؿق ّ
وتؿؽـق وـقيفحوتعمداقاقيفزكوفقويفلتغ ّؾو ق
:قضٓقنطمقتِوفق
اش دادثة واج َوَ:إ دا " ّ ق
,ؾكق وحوفقويفقتػومّقيفلؿثوؾقيفلؼمروؾ ق"ث ْو ِ
يفلعومقةقويفلػؽع ةقيفلعملقة قونعقدافقضلوكقّنحمثوفقوا قو ه قونػضوؾق وم,لاق
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زواتوفقيفلتولق نعيوتْفقنح ّفومقو َّحوتْفقنحـماوم:ق ووم,رتفقنجؿقوؾقضم وومام قور ّدق
يفلتح ّقةقنخ ْقعق ـفم ق ل ليف مقامر اقكقنؾقيفلتولقكملفومقحقيفٓقتصومدق,وممق1994م ق
ق ؾقّنق غمدريفقيفلحقماق عومقنعولقكحوقق,نوع ـق,م وم قضثوعقمومدثقحو ْقعق ؼولق قوفق
حمر ُؼفؿمقيفل قطعاق,ؾكقيفل قمراقولؼقمقمتػفؿمقحقيفلحمل.قق
ّ
ّعقّنقيفل ووقمراقّمكووتق ووـقكووقعقيفٕاووعا قوقمروول مقّوومنق
واوول عقنمل و
فماعيفق صع مقَّت تقلفقيفٕقليفرقيفلـجماقونؼلق,ؾكقققلقيفلحقما قو قق ومق ّ وعافق
يفلتحؼقؼوومرقنمراووليفّقيفل وومرؼقلحوو يفمقيفٕ وومنقنعؽووسقيفل وو ّقلقكوومشقوزواتووفق
يفل ؾػمدور ةقّلقنقم.ق
ويفلػصووووممق ووووعضق,ؼؾوووولق(ذ وووومين)ق ُ عووووعفقحقيفٕوحوووومطقيفلط قووووةق
نملنوووووق و ع ـقمقّيقيفلعؼؾقوووووةقيفلؿـؼ ِ وووووؿة قو َ ظفوووووعقحقيفلؿعيفموووووؾقيفلعؿع ّ وووووةق
ّ
ّ
عقحوـق
خصقاولخ
يفلؿعّاقضٓق قؿمق
يفلؿ ؽعا( )25-15قدونقاؿقق قنقـقيفلعاؾقو
ّ
يفإل وومنةققؾووق قحقيفلـ وومّ قو ؾووغقاعوليفدق عيوومهقكحووقق %1ووـقحووؽمنقيفلعووملؿ ق
واؾع قيفلقريفثةقدوريفقحقيفإل ومنةقنوف:ق ت ولقك و ةقيفإل ومنةقضلوكق%19قحقمملوةق
واقدققع

لؿقنفقيفلؿعض قنقـؿومقاصوؾقضلوكقز ومّق%59ق
ق ـقيفللراةقيفٕولكق َّ ّ

حقمملةقض منةقيفلتقّمقيفلؿتؿمثِؾ()1قلنخصق م.قق

( )1اٌزٛائُ ٔٛعبْ ،إ ِّب ِزّبصٍخ ٚرٕزظ ِٓ ث٠ٛنخ ٚاؽذح ٍِمّؾخ عش ٜأمغبِٙب إٌ ٝعضئ ،ٓ١أ ٚغ١فش ِزّبصٍفخ رٕفزظ ِفٓ رٍمف١ؼ
ث٠ٛنزِ ْٓ١خزٍفزٚ ،ْٓ١رّضً اٌزٛائُ غ١ش اٌّزّبصٍخ ٔغجخ اٌضٍض ٓ١ث ٓ١اٌزٛائُ.
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وحقيفلققووتقيفلوو يق ؾفووثق قووفقيفلعؾؿوومّقل

وومدقنت نقوو قيفلؿووتّفؿق

يفٕولقوريفّقيفلؿووووعض ق و ّ
وووننقنعووووضقيفٕنحوووومثقانووووقعقضلووووكقيفيووووطعيفحقحق
ّ
خوووصق ووومد َالقيفلووولونم قـقويفلجؾقام قوووت ق
يفلـووومق رقيفلعصووو قةقيفلل مغقوووةق
ّ
و مّّوووولق,ؾووووكقدورقيفلضووووغقطقيفلحقماقووووةقّنووووعيفراقّولووووكقإليووووعملقكوووومرق
يفلؿعض.ققق
يفلؿووعضق,ووـقكػ ووفقنصووقراق جمرقووةقمووم ّداقّوقنطع ؼووةق مدرووةق
و ع ووعق
ُ
تلراة قو عحؿقلؾقيفقعقلقمةقيوق مّق خوتؾطق قفومقيفلقيفقوعقنملخقومل ق قنوؽقق
ّ
يفلؿع ضق ـق

وسقاػتؽقنملحقيفسقيفلخؿس:قمتوكق َلق وؿعقّ وقيفامقاـمد وفق

واـمقنفقوال عهقواؾعـف قو لقّّثعقيفلف وسقيقق,م قّوق وعىقّمرـومرقوّيوقمّق
لقسقلفمقحقيفلقيفقعقكصق

ّ
فوةقٓقاصوؾقضٓقّك َػوفقوموله قّوق
نؿقرويفر قّع
قّوق ّ

ت و ّو ق ووملؿق وولخؾق َؿووفقنمٕحوومس قّوق ووؽـفق ووماسقنوولنقّ وومنعقغع ووةق
اتح ّ فقواع ثقنف ّ
قوّنقمققيفكمرق غقعاقا مػقاحوتقاؾوله قّؿومقا وقطعق
,ؾقووفقي و ٓرقو و يفّيفرق عيف وومق و نؾؿمرقومؼوومرؼ ق ووعقّاوومق حووضقو ْ ووؿق
وقظـ ّ
قّنق ـوومدق ِووـقيفٕ وعيفدقويفلفقألوومرق َ ووـق
وق و ْضقر و قونمكووؾقيفٕنمكقووؾ:ق و ّ
رتنصقنوفقّوق عيفق وفقّوق تع ّؼ وف ققو عتؼولقكػ وفقيخصو ّقةقّخوعىقق ولقيفٕذّوكق
ويفٕققىقويفٕ,ظؿقّحمّؿقّوق,مل ِ
ّ
وعقّوؾق
ؿقّوقثوعيقّوقك ّولقّوقمتوكقضلوف قو ػ
ّ
ض ؿمّاقّوقكظعاقّوقضيمراق,ؾكقّامق ميف عاق ُاحمدقيلّ هقوك عقخطعق,ؾقف.قق
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ضيم ةقضلكقيفخت ٓرق ؽع ةقوحؾقّقةقو يفاقةققولقاوم ّديقنملؿصومحق
ضلكقيفإلد من قّوقاضقػقضلكقّ ,ؾتفق,ؾو قكػ وقةقّخوعىقّوملؼؾؼقويفّٓتألومح قّوق
ال عفقد عمقضلكقّذ ّ ةقكػ فقّوقغقعهقنمٓكتحومرقّوقيفلؼتوؾ ق,ؾوكقيف,ت ومرقّكـومق ,قولق
ّ ؽمركمقو,قيفكػـم قوّثقعيفق مقا ّت ؿقيفلنخصقةقيفلػصم قةقنملـحم وة قويفٓكعو يفل ق
ونعوداقيفلؿنم,ع.ق
ّ
جقحقّنقيفلؿووووع ضقغقووووعق ت ِصووووعقوٓقويفعق
واـ ووووعق ووووعقنةقيفلعوووو
تقاووفقضلووكقيفلط ق و قيفلـػ وولق وومقلووؿق وومدرقّ ُؾووفقهب و هق
نؿعيووف قونملتوومللقٓق ّ
يفلخطوووقا ق ووو يفقضذيفقّووومنقيفٕ وووؾق,ؾوووكقدريف وووةقّم قوووةقولوووؿق ووولورويفقحق ؾوووؽق
وووـقويفل ووووحعقلنووووفقرقّوقحووووـقيفرقق ووووؾقّنقاطوووولقّقووووليف ُ فؿقق
يفلح وووولقويفلجو ّ
,ت مرقيفلط ّ قيفلـػ ل.قق
 ,و واق,ؾو ّ
وكقّنقيفلػصووممق ووعضق و ـ ق ؽتػوولق قووفقيفلط و ّ قنرتو ضووفق
وم فقحقيفل يفو ةق,ـقكع ؼقيفلعؼمققع قو قق مق ّ
نؽؾق,ؼ وةقحق وع ضق وع ضق
يفٓ,رتيففقنملؿعضقويفلع جق,ؾكقمولّ قحوقيفّ ق و يفقضذيفقاجموزكومقو وؿةقيفلعومرق
يفلتلق ُ ـ لفمقيفلؿجتؿعقنملؿصمحقور ّنؿمقّ ضمقنلحعاف.ق
ّ
ّ
وقمقنوؾقّوؾقحوم,ةق
قـوتجقّوؾق
عقاطقرقيفلط ّ قيفل يق ُ منؼقيفلؿعضق
و
ّ
نحثمقال ليفقو ؽعاقمل ثة:قلؿق َ عولققولَ رقيفلػصوم لقّنق وعزحقاحوتقانوـّجمرق
ووعيفّقمؼـوووفق
اـتجفووومقيفلصووول مرقيفلؽفعنمرقوووة قّوق َ ووولخؾقحقغق قنوووةق ػت َعؾوووةقاو ّ
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نجع,مرق ت يف لاق ـق ع قنقيفٕك قلقـ(:)1قنؾقنمرقنؿؼولورهقاـومولقيفلعؼومققعق
يفلؿضم ّداقلؾ منقنصقراق ق ّقةق,ـقكع ؼقيفلػؿ قّوقنصقراقّح قّ ,قةق,ـقكع ؼق
يفلح ْؼـ قوّ

قدورقيفلصول مرقيفلؽفعنمرقوةق حصوقريفقحقيفلحومٓرقيفلنول لاق

يفلتلقٓقا تجق قلؾع جقيفللويفرل.قق
ووو يفقضلوووكقامكووو قّ ؿ ّقوووةقيفلووول,ؿقيفلؿعـوووقيقيفلووو يقاؼلّ وووفقيفٕحوووعاق
ويفٕ وولقمّ قو ُ ووفؿقحقيفلنووػمّقّوقيفلتعووم شق ووعقيفلؿووعض قو,وومداق وومق َ جووعيق
 ,جقيفلػصممقيفل وقطقحقيفلعقومديفرقيفلخمراقوة ق وعقيوعوراقمجو قيفلحومٓرق
يفلنل لاقيفلتلقاؿ ّثؾقخطعيفق,ؾكقكػ فمقّوقغقع مقحقيفلؿ تنػك قمقوثقاخضوعق
لؿعيفق ةقلصقؼةقودققؼةق,ؾكق ليفرقيفل م,ة.ق
و,ؾكقكع وؼقاجـقولقيفلتؽـقلقاقومقيفلحل ثوةقلخل وةقيفلطو ّ :ققوممق ع وؼق
ؼع مقكقق قرد قنتطق عقيفل كوم جقيفلؿـطؼولق
نحثلقّ ع ؽلقنجم عةقّقلق قمقو ّ
يفل و يقاق ّ ووؾتقضلقووفقيووعّةقيفإللؽرتوكقوومرقيفلعملؿقووةق يقنوولقضمقلؾؽنووػق,ووـق
يفلؽؾؿمرقيفلتلق ـطؼقهبمقيفٕيوخمص قمقوثقيفحوتعمكقيفقنوفقحقاحؾقوؾقيفلؽؾؿومرق
قونحثفوومق ووـقمقووثقيفلؿـطؼقووةقوحوو ةقيفلرتّقوو ق
يفلتوولق ع ّدد وومقيفلنووخص
ْ

( )1عٍ ٝهش٠مخ اٌعالط ثبٌقفذِخ اٌىٙشثبئ١فخ ،ثفذء األهجفبء اعفزخذاَ األٔغفٌ ٓ١ٌٛعفالط ِشمف ٝاٌفِقبَ(اٌؾف١ضٚفش١ٕ٠ب) ففٟ
عبَ ٖٖٚ ،َٔ7رٌه عجش إؽذاس غ١جٛثخ االٔخفبك اٌغىش ،ٞفّ١ب عُشا ٚلزٙب ثبٌقذِخ اٌى١ّ١بئ١خٌ ،ىٓ ٘زا اٌعالط عفبعذ
غٓ ِؤلزبٌٙٚ .فزٖ األعفجبةٔٚ ،ز١غفخ ٌقفعٛثخ إعطفبء اٌفذٚاء ثأِفبْ ،ففئّْ
فمو ثعل اٌؾبالدٚ ،ف ٟغبٌت األؽ١بْ وبْ اٌزؾ ّ
اعزخذاِٗ ٌُ ٠عذ ؽبئعب فِٕٛ٠ ٟب ٘زا.
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قو ِ
ـقثؿقيفلتـ ّومقيفلؿ ّؽوعقنن ؽمكقوةقض ومنتفقنملػصوممقق وؾقيفلولخقلقحق
ّ

ويفلرتاق

عمؾةقيفلف وسقويفلض ٓرقنل,قيفم قو قق مق ُ َعلّ قخطقاقيفحوت مققةق ؿؽوـقهبومق
يفإلافمزق,ؾكقيفلؿعضقق ؾقيفحتػحملفقونعوزقّكقمنف.ق
ق
ق
ق
قق

256

الري كينج
السكّري
يفٕ عيفضقّملؽمرـمر قلفمقحقيفلتمر خقنومعقوحقيفلجغعيف قومقذريفع قونؼولرق
,ؿؼفمقيفلضمرحقحقّمنمّقيفلتمر خقورقعتفومقيفلؿؿتولن اق,ؾوكقحوط قيفلؿعؿوقرا ق
ثوعرقيفٕل ُ وـقوحوملقيفلؿوليفدق
يفقثع َق
ْق
ؽثعقيفلحل ثق,ـفمقويفلتليفولقمقلفم:قوحق
حق عضقيفل ّقؽعي:قنم,ت مرق,عيفقوةقامر خقوةقلوفقاعوقدقضلوكقنعد ومرقيفلؿصوع قـق
اخصفقوح َقعتق
يفلؼل مّقق ؾقكحققث ثةق ٓفقوخؿ ؿمرةق,مم قو ظ ّقؾةق رتيف قةقق ّ
يفٕرضقويؿتقحقّّـم فمقكحققّرنعؿمروةق ؾقوقنقيوخص قوقولقل نؼ وفق
اـَ مرق
ّ
ضق وـقفؿولق ػوق ق
يفقل ِؿومق ـتومحقيفلؿوع َ ق
يفلصقـققنقيفلؼل مّقنؿعضقيفلعطشقكظوع ق
ؼقو ػق عضقيفل ح قمةقويفلع م قةقنملـظعق
فؿلقيفلفقيفاع قوخؾعق,ؾقفقيفإلغع ُ ق
يفلؿرتَ وقـقيفلو ـق ـؽ ّوقنق,ؾوكقيفلطعوممقويفلنوعيفحقلقوؾقاومر قّؿومق
ضلكق ُقصمنقفق ُق
ؾق ووقلق
وةقيوخصقيووم ٍقعقكحقو ٍق
ٍق
يفكط وعقحقيفلؿخ ّقؾووةقيفلؿصووع ّقةقيفلؼل ؿوةق,ؾووكق قألو
وؽعي:ق قعوقدقضلوكقيفلحؼ ووةق
 ,و قّ ّ ومقيفحوؿفقيفلؿتول َيفولقيفٔن قو وققيفل وقلقيفل و ّق
يفإلغع ؼقةقيفلعو مكقةقق ؾقكحققّل َقػلق,ممق ِـقيفٔن.ق
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وّؿوومقحقيفلتوومر خق ح ّط ومرق تق نقووػق,ـوول مقيفلؿمرخووقنقيووم ع ـق ووـق
ّاؾفووومقيفٕقووو مقونمحوووطقـق,ؾوووكق مرووولهتمقيفٕوريف :ق و ّ
ووؽعيق
ووننقلؿوووعضقيفل و ّق
ح ّقطمرق,ل لاقال عاقنمل ّعقويفإليمدا:ق ػلق,ممقق1874م قن غقيفٕ ؾقموقـق
َ
يفّتنووػق,ووملِؿقيفلتنووع قيفٕلؿوومينق(نووقلقٓكجع وومك )قاوو رقٓكجع وومك قحق
يفللقر ْنوعقيفلؿؾقوقنقا وعا قوٓق ولقوزاومق
يفل ـؽع مس قويفلتلق ؾغق,لد مقمق ُ
,ووـق%5ق ووـقوزنقيفل ـؽع وومس قّيق وومق وقيفزيقم وقيفللقخؿ ووةقاعيف وومر قثو ّوؿق
يفلعمل ِؿومنق( وقنق قوعكجقو قـؽق وؽس)قحق,وممق1899م ق
يفحتؽؿؾقيفلؿ وقعاق ق
ّ
لث ّ
مداقاتحؽؿقحق تقىقيفلجؾقّوقزقحقيفلولم قق وؾقّنق
يفلج رقاػعزق
تمقّنق هق ُ
ُ ق َل ولقيفلػجووعقو َ ؽنووػقاو ّوعيفحقيفلعظووممقيفلؽـووليق(نوومكتج)قو ووم,لهق(انوومرل ق
ن ت)ق,ـقّـْفق هقيفلؿمداقحق,ممق1921م قو لق ومداقيفٕك وقلقـقيفلتولقاعـولق
حقيفل اقـقةقا عاقنم,ت مرق َقـنل مقو َقصلر م.قق
و ـ و قذلووؽقيفلتوومر خ:ق ُ ووتِ قنوومحقيفلع و جق,ؾووكق ص وعيفْ ,قف قواطو ّوقررق
ّدويفرقيفلتنخقصقووحمرؾقيفلؿليفويفا قمتكقنمرقنؿؼلورق ع ضقيفل وؽعيقّنق
حقمقمقماقي فقك قعقة ق ػولق,وممق1942مقلع وتقيفلصول ةقدور ومقحقيفّتنومفق
ّّولق,ؼمرق ؿقيق خ ّػضقك و ةقيفل وؽعقحقيفلولم.قوحق,وممقق1955مقو,ؾوكق ولق
يفلعوووملِؿق(حوووـجع) قّ ؽوووـق عع وووةقا ؾ وووؾقيفٕمؿووومضقيفٕ قـقوووةقحق ع وووقنق
يفٕك ووقلقـ ق حوومزقهب و يفقيفل و ؼقاوومر اقكقنووؾقلؾؽقؿقوومّق,ووممق1958م قو ووت ق
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ّ
نوعيقلقحوؾق حوؾقيفٕك وقلقـقيفلحقوقيفينقحق
يفلطع وؼقّ وممقضكتومجقيفٕك وقلقـقيفل
طؾعقثؿمكقـقمرقيفلؼعنقيفلؿميل.ق
ققويفل ّؽعيقمملةق َعي ّقةق
ونقألقووّةق ختؾػووة قو َاحوولثقن و

ِـةقوغقعق ُ ْعل ة قكماجةق,ـق,قيف ؾقوريفث ّقةق
قكؼووصقك و لقّوق ُ طوو َؾؼق ووولقض وعيفزق ع ووقنق

يفٕك وقلقـقيفل ُؿتؽػؾقنػت قيفٕنقيفحقوضدخوملقيفلجؾقّوقزق وـقيفلولمقضلوكقديفخوؾق
خ ومقيفلجوو ؿ قو و يفقنولورهق ووم ّديقضلوكق,جووو قيفلج ووؿق,ووـقيفٓحوتػمداق ووـق
يفل ؽووّعقحقاقلقوولقيفلطمقووةقنصووقراق ّعملووة.قو عاووعقيفل و

ؾق
قيفلعرق وولقضلووكقخؾو ٍق

يفٕولق
نملجفمزقيفلؿـم,لق ل ّ عقخ مقنقتمقيفلػومرزاقلألك وقلقـ قوذلوؽقحقيفلـوقعق ّ
يفل يق صوق قيفلصوغمرقق وؾقحوـقيفلخم وةقويفلث ثوقـقوٓق ـومصق وـق ,اوفق
نحؼـقيفٓك قلقـ قّوقضلكقز مداق ؼمو وةقيفلخ ومقلؿػعوقلقيفٕك وقلقـ قوذلوؽق
حقيفلـقعقيفلثمينق ـقيفل ّؽعيقيفل يق صق قيفلؽ مرقوغمل مق مقاؽػقفقيفٕقعيفص.ق
عي ومق ووـقّ وعيفضقيفلجفوومزقيفل ووممعقيفلؿ و نوؿكق
وضذيفقيف,ت ْكوومقيفل و ّق
وؽعيق ً
نملغلدقيفلصؿمّقيفحتـمديفقضلكق َقـنألف ق قؿؽــومقّ ضومقيف,ت ومرهق عيومق وـقّ وعيفضق
يفٕو,قووةقيفلل ق ووةقيفحووتـمديفقضلووكق ضووم,ػمرقو,مر ّقووةق ت و ّ ق قفووم قح وقيفّق,ؾووكق
تقىقيفٕو,قةقيفلل ق ةقيفلصغقعاقيفلتلق مذ فومقيفلؿوعضقو وـجؿق,ـفومقيف,وت لق
يفلؽؾووك قّوق,ؾووكق ووتقىقيفٕو,قووةقيفلل ق ووةقيفلؽ و ىق
يفٕ,صوومحقويفلن و ؽ ّقةقو ُق
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ويفلتولقا وم عقنـومقضلوكق تم ومرقّ وعيفضقيفلؼؾو قويفل وؽتمرقيفلل مغقوةقوكؼوصق
اعو ةقيفٕكعيفف.قق
ونل فلقّنقاؾؽقيفلؿضوم,ػمرقلق وتققولريفق حتق وم قولؽـفومقيوع ةق
عفمقاعيفّقيفل
تقا قد
نم ظةق ّ
ّ

مٓاقويعػقيفإلريفداقاجومهقيفٓلتو يفمقنملحؿقوةق

ويفلع ميةقويفلع جقويفلؿتمنعة قو و يفق ومق عّّو ق,ؾقوفقيفٓاحومدقيفلولوللقلؿوعضق
يفل ؽعيقنملتعمونق عق ـظؿةقيفلصوحةقيفلعملؿقوة ق,و ق عملقومرقيفلقوقمقيفلعوملؿلق
لؿعضقيفل ؽعيقيفلؿقيف ؼقلؾعيفنعق,نعق ـقيفعقكق ؿ ّ
قّؾق,مم.ققق
وقلقنمرقانخقصقيفلؿعضقنعولقيفّتنومفقيفٕافو اقيفلؿـ لقوةقلػحوصق
يفل ؽعقحقيفللم قّقعحق ـقكظمراقيفلعقـقوّ عق ِـقيوعنةقيفلؿومّ:ق وقخ اقض و عق
ّػقؾووةقنووملؼقلقيفلػصووؾقحقيفإل وومنةق ووـق,وول فم قمتووكقحقغقوومحقيفٕ ,وعيفضق
يفلؿتؿثؾةقحقز مداقضدريفرقيفل قل قويفإلم مسقنملعطشقيفلنول ل قو ؼوليفنقيفلوقزنق
غقعقيفلؿ نر قويفلنعقرقنملتع قويفإلر م .قونؾغةقيفٕرقممقيفلتلق ُاعلّ قروحقيفلعؾوؿ:ق
يفلتنخقصقمؽؿمقنمامقضذيفقنؾغق حوصقيفل وؽعقيفلصومرؿق 126جوؿ/دل ق
ص ق
ُ
ّوقو ؾق حصقيفل ؽعقيفلعنقيفرلق 299جؿ/دل قّوقنؾغق مق ُ ععفقنوملػحصق
يفلرتيفّؿلق.%6.4قواـط ؼق و هقيفلؼقمحومرق,ؾوكقيفلصوغقعقويفلؽ قوع ق وعق عيف,وماق
ّ
يفقنمحوتثـمّقحوؽعقيفلحؿوؾقيفلو يق
اؽعيفرقيفلػحصقحقمملةقغقومحقيفٕ,وعيفض ق و
تؿقانخقصفقو ؼمقٔل ّقةقّخعى.ق
ّ
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ّ
عقّنق عضقيفل ؽعيق نفقرقن يفاوفقوٓق حتومجقضلوكق َ وـق حوع قلوفق
و
يفل خقرقو ـػخقيفل ق :ق ّضٓقّكّفق ـقيفلؿػقلقذّعقنعضقيفلـجقمقويفلؿنم قعق ُّ ق قيفق
نووملؿعضقيووؿـقحو ّ
يفعق,ووـقا ووطقعهقواؽو ّوؾقيفٕوريف قحق
وجؾقمم ووؾق عجو قيفلقوع ُ
وـ ق ُ طملعـوومقيفلؿ و عقيفٕ ع ؽوولقيفٕيووفعق
يفمتضوومكف:ق ػوولق جووملقيفإل ,و مقويفلػو ّ
(ٓريقّقـج):قيفلؿؾ نؼ قن ّقلقيفلؿقؽع قن قو مم قيفل كوم جقيفلنوفقعق(ٓريق
يفلـجؿمرقحق ؿنكقيفلؿنم قعقهبقلققد قويمرحق
ّـجقٓ ػ) قو ملؽقضملىق ْ
يفٕرقممقيفلؼقمحقةقحقيفل ويفجق(8ق ّعيفر) قويفل يق ماولهقيفلؿوعضقحق,ؿوعقيفلثمكقوةق
وقا اق"يفل و ّ
وؽعيق ووعضققؾ و " ق
ويفل ووتقـ:ق محووتؿعقضلووكقكصووقحةقك ق ووفقيفلؿو َ
وّنحعقن ػقـفق قحقنحعقيفلعم قة قنعل مق َّكؼصقوزكَفقو مر قيفلتولخقـقويفلتو مق
ثؿقا ّّعقّكفقرّحؿمللقّ ع ؽلق,تقل ق ل ّلػقّتمنمق,ـقاجعنتوفق
نملغ يفّقيفلصحل ق ّ
عقيفلؿعضقاـكق ـقوريفرفقيفللوٓريفر.ق
وّووو لؽقيفلؿغـ ّقوووةقيفٕ ع ؽقوووةق(نوووم قٓنقوووؾ) قيفلتووولقو وووؾ ْقتفمقرحوووملةق
يفإل وومنةقنمل وووؽعيق,ؾوووكق قألوووةقضغؿووومّقو ؼوووليفنقلؾوووق,لق وووـق وووق قخنووو ةق
يفلؿ وووعح قرغو ّ
ووؿقّنقامر خفووومقيفلعووومرؾلق وووعقيفلؿوووعضقزيفخوووعقو وووملؿ:قض ْذقن َتوووعق
صوووعق,ؿفوووم:قو وووقق ووومقم ّػ ووومقلؾؿنووولق,ؾوووكق
حوووم َ قويفلووولهتمقو َذ ووو قن
ّ
يفلجووم ّدا قنووؾقو ووم,لاقغقع وومق ,و قاللقػفوومقلث ث وةقّت و قاضو نوؿـتقوا وومرق
ل ؼةقلؿعيكقيفل ّؽعي.قق
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وؽعيق
يفقنمإليم ةقضلكقيفلنقخقّنلقضححم قيفلحوق ـلقيفلو يقّ نؾػوفقيفل ّق
ضموولىقحوومققـقكملؿوومقيفكثـووتقحقمضووعاقيفلعؾؿوومّقوحوو َقعتقحقخقووعقيفلعووقيفم ق
و وومم قكقنووؾقحقيفٕدحقيفلععنوولق(كجقوو ق حػووقظ)قيفلوو يقيفكخووعطقنعوولق
مؿقةققمحقةقّ ْقك تْفقكعؿقيفل ّؽعق,ؾكقمولّ قاع قوعه قويفلؿؿ ّثوؾقيفلف ْ لولق
ض منتفقحق ِق
قنوةقحوؽع ة ق
ّق
ّقوللقيفللّق ـقيفلو يق ُاوق قلقحق,ؿوعقيفٕرنعوقـقضثوعقض ومنتفقنغق
ّق
,
 ,واق,ؾكقيفلخؾقػةقيفلع محلقيفٕيفعق( مرونقيفلعيقل) قيفل يق ُذّعقّكفق ُّ وق ق
نمل ّؽعي قو ُاق ّ لق تل ّثعيفقنؿضم,ػمافقضذقلؿق ؽـققلقيفّ ُقتنػتقّدو تفقوقتفم.قق
قضٓ ّ
ورغؿقكجمممرق,ل لاقم ّؼؼفمقيفلطو ّ ققحق قوليفنقيفلعو ج ّ
قّنقاع وةق
يفلؿ ووتؼ ؾقٓقزيفلووتقاحؿووؾقيفلؿ وولق ووـقيفل ُقنووع مرقحقحوو قؾقضيوومّاقزويف وومق
يفلؿعضقيفلؿعتؿة قو,ؾكقّ ؾقيفٓكتؼملق ـق ع ّقنعقيفلع جقضلكق ع ّقنعقيفلققم ةقو ِـق
يفلووتحؽؿقنووملؿعضقضلووكقيفلنووػمّق ـووف:قوذلووؽق,وو قّنحوومثقيفلخ وومق
ّق
جووعدق
ّق
يفلج ّ ,قوووة قويفلعووو جقنملجقـووومرقيفلقريفث ّقوووة قوزرعقخ ووومقنقتوووم قويفل ـؽع ووومسق
يفلصـم,ل ق ض ق,ـقيفلػحصقنلونقوخ قويفٕك قلقـقيفلػؿوقي قوغقوعهق ّؿومق
فعقيفلحملؿقنقحقك جفق ـق,ع قيفل حثقوخققطق ِ
يفلعؾؿ.ق
َ
َ
ْ
ويفلحو ّوؼ ّ
وػقّو ّوؾقنؾ ّق وةق,ط ّقووة:ق ػوولقرمؾووةقيفلتعوومحق ووـق ووعضق
قّنقحقّو ّ
يفل ّؽعيق ع ةق,ظقؿةقلؾتخ ّؾصق ـقيحقمقّثؼؾتقّم ؾـمقوي ّقؼتقيعيف قــم ق
ولتطؾقؼقّ وؾقخو ّقؿق,ؾوكقمقماـومقواع ن ؾوتق ـوفق,ضو اـم قواـظوقؿقيفلػقيوكق
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يفلضوومرنةقحقّكـوومحقكعم ـوومقوي وعيفنـمقنعوولقّنقق ووتق,ؾووكقيفلصووغقعقيفلؿ ووؽقـق
يفلؿ نؿكقنـؽع مس..قوحق يفقّ ّؾوفقو ْ وػةقكماعوةقلحقومزاقيفلعيومقةقويفلجؿومل ق
مكووةقووّّؾـوومقنصووقامق,ووـق
يفنقمؿؾـم وومقّ
ُ
وكع ووؼق ع ّوولقلؾحػوومظق,ؾووكقّنوول ُ
يفلؿػ ليفرقويفلؿفؾؽمر..قو ِـق هقيفل يفو ةققملقّملقيفٕك مّقيفٕلؿمن ق
اٗ أي أ ُ ااجح دىااِ
"لاآ هااجي وااً ثلىقضاآن عما ّ
ثالخضٙجي لَ َىج ثخضِسُ سٓٔ ثا جدز دىِ

ااد٘د ْصُا ِاِ لااٗ فِ٘ااز

ثلم ِّٖ".

قق
ق
ق
ق
ق
ق
قق
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محمد علي كالي
الرعاش
ّ
الشلل ّ
نووقـق نووفلقّ ؼقكووةقيفلؿ ّؿووةق حؿوولق,ؾوولقّو يقو ووقق حووقمقمووقلق
ـؼضق,ؾقفقيفكؼضمضقيفٕحولق,ؾوكق
خصؿفقّملػعيفيةقق ؾقّنق ؾ عفقّملـحؾةقو ّ
ْ
يفرقحقّخع ومرقمقماوفق عواومق
يفلغ ٓن قونقـق نفلهقو قق ؼػقّ وممقيفلؽوم قع
يفرقوافووفق
ٕكنووطتفقيفلخقع ووةقوقوولقا مكوولرقمو ُ
وعوفقّؾؿماووفقوغميووتقاع ق وع ُ
ويفراعنتق ليفهقو ّ
ّ
يفلؼقلقّنقيفإلك منققلق جتومزقيفلؿػوموزق
يفختؾقاقيفزكف..قك تطقعق
ن ووقمرافقو ع و قيفلؿحقطوومرقن ووػقـفقو جووقحقيفلػضوومّقنطمرعاووف:قولؽـووفقّ ووممق
ول ِلقيفٕل مح.ق
ُٕ ق
يفلؿعضقٓنلّ ق ؼفقرقو ف وم..قوحقذلؽقذّعىق ق
قوقوولق ُّ ووق قنطووؾق ّ
يفلنووع ق(ّو ي)قنؿووعضقيفل مرّـ ووقنقّوقيفلنووؾؾق
يفلعّ,مشقنعولق نوقيفرقمم وؾقنومل طقٓرقويفلولوٓريفر( )1قاؾ ّؼوكقخ لوفق ٓفق

(ُ٠ )1عذّ دمحم عٍ ٟوال )َٕٓٔٙ-ٔ7ٕٗ(ٞفبؽت أوجش صشٚح عّعٙب ِالوفُ عفشاء اؽزفشاا اٌّالوّفخ عٍفِ ٝفذاس اٌزفبس٠خ،
ٚلذ ِبسط اٌٍعجخ ٌّذح إؽذٚ ٜعؾش ٓ٠عٕخ(ٌٓ ،)َٔ797-ٔ7ٙعت فٙ١ب ِٔ ٙجبساح ثٍغ ِغّ ٛعٛالرٙفب ٘ٗ7عٌٛفخٌٚ ،فُ
٠خغش ّإال ف ٟخّظ ِجبس٠بد فمو.
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ّ
يفلؿعضقر ق َقؼفق,ؾكق ليفرقيفثـوقـقوث ثوقـق,م وم ق
ُ ق
قوفؾق
,ؾكقّمقرّحف
يفلؾؽؿمرق
ّ
ن لق قفمقافليفقّ قعيفقلؾتق,قةقنملؿعضقواؼل ؿقيفلع,م ةقيفلنم ؾةقلؾؿصمنقـقنوف ق
 ,و ق عّ و قخقووعيقّقم ووفقحقوٓ ووةقّر وكوومقيفٕ ع ؽقووةق,ووممق1997م قضلو ْ
وكقّنق
ّ وومن ْقتفق,وولوىقيوول لاقنملجفوومزقيفلتـ ّػق وول قكجووؿق,ـفوومق وومق ُ عووعفقنملصوول ةق
يفإلكتمكقة:قمقثقا و ّؾؾتقيفلعولويقضلوكقيفلولمق َت ّوؿؿ قويفكخػوضقيوغطقيفلولم ق
وقرق,ؾقووفقيفل ووتمرق
ويفيووطعحقيفلووق,ل قواع ّقطؾووتقّافو اقيفلج ووؿ قل ُق ووللقيفلؿو ُ
و ُقاقيف قفقيفلؿـ ّقةقحقغضقنقّ ممقق رؾ.قق
و,وو يف ّ
يفلؿووقرقلؾؿووم ـقّ -ؿوومققووملقنوول عقيفل وومنقيفلـقرحوول-ق
هقّنق
َ
صقويفكعتم ٌ ق ِـقّؾػةقوفقػةقيفلحقماقو ن ّؼتفم قوا ع ٌ ق ـقيفلع قد ّ ةقيفلتولق
خ ٌ
وولقاعؾووقؿقواوولر ٌ قحق ق وليفنقيفنووت ّقيفلوولكقم قونوومحقو و ٍ
وملقٓلتؼوومّقيفٕم ّووةق
ٌ
ويفلخ ّ نقيفلوعيفمؾقـقضلوكقيفلعوملؿق َ
يفٔخوع قووحوقؾةٌقلؾولخقلقحقرمومحقيفلوقكـق
يفلحؼقؼلقويفلؿؼممقيفٕنليقلؾ عمداقيفلخمللا قود,قاقل كتؼملق ـقزك يفكوةقيفلولكقمق
ضلكقن ماقـقيفلجـّةقوموليفرؼفم قويفلؾحظوةقيفلقيفا وةقلت وؾؿقيفلجو يفّقيفلو يق ُ غولَ ق
ن خمّق ـقخ يفرـق ضؾقيفلخملؼقيفلعمقؿ.ق
ّ
وووعضقلووووقسقمؽووووعيفق,ؾووووكقيفلػؼووووعيفّقوٓقيووووع ةق وووول عفمق
وٕنقيفلؿو َ ق
ؼلقيؿتققمرؿةقيفلنّقؾؾقيفلع ّ,ومشقيفلعل ولَ ق وـقكجوقمق
يفلؿغؿقرونقويفلضعػمّ:ق
ّ
يفلؿجتؿعقموقلقيفلعوملؿ قّ ثوملقيفلوعرقسقيفٕ ع ؽولقيفلثملوثقويفلث ثوقـق( ومريق
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ومنقّولقيفلؿعرتِ ووقـقنملؽقوومنقيفلصووفققينقيفلغم و قلوألرضق
اعو وومن):قيفل و يقّو ّ
يفلػؾ طقـقةق,ممق1948م قو ُ ععقيفلحوعحقيفلؽقر وةق,وممق1959م قو ومم ق
قووعيفرقاوول قعق وول ـتلق قعويووقؿمقوكماوومزيفّلقيفلقمنوومكقتقـقنملؼـ ؾووةقيفلـقو ووةقحق
يفلحعحقيفلعملؿقوةقيفلثمكقوةق,وممق1945م.قضيوم ةقضلوكقيفلو ,قؿقيفلػؾ وطقـلق محوعق
,ع وومر قويفلؼمروولقيفلـوومزيقّدولووػق تؾووع قويفل منوومق قمـوومقنووقلسقيفلثوومين قونطووؾق
يفلعملؿقحقيفلؿ ّؿةقامدقد ؿ ل.قق
ّ
يفلؼلرقّنقيفلؿؿثقؾق قحػق قزي قيفل يق ّثؾقحق ؾ ؾق
و ِـقاصمر ػق
مش:ققولقكققوفقيفلؿوعضقذيفاووف ق
ّونوعيفق,م ولاقدورقك قو ق صومحقنملنوؾؾقيفلع ّ,و
ّ
قوفقيوؿسق حؿولق
وّا هق,ؾكقيف,ت يفلقيفلتؿثقوؾقحقكػوسقيفلعوممقيفلو يقغع َنوتق
ُ
,ؾلقّ يق(,ممق2916م).ق
و ُـ َ

ق عضقنمرّـ قنقضلكقيفلط ق قيفإلكجؾق يقاوقؿسقنمرّـ وقنق

يفل يقممزققص قيفل ؼقحقو ػفقنطع ؼةق,ؾؿقةقدققؼةقق ؾقّّثعق ـق مرتلق,ممق
(1817م) قوذلؽق ,ق ؼملةقكنع مقاحتق,ـوقيفنق" ؼملوةقموقلقيفلع,نوةقغقوعق
يفإلريفد ّ ة" قويفحتؼم مق ـق مظماوفق,ؾوكقث ثوةق وـق عمر وفقممقوتقهبوؿق و هق
يفلع,نة.قو قوفقّ-يق وعضقنمرّـ وقن-قق ُ صومحقيفلجفومزقيفلحعّولقنملتصو ّؾ ق
ويفل طّقو,لمقيفٓا يفن:ق ق وقعقيفلؿوع ضقنخطوقيفرققصوقعاق ت مكألوة ق صوح فمق
يفكحـمّاقيفلج عقضلكقيفٕ مم قوغقومحقاولرا قيفلو ريف,قـقضلوكقيفلخؾوػقويفٕ ومم ق
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واحولثقر,نووةقٓقضريفد ووةقحقيفٕكوعيففقخم ووةقيفلقوول قمقووثقاعاجووػقيفل و منةق
ويفإلهبممقحقمعّةق ؿ ّق اقا لوقوّلامق ُا و ّ قنملؿ و حةقّوقاعولّ قيفلـؼوقد قوا ولق
هقيفلعاػةق,ـلقحؽقنقيفلحعّةقو عقيفلتوق ّاعقويفلؼؾوؼ قنقـؿومقاو ولقّثـومّقيفلـوقمق
و,ـلقيفلحعّة قو قق مقد,مقنعضفؿقضلوكقا وؿقتفقننوؾؾقيفلؿصوم حةقنـومّق,ؾوكق
يفختػمّقيفلع,نةق ـقيفلقلقمملقققم فمقنػعؾقيفلؿصم حة.قق
ّؿوومقاختػوولقيفلتع قوعيفرق ووـق ووػحةقيفلقاووف قو وولوقيفلنووخصقوّلكووفق
عاليققـم,مقام ليفقٓق ُ ظفعقخق مقوٓقم كمقوٓق عمومقوٓقيفكل ميوم قو صو ق
يفلؽ مق ّطحمقن قك يفر قو ّ
ؼؾقضغؿومضقيفلجػـوقـقمتوكق َلتصو قيفلؿؾتحؿوةق
,عيووةقلؾجػوومفقويفٓلتفوومح قواؽثووعقيفلنووؽقىق ووـقيفإل وومدقويفلتغ ّقووعيفرق
يفلؿ يفا ّقةقويفيطعيفنمرقيفلـقم قواتل ّقثعقيفلعل لق ـقيفٕكنوطةقيفلحقماقوةقيفل وقطةقحق
يفلؿعيفمؾقيفلـفمرقةقلؾؿعضق ثؾقاـمولقيفلطعوممقويفحوت ليفلقيفلؿ نوسقويفحوتعؿملق
يفلحؿمم قو قق مق عقزقيفلؿصمحقضلكقكؾ قيفلؿ وم,لاق,وـققوعحقو,ؾوكق وليفرق
يفل م,ة.ققق
وم

قيفإلمصمّيفرقيفلط قةق قالقّّثعق ـقح ّقتةق

قـق صمحقمقلق

يفلعووملؿ ق عظؿفووؿق ووـقيفلؿ وـّقـقوّغؾ و فؿقراوومل:قمقووثقا ؾووغقك و ةقض وومنةق
وقؿـقدونقحوـقيفٕرنعوقـق
يفلعاملقضلكقيفلـّ مّق( )2 3قوٓقا لقك ةقيفإل ومنةق
ّ
حوـقيفل وتقـق
,ـق%19ق ـقيفلحمٓر قنقـؿمقارتّ قّغؾ قيفإل ومنمرق قؿومقنوقـق ّ
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عتؼلقخطلقّن ّ
ّ
قّؾق و هقيفٕ,وعيفضق وم لقضٓق ثومرق
ويفل عقـ:قمتكقض ّنقيفل عضق
يفلنقخقخةق قتؽمحؾق ققو َقذووهق,ـقكؾو قيفلؿ وم,لاقويفلعو ج قورنؿومقلفو يفق
يفل

قخصصوتق ـظؿوةقيفلصوحةقيفلعملؿقوةق ق ومق,ملؿقومقلؾتعع وػقنوملؿعضق
ّ

ّ
ؾقّوؾق,ومم قيفلؿقيف وؼقلؿقلولق
وكنعقيفلق,لقنف قو ققيفلحمديق,نعق ـقيفعقّنع
ووقجق,ؾوووكق,وووعشقيفلؿوووعضق(اوووقؿسقنمرّـ وووقن) ق
يفلط قووو قيفل طووومينقيفلؿتو ن
و مم قيفٓ تؿم ومرقيفلصوقلٓكقةقويفلجققلقاقوةقويفل قمحوقة قويفلو يق ُاوق ّ لق
لقمقـقّلؿتقنفقحوؽتةقد مغ ّقوةقّثـومّقضلؼمروفقضمولىقخط وفقحق,وممق
ّق
ننؽؾقدريف
1824م.ق
و عوووقدقيفل ووو

قوريفّقففوووقرقيفلؿوووعضقضلوووكقاووول قعق موووػقزموووػق

يفل وووووؾحػماقو وووووتفلفقخ ووووومقيفلؿوووووخقحق ـطؼوووووةقيفلـق ّ ووووومرقيفلعصووووو ّقةق
يفلؼم,ل ّ ووة ق ؿوومق ت وو ن قحقكؼووصقض ووعيفزق وومداقّقؿقمرقووةق ُاوول,كق(يفلوولونم قـ)ق
ِ
ووؿقاحؼقوووؼقيفلتقيف وووؼق
اتؽ ّػوووؾقنـؼوووؾقيفلعحووومرؾقنوووقـقيفلخ ووومقيفلعصووو قةقو وووـقثو ّ
يفلعصوو لقيفلحعّوول قوغمل وومق وومقا وولّقّ,ووعيفضقيفلؿووعضقمووملقاعيفاووعقضكتوومجق
يفلوووولونم قـقنؿؼووووليفرق.%75قوضلووووكقّنق ظفووووعقيفلػم,ووووؾقيفلحؼقؼوووولقيفلؿوووول عق
لتؾووووؽقيفلخ ووووم قا ؼووووكقيفلعقيف ووووؾقيفل قألقووووةقويفلقريفثقووووةقوض وووومنمرقيفلوووول مغق
ّ
يفرقّنق
مميووووووعاقو ُ صوووووو نػلاقحققػووووووصقيفٓهتوووووومم:قض ْذقاوووووو ّعقيفإلمصوووووومّ
يفمتؿمٓرقيفإل منةقنقـقيفٕقمرحق ـقيفللراةقيفٕولكقا ؾغقكحقق.%17ق
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قوحقيفلققتقيفلو يق َق وفؾق قوفقيفلتنوخقص قو ؽتػولقيفلطو ّ قنوملػحصق
ضلكقّيق وـقيفلػحق ومرقيفلؿعؿؾقوةقّوقيفٕيو ّعمر:ق ّ
وننق
يفإلّؾقـقؽل قوٓق ؾجلق
ّ
يفلع جق ؼكق حصقريفقحقاحػق قواعق ضق م ّداقيفللونم قـ ق,ؾكقّ ؾقاخػقػق
يفٕ,عيفض قودونقيفل طؿعقحقيفلنػمّ ق عقاؼل ؿقيفلل,ؿقيفلـػ لقاػمد مقل ّتألمحق
يفل يقغمل مق ومق ـتومحقيفلعل ولق وـقيفلؿعيوكقيفلؿو قِـقـ قضيوم ةقضلوكقيفلؿ ومكلاق
نملع جقيفلط قعلقيفل يق عؿؾق,ؾوكقاؼق وةقيفلعضو رقواـنوقطقافومزقيفلتوقيفزنق
ويفلققم ةق ـقيفل ؼقط.ق
ويفلقيفقو ّ
وعقّنقيفٕ وعيفضقيفلعص و ّقةق,ؿق وومقا ووتؿلّ قخطقرهتوومق ووـقّقاوومق
ميعاقحقافمزق ققيفّٕثعقاعؼقوليفقويفٕرقوكقوفقػوةقنوقـقّافو اق
ض منةقكم اقو ِ ق
يفلج ؿقّم ة:قو ققيفلجفمزقيفلعص لقيفل يق ُ ؼقـمق,ؾكقيفاصملق ميوعقوديفروؿق وعق
تحؽؿقحقّم ةقّاف اقيفلج ؿ قو ـ ّ وؼقيفلعؿوؾق قؿومقنقـفومق
يفلعملؿقيفلخمرال قو
ّ
,ؾكقوافقدققؼقو ت يف ِـ قوٓق تحلّ ثق ّضٓقنؾغةقيفلؽفعنمّقويفلؽقؿقمّ.قق
و قفقكجلقيفلخؾ ّقةقيفلعص قة قويفلتلقاؿ ّثؾقيفلؾ ـةقحقاليفره قخؾ ّقو ًقةق تػوعقد َقاق
ـقمقثقيفلنؽؾقويفلحجؿقوكع ؼةقيفٕديفّقضذيفق مق ُققركتقنمٕكقيفعقيفٕخعىق وـق
خ وومقيفلج ووؿقيفلتوولقا وولق,ووـق ألت و ْقـقوخؿ ووقـقكق,ووم ق ووعقّنق و هقيفٕك وقيفعق
يفلؿخصو ة قو قوفق
اؿقعفمق -و مقلؾعج -قاـ ثؼق ـقّ ؾقويفملقو ققيفل ق ضةق
ّ
كجلقيفلؿخقيفل يقٓق تعولّ ىقوزكوفق%2ق وـقوزنقيفلج وؿ:ق ـػوعدقنحوقيفللق%25ق
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وـقكوماجقحومققةقدويفراق,ؾوكق
ـقض ليفديفرقيفلج ؿقنمٕوّ جقـ قوكحوقق%15ق
ّ
ّ
يفلعؾؿقّنقد م َقّق
ليفرقيفل م,ةقاضخقيفلل مّقٓقيفلؿمّقوك ّؿقفمقيفلؼؾ قويفلػميفد ق عق
ةقاؿعق ,قموما قنققلوقالقخومصق ُ نوؿكقيفلحوما قيفلول مغلق
يفلؿخقد م ٌقّق َ َقؾؽ ّق ّ
معمقيفلل مغ.قق
يفلل قيقق ؾقيفل ؿمحقلفمقنملع قرقديفخؾق َ
ّ
يفلؿوخقنصوـلو ق,ظؿولق
يفختصق و يفق ّ ق
ّؿمقكجلقّنقيفلخملؼق-قح حمكف-ق
ّ
ُٕ ّقمق
حؿقفقّملجقيف ع قونغ فق ـقث ثقك ؼمرقرققؼةقاصقكفقواغ ّ فق ول قيف ق
ُٕ ّقمقيفلجم قة قويفلعنومّقيفلعـؽ وق .قو وقق ومق ـ وح ق,ؾوكقيفلح وؾق
يفلحـقن قويف ق
يفلنقّلقيفل يق ُ علّ قيف تليفديفقلؾل مغ قو عقلقن

مقوّ منقحقمضـققـماق ـعتْفمق

اجمو ػقيفلػؼعيفرقيفلظفع ة قو ـط ؼقّ ضمق,ؾكقيفٕ,صمحقيفلتلقاؽ ق مقك ؼةق
تحػظفمقمػظقيفلغؿلقلؾ قػ قوانو فقاؿم ومقيفلط ؼوةق
ِق
,مزلةق ـق مداقيفلؿم ؾقـ ق
يفلؿؾقكةقيفلؿغؾػةقلألح دقيفلؽفعنمرقة.قق
يفل حتقؽقةق ن
تؽوقنق وـقافومزق,صو لق عّو يق
يفلؼوقلقّنق و يفقيفلجفومزق ّق
ّق
وغـلق,وـق
هق
تؽقنق ـقيفلل مغقويفلـخمعقيفلنقّل قوافمزق,ص لقكوعحق صوؾق
ؼقدقيفلل ّقةقو ّق
تضوؿـقيفٕ,صومحقيفلل مغقوةقويفٕ,صومحقيفلـخم,قوةق
ّق
نقـقيفلؿعّ قويفٕكعيففقو
وتحؽؿقنطع ؼووةق ل ّق وةقحق
يفلنووقّقة ق ض و ق,ووـقيفلجفوومزقيفلعص و لقيفل و يف قيفل و يق و ّق
ّ,ضمّقيفلج ؿقيفلليفخؾقة:ق قـ ّظؿقيوعنمرقيفلؼؾو قوموعيفراقيفلج وؿقو,ؿؾقومرق
تؽوقنق وـقيفلجفومزقيفل وؿ ثمويق(يفلتعومكػل)ق
يفلفضؿقوض عيفزقيفلغلدقوغقع وم:قو ّ
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يفلو يق فقوئقيفلج ووؿقلؾؿقيفقووػقيفلطمررووةقيفلضوومغطة قويفلجفوومزقيفل مريفحووؿ ثمويق
يفل يق عقلقيفلج َقؿقضلكقحقعافقيفٕولكقو لّ خعقيفلجقشقلؿععّةققمد ة.ق
وّؿقّمنقيفلنؾؾقيفلعّ,مشقّع ؿمقمقـقّ ولىق حؿولق,ؾولقّو يقرديفّق
ِ
ّ
ؿول:قوذلوؽقم و ؿمقاومّق
يفلحؽؿة قوو فققػمزقيفلث مرقيفلعمكػلقويفلـضجقيفلؼ َق ّ
,ؾكقل مكفققمر ق
عااجش ْعااع ٌّج٘ااز
:اامو ثلِ ّ
"هجٌااش و ااجيدر ثلذضٙااجس صمااضٍّٓ٘ٗ ْل ااً ثل ّ
عااجش ِاآ
ااعد إلاإ ثلمااىجء ْيدّىااج ٘ اآي ثل:اامو ثلِ ّ

ادٖ شِ ااز
لاايل ْ ااجي لا ّ
ثلِح لِٙعمّىٍٗ وج ِٓ ث ِ ّه شقد ؽعمٍٗ أد ؤ مٙا و ّىاج هٍاش
ثل ِ٘قز ثلضٗ ثسضظدوّج
ُّ
عمْ ُٙؽعمٍٗ أسضىع أهغِ و ّىج أص مه ْأ ذـ ثلٍج ّ٘ض ّىٓي دٗ أهغِ ٌٍّٗ له أعاد
أص مّه هغِٙث".

قق
ق
قق
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ستيف جوبز
السرطان
ٍ
يفٕ,ؿملقنؿعضق
يفكقرقيفلؿملقو
لقسق ـقق قؾقيفلؿصمد ةقّنق ُ صمحقض
ُ
ووققيفإل يفكووقرقنووقـقيفٕ وعيفض:ق مٕقوليفرقاؽت فوومق وولٌ قمؽقؿووةق,ؾقؿووةقخ قووعا ق
و اووومق قووو ٌ
ووملقذرا( )1قوض يفكوووقرقيفلؿوووملقويفٕ,ؿوووملق وووقق
يفنقٓق ظؾوووؿق ثؼو
ّ
يفلؿؾقمرد عقيفٕ ع ؽلقحوتقػقاوقن :قيفلو يقزرعقاػممتوفقيفلنوفقعاق َّنِوؾقحقاعنوةق
وولثؿعرقيفلؿ ووقـق ووـقا ّػمموومرق
خصوو ةقققيف فوومققاؽـقلقاقوومقيفٓاصوومٓر ق
َ
يفلؼضؿقنمٕحـمنقك ّؿقفمق قيفاػ.قق
حؽـتقريفمةققيفٕ ليقويفحت ْعصتق,ؾكق ْ
ّ ّ مقيف يفكقرقيفٕ عيفض:ق فققيفل عكمنقيفل يقاشقنـؽع مسقيفلعاؾقحق
,ممق2994م قويفيطعهقإلاعيفّق,ؿؾقةقزرعقّ ولقحق,وممق2999م قولوؿق ؿفؾوفق
فقوقطوػقروموفقحق,وممق2911مق,وـق,ؿوعق
قّتؿقّكػمح
نعل مقحقىق,م قـ:قض ْذ
َ
َ
لؿق جموزقيفل مدحةقويفلخؿ قـ ق ّ
وّلنقيفل عكمنقن لؽق ُ خعجقل مكَفقو ُ ,و ق
(" )1إّْ هللاَ ال ٠ظٍُ ِضمبي رسّ ح" إٌغبء ٓٗ
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يفٕول ق
قووفقلؿووـقّكؾؼووقيفق,ؾقووفقّلوولّ قّ,ووليفّقيفلحقووما قول ّؼ ووقهقنمإلر وومنلق ّق
مما
َ
وّل قهق ,مّاقض يفكقرقيفٕ عيفض قوو وػقهقنملخ قوثقويفلليف قوة قحقيفلققوتق
يفل يق ـحـلق قفق وقحق(حوتقػ)قنؼؿقصوفقيفٕحوقدقونـطملوفقيفلجقـو قوم يفروفق
يفٕنقض قلقؿـحفق ُق ؾةقيفلؿقرقحمر قض ّقمه ق
قأال زلشَ ٘اج

اد٘قٗ ثلىمٙاجيدِ٘ عمإ ثعضقاجد داؤيّ ثلىآس أيْع اٗء شاٗ

ثلقٙجر ْأٌُ ٘ ِّّ ٌ،جن ثلقٙجر وً ٌىجنػ عضٙقز عذج عمّٙج ثلزوً؟

ويفل عكمنق-ق,ؾكقملّ قو ػقيفلؽما قيفلععيفقلقحؾقؿق طع(-)1قرحوقلق
حؿؾقرحملةَقيؽقىقوّلؿ قكمنعةق ـقّ,ؿم قيفلعوحقويفل لن قو وققمملوةقّيو فق
دقنعوضق
ُ ق
تتؿوع
مقاقـمرق َ ِعق ةق ِـق ألةقيفلصوعملقؽ:ق
ٌق
مقاؽقنقنثقراق ,ث ّقة قال ع
ّ
يفلـؿققيفلط قعل قواتؽمثعقخمرجقيفلؼمكقنقاؽمثعيفقغقوعق
يفلخ م قوان ّ ق,ـقنعكم جق ّق
قثؿقا طقق,ؾكقاقعيفامقيفٔ ـقـ قق وؾقّنقا وم عق,و قيفٕو,قوةق
ـتظِؿقوٓق ِق
ق
ثؿع ّ
مّـقكمرقوةقاحتوؾق وـقخ لفومقّ,ضوم ًقّق
ّق
يفلل ق ةقويفلؾقؿػمو ة قواػت ق عو,مقحقّ
لق قِـقيفلج ؿقنؿثمنةقيفلـوقيفاق ثوؾقيفلؽ ولقويفلوعرتقـقويفلعظومم ق ُتػ ِ ول مقيوؽ ً ق
عحوؾق ِوـققِ َوؾق
ووفقػة قوال عقنمل لنقضلكقمم ةقيفلوعدى:قوّلاومقنو لؽقك هولق َ

( )1أُف١ت عٍِ ُ١طش ثغشهبْ اٌؾٕغشح ف ٟثذا٠خ األٌف١خ اٌضبٌضخٚ ،ثعذ أْ عٌُٛظ ِٕٗ ٚؽُف ،ٟروش أّْ ِشمٗ أفبدٖ ثقٛسح
فعّبٌخ ف ٟرغ١١ش ّٔو ؽ١برٗ اٌعجضٚ ،ٟف ٟاٌمنبء عٍ ٝسعت اٌّٛد اٌز ٞع١طش عٍِٕ ٗ١ز اٌطفٌٛخ ٚؽز ٝاٌؾفبء ِٓ
اٌغشهبْ.
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َؾؽقيفلؿقر قّوقكؼطةقحقام ةقيفل طع قّوقمصمنقكعويفداق حؿؾق,ؾكق فقافق
اقيفدقيفلؿقر.قق
و قققمرؿةقكق ؾوةق وـقّكوقيفعقاصوؾقضلوكقيفلؿألتوقـقوالخو ق ُ ّوؿم مق وـق
يفلعضووققيفل و يقاـ ووتقحقاعنتووف قو صووق قّو ّوؾقيفٕاـوومسقويفٕ ,وعيف قويفٕ,ؿوومرق
خم ةقّ مرقيفل ّـ قو ُ علّ قيفلؼماؾقيفللوللقيفلثومينقنعول مقدّحق,ؾوكقاصول عقكحوقق
يفلؿعحوؾةق ق قومقضلوكقيفلؿؼومنع ق وـفؿقز ومّقا وعةق
%16ق ِـقضاؿمللقيفلجؿوماؿق
َ
قـقحق,وممق2915م قو عظؿفوؿق وـقيفل ؾوليفنقذويفرقيفلولخقلقيفلؿـخػضوةق
يفلؿتقحطة.قق
ّق
و
يفحؿفق ـقمققيفنقحعكمنقيفل حع:قكظعيفقلؾتطمنؼقيفلنؽؾلقنقـوفق
وقلقيفي ُت ّؼق ُ
عقّوؾق,وممق ق ومق,ملؿقومقإللؼومّق
ّق
قوملدقيفلعيفنعق ـق يف
ونقـقيفلخؾقةقيفل عكمكقة ُ
يفلضقّق,ؾقفقور عق تقىقيفلق,لقنف.ق
خوصقحو
ّق
ورغؿق,ج قيفلط ق,ـقاؼل ؿقاػ قعق نػلقيفلغؾقؾق قؿومق

ق

يفإل ومنة ّ
قضٓقّكوفقويوعقّ ول ـمق,ؾوكق,قيف وؾقخطوقراقاعجوؾقهبوم:قو ولقيفل قألووةق
يفلؿؾقثووةقنملؽقؿمو وومرقويفإليووعمع قوكظووممقيفلعووقشقيفلو يق ػتؼووعقضلووكقيفلعوومديفرق
ن
يفلغ يفرقةقويفلحقماقوةقيفلصوحقة ق ضو ق,وـقيفلقريفثوة قويفلتؼولّ مقحقيفلعؿوع قونعوضق
يفلفع قكوومرقويفلػقعوحوومر ق ووعقيفلتلّقوولق,ؾو ّ
يفٕول ق
وكقّنقيفلت ووغق ووققيفلؿ َ ووعكِـق ّق
وحعكمكمرقيفلعرةقويفلجفمزقيفلفضؿلق(يفلؽ ول-يفلؿعولا-يفلؼقلوقن-يفل وحوتمام)ق
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لقيفّٕثعقيقق,مقنقـقيفلعامل قنقـؿمقانقعقحعكمكمرقيفلثوليقويفلعروةقويفلجفومزق
يفلفضؿلقو,ـؼقيفلعمؿقنقـقيفل قليفر.ق
ّ
قّولق ـقّيمرقضلكقيفلع قةق
ّعقّنقيفلجعيفحقيفل طمينقنعحقػملقنقر ّ
وُ
يفلؿؾقثةقويفل عكمن قوذلؽقحقيفلعنعقيفٕخقعق ـقيفلؼوعنقيفلثوم ـق,نوع ق
نقـقيفل قألةق ن
مقـقرنطقنقـقحعكمنقيفلجؾلقو فـةقاـظقػقيفلؿليفخـ قّ ّ مقيفلع قوةقنوقـقيفل ّوؾق
ويفل عكمن ق ؼلق مغفمقيفلؽما قيفٕ ع ؽلقاقنقغوقكرتقيوؿـقّتومحقلوفق,وـق
عمكماقيفنـفق عقحعكمنقيفلؿخققومر

قواِ

ثلما ّو ٘ماضّم شٙاي٘خ ثلِةاز ْثلع،اجن

ل ً ثلمِطجي ٍُ٘ضؼ دو ِٓ ْفش وً ثاٌضجؽّٙز ثلىذِطز.قق
وو ّ
ّ
وعى:قضٓقّنقّ قووعقيفلنووععيفّق
وعقّنقيفل ووعكمنقٓق ػو ّوع قنووقـق فـووةقوّخو
ّ
يفلؿػؽوع ـق وؿقّّثوعقيفلػألومرق,عيوةقل
يققلقونعل مققعّقّنق

ومنةقنوف ق ومرق

ّ
ووكقّنقففوووقرقد ّ وووؾقن وووقطقحقلثتوووفقّوققعموووةق
خنوووكق ووو يفقيفلوووليفّقّثقوووعيف قمتو
تقافق ـق قرهقضلكقيفلعقومداقلؾعو ج قخق ومق
قؽعوحؽقنقةق,ؾكقل مكفق جعؾفق ّ
ـقّنقاؽقنقاؾؽقنمدرةقاتؾق مققم ؿة.ق
ّ
ؾقؿقنولنقيفل وعكمنق وعضق ومّعقّملثعؾو قوخ قوثقّملو ر ق
و عقيفلت
ولصقّملػلر:قض ْذق َ ؽثعقملو ُثفقحقّكنطقيفلخ مقيفكؼ م مق ثوؾقيفلـخومعقيفلعظؿولق
ّ
ّ
قنووفقضٓقوقوولقيفحووتػحؾق
قوٓقكحووس
ويفلجؾوولقويفلثووليقويفل وحووتمامقويفلؼقلووقن
ّ
ّ
يفلثومكقي:قضٓ ّ
ّ
قّنق ـملوؽق ,ومرقضك يفر وةق
واقغؾقوّكتجق مق ُ عوعفقنمل وعكمنق
ّ
يفسقواميوعق,ؾوكقيفمتؿملقوةقيفإل ومنة:ق ثوؾقيفلفو يفلق
انلّ قيفٓكت ومهقواول ّ قيفٕاوع
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يفمقحقّيق ووـق
ويفلتع و قو ؼ وليفنقيفلنووفقةقغقووعقيفلؿ و نر قّوقففووقرقاؽ و ّتق رقوّور
ٍّ
قّوقواقدققعحق
ّ,ضمّقيفلج ؿ
َ

ـةقا تعصلق,ؾوكقيفلعو ج قّوقيفراػومعقغقوعق

قّوقنحوةق
ن قحقدراةقيفلحعيفراقولؿلاقّحومنقع قّوق وعقنةق عت َوعاقحقيفل ؾوع
ّ
وخنقكةقحقيفلصقر قّوقحعملق

ـقونصم ق ل ن ؿ قّوقك ػقوض عيفزيفرقغقعق

عتوومدا قّوقاغقووعق و ـقحق,وومديفرقيفلت و ّوقلقويفلت و ّز قّوقففووقرقيووم ةقال وولاق
نملجؾلقواغ ّقعق طعّق,ؾكقّخوعىق قاوقداقنملػعوؾ.قوحقاؾوؽقيفلحومٓرق جو ق
,ماؾوةقاتضوؿـقيفلعل ولق وـقيفلػحق ومر قنغوعضق
يفلؾجقّقضلكقيفحتنمراقك قةق
ّ
الّقلقيفلتنخقصقواحل لقكق,قةقيفل عكمنقويفلؿعمؾةقيفلتلقو ؾقضلقفم.قوغمل مق
ْ
قضلكقّخ ق,قـةق ـقيفلـ قجقيفلؿتضعرقو حصفقاحتقيفلؿجفع.ق
مق ؾجلقيفلط ق
يفلحؼ ّ
جؿوؾقمؽؿومقنماومق
و ّ
يفلؿ َ
قّنقيفلقققعقحقنعيفثـقيفل وعكمنقلوؿق َ عولقحق ُ
نمإل ,وليفمقّؿوومقّوومنقحقحووملػقيفٕز وومن قولووؿق َ عوولق صوومنقهق أل وعيفنقاجوومرحق
ّنقيفلنماقٓق ُ ضقع مقيفل ؾخقنعلقيفل ن :ق ثؾوثق
لؾع امرقيفلحل ثةق,ؾكققم,لاق ّق
ّكقيف,فق ؿؽـقيفلققم ةق ـفومقنماتـومحق,قيف وؾقيفلخطوقراقيفلؿفقألوة قوثؾثفومقيفلثومينق
ؿؽـقيفلنػمّق ـفمقاؿم مقضذيفق مقيفّ ُتنػتق ّؽعيفقحق عيفمؾفمقيفلجـقـقةقيفٕولك.قق
 ,واق,ؾكق مق حعزهقيفلط ّ ق ِـقاؼلّ مقي فق ق لقحقيفلعو جقيفلجعيفمولق
ّوقيفلؽقؿقووومرلقّوقيفإليوووعم,لقّوقيفلفع وووقينقّوقيفلؿـوووم,لقّوقيفلجقـووول قنجمكووو ق
يفلع اومرقيفلؿؽؿؾووةقويفل ل ؾوة قويفلؿ وومدريفرقيفلؿل,ق وةق ِووـقر وسقّ قووعاقحق
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مجؿقيفلعرقسقيفٕ ع ؽلقر تنمردقكقؽ قنقمقـقّ,ؾـق مدراوفقلؾحوعحق,ؾوكق
يفل عكمنقحق,ممق1971مقور لقلفومقمقـفومق ق يفكقوةقنؾغوتق مروةقّلوػقدوٓر.ق
ولعنؿ ومقاؿووـقيفلصوول ةقنجل وولق عنووتق,ؾووكقففووقرق و ِ
وـق,قووؾق و ؿقوكػوولق
ّ
َ
ر وووقلُ ؿ قض ْذق عوووقدقيفلػضوووؾقضلوووكقيفلصووول ةقومووول مقحق وووت قنووومحقيفلعووو جق
يفلؽقؿقمرل قوذلؽقموقـق ُلوقمظقاولثقعقغومزقيفلخوعدلقيفل وممق,ؾوكقّع ومرقيفلولمق
يفل قضمّقحقّ,ؼمحقيفلحعحقيفلعملؿقةقيفلثمكقة.ق
ّ
يفلؿملؿقّنق ,امرقيفل عكمنقاـطوقيق,ؾوكقنعوضقيفلؿنوؽ رق
قو ـق
يفلحؼقؼقوة ق ثووؾقكووقلقيفلػورتاقيفلع اقووة قويفٔثوومرقيفللويفرقوةقيفلجمك قووة قويفلتؽؾػووةق
يفل م ظة قو حلود ةقيفلق قل قضيم ةقضلوكق ومق صوح فمق وـق ٓمق,ؿقؼوةق,ؾوكق
تقىقيفل لنقويفلـ ْػس قو قق مقّ ,قعق,ـفقيفلنم,عقيفٕلؿومينقريف ـوعقر ؾؽوفق,ـول مق
ّ ق قن عكمنقيفللمق(لقّقؿقم)ق ؼمل قلقد عِششُ ثلؾقٙه ش ِشضاٗ ومٙتاز داجلؾًّ
ْإٌٍّٗ لٙا ٌّْجيث شِ٘مز لعيثدجس صضؾجْز ثلٓ ف.

وةقّلؿووتق
قولعو ّوؾقنعضووـمققوولقوقووػق,ؾووكق عمكووماقكػ ووقةقو مد ووةقونلكقو ّ
ؾقدكؼؾقاعيفّقض منتفقنمل عكمنقحق,ممق1979م قّوققعّق ومقحو ّطعافق
ّق
نملنم,عقّ
قّّومدقّوقوـقّنق(ّ وؾ)قلوؿق
ّق
يفلظوؾققمرؾوة
زوا ُقتفقنعل مقريف ؼتْوفقحق عيوفق عيف ؼوةق ّ ق
ف فقيفل عكمنققلرق مق تْوفقيفل وؿقمقيفلؿعملِجوة.قوّومنقدكؼوؾقيفلؿعوعوفقحق
يفلقحطقيفٕدنلقنملنم,عقيفلصعؾقد ققولقَ ,ؾؼوتقضمولىقخصوقتقفقديفخوؾقيفلو طـق
ؼع ومقيفلط قعولقحقّوقسقيفلصوػـ ق عميوتق
ـ قيفلطػقلة قوّنتقّنقا م عقضلكق ّ
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ٕرنعقـق,م مقحقنقألةقلق تقلفمقوّاقيفّقٓقاـمحو فم ق ّؿومقد وعقنعوضقخ م ومق
ٕنقدكؼووؾق
ثووؿقيفلتؿوولّقدقحقنوومقلقّ,ضوومّقيفلج ووؿ.قو ّق
ّق
ضلووكق
يفلتؿووعدقويفل ّتق ووعكـ ق ّ
تلخعيف ق ؼلق ما ْقتفق ع ةقيفلنوػمّقنملجعيفموة قوخضوعقلعو جق
يفّتنػقيفإل منةق ّ ق
ضيعم,لقوّقؿقمرلق,ؾكق ليفرق,وممقوكصوػقّومنق قفومقك وؾق عفولقيفل وعكمن.ق
و ِووـق,ؾووكق َّ ِحو ّوعهتمقيفل قضوومّقحقيفلغع ووةقرقووؿق8قنملوولورقيفل وومنع قنوومرزقحووعكمكَفق
ّ
نملنعع قوّ لرقد قيفكفق(ّوريف قيفلغع ةق )8ق خملػمقن لؽقكصقحةقك ق فقيفلو يق
م نثوفق,ؾووكقيفٓكت وومهقيفلجووم ّدقلؿعيووف قو و ّعيفقض ّ وومهقنو ّ
ولنقيفل ووعكمنقّخطووعق ِووـقّنق
ُ عم َ ؾقنؿـطؼقيفلنّقععيفّ.ق
ّ
ووومم:قّنقيفلط قوووو ق
و ِووووـقحووووخع ةقيفٕقووووليفرقيفلتوووولق َاحوووومرق قفوووومقيفٕ فو
يفلؽـوووليقريفلوووػقحوووتم ـؿمنق(2911-1943م)قيفلحووومر ق,ؾوووكقاووومر اقكقنوووؾق
وووعيفّقّنحمثووووفق,ووووـقيفلؿـم,ووووةقويفل ووووعكمن:ققوووولق
حقيفلطوووو ّ قق,ووووممق2911مقاو ّ
ُقّ وووق قن وووعكمنقيفل ـؽع ووومس قو ُاوووق ّ لقق وووؾقث ثوووةقّ وووممق ؼوووطق وووـقض,ووو نق
ّ
قنووؾقضنق خووعقاجمرنووفقمووقلقيفلؾؼمموومرقيفلع اقووةق
ووقزهقيفلعحووؿلقنملجوومر ا
يفلؿح ّػوووو اقلؾجفوووومزقيفلؿـووووم,لقو عملجووووةقيفٕوريفم قّاعيف وووومق,ؾووووكقكػ ووووفق
نؿ م,لاق ع ؼقك لق مم فقل ـقيفر.قق
يفلؿؿقتووة قض ْقذقٓق
وعوفقّنقحووعكمنقيفل ـؽع وومسق ووـقيفل ووعكمكمرق ُق
ّق
ويفلؿعو
عقشقث ث ُقةق ّرنمعقيفلؿصمنقـقنوفقحوقىق,وممقويفمولقنعولقيفّتنوم ف قنقـؿومق غومدرق
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يفلحقووم َقاقكحووقق%94ق ِ وـقيفلؿصوومنقـقحقغضووقنقخؿ ووةقّ ,وقيفم قوح و حمنق َ ووـق
نػلقنع جقونلونق ,ج.ق
قونغقعقح قو َ ِق
ؿعضقن
ُ ِق
وحقمؽم ةقاؾقؼقنعصقرقاؾقلا ق ؿتق قفومق ِ
ؾوؿقوثعثوعرقيفلخعيف وة:ق
يفلع
َ
يفقو,ووؽقّموولُ ؿقنؿووعضق
روىق وومم قّتوومحق(ل وومحقيفٔديفح) قّ ّكووفقّوومنقضذ ُ
َ
تعع وقيفق,ؾوكق,مق وةق
يل لقّمل عكمنق ث قوّريفدقّ ُؾفقّنق تنوع قيفقمملتوفقو ّ
كقةقثؿقحؽ قيفق,ؾقفقنضعققطعيفرق ـقل ـقيف عّاقحوقديفّق
عيف:قويعقيفقنقلفقحق
ّ
يفلنووععق ُاعيووعق و قم:ق وونذيفقكػوومقيفلؾ و ـق ووق قيفل ووقلقّوومنقذلووؽقدلووق ق,ؾو ّ
ّ
وكقّنق
ع ضفؿقلـق ّقوحقمولقمملفقضلكقيفلق ما قّ ّ مقضذيفقيف ت جقيفلؾو ـقنومل قلق تؾوؽق
ّ
مظةقّنقيفلؿوع ضقضذيفقّومنقّكثوكق و ق
 ,ةق,ؾكقكجماقيفلؿع ضقونعرف ق عق
ّ
نلقّنقاؽقنقيفلعيقعةقكػؾة.ق
ق
ق
ق
قق
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مايكل جاكسون
ال ُبهاق
,ؾكقكع ؼةقيفلغعنققـقحقيفل قحقويفٓ,رتيفف:قح ّقطعرقضمولىق ع ضومرق
يفل فم ق( قػمّقيفل فؾل)قاجعنتفمق وعقيفلؿوعضقحقّتومحقنعـوقيفنق"فمىاٗ ألاذس

ثلصٍدع" ق خرتقةقن لؽقمما قيفلصؿتقويفلخجؾ قوديف,قةقضلوكقيفلتصومل ق وعق
يفلؿعضقنؽؾقّر حقة قنعل مق نققكتق ـق
ّق
يفٕقليفرقويفلت م ق عقيفل يفرقو عم ؾةق
و ْققعووفقوو ووػ ْقتفقنل ّك وفق جووعدقلووقنقٓق ُقعووليقوٓق ُ ومذي قوّكووفقلووقسقنعم ووةقوٓق
ض,مقة قون لؽقلؿق َقاجلقمعاومقحقضكو عقخطق فومق,ؾوكق عيوفمقق وؾقيفلو ويفج ق
واح ّؾوتقنملنووجم,ةقيفلؽم قووةقلؾحوول ثقنملتػصووقؾقيووؿـقثـم وومقيفلؽتوومحقو,و ق
وحمرؾقيفإل ,م ق وعدرقنوليف مهتمق وعقيفلؿوعضقيفلو يقففوعق,ؾوكق قألوةقكؼومطق
نقضوومّقحقيفلقاووفقويفلؼوولم قويفرا و طقنلز ووةقكػ ووقةقم ّؾ وتقهبوومقحقكػقلتفووم قثو ّوؿق
,عاتق,ؾكقحقّق فؿقيفل عضقلؾؿعضقوضقليف فؿق,ؾكقاعمفمق عـق م ققق وؾق
ّ
ّنقاتـوومولقننحووفمحقحووعقفمقيفلحثقووثقحقكؾوو قيفلعوو جقنمل ووعقد ةقواووقكسق
وّ ع ؽمق,ؾكق ليفرق مق ؼعحق ـق,نوع ـق,م وم قوّقوػقّاومقاؼ نؾ وتقنوقـقّم وةق
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ّكوقيفعقيفلع اوومرقيفلؿتممووة:قنوولّيفقنملؽع ؿوومرقويفٕق وعيفص قو ووعوريفقنمٕيووعةق
ق قيفل ـػ جقةقويفلؾق رقوزرعقيفلخ م قيفكتفمّقنت ققضقيفلج ؿقّم

قواحؼقؼق

يفلحؾؿقحقل سقيفلصـلل قنعل مقيف ّا ؼقلقنقيفلؼلمقولوؿق َ عولق ـملوؽقديفعقلح ْ وفق
حقيفٕم ةقيفلع ميقةقيفلؿغ َؾؼةقّملصـمد ؼ.ق
ويفل فم قّملقيفٕ عيفضقيفلجؾل ةقيفلنمرعةقيفلتلقاصوق ق ومقك و تفق()%4ق
ّ
ـقحؽمنقيفلعملؿ قو َقؽثعقحقّ حمحقيفل نعاقيفلليفّـةق,ـوفقحقّ وحمحقيفل نوعاق
وـقيفلصوغقعق,وـق
يفل قضمّ قوحقيفلؿـومكؼقيفلحومراق,وـقيفلؿـومكؼقيفل ومردا قوحقيفل ّ
يفلؽ قوع قوحقيفإلكوومثق,وـقيفلو ّقر.قو عووقدقحو فقضلووكق ؼوليفنقيفلجفوومزقيفلؿـووم,لق
ّ
ضمداقانؾققولراقخ ومقيفلجؾولق
لصقيفنفقوخعوافق,ـقاعّق ه ق قػعزقّا م مق
يفلص غقةق,ؾكقض وعيفزق ومداقيفلؿق كوقـقيفلؿؾقكوةقلؾجؾول ق و يفقو ُ وفؿقحقملوثوفق
ّ
يفثقوةقاؿؽـوفق وـقيفلت ّوعحق,و قيفٕاقوملقيفلؿتعمق وة قو,قيف وؾقكػ وقةق
,قيف ؾقور
اعنووؽقيفلؿو يفجقوانو ّوقشقيفٕ,صوومح قضيووم ةقضلووكق,قيف ووؾقنقألقووةق تعو ّوعضق قفوومق
يفلجؾلقنؽثم ةقضلكقّي ّعةقيفلنؿسقيفلحمرقة.ق
و,وومداق وومق َ ؾحووظقيفلؿووع ضقففووقرقكؼوومطقنقضوومّق ُاغووم عقلووقنقيفلجؾوولقحق
ؽمنق م ق قح فمقلؾق ؾةقيفٕولكق جعدقكليفّقل حتحؿممقويفٓ,تـمّقنملـظم ة ق
ّوق,عيمقل قّقيفلتغ ةقوكؼصقيفلػقتم قـمر قّوق,قـمقممقلاقمولن قتق ح ولَ رق
َ
ولؿق ُا ّؿقيفو قوق عق عورقيفٕ مم ققلقا ّت عق يفقيفلـؼمطقلتص قن َؼعم قوقلقاـتنعق
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تـتؼؾق ـق ـمقضلكق ـمدقحقيفٕ مّـقيفلؿؽنق ةقويفلؿغ ّطما قولؽـفمقووقيفلحؿولق
ّلقػةقٓقاملِؿ قو مل ِ
ؿةقٓقاـتؼؾقنوليقموملق ِوـقيوخصقضلوكق خوع قو و يفق ومق
ّ
لمضقيفٕ ؽمرقيفل ؾ قةقويفل وؾقّقمرقيفلخمكألوةقيفلتولق ؿمرحوفمقنعوضقيفلـومسق
تحعاووقنق ووـق صووم حتفقو
اجوومهق ووع ضقيفل فووم :قوذلووؽقمووقـق ّ

ووتفق

و ْح تف قّوق عقعوكفقو ؼ حقكفقاصع حمقّوقاؾؿقحم قّوق ُ ععيقنق,ـقا و جفق
واقفقػفقوّلكّفق ؾقلقّوق ج وم.قق
وقوولقاػتّؼووتقيفلؼع ح و ُةقيفللولقووةقحق,ووممق2911م ق,ووـقاخصووقصق ووقمق
,وملؿلقلؾ فووم ق قيف ووؼقيفلخووم سقويفلعنووع ـق وـق قكقووققّو ّوؾق,وومم قلت و ّؾطق ووـق
خ لووفقيفلضووقّق,ؾووكقمؼوومرؼقيفلؿووعض قوا ووؾق ووـقكع ؼووفقاؾووؽقيفلؿعتؼ وليفرق
يفلخمكألةقيفلتلق ومقّكو لقيفوقهبومق ِوـقحوؾطمنقوٓقور َدرقحقّتومحق حورتمقيفلعؾوؿق
و ؼلرقيفلعؼؾ.ق
يفلؿ َفؼ قنم,ت مر ؿمق م ّد ومنقضلوكق
وّثقعيفق مق
ُ
خؾطقنعضفؿققنقـقيفل ُفم قو َ
ّ
عقّنقيفلػع قنقـفؿمقّملػع قنقـقيفلؿنع قويفلؿغوعحقحوقيفّق وـق
نقمضقيفلجؾل ق
ِ
وعضقخؾؼولق
مقثقيفٕحو محقّوق وـقمقوثقيفٕ,وعيفضقويفلخطوقرا:ق وملؿفؼق
ق َللقنوفقيفلنوخص قو وـجؿق,وـقخؾوؾقاقـولقّ ّدىقضلوكقغقومحقّ ّؾولقّوقا رولق
وقضقيفلجؾوولق
ٕكو ؿق(يفلتقعوز ـوومز)قيفل و زمقلتؽووق ـق و غةقيفلؿق كووقـ قو قووفق ْو ّ
يفلنووععق قؾووقحقّملؽ ّتوومنقوّو ّ
ق وولوق ووػحةقنقضوومّقّووملثؾج قو َ نووق ق ّ
ولنقّكم و َوؾق
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يفلنووقخقخةقَ ,ثووتقنووفقورو َمفوومقم ّؾووتق قووف قّؿوومقاؽت وولقيفلعووقـقنؾووقنقّزر ق
خ ّ حق ؿ ّثؾقلقنقيفلؼ مقةق,ل ؿةقيفلص غة.ق
وحقيفلققووتقيفل و يقٓق ؿ ّثووؾق قووفقيفل فووم قّ ووةقخطووقرا ق و ّ
وننقيفلنووخصق
يفٕ فؼقا ديفدققمنؾقتفقل

ّ
قواؼؾق ـم,توفق
منةقنحعو قيفلنؿسقوحعكمنقيفلجؾل

يفلؿعل ووة قّؿوومق نووؽقق ووـق,قووقحقحقيفلـظووعق
متووكق َلقص و ق,عيووةقلأل وعيفضق ُ
قنعلوقيفلنؿس.قق
وز مداقم محقةقيفلعقـقلؾضقّ قولف يفق ؾ نؼ
ّ
وق ووؾق,ووم ْقـقاؼع ووم قكنووعرققـووماقيفلج ووعاقيفلقثمرؼقووةقاؼع وعيفق صو نوقريفق
يفلؿفوؼ ق
و عو,مق,ـق,صمنمرقضاعيف قةقحقدولةق( مٓوي) قاختطػقيفٕكػوملق ُ
و ُا ِ
عؿووؾق ووقفؿقيفلؿـماووؾقويفل ووؽمّقـ ق تؿوو ّ قفؿقضرنووم قوا قووعق,ظووم فؿقضلووكق
ّ
عتؼلونقّنق,ظممقيفٕ فؼق ُ ـعتق ـقاعيفحقيفل
يفلؿن ْعقذ ـقيفل ـق

قوّامق

يفٕ,ضومّقضلوكقاجومرق
قثوؿقا وق قنومقلق
ّ
ّ
ؽقنقررق لقو ّعملقحقاعمو قيفل حع ّ
يفٕ,ضوومّقيفل نووع ةقيفلؿـتنووع ـقحقيفلوولولقيفلػؼقووعا قويفلؿتوول قـقلوول عق ٓفق
اوؿقيفل وطقق,ؾوقفؿق
يفللوٓريفر قوقلقّمصكقيفلتؼع عقكحقق115قمملةقحق,م ْقـق ّ
ّ
و حمولةقيفختطم فؿقاؿفقوليفقلؼوتؾفؿ قواول عقنملو ّ
ومقحوؿمهق
يفلؿ َفوؼق وقق
ّ
ّعقّنق َ
قواعؾقيػمّهق عج اقحقلكمق,ق كق,ؾقفقيفل
يفلؼع نقيفلؽع ؿق َن َع م(َ )1

مقيفل يق

ُنعثقحقققمقك غقيفقحقيفلطو ّ قولؽوـفؿق,جو ويفق,وـق ,اوف قنقـؿومق َ و ق,ؾقوفق
(ٚ" )1أثشا األوّٗ ٚاألثشؿ ٚأؽ ٟ١اٌّٛر ٝثئرْ هللا" آي عّشاْ ٗ7
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روحقيفوقوّؾؿ ُتفقنقله ق
ُ

قضلكقغقعقراعةقنل عقيفوقوقلراف قو ـفقامّقلؼو ق

يفلؿ ق .ق
واؼقمق ؽعاق ,جقيفل فوم ق,ؾوكقيفحورتامعقيفلؾوقنقيفلؿػؼوقدقنمحوتخليفمق
يفلؽع ؿوومرقيفلؿقيووعقةقيفلتوولقاحتووقيق,ؾووكقيفلؽووقراق ون قّوقيفٕق وعيفصقيفلتوولق
ارتّ ق ـق مداقيفلؿق د ـقـ قّوقيفلع جقيفلضقرلقيفلؽقؿقمرلقيفلو يق خؾوطقنوقـق
مداقيفل وقريفلقـقويفٕيوعةق وق قيفل ـػ وجقة قّوقيفٓحوتػمداق وـقاؼـقومرقيفلؾقو رق
يفلحل ثةقيفلتلقات عق ظ ّؾتفمقحقيفلؿجملقيفلط لق ق مقنعلق قم قّوقنناعيفّقاعيفموةق
تؿق ـقخ لفمقيفحتعمراقاو ّق وـقاؾولقيفلؿوع ضقيفل وؾقؿقوزر,وفقحقيفٕ ومّـق
ّ
ّ
يفلعؾؿقّنقيفل نوعاقيفل وؿعيفّقا وتجق قلؾعو جقّحوععق وـق
يفلؿصمنةقنمل فم ق عق
يفل نعاقيفلػماحة قوّؾؿمقّمكتقيفلؿـطؼةقيفلؿصمنةق ؽنق ةقّمكتقيفلـتومرجقّ ضوؾق
ّ
يفلتلقاقغؾق قفومقيفل فوم قوحوقطعق,ؾوكق وممةقّّثوعق
وّحعع.قّ ّ مقحقيفلحمٓرق
ـق% 59ق وـقحوط قيفلجؾول ق قؽوقنقيفلعو جقننزيفلوةقيفلؾوقنقيفلط قعولقوا قوقضق
يفلجؾلق,ـقكع ؼقّع ؿمرق عقـة قلت لوقلقمةقيفلجؾولق تـمحوؼةقّصوػحةقيفلؿومّق
وقر.قوحقّيق ووـقكووق,لقيفلع ج(يفٓحوورتامعقيفلؾووقينقّوق
ٓق ع ّقطووةقّجؾووقدقيفلـؿو
ّ
يفإلزيفلةقيفلؾقكقوة):قٓنولق وـقيفلتح ّؾولقنملصو قويفلت و ّؾ قنطوقلقيفل ومل قكظوعيفقلِؿومق
تغعقفقيفلع جق ِـق رتيفرقكق ؾة.ق
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و ِووـقنووقـقيفلؿنووم قعقيفلوو ـقيفراوو طقذّووع ؿقنمل فووم ق وول قيفلؿغـّوولق
يفٕ ع ؽلق م ؽؾقامّ قنقيفلؿؾ نؼ قنؿؾوؽقيفل وقح قويفلو يقغو يفقيفل فوم قكحوقق
%79ق ـقاؾلهقض ّنمنقثؿمكقـقمرقيفلؼعنقيفلؿميل ق مي ُط ّعقضلكقضاعيفّقا ققضقلِؿومق
قولقتحقلقن لؽق ـقيفلؾقنقيفل ـولقيفلػوما قيفلو يقورثوفق
ا ّؼكق ـقاؾلهقيفلط قعل
ّ
ووووـقّ ووووقلفقيفإل ع ؼقووووة قضلووووكقيفلؾووووقنقيفٕنووووقضقيفلوووو يق ؿقوووو قيفٕ ووووقلق
يفٕكجؾقحمّ قكقة قو قق مق ُ ععفقنعؿؾقةقيفل فم قيفلؽقؿقمرل قوقلقّمكتقو ماوفق
حقيفلخم سقويفلعنع ـق ـق قكققق,ممق2999م ققكتقجةقاع,ةقزيفرلاق ـق,ؼومققعق
يفلتلقملّ دق,ؾكقّحمحفمقيفلققمقيفلعملؿلقلؾ فم .قق
فلّ رة ق لقيفلؿـمح ةق
ُ
ّ ّ مق نم قعقيفلععحق ـجلقنقـفؿقيفلؽما ق حػوقظق ,ولقيفلوعمؿـقيفلو يق
قثوووؿقاػوووعغقلؽتمنوووةقيفلؿ وووعمقمرق
نووولّقنملؿؼوووملقويفلؼصوووةقويفلـؼووولقيفٕدنووول ّ
يفلتوولقمصووؾق ووـقوريفّ وومق
ويفلؿ ؾ وو رقيفإلذيف,قووةقويفٕ وو مقيفل ووقـؿمرقة قو
ن
اوومر قيفللولووةقيفلتؼل ع ووةقويفلتنووجقعقة.قضيووم ةقضلووكقيفلؿؿثووؾقيفل ووعقديق ووم ق
يفلؿملؽل قيفل يقيفختمرافق ـظؿةقيفلققكق قػقحوػقعيفقلؾـقيف ومقيفلح وـةقحقيفلخؾوقجق
لؿلاقّرنعقحـقيفر قو ُّعمق,ممق2999مقنم,ت مرهق ـقّّثعقيفلنخصقمرقيفلؿمثعاق
يفلؿوعضقّنقواوفقلوفقرحوملةق
حقيفلعملؿقيفلععنل قويفل يقنؾغقنفقملّ قيفلتصمل ق وعق
ّ
قثوؿقكصو ق
اعمق ققملق قفم ق"٘ج وِفذج دّيث ثلضٙف ثليٖ زثيٌٗ ْلاه ٘ذاجي ٍٗ" ّ
ز َّهقيفلؿصمنقـقنملؿعضققمر ق
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"ال صّاضه ْال صمضذاش لىِعا  .ال صؾعماُ وصاادي مقا ِْ ّىا  .ال صظؾاو وٍااُ
سٙضقِح وٍ
شّٓ ٗء ال ُ٘يهَِ .وً ٘قذّ
ّ

ؽْ م ْلً ّ٘ض ّه دىِع ِيث".

ق
قق
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رونالدو
الغدة الدرقية
قصور ّ
نووملـظعقضلووكقمجووؿقيفلغوولّقاقيفلـخم قووةقيفلوو يقٓق وولق,ووـقمجووؿقم ّووةق
يفلصؿمّقحقا ؿقيفإلك ومن قوكظوعيفق
يفل مزّٓ:ق ُاعت قيفلغلّقاقيفللرققةق ـقّّ قيفلغلدق ّق
لقفقػتفمقيفلؿؿ نق ا ق ن ّقكفمقالخو قيوؽ ق ؿ نقو يفقو وققيوؽؾق عيفيوةقمؿوعيفّقاػوعدق
اـمم ْقفوومقحقز ووققذيفرقيفلقؿووقـقوذيفرقيفلنووؿمل ق ض و ق,ووـق ؽماوومقيفلؿؿ نق و قحق
يفلحؾولقوكػوقسق
ّق
ومّقوكققق ومقنثؿوقـق
ؼلّ ةقيفلعق ةقيفلتلقكملؿمقيفمتػوكقهبومقيفلـّ
ّ
يفلؿجق عيفر.قق
وقولقيفّت و َتقيفلغوولّ اقيفحووؿفمق وـقيفلغضووعوفقيفلوولرقلقيفل وومرزقحقيفلعـووؼق
ويفلؿععوفقنتػممةق دم.قّ ّ مقّ ؿقتفم:ق تـ عق ـق ع قكمهتمقيفلث ثةقيفلتولقا وؽ فمق
واتحؽؿق ـقخ لفومقحق,ؿؾ ّقوةقيفلتؿثقوؾقيفلغو يفرلقو ومق رت ّاو ق
ّق
حقيفللمق ميعا ق
وةقلؾـؿوققويفلتؽومثعقوحومرعقيفلعؿؾقومرقيفلحقق ّ وةقحق
ّق
,ؾقفق ـقضكتومجقيفلطمقوةقيفل ز
ا ؿقيفإلك من قنؿعـوكقّاومقغولّقاقيفلـنومطقو ػتومحقيفلطمقوةقوروحقيفلحقوما ق و يفق
رغؿقّنقوزامقٓق لق,ـقنضعةقو,نع ـقاعيف م.قو و هقيفلفع قكومرقيفلث ثوة:ق
ّق
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ّ
عوعفقضٓقحقحو عقـقمرقيفلؼوعنقيفلؿميول ق
لق ع قنقيفلؽمل قتقكقـقيفل يقلوؿق ُ
و ختصقنتقيفزنقيفلؽمل وققمقحقيفلولمقويفلعظومم قواػوعزهقخ ومق(س).قنجمكو ق
ع ووقكَلقيفلوولر قيفلعرق و ْقـ قيفلثقعوّ ووقـقّوقرنووم,لق قد وولقيفلثقووعوكقـق(ر)4ق
يفل يق حتقيق,ؾكقّرنوعقذريفرق وـقيفلقوقدقو ؿ ّثوؾق%99ق وـقيفإل وعيفزقيفلولرقل ق
وث ثلق قد لقيفلثقعوكقـق(ر)3قيفلؼمكعقنث ثقذريفرق ـقيفلققدقونـ و ةقيفلعنوعاق
نملؿمرةقيفل مققة.ق
ورغؿقيفلؽؿقومرقيفلضوألقؾةقيفلتولق تقيفاولقهبومق ع وق َقكلقيفلولر قحقيفلولم ق
قضٓ ّ
متكقضكـمقكؼق فؿمقنقمليفرقيفلـمكقق قل/لرتقّوقيفلـمكققاوعيفمّ %
قّنقكؼصوفؿمق
ّػقووؾقنتحق ووؾقيفلنووخصق ووـقكنووقطقضلووكقخم ووؾ قو ووـقكمنووفقضلووكقنؾقوول قو ِوـق
تػمرؾقضلكق ؽتأل

قو قِـقريقؼقّملغ يفلقضلكقحوؿقـقّمللن وة..قوحو حمنق َ وـق

خؾوؼق َلم ووـق"اٌفز ٞأؽغففٓ وف ًّ ؽفٟء خٍَمففٗ"(،)1قو وـَعق و َولاؼـق" ُ ووـعقيفوق
ّ
يفلؿعتؿولاق
يقّاؼـقّؾقيلّ"(.)2قو ُ علّ ق ع قنق(ر)3ق ققيفلصوقراقيفلـنوطةق
يفل
َ
للىقيفلؿ تؼ رقيفلؿـتنعاقحقّكحمّقيفلج ؿ قنم,ت ومرهقّقوقىقّرنعوةقّيوعمفق
حقيفلػعؾق,ـقر4قوّحععقنؿعللقثؿمكقةقّيعمفق,ـف قولف يفق جعيقيفلتحق وؾق
وؿقفمقيفلؽ وول قوذلووؽق
ِووـقّ ّقفؿوومقضلووكقيفٔخووعقديفخووؾقيفلؿل ـووةقيفلصووـم,قةقيفلتوولقك و ّق

( )1اٌغغذح 9
( )2إًٌّ 00
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م

ّ
ّعقّنقيفلغلاقيفللرققةقاعؿؾقاحتقض وعاق
قيفمتقمامرقيفلج ؿ.قوال عقنمل

يفلؿؾِؽةقيفلجمل ةق,ؾوكقيفلعوعشقحقيفلول مغقويفلؿ ّوؿماقنملغولاقيفلـخم قوة قوذلوؽق
ق
 ,قيفلفع قنقيفللرقلقيفلؿـنطق(ق قضسقضاش)قيفل يق ح ّػ مقامراقو ث طفمقاومراق
ةقلؿمح ةقيفلج ؿ.ق
م ؿمقاؼتضقفقيفلؿصؾحةقيفلعم
ّ
وقصووقرقيفلغوولاقيفللرققووةق وول قحقيفلؿعا ووةقيفلثمكقووةقيووؿـققمرؿووةقّ وعيفضق
خصقيفلجوـسقيفلؾطقوػق
يفلغلدق ّق
يفلصؿمّ قض ْذق صق قكحقق%1ق ـقيفٕيخمص قو ّ
حق ـتصوػقّ,ؿوومر ـ قو جووعيقانخقصووفقنػحووصقيفلوولمقيفلو يق ُ ظفووعقكؼووصق
يفلفع قكمرقيفللرققوةقر 4قر 3ق وعقز ومداقيفلفع وقنقيفلولرقلقيفلؿـنوطق قضسق
ضاش.قّ ّ مقّح محق يفقيفلؼصقرق تعقدقحقّغؾو قيفلحومٓرقضلوكقخؾوؾقحقافومزق
يفلؿـم,وةقيفلو يق خووتؾطق,ؾقووفقيفٕ ووعق قفوماؿقيفلغوولاقيفللرققووةقو ػتووؽقهبوومقّعوولوق
ععفقنؿعضق ميقؿقاققك ةقضلكقيفلط قو قيفلقمنومينق ميوقؿقاقق
للود قو قق مق ُ َ
ػفقٕولق ّقعاق,ممق1912م.قق
ّق
يفل يقو
يفقنمإليم ةقضلكقّح محقّخعىقّقؾقيقق,م:ق ثؾقديفّقد ؽمر منقيفل يق
اؾتف و ق قووفقيفلغوولاقيفللرققووة قويفيووطعيفنمرقيفلغوولّقاقيفلـخم قووةقويفلفق قثوومٓ س ق
وّععضقامك لقلع جق عطقكنمطقيفلغولّقاقيفللرققوةقحوقيفّقنملجعيفموةقّوقنوملققدق
َ
يفلؿنعقّوقنملعؼمققعقيفلؿضم ّقداقلؾـنمطقيفللرقل.ق ض ق,وـقكؼوصقيفلقوقدقيفلو زمق
لتصـقعقيفلفع قكمرقيفللرققة قويفل يق حلثقحقنعضقيفلؿـمكؼقيفلج ؾقةقيفل عقلاق
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,وـقيفل حوومرقيفلتوولقانو ّ
وؽؾق قم فوومق ووقرديفقخصو مقلؾقووقد قلووقسقننووعحق قم فووم ق
ولؽـقنت عحقيفلققدق ـفومقضلوكقيفلرتنوة قثوؿقضلوكقيفلـ ماومرقيفلتولقكلّؾفوم قّوقيفلتولق
يفكمرقثؿقكتغ ّ ىقكحـق,ؾكقلحق فمقوّل مام.ق
ّق
الّؾفمقيفلحقق
ققولققاؿعـّمقحقيفٕ,عيفضقويفلع مرقيفلتلق نوؽقق ـفومق عيوكققصوقرق
يفلغلّ اقيفللرققة:ق َلقالكم مق,مرلاقنمٕحمسقضلكقا ومكمق,ؿؾقوةقيفٕ ْ وض قو َلعثعكومق
ّ
,ؾقفمققنقـقثـم ّ
ق,ضققنؾقّؾقخؾقة:ق ملجؾلق لوقام ومقوحوؿقؽمقوم ّ محومق
مقّؾ
لؾوو ودا قويفل نووعاقاؿقووؾقضلووكقيفلنووحقحقويفٓ ووػعيفر( )1قو ن
يفلنووععق َ ضووعػق
تؼصػقمتكق َلتػؼلقيفلحقيفا ُ َ
ق,وـقاضوخؿق
ّق
قثؾث َقيعع مقيفلخومرال ق ضو
و ّ
يفلغوولاقيفللرققووة قونووطّقكؿووققيفٕف وم ع قويفيووطعيفحقيفلوولوراقيفلنووفع ة قو ؼ وليفنق
يفلعغ ةقيفلجـ قة قويفلعؼوؿ قويفإل ومد قو ٓمقيفلؿػم وؾقويفلعضو ر قوا ومكمق
يعنمرقيفلؼؾ

قويفكخػومضقيوغطقيفلولم قوخنوقكةقيفلصوقر قواعيفاوعقمولّ اق

ّ
وفقةقضٓقّنقيفلووقزنق و ديفد:ق ق وولوق
يفل ووؿعقويفلنو ّوؿقويفلت و ّو .قورغووؿقاعيفاووعقيفلنو
يفلنخصق ـتػخمقو ؿتؾألم قو تل عقيفلقافقّليفراقيفلؼؿوع قواضوجقيفٕقوليفمق وـق
يفلتولقحوؿـتقواقر وت.قّ ّ ومق
يقؼقيفلح يفّ قو تع ّ رقل سقيفلخقيفاؿقحقيفٕ ومنعق
ّ
يفلحملةقيفلؿ يفاقةق ق قطعق,ؾقفومقيفّٓتألومح قو عومينقيفلنوخصق وـققؾوةقيفلرتّقو ق
يفلـعمس.قوقلقاتطقرقيفلحملوةقواصوؾق
ّق
ويعػقيفل يفّعا قو ـتمنفقيفلخؿقلقو غؾ فق
رؾٌٙٛب إٌ ٝف١زبِ ٓ١أ ف ٟظً غ١بة اٌٙشِٔٛبد اٌذسل١خ.
(٠ )1عٛد االففشاس إٌ ٝرشاوُ فجغخ اٌىبسٚرٚ ٓ١عذَ ّ
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ضلكقّقصم م:ق تـخػضقدراةقمعيفراقيفلج وؿقضلوكق25قدراوةق ألق وة قو ولخؾق
يفلؿصمحقحقغق قنةقو نعفق,ؾكقيفلؿقر ق قؿمق ُ ععفق غق قنةقيفلؿؽ قل ؿمقّوق
يفلغق قنةقيفلؿخمكقة.قق
و ؼكقيفلع جققم عيفق,ؾوكقاعوق ضقيفلوـؼصقوض وليفدقيفلج وؿقنحماتوفق
ـقيفلفع قكمرقيفللرققة قوذلؽق ,ق,ؼمرقيفلثقعوّ قـقيفل يقنلّقيفلع جقنفق,ممق
1891مق,ؾكق لقيفلط ق ق( وقريفي)قنعول مقيفحتخؾصوفق وـقيفلؿوم ,قويفحوتعؿؾفق
,ـقكع ؼقيفلحؼـ قق ؾقّنق ـج قحقاق قعهق,ؾكق قألةقّقعيفص قوق ؾقّنق ؽؿوؾق
يفلؿق قعقيفلط ق ق(ضدويفردقّقـليفل)قيفل يقيفحتغـكق,وـقيفلؿوم ,قوكجو قحقاصوـقعق
َ
يفلفع قنق,ؾكقيفلصقراقيفلتلقك تخل فمقيفلقوقم.قو,ومداق ومقك ولّقنجع,وةق وغقعاق
ُامخ ق عاقويفملاق ق قمقحقيفلص محق,ؾكق عولاق مرغوة قثوؿق ُاو يفدقاولر جقمق,ؾوكق
ّعقيفٕحمنقعقومتكقنؾقغقيفلفلفقيفلؿـنقد.ق عق عيف,ماقمماةقيفلؽ مرقضلكقاع,ةق
كمقةقّّثعقوكؿقيفقّحععقونملتمللقاع,ةقّّو ق
ّق
ّقؾق ـقيفلصغمرقيفل ـق حتماقنق
ويفلحل ثق ـمق,ـقاع,مرقنملؿقؽعوقاعيفمققيفل يق عمدلقاو ّيفقويفموليفقيوؿـق
ؾققنقا ّق ـقيفلجعيفم قو,ـق رتاق ,جقا تؿعق,مداق لىقيفلحقما.ق
وّمنقكجؿقّعاقيفلؼلمقيفل يفز ؾلقروكملولوقلوق س قويفلؿؾ نؼو قنملظوم عاق
حصوؾق,ؾقوفق
ْق
لؽقكفقّ غعق َ ـقمومزقلؼو قيفلػقػومقّلم وـقٓ,و قحقيفلعوملؿقو َا ّ
يفللرققوةق,ـولقحوـقيفلث ثوقـ ق ّؿومق
ّق
ث ثق وعيفر:ققولق ُّ وق قنؼصوقرقحقيفلغولاق
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يفاعقلقمقتفقويفيطعيفرهقضلكقاـمولق ع قنقيفلثقعوّ قـق
ا ّ قحقز مداقوزكفقواع ُ
لرجقيوؿـققمرؿوةقيفلؿـنوطمرقيفلؿؿـق,وة ق
يفلؿو َ
يفلؿجعمقحق,وعفقيفلع ميوققـقو ُ
ن
و قق مقّا هقحق,ممق2911مق,ؾكقضامّق قعافقيفلؽعو ّ ةقيفلتلقيفحتغعق ْقتفقحو عةق
,نعق,م م قواـ نقؼؾق قفمق حرت مقنقـقيفل يفز وؾقو قلـوليفقوضحو مكقمقوض طملقومقيفلتولق
تقافقلؾعؿؾقنملت ق ؼقيفلع ميل.قق
ّمكتق ؽقختم ف قق ؾقّنق ّق
يفيوطعق
و ـقيفلطع وػقّكوفققولقنولّقمقماوفقممرحومقيفمتقمكقومقلؾؿع وك قو ُ
يفلؿلرحقل حتعم كةقنفقحقضملىقيفلؿ مر مرقنعلقض منةق فماؿقيفلػع وؼ ق لاومدق
ّ
يفلػمرقووةقحقاحقلووفقضلووكقكجووؿق جووقمقيفل ووممعاق
وحووجؾ قوّمكووتقيفلؾحظووةق
ّ
ّ
يفلؿ تل عا.ق
قق
ق
ق
ق
ق
ق
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ِـقيفلؿمحػقّنقاجلقّكمحمق ع قنق,وـق طملعوةق ُ
يفلؽتو قيفلتولقاتـومولق
يفٕ عيفضق ـققع

رقخومكع ؿ ق
قّوقنعقل:قنحجةقّامقاؼو
ضقكػقحوفؿقققواؽولّ
ّ
َ
َ

ؿقنعولوقلولودق وؿقنول ّسق
قفؿقوحوموسقيفلؿوعضقواو ّّع
ون ر عةقّامقهت ّقجق
ٍّ
َ
يفلحماةقضلكقيفلؿ م,لاقنقـفقونقـفؿقنؿؼليفرقحـقـقيوقر ّقة.قويفلقيفقوعقّكّفوؿقنو لؽق
ل ـقنقر وحفؿقحقيفلع مل قو ؾتحػقنقنثقحقيفلؿؾِؽقيفلعمريقيفل يقلؿق ُ جؿؾق
قألةًقولؿق رتق,قرا:ق ؿـق,عفق,لوهقّ ِ
يفلنوعقٓق
ّ
ـقيعه قويفلحصقػق عوعفق ّ
ّ
َ
قف..قووقدرقيفلنم,عقيفل يقكص ققمر ق
لقؼعق قفقولؽـقلتِق ّق
ّ
"لـ ّىج عدوشُ وؤثٌمج ْؽمٙمج ٌ . .جد ْوشُ دُقِثطج ْؽجلٍٓٙسج
ذِدِْٖ . .ىج ثلّ:ذجء ل ّو ؽِؿي ُ٘ٓسج
ْؽعمشُ هضذَّىج ذج َء ص َ ُّ
ْْؽدسُ عم َىّىج إنث فصّمض ُُ ُ٘ . .يهٗ ْ٘قُ ٗٙلمؾمٓن ٌذٓسج"

ّ
ّ
قمتكقضنقنعوضقيفلـميوع ـق
لوقّنق يفقيفلػصقؾقيفل َع وفقلقسقنؼؾقؾ
و
ـقنق,ؾكق يفقيفلؿعت َؼل ق ُقععيقنق,وـقكنوعق ثوؾق و هقيفلـقّ ,قوةق وـقيفلؽتو :ق
و قق ومق ولقيفلطوقـقن ّؾوة قض ْذق ؼوعقيفلؿوع ضقا ومقلؿعؾق ومرق غؾقكوةق وـق ـومق
و ـمد قو تضم,ػقيفلجفؾقنولثؿـق ومق ؿؾؽوفقيفلؿوعّقو وققيفلصوحةقيفلتولقاؿ ّثوؾق
ّ
يفلتلقانؽؾق,ـقيفنقيفلحقما.ق
يفلثعواقيفلحؼقؼقة قويفلعم قةق
رنؿمقكع رق مّٓقو مّٓقضنقاومّرق ومداقيفلؽتو قيفلط ّقوةقام وةق ؾقألوةق
وجقنغوقيف ضقيفلؿصووطؾحمر قوّألق وومقنؾووقنق
نمٕرقوومم قوّوومنقكعمفوومقخنووـمق عو ّ
يفلتنووم مقوريفرحووةقيفلؿووقر قض ْذق ص و ق عفوومقيفلحوول ثق,ووـقيفلؿووعضقامل وومقلووفق
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ؿقكػؾفومقنؼصوةق ع ,وةق قطقوعق وـق,قـقوفق
ونم,ثمق,ؾقف قاؿم مقّؿـقاحومولقاـوق
ّ
يفويقاعممقحطحقمقنملؽلق قحع قيفلجؾلقو عؿؼقيفلجعح قق
يفلـقم قو َ ـق ل
ّ
ولؽووـقّقووػقكعوو ر ؿقضنقاووومّقك ضووفمق جوومق ووـقيفلعؾوووؿقويفٕدحق
ويفلتوومر خقويفلؾغووةقويفل قمحووةقويفلػو ّـ قوّقووػقكع و ر ؿققضنقاوومّرقثؿووعاقزويفجق
ُ
ؿقضنقخ نطوتق وػحم ُافمق
حعقلقنقـقيفلل ّقةقويفلت وقطقويفلتنوق ؼ قوّقوػقكعو ر
نؿليفدقيفٕ ؾقحقيفلنػمّقونؼؾؿقيفلثؼوةقحقو,ولقيفوق-حو حمكف-قيفلؼمروؾقحق حؽوؿق
يفلتـ ؾ ق" ْإنث وِعش شّٓ ٘:ذ)1("ًٙ؟!ق
يفلؾفووؿق ْيفيووػقنؼوولراؽق عيوومكمقو َّكِووؾقحقيفلطم,ووةقّ,ؿم َركوومقويفخووتؿق
ق
ّ
نمل مققمرقيفلصملحمرقّ,ؿملـم.ق
ق

( )1اٌؾعشاء ٓ0
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حؿلق,ؾل.قققققققققققق
د.ق ـقعقلطػلق ّق



قيفلقلقر ػقيفللقفؾقة1965م.



خعجقحقّؾقةقك قيفلؿـصقراق1989مق(اقلقاليفق عق عا ةقيفلنعف).
َقا ّق



يفحتؽؿؾقيفللريفحمرقيفلعؾقمقحقيفٕ عيفضقيفل مكـقةقام عةقيفل قمز ؼق1996مق(اقلقاليف).



خعجقحقيفّٕمد ؿقةقيفإلح قةقيفلؿػتقمةقنملؿؿؾؽةقيفلععنقةقيفل عقد ةق(يف تقمز).
َقا ّق



,ضققكؼمنةقّك مّق صع قيفحتنمريقيفٕ عيفضقيفل مكـقة.



كنعقيفلعل لق ـقيفلؿؼمٓرقويفلؿنمرّمرقحقيفلجعيفرلقويفلؿج رقويفلؿقيفقعقيفإللؽرتوكقة.



لَ رقلف ق
ّ-1ك مّق ق قيفلعمدا قديفرق,ملؿقيفلثؼم ة ق2916م
-2كع ؼؽقضلكقيفلتؿ ّق قديفرق,ملؿقيفلثؼم ة ق2917م
-3رمؾتلق عق عضقيفل ّؽعي قديفرقيفلقؼقـ 2918م
-4ن تمنقيفلعم قة قديفرقيفلقؼقـ ق2918م
 -5ػماق قيفلؼعيفّا قديفرقيفلقؼقـ ق2918م
-6مقماـمقنعلقيفل تّقـ قديفرق ليفرد ق2919مق
-7ق ًعمقكعاؼل قديفرقّلقيفن ق2929مق
-8ق,ؾكقخطكقلؼؿمن قديفرقّلقيفن ق2929مق
 -9ؼم مرقّنؼعيفط قديفرقيفل نقع ق2929م
-19ضيم ةقضلكقّت قّخعىقققلقيفإل,ليفدقويفلتف

فًDr36444@yahoo.com ..
ٌٍزٛا ُ

297

298

-1مذهرات مسني سابق/حريك ادلخِي
-2أان ال أؤمن ابًفضي/روبن واسنت
-3أمراض املضاىري وؾرائهبم/د .صباح اًسامرايئ
-4كاموس االإًدز اًعيب/د .فاروق مخُس
-5المراض اجلنس َة/د .غبد امحلَد اًلضاة
-6أمحد زيك؛ حِاثو وفىره وأدبو/د .دمحم اجلوادي
-7خمخرص مرض اًرصع/غبد اًىرمي برودي
-8الرسار اخلفِة ًنوابت اًرصع واًدض نجات/د .أمين احلسُين
-9اغرف دماؿم/د .اإبراىمي ادلر
-11اًربو/جون أٍرس
-11هَفِة اًخؼاٌش مع اًربو/د .روبرت ًوجنسون
-12رحَيت مع مرض اًسىري/د .منري ًعفي
-13هناايت املضاىري/جمدي غبد اًؼزٍز
-14اذلحبة اًصدرًة واًنوابت اًلَبَة/د .هرٌس دافِدسون
-15اًـروب ادلائف/د .منري ًعفي
-16اجلَعة ادلماؾَة/د .مسري أبو حامد
-17امرباظور المراض ج /1س َدىارات موخرييج
-18رحَيت مع اًرسظان /نامل كبُيس
-19اجلنويب/غبةل اًروًين
-21الانخئاب/دً .عفي اًرشبُين
-21صارل بودًري/د .معر غبد املاجد
-22المراض املنلوةل جنس َا/د .غبد اًرحمي غبد هللا
 -23حََب أسود/اإًَف صافاق
-24اضعراابت اًـدة ادلركِة/د .أهخوين ثوفت
-25هَف ثخؼاٌش مع اضعراابت اًـدة ادلركِة/د .جوان جومزي
-26أدابء من اًؼامل/جنم غبد اًىرمي
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 -27اًعاغون /أًبري اكمو
-28اًعب اًنفيس/د .ػادل صادق
 -29دًَكل اإىل أمراض اًربوس خاات/د .ػادل معر
-31اًخحاًَي املؼمََة وثفسرياهتا/د .مسري زغلوق
-31مائة من غظامء أمة االإسالم/هجاد اًرتابين
-32ؾرائب وأرسار من لك ادلاير/بدًع اًزٍن
َ -33مرىض حمكوا اًؼاًَم/رصاد فِاض
 -34اًىبد/د .غبد اًرمحن اًزايدي
 -35اًىبد/د .أبو صادي اًرويب
 -36أمراض اًلَب/د .أمين أبو اجملد
 -37أًف حاكًة وحاكًة/حسني أمني
اًسَعة/د .دًفِد أوٍن
 -38يف املرض و ُّ
 -39غوامص من خعأ/حيىي جابر
 -41وخة اي اباب/غبد هللا املـَوث
 -41اًؼني مرضا وػالجا/خذام دمحم هرص
 -42ظب اًؼَون/د .غبد اًرزاق اًسامرايئ
 -43مِىروابت صنؼت ًيا ماكان يف اًخارخي/د .غبد اًرؤوف املنامعة
 -44مذهرات ادلنخور جنَب اًىِالين/د .جنَب اًىِالين
 -45كصة أغظم  111اندضاف ػَمي/هَندال ىَفن
 -46حِايت يف حاكاييت/د .حسن اًضافؼي
 -47سافاري/أمحد خادل ثوفِق
 -48أساظني اًؼمل احلدًر/فؤاد رصوف
 -49االإػاكة يف حراث الآل والحصاب/دمحم فذحي اًنادي
 -51أيخ جيش/خوان مارحن جِفارا
 -51السعورة/ؿازي غبد اًرمحن اًلصَيب
 -52املذنرات/دمحم هرد ػيل
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 -53اكٍهنر اذلي جيري/ابوًو هوًَيو
 -54وثكل الايم/أدمه رشكاوي
 -55أس باب ٌَبلاء حِا/مات ىَؽ
َ -56مراجع أجنبَة
 -57أخرى (جرائد-جمالت-اًض بىة اًؼنىبوثَة)
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ق
ق
ق
مِن أسوع ما قشأت؛ أسلوب سائغ في قوْلثة المادة الؼلمية الصلثة الخشنة،

ػلى شكل مادة أدتية شذيذة الشوػة ػظيمة األثش.
د .إتشاهيم تذيش/طثية قلة

قررشأتا الكترراب؛ وساقنرري سوْػررة الشرركل وجرروْدة المضررموو ودقررة المررادة
الؼلمية واألسلوب األدتي الجميل.
د .الحسنين محمذ/طثية نفسي

كترراب تررذيغ رو مو

رروع جذيررذ وفشيررذ ،أسررلوتا جميررل ي سررش األلثرراب

وطشيقتا في السشد سائؼة.
د .محمذ السيذ/طثية وسوائي

ألو المال واأل

واء ال يمنحاو صكّ ػفو من المشض؛ أنصح ترالوو

أػماق هزا الكتاب المتفشِّد مو

وػًا والماتغ أسلوتًا.

د .إسشاء منيش/طثيثة
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فري

