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 املًدل 
١ٜ ايػازغ١ يًكام إٕٓ عجٞ املٛغّٛ بـ " غُٝٝا١ٝ٥ ايٓل املٛاظٟ  قطا٠٤ يف ضٚا١ٜ " ظقُٓٛت " ٜػع٢ إىل َكاضب١ ايطٚا

ٚايطٚا٥ٞ ٚاملػطسٞ ٚاملكاٍ ايعطاقٞ ؼػني نّطَٝاْٞ , ٖٚصٙ ايكطا٠٤ تبشح يف ايٓل املٛاظٟ أٚ املطاؾل , ٚؼسٜساً ايػ٬ف 

ٚنٌ َا عًٝ٘ : اغِ ايؿاعط , عٓٛإ ايهتاب , قٛض ٚأؾهاٍ , أيٛإ ْٚٛع اـط , ٖٚصٙ ايكطا٠٤ َته١٦ ع٢ً املٓٗر 

كسٟ َعاقط ٜؿػٌ يف ايٛقت ْؿػ٘ َها١ْ ١َُٗ يف ايػاس١ ايٓكس١ٜ , ع٢ً اعتباض إٔ ايػُٝٝا١ٝ٥ ايػُٝٝا٥ٞ , ٖٚٛ َٓٗر ْ

أنجط املٓاٖر عٓا١ٜ بايػ٬ف ٚايعٓٛإ , ٚملػاُٖت٘ يف نؿـ َؿاتٝح ايٓل ا٭زبٞ , نُا ماٍٚ َٔ خ٬ي٘ ا٫داب١ عٔ َس٣ 

ط١ٜ َهجؿ١ غًطت ايه٤ٛ ؾٝ٘ ع٢ً عٓا١ٜ ايػُٝٝا١ٝ٥ ٥٬َُت٘ يًج١ُٝ املعاؾ١ زاخٌ ايٓل . ٚقس اغتٌٗ ايبشح مبكس١َ ْع

بايعتبات ايٓك١ٝ , ٫ٚغُٝا ايعٓٛإ ٚايػ٬ف , تًتٗا قٛضٜٔ ا٫ٍٚٓ نإ بعٓٛإ ايع٬َات ايًػا١ْٝ , ٚتؿٌُ عٓٛإ ايطٚا١ٜ 

ايبشح باِٖ , اغِ امل٪يـ ٚايتعٝني اؾٓػٞ . ٚايجاْٞ ايع٬َات ايبكط١ٜ , ٚتؿٌُ ا٫ٜك١ْٛ ٚايطَع ٚاـط . ثِ ختِ 

 ايٓتا٥ر .

 َكس١َ 

مل ٜعس ايػ٬ف فطز نَطاؾ١ٝ َٛد١ٗ يًبكط , بٌ غست سع١َ ع٬َات تؿري إىل تعسز١ٜ يف املكاقس , ٚطبكات َٔ ايس٫٫ت 

بؿعٌ َعاٖط ا٫خطاز , ٚأؾهاٍ ا٫ْتاز , ٫ٚغُٝٓا سذِ ايٛضم ًَُٚػٗا ْٚٛعٝتٗا إىل داْب ايتكٓٝات املػتجُط٠ يف تأثٝح 

عٜٚك٘ با٫يٛإ ٚاـط ٚا٫ٜك١ْٛ ٚايهتاب١ بأنجط َٔ يػ١ إىل غري شيو َٔ ايع٬َات ايسٓاي١ . ٖصٙ ا٫ْػام ايػ٬ف ٚت

 ايتعبري١ٜ ٖٞ ْتاز قكس١ٜ املكُِ , َٚٔ ثِ غٝتدص ؼًًٝٓا ايػ١ًُٝ ا٫دطا١ٝ٥ اٯت١ٝ : 

 ني اؾٓػٞ .ايع٬َات ايًػا١ْٝ  , ٚتؿٌُ غُٝٝا١ٝ٥ ايعٓٛإ , ٚاغِ امل٪يـ , ٚايتعٝ –أ٫ًٓٚ 

 ايع٬َات ايبكط١ٜ , ٚتؿٌُ ا٭ٜك١ْٛ ٚايطَع ٚاـط . –ثاْٝاً 

اعت٢ٓ عًِ ايػُٝٝا٤ بايعٓٛإ يف ايٓكٛم ا٫زب١ٝ باعتباضٙ " ع١َ٬ ادطا١ٝ٥ ْادش١ يف َكاضب١  غُٝٝا١ٝ٥ ايعٓٛإ :-1

" , ٖٚصا ايعٓٛإ ٫ٜطتبط ؾكط ٚايطٚا١ٜ اييت بني أٜسٜٓا ٖٛ بعٓٛإ " ظقُٓٛت  (1)ايٓل بػ١ٝ اغتكطا٥٘ ٚتأًٜٚ٘ " .
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اضتباطاً ٚثٝكاً مبهُٕٛ ايٓل , بٌ ٖٛ فرتح َٔ ايطٚا١ٜ ْؿػٗا , ٫ٚ غُٝٓا ا٫ستُاٍ ايجايح َٔ استُا٫ت ايطاٟٚ ايهًٞ 

ايعًِ , ٖٚٛ ٜكسّ تأ٬ٜٚت ايًكط١ ا٭خري٠ يٛد٘ َاٖط بعس اعساَ٘ " عٝٓاٙ تبتػُإ , ٚبكاٜا قطخ١ عاي١ٝ بؿكتٝ٘ .... 

نإ ٜكطاز نًُات قكٝس٠ دسٜس٠ ٖبطت عًٝ٘ ٖٚٛ ميٛت , بعسَا ... ظقْٛٞ املٛت ظقاً ) ظقُٓٛت( ٖا ِٖ ٜطَْٛين يف ضبُٓا 

ازضى ايػُٝٝا٥ٕٝٛ إٔ ايعتبات ايٓك١ٝ ٖٞ ايػؿري بني  ( 2)ايعطا٤ ْاغني إٔ ايؿعط نٝا٤ , ٚايهٝا٤ ٫ ميٛت بك١ًٝ عتاز " .

ٜهٕٛ ٖصا ايػؿري يبكاً , سكٝؿاً , ٚاعٝاً , َطْاً , ست٢ تٓذح تًو ايع١ًُٝ ؛ نؿيت ع١ًُٝ ا٫ْتاز ٚايكاض٨ ٚ يصا ٚدب إٔ 

٭ٕٓ ؾؿًٗا ٜكٝب ايٓل اؾٝس نطضاً بايػاً . ٚايعٓٛإ فُٛع١ َٔ ايع٬َات ايًػا١ْٝ َٔ ايهًُات ٚاؾٌُ تعٗط ع٢ً ضأؽ 

قؿ٘ أسس قطنات تطٛض ايٓكس ا٭زبٞ بٛ -املرتؾح َٔ ايػُٝٝا١ٝ٥  -ايٓل يتسٍ عًٝ٘ ٚتعٝٓ٘ , ٚيف ن٤ٛ عًِ ايعٓاٜٚٔ 

 اؿسٜح ميهٔ قطا٠٤ ايعٓٛإ ٚؾل َا ٜأتٞ :

ب١ٝٓ ايعٓٛإ ايكٛت١ٝ : ايعٓٛإ ع١َ٬ اؾاض١ٜ تٛاق١ًٝ ي٘ ٚدٛز َازٟ تتُجٌ يف قٝاغت٘ ٚمت٘ َٔ َؿطزات يػ١  -)أ(

ٚقتٓا اؿانط ٖٚٞ : " أقٛات ٜعرب ايهاتب أٚ يػ١ ايهتاب . َٚاظاٍ تعطٜـ ايًػ١ عٓس ابٔ دين ي٘ غٝازت٘ ٚؾاعًٝت٘ إىل 

إٕٓ ايب١ٝٓ ايكٛت١ٝ يعٓٛإ ايطٚا١ٜ تعٗط ١ُٖٓٝ ا٫قٛات اجملٗٛض٠ ٖٚٞ ) ظ , ٕ , ّ , ٚ(  (3)بٗا نٌ قّٛ عٔ أغطانِٗ " .

ع٢ً ا٭قٛات املُٗٛغ١ ُٖٚا ) م , ت ( ٖٚصٙ ا٫ؾاض١ٜ ايكٛت١ٝ تٓػذِ َع أسساخ ايطٚا١ٜ ٚؾدكٝاتٗا , ٫ٚغُٝٓا 

َاٖط ؛ ٭ٕٓ ايٛسسات ايػطز١ٜ اييت ؾهًّت عامل َاٖط ايطٚا٥ٞ اتػُت بايعٗٛض ٚاؾٗط ٚايك٠ٛ غٛا٤ يف  \طنع١ٜ ايؿدك١ٝ امل

مسات٘ اـًك١ٝ َٔ اؾُاٍ ٚايٛغا١َ , أّ ع٬قات٘ ايػطا١َٝ , أٚ ْٗاٜت٘ ايرتادٝس١ٜ . أَا بايٓػب١ يًػًط١ ؾهاْت ايػ١ُ 

ِ ز٫ي١ قٛت ايعاٟ ٚايتا٤ َع اغت٬ٍٗ ايطٚا١ٜ ٚخامتتٗا ؛ ٭ٕٓ تسؾل ايػايب١ هلا ٖٞ ايعٓـ ٚايكٗط ٚايبػٞ . ٚتت٥٬

 (4)أسساخ ايطٚا١ٜ نإ " ؿع١ عربت ) َٗا ( ممط ايعقام . نإ ) َاٖط ( َٓؿػ٬ً بتٗؿِٝ ظداز ايؿطس١ يف عٝٓٝ٘ " .

بج١ُٝ َٔ ثُٝات ايػطز . ٖٚصٙ ايٛسس٠ ايػطز١ٜ َهتٓع٠ عُٛي١ ز٫ي١ٝ ضاَع٠ تػتؿطف املػتكبٌ ٚاع٬ٕ ؿسخ دًٌ ٚدٗط 

أَا خامت١ ايطٚا١ٜ ؾكس تٓاغُت ز٫ي١ قٛت ايتا٤ يف يؿع١ " ظقُٓٛت " َع املكطع ايػطزٟ ا٭خري املتأطط بايكػ٠ٛ ٚايعًِ 

, َٚٔ ثِ ؾإٕ ٖصا ايعًِ ٚايعٓذ١ٝٗ قس تطمجت قٛتٝاً إىل ؾِْٛٝ ايتا٤ نٕٛ ايتا٤ َٔ ا٫قٛات اجملٗٛض٠ , َٚٔ قؿات٘ 

 اؾٗط ٚايك٠ٛ .

ايب١ٝٓ ايكطؾ١ٝ : إٕٓ عٓٛإ ايطٚا١ٜ ٖٛ يف ا٫قٌ مج١ً ؾع١ًٝ َ٪نس٠ باملؿعٍٛ املطًل , ٖٚٛ قٛي٘ : " ظقْٛٞ املٛت  -)ب(

ثِ قٔٝؼَ  قطؾٝاً  بآي١ٝ مت إىل ظقُٓٛت , ٚايٓشت " بٓا٤ ن١ًُ دسٜس٠ َٔ نًُتني َتبآٜتني يف املع٢ٓ ٚايكٛض٠ ( 5)ظقا " .

ٜتهح َٔ ْل  (6)ص٠ َُٓٗا مجٝعاً عغ َٔ ايًؿغ , زاي١ عًُٝٗا مجٝعاً يف املع٢ٓ " ., عٝح تهٕٛ ايه١ًُ اؾسٜس٠ آخ
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ايطٚا١ٜ إٔ ايعٓٛإ تؿهٌّ َٔ يؿعيت ظم  ٚاييت تعين يف ٚاسس٠ َٔ قٝػٗا ايتساٚي١ٝ : " ظم ايطا٥ط ايؿطرَ ٜعُقُّ٘ ظَقّاً ... 

ٛإ عهؼ اقتكازاً يػٜٛاً ٚز٫يٝاً يًٓل نْٛ٘ " ْعاَاً َٚٔ يؿع١ املٛت , َٚٔ ثِ ؾإٕٓ ايعٓ ( 7)ٚظَقّ٘ : أطعُ٘ بؿٝ٘ " .

إٕ تٛظٝـ   (8)غُٝٝا٥ٝاً شا أبعاز ز٫ي١ٝ ٚأخط٣ ضَع١ٜ تػطٟ ايباسح بتتبع ز٫٫ت٘ , ٚقاٚي١ يؿو ؾؿطات٘ ايطاَع٠ " .

ظقُٓٛت  –ػا١ْٝ آي١ٝ ايٓشت أؾهت إىل تك١ٝٓ ا٫غطاب ايًػٟٛ ؾٓتر عٔ شيو ؾذ٠ٛ عٓس ايكاض٨ يف تًكٝ٘ هلصٙ ايع١َ٬ ايً

مما اغتًعّ تسخٌ امل٪يـ يطزّ تًو ايؿذ٠ٛ , ٚتؿعٌٝ ايتٛاقٌ . ٚقس ؾهٌّ ايعٓٛإ بٛقؿ٘ اؾاض٠ َٓشٛت١ بكع١ دصب  –

يًُتًكٞ , غاسباً إٜاٙ ملٓطك١ ايكطا٠٤ ٚايتأٌٜٚ . ٖٚصٙ ا٫غرتاتٝذ١ٝ ناْت هلا بايؼ ا٭ثط يٛ مل حيسز ز٫يتٗا امل٪يـ يف 

 –اقكس ايعٓٛإ  _تبك٢ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ت١ُٝٓ ايًػ١ ٚتهجري َؿطزاتٗا . ٖٚصٙ ا٫ؾاض٠ ايتٛاق١ًٝ خامت١ ضٚاٜت٘ , يهٓٗا 

خًكّت إىل داْب ايٓشت ايًػٟٛ متاً آخطاً ميهٔ تػُٝت٘ بايٓشت ايعَين ؛ ٭ٕٓ ايعٓٛإ ميهٔ تٛدٝ٘ قطا٤ت٘ باػاٖني 

ز١ٜ ٫خرتام ايطبكات , ٚايٛيٛز إىل اؾصٚض ؛٭ٕٓ يؿع١ َعانػني ,ا٭ٍٚٓ : قطا٠٤ تٓاق١ٝ , ٖٚٞ يف ايٛاقع قطا٠٤ اضتسا

ظقُٓٛت ؼٌٝ ثكاؾٝاً ع٢ً يؿغ ظقٓبٛت , يهٔ قكس١ٜ امل٪يـ ٚايػٝام اؾسٜس عًُتا ع٢ً ؼطٜـ بٛقًتٗا ايس٫ي١ٝ 

 يتٓؿتل َٔ ْٛاتٗا َاث٫ًٛ تػبح يف ؾها٤ انجط تطادٝس١ٜ .

اً ظَٓٝاً . ؾايكاض٨ يًعٓٛإ ٜتعطف ع٢ً اغتبام ؿسخ أٚ أسساخ يف َٔ د١ٗ اخط٣ ؾإٕٓ ب١ٝٓ ايعٓٛإ ُٜػتؿـ َٓٗا اٜكاع 

ايػطز قبٌ أٚإ سسٚثٗا ايطبٝعٞ يف ظَٔ ايػطزٟ ؛ ٭ٕٓ ايعٓٛإ حيٌُ ز٫ي١ غًب١ٝ تتشسز بعم املٛت أٚ تكسِٜ املٛت طعاَاً 

 َٔ ايػًط١ ا٫ب١ٜٛ املتُج١ً باؿه١َٛ ايسنتاتٛض١ٜ إىل أبٓا٥ٗا أٚ َٛاطٓٝٗا . 

ايب١ٝٓ ايرتنٝب١ٝ : يف زضاغ١ ايرتنٝب ٭ٟ ب١ٝٓ حيًٝٓا ايبشح إىل زضاغ١ اؾ١ًُ بٛقؿٗا ايٛسس٠ ايًػ١ٜٛ ايط٥ٝػ١   -)ت(

يف ع١ًُٝ ايتٛاقٌ , ٚامل٬سغ يف عٓٛإ ٖصٙ ايطٚا١ٜ آْ٘ دا٤ مج١ً امس١ٝ , املبتسأ ؾٝٗا قصٚف , ٚايصٟ ميهٔ تكسٜطٙ بـ 

" . ٚغٝاب املبتسأ املهاف قس حيٌٝ إىل غٝاب قه١ٝ أغاغ١ٝ تتُجٌ بػٝاب ايعساي١ " طعاّ املعاضن١ " أٚ " َكري املعاضن١ 

ٚاملػاٚا٠ يف فتُع ٜتػٝٓسٙ ْعاّ اٜسٜٛيٛدٞ َٓػًل ُٜػٝٓب ؾٝ٘ أقٛات املعاضنني ٚاحملايؿني ي٘ . َٚٔ ثِ ؾإٕ ايٓتٝذ١ 

 املرتبك١ ملعاضنٞ ايٓعاّ ايؿُٛيٞ ٖٞ ظم املٛت , ٖٚصا َادػٓسٙ سهٛض اـرب . 

ايب١ٝٓ ايس٫ي١ٝ : َٔ ايٓاس١ٝ ايس٫ي١ٝ لس ايعٓٛإ حيٌُ عس٠ َعاْٞ ؾايٛسس٠ املعذ١ُٝ يـ " ظقُٓٛت " تؿري إىل  -)خ(

َعاْٞ غري غاض٠ َٓٗا ا٫نت٦اب ٚايػٛزا١ٜٚ ٚايرتح ٚايؿٓا٤ ٚايكٗط . ْٚط٣ تٓاغكاً عايٝاً يؿعاً ٚؾه٬ً  بني ايعٓٛإ , ٚبني 

ػ١ٝ ايطٚا٥ٞ ٚايبطٌ , ؾايطٚا١ٜ ضغاي١ يًبؿط١ٜ ؼهٞ تطادٝس١ٜ ا٫ْػإ ايعطاقٞ يف ظَٔ محًّ٘ ملسي٫ٛت عُٝك١ بعُل ْؿ

 اؿطٚب ايعبج١ٝ يًػًط١ ايس١َٜٛ . 
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ت٬َؼ املعاؾ١ ايػُٝٝا١ٝ٥ يًٓل املٛاظٟ ٚظا٥ـ ايعٓٛإ بٛقؿٗا أبعازاً تساٚي١ٝ تتؿع٢ َٔ ْٛا٠ ايعٓٛإ . ٖٚصٙ 

ايتشطٜه١ٝ ٚ ايٛظٝؿ١  \ايتػ١ُٜٛ , ٚايٛظٝؿ١ ا٫غطا١ٝ٥  \ٛظٝؿ١ ايتع١ٝٓٝٝ ايٛظا٥ـ نُا سسزٖا درياض دٝٓٝت ٖٞ " اي

 َٚكاضب١ تًو ايٛظا٥ـ تهٕٛ ناٯتٞ :( 9)ايٛقؿ١ٝ , ٚايٛظٝؿ١ ايس٫ي١ٝ ايه١ُٝٓ املكاسب١ " .

سز ١ٜٖٛ ايتػ١ُٜٛ : " ظقُٓٛت " نعٓٛإ يًطٚا١ٜ ي٘ ٚدٛز َازٟ غابح يف ؾها٤ ايػ٬ف , ٖٚٛ حي \ايٛظٝؿ١ ايتع١ٝٓٝٝ  -أ

 ايهتاب ٜٚػُٝ٘ , ٖٚٞ ٚظٝؿ١ أغاغ١ٝ ٭ٟ عٓٛإ .

ايٛظٝؿ١ ايٛقؿ١ٝ : ٖٞ ٚظٝؿ١ بطاغُات١ٝ ٜطٜس امل٪يـ َٓٗا اسساخ أنرب اغتذاب١ يس٣ املتًكٞ . ٚامل٪يـ ٖٓا دعٌ -ب

إ , ٚايكازض٠ عٔ عٓٛاْ٘ َؿؿطاً , أثاض ايهجري َٔ ايتػا٫٩ت , ٖٚصٙ ايٛظٝؿ١ ٖٞ " املػ٪ٚي١ عٔ ا٫ْتكازات املٛد١ٗ يًعٓٛ

عسز ٫ بأؽ ب٘ َٔ املبسعني ٚاملٓعطٜٔ ايصٜٔ أبسٚا زَٚاً اْععادِٗ أَاّ ايتأثري ايصٟ مياضغ٘ ايعٓٛإ عٓس  تًكٞ ايٓل 

(11)بؿعٌ اـاق١ٝ ايتجكٝؿ١ٝ املٛد١ٗ إىل ايكاض٨ " .
 

يف ع١ًُٝ دصب  ايكاض٨ ٚاغٛا٥٘ ايتشطٜه١ٝ : ميتًو عٓٛإ ضٚا١ٜ ؼػني نّطَٝاْٞ ق٠ٛ مجاي١ٝ  \ايٛظٝؿ١ ا٫غطا١ٝ٥ -ت

؛ ٭ٕ ٚنع ايعٓٛإ يٝػت ْع١ٖ بٌ ٖٞ ع١ًُٝ كاض عػري ست٢ ٜٛيس , َٚٔ ثِ ؾامل٪يـ لح غُٝٝا٥ٝاً يف غشب ايكاض٨ 

إىل َٓطك١ ازٖاف املتًكٞ يب١ٝٓ ايعٓٛإ ٚتطنٝب٘ ايٓشيت , نٕٛ ايع١َ٬ ايًػا١ْٝ " ظقُٓٛت " شات اضتباط عُٝل َع 

متاضغٗا َٔ ؾعٌ تاثريٟ , إش ؼٍٛ ايعٓٛإ بؿعٌ بٓٝت٘ ايكطؾ١ٝ ٚايس٫ي١ٝ إىل ع١َ٬ تعقعم ايكطٓا٤  املطغٌ إيٝ٘ , َٚا

ٚتػطِٜٗ يتٓاٍٚ قكس١ٜ ايٓل يف ٚعا٥ٝ٘ ايًػاْٞ ٚا٫ْػاْٞ . إٕ ا٫غطا٤ ٚا٫غٛا٤ ؼَٛإ سٍٛ ايعٓٛإ بهجاؾ١ ٚعُل ؛ 

بؿهٌ َباؾط تؿٜٛ٘ ز٫يٞ ملؿّٗٛ ايعٓٛإ َٚعٓاٙ , ْٚتػاٍ ٫ْٓ٘ مبذطز مساع يؿع١ " ظقُٓٛت " ٜطؿٛ ع٢ً غطح ايصٖٔ ٚ

, َا املطاز َٔ يؿع١ ظقُٓٛت أٚ َا َعٓاٙ ؟ ؾٝأتٞ اؾٛاب عٔ ٖصا ايػ٪اٍ َٔ ايطٚا١ٜ ْؿػٗا يف َٛنعني , ا٭ٍٚٓ : يف قٛي٘ 

ميإ ( , تٓٗٞ : " تعٛز باْهباط , ػًؼ باْهباط , تتٓاٍٚ بهؿو املرتب َع نؿٛف أخط ْػٝت إٔ ) ايٓعاؾ١ َٔ اإل

ٚدبتو ٚتتكسّ َٔ دسٍٚ َا٤ ٜؿل أسؿا٤ املعػهط , يتػػٌ ) قكعتو ( تعًكٗا يف َؿذب ككل هلا , نٌ ٖصٙ 

ايجاْٞ يف قٛي٘  (11)ايرتادٝسٜا أقٓعت اؾٓٛز إٔ طعاّ اؾٝـ )ظقُٓٛت( ٚيٝؼ نُا أغط ايٛيس ابٔ ا٭قٍٛ  )ظقُٓٛت( " .

, َٚٔ ثِ تٓكؿع تًو ايهباب١ٝ ايس٫ي١ٝ يًعٓٛإ , ٚتٓهؿـ ايب١ٝٓ (12)ت( " .: " بعسَا ... ظقْٛٞ املٛت ظقاً )ظقُٓٛ

اـؿ١ٝ ي٘ , ٚايصٟ جيػس َطث١ًٝ سكٝك١ٝ , يهٔ ايب١ٝٓ ايعُٝك١ تتهح دًٝٓاً بأٍٚ ن١ًُ َٔ ايؿاؼ١ ايٓك١ٝ  يًػطز ٖٚٞ : 

ؾٝكبح ظم املٛت ضس١ً  (13)يف عٝٓٝ٘ " ."  ؿع١ عربت ) َٗا ( ممط ايعقام . نإ ) َاٖط ( َٓؿػ٬ً بتٗؿِٝ ظداز ايؿطس١ 

 َستٗا " ؿع١ " ٚست٢ بًٛؽ ايؿٗاز٠ ٚاجملس . 
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ايه١ُٝٓ املكاسب١ : تبك٢ ٖصٙ ايٛظٝؿ١ ٖٞ ا٭قطب ٚا٭نجط يكٛقاً با٭عُاٍ ا٭زب١ٝ َٔ  \ايٛظٝؿ١ ايس٫ي١ٝ  -خ

ي١ ؾهط١ٜ , ٚتؿتح ا٭بٛاب ع٢ً ايع١ًُٝ ايٛظا٥ـ ا٭خط٣ اييت تػًب عًٝٗا ايػ١ُ ايتساٚي١ٝ ؛ ٭ْٓٗا متسٗ ايكاض٨ عُٛ

ايتأ١ًٜٝٚ يًٓل ؛ ٭ٕٓ تًو ايع١ًُٝ تهُٔ  س١ٜٛٝ ايٓل ٚزميَٛت٘ , َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ ايعٓٛإ " اؾاض٠ كتعي١ شات بعس اؾاضٟ 

أٚ  غُٝٝا٥ٞ ... ٜ٪غؼ يؿها٤ ْكٞ ٚاغع , قس ٜؿذط َا نإ ٖادعاً أٚ غانٓاً يف ٚعٞ املتًكٞ أٚ ٫ٚعٝ٘  َٔ محٛي١ ثكاؾ١ٝ

إٕٓ املتأٌَ يف ايعٓٛإ ٚاَتسازٙ يف ايطٚا١ٜ  جيس أْ٘ ٜؿذط ز٫٫ت ( 14)ؾهط١ٜ ٜبسأ املتًكٞ َعٗا ؾٛضاً ع١ًُٝ ايتأٌٜٚ " .

غُٝٝا١ٝ٥ نا١َٓ َٓٗا , مل خًٛز ا٫ْػإ ٫ ٜتشكل إ٫ تطادٝسٜاً  ؟ َٚا اؿه١ُ َٔ اختباض ايبؿط طاملا إٔ شيو ٫ ٜٓؿع 

ٚاملتتبع يًكطاع ٚأؾهاي٘ يف ايطٚا١ٜ ًُٜؼ بٛنٛح إٔ قطاع )َاٖط( ٖٛ قطاع اٜسٜٛيٛدٞ يف  اإلي٘ يف ؾ٤ٞ , ٫ٜٚهطٙ ؟

املكاّ ا٭ٍٚٓ , أَا أؾهاٍ ايكطاع ا٭خط٣ اييت أؾطظتٗا ؾبه١ ايٓػٝر ايطٚا٥ٞ ؾٗٞ َرتغبات طبٝع١ٝ هلصا ايكطاع 

 ا٫ٜسٜٛيٛدٞ ؛ ٭ٕٓ ا٫ْػإ ٖٛ َطآ٠ ٭ؾهاضٙ َٚعتكسات٘ يف اؿٝا٠ .

٬قاً َٔ َكٛي١ َرييٛبْٛيت بـ " إٔ ايؿ٤ٞ قا٥ِ يف َس٣ بكطٟ , ٚبؿهٌ عاّ يف َس٣ اغتهؿايف , ٚزٚمنا أٟ اؾرتاض ٚاْط

ملا ميهٔ يعًِ دػس اٯخط إ ٜعًُين إٜاٙ ع٢ً اإلقطاض إٔ ايطاٚي١ اييت اَاَٞ تكِٝ ع٬ق١ ؾطٜس٠ بعٝين ٚظػسٟ , إْين 

ميهٓٓا اغتجُاض َكٛي١ َرييٛبْٛيت يف قطا٠٤ َٛقع ايعٓٛإ يف طٛبٛغطاؾ١ٝ  (15)٫ أضاٖا إ٫ إشا ناْت يف َط٢َ ؾعًُٗا " .

ايػ٬ف , ٚؾو ؾؿط٠ ؼٝٓع " ظقُٓٛت " يف أع٢ً ٜػاض ايػ٬ف , ٚؼت٘ خط أبٝض , ٜعًٛٙ اغِ امل٪يـ . ٖصا ايسٜهٛض 

ايطَع١ٜ دا٤ت َطابك١ يًػٝام ايًػاْٞ يًػ٬ف اؾاض٠ غُٝٝا١ٝ٥ اىل غؿ١ًٝ عامل ا٫َٛات د١ٗ ٫ عكٝس٠ , ٖٚصٙ ايس٫ي١ 

ايجكايف ملٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط قسمياً ٚسسٜجاً , نُا اؼست ٖٓا قكس١ٜ امل٪يـ َع قكس١ٜ املكُِ . أَا ٚقٛع عامل 

يف أع٢ً ايػ٬ف ؾُٝجٌ ع١َ٬ اقتساض يف ايتُاغو ٚا٫تػام ٚاملككس١ٜ , ٚنصيو اؾاض٠  –املطَٛظ إيٝ٘ بعقُٓٛت  –ا٭َٛات 

ع٢ً ا٫ْتُا٤ ايسٜين يف ؼٍٛ ايعكٝس٠ ايبؿط١ٜ خ٬ٍ َػاضٖا ايتاضخيٞ , نٕٛ ؾعٛب ٖصٙ املٓطك١ ناْت غُٝٝا١ٝ٥ ؼٌٝ 

ت٪َٔ بػؿ١ًٝ عامل ا٫َٛات , ؾتبسيت ٖصٙ ايعكٝس٠ إىل ا٫ميإ بع١ًٜٛ ٖصا ايعامل , أٟ أْٓ٘ يف ايػُا٤ ٫ يف ا٭ضض د١ٗ 

ػاض ؾتشٌٝ ع٢ً ايهٕٛ ايكُٝٞ يًؿدك١ٝ املطنع١ٜ أٚ َٔ ميجًِٗ , ِٖٚ َٚٛقعاً . أَا ايس٫ي١ ايػُٝٝا١ٝ٥ يًعٓٛإ يف د١ٗ ايٝ

ع٢ً ايططف ايٓكٝض َٔ ايػًط١ ايسنتاتٛض١ٜ ٚأْكاضٖا , مبع٢ٓ آخط ملا نإ ا٫ػاٙ ايكَٛٞ ٖٛ قطى ايػًط١ ٚب٪ض٠ 

 ع٢ً ططف ايٝػاض . اٜسٜٛيٛدٝتٗا , ٖٚصا ا٫ػاٙ ٜتُٛنع ع٢ً ميني اـط ايػٝاغٞ  , ٚعًٝ٘ ؾاملٓا٥ٕٚٛ هلِ نُٓا  ِٖ

: زُِٕٚٓ اغِ امل٪يـ ؼػني نَطَٝاْٞ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚا٫ْهًٝع١ٜ ع٢ً قؿش١ ايػ٬ف تأنٝساً يًشهٛض ,  اغِ امل٪يـ-2

ٚيًصات املٓذع٠ , ٚؼكٝكٗا يًٛظا٥ـ املٓٛط١ بٗا  شنط ا٫غِ , ٖٚٞ ؼكٝل املًه١ٝ . ؾٗصا املٓذع املعٕٓٛ ؼت ا٫غِ ِٖ 
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ـ . أَا ظاٖط٠ تهطاض ا٫غِ أٟ اغِ امل٪يـ بايًػتني ايعطب١ٝ ٚا٫ْهًٝع١ٜ ؾًٗا ز٫يت٘ ايككس١ٜ بك١ُ ؾهط١ٜ يًُ٪ي

ع٬َاتٝاً , ؾكس بُس٤ نتاب١ ا٫غِ أ٫ٓٚ باؿطٚف ا٫ْهًٝع١ٜ ٚبايًٕٛ ا٭بٝض , ؾاغ٬ً َػاس١ نبري٠ َٔ قؿش١ ايػ٬ف غ٬ف 

ٚمبػاس١ بًػت ثًح قؿش١ ايٛاد١ٗ  نُا ًْشغ إٔ يكب " نَطَٝاْٞ نتاب١ ا٫غِ بايًػ١ ايعطب١ٝ ايصٟ دا٤ بايًٕٛ ا٭قؿط , 

" ٖٚٞ اسس٣ ا٭دعا٤ امل١ُٗ َٔ نٛضزغتإ ايعطام , َٚعٓاٖا املٓطك١ اؿاض٠ يف قباٍ " نٜٛػتإ , ٚاييت تعين املٓطك١ 

. ًُْٚؼ أٜهاً إٔ اغِ  اؾب١ًٝ أٚ ايجًذ١ٝ . ٚعًٝ٘ ٫ ؽًٛ ز٫ي١ ايًكب َٔ بعس اؾاضٟ َتهُٔ يًشطن١ ٚايجٛض٠ ٚايػًٝإ

امل٪يـ غابل يعٓٛإ ايطٚا١ٜ َٚتعايٝاً عًٝ٘ , ٚيف شيو احيا٤ ٜتهُٔ إٔ ا٫عُاٍ ا٭زب١ٝ يًُ٪يـ , ٚإِٕ ْايت ايؿٗط٠ 

ٚبًػت ا٫بساع إ٫ أْٓٗا َتبٛع١ ٫ تابع١ ؛ ٭ٕ بعض امل٪يؿني ٜعطؾٕٛ بأعُاهلِ ٜٚٗعًٕٛ بٓتادِٗ . ْٚط٣ متاٜعاً بني  اغِ 

ٚبني يٕٛ اؿرب ْٚٛع اـط . أَا اـط املػتعٌُ  ؾٗٛ اـط ايعطبٞ ايهٛيف ٖٚٛ عٓكط أغاغٞ يف تكُِٝ ايػ٬ف , امل٪يـ , 

إش عاجل املكُِ أِٖ ا٫ؾهاض اييت تٓاٚهلا ايٓل ايطٚا٥ٞ , ٖٚٛ خط اؿل , َٚٛاد١ٗ ايسنتاتٛض١ٜ , غطٕ َػتكِٝ أبٝض 

طٚا١ٜ إىل نْٛني َتبآٜني ؾهطاً ٚمماضغ١ , ُٖٚا ايؿٔ ٚايػًط١ ؾػٌ أنجط َٔ ثًح ايػ٬ف , ٖٚٛ بصيو ٜؿطط عامل اي

ا٫غتبساز١ٜ , داع٬ً َٔ ؼػني نَطَٝاْٞ ممج٬ً يًؿٔ ٚبايًٕٛ ا٫قؿط , ٚضاَعاً يًػًط١ ايسنتاتٛض١ٜ بًؿع١ " ظقُٓٛت " 

 بايًٕٛ ا٭محط . 

ٖٚٛ يؿع١ " ضٚا١ٜ " ٖٚصا ايتشسٜس ع١َ٬ : غُطظ يف أع٢ً ٜػاض قؿش١ ايػ٬ف دٓؼ ايعٌُ ا٭زبٞ ,  ايتعٝني اؾٓػٞ-3

يػا١ْٝ  ٜهع َػاضاً أزبٝاً ْٚكسٜاً يًُتًكٞ , ٫ٚغُٝٓا ٚؾل َكطًح أؾل ايتٛقع , أٚ أؾل ا٫ْتعاض بٛقؿ٘ أسس املؿاِٖٝ 

ٛادٗ٘ ا٫دطا١ٝ٥ يف ْعط١ٜ مجايٝات ايكطا٠٤ ٚايتًكٞ . ٖٚصا ايتعٝني اؾٓػٞ املصٌٜ يعٓٛإ ايطٚا١ٜ ٜعٌٜ ا٫يتباؽ ايصٟ ٜ

ايكاض٨ أَاّ قطا٠٤ ايعٓٛإ باستُا٫ت َتعسز٠ ؛ ٭ٕٓ امل٪يـ ؼػني نَطَٝاْٞ ٖٛ قام ٚضٚا٥ٞ , َٚػطسٞ , َٚٔ ثِ ؾإٕٓ 

ايعٓٛإ ٖٓا ٫ ميهٔ إٔ حيسز مبؿطزٙ منط ايهتاب أٚ دٓػ٘ , مبع٢ٓ إٔ " ظقُٓٛت " بتذطزٙ اؾٓػٞ ٫ ٜعطف أٖٛ قك١ 

 ٚا١ٜ " نتٛغِٝ غُٝٝا٥ٞ ظٓؼ أزبٞ َعني .أٚ ضٚا١ٜ أٚ َػطس١ٝ ؟ ؾذا٤ت ن١ًُ " ض

أقبح ايتباضٟ يف مجايٝات قٛض٠ ايػ٬ف , ٚز٫٫ت٘ َٔ مسات ايعكط اؿسٜح يف اْتاز أغًؿ١  ايع٬َات ايبكط١ٜ : -ثاْٝاً

ٖصٙ  ايطٚاٜات ٚا٭عُاٍ , ٫ٚغُٝٓا يف سكٌ ا٭زب . ٚإشا ناْت ايكٛض٠ ع١َ٬  ؾ٬بس هلا َٔ ا٫ْهٛا٤ نُٔ ْػل َعني ميٓح

ايكٛض٠ ايكسض٠ ع٢ً اْتاز ايس٫ي١ ع٢ً اعتباض إٔ ايكٛض٠ تعين ؼٌٜٛ ايتذطب١ ايهتاب١ٝ زاخٌ ايعٌُ ايطٚا٥ٞ إىل ػطب١ 

 بكط١ٜ . ٚايػ٬ف بؿك٘ ايبكطٟ شٚ ز٫ي١ غُٝٝا١ٝ٥ , ٚتؿٌُ :
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١ ٚايطقب١ ؾطاؾات ٜتٛغط غ٬ف ضٚا١ٜ " ظقُٓٛت " ضأؽ َؿتٛح ايعٝٓني تتٛظع ع٢ً َػاس١ اؾُذُاٜك١ْٛ ايطأؽ : -1

بأيٛإ كتًؿ١ تػتكط ع٢ً أٚضام ايؿذط بست بًٕٛ أقؿط شٖيب ؾُٝا تساخًت أٚضام غًب عًٝٗا ايًٕٛ ايطَازٟ , ؾُٝا ناْت 

بعض ايؿطاؾات يف َٓطك١ ايه٤ٛ ٚا٫خط٣ يف َٓطك١ ايعٌ ضاح قػِ َٓٗا ٜطري َبتعساً ٚباػاٖات كتًؿ١ , إش متجٌ 

تطع ايؿدل اَػانٗا ؾطبُٓا تطري إىل عامل ايٓػٝإ , ٚإشا َا تًكؿٗا ايؿدل ميهٔ إٕ ايؿطاؾات ا٭ؾهاض اييت مل ٜػ

جيعٌ َٓٗا َاز٠ أزب١ٝ , يصا لس أضن١ٝ اؾُذ١ُ ١٦ًَٝ با٭ٚضام اييت ميهٔ إٔ تجُط , ٚقس تطنعت ا٭ٚضام املؿع١ قطٜباً 

  (16)ا٫ؾهاض يف َٓطكت٘ " . َٔ ايكسؽ ٚايعٝٓني , يف ز٫ي١ َٛس١ٝ ع٢ً إٔ ايصٖٔ أٚ ايسَاؽ أْار ٖصٙ

إٕٓ غُٝٝا١ٝ٥ ايؿطاؾ١ نإٜك١ْٛ دا٤ت نطَع عاملٞ يف ايؿهط ٚاملُاضغ١ , ٚب٪ض٠ ؾُع املتٓاقهات ,  أٜك١ْٛ ايؿطاؾ١ :-2

 ٚميهٔ قطا٠٤ ٖصٙ اإلٜك١ْٛ ٚؾل َطدعٝات َتٓٛع١ َٓٗا :

ا كتًؿ١ ا٭يٛإ , ٚتعٝـ يف ب٦ٝات َتبا١ٜٓ املطدع١ٝ ايجكاؾ١ٝ : بٛقؿٗا تطتبط باؾُاٍ ٚايتٓٛع ٚايؿٍُٛ ؛ ٭ْٗٓ _)أ(

ع٢ً غطح ا٭ضض . ٚيف أَانٔ كتًؿ١ َٔ ايعامل ٜتشسخ ايعسٜس َٔ ايٓاؽ عٔ ؼطى َؿاعطِٖ اييت تطتبط بايؿطاؾات 

, ؾٝكٛيٕٛ أْٓٗا قازض٠ ع٢ً تٛؾري ؾعٛض مجٌٝ ٚضا٥ع َٔ ايبٗذ١ ٚايطُأ١ْٓٝ , َٚكساض عاٍٍ َٔ ايؿعٛض بايػ٬ّ ٚايطاس١ , 

 ( 17)ؾرتَع يس٣ ايهجرئٜ با٭ٌَ ٚميسِٖٓ بكسض نبري َٔ ايطق١ ٚايعاطؿ١ .

املطدع١ٝ اإلغطٛض١ٜ : ميهٓٓا ؾو ؾؿط٠ ايؿطاؾ١ ع٢ً ايػ٬ف , ٚضبط ز٫يتٗا باملنت اؿها٥ٞ بٛغاط١ َطدعٝتٗا  –)ب( 

ؽطز َٔ اؾػس ع٢ً ؾهٌ ؾطاؾ١  اإلغطٛض١ٜ , ٫ٚغُٝٓا يف سٝا٠ ايْٝٛاْٝني " سٝح نإ قسَا٤ اإلغطٜل ٜعتكسٕٚ إٔ ايطٚح

ٖٚٓا ْط٣ إٔ املكُِ اغتجُط ٖصا ا٫عتكاز , ٚٚظّؿٗا يف ( 18.)بعس املٛت , يصا ناْٛا ٜطَعٕٚ يًطٚح بؿتا٠ هلا أدٓش١ ؾطاؾ١ " 

اْتاز غ٬ف ايطٚا١ٜ , ٚبٓا٤ّ ع٢ً شيو ٜهٕٛ ايطأؽ اٯزَٞ ا٭قطب إىل ضأؽ ؾتا٠ ٖٛ ضَع يطٚح ايؿدك١ٝ املطنع١ٜ يف 

ايػُا٤ ٚا٭ضض . أَا تأٌٜٚ نجط٠ ايؿطاؾات خ ايطٚا١ٜ . ٚاغتعاض املكُِ عٔ ا٭دٓش١ ايطا٥ط٠ بتعًٝل ايطأؽ بني أسسا

( ؾطاؾ١ غٛزا٤ ؼّٛ سٍٛ ايطاؽ , ٚٚاسس٠ زاخٌ ايطأؽ , ؾٗٛ ٜتهأ ع٢ً اإلغطٛض٠  92ايطَاز١ٜ أٚ ايػٛزا٤ , ٚاييت بًػت )

زا٤ يف املٛضٚخ ايؿًبٝين  نُؿتاح يؿو َػايٝل ز٫٫ت٘ إش " ٜعٔ ؾعب ايؿًبني إٔ ٖٓاى ع٬ق١ تؿا١َٝ٩ بني ايؿطاؾ١ ايػٛ

َٚٔ ثِ تكبح أٜك١ْٛ ايؿطاؾ١ ع١َ٬ غُٝٝا١ٝ٥ اغتباق١ٝ تتعانس َع ايعٓٛإ نُطآ٠ تعهؼ ٚقا٥ع ( 19)ؼسٜساً ٚاملٛت " .

 ايطٚا١ٜ . 

إٕٓ نجط٠ ايؿطاؾات ايػٛزا٤ , أٚ ايطَاز١ٜ سٍٛ ايطأؽ اؾاض٠ إىل إٔ املٛت أنرب ٚ ٚأنجط َٔ ا٭ؾهاض اؾ١ًُٝ ٚايعٛاطـ 

ز ٚبٓا٤ ا٭غط٠ ٚايؿعط ٚا٭زب  .... إخل . ٚتبك٢ تعسز١ٜ تأٌٜٚ تًكٞ ايطَٛظ بني ا٭ؾطاز ٚايؿعٛب ايٓب١ًٝ , ناؿب ٚايعٚا
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أَطاً ستُٝاً , ٫ َٓام َٓ٘ , ٚيف ن٤ٛ شيو ميهٓٓا قطا٠٤ ايؿطاؾ١ بٛقؿٗا اٜك١ْٛ  تطَع إىل َؿاعط اؿب بني ا٭سباب 

٫ي١ ايػُٝٝا١ٝ٥ تٓػذِ َع ٚاسس٠ َٔ أْبٌ املؿاعط ايعاطؿ١ٝ يف ٖٚصٙ ايس( 21)ٚا٭ظٚاز ٚايعٚدات يف َٝجٝٛيٛدٝا ضَٚاْٝا  .

 ايطٚا١ٜ , ٖٚٞ ضابط١ اؿب بني  ) َاٖط َٚٗا ( , ٚبني )َاٖط ٚايطبٝع١ ٚايؿٔ( , ) ٚبٝٓ٘ ٚبني أَ٘ (. 

صٙ ٚيف غٝام ايس٫٫ت ا٫جياب١ٝ يطَع١ٜ ايؿطاؾ١ ؾإٕٓ سازث١ َٛت َاٖط ؾٗٝساً تعهؼ اـامت١ ايػعٝس٠ ٚاملؿطؾ١ هل

ايؿدك١ٝ , ٖٚصا املع٢ٓ ايػاَٞ ٜتػاٚم َع بعض َعتكسات ايٓاؽ ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ باط٬م ايؿطاف نعاز٠ تسٍ ع٢ً سػٔ 

نٌ تًو املعاْٞ ٚايػٝاقات ٖٞ َ٪ؾط ع٢ً تٛظٝـ اجيابٞ إلٜك١ْٛ ايؿطاؾ١ ( 21)اـتاّ , ٚايتُتع بطاس١ أبس١ٜ " .

 ٚخكٛب١ ز٫٫تٗا .

يباسح إٔ تٛظٝـ املكُِ إلٜك١ْٛ ايؿطاؾ١ ٜطتبط بتكطف ايؿطاف املًٗو , ٚباملعتكس املطدع١ٝ ايكٛؾ١ٝ : ٜط٣ ا -)ت(

ايكٛيف ايكا٥ٌ باَها١ْٝ ايؿٓا٤ ٚايتٛسٝس يف ايصات ا٫هل١ٝ , ٚقس اغتًِٗ املكُِ شيو َٔ أسس٣ يٛسات ايككٝس٠ اييت 

ْٛين يف ايعطا٤ ْاغني إٔ ايؿعط نٝا٤ , دا٤ت يف خامت١ ايطٚا١ٜ : " بعس َا ... ظقْٛٞ املٛت ظقاً ) ظقُٓٛت ( ٖاِٖ ٜطَ

إٕ ابتهاض ٖصٙ ايكٛض٠ ايؿعط١ٜ , ٖٚٛ قٛي٘ : " إٕٓ ايؿعطَ نٝا٤ْ , ٚايهٝا٤ُ ٫  (22)ٚايهٝا٤ ٫ ميٛت بك١ًٝ ا٭عسا٤ " .

, ميٛت بك١ًٝ ا٭عسا٤ " اؾاض٠ غُٝٝا١ٝ٥ ميهٔ ؾُٗٗا ٚازضانٗا بايتٛاظٟ َع عٓاقط ايػ٬ف , ٫ٚغُٝٓا اٜك١ْٛ ايؿطاف 

َاٖط , ٚت٬ؾٝٗا يف نٝا٤ ايؿٔ ٚايؿعط , ٖٚصا املػت٣ٛ َٔ ايؿِٗ ٖٛ اْعٜاح يًٛعٞ  \ٚتأًٜٚٗا بأْٓٗا ضَع إىل ضس١ً ايؿاعط 

ٚا٫زضاى ايكٛيف ايعطؾاْٞ ٚ ٚتبازٍ يٮزٚاض ٚاملٛاقع , ؾايؿاعط سٌٓ قٌ ايكٛيف , ٚايؿعط اغت٣ٛ ع٢ً عطف اؾُاٍ 

١ ع٢ً َػت٣ٛ ثإٍ ٖٚٛ إٔ ايؿطاف ميجٌ ايؿاعط , بُٝٓا تعبري " ق١ًٝ ا٫عسا٤ " ا٫هلٞ . ٚميهٔ إٔ تؿِٗ تًو ا٫ٜكْٛ

نٓا١ٜ عٔ ايػًط١ ايسنتاتٛض١ٜ , ٚيهٔ بتشٍٛ ز٫ي١ ضَع ايؿطاؾ١ إىل ز٫ي١ دسٜس٠ َػاٜط٠ ٚؾل ْػل كايـ يًكٛاْني 

٠ ثا١ْٝ زٕٚ إ ميػ٘ غ٤ٛ , بٌ ٚايطبٝع١ . ؾًٝؼ َٔ املأيٛف إٔٓ ٜػـ ايؿاعط ايٓاض , ٜٚتشٍٛ إىل دج١ , ثِ خيطز َط

ّ( 1241 \ٖـ 735ٜتكٛيب إىل ن١ْٛٓٝ أضق٢ , ٖٚصا املػت٣ٛ َٔ ايكطا٠٤ ٚايتأٌٜٚ ٜتػل َع ْعط١ٜ قٝٞ ايسٜٔ بٔ عطبٞ )ت 

ايكا١ً٥ بسمي١َٛ تهطاض ايٛدٛز , ٚاملته١ُٓ اؾُع بني ؾهط٠ ايؿٓا٤ ايػًيب , ٚؾهط٠ ايبكا٤ ا٫جيابٞ  , ٚإٕٓ " نٌٖ ؾٓا٤ ٫ 

  (23)عطٞ بكا٤ ٫ ٜعٍٛٓ عًٝ٘ " .ٜ

تعٛض ظٖط٠ ايٝامسني بٛقؿٗا ع١َ٬ بكط١ٜ ايع٬َات ايًػا١ْٝ : ايؿ١ُٝ ٚايصٚق١ٝ ٚايًُػ١ٝ ضَع١ٜ ظٖط٠ ايٝامسني :  -3

فتُع١ , ٚقس اؾتػٌ ٖصا ايطَع ايٓباتٞ ع٢ً أبعازٕ كتًؿ١ , ٖٚٞ اؾػ١ُٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايؿهط١ٜ ٚايعاطؿ١ٝ يؿدك١ٝ 

( 24)ُٔ داْب ٜػتعٌُ ضَعاً " ؿ٠ٚ٬ امل٪ْح ٚاؾُاٍ , نُا تطَع أٜهاً يًُؿاعط ايعُٝك١ ٚيًػعاز٠ ٚاإلْاق١ " . ايبطٌ . ؾ
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َاٖط , ؾٗٛ ؾاب ٚغِٝ عُطاً ٖٚٝا٠ً ,  \ٖٚصٙ ايكِٝ ٚايس٫٫ت تتٓاغِ َع ايكؿات املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ يًؿدك١ٝ املطنع١ٜ 

ٖصٙ ايؿدك١ٝ أٜهاً أْٓٗا اغتًٗت سٝاتٗا بايعؿل ٚاؿب ٚاْتٗت  ْٚعُ٘ ايؿعط َطآ٠ يطٚس٘ ايؿؿاؾ١ . َٚٔ مسات

بايتهش١ٝ ٚايؿٗاز٠ . يصا ٜط٣ ايباسح إٔ املكُِ بطع يف انؿا٤ ايتٛاظٕ ايٓؿػٞ ٚا٫ْػذاّ ايع٬َاتٞ يف اْتاز ايػ٬ف ؛ 

ْؿػٝاً , ٚقس أظحيت تًو  ٜٛيسٓإ ؾعٛضاً غًبٝاً ٚاْكباناً -ظقُٓٛت –٭ٕٓ ايتسضز ايًْٛٞ يًػ٬ف بايتعأَ َع ايعٓٛإ 

  (25)ا٫غتذاب١ بتٛظٝـ ايٝامسني , املػتع١ًُ يتٗس١٥ ا٭عكاب ٚايعٛاطـ يف املٛضٚخ ايطب اهلٓسٟ .

إٕٓ اـط ايعطبٞ ايهٛيف بٛقؿ٘ ع١َ٬ مياضؽ ٚظٝؿ١ ,  ٫ ميهٔ اغؿاي٘ أٚ ايتػاؾٌ عٓ٘ يف ايٓعط١ٜ غُٝٝا١ٝ٥ اـط : -4

قػٛؽ ٜهؿـ عٔ َاٖٝات ايتؿهري , ٚخكٛقٝات ايتعبري , نُا ٜهؿـ عٔ آيٝات ايصٖٔ  ايػُٝٝا١ٝ٥ ؛ ٭ْٓ٘ " ْتاز َازٟ

ايبؿطٟ إظا٤ َعطٝات املعطؾ١ احملٝط١  , اناؾ١ إىل ز٫يت٘ اؾُاي١ٝ أٟ باؽاشٙ نؿٔ شٟ مجاي١ٝ تأثري١ٜ خاضز سسٚز 

نٛح اؾتػاهلا ع٢ً ثٓا٥ٝيت املطنع ٚاملتتبع يبٓا٤ ايطٚا١ٜ ًُٜؼ بٛ( 26)َُٗات٘ ايتٛق١ًٝٝ ٚايتس١ٜٝٓٚ ايكطؾ١  " .

ايػًط١ ايكُع١ٝ  \ٚاهلاَـ ٚمتج٬تُٗا ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ , ٫ٚ غُٝٓا ثٓا١ٝ٥ املجكـ املتُطز 

 ايبٓازم , َٚٔ ثِ ٜط٣ ايباسح إٔٓ ز٫٫ت ايٛنٛح ٚايتٛاظٕ ٚايسق١ ناْت َكسض اغتًٗاّ \اؾٝاع ,ٚايه١ًُ  \, ٚاملرتؾني 

ملكُِ ايػ٬ف ) زميٛ بطؽ ( ٫ْتكا٤ ْٛع اـط , أٟ اـط ايهٛيف غٛا٤ يف نتاب١ عٓٛإ ايطٚا١ٜ أّ اغِ امل٪يـ . إٕٓ نتاب١ 

ايعٓٛإ باـط ايهٛيف ايػُٝو ٖٛ اْعهاؽ بكطٟ حملت٣ٛ ايطٚا١ٜ َٚػعاٖا , إش ٜٓكٌ ايكاض٤ٟ إىل عامل ايٛنٛح ٚايتٛاظٕ 

, ٚنٌ ٖصٙ املعاْٞ ٚايكِٝ ٖٞ خكا٥ل اـط ايعطبٞ ايهٛيف , ؾٝػتشٌٝ ايعٓٛإ بٗصا  ٚايسق١ ٚايتٛظٜع ٚايرتتٝب ٚايػطع١

ايُٓط َٔ اـط إىل ع١َ٬ ؾ١ٝٓ ٚز٫ي١ٝ باضظ٠ . ٚبٛغاط١ ٖصا ايؿهٌ َٔ اـط ضغِ يٓا املكُِ يؿع١ " ظقُٓٛت " نأٜك١ْٛ 

 يًتابٛت . 

ف١ ايبكط١ٜ ملا تطاٙ ايصات ايؿاع١ً , ٚأثطٙ ع٢ً َػاضٖا تٓبع عٓا١ٜ ايػُٝٝا١ٝ٥ بايًٕٛ َٔ ايرب غُٝٝا١ٝ٥  ا٭يٛإ :-5

ايس٫يٞ زاخٌ ايٓكٛم , ؾايصات أٚ باقٞ ايعٛاٌَ املتشطن١ زاخٌ ايعامل اؿها٥ٞ سني تتؿاعٌ َع ايه٤ٛ , ٚا٭يٛإ تٓؿ٧ 

٫ ؾو إٔ   (27)تٗا .فا٫ً يًتٛتط ٚايكطاع ؾُٝا بٝٓٗا , ٚأٜهاً َع َٛنٛع قُٝتٗا َا ٜ٪ثط ع٢ً متؿك٬ت ايس٫ي١ ٚؼ٫ٛ

ايعٓٛإ حيٌٝ ع٢ً املٛت , يهٔ ٖصٙ ا٫ساي١ تتػِ بايػُٛض ؛ ٭ٕٓ املٛت بٛغاط١ ايًٕٛ ميٓشٓا ز٫٫ت َتعسز٠ , َٚٔ ثِ 

 ٜبسأ ايكاض٨ بإط٬م تأ٬ٜٚت ممه١ٓ يتطٜٛل اإلحيا٤آت اييت تبعجٗا يؿع١ املٛت , َٚٓٗا:

 املٛت ا٭بٝض إشا نإ غبب املٛت طبٝعٞ . 

 ت ا٭غٛز : َٚٔ ػًٝات٘ اؿطم اىل زضد١ ايتؿشِ .املٛ
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 املٛت ا٭ظضم بؿعٌ اـٓل أٚ ا٫ختٓام أٚ غري شيو .

 املٛت ا٭قؿط : ْتٝذ١ ايٓعف ايساخًٞ .

 املٛت ا٭محط : ْتٝذ١ اقطباؽ اؾػِ بايسّ .

ٓح املتًكٞ ع٬َات ْك١ٝ َٚٔ أدٌ شيو قاّ ايػطز يف ضٚا١ٜ " ظقُٓٛت " عكط ٖصٙ ا٫ستُا٫ت ايعا١ُ٥ , َٔ خ٬ٍ َ

ٜٓطًل َٓٗا يتأنٝس استُاٍ بسٍ عٔ استُاٍ آخط . ٚا٫ستُاٍ اـاَؼ نإ ايتشكٝل ايعٝاْٞ , ٚ ايرتمج١ ايؿع١ًٝ يػبب 

املٛت , ٚايسيٌٝ ايٓكٞ ايصٟ ٜعهس تأًٜٚٓا , ٖٛ ٖصا املكطع َٔ ايطٚا١ٜ : " ٚيف ؿع١ قُت , ٚغُض مجاعٞ يًهجري َٔ 

ضؾل بٓازم َٔ اٜسٟ أسس عؿط دٓسٜاً باضنني خًؿِٗ مبػاؾ١ عؿطٜٔ َرت ... أسس عؿط ؾاباً غاقطاً ايعٕٝٛ , غكطٛا ع٢ً 

ٜػبشٕٛ يف بطى زَا٤ قػري٠ ... َٔ بني اؾجح نإ َاٖط َعطٚؾاً بٝس ٚاسس٠ َطبٛط١ إىل عٓك٘ عهؼ ايبك١ٝ , نًِٗ ناْٛا 

٭سس عؿط نٛنباً َٔ نٛانب ضاؾهٞ اؿطب , ٚاسساً َجكٛبٞ ايعٗط , ٚسسٙ ناْت ايطقاقات تػهٔ قسضٙ ... إٔ َٔ بني ا

ظٗط َٔ ايٓل ايػابل إٔ ظم املٛت نإ  (28).... ؾكط َٔ بِٝٓٗ قؿع إىل ايٛضا٤ ٚاغتكبٌ املٛت بطساب١ قسض ....." .

سخ باإلعساّ ضَٝاً بايطقام , ٚايػباس١ يف بطن١ زّ بٛقؿ٘ َاث٫ًٛ ٚظّؿ٘ املكُِ يتؿعٌٝ تك١ٝٓ ا٫غتبام نُٓاً عٔ س

غٝؿٗسٙ ايػطز ايطٚا٥ٞ يف ٚقت ٫سل , َٚٔ ثِ اتهأ املكُِ ع٢ً ايًٕٛ ا٭محط غُٝٝا٥ٝاً يتشكٝل ٚظٝؿ١ اغتؿطاؾ١ٝ ٖٞ 

ٚبصيو ٜهٕٛ غاٜت٘ محٌ املتًكٞ ع٢ً تٛقع سسخ َا أٚ ايتهٗٔ ( 29)ايتُٗٝس أٚ ايتًُٝح ملا غٝذطٟ غطزٙ َٔ ا٫سساخ ٫سكاً .

 (31)مبكري أٚ َػتكبٌ أسس٣ ؾدكٝاتٗا .

َٚٔ َٓعٛض ثإٍ ؾإٕٓ ايًٕٛ ا٭محط , ٚإٕ نإ َطتبط بايعٓـ ٚا٫غتؿعاظ ٚاؿكس يهٓ٘ ٜعرب عٔ اؾُاٍ ٚاؿب ٚا٫غتكطاض 

.(31 ) 

إٕٓ ايس٫٫ت ايػًب١ٝ يػُٝٝا١ٝ٥ ايًٕٛ ا٭محط يف ايػطز ايطٚا٥ٞ متجًت بايػًط١ ايؿُٛي١ٝ , ٫ٚغُٝا بًذ١ٓ ا٫عساَات . 

محط ؾتذػس باْتاز ايؿدك١ٝ املطنع١ٜ يف ايطٚا١ٜ عًُ٘ ايؿين ا٭خري ٖٚٛ ايككٝس٠ , ٚاملًؿت يف أَا ا٫ػاٙ ا٫جيابٞ يٮ

ٖصٙ ايككٝس٠ , ٫ٚغُٝا يٛستٗا ايجايج١ إٔ اؿب ٚا٫غتكطاض ز٫يتإ َُٗٝٓتإ عًٝٗا , ٚايس٫يتإ تتذٗإ مٛ طبك١ 

ٕٓ اقطؿا٤ ا٭محط بٛقؿ٘ زا٫ً ضَعٜاً ٖٛ خطم ٭سس ادتُاع١ٝ قسز٠ ٖٞ ايؿكطا٤ ٚاملػانني قاْعٛا اغطٛض٠ ايٛطٔ . إ

َباز٨ زٟ غٛغري ايكا٥ٌ باعتباط١ٝ ايع١َ٬ إش ًُْؼ ايككس١ٜ يف ٖصا ا٫غتعُاٍ ايًْٛٞ باسرتاؾ١ٝ َكٓع١ , ٚبتُاثٌ 

ايعكيب ض٩ٜٟٛ َع عًُا٤ ايطاق١ ايكا٥ًني بـ" إٔ ايًٕٛ ا٭محط ٜطَع يإلْتُا٤ ٚإٔ أثط َٛد١ ايًٕٛ ٚتطززٙ ع٢ً اؾٗاظ 
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ٚخ٬ٜا اؾػِ تكٟٛ ضٚح ا٫ْتُا٤ , ؾايؿدل ايصٟ عاف ساي١ َٔ ا٫خت٬ٍ ا٭غطٟ أٚ ايؿدل املػرتب أٚ ايصٟ ٜؿعط 

 (33)بايٛسس٠ ٜهٕٛ عاد١ اىل ايًٕٛ ا٫محط " .

يهٝاع ايطٚح  َٚٔ ثِ ًُْؼ دًٝٓاً إٔ ٖصا ايًٕٛ يف ْل ايعٓٛإ ؼٍٛ َٔ ايطٓق١ ٚاؿب اىل املٛت ٚا٫غرتاب , ٚأقبح َعاز٫ً

ٖصٙ ايكِٝ ٚغريٖا ناْت ْػٝر ايؿدك١ٝ املطنع١ٜ يف ضٚا١ٜ ظقُٓٛت  –سًِ اؿط١ٜ ٚايعساي١ ٚاملػاٚا٠  _بايبشح عٔ اؿًِ 

ٚقس أخهعٗا امل٪يـ يبعض ا٫ؾرتاطات احمل١ًٝ , ؾٗٞ َػتٛسا٠ َٔ عُل ايٛاقع ايعطاقٞ يف ؾهًٗا َٚهُْٛٗا ٚؼسٜساً 

م ٜأتٞ َاٖط املجكٌ مبتاعب اؿٝا٠ َٗٝأ ي٬نط٬ع بٗصا ايسٚض املطنعٟ ست٢ ٜتُهٔ امل٪يـ َس١ٜٓ د٤٫ًٛ , ٚيف ٖصا ايػٝا

 َٔ متطٜط خطاب٘ ا٭زبٞ امل٪طط اٜسٜٛيٛدٝاً . ٚميهٔ إ لٌُ بعض امل٪ؾطات ايساي١ ع٢ً تكاغِٝ ايؿدك١ٝ نُا ٜأتٞ : 

 ؾٗٛ عطاقٞ اهل٣ٛ ٚاهل١ٜٛ   . -1

 اطؿٞ ٚاملعٟٓٛ .نإ ٜتِٝ ا٭ب أٟ قطَٚاً َٔ ايػٓس ايع -2

 َٔ ايؿ٦ات ايؿباب١ٝ املتطًع١ . -3

 َٔ احملٝط ا٫دتُاعٞ ٚيٝؼ املطنع . -4

 اسػاغ٘ با٫غرتاب ايٓؿػٞ ٚا٫دتُاعٞ ْتٝذ١ يًشطٚب ايعبج١ٝ ٚايتكايٝس ا٫ستُاع١ٝ املؿطٚن١ . -5

 ساٌَ ٭ٜسٜٛيٛدٝا ٚانش١ املعامل َٚعاز١ٜ يًٛاقع املبتصٍ . -6

يـ ؾدك١ٝ )َاٖط( دعٌ َٓ٘ ؾدك١ٝ َتؿطز٠ عٔ غريٖا َٔ ايؿدكٝات , ٜهاف إيٝ٘  نٌ ٖصٙ املطنبات اييت أثح ب٘ امل٪

امس٘ ايصٟ اختري بإَعإ ملا حيًُ٘ َٔ َسيٍٛ اجيابٞ . إٕ ايؿدك١ٝ املطنع١ٜ نإ َتعكؿاً يٮمحط ٖٚٛ َا ػ٢ًّ سباً 

 ٚؾٗاز٠ً .  

يف سني إٔ ( 33)يتهش١ٝ ٚايطٗاض٠ ٚايٓعاؾ١ ٚايٓٛض ".أَا ايًٕٛ ا٭بٝض غُٝٝا٥ٝاً ؾٗٛ " َطتبط بايربا٠٤ ٚايطق١ ٚايػ٬ّ ٚا

ا٭قؿط ـٝعرب عٔ يٕٛ ن٤ٛ ايؿُؼ , ٚعٔ ايػطٚض , نُا أْٓ٘ يٕٛ َٓؿط يًؿهط ايؿًػؿٞ , ٜٚطَع يًعع١ُ ٚايجٛض٠ ٜٚكابً٘ 

 طٚا١ٜ . ٖٚصٙ ايس٫٫ت تعهؼ ؾدك١ٝ  ايطٚا٥ٞ ٚعامل اي( 34)ايؿهٌ املجًح َٔ ا٭ؾهاٍ اهلٓسغ١ٝ , ٜٚطَع إىل ايعًِ .

ْٚط٣ تسضدا يْٛٝاً ـًؿ١ٝ ايػ٬ف بس٤اً َٔ ايًٕٛ املا٥ٌ اىل اـهط٠ ثِ ا٫ظضم ايؿاتح ٚاْتٗا٤ّ با٫ظضم ايػاَل املا٥ٌ اىل 

ايػٛاز , نٌ ا٫يٛإ تعهؼ ع٢ً املػت٣ٛ ايػطشٞ ا٫ضض ٚايػُا٤  , أَا ز٫ي١ ا٫ظضم غُٝٝا٥ٝاً ؾٗٛ ٜعس " َٔ أيٛإ 

يٕٛ ايربٚز٠ ٚايكؿا٤ , ٜٚكًٌ َٔ اهلٝاز ٚايجٛض٠ , ٜٚػاعس ع٢ً ا٫غتػطام ٚايرتنٝع , ٜٚطتبط ٖصا  اجملُٛع١ ايباضز٠ , أْٓ٘

ايًٕٛ بايػُا٤ ٚاملا٤ يف ايطبٝع١ , ٖٚٛ يٕٛ َٓاغب يًٗس٤ٚ ٚبطٚز٠ ايًٌٝ , ٚا٭ظضم إِٕ ادتُع َع ا٭خهط ؾٗٛ ميجٌ أقك٢ 
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ؿػاغ١ٝ ٚاؿ١ٜٛٝ , ٚعٔ تأثريٙ ايٓؿػٞ ؾٗٛ ٜٛسٞ باؿكٝك١ زضدات ايربٚز٠ , ٜٚٛسٞ باـؿ١ ٚاـٝاٍ , ؾٗٛ ٜعرب عٔ ا

ٚايتذاْؼ , ٜٚكابً٘ يف ايعًّٛ املدتًؿ١ ايؿًػؿ١ , ٚميهٔ تؿبٝٗ٘ ٖٓسغٝاً بايسا٥ط٠ , ٖٚٛ يٕٛ ؾؿاف  َبًٌ ٜسعٛ اىل 

باً يف ايتعبري عٔ أَا ا٫ظضم ايؿاتح ؾـٗٛ"ضغب١ يف ا٫ْط٬م بايه٬ّ ٚس( 35)اـٛف , ٚإىل ا٫ستكاض يف ايٛقت ْؿػ٘ ".

 ( 36)ايصات " .

إٕ ؼطض ايطٚح َٔ غذٔ اؾػِ املازٟ ٚايعطٚز مٛ ايعٛامل اي٬ْٗا١ٝ٥ , ٫ٚغَُٝا إشا نإ ايتشطض بايؿٗاز٠ ٜهؿٞ  ٖس٤ٚاً 

يف اىل َطتب١ ايربٚز يف ن١ْٛٓٝ ايطٚح , نُا ٜهؿٞ اغتػطاقا عُٝكاً يًطٚح يف غباستٗا يف عامل املًهٛت , ٚإٕ ضس١ً ايطٚح 

تأخص ؾه٬ً  –يًكاؿني ٚايؿٗسا٤  –عٛاملٗا املتعسز٠ بس٤اً َٔ عامل ايعكٌ , ٚايصض , ٚايسْٝا ٚايربظر , ثِ اؿؿط ٚاؾ١ٓ 

ٖٓسغٝاً زا٥طٜاً ٜعرب عٓ٘ أٌٖ ايعطؾإ بكٛغٞ ايٓعٍٚ ٚايكعٛز . ٚايربٚز املككٛز َٓ٘ يف ٖصا ايػٝام ٖٛ بًٛؽ أع٢ً َطاتب 

إ٫ بايؿٗاز٠ . إشٕ  –َاٖط  –, ٚنٌ ٖصٙ املعاضف ٚاملكاَات مل ٜهٔ تٓاهلا ايؿدك١ٝ املطنع١ٜ  ايٝكني يف املعاضف ٚاؿكا٥ل

 ايس٫٫ت اي١ًْٝٛ يًػ٬ف تعهؼ بعُل ؾًػؿ١ ايؿٗاز٠ , ٚته٧ٝ دًٝٓاً اؾاْب ايطٚسٞ ٚاملعٟٓٛ يؿدك١ٝ َاٖط .

قاط بايًٕٛ ا٫محط, ٜٚتٛغط ٖص ايؿهٌ لس يف أغؿٌ ٜػاض ايطأؽ ع٢ً غ٬ف ايطٚا١ٜ ؾهٌ بٝهٟٛ إٜك١ْٛ ايبسٟٚ : -6

دايػاً ع٢ً قدط٠ ٚبني ٜس١ٜ نتاب َؿتٛح َٚػتكبٌ د١ٗ ايؿطم .  –ايعكاٍ ٚايهٛؾ١ٝ  –ضدٌ بسٜٚا ٜطتسٟ ايعٟ ايعطبٞ 

ٖصٙ ا٫ٜك١ْٛ ايبكط١ٜ ٖٞ ع١َ٬ ؼٌٝ ع٢ً امل٪غػ١ ايعطب١ٝ يًسضاغات ٚايٓؿط ٖٚٞ اؾ١ٗ املػ٪ٚي١ ع٢ً ْؿط ايطٚا١ٜ , 

 تب عًٝٗا َٔ سؿغ سكٛم ايطبع , ٚتعهؼ يف ايٛقت ْؿػ٘ ٚظٝؿ١ ا٫ع٬ٕ ٚايسعا١ٜ يًُ٪غػ١ .َٚا ترت

 اـامت١

 أؾطظت املعاؾ١ ايػُٝٝا١ٝ٥ يًٓل املٛاظٟ يف ضٚا١ٜ " ظقُٓٛت " سع١َ َٔ ايٓتا٥ر ٖٞ :

 َات ايػُٝٝا١ٝ٥ .ٜعس ايعٓٛإ اسس٣ غرتاتٝذٝات املبسع ٫قتٓام املتًكٞ , ٚايؿطى ايٓكٞ يتؿعٌٝ قطا٠٤ ايع٬-1

 يكٛض٠ ايػ٬ف ع٬ق١ بايٓل ايطٚا٥ٞ نططح , ٚع٬ق١ غري َباؾط٠ .-2

 ؾعط١ٜ ايعٓٛإ ٖٞ بؿعٌ ا٫ْعٜاح ايكطيف , ٚايب١ٝٓ ايٓشت١ٝ , نْٛٗا ب١ٝٓ بهط ع٢ً املػت٣ٛ ايتٓساٚيٞ .-3

غطٛض٠ ٫ٚغتعا١ْ بعًِ ايٓؿؼ اعت٢ٓ املكُِ باْتاز ايػ٬ف يف ن٤ٛ أسساخ ايطٚا١ٜ ٚايتاضٜذ ٚايػٛغٝٛيٛدٝا ٚا٫ -4

 ٚز٫٫ت ا٫يٛإ ٚأؾهاٍ اـط .

 تعتُس قطا٠٤ ايع٬َات ايػُٝٝا١ٝ٥ ع٢ً ايتأٌٜٚ ايتؿهٝهٞ , ٚايتأٌٜٚ ايتساٚيٞ . -5
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Semiotics of the Parallel  Reading  

in the novel " Zeknmt" By Tahsan Germiani 
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                                                                                                         Abstract                                                  

My research entitled " Semiotics of  Parallel  Teading in for the " Zeknmot" By 

Tahsin Germiani "seeks to approach the  sixth novel of the Araqi novelist, novelist, 

playwright and essayist Tahsan Germiaani. This reading examines the parallel or 

accompanying text ,specifically the cover and all that it has : the name of the poet , 

the title of the book, Colors . and type of line the monetary  arena on the basis that 

semiotics most approaches address and cover and its contribution to the detection 

of the keys to literary text and its relevance to the word processing within the text. 

The research began with an intensive theoretical introduction which highlighted the 

attention of semiotics to the textual thresholds followedby tow axes. The first was 

entitled the linguistic signs, which include the authors name and the literary genre. 

The second visual marks include the background of the cover , icon and symol . 

Then the research concludes with the most important results. 
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:  2116,  ١ً71 زٜاىل , ع غٛا١ٜ ايعٓٛإ َٚؿاغ١ً اؿسخ )زضاغ١ يف ضٚاٜات ؼػني نَطَٝاْٞ (, ز. َادس عبساهلل َٗسٟ ايكٝػٞ , ف  -16
498 

 .mawdoo3.com,  2115ٜٓعط إىل َاشا تطَع ايؿطاؾ١ , نش٢ امساعٌٝ ٚ انتٛبط  -17

 www.schoolaribia.net,  2113َٓتسٜات غطٚب يًشٛاض ايٛطين , ز. غرياٜٛ , املسضغ١ ايعطب١ٝ , أًٍٜٛ  -18

 . mawdoo3.com,  2115إىل َاشا تطَع ايؿطاؾ١ , نش٢ امساعٌٝ ٚ انتٛبط  -19

 ٜٓعط ّ . ٕ .  -21

21-  . ٕ . ّ 

 341 -341ظقُٓٛت :   -22

" سٍٛ ضَع ايؿطاؾ١ بكؿت٘ أزا٠ يًُكاؿ١ ٚايتٓاظ٫ت ايػٝاغ١ٝ يف ايؿعط ايسٜين يف اٚاخط ايعكط ايعجُاْٞ , عبس ايػين ايٓابًػٞ    -23
  er.orgwww.maab ّ ( منٛشدا , ّ ظ ّ ابا سػني , 1731 \ٖـ 1143)

 mawdoo3. Com,  2116َعًَٛات عٔ ظٖط٠ ايٝامسني , آ٤٫ دطاض ٚ ْٝػإ  -24
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