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يذ#فنتصخلم

ةفرعملةcروحمسسأ!تايدرسلاطويخنمديدعلاانددح

قرشلاnYةيكذلاتانيكاملالبقتسمبةقلعتملامي.افملا

لوحصصقتايدرسلانمضتتو،ايقcرفإلامشوطسوألا

الدب(Y¸اثملا��«املالوحىؤرلاx¸إةفاضإلاب،رامعتسالا
ً

نم

كلذكو،ةرصاعملاةيسايسلاتابارطضالاو،)لبقتسملالوانت

.ةأرملاولجرلاراودأوايجولونكتلابةناعتسالاةيمتح

FهذIئرلاجئاتنلاضعOلاةيسRSلإانلصوتWXا:

مدقتلاوةيمنتلاوحاجنلالوحي�رغلاروصتلارثؤي●

ا�pثأتعي¿صتلاو
ً

ا�pبك
ً

ايجولونكتلالبقتسممالحأولامأwxع

nYةقطنملا.

●ÀراتدوعcةيكذلاتانيكاملاليختخnYطسوألاقرشلا

��لاة�ÅفلاÄYو،مالسإلل�Â.ذلارصعلاx¸إايقcرفإلامشو

عساتلانرقلانpباميداصتقاو�ÆلعوnYاقثرا.دزاتد�ش

.رشععÈارلاو

ارودر�ظيال●
ً

لوحعسوألاشاقنلاnYمويلامالسإلل

ةقطنمnYةفاقثلاوعمت�ÉاwxعXYانطصالاءا!ذلاتايعادت

.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلا

●y
ُ

وأةئشانلاتا!رشلاومدقتللفد'}��لاتاردابملا��ع

ةقطنملاnYلمألانع،لاثملاليÍسwxع،تن�Åنالاتاعمتجم

��لادو���او،ÏYولونكتلالبقتسمللÉÎwYاىوتسملاwxع

،ضيقنلاwxعموقت،راÐتبالاعي�Ñ<لتامو�ÎÐاا�قس¿ت

.ةيمنتلاوروطتللةيÓرغلامي.افمللةباجتسالاب

لمعلالبقتسملوحةقطنملاnYرظنلاتا�جوطبترت●

.ةيمنتلاوةاواسملامدعلوحةيلا�ÎاةلئسألابY¸آلاليغش<لاو

x¸إيقيق�ÎاوY¸اي��اXYانطصالاءا!ذلاديسجتھجتي●

yزعcفأزÐعةي¿بملاةيطمنلابلاوقلاراwxو،عونلاcليختمت

امةداعو،تاقوألابلغأnYمداخھنأساسأwxعتاتوÓورلا

دcزيھجوتو.و،لزانملاnYءاس¿لانمتامداخلÐشnYنوÐي

.عونلابXYانطصالاءا!ذلاةقالعلوحتالؤاس<لا

تاليختwxعتايدرسلل�pبك�pثأتكان.نأx¸إانلصوت

ىرخألاةئشانلاتايجولونكتلاوXYانطصالاءا!ذلالبقتسم

nYنوفولجنالابةنراقملابنكلو،طسوألاقرشلاةقطنم

احوضولقأ�pثأتلااذ.��تعÀ،)ةيpqلجنإلابقطانلاملاعلا(
ً

nYرفإلامشوطسوألاقرشلاcو،ايقcإھنعفشكلاجاتح¸x

ملاةقدلاwxعدمتعÙÚÀنعابتا
ُ

nYعضولامتcو،ةي.انت

لئاسوومالفألاوتايا�ÎÐاوصصقلاطقفسrلرابتعالا

اضيأنكلو،رومألاكلتنعةرشابم��ع��yلامالعإلا
ً

ماظنلا

نpيلبقتسمللتن�Åنالاتاعمتجموأةئشانلاتا!رشلل�Üيبلا

.ىرخألاتاعوم�Éاولماوعلانمديدعلاو

رومألاميظنتةيفيكوسانلاىدلھلبقتىدموXYانطصالاءا!ذلاروطتwxعرثؤتنأةيكذلاتانيكاملالوحتايدرسللنكمُي

ءا!ذلالبقتسمةشقانمدنع�pبكوحنwxعايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمي�رغلارايتلال.اجتcو،ھبةقلعتملا

ا!اردإف.XYانطصالا
ً

نأبجييذلالÐشلاو.اموXYانطصالاءا!ذلاو.املوحيملاعلاشاقنلاnYعونتللىوصقلاةيم.ألل

.ي�رعلاملاعلاnYرش<نت��لاÏYولونكتلالبقتسملالوحتايدرسلارcرقتلااذ.لوان<ي،ھيلعنوÐي
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ةيكذلاتانيكاملاليختخcرات:XYانطصالاءا!ذلاتايدرس"
م.اذاملوXYانطصالاءا!ذللتاليختلاوروصلارcرقتو)2020(
XYانطصالاءا!ذلاتايدرسثاحبأتفشكو4)2018(نوم�م
ءا!ذللةسãابلاكلذكوةيلاثملاىؤرللةيلاي��ارداصملا
تايدرسلانمة�pغصةيعرفةعومجمنأتر�ظأو،XYانطصالا
يؤرلاتلÐش:يواس<م�pغوتوافتم�pثأتا�لنا!ةيÓرغلا
)1984(”روتانيمرت"مالفألاnYرشÍلابة'åبشلاتاتوÓورللةسãابلا

ءا!ذلاو.املوحتاروصت)2004("توÓور،انأ"مليفو
كلتتلÐشو.ھيلعحبصينأنكمييذلااموXYانطصالا
XYانطصالاءا!ذلاتايجولونكتقيبطتةيفيككلذكتاروصتلا

لاجرلانا!،كلذدعÈامونcرشعلانرقلانمةيادب.ملاعلالوح
نمل!م.ةيpqلجنإلاةغللايéدحتمنمءاضيبلاةرشÍلاوذنم
نأنممغرلاÓو،ھئانبwxعلمعÀوأXYانطصالاءا!ذلاليختينا!
يداو"nYتروُطدقXYانطصالاءا!ذلاتايجولونكتبلغأ
nYتعنُصدقXYانطصالاءا!ذلاتايدرسنمديدعلاو"نوÐيلسلا

نا!يذلاديحولاناÐملانكيمليtوفولجنألابرغلانإف،دويلو.
بدألاوةفلت�Éاتانايدلانعجتن.ةيكذلاتانيكاملادوجوليختي
تافاقثلاnY،ةيئامنrسلاتاداعلاوتاغللاددعتميفسلفلا
لصحتالو،XYانطصالاءا!ذللةفلتخممي.افمدوجو،ىرخألا
زكرمماق.ھقحتسyيذلامامت.الاwxعمي.افملاكلتنمديدعلا
ءا!ذلاتاياروعورشملةعÈاتم،ءا!ذلالبقتسملموي.رفيل
wxعXYانطصالاءا!ذلاتايدرسعورشمقالطإب،XYانطصالا
ةيعمجونوتلبمتنوجةسسؤمھلcومتبتماقو،يملاعلاىوتسملا

DeepMind Ethics & Societyرقتلااذ.ھنعجتنيذلاوcلوحر

.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاXYnYانطصالاءا!ذلاتايدرس

"GAIN“يملاعلاXYانطصالاءا!ذلاتايدرسثحبعورشمفد'&
تافاقثلاروصتتفيكليلحتلءا����انمةيلودةكبشءانبx¸إ

XYانطصالاءا!ذلارطاخمملاعلالوحةفلت�Éاقطانملاو
زcزعتلو،راÐفألاكلتwxعرثؤت��لاةفلت�Éاءايشألاو،هدئاوفو
تايدرسرشtوملاعلالوحXYانطصالاءا!ذلالوحديدج�pكفت

��لاتاعوم�ÉاوقطانملاnYا�لجcو�ÅلاوXYانطصالاءا!ذلالوح
yاعtصقننميnYبعتلاpفأنع�Ðنمرسجءانبلجأنمو،ا.را
نمباتكلاونpنانفلاونpيلÉÎاونpيميدا!ألاءا����انpبلصاوتلا
ءا!ذلابةصا��اتاروصتلالوحملاعلاnYقطانملافلتخم
nYلمعةشرورشعدحألالخنماذ.ققحتcو.XYانطصالا
.ملاعلالوحنكامألافلتخم

ملاعلالوحbcانطصالاءا_ذلاتايدرس)1.1

ءا!ذلاتايجولونكتلامأةديد��اةيفلألاليجمالحأتلÐش
نكمي،ھبةقلعتملاتاعقوتلاوفوا�ÉاوةرصاعملاXYانطصالا
wxعف،ھيفعزوتوجت¿ت��لاملاعلاwxع�pثأت1تايدرسللنأةفرعم

رcوطتÆ�nYلعلالاي��اھبعليذلارودلاكان.،لاثملاليÍس
يرامةصقnYنياتشكنارفةيص�p�òثأتوأ،نا�pطلاةسدن.

نإف،لثامموحنwxعو.ةيثارولاةسدن�للسانلاروصتwYnYيش
ءا!ذلاروطتwxع�pثأتةيكذلاتانيكاملالوحتايدرسلل
رومألاميظنتةيفيكوسانلاىدلھلبقتىدموXYانطصالا
ة��pشلاوةيساسألاتاروش¿ملانمديدعلاتف�Åعاو،ھبةقلعتملا
ó'ثأتلااذpسالالثم�Åرفلاةيجيتا�tءا!ذلل2ةينطولاةيس
ةغللاببوتكملا�Æلعلالاي��اx¸إ�pش��yلاوXYانطصالا
ءا!ذلا"ةدحتملاةكلمملابتادروللاسلجمرcرقتوةيpqلجنإلا
3".ةدحتملاةكلمملاXYnYانطصالا

Àُرقتلااذ.��تعcراقتلانمةعومجمنمءزجرcتايدرسلوحر
أ��لاوXYانطصالاءا!ذلا

ُ
موي.رفيلزكرمnYساسألاnYتدع

ةكلمملاnYجدي��ما!ةعماجXYnYانطصالاءا!ذلالبقتسمل
اذ.XY"nYانطصالاءا!ذلاتايدرس"ظفلنمضتcو،ةدحتملا
اروصقايسلا

ً
nYامب،يtاعملاعسوأnYةيكذلاتانيكاملاعمةايöÎل

دcوردنألاوتاتوÓورلا،رص�ÎااللاثملاليÍسwxعكلذ
نÓpوا'�يبطل��امتيامةداعتايمسملاكلتو،جروبrسلاو
Èو،ا�ضعÓpانطصالاءا!ذلانXYnYاراش<نا��كألاتاليختلا

ً
متcو.

نمضتتو،ةيلاي��ا�pغوةيلاي��اتايدرسلانابس�ÎاnYعضولا
لئاسوو،ةيملعلالامعألاومالفألاوبدألاتايدرسلاكلترداصم
.ةثيد�Îامالعألا

قcرطنعىرجأدقلوألاXYانطصالاءا!ذلاتايدرسثحبنا!و
ةيكلملاةيعم��اوXYانطصالاءا!ذلالبقتسملموي.رفيلزكرم
ثحبلاماقو،x2019¸÷و2017نمة�ÅفلاnY)ةدحتملاةكلمملا(
تانيكاملالبقتسمبقلعتت��لاةنمي�ملاتاليختلاnYقيقحتلاب
رو�م�öلتاروش¿ملانمقاطنةساردلانعجتنو،ةيكذلا
كلذnYامب�Æيدا!ألا�pغو�Æيدا!ألا

ةمدقملا1)

1 We define narratives as an ‘ensemble of texts, images, spectacles, events and
cultural artefacts that “tell a story’’ (Bal, M. 2009 Narratology: Introduction to the
Theory of Narrative, Toronto: University of Toronto Press).
2 Villani, C. 2018 ‘For A Meaningful Artificial Intelligence’. AI for Humanity,
https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG-VF.pdf.
3 Select Committee on Artificial Intelligence. ‘AI in the UK: Ready, Willing, and
Able?’ London: House of Lords, 16 April 2018.
https://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf.

4 Cave, S., Craig, C., Dihal, K., Dillon, S., Montgomery, J., Singler, B., Taylor, L.,
2018. Portrayals and Perceptions of AI and Why They Matter. The Royal Society,
London. https://doi.org/10.17863/CAM.34502
Cave, S., Dihal, K., Dillon, S. (eds.), 2020 AI Narratives: A History of Imaginative
Thinking about Intelligent Machines, Oxford: Oxford University Press.
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5 Jasanoff, S. and Kim, S-H. 2009 ‘Containing the Atom: Sociotechnical
Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea,’ Minerva
47 (2), p. 120.
6 You can learn more about imaginaries in Science and Technology Studies here:
http://sts.hks.harvard.edu/research/platforms/imaginaries/.
7 They are: Algeria, Bahrain, Comoros, Djibouti, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait,
Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia,
Somalia, Sudan, Syria, Tunisia, the United Arab Emirates and Yemen.

8 Cleveland, W., Bunton, M. 2012 A history of the modern Middle East, 5th edn,
Colorado, Westview Press, p. xi
9 Rizk, N. 2020 ‘Artificial Intelligence and inequality in the Middle East: the
political economy of inclusion’, in M. Dubber, F. Pasquale and S. Das, eds., Oxford
Handbook of Ethics and Artificial Intelligence, Oxford, Oxford University Press.
10 ElSafy, I. 2019 ‘UAE leads GCC in adopting Fourth Industrial Revolution’,
Mubasher Info, english.mubasher.info/news/3480654/UAE-leads-GCC-in-
adopting-Fourth-industrial-revolution.

ي�ÎÐانمتفلتخاتايا�ÎÐايورلاÐشأنأنممغرلاب

تانيكاملا،ةينو�Åكلالاباعلألاومالفألاx¸إبوتكملاx¸إيوفشلا

نمالدبءاÓر�كلابلمعyن.ارلاتقولاnYا�ليختمتي��لاةيكذلا

تايدرسلاهذ�للcوطلاخcراتلالÐش،ةيئايميكلاتالعافتلا

nYداورلارو�ظx¸إىدأامم�Æكارتوحنwxعتاعقوتلاولامآلا

.تانيكاملاهذ.ءانبnYاوأدبنيذلاوXYانطصالاءا!ذلالاجم

ادامتعاو
ً

ةيمنتلالجأنمةفرعملاةحاتإزكرمة��خwxع

)A2K4D(ةعساولاnYرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمcايق،

عسوألابدألاتاشقانمولمعلاشروجئاتنرcرقتلااذ.مدقي

XYانطصالاءا!ذلاتايدرسلوحباَُتكلاا'óماق��لا

طسوألاقرشلاnYةيجولونكتلاتايعامتجالاتاليختلاو

.ايقcرفإلامشو

1.2(gايق?رفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمف?رع

y
ُ

مغرلاÓوةعساوةقطنمايقcرفإلامشوطسوألاقرشلا��تع

عونتلابمس<تةقطنما'úأالإ،ةديدعةيفاقثطباوردوجونم

ةعماجnYةوضعةلود22نميديلقتوحنwxعنوÐتتو.ديدشلا

ايكرتجاردإبنpثحابلاضعÈمايقنممغرلاب،7ةيÓرعلالودلا

رزجلثملودلاضعÈجارخ÷وةقطنمللم�ليلاحتnYناري÷و

.8ايناتcرومولاموصلاورمقلا

ةيداصتقالاوةcومنتلاقئاق�ÎاnYةقطنملاnYلودلاھباش<تالو

لوحم'}اروصتwxعةيعبتلاباذ.رثؤcوةيسايسلاوةيعامتجالا

9y،ةيجولونكتلاتاراÐتبالا
ُ

nYلو�Åبلابةينغلالودلا��تع

ةيÓرعلاتارامإلاوةيدوعسلاةيÓرعلاةكلمملالثمجيل��ا

ءا!ذلاتايجولونكتwxعدامتعالاnYداورلانمةدحتملا

nYةصاخ(نpب�Åغملانمني�pثكناÐسدجاوتعم.XY10انطصالا

تايجيتا�ÅساwxعدامتعالابلودلاكلتتاموÐحموقت)تارامإلا

ةيلاملاتايناÐمإلام'&دلدجوcوراÐتباللةقس<مةيجولونكت

XYnYانطصالاءا!ذلامادختساnYة�pبكتارامث<ساûüل

زكارمnYلودلاهذ.عضت��لاوداصتقالارواحمفلتخم

لودللةبس¿لابامأ.ةقطنملاnYءارثلقألالودلاýYابنعةمدقتم

ءارثا'&دلدجوي��لاورصموسtوتلثمطسوتملالخدلاتاذ

nYلادراوملاÍرشcدييقتبةيداصتقالاتايدحتلاموقتنكلو،ة

x¸إةفاضإلابXYانطصالاءا!ذلالاجمnYلودلاهذ.مدقت

نمدقعلا'�ماوناعÀاولازال��لاةيعامتجالاوةيسايسلاعاضوألا

.لقألاwxعنامزلا

ÀÑعءا����اعورشملاع�wxفيكفاش<كاyشÐاتايدرسلالÉÎةيل
رثؤيفيكو،XYانطصالاءا!ذلابةقلعتملافوا�Éاولامآلاةيديلقتلا
nYا'mمادختساوXYانطصالاءا!ذلاتايجولونكتروطتwxعكلذ
.ا'åلإاومت¿ي��لاقطانملا
عورشمللايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنملمعةشروتميقأ
،2019رÓوتكأ13مويةر.اقلاXYnYانطصالاءا!ذلاتايدرسليملاعلا

زكرمعمةكارشXYانطصالاءا!ذلالبقتسملموي.رفيلزكرمماقأو
لامعألاةرادإةيلÐلعÈاتلا)A2K4D(ةيمنتلالجأنمةفرعملاةحاتإ
،تاصصختلاةددعتمةشرولاهذ.nYةر.اقلاnYةيكcرمألاةعما��اب
ةحاتإزكرملةcونسلالمعلاةشرولالخنمشاقنكلذدعÈا�عبتو

ةشروتمسُقو،رÓوتكأ14موي)A2K4D(ةيمنتلالجأنمةفرعملا
تاذتاشاقنع�رأx¸إ)ليصافتلاwxعلوصöÎل1قöÎملارظنا(لمعلا
.ةيpqلجنإلاوأةيÓرعلاةغللابامإةفلتخمعيضاوم

برغلانمرظنتا�جو:XYانطصالاءا!ذلاتايدرس●

رصاعملاروصتلا:ةيبعشلاتافاقثلاوXYانطصالاءا!ذلا●
nYرفإلامشcطسوألاقرشلاوايق

.ي�رعلاملاعلاnYةيعطاقتلاوXYانطصالاءا!ذلا●

مي.افملا؟ي�رعلاملاعلاwYnYبقتسمÙÚنكان.ل.●
.ةقطنملاXYnYانطصالاءا!ذلالوحةيلبقتسملاتاساردلاو

امنو!راشملاشقانوجئاتنلالوانتلةودنتاشاقنةع�رألاتعبت
��لاوةيلاتلاتاوط��الوحراÐفألاكلذكولمعلاشروھيلإتلصوت

.رcرقتلااذ.ةمتاخnYا�شقان¿س
ترثأفيكوةقطنملاnYتايدرسلللcوطلاخcراتلارcرقتلااذ.عب<تي

ا'úأwxعتفرع��لاو،ةرصاعملاةينقتلاوةيعامتجالاتاليختلاwxع
ماظنلاوةيعامتجالاةاي�Îانمتعمج��لاتاليختلانملاÐشأ"
ةلودلاتابلطتمةيبلتوميمصتnYسكعنت��لاوXYامتجالا
عب<تناننا�!عÀالاذ.و56.ةيجولونكتلاوأ/وةيملعلاتاعورشملل

ةيخcراتلاتايدرسلانمةنيعمةعومجمنمتا�pثأتلانمرشابمطخ
لcوطلاخcراتلل،كلذنمالدب،ةثيد�Îاةيجولونكتلللصن"�ح
يدرسلا�pثأتلااذ.و،�Æكارت�pثأتةيكذلاتالآلالوحتايدرسلل
.ان.ھفشكتسtامو.خcراتللرباعلا
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11 Islam, S. 2017 ‘Arab Women in Science, Technology, Engineering and
Mathematics Fields: The Way Forward’, World Journal of Education, no.7(6), p.
15.
12 Ibid.
13 ‘Women in Public Life: Gender, Law and Policy in the Middle East and North
Africa’, MENA-OECD Governance Programme, 2014,
https://www.oecd.org/mena/governance/women-in-public-life-mena-
brochure.pdf.
14 Kloppes, C. 1976 ‘Captain Mahan, general Gordon, and the origins of the term
‘Middle East’, Middle Eastern Studies, no.12, p. 1.
15 https://www.unhcr.org/en-us/middle-east-and-north-africa.html;
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/MenaRegionIndex.asp
x;

https://www.unicef.org/infobycountry/northafrica.html.
16 https://www.worldbank.org/en/region/mena.
17 https://business.aucegypt.edu/news/inclusive-development-and-fourth-
industrial-revolution-mena.
18 An important note at the outset: ‘Arabic’ refers to the language most
commonly spoken in the region; ‘Arab’ refers to the culture that dominates in
MENA, and that dates back to this region irrespective of today’s political
boundaries.
19 Al-jabr literally translates to ‘the restoration’ or ‘the completion’, a reference
to the method al-Khwarizmi introduced for solving quadratic equations.
20 ‘Algorism, n.’ n.d. In OED Online. Oxford University Press. Accessed 21 January
2021. http://www.oed.com/view/Entry/4956#eid7070189.

nYةاواسملامدعراش<ناب�pبكلÐشوحنwxعةقطنملامس<ت
،بابشلانمة�pبكدادعأx¸إةفاضإلاب،ةاي�Îابناوجفلتخم
.تاديسلاوملعتملابابشلانpبةلاطبلانمةعفترمتالدعمو

نمايقcرفإلامشوطسوألاقرشلا��تعÀُ،كلذانركذاننأامÓو
مولعلاةساردلاجمتاديسلاا'åفلخدت��لاقطانملا��كأ

نمديدعلاىطختتدادعأب،تايضاcرلاوةسدن�لاوايجولونكتلاو
ليÍسwxع،تارامإلاورطقوتcوÐلا11nY.لامشلاnYلودلا
هذ.و،تاديسلانمةيملعلاتاعما��اةبلطنم%70،لاثملا
مولعلالاجمnYلمع��yلالودلاكلتp�nYثكبلقأماقرألا

نمطقف%12تاديسلالغشÀكلذمغرلابنكلو،ثاحبألاو
nYتايضاcرلاوةسدن�لاوايجولونكتلاومولعلاعاطقnYبصانملا
جراخعقت��لاقطانملاwxعرمألااذ.قبطنcو.لودلاسفن
nYبالطلانم%70،لاثملاليÍسwxعبرغملايفف،كلذكجيل��ا
نمتايضاcرلاوةسدن�لاوايجولونكتلاومولعلاةساردتالاجم
زكارمللوصولانعطتسÀطقفن'�متاليلقلانكلو،تاديسلا
ميلعتلاwxعتاديسلالوصحةداcز�!عÀالثيح12،ةيدايق
تاديسلادوجو13.ةماعلاةاي�ÎاnYن'mكراشملزcزعتلانمدcزملا
nYرلاوةسدن�لاوايجولونكتلاومولعلاةساردcالتايضاÀنأ�!ع
قcرفقcرطنعا.رcوطتمتيةقطنملاnYةجتنملاتايجولونكتلا
�pثكلادوجونممغرلاب،سكعلاwxعف.عونتلانمدcزملابمس<ي
ة��اعملةجاحبلودلاكلتلازتال،تاعقوتلاوتايناÐمإلانم
طقفقلعتيالةاواسملامدعو،عسوأوحنwxعةاواسملامدع
امقورفلاكلذكنمضتينطلوةأرماوألجرنا!اماذإعونلاب
.ميلعتلاwxعلوص�ÎاةيناÐم÷وةيعامتجالاتاقبطلانpب

nYاقثخcراتايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمىدلدجوي
ةcوامسلاتانايدلاY$ولوزنتد�شةقطنملانأثيح،دcرف
%öطصميyأيملو،ى��كلاتاراض�Îانمديدعللةفاضإلابثالثلا
ةميدقلاروصعلادرفتوةيصوصخقلطنمنمطسوألاقرشلا
اًقفوطسوألاقرشلابةقطنملاتيمُسثيح،ةقطنملل
نرقلارخاوأ)ةيÓوروألا(ةيسامولبدلاوةيجيتا�Åسالاتاcرورضلل

قرشلانpبةقطنمللمساx¸إةجاحبتنا!��لاو،رشععساتلا
سكعÀامنrب14.نpصلاوأ"�&قألاقرشلاو،ايكرتوأىtدألا
كلتلبلغألاwxعةيÓرغرظنة�جوطسوألاقرشلا%öطصم
.ملاعلانمةقطنملا

نامضلھيفةيلاÐشإداجيإلرcرقتلااذ.x'سÀروصتو.و
ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمكرتانررقدقف،حوضولا

ةيملاعلاتامظنملاnYمدختسÀًفcرعyعسوأليلحتساسأwxع
ةيثحبلاتاسسؤملاكلذكوY16¸ودلاكنبلاو،15ةدحتملاممألالثم
nY17ةقطنملا.

قرشلاةقطنمnYةك�ÅشملاتامسلادحأÄY،18ةيÓرعلاةغللا
ھبعلتيذلا��)rئرلارودلاةغللاسكعy،ايقcرفإلامشوطسوألا
تاملÐلانمديدعلاميدقتلتايضاcرلاومولعلاخcراتnYةقطنملا
ءا!ذلاتاöÎطصمم.أنمةعوم�Éةيpqلجنإلاةغللةراعتسملا
الوأ،XYانطصالا

ً
ةيم.ألاةديدش��تع��yلاورفصو1ماقرألانأ،

Yy¸آلابسا�Îامولعل
ُ

،ةيÓرعلاماقرألابعساووحنwxعفرع
����املعوھسفنمقرلاورفصلامي.افمنأx¸إةفاضإلاب
x¸إمي.افملاكلتتلصوو19ربا��اÄYوةيÓرعةمل!نمنيدمتسم
��ومنبدمحم���رافلاخرؤملاا'óماقثاحبألالخنماÓوروأ"
نمةيمزراوخةمل!تءاجو)ايداليمx850¸إ750(يمزراو��ا
روصعلاp�nYشÀظفللااذ.نا!و،خرؤملااذ.ءامسأرخأ
نرقلارخاوأnYحبصأو،ةيÓرعلاماقرألاماظنx¸إىطسولا

ددعنع��عÀُو�ف،ةرصاعميtاعمھيدلكلذدعÈامونcرشعلا
20.ةنيعمةم�مءادأبموقت��لاوةيباس�Îاتايلمعلانم

ةيÓرعلاتا�ÙللاعونتكلذنممغرلابرابتعالاnYعضولابجي
لامشوطسوألاقرشلاةقطنمnYتايدرسلل�pشtامدنع
ةيÓرعلاةغللابةÓوتكملاداوملال!م�فمتينلثيح،ايقcرفإ
Èلةلو�سÐثدحتملالpنó'ب،اrامنyرعلاةغللا��تعÓصًفلاةي*xÄY
ةلدعملاü,¿لانإف،ةيكيسالكلاةيبدألالامعألاونآرقلاةغل
ةيÓرعلاةغللانوcوغللاھيلعقلطييذلاو(ةcرصع��كألاو
��لاو،ةقطنملاnYةك�Åشمةغلتحبصأ��لاو)ةثيد�Îاx*صفلا
Àعةمو�فمةروش¿ملامالعإلالئاسوبلغأا�مدختسwxعساووحن
أةبس��tتعyو،ةقطنملاnYةملعتملاسانلالبقنم

ُ
ناÐسلاةيم

لماع،كلذنممغرلابطسوألاقرشلاةقطنمnYاًنامرح��كألا
لبقتسمليختينميف�pكفتلادنعرابتعالاnYھعضونأبجي
،ةقطنملاXYnYانطصالاءا!ذلا
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ÄYو،ةثيد�Îاx*صفلاةيÓرعلاةغللاwxعتايدرسلادمتعyثيح
.21لوألاماقملاnYةيبدأةغل

wxعلصحت��لاسانلاةبسtرارمتسابھيفدcزتيذلاتقولاnYو
yعأميلعwx،اسانلاددعنإف�Îلصاpعنwx.غميلعتلااذp�
wxعكلذكرمألاقبطنcو،ةقطنملاnYلودلافلتخمnYيواس<م
دمتعy.ةلودلاسفنnYةيداصتقالاوةيعامتجالاتائفلافلتخم
يظفللالصاوتلاwxعةداع،كلذضيقنwxع،ھيف�Åلالئاسو
ةيÓرعلاةغللاعاونأفلتخموةيلÉÎاتا�Ùللاwxعدمتعyكلذلو
تالسلسملام�فل�سلانمنوÐيبÍسلااذ�لو،ةيماعلا
ةقطنمnYرو�م��انم�pثكللةيبعشلاتاÐنلاوةينوcزفيلتلا
قرشلاnYتجتناةصقيأسكعتس2223.لودلانمةيعرف
x*صفلاةيÓرعلاةغللةيجاودزالاكلتايقcرفإلامشوطسوألا

.ىدحwxعةلودلÐلةيلÉÎاتا�Ùللاو

رايعمك،نآرقلاةغل،x*صفلاةيÓرعلاةغللامادختساانل%-وي
رخآرصنعايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمnYبدألل
.مالسإلل�pبكلاراش<نالاو.وضعبلاا�ضعببةقطنملاطÓري
دوجوكلذnYامب،ةسtاجتملا�pغوةددعتملالماوعلانممغرلاÓو
wxnYعألاÄYةقطنملاnYنpملسملاةبسt،ىرخأةي¿يدتائف
دادعyنمÄY93%وايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم
ميلاعyنوعب<ينيذلاوھمسtنويلم341غلبييذلاناÐسلا
ابcرقتشrعÀ،نكلو).مالسإلا

ً
ايسآةقطنمnYملاعلا�Æلسم�/لث

ي�رعلانpبامطل��انأكاردإم�ملانم24،ئدا�لاطيÉÎاو
ل!نpبامةقيقدلاتاقورفلاوتاقايسلام�فنميyأيملسملاو
.ام'�م

ايجولونكتلانpبامةقالعلاwxعرcرقتلااذ.زكريالامنÓrو
قرشلاةقطنمعمةساردلالماعتت،)1مقرع�رملارظنأ(مالسإلاو

c1Yراتلاجزمللديسجتا'úأwxعايقcرفإلامشوطسوألا
nYارغ��اراطإلاجراخدتمت��لاةيفاقثلالوصألاتاذتاراضöÎل
اذ.فد'&.��كألايمالسإلاملاعلالمش<لةقطنمللY¸ا�Îا
تايدرسnYةيساسألاعيضاوملانمديدعلاميسقتx¸إرcرقتلا
قرشلاnYتافاقثلابلغأھيفك�Åش��yلاXYانطصالاءا!ذلا

.ايقcرفإلامشوطسوألا

ا'úأانددح��لاوةيئاورلسالسةتسرابتخاتنا!ةيلاتلاةوط��ا
لامشوطسوألاقرشللةيجولونكتلاتاليختلام�فلةcروحم
يtاثلاءز��ازكرُي،XYانطصالاءا!ذلالبقتسممي.افموايقcرفإ
ةيÓرغلاتاروصتلاwxع"ةيجولونكتلاءار2Îلا"رcرقتلااذ.نم
تارcوطتلاتاليختwxعرثؤت��لابيلاسألاوةقطنملل
كو.ةقطنملالخادبةيجولونكتلا

ُ
تاليختللثلاثلاءز��اسر

قرشلاnYةيكذلاتانيكاملاليختnYلcوطلاخcراتللةيÓرعلا

حرش3ومالسإلل�Â.ذلارصعلاءانثأايقcرفإلامشوطسوألا
للحcو25،ةيÓرعلاةغللاب�Æلعلالاي�öلةيلا�Îاة�Åفلانمةلثمأ
تايدرسعنصلةرصاعملاتادو��Éا"ةمواقملا"عÈارلاءز��ا
.يملاعلابدألانميyأت��لاتايدرسلللئادبكXYانطصالاءا!ذلا

ةيعامتجالاوةيسايسلالماوعلالÐشyفيك�pخألاءز��ا��تخcو
ةئشانلاتايجولونكتلاوXYانطصالاءا!ذلالوحتاثداÉÎا
لصتتفيكو،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYىرخألا
تاسايسلاnYةدئاسلاةيدرسلاتازا�Éابايجولونكتلاتاليختلا
أو.ةماعلا

ُ
��لاقيدانصلاقcرطنعرcرقتلل��)rئرلاصنلالمك

تاءاعدالالÐلقايسلامدقت��لاوتامولعملاwxعيوتحت
لئالدكةص�öمةلاحتاساردميدقتوأرcرقتلاnYةحورطملا
.ةفلت�Éارظنلاتا�جومعدت

21 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146282.
22 See: Rugh, W. A., 2004, Arab Mass Media: Newspapers, Radio, and Television
in Arab Politics, Greenwood Publishing Group; and W. Al Allaq, 2014, ‘Arabic
Language in a Globalized World: Observations from the United Arab Emirates,’
AWEJ
https://awej.org/images/AllIssues/Volume5/Volume5number3September/9.pdf.
23 The Egyptian dialect, however, remains widely understandable given the
history and spread of Egypt’s cinema, theatre and television series in the region.

24 Desilver, D., & Masci, D. 2017 ‘World’s Muslim population more widespread
than you might think,’ Pew Research Center, https://www.pewresearch.org/fact-
tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-
think/.
25 See: Renima, A., Tiliouine Richard, H., Estes, J. 2016 ‘The Islamic Golden Age: A
Story of the Triumph of the Islamic Civilization,’ in: Tiliouine H., Estes R. (eds) The
State of Social Progress of Islamic Societies. Cham: Springer,
https://doi.org/10.1007/978-3-319-24774-8_2.
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 مالسإلاو bcانطصالا ءا_ذلا :لوألا قودنصلا

لمع��yلاتارايسلاتايناÐمإلوحلاؤسلااذ.نا!1؟ةيمالسإلاةع3رشلاماÐحأعمةدايقلاةيتاذتارايسلاقفاوتتل.
ءا!ذلاومالسإلابةقلعتملاانلمعةشروnYةديحولاةحcرصلاةيعجرملاو.ا�قيبطتوأةع3رشلاعابتالXYانطصالاءا!ذلاب
يذلارودللةبس¿لابتايعجرملاnYناصقنلااذ.سكع3و،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمقايسXYnYانطصالا
ءا!ذلا�pثأتلوحعسوألاتاشاقنلاnYمالسإلابايغو،ÏYولونكتلاروطتللةبس¿لابةقطنملاnYةدئاسلاةنايدلاھبموقت
.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYةفاقثلاوعمت�ÉاXYnYانطصالا

،ا'úولوان<يامدنعو،حcرصوحنwxعXYانطصالاءا!ذلاومالسإلانpبامةقالعلاتالاقملانمادجدودحمددعلوان<ي
wxعلاثملا(تاي�لإلالوحتاشقانملاوأةدئاسلاتاثداÉÎانمتصلختسا��لاةيشما�لابناو��اةشقانمx¸إنو�جتي
عب¿يال،ةيÓرغلاتاعقوتلاسكعwxع.2)رشÍلللثامملاY¸آلاناسtإللةيلسانتلاءاضعألاةيطغyلوحلاؤسلاو.كلذ
مالسإلاصني،سكعلاwxعف)صاخھجوwxعي�رغراطشtاو.و(عمت�ÉاونيدلانpبةÎ-اولاةقرفتلانمبايغلااذ.
رابتعانكمُيالھنأت�ÙبرساييدوعسلابتاÐلاحرش3À.ة�pبكةميقوذرمأو.مولعلاوةفرعملاwxعلوص�Îانأ
HWJNھتصق 7�yف،ةيلايخةصق،4ن��انعةصقÄYو،تاعيبملالضفأتققح��لاو2013

ُ
اننأل�Æلعلايخ��تع

.5ةيلمأتلامولعلالالخنمتانئاÐلاكلتدوجوءاعداحرشلواحنكلذلوةيملعةنايدمالسإلانأنمؤن
ءا!ذلاكلذnYامبةديد��اتايجولونكتلايدؤتنأنكميفيكwxعلمعلاةشروnYاياضقلاوعيضاوملابلغأتزكر
ايلاحةدوجوملاةاواسملامدعةلÐشممقافتx¸إXYانطصالا

ً
nYضراعتي.ةع3رشلاعما�قفاوتعوضوملوان<تملو،ةقطنملا

ءارجإدنعتاعوضوملاةمدقمnYھعضوبجيلماعكمالسإللي�رغلاروصتلاعمان<ثداحمnYزرابعوضومكنيدلابايغ
اعوضومرمألاةقيقحXYnYانطصالاءا!ذلاومالسإلاةيضق��تعy.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYتاشاقن

ً
ÀسÍب

ليÍسwxعو".نيدلالالخنمم'cmو.ديدحتم'åلعبجيھنأنورعشÀثيحبرغلاnYنوشrعÀنيذلانpملسمللفوا�Éا
.ةيكcرمالاةدحتملاتايالولاnYنوشrعÀنcررحموباتكقcرطنع�Æلعلالاي��اومالسإلا6يtو�Åكلالاعقوملارادي،لاثملا

1 The question refers to the so-called ‘trolley problem’ in the context of automated decision-making systems; to learn more, see: Awad, E. et al. 2018 ‘The
Moral Machine experiment,’ Nature, https://www.nature.com/articles/s41586-018-0637-6.
2 Dahlan, H. 2018 ‘Future interaction between man and robots from Islamic perspective’, International Journal of Islamic Thought no. 13: p. 48.
3 Bakar, O. 2016 ‘Science and technology for mankind’s benefit: Islamic theories and practices - past, present, and future’, in M. Kamali et al. eds. Islamic
Perspectives on Science and Technology: Selected Conference Papers, Springer Singapore, https://www.springer.com/gp/book/9789812877772.
4 In Arabic mythology, a jinn is ‘a supernatural spirit below the level of angels and devils’ (Encyclopaedia Britannica).
5 Fossett, K. 2013 ‘Can science fiction survive in Saudi Arabia?’ Foreign Policy, https://foreignpolicy.com/2013/12/10/can-science-fiction-survive-in-saudi-
arabia/.
6 http://www.islamscifi.com/about/.
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nYتاءافكلاةر�9ةلÐشمةقطنملاnYلودلاضعÈھجاوتامنÓrو
تاراÐتبالالاجمnYداورلاةر�9(ايجولونكتلاعاطق
nYنوÐيامةداع–لضفألمعصرفنعثحبللتايجولونكتلاو
ةلاحتسالاwxعدمتع��yلاتايدرسلالشفت27)ةيÓرغلالودلا

ة�pبكلاتايناÐمإلانع�pبعتلاnYدراوملاوتاءافكلابايغو
دنعةقطنملالودبلغأةلاحwxعرثؤتو،ةقطنملاnYةدوجوملا
رظنُيثيح،XYانطصالاءا!ذلالبقتسملوحيملاعشاقنءارجإ
.عسوأقاطنwxع�pيغتلاقيقحتلx'سyتا�جكلودلاكلتل

حبصتيÐلة�pبكلاا'}ادو�جمبةدحتملاةيÓرعلاتارامإلا��تعyو
دحأةيجولونكتلاتاراÐتبالالاجمnYةدئارلالودلانم
nYايجولونكتللةحاو!نويÓرغلاا'åلإرظني��لاوتاءان;تسالا

�pثأتب�pبكوحنwxعروطتلااذ.طبترينكلو.ءار2Îلاطسو
ملا

ُ
nYةينغلالودلاnYراÐتبالاتايجيتا�ÅسالوحةيÓرغلالث

:2مقرقودنصللرظنأ(تcوÐلاورطقكلذnYامبي�رعلاجيل��ا
تاعورشمذيفنتلنpيÓرغلانpعÀُامكو،)Y>يل��اwYبقتسملاÙÚنلا
28لبقتسملافحتم(تامو�ÎÐاا'óموقت��لاةيسrئرلاراÐتبالا

تامو�ÎÐاھبموقتيذلالصاوتلافد'mس3و)لاثملاليÍسwxع
حوضولماوعلاكلتتÍثتو29.%-اولÐشÈيtوفولجنألارو�م��ا
لبقتسممي.افمwxعمدقتلالوحةيÓرغلاراÐفألا�pثأت
.�pبكلÐشÈايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYتايجولونكتلا

عفدلة�pبكغلابمةدحتملاةيÓرعلاتارامإلاnYةمو�ÎÐاقفنت
ثدحيامسكع��تعÀيذلارمألاو.و،ÏYولونكتلاروطتلاةل�=

nYلالودلا��yاعtرقفلانميnYوتورصملثمدراوملاtس
.ة'óاشملاتاردابمللةدودحمغلابمصيصختمتيثيح،ندرألاو
تادو��ÉاwxعÏYولونكتلامدقتلادمتعÀ،لودلاهذ.يفف
wxعلودلاهذ.nYةصرفدجوتو،ةئشانلاتا!رشلاوةيبعشلا

قرشلاةقطنمبةصا��امي.افملافاش<كالصوص��اھجو

بيجتسyثيح،لبقتسملالوحايقcرفإلامشوطسوألا
nYسانلاىؤروتاجايتحالبلغألاwxعةمدقتملاتايجولونكتلا

اذ.نمعÈارلاءز��اnYھتشقانملدوعنسء��<و.و(لودلاهذ.
.)رcرقتلا

wxععي¿صتلاومدقتلاوروطتلاوحاجنلاتاروصترثؤت
ةمدقتملالامشلالودnYقطانملاالكnYةيجولونكتلاتايدرسلا

�pشy.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمnYكلذكو
��لاو،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYةيجولونكتلاتايدرسلا
��ايسلاراو�Îاو�Æلعلالاي��اnYر�ظت�nYومالعإلالئاسوnY
تاليختلاx¸إ،رشابم�pغوأرشابملÐشÈ،ةيميدا!ألاتاباتكلا
ةرصاعملاتاشاقنلا�pشyامةداع.ھيفبوغرملامدقتللةيÓرغلا

x¸إايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاXYnYانطصالاءا!ذلالوح
nYنكلو،حوتفموحcرصوحنwxعا�ضفرتوأةيÓرغلاتاروصتلا

.مدقتللةيÓرغلامي.افملابتاشقانملاكلترثأتت،نpتلا�Îاالك

اطابتراةيÓرغلاىؤرلاكلت�pثأتطبتري
ً

اقيثو
ً

nYرامعتسالاخcراتب
nYرصمwxعنويلوبانتالمحرصعلھعب<تنكمييذلاو،ةقطنملا

نويÓرغلانويميدا!ألاوءاملعلاروص،تقولااذ.ذنمو،1798

x¸إرشعثلاثلانرقلانمايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاخcرات
سكعwxع،رمتسمعجارتةلحرملÐشnYرشععساتلانرقلا
��ع��yلاصصقلاتعبنو.ةيÓرغلالودلل�pبكلايرصعلامدقتلا

لخادنمايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاخcراتnYعجا�Åلانع
ا�لخادبةقطنملابةقلعتملاتاروصتلاwxعرثؤتا'�كلو،26ةقطنملا

نعا.انcرجأ��لالمعلاشروnYانثدحتو.مويلاا�جراخÓو
روصتللةقطنملاناÐسم�فةيلمعلالخنميyاذلاقارش<سالا
��كأدحأ!ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنملوحي�رغلا
نع�pبعتلاx¸إنوفد'&نيذلاءالؤ.ھجاوت��لاتايدحتلا

تايدرسللئادبنمضتت��لاوةقطنملاnYراÐتبالاتايدرس
.رامعتسالاتلت��لالحارملا

لامشوطسوألاقرشللروصnYروطتللةيÓرغلامي.افملاسكعنت
نمةدافتساللةصرفلامانتغاwxعةرداق�pغةقطنمك
كلتل�pشtو،ةيكذلاةمظنألالثمةئشانلاتايجولونكتلا
دراوملاnYصقندجوتثيح،ةيجولونكتلاءار2Îلابتاروصتلا

،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمnYراÐفألاوتاراÐتبالاو
nYروطتلالوحتاشقانملاعجا�ÅلاتايدرسوصصقتلÐشامكو
ءار2Îلاموقت،��«املاnYايقcرفإلامشوطسوألاقرشلا
.Y¸ا�ÎاتقولاnYرودلاسفنبةيجولونكتلا

(2pqايجولونكتلا ءار

26 Kirecci, M. 2007 ‘Declined discourse and self-Orientalization in the writings of
Al-Tahtāwī, Tāhā Husayn and Ziya Gökalp: A comparative study of modernization
in Egypt and Turkey’, PhD thesis, University of Pennsylvania,
https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3260932.
27Langendorf, M. 2020. ‘Digital stability: How technology can empower future
generations in the Middle East,’

https://www.ecfr.eu/publications/summary/digital_stability_how_technology_ca
n_empower_future_generations_middle_east.
28 https://www.museumofthefuture.ae
29 For example, see: https://www.visitdubai.com/en/business-in-dubai/why-
dubai/news-and-insights/dubai-dreams-big-innovation-future
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30 The emphasis on the Japanese influence with respect to narrative in particular
is important. That is, while China — a global leader in AI development — might
have a strong impact on the geopolitical scale, there is little evidence to support
the existence of an equally strong Chinese influence on AI narratives in the

region. See, for example: https://carnegie-mec.org/2019/09/26/how-has-china-s-
role-in-middle-east-evolved-pub-79930
31 https://www.youtube.com/watch?v=YykxHRJNuqw
32 https://www.ainarratives.com/japan-2018
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��لاو،ةيجولونكتلاةحاولاةركفعمةيجولونكتلاءار2Îلاليختىزاوتي
نكمُيھنأنpحnYو،ةحودلاوأ�Âظوبأوأي�دلثمجيل��اندمnYدسجتت
طسوألاقرشلاnYلو�ÅبلابةينغلاةقطنملاnYةثيد�Îاندملاكلتةcؤر
كلتتحبصأ،روطتلاومدقتللبرغلاتاليختلةجي<نكايقcرفإلامشو
اضبأندملا

ً
تغاص2012ماعnY.ي�رعلاwYبقتسملاÙÚنلاراÐفألزكارم

"جيل��اةيلبقتسم"ظفلاcراملاايفوسةبتاÐلاويريدقلاةميطافةيقيسوملا
جيل��اnYةروطتملاتاعاطقلانpبامطل��انمأشtديدجھجوتةيمس<ل
زومرلاوةيكال'mسالاراÐفألاوةcوار2Îلاةيعيبطلارظانملاورامعملالثم
wxع(تcوÐلابهايملاجاربأنأاcراملاويريدقلاتلاقو.1ةيعمقلاةيعامتجالا
نونانفلاددحثيح.جيل��اةيلبقتسملةح�Åقملاةلثمألادحأ��تعy)لامشلا

اننكميلبقتسملوحةÉÎانلمدقيnYاقثوXYامتجارابتخا!جيل��الود
يداصتقالاميسقتلاو،ةي?يبلاتا�pغتلابمس<يو.و،عورمھنأبھفصو
نمادجةدودحمةبسtھنمديفتسÀيذلاÏYولونكتلاروطتلاو،ديدشلا
.ناÐسلا

1 https://www.dazeddigital.com/music/article/15037/1/al-qadiri-al-maria-on-gulf-futurism

ارظنو
ُ

wxعزكرت��لاو،ةيفسلفلاديلاقتلانمديدعلابا.رثأتل
رشÍلالثم(تانايكلانمةفلت�Éاعاونألانpبطبا�Åلا

رcوصتللامعألاهذ.مظعمھجتت)تانيكاملاوتاناوي�Îاو
نكمُي(نيدعاسموأءاقدصألÐشwxعةيكذلاتانيكاملا
نيدرمتملانمالدب،رشÍللدادتماوأ)م'åلعدامتعالا

x¸إمالعإلالئاسوةملوعنملÐشلااذ.يدؤcو32.نpحافسلاو
عبشميمالعإلاد�شملا��تعÀثيح"ءار2Îلا"ةركفnYرارمتسالا
،ةينابايلاتايدرسلاباًضيألب،ةيÓرغلاتايدرسلابطقفسrل
ايلحمعنصت��لاتايدرسللة�pغصةحاسمك�Åت��لا

ً
nYةقطنملا.

À2لاليخت��تعÎفألابايغوةيجولونكتلاءارÐتاليختلاورا،
طسوألاقرشلاnYايجولونكتلليقيق�Îاروطتلابايغكلذكو
فشكينأرcرقتلااذ.لواحcو�Æ.وروصتايقcرفإلامشو

طسوألاقرشلانأ،ةمداقلالوصفلاnY%-ونسامكو.ھتقيقح
الةقطنم��تعyا'�كلو،ةيجولونكتءارÎ@سrلايقcرفإلامشو
nYدراوملانمديدعلادوجونممغرلابnYاÐلاريدقتلاwxعلصحت
.ةيلاعلاةءافكلابمس<ت��لالوقعلاوراÐفألا

y
ُ

،يملاعلاھيف�Åلاقوسwxعيtوفولجنألاملاعلاةنمي.��تع
nYم�سÀرخألماع،صوص��اھجوwxعةيكcرمألاتاجتنملاو
ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYةجتنملاةيلÉÎاصصقلاةلق

متيثيح،ةيكذلاتانيكاملاوتاتوÓورلاوXYانطصالاءا!ذلالوح
nY،ةقطنمللبرغلانمXYانطصالاءا!ذلاتاياÐحلقنةداع
لثمنوcزفيلتلاتالسلسمو�Æلعلالاي��امالفألÐش

ققحت��لاو"اÐيتكالاجراتسلتاب"وأ"كcرتراتس"و"روتانيمرت"
احاجن

ً
ةلقنميtاع��yلاةيلÉÎالامعألابةنراقملاب��كأ

يذلاو"ةيا'�لا"يرصملايtوcزفيلتلالسلسملالثم،لcومتلا
.3.2ءز��اnYھشقان¿س

نمي�رغلا�pثأتلاعمةيم.ألاnYىواس<ييذلارخألا�pثأتلايyأcو
y،لاثملاليÍسwxعف30،نابايلا

ُ
"نوتركلا"تالسلسمضرع

،رزيادنرجا.ر�شأ(ةيÓرعلاةينوcزفيلتلاتاونقلاnYةينابايلا
ھجتتو31.)ةحوتفملانوتسrبسةانقwxعضرعÀنا!يذلاو

لامعألاwxعpqك�ÅلامدعلةينابايلاXYانطصالاءا!ذلاتايدرس
لي.أتبةقلعتملاعيضاوملاوأY¸آلاليغش<لاwxعدمتع��yلا
.تاتوÓورلا
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yغpاهذ.ت��ÎطقفةلاÈأدبامدنعىطسولاروصعلادع
ة�Åفتنا!و،ديلاقتلاهذ.نعداعتبالاnYنويÓرغلانوصاصقلا
اذ.nYو.ي�رغلا�pكفتلاp�nYبكلا�pغتلانمءزجلالتحالا
عمÏYولونكتلامدقتلامي.افمديدحتnYبرغلاأدب،تقولا
مولعلاھعفدتY¸اثمعمتجملوأر�ظو.لبقتسملاوةثاد�Îا

"ةلضافلاةنيدملا"و.لوألانا!و،تقولااذ.nYايجولونكتلاو
عنصنميtاثلالمعلانا!و،nY1516رومساموتا�فلأ��لاو
أwxعنا!ورشعسداسلانرقلاnYنوÐيابرجور

ُ
ةيملعسس

تأدب،تقولاسفنnYو.ملاعللةيلبقتسمرظنة�جولمحcو
ناميإلاnYملاعللةيلبقتسملارظنلاة�جوا'óتر�ظ��لالودلا
38.كلذلةجي<ننcرخآلاwxعةنمي�لاnYم�قوقحوم�قوفتب

رظنلاة�جوھتضرفاموكلذدعÈةcرامعتسالاتاحوتفلاتأدب
نكامأا'úأ!ةرمعتسملاقطانملاعضوnY،ملاعللةيلبقتسملا
ماسقنالانمةلاحقلخامم،ھحالصإنكميالوحنwxعةفلختم
nYنpقلاعلاءالؤ.وةثادöÎلاولصونيذلاءالؤ.نpباميروفلا
لالغتسالادرج.ةثاد�Îابنوعتمتياوراصاذإالإ،��«املا
نمةرمعتسملالودلاةقحاللاتاعارصلاولودلليرامعتسالا
�)Àدكاملداجامك،ا�لبقتسمليختwxعا'}ردق�.

تنا!ا'�كلو،طقفاÓوروأبقلعتت،ا'mيادبذنم،ةثاد�Îانكتمل
فد."

ً
ناÐموأ،ةيلبقتسمةلاحكطقفهديدحتءرملاعيطتسÀ"ا

nY،ىرخأةرابعnY،ةثاد�Îاو،ةيلبقتسمةيناÐمإوأ،wYبقتسم
ارمأ،قايسلااذ.

ً
امئادلجؤموھلددحمناÐمال

ً
nYتنا!،

39.ءامسلاnYوأwxعألاnYوأ،ر'�لانمرخألابنا��ا

ةملوعلاوةثاد�Îانpبامتاقالعلاتلعج،تقولاسفنnYو
ةلضافلاةنيدملاوأY¸اثملالبقتسملاليختلالغتسالاورامعتسالاو
،رامعتسالادعÈلودلانمديدعلاnYلد�öل�pثم���ايسلمع
��لاوY¸اثملالبقتسملالوحةديدعلاةيÓرغلامي.افملاتنكمو

ايجولونكتلاليختnYملاعلالوحىرخألاتالواÉÎال!تقبس
رامعتسالللثمألاءارقتسالاھنأwxعبرغلالبقتسمفصونم
wxعةرطيسلاnYءاضيبلاةرشÍلايوذنمسانلاأدÓو،)ديد��ا(
.Y¸اثملالبقتسملامي.افم

yةيكذلاتانيكاملاتايدرسروذجدوعnYطسوألاقرشلاةقطنم
تايدرسو:"ايليÓراملا"وأ"بيجاعألا"تاداعx¸إايقcرفإلامشو
ة�ÅفلاnYنوÐلاصصقو،ناوي�Îاملاعصصقوتالاحرلا
صا��اي�رعلاظفللانإ33.مالسإلارو�ظلبقةيكيسالكلا
ناسtالانو!نميyأيظفلو.و،بيجاعألاو.وايليÓراملاب
اش.دنم

ً
اب�Aتُموأ،

ً
صصقنمضتتو34.ةداعسلابرعشÀوأ،

ةداعإمت��لاو،صصقلاكلتنمةركبمةعومجمةليلوةليلفلأ
ارخؤما�مييقت

ً
ةصقيوتحت35.يãادبلا�Æلعلالاي�öللامعأ!

لثم،Y¸ألاليغش<للفصوwxعلاثملاليÍسwxعساحنلاةنيدم
ةنيدملنcرفاسملاھيجوتعيطتسÀيذلا���احنلاسرافلا
تانيكاملاليختييذلاي�رعلابدألادوعÀكلذلو36.ساحنلا
�Bمماعفلانم��كأx¸إةيكذلا".

بدألاnYترش<نادقتاليختلاهذ.نابرغتسملانمسrل
قرشلاةقطنمنأرابتعالاnYعضولاعم،ةلcوطةدملي�رعلا

Y¸آلاليغش<لاتاودأءانبnYتعربايقcرفإلامشوطسوألا
ايتاذكرحتت��لاتانيكاملاو

ً
ةنيدمتنا!.ماعيفلأنم��كأل

ازكرمةcردنكسإلا
ً

ليغش<لاةمظنأءانÓوةيسدن�لاميماصتلل
��دن�م��كأ.اًدعاصفداليملالبقثلاثلانرقلاذنمY¸آلا�
ھلامعأتفصويذلاوةcردنكسإلالطبنا!ةر�شةcردنكسإلا
ايداليملوألانرقلاذنم

ً
.ةعا��بكرحتيحرسموحcرضءانبةيفيك

nYآلاليغش<لاوتالآلاةعانصنفر.دزا،ىطسولاروصعلا¸YnY
Y*يسملا�!يتاللابرغلاروعشx¸إىدأامم،يمالسإلاملاعلا
بتك،رشعنماثلانرقلاnY.دس�Îاتالا�ÎاضعnYÈوريدقتلاب
باتك"��ومونبنومسÀنا!نيذلاودادغÈنمةوخأةثالثلا
لثم37.ةيلآةنيكامةئمY¸اوحعنصةيفيكفصويذلاولي�Îا
nYم�مدقتنممغرلاÓو،تقولااذ.nYتافاقثلاýYابةيبلغأ
تنا!��لاوةيلاي��اتايدرسلاتمسyا،ÏYولونكتلالا�Éا
YnY¸اثملاعمتجملل��«امللنpن�Îابتانيكاملاكلتءارقتسالوان<ت
الدب،تضم��لاةيب.ذلاروصعلا

ً
nYةيلاثملاهذ.لثملعلطتلانم

.لبقتسملا

 ةي�رعلا تاليختلا3)

33 Comito, C. 2013 ‘Science fiction in Arabic: “It was not born all of a sudden”’,
Arablit Quarterly, https://arablit.org/2013/09/30/science-fiction-in-arabic-it-was-
not-born-all-of-a-sudden/.
34 Campbell, I. 2018 Arabic Science Fiction, Studies in Global Science Fiction
Series, Cham: Palgrave MacMillan, p. 145-146
35 Nuruddin, Y., ‘Ancient black astronauts and extraterrestrial Jihads: Islamic
science fiction as urban mythology’, Socialism and Democracy, no. 20 (3), p. 138.
36 Nights 566-578: The Story of the City of Brass. Stories from the Thousand and
One Nights. Harvard University Press, 1909-14,
https://www.bartleby.com/16/701.html.

37 Truitt, E.R. 2015 Medieval Robots: Mechanism, Magic, Nature, and Art.
Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, pp. 4, 19-21.
38 Adas, M. 1989 Machines as the Measure of Men: Science, Technology, and
Ideologies of Western Dominance. Ithaca, Cornell University Press. Available
from: doi:10.7591/9780801455261.
39 Makdisi, S. 1995 ‘”Postcolonial” Literature in a Neocolonial World: Modern
Arabic Culture and the End of Modernity’, boundary 2 no. 22, p. 90,
https://www.jstor.org/stable/303663.
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ا�pخأو
ً

تعبت��لاةلحرملاnYلبقتسمعنصوليخت��تعÀال
ارمأرامعتسالا

ً
كلذكرثأتينا!لبطقفتايدرسلابقلعتي

هروذجنم�!مزلاطابترالاكفلةلواحمnY،ةcرامعتسالاراÐفألاب
.ةcروطا��مإلاوةcرامعتسالا

لبقتسملاتاليخت3.1

�pبعتلاكلذكوةليدبخcراوتةباتكةcوديلاتاعانصللنكمُي
ليختكةيلبقتسملامي.افمللةداضملاراÐفألانعحوضوب
لبقتسملاليختنإفكلذلو40.لبقتسملاnYيyأتس��لاتاقوألل
تايجولونكتبؤب¿تةيلمعدرجمسrلXYانطصالاءا!ذلاعم

�«املابكلذك�pبكلÐشÈطبترتا'�كلو،نpعمناÐمnYةديدج�
عمىراب<يناÐمكلبقتسملاتاليختنولÐشÀنيذلارضا�Îاو
تاعارصلاو،رخآبوألÐشÈ،ةيلا�Îاتارارقلاوقئاق�Îا
صصقلاقcرطنعلبقتسملاليختنكمي.ةيضاملاوةرمتسملا

كلذكو،ةديد��امالعإلالئاسوونونفلاومالفألاوتايدرسلاو
.ةcراض�Îاقئاق�Îاوداوملا

ضا�Åفاةقام�Îانمف،لبقتسمللرظننامدنعةpqمكان.نإ
اعãارنوÐيسلبقتسملانأوبر�ÎادعÈلDqمللةدوعلا

ً
نأ،

،نمآرضاحnYكنأح�Åقتةديدجةوقمدقيلبقتسملانأض�Åفن
اقثاونوÐتنأوأ

ً
لبقتسمx¸إرضا�Îا�pيغتللبسلاكيدلنأ

ا�pخوةوق��كأ
ً

.41

x¸إ،اcÐراب���وجح�Åقيامك،ةيÓرعلاةيلبقتسملاظفل�pش3و
ةرصاعملاةيسايسلااياضقلانمةعومجمنpبامةقالعوأطبارت
ةلحرملاnYخcراوتلابوأبر�Îابوأميلقإلابوأ،عونلابقلعتت��لا
ي�رعلاملاعلاnYnYاقثلاجاتنإلارثأتو42.رامعتسالاتعبت��لا
ارثأت

ً
ا�pبك

ً
سكعنcو،ةقطنملاnYةيسايسلاتاعارصلاوبور�Îاب

.تايدرسلاا�لوان<ت��لاعيضاوملاوتايص�ÑلاnYاذ.

Àع43،"ةي¿يمختلاتانايبلالبقتسم"��تعwxسÍلاثملالي،
ا�لوانتمتوةيÓرعةبتا!ا'mعنص،ة�pصقصصقةثالثنمةلسلس

nYليدبلالبقتسملارابتخابصصقلاكلتموقتو،لمعلاةشرو
نمةدحاوليختتو.ةأرموألجرنا!نإعونلاةسدعلالخنم
nYلقنتلاءاس¿لاعيطتس��Àلانpطسلف،راصتخاب،صصقلا
طئار��اقيبطتمادختسالالخنمنامأبيرض�Îان�طيحم
.كلذكءاس¿لاا�مدختسyنالجأنمءاس¿لاا'mعنص��لاو
تاcركذلاعيمجتلالخنماcروسءانبةداعإىرخأةصقتليختو
ةينو�Åكلاقئاقرعضو��عم�لزانماو!رتنيذلانpئجاللانم
تانايبةدعاقnYتايلاÐشإةثلاثلاةصقلاتليختو،م�لخادب

�)¿��اشرحتلالوحتامولعملاعمجلواحتةيموÐح�nYرصم،
عراصتديكأتلاÓو.تايقالخألاwxعا.رشtوتانايبلاعمج�pثأتو
،دكؤملا�pغرضا�Îاwxعءانبدكؤملا�pغلبقتسملاصصقلال!
ايجولونكتلاراش<ناةداcزلوحةرذحرظنتا�جوهززعyيذلاو
.ةيمقرلالول�Îاو

ي�رعلا�Sلعلالاي��ا3.2

قرشلاXYnYانطصالاءا!ذلالوحتايدرسلانمديدعلاتعبن

ملاعلاقطانمýYابnYثدحياملثمايقcرفإلامشوطسوألا
ةيفاقثلالامعألاوةيئامنrسلالامعألاوبدألانم،ي�رعلا
نمعونك�Æلعلالاي��ار�ظو.�Æلعلالاي��اةصاخو،ةÓوبÉÎا
نمتانrسم��اnYةيÓرعلاةغللاnYصصقلاوةباتكلاعاونأ
كلتتماقفيكلمعلاةشرولالخانلوانت.نcرشعلانرقلا
يوتحتتنا!��لاونcرشعلانرقلافصتنملدوع��yلاصصقلا

،ىرخألاتايجولونكتلانمديدعلاوجروبrسلاوتاتوÓورلاwxع
44.ةقطنملاثيدحتعورشمنم��)rسأتلاءز��اليكش<ب

nYي�رعلابدألاديلاقتwxعءوضلانويملعلاونويميدا!ألاطلس
الدبةيلاي��اتاباتكلاورعشلالالخنمةيسايسلاwxعpqك�Åلا
امنÓrو،Æ�45لعلالاي��الثمتاباتكلانمىرخألاعاونألانم
Àلعلالاي��ادوعÆإي�رعلا�¸xنسلانمتائملاpنnYاملا»�لظ،�
أةباتكلاعاونأýxرأنمي�رعلا�Æلعلالاي��ا

ُ
لاي��اباتك��ج

نملضفأعاونأwxعدامتعالانونمتياونا!وأ،ي�رعلا�Æلعلا
ا.رركرعاشمÄYو،د��اذخأمسانلام.ذخأي"�حبدألا

.لمعلاةشروwY46nYيبمزلاماسح

40 Parikka, J. 2018 ‘Middle East and other futurisms: imaginary temporalities in
contemporary art and visual culture’, Culture, Theory and Critique no. 59, p. 55,
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14735784.2017.1410439.
41 Brown, L. 2019 ‘Arab Futurism’, bido lito! no. 101,
https://bidolito.co.uk/feature-arab-futurism-laaf-2019/.
42 Parikka, 55.
43 Fatafta,M., Halawi, B., Tawakkol, L. 2019 Speculative Data Futures,
http://menadata.net/public/project/11.

44 See Appendix 2.
45 Irwin, R. 1996 ‘Arab Countries’, in J. Sturrock ed., Oxford Guide to
Contemporary World Literature, New York: Oxford University Press; Al-Nakib, M.
2016 ‘Arab literature: Politics and nothing but?’ World Literature Today no. 90, p.
30-32.
46 See Appendix 2.
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47 https://www.youtube.com/watch?v=1pSB8BPMIJ0
48 El-Mohtar, A. 2019 ‘'Palestine + 100' Explores Contested Territory, Past And
Future’ NPR, https://www.npr.org/2019/08/31/754858096/palestine-100-
explores-contested-territory-past-and-future.

49Fossett, K. 2013 ‘Can science fiction survive in Saudi Arabia?’ Foreign Policy,
https://foreignpolicy.com/2013/12/10/can-science-fiction-survive-in-saudi-
arabia/.
50Costa P. & Ribas, L. 2019 ‘AI becomes her: Discussing gender and artificial
intelligence’, Technoetic Arts: A Journal of Speculative Research, no. 17, p. 176.

يtوcزفلتلالسلسملاي�رعلا�Æلعلالاي��اةلثمأنمضتت
nYطسوألاقرشلاnYھثادحأيرجتتنا!يذلاو،47"ةيا'�لا"
ةصقلسلسملاتاقلحيÐحتو،)2120ماعلاnY(لبقتسملا
ا'mلوانت��لاملاوعلاتاقل�Îاعيضاومنمضتتونcزجروبياسلا
نممغرلاÓو"زراوراتس"و"روتrنيمرت"و"رنارديلب"لثملامعأ
ديدعلالسلسملاnYر�ظ،ةيÓرغلالامعألاكلتلة�pبكلاتاراشإلا
nYھنألاثملاليÍسwxعنود.اشملافرعÀ،ةدcرفلاعيضاوملانم
ةدحتملاتايالولاتتفتت،نcزھيفشrعÀنا!يذلاتقولا
دجوامÓرثيح(،تابارطضالانمةلاحnYحبصتوةيكcرمألا

ةيلاي��اةيÓرغلاتايدرسلانمديدعلاYnY$ولالسلسملاباتك
�«وفلادوسyنpحnYو)طسوألاقرشللا�لوانتةيفيكnYو"nY
و.و(سدقلارcرحتلةEÎانةلمحةيÓرعلالودلاميقت،اcÐرمأ
لمأx¸إةراشإnY)لسلسملاثادحأھيفثدحتيذلاناÐملا
.ي�رعلالاي��اnYرمتسم

ýY+100ارعلالاي��اتاراتخم،ھباشمھجوwxعنمضتت
لبقتسمnYماعةئمليختتتاما�سا100+�!يطسلفلاو
ءا!ذلالثمتايجولونكتلانمديدعلانمضتتو،نpتلودلا
ل!nYباتكلامدقي،��«ا�Åفالاعقاولاودcوردنالاو،XYانطصالا
�«املانعيرذجلÐشÈفلتختتايدرس،لوصفلانملصف�
اديعÈيفنلاولالتحالاوبور�Îاھيلعنمي'}يذلارضا�Îاو

ً
نع

،ةبكنلانمماعةئمدعÈا'Gادحأيرجت+100نpطسلف،نطولا
nYيcÐرمألاوزغلانمماعةئمدعÈا'Gادحأيرجت100+قارعلاو

2003.48

ھيدليذلاو،ت�ÙبرساييدوعسلابتاÐلاولامعألادئاردكأ
تاعيبملالضفأتققح��لا�Æلعلالاي��اتاياورنمديدعلا
باتكةيلوؤسمwxع،لمعلاةشروءانثأ،)(HWJNكلذnYامب(
XYانطصالاءا!ذلاةروصليكشyةداعإnYي�رعلا�Æلعلالاي��ا
انتاما�سإ��تعyثيح"،طسوألاقرشلاnYسانلاةماعلةبس¿لاب
��تعyواحوضولقأتايجولونكتلاكلتروطتnYةيقيق�Îا
رظنة�جولوان<نس49."ةدوجوم�pغابcرقتةيفاقثلاانتلخدم
رودx¸إرظنلاب،4مقرءز��اnYليصافتلانمدcزملابت�Ùب

دضةمواقملاعاونأنمعونكةيلÉÎاXYانطصالاءا!ذلاتايدرس
.ÏYولونكتلاروطتللةيÓرغلاةيلاثملاراÐفألا

ديسجتلاوعونلا3.3

Àانطصالاءا!ذلاديسجت��تعXY)نءاطعإ
ُ

XYانطصالاءا!ذلامظ
ابلاغ)ةcرشÈتافص

ً
رشÍلانpباملعافتلالي�سyھبدصقيام

اضيأنكمُينكلو،تالآلاو
ً

ةقرفتلالوحةيطمنلاراÐفألادcؤينأ
،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم50nYةأرملاولجرلانpبام
دحأ"ي�ور"��تع3و،مدخكرشÍلاھبش��yلاتاتوÓورلاروصتمتي
.كلذwxعةلثمألا
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51 http://www.dr-nikolaos-mavridis.com/ibn-sina-project.php
52 https://www.cibeg.com/English/pages/contactus.aspx

53 ‘Cairo-based Elves raises $2 million in seed investment from Emaar and
Kauffman Fellows’, Menabytes, 2017, https://www.menabytes.com/elves-2-
million/.

:3 مقر قودنصلا

 �Sلعلا لاي��ا بدأل ة?رصملا ةيعم�yا
Àلعلالاي��ا��تعÆمملاتاباتكلاعاونأنم�pqتلواحو،ة

ÈاضعÉبدألانمعونلااذ.ءايحإةداعإتاعوم�nY

ةيعم��ا��تعyو،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم

.كلذwxعةلثمألادحأ�Æلعلالاي��ابدألةcرصملا

ماسحقcرطنعnY2012ةيعم��اكلتتسسأتو

لاي��ابدألةل�,ملاx¸وألاةيعم��ا��تعÄYyو،wYبمزلا

نمديدعلاةيعم��اتاباتكلوان<تو،رصمÆ�nYلعلا

كلذnYامبXYانطصالاءا!ذلابةقلعتملاعيضاوملا

wxعXYانطصالاءا!ذلاةروثوةينو�Åكلإلاةمو�ÎÐا

.تاتوÓورلاورشÍلانpبةيسtامورلاتاقالعلاورشÍلا

امو.و��)سؤممعديأنودبةيعم��الامعأتأدÓو

طسوألاقرشلاةقطنم��nYكأهاجتادوجوwxعلدي

�Æلعلالاي��اباتكسفان<يالثيح،ايقcرفإلامشو

wxعكلذكنولصحيالم'�كلونpيÓرغلاباتكلاعمطقف

��كألاتالا�ÎاضعnYÈو.ةمظتنمةدعاسموأمعديا

بابسأل�Æلعلالاي��اتاباتكةمو�ÎÐارداصتدق،ةدش

ع�yÑا'úأبتم'}ا��لاوHWJNةياورلثمةيقالخأ

نع�7نلاوفورعملابرمألاةئي.تماقورÎ,لالامعأ

ةياورللتحمسا.دع�و،عوضوملاnYقيقحتلابركنملا

.ىرخأةرملوادتلاب

nYتنا!ةcرصمةيديمو!ةيحرسمnYر�ظتوÓورو.ي�ورو
نمY¸آلاناسtإلار�ظيثيح،نcرشعلانرقلانمتانrنامثلا
،ةيسrئرلاةيص�Ñلانما.اقلتت��لاورماوأللبيجتسÀءاس¿لا

.اسكيلأوأي�pسلثممويلانpيضا�Åفالانيدعاسملاھبش��yلاو
نأ،رصمىدمنمةمامحدمحمح�Åقا،لمعلاةشروءانثأو
XYnYانطصالاءا!ذلاةمظنأونيدعاسملاتاتوÓورلاثrنأت
كلذكساÐعtا��تعyا'�كل،يدرسزاجمدرجمسrلةقطنملا
.ةقطنملاnYةأرملاولجرلانpباميقيق�Îاةاواسملامدعل

سوالوÐينھعنص51،ةيÓرعلاةغللاثدحتيتوÓورلوأنإ
تارامإلاnYةيلعافتلاطئاسولا��تخمnYھقcرفوسÀدcرفام
ءا!ذلاميسجتلمامت.الل�pثملاثمو.و،ةدحتملاةيÓرعلا
الدÓو،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاXYnYانطصالا

ً
نأنم

امداخنوÐي
ً

ادعاسموأ
ً

نبالÐشnYعنُص،لجرلاتوÓورلااذ.،
يذلاومالسإللةيب.ذلاةلحرملاnYةميظعلاةيص�Ñلا(انrس

ÀفرعnYمساببرغلاAvicenna،اقبطو
ً

زمريو�ف،سÀدcرفامل
لبقتسملاتاعلطتكلذكسكع3و،ةقطنملل�Æلعلاثا�Åلاx¸إ
و.XYانطصالاءا!ذلاديسجتلwYحمرخآلاثم.ÏYولونكتلا
nYمدختسÀو.ولجرھعونوةشدردتوÓورو.و،52ي!ذ
ةوقلاانrسنباسكعÀامنrب.تن�Åنالا��عةيكنبلاتامد��ا

ي!ذنإف،ةcوبألاتاعمت�ÉاnYةلوجرلاتامسÄYو،ةمك�Îاو
وحنwxعلاجرلاھيلعرطيسÀعاطقو.وY¸املاعاطقلابطبتري
ءا!ذلاديسجتwxعةلثمأدجننأنكمُياننانممغرلاÓو.يديلقت
لثمايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYعوننودبXYانطصالا
yوةر.اقلاnYا.رقمعقي��لاةيضا�Åفالاةدعاسملاةصنم

ُ
"Æس

،��كأهاجتاx¸إ�pشyي!ذوانrسنباوي�ورتالاحنإف،53سrفلإ
راÐفألازcزعتبةقطنملاXYnYانطصالاءا!ذلاديسجتموقيثيح

.تاديسلاولاجرللةيعامتجالاراودألالوحةيطمنلا
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تائي.وأدارفأنميÐيمانيدلعفدرلÐشnYةcزاوملاةوقلايyأت
لوصولانولواحيثيح،ÉÎwYاقايسلاnYدودحمىوتسمwxع

تايدرسلاnYرمتسملÐشÈنوم.اس3وم'óصاخبولسأل
رظنلاتا�جوطسو،روطتلاومدقتلالوحةيميلقإلاوةيلÉÎا
رظنأ(nY2011تثدح��لاتاروثلادعÈةصاخ.ةنمي.��كألا
ةداcرد�شمر�ظي،سtوتورصملثملودnY)5مقرقودنصلا
�<انلالامعألاJمادختساةئشانلاتا!رشلاترمث<سافيك
رمتسy.ةيلÉÎاتاردابملا%�اصلناpqملاةلام÷وراÐتباللتايناÐمإلا
م'mصحنpمأتnY،تقولاسفنnYى��كلاتاسسؤملاوتا!رشلا
رÓوأةكرشت�ÅشاثيحرصمnYقوسلاد�شyاملثم،ةيقوسلا
يدصتلامتcو،مcركةكرشÄYوةقطنملاnYا�سفانت��لاةكرشلا
ةيلÉÎاةئشانلاتا!رشلاقcرطنعقوسلاnYتا!رحتلاهذ�ل
اقبطتامد��اممصت��لا

ً
ملاقئاقöÎل

ُ
��لاوعقاولانمةدمتس

كان�ف.ةيمسرلا�pغتالصاوملاتاÐبشلتاجايتحالاnYلثمتت
الاحقيبطت،لاثملاليÍسwxع

nYكراش<للةصنمو.و56ً
أتالصاوملا

ُ
اضيأكان.و،nY2017رصمnYتقلط

ً
،سكوتكوت

ةئشانةكرشكان.و."زاوشكcر"لثمتالصاومللجذومنو.و
قcرطنعتالصاوممدقتةكرشلوأÄYو،لفcوسÄYوىرخأ
��لاوي!ذلافتا�لاقيبطتلالخنمبلطلادنعتاسÓrوتألا
ة�pبكلاتا!رشلاھيفتأدبيذلاتقولاnYو.nY2017تقلطأ
ومنلاnYلفcوسرمتسy،تاسÓrوتوألاتامدخميدقترÓوألثم
ايملاععسوتلاوÉÎwYاىوتسملاwxع

ً
nYرفإcاضيأايق

َ
.57

صرفميدقت58nYلمألاعاعشرودبلامعألاةداcرتاردابمموقتو
��لاةقطنملاnYملعتملابابشللةمادتسالابمس<تراÐتبالاولمعلل
yاعtنميtبامةلاطبلانمةعفترمةبسpملعتملاوبابشلانp59ن،
ھلثم،ةقطنملاnYلمعلالبقتسمل�Æيلقإلاروصتلانأ�!عÀاذ.و
لحينأفواخمسكعÀ،ملاعلاnYىرخأةقطنميألثم
.رشÍلالحمتاتوÓورلا

��لابcردتلاوميلعتلاتاجايتحاwxعكلذكمالعإلالئاسوزكرت
%45نأرcراقتلادحألوقي60.تايدحتلاكلتتا�pثأتنمففخت
قcرطنعنآلاا'óمايقلانكميطسوألاقرشلاnYفئاظولانم
��لافئاظولاهذ.لثملىرخأةبسtكان.امنrب،Y¸آلاليغش<لا
فلتخمnYلبقتسملاYnY¸آلاليغش<لابا'åفمايقلانكمي

Àثأتلام.اسpرغلامي.افمللدئاسلا�ÓمدقتللةيnYقرشلاةقطنم
ةجا�ÎابةعوفدمصصقلادرسلةئrبnYايقcرفإلامشوطسوألا
ءا!ذلالوحدرسلالالخنميقيقح�Æيلقإتوصرcوطتx¸إ
الاÐشأيملاعلالامشلاتا�pثأتدضةمواقملاذختت،XYانطصالا

ً

تاردابمنم-ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمnYةفلتخم
تن�Åنإلاتاعمتجمرو�ظx¸إةر.دزملاةيلÉÎاايجولونكتلا
طسوألاقرشلاÏYnYولونكتلالبقتسملاروصتةداعإلةصص�Éا

.ايقcرفإلامشو

wxعايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمنع�pبعتلامتيال
ةعومجمءارجإدنعملاعلالوحقطانملاýYابلثم،nYاÐلاوحنلا
��كأعيضاومتاشاقنلانمضتتو،ةيملاعلاتاشاقنلانم
نوÐت،XYانطصالاءا!ذلاةلاحnYوروطتلااياضقلةيمومع

��لاتا�pغتلاوه�pثأتوXYانطصالاءا!ذلاقيبطتلوحتاشاقنلا
ة�جوكان.نا!اذ÷و.ھبةقلعتملاتاسايسلاwxعأرطتنأبجي
رطيسyامةداعف،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنملرظن

ديدعلالالخنمةنمي�لاهذ.ديكأتمتcو،ةيملاعلاراÐفألاا'åلع
،ةراجتلاوةcركفلاةيكلملليملاعلالمعلاراطإلثمقرطلانم
الدب،ةيلامشلالودلا%�اصمةيامحx¸إةدشÈليمييذلاو

ً
نم

54.ةيمانلالودلاnYءالؤ.%�اصمةيامح

��لالول�ÎاكلذnYامب،ةديد��اتايجولونكتلاتشقون
yانطصالاءا!ذلامدختسXYnYمدععاونأنمعونكلمعلاةشرو
لودلاقcرطنعةئشانلامظُنلابلغأتروطثيح،ةاواسملا

بيجتسyالتاpqحتلول�Îاكلتنمضتتثيح،ةيلامشلا
كلذnYامبةيÓون��الودلاnYةدوجوملاقئاقöÎلةرورضلاب
نمديدعلاnYدجويدق،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنم
لاثملاليÍسwxعھجولاwxعفرعتلاجماربلثمتايجولونكتلا
ÈشإلاضعÐةلواحمدنع،تايلاyعا�فرعwxلاوذسانلاÍةرش
اضيألشفتنأنكمcو،ءارمسلا

ً
ا.دا�pتسامتي��لاتايمزراو��ا

هذ.�7ت¿تنأنكمcُو.ةيÓرعلاةغللاعملماعتلاnYبرغلانم
،ÉÎwYاقايسلانعةلصفنمتاسايسعنصnYكلذكتاpqحتلا

نع�pبعتلامدعنمةددعتمتاcوتسمx¸إبيجتسyتاسايسو
55..ةcرورضلاةيلÉÎاتاجايتحالا

ةمواقملا4)
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 ةديد�yا ة?رامعتسالا ةرظنلا يدحت :4 مقر قودنصلا

تاتوÓورلاملعلالخنم(تالصاوملاوعي¿صتلالثمتاعاطقلا
XY(.61انطصالاءا!ذلاو

nYةيمو�ÎÐاف2ÎلاكلذnYامبىرخألامالعإلالئاسوموقتو
رفاوتةيناÐمإwxعpqك�Åلابةيباجيإ��كأةcؤرnYما�سإلاب،رصم
تطعأ62.رضخألاداصتقالالالخنمةديدجلمعصرف
ميدقتوتارا�ملاةيمنتوبcردتللةcولوألاةقطنملاnYتامو�ÎÐا
yةصاخ،ةدو��اعفترمميلعnYتامولعملاايجولونكتتاعاطق
.لمعصرفا'óدجاوتت��لاتاعاطقلال!nYةيمألاوحمو
ليÍسwxعتارامإلاnYمالعإلالئاسوھلجورتاماذ.سكع3و
XYانطصالاءا!ذللةمو�ÎÐاةيجيتا�Åسازكرتثيح،لاثملا

63،ةمدقتملاتارا�ملاةيجيتا�Åسالثمىرخألاةينطولاتاردابملاو

لعفلابةدوجوملالمعلاططخورطأwxعءوضلاطيلسyو
لبقتسمعمبسان<ت��لاونpنطاومللةÓولطملاتارا�ملاميدقتل
.لمعلا

ارودةيبعشلانpنطاوملاةطشtأوىرخألاةيلÉÎاتاردابملابعلت
ً

ام�م
ً

ليختلةبس¿لابةقطنملارظنة�جونع�pبعتلاnYكلذك
،ÏYولونكتلالبقتسملا

�Æلعلالاي��اwxعزكرت��لاةصاختن�Åنإلاتاعمتجممدقتو
و.لوألالاثملا،XYانطصالاءا!ذلاتايدرسفاش<كالةصنم
امعمجيةيÓرعلاةغللاب�Æلعلالاي�öلىقتلمو.و،64نوليختي
.�Æلعلالاي��اباتكوءارقنpب

و.و،E-Lit65ي�رعلابدألليtو�Åكلإلاعقوملاكلذككان.و
ةيÓرعلاةغللابتايدرسلايÐحwxعنpمئاقللتقلطأىرخأةصنم
دعÈأو.امx¸إبا.ذلاÄYا'mم�مو،ةددعتملاطئاسولاقcرطنع
،ةيpqلجنإلاةغللاوةينوفلوجنألاةفاقثلافواخمةنمي.نم
ةيÓرعلاةقاطلاھعفدت،لماشيtو�Åكلايملاعبدأنعنالعإلاو
ارخؤم،�!سحما'&ر،عقوملاةعtاصترشtو.E-Litعقومل

ً
لوأ

yومارغولو�لا\ززعملاعقاولاةصق
ُ

نأاذ.ر�ظcو.حا��لا"Æس
نوصصختيايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYباتكلانمدcزملا

nYامبةئشانلاتايجولونكتلاnYفالاعقاولاكلذÅا�»�ءا!ذلاو�
تايدرسلليدصتلالجأنمم'mسراممnYحاجنبXYانطصالا
.رامعتسالادعÈامتايدرسوةنمي�ملاةيÓرغلا

7818انطصالا ءا0ذلا عم ل,قتسملا ل#خت

��لاةيسكعلاةبقارملا"ا�عورشمفد'&و،مالفألاةعانصnYكلذكلمعyوةيكcرمأةcرئازجةيفÄY@Îيوادنوبايسأ

عورشملاجمدcو.اcÐرمأnYنوشrعÀنيذلانpملسملانما�عمتجملوحتايدرسلاةداعتساx¸إ"XYانطصالاءا!ذلاا�عفدي

ءانبلY¸اردفلاتاقيقحتلابتكملبقنمم'óاوجتسامتعمت�ÉاnYدارفأا�لاق��لاةcوفشلاتادا�شلاعمY¸آلاملعتلا

،تاتشnYنوشrعÀنيذلابرعلاwxعزكريعورشملانأنpحnYو،ا�عاج�Åسامت��لاباوجتسالارcراقتنمحقنملاىوتÉÎا

ت
ُ

دعÈامتايدرسيدحتوةcرصنعلاةرظنلاةض.انمnYةديد��اتايجولونكتلانمةدافتسالانكميفيكةنانفلار�ظ

نpيÓرغلاجرقcرطنعنايحألابلغأnYتروط��لاو(XYانطصالاءا!ذلاةمظنأنمديدعلاا.ديأ��لاةنمي�ملالالتحالا

اضيأXYانطصالاءا!ذلاا�عفدي��لاةيسكعلاةبقارملاعورشممسجي)ءاضيبلاةرشÍلايوذنمةيpqلجنإلاةغللانوثدحتي
ً

نمديدعلاكان.نا!)5مقرقودنصلارظنأ(ي�رعلاعيÓرلاةلحرمءانثأ.ةبقارمللةداضملانpنطاوملاXYاسموةردابم

متدقةمواقمللوعدت��لارظنلاتا�جووتاcر�Îانكلو،تن�Åنالا��عةبقارملانمةديد��الاÐشألليدصتللتالواÉÎا

.%EرألاwxعاًنكممنوÐينلرصمnYلثاممعورشمءارجإنأثيح،ا�عمق



ةديد��اةيلا��يللاتايفسلفلاراÐفأديدرتx¸إتامو�ÎÐاھجتت
ليكشyمتrس،كلذنممغرلابنكلو،ةيÓرغلارظنلاتا�جوو
��لاةيبعشلاتاردابملالالخنملبقتسملاتايجولونكتىؤر
ليدعnYyةيسفانتلاا'}اpqمدجتوÉÎwYاقايسلام�فnYقمعتت
مئالتلةيلÉÎاتايجولونكتلارcوطتوةيÍنجألاتايجولونكتلا
.ÉÎwYاقوسللةيقيق�Îاتاجايتحالا

ايخcراتةثاد�Îانكتمل
ً

افدارم
ً

ةلواحميفف،ةيÓرغلالودلل
سrئرلانكمت،��«املانرقلانمتانrتسلاnYرصمثيدحتل
معدلانمةدافتسالانمرصانلادبعلامجقباسلايرصملا
ناوسأدسلcومتnYةصاخو،��يفوسلاداحتالانممدقملا
ةقطنملاnYةداقلاضعÈعبتاو68.يركسعلامعدلاx¸إةفاضإلاب

داحتالاحبصأو.ÙÚنلاسفنقارعلاواcروسءاسؤرةصاخ
ةيجولونكتلاتاراÐتبالاوحالسللما.ردصمكلذل��يفوسلا

نا!��لافاد.ألادحأءاضفلافاش<كانا!و.ةثادöÎلجذومنو
لامعألاnYسكعنياذ.نا!و.ا�قيقحتيرصانلاماظنلالمأي
،لاثملاليÍسwxع.ة�Åفلاهذ.nYةÓوبÉÎاةيفاقثلاوةيئامنrسلا

جاتناnYر�ظةcرصمءاضفةلا!وءانبnYرصانلادبعحومط
لوحرcرقتو)1959(رمقللةلحرمليفلثمةيئامنrسلامالفألا

tءاضفلليرصملافاش<كا
ُ

nY1965.69روصملاةلجمnYرش

رونأقباسلايرصملاسrئرلاميدقتعمبرغلللوحتلاءاج
ثيح،1973رÓوتكأبرحدعÈحوتفملابابلاةسايسلتاداسلا
yغpإرصمة�جاوت�¸xرمأcÐاتاعلطتولامآلجأنما�Îةثاد
عقي��لاةيلودلاةيلاملاتاسسؤملاتع�70ò.يداصتقالاومنلاو
�)rئرلاا.رقم�nYةديد��اةيلا��يللاتاسايسلانطنشاوnY
نمةيجولونكتلاتاجايتحالاوةيمنتلال!اشمللحكةقطنملا

اذ.ب2Îينا!و.71داصتقاللwYكي�لاحالصإلاجماربلالخ
�pفوتلةcوقتالاصتاةكبشءانÓوتانيعس<لاnYتن�Åنإلاميدقت
.72حومطلايداصتقالاومنلاجذومنلمزاللامعدلا

wxعا'åلعدامتعالاىدموÏYولونكتلامدقتلاتاcوتسمفلتخت
سكعyو،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمp�nYبكوحن
ةيداصتقالاوةيعامتجالاقئاق�ÎاnYقراوفلاتافالتخالاكلت
لÐش��yلاوةثوروملاعفاودلانمةعومجم�pثتوةcومنتلاو
ىوتسمwxعتايدرسلاكلذكوةقطنملالخادةيدرسلاتاياورلا

ناموقتنpتوقنpبعارصلاو.عفاودلاكلتدحأ.ا�لمكأبةقطنملا
ةنمي�ملاةوقلاام.ناتوقلاناتا.و،�Æقرلاداصتقالاليكش<ب
نكمي،رخألابنا��اwxع.ةيبعشلاتاردابملالباقم
ةمادإ)XYانطصالاءا!ذلاكلذnYامب(ةيمقرلاتايجولونكتلل
رواÉÎاالكnYةنمي�ملاتاوقلازcزعyوةيمر�لاتاجردتلا
اÎ-اواذ.حبصcو.ةيسايسلاوةيداصتقالا

ً
nYكرتpqقاوسألا

تابلطتمةيبلتwxعةيجولونكتلاةيتحتلاةي¿بلاودياÅqملا
��لاةيمو�ÎÐاتا���اوتايس¿��اةددعتمى��كلاتا!رشلا
طلسy،لاثملاليÍسwxعرصمnY،تامولعملاوتانايبلال!كلتمت
بابسألا'åلإلوصولاةيناÐم÷وتانايبلابظافتحالالوحتاعاDqلا
اذ.pqnYك�Åلانمدcزمللةينلاwxعءوضلايموقلانمألابقلعتت
نعةضراعملاتارايتلالالخنمتاوقلاكلتنزاوتتو66.هاجتالا

wxعنpيداعلانpنطاوملاوة�pغصلاتا!رشلاعي�yÑقcرط
ةسفانتملاتارايتلاكلتنإ67.تايجولونكتلاسفنمادختسا
yروطتتولمعnYو،تقولاسفنÓrأوودبتامنú'ةيملاعةر.اظاnY

احوضو��كأتاعارصلاكلتنوÐت،ا'mعيبط
ً

nYةقطنملاnYءوض
ةيع3رش<لارطألاوتاسسؤملاھبموقتيذلافيعضلارودلا
اضيأتاعارصلاكلت�pشyو.ةديد��ا

ً
نمرخأىوتسمx¸إ

ىؤروXYانطصالاءا!ذلاتايدرستايعادتnYديقعتلا

ة�pبكلاتا!رشلاكلمتثيح،ةقطنملاnYلبقتسملاتايجولونكت
تايدرسلاةداcزx¸إرارمتسابx'س��yلاوةنمي�ملارظنلاتا�جو
ةددعتمى��كلاتا!رشلاصصق�pبكلÐشÈھبش��yلا
.ملاعلالوحتايس¿��ا

تاسايسو ي�رعلا عي�رلا5)
"ةدعاقلل ةمقلا نم"

78انطصالا ءا0ذلا عم ل,قتسملا ل#خت 19

66 ‘TIMEP Brief: Uber and Careem law’, Tahrir Institute for Middle East Policy,
December 2, 2019, https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-uber-and-
careem-law/.
67 Rizk, N. & Elkassas, S. 2010 ‘The software Industry in Egypt: What role for open
source?’, in Rizk, N. & Shaver L. (eds.), Access to Knowledge in Egypt: New
Research on Intellectual Property, Innovation and Development, London:
Bloomsbury, p. 138.
68 Cleveland & Bunton, op. cit., p. 315.
69 This theme was explored by Iman Hamam in her presentation: See Appendix 1.
70 Aulas, M. 1982 ‘Sadat’s Egypt: A balance sheet’, Middle East Report 107,
https://merip.org/1982/07/sadats-egypt-a-balance-sheet/.

71 Amin, G. 1995 Egypt’s economic predicament: A study in the interaction of
external pressure, political folly and social tension in Egypt, 1960 - 1990, Leiden:
Brill; Beinin, J. 2009 ‘Neo-liberal structural adjustment, political demobilization,
and neo-authoritarianism in Egypt’, in Guazzone, L. & Pioppi, D. (eds.), The Arab
state and neo-liberal globalization: The restructuring of state power in the Middle
East, Reading: Ithaca Press.
72 Rizk, N. 2016. ‘Media Concentration in Egypt,’ Who Owns the World Media?
Media Concentration and Ownership Around the World, Noam, E (ed.), New
York: Oxford University Press.



تالاصتالاوتامولعملاايجولونكتلوحةنمي�ملاتايدرسلاتنا!و
تاسايساذ.نعجتنو.يداصتقالاومنللةرطاق
تنا!تاسايسلاكلتوعيم��ابسانت‘ةدعاقلاx¸إةمقلانم‘

ايجولونكتلةيتحتلاةي¿بلاعاطقnYةوقبرامث<سالاوحنة�جوم
بساÐملاwxعزكرتتاسايسلاكلتتنا!و،تالاصتالاوتامولعملا
لاوحألابلغأnYةيÍنجألاى��كلاتا!رشلا%�اصموةيداصتقالا

اذ.نا!و.تا!رشلاكلت%�اصممدخييذلايtوناقلاراطإلاو
Àابةناعتسالاةيمتحوقايسلالام.إ�!ع�Î73ةيجولونكتلالول

ةيبلتلتاسايسلاليدعتلةرشابمتادو�جمھنعجتنو
.ةاواسملامدعنمد�ÎاوةيلÉÎاتاجايتحالا

wxعليلدnY2011سtوتورصمnYتثدح��لاةيÓرعلاتاروثلا
ومنلاwxعزكرت��لاتاسايسلاوةيجcردتلاتايداصتقالا
تا!رشلاورشابملا�Âنجألارامث<سالالالخنميداصتقالا
،ةمادتسملاوةلماشلاةيمنتلاباسحwxعتايس¿��اةددعتم
نمرومألالوان<ت��لاتايدرسلاو.عبطلابدئاسلاراو�Îانا!و
الوأماعلاروظنملا

ً
.ليصافتللقرطتمث

x¸إلصويذلا(يداصتقالاومنلابرخافتتتايدرسلاكلتتنا!و
7%nY2007-2008(74لشفھنكلوnYرمألاةقيقحnYءاوتحا
تاروثلاx¸إتدأ��لاوعراشلاnYةدوجومتنا!��لابضغلاةلاح

nYú'رمألاةيا.

ايلاحةقطنملاnYمالعإلالئاسوnYةرئادلاتاراو�ÎاnYر�ظو
ً

ةجومx¸إ�pشÀظفلو.و،75ةعÈارلاةيعانصلاةروثلامو�فم
�pغتا�pغyا'�عجت¿ي��لاوةيجولونكتلاتاروطتلانمةديدج
ةعرسÈروطتتةجوملاكلتنأو،ةاي�Îابناوجل!دوسyةقوبسم
اعملمعلاتامو�ÎÐاونpنطاوملاwxعبجيھنأو

ً
�!جلجأنم

لمعلالبقتسمرابخأةيطغ��yتعyو.ا'óويعنمد�Îاوا.رامث
ةيباجيإتارظننpبامرظنلاتا�جوحوا�Åتواذ�لديجلاثم
ةيباجيإلارظنلاتا�جوزكرتو،ةيبلسرظنتا�جوx¸إةيقاب<ساو
دو���اوةيجاتنالاوةءافكلاةداcزوÏYولونكتلاروطتلاwxع
يأعملماعتلاwxعةردقلاوةديدجلمعصرفقل��ةيمو�ÎÐا

لحينأnYسانلافواخمىرخألالامعألاسكعyو76.بويع
77.ةقطنملاnYنpفظوملالحمتاتوÓورلا

73 Rizk, N. 2020 ‘Artificial Intelligence and inequality in the Middle East: the
political economy of inclusion’, op. cit.
74 Gordon, M. 2018 ‘Forecasting instability: The case of the Arab Spring and the
limitations of socioeconomic data’, Wilson Center,
https://www.wilsoncenter.org/article/forecasting-instability-the-case-the-arab-
spring-and-the-limitations-socioeconomic-data.
75 The term was coined by Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman of the
World Economic Forum in 2016:
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-
what-it-means-and-how-to-respond

76 See: https://www.emirates247.com/news/emirates/dubai-future-academy-
prepares-uae-s-workforce-for-fourth-industrial-revolution-2020-02-24-1.692694;
https://www.khaleejtimes.com/technology/why-the-fourth-industrial-revolution-
will-create-plenty-of-opportunities;
https://www.egypttoday.com/Article/3/78635/Is-Egypt-ready-for-the-4th-
Industrial-Revolution.
77 See
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Rise_of_robots_Most_UAE_re
sidents_fear_they_will_be_out_of_work_in_ten_years- ZAWYA20200130051846/.
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.)قزر ءالجن :ةروصلا(2011 ر?رحتلا ناديم uc نورFاظتم

��لاةحومطلاوةلثامملاتا�جوتلاتنا!اذإامىرننأىقبيمويلا
yساوتاروطتنمضت<سةقطنملاا.د�شÅءا!ذللتايجيتا�
رصمةcؤركلذnYامبةقطنملاءاجرأفلتخمXYnYانطصالا

202180تارامإلاةcؤرو،203079ةيدوعسلاةcؤرو203078

ليÍسwxع2025ةيجيتا�Åساو81ندرأللةينطولاةcؤرلاو،2030و
ءا!ذللةينطولاتايجيتا�Åسالافلتخمكلذكو-رص�Îااللاثملا
.XYانطصالا

nYحpنyس'xةمادتسملاةيمنتلافاد.اقيقحتلطط��اكلت
ارمألومشلاwxعتاسايسلاكلت�pثأتنإف،ةدحتملاممألل

ً
لازال

nYحpqهذ.و.رابتخالاÄYا�Îةبس¿لابكلذكةلا�Îلول

مل��لاوبرغلاnYتروط��لاوXYانطصالاءا!ذلاتايجولونكت
wxعنpنطاوملادراومةلقوتاقايسلاnYقورفلارابتعالاnYعضت
نÓpوعوضوملااذ.نpبة�pبكةقالعدجوتو82.صوص��اھجو
قcرطنعا�خاس¿تساةداعإنكمي��لاوةقطنملاnYةاواسملامدع
ةشروءانثأنpثدحتملانمددعلاقامكXYانطصالاءا!ذلا
ةملاعÄYو،ÅqعمنpمسايتلاقلاثملاليÍسwxعف،لمعلا
ءا!ذلاروطتولمعلابةقلعتملااياضقلانأ،ايجولوÓو��نألا
ديدعلاnYةدوجوملال!اشملاwxعصاخھجوبرثؤتXYانطصالا
تاسايسلالظnYءابعألاةفعاضمwxعيدؤتوتاعاطقلانم
تارايسللY¸آلاليغش<لاةيلمعÈا�مالكwxعتللدو،ةيلامسأرلا
�)كاتلا�nYثأتىدموي�دp�.عاذwxقئاسلاpرجا�ملانcنnY
nYنcرجا�ملانpقئاسلاwxعرثؤت��لاةلÐشملاهذ.��تعyو.ةنيدملا
ةلظمتحتعقييذلايملاعلاداصتقاللدحاودعُب،ي�د
يدؤتىرخأصئاصخدوجوعم،ةديد��اةيلا��يللاتاسايسلا
تاراقعلاع3راشمبÍسÈسانللةماعلاتاحاسملاصقانتx¸إ
نمنpنثاÄYو،���ايسلاعمقلاراش<ناةداcزكلذكو.ةقالمعلا
ءا!ذلاتايجولونكتمادختساعممقافتتدق��لال!اشملا
ق،لاثملاليÍسwxعكوبتيفف،XYانطصالا

ُ
ميحرلادبعلت

83،ةيديلقتلام�لزانمنمھتليبقدرطwxعجاجتحالادعc��Èو�لا

نمتاطلسلاا'mصصخ��لاضرألانمءزجةقطنملاتنا!ثيح
ءا!ذلاwxعدمتع��yلا84ةيلبقتسملاموينةنيدمرcوطتلجأ
.XYانطصالا

تايجولونكترش¿بةيليئارسإلاةمو�ÎÐاموقت،ايدنلق��عمدنع
نcراملاهوجوwxعفرعتلاةيصاخكلذnYامبةددعتملاةبقارملا
ضقان<يامدنعھنأنpثدحتملادحألاقو85.شrتفتلاةطقننم
صئاصخوحÓرلاا�عفدي��لاتايداصتقالابصا��اقايسلااذ.
يدؤياذ.نإف،ةديد��اةيلا��يللاتاسايسللةيمو�ÎÐاةبقارملا
رومألاXYnYانطصالاءا!ذلامادختسارايخمو�فمضcوقتx¸إ
.برغلاXYnYانطصالاءا!ذلاءا��خا'åلعدكؤي��لاو،ةدي��ا
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 ي�رعلا عي�رلا :5 مقر قودنص

ر'mشy،ي�رعلاعيÓرلاتاروثبةيملاعلامالعإلالئاسوnYكلذدعÈتفرع��لاو،سtوتنم2011تأدب��لاتاروثلانإ
كلذعمو،تن�Åنإلاءاطشtنمةعومجمقcرطنعةيمقرلالصاوتلالئاسونعرادتتنا!و،دئاقالبتنا!ا'úأبةداع
نم�pثكلادوجوعملماوعلانمديدعلانمضتيي�رعلاعيÓرلاتاروثnYتالاصتالاايجولونكترودللضفألام�فلانإف
.ىدحwxعةلودلÐلةدcرفلاوةقيقدلاقراوفلا

nYقا،رصمÅھجوألاددعتمةاواسممدعدوجوعماضرلامدعوبضغلادعاصتن�nY2ينا!يذلاو،عراشلاÎع،ھبwx
نpنودملانمرصمnYنpكراشملانpمدختسملابلغأنا!و،1تن�Åنالا��عةمظتنم�pغتاشاقن،x¸وألامايألاnYلقألا
wxعنو!راش<ياونا!كلذلو.ةديد��اةيفلألانمءدبةيسايسلاتاعارصلاnYلعفلابءاطشtاونا!نيذلاونpمرض�Éا
ةديدجتاصنملوخدعمو،م.ءاي<سارشtولوادتوةشقانملتن�Åنإلاملاعx¸إاولقتناو،رظنلاتا�جوp�nYبكوحن
داز.Y¸اوتلاwxع2008وnY2006)لقأوحنwxع�cÅوتلاو(كوبسrفلالثمرصمnYةيغاطةيبعشwxعا�لوصحو
ملو.يرصملاعمت�Éاتائفبلغأمضي�pبكرو�مجx¸إدودحموكسامتمعمتجمنماولوحتوتاصنملاهذ.يمدختسم
ÀنإلادعÅاروصحمتن�

ً
نومدختسملاا'�ع��ع��لاو2ةقيق�ÎاnYةدوجوملاعاضوألاتسكعtاثيح،طقفءاطش¿لاwxع

.2011لبقتن�Åنإلاwxعدجاوتم�لنا!نيذلا

ادوصقمھتاذدحnYنكيملY¸اÐيدارلا���ايسلاطاش¿للةادأ!تن�Åنإلالالغتسانإ
ً

اعقوتموأ
ً

اÓوغرموأ،
ً

لبقنمھيف
تن�Åنالاقcوسxy¸إx'سyتقولااذ.nYتنا!ثيحتانيعس<لاnYةديد��اايجولونكتلاكلتلا�ميدقتدنعةمو�ÎÐا

.ومنللة�جوملاةمو�ÎÐاةدنجانمءزجك

،ھتيادبذنمسtوتnYبقارم،رصمسكعwxع،تن�Åنإلانا!
�pبعتلاnYنويسtوتلانونودملارمتسا،كلذنممغرلابنكلو
لالغتساتن�Åنإلاعمتجمعاطتساوتن�Åنإلا��عم'&أرنع
3.سانلاكcرحتوةيندملاةكراشملاةداcزلتن�Åنالا��عتاودألا

Àنإلاراش<نانأدقتعÅعتن�wxيداصتقالاحالصإلاةيفلخnY
نعتن�Åنالا��عةلوذبملاتادو��Éاعمةديد��اةيفلألاةيادب

تاونسةرشعلالالخنpمرض�Éانpيسtوتلانpنودملاقcرط
ةcو�لانمةلاحقلخnYتدعاسي�رعلاعيÓرللةقباسلا
�)tوتلاعمت�Éاتائففلتخمنpبامةك�Åشملاةينطولا�،

ارودرمألااذ.بعلو
ً

ا�pبك
ً

nYرحتثدحيذلاحاجنلاcك
nY2010.4سانلا

ارخؤمتامو�ÎÐاھتفش<كااممءزجكامÓرومامت.الل�pثملانم
ً

تحبصأ،ةيسايسديد'}ةادأ!تن�Åنالالوح
،نآلاةمئاقلاةطلسلال!اي.ورصمnYةيسايسلاةلاöÎلاساÐعtا��كأمويلاتن�Åنالاةكبشwxعرودت��لاتاشاقنلا
.تن�Åنالاةكبشwxعةيمو�ÎÐاتاسسؤملال!دجاوتوةيديلقتلامالعإلالئاسووماظنلاراصنأعم

دربÍسÈ،لقأةجردب(ا�لنpضراعملاوا�سفنةمو�ÎÐاكلذnYامبرصمnYتن�Åنالانمنآلاعيم��اديفتسÀامنrب
ومنلامعدو.لصألاnYا'�مفد�لاةادأنا!تن�Åنإلانأثيحريدقتلاقحتسyةقرافمكان.،)Y'جرلالعفلا
اcرصحيyأييذلاو(يداصتقالا

ً
ةانقلاتن�Åنالامدقثيح��كأةيلومشتن�Åنإلانعجتنو)ى��كلاتا!رشلانم

.ي�رعلاعيÓرلاا�لالخنمقلطنا��لاةيساسألا

1 Rizk, N., Attalah, L.& Weheba, N. 2016 ‘The Networked Public Sphere and Civic Engagement in Post-2011 Egypt: A Local Perspective', Arab Networked Public
Sphere, http://www.arabnps.org/egypt/.
2 Ibid.
3 Nagazi, E., Halioui, J. & Mabrouk, F. 2016 'An Accelerated Story of the Emergence and Transformation of the Networked Public Sphere: The Case of 
Tunisia', Arab Networked Public Sphere, http://www.arabnps.org/tunisia/.
4 Breuer, A. 2012 German Development Institute Discussion Paper No. 10/2012, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), p. 4.
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ليغش<لاوايجولونكتلالبقتسملوحةقطنملاتاروصتطبترت
nYھجوألاددعتملاةاواسملامدعلوحةيلا�Îاتالؤاس<لابY¸آلا
وحموميلعتلاةحات÷وةيعامتجإلاةقبطلالئاسم��تعy،ةقطنملا
XYnYانطصالاءا!ذلابقلعتتتاشاقنيأبةقيثوةلصا�لةيمألا

ءا!ذلالول�Îنكميثيح.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاقايس
نأةيلÉÎاتاقايسلاnYقورفلالوانتnYلشفت��لاXYانطصالا
ةاواسملامدعلوحتالؤاس<لاو،ل!اشملاكلتمقافتx¸إيدؤت
وألجرءاوسعونلابكلذكقلعتتةقطنملاXYnYانطصالاءا!ذلاو
.ةأرما

نمتامدا��الحمنولحينيذلاتاتوÓورلل��pشلاروصتلانإ
لبقتلوحتالؤاس<لا�pثيلاثملاليÍسwxعلبقتسملاnYءاس¿لا
قرشلاnYعونللةيطمنلاراÐفألاوXYانطصالاءا!ذلاتايجولونكت

.ايقcرفإلامشوطسوألا

نولثمينيذلاونpفلؤملانpبامنواعتلاجاتنو.رcرقتلااذ.نإ

x¸إةفاضإلابةفلت�Éاتاصصختلاوتاعاطقلانمديدعلا
ةشروةرشابمكلذعبتو.ةقطنملاجراخولخادنمرظنتا�جو
لامشوطسوألاقرشلاXYnYانطصالاءا!ذلاتايدرسلوحلمع
،نpيميدا!أو،نpينقتو،نpنانفا'åفكراش��لاوايقcرفإ

نأنكمييذلارودلاانشقانلمعلاةشرولالخو،نpيفÎ@و
نpكمتلالخنم-ةقطنملاnYتن�Åنإلا��عتاعمت�Éاھبعلت
ليختwxعتاصصختلاددعتملمعلاونواعتلاعي�yÑو
لامشوطسوألاقرشلاةقطنمnYةيكذتالآمادختسابلبقتسم
قرشلاروظنمميدقتلالخنم-ا�جراخكلذكو-ايقcرفإ

تاينقتلاوXYانطصالاءا!ذلاwxعايقcرفإلامشوطسوألا
ةيسrئرلالمعلاطاقنضعÈ.عسوأY¸ودرو�م��ىرخألاةئشانلا
ءا!ذلاتايدرسل�ÆقرعدوتسمءاشtإنمنوÐتتانيدل
و.و،ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمنمXYانطصالا
عمت�Éااذ.لثملقالطناةطقننوÐينأنكمييtو�Åكلإعقوم
نÓpوتارمتؤملاnYرcرقتلااذ�لجcو�Åلاx¸إةفاضإلاب،تن�Åنإلا��ع
طسوألاقرشلارظنتا�جول.اجتتاماًبلاغ��لاتاعمت�Éا

.XYانطصالاءا!ذلالوحايقcرفإلامشو

XYانطصالاءا!ذلالبقتسمwxع�pبك�pثأتتايدرسللنإ
دنع.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYةئشانلاتايجولونكتلاو
��تعÀ،كلذنممغرلاب.يtوفولجنألاملاعلابةقطنملاةنراقم
ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYةحارصواحوضولقأ�pثأتلا

طقفسrلرابتعالاnYذخألاعمقيقدÙÚنعابتاھفاش<كابلطتcو
اضيأنكلو،رشابملÐشÈا�سفننع��ع��yلاصصقلا

ً

تا!رشلل�Üيبلاماظنلاا.دسجي��لاةرشابملا�pغتاليختلا
ليÍسwxع،نpيلبقتسمللتن�ÅنإلاتاعمتجموأةيلÉÎاةئشانلا
،�pبعتللةليسو!ايجولونكتللةمعانلاةوقلام�فدعÀ.لاثملا

ريدقتليرورضرمأ،ةضراعمرظنتا�جوتفداصاذإةصاخ
لامشوطسوألاقرشلاةقطنمXYnYانطصالاءا!ذلاتاليخترود
.ايقcرفإ

مالسإلاعضونودبي�رعلاملاعلاةفاقثوخcراتلوانتنكميامنrب
nYانأانظحال،رابتعالا�Îةداعر�ظتالةي¿يدلاتاراوnY
ةبس¿لابXYانطصالاءا!ذلاتايعادتلوحعسوألاتاشاقنلا
نوÐتي.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاnYةفاقثلاوعمتجملل
نعا�فcرعyمتيتايدرسللا�عوننمةدcرفةئrبنمعمت�Éا

ةرصاعمةيسايسوةيداصتقاتاعارصودقعم��«امقcرط
رصعلاx¸إدوعÀةيكذلاتانيكاملاليختخcراتنأنpحnY.كلذك
روطتلاوحاجنلالوحبرغلاتاروصترثؤت،مالسإلل�Â.ذلا

.ةقطنملاnYايجولونكتلالبقتسممالحأولامأعي¿صتلاومدقتلاو
ةيلÉÎارظنلاتا�جونعثحبلايرورضلانم،بÍسلااذ�لو
تاعورشملاوعمت�ÉاتاردابمnYتايجولونكتلالبقتسملامأل
nYلثمتملاwxعألاىوتسملانمالدبةئشانلاتا!رشلاوةينفلا
امةداعا'úأثيح،راÐتبالاعي�Ñ<لةيمو�ÎÐاتادو��Éا
yرغلامي.افمللبيجتسÓمدقتللةي.

 تاجات�تسالا6)
 ةمداقلا تاوط��او
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ةفرعملاةحاتإزكرملسسؤملاريدملاوداصتقالاذاتسأ:قزرءالجن
ةيكcرمألاةعما��ابلامعألاةيل!A2K4D)nY(ةيمنتلالجأنم
ايجولونكتلاوةفرعملاتايداصتقاو.ا'Oحبلاجم.ةر.اقلاب
Æ�nYقرلاداصتقالاnYةcرشÍلاةيمنتلاwxعpqك�ÅلاعمراÐتبالاو
تايداصتقاwxع�pخألاا�لمعزكري.ايقcرفأوطسوألاقرشلا
لصفلافيلأتبتماق.لومشلاوXYانطصالاءا!ذلاوتانايبلا

nY"طسوألاقرشلاnYةاواسملامدعوXYانطصالاءا!ذلا"لوح
��Óودسو!رام(XYانطصالاءا!ذلاتايقالخألدروفسكأليلد
ابcرقردصيس،دروفسكأةعماجةعبطم،ناررحم،نورخآو

ً
nY

راÐتبالاثحبعورشمnYثاحبألاnYكراشÄYyو.)2020ماع
ÄYو،ةفرعملالجأنمةفرعملاx¸إةحاتإزكرملحوتفملايقcرفألا
ىدتنمللعÈاتلايملاعلالبقتسملاسلجمnYوضعاًضيأ
nYوةديد��اةيداصتقالاةدنجألاب�!عملايملاعلايداصتقالا
ةئي.ةليمزÄYو.ةيلودلاةيداصتقالاةطبارللةيذيفنتلاةن�öلا
ةعماجبعمت�Éاوتن�Åنإللنيالكنامك�pبزكرمnYس3ردتلا

عبطلاقوقحةرودnYةبس<نمس3ردتةئي.وضعÄYو،درافرا.
عورشملةبس<نمةليمزو،درافرا.ةعماجبقوق�ÎاةيلÐبرش¿لاو
nYكراشموضعولييةعماجبقوق�ÎاةيلÐبتامولعملاعمتجم
ل�Pا'&دل.اواتوأةعماجبعمت�Éاوايجولونكتلاونوناقلازكرم

رداصملاتاينقتلاجمnYتاسايسلا�pثأتودييأتلادشح
راÐتبالامييقتوتامولعملاwxعلوص�ÎاnYق�Îاو،ةحوتفملا
.رصمnYليدبلا

لوحروحمتتةيثحبلاةبي.وتامامت.ا:ةبيFونيدان

تالاصتالاوتامولعملاايجولونكتو���ايسلاداصتقالا
ثحبعورشمnYثاحبألاnYكراشÄYyو.ةيمنتلاوتاراÐتبالاو
ةيمنتلالجأنمةفرعملاةحاتإزكرملحوتفملايقcرفألاراÐتبالا
)A2K4D(اتلاÈلعÐرمألاةعما��ابلامعألاةرادإةيلcةيكnY
سrياقملاونواعتلاوحتفتلاوةفرعملاةمكوحتالاجمnYةر.اقلا
ءا!ذلاكلذكةبي.وسردتو،ايقcرفإnYراÐتباللةليدبلا
قرشلاوايقcرف÷ورصمتاقايسnYةيلومشلاوXYانطصالا

تاساردلاp�nYتسجاملاةجردwxعةبي.وتلصحو،طسوألا
ةعماجnYةيقcرفألاوةيقرشلاتاساردلاةسردمنمةcومنتلا
نمداصتقالاnYسوcرولاÐبwxعةلصاحÄYوnY2013ندنل
.ةر.اقلاnYةيكcرمألاةعما��ا

لبقتسملموي.رفيلزكرمليذيفنتلاريدملاو.:فيكنفي�س

لصح.جدي��ما!ةعماجبةفسلفلاnYنpثحابلا�pبكوءا!ذلا

مث،جدي��ما!نمةفسلفلاnYهاروتكدلاةجردwxعاًقباسنفي<س

اًراش<سملمعثيح،ةيناطي��لاةيجرا��اةرازوnYاًدقع"�Bمأ

دول��اباتكفلؤمو.و.ماوعارشعلاًيسامولبدواًيسايس

)Penguin Random House) Newباتكو.و، Scientistاذ�ل

AIـلكراشمررحمو،ماعلا Narratives: A History of

Imaginative Thinking about Intelligent Machines (OUP

ءا!ذلاةعيبطwxعاًيلاحةيثحبلاھتامامت.ازكرت.(2020

.ھتمكوحوهرcوصتوXYانطصالا

ءا!ذلالبقتسملموي.رفيلزكرمnYلوأثحابةليمز:لا�Xداتنا_

تالاصتالامولعا�لمععمجcو،جدي��ما!ةعماجXYnYانطصالا

نpعورشمnYكراشÄYyو،�Æلعلالاي��اومولعلاوبدألاو

رامعتسالاءا'ú÷وXYانطصالاءا!ذلاتايدرسكلذnYامبنpيثحب

nYانطصالاءا!ذلاXY،تاروصتوروصلوحام�لالخزكرت��لاو

nYةكراشمةررحمÄYو،تافاقثلافلتخمXYnYانطصالاءا!ذلا

لوحwYيختلا�pكفتلاخcراتو،XYانطصالاءا!ذلاتايدرس

يملاعلاداصتقالاىدتنملةراش<سمكتلمعو،ةيكذلاتانيكاملا

روصلوحةدحتملاممألاوةدحتملاةكلمملاnYتادروللاسلجمو

هاروتكدلاةجردwxعةلصاحÄYو،XYانطصالاءا!ذلاتاروصتو

nYفتالاصتالوحةفسلفلاpqلاءايÐدروفسكأةعماجنممتناو

2018.

nYايجولونكتلاومالعإلالئاسوnYثحاب:كنالوFشاموت

ةفسلفلاولصاوتلاتاcرظنتالاجمnYلمع3وجدي��ما!ةعماج

ھبةصا��اهاروتكدلازكرتو.ميماصتلاتاساردوايجولونكتلاو

ليمزو.و.XYانطصالاءا!ذلارصعnYدقنلاوميمصتلاwxع

وضعو.وXYانطصالاءا!ذلالبقتسملموي.رفيلزكرمnYبلاط

nYايجولونكتلاوةقثلاةردابمnY!ثحابدعاسمكلمعو،جدي��ما

nYانطصالاءا!ذلاتايدرسعورشمXYةياعدلاعورشمو

.تن�Åنإللدروفسكوأد�عمnYةيÓوسا�Îا

 ن�فلؤملا نع7)
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لمعلاةشروucنوكراشملا:1مقرقxqملا

قزر ءالجن روتكد :شاقنلا قس�م.برغلا نم رظنلا تا�جو :bcانطصالا ءا_ذلاتايدرس-1 مقر شاقنلا

 :نو!راشملا

.جدي��ما! ةعماج ،كنالو.شاموت

.جدي��ما! ةعماج ،فيك نفي<س روتكد

.جد��ما! ةعماج ،لا'&د اتنا! روتكد

 :شاقنلاقس�م .طسوألا قرشلاو ايق?رفإ لامش uc ةرصاعملا تاروصتلا :ةيبعشلا ةفاقثلاو bcانطصالا ءا_ذلا-2 مقر شاقنلا

لا�Xد اتنا_ روتكد

 :نو!راشملا

.ةدحتملا ةيÓرعلا تارامإلا ،ةيلعافتلا تاتوÓورلا ��تخم ، سدcرفام سوالوÐين روتكد

.ةر.اقلا nY ةيكcرمألا ةعما��ا ،فيلأتلاو ةغالبلا مسق ،مام. ناميإ روتكد

.رصم ،اينملا ةعماجو زديل ةعامج ،�!سح ما'&ر روتكد

.ةيدوعسلا ةيÓرعلا ةكلمملا ،�Æلعلا لاي�öل ةيÓرعلا ةعما��ا :نوليختي ،ت�Ùب رساي

 ش�يل ي�وت :شاقنلا قس�م .ي�رعلا ملاعلا bc ucانطصالا ءا_ذلاو ةيعطاقتلا-3 مقر شاقنلا

:نو!راشملا

."بقارم كنأ روعش" مليف ةجرخميوادنوب ايسأ

.ةيكcرمألا ةعما��ا nY ايجولوÓو��نألا مسق ،Åqعم نpمساي روتكد

.ةر.اقلاب ةيكcرمألا ةعما��ا ،لامعألا ةرادإ ةيل! ،ةيمنتلا لجأ نم ةفرعملاةحاتإ زكرم ،لازغ حرف

.رصم ىدم ،ةمامح دمحم

 توتلش انF :شاقنلا قس�م .ةقطنملا bc ucانطصالا ءا_ذلا لبقتسمو ميFافم ؟ةيلبقتسم ةي�رع كانF لF-4 مقر شاقنلا

:نو!راشملا

.تو�pب nY ةيكcرمألا ةعما��ا ،جا�Îا دامع روتكد

.�Æلعلا لاي�öل ةcرصملا ةيعم��ا ،wYبمزلا ماسح روتكد

.�Æلعلا لاي��او مالسإلا عقوم ،نطنشاو ةعماج ،دمحأ دمحم روتكد

.ةر.اقلاب ةيكcرمألا ةعما��ا ،لامعألا ةرادإ ةيل! ،ةيمنتلا لجأ نم ةفرعملا ةحاتإ زكرم ،يواقرشلا ةيآ

 ،لامعألا ةرادإ ةيل! ،ةيمنتلا لجأ نم ةفرعملاةحاتإ زكرم ،توتلش ان. :شاقنلا ريدم .XYانطصالا ءا!ذلاتايدرس :ماعلا شاقنلا

ةر.اقلاب ةيكcرمألا ةعما��ا

:نو!راشملا

.جدي��ما! ةعماج ،فيك نpفي<س

."بقارم كنأ روعش" مليف ةجرخم يوادنوب ايسأ

.�Æلعلا لاي�öل ةcرصملا ةيعم��ا ،wYبمزلا ماسح روتكد

.ةيدوعسلا ةيÓرعلا ةكلمملا ،�Æلعلا لاي�öل ةيÓرعلا ةعما��ا :نوليختي ،ت�Ùب رساي
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لمعلاةشروucةمدقملاضورعلاتاص�xم:2مقرقلq£ا

برغلانمرظنلاتا�جو:bcانطصالاءا_ذلاتايدرس:1مقرشاقنلا

اقبسمةدعُموا�م�فنكميةركفللوصولالجأنمعقاولانميدcرجتلازا�ÉاةيلآطسÍت؟XYانطصالاو.ام:كنالوFشاموت1)
ً

انتا��خنإ.مدختسملالوضفعابشإبكلذكموقتوھليقيق�ÎانcوÐتلانع"�«اغتتوعوضوملافرحتةركفÄYو.عوضوملااذ.لوح
wxعطقفسrلوحاجنبتايدرسلايÐحwxعدمتعyةيجولونكتلاةعد��انإ،ةسدن�لانمالدبقcوس<لاا�لÐشÀايجولونكتلالوح

تاروصتwxعمويلا"�حرثؤتفيكحيضوتلبرغلاnYمو�فمكةيعانطصالللcوطلاخcراتلاx¸إ�pشأ،شاقنلااذ.nYو،ةعا��لا
.XYانطصالاءا!ذلاظفللالالخنميtوفولجنألاملاعلاnYةئشانلاتايجولونكتلا

امئادءا!ذلامو�فمنا!،ايجولويديأ!ءا!ذلا:فيكن�في�س2)
ً

امو�فم
ً

ايسايس
ً

موقيس.ا.زcزعyومظُنلاسrسأتلمدختسÀھنأ"!عمب
تانيكاملارصعnYثرإلااذ.ھينعÀيذلااملأسtا.دع�و،ايجولويديأ!ءا!ذللةضcرعلاطوط��امسربراصتخابشاقنلااذ.
wxعpqك�Åلا،صوص��اھجوwxع��تختسو،XYانطصالاءا!ذلا�pثأتوتايقالخألالوحY¸ا�ÎاشاقنلاهوشÀھنألداجcو،ةيكذلا
XYانطصالاءا!ذلانمفو��او،ايجولونكتلاعاطقnYءا!ذلابقلعتت��لاتاداعلاو،ىطسولاةقبطلالمعصرفوY¸آلاليغش<لا
.قرا��ا

كلمتايجولونكتو.XYانطصالاءا!ذلانإ،ةيpqلجنإلاةغللاثدحتييذلاملاعلاXYnYانطصالاءا!ذلافواخمولامأ:لا�Xداتنا_3)
�pبك�pثأتھلنوÐيامم،ماعلايأرلالÐشy،مويلاايجولونكتلاةلاحنم��كأÄYو،تايدرسلاهذ.و.�pبك�pثأتوذويرثيدرسخcرات

تاليختnYا'�ع�pبعتلامتيةيساسأفواخمولامأةينامثنمفي¿صت،شاقنلااذ.nYمدقأس.XYانطصالاءا!ذلاتايعادتwxع
الم'úأبسانلارعشÀامدنعةسãابةcؤرx¸إةيلاثملاةcؤرلالوحتت،مكحتلالالخنمةركفلاهذ.ةرادإمتcو.XYانطصالاءا!ذلا
عقاونعةديعÈنوÐتنأنكمي��لاو،XYانطصالاءا!ذلاتالامتحالوحتاروصتلاكلتلنكمي.ةيكذلام'}انيكامnYنومكحتي
�pثت،ةدحتملاةكلمملاnYماعلايأرللعالطتساnY.ا'åفمكحتلاوا�مادختساوتايجولونكتلارcوطتةيفيكnYرثؤينأ،ايجولونكتلا
نعنو�pثكلابرعأ،كلذwxعةوالع؛اp�ًبكاًقلق،ةيباجإلاتايدرسلاضعÈ"�ح،XYانطصالاءا!ذلا�pثأتلاًعويش��كألاتايدرسلا
.XYانطصالاءا!ذلاةركفبةمسجمتاطابترا

ةرصاعملاتاروصتلا:ةيبعشلاةفاقثلاوbcانطصالاءا_ذلا:2مقرشاقنلا

تاتوÓورلارفاوتكلذكوةيعوتلابقلعتملاد�شملا�pغy.ةدحتملاةيÓرعلاتارامإلاXYnYانطصالاءا!ذلا:سد?رفامسوالوكينروتكد1)
ةيفلألانملوألادقعلاnYلوضفدرجمنا!يذلارمألا:�pبكلÐشÈعسوألاةقطنملاx¸إةفاضإلاب،تارامإلاXYnYانطصالاءا!ذلاو
تنأعبطلاباوليختيملنيذلاو،سانلانمليلقددعىدلنا!يذلاو،ةيناثلا

ُ
يمويلاعقاولانمءزجحبصأ،جيل��اnYدجاوتتوروط

ارودبعلتنأةيفاقثلاوةيميلقإلاتا�pثأتللنكمُينكلو.تا!رشلاوةمو�ÎÐاتايدرسنمكلذكما.ءزجحبصأو،ةايöÎل
ً

اما.
ً

nY
خcراتراصتخابشاقنلااذ.nYلوان<نسو.ا�لوبقوا�مادختساوا.روطتx¸إةفاضإلاب،تايجولونكتلاهذ.لثمبةقلعتملافقاوملا
،رشÍلاھبش��yلاتاتوÓورلالوحفقاوملاورظنلاتا�جولوحةروش¿ملاتاساردلاwxعه�pثأتكلذكو،ةقطنملاIRMLnYلمعم
.عمتجمللةدافتسالاقيقحتفد'}��لاتاردابملاكلتكلذnYامبتايجولونكتلاكلتلوحتاردابملاوةطشtألانمعسوأقاطنwxعو
.صرفلاوتاحاجنلاوتاÓوعصلاx¸إةفاضإلاب،صئاص��انمديدعلالوانتمتrسو

بلغأدقتعXY،Àانطصالاءا!ذلالوقنامدنع،ھلماعلاروصتلاوXYانطصالاءا!ذلا:طسوألاقرشلاÆ�nYلعلالاي��ا:تy¦برساي2)
راتسلتاÓوكcرتراتسو"روتانيمرت"لثممالفأنم،�Æلعلالاي��اقcرطنعا�عنصمتي،انلايخلثما�لثم،تاتوÓورلانأسانلا

اذ.و.ةيلبقتسملاھتاروطتوXYانطصالاءا!ذلانمميلسلÐشÈةدافتسالاwxعانتردقوان�pكفتنمهذ.رظنلاة�جودحت.اÐيتكالج
اذ.قبطنcو،ماعلايأرلاىدلXYانطصالاءا!ذلاروصليكشyةداعإلالخنم�Æلعلالاي��اباتكwxعةيلوؤسملانم�pثكلاعضي

احوضولقأتايجولونكتلاكلتwxعwYعفلاانما�سإنأثيح،طسوألاقرشلا��nYكأوحنwxع
ً

دوجوالةيفاقثلاانتجرخم��تعyو،
ابcرقتا�ل

ً
.
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راش<نالالخنمرشععساتلانرقلانمتانrسم��انم،Y¸آلاليغش<لاوجروبrسلاوتاتوÓورلاتاليختوروص:مامFناميإ3)
ةباتكلاnYرو�ظللداععونو.�Æلعلالاي��اناظحول،ةيئاضفلاتاطÉÎاوخcراوصلاوةيعانصلارامقألاقالطإلوحرابخأ

��لاةروصملاصصقلاوةيقئاثولاوةيcÍرجتلامالفألانمديدعلاnYرظنلابأدبأس.ي�رعلاملاعلاnYةرصاعملامالفألاةعانصو
روصعب<تأسو.مالفألاعانصونpنانفلاىدلعونلااذ.لبقتةيفيكلوحهاب<نالابذجلجأنم�Æلعلايخا'úأwxعتفنُص

ة�جوعم،عسوأوحنwxعةفاقثلاوبدألاونpشrمينألالامعأوةكر�ÎامالفأYnY¸آلاليغش<لاوجروبrسلاوتاتوÓورلاتاليختو
نcرشعلانرقللةثاد�Îاعورشمنمءزجك،ايجولونكتلاوتانيكاملاا�لالخنمتدتما��لاةفلت�Éاقرطلاكردترظن
دعÈنpنطاوم\عيضاومكي�رعلانايكلاليكشnYyاذ.م�سأفيكو،نcرشعلاودحاولانرقلل،ةcركسعلاةيعانصلاتاديقعتلاو
.لالتحالا

ÄYومارجولو�لاوXYانطصالاءا!ذلالوحةيÓرعةصقلوألوحرظنتا�جو:تايدرسللةينقتكXYانطصالاءا!ذلا:S¨سحما�Xر4)
لوحةيÓرعةصقلوأnYتايدرسللةينقتكXYانطصالاءا!ذلامدختسÀفيكةشقانمwxع�Æيدقتلاضرعلااذ.زكري.حا��لا
لوأ!حا��لاةصقميدقتب�Æيدقتلاضرعلااذ.أدبcو.فصاندمحمو�!سحما'&را'mبتك��لاومارجولو�لاوXYانطصالاءا!ذلا

.ةقيمعوةدcرفةÓرجتئراقللمدقيýYروباتكدودحnYةيÓرعلاصوصنلاعممارجولو�لاتايجولونكتعمعقاولاجمدتةياور
.ئراقلاةعتمنمدcزياممحا��لاnYةياورلاروطتnYمارجولو�لاتايجولونكترودحيضوتبكلذدعÈموقنسو

ةيعطاقتلاوbcانطصالاءا_ذلا:3مقرشاقنلا

مادختسابةيسكعلاةبقارملاعورشمو.وwYمعنع�Æيدقتلاضرعلااذ.فشكيس،ةيسكعلاةبقارملاعورشم:يوادنوبايسأ1)
تاcو�لاموقتفيك.تاتشnYشrعyةيÓرعةملسمةديسكY'متجملوحو��)فنلوحتايدرسلاةداعتسالY¸آلاملعتلاتانيكام
يوذنملاجرلاھيلعرطيسÀيذلاXYانطصالاءا!ذلالاجمnYنونفللنpسراممكانلامعأبثبعلابقرعلاوعونلانpبامةعطاقتملا

تالخدتnYم�سyنأ،انتايحnYةقيقدلا�pغرومألاوشما�لاwxعانتايص�ò،تاعطاقتلاكلتلنكمُيفيك.ءاضيبلاةرشÍلا
؟ةينفلاتافاش<كالانمةديدجتاحاسمعنصتنأو"ةم�ûلاتانايبلل"لوصولادويقللنكمُيفيك؟لا�ÉاnYةديدج

XYnYانطصالاءا!ذلاتايجولونكتلع3رسلاومنلاىدأ:ةيقوثوملاوةيفافشلاوةقرفتلا:XYانطصالاءا!ذلا:دمحأÅqعمنpمساي2)
يداصتقالاىوتسملاwxعتايدحتلاھجاويقايسnYتانيكاملاوسانلانpبامةقالعلالوحتالؤاسyرو�ظلي�رعلاملاعلا

لاجمnYانت��خوانلمعرثؤيفيك-1ةشقانمللطاقنلاهذ.�pثأنأدوأ،زجوملالخدتلااذ.Æ�.nYلعلاوýYالخألاو���ايسلاو
ÄYام-2؟XYانطصالاءا!ذلابةقلعتملاانرظنتا�جوwxعھبةقلعتملااياضقلاwxعوي�رعلانطولاnYلمعtنحنوايجولوÓو��نألا
ةيفافشلاوةقرفتلالوحةöÎملاةلئسألاÄYام،ىرخأتارابعÈ؟ي�رعلاملاعلاقايسXYnYانطصالاءا!ذلاءاروةيسايسلاةدنجألا

اذ.��تع3و؟ا�لأسtنأبجي��لاXYانطصالاءا!ذلاتايجولونكتنومدختسÀنيذلاءالؤ.نامأوةيصوصخكلذكوةيلوؤسملاو
الاؤس

ً
اما.

ً
لصاوتلالئاسو��عنآلاثدحييذلا���ايسلاطاش¿لاوةكراشملاوةيسايسلاتاشاقنلارابتعالاnYعضولاعم

.XYامتجالا

ارخؤمتأدبةلحرم"�ح،ي�ون��املاعلالودXYnYانطصالاءا!ذلاةلاح:لازغحرف3)
ً

ةقلعتملاةنمي�ملاتافلؤملبلغأيyأتتنا!،
روصتيو.و،Y¸اثملاروطتلاو.ورركتمركفwxعظفاح،قطانملافلت�ÉهريدصتمتcوبرغلانملصألاXYnYانطصالاءا!ذلاب
نأا�لالخنمنكمي��لاقرطللرارمتساب�pشyو،ھبيقترتوةاي�Îابناوجل!XYnYانطصالاءا!ذلاتاينقتھيفلخدتتلبقتسم
tنحن"ديفتس"nYانطصالاءا!ذلاةوقنمي�ون��املاعلالودXY،م�سأنأثحبلااذ.لالخنملواحأوnYثاحبألانمةعومجم
XYانطصالاءا!ذلاھلثمييذلاامةفرعملةcرورضا'úأبدقتعأةلئسأحرطوةيئانثلاةيضا�Åفالانعداعتبالالالخنمةيجولونكتلا
ةدافتسالاوھع3زوتوXYانطصالاءا!ذلاعنصلةوقلاكلمت��للاةئفلاعونو.ام،ي�ون��املاعلالودnY؟ي�ون��املاعلالودل
لودnYھعنصnYدعاسtيذلالبقتسملاو.ام؟ةدافتسالاهذ.ا�ساسأwxعمتت��لاةيداصتقالاوةيسايسلاةيفل��اÄYام؟ھنم

ةدعاسمبةلئسألاهذ.wxعدرلالواحأ؟XYانطصالاءا!ذلامدقتتايدرسnYداقتنانودبكراشt"�م؟)نملو(ي�ون��املاعلا
ءا!ذلاعضننأح�Åقأانأ،وش¿cركY̧��ميكىدلعطاقتلاةcرظنو،��cوىدلءاي<سالاةcرظنلثمةيدقنلاةcرظنلاnYمي.افم
ءا!ذلام�فةداcزnYةcرورضلاةم�ملاقيقحتنكمملانمحبصي،���ايسويداصتقاXYامتجاويدامقايسXYnYانطصالا
.ي�ون��املاعلالودا�لمحي��لاتايعادتلانمةعومجمنعةرابعو.وXYانطصالا
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ءا!ذلالوحتاشاقنلالوان<ت�/يد�Îةيسrئرلاةطقنلانإ.ةcرصملا\ةيÓرعلامالعالالئاسوXYnYانطصالاءا!ذلا:ةمامحدمحم4)
قئاق�Îانpبامةوجفلافاش<كالواحأس.ملاعلاnYانعضونعھلوقتيذلااموةcرصملا\ةيÓرعلامالعالالئاسوXYnYانطصالا
wxعكلذلالظورcرملاعقاولا\ةيلاثملالوحY¸ا�ÎاXYام��اانم�فلÐش��yلاتاليختلالباقمXYانطصالاءا!ذللةيجولونكتلا

wxعف،ةيضاملاةليلقلاتاونسلالالخةقطنملاXYnYانطصالاءا!ذلار.دزا،.لمعلالثمةرصاعملااياضقلالوان<بانمايقةيفيك
�pغھنألداجأاناو.%-او�pغاذ."!عمو،XYانطصالاءا!ذللةينطولاةيجيتا�Åسالاةcرصملاةمو�ÎÐاتقلطأ،لاثملاليÍس
��لاةيملاعلاتاشاقنلابXYانطصالاءا!ذلالوحان<شاقنرثأتت.انلةبس¿لابلا�Îاو.امكا�سفنةcرصملاةموöÎÐل%-او
ت
ُ

Íانطصالاءا!ذلاطسXYإ¸xt,لانمةردق��كأة�Íكلذلورشyان<نمي.ضرع�ÎللوانتايÐلبكوöان<شقانمرثأتتنكلو.رط�
ةبس¿لابةيساسألاةلÐشملا.XYانطصالاءا!ذلاا'åمسtنأانقفتا��لاوwYعفلارcوطتلاةيلمعنعلماÐلاانبايغÈكلذكةيلÉÎا
بدأدوجونودبXYانطصالاءا!ذلالاجمnYةيملاعلاةنمي�لالبقتwxعةقطنملاnYسانلا��جتا'úأيرظنة�جوnYعوضوملااذ�ل
وألجرنا!اماذإعونلاوةدوجوملاةيعامتجالاةي¿بلاتثروا'úأÄYةجي<نلاو.كلذكھتيمنتمتينابجييذلاررحتلاوةمواقملا
.XYامتجالاىوتسملاوقرعلاوةأرما

؟ةيلبقتسمةي�رعكانFلF:4مقرشاقنلا

اذ.مدقcو،ةعÈارلاةيعانصلاةروثلا�pثأتملاعلاد�شÀ:ي�رعلاملاعلاروطتwxعةعÈارلاةيعانصلاةروثلا�pثأت:جا�Îادامع1)
ةيمنتلاوةأرملانpكمتولماشلايداصتقالاومنلابةقلعتملاصرفلانمديدعلاXYامتجالاوnYاقثلاويداصتقالا�pثأتلا
ةلئسألاو،ةيصوص��اونمألاولمعلاقوسÈقلعتترطاخمكلذككان.دجوينكلو.ةيلوؤسملابمس<ت��لاةمادتسملا
ةيعانصلاةروثلا�pثأترcرقتجئاتنضعÈمدقنس،شاقنلااذ.nY،ةمدقتملاايجولونكتلاكلتا�حرطت��لاةددعتملاةيقالخألا
اذ.ايسآبرغلةيعامتجالاوةيداصتقالاةدحتملاممألاةن��ا.رش¿تنأررقملانم��لاوي�رعلاملاعلاروطتwxعةعÈارلا
x¸إةفاضإلاب،ةعÈارلاةيعانصلاةروثلاتامسÄYاموةيÓرعلاةقطنملابةلص��كألاتايجولونكتلاwxعءوضلايقلنسو،ر�شلا
.�pثكلاھنعفرعtاللبقتسملدادعتسالااننكميفيككلذنمم.ألاولمعلاقوس�pثأتزاجيإبلوان<نس،كلذ

لوحثيد�Îااذ.رودي،�Æلعلالاي�öلةcرصملاةيعم��ا:ةعÈارلاةجوملاةظقيXY،nYانطصالاءا!ذلا:wYبمزلامي.اربإماسح2)

لاي��اتاباتكwxعءوضلاطيلسyعمم�لامعأضعÈةشقانمكلذكوا'`اضعأتاما�ساو�Æلعلالاي�öلةcرصملاةيعم��ا
أ.ةيÓرعلاةغللاب�Æلعلا

ُ
لوأ"ا'úأبتفصوونcرشعلاودحاولانرقلانملوألادقعلاÆ�nYلعلالاي�öلةcرصملاةيعم��اتسس

لاي��الاجمnYبتا!وحارجونويعبrبط،wYبمزلاماسحروتكدقcرطنعبدألانمعونلااذ.لوان<تةل�,مةيعمج
لازتالو."لا�ÉاnYداقنلاونpمرض�Éاباتكلاوةباشلالايجألانpبامةيعم��اءاضعأحوا�Åي.ةيملعلاةفاقثلاو�Æلعلا
بÍسÈ،نكلو.لماÐلاسrسأتلاةلحرمYnY¸ا�Îاقايسلاx¸إةفاضإلابةيطارقو�pبلاوةcرادإلاتاÓوعصلابÍسÈةيعم��ا

رشtوةيفاقثتايلاعفميظنتةيعم��اتاطاشtنمضتتو،يموÐحمعديأنودبلمعلاءدب،م'}اما�ساوا'`اضعأسامح
��لاةيلودلاوةيميلقإلاوةيلÉÎاتارمتؤملاnYكا�Åشالاو�Æلعلالاي��اعوضوملوحتاقباسملاميظنتوبدألانمتاراتخم
.�Æلعلالاي��ابدأمعدت
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ةيديلقتلاتاعمت�Éابلغأمس<ت؟�Æلعلالاي��ا\ةيلبقتسملاويمالسإلاركفلانpبامةقالعلاÄYام:دمحأبزجناروأدمحم3)
،مرصنملا�Â.ذلارصعللعلطتينأبجيرضا�ÎانأةركفوملاعلاnYمغانتلانمةلاحكان.نا!امدنع��«املاليختب
ة�جوكان�ف،ةيلبقتسمللمالسإلامو�فملوحناتضقانتمرظننات�جوكان.دجوي.ءان;تساتسrلةيمالسإلاةراض�Îاو
لؤافتلابمس<ترظنة�جوو،ةيا'�لالوحقئاق�Îاخcراتلافشكcوأوسألللبقتسملاورضا�Îاھجتيثيحمؤاش<لابمس<ترظن

لوحكوÐشلاوفوا�Éابةلئافتملارظنلاة�جومس<تو.لضفأملاعقلخwxعنو��جموملعلاwxعءايلوأرشÍلاحبصيثيح
�Â.ذلارصعلاهذ.رظنلاة�جولوان<تو.توصلاتا��كموتاعÈاطلامادختسالوحيواتفلالثمةديد��اتايجولونكتلا
نأو،نpنسلافالأذنم�Æلعلالاي��اتاباتكلوأبتكسrفنلانبأنأنpثحابلاضعÈلداجو.ايقcرفأبرغلومالسإلل
ةصقةثيد�Îاةلثمألانمضتتو،بكاوÐلا��عرفسلاوتاتوÓورلالثم�Æلعلالاي�öلرصانعا'óدجويةليلوةليلفلأصصق
ل!لثمو،ايÓوتوي،قيفوتدمحأةصقو،دادغnYÈنياتش¿كارف،يوادعسدمحأةصقو،ناطلسلاملح،نpسحتاو�Pةيقر
لثمةبrئكرظنة�جو�Æلعلالاي�öلنا!ءاوس.رمألاةقيقحnYرضا�Îالوحروحمتيلبقتسملانإف،�Æلعلالاي��الامعأ
نوÐينأدcرناموأرضا�ÎالوحانراÐفألوان<ت�7ف،ايكرتنمnYوصلا�Æلعلالاي��اةصقوأةيعقاولاقيفوتدمحأةصق

ا�pبعÆ�yلعلالاي��انا!فيكلوحةماعةرظنشاقنلااذ.انلمدقcو.لبقتسملالÐش
ً

مي.افملافلتختال.عمت�Éاضبنل
فلت�Éاملاعلاو.ماودلاwxعنا!يمالسإلاوي�رعلاملاعلانإف،ىرخألاتافاقثلانعبرغلاÆ�nYلعلالاي��الوح

بايغكان.نأدجيس،��«املانرقلاÆ�nYلعلايخةصقوأمليفوألسلسميأسانلادحأد.اشاذ÷و.��«املاnYروصÉÎا
كلذلو�Âلسوحنwxعتايجولونكتلاكلتلبقتسyتافاقثلاهذ.نأھنعحاصفإلامتيملضا�Åفاكان.و.نpملسملاوبرعلل

.رcوطتلاوراÐتبالاwxعلمعyنلبلغألاwxعوكلذك�ÂلسلÐشÈايجولونكتلاعملماعت<س

Speculative:يواقرشلاةيأ4) Data FuturesÄYصقلاصصقلانمةعومجمpة�nYلعلالاي��الاجمÆلاو���yعلمعwx
دوجوعم،ةعوم�Éاكلتطلسyو.ايقcرفإلامشوطسوألاقرشلاةقطنمÆ�nYلعلالاي��اوعونلانpبامةقالعلافاش<كا
ةيأتلمعو،تاعاDqلانمديدعلاا'óدجويةقطنمwYnYبقتسملاÙÚنلاةركفwxعءوضلا،نpطسلفواcروسورصمنمصصق
هذ.wxعًءانبلبقتسملارcوصتnYو.ةصقلÐلروصلمعلنpماسرلانمديدعلاعمبثكنععورشملااذ.nYيواقرشلا
.ةيلبقتسملاوتاليختلاتالامتحابتل.ذ،صصقلا
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