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الحمىالت الرهسية للمذو الًضالية فی شعر هحمىد درويش المقاوم
تاریخ الًطًل98/6/32 :

محمدحسه أمرائي

*

تاریخ القبًل98/21/7 :

الملخص
تُٔذ ٜالشمًص ثزمْٕ أوًآُب ،مه أَم٘ الٔىبكرش الٜبٓةرّ يالمً٤ةورّ لةجىٕرّ الٜىٕ٘رّ يالزمبلٕرّ
لة٠لٕذِ الٔشثّٕ المٔبكشِٛ ،برا أمٔىّب الىِش وشْ ٟذ تىً٘ٓت تٜؼٕشاتُب يتٔم٘٠رت ررزيسَب
أ٣خش ٛؤ٣خش؛ حٕج أل٠ت ثواللُب الذاللّٕ الخٕ٠ةّ ٓةرٓ ل٘رّ ال٠لرٕذِ الدذٔخرّ يأكرجدت
تًُُٕٜب ػمّ مـتش ّ٣لرذْ ال٘بلجٕرّ الِٔٔمرٓ مره الـرٔشاا المٔبكرشٔه ٛؤػرشًٛا ٛرٓ
اػتخذامُب لةتٔجٕش ٓه تزبسثُم يمـبٓشَم الخبكّ ثٌش ٝمختةٜرّ مره َرزا المىٌةر،ٞ
تمٕضت أؿٔبس مدمًد دسئؾ  ٓٛديائىٍ األخٕرشِ ثتًُٕر ٚالشمرًص الم٤بوٕرّ المتٔرذدِ
يالػٕمب المذوٕ ّ مىُب ،ثـ٤ل م٤خّرٓ ٚمٕر ٞمرًح ،حٕرج استٜٔرت ٕٟمرّ ٟلرب ذٌ الرٓ
مؼتًٔبت اثذإّٓ مجت٤شِ متًٌ٘سِ تتًاصْ مْ أِٓم األؿٔبس الٔبلمّٕ  ٓٛال٠شن الٔـرشٔه
َزا الم٠بل ٔشيم الجدج ٓه تة ٢الشمًص المذوّٕ المىٔ٤ؼّ ٛرٓ ؿرٔش مدمرًد دسئرؾ،
متىبيالً  ّٕٜٕ٘٣تًُُٕٜب يرمبلٕبتُب اإلٔدب ّٕ مه خالل التٔم٘ٛ ٞرٓ المٜرشدات ياإلؿربسات
المٔىًوّ ثبلشمض يأم٘ب مىُزىب  ٓٛالذساػّ ًُٛ ،المىُذ االػت٠شا ٓ يالتًكرٕ -ٜٓالتدةٕةرٓ
ال٠ب م ٓةٓ دساػّ الىق٘ ياػتخشاد سمًصٌ المذوٕرّ الُبم٘رّ المتىربحشِ ٛرٓ صيأرب ديائىرٍ،
مٔتمذٔه ٓةٓ ًجّٕٔ الىق٘ مه حٕج تًٔ٤ىٍ الخبف٘ يام٤بوبتٍ الٜىّٕ٘ يالزمبلّٕ
الكلمات الذليلية :سمضّٔ٘ الم٤بن٣ ،ىٔبنٟ ،ذع ،ثبثلَٕ ،شيؿٕمب

* أػتبر مؼبٓذ  ٓٛالةّّ٘ الٔشثّٕ يآداثُب ثزبمّٔ يالٔت ،أشاوـُش ،أشان
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المقذهة
انّ الشمًص ثمختة ٚأوًآُب مه أَم٘ األديات الٜبٓةّ يالمً٤ةورّ لةجىٕرّ الٜىٕ٘رّ يالزمبلٕ٘رّ
لة٠لٕذِ الٔشثّٕ المٔبكشِ ،حٕج يّٛشت لةـبٓش المجذّ حالً أمخرل لمٔبلزرّ أيهربّ يأٟرٍ
ثٕٔذاً ٓه ٣لّ سٟبثّ كبسمّ أي حؼبػّٕ٘ تئدْ٘ ثلبحجُب الؼزه يآت٠بل ٣ةمتٍ انّ الـرٔشاا
المٔبكشٔه ٟذ اػتخذمًا ال٤ةمبت يالٔجبسات المشمًصِ ألػجبة ٓذِ٘ ،مىُب« :الـرًٔس ثربلٔزض
ٓه التلشٔح ،أي الخً ٙمه التلشٔح الّزْ ٟذ ٔئدْ٘ الٓ التٔشّم لألرْ مه ٟجل الدً٤مّ،
أي الشٗجّ  ٓٛالتدذ٘ث ثـ٤ل م٠ىّْ ياوـبد ؿٔش رات ًبثْ ٗربمن ل٤رٓ ٔدرشّم الىٜرًع
ٓةٓ التٕ٤ٜش يالتؤم٘ل  ٓٛالًكًل الٓ مشاد الـربٓش خةر ٚتٔربثٕشٌ»(ؿرُبة-543 :0222،
)540؛ يل٤هّ َىب ١ثٔن الـٔشاا َ ٓٛزا الٔلش ،مىُم مدمًد دسئرؾٔ ،ؼرتٕٜذين مره
الشمًص الىوبلّٕ٘ ألرل الخًسِ يالم٠بيمّ يال ٔضال اللشاّ ثٕه ال٠ذٔم يالمدرذث مره ال٠وربٔب
األػبػّٕ٘ الّتٓ تـ٘ل همٕشَم
مدمًد دسئؾ ؿبٓش األسم المدتّةّ يؿبٓش الم٠بيمّٛ ،ةزا تمُٕذاً لةتٔجٕش ٓه األيهبّ
التٓ أحبًت ثجٕئتٍ االرتمبّٕٓ٘ يالؼٕبػّٕ٘ يالخ٠ب ،ّٕ٘ٛاػتخذم ال٤خٕش مه الشمًص ياألػبًٕش
يال٠لق الـٔشّٔ٘؛ متؤحشاً ثؤٓالم الشمضّٔ٘  ٓٛالـّٔش الزذٔذ ٣بلؼٕ٘بة يالجٕربتٓ يٓجذاللرجًس
يٕٗشَم؛ ألرل ًمًحبتٍ الىوبلّٕ٘ ،مؼتذٕٓبً المبهٓ المـش ٓٛ ٝحوشِ الدبهرش المُرضيم
يالمخىً ،ٝثَّٕ٘ اختشا ٝيا ْٟالٔشة الشاَه ياوتـبلٍ مه مؼتى ْ٠الدٕبِ الؼب٣ىّ يالذ ْٛثٍ
الٓ أمبم مؼتمذِ٘ مه َزٌ الشمًص ،ثدٕج ارا أمٔىّب  ٓٛولٍ٘ الـٔشْ٘ ،لىذس ١مدبيلّ رٕ٘٣رّ
ٔشيمُب الـبٓش  ٓٛسثي التشاث اإلػالمٓ٘ يالٔشثٓ لمزتمٍٔ ثبلٜٔل الىوبلٓ٘ المٔبكش ٛةزل٢
رذٔش ثؤن ٔٔٔٓذ ٓٛ ٛالٌبثًس األي٘ل ثٕه الـٔشاا المت٠ذ٘مٕه ٛرٓ أدة الم٠بيمرّ ،الػرٕ٘مب ٛرٓ
المشحةّ الزذٔذِ مه تزشثترٍ الـرٔشّٔ٘ الّترٓ تجرذأ ثِرررررذًٔاوٍ «ٓبؿر ٞمره ٛةؼرٌٕه»
(6611م) ،حٕج ت٤شّس يسيد الـخلٕ٘بت ياألػمبا مره التًساتٕ٘رّ يالمؼرٕدّٕ٘ ياإلػرالمّٕ٘،
مىُب رةزبمؾ يًٓلٕغ يالمتىج٘ٓ يكالح الذٔه يأػمبا األوجٕبا(ّ) خبكّ أػرمبا األمرب٣ه
يالمذن ،مىُب َٕشيؿٕمب ،ثبثل ،أيسؿةٕم ي  ،لمب ُٕٛب مه مـبثُّ اللًسِ لةًاٟرْ الؼٕبػرٓ٘
الٜةؼٌٕىٓ٘ يالٔشثٓ٘ الّتٓ ٓضّ ًُُسَب  ٍٕٛيأكجح اػتذٓبإَب أمشاً مةد٘بً ٜٔت٠رذ الرٓ أمخبلُرب
 ٓٛيأٟىب المٔبكش يتـ٤ل مٔبدالً مًهًٕٓبً لمب ٔـٔش ثٍ يأم٘ب ديا ْٛاختٕبسوب الش ٕؼّٕ٘ لُرزا
الـّبٓشٔ ،م٤ه أن وةخّلُب  ٓٛمدًسٔه أػبػٕٕه ،أيالً :اوٍّ ؿبٓش ارتمربٓٓ متمرشّد مدرت٘
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لًًىٍ الٓ حذ٘ ٟذ أل ٓ٠وٜؼٍ  ٓٛمؤص ٍٝحشدٍ  ٓٛػجٕل َزا الدت٘ يااللتضام حبوٕبً :لرٍ كرةّ
يحٕ ّ٠ثبلتشاث ،ثدٕج مه ٔة ٞالىِش الٓ ؿٔشٌ ٔزذٌ مةٕئربً ثبل٠لرق ال٠شآوٕ٘رّ ياألػربًٕش
ياألم٤ىّ يالـخلٕ٘بت الذٔىّٕ٘ يالتؤسٔخّٕ٘ ياألدثّٕ٘ يٕٗشَب اوٍّ يُّ ٚاألم٤ىّ التؤسٔخّٕ٘ أ٣خش
مه األؿٕبا يًُاَش الٌجّٕٔ  ٓٛؿٔشٌ٣ ،مب أنّ ثٔن سمًصٌ الم٤بوّٕ٘ الىوربلّٕ٘ ٔتمخّرل ٛرٓ
المذن الىوبلّٕ الخبكّٟ ،ةّمب ٣بن لُب وِٕش ٛرٓ أؿرٔبس الـرٔشاا المٔبكرشٔه َرزا الم٠ربل
ثبالٓتمبد ٓةٓ المىُذ االػت٠شا ٓ يالتًكٕ ٜ٘ٓالتدةٕةٓ٘ ٔشكذ اػرتذٓبا الرجٔن مره َرزٌ
المذن التؤسٔخّٕ٘ يتًٌ٘ساتُب الذلّبلّٕ٘ مه يرُّ وِش َزا الـّبٓش الٜةؼٌٕىٓ٘ الٔمال ٝئُرذٙ
اإلربثّ ٓه الؼئالٕه التبلٕٕه:
 مب ًَ أثشص المذن يأدبااتُب الجبًىّٕ٘ الشمضّٔ٘  ٓٛؿٔش مدمًد دسئؾ؟ مب َٓ ديا ْٛالـبٓش الش ٕؼّ  ٓٛاػتةُبم الشمًص المذوّٕ يتًُُٕٜب  ٓٛولٍ٘ الـٔشْ٘؟خلفية البحث
َىب ١الٔذٔرذ مره الذساػربت ياإلكرذاسات الٔشثٕرّ يالٜبسػرّٕ الّترٓ تىبيلرت الم٤ربن
يتزةٕبتُب المختة ٓٛ ّٜالـّٔش الٜةؼٌٕىٓ٘ المٔبكش ،وـٕش الٓ ثٔن مىُب  ٓٛمب ٔةٓ:
« 6ال٠ررذع ٛررٓ الـررٔش الٜةؼررٌٕىٓ٘ الدررذٔج»(0224م) لٜرربسي ٝاثررشإَم مًاػررٓ
« 0ال٠ذع ثٕه وً٠ؽ الًُٔرّ ياؿرتٔبل الم٠بيمرّ ٛرٓ ؿرٔش مدمرًد دسئرؾ»(0266م)
إلثشإَم مًػٓ « 5الم٤بن يتدًالت الًُّٔ ٓىذ مدمًد دسئؾ»(0260م) لةٌبلجّ لٕبورّ
ٓجذالشحٕم "« 4التؤئل يالم٤بن" دساػّ  ٓٛؿرٔش مدمرًد دسئرؾ»(0265م) لةجبحرج
ٓجذالشحمه ٓجذالؼالم مدمًد « 3ؿرٔشّٔ الم٤ربن ٛرٓ ؿرٔش مدمرًد دسئرؾ»(ال ترؤ)
لةجبحج خةٕل ٌٟىبوٓ « 1رذلّٕ٘ الضّمبن يالم٤بن  ٓٛؿٔش مدمًد دسئؾ»(ال تؤ) لةجبحج
مضن األتبػٓ
يٕٗشَب مه الذساػبت المىـًسِ  ٓٛالمًا ْٟاإلل٤تشيوّٕ٘ الّتٓ سث٘مب رربات ثؤؿرٕبا مُم٘رّ
ٓه الشمًص الم٤بوّٕ  ٓٛالـّٔش الٜةؼٌٕىٓ٘ٛ ،بتتُب أؿٕبا أخشْ ال ت٠لّ أَمٕ٘رّ ٓىُرب ،يسٗرم
رل ٢لم ؤخش ٓةٓ دساػّ ؿبمةّ يا ّٕٛمش٣ضِ لمًهًّ الم٠بلٛ ،ةزل ٢سٗجىرب ٛرٓ مىبٟـرّ
تدذٔذ م٤بوّ الشمًص المذوّٕ٘ الُبمّ٘ ٓٛ ،خشٌّٔ دسئؾ الـّٔشّٔ٘ ٓجش َرزا الجدرج يمم٘ررب
ٔزذسٔ ر٣رشٌُ أوٍّ ٓةٓ الشٗرم مه ٣خشِ الذساػبت الّتٓ ثدخت  ٓٛؿٔش مدمرًد دسئرؾ االّ
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أوىب ال وزذ ٣تبث ًب أي م٠بلّ تىبيلرت سمضٔ٘رّ المرذن الىوربلّٕ المـرًُسِ يتزةٕبتُرب الذاللٕ٘رّ
يالٜىّٕ  ٓٛؿٔشٌ ٓةٓ أّٔ حبلَ ،ىب ١دساػرربت ٣خٕشِ مزً٣س ثٔوُب  ٓٛخةٕٜرّ الجدرج
ت٤ـررٓ ٚه م٤بوّ "ال٠ذع" أي "الم٤بن" ثلًسِ ٓبمّ  ٓٛالـٔش الٔشثرٓ الدرذٔج أي ٛرٓ
ؿٔش دسئؾ أي ٕٗشٌ مه الـرٔشاا المٔبكرشٔه ومًررربً؛ يل٤ه مب ٓخشوب ٓةٓ ثدرج أي م٠بل
ًٔ٠م ثتدةٕل يدساػررّ الشمًص المذوّٕ٘ المزً٣سِ ٛرٓ الم٠ربل يتدذٔرذ دالالتُرب التٔجٕشٔرّ
يرمبلٕبتُب  ٓٛؿٔش مدمًد دسئؾ؛ يالػٕ٘مب تة ٢المذن التٓ ٟمىب ثتدةٕةُرب ٣ؤيسؿرةٕم،
ثبثل٣ ،ىٔبنَٕ ،شيؿٕمب ي انّ دسئؾ تٌشّ ٝالٓ المذن الىوبلّٕ٘ الخبكّ دين ٕٗشَب ٓٛ
ؿٔشٌٟ ،ةّمب ٣بن لُب وِٕش  ٓٛأؿٔبس الـٔشاا الٔشة المٔبكشٔه
اإلطار الًظری للبحث
مدمًد دسئؾ أحذ أَم٘ الـٔشاا الٜةؼٌٕىٕٕه الّزْ رٔل مزمل ؿٔشٌ  ٓٛالذٛبّ ٓه
حزبسِ االوتٜبهّ يثزسّٔٔ الدلًل ٓةٓ حشّٔ يًىٍ ،تؤحّش ثبلت٠ىٕربت الزذٔرذِ مره الشمرًص
ياألٟىّٔ ياالػتذٓباات الشمضّٔ مه الترشاث يملربدسٌ المختةٜرّ الترٓ وُرل مىُرب الـرٔشاا
المٔبكشين مه َزا المىٌة ،ٞاػتٌبّ الـبٓش أن ٔختيّ لىٜؼٍ مؼبسا ؿٔشٔ٘ب خبكرب م٘ربٔشا
تمبمب لةمؼبس الزْ ٣بن ٓةٍٕ أحىبا المشحةّ االثتذا ّٕ مه تزشثترٍ الـرٔشّٔ٘ ،حٕرج ٌٔٔرٓ
اهبٛبت وًّٕٓ خبكّ الٓ الـٔش الٔشثٓ الدذٔج ،لٔلّ مه أثشصَب تٔبمةٍ مْ التشاث ياػتةُبم
مىٍ ثآلٕبت رذٔذِ  ٓٛمدبيلّ تًُٕٓ ٍٜجش سإّٔ مٔبكشِ أحبست اَتمربم الجربحخٕه يالى٠ربد
ثبم٤بوىب أن و٠ؼم ؿٔش مدمًد دسئؾ الرٓ مرشحةتٕه أػبػرٕتٕه ،المشحةرّ األيلرٓ َرٓ
مشحةّ الًٌٜلّ الٜىّٕ٘ ئمخّةُب دًٔاوٍ األي٘ل «ٓلربٕٛش ثرال أرىدرّ»(6612م) ٔ٠رًل ٓىرٍ
الـبٓش« :اوٍّ دًٔان ال ٔؼتد ّٞالً ًٟٙأمبمٍ ٣ىرت ٛرٓ ػرىتٓ الذساػرّٕ٘ األخٕرشِ ي٣ربن
الذًٔان تٔجٕشاً ٓه مدبيالت ٕٗرش متجةرًسِ» انّ دًٔاورٍ األي٘ل ٌٕٔٔىرب ٤ٛرشِ ٓره ثذأبترٍ
الـّٔشّٔ٘ٔ ًُٛ ،مُ٘ذ لذًٔاوٍ التبلٓ «أيسا ٝالضٔتًن» الزْ كذس ػرىّ 6614م يالرزْ خٌرب
 ٍٕٛالـبٓش خًٌات ياػّٔ ودً الىُّوذ الـٔشْ٘
ارا تش٣ىب دًٔان «أيسا ٝالضٔتًن» وزذ أنّ مدمًد دسئؾ ٔىت٠ل ثٔذ رل ٢الٓ مشحةرّ
رذٔذِ ،يَٓ تة ٢الّتٓ تمخّل ٓةٓ أٛول كًسِ  ٓٛديائىٍ الخالحّٓ« :بؿ ٞمه ٛةؼٌٕه»
(6611م)« ،آخررش الةٕررل»(6611م) ،ي«ٓلرربٕٛش تمررًت ٛررٓ الزةٕررل»(6612م) مدمررًد
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دسئؾ ٔللّ َىب الٓ ال٠ذسِ ٓةٓ «اإلٔدربا» ،يَرزٌ ال٠رذسِ الٜىٕ٘رّ تدرلّ مدرلّ التٔجٕرش
المجبؿش اللشٔح الم٤ـًَ ٓٛ ٙرزٌ المشحةرّ الزذٔرذِ مره ؿرٔشّٔ دسئرؾ ت٤رشّس يسيد
الـخلٕ٘بت ياألػمبا مه التًساتّٕ٘ يالمؼٕدّٕ٘ ياإلػالمّٕ٘ ،مىُب رةزبمؾ يًٓلٕغ يٓىبت
يالمتىج٘ٓ يأػمبا األوجٕبا يالشػرل(ّ) يالػرٕ٘مب أػرمبا األمرب٣ه يالمرذن ،مىُرب األورذلغ،
ٗشوبًَّٕ ،شيؿٕمب ،ال٠ذع ،ثبثل ،أيسؿةٕم ي الخ ،لمب ُٕٛرب مره مـربثُّ اللرًسِ لةًاٟرْ
الؼٕبػٓ٘ الٜةؼٌٕىٓ٘ يالٔشثٓ٘ الّتٓ ٓضّ ًُُسَب  ٍٕٛيأكجح اػتذٓبإَب أمشاً مةد٘بً ٜٔت٠ذ الرٓ
أمخبلُب  ٓٛيأٟىب المٔبكش يتـ٤ل مٔبدالً مًهًٕٓبً لمب ٔـٔش ثٍ َزا الم٠ربل ٔرذسع تةر٢
الشمًص المذوّٕ٘ يتزةٕ٘بتُب الذلّبلّٕ٘ الشمضّٔ  ٓٛؿٔش دسئؾ ثبلذساػّ يالتىٕ٠ت ياالػت٠لبا
الرهىز المذيية المسحذعاة فی شعر هحمىد درويش
.1كًعاو = األرض الفلسطيًية األولی
«اإلوؼبن ٔدهّ ثٌجٍٔ الٓ المبهٓ الجٕٔذ ئزذ  ٍٕٛالدٕبِ المخةٓ ال٤بمةّ الخٕبلّٕ مره
٣ل الـًا ت التٓ ت٤ذ٘س ك(»ًٌٜادصاسدٛ )66 :0222 ،بلًرذان المٔبكرش مـردًن ثمٕرشاث
مبهٍٕ الجٕٔذ ياألدٔت الزْ ٔ٠ٜذ اتّلبلٍ ثمبهٓ أمتٍ ٓبرض ٓه التٔجٕش ٓه يرًدَب الدٓ٘؛
ٛةزل٣ ٢بن الـبٓش حشٔلب أحىبا تٔجٕشٌ ٓه حبهشٌ ٓةٓ أن ًٔٔد الرٓ المبهرٓ يلرم ٔرؤت
رل ٢اال سٗجّ  ٓٛتٜؼٕش مالثؼبت الدبهش يت٠ل٘ٓ أثٔبدٌٛ ،بلمبهٓ سمض لإلحؼبع ثبلًرًد
يالتمؼ٘ ٢ثبلج٠با ياالػم التؤسٔخٓ األيل لر«ٛةؼٌٕه»٣« ،ىٔبن» ًَ األدٓٓ لالػتخبسِ مه
أرل اللمًد أمبم التدذ٘ٔبت التؤسٔخّٕ ال٠ب مّ ٓةٓ التدشٔ ٚيلٔل حوًس م٤ربن «٣ىٔربن»
ربا متؤخشاً  ٓٛؿٔش دسئؾ ي٣بن رل ٢أيالً  ٓٛدًٔاوٍ «حلبس لمذا ح الجدش»؛ ار ًٔ٠ل:
«يأحمل أسم ٣ىٔبنَ التٓ اختة ٚال٘ضاُِ ٓةٓ م٠بثشَب /يمرب اختةر ٚالرشياُِ ٓةرٓ الرزْ
اختة ٚال٘ضاُِ ٓةٍٕ /ٙمه حزشٍ ػتىـؤ ديلُّ الٕ٘تً /يمه حزشٍ ػىىـئ ديلَّ الٔٔـَّب /ِٝأستزرلُ
الًداّ»(دسئؾ ،6666 ،د)026 -020 :0
َ ٜٓٛزٌ الم ًٌّٓ٠الـٔشّٔ ٔ٤ـ ٚدسئؾ ٓه يػّٔ اًالٍٓ ٓةرٓ الخ٠بٛرّ ال٤ىٔبوٕرّ
الـبمةّ ٛبلـبٓش ٔدبيل أن ٔؼتخذم ٣ل المً٠مبت التٓ ثبم٤بوُب أن تخذم تزشثّ دسئرؾ
الـٔشّٔ لًكًل الـبٓش الٓ ٗبٔتٍ الىوبلّٕ٘ ٛبلتؤسٔخ ثمب ٔتورمىٍ مره الد٠رب  ٞالتؤسٔخٕرّ
يالجشإَه المد٤مّ ًَ ملذس س ٕغ إلحجبت الًُّٔ انّ «٣ىٔربن» ٛرٓ المًٌٓ٠رّ الؼربثّ٠
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َٓ التؤسٔخ الٔشٔ ٞياإلكبلّ الخبثتّ لةـٔت الٜةؼٌٕىٓٛ ،بلـربٓش ٔلرًٕ رلر ٢الشمرض ٛرٓ
كًسِ رمبلّٕ ٔتخٕةُب اإلحؼبع يرل ٢ثً٠لٍ «يأحمل أسم ٣ىٔبنَ» ٛدمل أسم ٣ىٔربن
ثمخبثّ حمل ألٓجبا ال٠وّٕ الٜةؼرٌٕىّٕ يَرً ٟرًِ الؿرًٔسّٔ ت٤ـرٓ ٚره ؿرذِ االوتمربا
يالتًاكل يالتمبحل ثٕه اإلوؼبن ياألسم يَزا مب ٔؼرتذٓٓ الجدرج ٓره مجرشسات ٓ٠الوٕرّ
تؤسٔخّٕ يَٓ التمؼ٘ ٢ثبلًُّٔ ال٤ىٔبوّٕ األكٕةّ التٓ تخجتُرب الشيأربت التؤسٔخٕرّ ال٠ربدسِ
ٓةٓ ارُبص ٣ل اٛتشااات ال٘ضاِٛ ،بلد ّ٠ٕ٠التؤسٔخّٕ حبثتّ ،ال خالٛ ٙرٓ أوُرب تخجرت تٜرً٘ٝ
الًرًد الٔشثٓ األكٕل ٛ« ٓٛةؼرٌٕه» يمرْ رلرٛ ٢ربن ال٘رضاِ ٔدربيلًن ٟةرت الد٠رب ٞ
التؤسٔخّٕ الخبثتّ ،ثمب ٔجشس ملبلدُم ٓةٓ أسم «ٛةؼرٌٕه» ال٤ىٔبوٕرّ انّ دسئرؾ َُىرب
ٔدبيل أن ٔ٠شة الزات الٜةؼٌٕىّٕ المؼتجٔذِ مه تؤسٔخُب الدبلٓ يال ٔلةُب الٓ م٠لًدَب
اال التمؼ٘ ٢ثتؤسٔخُب المبهٓ الزْ ًٔكل يرًدَب يالـبٓش الم٘ترشة أ٣خرش الىربع حبررّ
لالتّلبل ثزل ٢الملذس األكرٕ ل الرزْ ٔةجرٓ حبرترٍ تزربٌ ًشيحبترٍ يأ٤ٛربسٌ الدٕبتٕرّ
الم٤شّػّ مه أرل ٟوٕتٍ ي٣ىٔبن الٜةؼٌٕىّٕ كًسِ كبد ّٟلترؤسٔخ الٜةؼرٌٕىٓ المدرذث
يدسئؾ ٔؼت٘لّ َزٌ التؼمّٕ مٔج٘شا ٓه اوتمب ٍٟ ،ب الً ٟ ٓٛلٕذتٍ ،تٔبلٕم حًٔسٔ:ّٛ
«أُمةٓ توٓا وُزًٔمٓ َ٣ىْٔٓبنَ األخٕشَِ /حًل مشآتٓ /يتَشْمٟٓ ٓٛ ،لٕذت ٓٓٙاألَخٕرشِِ ،ؿَربلَُب»
(دسئؾ ،ال تؤ)16 :
تُٔذ ٜال٤ىٔبوّٕ  ٓٛالتشاث الٜةؼٌٕىٓ و٠ةّ لتدـٕذ الدبهرش ودرً المؼرت٠جل ي«لٕؼرت
ٜٟضِ ٓه الدبهش الٓ المبهرٓ يَرٓ تٌرًٔش لةـخلرّٕ الًًىٕرّ الٜةؼرٌٕىّٕ»(الخةٕةرٓ،
 )653 :0226يٓجش ال٤ىٔبوّٕ ٔدبيل الـبٓش تزبيص الدبهش المشًٛم الرٓ حبهرش متخٕ٘رل،
ٕٛؼتىؼخ األصمىّ ثًٔدِ الٓ التؤسٔخ ،تُِش ُٕٛب أمٍ الد ّٕ٠ٕ٠يٟذ احتٜت ثربلًا ْٟالزذٔرذ
المىجخ ٞمه مؼرت٠جل متخٕ٘رلٛ ،بهرباِ «وزرًم ٣ىٔربن» َرٓ اػرتٔبدِ الترؤسٔخ األيلرٓ
لر«ٛةؼٌٕه» ئؤمل الـبٓش أن ًٔ٤ن أخٕشا ثًك٣" ٍٜىٔبن" ثربألخٕشِ ٛرٓ الؼرٌش األي٘ل،
ُٛزا الة٤ٔ َٜـٓ ٚه الىُبّٔ التٓ ٔجدج ٓىُبٛ ،برا ٣بن لرر"ٛةؼرٌٕه" مربم ٔٔترذ٘ ثرٍ
ئشػخ الًرًد الٜةؼٌٕىٓ ًُٛ ،األوؼت لتزؼٕذ المؼت٠جل ٛرٓ كرًسِ حبهرشِ ثتًُٕرٚ
كٕٖ الدبهش« ،توٓا»« ،تشمٓ» ٕٛجذي الدبهش مـشٟب ٣مب أسادٌ الـبٓش ئمىدٍ الـٔش مرب
لم تمىدٍ أبٌ الدٕبِ يرل ٢مه خالل االٟتشاة مه التؤسٔخ األكرٕل ان المتةّ٠رٓ الثرذ٘ أن
ٔمخش التؤسٔخ لةٔخًس ٓةٓ سمضّٔ "٣ىٔبن" ٕٛتخٕل المبهٓ  ٓٛراتٍ يالمبهٓ ٛرٓ الدبهرش
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يتؼتمشّ َزٌ الٔمةّٕ ٕٗش مشِّ٣ ٓٛ ،لّ مشِّ ٔوٕ ٚالٓ مٔشٛتٍ ثبلىق٘ ؿرٕئبً رذٔرذاً ٔ٠شّثرٍ
مه ادسا ٍ٣تً٤ن ٣ىٔبن ومًرربً لتة ٢الٔمةّٕ ،حٕج ًٔ٠ل الـبٓش:
«تٌُٙلُّ ٓٓةَٕٕىب لىٌََٕٔؾ أَْ٣خَشَ لَمٕ وَتَٔشَّٓ ٕٙةٓ رٔشحٙىب  /ٓٛصِحبم الْزٔشيحِ الَْ٠ذٔمّٓ ،لٙ٤هَّ َزا
الْم٤بنَ -الىَّضٔٔٔ /ٕٚؼٓمّٓٓ ثؤَػٕمب ٙىب لمٕ وََ٤هْ مٔخٌْٙئٕهَ ألوَّب ئلذٕوب َٔىب /يال مٔخٌْٙئٕهَ ألَنَّ ُٗرضاًِ
َ٣خٕشٔهَ َٓجًّٔا ٓٓةٕٕىبَٔ /ىب ،يأَحٓجًّٔا مذا ٙدٓىب لةٙىَّجٕز ،أَحٓجًّٔا أَػبًٕشَوب /يٛوَّرَّ صٕٓٔتًوىرب لَرمٕ و٤رهْ
مٔخٌٙئٕهَ ألنَّ الْٔٓزاسْٓ /ةٓ أَسٕمِ َ٣ىْٔبنَ ٓٓةَّْ٠هَ  ًََٕٝٛسٔإيع الًًْٓل /ػٓشائةَُٔهَّ ،لٕٓٙىْوَذٓ تٕهُ
الْجشاسْ ئْٓ٤جٓشَ خًَٕخُ الُّؼًُلْ /يال مٔخٌْٙئٕهَ ألنَّ سٔياًِ َ٣خٕشٔهَ رربإيا الرٓ أَثٕزٓرذّٔٓتٙىب /ل٤ٙرٕٓ
ٔٓلًٜا أَسٕهَىب ،مٙخةىب مٙخةَىب ،تةْ ٓ٢أَكًٕاتُىب»(دسئؾ ،6666 ،د)354 :0
ان «الىٜغ اإلوؼبوّٕ٘ يَٓ تٔبوٓ حبلّ التمضّ ٝاصاا ٟمرْ االحرتالل تُرشّ الرٓ حمبٔرّ
راتُبٛ ،تتدله داخل ٕ٣بوُب التؤسٔخٓ هذ مدبيالت ال٘ب ُب مره ٟجرل اٖخرشٔه»(ؿرٔج،
ٔ )13 :0220دتمٓ الـبٓش َ ٓٛزٌ الم ًٌّٓ٠الـّٔشّٔ٘ ثبلتؤسٔخ ال٤ىٔبوٓ مؼتوٕئب ثؤومبى
حٕبتُم يالتؤسٔخ ال٤ىٔبوٓ ٔتدً٘ل الٓ سمًص تتّلل ثبلم٤بن "٣ىٔبن"؛ ار ٔٔجش الـربٓش ٓره
االتّلبل ثٍٕٛ ،جذأ ثبؿبسِ ٓبمّ٘ الٓ الم٤بن  ٓٛالؼرٌش الخربوٓ ثً٠لرٍ :لٙ٤رهَّ َرزا الْم٤ربنَ-
الىَّضٔٔٔ ٕٚؼٓمّٓٓ ثؤَػٕمب ٙىب ألوىب يلذوب َىب٣ ،ؤوٍ ثبؿبستٍ الٓ حذث الًالدِ ٔشمض ثبلًُٕد الزٔه
ٟذمًا الٓ أسم ٛةؼٌٕه ،الٓ حٕج لم ًٔلذيا َىرب ١ئرذلٓ ثدزرّ ثربسصِ ت٤ـرٓ ٚره
أًمبّ ال٘ضاِ المتًاكةّ ٛ" ٓٛةؼٌٕه" األسم يالتؤسٔخ يالدوربسِ ،لمرب ٔ٠رًل :ألن ال٘رضاِ
٣خٕشٔه َجًا ٓةٕىب ٔدبيل الـبٓش احجبت الًُّٔ حٕج ٔؼتٔشم تشٕ٣ت «أسم ٣ىٔبن» ٓٛ
الؼٌش الؼبثْ مه الـّٔش ٛتٔ٠جُب اؿبسات ٣ىٔبوّٕ ،مىُرب :الًٓرًل يالترٕه يخرًخ الؼرًُل
(حتٕٓٛ ،)64 :6631 ،ذخل الٓ الٔم ٞالتؤسٔخٓ ئتلبٓذ رل ٢ثً٠لرٍ :ألنَّ سٔياًِ َ٣خٕرشٔهَ
ربإيا الٓ أَثٕزٓذّٔٓتٙىب ان األثزذّٔ َُىب سمض لالتّلبل ثٕه اإلوؼبن ياألسم يالًرًد ،ثل َرٓ
لّ٘ الًرًدٟ ،ب الً:
«لٓٔ ٕٓ٤ٙلًٜا أَسٕهَىب ،مٙخةىب مٙخةَىب ،تةْ ٓ٢أَكًٕاتُىب /يٓأَكٓرًاتُُٔمٕ تتَ٠ربًْٔ َٛرًٕ َٝالرتَّاللِ كٓرذْٖ
ياحذاً لةٙلّٓذْ /يٓٔخْتَةي ٙالىَّبْٔ  ٓٛالىَّبْ ،يالشِّٔحٔ تًَْٕٔ يتَٕٔرًْ ػٔرذْٓ٣ /رؤنَّ أَوبؿرٕذٓوب ٛرٓ
الْخَشٔ ٙٚأَوبؿٕذَٔٔمٕ  ٓٛالخَشٔ٣ /ٕٚؤَنَّ الْجالدٓ تُةَّٙ٠ىُىب مب وًَ٠ل  /يل٤هَّ ٕٓٙذٓ الـَّٕٔشِ لَىرب يٓأَسٔدرب
لَىب يلَىب /تَ٠بلٕذٔوب  ٓٙٛمٓذٔحِ الْجًٕٔت ٙيٓتَشْثَِِّٕ الَْ٠مٕحِ ياألُْٟدًٔان /ػٓالمبً ٓةٓ أَسٕمِ َ٣ىْٔبنَ أَسمِ
الَْ٘ضالَِّ ،ياالسٕرًٔانْ»(دسئؾ6666 ،م ،د)354 -353 :0
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ان التؤسٔخ ملذس ٗىٓ٘ ثبلشمًص لذْ ؿٔشّٔ مدمًد دسئؾ مب دام ٔـمل َرزا الترؤسٔخ
الدٕبِ المبهّٕ ث٤ل ٓىبكشَب المؼتز٣شّٔ يًَ مةٓا ثبلمًا ٟٚيالىمبرد اإلوؼربوّٕ الشمضٔرّ
ياللشآبت المًرًدِ  ٍٕٛتٔجش أكذ ٝتٔجٕش ٓره مًٟر ٚاإلوؼربن الرشاَه يترؤسٔخ الـربٓش
الزاتٓ ًَ األ ًْٟمره ثرٕه الشمرًص التؤسٔخٕرّ المبهرّٕ ي"٣ىٔربن" يحٕ٠رّ اللرةّ ثًُٔرّ
الٜةؼٌٕىٓ٘ ،لزل ٢تًٛش يت٤شّس حوًسَب  ٓٛؿٔش دسئؾ
.2بابل = المًفی الفلسطيًی فی الىقث الحالی
انّ دسئؾ مره أ٣خرش الـرٔشاا الٜةؼرٌٕىٕٕه الّرزٔه اػرتذًٓا الـخلرٕبت ياألم٤ىرّ
التًساتّٕ٘ مه الُٔذ ال٠ذٔم  ٓٛأؿٔبسَم ،حٕج ٣بوت "ثبثل" ح٠الً تشٔخٕبً حشٔ٘بً ٛرٓ مخٕةرّ
دسئؾ يٟذ ُُشت سمضّٔ َزا المٔةم الم٤بوٓ ٛرٓ مشحةرّ ٗىب ٕرّ مج٤رشِّ ٛرٓ ؿرٔشٌ؛ ار
ًٔ٠ل:
«ثبثل حًل رٕذوب /يؿمٔ ػجبٔب ٓب ذٌٕ /تٕ٘شت مالثغ الٌبًٗتٕ /مه ٓبؽ ثٔذ المًت /لً
آمىت ال ٔمًت /متىب يٓـىب ،يالٌشٔ ٞياحذ!»(دسئؾ ،ال تؤ ،د)624 :6
يُّ ٚالـبٓش سمًصاً تؤسٔخًّٕ٘ «تتٔةّ ٞثتؤسٔخ الًُٕد لٕ٤ؼرجُب ثٔرذاً ٛةؼرٌٕىٕ٘بً ثبلجبػرُب
التؤسٔخ الٜةؼٌٕىٓ»(مًاػٓ )60 :6661 ،انّ سمضّٔ ثبثرل تدمرل ٛرٓ حىبٔبَرب مره داللرّ
تؤسٔخّٕ مىبٟوّ لةًا ْٟيالًُٕد ٓجش التؤسٔخ ٣بوًا مؼجٕٕ٘ه الرٓ "ثبثرل" ثٕىمرب ٛرٓ أٔبمىرب
الشاَىّ ٔمبسع الًُٕدٕٔه الِةرم هرذ الٜةؼرٌٕىٕٕه ئُزرشيوُم مره دٔربسَمٛ ،ةرزل٢
"تٕ٘٘شت مالثغ الٌّبًٗت" ٛمه َىب وُٜم التؤسٔخ ُٛمبً ٔتمبؿٓ مرْ ُرشي ٙالٔلرش يٛرٓ
هًا رلٔٔ ٢ج٘ش الـبٓش ٓه أمةٍ ثًٔدِ ؿٔجٍ ي٠ٛربً لت٠ل٘رٓ ديسِ الدٕربِ المت٠ةجرّ يهرٔٚ
الًُٕد ٓجش التؤسٔخ ملذس  ًِٟلةـبٓش يالٜةؼٌٕىٓ ثلًسِ أؿمل يان ٣بن يإٗ ْٟرش رلر٢
ٛبلـبٓش ٔةزؤ الٓ التؤسٔخ لٕؼتةُم ًٟ٘تٍ يحٕبِ ؿٔجٍ مىرٍ ان حورًس الترؤسٔخ ٛرٓ الـرٔش
الٜةؼٌٕىٓ ٔٔ٤غ ٓزاثبت الـبٓش يتزبسثٍ التٓ تدمةٍ ٓةٓ االٗتشاة ٓه تؤسٔخٍ ي"ثبثرل"
ٟبدسِ ٓةٓ أن تُمغ ثٔزاثبت الٜةؼٌٕىٓ٘ المًُ٠س يسٗجتٍ ٛرٓ اػرتٔبدِ ٕ٣بورٍ؛ ار ٔ٠رًل
مدمًد دسئؾ:
«لٙىَزَْٓتٓ ٣مب وَدٕهُ رئىب  /مْٓٓ الشٔح مه ثبثلٍ /يوؼٕشُ الٓ ثبثرلٍ  /لىرزَٓتٕ ٣مرب ودرهُ
مٔتَّدٙذٕٓٔه يمٔىَْٜلٙةَٕٕه  /لم ٔ٤ه ٓٔمٕشُوب ٣بٕٛبً لىـٕخ مٔبً  /لم ُٔٓ٤هْ ػَٜٓشِْ ٣بٕٛربً  /لٕلرٕش
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اللٔىًَٕثٓشُ  ٓٛأَحَشْ  /ل ًِّٜلمذٔح الم٤ربن الزىرًثٓ  /ودره َىرب ًَِّٕجرًنَ ؿَرمبلّّٕٓر  /سٔدٔىرب،
ياألٗبوٓ رٓىًُثّٕٓر َ /ل أَوب أَوت ٙأُخشْ  /يأَوت أَوب آخش؟»(دسئؾ)63 -61 :0223 ،
اػتذٓٓ الـبٓش "ثبثل" َ ٓٛزٌ المًٌٓ٠رّ ثمرب تدمةرٍ مره دالالت مبهرّٕ الثرذ٘ أن
ٔالمغ الدبهش ثٕذ أنّ "ثبثل" تتدً٘ل مه داللّ المى ٜٓلتذلّ ٓةٓ الًًه انّ "ثبثل" رضا
مه ح٠ب ّٛالـبٓش التٓ تىدذس مه الًا ْٟالتؤسٔخٓ٘ الزْ ٔـر٤ل اؤٌبٛربً ودرً الدبهرش ،حرم٘
ٔتزبيصٌ الٓ المؼت٠جل يَٓ سمض لةمى ٜٓالٜةؼٌٕىٓ  ٓٛالًٟت الدربلٓ؛ «تىربيل دسئرؾ
سمًصا تتٔةّ ٞثتؤسٔخ الًُٕد لٕ٤ؼجُب ثٔذاً ٛةؼٌٕىٕ٘بً ٣مب ربا  ٓٛمًٌٓ٠ترٍ الؼربثّٔ ٓـرشِ
مه دًٔان أحج٘ ٢أي ال أحج٘(»٢الؼةٌبنٟ ،)6 :0262 ،ب الً ُٕٛب:
«يو٘ىّٓ ال٠ذعٓٔ / :ب أًٜبلَ ثبثلْ ٔ /ب مًالٕذ الؼالػلْ  /ػرتًٔدين الرٓ ال٠رذع ٟشٔجربً /
يٟشٔجبً ت٤جشين  /يٟشٔجبً تدلذين ال٠مح مه را٣شِ المبهٓ ٟ /شٔجبً ٔلجح الذمْ ػىبثل  /آٌ،
ٔب أًٜبل ثبثل  /ػتًٔدين الٓ ال٠ذع ٟشٔجبً  /يٟشٔجبً ت٤جشين  /يٟشٔجبً  /يٟشٔجبً َ /ةّةًٔرب /
َةّةًٔب»(دسئؾ ،ال تؤ ،د)422 :6
انّ الـبٓش َ ٓٛزٌ الم ًٌّٓ٠ثبػتذٓب ٍ سمضّٔ "ثبثل" ٔزشّدَرب مره الٔىلرش اإلوؼربوٓ
الًحٕ ٞاللةّ ثُب أكالً ئوم٘ الُٕب كًسِ ؿٔجٍ ٛرٓ المىرب ،ٓٛيَرً حٕىمرب ٔلرً٘س المىٜرٓ
ٔزٔل الًًه يرُّ الم٠بثل ٔدذث الـبٓش َُىب وًٓبً مه التًاكل ثٕه الٜةؼرٌٕىٕٕه ٛرٓ
مىٜبَم يثٕه الًًه ،حٕىمب وةدٍِ ٔؼرتخذم أػرةًة الىرذاا المت٤رشّس المرً َٟلةمتةّ٠رٓ
مخبًجبً "أًٜبل ٛةؼٌٕه"  ٓٛمىبُٕٛم المختة ،ّٜحم٘ تتًالٓ األٔٛبل الدبهشِ الذالرّ ٓةرٓ
المؼت٠جل« :ػتًٔدين»ٟ« ،شٔجبً ت٤جشين»ٟ« ،شٔجبً تدلذين» ي ٓٛالىُبٔرّ تج٠رٓ "ثبثرل"
يػٕةّ إلحشاا الزا٣شِ؛ ار تُِش ٓجشَب كًسِ الٜةؼٌٕىٕٕه  ٓٛمىبُٕٛم
 ٓٛمزبل آخش والحَ دسئؾٟ ٓٛ ،لٕذتٍ« :ػشٔش ال٘شٔجّ» ٔخشد مه ثبثةٍ المىـًدِ؛
ار ٔشٔذ التلش ٙالٓ راتٍ ،مؼتدوشاً سمضّٔ "ثبثل" ٟ ٓٛلٕذتٍ المٔىًوّ ثِر"ػًوبتب":
«أُحت ٜمه الةٕل أَيٛلٍَٔٓ ،ىذمب تؤتٕبن مٔب ٔ /ذاً ثٕذ ،يسئذاً سئذاً تَوُمٛبوٙىٓ مٌَْٓٔ٠بً مٌَْٓٔ٠رب
ٟ /ةٕل مه الةٕل ٟشث ٜٓ٤ٔ ٢ألخشد مه ثبثةٓ  /الرٓ ررًَشْ -آخرشْ ال حذٔ٠رَّ لرٓ
داخةٓ  /يُ٣ةُّ ٙ٢أَوت ٙيمب ٛبم مى" ٢أَوب" الدٔشَُِّ الٌٕةجّْ»(دسئؾ)43 :0223 ،
ثٔذ أن كبست «ٛةؼٌٕه يًىبً ال ٔـجٍ الدةم الزْ ٣بن ٔدمةرٍ مدمرًد دسئرؾ ،مرب
الزْ ٔم٤ه لرر"دسئرؾ" أن ٔ٤تجرٍ ئدةرم ثرٍ»(خمرٕغ )613 :6666 ،ثٔرذ مىتلرٚ
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التؼٕٔىبت؟ ان كًسِ "ثبثل"  ٓٛالؼٌش األي٘ل مه الم ًٌّٓ٠تمخّل يٕٓربً آخرش ٔىجرْ مره
يٓٓ الـبٓش الزاتٓ٘ يان ٣بن َزا الًٓٓ مئٟتبً لذْ الـبٓش؛ لٕخشرٍ مره "ثبثرل" ٛربلخشيد
خشيد مٔىًْ٘ ٔلشّ ٙدسئؾ الٓ راتٍ يالٓ الجدج ٓه المشأِ  ٓٛهًا الـرًٔس ثبلخؼربسِ،
ٟ ًُٛوٓ ٟؼٌبً ًًٔالً مه الضّمبن ثبحخبً ٓه "ثبثةرٍ" يل٤رهّ اٖن تؼرتذٓٓ الخرشيد مىُرب
لٕىلش ٙالٓ راتٍ ثبحخبً ٓه وٜؼٍ  ٓٛوٜؼٍٛ ،ةم تٔرذ ثبثرل لتةتر ٘ٚحًلُرب مِٔرم مٔربوٓ
ال٠لٕذِ ،ثل َٓ رضا مه الـٔش ٔ٤ـٓ ٚه اولشا ٙالـبٓش الٓ تزشثّ رذٔذِ
.3سمرقًذ = جأريخ اإلسالهی والعربی الممسق والمفقىد
«ان الشمض ال ٔزمْ أًشا ٙاألؿٕبا ثٔوُب ثٔوب ياومب ٔلذس مه الذاخل الرٓ الخربسد أي
ٔةذ٘ مه الخبسد الٓ الذاخلٕٛ ،زؼذ الىٜؼٓ ثـ٤ل مبدْ٘ مجت٤ش ئجٔج المبدْ مدبيال أن
ٔجذّ الٔبلم اثذآب رذٔذا»(الدبيْٛ )640 :6661 ،بلـبٓش ٔدبيل لةجدج ٓه ممبحل مبدْ٘
لةًًه المً٠ٜدٛ ،ةزل٤ٔ ٢ـٓ ٚه م٤بن آخش مٔبدال لةم٤بن الرزاتٓ٘ٛ ،ت٤رًن "ػرمشٟىذ"
كًسِ م٤بوّٕ ثبسصِ مه كًس التؤسٔخ التٓ تدشّم المتة ّٓ٠الٓ الت٠ل٘رٓ ٛرٓ ُٛرم الدبهرش،
ثدٕج ًٔ٠ل ٟ ٓٛلٕذتٍ المؼمبِ ثِر«مه أوب ،دين مىٜٓ؟»:
«ٗشٔتٗ ٓةٓ ه ّٜالىُش ٣بلىُش ٔٓشْثٌُِىٓ /ثبػم ٢المبأ ال ؿٓآ ٔٔشْرٔٔىٓ مه ثٕٔرذْ/
ال ؿٓا ٔؤخزوٓ مه ٛشاؿبت حٔةْمٓ /الٓ يا :ٟٓٔال التشاةٔ يال الىبسٔ مبرا /ػرؤٔٛل مره دين
يٓسٕد ٙػٓمٓشَْٟىْذٓ ؟ مبرا /ػؤٔٛل  ٓٛػبحٍّ تلُ٠لُ المٔىْـذٔه ثؤحزبسَب /ال٠مشَِّّٔ؟ كٙشْوب خََٕٕٜٕٜٙهِ
ه لة٤ب ىربت /ال٘شٔجر ِّ ثرٕه الٕ٘رًم يكرشوب
ل مىبصلىب ٓٛ /الشٔبح الجٕٔذ ِِ كرشوب كٓرذِ ٕٕ ٠َ ٔٙ
مخ َ
ًَةَٕٕ٠ٕٙهِ مه /ربرثٕ ّٛأْسمِ الًُِٔٔ ِّٛمبرا ػىٜٔل مبرا /ػىٜٔل مه دين مى ٜٓيلٕلٍ ًًٔلٍ/
ٔٔدٓذة ٓٛ ُٝالمبا؟»(دسئؾ)665 -664 :0223 ،
ان لّ٘ الـبٓش الشمضّٔ تؼت ٓ٠مه تؤسٔخٍ األكرٕلٛ ،رر"ػرمشٟىذ" َىرب تلرًس الدةرم
يالم٤بن التؤسٔخٓ المٔج٘ش ٓه هٕبّ الدبهش يالدبهش الوب ْ لٕغ يًىرب ٛدؼرت ،ثرل َرً
الًًه يالمى ٜٓيالٔربلم الٔشثرٓ األرمرْ يدسئرؾ حٕىمرب ٔىرذةٛ ،بومرب ٔىرذة الترؤسٔخ
اإلػالمٓ ثؤ٣مةٍ :مبهٍٕ يحبهشٌ ٛبلمبهٓ ال ٔىٜلل ٓه الدبهش ،ثل ان الٔىبكش المً٘٤ورّ
لُزٔه الضمىٕه تذخل  ٓٛحة ّ٠متلةّ ياحؼبػىب ثبلدبهش ٔتًلذ داخل المبهرٓ ئتدرذ٘د
 ،ٍٕٛلٕزذ ًشٔ ٍ٠األسحت لتٜزٕش الٌبٟرّ الـرًٔسّٔ الم٤جًترّ يلٔرل اإلوؼربن ٔةزرؤ الرٓ
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المبهٓ مؼتؤوؼب ثٍ أي متدؼشا ٓةٕرٍ ٣ةمرب ت٤بتٜرت المرئحشات ياػرتٜدل الترًتّش داخةرٍ،
ٛبلًا ْٟالمتشدْ ث٤لّ مب ٔٔتشٍٔ مه مخٕشات د ْٛمدمًد دسئؾ ودً المبهٓ هب  َٞالزسّ،
مٔدمة َٞالىِش  ٓٛاألم٤ىّ التؤسٔخّٕ ،ثبحخب ٓره المالمرح المـرتش ّ٣ثٕىرٍ يثرٕه خبكرتٍ
الم٤بوّٕ مزؼ٘ذاً لةم٤بوّٕ الشمضّٔ  ٓٛالد ّ٠ٕ٠ثمب ٔخٕش التؤم٘ل ياالػتذسا١؛ ار ًٔ٠ل:
«ُ٣هْ ٔب ٗشٔت المًٔٓؿَّح لٓ مخةمب /أَوب لَ :ٓ٢مب ٓ لمب  ،٢مةدٓ /لمةدر ،٢ياػرمٓ ٓةرٓ
اػم ٓ٢تًٔٔزِرٟ /ذ تَُ٠شِّثىب مه تالل ػٓمٓشَٟىْذٓٓ ٓٛ /لشَب الزَجٓة ٛال ثٔذ ٛمىٓ /يال ثٔذ ٛمى،٢
يال ثٔذ ٛمه آخشٔه /لىؼمْ أَثًا ٝاخًتىب الؼبثٕ٠ه»(دسئؾ)16 :0223 ،
ان «الة زًا الٓ التشاث ال ٔٔىرٓ الشررًّ الرٓ الترؤسٔخ ث٠رذس مرب ٔٔىرٓ احٕربا الٜٔرل
اإلوؼبوٓ»(حمضِٕٛ )50 :0226 ،تدً٘ل المبهٓ المتشايح ثٕه التخٌّٓ يالتّ٠ُ٠ش الٓ ملرذس
الُبم ٔدخّىب ٓةٓ التدشّ ١الٓ المؼت٠جل المىـرًدٛ ،رر"ػرمشٟىذ" الترٓ مرشّت ثمشاحةُرب
المتىبٟوّ ٓجش التؤسٔخ َٓ اللًسِ الم٠بسثّ لر"ٛةؼٌٕه"  ٓٛالم ًٌّٓ٠الؼبث ّ٠التٓ تتـبثٍ
األحذاث ُٕٛب :الًا ٟٓٔمىُب يالمتخٕ٘ل يان اختةٜت األم٤ىّٛ ،تلجح "ػمشٟىذ" يرُب آخرش
لر"ٛةؼٌٕه" ٔمخّل كشاّ األرٕبل المتٔبٟجّ الزْ ٔئدْ الٓ ٛتشات ثىّبا ياوُٕربس ٛرٓ ُرلّ
أ٣خش مه تزشثّ تؤسٔخّٕ ،تؼةخ ٓةٓ التؤسٔخ الٜةؼٌٕىٓ٘ انّ «ال٘شثّ يالًهْ الممرضَّ ٝمرب
الزان دٔٛب الـبٓش مدمًد دسئؾ الٓ اػتمشاس  ٓٛر٣ش المذن التؤسٔخّٕ٘»(الرذ٘ٔ:6663 ،٢
 )66مىُب "ػمشٟىذ" التٓ تمخّل ياحذِ مه اللرًس المتؤك٘رةّ ٛرٓ الم٤ربن المدرذث ٛرٓ
مخٕةّ الـبٓش؛ حٕج ًٔ٠ل:
«ػٓمٓشَْٟىْذٔ خٕمُّ سيحٓ المٔـَشَّدٕ /يخمغٔ رُبت ٚلذمّٔ أُمٓ /ػمشٟىذٔ خٕيُ حشٔشٓٔٔٔ /ةُِّٞ
ؿبًئ يادٓ ٚةٓ َٛشَع تدملُ المٌشا /يكًتبً تذلَّٓ مه اهلل /ياو٤ؼرشا /ػرمشٟىذ وُرشر تَزٓٔٛرذٕ/
ػٓمٓشَْٟىْذٔ خٕمُّ سيحٓ المـشَّدٕ  /ػمشٟىذٔ خمؼًن ػٕٓةذًِ ٔٓىْتَدٙرجٕهَ ٓةرٓ ٓٓتَجٓرٍٕ /ئٓشْػٔرمٕهَ
لٙةَّٕلِ ؿ٤الً ٔٔشَْٟ /ىَبًٙشَ مه ٣ةمبت ال٠شْ  /ػرمشٟىذ ػٔرزٛبدِٓر لةلرالِ الجٕٔرذِْ /ػرمشٟىذ
مئزوّر لةىذْ /يثًكةّر لةلذْ /ػمشٟىذ يٓكٕ ٗٚػشْٔ لمب ٔتؼبٟي مه حٔجةىب  /يدآبً ! يدآبً
ػمشٟىذ»(دسئؾ6666 ،م ،د)622 -624 :0
تزشثّ دسئؾ يلّذت  ٓٛرَىٍ يٕٓب ح٠بٕٛب تؤسٔخٕب تزؼ٘ذ  ٓٛالؼٕب ٝالـرٔشْ الؼربثٞ
وتٕزّ لإلحؼبع ثبالٗتشاة ي"ػمشٟىذ" َٓ اللًسِ التٓ ٜٔرشٕ ُٕٛرب ًبٟربت األحبػرٕغ
ل
الم٤جًتّ  ٓٛالاليٓرٓ يَرٓ يػرٕةتٍ لةخةر ً٘ مرْ وٜؼرٍ أحىربا التؤم٘رل ٛرٓ الًاٟرْ ،يلٔر ّ
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"ػمشٟىذ" َٓ "ثٕشيت" ارا مب ٣بوت خٕمرّ ٣مرب ٔجرذي ٛرٓ الؼرٌش األي٘ل الرزْ ٔمخّرل
الةّبصمّ ،ػٕ٘مب أوُّب اٟتشوت ثبلتـشّد يمه ٓبدِ٘ الـبٓش حٕه تىٜتح ولًكٍ ٓةرٓ الترؤسٔخ أن
ٔؼً ٝثٔن اإلؿبسات ٓٛ ًُٛ ،الؼرٌش الخبلرج ٔةمرح الرٓ "دسة الدشٔرش" يرلر ٢ثزٔرل
"ػمشٟىذ خٕي حشٔش"(دسئؾ ،6666 ،د )61 :0يَٓ كًسِ تدمرل ٛرٓ ًٕبتُرب داللرّ
راتّٕ تىجٔرج مره احؼربع الـربٓش ،حرم٘ تترًالٓ اإلؿربسات المشتجٌرّ ثربلًا ْٟالترؤسٔخٓ
لٙر"ػمشٟىذ" يَٓ اؿبسات ترشتجي ثبلدوربسِ اإلػرالمّٕ المتٔشهرّ لالوُٕربس ٓجرش أم٤ىرّ
مختةٛ ،ّٜبلىُش يال٠ىبًش يالؼزبدِ يالمئزوّ
٣ل رلٔ ٢دٕل  ٓٛالًٓٓ الٓ تؤسٔخ "ػمشٟىذ" الترٓ تمخّرل الم٤ربن المؼرتجبح ٓجرش
الًًه الٔشثٓ اإلػالمٓ ي٣ل رلٔ ٢ذلل ٓةٓ الم٤بوّ الٔشٔ ّ٠التٓ تمتٔت ثُب "ػرمشٟىذ"
ٓجش التؤسٔخ  ُٓٛاللًسِ الممبحةّ لةم٤بن المً٠ٜد ػًاا أ ٣بن يًىرب أم مىٜرٓ يٛرٓ وُبٔرّ
المٌبًٔ ٙدّ٘ الـبٓش "ػمشٟىذ" ثىَٜغ أ٠بٓٓ حضٔه خبٛتٔ ،تّلل ثؤصمّ الشحٕرل داخرل
الًًه يخبسرٍ
انّ الًٔدِ الٓ الضمه المبهرٓ ال ثر ٘ذ أن تتّلرل ثم٤ربن لرٍ خلًكرٕتٍ المتجةرًسِ مره
المتىبٟوبت اإلوؼبوّٕ يدسئؾ؛ ار ٔ٤شّع أحبػٕؼٍ تزبٌ م٤ربن ٔجدرج ٓره أم٤ىرّ لُرب
ت  ٓٛالزا٣شِ التؤسٔخّٕ٘ ح٠ٕ٠رّ ثتةر ٢األحبػرٕغ ،لت٤رًن ٟربدسِ ٓةرٓ و٠رل
حوًس مة٘ ٜ
التزشثّ و٠ال أمٕىبٔ ،د ّٞ٠اإلحبسِ الزذلّٕ يالـًٔسّٔٛ ،مه َىب ت٤شّس حوًس "ػمشٟىذ" ٛرٓ
ؿٔشٌ ،ار ًٔ٠ل:
«لَمٕ ٔٓجٕ ٓٙٛ َٞكًٓتٙىَب ًَب ٙشر يٓاحٙذٗ لٙةشَّحٕٕٙلِ اِلَٓ /ػٓمٓشَْٟىْذٓ أَيٕ َٕٕٗشَِٓربَٛ ،بلضَّمٓربنُ تََ٤ؼّٓرشَ ي٘الةَ٘رُّ
اوَْ٤ؼٓشَتٕ /يَٓٓزَا الًُٓٓاأ الزَٟ ْٙذٕ حٓمٓةْىَبٌٔ ًٕٔٓمٖب ٓٓةَٓ َ٣تَٕٕٜٙىَبٓٓ /ىَبٕٟٙذٓ مٙرهْ ٓٙىَرتٍ مًٔكٙرةٌٙٔٔ ،ٓٙرلُّ
كٓةٕٕٙجٖب ٓٓةٕىب ٛ /مٓهْ ٔٓدٕمٙلُ اٖنَ ٓٙتٕآ الَْ٠لٕذَِ ٓٓىّب؟ /ػٓىَْٜشُُٕ آخٙشَ أَلَْٜبُٙىَب  ٓٙٛمٓذٕٔٙحِ المَٓ٤ربنِ
يٓثٕٓٔذٓ َٟةٕٕٙل /ػٓىَشْوً الٓ َٗذوب ،خَةَْٜىب ٓٛ ،حٓشٔشِ الَ٤المِ الَ٠ذٔم»(دسئؾ ،6666 ،د)333 :0
ٔٔجئ الـبٓش ًبٟبتٍ الـًٔسّٔ  ٓٛالشمًص يَٓ َىب "ػمشٟىذ" التٓ ٔٔ٤غ مره خاللُرب
الًهْ الٔشثٓ الزْ ٟبدٌ الٓ تة ٢الدبلّ الىٜؼّٕ٘ ٜٓٛ ،ثذأّ المٔ ًٌّٓ٠جذي الـبٓش َبمذاً،
خبٛت األمل؛ ار تتً ٟٚالىٜغ ٓه أحالمُب ئخت ٜٓوـٕذ الًٔدِ ئُِش رل ٢مره خرالل
الٕؤع مه الًٔدِ الٓ "ػمشٟىذ" التٓ تمخّل الًًه المُزًس
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.4القذش = هىية الفرد الفلسطيًی
لم تدَ مذٔىّ مه مذن الٔبلم  ٓٛالتؤسٔخ الٔشثٓ ثمب حِٕت ثٍ مذٔىّ ال٠ذع الـشّٜٔ
مه ارالل ياَتمبم ػٕبػٓ يتؤسٔخٓ يأدثٓٓ ،ىبّٔ الٓ م٤بوتُب المشمًٟرّ يالـربمخّ ثرٕه
ػب ش الجةذان الٔشثّٕ مه الىبحّٕ الذٔىّٕ يالت٠ذ٘ع .مدمرًد دسئرؾ ٕ٘٣رشٌ مره الـرٔشاا
المةتضمٕه ث٠وّٕ ال٠ذع تىبيل َزٌ المذٔىّ  ٓٛؿٔشٌ يمه أَم٘ ٟلب ذٌ المـًُسِ َ ٓٛزا
المزبل ٟلٕذتٍ المٔىًوّ ثِر"ثٌب ّٟالًُّٔ" المىـًسِ  ٓٛدًٔاوٍ «أيسا ٝصٔترًن»(6614م)،
حٕج ٣بوت ًَّٔ الٜةؼٌٕىٓ٘ داخل حذيد ٛةؼٌٕه التؤسٔخّٕ٘ المدتةّّٔ ،تُرذدَب الٌمرغ
يالتٔزٔت يالملبدسِ يال٠تل المزبوٓ لةؼ٤بن الٔشة ُ ٓٛلّ احتالل اػتٌٕبوٓ ٔجت٘ٓ ثىبا
ًَٔتٍ ٓةٓ او٠بم ًَّٔ الٜةؼٌٕىٓ٘ ييرًدٌ الًًىٓ يٟذ ٓج٘ش الـربٓش ٓره َرزا ٣ةّرٍ ٛرٓ
ديائىٍ الـٔشّٔ يمىُب دًٔاوٍ «حبلّ الدلبس» الزْ أ٣ذ  ٍٕٛخٌؤ َرزٌ الؼٕبػرّ يخٌٕئرّ
ممبسػبتُب الذمًّٔ ثً٠لٍ:
«]الٓ ٟبتل[ :لً تؤمّٓةْتٓ يٓرٍٕٓ الودّْٕ٘ /يَّ٤ٛشتُٓ٣ ،ىْتٓ تزَّ٣شْتٓ أُمُّٓٗ ٓٛ ٢شْ /َِّٛال٘بصُِ٣ ،ىْرتٓ
تدشَّستٓ مه ح٤مّ الجىذ /ّّْٕٟٓيٕٗٛشتٓ سأٔ :٢مب َ٤زا تُؼٕتَٔبدٔ الًُٔٔ(»ّْٛدسئؾ)66 :0220 ،
ل٠ذ أحغ٘ الـبٓش الٜةؼٌٕىٓ ثخٌش تؼربسّ َزرشِ الُٕرًد يأًمربُٓم ٛرٓ ٛةؼرٌٕه
لتؤػٕغ يًه ًٟمٓ لُم ثمؼبٓذِ االػتٔمبس الجشٌٔبوٓ الٓ حذ ٟذ ٔؼمُٕب الًُٕد أسهُم
التبسٔخّٕ ٛزل ٢المًهًّ الزْ رٔل ؿبٓشوب أن ٔتًػ٘ل ثؤػةًة يِٓرٓ يومري اسؿربدْ
ئتلررًس أن المًِٓررّ ػررتزذ ػررجٕةُب ال رٓ وٜررغ ال٠بتررل ،يأن تةرر ٢الخٌررًِ الًِٕٓررّ
ػً ٙتزٔل الٔذي اللًُٕوٓ ٔتخةٓ ٓه الجىذ ،ّٕٟيالدبل أن مب ٔشٔذٌ الًُٕد  ٓٛاػرشا ٕل
 ٓٛالًاٟرْ َرً ٓ٤رغ رلرُٛ ،٢رم ٔـردىًن ثؤػرًٌسِ ٗرش ٙال٘ربص لٕرضداديا مره ٟترل
الٜةؼٌٕىٕٕه ثؤثـْ الٌش ٝالمم٤ىّ
ثبم٤بوىب أن وً٠ل انّ الًُّٔ ػتِل ثمىضلّ الشكٕذ التؤسٔخٓ األ٣جش الرزْ ٔؼرتمذ٘ مىرٍ
األٛشاد ٣شامتُم ياػت٠اللُم يتٌةّٔبتُم ودً المؼت٠جل يَ ٓٛزا ًٔ٠ل دسئؾ:
«َىب ال٠ذعٔ /ب امشأِ مه حةٕت الجالثل ٕٚ٣ ،أٓبوُ ٞةٓ يأثٓ٠؟ /خة٠ت َىرب يتىربم
َىب /١مذٔىتٍ ال تىبم يأػمبإَب ال تذيم ثًٕت تٕ٘٘رش ػ٤بوُب  /يالىزرًم حلرٓ /يخمرغ
وًاٛز أخشْ ،يٓـش وًاٛز أخشْ ت٘بدس حب ي /يتؼ٤ه را٣شِ يالؼٕٜىّ تمورٓ»(دسئرؾ،
)603 :0220
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مه المالحَ أنّ حت٘ دسئؾ لًًىٍ الزشٔح رل ٢الدرت٘ الرزْ ٟرذ اػرتةُمٍ ثـر٤ل
تشمٕضْ مه حجٍ٘ لةمشأِ التٓ تٔذ٘ مٔبدالً مًهًٕٓبً لةًًه ياألسم٘ٛ ،ذا الًًه ثمخبثّ تة٢
الدجٕجّ التٓ اٛتشٟت ٓىٍ ياٖن أكجدت تىبم  ٓٛم٤بن ؿبػْ آخش ثٕٔذاً مىٍ ٔم٤ه الً٠ل
أن تة ٢المشأِ المخبلّٕ  ٓٛرا٣شِ دسئؾ َٓ وٜرغ الٜةؼرٌٕه المدتةرّ يمٔبوبتُرب تةر٢
المٔبوبِ يالجةٕبت التٓ أكٕجت ثُب ال٠ذع يٛةؼٌٕه ٔتّوح أنّ الـربٓش ٔترًخٓ أن ٔـرً٤
مه الدبلّ المؤػبئّ التٓ ٓبؿتُب ال٠ذع التٓ ًبل حضوُب يالمٔتمٔةه ٛرٓ أؿرٔبس دسئرؾ
ٔذس ١رةٕ٘بً ثؤنّ اؿبسات الـبٓش الةًّ٘ٔ يالذاللّٕ  ٓٛػٕب ٝالم ًٌّٓ٠التٓ مشّ ر٣شَرب ترىم
ٓه تةمٕح أثةٖ مه التلشٔح  ٓٛتلًٔش ٛبرّٔ ال٠ذع ،يرلرٛ ٢رٓ ًٟلرٍَ" :ىرب ال٠رذع"،
ي"خة٠ت َىب" حٕج ٔذلّ داللّ ياهدّ ٓةٓ أنّ الزات الرـبٓشِ تٜت٠ذ ُٕٛب مذٔىّ ال٠رذع
التٓ ال تمةُ٤ب اٖن امتال٣بً ٔٛةٕبً ،ئتوح َزا مه رمرل ٓرذِ تشت٤رض ٓةُٕرب األثٕربت ٛرٓ
مٜبكةُب ،يترؼٌٕش ٓةٓ حش ّ٣اللرٕبّٗ الةً٘ٔرّ ،وبٕٛرّ ػرٕبدِ الٜةؼرٌٕىٓ ٓةرٓ مذٔىرّ
ال٠ذع ،ألوٍ "ٔىبم َىب "١يلٕغ "َىب"؛ يثرزل ٢تدورش الزمرل الـرٔشّٔ مئّ٣رذِ ٓمرٞ
ٛبرّٔ ال٠ٜذ يالجٔذ يالى ،ٜٓلٕؼ٤ه ٗشثبا  ٓٛثًٕت الٜةؼٌٕىٕٕه ،يمه َزٌ الزمرل ًٟلرٍ:
«أػمبإَب ال تذيم -ثًٕت تٕ٘٘رش ػ٤بوُب -الؼٕٜىّ تمورٓ»(ساررْ :مًػرٓ-616 :0262 ،
)612
 ٓٛمزبل آخش مه المالحَ أنّ اللمًد يالم٠بيمرّ ٓىرذ دسئرؾ ٔؤخرز ثٔرذاً رذٔرذاً
حرٕه ٔؼرتةُم ٣رلّ الترشاث الٜةؼٌٕىٓ ثمب  ٍٕٛالتشاث الًُٕدْ يالمؼٕدٓ ثبٓتجبسٌ وتبد
أسم الٜةؼٌٕىّٕ ئتىربيل الـّربٓش سمرًص ًا تتٔةّر ٞثتربسٔخ الُٕرًد لٕورٓ ٜٓةُٕرب اللرجّ٘
الٜةؼٌٕىّٕ المؼتذامّ أي لٕةجؼُب التبسٔخ الٜةؼٌٕىٓ ٔ ًُٛؼتدوش ٟلرّ الؼرجٓ الجربثةٓ
ٓ ٓٛمةّٕ اػ٠بى ٓةٓ الدبهشٟ ،ب الً:
«يو٘ىٓ ال٠ذعٔ /:ب أًٜبل ثبثلٔ /ب مًالٕرذ الؼالػرل /ػرتًٔدين الرٓ ال٠رذع ٟشٔجرب/
يٟشٔجبً ت٤جشين /يٟشٔجٖب تدلذين ال٠مح مه را٣شِ المبهٓ /يٟشٔجٖب ٔلجح الرذمْ ػرىبثل /آٌ
ٔب أًٜبل ثبثل /ػتًٔدين الٓ ال٠ذع ٟشٔجبَ /ةةًٔبَ /ةةًٔب»(دسئؾ ،ال تؤ ،د)422 :6
انّ الـبٓش َُىب ٔة ٓ٠وِشِ تبسٔخّٕ الٓ ال٠ذع؛ الٓ حٕج ٔىبدْ أًٜبل ثبثل يمًالٕرذ
الؼالػل يًَ ٔشٔذ ثرزل ٢أن ٔئّ٣رذ ثرؤن اللرٕ٘ش ٔ٤جرش ،يت٤ررجش ٛرٓ را٣شتررٍ أؿر٤بل
توبسٔغ الًًه الٜةؼٌٕىٓ مخل الـًاسّ يالٌشٟبت ياألص ّٟياألػرًا ٝيٕٗشَرب مره ثىٕترٍ
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المٔمبسّٔ ٛمه َزا المىٌة ،ٞانّ مه ٔىِش الٓ مٜشدات الـبٓش ثذ ّٟيا ّٕٛئتٔمرُٕٛ ٞرب
لٕشْ ثؤن َىب ١دياال ؿٔشّٔ رات حمًالت داللّٕ ياهدّ تٔةه ٓه ٓرًدِ الالرئرٕه الرٓ
أسهُم المدتةّ ئتّوح رل ٢رةٕبً مه خالل تة ٢الملٌةدبت الترٓ يُُّٜرب الـربٓش ٛرٓ
ال٠لٕذِ ثُزا المومًنٟ" :شٔجبً تدلذين ال٠مح مه را٣شِ المبهرٓ ،يٟشٔجٖرب ٔلرجح الرذمْ
ػىبثل» حٕج وشْ الـبٓش ٔ٤شس َزٌ الٔجبسات الم٠توجّ التٓ لُب ىبٟبت مًحٕرّ مورمًوبً
ثُذ ٙالتؤٕ٣ذ يالتشٕ٣ض ٓةٓ ًٓدِ الٜةؼٌٕىٕٕه الٓ ال٠ذع  ٓٛالىُبّٟٔ ،ب الً" :آٌ ٔب أًٜبل
ثبثل /ػتًٔدين الٓ ال٠ذع ٟشٔجب َةةًٔبَ /ةةًٔب"
ممب ت٠ذم وخةق الٓ الً٠ل ثؤن ال٠ذع تٔتجش مه أٟذم المرذن الٔشثٕرّ يأٟذػرُب ٓجرش
التبسٔخ  ٓٛرا٣شِ دسئؾ انّ َزٌ المذٔىّ الم٠ذػّ أكجدت مًهًٖٓب رذٔشِ ثبالَتمبم ٓٛ
ال٠لٕذِ الٔشثّٕ المٔبكشِ ،الٓ حٕج ثبتت مًتًٕٜب ٔت٤شس دا مبً  ٓٛأؿٔبس الـٔشاا المىبهةٕه
يالػٕمب مدمًد دسئؾُٛ ،رٓ تةر" ٢المذٔىرّ" األثذٔرّ الترٓ ػرتج ٓ٠ػرٕذِ األساهرٓ
الم٠ذػّ  ٓٛتزشثّ دسئؾ الـٔشّٔ ٣مرب تٔر ٘ذ مٔربدال مًهرًٕٓ ًب سمضٔرب لًُٔرّ ٣رل ٛرشد
ٛةؼٌٕىٓ
.5أورشلين = جسء هى وطى درويش الشاعر
انّ ٛةؼٌٕه ثمتٔة٠بتُب يسمًصَب تُِش كًسِ الًًه ال٤ةّٕ٘ ٓىذ دسئؾ يمب ٔرشتجي ثُرب
مه مٔبلم ٔمخّل الدوًس الزض ٓ للًسِ الًًه ،يل٤ىٍ تلًٔش ال ٔىٜلل ٓه اللرًسِ ال٤ةٕ٘رّ
المتخٕ٘ةّ لةًًه لذْ الـبٓش ان "دسئؾ" ٔشمض الٓ اػم "أيسؿةٕم" ٛرٓ كرًسِ احرذْ
تة ٢الزض ٕبت المتلًسِ لةًًه ال٤ةٓ٘ ،حٕج ٔ٤شّسٌ  ٓٛأ٣خش مه مًهْ  ٓٛؿٔشٌٟ ،ب الً:
«كذٔ !ٓ٠أخٓ! ٔب حجٕجٓ األخٕشا! أمب ٣بن مه حِّ٠ىب أن وؼٕشا؟  /أمب ٣بن مه حِّ٠ىب
أن ودت ،ٛيوةٔىُب أيسؿةٕم /ارا مب أدٓٓ ال٤زةٓ ُٕٛب وجٓ ٜالِالم؟٠ٛ /ذ ٔ٤زة األوجٕبأ /يٟرذ
ٔلذ ٝالـٔشاا ٣خٕشا(»....دسئؾ6666 ،م ،د)651 :0
ثذأ الـبٓش مًٌٓ٠تٍ ثبالػتُٜبم الزْ ٔ٠شّ ح َّٞالٜةؼٌٕىٓ٘  ٓٛالتٔةّ ٞثًًىٍ  ٓٛػرٕبٝ
دٔىٓ٘ تؤسٔخٓ٘ ئىت٠ل الـبٓش ٕٛمب ثٔذ؛ لٕؼتىذ الٓ تؤسٔخ "أيسؿرةٕم" المرشتجي ثربلًُٕد،
مشت٤ضاً ٓةٓ مب ربا  ٓٛاإلوزٕرلٔ « :رب أيسؿرةٕمٔ! ٔرب أيسؿرةٕمٔ! ٔرب ٟبتةر َّ األوجٕربا ٙيسارِمٓرَّ
المٔشػةٕهَ الُٕب»(األكدبح الخبلج يالٔـشين ،51 ،ف )43ي«احتَرشِصٔيا مره األوجٕربا ٙال٤زَثٓرِّ
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الزٔه ٔؤتًو٤م ثخٕبةِ الدٔمالنِ يل٤ىُّم مه داخلٍ ر ٙبةٗ خبًَّٜٙر»(الملرذس وٜؼرٍ :األكردبح
الؼرربثْ ،63 ،ف )60ػررًٕ٠مٔ مٔؼٓردٓبأ ٣زَثٓرّر يأوجٕرربأ ٣زَثٓرّر ئٌُٔٔررًنَ آٔرربت ٚيٓزب رتٓ»
(األكدبح الخبلج ٓـش ،00 ،فٛ ،)10ةٔىّ "أيسؿةٕم" ثبلتؤٕ٣ذ لٕؼت لٔىّ لةرًًه ياوّمرب
َٓ لٔىّ لة٘ضاِ الدبلّٕه  َٓ ،ٍٕٛلٔىّ لةم٤بن ٛرٓ تؤسٔخرٍ الُٕرًدْ٘ٛ ،تةر ٢التؼرمّٕ ال
تٔىٓ االّ الُٔذ الًُٕدْ٘ ،ارن َٓ لٔىّ لةتّؼمّٕ ال لةمؼرم٘ٓ ئدٕةىرب رلر ٢الرٓ ٓىبكرش
االحتالل المتمٕ٘ضِ ثبلٜزًس يالتّؼةّي ،مه َىب أساد الـربٓش أن ٔجرشّس حر ّٞالٜةؼرٌٕىٓ٘ ٛرٓ
التمشّد ئٔؼ٠ي ٣لّ االدٓباات ال٤برثّ المؼتمذِ٘ مره الرىق الرذٔىٓ٘ يالترؤسٔخٓ٘ ي٣رزل٢
ًٔ٠ل الـبٓش ٟ ٓٛلٕذتٍ «الزذاسّٔ»ٟ ،ب الً:
«ٛمب أُيسؿةٕمٔ يمب الٔٓشْؽٔ؟ /ال ؿٓآ ٔجٓ ٓ٠ةٓ حبل(»ٍٙدسئؾ)16 :0222 ،
َزٌ الٔ ٌّٔ٠ىم٘ ٓه اٟتجبع "دسئؾ" مه ػٜش الزبمّٔ أٔوب ،يٓةٓ لؼربن ػرةٕمبن
حٕج ًٔ٠ل ال٠غ متشْ الشاَت« :ان دسئـرب ٣ربن متٔةّ٠رب ثؼرٜش الزبمٔرّ ،ي٣ربن مةم٘ربً
ثبلُٔذٔه ال٠ذٔم يالزذٔذ الى دسرّ أوٍّ يك ٍٜثؤوٍّ ٣بن الًَتٕبً»()www.alhaya.ps
.6هيروشيما = الكارثة العالمية العظيمة
انّ ال٤خٕش مه الـٔشاا يالـبٓشات ٣تجًا ٓه َٕشيؿٕمب يمب خةّٜترٍ ال٠ىجةرّ الزسٔرّ ٛرٓ
أرَبن الـًٔة يالمزتمٔبت يوذديا ثبالمجشٔبلّٕ ثبتت َٕشيؿٕمب سمضاً ل٤ل مذٔىّ تتٔرشّم
لةذمبس الـبمل يالزدٕمٓ َٓ ،لٕؼت سمضاً لةجٌةّ ،ثل اؿبسِ الٓ أن اإلوؼبن هدّٕ الرز٣با
الزْ ٔمٕ٘ضٌ ٓه ػب ش المخةًٟبتٟ .ذ يرذ الـبٓش دسئؾ ٣ ٓٛبسحّ "َٕشيؿرٕمب" اللرًسِ
التٓ ٔم٤ه أن تتّوح ثـدىّ االؤٜبالت التٓ تمأل وٜرغ الـربٓش؛ ار ٔ٠رًل ٛرٓ ٟلرٕذتٍ:
«مذٔح الِلّ الٔبلٓ»:
«اٖن ٛبألحًال َبد ّ تمتمبً مخةمب ٣بوت يان المًتٓ ٔؤتٕىب ث٤ل /ػالحٍ الزًْة يالجشْة
يالجدشْة مةًٕن اوٜزبس  ٓٛالمذٔىَّٕ /شيؿٕمب َٕشيؿٕمب /يحذوب وُل٘ٓ الٓ سٓذ الدزربسِ،
َٕشيؿٕمب /يحذوب وُل٘ٓ لمب  ٓٛالشيحِ مه ٓجج ٚيمه رذيْ /يأمشٔ٤ب ٓةٓ األػرًاسِ تُرذْ
٣ل ًٜل لٔجًّ لةمًتٓ ٙىً٠دٔٔ /ًّٛب َٕشيؿٕمب الٔبؿ ِٞالٔشثٓ أَمشٔ٤ب َٓ الٌبًٓن يالٌربًٓنُ
أمشٔ٤ب /ؤؼىب أَِٔ٠تىب الٌب شات يكًتٔ أَمشٔ٤ب»(دسئؾ6666 ،م ،د)51 -51 :0
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تٔجٕش الـبٓش ٓه أحًال المزتمرْ ٛرٓ المًٌٓ٠رّ الؼربثٔ ّ٠مٕ٘رضٌ االؤٜربل يالٔبًٜرّ
المتؤرزّ ٣مب تٜلح ٓه ًَّٔ األمشٔٓ ٘ٓ٤جش ٛتشات صمىّٕ٘ متٜبيتّ يأم٤ىّ مختةٛ ،ّٜبلشمض
"َٕشيؿٕمب" الزْ ٔت٤شّس أ٠بٍٓ اللبخت أسثْ مشات  ٓٛالمًٌٓ٠رّ الؼربثٔ ّ٠ـرجْ سٗجرّ
الىٜغ ٛرٓ تٜزٕرش الٔبًٜرّ الٔبلمٕرّ ئٔةره أن الدبدحرّ التؤسٔخٕرّ الترٓ تٔشّهرت لُرب
"َٕشيؿٕمب" ث٤ل مب أحبستٍ مه صلضلّ ٓبلمّٕ ٕٗ٘شت مزشْ التؤسٔخ تدلّ " ٓٛثٕشيت" التٓ
ٕٗ٘شت أحذاحُب مزشْ حٕربِ الٜةؼرٌٕىٓ ٕٗرش مىٜلرل ٓره الٔربلم يأمشٔ٤رب ت٠ر ٚخةرٚ
"َٕشيؿٕمب" الشمض يالد ّ٠ٕ٠يتةً٘ث الٔبلم ثؤح٠بدَب يأًمبُٓب
اػتًحٓ الـبٓش كًسِ "َٕشيؿٕمب" المٜزّٔ ٕٗش مشِّ  ٓٛأؿٔبسٌ ي٣ ٓٛلّ مشِّ تٔ٤رغ
يأٟبً لٍ صمىٕ٘تٍ يمٌٕٔبتٍ الخبكّٛ ،ةٔلّ اإلؿبسِ األيلٓ الرٓ "َٕشيؿرٕمب" الترٓ أكرجدت
هدّٕ لِةم أمشٔ٤ب يٌٗشػتُب َٓ التٓ ًٔ٠ل ُٕٛب ٛرٓ دًٔاورٍ المٔىًورّ ثِرر«لًحرّ ٓةرٓ
الزذاس»:
«يوً٠ل اٖن أؿٕبا ٣خٕشِٓ /ه ٗشية الـمغ  ٓٛاألسم اللٕ٘شِ /يٓةٓ الدب ي تج٤رٓ
َٕشيؿٕمب /لٕةّ تموٓ ،يال وؤخز مه ٓبلمىبٕٗ /ش ؿ٤ل المًتٓ ٓٛ /ض الُِٕرشِ»(الملرذس
وٜؼٍ)036 :
«ٔلًس الـبٓش مٔبوبتٍ يمٔبوبِ ؿٔجٍ الزْ خزلٍ الٔبلم ثؤػرشٌ سٗرم يهرًح الدرٛ ،ٞرال
مٕٔه مه ريْ ال٠شثٓ يال وبكش مه أخًِ الذٔه٤ٛ ،ؤوُم وؼًا المؼزذ األٟلٓ تة ٢ال٠جةّ
الؼةٕجّ التٓ ٣بوت تزمُٔم ًٔ ٓٛم مه األٔبم ،اوُب مٔبوبِ ؿٔت مٕ٘ت  ٓٛكًسِ أحٕبا ،اوٍ
ؿٔت ٓش ٙالمًت أؿ٤بالً يألًاوبً ،ثل رأً ٝمٍ يػمْ كًتٍٓ ،ةٓ مؼرمْ يمرشأْ الٔربلم
الزْ ٔـبس ٓٛ ١تٔضٔض الوٕبّ يالمرًت لةـرٔت الٜةؼرٌٕىٓ»(ػرةمٓ )3-1 :0261 ،انّ
مذٔىّ "َٕشيؿٕمب"  ٓٛالم ًٌّٓ٠الؼبث ّ٠مـبثُّ ثر"ٛةؼٌٕه"  ٓٛمدىتُب الت٠ت ثُب ٛرٓ
مخٕةّ الـبٓش يمىدتُب مالمدُب يتؼمٕتُبٕٗ ،ش أن كخًِ "َٕشيؿٕمب" ٔجذي أ٣خرش خًٜتربً
َ ٓٛزٌ الم ًٌّٓ٠ي٣خبٛتُب اإلٔدب ّٕ أ٣خش َذيااً يٓجش "َٕشيؿٕمب" ٔلً٘س الـربٓش مشحةرّ
الؼً٠ى الـبمل لٙر"ٛةؼٌٕه" ئش٣ض ٓةٓ الدبلّ الىٜؼّٕ٘ التٓ تشتجي ثًهّٕٔ رل ٢الم٤بن
يأَةٍ ئٌّ٘ٓ رل ٢ثدبلّ مه الدضن الخبو ٞتتزؼ٘ذ مه خالل اػتذٓبا الشّمض "َٕشيؿٕمب"
أيالً يتلًٔشَب ثبٓ ّٕ٣ةٓ الدب ي حبوٕبٛ ،تجشص المؤػبِ ٕٗ ٓٛبة اللًت اإلوؼبوٓ٘
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يحيجة البحث
ل٠ذ تمخن َزا الم٠بل ٓه وتب ذ أَمُ٘ب ٣بلتبلٓ:
يُّ ٚمدمًد دسئؾ آلّٕ الشمض لةتٔجٕش ٓه أ٤ٛربسٌ الىوربلّٕ٘ ٓةمربً ثرؤنّ لةشمرض ًبٟرّ
تٔجٕشّٔ٘ َب ةّ ال ٔؼتُبن ثُب ،يًَ هشة مه التدبٔرل الٜىرٓ٘ ٛرٓ تلرًٔش الًاٟرْ يتخٌّرٓ
الشٟبثّ الؼٕبػّٕ٘ اإلػشا ٕةّٕ٘
اػتذٓٓ مدمًد دسئؾ مٔبلم مه الشمًص المذوّٕ٘ الخبكّ الّتٓ تتمتّْ ثـرٔجّٕ٘ ٣جرشْ
يؿخلّٕ٘ ٣بسٔضمبوّٕ لذْ رمبَٕش الـٔت يتىؼزم مْ الشإّٔ الزُبدّٔ٘ لذْ الـربٓش وِرشاً
لةتؤحٕش الُب ل الّزْ تتشٓ ٍ٣ةٓ المخبًت يالمتةّٓ٠
 5تةٔت ثٔن الجةذان التؤسٔخّٕ  ٓٛؿٔش مدمًد دسئرؾ ٣جبثرل يأيسؿرةٕم ي٣ىٔربن
ديساً أػًٌسٔ٘بً مب حذا ثبلـبٓش الٓ اػتخذامُب  ٓٛأؿٔبسٌ إلر٣با لُٕرت الخرًسِ ٛرٓ وٜرًع
الـجبة االّ أنّ لة٠ذع ٟ ٓٛةت الـبٓش م٤بوّ ٛشٔذِ ال ٔوبَُٕب ثةذٗ
اػتةُم مدمًد دسئؾ سمًصاً مذوّٕ تتال م مْ الًاٟرْ الزذٔرذ الّرزْ تٕٔـرٍ الجةرذان
الٔشثّٕ ،مخةمب وزذَب َٕ ٓٛشيؿٕمب التٓ أكجدت هدّٕ لِةم أمٕش٣رب يٌٗشػرتُب يثبترت
سمضاً ل٤ل مذٔىّ تٔشّهت لةذمبس الـبمل يالزدٕمٓ ثدٕج تتٔبً ٚمُٔب الـًٔة يتؼرتمذ٘
مه دالالتُب الشمضّٔ٘  ٓٛمًارُّ األوِمّ االػتجذادّٔ٘ ياالػت٤جبسّٔ٘
ل٠ذ اَتم٘ دسئؾ اَتمبمب ثبلٖ األَمّٕ ثبألسم الٜةؼٌٕىّٕ يالم٤بن الٜةؼٌٕىٓ ادسا٣رب
مىٍ أن رًَش اللشاّ الٔشثٓ ياللًُٕوٓ َرً كرشاّ ٓةرٓ األسم يالرًًهٛ ،ةرزل ٢أكرجح
الًًه لذٍٔ ًَ ٣لّ الـٔش
اػتخذم الـبٓش ال٠ذع يآتجشَب أحذ مً٘٠مبت الًُّٔ اإلػالمّٕ يالٔشثٕرّ يالٜةؼرٌٕىّٕ
الُبمّ يوبَن احتاللُب ٓةٓ ٔذ٘ الٔذي٘ اللًُٕوٓ ثمؼبٓذِ االػتٔمبس الجشٌٔبوٓ
ٔتّوح األحش التًساتٓ٘  ٓٛؿٔش مدمًد دسئؾ يثبتت أيسؿةٕم رضاا مه يًه "دسئؾ"
التٓ لُب ٓال ّٟثبألسم الم٠ذػّ لٕزٔةُب ت ٚ٠الٓ ربوت الد ّٞالٜةؼٌٕىٓ٘
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المصادر والمراجع
الكتاب المقدس ،العهدیه القدیم يالجدید
ادصاسد ،سيلٕىٖ 0222م ،قامًس اآللهةة ياألساطیر في بالد الرافالدیه السةىهرية والبابليةة) فالي
الحضارة السىرية األوغاريحية والفيًيقية) ،تٔشٔرت :مدمرذ يحٕرذ خٕبًرّ ،ى ،0ثٕرشيت ،حةرت :داس
الـش ٝالٔشثٓ
الدبيْ ،أةٕب 6661م ،وماذج في الىقد األ بي يتحلیل الىظًص ،ى ،0ثٕشيت :داس ال٤تبة الةجىبوٓ
حتٕٓٛ ،ةٕت 6631م ،تأریخ سىرية يلبىان يفلسطیه ،تشرمّ ررشد حرذادٓ ،جرذال٤شٔم ساٛر ،ٞى،0
ثٕشيت :داس الخ٠بّٛ
حمضِ ،حؼٕه 0226م ،هراوغة الىّضّ؛ راسات فالي عالعر محمالً

ريیال

 ،حٕٜرب :داس المـرشٝ

لةتشرمّ يالٌجبّٓ يالىـش
الخةٕةٓ٘ٓ ،ةٓ 0226م ،الىرثة الريّاة مه الًكبة إلي الذولة ،ى٤ٓ ،0ب :مئػ٘ؼّ األػًاس
خمٕغُ ،جّٕ 6666م ،قراءة يقذية في یًان "سریر الغريبة" تألیف محمً

ريیال

 ،الًٔ٤رت:

مجىٓ يصاسِ األٓالم
دسئؾ ،مدمًد 6666م ،یًان محمً

ريی

 ،د ،0ى ،0ثٕشيت :داس الًٔدِ

دسئؾ ،مدمًد 0222م ،الجذارية ،ى ،6ثٕشيت :سٔبم الشّٔ٘غ لة٤تت يالىّـش
دسئؾ ،مدمًد 0220م ،حالة الحظار ،ى ،6ثٕشيت :داس الًٔدِ
دسئؾ ،مدمًد 0223م ،سریر الغريبة ،ى ،6ثٕشيت :سٔبم الشّٔ٘غ لة٤تت يالىّـش
دسئؾ ،مدمًد ال تؤ ،یًان محمً

ريی

 ،د ،6ى ،6ثٕشيت :داس الًٔدِ

دسئؾ ،مدمًد ال تؤ ،لماذا تركت الحظان يحیداً ،ى ،6ثٕشيت :داس الًٔدِ
الذٔ ،٢وبدْ ػبسْ 6663م ،محمً

ريی

 ،الشعر والقضية ،ى ،6ال م :٢داس ال٤شمل

ؿٔج ،أحمذ رجش 0220م ،األسطًرة في الشالعر الللسالطیىي المعاطالر ،ى،6خربنٔرًوغ :م٤تجرّ
ال٠بدػّٕ لةىـش يالتًصْٔ
ؿُبة ،اػبمّ ًٔػ0222 ٚم ،الحركة الشعرية الًةةسىية فالي فلالالسطیه ياألر ن ،ى ،6الممة٤ررّ
األسدوّٕ الُبؿمّٕ :يصاسِ الخ٠بّٛ
مًاػٓ٘ٛ ،بسي6661 ٝم ،القدس في الشعر الللسطیىي الحدیث ،الىبكشِ :مئػ٘ؼّ المًا٣ت

المقاالت
الؼةٌبن ،مدم٘ذ ٛئاد 0262م« ،الرمًز الحأريخية والذيًية واألسطىرية في ععر محمً
مزةّ ربمّٔ األٟلٓ(ػةؼةّ الٔةًم اإلوؼبوّٕ٘) ،المزةذ  ،64الٔذد  ،6كق 51-6

ريیال

»،

 العدد السابع واألربعون،9911  خریف، السنة الثانیة عشرة،دراسات األدب املعاصر/942

المىاقع اإللكحرويية
ِ رشٔرذ،»ِ «مدمرًد دسئرؾ يالترًسا،0260 ) وٕؼبن(أثشٔل02 ّٔ مًػٓ حًامذِ الزم،ِالدٕبِ الزذٔذ
:ِالدٕبِ الزذٔذ
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/172999.html

ِ رشٔرذ،»لٕذِ لًحّ ٓةٓ الزذاس لمدمًد دسئؾٟ ٓٛ ّٕىٜ «اللًس ال،2009-08-03 ش٤ مدمذ ث،ٓػةم
:دوٕب الًًه
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/172999.html
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The Coded Concepts of Fighting Cities in the Resistance Poetry of
Mohammad Darvish
Mohammad Hasan Amraei
Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Velayat University,
Iranshahr, Iran
Abstract
The code in all its forms is one of the most important elements in the artistic
structure and aesthetics of Arabic contemporary poetry. Reflecting on
cryptography, we see that it has been interpreted several times and it is
rooted in the literature more than ever. It has cast a heavy shadow of
semantics on the language of contemporary poetry and its use has been a
common feature of most contemporary poets in a way that they have
indulged to use it to express their special experiences and feelings in various
ways. From this point of view, Mahmoud Darvish's poetry in his recent
divans has been distinguished due to the numerous, deep and inspiring use
of various place codes, especially cities; In a way that the value of his poetry
in terms of the level of innovation has reached the basis of the greatest
poetic works of the twentieth century. This article examines the urban codes
in the poetry of Mahmoud Darvish and examines the quality of its use and
aesthetics through contemplation on the words and symbolic references. Our
method in this research is inductive and descriptive-analytical and based on
examining the text and extracting important urban codes in his divans, and
based on the nature of the text in terms of its special development and
artistic and aesthetic abilities.
Keywords: Place cryptography, Canaan, Qods, Babol, Hiroshima.
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ملاهیم رمسی عهرهای مبارز ر ععر مقايمت محمد ريی
*

محمدحسه أمرائي

چكيذه
سمض دس َمٍ اوًآؾ ،اص مُمتشٔه ٓىبكش تـٕ٤ل دَىذٌ ػبختبس َىشْ ي صٔجبٔٓ ؿىبػرٓ
ؿٔش مٔبكش ٓشثٓ اػت ثب تٔم ٞدس سمضگشأٓ مٓثٕىٕم  ٍ٣تٜبػٕش متٔذدْ اص آن ؿذٌ ي
ثٕؾ اص پٕؾ دس ادثٕبت سٔـٍ دياوٕذٌ اػت ػبٍٔ ػىگٕهِ مٔىبؿىبػٓ خرًد سا ثرش صثربن
ؿٔش مٔبكش اوذاختٍ ي ٣بسثشد آن ،كٜت مـتش ١ا٣خرش ؿربٓشان مٔبكرش ثرًدٌ اػرت ثرٍ
ؿ٤ةٓ  ٍ٣حتٓ دس اػتٜبدٌ اص آن ثشاْ ثٕبن تزشثٍَب ي احؼبػبت ئظٌ خًد ثٍ سيؽَبْ
مختة ،ٚصٔبدٌ سيْ ومًدٌاوذ اص أه دٔذگبٌ ؿٔش مدمًد دسئؾ دس دًٔانَبْ اخٕش يْ
ثٍ ػجت ٣بسثشد ٙپشتٔذادٓ ،مٕ ٞي الُبمجخؾِ سمضَبْ م٤بوٓ متٔرذد ي خلًكربً ؿرُشَب
متمبٔض ؿذٌ اػت؛ ثٍ ؿ٤ةٓ  ٍ٣اسصؽ ؿٔش اي سا اص لدبٍ ػٌح اثذآٓ ثٍ پبٍٔ ثضس٥تشٔه
آحبس ؿٔشْ ٟشن ثٕؼتم سػبوذٌ اػت أره م٠بلرٍ ثرٍ ثشسػرٓ سمضَربْ ؿرُشْ دس ؿرٔش
مدمًد دسئؾ پشداختٍ ي ٕٜٕ٣ت ٣ربسثشد ي صٔجربٔٓ ؿىبػرٓ آن سا اص خرالل تٔمر ٞدس
ياطگبن ي اؿبسات سمضْ ثشسػٓ مٓ٣ىذ سيؽ مب دس أه پظيَؾ اػرت٠شأٓ ي تًكرٕ-ٜٓ
تدةٕةٓ ي ثش پبٍٔ ثشسػٓ مته ي اػتخشاد سمضَبْ ؿُشْ مُرم دس دٔرًانَربْ اي ،ي ثرش
اػبع ًجٕٔت مته اص حٕج تًٔ٤ه خبف ي تًاوربَٔٓربْ َىرشْ ي صٔجربٔٓؿىبػرٓ آن
اػت
كلیدياشگان :سمضگشأٓ م٤بن٣ ،ىٔبنٟ ،ذع ،ثبثلَٕ ،شيؿٕمب

* اػتبدٔبس صثبن ي ادثٕبت ٓشة داوـگبٌ يالٔت ،أشاوـُش ،أشان

