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 حٛازَع ا٭دٜب اإلٜساْٞ َٛض٢ بٝدج َدٜسذبسٜسصب١ً غرياش

  
 عبدٙ حكٞ: حاٚزٙ 

  خاص مبج١ً إذباد نتاب اإلْرتْت املػازب١ 

 نإ ا٭دب ٚايجكاف١ اإلٜسا١ْٝ بػهٌ عاّ َجٌ جصٜس٠ ْا١ٝ٥ ًَٚػص٠ ، َجد١ٓ: تكدِٜ 

با٭ضسازٚايهٓٛشايفازض١ٝ ايٓادز٠ اييت مل ْتُهٔ عبٔ ٖٓا يف ايطف١ ا٭طًط١ٝ َٔ إضػٛازَهْٓٛاتٗا 

ٚذخا٥سٖا بايػهٌ ا٭ٚفسٚا٭ٚضع ٭ضباب تتعًل أضاضا بازبػسافٝا ٚإنساٖاتٗا ٚايًػ١ َٚفازقاتٗا 

 .اإلْطا١ْٝ ٚأخريا ايطٝاض١ َٚكايبٗا 

يهٔ َع قدّٚ اإلْرتْت بات باإلَهإ ٖدّ مجٝع ٖرٙ اسبٛاجصَاظٗسَٓٗا َٚا بطٔ ، قدميٗا 

ٚحدٜجٗا ٚصازايتٛاصٌ أٜطسبايٓكسع٢ً ايصزايسقُٞ يهٞ ْبخسيف عٛامل ا٭دب ٚايجكاف١ اإلٜسا١ْٝ يف 

 .نٌ دبًٝاتٗا عربجطسايرتمج١ َٓٗا ٚإيٝٗا 

َٚٔ ا٭دبا٤ اإلٜساْٝني ايرٟ ٜعٛد ي٘ ايفطٌ نٌ ايفطٌ يف َد جطٛزايتٛاصٌ ٚايت٬قٞ بني ا٭دبني 

اإلٜساْٞ ٚايعسبٞ ْرنسا٭دٜب ، ايكاص ٚايػاعسٚاملرتجِ َٛض٢ بٝدج َدٜسذبسٜسصب١ً غرياشايٛاش١ْ 

 :ٚايػٗري٠ ايرٟ إقتٓصٓا َٓ٘ ٖرا اسبٛازيف شمح١ إْػػا٫ت٘ املتعدد٠ 

ا٭ضتاذ َٛض٢ بٝدج غهسا بدا١ٜ ع٢ً قبٛيهِ دعٛتٓا إلظباش ٖرا اسبٛازاهلاّ ايرٟ ْعتربٙ  :ع 

ٖٓاى أض١ً٦ نجري٠ تصدحِ أَآَا اٯٕ يهٔ بدا١ٜ نٝف . جطسا ضافٝا بني ا٭دبا٤ اإلٜساْٝني ٚ املػازب١ 

 تٛزط ا٭دٜب َٛض٢ بٝدج يف يعب١ ايهتاب١ ٚ َٔ ِٖ ايهتاب َٔ نٌ ايسٚافد ايرٜٔ تأثس بِٗ ؟

تبدأ أعساض ٖرٙ . أظٔ إٔ نٌ نّتاب ايعامل ربتب٧ يف نسَٚٛشَٚاتِٗ ج١ٓٝ ربتص بايهتاب١ :ج 

ٚ أْا نايهجري َٔ أصدقا٤ ايكًِ ظٗست َعٞ يف دزٚع اإلْػا٤ . ازب١ٓٝ بايعٗٛز يف أعُاز طبتًف١

 .يف اشباَظ اإلبتدا٥ٞ
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فخني إْتبٗت إٔ ش٥٬َٞ يف ايصف ٜٓصتٕٛ يٞ عٓد قسا٤تٞ انجس مما ٜٓصتٕٛ يػريٟ فكد عسفت 

ٚ ٖهرا بدأت ايهتاب١ يدٟ بًخع١ . أْين انتب أغٝا٤ ربتًف عٔ ايت٬َٝر اٯخسٜٔ فابتٗجت يريو

 .أقسأ ٚ أنتب ٚ أنتب ٚ أغطب. ضسٚز طفٛيٞ ٚ اضتُست بعُس َٔ املط٪ٚي١ٝ

ٚ اذا نٓت تطأيين ملٔ تكسأ ضأقٍٛ يو يهٌ َٔ ميٓخٓا ْصٛصا مج١ًٝ ٚ َ٪ثس٠ ٚ تفٝدْا يف حٝاتٓا 

ٚ . امنا أْا َع ايفٔ شبد١َ ا٫ْطإ. فأْا يطت َٔ ٖٛا٠ عباز٠ ايفٔ يًفٔ ٚ إٕ نإ مج٬ٝ. بػ٤ٞ

عبٔ ْعٝؼ يف شَٔ . ٜفتكس يًعُل اإلضرتاتٝجٞ زغِ تطٛزٙ ايعًُٞ- بصٛز٠ عا١َ-إْطآْا ايّٝٛ

ّٛثت فٝ٘ ا٭حاضٝظ اإلْطا١ْٝ بإغتػا٫ت ايفسد اي١َٝٛٝ ٚ صعٛبات ايعٝؼ ٚ ضٓو اسبٝا٠ .تً  

ٚ ع٢ً ٖرا ا٭ضاع، فأْا أنجس ٬َٝ ٚ زغب١ يف قسا٠٤ َٔ ٜهتب عُا ٜػػٌ ا٫ْطإ فسدا ٚ مجًعا 

ٚ ٫ أظٓين قد . َبتعد٠ عٔ يػ١ ايتػفري- ٚ يٝطت ضطخ١ٝ-َٔ غ٪ٕٚ ٚ غجٕٛ بًػ١ ٚاضخ١

فأْا َجٌ نٌ أدبا٤ ايعامل أمجع يف داخًٞ نٌ َٔ قسأت ي٘ إضاف١ اىل . تأثست بأدٜب دٕٚ غريٙ

ٚ يهٔ ٜبك٢ إٔ . ٖرا ع٢ً َا أظٔ. فهتاباتِٗ دبُعين بِٗ ٚ نتاباتٞ تفصًين عِٓٗ. صٛتٞ

َٔ ٖ٪٤٫ . ٜطتٜٗٛو شا١ٜٚ ْعس بعض ايهّتاب أنجس َٔ غريِٖ فتكسأ هلِ بسغب١ ٚ اٖتُاّ أعُل

ٚ يًػاعس٠ فسٚغ  (1969- 1923)َج٬ أْا قسأت يًهاتب اإلٜساْٞ ج٬ٍ آٍ أمحد

بػػف أنجس، ٚ َٔ ايعسب أحببت غجٕٛ ضبُد املاغٛط، ٚ خف١ دّ  (1966-1934)فسخصاد

ٚ َٔ ايعاملٝني، إضتخطٓت ضخس١ٜ . تٛفٝل اسبهِٝ، ٚ زَٚاْط١ٝ ايػابٞ، ٚ جسأ٠ ضبُد غهسٟ

 .َازنٝص، ٚ ضباب١ٝ خٛإ زٚيفٛ، ٚ تكسٜس١ٜ ٬َٕٝ نْٛدزا

 ٠ّٛ ٚ بايطبع ٫ أْط٢ إٔ يهٌ شٖس٠ عبريٖا ٚ َا أمجٌ إٔ ٜهٕٛ ايعبري خايصا ٜعط سباي٘ ٚ يٝظ بك

 .ا٫ع٬ْات ايتًفاش١ٜ

نٝف بدأ إٖتُاَهِ برتمج١ ا٭دب ايعسبٞ املػسقٞ خصٛصا َا تعًل بسٚاد اسبداث١ َجٌ  :ع 

 أدْٚٝظ ٚ ْصاز قباْٞ ٚ ضبُد املاغٛط ٚ جربإ خًٌٝ جربإ ؟

ًٝا اىل ْكط١ َتامخ١ يًخدٚد . ع٬قيت با٭دب ايعسبٞ ٚ ايًػ١ ايعسب١ٝ هلا أضباب :ج  أ٫ٚ أْتُٞ عا٥ً

ٖرٙ املٓطك١ اييت ٜكطٓٗا ا٭نساد ٚ املهتع١ بػابات ايطٓدٜإ تعترب ُٖص٠ ٚصٌ . ا٫ٜسا١ْٝ ايعساق١ٝ

ثاْٝا دزاضيت ازباَع١ٝ ايعًٝا ناْت يف فسع ا٭دب . بني ايعسب ٚ ايفسع ٚ هلا إْتػازٖا بني ايبًدٜٔ

ٚ ثايجا فايكاز٨ ايد٩ٚب يٮدب ايفازضٞ ضٝختاج اىل ْطب١ نبري٠ َٔ ايتعّسف ع٢ً ايًػ١ . ايعسبٞ

.ايعسب١ٝ، نٞ ٜبخس يف عباب أَٗات ايهتب ايفازض١ٝ ٚ ذيو يًتصاٚج ايعُٝل بني ايًػتني ٚ ايجكافتني  

ٖرٙ ا٭ضباب، إضاف١ اىل غػفٞ با٭دب اسبدٜح يف ايًػتني، ٚ تًُطٞ يًجػس٠ املٛجٛد٠ يف ضاح١ 

ايتٛاصٌ بني ا٭دبني، دفعتين ٭خصص ايهجري َٔ ٚقيت ٚ ضٓٛاتٞ ملد جطٛز ايرتمج١ إلعاد٠ 

 أٚصاٍ ٖرٙ ا٭١َ غسقٗا ٚ غسبٗا أدبٝا، ٚ ع٢ً قدز اسباٍ طبعا
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ٚ ٭ْين زغبت إٔ ٜتعسف ايكاز٨ َٔ خ٬ٍ تسمجيت ع٢ً ايسٚافد امل١ُٗ ٚ ٜ٪ضظ يدٜ٘ باْٛزاَا 

 .طبتصي١ يًػعس ايعسبٞ اسبدٜح بدأت برتمج١ زٚاد اسبداث١

 َا ٖٛ حغ ايطف١ ا٭طًط١ٝ املػازب١ٝ َٔ ٖرٙ ايرتمجات ؟ ٚ َا ٖٞ َػازٜعو يف املطتكبٌ ؟ :ع 

إٔ يف فرت٠ َا قبٌ -  ٚ أزجٛ إٔ أنٕٛ طبط٦ا–دعين أطسح املٛضٛع بٗرا ايػهٌ؛ يف ظين  :ج 

ٚ عبٔ . ايٓت ٚ ايٓػس اإليهرتْٚٞ، نإ ٖٓاى غب٘ قطٝع١ أدب١ٝ بني َػسم ايعامل ايعسبٞ ٚ َػسب٘

املكُٕٝٛ يف ايبعٝد، ع٢ً ربّٛ ايعامل ايعسبٞ، مل ْهٔ عبصٌ ع٢ً َٛاد نجري٠ َٔ غسب ٖرا 

فُا أقٌ ايهتب ا٭دب١ٝ ايصادز٠ يف بريٚت عٔ أدب املػسب ايعسبٞ؟ ٚ ع٢ً ٖرا ا٭ضاع ٚ إ . ايعامل

نٓت غػٛفا بايتعسف ع٢ً أدب املػسب ايعسبٞ أ٫ٚ ٚ تسمج١ مناذج َٓ٘ ثاْٝا، مل أنٔ أحصٌ ع٢ً 

ٚ يهٔ يف ايطٓٛات ا٭خري٠ ٚ بفطٌ ايٓػس ا٫يهرتْٚٞ ٚ ايعِ غٛغٌ خاص١ . َصدز ٜٓاضب ايرتمج١

.حصٌ يٞ غسف ايتعسف ع٢ً أمسا٤ مج١ًٝ ع٢ً ضاح١ ايٓػاط ا٭دبٞ ع٢ً تًو ايطف١  

ٚ بايٓطب١ يًًُُه١ املػسب١ٝ ٚضعت ْصٛصا شبُط١ غعسا٤ ضُٔ نتاب حيتٟٛ اْطٛيٛجٝا يًػعس 

ٖ٪٤٫ اشبُط١ ِٖ ضبُد بٓٝظ، ص٬ح . ايعسبٞ اسبدٜح صدز عٔ بٝت ايػعسا٤ يف طٗسإ

ٚ طبعا ٖٓاى ايهجري َٔ ايػعسا٤ ٚ ايهتاب . بٛضسٜف، حطٔ ظبُٞ، عصٜص أشغاٟ، ٚ حطٔ ايّٛشاْٞ

ٚ املفسٚض . ازبدٜسٜٔ بايكسا٠٤ ٚ ايرتمج١ يهٔ جػسافٝا ايهتاب مل تهٔ تتخٌُ أنجس َٔ ذيو

ربصٝص عدد َٔ ايهتب غعًسا ٚ ْجًسا يتًو ايطف١ َٔ ايعامل ايعسبٞ ازبدٜس٠ باإلَعإ يهجس٠ 

 .أمسا٤ٖا اي٬َع١ ٚ زٚافدٖا ايٛازف١

بعٝدا عٔ ُّٖٛ اإلٜدٜٛيٛجٝا ٚ ايطٝاض١ ٚ جٛ اإلحتكإ ايطا٥د حايٝا ، نٝف ميهٓٓا إٔ ْستكٞ  :ع 

 بع٬قاتٓا ايجكاف١ٝ يف شَٔ ايٓت ٚ ايٓػس اإليهرتْٚٞ ؟

ايٓت ٖٛ ثٛز٠ حكٝك١ٝ قفصت بٓا أَٝا٫ً ٚ أجٝا٫ً، فأٟ غ٤ٞ أمجٌ َٔ أْٓا ْكِٝ حٛازاتٓا عربٙ  :ج 

.بُٝٓا نّٓا ضابكا ْٓتعس ايسٜاح يتخسى أغسعتٓا اٚ ايطٝٛز يتٓكٌ َساضًٝٓا ٚ أغٛاقٓا  

٫ غو أْ٘ نًُا اشدادت ضسع١ ايٓت، نًُا ازتفعت دزج١ املط٪ٚي١ٝ عٓد أصخاب ايٓػس ا٫يهرتْٚٞ، 

.نٞ حيرتَٛا خصٛص١ٝ ٖرٙ ايتك١ٝٓ ٚ اسبفاظ ع٢ً جٛد٠ املٛاد اييت ٜٓػسْٚٗا  

خبصٛص اإلع٬ّ ايجكايف اإلٜساْٞ تبك٢ صب١ً غرياش ٖٞ ْافرتٓا يف املػسب يإلط٬ي١ ع٢ً  :ع 

 ا٭دب ٚ ايجكاف١ اإلٜسا١ْٝ نٝف إْبجكت فهس٠ تأضٝظ ٖرا املػسٚع اإلع٬َٞ ايسا٥د؟

نُا أغست، فإٔ ايجػس٠ أٚ ايفج٠ٛ املُدد٠ بني ضفيت ا٭دب ايعسبٞ ٚ ا٫ٜساْٞ، ٖٞ اييت  :ج 

دفعتين ٭فهس بطسٜك١ يًعٌُ ع٢ً تسَِٝ ازبطٛز ايكدمي١ نٞ تعرب َٔ خ٬هلا غص٫ٕ ا٭دب يرتتٟٛ 

 .يف ايطف١ ا٭خس٣

فهُا . طبعا َػسٚع اجمل١ً بدأ بعد ضٓٛات َٔ عًُٞ يف حكٌ تسمج١ ا٭دب ايعسبٞ اىل ايفازض١ٝ

دبدٕٚ يف قا١ُ٥ ْتاجاتٞ يف حكٌ ايرتمج١، قد تسمجت يعػسات َٔ ايػعسا٤ ٚ ايهتاب ايعسب، 
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حبٝح أصبح ايكاز٨ اإلٜساْٞ املًِ باٯداب ا٭جٓب١ٝ ٜعسف ايهجري َٔ أمسا٤ ا٭دبا٤ ايعسب ٚ ْتاجاتِٗ 

صب١ً غرياش . أٚ ع٢ً ا٭قٌ حيٌُ فهس٠ عٔ ضًٛى ا٭دب اسبدٜح يف ايعامل ايعسبٞ غسقا ٚ غسبا

ٖٞ خط٠ٛ يف زح١ً ا٭يف ٌَٝ اييت جيب تهسٜطٗا َٔ أجٌ إعاد٠ أٚصاٍ ٖرٙ ا٭١َ اييت تتػاب٘ ٚ 

 .تتػابو يف غ٪ْٚٗا ٚ غجْٛٗا

 َا ٖٞ أصدا٤ ا٭دبا٤ ٚايهتاب املػازب١ عٓد املجكفني اإلٜساْٝني ٚيف فطا٤اتِٗ ازباَع١ٝ ؟ :ع 

جيب إٔ ْعرتف قبٌ نٌ غ٤ٞ بإٔ حّص١ ا٭دب ايعسبٞ اسبدٜح َٔ ايرتمج١ يف بًدْا ق١ًًٝ  :ج 

مبع٢ٓ إٕ تسجِ َٔ ا٭دب ايعاملٞ اىل ايفازض١ٝ َا١٥ نتاب . فٗٞ أقٌ َٔ إثٓني بامل١٦. جدا

ٚ ع٢ً ٖرا ا٭ضاع مل ٜتجاٚشعدد . ضٝخصٌ أدب ايبًدإ ايعسب١ٝ غعسا ٚ ْجسا ع٢ً نتابني فكط

ايهتب املرتمج١ يف ٖرا املطُاز يف ايعكٛد ا٭زبع١ املاض١ٝ عٔ ث٬مثا١٥ نتاب َٔ زٚا١ٜ اىل قص١ 

 .اىل دزاض١ اٚ َطسح١ٝ ٚ غعس

ٚ قبٌ إٔ أعسج ع٢ً ا٫دبا٤ املػازب١ يف ض٪ايو، دعين أقٍٛ إ حص١ تسمج١ ا٭دب ا٫ٜساْٞ 

فسصٝد ا٫دب ايعسبٞ اسبدٜح يف اٜسإ اذا ! اسبدٜح اىل ايعسب١ٝ ٫ ٜتجاٚش ايصفس ا٫ بػعس٠ ٚاحد٠

ٚ ٖرا ا٭َس جيعٌ َٛقفٓا . نإ ث٬مثا١٥ نتاب فخطاب ا٫دب اإلٜساْٞ ٜفتكس اىل ٖرا ايعدد عٓدنِ

٭ْٓا . حسجا أَاّ ابٔ املكفع ٚ ش٥٬َ٘ املرتمجني ممٔ جا٤ ع٢ً ذنسِٖ ابٔ ايٓدِٜ يف نتاب٘ ايفٗسع

بعد إث٢ٓ عػس قسْا َٔ بٓا٤ صسح بعٓٛإ داز اسبه١ُ يف بػداد َاشيٓا ْساٚح يف َهآْا إ مل ْهٔ 

 !ْتكدّ اىل اشبًف

ٚ بايٓطب١ زباَعاتٓا، فكد بدأت ٚ َٓر عكد َٔ ايصَإ، تتصاحل َع ا٭دب اسبدٜح، فأفسجت ي٘ غ٦ٝا 

ٚ ٖرا ٫ خيتص بأقطاّ ايًػ١ ايعسب١ٝ فكط ٚ إمنا ا٭دب ا٫ٜساْٞ اسبدٜح أٜطا مل . َٔ حصصٗا

فاىل قبٌ فرت٠ ٚجٝص٠ نإ ا٫عتكاد ايطا٥د يد٣ ٖ٪٤٫ ٖٛ إٔ ا٫دب . ٜهٔ حيصٌ ع٢ً ّٚد ا٫ضاتر٠

اسبدٜح مبع٢ٓ ايسأٖ أٚ ايرٟ أْتج يف ايعكٛد ا٭خري٠ مل ٜجبت جدازت٘ نٞ ٜصبح َاد٠ يًتعًِٝ 

فُج٬ حُٝٓا نٓت أدزع ا٭دب ايعسبٞ ناْت املٛاد ايدزاض١ٝ اييت تبتدأ باملعًكات مل . يف ازباَع١

. تهٔ تتجاٚش حكب١ أمحد غٛقٞ ٚ ابٛايكاضِ ايػابٞ ٚ جربإ خًٌٝ جربإ ٚ َٔ تصأَ َعِٗ

طبعا إختًف ايٛضع اٯٕ ٚ يف َٜٛٓا ٖرا تفسد ايهجري َٔ ا٫طسٚحات ازباَع١ٝ ي٬دب اسبدٜح ٚ 

ٚ أَا َا خيص أدب املًُه١ املػسب١ٝ، فكد تسجِ يطاٖس بٔ جًّٕٛ أزبع زٚاٜات عٔ ايًػ١ . ضبدثٝ٘

 . ٫ أترنس غريٙ ممٔ تسجِ عِٓٗ اىل ايفازض١ٝیٚأقٛهلا حبصٕ أْٔ. ايفسْط١ٝ

إىل اٟ حد أضِٗ اإلْرتْت ٚايٓػساإليهرتْٚٞ يف ايتعسٜف با٭دب اإلٜساْٞ ٚتطٜٛسٙ زقُٝا ٌٖٚ  :ع 

 ٜٛجد يف إٜسإ ادب زقُٞ ؟

ايٓت داز تعازف، ضسٜع ايتفاعٌ، ٜ٪ضظ صداقات ٚ شَا٫ت ٚ عداٚات ربسج عٔ ايصَٔ  :ج 

ّٛٙ. املأيٛف ّٛز ٚ ٜػ فايهجري . ٚ َٝصت٘ ا٫ٚىل أْ٘ ٜتًُص َٔ ضًط١ ايسقٝب. فٗٛ ضٓإ ذٚ حدٜٔ، ٜط
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فٗٛ إختصاز يًٛقت ٚ تًدٝص . َٔ املٛاد اييت ٫ تٛيد ٚزقٝا، تس٣ ايٓٛز زقُٝا ٚ ٖرا أَس جٝد

ٚ يهٔ ٜبك٢ إٔ ٫ ْػفٌ عٔ ظٗٛز ايػح َٔ املٛاد اشباّ ٚ ايعطري٠ اهلطِ اىل جاْب . يًُطاف١

ًٝا َٔ غأْ٘ إٔ ّٜٛفس ايطاح١ ٚ املطاح١ يًتعسٜف . ايطُني ٚ ايجُني ٚ عبٔ طبعا يدٜٓا أدًبا زقُ

با٭دب ٚ يهٔ بػسٚط خاص١ ٚ جٛد٠ املٛاد ٚ ض١َ٬ ايٓصٛص ٚ بسا٠٤ أخ٬م ا٭دب ٚ ا٫دٜب جيب 

 .إٔ تهٕٛ َٔ ضُٔ غٗادات ٖرا اسبٛاز

يف ظٌ ضٝطس٠ ٚضا٥ط ايٓػساإليهرتْٚٞ ُٖٚٝٓتٗا املتصاعد٠ ع٢ً طبتًف إبداعاتٓا ا٭دب١ٝ  :ع 

 ٚايجكاف١ٝ نٝف تٓعسإىل َطتكبٌ ايٓػسايٛزقٞ يف إٜسإ ٚايعامل بػهٌ اٚضع ؟

قسأت حٛازا يًػاعس ْصاز قباْٞ ٜكٍٛ فٝ٘ أْ٘ ٫ ٜعسف َاذا ضٝخٌ بايػعس بعد مخطني عاَا  :ج 

ٌٖ َج٬ ضٝصبح نبطٛي١ ْكتٓٝٗا َٔ ايصٝد٫ت ٚ ْبًعٗا َع نٛب َا٤ ٚ ْتدًص َٔ حاجتٓا اىل 

 !ايػعس؟

فايٛقت َاشاٍ َبهسا يًتٓب٪ . ٚ أْا أٜطا ٫ أدزٟ َا ضٝهٕٛ َطتكبٌ ايٓػس ايٛزقٞ يف اٜسإ ٚ ايعامل

ٌٖ ضٓطتػين عٓ٘ ٚ ْدع٘ ٜعٝؼ َع أًٖ٘ يف ايػجس . بٗرا املطتكبٌ ٚ َا ٜطُسٙ ايكدز يًٛزم

ٚ - ٚ إ نٓت َٔ أْصاز ايٓػس اإليهرتْٚٞ-آًَٓا؟ ايرٟ أعسف٘ أْٓا َاشيٓا ْٓاصس ايٛزم فأْا غدصٝا 

فُا أمجٌ إٔ تتُدد ع٢ً ا٭زٜه١ ٚ . ايهجري َٔ أَجايٞ َاشيٓا ْفّطٌ ايكسا٠٤ ايٛزق١ٝ ع٢ً ايسق١ُٝ

فهُا املٝاٙ تػل طسٜكٗا بني . اذٕ ٜا صدٜكٞ دع املطتكبٌ يًُطتكبًٝني! ايطسٜس ٚ تكسأ نتاًبا

ايرتاب ٚ ايصدٛز، أظٔ إٔ اسبسب ايكا١ُ٥ بني ايٛزم ٚ ايسقِ ضتصٌ اىل اسبٌ ايرٟ جيب إٔ تصٌ 

 .ايٝ٘

ٜعٝؼ ايعامل ايعسبٞ َٔ املا٤ إىل املا٤ َاٜط٢ُ بايسبٝع ايعسبٞ نٝف ٜٓعساملجكفٕٛ اإلٜسإْٝٛ  :ع 

 إىل َاجيسٟ ٖٓاى ع٢ً َس٢َ حجسَِٓٗ ؟

ايسبٝع ايعسبٞ، ٚ ايّصخ٠ٛ اإلض١َٝ٬، ٚ ايتػٝري، ٚ ايعصس ازبدٜد، ٚ َا غانًٗا َٔ عبازات  :ج 

مج١ًٝ َجٌ ايتدًص َٔ ١ُٖٓٝ ايكساز ا٭ٚحد ٚ اضتبداد ايسأٟ، َٔ غأْٗا إٔ تّٛضع فطخ١ ا٭ٌَ 

ٚ إٔ تأخر بٓاص١ٝ اإلْطإ املعّرب يٝأخر ْصٝب٘ َٔ ايكساز ٚ ايتخّهِ حبٝات٘ ٚفل أصٍٛ 

يهٔ اذا تػّٝست ا٭مسا٤ دٕٚ ا٭فعاٍ فُا ازبد٣ٚ . دميٛقساط١ٝ حيتاج ايٝٗا أنجس َٔ أٟ ٚقت َط٢

 َٔ ايتػٝري؟

اسبكٝك١، أْا ٚ نٌ ايرٜٔ َٔ أَجايٞ، قًٛبٓا َفع١ُ بايبٗج١ مبا جيسٟ َٔ تػٝري يف ايبًدإ 

ٚ يهٔ، عٓدَا أمسع نٌ ّٜٛ ٜكتٌ ا٭بسٜا٤ يف ايػٛازع أفٛاجا أحصٕ ٚ أمت٢ٓ إٔ تصٌ . ايعسب١ٝ

اسبهَٛات ازبدٜد٠ يف تًو ايبًدإ اىل ْكط١ ا٫ضتكساز ٚ تٓتٗٞ املػاحٓات بني طٛا٥فٗا ٚ تبدأ 

 .باإلعُاز

 


