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الملخص
موس جلدرًّضْ مه شوطجء خٕل جلضتٕىٕحت جلذصْ هحشذط جألاذسجل جلتذٓ هظذِ ذذحلوطجّ
يشطخ مه جل٘أس جلتٓ شطخ مىُح جلشود اتّٓ جلثمحلّ ،يأضصٓ خصيض جلمٔحيمّ يجلتظسْ
ُٓ وِضّٕ جلمًجؿه جلوطجٓٓ ذمح ٔىشطٌ مه ذـحخ جإلإذحء مٔحذذل ذـذحخ جلمذًت جلذصْ
تىشطٌ جلضلـّ جألمطّٕٔ٘ ياحيل ُٓ جللطيٍ جلمذتضمّ ذوىذَ زٗتحتًضٔذّ طذسج اضذٕه
للحِحف هلٓ تالئه جلحٕحِ يلرلْ جلتشرث ذُح هىس جلمًجؿه جلوطجٓٓ جلصْ ٗحن ٔوحوٓ مه
هىَ جلسٗتحتًضّٔٔ .ححيل َصج جلرحث هرط ٓطجءِ جصت٘شحُّٕ موتمسجً هلٓ جلمىُح جلًطِٓ-
جلتحلٕلٓ أن ٔٔحضخ جلِ٘طِ جلمضٕـطِ يجلمت٘طضِ هلٓ ذـحخ موس جلدرًضْ ،أال يَٓ ُ٘طِ
جلمًت يجلحٕحِ .يمه جلىتحتح جلتٓ تًطل ئلُٕح جلرحث ًَ أنّ موس جلدرًضْ ٔ٘طّس ذتًكَٕ
جلطمًظ جلـرٕوّٕ يجإلٗثحض مىُح ي جإلشحضجت جلحؼحضّٔ جلمذًت جلذصْ أاذسّ إذحِ جإلوضذحن
جلوطجٓٓ يأاالمٍ ذتدضٕس ئػـُحزٌ يمح تمحضس ذحٍّٔ جلسٗتحتًضّٔ يجلضلـّ جألمطّٕٔ٘ ٗمذح
ت٘طّس ُ٘طِ جلحٕحِ يمح ٔلِ جإلوترحٌ ًَ َٕمىّ مضحّ جلتِحؤل يجألمل ذحلحٕحِ يجلوًزِ ئلٓ
جلتِتح يجلعًَ هلٓ جلمًت يجإلػمحالل ُىطْ جلشحهط ٔتشذرّث ذحلحٕذحِ ٓحذؼذحً هلذٓ خمذط
ن جألمل ٔعٔل جلٌٕذحخ يَذً جلذصْ ذام٘حوذٍ أن ٔرِّذَ مذه جلُذ ّ
جألمل يجلتِحؤل شلٖ أل َّ
جلمتدصض ُٓ شجٗطِ جلًؿه جلوطذٓ يمه ثٔل جلعمحن يجلم٘حن هلذٓ ٗحَذل ئوضذحوٍ ئحٔذْ
جلحؼًض يتحْٕٔ جلحؼًض ُٓ شوط موس جلدرًضْ ٔأتٓ ذِول جلمًت يجلشُحزِ يجلمًت ُذٓ
صرٕل جألضع هىس جلشحهط ًَ جلمًت جلرـًلٓ جلصْ ٔحْٔ جلحؼًض لألضع يئوضحوُح.
الکلمات الذليلية :جلشوط جلوطجٓٓ جلموحطط ،جلضلـّ جلسٗتحتًضّٔ ،جلضلـّ جألمطّٕٔ٘.

* جلسٗتًضجٌ ُٓ ُطم جللٌّ جلوطذّٕ يآزجذُح ذدحموّ ؿُطجن.

hsn_elyasi@ut.ac.ir
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المقذمة
موس جلدرًضْ مه شوطجء خٕل جلضتٕىٕحت اضد جألخٕذحل جلشذوطّٔ«« ،خٕذل جلمًخذّ
جلظذذحذرّ» اضذذد مذذح ٓحلذذٍ جلىحٓذذس جلوطجٓذذٓ جل٘رٕذذط صذذحمٓ مُذذسْ»(جلرضذذتحوٓ: 2015 ،
 .)www.dijila.comيجلشوط هىس شوطجء َصج جلدٕل جلثًضْ يجٓوٓ مًػًهٓ ضجُذغ يلذٍ
هالّٓ جلظسج من جلًجٓن جلموٕش يٗحن جلشحهط جلضتٕىٓ جلظحذد مىُم٘ذحً ذذحلًجٓن جلموذٕش
يمشتر٘حً من مح ٔدطْ ٍُٕ ُٓ مضوٓ لعلعلّ جلًجٓن يئٓحمّ إحِ ئوضحوّٕ ت٘ضًَح جلؤالوٕذّ.
يأَ مح ئتّض ذٍ جلشوط هىس شوطجء خٕل جلمًخّ جلظذحذرّ َذً جلطؤٔذّ جلمضتشذطُّٕ جلتذٓ
تطترؾ ذٔىحهّ جلشحهط ذتدحيظ مطالتٍ جلعمىّٕ جلتٓ ٔوٕش ُُٕح مه زين أن ٔحسل جلطٗذًن
للؼوَ يجالصتضال يجوِالت جألمل يجلتِحؤل ُٓ شوط شوطجء َصج جلدٕل يَصج ًَ جلصْ زُذن
جلىحٓس جلوطجٓٓ ئلٓ أن ٔـلْ هلٓ شوطجء َصج جلدٕل تضمّٕ جلمًخّ جلظحذرّ.
موس جلدرًضْ شحهط هطجٓٓ مطََ جلشوًض يلٍ جلمًَرّ جلشوطّٔ جلِصِ جلتٓ خولتُذح مذه
أذطظ جلشوطجء جلوطجٕٕٓه جلموحططٔه ُٓ مضذتًْ جلتدطٔذد جلشذوطْ ُذٓ جلحطٗذّ جلشذوطّٔ
جلموحططِ يُٓ جلًٓ وِضٍ مه أذطظ ضيجز جلمضذطإّ جلشذوطّٔ ُذٓ جلوذطجّ .شذحهط يمثٔذَ
مرلض لشورٍ يأمتٍ جلوطذّٕ يٗتد هه محىّ شورٍ يأمتٍ جلتٓ ال تعجل توحوٓ مذه ئذالت
جلحطخ يجألؿمحم جلرحضخّٕ جإلصتومحضُّٔٔ .س يجٗد أاسجل شورٍ يأمتٍ مه اعٔطجن اتذٓ
جلًٕ يئٗتًت ذىحضَح يجذتحض صالح جلشوط جوـالٓذحً مذه يهٕذٍ جلشذوطْ جلمتٔذس ذحلًكِٕذّ
جلشوطّٔ يصٕلًّ لمًجخُّ هًجمل جلضلد يجالوِظحل جلتٓ ت٘طّس جًتطجخ جإلوضحن جلوطذٓٗ .ذحن
شوط موس جلدرًضْ شسٔس جلتأثط ذوىَ جلضٕحّ جلرحضخٓ جلصْ أاحؽ ذٍ يلٍ جضترحؿذٍ جلًثٕذْ
ذمح ٔدطْ ُٓ جلشحضم جلوطجٓٓ يجلوطذٓ يَصج جإلضترذحؽ َذً جلذصْ أثٔذل ٗحَذل شذوط موذس
جلدرًضْ ٗمح لٍ ئضترحؿٍ جلرحص ذًخسجن جلٔحضب يجلمتلٔٓ يًَ جلًإذس مذه ذذٕه جلشذوطجء
جلوطخ جلموحططٔه جلصٔه ٔسجُوًن هه أًّ جلمذطأِ جلمضذلًذّ ُذٓ جلمدتموذحت جلصًٗضٔذّ
جلوشحتطّٔ جلتٓ تضلد جلمطأِ ئوتمحتُح جإلختمحهٓ يللمطأِ اؼًضَح جلرذحضظ ُذٓ ؿٕذحت شذوط
موس جلدرًضْ ُُٓ جلمرلّظّ لألضع يلإلوضحن موحً يٗثٕطج مح وطْ ُٓ شذوط موذس جلدرذًضْ
جلتًجشح ذٕه طًضِ جألضع يطًضِ جلمطأِ يشلٖ للتمحَٓ ذٕىُمح ُٓ جلوـحء يجلرظد يجلىمحء
يَصج مح جتضم ذٍ جلمطأِ يهلَّ جلسُحم هه جلمطأِ ياؼًضَح ُٓ شوط موس جلدرذًضْ أي مذه
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جألُؼل أن ؤًل ئنّ جلمًَٓ جإلٔدحذٓ للشحهط مه جلمذطأِ يٓؼذٕتُح ٔذأتٓ وتٕدذّ موحٔشذّ
جلشحهط لروغ ضجتسجت جلحطٗحت جلىضًّٔ جلتحطضّٔ ٗرشطْ امسْ جلرضتحوٓ يآمحل جلعَحيْ.
ُ٘طِ جلمًت يجلحٕحِ َٓ جلِ٘طِ جلمضٕـطِ هلٓ شوط موس جلدرًضُْٔ .س خضّذس جلشذحهط
جلًجٓن جلموٕش ذمح ٔحتًٍٔ مه جإلش٘حلٕحت يخضّس جلًجٓن جلوطجٓٓ جلمتذطزْ يه٘ذش شذوطٌ
هصجذحت جالوضحن جلوطذٓ جلموحطذط تحذ هىذَ جُطظتذٍ جلحؼذحضِ جلالوضذحوّٕ هلذٓ جالوضذحن
جلموحطط .شوط موس جلدرًضْ ئلٓ خحود ضص ُؼحءجت جلٌٕحخ يجلمًت جلتٓ أاحؿ جإلوضذحن
جلوطذٓ يجلوطجٓٓ ٔطص هحل جوضحوٓ ٔتمتن ذ٘ثٕذط مذه جلؤالوٕذّ يجالذالٕٓذّ هلذٓ أصذحس
جلًهٓ جلمم٘ه جلصْ ٔطترؾ ذتدحيظ جلًجٓن جلموٕش .تدحيظ جلًجٓن جلموٕش جلمىضذحْ ذِوذل
جلضلـّ جألمطّٕٔ٘ يجلسٗتحتًضّٔ ٔتحْٔ ذحلطُغ هىس موذس جلدرذًضْ يئشج ٗذحن أمذل زؤذل
أًٔٔوّ جلطُغ مه ذٕه شوطجء خٕل جلرمضٕىٕحت ُىضتـٕن جلًٔل ئنّ موس جلدرًضْ أًٔٔوذّ
جلطُغ ذٕه شوطجء خٕل جلضتٕىٕحت .مح ٔـحلوىح ُٓ ذـحذحت موس جلدرًضْ َٓ جإلٗثذحض مذه
جإلشحضجت جلتٓ تروث هلٓ جألمل يجلتِحؤل ُٓ وِضّٕ جلمتلٔٓ يشلذٖ ألن جألمذل َذً جلذصْ
ٔحْٔ جلحؼًض ئدول جإلوضحن متشرّثحً ذحلحٕحِ يجلرٔحء يصؾ تالَُٕ جلمذًت جلتذٓ أاحؿتذٍ
يَصج ًَ صط ٗثطِ ت٘طٔش ئشحضجت جألمل يجلتِحؤل ُذٓ ذـحذذحت موذس جلدرذًضْ جلشذوطّٔ
إث ٔضوٓ جلشحهط ذتطصٕد جألمل يجلتِحؤل ُٓ وِضّٕ جلشود أن ٔإخح وحض جلمٔحيمّ هىذس
جلشود جلوطجٓٓ يتطصٕد جألمل يجلتِحؤل يًَ ٔأتٓ ُٓ ئؿحض جلطؤّٔ جلمضتشطُّٕٔ ،ىحسض ُذٓ
شوط موس جلدرًضْ هه جلُِ جلًجهٓ للشحهط ذحلشوط ييكِٕتٍ ُحلشوط جلحٕٔٔٓ ٔتـلد مذه
جلشحهط أن ًٔجٗد تأصٕش جلًهٓ ذحلًجٓن جلموٕش هىس جلمتلٔٓ ذحلطؤّٔ جلمضتٔرلّٕ جلتٓ َٓ
جلًهٓ جلمم٘ه جلصْ ٔطترؾ ذتدحيظ جلمطالّ جلعمىّٕ جلطجَىّ يَصج ًَ مح وطجٌ خلّٕحً ُٓ شذوط
جلشحهط جٖشًضْ  -مه أيل ٓظٕسِ وشطَح ُٓ مدلّ جلِىًن ئلٓ آذط ٓظٕسِ وشذطَح جلشذحهط
يَٓ ٓظٕسِ «جلمرـًؿّ جلمًطلّٕ» جلتٓ تحتًْ هلٓ مدمًهّ مذه جإلشذحضجت جلحؼذحضّٔ
يجلموطُّٕ خولتٍ تح جلمضمٕحت جل٘ثٕطِ يمه أذطظَذح جلشذحهط جٖشذًضْ يمًجٗرذّ جلذًهٓ
جلِولٓ يًَ ئزضجٕ جلًجٓن مه مىلًض خسلٓ ذحلًهٓ جلمم٘ه يًَ جإلٔمذحن ذتدذحيظ جلمطالذّ
جلعمىّٕ جلموٕشّ َٓ جلتٓ ت٘ضد جلشحهط جلظسّٕٓ ُٓ جلتدطٔد جلشذوطْ «ُحلمرذسم جلذصْ
ٔمتلٖ جلظسّٕٓ هىس هعجلسٔه جلمىحططِ ًَ جلصْ ٔحلل جلًجٓن مه مىلًض خمحلٓ خذسلٓ ي
مىلًض ٔوٓ جلتحًالت جالختمحهٕذّ ثذ ٔتدحيظَذح ئلذٓ جصتشذطجٍ جلمضذتٔرل»(جلمىحطذطِ،
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 .)48 : 2015يُٓ ػًء َصٌ جلحّٕٔٔ جلتٓ آمه ذُح موس جلدرًضْ ٔ٘طِّس زيمح ُذٓ شذوطٌ
مه جإلشحضجت جلتٓ تروث هلٓ جألمل يجلتِحؤل ئسهً ئلٓ جلطُغ يجلتظسْ.
أسئلة البحث
َٕٗ تتدلٓ ُ٘طِ جلمًت يجلحٕحِ ُٓ شوط موس جلدرًضْ؟
يمح َٓ جللٌّ جلتٓ يكُِّح جلشحهط للتورٕط هه ُ٘طِ جلمًت يجلحٕحِ ُٓ شوطٌ يأْ شذ٘ل
مه أش٘حل جلتورٕط ٔـٌٓ هلٓ جلتشٕ٘الت جلشوطّٔ هىس موس جلدرًضْ؟
فرضيات البحث
ُ٘طِ جلمًت يجلحٕحِ َٓ جلِ٘طِ جلطتٕضّٕ جلتٓ تىرىٓ هلُٕح جلٔظٕسِ هىس موس جلدرذًضْ
يجلتٓ توسّ خًَط جلطؤّٔ جلشوطّٔ يجلتدطٔد جلشوطْ لموس جلدرًضْ يمذح ٔـحلوىذح ُذٓ شذوط
جلشحهط ًَ َٕمىّ مًتَٕ جلحٕحِ هلٓ جلمًت إث وطْ جلشذحهط ٔ٘ذطس جإلشذحضجت يجلطمذًظ
جلتٓ تورط هه اتمّٕ جإلوتظحض هلٓ هًجمل جلضلد يجإلوِظحل.
يكَّ موس جلدرًضْ لٌّ جلطمع ُٓ تشٕ٘التٍ جلشوطّٔ يل٘ىٍ أٗثط مذه جلطمذًظ جلـرٕوٕذّ
ُٓ شوطٌ لتدضٕس ُ٘طِ جلمًت يجلحٕحِ ٗمح يكَ جلشحهط مه جلطمًظ جلتحضٔرّٕ يجالصذـًضّٔ
يمح ٔـحلوىح ُٓ تشٕ٘الت موس جلشذوطْ َذً ٓسضتذٍ هلذٓ زمذح جلذًكِٕٓ ذحلدمذحلٓ ُذٓ
جلتشٕ٘ل جلشوطْ.
خلفية البحث
شوط موس جلدرًضْ شوط ممتحظ خمذن ُٕذٍ جلشذحهط ذذٕه جلدمذحلٓ يجلشذوطْ يجلٕٔمذٓ
جلًكِٕٓ يضً أن جلشحهط ذلي ٍُٕ جلصضيَِ جذسجهحً يتورٕطجً ئال أن َصج جلشوط ل ٔىل جصذتحٔحٍٓ
مه جلرحث يجلسضجصّ يكلَّ ذوٕسجً هه جألػًجء يمح ٗتد هه َصج جلشوط ػذثٕل خذسجًٗ .ترذ
جلشحهطِ يجلىحٓسِ جألٗحزٔمّٕ ذشطْ امسْ جلرضتحوٓ ذحثح هه شوط موذس جلدرذًضْ صذمتٍ
«شوط موس جلدرًضْ :هىِذًجن جلتدطذذّ يتذًَح جلظذححضْ» يجلرحذث ٔحتذًْ هلذٓ صذ
طِححت يًَ متًُط ُٓ مًٓن جلشحهطِ  www.dijila.comيتـطٓ ُُٕح ئلٓ زضجصّ جلدحود
جإلذسجهٓ ُٓ جلتورٕط يُٓ مضتًْ جالٔٔحم يجلرحث ضالّ هحذطِ ُٓ تدطذّ جلشحهط تتًذٓ ذذٍ
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جلشحهطِ أن تٔس ذش٘ل مًخعجً أومًشخحً هه شوط جلشحهط للرحاثٕه .يجذتحض جذالص محمذًز
هرسجهلل شوط موس جلدرًضْ مًػًهحً ألؿطياتٍ جلسٗتًضجٌ ذدحموّ جلمًطل يزضس ُٓ ضصحلتٍ
هلٓ أصحس جلمىُح جلضٕمٕحتٓ يكِّٕ جلوىًجن ُذٓ شذوط جلشذحهط يجلطصذحلّ ٗحوذ ذاشذطجٍ
جلسٗتًض جامس خحض جهلل ٔحصٕه يَٓ ل تىحٓش ذوس يجلرحذث َذصج أيل زضجصذّ تتِحهذل مذن
تدطذّ موس جلشوطْ لت٘شَ هه جلحؼًض جلدسلٓ للمًت يجلحٕحِ ُٓ شوط جلشحهط يَذً مذه
جلمححيض جلطتٕضّ لشوط جلشحهط جلصْ ٔضتحْ جلرحث يجلسضجصّ.
لمحة عن حياة الشاعر
يلس موس أامس امسين جلدرًضْ هح  1946ذمسٔىّ جلمًطل .وشذأ يتطذّذٓ هلذٓ اذد
جلول يكُطت لٍ جلمًَرّ جلشوطّٔ يًَ ُٓ جلحلّٔ جأليلٓ مه همطٌ يٗحن أذذًٌ ملُمذٍ ُذٓ
جلشوط .ترطج ُٓ ٗلّٕ جلشطٔوّ ذدحموّ ذٌسجز هح  1968ث همل مسضصحً ث مسٔطجً للىشذحؽ
جلمسضصٓ ُٓ تطذّٕ مححُلّ وٕىًْ ئومل احلٕحً مسٔطجً للمدمذن جإلشجهذٓ جلتلِعٔذًوٓ ُذٓ
مححُلّ وٕىًْ .يٗحن هؼً ئتححز جألزذحء ُٓ جلوطجّ هح  1970يهؼً ؤحذذّ جلِىذحوٕه مىذص
 1980يمثل جلوطجّ ُٓ جلوسٔس مه مُطخحوحت جلشوط ذحضج جلوطجّ(تًوش جلذٕمه ،جلمٌذطخ،
ذىٌالز ،صًضّٔ ،مظط)(هرسجلوعٔع صوًز جلرحذـٕه.)364: 2002،
دواوینه الشعریة
«جهتطجُحت جلمتُ جلٌحتد» 1971؛ «للظًضِ لًن آذذط» 1974؛ «يضزِ للضذِط» 1982؛
«َصج ضَحوٓ» 1986؛ «آذط جلشلحٔح» 1988؛ يلٍ جلوسٔذس مذه جلمضذطإحت مىُذح «آزجذذح»
1977؛ «شمًٕٗه» 1980؛ «جلشطجضِ» .1986
يٗحن لٍ ُٓ َصٌ جلسيجئه مًٍِٓ جلطجُغ مه زٗتحتًضّٔ طذسج اضذٕه يمذه جلضذلـّ
جألمطّٕٔ٘ يجٗتًْ ذىحض جلتُدٕط ئلٓ جلً٘ٔ ُٓ ظمه طسج اضٕه يمه ث َّ ئلٓ مظط يل٘ه
كلَّ ُٓ ٗل جألاًجل مسجُوحً هه ٓؼّٕ يؿىٍ صذحٗىحً يمشذطزجً ٔذعضم جلحمذحس ُذٓ وِذًس
مًجؿىٍٕ ٔدضطَ لمًجخُّ زٗتحتًضّٔ طسج اضٕه جلصْ ٗحن ٔمحضس جلتظِٕحت جلسمًٔذّ
ذحْ جلشود جلوطجٓٓ يجشتُط ذمًٍِٓ جالٔستًلًخٓ جلذطجُغ مذه جلضذلـّ جألمطٕٔ٘ذّ يٗذحن
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ٔححيل زيمحً إلخُحع مح ٗحو جلضلـّ تىحزْ ذُح مه أوُح تضوٓ إلٓحمذّ جلسٔمٔطجؿٕذّ ُذٓ
جلوطجّ ذٕىمح ل ٔحظل ُٓ جلوطجّ خطجء اؼًضَح ئلٓ جلٔتل يجلتشطٔس يجالٓتالم يجالصتالخ.
ثنائية الموت والحياة فی شعر معذ الجبوری
خسلّٕ جلمًت يجلحٕحِ مه أذطظ جلمؼذحمٕه جلشذوطّٔ جلتذٓ صذحزت مولذ أهمذحل موذس
جلدرًضْ جلشوطّٔ يشٌل إعجً ٗرٕطجً مه مضحاّ شوط جلشحهطُٔ .س ٗطس جلشحهط ُٓ شوطٌ
جلًجٓن جلمتذأثط ذوىذَ جلضذٕحّ جلرذحضخٓ يخوذل َذصج جلًجٓذن جلمى٘ذًخ ذِوذل ممحضصذحت
جلسٗتحتًضّٔ يجلضلـّ جألمطّٕٔ٘ ُٓ ثىحتّٕ من جلحٕحِ جلتٓ ت٘مه هىس جلشذحهط ُذٓ جلذطُغ،
يأضْ أنَّ َصٌ جلثىحتّٕ تىـلْ مه مًٓذَ ضؤٔذًْ للشذحهط يلُذح زيضَذح ُذٓ أزلدذّ جلذىض
جلشوطْ يمح ال مدحل لإلضتٕحخ ٍُٕ ًَ ت٘طٔش ُ٘طِ جلمًت يجلحٕحِ ُٓ شوط موس جلدرذًضْ
مححيلّ إلضتٕحز جلحؼًض يجلمًت ُٓ شوط جلشحهط لٕش طًضِ هذه جلًجٓذن يمأصذحتٍ ذذل َذً
يصٕلّ تىرثْ ُٓ ٓىحهّ جلشحهط مىٍ جلحٕحِ يجلحٕحِ تًلذس مذه ضاذ جلمًت(يلٕذس خذطجزجت،
ٓ .)754 : 2013حل جلشحهط:
ُٗلّ ًٔ  /أًُحزضٔ ُِٗٓ /أل ُّ جلـَححلِذدٓ /أَاتَـِذدٔ جلؤذطْْٓ يجلدذًمٓ ياذسْ /أهذسُّ ذـذًؽَ
جلضىٕه /جلتٓ ٔرضٓ ٕ ًَُّ خلسْ /أتَلمَّشٔ يْٓٓسٓ جلطمحلِ /جلتٓ ًَلٌَل ٕ ُٓ هلذحمٓ /ثُذ َّ أًلذُْ
أذًجخٓ ممل٘تُٓ /تَضٕلُ زمحتٓ أمحمٓ(جلدرًضْ.)8: 2012،
يوطْ َىح جلمًجخُّ ذذٕه جلشذحهط يذذٕه هًجمذل جلضذلد يجإلوِظذحل .ئنّ جلـححلذد مذه
جألهشحخ جلتٓ تـأَح جألٓسج يُٓ تًكُِٕح ضمعجً للضلـّ ئشحضِ ئلٓ ذًجء جلضذلـّ جألمطٕٔ٘ذّ
يجلوطْ يجلدًم ملحَط جلمًت جلصْ شحم ُٓ جلوطجّ ،يمح ٔ٘طصٍ جلشحهط أي مح ٔسهً ئلٍٕ َذً
جلمٔحيمّ يجلمًجخُّ ضً ضٗح هًجمل جلضلد يجالوِظحل جلتٓ تىشط جلمذًت ،مذح ٔشذٕط ئلٕذٍ
ذِول -أاتـد -يتلمش جلطمحل يَٓ ضمع جلوطجّٓ يجألطحلّ ًَ جلسهًِ ئلٓ جلتشرث ذذحألضع؛
يَصج جلتشرث ًَ مح ٔحِّْٔ جلرالص لألضع يئوضحوُح هىس جلشحهط يجلسمحء ئشذحضِ ئلذٓ ُ٘ذطِ
جلمًت يجلشُحزِ يَٓ َىح مه ئضَحطحت جلرالص مه جلضـً جلوسيجوٓ يًَ ٔتحْٔ ذحلتشرث
ذحألضع يجلمًجخُّ يمه ملحَط خسلّٕ جلحٕحِ من جلمًت والالٍ ُٓ ًٓلٍ:
آسَّثَىٓ /هه زضخٍ تُىْحٓطُ ٍُٕ جلوىٔحءٕ /هه ٓحُلٍّ تتٔحشُُُح ضٔحٔ جلظحطجءٕ /ال أملِٖٔ أنْ أتًَََّ٘ضٓ
ٗحلُٔىُِْص /أي أطمٔ ٓ ٗحللٕلْ /ال أملِٖٔ أنْ أُل ٓ مِهْ شجتٓ /أنْ أططخَ /أنْ أهسي ٗحلضذٕلْ /مٓذهْ

ثىحتّٕ جلمًت يجلحٕحِ ُٓ شوط موس جلدرًّضْ15 /

ذَرَّأَ ُٓ خٔطآِ جلضِّٕ٘هْ /مٓهْ ألرضىٓ َُطْيَِٓ شِتدٍ /مٓهْ شيَّخٓ ُٓ ٗأصذٓ /هٓلٔذ ٓ آالٍِ صذىٕهْ
آٌٍ /لً أملِٖٔ أنْ أهسي /هٔطٔحنَ جلًخٍِ /أُمطِّىُ ذَـًْ ذحلـٕهْ /لَرَىَٔ ٔ ذِأهمحٓٓ مِهْ ظٓمٓهٍ /ظٓٔذَٓ
جلَٔطنِ جلوشطٔهْ(جلدرًضْ.)14 -12 : 2012،
ٔدضس جلشحهط ُٓ َصٌ جللًاّ مه ٓظٕس "جإلهتطجٍ" جصتالخ جلحطٔحت يُؼحءجت جلرىحّ
جلتٓ أاسٓ ذحلًؿه ظمه جإلاتالل جألمطٔ٘ٓ .ئن هذس مٔذسضِ جلشذحهطِ هلذٓ جلظذم أي
جلظطجخ يهس جمتالٕ جإلُالت مه جلصجت جشحضجت شذوطّٔ ئلذٓ جصذتالخ جلحطٔذحت يجلرىذحّ
جلصْ ٗحن جلوطجّ ٔوٕش ٍُٕ ذِول جلضلـّ جألمطّٕٔ٘ ،يجلضرد ُذٓ موحوذحِ جألضع يجوضذحوُح
ًَ هىس جلشحهط جلمًَٓ جلمترحشل مه ذوغ جلسيل جلوطذّٕ ممح ٔدطْ ُذٓ جلشذحضم جلوطجٓذٓ
مه جلٔتل يجلتسمٕط يجصتالخ جلحطٔحت .ئن تررثّ جلضٕ٘ه ُذٓ جلدذطح تورٕذط شذوطْ هذه
ذٕحوّ ذوغ جلسيل جلوطذٓ ذحْ جلوطجّ يتًجؿثٍ من جالمرطٔحلِّّٕ جألمطِّّٕٔ٘ .أضزٍ جلشحهط َصٌ
جللًاّ ذمح ٔ٘طصٍ ٍُٕ أن مح ٔحٔذْ جلحؼذًض لألوضذحن جلوطذذٓ ضًذ جلحظذحض يجالصذتالخ
يجالٓتالهحت ًَ جلمًجخُّ من هًجمل جلمًت:
َل أوح جلوحشِْ /جلمٔضتٌَِٕثُ جلمٔشَطَّزٓ /س أًٗنُ جلٌَطٔذدٓ /جلذصْ أوَ٘طتْذٍٔ جلذسضيخٔ /جلَٔتٕذلَ
جلصْ أوَْ٘طَتٍٔ جلٔرًضًَٕٕ /طَ أوِّٓ /لَهْ أًٗنَ جلمُٔحخِطَ /مح زج ٓ ذٕىٓ يذٕهَ جلطٔححِ /جشتِرحٌٕ(جلضذحذْ:
.)160
وطْ َىح جلمًجخُّ ذٕه جلشحهط يهًجمل جلمًت جلتٓ تشترٖ ذًجٓن جألمّ .ئنَّ جلطٔذحح ضمذع
جلضلـّ جألمطِّّٕٔ٘ يصطُّ تضًٔي جصتوحضِ جلطٔح ضمعجً للضلـّ ًَ جلتمحَٓ ذٕىُمح ُذٓ جلرذطجخ
يجلتسمٕط يجلطٔح خحءت ذُصٌ جلساللّ ُٓ جلىض جلٔطآوٓ يمح ٔ٘طصٍ جلشحهط ُذٓ َذصٌ جللًاذّ
ئإِّٗس هلٍٕ ذحطٍ "له" جلتٓ تِٕس جلتإٔٗذس يجلتأذٕذسَ ،ذً أنَّ جلمًجخُذّ يجالشذترحٕ مذن
هًجمل جلضلد يجالوِظحل جلتٓ ت٘طس جًتطجخ جإلوضحن جلوطذٓ جلموحطط ًَ مح ٔٔذًز جالوضذحن
جلوطذٓ جلمىً٘خ ذِول جلحطخ يجلوسيجن ئلٓ شحؿٓء جألمحن ،ئحْٔ لٍ اؼًضٌ ُذٓ جلذًؿه
جأل ئمِّ٘ىٍ مه جلتشرث ذحألضع .يمح ٔحٔذْ جلرذالص للذًؿه ئذعٔح جلحذعن هذه يخذٍ
جالوضحن جلوطذٓ ًَ جلشُحزِ:
أنَّ صحهَّ جلرالصِ /ال تحلُّ ئالَّ ذحلسمحءِ يجللُٕدٕ /ؿلوذ ٔ مِذهْ اِذلِ مٓىذحآتُٓ /تًَّخذ ٔ
جاتِدحخٓ مٓلِ٘حً /يجذتطتٔ أن أٓطأ /أصِحضٓ جلطمحزِ يجلحطْْٔ /يٓرلَ أن توتظِطَ جلدمٕذطَ أطذحذوٓ/
تحضَّضٕ ٔ جلرطجهِ ٓ /جلتٓ تًضُِّ ُٓ خٔطآ /يجلًٓشْ ٓ جلذصْ ٔٔوٕشِذدُٔ /ذًَّ خلذسْٓ جلمحذطيّْ/
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ضأٔ ٔ ُٓ هىحٓٓٓ جلحمٕ ِ للتطجخٔ َٕٓٗ /حِقُ جلدحتِنٔ محءٓ يخذٍِ /يٕٗذَٓ ٔلٌذٓ جلحذسَّ /ذذٕهَ
جلِولِ يجلطًَّْرٍٕٓ(جلضحذْ.)165 :
ٔشٕط جلشحهط ئلٓ جلحٕحِ يجم٘حوّٕ جصتمطجضّٔ زيضِ جلحٕحِ هرط تدضٕس جالاتطجّ جلِٕىٕٔٓ
جلمتمثل ُٓ جلحطْٔ يجلطمحزٗ ،مح ٔشٕط ئلٓ جلتًطل ئلٓ جلرظد يجلىمحء ذتدضذٕس جلرذطجه
يَٓ تًضّ ُٓ خطح جلشحهط يمحء جلًخٍ أضجز ذٍ جلشحهط جلوعِ يجل٘طجمّ يجلحٕحِ يجصذتمطجضٔتُح
يجلتًطل ئلٓ جلرظد يجلىمحء يجلحِحف هلٓ جلوعِ يجل٘طجمّ ٗلُح تحظذل ذحلشذُحزِ يجلمذًت
ُٓ صرٕل جلًؿه جأل يَصج جلمًت ًَ جلمًت جلرـًلٓ هىس جلشحهط.
صحلَ ز ٔ جلؤشدِ /هلٓ يخُٓ /مٔص َرـ ٔ للًجز /يوححٓ جلًضزٔ /يجصًٕٓزَّ خرٕهُ جلُذاللْ /جلىَّذحْٔ
ُٓ ِِّٗٓ /هظًِضٌ خطٔحٌ /يشِحَٓ آدٓطْ /يُِؼَّّ /جلحلذ  /تتشذلّٓ /آـرذحً /يجلشذدطْٔٔ /ـذطُ
خمطجً /مه صًِح جلدِرحلْ(جلضحذْ.)148 :
ٔوتمس جلشحهط ُٓ َصٌ جللًاّ هلٓ جالصتوحضِ ذحل٘ىحّٔ لتدضٕس جلم٘حن يمح آل ئلٍٕ مذه
جإلارحؽ يتشلٓ جلحٕحِ يخمًزَح.
ئن جلًضز ٔطترؾ ذحلم٘حن يجلُالل ٔطترؾ ذحلعمحن يُٓ جصتوحضِ جلًضز يجلُالل ئشذحضِ ئلذٓ
جلِحهلّٕ جلعم٘حوّٕ جلتٓ ٗحو جلوطجّ ٔتمتّن ذُح ،يوًجح جلًضز يجصًزجز جلُالل يجللذًن جالصذًز
ٔحمل موحوٓ جلمًت يجالوـِحء يجلؼٕحم ،تدضٕس شوطْ هذه مأصذحِ جلوذطجّ يجؿِذحء خذصيِ
جلحٕحِ ٍُٕ ذحشترحٕ هًجمل جلضلد يجالوِظحل ذًجٓوٍ يجلوطجّ ضً مح آل ئلٍٕ مذه جإلارذحؽ
يجلتشلٓ ئال أوٍَّ ًٔجطل مضٕطتٍ جلحؼحضِّّٔ ئتًطل ئلٓ جلِحهلِّّٕ ُٓ جلحٕحِ يل٘ه مطز شلٖ
ُٓ جلطُغ يجلتظسْ:
لٓ يلُ٘ ٕ أنْ ووتَىَِْ جلىحضٓ /ذِال ُٗتُدٍ ضصمٍَّٕٕ /لٓ يل٘ أن ورتحضٓ جلىحضٓ /ؿطٔٔحً ئًٍََّٕ /يلِمٓهْ
ٔٔذذإثِطُ زضذذذحً آذَذذطَ /أنْ ترلذذنٓ ؿحيِلَذذُّ جلمٔذذإتمطجتِ هلٕذذٍِ /جأللٔذذحخٓ جلمٔثلذذٓ /يجأليصِذذمَّٓ
جلًَمٍَّٕٕ(جلدرًضْ.)168 : 2012 ،
يلِلّ جلىحض توٕسوح ضمعٔحً ئلٓ ٓظّ جذلٕش يتمطزٌ هلٓ ئضجزِ جهلل يجلىحض َٓ ضمذع جلذطُغ
يجلتمطز هلٓ ئضجزِ جلضلـّ ،يًَجلصْ ٔحْٔ جلرالص يجلىحض ُذٓ َذصٌ جللًاذّ جلمحهذّ ئلذٓ
جلحسل جلتطجثٓ يٓظّ آز ياًجء يجللًاّ َصٌ ذتًكَٕ جلحسل جلتطجثٓ توٕذسوح ئلذٓ مًٔلذّ
أمل زؤل جلشُٕطِ ُٓ ٓظٕسِ «ٗلمحت صرحضتحًٗس جألذٕطِ» يمذه طذًض خسلٕذّ جلمذًت
يجلحٕحِ ودسَح ُٓ ًٓلٍ:
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صتطْ ٓمٕظٖٓٓ /هىس مٓسذلِ ًحذٍّٓ ظضٓحء /تحملٍُٔ جلوٓصجضْٓ ٓ ًٔ /مِىٍٔ تِذًحٔ ضجتحذُّ جلُٔذطْ
يجلىُذذطٔ /ذذً ٓ ِٔذذًحٔ مذذه أخضذذحزَِِهَّ جللذذٕ ٔ /يجلحل ذ ٔ جلٔذذسٔ ٔ /ئرذذسأ جلذذطٓضٔ جلمِعجخ ذُّٓ
جلمٔثٕطْ(جلضحذْ.)249 :
يجلٔمٕض ٔوٕسوح ئلٓ ٓظّ جلىرٓ ًٔصَ ُٔسٗحن جلٔمذٕض ُذٓ جلٔذطآن يصذٕلّ جارذحؽ
جلمإجمطِ ييصٕلّ جظجلّ جلحعن هذه ٔؤذًخٓ ،يجلىُذط ٔذطترؾ ذموذحوٓ جلحطٗذّ يجالصذتمطجضّٔ
يجلِحهلِّّٕ يجللًن جألظضّ ٔطترؾ ذسالالت جلحٕحِ يجلتِحؤل ذُح ،يجلطٓض ٔذطترؾ ذذأخًجء جلِذطح
يجلرُدّ يجلرالص يجصتمطجضّٔ جلحٕحِ يذُدتُح ٗل متأتّٕ ذحلطُغ جلصْ ضمذع هىذٍ جلشذحهط
ذحلىحض يمثل جلدسلّٕ ذٕه جلمًت يجلحٕحِ يجوتظحض جلحٕحِ هلٓ جلمًت والالٍ ُٓ ًٓلٍ:
وؼر ٕ اتٓ جألذحضْٔ /يًَـّٓ ٓلوَّ جلوشِْ ضٓمحزٔ جلًٓ ِ /يجلىَّد ٔ تًجضُْ /طمٓٓ جلؤشَّحُّ /مه
آذِطِ ذٔطجٍ /مح تَرّٓٔٓ مه أٗحلٕلَ يأٓسجح /يإهَ جوحسضيج /مِهْ شُطَُِّ جللٕذلِ /ئلذٓ جلًزٔذحنِ /مذح
هحزيج مدٓحشِٔدٓ صٔ٘حضْ /يهلٓ آذِط ذٔطجٍ /يَٓٓ جلشَّحهطُٔٔ /ظٌٓ ئطْ ُٓ /جألُُِْ جلىّحتٓ /زِوذحن/
ذٓوٕسٔ لَ ٕ تض٘دٕ ورٕصَ جلوشْ ُٓ /جلطيحِ /يُذٓ جلذطيحِ طذححضْ /شَذطخٓ جلشَّذحهطُ /اتذٓ زجضتِ
جألُالٕ /يجذْؼلَّ ٕ أذحضُْٔ جلطُّؤْ /اتٓ ضأْ ذحذطجً /مِذه جلظذحطجءِ ٔذأتٓ ؿذحُِح /يجل٘لمذحت
جلرِٕغ تَىثحلُ هلٍِٕ /يَٓٓ أذٕ٘حضٌ هٓصجضْٓ(جلضحذْ.)48 :
ٔشٕط جلشحهط ُٓ َصج جلمٔـن جلضطزْ جلسضجمٓ ئلٓ جم٘حوّٕ جصتمطجضّٔ زيضِ جلحٕذحِ هرذط
جلتعج ُ٘طِ جلحد .يجلحد هىس جلشحهط ًَ جلًِٔ جلمحطّٗ جلتٓ تم٘ه جالوضذحن مذه مًجخُذّ
هًجمل جلضلد يجالوِظحل .ئن جلشحهط ومًشج لالوضحن جلوطذٓ جلملتع ذًؿىٍ يٓؼذٕتٍ يشذطذٍ
ئشحضِ ئلٓ ُ٘طِ جلحد يجلحد ًَ جلصْ ٔتم٘ه جالوضحن مه ظضم جللحلّ ُٓ جلم٘حن مح ٔورط
ذذذٍ جلشذذحهط ذذذسيضجن جألُذذالٕ يجٓرذذحل جلرحذذط ،يَذذً ٔذذطترؾ ذموذذحوٓ جلسجلذذّ هلذذٓ جلحطٗذذّ
يجالصتمطجضّّٔ يجلظحطجء َٓ مظسض ذٕطجت جلوطخ جلسجُّٔ يجلتشٕ٘لَ .صج ٔورط هه جصذتوحزِ
جلِحهلّّٕ يجصتمطجضّٔ زيضِ جلحٕحِ ُٓ جلوطجّ هىس يخذًز جلحذد ئذطْ موذس جلدرذًضْ ُذٓ
ٓظٕسِ «جلورًض» أنَّ مح ٔحمل مضإيلّٕ محىّ جلوطخ يموحوحتٍ َذً جلؤذ جلِ٘ذطْ يترلذَ
توٕش ٍُٕ جألمّ:
يَِٓىح هطجٔح /وَل ُّ ثٕحخٓ جلـًِلَِّ /وضألُ ههْ احضِٓ وضتَلِلُّ ذِحٕـحوُِح /وطتمٓ ذذٕهَ أاؼذحوُِح
مٔتوٓرٕهْ /يِٓىح وُرَرةُ هًضجتِىحٗ /حو جلطٔحٔ تظذِط /ذذٕهَ جلرَطجتِذد /يجلشذمشٔ تضذٔؾُ ذلذَٓ
جلدِرحلِ /يأخضحزٔوح ٔىؼَحٔ جلمِلحٔ مِىُح /يضجتحّٓ جلتريِ يجألصرطٔهْ(جلضحذْ.)48 :
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يجلوطٔحن يجلمح ثٕحخ جلـًِلّ يوؼًح ضجتحّ جلتري ٗلُح تدضس جلؤذ جلِ٘ذطْ يجلترلذَ
جلحؼحضْ جلصْ توٕش ٍُٕ جألمّ جلوطذّٕ يًَ صرد موحوذحِ جألضع جلوطذٕذّ يجوـِذحء ُحهلٕذّ
جلحٕحِ ُُٕح.
ئنَّ جلطٔح ضمع جلحطّٗ يجلِحهلّٕ يجطِطجضٌ يجللًن جألطِط ٔطترؾ ذموحوٓ جلمذًت يجلؼذٕحم
يصًٔؽ جلشمش يَٓ يجَرّ جلحٕحِ يجلىًض تدضٕس شذوطْ هذه ػذٕحم جلحٕذحِ ُذٓ جلذًؿه
جلوطذٓ .يًٓلُح -وضتلل ذحٕـحوُح -تورٕط هه ظَٔ جلحؼًض هىس جالوضحن جلوطذٓ:
وطمٓ خمحضٓ جلضٔرحخِ /ذًِخٍِ جلٔرًضِ /صمِوىح َسٔطَ أصذحضْ /يَذ ٕ ٔ٘ضذطينَ جلٕٔذًزٓ /ضأٔىذح
ٓظًضجً ظٔخحخًَّّٕ /تتُحيُْ /تـلن مهْ ذٕىُِح أشضٔمٌ /تمذأل جألضعٓ /تمتذسُّ وحذًٓ جلضمحءٕ(جلضذحذْ:
.)50
يجمتسجز جألظضم وحً جلضمحء ذوس أن تمأل جألضع ًَ تورٕط شوطْ هه تِتح جلحٕحِ يل٘ذه
َصج جلِتح ٔ٘مه هىس موس جلدرًضْ ُٓ ورص جلعَٔ يجلتمًٍٔ جلصْ ٔشٕط ئلٍٕ جلشذحهط ذ٘ضذط
جلًٕٔز يورص خمحض جلضرحخ ذًخٍ جلٔرًض يٓحل ُٓ ٓظٕسِ «للظًضِ لًن آذط»:
أهتطٍٔ جلضحهَّ /أوِّٓ ٗى ٔ ذٕ٘تُٖٓ ٔح يؿىٓ /اتٓ جذٕؼَّذ ٕ هٕىذحُْٓ /ألٌٕذ ٔ ِٓذطجءَِٓ ُٗذلِّ
مًجهٕسِ جلرطِّ ذوٕىٕٖٓ /يإهَ ؿلو ٓ /مِهْ الٔحتِ جلىَّسخِ /يِٓ ٔ /يأاظٕ ٔ أمحمٖٓٓ صٔـحت
(جلدرًضْ.)161: 2012 ،
ٔورط جلشحهط ُٓ جُتتحإّ َصٌ جلٔظٕسِ هه اعوٍ جلشسٔس للًؿه جأل يمح آل ئلٕذٍ مذه
جلمًت يجلؼٕحم ذتًكَٕ ٓىحم جلىرٓ ٔؤًخ ،يًَ جذٕؼ هٕىحٌ ُذٓ َدذط ًٔصذَ يجلشذحهط
ذحالشحضِ ئلٓ جلحسل جلتطجثٓ ٔؼِٓ وًهح مه جلمًػًهّٕ ئلٓ مح ٔورط هىٍ يمح ٔطْ ذٍ جلشحهط
ضً موحوحِ جألضع ًَ اتمّٕ جلتًطل ئلٓ جلرظد يجلىمحء يًَ ٔأتٓ:
ل٘ىٓ أُورِثُ٘ ٕ أوٓ ُٓ تشطٔهَ /ضأٔ ٔ جلسَّ ٓ ٔذًضُّ /ذذٕهَ ضمذحلِ جلظذحطجءٕ /جلمٔتذسجذلُ ُذٓ
جلول ِٔ /ضسُّ ؿطَْٔ جلطؤٔح /ل٘ىٓ أُورثُ٘ ٕ أوٓ ُٓ تشطٔهَ /ضأٔ ٔ جلمحءٕٔ /تسُُْ ذٕهَ جََُٗ جلدىسِ
جلممتسٔهَ /مِهَ /جلدًالنِ /ئلٓ صٕىحءٕ(جلضحذْ.)144 :
يتشطٔه ًَ شُط جلرظد يجلىمحء يجلىُط ًَ ضمع جلحطّٗ يجلِحهلّٕ يجلس ُٓ َصٌ جللًاّ
جشحضِ ئلٓ ُ٘طِ جلمًت يجلشُحزِ ،يجلشُحزِ َٓ جلتٓ تم٘ذه جألضع مذه جلِحهلٕذّ يجلحطٗذّ
ٗمح ٔشٕط ئلٍٕ جلشحهط ُٓ َصٌ جللًاّ يٓحل ُٓ ٓظٕسِ «يضزِ جلصٗطْ»:

ثىحتّٕ جلمًت يجلحٕحِ ُٓ شوط موس جلدرًّضْ19 /

َصج أوح /مح ظل ٔ أاملُ /طٓرطََِ جألل ِ جلىَّرٕلْ /يأهًشُ ذحلظرطِ جلدمٕل /يَٓذسٕ ؿََِذحٓ جلحِظذحضٔ/
يوحُِثٍ صٔ َّ جألُحهٓ جلضًُّزِ ُٓ /ذُرعْ يمحتٓ /يأهًشُ ذِحلسَّ ِ يجلٌَؼَد /مهْ خحاِسٔهَ يذذحوِوِٕهْ/
ذحهًج ػَمحتِطََٔ ٕ(جلدرًضْ.)485: 2012،
يكَ جلشحهط ُٓ َصٌ جللًاّ جصـًضِ صٕعَٔ يًَ ضمع جلوصجخ جألذسْ ُٓ جلشوط جلوطذٓ
جلموحطط« .لٔس يضز ُٓ ئاسْ جألصحؿٕط جلًٕوحوّٕ جلٔسٔمّ أنَّ صذٕعَٔ أ٘ذ هلٕذٍ ذضذرد
تمطّزٌ هلٓ جٖلُّ أن ٔطُن طرطِ هلٕمّ مه أصِل جلدرل ئلٓ أهالٌ ئلّح أوٍ ل ٔتمّ٘ه مه
أزجء مُمتذذٍ ضً ذ مححيلتذذٍ يخُذذسٌ جلرلٕذذي ،يل ذ ٔدذذه ُذذٓ ٗ ذلّ مذذطِ صذذًْ جلِشذذل
يجلرٕرّ»(َمّتٓ يأمٕذطْ يطذحلحٓ )129: 2013،يمذه َىذح ًذسج ضمذعجً للوذصجخ جألذذسْ
ًٔكًِوٍ جلشوطجء جلموحططين للتورٕط هه موحوحتُ يهصجذحتُ  ،يوطْ ُٓ َصٌ جللًاّ أنَّ موس
جلدرًضْ يكَّ َصٌ جألصـًضِ ل٘ىٍ ًٔصّن ُٓ زالالتُح جألطلّٕ ذاػحُتٍ ئلذٓ جأللذ ييطذٍِ
ذحلىرٕل ،يجلشحهط ذحالشحضِ ئلٓ جلموحوحِ جلضٕعِٔٓ ٔسهً جلدمحهّ جلٓ امل هذدء جلمضذإيلّٕ
يجلومل يجلموحوحِ ُٓ صرٕل جلًؿه ئسهً جلٓ مًجخُّ جلصٔه ٔتًجؿإيج من جلوسي جلرحضخٓ.
نتيجة البحث
موس جلدرًضْ مه أذطظ جلشوطجء جلموحططٔه ُٓ جلحطّٗ جلشوطّٔ جلوطجّٕٓ يجشتُط ذمًِٓذٍ
جلطجُغ مه جلضلـّ جلححٗمّ .جلشوط هىس موس جلدرًضْ ًَ يصٕلتٍ لمًجخُّ هًجمل جلضذلد
يجالوِظحل .خسلّٕ جلوالّٓ ذٕه جلمًت يجلحٕحِ ًَ مذح ٔ٘طصذٍ جلشذحهطِ ُذٓ ٗذل مدحمٕوذٍ
جلشوطّٔ .ضً مح ٔدضسٌ جلشحهط مه ُؼحءجت جلمًت يجلؼذٕحم ُذٓ شذوطٌ ل٘ذه وذطجٌ زيمذح
ٔٔرغ هلٓ خمط جألمل يجلتِحؤل ئسهً جلٓ جلطُغ يجلتمذطز يمًجخُذّ جلوذسيجن ،شلذٖ ألن
جألمل يجلتِحؤل ًَ مح ٔدول جإلوضحن ٔتـلن جلٓ جلمضتٔرل يمه ثذ ٔٔذسضٌ هلذٓ مًجخُذّ
هًجمل جلضلد يجالوِظحل.
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