
  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

6 

 

 

 

 محليات -االيام نت 
  7311شعبان  71الموافق  2571مايو  9الثالثاء  75201العدد 

  الشيخة مّي تنعى الكاتب أحمد سلمان كمال 

 

  

/ بنااااااد / ملااااااحر ننالااااااا مؤبفااااااسلم مؤلداااااااك بمؤن ؤاااااا   فنااااااح  اااااااندم لنااااااد   ب ؤاااااا  ب ااااااح 
 سفااااااااااااااااااااااااااا ننااااااااااااااااااااااااااح  ؤ لااااااااااااااااااااااااابح نااااااااااااااااااااااااا  مؤلادباااااااااااااااااااااااااا بمؤفاااااااااااااااااااااااااس   
بقااااااح ن اااااار  للااااااا مؤبفااااااسلم ؤاعلدمااااااا بم عاااااادس  فلاااااا  قدؤاااااار ن اااااادؤ  مؤ اااااال ا ناااااا  بناااااار 
نفنااااااح ف   السااااااا سلل ااااااا  للااااااا مؤبفااااااسلم ؤاعلدمااااااا بم عاااااادس   م ننالااااااا مؤبفااااااسلم ملااااااحر 

بهاااااد ب حبدلهااااد  ننااااام اسلااااابم بماااانا بم،ااااافا مااااا  ن اااالساه  مؤعلدملاااااا   باااااس  فااااح  باااااس  لاد
مؤن ااااادسلا مااااا  اث ااااالع فاااااسم  علااااادم  ب  انااااا  مااااا  مؤبفاااااسلم ننااااا   ن ااااالنلدر مؤلاااااسم 

 مؤند،    
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بلاااااااادم مؤسمفاااااااا  قااااااااح م ااااااااات  ماااااااا  ن ااااااااد ر مؤعلدمااااااااا بم  ااااااااا   فلاااااااا  ااااااااابؤ   حمس  
ااااااابؤ  سلد ااااااا  مؤنطبب اااااادر بمؤن ااااااس ب ااااااد   ماااااا   مااااااحمس ن اااااااا  نااااااد مؤبفااااااسلم  لنااااااد

افسلااااس  سلااااح    باااادس مؤ ااااال  للعااااس ناااام  لااااح ناااام مؤ ناااادم  م،ااااا   اااام اثؤلساااا  مؤ حلااااح 
 نااااااااااااااااااااااااااااام مل ناااااااااااااااااااااااااااااد  ملحبلاااااااااااااااااااااااااااااا بمؤلمااااااااااااااااااااااااااااا  مؤلمااااااااااااااااااااااااااااالس   

 05بل اااااح  فناااااح لناااااد   فاااااح سبمح مؤلماااااا مؤلمااااالس  مااااا  مؤبفاااااسلم  ملاااااح لااااااك  لعاااااس نااااام 
قمااااااا  ب ؤاااااا  ن نب اااااادر قمماااااالا  ااااااح  ناااااام بلنهااااااد  مؤن نبنااااااا   ندلااااااا  ك  بمؤلااااااثع 

  لس   مل

 
بسندن اااااااد    م لاااااااد  ب نااااااابمم  قماااااااا  6501بقاااااااح قاااااااحنر   م اااااااا مؤبفاااااااسلم مااااااا  مؤ اااااااد  

مل اااااببت  للابهاااااد مؤسمفااااا  بابااااا  ؤا ناااااد لس  لناااااد قاااااح  ن ا اااااا    م لاااااد   اااااهلسم  ب نااااابمم 
  دلااااااا بب د ااااا   ب ؤااااا  بدؤاه اااااا مؤنفالاااااا  بقاااااح  قااااا  مؤن ا ااااا   ماااااحم   لبلاااااس  فنااااا م  

 م  مؤبفسلم بننطلا مؤ ال   

 
سر فاااااب  مؤسمفااااا   اااااحح نااااام مؤنطبب ااااادر نااااام بلنهاااااد   فناااااح لناااااد  مااااافسلد  بقاااااح ماااااح

 بقدمد   ؤان ؤ  مؤحلابس نل  نفنح  سفدم  بلادك   فنح  اندم لند     

  طد  با فحبح  ؤان ؤ  مؤحلابس نفنح  سفدم  
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 الشيخة مّي تنعى الكاتب أحمد كمال

 

  البحرين للثقافة واآلثارهيئة  -المنامة 

فقددددم مملكدددة الاحدددبين الكاتدددب  المالدددا أحمدددد سدددلمان كمدددالق   لددد  اعدددد بحلدددة ممتدددد  لعقددد د 
 مع الكتااة  الحبا.

 قددددددد نعتددددددي  يلددددددة الاحددددددبين للسقافددددددة  انسدددددداب ق  قالددددددم بليسددددددة  يلددددددة الاحددددددبين للسقافددددددة 
الشدددديخة مددددي انددددم محمددددد كل خليحددددة دتن مملكددددة الاحددددبين فقدددددم أحددددد أاددددب  كتاا ددددا    انسدددداب

 أداال ددداق ممددددن تبكدددد ا ايددددمة  اادددحة فددددي مسدددديبت ي السقافيددددةق  ادددب المشددددابكة فددددي ت سددددي  
 خمسينيام القبن الماايد. حبا  سقافي  ت المي في الاحبين من 

 كددددان الباحددددل قددددد اشددددتال فددددي م دددداوم السقافددددة  اا دددداليق حيدددد  تدددد لى تداب  الم ا  ددددام 
 النشدددب  سددددا ي فدددي تيددددداب م لدددة  نددددا الاحدددبينق كمددددا تددد لى بلاسددددة تحبيدددب  بيددددد  أخادددداب 
الخلدديأل ثكسددب مددن  قددد مددن ال مددانق فادددالد  ددن ت ليحددي العديددد مددن اث مددال اثدايددة  القيددد  

 يب .القي
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قيدددةق  05يعدددد أحمدددد كمدددال أحدددد ب اد القيدددة القيددديب  فدددي الاحدددبينق فقدددد كتدددب أكسدددب مدددن 
  ألا م م  ام قييية  د  من اين ا: الم ن نةق  ناية أبق  الك   اثخيب .

ابنام ددداد ت ا يددداد اعنددد ان دقيدددة اثسدددا  د يكتا دددا  6501 قدددد قددددمم ت ا دددة الاحدددبين فدددي العددداي  
 الباحل  تا  لل ما يب.

قددددي مسلسدددالد ت ا يددداد شددد يباد اعنددد ان د اللدددة ا  اسددديد   لددد  االل  دددة المحليدددةق  قدددد وقدددى  كمدددا 
 المسلسل أيداءد كايب  كن ا  في الاحبين  من قة الخليأل.

 قدددد يددددبم حددد ل الباحدددل  ددددد مدددن الم ا  دددام مدددن اين دددا دأحمدددد كمدددال يدددححياد  قايدددادد 
 دددداء اددددال حددددد دد للمالددددا للمالددددا مكددددي محمددددد سددددبحانق  كتدددداب دأحمددددد سددددلمان كمددددال ..  

 محمد سبحان.
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 السيسي يستقبل الشيخة مي ويناقشان التعاون الثقافي بين البلدين

 

  بنا -المنامة 

اسدددددددتقال بلدددددددي   م  بيدددددددة ميدددددددب العبايدددددددة الشدددددددقيقة الدددددددبلي   اددددددددالحتا  السيسددددددديق 
بليسددددددة  يلددددددة الاحددددددبين للسقافددددددة  انسدددددداب الشدددددديخة مددددددي انددددددم محمددددددد كل خليحددددددةق يدددددداا  

(ق فددددددددي مقددددددددب تقامتدددددددديق اقيددددددددب الشددددددددي  حمددددددددد 7562مدددددددداي   أيدددددددداب  5اليدددددددد ي السلسدددددددداء  
 االقاياية.

شدددددكل  دددددايق تادددددافة تلدددددى مناقشدددددة  ت دددددبد الحددددددي  خدددددالل اللقددددداء تلدددددى التعدددددا ن السقدددددافي ا
د ب المبكدددددد  ااقليمددددددي العباددددددي للتددددددبا  العددددددالمي فددددددي المبحلددددددة القادمددددددة   ملددددددي  لددددددى 
انتدددددددداب خادددددددباء لمعايندددددددة التدددددددبا  العدددددددالمي الم ددددددددد ادددددددالخ بق  مندددددددي تبسدددددددال المبكددددددد  
لم مددددددة خايددددددة يقدددددد ي ا ددددددا خايددددددب فبنسددددددي لمتااعددددددة ححدددددد   يدددددد ن الكنسددددددية الا بسددددددية 

 لتي كانم تعبام لتح يب العاي المااي.االكاتدبالية المبقسيةق  ا

 قالددددددم الشدددددديخة مددددددي انددددددم محمددددددد كل خليحددددددة: دنبّحددددددب اددددددبلي  ال م  بيددددددة الميددددددبية 
فدددددي الاحدددددبين التدددددي تحدددددب   لدددددى اللقددددداء الحاددددداب   اانسددددداني مدددددع الشدددددقيقة ميدددددبدق 
مشدددددديب  تلددددددى أن  يلددددددة الاحددددددبين للسقافددددددة  انسدددددداب تعمددددددل  لددددددى تع يدددددد  التاددددددادل السقددددددافي 

ب اسددددددتخداي ال سددددددالل كافددددددة  فددددددي مختلددددددا م دددددداوم انسدددددداب  التددددددبا  اددددددين الالدددددددين  ادددددد

http://media.alwasatnews.com/data/2017/5358/images/a06fa97914ae7651.jpg
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 الحنددددددد ن  كيب دددددددا. كمدددددددا أكددددددددم أن السقافدددددددة  دددددددي خددددددد  اث ل للددددددددفا   دددددددن من ددددددد ام 
اث  ددددددان   ددددددي ال سدددددديلة اثن ددددددت لاندددددداء م تمعددددددام تي اايددددددة تسددددددت يع ت ددددددا   اثحدددددددا  

  اث مام البا نة في اعض الالدان العبايةد.

اددددددين مملكددددددة الاحددددددبين   م  بيددددددة ميددددددب العبايددددددة ا د دددددداباد  تشدددددد د العالقددددددام السقافيددددددة 
مادددددد بداد  لددددددى مدددددددم السددددددن ام المااددددددية مددددددن خددددددالل حادددددد ب الحادددددداب  الميددددددبية 
العبيقدددددددة فدددددددي الحدددددددبا  السقدددددددافي الاحبيندددددددي   ادددددددب   ددددددد د سدددددددحاب   م  بيدددددددة ميدددددددب 
العبايدددددة التدددددي تحدددددب   لدددددى تسدددددباء المشددددد د السقدددددافي  ادددددب مشدددددابكام  تعدددددا ن مسدددددتمب 

 للسقافة  انساب في م اسي سقافية مختلحة.مع  يلة الاحبين 

 كددددددان كخددددددب مالمددددددت الحادددددد ب الميددددددب  فددددددي الحددددددبا  السقددددددافي الاحبيندددددديق مشددددددابكة 
داب اث اددددددبا الميددددددبيةق مددددددن خددددددالل د ددددددي السددددددحاب  الميددددددبيةق فددددددي م ب ددددددان بايددددددع 
السقافدددددة الحددددداد   شدددددب  ادددددب ححدددددل دالليلدددددة الكايدددددب د الددددد   أحيدددددا أ مدددددل  أشددددد ب أ مدددددال 

قددددددديب يددددددال   ددددددا ينق  ححددددددل الحنددددددان الميددددددب  محمددددددد محسددددددن الشددددددا ب الميددددددب  ال
فدددددددي اليدددددددالة السقافيدددددددة  اثمسدددددددية الشدددددددعبية التدددددددي شددددددد د ا متحدددددددا الاحدددددددبين الددددددد  ني 
للشددددددا ب الميددددددب   مددددددال اخيدددددددم.  كددددددان الم سدددددديقاب الميدددددددب   مددددددب خيددددددبم قدددددددّدي 

فدددددددي مسدددددددب  الاحدددددددبين  7560ححلدددددددي ادددددددمن م ب دددددددان بايدددددددع السقافدددددددة العاشدددددددب للعددددددداي 
 ال  ني.

لدددددى المشدددددابكة فدددددي الحدددددبا  السقدددددافي الميدددددب ق حلّدددددم مملكدددددة الاحدددددبين  فدددددي سدددددعي ا ت
ق 72ادددددديا شددددددبا معددددددبض القددددددا ب  الددددددد لي للكتدددددداب  7561خددددددالل فابايددددددب  شدددددداا  

حيدددددد  قددددددّدي الابنددددددامأل السقددددددافي لمملكددددددة الاحددددددبين م م  ددددددة مددددددن اثنشدددددد ة  الحعاليددددددام 
التدددددي تن  دددددم ادددددين محاادددددبام لكتددددداب  مسقحدددددين احدددددبينيينق  ححدددددالم م سددددديقية تحمدددددل 
ب   اااددددددددا  الم سددددددديقي الاحبينددددددديق   دددددددب ض أفدددددددالي احبينيدددددددة  أمسددددددديام شدددددددعبيةق 
ألقددددددى خالل ددددددا بّ اد الشددددددعب الاحبينددددددي أ مددددددل مددددددا لدددددددي ي مددددددن كلمددددددام فددددددي م اادددددديع 

 مختلحة.

ادددددددديا شددددددددبا معددددددددبض  7567 كانددددددددم  م  بيددددددددة ميددددددددب العبايددددددددة حلّددددددددم العدددددددداي 

لحعاليدددددام الاحدددددبين الدددددد لي للكتددددداب فدددددي نسدددددختي السادسدددددة  شدددددب   قددددددمم العديدددددد مدددددن ا
 التي أسبم ت باة المعبض ال   يعد من أاخي الحعاليام السقافية في المملكة.

 تاددددددافة تلددددددى مشددددددابكت ا فددددددي م ب ددددددان بايددددددع السقافددددددةق فدددددد ن ميددددددب تحاددددددب كدددددد ل  
العديددددددد مددددددن الم اسددددددي السقافيددددددة فددددددي الاحددددددبينق كم ب ددددددان يدددددديا الاحددددددبين  م ب ددددددان 

نددددددم فبقددددددة  ادددددددالحليي ندددددد يب  الاحددددددبين الددددددد لي للم سدددددديقى  اددددددب فعاليددددددام متن  ددددددةق  كا
اححددددددل أحيددددددا أ مددددددل تادددددددا ام الحنانددددددة  7560افتتحددددددم م ب ددددددان يدددددديا الاحددددددبين العدددددداي 
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تقامددددددة اثيدددددداي السقافيددددددة الاحبينيددددددة فددددددي القددددددا ب ق  7567الباحلددددددة أي كلسدددددد ي.  شدددددد د العدددددداي 
 التدددددي تاددددددمنم اا ددددددالن  ددددددن الحددددددال  ا ددددددال   الكتددددداب لدددددد ل  العددددددايق فددددددا  ا ددددددا كتدددددداب 

مب اعدددددد  لددددد  اثيددددداي السقافيدددددة فدددددي فعدددددل التادددددادل السقدددددافي الددددد   شدددددمل دالحدددددن انددددداءدق لتسدددددت
معبادددددداد للحندددددد ن التشددددددكيلية  مددددددع سدددددداعة فنددددددانين  العديددددددد مددددددن الححددددددالم الحنيددددددة التددددددي 

 قدمت ا فبد احبينية.

 فدددددي ت ددددداب التعدددددا ن السقدددددافيق  ملدددددم كدددددل مدددددن الاحدددددبين  ميدددددب  لدددددى تسدددددباء العالقدددددام 
الم سددددديقى العبايدددددة التدددددي أحيدددددم ب الدددددع  السقافيدددددة  ادددددل فعاليدددددام مشدددددتبكة كححدددددل فبقدددددة

الحنددددددان الباحددددددل محمددددددد  ادددددددال  اب  ححددددددل دالاحددددددبين اعيدددددد ن ميددددددبيةدق  الدددددد    دددددداء 
 في سياد اوحتحاوم االعيد ال  ني الم يد لمملكة الاحبين.
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أبرز « صورة اآلخر»و (... 88تصدر عددها )« البحرين الثقافية»مجلة 
     موضوعاتها

 

  بنا -المنامة 

الحيددددددلية « الاحددددددبين السقافيددددددة»( مددددددن م لددددددة 7562 أابيددددددل  - 88يدددددددب العدددددددد ال ديددددددد 
 في المنامة.«  يلـة الاــحبين للسقـافة   انساب»التي تنشب ا 

فدددددي  ددددد ا العدددددددق تسدددددل  الم لدددددة الاحبينيدددددة الاددددد ء  لدددددى  ددددددد مدددددن الم اددددد  ام لعدددددل 
» أاب  دددددددا ملدددددددا ديددددددد ب  انخدددددددبدق قددددددددي لدددددددي ال دددددددا ب لايدددددددب اكلمدددددددة  ن ن دددددددا اـدددددددـ 

انخدددددب  ددددد  مدددددن لدددددي  أنددددداق  لكدددددن و أندددددا » أشددددداب في دددددا تلدددددى أن « انخب...   دددددي انخدددددب
اددددد . يددددد  ب  انخدددددب  دددددي مدددددن د ن انخدددددب: داثندددددا  ددددد  كخدددددبدق كمدددددا قدددددال الشدددددا ب بام 

يدق كمددددا يقددددالق ف ددددي تاقددددى اندددداءد فددددي  َتمّسلُددددي. م مددددا كانددددم  القت ددددا اددددال اقعق م مددددا د كسددددت 
 «.  المخيال. أ مّيت ا أن البام  الم اقا قد تناني  لي ا
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اسدددددد ي فددددددي م ادددددد  ام  دددددد ا الملددددددا نخاددددددي مددددددن الكتدددددداب العددددددبب كددددددان أاددددددب  ي فددددددالت 
ق   «  يدددددددة أ  تكددددددد نأن تكددددددد ن ادددددددال » اددددددددال ااب مدددددددن خدددددددالل مقالدددددددة  سدددددددم ا اـدددددددـ 

ق فيمددددددا كتاددددددم الدددددددكت ب  «المااباددددددة   اوسدددددداان»الدددددددكت ب ال ددددددبا  الدددددد   كتددددددب  ددددددن 
ق  ختدددددددددتي الملدددددددددا ام اددددددددد   «اثندددددددددا الندددددددددامي  انخدددددددددب المايدددددددددب»فاديدددددددددة ح دددددددددي  

 ان  ه الدكت ب  مال شحيد.« السخبية من انخب»

مدددددن  اندددددب كخدددددب  فدددددي ادددددادب  مدددددن  يلدددددة تحبيدددددب الم لدددددة لتسدددددلي  الاددددد ء  لدددددى النتدددددا  
الحكددددددب    السقددددددافي فددددددي مملكددددددة الاحددددددبينق اددددددي ادددددداب حدددددد ابام محددددددا ب  م  لددددددة مددددددع 

خددددداب  »أسدددددتا  الدباسدددددام السقافيدددددة ا امعدددددة الاحدددددبين ندددددادب كدددددا ي حددددد ل كتاادددددي اثخيدددددب 
أاددددددب  محا ب ددددددا الحدددددددي   كددددددان« ال ما ددددددة ...  ددددددن الحددددددبد  الد لددددددة  التعدديددددددة السقافيددددددة

 دددددددن فكدددددددب  الخدددددددب   مدددددددن ال ما دددددددة  تعاباددددددد ا مدددددددع فكدددددددب  او تمدددددددا   ادددددددب ب  
اونتمدددددداء مددددددن  دددددددم اق  مددددددا ت ا كانددددددم فكددددددب  الخددددددب    ددددددن ال ما ددددددةق فددددددي أ ب حددددددة 
الددددددكت ب كدددددا ي ق تتمسدددددل فدددددي الخدددددب    لدددددى اثفكددددداب التدددددي تيددددد   ال ما دددددة  تنت ددددددي 

ب النسددددددقية التددددددي يمكن ددددددا أن ايددددددنا ة  لدددددد  النسددددددد العدددددداي المسددددددا ل  ددددددن كددددددل العيدددددد 
تلحددددددد الاددددددبب اال  يددددددة العامددددددة أ  العدددددديل المشددددددتب ق لت ددددددنت اقيددددددة المحددددددا ب لتسددددددلي  
الادددددددد ء  لددددددددى فكددددددددب  ال  يددددددددة   التعدديددددددددة السقافيددددددددة  المحاف ددددددددة السقافيددددددددة   محددددددددا يي 
كال الحيدددددة   اانتمددددداء  كيب دددددا مدددددن المحدددددا ب التدددددي تتقيدددددد تحكيددددد  الخ ددددداب فدددددي اعديدددددي 

مددددددن المقدددددبب أن ينشددددددب  ددددد ا اللقدددددداء فدددددي ملحددددددد الاحدددددبين السقددددددافي الحكدددددب    السقدددددافي.  
 في  دده القادي.

مدددددن   دددددة أخدددددبمق  فدددددي اددددداب الدباسدددددام كتدددددب مددددددحم يدددددح م دباسدددددة  ن ن دددددا ادددددـ 
قددددددباء  »ق كمددددددا كتددددددب العباددددددي الحاددددددبا   «تناقاددددددام بايددددددة  ادددددددال  اب المسدددددديب »

د ادددددن ق  فدددددي اددددداب فنددددد ن كتدددددب  اال احددددد«فدددددي  دددددب  نسب ..بسدددددالة اادددددن سددددد يد نم   ددددداد 
  فددددددددي ادددددددداب كتددددددددب  اددددددددع الكاتددددددددب « ماكادددددددد  الماددددددددب  االدي..معايددددددددبنا»ياسددددددددب 

ت اللددددددة مت دددددددد   لددددددى الم تمددددددع » الاحبينددددددي كسددددددان الشدددددد ااي مقالتددددددي تحددددددم  ندددددد ان 
 ا ادددددداد االحدددددددي   ددددددن ت باددددددة الدددددددكت ب  اثنسب ا لدددددد  ي الاحبينددددددي « الاحبينددددددي سقافيدددددداد 

ن يقدددددد ي أحددددددد الكتدددددداب أ   ادددددددل  ادددددددالبحمن يتددددددييق مشدددددديباد تلددددددى انددددددي لددددددي  ا ددددددد اد أ
الادددداحسين ا مددددع  دددددد مددددن مقاوتددددي التددددي سدددداد  نشددددب ا فددددي أمدددداكن متحبقددددة لتكدددد ن اددددين 
دفتدددددي كتدددددابق خي يددددداد تن كاندددددم  ام سدددددياد  احدددددد أ  متقددددداببق تشدددددكل فدددددي م مل دددددا 

  بقاد لقاية محدد .
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قايددددددداد ادددددد ل  مددددددا فعلددددددي الدددددددكت ب يتددددددييق ت  قدددددداي اثخيددددددب االشدددددديء نحسددددددي فددددددي كتااددددددي  
الم تمدددددع  السقافدددددةدق الددددد    ددددد  سمدددددب  مقددددداوم  دباسدددددام نشدددددب ا قددددداالد فدددددي دالاحدددددبين: 

م لددددددة دالعلدددددد ي اانسددددددانيةدق  م لددددددة دأ اند اليددددددادبتين مددددددن  امعددددددة الاحددددددبينق  م لددددددة 
دشددددددددا ن ا تما يدددددددددةدق  م لددددددددة دالسقافدددددددددة الشدددددددددعايةدق  د  سدددددددد  أ ب ادددددددددا للدباسدددددددددام 

عددددددددام  تنادددددددديأل الد ليددددددددة  اثمنيددددددددةق   دددددددد ه الم لددددددددة دالاحددددددددبين السقافيددددددددةدق مددددددددع مبا 
 لاعض اثفكاب التي ناقش ا مع  مالء لي من ال امعة نحس ا.

ي ددددد ا اقابلدددددي فدددددي  -يقددددد ل الشددددد ااي  -يتدددددييق   ددددد  بالدددددد اثنسب ا ل يدددددة فدددددي الاحدددددبين 
 ددددد ا الكتددددداب ادددددين الكسيدددددب مدددددن الم ااددددديع التدددددي تعتادددددب ف ددددد   فدددددي الدباسدددددام الاحبينيدددددةق 

اددددددءاد مدددددن فتدددددب  أ اخدددددب القدددددبن  مبكددددد اد فدددددي التندددددا ل  لدددددى التدددددابي  المعايدددددب للاحدددددبين
التاسددددددع  شددددددبق حتددددددى الحتددددددبام التددددددي لحقددددددم  التددددددي  سددددددمم القددددددبن العشددددددبين اددددددالكسيب 
مدددددددن سدددددددمام التاييدددددددبق  اونتقدددددددال تلدددددددى الحداسدددددددة اادابيدددددددةق  مدددددددا تاع دددددددا مدددددددن حداسدددددددة 
م تمعيدددددةق  مدددددا ن دددددي  دددددن  لددددد  مدددددن تايدددددبام سياسدددددية  ا تما يدددددة انعكسدددددم  لدددددى بايدددددة 

 يق  كدددددد ل  كيددددددا بك ددددددي انخددددددب ن الدددددد ين مددددددّب ا سددددددبيعاد الاحدددددبينيين ثنحسدددددد ي  لمسددددددتقال
  لى الاحبينق أ  أقام ا في ا اقيد دباسة اثبخايل  أ لي.
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 باليه سانت بطرسبورغ على خشبة مسرح البحرين الوطني

 

  محرر منوعات –الوسط 

يقددددددي ن ددددد ي مسدددددب  سدددددانم ا بسدددددا ب   باددددداد  الميددددداد فدددددي فدددددن الااليدددددي يددددد ي الخمدددددي  
ي(  لدددددددى مسدددددددب  الاحدددددددبين الددددددد  نيق   لددددددد  ادددددددمن 7562مددددددداي   أيددددددداب  66الم افدددددددد  

م م  ددددددةل مددددددن الحعاليددددددام  اثنشدددددد ة المتن  ددددددة االتعددددددا ن اددددددين  يلددددددة الاحددددددبين للسقافددددددة 
 ادية. انساب  حك مة سانم ا بسا ب  في  م  بية ب سيا ااتح

 يعدددددددد الااليدددددددي فدددددددنص قدددددددديب يعتمدددددددد  لدددددددى الدددددددبق  التعايدددددددب  الددددددد   تبافقدددددددي الم سددددددديقى 
 اايمدددددددداء  المشددددددددا د المسددددددددبحيةق  مددددددددن أ ددددددددي خياليددددددددي الحبكيددددددددة الددددددددبق   لددددددددى 

 با   أيااع القدمينق ف    سيلةص للتعايب  ن اونحعاوم المختلحة لإلنسان.

أن تبا دددددع فدددددي العديدددددد مدددددن  تحتخدددددب ب سددددديا اتقدددددديم ا لحدددددن الدددددبق  الباقدددددي للعدددددالي اعدددددد 
د ل العددددددددداليق  سيشددددددددداب  مسدددددددددب  دالمابينسدددددددددكيد   دالميخايل فسدددددددددكيد   مدددددددددا مدددددددددن 
أشدددددد ب مسددددددداب  الااليدددددددي فدددددددي ب سددددددديا  العدددددداليق اتقدددددددديي العدددددددبض الحندددددددي  لدددددددى خشددددددداة 
المسدددددب  الددددد  ني ليا دددددب ا الحاددددد ب اعدددددبضل فبيددددددل ي مدددددع ادددددين الحداسدددددة  التدددددبا  فدددددي 

 الممي . مش دل يعك  انس اماد أنيقاد ل  ا الحن
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 يعتاددددددب مسددددددب  المابينسددددددكي مددددددن المعددددددالي التابيخيددددددة امدينددددددة سددددددانم ا بسددددددا ب  فددددددي 
يق لييددددددات 6815ب سددددددياق فقددددددد أفتددددددتت فددددددي القددددددبن التاسددددددع  شددددددب  االتحديددددددد فددددددي  دددددداي 

فيمدددددا اعدددددد أحدددددد أ دددددي المسددددداب  الحنيدددددة الددددد   أحتادددددن أ مددددداود لم م  دددددةل مدددددن الحندددددانين 
 سدددددددددكيق ك بسددددددددداك ا.  مدددددددددع  المادددددددددد ين الدددددددددب   أمسدددددددددال: تشايك فسدددددددددكيق م س ب

مدددددب ب الددددد من تشدددددكلم فدددددبدص فنيدددددة للااليدددددي  اث ادددددبا  اث بكسدددددتبا تحمدددددل تسدددددي المسدددددب  
  تتخ  مني مقباد ل ا.

 مدددددبم فبقدددددة االيدددددي المابينسدددددكي االعديدددددد مدددددن المباحدددددل التابيخيدددددةق فقدددددد ت سسدددددم فدددددي 
ي امدينددددددددة ا بسددددددددا ب ق أ  قاددددددددل ت سددددددددي  المسددددددددب  نحسدددددددديق  تاددددددددمنم 6275العدددددددداي 

ديت ا تسندددددي  شدددددب يددددداياد  مدددددسل ي مدددددن الحتيدددددامق  كاندددددم تحمدددددل تسدددددي فبقدددددة الحبقدددددة فدددددي اددددد
الااليددددددي اامابا دددددد ب  الب سدددددديق  مددددددع السدددددد ب  الب سددددددية قددددددببم الحك مددددددة السدددددد فيتية 
تاييدددددب تسدددددي الحبقدددددة تلدددددى الااليدددددي السددددد فيتيق   دددددل ااسدددددي كمدددددا  ددددد  تلدددددى حدددددين اكتيدددددال 

تخليددددددداد  ي حينمددددددا تايددددددبم الحبقددددددة لتيددددددات ا سددددددمي6597سدددددديبكي كيددددددب ا فددددددي  دددددداي 
 ل كباه.

 اعدددددد العديدددددد مدددددن التايدددددبام التدددددي يددددداحام الحبقدددددة الب سددددديةق أيددددداحم الحبقدددددة تحدددددم 
باقدددددد ق مددددددن أاددددددب  ي باقيددددددة  755م لددددددة مسددددددب  المابينسددددددكيق  تاددددددي أكسددددددب مددددددن 

 الااليي المش  ب  أ ليانا ل ااتكيناق  الحبقة حالياد تحم تداب  فاليب   ب يا.

ن المابينسددددددكيق ف دددددد  الدددددد   ت سدددددد  فددددددي  و يقددددددل مسددددددب  الميخايل فسددددددكي أ ميددددددةد  دددددد
ي  يعتاددددددب أحددددددد أشدددددد ب المسدددددداب  التابيخيددددددة فددددددي ب سدددددديا  يت افددددددد  ليددددددي 6899العدددددداي 

 أيحاب الحن للتمتع االمحت م الم  ل ال   يقدمي.
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 مدخلٌ استثنائي لتاريخ الفن مشروع نقل المعارف يصدر "قّصة الفن"

 

  للثقافة واآلثارهيئة البحرين  -المنامة 

و يقتيدددددب  مدددددل فبيدددددد مشدددددب   نقدددددل المعدددددابا  لدددددى بفدددددد المكتادددددة العبايدددددة اتب مدددددامل 
دددددا حا دددددة القددددداب   لكتدددددب  ام أ مّيدددددة خاّيدددددةق مدددددن حيددددد  م اددددد   اق ادددددل يبا دددددي أياد
العباددددددي تلي ددددددا. مددددددن  دددددد ا المن لددددددد ي ايددددددل المشددددددب   المنادددددد   تحددددددم م لددددددة  يلددددددة 

اق كتدددددداب دقّيددددددة  الاحددددددبين للسقافددددددة  انسدددددداب تيددددددداب كتاددددددي التددددددي اناددددددّي تلي دددددداق مدددددداخبد
ددددددا  دددددددن اون لي يدددددددةق   ددددددد  7556-6555الحددددددند لمالحدددددددي تبنسدددددددم كددددددد مابتل   (ق متب مد

ق لكسيدددددبل مدددددن التحليدددددل  النقددددددق  كتددددداب ندددددال شددددد ب د  الميدددددةد  اسدددددعةد  خادددددعق  ادددددب سدددددن امل
حتدددددى تدددددي التعامدددددل معدددددي فدددددي ن ايدددددة الم ددددداا كمب دددددعل أساسدددددي م سددددد د ادددددي فدددددي م دددددال 

 تابي  الحن.

بدد تبنسدددددم كددددد مابتل فدددددي  ادددددع اسدددددتنتا ي اليدددددادي فدددددي مقدمدددددة كتااددددديق حيددددد  لدددددي يتددددد
قدددددال دو ي  دددددد فدددددي الحقيقدددددة شددددديء اسدددددمي فدددددنق ادددددل ي  دددددد فندددددان ن فحسدددددبدق  يادددددد  أن 
 ددددد ه العاددددداب  اوفتتاحيدددددة أسدددددابم فاددددد ل ماليدددددين القدددددباء حددددد ل العدددددالي وكتشددددداا مقيدددددد 

ة  شددددددب  مددددددّب  الكاتددددددب  تابيددددددبه المناسددددددبق فقددددددد تمددددددم ت دددددداد   اددددددع  دددددد ا الكتدددددداب سددددددت
فت دددددا   سددددداعة ماليدددددين نسدددددخة.  بكدددددي  ددددد ا الن دددددا  فددددد ن الكاتدددددب لدددددي يكدددددّا  دددددن تادددددافة 

 الل حام  المالحد في ال اعام المتالحقة.

http://media.alwasatnews.com/data/2017/5358/images/527db86f0ab95fa0.jpg
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يالحددددد  القددددداب  أن كددددد مابتل  ادددددع كتاادددددي م ادددددع الم ّ دددددي ث للددددد  الددددد   يشدددددعب ن 
دددددا فدددددي  لددددد ق  فقدددددد ا تادددددب النقددددداد احا دددددةل لت  يددددديل أ لدددددي فدددددي م دددددال الحدددددنق  قدددددد كدددددان محقد

ددددددا م مدددددداق وسدددددديما ا  دددددد د اليدددددد ب  التحايدددددديل  كتدددددداب دقيددددددة الحددددددند م سدددددد  ةد  مب عد
الدقيقدددددة التدددددي تقددددددي للقددددداب  دلددددديالد يمكدددددن التع يدددددل  ليدددددي لح دددددي اث مدددددال الحنيدددددة الحابقدددددة 
ا امددددددا قاددددددل التددددددابي   الشددددددع ب  اتسلسددددددلل  مندددددديلق مددددددع مبا ددددددا  الاعددددددد ال ابافدددددديق ادددددددءد

القديمدددددةق سدددددي الحاددددداب  الميدددددبية  ادددددالد مدددددا ادددددين الن دددددبين  الاداليدددددة  حادددددابام أمبيكدددددا
 الي ندددددددان  الب مدددددددانق سدددددددي الحاددددددداب  ااسدددددددالميةق  فنددددددد ن شدددددددع ب اليدددددددين  أ ب ادددددددا 
ا ا  مددددددال النيددددددا اث ل مددددددن القددددددبن العشددددددبين.  قددددددد يع ددددددب القدددددداب  حددددددين   انت دددددداءد
يكتشددددا مددددا ا لددددي الكاتددددب مددددن   دددددل ماددددا ا ليسددددبد قيددددة الحددددن كمددددا فعددددلق فقددددد أخدددد  

ا لددددد ل  مدددددا  لدددددى نح سدددددي أن يدددددد ي كدددددل  مدددددلل فندددددي  بد فدددددي الكتددددداب االيددددد بق مختدددددابد
ا تلدددددى قيمدددددة العمدددددل فدددددي  يعتادددددبه أ مددددداود فنّيدددددة حقيقيدددددة. لقدددددد أباد أن يكددددد ن اختيدددددابه مسدددددتندد

  ي ن النقاد  ال م  بق تاافةد تلى بايتي الشخيّية.

لنددددا أ  ددددي يحمددددل الكتدددداب اددددين  ياتددددي م م  ددددةد مميدددد   مددددن اث مددددال الحنيددددة التددددي قدددددم ا 
الحنددددددانين  لددددددى مددددددب التددددددابي ق  قددددددد تعددددددبض الكاتددددددب لمختلددددددا المباحددددددل الحنيددددددة مندددددد  
العيدددددب الاددددددالي الددددد   تاقدددددى اثسدددددللة قالمدددددة ح لددددديق ت  الحدددددنق شددددد ني شددددد ن اللادددددةق مدددددن 
حيددددد  افتقابندددددا لمعبفدددددة كيحيدددددة نشددددد تيق بكدددددي الددددددووم الماديدددددة التدددددي اقيدددددم شدددددا د د  ليدددددي 

 ل أ  حتى البس مام  الي ب.ك انية المعااد  المنا ل  التماسي

ينتقددددل الكاتددددب مددددن فددددن العيدددد ب الاداليددددة تلددددى مددددا أسددددماه فددددن اثاديددددة فددددي ميددددب  اددددالد 
ا ا  بامددددددام ال يدددددد    التماسيددددددل  البسدددددد ي  البمدددددد   التددددددي  البافدددددددين  كبيددددددمق مستشدددددد دد
ددددددا  لددددددى   مددددددة  ددددددة كمددددددا تقدددددددي فددددددي  ام ال قددددددم نم   د ددددددة أ  دينيد ددددددا ب حيد تشددددددب   ق سد

 يبق  ال  د  لى الح  الحني العالي.المعماب  دقة التي 

 يتندددددا ل الكاتدددددب فنددددد ن الي ندددددان مدددددن القدددددبن السدددددااع تلدددددى القدددددبن الخدددددام  قادددددل المددددديالد 
ا مميدددددد   لتماسيددددددل  ق ددددددعل  أ انل تعكدددددد  اثسددددددل ب ال ندسددددددي الدددددددقيدق   يعددددددبض يدددددد بد
سدددددي ييدددددا الي ندددددان امملكدددددة ال مدددددال حدددددين يت دددددبد للعدددددالي الي نددددداني مدددددن القدددددبن الباادددددع 

 -أ   قدددددب مدددددا يدددددد ى يق دددددة الحدددددن الكادددددبم-د تلدددددى القدددددبن المددددديالد  اث ل قادددددل المددددديال
ا مدددددن خدددددالل او تمددددداي  دددددا  تعقيددددددد  قدددددد اددددددم اث مدددددال الحنيدددددة فدددددي  ددددد ا العيدددددب أكسدددددب تن  د

 االتحاييل اشكلل أكاب.

يسددددددبد كدددددد مابتلق اعددددددد  لدددددد ق تددددددابي  فددددددن الب مددددددان  الادددددد  يين  الي دددددد د  المسدددددديحيين 
ا امدينددددددة ادددددد ماي الب مانيددددددة مددددددن القددددددبن اث ل تلددددددى القددددددبن الباادددددد ع المدددددديالد ق مستشدددددد دد

التددددي حدددد م شدددد ا د  لددددى الحددددن ال يليندددديق  بكددددي  لدددد  فدددد ن ب مددددا فددددي تلدددد  الحتددددب  قددددد 
كّيددددددبم المشدددددد د الحنددددددي تلددددددى حدددددددل مدددددداق  أيدددددداحم حين ددددددا كمددددددا يدددددد كب الكاتددددددب  سدددددديد  
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العدددددددالي(   لددددددد  يعددددددد د لابا دددددددة الب مدددددددانيين فيمدددددددا يتعلدددددددد اال ندسدددددددة المدنيدددددددة  م دددددددال 
ل دددددددبد  القنددددددد امق  لعدددددددل أقددددددد ا  النيدددددددب فدددددددي تي اليدددددددا   فبنسدددددددا  شدددددددمال تخ دددددددي  ا

 أفبيقيا  كسيا تش د  لى  د م فن العماب  الب مانية.

ا  لدددددددى ااسدددددددالي  فدددددددي الحيدددددددل السدددددددااع يستحادددددددب كددددددد مابتل فنددددددد ن الشدددددددبدق مبّكددددددد د
 اليدددددين.  لقدددددد ادددددّين كيدددددا ادددددب  مادددددد   الحدددددن ااسدددددالمي اخيدددددال ي البحدددددب  م دددددابات ي 

ا أمسلددددددةد  لددددددى  لدددددد  مددددددن اليد يددددددة الحالقددددددة  فددددددي ال خبفددددددة الدقيقددددددة داثباايسدددددد دق مقددددددّدمد
القيددددد ب ااسدددددالميةق  البسددددد ي اليد يدددددة  لدددددى السددددد ادق اااادددددافة تلدددددى المنمنمدددددامق سدددددي 
ات ددددي نحدددد  الحندددد ن اليددددينية  مددددا في ددددا مددددن تددددداخل مددددع الدددددين الدددد   أّسددددب فددددي مددددا أُن دددد  

 من تماسيل  بس ي  لى الحبيب  المح بام الخشاية.

ض الكاتدددددب فدددددي فيددددد ل الكتددددداب الالحقدددددة فدددددي شدددددب   تحيددددديل اث مدددددال الحنيدددددة  يسدددددتحي
ا مددددا لددددي  القددددة مددددع  فددددي أ ب اددددا مددددن القددددبن السدددداد  تلددددى القددددبن الحدددداد   شددددبق ماددددب د
الكنيسدددددة الم ا دددددد   الكنيسدددددة المنتيدددددب ق سدددددي فدددددي القدددددبن السددددداني  شدددددب الددددد   شددددد د ادايدددددة 

 ت  ب اثسل ب الق  ي في أ ب اا.

  ددددددددة مادددددددداني الكاتدددددددددباليام دلدددددددديالد  لددددددددى او د دددددددداب أدم فاعددددددددد أن كددددددددان معمدددددددداب  ب
الت دددددد ب المدددددددني  ت ايددددددد  دددددددد السددددددكان النددددددا حين للمدددددددن تلددددددى انتقددددددال تلدددددد  ال ماليددددددام 

 المعمابية تلى الاال ام  القي ب.

أمددددا حقاددددة مددددا اعددددد القددددبن السالدددد   شددددب أ  مددددا يعددددبا اعيددددب الن اددددةق  التددددي شدددد دم 
ا مددددن الحيدددد ل خالل ددددا تي اليددددا أ ود سددددي العددددالي ن اددددةد  سقافيددددةد فقددددد أفددددبد لددددي الكاتددددب  ددددددد

اددددددمم أب   النمددددددا    اث مددددددال الحنيددددددة التددددددي اتسددددددمم اال اقعيددددددة سددددددي أخدددددد م تعكدددددد  
ا للن  ة الااب كية التي الام أ   ا في أ اخب القبن الساد   شب.     دد

 فددددددي الحيدددددد ل اثخيددددددب  تنددددددا ل الكاتددددددب مسدددددد لة اونق ددددددا  فددددددي التددددددبا  فددددددي كددددددل مددددددن 
كدددددا  فبنسدددددا التدددددي م ددددددم لددددددخ ل الحدددددن فدددددي منع دددددال م دددددي  قدددددب السددددد ب  انكلتدددددبا  أمبي

 اسدددددددتمبم حتدددددددى أ الدددددددل القدددددددبن التاسدددددددع  شدددددددب.  قدددددددد  ددددددد    6285الحبنسدددددددية  ددددددداي 

الكاتدددددب اياناتدددددي ايددددد بل ثادددددب  أ مدددددال تلددددد  المبحلدددددة. أمدددددا مبحلدددددة مدددددا أسدددددماه الكاتدددددب 
ددددا فددددي الاندددد ا ملح  د اءق فيمددددا السدددد ب  الدالمددددة فددددي القددددبن التاسددددع  شددددب فقددددد شدددد دم نشددددا د

تددددددبدم أ اددددددا  الحنددددددانين  قددددددب السدددددد ب  اليددددددنا ية التددددددي أدم تلددددددى تبا ددددددع الحددددددبا 
اليد يدددددةق كمدددددا أدم انتدددددا  السدددددلع البخييدددددة المقلدددددد  تلدددددى تدددددد  ب الددددد  د العددددداليق  يشددددديب 
كددددددد مابتل  ندددددددا تلدددددددى  يددددددد ل اثمدددددددب تلدددددددى انعدددددددداي السقدددددددة المتادددددددادل ادددددددين الحندددددددانين 

  ال م  ب.
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 اددددددع المشدددددد د الحنددددددي فددددددي أ اخددددددب القددددددبن   يسددددددتعبض الكاتددددددب فددددددي ن ايددددددة الكتدددددداب
التاسدددددددع  شدددددددب  الحبكدددددددام الدددددددسال  اثادددددددب  التدددددددي نشددددددد م فيدددددددي: التكعيايدددددددة  بالدددددددد ا 
سددددددي ان  ميدددددددب ا فبنسدددددداق  التعايبيددددددة  لددددددى يددددددد فددددددان كدددددد    التددددددي وقددددددم اسددددددت ااة 

 كايب  في ألمانياق فاالد  ن الادالية التي  اء ا ا ك كان.

 

 

 

 

د الكاتددددددب ادددددداب الحددددددن الت بياددددددي فددددددي نيددددددحي  اال يدددددد ل تلددددددى القددددددبن العشددددددبين ي ددددددب
اث لق سددددي ي ددددد نحسددددي أمدددداي الحداسددددة التددددي لددددي يكددددن يبكددددب فددددي او تددددباا ا ددددا لمددددا في ددددا 

دددددداق  ب ا الكاتددددددب  اددددددين تدددددد بي  اث ياء مددددددن التاددددددا ل اددددددين قيددددددة الحددددددن كمددددددا تيدددددد ختامد
( نددددد كب مدددددا أشددددداب تليدددددي 6557 ادددددالع د  تلدددددى تقدددددديي ال اعدددددة اثخيدددددب   السادسدددددة  شدددددب  

ددددا  الكاتددددب فددددي ن ايتددددي مددددن أّن دأ  مكسددددبل فددددي الحددددن مددددن ناحيددددةل معينددددةق قددددد يحاددددي أياد
تلددددى خسدددداب  مددددن ناحيددددةل أخددددبمد.  دددد ا اثمددددب يتددددب   نددددد القدددداب  تسددددااومل قددددد يت يددددل 
تلدددددى أ  ات دددددا مدددددع ال كدددددي اليدددددححة اثخيدددددب  مدددددن كتددددداب دقيدددددة الحند.ال دددددديب االددددد كب 

ب التاليددددددة: دتحكددددددب  أن مشددددددب   نقددددددل المعددددددابا قددددددد أيدددددددبق قاددددددل دقيددددددة الحددددددند الكتدددددد
نق د دددددددل ا تقدددددددد ااكبيدددددددد  مددددددددخل أخدددددددا  تلدددددددى الحلسدددددددحةد للحيلسددددددد ا سدددددددايمن االكادددددددب 
نق دلادددددام  ند ثسدددددتا  الحكدددددب الي نددددداني اددددد ل فددددداي  ا سدددددا يب يق احددددد  فدددددي الخيدددددال المكددددد ب
الحددددددددبد  د للمدددددددداب  مدددددددد بي  أ لندددددددددبق كتدددددددداب دالتحليددددددددل النحسددددددددي  لمدددددددداد   ال دددددددداد 

ى يددددددددح ان. دالدددددددد من أ ددددددددالودد لعددددددددالي  قاددددددددّيةد لعددددددددالي التحليددددددددل النحسددددددددي ميدددددددد ح
اونتب ا ل  يددددددددا مدددددددداب  ا  يدددددددديق دأيدددددددد ل الحكددددددددب ااكبيقدددددددديد للمدددددددداب   ددددددددان اييددددددددب 
فبندددددددانق داثا دددددددديام الدددددددسال  اللادددددددة  العددددددددد  البمددددددد د للااحسدددددددة الحبنسدددددددية كالبيددددددد  
 يبنشددددددددميمق دن ايددددددددة العددددددددالي كمددددددددا نعبفدددددددديد لعددددددددالي او تمددددددددا  اثمبيكددددددددي تيمان يددددددددل 

 فالبشتاين.
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  مدخلٌ استثنائي لتاريخ الفن« قّصة الفن»نقل المعارف يصدر مشروع 

 

ال يقتصرررررر ريرررررو  ريرررررع رفررررررفد اقرررررو اليبررررررجم رٍررررر  ج رررررد الي ت ررررر  البر  ررررر   تر يرررررر   

رررررر ير ررررر  القررررررج   ررررر ا ررررررا ي ررررر  رجةرررررجر را  رررررو يرارررررري ةي   ل تررررر  ها  ة ي صررررر  حرصص

البر رررررري  ل  رررررررن رررررررا  رررررر ا اليويٍررررررع يجاصررررررو اليفرررررررفد اليو ررررررج   حرررررر  ر ٍرررررر     رررررر  

اا ؤتررررررر  ال حررررررريا لٍوقر رررررر  فاتبرررررررج  صررررررداج ؤت رررررر  الترررررري اا رررررر ص  ل  رررررررا ررررررر ح رررررر  »ر  قصص

رررررررر ررررررررا االا ٍ  يررررررر ا ف رررررررج 1999-9191لي لفررررررر   جارررررررر   رررررررجر ر    « الفرررررررا (ا رتر ي 

ؤترررررر  اررررررل يررررر رة  ررلي ررررر   فاٍرررررب   فح ررررريا ر رررررر ٍررررروجا  ا ل و رررررر  ررررررا التحٍ رررررو فالوقررررردا 

يتررررر   ررررر  التبرررررررو ربررررر   ررررري ا ريررررر  الييررررررم ؤير ررررري  ةٍرٍررررري رجبرررررج   ررررر   ررررري ر ررررررل 

  رجيخ الفان 

ش مااااا  ب،ااااا  م ااااااناد   مؤمااااادح  مااااا  نلحناااااا لادبااااا   فلااااا  ؤااااا  لااااااسحح  سن ااااار  ااااابنبسا

  بلباااااحب  م «  لب اااااح مااااا  مؤفلللاااااا  ااااا   م ااااان  مااااام  بااااا  لب اااااح منااااادنبم مف اااااك»قاااااد  

 ااااا ب مؤ بااااادس  م ماادفلاااااا  عااااادسر م،اااااب  نالااااالم مؤلاااااسم  فاااااب  مؤ ااااادؤ   لا اااااد  نلماااااح 

مؤلداااااااك بابسلااااااسب مؤنند ااااااك  ملااااااح اناااااار   اااااادح  طباااااا   اااااا م مؤلااااااادك  اااااااا   ااااااس  نااااااس   

ب   اااااب ا نالااااالم ن ااااا ا  بس ااااا   ااااا م مؤن اااااد  مااااا م مؤلدااااااك ؤااااا  للااااا    ااااام  ،ااااادما ما اااااد

 مؤابفدر بمؤنافق م  مؤطب در مؤناافلا 

 

http://img.alayam.com/upload/net/INAF_20170509143657766.jpg?404=d
http://img.alayam.com/upload/net/INAF_20170509143657766.jpg?404=d
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ااااا  لبؤلااااا  مؤااااا   ل ااااا سبم  لافاااااا مؤلااااادست  م  ااااابنبساش ب،ااااا  لادبااااا  نب،ااااا  مؤنب  

اااااد مااااا   ؤااااا   ملاااااح م اباااااس مؤنلااااادح  بفد ااااااج ؤاب لااااا ج  بؤااااا  مااااا  ن اااااد  مؤسااااام  بقاااااح لااااادم نفل 

ااااااد نهنااااااد    اااااالند بب اااااابح مؤماااااابس بمؤاسدماااااال  « مقمااااااا مؤساااااا»لااااااادك  نب ااااااب ا  بنس   

مؤحقللاااااا مؤاااااا  الاااااح  ؤالااااادست حؤااااالا  لنلااااام مؤا بلااااا   الااااا  ؤسهااااا  مل ناااااد  مؤسنلاااااا مؤسدسقاااااا 

م بنااااااد قباااااا  مؤااااااادسل  بمؤ اااااا بك  با ا اااااا ج  نناااااا ج  ناااااا  نسم ااااااد  مؤب ااااااح مؤ تسمماااااا   بااااااح  

بااااااح ناااااد بااااالم مؤنهاااااسلم مؤبحمللاااااا بف،ااااادسمر  نسللاااااد مؤلحلناااااا  عااااا  مؤف،ااااادس  مؤنماااااسلا ب

بمؤلبنااااااادم بمؤسبنااااااادم  عااااااا  مؤف،ااااااادس  م  اااااااانلا  بمنااااااابم  ااااااا بك مؤمااااااالم ب بسبباااااااد 

م بث نااااااد  مؤنماااااا  ملب  ناااااام مؤلااااااسم مؤ  ااااااسلم  بقااااااح ل  ااااااك مؤلاااااادست فاااااالم  بمناهااااااد  

للا اااا  نااااد ب ؤاااا  مؤلداااااك ناااام  هااااحج ن،ااااد   ؤل ااااسح قمااااا مؤساااام لنااااد م اااا   ملااااح   اااا  

م ؤااااا ؤ  ناااااد  اااااا  نس ااااا   م لاااااح   لااااا   نااااا ج منااااا  بسح مااااا   مؤلاااااادك بدؤمااااابس  ن اااااادس 

م  ؤااااا  قلناااااا مؤ نااااا  مااااا   اااااا فللللاااااا  ؤلاااااح  سمح  م للااااابم م الااااادسب ن اااااانح  ل اباااااسب   ناااااد   منل 

  لبم مؤنلدح بمؤ نهبس   ،دما   ؤ  س لا  مؤ  مل ا 

لفناااا  مؤلااااادك باااالم طلدااااا  ن نب ااااا  ننلاااا   ناااام مل نااااد  مؤسنلااااا مؤااااا  قااااحنهد ؤنااااد   ااااا  

   بقااااااح ا ااااااست مؤلداااااااك ؤن اااااااا  مؤنسمفاااااا  مؤسنلااااااا نناااااا  مؤسناااااادنلم  ااااااا  نااااااس مؤااااااادسل

مؤ ماااااس مؤباااااحمل  مؤااااا   ابلااااا  مل ااااالاا قدلناااااا فبؤااااا      مؤسااااام   اااااثن   اااااثم مؤاتاااااا  نااااام 

فلااااا  ممالدسناااااد ؤن سماااااا للسلاااااا ن اااااثا   س ااااا  مؤاااااح  ر مؤندحلاااااا مؤاااااا  بللااااار  اااااد ح    الااااا  

 لثبنلا مؤن دبح بمؤنند   بمؤاندعل   ب فا  مؤس بندر بمؤمبس 

مؤلداااااك ناااام ماااام مؤ ماااابس مؤبحمللااااا  ؤاااا  نااااد   ااااندب ماااام ملبحلااااا ماااا  نمااااس بباااااح  لنالاااا 

م بث سمناااااادر مؤ لاااااا   بمؤاندعلاااااا  بمؤس ااااااب  بمؤسنااااااب  مؤااااااا   مؤسممااااااحلم بلسلاااااار  ن ا ااااااهح 

ااااااد  ااااااا   انااااااا  ااااااا لنااااااد الااااااح  ماااااا   مر مؤبقاااااار ننب    ااااااا  ب حلنل  ااااااد سبفل  ا ااااااس  طلب  

   مؤن ندس بحقا مؤامبلس   اب    ا  مؤفع مؤسن  مؤ دؤ

بلانااااادب  مؤلدااااااك منااااابم مؤلبنااااادم نااااام مؤلاااااسم مؤ ااااادب   ؤااااا  مؤلاااااسم مؤ ااااادنع قبااااا  مؤنااااالاح 

م ننلاااااا   ؤاندعلاااااا  بقطاااااا ج ب بممج ا لااااااع مل ااااااابك مؤهنح اااااا  مؤااااااحقلق   بل ااااااست ماااااابس 

عااااا  لمااااا  مؤلبنااااادم بننالاااااا مؤ ناااااد  فااااالم لاطاااااسق ؤا ااااادؤ  مؤلبنااااادن  نااااام مؤلاااااسم مؤسمبااااا  

 - لاااااك ناااااد لاااااح   للااااااا مؤسااااام مؤلباااااس    -قبااااا  مؤنااااالاح  ؤااااا  مؤلاااااسم مؤنااااالاح  ملب  
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م نااااام  اااااا  م  اناااااد   اااااد با للاااااح  بقاااااح باااااحر مل ناااااد  مؤسنلاااااا مااااا   ااااا م مؤ ماااااس  لعاااااس انب  

 بدؤاسدمل  ب ل ج  لبس 

ل ااااااسح  اااااابنبساش  ب ااااااح  ؤاااااا   ااااااادسل  ماااااام مؤسبناااااادم بمؤبااااااب للم بمؤلهاااااابح بمؤن اااااالفللم 

م بنحلنااااااا باااااابن ب  مؤسبندنلااااااا ناااااام مؤلااااااسم ملب   ؤاااااا  مؤلااااااسم مؤسمباااااا  مؤناااااالاح   ن ا ااااااهح 

مؤااااا  فاااابر  اااابم ح  ااااا  مؤساااام مؤهلالناااا   بس اااا   ؤاااا  ماااا م سبنااااد ماااا  اااااا  مؤساااااس  قااااح 

ااااااسر مؤن ااااااهح مؤسناااااا   ؤاااااا  فااااااحج نااااااد  ب ماااااابفر فلنهااااااد لنااااااد لاااااا لس مؤلداااااااك   اااااالح    ل 

مؤ ااااااادؤ ي ب ؤااااااا  ل ااااااابح ؤبسم اااااااا مؤسبنااااااادنللم ملناااااااد لا ااااااااق بدؤهنح اااااااا مؤنحنلاااااااا بن اااااااد  

مااااااا   لطدؤلاااااااد ب مسن اااااااد ب اااااااند   ا طااااااالط مؤطاااااااسق بمؤلنااااااابمر  بؤ ااااااا   قااااااابمع مؤنماااااااس

  مسلللد بف لد ا هح  ا   حب  مم مؤ ندس  مؤسبندنلا 

م  اااااااا  م  اااااااا   مااااااا  مؤسمااااااا  مؤ ااااااادب  ل اف،اااااااس  ااااااابنبساش ااااااا   منااااااابم مؤ اااااااسق  نسل 

بمؤمااااالم  بؤلاااااح بااااال م للااااا  باااااست نباااااح ب مؤسااااام م  اااااان  ب لااااادؤه  مؤسفاااااك بنهااااادسماه  

د  نعاااااااا   ااااااا   ؤاااااا  ناااااام «ملسمبل اااااا »مؤلحبلااااااا مؤسدللااااااا ماااااا  مؤ  سمااااااا مؤحقللااااااا  ن    نلااااااح 

مؤلمااااابس م  اااااانلا  بمؤس اااااب  مؤلحبلاااااا  اااااا  مؤ ااااا دح  بد ،ااااادما  ؤااااا  مؤنننننااااادر  عااااا  

ااااس ماااا  نااااد   ن اااا  ما اااا  ن فااااب مؤسناااابم مؤماااالنلا بنااااد ملهااااد ناااام اااااحم   ناااا  مؤااااحلم مؤاااا    ع 

 نم اندعل  بس ب   ا  مؤفسلس بمؤنفبسمر مؤ  بلا 

بل ااااااسلت مؤلدااااااك مااااا  مماااااب  مؤلاااااادك مؤافلاااااا مااااا   اااااس  باسمااااال  مل ناااااد  مؤسنلاااااا 

م نااااد ؤاااا   اقااااا ناااا   ماااا   بسببااااد ناااام مؤلااااسم مؤ اااادحع  ؤاااا  مؤلااااسم مؤفاااادح    ااااس  نبااااس  

ا مؤن د اااااح  بمؤلنل اااااا مؤنناماااااس   عااااا  مااااا  مؤلاااااسم مؤعااااادن    اااااس مؤااااا    اااااهح بحملاااااا مؤلنل ااااا

 اطبس مل ابك مؤلبط  م   بسببد 

مب ااااااااح  م لاااااااادم ن ناااااااادس بسب ااااااااا نباااااااادن  مؤلداااااااااحسمللدر حؤاااااااالا   ااااااااا  م  ح اااااااادس  ح  

مؤاطاااااابس مؤنااااااحن  با ملااااااح  ااااااحح مؤ اااااالدم مؤنااااااد فلم ؤانااااااحم  ؤاااااا  منالااااااد  اااااااا  مؤ ندؤلاااااادر 

 طدر بمؤلمبس مؤن ندسلا  ؤ  مؤبا

 نااااد فلبااااا نااااد ب ااااح مؤلااااسم مؤعدؤاااا    ااااس  ب نااااد ل ااااس  ب مااااس مؤنه،ااااا  بمؤااااا   ااااهحر 

م ناااام مؤسمااااب    اؤهااااد  لطدؤلااااد  ب   عاااا  مؤ اااادؤ  نه،ااااا  علدملااااا  ملااااح  مااااسح ؤاااا  مؤلداااااك  ااااحح 

،اااااانر  سبت مؤننااااااد ف بمل نااااااد  مؤسنلااااااا مؤااااااا  ما اااااانر بدؤبمق لااااااا عاااااا    اااااا ر ا لااااااع 

م ؤان  ا مؤبدسبللا مؤا    باتر  ب هد م   بم س مؤلسم مؤ دحع   س ب بح 
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بماااااا  مؤسمااااااب  مل لااااااس  اناااااادب  مؤلداااااااك ن ااااااثؤا م نلطاااااادت ماااااا  مؤاااااااسم  ماااااا  لاااااا  ناااااام 

منلاااااااسم ب نسللاااااد بمسن اااااد مؤاااااا  نهاااااحر ؤاااااح ب  مؤسااااام مااااا  نن طااااا ج نهااااا   لاااااك مؤعااااابس  

بم اااااااانسر فاااااااا   بملااااااا  مؤلاااااااسم مؤاد ااااااا    اااااااس  بقاااااااح  ااااااا    6875مؤسسن ااااااالا  اااااااد  

لباااااس    ناااااد  ااااااا  مؤنسفااااااا   ناااااد نسفااااااا ناااااد   اااااندب مؤلدااااااك  مؤلدااااااك بلدنداااااا  بمااااابسج 

ااااد ماااا  مؤبنااااد   ملنااااد  د نافبا  مؤعاااابس  مؤحملنااااا ماااا  مؤلااااسم مؤاد اااا    ااااس ملااااح  ااااهحر ن اااادط 

اااااااسحر  ب،اااااادت مؤسناااااادنلم  لااااااك مؤعاااااابس  مؤمااااااند لا مؤااااااا   حر  ؤاااااا  اسم اااااا  مؤفااااااس  

 ااااادؤ   بل ااااالس مؤلحبلاااااا  لناااااد  ح  مناااااادف مؤ اااااا  مؤس لماااااا مؤنلااااااح   ؤااااا  ااااااح بس مؤااااا بق مؤ

 ااااااابنبساش  ناااااااد  ؤااااااا  بماااااااب  ملناااااااس  ؤااااااا  من اااااااحم  مؤعلاااااااا مؤنابااااااادح  بااااااالم مؤسنااااااادنلم 

 بمؤ نهبس 

بل ااااااا ست مؤلداااااااك ماااااا  نهدلااااااا مؤلااااااادك ب،اااااا  مؤن ااااااهح مؤسناااااا  ماااااا   بم ااااااس مؤلااااااسم 

مؤاد ااااااا    اااااااس بمؤفسلااااااادر مؤاااااااعا  ملباااااااس  مؤاااااااا  ن اااااااثر ملااااااا   مؤال لبلاااااااا بسملاااااااح د 

ماااااادم  اااااابا بمؤااااااا   قاااااار م ااااااا دبا   اااااال مم بنمااااااحس د مسن ااااااد  بمؤا بلسلااااااا  ااااااا  لااااااح

 لبلس  م   ؤندنلد  م،ا   م مؤبحمللا مؤا   د  بهد  ب دم 

ببدؤبمااااااب   ؤاااااا  مؤلااااااسم مؤ  ااااااسلم لطااااااسق مؤلداااااااك باااااادك مؤساااااام مؤا سلباااااا  ماااااا  نمااااااس  

ملب   عاااا  ل ااااح نس اااا   نااااد  مؤفحمعااااا مؤااااا  ؤاااا  للاااام لس ااااك ماااا  م  اااااسم  بهااااد ؤنااااد ملهااااد 

 د مؤلداك ببلم اثسل  مل لد !نم مؤابدعج بلم قما مؤسم لند امبس 

ااااااد  بباااااادؤ بح   ؤاااااا  الااااااحل  مؤطب ااااااا مل لااااااس   مؤ دح ااااااا   ااااااس   ي ناااااا لس نااااااد 6551 ادن 

   نل اااااكج مااااا  مؤسااااام نااااام ندفلااااااج ن لناااااا  قاااااح »  ااااادس  ؤلااااا  مؤلدااااااك مااااا  نهدلاااااا  نااااام  م  

ااااااد  ؤاااااا    اااااادس  ناااااام ندفلاااااااج   ااااااس   اااااا م ملنااااااس لاااااااس   نااااااح مؤلاااااادست «  لس،اااااا   ل، 

قماااااا »  بباهاااااد نااااا  باب ااااا  مؤماااااسفا مل لاااااس  نااااام لاااااادك  ا اااااد  رج قاااااح لابمااااا   ؤااااا 

 « مؤسم

مؤلاااااااك « قمااااااا مؤساااااام»مؤ ااااااحلس بدؤاااااا لس  م ن ااااااسبت نلاااااا  مؤن اااااادس  قااااااح  مااااااحس  قباااااا  

م  « اسلاااااااسأ ناااااااح     اااااااد   ؤااااااا  مؤسا اااااااسا»مؤادؤلاااااااا    ااااااا  »ؤاسلا اااااااب   ااااااادلنم بالباااااااس 

م  ل اااااااد  مؤسلااااااس مؤلبناااااادن « م الااااااح م  سلااااااق بث اااااادطلس    بفاااااا  ماااااا  مؤ لااااااد  مؤنلااااااب 

م   مؤافالاااااا  مؤنس اااااا  »ؤاناااااا سا ناااااابسلع  بؤنااااااحس  لااااااادك « ؤتاااااادر مؤسااااااسحبع»بااااااب  ماااااادل 

 ؤ دؤ  مؤافال  مؤنس   نمطس  مسبمم  «  اند  ب ا د  بق،ل ا
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«  مااااااب  مؤسلااااااس م  سللاااااا »ؤ اااااادؤ  م ناسبببؤب لااااااد ناااااادس  مب لاااااا   « مؤاااااا نم  طااااااا   »

ؤابدفعااااااا « ملب ااااااحلدر مؤااااااعا  مؤاتااااااا بمؤ ااااااحح بمؤسناااااا »ؤاناااااا سا  اااااادم بللااااااس مسناااااادم  

ؤ اااااااادؤ  م  اناااااااادت « نهدلااااااااا مؤ اااااااادؤ  لنااااااااد ن سماااااااا »مؤسسن اااااااالا لاسلااااااااع  لسن اااااااانلر  

 ملنسلل   لندنبل  مدؤس ادلم 
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 متحف موقع قلعة البحرين يسلط الضوء على المكتشفات األثرية موقع القلعة

 

  هيئة البحرين للثقافة واآلثار  -المنامة 

اددددددمن ابنددددددامأل  يلددددددة الاحددددددبين للسقافددددددة  انسدددددداب اشددددددعاب دكسابنددددددا تن حكددددددمد  ال ددددددادا 
تلددددددى الت  يددددددة ا  ميددددددة اثمدددددداكن التابيخيددددددة  اثسبيددددددةق استادددددداا م قددددددع متحددددددا قلعددددددة 

( محاادددددددب  لمستشددددددداب انسددددددداب 7562مددددددداي   أيددددددداب  5الاحدددددددبين مسددددددداء اليددددددد ي السلسددددددداء  

اعنددددد ان  لاحدددددبين اايدددددب ل مادددددابداال يلدددددة  بلدددددي  الاعسدددددة الحبنسدددددية للتنقيدددددب فدددددي مملكدددددة ا
 دألاا  من قلعة الاحبيند.

 قدددددددال اايدددددددب ل مادددددددابد تن م قدددددددع قلعدددددددة الاحدددددددبين  ددددددد  أكادددددددب الم اقدددددددع اثسبيدددددددة فدددددددي 
الاحدددددبينق مشدددددديباد تلدددددى أنددددددي مسدددددد ل  لدددددى قالمددددددة التددددددبا  العدددددالمي لمن مددددددة الي نيسددددددك  

 .7550من   اي 

ل يمتددددددد ليشددددددمل  أ اددددددت كدددددد ل  أن الم قددددددع و يتكدددددد ن فقدددددد  مددددددن القلعددددددة  محي  ددددددا ادددددد
 6كيلددددد متب داخدددددل الاحدددددب  اعدددددبض  0ممدددددبا احبيدددددا يمتدددددد مدددددن شدددددا   القلعدددددة لمسدددددافة 

 كيل متب.

 أبدا ل مادددددابد: د نددددددما اددددددأم التنقيدددددب فدددددي الاحدددددبين منددددد  سدددددن ام   يلدددددةق لدددددي يكدددددن 
لددددد  ت ااددددام  ااددددحة حدددد ل كددددل مددددا كّنددددا نكتشددددحي فددددي م قددددع القلعددددةق فلددددي  مددددن السدددد ل 

تددددددي كنددددددا ن ددددددد ادق ماكددددددداد أن اعددددددض المكتشددددددحام مددددددا تب مددددددة اسددددددتخدامام المكتشددددددحام ال
  الم ألاا ا لي ي د المنقّا ن ل ا حال حتى انن.

http://media.alwasatnews.com/data/2017/5358/images/7b7765a2a2a33960.jpg
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تو أن اعددددددض مددددددا ا تاددددددبه المنقادددددد ن ألاددددددا ا  قددددددم اكتشددددددافيق   ددددددد اايددددددب لددددددي ت ااددددددام 
وحقددددداق مسدددددل  دددددباب الحادددددة التدددددي   ددددددم فدددددي م قدددددع قلعدددددة الاحدددددبين  العالدددددد  لحتدددددب  

تشدددددددح ن أن الحادددددددة تعددددددد د ثحدددددددد العددددددداملين فدددددددي دلمددددددد ن المتددددددد خب ق حيددددددد  ا تقدددددددد المك
 ينا ة الحاةق سي تاين وحقا أن ا كانم تستخدي كنق د للت اب .

 مدددددن سدددددي انتقدددددال اييدددددب ل مادددددابد تلدددددى سدددددبد اعدددددض اثلادددددا  فدددددي م قدددددع قلعدددددة الاحدددددبين 
 التدددددي لدددددي ي دددددد ل دددددا أحدددددد تحسددددديبا حتدددددى اننق مسدددددل ديدددددح ن اثفدددددا يد العالدددددد  تلدددددى 

ي لدددددد  ليدددددي المنقاددددد ن دد بام الميددددداهد العالدددددد  تلدددددى فتدددددب   فتدددددب  دلمددددد ن المتددددد خب ق مدددددا
 دلم ن المت خب  أياا.

 يتكدددددد ن م قددددددع قلعددددددة الاحددددددبين مددددددن القلعددددددة ال اقعددددددة  لددددددى التددددددل تاددددددافة تلددددددى المدينددددددة 
متدددددب فدددددي ادددددا ن اثبض  8التابيخيدددددة التدددددي تحتددددد    لدددددى  اقدددددام مدددددن انسددددداب ممتدددددد  لدددددـ 

 ميالد . 61الـ  قال الميالد  حتى القبن 7755 يع د تابيخ ا ل 

ال دددددديب االددددد كب أن اييدددددب ل مادددددابد  ددددد  بلدددددي  الاعسدددددة اثسبيدددددة الحبنسدددددية تلدددددى الاحدددددبينق 
.   دددددد  6585 المسددددددل ل  ددددددن  مليددددددام التنقيددددددب فددددددي م قددددددع قلعددددددة الاحددددددبين مندددددد   دددددداي 

ا مستشاب الشل ن اثسبية في  يلة الاحبين للسقافة  انساب.  أياد
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اٍت رررررررم رجقرررررري رتحررررررء قٍبرررررر  ال حررررررريا ررررررررر  الو بررررررر  رحرةرررررررة ليرتفرررررررج اتبرررررررج 

 رل   ررررر  فجلررررر ل ال بوررررر  الفرارررررر   لٍتوق ررررر   ررررري ريٍ ررررر  ال حرررررريا  ن   رررررر لجر ررررررج   بورررررجا  

"ةلغرررررررل رررررررا قٍبرررررر  ال حررررررريا"ا ةرررررريا  رارررررررر     رررررر  ال حررررررريا لٍوقر رررررر  فاتبرررررررج  فرررررربرج 

 .األررؤا الترجيخ   فاألبري  "آبرجار    ي  " فال ر م  ل  التجر    أ ي  

 

فقرررررررل لجر رررررررج     رجقرررررري قٍبرررررر  ال حررررررريا  ررررررج ةؤ ررررررر اليجاقرررررري األبريرررررر   رررررري الييٍ رررررر ا 

رفرررررر را   لرررررر  ةارررررر  رررررررر و رٍرررررر  قرليرررررر  الترررررررا  البرررررررليي ليو يرررررر  ال جاررررررر ج رورررررر  رررررررر  

ا رجةررررررحر ة  اليجقرررررري ال يت ررررررج   قررررررم رررررررا القٍبرررررر  فرح ي ررررررر  ررررررو ييتررررررد ل فرررررريو 5002

 1ؤ ٍرررررجرترا   احرررررو ال حرررررر ف برررررر   2يررررررقل القٍبررررر  ليررررررر    ريررررررا   حريرررررر  ييترررررد ررررررا

 .ؤ ٍجرتر
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فةج م: "رورررررردرر  رررررردة  التوق رررررر   رررررري ال حررررررريا رورررررر  ٍرررررروجا  قجيٍرررررر ا لرررررر  ي ررررررا لررررررد  

  ر ررررررر  فاةررررررح  يررررررجل ؤررررررو رررررررر ؤوصررررررر ا تفررررررف   رررررري رجقرررررري القٍبرررررر ا  ٍرررررر ل رررررررا الررررررر و 

فررررررفر  رررررررر  ر يرررررر  اٍررررررتخدارر  الي تفررررررفر  الترررررري ؤوررررررر ا ررررررد ر"ا ر ؤرررررردا  ة   برررررر  الي ت

 .لال  ةلغرلا ل  ي د اليوقص ج  ل ر ي  يت  ات 

 

 

 ال ة   برررررر  رررررررر ارت ررررررر  اليوق ررررررج  ةلغرررررررلا  فقرررررر  اؤتفررررررر  ا ف ررررررد لجر رررررررج  لرررررر    ر ررررررر  

اليقررررررر ا روررررررو  ررررررراج الف رررررر  الترررررري ف ررررررد   رررررري رجقرررررري قٍبرررررر  ال حررررررريا فالبرلرررررردة لفترررررررة 

ررٍ ا  ررررررري  ليرررررررج  اليترررررررأحرةا ي ررررررر  ارتقرررررررد الي تفرررررررفج  ة  الف ررررررر   برررررررج  أليرررررررد البررررررر

 .صورر  الف  ا ب     ا اليقر  ةا ر ؤرا   رتخد  ؤوقج  لٍت رجة

 

 

فرررررا برررر  ااتقررررو لجر رررررج   لرررر  ٍررررر   برررر  األلغرررررل  رررري رجقرررري قٍبرررر  ال حررررريا فالترررري لرررر  

ي رررررد ل رررررر ةيرررررد  فرررررر را  يتررررر  ات ا رورررررو "صرررررحج  األ ررررررري" البرلررررردة  لررررر   تررررررة  ليرررررج  

 رررررررر " البرلررررررردة  لررررررر   تررررررررة  ليرررررررج  اليترررررررأحرةا ررررررررر ييٍرررررررع رٍ ررررررر  اليوق رررررررج  " فجا  الي

 .اليتأحرة ةي ر  

 

 

فيت ررررررج  رجقرررررري قٍبرررررر  ال حررررررريا رررررررا القٍبرررررر  الجاقبرررررر  رٍرررررر  التررررررو  ةررررررر    لرررررر  اليديورررررر  

رترررررر  ررررري  ررررررقا األج   8الترجيخ ررررر  التررررري  حترررررج  رٍررررر  ق قرررررر  ررررررا اتبررررررج ريتررررردة ل 

 .ر     11ق و الي    فيت  القر  ال  5500فيبج   رجيخ ر ل 

 

 

لجر ررررررج   رررررج جلررررر ل ال بوررررر  األبريررررر  الفرارررررر    لررررر  ال حررررررياا فاليرررررر فل ررررررا يررررر ؤر ة  

ا ف ررررررج ةي ررررررر  ررتفرررررررج 1181ريٍ ررررررر  التوق رررررر   رررررري رجقرررررري قٍبرررررر  ال حررررررريا رورررررر  رررررررر  

 .الف ف  األبري   ي      ال حريا لٍوقر   فاتبرج
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 نقل المعارف" يصدر "قّصة الفن" مدخٌل استثنائي لتاريخ الفن "

 
 

ال يقتصرررررر عمرررررل  ريرررررع مشررررررفد نقرررررل المعرررررارف علرررررى ر رررررد المكتبرررررة العر  رررررة  تر مرررررات 

لكتررررر  هات  خم رررررة خا رررررةا مرررررن ي ررررر  موةررررروع اا  رررررل يراعررررري  يضرررررا  يا رررررة القرررررار  

العر رررررري  ل  رررررران مررررررن خرررررر ا المنيلررررررع يوا ررررررل المشرررررررفد المنضررررررو   حرررررر  م لررررررة خ  ررررررة 

قصررررررة "ختررررررا   البحرررررررين للثقا ررررررة فاتثررررررار   رررررردار ختبرررررر  الترررررري انضرررررر   ل  رررررراا مرررررر خرا ا

"ا متر مررررررا  عررررررن ا ن ل  يررررررةا 1999-9191لم لفرررررر   رنسرررررر   ررررررومبر   " "الفررررررن

فخرررررو خترررررا  نررررراا عررررر ر  عالم رررررة فاسرررررعة فخضرررررعا عبرررررر سرررررنواتا لكث رررررر مرررررن التحل رررررل 

فالنقررررردا يترررررى  ررررر  التعامرررررل معررررر   ررررري ن ايرررررة الميررررراف خمر رررررع  ساسررررري موثرررررو   ررررر   ررررري 

 .م اا  اريخ الفن
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 ررررري فةرررررع اسرررررتنتا   الصررررراوث  ررررري مقدمرررررة ختا ررررر ا ي ررررر   لررررر  يترررررروو  رنسررررر   رررررومبر  

قررررراا "ال يو رررررد  ررررري الحق قرررررة عررررريء اسرررررم   رررررنا  رررررل يو رررررد  نرررررانو   حسررررر "ا فيبررررردف 

   خرررررر ا العبررررررار  اال تتاي ررررررة  ثررررررارت  ضرررررروا م يرررررر ن القررررررراء يرررررروا العررررررال  الختشرررررراف 

مقصرررررد الكا ررررر  ف بريررررررا المناسررررر ا  قرررررد  مررررر   عررررراو   برررررع خررررر ا الكترررررا  سرررررتة عشرررررر  

سررررربعة م يررررر ن نسرررررنةن فر ررررر  خررررر ا الن رررررا   ررررر   الكا ررررر  لررررر  يكرررررف عرررررن  مرررررر   ت ررررراف 

 . ةا ة اللويات فالم يع  ي اليبعات المت يقة

 

 

ي يرررررا القرررررار      رررررومبر   فةرررررع ختا ررررر  موةرررررع المو ررررر  ألفل ررررر  الررررر   يشرررررعرف  

 حا ررررة لتو  رررر   فلرررري  رررري م رررراا الفررررنا فقررررد خررررا  محقررررا   رررري هلرررر ا  قررررد اعتبررررر النقرررراو 

وسررررروعة فمر عرررررا  م مرررررا ا السررررر ما  و ررررروو الصرررررور فالتفا ررررر ل خترررررا  "قصرررررة الفرررررن" م

الدق قرررررة التررررري  قررررردث للقرررررار  ولررررر    يمكرررررن التعويرررررل عل ررررر  لف ررررر  األعمررررراا الفن رررررة الفارقرررررة 

 تسلسررررررل  منرررررريا مررررررع مراعررررررا  البعررررررد ال ارا رررررريا  رررررردءا   مررررررا قبررررررل الترررررراريخ فالشررررررعو  

ا  ررررررر ن البدائ رررررررة فيضرررررررارات  مريكرررررررا القديمرررررررةا ثررررررر  الحضرررررررار  المصررررررررية ف ررررررر و مررررررر

الن ررررررررين فال ونرررررررا  فالرفمرررررررا ا ثررررررر  الحضرررررررار  ا سررررررر م ةا ف نرررررررو  عرررررررعو  الصررررررر ن 

ف فرف ررررررا فانت رررررراء   اعمرررررراا النصررررررف األفا مررررررن القررررررر  العشرررررررينن فقررررررد يع رررررر  القررررررار  

يرررر ن يكتشررررف مررررا   لرررر  الكا رررر  مررررن   ررررد مضرررراعف ل سرررررو قصررررة الفررررن خمررررا  عررررلا  قررررد 

لصررررورا منتررررارا  لرررر ل  مررررا  خرررر  علررررى نفسرررر     يرررردع  خررررل عمررررل  نرررري فرو  رررري الكتررررا   ا

يعتبررررررا  عمررررراال   ن رررررة يق ق رررررةن لقرررررد  راو    يكررررررو  اخت رررررارا مسرررررتندا   لرررررى ق مرررررة العمررررررل 

 . ي ع و  النقاو فال م ورا  ةا ة  لى رؤيت  الشنص ة

 

 

يحمررررررل الكتررررررا   رررررر ن   ا رررررر  م موعررررررة مم رررررر   مررررررن األعمرررررراا الفن ررررررة الترررررري قرررررردم ا لنررررررا 

الكا ررررر  لمنتلرررررف المرايررررل الفن رررررة منررررر    ع رررر  الفنررررران ن علرررررى مررررر التررررراريخا فقرررررد  عررررر 

العصرررررر البررررردائي الررررر    بقرررررى األسررررر لة قائمرررررة يولررررر ا  ه الفرررررنا عررررران  عرررررا  اللارررررةا مرررررن 

ي رررررر  ا تقارنررررررا لمعر ررررررة خ ف ررررررة نشررررررا  ا ر رررررر  الرررررردالالت الماويررررررة الترررررري  ق رررررر  عرررررراخد  

 .عل   خا ن ة المعا د فالمنا ا فالتماث ل  ف يتى الرسومات فالصور

 

مررررن  ررررن العصررررور البدائ ررررة  لررررى مررررا  سررررماا  ررررن األ ديررررة  رررري مصررررر ف رررر و ينتقررررل الكا رررر  

الرا رررررررردين فخريرررررررر ا مستشرررررررر دا   اخرامررررررررات ال  رررررررر   فالتماث ررررررررل فالرسرررررررروث فالرمررررررررو  

الترررررري  شررررررر   قوسررررررا  رفي ررررررة  ف وين ررررررة خمررررررا  قرررررردث  رررررري هات الوقرررررر  نموه ررررررا  علررررررى 

 .ع مة المعمار فوقة التصويرا ع ف  على الحس الفني العالي
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ا الكا ررررر   نرررررو  ال ونرررررا  مرررررن القرررررر  السرررررا ع  لرررررى القرررررر  النرررررامس قبرررررل المررررر  و فيتنررررراف

فيعررررررر   ررررررورا  مم رررررر   لتماث ررررررل فقيررررررع ف فا   عكررررررس األسررررررلو  ال ندسرررررري الرررررردق عا 

ثررررر  يصرررررف ال ونرررررا   مملكرررررة ال مررررراا يررررر ن يتيرررررر  للعرررررال  ال ونررررراني مرررررن القرررررر  الرا رررررع 

 -يق رررررة الفرررررن الكبررررررر     عقررررر  مرررررا يرررررردعى-قبرررررل المررررر  و  لرررررى القررررررر  المررررر  و  األفا 

فقرررررد  ررررردت األعمررررراا الفن رررررة  ررررري خررررر ا العصرررررر  خثرررررر  نوعرررررا  ف عق ررررردا  مرررررن خررررر ا االختمررررراث 

 . التفا  ل  شكل  خبر

 

 

يسررررررو  رررررومبر  ا  عرررررد هلررررر ا  ررررراريخ  رررررن الرفمرررررا  فالبررررروهي ن فال  ررررروو فالمسررررر ح  ن 

 رررررة مرررررن القرررررر  األفا  لرررررى القرررررر  الرا رررررع المررررر  و ا مستشررررر دا   مدينرررررة  رررررومبي الرفمان

الترررري يرررروت عررررواخد علررررى الفررررن ال  ل نرررريا فر رررر  هلرررر   رررر   رفمررررا  رررري  لرررر  الفتررررر  قررررد 

  رررررررت المشرررررر د الفنرررررري  لررررررى يررررررد مرررررراا ف  رررررربح  ي ن ررررررا خمررررررا يرررررر خر الكا رررررر  "سرررررر د  

العررررررال " فهلرررررر  يعرررررروو لبراعررررررة الرفمرررررران  ن   مررررررا يتعلررررررع  ال ندسررررررة المدن ررررررة فم رررررراا 

ف رنسرررررررا فعرررررررماا  نيررررررر ط اليرررررررر  فالقنرررررررواتا فلعرررررررل  قررررررروا  النصرررررررر  ررررررري  ييال رررررررا 

 .  ريق ررررررررررررررا فعسرررررررررررررر ا  شرررررررررررررر د علررررررررررررررى عرررررررررررررردف   ررررررررررررررن العمررررررررررررررار  الرفمان ررررررررررررررة

 

 ررررررري الفصرررررررل السرررررررا ع يستحضرررررررر  رررررررومبر    نرررررررو  الشرررررررر ا مرخررررررر ا  علرررررررى ا سررررررر ث 

فلقررررد  رررر ن خ ررررف  رررررد مبرررردعو الفررررن ا سرررر مي  ن ررررال   الريرررر  فم ررررارا     .فالصرررر ن

لررررررى هلرررررر  مررررررن ال دفيرررررة الفائقررررررة  رررررري ال خر ررررررة الدق قررررررة "األرا  سررررر "ا مقرررررردما  مثلررررررة ع

القصررررررور ا سرررررر م ةا فالرسرررررروث ال دفيررررررة علررررررى السرررررر اوا  ةررررررا ة   لررررررى المنمنمرررررراتا ثرررررر  

ا  رررر  نحررررو الفنررررو  الصرررر ن ة فمررررا    ررررا مررررن  ررررداخل مررررع الرررردين الرررر    ثررررر  رررري مررررا  ن رررر  

 .من  ماث ل فرسوث على الحرير فالمحورات النشب ة

 

 

 

عمررررراا الفن رررررة فيسرررررتف ا الكا ررررر   ررررري  صررررروا الكترررررا  ال يقرررررة  ررررري عرررررر  ف فصررررر ل األ

 رررري  فرف ررررا مررررن القررررر  السرررراو   لررررى القررررر  الحرررراو  عشرررررا مبررررر ا  مررررا لرررر  ع قررررة مررررع 

الكن سررررررة الم اخررررررد  فالكن سررررررة المنتصررررررر ا ثرررررر   رررررري القررررررر  الثرررررراني عشررررررر الرررررر   عرررررر د 

 . داية  يور األسلو  القو ي  ي  فرف ا
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التيرررررور  بعرررررد    خرررررا  معمرررررار فرفعرررررة مبررررراني الكا ررررردرائ ات ولررررر    علرررررى اال وخرررررار  و  

المررررردني ف  ايرررررد عررررردو السررررركا  النرررررا ي ن للمرررررد   لرررررى انتقررررراا  لررررر  ال مال رررررات المعماريرررررة 

 . لى الب  ات فالقصور

 

 

 مررررا يقبررررة مررررا  عررررد القررررر  الثالرررر  عشررررر  ف مررررا يعرررررف  عصررررر الن ضررررةا فالترررري عرررر دت 

خ ل ررررا  ييال ررررا  فال  ثرررر  العررررال  ن ضررررة ثقا  ررررة  قررررد   رررررو لرررر  الكا رررر  عرررردوا مررررن الفصرررروا 

فد النمرررررراهم فاألعمرررررراا الفن ررررررة الترررررري ا سررررررم   الواقع ررررررة ثرررررر   خرررررر ت  عكررررررس ةررررررم   ر

 .ف ووا  للن عة البارفخ ة التي  لا   ف  ا  ي  فاخر القر  الساو  عشر

 

 

ف رررررري الفصرررررروا األخ ررررررر   نررررررافا الكا رررررر  مسررررررالة االنقيرررررراد  رررررري الترررررررا   رررررري خررررررل مررررررن 

الثرررررور    ن لتررررررا ف مريكرررررا ف رنسرررررا التررررري م ررررردت لررررردخوا الفرررررن  ررررري منعيرررررف م ررررر  عقررررر 

فاسرررررررتمرت يترررررررى  فائرررررررل القرررررررر  التاسرررررررع عشررررررررن فقرررررررد عررررررر    9881الفرنسررررررر ة عررررررراث 

الكا ررررر    انا ررررر   صرررررور أل رررررر   عمررررراا  لررررر  المريلرررررةن  مرررررا مريلرررررة مرررررا  سرررررماا الكا ررررر  

الثرررررور  الدائمرررررة  ررررري القرررررر  التاسرررررع عشرررررر  قرررررد عررررر دت نشرررررا ا  ملحو رررررا   ررررري البنررررراءا 

التررررري  وت  لرررررى  را رررررع الحررررررف   مرررررا  رررررروت  فةررررراد الفنررررران ن عقررررر  الثرررررور  الصرررررناع ة 

ال دفيرررررررةا خمرررررررا  و   نترررررررام السرررررررلع الرخ صرررررررة المقلرررررررد   لرررررررى  ررررررردخور الررررررر ف  العرررررررال ا 

فيشررررر ر  رررررومبر   خنرررررا  لرررررى ف ررررروا األمرررررر  لرررررى انعرررررداث الثقرررررة المتبررررراوا  ررررر ن الفنررررران ن 

 .فال م ور

 

 

فيسررررررتعر  الكا رررررر   رررررري ن ايررررررة الكتررررررا  فةررررررع المشرررررر د الفنرررررري  رررررري  فاخررررررر القررررررر  

رخرررررررات الرررررررث   األ رررررررر  التررررررري نشرررررررات   ررررررر   التكع ب رررررررة فرائررررررردخا التاسرررررررع عشرررررررر فالح

سرررررر  ا  فمصرررررردرخا  رنسرررررراا فالتعب ريررررررة علررررررى يررررررد  ررررررا   ررررررو  فالترررررري القرررررر  اسررررررت ا ة 

 .خب ر   ي  لمان اا  ض   عن البدائ ة التي  اء   ا  و ا 

 

 

ف الو رررررروا  لررررررى القررررررر  العشرررررررين ييررررررر  الكا رررررر   ررررررا  الفررررررن الت ريبرررررري  رررررري نصررررررف  

فسرررر   مرررراث الحداثررررة الترررري لرررر  يكررررن ير رررر   رررري االعتررررراف   ررررا لمررررا    ررررا األفاا ثرررر  ي ررررد ن

 !من التبا    ن قصة الفن خما  صورخا الكا   ف  ن  اريخ األ ياء



  
 

 الرصد الصحفي
News Monitoring 

 

10 MAY   2017 

 

 
 

43 

 

 

" نرررررر خر مررررررا 9111ختامرررررراا ف ررررررالعوو   لررررررى  قرررررردي  اليبعررررررة األخ ررررررر  "الساوسررررررة عشررررررر  

قرررررد     مكسررررر   ررررري الفرررررن مرررررن ناي رررررة مع نرررررةا" عرررررار  ل ررررر  الكا ررررر   ررررري ن ايتررررر  مرررررن    

يفضرررررري  يضررررررا   لررررررى خسررررررار  مررررررن ناي ررررررة  خررررررر "ن خرررررر ا األمررررررر يتررررررر  عنررررررد القررررررار  

 سررررراؤالت قرررررد يتو رررررل  لرررررى   و ت رررررا مرررررع  لو ررررر  الصرررررفحة األخ رررررر  مرررررن خترررررا  "قصرررررة 

 ."الفن

 

 

ال رررررردير  الرررررر خر    مشرررررررفد نقررررررل المعررررررارف قررررررد   رررررردرا قبررررررل "قصررررررة الفررررررن" الكترررررر  

ايمن   خبرررررر ا "خرررررل للف لسررررروف سررررر "التال رررررة  " فكررررررذ مررررردخل  خررررراه  لرررررى الفلسرررررفة

اعتقررررررد ا  ريررررررع  اسررررررا  رخ ا  حرررررر   رررررري الن رررررراا المكررررررو " ألسررررررتاه الفكررررررر ال ونرررررراني 

 ررررروا  ررررراينا "لارررررات الفرررررروف " للمررررر ر  مررررروريس  فلنررررردرا خترررررا  "التحل رررررل النفسررررري 

علمررررررررا فع  ررررررررا فقضرررررررر ة" لعررررررررال  التحل ررررررررل النفسرررررررري مصرررررررريفى  ررررررررفوا ن "الرررررررر من 

"  رررررروا الفكررررررر ا  ريقرررررري" للمرررررر ر    رررررر ال " لعررررررال  االنترف ولو  ررررررا مررررررار   ف  رررررر ا 

 ررررررا     ررررررر  رنررررررا ا "األ  ررررررديات الررررررث   اللاررررررة فالعرررررردو فالرمرررررر " للبايثررررررة الفرنسرررررر ة 

خ ريررررررررس خ رنشررررررررم  ا "ن ايررررررررة العررررررررال  خمررررررررا نعر رررررررر " لعررررررررال  اال تمرررررررراد األمريكرررررررري 

 . يمانويل  الرعتاين
 

 


