


 
 

 المكان في التجربة الشعرية
 شعراء المدينة المنورة )نموذجاً(

  (1) ايكضِ ايثاْٞ

 

 حممد إبراهيم الدبيسيأ. 

 ْا٥ب ر٥ٝط ايٓادٟ ا٭دبٞ يف املد١ٜٓ املٓٛر٠ 

 

 

ايعكٝقققل يقققد٣ ايؾقققةيف يام ذٝققق١  ٜ ُقققا٢ٖ  

ٜٚ ؿاعققٌ َققي اػٝةااٗققا َٚٓااااٗققا ايَٝٛٝقق١      َعٗققا

َققٔ )فققؿاف   ٚوققانٞ َهْٛااٗققا    ٚايؿؾقق١ًٝ

ٚىاطبٗا َض رثًا ؾعًٗا ايهْٛٞ  عًق٢ َغقارن ٘ ؾاعًٝق١      ٚنٌ  ٚصٌٝ(

 اؿٝا٠ يااٗا.

ٚقققد ٚقؿققك(; نزَققش اب ققدا٥ٞ  ) ؾايؿعققٌ ايغققعزٟ املبققد٤ٚ ٖٓققا بققايٛقٛف 

ٜض كطب إيٝ٘ اغهٌٝ ايؾٛر٠ اؾُاي١ٝ; يًُغاٖد املٓظٛر يف اًو ايًرظق١   

َقٔ ذكٝك ٗقا ادقزد٠ إ      ٚقد أْضٔ )نٌ ايعكٝل(; يٝ ُاد٣ يف ْكقٌ ايؾقٛر٠  

 . ا٫ص عارٟفاسٖا 

ٚإ  جاْققب اهققٜٛٔ )ايعكٝققل( اؾػققزايف  ٖٜٚٛ قق٘ املهاْٝقق١ يف صققٝام     

ؾكقد نقإ َق٬يًا ٭صقز٠ ايقٛادٟ املبقارى  اعكقد          )املهإ / املد١ٜٓ املٓقٛر٠( 

                                                 
ْغز يف ايعدد ايضابل ايكضِ ا٭ٍٚ َٔ ٖذا ايبرث  ْٚ ابي يف ٖذاايعدد ايكضِ ايثاْٞ َٔ ايبرث ٜٚ قُٔ  -( 1) 

  ١ يف ايكزْني ايزابي عغز ٚاـاَط عغز اهلحزٜني .أثز ايعكٝل ٚغةٙ َٔ َعامل املد١ٜٓ يد٣ ععزا٤ املدٜٓ

      ي ـفالعقيــــق 
 عـرالصيرفيــش
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ِ       نع٢ً فؿاؾ٘ جًضااٗا ٚاقدار ْكاعقااٗا     ُ٪عقز عًق٢ ايبعقد ايثكقايف املٗق

 عزًا يف قؾٝدا٘ )يٝايٞ ايعكٝل(:عايذٟ ٚعاٙ ايؾةيف 

 

 ٌ                              ٜايٝققققققققققققققايٞ ايؾققققققققققققققٝـ يف عققققققققققققققز٠ٚ يف ذقققققققققققققققٔ املضققققققققققققققٝ

....................  ٌ                                 ٚ)ايضققققققققققققققٛاْٞ( اقققققققققققققققٓعػ ايضقققققققققققققققُار بقققققققققققققققايًرٔ ايعًٝققققققققققققققق

...........     ٌ                                  ٚايٓضققققققققققققققِٝ ايعققققققققققققققاطز املػُققققققققققققققٛر يف ايٓققققققققققققققٛر ايققققققققققققققق٦ٝ

      ٜرتقزمَٔ ن٣ٛ ايػِٝ ادؾل .........

..... 

   نًُققا ايبققدر ابققا ٚاا ًضققا     

...  ٌ    ييققو ايققٛادٟ ٖٚققذاى املضققٝ

..... 

 ٚقام ا٭ؽٌٝأنِ ققٝٓا ؾٝ٘  

   ْزقب ايغُط اييت َايقك عًق٢   .....

... 

      قُققق١ اؾُقققا٤ اقققَٛٞ يًزذٝقققٌ 

...  ٘      ٚايقققدْا جقققادم هقققا  ًهققق

... 

٘  ٖٚب            ٓققققققا نًُققققققا ادرنقققققق

     ايبٗحققق١ َقققٔ ااَااٗقققا  حْقققق ...

... 

  ٘         ٚايققققذٟ ؾٝقققق٘ قققققذ٣ ارتنقققق

 ٞ ايبٝضقايقٚايًٝ  **  اٙققٛٙ ربقادع  **  إقو ايؿ قي ايقاذققايزبٝ ...

 رت ذٓاْٞققٖ هك ص  **  ٚايضٛاْٞ  **  ٚايقؿ١ يف ٚادٟ قٓا٠

 (1)إْٗا َأصا٠ ذيب  **  ؾًُايا ٫ ًْيب؟
 

ٞ  ؾٗققذ   ا ايققٓؿ ايققذٟ ٜققشاٚد اغققهًًٝٝا بققني ايبٝقق ني اي كًٝققدٟ ٚاي ؿعًٝقق

أطققٍٛ ايٓؾققٛـ ايققيت   َققٔ ايققٓؿ ايضققابل )عًقق٢ أطقق٬ٍ اي ققاجٛرٟ(      ٜٚعققدٚ

 ن بٗا ايؾةيف ع٢ً اإلط٬م  ذٝث ا حاٚس ؽؿراا٘ مثاْٞ عغز٠ ؽؿر١.

ٚيف صققٝاقاا٘ املكطعٝقق١ اققشد ايققذااٞ ايققذنزٟٚ باملهققإ املٛؽققٛف      

ٌ غٓا٥ٞ رَٚاْضٞ  ٜقربس ؾٝق٘ ينقز ا٭َقانٔ ا قدد٠      عرب ازاٝ َٚغاٖداا٘

  اارىًٝا  نُعامل يًُد١ٜٓ املٓٛر٠ ٖٚٞ )ايعكٝل  اؾُا٤  ٚادٟ قٓا٠(.
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ايد٫ي١ ايغعز١ٜ يف املكطي ايضابل  آِ عٔ إذاط١ باـارط١ اؾُاي١ٝ ٚ

يًُهإ  )ايعكٝقل( ٚاؿاؽقًٝ٘ اؾػزاؾٝق١ ٚرثقارٙ اؾُايٝق١ املغقاٖد٠ اؿٝق١         

ايذٟ  ملد٣ ا٭ؾل ا ٝط باملهإ  املكطي بأبعاد اي هٜٛٔ ايعاّ ٚيف إذاط١

ٚادٟ   قُقق١ اؾُققا٤ )ٜهغققـ عققٔ َهققاْني راققزٜٔ يف ييققو ا٭ؾققل ُٖٚققا:      

ايققيت اعققادٍ يف د٫ي ٗققا   قٓا٠( ذٝقث ًٜققِ املكطققي بٗققذٙ اي ؿؾقق٬ٝم املهاْٝقق١ 

ايغعز١ٜ  مجاي١ٝ )اإلذضاظ ايغعزٟ/ اإلْضاْٞ( بٗقا  ذ ق٢ )اؾقٓي ايبٗحق١     

ي ؾة )ايبٗح١( ْ ٝح١ ذ ُٝق١ هلقذا اي ُقاسد      اَااٗا( نُا عرب ايغاعزَٔ ا

   بني اإلْضإ ٚاملهإ.ايٛجداْٞٚاي عايل 

ؾهز٠ اا ٝار ٚادٟ ايعكٝل َهاًْا ٭صز٠ ايٛادٟ عرب ايؾةيف عٔ يكد 

َققٔ اق عققاد أعقققا٥٘ يام َققز٠ عًقق٢ ربقق٠ٛ يف إذققد٣ فققؿاؾ٘ ٜؾققؿٗا    املبققارى

 بكٛي٘:( ذضٔ ايؾةيف)

 

ٍ عًققق٢        ربققق٠ٛ عاْك ٗقققا ايزَقققا

.. 

            ٚذققققاى ايزبٝققققي هلققققا ذاعقققق١ٝ 

..  ٘         ٚدب ايعكٝقققل عًققق٢ رنب ٝققق

... 

                    (1)يًٝقققققثِ أقققققققداَٗا ايعايٝقققققق١  

......  

إٕ اؾ ٓإ عقعزا٤ املدٜٓق١ املعاؽقزٜٔ بقايعكٝل نزَقش )ثكقايف ٚمجقايٞ(;        

٠ جقدٜز٠ باي أَقٌ يربٚسٖقا بغقهٌ     يًُهإ ايعاّ )املد١ٜٓ املٓٛر٠( ٜبقدٚ اقاٖز  

ٚافح  ٚ زنشٖا نب١ٝٓ َٛفٛع١ٝ يف اـطاب ايغعزٟ هل٪٤٫ ايغقعزا٤   

ايققذٜٔ اصقق كاّ املهققإ هلققِ َغققٗدًا ٜغققرذ ؽقق٬ٝاِٗ ٚٚجققداْااِٗ بطاقااقق٘     

َقققٔ  (%65)ٚر٩اٙ املعقققرب٠  ٚإٕ نقققإ يقققد٣ ايؾقققةيف  ٜغقققهٌ َقققا ْضقققب ٘     

اٞ يكقدرام ايؾقةيف ايؿٓٝق١     َقاَٝٓ٘ ايغعز١ٜ  ٚع٢ً اإلٜكاع ايغقعزٟ املقٛا  

                                                 
 .املزجي ايضابل  (1)
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  اييت ا ًُط َاداٗا َٚقاَٝٓٗا َٔ َعطٝام املهإ  املٗٝأ٠ يً عاطٞ ايؿين

ٚنققإ ايؾققةيف    .ٚ٭ٕ اضقق ٛعبٗا ر٣٩ ايغققعزا٤  ٚاعٝققد ؽققٝاغ ٗا مجايٝققاً    

 ٚرٚع١ اهٜٛٓام فؿاؾ٘ ٚربٛا٘.  َٛيعًا َٓذ ؽػزٙ بٗذا ايٛادٟ

بطرإ  اؾُا٤    با٤ٚنذيو ناْك )ا٭َه١ٓ املد١ٜٝٓ(: )قزبإ  ق

   ٚ ثققٌ ٜقق٘ايضققٝح  املضققٌٝ(; أَهٓقق١ ؼ ققٌ ؾقققا٤ام اـطققاب ايغققعزٟ يد  

يٝغٝد ايغاعز ذٛهلا َٚقٔ ا٬هلقا َققاَني عقعز١ٜ  ؼٝقٌ إ         قُٝ٘ ايكار٠

قزنام باعث١ ع٢ً اقٛطني   ;اص كزا٤ ايكِٝ اؾُاي١ٝ هلا  َٔ ذٝث نْٛٗا

 ٝ ٗا َٚٓااٗا اإلْضاْٞ.ايغعز١ٜ )َدًٜٓٝا(  ٚاإلعار٠ إ  اؿاؽٌٝ جػزاؾ

ٚاثقٌ اإلذؾقا٤ ايعقددٟ ملؿقزد٠ )ايعكٝقل( يف عقعز ايؾقةيف د٫يق١ عًقق٢         

ق١ُٝ املهإ يف ععزٙ  ؾكد ػاٚس ٚرٚدٖا أنثز َٔ )اثٓيت عغقز٠ َقز٠( يف   

ٚمل ٜؿقً٘ عاعز َقدْٞ يف اعقدد ٚآقٛع ا٫صق  داّ      دٜٛاْ٘ )دَٛع ٚنربٜا٤(.

ٟ ٜضقق ًِٗ املهققإ عًقق٢ ايٓرققٛ يعكٝققل(  أٚ يف ؽققٓٝي عققعزاايغققعزٟ يد٫يقق١ )

  .ايذٟ اثً٘ ايؾةيف

ٜٚغقققة ايقققدن ٛر قُقققد ايعٝقققد اـطقققزاٟٚ إ  ييقققو بكٛي٘:)ٚعقققعز       

ايؾةيف اؿٛح َٓ٘ أعذا٤ ايب١٦ٝ املد١ْٝ بؾٛر٠ ًَؿ ١  ٚاًو َٝقش٠  اقدٍ عًق٢    

ؽققدم ؾققين اققاٖز  ٖٚققٛ عققاعز مل ٜضقق عز ػاربقق٘ َققٔ قزا٤ااقق٘  بققٌ ٖققٛ ابققٔ  

 اٗزاْٝٗا  ؾايكؾقز  ٚاؾُقا٤  ٚقبقا٤  ٚأذقد      ايب١٦ٝ اييت ؽٓع ٘ ٚعب بني

ايقيت   (1) ٖٞ َضزح أععارٙ ًَٚ كق٢ أاًٝ ق٘ َٚٓقاط رَايق٘(     ;ٚايعكٝل  ٚغةٖا

   ٖٚٞ ا٭ا١ًٝاٛفعٗاايغاعز يف ايضٝام ايٓؾٞ  ٚامل٪طز بغاعز١ٜ اي ٓاٍٚ

ٜؾققٛغ٘   عققعزٜاً  ايققيت اضقق كٞ َققٔ املٛؽققٛؾام املهاْٝقق١ ايضققابك١  ْضققٝحاً      

ٚاملهإ ٖٛ ايقٛعٞ    ٭١ُٖٝ ذقٛرٙ يف ايضٝام ايغعزٟ.بٛعٞ ثكايف ايغاعز

                                                 
 103ـ   1د  َطبٛعام ْادٟ املد١ٜٓ ا٭دبٞ  ععزا٤ َٔ أرض عبكز  ايعٝد اـطزاٟٚقُد ( 1)
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العقيققق فقققي شقققعر   
 هاشم رشيد     ...

 َققي عققعز١ٜ ايؾققةيف  ايققيت أصققًؿٓا عٓاٜ ٗققا باملباعققز      ايققذٟ ٜ ُققا٢ٖ فققُٓاً  

     ٟ   ايعٝين  ٚاص بؾار ق ٛاٙ اؾُايٞ  ٚإعقاد٠ اهٜٛٓق٘ عقرب ايقٓؿ ايغقعز

 ٚاذ ٛا٤ ؿظ ٗا.  ايذٟ ٜ ٛا٢ َٚض ايؿهز٠ ايغعز١ٜ يف ايٓؿ

ٚاذ ٛا٥ٗقا  ب  بقي جش٥ٝقام ايؾقٛر٠ املغقاٖد٠       ٚعٓا١ٜ ايؾةيف ايغقعز١ٜ 

ا ٓقاغِ َقي اطق٘ ايبٝقاْٞ ايغقعزٟ  َٚعحُق٘ ايبضقٝط يف         غطاب٘ ايغقعزٟ  

ْضقق١ٓ املٛجققٛدام املزؽققٛد٠ عٝٓٝققًا يف املغققٗد   أقدراقق٘ اإلٜؾققاي١ٝ  ٚقاٚي قق٘  

  َثًُقا اص بؾقز يف   ١ٚأؾك٘ ٚبٓاٙ اداٚر٠  ٚذكٓٗا بؿاع١ًٝ اعبةٜ  املهاْٞ

ؾ ٓقققق١ ق ققققٛاٙ     وققققاٚرٙ  ٚىااًقققق٘ َضقققق حًٝاً  إْضققققاًْٝا )ايعكٝققققل( نا٥ٓققققاً 

ٞ اٚاهٜٛٓاا٘  َٔ ا٬ٍ  اييت ا ٓقاغِ َقي ايرتاٝقٌ     ذ ٛا٤ َباعز يذا٥ك١ اي ًكق

َي ا٫ذ ؿاا بايٛذقد٠    َٔ ايبٝيت إ  اي ؿعًٝٞ  ايػٓا٥ٞ يف إٜكاعاا٘ امل ٓٛع١

 ايٛس١ْٝ يب١ٝٓ ايضطز ايغعزٟ.

٘ ب رٜٛققٌ املٓظققٛر املعققأٜ إ   ٜٚ حًقق٢ إبققداع ايؾققةيف أٜقققًا يف اعقق ػاي 

)ععزٟ ذضٞ(  ٚربط٘ بؾٝاغ١ إبداع١ٝ  اعشس َٔ ؾاعًٝ ٘ يف اٛيٝقد ايد٫يق١   

 ٚأبعادٖا امل عارف عًٝٗا.  ايغعز١ٜ املض ٛذا٠ َٔ ؾٝض ايزَٚاْض١ٝ

 

ٜٓرقققٛ ايغقققاعز قُقققد ٖاعقققِ رعقققٝد مقققٛ      

َٔ  ٞايؾةيف يف اؽطؿا٥٘ )ايعكٝل( َهاًْا ٜض ك

ايعكٝقل( ٚايقيت ٜكقٍٛ     ٚذٝ٘ قؾقٝدا٘ )عًق٢ فقؿاف   

 يف َطًعٗا:

   يف عاط٦ٝو عزؾك صز ٚجٛدٟ

.. 

  ٚقبضك َٔ أيل ايضُا٤ ْغٝدٟ 

  ٚٚقؿققك يف ثققبخ ايققز٣٩ أرْققٛ إ  ..

.. 

  ايعزبٝقد .يف َٛجقو  ٓارقؿ ايض 

.    ٞ   ٜٚداى ؼ ققٔ ايؾق ٛر ؾرت ق

.. 

      ٛدققققققققٛم املعُقققققققق١ امل غقيف هلؿققققق 

.... 
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   ٚرأٜك أطبام اؾبقاٍ ازاقؾقك  

.. 

   دقققققايػزِّْٜغقق٣ٛ بقٜكققاع ايؾققد٣  

  ٚايعغب رم٘ رذٝكو ؾاْ غقك  ...

.. 

   ٛدققق أعطاؾق٘ يف ايغقاط٤٢ املٓق   

  ا٭ْػقاّ ٚا٭ذق٬ّ ٚا٭ؾقزا    ٧ٜا عاط ...

.. 

        (1)دٟقققققققبكؾٝ  ح ٜاصقققٓز اهلققق٣ٛ  

....  

نْٝٓٛق١ مجايٝق١ ؾاعًق١     إٕ )ايعكٝل( يد٣ ايغاعز)قُد ٖاعقِ رعقٝد(  

)صقز ايٛجٛد( ٚ هٓق٘ َقٔ اي ٓقاغِ َقي أجقٛا٤ ٖقذا اؾُقاٍ          ٓر٘  ١ًَُٗٚ;

ٜٚز٣ )ازاقؿ اؾباٍ(; ٚ)ايعغب املرتْقح   )ؾٝداٙ ؼ قٔ ايؾ ٛر(  ايؿزٜد

بٓغقق٠ٛ ايزذٝققل(; بٗققذا املققد٣ ٜظٗققز اي ٓققاغِ اؿٝققٟٛ بققني ايغققاعز ًَُٚٗقق٘         

يف   َٔ ا٬ٍ ذزن١ ا٭ؾعاٍ ايباعث١ ع٢ً اهثٝـ اإلٜكاع ايغعزٟ  ايعكٝل

ٌ   ٖقققذٙ ايهْٝٓٛققق١ املأْٛصققق١ أجقققٛا٤  )صقققز اهلققق٣ٛ( يف ٚجقققدإ   ايقققيت اغقققه

عققرب اي عققاطٞ ايغققعزٟ ايققذٟ ٜػققزف َققٔ ؾققٝض املهققإ أاًٝ قق٘            ايغققاعز 

    ٞ   ٚاغه٬م ػزب ٘ ايغعز١ٜ; يُٝٓح )ايعكٝل( ٖقذا ا٫ع بقار ايؿقين ٚايكُٝق

قُد ٖاعِ ))ا٭َه١ٓ املد١ٜٝٓ(  َٚعاملٗا يف ععز أمسا٤ ازدد  َثًُا ًْرظ

  يف )ع٢ً فؿاف ايعكٝل( صُٝا يف دٜٛاْ٘ املض٢ُ بٗذٙ ايكؾٝد٫ٚ٠(  رعٝد

آاٍٚ اأًَٞ ٚجداْٞ  ٜشاز بعاطؿ١ جٝاع١ ػاٙ اًو ا٭َه١ٓ  ٚايقيت ٜقأاٞ   

)ايعكٝققل( رَققشًا هلققا  ؼٝققٌ إيٝقق٘ بعبكٗققا ايزٚذققٞ  ٜٚ هاَققٌ َعٗققا عًقق٢ مققٛ  

  ٜ٪ؽٌ أَه١ٓ املد١ٜٓ يف ٚجدإ ععزا٥ٗا.

ْثزٜققًا يدٜٛاْقق٘ )عًقق٢  ٝد  ٗٝققدًان ققب ايغققاعز قُققد ٖاعققِ رعقق  ٚقققد

هقإ  ٚيٝكقدّ اؾقٛرٙ    باملفؿاف ايعكٝل(; يةٖؿ يًكار٨ هع٢ٓ ٖذا ايٛيي 

   ٘ ٛفققٛع( عرب إبققزاس أثققز )املهققإ/ امل   املٛفققٛعٞ يكُٝقق١ املهققإ يف ٚجداْقق

 ٚععز١ْ اهٜٛٓاا٘ ذٝث ٜكٍٛ:

                                                 
دٜقٛإ   ّ 1990  2ط  َطبٛعقام ايٓقادٟ ا٭دبقٞ باملدٜٓق١      ادُٛعق١ ايغقعز١ٜ ايهاًَق١     قُد ٖاعِ رعقٝد   (1)

 .360ع٢ً فؿاف ايعكٝل  ـ 
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ٖقققذا ٓ ٓا اؿبٝب١ ا قققد )ٚادٟ ايعكٝقققل(  )ٖٓقققا; إ  ايػقققزب َقققٔ َقققدٜ  

ٌُٝ  ايذٟ ٚع ٘ ٜد اـايل ايعظِٝ; بأرم ايؾٛر  ٚأبدع املؿاأ  ايٛادٟ اؾ

ع٢ً ؽقدرٙ اؿقامل  ذٝقث اققطحي ايزَقاٍ  عااؾق١        ٖٚٓا; ٚأرٚع ا٭يٛإ.

ا٭ؾل ايضاذز; ايذٟ ٜ غقح بقايػّٝٛ  ٜٚب ضقِ بقايٓحّٛ       بأبؾارٖا إ  ا٭ؾل.

    ٚ ابقٔ  ٜٚ ًٌٗ بايرتاِْٝ ايضُا١ٜٚ ايعذرا٤. ٖٓا ذٝث غٓق٢ ابقٔ صقزٜخ  َٚعبقد  

ٚا٭ذققٛـ ; يف  عا٥غقق١  ٚاققزن ابققٔ ايدَٝٓقق١  ٚايققدارَٞ  ٚابققٔ أبققٞ ع ٝل      

 .(1)أمجٌ ٚأس٢ٖ عؾٛر اي ارٜخ  ٚأرٚح ٚأبدع أٜاّ ايعكٝل(

إٕ املكدَققق١ ايٓظزٜققق١ ايقققيت  قققشد بقققني اؾُقققايٞ ايغقققعزٟ ٚاي قققارىٞ; يف    

اي ٛط١٦ اي عزٜؿ١ٝ هها١ْ )ايعكٝل( يف ٚعٞ ايغقاعز  اعقرب عقٔ ايكُٝق١ ايثكاؾٝق١      

 عزا٤ املد١ٜٓ املٓٛر٠ املعاؽزٜٔ.ايعاي١ٝ  اييت و ًٗا املهإ يف ٚجدإ ع

    ّ ايققذٟ عاؽققز بققداٜام اؿزنقق١      ٜٚع ققرب رعققٝد َققٔ اؾٝققٌ امل قققز

ٚاملدٜٓقق١ اؾٛؽققًا  َثًُققا ا٬ققق٢ بغققهٌ غققة      ا٭دبٝقق١ يف املًُهقق١ بعاَقق١ 

 َباعز َي اؿزن١ ايغعز١ٜ املعاؽز٠.

ػققذ٣ َققٔ َدرصقق ٘ ايغققعز١ٜ  ٜٚ   ٜٚهققاد رعققٝد ٜ  بققي ؽققٓٝي ايؾققةيف  

يف اًُقط املغقاٖد ايبؾقز١ٜ  ٚاي ُقاٖٞ َقي إذا٫اٗقا اي أًَٝق١ ٚاع بار          ايػٓا١ٝ٥

٬ًٗ جققشا٤ َققٔ ثكققاؾ ِٗ  ٚااغققرث  أ  اهْٛققك عًقق٢ ربٛااقق٘  عققعزًٜا )ايعكٝققل( َقٓق

ؾاْضققاقٛا طققزبني إ  قانااقق٘     ػققاربِٗ ايغققعز١ٜ بؿققٝض طبٝع قق٘ اؾًُٝقق١    

 ها ن بٛٙ َٔ ْؾٛـ.   بايؾٛر٠ اييت عربٚا عٓٗاععزًٜا

ُا اربس يف ععز )قُد نبضرز )املهإ / ايعكٝل(   ١ايػٓا١ٝ٥ املٛيعؾ

ؼ ققٟٛ املهققإ ٚا أَققٌ َهْٛااقق٘ عققط رَٚاْضققٞ عققؿٝـ   (;ٖاعققِ رعققٝد

                                                 
 .359ـ   َكد١َ دٜٛإ ع٢ً فؿاف ايعكٝل  ( املؾدر ايضابل1)
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ٚٚجقققدإ َقققرتع بعغقققل املهقققإ  ٚاع ُقققد )ايعكٝقققل( اُٝققق١ ر٥ٝضققق١ يف بٓٝ ٗقققا    

 ٢ فؿاؾ٘ َٛاجد ييو ايعغل بكٛي٘:ٚاضهب عً

 

       ايضقُا٤ رأٜ ٗقا  أ٢ْٖ ْظقزم إ 

... 

         اي ٛرٜقققد َغقققٛق١يف فقققؿ ٝو  

     كؾٚرأٜك أطٝاف اؾباٍ ازاق ...

.. 

        زٜققدػْغقق٣ٛ بقٜكققاع ايؾققد٣ اي 

   كؾاْ غق ٚايعغب رم٘ رذٝكو  ....

.. 

         أعطاؾقق٘ يف ايغققاط٧ املٓقققٛد  

....  ٣ٖٛٚ ِ ٘   ا ُق     بايؾق٠٬ فقًٛع

... 

             صحٛد ًٜٚٛح يف ا٭ٚرام َٚض 

ِ قد ٚقؿك ع٢ً فؿاؾو ٚايز٣٩ ....     ن

.. 

   (1)َضرٛر٠ اي ػزٜقد  يف أفًعٞ 

  يف ايعكٝقققل (قُقققد ٖاعقققِ رعقققٝد )إٕ ايؾقققٝاغ١ ا٭صقققًٛب١ٝ يف عقققعز   ..........

ي قققؿٞ عًقق٢ جػزاؾٝ قق٘    ؾققٛر٠ اؾُايٝقق١ يًعكٝققل ايعققاد٠ رصققِ إا ٓققا٢ٖ إ  

ض ٣ٛ ا٫ؾ ٓإ يًرد ايذٟ هعٌ َعحقِ  ٚاراؿاع َ أيٛاْٗا املُ شج١ باؿ١ُُٝٝ

ايغاعز ٜؿزس نٌ ا٭يؿاا ا٫مسٝق١ املٛذٝق١; َقٔ اق٬ٍ بعقدٖا ايرتنقٝيب يف       

ْ ًُضقق٘ َقٔ َؿققزدام ٖققذا  ايقذٟ  نُقا إٔ ايققدؾل ايغققعزٟ    اؾًُق١ ايغققعز١ٜ 

ٚاٛاسٟ إٜكاعٗا املٛصقٝكٞ    أقزب ايد٫٫م اي ؾاقًا باؿاي١ ايغعز١ٜ  املعحِ

 َي اإلٜكاع ايٓؿضٞ.  

ايققيت آغققط ن ركققل   ُققٔ ذزنقق١ ا٭ؾعققاٍ: )ٚقؿققك  أٖققِٝ  رأٜققك(   ؾ

نققذيو عققرب ؽققٝاغ ٗا  كقق١إ  إعققعاع ايؾققٝؼ امل رك  د٫يققٞ يؾققٝػ١ املقققارع

اـارطق١   آٗض ايرتنٝب١ٝ )أ٢ْ ْظقزم  ٚايعغقب رمق٘  نقِ ققد ٚقؿقك(      

َعقققرب٠ عقققٔ ذايققق١   ؽقققٝاغاا٘بثقققل آايغقققعز١ٜ يف ايقققٓؿ ب غقققهٌٝ َهقققاْٞ  

  املهقإ  ٚآضقخ امل ًٝقق١ اؾُايٝق١ ؽقٛرًا ثققز٠     ٥ٝققامشا٫ْبٗقار ظ ٜضق ػزقٗا  

اييت اذ غققدم بٗققذا ايكققدر َققٔ    اعٝققد اأثٝققث املهققإ هغققاعزٖا ايؿٝافقق١   

 .( راباط بق)املهإ/ ايعكٝل٫ا

                                                 
 .360ـ   ( املؾدر ايضابل1)
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ٚيعققٌ ٖققذٙ ادُٛعقق١ ايققيت أراد ايغققاعز إٔ اهققٕٛ ٚثٝكقق١ ػزب قق٘ ايققيت   

ْٟ َٓٗقا َقٔ اهٜٛٓقام ايعكٝقل  ٚناْق      ;مل(اضع١ عغقز ْؾقاً  )اعادٍ  ك  ىقٌ أ

ٕ مثقق١ ْؾققٛـ أاققز٣ مل قؾقق ;أٚفققرٗا يف ايد٫يقق١ عًقق٢ ييققو ٖققذٙ ايٓؾققٛـ;

ٟ   اَع  ٘قٝطق ؽقرتم   املٛفقٛع١ٝ ٚيهقٔ ٚذقداٗا      ُد عٓٛاْقًا ٜغقة إ  ايقٛاد

يقٝعًٔ ذققٛرٙ ايبقارس       ؿذ َ ٛايٝام ْؾقٛـ ادُٛعق١  ٓايذٟ ٜض  ايغعزٟ

 .ٜٚ٪صط يٛجٛدٙ يػ١ اعٝد ْضح٘ يف ٚذد٠ ايٓؿ

١ً ٖاٛذٞ يًٛ  ذٟ ٜض ًٗ٘ ايغاعز ببدا١ٜ درا١َٝايٓؿ اي (يف ايطزٜل)ٚنإ 

ِ ؿقارم ييقو اـقط   اا٭ٚ  بزصِ ذايق١ يااٝق١ يًغقاعز;     بقذر٣ ايعكٝقل       ٚاٗقٝ

 ا٘:يف ْدا٤ا ي ً رِ
 

ٌ بني املزٚد اـقز       ايطزٜل ايطٜٛ

.. 

                    ا ققققققققد صققققققققانًٓا َط٦ُٓققققققققًا 

           طحي ايعغقب قق ٜ ٚع٢ً عاط٦ٝ٘ ...

... 

                   ين َزجرٓقققققققاثٜٚٓققققققق دًاؾزٜققققققق 

              ٜٚطٌ ايذٍٖٛ يف أعقني ايشٖقز   ...

... 

                       ٢ٓؾرتْقققققٛا إ  ا٭عقققققع١ َٚصققققق   

ّ  ٚايٛجٛد ايػزٜل ...                 .يف ثبخ ا٭ذق٬

... 

                       (1)ٜٚؿٓقققق٢ ٜٓضققققاب يف ايظقققق٬ّ 

... 
 

ٞ )ايققذٟ ٜققزاٙ ايٓاقققد   ;(قُققد ٖاعققِ رعققٝد )ٚ  (قُققد ؽققاش ايغققٓط

ٌ ا٫ْ كقاٍ  ثٖقيف ايضٝام ايزَٚاْضٞ يًغعز ايعزبٞ اؿدٜث  ؾكد َ)َ ُٛفعًا 

َٔ َزذ١ً اي كزٜز إ  اي عبة  َٚٔ ايػزض إ  ٚذد٠ املٛفٛع  َٚقٔ ايقذام   

املُٗغقققق١ إ  ايققققذام امل أملقققق١ ايققققيت اعققققاْٞ ٚآؿعٌ ٚاثققققٌ اٝققققارًا ٚجققققداًْٝا      

١ اهلاد٥قق١ املٓضققاب١  ٚيف اصقق ثُارٙ ػققػدٜققدٙ ا٭صققاظ يف اًققو ايًنققإ  رؾٝعًا

 .(2)(املكؾٛد يًرتاث ٚادااً٘ ايٓؾٛؽٞ َع٘

                                                 
 .364ـ   (  املؾدر ايضابل1)
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ؿ عًٝٗقا ايٓظقز ايٓكقدٟ  ٚايقيت ػًقك نقثةًا       ٓاييت ٜ (رعٝد)ٚرَٚاْض١ٝ 

نعًٞق قُقٛد   )عزٟ  َضق ظ١ً بأؾٝقا٤ رٚاد ايزَٚاْضق١ٝ ايعزبٝق١:     غق يف إْ اجق٘ اي 

 ٚ يف  اي عبةٜق١ َػاٜزااٗقا   ( ْ ًُطعقؿٝل َعًقٛف  ط٘  ٚقُٛد ذضٔ إمساعٌٝق  

 ٍٛ ٚققد اؾق٘     اا ٬ؾٗقا ٚاؾٛؽقٝ ٗا    َقا املهإ ايعكٝل  ايذٟ اثٌ ع٢ً م

  يف اع بقققار أنٝقققد ملعٓققق٢ ٖقققذٙ   (1)(عًققق٢ فقققؿاف ايعكٝقققل ) ١عقققعزٜ ٘هحُٛعققق

ؾُٝققا ناْققك ػزب قق٘   اـؾٛؽق١ٝ  ايققيت وظقق٢ ايعكٝققل عربٖققا بٗققذٙ ا٭ُٖٝقق١ 

ملٓققٛر٠(  ٚرَقٛسٙ اؾُايٝقق١ عًقق٢ مقٛ أنثققز صققع١ يف   اضق ٛذٞ )املهإ/املدٜٓقق١ ا 

فُٛعاا٘ ايغعز١ٜ ا٭از٣  اييت  ٫ٜهاد ىًٛ ْؿ َٓٗا َقٔ ينقز املهقإ     

ٚاصقق ثُار طاقااقق٘ اؾُايٝقق١ ٚاي ارىٝقق١ ٚاؿعٝقٌق ٚجققٛدٙ ايغعزٟ اصقق ٓادًا عًقق٢       

عًقق٢ املهققإ  ٚاصقق ٝعاب   ٤يٝ٪ؽقٌق َعٓقق٢ ا٫اهققا   ذقققٛرٙ ايققٛاقعٞ ٚاملققأيٛف 

٘  ٤ ٝراٚاص  َهْٛاا٘ يؾقاش )عقعز١ٜ    ٚاصق ٓطام )عاعزٜ ٘/املٛفقٛع(    د٫٫اق

 ٚا٫عقققققق ػاٍ عًقققققق٢ ايبٓٝقققققق١  ٚا٭اًٝقققققق١ اؾُاي١ٝ ايٓؿ( َٚضقققققق ٜٛام اي عبة/

ا٫ص عار١ٜ  ٚبعقدٖا اإلوقا٥ٞ املعُقل َقٔ ذايق١ اي عقايل اؿُقِٝ  ٚامل ققاؾز َقي          

 .املهإ َٚهْٛاا٘

ٚبثقق٘   اؽقق١اـز يااقق٘ ا٥يكققد ْققشع ايغققاعز عًقق٢ )ايققٛادٟ املبققارى( صققز   

 ٘ ٖٚققٛ اا ٝققار ٜعهققط َققد٣  ُٝٝقق١   ;أعققٛام رٚذقق٘ ايًققٗؿ٢ إ  يكققا٤ ذبٝب قق

 :ايع٬ق١ بني ايغاعز ٚاملهإ
 

         طـ اؾٌُٝ ٚأيكٞعااًعٞ امل

.. 

          ؾٛم ايؾق ٛر  ايكغٝببايزدا٤  

             ٚدعٝٓقققا ْعقققػ ٖٓقققا ؿظقققام  ...

... 

              صققققٓرك يًكققققا٤ بعققققد عققققٗٛر  

         ايؾ زإٜ٘ ٜاؾ ٓيت دعٝٓاع٢ً  ...

... 

             يف راذ ٝقققققا وٖٚقققققااٞ ٜقققققدٜ  

... 

                                                 
 .َؾدر صابل  ادُٛع١ ايغعز١ٜ ايها١ًَ  ( قُد ٖاعِ رعٝد1)
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            ذقققٓني ؾٗقققٛ ٫ؽقققايف اهلقققدٜز

... 

                   (1)ٙ ايغققٛم ؾاصقق راٍ دٜٚققاً أٖد 

... 
 

ى ؾق٘ ايغقاعز     ٚيٝ كاصِ ايعكٝل يذ٠ ايًكقا٤ ٚو ٟٛ اؿاؽقًٝٗا َهاْقاً   

ؾقق٬ ٜػٝققب ذقققٛر املهققإ يف يام    ؿُُٝقق١ اـاؽقق١ظقق١ ارباصقق ٝداع اًققو ايً

ٙ ايغٛم( ٖٚهذا ٜبؾز ايغقاعز ؾعٌق املهقإ َٓضقابًا بقدف٤      ذٓني أٖد)ايغاعز 

اؿٓقٕٛ ايقذٟ   يًكقا٤ رٚعق١ اي هقٜٛٔ  ًٜٚقٕٛ ؿظااق٘ بطٝؿق٘       ايٝقؿٞ ع٢ً  رصز

 وزن٘ ايغٛم  ؾٝرًٝ٘ دًٜٚا ًٜك٢ ذٓاْ٘ ع٢ً اؿاؽٌٝ ايًكا٤.

  ينزٖققا  ايضققابل٘ هحُٛع قق (عققٝدقُققد ٖاعققِ ر ) اصقق ٛعبٚقققد 

اهقاد ْؾٛؽق٘ اعهقط املضق ٣ٛ ايؿقين      إي   ْضقبٝاً اأؽٌٝ مجايٝام ايعكٝل 

يغققققعزٜ ٘  ملققققا وككاْقققق٘ َققققٔ دراَٝقققق١ ايبٓٝقققق١ ايغققققعز١ٜ ٚاعققققدد ا٭ؽققققٛام     

ٚاٛاسٜٗقققا ٚآٛع ايٛذقققدام ايًؿظٝققق١  ٚاي قققشاّ ايٓظقققاّ اإلٜكقققاعٞ  املضققق حٝب 

ٜكاعق٘ امل بقأٜ ٚاملُٝقش َقٔ عقاعز      يٓظاّ ايعكٝل اؾػزايف ايكادر عًق٢ إؾقزاس إ  

رَقاد ايز٩ٜق١ ايغقعز١ٜ  ؼكٝكقًا      يفيف ب١ٝٓ اؾُايٝام ٚااضقاع ْطاقٗقا     ٯاز

ٌ )ًَرٛاًا هلذٙ اؾُايٝام عضب  ٚاثقٌ    ايقذٟ ٜ٪نقد ييقو    (ذضٔ اهلٛاق

 ٟ بايؾقققٛر  شااقققزفقققؿاف ايعكٝقققل( اي )ٜعْٓٛققق٘ ايغقققاعز بقققق    يققق٘ بقققٓؿ عقققعز

   :(2)ا َغاعزٙاييت صهب ايغاعز َٔ ا٬هل  اإلوا١ٝ٥
 

            نِ قد ٚقؿك ع٢ً فؿاؾو ٚايز٣٩

... 

                          يف أفققققًعٞ َضققققرٛر٠ اي ػزٜققققد  

...    ٞ                 َٚقٝك أقق رِ ايػٝقٛب ٚاق ؿق

.. 

                           اطٛااو ايعحًق٢ عًق٢ اؾًُقٛد    

                ٚاعققدٚ ٚا٭ؽققٌٝ ععاعققق٘ أَغققٞ ...

... 

               َ قققأٚد ا٭عطقققاف ساٖقققٞ اؾٝقققد 

                 ٚايغُط اضبح ؾقٛم ؽقدرى َثًُقا    ....

... 

                          (3)ايعققٛدارتاقققؿ ا٭ؿققإ ؾققٛم    

....... 
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  اييت جا٤م يف فُٛع ق٘ ايغقعز١ٜ   (قُد ٖاعِ رعٝد)ٚمل ؽٌ ػزب١ 

ٕٛٓ ؾقين بقارس يف        ١ايها١ًَ ا٭ٚ   اييت اذ قٛم سضق   دٚاٜٚقٔ عقعز١ٜ; َقٔ َهق

ٖذٙ اي حزب١; ٖٚٞ ايٛعٞ باملهإ ٚؼزٜز ٖذا ايٛعٞ عقرب اصق ثُار َهْٛااق٘    

ٝي عقققعزٟ  ٜعهقققط َقققد٣ ايع٬قققق١ ايعقققق١ٜٛ بقققني ايغقققاعز        ٚطبٝع ققق٘ يف ؽققٓق

ٚاملهإ  ٚسسٗا ايغعٛرٟ اـؾقب  ٚإ٥٬ٜٗقا نٌق ٖقذا ا٫ٖ ُاّ ايقذٟ بقزس       

زّٚ بٓقققا٤ ْؾقق٘ ايغقققعزٟ; َققٔ َؿقققزدام   نقق٬سّ عققققٟٛ يف ٫ ٚعقٞق املبقققدع  ٜقق   

ربق٠ٛ;  قق   صقد عقز٠ٚ  ق   املهإ ٚأجشا٥٘  ؾايعكٝل ايذٟ اهْٛك ع٢ً إذد٣ فؿ ٝ٘

ػ ُققي إيٝٗققا أصققز٠ ايققٛادٟ املبارى أعققزْا إ  ٚؽقـق ايؾققةيف هلققا بققزسم يف         

قُد ٖاعِ رعٝد(; رَشًا ععزًٜا صٖحٌ ايغقعزا٤ عًق٢ أداق٘ ينزٜقااِٗ      )ععز

إي ا بد٣ فؿ ٘ املٓشعق١ بقايز٣٩  ؾايغقاعز ٜؾـق      ٗؿ٢ٚبثٛٙ َٛاجد أرٚاذِٗ ايً

 :املهإ عط ٚجداْٞ َزٖـ ٜٚبث٘ أعحإ رٚذ٘ ايعاعك١

 عز٠ٚ ؾٛم ربٛآاع٢ً عط ايػدٜز بق نٓا

 ايغعٛر ٣ُأ٣ ٚرا٤ َدظاٗؿٛ بٓا رغباآا اي

 َٚٛانب ا٭فٛا٤ اضهب يف اـُا٥ٌ صرزٖا 

 (1) ٖزٖاٚؼقٔ س ٚاذٜب ؾٝٗا عطزٖا ايضاجٞ
 

; ا ٓاغِ يف أيؿق١  ُٝق١ َقي    (ٖاعِ رعٝد)دام ايٓؿ ايغعزٟ يد٣ إٕ َؿز

ٛب٘ ايؿقين  ًٜٚبضقٗا        ايطبٝع١ اؾػزاؾ١ٝ يًُهإ  ًٜكٞق ايغقاعز عًٝٗقا رٚا٤ أصًق

يققٕٛ أطٝاؾقق٘ امل أ١ًَ ٜضقق ٓطل مس ٗققا ايٛجققٛدٟ; بقذضاصقق٘ ايؿٝققاض ظُايٝااٗققا  

ؾٝق١  إ   َٚهاْ ٗا ا٭ثة٠ يف رٚذق٘  ٖٚقٛ ٜزاكٞق باملهقإ َقٔ ذكٝك ق٘ اؾػزا      

; اثقٌق عُققادًا أصاصققًا هلققذٙ اي حزبقق١      املضقق ٣ٛ اؾُققايٞ عققرب اغققهٌٝ رَٚاْضقٞق
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ٚاػاٖقققًا ر٥ٝضققققًا هلا ؾ ٓٛعققققك أعقققهاٍ ا٭دا٤ ايغققققعزٟ عرب َٛفققققٛع ٚاذققققد   

 .  ٚابآٜك إجزا٤ام اي ٓاٍٚ ايغعزٟ هلذا ايشاِ َٔ اؾُاٍ(ايعكٝل)

يف  َٚقققي إٔ ايعكٝقققل ٚاد ٫ٜضقققٌٝ إ٫ يف َٛاصقققِ صققق١ٜٛٓ ققققدد٠ ٜٚبك٢ 

   ِ بزؽقد ايبؾقة٠ ايغقعز١ٜ     غةٖا عدًَا َٔ املا٤ ؾكقد اصق أثزم ٖقذٙ املٛاص

ٚؼؿش  اققرتا٣٤ مجايٝققام ايققٛادٟ يًغققاعز    (ؾؿٞ ْققؿ )ٚعًقق٢ ايغققاط٧   هلققا

عققققققاعزٜ ٘ عًقققققق٢ اي دؾل ي رتاصققققققٌ ذٛاصقققققق٘ ايٝكظقققققق١ يف رصققققققِ ؽققققققٛر٠    

 ذٝث ٜكٍٛ:  صز اإلهلاّ ايذٟ نثةًا َآَح )ٖاعِ رعٝد( )ايغاط٧(
 

ِ اٗقققادم عًققق٢ اي                غقققاط٧ ايباصققق

.... 

                َزمققققققق١ يف ايضققققققق٢ٓ اؿقققققققامل 

                 ٚيًزَقققٌ ؼقققك اطاٖقققا اب ٗقققاد    ...

... 

              ِغ.يف ايغققققققذا ايؿققققققا ٚسغققققققزد٠ 

                 ٚيًُققققققققٛد عققققققققٛم إ  فققققققققُٗا ..

... 

               ٚإرٚا٤ ْاازٖققققققققققققا ايضققققققققققققاِٖ 

             ؾققققبنيععغققققع١ يف ا ٚيًغققققُط ..

... 

   ِ                ٚاققققققٌ عًقققققق٢ ٖققققققدبٗا ايٓققققققا٥

.. 
 

 :إ  إٔ ٜكٍٛ

         (ايعكٝل)ٜٚضهب يف َضُعٝٗا 

.... 

  ّ             ٜٚققققققققدْٛإيٝٗا  ْققققققققدا٤ ايػققققققققزا

             أقققققققققداَٗا ايعابثققققققققام  يًٝققققققققثِ ...

... 

            (1)يققققدٜٗا ثٖٓايققققو جققققا يٜٚكبقققق 

... 
 

ايعكٝل( يف عقعز )ٖاعقِ رعقٝد(  ٜضق حٝب ملٓرقاٙ      )ؾ عدد ْٛع١ٝ آاٍٚ 

ايزَٚاْضقققٞ يف إطقققار عقققعز١ٜ عقققهًك أٖقققِ يفقققايد ٖقققذا املٓرققق٢ يف ايغقققعز   

َٚققٔ  .ايضققعٛدٟ املعاؽققز  ٚاي حزبقق١ ا٭نثققز أُٖٝقق١ يف صققٝام عققعزا٤ املدٜٓقق١ 

ٖٓا  ثقٌ ثقزا٤ ػزب ق٘ يف اصق ثُارٖا )املهقإ / املدٜٓق١ املٓقٛر٠(  عًق٢ مقٛ          

  ٕ   ٚاٛفققعٗا يف صققٝام اي حزبقق١ ايغققعز١ٜ اؿدٜثقق١    هققذر مجايٝققام املهققا

 باملد١ٜٓ املٓٛر٠. 
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العقيققق فقققي شقققعر 
راوي        ـطقققققققققققـخــال
.... 

ٜزؾققد عًُٝقق١ ؼًًٝققٗا    إٕ قٝققاظ املضقق ٣ٛ ايهُققٞ يًٓؾققٛـ ايغققعز١ٜ 

 ٟ ٫ ص غققؿاف عُققل اي حزبقق١ ٚأؽققاي ٗا ٚمٔ ٖٓققا َعٓٝققٕٛ      ايٓققٛعٞ ايٓكققد

; (عبدايض٬ّ ٖاعِ ذقاؾظ )َٓٗا  ٜظؿزاييت مل   ظُايٝام املهإ ايغعز١ٜ

ٚمل ْض طي إٔ ْ ًُط ؾٝٗا   (عغز دٚاٜٚٔ)يف أنثز َٔ  ٠٠ ٚاذدإ٫ بكؾٝد

أثققزًا يًُهققإ; بكققدر اصقق دعا٥ٗا يذااٝقق١ َؿزطقق١ آغققز اًظٝااٗققا املغققبٛب١ يف   

 أثز يًُهإ ؾٝ٘. ٫ ؾقا٤ َطًل

 

; َٛقعققًا (قُققد ايعٝققد اـطققزاٟٚ)ٜضققحٌ ايغققاعز 

َٓذ اْط٬م ػزب ٘ ايغقعز١ٜ    املهإ َٔععزًٜا َ ُاٜشًا 

يف بقققداٜام ايضقققبعٝٓٝام اهلحزٜققق١ َقققٔ ايكقققزٕ    ٝدٜققق١ اي كً

ٚاي ؿعًٝٝقق١  َشاٚجقق١  ايبٝ ٝقق١ؾققام املشاٚجقق١ بققني ايكؾققٝد٠ راراٝادٖققا املافقٞق  ثققِ 

ع ققد بكٛاَٗققا ايؿققين ٚأؽققاي ٗا املغققزق١  ٚقققد عققه ٌ ؾٝٗققا املهققإ  َهْٛققًا      ا

 ١.ْطايي أصاص٘ املٛفٛعٞ يف صٝام ػزب ٘ بؾؿ١ عاَ  بارسًا

;  ثققٌ ؽققٛر٠ املهققإ  (1)()عًقق٢ أع ققاب ا بٛبقق١ؾُحُٛع قق٘ ايغققعز١ٜ  

اغقة  نُقا  َ كدًَا َٔ ايٓقخ ايؿين  ٚػًقٞ بٓا٥ق٘ ايغقعزٟ      َض ٣ّٛ ؾٝٗا;

  ٕ ايقققذٟ ىؾققق٘ ايغقققاعز هحُٛعققق١     إ  ٚعقققٞ ايغقققاعز ظُايٝقققام املهقققا

ٜٓثز َؿزدااٗا ايغعز١ٜ عًق٢ ع بقام )قبٛب ق٘ املد١ٜٓ( ٜٚغقانٌ يف     ١ ناًَ

ٔ بٝ ٝقق١ ٚاي ؿع١ًٝٝ ْؾٛؽققٗا َققا بققني ايكؾققٝد٠ اي   رؾققام املهققإ   َضقق ًًُٗا َقق

 ؾاعًٝام ايغعز١ٜ ٚاعبةااٗا.
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يف املكطقققي ايزابقققي َقققٔ  (ايعكٝققل )ٜ حًققق٢   (1)(ايشغارٜقققد)ؾؿققٞ قؾقققٝد٠  

ايققققٓؿ  َعًٓققققًا ٚجققققٛدٙ يف يانققققز٠ أذققققد أبٓا٥قققق٘ ايققققذٜٔ اصقققق ٛدعٛٙ ربٝققققي     

 :أعُارِٖ ٚبثٛا جٓباا٘ صزا٥ز أرٚاذِٗ ايدؾاق٘

   ٛ      ظقاً قملٔ اهل قاف ايٝقّٛ ٜؾقعد َ

..... 

         ُٓقققِٓ ا٭طقققٛا٤َ (ٚادٟ ايعكٝقققل) 

        آ قٞك ٚراذك قعطآْ٘ اْ ؿ ...

... 

          يف اصققققق ع٤٬ ٚا ٝققققق٘أنؿاْٗقققققا  

       ٚاضققا٥ٌ ا٭ٖققٌ ايهققزاّ بؿزذقق١   ...

... 

  ٞ         َقققايا جقققز٣؟؟ َقققايا ٜققق ِ إسا٥ققق

         ٌٖ عاد يٞ عقز  ايغقباب ٚصقرزٙ    ..

... 

        ٫عققققذا٤ ٚا٭ْققققدا٤؟؟ابايؿٝققققاض  

        عقُ ٘ إْٞأنذا ٜهٕٛ )ايبعث(؟  ...

.. 

         يف أرجققا٥ٞ ٜغققٝيؾًققل ايؾققباح   

       أْا ييو ايقٛادٟ ايعزٜقل اٛصقدم    ...

.. 

              (2)(نؿققاٟ رَققٌ ادققد ٚايعًٝققا٤    

 ايٓغق٠ٛ  ٚايؿققزح; املعٓققٕٛ بٗقذٙ ايًؿظقق١ ايدايق١ عًقق٢    (ايشغارٜقد )ٕ ْقؿ  إ ...

ِ   اهزارٟٜغانٌ ا ابي ؼزٜو ايًضإ يف ايؿِ بؿعٌ  إلؽدار ؽٛم آػُٝٞ ٜٓق

ؿ يف اضققي      عققٔ إعقق٬ٕ ذايقق١ ايؿققزح    َٚٔ ثققِ اضققاَك اؿكققٍٛ ايد٫يٝقق١ يف ايقٓق

د٫ي ٗا ٚعُكٗا ايب٦ٝٞق يف ايٛجقدإ  عقرب عقعب١ٝ     ي عًٔ ذاي١ ؾزح ٜ ٛا٢  َكاطي

ام املهاْٝققق١ ٜٚضققق ٓطل مجايٝققق١ املهْٛققق بٗقققا  ايًؿظققق١ ٚمجاعٝققق١ ايغقققعٛرايعاّ 

 :اؾش١ٝ٥ يف )املهإ/ املد١ٜٓ املٓٛر٠( ؾاملكطي ا٭ٍٚ املبد٤ٚ بكٍٛ ايغاعز
 

        ملقققٔ ادققققاَز عابكققققام بايغققققذا 

... 

            بٗقققققققققا٤َ ٛثبقققققققققام يف بقققققققققزٚد  

          دااْٗققققاٝػ حٜضقققق   َ أيكققققام ....

... 

             ٚؾ ٓقققق١ ايعًٝققققا٤  سٖققققٛ ايغققققباب 

           ايف جبٓااٗقققارتاققققؿ ا٭طٝقققاف   ...

... 

             أَقققق٬ً وطققققِ صققققط٠ٛ ايظًُققققا٤  

...   ٞ           ٜٚبث يف ايٓؿط ايطُقٛح ؾ ُ طق

... 

                            (3)َققا ايضققٗاَٚٓانب اؾققٛسا٤  

...... 
 

                                                 
 .73ـ   املؾدر ايضابل  (1)

 .74ـ   املؾدر ايضابل  (2)

 .75ـ   املؾدر ايضابل  (3)



 40 مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة                                              

إي ا ٛيققققد ا٭يؿققققاا ايدايقققق١ عًقققق٢ اؾُي ٚآطًققققل َققققٔ ب٪راٗققققا ا٭ٚ       

ؾققٞ ايققذٟ عققهًك )ا٭ْققا اؾُاعٝقق١( إٜكاعقق٘        إ  املغققٗد ايٓ(ايشغارٜققد)

ام  َ ٛثبققام  بكققادققاَز  عا)ايققذٟ ٜ بًققٛر يف َغققٗد إٜكققاعٞ جٗققٛر  املٓػِ

ا قٛا٢    يف َقا ايقٓؿ   املٛسعق١   ؾٗقذٙ اؾُقٛع   (أطٝاف  جٓبقام  َٓانقب  

 ٞ طقارٙ  ٚا  طق٢ إ /)ايغقاعز(   َٓغ٦ٜ٘ حقاٚس ؾزداْٝق١     ا٥ ٬ف ععٛر مجقاع

 ٤ٓا٤ يًُهقإ  بًػق١ اذ ؿايٝق١ ؼاٍٚ اع ققا    ايذااٞ  ي عُِٝ ذاي١ ايٓغ٠ٛ يًػ

 ّ ٚعزنٝقق١   ايققذٟ اؿققٝض ْغققٛا٘ عققرب َكققاطي ايققٓؿ   ;اؾققٛ املهققاْٞ ايعققا

عابكام  ) :ؾاع١ً اربسٖا د٫ي١ ؽٝؼ )اؾُي( ايذٟ ٜربس عرب ايبعد اي ضحٝعٞ

  يف ؽقققٝاغ١ ؾٓٝققق١ اعقققااِ َقققٔ عقققإٔ ٖقققذٙ اؿزنٝققق١  (بقققام  َ أيكقققامثَ ٛ

ٜضق حٝػ  ارتاققؿ    )َٔ ا٬ٍ ايؾقٝؼ:   عقٛر ايشَٔ املقارع ٚ  ايٓؾ١ٝ

غهٌ املكطقي ا٭ٍٚ َققُٕٛ اؿايق١ اإلبداعٝق١ ايكقادر٠ عًق٢       ٝ; ي(وًِ  ٜبث

 ٚ ٚايغققققعٛرايؿزذٞ املُضققققٛظ   صقققق بداي٘ باؿزن١ٝاؼزٜققققو ايضققققهٕٛ  

َٓقذ ايبداٜق١    با٫ْبٗار امل ٛقد إسا٤ املهإ ايذٟ ؼٌٝ إيٝ٘ د٫ي١ ٖذا املكطي

  ؟ (ملٔ)ص٪اهلا ا٫ْبٗارٟ إ  

ايققٓؿ  هققد   غققا٤ْٚا٫ا ٛاؽققٌ ٖققذٙ ايؿٝققٛض َققٔ اغققه٬م ايؿققزح  ٚ

ذ ؿققا٤ اعًقق٢ املكققاطي امل ققٛااز٠ َققٔ أجققٌ اأصققٝط    اؾُققايٞ ٥ٞ ٛسٜي ايبٓققابققاي

ايققذٟ    ي ضقق دعٞ ذزنقق١ ايققٓؿ يف املكطققي ايزابي   املققبٗخٜكققٝين باملهققإ  

  .نأبزس رَٛسٖا ( )ايعكٝل جشا٤ املهإ اي ؿؾ١ًٝٝ  اييت ٜٓربٟأٜزبط بني  

ٜ ٛيقد  قٜكقاع غٓقا٥ٞ   ب  ؾاع١ًٝ اؿزنق١ ايٓؾق١ٝ   اغهً٘ايذٟ  ( ايعكٝل) ييو

آ كٞ ا ٝقق٘    ٜؾققعد  اْ ؿقققك  راذققك )عققرب ايٓغققاط اؿزنققٞ يًققدٚاٍ:  

يٝضقق ثُز ايققٓؿ د٫ي ٗققا يف ذزنقق١ ايغققعٛر ٚاؿاع٬اقق٘  ٜٚضقق ٓطل    ( اضققا٥ٌ

 :نُا٥ٔ ؽٛاٗا
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ٕٕٕٕٕٕٕٔ٘ٔ          عكٝقل اـقة ٜقاينز٣ عًق٢     إٜ

... 

               ملدٜٓقققققققق١ مجقققققققق١ اٯ٤٫ا ٔجؿقققققققق 

          َققا ساٍ ذًُققًا يف ايٓؿققٛظ َٚٓٝقق١  ...

... 

          َزصقققق١َٛ يف صققققٛذٗا ايؿٝرققققا٤  

ٖٛع أَضقٗا   ...           ٚع٢ً فؿاؾو نِ اقق

... 

       (1)(عطقزًا  ٚبققا٢ٖ ادقد باٯبققا٤   

..... 
 

 ٘ يف)ايٛاقعٝققققق١ اؾُايٝققققق١(; ملهآَققققق اصققققق ٓطام ؾاعًٝققققق١ املهقققققإإٕ 

ٕ ; اض دعٞ َهاْ ق٘ ايزٚذٝق١   (فؿاؾ٘)   ٚيف(ايٓؿٛظ) ٚجقداْٞ    نُهقٛ

ٜض حًٞ ذاي١ اي أٌَ اييت ؼؿقش عًق٢ ايبقٛح ٚايػٓقا٤  عًق٢ ٖقذا ايقز  املٛققي         

يف ايقققذانز٠ ايذٖٓٝققق١   املهقققإاغقققـ عقققٔ أؽقققاي١    يقققـ ٚقبققق١ إهضقققر١ 

  ٚيف اػاٖٗا يً عايل َي ايذانز٠ اؾُاع١ٝ يًُ ًكني.  ٚاؾُاي١ٝ يًغاعز

ع بققارٙ ا٭نٝققد يًُهققإ ا; (اـطققزاٟٚ) ٚيعققٌ َققٔ أبققزس مسققام ػزبقق١

ٟ     ٚايب١٦ٝ املدٜٓٝني  َٚهْٛااُٗا;  ٚاٛاؾكقاً  ;يف بٓقا٤ ٚؽقٝاغ١ يفٛيجق٘ ايغقعز

اييت آاَققك ٚازانُققك يف اقق٬ٍ اًققو ايب٦ٝقق١     َققي طبٝعقق١ يا٥ك قق٘ اؾُايٝقق١ 

٠ صقبكك اإلعقار    فُٛع ني ععزٜ ني يف ٚقد اٛاؾزم ػزب ٘ ٚييو املهإ

إيُٝٗا; عًق٢ ققِٝ د٫يٝق١ اقٓٗض يف فُقٌ قاًَٝقُٗا ايؿٓٝق١ ٚايد٫يٝق١ بقأبزس          

ايكا٥ُقق١ عًقق٢ اإلٜكققاع هضقق ٜٛٝ٘ ايعزٚفققٞ    ٬ََققح ٚاػاٖققام اًققو اي حزبقق١

َ دادًا ٚاغه٬ً ع٢ً مٛ اٚايٓؿضٞ ايًذٜٔ ٚؾٖزا إلعهاي١ٝ املهإ امل ٓٛع 

١ عغققز ْؾققًا  َققٔ مجًقق١ سضقق  (; ث٬ثقق١ عغققز ْؾققاً  ) ؾٝقق٘ اصقق ٓؿذ )املهققإ( 

 .)ع٢ً أع اب ا بٛب١( اذ ٛاٗا فُٛع١

; ك ققارام (2)(ثزثققز٠ عًقق٢ فققؿاف ايعكٝققل   )يف ذققني جققا٤م فُٛع قق٘   

عققعز١ٜ َققٔ فُٛعقق١ دٚاٜٚققٔ صققبل إؽققدارٖا اراأ٣ ايغققاعز إٔ ٜٓ كققٞ َٓٗققا   

ْؾققٛـ  يام َٛفققٛعام ك ًؿقق١  ٚد٫٫م َ ٓٛعقق١  ثققٌ ايؾققٝاغ١     مجًقق١

                                                 
 .75ـ   ايضابلاملؾدر   (1)

 .2003ّ  بةٚم  دار ايهٓٛس ا٭دب١ٝ  ك ارام ععز١ٜ  ثزثز٠ ع٢ً فؿاف ايعكٝل  قُد ايعٝد اـطزاٟٚ ( 2)
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ب ٘ ايغعز١ٜ اييت ؼكقل يف ٖقذٙ امل  قارام    ايٓٗا١ٝ٥ يز١ٜ٩ ايغاعز ْٚااخ ػز

  (أطٝاؾٗا اؾُاي١ٝ  ٚاطٗا ايٓٗقا٥ٞ )ٚايغقاعز يف ايعكقد ايضقابي َقٔ عُقزٙ      

سدٚاج١ٝ  هقٔ ؾقين َقٔ أؽقاي١     ايف  ٜرتا٣٤ َثاي٘ ْقٛد ؾين ْ٪ند أْ٘ها 

ٚعؾقز١ٜ    ايٓؿ ايبٝيت  ٚاي ٜٓٛقي يف إٜكاعااق٘  ٚاصق ثُار طاقااق٘ اؾُايٝق١     

; ٓؿ ح ع٢ً يا٥ك١ اضق ٛعب٘ ٚا قٛا٤ّ َقي طبٝع ق٘ اإلٜكاعٝق١     ايغهٌ اي ؿعًٝٞ امل

عًق٢ إَهاْٝقام اي ؿعًٝق١  ب ٓقٛع إٜكاعااٗقا       املع ُقد٠  ٜٚربس يف ٖذٙ امل  ارام

يف ازانٝقب اؾًُق١ ايغقعز١ٜ  ٚا٭بٓٝق١ اؿزنٝق١   قا        اي هثٝـق  ايٛس١ْٝ

 ٜعطٞ اْؿضاذًا يف َد٣ ايز١ٜ٩ ايغعز١ٜ. 

ـ ٚنذيو اك١ٝٓ  ٟ  ايرتاثقٞ َق   اي ٓقا يف اغقهٌٝ    ي ايكزرْقٞ ٚا٭صقطٛر

ٜقققطًي بققشاِ ايرتانققِ ايققشَين يً حزبقق١ ايغققعز١ٜ  ايققيت ٜغققل هلققا ذقققٛرًا    

يف ايكؾقققٝد٠  ١عؾقققزًٜا َػقققاٜزًا عرب اي أنٝقققد عًققق٢  قققاٜش ػزب ققق٘ اي٬ؾ ققق    

ٖقذٙ ادُٛعق١ امل ٛاؾز٠ عًق٢ اكٓٝقام ايز٩ٜق١        نُا  ثًٗا قؾقا٥د املعاؽز٠

اييت ٜعققرب  ايٓظزٜقق١ يًققٓؿ اي ؿعًٝققٞ َققٔ اقق٬ٍ ا ققددام  ايغققعز١ٜ اؿدٜثقق١

    ٘ صققبع١ ٚعغققزٜٔ  )ٚاؾققٌ إ    اـطققزاٟٚ عققٔ اطبٝكااٗققا ؾٓٝققًا يف ْؾٛؽقق

صقبل    ْٚؾقٛـ أاقز٣ جدٜقد٠     (صك فُٛعام ععز١ٜ)ك ار٠ َٔ  (ْؾًا

 .ْغزٖا أٚ إيكا٥ٗا يف ؾعايٝام ثكاؾ١ٝ َ عدد٠

ٜققربر َٛفققٛعًٝا;   (بؿاؼقق١)ٚيف َكدَقق١ ادُٛعقق١ ايققيت عْٓٛٗققا ايغققاعز  

  ٜٚققز٣ إٔ ايعٓققٛإ  (ايعكٝققل) بققق ا ٝققارٙ يًعٓققٛإ يف َكطٛعقق١ ْثزٜقق١ اعزٜؿٝقق١  ا

عٓقققاٙ ه٘  قزاقاا٘ ٚإفاؾااققققققققعإ)ايعكٝقققل(  ٚاارىققق٘ ٚ اقققزابط د٫ي ققق٘ بٛاققققي

 :ذٝث ٜكٍٛعزا٤ ققققاظ ٚايغققايكُٝٞ يف فُة ايٓ

اارٜخ ععزٟ را٥ي َقق٤ٞ  َعُقٛر يف اؾاًٖٝق١ بأَثقاٍ ققٝط      : ايعكٝل )

قققٝط بققٔ ا٭صققًك  ٚعبققدا  بققٔ    ٞبققٔ اؾقق٬ح  ٚأبقق  ١ٝرققبققٔ اـطققِٝ  ٚأذ
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طٓابقق٘ ٚغةِٖ َققٔ عققعزا٤ ا٭ٚظ   ٭رٚاذقق٘  ٚعُققز بققٔ طًقق١  ٚعُققزٚ بققٔ ا     

      ٍ ايٓابػققق١  :ٚاـقققشرد  ٚق قققـ بهقققٌ َقققٔ سارٙ َقققٔ نبقققار ايغقققعزا٤ أَثقققا

ٗخ أٜققًا هقٔ   بايذبٝاْٞ  ٚعز٠ٚ بٔ ايٛرد  ٚاؿاف بٔ ْدب١  ٚاـٓضقا٤  َٚق  

 .أَثققاٍ جزٜققز ٚايؿققزسدم  ٚاؿط٦ٝقق١  ني ايهبققارَققٔ ايغققعزا٤ اإلصقق٬َٝ ٙسار

ايغققعزا٤ ايققذٜٔ اقققطزّ يف    ٚايعكٝققل ٖققذا ٖققٛ ايققذٟ أغققز٣ قققداًا ٚذققدٜثاً     

 ٚايعكٝقل ٖقٛ ًَ كق٢ قؾقٛر بقين      .دااًِٗ َٛاجد اؿٓني إ  ا٭رافٞ املكدص١

أ١َٝ يف ايكدِٜ  نكؾز َزٚإ بقٔ اؿهقِ  ٚعقز٠ٚ بقٔ ايقشبة  ايعٓقابط        

 .(1)ٚقؾز صعٝد بٔ ايعاـ(

  (٠إذققد٣ عغققز٠ َقققز  )كدَقق١ ايٓظزٜققق١  ٖققذا ايعكٝققل ايقققذٟ ٜ هققزر بامل   

يغق٤ٞ َقٔ اارىق٘  أٚ اأنٝقدٙ نُرقزى       إعار٠ ٚأَ بٛع١ بٛؽـ يًعكٝل  

اثٌ ق١ُٝ ١َُٗ يف ْؿٛظ املقدْٝني   ح  وؿش ع٢ً ايبٛ َٚعنيٚجداْٞ ٚؾين 

ٟ )َٚهْٛققًا ؾٓٝققًا يققد٣    إ   (ايعكٝققل); عبققٛرًا َققٔ اؾققش٤   (رعققٝد ٚاـطققزاٚ

ٗ   (املد١ٜٓ) ايهٌ  ض  ذٝث ٜ ردد املهإ ايب٪رٟ  عرب ٚعقا٥خ ع٥٬كٝق١; اقٓ

بٗقا عققعز١ٜ ايٓؾققٛـ عًق٢ مققٛ وققزر قُٝق١ املهققإ يف ػزب ُٗققا ايغققعز١ٜ;    

 .ْؾًٝا بقَهاْاا٘ ٚعٓاؽزٙ اؾُاي١ٝ ْٗقكاييت 

(  ٟ   ٚهلقققذا ؾققققٕ بعقققض ا٭َقققانٔ ٫ ٜهقققٕٛ عقققعزًٜا يف ايقققٓؿ ايغقققعز

 ا٭ؾل ايغعزٟ ذني ٜهٕٛ ايٓؿ ٘ إ عٚيهٓ٘ و قٔ ؾهزًا ذقارًٜا ٜزؾ

ايقيت   –ٚإيا َقا ْظزْقا إ  ٖقذا املضق ٣ٛ َقٔ عقاعز١ٜ املهقإ          َؿ ٛذًا عًٝ٘

َٚا ٜض ٛذٞ َٔ ايؾٛر   اعٝػ يف نٓـ اع٬ًٝم ا٭مسا٤ ٚايد٫٫م ايًػ١ٜٛ

غقة إٔ   ؾقْٓا صٓحدٖا اكي اارد إطار ايٛجٛد ايغعزٟ  –ايؾٛا١ٝ يًُهإ 

                                                 
 .7- 6ـ   املؾدر ايضابل ( 1)
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العقيققققق فققققي شققققعر 

حققققققققاف  و  قققققققققامة                    

.. 

ٖٚققٛ َققا آاغُققك َعقق٘   (1)٢ ايؿهققز ايغققعزٟ(ٖققذا ٫ ٜعققين عققدّ اأثةٖققا عًقق 

  اييت اصق ًُٗك  (ثزثز٠ ع٢ً فؿاف ايعكٝل)ْؾٛـ اـطزاٟٚ يف فُٛع١ 

ايغعزٟ  ٚيٝط اارجق٘  ٚاأنٝقد اأثةٖقا عًق٢      ايٛجٛد املهإ دااٌ إطار

ؾهز ايغاعز َبثٛثقًا يف صقٝام ايغقرٓام ايد٫يٝق١ امل رككق١ عقرب ايٓؾقٛـ         

يف َكدَ قق٘ أنققٓدٙ ركام ٚافققح   ققققا باصاعز اأثةٖقققققق ُز٨ ايغقٚايققيت ٜضقق 

 .ايٓثز١ٜ 

 

ٚنُا ادْك ر٣٩ بعقض عقعزا٤ ايكقزْني ايثقاْٞ     

ٚايثايقققث عغقققز اهلحقققزٜني عقققٔ ا٫فقققط٬ع باملضققق ٣ٛ 

ؼقاٍٚ    ٚاغهًك ؽٝاغ ٗا إسا٤ٙ بٓرب٠ إْغاد١ٜ اكزٜزٜق١   اؾُايٞ يًُهإ

  ٞ م ؾقٕ يام ايز٩ٜق١ ٚيا  بقٓظِ اكزٜقزٟ َٚباعقز     اي ذنة هافقٝ٘ اي قارى

ايؾٓٝي ٜ هزرإ يد٣ عاعزٜٔ َٔ ععزا٤ ايكزٕ ايزابي عغز   ٔ ٚانبٛا 

ٚ اصققٛا باملعطٝققام ٚاملقق٪ثزام ايثكاؾٝقق١ ٚا٫ج ُاعٝقق١     ْغققأ٠ أصققز٠ املبققارى

ُٖٚقا )عبدايضق٬ّ     اييت عهًك ايٛاققي ايثكقايف ٚا٫ج ُقاعٞ ايعقاّ باملدٜٓق١     

 ٔ اذققد يف ٚعققرب ْققؿ ٚق     إي لققد ا٭ٍٚ (ٖاعققِ ذققاؾظ ٚأصققا١َ عبققد ايققز 

وققاٍٚ رصققِ ؽققٛر٠ عققعز١ٜ َزاٗٓقق١ ؿققط     ق    فُٛع قق٘ ايغققعز١ٜ ايهاًَقق١ 

ؾٝكقٍٛ    واٍٚ عربٖا اإلملاّ ب غه٬ٝم ايعكٝل اؾُايٝق١  رَٚاْضٞ َباعز

ُٖض١ بعٓٛإ )ٚادٟ ايعكٝل(:  يف ك

ُٖٓا َّ يف ٚادٟ ايعكٝل رَم ايعكُٝل ٚطاَب فًُضٓا   َْ ًُُط ا٭ذ٬

 َٜزْٛ إيٝٓا راقَؿ ايق٤ٛ ايطًٝل ٓاٚايبدُر يف عًٝا٥َ٘ َزُح ايض

 ٚع٢ً جٛاْبٓا ايبطاُح هلا ؾ ٕٛ 
 

                                                 
 .80ـ   َزجي صابل  جزٜدٟ املٓؾٛرٟ ( 1)
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 ذدث يٓا عٔ أَضٝااو ٚايذنز با  ٜاٚادٟ ايعكققققٝل اـايقققققققققد 

 يف عطو اؿاْٞ اكؿ ع٢ً ايغحز نِ ؾٝو َٔ ذًِ َٚٔ ل٣ٛ غؿك

  (1)أصزار ؽرب و ايعزٜكق١ يًكزٕٚ

ٕ    ٚع٢ً يام املٓر٢ ٚبذام املض ٣ٛ َق    ٔ اي عقاطٞ اـقارجٞ َقي املهقا

ٜكقٍٛ أصقاَ٘ عبقدايز ٔ يف ْقؿ       ٚقاٚي١ اي ٛنٝد ع٢ً قُٝ ٘ اي ارىٝق١ 

 :(ٚقؿ١ ع٢ً فؿاف ايعكٝل)بعٓٛإ 

 

   ٘           قققـ بققايعكٝل ٚعققزد يف ْٛاذٝقق

.... 

                      ٚجقققٌ بطزؾقققو يف أرجقققا٤ ٚادٜققق٘ 

              ٚااؿض جبٝٓو إجق٫ً٬ ملقا  ًقك    ..

... 

ٔ عاطقز ايذنز ٚايذنز٣ أرافٝ٘  َ                          

                        يف نٌ َزاؿي أٚ نٌ َٓ ؿض ...

... 

  ٘             عقق٤ٞ ودث عٔ أفاد َافقٝ

                   ٜاععز نِ يو يف ٚادٜ٘ َٔ ْػِ ..

.. 

   ٘                          (2)قٝثققققار٠ ادقققد َاسايققك اػٓٝققق

.. 
 

ٚا٪نققد ْؾققٛـ ٖقق٪٤٫ ايغققعزا٤ عًقق٢ ا٫ؾققرتام ايٓققٛعٞ يف اصقق ثُار        

املهققققإ  ٚاصقققق ٓباط َعققققاطٔ اققققأثةٙ  ٚاغققققه٬ا٘ يف اي حزبقققق١ ايغققققعز١ٜ    

ايقققذٟ بقققد٣ جًٝقققًا يقققد٣ عقققعزا٤ )أصقققز٠ ايقققٛادٟ املبارى( ٚايقققذٜٔ     اؿدٜثققق١

ازانُققققك ْؾٛؽققققِٗ ايغققققعز١ٜ َ٪نققققد٠ اػاٖققققًا ْٛعٝققققًا يف اص غققققزاف       

ِ ايعكٝل نُهقق ابآٜققك آققا٫ٚاِٗ ايغققعز١ٜ يقق٘ يف طبٝعقق١       ٕٛ عققعزٟ ًَققٗ

ٚآٛعك اص ثُارااِٗ ملعطٝااق٘ يف ػقاربِٗ  ؾُٝقا ااؿكقٛا       اغهًٗا ٚعُكٗا

ٚايباعققث عًقق٢ إٔ ٜضقق ٓطكٛٙ بققذيو املققد٣ َققٔ       يف ا٫َ ثققاٍ يٛجققٛدٙ املقق٪ثز  

اإلذضققاظ ايٛجققداْٞ ٚاي ٓققٛع املٛفققٛعااٞ; يف َضققاقام إبداعٝقق١ ؼٝققٌ إ      

  .يف اْ كا٤ اؾاْب ايؿاعٌ امل٪ثز يًُهإ يف ععزِٖ  ِٗٚعٞ نٌ َٓ

                                                 
 360  ـ 1 ط1عبد ايض٬ّ ٖاعِ ذاؾظ   أ٭عُاٍ ايغعز١ٜ ايها١ًَ   ْادٟ املد١ٜٓ ا٭دبٞ   د -(1)

 .103ـ   ٖق1403  1ط  اٗا١َ يًٓغز  مشع١ اُأ٣  ( أصا١َ عبد ايز ٔ عثُا2ٕ)
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العقيقققققققققققق  نقققققققققققوان 
 للنصوص الشعرية

ٚرهققا جققاس يٓققا إٔ ْعققد ييققو ْٛعققًا َققٔ اي رققٍٛ يف ايققٛعٞ ايغققعزٟ يف       

; ذٝققث ايغققاعز )عبٝققد َققدْٞ( َققٔ أٚا٥ققٌ عققعزا٤ ايكققزٕ  سَققاْٞ ا٭ٍٚ:بعققدٜٔ 

  ٟ بؿقرت٠   ٙبُٝٓقا جقا٤ عقعزا٤ )أصقز٠ ايقٛادٟ املبقارى( بعقد         ايزابي عغقز اهلحقز

ٕ        طًٜٛق١ ْضبٝاً  ٖٚٓققا   يٝغقهًٛا اؾٝقٌ ايثقاْٞ اكزٜبققًا َقٔ عقعزا٤ ييقو ايكقز

ْظققزًا  ٜ ققح اي ققأثة ايققشَين اي ققارىٞ يف ْٛعٝقق١ ايققٛعٞ ايغققعزٟ ٚاػاٖااقق٘; 

 ٫ا ٬ف املٓا  ايضٝاصٞ املزابط ب ًو اي ٛارٜخ.

ايز ٔ(  ٚايذٟ أثقزم   عبد ١; َٚثاي٘ ايغاعز )أصاََهاْٞ ٚايثاْٞ: 

١ املٓقققٛر٠ يف ذضاصققق١ٝ إدرانققق٘ اؾُقققايٞ يكقققِٝ  طبٝعققق١ ٚجقققٛدٙ اقققارد املدٜٓققق

ذقني ققارب املهقإ      ٥٘ق ٚاْعهاظ ييو عًق٢ ذضق٘ اإلبقداعٞ ٚأدا     املهإ

ٚايققيت ٫ػققد    ب ًققو ايؾققٛر٠ ايققيت آقققشع إ  املباعققز٠ ٚاإلْغققا١ٝ٥ ايؾققزف      

٘  ;َاٜغدٖا يًُهإ ٞ     ص٣ٛ اؿٓني ايظاٖزٟ يق   ٚايق ػين هافقٝ٘ اي قارى

   ٔ جٗق١ أاقز٣ عًق٢ َقد٣ اي قأثة ايقذٟ آرق٘         ٚيعٌ ٖذٙ ايٛفقع١ٝ; ا٪نقد َق

ٚعًق٢ ايعًُٝق١ ايغقعز١ٜ      اي عاطٞ املباعز َي املهإ ع٢ً ايٛجدإ اإلْضاْٞ

ٕ    ذٝث َٚض ٣ٛ اعبةااٗا   اْػُط ععزا٤ )أصز٠ ايقٛادٟ املبقارى( يف املهقا

   ٘ ٚرؽققدٚا اطٛرااقق٘    إي عاعققٛا ذٝققااِٗ بققني أنٓاؾقق٘ ٚدرجققٛا عًقق٢ عزؽققاا

٘; ٚا بعققٛا ابد٫اقق٘ ايشَٓٝقق١ َٚٛامسقق٘. ٚباعققزٚا     ٚايقق ػةام ايققيت طققزأم عًٝقق   

يٝؾققة َهْٛققًا َققٔ َهْٛققام يا٥كقق ِٗ اؾُايٝقق١.  اكؾققٞ أجشا٥قق٘ ٚعٓاؽققزٙ;

      ٘   ؾهأْ٘ املٓبي ايدا٥ِ ايذٟ ٜضق كٕٛ َٓق٘ ايبٓق٢  ٚاي عقابة ايغقعز١ٜ ايدؾاقق

 ٜٚرتمسٕٛ َٛافع٘ ٚاؿاؽًٝ٘ ي غهٌٝ اٝاهلِ اؾُايٞ.
 

 َ هآْقا إٔ  ع٢ً إٔ مث١ إعار٠ ْؾ١ٝ رَشٜق١ بق

َ ثققا٫ً عؿٜٛققًا ٭ثققز )ايعكٝل/املهققإ(; يف  اْع ربٖققا 

ؾكقققققد اهقققققزر   ٚعقققققٞ ٖققققق٪٤٫ ايغقققققعزا٤ مجٝعقققققًا
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ذٝقث اا قار عبدايكقدٚظ      اص  داَِٗ يًعكٝل نعٓٛإ يٓؾٛؽِٗ ايغعز١ٜ

     ٘ بُٝٓا مٓسق٢ أصقاَ٘ عبقدايز ٔ     ا٭ْؾقارٟ )ٚذقٞ ايعكٝقل( عٓٛاْقًا يكؾقٝدا

ٕ   ٚي (ٚقؿ١ ع٢ً فؿاف ايعكٝل)إذد٣ قؾا٥دٙ  )ٚادٟ : ٘ قؾقٝد٠ أاقز٣ بعٓقٛا

ٕ  ق نُا لد  ايعكٝل( يقد٣ عبدايضق٬ّ ٖاعقِ    ق   (ٚادٟ ايعكٝقل ): يام ايعٓقٛا

ٖٚهذا ٜ ح٢ً ٖذا ا٫ص  داّ ايٛاٝؿٞ يًُهإ يف بعدٙ اؾُقايٞ;   ذاؾظ

  (عًق٢ فقؿاف ايعكٝقل   ) :يد٣ ايغاعز قُد ٖاعِ رعٝد ايذٟ مٖس٢ دٜٛاْ٘

ثزثز٠ عًق٢ فقؿاف ايعكٝقل(     ):  ارٚايغاعز قُد ايعٝد اـطزاٟٚ ايذٟ اا

 عٓٛاًْا إلذد٣ فُٛعاا٘ ايغعز١ٜ. 

ٜغقة   داّ املهإ عٓٛاًْا يًكؾا٥د; َاٚيعٌ يف اٛااز ا٫اها٤ ع٢ً اص 

ٚايققذٜٔ ٜٓ ُققٕٛ إ  ذكققب    إ  بعققدٙ املقق٪ثز يف ٚعققٞ ٖقق٪٤٫ ايغققعزا٤ مجٝعققاً  

 ٖققذا اي ققأثة بغققهٌ اققٛاؾكٞ ٜققٓعهط عًقق٢  ٢سَٓٝقق١ َ ؿاٚاقق١  دٕٚ إٔ ٜ حًقق

 امل ُاٜش٠ يف ايهِ ٚايٓٛع١ٝ يقد٣ نقٌ ٚاذقد َقِٓٗ;      ق١ُٝ اي حارب ايغعز١ٜ

 ٘ بايعكٝكٝقام    ٚإٕ ناْٛا ٜضُٕٗٛ عرب ْؾٛؽِٗ ب هٜٛٔ َا اهٓٓا ٚمسق

َع ربٖققا املٛفققٛعٞ  ٖققٞ ايٓؾققٛـ ايغققعز١ٜ ايققيت نققإ )املهققإ/ايعكٝل( ٚ

 َٚض ٓدٖا اؾُايٞ. 

 

يام أبعققاد َ عققدد٠    باملهققإ )ع٬ققق١ ايغققاعز إٕ 

ض رققققز ايقققٛاقعٞ ٚاـٝقققايٞ ٚايقققُٖٛٞ  ٜٚهؿقققٞ إٔ     ا

ايغقققققاعز ٜعقققققٝػ يف املهقققققإ عًققققق٢ َضققققق ٣ٛ ايٛجقققققٛد   

اؿكٝكققٞ  ٜٚضققبح  باملهققإ يف عاملقق٘ ايغققعزٟ  ؾٝض رقققز املهققإ َققٔ        

ٛدًا ؾٝققق٘ أٚ ٜعقققدٍ َقققٔ ؽقققٛر٠ املهقققإ ققققق٘ ٚجقاملعزؾققق١ ايثكاؾٝققق١ ٜٚكقققِٝ يٓؿضققق

العقيققققققققق فققققققققي 

تقققققداوي جيلقققققين             

... 
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ؿ ايغقعزٟ   يذيو ا ؾٌ قِٝ ٚجٛد املهإ ايٛاقع١ٝ ٚاي  (1)(اؿكٝكٞ ؿ١ٝٓ يف ايٓق

َققٔ جٝقٌق ايغققٝٛ  إ  جٝقٌق ايغققباب يف اع بققار فققُين (  املدٜٓقق١ املٓققٛر٠) يغققعزا٤

   ٘ ٜٚظٗز ييقو   ٫ص دا١َ اط اي حزب١ ايغعز١ٜ املٛقع١ ببؾق١ُ املهقإ ٚمجايٝااق

بغققققة ايؾققققاعدٟ  ٚعبدا ضققققٔ ذًٝققققك  ٚقُققققد )يققققد٣ جٝقققٌق ٫ذققققل َثقققٌق 

َ (ايؾققؿزاْٞ ابعققدٖا َققٔ ايكققزٕ اهلحققزٟ     ٚمجققٝعِٗ َققٔ َٛايٝققد ايضققبعٝٓٝام ٚ

ايزابي عغز  ٚمل ٜقُِٗ اٝار أٚ مجاع١ أدب١ٝ  ٚمل ٜ ؾًٛا بغقهٌ َباعقز َقي    

اي ٝققارام ا٭دبٝقق١ ايضققابك١  ٚيهققٔ اقق٬ٍ ايٛاقققي ايثكققايف ٚا٫ج ُققاعٞ باملدٜٓقق١      

يُٝققٓرِٗ اؾٝققٌ ايضققابل  املٓققٛر٠  ناْققك قققادر٠ عًقق٢ اذ ققٛا٥ِٗ ٚاي ققأثة ؾققِٝٗ 

٘ اؾُايٝق١  ٜٚغقهٌ ٚعقِٝٗ بطبٝعق١ اٖ ُاَق٘      اأبٜٛ ٘ ايزَش١ٜ ٚا٬ٍ ك٬ٝ

ٚاْغػاي٘ باملهإ نُغٗد َٛامٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕٕ يًغعز١ٜ  ٚققزى يطاقااٗقا  ؾزانُقٛا    

يام ايؾققٓٝي اؾُققايٞ املؿ ققٕٛ باملهققإ  عققرب ػققاربِٗ ايغققعز١ٜ عًقق٢ مققٛ     

 ٜعقرب   ملهإ بز٩ٜق١ َعاؽقز٠  ٜ ٓاٍٚ اايذٟ ; (بغة ايؾاعدٟ)يغاعز ا اثً٘

ٔ ععز١ٜ ػعٌ املهإ ققٛرًا ملٛفقٛع ايقٓؿ ٚقزنقًا ملٖٛبق١      َٔ ا٬هلا ع

 عرب اص ٓطاق٘ ايذنزٜام اؿ١ُُٝ: ايغاعز
 

ٍٕ لُ ٝقققعك              نقققِ بٓٝٓقققا َقققٔ أَقققا

.. 

         ؾُققا اب ًققك َققٔ ا٭ذقق٬ّ رٜققل     

..   ٞ ٍُ عغقبو ٚا٭َقاْ           د٢ٖ إ٫ قا

.. 

            ...؟أجققب أٜققٔ اؿبٝبقق١ ٚايققربٚم 

             ٛد إيٝقققو ٜقققدؾعين ذٓقققٝين  أعققق ..

... 

           ؾ عقققزؾين اؿحقققار٠ ٚايطزٜقققل   

           آاؾضقققين ؾققققٕ صقققطزم بٝ قققاً    ..

.. 

         ٜٗققب ْضققُٝو ايعققذب ايزقٝققل    

              ٜػاسهلقققا عقققذ٣ ايٓعٓقققاع ذٝٓقققاً    ..

.. 

                ٚأذٝاْققققققا ٜػاسهلققققققا ايزذٝققققققل   

          ٟٜٚقٛع ايدٚؼ َٓٗا ٚاؿضا ...

... 

           ٚعققققزم عؿاؾٗققققا ؾٝٗققققا عزٜققققل 

..    ٞ              أعٓققد ايضققٌٝ َٛعققدْا صققٓأا

.. 

            ٚهُقققققي بٝٓٓقققققا ذقققققب ع ٝقققققل   

...                                                  
 .10ـ   َزجي صابل  جزٜدٟ املٓؾٛرٟ  (1)
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              عكٝققققل يققققٛ ٜعققققٛد يٓققققا ؽققققباْا

... 

       أٜؿققققققرتم ايزؾٝكقققققق١ ٚايزؾٝققققققل  

                  أاقققذنز أٜٗقققا ايقققٛادٟ غزٜكقققاً  ....

... 

                     (1)ًا يف ٖققٛاى أْققا ايػزٜققلقققدا 

....... 
 

بقني عقعزا٤ َقٔ     ٚقُٝ ق٘ اي ارىٝق١   ;ًُْٚط ااؾاٍ ب١ٝٓ املهإ ايذٖٓٝق١ 

ٖقق;  1380ؾبغقة ايؾقاعدٟ املٛيقٛد يف املدٜٓق١ صق١ٓ        ؾرتام اارى١ٝ َ باعد٠

ايققذٟ أصققط يًعكٝققل َهاْقق٘    ايغققاعز اي ضققعٝينٜ ُققاظ َققي ْققؿ ايؾققةيف  

ٚبقني )ْؾقُٝٗا( َضقاؾ١    -يف ػزبق١ ايغقعز املقدْٞ املعاؽقز     ٥ل ايغعزٟ اي٬

  ا ُقا٢ٖ يف صقٝام ايقٛعٞ بقايعكٝل      اكزٜبقاً  ًا(سضٕٛ عاَق ) اارى١ٝ قٛاَٗا

)ايعكٝل( املهإ بقذانز٠ ايقٛعٞ يااٗقا  ٜٚٓحقش      يام املهإ ٚرٚذ٘ يٝ ؾٌ

َي املؿارق١ يف ايؾقٝاغ١ ايغقعز١ٜ     ْؾ٘ با٭دٚام ايغعز١ٜ يااٗا (ايؾاعدٟ)

بُٝٓا اقأاًـ يف ػقذر     يد٣ ايؾاعدٟ  ٚيف اب ٓا٤ اي ٓااز١ٜ ٚمس ٗا ايػٓا٥ٞ

َٛجٛدام املهقإ ايبؾقز١ٜ )ايضقٌٝ  ايقٛادٟ  ايٓعٓقاع  ايقدٚؼ(. ٚاًقو ٖقٞ         

يٓؿعٝققق١ اوزرٖقققا ايغقققاعز َقققٔ قُٝ ٗقققا   امل٪عقققزام ايًؿظٝققق١ ايَٝٛٝققق١ ٚايقققيت   

 .ا٫ص ٬ٗن١ٝ ي ؾبح رَشًا مجايًٝا يًب١٦ٝ املها١ْٝ 

 
 

ٜٚ عُقد اي قآيـ     ٜ ٛا٢ مجايٝام املهإايذٟ ايٓؿ ٚ

يف اط بٝاْٞ و غد بايؾٛر٠ ٚاملٓاجقا٠     َي بٓٝ ٗا ايغعز١ٜ

ٕ  ٞٚيػققق١ ايٛجقققد ايؿٝقققق  َ ؾققق٬ً ب حزبققق١    ايعاعقققل يًُهقققا

ر٠ عقاّ    ايغاعز عبدا ضٔ ذًٝك َضًِ املٛيٛد يف املد١ٜٓ املٓٛق

ٟ اًك يانزا٘ ايطؿ١ًٝ اييت اغهًك ع٢ً ير٣(2)ٖق1377 املهإ اض ٛدع    ٚايذ

ُا   اًقققو ايقققذر٣ ٚاملهْٛقققام  ي عٝقققد اصققق ثُارٖا     يف ْؾٛؽقق٘ق ايغقققعز١ٜ  ٫ٚصققٝق

                                                 
 .ْؿ ععزٟ كطٛط  بغة صامل ايؾاعدٟ  (1)

 ٖق 1400  َكاطي َٔ ايٛجدإ  َطابي دار ايعًِ يًطباع١ ٚايٓغزجد٠  ط  عبد ا ضٔ ذًٝك َضًِ  (2)

حشقققـد الصقققور 

د المكانيققققة  نقققق

حليقققققققققققققققققققققققق                          

... 
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١  نْٛقك       م اعقزاقام ْؾٝق فُٛع ٘ ا٭ٚ  )َكاطي َٔ ايٛجدإ(  ٚايقيت اذ ٛق

 .َٚقُْٛٗا ايد٫يٞاملد١ٜٓ املهإ ٚجٛدٖا 

ؾؿقققٞ ْقققؿ )أطققق٬ٍ(: ُٜضقققا٥ٌ بضقققااني املدٜٓققق١ يف )قبقققا٤( ٚ)قزبقققإ(        

 :ملؿ  ١ٓ يف صرز ٚرٚدٖا ٚجداٚهلا ٚأطٝارٖاٜٚض ػزم ياا٘ ا

         ٖذٟ )قبا٤( ٖٚذا صرز )قزبإ(

.. 

  ٕ                  ؾاقطـ ٚرٚد اهل٣ٛ َٔ نٌ بضق ا

               ٚاعزب َٔ املا٤ ٚاغزف َٔ جداٚي٘ ..

... 

        ٚاْط اهلُّٛ ٚصز يف عامل ثاْٞ 

          َٓػُقق١ ٚامسقي َقٔ ايطققة أؿاْقاً    ..

... 

   ٕ              ػًققٛ املغققاعز َققٔ ٖققِ ٚأذققشا

ٔ قد عها صكًُا .. ٕ عدم أطزبك َ  ؾق

.. 

                  ٚعقققشم ايقققزٚح يف رؾقققل ٚؼٓقققإ 

           ٚإٕ بهك ٖٝحك يف ايٓؿط يٛع ٗا ...

... 

                       (1)ٚينققزم قًققب إْضققإ بقْضققإ 

ز إيٝٗا  ٓح ايٓؿط ايطُأ١ْٓٝ ٚاهلد٤ٚ  ؾا٭َه١ٓ اييت ٜٖٓغُد ايغاع .....

ك ٚػًٛ اهلِ ٚا٭ذشإ عٔ ايٓؿط  ٚ ٓرٗا اإلعقزام ٚاؿٓقإ; ققد أٚدعق    

ايقققيت وقققانٞ ايغقققاعز  )قبا٤ ٚقزبقققإ(ايكقققدر٠ عًققق٢ ايؿعقققٌ ٚاي عقققبة  ؾقققق

َهْٛااٗقققا اؾُايٝققق١ ٜٚ ػٓققق٢ بأجٛا٥ٗقققا اـ٬ب١; ٓرققق٘ ا٭ْقققط ٚؽقققؿا٤     

ٖاعققققِ رعققققٝد  )ٚإٔ طزققققق٘ ٖٚققققٛ يام املٓرقققق٢ ايققققذٟ صققققبل     املغققققاعز

ٕ (ٚاـطققققزاٟٚ املهاْقققق١   ققققا ٜعققققشس    يف اصقققق ثُار َهْٛققققام املهققققا

)يًُهإ/املد١ٜٓ املٓقٛر٠(  ٚؾٝٛفقاا٘ اؾُايٝق١   يقد٣ عقعزا٤       ا٫ع بار١ٜ

املد١ٜٓ املعاؽزٜٔ  ٚايذٜٔ ا٬قك يٚا٥كِٗ ؾُٝا ٜ عًل باملهإ ع٢ً ْكط١ 

َهاْقام ايٛاققي   رَشٖا ايغعزٟ ا٭ق٣ٛ  نُا رص ك إ )ايعكٝل( عه ٌ

)أصقققز٠ ايقققٛادٟ  ايثكقققايف َقققٔ ؾاعًٝققق١ ييقققو اي ٬ققققٞ  نقققِْٛٗ أعققققا٤ يف

َٚٔ ٖٓا نإ يًٛاققي ايثكقايف امل ُثقٌ يف ٖقذٙ ايزابطق١ ا٭دبٝق١         املبارى(

دٚرٙ يف اٛذٝد بعض َضاقام ٚعِٝٗ ايغعزٟ  إفاؾ١ إ  اذ ٛا٤ املهإ 

                                                 
 .126ـ   ملؾدر ايضابلا  (1)
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يٛجققٛدِٖ -ٞٚثققزا٤ َٛرٚثقق٘ املعققزيف ٚاي ققارى   -(ايعققاّ )املدٜٓقق١ املٓققٛر٠  

 ْضاْٞ.إلاؿزنٞ ْٚغاطِٗ ايثكايف ٚا

ٚابققدٍ ٖققذٙ ا٭َققانٔ     ٜٚٛاؽققٌ ايغققاعز ٖققذٙ املطٛيقق١  ؾٝٓعققٞ اػققة    

ٚسذـ ايبٓٝقإ إ  اًقو املٓقاطل ايشراعٝق١  ٚاْكق٬ب طبٝع ٗقا ٚبٗا٥ٗقا ايؿ قإ         

إ  عُققزإ ؽققاَك َققٛذػ  بققذام املضققام ايٛجققداْٞ ايققذٟ أٖؽققً٘ )ذضققٔ         

ا٤ املهققإ َٚهْٛااق٘ اي ؿؾقق١ًٝٝ َٚعحُقق٘  ؽقةيف( يف اذ غققاد عقعزٙ بأمسقق  

ع٢ً مٛ نإ ايؾقةيف صقباقًا     ٚاص ضؾؿا٤ مجايٝاا٘ ٚععزْ ٗا ايطبٝعٞ

ـ   ٚيف   ؾٝقق٘ إ  اأؽققٌٝ ايٛجققٛد ايغققعزٟ يًُهققإ عققرب َان بقق٘ َققٔ ْؾققٛ

 يغعز١ٜ َبدعٝٗا. َٚٓبعًا جعً٘ ايب٢ٓ اؾُاي١ٝ ايطبٝع١ٝ باملد١ٜٓ ٬ً٥َٛ

 

ٓاَك ػزب ٘ ايغقعز١ٜ   ٚ)عبدا ضٔ ذًٝك(; ايذٟ ا

ٖققق  َققي قاؾظ قق٘ عًقق٢ 1401بعققد ٖققذا ايققٓؿ املقق٪ر  بعققاّ 

ايٓظقققققاّ اي ٓقققققاازٟ يف قؾقققققٝدا٘ ٚاًٜٛٔ صقققققٝاقٗا بقققققزٚح   

)صققٝد٠ ايققدْٝا( بعققد ييققو ايققٓؿ بعكققد   بعٓققٛإ َعاؽققز٠; ٜعققٛد يٝه ققب ْؾققاً 

  ٞ ٕٛٓ    ْٚؾققـ َققٔ ايشَققإ  يٝٗ ققـ بٓغققٝد عققح اضقق رث٘ املدٜٓقق١ عًقق٢ اي هقق

ٜٓ رٞ جاْبقًا  ث باملغقاٖدام  بكقدر َقا   عقعزٟ ٫ ٜهقرت  يف اطقاب    ٚا٫ْبٓا٤

    ٕ   بًققٕٛ إعققزاقٞ إْغققادٟ اإلٜكققاع     رٚذٝققًا ٚمجايٝققًا يف اعاطٝقق٘ َققي املهققا

 عغققل ايكًققٛب قاٜثققامٜضقق ًِٗ اارىٝقق١ )املهإ/املدٜٓقق١ املٓققٛر٠(; يٝر ققٟٛ  

 :ًُد١ٜٓ ابثٗا يف نٌ قبٝٗايؾًضؿ١ ٚط١ٝٓ - ععزًٜا –ًٜ ؿ   هلا
 

        ًينٗايهٕٛ ه أْا املد١ٜٓ َٔ يف

.. 

           َٚققٔ اققزاٙ در٣ عققين َٚققا ُعققػ٬   

          عٓد َدرصقيت  ا ًُذ )ادد( طؿ٬ً ..

.. 

                رجققق٬ ذ ققق٢ ؽقققزد َٓٗقققا عاملقققاً  

       ؾ رك قًيب )ـة اـًل( قاطب١ ..

.. 

             َٓققذ إٔ داقق٬ ؾًققِ ٜؿارققق٘ َٜٛققاً  

.. 

 ـــــيققققققققققققققـدة 

الـــدنـــيقققققققققققـا                  

... 
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           ّ( بق٘ عقزؾا  ٚؽزم )صٝد٠ ايدْٝا

.. 

ٌ ذدٚد ا٭رض قد ٚؽ٬  ٞ يه          ٚامس

          بٌ َا ساٍ أ١َٝٓ َٚضحدٟ نإ ..

... 

             ؼبٛ إيٝٗقا قًقٛب فقً ك ايضقب٬     

         ؾهققققٌ َػققققرتب داٜٚققققك غزب قققق٘ ...

... 

                      ذٛي قققق٘ جققققذ٫ َضققققرك دَع قققق٘ 

         ّ عًققق٢ٚيف ٖقققٛاٟ )٬َٜقققني( آقققا ..

.. 

ٟ ٚاؾرٛ ع٢ً طٝؿٞ إيا ارؼ٬              ينز

..   ٞ           ّأرصقًٛا ن بققا  آاؾضقٛا يف غزاَق

... 

              ٚأْؿكٛا عٓدٖا ايزنبإ ٚايزصق٬  

          أْققا )املٓققٛر٠( ايؿٝرققا٤ يا ْضققيب    ....

.. 

                               (1)إيا ايبدٚر رأاين أطزققك احق٬ً   

..... 
 

  (عبدا ضققٔ ذًٝققك)إٕ آقاَٞ ػزبقق١ ايققٛعٞ ايغققعزٟ باملهققإ يققد٣  

ٜ ًقققٕٛ ٖٓقققا بقققاملشاد    ااققق٘ ايثكاؾٝققق١ ا٭اقققز٣ ثبؿعقققٌ اي كقققادّ ايقققشَين  ٚقاٜ 

٘   اإلعزاقٞ نُقا يف ٖقذا املكطقي َٚقٔ ثقِ اقربس         يف أؽدم ػًٝام عغقكٝ 

ٝ ٘ املغزق١ يف صقة٠  د٫ي١ )املد١ٜٓ املٓٛر٠/ املهإ( يف ْؿٛظ امل٬ٜني ٚعٓٛاْ

ؾ٦د٠ ا قبني  ٚقًقٛب ايققايني  ٚنبقد     أاهلحز٠ ايٓب١ٜٛ ٜٚكٝٓ٘ يف اص كطاب 

 امل عبني  ْٚٛار١ْٝ عاملٝ ٗا  نْٛٗا َؾدرًا يإلععاع ايدٜين يد٣ املضًُني.

 ايطُأْٝٓقق١دٚا٤ املػرتبققني ٚٚطقِٓٗ ايققذٟ ٜػقزظ   -نُققا ٜؾقؿٗا -إْٗقا 

انِ اي ققأيٝـ ذٛهلققا  َققٔ نُققا ٜزَققش ايغققاعز إ  اققز   ٚايؿققزح يف ْؿٛصققِٗ

باعققث عغققكٞ ك ًققـ َٚٗققُٝٔ يف ذقققٛرٙ عًقق٢ َققا عققداٙ  ي بققشؽ )املٓققٛر٠       

 امل بدٟ يف ايٛجٛد. (اطزم ايبدٚر اح٬ً َٔ ف٥ٛ٘)ايؿٝرا٤( قُزًا

ٚاييت اض ؿٝل بؿعٌ ايبعد عقٔ املدٜٓق١  َ ٓاغُق١ َقي     (; ذًٝك)إٕ ععز١ٜ 

ذا ايققٓؿ  ايققذٟ ي عٝققد ؽققٓٝي ٖقق ;عققزاقٝني يف إٔ )ايكققزب ذحققاب(إلَؿٗققّٛ ا

غٓا٥ٝق١  اً قـ ذقٍٛ َؿٗقّٛ مشقٛيٞ يف       َقاداً رآطًل قاؾٝ ق٘ املُقدٚد٠  ي ؿقزس    

ٚاؾقٛؽ مجايٝققام اـطققاب    ايعغقل ايهققْٛٞ )صقٝد٠ ايققدْٝا(; نُقا مٓساٖققا   

                                                 
 .(  ْغز ٖذا ايٓؿ يف ف١ً أَا١ْ املد١ٜٓ املٓٛر1٠)
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ايغعزٟ َٔ مجاي١ٝ املهإ  ايذٟ ٜٓبثل ٚذٝ٘ َٔ يانقز٠ اْبٓقك رنا٥شٖقا    

 رب ٖذا ايٓؿ.ع -ععزًٜا -ع٢ً اص ٝطإ ٖذا اؾُاٍ  ٚاص ثُار ؾرٛاٙ
 

إٕ اؾُايٝقق١ ايققيت ا ققٛا٢ اؿاؽققًٝٗا يف قؾققا٥د     

عقققعزا٤ املدٜٓققق١  ٚايقققيت ققققدَٓا يفقققايد َقققٔ إْ قققاجِٗ       

نطاق١ سااقز٠   اعهط َد٣ اؾٛرِٖ يب١ٝٓ  املهإ;

 ٌ ٜعهققط  ٚاصقق ٬ٝد ذققٛاؾش يااٝقق١ يف دٚااًققِٗ  نُققا     ٚباعثقق١ عًقق٢ اي أَقق

ٔ   املهقققإ فقققزا٠ٚ اْضقققحاَٗا َعققق٘ ْٛعٝققق١  ٚاْبعقققاث اؾقققٛرام ايغقققعز١ٜ َققق

    ا٭َهٓقققق١ اي ؿؾقققق١ًٝٝ باملدٜٓقققق١  ٚاهٜٛٓٗققققا )يًُدٜٓقققق١ /املهققققإ ايعققققاّ(.      

طزح َٔ جدٜد املضقأي١ ا  َٛق١:     ٚعضب )اٛدٚرٚف( )ؾقٕ ف٤ٞ ايغعز١ٜ

يٛؽـ ب١ٝٓ عٌُ َعني ٚؽؿًا دقٝكقًا     ايعٌُ ْٚضع٢ َض ًٗني َك٫ٛآا ق١ُٝ

 .(1) ٍ(ذ ٢ ْٛاج٘ ا٫ذرتاس ْؿض٘ امل عًل بقَها١ْٝ اػة اؾُا

ٚفققق٤ٞ عقققعزٜام َقققٔ أصقققًؿٓا ينقققزِٖ َقققٔ عقققعزا٤ املدٜٓققق١; اضققق ٛيد  

ذضقٔ ؽققةيف   )ا زنقام ايغققعز١ٜ يهقٛأَ اؾُققاٍ: )اي(ُغقاٖد(  يققد٣    

ٚ)امل(ضققا٥ٌ(; بؿعققٌ اي كققادّ ايققشَين      (  ٚاـطققزاٟٚٚقُققد ٖاعققِ رعققٝد  

ايذٟ ىؿـ َٔ ؾاع١ًٝ املغاٖد٠ ٚذٜٝٛ ٗا; يد٣ )عبدا ضٔ ذًٝقك َضقًِ    

ٕٛٓ )امل(غقاٖد /ٚامل(ضقا٥ٌ(   ايؾاعدٟ(.ٚبغة  ر٩ٜق١ َ ققا١َٓ يف أبعادٖقا     ٜٚه

 .ايغعز١ٜ ؾُايٝام املهإ

ٞ )نُا ًُْضٗا يد٣ ايغاعز ٜضق ٛجد يًُدٜٓق١   ; ايقذٟ  (قُد ايؾقؿزاْ

  اـا٥قق١ يف  (2)املد١ٜٓ() عرب أٍٚ فُٛعاا٘ ايغعز١ٜ َباعز٠ذكٝك١ مجاي١ٝ 

                                                 
ايقققدار   دار اٛبكقققاٍ يًٓغقققز  ازمجققق١ عقققهزٟ املب قققٛم ٚرجقققا٤ بقققٔ صققق١َ٬  ايغقققعز١ٜ  اشؾٝ قققإ  اقققٛدٚرٚف  (1)

 .117ّ ـ 1987  1ط  ايبٝقا٤

 ٖق.1425  1ط  َطبٛعام ايٓادٟ ا٭دبٞ باملد١ٜٓ ( املد١ٜٓ)قُد صامل ايؾؿزاْٞ   (2)

جماليقققققة المكققققققان 

طاققققققققة  اخقققققققرة                                     

... 
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َٛفقٛعًا هقذر ايكُٝق١ ايد٫يٝق١      ٠  ٚاملع قرب اؿاؽٌٝ )املهإ/املدٜٓق١ املٓقٛر٠(  

بُٗققط   يٛجٛدٜقق١ا  ٜقق ًُط ير٣ املهققإ ْضققيبٚايثكاؾٝقق١ يًُهققإ  بققٛعٞ  

 :(املد١ٜٓ)بادُٛع١ املض٢ُ َطايع٘ ايعغك١ٝ يف ايٓؿ  ٣بد ععزٟ ا
 

 *  ٞققققققع٢ً ؾُ * ٌققققققٛ ايٓ ٝقُٜٓ * ُٗاقققققققل اصققققققأْط * نيققققذ

 اعققٜٚعطز ايٓعٓ * اـُا٥ٌ ؿظيتٚ *زس ا٭سٖار ؽٛاٞ ققققٚاط

 *ؾٝ قز ايه٬ّ  *يت ػعٓاب يف ي٭ٚاعِّزؼ ا * زيفقققققأذ ١ًقققص 

ضققققأين *ٚذني    *اعزٟقققبني َغ *اّ قٛعب ا٭ْػقققققاعغ * ٗاققققققز ْأ

 * َب ٬ًٚأعٛد  *يف بٗا٤  *أرذٌ  * ٚاملٛاٍ * ٚاشٚرْٞ ا٭ٚاار 

 * اقُز َٗحيت *ٔ ايًذام َ* ٚيف ٜدٟ َدْا *ها٤ ا٭َضٝام  

  *ٞ قققققققز َٔ عٝٓققققققٚاطٝ *ٞققققٛم ذٛاجبققؾ *ٞ ققققػ اؿزَققققغقؾٝع

 (1)اّققققققققققني اؿُققققق٬َٜ *ا ققققققق٢ ايدْٝقققققإي

ٚا ُٗقا بايؿعٌق   اؾًُٝق١   ؾٗذٙ اي ٛقٝعام اهلاَض١  عرب ْ قا٥خ َعطٛؾااٗقا   

; (  ؾٝعغققػ اؿزَقٞق ؾققٛم ذققٛاجيبؾٝ قققز ايهقق٬ّ) ٠املضققبٛم بايؿققا٤ املؿضققز

ا٫صِ)املد١ٜٓ(  يٝغٞ بامل ػةام اي ؾقٛر١ٜ ايبعٝقد٠    ٜ ؿ ل َٓٗاإعارام ٜض دعٞ 

عققٔ ؿظقق١ املٛاجٗقق١  ٚا  دَقق١ يف ؿظققق١ اي ققذنز  ٚامل ٓاغُقق١ َققي املزذًققق١        

ٖقذا املهقإ ٚاصق ركاقاا٘     ػًٝقام ايقذٟ ا ؿق ح عقعزٜ ٘ عًق٢       ايعُز١ٜ يًغاعز

صِ عاطؿ ٘ بًقٕٛ ايهثاؾق١ اؿضق١ٝ  ٚايزَشٜق١ املضق دعا٠      َٚٔ ثِ  ٜز  اؾُاي١ٝ

ؿ يف آققاغِ  ١  ي ٛاؽقٌق رصققِ ذزؾٝقق(ٚاؿزَقٞقايٓعٓققاع )ٟٛ ػققيف املضقق ٣ٛ ايً ايقٓق

   .اؾٜٛزٜ ٘ َٔ قزنام املهإ ايٛاقع١ٜٝب در ٚجداْٞ 
 

 *زم بٞ ققققققاغ *ْٛرٖا ايؿٝاض  *أملح  *ني ققٚذ

 *ٚذٞ ٚاِٗٝ ر* رٚذا١ْٝ ي ققؾأع * ٠ُٛع َٓارققع 
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 (1)ؾٝٓؿًك ايشَاّ *اقبٗزْٞ  *ٚا٭ْٛار  *يف ؽؿا٤  
 

َقد٣ّ َؿ ٛذقًا ي هقٜٛٔ ٖقذٙ ايٛذقدام        ٜٚ ٝح ايؿقا٤ ايبؾقزٟ يًقٓؿ  

ٟ      ايٛس١ْٝ ايكؾة ناْضق٬ٍ   ٠ ٚاإلوقا٤ بقد٫ي ٗا  ايقيت  ثقٌ صقطزٖا ايغقعز

اْبثاقٗا َقٔ ر٩ٜق١ ايغقاعز  عقرب املضقاؾام ايبؾقز١ٜ ايقيت اضق دعٞ إوقا٤ام          

ايقققٓؿ  ٚا قققابي اؿايققق١ يف اضًضقققٌ ازانُقققٞ; ٜٓرقققاس هٛاجقققدٙ  املهقققإ يف 

ايقٓؿ ايبقٝيت ايقذٟ وقزـ      )اٛذقد(  املهاعؿ١ يٛذٞ املهإ نُا يف ْقؿ 

ايغققاعز عًقق٢ اكطٝعقق٘ بٗققذٙ اي كٓٝقق١ ايبؾققز١ٜ  ايققيت اع ُققد بققث ايققٓؿ عًقق٢    

 :ؾزاغام َضاذ١ٝ يف ؽؿرام ادُٛع١
 

 *دم دارًٜا قققققَاع *اؿب  (اققطاب)ا بعض ققأْ

 *أّ أْا *ع٢ً ا٭رض *ٞ ققٛاٖا ايذٟ اغقققٖ 

 *ٓٗا ققققققققعض * زاّقققققققايػك ققققققُققًقزًا اعقققؽػٝ 

 *٢ققققققققققققققق٘ املٓقققققققققققاشٜٓ *٢ّ قققققققٞ َػٓققٝ ٓقققيؿأؾ 

 *دٚ قؾٝد٠ قققققققققنٝـ أغ *ا ققققققك َٓٗقققققققققاعًُ 

 * اقققع٢ً ايدْ *اٍ قققققققققققٖذا اؾُ *دْٞ ققققققققققٜٚغ 

 *زًا قققققققققققققققققشٖققَ ٛارعققققققققققققققققك أرٚاح ايغقققققؾدٚسْ 

 (2)ٓاقققققؾأيع * اُدققققاؾُ ققققٞؾشقق٢ إ  عقػٚأؽ 

َققابني ايٛاقعٝقق١ املغققٗد١ٜ  ٚايزَققش ايًؿظققٞ  ٚاع ُققاد اكٓٝقق١ اي كطٝققي    ٚ

ٕ  نُققا ا ؾققٛرٙ كًٝقق١ ايكؾققة  ٜٓحققش ايققٓؿ اْ كا٫اقق٘ بققني أجققشا٤ املهققا 

 ايغاعز  يٝٓ كٌ بؿاعًٝ ٘ ايٛجدا١ْٝ املٓبثك١ َٔ املهإ إ  املهإ ياا٘. 

ؾٗققٛ قققزى اػاٖققام عاطؿ ٗققا  ٖٚققٛ ايققذٟ ًٜققٕٛ أطٝاؾٗققا باع بارااقق٘   

اؾُاي١ٝ  ٚاٛاٝـ ععزٜ ٘ يف بداٜام اهْٛٗا عًق٢ ٖقذا املضق ٣ٛ املباعقز      
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املهققإ  ٜٚضقق در طاقققام  ايققذٟ ٜعهققط ٚثٛقٝقق١ ارابققاط ايغققاعز املققدٜين ب   

 ايغعز١ٜ ٚاي أثة١ٜ َٔ َهْٛاا٘ ٚاؿاؽًٝ٘. 

ع٢ً إٔ بضاط١ املعحقِ ايغقعزٟ يًؾقؿزاْٞ  ٚاكزٜزٜق١ بعقض ازانٝبق٘       

ايغققعز١ٜ  ٫ اكًققٌ َققٔ أُٖٝقق١ اصقق ٝداع ر٩ٜ قق٘ ايٛاٝؿٝقق١ يًُهققإ  ٚعُكقق٘       

ايغعٛرٟ  ؾث١ُ اٛاس ؽٛاٞ ٜ كاطي َي عُل اي عبة باملهإ  ٚامل دااٌ َقي  

ايغعز١ٜ ٜ ركل بغهٌ أنثز إؿاذًا ع٢ً ايغعز١ٜ  برتااًٝقٗا املٓبعثق١    بٓٝ ٘

 .َققٔ عُققل ايققٛعٞ ايثكققايف  ٚ اصقق٘ َققي طاقققام ايغققعز١ٜ يف ؽققٝاغ١ ايققٓؿ    

  ٚايقيت ٜبعقث عٓٛاْٗقا عًق٢     (املد١ٜٓ أَاْ هِ..املد١ٜٓ ذبٝقبيت )نُا يف ْؿ 

 ٚايققذٟ ًٜعقققب داٍ املدٜٓققق١ ؾٝققق٘ بققق٪ر٠   اهثٝققـ اي بقققادٍ بقققني جش٥قققٞ اؾًُققق١ 

 ٚايذٟ ٜٛاؿ٘ ايغاعز بذنا٤.  اي ُزنش

  ٕ ِ   ) ؾًققٛ نققإ ايعٓققٛا   ٫ ْطبعققك (املدٜٓقق١ ذبٝققبيت / املدٜٓقق١ أَققاْ ه

ايد٫يقق١ اي كًٝدٜقق١ بققد٤ًا َققٔ عققعٛر َعٓققٟٛ ٫ ٜب ققدر إثققار٠ َٛافققعام ايققذٖٔ    

املهزر٠  (املد١ٜٓ)ٚيهٔ عٓدَا ؽاؽ ايغاعز عٓٛإ ايٓؿ عرب ثٓا١ٝ٥ ا٫صِ 

١ٝ َقٔ ايعطقـ  ي ٓقربٟ أٚ  عقعزٜام ايقٓؿ عقرب       ثِ أا٢ً ايؾٝاغ١ ايرتنٝب

 ؽٝاغ١ بٝ ١ٝ َطٛي١  َٚٓٗا قٛي٘: ع ب ٘ ايعٓٛا١ْٝ ي غدٖا

 

              ٚرٚع١ ايعغل يف قًيب قد اْؿضزم

.. 

                    ٚرذًقققق١ اؿققققب أفققققاد ٚأعٝققققاد  

..  ٞ              ٚرد املقققدا٥ٔ يف عٝٓٝقققو بعثزْققق

.. 

                   أعققٛاد أسٖارٖققا ٚايًٝققايٞ ايعُققز  

                    يف َٗحيت َايٞ صٛاى ٣ٖٛ ٔمِسِرَأ ..

.. 

                  نأيفا يف ثقزاى املضقو أؽقؿاد    

                      ٫ اع كققٝين عققل ايعغققل ؾققاآيت  ..

.. 

                  ؾع كو ا٭صز.ٌٖ يٮصز قؾقاد ؟   

ٞ  اػًػًٞ يف عزٚققٞ ٚانق يب   ..                       بقدَ

.. 

                                (1)قؾققٝد٠ اؿققب ٚاإلهلققاّ َٝعققاد 

...... 
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  َٚقض إذضقاظ عغقكٞ    (ايدايٝق١ )ٚاقٞ ايٓؿ يف غٓا١ٝ٥  آقبض قاؾٝ ٗقا   

ام ا٭بٝام مل اطب ٗا  ٚإقاَ ٗا قٛرًا اأثةًٜا  يًُد١ٜٓ   ٚقد اداز ايغاعز نٌ بدٜا

دد ايطًققيب إيٝٗققا بضققك َكققاطي   ٜأاققذ ٖققذا ا٫َ ققد اد ايغققعٛرٟ  باملغققان١ً يف اي قٛق

ققدا٤ ايٛجققدإ ايؿققا٥ز ر٠ ايًػٜٛقق١ املٓرققاس٠ إ    ٜٓ ؾققؿٗاْ  )ٜاطٝبقق١ اؿققب(  ٚعققرب ايؾقٛق

ٚاملضقق دع١ٝ يقققزٚرام ا٫ذ ققدّا ايعغققكٞ يًُهققإ  َبققاد٫ً يف املكققاطي     ايٛؽقـق  

ض ػزقإ يف  ٚايٓٗٞ  ايًذٜٜٔ   غاٜ ُٗا ع٢ً اص ُٓاح ٖقذٙ ايث٬ث١ ا٭ٚ  َا بني ايطًب 

يف  هققٔق َققٔق إذايققق١ ايقققد٫٫م  –ٜٚكٝٓٝققق١ ايزفققق٢   ذققق٠ٚ٬ ا٫َ قققشاد )اؿبٝبققق١(

ٛإ/)إ  ع ب ٘ ا٭ٚ   ايٓؾ١ٝ ١       (املدٜٓق١ ذبٝقبيت   ايعٓ ذٝقث آحقش ايقد٫٫م ايٓؾٝق

ع َٔق       ٚاملدٜٓق١ ٚقاٜثام ٖقذا ايٓٛق ايداا١ًٝ  ؾر٣ٛ ٚع٬َام ا٫راباط بني ايغقاعز 

ٕ     عزاإلايع٬ق١ ا ٛا ٚاذ ُا٫م ايٓقأٟ ايقيت رهقا بقدم َٔق ايعٓ ناذ ُقاٍ د٫يٞق    ق١ٝ 

ؿزسٙ نٓ ٝح١.   ٜكٛض ايد٫ي١ ايداا١ًٝ  نٌ َا اهٔ إٜٔ 

           ٚيعٌ ايد٫٫م املطًك١ يف ؾقا٤ ايٓؿ  ٚعرب إوا٤ااٗا اؾُاي١ٝ املدي١ً 

عًق٢ يقٕٛ اًقو ايع٬قق١  ػعقٌ َقٔ ٖقذا ايقٓؿ ققٛرًا هلا نُقا           ق   ٚبٛفقٛح ق 

)اـُضقق١ عغققز( ا٭اققز٣ يف ادُٛعقق١ بققاي ٜٓٛي يف ػققاٚس  ؿققاٚم ايٓؾققٛـا 

إبدا٫ا٘ أٚ قايااٗا عٝث ٜ بد٣ املهإ  قٛرًا ر٥ٝضقًا اهوقٕٛ ادُٛعق١    

 ايغعز١ٜ مسام َٚزجعٝام ايع٬ق١ ب٘.   

ٚ)ايؾقققؿزاْٞ( و قققذٟ رثقققار ايغقققعزا٤ قبًقق٘ق  يف ا٫عققق ػاٍ عًققق٢ املهقققإ    

ٚقانا٠ أطٝاؾ٘ ٚرَٛسٙ بايغعٛر ايٛجقداْٞ  ايقذٟ    ٚاص ثُار َكَٛاا٘ اؾُاي١ٝ 

اعققرب ايغققعز١ٜ عٓق٘ق  نُققا ٜعققرب عقٔق  اصق٘ق َققي اؾٝقٌق ايضققابل  ٚايققذٟ ْققشعِ إٔ   

ا        ٠ ايغققعز١ٜ  ٚايققيت اثًقٗق يد يق٘ق  ذٝققث ا ركققل ا٭بقٛق )ايؾققاعدٟ( ٚ)ذًٝققك( يفقٛق

  .يف َضًو ععزٟ ٜ ح٢ً ؾٝ٘ املهإ بٗذٙ ا٭١ُٖٝ (ايؾةيف ٚاـطزاٟٚ ٚرعٝد)
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ر٠    يكققد ا ر اصقق ثُار )املهققإ /املدٜٓقق١ املٓقٛق د ٚاقعقٞق ٚاًؿٝقق١   (طقٛق ; نُغقٗق

       ) اارى١ٝ َٔ يدٕ ععزا٤ ايكزْني اهلحقزٜني ايثقاْٞ عغقز ٚايثايقث عغقز)يف بداٜاا٘ق

ايذٜٔ اراٗٓٛا يًٛاقي ايضٝاصٞ ٚا٫ج ُاعٞ  ٚاؽطبػك ْؾٛؽِٗ بؾٝػ١ إذٝا٥ٝق١  

١ ٚجربٚاٗقققا  إ  قانقققا٠ بدا٥ٝققق١      ط ايكٝقققاد٠ ايضٝاصققٝق ٜز١ٜ اغقققهٛ اضققًق اؾققٛق

ٕ ايزابي عغز; يٝض ٟٛ ايٛجٛد اؾُايٞ املُٝش يًُهإ   يًُهإ; يف بداٜام ايكز

يققد٣ عققعزا٤ ايكققزٕ ايزابققي عغققز ٚاملعاؽققزٜٔ  بؿققٌق َعطٝققام ثكاؾٝقق١ عققهً ٗا    

ايٓدٚام ٚاملٓ دٜام ايثكاؾ١ٝ  ٚعرذٖا ايٛاقي ا٫ج ُاعٞ َٚٓاعط٘ ايثكاؾ١ٝ ٚٚعٝ٘ 

ر٠    امل كدّ  ٚايؿاعٌ بؿقٌ ا٫ص كزارايض ا٤ املدٜٓق١ املٓٛق ٝاصٞ  ايذٟ بدأ َٓذ اْقٛق

ِ ايضعٛدٟ املض كز  ٚقد اؼدم نٌ اًو املؿاعٌٝ ع٢ً ؽٝاغ١  ؼك يٛا٤ اؿه

اـطاب ايغعزٟ  ايذٟ  رٛر ع٢ً املهإ ٚاص ثُز طاقاا٘ اؾُاي١ٝ ٚإوا٤اا٘ق  

 ٘ ٘ ؾُٝا صبل  ٚؼككك ر٩ٜ  ٟ قاربٓا بعض يفايج ايزَش١ٜ يف ايؾٓٝي ايغعزٟ  ايذ

١ٝٓ املُضٛص١ هعطٝام ايٛاقي ايثكايف ايعاّ  ٚايقيت ػًقك عًق٢ مٛق ٚافقح يف      ايؿ

 .إبداع ععزا٤ املد١ٜٓ املعاؽزٜٔ

 

 

 


