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 أ 
 

رى �� ا	���� ا	����� 	درا�� ا	����� و�ظر�� ا	��ط� وا	��ر�� �� إط�ر ا	�ر��� �ُ  -

ا	��ر�&�� ا	�� �*��زھ� ا	وطن ا	�ر"� "!�� &�!� وا	��	م ا	$�	ث "!ورة ���� ؟ ذ	ك أول 

ا	��ظ� ا	��ر�&�� *�ل ا	����� وا	����� وا	�$���ن �� ھذه �ؤال ��"�در إ	+ أذھ�ن ر

���� �� �4�رھ� ا��3�رات ��دا&�� 1����، ��*�د �� وا/��� ��..� �� ا	���!رة ا	�� �

�:/� ا	��.م "�	��.و��ن وا9طراب �� ا	�&�ف ا5/�!�دي وا	���� وا	���� وا5*����� 

��� و��زق /و�� وأ�ظ�� ا��=:ل ، �9: ��� ��1ر "> �ن �راغ �9�ري وا��:ب $�

  .وا9ط3�د !�3و��� وا�"ر��	�� و��.ر�� و�د��� ��+ ا?ط:ق

و�� ا	وا/@ أن ا	"�ث �� �ظر�� ا	��ط� وا	��ر�� 5 �1.ل ھرو"� �ن �1.:ت ا	وا/@  -

ا	راھن، و5 �=دو �3���� ��+ ا	�ظر��ت ا	������ �� !��د ا	�9�رة ا	=ر"�� وا	�9�رة 

> &�ص، "ل /د ���د "درا�� ھذا ا	�راث ا?����� �� ��3م �و9وع .ل �ن ا	�ر"�� ��+ و*

ا	���د��  ا	��ط� وا	��ر�� وا	�:/� "���3�، وا	�� .��ت �طرح ���3� أ��م ا	�*����ت

وا	��&��� ��+ �د �واء، �� ��3م �و9وع .ل �ن ا	��ط� وا	��ر�� &!و!� �� �����> 

ن ���ر�ون ا	��ط� و"�ن �ن ����+ ھ��> �� وط��� ا	�ر"� �ن �4�ب ا	�وا!ل "�ن �

*د�دة *دة اEو9�ع ا	راھ�� ا	��  تا	���ر��، و	�ل ا	�:/� "�ن ا	��ط� وا	��ر�� 	��

وا��� ھ� �:/� /د��� �*�دت �� �را$�� ا	�ر"� ا?�:�� �ن &:ل ،�طرح �دة ا1.�	��ت

اث ا	=ر"� ا	ذي ا���� ا	����ء وا!��ب ا	د�ن �� ا��:ك از�� ا	��ط�، و��+ �� ا	�ر

.��ت ا	.��Gس ��> �*�@ "�ن ا	��ر�� ا	:ھو��� و"�ن �ن ���ر�ون ����� ا	�.م وإ!دار 

  .اEوا�ر، "��ث ���و*ب ھ��> ا	��ر�� 9رورة ا��5$�ل 	Hوا�ر وا	ط���ت



 ا������

 

 ب 
 

و�رى ا	"��ث أن $�� �.��ؤ "�ن �1.�� ا	��ط� وا	��ر�� ���$ل �� إ$"�ت ���	�� ا	���دة 

ا ا5��"�ر �&��ر ھذه ا	���دة دورا ھ��� و&ط�را �"ر ����� ا	���ر��ت ا	������، و"3ذ

ا	������ �� �$"�ت ا	دو	� و��ظ�م ا	�*��@، و.ل ����ك أو �!دع �!�دم �� "����ت 

ا	*����ت ا	"1ر�� إ��� ھو وا/@ �*�د 	ط"��� ا�5*�ه ا�5*�"� أو ا	��"� ا	ذي ��ظم ��ك 

ا�د *وا�ب ھذا ا	"�ث، "ل �ن ھذه ا	زاو�� �و	دت  ا	���ر��ت �"ر ���ره، و�ن ھ�� ��ت

ا���دت ��+ ا	��I3 ا	������ ا	��دي  ���	� ا	��ط� وا	��ر�� و�ن &:ل ھذا ا	��ظور ا	"��د

.��ت �� ا	.1ف �ن آ	��ت ا	��ط� وا	��ر�� و���و	� ا	.1ف �ن ا	�:/� ا	�و*ودة "���3� �

	�س �� .و�> �ؤر&�، اي �ر�د ان �*�@ وھذا  ا�ط:/� ��ر�&�� 	�و.و �� ��ر��ت ا	��ر��

	.ن �� �����> �@ ا	��ر�K �ن ��ط�ق ا��دة /راء�> ��+  ا	���و��ت ا	��ر�&�� و��ردھ�،

$م �*ددت �@ ادوارد ���د  "	�"� ا	����� �� ا	�.ر وا	���ر��: "9وء ا	�"�رة ا	����9 	د�>

وا"رز ��3�  	��ر��	��3و�� ا	��ط� واا1��5را/�� ا	�� أ�س �ن &:	3� �� رؤ��> 

و ���و	� �=��ر �.رة 9رورة ا��دة درا�� ا	1رق 	�س *=را��� و ا��� ..��ن ����ل "ذا�> 

، و	�ل أھ��� ا	�و9وع �.�ن �� أن أ�.�ر ادوارد ��*�وز درا�� ا	1رق �ن ��ظور 4ر"�

�!ره و���د إ	+ ��ر�&�� ا	���!ر ا	ذي �31د �� ظ:	> �و9+ ������ و�4�ب ا	�وا!ل 

  .��� وا	�.ري ��+ �د �واءا	$�

و	�ل �� 1د اھ����� "�و9وع .ل �ن ا	��ط� وا	��ر�� ھو ا	وا/@ ا	�زري ا	راھن ا	ذي  -

���1> ا	وطن ا	�ر"� ��+ و*> &�ص، أ�� ادوارد ���د ���ده 	������ ا�Eر�.�� 

وا	!�3و��� ود���> �ن ا	���9 ا	���ط���� ا	�� .��ت ��ل اھ����> ا	وا�@ "�	ر4م �ن 



 ا������

 

 ج 
 

�3د�دات ا	�� .�ن �����ھ� ھ� �� زاد اھ����� "3ذا ا	��.ر ا	ذي ����� ����ق ا	ذ.ر وا	$��ء ا	

  .�ف إ	+ ر!�دهي  .�ن ���> �و��� و$ورة �.ر�� �9��+ ���> ا1��5راق ا	ذ

و�ن ا	�واGق ا	�� وا*���3 �� "�$� ھذا ھ� ��ص ا	��دة ا	����� و&!و!� �ول ادوارد  -

اھ��ل ا	*��ب ا	�$����  و ھذا را*@ ا	+	��ط� وا	��ر�����د و��+ �و9وع .ل �ن ا

و	.ن &��ت ا	!�و"�ت 	��&ط�ھ�، وھذا �� ���ت  .	�ط�	ب و �وء ا	����ر �ن /"ل �.�"����

���> �� "�$� ا	��وا9@ ھذا ا	ذي 5 �&�و �ن ���Gص، وھ��> ھ� ا	*وا�ب ا	ر����G ا	�� 

  :�دة أ���Gا���د�3� �� ر��	�� ھ��>، و�"ر إط�ر �ر�ض �$�ر 

�ن ھو ادوارد ���د ؟ �� ��3وم .ل �ن ا	��ط� وا	��ر�� ؟ �� ا	�:/� "���3� ؟ ���� �*�+ 

  ھذ�ن ا	��3و��ن �� �.ر ادوارد ���د ؟

�"دأ ا	"�ث �ن &:ل ا	�!ل اEول ا	ذي ��1ل أر"@ �"��ث وھو �!ل �طرح ھو��  -

دوارد ا	�� �9م ��:ده وأ���	> ادوارد ���د "��ث ا	�"�ث اEول ����ول ا	��رة ا	ذا��� 5

و�1�ط> ا	�����، أ�� ا	�"�ث ا	$��� ��1رح ا	�:/� ا	�� .��ت �ر"ط ادوارد "�	1رق �ول 

أ��  .?دواردا	�� .��ت ��$ل ا	3�*س "�	��"�  د���> �ن ا	���9 ا	���ط���� و���	� ا	3و��

ا	�"�ث ا	$�	ث ��درس �:/� ادوارد "�	=رب ا	ذي ���ول ��> ا	.1ف �ن !ور ا	���+ 

5دوارد و�:/�> "�	و�5�ت ا	���دة ا�Eر�.�� .�� �9م ا	�"�ث ا	را"@ �!�در ادوارد 

  .��1و ��.ا	�.ر�� و�:/�> "�و.و و��وم 

ادوارد ���د وذ	ك ��  �1رع ا	�!ل ا	$���  �� ���	*� ��3وم ا	��ط� وا	��ر�� �� �.ر -

أر"@ �"��ث ��دد ا	�"�ث اEول ��3وم .ل �ن ا	��ط� وا	��ر�� و���ل ا	�"�ث ا	$��� 

*ذور ا	�:/� ا	�� �ر"ط "�ن ا	��ط� وا	��ر�� �� ا	�راث ا	�ر"� وا	�راث ا	=ر"� و�.1ف 



 ا������

 

 د 
 

.��  ا	ذي ا�دث $ورة �.ر�� ا	�"�ث ا	$�	ث �1روع ادوارد ا	ذي ��$ل �� ا1��5راق

	رؤ�� ا1��5را/�� �ول ا	�"�ث ا	را"@ �وM�9 �*���ت ��3و�� ا	��ط� وا	��ر�� �� ا��

M9ول أن �و�> ا1��5راق و���3و��ن �ن &:ل �1رو��	ذ�ن ا�3	ف أ�س ادوارد �..  
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  : ����د

�� �� ز���� ا���ب �� ا����م ا��ر�� �ث ��زا�ن ا������  إن�� ����ر  ا������ ا��

�ر ا���م، ��ن  ا رادة� ا��%�صا��&�)$� وو�ود ا�'&�د ا�دا%$�، و�� �و �ن ا"�

ن ���رون �ز*�ون  أ�-ر����روا���ر"  �� -راها��� ��-م  �$�-و��تا�وط�

-ون 6د ��ل *ن  ا�&وأ����ت ا��'-ر �� أي ��-$� �ن ذ�ك ا��وع، ��ن  إذا.....-0را

أ*�)د ...... ا���س ��� ھو *$ك أو�9ك*$8  ���با�� ..... طرق ��$ك *��زا *ن ا���ل

0ر �ن  أ-0ر�� �'�$� و�)و�� ���  إنذ-ر �&��ر �� طر)ك و� أنھو  أ����را�&�&�-�

�ردده ادوارد &�د �ن ھذا ��  1" ���أمآ�&��� -و�ك �=&�ف ����ل ��  ن��ر &��-

�دده ���)�ل� �?6.  

�م  ا��%�صا��دث *ن ادوارد &�د ھو �دث *ن ا�د  إن��ا���درن ا�ذن *ر�ت �

ا��د*و��  ا���رد وا�&$وك ا�'ردي، و�رأ�� ا���دأ�ط��ق �ن ا����0�ت وا�وا6� وا��)�ء �ن 

���رBم �ن ��ر?� �$��ددات �ن  ا�%���6Aس دا9م �ن ا��)�د ا�'-ري وا"&��راف 

�  ���ظر�����و*�ت *�'� وھذا �� �م ���� �ن ?($���*$8  أ��" �ن 6و��  ا�'$&ط

و�س ا���دد و�ده �ن -�ن *دوا ��،  2"ا�و&ط��ف دز�� �ن �وا�9 ا��وت �� ا��رق 

ب ��ر&���نن *دوه ا�-��� �ر?� ا�ذي ��ر*� ��دة طو$� �-�ن �ل *$8 ا��-س -�� 

ن � A9�6��=&�دي �رض �ز�ن ھو ا�$و-" *ن ����   ���� �ظ�� �) &رط�ن ا�دم( �

                                                 
��ن �$درا&�ت وا���ر، د��ق، ط ا�&دي دار -�ادوارد &�د، ا�)$م وا�&ف، �وارات �� دا�د ��ر&� ��ن، �م �و�ق  -1

  .8ص  1998
  09ا��ر�� �'&� ص  -2
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�9 وأردوا-���، -�� ا��ر  �6و���دى ا�-0ر ....����&�)�ل -0را أ��و "أ�-ر.....ا�&

  1:�&��ر �� ذ�كأ����?�ط 

� وا����$� ���دو�و��تا�� ادوارد ا�ذي و*8 ا��دا9ل ا"F�  ��وا"د*�ءات ا�د

 �  .أ-0رإ�&����دA  أ����ا������� وھذا �� ��

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
  .09ا��ر�� �'&� ص  -1
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  ���د د�دوار ا
ذا���ا
��رة : ا�ولا
�	�ث 

�هو�د�� : ا
�ط�ب ا�ول��  و�

�و ��ظر  -� ���و�$&ط��  أد�����ر �ن ا��%��ت ا��ؤ&&� �درا&�ت �� ��د ا�-و�و�

 �����ل �$��&-���)دس، ا�ذي *�ش ��8 *�ر  �1935و���ر  01، ��و �ن �وا�د  ا��ر

ن ا�)�ھرة وا�)دس، و6د ا���ق ��در&� ا��طران �� ا�)دس &��  12� A(��� ��&1947 

ل ادوارد ا��$�� �6ل 6�م ا�ذي ��ول  ا��روھذا ���� � 1948&��  إ&را9لا���-ك �

ادوارد 6د 6?8 ھذه  أن�ث ز*م  �1ن �6ل ا������ وا���'� ا &را9$� �و&�وس وز

*�9$��، و�م $��ق ��در&� ا��طران �� ا�)دس &وى  أ*��لا�'�رة �� ا�)�ھرة �ث -��ت 

  .�'�رة �6رة �دا 

�وا�ده ا�ذي -�ن ��ل ا���&�  أن-��  --�  ا��ر�،  ا�ر0وذ-&�وھو �ن ا�د��� ا��&

وا�د��  أ���ون �ر ��I،  إ�رة��ت  ا�و�8و%دم �� ا��رب ا������  أ*��ل-�ن ر�ل 

 ���  أ���ن �وا�د �د�� ا����رة و-��ت ��ف ������ ،  أ?��-��ت أر0وذ-&� ��((�

  .�Aنا��ؤر%� روز��ري &�د ز

-  �� �-و�� ���Bب  1951، وطرد �ن ا�-$� &�� ا &-�در�ا���ق ادوارد �-$� �-�ور

��در&� دا%$� �%�و� �� ا�و"�ت ا����دة  إ��8ر&$� وا�ده -،  ش��&� ��و��  ا��ر

�� �%�رج ا��-�ن، ����ث &�د  �=��و6د ذ-ر &�د �'&�  أ�=دار-��ت &�� ��&� ��ر �

ھذه ا�&�� *$8  أ0رتا����0 *$8 ��9 و&�ن ط��ب، و6د  ا�و�و�وز ا��ر�ب ��-ل �د �

                                                 
1 - Edward said. Literary critic and advocated for Palestinians, Richard Bernstein, 
septembre2003 in mew York times p 26.  
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 ��$��(�� �، 0م ���� �1د� �%�رج ا��-�ن ا �&�س�ن 0)���ت *دة و�و�د  أ��س���� ا��&�)�$

ا��)�رن  وا�دب���$�K ا"�-$ز�  ا�د-�وراه*8$ ���دة  ���ل 0م 1960درا&� ا�'ن &�� 

  .و-�ن ��)ن �$�K ا"��$ز� وا��ر�� وا�'ر�&�  دھ�ر��ر�ن �����  1964&�� 

  �� !
� ط� ا
�� ��:ا
�ط�ب ا�  

���ر ادوارد &�د *?و ��رز �� ا���$س ا�وط�� ا�'$&ط�� ��دة *)ود، -�� ا�?م  -

رن �ث �)� ا��)� وا�دب����� -و�و��� 6&م ا�$�K ا"��$ز�  إ�8 1963ادوارد &�� 

، 1974&��  دھ�ر��را��)�رن �� �����  �Lدب-=&��ذ *�ل   2003ھ��ك ��8 و���� &�� 

ز�ل ��ر-ز ا�درا&�ت ا���)دم �$�$وم ا�&$و-� ا�����  أ��� 1976 -1975و�� &�� 

ا��)�رن ��  وا�دب�&�*د �$�K ا"�-$ز�  أ&��ذ 1977&��  أ��������� &���'ورد ، 

 ��- ،�، -�� *�ل &�� ا �&�ن�)وق  و�=&س�$&$ط�ت ا�)و��  أ���=&��ذ����� -و�و��

و��?ر  �لزا9ر �� �����  -=&��ذ-�� *�ل ،ھو�-�ززا9ر �� ����� �و�ر -=&��ذ 1979

در��  أ*$�����8 ، وھ�  أ&��ذ*$8 ���ب  �1992ن ��9 �����، و��ل &��  أ-0ر�� 

� ��� أ-�د�$*�  .� ����� -و�و��

�ر�� -�� -�ن *?وا �� ا�درا&�ت ا�-�� *�ل -ر9س ����� ا�$�K ا��د�0، و��رر ��  -

�-�ا��ر�  .ا�-�د

دو�� �$&طن، و-�ن *?و �&�)ل �� ا���$س  إ����6)د *�ل ادوارد طوال ���� �ن ا�ل  -

 1991، و6د ا&�)�ل &�� 1991 إ�8 1977ا�وط�� ا�'$&ط�� طوال ا�'�رة ا����دة �� �ن 

� ا�'�6� أو&$و، �ث ا�'�6� أو&$و  رأM=ن�ن ا���$س ا�وط�� ا�'$&ط�� ا������ *$8 �و6

                                                 
  .�05/05/2006��رN  �18ردة ا�)دس ا��ر��، ادوارد &�د، ا��دد  -1
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� و"&��  إ�����6OMن �)ود ((� ���ن �6ل �&ر  1970ر�?ت &��  أ���دو�� �$&ط

� ادوارد ��'&�، $* ���6 �ن ادوار"*ر��ت *�د�� *ر?Aت ا��K$� د وا�&$ط� -�� ا��

� ذروة ا��و�ر &�� �� -�ب ادوارد ��  1995ا�'$&ط� ��*�د�� ���ت ا�&$ط� ا�'$&ط

��  .1"أرا?

و�� �ن '�د-�� -�ن ادوارد �ن ا�� -�و�� �'� �)�ل �� ���وان ا���ن �Aد*�ءات ا��

و�� ا�د ادوارد و��� �ظر ?���ھ� ����د*�ءات ا���� ا�را?���  �=�)�  .ا�'$&ط


ث   !
  أ"� 
�:ا
�ط�ب ا

أو�*��ل  1966ا���در &�� " ا�&رة ا�ذا��  وراو��وزف -و�راد" ���ر -��ب  -

-و أ*���ا&�)�ھ� �ن  أ�-�ر��د ذ�ك ��� ادوارد  �طرو����داد ادوارد، وھو ا�� ��������

 ��& P�� -��ب �دا�ت ا�)�د وا���?ره �B1974و.  

و�����ت ا�'�ون ا�ذي �%�� ��  ا�د���� ا��)د  ا�&�&�ادوارد ا�'-ري  ظ�ر ��روع -

�� �ر-� �� ��د ا"&����ر &�*دت  أ&�سا�ذي ���ر ��ر  1978" ا"&��راق" -��ب 

ن � �ددة  �� ا����0ن ا�Kر���ا"&�'�دة �ن ا��زاج ا�&�&� ا���� �� %$ق ��ة ��

 ���وا�ذي �ر�� ادوارد " ا�Kر��  ا����ث*� 8$��P9  ا"*���ددون  �����ودرا&�ت �

�Aؤم �� ا��رق ���� *$8 ��ز�� ا��رق ا�%��� �� ا���ر��  إ�8طر)� �$و�ول  �=��

�  .2"ا�Kر�� ا�ورو�

�" و6د �$8 ھذا ا�-��ب ��ا�ذي ) 1993( ا���در ��ده �%�&� *�ر *��� " ا�0)��� وا"��ر

����و6ف ا�'-ري �ن ا�0)��� " -��ب ا"&��راق،  أ�0رھ�أ�و���&9$�6دم �� ادوارد 

                                                 
  .26ص -���2006ر، ا�)�ھرة، Kط� ا &Aم، �ر��� ���د ا������، دار رؤ� �$ط��*� واادوارد &�د، � - 1
2- �� : $� وا��، �ر  .12، ص  2006*'�ف *�د ا���ط�، �دام �� ��د ا��دا�0، رؤ� �$��ر وا��وز
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� �ن ��� ا�ذي �ط$ق ��� ادوارد ��وا��ر� و?رورة  �� �&�ن*�ق  إ��نوا"��ر

9�  وا 0راءا��وا�ل وا��'�*ل A��&"ت وا��راع ?د ا����ن ا�0)���ت وا���ا�����دل �

��� وا��&$ط وا���ر-ز ا�Kر�� و?د وا ���ر��9�� �ن 6و��ت ?)� وا��(�.  

�( ادوارد �� ھذا ا�-��ب  أن-��  -��'&ر ا����ر ا�روا� ا��Aزم ) " ا�0)��� وا"��ر

� و�-رة ا���� اA"����ر ا"��ر��  .1"��ر

ا����م ( و��8 ا��راث ا�Kر�� ��ل 6درا -�را �ن اھ���م ادوارد ظ�ر ذ�ك �� -���� ا���م  -

د *$8 ا���زات $م ادوارد �'� ھذا ا�-��ب ا*��د &ذي �ر�م دون *ا�) وا��ص وا���6د �

ن ا��رب ا�)دا�8�م %��� *�د ا�ن ���،  ا�$Kوو�ظر� ا�$�K ذات ا�ط��� ا��زدو�� �د

، ��دوارد *$ق إ�����وا�ن �زم، و�ذ�ك طرح �'�وم ��دد ���6A ا��ص �ظر��� و��A&�ت 

�$����ل �� ا��ص ��*���ره ��K��� " �K ا��را*���ظر� " *$8 �� 6د�وه ھؤ"ء و&��ه 

زة ، وھذا ���6 �� " �A$ك ا���دا%ل �ن ا��ص وا����م و� �6Aؤ-د *$8 و0وق ا�� ��

  .2"ا��ص

�ر ا�)�رئ �� -����ت ادوارد  أن -�( ��ء ھو �ذ-رات ادوارد ا����� ا��� &��ھ�  أ-0ر�� 

�� ادوارد ���ر) �%�رج ا��-�ن�� ا��� *���� ���$�K ا��ر�� و�ورھ� ���$�K ا��� �ور �

 ��- ،�ا��� ا&���$�� ادوارد ��)�و�� ا��رض ا�ذي  ا�داةا���دة ا��� ����ر  أ���ا"��$ز

  .ا��&���ت أوا9لداھ�� ��ذ 

ا��Aت �� �ذ-رات ادوارد �ورة ���� ا���-رة ا��� *�ش ��ظ��� �� ا�)دس  أن-��  -

� ا��رب ا������ ا���0� و?�ع �$&طن '$% 8$* ���ا�Kر�� وا�)�ھرة، �$)د �&ر ادوارد �

                                                 
  .14ا��ر�� �'&� ص  -1
  .2000ادوارد &�د، ا����م وا��ص وا���6د، و6د �م �ر���� و�در *ن ���ورات ا���د ا�-��ب ا��رب &��  -2
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، -�� �ور ادوارد ا���ن ا�ذي -�ن ��� و�ن �د�� ا�)�ھرة، ��ذ-رات إ&را9لو6�م دو�� 

� ��-��$� �-ل �ر�$� �ن �را�ل ��ة ادوارد و��ر��� �� ا���ة �)ول ادوارد ��0ل ��ظو�

ن ا�&��� �6م ا�ر�ل ��'رI ا���?� ��)ت ا�� " �ذ-ر -ل وا�د ��� �� أن��د " ادوارد 

 أ�د�6ء�ن  وإ?���إ�����Mضو�د��  وأ���ءھم*�و��� و*����  وإ��� �ذ-ر -ل وا�د �ن

  .1"� �ن ا6���*� ��دوى ھذا ا�-��با���9$�، وزاد ھذا ا�$)�ء ������د�

ر ا�� إن -B ر �ورة ا��0)ف ا��ر��� ادوارد ���8 ا��� ��-�ب ادوارد ا��)د� �ظ أ-د *$

ا�)$م " ا��� ظ�رت �� -��ب  ا���دثو-ذ�ك ���و*� �ن " �ورة ا��0)ف" -���� 

دا�د  ا�رى "ا���م �'&�  و�� " �ور ا��0)ف" 6د��دوارد -����  �1994'� *�م " وا�&ف

) �رو�&ور *$م ا�&�&�( ���د  إ��6ل��ن ���و*� �ن ا��وارات ��� 6دم ��� ��ر&�

وھ�� �ظ�ر *�6A �?��ر �ن -���� ادوارد �ول  2ا�)$م وا�&ف " و�درت ��ت *�وان 

 ا�-0ر��� ���0ل ا��ورة  أ�رتا��وارات ا���  ��ءت�ور ا��0)ف ا�������، و�ن 0م 

� ا�&Aم" �$ورة �'-ره، 0م ��ء -���� $�* ���� ��ذ " �&��� ا��ر�$� ا�&ا��� �%ص �

  .ا����$� ا�را?����رر  ا�و��8ث ا�%طوة  1994ا�'�ق أو&$و 

، BBCإذا*����?رات ا��� �$)� �� ا����و*� �ن " �ور ا��0)ف" -�� �0ل -��ب  -

� ?د �و?وع ا����?رات ا�ذي  *ن ���?رة ادوارد &�د ا���د ا *Aن���ذ ا���

ب ظ�ر ادوارد �س دور �ول ا�دور ا��$�� �$�0)ف ا������ �$وا6� ا�راھن، �'� ھذا ا�-��

                                                 
  .2000،  �1واز طرا�$&�، دار اSداب، �روت، ط: �ر���/ ا��-�ن،ادوارد &�د، %�رج  -1
، 1�و�ق ا"&دي، دار -���ن �$درا&�ت وا���ر، د��ق ط: ، تندا�د ��ر &���: ادوارد &�د، ا�)$م وا�&ف، �وار  -2

  .85ص  1998
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دا�� ��8 ا��%�ع *ن -�0)ف �)ط، �ل �$&ط ��ا��� %رج ���� و" �زال �&�$ب  ا�رض

  .اSن��8 

� �� ا��دد �ن �Oدوارد -� أو-��� و��8 ���?را��  �ط���� دا�� *ن ا�)?� ا�'$&ط

��8 �$&��� *$8 ا�'?�9�ت -�� ر�ض ا"*�راف ���$�ت ا�&Aم ا��� ا*��رھ�  أو�ذ-را�� 

�ذھ����=-د-ا"*�راف ��ن *�$� " �6ول ���ظ$م وا�&ر�6 ا��'?و�� -�� �6ل ��ن   �$��6

� ��  إ��8$�)ض و��ن ا�و�ول (� وا&��دادا �)( أن�ن ھذا ا��دف �ط$ب ����9 �)

ن �ن ؤدي &وى  ا��%�صا�&ر *$8 ا�طرق ا����� �)�دة ا��زد ��� ��ده  إ�8ا����

  .1"وا�%&�رة وا�'&�د ا�وھ�م�ن 

  و% ��:ا
�ط�ب ا
را	$  

ا��'-ر ا��ر�� ا�ذي و�ف ���� وا����ءه ا��ر�� ���$�K ا"��$ز� �م -ن ��رد  إن -

�-ر و��6د �$&�&� '�'-ر �)ط، �ل -�ن �-�و�$&�&�  ا��ر$&واء، وھذا *$8 �د  ا &را9

ن ����� ��ا�ذي ا��)ده  ا�ما�وطن  إ���8 *�ر *�� �� ا��دد �ن -��� ا��� ���ر *�د 6راء�

� �رض  12*��� ��د �راع دام  67ادوارد، ا�ذي &ر*�ن �� �و�� *ن *�ر ��ھز � ���*

�?�( ا�دم ا�$�'�وي ا��ز�ن  ضا���ت �وورك  إ�دىث �و�� �� ، �) ا�$و-'��&�

�0ر ر��ده �� دو�� *ر�� وا%��ر ����ن ، �)ل  أو�M=ن، و6د 20032&����ر  ���25ح 

ر��������ن �� �)�رة  إ�8 2003 أ-�و�ر 30ر��ده ��   ،��(�� ��ل ����ن ��?ور �)

� و��ض   .ا��)ر�ن ���ءا *$8 و��� ا��د�6ءوزو��� �رم وو�د� ��Aء وود

                                                 
� ا�&Aم -1$�* ���  .34ص  1ط 2002دار اSداب �روت ) ��دھ� �أو&$و و�( ادوارد &�د، �
  .2010، &�� �5ردة ا�ھرام، و��ة ادوارد &�د، ا��دد  -2
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�م ا�-&�در  Fدوارد�=����د و��ة ادوارد ��ر ا��دد �ن ا�-��ب ا��ر�و6ن -$��ت  -�و�ن �

رزت  أ*�دت-و-�رن ، و��وس دن، و-ر&�و�ر ھ���ز وط�رق *$�، -�� � �����

 ��&2004 8(� ��&م ���د ادوارد &�د ا�وط�� �$�و&(� �در&��� ا��و&�&� �� ��  .�-ر

  دوارد���  أ�ف: ��ر دار �ر&و -��ب ���وان �� ا��ظ�ر ا��را�رة  2008و�� *�م 

�م ر�د %��دي �  .1%وري وا�=س&�د، و��وي ا�-��ب �)�"ت �%�&� *�ر -���� �ن �

-  �� �-��ب ?م *دد -�ر �ن ا��)�"ت ?�ت  2010 آب-�� ��رت دار ����� -��'ور�

�ھ��ت ادوارد &�د ا�'-ر�، و6د �رره *�دل ا&-�در و*�ون ا�-��ب �&-��ب �ول  29

��و ��&م ادوارد &�د ارث �ن ا���رر وا���0ل و�?�ن ا�-��ب �)��Aت �� ��وم 

-&�&��ر�Bك�و�'.  

  :�وط&�

- � ��ذھب ا��)د ��  و�=&سا�د�-ر ���� �)ل ا��)د ذ�)د ��ز ادوارد �� *دة �)ول ��ر�

وا�ذي ���ر *�$� ا"&��راق ا���ود )  postcolonialcriticisme( �ا�-و�و�� ���د 

�)ل وا�د، �0)��� ادوارد  إط�را�� �%ط8 �دود ا����ف ��  إ"ا�')ري ��ذا ا��ذھب 

 �&����ب ���ر��  إ�8ا������ و�ظر�� ا���)� %��� �� ا�'-ر وا�0)��� وا�$�K وا�&

 ، �(ا��)د� �-�ن �زج -ل �$ك  أوأدوا��واء *8$ -������ &���� ذ�ك ��دا � أ?'8ا��و&

��د*� و?�ت &�د �� ���ف  أ*��لو-��ت *$8 ا�دوام " ا��)د�  أ*����ا�%�رات �� 

  .2"ا �&���-��ر �0)'� ا���ر ا����� ذوي ا��ز*� 

                                                 
  .2010&��  5ا��ر�� �'&� ا��دد  -1
2- �� ا�)�ھرة ط: $� وا��، �ر  .35ص  2006 1*'�ف *�د ا���ط�، �دام �� ��د ا��دا�0، رؤ� �$��ر وا��وز
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وا6� ادوارد �� -�ف زف ا� ه�$�س ا��)د �� ا�-0ر �ن -�ب ادوارد ا�ذي ا*��د أ���-�� 

 ،�&�8ا�-و�و�� �ا�-�رى و�ر-�ت ا��د  ا ��راطورات��ن �)د " ا�&�O  ا�و را9ا��)د� ،

ا��)د ا�ذا�� وا���9$� ا�ذي �رز �طر)� �دھ�� �� &ر��  إ�8ا��)د ا�&�&� و�و"  إ�8

 �� ادوارد �� ا��-�ن ا�ذي " $�ظ� ا�-0ر �ن �)�ده 1"%�رج ا��-�ن" ا�ذا�?، و-ل ھذا 

���وزه  ��- ،�?ن ا��0)'ن ا�-��ر =ن ادوارد �� ذ�ك �=-0ر �ن �����، �� أ

�ر ����))� دون ا��&�ب �وازن ا�ر�� وا�%&�رة ��و  و���وا��'-رن، ��0)ف و�'-ر 

ن ا��0)ف ا��&ؤول وا�-و�� ، -�� ��ز � �6وا�)م���ده ��A%ر �ن �وا6'�  ا��� ا�-0

� و�� ��طق ا��دل ا�ذي " �و6ف *�&� ا ��راطور�ت�ط�)� �� ا�����ل ��  دا�&

�� و" *�د �)ده �$&$ط�ت ا�)���� ��ا������  أو-�ن ��درھ� ا�دو��  أ�ا"&����ر� وروا

�" �� -����  أ�د*�وھذا �� ���  � ا�-'�ح ?د ا��&���ر� أدرج" ا�0)��� وا"��ر'و-

�، �-ل ھ���  8إ�� ھ��وء&� رھ� �� ��$� ا��0)ف ا��د ا�*��ل��ل ا����ر&�ت ا�&

  .���ذ-ر وا��ر��ن

  

  

  

  

�� !
�رق: ا
�	�ث ا
  ادوارد ���د و"()�� 	 

                                                 
  .30ا��ر�� �'&� ص  -1
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� وھذا ��د ا�?����  ا�وا9ل���ر ادوارد &�د �ن  -�ا����?$ن �ن ا�ل ا�)?� ا�'$&ط

� ا��� ط���� ��دت ��ق ا���ب ا�'$&ط��، ����ل ادوارد  إ�8���ظ�� ا���رر ا�'$&ط

 أ���ت�ث " ا��ب *$8 �وازاة �� ا��ؤ&&�ت ا��$�� ا��� �0$ت -ل ��ء -�9ن، 

 �ا�درا&� *ن ا���رق ��ط� *�ر �ظ�م ا�)رن ا���&� *�ر ا�ذي �0ل ��6 ا��و&

���ر�� ا�ذي �$%ص �� ا�&$ط� وا�)وة *$8 ���ل &�د ا ا ��ن، وزود 1"ا"&����ري

ا��رق ، 0م �دا� ا��دث *ن ا�&طرة �ث &�-�ف &�د ا���ل ا���ر�� وا�'روق 

ن ا��رق وا��رب ا�ذي �0ل �ا�و�و� �� دا�)وا�ب ا���ھزة �$�طور وا��ر�رة  أ���ط��

����  .ا�

د و?� -ف  ا %'�قھذا  -�& A�� وا�� �$�?�رة�رأنا��%L�  و�دد و%�$ف -� �

��� ا��'س، ھ-ذا ��� ا��رق �دل �'&�، ا�ذي ��ل *$��ء ا�Kرب *$8 *دم ا"%��ر  رأ

�� �0ل ا�و���، ا���وا��، ا"��ط�ط �=��ءوا"*�راف $��' �  .�وھر

��  رآها��رق -��  -?�� �ادوارد �-ون �ن *دد �ن ا����د�0ت ا��� ��دا�� ��-ل �&��ر �

 �&�$ك ا�ذي ���ر دا��� ا�ر9�&� ��$* P��  ���ج&�%دم ا���ر�� وا�&$ط�  أن��?�، �

�� ا�'-�ور� ا��� �ا��� ��زز ذ�ك �� ��6 ا�ر� ا��0$�ا��دف ا�ر9&� �$درا&�، �-0ر 

ب"  -=����%ل ا��رق �9� �ن ا�����  �� �-���ت?%م  �رم ����Aوا�'&�دا�."  

- و�وب رؤ� ا��'&رات ا������� �وا6� ا��رق ا��� �-ون " د &��د *$8 �)�ش ادوارد &�

 �  .ر��� �-ون ا����� -ذ�ك 2"ا���ود أو*دم ا�����س �� ا��رب  �دراك?رور

                                                 
  .�20دام �� ��د ا��دا�0، �ر�� &��ق ص  -1
  .21ص  �دام �� ��د ا��دا�0، -2
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ا��وھر  إ�8، وذ�ك �&��  1"أ�د�ا��رق �))� " ا�'-رة ا�)�9$�  أ?�&��د ادوارد &�د  -

 N���ر  أ?�ا�Kر�� ا���0ت، ا���ر�� �دا و�ذ�ك �ب  �� �د�درس  أن��ل ��*$� ط�

  .�&ب رد ��ل ا"&��راق

�� ا��رق، و��ذا ���ر -��ب �ل  أز��ادوارد �'-رة  أ?�اھ�م  -�� ����ا�-ر ا��و� ا��� 

 أ*��لا��� ���$ق ��وھر  ا��-�ر)دم " ادوارد &�د و�'�ر�6 ا��و�" وا�� و��ل أھ تو�

�� ��-ل ا��و� �� *��م �� *ن ط ا��=0ر�)ررا *���  ا��-�ر&�د ��?� ھذه �

-و�و���دا����"2.  

�  أ-0ر�)د *�ل ادوارد  -�� ا�)?� ا�'$&ط?ا����ور ا������، -��  أ��م�ن أي �%ص �

ن�و�'� ��ظرا 0)��� *$8  أھ�����$ت ��� ا��در&� ا������  ا�&�&��ث �و��6  أر?

� و%�و�� *�ر -���� ا���م  �$درا&�ت �� ��د��*$8  وإ�راره" ا"&��راق" ا�-و�و�

و?�� �و6ت �� %�رج ا���ر  ا �رار�$&��6ت ا���د� �$�ص وا���6د، ھذا  ا��=�ل

� وا�0)��� إ�8ا�ر9&� �$�ظر� ا�����رة �-�� �رر �)وة *ودة ا���0ت &�  .ا�وظ�9ف ا�&

�*� وا �������9؟  أن�ن ھ�� �ن ��ن ؟ و�ن ا��و� �-�ن �� �&�ؤ أنرى ادوارد  -� �

ا�ر�ل،  ، ا����رض، �دع ھ�د&� ا"&�ط�ن،ا�%ر..... �'� ا���'8 ��ن" ���� ا����ل، 

�د�9ن �و*� ا�%&�رة ا��ما���ت وا��ذر Kط�ن  " ��&���� ��$)د ظ$ت ا��و� ن�$'$&ط

رة ذ�ك "ن �� ���&�� أنو�)� �&�د 6د ا��دوا *ن د�رھم و�ذ�ك -��ت ا�����  نا�'$&ط

و�� ��ب �A ارض  ا�&طورة�)د -��ت " ���0روا �� ا����م ��ود، = ا���A  �رضا�

                                                 
  .22ا��ر�� �'&� ص-1
ل ا�-رو�ت، و��ل أھوا��، ادوارد &�د،  -2� )�ل ��م، �را��� �در &�د، ��وي �$درا&�ت : �ر) �'�ر�6 ا��و�&

 �  .16ص  2002وا���ر ، &ور
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�  1"�$&طن = ��ب �� ا�ورو��و-=������را )دم �$&طن *$8 ��و �� ��$ت ا"��ر

ن ھذا ا����ف �$�-�ن  �=��&=راذل�)�ط�� %��� ��$وءة *$8 ��و ����6ض ر ?رورBو

و�� ا���وا�ل  �'$&طن -�ن ��0"  أنو&-��� �رھن �&�د *8$ �ا"��Aل ا��رط���، ا��

�*$8 ا���رN ا�طول ��  .ا�ورو�����Fر

%��ر ا�%ط�ب ا"��ر��� ا��ر��  أن�)د -�ن ا&����ر �$&طن ھو ا�ذي ا��ر &�دا *8$  -

$� ا�0$�� P&� �- ��- ، �� أن�&س  ادوارد �رھن ��  أن)��� �� ا��ص ا�ذي ��ل ھو

 ��-ن  ا�د��ا��ظر " ��� �� ا����م ا�ذي -��ت ��،  أن�'&&���'�ل *ن ا���6Aت ا�&

�  أ���ا���ء ا�ذي " �-ر � وھو�  أن" �&�ط��'�ل �ن ا��را�ط ا�&�&� �$دو�� ا�'$&ط

"  �����وع �ن ا�-���� ا���د�  إ�8-������ *ن �$&طن  إ&)�ط� �A �&�ط" ادوارد &�د 

 ��  أن�&�ط��� *ن ��رN ا"��ر�و*ن ا�وا6�  ا�ورو����زل ا��&��� ا�'$&ط

  .�� �%�$ف ا�������ت ا��-�ل���و*�  ��ا�-و�و����)�و�� �� ��د  2"ا�����ر

�  أو&واء -�ن ادوارد ��6دا  -&�& A$ظرا  أو�������8 �واط�� ��ل ھو�  أوو0)���  أد�

 ����زدو�� �$&ط-�0ل ط��� ا��و� ا�)���9 *$8 ا��'�ر�6 �� ا�د�� وأ�ر ���� ،

ا�����رة ا������ث و6� �� ���6?�ت �ن �%�� ��ا��� *��ت �� ا�Kرب  ��� ا��� *��

� �وط�� ا�'$&ط��، ���6?�ت و�=0رت&�ن �و�� ا�&�&� وا��و6�  ��، و*6A�� ا�&�

 ��� ، ���6?�ت �� ا�طر)� ا��� و?ا����� ���6?�ت �ن ا�طرق ا��%�$'� ا��� 6رئ �

 ، ���� �� ا�-�د� "�د و�ظر�� ا�0)���& ��و 3"�)د -�ن ا��را�ط ا���م �ن ھو� ،

                                                 
� ا�&Aم  -1$�* ���  .31ص  2002دار اSداب، �روت ) أو&$و و�� ��دھ�( ادوارد &�د، �
  .33ا��ر�� �'&� ص  -2
3-   .15ص  1999، 1�و�ق ا"&دي، دار -���ن ط: &� ��ن، �رد، ا�)$م وا�&ف، �وار دا�د ��رادوارد &�
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 ، ��� �م � "&��ط�)�  و����=-د*ر�� و�$&ط��� ھذه ا��&&� ��-ن �'�ر�6 �� �$&ط

�0ل ا��'�ر�6 ����&�� �$�0)ف �ن ��� -و��  ����=-د��و / أو&ط8 ��زاد،  إ&��A*��م 

  . �A&Fما�رز ��6د �$��0ل ا�Kر�� ا�����ر 

�ھذه ا��'�ر�6 ��و� ادوارد ھ� ا��زة  -�ا��� 6د�ت �'���� "ھ������� و��6*�ت  ا"&�را�

�� �ص درس و���د -����� ��&��رار �ن �6ل &�د �ظر�� ا�0)��� ھذه ا��و� ھ� �&'

�� ا�%رى��)�ط�� و��را�ط� �� -ل ا���وص ��-  .ا��� 

و�د �'&� �� �?�ء �ن ��?� �0ل وط�� ا�'$&ط�� ا��&���ر ادوارد 6د واSن -

-ون  أنا"��ر��� �)د و�د �'&� �$�ز�� ����-$م �ن ا�ل �$&طن *$8  ا��ر-�و��?ره 

� �$��ب �ن وا��طرودن و-ذ�ك �)دم ا�)?� ا�'$&ط��� ��1&�'�?� ا��ر-��وت ا��

��  أ0ره، -ذ�ك ظ�ر �A-ن و��  .ا����م -$� إ���8 �)دم �ورة �$&ط

-ون �� ���� ���ر?� ���  أن��&��� ا��0)ف ا��))� ا�ذي �ب  أ?�اھ�م ادوارد  -

ص �6در *$8 6ول ا��ق �� �وا��� ا�&$ط�، -'رد �6س دا��9 �$و?� ا�راھن، ����0)ف �%

 �� Iدر�� " ��دق و�B?ب " �رف 6وة د�و� �-ون  إ��8'&�، و���ع  اSنو�$

�� *$8 &$و-��، و�ن ھ�� �دو ا��Aؤم %�� �دا ��ث " �-ن ا��)�دھ� و�و��رة و��-

 �وا�� �� -��ب  ا�)$م وا�&ف 6د %��� " ا�)$م وا�&ف" وا?�� ��� و�ن -���� ا�&��ق *$

دا��  ��8 ا��%�ع *ن  رأيظ�ر  ��س -�0)ف �)ط �ل -'$&ط� �(ادوارد &�د ا��)

ث )ول ادوارد  اSن%رج ���� و" �زال �&�$ب ��8  ا�رض ا���� "

و��رض �BA���ب �ن ا���رN، ذي ھو ����8 �� 6د �ا�?�ر ا�'$&ط�� وا�=و�ا�'$&ط

                                                 
  .16ا��ر�� �'&� ص  -1
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��� *ن ذ-ر إ�8�و�� ���، وھذه ا��ورة ا��� ���ت �ن ادوارد 1ا���-رة �� �$&طن أ

  .$���م وا��'-ر&�د ��0" �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  


ث !
  ادوارد ���د و"()�� 	 
*رب: ا
�	�ث ا

                                                 
  .18ادوارد &�د، ا�)$م وا�&ف، �ر�� &��ق ص  -1
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� �و��ط ھو *��رة *ن ���و*� �)�"ت  " ذ-ر�ت ���و*�" ده �� -��ب �� �� أن -

�� *$8 ��و ��  وأ���ث��$)� �ظرة *$8 �ورة ا�)و��ت �� ا�Kرب ��-ل %�ص، و�م �)د

�&� ا�)�ول *$8 ?وء ا��&��� ا���)دة إط�ر�م ���ء �%�� ادوارد &�د �� &.  

ر ا��وار  �Oدوارد" �$&طن ، /  إ&را9ل�&���  ا��ر-�اھ�م ��&��� وا6� ��ر�� ���

�ا��رو�� 6وا*د ا�$��� �A* ا�-� ��ورة ���زة 1���د �&� ،���ن �����  �-�د

و��  �ار&�)راط��ن ��� �ر-زا  ا�ورو��وھذا �� �دث �ر%� �� ا�%ط�ب ا��

 �������� ا�� �م ��ور ا��رب ا��ور�� *رض  ا�&$و�� &را9$�ا�&�&� ا��� � ،

��-ل دا9م ��'��م ا��)ض ا�����ر �-ل �� ھو Bر��، ���� �ن ا��ز*P *$8 ��و %�ص 

� ا��ر�� و���-ن �ن �ا�0)���  أ&رار��رد �-رة و�ود ���دث ��&م ا��)وق ا�'$&ط

�دوا  ،�س، وھذه �)ط� � مأ��ھ�� *$8 ا��&�وى ا�0)��� ،  أ���ا�Kر�&�&� %$ط �� ا��)�

ن *ن ذا��� �و�'�� دو��  إ&را9ل*$8 ا��&�وى ا�&�&� �ن ���� ��ور : " *$8 �&�و

 ��Bر��، و*$8 ا��&�وى ا�0)��� �ن ���� ا�د*�$، ا��� ��$�ت 2"ا�ر&�� ا &را9

� ا������ وا��� �وا�ل ر&م �ورة ا��ر�� ��'�� ��ھA �-ل ���� ��دروس ا�0)��� ا"��ر

و�د ��&� �'�ھ�� �$�ر�� -� -ون �$� ����?�ر " ��- ،��  أ?�ة ا�Kر����Bر�� و

 إ&را9لدو��  إ�8-�رة ����&��  أھ���0)��� �ط��� �ر-��، -�ن ��ذا ا����ط �$�ر�� 

�� ��  ا�و&طا�)و�� ا�واK� ��6را�� �� ا��رق ��% �  ".ا�Kرب" وا��� �و&

������ -�� �ؤ-د ا��)�رر �ول &�د �� ا� -$ و-=���ا�����زة  *$8 ا��$ز�� ا &را9

ا��))� ا��وھر� ا�)���� %$ف  �ن �ؤا�رة %�د*� �$و رأى ا��ر-ون ��-ل �زء

                                                 
� �و��ط، �ر��� إ&��*ل د�P، دار -���ن ذ-ر�ت ���و*�، ا -1 �  .28ص  2003&ور
  .30ا��ر�� �'&� ص  -2
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ا�$�K �$�ب دورا  أن-$���� و�ث  إBواءا��$�K ��� و�6وا ��ت  ور�ن ا��$ز�� إ���رات

 �� ���� �)ف ا��ر�� ادوارد �ر�ك و��وش 9��0� ا�0)��� ��ن ا��$ز� ا��0 إدو�و���ر�ز

�  .ا��?�رة ا��ر�ر

&-�ن �6رة  إ�8&��ت ا���'� وا���'8 و�-ن ھ��ك �$��  إ�دى9��0� ا�$�K ھ�  أن-��  -

�-ن، ا��رب  أ�ر�م �ؤا�رة *ر��، �ظ�ر %'ون وراء ا��$ز �=������Oا��ر-��ا��ر6�

ر��ل " �ل طول ��ر �� ذروة ا"��'�?� ��ت *�وان ذه ا"-�����ت ��وا�ر �-0ف �� �)ھ

�� وإ�راھ�=�و&�د   دوارد�ر�)� ��ورة ?%��  ا *Aم�� " ��ظ�� ا���رر ا�'$&ط

'� *���  أ?��Kد ا��)طت �ور �)�9�م �� �ورج �و��ز و�'س ا��ورة ��رت �� ��

�ودي ا��� �)���م ���ظ�� ا���رر ا�'$& �رو�&ورات" ا�د��ع ا��" ، اھ��ت ا��)��� �ـ 1"ط

  ��ر�� أن-زت *8$ �))� ور" ا *����Aر-��$&طن ��$ون 

ن   م ت ف �  .ادوارد &�د أ��0ل�� ا�و"�ت ا����دة ھم ���و*� �ن ا��0)'ن ا�'$&ط

�ا�ط��� ا�����6ض �$�و� " -�� �&ت -����ت ادوارد &�د  -$�ود�  ا &را9ا�

�و��و�� �ن و��� �ظر " �ر *�� �� *��ون -��� و�)�"�� �0ل ، و�2"ا���ا��

�  وأ-0ر�ل " ذ�ب ا�?��" و" ?���ھ�%�ن ذ�ك �-����ت &�د ���د *$8 &%ر� ��ر

 ���ود�  أن��$� �و�� �ن �'� و��'8 و�ر��ل  و���%صا�ر�وز ا�0)���ا�%ط�ب ا��

��وا�د  أن�� ��"ت ���ز��  إ&را9F"��ف ا���ل ا�'$&ط�� و�م �?طر  إ���ووطن ، 

'-ك  �-ن ��د0ون �ن دا%ل ا�Kرب و�رون �� ا�و6ت ذا�� �'-�"  أ&طورة�� �$&ط

ز*م ، �&$ل "  إ&را9$��L)ف ادوارد )$ق را�� &'راء �ورة ����0" ا����م ا����?ر ��-

                                                 
  .إ&��*ل د�: �ر  2003 -10 -�24ردة ا�&'ر، *دد  -1
  .�65دام �� ��د ا��دا�0، �ر�� &��ق ص  -2
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، و��0ل ذ�ك �)د 1"ل &را��9ر�  ��=%رأر�0و6ت  إ��8دان ���ط �)�  إ�8ا�Kرب،  إ�8

�  أ���ث: " ادوارد ��� -ل وو��&ر �س ھذه ا��&��� &�6�وو��&ر ا�&A%وا�  ���و�

��  ....".و��� %��� ���ن�� ا�Kرب و-������ �$�9  إ�

-  ���رب �� ا��)��ل *ن   &را9ل&�ر &�د ��-ل دؤوب *$8 *رض ا���ظور ا�'$&ط�

��A�=� (� ��دق �ول ا��وا9ق ا�ا�Kرب ���A  أ�وابف �� طرق ا��0)ف ا�'$&ط�� ا�ذي 

�دا  ا���ن�دا�� �$�س �� ��ض  �=&$وب&�د  أ*��لر&��� ذاك ا���ظور، �����ز �

�ود �� ر أورو���$��$م و�$�%ل �ل و��8 �$���طف �� ��رN ا�� إ�8، و�� ا�و6ت ذا�� 

ا�ذي  ا�'$&ط��ا���رN �� و�� ا��0)ف ا���A)ول ا�ذي ر��� ھذا  إ�8ا����6?�ت و��8 

 �� ��ود��  ���ظر)دم  أن�$)د ��ول ادوارد " ،  أورو����ول ��م ا���ة ا����ددة ��� �

�ود� ��ض�ود  ��&�Aا�ا���ن ا�ط�6A �ن ��ر���  ا�، و�-ن 2"���� أورو��ا��� *��8 

')د  أندون �&�&������� -�� ��$م ادوارد ���ل ����ت  إ����6?رورة  إ�دو�� �$&ط

 أ�0ر-�� " %�رج ا��-�ن" ا����ر?� ، و-�ب *ن ا����خ ا�ظ��م ا�&�9د �� ا����م �� �ذ-را�� 

 �ن ا�����6?ن �� ��� -ا���زاد ��ن �-ون د%A ا �&�س��ور ادوارد &�د ا���&�

��م �� ا�و"�ت  اSن� ��ل ا&�� ا��$ز� ��$)ت �� -�� *ر�� و� - �$&ط(� �&'�

  .ا����دة

" ا����دة ظ�ر ��-ل �در��  ا�و"�ت، ���� -�ن ط���� �� ا�و�8&�وات �?و��  أ��0ء -

�ا��زال &�د *ن ا�0)��� - إ&را9ل، و�� ھز�� ا��رب �ن �6ل 3" &را9لا�دا*��  ا��ر

                                                 
  .85ص  2004دار اSداب، �روت  .�=�Aت �� ا���'8 ، ادوارد &�د، -1
  .87ا��ر�� ا�&��ق ص  -2
  .94ا�)$م وا�&ف، �ر�� &��ق ص  -3
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ا�-���� *$8 �ط��ق وا&�  إ��8ث �)دت �)� �$&طن، د�� ذ�ك ادوارد  ��1967 �رب 

� -�� دون &�د �ا���م *�د�� -ون %�رج ا��-�ن دا��9 وھذا  إ�&�&�*ن ا�)?� ا�'$&ط

ن ا�ذي *��8 ��� ���� ا�'?�ء ا���� ا�ذي ��$� �و�'� ��'�  أو�?� *�ر ا�وا6� ا�

�ش *$8 ا����� و&ط ا��و� ا�0)���.  

� �وزف -و�راد، ا�ذي �د - �)�* أ�'�&�د -��ت �د�  أن-��  -� �و�� ��ردا ��واز

 -و�راد�� �?�ء ��0ث، �)ر�� %�رج ا��ؤ&&� �0ل  ا �&�ن-�ن  أو�� ��ر��� ھو �'&� 

 ���� ��طم �'&� *�د�� و*8 ��ن ا���'8 ��� �$ ا ���ما�ذي ا&�%دم -����� -و&

�، -��  �Lدب"&��رار ا&�-���� &�د %�$ق &رد� �دا�� ا��&د �$&رد�  أنوا�&�&

 �و��، و-0را �� ���ت ھذه ا����� *ن �ر-ز��ود� �'�رض " ��ا0" ا���ود  أنا�

�'س ھؤ"ء ا��)�د وا�ذن  1"�ودةا�" و " ا���'8" ري *$8 ��ط$��ت ��$-ون ا��ق ا���

ن 6رروا �'�)ر ا�%ط�ب ا�'$ أن" ��د ��م �� ��رN و0)��� ا�'$&ط ��ر�وز  إ�8&ط

6و�� وا?��، �رى ��%ص *�ل ا��0)ف ا�'$&ط�� -���و�� �%$ق و���-�ة �روا�ت 

 ��ود� �� ظرف ا%ذ �� &�*د ا��ؤ&&�ت ا��ر�� �� ا"��داد �� ا�وا6�-  .ا��ر

�)د ��ول &�د ا��'�وض �� ا�Kرب �رBم �و��6 �� &�ق ا��و��� -�� ��دى ��ظم  -

��� ا�Kر�، �درك �$�راع ا�0)��� �� أ%رىا���ر��، �$)د -�ن �ن ����  إ���ج�� و�ن 0م ا�

ن ، -�� �ث *$8 ر�ض  و�دا�� *�ن  اS%رن����$ون وا6� ا����� �ا�-$�����

درك  ����$ك ا"*�را?�ت ا�)و� ���� �)�و�� %Aل -������ ا��� ����س  أنا�������6، �

 ���ت  إ�8ا��� ����  ا���=�$�ا"&����ر�  ا����طط��%ط�ب �دل دا9م �درك "&�را�

                                                 
  .A�70ت �� ا���'8، �ر�� &��ق ص �= -1
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����ه *�د�� �رح *$8 ا���ردن  =%ذا�)وة، �$)د �%ص ادوارد &�د �و6� ا���'8 ر��� 

�ود  أوا�ر�ن ن  أوا���'� �'&� *��  أن، ا���'� ا��0)ف ا�ذي �ب اS%رنا�'$&ط

�ؤ6ت Bرب ���ت " ��ء  -=���� *�ر و��� ا��ظر ا��� ورؤ �=�وف�� ھو  أو��  أ*ط8

  .1"وBرب �ق *ن �'&�

ھذا ھو ا���ط ا����0 �$��'8 �ذ�ك �?�ن ا"&�)Aل و*دم ا"���ز ، ���� ا�ن ادوارد ��ذا 

�م �$� &وى *�ر ��?� ����� ا����م و��ل �ن ا���ر� �زء �ن ��ر%�، ھذا ا����)د " 

د &�د ���ر ا�د �����ت ا���9 ا"&����ر� ��� او�ب *$� ادوار إدراك، ا��)ق

� *�د  أ�?رورة و�ود ا��ر� ا�0)��� �� ا����ر *ن  و ��0ت�$�)�و��  أ���ءا�)ظ�?6

  .ا�-����

  

  

  

  

  

  

  

���دره ا	�����  :�	�ا��ا	���� 

�!�ر%و+و:ا
�ط�ب ا�ول �  

                                                 

	�� ���� ص  - 1 ،�74��ام 
� ��� ا���ا��، ادوارد ����، و��و� ا���ر.  
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���رإدوارد&����Aذ*�وھ� ��$دا���6دا�د�وا�&�&�،ا��دا�����K$و���$(����ا�'$&ط?(��

إ��Mد��إ�M'-ر�و-وا�ذ�0ر�ا���زا��ز�ا��-����دھ���������Kر�و�%'�،-��-������O0���=�9دوارد

�ا�'����-&�دو*$M=�-�رھ��&�&M$�������-����$� 

�$6��M$$دMا&�&�� .��ذ�=��وا��د�6'-رةا�د�)راط�=و�9-�و*

���0�$و�6ط���د�-��أ�&�دو�-���((���-���M�O'-رة�و-و�و"�%ط����ذ$-����"���1ھ����

�&�رM=����ر6&��و�'�&�طرادإ�����Mر�6وا���وا�ط)و&��و?و*������رھ$�(��دو���ظ�ھر�)

 .&ط�ھ���ا�Kر�'-$�وار%� ��راطور� دوارد&�د���ر?��$'$&'��و-و

���ا��دا��9�&$ط�،ر���و���9�6)���و�ر�?������'-رة�و-و�ظرةإ�M'-رةا�&$ط��&�Oدرا-)وةا�

�ا�&$ط�ا��$��'ر�%�Bؤ-دذ�-���ر�����درة���ؤ&&�أوا�و"���&�)ر���وا8$*���6،

�������&�� دوارد&�د-ذ�-'�$%�و���B�وار(���ظ=����د"���ھد�������$�و?و*�����)

� ��M$*2%ط�ا�وا*

���ا�Kر��و����'و-و�����)د��ا*$���Mر�6وا&ط�ا��-و���O?���ا��)�د��وراءا�����Mذ�ك،�

���� "ا��زاع" ظر�ا�

رھ���?�������A�طورا�����$�ظ����%ط�ب-'�����Bد(�،�*����"�Mرا�)و�  أوا��)�و��،��ظ

و*$��Mر����Bھ����'و-و$6����������Aر&����)����در���?طر���ا��)�و���ط����أ���&�را�

� .�)�و�����$)���ا��&�را�

                                                 
1

 �100دام �� ��د ا��دا�0 ،�ر�� &��ق ،ص- 

 
102ا�"	�� ! �� ،ص-  2 
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����ظ��أ%رى،��-و��������-��ا6��O&دوارد��و���ز��زز���ر?���'و-وو�وا�)����را��

�����دداأوا��%�������ط����������?���Kط� ا������*�M����Aذا�

�����)$���ذ�-�$����ز*����)�ددر&-$��ر��ا"����*��O'� .��و?

&�%د��=ر%'و-?�-������د*$�$��وو و���د&�دأ��M$*ظر���?K���(8 ا��ظ��وا��

'����ط$�$���&���=طرو������������� �راّ-������Bر��M$*����$$�1�&�%دا��� �دا*. 

 �� !
�!�ر:ا
�ط�ب ا��� �و ��وم ��و ��+ ,را�

��?'-رة����9&�(�����ر��&��ھ-را&����&�ن،���0رو*&ا"ا*��دادوارد*$��M$�را����ر9

�وا�ز�����'���،��را6&���� ��ر�����ذ�-����رو*��ذ'��وا�د��*���ر-ز�ا�0)���ا�د�)راط

���وا6��(�و������6ءا دو�و���)�ر�)'��� . ��$-'-رة�را����ذ

'�-�&���ر����&���&�د����ا���6دا��%����ذ����را��$$�)د�&د�ذ�-���$)�$$�&�������ذ��

��  ط�

���O?����ا��)�و��ا دو��-���وا6�،����را?��&�دا&�)�ھ����را��وا��������و���'-رةا�

��إ���Mدرا&��-$���&��������ر%�"&����روا��)�و��ا�0)��&����ظر2*دا6'��������'����أھ$

����0ور�*�د���*�ا���رNا ةا�&$ط�$��$�������و�و�����&�&�. 

�����('���دو�و�� و6'واھ������&�دا��ظر0رOMدوا����6ص،�&'وا"���ھ����������ر-&

�'$�����A�&$����������$Kر��0$�ورة�0%���رد&�دا���و���د��وا�)�����ر������&،

-������$��$$��و���ورو��ا��%�$'��0$��وذ�$د��و�'&را�ز��$ذ--'����$ دوارد&�د��$

�$���&������$$)��و��ورذ�-��رإ*�دةإ������د�=وا��و&)8،ھ-ذا�������-�ر�ز�'����&$و-

                                                 
 - #$
88،ص1994ا���2 ،�	�"� �1دل /.�- ،ا�"��,+* ا��	�# ، ت)	ا��،أ!&%!�% �	ا 1 
 -��	
 ،#$
����90 ،ص ا!&%!% �	ا 2 
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�ا�&$ط�،-�����M$���را�و�����'$������وا���ر��ا�������6Aا�� 

��دو��)وة�$���ر&���"&��داد�و-و�و�=$�=-د&�%د�&�دأ�-�ر�را��ا����ذ'(0���Mا�����إ�

?��در-و�����L&�طرا�Kر��ا��A&�را���(������� . 

�������را��را������وا�����6ر-&'�&���أھ���&��رة�و6�$-�����Oدوارد&�د����=0ر�را��

�ر&��������� ��

���0ظر��را���?ط$��� ������0)��وا������0)دي،و*�د��ط�)�$&�دأ��%�ر����و?وادا��د��

�د��0-$�&��ر��)���ا"����*�وا��د�را�ذ������6A����ذا�*���أ�-�ر��0� �و��أ

�)دا��'-را��� �(�،و���0'���)دا�0)��Fدوارد&�د�)?�%��ر*�را�&$و-��0)���������&-

�)�'ر&��X%را�Kر���ةوا"�%'�?�"6���د��ذ�$. 

د &�

�دارھ�و�'-رة��د�ا��-�روا���ظ&���ر9&�����-��������ر����$��ر%��د��-��'�أ%ذ��وذ�

�و�'�$&�و�ا�$�0O�&��Kررا�&�M$*��9�(ا�����ا�ذ���داو��=&�&�*�رأ�دا��)�ر�����?�����

$$���م*����"�%%$)����ر��$��دورا��د����&����را��وإدوارد1���وا����ءا"����*����ط��ذ

د���&%8$)در ا���ر�&��� ��د��دھ��،��ذ�=0رھ������-�را������ور�?���&طر��

���ر0وذ-&ي �&�و�M"6���دا� �را��و&�د$و�دھ�$�)�Mوا&ط�ا���ر-&

Mذأ��د�6أ�أو�������6ز���وا��-�نا���Lدا0وا��-�ر-$=ھ��إ����M-�را��$�&��?��% .���=ر

�را����ر&�ا��)د��������ذ�ر&%��را"�د���'����ر-&�ا��)$د�ا�)د��-�����Oدوارد&�دو��

ة����6A������A%ط��$'$���O-ذ��Mوا�0)���،أد�����ا�و����M��6 ��ر�L%��$��ر(ا��&�������)

                                                 
91)	ا��ت ا���2 ،
	�� ���� ،ص -  1 
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دةا���)د�����9���ت $A&�را�

ا�0)���وا��و����M�O&��)�ءا��-&���&$طووا���دة��O)�ءو���ا��ظر��ددة*$0��M)���وا��وارN،و

�?��=0رإدوارد&�دا��������&����وو?���?رورا���&�دو�و��ا�O?و)�ر�������$��

 ���و �&-'و-ووا�طو�و�را��و��و�����و�ذ�-���د&�د%���*$1M?����&�ؤل

?�����*�ا�%و?'�و?و*��%������)?��ا�-�ر���Mؤ0رة���،و��$*���رأة��و�&-���)د

���اھ������ط�9'�،و�-����'�ر�6أ�&���و �ذ�-=-0ر������ط��&

-&������رةا���&��=-0ر���-��������ؤو���&������%�و�����ھ����Oدوارد��وا���ظر���

 .���و �&-و��رإدواردا�6ر�M�O'و-و*�

���را6ا"&و&'��إذظ�رو"ءإد2و���6Aا"ر���ط����&$ط�وا���ر��و�در��-�رM�OMرؤ��و-�د

�*����-،ا�&$ط�و6درة��ظ�����ر��،�=�-�رإدواردوا��)��"&��راقوارد&�د�'و-و����)د��ا��

���ا�Kر��$���Mر��6ھودا����Aذ*��-$��'و-وو�را�=0ر�&�و���Mإ"�$&�&����Kر��أو���&��ھ

و����Mو���و�&-��� . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102ا��ام 
� ��� ا���ا��،
	�� ���� ،ص-  1 
 - �$
25،ص2004إدوارد ����، ا��6$	اق و 
���� ،�	�"� و �,�- ��4	 د3 ،د 2 
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  	��وم �ل 	ن ا
��ط� وا
	�ر��: ا
	��ث ا�ول

ا����ول و��دد ���ھ� ا��راءة  أ���ل�� ���ده �� ظل ��دد ا��ظر��ت وا���ف  إن -

�� �ؤ**�� " و�� ز'�" �� ھو %�ر �ط�#�، '�ث ���ل ا��وا�ل %�ر ا��ط�#�"  وا��!و�ل'

و���ر*�ت و/رارات *��*�" و�*0*ل *��/�ت ا/�.�د�"، '�ث �ظ�ر  أ'داثو�-�و," 

ا��د ا����0" و�*�و��ت ,دة �ن  إ�1�2�رات د��1را��" و�����ت �*�,دة وا'���-�ت 

� ��-ز ,ن ا*��دام ,دة �5�ھ�م و���� ��5و�� �4�رة � أ'����، و�� ظل �ل ھذا 1"ا�#ط��"

�ن ,دم ��ر���� #��ھ�" �ل �ن  ����!�ا�*0ط" وا���ر�"، و/د 8 ��ون ھذا ا��1وض 

/د ��ون  أوو,-ز�� �� ا*��دام ھ��9 ا��5�ھ�م،  إدرا���ا���5و��ن #ل /د ��ون ��#�� �ن ,دم 

#داھ" �*�2  وا;�5�ظ:�5�2�ھ�م �*#�" �'ول ا��4�ر �ن ا� أ'��م,ن  أوا��'ر�ف  إ�2را-�� 

وء ���ر*���� ���*�ء���� ��'دث ا��8#�س دا�ل �>�ءات ا���ر�" وا�*0ط" و

  .و��ذ�ن ا���5و��نا<�د�و�و-�"

'�2 �0ط �4�0�ر �ن ا���س  أو���#�!و%�وض  إ�2ھذا ا��8#�س �4�را �� �*و/��  إن -

�" #'ث �� ��>�ون �9، و�� �وا- أو�.و.� #�ن �� ��و�و�9 و�� �0�5و�9، ���و�9، ا�9 '

��وب #���1وض ���5�" �-�و," �ن ا�و/�@? وا��'و8ت ا���ر���" #��ر%م �ن ,دم �'د�د�� 

���" ھ�ذ�ن ا���5و��ن وھذا �ل ���ل ا����ط? #�ن �� ��ط0#9 ا��ول ا�05*�5 �ن >رورة �

 أ.�0���ر ��� ��5وم ا�*0ط"؟ و�� ھذا ا��ول ذا�9 �� �'�و�" .�? ا��1 �*�و-#9ا��-ر�د و�� 

  .؟ و�� �.�درھ�؟ و�� ��5وم ا���ر�" ؟ و�� أي *��ق �در-�� ؟

  

                                                 
1 - M. Foucault, archéologie du savoir ,Gallimard, paris , 1969 p 205. 
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  	��وم ا
��ط� :ا
	ط�ب ا�ول

ا�*0ط" �� ا�10"، ا��درة  "أن�� �-ده �� ا����-م ا�05*5�" �����-م ا�05*�5 �-��ل .0�#�  إن

ا8-���,�"  أ���ا;-�زة���  1",20 %�ره ��E*�نوا��وة ,20 ا���ء وا�*0ط�ن ا�ذي ��ون 

-@�� ���0-م ا�05*�5 ا�*و����� أ��إذاا��� ���رس ا�*0ط�ت ا�*��*�" وا��>�@�" وا��ر#و�" 

ا��� ��  ا�Gرة���0ظ�م ا8-���,� ��0-��? ، وھ� ا��وة  ا;*�*�"ا�وظ�@ف  إ'دى"  �:���

  .2ا���س أ��ط"ا�0�5�" ��*��ر  ا<�����"'وز��� 

و*0ط" �وا/? ا-���,� وھذا 8ن ا�*0ط" ���� ���ت  �!�رھ��ك *0ط"  أن���ز  ���و��

�� �>م -��," وھ� #ذ�ك ظ�ھرة ا-���,�"  إ8%�ر ذ�ك ��� 8 ��وم  أوط#����� *��*�" 

  .ا�Gر�ن��وم �ن ��ل ,�/�ت �? 

�� ذ�ك  ا��!4�رأي ا��درة ,20  ا<�*�نا�*0ط" ھ� ���ر*" ���ط ,20 *0وك  أن���  -

��"  �فا�� أنا�*0وك و�و-��9، ,20 ,�س �� �راھ� ���س �#�ر ,20 ��ھو ا�ط#��" ا�'

  :�0*0ط" و�'ددھ� �� �4ث ���ذج وھ�

  .ا;,راف�5وذ و���4ل �� *0ط"  ��0,2وذج ��0�دي �*��د  -أ

ا��#��" ,20 ا8,���د  )   charismatique( د��" 0ا� أو�" ا���رز�����وذج ا�*0ط"  - ب

  .��5��� �� /درات ��ص ا*��4�@�ا8

  .3ا�*0ط" ا����و��" ا��*��دة �ن ا8,�راف #���و��" ا���ر���ت وا��وا��ن -ج

  

                                                 
  .670ص  1978-��ل .0�#�، ا���-م ا�05*�5 ، دار ا����ب ا��#0��� ،   -1

2- dictionnaire philosophique, Ed de progrès, Moscou , 1985 p 409.  
�" ، #�روت )�ر-�" ��در ذ�رى( ���س ��#ر، ر-ل ا��0م ور-ل ا�*��*"،  -3��  .48ص  1982، دار ا�'
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 أن'د  إ�2,��� ھ� *0ط" ا�دو�" ا��� ��-*م �� -��ز ا�دو�"  ا�*0ط" ا��� ��'دث  إن-

" ،  ا;��رة#��5.�ل �ظ�ري ,ن *0ط" ھذه  إ8ا�دو�" 8 ����?  إ�2ا�*0ط�ت ا��� 8 ����� 

�� ا�دو�"، و��  أ.�0�ا���." و'دھ� ا��� �-د  ا;-�زةا�*0ط" و��*ت  "و ��ز��@�ر����

  .1"ا�و/ت ذا�9 طرق و���ر*�ت �.�دق ,0��� ا�دو�" و�را/#��

ا/ل  إ�2ا'�رام ا��وا,د و�'ث ,20 ط�,��� ��ؤ�ن ا8*��رار و���رض  إ��2��*0ط" �د,و 

ا���/�ت  إ,�دةإ���ج�'��ظ ,20 ھر��" ����" و���ل ,20  أ����� ���ن �ن ا��'و8ت، ��� 

، ا�Gر�ن���رس ا�*0ط" ,20  أن���5رد #�-رد " ا8-���,�" ا��� �و�د ا������ت وا��#���ت 

، ����ر*" ا�*0ط" ��0ق 2"ا���>��ن إرادة��0و ,20  إراد��9��9 ���ر #*�و ذا�9، وان 

,�د��ن، ��ن #�د ���ر*" ا�*0ط" ��و�د  راداأ��دى ا�'��م ��ورا #��*�و '�2 و�و ���وا 

  .�ن ط#��" *���" #:رادة�����ون  وأ��ما���ب  أ�راد���50�ن ,ن  إ'*�*#!��م�د��م 

 أو��ون ھو .ورة ا����ون  أنا�*0ط" 8 ��#�1  ��5وما��*0�م #*��دة ا�دو�" �ن ��ط0ق  إن -

ا�4��و�"  ا;���ل�#�/�  ��عإ�ا�و'دة �����" ����" #ل �-ب ا�#'ث ,ن *0ط" ��ون �.در 

وا��8رو#و�و-�" �ؤ�د ��0� ,20 و-ود را#ط"  "ا�*و*�و�و-�ا��� ��و�د ,���، ���درا*�ت 

'����" #�ن ا�*0ط" وا���دس، �ن ا'�5�8ت ا���.�ب �رورا #�را*م ا�ط�," وا�و8ء 

ا���  ;���با��� ���2 "�� �4�ر �ن ا�دول ، ) ا�#رو�و�ول( وا���ظ�م وھذا �� �*��9 ا��وم 

، ��5 �5س 3"�ن ,#�دة ا��0وك ,�0���"#����  إ8ھ�  إن*���� ���-��" ، ا��5��"، ا�*��دة، �

وا��.��L  ا;ھداف�'��ق  إ�2ا�و/ت ا�ذي �*�2 ��9 ا�*0ط" �ز��دة ھ������ ��دف 

                                                 
�0 ��0د، �را-�" �ط�ع .5دي، �ر�ز ا<���ء ا��و��، #�روت  :-�"�ب، و8دة ا�*-ن، �را��را/#" وا������ل �و�و،  -1,

  .215ص  1990
  .40ص  1986ا<���ء ا��و�� #�روت  ز-ورج ا#� .��L، �ر�: ا�*��*�"، �ر ا;�4رو#و�و-��-ورج #��8د�9،  -2
ص  1994،  1ا�-����" �0درا*�ت وا���ر ، #�روت ط ",#د ا��ز�ز ا����دي، ����ل �و�و، ا���ر�" وا�*0ط"، ا��ؤ** -3

48.  
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وا��راوح #�ن ط#����� ا��ر-*�" و#�ن �� �ؤ�ن ھذه  ا��!ر-Lا�-��,�"، ���*0ط" ھ� *�" 

  .اGنا��ر-*�" و���/>�� �� �5س 

�� �'*9 �ن  أو�ذ�ر �� -�ل و���8ت،  أنا�#'ث �� ��5وم ا�*0ط" ا,م وا��ل �ن  إن -

 #�;'رىر%�ف �#ز �'ت .�ت رھ�ب، #ل  ��!�ل#�ن ط�����  ��!ر-Lھ���" و*��دة و/وة 

  .؟ا;��رة��ف ���رس ھ��9  أوا�*ؤال ھ�� ��ون 'ول �� ا���5�" ا��� �'�ق #�� ا�*0ط"؟ 

�ن *0ط"  ا;*��ء���*0ط" ���ددة  1"��ل ا�*0ط" /�@م #�ن /وة ا��5ل و/��9 ا�5�8�ل  إن -

���*0ط"  ا;*رة*0ط"  إ�2*0ط" ا�و,� 4م *0ط" ا��-��? ،  :�2ا�.#1�ا��وروث ا�����، 

��*ت ,�/�ت " �� ��د #���*#" ��� #��" �'��" ،  إ���ج-��ز ا�دو�" ��#�" ���ط ا��-*�" �� 

#ل ....و8 �'�ل �و/? #��" ,0��..... ا���/�ت أ�واعا�*0ط" �� �و/? #را�� #���*#" �#�/� 

��0� و�'��4" �9،  أ�����ن *��ت ا�*0ط"  2"�و-د '��4� ��0ب �#��رة دورا ���-�' �� "0@��

  .������� �و'�دا�و'ده  أندون 

ا�ذ�ن ���0ون ز����� �ن ��ل  أو�@ك,رض �ظ�ر ,20  أ���ا�*0ط" -وھر ���  أن���  -

�0ك ا�*0ط"، و���� ��ذا �ؤ�د �و�و ا�9 ��س �0*0ط"  ا�ذ�ن ���رس ,0��م  أو�@ك���زھم ,ن 

ة ��دع ���رس �5*�� �:�د�و�و-�" ، ��ر أو��.رف #��ف  أ���، ��� إ-را@�"-وھر #ل ھ� 

ا���ف، 8 ���? �� ا�و/ت ا�ذي ��*0ط  إ�2و�وھم و��رة ���? وا�*0ط" 8 �0-� #��>رورة 

  .ا4ر �0�وة ا��*0ط" ,20 ��ء �� أوا���ف �ظ�ر  أن، #ل ا�.'�L ھو  ا;-*�د��9 ,20 

                                                 
  .49، ص  ,#د ا��ز�ز ا����دي، �ر-? *�#ق -1
ص  1999-ورج أ#� .��L، �را-�" �ط�ع .5دي، �ر�ز ا<���ء ا��و��، #�روت : ����ل �و�و، إرادة ا���ر�"، �ر -2

124.  
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�" /#ل " ���?،  أنا�*0ط" ���� ا�وا/? /#ل  إن -���>�5 ,0��� رداء  أن��� ���� ا�'

  .��1وهأو�-رد  أن/#ل  ،إ�د�و�و-��

ا���0�د�" ، ��و �ؤ�د ا�9 8 ���س و8 '�2  ا;*@0"��د �-�وز �و�و �� ��5وم ا�*0ط" �ل  -

�رو�د /�در�ن ,20 ��ر�" ھذا ا���ء ا�1��ض ا�ذي �*��9 *0ط" ، ��ل ,�/" /وى ھ� 

 20,L.;2",�/" *0ط" أ.�ھ�  /وة��ل " ,�/" *0ط"  ا.  

,�/" /وة ، 8 �#�دھ� ,�� ھ� و,�� ���ت ,0�9، ���9  أ�����ر�ف �و�و �0*0ط" ,20  إن -

*0ط"،  إ�2,�د�� ��'ول  إ8د�����" 8ن ا��وة 8 �#رز  إ�N!�رى����0� �ن '��" *������" 

�درة -#�رة ,20 >م �ل ��ء �'ت  ;������*0ط" '�>رة �� �ل ���ن و��ن ��س # ?����

��  .��و�د �ل �'ظ" ;���وإ��� ر، و'د��� ا��� 8 �

 أ���#��"، و8 ,20  أو�ؤ**"  أ���,20  إ�������*0ط" '��" �� �ل ���ن ، �� �-ب ا��ظر  -

 20, 9��دة �� �-��? ���ن،  ا*�را��-�"/وة �و�ت �0#�ض، وإ��� ھ� ا8*م ا�ذي �ط0�� "

و�دا�?  ���/" #�ن /و��ن وھ� ,�/" *-�ل و.راع إذن��ظ�ر ���ر*" ا�*0ط" 

، ���*0ط" ھ� �#�" ,�/�ت ا��وة ا��زرو," �� �ل -*د ا��-��? وا���4#�" �� أو�!4�رو�!4ر

  .3"�ل �ؤ**��9 و����ه

��5وم ا�*0ط" ��وزع >�ن *��/�ت ���ددة و���و,"، ��د �'�ل ���2 ا��وة وا�*�طرة  إن -

��ق ,�/�ت ا-���,�" �'����  إ�2�*�ون  ا;�رادوا�'>ور وا�>رورة، وذ�ك 8ن '�

ا�*0ط" ھ� ا�وظ�5" ا8-���,�" ا��� ��وم " /وا,د ,��"، ��-د -�ن و���م 8 #��ر ��ر��� 

                                                 
  .196ا��را/#" وا����ب، ص  -1
  .31#�روت ص . 1984، 1��، دار ا���و�ر، ط#�'�د *: ����ل �و�و، �ظ�م ا��ط�ب، �ر  -2
ص  1988، 1,#د ا�*�م #ن ,#د ا����� وا'�د ا�*ط���، دار �و#��ل ا�#�>�ء، ط: ا���ر�"، �ر �-��� �و-�����ل �و�و  -3

78.  
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�����ظ�م وا���ر�ر وا�'�م وا����ب ھ� ....... ,20 *ن ا��وا��ن و�ط#���� و���/#" �ن �����5�

�ون ا�*0ط" ھ� ا�'�م ، و#�ذا �1"-��," ���ت  آ�"ا�*0ط" �� " ��ظر" ا����م ا��� 

��" ,20 ا�5رد  وا�-��,�ت �'���� ����� ا�*0ط" ا�'�م �#��>رورة ھ� ��وا�*�طرة ا�'

 ا<���!وا<رادةا�'ق  أوا��ر,� ھذا ��-ذ�ره �� ا�ورا4"  ا;.ل�#'ث ,#ر ا���ر�P ,ن 

  .ا<رادةا����ون ا��ؤ��ن ,20 �ط#�ق ھذه  أوا���#�" 

'>�ر��،  أو،��طورا ،�" �� أي �-��? *واء ��ن #دا@��ا�*0ط" ظ�ھرة ا-���,�" ط#�� -

�" ��رة �����" ��5رة ا�*0ط" �را�ق ا�5رد ��ذ ط5و��9، ����5رة ا���ش دون *0ط" ھ� �� ا�'

��ل  ، 4م �0�9 دور ا��در*" ����4ل;ھ90وا�ط�,"  ا;وا�ر��و ���! و���ود ,20 ��#ل 

د *0ط" �'�ط #9، ���*0ط" ھ� ,�/" #�ن ا���0���ت وا�ر/�#" ���0� ,#ر ا�5رد و,2 #و-و

���*0ط" 8 �#'ث ,ن " ا��ر,�" أ*�س��>�" ��� ,20  وا;�رى�@��ن وا'دة ��5و/" 

  .2"ا���س #�در �� �#'ث ,ن ا��ظ�م وا��را/#" وا��5ل وا��8��ء إر>�ء

���*0ط" ھ� ا8*م ا�ذي �ط0ق ,20 و>? ا*�را��-� ���د ��-��? ���ن ��� '��" ��  -

 ا;*رةإ�2وا��ط�#�ت �ن  ا;���"��� �و-د �� �ل " ��ن و'�>رة �� �ل ز��ن ، �ل �

 3...."ا�-�ون  إ�2ا�*-ن، �ن ا���ل  ا��*��N5:��2ن  ،إ�N�;�د�و�و-�"ن ا��0م ا�دو�" و�

  .���*0ط" ھ� ���ر*" ا-���,�"

  

  

                                                 
  .49ص  1983، 1-�ن و���م 8 #��ر، ا�*0ط" ا�*��*�"، ���ورات دار ا����ب ا�0#����" ، ط -1
  .46ص  1993، 1راس ���0ر، �و�س ط#�'�د ,�0 ا��#*�، ����ل �و�و، ���و�و-�� ا�*0ط" ، دار  -2
  .11ص  1994، 2,�ر أو%�ن، �د�ل �درا*" ا��ص وا�*0ط"، ا�ر���� ا��رق، ا�دار ا�#�>�ء ط -3
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����
  ا
	�ر�� :ا
	ط�ب ا

ا�'د�ث ,ن ا���ر�" ھو ا�'د�ث ,ن �ؤ�رات ,20 ,دد �ن ا�8�*���ت وا��5ر,�ت  إن -

�ود �� ا�-�ه �'و ا��0م، '� ا;#��"، وھ��9 ا;#��"وا�8-�ھ�ت ا��� ��ر��� #��ء ���ن �ن � ��

�0ك '�ث �-د  أو��� ��*ت ,0م 8 ��5.ل ,ن ھذه ا���#" " ��� ��*ت ا��0م �� 'د ذا�9 و��

.ر ا�و'�دة ا���و�" �����ر�" ھ� و'دة #��ء ��وزع �� ���0ف ا���#�ت، وا����، 1"������

ھ� ا�رؤى ، ����� ���ر*�ت ����ص دو��زي ,�#�ت ،���ر*�ت %�ر �ط�#�" ���0ر�" ھ� 

  .'5ر�"

,20 /ط#� ا���ر�" و�'ددا���� �د8  أن�ن  أ�4ر%�و>�وإ#����وا���0�ت �5ظ�ن  ��;���ء -

��5وم ا���ر�" ���0ل �ل ا���#�ت و����.�� -�,� �ن ��1�رات  8ن" د�د ا�وا>L، ا��'

8 �1�ب �5�ھ�م  أنو�ن ا�-د�ر #��ذ�ر ,�د 'د��4� ,ن ا���ر�"  2"ا�#��ء ����0" ��ر���"

��5وم  إدراك��5�ھ�م ا��ط�ب وا��50وظ" وا���طوق وھ� �5�ھ�م �*�'�ل #دو���  أ*�*�"

  .ا���ر�"

 *��	��  :ا���

ھ� �-�ل ا���/�ت ا��� /د �ر#ط �� و/ت ���ن #�ن ا����ر*�ت " *����" #�� �9��5 #�8 إن

 8�-� L*5� #�" ا����لا��ط�8#*�" ا#*��و�و-�" و��0وم ;���ن ا���ر�"  �� �ت �و,*�� "���

��و,� ,ن ا�و'دة ا��ط0�" ��و>وع ��، ���  ا;�4ر��ط  �ن ا������" ���#ر #�-���زه  أو

�ن ا������� #�ن ا��0وم ,�د�� �'�00� ,20 �*�وى ا��8ظ���ت �-�ل ا���/�ت ا��� ��

  .ا��ط�#�"

                                                 
  .58ص )ا��ر-? ا�*�#ق( *��م �5وت، : ا���ر�" وا�*0ط"، �د�ل ��راءة �و�و، �رزد و�و-�ل  -1
  .59ا��ر-? �5*9 ص  -2
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و8 ���ل و8 ��.ر ��، وھ� #ذ�ك 8 ���ن ���ر#��� ،��8#*���" ��*ت و'دة 8 ��و>وع  -

��8#*����" �رط " ���و�و-�� '�ث ��و>و,�ت ا����م '>ورھ� و����ھ� �ا�ط�/� �ن ا�5 إ8

  .1"�و>? ��ر�� -د�د

ا����رف، #ل ھ� ھذا  إ���ج-ردا ��و��� �طرق  أو�8#*����" ��*ت /�,دة ����ر�" � -

" �0ك �ن ا��5رات أو؟ ��ذه "��رف" " ��ف" ��ل ,0م ���ن، ��8#*����" ھ� ا�ـ  ا;*�س

" ا��'ددة ��ر���� وا��� �*�ط�? �'د�د  ,�#���� �#�وھذا �� ��.د #9 �'0�ل ا��ظم ا��ط

�*#" 8  إ��2ر-? #9  أنزوا���، ��8#*����" ھ�  �� ���ن و����ن �روط ظ�ورھ� و

���0س  أن���ن : " /�ل '�ث ��ور�" وھذا ا��1وض �'دث ,�9 �'�د ,�#د ا�-�#ري 

و�-ردا ���0ر�" �� ��رة ��ر���" �� #�����  أو������5وم ا��ظ�م ا���ر�� ��ر�5� 

  .2"ا����ور�"

ا��ط�#�ت وا����ر*�ت ,20 �� ھ� ,0�9 ��ن �ن ا�>روري ا�#'ث �� �� �-�ل  وإذا -

ا#*����" �و�و  ا�'د�ث ,ن ا�>��� 8 ,ن ا����وري اذ ��ون  ا;/ر#:�0�2ر#�� ��ن 

ا��� ��وم ,0��� ��ر�" ,.ر  �ا;ر>�"�إ����5  ي#ر��ر ھ�ر*����" ��� ��ول #ا���.ود #�;

  .���ن و�-��9 ا��ر@� وا��ر��ز ا�4�#ت ا�ذي �وزع �ط�#��9

�ن ا��وا��ن ا�>رور�" ا��� ��ظم ا����رف وا����ھ�  أ*�*�"ھو �#�"  إذا��<#*���� 

وا��5�ھ�م وطرق ا��'0�ل وا��.��ف و��'�م �� ا���ول و�� ا���0�ء وا���5ر�ن �� ��رة �ن 

ھ� #�4�#" ا��و,� ا���ر�� ا��*��ر �� �ر'P "��# ،structure   "���� "0ا���ر���رات 

��س ھ��ك �� 4���" " �� ��دان ا���ر�" #���.�ر ا�9 �*ق 4�#ت  ����ن ,20 �ل ��ء

                                                 
  .19,#د ا��ز�ز ا����دي، ا���ر�" وا�*0ط"، �ر-? *�#ق ص  -1
  .37ص  1984، ��د ا���ل ا��ر#�، دار ا�ط0��" #�روت �1'�د ,�#د ا�-�#ري، ��و�ن ا���ل ا��ر#�، ج -2
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 ا<���ن*���� وا'د، ھو ا�ذي �'دد �روط ، و�� ��رة ��ر���" �'دودة *وى ا#����"

�0ك ا��� �*��ر #.�ت ��  أو#���*#" ��ل ��ر�"، *واء �0ك ا��� �ظ�ر �� �ظر�" �� 

  .1"ا����ر*"

ا��ظرة ا��� ���ت  أن�ن ا��رن ا�*�دس ,�ر '�2 �����9  �#دأا���  ا;و�2ا��ر'0"  نا -

ا����م #�>�� �? ا�#�ض �� �*0*ل 8  أ���ء�����" ھ� ��و�" ا����#9 وا��'���ة أي ���9# 

ظواھر ا����م و��ن  أ��م����" �9، '�ث ار�#طت ا���ر�" #�ظرة *�ذ-" �0�@" #��دھ�" 

،  أز���#�;���ء�ر�#ط  أ*��ء#�,�#�رھ� ) ��تا���( ا���0�ت  إ�2ذ�ك ھو ا��ودة  إ�2ا�طر�ق 

�ن ا��رن ا�*�#? ,�ر، �0م ��د ھ��ك ���#9 #�ن  ا#�داء�1�ر ��ل ا���ر�"  أن4م '.ل 

�م ��د ا�����ت -زءا �ن  إذ��0'0�ل وا�����ز،  أداةا�10"  �!.#'ت، ا;���ءا����#" و#�ن 

��ذ ,�ق  ا;���ء�? ا��5روض ,20 ا��و/ أوا����م،  إ'دN!���ل�م ��د ا�10" "  ا;���ء

�" �-د �-0���� �� �� نا��ر-���  أنا�#د��� وا�����ز، و,20 ا���0�ت  ا<دراكا�ز��ن، ���'

" �5*9، ا�ذي ��'دد دا�ل �-�ل ا���ر� أ>'تا�����ت  أن، وھذا ���� 2"ا*�ط�,ت ذ�ك

�ظ�م  إ�2ظ�م ا�و-ود �������� ، 8ن ا#*���� ا���4ل 'ول ا����" �ن � أو���ن #د������ 

ا��5ر، ��5 ا��.ر ا���*��� 8 ���� ا*��دام ا�����ت ، ��� �� ا��.ور ا�*�#�" �'�و�" 

�ز�L ا�ر�ل ,ن ا���0" ا��د��" ��  أنا����ف ا�10"  ا8,�#�ط�"، �0م ��د ,20 ا���ر�" 

#دا�"  ا���ر�" �� ا�4���" ا�1ر#�" �� ����" ا��رن ا���*? ھ� أ.#'تا��-�و�"، ���  ا;���ن

��د ا�10" و'دھ� #��درة ,20 �!ط�ر ا���ر�" ا�د/��"  ا�*'�ب �ن �>�ء ا���4ل و�م

��ط0ب ا�#'ث ,ن #����� ا��5�" �ن ��ل ��#? �طورھ�  أ.#'ت�0ك ا���ر�"  ��S��ءإذأن

                                                 
  .288 - 287ص   �1989ط�ع .5دي وآ�رون، �ر�ز ا<���ء ا��و��، #�روت : ����ل �و�و، ا���0�ت وا;���ء، �ر -1
  .13ا��ر-? ا�*�#ق ص  -2
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ت وا���@��ت ا�'�" وا��ط�ب، ��و>و,�ت ا*��5�ف ا�4روا #�<���ن�0م ��د " و.�رور��� 

  .1"ا�����ف أ�م#���� #ل ��@��ت ����5" ���  أو�'ور�" �� ا���ر�" �0ف ا���0�ت 

ا���ر�"،  إ�2ا���ف ,ن ا��5�ھ�م ا��� �و.�0�  إ�2ا�'د�ث ,ن ا���ر�" �'��0� >����  إن -

 �>�ف����ط�ب ��س �1" " أر��و�و-�� ا���ر�"" �� �*��9 ا��ط�ب ا���ر�� ��� 'دد�9  أو

  .ا��.و.�" �ن ا��را#ط وا����#? أ��������، #ل ھو ���ر*" ��� ���0� ذات ��

ا�9 ا�����ن �� ���ن ا�10" و�� �-وات ا��ط�ب و,ر>��9 �� �'دود��9 و�در�9، �� 

ب ��س �و/�� ���'�9 ا�ذا��" ا����." #ل ھو �>�ء ����ط�" و���#ك ,�/��9 ،  9'دا4��

، ����ط�ب ھو �>�ء ������ر وا��وا�ر وا��وزع ��� �-�90 2"��#���" �0ذوات وأ��ط"��وا/? 

�'دد ا���طوق وا����وب وا��ر@� وھ�� ��و-9 ا�*ؤال  وا*�را��-�"�*ر'� ��*��4�ر، 

ؤ**�ت ا��� �'ث ,20 ا��ط�ب ا�ذ�ن ��'د4ون ��وا/�5م وو-��ت �ظرھم، ��0 إ�N!و�@ك

��ن �ل ��ء �-ري " ��م ا���5�" ا��� #��  إ�2و���ل ,20 ��ره و�د,��9، ���*ؤال ��و-9 

�"، #دءا �ن  أ�:رادة��� �و ����� ��ر���� ا�ذي ���0ف و����ز �ن ��ر�P  ا<ر4�;��طو��ا�'

، �0�س �ر�2 3"��ر�P ا8*��1ل ا���دي وا����� وا8دا�� ���0ر�"......ا�'��@ق ا�>�%ط"

ا���ر�" ھو ا�#'ث ,ن ���2 ��5 و,ن ذات ���دة و,ن و��رة �طور �*��ر و,ن �-�0 

�" ��@�" �� ا��*��#ل ���" ��@�" ��  أو�در�-� �'��ا��'0�ل  إن" ��*�  أ.ل�را-�� �'و '

��#�ن �� ا�و/ت ذا�9 ا�9 �� �ن ��ر�"  ا<�*���"ا���ر�" ا��� ,ر����  <رادةا���ر��� 

                                                 
  .�45���ل �و�و، ا���0�ت وا;���ء، ا��ر-? ا�*�#ق ص  -1
  .7ص  1985,#د ا�����، ا�دار ا�#�>�ء، ن ط��� و#*�و�و، �ظ�م ا��ط�ب، ��ر�ب ا'�د ا�����ل  -2
  .15ا��ر-? �5*9 ص  -3
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��" إرادة�����ر�" ھ� �*�ء�" 1"  وا��ط!و��وم ,20 ا�ظ0م إ8��وھذا �� *��ه �و�و "ا�'

*5" ��� وا�05 وا;دب#�8,�راف، وھ� ����" �ظ�ر ���� �و�و .���� #��د�ن وا�*��*" 

�"، #ل -�ل ا8,�راف *#�ل 8 %�2 ,�9  إ��N!.�ل��دف �ن ��ل ا8,�راف ���ط�ب ا�'

�"،  إ���ج�� ���م ��ن ا8,�راف �0��@��  وإذا�-#ر ,20 ا8,�راف،  أوأ��أن���رف  �!��أنا�'

��9�0 �ن ا�-*د أووازع #�ط�� ، ���9 ��1.ب ، ��ر-9 �ن ا�روح  ن���-� , أو�.  

-زءا  إ#8�����رھ� ��0�0�"، �� دام ا��0م ذا�9 8 ���ل  أو8 ���رف #��0����  إذن�����ر�"  -

"  أن�ن ا�5>�ء ا���ر�� ، #ل ا��0م ذا�9 ��س �و>و,� �0�0م، #ل ھو �و>وع ��ر�"، ذ�ك 

ا��-�ل ا�ذي  أ�����'دث ,�9 �� ���ر*" �ط�#�" ��.و."  أنا���ر�" ھ� �� ���ن 

��ل �����ر�" �-�? و�� 2"8 �'وز *�" ا���0�" أو��و�9 �و>و,�ت ���50" �'وز 

�-�ل ��5وح �ن ا���#�ت ا����و," ا��� 8 ���ل ا��0م  إذن���ط2 ,�#" ا���0�" �����ر�" 

  .إ8أ'داھ�

رد ��ن ���ل ��- �م وإذا���ت ا���ر�" �>�ء �0.را,�ت وا�ر%#�ت و�1�ر ا��وا/?،  �:ذا -

ا�ذ�ن ��زا�وا ��ر*ون دور ا����ن وا��را��ن وا�'���ء ,ن  و�@ك;ف ���" #��" �و/�"" 

  .ا��ط��#" #�*��رار دورھم

ا8,�راف  أودا�ل �>�ء ا8#*�����ت  أو�����ر�" ا��� �.�غ دا�ل �ط�#�ت ا���ر�"  -

�" وا�� إ8ا�ذي ,#ر ,�9 �و�و �� ���#��9 �� ھو ���?، أي ا�#'ث .��غ ����#�" ��طوق ا�'

�� ا��روط ا��� ���� ا����رف و�>�,ف ا��ط�#�ت، و�'ث ,20 ا���? و�و�د ا�*0ط�ت أي 

                                                 
ص  1988، 1ا����� وا'�د ا�*ط���، دار �و#��ل ا�#�>�ء، ط,#د ا�*�م #ن ,#د : -����و-�� وا���ر�P، �را�����ل �و�و  - 1

78.  
  .39، �ر-? ا�*�#ق ص ا�*0ط" وا���ر�",#د ا��ز�ز ا����دي،  -2
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�� ��0�,أا���ر�"، أي ا�#'ث �� ��5�" �وزع ا�*0ط�ت و,��0� و <رادةا/�.�د *��*�  إ/��"

 "����" #�ذا رھ�ن -دال *��*�  وأ�واعو,�/��� #�ط�ب ا�'��ھذا ا��ط�ب ���4ل ا�'

ا���ر�" وا�*��*�" ا��� #���>�ھ� �وظف ا�*0ط"  ا<�د�و�و-�"ا-���,�" �ظ�رھ�  و�وا-�"

����ت ا���ر�" وا*�را��-��ت ا�*0ط" ���ل ��ر�ب  أن، #ل �ؤ�د ,20 أدا@��و�*����0� �

��ر�" ��*ت أ���8 ��ط�ة �ن وا����/�ت ا�*0ط" " ���� ���ط9 وا������� ��� ھو ا�ذي 

  .1ر'م �1�رات ا��*�" وا��وز�? #ل ھ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

����
�راث ا
�ر��وا
�ر�: ا
	��ث ا
  �$ذور "! � ا
��ط� ��
	�ر�� �� ا

                                                 
  .39ص ,#د ا��ز�ز ا����دي، ا�*0ط" وا���ر�"، -1
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ا�'د�ث ,ن ,�/���� ا�����#�" ا��� ��-*د ��  إ��2� 0�ا�'د�ث ,ن ��5وم ا�*0ط" �' إن -

" �ن ��ل ا�ط�وس وا8'�5�8ت ��ؤ�ن ا*��رارھ� و�-دد دورھ� �� ا��-��? ،  أوا��-��? 

 ا;�رادذاك �ن ا���/�ت #�ن  أو>�ن ھذا ا��ظ�م  إ-#�را�Gر�ن��� ا��درة ,20 

�دا*" ا�*0ط" و'�2  ا<���ن، ��ذا ا������ وا��*��� ھو ا�ذي �و�د ��0�� 1"وا�-��,�ت#

  ./دا*" �ن ���ر*و���

ا���ر�" وا�*0ط" ���ت '�>رة ��ذ  إ�����"��'�و�" ا���ف ,ن ا���/�ت ا��و-ودة ��  -

�0ك ا�5رس و�رض ,20 ا�-��? ا�8'��ء  س�و دارا���دو�� ا�ذي ھزم  <*��در��" ا��دم 

ا�ذي -�ل �ن �5*9 ا#��  8*��دراھو " ���ر ,#�دة" ، '�ث ا�8'��ءة ا;رض'�2  أ���9

�.ر '�2 �ظ�ر ��0.ر��ن ا�9 ��س %ر�#� ,��م وا�9 ��س �'��  أ�ون '�ن د�ل –�ز�س 

، وھو #ذ�ك �ؤ*س ���/" �ر#ط 2"، ���*ب #ذ�ك ودھم و�ؤ�ن ط�,��م آ����م#ل ھو *0�ل 

ا��ذھ�  ا���"ا��ھو��#�ن �� ھو .�رخ و/�@م �� /وى ا�*0ط" و#�ن �� �-���� #����ر�" 

���ھد  ا;ھرا��تط1�ة ا�5را,�" ا�ذ�ن �ر�وا ���  أن��*ب ا�ود وا�ط�,"، ���  8*��درا

ع وا*�.0'وا ا��رو��وا  ا���لا�ذ�ن و>�وا �����س  أ�5*�م.�ر�" ھم  أ����",20 

ا�زرا,�" وھ�� ��-�وز ا�*0ط"  أرا>��مو,�0وا ا��5'�ن ,20 ��5�" ا�'5�ظ ,20  ا;را>�

ظ" ,20 ا���/�ت �.0'��� ا���." و�د�ل �� *��ق ��ر�� �'�ول ا�ر#ط وا��'��

، #ل ھ�ر�0و��راو ��� ��ول ا�ذي ��#ل ��9  اGنا8-���,�" ���*0ط" ھ�� �ر�و>" �� �5س 

                                                 
ص  1985ا�*��*"، ��ر�ب -ورج أ#� .��L،  ا��ر�ز ا<���ء ا��و��، #�روت  ;�4رو#و�و-��ا-ورج،   9#�8 �د�� -1

37.  
 1982ا��د�ل إ�2 ا��!*�ة وا�05*5" ا��!*�و�"، ا��ؤ**" ا�-����" �0درا*�ت وا���ر وا��وز�?، #�روت : طوان ��0وفا� - 2

  .284ص 
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�0*0ط" ھو �� ا,�را>�� ,20 ذا��� ط�*�� ��� ��وطد ���  ا;/.2ا�دھ�ء  أن"  ا;دھ2

  .1"أ�>ل#.ورة 

 نا#�*م *0ط" �-ب  إ�8ؤ**�ت ا�*0ط" ا����0" �� ا��رن ا���*? ,�ر �م ��م ��دھ�  أن��� 

#دون ��,ب '�2 ��-�وز ا��دع وا��'��ل و�#�� �ذ�ك  أ*�*�"���رس و�ق �����ر /��و��" 

���ت  وإذا��ن ���رض ا�*0ط" *�-د �5*9 ��ورط� �� �ط�ب ���4ل ��ط�ب ا�*0ط"،  أ�!��

 �ن ,�ر، ��ن وظ�5" ا��ؤ**"���ت ��ذ ا��رن ا�4� أوا����" ا�*��*�" ���0�*" /د >�5ت 

�م ا��8��ل �ن  إذ، ا;ھداف" �? �'ول �� ا��دت وا�*�ت ��رج ا��ؤ**" ا���*�" ا����*

و#�ذا " ��رة و-وب >���9 �� ھذا ا����م،  إ�2، ا;�را���ص �� ا����م  إ�2/��دة ا���س 

( ��ر�س '���� ��ب  أن، ��� 2"ا�د���" وا�ر,و�" ا���0�د�" ا;ھداف�.#L ا�*0ط" �'ل 

ا����ر�? ��ف ���ل �ؤ**���م ، #ل و>�9 ���0�ل  أ.'�ب���ب ���0م  �م) ا���ل رأس

 وأدواتا���ظ�م  إ�-�دأ���ل���، و#�0ك ا���ر�" ���0ون ,20  ا;���ء���ر�وا ��ف ��م 

ل ا�ذي ��'�0و�9، وھو �� -�ل ا8*��1 ا��وا-�" ا��� #�� �����ون �ن و>? 'د �>روب 

�ود���رت  �1����0ا�.�,د ،  ا�رأ*����ا8/�.�د  �رى /وا,د أن��م ��ول ا�9 �-ب ���

وا,ون #�ذه ا�4ورة ا8/�.�د�"، و�� ھذا ا��و/? #ؤرة �ن #ؤر وھو#ز ھم ا��#�رون ا�

ا���/� ا�.���� #�ن ا���ر�" وا�*0ط" ا��� ��-�وز ا��5م ا��#*�ط� ا�ذي �-�ل ا�*0ط" �� 

وا����وة وا�.5�ء وا����و��"، ,وا�م ا�ط��رة  �Sو�2'�ث  أ�ر-��ب وا���ر�" �� -��ب 

ا���/�ت ا����دة وا�����#�" #ل  إ�2و�40���" ���ر*" ا�1طر*" وا���ف وا�#طش، وھ�� ���ر 

�" "  أن#��ن أ,�0#�ن ا���ر�" وا�*0ط"، ���ذ ا��رن ا�*�#? ,�ر  أ�>�وا�*ر�" ��ا�'

                                                 
  .41ا�*��*�" ص  ا;�4رو#و�و-��، #�;�د�"-ورج  - 1
  .192ا��ر-? �5*9 ص  - 2
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��� �*��دف، ����0م  أ�4را���ر�" ا���0�" �*��دف  أن، ���  1"وا����5" ھ�� �5س ا���ء

  .ا�ط#��"��س �-رد ��ر�" و��س �-رد ��#�ر ,ن ��.�" ��، #ل ھو /وة ��0'�م �� 

�دى ��*5"  أ�>�ا�*0ط" وا���ر�" ���ت '�>رة  إ�����"��5رة ا���/" ا��و-ودة #�ن  -

 ا�ذي �ر��9 �0*5" ����9 ا�ذي ��0!4�ر#���.وص، وذ�ك  وأ������ا���5�ر ا����0ف �� �ر�*� 

�" �� ا�4���" ا�1ر#�" ���ت  إرادة�#9 ���0/" ا��و-ودة #�ن ا��ط�ب وا�*0ط" وذ�ك 8ن ��ا�'

�" ھ� �ن ھذا ا����م، ���-" ,�9 #5>ل ,دة ا�راھ�ت  إرادةدا@�� ��#ر ,ن ��ا��وة، ���'

���ظ�" و�ر�#ط" #��*0ط" ��0ل �-��? �ظ��9 ا���ص ا����0ق  �!4�راتوھ� ���0ك ��9 ,دة 

���وظ�@�5� ��ط�#�ت  إ��N!د�"ا��ط�ب ا��� �*���0� ھذا ا��-��? و�د����  أ���ط"، أي #��'

�" و�ذا ����"  إ�����2" ھ��9 ا���@�ت ھ� ا��و.ل " .'�'" �� إ���ما�ذ�ن �و�ل  أو�@كا�'

������" ھ� ا���>�" ��وع �ن ا��'ر�ض ا8/�.�دي  2"���" �� ���ن ا,�#�ره '��'���

�" �ن ا-ل  إ�2ا�'�-" وا�*��*� ا�دا@م، أي ��ا8/�.�دي ، و�ن ا-ل ا�*0ط"  ا<���جا�'

�" �ر�#ط" دا@ر�� ��ا��� �و�دھ�   و#�4G�را�*0ط" ا��� ���-�� و�د,���  #!�*�قا�*��*�" ���'

 "����" ,ن  ا;�ر8 ���0ق ".....وا��� �*و*��، وھو �� �د,2 �ظ�م ا�'�� أ���ل#��0ص ا�'

  .3"اGن�.�د�" وا�4����" ا��� ��1ل دا��0� ا'دا�����" ا8-���,�" وا8/

ا���ر�" ا��� 8 ,�/" ��� #��*0ط" ��و>L ھذه ا���/"  أ*طورة��� �-د �و�و /د 'طم  -

���� �و,� �ن ا���ر�"، �ذ�ك ا���ر�" �و�د �و,� �ن ا�*0ط"  أ���#�,�#�ر ا�*0ط" ���-"، 

                                                 
  .81,#د ا��ز�ز ا����دي، ا���ر�" وا�*0ط"، ص  - 1
  .�81���ل �و�و، �ظ�م ا��ط�ب، ص  -2
  .84ا��ر-? �5*9 ص  - 3
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�� ا���5و��ن ��ء  أنوھذا �� �*��9 د������ك �ر#ط #�ن ا�*0ط" وا���ر�"، وھذا 8 ���� 

  .ھ��ك ,�/" ����#�" و��دا�0" ���� #����� أن��ط�#��ن #ل  وأ����وا'د 

، ���*0ط" أ�����8 ��ف ���@ق  �� ھ� ,�/" �1��ر، ��ن ھذا ا��1��ر�����/" ا��و-ودة #��� -

، ا;�رى,20  أو��"أ'داھ��ھ��ك  أن�� ا�ط#��" ��ن #����� ار�#�ط، ��� وا���ر�" ���50�ن 

���*0ط" ����ص ��ل ا��وى، #���� ��.ب ا���ر�" ,20 �و>و,�ت ا��ذت ھ�@" ا��واد، 

�*#��  #�-ز@"�#��" ، ذات #��ء ��*م  إذن�����ر�" " وذات وظ�@ف �'ددة ���رؤ�" وا���م 

�'�د �و>و,�ت و��#V وظ�@ف %�ر �#��" ، ��� ا�*0ط" ��� ,20 ا���س  أ��.#0"، 

  .1"أ�����8��ص 

ا���/�ت ا�����#�" #�ن ا���ر�" وا�*0ط" ��*ت ,20 �*�وى ا��ط�#�ت ��ط، #ل  أن���  -

�� ���ن ا*��دام  إط�ر>�ن ���و�و-�� وا*�را��-��ت ا�*0ط" ا����ر*" ,20 ا�-*د، �� 

�"*0ط" وا/، �����ر�" وا���Sرھ�ذ�ن ا���5و��ن ���#ر ��، ��ن ��-��*�ن، ���*0ط" ���� '

�" ���� و��رر ,ن طر�ق �ط�ب ا�*0ط"، �������ر�" وا�*0ط" وا/��ن ��-��*�ن ���*0ط" '

 "����"  أن8ر�#�ط�� #��*0ط"، '�ث   أ*�*�"���'��ھ� �-�و," ا��وا,د ا��� " ا�'

�� , أن#���>�ھ� ���ن ���� *0ط" ذات ا�' إ��2� ھو ��طV و��*ب ��رر �� ھو '��

�" ھ� �5*�� ا�*0ط"، وا�*0ط" �و-ودة �� �ل ���ن ��ن  أن، ��� 2"��." �!4�رات��ا�'

�" %�ر /�#0" ���0د�ل ، ���" ���� ا�*0ط" �-�و," �ن ا8#��دات وا8/.�ءات '����ل ا�'

�" �*ق ��ر��� ���ص �ل ا8#��دات ا�*�#�" و�-��0� ��ط�#������رس ,#ر ��، ���*0ط" وا�'

�" ا��� �����0� ,#�رة ,ن 4روة و�.و#" #���� �� �-ده �دى �و�و ھو ����.ب ��9، ���'

                                                 
  .78، ا���ر�" وا�*0ط"، ص زد و�و-�ل  - 1
  .36ص 1994،  2,�ر أو%�ن، �د�ل �درا*" ا��ص وا�*0ط" ا�ر���� ا��رق، ا�دار ا�#�>�ء ط - 2
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�" ا�*0ط" ��-�و," �ن  إدارة�-�ل إ���������  #��داھ�@0" �*��دف ا����م #��0�"  آ���ت'��'�

 ������  .وع �ن ا�ط�وس� وإ>5�ء,#ر ��د�س '

ا�*0ط"  أنا���ر�" ��*ت ��رج ا�*0ط" و8 �-ردة �ن ا�*0ط"، ��� :ق �0ن ھذا ا���ط -

، و��*ت ا���/" #����� ,�/" ا����ء و,داء، #:ط�ق��� ��*ت ا�-�#�"  #:ط�ق��*ت *#0�" 

�" ��رج ,�@ق ا�*0ط" �� #!-�زة��� �ر�#ط" دا@ر�� " وان ��ن �ن ا�وھم ا��راض '

�"ا�*0ط���" 1"" ���-�� و�'����، ھذا �� �*��9 �ظ�م ا�'��، و��ن ا�*0ط" .���" ,�س ا�'

��ن �ل ��ء �-ري ��� �و " ا��� ��5رض ا8,�راف، وھ�� �-د �و�و �'�ول �5*�ره 

�"  أ�:رادة����� ��ر���� ا�ذي ���0ف و����ز ,ن ��ر�P  ا<ر4�;��طو���ن  #دأتا�'

، �� و-ود ���ط �ن 2"���0ر�" ;دا��اول ا���دي وا����� ��ر�P ا8*��1......ا�'��@ق

ا���ر�"،  أ�واع��ط �ن ا�*0ط"، و8 و-ود �*0ط" 8 ���� �و,� �ن  إ�2ا���ر�" 8 �'�ل 

  .ا�*0ط" أ4�ر8ن ���0ر�" دورا �� ��ف ا4ر �ن 

، ��� ا�9 8 و-ود 3"�� و-ود ���ر�" 8 ��5رض ,�/�ت *0ط" وا���-���� �� ا�و/ت ذا�9" 

 #!��:ذا�رى  زد و�و���ر�" 8 ��5رض ,�/�ت *0ط" وا���-���� �� ا�و/ت ذا�9، ��� �-د 

���ت ا���ر�" ر#ط �� �رى و�� ��#ر ,�9، ��ن ا�*0ط" ھ� ا��0" ا���5ر>" �� ذ�ك، ��ن 

�� ��#ر  إ�2ا,�#�ر و-ود ا���ر�" �� %��ب ا�*0ط" ��ل ��ر�" �ذھب �ن ا��ر@�  ا��ط!

�� ��#ر ,�9، �� و-ود ���ل ���رك ��0  إ�9�,2، و�ل *0ط" �ذھب  �ذ�ك �ن ا��ر@� 

  .���*ب ���#�0 #����� أو�'�����، ��� 8 و-ود ��ط�#ق 

                                                 
  .34ا����دي، ا���ر�" وا�*0ط"، ص  ,#د ا��ز�ز - 1
  .�15���ل �و�و، �ظ�م ا��ط�ب، ص  - 2
  .�32���ل �و�و، ا��را/#" وا����ب ص  - 3
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ا���ر�" ��-�ل �0'ر�"  �5.لا�ذي  ا�رأيھذا ا��.ور ���/" ا�*0ط" #����ر�" ���د  إن -

 "�����د �.ور -د�د �-�? #�ن ا���ر�" ، و#�ن ا�*0ط" ��-�ل �0��ر وا,�ا;��/�"وا�

�*�وي #����� ، �����ر�" '�2 وان ���ت ��0ك ا�*0ط" ��� ��*ت *0ط"،  أنوا�*0ط" دون 

��*ت ��ر�"، #��ر%م �ن ا�*0ط" وا���ر�" ���>�   إ8أ������ت ���� ��ر�"  نواوا�*0ط" 

���*ب �'�ل ا���ر�"، وا�9 8 �و-د  �!*�س�� �و-د ,�/" *0ط" دون " ، أ'داھ��ا;�رى

���0ك  نأ، ����ن ��-�و," �ن ا���س 1"��ر�" 8 ��5رض و8 ���م #ذات ا�و/ت ,�/" *0ط"

ا��در�ب ,20 ا�*0ط"  أن�*0'وا #����ر�"، ���  إذاا�*0ط" ��0ق و-�" �ظر ,����"  أز�"

�م ���، ��و�" �#��ر �5*9 و��*#ب ذ�ك �� ظ�ور �و>و,�ت -د�دة ���0ر�" ا��� ��را

، �*��دة ا�*0ط" ا;�رھ��ل -د�د �ن ا���0و��ت ��ل �ن ا�*0ط" وا���ر�" ��>��ر �? 

ا���ر�" ھ�ذا ا���ر�" ���V ا��وة ا��� �#�,� 8 ���ن  إ�2وا�����" �� ا�و/ت �5*9، ��د��ن 

�@د ا��� ل �0�وة وا���ر�" �ط�ب ا�ذي ���0ق���رس #دون ��ر�" ��و�د �4ل ذ�ك ا8*���� أن

  .وھذا �ن ا-ل >#ط ا�*0وك ,#ر ا*�را��-��ت ا�����"

��ر�"  �"او8  2"�� و-ود �0*0ط" #دون د*�ور ��را#ط و��#�دل �? �-�ل و'�ل ا���ر�"" 

  .����ل �� ا�و/ت �5*9 �? ,�/�ت ا�*0ط" أو�5رض  أن������ 

  

  

  

  

                                                 
  .207ص  ����ل �و�و ، ا��را/#" وا����ب -1
  .�094 وا���، .دام �� #�د ا�'دا4" ص �� -2
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ثا
	��ث ��
  ا���)را ����د وا
	)روع  دإدوار: ا

  	��وم ا���)راق:ا
	ط�ب ا�ول  

 ا<�*���"���#ر ا8*��راق ا�ذي /د�9 ادوارد *��د -زء �ن 4ورة -د�دة �� ا�درا*�ت  -

��*ب  أ���وا�#��و�"، و�� ���د ��ول  ا;�*��"ا��� �>رب -ذورھ� �� ا���ر�*�" وا�4ورة 

و�و #��ل ��ص و���4ف �� ھذه ا�4ورة ��ط0��ت ���ددة ��ل �����ل  إ�N!,��ل#��ق 

��ون ��5وم -د�د �0�وة وا��#�" ا��5�" �ن ,�/�ت ا��وة ا��� ��*-�� ا���ر�"  �أنأھ��

  .ا����#� و��5وم ��درج �� *��ق *��*� ا<���ء��-*دة �� 

ا����دل ا��0�5 ��0�دة ا��� ���4ل �� �ظ�م �و�و " *��د ھو �درا*" ا8*��راق �� �ظ�م  -

، ��8*��راق ��س درا*" ��0رق #و.95 1"ا���'ر��ن أوا��رأةأوا;ط5�;و�� ا�-�ون، 

ا��رق، #�در �� ھو �'�و�" �رؤ�"  �� ���زه �ن ,�دات و�����د �وار�4�  آووا/�� -1را���، 

ا�1رب  �رآةا��ذ�ورة �� ا�1رب، ��ل ��-20 ا��رق ��  �9�5�" �-�0 ھذا ا��رق #�.�@.

  ا�1ر�ب ؟ ا;�ر#و.95 

�.ور ا�1رب ��0رق #�� ھو �>�ء -1را��  ��روع ادوارد *��د 8 �دور ,20 د/" إن -

����ا��5ر�"  وإ���9�8ا�9 ��روع ,ن ا�1رب " #ل ا�9 ����5 و-ود ا��رق ،  ����ز، 4

9������ ���#ره ا��� ��وم ��9 #�ن  ا;*�*�"وا��5�ر/�ت ا�>د�"  2"وا��0�0" ا�-وھر�" �� 4

'�ن ��ون  –ا;�ر���ن #�� �#�دئ ��طوره ا�'>�ري وا�#'�4 وا����0 و#�ن ا�طر��" ا��� �

، وھ� 3"ا��وة وا�5و/�" وا�*0ط" إط�رو'�ن ��م ھذه ا������" �� "  - ا��رق ا;�رھذا 

                                                 
  .10ص  2005، �1#��ن طرا#�، �� ا��5ر ا��ر#� ا����.ر، دار ا��5د�م �-دي، ا4ر ا8*��راق  -1
  .18- 17ا��ر-? �5*9 ص  -2
  .�21د�م �-دي، ا4ر ا8*��راق �� ا��5ر ا��ر#� ا����.ر، �ر-? *�#ق ص  - 3
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�'>�رة ا�1رب، ��>�" 8 ��50ر ا���دي  ا;*�*�"ھذه ا���ط0��ت طر��" �#دو ����" �ن 

ا8*��را/� ا�����ل  ا<���ء�.دره  أ�را�ذي ���ر*9 ا�1رب �� ��م ذا�9، #ل ��5ر 

  .أ�رى��ط��ت و��ط0��ت  إط�ر��  �!*سا���.0ب وا�ذي 

��0رق �ن /#ل  أ��د�����ر�9 �درس  ا;و�وا;*�ل��دم *��د 4�4" ���ر�ف ��*��راق،  -

ا���ر�" 4م ���م *��د .�ت #�ن / ا���0�ء ا�1ر#��ن �*���� ��5وم �و�و ا���@? �0*0ط" 

��5�"، #�ن �� �*���90  ا;�4ردرا*" ا����ل ا���ر�� '�ث ��0ق / " ذ�ك ا���ر�ف

، ,20 *#�ل ا��4�ل �-�دل *��د 'ول 1"ا��*���رون ا�1ر#�ون �و*�0" ��*ب ا�*0ط"

  .�� ا�10�ت ا��ر/�"  ا;��د���ا8ھ���م  

��-�ل ا�درا*" ا�.ب ,ن ا���رق '�ث ���0ص �� ا�*0ط" وا��وة ,20 ا��رق 4م #دا�"  -

ة ��� �*���ف ادوارد ا��5*�ر ا�4��ث ��*��راق '�ث ا���ل ا���ر�� ا�'د�ث ,ن ا�*�طر

  .ا��وا�ب ا�-�ھزة ��0طور وا�#ر#ر�" أ���طوا�5روق ا�و-ود�" #�ن ا��رق وا�1رب ا�ذي �ؤ�د 

���د و���0ف  !ن���X�5را�'>�ري -�� *��د �و>L  وا<�5�قوھذا ا8,�داء ا���وا�� 

�ل ا�1رب ,20 ,دم �� #L ا��رق #د�ل �5*9 ا�ذي�� ا��5س، وھ�ذا �. رأ���� �و�د 

  .-وھر�" ��0��5� �4ل ا�و'��"، ا���وا��"، ا�8'ط�ط #!���ءا8,�راف  

�*��ر �? #�>��  ���ون �ن ,دد �ن ا��'�د4�ت ا��� �دا�? #��ل أ.���8*��راق  -

ا��دف ا�ر@�*� �0درا*"  <���جا�ر@�*� 8*��دام ا���ر�" وا�*0ط"  #�>� ��.#L دا��9

                                                 
  .�110��0 وا���، .دام �� #�د ا�'دا4"، �ر-? *�#ق ص  -1
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، ���  وا<�*�دا�����@�" �ن ا����"   #�<������ت'ر�م ���ب "  �!�9ا��� ����ل ا��رق 

  .1"ا8*����ر إ�2�ؤدي 

 أن��8*��راق ��ن ھو �5*9 ���-� ��وى و���ط�ت *��*�" ����" �در*" �5�0*�ر 'دث 

��ت ا8*��راق ا��و>و,�" ھ� ������" و�.ورا�9  وأ/�����9��ت ��د��� ا��رق #'>�ر�9 

��و ��س ,�ل �ر/� ���-م ا�1رب  2"��ر�" ���ن �'ر�رھ� وا��'���� �و>و,�� إ���ج

ا�1ر#�" ���رس ��,0��9 ا���/" ,20 '�ز �ن ھذه ا�4���"  ا�4���"وإ��� ھو �5-ر �ن دا�ل 

  .�ط�ب -د�د ��*��راق �ن ��ط -د�د إ�2#طر��" -د��" *�ؤدي �� ا�����" 

��0رق ا��� د�0ت �� *��ق *��*� -د�د �?  ا;*�ط�را;ورو#�"�دم *��د  ��5�ك �*� -

طرح ا�4ورات ا�-1را��" -��#� و�ق �را��ب -د�دة و�#دل �ظ�ر ا8*��راق  �ل ھذا 

*��د �*��دم ھذا ا����ش ��و>�L ا�د88ت ا���." #���رق ا�ذي '���  ����/ض -��ا

  .و�1�ر ,��.ره أو>�,9��>�ن ��دد 

�.#L ����0� ��0.�@ص ا��� ,�����  أرادأن*��د ا8*��راق ا�ذي �>��9 ��ر ادوارد نا -

�� ا��رق، #'�ث �.#L ا���ر�" #���رق �ر/�" -ز@�� �ر/�" �0ذات وا����� ا�1ر#��ن 

ا�1رب �.ور ا��رق ودر*9 �.ورا ا*����ر��  أن�ذ�ك ھذا ا���ف ���ن �� �و�9 ���ف 

" ا�ذي و�ده ذ�ك �90،  وا<���ء، ,ر/��، �و/��، ��-ذرا، �� ا��وة وا�'�د ا��وة #����ر�" 

��0�ذ، وا���'رف،  أ�>�ا���ر-� ��ط، #ل ا��داد  ا;�ر����رق �م ��ن �� و,� ا�1رب ، 

  .3"أ�>�ا�دا��S�  �0روا��*�>�ف دا�ل ا�1رب،  ،وا��-�ون

                                                 
  .�112� #�د ا�'دا4"، �ر-? *�#ق ص ���0 وا���، .دام  - 1
  .26ص  �2006'�د ا������ ، دار رؤ�" ، ا���ھرة ادوارد *��د، ا8*��راق، �ر-�"  -2
3 - ���� ���	
  .45ص  ا
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ن 4���" ���دة ا���ر���" وا�'�ز ا����ز ���8*��راق �� ,�ل ادوارد *��د ھو ##*�ط" ا -

��م، ا��4ل ا�ذي #��ل  أو#���'0�ل، ا�9 ا�'��" ا�����" ا��� ������� ،  ا�1رب ا�ذ�ن ����و��م

ا8*��راق �� �ظ�م *��د  أنأي " ا��'0��0 ا���دي #و.95 ا���ر-�،  �ر�ز ,0�9 ��ظوره

  .1"ا����دل ا��0�5 ��0�دة ا��� ���4ل �� �ظ�م �و�وھو 

��ؤم �? ا��رق �#��" ,20 ��ز�" ا��رق ا���." �� ا��-ر#"  إ���2� ا�9 طر��" �0و.ول 

�L ��ؤ**� ��*��راق وار�#�ط9 #���.�ا�1ر#�"، �ذ�ك �#رز *��د ا���و�ن ا ا;ورو#�"

  .ا�*��*�" ا�1ر#�"

 ا����ت*��را/� و,20 ا�ر%م �ن ھ� أن ا��ط�ب ا8" �� ا8*��راق ���'-" ا��ر�ز� -

�ن، /د ظل �� ا�-وھر ,�-زا �ا����" ا��� ��د��� ا*�را��-���9 ,20 �دى ا��ر���ن ا���.ر

 رأي'*ب  –وا����-� ��ن  د�و�و-�ا8�,ن ا��طور ا��و/وف #.5" دا@�"، وھذا ا8ر�داد 

و*0ط�9 ,20  إراد�9ا��و�" ا�1ر#�" و�وط�د ر%#" ا�1رب �� �رض  أدوا�:���جا'د  –*��د 

  .ا��رق

  ����
  ا���)راق�*د :ا
	ط�ب ا

��5وم ا8*��راق �دى ادوارد *��د >-" �#�رة وا��4�ر �ن ا�-دل وا��-وم ,20  أ4�ر��د  -

 ,20 ا��رق، وا��� �م ��ن �ط0�" وظ0ت ا;ورو#�"��رة ادوارد ا��� 'ددھ� �� ا�*�طرة 

، ���  ا;ھدا��<�#راطور�"����د #��ل �#�ر ,20 ا�����و��ن ا��'0��ن ا�0ذ�ن ���وا ��د�ون 

ا���د ا�#�ض ���-�" ادوارد �� ا����ء ا��5ر ا8*��را/� >�ن ��ط�" -1را��" #�ن �.ر 

                                                 
.#'� 'د�دي، ا��ؤ**" ا��ر#�" �0درا*�ت وا���ر، #�روت، : ، �ر-�" و�'ر�را8*��راق#�ت ,20 ���� ادوارد *��د،  - 1

  .85ص  1996
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�� ا8*��راق �ظرا ��50رة ا��.�رة �*#��  ��9��رة ,20 �ظر� أ�04"و�0*ط�ن وھ� 

  .ا;ورو#�"��>و,�� �0*�طرة 

" ,�ل *��د ���ت �9 #�ض ا����@� ا���*�" ،  أن'ورا�� ورو#رت إ�رو�ن  رأN!�#رت���  -

�و/5� *0#��  �!�ذي #!�9 ا���ص ا�ذ����  ا;و*ط��0" �*��رق �� ا��رق  أ.#'ت#'�ث 

�50��9 ا�4����"  و�'�و��9 �50ت  #�!4�ر، ��� ا���9 ا�#�ض 1"ا<*را@���0ن ا��زاع ا��ر#� 

,20 درا*�9 ��*��راق  أ4رتوط�9 �'ت ا8'��ل /د  أنا��8#�ه �ن ا�9 �0*ط���، و�ن 

#��ذات و8 �و-د أي �وا'� �و>و,�" ��  ا<���نو#������ ��ن �وا>��9 ���ت ��#�" �ن 

  .��5و�9 ��*��راق

�ؤ�دة وا�را�>"، وھذا �� .رح ,�9 و��ن ا8*��راق �دى ادوارد �راوح #�ن ا��وا/ف ا� -

" وا�ذي ر�ض ��9 ��د ا��4�ر�ن  1995ادوارد �� �*��9 ا�4���" ��*��راق ا�.�در ,�م 

 و;���ا��� ا/�ر'�� #�ض ����دي  وا<-�#�ت#�ض ا�����ت  أدر�ت����� #د8 �ن ذ�ك 

  :2"�� ا,�#�ري ��ل �� ��0 �!���*!>����#دو �� �5�دة �� �ر��ز ا��'�--" 

�#�ر ,20 'ر�" ا��'رر وھذا ا���ل �-ذب  �!4�را8*��راق ��ن �9  أن��� ا,�#ر ا�#�ض  -

�.و.�  ا;و*ط#����ر�" و�.و.� �� درا*�ت ا��رق  ا<�*���"ا��8#�ه و��د ا��0وم 

�-م  #!�9ا���5ر�ن ��#�" �� ا�و8��ت ا���'دة �.و.� #�د و.95  أ�4روان ادوارد �ن 

و��ن ھذا �م ���? �ن ا����9 #���*�ھ�" ��  intellectuel superstar  "3" ا���5ر�ن 

ا8*�1راب �����*" ا8*��راق �� ا��ط�ب ا�1ر#�، وا�9 ��ل �� ا�����ز #�ن ���ذج  إ���ء

                                                 
  .75ا��ر-? ا�*�#ق ص / ���0 وا���  -1
  .517ا8*��راق، ص  ����#�تادوارد *��د ، -2
  .24ا��ر-? ا�*�#ق ص / ���0 وا��� - 3



ا����� و ا�����  �� ��� إدوارد ���:                                             ا�
	� ا�����   

 

55 
 

,�0�ء ا�1رب 'ول  رأي#�ن  وا;*�*�ا�رو���*�" وا���و�ر ، ��� �-�ھل ا���8ف ا�وا*? 

�زه #�ن ا8*��راق �� ا�4���" ا���#�" وا�درا*�ت �ا��رق، وھذا ��-20 �� ,دم ��

  .��ر�P ا��رقو و4���"  ا;��د���"�10"

����� �� ا�4���" ا�1ر#�" ا���." #���'دث ,ن  أ*0و#�ا8*��راق �دى ادوارد ا,��ق  إن -

��� ���س �و>وع  أ�4ر���س ا�4���" ا����-"  أ*0وبا��رق وا�#'ث ��9 و�وظ�95 وھو 

وھو ا��رق، ���'-" ا��ر�ز�" �� ا8*��راق ھ� أن ا��ط�ب ا8*��را/�  ا��!�Sو ا�#'ث

,20 �دى ا��ر��ن ا���.ر��ن، /د ظل  9ا*�را��-���و,20 ر%م ا����ت ا����" ا��� ��د��� 

وھذا " �� ا�-وھر ,�-زا ,ن ا��طور #*#ب �ن ��*�9 #�را�" �#رى 'ول ا��رق، 

دوارد ا'د أدوات إ���ج ا��و�" ا�1ر#�" و�وط�د ا8ر�داد ا;�د�و�و-� وا����-� ��ن '*ب ا

  .1"ر%#" ا�1رب �� �رض إراد�9 ,20 ا��رق

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.#'� 'د�دي، ا��ؤ**" ا��ر#�" �0درا*�ت وا���ر، #�روت، : ، �ر-�" و�'ر�را8*��راق#�ت ,20 ���� ادوارد *��د،  - 1

  .34ص  1996



ا����� و ا�����  �� ��� إدوارد ���:                                             ا�
	� ا�����   

 

56 
 


دى ادوارد ���د: ا
	��ث ا
را�+ ����ت 	��و	� ا
��ط� وا
	�ر�� �� ا
رؤ�� ا���)را �$�  

إن ��روع ادوارد *��د ھو ا����ه ���0ر�" وا�*0ط" وا�ط1��ن ا�ذي ���ر*9 ا<���ء،  -

و���/�ت ا��وة ا��� �-*دھ� #��طر��" �5*�� ا��� ��4ل #�� ,�ل ����ل �و�و ا����ھ� ��ذه 

ا;*@0" #�<��رة إ�2 �را@L ، أو '�زات ����" �� ا��-��? ا�1ر#�، و��ل �و�و /#ل أي 

*��د، ��� ���ر ھو ����� إ�2 در-" أ,�ق #�4�ر ��� �و'� #9 إ��ر�9 ��ء �د�ن ,�ل 

ا����" إ�2 ھذا ا�د�ن، أو ا/�#�*��9 ا�-ز@�" ا��'دودة �ن ,�ل �و�و، أن ا�#��" ا��5ر�" ا��� 

�.وغ ��ظور �و�و وا��.ورات ا;*�*�" ا��� ���! ,�90  �� #ؤر���، وا��.ط0'�ت ا��� 

ل و���� ا��'0�ل وا��و/ف ا�و-ودي ھ� ا�#��"، وا��.ورات ��5م �ظ��9 ا��5ري #'�و�"، #

ؤر��� ��ظور *��د و�'0�90 �� #وا��.ط0'�ت وا����� وا��و/ف، ا��� ����ل �� 

ا8*��راق ��د أ.#'ت �.ط0'�ت �������" ,���ت ���زة ���ل �و�و وھ� اGن ��*م 

��" وا���4�ل وا��وة و,�/�ت ا��وة ، وا���ر� :,�ل *��د���" وإرادة" وا�*�طرة ا�'��  .1"ا�'

��ل ھذه ا��.ورات /د ��ون ا��.ور ا���0 ��-*د ,�/�ت ا��وة و���ر*" ا�*�طرة،  -

���� 20 �*رح ��، ��دة ��4ل ا*��را>'�ث ��ون �و>وع ا��وة ��دة ا*��را>�" .���" ,

ا��� ���ر*�� ا��*��رض، #'�ث �.#L ا���و#"  ا��!د�#�"�� ا�و/ت �5*9، ��ط� �ن ا���و#" 

0�وة ا�*�د و*��د�9 ، وھ�ذا �ر�#ط ا��وة �� أ,20 .ورھ� #����ك ا��درة ا��-*�د N�*;ا

  .وا�ط�/" و���رس ا��*��رق ا*��راض ا��رق

�5وق ، �وازي ,�ل �و�و و8 ���90، �ل *��د ا�ذي �'�ق �� ا���ط��ن #و�ن 4م ��ن , -

اذة، إ�2 ا*��دام ھذه ا;داة ا��'0�0�"، 4م #!�9 5ذز ا�'�ل ا�ذي �'��ج إ>�ء�9 #�واز�9 #�ن ���

                                                 
  .24ص  1992، ادوار *��د، ا�*0ط" وا�*��*" وا�4���"، �ر-�" ��@0" /0���0، دار اGداب، #�روت، ن�*وا�� 4�%�وري  - 1
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�ظ�ر /درة ا;داة ,20 ا/���ص #�2 أ�رى و�5*�رھ� %�ر ا�#�2 ا��� در*�� �و�و، #�2 ر#�� 

  .���ت أ�4ر ,�@��" ، �� ��م ا����م ا�'د�ث ;��� أ�4ر ��و��" وا��#��� �� ا����م

، ��� 1"ا;*0وب ا�ذي ��#4ق #9 ا���ر�" �ن ا��5�,�ت �? ا;�ر��*��راق *��د ھو  -

و.�5� �� ا8*��راق ��و ���م #!*���ب ا���ر�" �دى ا�#�ر، �.و.� ,�د�� ��ون �� 

إط�ر �#�دل 4����، و*��*�، ��و ���ر دا@�� إ�2 اھ����9 ا��د�د #��5�" و8دة أ�ظ�" 

ر وا��.و�ر ا��� �ؤ**�� �ن ��ل /در��� و�ؤ**�ت و��5�" ا��*�#�� ا��وة، و#!���ل ا��5

ا��ط�#�"، �� �ؤ�د ,20 ا�9 �.ر ,20 �رض �����ر ا��*ؤو��" ذا��� ,20 ا����>��ت 

  .ا�*��*�" وا�ظروف ا���ر���"

��� أن " ��� أن درا*" إ���ج ا���ر�" ,#�رة ,ن ��روع ا*��ط��� #���*#" إ�2 *��د،  -

، 2"دة �*�ؤ8ت 'ول ا���/" #�ن ا���ر�" وا�*0ط"��رو,9 ا8*��را/� ھو ��ط" ار���ز ��

,ن ھذه را��� �� ��#�ر *��د -أو ا�طرح وا�*0ط"، أو 'ول �!4�ر ��5ر�ن �4ل �و�و و

ا�.�ت ، ��� �'ث *��د ,20 ا���5�ر #!*0وب -د�د ���� ���ن أن ��د �ظرة *0#�" إ�2 

ث ��م 'ر��ن ا�5رد �ن 0طو�" 'ول ا��ط�ب #'�*ا�*0ط" و��� ��ذه ا��ظرة، �'#ك �#�ك 

  .ا��درة ,20 ���و�" ا�*0ط" أو إ,�دة ���#��� �ن ��ط0ق ا*���دة ا��وة ��5*9

و,و>� �ن ا,�#�ر ذ�ك ا��ط�ب ذا *0ط" /*ر�" ���" ���ر ادوارد �� ا8*��راق ,20  -

 إ�2ا�9 �ظ�م '�م �ط�#� �� �.رف �>? �*��" #��9 و#�ن �و�و ��5>ل *��د ا��ظر 

���*0ط" ھ� ا��� ��ط� ��� " ا/� ا�ط�/� ��� ������ ��9 آ���ت ا�*0ط" ا�طرح ا8*��ر

��ل ��ء، أي أن ا8*��راق درس �ل �روع ا���ر�" ا�1ر#�" ا�����" #��ل أ*�*� 

                                                 
  .195ادوارد *��د، ا8*��راق، ص  -1
  .312%�وري �*وا��4�ن، ادوار *��د، ا�*0ط" وا�*��*" وا�4���" ص  -2
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#���رق، ��8ھ���م ��9 ��ن ,#�رة ,ن �را�" #�ن ا��.�" ا��ط�#�" وا;ر��5�" وا�*0ط" 

ء ,0�9 ���9 ��ر�" ���و#"، ��ن �و�9 �� ا����م ا�د��و�"، ��8*��راق �ط�ب ��ظم، و#��

ا�9 *0ط" ، ��8*��راق #���*#" إ�2 " و,ن ا����م �#��رة ��و أ�4ر �ن �-رد ��ر�" 

��8*��راق ھو ��ط و-ود " ا��ر/� ھو ا���ر�" ا��ؤ4رة وا��5��" ا��� أو.9�0 إ�2 ا�1رب

�ل ا�و-ود ��ل �ن أ���� ا����م، ھو أ*0وب �0���م #�.ر�'�ت �ن ��ط0ق ا�*0ط" و

ا�'ر�" ،��L ا�����ل �? />��� ا���ر�" وا����ل ، ا�*��*" وا����#" ا;�د�و�و-� ا�8>#�ط �

  .وا8>ط��د �ن ��ط0ق ا���/" #�ن ,���� ا��رق وا�1رب

إن ا�*0ط" ا��� أ**�� ادوارد �� ���#9 ا8*��راق ھ� *0ط" ��ر*�� ا�1رب ,20 ا��رق -

�� ا���ر�" ا��� �'دث ,��� ادوارد ��� أ�� �ل ا��-�8ت، ھ� *0ط" ھ���ت ,20 ا��رق 

�و�" �1��ر ��رة -1را���، وإ��� '>�ر�� و��ر�� و�'>رورة ��ر�" ���ن ا��رق ��س 

*واء أ���ت  <دوارد�5رة ا�*0ط" /و�" -دا #���*#" ��، ا��رق دا@�� �ن ��ظور %ر#

� ا��وة #'�ث �م ��م �'د��� �*��دة �ن ا�دو�" ا;م، أم �ن ا�د�ن، أم ا��رق، أم ا������د، وھ

ا�*0ط" ��*ت " 0�� �*#��، �:دراك ��5�" ����ل ا�*0ط" ھو -زء �ن ا���ل ا��5ري إ8 /

ن �درك ذ�ك، �*وف �-ري ,�0ك ,20 �'و �.#L وإذا ا*�ط�ت أ 1"��� ,�0���"إ��ز�" ، 

��9 /�درا ,20 �و��ر ا�#دا@ل ����ذج ا�*0ط" وا<�راه ا��� ����ن ,20 -زء �#�ر �ن '����� 

ا��5ر�"، و,20 '����� ا�وط��" وا�*��*�"، و,20 '����� ا�دو��" /#ل �ل ��ء، ��8*��راق �م 

ا �ن ا�.ور ا���ط�" و�ن ا�����" ا��� ��ن *ردا �-ر�د�� ���0�" ��ر���" #ل ���ون �'رر

  .�ر>�� ا�1رب ,20 ا��رق

                                                 
  .1991، وا��طن �ر*و%ادوارد *��د، 'وار �? #�ر#را   -1
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� ا�وط و ���� د�������
(إ	 �ن ��ل را�ط
  إن ���وم ا��ط
 	 ���ن ����� 
��

 �����رارھ����ن ����� إ	 �ن ��ل  ��� 	) ا����� و ��ر���� ����وم �وو!د ا


 �ن ا��)��' &�ن ��%�ت ,�ل �ن ا��#ر ( و�و�ود ���"ل ��وزع ��' ���و���� أ��� 

 
��� 	 و �,�' ا�-وة و ا��طرة و ا�!&ور و ا�&رورة �-د �!�ل �),��)ددة و ���و


 ���ت أن ا�����)�ت ��ذ !-ب ��ر���
 � �#ك ��(����)1 إ�1�ا�)�ش &�ن ���و��ت  


 ا��ط
  %3د ����د�ل &�ن ��ق ��  
����!-�ق ��%�ت �!���� %وا�د , '��

 

,ا�وظ�������ن ا�-وا��ن و �ط��-��  ا	� '���-وم  '�ا�!�م و  �)�'أ��� ��� ,ا�

 
��' !�&رة ������� ا��ر8' و ا���ر8' �' ا�و�' ا��و�' �7#��ص ,ا��طرة ا�!-�-�

����9 أ��� ,و �' إدرا��م ا��#�رك ���9 �و�� �و�� �ن ا��)ر�
 ��� أن ھ� ���� ا:��رة 



 ھ' ���� ، �ن ا��ط-�-!���
�ر��ط ��#>ة !,�ط 	 
�ط 
-ل ��� أ�� 	 و�ود �)�%

 
�رض ��%�ت �ط
و	 و,ا��)ر��� 	 
، �ود ��)ر��� 
�ط
 و	 ا�  ��رج ت ���!-�-

 
,��ردة �ن ا��ط�� 

 �?ط�ق  ت��� أن ا��ط���,إ�����
 �?ط�ق و  ت��� ��

 
%�� ������ 
��رج ، !-�-
 ا��راضو إذا ��ن �ن ا�وھم ,و �داء  ا��-�ء��س ا�)�%

 
�ط
 ��� !-�- ا��راضوھم �ذ�ك ��ن ا�,��8ق ا��ط 	 
و ��ن ���رBم �ن أن ,

 ���رض ���� '���س ا�!-�-
 ا� 
���3 
�9 �و�� ,ا��ط�� 	 
إ	 أ�� 	 و�ود ��ط

 
  .أ"ر �ن أ"�ر ا��ط
:ن ���)ر�
 دورا �' �#ف ,�ن أ�واع ا��)ر�

�ط ا ا�را�ط ��نإن ھذ 
ول إدوارد )�د �ن 
 ھو �� !�ھ�ذ�ن ا�!-��ن ا���دا���ن �)ر�

  ����Dا ���#رؤ� 
�#راف,را%�3ورة ا�ذي أظ�ر ���  ا��' أدر��� &�ن ����� ا	

' ,�3!ب ا��وى ا��طوي  ا�����'ا�!ر �Bر  ا��"-ف��� أظ�ر ��� ا���و�ن ا��ؤ
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�#راق و Hط�����
 ا�Kر��
 !�ث ��ء  ����I��3 ار����#راق �وا���  ازدھ�را�Dا

 ��)��ريا	���و�9 ا�-وة ,و ا��Dر���' ا�Kر�'  �� 
�ر �ن ��ل �?دوارد أظ,��و �)ر�

�#راق ����
 ا��)ر�
 ا�)ر��
 ا��)�دة �ن ا:��د���
 و%د و �ت ���-وة و ا�!��ز Dا

 '������ إ�'  اھ�������� و�� " �و�و"���وم ا��ط
 �ن  ا%��س��� أن إدوارد ,ا�

إدوارد أن  رأى��� ,�' ا�!-�-
 �#�ل �"��' و %�ط� ��د�
 ��ر�� !ول ا��ط�ب ا�ذي �!�,

�طرادا�#رق ��!ول �' ��� أن Dدوارد �)�ر&�� , إ�' �#رق �واط
 ھ���
 ا�Kرب  ا

 
�" �و�و"��و �ري أ�� ��س ھ��ك ��ل %وي و وا�' وراء ا��ط
 ���رة " �و�و"���

 

 Dدوارد ��ن ھد�� ��,�ض ا��ظر إ�' ��رة ا��ط
 و �ر,�!رم ا�و8�%� ا�-�)�����

 
��' ا�#رق �واط 
�!-ق دا��8 وراء إظ��ر !-�-
 ا�����
 ا�Kر��� '���� ا�������راإ

��دم ���3!
 ���در�
 ا:و�'  
��� I��3�, 
����#روع إدوارد �)�س ا�"-��
 ا���

�?دوارد )�د  ��-' ا����ر ,ا�#رقأ�"ر ��� �)�س �و&وع ا��>�ل أو ا��!ث و ھو 

�ط��واا���ط��' ا:��د��' ا�ذي �)��ره ا��"�رون وا!دا �ن ���
 �"-��ن ا�-رن ا�ذ�ن  ا

 
�����رز �ن �)دد�
 ,ا�-��م �دور ا��ر ��ن "-���ت �� �����>ھ�������و Bزارة  اھ

�� و ����� ا�����
,�-دي ا�ذي 	 ����ل ��� ��)�د و ھو��� و ھو  و ھو  ����ر

���ره���' �7#��ء و Dزا ���Dوھر ا�ا� '��
 ا:ھم ��H-�ء ��
 �� �!�ط ��� �ن ا�و�

��ن �و&وع ا��ط
 و ا��)ر�
 !�و�ت �ن ���� ان اظ�ر  ��D���لو ، �!�زات و �داع

 
�� ا��ط
 ا���د!
 ، ا�ذي ��دد ���ن ا�����)�ت ا�)ر��
ا��طر ا�راھن  ا:و����1در����

��ر� ذار�
 ا��را���
 ا����"
 �' ا�ا	� ������!�ل � 
�Bو ا�ر 
�ك ���ن ا�دروب �)ر�

 ��� �
 ا��' ���ن ان ��3������ص �ن �ر�ب ا��ط
 ا����� 
ا��)ر�
 –ا�"ر �ن !-�-
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���، ا�ذي-�-! 
��1 �)ر� ����د�� '���1  �?ر�����Bل .��1 ا��3ت  �?���ر��	 �د

�.ا���م ��' و اذراف ،و ��ك 3%
 ا	���
 �' ���ل ا���9 ا	��ا  ���ت ا��ط
 �وز

��داد �)�ن او �-��،�ر8' او 	 �ر8'،���ت ���3ن،و �' ��ق �ل ا 
،��' %�ب �ل �ط

�ر�� �رد��،
� و 	 ���رس �������
،و اذا ���ت ا��)ر�
 �'  !ر��ت ���دة و ��و!�����

��� ��ذ�%��ورة �' ��ر ���ؤي و #�و�' �� 
)د �����ص �ن ر�-
 �ه ا��ط

����ص  أن� ا��)ر�
 ا�-��،�)�1 ھ���ن و�ودھ� ا����3
،و ��1 ھ��� ا��ط
 ان  ��-�


،��8س ا�)���ء �رھ� �!ت رداء ا����ر���1 ا�واب ا:�راء،و �)م ا:�راء �ن %�)�� و 

��1 أ�واب ا�)���ء .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا����در وا���ا������ 

 

64 

 

  :المصادر-أ

 2006 1إدوارد سعيد، االستشراق، ترجمة محمد العناني، دار رؤية للنشر، القاهرة ط -1

 2004  1سعيد، االستشراق وما بعد، ترجمة وتقديم ثائر ديب، دمشق، ط إدوارد -2

  2004 1، بيروت ،طاآلدابسعيد، تأمالت في المنفى دار  إدوارد -3

سعيد، تغطية اإلسالم، ترجمة محمد العناني، درا رؤية للطباعة والنشر، القاهرة  إدوارد -4

 2006 1ط

 1، بيروت ،طاآلدابدار ) اوسلو وما بعدها(سعيد، نهاية عملية السالم  إدوارد -5

2002 

سعيد،  العالم والنص والناقد، تم ترجمته وصدر عن منشورات اتحاد الكتاب  إدوارد -6

 2000العرب، 

 2000 1، بيروت ، طاآلدابيد، خارج المكان، ترجمة فواز طرابلسي، دار سع إدوارد -7

سعيد، القلم والسيف، حوارات مع دافيد بارساميان، ترجمة توفيق األسدي ،دار  إدوارد -8

 1998، 1كنعان للدراسات والنشر، دمشق ، ط

سعيد، تعقيبات على االستشراق ،ترجمة وتحرير صبحي حديدي، المؤسسة  إدوارد -9

 1996ية للدراسات والنشر ، بيروت، العرب

 1991إدوارد سعيد، حوار مع باربرا غارلو، واشنطن،  -10

  

  

  

  

  



 ا����در وا���ا������ 

 

65 

 

  :المراجع  - ب

، 1أنطونيو جرامشي، كراسات السجن، ترجمة عادل غنيم، المستقبل العربي ،ط -1

1994  

انطوان معلوف، المدخل الى المأساة والفلسفة المأساوية، المؤسسة الجامعية  -2

 1982، 1والنشر والتوزيع، بيروت، طللدراسات 

 1983، 1جان وليام ال بيار، السلطة والسياسة ،منشورات دار الكتاب اللبنانية، ط -3

 1978جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،  -4

السياسية، ترجمة جورج ابي صالح، مركز اإلنماء  األنثروبولوجيا، باال ندييهجورج  -5

 1986القومي، بيروت ، 

، المعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، المركز د ولوزجيل  -6

 1987، 1الثقافي العربي، بيروت، ط

، 1ايه شوحاط، ذكريات ممنوعة، ترجمة اسماعيل دبج، دار كنعان، سوريا، ط -7

2003 

، ترجمة سهيل نجم، ) مفارقة الهوية(وبال أهواليا، ادوارد سعيد  اشكر وفتبيل  -8

 2002مراجعة حيدر سعيد، نينوي للدراسات والنشر، سوريا، دط، 

شيلي واليا، صدام ما بعد الحداثة، ترجمة عفاف عبد المعطي، رؤية للنشر  -9

 2006، 1والتوزيع، ط

ؤسسة الجامعية للدراسات شال فوكو، السلطة والمعرفة، الميعبد العزيز العيادي، م -10

 1994،  1والنشر، بيروت، ط

 2عمر اوغان، مدخل لدراسة النص والسلطة، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط -11

،1994 



 ا����در وا���ا������ 

 

66 

 

، ادوارد سعيد، السلطة والسياسة والثقافة، ترجمة، نائلة قلقيلي، فسوانا ثانغاوري  -12

 1992، 1،بيروت، ط اآلدابدار 

السياسة، ترجمة، نادر ذكرى ، دار الحقيقة،  ماكس فيبر، رجل العلم و رجل -13

 1982،  1طبيروت، 

، نقد العقل العربي، دار الطليعة، 1محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي ج -14

 1984، 1بيروت، ط

شال فوكو، تكنولوجيا السلطة، دار براس للنشر، تونس، يمحمد علي الكبسي، م -15

 1993، 1ط

ترجمة عبد السالم بن عبد العالي واحمد شال فوكو،جينالوجيا المعرفة، يم -16

 1988، 1السطاتي، دار توبقال، البيضاء،ط

شال فوكو، الكلمات واألشياء، ترجمة مطاع صفدي وآخرون، مركز اإلنماء يم -17

 1989، 1القومي، بيروت، ط

شال فوكو، الجينالوجيا والتاريخ، ترجمة عبد السالم بن عبد العالي واحمد يم -18

 1988البيضاء، دط،  السطاتي، دار توبقال

شال فوكو، المراقبة والعقاب، والدة السجن، ترجمة علي مقلد ومراجعة مطاع يم -19

 1990صفدي، مركز اإلنماء القومي ،بيروت، 

شال فوكو، ارادة المعرفة، ترجمة جورج ابي صالح ،مراجعة مطاع صفدي، يم -20

  1999مركز اإلنماء القومي، بيروت ، 

  1984، 1،ترجمة محمد سبيال، درا التنوير، طميشال فوكو، نظام الخطاب  -21

 1، لبنان، طالفارابينديم نجدي، اثر االستشراق في الفكر العربي المعاصر، دار  -22

،2005 

  



 ا����در وا���ا������ 

 

67 

 

  :الجرائد

 2010، سنة  5جريدة األهرام، وفاة ادوارد سعيد، العدد  -1

 05/05/2006، 18جريدة القدس العربي، إدوارد سعيد، العدد -2

 ، ترجمة اسماعيل دبج24/10/2003العددجريدة السفير،  -3

  

  :المراجع باللغة الفرنسية

1-dictionnaire philosophique, Ed et progrès moscou,1985 

2-edward said, literary critique and advocate for Palestinian, Richard 

Bernstein, September 2003,in new York times  

3-michel Foucault,archéologie du savoir,Gallimard, paris 1969 

 



 

 

 

 

�ن �م �
	ر ا��س ��ن �
	ر �، � ��و��� ا�
رة �� ��ص 
	ري و ��د�ري 

ا�* ا'�ذي ا��ؤطر ا�ذي ��'ت ��" %�$ ا��وا � و ا#�را�" �!��� ا���وا � ھذا 

�ن +�!$  طو طو،	� � ا�'* ا�'�ذ 
ر�ف " �#�د ,ن +د�$ " ا�د	�ور


و ا�ذي 	ن وا��و و.%'�ط��$ ا�ذي '.د�� �� ا���ر ھذا 
	ذا ا�ز��ل �#�د 

�" ا�� ل �� #5و�� .�* ا�4ب ا��را+� ا��� ا.��دت .��2 �� ,#�1 ھذا،و �� 

 .ا��	ر�$ دون ا�,ع اي ����ت ا�+رأةا���ر ,ودي ان ا
	ر 	ل ا'�ذ .���� 


 	�ر و ��د�ر��� 



 

 

 

  

  وا�دي ا��ر���ن        :�ذة ا���م و �ر�� ا��	ح و ��ن اھد�	� ا�	ھ	 	ا�� �ن �ر�-

  

�د���-ر��دة(ا�� �ل ا�و��--���� "!د ا� 	دروا����و��-��د ا��د-ا���-د����- 
�����                                                                                      (  

  

  .        !و$ط	�� �ر�م- �زرق ا��	���-��	�ري ��	ة-$ر�!� ا�	ل:ا�� ر�� 	ت در!�-

  

  .          ا�� �ل ز�+*� ا������ن و ا�����	ت !	!�دا*�� ا��(�د "	!د "زي !	���ف-

  

 2013 د���) ا�-��-� و�������(	( �ل ط�!� $�م ا�-��-� ا��� ا�,	�� �	��ر  ا�� -

 


