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  وخطة البحث وخطة البحث  ـةاملقدم
سا خيكت أف ٌٝطح أهل٧خ النػٕؿاىلع ا٣ٕػؿب كاملكػ٧٤   كأ٦ػؽد٭٥ ث٧ٕػ  ٦ػ٨ 
ٮاعت النٕؿيح ٧٠ة ٤ٕٚخ ا٣ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح. ك٤ٕ٣ػ٫ سا يػؽا٩ط٭ة  ي دػةريغ  املًٮ

طر ٚطٌةف النٕؿ ٚط٭ة ثةألىس كالرسة  إسا ذ٠ؿل ػؿكج ا٣ٕؿب ٨٦ املك٧٤  ٨٦ ظ
األ٩ؽلف؛ ٚت يشىلع أٝىس ٨٦ اقذتب األرض  ك٦ة يىةظج٫ ٦ػ٨ ٤٧ٔطػةت اتلٞذطػ٢ 
كا٣ب ػػيؽ كا٣ٞ٭ػػؿ كاإلذساؿ  سا قػػط٧ة إذا اردػػجٍ ثبكػػٛط٫ املٕذٞػػؽات  كدػػؽ٩ثف 

ـف ا٧ٕ٣طػٜ. كممػة ممةكدٌل  ي ٩ٛٮس ا٣٘طةرل ٦ػ٨ أث٪ػةىلع األ٦ػح  األلػ٥ كالػاملٞؽقةت. 
ًةٔٙ منةٔؿ األىس كالرسة  اقبنٕةر ظة٣ح ٨٦ ا٣ٕضـ ٨ٔ دٚػٓ ا٣ٞ٭ػؿ  قػاج٭ة 

ٕٙ ا٣ٕـاا٥.   مٮت اهل٥٧  كاخلٮر  ًك
ك٣ٞؽ أهل٧خ ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح مٕؿاىلع ٔؿةةن كمك٧٤  ٠سريي٨  إسا أ٩٭ة ٤ٕٚػخ 

مػٮا  ػخ أكرث ذلٟ  ي مٕؿاىلع األرض املعذ٤ح ٩ٛك٭ة  مم٨ ذاٝٮا ٩رياف اساظذتؿ  كاع
٩ري ا٣ٞ٭ؿ كاإلذساؿ. كلك٧ة اكف النةٔؿ أر٬ٙ ظًكة  اكف أ٧ٜٔ أىس كظرسة  كأوػؽؽ 

 مٕؿان  كأٝؽر ه دىٮيؿ ٩ٛك٫ املٕذ٤٧ح ثألٮاف اآلساـ كاحلأس  كاألظتـ كاآل٦ةؿ.
كالنةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد كاظؽ ٨٦ ٧ٔٮـ ٬ؤساىلع النٕؿاىلع  إسا أ٫٩ دٛؿند ثٞؽرات 

دطح ا٣ػرثة  ث١٤٧ذػ٫  ي مٕؿ ثؽيٓ الى٪ٓ  ٔض٨ ٚط٫ جتةرة٫ الطة ٠جرية  ي إثؿاز ٌٝطذ٫
٧جةداػػ٫ ادليتطػػح ثكزٞةٚذػػ٫ الٮاقػػٕح  كا٣ ا٦ػػ٫ الىػػةرـ ا٣ٛ٪طػػح   كاٝذػػؽارق ال٤٘ػػٮم   

 كالكطةقطح.  
كأٚةد ابلةظر ػ ٨٦ ٦٪ة٬ش اجلٞؽ األديب الػؽير ػ  ي ٦ٞةرةذػ٫ لنػٕؿ ٔجػؽالؿمح٨ 

 .احٮران أقةقةن  ي إثؽا٫ٔ ثةركد  ي ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح ا٣يت ملكخ 
 ٬ؾق الؿقة٣ح ه ٚى٤  امذ٧ت ه قذح ٦جةظر /كةتطخ 

الىٮر كاملٌة٦ (   –ا٣ٛى٢ األكؿ ثٕ٪ٮاف/ )ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح  ي مٕؿ ثةركد 
 كتنذ٢٧ ه ٦جعس  ازت   ٧٬ة/ )دسا٣ح املاكف  ي مٕؿ ثةركد(  ك)املٌة٦ (.
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(  كتنذ٢٧ ه أرةٕح ٦جةظر  ْل/ )املٕضػ٥ كا٣ٛى٢ اثلةين ثٕ٪ٮاف/ )ابلىن ا٣ٛ٪طح
 كادلسا٣ح( ك)ٔذجةت اجله( ك)ابلتطح اتلىٮيؿيح( ك)ابلتطح اإليٞةٔطح(.

جم٤ػح صة٦ٕػح أـ املتنٮر  ي ) كاقذٛةدت ٬ؾق ادلراقح ٨٦ حبر إثؿا٬ط٥ ال١ٮٚيح
/   ثٕ٪ػٮافـ( 2132 ـه/ ٦ػةيٮ 3311ا٣ٞؿل  ٤ٕ٣ٮـ ال٤٘ةت كآداث٭ة  ا٣ٕؽد اثلة٨٦  رصػت 

 . ك٨٦ حبػر آػػؿ ل١٤ػٮٚيح ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛين  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد()٨٦ 
 حبسػ٫/ حبكت كوػ٫ٛ  ي٩ٛك٫ د٪ةكؿ ٚط٫ ثةجلٞؽ كاتلىعطط أػُةىلع  ي ٦٪٭ش اتلعٞطٜ 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح  ٣ٕجؽ الػؿمح٨ ثػةركد / م٤عٮّػةت ٦٪٭ضطػح  ك ٞطٞطػح(   )اأٔل
 ـ(.2133مج٭ٮريح مرص ا٣ٕؿةطح  ي٪ةيؿ املتنٮر  ي  )جم٤ح لكطح اآلداب  صة٦ٕح امل٪طة 

 مػ٭ةدات ٚةدت ادلراقح أيٌةن ٨٦ ٦ٞؽ٦ح احٜٞ ادليٮاف/ أقة٦ح األمػٞؿ  ك٦ػ٨ كأ
 .أزاذ٭ة احٜٞ ادليٮاف  ي ٦ٞؽ٦ذ٫ الٌةٚطح لرليٮاف ثٕي زمتىلع النةٔؿ كأوؽٝةا٫ 

ؿ ٦ػ٨ ال١ذػت كاألحبػةث كاملٞةرةػةت ٔػؽد كاٚػكرصٓ ٦ٞؽـ ٬ػؾق الؿقػة٣ح إىل 
 د٪ةكؿ ثٌٕ٭ة اتل٪ْري  ي م ى ٦٪ة٬ش اجلٞؽ الؽير كا٣ٞػؽي٥  كد٪ػةكؿ كاملٞةسات ا٣يت

ثٌٕ٭ة اآلػؿ مٕؿ ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح ه كص٫ اتلعؽيؽ. ككّٙ ابلةظر لك ذلػٟ 
 خلؽ٦ح رؤيذ٫  ك ٤ط٫٤ كدأكي٫٤  كاقب٪ذةصةد٫  ي مٕؿ ثةركد املساذح  ي ٬ؾق ادلراقح.

ٔؽد ةركد ٨٦ ٗري اساقذٛةدة ٨٦ كاك٩خ جتؿةح ادلراقح  ي ٌٝطح ٤ٚكُ   ي مٕؿ ث
جتؿةح ذات ظؽي٨؛ ٨٧ٚ ٩ةظطح ٚٞػؽ اك٩ػخ  كاٚؿ ٨٦ ادلراقةت الكةثٞح  ي مٕؿ ثةركد
٦٘ؿيػح ثةتلع٤طػ٢ كاتلأكيػ٢  ك٦ػ٨ ٩ةظطػح كممذٕح ثةصرتاح متظْةت ٗري مكجٮٝح  

أػػػؿل ٚٞػػؽ اٚذٞػػؽت اآلراىلع امل٧ةز٤ػػح  أك ا٣ٞؿيجػػح ا٣ػػيت دجٕػػر ه اسا٧َب٪ػػةف إىل 
 الكة٣ٛح املؽ٧ٔح ثتذةاش ادلراقةت الكةثٞح . اساقب٪ذةصةت



 

 انفظم األول
 انقضٍت انفهسطٍٍُت فً شعر بارود 

 انظور وانًضايٍٍ

 انًبحث األول: دالنت انًكاٌ فً شعر بارود 
  انًكاٌ انًقذس -
 انًحتم األجُبً -
 انًقاويت طور  -
 

 انًبحث انثاًَ: انًضايٍٍ
 انتشرد وانًعاَاة -
 ورائى انعذفضح ج -
 رسى درب انخالص.   -
 انُبوءة بانُظر انقادو -
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 :متَٔد

ىلعان ٦ػ٨ ثػتد النػةـ        اك٩خ دك٣ح ٤ٚكُ  ٝج٢ ٩٭ةيح الؿب ا٣ٕةملطح األكىل ص
ىلعان ٨٦ ادلك٣ح ا٣ٕس٧ة٩طح. كملة ا٩ذ٭خ الػؿب ا٣ٕةملطػح األكىل  ا٣يت اك٩خ ْل األػؿل ص

ُة٩طة كٚؿنكة ثتد النةـ ث٧ٮصت دٞةق٧خ ثؿي ـ٬3131/ 3111 ثة٩ذىةر ال٤ٛةىلع  ي اعـ
( الن٭رية. كٝيِكػ٧خ ثػتد النػةـ إىل أرةػٓ دكؿ  ْل قػٮرية  ف ثط١ٮػ١قةيادٛةٝطح )

كبل٪ةف كاألردف ك٤ٚكُ . ك٦٪ؾ ذلٟ اتلةريغ ثؽأ يبج٤ػٮر دلل النػٕت ا٤ٛ٣كػُطين 
ػؽ ث٤ٛػٮر اذلم ٚػذط  مٕٮر كَين جتةق ك٨َ ػةص ث٭٥. ز٥ أػؾ يب٪ةٍل ٦ٓ وػؽكر ٔك

٧٭٥. ز٥ كو٢ ٬ؾا النػٕٮر ابلةب كاقٕ ةن ل٤٭ضؿة احل٭ٮديح إىل أرض املطٕةد  حبكت ٔز
 الٮَين إىل ذركد٫ ٦ٓ ا٩ؾنةؼ أثٕةد املؤامؿة ه ٤ٚكُ  كمٕج٭ة.

كاػذ٤ٛخ اآلراىلع  ي مٮٝٙ الك٤ُةف ا٣رتيك ٔجؽ ال٧طؽ اثلةين ٨٦ ٬ضػؿة احل٭ػٮد 
صطح. ٗػري أف اثلةثػخ إىل ٤ٚكُ   كدجةي٪خ ثٞؽر دجةي٨ ا٩ذ٧ةىلعات املؤرػ  اآليؽيٮلٮ

كيف أمػؿ "ثةلنٮا٬ؽ اتلةرمطح  ٬ٮ مٮ٫ٛٝ الؿاٚي إلننةىلع كَػ٨ ل٤ط٭ػٮد  ي ٤ٚكػُ   
ـ( كرد ه لكةف 3113 – 1 – 21) 3111٬ذم ا٣ٕٞؽة ق٪ح  23ق٤ُةين يٕٮد دةرم٫ إىل 

الك٤ُةف ٔجؽ ال٧طؽ  أ٫٩ ٝةؿ/ إف ٝجػٮؿ املُػؿكدي٨ ٦ػ٨ ظػؽب كوػٮب  ي ابلػتد 
ـ؛ ألف ذلٟ ٝؽ يؤدم إىل تن١ط٢ ظ١ٮ٦ػح ي٭ٮديػح  ي ا٣ٞػؽس  ي ٤ُة٩طح ٗري صةاالك

املكػذٞج٢  كابلػػتد الكػػ٤ُة٩طح ٣ثكػػخ أراه ٗػري ٦أ٬ٮ٣ػػح؛ ذلا يتػػج  قػػٮٝ٭٥ إىل 
إىل قٛ٪٭٥ كإرقةهل٥ إىل أمؿيؾة. كه جم٤ف الٮزراىلع اختػةذ ٝػؿار أمؿيؾة  كإاعدد٭٥ 

٫ يلع. كإذا اك٩خ أكركةة املذ٧ؽ٩ح د٧ذ ًؿ ٨ ٝجػٮهل٥  كجت٤ػٮ٥٬ ٔػ٨ ٓ ٔ٪ُٝيع ث٭ؾا ٔك
 (3)"؟ثتد٬ة ٥٤ٚ ٩ٞج٤٭٥ خي٨

 

 .7ةف ٔجؽ ال٧طؽ اثلةين كدكرق  ي مٮاص٭ح الى٭طٮ٩طح  ص/ /  الك2132ُ٤( اح٧ؽ  ق٤ط٥ رصت  1)
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 رقػة٣ح ث٤ٛٮر كزيؿ ػةرصطح ثؿيُة٩طة  ٝػؽ أوػؽر درصػحيةن  يآرزؿ صط٧ف كاكف  
حلٮ٩ط٢ كك٣رت دم إىل الكطةيس ا٣ربيُةين  ال٤ٮرد  ـ٩3111/٬3137ٮ٧ٚرب 2أرق٤٭ة ثذةريغ 

 ي  ل٤ط٭ػػٮدإلننػػةىلع كَػػ٨ ٝػػٮَل  ا٣ربيُة٩طػػح  يؤكػػؽ ٚط٭ػػة دأيطػػؽ ال١ٮ٦ػػح ركتنػػطرل
ؽ ث٤ٛٮر  كاذلم د٤ُػٜ ٤ٔطػ٫ ٔجػةرة٤ٚكُ   .كظ  وؽر ٬ؾا اتلرصيط املن٭ٮر ثٔٮ

ؽ ٨٦ سا ي٤٧ٟ مل٨ سا تكذعٜ" % ٦ػ٨ 1اكف دٕؽاد احل٭ٮد  ي ٤ٚكُ  سا يـيػؽ ه "ٔك
رق٤خ الؿقة٣ح ٝج٢ أف حيذ٢ اجلثل ا٣ربيُػة  ٤ٚكػُ

ي
 . جم٧ٮع ٔؽد الكاكف. كٝؽ أ

 كةٕؽ اتلرصيط املنؤكـ دذة٣خ اهلضؿات احل٭ٮديح إىل ٤ٚكُ .
"اك٩ػػخ اهلضػػؿة احل٭ٮديػػح  ي ثؽايػػح األمػػؿ دػػأيت ٦ػػ٨ ركقػػطة  ك٣ؾػػ٨ ثٕػػؽ 

ـ  صةىلعت ٨٦ أملة٩طة كأكركةة ال ٝطح  كةؾرثة ل٥ تكػجٜ هلػة ٦سطػ٢  3112/٬3111اعـ
  كد٪ٞك٥ اهلضؿة احل٭ٮديح إىل ٝك٧   ٧٬ة/

  ٔطح؛ كْل اهلضؿة ا٣يت كاٜٚ ٤ٔط٭ة اإلجن٤زي.٦ة تكُل ثةهلضؿة ال 

 .اهلضؿة ٗري ال ٔطح؛ كْل ٬ضؿة احل٭ٮد إىل ٤ٚكُ  دكف ٥٤ٔ اإلجن٤زي 

طح  ٧٭ػ٥  –كنكذُطٓ د٤ؼطه مجطٓ اهلضؿات الى٭طٮ٩طح ال ٔػ إىل  –حبكػت ٔز
 ٤ٚكُ   ي مخف ٬ضؿات ٬ة٦ح ْل/

 كدا٦خ ظػ ى اعـأ٣ٙ ي٭ٮدم ٧ْٕ٦٭٥ ٨٦ ركقطة 21اهلضؿة األكىل/دػ٢ ٤ٚكُ   -3
ـ كد٧ػػزيت ٬ػػؾق اهلضػػؿة ثة٧ٕ٣ػػ٢ الػػـرامل كإٝة٦ػػح املكػػذٮَ٪ةت  ي ٬3111/3123

 ٤ٚكُ .

 3112٬أ٣ػٙ ي٭ػٮدم كدا٦ػخ اهلضػؿة ظػ ى اعـ 11اهلضؿة اثلة٩طح /دػ٢ ٤ٚكُ  -2
   ك٥ْٕ٦ امل٭ةصؿي٨ اك٩ٮا ٨٦ ركقطة.ـ3133/

كةػة كاقػذ٧ؿت أ٣ٙ ي٭ٮدم ٦ػ٨ دكؿ رشٌف أكر 11دػ٢ ٤ٚكُ  اهلضؿة اثلةثلح / -1

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 . ـ3121  ـه/313اهلضؿة ظ ى اعـ

 3111/٬أ٣ٙ ي٭ٮدم كاقذ٧ؿت اهلضؿة ظ ى اعـ 12اهلضؿة الؿاثٕح / دػ٢ ٤ٚكُ   -3
 . ـ3113

أ٣ٙ ي٭ٮدم كاقذ٧ؿت اهلضػؿة ظػ ى  211اهلضؿة اخلةمكح/ دػ٢ ٤ٚكُ  ظٮايل  -1
 ـ.3137 3111/٬اعـ

ا٣ٛرتة الٮإٝح ث  ا٩ذ٭ػةىلع  أ٦ة امل٭ةصؿكف ٗري ال ٔط  ٚٞؽ كو٢ ٔؽد٥٬ ػتؿ
 (3)أ٣ٛة". 11الؿب ا٣ٕةملطح اثلة٩طح كٝطةـ إرسااط٢ إىل 

اكف ٬ؾا ٬ٮ من٭ؽ ٤ٚكُ  يٮـ أف رأل النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ادل٩طة  ز٥ لػ٥ 
 –٦ة اكف ٦٪٭ة ثةلط٢ ك٦ة اكف ٦٪٭ة ثة٣بكػ٤ٍ كا٣ٞػٮة  –ي٤جر أف م٭ؽ دؽاثري احل٭ٮد 

 تطح.ساظذتؿ اكم٢ األرض ا٤ٛ٣كُط
 مظهل٘ الدراس٘ ّأٍنٔتَا:

ؿ الػؽير  ٩ْػؿان ػدٕؽ ٌٝطح  ٤ٚكُ  ٌٝطح ا٣ٕؿب كاملك٧٤  األكىل  ي ا٣ٕىػ
لٮصٮد ثطخ املٞؽس ظطر املكضؽ األٝىص مرسل اجليٌب  وًل ا ٤ٔط٫ كقػ٥٤  اذلم 
 ٌٍ ٌؽ أكىل ا٣ٞج٤ذ  كزة٣ر الؿ٦  ال يٛ   ك٨٦ املٕؿكؼ أف ثطخ املٞؽس ٢ٌّ اح يٕي

ؿيؽ قػة٠٪ط٫ ػَةظ٪حو ه ا٦ذؽاد ا٣ٕىٮر ٦٪ؾ ٝطةـ الى٤طاط  ثػةظذتهل كتنػ ٦ٕةرؾى 
كدؿكيٕ٭٥ ظ ى اساقذ٧ٕةر اإلجن٤زيم  ي ثتد النةـ كد١٧ط٪ػ٫ ل٤ىػ٭ةي٪ح احل٭ػٮد ٦ػ٨ 

 اظذتهل ث٢ اظذتؿ اكم٢ أرض ٤ٚكُ  كت يؽ أ٤٬٭ة  ي اآلٚةؽ.
ؿ ٢ّن يؿاٚػٜ ٬ػؾق ك٦٪ؾ اظذتؿ ٤ٚكُ  كت يؽ أ٤٬٭ة ه يؽ احل٭ٮد  ٚإف النٕ

ا٣ٌٞطح املٞؽقح ثؾ٢ أثٕةد٬ة/ الكطةقح كالٮَ٪طح كادليتطح كاإلنكة٩طح  كسا دـاؿ ٬ػؾق 
 

 .( مجط٢  أصٮد. دةريغ ٤ٚكُ . )مىؽر إل١رتكين(1)
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ِضؿ النػٕؿ كد٤٭ػ٥ النػٕؿاىلع  ي الػٮ٨َ  ا٣ٌٞطح ظ ى يٮ٦٪ة ٬ؾا ثأظؽاز٭ة املؼذ٤ٛح  دٛي
 . ا٣ٕؿ  ال١جري

مٕؿ٥٬  ك٢ٕ٣ ٨٦ أثؿز ٬ؤساىلع النٕؿاىلع اذلي٨ ملكخ ٬ؾق ا٣ٌٞطح احٮران أقةقطةن  ي 
ك٬ط٧٪خ ه أ٤ٗت ٝىةاؽ٥٬  النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثػةركد  كٝػؽ يؾػٮف ٬ػؾا أمػؿان 
ثؽي٭طةن  أل٫٩ مةٔؿ ٤ٚكُطين  كاكف كاظؽان ٨٦ ٬ؤساىلع املتي  اذليػ٨ رشد٬ػ٥ املعذػ٢ 
٭٥  كاٗذىت ثطٮد٭٥ كٝؿا٥٬ ك٦ؽ٩٭٥ ٚاك٩ػخ ٦ٕة٩ػةد٭٥ األكىل ْل  الى٭طٮين ٨٦ أًر

ذ٢ األص٪ػيب  ي املٞةثػ٢ يٕطػر  ي ثتد٬ػ٥ ٚكػةدان ٬ؾق ا٣٘ؿةح ٨ٔ الٮ٨َ  كرؤيح املع
 كمذةؿ ٦ذُ٘ؿقةن سا يؿامل ظؿ٦ح ملٞؽس كسا حيِٛ ذ٦ح أك ٔ٭ؽان.

ح ٦ػ٨ الػـ٨٦؛ ألف كٝؽ ٢ّ مٕؿ ثةركد ثٕطؽان ٨ٔ أٔ  ادلارق  ٚرتة ٗػري ٤ٝط٤ػ
ف كاظؽ إسا ٝجط٢ كٚةد٫  ث٤ٞط٢  ث٢ ٦ٓ األالنةٔؿ ٩ٛك٫  قٙ ل٥ جي٧ٓ مٕؿق لك٫  ي  ٝىػؿى

اجلٮر  ك٨٦ ٬٪ػة سا جنػؽ دراقػةت  ثةركد ٝج٢ أف دؿل )أ٧ٔةهل النٕؿيح الاكم٤ح(  ٦ةت
٪ة الةيل  ٔٮ كحبٮث ظٮؿ ٬ؾا النةٔؿ قٮل ٔؽد ٤ٝط٢  كْل ٗري خمذىح  ثؽراقح مًٮ

 ((.ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ))ك٬ٮ/ 
ٮع الؿا ٰ  ي مػٕؿ ػثككيف ًٮىلع ذلٟ دأيت ٬ؾق ادلراقح  ٣بك٤ٍ الٌٮىلع ه املًٮ

ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ك٬ٮ/ )ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح(  ي احةك٣ح ل١٤نٙ ٨ٔ رؤيذ٫ اخلةوح  
ذللٟ  كال١نٙ ٨ٔ الٮقةا٢ اتلٕجرييح كا٣ٛ٪طح ا٣يت اقذٕةف ث٭ة جل٢ٞ جتؿةذػ٫ اذلادطػح 

 كمٮا٫ٛٝ النٕٮريح كا١ٛ٣ؿيح.
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 أسباب اختٔار املْضْع:  

ٮع ٦ة يٌل /  ٨٦ أثؿز األقجةب ا٣يت دٔذين إىل اػذطةر  ٬ؾا املًٮ
  ٮع ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح اذلم اكف ا٬ذ٧ةـ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ا٬ذ٧ة٦ةن ػةوةن ث٧ًٮ

 كاظؽان مم٨ او٤ُٮا ث٪ةر٬ة   كدٛة٤ٔٮا ٦ٕ٭ة بنلك ٠جري .
  ةيح ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ثةجلةظطح ا٣ٛ٪طح   ٚةلنٕؿ ٔ٪ؽق ٣ػثف جمػؿد دٕجػري ٔػ٨٪ٔ

 ٚين ككقػةا٢ مجةحلػح ٦ػ٨ مػأ٩٭ة أف دةػري أٚاكر كٌٝةية   كإ٧٩ة ٬ٮ إىل ذلٟ دٕجري
 املذ٤يق كدؤزؿ ٚط٫ .

  ٮع ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كػُطتطح  ي مػٕؿ ٔجػؽ ))ٔؽـ كصٮد دراقةت قةثٞح دب٪ةكؿ مًٮ
ٮع حل١ٮف احػٍ ٔ٪ػةييت  (( الؿمح٨ ثةركد ك٬ٮ ٦ة دٕٚين  ثٞٮة إىل اػذطةر ٬ؾا املًٮ

قجٞخ اإلمػةرة  كا٬ذ٧ةَل  كػةوح أف ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح ثأثٕةد٬ة املؼذ٤ٛح ٧٠ة
 تنلك احٮران أقةقطة  ي مٕؿ ثةركد سا ي٧ؾ٨ إٗٛةهل أك جتةكزق.
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 الدراسات الشابك٘: 

د٪ةك٣خ مٕؿ ثةركد قٮل ٔؽد احؽكد  سا جيؽ ابلةظر ٚط٧ة يذى٢ ثةدلراقةت ا٣يت
٨ى  ٨٦ ادلراقةت كابلعٮث ا٣يت اػذىخ بنٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  كْل دراقةت ل٥ دٕي
ٮع دراقب٪ة الةحلح ك٬ٮ ا٣ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح  كإ٧٩ػة اك٩ػخ هلػة  بنلك ػةص ث٧ًٮ

 ا٬ذ٧ة٦ةت  أػؿل  ي مٕؿ ٬ؾا الؿص٢ ك٨٦ ذلٟ/
  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثػةركد(  إثػؿا٬ط٥ دراقح ثٕ٪ٮاف/ )٨٦ ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛين -3

ال١ٮٚيح  )جم٤ح صة٦ٕح أـ ا٣ٞؿل  ٤ٕ٣ٮـ ال٤٘ةت كآداث٭ػة  ا٣ٕػؽد اثلػة٨٦  رصػت 
 ـ(.2132 ـه/ ٦ةيٮ 3311

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح  ٣ٕجؽ الؿمح٨ ثةركد / م٤عٮّةت ٦٪٭ضطػح  ك ٞطٞطػح(   -2 )اأٔل
٭ٮريػح مرصػ ا٣ٕؿةطػح  إثؿا٬ط٥ ال١ٮٚيح  )جم٤ح لكطػح اآلداب  صة٦ٕػح امل٪طػة  مج

 ـ (. 2133ي٪ةيؿ ـه/3312
٬ؾا  ٌٚتن ٨ٔ ثٕي املٞؽ٦ةت الرسيٕح ا٣يت جيؽ٬ة ابلةظر  ي ٦ٞؽ٦ػح أ٧ٔػةهل  

 النٕؿيح  كا٣يت دٕؿض بلٕي صٮا٩ت ظطةة ثةركد كمٕؿق.
 ميَر البشح: 

يٕذ٧ؽ ابلعر ٬٪ة ه ادلراقح ا٣ٛ٪طح  ظطر قطٕىن ابلةظر ثةل١نٙ ٨ٔ أثػؿز 
ٮع اليلك اذلم دٕىن ث٫ ٬ؾق ادلراقح  ك٬ػٮ ا٣ٌٞةية كاملٮ ًٮاعت اجلـاطح  ي إَةر املًٮ

)ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح(  ز٥ حيةكؿ ثٕؽ ذلٟ أف يبج  أثؿز الٮقةا٢ كاتلٞ٪طػةت ا٣ٛ٪طػح  
ٮع.    ا٣يت اقذٕةف ث٭ة النةٔؿ  ي اتلٕجري ٨ٔ جتؿةذ٫ اخلةوح  ي ٦ٕةجلح ٬ؾا املًٮ
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 ية ونحاجه الشعرجحياعبدالرمحن بارود :

 مـْلـدِ  -أ

كدل النةٔؿ  ي ٝؿيح ثطخ دراس  ي ُٝةع ٗـة  ٧٠ة ذ٠ؿ ٬ٮ  ي ديٮا٫٩  كك٧ة صػةىلع 
 ي م٭ةدات ثٕي أوؽٝةا٫ كزمتا٫  ي مؿاظ٢ ادلراقح  كاكف ٦ػطتدق ثةدٛػةؽ اذليػ٨ 

 ـ. يٞٮؿ النةٔؿ ٨ٔ ٝؿيذ٫ كمكٍٞ رأق3117/٫ 3111/٬ ٠ذجٮا ٨ٔ ظطةد٫  ي ا٣ٕةـ
آساؼ نك٧ح  3؛ ٝؿيح ٤ٚكُطتطح و٘رية دٕؽاد٬ة "ثطخ دراس ثرلم كمكٍٞ رأيس

دٞؿيجةن. دٞٓ رشٌف ٝؿيح أقؽكد حبٮايل ٠ط٤ػٮ ٦ػرت ك٩ىػٙ ال١ط٤ػٮ ٦ػرت  كدٞػٓ ٝؿيػح 
 (3)الكٮاٚري رشٝ٭ة حبٮايل ٠ط٤ٮ ٦رت كاظؽ".

 ي م٭ةدد٫ ٔػ٨ قػرية  –وؽي٫ٞ كرٚطٜ درة٫  –كيٞٮؿ اح٧ؽ النطغ اح٧ٮد وطةـ 
 /٠3111٬ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ صربي٢ ثػةركد قػ٪حكدل ادل "ظطةد٫ املساذح  ي ادليٮاف/ 

 (2)ل ٝؿل ال٤ٮاىلع اجل٪ٮ ؛ )لٮاىلع ٗـة(".ـ  ي ٝؿيح )ثطخ دراس(  إظؽ3117
ك٨٦ الن٭ةدات ا٣يت كردت  ي ادليػٮاف مػ٭ةدة وػؽي٫ٞ ٔجػؽ الػؿمح٨ ٔجػؽ ا 
ا٧ٕ٣ىلِع؛ إذ ٝةؿ ٚط٧ة مه ٦طتدق كدةرم٫  ي ثطػخ دراس/ "  ي ٝؿيػح )ثطػخ دراس( 

مٮدل أيخ الجطت إىل ٤ٝيب النةٔؿ املجؽع ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ صربي٢ ثةركد؛ كذلػٟ  اكف
 (3)ـ".3111 ي ٦٪ذىٙ اثلتزث٪طةت ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕ ي٨  كه كصػ٫ اتلعؽيػؽ  ي اعـ 

 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نػةٔؿ ادل٠ذػٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد   (1) ثةركد  ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ صربي٢  اأٔل
 .31ص/

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ   اح٧ؽ النطغوطةـ (2)  .23ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  اح٧ٮد  اأٔل
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ػح ل٤نػةٔؿ ادل٠ذػٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد   (3) ا٧ٕ٣ىلع  ٔجؽ الؿمح٨ ٔجؽ ا  اأٔل

 .13ص/
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ك٣ؾ٨ األمٞؿ وعع٫  ي ٬ةمل م٭ةدد٫  ي ٦ٞؽ٦ةت ادليٮاف ٝةاتن/ " الىػٮاب أ٩ػ٫ 
 (3)ـ".٬3117ػ/3111كدل  ي اعـ 

مٮدلق ٔجؽق مىُىف دقٮٌف/ "ننأ ٔجؽ الؿمح٨ أمحػؽ صربيػ٢ ثػةركد  ي  يٞٮؿ ٨ٔ
 (2)".ـ3117/ 3111٬ اعـ) ٗـةْحٝؿيح ثطخ دراس)احةٚ

ذت ٔ٪٫  ي مٮٝٓ ٤ٚكُ  اآلف  النطغ اح٧ؽ مػ٧ٕح/ "النػةٔؿ ادل٠ذػ ٮر ٔجػؽ ككي
 (1)ـ".3117الؿمح٨ أمحؽ صربي٢ ثةركد )أثٮ ظؾيٛح( ٨٦ مٮاحلؽ ٝؿيح ثطخ دراس اعـ 

ذت ٔ٪٫/ "كالنةٔؿ ادل٠ذػٮر  كيف مٮٝٓ مؿكـ الـيذٮ٩ح لرلراقةت كاساقبنةرات  ٠ي
٨٦ مٮاحلػؽ ٝؿيػح ثطػخ دراس )إظػؽل « أثٮ ظؾيٛح»ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ صربي٢ ثةركد 

 (3".)ـ3117 3111/٬ ـ( اعلٮاىلع ٗـة -ٝؿل ال٤ٮاىلع اجل٪ٮ  

 تعلنُ دراستُ ّب: 

٭ة ظؿكح ٦ٞةك٦ح صكٮرة  دىؽل هلة 3131 ي اعـ  ًؿ ـ اتل٭جخ  ي َٮؿ ابلتد ٔك
احل٭ٮد  ي رشاقح كٝكٮة  كأ٤٧ٔٮا لك ػُُ٭٥  ي ا٣رتكيٓ ك٨٦ ز٥ اتل٭ضري تلؼ٤ٮ هلػ٥ 

٭ة. كاك٩خ )ثطخ دراس( ٝؿيح النةٔؿ ٦طؽا٩ةن إلظؽل أرش س األرض ثاكةدث٪٭ة كمـأر
املٕػةرؾ؛ إذ ٔػػؿؼ أ٤٬٭ػة بنػػضةٔذ٭٥ ا٣ٛةاٞػػح  ك٦ٞػةك٦ذ٭٥ اجلكػػٮرة. كاكف احل٭ػػٮد 

ـ. ٗري أف 3111ي٭ةثٮ٩٭٥ إىل ظؽ ٠جري  كٝؽ قجٜ أف أظؿٝٮا أظؽ مكذ٧ٕؿاد٭٥  ي اعـ 
٬ؾا اكف ٨٦ صة٩ت آػؿ دإٚةن ٣ٕ٪ٙ املٕؿكح ظ ى يؾرسكا مٮكح املٞةك٦ح دلي٭٥  زػ٥ 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  األمٞؿ  أقة٦ح مجٕح (1)  13اأٔل

 ٨ ثةركد/ النةٔؿ اجلكٮر. )مىؽر إل١رتكين(.( دقٮٌف  مىُىف ٔجؽق  األقذةذ ٔجؽ الؿمح2)
 م٧ٕح  اح٧ؽ  النطغ املضة٬ؽ املؤقف  د. ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ثةركد.. )مىؽر إل١رتكين( (3)
مٮٝٓ مؿكـ الـيذٮ٩ح لرلراقةت كاساقبنةرات  م٤عٜ ػةص ثٮٚةة األقذةذ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  (4)

 ٤ٚكُ . )مىؽر إل١رتكين()رمح٫ ا( أظؽ ركاد اإلػٮاف املك٧٤   ي 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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٭٥ ا٣ٕةمؿة ثة٣اك  ةد .ي٭ضؿك٩٭٥ ٨٦ أًر
ـ ٠٪خ  ي 3131 3117/٬يٞٮؿ النةٔؿ  ي ٦ٞؽ٦ح ديٮا٫٩ ٨ٔ ٬ؾق املٕؿكح/ " ي ق٪ح

الىٙ اخلةمف  كةؽأت املٕةرؾ الة٦طػح  ي ٤ٚكػُ   كلػ٥ دذ٧٭ػ٢ ٠سػريان إذ  ب 
ـ 3111 3111/٬احل٭ٮد ا٣ٞؿيح  كاكف ٝج٢ ذلٟ مةٚٮف أ٤٬٭ة ػٮٚةن مؽيؽان يؿصٓ إىل ق٪ح

 ؽة اثلٮار  كأ٢٬ ا٣ٞؿل املضةكرة املكذ٧ٕؿة.يٮـ أف أظؿؽ أ٢٬ ا٣ٞؿيح ث٧كةٔ
كدٕؽدت أذؽاىلعاد٭٥ إىل أف م٪ٮا ٬ضٮ٦ةن ٔ٪طٛةن ث٧ؽاٚٓ املٮردؿ كاهلةكف كاملػؽاٚٓ 
الؿمةمح ثٞٮات ٬ةا٤ح دـيؽ ه مخكح آساؼ ص٪ؽم  كٝؽ ػػٙ امل٪ةًػ٤ٮف لىػؽ٥٬ 

 كدؽٚٞخ اجلضؽات ٨٦ ا٣ٞؿل املضةكرة ٚ٭ــ احل٭ٮد ٬ـي٧ح ٦٪١ؿة ... 
أاعد احل٭ٮد ٬ضٮ٦٭٥ ثستث مىٛعةت دػ٤خ ا٣ٞؿيػح؛ ٚؿظػ٢ أ٬ػ٢  مؿة أػؿل

 ا٣ٞؿيح إىل ا٣ٞؿل املضةكرة ...
ٚ٭ٮ مٕٮر املك٥٤ اذلم ٔؿؼ ثٕي إقت٫٦ اذلم يٞٮؿ/ "ظت الٮ٨َ أ٦ة مٕٮرم 

٨٦ اإلي٧ةف" ٚ٭ٮ حي٨ ٠سريان إىل مكٍٞ رأق٫ ك٦٭ٮل ٚؤادق  ٚ٭ٮ مكػذٕؽ صػؽان إىل أف 
 (3)يؿ٬ة كا٣ٕٮدة إحل٭ة كأػٮاد٭ة".جي٪ؽ ٩ٛك٫ كظطةد٫  ي قاط٢  ؿ

ؽ ثةركد ٦ٓ ثؽايح ٩ْػ٥ النػٕؿ ٬ػؾق املٕؿكػح؛ ١ٚذػت أكىل ٝىػةاؽق  ي  كاكف مٔٮ
ؿٚٮا ٚطػ٫ ػـ  كٝؽ قةٔؽق ٚط٭ة ثٕي أقةدؾد٫ اذلي٨ اقبنػ3111 3111/٬كوٛ٭ة  ي اعـ

 رؤيح مةٔؿ قط١ٮف هل مأف  ي املكذٞج٢  كيٞٮؿ النةٔؿ ٨ٔ ا٣ٞىطؽة/ 
٨ النٕؿ ك٣ؾ٨ ٩ىطيب ٚط٭ة ٤ٝط٢؛ إذ إف ثٕي املؽرقػ  " ٬ؾق أكؿ ٦ة ٧ْ٩خ ٦

ريكا ٚط٭ة ٠سػريان  ٨ ٔجؽ ٦٪ةؼ لتصب  ث٘ـة( ٝؽ و٤ن آ٩بؾ  ي ٦ؽرقب٪ة )٬ةم٥ ث عٮا ٗك

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص/ (1)  .37ثةركد  اأٔل
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 (1)٣ؾ٨ األٚاكر  ي ا٣٘ة٣ت يل".
كيٮرد الؿكايح ٩ٛكػ٭ة ٔجػؽق مىػُس دقػٮٌف/ " كدرس  ي ٝؿيذػ٫ ظػ ى الىػٙ 

 33آ٩ؾاؾ  قـ  كاكف ٧ٔؿ٬3131/ 3117ٝؿيذ٫ اعـاخلةمف اساثذؽايئ  ز٥ ثٕؽ٬ة ٬ٌضؿ ٨٦ 
أكؿ ٝىطؽة هل ثٕؽ اهلضؿة كاك٩خ  ي أز٪ةىلع ادلراقح اساثذؽااطح ك ؽث ٚط٭ة  اع٦ةن  ك٥ْ٩

 (2)٨ٔ ٦ٕؿكحثطخ دراس".
٨ د٤ٕط٫٧ يٞٮؿ وؽي٫ٞ  كز٦ط٫٤  ي ظضؿات ادلراقح  اح٧ٮد وطةـ/  ٔك

ساثذؽايئ  ز٥ أك٢٧ د٤ٕط٫٧ "د٥٤ٕ  ي ٦ؽرقح ٝؿيذ٫ )ثطخ دراس( مثبةن ٨٦ اتل٤ٕط٥ ا
اساثذؽايئ  ي ٦ؽارس كاك٣ح ٗٮث التصب  ا٤ٛ٣كُطتط  اساثذؽااطح ثة٣ُٞةع  ز٥ أك٢٧ 
دراقذ٫ اثلة٩ٮيح  ي ٦ؽرقح )٤ٚكػُ  اثلة٩ٮيػح(  ث٘ػـة  ظطػر ظىػ٢ ه النػ٭ةدة 

 ي أكاػػؿ ا٣ٕػةـ  –ا٣ٞكػ٥ األديب  –اثلة٩ٮيح ا٣ٕة٦ح )ا٣يت اك٩خ دٕػؿؼ ثػةتلٮصطٔل( 
 ظ٢ ادلراقح ٨٦ أكاا٢ ا٣ُتب.ـ. كاكف َط٤ح مؿا3111 – 3113ادلرايس 

نػ٪ة رٚػطيق دراقػح َط٤ػح  كيف ٬ؾق املؿظ٤ح اتلٞطخ ثػ٫ ٚذىػةدٝ٪ة كديػط٪ػة  ٔك
 (3)املؿظ٤ذ  اثلة٩ٮيح كاجلة٦ٕطح  ٧٠ة ٔن٪ة أػٮي٨ ٨٦ ذلٟ اتلةريغ ظ ى احلٮـ".

 ثٮ ظك٨(/ كيف م٭ةدة لىؽيٜ كز٦ط٢ آػؿ ٨٦ زمتىلع دراقذ٫ يٞٮؿ اح٧ؽ م٧ٕح )أ
ـ يٮـ أف ٠٪ة 3111"٣ٞؽ اك٩خ ثؽايح ٦ٕؿٚيت ثةلنطغ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد اعـ

٤َجح  ي املؿظ٤ح اساثذؽااطح  ي املؽرقح اهلةم٧طح  ٣ٞؽ ٠٪ػة  ي الىػٙ الكػةدس  كٝػؽ 
ثؽت ٤ٔط٫ ٔت٦ةت اجلجٮغ  ي قين د٤ٕط٫٧ األكىل  كأذ٠ؿ أف ٦ػؽرس ال٤٘ػح ا٣ٕؿةطػح 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص/1)  .11(ثةركد  اأٔل

 األقذةذ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد/ النةٔؿ اجلكٮر. )مىؽر إل١رتكين(    دقٮٌف (2)
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  (3)  .23وطةـ   اأٔل
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لك يٮـ مخثف  كاكف ٬ٮ تنةرؾ ٚط٭ة ثةقذ٧ؿار كيٞؽـ ا٣ٕؽيؽ اكف يٕٞؽ ٩ؽكات زٞةٚطح 
 ٨٦ ا٣ٞىةاؽ كالنٕؿ  ي د٤ٟ املؿظ٤ح املج١ؿة.

ـ ظطر اكف هل ننةط ٠جػري 3111 3171/٬ثٕؽ ذلٟ ا٩ذ٤ٞ٪ة ل٧٤ؿظ٤ح اثلة٩ٮيح ق٪ح
 ي املؽرقح يذ٧س٢  ي دٮصط٫ اجلىةاط ل٤ُتب  ي أز٪ةىلع ا٣ٛكعح ادلراقطح  ٚاكف ي٤ذػٙ 

 (1)ظٮهل ك٬ٮ ي٤يق لك٧ةد٫ ادلٔٮيح ا٣ٞىرية اجلؾاثح". ٤َجح اإلػٮاف

أ٦ة النطغ وطةـ رٚط٫ٞ اآلػؿ ٚطٮاو٢ ظؽيس٫ ٨ٔ د٤ٕط٥ النةٔؿ كمؿاٚٞذ٫ إيةق  ي 
 رظ٤ح ادلراقح اجلة٦ٕطح أيٌةن  ٚطٞٮؿ/ 

٦ؽرقةن  ي ٦ؽارس ٗٮث  –ثٕؽ ظىٮهل ه اثلة٩ٮيح ا٣ٕة٦ح  –"٢٧ٔ ادل٠ذٮر ثةركد 
ر ه ظكػةب كاك٣ػح ٗػٮث التصبػ  إىل ُٝةع ٗـة ٔالتصب   ي  ؽة م٭ٮر  ز٥ ثٕي

 3171/٬مج٭ٮريح مرص ا٣ٕؿةطح حل٢٧١ دراقذ٫ جبة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة ظطر ظى٢ ٦٪٭ػة اعـ
ـ ه درصح ال٤ثكةنف امل٧ذةزة  ي ال٤٘ح ا٣ٕؿةطح  ثذٞؽيؿ صطػؽ صػؽان ٦ػٓ مؿدجػح 3111

 ال ؼ  كاكف دؿدثج٫ األكؿ ه دٕٚذ٪ة ثت ٦٪ةزع ...
ؿص٪ة  أ٦ة خي٨ ٚٞؽ ا٩رصٚ٪ة ل٢٧ٕ٤  كأ٦ة ٬ٮ ٚٞؽ ثؽأ دراقػح املةصكػبري  كأػريان خت

 ي ذات اتلؼىه ث٧٪عح دراقطح ٨٦ صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة  ٠أ٢ٌٚ َة٣ػت ٦ػ٨ ا٣ُػتب 
 ـ.3112 3112/٬الٮاٚؽي٨؛ ٚ٪ةؿ درصح املةصكبري ث٧ؿدجح ال ؼ األكىل  ي أكاػؿ اعـ

٪عح ؛ ظطر ظى٢ ه مػ٭ةدة ز٥ ثؽأ دراقح ادل٠ذٮراق  ي ٩ٛف اتلؼىه كة٪ٛف امل
 (2)ـ".3172ادل٠ذٮراق  ي األدب ا٣ٕؿ  ثذٞؽيؿ ممذةز ٦ٓ مؿدجح ال ؼ األكىل ق٪ح 

 
 

 .ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ثةركد.. )مىؽر إل١رتكين(   م٧ٕح (1)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  (2)  .23وطةـ   اأٔل
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 ز: سذيُ يف مصر:

ؼ النػةٔؿ ػػتؿ قػين دراقػذ٫  ي صة٦ٕػح ا٣ٞػة٬ؿة ه ظؿكػح اإلػػٮاف دٕؿٌ 
املك٧٤  كا٩ذُل إحل٭ة  كأقف ٦ٓ ثٕػي إػٮا٩ػ٫ ٦ػ٨ ا٤ٛ٣كػُطتط  ا ػةد ا٤ُ٣جػح 

 طتط  جل٧ةٔح اإلػٮاف املك٧٤   كيٞٮؿ ٨ٔ ذلٟ اح٧ؽ م٧ٕح/ا٤ٛ٣كُ
"ا٩ذ٢ٞ ثٕؽ ذلٟ إىل مرص ساقذ٧١ةؿ دراقذ٫ اجلة٦ٕطح كاكف ٌٔٮان  ي ا ةد ا٤ُ٣جح 

ل٤نجةب  ي مرصػ   قن املك٧٤   كاكف ثثذ٫ احٌ٪نة كم٤ذا٤ٛ٣كُطتط  جل٧ةٔح اإلػٮاف 
٨ٍ يأيت ٨٦ ٗـة جيؽ  ي ثطخ ادل٠ذٮر ا٣رتظةب ك املٕؿٚح كا٣ُٕةىلع كالػؽير ٔػ٨ كلك ٦ى

 ٤ٚكُ .
ؿ ػـ ثٕؽ  ةح اإلػٮاف املك٧٤   ي مى3111/ 3111٬ كأذ٢ٞ ادل٠ذٮر ثةركد اعـ

ثذ٭٧ح مجٓ األمٮاؿ ألرس اإلػٮاف اذلي٨ أذ٤ٞػٮا  كاكف ٦ػ٪٭٥ النػطغ ٬ػةين بكثكػٮ 
اتلٕػؾيت  ي  ألبنٓ كقةا٢ –آ٩ؾاؾ  –مكؤؤؿ اإلػٮاف  ي ُٝةع ٗـة  كدٕؿض النطغ 

 ف اجلْةـ املرصم ٚرتة ظؾ٥ مجةؿ ٔجؽ اجلةرص.قضٮ

ذٞةؿ ل٥ يذ٧ؾ٨ النطغ ثةركد ٨٦ إ٧٠ةؿ رقة٣ح ادل٠ذٮراق  ١ٚ٪خ  كػتؿ ٚرتة اسٔا
٤ت ٦٪٭ة نكغ رقة٣ح النػطغ لرل٠ذػٮراق ٣ُجةٔذ٭ػة  ي  َي ٨٧ً إظؽل املض٧ٮاعت ا٣يت 

إىل  ؿ  زػ٥ دٮصػ٫ ثٕػؽ ذلػٟػماكدت ا٣ُجةٔح  إىل أف ظةز ه م٭ةدة ادل٠ذٮراق  ي مى
ذٞػةؿ سا٩ ٫  ي مرص ل٥٤ْ٤ ال١جػري كاسٔا ذ٧ةاػ٫ جل٧ةٔػح اإلػػٮاف الكٕٮديح ثٕؽ دًٕؿ

 (1) املك٧٤ ".

 
 .د. ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ثةركد.. )مىؽر إل١رتكين( ٧ٕح م (1)
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 د: عنلُ يف التدرٓص اجلامعٕ

كةٕؽ ظىػٮؿ النػةٔؿ ه درصػح ادل٠ذػٮراق ثػؽأت مؿظ٤ػح صؽيػؽة  ي ظطةدػ٫ 
رمح٫  –ثةسا٩ذٞةؿ ل٢٧ٕ٤  ي صة٦ٕح امل٤ٟ ٔجؽ ا٣ٕـيـ جبؽة  ظطر ثيق ٚط٭ة ظ ى كٚةد٫ 

 . ـ2131 3313/٬  ي –ا 
كيف صة٦ٕح امل٤ٟ ٔجؽ ا٣ٕـيـ ث٧ؽي٪ح صؽة ٢٧ٔ ثةركد أقذةذان ل٤سٞةٚح اإلقت٦طح  
٫ٌٞٚ ا قجعة٫٩ ألداىلع دكر ٠ؿي٥  ي صة٦ٕذ٫  ظطر ٗؿس  ي َتث٫ أ٧ٔػٜ ٦ٕػةين  كك
 اسا٩ذ٧ةىلع لإلقتـ  ٦ٕـزان لك م١ؿ٦ةت رقة٣ح اإلقتـ ا٣ْٕط٥  داظٌةن لك اساٚػرتاىلعات

ا٣يت تنطٕ٭ة أٔؽاىلع ٬ؾا ادلي٨  كاكف  ي ١ٚؿق اجلرٌي كق٤ٮك٫ امل٧ػزي ػػري أقػٮة ألث٪ةاػ٫ 
 (1)كإػٮا٫٩ ا٣ُتب".

كيف الٮٝػػخ ٩ٛكػػ٫ اعش مػػةٔؿ٩ة جمة٬ػػؽان دلي٪ػػ٫  ػةد٦ػػةن ل٤عؿكػػح اجل٭ةديػػح  ي 
٤ٚكُ .. ٠طٙ سا ك٬ٮ اذلم اعش ٚرتة َٮي٤ح ٨٦ ٧ٔؿق ٦ٓ مطغ اسا٩ذٛةًػح النػطغ 

  ٚ٭ٮ ٦س٢ النطغ يةق  ٨٦ أث٪ػةىلع ٦ٕكػ١ؿ مػةَئ ٗػـة ك٦ػ٨ أمحؽ يةق  رمح٫ ا
ٕٮا بلةف الؿكح اإلقت٦طح ٦٪ؾ وجة٧٬ة.  (2)قة٠٪ط٫  ك٧٬ة الك٧٬ة مم٨ ًر

 ىتادُ الظعرٖ:

٠ذت النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد مٕؿان ٠سريان  كأ٩ذش إ٩ذةصةن كٚريان  ك٣ؾ٨ النةٔؿ 
ؿ احجٮقةن ٔ٪ػؽق ل٥ يػذط اساَػتع اكف ً٪ث٪ةن ثة٣ت ؛ ك٬ٮ األمؿ اذلم ص٢ٕ ٬ؾا النٕ

 ي ن  ثٕي ٬ؾا  –ثٕؽ ا  –٤ٔط٫ إسا ألوؽٝةا٫ كػةوذ٫ اذلي٨ يؿصٓ إحل٭٥ ا٢ٌٛ٣ 
 

 .د. ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ثةركد.. )مىؽر إل١رتكين( ٧ٕح (م1)

 ( الكةثٜ .2)
 

 



 17 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

 النٕؿ  ي جمتت كمٮاٝٓ إل١رتك٩طح  كيف ذلٟ يٞٮؿ احٜٞ ادليٮاف أقة٦ح األمٞؿ/
" كحيٜ جلة  ا٣ٞٮؿ ٬ة٬٪ة أف النةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ٝؽ ٥٤ّ ٩ٛك٫ ٦ػ٨ 

ةىلع٬ة ثذأػري دٞؽي٥ ٚ٪٫ كأدث٫ ل٤٪ؼت اثلٞةٚطػح كل٤ض٧٭ػٮر  ٤ٚٞػؽ اكف  ظطر أراد إًر
احط٫ُ النٕؿم احؽكدان ٦ٞىٮران ه مج٤ح ٨٦ أوؽٝةا٫ كإػٮا٫٩  ي دااؿة ٔتٝةد٫؛ ث٢ 
إف ٠سريان ممة ن   ي النج١ح ا٣ٕ٪١جٮدطح  كةٕي ادلكاكي٨ املعذٮيح ه ثٕي ٝىةاؽق 

 (1)ار٥٬".اكف ا٢ٌٛ٣  ي ن ٬ة هلؤساىلع ثإرص
ـك٫ٚ ٨ٔ ا٣ت   يٞٮؿ إثؿا٬ط٥ ال١ٮٚيح/  ٨ ٩ذةص٫ النٕؿم ٔك ٥ ٨٦ "ٔك كه الٗؿ

٪ة٬ة ه املكذٮل ا٣ٛين  ٚإف ٩ذةصػ٫ النػٕؿم  ه  –ا٦ذؽاد مكرية ثةركد النٕؿيح  ٗك
اجلةس إسا ٗت كٚةد٫؛ كذلٟ ٚط٧ة وػؽر  ل٥ جي٧ٓ  ي ػُري كاظؽ  كيت  ه –كٚؿد٫ 

٧ةؿ النٕ  ؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الػؿمح٨ ثػةركد( دمنػٜ خ ٔ٪ٮاف )اأٔل
ح ٦٪ذٞػةة ٦ػ٨ ٝىػةاؽق ث٤٘ػخ 2131 ٬/3313 ـ. أ٦ة ٝج٢ ذلٟ ٥٤ٚ يت  ثةركد إسا جم٧ٔٮ

أرةػػٓ ٔ ػػة ٝىػػطؽة  كْل ا٣ػػيت ا٩ٌػػ٥ ٤ٔط٭ػػة ديٮا٩ػػ٫ الٮظطػػؽ )ٗؿيػػت ادليػػةر( 
 (2)ـ".3111 ٧ٔ3313/٬ةف

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ ؿ  األمٞ (1)  .1اأٔل
 .١17ط٢ ا٣ٛين  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد   ص/ ٬ؿ ا٣بن  ٨٦ ّٮا إثؿا٬ط٥ ال١ٮٚيح   (2)



 18 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

 املبحث األول 
 داللة املكان يف شعر بارود

ػط جت٤طةدػ٫ ٬ػٮ يؿ دجٍ اإلنكةف ثةملاكف اردجةَةن سا ا٩ٛػاكؾ ٦٪ػ٫. ٚػةملاكف  ي أًك
األرض ا٣يت كدل ٚط٭ة  كٚط٭ة د٨ٚ آثةؤق كأصؽادق  كرة٧ة مكبن٭ؽي٨ دٚةاعن ٔ٪٭ػة. ٚػإف 
ذت ٤ٔط٫ أف ي٘ةدر ٬ؾق األرض راًطةن أك ٤٘٦ٮةػةن ه أمػؿق  محػ٢ ظج٭ػة  ي ٚػؤادق   ٠ي

ىٛخ ث٫  ةت النٮؽ  كا٬ذةصخ  ي صٮاخيػ٫ اذل٠ؿيػةت  اعوٛ –ك٬ٮ ثٕطؽ ٔ٪٭ة  –ٔك
ٍٛف ٨ٔ ذلٟ إثؽااعن ثٞػؽر ٦ػة كي٬ًػت ٦ػ٨ ٝػؽرات  ي  ب ٦ػ٨  كب ا٣ٛ٪ػٮف  ٪ٚ

 كاآلداب.
٤ػػ٥ اجلٛػػف   ٤ػػ٥ اساصذ٧ػػةع  ٔك "إ٩٪ػػة ٔ٪ػػؽ٦ة ٤ٞ٩ِػػت ٦جةظػػر ا٤ٛ٣كػػٛح  ٔك

٩ذأكؽ ٨٦ الٌٮر ا٣ُةيغ ل٧٤اكف. ث٢ ٝػؽ جنػؽ املٞةث٤ػح اتلةحلػح /  …كاأل٩رثكةٮلٮصطة
كةف/ املاكف  ي لك قُؿ ٩ٞؿؤق  ككأ٩٪ة إزاىلع ظٞطٞح أكحلح  ي لك ٚ٭٥ يؿكـ ا٣زنكؿ إىل اإلن

 (1).أٗٮار اذلات اإلنكة٩طح/ مؼىطح  كٚؿدان  ككصٮدان  ك٬ٮيح  ك١ٚؿة"
ك٢ٕ٣ أكرث األم١٪ح اتلىةٝةن ثٮصؽاف اإلنكةف ابلطػخ اذلم كدل ٚطػ٫  كّػ٢ لك٧ػة 

ضؿاد٫ كقةظةد٫ كأٝجثذ٫ كأقُع٫  ث٢ ار ٢ ٔ٪٫ تكذٕطؽ وٮر لك زكايةق  كدٛةوط٢ ظ
٠ٮ٩٪ػة  –٧٠ة ٝط٢ مػؿاران  –ابلطخ ٬ٮ رك٪٪ة  ي ا٣ٕةل٥  إ٫٩ "٠طٙ ٦ة اك٩خ ٬٪ؽقذ٫. ك

األكؿ. ٠ٮف ظٞطيق ثؾ٢ ٦ة ل٤لك٧ح ٨٦ ٦ٕىن  ظ ى حلجؽك أثأس ثطخ مجطتن. ككسػريان 
ؾا امل٧٤ط ٨٦ مجةحلةت املػاكف  ٗػري أف ابلطػٮت سا دٮوػٙ ٧٠ػة ْل دكف ٦ة يؾ٠ؿ ٬

كا٣ػيت  –ٗ٪ط٭ػة كٚٞري٬ػة  –٦ٕةتنح ثؽااثذ٭ة  د٤ٟ ابلؽااطػح ا٣ػيت تكػ٥ لك ابلطػٮت 

 
ٮاعدطح مجةحلح   ص مٮنيس  ظجطت  ٤ٚكٛح املاكف  ي النٕؿ ا٣ٕؿ / ٝؿاىلعة م (3)  . 1ًٮ
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 (1)٩ؾبنٛ٭ة لك٧ة ٦ةرق٪ة أظتـ احلْٞح.
 مصطلح املهاٌ يف اليكد األدبٕ: 

يتجِ٭ػٮف إىل  كرة  –منػةرٝح ك٦٘ةرةػح  –سا يٛذأ ٠جةر أقػةدؾة األدب ا٣ٕػؿ  
ؿيػؽ اجلةٝػؽ  كدارس النػٕؿ  ٦ػ٨ ًجٍ املى٤ُعةت اجلٞؽيح؛ ظ ى يبج  ا٣ٞؿاىلع ٦ة ي

 مى٤ُعةت حي٢٤  ي ًٮا٭ة األمٕةر  كياين ه ك٬ض٭ة األظاكـ. 
  كٝؽ ٩ج٫ املكؽم إىل أف "

٧٤طح ٦٪٭ضطح  كرة املى٤ُط ًجٍ ثةملٛػة٬ط٥  املىػ٤ُعةت ساردجػةط ٩ْؿان  ٔك
ػح املٕؿٚطػح كاألنكةؽ األٚاكر ٥٤ٔ  كة٧٪ْٮ٦ح للك األقةقطح  ألف ٔ٪ػ٫  ذلػٟ املذٛٔؿ

 ل٧٤ٕؿٚػح يٞط٥ اذلم املٛ٭ٮَل ال١نٙ ٬ٮ ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ ٚؿع لك  ي اساوُتيح الكض٢
طح  وػٮرة ا٤ٕ٣ػٮـ  كب لػلك املىػ٤ُط ص٭ػةز ي٘ؽك حبطر  قطةص٭ة امل٪ُيق  اجلٔٮ
 (2)."٩ْة٦٭ة اػذ٢ نكٞ٭ة ٦ ى اًُؿب ٝطةقةد٫  بلتطح ٦ُةثٞح

ٚطٞػِؽـ ه ا٣ػ اـ املػ٪٭ش ٬ػؾا؛  قط٢٧ٕ ابلةظركة٪ةىلع ه ٦ة ذ٠ؿق املكؽم ٚإف 
املٕىن ال٤٘ٮم للك٧ح )املاكف( ٧٠ة كردت  ي ثٕي أ٥٬ ٦ٕةص٥ ال٤٘ح  ز٥ ثطة٩ػةن ملػؽلٮهلة 

 ثٮوٛ٭ة مى٤ُعةن ٩ٞؽيةن.   
  :ااملهاٌ لػ٘ ننا ّرد يف بعض قْامٔص اللػ٘ قدميَا ّسدٓجَ

٦ةًؽ٨ي مج -3
ى
ًٍٝؾ٣ىحو  كأ

ى
اؿ كأ ؾى ٞى ٓ  كاجل٧ٓ أم١٪ح ٠ ٓ صةىلع  ي لكةف ا٣ٕؿب/ "املاكف/ املًٮ

 (1)اجل٧ٓ".

 

 .11املاكف  دؿمجح/ اغ٣ت ٤٬كة  ص/ ثةمتر  مجةحلةت  ( ا٩ْؿ اغقذٮف1)

 .33اجلٞؽم  ص/  املكؽم  املى٤ُط ( ٔجؽالكتـ2)

 . 331ص/ اث٨ ٦٪ْٮر  لكةف ا٣ٕؿب   (3)
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ٓ كاجل٧ٓ أم١٪ح كأ٦ةؽ٨ -2 ًٮ  (3)".كصةىلع  ي ا٣ٞةمٮس املعطٍ/ "املاكف/ ال٧ى

ػٓ. الٮقطٍكصةىلع  ي املٕض٥ ػ  1 / "املاكف املزن٣ح. يٞةؿ ٬ػٮ رٚطػٓ املػاكف. كاملػاكف املًٮ
كلػٮ ننػةىلع ﴿كاجل٧ٓ أم١٪ح. كاملاك٩ح املاكف ث٧ٕ٪ثط٫ الكةثٞ . كيف اتلزني٢ ا٣ٕـيـ/ 

ٕ٭٥". ﴾ ٩ذ٭٥ملكؼ٪ة٥٬ ه ماك  (2)أم مًٮ
 املهاٌ مصطلشًا ىكدًٓا:

مى٤ُط املاكف  ي اجلٞؽ األديب ا٣ٕؿ  تنٮة٫ يشىلع ٨٦ اساًُؿاب   ث٢ اػذتؼ 
كص٭ةت اجلْؿ  ي  ؽيؽق؛ ١ٚسري ٨٦ ادلراقةت ا٣يت د٪ةك٣خ املاكف  ي النٕؿ أك الؿكايح 

٪خ املاكف اجل٘ؿا ي ث  ٔ٪ةرص املاكف امل  ؾ٨ يؿل ثٕي اجلٞةد ؽركقح  ك٣ا٣ٕؿةطح ٧ًن
سا يى٤ط أف يؾٮف ٔ٪رصػان ٦ػ٨ ٔ٪ػةرص  –ث٧ة  ي ذلٟ الٮ٨َ  –أف املاكف اجل٘ؿا ي 

 . املاكف  ي ا٣ٞىطؽة أك الؿكايح
ِكٝؽ كوٙ جلة أظؽ ابلةظس  ٬ؾا اإلماكؿ  ي  ؽيؽ املى٤ُط ٝةاتن /

٧٤ػة "ك٣ٞؽ أملك أمؿ ٬ؾا املى٤ُط الٮاٚؽ إىل زٞةٚذ٪ة  ه ال١سري ٦ػ٨ ا٣ٞػؿاىلع  ٦س
ٗريق ٨٦ املى٤ُعةت اجلٞؽيح ٨٦ ٝج٢ ... ٧٠ة د٥ اخل٤ٍ ابل  ث  املاكف ا٣ٛين   أملك

 ي اجله الؿكايئ  كاملاكف الٮاٝيع  حبطر ثؽا املاكف ماط٭ةن ثةلٮ٨َ  أك ٝؿي٪ة هل   أك املاكف
ل١٪ةملاكف ٣ثف كَ٪ةن  ٚةلٮ٨َ ٦ٛ٭ٮـ خمذ٤ٙ د٧ة٦ةن ٩ٛكطةن كركظطةن ككصٮديةن  ٧٠ة أ٫٩ سا 

ابلذح ٧٠ى٤ُط ٩ٞؽم  كقٮؼ ي٤  ا٣ُةثٓ األديب ملى٤ُط املاكف إذا ٦ة دٮاو٢  ٤طيى
ادلجمٮاتلٮظطؽ ثث٪٭٧ة  ... إ٫٩ أٝؿب إىل أف يؾٮف إَػةران  أك وػط٘ح ل٤ٕػثل دذ١ػٮف 
غ مل١ٮ٩ةد٫  إذا  ثؽاػ٤٭ةلنؼىطح الؿكااطح  كد٢٧ٕ ه دجؽي٫٤  إذا اقذُةٔخ  أك دًؿ

 

 .3217 ص   ا٣ٞةمٮس املعطٍ  ا٣ٛريكزاثةدم (1)
 . 111ص    املٕض٥ الٮقطٍ أ٩ثف   إثؿا٬ط٥ كآػؿكف   (2)
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كايئ أف يجػؽؿ  ي اجل٘ؿاٚطػة دكف أم ظػؿج  داػػ٢ الػؿ  ي د٘طريق ... كةٮقٓ ٦ة ٚن٤خ
.أم١٪ذ٫ اخلةوح اجله الؿكايئ  ٧٠ة أف ثٮق٫ٕ أف م٤ٜ

(1) 
٩ْؿة ٦٘ةيؿة سا د٤  اجل٘ؿاٚطة ٦ػ٨  – ي د٪ةكهل ل٧٤اكف  ي مٕؿ ثةركد  –كيبجىن ابلةظر 

ٔ٪ةرص املاكف  ي النٕؿ أك الؿكايح  كل١٪٭ة سا دٞٙ ٔ٪ؽ ظؽكد اساظذٛةىلع ثةلٮوػٙ اليسػ 
ل٧٤اكف اجل٘ؿا ي  كإ٧٩ة دذٕؽل ذلٟ إىل دساسادػ٫ كإحيةىلعادػ٫ كا٩ٕاكقػةد٫ ه ٦ػة يٕذ٧ػ٢  ي 

 اجلٛف النةٔؿة دٛكريان كدأكيتن دذؼُٯ ث٫ ظؽكد الطةطةت اساصذ٧ةٔطح كاتلةرمطح.
ذىذىط قٛؿ النٕؿ ا٣ٕؿ   دٞٙ األَتؿ  ي كص٫ ا٣ٞةرئ مةخمح ه ٤ُ٦ٓ " ٔ٪ؽ٦ة يٛي

ؿؼ ث٭ة النٕؿ ا٣ٕؿ  اجلطؽ امل١ذ٢٧ ه مؿ ا٣ٕىػٮر. ا٣ٞىةاؽ  ككأ٩٭ة الك٧ح  ا٣يت يٕي
ككأف ا٣ٞىطؽة اخلةحلح ٨٦ ا٢٤ُ٣ ٝىطؽة ٩ةٝىح ٦جذٮرة  أك ْل ٝىػطؽة لػ٥ د٪ػ٢ ٦ػ٨ 
اجلٌش كاسا٠ذ٧ةؿ ظْ٭ة األكٚؿ. ٚضةىلعت اع٤َح ٨٦ دكف د٤ٟ النةرة  اعريح ٨٦ ق٧ح 

٥ ٨٦ ظج٫ هل  ك قٕط٫ كراىلعق  رظ٤ح كقػطةظح  اتلعٮؿ اذلم أٌرؽ ا٣ٕؿ  كأ٫٧ٌ٬  ه الٗؿ
ك٬ضؿة. ... ٚة٢٤ُ٣ ٬ةصف ا٣ٞىطؽة ا٣ٕؿةطح  ك ػنجح الى٤ت ا٣ػيت حي٤٧٭ػة النػٕؿ 
ا٣ٕؿ  ه اعد٫ٞ  كإف ظةكؿ املعؽزٮف اتلع٢٤ ٦٪٭ة. إسٌا أف ا٢٤ُ٣ ٢ّ ي٧ٕؿ ا٣ٞىطؽة 
كتك١٪٭ة  كإف ل٥ يْ٭ؿ ه ٤ُ٦ٕ٭ة. ألف ا٣٘ةيح ا٩رصٚخ ٨ٔ الٮوٙ اليس  كل١٪٭ة 

 (2)ؼ ٨ٔ ٤ٚكٛح اتلعٌٮؿ  كالـكاؿ  كا٣ٛ٪ةىلع".ل٥ د٪رص
 املهاٌ يف الظعر الفلشطٔين:

٧ةؿ األدثطػح ا٣ٕؿةطػح ساز٦ػح  ٣نئ اكف تك٢٤ املاكف إىل ػتية ا٣ٞىةاؽ كقةاؿ اأٔل
٨٦ لٮاز٦٭ة؛ ٚإ٫٩  ي النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين ألــ؛ ٚةإلظكػةس ثػةملاكف املكػ٤ٮب  كاألرض 

 

 .١رتكين(( ٔـاـ  ممؽكح  املاكف كرشكط ال١ذةثح  )مىؽر إل1)

ٮاعدطح مجةحل٤ٚكٛح املاكف  ي النٕؿ ا٣ٕؿ / ٝؿاىلعة م مٮنيس  (2)  . 21ح   ص/ ًٮ
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كأوػؽؽ. كإف اكف ٚػؿاؽ املػاكف اػذطػةران   امل٘ىٮةح أٝٮل كأ٧ٜٔ  كاتلٕجري ٔ٪٫ أدّؽ 
رتاب ٔ٪٫ ٝىؽان  يٮرث ٨٦ دجةريط النٮؽ ٦ة يٮرث  ٧ٚة ثةلٟ ث٧اكف ٦٘ىػٮب   كاسٗا
ظؿـ ٦٪٫ أث٪ةؤق  كظط٢ ثث٪٭٥ كة  ا٣ٕٮدة إحل٫ ثةجلةر كالكتح. ٚ٭ػ٥ كإف لػ٥ يٌػٕٙ 

٧ةر ثة لنٕؿاىلع تن٢ٕ األم٢ ٔ٪ؽ٥٬ لْح  ي ا٣ٕٮدة إحل٫  إسا أف ميض األيةـ  كدٞؽـ اأٔل
 ي وؽكر٥٬ مؿاص٢ ٨٦ الـف ا٧ٕ٣طػٜ؛ ٚط٪١ٛبػٮف ه ا٣ٞىػةاؽ يٮقػٕٮ٩٭ة ظ٪ث٪ػةن 

 كةؾةىلعن ه ٦ؽا٨ٚ اذل٠ؿيةت  كمؿادٓ األيةـ اخلٮايل.
ػ٭٥ .. ٦ػؽ٩٭٥ .. ٝػؿا٥٬ ثطػٮد٭٥ ك٤ٞ٩ػٮا  ي  .. "٣ٞؽ اقب٪ُٜ مٕؿاىلع ٤ٚكُ / أًر

ا٤ٛ٣كُطين ثإيٞةع  اكفٝىةاؽ٥٬ ظٮاراد٭ة كدةرم٭ة. ٣ٞؽ ص٤ٕٮا ٝىةاؽ٥٬ منجٕح ثةمل
اقػذٕةدة أرسار  داٚئ يبك٢٤ حب٪ةف كدى٧ط٥ إىل ػتية ٝىةاؽ٥٬ ... ٣ٞؽ د١٧٪ٮا ٦ػ٨

املاكف كػٛةيةق كاقذعٌةر دةرم٫  ي لك األز٦٪ح/  ي املةه كالة كظ ى  ي املكذٞج٢ 
 (1)".ا٣ٞؿيت كابلٕطؽ ٦ٕةن 

٨ ٬ؾا ي٪ٛى٢ "ل٥   ..كأق٧ةىلع    كٝؿيح ك٦ؽي٪ح /َجطٕح د٪ٮاعد٫ بن ى املاكف النٕٔؿ
 املؼذ٤ٛح ٣بك٧طةت اث  ا٤ٛ٣كُطين النٕؿ دراقةت ٤ٔط٭ة دأثخ ا٣يت ك٦ة اتلى٪طٛةت

 ا٣ٛػؿدم لإلٔػتف ٦ذٕػؽدة كوػٮران  أكص٭ةن  إسا أك  ؿر زٮرة أك ٣ اـ أك ٦ٞةك٦حا /مٕؿ
 اك٩ػخ ٦ػة اغبلػةن  كٌٚػةىلعات ل٤ٞىطؽة  ػ٤ٛطحن   كص٫٤ٕ اسا٩ذ٧ةىلع ل٧٤اكف ٨ٔ كاجل٧ةمل

 .النٕؿم اجله  ي ػٛطح أك ّة٬ؿة
  ي ثٕس٭ػة ثػإاعدة ٚذٌض٤ػخ مٮاَ٪٭٥ كدٕط  أم١٪ذ٭٥تك٧طح  ه النٕؿاىلع كظؿص

 الىػعؿاىلع ٤ط٢ اجل   الؿا٦ح األ٦ةؽ٨/ ا٣ٞؽس  أق٧ةىلع ذ٠ؿ  ي ذلٟ ي٪عرص   كل٥هاجل
ري٬ة؛  كاجلٛكطح اإلنكة٩طح كل٤ذضةرب النٕؿم ل٧٤ذؼط٢ مؿصٕطةت ٦٪٭ة كإ٧٩ة ص٢ٕ ٗك

 

 . ـ2111 وعطٛح اجل٧ة٬ري الكٮريح املاكف  ي النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين. جت٤طةت( ٦٪ىٮر  أمحؽ 1)
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 (1)كاإلثؽأطح".

 هاٌ يف طعر بارّد:امل

قطعةكؿ ابلةظر دبجٓ املاكف  ي مٕؿ ثةركد كٜٚ اتلٞكط٥ اذلم صةىلع  ي ادليٮاف إىل 
مؿاظ٢ مٕؿيح قخ. ثؽأت ث٧ؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت كا٩ذ٭ػخ ث٧ؿظ٤ػح األ٣ٛطػح اثلةثلػح. 
ك٣ثف ثةلرضكرة أف ختذ٤ٙ لك كاظؽة ٨٦ ٬ؾق املؿاظ٢ ٨ٔ قةثٞذ٭ة أك ساظٞذ٭ة ٦ػ٨ 

مذ٤ػٙ ٔػ٨  –دكف مػٟ  –  إسا أف ثٌٕػ٭ة ٦ٕةجلذ٫ مٕؿيةن  ظطر ٦ؽلٮؿ املاكف  أك
ثٌٕ٭ة اآلػؿ. ذلٟ أف ٦ٛ٭ٮـ املاكف سا ثؽ أ٫٩ دُٮر دلل النةٔؿ ٧٠ػة دُػٮرت دليػ٫ 
املٛة٬ط٥ اكٚح ث  مؿظ٤ح ابلؽايةت ا٣ُةبلطح  كمؿظ٤ح اساقػذٮاىلع كاسا٠ذ٧ػةؿ كاجلٌػش. 

أف أقػةحلت ٦ٕةجلػح  ؿ ثةركدكيجؽك ل٤جةظر ٨٦ ػتؿ ا٣ٞؿاىلعة الٮأطح ا٣ٛةظىح لنٕ
 املاكف مٕؿيةن ٝؽ دُٮرت  كٚٞةن تلُٮر األدكات ا٣ٛ٪طح دلل النةٔؿ.

٢ٕ٣ أثؿز ٦ة يُة٣ٕ٪ة  ي مٕؿ ثةركد  ي مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت  ذلٟ املٛ٭ػٮـ املجػةرش 
ل٧٤اكف اجل٘ؿا ي اذلم ٬ٮ الٮ٨َ ٤ٚكُ  املعذ٤ح  كاتلٕجري ٔ٪٫  ي ٣٘ح ٦جةرشة دبكػ٥ 

ا٣ٛين؛ ك٢ٕ٣ مؿد ذلٟ إىل ٩ٞه أدكات اإلثؽاع النٕؿم ثٞؽر ٗري تكري ٨٦ الٌٕٙ 
 دلل النةٔؿ؛ إذ إ٫٩ اكف يٮ٦بؾو َةبلةن  ي ٦ؽارس اتل٤ٕط٥ ا٣ٕةـ.

ػح  كيف ذلٟ يٞٮؿ ال١ٮٚيح/ "ي٧س٢ مٕؿ مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت اذلم دىؽر املض٧ٔٮ
 أكؿ  ي املؽرقػح   ي َة٣ػت ك٬ػٮ  أم ملضػةؿا الاكم٤ح بلةركد احةكساد٫ ابلة٠ؿة  ي ٬ؾا

نكػؼح   ي –٧٠ػة يٞػٮؿ املعٞػٜ  –ا٣ٞكػ٥  ٬ػؾا كصؽ النٕؿم ظطر الك٥ٌ٤ ًِدرصةت
 املذعػؽة األمػ٥ ٬طبػح كاك٣ػح مػٕةر األكىل وػٛعذ٭ة  ه ٠ؿاقح ٝؽي٧ح  ٨ٔ مىٮرة
 ثة٣ٕؿةطػح  كاألنكػ١ٮ األك٩ػؿكا ٦ػؽارس – ا٤ٛ٣كػُطتط  التصبػ  كتنػ٘ط٢ إلاغزح

 

 .27  ص/  ـ3171املٕةرصةٕؽ  النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين  ي املاكف دساسات جم٪ةح  مجةؿ   (1)
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 مكػةثٞح  ي اخل٧كػث٪طةت ٤ُ٦ػٓ ا٣ٞىةاؽث٭ؾق  مةرؾ النةٔؿ أفٌ  كيجؽك كاإلجن٤زييح 
رمطؽ. ك"٬ػةركف ٬ةمػ٥ رمػطؽ  مػةٔؿ  ٬ةم٥ ٬ةركف النةٔؿ  ثؿاعيح أقذةذق ٦ؽرقطح

ـ  ك٬ٮ ٨٦ مػٕؿاىلع 3127 3131/٬  ظةرة الـيذٮف  اعـٗـة٦ؽي٪ح ٤ٚكُطين  ٨٦ مٮاحلؽ 
أك مٕؿاىلع املؼػط٥  كي٧ذػةز مػٕؿق  اجل١جحاذلي٨ أ٤َٜ ٤ٔط٭٥ اق٥ مٕؿاىلع اخل٧كث٪طةت 

ثؿكح اتل٧ؿد كاثلٮرة كيٕؽ ٨٦ أكرث النٕؿاىلع ا٤ٛ٣كُطتط  اقذ٧ٕةسان ملٛؿدات ا٣ٕػٮدة  
جبة٦ٕػح ادلكؿ امل٪ػةكب  ٤ٚكػُ كمػ٢٘ ٦٪ىػت ٦٪ػؽكب  ؿي٨ ديٮا٩نػة ػأوؽر ٔن

 (3)".ا٣ٕؿةطح
"إٌف ٝىةاؽ ٬ؾا ا٣ٞك٥ ٣ثكخ قٮل  ب ٨٦ ا٣ٞؿز٦ح  سا أكػرث  ظطػر جنػؽ٬ة 

ىلع ال٤٘ػح كاجلعػٮ ٨٦ ا٣ٛكة٣ح كالؿاك٠ح ه املكذٮل ا٣ٛػين  ٧٠ػة أ٩٭ػة دٛ٭ػٜ ثأػُػة
كا٣ٕؿكض كا٣ٞةٚطح  ٌٚتن ٨ٔ أف ٔؽدان ٨٦ اجلىٮص اكف يٕط٪٫  ي إننةا٭ة أقػةدؾد٫  

 (2)تنضطٕةن هل كأػؾان ثطؽق  ي م٧ٌةر النٕؿ".
كامذ٤٧خ مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت ه قخ ٔ ة ٝىطؽة  مخف ٦٪٭ة اك٩ػخ لك٧ػح 

يػةت ذكر   –الٮ٨َ الٮ٨َ )املاكف أك الزي اجل٘ؿا ي( ٨٧ً لك٧ةت ٔ٪ٮا٩٭ة/ ) م١ٮل 
أ٦ػة  ي وػ٤ت  جتػرلن يػة اثػ٨ كَػين  ي ا٣ٕطػؽ(.  –كَين _ ه كَين كيٌل  _الٮ٨َ 

ا٣ٞىةاؽ ٚٞؽ د٪ةزؿت لك٧ح الٮ٨َ ٚط٭ة لك٭ة  ٗري ٝىةاؽ زتث  كاظؽة ٦٪٭ػة ٝىػطؽة 
٨٦ مخكح أثطةت  ي اهلضػةىلع  كٝىػطؽدةف  ي اإلػٮا٩طػةت. ٬ػؾا ٔػ٨ لك٧ػح )الػٮ٨َ( 

األرض كخيٮ ذلٟ ممة تنري إىل ٪ة٬ة ٦س٢/ )ابلتد ك٤ٚكُ  كحبؿكٚ٭ة  أ٦ة ٦ة اكف  ي ٦ٕ
 املاكف( ٚٞؽ ازدمحخ ث٭ة ا٣ٞىةاؽ. 

 
 ؽية  )مىؽر إل١رتكين(.مٮٝٓ كيؾطاط (1)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ػح ل٤نػةٔؿ ادل٠ذػٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةر ال١ٮٚيح  (2) كد/ متظْػةت ٦٪٭ضطػح اأٔل
 1ك ٞطٞطح  ص/

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ك٢ٕ٣ وؽ٦ح اقذتب الٮ٨َ  ي أكؿ ٔ٭ؽ النةٔؿ ث٭ة لػ٥ دػؽع هل جمػةسان حل١ٛػؿ 
ث٘ري٬ة  ٦ٓ دٕةيل أوٮات ادلٔٮة لرلٚةع ٔ٪٫  كاقرتداد ٦ة اقػذ٤ت ٦٪ػ٫ ا٣ػيت  اك٩ػخ 

إف يجؽأ ا٣ٞىطؽة ظ ى تنع٪٭ة ثةملٛؿدات ٬ؾق  ٚت يؾػةد  د٧أل أذ٩ط٫. كذللٟ ٚإ٫٩ ٦ة
 / ابلطخ األكؿ  ي ٥ْٕ٦ ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ م٤ٮ ٨٦ ٦ٛؿدة ٦٪٭ة

 "ٝؽ ٠٪خ يٮ٦ةن  ي ثتدم ٦ةمػطةن 
 

ٓي دٞىٙ   (1)ل٥ أمًل إسا كاملؽاٚ
 ثت ٔ٪ٮاف/ كيف ابلطخ األكؿ  ي ا٣ٞىطؽة اثلة٩طح / كْل 

 جتػػٮؿ طػػةَؿم ذ٠ػػؿل ثػػتدو                
 

 (2)٤ٚكػػُ  هلػػة جمػػؽه أزطػػ٢ي  

 
 يػػة أي٭ػػة النػػٌجةف إف ثتدؽػػ٥               

 
 (3)دؿصػػٮك٥ي أف ديؿصٕػػٮا األية٦ػػة 

 

         ذ٠ػػؿاؾ يػػة ٦٭ػػؽ ا٣ٕؿكةػػح كال١ػػؿل    
   ككطػػٙ ثػػتدم سا جتػػٮؿي طػػةَؿم

  ي ٤ٞ٦ػػػيٌت أٚػػػةؽ مػػػٮؽ ٚػػػؤادم 
خ كَ٪ػػةن خلىػػ٥و اعدم  (4)كٝػػؽ أوػػجعى

 

ك١٬ؾا يذ١ؿر ذ٠ؿ الٮ٨َ  أك إظؽل املٛؿدات ادلا٣ػح ٤ٔطػ٫  ي ابلطػخ األكؿ أك 
اثلةين  ي ٥ْٕ٦ ٝىةاؽ ٬ؾق املؿظ٤ح  كسا يتذْؿ ث٫ النةٔؿ ابلطخ اخلةمف أك الكةدس 

 إسا ٩ةدران.
"ك٬ٮ  ي مؿظ٤ح ٦ج١ؿة ٨٦ مةٔؿيذ٫  ي٪عةز إىل ٌٝطح مػٕج٫ ثٕػؽ اجل١جػح ا٣ػيت 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1)  .11ثةركد / اسٔا
 .13الكةثٜ / ص  (2)
 .12الكةثٜ / ص  (3)
 .11الكةثٜ / ص  (4)
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اعم٭ة ث٤ع٫٧ كد٫٦ كركظ٫ ثؾػ٢ ٦يقػط٭ة  ك٬ػٮ ٚػ ى اكف ياػين ذا٠ؿدػ٫ كيؿوػٙ 
٫ ا١ٛ٣ػػؿم  ي إَػػةرق اجل٘ػػؿا ي  ػػٔٮ ظضةرد٭ػػة اثلٞط٤ػػح ا٣ػػيت قثذأقػػف ٤ٔط٭ػػة مًٮ

٫ األقةس  ي ديٮا٫٩ الى٘ري اذل ٔٮ م ث٪ةق ٔ٪ػؽ٦ة اكف )٤ٚكُ (؛ كذللٟ ٩ؿل أف مًٮ
َةبلةن  ٬ٮ ٌٝطح اجل١جح كال٤ضٮىلع ا٣يت أذ٧ؽ ٚط٭ة األقػ٤ٮب الٮوػس اتلٞؿيػؿم اذلم 

 (1)ي٧ ج ٚط٫ اتلعؽم ثةلـف".
 املهاٌ املكدض يف طعر مرسل٘ اخلنشٔئات:

كةةجلْؿ إىل ظؽير النةٔؿ ٨ٔ املاكف اذلم ٬ٮ الٮ٨َ  ي ٝىةاؽ ٬ؾق املؿظ٤ح  سا 
كَةف األرض ثأ٫٩ أرض ٦ٞؽقح  كلػ٥ يػأت ٝػٍ ه ذ٠ػؿ جنؽ أ٫٩ ػه الٮ٨َ دكف أ

املكضؽ األٝىص  كل٥ مه ٦ؽي٪ح ٨٦ ٦ؽ٫٩ اك٣ٞؽس كاخل٤ط٢ ثؾ٠ؿ. كٝؽ جنػؽ ثٕػي 
أكوةؼ كك٪ةيةت ٩ةدرة ألرض ٤ٚكُ  ثأ٩٭ػة أرض اخلػري؛ ٧٠ػة  ي ٝىػطؽة )مػ٭طؽ 

 الٜ(/
 أرضو  ٣ٞػػؽ ركنت د٦ػػةؤؾ ػػػريى 

 
ػ ٚة٩خ  م٭طؽي   ـي ٦ػة  ي ذا مى  (2)ت

 
 إيػػ٫ يػػة ثػػتدم ٤ٚكػػُ  ا٣ػػيت

 
ـي    (3)ْل أرض ثًٕر ا٣ٕةمل  دٌة

 

 أقٛةن ه د٤ٟ امل٪ػةزؿ كالػُل
 
 

ـي    (4)ية أرض ثٕر ا٣ٕةمل  قػت
ػٮح إىل   ٗري أف ثثذةن كاظؽان  ي ٝىػطؽد٫ ) طػح اجل٧ٕطػح اخلُةثطػح( تنػري  ي ًك

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤حاألمٞؿ   (1)  .32ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  اأٔل
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح    ص (2)  . 11ثةركد / اسٔا

 . 73الكةثٜ / ص   (3)
 .17الكةثٜ / ص   (4)
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 ٮ/ٝؽقطح األرض/ ك٬
 ية أٝػؽس ادّل٩طػة كأرشؼ ثٕٞػحو 

 
 (1) ي األرض سا كا ٨٣ أنكػةؾً  

ك٣ؾ٨ ٬ؾا ابلطخ ل٥ يؾ٨ ٨٦ ٫٧ْ٩؛ ث٢ اكف ٦ػ٨ مج٤ػح األثطػةت اخل٧كػح      
األػرية ا٣يت ٠ذج٭ة ٫٧٤ٕ٦ النةٔؿ ٬ةركف ٬ةم٥ رمطؽ  ٧٠ػة أمػةر إىل ذلػٟ النػةٔؿ 

 ٩ٛك٫/
ةذ ٬ػةركف ٬ةمػ٥ رمػطؽ. ٬ػؾا "٬ؾق األثطةت األػرية لك٭ة ٣ثكخ يل  إ٩٭ة لألقػذ

النةٔؿ اكف  ي ذلٟ الٮٝخ ٦ؽرقةن  ي املؽرقح اهلةم٧طح األ٦رييح  كٝؽ دٮىل ٬ٮ دى٤طط 
٦ة أ٥ْ٩ ٨٦ مٕؿ َط٤ح الك٪ح األكىل اثلة٩ٮيح ا٣يت دأيت ثٕؽ الىٙ الكةدس اساثذػؽايئ 

 (2)اذلم اكف أه وٙ  ي ٦ؽارس التصب ".
 املهاٌ يف طعر املراسل األخرٚ: 

ثةركد ه درصح ال٤ثكةنف اجلة٦ٕطح ٨٦ صة٦ٕح ا٣ٞػة٬ؿة ظطػر ختػؿج  ي ظى٢ 
  ظطر ثؽأ ثٕػؽ٬ة ه ا٣ٛػٮر دراقػح املةصكػبري 3111لكطح اآلداب  ي ا٣ٕةـ املطتدم 

ـ. كي١٧٪٪ة ٨٦ ٬٪ة أف ٧٤٩ػط أف مؿظ٤ػح الكػبطتطةت 3112ا٣يت ظى٢ ٤ٔط٭ة  ي ا٣ٕةـ 
ألدكات اإلثؽأطػح ٦ػ٨ املٕؿٚػح اك٩خ مؿظ٤ح اجلٌش األكةديِل اذلم يبطط هل ٩ٌػش ا

اجلطؽة  ي ٤ٔٮـ ال٤٘ح كاألدب كاجلٞؽ كاتلةريغ  كاتكةع املٛػة٬ط٥ كاثلٞةٚػح كاملٕػةرؼ 
ا٣ٕة٦ح. كإذا ٦ة دأم٤٪ة ا٣ٞىطؽد  األكىل كاثلة٩طح  ي مؿظ٤ح الكبطتطةت حبكت دؿدطت 

٪ػة ٚإ٩ –ـ ثٛةرؽ م٭ؿي٨ ث  أكسا٧٬ة كأػؿا٧٬ة 3113كدةريغ ن ٧٬ة  ي اعـ  –ادليٮاف 
٧٤٩ف دُٮران ٠جريان ل٤٘ةيح ٔػ٨ مؿظ٤ػح اخل٧كػث٪طةت   ي ال٤٘ػح النػٕؿيح كاألػط٤ػح 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح    ص  (1)  .13ثةركد / اسٔا
 . 13الكةثٜ / ص  (2)
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 )الؿيح(/ػكالىٮر؛ ث٢ الى٪ٕح ا٣ٛ٪طح لك٭ة. يٞٮؿ النةٔؿ  ي ٝىطؽد٫ األكىل املٮقٮ٦ح ث
ػة  ي ٔطػٮين تهلي ًّ ٍخ   ٠طٙ ٩ةظى

 
٪ًٍت دربو ظػـي٨ً    ز٥ ٦ةدىٍخ  ي صى

طٍػػخي  ي ٚػػؿاغو ص٪ٮ٩طػػػػ  ٞن  كتىجى
 

٪يػٮين  ّي ػٮ  كييػؽًَل  ِكم ظى  ٍم ييؽى
ػػؾايب ٣ًٛٞػػؽ٬ة كا ديمػػٮمًل   ٔى  كا 

 
رٍب٬ًػة كا ظ٪ثػػين   ٚػٮؽ أظضػػةًر ؼى

فى ا٣ػػػ  ٦ًٍؽ٦ةتي ييػرًثٍ ؽى  الؿيةح ال٧ي
 

  (1ًِ)ال٤ّعٮف حل٢ ظٮ  ٦٘ؿكرٝةت 
 (2)ال٤عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٮف

 
 قيؿقٮ  ي أ٩ة ... كا٣ػ٤ىٍػط٢ي  طحه ضؿيت قةصً ظي 

ُةق ٮًف ٝؽ ػطن٥ كاردةظخ ػي  ك٬ؽكىلعي ال١ى
َي كاػذىف ٦ً   قٛةظي  يح أَػٛةؿه ا٣ ٝةًت ؿي ٨ 

 قجطي ٚػٰ أٔػ٧ةًؽ أٔػ٧ةؽ الػطػة٬ة أ٩ة أٍقػى 
رى املػػؿصةف ٚػػٰ ٝػػةع املػػطةق ـي ػػ  (2)كأرا٬ة ... صي

٣ثف  ي مٕؿ ثةركد  ي مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت يشىلع ٦ػ٨ ٬ػؾا اجل٧ػةؿ ابلطػةين        
٧ٌ٪٫ ٬ةدةف ا٣ٞىطؽدةف  ك٦ة ثٕؽ٧٬ة ٨٦ مٕؿ مؿظ٤ح الكػبطتطةت كاملؿاظػ٢ اذلم دذ

التظٞح. كيذ٧س٢ ٬ؾا اجل٧ةؿ  ي اقذٕةرات كتناط٭ةت كجمػةز كتنػؼطه ٦ػ٨ ٝجطػ٢/ 
)٩ةظخ ّتهلة( ك)درب ظـي٨( ك)ٚػؿاغ ص٪ػٮيٍن يػؽِكم( ك)يػؽَل ّ٪ػٮين( ك)يػرثف 

ةق( ك)أقػجط  ي أ٧ٔػةؽ ال٤ط٢( ك)٦٘ؿكرٝةت ال٤عٮف( ك)ال٤ط٢ يؿقٮ( ك)اردةظخ ػُ
الطةة(  كلك٪ة ٬٪ة ثىؽد  ٤ط٢ ا٣ٞىطؽد  ثٞؽر ٦ة خي٨ ثىؽد إثؿاز أ٦س٤ح ه دُٮر 

 

 
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص  (3)  .71ثةركد /اأٔل
 71الكةثٜ / ص  (2)
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 األدكات النٕؿيح دلل النةٔؿ ا٣يت ي٤ــ ٦٪٭ة دُٮر ٦ٛ٭ٮـ املاكف كأق٤ٮب ٦ٕةجلذ٫. 
كإذا ٦ة دأم٤٪ة ٝىطؽة )الؿيح(  ملك٪ة أف النةٔؿ ص٢ٕ ٨٦ ٚٞؽ٩ة٬ة ماك٩ةن. كاملاكف 

 ؽاف الؿيح يٕين الكض٨ أك الاف كامل٪ٓ امل٤ُٜ. ٚ٭ة ٬ٮ يٞٮؿ/ثٛٞ
ػة  ي ٔطػٮين تهلي ًّ ٍخ   ٠طٙ ٩ةظى

 
٪ًٍت دربو ظػـي٨ً    ز٥ ٦ةدىٍخ  ي صى

طٍػػخي  ي ٚػػؿاغو ص٪ٮ٩طػػػػ  ٞن  كتىجى
 

٪يٮين  ّي ٮ  كييؽًَل  ِكم ظى  (1)ٍم ييؽى
اظػذتؿ  يؽ٦ش النةٔؿ ث  الٮ٨َ كالؿيح ثٮوٛ٭٧ة املػاكف اذلم اكف ٚطػ٫ ٝجػ٢ 

ربن ٨ٔ  كَ٪٫  ظطر اكف يٕثل كترسح  ي ٦٘ة٩ط٫ ٧٤ٚة ٚٞؽ الٮ٨َ ٚٞؽ ٫ٕ٦ الؿيح  ٔك
ذلٟ ث٧ٮد٭ة  كأ٫٩ دجقن  ي ماكف آػؿ ق٧ةق ا٣ٛؿاغ اجل٪ٮين  ككو٫ٛ ثأ٫٩ يػؽِكم ظػٮهل  

 كيؽَل ّ٪ٮ٫٩. ك٬ؾا ٦ٛ٭ٮـ ل٧٤اكف النٕؿم مكذضؽ  ي د٪ةكؿ النةٔؿ. 
 يف طعر بارّد:   مهاىًا مكَدسًا  ،الكدض مدٓي٘

ٔ٪ؽ املكػ٧٤   زة٣ػر  كْل٦ؽي٪ح ٦ٞؽقح ٔ٪ؽ املك٧٤  كاجلىةرل كاحل٭ٮد؛  ا٣ٞؽس
كْل أكىل ا٣ٞج٤ذػ   ظطػر اكف املكػ٧٤ٮف   م١ح كاملؽي٪ػح امل٪ػٮرة ثٕؽأٝؽس املؽف 

خ ٤ٔط٭٥  ي ٦ٕؿاج الؿقٮؿ   وًل ا ٤ٔطػ٫  يذٮص٭ٮف إحل٭ة  ي وتد٭٥ ثٕؽ أف ٚيًؿ
  .اؽملٕؿاج ٦٪٭ة  كٝؽ اكف أرسم ث٫ إحل٭ة ه ٦نت ا٣ربكق٥٤؛ ظطر اكف ٬ؾا ا

 ٔرٌب الن٪ُٰ ٨ٔ ذلٟ ٝةاتن / ؽرمـيح ػةوح ٔ٪ؽ املك٧٤    كٝ كل٤ٞؽس
كقػطةيس ككصػٮدم ثؾػ٢  ينرمـ إقتَل طةوح كديين ثٕة٦ح  كإنكة ا٣ٞؽس"     

 ي ٬ػؾق املٞةيثف  ذلا اكف النٕؿاىلع يٕةجلٮ٩٭ة ٨٦ زكاية خمذ٤ٛح  ٣ؾ٨ املعٮر الؿاثف 
 (2)كالٮَين". يناملٕةجلةت مجطٕةن "ا٣ٞؽس الؿمـ ادلي

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح    ص ثةركد (1)  .71/ اسٔا
ِ( الن٪ُٰ  اح٧ؽ وة٣ط  ا٣ٞؽس  ي ٧٩ةذج ٨٦ ا٣ٞىطؽة ا٣ٕؿةطح املٕةرصة   )مىؽر إل١رتكين( .2)
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ككصػٮد    ؽةإرسااط٢ املٮظػ مم١٤ح اعو٧حأ٦ة اساداعىلعات احل٭ٮديح ثأ٩٭ة اك٩خ       
ٓ املكضؽ األٝىص  ٚطػؽػ٢  ي دااػؿة اتلػةريغ املؼذ٤ػٜ اذلم أٔؽ طلكاهل  دػ٫ ي مًٮ

د٭٧ثل دػةريغ ٤ٚكػُ   إفمؿا٠ـ الت٬ٮت اتلٮرايت. كيف ذلٟ يٞٮؿ ٠طر كايذتـ/ "
ؿاٚطػة امل٧ذػةزة ل٤ذػٮاريغ امل٭٧ػح  ا٣ٞؽي٥ ي٧ؾ٨ اتلػؽحل٢ ٤ٔطػ٫ ٦ػ٨ ػػتؿ ابلج٤ٗٮ

(؛ ظطػر دٮصػؽ Miller & Hayesك٬ط٤ـ ) ؿإلرسااط٢ كي٭ٮدا ٧٠ة ّ٭ؿت  ي ٠ذةب ٦ط٤
ٝةا٧ح دذ٨٧ٌ مخكح كقب  مؿصٕةن  دٕٮد إىل ا٣ٛرتة الٮإٝح ث  ا٣ٞػؿف اثلػة٨٦ ٔ ػ 

 ك٤ٚكػُ  ٔ٪ٮا٩ةف ٍٚٞ يٕةجلةف دػةريغ قػٮرية  ؽثث٪٧ة يٮص ي٨ ا٣ٕ كأكاػؿا٣ٞؿف 
ـ  ٌٚػػتن ٔػػ٨ دػػةريغ 3113( Patonـ   كةػػةدٮف )3111( Olmsteadك٧٬ػػة أكملكػػبطؽ )

الت٬ػٮت  ُؿةإرسااط٢ ي٭ٮدا  أك النٕت احل٭ٮدم/ ا٣ٕربم. ٤ٔط٪ة أف ٩يع إذف أف قػط
دؾٮف  ي أذ٬ة٩٪ة لػ  ٬ؾق  ك٦ة ذللٟ ٨٦ مٌة٦  كأثٕةد قطةقطح كزٞةٚطح  جيت أف 

٪خ األكقةط ا٧٤ٕ٣طح ا٣٘ؿةطح ٨٦ اػرتاع إرسااط٢ ا٣ٞؽي٧ح  كإقاكت  ط٩ٙٛ٭٥ ٠ د١٧ن
 .(3)اتلةريغ ا٤ٛ٣كُطين" 

٦ة مذ٤ٍ الؿمـ ادليين ثةلٮَين  ي النػٕؿ اذلم يب٪ػةكؿ ا٣ٞػؽس؛ ٚػٔل  كاغبلةن      
ٚح ثأظؽاث ديتطح ْٔط٧ح  ي ك٨َ ق٤طت. كالنٕؿ الٮَ ين ثٕة٦ح ٬ٮ ثٕٞح ٦ٞؽقح م ن

مٕؿ  ؿييض  أ٥٬ أ٬ؽا٫ٚ إزةرة ال٧ةقح  ي ٩ٛٮس أث٪ةىلع ٤ٚكػُ  طةوػح  كا٣ٕػؿب 
كاملك٧٤  ثٕة٦ح؛ كذلا ٚإف اقذعٌةر الؿمـي٨ ادليين كالٮَين لكط٭٧ة  أدىع إىل دٮقطٓ 

ًِ . ٧٠ة أ٫٩ أدىع إىل رٚؽ ا٣ٞذةؿ ٨٦ أص٢ اقذٕةدة الٮ٨َ ثٕ٪رص اجل٭ػةد دااؿة  املعؿ
 ٞؽقح.٨٦ أص٢ أرض ٦

"كردت ا٣ٞؽس  ي ٔؽد ٨٦ ٝىةاؽ النٕؿاىلع  ي ٤ٚكُ  كاألردف  ا٣يت ٧ْ٩ٮ٬ة      

 
 إقاكت اتلةريغ ا٤ٛ٣كُطين. –ـ  اػذتؽ إرسااط٢ ٠3171طر  كايذتـ  
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ٮاعت ديتطح ػةلىح  كل٥ دؾ٨ ا٣ٞؽس  كإ٧٩ة  اد٭ة ذل ٦ٞىٮدة -اغبلة  -تلٕرب ٨ٔ مًٮ
ٮاعت ادليتطػح اتلةرمطػح  أك  كردت  ي ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ ؛ ألف هلة و٤ح كزطٞح ثذ٤ٟ املًٮ

دؿد ٨٧ً صٮ ديػين  - ي ٬ؾا النٕؿ  -٦ٕةمل٭ة. ٚة٣ٞؽس  ٨٦ أل٩٭ة تنلك ٧٤ٕ٦ة راثكةن 
ػةله  يٕرب النٕؿاىلع ٚط٫ ٨ٔ مٮاصؽ٥٬ ادليتطح  كمنةٔؿ٥٬ ا٣ٕةَٛطح   ي ٦٪ةقػجةت 
إقت٦طح من٭ٮرة حيذ٢ٛ ث٭ة  ٠ؾ٠ؿل اإلرساىلع كاملٕػؿاج   كاملػٮدل اجلجػٮم  كاهلضػؿة 

 .3))اجلجٮيح ال يٛح"
٦ؽي٪ح ا٣ٞؽس ثٞىطؽد  ٨٦ ٦ُػٮسات  النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ػهن كٝؽ      

مٕؿق؛ ث٢ إف إظؽا٧٬ة  كْل ٝىطؽة )ا٣ٞؽس( َة٣خ َٮسان ص٢ٕ احٜٞ ادليٮاف أقة٦ح 
٧٠ػة  ي  ٠جػريان كظؽ٬ة أف دؾػٮف ديٮا٩ػةن  طاألمٞؿ يٞٮؿ ٔ٪٭ة/ "كةٕي ٝىةاؽق دى٤

٬ؾا ٌٚتن ٨ٔ كركد ذ٠ػؿ املؽي٪ػح  ي  (2)ٝىةاؽ )ا٣ٞؽس( ك)َطجح( ك)ًطةىلع الؿكح("
ٮاعت  أثؿز٬ة / خ٠سرية ٨٦ مٕؿق. كيذ١ؿر ذ٠ؿ ا٣ٞؽس ٔ٪ؽ النةٔؿ  مٮآً   مًٮ

 ا٣ٞج٤ذ  كزةين الؿ٦  ال يٛ  / أكىل
 / )ية ٝؽق٪ة ية ٔؿكس اجل٪ةف( املٮقٮ٦ح ثػػ يٞٮؿ النةٔؿ  ي ٝىطؽة     

 ًٟ  ٮار أظػًل األاغيناثلّػ ٗػىٌن  ٚط
 

 اجل٪ػػةف النػػةـ يػػة ٔػػؿكسى  يػػة اث٪ػػحى  
طػين طػينٍ و٪ٮ ٔ ا٣ٞؽسي  م١ٌحي    ٔك

   
 ثػػػػ٢ دٮأ٦ػػػػةف أػذػػػػةفً  ج٤ذة٩ػػػػةًٝ  

 ٍصػؽان كى  لنػةـث  الضةز كا ٧ٍ٬ًخي  
 

 (1ثةهلػػػؽل يتجٌػػػةف ) جػػػ ثػػػ  ٤ٝ 
ل٥ يذٮصػ٫ مكػ٥٤  ةفيؿةٍ النةٔؿ ٝؽاقح ا٣ٞؽس ثٞؽاقح م١ح؛ إذا ٧٬ة ا٣ٞج٤ذةف ال٤ذ 

 ٔط٪ػةف  ي كصػ٫ كاظػؽ )وػ٪ٮ   ٠أ٩٭٧ػةابلطخ اثلػةين  وؽر٣٘ري٧٬ة  ٚطٞٮؿ ٔ٪٭٧ة  ي 
 

 .11  ص  ا٣ٞؿف ا٣ٕ ي٨ا  ا٣ٞؽس  ي األدب ا٣ٕؿ  الؽير  ي ٤ٚكُ  كاألردف  ي ٔجؽاخلجةص  3)

٧ةؿ الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  (2  31األمٞؿ  أقة٦ح مجٕح  اأٔل

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1   131ثةركد   اأٔل
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طين(  ٔ أػذةف ث٢  ٝج٤ذةف/ ) ؿكظطحالى٤ح ال ٧ٜٔ ي ٔضـ ابلطخ اثلةين  كيىٮرطين ٔك
دٮأ٦ةف(  كاإل اب ٨ٔ )أػذةف( إىل )دٮأ٦ةف(  اكف ث٘ؿض إثؿاز ٧ٔػٜ الىػ٤ح ثػ  
ا٣ٞؽس كم١ح  ك٤ٕ٦ٮـ أف منةٔؿ الت  كالى٤ح الٮصؽا٩طح  كااػذتؼ األركاح ثػ  

ٗػري اتلػٮاا٥. ك٬ػؾق األكوػةؼ تنػِؼه اتلٮأ٦  أ٧ٜٔ ممة ْل ٤ٔطػ٫ ثػ  اإلػػٮة 
ٚنةٝح بكجت الى٤ح الؿكظطح  ١ٚأ٩٭٧ة  املاك٩ث   كدىٮر٧٬ة ٩ةثٌ  ثةلطةة كاملنةٔؿ ادل

 ي ابلطػخ اثلة٣ػر ٔنػ٫ٞ  كيىػٙ ي ٩ٛٮس املك٧٤ .  ا٣ٞؽاقحي٧٤ٕةف ٦ة هل٧ة ٨٦ 
 إىل اإل٤ٝط٧ ؛ ٚطٮِقٓ املاكف ٨٦ املؽيتذ  ؛(ٍصؽان ث  الضةز كالنةـ كى  ٧ٍخي ل٧٤اك٩  )٬ً 

 حلٞٮؿ إف ٝؽاقذ٭٧ة د٪ؽاح  ي األرض ظٮهل٧ة.
 كيٞٮؿ  ي ٝىطؽة ا٣ٞؽس /     

ػػػػ اثلػػػػتًث  إظػػػػؽل ٘ي  ؿِ ا٣
 

  
ي
ةدً٪ػػػػػة٦ػػػػػ٨ أ ػػػػػحال٧ي  ٦ن ٧ى ْن ٕ 

ػػػػػػػػػ٢ي جيى  سا   الٮحلػػػػػػػػػؽي  ٭ى
 

ػػػػػحال٧ي  ٫ى أ٦ِػػػػػ كصػػػػػ٫ى   ٦ى ؿن  عى
ػػػػػٍؽًس   ٞي  طجىػػػػػحو ًَ  ٍصػػػػػ٫ي كى  ل٤

 
ػػػػػػػ  ػػػػػػػحامل١ؿن  حى كم١ن  (3) ٦ى

ىلع اثلةين ٨٦ كوٙ ا٣ٞؽس  ك٬ٮ/ )زة٣ر  ثطةت ٬ؾق األيتذ٢ٞ النةٔؿ  ي        إىل اجل
الؿ٦  ال يٛ (. كيف ٝٮهل/ )اثلتث ا٣٘ؿ( كوٙ ثػةتل٧زّي؛ إذ إف ا٣ٕػؿب تكػذٕري 
ا٣٘ؿة ٨٦ اخلط٢ تلىٙ ث٭ة لك ٨٦ ٬ٮ ممذةز ٨ٔ ٗريق ٨٦ اجلػةس ثػة٤ٕ٣ٮ كالؿٕٚػح  ي 

ْػؿ  ي ٬ػؾا ا٣ٞػٮؿ أيٌػةن إىل ٝٮ٫٦  ككأ٫٩ ٔت٦ح ثطٌةىلع ه صجث٪٭٥. ك٢ٕ٣ النةٔؿ ٩
ةى ره ا ٔ٪٫ ٝةؿ/ ] ٨ٔوًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤/  ؿقٮؿظؽير ال يٍؿى ؿى يًب ٬ي

ى
ٍٕخي أ ٧ً اجلىٌيًبىٌ  قى

" / ٮؿي ٞي ٤ى٥ٌى يى ٤ىط٫ًٍ كىقى ٔى ًلىٌ اي  ٤ًػ ى ٦ًػ٨ٍ آزىػةًر  إًفىٌ وى ىضىٌ ا احي ػؿنٌ ٗي ػًح  طىة٦ى ًٞ ـى ا٣ ٍٮفى يىػٍٮ ٔى يًت ييٍؽ ٦ىٌ
ي
أ

٨ً اقٍ  ٧ى ٮىلًع  ػى ًي ٢ٍ"[ )الٮي ٕى ٍٛ دى٫ي ٚى٤ٍطى ؿىٌ ٗي ط٢ى  ًُ ٍف يي
ى
٥ٍ أ ةعى ٦ً٪ٍؾي ُى ٤ٔط٫/ أػؿص٫ ابلؼةرم  ٦ذٜٛذى

اذليػ٨  –((  ٚةقذٕةر الٮوٙ ٦ػ٨ املػؤ٦٪  األدٞطػةىلع األ٩ٞطػةىلع 231(  كمك٥٤ )311)

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ( 3  211ثةركد   اأٔل
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إىل م١ػح كاملؽي٪ػح  –كالضٮؿ ٨ٔ ٗري٥٬ ٨٦ ػ٤ٜ ا يٮـ ابلٕػر  ؿري٧ذةزكف ثة٣٘
ةىلعة ال كحل٧زي٬ة   اثلتث  اليؿـٮص٫  ٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٣ٞؽاقح  ي كا٣ٞؽس  ٣زييؽ ثىٮرة ًك

 ٨ٔ ثٞةع األرض اكٚح.
ٙى النةٔؿ املؽف اثلتزح ثةأل٦٭ةت حلٛىط ٨ٔ ٦ؽل ظج٫ هلة؛ إذ إف ظػت       ككو

ثٕؽ ظت ا كرقٮهل. ز٥ ٬ٮ يٌطٙ وٛح اتلْٕػط٥ ه  ألرضاألـ سا يٕؽهل ظت  ي ا
 .اثلتزحزجةت ا٣ٞؽاقح لألم١٪ح ٬ؾا الت ظطر يٞٮؿ )٨٦ أ٦ةد٪ة امل٧ْٕح(  إل

 / ٚطٞٮؿالنةٔؿ املٕين  ي ٝىطؽة )٤ٚكُ (  ركيؾؿٌ       
 كإػػػٮا اؽً ا٣ػػربي  ٚػػةرسي  ٝةاػػؽم

 
 ثػػػ٨ زيػػػةدً  كَػػػةرؽي  املسػػػىٌن  ين 

 ا٣ٞؿآف ٤ٝػيب ٚع٤نٞػػػ أًةىلعى  ٝؽ 
 

 ٕػػػةدً كاألث األز٦ػػػةفً  كراىلعى  ػػػػخي  
يت   أػخي ٝيٍؽيس َطايت أػخي  م١ن

 
٭٨ن  ٨ٍ ٦ى  لّك    (3فن أذٞةدم )م مكن

 كيٞٮؿ أيٌةن  ي ٝىطؽة/ )أ٦نيت( /         
ٍٮَين ٧ٍػ ٧ةظطس مى حي النن ٕى ٍ٤ َى ٍت   ثىؽى

 
 تيًٍسٍ صً   ي األرًض  اتلٮظطؽً  تٍفي كصً  ًف ػ 

ى  طًٍي ابًلػػ املػػيذفً  كَطػػٮري   كٍ ت  ٍنػػؽي
 

يت"  ١ن   ٦ى
ي
  اىيًت َطٍ  ٍػخي أ

ي
 (2" ) ٍؽيسٍ ٝي  ٍػخي أ

النةٔؿ ٦ٕىن األػٮة ث  املؽف اثلتث )م١ح  رٝىطؽة/ )اعـ مىض( يؾؿٌ  كيف       
 ا٣ٞؽس( ٚطٞٮؿ / –َطجح  –

ٙي  ا٣ٞػؽسي  ا٣ٞؿل َطجحي  أـ  ال ػي
 ٦ٕةن 

 يتكػ١تي  ٮرد٤ٟ احل٪ةثطٓ ٦٪٭ة اجلػ 
 اذلم ػ٤ػٜ ادل٩طػة كوػٮر٬ة ٝىض 

 
ٜي  ثأف يؾٮف هل٨ن   ٘ى  الكج  (1)٤ىتي كا٣

 
 
 

 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص  3)  . 312  313ثةركد   اأٔل

 . 331الكةثٜ   ص  (2

 311الكةثٜ   ص (1



 34 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

 رسْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّسله : مشرٚ

مرسل رقٮؿ ا وػًل ا ٤ٔطػ٫ كقػ٥٤   أ٩٭ةةين ٣ٞؽاقح ا٣ٞؽس كالٮوٙ اثل     
رشٚ٭ة ثٞؽك٫٦ ه ا٣رباؽ  كأككج٭ة ا ثؿظ٤ح الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔطػ٫ كقػ٥٤ ٬ػؾق  

 ٝؽاقح دجق ه ٦ؽل األز٦ةف  ٚٮؽ ٦ة اكف هلة ٨٦ ٝؽاقح األ٩اطةىلع الكةثٞ .
 وًل–  اح٧ؽ ث٢ٌٛ ق٢الؿ ثةٔرتاؼ ا٣ٞؽس أرض ه ادليين ابلٕؽ يذضًل ك٬٪ة"   

 طػذ٥ كإٝؿار٥٬ أمجٕ   اخل٤ٜ إ٦ةـ كأ٫٩ ا  ٔ٪ؽ كماك٩ذ٫ ك٦زنتل٫ - كق٥٤ ٤ٔط٫ ا

 املٞؽقػح املؽي٪ح ٦ٛةدطط كتك٤ط٥ - كالكتـ الىتة ٤ٔط٫-  اح٧ؽ ثتجٮة كالؿقة٣ح اجلجٮة

 أ٦ذ٫ ٨ٔ مكؤكؿ ٦٪٭٥ لك دجةاعن  ا٣ٞؽس  ي األا٧ح ٥٬ اك٩ٮا األ٩اطةىلع ألف كأل٦ذ٫؛ إحل٫

 ثتجػٮة ػذ٧ػخ ظػ ى املٞؽقح األرض ه ٦ذذةثٕح اجلجٮة ظ٤ٞةت كةٞطخ  رأط٭ة ك٬ٮ

 (3)".كق٥٤ ٤ٔط٫ ا وًل اح٧ؽ
ـِ  ٨ٍ ٦ًػ الكةداًت  ؽى طِ قى  ية ػ أ ٞي  ؿلا٣
 

ػ٤ٍ يى  فى ثٍ ٣ىػ ٮادو ه صى    لا٣ػرثن  في ٧ى
 لىج إذا رسى دلّ ا ؽي ؿٍ ثىػػػ ٫ي ٠أ٩نػػػ 

 
ى   ً  ٫ي كٍ كي كل٥ ت  رلالػٮى  ٨ى ٦ًػ فه قػة 

ػ ٬ػةدى كالٮً  جةؿى اجلً  مٮٍُ يى   ٞي  ؿلكا٣
 

ػ املةىلعى  بي ؿى ٍٞ سا يى   ػؿلجٍ كسا يى ًٞ    ا٣
 كى   

ى
ٍ  ٩ػػخى أ ػػختى ػػْى ٦ي  ٫ي ٝىػػٮٍ ٚى  ٮٍ ُي  (2)ؿا ٛن

 –ا ٤ٔط٫ كق٥٤ ػ  ك٬ٮ يؿِظت ثػ٫  ي ا٣ٞػؽس  وًل ػػةَت النةٔؿ الؿقٮؿ       
إىل  د٣ػٙه أرض ا لك٭ة )أـ ا٣ٞؿل(. ز٥  طةدةف هل الكثأ٫٩ قطؽ الكةدات  ٨٦ ماك

ا ٤ٔط٫ كق٥٤ ػ  ٨٦ املكػضؽ الػؿاـ إىل  وًلكوٙ ا٣رباؽ اذلم ا٦ذُةق الؿقٮؿ  ػ 
املكضؽ األٝىص  ك٦ؽظػ٫ جب٤٧ػح ٦ػ٨ الىػٛةت  ٦ػ٨ ثػةب ٦ػؽح امل٧ػؽكح ث٧ػؽح 

 ي ٬ػؾق ٦ذ٤ٕٞةد٫. كملة اكف ا٣رباؽ ٨٦ خمىٮوػةت الؿقػٮؿ ٤ٔطػ٫ الىػتة كالكػتـ 

 
ة ه اح٧ؽ  ا٣ٞؽس  ي النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين املٕةرص ص/  (3  .331دلادكق   ًر
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (2  .111 113ثةركد   اأٔل
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الؿظ٤ح ا٣ٛؿيؽة اخلةرٝح ل٤ٕةدة  ك٩ُةؽ اتلىٮر اإلنكةين؛ ٚؽاثنذ٭ة ٠ؾلٟ ػةرٝح ل٤ٕةدة/ 
ًٞػؿل(.  -قة ف ٨٦ الٮرل  تكك٫كل٥  -)٣ثف ي٧٤ف ا٣رثل  سا يٞؿب املةىلع كسا يج  ا٣

أف ٬ػؾق األرض ا٣ػيت ا٤ُ٩ٞػخ  ملٞةـ كخيكت أف النةٔؿ يؿيؽ ٨٦ لك ذلٟ  ي ٬ؾا ا
ثؽ أ٩٭ة خمىٮوح ثذ١ؿي٥ إ٣ٔل. كأ٦ة ابلطػخ األػػري ٚ٭ػٮ ٦ػؽح  إحل٭ة ٬ؾق الؿظ٤ح  سا

إذ ٗؽا دؿاث٭ة  ي راحئح املكٟ ملة ػُة ٤ٔطػ٫  ٞؽس؛وةظت ا٣رباؽ ثيزةر ٝؽك٫٦ ه ا٣
 الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤. 

ة م١ػح كاملؽي٪ػح        ػٮمل/ أػػٮن كيف ٝىطؽة )اعـ مىض( جي٧ٓ النػةٔؿ ثػ  مًٮ
ا٣ٞؽس مرسل رقٮؿ ا وًل ا  كأف    ظطح٨٦ ٩ة كا٣ٞؽس  كأمٮ٦ذ٭٨ ل٧٤ك٧٤  

 ٤ٔط٫ كق٥٤  كماكف ٦ٕؿاص٫  ي الؿظ٤ح ا٣ٕضطجح ٨٦ ٩ةظطح أػؿل؛ ٚطٞٮؿ/
  ك٬ػػ٨ن  ابل٪ػػٮفى  خيػػ٨ي 

ي
٭ػػةتاأل  جلػػة ٦ن

 
 تي جًلػػ صعٛػػ٢ه   ي لك ٤ٝػػتو  هلػػ٨ن  

 ٨٦ ابلطخ ا٣ٕذطػٜ إىل ا٣ػػ ا٣رباؽي  َةرى  
 

ػػػػري اخل٤ػػػٜ  أٝىصػػػ كصربيػػػ٢ي  
 ادل٩طػػة ثٞةاػػؽ٥٬  ٝػػةدةي اتلػػق ٬٪ػػة يىُعتي 

 
 ٦٪ذىػػػتي  جي كهل املٕػػػؿا اح٧ػػػؽو  

ػٍ ى ثػةألرض اتلى  ةكاتي الك٧ ٬٪ة   كٝػؽ ٞى
 

ٓى  ؿكري ػ٥ٔن الك   كا٣ُػؿبي  ال١ٮفً  مجط
ػػؾً   ـى  ال٤ػػٮاىلعى  ػي  ٫وػػةظجي  ٚأ٩ػػخ احلػػٮ

 
ػػػتي اجلّ  ٟكالٮارزػػػٮف هل إػٮا٩يػػػ   ضي

ػػػ٢ّ   ْى  مٛػػػٜ ظػػػؿان  ي ٦ٕػػػة٤ٝؾ٥ يى
 

 بي ا٣ػرّتى  ةث٭ةٔػ٨ أوػع ظ ى دجٕػرثى  
سه   ػػػؽن ٞى قػػػحه  ٦ي  أي٭ػػػة األٝىصػػػ ٦ٞؽن

 
ـّ  ةظطٛ    (3) تي كاجلٞػ ا٣ٛع٥ كيةٚة كأ

ٓ ٨٦ ديٮا٫٩ ٝىح اإلرساىلع كاملٕؿاج  ككؿر ٚط٭ػة         ٢ النةٔؿ  ي أكرث ٨٦ مًٮ ٚىن
ؿب ث٭ة ٝةرا٫. كأثؿز ٬ؾق املٕةين صػتؿ  ٔؽدان ٨٦ املٕةين ا٣يت يُؿب هلة ٬ٮ ٝج٢ أف يُي

٧ْذ٭ة  كػؿٝ٭ة  ٨٦ ابلطػخ  –ال١ٮف امل٤ٕٮ٦ح ل٤ا / )َةر ا٣رباؽ  فجلٮا٦ثالؿظ٤ح ٔك
اتلق ٝةدة ادل٩طة ثٞةاؽ٥٬  -يىُعت  ٤ٜصربي٢ ػري اخل -ا٣ٕذطٜ إىل املكضؽ األٝىص 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (3  . 313   311ثةركد   اأٔل
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ال١ٮف(. كزةين ٬ؾق املٕةين  ٬ٮ إٝػؿار  مجط٥ٔٓن الرسكر  -ثةألرض اتلٞ   ةكاتالك٧ -
ُىف ٤ٔط٫ الىتة كالكػتـ/ )ػػؾ ثة٣ٞطةدة ل٧٤ى –٤ٔط٭٥ الكتـ  –األ٩اطةىلع كالؿق٢ 

(  كاملٕىن اثلة٣ر ٬ٮ ا٠بكةب ا٣ٞؽس ٝؽقطح ث٭ؾا املرسل/ وةظج٫ال٤ٮاىلع ٚأ٩خ احلٮـ 
٦ة ثٞطخ ادل٩طة/ )ظ ى دجٕرث ٔػ٨  دجق  مكذؽا٦ح  طح)٦ٍٞؽس أي٭ة األٝىص(  كْل ٝؽق

 (.بأوعةث٭ة ا٣رّتى 
جنػؽق  كذلاؽس   إمةرة النةٔؿ إىل ٝؽقطح األرض املعطُح ثأك٪ػةؼ ثطػخ املٞػ ٦ٓ

ٔ٪ؽ٦ة يؾ٠ؿ ا٣ٞؽس يٕؿج ه ذ٠ؿ ظطٛة كيةٚة كأـ ا٣ٛع٥ كاجلٞت أم أف ٬ؾق األرض 
 د٧ذؽ ٨٦ ابلعؿ ٗؿةةن إىل اجلٞت ص٪ٮةةن كرشٝةن .  ٞؽقحامل

 : احملتل األدييب

كاغبلةن يأيت النةٔؿ ه ذ٠ؿ املعذ٢ األص٪يب  ي ٠سري ٨٦ ٝىةاؽق  ي وٮر خمذ٤ٛح  
تٝػذ٭٥ ا٣ٕؽااطػح ثةملكػ٧٤   ٦٪ػؾ أف م ٦ة دأيت د٤ٟ الىٮر ؿدجُح ثذةريغ احل٭ٮد  ٔك

ر املىُىف ٤ٔط٫ أ٢ٌٚ الىتة كأد٥ ا٣بك٤ط٥ ثؽي٨ اإلقتـ.   ثٕي
كٝؽ يؾ٠ؿ النةٔؿ مثبةن ٨٦ خمةزم احل٭ػٮد ك٩ٞةاىػ٭٥  ي قػريد٭٥ املٕػةرصة  كسا 

عذ٢  ي قط٧ة ٔ٪ؽ٦ة اك٩ٮا  ي أكركةة  ك٦ة ساٝٮق صؿاىلع ذلٟ ٨٦ اًُ٭ةد. كز٧ح وٮر ل٧٤
 صربكد٫ كتك٫ُ٤ كاًُ٭ةدق بلين صرلد٫ أ٢٬ ٤ٚكُ .

كيف ٝىطؽة ٨٦ ٝىةاؽ مؿظ٤ح الكبطتطةت يؿق٥ النةٔؿ ل٧٤عذػ٢ وػٮرة ٦٭ط٪ػح  
ؿق ث٧ْة٬ؿ اساخيتؿ  كظطةة ا٣ٛضٮر  كا٣ٞىطؽة ثٕ٪ػٮاف/ )ا٩ذٛةًػح  ِٞ يٕرِيق ٚط٭ة؛ ث٢ حي

ٕؽ ٨ٔ الػٮ٨َ  كسا خت٤ػٮ الطةة(  كالنةٔؿ  ي األو٢ يىٮر ٚط٭ة ظةهل  ي ا٣٘ؿةح  كابل
 ٩ربد٫ ٚط٭ة ٨٦ يشىلع ٨٦ احلأس؛ إذ يٞٮؿ/
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ػػػػػىن                  كدي ال٧ي ي ـو رشي ػػػػػطنٓ دا ٌى  مي
 

 (1)كػةَؿم جيؿم كراىلع ال٧يعةؿ 
 أ٦ة األثطةت ا٣يت د٧ٌ٪ذ٭ة ا٣ٞىطؽة كرق٧خ وٮرة منث٪ح ملكذ٧ٕؿات ي٭ٮد  ٚٔل/ 

 دػػألألت مكػػذ٧ٕؿاتي ا٣ٕػػؽا                    
 

ٙى ػُػٮًط ا٣ٞذػةؿً قة  ٕحن ػ٤ػ ًَ 
ٍٕػػؿىل ابل٘ةيػػة  ي مٮاػري٬ًػػة                      تى

 
ؽي األزػػٮابى  ي اساثذػػؾاؿً   ـِ  دي٧ػػ

٧ػػػٮرةه                      ةي األصكػػػةًد خمى ؿةطػػػؽى ًٔ 
 

ػتؿً   ْن ًٙ ا٣ ؽي  ي حلػ٢و ٔ٪طػ ؿى ٍ٘  تى
 سا يتػػذٔل دىىػػعةبي  اكقػػةدً٭ة                 

 
 ًمػ٢ٍىلعى األاعيل أوؽاؤ٬ة ال٧ؿاىلعي  

ٍؿ٬ًٞػػػةتي ادّلىج                   املٮًمكػػػةت ال٧ي
 

ٍعًؿٝةتي ا٣ن٤ط٢ً  ي اساخيتؿ   (2)ال٧ي
كٝؽ مع٨ النةٔؿ ٬ؾق األثطةت بكط٢ ٨٦ األكوةؼ املكثبح  كاملٛؿدات ا٣ٞةقطح   

٬ة مٮاػري –أكدٔ٭ة آساـ دأِذي٫ ٨٦ ا٣ب د  كظ٪٫ٞ ه ا٣ٕؽك امل٘ذًىت/ )دٕؿل ابل٘ةية 
 –املٮمكػةت  –اكقةد٭ة  –خم٧ٮرة  –ٔؿةطؽة األصكةد  –اساثذؾاؿ  –د٧ـؽ األزٮاب  –

 اساخيتؿ(.
ػح ا٣ُؿيػٜ تنػذ٥ مؼىػةن كتكػج٫  ك٬ؾق ال٤٘ح جت٢ٕ النةٔؿ ٠أ٫٩ كاٝٙ  ي ٝةٔر
ثأٝؾع ٦ة يٕؿؼ ٨٦ ٦ٛؿدات ا٣ٕؿةطح. كل١٪٭ة ه لك ظةؿ وػٮرة ٦٪ٛػؿة ٦ػ٨ وػٮر 

ٟ األرض ا٣ُة٬ؿة  ك٬ٮ أمؿ ي٘طِ املك٧٤  ٧ٔٮ٦ػةن  الطةة ا٣يت يؽنِف ث٭ة املعذ٢ د٤
 كاملكذ٧ك١  ٦٪٭٥ ه كص٫ اخلىٮص ٨٦ أ٦سةؿ النةٔؿ ٧٠ة    ذلٟ قريد٫.

كيف وٮرة أػؿل يىٙ النةٔؿ مجةاعت احل٭ٮد يٮـ أف زظٛٮا إىل ديػةرق كأٝػةمٮا 
 / ي ٝىطؽد٫ املٮقٮ٦ح ثػ ) الك٭ةـ (  ٚط٭ة  ٚطٞٮؿ

ةن زياع ػػػ٧ن  ٚػػػةن                 زظٛػػٮا يُٞػػػؿكف قي
 

ـً ٚػػػػط٭٥ٍ أ٦ػػػػريي    كظٛطػػػػؽي الةػػػػػة
 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1)  .11ثةركد / اأٔل

 .11 ص  الكةثٜ(2)
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كقي ٦ػػ٨ لِك لػػٮفو              ػػػػؿى ٜه مى  كرٝطػػ
 

ػػػٮداىلًع ٚػػػط٭٥ٍ ٠سػػػريي    ك٦ًػػػ٨ اثٍػػػ٨ً الكن
ـو                ػػٮداىلًع يؿ٦طػػٟ را  ك٦ػػٓ اثٍػػ٨ً الكن

 
ِهٌ ٠ٛػػػػٮري   ًٟ ٚػػػػ  اغًدره ٦ػػػػ٨ ثىتًطػػػػ

ؿى                    ػػػػعى   ك٧٬ػػػػٮ كاظػػػػؽه كإٍف قى
 

ػٮري   ٔي ىٍك٢ إث٤ثفى  ٙه ٨ٍ٦ً ن ى أ٣  (1)األٍع ي
كيف ٝٮهل )زظٛٮا يُٞؿكف ق٧ةن زاعٚةن( دىٮيؿ جل٧ةاعت اساظذتؿ ثأ٩٭٥ اكألٚةمل   

 ك٬ٮ كوٙ َةملة دؾؿر  ي ظٞ٭٥ ٠سريان  ي النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين.
"وٮرة األٚىع ٨٦ الىٮر ا٣ػيت دجٕػر  ي اجلٛػف اخلػٮؼ كاهل٤ػٓ  كٝػؽ كّٛ٭ػة 

 طٮف  ي رق٧٭٥ لنؼىطح اآلػؿ املعذ٢. يٞٮؿ أظؽ٥٬/النٕؿاىلع ا٤ٛ٣كُطت
 ٝػؿدة صةىلعت ٨٦ مٮظل ا٣٘ةثةت

 ٝػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿدة              
 

 ابلػػ  ٦٭٪ذ٭ػػة كػربد٭ػػة الػػرلد 
 صةىلعت ث٤اف محة٦ح ز٥ ا٩ذٛػخ                 

 
 أٚىع ٚجسػخ  ي ٔطػٮ٩٭٥ الؿ٦ػؽ 

 
 ٚىع كم٧٤كػ٭ة                   ية ٨٦ دُة٨٦ لأل

 
 (2)كة  أ٩طةث٭ػة قػ٥ اثلٕػةث . 

ذلٟ أف كوٙ األٚىع يىؽؽ ه ا٣ُؿيٞح اجلة٧ٔػح ا٣ػيت دػ٤ػٮا ث٭ػة إىل أرض  
٪ػٮا ثٕػؽ أف د١٤٧ػٮا األ –٧٠ة دػؿكم ٠ذػت اتلػةريغ  –٤ٚكُ   راه  إىل أف د١٧ن

٭ٮر ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب إذ ٚأ٤َٞٮا ق٧٭٥ الـاعؼ. كاظذطةؿ األٚىع لىطؽ ٚؿتكذ٭ة أمؿ منػ
ـػؿ ثةلطةت  ك٨٦ أ٩ٮاع ظطاك٩خ ثث  ي  ذ٩ج٭ػة٤٭ة لىطؽ ا٣ُري أ٩٭ة اك٩خ د٘ػؿز بذ٭٥ د

ر٦ةؿ الىعؿاىلع كدٞٙ اكلؿ٦ط املؿكٮز؛ ٚذٮ٥٬ ا٣ُري ثأ٩٭ة مػضؿة  أك ٔػٮد ظػ ى دػأيت 
 .(3)" ا٣ُرية ٚذٞٓ ه رأق٭ة  ز٥ سا د٤جر أف د٤ذ٭٧٭ة

ٓ زةفو  ي ٝىطؽة )اعـ مٌ ر النػةٔؿ كوػٙ املعذػ٢ ثػةألٚىع  إذ ( يؾؿٌ ىٯكيف مًٮ
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةركد    (1)  .  333اأٔل
 .121اجلٕةَل  ٦ةصؽ  وٮرة اآلػؿ  ي مٕؿ ا٩ذٛةًح األٝىص  ص/ (2ِ)

 . 311  317  ص  3ث٨ حبؿ   الطٮاف   ج (اجلةظِ   ٧ٔؿك 1)
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 / يٞٮؿ
ٝىٍخ   أٚىع األٚةمل قطٮؼي ا ٝؽ ثىؿى

 
 (1)٨٤ٚ ي٢ْن ٣ؾ٥ رأسه كسا ذ٩تي  

 

ٍى األٚػةمل                  ٍؼػ  ٤٘ٚجذ٥ٍ  ي الرلًغ ري
 

 (2)ثتطٮبو ٦س٢ الػؿاًب الػؽادً  
ؿٚػٮف ثػػ )املؿدـٝػح(  ك٬ػ٥ ٦ػ٨ ياطٕػٮف ك٥٬ يٮـ أف دػ٤ٮا ص٤جٮا   ٦ٕ٭٥ ٨٦ يٕي

أ٩ٛك٭٥ ل٤ٞذةؿ أك ادلٚةع أك املكةٔؽة  ي أم ٩ٮع ٨٦ ٤٧ٔطةت اساظذتؿ ٣ٞػةىلع املػةؿ. 
كيٞٮؿ ٔ٪٭٥ النةٔؿ/ )ك٨٦ اث٨ الكٮداىلع ٚط٫ ٠سري(  كرة٧ة يؿيؽ ثةث٨ الكٮداىلع ٔجؽ ا 

)أ٦ة نكت ب ثأ٫٦ الانطح ث٨ قجأ اذلم اكف ي٤ٞت ثةث٨ الكٮداىلع  إذ اك٩خ دٕريق ا٣ٕؿا
( كاثػ٨ 127-3/121اث٨ قجأ )أل٫٦( ٚ٭ٮ ٨٦ أـ ظانطح  ٧٠ة ٔ٪ؽ ا٣ُربم  ي اتلةريغ )

(  كذللٟ ١ٚسريان ٦ة ي٤ُٜ ٤ٔط٫ )اث٨ الكٮداىلع( ٚس ابلطػةف  111ظجطت  ي املعرب )ص 
كٝػػؽ وػػةر رمػػـان ل٧٤٪ػػةٚٞ   . ( 3) اثػػ٨ الكػػٮداىلع (" (/ ) ... ٤ٚٞطػػين1/13كاتلاطػػ  ) 

"اث٨ قجأاحل٭ٮدم  اذلم اكف  .ؼِؾ٣  ث  اجل٧ةاعت  ث٧ة اكف ي٫٤ٕٛ ث  املك٧٤ كامل
كسا يتىس النةٔؿ ك٬ػٮ  ( 4)".رأقةن  ي إذاكىلع ٩ةر ا٣ٛذ٪ح كادلس ث  وٛٮؼ املك٧٤ 

يٕؽد أو٪ةؼ ا٣ٕؽك اذلي٨ دٌةٚؿكا ه د٪ٛطؾ م١طؽة اساظذتؿ  أف يؾ٠ؿ اخلةات  ٨٦ 
ِه ٠ٛٮر(. ه أف ٬ؾق األو٪ةؼ ٨٦ ا٣ٕؽك كإف دٕؽدت  أث٪ةىلع صرلد٫ )اغدره ٨٦ ثتطٟ ٚ

منةرة٭٥ ٚإف ٦ة جي٧ٕ٭٥ ه وٕطؽ كاظؽ؛ أ٩٭٥ ٦٪ٛؾكف جلؿي٧ح اساظذتؿ  ٚت ٚةاؽة 
 ٨٦ اجلْؿ ٚط٧ة كراىلع ذلٟ. 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ص (1)  .313ثةركد / اأٔل
 . 313ص  الكةثٜ (2)
 قف ادلية٩ح النطٕطح   مىؽر إل١رتكين .مٮٝٓ جل٪ح املُجٮاعت   اث٨ قجأ احل٭ٮدم مؤ (3)
 الكةثٜ. (4)
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ككسريان ٦ة يٛـع النةٔؿ إىل ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥  كالؽير اجلجٮم ال يٙ  تكػذؽمل 
٦ٕذٞؽاد٭٥ كأثػةَط٤٭٥  ٣ػػ٧ٌة جيػؽ٬ة ٦ةز٤ػح ٦٪٭٧ة ٝىه احل٭ٮد كأكوةؼ َجةٔ٭٥  ك

 أ٦ة٫٦  ي ممةرقةد٭٥ احلٮ٦طح. 
 يٞٮؿ النةٔؿ  ي ٝىطؽة )٤ٚكُ ( كْل ٦ُٮ٣ح ٨٦ ٝىةاؽ مؿظ٤ح اثل٧ة٩ث٪طةت/

ٍؿٝىػػػؽى الٞػػػريى ي٭ػػػٮده  ٘ى  دىػػػـرعي ا٣
ٍعػػؿه                     كدلي٭ػػة م٤طػػٮفي صعػػؿو كصي

 ازرمل كازرمل ك٬ػػ٢ ي٪ٛػػٓ الػػـر              
ـً )  مػٮىس(      إفن ٝةركف اكفى ٦ًػ٨ٍ ٝػٮ

جػةؽ األ               ًَ حه ص٤ض٤ػٍخ ثػ٫  ي  ٛى ك  ػى
ػػخ اعدو             

ي
 ٦ة ظًْٛخ ادلركسى يػة أ

 

 
 

ةن  ػػػؽن ٔي  ل٤ٕػػػٮادم  ي ٤ٚكػػػُ ى 
ػذػػػػةدً  ةو ٔك ػػػؽن ٔي  كصجػػػةؿه ٦ػػػ٨ 
 عي كرّب األرةػػػػةًب ثةملؿوػػػػةًد؟
ٞػػا ا٣ٛكػػةًد ؟ ٔي  أٚػػت دػػؾ٠ؿكفى 

ؿ ٍٛ  يػػ٫ً ظػػ ى املٕػػةدً رض ٚىٍؿيػػةن تى
٧ػػةد ؟ أيػػ٨ اعده  ًٕ  (3) كأيػػ٨ ذاتي ا٣

 

 

ٮف مضؿ ا٣٘ؿٝؽ  ي أرض ٤ٚكُ   ٧٤ٕ٣٭٥ احلٞطيِن ثأف  رأل النةٔؿ احل٭ٮد يـٔر
املك٧٤  قط٭ـمٮ٩٭٥  ي ٩٭ةيح املُةؼ  كأف مجطػٓ ظضػؿ األرض كمػضؿ٬ة يٞػٙ  ي 

اذلم ٬ػٮ وٙ املك٧٤   كمرب٥٬ ٨٧ٔ  مذجئ ػ٫ٛ٤ ٨٦ احل٭ٮد  إسا مػضؿ ا٣٘ؿٝػؽ 
مضؿ٥٬. ك٬ؾا ٦ة أرادق النةٔؿ ثٞٮهل )ٔؽة ل٤ٕٮادم(. ك٦ة ذلٟ إسا جت٢ٍ ل٤ىٮرة ا٣ػيت 

 أػرب ٔ٪٫ الىةدؽ املىؽكؽ  ٤ٔط٫ أ٢ٌٚ الىتة كأد٥ ا٣بك٤ط٥  ي ظؽير أيب ٬ؿيؿة/

َٔدِفيلكجيًُِٓاملسكئٍنِشكىتَِت َجَِكَئِال ))  ُٔمِالس عُةِشىتِيل ثَوِاملسئٍنِايلٓ ثل
ٔدّيٌَِِو ِي ِعَكَدِاِِْكذاِايلٓ ًُ راءِِاحلزِرِوالشزِرِفيلُٔلِاحلزُرِأوِالشزُرِي ِمسي

ٔدِِ كََدِفإٌََُِِّزِرِايلٓ ِإالِاىَغر  ٔدٌيِخييفِفجع َلِف ك جيّ   (2).((يٓ
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1)  . 311ثةركد / اأٔل

 .2122وعطط مك٥٤  الؽير  (2)
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ككوٙ النةٔؿ مضؿ ا٣٘ؿٝؽ ثػ )الٞري(  كسا يؾٮف النضؿ ظٞريان أك رشيٛةن  ي 
ث٤ٕٛذ٫  –جمةزان  –لؿة٧ة يؿيؽ  أ٫٩ ظٞري  ٩ٛك٫  كإ٧٩ة  ي ذلٟ إمةرة إىل ظٞةرة أ٫٤٬  أك

 لك٫.كرّت ه احل٭ٮد دكف مضؿ األرض  ي ا٣ب

ٍعػػؿه                   كدلي٭ػػة م٤طػػٮفي صعػػؿو كصي
 

ػػذػػةدً   ةو ٔك ػؽن ٔي  (1) كصجةؿه ٦ػ٨ 
٠طٙ د١ٛؿ ي٭ٮد  ي اساػذجةىلع ػ٤ٙ مػضؿ ا٣٘ؿٝػؽ  كٝػؽ أٔػؽت ٦ػ٨ املػتسل  

ذةد٬ة ٦ة يٌػ٨٧ هلػة كا ملؼةثئ  ٦ة ي٧٪ٓ ٔ٪٭ة أٝٮل ص٪ؽ األرض  ك٨٦ ٔؽة الؿب ٔك
 ه أٔ ى اجلطٮش كأٝٮا٬ة. –حبكةب ا٣ٞٮة ا٣ٕك١ؿيح  –اجلرص 

كيف ٦ْ٭ؿ آػؿ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ٚـع النةٔؿ إىل ا٣ٞؿآف  مةَت احل٭ٮد ٦ػؾ٠ؿان إيػة٥٬ 
كةٕػةدو كإرـ ذات  ثٕةٝجح ابل  ثٞىح دٕؿٚ٭ة احل٭ٮد ظٜ املٕؿٚػح؛ كْل ٝىػح ٝػةركف 

٥ ٦ة اكف هلة ٨٦ اجلربكت  كٝٮة الك٤ُةف.  ا٧ٕ٣ةد  ككطٙ زا٣خ لك ٬ؾق األٝٮاـ ٗر
أيػةـ ظ٧١٭ػ٥  –كيف م٧٤ط آػؿ  ي٧نّت النةٔؿ ه احل٭ٮد ث٧ة ثؾهل هل٥ املكػ٧٤ٮف 

اذليػ٨ اك٩ػٮا  ٦ػ٨ اجلىػةرل كذلٟ ٔ٪ؽ٦ة ٝػةـ املكػ٧٤ٮف حب٧ةيػح ي٭ػٮد –األ٩ؽلف 
٭ؽك٩٭٥ ُن كذللٟ اعش احل٭ٮد  ي أكركةػة  ي األظطػةىلع ا٣ٞػؾرة دػؿ٬ٞ٭٥  كياطؽك٩٭٥  يٌ

 اذل٣ح كامل٭ة٩ح.

٥ي احػػػةرؽى رك٦ػػػة                          ٝػػػؽ كٝط٪ػػػةؽي

 كرٕٚ٪ػػػػػػةؽ٥ي ه راظذث٪ػػػػػػة                         

 اكف  ي مرصػػ اكمل٤ػػٮؾ اثػػ٨ي ٦ط٧ػػٮ              

 

 كٝىُٕ٪ػػة ٔػػ٪ؾ٥ي يىػػؽى اساًػػُ٭ةدً  
ٍددي٥ إىل ا ػػػؽى ٧ى  ٣رثينػػػة األيػػػةدم ػى

 (2)فو كرأسي اجلػػػةلٮًت  ي ث٘ػػػؽادً 
 

 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   (1)  . 311ثةركد / اأٔل

  . 313  ص الكةثٜ (2)
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  األ٩ػؽلفكاث٨ ٦ط٧ٮف ٬ٮ الةػةـ مٮمط٫ ث٨ ٦ط٧ٮف اذلم كيدل  ي ٝؿَجػح ثػجتد 
ٞطجػةن   كا٩ذ٢ٞ إىل مرص  ك٬٪ةؾ ٢٧ٔ ٩جبة٦ٕح ا٣ٞؿكي امل٘ؿةطح  ٚةسكدرس  ي ٦ؽي٪ح 

. كرأس اجلةلٮت ٬ٮ ٦٪ىت راثف اجلةحلح احل٭ٮديح  كٝؽ ٚٞؽ احل٭ػٮد احل٭ٮديحل٤ُةاٛح 
 (1) ـ.132 اعـ امل٪ىت إىل أف أاعدق هل٥ ا٣ٕؿب ثٕؽ ا٣ٛذط ا٣ٕؿ  ل٤ٕؿاؽ  ي

حل٭ٮد ل٥ حيْٛٮا ل٧٤ك٧٤  ٬ؾق األيةدم  ث٢ رّدكا ه اإلظكةف ثةإلقةىلعة؛ ٗري أف ا
٥٤ٚ يؾ٨ ٦٪٭٥ يٮـ أف ١ٚؿكا  ي إٝة٦ح ك٨َ هل٥ ه ّ٭ػؿ األرض  إسٌا أف يٞط٧ػٮق  ي 

 دار ٨٦ ديةر املك٧٤   كه مجةمج٭٥.

ٍى األٚػػةمل ٍؼػػ                     ٤٘ٚجػػذ٥  ي الػػرلًغ ري

 ةىل                       كةٞػػػؿد٥ٍ جلػػػة ثُػػػٮفى الىجىػػػ

 

 ثتطػػٮبو ٦سػػ٢ الػػؿاًب الػػؽادً  
ػػػٮف ذا األكدػػػةدً  ٤جػػػذ٥ٍ ٚٔؿ  (2)ٗك

 

( ٠٪ةيػح ٔػ٨ ٤٘ٚجذ٥  ي الرلغ رٍٝ األٚػةملكيف وؽر ابلطخ األكؿ ٨٦ ابلثذ  )
ا٣٘ؽر؛ إذ إف األٚىع سا درلغ دلي٘٭ة إنكة٩ةن أك ظطٮا٩أ إسا ك٬ٮ اغ٢ٚ. كيف ابلطػخ اثلػةين 

 كاظؽة ٨٦ أػف إٔٚةؿ املعذ٢  كْل ٝذ٢ األَٛةؿ؛ ثػ٢ ثٞػؿ ثُػٮف تنري النةٔؿ إىل
األ٦٭ةت الٮام٢ كٝذ٢ أص٪ذ٭ة؛ ذلٟ أف أكرث ٦ة ي٫ٞ٤ٞ ٬ٮ اتلٛةكت ا٣ٕؽدم ثث٪٫ كة  
ٮف  يٮـ أف اكف يٞذ٢ أَٛػةؿ احل٭ػٮد  ي  ا٤ٛ٣كُطتط . كتنج٭٭٥  ي ابلطخ ٩ٛك٫ ثٛٔؿ

 الٮظنطح. مرص  ث٢ إ٩٭٥ ٤ٗجٮق كدٛٮٝٮا ٤ٔط٫  ي ٬ؾق ا٤ٕٛ٣ح

َِِشّقِ ُ بَِي َءِبَِغْي 
َ ِال  ًُ ِٓ ِبِآَيَ ِتِاَّلّلَِِوَقج يِ  ً ِْ ِر َِوُكف   ً ُٓ ٌِيَد َق ِ  ً ِٓ ِض

ٍَ َِجل  ِفََِ  ً ِٓ ِ ل  ٔ
َوكَ

 
 مٮٝٓ كيؾطاطؽية  )مىؽر إل١رتكين(. (1)
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤(2)  . 313ح   ص ثةركد / اأٔل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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َََعِ َِط َِ ُِغي ٌفِبَو  َُِٔنِإاِّلِكَيِيًَلِكُئُُب ٌِ ِفَََلِيُؤ   ً ِْ ِر َٓ ِبُِلف  َِعيَي  .[155اىنس ء:ِ]ِ﴾اَّلّلُ

 

ًٙ حبػػػؿو                    أي  ٭ػػػة ا٣٘ػػػةرٝٮف  ي أ٣ػػػ
 ثػػػةذلم لكػػػ٥ اللكػػػط٥ ث٧ػػػةذا                         

 

ـً األ٩اطػػػػةىلع كا٣ٌٕجػػػػةد   ٦ػػػػ٨ د
طػػةًد؟  (1)دٕض٪ػػٮف ا٣ُٛػػريى  ي اأٔل

 

ـ٫ٔ النةٔؿ ظ  تنذؽ ث٫ ٝ٭ؿ اقذتب األرض  كذؿ ا٣ب ػيؽ  كز٧ح ٚـع آػؿ يٛ
ـ٫ٔ إىل دةريغ املك٧٤  ري٥٬ ٦ػ٨ كاتل٭ضري  ٬ٮ ٚ  الة٢ٚ ثةسا٩ذىةرات  ه احل٭ٮد ٗك

ركـ كٚؿس؛ حلضؽ ٚط٫ دٕٮيٌةن ٧ٔة ٬ٮ ٚط٫ اآلف ٨٦ ذؿ اهلـي٧ػح؛ ك٣ثكػبسري ثػ٫ ٦ػ٨ 
ثػؽكراف األيػةـ   –٦ػ٨ ٩ةظطػح زةثلػح  –٩ةظطح زة٩طح ٥٧٬ النػجةب  كحلػؾ٠ِؿ املعذػ٢ 

٤ىػخ هل. كد٤ٞجةت األظٮاؿ؛ ظ ى سا يج٤ٖ ث٫ اسا٧َب٪ػةف إىل أف يْػ٨ أف ادلار ٝػؽ ػ
ٚرتل النةٔؿ حينؽ أق٧ةىلع ا٣ٞةدة املك٧٤   ي ٦ٕةرؾ ا٣ٛػذط  كأقػ٧ةىلع املٕػةرؾ ا٣ػيت 

ري٥٬  كجنػؽ أقػ٧ةىلع/ )ػػةدل كاملسػىن ا٩ذرص ٚط٭ة املك٤ ٧ٮف ه أٔؽاا٭٥ ٨٦ احل٭ٮد ٗك
ـ ادلي٨ ا٣ٞكةـ(/ ٧ؿك  كصٕٛؿ كوتح ادلي٨ ٔك  كَةرؽ كرشظجط٢ ٔك

ىظجطػػػ                          لػػ٥ دىػػـٍؿ ػطػػ٢ي ػػػةدلو كرشي

٧ٍػػؿي ٦ًػػ٨ٍ يػػؽي٪ة كظطٛػػة                      ٕي ٤ػػخي ا٣ ٍٛ      يي

اؽً                           كإػػػٮا ٝةاػػؽم ٚػػةرسي ا٣ػػربي
 

٧ػػػػؿوك ٦ٌ٪ػػػػة ه ٦طٕػػػػةد   ؿى ٔك
 لىػػػتحو دػػػؽّؽ ثػػػةبى اجل٭ػػػةدً 

 (2)ين املسػػىٌن كَػػةرؽي ثػػ٨ زيػػةدً 
 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص  (1)  .313ثةركد   اأٔل

 .321 311 313 ص الكةثٜ (2)
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 ُػػري ث٪ػػة ذك اجل٪ػػةظ  صٕٛػػػ                      ي

 

ٜو ٚػػٮؽى ٬ػػؾا الٮصػػٮدً    (1)ػػػؿه  ي أٚػػ
 

 ثػػؽره كظُػػ ي كا٣ريمػػٮؾي ٝةد٦ػػحه                     
 

(2)ٔك ي صةلٮتى  ي اآلٚةؽ دٞػرتبي  
 

 

ٝػػٍخ ثىػػٍؽره اجلؽيػػؽة ٬ػػؾا النػػػ                   ثىؿى
 

 (3)ػؿؽ يىعٮ ه وػ٭ط٢ً اجلطػةد 
 
 

 :صْر املكاّم٘

حيك٨ ث٪ة أف خيةكؿ  ؽيؽ ٦ٛ٭ٮـ مٕؿ املٞةك٦ح أكسان  ث٢ أدب املٞةك٦ح ثٮص٫ اعـ؛ 
ة اجلٞػةد ظ ى نكذُطٓ اقذؼتص وٮر املٞةك٦ح  ي مٕؿ ثةركد. كز٧ح ٦ٛ٭ٮ٦ةف د٪ةكهل٧

٨ٔ مى٤ُط أدب املٞةك٦ح  أظؽ٧٬ة يؿل أف األدب ٩ٛك٫ مٕؿان ك٩رثان أداة ٨٦ أدكات 
املٞةك٦ح؛ إذ ي٧س٢ ٕٚتن  ؿيٌطةن مٮْٝةن ل٧ٌ٤ةاؿ دلل ظػاكـ األ٦ػح كٝةدد٭ػة  كةةٔسػةن 
ل٤٭٥٧ دلل مجةث٭ة كرصةهلة  احججةن هل٥ اجل٭ةد  ك٦ػؾ٠ِؿان ثأٌٚػةهل كظكػ٨ ٔٮاٝجػ٫. أ٦ػة 

ين دلل ٩ٞةد آػؿي٨  ٚ٭ٮ أف النٕؿ  ي ٩ٛكػ٫ ٣ػثف أداة ٦ٞةك٦ػح  كل١٪ػ٫ املٛ٭ٮـ اثلة
قض٢ٌ لىٮر املٞةك٦ػح  كأجمػةد املٞػةد٤  املطػؽا٩ث  كالنػ٭ؽاىلع  ك٩ٌػةؿ الكطةقػث  

 كاملذعؽز   ي املعة٢ٚ ادلكحلح.

٢ أك ثػة٣ٞٮؿ أك "املٞةك٦ح ٨٦ ا٣ُٛؿة ا٣ا يح  ٚٔل رد ٢ٕٚ ٦جةرش كد٤ٞةيئ ثة٣ٕٛػ
ثةإلمةرة أك ٗري٬ة  يىؽر ٨ٔ مؼه جتةق آػؿ أذػؽل ٤ٔطػ٫ ثة٣ٕٛػ٢ أك ثػة٣ٞٮؿ أك 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ثةرك(1)  . 331ص د / اأٔل

 .312الكةثٜ    ص ( 2)
 . 312  ص  الكةثٜ( 3)
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لثةإلمةرة أك ٗري٬ة. ث٧ٕ ٕذىؽى ٕذىؽو  ك٬ؾا يٕػين  ىن أف املٞةك٦ح دىؽر ٨٦ ٦ي ٤ٔط٫ جتةق ٦ي
ؽـ اساقبكتـ ٨٦ ال كط األقةقطح لىؽكر املٞةك٦ح" ذؽاىلع ٔك  (1)أف كٝٮع اسٔا

دب  أك ٦ة او٤ُط ٤ٔط٫ ثػ )أدب املٞةك٦ح( ٚٞؽ صػةىلع  ي دٕؿيٛػ٫ أ٦ة املٞةك٦ح ثةأل
 كةطةف ٦ٛ٭ٮ٫٦/

"األدب املٕػػرب ٔػػ٨ اذلات )الٮأطػػح ث٭ٮيذ٭ػػة( ك )املذ٤ُٕػػح إىل الؿيػػح(...  ي 
مٮاص٭حاآلػؿ املٕذؽل. ه أف يٌٓ الاكدت ٩ىت ٔطتط٫..مجةٔذ٫ / أ٦ذ٫  احةْٚػةن ه 

".لك ٦ة ٫ْٛ اجل٧ةٔح ٨٦ ٝط٥ ٤ٔطة
(2) 

٨ٔ ثؽايح ّ٭ٮر املى٤ُط  ي أدثطةت اجلٞؽ ا٣ٕؿ  الػؽير  ٚٞػؽ ٝػةؿ الاكدػت ك
 ٩ٛك٫/

"مةع مى٤ُط "أدب املٞةك٦ح"  ي الطةة اثلٞةٚطح ػتؿ اجلىٙ األػري ٨٦ ا٣ٞؿف 
ث  ا٣ٕؿب كإرسااطػ٢. ٚاك٩ػخ األمػٕةر ا٣ػيت ـ 3117ا٣ٕ ي٨  ك ؽيؽان ثٕؽ ٦ٕةرؾ 

او٥ ادلكؿ ا٣ٕؿةطح ثأٝتـ اح٧ٮد دركتل ترسةخ ٨٦ األرض املعذ٤ح ث٤ٛكُ  إىل ٔٮ
ري٧٬ة ْل ٦ة ص٤ٕذ٭٥ ي٤ٞجٮف  ي ذلٟ الٮٝخ ثػػ "مػٕؿاىلع املٞةك٦ػح".  كق٧طط ا٣ٞةق٥ ٗك

األدثطح املؼذ٤ٛح  ي إَةر اجل٧ػٍ املٞػةكـ   كملة دٕؽدت ال١ذةثةت اإلثؽأطح  ي أص٪ةس
 (3)ّ٭ؿ "أدب املٞةك٦ح" مى٤ُعةن صؽيؽان(.

املٞةك٦ػح املكػ٤عح  كدؾػٮف ثػة٣ٞٮؿ كا١ٛ٣ػؿ  "كاملٞةك٦ح دؾٮف ثة٣ٕٛػ٢ كْل
كاإلثؽاع؛ ك٬ٮ ٦ة ٤ُ٩ٜ ٤ٔط٫ أدب املٞةك٦ح. كي٧س٫٤  ي األدب ا٣ٕؿ  الؽير  ثٕػي 

 
 إثؿا٬ط٥  إثؿا٬ط٥ اح٧ؽ  ٤ٚكُ  يق مٕؿ املٞةك٦ح ا٣ٕؿ  كاألردم. )مىؽر إل١رتكين(. (3)

 .(جن٥  الكطؽ  أدب املٞةك٦ح. )مىؽر إل١رتكين (2)
 الكةثٜ.(3)
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٨٦ اآلداب ا٣يت أٚؿزدة ٌٝةية ٔؿةطح ٦ٕةرصة  إسا أف أثؿز٬ة األدب اذلم أٚؿزد٫ ٌٝطح 
 (1)٤ٚكُ  ثة٣ٕؿةطح كة٘ري٬ة ٨٦ ال٤٘ةت".

٦ةن ثةلك٧ةت اتلةحلح ص٪جةن إىل ص٪ت ٦ٓ الك٧ةت ا٣ٕة٦ح "كيبك٥ أدب املٞةك٦ح ٧ٔٮ
 لألدب/ 

 ٝٮة ا٣ٕةَٛح اجلةثٕح ٨٦ اإلي٧ةف ثة٣ٌٞطح.  -3
ذؽاىلع.  -2 ٮح اهلؽؼ اجلةثٓ ٨ٔ ٝكٮة ا٥٤ْ٣ كمؽة اسٔا  ًك

 الىؽؽ كاإلػتص اجلةثٕةف ٨٦ ٔؽا٣ح ا٣ٌٞطح.  -1

  دكف أف ي٧٪ػٓ ٬ػؾا املجةرشة  ي األق٤ٮب حل٪ٛؾ إىل ٤ٝت أكرب ٔؽد ٦ػ٨ املذ٤ٞػ  -3
 اساقذٕة٩ح ثةلؿمـ كاإلي٧ةىلع  ي ثٕي األظطةف. 

ٝؽ تنٮب أدب املٞةك٦ح ثٕي ادلاعاطح أظطة٩ةن  ك٬ٮ ٦ة يؤزؿ ه ا٣ٞط٧ح ا٣ٛ٪طح هلػؾا  -1
ىلع ٨٦ ٔ٪رص اخلطةؿ كالىٮرة ا٣ٛ٪طح  إسا أ٫٩ سا يٛٞؽ ٝط٧ذ٫  األدب ق٤جةن ثةٚذٞةدق جل

 اتلةرمطح ه أيح ظةؿ. 

 ٌٚط املْةل٥ ا٣يت يؿدؾج٭ة املٕذؽم أ٦ةـ املضذ٧ٓ ادلك .  -3
ٮخ  -2 ؽـ الًؿ ظر النٕت ه ٦ٞةك٦ح ٬ؾق املْةل٥ كادلٚةع ٨ٔ ٩ٛك٫ ك٦ٞؽراد٫  ٔك

إلرادة املعذ٢ ا٣٘ةوت   كةر مـيؽ ٨٦ النضةٔح  ي أث٪ةا٫ ك ؾيؿ٥٬ ٨٦ احلػأس 
 كٚٞؽاف األم٢.

ؾا النػٕت كٝط٧ػ٫ ك٦ٕذٞؽادػ٫ كدٞةحلػؽق كأػتٝطةدػ٫ أ٦ػةـ الٛةظ ه ٬ٮيح ٬ػ -1

 

 إثؿا٬ط٥  ٤ٚكُ  يق مٕؿ املٞةك٦ح ا٣ٕؿ  كاألردم. )مىؽر إل١رتكين(. (3)
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اساصذطةح املذ٧ٕؽ هلة ٨٦ ٝج٢ املٕذؽم ثٞىؽ ٧َف ٬ٮيح ٬ػؾا النػٕت  كإٚٞػةدق 
 ()املسةؿ اذلم حيذؾي٫ كاهلؽؼ اذلم تكىع ٨٦ أص٫٤".

أف أٝٮل م٧٤ط ٦ػ٨ وػٮر املٞةك٦ػح  ي مػٕؿ ثػةركد؛ ٬ػٮ م٧٤ػط اتلعػؿيي ه 
٣ٞذةؿ ا٣ٕؽك ك٦ٞةك٦ذػ٫ ٦ٞةك٦ػح ٔكػ١ؿيح  كاٝذتٔػ٫ ٦ػ٨ املٞةك٦ح  كاقبسةرة اهل٥٧ 

 األرض ثة٣ٞٮة؛ إذ إ٫٩ سا يؿل قاطتن ٗري ذلٟ. )ٚضؿ٩ة سا ثؽ أف م٤ٜ ٨٦ ملٓ اخل٪ةصؿ(

 يٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ٨٦ ٝىةاؽ أكاا٢ الكبطتطةت  ْل ٝىطؽة )املةرد(/
ى الؿًب كزٮرم ية ز٦ةصؿٍ   امليًعٍ ية أٔ ي

 ٔىةًر كاصذةيح املٞةثؿٍ كاَؿيح اخلط٧حى  ي اإل
ـٍ  ي امل٘ةًكر ٍٜ أي٭ة ا٣ُٮٚةفي د٦ًؽ  كدؽٚ
 ٦ة جلة ثيّؽ ٨٦ اتلؽ٦رًي ٚةبل٭ذةفي قةًٚؿٍ 
٤ٍٜ ٨٦ً ملٓ اخل٪ةصؿ ٩ة سا ثؽن أف مي  (2)ٚضؿي

كيذٌط  ي األثطػةت الكػةثٞح م٧٤ػط اتلعػؿيي ه اقػذؼؽاـ ا٣ٞػٮة ساقػرتداد 
 –األثطػةت اثلتزػح األكىل/ )املػيع  األرض   ي إٔٚةؿ األمؿ ا٣يت ظنػؽ٬ة النػةٔؿ  ي

دؽٜٚ(. ك٬ٮ  ؿيي ه إٔٚةؿ ٔ٪طٛح دذٌط  ي ٔجةرات  –اصذةيح  –اَؿيح  –زٮرم 
ىػةر  –زٮرم ية ز٦ةصؿ  –٨٦ ٝجط٢/ )امليع ية ٔطٮف الؿب   –اَػؿيح اخلط٧ػح  ي اإٔل

ملػٓ  –٦ة جلة ثؽ ٨٦ اتلؽ٦ري  –د٦ؽـ  ي امل٘ةكر  –دؽٜٚ أي٭ة ا٣ُٮٚةف  –اصذةيح املٞةثؿ 
ُؿ إىل أف ي٤ػذ٧ف هلػة اخل٪ةصؿ(. ككأ٧٩ة قةكر النةٔؿ إظكةس ثٕ٪ٙ دٔٮدػ٫  ٚةًػ

سا ثػؽ أف( ٦جػةرشة ٝجػ٢  –تكٮي٘ةن  ي ابلثذ  األػريي٨؛ ٚةقذؼؽـ ٔجةريت/ )٦ة جلة ثؽ 
 

   ٤ٚكُ  يق مٕؿ املٞةك٦ح ا٣ٕؿ  كاألردم. )مىؽر إل١رتكين(.إثؿا٬ط٥  (3)
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص   (2)  .13ثةركد / اأٔل
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جةرة )ملٓ اخل٪ةصؿ(.  لك٧ح )اتلؽ٦ري( ٔك
٦ُأَأ الػؿأس كأظطة٩ةن يؿق٥ النةٔؿ وٮرة ل٤ٛ٤كُطين  ي امل٭ةصؿ كامل٪ة ي  ذحلتن 

كٝؽ ػجخ  ي ٩ٛك٫ صؾكة اجلٌةؿ  كػٛذخ  ي وؽرق زجمؿة ا٣ٌ٘ت  ز٥ سا ي٤جػر أف 
ـِ الؿ٦ةح/ ةن ه املٞةك٦ح ثة٦بنةؽ الكةـ  ك٬ ًٌ  يىطط ٚط٫ احؿ

يكػػػػىع ثػػػػ٫               ًٜ ت ػػػػ٪      ٠أ٩نػػػػ٫ ل٤نن

 تكػػريي اكجلنٕػػًل كٝػػؽ ٦ػػةتى  ي            

٪ػػحى   ٕى              يػػة را٬ًػػتى األظػػـاًف يػػة ٣ى

 

ذىػػػػػ٫ي ل٤ًعجػػػػػةؿ  أَػػػػػأ ٬ة٦ى ُى  ٦ي
 أٗػػػٮارًقً الكػػػٮداىلًع ركحي اجلٌِػػػةؿً 

ػػريةن ثػػ  ًمػػٕةًب اخلطػػةؿ ٞى  (1)ظى
 

كيف وٮرة أػؿل ص٫٤ٕ اكجلٕل؛ أم أ٩ػ٫ ٦طػخ ٦ٕ٪ٮيػةن بكػجت ا٩ُٛػةىلع صػؾكة 
اجلٌةؿ  ي ٩ٛك٫. ز٥ يى٫ٛ ثأ٫٩ را٬ت يبجذ٢  ي ظرضة ظـ٫٩ ادلاا٥  سا تكذُطٓ ٚػاكاكن 

 ي  حيةكؿ. ز٥ يتذ٢ٞ النةٔؿ ملعةك٣ح اقبسةرة ٬ؾا اجلٕػل اهلة٦ػؽ  ٚطٞػٮؿ ٦٪٫  ث٢ سا
 ٝىطؽد٫ املٮقٮ٦ح ثػ)ا٩ذٛةًح الطةة (/ 

حن               ػػػطٍعى ًخ ثػػػ٫ ادّل٩طػػػة وى  ٚىػػػةظى

 

ػػتو كامػػًذٕةؿ  ٌى ٗى  (2)دػػؿددت  ي 
 
 

ٗري أف وطعح ا٣ٌ٘ت ا٣يت نكج٭ة النةٔؿ لرل٩طة إ٧٩ة ْل وطعذ٫ ٬ػٮ  ي ثػين     
ىلع ٨٦ دٮّطٙ مٕؿق  ي اتلعػؿيي ه  كَ٪٫ اذلي٨ يؿا٥٬  ي ٬ؾق الىٮرة. كإ٧٩ة ْل ص

 املٞةك٦ح.

ػػػخى أ٧ٔةٝيػػػ٫ي لّك٭ػػػة                   ٌى ٛى  كا٩ٍذ
 

 ( 3)٠أ٩٭ػػة اعوػػٛحه  ي اجًلجػػةؿ 

 
 

 
٧ة(1)  . 17ؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةركد / اأٔل
 . 17  ص  الكةثٜ (2)
 . 17الكةثٜ / ص  (3)
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إمةرة إىل أف وطعذ٫ آدخ أك٤٭ة كظؿكخ ٬ؾق اجلٛف امل٪١رسػة احلة كػح؛ ظػ ى 
هلٮصةىلع ا٣يت هلة دكم خمطٙ  كرسٔح ٬ةا٤ح؛ بكجت ا٩ُٕةٚ٭ػة وةرت ٠ٕةوٛح اجلجةؿ ا

 .ث  مٕةب اجلجةؿ
ح ٬ؾق األثطةت  أراد النةٔؿ أف ياػ  مػثبةن ٦ػ٨  كيف ابلثذ  األػريي٨ ٨٦ جم٧ٔٮ
ٝ٪ةاعد٫ اثلةثذح  ي أف َؿيٜ اجلضةة كاخلتص ٨٦ اساظػذتؿ سا يؾػٮف إسا ثةملٞةك٦ػح 

  كيا ػ اجلرصػد الكتح  ٬ٮ ٦ػة يٞػٮد إىل كاجلٌةؿ. كجمة٬ؽة املعذ٢ ثة٣ٞٮة  كإٔؽا
 ثٛضؿ الؿيح كاساقذٞتؿ.

ٟى ٗػريي اجلٌِػةًؿ           ٪ٍضطػ ٍٓ ٧ٚػة يي  ارًص

 ٚػػػت أاغث املػػػةىلع ٦ػػػ٨ دؿةػػػح                

 

ٍٓ كإسا ٦ًػػخن  ػػخى اجلِٕػػةؿ   ارًصػػ
ٕىػٮايل  (1)!٦ة ٩ىاذىٍخ ٚط٭ػة الِؿ٦ػةحي ا٣

 

رية؛ أم م٧٤ط كوػٙ ا٤ٛ٣كػُطتط  زػ٥ ٬ؾا امل٧٤ط  ي ديٮاف النةٔؿ ٠سك٦ْة٬ؿ
 ؿيٌ٭٥ ه املٞةك٦ح كاسا٩ذٛةض  كمع٨ اجلٛٮس ثة٣ٌ٘ت. ٗري أف الٮوٙ  ي ٬ؾق 

  ي ٝىطؽة املٕ٪ٮ٩ح ثػ)م١ح( / املؿة ٤ٛ٣كُطتيي ادلاػ٢  ك٦٪٫ ٝٮهل

 ال٤طػػةيل د٘طػػت ػ٤ػػٙ ال٤طػػةيل                      

   كدْػػ٢ّ الؿيػػةح كالنػػضؿات الكػػٮ               
٨ي الىٛػػ                 كي٪ةـ الؿوػطٙ كالِكػعى

 كد٧ػػػػػٮت الطػػػػػةة  ي لِك يشىلع                    
 

 ٧ػػػٮت الػػػؿاعة  ي الـ٦٭ؿيػػػؿً يك 
ٍٕػػػًٮ٨ٍ٣ى ظػػػٮؿ ثطػػػًخ ا٣ٛٞػػػريً   د ي
 ػػػػؿاىلع دػػػأكم إىل ثٞةيػػػة ظىػػػريً 

 (2)ظػػٮؿ ٤ٝػػًت املؽي٪ػػح املؼ٧ػػٮرً 
 

٢ األرض املعذ٤ح اذلي٨ يؿق٥ النةٔؿ  ي ٬ؾق األثطةت وٮرة ا٤ٛ٣كُطتط   ي داػ
يٕثنٮف  خ ٩ري اساظذتؿ  كٝؽ صؿد٥٬ املعذػ٢ ٦ػ٨ لك ٦ْػة٬ؿ الطػةة ال١ؿي٧ػح  

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1)  . 17ثةركد / اأٔل

 .11  11الكةثٜ /ص ( 2)
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ت ٦ة حي٧ػٮف ثػ٫ أصكػةد٥٬ ٦ػ٨ ؛ ظطر سا جيؽ الؿاعة  ي ا٤ٛ٣ٮا كدؿك٭٥  ي ٚٞؿ ٦ؽٝٓ
؛ ث٢ ثٞةية ي٪ةـ ٤ٔط٫  كإ٧٩ة ي٪ةـ ه ظىري ك٨٦ يٕثل ٦٪٭٥  ي ثثذ٫ سا جيؽ ٚؿمةن  ا٣ربد 

كد٪ٮح ظٮؿ    ٥ كسا ٦أكل٦٪٭٥ ٨٦ يٛرتش األروٛح  ي املؽف إذ سا ثطٮت هلكظىري   
 ثطٮد٭٥ الؿيةح ا٣يت تكٮىلع٬ة ظةهل٥  كْل أرأؼ ث٭٥ ٨٦ املعذ٢ ا٣ٞةيس ٦ذعِضؿ ا٤ٞ٣ت.

ز٥ يجؽأ النةٔؿ  ي  ؿيٌ٭٥ ه ا٣ٞذةؿ ثىٮرة ٨٦ ٦ػةه املكػ٧٤  اخلػةدل ه 
ط٥  ٚة٣ٞىػطؽة يق األوػ٢ ْل ثٕ٪ػٮاف لكةف اجليِب ٤ٔط٫ أٌٚػ٢ الىػتة كأدػ٥ ا٣بكػ٤

)م١ح(  كٝؽ أىت ٚط٭ة النةٔؿ ه ذ٠ؿ الؿقػٮؿ وػًل ا ٤ٔطػ٫ كقػ٥٤  ككطػٙ ٝػةد 
 صعة٢ٚ املك٧٤   ي ٦ةًط٭٥ الـا٬ؿ تلعؿيؿ إنكةف األرض لك٭ة  يٞٮؿ النةٔؿ/

 كاجليّب ا٣ْٕػط٥ يٞػؿع ثػةب النػػ                 

          سا د٧ػػٮيت  ي محػػأة الػػِؿًؽ أٗ٪ػػة       

 

 ػػػؿؽ يػػة ٬ػػؾق اخلتاػػٜ زػػٮرم 
ـٌم الؿاب   (1)!كقريم٦ةن ك٣ؾ٨ ٬

 

كاتلعؿيي ٬٪ة كلٮ اكف ٨٦ اجليب وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤ جل٪ػؽق يػٮـ أف ذرع ث٭ػ٥ 
  إسا أ٩ػ٫ يىػؽؽ ه  ؛ تلعؿيؿ لك ٨٦ اقػذٕجؽد٭٥ ا٣ُٮاٗطػخ األرض ظٮؿ ثتد٥٬

اجلعة٢ٚ ٦ػ٨ ٧ٔػٜ اتلػةريغ  ظةهل٥ اآلف. ز٥ يذعٮؿ النةٔؿ ثٕؽ ذلٟ ٣ثكذؽمل د٤ٟ
ػةن  ي ا٣ػرتِب ثذ١ػؿارق  تلعؿيؿ ٤ٚكُ ؛ ث٢ جلرصة األ٦ح  ي لك مٮا٨َ اهلـي٧ػح  م٤عن

. ك"أق٤ٮب اتل١ؿار حيذٮم لك ٦ة يذ٧ٌ٪٫ أم أق٤ٮب آػؿ ٨٦  / )ارصيع ارصيع( ا٣ٞٮؿ
٫ إىل ٚـالكـ؛ تكذُطٓ أف ي٘ين املٕىن  كيإماك٩طةت دٕجرييح  إ٫٩  ي النٕؿ ٦س٫٤  ي ٣٘ح ال

   كتكذؼؽ٫٦  ؛ ذلٟ إف اقذُةع النةٔؿ أف تكطُؿ ٤ٔط٫ قطُؿة اكم٤ح مؿدجح األوة٣ح
 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1)  . 11ثةركد / اأٔل
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."... ٫ٕ  ( 1) ي مًٮ
 ٫ٕ  ٚطٞٮؿ/ كٝؽ اقذُةع ثةركد أف تكطُؿ ٤ٔط٫ قطُؿة اكم٤ح  كتكذؼؽ٫٦  ي مًٮ

نػ  ؿًؽ اإلقػػ                ػٍ كيؿكح اهلػٮل إىل مى

        ارصػيع يػػة صعةٚػػ٢ى اجلػػٮًر كاإليػػػ         

ٌف الضػةبى ٔػ٨ ا٣ٞػػ               ـِ  ارصيع مػ

 ارصيع ٚةلرساب يٕجػر ٚػٮؽ ا٣ػػ              

 ارصػػيع ارصػػيع ٚػػإفن اجل٧ة٬طػػػ                

 ارصيع كاَؿدم اذلاػةبى ٔػ٨ األك           

 

ـً يُػػٮم اآلثػػةد ٚػػٮؽى األزػػريى    سا
حى ا٣ٞ٪ػػة كأٗػػرًيمػ٦ػػػةًف منػػ  ؿٔك

ـى   املىػػريً  َٕػػةًف ظػػ ى يىػػؿل ّػػت
ػػػؿكرً   ي ٔ٪ض٭طػػػحو  ػػػػػؿم٢ً   ٗك

ػػٕريً   ػػػؿى ظطػػةرل ه ًٚضػػةًج الكن
ضػٮرً  ٛي ـً ا٣ ُة  (2)َةًف كأميش ه ظي

 

ؿؽ اإلقػتـ  ػكملة اكف النةٔؿ يُٮؼ ٦ٓ ػطةهل ك٬ٮاق  ي دةريغ م١ح ظطػر منػ
ؿت  ي ذ٬٪ػ٫ وػٮرة كَ٪ػ٫ ػكتكذؽىع د٤ٟ الىٮر اآلرسة ٨٦ ابلُٮ٣ح كا٣ٕـة  ظٌػ

ؽ ػطةهل ابلذح  ٚىةح  ي د٤ػٟ اجلطػٮش ٦ػ٨ أص٪ػةد اإلقػتـ  أف املعذ٢ ا٣يت سا دٛةر
ارصيع م ٔح ر٦ةظٟ  كأٗريم ه ٔؽك اإلقتـ  ي ٤ٚكُ   ٤ٚثف  ي ا٣ٞٮـ ٬٪ػة 
إسا اغ٢ٚ احضٮب الؿؤيح ٦ٕىٮب ا٣ٕطت   ٚ٪ج٭ط٭٥ أيذ٭ػة اجلعةٚػ٢ إىل املىػري اذلم 

ػ٭٥. زػ٥ إف يتذْؿ٥٬. ٚةلنةٔؿ حيؿض أ٦ذ٫ ه املٞةك٦ح كادلٚةع ٔػ٨ أ٩ٛكػ ٭٥ كأًر
ٌٗت النةٔؿ ٨٦ ػ٪ٮع ا٣ٞٮـ جي٫٤ٕ ي٨ٕ٧  ي ذ٦٭٥ ثأكوةؼ مكثبح ل٤٘ةيح؛ ٚ٭ة ٬ٮ 

 )ُٕٝةف(.     يىٛ٭٥  ي ٤ٛٗذ٭٥ كإذاع٩٭٥ إلذساؿ املعذ٢  ثأ٩٭٥ ًًِ

 
 . 113   111النٕؿ املٕةرص  ص/   ٩ةزؾ  ٌٝةية  املتاؾح (1)
٧ةؿ الن(2)  . 11ٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةركد / اأٔل
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 املبحث الثاني
 نـــــاملضامي

 التظرد ّاملعاىاٗ: 

أث٪ةىلع النٕت اك٩خ اجلبطضح ا٣يت أٌٚخ إحل٭ة ٤٧ٔطح اساظذتؿ  ْل ػؿكج ثٕي 
ؿي٨ كم دي٨  كةٞةىلع ثٌٕ٭٥ اآلػؿ  ي داػ٢ ٤ٚكُ   ػخ ٩ػري  افا٤ٛ٣كُطين ٦٭ضن

 اساظذتؿ تكٮ٦٭٥ ا٣ٕؽك ألٮاف اخلكٙ كاإلذساؿ. 
ـ ا٣ػػيت ظ٤ػػخ ثةلنػػٕت 3131 3117/٬"سا مذ٤ػػٙ از٪ػػةف  ي أف ٩ؾجػػح اعـ

رض  ا٤ٛ٣كُطين اك٩خ اكرزح ٚةدظح  إذ اكف ٨٦ ٩ذةجئ٭ة د٧ـؽ الػٮ٨َ  كاٗذىػةب األ
ؿيؽ األ٢٬ ٔػ٨ أكَػة٩٭٥  كجلػٮؤ٥٬ إىل اخلطػةـ ابلة كػح  كال١٭ػٮؼ امل٧٤ْػح  ػكتن

ك٦ٕك١ؿات ا٣ب يؽ داػ٢ الٮ٨َ كػةرص٫  يؾكٝٮف اذلؿ كا٣ٞ٭ؿ كامل٭ة٩ح  يٮاص٭ػٮف 
 مىريان ثة كةن كظطةة ٝةقطح  ي ٢ّ كاٝٓ صؽيؽ مؤل٥. 

ٕػؽك ـ ظؽزخ ٬ـي٧ح الكةدس ٦ػ٨ ظـيػؿاف  كٚط٭ػة اقػذ٢٧١ ا3117٣كيف ق٪ح 
الى٭طٮين اظذتؿ ٦ة دجق ٨٦ األراه ا٤ٛ٣كُطتطح  ي الٌٛح ا٣٘ؿةطح كُٝػةع ٗػـة  
ػ٭٥ إىل دكؿ ٔؿةطػح  ككدلت ٨٦ رظ٥ اجل١كح ّة٬ؿة اجلةزظ  اذلي٨ َؿدكا ٦ػ٨ أًر
جمةكرة  ك٬ةمٮا ه كصٮ٬٭٥  ي ظة٣ح ٨٦ الٌطةع كا٣بّ د ل٥ تكجٜ هلػة ٦سطػ٢  كظػؿـ 

ٓ ٦أقػةكم صؽيػؽ  لػ٥ يؾػ٨ ٨٦ اكف ػةرج الٮ٨َ ٨٦ ا٣ٕٮدة إحل ٫  ك١٬ؾا ننأ ًك
ا٤ٛ٣كُطتطٮف اجلةزظٮف يذىٮركف ظؽكز٫  ك٦ة زاؿ املعذػ٢ ا٣٘ةوػت ي٧ػةرس حبػٜ 

ٔػ٨  ؿمػكػا٦ٞ٣ة زاؿ ي٧ةرس قطةقح اإلثٕةد املٮاَ٪  أبنٓ وٮر امل٭ة٩ح كاإلذساؿ  ك
 (1)الٮ٨َ ظ ى كٝذ٪ة الة ".

 

 )مىؽر إل١رتكين(  ـ2132  وٮرة التسل  ي النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين محؽاف  ٔجؽ الؿظط٥ محؽاف   جت٤طةت (3)
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ة٩طح  كمىػٮران ملػ٢ يٕذ٧ػ٢ كملة اكف النٕؿ كاألدب ثٮص٫ اعـ مؿآة ل٤٪ٛف اإلنكػ
ثةل٪  إىل الػٮ٨َ "ثؽاػ٤٭ة؛ ٚٞؽ وٮر النٕؿاىلع ا٤ٛ٣كُطتطٮف د٤ٟ اجلٛٮس الـاػؿة 

الٌةآ كوٮركا املأقةة كدٛةوط٢ ظةسات ا٣ب د كاملٕة٩ةة  ي اخلطةـ الكٮد  ثؾػ٢ ٦ػة 
٦ػ٨ زاكيػح  –ٚط٭ة ٨٦ ا٣ٕؾاب اجلٛيس كالنٕٮر ثة٣٘ؿةح  ٚطىػٮر اعَٛطػح  كرقػ٧ٮا 

 (1)."ب اخلتص ا٤ٛ٣كُطيندر –أػؿل 
 ؿدػنػالنٕؿاىلع اذلي٨ ذاٝػٮا ظطػةة ا٣ب ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد كاظؽ ٨٦ ٬ؤساىلعالنةٔؿك

أظكةقةن ا٣ٞةقطح ٦ٓ أث٪ةىلع مٕج٭٥. ك٣نئ أظف أث٪ةىلع مٕج٫ ث٧ؿارة ٬ؾق الطةة  كالؿ٦ةف
٧ٔطٞةن  كز٤ٞخ ٤ٔط٭٥ كَأد٭ة  ٚٞؽ اكف إظكةق٫ ث٭ػة أ٧ٔػٜ  ككَأد٭ػة ٤ٔطػ٫ أزٞػ٢؛ 

 ة أثؿع؛ ٚ٭ٮ النةٔؿ املؿ٬ٙ اذلم ي٤٧ٟ أدكات اتلٕجري املؤزؿة.      كدىٮيؿق هل
ؿدم ػؿد كاملٕة٩ةة لػلكو ٦ػ٨ منػػكٝؽ امذ٢٧ مٕؿ ثةركد ه كوٙ لةسات ا٣بن

ادلاػ٢  كم دم امل٪ة ي  ك٦ٕك١ؿات ال٤ضٮىلع. ك٨٦ ثٕي وٮر ا٣ب د ٬ػؾق الىػٮر 
 مؿظ٤ح الكبطتطةت/ ق  يٝىةاؽ كْل ٨٦ ي ٝىطؽة الؿيح 

ػػػكاجل  ؿندكف يى٤ي٧ّػػػٮ                  ػطػػػةعي ال٧ينى
 كأرل الاكا٪ػػةًت دجعػػر  ي ال٤طػػػ             
ٓي اثل٤نػػػش ثةملػػػػ              ِكم زكاثػػػ  كديػػػؽى

 

٭ػػ ً   ػػثٍلو ٦ي  فى ٤ٔػػط٭٥ ًلػػةؼى ػى
 ًؿ اجل٤طػػؽِم ٔػػ٨ مػػاكفو أ٦ػػ ً 

 (2)كًت كيىُػػز زاريي٬ػػة  ي ص٪ػػٮفً 
 

زتث ظػةسات ْل ٦ػ٨ أمػؽ الػةسات ٚػذاكن ٬ؾق وٮرة ٨٦ وٮر امل دي٨ دربز 
ؿدي٨ ػوٮنر النةٔؿ املنػٚٞؽ ٚٞؽاف املأكل  كاجلٮع  كا٣ربد. / ثةإلنكةف  كْل ظةسات 

كٝؽ اقذٕةًٮا ٨ٔ ا٣ٛؿش ادلٚطبح ثُٞٓ ٨٦ اخلثل ٣ثكخ اكٚطح تلُ٘طح أصكػةد٥٬ 
 

 .)مىؽر إل١رتكين( ـ 2131   ا٩ْؿ ظك٨  مة٠ؿ ٚؿيؽ  كٝٛح ٦ٓ النٕؿ الٮَين ا٤ٛ٣كُطين (3)
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ( (2  . 71 77ثةركد / اأٔل
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 املٞؿكرة  ٚ٭٥ ي٧٤ٮ٩٭ة ٤ٔط٭٥ ملًػة ٔىس أف د٧٪ع٭٥ إظكةقةن ثةدلؼىلع.
ثةجلطةع  كسا يٛذػٟ اجلػٮع ك٩ٕخ امل دي٨ رصاظح  ةاجلٮع ٚٞؽ ذ٠ؿ٣٬ح ظةأ٦ة  

 ثةإلنكةف ٧٠ة يٛذٟ ث٫  ي مٮق٥ ا٣ربد. 
كأ٦ة مؽة ا٣ربد ٚٞػؽ وػٮر٬ة  ي ٝػٮهل )ال٤طػ٢ اجل٤طػؽٌم( ك)زكاثػٓ اثل٤ػش(  كأف 

 ي د٤ػٟ ا٣ْػؿكؼ اجلٮيػح  دجعر ٔػ٨ مػاكف داٚػئ –سا اإلنكةف كظؽق  –الاكا٪ةت 
ٮاوٙ اا٣ٞةقطح  ثل٤ش ٬ؾق هلة وٮت  ث٢ دكٌم  تنج٫ الـاري. كيف اقذؼؽا٫٦ لك٧يت . ٔك

ػؽ  )دكم كزاري( احةك٣ح ٣ٞؿف وٮت الـكاثٓ اثل٤ضطح ثةإلػةٚح؛ ٚػٔل دػؽكم دكمن الٔؿ
ـأر زاري األقؽ  أرشس الطٮا٩ػةت املٛرتقػح؛ ظطػر املػٮت  اذلم ي٪ؾر ثةلىٮأٜ  كد

د كٚٞؽاف املػأكل ثػةخلٮؼ  ظة   ي املن٭ؽي٨. ك١٬ؾا ٚ٭٥ تنٕؿكف ٦ٓ اجلٮع كا٣رب
 كيذٮصكٮف ٨٦ املٮت ثؿدان.

كدذ١ؿر ٬ؾق املنػة٬ؽ  ي كوػٙ النػةٔؿ ظػةؿ ا٤ٛ٣كػُطتط   ي امل٪ػة ي  ك٬ػ٥ 
 جيٮةٮف ٦ؽف ا٣ٕةل٥.

 ٨٦ ٩ىٙ ٝؿفو جنٮب ال٤ط٢ كاػضت                
ٙي قػثجريية اثل٤ػٮجى ه                دي٤يق ٔٮاو

 

 جت٩ى٭ػػط٥ي ثػػ  امل٪ػػة ي خي٧ػػ٢ اجلىػػ 
 (3)رؤكًق٪ة كالٌػٮارم دُٞػٓ الٌكػجيت

 

كٝؽ كوٙ ٬ؾا اتلط٫ ثٞٮهل/ )جنػٮب ال٤طػ٢( ظطػر ا٣ْػتـ اذلم يذؼػجٍ ٚطػ٫ 
اإلنكةف ك٬ٮ سا يجرص مثبةن  د٧ة٦ةن  ٧٠ة سا يؿل ا٤ٛ٣كُطين ٩٭ةيح هلػؾا اتلطػ٫  ك٬ػ٥  ي 

  حيكػٮف ث٭ضػح أك قػٕةدة  ي ظطػةد٭٥ ٬ؾق املؽف يٕثنٮف ٬ةا٧  ه كصػٮ٬٭٥  سا 
ا٣ػيت ٔػرب ٔ٪٭ػة ثػػٞٮهل/  اثلٞط٤ح ا٣ْٕط٧ح بكجت ٦ة حي٤٧ٮف  ي وؽكر٥٬ ٨٦ اهل٧ٮـ

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةركد / ا(1)   237أٔل
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 (.)خي٢٧ اجلجت
 ك٦ػة يٕذٮر٬ػة ٦ػ٨ا٣ب د  ظطةة كسا يؾذس النةٔؿ ثةملٕة٩ةة الكطح اجلةمجح ٨ٔ

صٮع كةؿد كٚٞؽاف ٦أكل  كإ٧٩ة يىٙ املٕة٩ةة اجلٛكطح ل٧٤ دي٨ داػػ٢ الػٮ٨َ كيف 
 ٭٥إػػٮا٨٦٩ ؾساف اخلثة٣ٕضـ كاذلؿ كامل٭ة٩ح  كٞةقٮ٫٩ ٨٦ مٕٮر كامل٪ة ي ك٦ة ي املتسل

 /٣ٕؿكةح كاإلقتـ ا ي 

 ىس ٔٮيػػػ٢ى األىس                    ػأكىّد لػػػٮ أ٩ػػػ
ػػػػػػىن                        كدي ال٧ي ي ـو رشى ػػػػػػطنٓ دا ٌى  مي

     كاك٩ػػػخ األظػػػـافي ديػػػٮدم ثػػػ٫                 
 

ٙى اتِلػت   ؿً  ي ٝؿييت ا٣ٕػؾراىلًع ػ٤ػ
ػػػةؿً   كػػػػةَؿم جيػػػؿم كراىلع املعي

ٕػػػةؿً  ًٛ ٜو كا٩ٍ قي  ي ٝى٤ىػػػػ ـّ ػػػػ  (1) تى٭ي
 

جح املعٛٮرة  ي ذا٠ؿد٫ ٨٦ آزػةر املٕػةرؾ  إف ذ٠ؿيةت النةٔؿ املؤملح  كالىٮر املٔؿ
 ٨٦ ظةْٚذ٫. يتكة٬ة كد٧ىح يٮد أفا٣يت دارت  ي ٝؿيذ٫  ختذ٤ش  ي خمط٤ذ٫ ظ ى 

ت كاألل٥ ةلنةٔؿ كظؽق ٤ٚلك ٨٦ امل دي٨ ػةوح ث ٣ثكخ كا٣ْة٬ؿ أف ظة٣ح الٔؿ
ت بكػجت ممةرقػةت ا٣ٕ٪ػٙ كاإلر٬ػةب ا٣ػيت  ٭٥ذ٠ؿيةد هل٥ كامل٪ٛط  ٨٦ األل٥ كالٔؿ

أ٢٬ ٝؿيذ٫. كْل ث٭ؾا كاظؽة ٨٦ أقػجةب  كه٦ةرق٭ة ص٪ٮد اساظذتؿ ٤ٔط٫ ٬ٮ ٩ٛك٫ 
 ٬ػؾق األثطػةت  ياملٕة٩ةة ا٣يت د٭ٮف ٦ٕ٭ة ٦ٕة٩ةة اجلٮع كا٣ػربد. كٝػؽ ظنػؽ النػةٔؿ 

٠سريان ٨٦ املٛؿدات كاتلٕجريات ا٣ُةٚعح ثةألل٥ كالـف ا٧ٕ٣طٜ   الكة٣ٛح اذل٠ؿ حاثلتز
ٌطنٓ  –٨٦ ٦س٢/ )ٔٮي٢ األىس  ـو  –مي ػ –رشكد  –دا  –األظػـاف  –ةؿ جيػؿم كراىلع املعي

 ٕةؿ(.ًٛ ا٩ٍ  –ٜ ٤ى ٝى  – قي ـّ ٭ي تى  –دٮدم 

ن صػػػؽيتى الػػػّؿؤل                   ػػػّؿ رًٍصػػػٌلى  أصي

 

 

(1)كػٮًد ثػ ى الٌؿ٦ػةؿً ث  ا٣ٞجٮًر ال
 

 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص(1)  . 11ثةركد / اأٔل
 . 11( الكةثٜ   ص 2)
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ؽ –ك٬ؾق  وٮر املٕة٩ةة اجلٛكطح  ظطر يىٮر ٩ٛك٫ ي٧يش  كجيػؿ  وٮرة ٨٦ – دٕي
  كإ٧٩ػة لنػٕٮر  اف  ٧ت٫٩  ك٦ة ذلٟ ٨٦ ًٕٙ ظيٌسػرص٤ط٫ صؿان أل٩٭٧ة سا دؾةد

ثة٩ٕؽاـ الٮص٭ح  ك٬ٮ ٚٮؽ ذلٟ جمؽب ٫٤ٞٔ ٨٦ دىٮرات لػةهل كمكػذٞج٫٤. لك ٬ػؾا 
ال٤ضٮىلع ا٣يت أ٤َٜ ٤ٔط٭ة كوٙ )ا٣ٞجٮر الكٮد(  أك  أك ٠٭ٮؼأك وٛةاط  ك٬ٮ  ي ػطةـ

  ي الؿ٦ةؿ إذ  ؿؾ ػةرج اخلط٧ح.

 ػطن٥ى ال٤ط٢ي ٚطة  أظتَل كيأيس
 كػطةسايت كدؿ٩ط٧حى مٮدةم كرميس

ٗىؿيس  مٮَين ية رّب  ٩ريافي الؿندل دأك٢ي 
ًٓ األقٮًد يٮَل ٦س٢ي أم  يسأ٩ة  ي املكب٪ٞ

ٙي اثلٮراتي  ي أرصةىلًع ٩ٛيس  (1)أ٩ة حل٢ه دٕى
كيىؽر النةٔؿ  ي ٬ؾق األثطةت ٔػ٨ ألػ٥ ٩ٛيسػ ممػٌي  سا ي٘طػت ٔػ٨ ٩ٛكػ٫ 
املع٧ُح؛ ث٢ سا ي٭ؽأ؛ ث٢ تنذؽ إذا ٦ة صةىلعق ال٤ط٢ اذلم ي٪ُٞٓ ٚط٫ إىل ٩ٛكػ٫  كدػـكؿ 

٨َ ٚط٫ لك أقجةب ا٣بك٤طح  ٨٦ أنف أك احةدزح أك ٢٧ٔ  ٚرتتك٥  ي ػطةهل وػٮرة الػٮ
ممستن  ي ٝؿيذ٫ أ٤٬٭ة كبكةدث٪٭ة  ٚت جيؽ إسا م٤ذضأ امل١ؿكة  يؿٚٓ إحل٫ م١ٮاق  كياس٫ 

ذ٫ كي٪ةدم/ )ية ا  ية رّب(. ك٦ٓ ٬ؾق الة٣ح سا يؿل النةٔؿ ٦ٕىن لأليػةـ  -ظـ٫٩ كلٔٮ
كْل سا ختذ٤ٙ ٔ٪ؽق )يٮَل ٦س٢ أميس(  ي املكب٪ٞٓ األقٮد اذلم يؿيؽ ث٫ اخلط٧ح ا٣يت 

  ي ٦ٕك١ؿ ال٤ضٮىلع. يٕثل ٚط٭ة

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص (1)  . 11ثةركد / اأٔل
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النةٔؿ  كإف أكرد الٮوٙ ٨ٔ ٩ٛك٫  إسا أ٫٩ سا يؿيػؽ٬ة ْل ٚعكػت  يجؽك أف ك
 كإ٧٩ة يؿيؽ أف جيِكؽ ظطةة التسل كامل د ٨٦ أث٪ةىلع مٕج٫  ي أم ػط٧ح اكف.

مػةٔؿ٩ة  ٝىػةاؽ م ى ٦جسٮزػح  ي َطػةتإف ٦ة ٝؽ٦٪ةق آ٩ٛةن ي٧س٢ ثٌٕةن ٨٦ وٮر 
ٝػٮل  إذدؾةد دْ٭ؿ  ي مٕؿ ٦ة ثٕؽ اثل٧ة٩ث٪طػةت   أف ٬ؾق الىٮر سا كالتٚخ ل٤٪ْؿ 

 دلم النةٔؿ اجتةق آػؿ  ي د٦ش ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح ثٌٞطح األ٦ح اإلقت٦طح ٧ٔٮ٦ةن.
 فطح دراٜه العدّ:

ٮاعت النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين  ه كص٫ ا٧ٕ٣ػٮـ  كمػٕؿ ثػةركد إف كاظؽان ٨٦ أ٥٬ مًٮ
الىػ٭طٮين   ة ا٣ٕػؽككص٫ اخلىٮص  ٬ٮ ٠نٙ اجلؿاا٥ النػتطٕح ا٣ػيت يؿدؾج٭ػ ه

 ٨٦ ال٧ٌري الؿ دلل ثٕي مٕٮب ا٣ٕةل٥.  كحيةكؿ د٧ٕطذ٭ة  ػٮٚةن 
اكف كسا يـاؿ ٝؽر النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين أف يػٮدل ٦ػ٨ رظػ٥ ا٣ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح "

ثؾ٢ إٚؿازاد٭ػة  كأف يرتٔػؿع  ي أظٌػة٩٭ة  كتنػت كيؾػرب  كيج٤ػٖ قػ٨ الؿمػؽ. 
٢  ي ز٪ةيةق  ػؽيةت ػُػرية  اكف كاساظذتؿ اإلرسااطٌل كاظؽ ٨٦ ٬ؾق اإلٚؿازات  مح

سا ثؽ ل٤نٕؿ ا٤ٛ٣كُطين أف يذىؽل هلة  كٝؽ ٚٞػؽ األرض كالػٮ٨َ  كاهلٮيػح  ككصػؽ 
٩ٛك٫ إ٦ة  ي ٦٪ة ي النذةت  ٗؿيجةن يٕثل ه ٬ٮامل ظطةة اآلػؿي٨  أك  ي صطذٮ٬ةت 

ِداػ٢ ٦ة دجق ٨٦ الٮ٨َ.
ه املنػ٭ؽ  ك١٬ؾا اك٩خ ٦ٕةد٣ح النٕؿ املٞةكـ ا٣يت ٦ػة زا٣ػخ دٛػؿض ٩ٛكػ٭ة

النٕؿم ا٤ٛ٣كُطين. ك٢٬ دؾٮف ٬٪ةؾ ظطةة ألم إنكةف  أك ألم إثػؽاع ثػت كَػ٨. 
 ()ك٦ة ٝط٧ح أم إثؽاع سا يتذِل إىل الٮ٨َ  كسا مؿج أوت ٨٦ و٤ت رؤاق اتلعؿريح".

 

٤ٮؿ  ٣ُس  (3)   ٝؽر النػٕؿ ا٤ٛ٣كػُطين أف يػٮدل ٦ػ٨ رظػ٥ ا٣ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح. )مىػؽر 2117ٗز
 إل١رتكين(. 
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كذلا ٚٞؽ ٢ّ النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين مٮا٠جةن ملض٭ٮدات امل٪٧ْةت ا٣ٕؿةطح ا٣ػيت دبجػىن 
٪٧ْػةت ا٣ٕكػ١ؿيح كالكطةقػطح ل٧٤ٞةك٦ػح ا٤ٛ٣كػُطتطح؛ ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كػُطتطح  كامل

ٮاعت ا٣يت ختؽـ ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كػُطتطح.  ٚثنةرؾ النٕؿاىلع ثأمٕةر٥٬  ي د٪ةكؿ لك املًٮ
كذلا ٚإف ٌٚط صؿاا٥ ا٣ٕؽك اذلم دبج٪ةق ٬ؾق امل٪٧ْةت  ٦سن٢ كاظؽان ٨٦ أ٥٬ أٗػؿاض 

الٞٮٝطح كا٣ٕؽحلػح  مٕؿ املٞةك٦ح ا٤ٛ٣كُطين؛ كذلٟ ملؼةَجح ٧ًري ا٣ٕةل٥  ك٦٪٧ْةد٫
لتتلٛةت إىل مٕت يٕثل أقٮأ ّؿكؼ ا٣ٕثل اإلنكةين   خ ٔكٙ ك٥٤ّ كإر٬ةب 

ٚإف ٬ؾا النػٕؿ  . ك٬ٮ ٨٦ ٩ةظطح أػؿل٨٦ ٩ةظطح ك٦٭ة٩ح  ٨٦ اظذتؿ كظيش ثةَل
رض ا٤ٛ٣كُطتطح املعذ٤ح  دجىري لنٕٮب ا٣ٕةل٥ حبٞطٞح ٦ة جيؿم داػ٢ األ ي٭ؽؼ إىل 

ػتـ األمؿيؾػٰ ٥ ٤ٔط٫ كقػةا٢ اإلممة دٕذٌ  ٔػتـ الىػ٭طٮين ٦ؽٔٮ٦ػح ثٮقػةا٢ اإٔل
ت٦طح املذٕةَٛح ٦ٓ احل٭ػٮد أك الٮإٝػح  ػخ اثػ از٥٬  كاألكر   كلك املؤقكةت اإٔل

ت٦طح ال١ربل ا٣يت ي٧ذ١٤ٮ٩٭ة  ي خمذ٤ٙ أرصةىلع  كقطُؿد٭٥  ظطر اإل٦رباَٮريةت اإٔل
 .ا٣ٕةل٥ 

اىلع اذلي٨ مةركٮا  ي ٌٚط كالنةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد اكف كاظؽان ٨٦ ٬ؤساىلع النٕؿ
ذات دأزري ثة٣ٖ دجٕر ه اتلٕةَٙ ٦ػٓ  أدثطح  كٝىةاؽ مٕؿيح صؿاا٥ ا٣ٕؽك   ي وٮر

  ٧٠ػة دػؽٚٓ إىل اقػذ٭ضةف مكػ٤ٟ ا٣ٕ٪ػٙ ٦ػ٨ صة٩ػت أث٪ةىلع ٬ؾا النٕت امل٤ْػٮـ
 .٨٦ صة٩ت آػؿ احل٭ٮدم  كاتلٞـز ٨٦ ٦٪ةّؿ ٝذ٢ األَٛةؿ كا٣تكةىلع ثٮظنطح كدـ ثةرد

صؿي٧ح ا٣ب يؽ ا٣يت د٪١ٕف ٝكػةكد٭ة كبنػةٔذ٭ة  ي وػٮر  /كأكؿ ٬ؾق اجلؿاا٥ 
 كاهلةا٧  ه كصٮ٬٭٥  ي امل٪ة ي ك٦ٕك١ؿات ال٤ضٮىلع.  امل دي٨ ٨٦ ثطٮد٭٥ 

ط٪ة  ٬ؾق أكَة٩ي٪ة التيت ًٔنٞ٪ة كٔر
ؿص٪ة كةؾط٪ة ّ ػى  يٮـ أٍف أظؿٝى٭ة ال ن
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ًـٍظ٥ األدريبى سا ٩ٕؿؼي أي٪ة  كمنث٪ة ٩ي
 ديؽَل ٝؽ٦ط٪ةكالٛة كالنٮؾي كاألظضةري 

 (1) خي٨ي لٮ زيؿ٩ة ه اغًوًج٪ة ٦ةذا ٤ٔط٪ة ؟
كالنةٔؿ  ي ٬ؾق األثطةت ٠أ٧٩ة مةَت ٧ًري ا٣ٕةل٥  كتن٭ؽق ه ٦ػة اردؾػت 

. مػٮ٨َ آثػةا٭٥ كأصػؽاد٨٦٥٬  كت يؽ أ٫٤٬ كٝٮ٫٦ املعذ٢ حب٫ٞ ٨٦ صؿي٧ح ت يؽق
ٔط٪ةق كا٬ذ٧٧٪ة ث٫؛ كيجؽأ النةٔؿ ظؽيس٫ ٬٪ة ث٧اك٩ح الٮ٨َ؛ ٚطٞٮؿ ٬ٮ املٕنٮؽ اذلم ر

٫ كد٪٧طذ٫.   ظطر يؾٮف ذلٟ ثىٮ٫٩ كالٛةظ ه دؿاث٫  كدس٧ري أًر
ألف الٮ٨َ اكف تكػذ٤ت ٦ػ٪٭٥  ؛النةٔؿ أف يٞٮؿ أكَة٩ةن كل٥ ي٢ٞ كَ٪ةن ٝؽ اػذةر ك

ٝؿيح ٝؿيح ك٦٪ُٞح ٦٪ُٞح  إىل أف أد٥ن املعذ٢ اظذتؿ اكم٢ دؿاث٫. ز٥ يىػٙ املعذػ٢ 
 .  أف يٞةؿ ٨٦ أ٣ٛةظ اذلـ؛ كْل لك٧ح )الٌ ( ثؾ٧٤ح كاظؽة جت٧ٓ لك ٦ة ي٧ؾ٨

ٚط٧ة تنج٫ ا٣ٞىح املبك٤كػ٤ح األظػؽاث  أف ٬ػؾق األكَػةف  مةٔؿ٩ة ز٥ يذعؽث
أظؿٝ٭ة املعذ٢ ث٧ة أزػةر ٚط٭ػة ٦ػ٨ ٦ٕػةرؾ اقػذؼؽـ ٚط٭ػة ٩ػرياف دثةثةدػ٫ ك٦ؽإٚػ٫ 
ك٦ؽمؿاد٫  ٥٤ٚ يؾ٨ ثؽ ٨٦ أف خنؿج ٦٪٭ة ثة٠  ه ٦ة ٚٞؽ٩ة ٨٦ أرض كك٨َ  كممة 

٭٫٤ ٨٦ مكذٞج٢ أية٦٪ة. ز٥ اكف ثٕؽ ذلٟ أ٩٪ة منث٪ة  ي دركب م ى  كل١٪٪ة سا ٤ٕ٩ػ٥ جن
   إىل أي٨ ٩ؾ٬ت  ك٬ؾا ٬ٮ ظةؿ ٨٦ ت د ٨٦ ثثذ٫. كك٪ة ظٛةة ٩ذٕرث  ي أظضةر ا٣ُؿيػٜ.

٤ْ٦ٮـ حيػٜ هل أف  ٫ ٚؿد ٨٦ مٕتٝىذ٫ ٬ؾق ٣ثن٭ؽ ا٣ٕةل٥ ه أ٩ٝؽ رسد لنةٔؿ إف ا
٫ ككَ٪٫ الك٤طت  كأ ٨٦ تنٮي٫  ٬ؾا النٕت امل٤ْٮـ امللكٮـ  يسةر ظٮؿ ٦ة فتكرتد أًر

تـ الى٭طٮ٩طح كا٣٘ؿة ٧َػف ل٤عٞػةاٜ  كد٧ٕطػح إسا  ٮح  ٦ة ٬طلىٮرد٫  ي كقةا٢ اإٔل
 ل٤ٮٝةآ.

 
٧ةؿ ا  (1)  . 11لنٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةركد / اأٔل
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كيجر النةٔؿ  ي ز٪ةية ٝىةاؽق ثٕي وٮر ا٣ٞذ٢ اذلم ٬ٮ ممةرقح ٤ٌٛ٦ح ل٤ط٭ٮد  
ٔػ٨  كيٌ٘ػٮف ا٣ُػؿؼ  أك يذٕةمٮف ٔ٪٭ػة  ز٥ يىطط  ي ٨٦ سا يجرصكف صؿاا٥ ي٭ٮد

  قٮاىلع أكة٩ٮا مم٨ يؽ٧ٔٮ٩٭ة ٨٦ ظاكـ ا٣ٕةل٥  أك ٨٦ إػٮة ا٣ٕؿكةح كاإلقػتـ بنةٔذ٭ة
  ٚطٞٮؿ  ي ٝىطؽد٫ )٤ٚكُ (/ ا٣ٕةصـي٨ ٨ٔ ادلٚةع ٔ٪٭ة

 يىٍؾحبٮف النٕٮبى ذثط الّكػاكرل                  
 

٭ػػػػة  ي املػػػػـادً    كياطٕػػػػٮفى ل٧ى
ٕيػِلي أثًىػ  ن ػأي٭ة ا٣  اؿ                  ؿكا إفن رشى

 
ًٜ أُٔل ا٣ٕطتً  أُٔل ا٣ٛػؤادً  

ٍ٤  (1)ػى
" ثؾربل املعُػةت اثلٮريػح  كاملٕؿكؼ أف النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين املٞةكـ ٝؽ اردجٍ  

كاجل١جةت الاكرزطح  كاختؾ  ي قج٢ دٕجريق ٦٪عط  ٦ذتز٦ػ  / دؽي ٩ػٮا٦ثف اخلُػؿ  
ٮي٢ كا قذ٘ةزح  كاحةك٣ح ساقػذؽرار ككنٙ صؿاا٥ املعذ٢  ك٦ة سازـ ذلٟ ٨٦ ٩ؽب ٔك

 (2).ح اتلٞذط٢ كا٣ب يؽ"ا٣ٕةَٛح اجلطةمح ل٤ذسٮيؿ اجلٛيس  ككنٙ ْٚةٔ
ٌٚط صؿاا٥ ا٣ٕػؽك   ي كمةرؾ النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد النٕؿاىلع ٨٦ أث٪ةىلع مٕج٫

 ي جمةزرق املن٭ٮرة ا٣يت قض٤٭ة اتلةريغ ٠أم٪ٓ ٦ة دؾٮف اجلؿاا٥  كظْٛ٭ػة ٠ػأػِف 
٧ةؿ ادل٩ وربا كمةدطت  ك  ثبح.ك٨٦ ذلٟ جمـردةق الن٭ريدةف  ي ديؿيةق ٦ة دؾٮف اأٔل

ري٧٬ة ٔ ات املضةزر.    ٗك
 1ظؽزخ ٦ؾحبح ديؿ يةق   ي ٝؿيح ديؿ يةق   ا٣يت دٞٓ ٗؿ  ا٣ٞػؽس ثذػةريغ "

ٮف )ا٣يت اكف ي ٧ٔ٭ة ٦٪ةظط٥ ه يؽ اجل٧ةٔذ  الى٭طٮ٩ثذ /ـ 3131أثؿي٢ اعـ  اآلٗر
)ا٣ػيت اكف يرتأقػ٭ة إقػعٜ  ىيٚط٧ة ثٕؽ( كمبريف حلعػ ثطض   راثف كزراىلع إرسااط٢

مة٦ري اذلم ػ٤ٙ ثطض   ي راةقح الٮزارة(  أم ثٕؽ أقػجٔٮ  ٦ػ٨ دٮٝطػٓ ٦ٕة٬ػؽة 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص  ( 1)  . 321ثةركد / اأٔل
 .ـ  اثلٮاثخ ا٤ٛ٣كُطتطح  ي النٕؿ املٞةكـ/ ظٜ ا٣ٕٮدة. )مىؽر إل١رتكين(2132( ٧ٔؿ  رمٌةف 2)
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قتـ ٤َج٭ة رؤقةىلع املكذٮَ٪ةت احل٭ٮديح املضػةكرة  ككاٚػٜ ٤ٔط٭ػة أ٬ػةيل ٝؿيػح ديػؿ 
ألَٛػةؿ  يةق . كراح ًعطح ٬ؾق املؾحبح أٔؽاد ٠جرية ٨٦ قاكف ٬ؾق ا٣ٞؿيػح ٦ػ٨ ا

ػؽد٥٬ خمذ٤ػٙ ٚطػ٫؛ إذ دػؾ٠ؿ املىػةدر ا٣ٕؿةطػح  ككجةر الك٨ كا٣تكةىلع كالنػجةب. ٔك
ًعطح  ثث٪٧ة دؾ٠ؿ املىةدر ا٣٘ؿةطح أف ا٣ٕػؽد  111إىل  211كا٤ٛ٣كُطتطح أ٩٭٥ ٦ة ث  

 (1)"ٝذًل 317ل٥ يذضةكز 
ـ ث٧ؼػط٥ وػربا 3112قػاذ٧رب  31ك 31ثػ  يػٮَل  ٕٝخ جمـرة وربا كمةدطتكك"

٤كػُطين  ثٕػؽ دػػٮؿ ا٣ٞػٮات الىػ٭طٮ٩طح )اإلرسااط٤طػح( ا٣٘ةزيػح إىل كمةدطت ا٣ٛ
ا٣ٕةو٧ح ال٤ج٪ة٩طح ثريكت  كإظاكـ قطُؿد٭ة ه ا٣ُٞةع ا٣٘ؿ  ٦٪٭ة. ظطر اردؾجخ 
م٤ثنطة ا٣ٞٮات ال٤ج٪ة٩طح  كٝٮات قٕؽ ظؽاد  كآػؿكف املضػـرة ثػؽ٥ٔ كدُ٘طػح ٦ػ٨ 

 اجلثل الى٭طٮين.
ت بنري اجل٧طػ٢؛ ٚجػؽت كاكف ذلٟ ثٕؽ يٮ٦  ٨٦ اٗذطةؿ الؿاث ف ال٤ج٪ةين امل٪ذؼى

ة ل٤٧٤ثنطةت احل٧طتطح املذٕةك٩ح ٦ٓ ال١طػةف  ط٧ن ٠أ٩٭ة ا٩ذٞةـ ملٞذ٢ اجل٧ط٢ اذلم اكف ٔز
 ()الى٭طٮين )إرسااط٢(.

ػػرٍبا                     ٤نٛػػًخ يػػة ٩ػػةرى وى  أمن ٩ػػةرو ػى
 

ػػٮدو ٦ػػ٨ األظٞػػةد ؟كص   جػػةؿو قي
ػػ                ٍُ    أمن ٩ةرو ية ديؿى يةقػ  ٬ػ٢ يي

 
٤نػػحى وػػةًد ؟  ٗي  ٚػػئي ٦ػػةىلعي ابلعػػةًر 

ػػ٧ٮا دىيػػ٪٭٥ جلػػة ٚرلي٪ػػة                            صكن
 

ـه ٣ػػثف ٦ًس٤يػػ٫  ي ابلػػتدً   ػػؿى  ٬ى
ـه ٨٦ مجةص٥ النطت كالّنت                    ؿى  ٬ى

 
٦ن  

ي
 (3)٭ػػػػػػػةًت كاألكسادً اًف كاأل

 
 

ح اجل١جح  )مىؽر إل١رتكين (.( 1)  ا٩ْؿ مٮقٔٮ
ح اجل١جح  )مىؽر إل١رتكين (.(2)  ا٩ْؿ مٮقٔٮ
 . ٧ٔ321ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةركد / األ (3)
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٧ٮا دىي٪٭٥( إىل أف ٝذ٢ ػ٤ٜ ا   –٨٦ ٗري احل٭ػٮد  -كتنري النةٔؿ  ي ٝٮهل/ )صكن
٧ٮا ذلٟ ٚط٧ة ػ٤نٛٮق ٨٦ مجةص٥ ٝػذًل املضػةزر  كٝػٮهل يشىلع ٨٦ ٔٞطؽد٭٥  كأ٩٭٥  صكن

 ٬ؿـ يؿيؽ ث٫ ٠رثة اجل٧ةص٥ ا٣يت ػ٤ٛٮ٬ة.
 : رسه درب اخلالص

اكف دةرمػة  -ـ3131اعـ  -٫ ٨٦ ٬ـي٧ح لأل٦ػح ة ػ٤ٛذ"ك٢ٕ٣ ٩ؾجح ٤ٚكُ   ك٦
٦ٛى٤طة  ي رؤيح ا٣ٞىطؽة ا٣ٕؿةطح الؽيسح  ك٦٪ُٜ دٕةم٤٭ة ٦ٓ الؽث  كاك٩خ ٝػؿاىلعة 
طٍؽ د٤ٟ املىطجح ثطة٩ة لؿؤيح  زٞةٚطح زةٝجح  ٚ٘ةوٮا  ٠جةر النٕؿاىلع ملكذٞج٢ ٬ؾق األ٦ح ثٕي

َؿ اذلؿ كاخل٪ػٮع؛ ٚاك٩ػخ إىل أ٧ٔةؽ املٕةين  ككنٛٮا ٨ٔ دٝطٜ ا٢٤ٕ٣  ك٩ج٭ٮا إىل خمة
لػ٥ دٞذرصػ ه اتلػؽثطش  ٝىةاؽ٥٬ ثطة٩ةت ظٜ  ك٩ؽاىلعات وػؽؽ  كإمػٕةاعت ٩ػٮر 

كاتلٞٛطح  ث٢ اغوخ  ي أ٧ٔةؽ اتلضؿةح ا١ٛ٣ؿيح  كالؿؤل الكطةقطح  كوؽظخ ث٧ة ل٥ 
يىؽح ث٫ الكطةقطٮف ٚاكف ظٞ٭ة أف دٞػؿأ  كدػؾاع  ي ابلةظػةت كاملطػةدي٨؛ تل١ػٮف 

 (1) دةريغ ٚؿط ث٫ املٛؿَٮف  كدةصؿ ٚط٫ املذةصؿكف".م٭ةدات وؽؽ ٨٦ خنجح ه
يؿل ثٕي اذليػ٨ درقػٮا مػٕؿ املٞةك٦ػح ا٤ٛ٣كػُطين  أ٩ػ٫ ا٩ٞكػ٥ إىل دطػةري٨ 
آيؽكلٮصط   كأف ٬ؾا اسا٩ٞكةـ ل٥ يرتؾ أزؿان ه د٪ةكؿ املٌة٦  ا٣يت ْل منرتكح ث  

 اتلطةري٨ ٚعكت  كإ٧٩ة دؿؾ أزؿان ه النلك أيٌةن. 
ٝؽ ٠ذجٮا النٕؿ الؿ  كرأكا ٚط٫ ق٭ٮ٣ح  ي اتلٕجري كٝؽرة ه الٮوػٮؿ كأف اذلي٨ "

إىل املذ٤يق بنلك أرسع ٨٦ النٕؿ ا٧ٕ٣ٮدم  اك٩ػٮا يػؿكف/ أف املٞةك٦ػح سا تكػذ٭ؽؼ 
احل٭ٮد املكةمل  اذليػ٨ لػ٥ يٕذػؽكا ه األرض كالػٮ٨َ  كإ٧٩ػة تكػذ٭ؽؼ املٕذػؽي٨ 

٪٭ة كأذلٮا أث٪ةىلع٬ة. كٝؽ دػٮازل ٦ػٓ الى٭ةي٪ح اذلي٨ اٗذىجٮا األرض كأػؿصٮا أ٤٬٭ة ٦
 

 .اثلٮاثخ ا٤ٛ٣كُطتطح  ي النٕؿ املٞةكـ/ ظٜ ا٣ٕٮدة. )مىؽر إل١رتكين( ( ٧ٔؿ 3)
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٬ؾا اتلطةر ٨٦ مٕؿ املٞةك٦ػح دطػةر آػػؿ يبجػىن اساجتػةق اإلقػتَل يػؿل أف ا٣ٌٞػطح 
ا٤ٛ٣كُطتطح ٌٝطح إقت٦طح احٌح  كيؽٔٮ إىل اجل٭ةد كاتل٧كٟ ثذٕةحل٥ ادلي٨  كيػؿل 

ظاك٦٭ػ٥  ي ثٕػي أف أو٢ املنلكح يؾ٨٧  ي ثٕؽ املك٧٤  ٨ٔ ديػ٪٭٥ كا٧٘٩ػةس 
رة٭٥ النؼىطح كَ٘طػةف املىػ٤عح اخلةوػح ه املىػ٤عح ا٣ٕة٦ػح  كأكػرث  ٞطٜ ٦ي

 (1)."النٕؿاىلع ٨٦ ٬ؾا اساجتةق ٠ذجٮا  ي ٝة٣ت النٕؿ ا٧ٕ٣ٮدم
كملة اكف النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ٨٦ مٕؿاىلع اتلطةر اإلقػتَل؛ ٚٞػؽ رقػ٥ درب 

٭ػةج ٩٭ػش اخلتص ا٩ُتٝةن ٨٦ إي٧ة٫٩ احلٞطين ثأف اساقذ٧كةؾ ثسٮاثخ ا٣ٕٞطػؽة  كا٩ذ
ؽاىلع سا قاط٢ ٗريق تلعٞطٜ اجلرص كا٣ٕـة كال١ؿا٦ح.  الك٤ٙ  ي ص٭ةد اأٔل

م                      ـً يػػة كىدلى ٍٔػػين ٦ًػػ٨ األٍظػػت  دى
 

ػػؿٍت ػجةيػػةقي   ٭ى ّى ػػ٨ٍ  ًٜ ٦ى طٍػػ ًٕ  ك٩ى
ن ه اجًل٭ػػػػػةد ٚىػػػػػؿا                          اآلفى يحى

 
ّج٭ػػػة ا  ً  (2)يػػػةتي اجل٭ػػػةًد حيي

 
 
 

 / ي ٝىطؽد٫ املٮقٮ٦ح ثػ)املةرد(ٚطٞٮؿ  ز٥ ي٪٤ُٜ إىل اتلعؿيي ه ا٣ٞذةؿ
ى الؿًب كزٮرم ية ز٦ةصؿٍ   امليًع ية أٔ ي

ىةر كاصذةيح املٞةثؿٍ   كاَؿيح اخلط٧حى  ي اإٔل
ـٍ  ي امل٘ةًكرٍ  ٍٜ أي٭ة ا٣ُٮٚةفي د٦ًؽ  كدؽٚ

 ّؽ ٨٦ اتلؽ٦رًي ٚةبل٭ذةفي قةًٚؿٍ ٦ة جلة ثي 
٤ٍٜ ٨٦ً ملٓ اخل٪ةصؿ ٩ة سا ثؽن أف مي  (3)ٚضؿي

 
 مٕؿ املٞةك٦ح ا٣ٕؿ  كاألردم. )مىؽر إل١رتكين(. ٤ٚكُ   يإثؿا٬ط٥    ا٩ْؿ (3)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص  (2)  . 332ثةركد / اأٔل

 . 13الكةثٜ / ص    (3)
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كل٥ جيؽ النةٔؿ ثؽان ٨٦ اقذؼؽاـ ٢ٕٚ األمػؿ املجػةرش ثؾ٧٤ػةت  ٧ػ٢ ٦ٕػةين 
الؿكح ا٣ٞٮيح كاسا٬ػ از ا٣ٕ٪طػٙ  ي اتلعػؿيي ه اثلػٮرة كاسا٩ذٛػةض ٦ػ٨ ظػةؿ 

ظػ   –ٮٝٙ د٧ة٦ةن؛ ١ٚأ٩ػٟ تكػ٧ٓ اساقبكتـ  ي ػطةـ ال٤ضٮىلع. كد٪ةقت ذلٟ ٦ٓ امل
 –دػؽٜٚ  –اصذػةيح  –اَؿيح  –زٮرم  –وٮت ٝؾيٛح ٦ؽٕٚطح )امليع  –تك٧ٓ ا٢ٕٛ٣ 

ٗري أف النةٔؿ اًُؿ ثٕؽ ٬ؾا اسا٩ػؽٚةع إىل اتلٮٝػٙ ٤ٝػطتن ٣ثكػِٮغ ٬ػؾا  د٦ؽـ(.
ا٢ٕٛ٣ اذلم قطٞٮد ُٕٝةن ساد٭ة٫٦ ثةإلر٬ةب  ٚٞةؿ/ )ٚةبل٭ذةف قةٚؿ(. ككاو٢ ٝةاتن/ إ٫٩ 

٩ُتٝةن ٨٦ إي٧ة٫٩ ثةجل٭ةد  كممة ٬ٮ ٦ؽكف  ي وٛعةت اتلػةريغ اإلقػتَل ٚػت يػؿم ا
 درةةن ل٤ؼتص ٗري ٬ؾا. 

ك٬ؾق وطعح أػؿل  ي أث٪ةىلع مٕج٫ املكبك٧٤  لطػةة املػتسل كاخلطػةـ يػؾ٠ؿ٥٬ 
 ٚط٭ة ثأف اجلٌةؿ كظؽق ٬ٮ قاط٢ اخلتص.

                           حن ٪ىػػٍٕ يػػة ٣ى  األظػػـافً  يػػة را٬ػػتى 
 

 جػػةؿاجلً  ٕةًب ثػػ  ًمػػ ةن ٞػػريى ظى  
  ٍٓ ٟى ٗريي اجلِ  ارًص ٪ٍضط  ٌػةًؿ                    ٧ٚة يي

 
 (1)ٕػةؿكإسا ٦ًخن  ػخى اجلِ  ٍٓ ارصً  

ٮح جي٫٤ٕ يٕةرض ثت مٮارةح لك املكةمل   كتنطٓ  ي مٕؿ ثةركد ٬ؾا امل٪ىح  ي ًك
  كإ٧٩ػة يٞط٪ػةن ثػأ

ن
٩٭٥ أ٦ػةـ ٔػؽك سا يػؤ٨٦ الكطةقطح ل٤كتـ؛ سا رٌٚةن ل٤كتـ ٦جػؽأ

 ( / ٝىطؽد٫ املٮقٮ٦ح ثػ) ٬ضٮـ الٌكتـ يٞٮؿ  ي ثةلكتـ ا٩ُتٝةن ٨٦ ٦جةدئ ٔٞؽيح
ـي                         ػة ػؽ يػة محى ٔي ػتـ  ـى الكن  ية محػة

 
ـي   ـى إسا اليكػػة ػػ٢ّ اليكػػة ٛي  سا يى

 
 
 

ة٦ػةن                     ي ز٦ةف الىٞٮر رصديػ٥ محى
 

ـي ؟٠طٙ حيطة ٦ٓ ال   ىٞٮر ال٧ػة
ٌٚػٮفى ٦ػةذا؟                        ـي ٔيؿسو ٬ػؾا؟ دى  أّم 

 
جِػػ  ػػكملػػةذا يُي ـي ؟ػ٢ي اإٔل  ( 2) ت

 
 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص ثةرك (1)  . 17د / اأٔل
 . 331الكةثٜ    ص ( 2)
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 اليبْٛٗ باليصر الكادو:

 ٨ٔ ظةسات ٨٦ احلأس – ي ثٕي األظطةف –سا م٤ٮ مٕؿ ثةركد ٨٦ أثطةت دٛىط 
٧  ٔػ٨ ا٣ٌٞػطح ٚةن دة٦ػةن ل١ٮ٦ػةت ثػتد ا٣ٕػؿب كاملكػ٤ادٕرتي٫ ل٧ٌػة يػؿل ا٩رصػ

ا٤ٛ٣كُطتطح  كاتل٭ةا٭٥ ثٌٞةية٥٬ املع٤طح  كةٕي درصٚةد٭٥ املكػثبح أظطة٩ػةن  كا٣ػيت 
تـ ا٣ٕة٣ِل. ك٣ؾ٨ ذلٟ سا يٕػؽك أف يؾػٮف الة٣ػح اساقػبس٪ةيئ؛ إذ  يُٛط ث٭ة اإٔل
ا٣ٞةٔؽة ْل األم٢ اذلم سا ي٪ُٞٓ ثة٩ذىةر الٜ؛ ألف ذلٟ ٦جؽأ ٨٦ وػ٧ط٥ ٔٞطؽدػ٫ 

 . ةؾة اقذ٧كا٣يت تكذ٧كٟ ث٭ة أي٧
ثؾػربل املعُػةت اثلٮريػح   –٦٪ؾ ا٣تنػأة  -"اردجٍ النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين املٞةكـ 

 كاجل١جةت الاكرزطح  ...
ل١٪٫ ٨٦ خيٮ آػؿ أرسج ػطٮؿ ا٣ٞىطؽ  ك٩ـع ٨ٔ ٝٮس كاظػؽة  ٣ريقػ٥ ٦ٕػةل٥ 
ابلُٮ٣ح  ٚةقذعر اهل٥٧  كاردٞت ا٣ٛضؿ اجلؽيػؽ  ك٩ػةدل  ثةجلرصػ ا٣ٞؿيػت  ٬ةزاػة 

ة ه اجلؿاح  ظ ى ٗؽا النٕؿ كٝٮدا جيػؽد اهل٧ػ٥ كا٣ٕػـاا٥  كيجػؽد ثةملعةؿ  مكذ٤ٕط
 (1)ال١ك٢ كاخل٪ٮع".

ا٣ػيت النػٕؿيح إىل كَ٪٫ الك٤طت كاظؽ ٨٦ املٕةين  ثة٣ٕٮدة إف يٞ  مةٔؿ٩ة ثةركد
٧ةن ه أ٩٪ػة ٧٤٩ػط ديٮا٫٩مٮآً ٠سرية ٨٦  ي  دؿدد ٧٘٩٭ة   كي٢ْ ٬ٮ املٕىن األرقغ ٗر

ىن احلأس اذلم خيكج٫ يُٛػٮ ٦ػٓ منػةٔؿ اإلظجػةط ٦ػ٨ ث  ظ  كآػؿ ٦ة تنج٫ ٦ٕ
اقبكتـ أث٪ةىلع النٕت لة٣ح ال٤ضٮىلع كا٣ب ػد ٦ػ٨ صة٩ػت  كػػؾساف ا٣ٞػةدري٨ ه 
امل٪ةرصة ٨٦ إػٮاف ا٣ٕٞطؽة كا٣ٕؿؽ ٨٦ صة٩ت آػؿ. كتكذؼؽـ النةٔؿ ٬ؾا احلٞ   ي 

ٛري كا٣ٞذػةؿ    كدٔٮد٭٥ إىل اجلاجلٌةؿك اجل٭ةد ٧َأ٩ح أث٪ةىلع مٕج٫  كيٞؿ٫٩ حبٌ٭٥ ه
 يٞٮؿ  ي ٝىطؽد٫ املٮقٮ٦ح ثػ) م٧ٮس اإلي٧ةف ( /

 
 . اثلٮاثخ ا٤ٛ٣كُطتطح  ي النٕؿ املٞةكـ/ ظٜ ا٣ٕٮدة. )مىؽر إل١رتكين(   ٧ٔؿ (3)
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٪ة ابلةق٢ي املضة٬ؽي ٣ػ٨ دٞػػ                   ركظي
 

 كل ٤ٔطػػػ٫  اكةي اإلر٬ػػػةًب  
ـي ٦ػػػةىلعن                      ػػػةؿه أف يىػػػجطى ادل  كاحي

 
 كيٛػػؿن اجلػػةين ثػػؽكف ٔٞػػةًب  

 
 

 لٟ لك الػؿاب دٞىػ٥ أوػت                   
 

 بى الٮظٮش املك٧ٮ٦ح األ٩طػةًب  
٨ٍ أهٌلػٮا ا٣ُػة                    كياطؽي ا٣ُةيغ ك٦ى

 
ػػ٫ ٦ػػ٨ األذ٩ػػةًب   ٛى  يغ ك٦ػػة ػ٤

 كختػػؿ األوػػ٪ةـ ٝ٭ػػؿان ك٣ػػ٨ ييػػٮ                     
 

 (1)ٝىٙ مٮجي املكػذٞج٢ الٮزنػةًب  
كز٧ح كوٙ يذ١ؿر دلل النةٔؿ؛ ك٬ٮ كوٙ ٦ة يٮٕٝػ٫ املعذػ٢ ثأث٪ػةىلع النػٕت  

٤ٛكُطين  ثأ٫٩ دي٨ مكذعٜ الكؽاد  كسا يٕين ادلي٨ ٗري األرض كالٮ٨َ  كسا يٕين ا٣
   يٞٮؿ  ي ٝىطؽد٫ املٕ٪ٮ٩ح ثػ)٤ٚكُ (/ الكؽاد ٗري َؿد املعذ٢

 ية ديػٮين سا ثػؽ يٮ٦ػةن  كإف َػة               
 

 ( 2)ؿ املؽل أف ييجىلع كٝخ الكؽاد 
س٭ػة النػةٔؿ  ي ٝىػةاؽق ألث٪ػةىلع ك٨٦ املت٦ط األقةقطح  ي بنةرات اجلرص ا٣يت يا

مٕج٫  م٧٤ط اقذعٌةر اتلةريغ اإلقتَل ثأثُةهل اذلي٨ د٠ٮا ظىٮف ا٣ُ٘ةة  كظػؿركا 
 / اجلةس ٨٦ اقبجؽاد٥٬  ملة اقذىعجٮا ٔٞطؽد٭٥  ك٩ةدكا ثةجل٭ةد َؿيٞةن ل٤ؼتص

ٝةن                       ٚطة ٤ٚكُ ي ظطةًؾ الىطىػة ٗػؽى
 

 ٪٤ٞػػتي ه احل٭ػػٮد ريػػةحي ادل٬ػػؿ د 
ٜي م٧فه ديضىلع ال١ٮفى ثةٝطحه                      ال

 
ػػة صجػػةثؿةي ادل٩طػػة ٚٞػػؽ ذ٬جػػٮا   أ٦ن

ٝنػػخ مجػػةمجى٭٥                         ٣ػػحه د ٪ٍؽى  الػػٜ صى
 

ٝنػػةن كمجض٧ػػحى املػػٮت اذلم ص٤جػػٮا   د
 ثؽره كظُػ ي كا٣ريمػٮؾي ٝةد٦ػحه                     

 
 (3)ٞػرتبي ٔ ي صػةلٮتى  ي اآلٚػةؽ دك 

 / كيذضًل م٧٤ط اقذعٌةر اتلةريغ  ي ٬ؾق األثطةت أيٌةن  
 أرل  ي ق٧ةىلع ال ًؽ ٦طتد ٚضًؿ٩ة ا٣ػػ              

 
 صؽيًؽ كأفن ال٤ط٢ ية ٝػؽسي راظػ٢ي  

 
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص  (1)  . 17ثةركد / اأٔل
 . 321  ص  الكةثٜ(2)
 .312ص  الكةثٜ   (3)
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جٍمىػػؿ األٝىصػػ تكػػط٢ د٦ػػةؤق                       ٣ٞػػؽ زى
 

 كةػػ  يؽيػػ٫ املٕضػػـاتي املٮازػػ٢ي  
 ٣ىخ                         ٠ػػػأف ٩ػػػٮا٦ثفى الٮصػػػٮًد دجػػػؽٌ  

 
 كاعد إحل٪ػػػة املكػػػ٧٤ٮف األكااػػػ٢ي  

 أسا أي٭ػػػة األمػػػٮاتي ٬ٌجػػػٮا ٚٞػػػةد٤ٮا                         
 

ٞةد٢ًى ثةَػ٢ي   ٜن ال٧ي ٤تى ال  (3)٨٤ٚ ي٘ى
ٗري أف النةٔؿ ي٢ْ يؾ٠ِؿ أث٪ةىلع مٕج٫ ث  َطةت ٬ػؾق ا٣انػةرات ثةجلٌػةؿ )أسا  

 ا( ككأ٧٩ة يؿيؽ أف يٞٮؿ/ إف اجلرص مؿدجٍ ث٫.أي٭ة األمٮات ٬ٌجٮا ٚٞةد٤ٮ

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح( 1)  .311 311 317ص    ثةركد /اأٔل



 

 

 

 

 

 

 انبُى انفٍُت: انفظم انثاًَ
 انًبحث األول: انًعجى وانذالنت: 

 انذالنت وانسٍاق -قول انذالنٍت انح -
 انًبحث انثاًَ: عتباث انُض

  عُاوٌٍ انذواوٌٍ -
  أياكٍ انُشر -
 عُاوٌٍ انقظائذ -

 انًبحث انثانث: انبٍُت انتظوٌرٌت
 رة انتقرٌرٌتانظو -
  انظورة انبٍاٍَت : -

انكُاٌت –االستعارة  –انتشبٍت  -

 انًبحث انرابع: انبٍُت اإلٌقاعٍت
 اإلٌقاع انخارجً -
  اإلٌقاع انذاخهً -
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 املبحث األول
 املعجم والداللة

 احلكْل الداللٔ٘:

  النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثػةركد  كدىػ٪طٛ٭ة إىل اقذ٤٧ٕ٭ة٢ٕ٣  ي دبجٓ املٛؿدات ا٣يت  
ظٞٮؿ دساحلح؛ ٦ة ي٧ؾ٨ أف ييضىلع ثٕي صٮا٩ػت املٕةجلػةت ا٣ٛ٪طػح ا٣ػيت ا٩ذ٭ض٭ػة  
النةٔؿ  ي ث٪ةىلع ٝىةاؽق؛ وة٩ٕةن ذللٟ ا٣تكطش املذ  ٦ػ٨ املٕػةين ابلةٔسػح ه اتلػأزري 
اذلم يذٮػةق النةٔؿ  ي ٝةرا٫؛ ساقط٧ة ك٬ٮ يٕؿض ٌٝػطح  ذػةج إىل إيٞػةظ الٌػ٧ري 

 اإلنكةين.
جعر ٩ذضةكز دسا٣ح املٮرٚط٧ةت  ك٩بجىن رأيةن بلٕي ابلةظس  إ٩٪ة  ي ٠ذةثح ٬ؾا امل

ساحلػح أل٩٭ػة تنػلك أ٬ػ٥ مكػذٮل أقػةيس ادلٮظػؽة الثأف اللك٧ح املٛؿدة " دٕؽ أ٬ػ٥ 
 ()ل٤ٮظؽات ادلساحلح ظ ى أذرب٬ة ثٌٕ٭٥ الٮظؽة ادلساحلح الى٘ؿل".

 "إف دؿدطت اللك٧ةت  ي جم٧ٮاعت يؿدجٍ ثُٛؿة اإلنكةف  ك٨٦ ػىػةاه ا٣ٕٞػ٢
اإلنكةين اذلم ٨٦ َجطٕذ٫ املط٢ خيٮ اتلى٪طٙ كابلعر ٔػ٨ ا٣ٕتٝػح ا٣ػيت دؾػٌٮف 
ٓ ٝٮا٩ث٪٭ة ز٥ الؾ٥ ٤ٔط٭ة  ح أك د٤ٟ  ظ ى يبكىن جلة ٚ٭٧٭ة كًك أصـاىلع ٬ؾق املض٧ٔٮ

 ()كاساقب٪ذةج"
 تعرٓف احلكل الداللٕ:

( Semantic field"الٞػ٢ ادلسايل ) ؼي أمحؽ خمذةر ٧ٔؿ )ال٢ٞ ادلسايل( ثٞٮهل/يٕؿٌ 

 

 .11ص/   ـ3111 ٧ٔؿ  أمحؽ خمذةر. ٥٤ٔ ادلسا٣ح  (3)

 31ص/    ـ2112  ٔـكز  أمحؽ   أوٮؿ دؿازطح  ي ٩ْؿيح الٞٮؿ ادلساحلح( 2)
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ِو  ػٓ اعدة  ػخ ٣ٛػ حه ٨٦ اللك٧ةت دؿدجٍ دساتل٭ة  كدًٮ أك ال٢ٞ املٕضِل ٬ٮ/ جم٧ٔٮ
 ()اعـ جي٧ٕ٭ة".

٫ٚ ٔجؽ الكتـ املكؽم ثٞػٮهل/ "أ٦ػة الٞػ٢ ادلسايل للك٧ػح ٦ػة؛ ٚذ٧س٤ػ٫ لك كيٕؿٌ 
اللك٧ةت ا٣يت هلة ٔتٝح ثذ٤ٟ اللك٧ح  قٮاىلع أكة٩خ ٔتٝح دؿادؼ أك دٌػةد أك دٞةثػ٢ 

ح نك٧ط٭ة ال٢ٞ  ك ال٢ٞ ٬ٮ املٕىن ا٣ٕػةـ اذلم تنػ٢٧ لك صـيئ أك يلك. ....ٚلك جم٧ٔٮ
الطٮا٩ةت كاملؼ٤ٮٝػةت ا٣ػيت ٚط٭ػة  الٮظؽات )الطٮاف ٬ٮ ال٢ٞ اذلم د٪ؽرج ٚط٫ لك

ِ()الطةة كالؿكح(".
كٜٚ أقف ٠سرية؛ ٚٞؽ يؾػٮف ه أقػةس ه كيذ٥ اتلى٪طٙ  ي ظٞٮؿ دساحلح 

ؿدات  كٝؽ يؾٮف ه أقػةس  رصيف امػذٞةيق أك ه ٨٦ ا٣رتادؼ أك اتلٌةد ث  املٛ
كق٪ى٪ٙ الٞػٮؿ ادلساحلػح  ي ٬ػؾا ابلعػر كٚػٜ ٦ٕطػةر ِأقةس خيٮم أك ٦ٕضِل.

٦ٕضِل؛ حبطر جن٧ٓ اللك٧ةت ا٣يت دؿةٍ ثث٪٭ػة ػطػٮط ٦ػ٨ املٕػىن  ي ظٞػ٢ كاظػؽ  
ِِك خ اق٥ صة٦ٓ  ٨٦ مأ٫٩ أف يؾٮف ظةكيةن للك ٬ؾق اخلطٮط الؿاثُح ث  لك٧ةد٫.

  Greek neu ٢ٕ٣ أم٢٧ اتلى٪طٛةت كأكرث٬ة ٦٪ُٞطح ذلٟ اذلم اٝرتظػ٫ ٦ٕضػ٥ "ك
Testament  ك٬ٮ ي٪ٞك٥ إىل األ٩ٮاع اتلةحلح  / 

ظٞٮؿ املٮصٮدات/ كدذٛؿع إىل املٮصٮدات الطح ا٣يت تنذ٢٧ ه اإلنكػةف ك٦ػة  -أ
ت يذى٢ ث٫ ٨٦ ا٣ٞؿاثةت كاملض٧ٮاعت ا٣ا يح .. كه الطٮا٩ػةت كا٣ُطػٮر كال ػا

كه ا٣ٞٮل ا٣ُجطٕطح  كاملٮصٮدات ٗري الطح ا٣يت تنذ٢٧ ه اجلجةت كاملػةىلع  كه ٦ػة 
مؿكػت أك مىػ٪ٓ أك ٦جػيٌن  اكأل٧َٕػح كاألدكيػح كاملجػةين كالٛؿيػةت كاألدكات  ٬ٮ

 
 .71ص/    ـ٥٤ٔ3111 ادلسا٣ح    ٧ٔؿ  أمحؽ خمذةر( 3)
  ال٤كة٩طةت كأقك٭ة املٕؿٚطحاملكؽم   ( 2)
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 ال١ذةثطح كاآلسات املٮقطٞطح كالىٮر كاجلٞٮد كاألزةث كاأل٧ٝنح كاألق٤عح. 
ٮف طػ٫ ا٣ُةٝػح كاجلػٮدة كاملؿكػـ كا٧ٕ٣ػؿ كال٤ٌػظٞٮؿ املضؿدات/ كممة تنذ٢٧ ٤ٔ –ب 

 .  كا٣ٕؽد
/ كممة د٫٧ٌ ٬ؾق الٞٮؿ  األظؽاث ا٣ُجطٕطح اكساظرتاؽ كامل٪ةخ  ظٞٮؿ األظؽاث –ج 

املذ٤ٕٞح ثة٣تنةط اسا٩ٕٛةيل اكلـف كاخلٮؼ كا٤ٞ٣ٜ كاملذ٤ٕٞح ثة٣تنةط  كاألظؽاث
إلظكػةس اكلكػ٧ٓ ا١ٛ٣ؿم اكإلدراؾ كاذلا٠ػؿة كاتل١ٛػري كاتل٤ٕػ٥ كاملذ٤ٕٞػح ثة

 .  كابلرص كالن٥
٤ٔط٭ة ٬ؾا اساق٥ إلق٭ة٦٭ة  ي ػ٤ٜ الىػتت ثػ   ظٞٮؿ ا٣ٕتٝةت / كرة٧ة أ٤َٜ - د

مج٢ اجله  أك ث  املٛؿدات داػ٢ لك مج٤ح  كْل د٪ٞك٥ إىل ا٣ٕتٝػةت املاك٩طػح  
كا٣ٕتٝةت اإلمةريح   –٦٪ؾ  – خ  كا٣ٕتٝةت الـ٦ة٩طح  ٦س٢/ ػتؿ  –٦س٢/ ٚٮؽ 

٥  ه –ذلٟ  كا٣ٕتٝةت ا٤ٕٞ٣طػح  ٦سػ٢/ ه أقػةس  –٬ؾا ٦س٢/   –ألف  –الػٗؿ
 ()".ٝؽ

ك٬ؾق اتلى٪طٛةت الٮاقٕح ا٣ٌٛٛةًح رة٧ة د٪ةقت حبسةن يؾٮف ٬ؽٚػ٫ األقػةيس 
ادلراقح ادلساحلح؛ كذلا ٚإ٩٪ة ٨٣ ٩بجٕ٭ة ظؾك اجلٕػ٢ ثةجلٕػ٢؛ كإ٧٩ػة ق٪ىػ٪ِٙ الٞػٮؿ 

ؼ ابلعػر  كحبكػت ٦ػة ي٪ةقػت مػٕؿان ادلساحلح  ي مٕؿ ثةركد حبكت ٦ة مؽـ أ٬ؽا
ٛةن ٣ٌٞطح ثٕط٪٭ة.  ّن  مٮ

 –الؿقػٮؿ  –امل٤ػٟ  –٠ػؿي٥  –الػؿمح٨  –ا٣ٕـيـ  –رٌب  –اإلهل  –إ٣ٔل  –)ا 
 –ا٣ٛػؿدكس  –صعػط٥  –ي٭ػٮد  –مكػ٥٤  –اكٚػؿ –اجلاطػ   -اجلػيب –أمحؽ  –اح٧ؽ 

 

 مىؽر إل١رتكين.   ـ2111   حلح٬تؿ  رٚطٙ   ٩ْؿيح الٞٮؿ ادلسا (3)
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 –ا٣ٞػؿآف  –اتل١جػري  –ا٣بكػاطط  –اجلػٮر –ا٣ُ٭ٮر  –٦ٕجؽ  –احةريا٪ة  –اثذ٭ةساد٫ 
 –رةطػٮف  –صربيػ٢  –األثػؿار  –اإلي٧ػةف  –اإلقتـ  –ابلٞطٓ  –ادلاعىلع  –النطُةف 
 الى٤جةف ...(. –األذاف  –الٌتؿ  –مىعٛ٪ة 

اقذؼؽـ النةٔؿ ٨٦ اللك٧ةت ٦ة دٌؿ ه ٩ْؿق إىل ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح ٨٦ زاكيػح 
ح إي٧ة٩طح؛ ٚذضؽق سا يٛذأ ي٤ضػأ إىل ا  ي اح٪ذػ٫  كيػؿَل ٔػؽكق بكػ٭ةـ ادلاعىلع. ٔٞؽي

٨ بنةرات يٞطتطح ٨٦ ا٣ٞؿآف  كجتؽق يذعؽث ٨٦ زاكيح أػؿل ٨ٔ مك٧٤  كي٭ٮد  ٔك
كالك٪ح ثة٩ذىةر املك٧٤   ي ٩٭ةيح األمؿ. ك٨٦ زاكيح زةثلح ٚ٭ٮ سا يٛذأ يؾؿر ٦ػة كرد 

٣ح  مكذ٧ٕتن  ي لك ذلٟ لك٧ةت  د  كأكوةٚ٭٥ املؿذك ي ا٣ٞؿآف كالك٪ح ٨٦ ٦٪ةٝه احل٭ٮ
ٮاعت٠رث  .  ٦ة دؽكر  ي ٦س٢ ٬ؾق املًٮ

كجنؽ أف ٤ٝطتن ٨٦ لك٧ةت ٬ؾا ال٢ٞ أكرد٬ػة النػةٔؿ  ي اقػذ٧ٕةسات ث٧ٕة٩ط٭ػة 
 ي قػطةٝ٭ة  –األقةقطح )املٕض٧طح(  كأف أكرث٬ة أكردق  ي اقػذ٧ٕةسات جمةزيػح  دػؤدم 

٦ٕةين أثٕؽ ٨٦ ٩ُةؽ ٦ٕ٪ة٬ة املٕضِل؛ ذلٟ  –ت كمج٢ ٦ٞؿك٩ح ثأ٣ٛةظ أػؿل  ي دؿا٠ط
أف النةٔؿ ي٨ٕ٧  ي اقذؼؽاـ املضةز كاساقذٕةرة كاألدكات ابلتٗطح املؼذ٤ٛػح  يػـي٨ 

ٜ ث٭ة ٦ٕة٩ط٫؛ حلِٞٮم ث٭ة األزؿ  ي ٩ٛف ا٣ٞةرئ  .  ث٭ة تن١ط٫٤ النٕؿم  كي٧ٕن
اثلةين  كل١٪٪ة ك٤ٕ٣٪ة ٩ذعؽث ٨ٔ ٬ؾا ثةتلٛىط٢  ي املجةظر ا٣ٞةد٦ح ٨٦ ا٣ٛى٢ 

٩ٕؿض ٦٪٫ ٬٪ة إمةرات رسيٕح دربز وٮران ٨٦ اقذ٧ٕةسات ثٕي ٬ؾق اللك٧ةت  ذلػٟ 
أف روؽ لك٧ةت ادليٮاف  ي ٝٮاا٥ كظٞٮؿ ٦ٕـك٣ػح ٔػ٨ دأزري٬ػة  ي قػطةٝةد٭ة سا يػربز 

 اإلق٭ةـ الٞطيق هلؾق اللك٧ةت  ي ا٣تكطش اليلك لنٕؿ الؿص٢.
اللك٧ةت ٨ٔ قطةٝ٭ة  كدذٕةم٢ ٦ٕ٭ة  "إف ٬ؾق ا٣ُؿيٞح اإلظىةاطح ػةدٔح إذ دٕـؿ

٠يشىلع ٚةٝؽ ل٤ذٮاو٢ ٦ٓ ٦ة يذٞؽ٫٦ ك٦ة ي٤ع٫ٞ. ... كٝؽ أوجط ٨٦ املٕػؿكؼ اآلف أف 
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٩ٛف اللك٧ةت دٕين  ي قطةؽ ٦ؽظةن  كيف قطةؽ آػؿ ٝؽظةن. ٧٠ة أ٫٩ وةر ٦ٕؿكٚةن أيٌػةن 
ؿ( أف لك ػُةب ٬ٮ ثتطحه  ٔ٪ةرص٬ة/ )أوػٮات   ٦ٕضػ٥   دؿكطػت   ٦ٕػىن   دػؽاك

 ()ةٚؿة".٦ذٌ

كةةجلْؿ ساقذ٧ٕةسات ٣ِٛ اقػ٥ اجلت٣ػح )ا( ٔ٪ػؽ النػةٔؿ  جنػؽق تكػذ٫٤٧ٕ 
لرلسا٣ح اإلي٧ة٩طح املجةرشة ثأف ا كظؽق ٬ٮ ٦ؽثِؿ ال١ٮف  ك٬ٮ املٞىؽ كامل٤ذضػأ اذلم 
يذٮص٫ إحل٫ املك٥٤  ي لك ٦ة يأيت ك٦ة يؽع. كاغبلةن ٦ة يٕٞت النةٔؿ ذلٟ ثؾ٠ؿ الؿقػٮؿ 

٥٤  ا٩ُتٝةن ٨٦ م٭ةدة اإلقتـ )أم٭ؽ أف سا هلإ إسا ا كأف اح٧ػؽان وًل ا ٤ٔط٫ كق
رقٮؿ ا(؛ ك٨٦ ذلٟ ٬ؾا ابلطخ ٨٦ ٝىطؽة )ٔجػؽ ا٣ٕـيػـ(  ي رزػةىلع ٔجػؽ ا٣ٕـيػـ 

 / الؿ٩ذثيس

  كإ٧٩ػة ٠ػىنن كاإلمةرة إىل رقٮؿ ا وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤ ل٥ دأت  ي ٣ِٛ ٦جةرش
  إمةرة إىل إ٦ة٦ذػ٫ وػًل ا  / )أ٦ري األ٩اطةىلع( النةٔؿ ٔ٪٫  ي ٔجةرة ٨٦ لك٧ذ   ٧٬ة

رسم ث٫ إىل املكضؽ األٝىص  ٚاكف إ٦ة٦٭٥ كٝةاؽ٥٬  ٧٠ة 
ي
٤ٔط٫ كق٥٤ األ٩اطةىلع ٔ٪ؽ٦ة أ

 /  ذ٠ؿ النةٔؿ  ي أثطةت أػؿل ٨٦ ٝىطؽة/ )ا٣ٞؽس(

 

 .11ص/   ـ3111  ٤ط٢ اخلُةب النٕؿم )إقرتادطضطح اتل٪ةٌص(  . ٦ٛذةح  اح٧ؽ (3)
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 2)  .121ثةركد  اأٔل
 .113ص  الكةثٜ  (1)
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  ٧٠ػة صػةىلع  ي ك٨٦ اقذ٧ٕةسات ٣ِٛ اق٥ اجلت٣ح؛ ظة٣ح امل٪ةصةة كةر النػ١ٮل
 / ٬ؾا ابلطخ ٨٦ ٝىطؽة )املةرد(

 ()ػطن٥ى ال٤ط٢ي ٚطة  أظتَل كيأيس
كاقذ٢٧ٕ النةٔؿ ٣ِٛ هلإ  ي ادلاعىلع أيٌةن  ٧٠ة  ي ٝىػطؽة  ٠ذػت ٤ٔط٭ػة احٞػٜ 

 / ادليٮاف )ثت ٔ٪ٮاف( ٣ػ٧ٌة ل٥ جيؽ هلة ٔ٪ٮا٩ةن 

ػػػح األٝػػػؽارً  ٛن  ( )يذىٞػػػةذٚٮف ثؾ
 

كٝؽ يؾيِن النةٔؿ ٨ٔ اق٥ اجلت٣ح ثذٕجريات ٨٦ لك٧ذ  أك زتث  ٧٠ة  ي ٝٮهل 
)٨٦ يذعًل ثةق٫٧ اذل٬ت(  ي ٝىطؽة )اعـ مىض(؛ كْل ٝىطؽة يىٙ ٚط٭ػة النػةٔؿ 

 مجةؿ أرض ٤ٚكُ   كتكذ٭٤ّ٭ة ث٭ؾا ابلطخ اذلم يؽٔٮ ٚط٫ ٤ٛ٣كُ /            
٨ٍ يذعًل ثةق٫٧ً اذل٬تي         ٌتًؾ ٦ى ًٟ الّؿٍق٢ي كال١ذتي         ظى  ()كأَطتي ا٣ُطت ٚط

 ()كال١ذتي 
ك٨٦ ذلٟ أيٌةن ٝػٮهل  ي د٧ضطػؽ ا قػجعة٫٩ كدٕػةىل  ي ٦ٕػؿض اساقػذ٘ةزح  ي 

 ٝىطؽة/ )صؽن الؿظط٢(/

كيف كاظؽة ٨٦ ا٣ٞىةاؽ ا٤ٞ٣ط٤ح ا٣يت ٧ْ٩٭ة النةٔؿ  ي نكٜ مٕؿ اتلٕٛط٤ح  ٠ػىٌن 
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص (3)  . 11ثةركد  اأٔل

 . 12(الكةثٜ   ص 2)
 . 312(الكةثٜ    ص 1)

 . 311ص  كةثٜ  ال( 3)
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٨ٔ اق٥ اجلت٣ح ثجٕي ٠٪ةيةت ٦ٕ٭ػٮدة  ي اٚذذػةح األدٔطػح  كْل/ )مؿقػ٢ الؿيػةح 
 طنػح اجلػؽكة ا٣ٕةملطػح ٬ةزـ األظـاب (. كا٣ٞىػطؽة  ي  –٦زنؿ ال١ذةب  –كالكعةب 

 ل٤نجةب اإلقتَل ق٧ٌة٬ة ) طح(  كاقذ٭٤ن٭ة ٝةاتن/
 ظٌطةؾ مؿق٢ي الٌؿيةح كالٌكعةٍب 

 ك٦زنؿ ال١ذةٍب 
 ك٬ةزـ األظـاب

 ()ية ٩ؽكة النجةب
٬ؾا ٦ة اكف ٨٦ أمؿ اق٥ اجلت٣ح رصحيةن أك م١ىًن ٔ٪٫ ثٮو٫ٛ ٦سةسان أل٣ٛةظ دتذِل 

٤٭ة النةٔؿ  ق٧ط٪ةق ظ٢ٞ لك٧ةت ا٣ٕٞطػؽة كادليػ٨  إىل ظ٢ٞ ٨٦ املٛؿدات ا٣يت اقذ٧ٕ
ٗري أف النةٔؿ اقذ٢٧ٕ ثٕي أق٧ةىلع ا الكػىن األػػؿل  ي جم٧ػ٢ مػٕؿق ٦٪ةصػةة 
كاقذ٘ةزح كجلٮىلعان كداعىلعن  ٧٠ة اقذ٢٧ٕ األ٣ٛةظ ا٣يت أكرد٩ة٬ة  ي ال٢ٞ ككسػريان ٗري٬ػة  

 ٚ٭ٮ يٞٮؿ  ي ٝىطؽة )ا٩ذٛةًح الطةة(/

كابلطخ يؾةد يؾٮف لك٫ مؤ٣ٛةن ٨٦ لك٧ةت ال٢ٞ  إذا ٦ة اقبستط٪ة املنػج٫؛ ك٬ػٮ 
طح(؛ ٚلك٧ح )الـكاؿ( كإف اك٩خ دتذِل  ا٣ٞٛؿ اذلم ٬ٮ ٨٦ لك٧ةت )ظ٢ٞ ا٣ُجطٕح األًر

ٝػخ إىل ظ٢ٞ اجل٘ؿاٚطة  ي أو٤٭ة  إسا أ٩٭ة دؿدجٍ  ي ذ٨٬ ا ملك٥٤ اردجةَةن ديتطةن؛ ٚج٭ة ديٮن
 –ػةمػٓ  –ثٕي النٕةاؿ ادليتطح اكلىػتة كرَل اجل٧ػةر  كأ٦ػة لك٧ػةت )املعػؿاب 

 .  اثذ٭ةؿ( ٚلك٭ة ٨٦ لك٧ةت ال٢ٞ
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  . 211ص  ثةركد  اأٔل
 . 11ص  الكةثٜ  (2)
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ه أف ٥ْٕ٦ لك٧ةت ال٢ٞ أ٣ٛةظ ٝؿآ٩طح  د٪٥ّ ٨ٔ و٤ح النةٔؿ الٮزطٞح ثؾذةب 

لٟ   ٚةلنةٔؿ مك٥٤ مكذ٧كٟ ثػؽي٨ ا ٨٦ ظِٛ ككرثة دؿدادق كدّٕ٭ؽق . كسا ٗؿك ذ
 اكف ٦ػ٨ اذليػ٨ ٧٠ة أ٫٩ –٧٠ة كرد ه ألك٪ح أوؽٝةا٫ كزمتىلع دراقذ٫  –ا ككذةث٫ 

يٮٝ٪ٮف يٞط٪ةن سا يذُؿؽ إحل٫ النٟ  أف اجلرص قاط٫٤ اجل٭ػةد  ي قػاط٢ ا  كاقػرتداد 
 األرض الك٤طجح َؿي٫ٞ اجلٌةؿ  خ رايح اإلقتـ.

تكة ه ذلٟ ٚإف مةٔؿ٩ة اكف ٦ػ٨ املكػ٧٤  الػؿكط   أك دٔ٪ػة ٩ٞػ٢ ٦ػ٨  ٔك
ادلأ  إىل دزني٢ اإلقتـ  ي ظطةة املك٧٤  ٔٞطؽة كرشيٕح كقطةقح كاٝذىةدان ك٩ْةـ 
ظطةة ٦ذاكم٢  كدٚٓ  ي قاط٢ ذلٟ ثٕي قين ٧ٔؿق  ي الاف. كذلا ٚإف ٦ٛؿدات ٬ػؾا 

لؿصػ٢ د٪ةقػت د٧ة٦ػةن ٩ػـاعت ا –كْل ٨٦ ال١رثة حبطر يىٕت إظىػةؤ٬ة  –ال٢ٞ 
ٮاعد٫ النٕؿيح.  اإلي٧ة٩طح  كدٮص٭ةد٫ ا١ٛ٣ؿيح  كق٤ٮك٫ ا٧ٕ٣ٌل  كمًٮ

كز٧ح ظ٢ٞ آػؿ أكرث النةٔؿ اقذ٧ٕةؿ ٦ٛؿدات دتذِل إحل٫  ٬ػٮ ظٞػ٢ ا٣ُجطٕػح؛ 
ت  ي دى٪ط٫ٛ  ي أظؽ اساجتة٬ةت النٕؿيح  –ٚةلنةٔؿ  ػىةاه دي٧س٢ِ ثٕي  –كسا ٩ٗؿ

اكف سا ثػؽ هل ٦ػ٨ اقػذؼؽاـ لك٧ػةت . كذلا ٚٞػؽ مٕؿق ػىةاه النٕؿ الؿك٦ةنكػػٰ
ٚةلنػٕؿ الٞٮؿ ادلساحلح لنٕؿق . "ا٣ُجطٕح  ي ٠رثة اغبلح ه لك٧ةت أم ظ٢ٞ آػؿ ٨٦ 

ٮاعن مٮظطةن أزريان  ٚٞؽ ا٠بنػٙ الؿك٦ةنكػطٮف الؿك٦ةنيس مٮ٣ٓ  ثة٣ُجطٕح كاختةذ٬ة مًٮ
كابلعػةر اهلةجئػح  ٦ة  ي ا٣ُجطٕح ٨٦ اجل٧ةؿ كا٧ْٕ٣ح؛ كسا قػط٧ة األصػٮاىلع ا٣ٕةوػٛح. 

.  . كال٤طػةيل امل٧٤ْػح كاألَػتؿ ابلةاػؽة . كا٣٘ةثةت ا٣٘ةمٌح كاجلجةؿ النةخمح اجلجةرة
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ـ٣ح  ()." كأػرلكا إىل ٦ة  ي ا٣ُجطٕح ٨٦ ق١ٮف ككظنح ٔك
٢ أف ٩ؽرقػ٭ة  ي أرةٕػح  ٌِ كتنذ٢٧ ظ٢ٞ ا٣ُجطٕح ه ٔؽد ٬ةا٢ ٨٦ اللك٧ةت  ٩ٛ

دؿكزي اجلْؿ  ي اقػذ٧ٕةؿ اللك٧ػةت ث٧ػة  ظٞٮؿ و٘رية؛ ٨٧ٚ مأف ذلٟ أف تكةٔؽ ه
يٞٮد إىل  ٤ط٢ أٝؿب إىل الىػعح؛ إذ إف ًػطٜ الٞػ٢ ادلسايِل يٕػين ٠ػرثة ا٣ٕ٪ػةرص 
٥ أف لك٧ةت ٬ػؾق الٞػٮؿ الىػ٘رية ٝػؽ دذػؽاػ٢  ي ثٕػي  املنرتكح ث  لك٧ةد٫  ٗر
األظطةف  ي ابلطخ الٮاظؽ  ٌٚتن ٨ٔ جم٢٧ ا٣ٞىطؽة حبؾ٥ أف وٮر ا٣ُجطٕطح وػٮر 

جح  دذؽاػ٢ ٚط٭ة ٔ٪ةرص املػةىلع كاجلجػةت كاألرض كالكػ٧ةىلع كاإلنكػةف كالطػٮاف. مؿكن 
 كالٞٮؿ األرةٕح الى٘رية ْل/ 

 –اجلػؽل  –ا٢ُ٣  –ا٣تكط٥  –الؿةطٓ  –الؿيط  –الٌجةب  –الؿيةح  –)ٔٮاوٙ 
 ...(   –نك٧ةت  –٤ٜٚ  –وةٔٞح  –٤طؽم اجل –زكاثٓ  –اثل٤ش  –رساب  –الجت 

كسريان ٦ة يىٙ النةٔؿ ظةهل  أك يذعؽث ث٤كةف ظػةؿ الػتسل  ٔػ٨ ظطةدػ٫  ي ك
املؼط٧ةت  ك٦ٕك١ؿات ال٤ضٮىلع ػةرج املؽف  ٚثكبنٕؿ أكؿ ٦ة تكبنٕؿ ٚٞؽاف ادلار 
ا٣يت اك٩خ  ٧ط٫ ٨٦ الؿيةح كالىٮأٜ  كوٞطٓ النذةىلع. كذلا ٚ٭ٮ يؿدد لك٧ةت الؿيػةح 

 ٕٮاوٙ كالىٮأٜ كالـكاثٓ  إذا ٦ة أراد أف يىٙ ظةؿ التصب   ي املؼط٧ةت. كا٣

٦ٍػػػًؽ٦ةيت ييػػػرًثٍ  ؽى  اٍؿ                    فى الؿيػػػةح ال٧ي
 خ  ي الٮديػػػ           الؿيػػةح الكػػٮداىلعي درصػػ

 كأرل الاكا٪ػػػةًت دجعػػػر  ي ال٤طػػػػ               
ٓي اثل٤ػػػًش ثةملػػػػػػ               ِكم زكاثػػػ      كديػػػؽى

ٍكًرٝػػةت ال٤ّعػػٮفً  ؿى ٍ٘ ٍػػػػػ٢ى ظػػٮ  ٦ي  حلى
٠ػػػٮف  ػػػػػةًف ٚػػػٮؽى اذّلرل كظػػػٮؿ الٮي
 ػػػػػ٢ً اجل٤طػػؽِم ٔػػ٨ مػػاكفو أ٦ػػ ً 
 ػػػػػٮًت كيىُػػػز زاريي٬ػػػة  ي ص٪ػػػٮفً 

 

 األوٛؿ  ٔجؽ الؿازؽ  املؾا٬ت األدثطح دلل ا٣٘ؿب  مىؽر إل١رتكين. (3)
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 احلػػػأسي كا٤ْ٣ػػػػ                   آ
ى
 ق يةحلػػػ٢ي أَٛػػػأ

 

طِػػػػ٪ة املػػػػػػط٧ٍٮفً ػػػػ  ()٥ي ٝ٪ةديػػػػ٢ ظى
 

 ي ٦رتادٚةت حبكت ٦ة ي٪ةقت اجلْػ٥  ي لك كدؿل النةٔؿ يؾؿر ٬ؾق اللك٧ةت 
ٓ  ٚذةرة تكذ٢٧ٕ ٣ِٛ ا٣ٕٮاوٙ   كدةرة الؿيط  كتكذ٢٧ٕ اثل٤ش كاجل٤طؽ كالـكاثٓ  مًٮ
اثل٤ضطح. كلك ٬ؾا  ي ٦ٞةـ الؽير ٨ٔ املٕة٩ةة كٝكٮة الطةة  ي املؼط٧ةت كمؽد٭ة  أ٦ة 

ٝنػخ ال٤٘ػح إذا ٦ة  ؽث ٧ٔة حيّت ك٬ٮ الؿيح؛ أل٩٭ة ال١ٛط٤ح ثإػؿاص٫ ممة  ٬ٮ ٚطػ٫  ر
 كظ٤خ ٦ٛؿدات ا٣ُطٮب كا٣تكط٥ كاجلؽل اح٢ الـكاثٓ كاألاعوري كالىٮأٜ/

ظػًل                      
ى
طػٮًب كأ ُّ ٩ًٍخ أمػٓل ٦ًػ٨ى ا٣

ى
 أ

ػٮٍ  ًة ال١ى ٍعٮى ٍٝهي الٮيركًد  ي وى ٩ًٍخ رى
ى
 أ

 

ٚػػٮفً   ـى ي ـن اكيػػة ا٣تنكػػط٥ً ل٤  ٦ًػػ٨ ظى
 (2)ًف ككٍميي اجلنػؽل ه ال٤نط٧ٍػٮفً 

 

٥الكالنةٔؿ ه  سا  ٚإ٩ػ٫ أ٫٩ يذعؽث ٬٪ة ٨ٔ الؿيح  ذلٟ املٕىن املضػؿد  ٨٦  ٗؿ
تنج٭٭ة إسا ث٧ة مة٣ٙ ظطةة الـكاثػٓ كالؿيػةح  ٦ػ٨ الطػةة  ي ا٣اكػةد  ثػ  الػٮركد 
كالـيـٚٮف كال٤ط٧ٮف  ي٭ت ٤ٔط٫ ا٣تكط٥ بنؾل الٮركد  كدرتٝؿؽ أ٦ةـ ٔطتطػ٫ ظجػةت 

 دكق٫ املٛٞٮد.اجلؽل ه أكراؽ اجلجةت. إ٫٩ ٚؿ
ة ذلٟ بكريد٫ ا٧٤ٕ٣طح ٨٦ ظطر ادلراقػح كإذا ٦ة أ٦ٕ٪ة اجلْؿ  ي مٕؿ الؿص٢ كٝؿ٩ن 

كاتلؼىه  كدٛٮ٫ٝ  ي دراقذ٫  ي مؿاظ٤٭ة املؼذ٤ٛح؛ أدرك٪ة رس ٬ؾق املٕؿٚح ا٧ٕ٣طٞػح 
ثةل٤٘ح  كاملٞؽرة اهلةا٤ح ه اتلرّصؼ  ي ٦ٛؿداد٭ة  ككطٙ أ٩٭ة وةرت ٦ُٮأح  ي ث٪ة٫٩ 

 ٭ة أمٕةرق أٌ  مةىلع.تنلِك ث

ة  –الطة  –اجلٮ  –األجن٥  –ا٣٘طٮـ  –ق٧ةيئ  –ا٧٘٣ةـ  –الن٧ف  –)قعةب  املضؿن
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ةؿ   -مـف  –ا٣٘طر  –٠ٮكت  –ا٣رثية  –املُؿ  –ابلؽر  –٧ٝؿ  – ٌُ ٬– )... 
اقػذ٧ٕةؿ جمػةزٍم كأقػةيس؛ ٚلك٧ػح تكذ٢٧ٕ النةٔؿ ٦ٛؿدات ٬ؾا ال٢ٞ ٦ة ث  

 النةٔؿ  ي ظةسات ٤ٝط٤ح ث٧ٕ٪ة٬ة األقةيس  ٧٠ة  ي ٝٮهل/الن٧ف ٦ستن اقذ٤٧ٕ٭ة 
يِن ل٤عطةق ٘ى  ٗطػؿى أفن النػنػػػ٧ٍفى ٦ة زا٣ػػػػخ تي
ثًف دتكةب ه وؽر ا٣ٛػػػػػػػتق ًٕ  كمجٮعي ا٣
ٍ٭٢ي كالٮادم ثُٕٞػػػةًف ا٣ػػػػّؿاعق  كيٛطيي الكن

ػٮ ؽرافي ا٣ػػػػ٧ػطةقكالكن  ايق كاملػػٮاكي٢ي ٗك
طٍػػًلى ٬ؾق اجل٧٘حى ٨٦ً ريكًح اإل٣ػػػػػ٫!! ظى

ي
 ()٦ة أ

ك٬ٮ ٬٪ة جي٤ٕ٭ة ٔ٪رصان ٨٦ ٔ٪ةرص ٦٪ْؿ ٦ذاكم٢  دذنعؽ ٚط٫ ٔؽة ٔ٪ةرص ٣رتقػ٥ 
لٮظح َجطٕطح راإح اجل٧ةؿ  دٞٙ الن٧ف د٢ُ ٤ٔط٭ة ٨٦ ٤ٔٮ٬ة ٚؿظح ث٭ة كد٘ىن هلػة؛ 

ح. كسا م٤ٮ ٬ؾا الٮوٙ ٨٦ إمةرة ٤٘٦نٛح ٣ُجطٕح ظطةة النةٔؿ  إذ إ٩٭ة لٮظح الطةة ٞن ال
 الكةثٞح  ي ٝؿيذ٫؛ ث٢  ي مؿج اث٨ اعمؿ؛ ث٢  ي ٤ٚكُ  لك٭ة.

 كيٞٮؿ النةٔؿ  ي ٝىطؽة الؿيح/

 يػػة مػػ٧ٮسى الؿيػػًح اذلؿي أٔطػػة                         

ًي ا٣ػػرّتٍ                    ٛي      اػٛػػيق  ي قػػ٧ةا٪ة فىػػ٪ٍ

ػ٪ة الؿٝػػ                    ٧ة ٚةلكن  اػٛيق ية اث٪حى الكن

 اػٛػػيق  ي قػػ٧ةاً٪ة إيػػ٫ يػػة أمجػػػ                     

 

ػػػِؿم ث٤ط٤٪ػػػة املعػػػـكفً    ٩ػػػة ٧ٚي
ـً األكٛػػػةفى  ي األدػػػٮف  بى ك٩ىػػػٍؿ
 ػػػؿاؽي جيسيػػٮ ه ٝي٤ػػٮع الكػػت 

 ()ػ٢ى م٧فو ديضىلعي حلػ٢ى الكػض 
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٧ف  ي األثطةت الكةثٞح اقذ٧ٕةسان جمةزيػةن؛ إذ جي٤ٕ٭ػة تكذ٢٧ٕ النةٔؿ  لك٧ح الن 
جن٭ةن ث٫ ل٤عؿيح ا٣يت يذ٘ىن النةٔؿ ث٭ػة. كتكػذ٢٧ٕ لك٧ػح مػ٧ف أك مػ٧ٮس دػةرة  نى مي

ة؛ ٧٠ة  ي ٝٮهل/ )اث٪ح الك٧ةىلع(. كيٞؿف النػةٔؿ ثػ  النػ٧ف ٭رصحيح كدةرة م١ىن ٔ٪
إذ دجؽد الؿيػح ا٤ْ٣ػ٥ كالؿيح  ي أف لكط٭٧ة يجؽد ظة٣ح يؿيؽ اإلنكةف اخلتص ٦٪٭ة؛ 

ممستن  ي اقذتب األرض كا٣ب يؽ كاساًُ٭ةد  ٧٠ة دجؽد الن٧ف ّتـ ال٤ط٢. كيجؽك 
 ذلٟ ص٤طةن  ي ٝٮهل/ )ية أمج٢ م٧ف ديضىلع حل٢ الكض (.

 –املطةق  –ـر ص –كظ٢  –كديةف  –مٮاَئ  –ادلكا٦ح  –األرض  –الؿم٢  –)ٝٛةر 
ا٣ٛؽاٚػؽ  –الكط٢  –ابلعةر  –ٗؽراف  –ا٣ُٮد  –الك٭٢  –الٮادم  –ا٣ٛتة  –أمٮاج 

ابلطؽاىلع  –ا٣رثل  –اذلرل  –حبريات  –مُيف  –٩جٓ  –وؼؿ٬ة  –الِؿاعف  –األثةَط  –
 ...( –مٌتساد٭ة  –ظضؿ –ظٌؿة  -األَتؿ  –

طح   ٧٤٩ط أ٩٭ػة ٠سػريان ٦ػة دػؿد ثةجلْؿ إىل اقذ٧ٕةؿ النةٔؿ لك٧ةت ا٣ُجطٕح األًر
٦ٞرت٩ح ثٮوٙ ٦ٕة٩ةة التصب  كامل دي٨  إذ ْل امل٪ةّؿ ا٣ػيت يؿا٬ػة الػتسل إذا ٦ػة 
ػؽ النػةٔؿ أظطة٩ػةن  ػؿج ٨٦ ػط٧ذ٫  ي املٕك١ؿات املٞة٦ح ػةرج املػؽف. كٝػؽ يذ٧ٕن

كْل ٣٘ح مؿدجُح ث٧ْة٬ؿ  –اقذ٧ٕةؿ ٣٘ح ماط٭ح ث٤٘ح النٕؿ ا٣ٕؿ   ي ٔىٮرق األكىل 
طح ا٣ُجط ٚطعذةج إىل أف تكذ٢٧ٕ لك٧ةت ٬ؾا ال٢ٞ ٨٦  –ٕح  كسا قط٧ة ا٣ُجطٕح األًر

صج٢ كق٭٢ كًمٕت ككادو كوؼؿ كظضؿ. يٞػٮؿ النػةٔؿ  ي ٝىػطؽة الؿيػح  ي م٧٤ػط 
 اقذ٧ٕةؿ لك٧ةت ال٢ٞ  ي كوٙ ظةؿ التصب  كامل دي٨/

٦ٍػػػًؽ٦ةيت ييػػػرًثٍ  ؽى  اٍؿ                 فى الؿيػػػةح ال٧ي

٧ػػ٢ن   أقػػٮدي ٦سػػ٢ى ا٣ػػػ                    كَػػؿييق ال٧ي

ٍكًرٝةت ال٤ّعػٮفً   ؿى ٍ٘ ٍػػػ٢ى ظٮ  ٦ي  حلى
 مٮت جيػؿم ثػ  ا٣ٛػت كالػـكف
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ػػػة                ػػػػلي ٚآ ٮيػػ٢ي النػػذةىلع يئؿ  ٔك

 

 ()يق كي٪ؽاحي  ي ا٣ٛضػةج اجليػٮف 
 

ػطح )َػؿييق   –تكذ٢٧ٕ النةٔؿ  ي ٬ؾق األثطةت ثٕي ٦ٛػؿدات ا٣ُجطٕػح األًر
ا٣ٛضةج( كيؽجم٭ة ٦ٓ ٔ٪ةرص أػؿل حلى٪ٓ وػٮران دىػٙ ًػطٜ  –ـكف ال –ا٣ٛت 

التسل كامل ند ثة٦ذؽاد ظة٣ح ال٤ضٮىلع كا٣بّ ػد )َػؿييق امل٧ػ٢ أقػٮد ٦سػ٢ املػٮت(  
جةثطح اجل٭ةيػح )جيػؿم ثػ  ا٣ٛػت كالػـكف  ي٪ػؽاح  ي  –كمٕٮرق ثةلٌطةع كاتلط٫ ًك

 ا٣ٛضةج اجلٮف(.
٧ة ثٕػي لك٧ػةت ٦ػ٨ ظٞػ٢ ا٣ُجطٕػح ك٬ؾاف ثثذةف آػؿاف اقذ٢٧ٕ النةٔؿ ٚط٭

طح )ؼى  ت(  ي اإلَةر الكةثٜ ٩ٛك٫؛ إَةر كوٙ ظطةة الػتسل حبػةسات ٍٕ مً  –ؿ ٍٛ األًر
 ظىةر اإلنكةف  ي األظٮاؿ ا٣ُجطٕطح ا٣ٞةقطح/ 

 كأ٩ػػػػػةخى دى٬ٍػػػػػؿه سا مػػػػػذةىلعى هل                             

ػػ٢ن د٪ػػٮح ٚطػػ٫ زؾػػة                       ْى ػػؿه تى ٍٛ  ؼى

 

 ٦ػػػ٨ اآلثػػػةر كالّكػػػٍعًت  ػػػػةكو  
ًٍٕت  ٍٕتو إىل ًمػ  ()ىل الٌؿيًط ٨٦ ًمػ

 

تنذ  النةٔؿ ه لكةف التسل كامل ند ٨٦ وطٙ َٮي٢ ٠ىٌن ٔ٪٫ ثذٕجري )د٬ؿ 
ػطح )آثػةر( ك٦ػ٨  سا مذةىلع هل(  كاقذ٢٧ٕ  ي ابلطخ األكؿ ٦ػ٨ لك٧ػةت ا٣ُجطٕػح األًر

٪ُٞطنح إىل الةصػح امل٤عػح إىل عت(  ي إمةرة ص٤طنح ك٦لك٧ةت ا٣ُجطٕح الك٧ةكيح )الكّ 
ؿ ٍٛ / )ؼى    كاقذ٢٧ٕ  ي ابلطخ اثلةين ٨٦ لك٧ةت ال٢ٞ لك٧يت املةىلع  ي ٦س٢ ٬ؾا اجلٮ الةر

 . ت(ٍٕ مً  –
ؽق النةٔؿ ٨٦ ٣٘ح النٕؿ كأق٤ٮة٫  ي ٔىػٮرق األكىل  األثطػةت األكىل  ي  كممة د٧ٕن

جح  ي ا لؿظط٢ إىل أٝؿا٩ػ٫ ٦ػ٨ ٝىطؽد٫/ )صؽ الؿظط٢(. كيف ا٣ٞىطؽة دٮؽ ل٤ن٭ةدة كٗر
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 م٭ؽاىلع ٤ٚكُ   إسا أ٫٩ اػذةر أف يؿظ٢ ه راظ٤ح النةٔؿ ا٣ٕؿِ  ا٣ٞؽي٥  ٚٞةؿ/

ػػٍعيب                             ػػؽن الؿنظطػػ٢ي كٚػػةدىين وى  صى

                            ٥ٍ ٭ي ٕي  أ٬ػػٮل ال٤عػػةؽ ث٭ػػ٥ كدبػػج

ٍي ٦ًػػػ٨ٍ                 ٞجػػػةًف د٭ػػػًج ًٕ               ككػػػٮارًسي ا٣
 صػػٮملى دىػػؿًّؼ دػػؿّؼ ٣ػػثف دىػػؿل                   

ّٰ ث٭ػػ٥ كتى٪ٍ٭ػػتي أ                         ػػ ًُ ػػؽي امل ً  ختى
ٮادىٔػػحو                         ؽػػ٥ ػ٤نٛػػٮا ٦ًػػ٨ٍ ذم مي

 

ٓي يب  ٤ىػػػػ ٍْ ٍٕػػػؽي تى  كركػػػٮةيت إٍف تى
٭ػػ٥ ٤ٝػػيب ٛى ٍ٤ ي ػى  ٔطػػيٍن كيػػؿكي

ػػٓ ا ً اجلجػػةًؿ اخلينن ِى ػػ  لّىػػٍ٭ًت ؼي
رًٍب  ػػػريى ظنػػػة ًل ادلن  ٗػػػريم ٗك
ػػػة فىٍ٭ػػػًت  عةًوػػػًط أي٧ن  ػػػػٮازى الىن

ػػِت  ٪١ٍى ػػٍٮًر ٦ي ٞي ٓو  ي ا٣ ػػ ٌى ٍٕ ٌى  () كمي
 

ػطح لك٭ػة ٝٛػؿ كوػؼؿ كظضػؿ  كإ٧٩ػة ٚط٭ػة ابلعػريات  ك٣ثكخ ا٣ُجطٕػح األًر
كا٣٘ؽراف كاحل٪ةثطٓ كابلعةر. كلك٧ح ابلعؿ ردد٬ة النػةٔؿ  ي ٝىػةاؽق  ي وػٮر مػ ى  

ىلع أوط٢ ٨٦ َجطٕػح ٤ٚكػُ  الكػةظؿة  كيف ثٌٕػ٫ ٚةبلعؿ ٔ٪ؽ ق  ي ثٕي النٕؿ ص
اآلػؿ ٬ٮ امل٪ٛؾ اذلم اكف تكةٚؿ ٔربق األ٢٬ كاألظجةب  ٧٧ٚة ٝػةؿ  ي ابلعػؿ ثٮوػ٫ٛ 

 ٔ٪رصان ٨٦ ٔ٪ةرص لٮظح مجةؿ ا٣ُجطٕح ا٤ٛ٣كُطتطح/

٩ػػة املػػ٪ٕلي ا٣ػػرٌباؽي ث٭ضذيػػ٫                      كحبؿي

                         حبػػػؿه مػػػٮاَب٫ دًػػػربه كزرٝذػػػ٫

 

ػتي    تنس ا٤ٕ٣ط٢ى ٚػت ٬ػ٥ٌ كسا ٩ىىى
٢ٌ دٕذىػتي  ٛي  ()ًقعؿه كأمٮاص٫ ثة٣

() 
 

 ي ك٬ؾاف ابلثذةف  ي ذ٠ؿ ابلعػؿ ثٮوػ٫ٛ ٔ٪رصػان ٦ػ٨ ٔ٪ػةرص مجػةؿ ا٣ُجطٕطػح 
٭ػة النػةٔؿ  ي مجػةدل اثلة٩طػح ( ا٣ػيت ٤ٚ٧ْ٩كُ   ٧٬ػة ٦ػ٨ ٝىػطؽة )اعـ مىضػ
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ىلعان ٦ػ٨   ثٕؽ ميض اعـ ه ل٤٭ضؿة 3311 اسا٩ذٛةًح ا٤ٛ٣كُطتطح. كٝؽ أٚؿد النةٔؿ ص
ا٣ٞىطؽة  لٮوٙ مجةؿ ا٣ُجطٕح  ي ٤ٚكُ   كاكف ٬ػؾاف ابلثذػةف  ي كوػٙ ابلعػؿ 
ىلع. كاك٩خ مٮاَئ ابلعؿ ماك٩ةن يذتك٧ٮف ٚط٫ اهلٮاىلع امل٪ٕل امل٪جٕر ٨٦  ٨٧ً ٬ؾا اجل

 كسا٩ىت(.ٮف ٚط٫ ٨٦ دٕت الطةة احلٮ٦طح )تنس ا٤ٕ٣ط٢ ٚت ٥٬ ابلعؿ  كتكرتحي
كابلعؿ  ي الىٮرة األػؿل ثٮو٫ٛ ماك٩ةن قةٚؿ ٔربق األظجةب  كرد  ي ثٕي أثطةت 
٦٪برثة  ي ٝىةاؽ ادليٮاف  ٦٪٭ة ٬ؾق األثطةت ٨٦ ٝىطؽة )ِٗؿدم(. كي٪ةب النػةٔؿ  ي 
ا٣ٞىطؽة جن٥ ا٣رثية  ك٫٤ٕ٣ رمـ ث٫ ٤ٛ٣كُ  ا٣يت ٦ة يٛذأ يؿمـ هلة ثؾ٢ ٦ػة ٬ػٮ اعؿو 

ػرض كمجط٢  كلك ٦ة ٬ٮ ٦ُٕةىلع كقيٌخ. ككسريان ٦ػة ي٪ػةب النػةٔؿ كرٚطٓ  كلك ٦ة ٬ٮ أ
 ٔ٪ةرص ا٣ُجطٕح اكلؿيةح كالك٧ةىلع كاجلضٮـ.  

ٟي دا٦طػػػػػحه                               ٤ٍػػػػػ ٛي  ٗػػػػػؿدم كا٣

  ي حبػػػػػةرو ٦ػػػػػ٨ مػػػػػٮاَب٭ة                            

 يػػػػػػذضًٌل ٚػػػػػػٮؽ زيٍرٝذ٭ػػػػػػة                                

 

 ثةألظجػػػػػػػةًب داذٕػػػػػػػؽ كْل 
ي  ٓى األصػػػػػؽادي كالػػػػػٮدلى ٤ٍٝىػػػػػ

ى
 أ

ثىػػػػػػػؽي 
ى
زىؿه أَؿاٚيػػػػػػػ٫ األ

ى
 ()أ

 

ٚس األثطةت ٬ؾق تكذ٢٧ٕ النةٔؿ لك٧ح ابلعؿ ثؽسا٣ح الكُط اذلم حي٢٧ الكػ٨ٛ 
كاملؿا٠ت ا٣يت د٪٢ٞ األظجةب  ي أقػٛةر٥٬ ٦٪ػؾ أز٦ػةف ثٕطػؽة كسا دػـاؿ )األصػؽاد 

)أزؿ أَؿا٫ٚ األثؽ(. ك١٬ؾا ٚنٮاَئ ابلعػؿ كالٮدل(  ٚ٭ٮ ابلعؿ اخلةدل ٦ةدا٦خ ادل٩طة 
٧٠ة ْل ماكف ل٤رتكيط  ٚٔل أيٌةن ماكف دػؾرؼ ٚطػ٫ دمػٮع الػٮداع  كتيذىُػةرح ٚطػ٫ 

 منةٔؿ آساـ ا٣ٛؿاؽ.

 –الـيذٮف  –أٔنةب  –ا٣رنصف  –النضؿ  –الـ٬ؿ  –الٮرد  –النؾل  –)الكؽر 
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  . 311ثةركد  اأٔل



 84 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

ؿ  –ا٣ٕ٪ت   –٩ٌٮار  –الؿ٦ةف  –اتلٛةح  –اخلٮخ  –اجلىن  –الن٧ةريغ  -ا٣٘ؿٝؽ –ا٣ٕٔؿ
ح  –اجلؾكر  –ا٣ٛؿع  –املؿكج   ...(   –٢ٚ  –د   –أٗؿايس  –الك٪ةث٢  –الـرع  –رًك

٠سريان ٦ة يؿدد النةٔؿ لك٧ةت ٬ؾا ال٢ٞ  ي م٧٤ع  ٨٦ مت٦ط مٕؿق  أظػؽ٧٬ة/ 
األم٢ ثبجّؽؿ ظطةة املٕة٩ةة كاخلػٮؼ م٧٤ط الىٛةىلع  كيذضًٌل إذا ٦ة وٛخ ٩ٛك٫ كمأل٬ة 

كا٣ب د حبطةة األ٨٦ كادلٔح كالؿػةىلع. كزة٩ط٭٧ة م٧٤ط ذ٠ؿل ٤ٚكُ ؛ كيػذضًٌل إذا ٦ػة 
٭ة املُٕػةىلعة اخلرضػاىلع. ك٬ػؾق  ٭ة كأًر ؿ ٝؿيذ٫ ك٤ٚكُ  ٧ٔٮ٦ةن كبكةدث٪٭ة كمـأر دؾ٠ن

ثػح ثبجػّؽؿ أثطةت ٨٦ ٝىطؽة )ادلٌكا٦ح( رشد ٚط٭ة النةٔؿ ٦ٓ ػطةسادػ٫ كأ٦٪طةدػ٫ ا٣ٕؾ
 الةؿ  كٝؽ اقذ٢٧ٕ ٚط٭ة ثٕي لك٧ةت ال٢ٞ/

 ًٗ  ؽً ػًٜ ابلٕطػْؿةي  ي األٚػ٭ة اجلػًٌل أيذػأك
طؽً  ٢ٌ  ي ا٣ٛضًؿ الٗؿ ُن ؿاتي ا٣ ُى  ظطر د٤٭ٮ ؼى
 كالنؾل ي٧ؿح ظٮؿ الٮرًد كالـ٬ًؿ الٮحلؽً 
 ظ٤ٌيق ث  الّؿةة ا٣ٛطعةىلًع كاجٌلؼ٢ً املؽيؽً 

 ()صٮد ثةريك وعٮةى أكَةين ه ًقٍعًؿ الٮ
 نؽ ٬ؾق األثطةت وٮران دذػؽاػ٢ ٚط٭ػة ٦ٛػؿدات ا٣ُجطٕػح حبٞٮهلػة املؼذ٤ٛػح؛ 
تلى٪ٓ لٮظةت ٨٦ اجل٧ةؿ ٦ذاكم٤ػح؛ ٧ٚػ٨ لك٧ػةت ظٞػ٢ اجلجػةت اذلم خيػ٨ أوػتن 

اجلؼ٢(. ٗري أف النةٔؿ ملة أراد أف يؿق٥ لٮظةت راإح  –الـ٬ؿ  –ثىؽدق  جنؽ/ )الٮرد 
٦ػ٨ ظٞػ٢ ا٣ْػٮا٬ؿ  ذػ ظٞػ٢ اجلجػةت لك٧ ف يؽ٦ش ٦ٓ لك٧ػةتاجل٧ةؿ اظذةج إىل أ

ػطح؛ ٦ػ٨ ظٞػ٢ ا٣ُ ا٣ُػ٢(  كلك٧ػح –ا٣ُجطٕطح ٚةقذ٢٧ٕ  لك٧يت/ )األٜٚ  جطٕػح األًر
 (.  ح )ريةػٯلك٧ٚةقذ٢٧ٕ 
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أ٦ة امل٧٤ط اآلػؿ؛ ك٬ٮ م٧٤ط كوٙ ٤ٚكُ   ٚطتسةؿ النػٕؿ ٚطػ٫ ٔ٪ػؽ النػةٔؿ 
ة٠٭ح كالٮركد ا٣ػيت ٔؾثةن رٝطٞةن ظةٚتن ثؾ٧٤ةت ٨٦ ظ٢ٞ اجلجةت  ٚ٭ٮ يؾ٠ؿ أ٩ٮاع ا٣ٛ

 /  / )رقة٣ح ٨٦ ا٣ٞؽس(    ي ٝىطؽة دُٕؿ٬ة أ٩ٛةس ا٣ٞؽس ا٣ُة٬ؿة

 زيذٮ٩ػػػػػػةن أٔ٪ةثػػػػػػةن دث٪ػػػػػػةن                     

 

 ()ٚيػػػػًت ٝػػػػؽيسن األ٩ٛػػػػةًس  
 

 /                ( ٔ٪ؽ٦ة يأيت ه ذ٠ؿ أرض ٤ٚكُ  اخلىجح اجل٧ط٤حكيٞٮؿ  ي ٝىطؽة )اعـ مىض

 ازين٪ىػػٍخ كه                     يػػة ل٤ضجػػةًؿ إذا ٦ػػة

ىحى              ًي  كسا تك٢ ٨ٔ م٧ٮخ ا٣ربدٞةؿ 

 

 قػػٛٮظ٭ة ٗػػؿندى الـيذػػٮفي كا٣ٕ٪ػػتي  
 ()كٝػػؽ دػػألأل  ي ٩يػػٌٮارق الىجىػػتي 

 

كدرتدد  ي ديٮاف النةٔؿ ثؾسةٚح اعحلح ٨٦ لك٧ةت ٬ؾا الٞػ٢ لك٧ػح/ )زيذػٮف(  
 ف ثٮو٫ٛ رمـان ٤ٛ٣كُ .ككسريان ٦ة يذعؽث النةٔؿ ٨ٔ مضؿ الـيذٮ

 زيذٮ٩ػػػػحه خيػػػػ٨ ٔىػػػػةٚريي٬ة                

 

 () ٪ػػػػٮ ٤ٔط٪ػػػػة ذاتي أٚطػػػػةىلًع  
 

  كل٤ٛ٤كػُطتط  ثة٣ٕىػةٚري ه  ٚةلنةٔؿ يؿمـ ٬٪ة ٤ٛ٣كُ  بنػضؿة الـيذػٮف
ػ ٌْ تؿ د٤ٟ النضؿة ا٣يت   ذ٨ٌ أٔنةم٭ة  ك ٪ػٮ ٤ٔط٭ػة اكألث٪ػةىلع  د٧ػؽ ٤ٔط٭ػة ا٣

ط٭ة ث٭ة. ك٧٤٩ط الؿ ُِ مـ ٬٪ة ٨٦ ػتؿ ٔتٝح الـيذٮ٩ح ثة٣ٕىةٚري ا٣ػيت ْل ٠ٕتٝػح تل٘
األـ ثى٘ةر٬ة  ك٨٦ ًٕٙ ا٣ٕىةٚري ا٣يت سا دٞػٮل ه محةيػح ٩ٛكػ٭ة ٦ػ٨ ٔػٮادم 
ا٣ُجطٕح إسا ث  أٗىةف ٬ؾق النضؿة؛ ك٬ٮ ٦ة جي٤ٕ٪ة ٩ؾةد جنــ ثػأف الـيذٮ٩ػح رمػـ 

 . ٤ٛ٣كُ 
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ٮف ثٮوػ٫ٛ مػضؿة كيف م٧٤ط آػػؿ ٦ػ٨ مت٦ػط اقػذ٧ٕةؿ النػةٔؿ لك٧ػح الـيذػ
٫ٕ  ي ٦ٞةث٢ ا٣٘ؿٝؽ ثٮو٫ٛ مضؿة احل٭ٮد؛ ذلٟ أف احل٭ٮد ي٪ْٛػٮف  ا٤ٛ٣كُطتط   ًك
ٮا ماك٫٩ ا٣٘ؿٝؽ   ٧٠ة ي٪ْٛػٮف األرض ٦ػ٨ ا٤ٛ٣كػُطتط   األرض ٨٦ الـيذٮف ٣زئر

ٗري أف النةٔؿ مطِت ٚأهل٥ ثأف ماكف الـيذٮف ٨٣ يتجػخ ا٣٘ؿٝػؽي  .  حلٞط٥ ٚط٭ة احل٭ٮد
٥ أ٩ٙ ا٣٘ؿٝؽكإ٧٩ة قب٪جيخ قط  . ٮؼي اجلرص ا٣يت قذٞذ٫ٕ٤ ٨٦ األرض ٗر

ػػ٤نٍخ ي٧ط٪يػػ٫                        كيٞذ٤ػػٓ الـيذػػٮف مى

 لٟ املٮتي ٚة٩ْؿ لكن زيذٮ٩ػحو ٬ػٮىٍت                

ػجة                كية مضؿي الـيذٮف ٢٬ د٤ػس٥ الىن

 ك٬ػػ٢ ٧ٝػػؿه يػػأيت ٦ػػ٨ ا٣٘ػػٮر حل٤ػػحن                   

ٜي أ٤٬ىػػ٫                    كلػػ٥ يػػـؿ ا  لـيذػػٮفي يٕنػػ

 أص٢ خي٨ ثؽرّيٮف َةثخ صػؾكر٩ة            

 

 كي٘ػػؿس  ي لك ا٣اكػػةد  ٗؿٝػػؽا 
 ٚٞػػؽ ا٩اذػػخ تكػػٕ  قػػطٛةن ٦٭ٌ٪ػػؽا
 صؽاا٤ٟى اخليرٍضى ا٣يت اٗذةهلة ا٣ٕػؽا؟
ٟى اجل٧ط٤ػً  ثةجلػؽل ؟ ٓي ػػؽي  يؿِو
 ثجػػؽرو يٞػػٮؿ احلػػٮـ يػػأدٮف أك ٗػػؽا

ٓي ا  ()لك٧ةكّم مػٮردا كَةب جلة اجلج
 

٢ دلي٫ للك٧ح الـيذٮف رمػـان جر أف يٕٮد إىل اساقذ٧ٕةؿ املٌٛٗري أف النةٔؿ سا ي٤
ة صػؽاا٤ٟ(؟ ك )٬ػ٢ جى ؛ ٚطؼةَج٫ قةاتن/ )٢٬ د٤س٥ الىن  ٤ٛ٣كُ   ي ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة

النػةٔؿ  ٧ٝؿ يؿوٓ ػؽيٟ ثةجلؽل(؟ كالكؤاساف يٕ٪طةف/ )أٍف ٢٬ ٨٦ ٔػٮدة(؟ ككػأفن 
جة كا٧ٞ٣ؿ أ٢٬ األرض ا٣يت اغثٮا ٔ٪٭ة م دي٨  ٕٚةث ا٣ٕػؽك ٚط٭ػة ٚكػةدان يؿيؽ ثةلىن 

)اٗذةهلة ا٣ٕؽا(؛ ٚثكأؿ الـيذٮف اذلم ٬ٮ ٤ٚكػُ   أٍف ٬ػ٢ ٦ػ٨ ٔػٮدة هلػ٥ حل٭٪ػأكا 
جة صؽاا٤ٟ(؟ كحلٕطؽكا هلة مجةهلة كقػعؿ٬ة األكؿ )دؿِوػٓ ػػؽيٟ  ٭٥ )د٤س٥ الىن ثأًر

 اجل٧ط٤  ثةجلؽل(.
كؤا٣   ي ابلثذ  التظٞ  ثأف ٤ٚكػُ  ه زٞػح ٦ػ٨ ز٥ جيطت النةٔؿ ٨ٔ ال
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ؽا(. ٗري أف النةٔؿ سا يٮرد ١ٚؿةن ٨٦ ا١ٛ٣ؿ إسا أف  ٔٮدة أ٤٬٭ة )يٞٮؿ يأدٮف احلٮـ أٗك
يىؽر ٚط٭ة ٨ٔ مؿصٕطذ٫ اإلقت٦طح؛ إذ ٬ٮ مٮ٨ٝ لك احلٞ  ثأف اجل٭ةد قاط٢ اجلرص   

 ق٤ٙ املك٧٤   ي ٦ٕةرك٭٥ كأف الرصاط الكٮم ل٤ٛ٤كُطتط  سا يؾٮف إسا  ي دِٞس 
خي٨ ثؽريٮف َةثػخ  –الن٭رية ًؽ أٔؽاىلع اإلقتـ )ل٥ يـؿ الـيذٮف يٕنٜ أ٫٤٬ ثجؽر 

 َةب جلة اجلجٓ الك٧ةكم مٮردا(. –صؾكر٩ة 

 –اخلػؿاؼ  –د صػؿا –ابلٞػؿ  –َطػٮر  –ُٕٝة٩٪ػة  –ا٣ٕىػٛٮر  –األٚػةمل  –)ذاةب 
ظػٮاٚؿ  –اثلٕة٣ت  –جةب ٌٌ ال –ا٣ٕٞةرب  –ا٣٘ـساف  –اخلط٢  -ٔض٢  –اإلث٢  –األٚؿاس 

 –محػ٢  –ا٣ٞػؿكد  –ا٣٘ؿةػةف  –رساظػ   –الىتؿ  –اجل٪ةدب  –الطذةف  –األق٧ةؾ  –
 ...(.   –ابلج٘ةىلع  –٩ٮرس  –٧ٝؿٌم  –ٚع٢  –ٝكٮر  –الىٞٮر  -ا٣ٕٞجةف  –ػٛةٚثل 

ث ٔػ٨ ابلثبػح تكذ٢٧ٕ النةٔؿ لك ٧ةت ٬ؾا ال٢ٞ ث٧ٕة٩ط٭ػة األقةقػطح  إذا  ػؽن
ا٣ُجطٕطح املٮظنػح املؼطٛػح ا٣ػيت دٞػةـ ٚط٭ػة ٦ٕكػ١ؿات التصبػ  ػػةرج املػؽف. 
كتكذ٤٧ٕ٭ة أكرث ٦ة تكذ٤٧ٕ٭ة ث٧ٕةفو جمةزيح لٮوٙ احل٭ٮد أك ا٤ٛ٣كُطتط   ٧٧ٚة ٝةهل 

ٚط٭ة ث  نكػيق النػٕؿ   ي املٕىن األقةيس أثطةت ٨٦ ٝىطؽة ا٣ٞؽس ا٣يت مجٓ النةٔؿ
 ا٣ٕؿ / ا٧ٕ٣ٮدم كالؿ أك مٕؿ اتلٕٛط٤ح/

ٍخ إىل اجل٪ٮب ًٛ جى٢ى امل١رِبً اتلى  ية صى
 ية وةظتي 

ـي اجل٪ىةًدبي  ٛ  إىل الىعةرم اجليؿًد ظطري دٞى
ٞةرًبي  ٕى ٙي الٌىتؿي كا٣ ـٍظى  كدى

جةبي كاثلٕة٣ًتي  ٌِ حي اذٌلاةبي كال ىرٍسى  كت
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 ًٞ ٞجةفي كالٌىٞٮري ل٤ًٍ ًٕ ٍي ا٣  ذةٍؿ كد٭ج
ًٜ اجًلجةٍؿ  ٌن٭ة الٌنٮيكِ  ي مٮا٬ً ٔي  ٨ٍ٦ً() 

مةَت النةٔؿ صج٢ امل١رِب كيؽٔٮق إىل أف ي٤ذٛػخ إىل اجل٪ػٮب ٣ػريل  ي د٤ػٟ  
الىعؿاىلع َٮا٣ٓ اجلثل اذلم وعج٫ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب كٝةدق أثٮ ٔجطػؽة ثػ٨ اجلػؿاح 

 –رب ا٣ٕٞػة –الىػتؿ  –٣ٛذط ا٣ٞؽس؛ ٚأكرد ظنؽان ٨٦ لك٧ةت الٞػ٢ )اجل٪ػةدب 
جةب  –اذلاةب  ٌِ الىٞٮر(. كالنة٬ؽ أف اللك٧ةت مكػذ٤٧ٕح  –ا٣ٕٞجةف  –اثلٕة٣ت  –ال

 ث٧ٕ٪ة٬ة األقةيس )املٕضِل(.
ٗري أف أكرث اقذ٧ٕةؿ النةٔؿ ٬ؾق اللك٧ةت  ي املٮآً األػؿل ٦ػ٨ مػٕؿق  اكف 

 – ثةذلاػت  كمػج٭٫ –ٚةدؾةن ثأث٪ةىلع مػٕج٫  –اقذ٧ٕةسان جمةزيةن  مجن٫ ٚط٫ النةٔؿ ا٣ٕؽك 
ػ٭٥  ثػةألٚىع  كاقػذٕةر هل  ي ظػةسات أػػؿل الٮوػٙ  –٦ذعةيتن ٤ٔط٭٥ حلأػؾ أًر

ا٣ٞؿآين ثة٣ٞؿدة كاخل٪ةزيؿ  ك٦ة ركاق ٨٦ ٝىى٭٥ ٦ٓ ابلٞؿة كا٣ٕض٢. أ٦ة أث٪ػةىلع مػٕج٫  
ؿي٨  –ثٮوٛ٭٥ ًعطح ا٣ٕؽك اذلات  –ٚٞؽ مج٭٭٥  ثةل٧تف  كمج٭٭٥  ي قري٥٬ ٦٭ضن

٭٥  ي مجةاعت ثة٣ُٕٞةف. أ ٦ة إذا ٦ة  ؽث ٨ٔ ا٤ٛ٣كػُطتط  املضة٬ػؽي٨ ػةرج أًر
ٚثنج٭٭٥ ثةألقٮد كالىػٞٮر كا٣ٕٞجػةف. ٧٧ٚػة ٝػةؿ النػةٔؿ كاوػٛةن ا٣ٕػؽك ثةذلاػةب 

 / كالٮظٮش

ٌف الضةبى ٔػ٨ ا٣ُٞػػ              ـٌ  ارصيع م

 ارصيع كاَؿدم اذلاػةبى ٔػ٨ األك            

 

ـى املىػػريً    ػػػٕةًف ظػػ ى ييػػؿل ّػػت
ـً  ُػة ضػٮر َةًف كأميش ه ظي ٛي  ()ا٣

 

كابلثذةف ٨٦ ٝىطؽة/ )م١ح( مةَت النةٔؿ ٚط٭٧ة صعةٚػ٢ اإلي٧ػةف أف دُػٮم 
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ا٣ٞؿكف تلٕٮد كدٮِٝ أث٪ةىلع اإلقتـ ٨٦ قجةد٭٥؛ حلجرصػكا إىل أيػ٨ تكػٮٝ٭٥ ٔػؽك٥٬  
كتليعِؿر األرض  كيُؿد ا٣ٕؽك. ٚةقذؼؽـ كوٛةن ل٤ٕؽك لك٧ح )اذلات( ا٣يت هلػة ّػتؿ 

اقح  ٦ٓ اخلكح كا٣٘ؽر  ي أق٤ٮب اساٚػرتاس. كيف ابلطػخ ٨٦ ادلسا٣ح ه ا٣٘ؽر كال 
األكؿ كوػػٙ ألث٪ػػةىلع ٤ٚكػػُ   ثػػ٢ أث٪ػػةىلع اإلقػػتـ ٧ٔٮ٦ػػةن ثة٣ُٕٞػػةف؛ دسا٣ػػح ه 
اساقبكتـ كاساقذاك٩ح كاسا٩ٞطػةد أ٦ػةـ الػؿامل  تكػٮٝ٭ة ثةلكػٮط كا٣ٕىػة أٌ  مػةىلع. 

٢  ؿيػؿ كالنةٔؿ ٨٦ ػ٤ٙ ٬ؾا الٮوٙ حيِؿض أث٪ةىلع ٤ٚكُ  ه اجل٭ػةد ٦ػ٨ أصػ
ةت الك٧٤طح    .    الٮ٨َ  ملة رأل ٚط٭٥ ٦طتن إىل ادلٔٮة ا٣يت ننُخ إىل املٛةًك

ػ٫                ٕى  رٍل ا٣ٛؽايّئ حلػري الِكػ٥٤ ٦ؽػى

 

ىػت   ٍذ٩ػ٫ محى
ي
()ٚضٌؿق املٕذػؽم ٦ػ٨ أ

 

 

مح٢(  –اقذؼؽـ النةٔؿ  ي ابلطخ لك٧ذ  ٨٦ لك٧ةت ظ٢ٞ الطٮاف  ٧٬ة/ )حلر 
الكةمل إىل اتلعؿيػؿ ثةملػؽٚٓ ثةل٤طػر  كامل٪١رسػ الكػةمل ل٤ذعؿيػؿ  منج٭ةن املضة٬ؽ

ةت ثةل٢٧ اذلم يٞٮدق ا٣ٕؽك ٨٦ أذ٫٩؛ ٚع٤٧خ ٬ؾق الىٮرة دسا٣ح ٝٮيػح ه  ثةملٛةًك
ػةت؛ ك٬ػٮ ٦ٕػىن اعجلػ٫  اتلعؿيي ه ا٣ٞذةؿ ٨٦ أص٢ اتلعؿيؿ  ك٩جؾ َؿيٜ املٛةًك

 النةٔؿ  ي ٔؽد ٨٦ ا٣ٞىةاؽ.
 ثٕي الىٮر ا٣ٞؿآ٩طح  ي كوٙ احل٭ٮد ٝٮهل/ كيف م٧٤ط اقذؽاعىلع النةٔؿ

ٌٍ ر  ل٤ٞػػؿكد كلػػ٥               ٭ػػة ٝػػ ًُ  لػػ٥ يٕي

 

تمرت  ٍٮىعى دأك٢ الّؿقي اظ ى صى () رسى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ()الّؿقي
 

 

ِ ﴿ ٚس ابلطخ كوٙ ل٤ط٭ٮد ثة٣ٞؿكد ٦أػٮذ ٨٦ ا٣ٞػؿآف ال١ػؿي٥/ ًُ كُج  ٍ َِعيِ َوىََلكد 
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ِ َِ َ ِتَِفُلي  ِِِفِالّس  ً ٌُِِل َجَدواِ  ِاخ  ََ ي كِكَرَدةًَِخ ِئك ِ َِاَّّلِ ٔاِ  ُِنُُٔك  ً ُٓ َ كيف . (65)ابللكرة ﴾ ل
ابلطخ أيٌةن كوٙ هل٥ ثةلرساظ  أم اذلاةب  كالٮوٙ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ثةذلات سا دٞٙ 
دساتل٫ ٔ٪ؽ ظؽ ال اقح كاساٚرتاس  كإ٧٩ة دذٕؽل ذلٟ إىل اجلؾا٣ح كاخلكح  ي أق٤ٮب 

ف كا٣٘ػ٪٥ ا٣ٞةوػطح ٔػ٨ اساٚرتاس كاساقذٞٮاىلع ه الٌٕطٙ ك٤ٝط٢ الط٤ح ٨٦ ال٧ت
ك٨٦ ٔضطت أمؿق أ٫٩ ي٪ةـ ثإظؽل ٤ٞ٦ذط٫ كاألػػؿل يْٞػٯ ظػ ى دؾػذس ا٣ُٞطٓ. "

ا٣ٕ  اجلةا٧ح ٨٦ اجلٮـ  ٚطٛذع٭ة كي٪ةـ ثةألػؿل حلعرتس ثةحلْٞٯ كتكرتيط ثةجلةا٧ح  
 ٝةؿ محطؽ ث٨ زٮر  ي كو٫ٛ   ي أثطةت من٭ٮرة ٦٪٭ة/

 ك٧٩خ ٠٪ٮـ اذلات  ي ذم ظٛطْح         

 ثإظػػػؽل ٤ٞ٦ذطػػػ٫ كيػػػذيق                 ي٪ػػةـ 

 

 أك٤ػػخ َٕة٦ػػةن دك٩ػػ٫ ك٬ػػٮ صػػةآ  
 ثأػؿل األاعدم ٚ٭ٮ يْٞػةف ٬ػةصٓ

 

كٚط٫ ٨٦ ٝٮة ظةقح الن٥  أ٫٩ يؽرؾ املن٧ٮـ ٨٦ ٚؿقغ. كأكرث ٦ة يذٕػؿض ل٤٘ػ٪٥  
 ي الىجط كإ٧٩ة يذٮٝٓ ٚرتة اللكت ك٩ٮ٫٦ كالكهل  أل٫٩ ي٢ْ َٮؿ حل٫٤ ظةرقةن ٦ذطْٞةن. ... 

ت إذا ٠ؽق اجلٮع ٔٮل ٚذضذ٧ٓ هل اذلاةب  كيٞٙ ثٌٕػ٭ة إىل ثٕػي. ٧ٚػ٨ كىل كاذلا
٦٪٭ة كزت إحل٫ ابلةٝٮف كأك٤ٮق  كإذا ٔؿض لإلنكةف  كػةؼ ا٣ٕضـ ٔ٪٫  ٔػٮل ٔػٮاىلع 
اقذ٘ةزح ٚبك٫ٕ٧ اذلاةب  ٚذٞج٢ ه اإلنكةف إٝجةسان كاظؽان  ك٥٬ قٮاىلع  ي الػؿص ه 

ت ابلػةٝٮف ه املػؽٍل ٧ٚـٝػٮق  كدؿكػٮا أك٫٤  ٚإف أدٍل اإلنكػةف كاظػؽان ٦٪٭ػة  كزػ
 ()اإلنكةف"

كيف ابلطخ إمةرة إىل ٦ٕىن ٝؿآين أيٌةن؛ ٬ٮ ٝذ٢ احل٭ٮد الؿقػ٢ كاأل٩اطػةىلع   ي ٝػٮهل 
َِك ِك﴿)دأك٢ الؿقت(/  ُكِزَلَِعيَي 

ُ
كآِأ ٍَ ِ ِب َُ ٌِ ُُكؤ  ٔاِ  ُ ُكَزَلِاَّلّلِكَك ل

َ
ك ِأ ٍَ ِ ب

ٔاِ  ُِك ٌِ ِم  ً ك ُٓ َ ََإَِذاِقِيَوِل
ٍَ َِورَِ ِ ُفروَنِب َ كُوَِويَل  ٌََِِق ُبَِي ءِاَّلِلِ

َ
ُجئَُنِأ َِتل  ًَ ِفَيِ ِكُو   ً ُٓ َع ٌَ ِ ٍَ ِ َّقُِمَصِدك ًِل ِاحل  َٔ ُْ اءهَُِو
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َِ ٌِِِ ؤ  ٌّ  (.91)ابللرة ﴾إِنُِنُِجًِ
 

 كٝةؿ النةٔؿ  ي كوٙ ا٤ٛ٣كُطتط  املٞةد٤   ي ٗـة   ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف/ )ٗـة(/

 ٩ػػػـتل٥ سا ه ٗػػػػ٪٥و ك٣ؾػػػػ٨                     

 

ػػػ٭ة الٌكػػػجةع   ةو ٚؿا كي ػػػؽى ()ث٧أقى
 

 

جح  كالنةٔؿ ظ  يىٮر ظةؿ ا٣ٕؽك ٦ٓ ا٤ٛ٣كُطتط  سا دٛةرؽ ذ٬٪٫ الىٮرة املؿكن
٨٦ اذلات كا٣٘٪٥ كمن٭ؽ اساٚرتاس اخلكثف  ٚ٭ة ٬ػٮ  ي ٬ػؾا ابلطػخ حيػ  دىػّٮر 

أف ا٣ٕؽك كٝؽ ٩ـؿ ث٘ـة  أ٫٩ ٩ـؿ ث٘٪٥ يٛرتق٭ة ٧٠ة دٕٮند  إسا أف النةٔؿ ػطت ٚػأهل ثػ
 –٦أقػؽة  –. ٚةقػذ٢٧ٕ ٦ػ٨ لك٧ػةت الٞػ٢ )ٗػ٪٥  أقٮد سا ٗ٪٥ ٥٬ ٨٦ ٩ـؿ ٤ٔط٭٥

قجةع(. كٝؽ د٧ٕنٞخ ادلسا٣ح ث٭ؾا اساقذ٧ٕةؿ  ي املٛةرٝح ث  ا٣٘٪٥ كاألقٮد ٨٦ زاكيػح 
ا٣بن١ط٢ ال٤٘ٮم  كةةلىٮرة  ي اقذٕةرة لك٧ح ٦أقؽة ٣٘ـة ا٣يت دٛرتس أقٮد٬ة الكجةع 

 يح ا٣بن١ط٢ ابلتيغ.سا الطٮا٩ةت الٌٕطٛح ٨٦ زاك
٠ؽأثػ٫  ي دؾسطػٙ املٕػةين كادلساسات ثذٮّطػٙ آسات  –كٝؽ يؾيِن النػةٔؿ 

 ٨ٔ الطٮا٩ةت كالٮظٮش  ي كوٙ ا٣ٕؽك ٧٠ة  ي ٦س٢ ٬ؾق اساقذ٧ٕةسات/ –ابلتٗح 
ؿاىلعى  ي ٦ٞةدًٌٍل  ٍٛ ٟى الىن ٩ٍطةثى

ى
تًٍنته أ  ()كأ٩خ .. ية ػؤكف ..  ٦ي

ٜ لرلسا٣ح ٨٦ درصذ   إظؽا٧٬ة درصح ا٣بنػاط٫ كيف ٝٮهل/ )أ٩طةثٟ الىٛؿاىلع( د٧ٕط
ل٤ٕؽك ثةلطٮاف املٛرتس  كاثلة٩طػح درصػح ال١٪ةيػح ٔػ٨ الطػٮاف املٛػرتس ثىػةظت 

 األ٩طةب الىٛؿاىلع.
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كيف ثطخ آػؿ ٨٦ النػةلكح ٬ػؾق ٩ٛكػ٭ة يٞػٮؿ ثػةركد  ي ٝىػطؽد٫ املٮقػٮ٦ح ثػػ 
 )ا٣ٞؽس( / 

ٍت  ٞى ٍٕؽى ٬ًؾق اًل  لٮ اعدى داكدي ا٣ْٕط٥ي .. بى
ـن  ٩ىٍت  جل ؤيٍكفي .. كاذلن سى ية ػى

ٍ
ٟى الٌؿأ ٍ٪٦ً() 

 ٚس ٝٮهل الؿأس كاذل٩ت تناط٫ ثةلطٮاف  كك٪ةيح ٔ٪٫.
كل٤نةٔؿ وٮرة ٤ٌٛ٦ح ل٤ٛ٤كُطيِن ظط٪٧ة يؿيؽ أف يى٫ٛ ثةلٌٕٙ ك٤ٝح الط٤ح  
د٤ؾ٥ ْل وٮرة ا٣ٕىٛٮر ظط٪ةن كوٮرة ا٣ُٞػة ظط٪ػةن آػػؿ. يٞػٮؿ  ي ٝىػطؽة )صػؽن 

 ة٫ أف يؿز٫ٝ الن٭ةدة/الؿظط٢( ٦٪ةصطةن ر

ٍٜ ص٪ةيح ية ٠ػؿي٥ي ٦ػ٨ الٍنػػ                  أ٤ًَ

ػػ  ا٣ٞطػػٮدى كَػػةرى وػػٮبى ذيرل                  ٠ىرسى

 

ةػػػػٰ     ػػػٍؿ إىل رًسٍ ًَ
ى
ػػػؽي٥ً أ ٞى  ػػػػؿىًؾ ا٣

ػػٍؾًب   ٕى ٟى ا٣ ػػِؿدي ثةٍقػػ٧ً  ()ٔػػٍؽفو ي٘ي
 

 ( رس –أَؿ  –ال ؾ  –ٔرب اقذؼؽاـ لك٧ةت/ )ص٪ةيح  –يىٮر النةٔؿ ٩ٛك٫ 
ؿيؽ أف يُري حل٤عٜ برسة٫ اذلم ثُري ٦أقٮر  ي رشؾ ي –ا٣يت ْل ٨٦ ٦ذ٤ٕٞةت ا٣ُري 

جح  ي ال٤عةؽ ث٨٧ مىض ٨٦ أٝؿا٫٩ ٨٦ النػ٭ؽاىلع. كأ٦ػة مىض    ي إمةرة ٣ُطٛح إىل الٗؿ
 اذلم ٠رس ا٣ٞطٮد كَةر وٮب ص٪ةت ٔؽف ٚ٭٥ األٝؿاف اذلي٨ ٚةزكا ثةلن٭ةدة.

ٙ النةٔؿ ثٕي لك٧ةت ال٢ٞ/  ِّ ٚؿاخ(  ي وٮرة لٌػٕةؼ  –٦٪ٞةر  –)َري كيٮ
 ا٣ُري  ٣ثكذٕري٬ة لٮوٙ ظة٣ح التصب  كامل ندي٨ ٨٦ أث٪ةىلع ٤ٚكُ   ظطر يٞٮؿ.

ػػ٢ّ د٪ػػٮح ٚطػػ٫ زؾػػة                          ْى ػػؿه تى ٍٛ ٍٕت  ؼى ٍٕتو إىل ًمػػ  ىل الػػٌؿيًط ٦ػػ٨ ًمػػ
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ًٜ ا٣ػػػ                      ٚيػػ
ي
 كدى٭ػػط٥ي ٚطػػ٫ ا٣ُػػريي  ي األ

ةى املػػػ    ؿى ًٗ                 ٬ط٭ػػةتى .. ميػػ٥ٌ د٧ػػٮتي ٚػػة

 

ذىػػػػٌؽ ثةظسػػػػحن ٔػػػػ٨ الىػػػػِت   ممي
ٍٗػػػًت  ـّ  ()٩ٞػػػةًر ٚػػػٮؽى ًٚؿاًػ٭ػػػة ال

 

كيف أظطةف أػؿل يٮرد النةٔؿ وٮرة ًٕةؼ ا٣ُري  كْل وطؽ ٦ذػةح ل٤ضػٮارح 
 ٨٦ ا٣ٕٞجةف كا٣تكٮر  تناط٭ةن لة٣ح ًٕٙ ا٤ٛ٣كُطتط   ي ٦ٞةث٢ ٝٮة ا٣ٕؽك/ 

ًٟ ري  ُػة                ٚطة ل ٞى  ٠جة٩ػةن ه ابلطػًؽ اك٣

 

يكػػٮري   ذىػػٍخ كن جػػةفه عى ٍٞ ًٔ  ًٟ ()كٚٮٝىػػ
 

 

آػؿ ٨٦ لك٧ةت ادليٮاف  كل١٪٪ة  ٚط٭ة ٔؽدان  كز٧ح ظٞٮؿ أػؿل ي١٧٪٪ة أف ٩ى٪ِٙ
آزؿ٩ة أف ٩ؾذس ث٧ة ذ٠ؿ٩ػة ٦ػ٨ ظٞػٮؿ لكػاج  ازتػ / أظػؽ٧٬ة أف الٞػٮؿ ا٣ػيت 

كأكرث٬ة كركدان  ي أ٢ٌٚ مٕؿ ه لك٧ةت ادليٮاف   درق٪ة٬ة  ْل أكرث الٞٮؿ اقذعٮاذان 
٨٦ زاكيح الى٪ٕح  كا٣ٛطي ثة٣ٕةَٛح. كأ٦ة الكجت اآلػؿ ٚ٭ٮ أف دراقح املٕضػ٥ ثةركد 

ػٮع لكػ٫  ممػة يٮصػت جتّ٪ػت  ػٮع ٬ػؾا ابلعػر  سا املًٮ ىلع ٨٦ مًٮ كادلسا٣ح ْل ص
ؿ. كقتنري ٚط٧ة يٌل إىل ظ٤ٞ  ٨٦ ٬ؾق ال ٞٮؿ ل٤ذ٧سطػ٢  اساقذٛةًح كاتلٛىط٢ املُٮن

     ث٘ري ٦ة  ٤ط٢.      

 –يٛين  –اًل٧ةـ  –ظـا   –ٔؾاب  –ِامل٪ةية –ٝجٮر  –ًعةية  –ا٣ٞذًل  –)املٮت 
 –ػؿص٪ػة  –أرسم  –ا٥٤ْ٣  –ا٣ٕؾاثةت  –ادلـ  –الؿدل  –رميس  –مٮدةم  –يأيس 

 ...(  –م دان  –ٔجٮدييت  –كين رشد –الٛة  –ثؾط٪ة 
 ػطن٥ى ال٤ط٢ي ٚطة  أظتَل كيأيس

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  . 311ص   ثةركد  اأٔل

 .331ص  الكةثٜ (2)
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 كػطةسايت كدؿ٩ط٧حى مٮدةم كرميس
ٗىؿيس   ()مٮَين ية رّب ٩رياف الٌؿدل دأك٢ي 

لى ثػػة٣٘طٮـ اثلٞػػةًؿ                  
ٍ
ػػأل  قػػ٧ةيًئى مى

جػػػػػػػٮًدينيًت                         ٔي ن   ٦ػػػػػػػ ى أرل لكي
ن  ػػػّؿ رًٍصػػػٌلى ػػػؽيتى الػػػّؿؤل                       أصي  صى

ػػػُٮرى ابًلػػػًلى                       ػػػدان أد٤ػػػٮ قي ن  مي ى
 

 كاألرضى ٧ّػػأل ل٤٪نػػؽل كالؿصػػةؿً  
 تكػػػعٞ٭ة املػػػةردي  ػػػخى اجلنٕػػػةًؿ؟
 ثػػ  ا٣ٞجػػٮًر الكػػٮًد ثػػ ى الِؿ٦ػػةؿ

ػػٮاًؿ  ُِ  ()وػػةرػحن مػػ٢ىلعى ادلركًب ا٣
 

 –اجلٌػةؿ  –زؿ٩ة  -زأرم  –أر٦ةظ٪ة  –دذعؽل  –صعة٢ٚ  –اسا٩ذىةر   -)ا٣ٕــ 
 –اساقبنػ٭ةد  –ا٣ٛؿقػةف  –ابلُٮ٣ػح  –املضؽ  –أر٦ةظ٪ة  –رايح  –ا٣ٞ٪ة  –ا٩ذٌٛخ 

 ...(  –املةرد  –َتآ  –قأكرس  –ػطٌل  –ا٣ٛذط 

ػػػػٍخ أ٧ٔةٝيػػػػ٫ي لكّ٭ػػػػة                      ٌى  كاٍفذىٛ

  يػػة صعةٚػػ٢ى اجّلػػٮًر كاإليػػػ             ارصػيع

 ٨ أٝكػػػػ٧ٍ٪ة ه أر٦ةًظ٪ػػػػة                  خيػػػػ
 

 ()٠أ٩ن٭ػػػػة اعوػػػػٛحه  ي اجًلجػػػػةؿ 

حى ا٣ٞ٪ػػة كأٗػػريم   ()٦ػػةًف م ػػٔك

 ()أٍف ٩ٕطػػؽى اجّلػػٮرى لرل٩طػػة الؿظطجػػٍح  
 

 الدالل٘ ّالشٔام:

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  . 11ص   ثةركد  اأٔل
 . 11ص  الكةثٜ  (2)

 . 17ص  الكةثٜ  ( 1)

 . 11الكةثٜ   ص  (3)
 . 11ص الكةثٜ    (1)
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ا٣ٕؿب  ٬ٮ/الكطةؽ  ي ال٤٘ح ٧٠ة صةىلع  ي لكةف 
أ٦ػة ٦ػة صػةىلع  ي (3)

املٕض٥ الٮقطٍ ٚ٭ٮ دٕؿيٙ اوُتيح/ "كقطةؽ الالكـ دذةثٕػ٫ كأقػ٤ٮة٫ اذلم جيػؿم 
ِ(2) .٤ٔط٫"

ؿٚػخ  ٭ػة ٚػريث ٝػؽاذلم ي ٧ٔ ٦ؽرقح جلؽف أمحؽ خمذةر ٧ٔؿ أف كيؿل ث٧ػة  ٔي
ػػؿؼ ثػػة ػػٓ دأكطػػؽان ٠جػػريان ه الٮّطٛػػح  مل٪٭ش الكػػطةيق  أك املػػ٪٭ش ا٧ٕ٣ػػٌلٔي اذلم ًك

اساصذ٧ةٔطح ل٤٘ح. "ك٦ٕىن اللك٧ح ٔ٪ؽ أوعةب ٬ؾق اجلْؿيح )اقػذ٧ٕةهلة  ي ال٤٘ػح( أك 
)ا٣ُؿيٞح ا٣يت تكذ٢٧ٕ ث٭ة( أك )ادلكر اذلم دؤدي٫(؛ كهلؾا يرصح ٚريث ثأف املٕػىن سا 

ػٕ٭ة  ي قػطةٝةت خمذ٤ٛػح".ي٪١  ()نٙ إسا ٨٦ ػتؿ تكثطٜ الٮظؽة ال٤٘ٮيح؛ أم ًك
كيٞٮؿ أوعةب ٬ؾق اجلْؿيح  ي رشح كص٭ح ٩ْؿ٥٬/ "٥ْٕ٦ الٮظؽات ادلساحلح دٞٓ  ي 
جمةكرة كظؽات أػؿل  كأف ٦ٕةين ٬ؾق الٮظؽات سا ي٧ؾػ٨ كوػٛ٭ة أك  ؽيػؽ٬ة إسا 

. كه ٬ؾا ٚؽراقح ٦ٕػةين اللك٧ػةت ث٧تظْح الٮظؽات األػؿل ا٣يت دٞٓ جمةكرة هلة ..
دذ٤ُت  ٤طتن ل٤كطةٝةت كاملٮاٝٙ ا٣يت دؿد ٚط٭ة ظ ى ٦ة اكف ٦٪٭ة ٗري ٣٘ٮم  ك٦ٕىن 

يذٕؽؿ دجٕةن تلٕؽد الكطةٝةت ا٣يت دٞٓ ٚط٭ة  أك ثٕجةرة أػؿل دجٕػةن  –ه ٬ؾا  –اللك٧ح 
٭ة ال٤٘ٮم  ()".تلٮٔز

 
 .313  ص   لكةف ا٣ٕؿباث٨ ٦٪ْٮر (3(
 .465ِِصِ,ِاملٕض٥ الٮقطٍ أ٩ثف   إثؿا٬ط٥ كآػؿكف   (2(
 .11ص/    ـ3111   ٥٤ٔ ادلسا٣ح   ٧ٔؿ  أمحؽ خمذةر( 1)

  11  ص/ الكةثٜ  (3)
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 الشٔام اللػْٖ يف طعر بارّد:

ال٤٘ٮيٮف ٝؽي٧ةن كظؽيسةن  ي كصٮد ا٣رتادؼ  ي ال٤٘ح ا٩ُتٝةن ٦ػ٨ دٕؿيػٙ  اػذ٤ٙ
ا٣رتادؼ ٩ٛك٫  ٚأ٩ؾؿق ثٌٕ٭٥ ث٪ةىلع ه ٦ة أرادكق ٦ػ٨ ٦ػؽلٮؿ مىػ٤ُط ا٣ػرتادؼ  
كٝةؿ ثٮصٮدق آػؿكف  ث٪ةىلع ه ٦ة أرادكق ٦ػ٨ املىػ٤ُط أيٌػةن  ٚػإذا أرد٩ػة ثػة٣رتادؼ 

ْ   ي مجطػٓ الكػطةٝةت  دكف أف يٮصػؽ "اتلُةثٜ اتلةـ اذلم تك٧ط ثةتلجةدؿ ث  ال٤ٛ
 ي مجطٓ أماكؿ املٕػىن )األقػةيس كاإلًػة ي كاألقػ٤ٮ  كاجلٛيسػ ث  ال٤ْٛ   ٚؿؽ

ال٤٘ح الٮاظػؽة  كيف مكػذٮل ٣٘ػٮم كاظػؽ   داػ٢ كاإلحيةيئ(  ك٩ْؿ٩ة إىل ال٤ْٛ   ي
ٮصٮد كػتؿ ٚرتة ز٦٪طح كاظؽة  كة  أث٪ةىلع اجل٧ةٔح ال٤٘ٮيح الٮاظؽة؛ ٚة٣رتادؼ ٗري م

ه اإلَتؽ ... كإذا أرد٩ة ثة٣رتادؼ اتلُةثٜ  ي املٕىن األقةيس دكف قػةاؿ املٕػةين  أك 
ا٠ذٛط٪ة ثإماك٩طح دجةدؿ ال٤ْٛذ   ي ثٕي الكطةٝةت  أك ٩ْؿ٩ة إىل ال٤ْٛذ   ي ٣٘ذػ  
خمذ٤ٛذ   أك  ي أكرث ٨٦ ٚرتة ز٦٪طح كاظؽة  أك أكرث ٨٦ ثثبح ٣٘ٮيح كاظؽة  ٚة٣رتادؼ 

 (3)".احة٣ح مٮصٮد سا

ٗري أف األمطٓ ث  ابلةظس   ي ٤ٔٮـ ال٤٘ح ظؽيسةن دايٌن املٛ٭ػٮـ اثلػةين ملىػ٤ُط 
٤ط٫ ثيتطػخ ٠سػري ٦ػ٨ ادلراقػةت اجلٞؽيػح  ا٣رتادؼ اذلم تنري إىل كصٮدق  ي ال٤٘ح  ٔك
راد٭ة. كيػٮد ابلةظػر  لأل٧ٔةؿ األدثطح  كةيتطخ ٤ٔط٫ أيٌةن ٦٪ة٬ش د٤ٕط٥ ال٤٘ةت  ك٦ٞؿن

٫٩ يبجىن ٬ؾا املٛ٭ٮـ ا٣ٞةا٢ ثٮصٮد ا٣رتادؼ ّة٬ؿة ٨٦ ّػٮا٬ؿ دٮّطػٙ أف يا  ٬٪ة أ
املٕىن  ي ال٤٘ح  كةةتلةيل ٔ٪رصان ٨٦ ٔ٪ةرص اتل١سطٙ ادلسايل دلم النٕؿاىلع كال١ذػةب 
كاملجؽٔ  ٧ٔٮ٦ةن  كدلل النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ه كص٫ اخلىٮص ثٮوٙ مػٕؿق 

 
 . 211 – 227ص/   ـ 3111   ٥٤ٔ ادلسا٣ح  ٧ٔؿ  أمحؽ خمذةر( 3)
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 جمةسان هلؾا ابلعر.
ٙ ثةركد ا٣رتادؼ كقط ِّ ٤ح ٨٦ ث  ٔؽد ٨٦ الٮقةا٢ حلى٢ ث٭ة إىل اتلأزري ابلة٣ٖ يٮ

 ي ٝةرا٫ ٔرب د٧ٕطٜ ادلسا٣ح كاإلحيةىلع. يٞٮؿ  ي ثطخ ٨٦ ٝىطؽة )مؿارة كرصػح( ا٣ػيت 
يٮص٭٭ة ل٤نػٕٮب ا٣ٕؿةطػح يٕطػت ٤ٔط٭ػة ختةذهلػة  كإظضة٦٭ػة ٔػ٨ ٩رصػة النػٕت 

 ا٤ٛ٣كُطين/ 

ػػػٌل الكػػػض٨ى اذلم مػػػطنٍؽد٫ً                 كادػي

٪ة                    خيػػػػ٨ي  ٛي  رِةطػػػػٮف ذا مىػػػػع

 

 كدػػػٮارىٍم  ي الـ٩ػػػةزي٨ً ا٣ٕىػػػطجح 
 ()يٕػػؿؼ اتلػػةريغ رينػػةق كَطجػػ٫ 

 

اقذ٢٧ٕ النةٔؿ لك٧ح الكض٨  ي النُؿ األكؿ  كلك٧ح الـ٩ةزي٨  ي النُؿ اثلػةين   
كاللك٧ذةف ثث٪٭٧ة دؿادؼ صـيئ؛ إذ الكض٨ أٔػ٥ ٦ػ٨ الـ٩ـا٩ػح. كالنػةٔؿ ملػة أراد أف 

ظةؿ النٕٮب ا٣ٕؿةطح  ك٦ة ْل ٚط٫ ٨٦ اساقبكتـ ل٤ٕؽك كاساقذاك٩ح ل٤٭ـي٧ػح  يىٙ 
مج٭٭ة ثةلكض٨. ز٥ ملة َٛط ث٫ ا٣٘طِ ٨٦ ٬ػؾق الة٣ػح ٧ٔػؽ إىل مػؿادؼ صػـيئ ٬ػٮ 
٤ْح الكٌضةف؛ ظ ى تكبج  ا٣ٞةرئ  )الـ٩ةزي٨(؛ إذ إ٩٭ة أػّه ٨٦ الكض٨ ثةلٌطٜ  ٗك

 قٮىلع الةؿ كةؤق٭ة.
لنةٔؿ )الؿٌية كا٣ُطت(  كٌٝؽـ الؿٌية كأٌػػؿ ا٣ُطػت؛ سا ألف كيف ابلطخ اثلةين ذ٠ؿ ا

ا٣ٞةٚطح دٞذيض ذلٟ ٚعكت؛ ك٣ؾ٨ ألف الؿية راحئح تنذ٥ ٨ٔ ثٕؽ ٦٪جٕسح ٨٦ صك٥ 
٦ة  ٬ٮ املىعٙ  ي ٬ؾق الة٣ح  أ٦ة ا٣ُطت ٚ٭ٮ ُٔؿ ٚٮاحه ييذُطنػت ثػ٫؛ كةػؾا  ٚٞػؽ 

ت ثةملىػعٙ ٩ٛكػ٫ ا٩ذ٢ٞ ثةركد ثةلٮوٙ ٨٦ الؿاحئح املن٧ٮ٦ح ٚعكػت إىل اتلُّطػ
 دتكة كردان كمتز٦ح.

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص 3)  . 12 11( ثةركد  اأٔل
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 كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م٧ٮس اإلي٧ةف(/

ٍٕػػػٮؿي ال٤طػػػ٢ي  ي دركًب ثػػػتدم                    ي
 

()كد٪ػػٮحي اجل١جػػةىلعي ثػػ  اهلٌػػةًب؟ 
 

 

د٪ٮح( جنؽ أ٩٭٧ة تكػذؼؽ٦ةف ٦رتادٚػ   ي  –كةةجلْؿ ل٤ٕٛ٤  املٌةٔر  )يٕٮؿ 
النةٔؿ ٨٦ ا٣ٕةرٚ  ثة٣ٛؿكؽ ادلٝطٞح ث  ٦ٕػةين املرتادٚػةت؛  ال٤٘ح املٕةرصة  ك٣ؾ٨

حبؾ٥ أ٫٩ ٨٦ اذلي٨ درقٮا ال٤٘ح ا٣ٕؿةطح ه كص٫ اساػذىةص  ك٨٦ اذلي٨ دٛٮٝٮا  ي 
دراقذ٭٥  كٚٮؽ ٬ؾا كذاؾ ٚ٭ٮ مةٔؿ جمطؽ. كذلا ٚٞػؽ اقػذ٢٧ٕ ا٣ٕٛػ٢ )يٕػٮؿ( اذلم 

٢( اذلم ٬ٮ ٦ػؾ٠ؿ. كاقػذ٢٧ٕ يٕين اردٛةع الىٮت ثةبلاكىلع كالىطةح كأق٪ؽق إىل )ال٤ط
ا٢ٕٛ٣ املٌةرع )ي٪ٮح( اذلم يٕين امذؽاد ابلػاكىلع اذلم ييػج  اآلػػؿي٨  كأقػ٪ؽق إىل 
)اجل١جةىلع( ا٣يت ْل مؤ٩ر؛ ٚأمةر ثؾلٟ إىل دؽامل ابلة٠طةت ثػةبلاكىلع ٦ٕ٭ػة. كاملنػ٭ؽ 
 ثؿ٦ذ٫ ٦أد٥ تنذؽ ٚط٫ ابلاكىلع ظـ٩ةن ه ٦ٛٞٮد ٔـيـ. ككأ٧٩ة أراد النةٔؿ ثػؾلٟ إىل أف

يؿمـ إىل كَ٪٫ املٛٞٮد ٤ٚكُ  اذلم يج١ط٫ الؿصةؿ كا٣تكةىلع. كٝؽ أق٭٥ ا٣رتادؼ ثػ  
 د٪ٮح( ث٪ىطت كاٚؿ ٨٦ د٧ٕطٜ ادلسا٣ح.  –)يٕٮؿ 

 امل٭٪ؽ(  ي ٝىطؽة )مضؿ الـيذٮف(  ي ٝٮهل/ –كيٮرد ثةركد دؿادٚةن ث  )الكطٙ 

 لٟ املٮتي ٚة٩ْؿ لّك زيذٮ٩ػحو ٬ػٮىٍت             

 

()كػٕ  قػطٛةن ٦٭ٌ٪ػؽاٚٞؽ أ٩اذخ ت 
 

 

كا٣رتادؼ ث  اللك٧ذ  دؿادؼ ٧ٔٮـ كػىٮص؛ أم أف الكطٙ أ٥ٔن ٨٦ امل٭٪ػؽ  
٧ٚ٪٫ امل٭٪ؽ  ك٦٪٫ احل٧ةيٌن  ك٦٪٫ ابلذةر  ك٦٪ػ٫ األثػطي. كذلا ٚػإف ثػةركد ل٧ٌػة أراد أف 
مطت ٨ّ احل٭ٮدم اذلم يٞذ٤ٓ الـيذٮف ٣زيرع  ي ماك٫٩ ا٣٘ؿٝؽ  ثأف األرض ٨٣ دتجخ 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص 3)  . 11( ثةركد  اأٔل

 . 311( الكةثٜ   ص 2)
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  كإ٧٩ة قب٪جخ قطٮٚةن  مجٓ ث  املرتادٚ  الكطٙ كامل٭٪ؽ ٚط٧ة تنج٫ اإل اب  ا٣٘ؿٝؽ
ككأ٫٩ أراد أف يٞٮؿ/ "قب٪جخ األرض ماكف لك زيذٮ٩ح قطٛةن  ث٢ ٦٭٪ؽان"؛ ٚةمل٭٪ػؽ ٔ٪ػؽ 

 ا٣ٕؿب ٨٦ أٝٮل الكطٮؼ كأمٌة٬ة.    
 التكابل اللفظٕ:

ثطة٩طةن ه ا٣ٞىطؽة   اتلٞةث٢ ال٤ْٰٛ ٨٦ ألٮف ا٣بن١ط٢ ال٤٘ٮم ا٣يت دٌس مجةسان 
٦ٓ ٦ػة ٚط٭ػة ٦ػ٨  –  كصةذثطح دٞٮد املذ٤يق ساساد٭ة  كدؾكج٭ة إٗؿاىلعن  كإٗٮاىلعن كد٧ِٕٜ د

 إىل اقبجُةف جمة٤٬٭ة  كا٣٘ٮص  ي أ٧ٔةٝ٭ة.  -ألٮاف ا٣بن١ط٢ ال٤٘ٮم األػؿل 
"اتلٞةث٢ ال٤ْٰٛ ٬ٮ ٦ة يٕؿؼ  ي ابلتٗح ثة٣ُجةؽ  كٝؽ آزػؿت تكػ٧طذ٫ ثةتلٞةثػ٢ 

٨٦ الٮقةا٢ املذٕؽدة دتجذ٭ة َجطٕح املٮٝٙ النٕؿم  ي لْةت ٦ٕط٪ػح دكف  أل٫٩ كقط٤ح
 أف دؾٮف دُٕط٧ةن إًةٚطةن يٞىؽ ث٫ اتلض٧ط٢ النيلك األدايئ.

كيؿدجٍ اتلٞةث٢ ال٤ْٰٛ ثُجطٕح ٣٘ح النػٕؿ اردجةَػةن محط٧ػةن؛ ٦ػ٨ ظطػر د٧ػزّيق 
٨ الكُيح كا٧ٕ٣طػٜ  ي ثةتلٕجرييح  كٝؽرد٫ ه اإلحيةىلع  كإزةرة اسا٩ٕٛةؿ  كد٧سط٢ اتلجةي

 ()الىٮرة كالؽث  ٨٦ ػتؿ اجل٧ٓ ا٣ٛضةيئ ث  كظؽد  ٦ذٞةث٤ذ ".
اقذ٢٧ٕ ثةركد اتلٞةث٢ ال٤ْٰٛ  ي ديٮا٫٩ ثؾسةٚح َةٗطح ه لك ألٮاف ا٣بنػ١ط٢ 
ال٤٘ٮم ا٣يت اتك٥ ث٭ة مٕؿق  ك٫٤ٕ٣ كصؽ ٚط٫ أداة ٣٘ٮيح ٚة٤ٔح  ي د٧ٕطٜ ادلسا٣ػح اذلم 

 –ؿ ػد٫ النٕؿيح ٤َجةن ظسثسةن. يٞٮؿ  ي ٝىطؽة )ا٣ُطػٮر اخلٌػي٤ُج٫ النةٔؿ  ي وطةاغ
  طح إىل م٭ؽاىلع اإلقتـ(/
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ػػػ٫ سا يٛػػػّؿ                         ًٛ  ا٣ٛػػػ ى ٦ػػػ٨ ظذ
ٟي ٝػػػةؿ ٠ٮ٩ػػػٮا ٚاك٩يػػػٮا                         امل٤طػػػ

ط٫ً                       ٕى  ٬ػػػ٥ ٧٠ػػػة تنػػػةىلعي  ي إٍوػػػجى

رًي ظػػػةدو  ًٕ ػػػؽو يي٭طػػػتي ثػػػة٣ ٗى                         ي 

 

ٜي ذرّ   ٍن كاخلى٤ػػػػ ػػػػ ره ٝػػػػؽ ػي  ٝػػػػؽى
ػػػؽي فىػػػٍٔله كأٍمػػػؿي   ٦ػػػة ٣ػػػيًحن ثٕى
 صعػػػػػؽكق لكّ٭ػػػػػ٥ٍ أـ أٝػػػػػّؿكا

ػػػّؿ  ٤ٍػػػٮه كمي  ()كاجلىػػػىن يُػػػططي ظي
 

أكرد ثةركد  ي لك ثطخ ٨٦ األثطةت اثلتزح اتلةحلح ل٤جطخ األكؿ ٣ْٛ  ٦ذٞػةث٤ ؛ 
أمؿ(  ك٧٬ػة لك٧ذػةف ٠سػريان ٦ػة دػؿداف  –ٚس ابلطخ األكؿ ٦٪٭ة صةىلع ثؾ٧٤يت )٩ٔل 

٦ذتز٦ذ   ي ٔجةرة هلة أكرث ٨٦ دسا٣ح  ي الكطةٝةت املؼذ٤ٛػح. كا٣ٕجػةرة ٬٪ػة دلسا٣ػح 
ا٣ُٞٓ ثأسا ٦ٕٞت ألمؿ ا  كأف اإلنكةف سا ي٤٧ٟ ٦ٓ أمؿ ا أم ٝؽرة ه الػؿٚي 

 )٠ٮ٩ٮا ٚاك٩ٮا(. 
 –دٞةثتن  ي لك٧ػيت )صعػؽكق  كيف ابلطخ اثلةين ٨٦ األثطةت اثلتزح يٮرد النةٔؿ

٢ّ ٔجةرة )صعؽكق لك٭٥ أـ أٝؿكا( ٝٮة  ي إٝؿار الٞطٞح ٔػ٨ ٔجػةرة )٦ػة  ًٞ أٝؿكا(. كسا دى
٣يٍح ثٕؽ ٩ٔل كأمؿ(. كٝؽ ٩ذضخ ٝٮة ا٣ٕجةرات ا٣يت و٪ٕ٭ة اتلٞةثػ٢  ي ٬ػؾق األثطػةت 

٤ى٨  ي ٨٦ إي٧ةف راقغ ثة٣ٌٞةىلع كا٣ٞؽر ثٮو٫ٛ رك٪ةن ٨٦ أراكف اإلي٧ةف  ٨٦ مأ٫٩ أف  يٕي
ٮظةن.   أكرث ا٣ٕجةرات ٝٮة كًك

(  كاللك٧ذةف أيٌةن  –أ٦ة  ي ابلطخ األػري ٚطٮرد النةٔؿ دٞةثتن  ي لك٧يت )ظ٤ٮ  مؿن
ي٤٘ت ٤ٔط٭٧ة أف دؿدا ٦ذتز٦ذ   ي ٔجةرة ختذ٤ٙ دساساد٭ة حبكت الكػطةؽ  كْل  ي 

ىن كاثل٧ػةر  ي ٬ؾا الكطةؽ تنري إىل ال١رثة كالٮٚؿة؛ إذ يؿيؽ ث٭ة النػةٔؿ تكػةٍٝ اجلػ
 اجل٪ح ه الن٭ؽاىلع اذلي٨ حيكج٭٥ النةٔؿ مم٨ أ٥ٕ٩ ا ٤ٔط٭٥ ث٭ة. 

 كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )٤ٚكُ (/
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ًٓ إٌف الكػػت ى اخليػػػػ         ٗػػؿِ   دم ل٤ؿةطػػ

 

ٍٕػؽى الكػت ى النػؽادً    ()ػػرٍضى دأيت بى
 

ؽاد(؛ ٚةلكػت  الكػت  النػ –كيف ابلطخ دٞةث٢ د١ٕك٫ ٔجةردة )الكت  اخلرضػ 
اخلرض ي٤ــ ٨٦ ػِس ٦ٕ٪ة٬ة اإلػىةب كالىةد الٮاٚؿ  كي٤ــ ٦ػ٨ الكػت  النػؽاد 
املع٢ كاإلصؽاب  كي٤ــ ٨٦ اصذ٧ةٔ٭٧ة دجؽؿ األظٮاؿ  كأف الؿػةىلع يٕٞػت النػؽة  ي 
٫. أ٦ة ادلسا٣ح ا٧ٕ٣طٞح ا٣يت خيكت  ظطةة اجلةس سا احة٣ح  كةؾلٟ صؿت ق٪ح ا  ي أًر

ة  ٚٔل أف حل٢ ا٥٤ْ٣ ٦٭٧ة َةؿ ٚت ثؽ أف يتج٤ش هل ٚضػؿ  كةة٣ٕجػةرة أف النةٔؿ يؿيؽ٬
 الرصحيح/ أ٩٪ة اعاؽكف إىل ٤ٚكُ  ثٕؽ لك ٬ؾا ا٣ب د كاملٕة٩ةة. 

ٝىطؽة   ي ثةركد اتلٞةث٢  ي د٧ٕطٜ ادلسا٣ح ٝٮؿ كيف وٮرة أػؿل ٨٦ وٮر دٮّطٙ
  طح إىل أثُةجلة اساقبن٭ةدي   ي ٤ٚكُ (/ –)قٕطؽ 

ره ..  ـى ػػػػ ٔيؾ٥ ٬٪ػػػػة                   ػى  مىىػػػػةر
طػػػػٮ                      ُّ ػػػػ ا٣ رٍضى  كةػػػػغو ثػػػػغو ػي

 ثػػػغو يػػػة قػػػٕطؽي ٣ٞػػػؽ أٚػػػة                      

 ٝػػػةؿ امػػػرتيذيٟ ٦٪ػػػٟ ثة٣ػػػػػ               

 

 ك٬٪ػػػػػةؾ ظػػػػػةردؾ٥ ثًجىػػػػػةًزؿ 
 ر ٦ػػػػػ٨ األكاػػػػػػًؿ كاألكااػػػػػ٢ً 
 ىلع ٤ٔطػػػػٟ ذك ا٣ٕػػػػؿش املضطػػػػؽي 

ٍٓ يػػة قػػٕ ٕيػػًل ثًػػ ؿىًؼ ا٣ ٘ي  ()طؽي ػػػ
 

ٛ٭٧ػة  –ز٧ح دٞةث٢  ي ابلطخ األكؿ ث  اقػِل اإلمػةرة )٬٪ػة  ّن ٬٪ػةؾ( الزليػ٨ ك
ؾ٥ ٬٪ػة( إمػةرة  النةٔؿ بلطةف املٛةرٝح ث  ماكين املٮدل كاملرصع؛ ٚس ٝٮهل )مىةٔر
ةن ٣ٕثنؾ٥  كإ٧٩ة ْل ملٮدؾ٥  كأ٩ذ٥ ثةألو٢ لكػذ٥ ٦ػ٨  إىل أف ٤ٚكُ  ٣ثكخ أًر

٪ح ٨٦ اخلـر  كأف مػٮَ٪ؾ٥ كمػاكف ننػأدؾ٥ اكف  ي ثين إرسااط٢  كإ٧٩ة أ٩ذ٥ و٭ةي
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قٮترسا  ي ظةرة ث٧ؽي٪ح ثةزؿ. كٝؽ أكرد اق٥ ٦ؽي٪ح ثةزؿ ٣ثنري إىل املؤد٧ؿ الىػ٭طٮينن 
ـ. ك١٬ؾا ٚٞؽ ػؽ٦خ املٞةث٤ح  ي )٬٪ػة ك٬٪ػةؾ( 3117األكؿ اذلم ٔٞؽ ٬٪ةؾ  ي اعـ 

مل  ادلسا٣ح ا٣يت يؿيؽ٬ة النةٔؿ  ي أف األمؿ أمػؿ اظػذتؿ  سا ظٞػةن  دةرمطػةن ٧٠ػة يػؽن
 املعذ٢ٌ. 

األكاا٢(؛ ٚؼرض ا٣ُطػٮر ٬ػ٥ النػ٭ؽاىلع   –كيف ابلطخ اثلةين دٞةث٢ ث  )األكاػؿ 
كيؿيؽ ثةركد ثةألكاػؿ ٦٪٭٥ األثُةؿ اساقبن٭ةدي  اذلي٨ يِٛضؿكف أ٩ٛك٭٥ ثةألظـ٦ػح 

ة ثةملذٛضؿات  ي مٮآً جت٧ّٕةت احل٭ٮد. أ٦ة األكاا٢ ٚٞػؽ يؿيػؽ ث٭ػ٥ مػ٭ؽ اىلع املعنٮن
اإلقتـ  ي ثؽر كأظؽ ك٦ٕةرؾ وؽر اإلقتـ  كٝؽ يؿيؽ ث٭٥ م٭ؽاىلع ٤ٚكُ  األكااػ٢ 

  ي ثؽايح ٔ٭ؽ اساظذتؿ الى٭طٮين. 
ح األثطةت الكةثٞح ٚس٧ح دٞةث٢ ثػ  ا٣ٕٛػ٢ املػةه  أ٦ة  ي ابلطخ الؿاثٓ ٨٦ جم٧ٔٮ
)امرتيذٟ( ك٢ٕٚ األمؿ )ثٓ(. كحي٢٧ ابلطخ ٦٪ةصةة ث  النػ٭طؽ ك٩ٛكػ٫  ي لْػةت 
اختةذ ا٣ٞؿار   ي وٮرة وٛٞح ٦جةيٕح ث  منرًت ٬ػٮ ا قػجعة٫٩ كدٕػةىل  كةػةآ ٬ػٮ 
قٕطؽ اساقبن٭ةدٌم. كٝؽ ث ن ا٣ٕٛتف ٦ؽاكسات ابلطٓ  ي ٝػٮؿ النػةرم )امػرتيذٟ(  
كظسن٫ ابلةآ ه ابلطٓ  ي ٝٮهل )ثٓ(. كٝؽ ٣ٕت اتلٞةث٢  ي ز٨٦ ا٤ٕٛ٣  دكران كاًعةن  ي 

إىل دٞةث٢ املٕىن ثث٪٭٧ة؛ ٚػس اقػذ٧ٕةؿ الػـ٨٦ املػةه  ي ٕٚػ٢ د٧ٕطٜ ادلسا٣ح إًةٚح 
ال اىلع دسا٣ح ه قجٜ ٝجٮؿ الىٛٞح  كيف اقذ٧ٕةؿ الػـ٨٦ املكػذٞج٢ ثػةألمؿ  ي ٕٚػ٢ 

 ابلطٓ  دسا٣ح الر ه ا٣ٞجٮؿ ا٣ٛٮرِم ثةلىٛٞح الؿاحبح.
ٙ ثةركد اتلٞةث٢ ال٤ْٰٛ م٧٤عةن ٦٭٧ةن ٨٦ مت٦ط د٧ٕطٜ ا ّن دلسا٣ح كةة٧ٕ٣ٮـ ٚٞؽ ك

٦ٕؿٚػح أوػط٤ح ثػةملٕض٥  -ثٕػؽ ا  –ٔرب آحلح ا٣بن١ط٢ ال٤٘ٮِم  كأاع٩ػ٫ ه ذلػٟ 
ا٣ٕؿِ   ك٦ُٮأطح أق٤ٮةطح دٮاٚؿت هل ٦ػ٨ دراقػح ختىىػطح  كاصذ٭ػةد مؼىلِعػ  ي 

 ا٣ٕ٪ةيح ثذعك  النٕؿ مالكن كم٧ٌٮ٩ةن.
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ك٣ح  كتنري "ٚ٭ٮ ٠سري اجلْؿ  ي مٕؿق  يذٕة٩ةق بنؽة  كيأػؾق ثٕـي٧ح  كي٫ُٕٞ ث٧ؽا
ه ٩ٛك٫ ث٭ة  ي ورب كَٮؿ ٩ٛف. ٧٠ة أ٫٩ جي٢ٛ ممة ٝؽ يٕؿض هل ٨٦ اخلُأ  كسا قطن٧ة 
جخ ٩ٛك٫ أف تكػعت ٦ػة  ٦ةن ٚط٫  كك٥ مؿة ٗر إذا كٝٓ هل ٚط٧ة حيك٪٫  كيؿل ٩ٛك٫ ٦ٞؽن

ِ()مةع ٨٦ أمٕةرق ا٣يت سا دؿىض ٩ٛك٫ ٔ٪٭ة".
 املصاَسبات اللفظٔ٘:

٣بن١ط٢ ال٤٘ٮم اذلم يٮ٫ّٛ األدثةىلع كالنػٕؿاىلع  ي ا املىةظجةت ال٤٘ٮيح ٨٦ ألٮاف
ح  كا٣ٕػ  ٤ٔط٭ػة  دؾسطٙ ادلساسات؛ كذلٟ ملزيد٭ة  ي أذطػةد األذف ٤ٔط٭ػة مكػ٧ٔٮ
٦ٞؿكىلعة  ٚطاكد ا٣ٞةرئ أف يٌٓ اللك٧ح اثلة٩طح ٦ػ٨ املذىػةظجب  ٝجػ٢ أف تكػ٧ٕ٭ة أك 

 يٞؿأ٬ة. ك٨٦ ٦زياد٭ة؛ أ٫٩ سا ياذؾهلة اساقذ٧ٕةؿ املذ١ؿر.
ج ةت ال٤ْٛطح ٨٦ أ٥٬ املكةا٢ ا٣يت يٕىن ث٭ة ٥٤ٔ ادلسا٣ػح الػؽير؛ كْل "املىةظى

ٔجةرة ٨ٔ ٦ط٢ ثٕي أ٣ٛةظ ال٤٘ح إىل اوُعةب أ٣ٛةظ ثٕط٪٭ة دكف أػؿل ل٤ذٕجري ٨ٔ 
 ()١ٚؿة ٦ة". 

إف اَتاعت ثةركد  ي األدب ا٣ٕؿ   كا٣ػرتاث اثلٞػة ي ٧ٔٮ٦ػةن  ك٦ٕؿٚذػ٫ الٮاقػٕح 
٨ ا٣ٕؿ   م١٪ذ٫ ٨٦ ظِٛ ٠سري ٨٦ األ٦سػةؿ كاألٝػٮاؿ ثةثلٞةٚح املٕةرصة الكةاؽة  ي ال َٮ

٪ذػ٫  مٮ٬جذػ٫  _٦ػ٨ زاكيػح أػػؿل  –كا٣ٕجةرات كا٣ٞٮا٣ت كاملىةظجةت ال٤ْٛطػح  كم١ن
كٝؽرد٫ ه الىطةٗح النٕؿيح ٨٦ د٦ش ٬ؾق ا٣ٕجةرات  ي َطٌةت ا٣تكطش ال٤٘ػٮم لنػٕؿق  

ٕةين ثٞٮة إحيةاطػح. يٞػٮؿ ث٘ؿض د٧ٕطٜ ادلسا٣ح  كمع٨ النٕؿ ثُةٝةت دٕجرييح  كإ٦ؽاد امل
  طح إىل م٭ؽاىلع اإلقتـ(/ –النةٔؿ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف/ )ا٣ُطٮر اخلرض 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ( 3)     1ص/ األمٞؿ  اأٔل
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 ٝػػػ٢ هلػػػؾق اليسػػػةسات / ٦ػػػةذا                       
ػػؽكؽه                    ٚػػةز ثػػة٣ٛؿدكًس مػػةرو وى

جػػػػةىل                       سا ٤ٔط٪ػػػػة ٚةل٤طػػػػةيل ظى
 ٍ  عه                  كي٪ػػػػػػةؿي الػػػػػػِؿمن زىٍرعه ك ى

 

ّر ؟   أ٩ػػػػػػذ٥ي إسا رى٦ػػػػػػةده ييػػػػػػؾى
ػػػػػػرٍبه   زاديق هلػػػػػػة وػػػػػػتةه كوى
ري  ـٍ ػػػػ في ابلعػػػػةًر ٦ػػػػّؽ كصى يٍػػػػؽى  دى

ػػػؿي  ٍٛ ػػػة كةىطٍػػػؽاىلعي ؼى ٧ى ٌْ ق ا٣  ()٬ػػػؽن
 

(  كْل  ح األثطةت ٬ؾق  ٔجػةرة )ر٦ػةد ييػؾرى أكرد ثةركد  ي ابلطخ األكؿ ٨٦ جم٧ٔٮ
ريػؽ كوػ٫ٛ ثأ٩ػ٫ ييت ػ  ٔجةرة  اغبلةن ٦ة تكذ٢٧ٕ ١٬ؾا؛ أم أ٫٩ إذا ٦ة

ي
كرد الؿ٦ػةد كأ

ي
أ

تلع٫٤٧ الؿيط  ٚة٢ٕٛ٣ اذلم يتز٫٦ ٬ٮ )ييؾّر(. كأ٦ة دساتل٭ة املكذٞؿة دلل ا٣ٞةرئ إذا 
٦ة كوٙ ث٭ة مؼه  ٚٔل اتلعٞري ثٌي٣ح ا٣ٞط٧ح. كأظكت أ٫٩ ثإماك٩٪ة أف نكِل ٬ؾا 

جح اإلق٪ةديح(؛ أم ا٣يت دؾٮف ث  ٕٚػ٢ ك ٚةٔػ٢  أك ٦ػة اجلٮع ٨٦ املىةظجح )املىةظى
يٞٮـ ٦ٞة٦٭٧ة ٨٦ منذٜ اعم٢ ك٩ةات ٚة٢ٔ ه قاط٢ املسػةؿ  أك ا٣ػيت دؾػٮف ثػ  

ٛ٭ة ثةركد. ّن  ٦جذؽأ كػرب؛ ك٢ٕٛ٩ ذلٟ جل٧زِي ث  أ٩ٮاع املىةٌظجةت ال٤ْٛطح ا٣يت ك
كأ٦ة اللك٧ذةف املذىةظجذةف )وتة كورب(  ي ابلطخ اثلةين ٚةقذ٧ٕةهل٧ة ٦ػ٨ ثػةب 

النةٔؿ خمذةرات ٨٦ ٣٘ح ا٣ٞػؿآف  ي ا٣تكػطش ال٤٘ػٮم لنػٕؿق   د٧ٕطٜ ادلسا٣ح ثإد٦ةج 
ك٬ٮ م٧٤ط قتذعؽث ٔ٪٫ ساظٞةن. كاللك٧ذةف ٨٦ املذىةظجةت ا٣يت اقذؼؽ٦٭ة ا٣ٞػؿآف 

/ٓ كِع َِ﴿ِ ي أكرث ٨٦ مًٮ َِ  َ
 
ِاِ ك ِىََهَِكَْيٌةِإاِّلَِْلَ َٓ َِِوالّصكََلةَِِوإِّج  ِ ٔاِبِ لّصك ُِ كَجِعي َِوائ 

حِِّ,[45ابللرة:ِ]
َ
ََِيَ ِأ كَعِالّصك بِِري ٌَ ِ َِِوالّصكََلةِِإِّنِاَّلّلَ  ِ ٔاِبِ لّصك ُِ كَجِعي ٔاِائ  ُِ ٌَ َ ِم ََ ي ِ﴾َٓ ِاَّّلِ

ِي٨ الكػ٤ٮؾ اتلّٕجػؽِم ل٤نػ٭طؽ [153ابللرة:ِ] . كٝؽ أراد ثةركد ثةللك٧ذ  إثؿاز وٛح دـي
وػؽكؽ(. كال ػاىلع ٬ػٮ ثطػٓ اجلٛػف   ي قػاط٢ األمػؿ  –إًةٚح إىل وٛيت/ )مةرو 

ؿكؼ كاجلٔل ٨ٔ امل٪١ؿ  ي كصٮق الاكـ  كأم٭ؿ ٨٦ ادجٕذػ٫ ٚؿٝػح ٦ػ٨ اإلثةًػطح ثةملٕ
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ثٞطةدة أىب محـة النةرم اذلم امذ٭ؿ طُج٫  كسا قط٧ة ػُجذ٫  ي املؽي٪ح. كٝػؽ ػػؿج 
أثٮ محـة النةرم ٨٦ ٝج٢ ٔجؽ ا ث٨ حيىي ٦ْ٭ؿان اخلتؼ ه مؿكاف ث٨ اح٧ؽ آػػؿ 

 ـه311  كيف اعـ  ـه321لػش ث٘ػري ٝذػةؿ  ي اعـ ػ٤ٛةىلع ثين أ٦طح  كدػ٢ م١ح  ي مٮق٥ ا
دػ٢ املؽي٪ح ٚ٭ؿب ٦٪٭ة ٔجؽ الٮاظؽ ث٨ ق٤ط٧ةف ث٨ ٔجؽ امل٤ٟ  زػ٥ قػةر إىل مػؿكاف 

 ()٤ٚٞطذ٫ ػط٢ مؿكاف ٚؿدد٭٥ ٦٪٭ـ٦   ٤ٚٞط٭٥ أ٢٬ املؽي٪ح ٚٞذ٤ٮ٥٬.
جةت ال٤ْٛطػح  خيكػت أ٩ػ٫ ٦ػ٨ امل٧ؾػ٨ أف  كيف إَةر احةكتل٪ة دى٪طٙ املىةظى

ٮع الكةثٜ )املىةظجح ادلساحلػح(؛ بكػجت ا٩ذ٧ػةىلع اللك٧ذػ  إىل ظٞػ٢ دسايل نكِِل اجل
 كاظؽ  كامرتا٠٭٧ة  ي ٔؽد ٠جري ٨٦ ا٣ٕ٪ةرص اجلة٦ٕح ل٤لك٧ةت  ي ال٢ٞ ادلسايل.

صػـر(  كي٤ػــ ٦ػ٨  –كز٧ح مىةظجح ٦ٕ٭ٮدة  ي ابلطخ اثلة٣ر ث  لك٧ػيت )٦ػؽ 
ؽق  قٮاىلع  ي ظطػةة ا٣ٛػؿد اصذ٧ةٔ٭٧ة ه ٬ؾق اهلطبح ٦ٕىن د٤ٞت األمٮر ث  ال ةؿ ًك

جنػؽ َؿيػٜ  –أك اجل٧ةٔح. كأ٦ة ادلسا٣ح ا٧ٕ٣طٞح ا٣يت خيكت أف ثػةركد يػؿَل إحل٭ػة  ٔك
ٚٔل ا٣انةرات حبذ٧طح اسا٩ذىةر؛ إذ املؼةَت ٦٭ـكـ   –الٮوٮؿ إحل٭ة ث٭ؾا اساقذ٧ٕةؿ 

ـاز؛ إذ املؼةَت مكػذؾٌؿ. ك٤ٕ٣٪ػ ة كظذ٧طح الرسكر؛ إذ املؼةَت احـكف  كظذ٧طح اإٔل
 صـر(. –نكِل ٬ؾق املىةظجح )املىةظجح اتلٞةث٤طح(  إمةرة إىل اتلٞةث٢ ث  )٦ٌؽ 

 ع( ال٤ذةف ي٤ــ ٦٪٭٧ػة  –أ٦ة املىةظجح  ي ابلطخ الؿاثٓ  ٚٔل  ي لك٧يت/ )زرع 
( أك ٦ة  ي ٦ٕ٪ػةق  أ٦ػة  ي  ٙن ٦ٕىن املع٢ كاإلصؽاب إذا صةىلعدة مك٪ؽد  إىل ا٢ٕٛ٣ )ص

( ٚط٤ــ ٦٪٭٧ػة الكطةؽ اذلم صةىلعدة ٚط٫  ي ٬ؾ ا ابلطخ؛ أم ثٕؽ ٝٮؿ ثةركد )كي٪ةؿ الؿمن
٦ٕىن الؿػةىلع كاخلىت. كابلطخ الؿاثٓ ٬ؾا ا٦ذؽاد ل٧٤ٕػىن  ي ابلطػخ اثلة٣ػر؛ أم أف 
ادلسا٣ح ا٣يت ظكا٪ة أف النةٔؿ يؿيؽ٬ة ٬٪ة  ْل ٩ٛك٭ة دسا٣ػح ا٣انػةرة ثٞػؿب دجػّؽؿ 

 
 .322  ص/    ابلطةف كاتلاط اجلةظِ ا٩ْؿ( 3)
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 ىةظجح ادلساحلح(.الةؿ. ك٬ؾق املىةظجح دتذِل إىل ٦ة اٝرتظ٪ة تك٧طذ٫ )امل
 ك٬ؾاف ثثذةف ٨٦ ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )محةس( يٞٮؿ ٚط٭٧ة النةٔؿ/

 خيػػػ٨ ًقػػػ٥٤ه لكػػػةل٥و كًمػػػ٭ةبه                          

 أكؿي ا٣٘طػػػػًر ذا كإٍف مػػػػةىلعى ر                      

 

ػػػربن    ظػػػةرؽه لٌك ٦ػػػ٨ َػػػز كىجتى
ػػػ مػػػؤزنر  ()ثػػػؿاكته دػػػرتل ك٩رصه

 

ػ٥ ٦ػ٨ لك كاظػؽ ٦ػ٨  –ذىةظج  )َز اقذ٢٧ٕ ثةركد ا٤ٕٛ٣  امل (  كييٛ٭ى جتػربن
ا٤ٕٛ٣  ٦ٕ٪ةق األقةيس؛ ك٬ٮ تكػ٤ٍّ ٝػٮٍم ه ًػٕطٙ كاقػبجؽادق ٤ٔطػ٫. ٗػري أف 
اقذ٧ٕةهل٧ة جمذ٧ٕ  يٕين جتةكز الؽ  ي اساقبجؽاد  كاتل٧ػةدم ٚطػ٫  كسا دػؤدم ٬ػؾا 

ؿار  كسا دؤديػ٫ املٕىن لك٧ح )َز( كظؽ٬ة ٦٭٧ة أًٛ٪ة إحل٭ة ٨٦ وٛةت ا٣ٞٮة كاساقذ٧
( كظؽ٬ة. كمٮاوػ٤ح  ي دىػ٪طٙ املىػةظجةت إىل أ٩ػٮاع حبكػت ٩ػٮع  ٠ؾلٟ )جتربن

 ا٣ٕتٝح  ٚإ٩٪ة ٩ٞرتح هلؾق املىةظجح اق٥ )املىةظجح ا٣رتادٚطح(.
مؤزنر(  ك٧٬ػة أيٌػةن يػؿاد  –أ٦ة املىةظجح  ي ابلطخ اثلةين  ٚٔل ث  لك٧يت )٩رص 

ٔؿ بلطةف ٩ػٮع اجلرصػ اذلم ياِ ػ ثػ٫ ٦ػ٨ ث٭٧ة ٦ٕ٪ة٧٬ة األقةيس  كاقذ٤٧ٕ٭٧ة النة
ْػ٥ املاِ ػ  ػتؿ الٮوٙ. ك٨٦ األمٮر النةإح ث  اجلةس  ي مح٢ ا٣انةرات  أف يٕي
نػرية.  ٨٦ مأف بنةرد٫؛ ٣ريٚٓ ٨٦ درصح رسكر املا ن  ساقط٧ة إذا اكف ظجثجةن كأ٬تن ٔك

    ِِِِِِِكدٞرتح هلؾق املىةظجح اق٥ )املىةظجح الٮوٛطح(.
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 بحث الثانيامل
 ات النصـــــعحب

ثؿز ٦ٛ٭ٮـ )ٔذجةت اجلِه( ثٮوٛح آ٣ح ٨٦ آسات اقبجُةف اجلىٮص األدثطػح   ي 
الؿةٓ األػري ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕ ي٨  ٧٠ة يٞٮؿ ثؾلٟ ٦ْٕػ٥ ابلػةظس   ي جمػةؿ ٩ْؿيػح 
األدب. كٝؽ أرصٓ ٬ؤساىلع ابلةظسٮف ابلؽايح ا٤ٕٛ٣طػح  ي اتل٪ْػري هلػؾق اآل٣ػح اجلٞؽيػح  

ك٦ٛ٭ٮ٦ةن ٩ٞؽيةن إىل )صريار صة٩طػخ( ٔ٪ػؽ٦ة أوػؽر ٠ذةثػ٫ ٭ة مى٤ُعةن حبسطةن كتنلّك 
ّؽكا ٦ة صةىلع ث٫ )صةؾ دريؽا(  ي ٠ذةثػ٫ )ا٣بنػبطخ( 3117)ٔذجةت( اعـ  ـ  3172ـ  ٔك

ري٥٬  إمةرات أكحلح  سا 3171ك)ٚط٤طت لٮصةف(  ي ٠ذةث٫ )املطسةؽ الكريذايت( اعـ  ـ  ٗك
ذ٧ىؽ ثؽايحن ل٤ذ٪ْ  (.ري  ي ٦ٛ٭ٮـ )ٔذجةت اجلِه دؿًف إىل أف دٕي

أ٦ة مى٤ُط ٔذجةت اجله  ي ا٣رتمجةت ا٣ٕؿةطح ٚٞػؽ كرد ثىػطٖ خمذ٤ٛػح جيػؿم 
اقذ٧ٕةهلة مجطٕ٭ة حبكت ٦ط٢ ابلةظر إىل أظؽل دؿمجػةت األقػةدؾة ا٣ٕػؿب ال١جػةر 

ةت. ىػ( ثةمل٪ةوParatextesاذلي٨ دؿمجٮا املى٤ُط. " ٚكٕطؽ يُٞ  يرتص٥ مىػ٤ُط )
)ا٣ٞؿاىلعة كاتلضؿةح( د٤ٟ ا٣يت دأيت ه ملك ٬ٮامل ٩ىطح ل٤٪ه كْل ٔ٪ؽق  ي ٠ذةث٫ 

طط أك اتل٤ٕطٜ أك إزةرة اساتلجػةس الػٮارد. ... كيف ٠ذةثػ٫ )ا٩ٛذػةح  األو٢ ث٭ؽؼ اتلًٮ
ؿٚطح  كجي٧ٕ٭ػة ه وػط٘ح ػاجله الؿكايئ(  تكذ٢٧ٕ امل٪ةٌص  ثٕؽ ٤٧ٔطح اإلداغـ الى

٪ؽ اح٧ؽ ث٪ثف  جنؽ مى٤ُعةن آػ ؿ ٬ٮ )اجله املٮازم(  كيٞىؽ ثػ٫ امل٪ةٌوةت. ... ٔك
٧ٮ٦ػةن  ا٣ُؿيٞح ا٣يت ث٭ة يى٪ٓ ٨٦ ٩ٛك٫ ٠ذةثةن  كيٞرتح ذاد٫ ث٭ؾق الىٛح ه ٝؿاا٫  ٔك
ه اجل٧٭ٮر. ... كيذػػؿص٥ ٚػػؿيؽ الـاْل املى٤ُػط ثةملعطٍ اخلةرب أك احطٍ اجله 

 كز٧ػػح ()اخلػػةرب. ... كتكػػذ٢٧ٕ ٔجػػؽ الػػؿظط٥ ا٣ٕػػٌتـ مىػػ٤ُط )املٮازيػػةت( ".
 

 محؽاكم  مجط٢. ملةذا اجله املٮازم  مىؽر إل١رتكين. (3)
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 مى٤ُعةت ٗري ٬ؾق  كل١٪٪ة لك٪ة ثىؽد اساقذٞىةىلع  ي ٬ؾا املٞةـ.
كيف إَةر دُٮر اجلٞؽ األديب ا٣ٕؿ   ٢ّ ثٕي ابلةظس   ي ٩ْؿيح األدب كاجلٞػؽ 
ي٪ةدكف ثةقذ٧ٕةؿ ٦٪ة٬ش اجلٞؽ األكرك  كاجتة٬ةد٫ املكذعؽزح؛ ٨٦ أص٢ ال١نٙ ٨ٔ 

اتل٤ػيِق  كد٧ٕطػٜ اساقػبجُةف. ا٣ٕٮال٥ ادلاػ٤طح ل٤٪ىٮص األدثطح  ث٧ة يـيػؽ ٚة٤ٔطػح 
 كم٤٧خ ٬ؾق امل٪ةداة  كرة إ٧ٔةؿ آ٣ح ٔذجةت اجلِه.

"تكىع اجلٞؽ املٕةرص احلٮـ إىل اسا٬ذ٧ةـ ث٧ػة تكػُل ٦ػؽاػ٢ اجلػه  أك ٔذجػةت 
ثة٣ٞةرئ ه ظكةب اجله  كيؿصٓ  ٝؿيت يٮ  ا٬ذ٧ة٫٦ ٢ّ إىل كٝخ ال١ذةثح ثٕؽ أف 

 ي ٝػؿاىلعة اجلػه كال١نػٙ  ٦ػ٨ أ٧٬طػح ػ٦٢ة تنلك٫ ٬ػؾق املػؽا ٬ؾا اسا٬ذ٧ةـ إىل 
هلػة كّػةاٙ ٔؽيػؽة  ٚػٔل  ا٣ٕذجةت ْل ٔت٦ةت ٦ٛةد٪٫ كدساتل٫ اجل٧ةحلح. ٬ؾق  ٨ٔ

جةت خت٤ٜ دلل  ي اغ٣ت  مكجٞح ثؿؤيح كا٩ٕٛةسات دؽ٫ٕٚ إىل اٝذعةـ اجله املذ٤يق ٗر
 ()األظطةف".

ك٦ػأػٮذان  إف ابلعر  ي دراقح ٔذجةت اجلٌه  ي اجلٞؽ األديب ا٣ٕؿ  ٣ثف ظؽيسةن 
٨ٔ ٩ْؿيةت اجلٞؽ األكر  الؽيسح  كإ٧٩ة ٬ٮ ٝؽي٥ كراقغ  ي ٔؽد ٨٦ ٠ذت ا٣ػرتاث 

يتػج  اتلأكطػؽ ه أف ابلعػر  ي األديب ا٣ٕؿ ؛ ٧٠ة يٞٮؿ ثؾلٟ مجطػ٢ محػؽاكم/ "
ا٣ٕذجةت كاجله املٮازم ٝؽي٥ ا٣ٕ٭ؽ  ظطر اردجٍ ثْ٭ٮر ال١ذةب كن ق كدٮزي٫ٕ. ذلا  

ح ٨٦ ال١ذت ا٣ رتازطح ا٣ٕؿةطح ٝؽ ا٬ذ٧خ ثة٣ٕذجةت  ١٠ذت اجلٞؽ كابلتٗح جنؽ جم٧ٔٮ
٤ٮـ ا٣ٞؿآف  ١٠ذةب/ )اإلدٞةف  ي ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف( ل٤كطٮيط  ككذػةب/ )ا٣رب٬ػةف  ي  ٔك
٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف( ل٤ـركيش  ككذػةب/ )اخلػٮاَؿ الكػٮا٩ط  ي أرسار ا٣ٛػٮادط(  ك) ؿيػؿ 

 أوجٓ  كالتحئح َٮي٤ػح اتلعجري  ي و٪ةٔح النٕؿ كاجلرث(  ك)إٔضةز ا٣ٞؿآف( ساث٨ أيب
 

 ٕؿ امل٘ؿ   مىؽر إل١رتكينا٣ٕذجةت اجلىطح/ ٝؿاىلعة  ي ديٮاف النالؿمٮيت  ظك٨   (3)



 119 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

٨٦ املى٪ٛةت كاملؤ٣ٛةت ا٣رتازطح ا٣ػيت د٪ةك٣ػخ ا٣ٕذجػةت املٮازيػح ثةل ػح كادلرس 
 ()"ح كاملٕةجل

أ٦ة أ٧٬طح دراقح ا٣ٕذجةت  ككّطٛذ٭ة  ي ٠نٙ ػٛةيػة اجلػهن  كمػعؾ إحيةىلعادػ٫ 
ذػين كد٭طئذ٭ة تلٛةٔتت املذ٤يِق  ٚذأيت ٨٦ أ٩٭ة د٪ؽرج "٨٧ً قطةؽ ٩ْؿم ك ٤طٌل  يٕ

ثإثؿاز ٦ة ل٤ٕذجةت ٨٦ دأزري  ي ٚ٭٥ ػىٮوػطح اجلػه ك ؽيػؽ صة٩ػت أقػةيس ٦ػ٨ 
مىػؽران لىػطةٗح أقػب٤ح  -الٮٝخ الؿا٨٬  –٦ٞةوؽق ادلساحلح  ك٬ٮ ا٬ذ٧ةـ أًىح  ي 

ح األنكةؽ كٝٮٚػةن ٔ٪ػؽ ٦ػة ي٧زي٬ػة   ذجةر هلؾق املعة٢ٚ اجلىطنح املذ٪ٔٮ دٝطٞح دٕطؽ اسٔا
 ()كيِٕ  َؿااٜ امذ٘ةهل".

دٛةكدخ ٔذجػةت اجلػِه ٩ٛكػ٭ة ٔ٪ػؽ ابلػةظس  ٦ػةث  اتكػةع ٔػؿيي  ي كٝؽ 
طٜ. ٚٔل  ي اجلٞؽ األكرك  تن٢٧/ ا٣ٕ٪ػٮاف  كا٣ٕ٪ػٮاف ا٣ٛػؿمل    ؽيؽ٬ة كدٮقٍ ًك
كا٣ٕ٪ٮاف ادلاػػٌل  كادليجةصػةت  كاتلػؾيطتت  كاتلتجط٭ػةت  كاتلىػؽيؿ  كالػٮايش 

ـػؿٚح  اجلة٩اطح  كالٮايش الك٤ٛطح  كاهلٮامل املؾي٤ح ل٢٧ٕ٤   كا٣ٕجةرة اتلٮصط٭طح  كال
كاألرشَح )دـي  يذؼؾ ملك ظـاـ(  كالؿقٮـ  ك٩ٮع ا٣٘ػتؼ  كأ٩ػٮااعن أػػؿل ٦ػ٨ 
إمةرات املتظٜ  كاملؼُٮَةت اذلادطح كا٣٘رييح ا٣ػيت دػـكد اجلػه حبػٮاشو خمذ٤ٛػح  
ري رقِل. ه أف ٦ة صؿل ٤ٔط٫ أكرث ٨٦ دٔٮا إىل إ٧ٔةؿ ٬ؾق  كأظطة٩ةن ب ح رقِل ٗك

٣ح امل٭٧ح  ي اجلىػٮص األدثطػح ا٣ٕؿةطػح؛ ٬ػٮ د١ٛطػٟ املٛػؿدات كا٣رتا٠طػت   ي اآل
اإل٬ؽاىلعات كاملٞؽ٦ةت كا٣ٕ٪ةكي٨ كال كح كالٮايش  كاقبجُةف ٦ة ث  َطةد٭ػة ٦ػ٨ 

٣٘ٮيػح املٕةين كاإلحيةىلعات  ك٦ة دٌطب٫  ي جم٢٧ اجلِه ٨٦ أثٕػةد   ي ًػٮىلع ٦ٞةرةػةت 

 

 .   مىؽر إل١رتكين ملةذا اجله املٮازم محؽاكم  (3)

 .7ص/   ـ 3111ٔذجةت اجلِه/ ابلتطح كادلسا٣ح     الض٧ؿم  ٔجؽ ا٣ٛذةح (2)
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 طح كةتٗطح.كدةرمطح كٚ٪طح ك٩ٛكطح كدأكي٤طح كأق٤ٮة
كتكذ٢٧ٕ ابلةظر  ي ٬ؾق الؿقة٣ح  آ٣ح ا٣ٕذجةت اقذ٧ٕةسان ًطٞةن إىل ظؽ ٦ة؛ كذلٟ 
حبكت َجطٕح حبس٫ اذلم تنلِك ا٣ٕذجةت ٦جعسةن كاظؽان ٨٦ ث  ٔؽد ٦ػ٨ ٦جةظسػ٫   ي 

ٮاعت مٕؿ النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ٮع احؽكد ٨٦ مًٮ كإف اكف ٬ٮ امل٭ػط٨٧  –مًٮ
ٮاعد٫  ٮع )ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح(. كذلا ٚإف ٦جعر ٔذجػةت ك٬ –ه مج٤ح مًٮ ٮ مًٮ

٪ةكي٨ ا٣ٞىةاؽ.  اجله قطٞذرص ه دراقح ٔ٪ةكي٨ ادلكاكي٨  كأ٦ةؽ٨ ا٣ت   ٔك
 عيآًّ الَدّآًّ:

ىلعان أقةقطةن ٨٦ اجله  مؿدجُةن ثةملعى٤ح اجل٭ةاطح لرلسا٣ح الاكم٤ح  تنلك ا٣ٕ٪ٮاف ص
تل١سطٙ هلػؾق ادلسا٣ػح؛ كذلا ٚٞػؽ أوػجط هل  ك٬ٮ  ي ٠سري ٨٦ األظطةف اػذىةر ثة٣ٖ ا

اآلف  ي ثؤرة آسات اجلٞؽ األديب  ا٣يت د٢٧ٕ ٦ٕةن  ي مكةٔؽة املذ٤يق ه ٝؿاىلعة خمرتٝػح  
 كدأكي٢ رمطؽ.      

"كخي٨ ه يٞ  ٨٦ أف اكدت/ مؿق٢ ا٢٧ٕ٣ ٝؽ أُٔٯ ٠ذةثح ٔ٪ٮا٩ػ٫ ٦ػة أُٔػةق 
رث ممة ٨ْ٩ إماكسان؛ ٧ٚٞةوػؽ ا٢٧ٕ٣ ٨٦ ٔ٪ةيح كا٬ذ٧ةـ  ث٢ رة٧ة اك٩خ ٔ٪ٮ٩ح ا٢٧ٕ٣ أك

٭٧ة ٔٮام٢ أدثطح كأػػؿل  املؿق٢ ٦٪٭ة ختذ٤ٙ صؾريةن ٨ٔ ٦ٞةوؽق ٨٦ ٫٤٧ٔ  كدب٪ةٔز
ذراإطح )ثؿمجةدطح(  كرة٧ة أًٛ٪ة ا٣ٕةم٢ اساٝذىةدم ) ا٣بكٮييق( إىل ٬ؾي٨ اجلػٔٮ  

 ()٨٦ ا٣ٕٮام٢".
اتلةا٭ػح   "ٚة٣ٕ٪ٮاف ٬ٮ املٛذةح الرضكرم لكرب أٗٮار اجلػه  كاتل٧ٕػٜ  ي مػٕةث٫

كالكٛؿ  ي د٬ة٣زيق امل٧ذؽة. ٧٠ة أ٫٩ األداة ا٣يت ث٭ة يذعٜٞ اتكػةؽ اجلػه كانكػضة٫٦  
ري املجةرشة. كةةتلةيل  ٚةجله  كة٭ة دربز ٦ٞؿكاطح اجله  كد٪١نٙ ٦ٞةوؽق املجةرشة ٗك

 

 7ص/    ـ3111 ٧طٮَطٞة اسادىةؿ األديب طجلـار  اح٧ؽ ١ٚؿم ا٣ٕ٪ٮاف كقا (3)
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٬ٮ ا٣ٕ٪ٮاف  كا٣ٕ٪ٮاف ٬ٮ اجله  كةث٪٭٧ة ٔتٝػةت صؽحلػح كا٩ٕاكقػطح  أك ٔتٝػةت 
 …  أك ٔتٝةت لكطح أك صـاطحدٕطث٪طح أك إحيةاطح

طح إسا ثذ٧سػ٢ املٞةرةػح  ػٔٮ ٬ؾا  كسا ي٧ؾ٨ ٦ٞةرةح ا٣ٕ٪ٮاف ٦ٞةرةح ٧٤ٔطػح مًٮ
الكط٧طٮَطٞطح ا٣يت دذٕةم٢ ٦ٓ ا٣ٕ٪ةكي٨  كذلٟ ثةٔذجةر٬ة ٔت٦ةت كإمػةرات كرمػٮز 

 ()كأيٞٮ٩ةت كاقذٕةرات".
 دْٓاٌ غرٓب الدٓار:

٫ قػٮل ديػٮاف كاظػؽ   ي اعـ كالنةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ل٥ يىػؽر هل  ي ظطةدػ
ـ  ق٧ٌةق )ٗؿيت ادليةر(. كٝؽ أكرد أقة٦ح مجٕح األمػٞؿ احٞػٜ ادليػٮاف األػػري 3111

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد(؛  ي ز٪ةية ظؽيسػ٫ ٔػ٨  )اأٔل
مٕؿ الؿص٢ إمةرة رسيٕح إىل دكاكي٨ ل٤نةٔؿ ل٥ تك٧ِ٭ة كل٥ تكذٛي  ي الؽير ٔ٪٭ة؛ 

لٟ ظ  ٝةؿ/ "ٚٞؽ اكف احط٫ُ النٕؿّم احؽكدان  ٦ٞىٮران ه مج٤ػح ٦ػ٨ أوػؽٝةا٫ كذ
كإػٮا٫٩  ي دااؿة ٔتٝةد٫  ثػ٢ إف ٠سػريان ممػة ن ػ  ي النػج١ح ا٣ٕ٪١جٮدطػح  كةٕػي 

 ()ادلكاكي٨ املعذٮيح ه ثٕي ٝىةاؽق  اكف ا٢ٌٛ٣  ي ن ٬ة هلؤساىلع ثإرصار٥٬".
ي٨ مثبةن ٗري ديٮاف )ٗؿيػت ادليػةر(؛ إذ كسا أظكت أف املعٜٞ يؿيؽ ث٭ؾق ادلكاك

ذػ٫ النػٕؿيح  ل٥ ييت  هل ديٮاف ٗريق ابلذنح. يٞٮؿ ال١ٮٚيح/ "٬ؾا ك٨٦ يٞٙ ه جم٧ٔٮ
ح الٮظطؽة ا٣يت أوؽر٬ة  ي ظطةد٫  ٗتن إلػةح 3111)ٗؿيت ادليةر   ـ(  كْل املض٧ٔٮ

ةىلع مؽيؽ ٨٦ ثٕي أوؽٝةا٫  ٚإف ٦ػ٨ الكػ٭ٮ٣ح أف يبجػ  ظػؿص النػةٔؿ ه ا٩ذٞػ

 

 ١رتكين.الك٧طٮَطٞة كا٣ٕ٪ٮ٩ح  مىؽر إل محؽاكم  (3)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ ( 2)  . 1األمٞؿ  اأٔل



 112 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

٥ ٨٦ ا٦ذػؽاد  .()".ٝىةاؽق ثٮمل ٚينٌ  ٓ آػؿ/ " كه الٗؿ كيٞٮؿ ال١ٮٚيح أيٌةن  ي مًٮ
٪ة٬ة ه املكذٮل ا٣ٛيِن  ٚإف ٩ذةص٫ النٕؿمن  ل٥  –ه كٚؿد٫  –مكرية ثةركد ا٣ٛ٪طح  ٗك

جي٧ٓ  ي ػُري كاظؽ  كيت  ه اجلةس إسا ٗتن كٚةد٫؛ كذلٟ ٚط٧ة وؽر  خ ٔ٪ٮاف/ 
٧ةؿ النٕؿ (  أ٦ػة 2131يح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثػةركد( )دمنػٜ  )اأٔل

ح ٦٪ذٞةة ٨٦ مٕؿق ث٤٘ػخ  ٝىػطؽة؛ كْل ا٣ػيت  33ٝج٢ ذلٟ ٥٤ٚ يت  ثةركد إسا جم٧ٔٮ
ـ(؛ ظطػر د٪ٌػ٥ّ ٬ػؾق 3111ا٥ٌ٩ ٤ٔط٭ة ديٮا٫٩ الٮظطػؽ )ٗؿيػت ادليػةر( )٧ٌٔػةف  

ح ه َجٞح اعحلح ٨٦ مٕؿق  ٨٦ ٦سػ٢/ )مػةَئ ال٤طػ ا٣ُطػٮر  –الكػ٭ةـ  –٢ املض٧ٔٮ
أَِل  –ٗؿدم  ٤ٚكُ  ػ –رصيٓ اهلٮل  –٦ةىلع ا٧٘٣ةـ  –قٕؽ  –صؽن الؿظط٢  –اخلرض 

يت  –  ()ظىةد ا٣ٞؿكف(". –ٝطٮد  –أ٦ن
كإذا ٦ة ٩ْؿ٩ة  ي ٔ٪ٮاف ادليٮاف )ٗؿيت ادليػةر(  كصػؽ٩ةق ٔ٪ٮا٩ػةن ٣ٞىػطؽة ٦ػ٨ 

ٕػ٢ اػذطػةر ٔ٪ػٮاف ا٣ٞىةاؽ ا٣يت ٧ً٭ة ادليٮاف ٦ٓ زتث ٔ ة ٝىطؽة أػػؿل. ك٣
ا٣ٞىطؽة حل١ٮف ٔ٪ٮا٩ةن لرليٮاف تنري إىل أف ا٣ٕجةرة أزرية إىل ٩ٛف النةٔؿ أكػرث ٦ػ٨ 
ٗري٬ة ٨٦ ٔجةرات ٔ٪ةكي٨ ا٣ٞىػةاؽ األػػؿل. ك٣ٕػ٢ قػجت ذلػٟ قػٕةدة النػةٔؿ 
ثة٩ُٮاا٭ة ه دسا٣ح رمـيح ه دى٪طٙ النػةٔؿ ٩ٛكػ٫ ثػ  ٗؿةػةىلع ادلكرة األػػرية 

ةىلع ادلكرة األكىل هل  كأ٫٩ ثؾلٟ كاظؽ ٨٦ ا٤ٞ٣ط٢ الىة٣ط ثػ  لإلقتـ  املٮوٮ٣  ث٘ؿة
 ]إف اإلقتـ ثؽأ ٗؿيجةن  كقػطٕٮدال١سري ا٣ٛةقؽ  حبكت ٦ة صةىلع  ي الؽير الىعطط/ 

 ٗؿيجةن ٧٠ة ثؽأ  ُٚٮىب ل٤٘ؿةةىلع. ٝط٢/ ٨٦ ٥٬ ية رقٮؿ ا ؟ ٝةؿ/ اذليػ٨ يىػ٤عٮف إذا

ؿ ٬ؾا املٕىن  ي َطةت ٝىػةاؽق. يٞػٮؿ ككسريان ٦ة يجر النةٔ  )األبلةين(ٚكؽ اجلةس[. 
 

 17ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  ي مٕؿ  ٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛينال١ٮٚيح   ٨٦ ّٮا( 3)
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ػح ل٤نػةٔؿ ادل٠ذػٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد/ متظْػةت ٦٪٭ضطػح ( 2) ال١ٮٚيح  اأٔل

  31ك ٞطٞطح  ص/ 
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احٜٞ ادليٮاف أقة٦ح األمٞؿ/ " إف املٕةين ا٣يت دىؽر ٨ٔ أم أديت إ٧٩ػة دىػؽر ٔػ٨ 
رؤيح ١ٚؿيح ي٤ ـ ث٭ة كيٕذٞؽ٬ة. ككؾا ظةؿ مةٔؿ٩ة ٬ة ٬٪ة  ٚ٭ؾا الؿص٢ ي٧سػ٢ رؤيػح 
 ١ٚؿيح م٤ ٦ح تنلِك مؿصٕطذ٭ػة اإلقػت٦طح الؿكطػح امل٪ْٮ٦ػح األكقػٓ  ي تنػ١ط٫٤

األديب  كه ذلٟ ٚ٭ؾق النؼىطح د٧ذةز ثأ٩٭ة مؼىطح دؿةٮيح كدٔٮيح  دٕة٣ش املكذٮل 
 ()النٕٮرم اجلٛيس  كاملكذٮل الك٤ٮيك ا٧ٕ٣ٌل  ي خمؿصةد٭ة األدثطح".

جةرة )ٗؿيت ادليةر( دؿكطت ٚط٫ إًةٚح اق٥ آلػؿ ٦ٞةث٢ هل  ي املٕىن؛ ٚة٣٘ؿةػح  ٔك
ضؿة املؼذةرة  أك اتل٭ضػري ا٣ٞرسػم  أك ثٕؽ ٨ٔ أرض مٮركزح كدار مم٤ٮكح  بكجت اهل

ٮًرزح لألل٥  كلٮ اك٩خ خمذةرة. كا٣٘ؿةػح  ا٣زنكح اساًُؿارم. كْل مةٝح ه اجلٛف كمي
 ٬ٮاف ك٦ؾ٣ح كاقذٌٕةؼ ٨٦ خلةـ أ٢٬ امل٭ضؿ.

أ٦ة اساق٥ األػؿ اذلم تن٢٘ مٮٝٓ املٌةؼ إحلػ٫ ٦ػ٨ ا٣رتكطػت؛ ك٬ػٮ )ادليػةر(  
٨ اكثؿ  كادلار امل٤٧ٮكػح م٤ػاكن ظػٌؿان ػةلىػةن  ياػطط ٚثنري إىل األرض املٮركزح اكثؿان ٔ

إىل األ٬ػ٢  –٦ػٓ أف ا٣٘ؿيػت ٦ٛػؿد  –اتلرصؼ امل٤ُٜ ٚط٭ة. كتنري اجل٧ػٓ  ي ديػةر 
ـن كاساقذ٘٪ةىلع.  كا٣ٕنرية اذلي٨ ٥٬ ا٣ٌٕؽ كا٣ٞٮة كامل٪ٕح. كيٕين لك ذلٟ اساقذٞؿار كا٣ٕ

ػةق حبكػت ٦ٞةرةب٪ػ –كا٣٘ؿةح  ي املٕىن الؿمـم  ٌٞ ْل  –ة ٩ػه ا٣ٕ٪ػٮاف اذلم ٩ذ٤
ذٞةد  كمٛةٚطح الؿؤيح  ٦ػة جي٤ٕ٭ػة  كْل د٭ػط٥ ثػ   –ٗؿةح ركح  ٢٧ ٨٦ وٛةىلع اسٔا

ٗؿيجح إسا ٨٦ منػةث٭ةت ٤ٝػطتت  ك٦٪ُٕٞػح ٔػ٨ ز٦ة٩٭ػة الػة   –أركاح ٦ذجرِلة 
ؿ. كْل دٕةين ٨٦ ٬ؾق ا٣٘ؿةح أ٬ٮاسان كأػُةران  كْل دٕرب َؿيٞ٭ة خيٮ  مٮوٮ٣ح ثـ٦ةف أكن

٘ةة. كادليةر املجذ٘ةة ْل ديةر اخل٤ٮد؛ ظطر اجلٕط٥  ي اعل٥ سا ظؽكد هل  تكٕؽ ادليةر املجذ
 ٚط٫ ٬ؾق الؿكح ث٤ٞةىلع األظجةب اذلي٨ مٌٮا إحل٭ة ٝج٤٭ة.

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/  (3)  .1األمٞؿ  اأٔل
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ةؽ مػٕؿ ثػةركدك١٬ؾا ٚٞؽ ٦سن٢ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف مٕةاعن ممذ ؛ ٬ػٮ ؽان  ي أٜٚ ٨٦ أ٥٬ ٚآ
ىل ا  كاتلػٮؽ املنػجٮب أٜٚ الىٛةىلع كالنٛةٚطح الؿكظطح  كا٣زنكع ا٣ٛؿدم  ي الكيع إ

 إىل الؿظةب ا٤ٕ٣ٮيح.
 األعنال الظعرٓ٘ الهامل٘ للظاعر الدنتْر عبد الرمحً بارّد:

٣ثف ٬ؾا ٔ٪ٮا٩ةن ػةوةن بنةٔؿ دكف آػؿ  يؾٮف ٝػؽ ػىػ٫ ثةػذطػةر هل دسا٣ػح 
٥ ٦ػ٨ أف  ٦ٕط٪ح؛ كإ٧٩ة ٬ٮ كوٙ لرليٮاف ثأ٫٩ مجٓ ٦ػة ٝج٤ػ٫ ٦ػ٨ أ٧ٔػةؿ. كه الػٗؿ

َجةٔذ٫ ثٕؽ كٚةة النةٔؿ  إسا أ٫٩ اكف ه ٥٤ٔ ثأ٫٩ قػطؼؿج ث٭ػؾا ادليٮاف ٝؽ أجنـت 
اساق٥. يٞٮؿ النةٔؿ  ي لك٧ح ٝىرية أكصـ ٚط٭ة ٝىح مٮاٚٞذ٫ ه َجٓ ادليٮاف/ "كأ٣ػطن 
٧ػةؿ  أثٮ الك٨ يلعن إلةظةن مؽيؽان ألكذت ثطؽم مٮاٚٞح رصحيح ه َجٓ ديٮاين )اأٔل

 ()وٛعح ..." 711رؽ ٝؽ دى٢ إىل الاكم٤ح( ثٕؽ أف ق٤ن٧ٮين نكؼح ه الٮ
كييؾذت ٔ٪ٮاف ادليٮاف اجلة٦ٓ ل٤نٕؿ ث٭ؾا اساق٥  ي اغ٣ت األظطػةف ثٕػؽ كٚػةة 
النةٔؿ؛ إذ سا جمةؿ لـيةدة ٬ؾا النػٕؿ إسا إذا اكف ٬٪ةلػٟ ثٕػي مػٕؿ ل٤نػةٔؿ اكف 
٧ةؿ الاكم٤ح. ٗري أف النةٔؿ ثةركد ٝؽ كاٜٚ ه ٬ؾا  جم٭ٮسان كا٠بنٙ ٨٦ َجةٔح اأٔل

كل٥ يؾ٨ رصةؤق ٝؽ ا٩ُٞٓ ثٕؽي ٔػ٨ ٝػٮؿ النػٕؿ  ٧٠ػة صػةىلع  ي آػػؿ اللك٧ػح  اساق٥
الكةثٞح ٨٦ ٝٮهل/ "ككؾلٟ أقأؿ ا أف يٛذط يلعن بنٕؿ أصٮد كأ٥ْٔ ٨٦ ٬ؾا النػٕؿ  

أيب  –كا ه لك يشىلع ٝؽيؿ  كوًل ا ه قطؽ٩ة كٝةاؽ٩ة ا٣ْٕط٥ اح٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا 
 ()كق٥٤ تك٤ط٧ةن ٠سريان". –ا٣ٞةق٥ 

إذف ل٥ يؾذت النةٔؿ ٔ٪ٮا٩ةن دليٮا٫٩  كخيكج٫ ل٥ ي٢ٕٛ ألف اجلةرشي٨ ملة مجٕػٮا 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  .1  ص/ثةركد  اأٔل

 .1  ص/الكةثٜ ( 2)
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٧ػةؿ الاكم٤ػح( ا٣ػيت  مٕؿق ٨٦ مىةدر خمذ٤ٛح  كصةىلعكق ث٫ حلت ػكق  ي )ق٤كػ٤ح اأٔل
٧ةؿ الاكم٤ح ل٤نٕؿاىلع  ل٥ تنأ أف ي٘ػرِي  ٦ػة رأكق. ٬ػؾا إًػةٚح إىل أف يت كف ٚط٭ة اأٔل

؛ ث٢ ٦ذأثِطةن  ٥٤ٚ يؾ٨ حلع٢ٛ ثىطةٗح ٔ٪ػٮاف دليٮا٩ػ٫ اكف زا٬ؽان  ي ن  مٕؿقثةركد 
يجؾؿ ٚط٫ ص٭ؽان ٚ٪طةن حبطر حي٫٤٧ِ أثٕةدان دساحلح ٦تكػض٧ح ٦ػٓ مػٕؿق اذلم ٬ػٮ ذكب 

ك٬ػٮ  –ركظ٫ ك١ٚؿق. ٧٠ة أ٫٩ اكف ٦تن٘تن ظ ى ٨ٔ مؿاصٕح النٕؿ اذلم صػةىلعكق ثػ٫ 
ٮف ٦تنػ٘تن ٔػ٨ ٨٧ٚ ثةب أكىل أف يؾػ –الؿيه ه أسا يت  هل مٕؿ ل٥ يؿاص٫ٕ 

و٪ةٔح ٔ٪ٮاف لرليٮاف. يٞٮؿ ثةركد/ "كٝؽ م٤٘خ ٨ٔ مؿاصٕح ا٣تكؼح الٮرٝطػح ا٣ػيت 
 اقذ٧٤ذ٭ة ٦٪٭٥ انن٘ةسان مؽيؽان ٦ذٮاوتن.

ك٨٦ أمٜ األمٮر يلعن أف يت  مٕؿم ثؽكف مؿاصٕػح دٝطٞػح ٦ػين ل٤ػ٪ِه اذلم 
ةىلع". ٌُ  ()قطت ؛ ػٮٚةن ٨٦ اخلُأ  كلك ثين آدـ ػ

 أمانً اليظر:

٬ؾق ا٣ٕذجح ٨٦ ٔذجةت د٤يِق اجلىٮص ٝؽ تنلِك ٦زن٣ٞةن ػُؿان  إذا ٦ػة أذي٧ػؽ  إف
٤ٔط٭ة  ي اتلأكي٢  كاساقذٌةىلعة ل٤كري  ي د٬ة٣زي اجلٌه  أذ٧ةدان ٤ُ٦ٞةن ٨٦ ٗري اتلأكؽ 
٨٦ أ٩٭ة اك٩خ اػذطةران ظًؿا ملجؽع اجلٌه؛ أل٩٭ة كحبؾ٥ ظػةسات ٠سػرية  ي متبكػةت 

ػذطةر آػؿي٨ ظػٮؿ املجػؽع. ٚةجلػةرش ٝػؽ تكػىع إىل ن  اجلىٮص  ٝؽ دؾٮف ٨٦ ا
ا٢٧ٕ٣ ٣ت ق  كٝؽ يؿِمط أوؽٝةىلع املجؽع ٩ةرشان ثٕط٪٫  كٝؽ د٧ٌل األمؿ أظطة٩ةن ال ػكط 
املةحلح  كادٛةٝةت دٞةق٥ ريٓ املتنٮر ك١٬ؾا. ه أ٩ػ٫  ي ٦ْٕػ٥ ٬ػؾق الػةسات دػجق 

حبكت ظػةؿ املجػؽع ٬٪ةلٟ مكةظح ل٤ذأكي٢ ٨٦ ػتؿ اػذطةر اجلةرش  دٌطٜ كدبكٓ 
 لْح  ؽيؽ اجلةرش  ث  اػذطةر أك ٝجٮؿ أك ًٍ٘  كخيٮ ذلٟ.

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)   . 1   ص/ثةركد  اأٔل
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كاقذىعةثةن هلؾق اآل٣ح  ي د٤يِق اجلىٮص النٕؿيح ل٤نةٔؿ ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد  
ٚإ٩٪ة جنؽ أف النةٔؿ ل٥ مرت ٩ةرشم ديٮا٩ط٫ اػذطةران ظػؿان ٤ُ٦ٞػةن  كل١٪٪ػة  ي الٮٝػخ 

نكذُطٓ أف ٧ُ٩نئ إىل ا٣ٞػٮؿ ثػأف  –لنةٔؿ ٩ٛك٫ كاقب٪ةدان إىل ثٕي أٝٮاؿ ا –٩ٛك٫ 
ي  ٚط٭ة مػٕؿق  ي ا٣٘ة٣ػت  كسا  –كإف ه مٌي  –الؿص٢ ٝج٢ ثة٣ت   كر ا٣يت ن كةةدلي

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد(  يٞػٮؿ  قط٧ة ديٮا٫٩ )اأٔل
أ٩ة راضو ثت ق  كأػّ  النةٔؿ/ "كممة سا مٟ ٚط٫ أف ٬٪ةؾ مٕؿان ٠سريان  ي ٬ؾا ادليٮاف 

ٮاـ.  ث٫ ٦٭٧ة مؿت اأٔل
ك٬٪ةؾ ٝىةاؽ ٦ٕؽكدة أػؾ٬ة ٦ػين األػػٮاف كْل  ي َػٮر اتلىػعطط كاتل٪ٞػطط 

٭ة ه اجلةس ٝجػ٢ أف أرٕٚ ًؿ ٭ػة إىل املكػذٮل كاتلضٮيؽ  كأمٕؿ ثةألقٙ ٣ت ٬ة ٔك
 ي  ك٣ٞؽ اكف النةٔؿ مؽيؽان  ي رشكط ٝجٮهل ن  مػٕؿق. يٞػٮؿ .(1)ا٣ٛين اذلم أريؽ" 

ؿ مػٕؿم ثػؽكف ػ٦ٕؿض دأثِط٫ ه َة٣يب ن  مٕؿق/ "ك٨٦ أمٜ األمػٮر يلعن أف ييتنػ
ةىلع.  ٌُ  مؿاصٕح دٝطٞح ٦ين ل٤٪ِه اذلم قطت ؛ ػٮٚةن ٨٦ اخلُأ  كلك ثين آدـ ػ

ؿط أف ػؿ ٬ػؾا ادليػٮاف بنػػك خ ٬ؾا الٌٍ٘ اهلةا٢ ٨٦ أظجةيئ أكاٜٚ ه نن
ؿ ٝػؽ ػطح؛ ألف الٮٝخ اذلم ظػؽدكق ل٤تنػيؿاص٫ٕ اػذىةوطٮف أكٛةىلع  ي ال٤٘ح ا٣ٕؿة

يؿيػؽكف إػػؿاج ٬ػؾا ادليػٮاف ث٧٪ةقػجح اػذطػةر  –صـا٥٬ ا ػريان  –اٝرتب  ك٥٬ 
 ()ـ".2111 ٣3311/٬ٞؽس اعو٧ح ل٤سٞةٚح ا٣ٕؿةطح ل٤ٕةـ ا

ؿ هل  ي الكػ٪ٮات األػػرية إل١رتك٩طػةن؛ ػك٬ؾا ثُجطٕح الةؿ إذا ٦ة اقبستط٪ة ٦ة ننػ
ة٫ ٚٮىض اتلرصؼ  ي ن  ٨٦ تنةىلع أ٧ٔةؿ ٨٦ تنةىلع  ي املٮاٝٓ ٚة٣ت  اإلل١رتكين درض

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   ص/(3)  .1ثةركد  اأٔل

 1الكةيٜ   ص /  (2)
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ا٣يت تنةىلع ثت ًةثٍ  أك ٢ٝ ثٌٮاثٍ ٝة٩ٮ٩طح كا٬طػح ظػ ى اآلف ه مكػذٮل ا٣ٕػةل٥ 
 ا٣ٕؿ   ي األ٢ٝ  كةىٕٮةح ثة٣٘ح  ي اتلبجٓ كاإلزجةت.

كةٞؽر ًطٜ ٬ؾق املكةظح  ي اػذطةر النةٔؿ الؿ أل٦ةؽ٨ ن  مػٕؿق  قػط١ٮف 
 طٞةن هلؾق ا٣ٕذجح ثٮوٛ٭ة آ٣ح ٨٦ آسات اقبجُةف مٕؿ ثةركد. إ٧ٔةجلة ً

 مهاٌ ىظر دْٓاٌ )غرٓب الدٓار(:

ـ  ي دار ن ػ  ي 3111 3311/٬ ن  النةٔؿ ديٮا٫٩ األكؿ )ٗؿيت ادليةر(  ي ا٣ٕةـ
٦ؽي٪ح ٧ٌٔةف ثةألردف  اق٧٭ة )دار ا٣ٛؿٝةف(. كاكف النةٔؿ ٝؽ ديٚٓ ٣ت  ٬ػؾا ادليػٮاف 

٧ةؿ الاكم٤ح. يٞٮؿ ال١ٮٚيح/ "٬ؾا ك٨٦ يٞٙ  دٕٚةن ٧٠ة ظؽث هل ثٕؽ ذلٟ  ي ن  اأٔل
ذ٫ النٕؿيح )ٗؿيت ادليةر   ح الٮظطؽة ا٣يت أوػؽر٬ة 3111ه جم٧ٔٮ ـ(  كْل املض٧ٔٮ

  (1) ي ظطةد٫  ٗتن إلةح مؽيؽ ٨٦ ثٕي أوؽٝةا٫ ".
كصةىلع ادلٚٓ أيٌةن ٨٦ أوؽٝةىلع النةٔؿ  كٝؽ يؾٮف قجت ٬ؾا اإللػةح النػؽيؽ 

ٝةا٫ أف مٕؿ املٞةك٦ح املذؽاكؿ  ي ا٣ٕةل٥ ا٣ٕػؿ  د٤٘ػت ٤ٔطػ٫  كه مػٕؿاا٫ ٨٦ أوؽ
ا٣زنٔح اآليؽيٮلٮصطح ا٣ثكةريح. كٝؽ يؿل أوؽٝةؤق ٬ؤساىلع أف مٕؿان ث٭ؾق ا٣ٞط٧ح ا٣ٛ٪طػح 
ا٣ٕةحلح  ك٬ؾا اسا٣ اـ اإلقتَل الىةرـ  سا ثؽ أ٫٩ ٦ٛٞٮد ث  متظػ٥ مػٕؿ املٞةك٦ػح  

ثٓ لنٕؿ املٞةك٦ح ا٤ٛ٣كُطتطح احؿكـ ٨٦ ٬ػؾا ال١ػزن اثل٧ػ   كأف املذ٤يِق ا٣ٕؿ  املذة
كأف الؿكح الكطةقطح لإلػٮاف املكػ٧٤  احؿك٦ػح ْل أيٌػةن ٦ػ٨ كاظػؽ ٦ػ٨ أٝػٮل 
أق٤عذ٭ة  ي دٮصط٫ املٞةك٦ح ا٤ٛ٣كُطتطح. كخيكت أف إٝ٪ةع النةٔؿ ثة٣ت ػ  ي د٤ػٟ 

ٖ ٨٦ ا٧ٕ٣ػؿ خيػٮ مخكػ  املؿة اكف أترس ٦٪٫  ي املؿة األػرية؛ ٚةلنةٔؿ يٮ٦بؾ اكف يج٤
 

٧ةؿ ال ال١ٮٚيح  (3) كد/ متظْػةت ٦٪٭ضطػح نٕؿيح الاكم٤ح ل٤نػةٔؿ ادل٠ذػٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةراأٔل
 . 31 ك ٞطٞطح  ص/
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اع٦ةن  كٚىةا٢ اتلعؿيؿ  ي أكج ٩ٌةهلة  ثث٪٧ة ٬ٮ ٝؽ صةكز الكجٕ   ي احةك٣ح إٝ٪ةٔػ٫ 
األػرية  كٝؽ دٛؿٝخ ٚىةا٢ اتلعؿيؿ  كٕٝؽت ٨ٔ ا٣ٞذةؿ ثةقبس٪ةىلع محةس  كدجػٌؽ٣خ 
أمٮر ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح دجؽسان اكمتن ثٛؿيح اإلر٬ةب ا٣ػيت وػٌؽٝ٭ة ثٕػي ا٣ٕػؿب. 

ة اكف  ي ٧ٔؿ اخل٧ك   اكف منعٮ٩ةن حب٧ةس ثة٣ٖ ل٤٪ٌةؿ  كآ٦ةؿ ٔػؿاض كالنةٔؿ مل
 – ي إجنةز اتلعؿيؿ  ظطر ل٥ يؾ٨ محةس ا٣ٞذةؿ ٝؽ ٚرت  ي ثٕي اجل٧ػةاعت. ك٤ٕ٣ػ٫ 

اكف تنةرؾ أوؽٝةىلعق الؿأم ثأف مٕؿق ي٧ؾ٨ أف يؾٮف قتظةن ٦ػ٨  -كالةؿ ١٬ؾا  
ةٔؿ اجل٭ةديػح. ك٣ٕػ٢ ا٣ٞىػةاؽ أق٤عح اتلع٧ثف  كرٚٓ الؿكح املٕ٪ٮيح  كإهلةب املن

جلةق. يٞػٮؿ قػ٧٤ةف ا٣ٕػٮدة/ " أـ أف ِاألرةٓ ٔ ة ا٣يت ٧ً٭ة ادليٮاف تن٭ؽ ه ٦ة دأكن
٧ػ٢ الػـ٨٦ ٤٧ٔػ٫ ٤٘ٚػت ه كى ٛى النةٔؿ ذاد٫ ًٕٙ فى  ٫ النٕؿم ثٕؽ اقػذٞؿارق  ٔك

 ()ٝىةاؽق املذأػؿة مٕؿ امل٪ةقجةت أك النٕؿ ا٤ٕ٣ِل".
ٙ ٔ٪ؽ ٩ُٞذ  ازتذػ / أكسا٧٬ػة مػاكف ٮاف أف ٩ٞكنكذُطٓ ثة٣ٕٮدة إىل ن  ادلي

ا٣ت  اذلم ٬ٮ ٦ؽي٪ح ٧ٌٔةف اعو٧ح األردف  كأػؿا٧٬ة اق٥ دار ا٣ت  ا٣ػيت ْل )دار 
ا٣ٛؿٝةف(. ٚأوؽٝةؤق اػذةركا األردف ماك٩ةن ل٤ت   ككاٜٚ ٬ٮ ٚط٧ة خيكت؛ أل٩٭٥ رة٧ػة 

ْل  ٥  ثػ٢اك٩ٮا مم٨ ظى٢ ه اجلتكطح األرد٩طػح  كألف ثػ  األردف ك٤ٚكػُ  رظػ
 ـ.3117ـ  ك3113اك٩ذة دك٣ح كاظؽة ٦ة ث  اعَل مٞطٞذ٭ة  ث٢ دٮىلع٦٭ة  ك

سا قػػط٧ة  ي ديٮا٩ػػ٫ )ٗؿيػػت ادليػػةر( مٮصػػ٫  ي املٞػػةـ األكؿ  – كمػػٕؿ ثػػةركد
ل٤ٛ٤كُطتط  كاألرد٩ث    ثٮوٛ٭٥ أوعةب ا٣ٌٞطح املجةرشي٨  ك٨٦ ثٕؽ ل٤ٕؿب  ز٥ 

 أف ي٪ٛٓ إػػٮاين أ٬ػ٢ ٤ٚكػُ  املك٧٤   كة٭ؾا ا٣رتدطت. يٞٮؿ النةٔؿ/ "كأقأؿ ا

 

 1113ـ. ديٮاف ابلةركد. وعطٛح ٔاكظ/ ا٣ٕؽد 2131ا٣ٕٮدة  ق٧٤ةف ث٨ ٚ٭ؽ  (3)
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ىيب كلِل كدَل".  ()كا٣ٕؿب كاملك٧٤  ث٭ؾا النٕؿ اذلم ػؿج ٨٦ ٤ٝيب ٔك
٧ػةؿ املٕ٪طػح  كأ٦ة اػذطةر ادلار ٚٮاًط ٨٦ اق٧٭ة أ٩٭ة اك٩ػخ د٧ٕػ٢  ي ن ػ اأٔل
٧ةؿ األدثطح كا١ٛ٣ؿيح ذات املؿصٕطح اإلقت٦طح؛ ٚةػذطةر  ث٤ٕٮـ ادلي٨ اإلقتٌَل  كاأٔل

أ٧ٜٔ دسا٣ح ٨٦ اػذطػةر لك٧ػح ا٣ٞػؿآف؛ ألف  –اذلم ٬ٮ اق٥ ل٤ٞؿآف  –ؿٝةف لك٧ح ا٣ٛ
٦ٕ٪ة٬ة ثِ   ي اتلٛؿيٜ ثػ  الػٜ كابلةَػ٢  ك٬ػؾا ٦ػة حيذةصػ٫ أوػعةب املؿصٕطػح 
٧ةهل٥؛ إذ إ٩٭٥ اك٩ٮا  ي رصاع آيؽكيٮلٮب مكذ٧ؿ ٦ػٓ أوػعةب  اإلقت٦طح كوٛةن أٔل

ح كاثلٞةٚطػح ا٣ٕةملطػح ا٣ػيت قػةدت اساجتة٬ةت كاملؾا٬ت كاتلطةرات ا١ٛ٣ؿيح كا٣ٕٞؽيػ
طح كا٧٤ٕ٣ة٩طػح كالٮإٝطػح كالٮصٮديػح كالٮإٝطػح اسامػرتا٠طح  يٮ٦بؾ  ٨٦ ٦س٢/ النػطٔٮ

ري٬ة.  ٗك
 مهاٌ ىظر دْٓاٌ )األعنال الظعرٓ٘ الهامل٘ للظاعر الدنتْر عبد الرمحً بارّد(:

٧ةؿ الاكم٤ح( ٨ٔ قػ ةثٞذ٭ة كسا ختذ٤ٙ ادلسا٣ح  ي ماكف ن  ادليٮاف األػري )اأٔل
ي  ادليٮاف  ي ٦ؽي٪ح دمنٜ   ي دار ْل/ )مؤقكح ٤ٚكُ  ل٤سٞةٚح(. كلػ٥  ٠سريان؛ ٚٞؽ ن
يؾ٨ النةٔؿ ٝؽ اػذةر اجلةرش اػذطةران ظؿان  كإ٧٩ة اكف اجلةرش  ي ٬ؾق املػؿة ٬ػٮ اذلم 

 قيع إىل النةٔؿ حلٞ٪٫ٕ ثت  ديٮا٫٩ ٨ٔ َؿيٜ أوؽٝةا٫.
ه لك  –٢ٕٚ  ي املػؿة الكػةثٞح  كل١٪ػ٫ كٝؽ دٌٕ٪خ النةٔؿ  ي ٬ؾق املؿة أكرث ممة 

ٚط٧ة ٦ة  –ٝج٢ أػريان  ككذت مٮاٚٞح ه ا٣ت  طٍ يؽق. كْل مٮاٚٞح ٦ذ٧ٌ٪ح  –ظةؿ 
ٝجٮسان ث٧اكف ا٣ت  كاجلةرش؛ ك٬ٮ ٦ة يٕين أ٫٩ ثإماك٩٪ػة أف نكذىػعت ٬ػؾق  –خيكت 

 الٞطٞح منٕتن ٩٪ٛؾ ث٫ إىل ٠٭ٮؼ اجلىٮص ك٦٘ةراد٫.
ي٪ح دمنٜ اعو٧ح قٮرية  كْل إىل صة٩ت ٧ٌٔػةف كةػريكت ماكف ن  ادليٮاف ٦ؽ

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  . 1   ص/ثةركد  اأٔل
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ػؿي٨  كأننػأ  اك٩خ ٨٦ املؽف ا٣يت اقذٞؿت ٚط٭ة أٔؽاد ٠جرية ٨٦ ا٤ٛ٣كػُطتط  امل٭ضن
ثٌٕ٭٥ ٚط٭ة أ٧ٔةسان جتةريح  ٢ٕ٣ ٨٦ ثث٪٭ة )مؤقكح ٤ٚكُ  ل٤سٞةٚح(. ك٦ؽف ا٣ٞؽس 

٧ٌةف كةريكت اك٩خ لك٭ة ٨٦ أ٧ٔةؿ ٦ؽي٪ح دمنٜ ا٣يت اك٩خ اعو ٧ح بلتد النةـ  ي ٔك
 أيةـ الؾ٥ ا٣رتيك. 

أ٦ة دار ا٣ت  ٥٤ٚ دؾ٨ ٦س٢ )دار ا٣ٛؿٝةف(؛ إذ ْل ٦ٛذٮظػح ٣ت ػ املتنػٮرات 
٭٥ ٦ػ٨ اقػ٧٭ة ثةٝذىػةر٬ة ه زٞةٚػح  اثلٞةٚطح ا٤ٛ٣كُطتطح ثت  ؽيؽ  أك دساسات دٛي

اقػ٥ ٤ٚكُطتطح احؽدة املؿصٕطح. ٗري أف اق٥ ادلار حي٢٧ ادلسا٣ػح الٮَ٪طػح  ثذٌػ٧ّ٪٫ 
 الٮ٨َ الك٤طت األزري إىل ٩ٛٮس أ٫٤٬.

ك١٬ػؾا ٚػإف ن ػػ ادليػٮا٩   ي ٦ػػؽيتذ  احجاذػ  إىل ٩ٛػػف النػةٔؿ حبؾػػ٥ 
. ٨ املذ٤يِق ٦ػ٨ اٝذعػةـ مػٕؿ ثػةركد دٞةق٧٭٧ة املأقةة ٦ٓ ا٣ٞؽس  ي٧س٢ِ إًةىلعة د٧ؾِ 

  ككؾلٟ ٚإف اقِل اجلةرشي٨ ث٧ة حي٢٧ أظؽ٧٬ة ٨٦ دساسات اسا٣ اـ املؿصيع اإلقتَل
ي  ٔرب٧٬ة  كرة٧ة الؿيك  كة٧ة حي٢٧ اآلػؿ ٨٦ ادلساسات الٮَ٪طح  كةٮوٛ٭٧ة ماك٩  ن

 ادليٮا٩ةف  ي٧ستف اقبنٛةٚةن دساحلةن تكٮؽ إىل أ٧ٔةؽ اجلىٮص  ي َؿيٜ ٦ٕجنؽ.
 ىظر الكصاٜد يف الصشف ّاجملالت:

ؿاثٓ اكف النةٔؿ ٝؽ ثؽأ ن  مٕؿق  ي ثؽايح قبطتطةت ا٣ٞؿف ا٣ٕ ي٨ املطتدم /ال
ٔ  اهلضؿم  ظطر اكف يٮ٦بؾ َةبلةن  ي مرص ٝؽ أ٩ٓل دراقػذ٫ اجلة٦ٕطػح  كرشع  ي 
 ٌري م٭ةدة املةصكبري. ك٢ٕ٣ الكجت يؾ٨٧ ٚط٧ة ا٦ذألت ثػ٫ ٩ٛػف النػةٔؿ ٦ػ٨ 
اثلٞح  ي ٩ٌٮج م١٤ذ٫  كدؾةم٢ أدكاد٫ ال٤٘ٮيح كا٣ٛ٪طح. كاك٩ػخ أكىل دٕةمتدػ٫ ٦ػٓ 

مري إحل٫  ي ا –دكر ا٣ت  
ي
٦ٓ جم٤ح )األٜٚ اجلؽيؽ( ا٣يت ن  ٚط٭ة  –دليٮاف حبكت ٦ة أ

ـ  كلػ٥ يؾػ٨ ٬٪ػةؾ 3113ٝىطؽة )الؿيح(. كٝؽ وؽرت )األٚػٜ اجلؽيػؽ(  ي قػ٪ح 
جمتت زٞةٚطح كأدثطح  ثٕؽ دٮٝٙ وؽكر جم٤ح )ا٥٤ٞ٣ اجلؽيؽ( ا٣ػيت أننػأ٬ة األديػت 
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األردين الؿاظ٢ ٔثىس اجلةٔٮرم  كذلػٟ ثٕػؽ اعـ كاظػؽ ٦ػ٨ وػؽكر٬ة ... كمح٤ػخ 
األٜٚ اجلؽيؽ(  ي ثػؽايةد٭ة دٮص٭ػةن إقػت٦طةن ثػةرزان كاقػذُٞجخ أٝت٦ػةن ذات ٦طػٮؿ )

إذف ٚٞػؽ  ()إقت٦طح رصٚح  ٣ؾ٨ رساعف ٦ة ا٩ٛذعخ ه لك اساجتة٬ةت كاملؾا٬ت.
٫  ي ن  أ٧ٔةهل  ث٧ؤقكح  –ك٫٤ٕ٣ اكف ٦ٞذ٪ٕةن يٮ٦بؾو ثت  مٕؿق  –ثؽأ النةٔؿ م ٔك
ي ت  ا٣ٞىطؽة ٚط٧ة ثٕؽ  ي جم٤ح الن٭ةب ابلريكدطح ا٣يت ن  ذات دٮص٫ إقتَل. كٝؽ ن

ـ. كاك٩خ جم٤ح الن٭ةب لكةف ظةؿ اإلػٮاف املك٧٤   ي بل٪ػةف  3111ثؽأ وؽكر٬ة  ي 
٦ػ٨ كاٝػٓ كٝؽ ن  النةٔؿ ٚط٭ة ثٕي ٝىةاؽق ٚط٧ة ثٕؽ  ك٬ػٮ ٦ػة يٕػين أف النػةٔؿ 

 ػ م٤ ٦ػح ػٮاف املك٧٤  ٢ّ تكىع ل٤ت   ي مؤقكةت نا٣ ا٫٦ الىةرـ حبؿكح اإل
ثةساجتةق اإلقتَل الؿيك. ك١٬ؾا ٚإف ماكف ن  ٝىػطؽة )الؿيػح( إًػةٚح إىل جم٤ػح 
)األٜٚ اجلؽيؽ( ٬ٮ )جم٤ح الن٭ةب ابلريكدطح( ذات املٮاوٛةت ا٣ػيت قػجٜ ذ٠ؿ٬ػة   ي 
٦ؽي٪ح ثريكت مٞطٞح ا٣ٞؽس. كة٭ؾا ي٧٪ط ماكف ن ػ ٬ػؾق ا٣ٞىػطؽة املػذ٤يِق ٝػؿاىلعة 

 ةن يٞذع٥ ث٫ اجلهن  كتكذيضىلع ث٫  ي مكةل٫١.اثذؽااطح  كدأكيتن مكجٞ
٬؛ 3111كن  النةٔؿ ٝىطؽة )ٔٮاوٙ(  ي صؿيػؽة )ابلػتد( الكػٕٮديح  ي اعـ 

أم ثٕؽ جمطب٫ إىل امل١٤٧ح ا٣ٕؿةطح الكٕٮديح أقذةذان  ي )صة٦ٕح امل٤ٟ ٔجؽ ا٣ٕـيػـ(  ي 
ـل إىل احةك٣ح اتلٕةكف  ٦ٓ مؤقكةت ٦ؽي٪ح صؽة. كاػذطةر صؿيؽة ابلتد ي٧ؾ٨ أف يٕي

 ا٣ت  املع٤طح  ي امل٪ُٞح ا٣٘ؿةطح ٨٦ امل١٤٧ح ا٣ٕؿةطح الكٕٮديح. 
ؿؼ ٨ٔ صؿيؽة ابلتد ٦طٮسان إقت٦طح إػٮا٩طػح  كل١٪٭ػة اك٩ػخ وػعطٛح  كل٥ يٕي
د٤ ـ  ي ا٣ت  ًٮاثٍ اإلقتـ الكػين الٮقػُٰ املٕذػؽؿ ٠كػةاؿ وػعٙ امل١٤٧ػح 

. كل٥ جيؽ النةٔؿ  ي الىعطٛح   ٦ة ي٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣ت  ٚط٭ة. –الىٛح ٠ٮ٩٭ة ث٭ؾق  –يٮ٦بؾو

 
 اجلؽيؽ(  مىؽر إل١رتكين.  ٩ىٙ ٝؿف ه وؽكر جم٤ح )األٜٚ ـ(2133 )ظك٨  مة٠ؿ ٚؿيؽ  ا٩ْؿ(3)



 122 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

٣ػ٧ٌة ٥٤ٔ ثةتلعةؽ النةٔؿ  –كرة٧ة يؾٮف احؿر وٛعح األدب  ي وعطٛح ابلتد 
قىع إحل٫ حلت  مثبةن ٨٦  –ثة٢٧ٕ٣ جبة٦ٕح امل٤ٟ ٔجؽ ا٣ٕـيـ  ككصٮدق  ي ٦ؽي٪ح صؽة 

مٕؿق يرثم ث٫ وٛعذ٫  كيُؿب ث٫ ٝؿاىلعق. كابلعر ٨ٔ النػٕؿاىلع كاملجػؽٔ  ٧ٔٮ٦ػةن  
 دىةؿ ث٭٥ ممةرقح مةإح دلل الىعٛط .كاسا

ٚعه اجلةرشكف كاملعٞٞٮف دليٮاف النةٔؿ ٝىةوةت الٮرؽ ا٣يت أُٔة٥٬ إية٬ػة 
النةٔؿ  ك٦ة مجٕٮق ٨٦ مىةدر أػؿل  كاكف ثٌٕ٭ة ٦ٞىٮوةن ٨٦ ٦ُجػٮاعت ّ٭ػؿت 
أق٧ةىلع ثٌٕ٭ة  كاغثخ أق٧ةىلع ثٌٕ٭ة اآلػؿ  ٚأزاذٮا ٦ة كصؽكق ٨٦ أق٧ةىلع دكر ا٣ت   ي 

٣ٞىةاؽ  ي ادليٮاف. كةةجلْؿ إىل ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ كصؽ٩ة أف أكػرث ا٤ٞ٣طػ٢ اذلم ٬ٮامل ا
ابلطةف(. كن  ٝىطؽة  –املضذ٧ٓ  –ن ق النةٔؿ ٨٦ ٝىةاؽ  اكف  ي جمتت )الن٭ةب 

 –ابلػتغ  – ي لكو ٦ػ٨ جمػتت/ )الػٮمل اإلقػتَل  –ممة أزجخ  ي ادليٮاف  –كاظؽة 
كالىعطٛح لك٭ة ٦ُجٮاعت إقػت٦طح    اجلكٮر(. كاملضتت ٬ؾق –وعطٛح املك٧٤ٮف 

 حبكت ٦ة ٝةتل٫ ٔ٪٭ة ثٕي املىةدر. 
النػ٭ةب(  أ٦ػة جم٤ػح )املضذ٧ػٓ  –كك٪ة ٝؽ  ؽز٪ة ٔػ٨ جم٤ػيت )األٚػٜ اجلؽيػؽ 

ال١ٮيبطح(  ٚػٔل/ "كاظػؽة ٦ػ٨ املضػتت اإلقػت٦طح  ي ا٣ٕػةل٥ ا٣ٕػؿ  كاإلقػتَل  
ٔجػؽ ة النطغ الؿاظػ٢/ كيؾذت ث٭ة ٔؽد ٠جري ٨٦ األكةدي٧ط  كامل١ٛؿي٨  كأوؽر٬

  مجٕطػح اإلوػتح اساصذ٧ػةملـ  كْل اجلػةَٜ ثةقػ٥ 3173)أثٮ ثؽر( اعـ ا املُٮع
ابلٕي أ٩٭ة دجق ٧٠ة أراد٬ة مؤقكػ٭ة جم٤ػح املكػ٧٤   ي مجطػٓ أخيػةىلع  ٣ؾ٨ يٕذٞؽ

 ي ا٣ٕةل٥  كديٮزع  اإلػٮاف املك٧٤ ا٣ٕةل٥  كيؾ٬ت آػؿكف إىل أ٩٭ة لكةف ظةؿ مجةٔح 
 ()".دك٣ح  ي ا٣ٕةل٥ 321املض٤ح  ي أكرث ٨٦ 

 
 جم٤ح املضذ٧ٓ  د. ت  مىؽر إل١رتكين.  (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1971
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
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كأ٦ة جم٤ح ابلطةف  ٚٔل/ "جم٤ح إقت٦طح اعملطح  د٭ذ٥ ثت  ا٥٤ٕ٣ ال مل  كدأوػط٢ 
٦٪٭ش أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح دلل مج٭ٮر الىػعٮة كا٣ٕػةم٤  ه الكػةظح اإلقػت٦طح 

٤جةظس  ٨ٔ الٞطٞح ٨٦ ػتؿ ٦ػة دٞؽ٦ػ٫ ٦ػ٨ زاد دؿةػٮم ث٧ؼذ٤ٙ ا٩ذ٧ةىلعاد٭٥  كل
٧٠ػة تكػىع .كدٔٮم  ك ٤ط٢ وةدؽ لألظؽاث ا٣يت د٧ؿ ثةأل٦ح  ثؿؤل رشٔطح راقؼح

ٔػ٨ اتلعػـب كاتلٕىػت   صة٬ؽة تلٮظطؽ مذةت األ٦ح ه ٬ؾا امل٪٭ش الكٮم  ثٕطؽان 
ًل ا ٤ٔط٫ مكذٕط٪ح ه ذلٟ أكسا ثة قجعة٫٩ كدٕةىل  ز٥ مكرتمؽة ث٭ؽم اجليب و

كق٥٤  ك٬ؽم الك٤ٙ الىة٣ط  ٨٦ ػتؿ اقذ١ذةث٭ة جلؼجح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةىلع ك٤َجح ا٤ٕ٣ػ٥ 
 ي خمذ٤ٙ أخيةىلع ا٣ٕةل٥ اإلقتَل  ك٨٦ ز٥ د٢٧ٕ ه ن ػ ٬ػؾق املػةدة  ي مػ ى ثٞػةع 
ا٣ٕةل٥  ٦ػ٨ ػػتؿ َػة٥ٝ إدارم كٚػين ه مكػذٮل اعؿ ٦ػ٨ ال١ٛػةىلعة كاتلػؽريت  

  ()الؽيسح املذةظح". مكذٛطؽة ٨٦ مجطٓ كقةا٢ اتلٞ٪طح
كأ٦ة جم٤ح الٮمل اإلقتَل  ٚٔل/ "جم٤ح إقت٦طح ٠ٮيبطح د٢٧ٕ ه دأوط٢ ا٣ٞػط٥  
كاملكػػة٧٬ح  ي د٪٧طػػح املضذ٧ٕػػةت اإلقػػت٦طح  طُػػةب رشمل ٦ٕذػػؽؿ جي٧ػػٓ لك٧ػػح 

  3111قػ٪ح  ٦ػةيٮاملٮاٚػٜ  ـه 3111اعـ  ٗؿة احػؿـاملك٧٤ . ثؽأت أكؿ إوؽار هلة  ي 
 ()".كف اإلقت٦طحكزارة األكٝةؼ كالنؤكدبجٓ 

طح صة٦ٕح دىؽرق ح إقت٦طح قطةقطح أقجٔٮ مؤقكح دار  كجم٤ح ابلتغ ْل/ "٦ُجٔٮ
تف  ابلتغ ل٤ىعةٚح كاتلٮزيٓ   ()ال١ٮيخ". –كاإٔل
"جم٤ح م٭ؿيح ١ٚؿيح مةم٤ح ظؽيسح الىؽكر  كهلة دأزري٬ة  ي  أ٦ة جم٤ح اجلكٮر ٚٔل

 
 جم٤ح ابلطةف  د.ت  مىؽر إل١رتكين.  (3)
   مىؽر إل١رتكين. 2131جم٤ح الٮمل اإلقتَل   (2)
 جم٤ح ابلتغ  د.ت  مىؽر إل١رتكين.  (1)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/1385_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 ().أكقةط مجةب الىعٮة  ي امل١٤٧ح"
ي ت  ي وعٙ قٕٮديح  ٦٪٭ػة ٝىػطؽة )أَِل( ا٣ػيت  ز٧ح ٝىةاؽ أػؿل ل٤نةٔؿ ن

ي ت  ي وعطٛح ال ؽ األكقٍ   ي اعـ  ـ. كاغ٣ت ا٨ْ٣ ٔ٪ػؽ٩ة أف ا٣ٞىػطؽة 3117ن
أظؽ أوؽٝةىلع ثةركد كن ٬ة  ي وعطٛح ال ؽ األكقٍ  ك٢ٕ٣ النةٔؿ ل٥ ي٧ة٩ٓ  أػؾ٬ة

٥ ٨٦ أ٫٩ خت٤٤ذ٭ة أثطةت   ي ماكف ا٣ت  ٬ؾا؛ ألف ا٣ٞىطؽة اك٩خ  ي رزةىلع أ٫٦  ه الٗؿ
دذ٤ٕٜ ثة٣ٌٞطح؛ ظطر ل٥ يؾ٨ النةٔؿ تكػذُطٓ أف يتىسػ ا٣ٌٞػطح إذا ٦ػة أمكػٟ 

٫. "كظ ى  ٔٮ ٔ٪ؽ٦ة يج  أ٫٦ ظـي٪ةن كا٣يت ٦ةدػخ  ي ا٥٤ٞ٣ حلؼٍ مٕؿان ٦٭٧ة اكف مًٮ
٦٭ةصؿ٬ة  ي ثرلة صجةحلة م٧ةؿ ُٝةع ٗـة  ٚإف ٝرب أ٫٦  ي ٬ؾق ابلٕٞػح ٦ػ٨ ٤ٚكػُ  
يذى٢ ث٧كٍٞ رأق٫؛ ظطر أ٣ٞذ٫ أ٫٦ ل٤عطةة  ي ثطػخ دراس   ٚط٘ػؽك ثؾػةؤق أل٦ػ٫ 

 . (2)أمج٫ ثجاكىلع ابلرل لك٫".
ي ت ل٤نةٔؿ ٝىطؽة )مضؿ الـيذٮف(  ي وعطٛح )ٔاكظ  األقجٮع اثلٞػة ي(  –كن

ـ  ك٬ٮ ن  سا خيكت أف النةٔؿ اػذةرق  كاغ٣ت ا٨ْ٣ أف احؿر الىٛعح 3111 ي اعـ 
 ٬ٮ اذلم قىع إىل النةٔؿ  كّٛؿ ث٧ة أراد.

ـ. 3111كن ت ل٤نػةٔؿ ٝىػطؽة )ٝطػٮد(  ي وػعطٛح )املؽي٪ػح امل٪ػٮرة(  ي اعـ 
ـ. كٚط٧ػة مػه 3111كن ت هل ٝىطؽة )زتزح أٔٮاـ(  ي وعطٛح )املك٧٤ٮف(  ي اعـ 
ثةقػبس٪ةىلع وػعطٛح  –الىعٙ الكٕٮديح  ا٣يت ل٥ ي٧ة٩ٓ النةٔؿ ٨٦ ا٣ت  ٚط٭ة  ٚػٔل 

ل٥ دؾ٨ وعٛةن إقت٦طح  إسا أ٩٭ة اك٩خ وعٛةن د٤ ـ ًػٮاثٍ ٦ػ٪٭ش  –)املك٧٤ٮف( 
. ك٢ٕ٣ ٬ؾا ٦ة ص٢ٕ النةٔؿ سا ي٧ة٩ٓ ا٣ت أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح  ٚط٧ة مه قطةقةت 

 
 ـ  جم٤ح صكٮر  مىؽر إل١رتكين. 2113ثةاعمؿ  يةرس  (3)
٧ة (2)  . 32ؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر  ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ األمٞؿ  اأٔل
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ة أػؾ ا٣ٞىطؽة املتنٮرة أظؽ أوؽٝةا٫  أك قػىع إحل٭ػة احػؿر  ي ٨٦ ا٣ت  ٚط٭ة  إذا ٦
 الىعطٛح.         

كةةجلْؿ إىل قطةقػةت ا٣ت ػ  ي املضػتت ا٣ػيت ن ػ ٚط٭ػة  –ك١٬ؾا ٚإ٩٪ة جنؽ 
أف النةٔؿ ن  ٥ْٕ٦ ٦ة ن   ي جمتت إقت٦طح ذات رقة٣ح  –النةٔؿ ثٕي ٝىةاؽق 

١ٛؿ كاألدب الزلي٨ ي٤ ٦ػةف اجل٭ػ٢ ٦ػ٨ إٔت٦طح كدسٞطٛطح كدٮصط٭طح  ٦ٕ٪طح ثت  ا٣
ٙن ٬ؾق ا١ٛ٣ػؿة ٦ػ٨ ٔذجػح أ٦ػةؽ٨  املٮارد اإلقت٦طح. كذلا ٚإف املذ٤يِق إذا ٦ة اقبن
٫ ٨٦ ٔذجح ٔ٪ةكي٨ ادلكاكي٨ كا٣ٞىػةاؽ  كٝػٙ ثػؾلٟ ه  ٛن ا٣ت   كٝؿ٩٭ة ث٧ة اقبن

 د٭ة.دأكي٢ يبطط هل الٮلٮج إىل أ٧ٔةؽ اجلىٮص لىةد ٦ٕة٩ط٭ة كدساساد٭ة كإحيةىلعا
 عيآًّ الكصاٜد:

ا٣ٕ٪ٮاف ثىٛح اع٦ح كيف لك األص٪ةس األدثطح  ٩ه مٮازو ٦ٞىٮد  ي ا٣تكطش الػيلك 
٭ة  ي دؿكطػت  ذجح م ؿ ٔ٪ؽ٬ة املجؽع لك م١ٮ٩ةت ٩ى٫؛ حلىػٗٮ ل٤٪ه األقةيس  ٔك
٣٘ٮم رامـ  كيٕذرص٬ة  ي ذكب دساسات تكذ٧ُٕ٭ة املذ٤يِق حبكت لٮف ٦ٞةرةذ٫. كيؿيؽ 

٘ٮيةن ثػةراعن ه ا٣ٞػؿاىلعة  ٦٪٫ املجؽع  ي  اغ٣ت األظطةف أف يؾٮف احِؿًةن م٤عةظةن  ك٦ي
 كاسانرساب إىل داػ٢ اجلٌه.

كقتذبجٓ ٚط٧ة يٌل ٔ٪ةكي٨ ا٣ٞىػةاؽ ٔ٪ػؽ النػةٔؿ حبكػت دٞكػط٥ ادليػٮاف إىل 
مؿاظ٢ ز٦٪طح  ك٢ٕ٣ ذلٟ تكِ٭٢ ٤ٔط٪ة اإلظىةىلع اذلم نكػذيق ٦٪ػ٫ ثٕػي ادلساسات. 

ٔ٪ؽ ا٣ٞىةاؽ ا٣يت ٠ذج٭ة النةٔؿ  ي ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح.  ك٨٣ ٩ٞٙ ثُجطٕح الةؿ إسا
ٚس مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت ٠ذت النةٔؿ أرةٓ ٔ ة ٝىطؽة  ٦٪٭ة ٔ  ٝىةاؽ دب٪ػةكؿ 
ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح بنلك أك ثيػؿ. كقتذعؽث ٨ٔ تكٓ ٔ٪ةكي٨ ٦٪٭ة ؛ ألف إظػؽا٬ة 

١ٮ٩ػةن ٦ػ٨ لك٧ػح ثت ٔ٪ٮاف. كا٣ٞىةاؽ ا٣بكٓ ازتذةف ٦٪٭٧ة اكف لك ٨٦ ٔ٪ٮا٩ط٭٧ػة م
ف ٦ػ٨ لك٧ذػ    –كاظؽة  ك٧٬ة/ )اذ٠ؿك٬ة  كَين(  كمخكح ٦٪٭ة ٔ٪ٮاف لك ٦٪٭ة م١ػٮن
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أ٦ػةين  –مػ٭طؽ الػٜ  –ذ٠ؿيػةت الػٮ٨َ  –م١ٮل الػٮ٨َ  –كْل/ )كوٙ املٕؿكح 
طذةف ٧٬ػة/ )كيػٌل ه أكَػةين  ِٞ جتػرلن يػة اثػ٨ كَػين  ي  –التسل(  كا٣ٞىطؽدةف املذج

٣٘ح ٬ؾق ا٣ٕ٪ةكي٨  ٤٩عِ ٚط٭ة اتلٞؿيؿيػح كاملجػةرشة كاخل٤ػٮ  ا٣ٕطؽ(. كة٪ْؿة اع٦ح إىل
٨٦ أم لٮف ٨٦ ألٮاف ابلتٗح  كادلسا٣ح الؿمـيح. ك٬ؾا ثُجطٕح الةؿ أمؿ ٦ٛ٭ٮـ ثةجلْؿ 
إىل أف اخل٧كث٪طةت اك٩خ مؿظ٤ح ثؽايةت النػةٔؿ  ك٬ػٮ لػ٥ يػـؿ َةبلػةن  ي مؿاظ٤ػ٫ 

ار لك٧ح )كَين(  ي ٬ؾق ا٣ٕ٪ػةكي٨ اساثذؽااطح. ك٢ٕ٣ النة٬ؽ الٮاًط ه املجةرشة دؾؿ
٦سن٤خ ٦ؽػتن ٦تكػض٧ةن   -كْل ث٭ؾق الىٛح  –ثؽرصح ساٚذح ل٤٪ْؿ. ٗري أف ا٣ٕ٪ةكي٨ 

ػةن   ٦ٓ ٦ة  ذ٭ة ٨٦ اجل٥ْ املجةرش اخلةيل ٨٦ املٞٮ٦ةت ا٣ٛ٪طح  كاملؼذػ٢ أظطة٩ػةن ٔؿًك
 كأظطة٩ةن ٣٘ح  كأظطة٩ةن خيٮان.

ا٣ػيت ا٩ذٞػ٢ ٚط٭ػة النػةٔؿ إىل ادلراقػح كإذا ٦ة ا٩ذ٤ٞ٪ة إىل مؿظ٤ح الكػبطتطةت  ك
اجلة٦ٕطح املذؼىىح  ي ال٤٘ح  كا٣يت ٩ٌضخ ٚط٭ة أدكاد٫ ال٤٘ٮيح كالنػٕؿيح  ٚػ٪٤عِ 
زاذػخ  ي ادليػٮاف ازتذػة ٔ ػة 

ي
اػذتٚةن كاًعةن  ي ٤ٚكٛح ا٣ٕ٪ٮ٩ح. ٚس ٬ؾق املؿظ٤ح أ

 –ح ادلٌكا٦ػ –ٝىطؽة  امذ٤٧خ ٔ٪ةكي٨ قػجٓ ٦٪٭ػة ه لك٧ػح كاظػؽة  ْل/ )الؿيػح 
قٕؽ(  كمخكح ٦٪٭ة امذ٢٧ ٔ٪ػٮاف لك ٦٪٭ػة  –األاغريؽ  –م١ح  –املةرد  –ٔٮاوٙ 

 –مػؿارة كرصػػح  –م٧ٮس اإلي٧ةف  –مةَئ ال٤ط٢  –ه لك٧ذ   ْل/ )صؽ الؿظط٢ 
هلة ٔ٪ٮاف )الؿيػح(   ا٩ذٛةًح الطةة(. كا٣ٕ٪ةكي٨ الكجٕح املنذ٤٧ح ه لك٧ح كاظؽة  أكن

ػح ه الٮلػٮج إىل كالؿيح ٦ٛ٭ٮـ ٠ذت ٚط٫ ٠سري  ٨٦ النٕؿاىلع؛ كذلا ٚػٔل لك٧ػح احًؿ
ا٣ٞىطؽة  كابلعر ٨ٔ ٦ٛة٬ط٥ كإحيةىلعات د٧زي النةٔؿ ٨٧ٔ قٮاق  كاقذضتىلع صؽيػؽ 
اتل٪ةكؿ ٔ٪ؽق. كاقذ١٪ةق مؿصٕطذ٫ ا١ٛ٣ؿيح  ث٘طح دى٪ط٫ٛ حبكت ٦ط٢ اعـ دلل ٥ْٕ٦ 

لؿمـ ك٦ٕؿٚح ا٣ٞؿاىلع. ككؾلٟ ثٞطح اللك٧ةت ٚلك٭ة لك٧ةت رامـة تكذؽرج ا٣ٞةرئ ٣ٟٛ ا
 املؿمٮز هل. كةؾا ٚٔل ٔ٪ةكي٨ دذؽاػ٢ ٦ٓ ٦ة ثٕؽ٬ة  ي نكطش ا٢٧ٕ٣ اإلثؽامل اليلك.
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أ٦ة ا٣ٕ٪ةكي٨ اخل٧كح امل١ٮ٩ح ٨٦ لك٧ذ   ٚٔل ختذ٤ٙ  ي ٔتٝةد٭ة ا٣رتكطاطػح؛ إذ 
ت ٨٦ مٌةؼ كمٌةؼ إحل٫ ٧٠ة  ي/ )مةَئ ال٤ط٢  م٧ٮس اإلي٧ةف  –إف ثٌٕ٭ة  يرتكن

ٝؽ أٚةدت اإلًةٚح  ي زتزذ٭ة  ي و٪ٓ اقذٕةرات رامػـة  دجٕػر ا٩ذٛةًح الطةة(  ك –
ه املذٕح اذل٬٪طح الةٚـة ه مٮاو٤ح ا٣ٞؿاىلعة  كامل٭طِضح ٣٘ؿيـة اتل٤يِق  كاقذ١نػةؼ 
الؿمٮز. ك٨٦ ا٣ٕ٪ٮا٩  اآلػؿي٨ ٔ٪ٮاف صةىلع  ي دؿكطت إق٪ةدٍم ٨٦ ٢ٕٚ كٚة٢ٔ  ٬ػٮ/ 

ٮايئ ل٤نةٔؿ ثٛذط م٭طح املػذ٤يِق  كإاع٩ذػ٫ )صؽن الؿظط٢(  كحيٜٞ ٬ٮ أيٌةن ا٣ٞىؽ اإٗل
ه ٝؿاىلعة مجةحلح ثٕ٪ٮاف يٞذاف ٨٦ مجةؿ اجلِه. كا٣ٕ٪ػٮاف األػػري صػةىلع  ي دؿكطػت 
٥ ٨٦ ػ٤ٮ اللك٧ذػ  ٦ػ٨  ٦ُٕٮؼ ك٦ُٕٮؼ ٤ٔط٫  ك٬ٮ/ )مؿارة كرصػح (  كه الٗؿ

جػح  ي أم وج٘ح ثتٗطح  إسا أف اصذ٧ةٔ٭٧ة تلىٮيؿ ظة٣ح األل٥ ابلة٣ٖ  ثةٔر ه ال ٗؿ
 اساقذ١نةؼ  كميضىلع ملؽاػ٢ اجله.

زجخ ل٤نػةٔؿ  ي ادليػٮاف مخػف ٝىػةاؽ. كاكف ٔ٪ػٮاف 
ي
كيف مؿظ٤ح الكجٕطتطةت أ

ٝىطؽة كاظؽة ٦٪٭ة ٍٚٞ تنذ٢٧ ه لك٧ح كاظؽة  ْل/ )الك٭ةـ(. كاك٩خ ٬٪ةلٟ زتث 
رصيػٓ  –ٝىةاؽ امذ٢٧ ٔ٪ٮاف لكو ٦٪٭ة ه لك٧ذ   كا٣ٞىةاؽ ْل/ )ا٣ُطػٮر اخلرضػ 

ٗؿيت ادليةر(. كز٧ح ٔ٪ٮاف ٝىطؽة كاظؽة امػذ٢٧ ه زػتث لك٧ػةت  ْل/  –ل اهلٮ
)ٗؽان يٕٮد الؿةطٓ(. أ٦ة ا٣ٕ٪ٮاف األكؿ املنذ٢٧ ه لك٧ح )الك٭ةـ( ٚ٭ٮ ٔ٪ػٮاف رمػـم 
جي٢ٕ ا٣ٞةرئ ظةاؿان ث  ٔػؽد ٦ػ٨ اتلػأكيتت  ٚ٭ػ٢ الكػ٭ةـ رمػـ ألقػ٤عح ا٣ٕػؽك 

ٕ٭ػة  ُِ ػٓ الكػ٭ةـ اجلكػؽ؟ كسا دٞػٙ الؽيسح؟ أـ أ٩٭ة مٮاصٓ  ي اجلٛػف دٞ ُِ ٧٠ػة دٞن
األقب٤ح املذٮدلة ٨ٔ ا٣ٕ٪ٮاف ٔ٪ؽ ٬ػؾا الػِؽ  ك٣ؾػ٨ دب٪ةقػ٢ إىل ٔػؽد ٬ةاػ٢ ٦ػ٨ 
األقب٤ح  إذا ٦ة دةثٕ٭ة ا٣ٞةرئ إىل اتلٛةوط٢ األدؽ. ك١٬ؾا ٚإف النةٔؿ يي٤ًاف ٔ٪ةكي٪٫ 

النػةٔؿ لكػ٫  رمـيح دٞذةد ا٣ٞةرئ َةإةن إىل أٗٮار ا٣ٞىطؽة. كالؿمـيح يٌّش ث٭ة مٕؿ 
٪ػةكي٨ ا٣ٞىػةاؽ اثلتزػح ا٣ػيت تنػذ٢٧ لك ٦٪٭ػة ه  ٧٠ة قتج   ي ٦جعر ٝةدـ. ٔك
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لك٧ذ   ٚأكهلة ٔ٪ٮاف/ )ا٣ُطٮر اخلرض(  ك٬ػٮ ٔ٪ػٮاف رمػـم ا٠بكػت رمـيذػ٫ ٦ػ٨ 
إًةٚح الىٛح ا٣يت ْل )اخلرض( إىل املٮوٮؼ اذلم ٬ٮ )ا٣ُطػٮر(. كالك اللك٧ذػ  هلػة 

ينجن٫ اجلةس  دساسات اغبلح ه ا٣ٛ٭٥ ا٣ٕةـ دؿد ث٭ة  ي اساقذؼؽاـ حبكت الكطةؽ؛ ٚٞؽ ت
ينجن٭ٮف ث٫  ي كدأذ٭٥ كرٝذ٭٥  كأظطة٩ةن  ي َ٭ػؿ٥٬ ك٩ٞػةا٭٥.  ثة٣ُري  ي ًٕٛ٭٥  كٝؽ ت
أ٦ة ال٤ٮف األػرض ٚ٭ٮ لٮف احجت إىل اجلٛٮس  ٚ٭ٮ لٮف اجل٧ػةىلع كاإلػىػةب كالؿػػةىلع  

  رمػـان ل٤كػتـ كاأل٦ػةف كصؿل اقػذؼؽا٫٦  ي ال٤٘ػح األدثطػح  كاساصذ٧ةٔطػح أيٌػةن 
كالكٕةدة. كىف ٬ؾا اجل٧ٓ ث  ا٣ُطٮر مٮوٮٚةن كاخلرضػة وػٛح ٦ػ٨ ٩ةظطػح  كةث٪٭٧ػة 
ثٮوٛ٭٧ة دؿكطجةن  ي مٮٝٓ املنج٫ ث٫ ٦ٓ منجن٫ ٦ؽقػٮس  ي ا٣ٞىػطؽة  وػٮرة ثتٗطػح 

 مٮظطح دٕ  ا٣ٞةرئ ك٬ٮ يذ٧٤نف ٦ؽاػ٫٤ ل٤ٞىطؽة. 
رِس  ٌٛ  خ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف  ك٬ٮ/ ) طح إىل م٭ؽاىلع كٝؽ أاعف النةٔؿ ا٣ٞةرئ ثٕ٪ٮاف ٦

اإلقتـ(  ٚىةر ثؾلٟ أف النةٔؿ يؿيؽ ثة٣ُطٮر اخلرضػ النػ٭ؽاىلع  كل١٪ػ٫ دٛكػري سا 
يٮٝٙ األقب٤ح املذؽٚٞح  ي ذ٨٬ املذ٤يِق اتلٌٮاؽ إىل ٦ٕؿٚػح إم مػ٭ؽاىلع اإلقػتـ يؿيػؽ 

تـ النةٔؿ؟ ٢٬ ٥٬ م٭ؽاىلع ٤ٚكُ ؟ أـ ٥٬ م٭ؽاىلع وؽر اإلقػتـ؟ أـ مػ٭ؽاىلع اإلقػ
 أي٨ ٦ة اك٩ٮا ك٦ ى ٦ة اقبن٭ؽكا؟ 

كا٣ٕ٪ٮاف اثلةين ٨٦ ا٣ٕ٪ةكي٨ املعذٮيح ه لك٧ذ  ٬ٮ/ )رصيٓ اهلٮل(  ك٬ٮ ٔ٪ٮاف 
د٤ٞطؽم  ٚط٫ د٪ةٌص ٦ٓ ٠سري ٨٦ ٔ٪ةكي٨  أك ٔجةرات داػ٢ األثطةت النٕؿيح بلٕػي 

ة ٦ػ٨ أمٕةر دؿازطح أك ٦ٕةرصة. ه أف ا٣ٕ٪ٮاف ٬ٮ دؿكطت إًة ي  ٩ذضخ ٔ٪٫ اقػذٕةر
ج٫ِ  ي اهلػٮل ثةلكػطٙ أك املػؿض أك خيٮ٧٬ػة ممػة يرصػع  إًةٚح الرصيٓ إىل اهلٮل  مي
اإلنكةف  ك٬ٮ ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٦ٕىن ٦ذ١ؿر اساقذ٧ٕةؿ  ي تناط٭ةت النػٕؿاىلع كال١ذػةب  ي 
ٔىٮر األدب املؼذ٤ٛح  ثطؽ أ٫٩ ل٥ داذؾهل ٠رثة اساقذ٧ٕةؿ بكػاج   أظػؽ٧٬ة/ مجػةؿ 

ؽدان لك٧ة اقذؼؽ٫٦ مػةٔؿ أك أديػت  كاآلػػؿ/ جتػؽد ا٣بناط٫ كٝٮد٫ ا٣يت دؾكج٫ جت
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 املٕىن ثذضؽد الكطةؽ كاػذتؼ ٩ٮع اهلٮل  كوةظت اهلٮل  ك٨٦ ي٭ٮاق. 
أ٦ة ا٣ٕ٪ٮاف األػري ٨٦ ا٣ٕ٪ةكي٨ املعذٮيح ه لك٧ذ  ٬ٮ/ ٗؿيت ادليةر  كٝؽ قجٜ 

ح النةٔؿ األكىل؛ إذ إ٫٩ ٦أػٮذ ٨٦ ٬ؾق ا ٣ٞىطؽة ا٣يت  ٤ط٫٤ ملة اعجل٪ةق ٔ٪ٮا٩ةن ملض٧ٔٮ
ح.   ٧ًذ٭ة د٤ٟ املض٧ٔٮ

كز٧ح ٝىطؽة كاظؽة  ي أمٕةر مؿظ٤ح الكجٕطتطةت اظذٮل ٔ٪ٮا٩٭ة زتث لك٧ػةت  
ك٬ٮ/ )ٗؽان يٕٮد الؿةطٓ(  كا٣ٕ٪ػٮاف مج٤ػح ػربيػح صػــ ٚط٭ػة النػةٔؿ حبػؽكث أمػؿ 
مكذٞجٌل  ي ٩جٮىلعة ٝٮيح ادلسا٣ح  ٗري أف الؿةطٓ ٣ثف إسا منجن٭ةن ث٫ ملنج٫ احػؾكؼ ٬ػٮ 

ٔٮدة الٮ٨َ الك٤طت  ككص٫ النج٫  ي الؿةطٓ ٬ٮ مجةهل ك٫٤ٌٚ ه ثٞطح ا٣ٛىػٮؿ  كٝخ
٨٦ ظطر أ٫٩ أظت األكٝةت إىل ٩ٛف اإلنكةف ث٧ة يجٕس٫ ٚط٭ة ٨٦ اساثذ٭ةج كالكٕةدة  
ككص٫ النج٫ ٬ٮ ٩ٛك٫  ي كٝخ ٔٮدة الٮ٨َ الك٤طت  كٌٚػ٫٤ ه لٍك األكٝػةت ا٣ػيت 

 ٩ٛك٫ ٨٦ ابل٭ضح كالكٕةدة. كذلا ٚٞؽ اػذةر اعم٭ة النةٔؿ ػةرج كَ٪٫  ك٦ة يجٕس٫  ي
النةٔؿ اساقذٕةرة اتلرصحيطح ا٣يت ص٤ٕخ الٮ٨َ ٬ٮ الؿةطػٓ ٩ٛكػ٫. كلػ٥ ٩ػؿ ٦٪٭ضػةن 
أ٢ٌٚ ٨٦ ٦٪٭ش أ٢٬ ابلتٗح اتل٤ٞطؽيح  ي  ٤ط٢ ٬ؾق اساقذٕةرة؛ إذ إ٫٩ يٮٚط٭ة ظٞ٭ػة 

ةؿ  ي جت٭زي ا٣ٞػةرئ ٨٦ إثؿاز اإلحيةىلعات كا٣ٞؽرة ه اتلأزري. ك٬ؾا ٦ة يٛطؽ ثُجطٕح ال
 ٔ٪ؽ ٔذجح ا٣ٕ٪ٮاف ثأدكات اتل٤يِق املكذضٌل ملٮآً اجل٧ةؿ  كاتلأكيتت املٮظطح.

زجخ ل٤نةٔؿ  ي مؿظ٤ح اثل٧ة٩ث٪طةت إظؽل ٔ ة ٝىطؽة  ٦٪٭ػة مخػفه امػذ٢٧ 
ي
أ

ٌَل  –ٗػؿدم  –ٔ٪ٮاف لك كاظؽة ٦٪٭ة ه لك٧ح كاظػؽة  ْل/ )٤ٚكػُ  
ي
ػيت  –أ ٦ن

ي
 –أ

٪ٮاف ٨٦ ٔ٪ةكي٨ مخف أػؿل ه لك٧ذ   كْل/ )مضؿ الـيذٮف ٝطٮد(  كامذ٢٧ لك ٔ
(  كامػذ٢٧ ٔ٪ػٮاف  قػةأمحػؽ ي –اعـ مىضػ  –ظىةد ا٣ٞػؿكف  –٬ضٮـ الكتـ  –

ٝىطؽة كاظؽة ه أرةٓ لك٧ةت  ك٬ٮ/ )ية دةا٭ٮف ه ادلركب(. ك٨٦ ث  ٬ؾق ا٣ٕ٪ةكي٨ 
ٌَل  –)٤ٚكػُ   ٦ة ٬ٮ دٞؿيؿٌم ٦جةرش ػةؿو ٨٦ أيح ملكةت ثتٗطح  ٦س٢ ٔ٪ػةكي٨/

ي
 –أ
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يت  ٦ن
ي
أمحؽ يةقػ (  ٚػٔل ٔ٪ػةكي٨ سا دػٮيح  –اعـ مىض  –كمضؿ الـيذٮف  –ٝطٮد  –أ

ثأكرث ٨٦ ٦ٕة٩ط٭ة األقةقطح املجةرشة  كرة٧ة د٧ّؽ ا٣ٞةرئ بيشىلع ٨٦ اإلحيةىلعات  كل١٪٭ة 
ٕ٭ة ٬ؾا  ألف ا٩ٛذةح اآلٚةؽ م٫ٞ٤  ًٕطٛح ثت مٟ  حبؾ٥ األٚةؽ امل٤٘ٞح ل٤لك٧ح ثًٮ

 ٘ة٣ت ظنٮ ا٣رتا٠طت بيشىلع ٨٦ ٚ٪ٮف ابلتٗح.  ي ا٣
أ٦ة ا٣ٕ٪ٮاف املنذ٢٧ ه لك٧ح كاظؽة  ْل/ )ِٗؿدم(  ٚ٭ٮ ٔ٪ٮاف رامػـ  كةةٔػر 

  كا٣٘ٮايػح ثةملذةثٕػح. كةٕػي  ه َؿح األقب٤ح  كاتلعؿيي ه اقذٞىةىلع اإلصةثةت
 أقجةب اتلعؿيي ه اقذٞىةىلع اإلصةثةت  ال١نٙ ٨ٔ املؼةَػت اذلم كيِصػ٫ إحلػ٫

٢ٕٚ األمؿ ثةتل٘ؿيؽ  كال١نٙ ٨ٔ قجت ٤َت اتل٘ؿيؽ ٨٦ النةٔؿ  كال١نٙ ٔػ٨ 
قجت دٮصط٫ األمؿ إىل خمةَجح أ٩ىث  كق٤ك٤ح ٨٦ األقب٤ح  ي ٬ؾا اساجتةق يةري٬ػة ٕٚػ٢ 
األمؿ )ِٗؿدم(. كا٣ٕ٪ٮاف املنذ٢٧ ه لك٧ذ / )٬ضٮـ الكتـ( ٔ٪ٮاف يؾبكت ٨٦ 

ةٝػةن ل٤ذأكيػ٢ إًةٚح اهلضٮـ إىل الكتـ اذلم ٬ٮ ٩ٞطٌػ٫   أثٕػةدان اغاػؿة ل٤ٞػؿاىلعة  كٚآ
٦ٛذٮظح املؽل  بكجت املٛةرٝح  ي اصذ٧ةع اجلٞطٌ . كخيكت أف النػةٔؿ ه ٝىػؽ 
ح  ثأف ا٣ٕ٪ةكي٨ ا٣يت دأيت  ي دؿكطػت إًػة ي تنػذ٢٧ ه اقػذٕةرة   كد٧ّٕؽ  كدرايح دة٦ن

ٮايح ثة٣٘ح ثةلٮلٮج إىل اجله ٔ رب ٔذجح ا٣ٕ٪ٮاف ي٪ُٮم ه  ؿيي مؽيؽ ثة٣ٞؿاىلعة  ٗك
ؿأ  كتكٕؽ ثؾلٟ؛ كذلا ٚ٭ٮ  –٦س٫٤ ٦س٢ النٕؿاىلع لك٭٥  –٬ؾا. كالنةٔؿ  تكىع إىل أف يٞي

ي٨٧ٌِ أ٧ٔةهل  ي ٔذجةد٭ة األكىل ٦ة يؽٔٮ٥٬ إىل ذلٟ. كي٪ُجٜ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ه ٔ٪ٮا٩ػ٫/ 
)ظىةد ا٣ٞؿكف(. أ٦ة ٔ٪ٮا٫٩ اذلم امذ٢٧ ه أرةػٓ لك٧ػةت  ك٬ػٮ/ )يػة دػةا٭ٮف ه 

كصةىلع  ي دؿكطت امذ٢٧ ه أداة ٩ؽاىلع ك٦٪ةدل  كٝؽ صػةىلع امل٪ػةدل ٩ٛكػ٫  ي  ادلركب( 
دؿكطت أيٌةن  ممة ص٢ٕ ا٣ٕ٪ٮاف يُٮؿ ٩ٮاعن ٦ة. ك٬ٮ سا تنج٫ ٔ٪ةكي٨ النةٔؿ ٧ٔٮ٦ةن  إسا 
أ٫٩ مٮحو أيٌةن  كةةٔر ه األقب٤ح كاحةكسات اساقذ١نةؼ؛ ث٧ة يذ٧ٌ٪٫ ٨٦ ٧ٗٮض 

 ا٣٘ؿض ٨٦ اجلؽاىلع  ك٦ة كراىلعق ٨٦ ػُةب. ي كوٙ )اتلةا٭ٮف ه ادلركب(  كيف 
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زجخ ل٤نةٔؿ  ي ادليٮاف زتث ٔ ة ٝىطؽة  قجٓ ٍٚٞ 
ي
كيف مؿظ٤ح ا٣بكٕطتطةت أ

ػٮاعت  ٦٪٭ة دذعؽث ٨ٔ ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح لكًطة أك صـاًطة  ك٦ػة دػجنق يب٪ػةكؿ مًٮ
 –ة ية دار٩ػ –أػؿل  كقتذ٪ةكؿ ثةتلع٤ط٢ ٔ٪ةكي٨ ا٣ٞىةاؽ الكجٓ  كْل/ )زتزح أٔٮاـ 

مخكٮف اع٦ةن(. كأظكت  –مؿج الـ٬ٮر  –ًطةىلع الؿكح  –٨٦ الٮظل  –ذ٠ؿل اخل٤ط٢ 
أف ا٣ٕ٪ةكي٨ املذ٧ٌ٪ح وطةٗح ٚط٭ة يشىلع ٨٦ ا٨ٛ٣  ث  ا٣ٕ٪ةكي٨ الكػجٕح زتزػح  ْل/ 

ًطةىلع الؿكح(  ك٦ة دجق ٨٦ ا٣ٕ٪ةكي٨ ٚ٭ٮ دٞؿيػؿم ٦جػةرش.  –٨٦ الٮظل  –)ية دار٩ة 
٨٦ ٩ؽاىلع ٗري ا٣ٕة٢ٝ اذلم ٬ػٮ ادلار  ك٬ػٮ كاظػؽ  كيؾبكت ٔ٪ٮاف )ية دار٩ة( إحيةىلعق

٨٦ ٔ٪ةكي٨ ٩ةدرة  جلأ ٚط٭ة النةٔؿ إىل اقػذؼؽاـ أقػ٤ٮب اجلػؽاىلع  ي دؿكطػت ص٤ٕػ٫ 
ٔ٪ٮا٩ةن ل٤ٞىػطؽة. كا٣ٕ٪ػٮاف املكػذٮٝٙ ل٤ٞػةرئ  كالىػةدـ هل ثػةخلؿكج ه ٦ػألٮؼ 

ةص أك اساقذ٧ٕةؿ  ٔرب آسات ابلتٗح يؾٮف  ي أظطةفو ٠سرية ٬ػؽٚةن ل٤نػةٔؿ أك ا٣ٞػ
املجؽع ٧ٔٮ٦ةن؛ إذ إ٫٩ يؿل ٚط٫ ٚؼةن ٨٦ ا٣ٛؼةخ امل٪ىٮةح  ي ٔذجػةت ٩ىػ٫ ساوػُطةد 
ػ٧٪٫  ا٣ٞةرئ. كيف ٔ٪ٮاف )٨٦ الػٮظل(؟ اقػذ٢٧ٕ النػةٔؿ أقػ٤ٮب اساقػذٛ٭ةـ  ًك

يكذ٢٧ٕ ل٤كؤاؿ ٨ٔ ا٣ٕةٝػ٢. ٨ٍ اقذٕةرة  ي لك٧ح الٮظل  إذ إ٫٩ قأؿ ٔ٪٫ ثػ )٦ى  ( ا٣يت ت
اف ٝؽرة ه إزةرة ٌٚٮؿ جي٢ٕ ا٣ٞةرئ يؿدد الكؤاؿ/ كأًٛخ ٬ؾق اساقذٕةرة ه ا٣ٕ٪ٮ

الٮظل(؟ كتكذؽرص٫ ثةتلةيل إىل اجلِه  كتك٫ٕٛ ثذىٮرات اثذؽااطح ٔػ٨ املٕػةين  ٨ٍ )٦ى 
 كاتلأكيتت كاإلحيةىلعات.

اذلم ٬ػٮ ٔ٪رصػ ٦ػةدم  –أ٦ة ٔ٪ٮاف )ًطةىلع الؿكح( ٚرتكطػت يٌػطٙ الٌػطةىلع 
٦ٕ٪ػٮم ػػةرج ا٣ٞػؽرات  إىل الػؿكح ا٣ػيت ْل يشىلع –احكٮس ٨ٔ َؿيٜ اإلثىةر 

 ي اتلىػة٫ٝ  –اتلؼطط٤طح اإلنكة٩طح. إف ٬ؾق الىٮرة الٌجةثطح ا٣يت جت٢ٕ الٌطةىلع ٩ٛك٫ 
مؿج ٨ٔ ظؽكد اخلطةؿ اإلنكةين  د٧س٢ِ دأكيتن اثذؽااطةن جلِه ٬ؾق ا٣ٞىطؽة   –ثةلؿكح 

جػح  ي اسانرسػاب  دـيؽ ٚط٫ الٌجةثطح ٨٦ ظٮاٚـ اساٝذعةـ دلل ا٣ٞةرئ  كتنػع٪٫ ثةلٗؿ
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 ظ ى اجلؾكر  ث٧ة دةريق ٔ٪ؽق ٨٦ األقب٤ح املذٮادؿة.
ز٧ح ٔ  ٝىةاؽ ٍٚٞ د٪ةك٣خ ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كػُطتطح لكًطػة أك صـاًطػة ٦ػ٨ مج٤ػح 

أ٤َػٜ  –ٝىةاؽ مؿظ٤ح األ٣ٛطح اثلةثلح اسازتذ  كاألرةٕ   كْل/ )رقة٣ح ٨٦ ا٣ٞػؽس 
أزؼ  –ـيػـ ٔجؽ ا٣ٕ –ية ٝؽق٪ة ية ٔؿكس اجل٪ةف  –رقة٣ح  –قٕطؽ –ا٣ٞؽس  –يؽم 

محةس(. كا٣ٕ٪ٮاف األكؿ )رقة٣ح ٦ػ٨ ا٣ٞػؽس( ٔ٪ػٮاف ٦جػةرش ه  –ٗـة  –الؿظط٢ 
٥ ممة ٚط٫ ٨٦ جمةز ثأف ا٣ٞؽس ْل مؿق٤ح الؿقة٣ح  إسا أ٫٩ ٨٦ أ٩ٮاع املضةز ا٣يت ل٥  الٗؿ
تـ   يٕؽ ي٤ذٛخ إحل٭ة ا٣ٞةرئ ٨٦ ٠رثة صؿيةف اقذ٧ٕةهل ه أٚٮاق اجلةس  كيف ٣٘ح اإٔل

ٮع  رقة٣ح اساصذ٧ةع أك اساظذٛةؿ أك خيػٮ  ٧٠ة يٞٮلٮف  ي/ )رقة٣ح الؽث  رقة٣ح املًٮ
ٔجؽ ا٣ٕـيـ( محت اقِل م٭طؽي٨ ٦ػ٨ مػ٭ؽاىلع ا٣ٌٞػطح  –ذلٟ(. كا٣ٕ٪ٮا٩ةف/ )قٕطؽ 

ا٤ٛ٣كُطتطح  ل٥ جيؽ النةٔؿ أ٢ٌٚ ٨٦ ٔ٪ٮ٩ح ٝىطؽيت رزةا٭٧ة ثةقػ٧ط٭٧ة  كٝػؽ دأب 
ٝىطؽة )أمحػؽ يةقػ (. ك٣ٕػ٢ النةٔؿ ه ذلٟ  ي أكرث ٝىةاؽ رزةا٫ ل٤ن٭ؽاىلع  ٦س٢ 

مؿّد ذلٟ إىل أف النةٔؿ يذزلذ ثؾ٠ؿ أق٧ةىلع الن٭ؽاىلع كيُؿب لك٧ةٔ٭ة  لكاج  ازتػ   
أكهل٧ة تل٢ْ ذ٠ؿا٥٬ درتدد ث  ٌٝؿاىلع ٬ؾا النٕؿ ٨٦ أث٪ةىلع ٤ٚكُ  ػىٮوػةن كا٣ٕػؿب 

ػؿ٧٬ػة آ٧ٔٮ٦ةن  ٚذ٤٭٧٭٥ ال٧ةس  كدجيق صؾكة ظت اساقبن٭ةد ظطح  ي وؽكر٥٬. ك
ٔؿ ٩ٛك٫ ي٘جٍ ٬ؤساىلع الن٭ؽاىلع ه ا٣ٛٮز ثةلن٭ةدة دك٫٩  ك٬ٮ اتلٌٮاؽ هلة  ك٬ؾا أف النة

  ك٫٤ٕ٣ يؿل  ي دؿديؽ أق٧ةا٭٥ ٦ة حيٛػِ هل ػطُػةن املٕىن ٠سري ادلكراف  ي مٕؿ ثةركد 
٨٦ الى٤ح ث٭٥ إىل أف ي٤عػٜ ث٭ػ٥  ك٬ػ٥  ي ص٪ػةف اخلػرل حبكػت ٦ػة حيكػج٭٥ ٬ػٮ. 

٪ػةكي٨ ٦جػةرشة أيٌػةن  كخت٤ػٮ ٦ػ٨ أم محػةس( ْل ٔ –ٗـة  –كا٣ٕ٪ةكي٨/ )ا٣ٞؽس 
د٧ٌط٪ةت ثتٗطح  ٧٠ة سا  ٢٧ أم ٝؽر ٨٦ الؿمـيح  إسا ثٞؽر ٦ة يؾٮف اساق٥ رمـان 
لزلات. ككؾلٟ ٔ٪ػٮاف/ )رقػة٣ح( ٦جػةرش أيٌػةن  إذ سا جمػةؿ ٚطػ٫ ساػػذتؼ ا٣ٛ٭ػ٥ 

دل ثةػذتؼ ا٣ٞةرئ؛ ألف املٕىن املذةح الٮظطؽ ٬ٮ املٕىن األقةيس )املٕضِل(  كسا دذٮا
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 ٦٪٫ أقب٤ح أكرث ٨٦/ )٨٦ املؿق٢؟ ك٨٦ املؿق٢ إحل٫؟ ك٦ة ٚعٮل الؿقة٣ح؟(. 
كأ٦ة ٔ٪ٮاف )أ٤َٜ يؽم( ٚ٭ٮ مج٤ح ٦ٛطؽة ٨٦ ٢ٕٚ كٚةٔػ٢ ك٦ٕٛػٮؿ ثػ٫  ٤ٕٚ٭ػة 
٢ٕٚ أمؿ  كٚة٤ٔ٭ة ٧ًري مكبرت  ك٦ٕٛٮهلة يػؽ ا٣ػيت ْل مٌػةٚح إىل ًػ٧ري املػذلك٥. 

ب٤ح  ْل/ )٨٦ املؼةَت ] املأمٮر[؟ ٢٬ كدؿكطت الالكـ ث٭ؾق اهلطبح يةري ٔؽدان ٨٦ األق
ا٣ٞطؽ ٝطؽ ظيٌس أـ ٦ٕ٪ٮٌم؟ ٢٬ احلؽ ْل يؽ النةٔؿ الٞطٞح أـ أ٩٭ة رمـ ليشىلع آػػؿ؟ 
...(. كا٣ٕ٪ٮاف ث٭ؾق املسريات  خيكج٫ ٔ٪ٮا٩ةن ٩ةصعةن  ي اساقذٛةدة ٨٦ ا٣ٕذجح اساثذؽااطػح 

طػر سا ي٘ػةدرق ٝجػ٢ أف ٬ؾق  أ٤ٚط ث٫ النةٔؿ  ي اوُطةد ا٣ٞةرئ  كٌٝطؽق  ي اجلػِه حب
 تكب٪ٛؽ إحيةىلعاد٫. 

٪ٮاف النةٔؿ )أزؼ الؿظط٢( مج٤ػح ٤ٕٚطػح أيٌػةن  ٤ٕٚ٭ػة ٦ػةضو  ٬ػٮ )أزؼ(   ٔك
كٚة٤ٔ٭ة اق٥ ّة٬ؿ ٬ٮ )الؿظط٢(  كةت ٦ٕٛٮؿ؛ إذ ا٢ٕٛ٣ )أزؼ( ٢ٕٚ سازـ. كا٣ٕ٪ػٮاف 

٘ٮو  كداٚٓ إىل اساقذ١نةؼ. كز٧ح ٔ٪ٮاف َٮي٢ ٩ٮاعن ٦ة ٝطةقػ ةن إىل ث٭طئذ٫ ٬ؾق ٔ٪ٮاف ٦ي
ػ٨  ٔ٪ةكي٨ النةٔؿ  ٬ٮ/ )ية ٝؽق٪ة ية ٔؿكس اجل٪ةف(  ٢ٕ٣ ٬ػؾا ا٣ُػٮؿ ٬ػٮ ٦ػة ٦ؾن
النةٔؿ ٨٦ أف تنع٪٫ ثٞؽر كاٚؿ ٨٦ اإلحيةىلعات كإماك٩ةت اتلأكي٢؛ ٚٞؽ م١٪٫ ا٣ُٮؿ 
٨٦ أف يؾؿر أداة اجلؽاىلع حلي٧ِٕٜ ٦ٕػىن اإللػةح  ي ا٤ُ٣ػت  ك٦ػ٨ أف يػؾ٠ؿ اساقػ٥ 

ثة٣رتكطػت اإلًػة ي )ٔػؿكس اجل٪ػةف(  كٝػؽ صػةىلع  املجةرش )ا٣ٞؽس( ز٥ يؾينن ٔ٪٫
ا٣رتكطت  ي اقذٕةرة ٩ذضخ ٨ٔ إًةٚح لك٧ح ٔؿكس إىل اجل٪ةف. كالىٮرة ا٣يت رقػ٧٭ة 
ٞػخ  طح؛ أم أ٩٭ة أزي٪٭ة كأث٭ة٬ة  ٧ٔن النةٔؿ ل٤ٞؽس ص٪ح؛ ث٢ ٔؿكقةن ث  اجل٪ةف األًر

يتف النةٔؿ أف ي٨٧ٌِ ادلساسات ا٣يت تكذٞج٤٭ة املذ٤يِق  ي ٩ؽاىلع النةٔؿ ملؽيتذ٭٥. كل٥ 
ا٣ٕ٪ٮاف اتلؾ٠ري ثأف ا٣ٞؽس ٦ؽي٪ح أث٪ةىلع ٤ٚكُ ؛ ظطر ٝةؿ/ )ٝؽق٪ة( ثإًػةٚذ٭ة إىل 

 مجةٔح املذلك٧ .
كأزجخ اجلةرشكف  ي ادليٮاف قخ ٝىةاؽ ٗري مؤرنػح  ٦٪٭ػة ازتذػةف ثػت ٔ٪ػٮاف  
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ٮاعت ٗري ا٣ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح  كاسازتذػةف األػري ذاذة  ي مًٮ دػةف ك٦٪٭٧ة ازتذةف ٠ي
ا٣ٛضػؿ(. كتنػذ٢٧ لك  –٠ذاذة  ي ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح  خ ٔ٪ٮا٩   ٧٬ة/ )الرصاع 

٨٦ ا٣ٕ٪ٮاف ه لك٧ح كاظؽة ٍٚٞ  كخيكج٭٧ة ٨٦ ا٣ٕ٪ةكي٨ اجلطؽة؛ إذ إف لك٧ح الرصاع 
 ٢٧ ٝؽران ٠جػريان ٦ػ٨ اتل٧ٕػط٥  –كْل درتؾ ١٬ؾا ثت دٞطؽ ثىٛح أك مٌةؼ إحل٫  –

جح النةٔؿ  ي اقذؽراج ا٣ٞةرئ إىل جي٢ٕ ٦٪٭ة ٦سريان ٚةٔتن لأل قب٤ح. ٧٠ة أ٩٭ة  ٜٞ ٗر
جػح  . ك٨٦ أدكات اتل٤يِق ا٣ٕٛة٣ح دلل ا٣ٞػةرئ  الٗؿ ٔٮامل٫ ادلاػ٤طح  ي رساديت اجلهن
ا٣ٞٮيح  ي دٞططؽ امل٤ُٜ  كاقذ١٪ةق املج٭٥  كاقذٌٛةح املكبرت  كاقب٪ُةؽ ا٣ٕىلِعػ ه 

 ابلٮح.
ا٣ٕة٦ح ٦ة يبجةدر إىل ذ٬ػ٨ املنػذ٢٘ ثػذ٤يِق  أ٦ة ٔ٪ٮا٫٩/ )ا٣ٛضؿ(  ٫٤ٚ ٨٦ ادلسا٣ح

ى ٦ػة  ػرثي ٩ىٮص اإلثؽاع األديب  إذ تنري اللك٧ح إىل األم٢ املذ٤ٕٜ ثزبكغ ا٣ٛضؿ اذلم ٠ى
يٮوٙ ثةجلؽيؽ. كهل ٨٦ ادلساسات اخلةوح ٦ة يذ٤ٕٜ ط٤ٛطح ا٩ذ٧ةىلع النةٔؿ إىل النٕت 

ةن حبؿاؾ يٛيض ا٤ٛ٣كُطين امل ند املنؽكد إىل لك ٚضؿ صؽيؽ ٫ٌ٤ٔ حي٢٧ أػج ةران مؿصٮن
٭٥ إىل كَ٪٭٥  ٠ط٧ٛة اكف ٬ؾا الؿاؾ. كهل دساسات مؿدجُح ثةلنةٔؿ ٩ٛكػ٫؛  إىل رصٔٮ
٠ٮ٫٩ مؼىةن مؿ٬ٛةن  أ٧ٜٔ إظكةقةن ٨٦ ٗريق ثةملأقةة  كأمؽن ظـ٩ةن ملػٌػة ي٧٘ػؿ احلػأس 

ت ٩ٛك٫ امل٧ـٝح  كيؤِر٫ٝ  ٚطتذْؿ ا٣ٛضؿ حلْٛؿ ثٕؽق بيشىلع ٨٦ الك١ط٪ح  ي اسانن٘ةسا
 احلٮ٦طح.

كأ٦ة ادلسا٣ح األ٥٬ للك٧ح ا٣ٛضؿ  ٚٔل ٠ٮ٫٩ رمػـان ل٤٪رصػ ه ا٣ٕػؽك كا٣ٕػٮدة إىل 
٦ػة  –سا يتج٤ش هل ٚضؿ إسا ثػة٣ٕٮدة  -الٮ٨َ  إذ يؿل النةٔؿ أف مٕج٫  ي حل٢ مكذؽاـ 

ػح  داـ ٬ةا٧ةن ه كص٭٫  ي أكَةف مٕٮب أػؿل. ك١٬ؾا ٚإف ٬ؾي٨ ا٣ٕ٪ٮا٩   ي جم٧ٔٮ
رنػح كالزلي٨ امػذ٢٧ لك ٦٪٭ػة ه لك٧ػح كاظػؽة  اك٩ػة ٦ػ٨ ًػ٨٧ ا٣ٞىةاؽ ٗري املؤ

 ا٣ٕ٪ةكي٨ ا٣يت أ٢٧ٔ ٚط٭ة النةٔؿ آ٣ح الؿمـ حلض٢ٕ ٦٪٭ة ٔ٪ةكي٨ صةذثح.
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ٚإ٩٪ػة جنػؽ أ٩ػ٫ ٝػؽ  –كةةجلْؿ إىل ٔذجح ٔ٪ةكي٨ ا٣ٞىةاؽ ٔ٪ؽ النةٔؿ  –ك١٬ؾا 
ٛ٭ة لىة٣ط دؾسطٙ اجلِه ٨٦ زاكيح الى٪ٕح  كلىة٣ط إاع٩ػح ا٣ٞػةرئ  ّن ٦ػ٨ زاكيػح ك

 اتل٤يِق  كي١٧٪٪ة أف ٩ؿوؽ ذللٟ ثٕي امل٤عٮّةت/ 
 .اغبلةن ٦ة مذةر النةٔؿ ٔ٪ةكي٨ ٝىةاؽق ٨٦ ثٕي لك٧ةت أثطةد٭ة 
  ي٧ط٢ ثىٛح اع٦ح إىل ا٣ٕ٪ةكي٨ ا٣ٞىػرية  ٧ْٕٚػ٥ ٔ٪ةكي٪ػ٫ تنػذ٢٧ ه لك٧ػح أك

بلػةن لك٧ذ   كي٧س٢ِ ٬ؾا امل٪ىح ٝؽرة ه دؾسطٙ املٕةين  ي أ٣ٛةظ ٤ٝط٤ح  يتذش اغ
 ٨ٔ اتل٧ّؾ٨ ال٤٘ٮم.

 .مذةر  ي ثٕي األظطةف ٔ٪ةكي٨ ٦جةرشة ػةحلح ٨٦ ا٣رت٦زي  كاتلعك  ابلتيٌغ 

   ؽ إٗػٮاىلع ا٣ٞػةرئ تنري وطةاغت ا٣ٕ٪ةكي٨  كمع٪ةد٭ة ا٣ٛ٪طح إىل أف النةٔؿ يذ٧ٕن
٦ٕط٪ػةت ٦ػ٨ اتلىػٮرات  – ي الٮٝػخ ٩ٛكػ٫  –كاقذؽراص٫ إىل ا٣ٞؿاىلعة  ك٦٪ع٫ 

 ٦٘ةحلٜ اجله. اساثذؽااطح ه ٚذط

  ٕ٭٧ة  ي دؿكطت إًػة ي ي٧ط٢ ثةركد ٧ٔٮ٦ةن  ي ا٣ٕ٪ٮاف املنذ٢٧ ه لك٧ذ  إىل ًك
 يذ٨٧ٌ اقذٕةرة  كك٪ةيح كاقذٕةرة ٦ٕةن  ي ثٕي األظطةف.
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 املبحث الثالث

 البنية الحصىيرية

ا٣ٞىطؽة أك الؿكايح أك ا٣ٞىح أك أم ملك إثؽامل ٣٘ٮم  إ٧٩ة ْل دٚٞةت مٕٮريح  
ح  اح٤٧ح  ي دؿ٦زي ٣٘ٮم  كدىٮيؿ ٚين يةري اإلحيػةىلعات  كيٛيضػ ٔػرب ك٩ْؿات ١ٚؿي

حبكت ٝٮد٭ة  –اتلأكي٢ إىل دساسات تكذٞؿ يق ذ٨٬ ا٣ٞةرئ؛ ٚذ٧ذ٫ٕ  كدٞ٪٫ٕ  كدى٢ ث٫ 
إىل د٘طري املٮٝٙ ا١ٛ٣ؿم  كا٣ٕةَس  كرة٧ة إىل اتل٘طري الكػ٤ٮيك. كد٤ٕػت الىػٮرة  –

 ا٣ٛ٪طح  ي لك ذلٟ دكر اتلأزري األٝٮل.
ؿِ  ٔي / "الىػٌٮغ ال٤كػةيٌن املؼىػٮص  اذلم ثٮاقػُذ٫ ٚخ الىٮرة  ي األدب ثأ٩٭ػةك

جيؿم د٧ٌس٢ املٕةين  د٧ٌست صؽيؽان ك٦جذ١ؿان  ث٧ة حيط٤٭ة إىل وٮر مؿاٌطػح ٦ٕػرٌبة  كذلػٟ 
الٌىٮغ املذ٧زٌي كاملذٌٛؿد  ٬ٮ  ي ظٞطٞح األمؿ ٔؽكؿ ٨ٔ وطٖ إظةحلح إىل وطٖ إحيةاطح  

٨ دٌةٔطٙ اخلُػةب األديب  ك٦ػة دةػريق الىػٮرة  ي ظٞػ٢ دأػؾ ٦ؽيةد٭ة اتلٕجريٌيح ٦
األدب  يٌذى٢ ثؾطٌٛطةت اتلٕجري سا ث٧ة٬طذ٫  كْل د٭ؽؼ إىل  ٮي٢ ٗػري املػؿيٌئ ٦ػ٨ 
املٕةين إىل املعكػٮس  كدٕػٮي٥ ا٣٘ةاػت إىل  ب ٦ػ٨ الٌػٮر  ك٣ؾػ٨ ث٧ػة يةػري 

املٕػىن األديب  "اساػذتؼ " كتكذؽمل " اتلأكي٢ " ثٞؿي٪ح أك دحل٢  األمػؿ اذلم ي٘ػٌؾم
ثٛؿادد٫ املؼىٮوح دلل املػذ٤يٌق  إذ د٪عػؿؼ األ٣ٛػةظ  ي ا٣بنػ١ط٢ الىػٮرم ٔػ٨ 
ٌٚح كصؽيؽة  ك٨٦ ز٥ٌ ي٧٪ط اجلٌه ٬ٮٌيذ٫  ا٣يت  دساتل٭ة املٕض٧ٌطح إىل دساسات ػُةثٌطح ظة

 ()دذضٌؽد داا٧ةن ٦ٓ لٌك ٝؿاىلعة".

 
 . 1ص    ـ3113 ي اجلٞؽ الؽير ٣ا ل مٮىس وة٣ط   الىٮرة النٕؿيح إثؿا٬ط٥  ٔجؽ ا   (3)
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قػذٕةريح إىل ك٨٦ دٕؿيٛةت الىٮرة النٕؿيح  أ٩٭ة " وػٮرة ظكػطح  ي لك٧ػةت  ا
 –درصح ٦ة   ي قطةٝ٭ة ٧٘٩ح ػٛطٌح ٨٦ ا٣ٕةَٛح اإلنكػة٩طح  كل١٪٭ػة مػع٪خ أيٌػةن 

 ()اعَٛح مٕؿيح ػةلىح أك ا٩ٕٛةسان". –٦٪٤ُٞح إىل ا٣ٞةرئ 
 الصْرٗ الفئ٘ يف طعر عبد الرمحً بارّد:

الىٮرة ا٣ٛ٪طح ٔ٪ؽ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد دذ٤ٮف ثألٮاف خمذ٤ٛح  ٧ٚ٪٭ة وٮر دٞؿيؿيح  
ت ٨٦ ٔ٪ةرص ظٞطٞطح  كد١ٕػف منػة٬ؽ كإٝطػح  ي ٣٘ػح ٦جػةرشة ػةحلػح ٦ػ٨ درت كن

 اتلأحلٙ ا٣ٛيِن.
٧٠ة أف هل وٮران  ٮم لك٧ةت ٦٪٤ٛذح ٨٦ إقةر املٕىن املٕضِل  كدؿا٠طت تكذ٢٘ 
م ى إماك٩ةت اتل٤ٮي٨ ابلتيغ  ي اإلمةرات ادلساحلح  " ... كوػٮرق النػجةثطح د٧طػ٢ إىل 

٧ةض التٚخ كا٣رت٦زي ا٤ٛ٣كس اخلةٚخ ٦ٓ دٮادل هلؾق الىٮر  ك٦طػ٢ إىل دؿكطػت  اإٗل
ػةذ. كد٧طػ٢ الىػٮرة إىل اساقػذٞتؿ  ثٌٕ٭ة ه ثٕي تلى٢ املنة٬ؽ ثذٮاؿو مجطػ٢ أػن
كاإلٚؿاد  ي مؿظ٤ح ال١٭ٮ٣ح ك٦ة ثٕؽ٬ة  ٦ٓ ظٌٮر٬ة تل١ٮف  ي ػؽ٦ػح قػطةؽ املٕػىن 

ِ()٫".أكرث ٨٦ ػؽ٦ح املٕىن ٩ٛك٫  ك٬ٮ ٨ٚ مجط٢ ٢ٝن أف جتؽ ٨٦ حيك٪
كاقذُةع ثةركد أف يى٪ٓ لك ٬ؾا اجل٧ةؿ ا٣ٛين   ي مػٕؿ ي٤ػ ـ ا٣ ا٦ػةن وػةر٦ةن 
ٌٝطح ٨٦ ٠ربيةت ا٣ٌٞةية ا٣يت ٔؿٚ٭ة اتلةريغ اإلنكةين  ك٬ٮ ا٣ اـ ذك مٞ / ا٣ػ اـ 
ا٣ٌٞطح الٮَ٪طح ٦ٓ قةاؿ أث٪ةىلع الٮ٨َ  كا٣ اـ ١ٚؿم ظؿيك يؾطِٙ  ي ًٮا٫ ا٣ٌٞطح 

٥ ٩ٛك٭ة  كيؿل ٨٦ ػتهل َ ؿيٜ اخلتص. كيٞٮؿ ال١ٮٚيح  ي ٬ؾا املٕىن/ "كه الػٗؿ
  كامذٕةهل ثٌٞطح ثػرلق ٨٦ انن٘ةؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ثٌٞةية أ٦ذ٫ ا٣ٕؿةطح كاإلقت٦طح

 
 .12ٔجؽ ا  اح٧ؽ ظك٨  الىٮرة كابل٪ةىلع النٕؿم  دار املٕةرؼ  ا٣ٞة٬ؿة  ص/  (3)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤( 2)  . 31  31ح ل٤نةٔؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/األمٞؿ  اأٔل
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٤ٚكُ  ه كص٫ ػةص ا٣يت ملكخ ٔ٪ؽق ثؤرة مؿكـيػح ه املكػذٮل النػٕٮرم أك 
طػٙ ه اجلة٩ػت ا١ٛ٣ؿم؛ ٚإف ذلٟ ل٥ جي٨ً ه مٕؿيح اجلػه اذلم يؾذجػ٫  أك حي

ا٣ٛيِن؛ إذ اكف ثةركد مؽيؽ ا٣ٕ٪ةيح ثؾ٢ ٦ػة ٦ػ٨ مػأ٫٩ أف ي٧ػؽ ٝىػطؽد٫ جب٧ةحلػةت 
ٌٚةىلعاد٭ة ادلساحلح كاإلحيةاطح؛ ك٬ؾا يٕين أ٫٩ ل٥ يٞٓ ٧٠ػة كٝػٓ مػٕؿاىلع ِاتلٕجري  كيٮقٓ

اسا٣ اـ  ي مـا٣ٜ املجةرشة اتلٞؿيؿيح  كاساظذٛػةىلع ثةملٌػة٦  الٮَ٪طػح كالكطةقػطح ه 
كيجؽك أف كوٙ ال١ٮٚيح ثأ٫٩ " ل٥ يٞٓ ٧٠ػة كٝػٓ . ()ا٣ٛين املؤزِؿ" ن١ط٢ظكةب ا٣ب

إذ يذ٨٧ٌ ٨٦ مةٔؿ٩ة ؛ مٕؿاىلع اسا٣ اـ  ي مـا٣ٜ املجةرشة اتلٞؿيؿيح" ل٥ يؾ٨ ٦ٞىٮدان 
ادليٮاف ٔؽدان ٨٦ الىٮر اتلٞؿيؿيح  ك٣ؾ٨ ٤ٗجػح الىػٮرة ا٣ٛ٪طػح ه جم٧ػ٢ وػٮر 

إًةٚح إىل مجػةؿ الىػٮر ا٣ٛ٪طػح كظطٮيذ٭ػة   ادليٮاف   ي ٦ٞةث٢ ٤ٝح الىٮر اتلٞؿيؿيح 
كظؿكذ٭ة املةجئح املسػرية لت٩ٕٛػةسات كاألػط٤ػح  ْل ٦ػة جيٕػ٢ اساتلٛػةت إىل الىػٮر 

 اتلٞؿيؿيح أمؿان يٞذرص ه ٨٦ يذىطنؽ٬ة ث٘ؿض ادلراقح ٧٠ة ق٪٢ٕٛ ٚط٧ة يٌل.
 الصْرٗ التكرٓرٓ٘ يف طعر بارّد:

خيػٮ حي٧ػ٢ ٦ٕة٩طػ٫ إىل ٝةراػ٫  ي وػٮر تكىع ثةركد ٧ٔٮ٦ةن إىل دأحلٙ الالكـ ه 
إحيةاطح  د٘ؿي٫ ث٧عةكسات اتلأكي٢ كاجلٛةذ إىل أ٧ٔةؽ ا٣ٞىطؽة  كدبطط  ي الٮٝخ ٩ٛك٫ 
إماك٩طح ا٣ٞؿاىلعات املؼذ٤ٛح. ٗري أف النةٔؿ  ي ثٕي األظطةف ٝؽ يؿق٥ وٮران دٞؿيؿيح 

ُػٜ  كالٮٝػٮؼ ػةحلح ٨٦ ألٮاف ابلطةف  كا٣ٕتٝح ث  ٔ٪ةرص٬ة ٦جتطح ه ٦ة تنج٫ امل٪
ٔ٪ؽ ظؽكد الٮمل اسادىةيل  ك٬ٮ ٦ة يٛٞؽ٬ة ٦زيات الىٮرة ا٣ٛ٪طح ا٣ٞةدرة ه اػرتاؽ 
ةؽ ٦ة كراىلع الٮمل  ك٦ة دةػريق  ي اجلٛػف ٦ػ٨ ٦ٛةصػأة ٠رسػ  ظؽكد امل٪ُٜ  كاردطةد ٚآ
املألٮؼ امل٤ٕٮـ  كد٬نح اسا٩ـيةح ادلسايل. "كظ ى ي٨٧ٌ النةٔؿ وٛح األدثطح اخلةلىح 

 
 .11 11ين  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ ٨٦ ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛ ال١ٮٚيح   (3)
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كذٕ  ثؾ٢ األدكات اتلٕجرييح النٕؿيح  كتكػذؼؽـ لك َةٝػةت ال٤٘ػح ٫٤٧ٕ٣  ٚإ٫٩ ت
كإماك٩ةد٭ة  ي ادلسا٣ح كا٣رتكطت كاإليٞةع كالٞطٞح كاملضػةز. كةػؽكف ذلػٟ ٚػإف ٦ػةىلع 
الطةة جيٙ  ي ٠طةف اجله النٕؿم  ٚذىجط املةدة النٕؿيح صكؽان ثػةردان سا ركح ٚطػ٫ 

يٕين اسا٠ذٛػةىلع ثةملذػؽاكؿ كاملنػرتؾ  كسا ظطةة. ألف ٗطةب الىٮرة النٕؿيح  ي النٕؿ 
كاملذٕةرؼ ٤ٔط٫ كاملألٮؼ ث  اجلةس كاساٝذىةر ه املٕىن الٮوػس اجلٞػٌل اتلٞؿيػؿم 
اذلم يٞٙ ٔ٪ؽ ظؽكد ادلسا٣ح املجةرشة لأل٣ٛػةظ. ك٬ػٮ ٦ػة سا يذٛػٜ كَجطٕػح ا٣ٞػٮؿ 

 ()النٕؿم كػىٮوطذ٫ اتلٕجرييح".
ضـ٬ػة ٔػ٨ ٗري أف ذلٟ سا يٕين حبةؿ ٨٦ األظٮاؿ مخٮؿ ا لىػٮرة اتلٞؿيؿيػح  ٔك

ىلعان ٨٦ ثتطح ا٣ٞىػطؽة الاكم٤ػح   اإلًةٚح إىل ادلٚٞح النٕٮريح  ي ا٣ٞىطؽة  ثٮوٛ٭ة ص
ِك٨٦ أ٦س٤ح الىٮر اتلٞؿيؿيح ٔ٪ؽ ثةركد  ٝٮهل  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ية دةا٭ٮف(/

ػػػؿان                     ٧ى ٍكا عي
ى
ػػػ٨ن احل٭ػػػٮدي كٝػػػؽ رأ  صي

 

ٍؿةىذيػػػػ٫ بًطي٧٪ػػػػ   ()ةقي ٝىػػػػٍؽ اعد ظى
 

ت  ي ٩ٛٮس احل٭ٮد  كْل وٮرة ٧ٔؿ ثػ٨ اخلُػةب   –إف الىٮرة ا٣يت أزةرت الٔؿ
ظةمتن ظؿةذ٫ ثط٧٪ةق؛ ْل وٮرة دٞؿيؿيح  ػةحلح د٧ة٦ةن ٨٦ أم لٮف ٨٦  –ره ا ٔ٪٫ 

ألٮاف ابلطةف  كسا د٢٧ٕ إسا ه مكذٮل اسادىةؿ ثةملذ٤يق ٔرب كقط٤ح ٢ٞ٩ اخلرب. ٣ؾ٨ 
٬ػؾق الىػٮرة ٬ػٮ اذلم يٛػذط أٚػةؽ ابلطػخ النػٕؿم ه  ز٧ح ٔ٪رص آػؿ  ي َطػةت

ا٣ُةٝةت اإلحيةاطح املذ٧ٌ٪ح  ي ا٣ٞىطؽة  ذ٣ؾ٥ ٬ٮ الؿمـ  ي وٮرة ٧ٔؿ ث٨ اخلُػةب 
٬ؾق  ثٮو٫ٛ ٚةدط ا٣ٞؽس األكؿ  ك٬ةزـ احل٭ٮد. إذف ٚإف األمحةؿ اإلحيةاطح  ي الىػٮرة 

 
 ـ( مؿصٕطةت الىٮرة  ي اخلُةب النٕؿم اجلةرصم. )مىؽر إل١رتكين(.2133الؿاؽ  اح٧ؽ مؽاد  ) (3)

 إل١رتكين(.
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 ٝؽ كدلت ٨٦ ز٢ٞ الؿمـ سا ٨٦ دؿكطت ا٣ٕ٪ةرص داػ٢ الىٮرة.

ػػ مػػثبةن                       جرًٍصي ػػةَٮًر يي ػػرٍيى الكن  أكى غى

 
 

ـي ؟   ػػػة (3)دػػػةصؿي ابل٪ؽٝطنػػػًح ال٤نعن
 

 

ك٢ٕ٣ ٦ة يٞةؿ  ي ٬ؾق الىٮرة ٬ٮ ٩ٛك٫ ٦ة ٤ٝ٪ةق ٨ٔ الىػٮرة الكػةثٞح؛ ٚرتكطػت 
 ي٧٪ط املذ٤يق أٚٞػةن الىٮرة ٨٦ ظطر دؽاػ٢ ٔ٪ةرص٬ة  ٬ٮ دؿكطت مٌكُط ٦٪٤ٜ٘  كسا

ل٤ذٛكري كسا ٧ٔٞػةن ل٤٘ػٮص. ٗػري أف ابلطػخ يْػ٢ّ ذا ٌٚػةىلعات ٦ٛذٮظػح ل٤ذػؾكؽ  
كإٗؿاىلعات تّل٧٤ف مٮآً اجل٧ػةؿ  ٔػرب رمػـ مرسػظطح م١كػاري النػ٭رية )دػةصؿ 
ابل٪ؽٝطح( ا٣يت ثٞطخ وٮرة ٤ٕ٦ٞح ه صؽار اتلةريغ ٩ةَٞػح ث٧ٕةيػت احل٭ػٮد  د٤ٕػ٨ 

 ؛ ظطر اك٩ٮا تكة٠٪ٮ٩٭٥  ي دكهل٩.٥ْؿة األكركةث  هل٥ يٮ٦بؾو 
كيٮاو٢ ثةركد  ي ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة )٬ضٮـ الكػتـ( ٩ٞػؽق الػتذع ملٮٝػٙ ٝػةدة 
النٕت ا٤ٛ٣كُطين اذلي٨ اقذضةثٮا خلؽٔح الكتـ ا٣ػيت ٤ّػخ دػؽٕٚ٭٥ إحل٭ػة ٝػٮل 
دكحلح؛ ث٢ ٔؿةطح. كاػذةر ا٣ٕ٪ٮاف ٨٦ ا٣ٕجةرة ٩ٛك٭ة ا٣يت اػذةر٬ػة داعة الكػتـ ٦ػٓ 

٬ضٮـ الكتـ(؛ حلٞٮؿ ل٤ٞةرئ/ "أسا دتظِ اخلؽٔح  ي إًػةٚح اهلضػٮـ إىل إرسااط٢ )
الكتـ ثٞىؽ اإلمةرة إىل أف األمؿ أمػؿ ٝػٮة  سا أمػؿ ًػٕٙ كاقبكػتـ"  ٗػري أف 

 أظؽ  ي رأم النةٔؿ.  طةين ل٤ٕجةرة سا جي٤ٕ٭ة د٪ٌُل هاجل٧ةؿ ابل
 / ػؿ ٨٦ ا٣ٞىطؽة يٞٮؿ ثةركدكيف ثطخ آ

 ٮازي٨ً ٤ٝجػػػةن                    ٝػػػؽ ٝى٤جػػػذي٥ٍ لكن املػػػ

 

ـي   ؿى الػػػتًؿ الىػػػؿا ػػػؽا أكن (2)ٗك
 

 

ٙو ٨٦ الالكـ ا٣ٕةدم اجلةرم  كحي٢٧ ٬ؾا ابلطخ وٮرة دٞؿيؿيح   ي دٌةٔطٙ دأحل
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  . 331ثةركد  اأٔل
 . 333ص  الكةثٜ  ( 2)
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ه ألك٪ح اجلةس  ثت إًةٚةت ٚ٪طح ختؿص٫ ٨٦ اثذؾاؿ اساقذؼؽاـ ا٣ٕةدم إىل رظػةب 
 اتلأزري النٕؿم.

أكرث  ي ٝىطؽة )٬ضٮـ الكتـ( ٨٦ الىٮر اتلٞؿيؿيػح   ه أ٩٪ة جنؽ أف ثةركد ٝؽ
 ك٨٦ ذلٟ ٬ؾق األثطةت/

طػػ٢و                        ٣ىػػٍخ  ي ٔر ـً ٩
ي
ػػٮرةي ا٣ٛػػذًط أ  قي

ٙى ٝةاػػؽو ٦ًػػ٨ ٝيػػؿتلو                         ٤ٍػػ ػػؿكا ػى ٛى  فى

طٍػػػؽان                           أي٭ػػػة الاكاػػػؽكف ل٤جطػػػًخ ٠ى
 

  ٥ٍ٬ ٜي ٔ٪ػػػػؽى ـي ا٧ٕ٣ػػػػةحل ٍٝػػػػـا
ى
 أ

ـي  رظػػػة
ى
ػػػٍخ ٔػػػ٨ ٩ْػػػريًقً األ ٧ى ٞي ٔ 

ـي   (3)إفن ل٤جطػػػًخ ظةرقػػػةن سا ي٪ػػػة
 

كابلطخ األكؿ ٨٦ ٬ؾق األثطةت اثلتزػح يىػؽؽ ٚطػ٫ ٦ػة ٤ٝ٪ػةق  ي قػةث٫ٞ؛ إذ إف 
اتلٕجري ٨ٔ ا٣ٞٮة كاثلجةت ثةقذى٘ةر ا٧ٕ٣تؽ ظ ى يجؽك ل٤ٕ   ي وٮرة ا٣ٞػــ  ٬ػٮ 

٣ٛين ل٤الكـ  ٌٚتن ٨ٔ مطٮع ٬ؾق الىٮرة ٨٦ الىٮر اتلٞؿيؿيح اخلةحلح ٨٦ اتلأحلٙ ا
٨٦ ا٣ٞط٧ح ا٣ٛ٪طح ل٤ىٮرة؛ ٠ٮ٩٭ػة ٦ػ٨  –ثت مٟ  – ي الكـ ا٣ٕٮاـ؛ ك٬ٮ أمؿ يتذٞه 

 ثؿأح النٕؿاىلع.
كيف ابلطخ اثلةين ٚإف وٮرة ٥ٞٔ ا٣تكةىلع ٨ٔ كسادة ٩ْري ل٧٤ىُىف ٤ٔط٫ الىػتة 

ثػةردان  كسا  دجٕػر  ي  كالكتـ  ٨٦ الىٮر اتلٞؿيؿيح ا٣يت تكذٞج٤٭ة ا٣ٞةرئ اقػذٞجةسان 
٩ٛك٫ ا٣تنٮة ا٣يت يذٮٌػة٬ة كيذٮٕٝ٭ة ٨٦ ٝؿاىلعة ٝىطؽة؛ إذ إ٩٭ة ٨٦ الىٮر ا٣يت يٕرب ث٭ة 
اجلةس  ي أظةديس٭٥ ا٣ٕةديح  ك٥٬ يـّكٮف الؿقٮؿ وػًل ا ٤ٔطػ٫ كقػ٥٤  كي٧ؽظٮ٩ػ٫ 

 ثة٣ٛؿادة  كاساوُٛةىلع اذلم ػى٫ ا ث٫.
٧ط٫ ا قجعة٫٩ كدٕةىل  دٞؿيؿيح ْل كيف ابلطخ اثلة٣ر ٚإف وٮرة ابلطخ اذلم حي

ػةؽ  أيٌةن؛ إذ إ٩٭ة اع٤َح د٧ة٦ةن ٨ٔ ألٮاف ابلطةف ا٣ػيت د٧ِٕػٜ الىػٮر  كدٛذع٭ػة ه ٚآ
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  .331  ص ثةركد  اأٔل
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ا٣ٞؿاىلعة ابلةٔسح ه ا٣تنٮة  ٌٚتن ٨ٔ أف الىٮرة مكذؼؽ٦ح  ي الكـ اجلػةس  إذا ٦ػة 
مةإح ٔ٪ػؽ اجلػةس   كْل لك٧ح ٮظ ثإذف ا دٕةىلأرادكا أف يٕرِبكا ٨ٔ أف ابلطخ احٛ

 ٨٦ دلف ٔجؽ امل٤ُت ث٨ ٬ةم٥.
 كيف ثطخ ٨٦ ٝىطؽة )أ٦ٌيت( يٞٮؿ ثةركد /

جةظػػػةن                    ٚػػػةذلم سا ييجػػػةحي وػػػةرى ٦ي

 

ٓى ثًػػجىٍؼًف    (3)كاذلم سا ييجػػةعي بًطٍػػ
 

إف ا٣ٕؽك اذلم إذا ٦ة د٧ؾ٨ ٨٦ اظذتؿ أرض ٦ة  كٝ٭ػؿ أ٤٬٭ػة كَػز ٤ٔػط٭٥ 
 إذساهلػػ٥  ٚإ٩ػػ٫ تكػػذع٢ ظؿ٦ػػةد٭٥  كيػػؽنِف ٦ٞؽقػػةد٭٥  كجتػػرب  كأراد أف ي٧ٕػػ٨  ي

كتكرتػه لك اغؿو ٔ٪ؽ٥٬. كاتلٕجري ٨ٔ ذلٟ كدؿكطػت وػٮرة ٦ػ٨ اقػبجةظح ٗػري 
ل٤ذٕجري ٨ٔ ٬ػؾق الة٣ػح   –ك٬ؾق ال٤٘ح املجةرشة  –املجةح  كةطٓ ٦ة سا يجةع ثس٨٧ طف 

ىػ٪طٙ  ي سا دتذش ٔ٪٭ة إسا وٮرة قُعطح ٦جػةرشة  ٣ػثف ٚط٭ػة ٦ػة تنػٛٓ هلػة ثةتل
جم٧ٮاعت الىٮر النٕؿيح األٌػةذة؛ كذلٟ ألف "خمةَجح الٮاس  كاتل٧ػؿد ه ادلسا٣ػح 
الؿٚطح  كا٠بنةؼ ٔتٝح  ك ّؿؾ اخلطةؿ ث  ُٝج   كإد٦ةج اليٍس ثةملضؿد  ي ملك 
أك ث٪ةىلع مٮظؽ د٧أل ٚط٫ اثل٘ؿة ث  ا٣ُٞج   د٧س٢ِ أ٥٬ ٦ة يتج  أف يذعٜٞ  ي الىػٮرة 

يف الىٮر داػ٢ ابل٪ةىلع النٕؿم  كالىٮرة أك الىػٮر دؾسطػٙ ٬ػةدؼ إىل النٕؿيح  ك
اسا٩بنةر  كة٪ةىلع ٨٦ ٔ٪ةرص ٤ٝٞح تكىع إىل اتلٮظؽ  كدٮدّؿ  ي اإلدراؾ ا١ٛ٣ؿم م٤ػٙ 

 (2)اسانكضةـ".
 كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )اعـ مىض(/

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  .331ثةركد  اأٔل
 .11ٔجؽ ا  اح٧ؽ ظك٨  الىٮرة كابل٪ةىلع النٕؿم  ص/   (2)



 143 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

 لّك املػػػٮا٩ئ صج٪ػػػة يػػػة ظجثجىب٪ػػػة              

 

(3) دىػُؼتي لك ابلعةر ركج٪ػة كْل 
 

 

تن١ٮ النةٔؿ إىل ثرلق ٤ٚكُ  ا٣يت ي٪ةدي٭ػة ظجثجب٪ػة  مػؿارة ظطػةة ا٣بّ ػد  ي 
وٮرة املكةٚؿ ٔرب املٮا٩ئ اذلم ركت ابلعةر املىُؼجح األمٮاج؛ حبسةن ٨ٔ اقذٞؿار  ي 
ػح الىػٮر  ثرل ٨٦ ثتد ا. كةةجلْؿ إىل ٬ػؾق الىػٮرة جنػؽ أ٩٭ػة كاظػؽة ٦ػ٨ جم٧ٔٮ

 ٨ٔ اجل٧ةؿ ابلطةين ٔ٪ؽ النةٔؿ.    اتلٞؿيؿيح ا٣ٕة٤َح 
 ا٣يت يؿيث ٚط٭ة الن٭طؽ )ٔجؽ ا ٔـاـ(/            (كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة )نرس اجلجةؿ

ػػػٍخ                ٩ػػػةدى كريون ـِ ػػػؽن ل٧٤ػػػؽٚٓ ال  مى
 

ـً ا٣ٞ٪ةثػػػ٢ي احلؽكينػػػحٍ   (2) ي الػػػـا
 

 

أقػ٤عذ٫  ي ظـا٦ػ٫    إ٩٭ة وٮرة اجل٪ؽم املألٮٚح  ك٬ٮ  ي قةظح املٕؿكػح ظػةمتن 
كيؽق ه الـ٩ةد اقذٕؽادان إلَتؽ اجلةر. كالىٮرة ٬ؾق ٧٠ة دْ٭ؿ أ٦ة٦٪ة  سا د١ٕف إسا 
كوٛةن أ٦ط٪ةن وةدٝةن  سا مرتؽ مثبةن ٨٦ ظٞةاٜ املن٭ؽ ٔرب ال٤٘ح النػٕؿيح املذضػةكزة  

 كسا يبطط ل٧٤ذ٤يق أم درصح ٨٦ اسا٩ٕٛةؿ  اجلةدش ٨ٔ  ؿيٟ اخلطةؿ.
 ٪ٮاف )زتزح أٔٮاـ(  يٞٮؿ ثةركد/     كيف ٝىطؽد٫ ثٕ

ػػٮهل               ػػ٭طٮف ظى اٚػػةت وي ى٤ًٍضػػ٢ي صؿن  جتي

 أيي٭ؽـ أٝىػةؽ٥ أ٦ػةـ ٔطػٮ٩ًؾ٥              

 

ػػػةرادي٭٥ كاملٕػػػةكؿي   ٌٛ  كد٘نػػػةقي ظ
(1)كيياىن ٤ٔط٫ اهلػطلكي املذُػةكؿي ؟

 

 

ؿاٚطح  أك ٦ُٞٓ ٚطؽيٮ ٝىػري  سا مذ٤ػ ٙ ٠سػريان كالىٮرة  ي ابلثذ  وٮرة ٚٮدٗٮ
٧ٔة يؿاق املنة٬ؽ  ي مةمح اتل٤ٛـيٮف ظط٪٧ة  ٢٧ أػجةران ٨ٔ ٤٧ٔطػةت الٛػؿ ا٣ػيت 
دٞٮـ ث٭ة اجل٧ةاعت احل٭ٮديح ظٮؿ املكضؽ األٝىصػ  أ٦ػةـ أٔػ  ا٤ٛ٣كػُطتط  أ٬ػ٢ 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  .312ثةركد  اأٔل

 .312ص   ٜ الكةث(2)

 . 317 311الكةثٜ   ص (1)
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املكضؽ األٝىص )أٝىةؽ٥(  ك٥٬ اعصـكف ٨ٔ ٢ٕٚ يشىلع. ك٢ٕ٣ مؿّد ٬ػؾق املجػةرشة 
ػ٫  كسا كاتلٞؿيؿيح أظطة٩ةن  إىل أف ال نةٔؿ مح٢ ه اعد٫ٞ ٌٚط صػؿاا٥ احل٭ػٮد  ي أًر

قط٧ة  ي املكضؽ األٝىص؛ ٚٮصؽ أف دج٤ط٘٭ة إىل ٧ٔٮـ اجلةس أ٩ٛػٓ هل الىػٮر املجػةرشة 
الٮاًعح ا٣يت دؿا٬ة لك ا٣ٕطٮف ث٧ن٭ؽ كاظؽ؛ أل٩٭ة سا د٪ٛؾ إىل ٦ة كراىلع ظؽكد الػٮمل 

. ك٣ٕػ٢ النػةٔؿ  ي ٝػٮهل املنرتؾ  كذلا ٚٔل ٗري ٝةث٤ح ل٤ذٛكػري كاتلأكيػ٢ املؼذ٤ػٙ
٥  –)أٝةوؾ٥( يؿيؽ ٧ٔٮـ املك٧٤  سا ا٤ٛ٣كُطتط  ٚعكت. كاللك٧ح ٬ؾق  ه الٗؿ

دٛذط  ٩ةٚؾة ػةوح ساقذٞجةهلة دلل املك٧٤  ه خيػٮ خمذ٤ػٙ  –٨٦ دٞؿيؿيح الىٮرة 
خ هل٥ الىٮرة؛ ألف احةكسات اهلؽـ جتؿم ه م٤ٟ ػةص ث٭٥.  ٨ٔ ثٞطح ٨٦ ًٔؿ

 الصْرٗ البٔاىٔ٘:

ح ا٣ٕؿةطح ٚ٪ٮف ا٣بناط٫ كاساقػذٕةرة كاملضػةز كال١٪ةيػح  ت ن٢٧ ابلطةف  ي ٥٤ٔ ابلٗت
كللك كاظؽ ٨٦ ٬ؾق ا٣ٛ٪ٮف أٝكة٫٦ كػىةاى٫  كْل األدكات ا٣يت يىػ٪ٓ ث٭ػة النػٕؿاىلع 
وٮر٥٬ النٕؿيح  كةٞؽر ٦ة ي٤ٛط النةٔؿ  ي اقذؼؽاـ ٬ؾق األدكات طىةاى٭ة اجل٧ةحلح  

 ح  د٢٧ٕ ه د٧ٕطٜ ادلساسات اجل٭ةاطح ل٤ٞىطؽة. ثٞؽر ٦ة دجؽك وٮرة زا٬طح مجط٤
ٮع الىٮرة النٕؿيح يذضؽد ثةقذ٧ؿار  كيٛؿض ٩ٛكػ٫  ي لك كٝػخ كظػ .  "مًٮ
كذلٟ ثةجلْؿ إىل أ٧٬طح ٬ؾا امل١ٮف األق٤ٮ   ي ث٪ةىلع مٕؿيح اخلُةب النٕؿم  كدلكرق 

ػٮاعن ال١جري  ي  ٞطٜ أدثطح اجله كمجةحلذ٫. ٚٞؽ اك٩ػخ الىػٮرة النػٕؿيح دك٦ػةن  مًٮ
خمىٮوةن ثةملؽح كاثل٪ةىلع  إ٩٭ة كظؽ٬ة ا٣يت ظْطػخ ث٧زن٣ػح أقػُل ٦ػ٨ أف دذ٤ُػٓ إىل 

ِ().مؿاٝط٭ة النةخمح ثةيق األدكات اتلٕجرييح األػؿل"

 
 مؿصٕطةت الىٮرة  ي اخلُةب النٕؿم اجلةرصم. )مىؽر إل١رتكين(. الؿاؽ  ( 3)
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 التظبُٔ:

اجلةّؿ إىل النٕؿ ا٣ٕؿ  ٦٪ؾ اجلة٤٬طح كإىل يٮ٦٪ة ٬ؾا  جيػؽ أف النػٕؿاىلع ا٣ٕػؿب 
ف خلؽ٦ح وٮر٥٬  ككصػؽكا ٚطػ٫ أداة راإػح كّٛٮا ا٣بناط٫ ثٮو٫ٛ لٮ٩ةن ٨٦ ألٮاف ابلطة

 لؿق٥ ٬ؾق الىٮر ث٧ة يٕٞؽك٫٩ ث  املنج٫ كاملنج٫ ث٫ ٨٦ ٔتٝةت.
٥ حيِ ٨ٚ ٨٦ ٚ٪ٮف ابلتٗح ث٧ة ظْٰ ث٫ ا٣بناط٫ ٨٦ ماك٩ح كا٬ذ٧ةـ  ٚٞػؽ اكف "ل

أكؿ أماكؿ اخلطةؿ النٕؿم كأكرث٬ة دؽاكسان ث  النػٕؿاىلع  إذ كصػؽكا ٚطػ٫ ًػةتل٭٥  ي 
٧ٔطٜ أٚاكر٥٬ كمؽيؽ ا٩ٕٛػةساد٭٥  كوػةر ل٤بنػاط٫ ظٌػٮرق املذ٧ػزي  ي اتلٕجري ٨ٔ 

 ()الالكـ األديب )مٕؿق ك٩رثق(".
٩خ ٦زية ا٣بناط٫ األكىل  ي مػٕؿ ا٣ٕىػٮر الكػة٣ٛح ْل دٞؿيػت وػٮرة ك٣ٞؽ اك

املنج٫ إىل اذل٨٬  ثٕٞؽ ٔتٝح ثث٪٫ كة  منج٫ ث٫ مكذٞؿ الىٮرة  ي ذ٨٬ املذ٤يق  إسا 
   ك٦ٓ اتكةع املٛة٬ط٥ كأ٧٩ػةط الطػةة  ٚٞػؽ وػةر ا٣بنػاط٫ أداة أ٫٩  ي الٮٝخ الة

 كاقٕح اساقذؼؽاـ.
"أكرث األدكات ابلتٗطح اقذؼؽا٦ة  ي ث٪ةىلع وٮر الٮوٙ كاملعػةاكة داػػ٢ مػٕؿ 
اإلظطةىلع ْل أداة ا٣بناط٫ ثٮصػ٫ اعـ  كا٣بنػاط٫ املكػذُؿؼ ثٮصػ٫ ػػةص. كا٣بنػاط٫ 

ٮوةن ٨٦ ظطر د٪ةقج٭ة ٦ٓ َجطٕذ٫ كدساتل٭ة ٧ٔٮ٦ةن أداة أزرية  ي النٕؿ الالكقط   ػى
٫ ا٣ٕٞتين  ي الٮٝخ ٩ٛك٫  ٚة٣بناط٫ يٛطؽ ا٣٘رييح كسا يٛطؽ ا٣ٕطتطح. أٝىػؽ  ه ٩ـٔك
إىل أف َؿيف ا٣بناط٫ سا دذؽاػ٢ ٦ٕةمل٭٧ة  كسا يذعؽ أم ٦٪٭٧ة ث٘ريق  ث٢ ي٢ْ الك٧٬ػة 

ٌل هلػؾا اتل٧ػةيـ ٬ػٮ ٦ذ٧زيان ٨ٔ ٩ْريق  ٦٭٧ة دٕؽدت وٛةد٭٧ة املنرتكح. كاملْ٭ؿ ا٧ٕ٣
أداة ا٣بناط٫ ا٣يت دٞٙ اكلػةصـ املػ٪ُيق اذلم يٛىػ٢ ثػ  ا٣ُػؿٚ  املٞػةر٩   ي 

 
 1ص/   ـ 2131ٮاف ٨٦ ا٣بناط٫  ي النٕؿ ا٣ٕؿ  ٩ثنةف  ٔجؽ اهلةدم ػٌري أل (3)
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ا٣بناط٫  كحيِٛ ه لك ٦٪٭٧ة وٛةد٫ اذلادطح املكذ٤ٞح. كظػ ى لػٮ ظػؾٚخ األداة ه 
قاط٢ اساػذىةر كاإلجيةز  أك ه قاط٢ اإلث٭ةـ كاملجة٣٘ح  ٚإف كصٮد أداة ا٣بناط٫ ي٢ْ 

كاملجؽأ ا٣ٛة٢ٔ ٚط٭ة أك ث٭ة ي٢ْ ٝةا٧ةن  ٚت دذؽاػ٢ الؽكد ا٤٧ٕ٣طح كامل٪ُٞطػح  م٧ٌؿان 
 ()ث  ا٣ُؿٚ ".

 التظبُٔ يف طعر بارّد:

ثةجلْؿ إىل ا٣بناط٫  ي مٕؿ مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت  جنؽ أف ثةركد اقذؼؽـ تناط٭ةت 
ؾ٨ ذلػٟ د٤ٞطؽيح ثةردة ممة جيؿل ه ألك٪ح ا٣ٕٮاـ  ي ػُةب اتلٮاو٢ احلٮَل. كل٥ ي

حلعكت ٨٦ ٔطٮب ٬ؾا النٕؿ لٮ أف النةٔؿ وة٫ٗ  ي ٝٮا٣ػت مػٕؿيح أػػةذة  كاكف 
٦٪ؽجمةن  ي نكطش احؾ٥ الطة٠ح  يٌس ٨٦ مجةهل اليلك ه ٔ٪ةرصق مجطٕ٭ػة. ك٣ؾػ٨ 

ل٥ يؾػ٨ تلبكػىن هل الىػطةٗح  –ك٬ٮ  ي مؿظ٤ذ٫ النٕؿيح اساثذؽااطح ٬ؾق  –النةٔؿ 
النٕؿيح. كقرنل أف النػةٔؿ ٕٚػ٢ ذلػٟ  ي النٕؿيح األػةذة بكجت ًٕٙ األدكات 

ِمؿاظ٫٤ النٕؿيح ٦ة ثٕؽ اخل٧كث٪طةت.
 يٞٮؿ ثةركد  ي أكىل ٝىةاؽ ادليٮاف  كْل ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )كوٙ املٕؿكح(/

 وػػٮت ا٣ٞ٪ةثػػ٢ كالؿوػػةص ٠أ٩ػػ٫           
 

ٙي   ـظػػ ػػؽ كأٚػػىع  ي األاعيل د ()ٔر
 

 

ؽ(  كٝٛ٪ة ه  كإذا أػؾ٩ة ٨٦ ٬ؾا ابلطخ ٝٮهل/ )وٮت ا٣ٞ٪ةث٢ كالؿوةص ٠أ٫٩ ٔر
تناط٫ ٦جذؾؿ جيؿم ه ألك٪ح ا٣ٕٮاـ  اع٢َ ٨ٔ وٛةت النػٕؿيح  كاتلىػٮيؿ ا٣ٛػين 
املكذُؿؼ  سا حيِؿؾ كصؽا٩ةن  كسا ي٭ـ منةٔؿ  كسا حيٜٞ اإل٦ذةع اذلم يتنؽق املػذ٤ِق 

 ك٬ٮ تكذٞج٢ النٕؿ. ك٨٦ ٦س٢ ذلٟ ٝٮهل  ي ٝىطؽة )م١ٮل الٮ٨َ(/
 

 .2113/3 - 111 اساقذُؿاؼ كا٣ربأح النٕؿيح. جم٤ح ا٣ٕؿ   ا٣ٕؽدـ أكراؽ أدثطح ٔىٛٮر  صةثؿ.  (3)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح  ( 2)  . 11ص  ثةركد  اأٔل
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 ثٞػػٮة             امنػػٮا إىل املػػٮت الػػـؤاـ
 

 ()لكيطيػػػٮًث اغبو رِددكا األ٩٘ة٦ػػػة 
 

٢ٕ٣ تناط٫ اجل٪ؽم أك املٞةد٢ أك ا٣ٛةرس ثةألقؽ كوٙ دارج كٝؽي٥  سا يٕةب  
ع   جذؽى ه النٕؿاىلع اقذؼؽا٫٦ ٦ ى ٦ة أبلٮق٫ مجةؿ النػٕؿيح ثةتلػأحلٙ ال٤٘ػٮم ا٣ػػ٧ي

كردندق ٧٠ػة يػؿِددق ا٣ٕػٮاـ  كالىٮرة ا٣ٛ٪طح ابل٭طح  كل١٪٫ يٕةب إذا ٦ة اصرتق النػةٔؿ 
 ثةردان ًٕطٙ اتلأحلٙ  ك٬ٮ ٬٪ة ١٬ؾا.

ٗري أف ثةركد ك٨٦ ثؽايح الكبطتطةت أػؾت م١٤ذ٫ النٕؿيح  ي اساقذٮاىلع  كأدكاد٫ 
ػ٫٤   ي اجلٌٮج؛ ث٧ة أدطط هل ٨٦ ادلراقح املذؼىىح  ي ٤ٔٮـ ال٤٘ح ا٣ٕؿةطح  ك٦ػة ظىن

ربات اتل٪ْط٧طح كالكطةقطح ٨٦ ػتؿ ٨٦ ألٮاف املٕةرؼ ا٣ٕة٦ح  ك٦ة دؾٮف هل ٨٦ اخل
ا٩ذ٧ةا٫ جل٧ةٔح اإلػٮاف املك٧٤ . كةةجلْؿ سا٩ٕاكس ذلٟ ه اقذؼؽاـ النةٔؿ ٣ٛػ٨ 
ع كمجط٢  كاقذُةع أف يب٪ػةكؿ  جذؽى ا٣بناط٫؛ جنؽ أ٫٩ ٝؽ أ٣ٌٙ ٨٦ ا٣بناط٭ةت ٦ة ٬ٮ ٦ي

 ثةلنٕؿيح. ا٣بناط٭ةت املذؽاك٣ح  ي ٣٘ح اتلٮاو٢ احلٮٌَل  ي إَةر دأحلٙ جي٤ٕ٭ة ٩ةثٌح 
 يٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )الِك٭ةـ(/

ػػ٨ٍ يةري٦ػػةة؟ كال٤طػػ٢ي اك٣ٞػػة                 ػػٍ٭٥ي ٦ى  قى

ـو                  كْل د٪٭ػػةؿي وػػٮبى ٤ٝػػتو ٔـيػػ

ػػػؿو                    ٍٛ جػػةًؽ ٧ٔطػػةىلعى ؼى ًَ ٕػػٍخ  ي  ى٧ى  ل
 

ػػػ٥ّ ٗٛػػػريي   سػػػة كالؿ٦ػػػةةي صى  ًر صى
ػػػػػػريي   لّك ذم اغرةو ٤ٔطػػػػػػ٫ً ي٘ي

ىكػػػذُرٍي ل٧ى   ()ٕػػػةفى ا٣ػػػربكًؽ إٍذ ت
 

كيف األثطةت اثلتزح تنػاط٭ةت ٦ٕذػةدة  ي الكـ اجلػةس  ٦٪٭ػة )ال٤طػ٢ اك٣ٞػةر(؛ 
ٚةجلةس إذا أرادكا كوٙ ا٣ْتـ املُجٜ مجن٭ٮق ثة٣ٞةر. ك٦٪٭ة/ )ملٕخ ملٕػةف ا٣ػربكؽ(؛ 
ٚبناط٫ ملٕةف ظؽيؽة الكتح  ي الكػ٭ةـ كاجلىػةؿ كالكػطٮؼ ث٧٤ٕػةف ا٣ػربكؽ ٦ػ٨ 
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ناط٭ةت املٕذةدة  ك٣ؾ٨ الك ا٣بناط٭    ي إَةر ٬ؾق الىٮرة الاكم٤ػح  تنػعؾاف ا٣ب
اخلطةؿ  كيٕط٪ةف النةٔؿ ه ابلطةف  كاملذ٤يق ه اتلاّ   كةؾا مؿصةف ٨٦ املجةرشة إىل 

 النٕؿيح.
 ك٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ أيٌةن ٝٮؿ ثةركد  ي ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة/

ػػ٥ي اي ثث٪ى٪ػػة لّك ٬ػػؾا ا٣ػػػػػ                     حيؾي

ػػريي٨ى َع٪ػػةن                    ً٘ ػػ٨ي ال٧ي عى ٍُ  كمٌػػحه تى
 لػػٮ دػػؿا٥٬  ي دار٬ػػ٥ كٝػػؽ اقػػٮ                    

 

جٍػؽه ك٬ػٮى ا٣ٕػٌّل ال١جػريي   ٮفي عى  ػػ١ى
 ٚجٞةيػػػػة٧٬ٮ ر٦ػػػػػػةده يُػػػػػريي 

 ()دنٍت ٤ٔط٭٥ اك٣ٛعػ٥ كْل دٛػٮري 
 

ثػة٣ٛع٥ ٦ػ٨ ا٣بنػاط٭ةت  كتناط٫ ا٣ُع  ثةلؿ٦ةد تناط٫ ٦ٕذةد  كتناط٫ الكػٮاد
املٕذةدة  كل١٪٭٧ة يؾبكجةف الطٮيح كا٣ٞؽرة ه ٬ـ املنةٔؿ ثٮوٛ٭٧ة ٔ٪رصي٨ ٨٦ 

  ي ٩ةر٥٬.  –أوعةب اجلةر  –ٔ٪ةرص الىٮرة الاكم٤ح  ي كوٙ )امل٘ريي٨( 
 التظبُٔ املشتطرف عيد عبد الرمحً بارّد:

٨٦ ا٣ُؿاٚح  ك٦ػ٨ كممة ادٜٛ ٤ٔط٫ أكرث أ٢٬ ابلتٗح أف ا٣بناط٫ يؾبكت مجةهل 
ا٣ٕتٝح ٗري املذىٮرة  ي اذل٨٬ ث  َؿيف ا٣بناط٫  ك٨٦ الؿاثُح اخلٛطح ا٣يت ياذػؽٔ٭ة 

٢ِٞٔ النةٔؿ ل٤ؿةٍ ث  ٦ذجةٔؽي٨  ي اتلىٮر األك  لألمطةىلع.
أ٦ة ا٣بناط٫ املكذُؿؼ ٚ٭ٮ ا٣بناط٫ اذلم ي٤ٛخ اسا٩بجةق ث٘ؿاثذ٫ ك٩ؽرة م١ٮ٩ةت "

ذُؿا٫ٚ ٨٦ جنةح النةٔؿ  ي إجيةد ٔتٝح ٦ٞةر٩ػح ثػ  املنج٫ ث٫ أك ٩ٛةقذ٭ة. كيتجٓ اق
َؿٚ  ٦ذجةٔؽي٨ لك اتلجةٔؽ  ي٤ذٞطةف  ي كص٫ مج٫ ٦جةٗخ أك ٦ٛةسل  ٦ة اكف يؿد ه 
اخلةَؿ اعدة. كيتجٓ اساقذُؿاؼ ٠ؾلٟ ٨٦ إثؿاز املنج٫ امل٤ٕٮـ  ي وػٮرة املنػج٫ ثػ٫ 

ذل٬ػ٨. كيٕػؽ ا٣بنػاط٫ أك ص٢ٕ املنج٫ ثػ٫ ٩ػةدر الٌػٮر  ي الٮصػٮد أك  ي ا املٕؽكـ 
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املكذُؿؼ أه درصح ٨٦ لك تناط٫ اعدم ساظذطةص٫ إىل ا٣ربأح كاملٮ٬جح  ي و٪٫ٕ أك 
ِ()".الٮوٮؿ إحل٫

جؽ الؿمح٨ ثةركد ظةذؽ ثؾذةثح النٕؿ  ٦٭ذ٥ ثذضٮيؽق  ٠سري املؿاصٕح ٚطػ٫  سا  ٔك
ةاؽق  مؿص٫ ل٤٪ةس إسا ك٬ٮ راض د٧ة٦ةن ٨ٔ ديجةصذ٫. "إ٩ػ٫ ٠سػريان ٦ػة اكف يٕػةكد ٝىػ

ألص٢ دىعطع٭ة كد٪ٞطع٭ة كد٭ؾيج٭ة؛ تلأيت ٨٦ اجلػٮدة كالؿوػة٩ح  ي املكػذٮل ا٣ٛػيِن 
ؿىؼى ٬ؾق النتن٪ح ٨٦ ثةركد لك األىل اك٩ٮا ظٮهل  كه ٦ٞؿةح  ٔى اذلم يؿىض ٔ٪٫  كٝؽ 

 ()٨٦ مةٔؿيذ٫  ظ ى اك٩خ ٬ؾق النتن٪ح أمج٫ ثٮقٮاس سا يـاي٫٤".
املكذُؿٚح املكذْؿٚح املجسٮزح  ي دٌةٔطٙ  ك٤ٕ٣٪ة ٧٤٩ط ٬ؾق املزية  ي ا٣بناط٭ةت

 مٕؿق  ي مؿاظ٫٤ املؼذ٤ٛح ثةقبس٪ةىلع مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت ا٣يت ْل مؿظ٤ح ابلؽايةت.
ق اجلٞةد ٦ػ٨  كيأيت اساقذُؿاؼ  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ٨٦ صٮا٩ت ٔؽة ممة ٔؽن

ؿي٨. صٮا٩ت اساقذُؿاؼ  أثؿز٬ة صة٩ت ا٣٘ؿاثح  ي اجل٧ٓ ث  منج٫ كمنج٫ ثػ٫ ٦ذ٪ػةٚ
 يٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )رصيٓ اهلٮل(/

ػ٪ٍشي ٦٪ػ٫ ٚٞػؽ جنػة               ػ٨ٍ يى ىؾه ٦ى  هلة رشى

 

ًٙ كْل ظؿيػػؿي   ػػط ()ظجةا٤ػػ٫ اكلكن
 

 

يذعؽث ثةركد  ي ٬ؾا ابلطخ ٨ٔ ادل٩طة  كأ٩٭ة ٌٗؿارة د٪ىت لػٟ رشااكن ظجةا٤٭ػة 
الكطٙ. ككص٫ ا٣٘ؿاثػح  ظؿيؿيح  د٘ؿيٟ ثةملتمكح  ٚإذا ٦ة ملكذ٭ة ٩ـ٣خ ٤ٔطٟ ٩ـكؿ

 ي ا٣بناط٫ أف النةٔؿ جي٧ٓ ث  ظجةا٢ الؿيؿ منج٭ةن كالكطٙ منػج٭ةن ثػ٫  ك٣ؾػ٨ 
اجل٧ػػٓ ثػػ  ٦ذ٪ػػةٚؿي٨ حيػػؽث أظطة٩ػػةن د٪ة٧ٗػػةن قػػطةٝطةن ثةٔسػػةن ه ادل٬نػػح كاملذٕػػح 

 
 .2113/3 - 111اساقذُؿاؼ كا٣ربأح النٕؿيح. جم٤ح ا٣ٕؿ   ا٣ٕؽد  –ٔىٛٮر  أكراؽ أدثطح  (3)
 .٨٦17 ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛين  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ ل١ٮٚيح  ا( 2)
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 كاساقذْؿاؼ.
 ك٨٦ مكذُؿؼ تناط٭ةت ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )األاغريؽ(/

                 ٣ؾػػػػ٨ٍ ثىػػػػطهه  ي ادّلىج يحٌ 

 يتكػػػةب  ي اآلٚػػػػةؽ ٦ترسػػػػةةن                    
 

 ػ٤ػػٙ ا٣٘طػػٮـ ي٤ػػٮح كال١سجػػةف 
 ()٠ضػػػؽاكؿو ٌٚػػػٌطح اجلؿيػػػةف

 

 ي ٬ؾي٨ ابلثذ  يذعؽث النةٔؿ ٨ٔ أم٫٤ اذلم سا ي٪ُٞٓ  ثةجلرصػ كا٣ٕػٮدة إىل 
م٢ ثةلرسػيةف ىج(. كملة أراد أف يىٙ ٬ؾا األادليةر امل٘ذىجح   ي ٝٮهل )ثىطه  ي ادلّ 

 داػ٢ ٩ٛك٫ مجطتن ٔؾثةن  مج٭٫ جبؽاكؿ ٨٦ املةىلع ٌٚطح ال٤ٮف.
كيٞٓ ٬ؾا ا٣بناط٫ ٚط٧ة ٔؿؼ  ي ٚ٪ٮف ا٣بناط٫ ثبناط٫ املضؿد ثةملعكٮس؛ ٠ػٮف 
؛ ٬ػٮ رسيػةف  رسيةف األم٢  ي اجلٛف أمؿان ٦ٕ٪ٮيةن جمؿدان  مج٭٫ النةٔؿ برسيةف ظيِسٍ

نج٫ ال٤ٮف ا٣ٛيض؛ حلٞٮؿ إف لألمػ٢  ي ٩ٛكػ٫ املةىلع  ي اجلؽاكؿ  ث٢ أًةؼ إىل كص٫ ال
٬ؾا ال٤ٮف الىة ي الؿااٜ. كتناط٫ املضؿد ثةملعكٮس أمؿ مةآ  ي النٕؿ ا٣ٕػؿ  ٦٪ػؾ 
صة٤٬طذ٫ إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا  ٗري أف ا٣بناط٫ إذا ٦ة مجٓ ث  املنج٫ كاملنج٫ ث٫  ي كص٫ مج٫ 

ٙ مكػذُؿؼ  اك٩ػخ هل ممة سا يبكىن ٧ٕ٣ٮـ النٕؿاىلع ٦س٫٤  كدٛؿند ث٫ النػةٔؿ  ي دػأحل
 ٝط٧ذ٫ ابلتٗطح ا٤ٕ٣طة. كٝؽ ٢ٕٚ النةٔؿ ثةركد ذلٟ  ي ابلطخ الكة٣ٙ.

 ك٨٦ مةلكح ابلطخ الكةثٜ ثطخ  ي ٝىطؽة )الك٭ةـ(  يٞٮؿ ٚط٫ ثةركد/

ػػػػ             ٍٔ ٪ٍػػًؽق الّؿ  كلػػٮاىلعه أمػػ٥ّ ٦ًػػ٨ٍ صي
 

يًضىلعه اكلن٧ًف ٩ةره ك٩ػٮره   ()ػػتي مي
 

()ك٩ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٮره 
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ت اذلم تكبنٕؿق ٔؽك٥٬  يذعؽث ثةركد ٨ٔ لٮاىلع ٨٦ ص٪ؽ املك٧٤   كتنج٫ الٔؿ
ثةلن٧ف  كجي٢ٕ كص٫ النج٫ ثث٪٭٧ة  ي وػٛيت اجلػةر كاجلػٮر؛ أم الػؿارة كاإلرشاؽ. 
ت املكذؼؽ٦ح ه قاط٢ اساقػذٕةرة لكػتح اجل٪ػٮد  ي ٬ػؾا  كةةلؿصٮع إىل لك٧ح الٔؿ

ٙ جلة كص٫ النج٫ اذلم ٬ػٮ اجلػةر كاجلػٮر  ي املنػج٫ . ٚةجلػةر ْل ٝػؽرة ال٤ٮاىلع  يذ١نن
الكتح ه إ٬تؾ ا٣ٕؽك  كاجلٮر ٬ٮ ملٕةف ظؽيؽ الكطٮؼ كالؿ٦ةح كالك٭ةـ. ٗري أف 
ت منج٭ةن ث٫ ٦تكٮةةن إحل٫ وٛح اإلًةىلعة  ك٬ٮ ث٭ؾا  ّة٬ؿ ا٣بناط٫ صؿل ه لك٧ح الٔؿ

 يٞٓ  ي تناط٫ املضؿد ثةملعكٮس الكة٣ٙ اذل٠ؿ.
كػذُؿؼ  إسا  ب ٚطػ٫ ث٪ىػطت؛ ك٢ٕ٣ ثةركد ل٥ يؽع لٮ٩ةن ٨٦ ألٮاف ا٣بناط٫ امل

ـداد  ٚٞؽ اقذؼؽـ تناط٫ اتل٧سط٢ اذلم يّٕؽ ٨٦ أه ألٮاف ا٣بناط٫ ٦ٞة٦ةن؛ ألف املٕةين د
صؽة كَؿاٚح إذا أثؿزٍت  ي ٦ٕػؿض اتل٧سطػ٢  ك٤ٞ٩ػٍخ ٔػ٨ وػٮر٬ة األوػ٤طح إ٣ػػٯ "

ةٔٙ ٨٦ ٝٮا٬ة  ي  ؿيٟ اجلٛٮس هلة  كسا قط٧ة إذا امػذ٢٧  وٮرد٫  ٠كة٬ة أث٭ح  ًك
ؿةػ٫  كل٤ذ٧سطػ٢  ي ٬ػؾا النػأف ا٣ بناط٫ اتل٧سطٌل ٤ٔػٯ ٤ٔح َؿيٛح جتٌل املٕ٪ػٯ كدٞي

املؽل اذلم سا جيةرل إحل٫  كابلةع اذلم سا يُةكؿ ٚطػ٫؛ أل٩ػ٫ يٛطػؽ وػعح ا٣بنػاط٫  
 (3)كي٪س الؿيت  كيؤ٨٦ وةظج٫ دؾؾيت املؼة٣ٙ  كد٭ض٥ امل٪١ؿ".

 رصيٓ اهلٮل(/ٝٮهل  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ثةركد  ك٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ  ي مٕؿ

ُػة               ٞى ًٟ ري٠جة٩ػةن ه ابلطػًؽ اك٣  ٚطة ل
 

يكػٮري   ذىػٍخ كن جػةفه عى ٍٞ ًٔ  ًٟ ()كٚٮٝى
 

 

يرتكت املنج٫ ث٫  ي ٬ؾا ا٣بناط٫ ٨٦ وٮرة ٦ذؽاػ٤ح ا٣ٕ٪ةرص  ْل وػٮرة ا٣ُٞػة 
 

 مىؽر إل١رتكين. ـ  2131ا٣بناط٫ املكذُؿؼ/ رؤيح ٩ٞؽيح  ٦ٞة٣ح  مجةثٟ  ٔطؽ اح٧ؽ    (3)
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ا٣يت ْل ٨٦ ًٕةؼ ا٣ُري تكري ه األرض  ي الىعؿاىلع  ثث٪٧ة  ػِٮـ ٚٮٝ٭ػة  ي اجلػٮ 
ط٪٭ة ه ا٣ُٞػة تلػ٪ٞي ٤ٔط٭ػة تلٛرتقػ٭ة. كأ٦ػة ا٣ٕٞجةف  كا٣تكٮر ا٣ٕةدطح ا٣ٞٮيح  ٔك

ؿي٨ ك٥٬ تكريكف  ي الىعةرل ثت كص٭ػح  املنج٫ ٚ٭ٮ الؿكجةف ٨٦ ا٤ٛ٣كُطتط  امل٭ضن
٤ٕ٦ٮ٦ح  ك٨٦ ٚٮٝ٭٥ ا٣ٕؽك ثُةاؿاد٫ يؿٝت ػؿكص٭٥. ككص٫ النج٫ اجلة٦ٓ ثػ  َػؿيف 

ػٓ جي٤ٕػ٫ ٚؿتكػح ا٣بناط٫ ٬ٮ وٮرة خم٤ٮؽ ًػٕطٙ تكػري ه األ رض دةا٭ػةن   ي ًك
٦ذةظح ملؼ٤ٮؽ ٝٮم يُري ٚٮ٫ٝ. ك٬ؾق وٮرة دربز ٨٦ دٝح الٮوٙ  كظطٮيح الؿكح  ٦ة 
ت اذلم ي٧تن ٦ة ثػ  الكػ٧ةىلع كاألرض. كخيكػت أف  جي٢ٕ املذ٤يق تكبنٕؿ ٬ؾا الٔؿ
ػ٫  ي اقػذ٧ة٣ح  ٬ؾق ْل ادلسا٣ح ا٣يت يذٮػة٬ة النةٔؿ  كتكىع ٔرب٬ػة إىل  ٞطػٜ ًٗؿ

 يق ل٤ذٕةَٙ ٦ٓ ٌٝطح ا٤ٛ٣كُطتط .املذ٤
 

 االستعارٗ:

اساقذٕةرة  ي اتلٕؿيٙ ا٣ٕؿ  ا٣رتايث اذلم لػ٥ ختػؿج ٔ٪ػ٫ اتلٕؿيٛػةت الؽيسػح 
ا٥٤ٔ أف اساقػذٕةرة  ي اجل٤٧ػح أف يؾػٮف ل٤نٛػِ  )ا٣ٕؿةطح كاألكركةطح( ٠سريان؛ ْل/ "

ٓ ال٤٘ٮم ٦ٕؿكؼه دؽّؿ النٮا٬ؽ ه أ٩ػ٫ اٍػػذيهن ثػ٫ ظػ ػٓأو٢ه  ي الًٮ   زػ٥    كًي
ـو   تكذ٫٤٧ٕ النةٔؿ أك ٗري النةٔؿ  ي ٗري ذلٟ األو٢   كي٪٤ٞػ٫ إحلػ٫ ٩ٞػتن ٗػريى ساز

 (3) .ٚط١ٮف ٬٪ةؾ اك٣ٕةًرينح"
ّؽ ٥ْٕ٦ اجلٞةد ا٣ٕؿب اساقذٕةرة أرًف ألٮاف ابلطةف كيٞؽمٮ٩٭ة ٤ٔط٭ة اكٚح ٕي ؛ إذ  كيى

مػتن راثكػةن  ي الٛػـ اع   كدٕػؽّ  دذىؽر بنػلك ٠جػري ثتطػح الػالكـ اإلنكػةين إ٩٭ة "
   ك٦ذ٪ٛكةن ل٤ٕٮاَٙ كاملنةٔؿ    كمىؽران ل٤رتادؼ كدٕؽد املٕىن كأداة دٕجرييحكالر 

 
 . 11صةين  ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ. أرسار ابلتٗح   صاجلؿ (3)
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 اسا٩ٕٛةحلح الةدة  ككقط٤ح مل٢ىلع ا٣ٛؿااغت  ي املى٤ُعةت.

إف اساخيؿاؼ ٨ٔ اتلٕجري ٬ٮ ٦ْ٭ؿ زة٩ٮم لتقذٕةرة  كاملْ٭ػؿ األقػةيس ٬ػٮ أف 
ذ٧ٕةسات ال٤٘ٮيح ا٣يت دؽٔٮ ا٣ٞةرئ سا٠بنػةؼ أ٩ػٮاع اساقذٕةرة دتذش أ٩ٮااعن ٨٦ اساق

 ()٦ٕط٪ح ٨٦ دؿاثٍ األٚاكر كدؽأط٭ة  ك٬ؾا ٬ٮ ٤ٝت ال٤٘ح اساقذٕةريح".
 االستعارٗ يف طعر بارّد:

٢٧ً ثٕي اجلٞةد ا٣ٕؿب املٕةرصي٨  ي ٩ٞؽ النٕؿ دٞكط٧ةت خمذ٤ٛح لتقػذٕةرة   يٕي
لنػج٫ ممػة ٬ػٮ ٦ٕػؿكؼ  ي سادٞٮـ ه ظؾؼ أظػؽ َػؿيف ا٣بنػاط٫  أك ٩ػٮع كصػ٫ ا

اتلٞكط٧ةت ا٣رتازطػح اتل٤ٞطؽيػح ثػ  اقػذٕةرة درصػحيطح كم١٪طػح كد٧سط٤طػح  كإ٧٩ػة 
يٕذ٧ؽكف دٞكط٧ةت أػؾت ٨ٔ ٦٪ػة٬ش ٩ٞؽيػح أكرةطػح  كةتطػخ ه أقػف دساحلػح 

طح لتقذٕةرة  كْل ه لك ظةؿ ٣ثكخ ثٕطؽة ٧ٔة كرد ٔٮ ٨ٔ ثٕي ابلتٗطػ   كمًٮ
 –ه كصػ٫ اخلىػٮص  –سح لتقػذٕةرة يػربز أ٦ة٦٪ػة "ك٨٦ اتلى٪طٛةت الؽيا٣ٕؿب. 

 لتقذٕةرة ه الٮص٫ اتلةيل/  (Leechدى٪طٙ )
ػ اساقذٕةرة ا٣بنؼطىطح أك املضك٧ح كد٪٢ٞ ٚط٭ة األمطةىلع املعكٮقػح  أك املٮصػٮدات 3

 (. ٩ٮر ا٥٤ٕ٣ ) / ا٣ُجطٕطح إىل جمؿد  ٦س٢
الاكا٪ةت الطح ألمػطةىلع ٗػري    كد٪٢ٞ ٚط٭ة ق٧ةت أك لٮازـاقذٕةرة الاكا٪ةت  الطح  -2

 ظطح  ٦س٢/ )ق٧ةىلع اغًجح  أك ٠ذٙ اجلج٢(.

  كد٪٢ٞ ٚط٭ػة قػ٧ةت إنكػة٩طح  كممػزيات إنكػة٩طح   اساقذٕةرة ٨٦ املضةؿ اإلنكةين -1
 .   كالٮادم الٌةظٟ( / )اجل٭ؿ الٮدكد كَجةآ إنكة٩طح ملة ٣ثف ثإنكةف  خيٮ

 
 .7ص/  ـ 3117  األثٕةد املٕؿٚطح كاجل٧ةحلح  اساقذٕةرة  ي اجلٞؽ األديب الؽيرأثٮ ا٣ٕؽكس  يٮقٙ  (3)
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٫ٕ   كْل ا٣يت اساقذٕةرة ا٣يت ي٤٘ت ٤ٔط٭ة اجل٢ٞ اجل٧ةيل  -3 ٓ اليشىلع  ي ٗري مًٮ ثًٮ

ي٪٢ٞ ٚط٭ة املٕىن ٨٦ دىٮر إظكةيس اغ٣ت إىل دىٮر آػػؿ  ٦سػ٢/ )لػٮف قػةػ٨  
ُؿ ٚةٝٓ(".  (3)كوٮت ٥٤ْ٦  ٔك

كخيكت أ٫٩ أ٩ٛٓ دلراقب٪ة ٬ؾق أف ٩ب٪ةكؿ اساقذٕةرة  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ي 
٨٦ دراقذ٭ة  ي  ثةركدة ٔ٪ؽ ًٮىلع ٬ؾا اتلٞكط٥ اذلم ٬ٮ أٝؽر ه إثؿاز مجةؿ اساقذٕةر

طػةب اآلػػؿ  ي  ًٮىلع اتلى٪طٙ اتل٤ٞطؽم ا٣ٞةا٥ ه ظٌٮر أظؽ ركػين ا٣بنػاط٫ ٗك
ا٣رتكطت اساقذٕةرم. ك٨٣ ٧ٕ٩ؽ إىل إيؿاد أ٦س٤ػح ٦ػ٨ مػٕؿ النػةٔؿ  ي لك ٩ػٮع ٦ػ٨ 
األ٩ٮاع األرةٕح املؾ٠ٮرة ه ظؽة؛ ٚٞؽ اقذؼؽـ النةٔؿ اساقذٕةرة  ي مٕؿق ثؾسةٚػح 

دؾةد خت٤ٮ ٝىطؽة  ي ادليٮاف ٨٦ ٔؽد كاٚؿ ٨٦ اساقذٕةرات  كيف ٠سػري ٦ذ٪ة٬طح  كسا 
٨٦ األظطةف تنذ٢٧ ابلطخ الٮاظؽ ه ٔؽد ٨٦ اساقذٕةرات  كٝؽ جيذ٧ٓ ٚط٫ ٩ٮاعف أك 
زتزح ٨٦ األ٩ٮاع األرةٕح املؾ٠ٮرة آ٩ٛةن  كذلا ٚإ٩٪ة قػ٪ٮرد ثٕػي األثطػةت  ك٩ِٛىػ٢ 

 أ٩ٮاع اساقذٕةرة ٚط٭ة. 
 / ف )الؿيح(اىطؽة ثٕ٪ٮ ي ٝ ثةركديٞٮؿ 

ػػة  ي ٔطػػٮين               تهلي ًّ ػػٍخ   ٠طػػٙ ٩ةظى
طٍػػػػخي  ي ٚػػػػؿاغو ص٪ػػػػٮيٍن                     ٞن  كتىجى

 

٪ٍػػًت دربو ظػػـي٨ً    زػػ٥ ٦ةدىػػٍخ  ي صى
٪يػػٮين ّي ػػٮ  كييػػؽًَل  ِكم ظى  ()ييػػؽى

 

 ي ٬ؾي٨ ابلثذ  ٔؽدان ٨٦ اساقذٕةرات ظ ى حلاكداف م٤ٮاف ٨٦ أم  ثةركدظنؽ 
اقذؼؽاـ ل٤لك٧ةت ه كص٫ الٞطٞح؛ ٚس ٝٮهل )٩ةظخ ّتهلة( اقذٕةر ساز٦ةن ٨٦ لٮازـ 

 
 .311 313  إثؽاع ادلسا٣ح  ي النٕؿ اجلة٬ٌل  ص/ ٕجؽ  اح٧ؽ ا٣ (3)
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اإلنكةف ٬ٮ/ )اجلٮاح(  كأق٪ؽق  ي ا٣رتكطت ملة ٬ٮ ٣ثف ثإنكةف )الؿيػح(. كاساقػذٕةرة 
ٓ  ي اجلٮع اثلة٣ر حبكت اتلى٪طٙ الكةثٜ؛ ك٬ٮ )اساقػذٕةرة ٦ػ٨  ث٭ؾا الٮوٙ دًٮ

أػؿل  ي ٝٮهل/ )ز٥ ٦ةدخ(؛ ظطر اقذٕةر املٮت اذلم ٬ػٮ املضةؿ اإلنكةين(. كاقذٕةرة 
٨٦ لٮازـ الاكا٪ةت الطح  كأق٪ؽق  ي ا٣رتكطت )ز٥ ٦ةدخ( إىل الؿيح ا٣ػيت ٣ثكػخ ْل 

ػػؿ ا٪ةت الطح(. ز٥ يٕٮد النةٔؿ  ي آثؾةا٨ يٍح. كْل اقذٕةرة ٨٦ ٩ٮع )اقذٕةرة الاك
٫٤ وٛح لػرلرب  ي اقػذٕةرة كجيٕ –د٤ٟ ا٣ُجطٕح اإلنكة٩طح  –ابلطخ ٣ثكذٕري الـف 

ح )اساقذٕةرة ٨٦ املضةؿ اإلنكةين(. ٓ  ي جم٧ٔٮ  دًٮ
ا٣ٛؿاغ ثأ٫٩ ص٪ٮين  كاجل٪ٮف قػ٧ح إنكػة٩طح سا  ثةركدأ٦ة  ي ابلطخ اثلةين  ٚطىٙ  

جيٮز أف يٮوٙ ث٫ ا٣ٛؿاغ إسا ه كص٫ اساقذٕةرة. ك٣ؾػ٨ الٮوػٙ ٬ػؾا دُػؿب هل 
اكملض٪ٮف اذلم جي٤ف النػؼه  ي   اجلٛف  كتكذْؿ٫ٚ اذلكؽ  كلٟ أف دذىٮر ٚؿااغن 

ظرضد٫ ػةاٛةن ٦ذٮصكةن؛ إذ املض٪ٮف سا ي٧ؾ٨ اتلتجؤ ث٧ة ي٧ؾ٨ أف يأيت ث٫ ٨٦ إٔٚةؿ. 
طػخ(. كاساقػذٕةرة  ٞن كاألقٮأ  ي ظة٣ح النةٔؿ ٦ٓ ٬ؾا ا٣ٛؿاغ أ٩٭ة ظة٣ح مكػذ٧ؿة )كدج

ح )اساقذٕةرة ٨٦ املضةؿ اإلنكةين(. أ٦ة اساقذٕةرة اثل ة٩طح  ي ٝٮهل ٬ؾق دى٪نٙ  ي جم٧ٔٮ
)يؽِكم(؛ ٚٞؽ اقذٕةر ادلكمن اذلم ٬ػٮ وػٮت الػؿيط  أك وػٮت اجلعػ٢  كأقػ٪ؽق  ي 
ػػح/  ا٣رتكطػت )يػػؽِكم ظػػٮ ( إىل ا٣ٛػػؿاغ  ٚىػ٪ٓ ثػػؾلٟ اقػػذٕةرة دتػػذِل إىل جم٧ٔٮ
)اساقذٕةرة ا٣بنؼطىطح أك املضك٧ح(. كيف آػؿ ابلطخ اقذٕةر اإلد٦ػةىلع اذلم ٬ػٮ ٦ػ٨ 

  كأقػ٪ؽق  ي ا٣رتكطػت )ييػؽَل ّ٪ػٮين( إىل ا٣ْ٪ػٮف  ي َجةآ اإلنكةف كالطػٮاف ٦ٕػةن 
ح )اقذٕةرة الاكا٪ةت الطح(.   اقذٕةرة دتذِل إىل جم٧ٔٮ

ك٤ٕ٣٪ة ٤٩عِ  ي ٬ؾق اساقذٕةرات ا٣ٞؽرة ا٣ٛةاٞح بلػةركد  ي ملػط ٔتٝػةت ثػ   
أَؿاؼ اقذٕةراد٫ دزل املذ٤يق  كدجٕر ٚط٫ اساقذ٧ذةع كادل٬نح. ك٨٦ زاكيح أػؿل ٚٞؽ 

ثؽجم٫ لك ٬ؾق اساقذٕةرات ٦ٕةن  ي دؽاػ٢ ثطةين ٚؿيؽ  أف يى٪ٓ وػٮرة  ةركدثاقذُةع 
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لكطح ثة٣٘ح اجل٧ةؿ  ٦بنكٞح ا٣ٕ٪ةرص  ٦ذ٪ةقػٞح اتلٮزيػٓ  ي مكػةظح اإلَػةر. كذ٬جػخ 
ثؾلٟ اقذٕةراد٫ أثٕؽ ٨٦ أف دؤػؾ لك ه ظػؽة. كذلا ٚػإف دراقػح ثػؤرة اساقػذٕةرة 

سا٩ـيةح ادلسايل  كتك١خ ٨ٔ ٝط٧ذ٭ة  ي ٚعكت  يٞرص ٝط٧ذ٭ة  ي ٦ٛةرٝةت املٕةين  كا
د٥ٔ اجل٧ةؿ الاكم٢ ل٤٪ه اذلم دى٪٫ٕ ٦ػ٨ دٛة٤ٔ٭ػة ٦ػٓ ٦ػة ْل ٚطػ٫ ٦ػ٨ ا٣تكػطش 
ال٤٘ٮم  ك٦ة ظٮهلة ٨٦ املعطٍ ادلسايل.كل٤نةٔؿ ٨٦ اساقذٕةرات ٦ة تنػري إىل ٝؽردػ٫ 
ا٣ٛةاٞػح ه اثذػػؽاع املٕػةين كادلساسات ثإّ٭ػػةر ٔتٝػةت ثػػ  األمػطةىلع كاملضػػؿدات 

لٮاف دجؽك ثٕطؽة ٝج٢ أف دؿا٬ة  ي ا٣تكطش اذلم و٪٫ٕ النةٔؿ  ك٨٦ ذلٟ ٝػٮهل  ي كاأل
 ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )مةَئ ال٤ط٢(/

ٍن الؿظػػة               ه مػػةَئ ال٤طػػ٢ً ظػػ

ػػ٫ي احلىػػأ               ٞى ٜي كأر٬ٍى ػػةعى ا٣ُؿيػػ  ًك
 

 ؿي كأٔٮ٣ىػػًخ الػػٌؿيطي ثػػ ى اتِلػػتٍؿ  
ػةٍؿ  تي ادلا٦طػةتي اثلٞن  ()سي كالّكعي

 

كاساقذٕةرات  ي ابلثذ  ٨٦ مجط٢ ٦ة اثذؽع ثةركد؛ إذ إ٫٩ تكذؼؽـ اجل٢ٞ اجل٧ػةيل 
ٍن الؿظػةؿ(   ي لك٧ح )مةَئ( ٨٦ ابلعؿ أك اجل٭ؿ ل٤طػ٢  كجي٧ػٓ ثث٪٭٧ػة  ي ٝػٮهل/ )ظػ
ثٕتٝح ٣ثكخ ٦ذىٮرة  ي ذ٨٬ املذ٤يق إىل أف يٛةصب٫ ث٭ة النةٔؿ  ك٬ٮ يىػِٮر ًػطةع 

ؿ الك ٭ػة  ي مػةَئ ا٤ٛ٣كُطيِن امل٭ضن ُن ٍّ ٚطػ٫ رظػةهل  ٚع ةاؿ ثت كص٭ح كسا ٦أكل حيػ
ال٤ط٢. ز٥ يؾ٢٧ النةٔؿ الىٮرة ثىٮت الؿيةح ث  اتلتؿ اذلم اقذٕةر هل ٨٦ لػٮازـ 
ٮاؿ. كيٮاو٢ النةٔؿ رق٥ املنػ٭ؽ  ي ابلطػخ اثلػةين ثٌػطةع ا٣ُؿيػٜ   اإلنكةف اإٔل

٧ِ ػد اتلةاػ٫ أ٩ػ٫ دـ كاقذعاكـ احلأس ا٣ػ٧ؿ٬ٜ  كالكعت ا٣يت د٧ُؿ ٦ػة يػرتاىلعل ل٤
 ثة٩ٕاكس ٨٦ ٩ٛك٫ الـي٪ح.

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص  (3)  . 11ثةركد  اأٔل
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 كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح(/  

ٙه كإذا النػػػؿ                       كإذا ا٣ٛضػػؿي زاظػػ

ـً دىػػٛٓ كصػػ٫ى                      كزيظػػٮؼي اإلقػػت

 

ًؽ املتنػػػػٮرً   ػػػػيِن ل٤جىػػػػرٍيى ٘ى  ؽي يي
٥ً٤ كاخلط٢ي دا٦طةتي الىػؽكرً  ّْ  ()ا٣

 ()الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽكرً 
 

 
ـظٙكا لؿكػح  ثػةركد ساقذٕةرة األكىل  ي ابلطخ )ا٣ٛضؿ زاظٙ( اقذٕةر ٚط٭ة  ال

ـظٙ ٨٦ لٮازـ ثٕي الاكا٪ةت الطح  كيف ذلٟ تناط٫ دٝطػٜ بلػٍىلع  دػٮؿ ا٣ٛضؿ  كال
الؿكح كق١ٮف الىٮت  ي لكط٭٧ة. ز٥ اقذٕةر ا٣٘٪ةىلع ٨٦ لٮازـ اإلنكةف ٣ثك٪ؽق ل٤ ؽ 

ح رايػح ا٣ٞذػةؿ كزظػٙ ص٪ػٮد اإلقػتـ  ي دؿكطت )كال ؽ ي٘ين( حلْ٭ؿ ٚؿظ٫ ثؿؤي
حي٧ُٮف ا٥٤ْ٣  ي مؼه ا٣ٕؽك  كٝػؽ اقػذٕةر النػةٔؿ هلػؾا املٕػىن األػػري لك٧ػح 

 )يىٛٓ( لرلسا٣ح ه اهلـي٧ح امل٭ط٪ح ل٤ٕؽك.
حيذػٮم ه  – ي اغ٣ت األظطػةف  –ك٤ٕ٣٪ة ٩تظِ أف ابلطخ النٕؿمن ٔ٪ؽ ثةركد 

ت  ي ٝىطؽة كاظؽة لٌةؽ املضةؿ ٔػ٨ أكرث ٨٦ اقذٕةرة  كلٮ رظ٪ة نكذٞىلع اساقذٕةرا
اقبطٕةث٭ة  ٌٚتن ٨ٔ ادليٮاف  ٗري أ٫٩ سا ثػؽ جلػة ٦ػ٨ الٮٝػٮؼ ه لػٮف ٦ػ٨ ألػٮاف 

 اساقذٕةرة  يربز صة٩جةن ٨٦ إثؽاع النةٔؿ  ي ٬ؾا ا٨ٛ٣.
 استعارٗ الَلٌْ عيد بارّد:

 ٮ٩طح  ي ٔػؽد كاٚػؿ ٦ػ٨ اساقػذٕةرات  ياقذؼؽـ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ادلساسات ال٤ن 
جم٢٧ مٕؿق  كةٞؽر ظؿٍم ثأف يؽرس  خ ٔ٪ٮاف ػةص. كٝؽ اقذؼؽـ ٦ػ٨ األلػٮاف/ 
األقٮد كاألثطي كاألمحؿ كاألوٛؿ كاألػرض. كللك كاظؽ ٦ػ٨ ٬ػؾق األلػٮاف دساسات 
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راقؼح  ي ذ٨٬ املذ٤يق حبكت الكطةٝةت املٕذةدة  ٗري أف النةٔؿ ثةركد يذٮقٓ  ي ٬ؾق 
ِاأللٮاف ألمطةىلع سا د٤اك٭ة أثؽان  ي ذ٨٬ املذ٤يق.ادلساسات  ي اقذٕةرات ي٤اف ٚط٭ة ٬ؾق 

ح  كةؾرثة ثة٣٘ح  كسا قٌط٧ة  ي ال٤ن  ثةركدكتكذٕري  ٮف األقٮد  ي اقذؼؽا٦ةت ٦ذ٪ٔٮ
 ي ظـف ٧ٔطٜ بكجت  ثةركدمٕؿ مؿظ٤ح الكبطتطةت. كالكبطتطةت مؿظ٤ح اقذ٘ؿؽ ٚط٭ة 

ال٤ضٮىلع  كظ٪ٜ مػؽيؽ ٦ة آؿ إحل٫ ظةؿ ا٤ٛ٣كُطتط  ٨٦ ا٣بّ د  ي امل٪ة ي ك٦ٕك١ؿات 
ه ا٣ٕؽك اذلم د٧ؽد  ي األرض ا٤ٛ٣كُطتطح  كػطجح ٠جرية  ي أث٪ةىلع مػٕج٫ ا٣ٞةٔػؽي٨ 
٨ٔ اجل٭ةد  كإػٮا٫٩ ا٣ٕؿب كاملك٧٤  املذٞةٔك  ٨ٔ اجلرصة. ك٣ٕػ٢ ٬ػؾق املنػةٔؿ 

ٮف األقٮد حل١كٮ ث٫ ٦ٕة٩ط٫ ك٬ٮ يذعػؽث ٔػ٨ ٬ػؾا الػـف  ْل ٦ة ص٫٤ٕ تكذٕري ال٤ن 
ق اخلطجةت ال١جرية. ك٢ٕ٣ النةٔؿ ٩ٛكػ٫ يىػِؽؽ ٦ػة ذ٬ج٪ػة إحلػ٫  ي ك٬ؾا ال٪ٜ  ك٬ؾ

 ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )٤ٚكُ (  ظ  يٞٮؿ/

ػػ        ذم ٤ٚكُ ي  ي املعةصًؿ  ي اأٔل

 دػػذضًلن ٚطػػؽ٦ٓ ا٤ٞ٣ػػتي كا٣ٕطػػػ               
 

 ػ٧ةًؽ ٚٮؽى اجلػؽراف  ػخى الٮقػةدً  
ػٮادً   ()ػ٨ي كدٛىن األلٮافي ٗػري الكن

 

 ي ثطػخ ٦ػ٨ ٝىػطؽة ثٕ٪ػٮاف) الؿيػح( كْل أكىل ٝىػةاؽ مؿظ٤ػح  ثػةركديٞٮؿ 
 الكبطتطةت  ي ادليٮاف/

٧ًػػ٢ّ أٍقػػٮدي ٦ًسٍػػ٢ى ا٣ػػػ             كَػػؿييق ال٧ي

 

كًف   ـي ؿم ث  ا٣ٛت كالي ٮًت جيى ()ػ٧ى
 

()
 

 

 
َؿي٫ٞ ثأ٫٩ أقٮد  ك٢ٕ٣ الكٮاد ٬٪ة تنري إىل الرية كاتلٮ٬ةف كالكري إىل  ثةركديىٙ 
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ٮ٦ح. كالكٮاد يٕين ا٣ْتـ اذلم سا ديبىج ن ٚط٫ األمطةىلع  ه ١ٔف ابلطػةض ٗري اغيح ٤ٕ٦
ٮح. ز٥ ٬ٮ تنج٫ ٬ؾا ا٣ُؿيٜ ثةملٮت  كجي٢ٕ الكػٮاد كصػ٫ النػج٫  اذلم ٬ٮ الٌطةىلع كالًٮ

تكذؼؽـ الكٮاد ٬٪ة لرلسا٣ػح ه ا٧٘٣ػٮض  كا٩ذٛػةىلع ا٤ٕ٣ػ٥  اجلة٦ٓ ثث٪٭٧ة. إذف ٚةلنةٔؿ
يأيت  ي نكػطش أكوػةؼ ٔؽيػؽة لة٣ػح الػـف كالٌػطةع ثة٣٘ةيح كامل٪ذٓل. كالٮوٙ ٬ؾا 

 كاخلطجح ا٣يت تكبنٕؿ٬ة النةٔؿ  كتكذ٘ؿؽ ا٣ٞىطؽة ثأثطةد٭ة اثل٧ة٩طح كاثلتز .
 /ثةركد ك٨٦ ث  أثطةت ا٣ٞىطؽة ثطخ آػؿ يٞٮؿ ٚط٫

 الؿيةح الكػٮداىلعي درصػخ  ي الٮديػػ     
 

()ػةًف ٚٮؽى اذّلرل كظػٮؿ الٮي٠ػٮف 
 

 

 –ٕذةد ه ٝؿاىلعة النٕؿ  ل٥ يأ٣ٙ كوٙ الؿيةح ثةلكػٮاد  كل١٪ػ٫ ك٢ٕ٣ املذ٤يق امل
تكبكط٫٘  ي إَةر األكوةؼ ابلؽيٕح املٮظطح املٕػربة ٔػ٨ املٕة٩ػةة كٝكػٮة  –ثت مٟ 

٪ٛ٭ة؛ سا قػط٧ة ٔ٪ػؽ٦ة يٞػؿأ  ّٙ ٦٪٫ دسا٣ح مؽة ٬جٮب الؿيةح ٔك ظطةة ا٣بّ د  كتكبن
خ(. كي٧ؾػ٨ دىػ٪طٙ ٬ػؾق الٮوٙ ٦ٞؿك٩ةن ثةساقذٕةرة ا٣ػيت ثٕػؽق  ي ٝػٮهل )درصػ

ػٓ األمػطةىلع ٚط٭ػة  ي ٗػري  ح )اقػذٕةرة اجلٞػ٢ اجل٧ػةيل( ا٣ػيت دًٮ اساقذٕةرة يق جم٧ٔٮ
ٕ٭ة؛ ٠ٮوٙ الؿيةح ثةلكٮاد.  مًٮ

 /ثةركد كا٦ح( يٞٮؿكيف ثطخ ٨٦ ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ادلٌ 
ٙى اكألٝؽاًر صةرٍؼ  ٍقٮىدى الـاظ

ى
طىةعى األ ٌن  ()كال

٤ٕػ٫ وػٛح ل٤ٌػطةع اذلم ٬ػٮ ٦ٕػىن جمػؿد  ٮف األقٮد حلض٬٪ة ال٤ن  ثةركدتكذٕري 
ٮف األقٮد  ي ذ٨٬ املذ٤يق ه ا٣ْتـ اذلم سا ديؿل ٚط٫ مكذٛطؽان ٨٦ اقذٞؿار دسا٣ح ال٤ن 

ػةؽ اآل٦ػةؿ؛  ثةركداألمطةىلع. كخيكت أف  يؿَل ٨٦ ٬ؾق اساقذٕةرة إىل دسا٣ػح انكػؽاد ٚآ
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ذٕةرات األػػؿل  حبطر سا ييؿل مىري كاًط  أك ٩٭ةيح ٦٪ذْؿة. كدٕـز ٬ؾا املٕىن اساق
كابلثبح الٮوٛطح املعطُح ثجؤرة اساقذٕةرة  ي لك٧ةت )الـاظٙ اكألٝؽار صةرؼ(؛ ٚس٧ح 
اقذٕةرادةف  ي )زاظٙ كصةرؼ( كتناط٫  ي )اكألٝؽار(..ك١٬ؾا جنؽ أف النةٔؿ ثةركد 
ي٧ـج ث  اساقذٕةرات كلك ألٮاف ابلطةف  ي دأحلٙ ثؽيٓ؛ حلىػ٪ٓ وػٮران دىػجط لك٭ػة 

 ثتطح ٩ٍه ٝةدر ه اإلد٬ةش  كاإلحيةىلع  كٚذط ٌٚةىلعات اتلأكي٢؛ ثػ٢ ٔ٪ةرص ٦ذي٣ٛح  ي
٪ٮاف  إف اتلعةـ الىٮر حلُةؿ ا٣ٕ٪ٮاف ٩ٛك٫  ٚس٧ح و٤ح كزطٞح ث  ٦ٕىن ٬ؾا ابلطخ ٔك

 ا٣ٞىطؽة )ادلكا٦ح(.
 ػؿ  ي ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة  يٞٮؿ ثةركد/كيف ثطخ آ

يًتِ  ٕى ٍقٮىدي  ي اجلىٍؽًب ا٣
ى
ؿي األ ضى  ()كي٧ٮتي النن

ٮف األقٮد ل٤نضؿ هلة ٦ؽلٮؿ مؿدجٍ جبٛةؼ الطةة  ي ٩ْػؿ النػةٔؿ. اقذٕةرة ال٤ن ك
ك٦ة ٬ٮ جبٛةؼ ٚعكت؛ ث٢ اظرتاؽ ص٢ٕ لٮف ال١ٮف  ي ٔطتط٫ أقٮد. كيذ١ؿر كوػٙ 

ٓ ٨٦ مٕؿ ثػةركد النضؿ    ك٦ػ٨ ذلػٟ ٝػٮهل  ي ثطػخ آػػؿ ٦ػ٨ ثةلكٮاد  ي ٗري مًٮ
 ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة/

 ً ؿاتي الّكٮدي ل ضى ّه النن ٞي  ١ٍ٤ٮًخ ا٣ٞؽي٥ٍ كتى
حى ا٧ٕ٣تًؽ كا٥ًٞ٧ٞ٣ كا٣ٛضًؿ ا٣ْٕط٥ٍ   ()ٝىن

 كيٞٮؿ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح(/

 كدْػػ٢ّ الؿيػػةح كالنػػضؿات الكػػٮ             

 

ٍٕػػًٮ٨ٍ٣ى ظػػٮؿ ثطػػًخ ا٣ٛٞػػريً   ()د ي
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ٮف األقٮد ٠سريان ٨٦ األمطةىلع كاملٕػةين ا٣ػيت سا  ذ٧ػ٢ ٣ػاف ال٤ن  ثةركدكٝؽ أ٣اف 
ض هل  ي أز٪ةىلع ظؽيس٫ ٨ٔ ظػةسات الػـف  كاسا٠ذبػةب  كالٌػطةع  الكٮاد  كْل دٕؿ

كاخلطجح  كاحلأس  كانكؽاد األٜٚ  ي كص٫ األم٢ كالؿصةىلع. كل١٪٭ة ثؽت  ي ٬ؾا الكػٮاد 
ذ٭ة  ي ثثبةت ٣٘ٮيح ك٦ٕ٪ٮيح ٦ٕرِبة ٨ٔ الٌطٜ حبطػةة  ٦تكض٧ح  ي أَؿ الىٮر ا٣يت ٧ًن

 ي يؽ ٔؽك رشس خلط٥. ك٦ٕربة ٨٦ زاكيػح ا٣بّ د  ك٦ٛةرٝح الٮ٨َ  ث٢ كةٞةا٫ ٦٘ذىجةن 
ي٨. ك٨٦ أ٦س٤ح ذلٟ  ي مٕؿ أػؿل ٨ٔ ظة٣ح ا٣ٕضـ كػطجح األم٢  ي إػٮاف ا٣ٕؿؽ كادلِ 

ػؿي٨  ي ٝىػطؽة  ثةركد  ٬ؾق األثطةت/ يٞٮؿ  ي كوػٙ مجػةاعت ا٤ٛ٣كػُطتط  امل٭ضن
 ثٕ٪ٮاف )ادلكا٦ح(/

 الٮصؽافى أ٩٘ة٦ةن ظـا 
ي
ؾاثةن ي٧أل  ٔك

٦ة٩ةكأرل ُٕٝة٩٪ة الكٮ ـن  ()داىلعى ي٧ألفى ال
 

 كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ٔٮاوٙ(  ي كوٙ ا٣ٞؿل امل٭ضٮرة  ي كَ٪٫/

 أيذ٭ػػػة الػػػؿيط ا٣ػػػيت سا د٪ػػػةـ                      
 داا٧ػػح ا٣رتظػػةؿ ٔػػرب ا٣ْػػتـ                  

 

 ك٦ػػػػة هلػػػػة  ي أٌم أرض ديػػػػةر 
 ()ٔرب ا٣ٞؿل الكٮداىلع ٔرب ابلعػةر

 ()ابلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةر
 

  ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )املةرد( كوٛةن ل٤كض٨/ ي ثةركدكيٞٮؿ 
 ()أ٩ة  ي املكب٪ٛٓ األقٮًد يٮَل ٦س٢ي أميس
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  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ا٩ذٛةًح الطةة( كاوٛةن ٩ٛك٫  أك ا٤ٛ٣كُطين امل د/ كيٞٮؿ

ػػػؽيتى الػػػّؿؤل                      ن صى ػػػّؿ رًٍصػػػٌلى صي
ى
 أ

 تكػػريي اكجلٕػػًل كٝػػؽ ٦ػػةتى  ي                 

 

 ٣ٞجػػٮًر الكػػٮًد ثػػ ى الِؿ٦ػػةؿً ثػػ  ا 
 ()أٗػػٮارًقً الكػػٮداىلًع ركحي اجلٌِػػةؿً 

 

كيٞٮؿ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )مةَئ ال٤ط٢(  ي انكضةـ ث  ٔ٪ٮاف ا٣ٞىطؽة كاقذٕةرة 
 ٮف األقٮد ل٤ض٪ةاـ/ ال٤ن 

ـي قػػػػػٮداىلعي سا دتػػػػػذٔل                      ص٪ػػػػػةا

 

()ظىػػػةاؽي اعرو ٣ٕ٭ػػػًؽ اجلٌِػػػةٍؿ  
 

 

 اف )اعـ مىض( تكذٕري الكٮاد لٮ٩ةن لألٔٮاـ؛ إذ يٞٮؿ/كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮ

جىٍٕخ        ٪ة األرةٕٮفى الّكٮدي ؽ٥ ؼى  أٔٮا٦ي

 

()ث  املٞػةثؿ كاألَػتًؿ دتذعػتي  
 

 

لٮ٩ةن ل٧٤كػةصؽ  كاإلي٧ػةف الؿاقػغ  كاأل٩ٛػف  ثةركد أ٦ة ال٤ٌٮف األثطي ٚةقذٕةرق
ٮف األثطي  ي ٥ْٕ٦ ْل دسا٣ح ال٤ن اتلٞطح  كا٣ٕٞطؽة اجلٞطح كلك ٦ة ٬ٮ ٦ذ٤ٕٜ ث٭ة. ك٬ؾق 

اساقذٕةرات األدثطح. كذلا ٚٔل دسا٣ح ٦ٕذةدة  ي ذ٨٬ املذ٤يق  كي٧ذةز مةٔؿ ٨ٔ مػةٔؿ 
كأديت ٨ٔ آػؿ  جب٧ةؿ اتلىٮيؿ  كظك٨ دٮّطٙ اساقذٕةرة  ي املن٭ؽ الاكم٢ ل٤ػ٪ه. 

  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح(/ ثةركديٞٮؿ 

ـن الطػػةةى ي٧٘ؿ٬ػػة اإليػػػػػػ              ٦ػػة أٔػػ
ػػ٭ة الؿظػػػ                 دذ٭ػػةدىل ثطٌػػةىلعى حيؿيقي

 

 ػػ٧ةفي ٦ًػ٨ ٗػرًي زيٍػػؿيؼو كٝينػٮر 
جةًب ال١سػريً  ٌن ًة ال ٧ٍؿى  ()ػػ٨٧ي  ي غى

 ()ال١سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريً 
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ابلطةض لٮ٩ةن ل٤عطةة  ي ٢ّ اإلي٧ةف اجليق اخلةله ٨٦ اتل٤ّٕٜ ثزلااؾ  ثةركداقذٕةر 
طػةض دسا٣ػح مكػذٞؿة  ي ذ٬ػ٨ ادل٩طة  كزػؿؼ الطةة  ك٨٦ ٝنٮر ال١رب كالؿيةىلع. كل٤ج

املذ٤يق  ْل اجلٞػةىلع كالىػٛةىلع كاخل٤ػٮص ٦ػ٨ األكوػةب كاألكمػةب. كْل ٦ػ٨ ثػةب 
 تنؼطه املضؿد . 

 

كدأيت ٬ؾق اساقذٕةرة  ي إَةر ٔؽد ٨٦ األثطةت تنلِك لٮظح ٨٦ األكوةؼ امل٧ةز٤ح. 
ثػةركد كْل ث٭ؾا دٞٙ مة٬ؽان ه ٦ة ذ٠ؿ٩ةق قةثٞةن ٨٦ أف اساقذٕةرة دلل ٔجؽ الؿمح٨ 

ػؿأ ٦٪ٌػةٚح إىل ٦ػة ظٮهلػة ٦ػ٨  ؿأ  ي ظؽكد ثؤرد٭ػة  كإ٧٩ػة دٞي اقذٕةرة دٛة٤ٔطح  سا دٞي
 اقذٕةرات أػؿ  أك أم ألٮاف ثطة٩طح أػؿل.

ٮف األثطي لٮ٩ةن ل٧٤كةصؽ  ي ٝىطؽة )نرس اجلجةؿ( ا٣يت رزة ٚط٭ة ال٤ن  ثةركدكاقذٕةر 
 الن٭طؽ ٔجؽ ا ٔـاـ؛ إذ يٞٮؿ/

 ًؿٌم                     ي ّػػػتًؿ ا٣ٞػػػؿآًف ركضه زىػػػ

ٟى املكػػةًصؽي ابلػػطيي ٝى٤ٍجػػةن                     ذٍػػ ؿنصى  ػى

 

ًٓ كاثل٧ػػػػةًر اجلىً٪طنػػػػح   ثةحل٪ػػػػةثط
ِيػػػح  ًٜ ا٣ربى  ()٩ةوػػػٕةن  اكلـ٩ػػػةًث

 

ٮف األثطي دساتل٭ة  ي ٬ؾا ابلطخ ْل ٩ٛك٭ة  ي ابلطخ الكةثٜ؛ اجلٞةىلع كاقذٕةرة ال٤ن 
ٮف األثػطي ل٧٤كػةصؽ ٚعكػت؛ كل١٪ػ٫ قذٕةرة ال٤ن كالىٛةىلع. كل٥ يؾذٙ النةٔؿ ثة

ص٫٤ٕ يذ٧ؽد  ي تناط٭ ؛ ظطر مج٫ الن٭طؽ ثة٤ٞ٣ت اجلةوٓ  كمػج٫ ا٤ٞ٣ػت اجلةوػٓ 
 ثةلـ٩ةثٜ ا٣ربيح؛ ١ٚكة ثؾلٟ املن٭ؽ ثؾةم٫٤ ثةل٤ٮف األثطي.

ال٤ٌٮف األثػطي ل٤ٞ٤ػٮب  ثةركدكيف ثطخ ٨٦ ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف)مؿج الـ٬ٮر( تكذٕري 
 ٚطٞٮؿ/
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 ثٕػػػػػةد  ػػػػػػػ                 كصؿي٧ػػػػػحي اإل
ر ا٤ٞ٣ػػػػػٮ                 ػػػػػؽي  وػػػػػٮران ه صي

 

 ػػػػػػػٛؿ  ي دذةثٕ٭ػػػػػة املسػػػػػري 
 ()ب ابلػػػطي داا٧ػػػح الٌػػػٮر

 

ٮف األثطي ل٤ٞ٤ت ثؽسا٣ح اجلٞةىلع كالىٛةىلع كا٣ُطجح أمؿ ٦ٕذةد كراقغ كاقذٕةرة ال٤ن 
١ػٮف ػ٤ٞطػح  ي ذ٨٬ املذ٤يق  ٗري أ٩٪ة خيكت أف النةٔؿ إ٧٩ة ص٢ٕ ا٤ٞ٣ٮب ثطٌةىلع تل

ٮف األثطي دٌةدان لٮ٩طةن يىػٕت ٦ٕػ٫ أف احٛٮرة ٚط٭ة وٮر صؿي٧ح اإلثٕةد  حلى٪ٓ ال٤ن 
د٪٧ُف الىٮر  أك دج٭خ ألٮا٩٭ة  ٚذذتىش ٦ٕةمل٭ة  كذلا ٚٔل داا٧ح الٌػٮر. ك١٬ػؾا 
ٚإ٩٪ة ٩تظِ أف النةٔؿ سا تكذؼؽـ اساقذٕةرة ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ نكطش ابلطػخ  كسا نكػطش 

 ٧ٗحن ٚط٫ ا٩ؽاغ٦ةن.ا٣ٞىطؽة  كإ٧٩ة ٦٪ؽ
 ال٤ٌٮف األمحؿ )لٮف ادلـ( لرلركب  ي ٝىطؽة ادلكا٦ح  ظطر ٝةؿ/ ثةركد كاقذٕةر 

 ٍٙ ٮاو ربل ًٝٛةره ٔك ٟى ال١ي ذى ٦ن
ي
 ٬ؾق أ

٤ٍخى ادّلركبى ال٧ٍؿى كا٣ٞذًل ا٣ُ٘ةرٍؼ؟  (2)٢٬ دأ٦ن
ادلرب  ثػةركدكةؤرة اساقذٕةرة  ي ابلطخ  ي دؿكطػت )ادلركب ال٧ػؿ(؛ إذ كوػٙ 

٠ٕةدد٫  ي دٕـيـ دسا٣ح اساقذٕةرة ث٧ة ظٮهلة  -ؿة لٮ٩ةن  ي اقذٕةرة تنؼطىطح. ك٬ٮ ثةل٧
يٮرد لك٧ح )ا٣ٞذًل( ظ ى جي٢ٕ املن٭ؽ لك٫ تكط٢ د٦ةن أ٦ةـ ٩ةّؿم خمةَجػ٫  –٨٦ ٦ٕةف 

.)  اذلم اقذٛ٭٫٧  ي أكؿ ابلطخ ٨ٔ دأ٢٦ّ املن٭ؽ  )٢٬ دأٌم٤خى
رساثػط٤٭٥  ي ٝىػطؽة ثٕ٪ػٮاف ٮف األمحػؿ جلعػٮر النػ٭ؽاىلع كال٤نػ ثةركد كاقذٕةر

 )ا٣ُطٮر اخلرض(  ظطر ٝةؿ/

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح   (3)  . 233ص  ثةركد   اأٔل
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ػػػٮا كامل٪ةيػػػة                 ٌى ؿه م ٍٛ ػػػ  ثػػػأيب قى
ٌػػػطته                  ٔنػػٞٮق ك٬ػػٮ ٦ػػ٪٭٥ٍ ػى

 

ٍػػػػؿي   رٍبي مػػػػٮؾه كمجى ٍٚٞػػػػحه كادلن  ري
ٍػػػؿي  ػػػاثط٢ي محي  ()كاجلعػػػٮري كالرسن

 

املػٮت )كامل٪ةيػة   ي ابلثذ  رظ٤ح الن٭ؽاىلع  ي درب الن٭ةدة يػؿاٚٞ٭٥ ثةركديىٙ 
رٚٞح(  كتنج٫ِ ادلرب  ي ٝكٮة الكري ٚط٫ ثةلنٮؾ كاجل٧ؿ  كأ٫٩ ٝػؽ ختٌػت ثػؽ٦ةا٭٥  
٥ ٦ػ٨ أ٬ػٮاؿ ادلرب ٬ػؾق  ٚٞػؽ ٔنػٞٮق. كأ٦ػة ثػؤرة اساقػذٕةرة  ٗري أ٩٭٥ ه الػٗؿ
ا٣بنؼطىطح  ي ابلطخ؛ ٚٔل ٝٮهل )اجلعٮر كالرساثط٢ محؿ(. كال٧ؿة ثُجطٕح الةؿ ٦ػ٨ 

ت الرساثط٢ ٚ٘رٌي لٮ٩٭ة  ثػ٢  ادلـ اذلم قةؿ ٨٦ ٌٌ ٓ الرضب  كػ اجلعٮر ا٣يت ْل مًٮ
ت األرض  ذ٭٥  ي ادلرب اذلم تكريكف ٤ٔط٫. كاكف سا ثؽ جلة ٨٦ دٛىػط٢ رشح  ٌن ػ
ىلع ٨٦ ٬ؾق الىػٮرة اللكطػح  سا دْ٭ػؿ  ابلثذ  ه ٬ؾا اجلعٮ؛ ألف اساقذٕةرة ٚط٭٧ة ص

 ن٭ؽ.ٝط٧ذ٭ة ا٣ٛ٪طح  ي ثطة٩٭ة ٦ٛؿدة ٦ٕـك٣ح ٨ٔ جم٢٧ امل
ال٤ٌٮف األػرض لٮوػٙ النػ٭ؽاىلع  ي اجل٪ػح  كسا  ثةركدك٨٦ األلٮاف ا٣يت اقذٕةر٬ة 

٩ْؿ ٚط٫ إىل ظؽير املىُس ٤ٔطػ٫ الىػتة كالكػتـ  ملػة قػب٢ ٔػ٨  ثةركدمٟ أف 
ساى ﴿الن٭ؽاىلع  ي ٝٮؿ ا ٔـ كص٢/  ن  كى َبى ٍكى ي٨ى   ى ً ادنة ثى٢ٍ  ٝيًذ٤يٮا اذلن ٍمٮى

ى
ً أ ًاط٢ً اَّللن ٍظطىػ  ًي قى

ى
ةىلعه أ

ٝيٮفى  ِةً٭٥ٍ ييٍؿزى ٪ٍؽى رى أركاظ٭٥  ي صٮؼ َري ػرضػ هلػة ٝ٪ةديػ٢ ٚٞةؿ/ ] 311آؿ ٧ٔؿاف ﴾ًٔ
)وػعطط  ٤ٕ٦ٞح ثة٣ٕؿش ترسح ٨٦ اجل٪ح ظطر مةىلعت ز٥ دأكم إىل د٤ػٟ ا٣ٞ٪ةديػ٢[

(. ك٦ػ٨ ذلػٟ ٝػٮهل  ي ٝىػطؽة ثٕ٪ػٮاف ٠3117ذةب اإل٦ةرة  الؽير رٝػ٥/  – مك٥٤
 )مخكٮف اع٦ةن( /
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ًٟ رةِ  ٪ػػٮا                 ًٚػػؽل ٣ٕطتطػػ  طػػٮفى ٦ػػة ك٬ى

              ٥ ٤طػة ٦٪ػةزل٭ي ٕي رضي ا٣ُطٮر ٬ػ٥ي ا٣  ػي

 

كىسا 
ي
ًٟ األ  جتػػػٌؽدي٨ ث٭ػػػ٥ أيٌةمػػػ

ػػػًؾسا  ()لٌك ي٘ػػػٌؿدي  ي ٝ٪ؽي٤ػػػ٫ صى
 

ػ٥ مػٮد٭٥  ي  ك٢ٕ٣ كوٙ الن٭ؽاىلع ثةل٤ٌٮف األػرض ٩ةدش ٔػ٨ ظطػةة النػ٭ؽاىلع ٗر
كت ٦ة ٬ٮ مكػذٞؿ  ي ذ٬ػ٨ املػذ٤يق. ظكجةف اجلةس؛ ٚةل٤ٌٮف األػرض دساتل٫ الطةة حب

ن  كىساى ﴿ َبى ٍكى ي٨ى   ى ً ادنة ثى٢ٍ  ٝيًذ٤يٮا اذلن ٍمٮى
ى
ً أ ًاط٢ً اَّللن ٝيٮفى   ًي قى ِةً٭٥ٍ ييٍؿزى ٪ٍؽى رى ًٔ ٍظطىةىلعه 

ى
آؿ ٧ٔؿاف  ﴾أ

  . كأ٦ة ٠ٮف  أركاظ٭٥  ي صٮؼ َري ٚؽساتل٫ الك٧ٮ كالؿٕٚح كاتلع٤طٜ  ي األاعيل.311 -
 ؿ ٨٦ ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف ) قٕطؽ (/ ي ثطخ أػ  ثةركد كيٞٮؿ

طػػػػٮ            ُّ ػػػػ ا٣ رٍضى  كةىػػػػغو ثىػػػػغو ػي

 

()ًر ٦ػػػ٨ األكاػػػػؿ كاألكااػػػ٢ 
 

 

 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ا٣ُطٮر اخلرض(/

ىكػػةكل وػػةرخه  ي صعػػط٥و          ٦ػػة ت

 

ػػػ  رٍضي ()كَطػػػٮره  ي ا٣ٞ٪ةديػػػ٢ً ػي
 

 

 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )مؿج الـ٬ٮر(/

ػػػػػ٨ٍ ل٤ٞ٪ةديػػػػػ٢ً الكػػػػػة                   ٦ى

 

ػػ ا٣ُطػػٮر ؟  رضى ()ف قػػٮاًؾ يػػة ػي
 

 

 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )قٕطؽ(/

 أ٬ػػػػػ٢ي ا٣ٞ٪ةديػػػػػ٢ً ا٣ُطػػػػػٮ             

 

ػػ ٝػػؽ ٬ػػةصٮا ال٪ث٪ػػة  ()ري اخليرٍضي
 

 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص  (3)  . 231ثةركد  اأٔل
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 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف ) رقة٣ح (/

ػ٘ػػػػػػػػػِؿدان               كأٗذػػػػػػػػػؽم ٦ي

 

() ي اخلػػػرل َػػػػريان أػٌػػػػؿا 
 

 

األثطةت  ي دراقذ٫/ )٦ػ٨ ّػٮا٬ؿ ا٣بنػ١ط٢  كٝؽ قجٜ أف مجٓ ال١ٮٚيح لك ٬ؾق
ؿيٙ ػا٣ٛين  ي مٕؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد( ثٮوٛ٭ة ٦ذ٪ةٌوػح مجطٕ٭ػة ٦ػٓ الػؽير النػ

 الكة٣ٙ ذ٠ؿق   ي مج٤ح ٦ة ذ٠ؿ ٨٦ مٮا٬ؽ ّة٬ؿة اتل٪ةٌص ٔ٪ؽ النةٔؿ ثةركد. 
ثؽسا٣ح اوٛؿار األصكػةـ املؿيٌػح تنػاط٭ةن  ثةركدأ٦ة ال٤ٌٮف األوٛؿ ٚٞؽ اقذٕةرق 

ؿي٨  ك٥٬  ي ظة٣ح ا٣ٞ٭ؿ كاقبنٕةر الٌػٕٙ كا٣ٕضػـ ل٤ٛ ٤كُطتط  امل ندي٨ كامل٭ضن
 كاملؿض كا٢٤ٕ٣ كامل٭ة٩ح  كذلٟ  ي ٝٮهل  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح(/

٨ي الىٛػػ                  كي٪ةـ الؿوػطٙ كالِكػعى

 كد٧ػػػػػٮت الطػػػػػةة  ي لِك يشىلع                    

 

 ػػػػؿاىلع دػػأكم إىل ثٞةيػػة ظىػػريً  
 ()٤ٝػػًت املؽي٪ػػح املؼ٧ػػٮرً  ظػػٮؿ

 

 الهيـآ٘:

 ٌٔؿؼ ابلتٗطٮف ا٣ٕؿب ا٣ٞؽاٍل ال١٪ةيح دٕؿيٛةت خمذ٤ٛح  ك٨٦ ث  أكخلٟ 
اجلؿصةين  اذلم ٔؽن اجلٞةد املٕةرصكف دٕؿي٫ٛ ٨٦ أ٢ٌٚ اتلٕؿيٛةت  إف ل٥ يؾ٨ 

 كاكف ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ذا ٢ٌٚ ٠جري ه مكةا٢ ابلطةف ا٣ٕػؿ   ك٦٪٭ػة  أ٤ٌٚ٭ة  كأمجٕ٭ة.
ػٓ هلػة  ال١٪ةيح؛ ل١ٮ٫٩ يٕذرب أ٥٬ ثتيغ ه اإلَتؽ يىػٮغ ٦ٛ٭ٮ٦ػةن ل١٤٪ةيػح  كًك
األٝكةـ كة ن ٚةاؽة اتلٕجري ث٭ة؛ ظطر ٤ّخ ص٭ٮدق يٞذؽم ث٭ة ابلةظسٮف ٦٪ؾ ا٣ٞػؽي٥ 

كيٞٮؿ دٕؿيٙ اجلؿظةين "ال١٪ةيح أف يؿيؽ املذلك٥ إزجةت ٦ٕىن ٦ػ٨ 1)إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا".
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  . 122 /  صثةركد  اأٔل
 . 11 /ص   الكةثٜ(2)
 .11ص/    ـ2131   ا٣تكٜ اثلٞة ي  ي ال١٪ةيحٔجؽ ادلاي٥   (1(
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ٮع هل  ي ال٤٘ح  ك٣ؾ٨ ييجىلع إىل ٦ٕىن ٬ٮ دةحل٫  كرد٫ٚ  املٕةين ٚت يؾ٠ؿق ثةل٤ِٛ املًٮ
ِ(). ي الٮصٮد  ٚطٮ٦ئ ث٫ إحل٫  كجي٫٤ٕ دحلتن ٤ٔط٫"

 
ضةز اجلؿصةين  (3)  .11/  ص   دساا٢ اإٔل
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ك"ال١٪ةيح أق٤ٮبه ذيٌك ٨٦ أقةحلت اتلٕجري ٨ٔ املػؿاد ٗػري ٦جػةرشة  كْل ٦ػ٨    
ػ ػ٫ٕ  ي املًٮ ٓ أثؽع كأمج٢ ٚ٪ٮف األدب  كسا تكذُطٓ دىّطؽ اجل٧ط٢ اجلةدر ٦٪٭ة  كًك

املتا٥ ملٞذىض الةؿ إسان أذ٠طةىلع ابل٤٘ػةىلع كُٚ٪ػةؤ٥٬  كممةرقػٮ اتلٕجػري ٧ٌٔػة يؿيػؽكف 
ةح إذا أراد أف يذعٌؽث ٨ٔ  ؽو مجط٤ح ثؽيٕح ٗري ٦جةرشة  إٌف اذليًكٌ ال٤ن٧ن ؿي ُي اتلٕجري ٔ٪٫ ث
ؿن ه ٦ػة ييؿيػؽ  يشىلعو ٦ة  وٛحن  اكفى  أك مٮوٮٚةن  أك نكجحن ظ٧١ٌطػح  صػةؿى ذ٬ٍ٪يػ٫ي حًلىػؽي

اتلٕجري ٔ٪٫ ثُؿيٞح ٗري ٦جةرشة  كَةؼى  ي احطٍ ذلٟ اليشىلع حلتذيق م٧ٌة يتظِ ٦ػة 
ؽي ٦ػة سا يىػؿاق  ًٕ ٍي ظط٪ةن  آػػؿ  كتكػبىجٍ ؿيبي ظط٪ةن  كيذٮق ٍٞ ؽي ظط٪ةن  كيى ًٕ طيجٍ ييؽّؿ ث٫ ٤ٔط٫  ػى

ة ساى يؿل دساتل٫ ٦٪ةقجحن ملٞذىض الةؿ".  ()ظك٪ةن مجطتن  ك٦ى
ا ٨ٔ ال١٪ةيح اخلٛطح/ " ٦ة سا يٛ٭٥ ٦٪٭ة املٞىٮد إسا ٦ٓ كيٞٮؿ اثلٕة٣يب  ي ٦س٢ ٬ؾ

 ()يشىلع ٨٦ اتلأم٢ كاتل١ٛري خلٛةىلع ال٤ـكـ ث  امل١ىن ٔ٪٫ كامل١ىن ث٫".
 :الهيآ٘ يف طعر بارّد

د٧ؿنس ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ػتؿ رظ٤ذ٫ ٦ٓ ٠ذةثح النٕؿ ه ٚ٪ٮف ابلطةف كابلؽيٓ  
٪ٮف  ي ٔىػٮر٬ة الكػة٣ٛح  كاقػذُةع أف ٚط٧ة ظ٫ْٛ ككاعق ٨٦ أ٧٩ةط ٬ؾق ا٣ٛ ٚأصةد

٫٤ ٨٦ مكذضِؽ املٕةرؼ  كخمذ٤ٙ اثلٞةٚػةت   ح  ث٧ة ظىن ياذؽع ٚط٭ة وٮران ثة٣٘ح الؿٔك
ك٦ة ظى٢ هل ٨٦ ٩ٌٮج املٮ٬جح  كا٠ذ٧ةؿ األدكات. كاك٩خ ال١٪ةيح ث  ٬ػؾق ا٣ٛ٪ػٮف؛ 

ةين ظطر ٔين النػةٔؿ ثةقػذؼؽا٦٭ة ث٧٭ػةرة تل٧ٕطػٜ ادلسا٣ػح كإث٭ػةر املػذ٤يق ثةملٕػ
املؽ٬نح. كق٪ؽرس ال١٪ةيح ٔ٪ؽ ثةركد ٨٦ زاكيػح أٗؿاًػ٭ة  كا٩بكػةث٭ة إىل زٞةٚذػ٫  
كإق٭ة٦٭ة  ي د٧ٕطٜ ادلساسات ا٣يت دٮٌػة٬ة ػؽ٦ػح ل٤ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح ٦ػ٨ ػػتؿ 

 
٤ٮ٦٭ة ٔجؽ الؿمح٨ ظك٨ ظج٪١ح.املطؽاين   (3)  .332 333  ص كٚ٪ٮ٩٭ة ابلتٗح ا٣ٕؿةطح/ أقك٭ة ٔك
 .21 ٞطٜ ٚؿيؽ اع نح ظك   ص/  –اثلٕة٣يب  أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ اح٧ؽ  ال١٪ةيح كاتلٕؿيي ( 2)

21. 

http://www.islamcountry.com/dataBook.php?book_id=68&book_title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7+%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7&book_writer=%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%AD%D8%A8%D9%86%D9%83%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&book_class=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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مٕؿق ؛ كال١٪ةيح ٨٦ ا٣ٛ٪ٮف ا٣يت ل٥ ي٘رِي ٚط٭ة اتل٪ْري اجلؽيؽ  ي ٚ٪ػٮف ابلتٗػح مػثبةن 
ِ         ٠سريان.

 ٘ احلزٌ يف نيآات الظاعر:أثر سال

  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م٧ٮس اإلي٧ةف(/ ثةركديٞٮؿ 

 كاوُعج٪ة الٌطةعى  ي ٬ػؾق ادل٩ػػ           

 

ػرتاًب   ٍٓ ٔىػة اسٗا ()ػػطة كملة ٩ٌ
 

 

رتاب(  ككاًط أف  ٩ْؿ ٚط٭ة  ثةركدال١٪ةيح  ي ٬ؾا ابلطخ  ي ٝٮهل )٩ٌٓ ٔىة اسٗا
ػٓ ٔىػة ا٣رتظػةؿ(  كاقػبجؽؿ ثؾ٧٤ػح إىل ال١٪ةيح ا٣ٕؿةطح ا٣ٞؽي٧ػح النػ٭رية ) ًك

رتاب(. كسا خيكت أف  أراد أف تكذؼؽـ ال١٪ةيح املٕؿكٚػح   ثةركد)ا٣رتظةؿ( لك٧ح )اسٗا
٧٤ٚة كاص٭ذ٫ ا٣ٞةٚطح اًُؿ هلؾا اساقبجؽاؿ  كإ٧٩ة خيكج٫ يؿيؽ ال١٪ةيح ١٬ؾا  كة٭ػؾق 

ّ٭ػةر ًػط٫ٞ ٨٦ إ ثةركد اللك٧ح ملة هلة ٨٦ دسا٣ح أ٧ٜٔ ٨٦ لك٧ح ا٣رتظةؿ ه ٦ة يؿيؽق
حبة٣ح ا٣بّ د؛ إذ إف ا٣٘ؿةح ًٕٙ  كا٣٘ؿيت مكذٌٕٙ  ككأ٫٩ يؿيػؽ أف يٞػٮؿ/ ملػٌػة 
ػ٢ّ ٌٝػطب٪ة  ٩ذٮٝٙ ٨ٔ ا٣بّ د كاتلط٫  ي مٮا٩ئ ادل٩طة ك٦ُةراد٭ة  كل٧ٌػة ٩تذرصػ  أك  ي

 ٚ٪ٕٮد إىل كَ٪٪ة.
 /ثةركد كيف ثطخ آػؿ ٨٦ ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة  يٞٮؿ 

ؿى اجلِػػريي  جىػػؽن  ثةجلِطػػػػ           ا٩٭يضػػ ٣ػػ٨ يي

 

ػيخ ل ػًع ا٣٘ػةًب   ()ػًؿ ك٨٣ دًؿ
 

 

ٓ ٚٮؽ ٔ٪ٜ زٮر املعػؿاث  ٠٪ةيػح  كال١٪ةيح  ي ٝٮهل )اجلري(؛ ك٬ٮ اخلنجح ا٣يت دًٮ
ؼؿيح كاإلذساؿ ا٣يت يٕثن٭ة ا٤ٛ٣كُطين  كيف ٝٮهل )رشع ا٣٘ةب( ٠٪ةيػح  ٨ٔ ظة٣ح الكي

كاإل٩ىػةؼ؛ إذ دٛػرتس  ٨ٔ ا٥٤ْ٣؛ إذ إف رشع ا٣٘ػةب يٞػٮـ ه ا٣ٞػٮة سا ا٣ٞػة٩ٮف
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  . 11ثةركد  اأٔل

 . 17(الكةثٜ   ص 2)
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الطٮا٩ةت ا٣ٞٮيح الطٮا٩ةت الٌٕطٛح. كال١٪ةيح اثلة٩طح ٬ػؾق ٠٪ةيػح منػ٭ٮرة دارصػح 
اساقذؼؽاـ  ي ال٤٘ح املٕةرصة  ٗري أف اقػذؼؽا٦٭ة  ي ٤ٝػت وػٮرة مٮاا٧ػح دلساتل٭ػة 
يٕى٧٭ة ٨٦ اثذؾاؿ صؿية٩٭ة ه ألك٪ح ا٣ٕة٦ح. كذلٟ ٣ٞؿ٩٭ة ثةل١٪ةيح  ي النُؿ األكؿ 

 خ )اجلري(.٨٦ ابلط
 كيف ثطخ زة٣ر ٨٦ ا٣ٞىطؽة ٩ٛك٭ة يٞٮؿ ثةركد/

ـي ٦ػػػػةىلعن              كاحػػػػةؿه أف يىػػػػجطى ادل

 

()كيٛػػؿن اجلػػةين ثػػؽكف ٔٞػػةًب  
 

 

كال١٪ةيح  ي ٝٮهل )يىجط ادلـ ٦ةىلع( ٠٪ةيح ٨ٔ ًطةع الٜ  كادجٕ٭ة ثةركد ث٧ة تنج٫ 
يؾ٨ مٮٚٞػةن  ي ٬ػؾا ل٥  ثةركدال ح  ي ٝٮهل )يٛؿ اجلةين ثؽكف ٔٞةب(. كخيكت أف 

ابلطخ دٮٚط٫ٞ  ي ابلثذ  الكةثٞ ؛ ظطر ل٥ ي٢ٕٛ  ي النُؿ اثلةين ٨٦ ابلطخ ٗػري أف 
٠ٌؿر ادلسا٣ح املٛ٭ٮ٦ح ٨٦ ال١٪ةيح  ي النُؿ األكؿ  كه ٝؽر٬ة د٧ة٦ػةن ثػت زيػةدة كسا 
٩ٞىةف. كملة اك٩خ ال١٪ةيح )يىجط ادلـ ٦ةىلع( ٨٦ ال١٪ةيةت املجذؾ٣ح ثؾرثة اساقذ٧ٕةؿ 

٪ؽ ا٣ٕة٦ح  ٚٞؽ اكف يتج  هلة اقذ٧ٕةسان ٦جؽاعن مؿص٭ة ٨٦ دااػؿة اساثذػؾاؿ ٬ػؾا إىل ٔ
 دااؿة اإلد٬ةش؛ ظ ى دٞٮل ه إ٦ذةع املذ٤يق. 

٨ٔ ٤ٚكُ   ي ثطخ ٨٦ ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م٧ٮس اإلي٧ةف( ثػجتد  ثةركدكيؾين 
 األظـاف/

ًخ األد                  ٞى ػ  ذم ثتدي األظػـاًف ٝػؽ قى

 

ٓي أر  ()صةىلعى٬ػػػة ه األظٞػػػةًب ٦ػػػ
 

 

 ي ٬ؾق ال١٪ةيح إىل ٤ٚكُ  ٨٦ زاكيح ا٥٤ْ٣ اذلم كٝٓ ه أ٤٬٭ة   ثةركدكٝؽ ٩ْؿ 
كالـف اذلم أرتا٥٬  كيذضؽد يٮ٦ةن ثٕؽ يٮـ  ي جمةزر كظنػطح  كممةرقػةت إر٬ةثطػح  

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص  (3)  . 17ثةركد  اأٔل
 . 11ص الكةثٜ   (2)
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أف يٕـز ٬ؾا املٕىن  ثةركدص٤ٕخ ثتد٥٬ ظٞطٞح ثأف دٮوٙ ثجتد األظـاف. كل٥ يتفى 
ٞطح ابلطخ  ٚضةىلع ثٞٮهل/ )األد٦ٓ( دأكطؽان لة٣ػح الػـف  كةٞػٮهل/ )ه األظٞػةب(  ي ث

 دأكطؽان ساقذ٧ؿارق كدي٧ٮ٦ذ٫.
 :نيآات الظاعر اإلمياىٔ٘ ّالرّساىٔ٘

ك٩ؿيؽ ثةل١٪ةيةت اإلي٧ة٩طح كالؿكظة٩طح ٦ة ٠ىن ٔ٪٫ النػةٔؿ ٦ػ٨ أمػٮر ٔٞؽيػح  
  قػجعة٫٩ كدٕػةىل  يالنػةٔؿ ٔػ٨ ا كأ٦ةؽ٨ ٦ٞؽقح  كم٭ؽاىلع ك٨٦ ذلٟ دؾ٪طػح

ِ/  ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )اعـ مىض(  ي ٝٮهل

٨ٍ يػذعًل ثةقػ٫٧ً اذل٬ػتي          ٌتًؾ ٦ى  ظى

 

ًٟ الّؿٍق٢ي كال١ذتي    ()كأَطتي ا٣ُطت ٚط

 ()كال١ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 

كال١٪ةيح  ي ٝٮهل/ )٨٦ يذعًل ثةق٫٧ اذل٬ت( يؿاد ث٭ة ا قجعة٫٩ كدٕػةىل؛ أم أف 
أ٩ػخ ٠كػةؾ إية٬ػة ا اذلم يػذعًل اجلةس إذا اك٩ٮا يذع٤ٮف ثةذل٬ت  ٚإف ظ٤طذػٟ 

ٓ وٮرة ا٣ٛذػةة   ثةركدثةق٫٧ اذل٬ت ٩ٛك٫. كملة اكف  ٝؽ اػذةر ٤ٛ٣كُ   ي ٬ؾا املًٮ
ٚعؽز٪ة ٨ٔ ظ٤طذ٭ة  راح يؾ٢٧ جلػة كوػٙ َطج٭ػة  اذلم ٬ػٮ )الؿقػ٢ كال١ذػت(  
ٚة٠بكت ابلطخ ثؾلٟ اتكةٝةن كمجةسان  كدؿدثجةن د٪ةزحلةن. ك٢ٕ٣ ال١٪ةيح ٬ػؾق كاظػؽة ممػة 

  ٧٠ػة يؾنػٙ ٝؽردػ٫ ه  ثةركدؾنٙ ابلتطح ا٣ٛ٪طح املذ٪ة٬طح اجل٧ةؿ  ي دأحلٙ ي
 اثذؽاع ال١ىن ممة ل٥ تكج٫ٞ ث٫ النٕؿاىلع كال١ذةب. 

ككىن ثةركد ٨ٔ املكضؽ الؿاـ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح( ثٕؽد ٦ػ٨ ال١٪ةيػةت  ي 
 األثطةت األرةٕح األكؿ/

ػػؽيًؿ              ٘ى من ٬ػػؾم األرسابى ٚػػٮؽ ا٣
ى
ؿاثػػػػٓ ابلى٤ّػػػػٮرً   أ ػػػػػِٮَل  ي مى  ظى

 
٧ةؿ(3)  . 312  ص النٕؿيح الاكم٤ح  ثةركد  اأٔل
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ػػٮدم                  ٕجىػػؽى ا٣ٞػػؿكًف ٔك ٤نػػٌل ٦ى ّى
 

٭ػػٮًر كٝػػٮ                 ُن ل ا٣ ػػؿم ل٤ػػرثن ْي  كا٩

ط٭ػػػة ٚىػػػؾم ديػػػةري اجلاططػػػػػ              ًٞ  اع٩ً
 

ػػؾم ل٤ٞ٤ػػٮًب ثٕػػيى اجلن٧ػػريً   كػي
 ثػػٮرًؾى اجّلػػٮري يػػة رًظػػةًب اجّلػػٮرً 

ٍػؽي  ٕيىػٮرً ػػ٨ ٤ٔط٭ة يؿًؼي جمى  ()ا٣
 

رظػةب  –٦ٕجػؽ ا٣ٞػؿكف  –كال١٪ةيةت  ي األثطةت األرةٕح  ي ٝٮهل )مؿاثٓ ابل٤ٮر 
ػف  –اجلٮر  ٛى ديةر اجلاط (  ك٤٩عِ  ي األثطةت ان اح وؽر سا خيّك٫ إسا ٤ٝػطتن  ي فى

طٜ الىؽر ثة٣بّ د كا٣٘ؿةح  كمنةٔؿ اخلطجػح  ي  ادليٮاف اذلم ي٤٘ت ٤ٔط٫ الـف  ًك
ك٬ػٮ  –كإػٮاف ا٣ٕٞطؽة كا٣ٕؿؽ. ك٦ة ذلٟ أسا ألف النةٔؿ اقبنػٕؿ ٬٪ػة أث٪ةىلع الٮ٨َ 

٦ػ٨ زاكيػح  –ا٧ُ٣أ٩ث٪ح  ك٬ؽكىلع اجلٛف  كق١ٮف الؿكح  كاقذؾ٠ؿ  –مةَت الضطش 
ٝٮة ا٣ٕٞطؽة كٝؽرد٭ة ه ٬ـي٧ح ا٥٤ْ٣ كا٣ٕػؽكاف  كممةرقػةت ا٣بكػ٤ٍ ه  –أػؿل 

ٜن  كدـ٬ػٜ ػتاٜ ا  يٮـ ا٩ؽٕٚخ صعة٢ٚ أ٤٬٭ة  كانكةظخ  ي رة ّٜ ال ٮع ادل٩طة  
ابلة٢َ  ٕٚةش ططةهل من٭ؽ  ؿيؿ ٤ٚكُ ؛ ٚة٩ذٕنخ ركظ٫ كٚةرٝػ٫ احلػأس ا٣ٞةدػ٢ 
ف ٥ْٕ٦ مٕؿق. ك٧٤٩ف ٬ؾا اسان اح أيٌػةن إذا ٦ػة ذ٠ػؿ النػةٔؿ النػ٭ؽاىلع   اذلم لٮن
٭٥ ا ث٫ ٨٦ ٢ٌٚ النػ٭ةدة  ٚ٭ػة  جُ٭٥ ه ٦ة ػىن ث ٨ٔ ٦٪ةزهل٥  ي اجل٪ح  ٗك ك ؽن

 يٞٮؿ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )مخكٮف اع٦ةن(/ ٬ٮ

                ٥ ٤طػة ٦٪ػةزل٭ي ٕي رضي ا٣ُطٮر ٬ػ٥ي ا٣  ػي

ـٌ ا٣ٞؿل نكػته              ٮفى ٨٦ أ  يأىب جلة ال٭ي

 

ػػػػًؾسا   لّك ي٘ػػػػٌؿدي  ي ٝ٪ؽي٤ػػػػ٫ صى
سا ـي  ()دجػػٌٮأ املكػػضؽى األٝىصػػ هل ٩يػػ

 

٪ةيػح ٔػ٨ النػ٭ؽاىلع  ٠٪ةيب   ي ٝٮهل/ )ػرض ا٣ُطػٮر( ٠ ثةركدٚس ابلثذ  يٮرد 
كٝٮهل/ )أـ ا٣ٞؿل( ٠٪ةيح ٨ٔ م١ح امل١ؿ٦ح. كال١٪ةيذةف يؾ٨٧ رس مجةهل٧ة اثذػؽاىلع  ي 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح(3)  . 11ص    ثةركد  اأٔل
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مًُك ِ﴿ا٣ٞؿآف كالؽير   ي ٝٮهل دٕػةىل/ أ٩٭٧ة ٦أػٮذدةف ٨٦ َِك ِإيَِل كَمِكُر  و َشي 
َ
لَِمِأ

ل
َوَككَذ

ٔ مَِ ِ ِذَرِيَ َٓ َِوُت َ ل  ٔ َِش  َ ٌَ َِو ّمِاى ُلَرىل
ُ
ِ ِذَرِأ َِِعَربًِي ِِِلُ ِّ كِعِاَلَِري كَ ِفِيك  ٍ َ

 
ِّكِةِِۚاْل َ

 
فَِريكٌقِِِفِاْل

أرواشٓكًِِفِركٔ ِ )). ز٥ ٝٮهل وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤/ (7)الشٔرىِ ﴾َوفَِريٌقِِِفِالّسِعْيِِ
طْيِخرضِهل ِكِ ديوٌِعيلةِب ىعرشِترسحٌَِِاْلِةِشيحَِ ءتِخًِثأويِإىلِثيمِ

نةٔؿ دلسا٣ح ثثذ٫ ٚ٭ػٮ  ي د٦ػش )وعطط مك٥٤(. أ٦ة اجل٧ةؿ اذلم أًة٫ٚ ال((اىلِ ديو
ال١٪ةيح  ي ثثبح الىٮرة ا٣يت ظٮهلة  ي ٝٮهل  ي ابلطخ األكؿ )لك يِ٘ؿد( كوػٛةن ل٤ُطػٮر 

 اخلرض  كيف ابلطخ اثلةين  ي كو٫٤ أـ ا٣ٞؿل ثةملكضؽ األٝىص.
٭ة؛ ٚٔل دػةرة  ٓ ٨ٔ ٤ٚكُ  ٠٪ةيةت د٪٥ّ ٨ٔ ٝؽقطح أًر ككىنن ثةركد  ي ٗري مًٮ

  ي ٝىطؽة )كَين(/ )ك٨َ اهلؽل(؛ ٧٠ة

ـي              كَػػ٨ى اهلػػؽل ٦ػػيِن إحلػػٟ قػػت

 

ـي   ()ية ٨٦ بنػٕجٟ ظ٤ٌػخ األقػٞة
 

 

 كدةرة )ثتد ا٣ٞؿآف(؛ ٧٠ة  ي ٝٮهل  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م٧ٮس اإلي٧ةف(/

 ية ثػتدى ا٣ٞػؿآًف ؽػ٥ ٝػٮنضى اي               
 

ذىػػةًب    ()ٔؿكمػػةن ٝة٦ػػخ ه اسٗا
 

ذ  صةىلعدة ١٬ؾا ملة ٩ْؿ النةٔؿ إىل ٤ٚكُ   كدةريغ األ٩اطػةىلع كال١٪ةيةدةف  ي ابلث
 ٚط٭ة  كٝؽقطح ثٕي مٮإً٭ة  ككأ٫٩ يذعرسن ه ٦ة آؿ إحل٫ ظةهلة  خ دؽ٩ثف احل٭ٮد.

 تْظٔف املْرّخ :

دراقح دٮّطٙ املٮركث  ي النٕؿ ٔ٪رص أقةيس ٨٦ ٔ٪ةرص دٞٮي٥ جتؿةح النةٔؿ  
ذةج اإلمةرات كاإلحيةىلعات ا٣يت دٕ  املػذ٤يق ه ملة هلؾا اتلٮّطٙ ٨٦ أزؿ كاًط  ي إ٩

اقبجُةف دساسات ا٣ٞىطؽة. ك"سا مٟ أف اقبطٕةب النٕؿاىلع ا٣ٕؿب املعؽز  ل٤ػرتاث 
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  . 17ثةركد  اأٔل
 . 17الكةثٜ    (2)
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ح  كدٮّط٫ٛ  ي اجله النٕؿم  ٝؽ أوجط ّة٬ؿة مةإح كق٧ح ثةرزة ٦ػ٨  ثأماكهل املذ٪ٔٮ
دٮّطػٙ  ق٧ةت النٕؿ ا٣ٕؿ  الؽير  ٧ٚة ٦ػ٨ مػةٔؿ ٔػؿ  ٦ٕػةرص إسا كجلػأ إىل

٦ُٕطةت ا٣رتاث  ي أ٧ٔةهل  حبطر أوجط تنلك ٩ْة٦ةن ػةوةن  ي ثتطح اخلُةب النٕؿم 
املٕةرص  ٚةدؾةىلع النةٔؿ ه مٮركز٫ كاردجة٫َ ث٫ يؾكػت ٤٧ٔػ٫ أوػة٣ح كدٛػؿدان. 

كيؿةٍ أقػجةث٫ كأوة٣ح النةٔؿ كدٛؿدق يـيؽاف ث٧ٞؽار ٗىن ا٣رتاث اذلم يٕذ٧ؽ ٤ٔط٫ 
 ()ث٫". 

٧ةؿ "ك٣ْٛػح اتلٮّطٙ مى  ٤ُػط ٩ٞؽم يؽؿ ه دٞ٪طةت اقبس٧ةر ا٣رتاث  ي اأٔل
النٕؿيح ث٘طح إ٦ؽادق ثةألثٕةد ا٣يت د٪ٞى٫؛ أم ثإزؿاىلع ٝةبلػ٫ اذلم مجػؽ ٔ٪ػؽق ث٧ٕػةف 
٦ٕةرصة َطٕػح دٞج٢ الكٛؿ إىل املةه  ٠ػ٧ة دٞج٫٤ إىل املكذٞج٢  أك ه ا١ٕ٣ف ٦ػ٨ 

٧ػةؿ النٕؿيػػح ث٧ٮاٝػٙ كمؼىػطةت دؿا زطػػح تنػجٓ الطٮيػح ذلٟ/ إٗ٪ةىلع ٬ؾق اأٔل
ِ()ثةلنع٪ح اإلحيةاطح كالؿمـيح".

"كا٣ػػرتاث ٤٧ٔطػػح دػػؿاؽ٥ داا٧ػػح ٔػػرب املػػةه  مػػؿكران ثةلػػة   كجتػػةكزان إىل 
املكذٞج٢  كسا ي٧ؾ٨ أف يؾٮف ٬٪ة ُٝٓ ز٦ين  ي ٬ؾق ا٤٧ٕ٣طح  ٚذضؿةح اإلنكػةف  ي 

ٮف ٤ٔط٪ة أف املةه دىجط جتؿةح صؽيؽة  ي الة   كتكذ٧ؿ إىل املكذٞج٢. كهلؾا يؾ
نكذٛطؽ ٨٦ اإلرث تلُٮيؿ الة  كجتؽيؽق كا٢٧ٕ٣ ٨٦ أص٢ املكػذٞج٢  ٦ػ٨ دكف أف 
يُز إرث املةه ه الة   كسا ي٤  الة  املةه  كسا يٞػٙ املػةه  ي قػاط٢ 

ِ()املكذٞج٢".
 

 ـ(  اقذؽاعىلع ا٣رتاث األديب  مىؽر إل١رتكين.2131محؽاف  ٔجؽ الؿظط٥ محؽاف  ) (3)
 332ـ(  دٮّطٙ ا٣رتاث  ي النٕؿ ا٣ٕؿ  الؽير  جم٤ح ا٣ٕؿ / ا٣ٕؽد 3111املكةكم  ٔجؽ الكتـ  ) (2)

 آداب. – 3111/1 -
. 21وٛعح  - 3731ـ(. ٔتٝح النٕؿ ا٣ٕؿ  ثة٣رتاث  صؿيؽة املكذٞج٢/ ا٣ٕؽد 2131ثٮ٬ؿكر  ظجطت  ) (1)

=
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 تْظٔف املْرّخ عيد بارّد:

٬ط٥ كاتلٞ٪طػةت ٔؽن ٠سري ٨٦ اجلٞةد اقذعٌةر النؼىطةت ا٣رتازطح ٨٦ أ٥٬ املٛة
املكذؼؽ٦ح  ي دٮّطٙ ا٣رتاث. كدٮّطٙ النؼىطح يؾٮف ثةقذعٌػةر وػٛةد٭ة  أك 
أدكار٬ة  أك أٝٮاهلة  كخيٮ ذلٟ. كٝؽ اقذعرضػ ثػةركد ٔػؽدان كاٚػؿان ٦ػ٨ النؼىػطةت 
ٞػخ ادلساسات ا٣ػيت اكف  املؼذ٤ٛح كاملذجةي٪ح  ي مٕؿق  ككّٛ٭ة  ي قطةٝةت خمذ٤ٛػح ٧ٔن

٣يت اقذعرض٬ة مؼىطةت ٨٦ املتاؾػح كاأل٩اطػةىلع ثىؽد٬ة. كم٤٧خ النؼىطةت ا
كاملؿق٤   ك٨٦ الىعةثح كاتلةثٕ   كالن٭ؽاىلع  ي ٦ٕةرؾ املك٧٤  الكة٣ٛح  كمػ٭ؽاىلع 
٤ٚكُ  مم٨ اٗذةتل٭٥ يؽ ا٣٘ؽر الى٭طٮ٩طح  ك٦ػ٨ اقبنػ٭ؽكا  ي ٤٧ٔطػةت اتلٛضػري 

ة  اساقبن٭ةديح. كاقذعرض النةٔؿ ٨٦ صة٩ت آػؿ مؼىطةت ي٭ٮديح دؿازطح ك٦ٕػةرص
٫ ٦٪٭ة ثطةف لؤـ َجةآ احل٭ٮد ا٣يت د٧س٤٭ػة ٬ػؾق النؼىػطةت.  كاغبلةن ٨٦ يؾٮف ًٗؿ
كاقذعرض ٠ؾلٟ مؼىطةت ٨٦ ا٣رتاث ا٣ٕة٣ِل دؿمـ إىل أمٮر احػؽدة أراد النػةٔؿ 
ٛ٭ػة  ّن ثطة٩٭ة. كق٪ؽرس أثؿز اجلٮا٩ت ا٣يت اقذعرض ٚط٭ة النةٔؿ مؼىطةت دؿازطح  كك

ة ٦ػة اردػجٍ ٦ػ٨ ٬ػؾا اساقذعٌػةر ثؿؤيذػ٫ خلؽ٦ح مٌػة٦ط٪٫ كدساسادػ٫  ك٩ؿيػؽ ث٭ػ
اإلقت٦طح؛ ثٮوٛ٭ة املناكة ا٣يت مػؿج ٦٪٭ػة اجلػٮر اذلم ييضػىلع لك مػٕؿق ثػةألٚاكر 

ِكالؿؤل كاإلحيةىلعات.  
ك"٢ٕ٣ ّة٬ؿة اقذعٌةر النؼىطةت ا٣رتازطح أف دؾٮف أثؿز ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ٛ٪طػح  ي 

ؿمػػٮز مػػٕؿ ثػػةركد؛ ٚٞػػؽ صػػةىلعت ثٕػػي ٝىػػةاؽق أمػػج٫ ث٤ٮظػػح ٚكطٛكػػةاطح ٦ػػ٨ ال
٢  ي ا٣ٞػؽـ أك ٦ػ٨ اتلػةريغ الػؽير؛  كالنؼىطةت ا٣رتازطح؛ قٮاىلع ٨٦ اتلةريغ املٗٮ
ظطر جنؽق يٮّٙ ٬ؾق النؼىطةت  ي قػطةٝةت ٦ذٕػؽدة  كذلػٟ  ي إَػةر اتلضؿةػح 

 مىؽر إل١رتكين. =
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 ()اخلةوح ا٣يت حيةكؿ اإلثة٩ح ٔ٪٭ة".
 استشطار طخصٔات الرسل ّاألىبٔاٛ:

ٓ؛ ٚٞؽ اقذعرضػ٬ة ك٬ػٮ اقذعرض ثةركد مؼىطةت الؿق٢ كاأل٩اطةىلع  ي ٗري  مًٮ
ِيةين ه ا دٕةىل  ي ٦ٕؿض ادلاعىلع  ي ٝىطؽة  )صؽن الؿظط٢(؛ إذ يٞٮؿ/

ٍ ٚػػػأٍمؿيؾى أ٩ػػػخى كاظػػػؽةه               ِي  ٚػػػة٦

ػػػ٥ي ٬ػػػة               ًَ  جننطٍػػػخى ٩ٮظػػػةن إذ يت

ٟى ٚة٩ؾرسػػٍت             كر٩ػػة اخل٤طػػ٢ي إحلػػ

ةذىٚيػػػ٫ ا٣ػػػػ        يّٮةػػػةن دٞى
ى
ػػػٍؿتى ُ           كأصى

ػػػٍؿتى كٝػػػٍؽ                 ً يٕٞػػػٮبو أصى  كةيػػػينى

 كةػػػٟ ادنػػػق ذك اجلػػػٮًف اًح٪ىذىػػػ٫ي               
ىػػشو          ػػٮدي٨ًن ٦ًػػ٨ٍ جلي ُن ٍٞخى اك٣ ٞى ػػ  كمى

ي٨ٍى  ه               ػػػػٮى ٭ػػػٮساته ٬ى ره ٦ى ػػػؽي  صي
ػػ٫ي ا٣ػػػ             ٧١ًٍي ػػ٢ن حيي ّى ػػخى ٠طػػؽان  ُن  أٍظجى

 يىؾػػةد يىػػؿا                كمىضػػ األ٦ػػ ي كسا
 محػػػ٥ كأرصػػػةىلع دػػػؽكر كأ٬ٍػػػػ                    

 ي٤ػػق كظػػٮشى اجلة٤٬طػػح  ي اثلػػٍػ               
ػػؿن ثػػأ                   ٧ي ػػتى ٩ىرٍصػػان لػػ٥ يى ٍ  ٚ٪ىرصى

 

ػػػٍؽًب   ة ال٭ي ػػػؿى ٍُ  ملػػػطى ا٣ػػػربكًؽ كػى
 ٦ػػػةًت اجلجػػػةًؿ املػػػٮجي أك ييػػػٍؿ 

ّج  ي اخليٍنػػ  ًت ٔ٪ػػ٫ اجلعػػط٥ي دىػػؤي
ػػًت  ٍُ ػػتو إىل ػى ٍُ ػػؿاتي ٦ػػ٨ ػى ٧ى  غى
ػػػٮفى  ي اجليػػػِت  ٞي ٍ٤  أ٣ػػػق ثػػػ٫ً ال٧ي
ػػ٤ًٍت   كاٍبػػ٨ي ابلىذيػػٮؿ جنػػة ٦ػػ٨ى الىن
ٍن٧ًًف الّى٤ًٍت   ٨ٔ درًب مٮىس ال٧ي
ثًٍنػػ٫ً ال٤نٍضػػًت  ػػ كصى  َػػةٗٮًت مرصى
شى ا٣ُػػٮاؿى ك٦ػػةتى اكللكٍػػًت   ػػػًعضى
٬ػػؿي مٌػػًُضٕةن ه اجلى٪ٍػػًت   قي ادلن

 ٍؿًب ػػػػػٮاىلعه دى٧ػػػٮري ٔذطنػػػحي الىػػػ
ػػػٍؿًب  ٕي ٭ة٣ػػػًح ا٣ ٍ ً ٚػػػٮؽى صى

٤ى ٞى  ػػػػ
ذٍػػًت  ًؿ ال١ي ُي ـً الطػػةًة كأقػػ  ()ػػػػت

 

 ي األثطةت الكةثٞح أق٧ةىلع الؿق٢ كاأل٩اطةىلع كمثبةن ٨٦ قري٥٬  كسا  ثةركد تكذعرض

 
 11ؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ ٨ ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛين  ي مٕؿ ٔجال١ٮٚيح  ٦ (3)

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 2)  . 317  311ثةركد  اأٔل
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قطن٧ة ثٕي مٮاٝٙ النؽة ا٣يت جلػؤكا ٚط٭ػة إىل ا ٚأصػةر٥٬   ي ٬ػؾا املٞػةـ )٦ٞػةـ 
ةىلع ه ا قجعة٫٩ كدٕةىل  كد٧ضطؽق ث  يػؽم ادلاعىلع؛ ادلاعىلع( اذلم ٨٦ ٦٪ؽكةةد٫ اثل٪

تكذؼؽـ  –ك٬ٮ  ي اح٪ح ا٣ب يؽ كاقذتب الٮ٨َ  –إذ إ٫٩ أرىج لتقذضةثح. كالنةٔؿ 
قتح ادلاعىلع  ي ٦ٕؿكذ٫ ساقػرتداد األرض الكػ٤طجح  ك٬ػؾا ٦ػة كّػٙ ٚطػ٫ النػةٔؿ 

 ؾا ٚػإفمؼىطةت الؿق٢ كاأل٩اطةىلع اذلي٨ اعش ٔؽد ٦ػ٪٭٥  ي أرض ٤ٚكػُ . ك١٬ػ
يى٢ املةه ثةلة   كيؾ٠ِؿ ثأف املٕؿكح ث  الػٜ كابلةَػ٢ ممذػؽة ٦٪ػؾ ثػؽىلع  ثةركد

اخل٤طٞح إىل أف يؿث ا األرض ك٨٦ ٤ٔط٭ة. ه أف ا٣ٞؽر الٮاٚؿ ٨٦ ٦ٕؿٚػح النػةٔؿ 
ةسان  ي دسا٣ح صـاطػح  ا٩ػؽ٧ٗخ  ي  ٌٕ ٪٫ ٨٦ دٮّطٛ٭ة دٮّطٛةن ٚ بًكريى األ٩اطةىلع كالؿق٢ م١ن

 ٧ٕٚنٞخ ادلساسات اجل٭ةاطح ملض٢٧ ا٣ٞىطؽة.  نكطش ٝىطؽد٫ 
كتكذعرض ثةركد مؼىطةت األ٩اطةىلع  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )اعـ مىضػ(  ك٬ػٮ يػؾ٠ؿ 
دةريغ األ٩اطةىلع اذليػ٨ اعمػٮا  ي ٤ٚكػُ   كي٪ػةزع ٚػط٭٥ احل٭ػٮد اذليػ٨ يٕذػربك٩٭٥ 

 أ٩اطةىلع٥٬  كيؾ٠ؿ مثبةن ٨٦ وٛةد٭٥ ا٣يت سا تنج٭٭ة وٛةت احل٭ٮد. يٞٮؿ ثةركد/

 م ٤ٚكُ ي ية ٨٦ ٣ثف يٕؿٚ٭ة              ٬ؾ

ػػ٥ه                      ٬٪ػػة مػػ٧ٮسه كأ٧ٝػػةره ٬٪ػػة ٧ًٝى

طٍجػػحى ًػػػ٢ٌ سا ٩ْػػريى هل                  َى  أَػػةبى 
٤ىطػػ              إقعةؽ يٕٞٮبي داكدي امليضىلع قي

٪ة ك٬٪ػة                ػٕطته مػطؼي  ٬ؾا ا٣ْٕط٥ مي
ي   ٚىػخ                كمؿي٥ اث٪ح ٧ٔػؿافى ا٣ػيت رشى

ػػؿع حيػػىي كاثػػ٨ي ػةتلػػ٫                    ٬٪ػػة دٔؿ

 وػًلن اإلهل ٤ٔػػط٭٥ ظطس٧ػة ذي٠ًػػؿكا               
 الىةدٝٮفى كظـبي الىػةدٝ  ٧٬ػٮ              

 ٠ػػأفن أظضةرى٬ػػة ا٣ٞؽقػػطنحى الّنػػ٭يتي  
ٍٜ ث٭ػة الِؿيىػتي  ٤ىػ ٍٕ ٓي لػ٥ تى ُى  ثطٌةىلعي تكػ
 كيف اخل٤طػػ٢ ػ٤طػػ٢ه دك٩ػػ٫ الّؿدىػػتي 
؟  ػ٧ةفي ال١ط٥ي ك٢٬ ٦سػ٢ي اخل٤طػ٢ أبي
 مػػٮىس اللكػػط٥ي هل األلػػٮاح ديتذىؼػػت

ٍى ال ػػةؼى ٤ط٭ػػة اقن  ؿَػػتي ث٭ػػة ادّل  ٔك
 ٔثىسػػ ك٦ًػػ٨ زكؿٌيػػة ا٤ٕ٣ػػ٥ كاألدبي 
ػػؿٍت  ي ا٣ٕػػةل٥ الّكػػعتي  ُى  كظطس٧ػػة ؼى
ػػ٨ٍ ػػػة٩ٮا ك٦ػػ٨ ٠ػػؾثٮا  أدّل أٔػػؽاىلع ٦ى
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 آثةؤ٩ػػػة خيػػػ٨ سا آثػػػةىلعي رًشذ٦ػػػػحو                    

 اجّلػػٮري ل٤ّ٪ػػٮر كاملنػػاكةي كاظػػؽةه                   
٢ِ اجلاطِ  ية و٭طٮف لكػخ هلػ٥                ػى

 

٪ػػةتي ا كا٣ٌ٘ػػتي   ظ٤نػػخ ث٭ػػة ٣ٕى
 كا٣ؾٛؿ ل٤ؾٛؿ كاألنكةب دتكعتي 

ىػػتي  ٬ة اللكى  ()كادجػػٓ ُٝطػػٓ الكب ٬ػػؽن
 

النػةٔؿ  ي  ٢ٕ٣ ادلسا٣ح كاهلػؽؼ املجػذز ٦ػ٨ اقذعٌػةر أقػ٧ةىلع األ٩اطػةىلع دلل
ٮف  مل احل٭ٮد ا٩ذ٧ةىلع٥٬ إحل٭٥  كيذػؾرٔن األثطةت الكةثٞح  ثطةف أق٧ةىلع األ٩اطةىلع اذلي٨ يؽن
ثؾلٟ لتقبطتىلع ه املكضؽ األٝىص  كاكم٢ أرض ٤ٚكُ   ث٢ اكم٢ األرض ٦ة ثػ  
٭٥ النػةٔؿ ه األرض كيةجػخ م١٤طذ٭ػة هل  ٩ػىف ٔػ٪٭٥  ا٣ٛؿات كاجلط٢. كل  ي٪ةٔز

األ٩اطةىلع  ث٢ ٝةؿ إ٩٭٥ أدّل أٔؽاىلع احل٭ٮد اذلي٨ ٠ؾثٮا ٤ٔػط٭٥ كػػة٩ٮ٥٬  اسا٩ذ٧ةىلع هلؤساىلع 
كل٥ يؾذٙ النةٔؿ ث٪س و٤ح احل٭ٮد ث٭ؤساىلع األ٩اطةىلع  كإ٧٩ة نكػج٭٥ إىل املكػ٧٤   ي 
ٝٮهل/ )آثةؤ٩ة خي٨(  كأكرد ثٕي الضش ه أف احل٭ٮد سا ي٪بكجٮف إىل ٬ؤساىلع األ٩اطػةىلع  

ٌج٫. ٦س٢ ؽٛؿ٥٬ كٝجطط إٔٚةهل٥ ا٣يت ٩  ةلٮا ٤ٔط٭ة ٣ٕ٪ح ا ٗك
 ي ٝىطؽة ا٣ٞؽس مؼىطةت الؿق٢ كاأل٩اطةىلع دكف ذ٠ؿ أق٧ةا٭٥   ثةركدكتكذعرض     

كٝؽ اوُٛٮا ل٤ىتة  ي املكضؽ األٝىص ػ٤ٙ إ٦ةـ املؿق٤  ٤ٔطػ٫ أٌٚػ٢ الىػتة 
 كأد٥ ا٣بك٤ط٥  ي مرساق إحل٫.

٪ػػػػػة                   طٍػػػػػػلي اجلناطِطػػػػػػ٨ى ٬ي  صى
 ػٍ ّ ٦ًسػػػػٍػ٤ي٫ي                   لػػػػ٥ ييػػػػػؿى ٝىػػػػ

ةه إنًٍكػػػػػػػػػػػٌطحه                   ػػػػػػػػػػؿن ػضى  ٦ى
ِ ٚىػػػػػػٍش  أٍؼجى٤يػػػػػػٮا                     ٦ًػػػػػػ٨ٍ لكي

 ييؿىِظجيػػػػػػػػػٮفى ثةأل٦ًطػػػػػػػػػػ                  

ػػػؽٍ     ي املكػػػضًؽ األٝىصػػػ اظبىنى
ثىػػػػػػػؽٍ 

ى
ؿو إ٣ػػػػػػٯ أ زى

ى
 ٦ًػػػػػػ٨ٍ أ

دٍ  ػػػػػػؽى ٔى ٧ٮًق٭ػػػػػػة   ٦ػػػػػة لًني
ػػػػؽٍ  ٥ٍ أظى ػػػػٍت ٦ًػػػػ٪ٍ٭ي ً٘  ٚى٤ىػػػػ٥ٍ يى
ٚىػػػػػؽٍ   ػػػػػػػًؿ ا٣ٞةاًػػػػػًؽ اذلٍم كى

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  . 311ثةركد  اأٔل



 181 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

ٮا ثػػػػػت             ّٛ ُى ٟى اٍوػػػػػ ػػػػػ ٛى ٍ٤  كىػى
ػػػػػػ٥ِ                مى

ى
ٟى األ ٍػػػػػػخى لٮااًػػػػػػ   ى

ٟى  ٍد يى٧ط٪ىػػػػػ  اٍقػػػػػذى٥ٍ٤ً                 ا٦ٍػػػػػؽي

ػػػػػ٥ٍ              ػػػػػؿي داًركي ٍٞ ػػػػػٍؽسي عي ٞي  ا٣
 

ػػػػػػػػػؽٍ  كى ط٪حو كسا ظى ً٘ ػػػػػػػػ  ًى
٣ػىػػػػػػػؽٍ   كا٣ًػػػػػػػؽه ك٦ػػػػػػػة كى

ػػػػػحى  ٕى ؽٍ  كىًدٍي ػػػػػؿًد الٌىػػػػػػى٧ى ٛى  ا٣
ػػػػؿي اجلكػػػػػؽٍ   ()اكلػػػػٌؿكح د٧ٕي

 

مؼىطةت اجلاط   ي األثطةت الكةثٞح ٨٦ ٝىح اإلرساىلع كاملٕؿاج   ةةركدتكذعرض
ٛ٭ة لرلسا٣ح ه ٝؽقطح ا٣ٞؽس. كإف اكف النةٔؿ ٝ ِّ مؼىػطةد٭٥ ٚط٧ػة ؽ اقذعرضكيٮ

دلٔٮاد٭٥؛ ٚ٭ػٮ ذ٠ؿ٩ة قةثٞةن تلٮّطٙ ٦ة مؿ ث٭٥ ٨٦ املع٨  كاتلٛؿيش اإل٣ٔل اقذضةثح 
٬٪ة تكذعرض٬ة تلٮّطٙ ٝجٮهل٥ إ٦ة٦ػح املىػُس  كإ٦ةردػ٫  كٝطةددػ٫ إيػة٥٬  ٤ٔطػ٫ 
الىتة كالكتـ )األ٦ري ا٣ٞةاؽ اذلم كٚؽ(؛ حلى٢ ٨٦ ثٕؽ لك ذلٟ إىل تك٤ط٥ ا٣ٞؽس 
ل٤ؿقٮؿ ٤ٔط٫ أ٢ٌٚ الىتة كأد٥ ا٣بك٤ط٥  كديٕػح ٦ػ٨ ا قػجعة٫٩ كدٕػةىل )ا٦ػؽد 

 الى٧ؽ(. ي٧ط٪ٟ اقذ٥٤ كديٕح ا٣ٛؿد
  استشطار طخصٔ٘ الرسْل الكاٜد احلربٕ ّطخصٔات قادٗ الفتح اإلسالمٕ:

مؼىطح الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤  ثٕؽد كاٚػؿ ٦ػ٨ أكوػة٫ٚ  ثةركداقذعرض 
ىلع ٦ػ٨ ٝىػطؽة ٦ػ٨  كمٮا٫ٛٝ كأظةديس٫  حبكت ٦ة يػؿَل إحلػ٫  ي لك ٝىػطؽة  أك صػ

ؽ صٕػ٢ كوػ٫ٛ ٝةاػؽان ظؿةطػةن دساسات  ك٦ة دةريق ا٣ٞىطؽة ٨٦ إمةرات كإحيةىلعات. كٝ
كاظؽان ٨٦ أكرث أكوة٫ٚ اقذعٌةران  ي مٕؿق؛ إذ يؾرث ذلٟ ٔ٪ؽ  ؿي٫ٌ أث٪ةىلع مػٕج٫ 

ه اجل٭ةد  ٚطؾ٠ؿ وٮران ٨٦ ٦ٕةرؾ دؿازطح ػةًػ٭ة املىػُىف  –أك ٧ٔٮـ املك٧٤   –
 ٤ٔط٫ الىتة كالكتـ ٝةاؽان جل٪ٮدق ٨٦ الىعةثح. يٞٮؿ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح(/
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ـً دىػػٛٓ كصػػ٫ى                  كزيظػػٮؼي   اإلقػػت

 كإذا ثةلؿنقػػػٮًؿ يؾبكػػػطي املػػػػٮ                   
 

٤ػػ٥ً كاخلطػػ٢ي دا٦طػػةتي   ّْ  الىػػؽكرً  ا٣
ـً ا٣ٞػؽيؿً   ()تى و٘ريان ثةق٥ ا٣ٕـيػ

 

كابلثذةف حي٧تف وٮرة ٦ٕؿكح دتذِل إىل دػؿاث املٕػةرؾ اإلقػت٦طح  كمؼىػطح 
ة  ي ٤ٝت الىٮرة ثىٛح ا٣ٞةاؽ النػضةع اذلم الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤ مكذعرض

ٚط٧ػة  –تكذى٘ؿ املٮت َةملة أ٫٩ ثةق٥ ا قجعة٫٩ كدٕةىل كيف قػاط٫٤.كادلسا٣ح اخلٛطػح
. –٩أِكؿ   ادلٔٮة إىل اساٝذؽاىلع كاتلأيسن

ػٮاف ا ٤ٔػط٭٥ ػ ثٮوػٛ٭٥ ٝػةدة  _كاقذعرض ثةركد مؼىػطةت الىػعةثح  ًر
ؾ كٝخ ٦ج١ِؿ  ٧٠ة تنري إىل ذلٟ ٝىطؽة ثت ظؿةث  كجمة٬ؽي٨  كةؽأ النةٔؿ ذلٟ ٦٪

 ٔ٪ٮاف  ي مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت؛ ظطر يٞٮؿ /

 ث٭ػػة ٝػػؽ ٝةدػػ٢ ا٣ٛػػةركؽ ظٞػػةن                  
٧ػػؿك اكف رأسى اجلػػثًل ٚط٭ػػة               ٔك

ػػػػؿي أّم حلػػػػػػرو                  ٛن  كػػػػػةدله املْ
 

 كػػػةدلي  ي الػػٮل ثُػػ٢ ص٤طػػ٢ي  
 اطػػػػ٢ي كيف النػػػٌؽات دا٬طػػػحه ٩

 ()ي٪ػػػػةزهل يػػػػػ١ٮف هل ٝذطػػػػ٢ي 
 

كل٥ ٩ؿد ٨٦ إيؿاد ٬ؾا النٕؿ الٌٕطٙ ٗري اإلمةرة إىل ابلؽايح املج١ؿة ساقذعٌةر 
ثٮوػٛ٭٥ ٝػةدة ظػؿةث    _وػًل ا ٤ٔطػ٫ كقػ٥٤  _مؼىطةت وعةثح رقٮؿ ا 

 ثةركدك٣ؾ٨ النٕؿ  ي ٩ٛك٫ سا يٕ  ه إثؿاز دساسات ٦جذؽٔح  ي اتلٮّطٙ. ٗري أف 
ظ٢ مٕؿق األػؿل اقذُةع أف جي٢ٕ ٨٦ ٬ؾا اتلٮّطٙ ٔ٪رصان ٨٦ ٔ٪ةرص إذاكىلع  ي مؿا

  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )٤ٚكُ (/ ثةركدالؿكح اثلٮريح  ك جطت اجل٭ةد. يٞٮؿ 

ػػػٮر الىػػػ٘ريي ركيػػػؽان                 ( ٦طٕةد٩ػػػػة ل٤ًضػػػػتدً   أي٭ػػػة اأٔل ٍ  )ثػػػػةبي دلي
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اًؽ كإػػػٮا                  ٝةاػػؽم ٚػػةرسي ا٣ػػربي
        ٝػػؽ أًػػةىلعى ا٣ٞػػؿآف ٤ٝػػيب ٚع٤نٞػػػ        

 

 ين املسػػػىنن كَػػػةرؽي ثػػػ٨ زيػػػةدً 
 ()ػػػخي كراىلعى األز٦ػػةًف كاألثٕػػةدً 

 

 ي أكؿ ابلطخ )ٚةرس ا٣رباؽ( ٠٪ةيػح ٔػ٨ الؿقػٮؿ   وػًل ا ٤ٔطػ٫  ثةركدذ٠ؿ 
كق٥٤  ز٥ ذ٠ؿ ٝةاؽي٨ ٨٦ ٝٮاد ٦ٕةرؾ املك٧٤   ٧٬ة املسىن ث٨ ظةرزح كَةرؽ ث٨ زيةد. 

اتلٮّطػػٙ  ي ٝػػٮهل/ )إػػػٮاين(؛ أم أين ا٦ذػػؽاد هل٧ػػة  كساقػػٌط٧ة  ي وػػٛذ٭٧ة كةػػؤرة 
/ )كراىلع األز٦ةف كاألثٕةد(   ثةركداملكذعرضة ٬٪ة؛ كْل وٛح املضة٬ؽي٨. ك٢ٕ٣  ي ٝٮؿ 
٦ػ٨  –ثأثٕةد٬ػة املٮّٛػح ٬٪ػة  –درصيط ثأ٫٩ قىع إىل اقذعٌةر ٬ػؾق النؼىػطةت 

ٕةد(؛ تل٧ٕطٜ دسا٣ح أثطةد٫ ظػ ى دٞػٮل ه ا٣رتاث ابلٕطؽ ز٦ة٩ةن كماك٩ةن )األز٦ةف كاألث
 ٢ٕٚ اتلعؿيي.

 كيٞٮؿ ثةركد  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ية دةا٭ٮف ه ادلركب(/

ػػػؿان                ٧ى ٍكا عي
ى
ػػػ٨ن احل٭ػػػٮدي كٝػػػؽ رأ  صي

 

ٍؿةىذيػػػػ٫ بًطي٧٪ػػػػةقي   ()ٝىػػػػٍؽ اعد ظى
 

 

ت  ي ٩ٛٮس –كمؼىطح ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب ػ ره ا ٔ٪٫   ٚةدط ا٣ٞؽس  دةري الٔؿ
احل٭ٮد  ك٬ٮ ٬٪ة رمـ ل٧٤ضة٬ؽ ا٤ٛ٣كُطين اجلكٮر  كاساقذعٌةر ث٘ؿض إقجةغ وٛح 

 اجلكةرة ٤ٔط٫.
 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ًطةىلع الؿكح( يٞٮؿ ثةركد /

قػػؽان                    
ي
 ٣ٞػػؽ كدلت جلػػة األ٩ٛػػةؿي أ

 أثػػػٮ ص٭ػػػ٢ بنػػػج٤ط٪ة ٝذطػػػ٢ه                         

ٍؿ٩ػػػة أقػػػة٦حى ثٕػػػؽ زيػػػؽو     ٦ن
ى
                كأ

 جلْٛػػػؿى ثةبلُٮ٣ػػػًح ٦ػػػ٨ وػػػجة٩ة 
ية٩ة  !ٚػػػأ  من ٬ؽيػػػحو ٝػػػؽ أ٬ػػػؽى

 كيف اجلػػػثل ا٣ْٕػػػط٥ ػ٤طٛذة٩ػػػة
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ت                  كةػػةث٨ ا٣ٞةقػػ٥ اثلٞػػٌس ٦ػػؽن
 كيِح ثػػين اجل٧ػػٮح ٚذيػػٮن ٧ٔػػؿك            

 كمىػػٕته ا٣ْٕػػط٥ي ٚػػ ى ٧ٔػػريو               
ػػ٤ىط٥و               كظػػِؽٍث ٔػػ٨ د٧ػػة ى ٔػػ٨ قي

ـى صػػةدٍت                ًت ابلُٮ٣ػػحى يػػٮ  دٞػػرلن
 

رةي اجًلؿا٩ػػػة  جلػػػة الِكػػػ٪ٍؽي املعػػػؿى
 ثىٮارٝى٪ػػػػة إذا ػُػػػػته ٔؿا٩ػػػػة
ػػػػػذ٫ داع٩ػػػػػة  كظةرزػػػػػحه لؿًك
 ٚعػػةدم ا٣ٞةدقػػٌطح ٝػػؽ ظػػؽا٩ة

ٔيت٩ػػػة  ()ثأرةٕػػػحو ث٭ػػػ٥ ًمػػػٍؽ٩ة 
 

كسا ختذ٤ٙ ٬ؾق األثطةت ٨ٔ قةثٞةد٭ة ٨٦ ظطر ٗؿض اساقذعٌػةر  كادلساسات 
 ذٮػةة ٨٦ دٮّطٛ٭ة.امل

 تْظٔف مفأٍه مً الكرآٌ الهرٓه ّاحلدٓح اليبْٖ الظرٓف:

ٝػؽران  ثػةركدا٣ٞؿآف ال١ؿي٥ كالؽير اجلجٮم ال يٙ اك٩ة ٨٦ ث  ٦ة ظِٛ ٦٪٫ 
سن٤٭٧ة ق٤ٮاكن ك٦٪٭ضةن   –كسا ٩ؽرم إذا ٦ة اكف ٝؽ ظِٛ ا٣ٞؿآف لك٫ أـ سا  -٠جريان   كدىػ٧ى

ؤل كاملٮاٝػٙ  ي مػ ى ٦٪ػةيح األننػُح الطةدطػح  كمىؽري٨ ل٤ذ١ٛري كا٩ُتؽ الػؿ
ك٦ٞطةقةن ٣ٞط٥ اخلُأ كالىٮاب كالٜ كابلة٢َ؛ كذلا ٚإف ٝػةرئ ادليػٮاف ي٧٤ػف أزػؿان 

 خ  األزؿ  ي مٕؿ ثةركدكاًعةن هل٧ة  ي رؤل ثةركد كأٚاكرق. كخيكت أف دراقب٪ة هلؾا 
٨٧ٚ مػأف ذلػٟ  ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف أكٜٚ ٨٦ أف ٩ؽرق٫  خ ٔ٪ٮاف يذ٨٧ٌ لك٧ح اتل٪ةٌص؛

أف يٛذط جلة ثةثةن أكقٓ تلبجٓ دٮّطٙ ٦ٛة٬ط٥ ٝؿآ٩طح كقػتطح  أكػرث ٦ػ٨ اساٝذىػةر ه 
ظرص اجلىٮص املجةرشة  كيف مٕؿ ثةركد ٝؽر يىٕت ّٔؽق د٪ةوةن  كل١٪٪ة ٧٤٩ط ٚط٫ أف 

 النةٔؿ ظ  ٝةهل ٩ْؿ ٚط٫ إىل ٩هو ٨٦ ا٣ٞؿآف أك الؽير. 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ( 3)  . 312  313ثةركد  اأٔل
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ِا٦ح( /يٞٮؿ النةٔؿ  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ادلكٌ 
ًة  ًم٤طٮفى ذراًع  ٮن دٍ٪ة الِؿيطي  ي ال٭ي دى  ()ثىؽن

ِظ  ٝةؿ ٬ؾا ابلطخ ٩ْؿ ٚط٫ إىل اآليح ال١ؿي٧ح/  ثةركدخيكت أف  ِك  
ِيُر   َ ك ٌَ ﴿َو

كَ ٍنَِئكِصيٍق﴾ ٌَ ِالكِريُسِِِفِ ِّ كِٔيِبِك  ٓ َِت و 
َ
ِأ ُ ِاىّطْي  ُّ َطُف ٍَ ءَِِفَجخ  ِالّس ََ ٌِ ٍَ َِخّرِ ّج

َ
 بِ َّلّلِِفََهأ

ل٥ ي٧ٕؽ إىل لك٧ةت اآليح حل٧ٌِ٪٭ة ابلطخ ٧٠ة ْل  ثةركدك٤ٕ٣٪ة ٧٤٩ط ٬٪ة أف  .(31ذاحل)
د٧ة٦ةن  كإ٧٩ة أ٢٧ٔ ٚط٭ة ٨٦ لك٧ةد٫ ٦ة ٔـؿ الىٮرة ا٣ٞؿآ٩طح ٨ٔ ٦ٞىؽ٬ة  ككّٛ٭ة  ي 
إَةر وٮرة أػؿل يؿيؽ٬ة النةٔؿ  ك٬ؾا أق٤ٮب جيطؽق النةٔؿ  أاع٩ػ٫ ٤ٔطػ٫ ٦ٕؿٚػح 

ة ك٦ٛة٬ط٧٭٧ة ٨٦ زاكيح  ك٦ُٮأطح ال٤٘ح  ي يؽق ٨٦ كاقٕح ثة٣ٞؿآف كالك٪ح  كوٮر٧٬
 زاكيح أػؿل.

 كيف ثطخ ٨٦ ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )م١ح( يٞٮؿ ثةركد/

 إ٩نػػػ٫ أمحػػػؽي اذلم مػػػأل ادّل٩ٍػػػػػػ                  

ػػحي األثػػؿا                ٞى جي ا٧ٕ٣ة٣ً ٍػػؿي ٪ػػة مى  ٦ًػػ٨ ٬ي

 

ػػػزٍبيقي ٦ًػػػ٨ مػػػٕريً    يػػػة كاكف ػي
 ()ػريً ري ٦ػػ٨ ذلػػٟ ال١ذػػةًب امل٪يػػ

 

َِفَلكدِ َِنكّذبُٔ َِِفَكإِنِ ﴿أػؾ ٔجةرة )ال١ذةب امل٪ري( ٨٦ ٝٮهل دٕةىل/  ثةركدكسا ثؽ أف 
َِ ُِرُئٌوُِِنِذَبِ َ يَِمٌِِِ َِ ِتَِِر ُءواَِق َّيِ ِِْي﴾َِواى ِهَج ِبَِِوالّزُبرِِِبِ بل  ٍُ (  313 –)آؿ ٧ٔػؿاف  ال 

ٗري أف ثةركد أػؾ اللك٧ح كص٤ٕ٭ة ٠٪ةيح ٨ٔ الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤ اذلم مؿج 
٨٦ ٦ؽرقذ٫ ا٧ٕ٣ة٣ٞح األثؿار ٨٦ الىعةثح  ك٨٦ األدٞطةىلع كالن٭ؽاىلع ٨٦ املك٧٤  ه 

ٙ املٕةين كاملٛة٬ط٥ ا٣ٞ ثةركدمؿ ا٣ٕىٮر. ك١٬ؾا ٚإف  ِّ ؿآ٩طػح كالكػتطح  ي دساسات يٮ
 ٦جذؽٔح.

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح     ثةركد(3)  . 71ص  اأٔل

 .  13  ص  الكةثٜ(2)

http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D8%A5%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%83%D9%8E%D8%B0%D9%91%D9%8E%D8%A8%D9%8F%D9%88%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%81%D9%8E%D9%82%D9%8E%D8%AF%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%83%D9%8F%D8%B0%D9%91%D9%90%D8%A8%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%83%D9%8F%D8%B0%D9%91%D9%90%D8%A8%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%B1%D9%8F%D8%B3%D9%8F%D9%84%D9%8C&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%85%D9%90%D9%86%D9%92&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%82%D9%8E%D8%A8%D9%92%D9%84%D9%90%D9%83%D9%8E&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%AC%D9%8E%D8%A7%D8%A1%D9%8F%D9%88%D8%A7&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D8%A8%D9%90%D8%A7%D9%84%D9%92%D8%A8%D9%8E%D9%8A%D9%91%D9%90%D9%86%D9%8E%D8%A7%D8%AA%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%91%D9%8F%D8%A8%D9%8F%D8%B1%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
http://www.alfanous.org/ar/?sortedby=score&advanced_search_advanced_query_optionsRadios=phrase&recitation=14&query=%D9%88%D9%8E%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%83%D9%90%D8%AA%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%90&translation=en.transliteration&page=1&unit=aya&view=default
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  ي ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )الك٭ةـ(/ ثةركدكيٞٮؿ 

ػػؿو                 ٍٛ ْي ٙو ٦ػػ٨ الؿنصػػةؿ ث  ريبن أ٣ػػ

ػػ٥ي ا ثث٪٪ػػة لّك ٬ػػؾا ا٣ػػػػ            حيؾي

 

ٛذػػػ٫ ا٣ُطػػػٮري   ُن  ٦ػػػ٨ مػػػ٭طؽو خت
جٍؽه ك٬ػٮى ا٣ٕػٌّل ال١جػريي  ٍٮفي عى  ()ػ١ى

 

ٔاِثث٪٪ة( ٨٦ ٝٮهل دٕةىل/ أػؾ ثةركد ٝٮهل/ )حيؾ٥ ا  ُِ ٌَ ِم  ً ِ ُل ٌِ ََِكَنَِط اَِفٌةِ ﴿َوإِن 
ِ ُ َِخكْي  َٔ ك ُْ َِك َِو َِ ِبَّي  ِاَّلّلُ ًَ ََ ُلك ِ واَِشكىّتل ُ ِِ ك  ُ ٔاِفَ  ُِك ٌِ ِيُؤ   ً َِوَط اَِفكٌةِلَك ِّ ر ِئي ُتِبِك

ُ
بِ َّّلِيِأ

﴾ ٍَِ َ نِ
 
ؿاؼ  احل  (. 17 –)اأٔل

 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )ٗؿيت ادليةر( ثطخ يٞٮؿ/

ٟى ا ٍٕػخى ثة٠طػةن                ي يػة أٝىصػل  دٞ٪ن
 ثؾطخى كأيؽم اجلة٤٬طػةًت د٤ػذيق             

 

 كلّك وػػػ٪ةديًؽ الؿِصػػػةًؿ أًقػػػرٍيي  
ػةمؿِم ميػٮري  ٍضػ٢ي الكن ًٔ ٟى ك  ()٤ٔط

 

ض٢ الكةمؿم مٮر( ٩ْؿ إىل ٝٮؿ ا ٔػـ كصػ٢/  كيف ٝٮؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد )ٔك
َِ ِمَِ يَف  خ 

َ
ٌَ ِأ ٔاِ ُ َزارًِ﴿كَ ل و 

َ
َِك ِأ ِي  ُِ ِّك ِ َِك َِوىَِه ي ِه ٍَ ِ ٔ ِعَدَ ِب

 ِ َْ  َِ ٔ ِمَِفَلكَذف  َِكِةِاى َلك كَِزِي ٌِ

ى ََقِالّس ِمرِّيِ)
َ
 (87فََهَذلَِمِأ

 ًِ ُلك ُٓ َ كَذاِإِل َْ ٔاِ ُ َٔاٌرَِفَل ل َلَِرَسًداََِلُُِخ ِِعز   ً ُٓ َ َرَجِل خ 
َ
 فَأ

(ِ املن٭ؽ ٣ريمـ ثػ٫ إىل َجػٓ ثػين  )٫َ(. كاقذؽىع ثةركد ٬ؾا (﴾88َوإََِلُُِمََٔسِفَنَِِسَ
إرسااط٢  ي امل١ؿ كاخلؽيٕح ظ ى ٦ٓ ٩اطط٭٥ مٮىس ك٬ةركف؛ ٔ٪ؽ٦ة أمؿ٥٬ ٬ةركف ثػأف 
ي٤ٞٮا الٌل اذلم اك٩ٮا ٝؽ اقذٕةركق ٨٦ ٝجٍ مرص  ي ظٛػؿة ٚط٭ػة ٩ػةر؛ ظػ ى ي٪ىػ٭ؿ 

٣ريل ٚط٭ة ٦ة تنةىلع. ز٥ صةىلع  –مٮىس ٤ٔط٫ الكتـ  –كيىري ٠ذ٤ح كاظؽة يتذْؿكف ث٭ة 
كةمؿم كأ٣ق ٤ٔط٫ د٤ٟ ا٣ٞجٌح ا٣يت أػؾ٬ة ٨٦ أزؿ االؿقٮؿ  ك٤َت ٨٦ ٬ةركف أف ال

يؽٔٮ ا هل ٣ثكذضطت ٦ة يؽٔٮ ث٫ ٬ٮ  ك٬ٮ مس  ي ٩ٛك٫ أمؿان ل٥ ي٤ُٓ ٤ٔط٫ ٬ةركف 
 

٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح    ثةركد (3)  331ص  اأٔل
 . 323  ص  الكةثٜ(2)
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٤ٔط٫ الكتـ  ٚؽاع هل ٬ةركف  ز٥ داع الكػةمؿم ا أف جيٕػ٢ ٬ػؾا الػٌل ٔضػتف 
ا ٬ةركف  كاكف ٔضتن هل ػٮار  اقذؽراصةن ٨٦ ٚةقذضةب ا داعا٫ بكةثٜ داعىلع ٩يب 

 ()ا هل٥ كاح٪ح كاػذجةران.
 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف )مخكٮف اع٦ةن(/

 ٚػػإف دُةك٣ػػًخ األقػػٛةري يػػة كدلم            
 

()ؽ٨ زةين ازت  ثةلؿمح٨ يك دىت 
 

()دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 

َُِِ كيف ابلطخ ٩ْؿه إىل ٝػٮؿ ا قػجعة٫٩ كدٕػةىل/ كوهَُِفَلكد  ِ ُُصُ ِإِذ ِ﴿إاِّلَِت كهُِاَّلّلُ َُصَ
َِكَفُروا ََ ِاَّّلِي ُّ رََر خ 

َ
 أ

ِاَلَِز كَزنِ  ِّ َِحُلكُٔلِلَِصك ِشَِ َغك رِِإِذ 
ٍَ ِِِفِاى  ُْ ِ ِإِذ  ِ ِاخ نَ   ِ خَ ِِنَ إِّنِاَّلّلَ

يَّدهُِ
َ
ِوَأ ِّ َِعيَي  ُّ َِئِهينََج ُ َزَلِاَّلّلُ

َ
َِ ِفَأ َع ٌَ

 ََِ كَةِاَّّلِيك ٍَ ِ ََ ك ِوََرَعكَوِ َْ ِثََرو   ً ٍٔدِلَك ُِك َكَفكُرواِِِِبُ
َلِ ﴾ الّسف  ًٌ َِعِزيٌزَِشِهي ِاى ُعي َي َِواَّلّلُ ُةِاَّلّلِِِِهَ ٍَ ِ  (.        31 –)اتلٮةح  َوََك

 كيف ٝىطؽة ثٕ٪ٮاف ) قٕطؽ ( يٞٮؿ ثةركد /
 ػٍؾ أي٭ة اخلزٍنيؿ كاٍو٢ى اجلةرى أق٢ٛ قة٤ٚط٪ة

٤طٟ ٣ٕ٪حي رة٪ة كالتٔ٪ث٪ة ٍٓ  ٔك ٤ ًٞ  ()ػؾ كا٩
َفَوَِئ فِيَِ ﴾ىل اآليح ال١ؿي٧ح/ كيف ابلطخ األكؿ ٩ْؿه إ ئ 

َ
َُ هُِأ َِرَدد  ًّ (  5)اِلك ِِ﴿ُث

ِأ٦ة ابلطخ اثلةين ٚةجلْؿ ٚط٫ إىل اآليح ال١ؿي٧ح/  ََ ٌِك َك ِ َُز  
َ
ك ِأ ٌَ كَٔنِ ٍُ ُج ِيَل  ََ ﴿إِّنِاَّّلِيك

 َِ ٌِ َدىِ ُٓ َِ ِتَِوال  َّيِ َكِكَمِيَِ ابل  و 
ُ
ِّك ِسِِِفِاى ِهَجك ِبِأ ِّك هُِلِي ٌَ ِبَّيّ ِدِ َِبع  ًُ ُٓ ُِ ِاَّلّلَِويَي َعك ًُ ُٓ ُِ ي َعك

َُِٔن﴾ِ  (.11)ابلٞؿة الَّلِع
 

 .313دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕط٥   ص ا٩ْؿ اث٨ ٠سري   (3)
٧ة( 2)  . 231ؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص ثةركد  اأٔل
 . 137الكةثٜ   ص  (1)
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ع٫  ي اقذؼؽاـ ٔجةرة )ا٣ُطػٮر  أ٦ة دٮّطٙ الؽير اجلجٮم ال يٙ؛ ٚاكف أًك
اخلرض( كوٛةن ل٤ن٭ؽاىلع  ٧٠ة أكرد٩ة قةثٞةن  ي ظؽية٪ة ٨ٔ اساقػذٕةرات ال٤ٌٮ٩طػح ٔ٪ػؽ 

ديوٌِعيلةِب ىعرشِترسكحِ]أرواشًِِٓفِرٔ ِطْيِخرضِهل ِكِ . كالؽير ٬ٮ/ ثةركد
٠ذةب اإل٦ػةرة   – )وعطط مك٥٤ ٌَِاْلِةِشيحَِ ءتِخًِثأويِإىلِثيمِاىلِ ديو[

(.  كيٞٮؿ ال١ٮٚيح  ي دراقذ٫ ٨ٔ ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛين  ي مٕؿ 3117الؽير ر٥ٝ/ 
ثةركد/ "ك٢ٕ٣ ٬ؾا الؽير أف يؾٮف ٨٦ أكرث األظةديػر اجلجٮيػح ظٌػٮران  ي مػٕؿ 

 ()ر اتل٪ةِص املؼذ٤ٛح ٫ٕ٦  ي ٔؽد ٗري ٤ٝط٢ ٨٦ ا٣ٞىةاؽ".ثةركد  إذ ٩ُة٣ٓ وٮ
كخيكت أف ٬ؾا اساقذعٌةر املذ١ػؿر لٮوػٙ الؿقػٮؿ وػًل ا ٤ٔطػ٫ كقػ٥٤ 

جُذػ٫ النػ٭ؽاىلع ه ٦ػة  ثةركدألركاح الن٭ؽاىلع  يٛىط ٨ٔ ظت  ا٧ٕ٣طٜ ل٤ن٭ةدة  ٗك
٭٥ ث٫ ا ٨٦ ْٔط٥ ا٢ٌٛ٣ .  ػىن

 
 .311ؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ ٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛين  ي مٕؿ ٔجال١ٮٚيح  ٨٦ ّٮا (3)
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 املبحث الرابع
 البنية اإليقاعية

ؿك٬ػة املٮقػطق ٦ػ٨ أػػِه ػىػةاه النػٕؿ   ٔؽن  ِْ أقةدؾة ٩ْؿيح األدب  ك٦٪
ككاظؽة ٨٦ أ٥٬ ٦زياد٫ ا٣يت ي٤ٕٮ ث٭ة ٦ٓ الىػٮرة النػٕؿيح ه قػةاؿ ألػٮاف ا٣ٛ٪ػٮف 
ال٤٘ٮيح؛ ذلٟ أ٩٭ة دؾكج٫ ػةوطح اإل٦ذةع  كإمةٔح ركح ا٣ُػؿب  ي ٩ٛػف املػذ٤يق. 

املٮقطيق يةػري ٚط٪ػة ا٩بجة٬ػةن ٔضطجػةن  كيٞٮؿ إثؿا٬ط٥ أ٩ثف/ "كالالكـ املٮزكف ذك اجل٥٘
كذلٟ ملة ٚط٫ ٨٦ دٮٝٓ ملٞةَٓ ػةوح دتكض٥ ٦ٓ ٦ة نك٧ٓ ٦ػ٨ ٦ٞػةَٓ تلذ١ػٮف ٦٪٭ػة 

 (3)د٤ٟ الك٤ك٤ح املذى٤ح ال٤ٞةت ا٣يت سا دتجٮ إظؽل ظ٤ٞةد٭ة ٨ٔ ٦ٞةيثف األػؿل".
 (3)األػؿل".

 اإلٓكاع اخلاردٕ:

 ػػةرب مى٤ُط ٝػؽي٥  ي اجلٞػؽ ا٣ٕػؿ ؛ ٗػري أف دٞكػط٫٧ إىل لٮزفمى٤ُط ا
كداػٌل دٞكط٥ ظؽير اقذؼؽـ  ي احةكسات ٩ٞؽيح ٩٭ضخ ٩٭ػش اجلْؿيػةت اجلٞؽيػح 
ط ٦ٛ٭ٮ٫٦ كاقذٞؿ اقذؼؽا٫٦ ٦ٓ ّ٭ػٮر النػٕؿ  ا٣٘ؿةطح. ك٣ؾ٨ املى٤ُط دأكنؽ كًك
الؽير  ٨٦ مٕؿ اتلٕٛط٤ح  كالنٕؿ امل٪سٮر؛ ث٘ؿض ثطةف ا٣ٛؿؽ ٨٦ زاكيح املٮقطق ث  

ا٣ٞىطؽة ا٣ٕؿةطح  كالنٕؿ الؽير ا٣ٞةا٥ ه كظؽة  النٕؿ  امل٤ ـ ٝٮأؽ ا٣ٕؿكض  ي
اتلٕٛط٤ح  أك النٕؿ امل٪سٮر املذع٢٤ د٧ة٦ةن ٨٦ أم كظؽات مٮقطٞطح دٕٛط٤طح. كي١٧٪٪ػة 

٢ٞ إىل املذ٤يق ذم الكةقطح املؿ٬ٛح النػٕٮر إف اإليٞةع ٬ٮ/ "ا٣ٛة٤ٔطح ا٣يت د٪ا٣ٞٮؿ/ 
الؿيك كظؽة ٧٘٩طح ٧ٔطٞح ٨ٔ  ثٮصٮد ظؿكح داػ٤طح ذات ظطٮيح ٦ذ٪ة٦طح د٧٪ط اتلذةثٓ

 
 33ص/ ـ  3112أ٩ثف  إثؿا٬ط٥  مٮقطق النٕؿ ( 3)
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 ()َؿيٜ إًٛةىلع ػىةاه ٦ٕط٪ح ه ٔ٪ةرص ال١ذ٤ح الؿكطح".
كييؿاد ثةإليٞةع اخلةرب اجل٤ض٤ح كادلكِم املٮقطيِق لألكزاف كا٣ٞٮا ي ا٣يت حيػؽز٭ة 
اتل٪ةقٜ  ي دٮايل املٞةَٓ  كا٣بكػةكم الػؿيك ثػ  مػُؿم ابلطػخ  ي نكػٜ ابلعػٮر 

اد ث٫ املٮقطق اخلةٚذح كاهلةمكح  ا٣يت  ؽث بكػجت اخل٤ط٤طح. أ٦ة اإليٞةع ا دلاػٌل ٚريي
األوٮات ال٤٘ٮيح امل١ٮ٩ح ل٤لك٧ةت  كاتلٮازم ا٣رتكطيب ل٤ض٧ػ٢  كاتلٞػؽي٥ كاتلػأػري 
اجلعٮم  كا٩ٕاكقةت الىٮر النٕؿيح  كابلتطح ابلتٗطػح ا٣ػيت ختػؿج املٮقػطق ٚط٭ػة 

ذلٟ ٨٦ األمٮر ا٣يت لػ٥ يؽرقػ٭ة  أظطة٩ةن ٨ٔ اهل٧ف إىل اجل٭ؿ  ٧٠ة  ي اجل٪ةس  كخيٮ
اجلٞةد ٨٦ ٝج٢  ي إَػةر الػؽير ٔػ٨ املٮقػطق ادلاػ٤طػح  كإ٧٩ػة درقػٮ٬ة ثٮوػٛ٭ة 

 ِدُجطٞةت ثتٗطح.
 اإلٓكاع اخلاردٕ عيد بارّد:

حبؾ٥ ختىى٫  ي ٤ٔٮـ ال٤٘ػح ا٣ٕؿةطػح ا٣ػيت ٦ػ٨  –النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد 
٤ٮ٦٭ة؛ ٚىػةرت م٤ٟ  –ثث٪٭ة ٥٤ٔ ا٣ٕؿكض  كحبؾ٥ دٛٮ٫ٝ ادلرايس  ٩ةوطح ال٤٘ح ٔك

٦ُٮأح ٫٧٤ٞ٣. كٝؽ ذلٟ أٚةدق إٚةدة ٠جرية ٚط٧ة خي٨ ثىؽدق اآلف ٦ػ٨ الػؽير ٔػ٨ 
٧ٍ٪ػة ه ١ى  مػٕؿ اإليٞةع اخلةرب  ي مٕؿق. ٚإذا ٦ة اقبستط٪ة مؿظ٤ح اخل٧كػث٪طةت  كظى

ػطح إسا مػثبةن ٩ػةدران ممػة سا يٞػؽح  ي ال ثةركد كػت٦ح ل٥ ٩ؾؽ ٩ٞٓ ه ٬٪ػةت ٔؿًك
. كإذا ٦ة ا٩بج٭٪ة إىل أف مٕؿ ثةركد ٝؽ ن  كلػ٥ يؿاصٕػ٫ ًطح ا٣ٕة٦ح لنٕؿ ثةركد ا٣ٕؿك

٧٠ة اكف يٮد أف ي٢ٕٛ ٝج٢ أف دٕةص٫٤ امل٪طح  ٚإ٩٪ة ٩ؿصط أف ٦ة كٝٓ ٦ػ٨ ٬ػؾق اهل٪ػةت 
٥ ٦ة ثؾهل صة٦ٕٮ النٕؿ ٨٦ ص٭ؽ تلٛةدم ٦س٢ ٬ؾق اهل٪ةت.  اكف بكجت اجل٧ٓ  ٗر

٤ٞطؽٌم د٧ة٦ةن ٨٦ ظطر ثتطذ٫ اإليٞةٔطح؛ ك٨٦ ٩ةظطح أػؿل ٚإف مٕؿ ثةركد مٕؿ د

 
 . 213   211ص ـ  3113  ي ابلتطح اإليٞةٔطح ل٤نٕؿ ا٣ٕؿ    (أثٮ ديت   ٧٠ةؿ  2)
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ٚٞؽ ٠ذت ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد النٕؿ  ي لك ابلعٮر  ككذت ثطخ النٕؿ ثؾ٢ ظةسادػ٫/ 
دة٦ةن كجمـكىلعان كمنُٮران ك٦٪٭ٮاكن. كل١٪٫ أيٌةن ٠ذت ٝىةاؽ ٤ٝط٤ػح صػؽان ثتكػٜ مػٕؿ 

  كسا اتلٕٛط٤ح؛ ك٬ؾا يٕين أف النةٔؿ ل٥ يؾ٨ هل مٮٝٙ راٚي ل١ذةثح مٕؿ اتلٕٛط٤ػح
٩ْؿة مكذ٭ض٪ح هل  ه ا١ٕ٣ف ٨٦ ٠سري ٨٦ أ٦سةهل ٨٦ ػػؿييج صة٦ٕػةت ك٦ٕة٬ػؽ 
ادلراقةت ا٣ٕؿةطح كاإلقت٦طح ا٣ٕؿيٞح اذلي٨ اقذ٭ض٪ٮا مٕؿ اتلٕٛط٤ح  كالنٕؿ امل٪سٮر 

 لكط٭٧ة  سا قط٧ة اذلي٨ اك٩ٮا يؾذجٮف النٕؿ  أك يذؾكٝٮ٫٩.
كالاكم٢  كد٪ػٮع ٔػؿكه "كيف إيٞةاعد٫ ظٌٮر ٝٮم ل٤جعٮر املذٮقُح اكخلٛطٙ 

إيٞةمل؛ حبطر يُٰ٘ حبٮر النٕؿ ا٣ٕؿ  اكٚح. ك٬ٮ سايجؽك منؽدان إزاىلع مٕؿ اتلٕٛط٤ح؛ 
ٚٞؽ اقذؼؽ٫٦ حبؿٚطح كاٝذؽار ٧٠ػة  ي ٝىػطؽيت )َطجػح( ك)ا٣ٞػؽس(. ك٬ػٮ ٠ػؾلٟ 
تكذؼؽـ اتل٤ٮي٨ اإليٞةمل ثةقذؼؽاـ حبٮر خمذ٤ٛػح  ي ا٣ٞىػطؽة الٮاظػؽة  كسا قػط٧ة 

ػٮع إل٧٠ػةؿ م ػ ٝىةاؽق ا٣ُٮي٤ح  كاعد٫ ممة أاع٫٩ ه َٮؿ اجلٛف كاقذ٘ؿاؽ املًٮ
ٚإ٩٪ة ق٪عرص دراقب٪ة لإليٞةع ادلاػػٌل لنػٕؿ ثػةركد  ي ِكذلاِ.(1)النٕؿيح )ٝىةاؽق("

ِثٕي الك٧ةت ا٣ُةٗطح ه ٬ؾا اإليٞةع  كٝؽ اكف أثؿز ٬ؾق املت٦ط  م٧٤ط اتلؽكيؿ.
 التدّٓر يف طعر بارّد:

صؽيؿ ثةدلراقح  ي ثطخ ثةركد النٕؿم  ذلػٟ أف أكػرثق اتلؽكيؿ أمؿ ساٚخ ل٤٪ْؿ 
ػ٫ ) اتلٕٛط٤ػح األػػرية  ي  ؿًك ٔى ثطخ ٦ؽّكر  كابلطخ املؽكر ٬ٮ ابلطخ اذلم دؾػٮف 
مُؿق األكؿ(  كاتلٕٛط٤ح األكىل  ي مُؿق اثلةين منرتكذ   ي لك٧ػح كاظػؽة  كتكػ٧ط٫ 

ذىًٌى٢. كخيكت أف ٬ؾا ش أك ا٣ػ٧ي ٢ أك ا٣ػ٧يؽ٦ى اتلؽكيؿ صؽيؿ ثةدلراقح  ثٌٕ٭٥ ا٣ػ٧يؽاػى
ملة هل ٨٦ ا٩ٕاكقةت دساحلح ثة٣٘ح األ٧٬طح تك٭٥ ث٪ىطت كاٚػؿ  ي اقذ١نػةؼ الػؿؤل 

 
٧ةؿ ااألمٞؿ   (3)  .31ؿ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد  ص/ لنٕؿيح الاكم٤ح ل٤نةٔاأٔل
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ٛ٭ة النةٔؿ تلضٮيؽ مٕؿق. كإذا ٦ة اقبستط٪ة مؿظ٤ح اخل٧كث٪طةت أ٣ٛط٪ػة  ّن ا٣ٛ٪طح ا٣يت ك
أكرث أثطةت النةٔؿ ٦ؽكرة  ذلٟ أف اتلؽكيؿ ٣ثف قػ٭تن إسا ه ٦ػ٨ ي٤٧ػٟ ٩ةوػطح 

كتكذُطٓ ٠ذةثح النٕؿ  ي حبٮرق املؼذ٤ٛح. كل٥ يؾ٨ النػةٔؿ ٠ػؾلٟ ك٬ػٮ  ا٣ٕؿكض 
يٮ٦بؾو َة٣ت احؽكد الؿؤل كاثلٞةٚح  ل٥ تكذًٮ م١٤ذ٫  كل٥ دؾذ٧ػ٢ أدكادػ٫ النػٕؿيح. 

كصػؽ٩ة٬ة  ك٣ؾ٨ إذا ٦ة ٩ْؿ٩ة  ي أكىل ٝىةاؽ مؿظ٤ػح الكػبطتطةت ٝىػطؽة )الؿيػح(
 ثطةد٭ة ابلة٣٘ح ز٧ة٩طح ٔك ي٨ ثثذةن/تنذ٢٧ ه أرةٕح ٔك ي٨ ثثذةن ٦ؽكران ٨٦ مج٤ح أ

ػػة  ي ٔطػػٮين               تهلي ًّ ػػٍخ   ٠طػػٙ ٩ةظى

 

٪ٍػًت دربو ظػـي٨ً    ()ز٥ ٦ةدىػٍخ  ي صى
 

ثؽأ النةٔؿ ا٣ٞىطؽة ثاطخ ٗري ٦ؽكر ث٘ؿض اتلٞٛطح  ي ٔؿكض ابلطخ )اتلٕٛط٤ح 
ؾق ثؽايػح األػرية  ي النُؿ األكؿ(  ك ة٫ )اتلٕٛط٤ح األػرية  ي النُؿ اثلػةين(. ك٬ػ

د٤ٞطؽيح  ي ا٣ٞىطؽة ا٣ٕؿةطح  ل٥ مؿج ٔ٪٭ة مٕؿ ي٤ ـ ٧ٔٮد النٕؿ ا٣ٕؿ  إسا ٤ٝطتن. 
كٝػػؽ ٕٚػػ٢ النػػةٔؿ ذلػػٟ ٩ػػةدران  ي ٝىػػةاؽ ادليػػٮاف  ٦سػػ٢ ٝػػٮهل مكػػذ٭تن ٝىػػطؽة/ 

 )ٔٮاوٙ(/

 أيذ٭ػػػة الػػػؿيط ا٣ػػػيت سا د٪ػػػةـ              

 

()٦ػػػػة هلػػػػة  ي أم أرض ديػػػػةر 
 

 

 )ٗؽان يٕٮد الؿةطٓ(كٝٮهل مكذ٭تن ٝىطؽة/ 

ـي اخلؿيػػٙ ٦ٞج٤ػػحن               ساظػػخ ٗطػػٮ

 

  ًٜ ()جتيػػػػّؿ أمحةهلػػػػة ه األٚيػػػػ
 

 

 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . ص 3)  . 71( ثةركد  اأٔل
 13الكةثٜ   ص (2)
 . 321الكةثٜ   ص (1)
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 كٝٮهل مكذ٭تن ٝىطؽة/ )قٕطؽ(/

ىػػػػػِؿًٌف بًنػػػػػٮاًظ ٩ػػػػػةرؾى                      أاحي

 

ػػػؿييًق   ٟى ٦ًػػػ٨ٍ ظى ػػػٍؾ ٩ىػػػطجى ()ػي
 

 

ع كةة٣ٕٮدة إىل أثطةت ٝىطؽة )الؿيح(  جنؽ أف النةٔؿ ثٕؽ ث طخ اساقذ٭تؿ املرصن
ٗري املؽكر  ص٢ٕ ابلطخ اثلةين ٦ؽكران ٚٞك٥ لك٧ح/ )ص٪ٮيٌن( ث  ا٣ٕػؿكض كاتلٕٛط٤ػح 

 األكىل ٨٦ النُؿ اثلةين/

طٍػػػػخي  ي ٚػػػػؿاغو ص٪ٮ٩ػػػػػػ            ٞىٌ  كدىج

 

٪يػٮين  ّي ػٮ  كييػؽًَل  ِكم ظى ًٰ ييؽى ()ػ
 

 

ىن  كإ٧٠ػةؿ ابلتطػح كخيكت أف النةٔؿ إ٧٩ة ٢ٕٚ ذلٟ ث٘ؿض اساقرتقةؿ  ي املٕػ
٧ٔٮ٦ةن   يح ٚط٫. كإذا ٦ة دبجٕ٪ة مٕؿ ثةركدابلتٗطح ل٤جطخ  ظ ى دؾذ٢٧ الىٮرة النٕؿ

كصؽ٩ة أف ١ٚؿة إ٧٠ةؿ املٕىن كإ٧٠ةؿ ابلتطح ابلتٗطح؛ ث٘ػؿض إ٧٠ػةؿ الىػٮرة ٩٭ػش 
أقةيس ٔ٪ؽق  كأمؿ صٮ٬ؿم  ي ٦ٕةجلذ٫ ٠ذةثح النٕؿ. كأف ٬ؾا األمؿ ٔ٪ػؽق أ٬ػ٥ ٦ػ٨ 

ثؾ٧٤ح م١ذ٤٧ح. ك٤ٕ٣ػ٫ يػؿل  ي ٬ػؾا إ٦ذػةاعن ل٧٤ػذ٤يق ثةإلحيػةىلعات إ٩٭ةىلع ا٣ٕؿكض 
 كا٣ْتؿ ا٣يت درتك٭ة  ي ٩ٛك٫ ٬ؾق الىٮرة. 

ٗري أف النةٔؿ  ي ابلطخ اثلة٣ر يٕٮد إىل ٦ػة ٤ٕٚػ٫  ي ابلطػخ األكؿ ٦ػ٨ صٕػ٢ 
 ا٣ٕؿكض دتذٔل ثؾ٧٤ح م١ذ٤٧ح  ي ٝٮهل/      

ػػػؾايب ٣ًٛٞػػػؽ٬ة كا ديمػػػٮمًل                 ٔى  كا 

 

رٍب٬ًػػة كا ظ٪ثػػين  ()ٚػػٮؽ أظضػػةًر ؼى
 

 

ك٤ٕ٣٪ة جنؽ أف النةٔؿ ل٥ ي٤ضأ ذللٟ ٧ٔؽان كإ٧٩ة اكف املٕىن اجلػـيئ اذلم يؿيػؽق 
 –م١ذ٧تن ٔ٪ؽ ٝٮهل )كا دمٮمل(؛ ٚةبلطخ ٧٠ة ٩ؿاق يؾؿر اجلؽثح  ي ٝٮهل/ )كا ٔػؾايب 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح (3)  . 132ص   ثةركد  اأٔل
 . 71ص  الكةثٜ  (2)
 . 71ص  الكةثٜ  ( 1)
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كا ظ٪ثػػين(   زػػ٥ يؾ٧ػػ٢ الىػػٮرة  ي النػػُؿ األكؿ ثةقػػذؼؽا٫٦ لك٧ػػح  –كادمػػٮمل 
ٛٞؽ٬ة( قاجة ل٤٪ؽثح  ز٥ ثٞٮهل )ٚٮؽ أظضةر ٝرب٬ة(  ي ابلطخ اثلػةين ماك٩ػةن ل٤٪ؽثػح.  )٣

 كذلا ٚٞؽ قؽن اتلٞكط٥ املذٮازم ل٧٤ٕىن  ي النُؿي٨ الةصح إىل اتلؽكيؿ. 
ك٣ؾ٨ النةٔؿ تكرتق٢ ثٕػؽ ذلػٟ  ي صػ٢ِ أثطػةت ا٣ٞىػطؽة  ي اتلػؽكيؿ اذلم 

ؿ املٕةين  كإػػؿاج الىػٮر النػٕؿيح خيكت أ٫٩ لك٫ يأيت بكجت ا٬ذ٧ةـ النةٔؿ ثإ٧٠ة
٥ ممة حيؽز٫ ا٩ذ٭ةىلع ا٣ٕؿكض ثؾ٧٤ح م١ذ٤٧ح ٨٦ ٤ٔػٮ اجل٧٘ػح  ثأزّل ألٮا٩٭ة  ه الٗؿ

 املٮقطٞطح  ي النٕؿ املك٧ٮع/

فى ا٣ػػٍػ                   ٦ٍػػًؽ٦ةتي ييػػرًثٍ ؽى  الؿيػػةح ال٧ي

ػػػ                ٧ًػػ٢ّ أٍقػػٮىدي ٦ًسٍػػ٢ى ال٧ى  كَػػؿييق ال٧ي

 
ى
ػػ٢ّ األ ْى ػػخي  ي ك               كتى  مػػجةحي دىرٍصي

ػػػة                       لي ٚآ ًٔ ٮيػػػ٢ي الِنػػػذةىلًع ييػػػٍؿ ٔى  ك

ٮٚػػ٫ وػػجطحي الػػـ ـه                  دذػػٮارل ٦ًػػ٨ٍ ػى

 

ٍكًرٝػػةت ال٤ّعػػٮفً   ؿى ٍ٘  ػػػ٤ىط٢ٍى ظػػٮ  ٦ي
كفً  ـي ٍػػؿم ثػػ  ا٣ٛػػت كاليػػ  ػػػٮًت جيى
ػػٮاؿى الِكػػت ً  َى يًن   ػػػٔل كجتذػػةظي

 ٣ٛضػػػةج اجليػػػٮفً يق كي٪ػػػؽاحي  ي ا
 ()ػػػًؿ كدػػج  صػػؽاا٢ي الـيذػػٮفً 

 

 –كصٔل  –املٮت  –ك٤٩عِ أف النةٔؿ ٝك٥  ي األثطةت الكةثٞح   لك٧ةت/ )ال٤ط٢ 
ةيق  الـ٬ؿ(  ث  ا٣ٕؿكض كاتلٕٛط٤ػح األكىل  ي النػُؿ اثلػةين ٦ػ٨ لك ثطػخ ٦ػ٨  –ٚآ

ةىلع ثثذػ  األثطةت  كقةر  ي ا٣ٞىطؽة ه ٬ػؾا اجلعػٮ  ي اتلػؽكيؿ إىل آػؿ٬ػة ثةقػبس٪
آػؿي٨. ك٢ٕ٣ ا٬ذ٧ةـ النةٔؿ ثؿقػ٥ الىػٮرة الاكم٤ػح املذؽاػ٤ػح ا٣ٕ٪ػةرص  ادلٝطٞػح 
اتلٛةوط٢   ي ثتطح ثتٗطح راإح اجل٧ةؿ؛ جي٫٤ٕ يأػؾ  ي اتلأحلٙ ال٤٘ػٮم ث٧ػة حيٞػٜ 
ذلٟ ٨٦ املٛؿدات كا٣رتا٠طت دكف اجلْؿ إىل اتلٕٛطتت  إسا ث٧ة حيةِٚ ه الكػت٦ح 

طح لاكم٢ ابلطخ . كةةجلْؿ إىل األثطةت اخل٧كح الكةثٞح؛ جنؽ أف الكن ٦٪٭ة ي٧سِػ٢ ا٣ٕؿًك
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ىلعان ٨٦ لٮظح ٦بكٞح األلٮاف ٦ذؽاػ٤ح ا٣ٕ٪ةرص  د١ٕف لٮ٩ةن ٨٦ املٕة٩ػةة كاتلٕةقػح  ص
٧ح ث٢ٕٛ ابلتطح ابلتٗطح النؽيؽة اإلظاكـ ا٣يت سا ي٤٧ٟ إزاىلع٬ػة املػذ٤يق إسا أف  املضكن

 ي٪ٛضؿ ث٧نةٔؿ اتلأزّؿ ابلة٣ٖ. 
دؾةد خت٤ٮ ٝىطؽة كاظؽة ٨٦ ا٣ٞىةاؽ ذات النُؿي٨ ٔ٪ؽ النةٔؿ ٨٦ ٔؽد كسا 

٨٦ األثطةت املؽكرة. كز٧ح ٔؽد ٗري ٤ٝط٢ ٨٦ ٝىةاؽق يٞٓ اتلؽكيؿ  ي نكجح اعحلح ٦ػ٨ 
أثطةد٭ة ه ٗؿار ٝىطؽة الؿيح؛ ك٨٦ ذلٟ ٝىطؽة م١ح ا٣يت كٝػٓ اتلػؽكيؿ  ي تكػٕح 

   ثثذةن/كأرةٕ  ثثذةن ٨٦ أثطةد٭ة ابلة٣٘ح تكٕح كمخك

 أمن ٬ػػؾم األرسابى ٚػػٮؽى ا٣٘ػػؽيًؿ           

 

ؿاثػػػػٓ ابلى٤ّػػػػٮرً   ػػػػِٮَل  ي مى ()ظى
 

 

ثؽأ النةٔؿ ثاطخ ٗري ٦ؽكنر ث٘ػؿض اتلرصػيٓ ٧٠ػة صػؿت ا٣ٕػةدة  ي ا٣ٞىػطؽة 
اتل٤ٞطؽيح ا٣يت ي٤ ٦٭ة النةٔؿ مالكن  ي اغ٣ت مٕؿق. كل١٪٪ة ٤٩عِ أف النػُؿ األكؿ 

كيح املٕىن  ك٨٦ زاكيح ا٣رتكطت اجلعٮم؛ ٚةلنةٔؿ ي٪ػةدم ا٩ذٓل م١ذ٧تن أوتن ٨٦ زا
جم٧ٮاعت الضطش ثةألرساب ٚٮؽ ا٣٘ػؽيؿ  ك٬٪ػة يتػذٔل اجلػؽاىلع ثػأداة اجلػؽاىلع )أم(  
كةةمل٪ةدل  كظةهل )األرساب ٚٮؽ ا٣٘ؽيؿ(؛ حلجؽأ النةٔؿ ث٢ٕٛ األمؿ املٮصػ٫ ل٧٤٪ػةدل 

ُؿ اثلةين ثؾ٧٤ح ٦ٞكٮ٦ح. )ظِٮَل(؛ كةؾا ٚت ظةصح سا٦ذؽاد ٔ٪ةرص ا٣رتكطت إىل الن
كٝؽ ثؽأ النةٔؿ ثٕي ٝىةاؽق ثأثطةت ٦ؽكنرة ملػٌػة اظذػةج إىل ذلػٟ بكػجت ا٩ٛىػةؿ 
املٕىن إذا ٦ة ٧ٔؽ إىل إ٩٭ةىلع ا٣ٕػؿكض ثؾ٧٤ػح م١ذ٤٧ػح  ك٦ػ٨ ذلػٟ ٝػٮهل مكػذ٭ٌت 

 ٝىطؽة/ )الك٭ةـ(/

٨ٍ يػة ري٦ػةة ؟ كال٤طػ٢ي اك٣ٞػة               ٍ٭٥ي ٦ى  قى

 

ػػػ  سػػػة كالؿ٦ػػػةةي صى ()٥ٌ ٗٛػػػريي ًر صى
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 كٝٮهل مكذ٭ٌت ٝىطؽة )رقة٣ح(/

ؿىٍت يػػػػؽي الن٭طػػػػػ                      ُن  ٝػػػػؽ قػػػػ

 

()ثةدل٦ػػػػػػػػةىلع أقػػػػػػػػُؿا  د 
 

 

كيف ابلثذ  الزلي٨ د٤طة ابلطخ األكؿ ٨٦ ٝىطؽة/ )م١ح( كاوػ٢ النػةٔؿ ٠ذةثػح 
 ٝىطؽد٫  ي أثطةت ٗري ٦ؽكنرة/

ػػٮدم               ٕجىػػؽى ا٣ٞػػؿكًف ٔك ٤ِػػٌل ٦ى ّى
 

٭ػػٮًر كٝػػٮ           ك ُن ل ا٣ ػػؿم ل٤ػػرثن ْي  ا٩

 

ػػؾم ل٤ٞ٤ػػٮًب ثٕػػيى اجلن٧ػػريً    كػي
 ()ثػػٮرًؾى اجّلػػٮري يةرًظػػةبى اجّلػػٮرً 

 

كةةجلْؿ إىل ٬ؾي٨ ابلثذ ؛ جنؽ أف النةٔؿ كاو٢ اقذؼؽاـ ٢ٕٚ األمؿ اذلم ثؽأق 
٤ط٫؛ ٚضةىلع  ي النُؿ اثلةين ٨٦ ابلطخ األكؿ ثٕؽ أف ٩ٌج٫ امل٪ةدم إىل ٦ة يؿيؽ أف ي٤يق ٔ

ٝٮ (؛ ك٬ٮ ٦ػة صٕػ٢ دؿا٠طجػ٫ ٝىػرية   –ا٩ْؿم  –ػؾم  –ٔٮدم  –ثإٔٚةؿ/ )٤ٌِّل 
دؾذ٢٧ ٔ٪ةرص٬ة ث٪٭ةيةت النػُؿ األكؿ  ممػة سا حيذػةج ٦ٕػ٫ إىل اساقرتقػةؿ ظػ ى 
٥ ٨٦ ا٩ٛىةؿ األمُؿ  ي  ادلػٮؿ ه دٕٛطتت النُؿ اثلةين. ٗري أف الىٮرة ه الٗؿ

ح ٦ذؽاػ٤ح احٞٞح ابل٭ةىلع اذلم يتنػؽق النػةٔؿ  كي٤ذػؾق األثطةت اثلتزح دجق ٦ذاكم٤
 املذ٤يِق.

ك٣ؾ٨ن النةٔؿ ثٕؽ ٬ؾق األثطةت اثلتزح يؾ٬ت إىل الػؽير ٔػ٨ دػةريغ م١ػح 
 امل١ؿ٦ح/ 

ػ        ٍ  ٨٦ ٬٪ة ا٣ٛضؿ ساحى كا٩ذٛيى ال ن

ـنت اتلػػة                  ػػحي ا٣ػػيت ٬ػػ  ٬ػػؾق م١ن
ًٓ األػػػػريً    ؽي ه ال٤نطػػػ٢ً  ي اهلـيػػػ

 ريػػػغى ثػػػ  ا٣بنكػػػاطًط كاتلن١جػػػريً 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح . (3)  . 333ص ثةركد  اأٔل
 . 11ص  الكةثٜ  ( 2)



 196 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

        إّم كٍمػػيو ٦ػػ٨ الكػػ٧ةكات تىطنػػة     

سو أّم   إرشا                 أّم ٩جػػػػػػٓ ٦ٞػػػػػػؽن

 ٦ػػػزٍنؿه ٦ًػػػ٨ ٦ٕػػػةرًج ا ثتكػػػة                
 

جػػػػٮرً  ٞي  قو أٝػػػػةـ الطػػػػةةى ثػػػػ  ا٣
 ؽو كدكدو كأّم مػػػػػػٮجو ٗـيػػػػػػؿ؟

ػػػيؿً   ()ب مٌػػػطبةن  ي ا٣ٕػػػةل٥ الِ ِ
 

٤٩عِ  ي ػ٤ٛطح ٬ؾق األثطةت وٮرة م١ح كٝؽ رق٧٭ة النةٔؿ ثرتا٠طػت ٣٘ٮيػح ك
٦ذؽاػ٤ح  ك٤ٕ٦ٮ٦ةت خمـك٩ح  ي اذلا٠ؿة ٨ٔ دةرم٭ة  كظت ككصػؽ كد٤ّٕػٜ ثػةملاكف  
كٝؽ ا٦ ج ٔ٪ؽق لك ذلٟ ثؿكح إي٧ة٩طح ٧ٔطٞح  كٚؼؿ ٠جري ثةسا٩ذ٧ةىلع إىل ٬ؾا اتلةريغ  

ىلع ٨٦ ا٣ٞىطؽة دٚٞح مٕٮريح  قةظخ  ي لك دؿا٠طػت األثطػةت  األمػؿ ص٢ٕ ٬ؾا اجل
اذلم أدنل إىل اتلؽاػ٢ كامرتاؾ لك مُؿي٨  ي لك٧ح كاظؽة  كلٮ أف ا٣ٞىػطؽة اك٩ػخ 
٨٦ مٕؿ اتلٕٛط٤ح؛ لٮصؽ٩ة دؽكيؿان  كدؽاػتن  ي ٥ْٕ٦ دٕٛطتت ابلطخ الٮاظػؽ؛ ملػة  ي 

٦ػ٨ املنةٔؿ ٨٦ دؽٜٚ كانكطةح. ك٢ٕ٣ لك٧ح )يتكةب( ا٣يت صةىلعت  ي ابلطػخ األػػري 
ت دٕجريان دٝطٞةن ٨ٔ ٩ػٮر اإلي٧ػةف اذلم انكػةب حليضػىلع لك  ح األثطةت ٬ؾق ٔربن جم٧ٔٮ
ثٕٞح ٨٦ ثٞةع ال  كا٣ؾٛؿ كال ؾ  كقػٮِٗخ ٦ػ٨ ٩ةظطػح أػػؿل دٞكػط٥ اللك٧ػح 

 الٮاظؽة ث  دٕٛط٤ذ .
ًطة  أك  ةةن ٨٦  كب الػؾؽ  ًً ؿى ٔى إذف ل٥ يؾ٨ اتلؽكيؿ  ي مٕؿ ثةركد م٧٤عةن 

ٮد ذلاد٫  كإ٧٩ة اكف  كرة أمت٬ة ٦٪٭ش النػةٔؿ  ي ٠ذةثػح النػٕؿ  ي ا٣ٕؿكه املٞى
وٮر ثة٣٘ح ابل٭ةىلع  يٕذرص ٚط٭ة النةٔؿ م١٤ػح راقػؼح  ي دػأحلٙ الػالكـ ه أنكػةؽ 

 ابلتٗح ا٣ٕةحلح الؿاٝطح  ا٣ٕـيـة امل٪ةؿ إسا ه النٕؿاىلع كال١ذةب املضطؽي٨.
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 اسدٗ:اجلنع بني ىشل البشْر ّىشل التفعٔل٘ يف قصٔدٗ ّ

ك٨٦ املت٦ط اجلؽيؿة ثةدلراقح  ي ديٮاف ثةركد  مج٫ٕ ث  ا٣تكٜ اإليٞةمل اخل٤طٌل 
ل٤نٕؿ  كا٣تكٜ املكذعؽث  ي مٕؿ اتلٕٛط٤ح  ي ٝىطؽة كاظػؽة. كٝػؽ ٕٚػ٢ ذلػٟ  ي 
ٝىطؽة/ )ا٣ٞؽس(  كْل ٝىطؽة ثة٣٘ح ا٣ُٮؿ  يٞه ٚط٭ة النةٔؿ دةريغ ا٣ٞػؽس  كلك 

ح ا٣يت َؿأت ٤ٔط٭ة  إىل أف مذ٧٭ة ثةتلٛةؤؿ ثةجلرصػ ألٮاف اتلجؽسات الكطةقطح كادليتط
 ه احل٭ٮد  إذ يٞٮؿ/

٪ىػػػػػػة                  ػػػػػػؽو ٬ي ى٧ن ػػػػػػثٍلي احي  صى

ػػػػػػ٪ة               ٓى ٝيٍؽقي ػػػػػػطٍ ًٌ ٣ىػػػػػػ٨ٍ دى  كى

 

ىٍب   ى اٍؼػػػػػػرتى طٍػػػػػػربى ـي ػى يىػػػػػػٍٮ  كى
ػػػػػػؿٍب  ٕى ػػػػػػٮندى ا٣ ٭ى ٣ىػػػػػػ٨ٍ يي ()كى

 

 

جةن اذلي٨ أًةٔٮا ا٣ٞؽس ٨٦ كٝؽ ثؽأ النةٔؿ ا٣ٞىطؽة ثتكٜ مٕؿ اتلٕٛط٤ح  خمةَ
إػٮا٫٩ أث٪ةىلع ٤ٚكُ   ك٨٦ إػٮاف ا٣ٕؿؽ كادليػ٨  ا٣ٕػؿب كاملكػ٧٤ . ك٬ػؾق ٩ْػؿة 

ٞؿة دلل النةٔؿ؛ أم أف ٬ؾق ا٣ٛبةت اثلتث مكػؤك٣ح مكػؤكحلح منػرتكح ٔػ٨ ذمك
 ًطةع ا٣ٞؽس  ث٢ اكم٢ ٤ٚكُ /

حٍ  ٧ى ٞى ٍ٤ ٔى  ية 
حٍ  ٦ى ـن ٞى ًح ال٧ي ٮػى  ية اث٨ى ادّلٍلى امل٧ٍكي

ٞي  ٪ةا٣ ٍٜ ٬ي ٤ٍى  ؽسي .. ل٥ ختي
 ٍ٫ ٦ى

ى
طُحن ..  كسا أ  ٣ٞى

حٍ  ط٤ٍى٧ى كى ٍجي٫ي مي ةؿي ز٥ لكى صن ين ث٭ة ادلن ـٍ  يى
حٍ  ك٧٤ًى ٔىؿشى اجًلجىةًؿ مي ٍت 

ى
ٍؾ تىجىٮنأ ٍؽسي ٦ي ٞي  ا٣
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حٍ  ِى٦ى ٞؽىٌ حه ٦ي ٞى  ًرِةٌطحه ًِٝؽتكحه ًوِؽي
 ٍ٫ ٧ى ٜن ثيؿعي ىني  دًٍؿبي الـ٦ةًف كالـ٦ةفي ل٥ ت

ِؿ  ٘ي ٧ىحٍ إظؽل اثلتًث ا٣ ْن ٕ ةدً٪ة ال٧ي ٦ن
ي
 ٨٦ أ

حٍ  ٦ى ؿن عى ٢ي الٮحلؽي كىص٫ى أ٫ً٦ِ ال٧ي ٭ى  سا جيى
٦حٍ  حى امل١ؿن طجىحو .. كم١ن ًَ ٍؽًس كىٍص٫ي  ٞي  ل٤

حٍ  ٧ى ًٞتًع ال٧يٍع١ى ٙي  ي أوٛةًد٬ة... بىٍ ى ا٣  ()دؿقي
ككأف النةٔؿ ملة ٔــ ه ٠ذةثح ٬ػؾق ا٣ٞىػطؽة ث٭ػؾق ال١طٛطػح؛ إم اجل٧ػٓ ثػ  

 ي اإليٞةع النٕؿم  أراد أف يجؽأ ثةلؽير ٨ٔ ا٣ٞؽس الؽيسح ا٣يت  الؽير كا٣ٞؽي٥
ْل اآلف  ي أيؽم احل٭ٮد  ٚةػذةر دٕٛط٤ح حبؿ الاكم٢ )٦ذٛػة٨٤ٔ( حل١ؿر٬ػة  ي ابلطػخ 
ثأٔؽاد خمذ٤ٛح حبكت املٕىن اذلم يؿيؽق النػةٔؿ  كحبكػت ا٦ذػؽاد ا٣رتكطػت اذلم 

ؿصػ٫ ٚط٭ػة. كإذا ٦ػة اقذىػعج٪ة يؿيؽ أف ي٫ٌٕ ٚط٫  كحبكت الىٮرة ا٣يت يؿيؽ أف م
ػةوطح حبؿ الاكم٢  ي ٤ٔٮ اجل٤جح املٮقطٞطح  ٚٞؽ يا  جلة ٬ؾا األمؿ أف النػةٔؿ أراد 
أف يؾػػٮف اجل٧ػػٓ ثػػ  إيٞػػةمل الػػؽير كا٣ٞػػؽي٥ ٦ذٞةرةػػةن ثةقػػذؼؽاـ اتلٕٛط٤ػػح 
ػٮاعت  ك٬ػٮ  ي اخلػرب  )٦ذٛة٨٤ٔ(. "كا٣ػاكم٢ أد٥ٌ األحبؿ الكجةٔطح يى٤ط ألكرث املًٮ

د ٦٪٫  ي اإلننةىلع كأٝؿب إىل الؿٝح  كإذا دػ٫٤ الؾذ   كصػةد ٧ْ٩ػ٫ ثػةت ٦ُؿةػةن أصػٮ
  كإذا رصٕ٪ػة ل٤نػٕؿ ا٣ٕػؿ  111مؿٝىةن. ك٬ٮ ٠ؾلٟ إذا اصذ٧ٓ ٚط٫ الؾذ كاإلًػ٧ةر 

رأي٪ة ا٣ٕؿب ٝؽ ٧ْ٩ٮا مجطٓ ابلعٮر ٤ٚػ٥ مىىػٮا لك كزف ث٧ٕػىن  أك ٔػؽة ٦ٕػةين  
ؾػ٨ اسا٩ذٛػةع ث٭ػة  ي اجلْػ٥  كاجلٞػؽ ك٣ؾ٨ اساقذػٞىةىلع يؽجلة ه متظْةت ي٧
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(.()مجطٕة". ٤ي٨ه ًٕ (  كاإل٧ًةر  ٮي٤٭ة إىل )ٚى ٤ي٨ه ٍٕ ( إىل )ػى ٤ي٨ه ًٔ ذىٛة  كالؾذ  ٮي٢ )٦ي
ك٨٦ زاكيح أػؿل ٚإف ٤ٔٮ املٮقطق ٬ػؾا ي٪ةقػت أيٌػةن ٣٘ػح املت٦ػح كاتلػٮةطغ 

٨ أًػةٔٮا كاتلٞؿيٓ ا٣يت ثؽأ ث٭ة النةٔؿ ػُةث٫ ٣ػػ )٧ٞ٤ٔح( اساق٥ اذلم رمـ ثػ٫ ملػ
ا٣ٞؽس ٚىةر ذ٠ؿ٥٬  ي ظ٫ٞ٤ اك٥ٞ٤ٕ٣. ك٣٘ح اتلٞؿيٓ ا٣يت اقػذؼؽ٦٭ة النػةٔؿ ٧٠ػة 
٩تظِ ٣٘ح ٝةقطح كوٛخ ا٣ٞؽس ثةلكيبن ا٣ػيت ي٘ذىػج٭ة أ٩ػؾاؿ اتلػةريغ اكدلصػةؿ 
٤ٜ اغبلةن ٦ٓ اردٛةع الىٮت ثتربات ا٣ٌ٘ت  كذلا ٚإف دٕٛط٤ػح  كمك٤ط٧ح. كْل ٣٘ح دُي

 ط٫.        حبؿ الاكم٢ ْل أنكت ٦ة دٞةؿ ٚ
كتكري النةٔؿ ه ٬ؾا اإليٞةع  ك٬ٮ حي  دةريغ ا٣ٞؽس كدةريغ األ٩اطةىلع ٚط٭ة ٨٦ 
دلف إثؿا٬ط٥ ٤ٔط٫ الكتـ كإىل اح٧ؽ   وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤   كل١٪٫ ملة كو٢ إىل اح٧ؽ 
ؿ إىل ٠ذةثح ا٣ٞىطؽة اخل٤ط٤طح بنُؿي٭ة املبكةكي   كظػٜ هل  وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤  ٮن

ٝٙ ه ٔذجػح ٩ػيب هل ػىٮوػطح ثػ  األ٩اطػةىلع؛ ٚ٭ػٮ قػطؽ٥٬ كإ٦ػة٦٭٥ ذلٟ ٚٞؽ ك
 كٝةاؽ٥٬  كوةظت الؿقة٣ح اخلةد٧ح لؿقةساد٭٥.

ػؿل                     ٞي ـِ ا٣ ي
ػطِؽى الكػةداًت ٦ًػ٨ٍ أ  ية قى

ل                        ٩نػػػػػ٫ي ثىػػػػػٍؿؽي ادّلىج إذا رسى
ى
 ٠أ

ػػؿل          ٞي ػػٮم اجًلجػػةؿى كالٮ٬ًػػةدى كا٣ ٍُ             يى

ٍذٚىػؿا                    
ى
ٍؽًس ًمٍكػاكن أ ٞي  أمىس ديؿابي ا٣

 

ل  ػػفي ا٣ػػرثن ػػٮادو ٣ىػػثٍفى يى٧ٍ٤ى  ه صى
ٍكػػ٫ي قػػة ًفه ٦ًػػ٨ى الػػٮىرل ىكي  كلػػ٥ ت
ػػؿل ًٞ ػػجٍٍ  ا٣ ػػؿىبي املػػةىلعى كسا يى ٍٞ  سا يى

ػػػؿا ٛن ْى ػػػٍٮ ٚىٍٮٝىػػػ٫ي ٦ي ُي ٍ ٩ٍػػػخى ختى
ى
 ()كىأ

 

ىلع الكةثٜ ٦ػ٨ ا٣ٞىػطؽة كالنةٔؿ ل٥ ي٘رِي اتلٕٛط٤ح )٦ذٛة٨٤ٔ(  ا٣يت ٠ذت ث٭ة اجل
 ي نكٜ اتلٕٛط٤ح  كل١٪٫ اقذؼؽ٦٭ة ْل ٩ٛكػ٭ة  ي النػلك الاكمػ٢ ل٤جعػؿ  ك٬ػٮ ٦ػة 

 
 121ـ(. أوٮؿ اجلٞؽ األديب  ص/ 3111النةيت  أمحؽ. ) (3)
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ـأي٨  ص٢ٕ ٦٘ةمؿة النةٔؿ  ي ٬ؾق اتلضؿةح ٩ةصعح  ثػ٢  أظؽث انكضة٦ةن دة٦ةن ث  اجل
ىلع ٨٦ ا٣ٞىطؽة أه كأمؽ وؼجةن بكجت اتلٞٛطح امل ـدكصح مجط٤ح. كاملٮقطق  ي ٬ؾا اجل

 ي لك ثطخ ٨٦ األثطةت األرةٕح؛ ٚلك٭ة مرصنٔح. كد١ٕف ٬ؾق املٮقطق ا٣ٕةحلح قٕةدة 
النةٔؿ ث٧ؽح املىُس ٤ٔط٫ أ٢ٌٚ الىتة كأد٥ ا٣بك٤ط٥  ظ ى وةرت أمج٫ ثتنػطؽ 

ؿب ث٫ املذ٤يق. ٝنٓ يُؿب هل وةظج٫ أمؽ ا٣ُؿب  ٝج٢ أف يُي  مٮ
حن كزتز  ثثذةن  ي ٦ػؽح الؿقػٮؿ ز٥ ٠ذت النةٔؿ ثٕؽ ٬ؾق األثطةت األرةٕح  أرةٕ

وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤  ٨٦ ابلعؿ ٩ٛك٫ كةٞػةٚطب  خمذ٤ٛذػ  )ادلاؿ كالػؿاىلع(. كد٘طػري 
ح ٦ػ٨ األثطػةت كاظػؽ ٦ػ٨ مت٦ػط اإليٞػةع اخلػةص  ي ٬ػؾق  ا٣ٞةٚطح ثٕؽ لك جم٧ٔٮ

 ا٣ٞىطؽة.

٪ػػػػػػة                ػػػػػػثٍلي اجلناطِػػػػػػ  ٬ي  صى

٤ٍٮينػػػػػػػحن            ٔي ةن          يػػػػػػػة ًقػػػػػػػٍؽرى

 

ػػػؽ    ي املكػػػضًؽ األٝىصػػػ اظبىنى
ػػػ ٍ ـىٍت ثىػػػين ا٣اى ى ػػػ ٍٔضى ى

 ()ٝػػػؽ أ
 

كملة أك٢٧ النةٔؿ ٦ؽح الؿقٮؿ وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤ رصٓ حلٮاو٢  ي رسد دةريغ 
 ا٣ٞؽس/ 

ٍخ إىل اجل٪ٮب ًٛ رِبً اتلى
١ى جى٢ى ال٧ي  ية صى

ي اؾى .. صةىلعىؾى الجطتي ا٣٘ةاًتي   ب
 كاي اغ٣تي 

ٍؽسى  ٞي ٢ي ا٣ رٍيًقً  كيىٍؽػي ًٕ  ه ثى
 ا٣ٕجٞؿّم الـا٬ًؽي 

ؿٍ  ٧ى ٩ة عي  أ٦ريي
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٫ي ٨ٍ٦ً ًفرٍيًقً  ١ن ٛى  ػى
حي ال٧يضة٬ًؽي  ٛى ى اخل٤ط ربن كى  كى

قي اجًلجةؿي كالٮ٬ًةدي كاجلىت٦ًؽي  رٌبىٍت كراىلعى  ١ٚى
حٍ  ؿى ٛى ٫ي ٨ٍ٦ً ا٣ ٔي ٍٮ مي ؿىٍت دي ٝىٍص صى

ى
 كاملكًضؽي األ

ِة٫ً ا٣ْٕط٥ي قةًصؽي   ()ك٬ٮ لًؿى
ذػت  ي نكػٜ ٝىػطؽة اتلٕٛط٤ػح  ك١٬ؾا تكري ا٣ٞىطؽة ىلع ٠ي إىل ٩٭ةيذ٭ة ٦ة ث  ص

ىلع ٠ذت  ي نكٜ ا٣ٞىطؽة اخل٤ط٤طح. كْل جتؿةػح ٦ػ٨ جتػةرب اتلػؽاػ٢ اإليٞػةمل  كص
اخلةرب ٔ٪ؽ النةٔؿ  ثؿ٬٪خ ه أف امل١٤ح النٕؿيح ال١جرية أٝؽر ه جتةكز املكةٚح 

ػؽ  املذىٮرة ث  اإليٞةٔ . ك٢ٕ٣ ممة زاد اسانكضةـ ث  اإليٞة ٔ   إيٞةع داػػٌل مٮظن
 قطأيت ذ٠ؿق . 

 اإلٓكاع الداخلٕ:

اػذ٤ٙ دارقٮ األدب  ك٦٪ْؿكق  ي ٦ة٬طح اإليٞةع ادلاػٌل  اػذتٚةن ٠جػريان  كٝػؽ 
ٔؽن ثٌٕ٭٥ مثبةن ٨٦ ٦ْة٬ؿ اإليٞةع إيٞةاعن داػ٤طةن  ثث٪٧ة ٔؽ٬ة ثٌٕػ٭٥ اآلػػؿ ٦ػ٨ 

أف دراقػح اإليٞػةع  ي  ٦ْة٬ؿ اإليٞةع اخلةرب. ك٣ؾ٨ اذلم ادٛػٜ ٤ٔطػ٫ مجػطٕ٭٥
 اجلىٮص أمؿ صٮ٬ؿٌم  ي اقذ١نةٚ٭ة  كاساقذ٭ؽاىلع إىل دساساد٭ة.

"ثةت اإليٞةع  ي اجله ٬ػٮ إيٞػةع اجلٛػف  ي ٤ٝٞ٭ػة كدٮدؿ٬ػة كْل دٮاصػ٫ ألػ٥ 
ال١ذةثح. كيأيت ٨٦ ظؿكح اذلات سا ٨٦ ٬ؽيؿ اتلٕٛط٤ح  كةةت مم١٪نة روؽ ظؿكح اذلات 

ٔطح  ي قػٕط٭ة إىل د٪ٮيػٓ اتلٕٛػطتت كد٪٧طػح النةٔؿة ٨٦ ػتؿ روؽ الؿكح اإليٞة
املٮقطق ادلاػ٤طح. ٚإف اك٩خ اإليٞةاعت ا٣ٞؽي٧ح دػؽٚٓ إىل اخلُةثطػح  ظكػت رصػةىلع 
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طنة درا٦طنة بكجت دٕٞؽ الطةة املٕةرصة  ذلا  ٔطؽ  ٚإف النةٔؿ املٕةرص ٝؽ كىع ا٣ٕةل٥ ٔك
ز ملنةٔؿ األل٥ كالـف ثةت ا٩بنةر مٕؿق ه الٮرٝح  ةنة ٨٦ تنْطح ٬ؾا ا٣ٕةل٥  كإثؿا

 (3)اذلم يٕثن٫. ك٧٤٩ف ٬ؾا  ي ٠سري ٨٦ ا٣ٞىةاؽ املٕةرصة".
"املٮقطق ادلاػ٤طح )اخلٛطح( حي٧١٭ة ٝط٥ وٮدطح ثةَ٪طػح أرظػت ٦ػ٨ ا٣ٕػؿكض   
دذ٧س٢  ي اػذطةر األ٣ٛةظ املٕرٌبة املٮظطح اػذطةران دٝطٞةن كتك٤كػ٢ األٚػاكر  كدؿاثُ٭ػة  

ٮح املٕةين  ٚةملٮقطق اخل ٛطح دأزري٬ة يجؽأ ٨٦ ا١ٛ٣ؿ  كالٮصؽاف  ز٥ يػ٪١ٕف ه كًك
الٮاس ك٨٦ ز٥ ي١٧٪٪ة ا٣ٞٮؿ/ إٌف املٮقػطق اخلٛطػح دٕذ٧ػؽ ه اتلػأزريات اذل٬٪طػح  

 ()كاتلؼط٤طح".
 اإلٓكاع الداخلٕ عيد بارّد: 

دجؽأ ٔ٪ةرص اإليٞةع ادلاػػٌل  ي ا٣ٞىػطؽة ثإيٞػةع الػؿكؼ  أك ٝػ٢ األوػٮات 
إىل املٛؿدات  ز٥ ا٣رتا٠طت ز٥ جم٢٧ ابلطخ  حلى٢ إىل إيٞةع داػٌل  ال٤٘ٮيح  ز٥ يتذ٢ٞ

ل٤ٞىطؽة الاكم٤ح ي٧ؾ٨ دبجٓ متاح٫. كدذٌةٚؿ ٔؽة م١ٮ٩ةت ٣٘ٮيح كٚ٪طػح  ي وػ٪ٓ 
٬ؾا اإليٞةع  كٝؽ دٮقػٓ ٚط٭ػة اجلٞػةد قػٕح ٠جػرية  كقػ٪عةكؿ أف ٩ؿوػؽ أثؿز٬ػة  ي 

 إيٞةاعت ثةركد ادلاػ٤طح.
 التهرار الصْتٕ )احلريف(:

١ؿار الىٮيت ٔ٪رصان ٦٭٧ةن صؽان ٨٦ ٔ٪ػةرص اإليٞػةع ادلاػػٌل  ي مػٕؿ ٧س٢ اتلن ي
ثةركد؛ إذ جنؽق يؾؿر أظطة٩ةن الىٮت ال٤٘ٮم  ي ابلطخ الٮاظؽ ٔؽدان ٨٦ املػؿات   كيف 

 
 إل١رتكين. اجلٛكطح كاجل٧ةحلح كاتلٕجرييح لإليٞةع  مىؽرا٣ٞةقِل  ٔجؽ ا  ٦ٞةرةح ٩ٞؽيح/ األثٕةد  (3)

 إل١رتكين.

جؽ الؿمح٨  ٧ٔؿ ٔ ٔجؽ ا٤ٕ٣ط٥  (2) ـ(. احػة ات  ي أكزاف النػٕؿ 2111جؽ املٕجٮد. )مىُىف ٚةركؽ  ٔك
 كمٮقطٞةق.
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 األثطةت املذذةحلح/ ٧٠ة  ي ٝٮهل  ي ٝىطؽة/ )ٔٮاوٙ(/

 أيذ٭ػػػة الػػػؿيط ا٣ػػػيت سا د٪ػػػةـ                       

 رتظػػةؿ ٔػػرب ا٣ْػػتـ                  داا٧ػػح ا٣

 كل٤ػػػرثل املطػػػخ دػػػٮؽ ا٧٘٣ػػػةـ                    

 ثٮركػػخ ركظػػةن دذعػػٌؽل ال٧ػػةـ                
 

 ك٦ػػػػة هلػػػػة  ي أٌم أرض ديػػػػةر 
 ٔرب ا٣ٞػؿل الكػٮداىلع ٔػرب ابلعػةر
 ٦تنػػػػؽة ل٤ٕػػػػــ ك اسا٩ذىػػػػةر

رع كدػؿكل ا٣ٞٛػةر ـٌ  ()يك يتجخ الػ
 

جح اعحلػح  ي ٬ػؾق األثطػةت؛ ٚىػٮت )أ٣ػٙ املػؽ( ز٧ح أوٮت ٣٘ٮيح دذ١ؿر ثتك
 –سا  –نكذُطٓ أف خيىلع ٦٪٫  ي ابلطخ األكؿ كظؽق  قذح دؾؿارت  ي لك٧ةت/ )أيذ٭ة 

 –ديةر(  كيف ابلطخ اثلةين قذح دؾؿارت أيٌةن   ي لك٧ػةت/ )داا٧ػح  –هلة  –٦ة  –د٪ةـ 
ر  زتزػػح ابلعػػةر(  كيف ابلطػػخ اثلة٣ػػ –الكػػٮداىلع  –ا٣ٞػػؿل  –ا٣ْػػتـ  –ا٣رتظػػةؿ 

اسا٩ذىػةر(  كيف ابلطػخ الؿاثػٓ  أرةٕػح  –ا٧٘٣ػةـ  –دؾؿارات   ي لك٧ةت/ )ل٤ػرثل 
٫  ي األثطػةت  –دؿكل  –ال٧ةـ  –دؾؿارات   ي لك٧ةت/ )دذعؽل  ا٣ٞٛةر( ث٧ة جم٧ٔٮ

 األرةٕح  تكٕح ٔ  دؾؿاران.
ككؿر النةٔؿ وٮت )الؿاىلع( أيٌةن ثتكجح اعحلح  ي األثطةت األرةٕػح؛ ٚػس ابلطػخ 

ديةر(  كيف ابلطخ اثلػةين   –أرض  –كؿ ٠ؿرق  زتزح دؾؿارات   ي لك٧ةت/ )الؿيط األ
ابلعػةر(  كيف  –ا٣ٞػؿل  –ٔرب ]زتث مؿات[  –قذح دؾؿارات  ي لك٧ةت/ )ا٣رتظةؿ 

اسادىةر(  كيف ابلطػخ الؿاثػٓ  مخػف  –ابلطخ اثلة٣ر  دؾؿاري٨   ي لك٧يت/ )ا٣رثل 
 ا٣ٞٛةر(. –دؿكل  –الـرع  –ركظةن  –دؾؿارات   ي لك٧ةت/ )ثٮركخ 

إف دؾؿار األوٮات ال٤٘ٮيح جي٢ٕ هلة وؽل ٦ذنىتن يرتدد  ي األذف  ثث٪٧ة تك٧ٓ 
 املذ٤يق ٬ؾا النٕؿ أك يٞؿؤق  كيف ا٣ٞؿاىلعة ق٧ةع ذايت  كسا ٚؿؽ  ي النٕؿ ٩ٛك٫  كإ٧٩ة 
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 ا٣ٛؿؽ  ي إًةٚح ٔ٪ةرص اتلأزري  ي اإل٣ٞةىلع اجلطؽ. كوٮت أ٣ٙ املؽ املٛذٮح امل٧ذػؽ

جي٢ٕ األذف ٦ذى٤ح ث٫ ه ٦ؽل أَػٮؿ ٦ػ٨ ٗػريق  سا قػط٧ة إذا دؾػؿر ث٧سػ٢ ٬ػؾق 
ال١سةٚح  كٚذط ا٥ٛ٣ ثىٮت األ٣ٙ ٦ٕرِب ٨ٔ ظةسات مػٕٮريح ٠سػرية حبكػت ابلثبػح 
طح ل٤ٞىطؽة؛ ٚ٭ٮ ٦ٕرب ٨ٔ ا٣ٛؿح كادل٬نح كاألل٥ كاجلؽثػح كابلػاكىلع كاجلػؽاىلع  ٔٮ املًٮ

  إذ إ٫٩ ٬ػٮ ٩ٛكػ٫ وػٮت دؾػؿارم كالىطةح. أ٦ة وٮت الؿاىلع ٚطع٢٧ وٛح اتل١ؿار
يرضب ٚط٫ ال٤كةف قٞٙ ا٥ٛ٣ ٔؽدان ٦ػ٨ املػؿات  كخيكػت أف ٬ػؾا اتل١ػؿار يٛطػؽ 
اإلرصار ه املٕىن. كالؿٚةف )أ٣ٙ املؽ كالؿاىلع( ٧٬ة ظؿٚة ا٣ٞةٚطػح  كا٩بنػةر٧٬ة ه 
 ا٦ذؽاد ابلطخ م٤ٜ جتةنكةن وٮدطةن ث  ٦ٛؿدات ابلطخ كٝةٚطذ٫  ممة جي٢ٕ ابلطخ ٬ػٌؽاران 

ثةملٮقطق  كختؿج ٚط٫ املٮقطق ادلاػ٤طح إىل مؤازرة املٮقطق اخلةرصطح  ٚذيًٕل وػؼج٭ة 
ـدكصح  ي أاعريي األثطةت ثٞةٚطح  ضطض٭ة. كإذا ٦ة أًٛ٪ة ذللٟ مٮقطق اتلٞٛطح امل ًك

ٔح  ٚإف املٮقػطق دىػ٢ مٮظؽة  كيف أ ة٭ة ثٞةٚطح مٮظؽة أيٌةن؛ أم أ٩٭ة أثطةت مرصن 
 ىؼت ابلةٔر ه ا٣ُؿب.٨٦ ال ظؽان ثة٣٘ةن 
 اجلياض:

  ٨ٚ اجل٪ةس  ك٬ٮ ٔ٪ؽق يػأيت َجٕػةن   ك٨٦ ٔ٪ةرص اإليٞةع ادلاػٌل  ي مٕؿ ثةركد
ذكذل ؽ اذلم يى٪٫ٕ ثٕي النٕؿاىلع  ٚػطلكِٛ٭٥ د٭٤٭ػ٢ اتلػأحلٙ  ا ٚ٭ٮ اجل٪ةس ا٣ػ٧ي ىن ٞى

 –ل . كالنةٔؿ ثةركد ملة اكف يؾذت النٕؿ  ي ٌٝطذ٫ ال١رب كٝؽ يٞٮد إىل إٚكةد املٕةين
ل٥ يؾ٨ حل١ِٛؿ  ي اقػذٕؿاض ٝؽرادػ٫  ي جت٪ػثف ثٕػي ٦ٛؿدادػ٫  –اح٪ح ٤ٚكُ  

ث٘ؿض اتلعك  ابلؽييع  ك٣ؾ٨ النةٔؿ ٦ذ٧ِؿس ه اتلأحلٙ املعؾػ٥  كذلا ٚػإف 
  ٚطىػ٪ٓ ٦ػ٨  ٦بكػٞةن ٦ػٓ نكػطش ابلطػخ   كمؿج ٔػؾثةن  ٔٛٮ اخلةَؿ اجل٪ةس يٮادط٫

؛ ثةجلؿس الىٮيت كاجل٧٘ح اذلم   ا٣ٞىطؽةاإليٞةع ادلاػٌل ٦ة يِٞٮم ٔ٪ةرص اإل٦ذةع  ي
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   كةذتنطٍ اذل٨٬ كإيٞة٫ّ ملعةك٣ح إدراؾ املٕىن ٨٦ زاكيح  حيؽز٭ة  ي األذف ٨٦ زاكيح
 

أػؿل. ه أف ٥ْٕ٦ اجل٪ةس  ي مٕؿق ل٥ يؾ٨ ص٪ةقةن دة٦ةن  كإ٧٩ة ص٪ةس ٩ةٝه  
ٚط٫ اللك٧ذػةف  كيف ٬ؾا مة٬ؽ ه أ٫٩ ل٥ يؾ٨ ٦ذ٧ٕؽان. كاجل٪ةس اتلةـ؛ ك٬ٮ ٦ة ادٌٛٞخ

٭ة  ك٨٦ أ٦س٤ذػ٫  ٝػٮؿ النػةٔؿ  ي  ؽد٬ة  ك٩ٔٮ  ي ٬طبح الؿكؼ)ملك٭ة(  كدؿدثج٭ة  ٔك
 ٝىطؽة/ )زتزح أٔٮاـ(/ 

 محػػةسه محة٬ػػة ا ٦ػػ٨ لِك ّػػةل٥          

 

ـِ كابلػؽري اكمػ٢ي    ()ق٤ط٤حى ثػؽًر ا٣ٕػ
 

 م٢.كاجل٪ةس  ي لك٧ح )ثؽر( ث  ثؽر املٕؿكح  كابلؽر اذلم ٬ٮ اهلتؿ الاك
الٮظل؟( يٞٮؿ النػةٔؿ خمةَجػةن ػػةدل منػ٢ٕ ٌٔػٮ مجةٔػح  ٨ٍ كيف ٝىطؽة/ )٦ى 

 ةف/ ٧ن محةس  ثٕؽ احةك٣ح اٗذطةهل  ي عى 
ن                  ٢ي أقػػ٥ٍ٤ جلػػة ًمٍنػػٕتى ٕى  كيػػة ًمٍنػػ

 

()يييضػػػىلعي إذا اغبى ٔ٪نػػػة ا٧ٞ٣ػػػؿٍ  
 

 

 كاملنٕتف ٧٬ة ػةدل من٢ٕ  كاملن٢ٕ ث٧ٕىن الرساج.
ٝه  ٚ٭ٮ ٦ة اػذ٤ٙ ٚط٫ ال٤ْٛةف  ي كاظػؽ ٦ػ٨/ ٬طبػح الػؿكؼ أ٦ة اجل٪ةس اجلة

٭ة. كٝؽ اقذؼؽ٫٦ النةٔؿ ثةركد ثؾ٢ ظةتلػ٫  )ملك٭ة(  أك دؿدثج٭ة  أك ٔؽد٬ة  أك ٩ٔٮ
٦جسٮزةن  ي ا٣ٞىةاؽ ؛ ٧٧ٚة ٝةؿ ٨٦ اجل٪ةس اذلم اػذ٤ٛخ ٚط٫ اللك٧ذةف  ي ٩ٮع الؿؼ  

 ٝٮهل  ي ٝىطؽة/ )ا٣ٞؽس(/
ٍك مػػػػػػة٩ى٭ة 

ى
ػػػػػ٨ٍ ػة٩ى٭ػػػػػػة أ                   ٦ى

 

ػػػػػٮىٍت ثًػػػػػ٫ً  ي اهلةكيىػػػػػحٍ   ()٬ى
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كممة ٝةؿ  ي اجل٪ةس اجلةٝه اذلم اػذ٤ٛخ ٚط٫ اللك٧ذةف  ي دؿدطت الؿكؼ  ثطخ 
 ٨٦ ٝىطؽة/ )ا٣ٞؽس(/

فن الػػػػػػػػؿندل                   
ى
ػػػػػػػػة دىرىل أ ٦ى  كى

 

٪ىػػػػػحٍ   عى ٍُ ٣ٍػػػػػقى ثًػػػػػ٫ً  ي ال٧ً
ى
()أ

 

 

اللك٧ذةف  ي ٔؽد الؿكؼ  ٝةؿ  ي ٝىػطؽة/  كيف اجل٪ةس اجلةٝه اذلم ختذ٤ٙ ٚط٫
 )ية ٝؽق٪ة ية ٔؿكس اجل٪ةف(/  

 خي٨ أ٢٬ي الؿةةط.. ٦ػ٨ اكف مػطؼةن             

 

() ي اثل٧ػػة٩ .. أك ٚػػ ىن  ي اثل٧ػػةين 
 

 

 التشاّم:

ا٣بكةكؽ ٬ٮ أف يؾٮف النُؿاف ٦جتط  ٨٦ مج٤ذ  دبكةكيةف  ي ا٣ُػٮؿ كابلتطػح 
إىل اتلٮازف ا٣ٕؿكه ا٣ٞةا٥ أوتن ث  النُؿي٨  ممة يٕـز ا٣رتكطاطح. ك٬ٮ ٔ٪رص يٌطٙ 

املٮقطق اخلةرصطح ث٪٧٘ح ٦٪ذ٧ْح  مكذٮيح ٣ثف ٚط٭ة ص٤جح الٮزف كا٣ٞةٚطح  ك٬ٮ ٔ٪رصػ 
٣ثف  ي ٠رثة ا٩بنةر اتل١ؿار الىٮيت كسا اجل٪ةس؛ كذلٟ بكجت أف النةٔؿ أوتن ي٧ط٢ 

٬ؾا قاجةن  ي إ٠سةرق ٨٦ اتلؽكيؿ  ك٬ػٮ  إىل املٕىن امل١ذ٢٧ امل٧ذؽ ث  النُؿي٨  كٝؽ اكف
٤طًة  ك٦ػ٨ أ٦س٤ػح  ػػ٧ى أمؿ يىٕت ٫ٕ٦ ا٣بكةكؽ اذلم اغبلةن ٦ة يؾٮف دؿادٚةن أك دٞةثتن صي

 ا٣بكةكؽ  ي مٕؿ ثةركد ٝٮهل  ي ٔؽد ٨٦ األثطةت  ي ٝىطؽة/ )رقة٣ح(/ 

ٍصػػػػػػػػػؽثة                   
ى
 امل ػػػػػػػػػٝةًف أ

 ٦ٕكػػػػػػػػ١ؿان ٦ٕكػػػػػػػػ١ؿان                    

ٝػػػػػػػػػػػةن                        ىؿن ِٝػػػػػػػػػػػةن احي ىؿن  خمي

ٍٝٛػػػػػػػػػػؿا 
ى
 كامل٘ؿةػػػػػػػػػػةف أ

٪ػػػػػػػػػػػربان ٕٚ٪ػػػػػػػػػػػربا  ٔك
جىٕػػػػػػػػػػػػرثا ٝػػػػػػػػػػػػةن ٦ي ـن  مم
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٧ًٍكػػػػػػػطةن               ٍىػػػػػػػًجعةن أك مي  إف مي

 

ػػػػػػػػٍؽثًؿا ػػػػػػػػجتي أك ٦ي ٍٞ  ()أك ٦ي
 

٨ الٮظل(/      ك٨٦ ذلٟ أيٌةن ٝٮهل  ي ٝىطؽة/ )٦ى

ػػػتًة           ػػػٍؽرا٩ى٭ة ثةلىن ٍٕخى صي ػػػ          ٚٮقن
 

رىٍت ٧٤ّةىلع٬ػػػػة ثةلّكػػػػٮىرٍ   ()ك٩ىػػػػٮن
 

 

 كيف ٝىطؽة/ )ًطةىلع الؿكح( ثطخ ٚط٫ تكةكؽ أيٌةن  كذلٟ  ي ٝٮؿ النةٔؿ/
ػػػخ ا٣ٕٞػػػٮؿي ه يػػػؽيٍ٪ة                 ذِعى  كػي

 

ةة٩ػػػة   ()كأي٪ٕػػػخ الٌػػػةرة  ي ري
 

 

 

 
٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح .(3)   . 127  121ص  ثةركد  اأٔل
 . 312( الكةثٜ   ص 2)
 . 311ص  الكةثٜ  (1)



 219 

 القضية الفلسطينية في شعر عبذ الرحمن بارود

 امةاخل

ذُةع أف يٮّٙ أف النةٔؿ ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد ٝؽ اق ٣ٞؽ ٠نٛخ جلة ٬ؾق ادلراقح
ذجػةت اجلػِه  كابلػين اتلىػٮيؿيح   ي الىػٮر  ابلىن ال٤٘ٮيح   ي املٕضػ٥ كادلسا٣ػح ٔك

ٕؿق  دٮّطٛػةن اتلٞؿيؿيح كابلطة٩طح  كابلىن اإليٞةٔطح  ي املٮقطق اخلةرصطح كادلاػ٤طح لن
 ٕٚةسان كمؤزِؿان. 

تة ه ذلٟ ٚإف مةٔؿ٩ة ٝػؽ  كّػٙ ٦ػ٨ زاكيػح أػػؿل اسادىػةؿ ثػة٣رتاث  ٔك
٪ةوى٫ ٔرب دجم٫  ي اتلأحلٙ ال٤٘ٮم جلىٮو٫  كمع٪٫ ثؽساسات صؽيؽة. كٝػؽ أدل ٚ

لك ذلٟ إىل ػؽ٦ح الؿؤل كاألٚاكر كاملٌة٦ . ٚأثؿز٬ػة  ي وػٮر مػؤزؿة كةةٔسػح ه 
ؿاىلع ثةتل٤يق الٮامل ا٣ٞةدر ه  اساقبجُةف  ز٥ اتلأكي٢.   اإٗل

ٌؿٚذ٪ة ادلراقح ث ٨ ثػةركد ه مػٕؿق؛ ةألزؿ ابلة٣ٖ لنؼىطح النةٔؿ ٔجػؽ الػؿمحٔك
٨٧ٚ ذلٟ اقذ٧كة٫٠ الىةرـ ث٧جةدا٫ ا٣ٕٞؽيح؛ ظطر ل٥ يؾ٨ يؿل قػاطتن ساقػرتداد 
الٮ٨َ الك٤طت ٗري قاط٢ اجل٭ةد كاساقبن٭ةد. كةؿز ٬ؾا  ي ٩ٞؽق ادلاا٥ كالػتذع ملػ٨ 

 أ٣ٞٮا األق٤عح  كاقبك٧٤ٮا دلٔٮات الكتـ.
جُح النػ٭ؽاىلعك٨٦ أزةر مؼىطذ٫ ه مٕؿق؛ ٚطي ٬ؾا النٕؿ حبت الن٭   ةدة  ٗك
كابلُػٮسات  املٕةرؾ لكاتل٘يِن ث٧ة آؿ إحل٫ ظةهل٥  ي ص٪ةف اخلرل. كٝؽ زػؿ مٕؿق ثؾ٠ؿ

   ك٨٦ اقبن٭ؽ ٚط٭ة ٨٦ أثُةؿ املك٧٤  ٝؽي٧ةن كظؽيسةن.ا٣ٕؿةطح كاإلقت٦طح 
٦ػ٨  اقػذؽاعقكأثؿزت ادلراقح زٞةٚح النةٔؿ الٮاقٕح  ي اتلةريغ اإلقػتَل  ث٧ػة 

تـ ٨٦ ٝةدة املك٧٤  كدٛةوط٢ املٕةرؾ  كاألظؽاث ا٣يت كٕٝػخ لىػعةثح  أق٧ةىلع اأٔل
ثذةريغ احل٭ٮد كالؿكػح ةث٪خ جلة ٦ٕؿٚح النةٔؿ . كػ  وًل ا ٤ٔط٫ كق٥٤ػ رقٮؿ ا 

الى٭طٮ٩طح  ث٢ ثةتلةريغ األكرك  لك٫؛ ث٢ ثةتلةريغ اإلنكةين ٧ٔٮ٦ةن؛ كذلٟ ث٧ة د٧ٌ٪ذ٫ 
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 أظطة٩ةن أػؿل ٨ٔ مؤامؿات احل٭ٮد كمػؤد٧ؿاد٭٥ أمٕةرق ٨٦ إمةرات أظطة٩ةن  كدٛةوط٢
 كا٣ٕةملطح.  زةاٞ٭٥  ككٝةآ الؿكب األكركةطحكك

دلل النةٔؿ ٦ةد٧ٌ٪٫ مٕؿق ٨٦ زٞةٚح أدثطح كاقٕح ك٨٦ مٮا٬ؽ ٬ؾق اثلٞةٚح ا٣رثة 
جت٤خ  ي دٮّطٙ ظاكيةت ا٣رتاث ا٣ٕؿ  كرمٮزق كأٔت٫٦  ي مػٕؿق   إًػةٚح إىل ٦ػة 

إمػةرات إىل أ٧ٔػةؿ  ي األدب ا٣ٕػة٣ِل ا٩ذٞىػخ احل٭ػٮد   امذ٢٧ ٤ٔط٫ ديٮا٩ػ٫ ٦ػ٨
 كق٤ٮك٭٥ ا٣ٕؽكاين كاإلصؿاَل.

ٗري أف مٕؿ ثةركد سا يـاؿ احذةصةن إىل دراقةت ٩ٞؽيح تكبج٨ُ صٮا٩ت ل٥ نكذُٓ 
أف ٩ؽرق٭ة  حبؾ٥ اٝذىةر دراقب٪ة ه صة٩ت ا٣ٌٞطح ا٤ٛ٣كُطتطح؛ ك٨٦ ذلػٟ أف هل 

ٮاعت د٤ٕط٧طح  كخمةَجػةت  مٕؿان  ي )َطجح( ماط٫ ث٤٧ع٧ح َٮي٤ح  ٨ ث٫ٌٕ مًٮ د٧ٌن
ٮاعت النٕؿيح ا٣يت تكػذعٜ  إرمةديح مٮص٭ح ل٤ٛذطةف كا٣ٛذطةت إىل ٗري ذلٟ ٨٦ املًٮ

 .أف ي٤ذٛخ إحل٭ة ابلةظسٮف   كآػؿ دٔٮا٩ة أف ال٧ؽ  رب ا٣ٕةمل  
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 ثبث املصادر واملراجع

 املصادر 

 ٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ل ٤نةٔؿ ادل٠ذػٮر ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد  ثةركد   ٔجؽ الؿمح٨. اأٔل
 ـ. 2131 ٞطٜ/ أقة٦ح مجٕح األمٞؿ  مؤقكح ٤ٚكُ  ل٤سٞةٚح  دمنٜ 

 املرادع: 

  .ؿل مػٮىس وػة٣طػالىٮرة النٕؿيح  ي اجلٞؽ الػؽير ٣انػ . ـ3113إثؿا٬ط٥  ٔجؽ ا   
 ا٣ُجٕح األكىل   املؿكـ اثلٞة ي ا٣ٕؿ    ثريكت .

 ؿ  دٛكري ا٣ٞؿآف ا٣ْٕط٥   راص٫ٕ ك٩ٞعػ٫ ػػةدل اح٧ػؽ احػؿـ  اث٨ ٠سري  إق٧ةٔط٢ ث٨ ٧ٔ
 ـ .2111 ـه/3321املضرلاثلة٣ر   امل١ذجحا٣ٕرصيح   وطؽا ػ ثريكت 

 دار وػةدر    صؽيؽة احٞٞػح   املضػرل الؿاثػٓ ٔنػػؿ اث٨ ٦٪ْٮر  لكةف ا٣ٕؿب  َجٕح  
 ثريكت   بل٪ةف .

 ( .ي ابلتطح اإليٞةٔطح ل٤نػٕؿ ا3113٣أثٮ ديت  ٧٠ةؿ  .)ٕػؿ  الػؽير  دار ا٤ٕ٣ػ٥. ـ
 ثريكت.

 ( .ٙاساقذٕةرة  ي اجلٞؽ األديب الؽير.3117أثٮ ا٣ٕؽكس  يٮق .)ؿ ػاأل٤٬طػح ل٤تنػ ـ
 كاتلٮزيٓ. ٧ٔةف/ األردف.

   ـ  املؾا٬ت األدثطػح دلل ا٣٘ػؿب  ٦ػ٨ ٦تنػٮرات ا ػةد 3111األوٛؿ  ٔجؽ الؿزاؽ
 ال١ذةب ا٣ٕؿب.

 ( .مٮقطق النٕؿ. م3111١أ٩ثف  إثؿا٬ط٥ .)ؿيح/ ا٣ُجٕػح اثلة٩طػح. ػذجح األجن٤ٮ املىـ
 ا٣ٞة٬ؿة.
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  أ٩ثف  إثؿا٬ط٥ كآػؿكف  د.ت. املٕض٥ الٮقطٍ. جم٧ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿةطح ثة٣ٞة٬ؿة. امل١ذجػح
 اإلقت٦طح ل٤ُجةٔح كا٣ت  كاتلٮزيٓ. إقذة٩جٮؿ. دؿكطة.

  ٜاثلٕة٣يب  أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ امل٤ٟ ث٨ اح٧ؽ ث٨ إق٧ةٔط٢  ال١٪ةيػح كاتلٕػؿيي   ٞطػ
ـ  دار ٝجةىلع ل٤ت  كاتلٮزيٓ  ٦ؽي٪ح ا٣ٕػةرش ٦ػ٨ رمٌػةف  3111  اع نح ظك   ٚؿيؽ

 مج٭ٮريح مرص ا٣ٕؿةطح.

   اجلةظِ  أثٮ ٔس٧ةف ٧ٔؿ ث٨ حبؿ  ابلطػةف كاتلاطػ    ٞطػٜ ٬ػةركف  ٔجػؽ الكػتـ
   ا٣ٞة٬ؿة.7م١ذجح اخلة٩يج ل٤ُجةٔح كا٣ت  كاتلٮزيٓ  ط/

 اف   ٞطػٜ كرشح ٬ػةركف  ٔجػؽ اجلةظِ  أثٮ ٔس٧ةف ٧ٔؿك ث٨ حبػؿ  ٠ذػةب الطػٮ
ىلع الؿاثٓ  ط ـ  رشكػح ك٦ُجٕػح مىػُىف ابلػةيب ال٤ػيب كأكسادق  3111  2الكتـ اجل

 ا٣ٞة٬ؿة  مرص.

  ـار  اح٧ؽ ١ٚؿم ـ. ا٣ٕ٪ٮاف كق٧طٮَطٞة اسادىةؿ األديب. دراقةت أدثطح. 3111اجل
 اهلطبح املرصيح ا٣ٕة٦ح ل١٤ذةب. ا٣ٞة٬ؿة.

  ت اجلِه/ ابلتطح كادلسا٣ػح. رشكػح الؿاثُػح. ادلار ـ. ٔذجة3111الض٧ؿم  ٔجؽ ا٣ٛذةح
 ابلطٌةىلع.

 دار َػتس  ادل٦ريم  اح٧ؽ ث٨ مٮىس ث٨ ٔثىس ٧٠ةؿ ادلي٨  ظطةة الطٮاف ال١ػربل.
 ـ .3112لرلراقةت كا٣رتمجح كا٣ت   

  ـ.  3111النةيت  أمحؽ. أوٮؿ اجلٞؽ األديب. م١ذجح اجل٭ٌح املرصيح ا٣ُجٕح ا٣ٕػةرشة
 ا٣ٞة٬ؿة.

 اح٧ؽ ظك٨. )د.ت.(. الىٮرة كابل٪ةىلع النٕؿم. دار املٕةرؼ. ا٣ٞة٬ؿة.ٔجؽ ا   
   ا٣تكٜ اثلٞػة ي  ي ال١٪ةيػح  رقػة٣ح ٦ةصكػبري  ي  ـ(2133)ٔجؽ ادلاي٥  ٔجؽ الؿمح٨  

ٝك٥ ال٤٘ح كاألدب ا٣ٕؿ   لكطح اآلداب كا٤ٕ٣ٮـ اإلنكػة٩طح  صة٦ٕػح مٮلػٮد ٧ٕ٦ػؿم  
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 دزيم أكزك  اجلـااؿ .
  جؽ الؿمح٨  ٧ٔؿ ٬جؽ املٕجٮد. )ٔجؽ ا٤ٕ٣ط٥  مىُىف ـ(. احػة ات  ي 2111ٚةركؽ  ٔك

 أكزاف النٕؿ كمٮقطٞةق. لكطح ادلراقةت ا٣ٕؿةطح كاإلقت٦طح/ ث٪ةت ثين قٮيٙ.

  ـ. إثؽاع ادلسا٣ح  ي النٕؿ اجلة٬ٌل. دار املٕةرؼ. ا٣ٞة٬ؿة.3111ا٣ٕجؽ  اح٧ؽ 
  ـ. ٥٤ٔ ادلسا٣ح. اعل٥ ال١ذت. ا٣ٞة٬ؿة٧ٔ3111ؿ  أمحؽ خمذةر . 

  /املؤقكػح اجلة٦ٕطػح 11اغقذٮف ثةمتر  مجةحلةت املاكف  دؿمجح/ ٤ٗػت ٤٬كػة  ص .
 ـ  ثريكت  بل٪ةف.3113  2ل٤ت  كاتلٮزيٓ  ط 

   ـ  اػذتؽ إرسااط٢ ا٣ٞؽي٧ح/ إقػاكت دػةريغ ٤ٚكػُ   دؿمجػح ٠3171طر  كايذتـ
 قعؿ اهل٪طؽم  ٦تنٮرات املض٤ف الٮَين ل٤سٞةٚح كا٣ٛ٪ٮف كاآلداب  ال١ٮيخ.

  ؿ. ػـ. ال٤كة٩طةت كأقك٭ة املٕؿٚطػح. ادلار اتلٮنكػطح ل٤تنػ3111املكؽم  ٔجؽ الكتـ
 دٮنف  كاملؤقكح الٮَ٪طح ل٤ت . اجلـااؿ. 

 ؿ ػاملكؽم  ٔجؽ الكتـ  د.ت.  املىػ٤ُط اجلٞػؽم  مؤقكػةت ٔجػؽ ال١ػؿي٥ ل٤تنػ
 كاتلٮزيٓ  دٮنف.

  (. ا٣ُجٕح اثلةثلػح. ـ.  ٤ط٢ اخلُةب النٕؿم )إقرتادطضطح اتل٪ةٌص ٦3111ٛذةح  اح٧ؽ
 املؿكـ اثلٞة ي ا٣ٕؿ . ادلار ابلطٌةىلع. ثريكت. 

 ـ.3117  1املتاؾح  ٩ةزؾ  ٌٝةية النٕؿ املٕةرص  م١ذجح اجل٭ٌح  ط 

 ( .ألٮاف ٨٦ ا٣بناط٫  ي النٕؿ ا٣ٕؿ . دار ا٣ٛةرايب ٩2131ثنةف  ٔجؽ اهلةدم ػٌري .)ـ
 . ل٤ت  كاتلٮزيٓ. ث٘ؽاد

 : ٗحبْخ ميظْر 

 ٧ةؿ النٕؿيح الاكم٤ح ٣ٕجؽ الؿمح٨ ثةركد/ متظْةت ٦٪٭ضطػح ال١ٮٚيح/ إ ثؿا٬ط٥. اأٔل
 . اجلة٦ٕح اهلةم٧طح. الـرٝةىلع  األردف  -ك ٞطٞطح. لكطح اآلداب 
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   ػػة ه اح٧ػػؽ  – 3111ـ  ا٣ٞػػؽس  ي النػػٕؿ ا٤ٛ٣كػػُطين املٕػػةرص )2111دلادكة  ًر
     ـ(  رقة٣ح ٦ةصكبري  صة٦ٕح ثريزيخ .2113

   ـ 3171ثٕػؽ  املٕػةرص النػٕؿ ا٤ٛ٣كػُطين  ي املػاكف ـ. دساسات2111جم٪ةح  مجةؿ– 
 ا٣ٕؿةطػح ال٤٘ػح ٝك٥. الؽير ا٣ٕؿ  األدب  ي ا٤ٕ٣ٮـ د٠ذٮراق درصح جلط٢ ٦ٞؽـ حبر

 .ثةد٪ح – خلرض الةج صة٦ٕح –ا٤ٕ٣ٮـ اإلنكة٩طح ك اآلداب لكطح  - كآداث٭ة

   ي مٮاص٭ح الىػ٭طٮ٩طح. /  الك٤ُةف ٔجؽ ال٧طؽ اثلةين كدكرق 2132اح٧ؽ  ق٤ط٥ رصت 
 . ٝك٥ اتلةريغ  لكطح اآلداب  صة٦ٕح ٧ٔؿ املؼذةر

 : دّرٓات 

  زٞػة ي م٤عػٜ –. املاكف كرشكط ال١ذةثح. وعطٛح اثلٮرة الكٮريح 2111ٔـاـ  ممؽكح 
 ـ.21/7/2111/
 ( .أكراؽ أدثطح 2113ٔىٛٮر  صةثؿ .)ا٣ٕػؿ   جم٤ح. النٕؿيح كا٣ربأح اساقذُؿاؼ –ـ 

 . 2113/3 - 111 ا٣ٕؽد

  1113ـ. ديٮاف ابلةركد. وعطٛح ٔاكظ/ ا٣ٕؽد 2131ا٣ٕٮدة  ق٧٤ةف ث٨ ٚ٭ؽ . 
  ال١ٮٚيح/ إثؿا٬ط٥  ٨٦ ّٮا٬ؿ ا٣بن١ط٢ ا٣ٛػين  ي مػٕؿ ٔجػؽ الػؿمح٨ ثػةركد  جم٤ػح

 . ـ2132 ـه/ ٦ةيٮ 3311صة٦ٕح أـ ا٣ٞؿل  ٤ٕ٣ٮـ ال٤٘ةت كآداث٭ة  ا٣ٕؽد اثلة٨٦  رصت 

 ( .دٮّط3111املكةكم  ٔجؽ الكتـ .)ا٣رتاث  ي النػٕؿ ا٣ٕػؿ  الػؽير. جم٤ػح ـ ٙ
 آداب . – 3111/1 - 332ا٣ٕؿ / ا٣ٕؽد 

  املاكف  ي النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين. وعطٛح اجل٧ة٬ري الكٮريح  ـ. جت٤طةت٦2111٪ىٮر  أمحؽ
 . ـ. ظ٤ت21/31/2111/ 
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 :٘ٔمصادر إلهرتّى 

   ُٕطػح ادلكحلػح  مٕؿ املٞةك٦ح ا٣ٕػؿ  كاألردم. اجل٧ يإثؿا٬ط٥  إثؿا٬ط٥ اح٧ؽ. ٤ٚك
 ل٧٤رتمج  كال٤٘ٮي  ا٣ٕؿب. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/

 http://www.wata.cc/forums/showthread.php?55824-  

  ـ. جم٤ح صكٮر. )مىؽر إل١رتك٩يي( ه الؿاثٍ/2113ثةاعمؿ  يةرس 
 http://saihat.net/vb/showthread.php?62990- 

 ( .ٔتٝح النٕؿ ا٣ٕػؿ  ثػة٣رتاث. صؿيػؽة املكػذٞج٢/ ٣ٕػؽد 2131ثٮ٬ؿكر  ظجطت .)ـ
 . )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/21وٛعح  - 3731

 http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Arti
cleid=574873 

 /ٍمجط٢  أصٮد. دةريغ ٤ٚكُ . املؽك٩ةت ا٣ٕؿةطح. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاث 
 http://ajwad2007.arabblogs.com/archive/2007/2/156909.html 
 ( .مؿصٕطػةت الىػٮرة  ي اخلُػةب النػٕؿم اجلػةرصم. 2133الؿاؽ  اح٧ؽ مػؽاد )ـ

 )مىؽر إل١رتكين( . اقرتصةع ه الؿاثٍ/
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article30295 
  يػؽ(. الػٮار ـ. ٩ىٙ ٝػؿف ه وػؽكر جم٤ػح )األٚػٜ اجلؽ2133ظك٨  مة٠ؿ ٚؿيؽ

 )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/ 1171املذ٧ؽف/ ا٣ٕؽد/ 
 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=259716 
  ـ. كٝٛح ٦ػٓ النػٕؿ الػٮَين ا٤ٛ٣كػُطين. األدثطػح. )مىػؽر 2131ظك٨  مة٠ؿ ٚؿيؽ

 -http://ar.aladabia.net/article-3130 إل١رتكين( ه الؿاثٍ/
 ( .ه 2131محؽاف  ٔجؽ الؿظط٥ محؽاف )ـ(. اقذؽاعىلع ا٣رتاث األديب. )مىؽر إل١رتكين

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article25786 الؿاثٍ/

 

http://www.wata.cc/forums/showthread.php?55824-
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?55824-
http://saihat.net/vb/showthread.php?62990-
http://saihat.net/vb/showthread.php?62990-
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=574873
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=574873
http://ajwad2007.arabblogs.com/archive/2007/2/156909.html
http://ajwad2007.arabblogs.com/archive/2007/2/156909.html
http://ar.aladabia.net/article-3130-
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article25786
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  ـ. جت٤طػةت وػٮرة الػتسل  ي النػٕؿ ا٤ٛ٣كػُطين. 2132محؽاف محؽاف  ٔجؽ الؿظط٥
 ديٮاف ا٣ٕؿب. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article33053 
 ةطػح )مىػؽر إل١ػرتكين( ه محؽاكم  مجط٢ د.ت. ملةذا اجله املػٮازم. اجلػؽكة ا٣ٕؿ

-http://www.arabicnadwah.com/articles/muwazi الػػػػػػػؿاثٍ/

hamadaoui.htm 
  دقٮٌف  مىُىف ٔجؽق. األقذةذ ٔجؽ الػؿمح٨ ثػةركد/ النػةٔؿ اجلكػٮر. كيؾطاطػؽية

 ر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/األػٮاف املك٧٤ٮف. )مىؽ
 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title 

  الؿمٮيت  ظك٨ د.ت. ا٣ٕذجةت اجلىطح/ ٝؿاىلعة  ي ديٮاف النػٕؿ امل٘ػؿ . راثُػح أدثػةىلع
 النةـ )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/

 http://www.odabasham.net/show.php?sid=27331 
  ٤ٮؿ  ٣ُس . ٝؽر النٕؿ ا٤ٛ٣كُطين أف يٮدل ٨٦ رظػ٥ ا٣ٌٞػطح ا٤ٛ٣كػُطتطح. 2117ٗز

 ديٮاف ا٣ٕؿب. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/
 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11244 
 ( .ـ(. ا٣بنػاط٫ املكػذُؿؼ/ رؤيػح ٩ٞؽيػح. ٦ٞة٣ػح )مىػؽر 2131مجةثٟ  ٔطؽ اح٧ػؽ

 إل١رتكين( ه الؿاثٍ/
 http://www.alukah.net/Web/literature_language/1175/21159/ 

  )م٧ٕح  اح٧ؽ  النطغ املضة٬ؽ املؤقف  د. ٔجؽ الؿمح٨ أمحؽ ثةركد  )مىؽر إل١رتكين
 http://www.paltimes.net/olddetails/news/111188 ه الؿاثٍ/

 ٞىػطؽة ا٣ٕؿةطػح املٕػةرصة  )مىػؽر الن٪ُٰ  اح٧ؽ وة٣ط  ا٣ٞؽس  ي ٧٩ةذج ٨٦ ا٣
 إل١رتكين( ه الؿاثٍ/

 http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1295 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article33053
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article33053
http://www.arabicnadwah.com/articles/muwazi-hamadaoui.htm
http://www.arabicnadwah.com/articles/muwazi-hamadaoui.htm
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.odabasham.net/show.php?sid=27331
http://www.odabasham.net/show.php?sid=27331
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11244
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article11244
http://www.alukah.net/Web/literature_language/1175/21159/
http://www.alukah.net/Web/literature_language/1175/21159/
http://www.paltimes.net/olddetails/news/111188
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1295
http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=1295
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  ـ. أوٮؿ دؿازطح  ي ٩ْؿيح الٞٮؿ ادلساحلح. ٦تنٮرات ا ةد ال١ذػةب 2112ٔـكز  أمحؽ
 ٣ٕؿب. دمنٜ. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/ا
 http://www.alkottob.com/kotob/Default.aspx 

  ـ. اثلٮاثخ ا٤ٛ٣كُطتطح  ي النػٕؿ املٞػةكـ/ ظػٜ ا٣ٕػٮدة. ال٤٧ػح ٧ٔ2132ؿ  رمٌةف
 ه الؿاثٍ/ ا٣ٕةملطح ملٞةك٦ح ا٣ٕؽكاف. )مىؽر إل١رتكين(

 http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=8131&Itemid=1476 

 ح لإليٞػةع. )ا٣ٞةقِل  ٔجؽ ا( ٦ٞةرةح ٩ٞؽيح/ األثٕةد اجلٛكطح كاجل٧ةحلػح كاتلٕجرييػ
 )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/

 http://www.maaber.org/issue_may09/literature6.htm. 
 /ٍح اجل١جح ) مىؽر إل١رتكين( ه الؿاث  جمـرة ديؿ يةق . مٮقٔٮ
 http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=5 
 /ٍح اجل١جح ) مىؽر إل١رتكين( ه الؿاث  جمـرة وربا كمةدطت. مٮقٔٮ
 http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6 

 /ٍجم٤ح ابلتغ د.ت. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاث 
 http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=48733 

 /ٍجم٤ح ابلطةف د.ت. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاث 
 http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book30/home/2/7

8 c7/13680---5987 

 /ٍجم٤ح املضذ٧ٓ د. ت. كيؾطاطؽية )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاث 
 http://ar.wikipedia.org/wiki/ 

   ـ. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/2131جم٤ح الٮمل اإلقتَل 
 http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9% 

http://www.alkottob.com/kotob/Default.aspx
http://www.alkottob.com/kotob/Default.aspx
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8131&Itemid=1476
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=8131&Itemid=1476
http://www.maaber.org/issue_may09/literature6.htm
http://www.maaber.org/issue_may09/literature6.htm
http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6
http://www.nakba.ps/massacre-details.php?id=6
http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=48733
http://www.qadeem.com/vb/showthread.php?t=48733
http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book30/home/2/78%20c7/13680---5987
http://www.philadelphia.edu.jo/almaktabah/book30/home/2/78%20c7/13680---5987
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%25
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%25
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 /ٍمك٥٤  اح٧ؽ  وعطط مك٥٤  مىؽر إل١رتكين ه الؿاث 
 http://hadith.alislam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25 
 ذةذ ادل٠ذٮر ٔجؽ الؿمح٨ ثةركد )رمح٫ ا( أظؽ ركاد اإلػػٮاف م٤عٜ ػةص ثٮٚةة األق

املك٧٤   ي ٤ٚكُ . مؿكـ الـيذٮ٩ح لرلراقةت كاساقبنػةرات. )مىػؽر إل١ػرتكين( 
 http://www.alzaytouna.net/permalink/4630.html ه الؿاثٍ/

 ح املُجٮاعت  اث٨ قجأ احل٭ٮدم مؤقف ادلية٩ح النطٕطح  )مىؽر إل١ػرتكين( مٮٝٓ جل٪
 http://www.islamdoor.com/k/371.htm ه الؿاثٍ/

  ػٮاعدطح مجةحلػح. ا ػةد مٮنيس  ظجطت. ٤ٚكٛح املاكف  ي النػٕؿ ا٣ٕػؿ / ٝػؿاىلعة مًٮ
  http://www.awu-dam.org ىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/ال١ذةب ا٣ٕؿب. )م

   أدب املٞةك٦ح  جم٤ح أٜٚ  مىؽر إل١رتكين ه الؿاثٍ/2112جن٥  الكطؽ   
 http://ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=359 

  اجلٕةَل  ٦ةصؽ  وػٮرة اآلػػؿ  ي مػٕؿ ا٩ذٛةًػح األٝىصػ  )مىػؽر إل١ػرتكين( ه
 http://research.iugaza.edu.ps/files/10157.PDF الؿاثٍ/

  ٙح الٞٮؿ ادلساحلػح. ٦ٞػةؿ  ي وػعطٛح الٮظػؽة الكػٮريح  ـ. ٩ْؿي٬2111تؿ  رٚط
 ـ. التذٝطح. )مىؽر إل١رتكين( ه الؿاثٍ/2111/ 33/31ثذةريغ/ 

 http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=6044946122008101413547 

 
 

 

 
 

http://hadith.alislam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25
http://hadith.alislam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25
http://www.alzaytouna.net/permalink/4630.html
http://www.islamdoor.com/k/371.htm
http://www.awu-dam.org/
http://ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=359
http://ofouq.com/today/modules.php?name=News&file=article&sid=359
http://research.iugaza.edu.ps/files/10157.PDF
http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=6044946122008101413547
http://wehda.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=6044946122008101413547
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 الفهرس
 الصفحة وعــوضـالم

 

 

 

 الفصل األّل

 الكطٔ٘ الفلشٔطٔ٘ يف طعر بارّد: الصْر ّاملطامني
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