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داَع ١نرَٝإ/نً ١ٝايًغات ٚايعً ّٛاإلْصاْ / ١ٝقصِ ايًغ ١ايعرب١ٝ
d.khalel1966112@gmail.com

املًدؾ:
قــال ٜ ٫عــتلب اي اســح وٜ ٚعالٚاؿكٝكــ ١بهــجري ّ ا َــا وقــرّ بــ ّٕ ــ ١قفــس ٠نــ ري ٠قــال سؽــًر يف ايفهــر
اإلْصـــاْ ٞعَُٛــاك ٚايفهـــر ايٓكـــال ٟخؽٛؼــاكل َـــه ايتقـــٛرات ايــــ ظـــٗالٖا ايكـــرٕ ايععـــر ٜٔــــــــــــ ٞاملٓـــاٖر
ايٓكالّٜــ ١و ٚايـــ تدفّــر عــٔ كٓ ـّٛه كًــو املٓــاٖر ٚكع ـالّدٖا إلقٓــا ٤ايٓارٜــ ١ايٓكالٜــ ١بكؽــالاإلٖتالا ٤ا َصــار
دالٜال ٠يالراش ١اإلبالاه ا٭دبٚ ٞايفّٓ.ٞ
ٚمل ٜعــال َــٔ املصــتغر اٯٕ َــا ٖــن ّيٝــ٘ (رٜٝٓــ٘ ًٜٝٚــو) َــٔ ٚشأــِ ايكــرٕ ايععــر ٜٔب ّْــ٘ ٜصــتشلّ ؼــف( ١
عؽر ايٓكال) د ٕٚرٜنو ملا ظٗال َٔ ٙثٛر ٠عارَ ١يف املٓاٖر.
ًكـــال وٖـــالت ّيٓٝـــا املٓاَٛـــ ١ايفهرٜـــٚ ١ايٓكالٜـــ ١اؿالٜجـــ ١ــــُٔ َـــالّْٚتٗا ايٓكالٜـــَ ١فٗـــ (ّٛايتّٓـــاؿ)
يٝشتٌّ َرنساك ب٪رٜاك يف كًو املالٚ ١ّْٚيُٝجٌّ ققن ايرّس ٢يف ايفهر ايٓكال ٟاؿالٜح.
كقُــه ٖــمل ٙاملالاخًــ ١ايّٓكالٜــ ١املتٛاـــع ١ـــُٓاك ّ َتابعــْ ١عــ ٤ٛاملؽــقًه يف ساـــٓت٘ ا٭ّ ــا وكبــل
قرـــٓا ا٭شــاط يف بٝــإ ( ايتّٓــاؿ اإلطــار )ٟيٝع ـهبٌ اـــا َ ١عر ّٝــ ١دالٜــال ّ ٠و ــا ٚوظــهاٍ ايتٓــاؿ ا٭خــر٣
يف بٓٝــ ١ايــٓؾ ايرٚاٞ٥لٚنعــد وبعــاد ٙايرٜٜٛ٩ــٚ ١ايفهرٜــ ١وَــٔ خــ ٍ٬قـــــــرا ٠٤خاؼّــ ١يرٚاٜــ ( ١قفــٌ قًــيب)
يًُ ــاله ( ؼصــني نرَٝــاْ )ٞل بعٝــالاك عــٔ ايتّدــٛد ايــمل ٟقــال  ٜالٜــ٘ اي ـ عق َــٔ َٛدــ ١املٓــاٖر ايٓكالٜــ ١اؿالٜجــ ١و
إلرك اطٗــا بييٝــات َعآٜــ َ ١آٜــ ١ملــا ويفــ٘ ايص ـٝام ايجكــايف َٓــمل قــر ٕٚعالٜــال٠ل  ٫ٚش ـُّٝا وّٕ ٖــملا ايٓكــال اؿــالٜح
بــالو َصــريك٘ يف َغــاٜرَ ٠ــا نــإ شــا٥الاك َــٔ املٓــاٖر ايٓكالٜــ ١ايصــٝاق١ّٝل ٚبــالو شــع ٘ٝاؿجٝــح ي ٓــآَ ٤اَٛــ ١هرٜــ١
ْٚكال ١ّٜسالٜج ١كفٝال َٔ املعارد اجملاٚرٚ ٠ؼ٫ٛك يتكرٜن ايٓكال َٔ ايعًِِ .

املكال َـــــــــــــــــــ١
ادتــازت اإلػاٖــات ايّٓكالّٜــ ١ايـــ وعك ــر اي ٜٓٛٝــ ١عك ــ ١ؼٜٛــٌ ايكــارَ ٤٣ــٔ كــابه يعــفرات ايــٓؾ ّ
َٓـتر سكٝكـ ٞيًـٓؾل ْٚعـ ت عًـٖ ٢ـاَغ شــًق ١ايكـراٖ ٠٤ـمل ٙدعــ ٛال ّ ٠اقاَـ ١ع٬قـَ ١عــرٚع ١بـني ايـّٓؾ ٚاملــٛرٚخ
ايــمل ٟوْتذــ٘ل ــ ْ ّٟــؾّ  ٫هــٔ ُٗــ٘ ّ٫ب بــايردٛه ّ ايٓؽــٛؿ ايـــ شــ كت٘ل ٚوشــُٗر يف خًكــ٘ل ٚ ٫ٚدــٛد
يتع ري ٜ ٫فرتض كع رياك آخرل ٚ ٫ٚدٛد ملا ٜتٛيبال َٔ اك٘ – نُا ٜع ّر ٛن. -ٛ
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 ٚجّــٌ ايكــار ٤٣دٚراب سايفــاك يف اشتشفــار ايٓؽــٛؿ ايصــابك١ل ٚانتعــا ٗا بٛعٝــ٘ داخــٌ ايــّٓؾ املكــر٤ٚل
ٖٓ َٔٚا إّٕ ايكرا ٠٤اإلبالاع ١ٝكعٝال اْتاز ايٓؾ عً ٢ـ ٤ٛشًصً َٔ ١ايتعايكات ايتٓاؼ ١ّٝاملتعابه.١
ساٚيــر ٖــمل ٙايكــرا ٠٤ايٓكالّٜــ ١اشــتكراَٚ ٤تابعــَ ١فٗــ" ّٛايتٓــاؿ"  "ٚايتٓــاؿ اإلطــار "ٟؼالٜــالاك عــ
َكالَّــ َٚ ١شــجنيو كهفبــٌ ا٭َُٗٓ ٍٚــا ب ٝــإ املٓاَٛــ ١ايفهرٜــ ١ايـــ ش ـ كت٘ل ٚايـــ اْفــٛت ؼــر َص ـُّ (٢ايصــرق١
ٚاظــرتاى املعــاْ ) ٞيٝعــهبٌ َٗــاداك ْارّٜـــــــاك ٚكارىّٝــــــاك يًُفٗــ ّٛنُــا ظـــــــاه عٓــال وقًــن ايالارشــنيل ٚاْؽــرد
ثاُْٗٝــا ي شــح ٚدراشــ ( ١ايتٓــاؿ ٚايتٓــاؿ اإلطــار )ٟيٝصــتهٌُ اؾاْــن ايٓاــر ٟباؾاْــن اإلدرا٥ــٞل يف قاٚيــ١
قراّٝ٥ــ ١ملــا رٚاٜــ( ١قفــٌ قًــيب) يًرٚا٥ــ ٞايهــٛرد ٟامل ــاله " ؼصــني نرَٝــاْ "ٞق ايــ ١رٚاٜــَٛ ( ١شــِ ا ذــرّ ٠
ايعــُاٍ) يع كــر ٟايرٚاٜــ ١ايعربٝــ ١اؿالٜجــ "١ايقبٝــن ؼاج"يٝصــتٓ ل وٚدــ٘ ايتٓــاؿ َــا بــني ايــرٚاٜتنيل ٚبٝــإ
ش ٌ املغاٜرٚ ٠اإلخت٬د بُٗٓٝا .
ٚر ــا ٜهــَ ٕٛــٔ املٓاشــن اإلظــار ّ ٠و ّٕ َفٗــ ( ّٛايتٓــاؿ اإلطــار )ٟجّــٌ قــ كا دالٜــالاك َــٔ و ــا
ايتٓــاؿ ايـــ مل كعــر ّيٗٝــا ايالراشــات ايصــابك ١ل َٚــٔ ث ـِّ ٗــَ ٞــٔ املعقٝــات اؾالٜــال ٠ايـــ كشصــن يكرا٤كٓــا
ايٓكالٜـــٖ ١ـــملٙلايـ سرؼـــر عًـــ ٢الـــاز ٙبعـــهٌ َغـــاٜرل بعٝـــالاكعٔ ا تـــ ٣ٛاملفـــُّٜٚ ْٞٛـــ " ٤٬ايعـــهٌ " دــٌّ
اٖتُاَٗا .
ٚيــ ٔ٦نــإ ٖــملا امل شــح قــال ظــغٌ سّٝــساك ونــ َــٔ شــابك٘ ل ــإّٕ يــو نــإ بصــ ن ُّْٗانــ٘ باؾاْــن اإلدرا٥ــ ٞل
ٚقاٚي ١اقرتاْ٘ ا َٖ ٛتاح َٔ ايٓاس ١ٝايٓار.١ٜ
ٚدا٤ت خاتـ ١ايالراشـ ١يتصـتدًؾ وٖـ ِّ َـا كٛؼّـًر ّيٝـ٘ َـٔ ْتـا٥ر بؽـٛرَ ٠هجّفـٚ ١كتؽـر ٠ل ٚوعك ٓـا يـو بج ـر
يًٗٛاَغ ٚاملؽادر ٚاملراده املعتُال. ٠

امل شح ا٭ٍٚ
َا ق ٌ ايتّٓـــــاؿ  :ايصرقٚ ١اظرتاى املعاْٞ
اْعــغًر املالّْٚــ ١ايّٓكالٜــ ١ايعربٝــ ١ايكال ــ ١بــج٬خ قفــاٜا رٝ٥صــ ١ل ظ ـهبًر عؽــن اٖتُاَــات ٚر ٣٩ايٓكبــاد
عاَّ ١ل َٚجًّر يُشُٚ ١شال ٣ايعًُ ١ّٝايّٓكال ١ٜعٓالِٖ ل هٔ امجا ا عً ٢ايٛد٘ اٯك:ٞ
 قف ١ّٝايقب كات . قف ١ّٝايًفظ ٚاملعٓ. ٢ -قف ١ّٝايصّرقات ايعّعر. ١ٜ

ق كــات ناْــر َٓشؽــر ٠يف َصــ ي ١كؽــٓٝد ايعــعرا ٤عًــ ٚ ٢ــل َكــاٜٝض َفــقرب ١آْــ كا
َٚــالار قفــ ١ّٝاي ب
ٚكتًف ١آْـ كا آخـر ل ًـِ كهـٔ ـمل ٙاملصـ يَ ١كـاٜٝض قـالّدٚ ٠اــش ١ل ُّّْٚـا ٖـ ٞوسهـاّ َقًكـ ١كـالٚر سـ ٍٛادـاد٠
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ايعــاعر ايتعــ ري عــٔ َعٓــ٢ع َــٔ املعــاْ ٞيف قــٚ ٠ّٛاسهــاّ ل مل ٜتصــٓٝا يغــري ٙيف ْاــر ايٓاقــــــــــــــــــال .

()1

وَّــا قف ـ ١ّٝايًفــظ ٚاملعٓــ ٢تُجّـــــــــٌ ايكف ـ ١ّٝايعاُــ ٢ايـــ مل ؽــٌ َٓٗــا وسادٜــح ايّٓكــاد ٚاي ٬قــٝني
ق اط ــ ١ع َٓــمل عؽــر اؾــاسظ ( ايكــرٕ ايجايــح يًــٗذرٚ ) ٠ؼــ٫ٛك ّ ســازّ ايكرطــادّٓ ( ٞايكــرٕ ايصــابه يًــٗذر) ٠ل
ٚ ٞايعربــٚ ّٞاي ــالّٟٚ
كــال عــالّت َكٛيــ ١اؾــاسظ ا٥عــ ١ايؽّــٝر( املعــاَْ ٞقرٚســ ١يف ايقرٜــل ٜعر ٗــا ايعذُــ ّ
ٚايكــرُّّْٚ ّٟٚــا ايع ـ ٕ يف اقاَــ ١ايــٛزٕ ٚؽـــــٝــــ ــّر ايًفــظ ٚش ـٗٛي ١املدــرز ٚنجــر ٠املــاٚ ٤يف ؼ ـشّ ١ايقب ــه ٚدــٛد٠
ايصّ ـ و إُّْاايعّــعر ؼــٓاع١ال ٚـــر ّ َــٔ ايّٓصــر ٚدــٓضّ َــٔ ايتّؽــٜٛر) َٓ)2(.قًََكـــــــــاك ٚبالاٜــ ١ع يه ـٌّ َ ـٔأ خــاض يف
ٖمل ٙاملص يُٝ ١ا بعال .
َٗٚـــــــــــــــــُا كعــالّدت اٯرا ٤يف ٗــِ ٖــمل ٙاملكٛيــَ ١ــا بــني َـــــــــــالّه ٍ ملٓاؼــر ٠ايًفــظ عًــ ٢سصــا
املعٓــ ٢و ٚبــايعهض عٓــال اؾــاسظ ل ــايٛاقه وّْــ٘ ( مل ٜهــٔ َــٔ وْؽــار ا٭يفــال عًــ ٢املعــاَْ ٫ٚ ٞــٔ ايــمل ٜٔعٓــٛا
بايؽــٝاقٚ ١ا٫شــً ٛشصــن نُــا وّْــ٘ مل ٜفؽــٌ بــني ا٭يفــال ٚاملعــاْ ٞبتشالٜــال َفٗــ ّٛاملعٓــ ٢عٓــال ٙل بــٌ ّّْــ٘ عـ
( )3
بايٓؾّ ا٭دب ٞبهــــٌّ َا وًُ٘ َٔ َعإ ٍع ّر عٓٗا ب يفال ٚوشايٝن ) .
َٚــٔ املعًــ ّٛوّٕ ْع ـ ٖ ٠ــمل ٙايكف ـ ١ّٝدــا٤ت ّثــر سرنــ ١ايعــعر ا ــالخل  ٫ٚش ـُّٝا َــا اشــتشالث٘ ايع اش ـّٕٛٝ
َـٔ ٓـ ٕٛايعـعر ٚايّٓجـر ب شـايٝن دالٜـال ٠مل ك يفٗـا ا٭ ٚام ايــ ترّشـر بايكـال ِٜو يـملا ؼـار وَجـاٍ بعّـار بـٔ بــرد
ٚوبـْ ٞــٛاط ( اؿصـٔ بــٔ ٖــاَْٚ ) ٧صـًِ بــٔ ايٛيٝــال باـالعاك يف عــامل ايعـعر ٭ّْٗــِ دــاٚ٤ا باي ـالٜه ايغرٜــن ٚاملدــايد
يًُ يٛد .
 ٜٓٚغـــ ٞايتّٜٓٛـــ٘ وّٕ َـــراد ايٓكبـــاد بـــــــــــــــــ ( ايًفـــظ ٚاملعٓـــٜٓ ٫ ) ٢ؽـــرد ّ ( ايًفـــظ املفـــرد) وٚ
(املعٓــ ٢املفــرد) بــملاكُٗا قــالر َــا ٜٓؽــرد ّ وّٕ ايًفــظ املكؽــٛد ٖــ ٛايرتنٝــن ايًفاــ ٞيف ع ارَ٠فٝــال ٠ل ٚاملعٓــٖ ٢ــٛ
املعٓ ٢ايمل ٟكالٍّ عً ٘ٝكًو ايع ار. ٠
( ٜٚؽ ـهّ ايفؽــٌ عًــٖ ٢ــملا ا٭شــاط بــني ايًفــظ املرنبــن يف ايع ــار ٠ل ٚبــني املعٓــ ٢املرنبــن ل عٓــ ٢وّٕ ْاــِ
ا٭يفــال يف ايع ــار ٠بؽــٛر ٠و ٚبــ خرٜ ٣غٝــــــّر املعٓــ ٢ل ّٕٚأ بكٝــر ا٭يفــال عًــ ٢سا ــا و ٚبــايعهض قــال هــٔ
ايتع ـ ري عــٔ املعٓــ ٢بؽــٛر ٠و ٚب ـ خرَ ٣ــٔ ايًفــظ  .و ٟقــال ٜٛدــــــــال اظــرتاى بــني ع ــاركني يف َعٓــ ٢ل ّٕٚأ اختًفــا
()4
يف ايًفظ ٖٓ َٔٚ .ا كٓع ايكف ١ّٝل ٚكتٛيبال عٓٗا قفاٜا رع ١ٝنجري ٠ل يعٌّ َٔ وبرزٖا قف ١ّٝايصرقات ).
ّّٕ اؿــالٜح عــٔ قف ـ ١ّٝايصّــرقات ابتــالا ٤ع وًٓٝــا ّ كــارٜذ َٛقــٌ يف اؿٝــا ٠ا٭دبــ ٞكــال وثــرعــٔ ظــعرا٤
ايعؽــراؾــاًٖ ٞظــهٛاِٖ َــٔ ْفــ ٛاملعــاْ ٞاؾالٜــال ٠يف ايعّــعر ٚوّْٗــِ ٜته٦ــ ٕٛعًــ ٢ايكــالَا ٤ل ًكــال ر ٟٚعــٔ
اَر ٨ايكٝض و ٚزٖري بٔ وب ٞشًُ ٢قٛي٘ :
َا ورا ْا ْكَ ٫ّ ٍٛعارا
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ٚعٓرت ٠بٔ ظالّاد ٜعًٔ يف َقًه َعًبكت٘ ب ّٕ ايععرا ٤مل ٜرتنٛا ي٘ فا ٫ع يًك ٍٛسُٓٝا ٜفؽه :
ٌٖ قادر ايععراَ َٔ ٤رتدّّ ا

وّ ٌٖ عر ر ايالّار بعال ك ِّٖٛا

 ٚيــو ٭ّٕ ( ايعٛاطــد كتعــاب٘ يف ونجــر ايكًــٜٚ ٛهــاد ايتع ـ ري عٓٗــا ٜتفــل يف ونجــر ا٭يصــٓ ١ل َٚــٔ ث ـِّ ْع ـ ٝــ٘
()5
ايتهرار لٚكٛارد اـٛاطر ل ٚايصّرق ١ل ٚٚسال ٠ا٭شً ٛل ٚكعاب٘ ا٭ثر ).
ٚمل ٜعــٔ ا يكــالَا ٤نــجريا ع صــ ي ( ١ايصّــرق ) ١و ٍّٚا٭َــر ّ ب ٫ياُاَــا عل كــال ٚرد اؿــالٜح عــٔ يــو يف
َعــرض ْفــ ٞايعــعرا ٤ك ُٗــ ( ١ايصّــرق )١عــٔ وْفصــِٗ ل سُٓٝــا ٜــالّع ٕٛ٭ْفصــِٗ اؾاــالٚ ٠ا٫بتهــار يف املعــاْ ٞل
ٚعــالّ اكّهــا ِ عًــ َ ٢ـٔأ ش ـ كِٗ يف يــو اث اك ـاك ؾــالاركِٗ  ٚدــراك ٓذــسِٖ ل ُُّــا ٜــر ٣ٚعــٔ سصّــإ بــٔ ثابــر
قٛي٘ :
 ٫وشرم اايععراَ ٤ا ْقكٛا ب٘

بٌ ٜٛ ٫ا ل ظعرِٖ ظعرٟ

ٜٓٚــتاِ يف ٖــملا ايصــٝام وٜفــا عل َــا نــإ هــرَ ٟــٔ ك ــادٍ اإلكٗاَــات بايصّــرق ١ايعّــعرَ ١ٜــابني درٜــر
ٚايفرزدم ل  ٫ٚشُّٝا َا دار بُٗٓٝا َٔ ْكا٥كق يف شٛم املربال ابّإ ايعؽر ا٭َ.ٟٛ
( ّّٕ اؿــالٜح عــٔ ايصّــرقات ٜــسداد عُكــا ع ٚدالّٜــ ١ع ســني ٜاٗــر ظــاعر َ ــاله خ ـ٬بم ٜــجري خ ٬ـاك بــني ايٓكبــاد
ٚا٭دبـــاٝ ٤شتـــادٝ ٕٛـــ٘ ّ املٛازْـــٚ ١ايتعًٝـــٌ ) ( )6ل ٚيـــ ٛردعٓـــا ّ ككايٝـــال ايكؽـــٝال ٠ايعرب١ٝايكال ـــ ١ل
يٛدــالْا وّٕ ايعّــعرا ٤خفــعٛا يتًــو ايتكايٝــال و نــايٛقٛد عًــ ٢ا٭طــٚ ٍ ٬اإلبتــالا ٤بــملنر ايــالٜارل كــال ابتــالو اَــر٩
ايكٝض يو بكٛي٘ :
قافا ْ و ا َٔ نر ٣س ٝن ٍ َٓٚسٍِ

باصكل ايًب ٣ٛبني ايالّخ ٍٛا ش ٌَٛا

ٚوخــملت عٓــ٘ ايعــعرا ٤يــو ل ستّــ ٢قــالا َــٔ ـــرٚرٜات ايكؽــٝال ٠ايعربٝــ ١ايـــ ٜ ٫صــتغٓ ٢عٓٗــا َٚــه يــو
مل لال وسالا ع َٔ ايغابرٜ ٜٔعري ّ وّٕ ٖملا ا٭َر وٚقه ايععرا ٤يف ايصّرق ١وَ ٚا ظابٗٗا.
ٚايصّــرق ١اي عّــعر ١ٜسكٝكــ ١ع دا ّ ٤عفــاٍ قًبُــا ٜٓــ  ٣عٓــ٘ ظــاعر و ٚودٜــن ل َ عجــ٘ ( اسصــاط ايعّــعرا٤
ا ــالثني ل وّٕ ايعّــعرا ٤ايكــالَا ٤قــال ا شــتٛ ٛا اؿــالٜح عــٔ املعــاْٚ ٞكــالاٚيٛا ا٭ هــار ايـــ هــٔ وٕ ؽقــر ب ــاٍ
()7
ايعّاعر بؽٛر ٚوخ ١ًٝمج ١ًٝمل كرتى فا ٫ع يًعّاعر ا الخ ٭ٕ ٜفٝد و ٜ ٚاله ونجر ممبا وبالع. ) ٙٛ
ٚشــٓشاُٝ ٍٚــا  ٜـ ك ٞوٕ ْتٓــاٖ ٍٚــمل ٙايكف ـ ١ّٝع ـ دــاْ ني ل بٓــا٤ع عًــَٛ ٢اقــد ايٓكبــاد ايكــالاََٗٓ ٢ــا و
ُِٓٗ َـ أٔ ر فـٗا سٓٝـ كا ل َٚـ أٔ وٚدـال كصـٜٛغا ع يف ق ـٖ ٍٛـمل ٙاملصـ ي ١سٓٝـا ع آخـر ل عًـ ٚ ٢ـل َـا اظـرتط٘ َـٔ َـ ّرات
كؽــنّ يف فــر ٣كُٓٝــل ا يــّٓؾ ل ٚقاٚيــ ١ابــراز ٙيف ومجــٌ ؼــٛر ٠ممهٓــ١لَراعني يف يــو كقبــٛر ر ٣٩ايٓكبــاد يف
كؽّٛرِٖ يعًُ ١ٝاإلبالاه ايععر ٟخاؼّ. ١
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ّّٕ ابــٔ ط اط ــا ايعًــٜٓ ( ٟٛاــر ّ اإلشــتفادَ ٠ــٔ َعــاْ ٞايعــعرا ٤ا٭قــالَني ٚشــ ١ًٝع إلْتعــاٍ ايعــاعر َــٔ
قٓتــ٘ ــالعا ّ ّداَــ ١ايٓاــر يف وظــعار ايكــالَا ٤ل يتًؽــل َعاْٗٝــا بفُٗــ٘ ل ٚكرشــذ وؼــٛي٘ يف قً ــ٘ لٚكؽــري َــٛادّ
يق عــ٘ ل ٜٚــمل ٚيصــاْ٘ ب يفالٗــا ل يهّٓــ٘ يف ايٛقــر ْفصــ٘ دعــا ايعــاعر وٜفــا ع ّ عــالّ استــملا ٤كًــو املعــاْٞ
ســمل ٚايصــارم ــا ٚيهّٓــ٘ وراد وٕ كهــ ٕٛيــ٘ سؽــ ١ًٝثكا ّٝــ ١تـالّ ٙاوتــاز ّيٝــ٘ َــٔ َعــإ ٍ ٚوخًٝــٚ ١كع ـ ٗٝات )
()8
.
ٚاشــتٓادا ع ّ ٖــملا ايتؽّــٛر ــإّٕ ايصــري عًــْٗ ٢ــر ايكــالَاٚ ٤وخــمل ايعـ ٚ ٠ايعااــَ ١ــِٓٗ ٜ ٫عـ وخــمل ايكـملّ٠
بايك ـملّٚ ٠ك ٜــر يــو بٛقــه اؿــا ر عًــ ٢اؿــا ر ل عًــ ٢ايــرقِ َــٔ اإلقــرار ب ـ ّٕ ايصّــرقٖ ١ــٚ ٞيٝــال٠اإلرخ املعــريف
ايــملٜ ٟهتٓــس ٙا٭دٜــن يف انركــ٘ اإلبالاعٝــ ١ل ــاؿفظ ٚايتذــار ايعالٜــال ٠ايـــ ـرّ بٗاامل ــاله ل ٖــ ٞايـــ كــٛسٞ
ّي ٘ٝباملعاْ ٞايـ قاي ا ع َا كهَ ٕٛعرتنَ ١ه ايصابكني.
ٚلــال يف ( وخ ــار وبــ ٞتبــاّ ) ٭بــ ٞبهــر ايؽّــٛي ٞروٜــا ع َعــابٗا ع يــرو ٟابــٔ ط اط ــا ايعًــ ٟٛل ٗــٜ ٫ ٛع ـالّ
ف ـرّد كعــاب٘ املعــاْ ٞسهُــا ع بايصّــرق ١ل  ّٚا ٚداــال ظــاعرإ كعــا ٚرا َعٓــ ٢ع ٚيفاــا عل إْــ٘ ٜــالع ّ ٛدعــٌ ايصّ ـ ل
٭قــالَُٗا ش ـّٓا عل َٚــه ٖــملا إّْــ٘ ٜ ٫ص ـُّ ٞاملت ـ خّر شــارقا ُّّْٚــا ٜع ـالّ ٙآخــملا علبــٌ ٜٚــر ٣وبعــال َــٔ يــو ــإ ا وخــمل
( )9
ايعاعر َعٓ َٔ ٢آخر ٚوـاد ّي ٘ٝزٜاد ٠إّْ٘ وسلّ َٔ ا٭.ٍٚ
ٚيف ( املٛازْــ ١بــني ظــعر وبــ ٞتبــاّ ٚايــ شرت ) ٟ٭بــ ٞايكاشــِ اؿصــٔ بــٔ بعــر اٯَــالَٝ ٟــ ٌّ ّ ايٛقــٛد
َٛقــد املتصــاَه َــٔ ايصّــرقات ٚاي شــح عــٔ املصــّٛقات ايـــ ك عــال ايعــاعر عــٔ ايتُٗــٖٚ. ١ــ ٛيف اؾًُــٜ ٫ ١عــ ّال
ايصّرقات باباك َٔ ع ٛٝايعّعر بٌ ٖ ٛبا ّ َا كعرَّ َ٘ٓ ٣تكالّّ َ ٫ٚت خّر
ٖٝٚــ ت اٯرا ٤ايصـــابك ١ا٭رـــ ١ّٝاملٓاشــ  ١يًكاــــ ٞاؾردـــاْ ٞيف ( ايٛشـــاط ١بـــني املتـــٓيب ٚخؽـــ) َ٘ٛ
٭ٕ ٜك ـرّر وّْــ٘  ٫و ـلّ ٭ ٍ ّٟاؿــالٜح عــٔ ايصّــرق ١ايعّــعر ١ٜل ٭ّْــ٘ بــا ّ ٜ٫ــٓٗق بــ٘ ّ٫بايّٓاقــال اي ؽــريل ٚيــٝض ن ـٌّ
َ ـٔأ كع ـرّض يــ٘ ودرنــ٘ ل  ٫ٚن ـٌّ َ ـٔأ ودرنــ٘ اشــت ٛا . ٙاملعــاْ ٞاملعــرتن ١بــني ايّٓــاط  ٫هــٔ ٭ســال وٕ  ٜـالّع ٞســل
ابتهارٖــا نتع ـ  ٘ٝاؿصــٔ بــــ( ايعــُض ٚاي ــالر) ل ٚاؾــٛاد بــــــ(ايغٝح ٚاي شــر ) ل َٚــا نــإ َــٔ املعــاْ ٞيف ا٭ؼــٌ
َ تــالعا ع ٚكرتعــا ع ل ث ـِّ ظــاه اشــتعُاي٘ بــني ايّٓــاط ؼــار ناملعــرتى املصــتفٝق ل ــ ٬و ـلّ وٕ ٜص ـُّ َ ٢ـٔأ اشــتعٌُ
َجٌ ٖملا املعٓ ٢شارقاك .
نتعــ  ٘ٝايفتــا ٠بـــــــ ( ايغــساٍ ) يف دٝــالٖا (ٚعٗٝٓٝــا ) يف سصــٓٗا ل و ٚنـــ(ــــايتعاَ )ّ٩ــٔ ايغــرا ل (ٚايصّــاْه
)  (ٚاي ــارح ) ل ُّّْٚــا و ـلّ يًٓاقــال اكّٗــاّ ايعــاعر بايصّــرق ّ ١ا وخــمل َعٓــ ٢ع خاؼّ ـاك َ تــالعاكٚمل ٜهــٔ َعــرتنا عل بــٌ
()10
ابتالعٗا ظاعر ّ َع ّٔٝاقرتْر بإيف٘ ل إ ا وخملٖا َت خّر باْر شرقت٘ ل ٚا تفه وَر. ٙ
ٚكٛشّــه ايٓكبــاد يف كت ّــه َؽــقًشات َفٗــ ( ّٛايصّــرقات ) ستّــ ٢وـــشَ ٢ع ـذّراك ٚؼــٌ عٓــال وقً ـ ِٗ ّ ونجــر
َــٔ ععــرَ ٠ؽــقًشات ل كــال كعــالّدت املصــُّٝات عٓــال ايكاـــ ٞاؾردــاَْ ٞــا بــني :ايٓٛادر(كــٛارد اـــٛاطر) لٚ
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ا يصّـــرق ١ل ٚاإلقـــار ٠ل ٚايغؽـــن ل ٚاإلخـــت٬ط ل ٚاإلملـــاّ ل ٚامل٬سا١لٚايتٓاشـــن ل ٚاستـــملا ٤املجـــاٍ ل ٚايكًـــن ل
()11
ٚكغٝري املٓٗاز ٚايرتكٝن .

امل شح ايجاْٞ
ايتّٓاؿ ٚايتّٓاؿ اإلطارٟ
يــ ٔ٦ؼــالرت اي ٜٓٛٝــ ١عــٔ ردّ ٠عــٌ َعانصــ ١ملــا نــإ ظــا٥ع كا َــٔ َٓــاٖر شــٝاق ١ّٝؼــ ّر عٓاٜتٗــا عًــ٢
سٝجّٝــات كع ـهبٌ ايٓؽــٛؿ َٚــا ٜرا كٗــا َــٔ لــرٚد س ـالّ ايتدُــ ١ل عًــ ٢سصــا ايٓؽــٛؿ ْفصــٗال ــإّٕ ّــَٓ ١ــاٖر
٫سك ١ساٚير اـرٚز َٔ َ زم ايتدٓالم يف ايّٓؾل  ٚوب وشار اعتُاد َ ٙالو ع ْٗٚا١ٜل ٚٚشٚ ١ًٝقا.١ٜ
ٚيع ـٌّ يف ٖــملا املصــعَ ٢ــا ٜتقــابل تاَــاك َــه ش ـّٓ ١ايتعاقــن ايتّقــٛر ٟيًُٓــاٖر ايٓكالّٜــ ١بعــهٌ عــاّ ّ
اْٗــا َــا كــساٍ يف كغــٝري دا٥ــن عج ـاك عــٔ ايقرٜكــ ١املجًــ ٢و ٚاإلشــً ٛا٭نُــٌل ه ـٌّ َــٓٗر وــا ٍٚداٖــالاك وٕ ٜتدقبــ٢
شــًف٘ ٜٚص ـالّ ْكــا خًًــ٘ل ٜٚتذــاٚز ّ ٙآَــاد ونجــر رسابــٚ ١و صــه و كــا عَٓ ّّٕ.قًــل هــر ( ٠ايتّٓــاؿ) ناْــر ايعٓاٜــ١
بايّٓؾ  ٚصتك ٌ ايٓؾ وَ ٚتًك٘ٝا عصن ايجايٛخ ا٭بالاع: ٞ
املرشاٌ  >---ايّٓؾ >---املتًك. ٞ
ّّٕ املٓـــاٖر ايــــ شـ ـ كر اي ّٜٓٛٝـــ ١رنـ ـسّت دـ ـٌّ اٖتُاَٗـــا بــــــ(املرشاٌ) بٛؼـــف٘ا اي اعـــح ايـــمل ٟوـــٝل
بـــــــ(ايرشايَٚ )١فــاَٗٓٝا ل يــملا دــا ٤اٖ٫تُــاّ بــ٘ نــ ٞكهــْ ٕٛا ــمل ٠يفٗــِ ايــٓؾ ل ٚدــا٤ت اي ٜٓٛٝــــّـــــــــــــ١
يتغّٝـر ٖـملا املصـار ٚككً ـ٘ روشـ كا عًـ ٢عكـن ل ٚيتٓكـٌ َرنـس اٖ٫تُـاّ ا ايـّٓؾ بٛؼـف٘ بٓٝـَ ١غًكـٜ ١صـتقٝه ايكـار٨
وب ظفراكٗا  ٚبٝإ خفاٜاٖا ٚد٫٫كٗا با٫ركهاز عً ٢ايٓؾ ٚسال.ٙ
ٚق ــٌ عــرض َفٗــ( ّٛايتّٓــاؿ) عًــ ٢بصــا اي شــح ل ٚعًــ ٚ ٢ــل آيٝــات ايٓكــال ا٭دبــ ٞاؿــالٜح ل هــالر
بٓــا ايتٜٓٛــ٘ وّٕ ايــرتاخ ايٓكــال ٟايعربــ ٞمل ىــٌ َــٔ ــات وّ ٚرٖاؼــات وٚيّٝــ ١يــ٘ل عًــ ٢ايــرقِ َــٔ ؼفبــظ اي اســح
ايعدؽــَ ٞــٔ َٛقــد ٚدــ ٛايردــٛه ا ايكــالَا ٤يعــرض اٯرا ٤اؾالٜــال ٠وٚقٓاعــ ١بعــق ايالراشــني عتُّٝــٚ ١دــٛد
َجٌ ٖملٙا اٯرا ٤عٓال ا٫ش٬د .
ٚيٓــا وٕ ْصــتعرض هــركني كتٛا كــإ َــه ٖــمل ٙايًُشــات ٚا٫رٖاؼــاتو ُُّــا ٖــَ ٛعًــ ّٛيف اؿٝــا ٠ا٭دبٝــ١
عٓــال ايعــعرا ٤اؾــاًٖٝني ٚاإلشــَٝ٬ني اؽــا ِٖ رٚا ٠ع ٭ظــعارِٖ ٜتــابع ِْٗٛيف سًبٗــِ ٚكرســا ِليٝتق ّعٛا ُٝــا
بعــال بقــابه خــاؿ ل َٚــا ٜــر ٣ٚيف ٖــملا ايؽــالد وّٕ ( زٖــري بــٔ وبــ ٞشــًُ )٢نــإ ٜــر ٟٚظــعر زٚز وَّــ٘ ( وٚط بــٔ سذــر
)ل ٖٚــ ٛبــالٚر ٙدعــٌ ابٓــ٘ ( نعــن بــٔ زٖــري ) راٜٚــ ١يعــعرٙل ٚعـــــــــــــــٔ نعــن وخــمل اايؽــٓعٚ ١ايرٚاٜــ ( ١مجٝــٌ
بجٓٝــ )١ل ا٭َــر ايــمل ٟظ ـهبٌ ْــٛاَ ٠الرشــ ١ظــعر ١ٜكتــٛارخ وؼــٚ ٍٛككايٝــال ايف ـّٔ ايعــعر ٟــا ٚشاــِ ُٝــا بعــال بـــــ (
َالرشــ ١ع ٝــال اايعــعر ) ايـــ ناْــر كعٓــ ٢وُّٜــا عٓاٜـــــــــــــ ١بايعــعر َٚعــاٚد ٠ايكــٝ ٍٛــ٘ ستّــٜ ٢صــتٜٚ ٟٛصــتكِٝ
عًــ ٢ونُــٌ ٚدــ٘ ل قــ ٍٛرٚاٜــ ١ايعــاعر اؿــالٜح يًُــر ٟٚعٓــ٘ ٬َٚزَتــ٘ اّٜــاٙل ٜفــرض عًٝــ٘ كت ّــه نٝفّٝــ ١ايكــٍٛ
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ٚطرقــ٘ املدتًفــ١ل ٖٚــ ٛبٗــملا ٜهــَٓ ٕٛصــاقاك بؽــٛر ٠و ٚوخــر ٣ملٓقــل ( ايتّٓــاؿ) ايــمل ٟهــال َؽــالاق٘ ُٝــا ٜهتــن
ايرا٫ ٟٚسكاكل يتتصرّ ع اراك٘ ٚويفال املر ٟٚعٓ٘ ّ ايرا. ٟٚ
يكــال ر ٣ٚابــٔ ط اط ــا ايعًــ ٟٛوّٕ خايــال بــٔ ع ــال ا اي عــر ٟقــاٍ  :سفَابـ
ي ٞكٓاشٗا تٓاشٝتٗا ل ًِ ورد بعال يو ظ٦ٝاك َٔ ايه٫ّ ّ٬ب شٌٗ عً. ّٞ

وبــ ٞويــد خق ــ ٍ ١ل ثـِّ قــاٍ

ٚق ــٌ ابــٔ ط اط ــا نــإ ابــٔ شـ٬بّ اؾُشــ ٞيف هــر ٠ايقب كــات ٜعــ ٞتاَـاك دــٖٛر هــر ( ٠ايتّٓــاؿ)( ايـــ
كعــ يف َفَٗٗٛــا امل صّــل و ّٕ اإلبــالاه ا٭دبــُّّْ ٞــا ٜصــتٓال عًــ ٢اـــ  ٠ا٭دبٝــ ١ايصّــابكٚ......١ملبا ناْــر خــ ٠
ايعــاعر اؾــاًٖ ٞؽتًــد عــٔ خ ـ  ٠ايعــاعر اإلشــَٞ٬ل نــإ َــٔ ايفــرٚر ٟوٕ ٜعُــٌ َفٗــ ( ّٛايتّٓــاؿ) عٓــال ٖــملٜٔ
()12
ايعاعر ٜٔبإشً ٛكتًدل ٚوٚدن يو وٕ ٜؽّٓد قُال بٔ ش ّ٬ظعرا ٤نٌّ  ١٦يف فُٛعَٓ ١فرد. ) ٠
 ٚشــــَ ٣ٛفٗــــ ( ّٛايتّٓــــاؿ) ايــــمل ٟوٚدالكــــ٘ ايٓاقــــال ٠اي ًغارّٜــــ ١ا٭ؼــــٌ ل ٚايفرْصــــ ١ٝايــــالرط
ؾ ٚاْ ٓــا -ٙ٩هــٌّ
و ْــ ّ
ؾ عًــ ٢و ّٕ ايتٓــاؿ ٖــ ( ٛايعًُّٝــ ١ايـــ ٜــت ِّ ٛد ٗــا ــ ب
ٚايجكا ــ(١دٛيٝا نرٜصــتٝفا ) ٜــٓ ّ
ْــؾّ ٖــ ٛكٓــاؿٚ -ايٓؽــٛؿ ا٭خــر ٣كــرتاٝ ٣٤ــ٘ صــتٜٛات َتفاٚكــٚ ١ب ظــهاٍ عؽــ ١ّٝعًــ ٢ايفٗــِ بقرٜكــ ١وٚ
ب ـ خر ٣ل ّ ْتع ـرّد ٗٝــا ْؽــٛؿ ايجكا ــ ١ايصّــايفٚ ١اؿايّٝــ : ١ه ـٌّ ْ ـؾّ يــٝض ّ٫ب ْصــٝذاك َــٔ اشتعــٗادات شــابك) ١
()13
.
ٖٚهــملا ــإّٕ ( نرٜصــتٝفا) ْفَــر ٚدــٛد ْـؾّ بــر ٤٣ىًــَ ٛــٔ كــالاخٌ ْؽــٛؿ وخــر٣ل هـٌّ( ْـؾّ ٖٛع ــار ٠عــٔ
()14
يٛس ١صٝفصا َٔ ١ّٝ٥اإلقت اشاتل ٚنٌّ ْؾّ ٖ ٛكعرّ ٚؼ ٌٜٛيٓؽٛؿ وخر.)٣
ٚواَ ٍٚعذِ املؽقًشات ا٭دب ١ّٝاملعاؼر ٠وٕ ٜتابه خلب كقّٛر ٖملا املفٗ ّٛبال٤ع َٔ َٛدالك٘ل سني ٜتٓا ٍٚيو
ع ايتصًصٌ اٯك:ٞ
 ( -1ايتّٓـــاؿ) عٓـــال نرٜصـــتٝفا ل وســـال ممّٝـــسات ايـــٓؾ ا٭شاشـ ـ ١ّٝل ٚايــــ ؼٝـــٌ عًـــْ ٢ؽـــٛؿ وخـــر٣
شابك١عٓٗال وَ ٚعاؼر ٠ا .
ٜٚ -2ــر (٣شــٛيري) ل ( ايتّٓــاؿ) ل يف ن ـٌّ ْ ـؾّ ٜتُٛـــه يف ًَتكــْ ٢ؽــٛؿ نــجري ٠لعٝــح ٜعت ـ (نــملا) قــرا٠٤
دالٜال / ٠كعالٜالاك  /كهجٝفاك .
ٜٚ - 3ه ( ّٕٛايتّٓاؿ) ل ط كات دٛٝيٛد ١ٝنتاب١ٝل كتِّ ع اعاد ٠اشتٝعا قري
قالّد ل ملٛاد ايّٓؾ ل عٝح كاٗر كتًد َكاطه ايٓؾ ا٭دب ٞل ع ار٠
عٔ ؼ٬ٜٛت ملكاطه ل َ خ َٔ ٠ ٛخقابات وخر٣ل داخٌ َه ّٕٛآٜالٜٛيٛد ٞظاٌَ
ٜٚ -4ــرٛ ( ٣نــ ) ٛب ّْــ٘ ( ٚ ٫دــٛد يتعـ ري ٜ٫فــرتض كعـ رياك آخــر ل ٚ ٫ٚدــٛد ملــا ٜتٛيبــال َــٔ اكــ٘ل بــٌ َــٔ
كٛادال وسالاخ َتصًصًَٚ ١تتابع ١ل  َٔٚكٛزٜه يًٛلا٥د ٚا٭دٚار.
 -5وَّا ( بارت) ٝدًؾ ّ وّٕ (ْٗ ٫ا ( )١ٝ٥ايتّٓاؿ)ل ٖ ٞقاْٖ ٕٛملا ا٭خري .
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ؾ ايرٚاٜــ )١ل
ٚوظــارت ( نرٜصــتٝفا) ّ ( ايتّٓــاؿ) يف َٛاـــه كتًفــَ ١ــٔ نتابٗٝــا( شــُٛٝٝكٝو) ْ( ٚــ ّ
ٗــ ٛعٓــالٖا جابــ ١قــاْ ٕٛدــٖٛرٜ ٟعــري وّٕ ( ايٓؽــٛؿ كــتِّ ؼــٓاعتٗا ع ـ اَتؽــاؿ ل ٚيف ْفــض اٯٕ ع ـ ٖــالّ
ايٓؽـــٛؿ ا٭خـــر ٣يًففـــا ٤املتـــالاخٌ ْؽـ ـّٝال  ٚهـــٔ ايتعـ ـ ري عـــٔ يـــو ب ّْٗـــا كرابقـــات َتٓـــالر ٠ات طـــابه
خقــاب (ٚ )16()ٞكرســاٍ ايٓؽــٛؿ ل ٚكــالاخٌ ْؽّــٞل فــ ٞفــاْ ٤ــؾّ َعــ ّٔٝكتكــاطه ٚكتٓــا ًَ ٢فٛلــات عالٜــال٠
()17
َكتقعْ َٔ ١ؽٛؿ وخر. ) ٣
ٚدعــر َــٔ خــ ٍ٬يــو ّ ــته آ ــام ايـّٓؾ ايــمل ٟوقًكــ٘ اي ٜٓٛٝــ ٕٛو ٭ّٕ اإلْتــاز ايّٓؽــ ٞايــمل ٟوظــارت ايٝــ٘
وتــاز ا ( ٚدــٛد خقــا َفتــٛح بٜٓٛٝـاك وَ ٟـ عًــ ٢ظــهٌ اْفتــاح و ٚعــح و ٚاَهاْٝــ ١كؽــشٝه ل نــ ٞػــال كًــو
()18
اإلْتاد ١ٝش  ٬ٝع ير ١ٜ٩ايٓٛر).
 ّٚا َــا ساٚيٓــا كق ٝــل َفٗــ ( ّٛايتّٓــاؿ) يف قــرا ٠٤ادراٝ٥ــ ١يرٚاٜــ ١امل ــاله ايهــٛرد ٟؼصــني نرَٝــاْٞ
(قفــٌ قًــيب) ايؽــادر ٠عــٔ دار فــا٤ات يًٓعــر ٚايتٛزٜــه ٚايق اعــ١ل يف ط عتٗــا ا٭ ٚل عــاّ ّ2011ل يٛدــالْا
ــا ٜ٫ك ــٌ ايعـوب طٛاعّٝتٗــا ي نــرا ؼـر ٖــملا املفٗــ ّٛل ٚإلْق ــام نــجري َــٔ َٓقًكــات ْارٜــ ( ١ايتّٓــاؿ) عًــ٢
فُـــٌ ْــؾّ ايرٚاٜـــ ١ل ٚشـــٝهٖ ٕٛـــملا ا٭َـــر قـــٛر ايعٓاٜـــٚ ١اإلٖتُـــاّ اي شجـــ ٞـــا ويفٓٝـــا ٙبــــــــ ( ايتّٓـــاؿ
اإلطار.)ٟ
ٚبال٤ع  ٫بالّ َٔ بٝإ املراد بـ (ايتّٓاؿ اإلطار )ٟيٓاليد بعال يو ّ اث ات ٚدٛد ٙيف َا ايرٚا.١ٜ
ٚاملــراد بـــــ ( ايتّٓــاؿ اإلطــارٖ ) ٟــ ٛب صــاطَ ٍ ١تٓاٖٝــ ١قاٚيــ ١ايّٓــاؿ كــملٜٚن ّطــار ظــهٌ ّٓــَ ٞع ـ ّٔٝيف
ؾ ّٓــ ٞدالٜــال ل ٚايّٓصــر عًــَٓ ٢ــٛاٍ يــو ايعــهٌ لبإطــار َعــاب٘ وَ ٚغــاٜر ْٛعــ كا َــا ل ٚكقٜٛــه ايــّٓؾ ايٛيٝــال
ْـ ّ
ٯيٝــات دالٜــال ٠كتٓاشــن َــه عًُٝــ ١خًــل ٫ٚٚد ٠بهــر و ٚظ ـ  ١ٗٝبــ٘ل قــال كــرك ل َــه اي ـّٓؾ ا٭ؼــٌ بٛظــا٥ر َعآٜــ١
ٚٚاـش١ل و ٚبعهٌ خفب ٞل ٜصع ٢ايٓكباد ّ ايتالي ٌٝعًٗٝال ّٚث ات ؼًتٗا.
ٚيعــ ٌّ ٖــملا املفٗــ ّٛاؾالٜــال وعــ  :ايتّٓــاؿ اإلطــار ٟل ٜتٛا ــل َــه ( ايتّٓــاؿ اإلعت ــاط(ٚ )ٞ
ايتّٓــاؿ ايكؽــال )ٟايــملٜ ٟهــْ ٕٛاػــاك عــٔ كفــُٓٝات فٗٛيــ ١ايؽّــاسن ل كــرد بؽــٛر ٠كًكاٝ٥ــ ١وٚ ٫ ٚاعٝــ ١ل
ٚككــه يف اي ـّٓؾ د ٕٚاؼــقٓاه عَ٬ــات كٓؽــٝؾ ل ٖٚــملا يف اؿكٝكــ ١ظــ ٫ ٤ٞىًــَٓ ٛــ٘ ظــعر ظــاعر و ْ ٚـؾّ ناكــن ل
٭ّٕ نـٌّ ْـؾّ َـ عًــ ٢كــراخ ـــدِ ٍ َــٔ ايٓؽــٛؿل كغًغًــر يف بٓٝــ ١ايًغــ ١ايتارىٝــ ١اـــا  ّ ١كغًغًــٗا يف رؼــٝال
امل ــاله ايــمل ٫ ٟب ـالّ ٕ وٕ ـرّ رسًــ ١وٚيّٝــَ ١ــٔ ايكــراٚ ٠٤اؿفــظ ٚا انــا )19(.٠و ٚقــال ٜهــ ٕٛع ـ٬ك قؽــالّٜاكل در ٜـاك
عًَ ٢كٛي ( ١ا انا ٠ا٭دب)١ٝل و ٚلاٖر ٠ايـت ثر ٚايت ثري ايعا٥ع ١يف ا٭ٚشا ا٭دبَٓ ١ٝمل وَالٍ بعٝال .
ٚي ٝــإ هــر ( ٠ايتّٓــاؿ اإلطـــار )ٟبعــهٌ ونجــر ٚـــٛساكل وصـــٔ وٕ ْصــتالٍّ عًٗٝــا بــ
ظعرٟو ً ٛعكالْا َٛازْ ١بني كع  ٘ٝاَر ٤٣ايكٝض يف قٛي٘:
ن ّٕ قً ٛايقبري رط اك ٜٚابصاك
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ٚبني كع  ٘ٝبعّار بٔ برد يف قٛي٘ :
ن ّٕ َجار ايّٓكه ٛم رٚ٩شٓا

ٚوشٝا ٓا ي ٌّٝكٗا ٣ٚنٛان ٘

عًـ ٢ؼــعٝال املفــُ ٕٛايعــعر ٟبــني اي ٝـتني يــٝض ّــَ ١ــا ٜربقُٗــال ٚيهّٓٓــا يـ ٛوَعّٓــا ايّٓاــر ُٗٝــا ظــه٬ك يٛدــالْا وّٕ
اعذــا بعّــار بــٔ بــرد بــاَر ٤٣ايكــٝض يف وٕ  ٜـ ك ٞبتع ـ  ٘ٝظــ٦ٝني يف ؼــالر اي ٝــر بعــ٦ٝني يف عذــس ٙل ٖــَ ٛــا د ــه
بعّــاراكّ وٕ وــمل ٚســملٙٚل ستّــ ٢كــ كّ ٢يــ٘ ايّٓصــر عًــَٛٓ ٢ايــ٘ل ّٕٚأ نــإ ّــ ١بْٛــاك َــا بــني ايكــٛيني َــردّ ( ٙوّٕ
ايعّــعرا ٤اؾــاًٖٝني نــاْٛا وؼــالم ظــعر كا ل ٚوقــر ّ املــ يٛد َــٔ ا ــالثني ايــملٜ ٜٔفــرب ٜٚ ٕٛعــال ٕٚبٓــا عــٔ
َعقٝــات اؿــٛاط امل اظــر ٠ايـــ ٖــَ ٞــاد ٠ايعّعرلٚٚش ـ ّ ّ ً٘ٝثــار ٠ايؽــٛر يف ْفــٛط ايصــاَعني ل ٚبعــح ا٭ؼــالا٤
()20
امل٬زَ ١يًٛاقه ).
ّ ّٕ اَــرو ايكــٝض اعتُــال سٛاشّــ٘ امل اظــر ٠امل ي ٛــ ١يف اإلكٝــإ بٗــملا ايتعــ  ٘ٝايؽــادم ايكرٜــنو
كعــ  ٘ٝقًــ ٛايقبــري ايـــ ا رتشــٗا ايعكــا بــــ( ايعّٓــا )  (ٚاؿَعــد اي ــاي . )ٞوَّــا بعّــار إّْــ٘ ٜعــ ّ٘ ايّٓكــه(
()21
ايغ ار) ٚقال اْعكال ٛم ايرٚ٩ط ٚايصٛٝد كفر تجري ايعّرر بــــــ( ايً )ٌٝايمل ٟكتٗا ٣ٚنٛان ٘ .
اؾــاَه بــني ايكــٛيني ٜتُجّــٌ يف طرٜكــ ١ؼــٝاق ١اي ٝــتني ل ٚيــٝض يف َفــُُْٗٛا ل ٚعًــٖ ٢ــملا هــٔ ايكــ ٍٛبــ ّٕ
ٖٝــ  ٠ايؽــٝاق ١يً ٝــتني َتُاثًتــإ َٚتعــابٗتإ وّٕ ٚأ ظــٓ٦ا ايكــ ّّٕ : ٍٛاي ٝــتني َتٓاؼّــإ كٓاؼــاك اطارّٜــاك ل ّ ّّٕ
َا ٜٓق ل عً ٢بٝر اَر ٤٣ايكٝض َٔ طرٜك ١ايتع ٘ٝل ٜٓق ل تاَاك عً ٢بٝر بعّار بٔ برد .
ؾ رٚاٜـــ (١قفــٌ قًــيب) يــــــــ(ؼصني نرَٝــاْ )ٞل ًُْــه ْٚرؼـــال ــا ٜ ٫ك ـــٌ
ٚبــايعٛد ّ ْــ ّ
ايع ـوب كٓاؼّــٗا َــه رٚاٜــَٛ (١شــِ ا ذــر ّ ٠ايعــُاٍ) يًرٚا٥ــ ٞايصــٛداْ ( ٞايقبٝــن ؼــاج) ل ايرٚاٜتــإ كٗــُٔٝ
عًُٗٝــا ؼــٝغ ( ١ايــرا ٟٚنًبــ ٞايعًــِ) ايــملٜ ٟعًــِ غفاٜــا ا٭َــٛر ً ٚــو سرّٜــ ١اؿرنــٚ ١ايتّٓكــٌ بــني كتًــد عــٛامل
ايعـدٛؿ ايكؽؽــ١ٝل ٚيــ٘ ايكــالر ٠عًـ ٢رٜ٩ــٚ ١اخ ــار ٚسذــن َـا ٜــراٜٚ ٙصــُع٘ عــٔ ايكـار ٤٣فـ٬ك عــٔ اَت٬نــ٘ سرٜــ١
()22
ايتعًٝل عً ٢كؽّر ات ايعدٛؿ ٚكفصري كؽر اكِٗ ّيٓٝا .
ايعدؽــٝتإ ا ٛرٜتــإ يف ( قفــٌ قًــيب) َٛ (ٚشــِ ا ذــر ّ ٠ايعــُاٍ ) كهــادإ وٕ كهْٛــا َتُــاثًتني
ّ ســ ّال بعٝــال ....عدؽــ ( ١ّٝايفتــ ) ٢ايـــ كٛادٗٓــا يف َقًــه ايرٚاٜــ ١ا٭ ٚل ظدؽــ ( ١ّٝشــاٜهٛباك )١ّٝكعــاْٞ
وزَْ ١فص ١ٝسادّ. ٠
( ٜ ٌٖ -عكٌ وٕل ودال ظابّاك َجًو ٜرت ٞيف سفٔ اي ٝط .
ســالد بٓاــرٖ٪ًَ ٠ــا ودٛبــَ ١رتانُــ١ل ٚشــل ط ٛــإ وظــٝا ٤ك شــح عــٔ َفــازات َٚصــايو يتٓفًــر ل ٚدــالت يف
()23
ابتصاَت٘ كهًفٚ ١اـش ١ل ممبا وْار يف ٖ ـ ٤ٛاَتالّ ع ْفل َٔ قري ْٗا. ) ١ٜ
( ر ه روش٘ ٚتتِ :
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 َٔ وك ٢بوَ ..٫ ..وْا يصر وعاْ َٔ ٞظ. ٤ٞ  َٔٚقاٍ وْو يف ٚـه قري يو . -ياِ وكٝر ّ اك  ..؟

 وَو قًك ١كرٜال وٕ كقُ ّٔ٦عًٝو .ســالد بعالٚاْٝــٚ ١اـــش ١ل لــ ٌّ اؼــ كا عٝٓٝــ٘ د ٕٚوٕ ٜــرَغ (نــملا) دفٓــاٙل نــإ هــن وٕ وؽــمل قــرار كا
()24
شرٜعاكل ن ْٞٛوقد وَاّ ظدؾ ٜا٥ض ) .
ٚنــمليو ا٭َــر بايٓصــ  ١يــــ(ايقبٝن ؼــاج) كــال ؼــّٛر يٓــا ظدؽــَ (١ّٝؽــقف ٢شــعٝال) يف َقًــه
رٚاَٛ (١ٜشِ ا ذر ّ ٠ايعُاٍ) ظدؽ ١ّٝقاَفٜ٫ ١ص قٛرٖا وسال:
( ٚقاٍ وبٖ " :ٞملا َؽقف"٢
َؽقف َٔ ٢؟ ٌٖ ٖ ٛوسال املغرتبني َٔ وبٓا ٤اي ًال عاد ؟
ٚقاٍ وبَ ّٕ ّ ٞؽـقف ٢يـٝض َـٔ وٖـٌ اي ًـال ل يهٓـ٘ قرٜـن دـآَ ٤ـمل صـ ١وعـٛاّ ل اظـرتَ ٣سرعـٚ ١بٓـ ٢بٝتـاك ٚكـسٚز
()25
بٓر قُٛد ...ردٌ يف ساي٘ ل ٜ٫عًُ ٕٛعٓ٘ ايهجري ).
ٖٚــ ٛف ـ٬ك عــٔ يــو تــاز ب ّْــ٘ رد ـٌّ ( عُٝــل) نٓاٜــ ١عــٔ خفاٗ٥ــا عــٔ اٯخــرٚ ٜٔعــالّ ظــفا ٝتٗال ّ
ٜ٫عرد عٓ٘ ؼٛرٚ ٠اـش: ١
( قُٓــا وْــا ٚقذــٚ ٛكرنٓــا اي ــاقني ٚ .يف ايقرٜــل ش ـ ير قذٛب ـاك عــٔ َؽــقف . ٢مل ى ْــ ٞظالٜــال يهّٓــ٘ قــاٍ
()26
َ ":ؽقف ٢ردٌ عُٝل" ) .
ٚوا ٍٚايرا ٟٚداٖالاك وٕ ٜفقّ َغايٝل ٖمل ٙايعدؽ ١ّٝيهٔ د ٕٚدال: ٣ٚ
( كًــر يــ٘ َ " :ــٔ ايٛاـــه وّْــو ظــدؾ آخــر قــري َــا كــسعِ َ .ــٔ اـــري وٕ ككــ ٍٛيــ ٞاؿك كــ . "١مل  ٜــال عًٝــ٘ وّٟ
()27
ك ثري بايتٗالٜال ايمل ٟـُٓت٘ ن. ) َٞ٬
ٚيهــْ ٞؽــٌ ّ َ تغاْــا يف رؼــال ( ايتّٓــاؿ اإلطــار )ٟبــني ايــرٚاٜتني ل هــالر بٓــا اي شــح عــٔ
ايتكٓٝــ ١ايفٓٝــ ١املصــتدالَ ١يف ايــرٚاٜتني نًتُٗٝــا ل ُــٔ ايقرٜــد وّٕ ايــرٚاٜتني كفؽــشإ عــٔ كًــو ايتكٓٝــ ١بعــهٌ
ٚاـه يف َكالَتُٗٝال ًٓكرو ْٚتابه َادا ٤يف رٚا ( ١ٜقفٌ قًيب) :
( بعال اش ٛعني ل دا٤ت اَرو ٠ل ٚـعر َارر ٚا ع وَاَ. ٞ
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 وَاْ ١ورشًتٗا املرو ٠ايغٓ ١ّٝيو . -و ١ٜاَرو. ٠

 وّ ايعرٜض ايمل ٟاْتشر . -قال كهٚ ٕٛؼ.١ّٝ

 ٫ -وعرد ّْٗ .ا وٚرام كرنتٗا يول قاير وٚؼًٗٝا ملالٜر املصتعف. ) !!..٢

()28

( قاَر خق ٝـ ل كرنت يكرا ٠٤ا٭ٚرام ل نالط ّ عذِ نتا ل َهتٛب ١غل ٖاد٤٣ل
َركن بعٓا ١ٜا٥كٚ ١رق  َٔ ١ؼشا ـُري ٙل ي حّ َا يف ؼالر َٔ ٙوشرار.....
كٓــاٖ ٢رْــني عــمل يصــُعٞل رْــني  ..رْــني خــادر قُرْــ ٞؿاــ ١تــالدتل وطفـ ت ّْــار ٠ايغر ــ١لل ـــغقر زر ّْــار– ٠
()29
ايتَ٫ ٌ ٝن – ٚظرعر وقرو . )!!..
ّ ٕ ل ايٛشــ ١ًٝايفّٓٝــٖ ١ــ ( ٞوٚرام ل نــالط ل عذــِ نتــا ل َهتٛبــ ١غــلب ٖــادَٚ ) ٤٣ــا عًــ٢
ايكــار ٤٣بعــال يــو ّ ب ٫كت ّــه ٖــمل ٙا٭ٚرام يٝهتعــد َتعــَ ١ــا ـــُّٓر َــٔ وســالاخ ٚفرٜــات ل ٗــملٖ ٙــ ٞايًع ــ١
ايكؽؽ ١ٝوّٕ ٚأ ظٓ٦ا :ايتهٓٝو ايكؽؽ َٔ ٞايٓاس ١ٝايعهً.١ٝ
ٚيٓعال ّ رٚاَٛ (١ٜشِ ا ذر ّ ٠ايعُاٍ) إلقتفا ٤ايتكٓ ١ّٝاكٗا :
( " ش ق ٍٛيو نَ٬ا ع مل وقً٘ ٭سال َٔ ق ٌ  .مل ودال ش اك يمليو ق ٌ اٯٕ .
قررت ٖملا ست ٫ ٢هُه خٝايو ل ٚوْر درشر ايععر " .ـشو ست ٢ىفد سال٠
ا٫ستكار ايـ بالت يف ؼٛك٘ ٜ ٖٛٚكٖ ٍٛملا .
" خفر وٕل كملٖن ٚكتشالخ ّ اٯخر ٜٔل كك ِ ٍٛوْ يصر ايردٌ ايمل ٟوزعِ .
ٝشالخ  ..والخ بعق اؿرز ي . ِ ٚ ٞيملا إّٕ ي ٞعٓالى رداٚ ٤اسالاك  .وٕ كعالْٞ
بعر و ل وٕ ككصِ ي ٞب ْو ئ ك ٛح ملدًٛم بع ٤ٞممبا ش سالثو ب٘ ايً. )١ًٝ
 ٫ونتُــو وْ ـ كــرددت  .يهــٔ ايًشاــ ١ناْــر َعــش ١ْٛباإلستُــا٫ت ل ٚنــإ فــٛي ٞعارَ ـاك يــٝض يــ٘ س ـالّ .خ٬ؼــ١
ايكــ ٍٛوْ ـ ٚعــالت ٚوقصــُر ل ــال ه َؽــقفّ ٢ي ـ ّٞبرزَــ ١وٚرام ٚو َٚـ وٕ وْاــر ٗٝــا تشــر ٚرقــ ١ــا ا ٖــٚ ٞثٝكــ١
َ٬ٝد.ٙ
()30
َؽقف ٢شعٝال ل َٔ َٛايٝال اـرط ّٛل  16وقصقض عاّ . )... 1898
ّّْٗــا ات ايتكّٓٝــ ٕ ّ ١ل رزَــ ١وٚرام ؼُــٌ بــني طّٝاكٗــا كــارٜذ ظدؽــَ ( ١ٝؽــقف ٢شــعٝال) بهــ ٌّ
ككً اكٗــا ْٚسٚاكٗــا َٓــمل ؿاــ ١املــ٬ٝد ٚؼــ ّ ٫ٛاـتــاّ بــاملٛت قرقــ كا َتعُّــالا (بكؽــال َصــ ل)ل ٚعًــ ٢ايكــار٤٣
ايفقٔ َٮ َابني ٖاكني ايًشاتني بايتت ه ٚفارا ٠ايراُٝ ٟٚا ٜر َٔ ٟٚا٭سالاخ .
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َٚــٔ ايعــّٝل وّٕ ايــرٚاٜتني  ٫ككفــإ عــٔ اإليتكــا ٤يف اإلشــً ٛايفّٓــ ٞاملت ّــه عًــ ٢ؼــعٝال ايعــهٌ
شصــن ل بــٌ ُّْٗــا  ٫كٓٝــا وٕ كًتكٝــا يف املفــُ ٕٛوٜفــ كا ل رٚاٜــ ( ١قفــٌ قًــيب ) كتدــمل َــٔ ثُٝــ ( ١اؾــٓض)
ٚقاٚيــ ١ؽقبــ ٞا رَّــات ٚثٛابــر اجملتُــه ايـــ ٜراٖــا شــٝادا َٓٝعـاك  ٫هــٔ ػــاٚز ٙل ب ُّٜــا ظــهٌ نــإ َٛـــٛعا
ــاٖٚ ...ــملا ٖــ ٛعــني َاكــالٚر عًٝــ٘ وســالاخ رٚاٜــَٛ ( ١شــِ ا ذــر ّ ٠ايعــُاٍ) ل ّٕٚأ ناْــر زاٜٚــ ١ايرٜ٩ــ ١يف
ايــرٚاٜتني كتًفــ١و ٭ ّٕ ثُٝــ ( ١اؾــٓض) يف ايرٚاٜــ ١ا٭خــري ٠و شــتجُرت يغاٜــات آٜالٜٛيٛدٝــٚ ١شٝاشــ ١ٝل يتع ّــر
بإشــً ٛرَــسْ ٟــادر املجــاٍ عــٔ ايؽــراه اؿفــار ٟبــني ايغــر املتصــًه بتفٛقــ٘ ايعًُــ ٞد ٕٚا٭خ٬قــ ٞل ٚبــني ايعــرم
املتٛقعــه يف ؽًبفــ٘ ايعًُــٚ ٞاملتع ـ ح جايٝاكــ٘ ا٭خ٬قٝــ ١ل ٖٚــَ ٛــا هــٔ وٕ ٜصتعــف٘ ايكــار ٤٣ايفقــٔ َــٔ خــٍ٬
وسالاخ ايرٚا ١ٜايـ كتٓاٚط بني ققيب ( اؾٓ (ٚ ) ٛايعُاٍ ).

اـات١
بعــال وٕ وٚظــهر ٖــمل ٙايكــرا ٠٤عًــْٗ ٢اٜتٗــا ل ٚو بــال ٟايكــ ٍٛايفؽــٌ ياُــا ورٜــال َٓٗــا ل إٓ يٓــا وٕ ْصــتدًؾ وٖــِ َــا
كٛؼًّر ايٗٝا َٔ ْتا٥ر قؽًّ ١اختؽاراك ل ع َا  ٜك: ٞ
 -1اْعكــال اٖتُــاّ ايٓكبــاد ٚاي ٬قــٝني ايعــر ايكــالاَ ٢بكفــاٜا ثــ٬خ ظ ـهبًر قــٛر اْعــغا ِ ٚامؽــرت ٖــملٙ
ايكفاٜا بــــــــ  :قف ١ّٝايق كات ٚقف ١ّٝايًفظ ٚاملعٓٚ ٢قف ١ّٝايصّرقات ايعّعر. ١ّٜ
 -2مل ٜعـــغٌ ايكـــالَا ٤وْفصـــِٗ نـــجرياك بايصّـــرقات و ٍّٚا٭َـــر ّ٫ب ياُاَـ ـاك ل ٚقـــال اْكصـــِ ايٓكبـــاد ازاٖ٤ـــا ّ
ــرٜكني و َايــر ايغاي ٝــ ١ايعاُــَٗٓ ٢ــا ّ ايتّصــاَه ٗٝــا ل ٚعــالّ عــالّٖا شــرق ك ّ ١ب ّ ٫ا ث ــر ايــالّيٌٝ
عًٗٝا :ن خمل َعٓ٢ع خاؼاك َ تالعاك يعاعر بعَٚ ٘ٓٝكرتٕ بايف٘ل ٚمل ٜهٔ َعرتناك بني عاَّ ١ايععرا.٤
 -3اخــتلب َفٗــ ( ّٛايتّٓــاؿ) يٓفصــ٘ َصــاراك  ٜــا ٜٔعٓاٜــ ١اي ٜٓٛٝــ ١بــايّٓؾ ٚاْغ٬قــ٘ عًٝــ٘ ل يٝتذــاٚز عت ــ١
اي ـّٓؾ ّ َتًكٝــ٘ ل ٝعــًُُٗا َع ـاك بعــني ايرعاٜــٚ ١اإلٖتُــاّ ل ــــ( ايتّٓــاؿ) َفٗــ ّٛقرا٥ــ ٞونجــر ممبــا ٖــٛ
ْؽّ ٞعر .
 -4مل ىٌ ايـرتاخ ايٓكـال ٟايعربـَ ٞـٔ ارٖاؼـات َجًّـر دـملٚر كا بالاّٝ٥ـ ١يفهـر ( ٠ايتّٓـاؿ) ل نُـا ًُْـه يـو َـٔ
اؽــا ايعّــعرا ٤رٚا ك ٠ــِ ل يتعــهبٌ ْــٛاَ ٠الرشــ ١ظــعر ١ٜكتــٛارخ ككايٝــال ايفــ ّٔ ايعّــعر ٟل ٚنُــا بــالت يف
هر ٠ايقب كات ٫بٔ ش٬بّ اؾُش.ٞ
 -5ؼــاس َ ١كٛيــ ( ١ايتّٓــاؿ) ايعّــرعٖ ١ٝــ ٞايٓاقــال ٠اي ًغارٜــ ١ا٭ؼــٌ( دٛيٝــا نرٜصــتٝفا ) ٚعٓٗــا وخــمل
اٯخر ٕٚاملفٗٚ ّٛساٚيٛا ايتّؽرد ب٘ .
 ( -6ايتّٓـاؿ اإلطـارَ )ٟفٗــ ّٛدالٜـال ْــابه َـٔ رســِ ( ايتّٓـاؿ ايهرٜصــتٝفٜ )ٞـراد بــ٘ كـملٜٚن ّطــار ظـهٌ ّٓــٞ
َعــ ّٔٝيف ْــؾّ دالٜــال ل ٜتٓاشــن َــه ايــ٫ٛد ٠اؾالٜــال ٠ل ٚقاٚيــ ١رؼــال َصــارات املغــاٜرٚ ٠املعــابٗ ١بــني
ايّٓؽني ل عً ٚ ٢ل آيٝات َع. ١ّٓٝ
 -7رٚاٜــ ( ١قفــٌ قًــيب) يًُ ــاله ايهــٛرد (ٟؼصــني نرَٝــاْ )ٞكٓاؼّــر يف َٛاـــه َٚفاؼــٌ َــه رٚاٜــَٛ ( ١شــِ
ا ذر ّ ٠ايعُاٍ) يًرٚا ٞ٥ايصٛداْ ( ٞايقبٝن ؼاج) عً ٢ونجر َٔ ؼعٝال ل كايف ١ع َٚقابك ١ع .
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ث ر ا ٛاَغ ٚاملؽادر ٚاملراده
ٜٓ -1اــر :كــارٜذ ايٓكــال ا٭دبــٚ ٞاي ٬قــ ١ستــ ٢ايكــرٕ ايرابــه ا ذــر ٟل د .قُــال زقًــ ٍٛشــ٬بّ ل َٓعــ ٠
املعارد ل ا٫شهٓالر ١ٜل 63 :1982
 -2اؿٛٝإ ل اؾاسظ ل ؼكٝل :ع ال ايصٖ ّ٬ار ٕٚل ايكاٖر ٠ل (د.ت) ل .131/3
 -3قاــــرات يف كـــارٜذ ايٓكـــال عٓـــال ايعـــر ل د .ابتصـــاّ َرٖـــ ٕٛايؽـــفار ٚدْ .اؼـــرس ٟٚ٬ل 2ل ٚزار٠
ايتعً ِٝايعايٚ ٞاي شح ايعًُ ٞل داَع ١بغالادل108: 1999
 -4كارٜذ ايٓكال ا٭دبٚ ٞاي ٬ق ١ل د .قُال زقً ٍٛش67: ّ٬
 -5كـــارٜذ ا٭د ايعربـــ ٞل و ـــال سصـــٔ ايسّٜـــاتل 24ل دار ْٗفـــَ ١ؽـــر يًق ـــه ٚايٓعـــرل ايكـــاٖر٠ل (د.ت)
31:
 -6قاـرات يف كارٜذ ايٓكال عٓال ايعر ل د.ابتصاّ َرٖ ٕٛايؽفار 202:
 -7املؽالر ايصابل 236:
 -8املؽالر ايصابل263 :
ٜٓ -9اــر :وخ ــار وبــ ٞتــاّ ل وبــ ٛبهــر ايؽــٛي ٞل ؼكٝــل :خًٝــٌ قُــال عصــانر ٚقُــال ع ــال ٠عــساّل
ايكاٖر٠ل َٚ 53: 1937ا بعالٖا.
ٜٓ -10اــر :ايٛشــاط ١بــني املتــٓيب ٚخؽــَ٘ٛل اؾردــاْ (ٞايكاـــ ٞعًــ ٞبــٔ ع ــالايعسٜس) ل ؼكٝــل :قُــال
فٌ وب ٛابراٖ ٚ ِٝعً ٞقُال اي ذاٟٚل 2ل ايكاٖر٠لَٚ 180 :1951ا بعالٖا .
ٜٓ -11ار  :ايكاـ ٞاؾرداْٚ ٞايٓكال ا٭دبٞل د .ع ال ٙقًكً331: ١
ْ -12ارٜـــ ١ايٓكـــالا٭دب ٞاؿـــالٜحل دٜٛ .شـــد ْـــٛر عـــٛضلدار ا٭َـــني يًٓعـــر ٚايتٛزٜـــه ل 1ل اؾٝـــس– ٠
َؽرل118 :1994
 -13دراشــ ١يف كعرٜــن بعــق املؽــقًشات ( ْارٜــ ١ايــٓؾ) ل د .قُــال خــري اي كــاع ٞل فًــ( ١املٛقــد ا٭دبــ)ٞ
ايعالد50 :1997 / 8
 -14اـق٦ٝــٚ ١ايــتهفري ( َــٔ اي ٜٓٛٝــ ّ ١ايتعــرو )١ٝل ع ــال ا ايغــملاَٞل نتــا ايٓــاد ٟايجكــايفل دــال ٠ل
ايصعٛد ١ٜل 1ل 322: 1985
ٜٓ -15اـــرَ :عذـــِ املؽـــقًشات ا٭دبٝـــ ١املعاؼـــر٠ل د .شـــعٝال عًـــٛػل دار ايهتـــا ايً ٓـــاْ ٞل  1ل بـــريٚت
ل215: 1985
 -16عًــِ ايــٓؾل دٛيٝــا نرٜصــتٝفا ل كرمجــ :١رٜــال ايساٖــ ٞلدار كٛبكــاٍ يًٓعــر ل 1لايــالار اي ٝفــا– ٤
املغر ل 79: 1991
 -17املؽالر ايصابل 21:
 -18املؽر ايصابل49 :
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فً ١داَع ١نرَٝإ

ٜٓ -19اــر :اياــٛاٖر ايتٓاؼــ ١ٝيف ايعــعر ايعربــ ٞاؿــالٜحل د .و ــال قُــال قــالٚر ل فًــ ١عــٛخ داَعــ ١سًــن
ل ايعالد 251: 1991 /21
 -20ايٓكال املٓٗذ ٞعٓال ايعر ل دقُال َٓالٚر 83-82:
ٜٓ -21اــر  :ايكـــ ِٝايفٓٝـــ ١املصـــتشالث ١يف ايعـــعر ايع اشـــَ ٞـــٔ بعـــار ّ ابـــٔ املعتـــس ل د .كٝ ٛـــل اايفٝـــٌ ل
َق ٛعات داَع ١ايهٜٛر ل86: 1984
ٜٓ -22اــر  :ايٓكـــال ايتق ٝكـــ ٞايتشًًٝــ ٞلد .عـــالْإ خايـــال ع ــال ا ل دار ايعـــ ٕٚ٪ايجكا ٝـــ ١ايعاَـــ ١ل 1ل
بغالاد ل 86: 1986
 -23رٚا( ١ٜقفٌ قًيب) ل ؼصني نرَٝاْ ٞل دار فا٤ات يًٓعر ٚايتٛزٜه ل 1ل 8: 2011
 -24املؽالر ايصابل 9:
 -25رٚاَٛ ( ١ٜشِ ا ذر ّ ٠ايعُاٍ) ل ايقٝن ؼاج ل دار ايعٛد – ٠بريٚت ل  2009لي ٓإ 6:
-26

املؽالر ايصابل 15:

-27املؽالر ايصابل 19:
 -28رٚا( ١ٜقفٌ قًيب) ل ؼصني نرَٝاْ32: ٞ
 -29املؽالر ايصابل 33 :
 -30رٚاَٛ ( ١ٜشِ ا ذر ّ ٠ايعُاٍ) لايقٝن ؼاج 22:
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