انُباث في انتراث انشعبي انفهسطيُي
ٓجبسى االثزذاء ٓ ٕٞٔ٤االٗزٜبء

يدخم يعرفي
( ػالهخ ٛزا اُجؾش ثؼِْ األٗضشثُٞٞع٤ب)
ٛزا اُؼ٘ٞإ أؽذ ٓجبؽش عهى األَثربىنىجيا  ٞٛٝػِْ دساعخ اُطج٤ؼخ اُجؾش٣خ ،أ ٝػِْ االٗغبٕ
٣ٝو ّٞػِ ٠إٔ اُجؾش عٔ٤ؼب ٣ؾزشً ٕٞثطج٤ؼخ اعزٔبػ٤خ ٝاؽذح عٛٞش٣خ ٝأفِ٤خ ٓ٘ز األصٍ ٝاُ٠
األثذٓ ًَ ٌُٖ ،غزٔغ ٘٣ضع إُ ٠إٔ رٌ ُٚ ٕٞخقٞف٤خ ٓٔ٤ضحٓ ٞٛٝ ،ب ٣ؼجش ػ٘ ٚاُ ّٞ٤ثبُ٣ٜٞخ
أ ٝاُضوبكخ....
االهتًاو بُباتاث فهسطيٍ
 رغذ ٗجبربد كِغطٓ ٖ٤زًٞسح ثٌضشح كً ٢زت اُطت اُؼشث ٢اُوذٔ٣خ ٝالعٔ٤ب داٝد األٗطبً٢
 ٖٓ ؽؼشاء كِغط ٖ٤اٌُجبس اُز ٖ٣أسّخٞا ُ٘جبربد كِغطٝ ٖ٤رغٔ٤برٜب ٝاعزخذآبرٜب اثٖ
صهّبػخ اُـض ١اُخِ ٢ِ٤أُزٞك ٠ع٘خ ٝ ٙ :18ثؼضٜب ال ٣ؼشف ثبعٔ ٚاُٝ ّٞ٤سثٔب اٗوشك
ٌا طابخٌن العصٌدة دَ ْمعًِ علٌ ُك ْم كالَّلبنْ
البسٌسة
سوا
الع َ
بالس ْمنْ مع ذا َك َ
َّ
َ
لما َت ُب ُّ
سل ْ
من هجركم ذاب جسمً حتى عظامً مدققة
نجشتموا أضالعً تحسبوها زالبٌة
جفون عٌنً شرائح ومهجتً مثل ال ِّ
ش َوا
سل َق ْة بال ُبع ِد مثل اللوبٌا
سلقتمونً َ
وحب ُر َّمان َمألَ َ
الزبادي والقصع
عملتمو فً رزى من هجركم فٌه بصل
رآنً فشد المطبخ فقال إٌش تعمل هنا
والرز األصفر أحبه وأبصر فوقه كبب
عساكمو تبعثوا لً فً كل جمعة جردقة
لو كان عندي قصعة قِدرة أو زٌت أو ثوم الهوى

كالقلقاس
والقلب منً ُمقال بال َه ْج ِر
ْ
ُ
البساس
باهلل أطعمونً لقٌمة من إصبع
ْ
راس
وال بقً لً كوارع وال بقً لً
ْ
ناس
وهكذا تقلونً ما أنتم إال ْ
ٌنقاس
وهجركم كالنقانق طوٌل ما
ْ
باس
رب ُكم ال ْ
وإن كان ث َّم توابل من قُ ِ
باللوز أضحى ُم َخ َّتر أطٌب من الرٌباس
وتقفلون المطبخ بالقفل والدرباس
اللحاس
س الزبادي واسمً َّ
قلت لِلَ ْح ِ
حساس
فقال ما أنت الحس بل أنت أبو َّ
وإال نحات الطاجن فً قصعة الكناس
ور ْح ُ
ت إلى مكناس
طبخت لً بازٌنة ُ

وهللا لو كنت فلفل أو كزبرة أو كراوٌة
وكل أكلى حرٌره وإال نخالة ناعمة
باهلل ال ترمونً إال بوا ِد المحبة
واد َج َر ْت أنهاره بٌن األزاهر والشجر
وكل أرضه صعتر والحندقون وأنجرة
األسد
والعنطرٌز وال ُغل ٌَّا واللوف مع كف َ
والباذاورد وغافث أشقرد وإكلٌل الملك
قندول والقرصعنة والسالبٌة والشمر
فً الحسن أصبح روضة وأمسى لقلبً مشتهى
ٌا ناس ال تعذلونً حتى تقٌسوا حالتً
مكسور فً ذي الفالحة وال بقى عند بقر
تقلعت أسنانً من القراقٌش وال َك َب ْر
هرب
وهللا لو كنت ساعً وإال حرامً قد
ْ
تع ِّرفُه
باهلل ٌا شٌخ محمد إن جاء الخلٌل َ
واشفع وقل ألستاذي فالحك إبراهٌم انكسر
هو ٌُعتقنً أقوم من دي الزاوٌة
إنْ ّ
وأمشً على سور تٌدا على محارٌب التقا
وبعد هذا أصلًّ على النبً المصطفى

ما قُ ْل ُ
ت فً كل ساعة ألقوه فً المهراس
أضراس
هارب من الجوزٌة مالً لها
ْ
فإن عشقه عندي ما هو كعشق الناس
اآلس
وسبحت أطٌاره على غصون
ْ
والبسباس
والشٌح ثم الخزاما والسعد
ْ
والغار ثم الزوفا والبن والبرطاس
وزهر ما هً زهره فً غصنها الم ٌَّاس
مع اللسان وجمجم وذنه ال َّ
شماس
علٌه ٌنل دموعً ٌجري بال مقٌاس
َّ
فالح فً دٌر َب َّحا أعزق بذاك الفاس
ساس
قامت على النٌرة وما معً ِم ْن َ
فً الشمس ماشً حافً فً رقبتً ُد ّفاس
ما كنت أقوم منغزة أبات فً أرطاس
قل له بقً ّ
فالحك م ٌّ ْت من اإلفالس
إن كان ترضى بحبس فال تدري الناس
الصب ْح فٌها والعصر فً مٌماس
أصلًّ
ِ
وعسقالن والمشهد نعم وعجز راس
ماحًِ الضالالت أحمد والكفر و األرجاس

اندراساث األونً:
ً بٕ ٖٓ األٝائَ اُز ٖ٣هبٓٞا ثذساعخ ؽٗ ٍٞجبربد ثالد اُؾبّ  ٝاُؼشام اُؼبُْ ساُٝق ثٖ٤
ػبٓٝ ، 1797 -1791 ٢أُق اُؼبُْ ؿشٗٞكٞ٤ط ػبّ ً ّ1977زبثب ً عٔبٗ " ٙجبربد اُؾشم
" ًٔ .ب هبّ ػبُْ آخش  ٞٛثٞعذ  Postث٘ؾش ًزبة " ٗجبربد عٞس٣خ  ٝكِغط ٝ ٖ٤ع٘٤بء
ػبّ  ٝ . ّ1:;8دساعخ إ٣ؾ  Eigػٖ اُ٘جبربد اُطج٤ؼ٤خ ك ٢كِغط ٖ٤ػبّ ٝ ، ّ1;91
دساعخ صٛٝبس ١ػٖ اُؾ٤بح اُ٘جبر٤خ ك ٢كِغط. ّ1;81 ٖ٤
 ف٘ذٝم اًزؾبف كِغطٝ ٖ٤دٝس ٙك ٢رٌٔ ٖ٤اُؾشًخ اُق٤ٗٞ٤ٜخ ٖٓ خالٍ اُجؾش
األؽ٤بئ ّ٢

انُباث وانهىيت:
 .1اُ٘جبد اثٖ أٌُبٕ ٝاثٖ رلبػَ اإلٗغبٕ ٓغ اُضٓبٕ ٝأٌُبٕ

 رغٔ٤بر٘ب ُِ٘جبربد أُخزِلخ اُؾغش٣خ ٝاُؼؾج٤خ ك ٢أٓبًٖ ٝعٞدٛب ًبكخ ثزغٔ٤بد ٓؾِ٤خ
ٓزؼذدح ٣ؤًذ هذّ ٝعٞدٗب ٝرلبػِ٘ب ٓغ ٛز ٙاُغـشاك٤خ ٝطج٤ؼزٜب
ُ زُي  ٌٕٞ٣اُ٘جبد ثٔضبثخ رأفٝ َ٤رأً٤ذ ألفبُخ ٛزا اُؾؼت ٝأهذٓ٤ز.ٚ

 .1اُل٘ ٕٞاُزشاص٤خ أُزؼِوخ ثٝ ٚضشة األٓضبٍ ث ٚك ٢رؼبٓالر٘ب ٝؽ٤بر٘ب ٝدخٓ ٍٞلشدار ٚك٢
ؿ٘بئ٘ب ٝأٗٔبط ػ٤ؾ٘ب دُ َ٤ػِ ٠ؽ٣ٞ٤خ ٝعٞد ٙث٘٘٤ب ٝأٗ ٚػظ ْ٤األصش ك٘٤ب

 .1االعزخذآبد أُزؼِوخ ثبُ٘جبد ك ٢األًَ ٝاُق٘بػبد اُـزائ٤خ أُزٞاسصخ ( ًضشح
أُطجٞخبد أُزؼِوخ ث – ٚك٘ ٕٞاُزٔ – ٖ٣ٞاُطت اُؾؼج – ٢أُ ٖٜأُشرجطخ ث -ٚاُوذسح
ػِ ٠اُزٔ٤٤ض ث ٖ٤أٗٞاػٝ ) ٚهذ اسرجطذ ًِٜب ثبهزقبد أُغزٔغ أُوب.ّٝ
 .9اُ٘جبربد رؤؽش ُِغزٝس ٝسٝػ االٗزٔبء ٖٓ خالٍ أُ ٖٜاُزوِ٤ذ٣خ اُوذٔ٣خ ًٝ ،ض٤شاً ٓب رٌٕٞ
األؽغبس أُؼٔشح ثٔضبثخ اُشٝػ اُوذٔ٣خ ُِلِغط ٢٘٤اُز٘ٔ٣ ١ؾٜب سٝؽ ( ٚاُض٣ز– ٕٞ
اُغ٘ذ٣بٕ – اُغٔ٤ض – اُزٞد) ٌ٣ٝبد ٞٔ٣د اُلِغط ٢٘٤إرا عوطذ ؽغشرٓٝ ٚبد صسػٚ

 .7رؾذ ٛز ٙاألؽغبس أُؼٔشح ٣ؾٌ ٢اإلٗغبٕ هققٝ ٚؽٌب٣برٝ ٚأعبط٤ش ،ٙراًشح اإلٗغبٕ
رشرجظ ثبُطج٤ؼخ اُز ٢رؾٌَ اُ٘جبربد أُٞاٜٗب ٓٝؾ٤طٜب ٝأفٞاد اؽزٌبى أؿقبٜٗب
ٝأٝساهٜب ثبُٜٞاء ٝ ،دخِذ ك ٢إ٣وبع اُـ٘بء اُؾؼج.٢

ٛ .8ز ٙاُ٘جبربد ػالٓخ هٞح اُؾؼت ٝاعزقالؽ ٚاُطج٤ؼُِ ٢جوبء إر ُْ ُٜ ٌٖ٣زا اُ٘جبد إٔ ٣جو٠
إال ألٗ ٚه ١ٞهبدس ػِ ٠اُجوبء

 .9اُ٘جبد ٓشرجظ ثبُضساػخ ٝاُق٘بػخ ٝاُشػٝ ٢اُطت ٝاُ٘ظبّ ٝاُٞهٞد  ...ثبُؾ٤بح.

 .:اُ٘جبد ٣شرجظ ثؾ٤بح اُؾٞ٤إ كٓ ٜٞأ ٟٝاُطٞ٤س ٝاُضٝاؽق ٓٝشػ ٠اُؾٞ٤إ ٝأػالكٜب

; .اُ٘جبد  ُٕٞ ٞٛاُطج٤ؼخ اُز ٢رزـ٤ش أٓبّ اإلٗغبٕ ٝرٔ٘ؾ ٚاُوذسح ػِ ٠اُزغذد

االحتالل وحرب انهىيت
اُقشاع ػِ ٠األؽغبس ٝاُ٘جبد ثبُشٝا٣خ اُلِغط٤٘٤خ  ٞٛفشاع ػِ ٠اُغزٝس ألجم ذنك غير
انًحتم اسى انُباث وأعطاِ أسًاءِ انًحرفت عٍ نغتُا وعٍ نغاث انًجتًعاث انتي جاؤوا يُها
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أطِن االؽزالٍ اعْ اُ٘جزخ اُلِغط٤٘٤خ "سرْ" ػِٓ" ٠شًض ٓؼِٓٞبد اُ٘جبد اإلعشائ،"٢ِ٤
كٔ٤ب هبٓذ ثزغٔ٤خ "ؽغشح اُجِٞط" "أُ"ٝ ،"ٕٞاُِٞف اُلِغطُٞ "٢٘٤ك٤ذ أسك
إعشائ."َ٤
اخزبس االؽزالٍ صٛشح ثش٣خ كِغط٤٘٤خ ؽ٤ٜشح ُزٔضِٜ٤ب ك ٢أُٔٝج٤بد اُق ،ٖ٤ؽ٤ش ر٘بكغذ
ًَ ٖٓ صٛشر" ٢هشٕ اُـضاٍ =اُضػٔطٞط = ػقب اُشاػ = ٢عًٌٞغ ""ٝؽوبئن اُ٘ؼٔبٕ
= اُؾ٘ "ٕٞثؼذ إٔ ٝفِزب إُ ٠اُزقل٤بد اُٜ٘بئ٤خ ،كٓ ٢غبثوخ ؽٜذد إهجبال ٖٓ عٜٔٞس
أُقٞر ،ٖ٤الخز٤بس إؽذأٛبٝ .رْ ك ٢اُٜ٘ب٣خ اخز٤بس هشٕ اُـضاٍ ٓغ ؽغشح اُض٣ز ٕٞاُز٢
كبصد ثذٝسٛب ٖٓ ،ث ٖ٤ػذح أؽغبسُ ،زٔض٤ً َ٤بٕ االؽزالٍ ك" ٢ؽذ٣وخ اُٞسٝد" اُز٢
اكززؾزٜب اُق ٖ٤ثٔ٘بعجخ اعزضبكزٜب ُألُؼبة األُٔٝج٤خ ٝثبُزضآٖ ٓؼٜب.
عذاس اُلقَ اُؼ٘قش ١ؽشّ اُ٘جبربد ٖٓ اُزٌبصش اُطج٤ؼ ٢ػجش ٗوَ اُجزٝس ثٞاعطخ
اُؾٞ٤اٗبد ٝاُطٞ٤س ٝاُش٣بػ ٝؽقشٛب ك٘ٓ ٢بطن ٓؾذدح ًٝ ،بد  ٢ٜ٘٣أعطٞسح عٞعٖ
كوٞػخ اُغٞداءٓضالً.
هطغ األؽغبس اُش٤ٓٝخ أُؼٔشح اُز ٢رؾٌ ٢هققب ً ًض٤شح ػٖ اُلِغطٝ ٖ٤٤٘٤رؤًذ
اٗزٔبء ْٛألسضْٜ

انزراعت في فهسطيٍ يهُت أساسيت ترتبط بكم انًهٍ األخري فيها وتقىو عهيها حياة اإلَساٌ
انفهسطيُي في كم يىاسًها انستت:







األٞٓ :ٍٝعْ اُؾشس ٝصسع اُؾجٞة :ؽٜش رؾش ٖ٣اُضبٗ.٢
اُضبٗٞٓ :٢عْ األٓطبس :أؽٜش ًٞاٗ.ٖ٤
اُضبُشٞٓ :عْ ؽشاصخ األسك أُؾغشح ٝصساػخ اُخضشٝاد ٝروِ ْ٤األؽغبس ٝؽقبد
اُوطبٗ :٢أؽٜش ( آراس٤ٗ ،غبٕ ،أ٣بس ).
اُشاثغٞٓ :عْ ؽقبد اُؤؼ ٝاُؾؼ٤ش ٝرـط٤خ اُؼ٘ت :ؽض٣شإ ٝرٔٞص.
اُخبٓظٞٓ :عْ هطق اُؼ٘ت ٝاُز :ٖ٤أؽٜش آة ،أ.ٍِٞ٣
اُغبدطٞٓ :عْ اُض٣ز :ٕٞأؽٜش رؾبس.ٖ٣

يثال انًىاسى:

ؿ٘٣ ٢ب صٛش اُذؽٕ٘ٞ
ٝاسهـ ٣ب خجض اُطبثٕٞ
طبػ اُؾٓٞش ٝاُضػزش
ٝٝدػ٘ب عوؼخ ًبٕٗٞ
كشؽذ ػ٘ضح عبسر٘ب
ُجغذ الخضش هش٣ز٘ب
ٖٓ اُخج٤ضح ٓٗٞز٘ب
ٝاُجض٣ال اّ هشٕٝ
اُلالػ اُِِّ٤ٌٓ ٢ق
ٓغ اٗ ٚاُغٓ ٞقِّ٤ق
ثذ ٝؽٜشِّ٤ٗٝ ٖ٣ق
 ًَٞ٣ ٞٛٝثوِخ ثِٕٞٔ٤

ٖٓ اُقجؼ ثذس٣ ١وّٞ
٣ؾضَّش ُو٘بثخ ٌُشّٝ
ثؾَٔ ع ظٜش ٙاُو ُّذّٝ
ٌ٣ٝؾٌؼ ٗزؼ ٝطٕٞ٤
ثزطشث٘ٛ ٢بُؼقبك٤ش
رـشد هجَ اُؾٔظ ر٘٤ش
ع اُزٞرخ رٜذِّٝ ١رط٤ش
ثِجَ هجَّش ٝؽغٕٞ
ٝاال ٓو٤وبد اُؾ٘بس
ك٤ٗ ٢غبٕ ٝك ٢آراس
ٝأُذاؽ ٢ثبُو٘طبس
ثبضذ ٝ ٕٞٛهبهذ ٕٞٛ
ٓ َِّ٤ث ِّضس ك ٍٞاخضش
ٝؽٞف اُؾ ُّ٘ ٕٞاالفلش
ُٝوِّظ ُخشك٤ؼ ٝصػزش
ُِْٔ ٝاؽ ١ٞؽِضٕٝ
ٝإ ْػ ِط ِؾذ كِّ٤ٓ ٢خ
ِّٓ٤خ ُٓ ٌُش ؽزِّ٣ٞخ
ٝس٣ؾخ أُ٤شٓ٤خ
اط٤ت س٣ؾخ ثٌَ إٌُٞ
ؽضش ُضساػخ اُق٤ق
خِ ٢رشاة األسك خل٤ق

اٌُٞعب ٝاُل ٌُّٞط ٗظ٤ق
ٝؽ ِّٔش سعَ اُج٘طِٕٞ
ؽ ٞثذِّ ١اؽٌ ٢ربؽٌ٢
هش٣ز٘ب خ٤ش ٝث َش ًِخ
هللا ٣ذِ٘ٔ٣ب اُضؾٌخ
ثبسك اُضػزش ٝاُض٣زٕٞ

يعهىياث عايت:






كِغطٓ ٖ٤زؾق ٗجبر ٢ك ٢ث٤ئبد ٓخزِلخ :اُغ٤ِٜخ ٝاُغجِ٤خ ٝاُقؾشا٣ٝخ ٝاألؿٞاس
ٝاألٝد٣خ
ػِ ٠اُشؿْ ٖٓ فـش ٓغبؽخ كِغط ، ٖ٤إال أٜٗب ؿ٘٤خ ثبُ٘جبربد اُطج٤ؼ٤خ  ،كلٜ٤ب ؽٞاُ٢
 1122ف٘ق ٖٓ اُ٘جبربد اُطج٤ؼ٤خ  ،ؽ٤ش ٞ٣عذ  199ػبئِخ ٗجبر٤خ  :91 ٝع٘ظ ٝ
ٞٗ 1;17ع ٖٓ اُ٘جبربد اُطج٤ؼ٤خ  ٝاُز ٢عغِذ ك ٢كِغط ٖ٤ؽز ٠ػبّ ٞ٣ ،ّ1;;7عذ ك٢
اُضلخ اُـشث٤خ ٓب ٣وبسة ٖٓ ٗ 17;7جبرب ً طج٤ؼ٤ب ً.
األصٛبس ك ٢كِغط ٖ٤راد ٓٞئَ ؽشم أٝعط ٢رض٣ذ رق٘٤لبرٜب ػٖ  1222ف٘ق رضْ
 11:ػبئِخ ٗجبر٤خ ،ثٜ٘٤ب  ٖٓ 19اُغشخغ٤بد  ٖٓ 119ٝاُ٘جبربد اُضٛش٣خ
كٞم أُ٘ؾذساد اُغجِ٤خ ر٘زؾش ٗجبربد دائٔخ اُخضشح ٗ ٝجبربد ٗلض٤خ ٓزغبهطخ األٝسام
ٓضَ  :اُغش ٝ ٝاُغ٘ذ٣بٕ  ٝاُق٘ ٞثش  ٝاُؼشػش  ٝاُؾٞس  ٝاُز٘ٞة  ٝاُؾ٤ؼ  ٝاُض٣زٕٞ
اُجش . ١أٓب ك ٢اُغلٞػ اُغلُِِٔ ٠شرلؼبد كز٘زؾش ؿبثبد اُق٘ٞثش اُؾِج ٝ ٢اُخشٝة ٝ
اُغذس  ٝاُغش ٝ ٝأٌٌُبّ.

انُباتاث انصُاعيت :
ٗ ٢ٛ ٝجبربد رغزخذّ ك ٢اُق٘بػخ اُ٤ذ٣ٝخ  ٝك ٢اُؼالط اُطجٓ ٢ٛ ٝ ٢ز٘ٞػخ ٓضَ :
أ -اُ٘جبربد اُِ٤ل٤خ  ٝاُِ٤٘٤خ ٗ ٢ٛ ٝ :جبربد ُ٤ل٤خ  ٝراد أؿقبٕ ُ٤٘٤خ رغزخذّ ك ٢اُق٘بػخ اُ٤ذ٣ٝخ
ٓ ،ضَ اُوق٤ت  ٝاُجٞؿ  ٝاُقلقبف  ٝاُؾِلب  ٝؿ٤شٛب .
ة-اُ٘جبربد اُض٣ز٤خ  :رغزخذّ ثزٝس ٛز ٙاُ٘جبربد ك ٢اعزخشاط اُضٞ٣د اُ٘جبر٤خ أُغزخذٓخ ك٢
األًالد اُؾؼج٤خ اُلِغط٤٘٤خ أُز٘ٞػخ ٓضَ اُغشع٤ش  ٝاُؾٓٞش  ٝؿ٤شٛب
طٗ -جبربد اُط٘ٛ ٖٓ ٝ : ٖ٤ز ٙاُ٘جبربد اُجِٞط  ٝاُز ٢رؾج ٚاٌُغز٘خ اُزشً٤خ  ٝرؤًَ صٔبس ٙثبُغِن
أ ٝاُؾ ٝ ، ١ٞاُق٘ٞثش  ٝاُغٔبم  ٝاُجطْ  ٝاُوجوت .
دٗ -جبربد اُضٞ٣د اُؼطش٣خ ٛ :زٗ ٙجبربد ٣غزخذٜٓب اُغٌبٕ ك ٢اُؼالط اُطجٓ ٢ضَ أُشٓ٤خ ٝ
اُضػزش ٝاُ٘ؼ٘بع  ٝاُش٣ؾبٕ  ٝاُ٘شعظ  ٝؿ٤شٛب  ٝرؼشضذ ٛز ٙاألٗٞاع ُِز٘بهـ اُؾذ٣ذ ٗز٤غخ
ص٣بدح اعزٜالى اُغٌبٕ ُٜب .
 -ٙاُ٘جبربد اُقجـ٤خ  ٝاُقبث٤ٗٞخ  :رغزخذّ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘جبربد ك ٢ف٘بػخ األفجبؽ كزؼط٢
أُٞاٗب ً ٓخزِلخ ًبألصسم  ٝاُجشروبُ ٝ ٢األؽٔش  ،ؽ٤ش رغزخذّ عزٝسٛب ك ٢ف٘بػخ ٛز ٙاألفجبؽ
 ٖٓ ٝ ،اُ٘جبربد ؽغشح اُِ٘٤خ  ٝاُز ٢رزٞاعذ ك٘ٓ ٢طوخ اُجؾش أُ٤ذ ٣ ٝغزخشط ٜٓب إُِٞ
األصسم ٣ ٝ ،غزخذّ ٗجبد اُلض ٝ ٢األؽ٘بٕ ك ٢ف٘بػخ اُقبث. ٕٞ
 -ٝاُ٘جبربد اُطج٤خ  :رؼذ كِغط ٖٓ ٖ٤اُذ ٍٝاُـ٘٤خ ثبُ٘جبربد اُطج٤خ ٣ٝ ،غزخذّ اُغٌبٕ أُؾِٕٞ٤
أٗٞاػب ً ٓخزِلخ ٖٓ اُ٘جبربد ك ٢ػالع " ْٜاُطت اُؼشثً ٝ " ٢بٗذ رغزخذّ ٛز ٙاُ٘جبربد ألؿشاك
اُزغبسح ُجالد اُؾبّ ٓ ٝقش  ٝاُؼشام  ٖٓ ٝ .اُ٘جبربد اُطج٤خ ك ٢كِغط : ٖ٤اُخؾخبػ  ٝاُؾشَٓ
 ٝاُشٝرب  ٝأُق٤ـ اُؾْٔ  ٝاُضػزش  ٝاُغؼذح  ٝاُو٤ق ٝ ّٞاُط ٝ ٕٞ٤اُؾ٤ؼ ٤ً ٝظ اُشاػٝ ٢
اُجبثٗٞظ  ٝاٌُزِ٤خ  ٝاُجق ٝ َ٤إثشح اُؼغٞص  ٝؽِ٤ذإ  ٝؿ٤شٛب .
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ؽوبئن اُ٘ؼٔبٕ ( اُؾ٘)ٕٞ
اُض٣زٕٞ
اُخج٤ضح
اُخشٝة
اُ٘ؼ٘غ
اُضػزش

موفقون
د .أسامة األشقر

