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لي في أِماٌ   الفُخىسيدمحم الفىث الهامش ي ؤلافٍش

 لُف هللا العُّذ د/                                                                                 

 ، الجؼاثغ13، ظامٗت الجؼاثغ ت آلاصاب واللٛاث الكغ٢ُت٧لُ، ؤؾخاط

 

ً وألامت مداولت لئلؾهام  ج٩ىن ال٨خابت ًٖ الكٗغاء ومىا٢ٟهم ججاٍ ٢ًاًا الَى

في عؾم نىعة الاهخماء بك٩لها الصخُذ، وعؾم الهىعة التي  خاو٫ آلازغ َمـ 

ٗغاء الظًً ٢هاء، ومً  الكبلى جبُان ٖىالم الهامل و٢ًاًا ؤلامٗاإلاها جدخاط 

خاولىا جىيُذ الغئي، وجىؾٗىا في صاثغة الاهخماء، دمحم الُٟخىعي، الظي جىاو٫ 

ُت، والاؾخٗماع ٣ُا،  ،٢ًاًا ٦شحرة مجها اإلاغؤة، الهٞى والٗبىصًت. ؤما ٢ًُت بٍٞغ

ىه. غ في ٢هاثضٍ، وطل٪ بؿبب ٚغبخه وبٗضٍ ًٖ َو        ٩ٞان لها الخٔ ألاٞو

ًل٣ب ، ٚغب الؿىصان، في مضًىت الجىِىت 0621صاوي مً مىالُض ٖام قاٖغ ؾى  ودمحم مٟخاح الُٟخىعي

وهي ٖاثلت لُبُت مً ؤٖمام الخهىٝ  ،"٧لمت الُٟخىعي جيؿب الى ٖاثلت الٟىاجحر بالُٟخىعي، ٣ًى٫ ٖىى خؿً:

ت الكاطلُت" ٣ت ألاؾمٍغ ٣ُا والٗغب.بول٣ب خضًشا بكاٖغ  ).0(في لُبُا ٖلى الٍُغ وكإة الُٟخىعي وعخلخه  ٍٞغ

ً جهاجي، ٦ما ٣ًى٫ ال٩اجب ا لت م٘ ألاصب والؿُاؾت والصخاٞت ظٗلخه "قاٖغ الخسىم" ال ًيخمي بلى َو لٍُى

لى جسىم الٗغوبت والؼهىظت ؤًًا،  ٣ُت، ٖو ُت الٗغبُت وألاٍٞغ اللبىاوي ٖبضٍ واػن، ٞهى ٣ًُم ٖلى جسىم الخٍغ

ت  .زتو٦ظل٪ ٖلى جسىم الٛىاء والالتزام وال٨ماؾ٨ُُت والغومى٣ُُُت والخضا ا٦دؿب الُٟخىعي طزحرة مً اإلاٗٞغ

والؿُاؾُت في الٗالم الٗغبي  والخجاعب التي ؤٖاهخه في هٓم قٍٗغ في قتى املجاالث الش٣اُٞت والاظخماُٖت

هغ الجاهب الهىفي الظي ووكإ ٖلُه في ؤ٦ثر مً ٢هُضة لظل٪ وؤلا  ىه وللمغؤة، ْو ٣ي ولم ٌٟٛل ٖك٣ه لَى ٍٞغ

 ٤ٞ وبالش٣اٞت الٗالُت.ًخمخ٘ باحؿإ ألا ٌٗخبر الُٟخىعي قاٖغا وؤصًبا 

ما ٖىض بًٗها بتر٦حز ٦بحر لٗله ٧ان ًغي مً زمالها  ً الٗغبي، وو٠٢ ٍَى حٛجى الُٟخىعي في قٍٗغ بإ٢ُاع الَى

ظٍ ألا ٣ُا)، والؿىصان  في او٩ٗاؾا للخالت الٗغبُت، َو ٢ُاع هي: لُبُا في(زىعة ٖمغ املخخاع)، مهغ  في (ؤٚاوي اٍٞغ

لؿُحن في (عؾالت الى ا ىم) و(ؤٚىُت الى الؿىصان)، و(خهاع الكٗب)، والجؼاثغ في (عؾالت الى ظمُلت)، ٞو لخَغ

اق٤ ألا (م٣اَ٘ ٞلؿُ محرة الجبلُت)، الٗغا١ في (م٣ام في م٣ام الٗغا١)، ولبىان في ُيُت)، وؾىعٍت في (صمك٤ ٖو

٣ُا الخل٣ت  (َغباي)، واإلاٛغب في (قغ١ الكمـ ٚغب ال٣مغ). ألاولى في اهبٗازاث الكاٖغ ول٨ً ٧اهذ بٍٞغ

ً الٗغبي الاهبٗازت الشاهُت، خُض ٖبر ًٖ الخايغ الٗغبي، مؿخضُٖا اإلاكغ١ في خًغة  الشىعٍت، و٧ان الَى

 ًخدضر ال٩اجب  خؿً نالر الخىم  ًٖ ؾبب ازخُاع الُٟخىعي لل٣اعة الؿمغاء ٢اثما: الخايغ اإلاهؼوم واملخىى١.

٣ُت هي مب"ازخاع الُٟخىعي مىايُ٘  غ وزضمت دىع قٍٗغ والتي اعجبُذ ب٨ٟاح الكٗىب مً ٍٞغ ؤظل الخدٍغ

٠ًُ في طاث )3(وؿان والٗضالت الاظخماُٖت وطل٪ في الٟترة التي ؤ٣ٖبذ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت"٢ًاًا ؤلا . ٍو

                                                           

 ٗ٘، صٕٕٔٓ، رسالة دكتوراه، جامعة السودان عوض حسن علي دمحم: الشعر السياسي يف الوطن العريب، ) الفيتوري منوذجا(      ٔ
 ٖ٘ٗ، ص ٕٕٓٓ، ٔحسن صاحل التوم: االجتاه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر، مطبعة سولو، اخلرطوم، ط      ٕ
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ت ؤلا ٣ُابزاء صازل هت الخمُحز الٗىهغي والخًامً وؤلا صابوؿان و٦غامخه ّٞٛجى للمؿاواة و اإلاٗجى وهي خٍغ  ٍٞغ

ش" ٣ُا في قٗغ الُٟخىعي  في نىعة   .)0(وزاعظها، لظل٪ ظاءث ؤ٩ٞاٍع شخىت بد٣اث٤ الٗلم والخاٍع جخجلى  بٍٞغ

 الهىث واللىن والغاثدت والجما٫، هي ألامل 
 
ً واإلاٗخ٣ض، وهي ؤًًا الخبِبت وألام وألاعى والىاؽ، وهي الَى

. وألالم، واإلابخضؤ واإلاىخهى، وهي بالخالي اإلاىيٕى الُاغي ٖلى
 
  قٗغ َظا الكاٖغ. ًخطر ظلُا

٣ُا بـ (ألام)،  مشل ٦ظل٪  للٗغوبت بـ (الامخضاص)، وؤلا ل الكاٖغ اٍٞغ
ّ
وؿاهُت بـ ( الُٛاء والؿتر)، وهي  عمىػ ٨ٞما  مش

دا، و٢ض ظم٘ بحن ٖىانم (الكٗغ، الىبىة، اإلاىث، اإلاُماص)، مشلما َى ٖامل مخىإػ  غ الكاٖغ، ٧ي ًبضو ظٍغ جَا

٣ُا، مؿدىٟظا َظا اإلاضي، بزمازت ؤ٢ُاب، (الؿىصاوي، اللُبي، اإلاهغي)، يمً صاثغة ؤ٦بر هي ٖلُه، ججخظبه  ٍٞغ

ًٟازغ الُٟخىعي بؼهجُخه وال ًجض ؤي خغط في لىن  لحرؾم عئٍخه للىا٢٘ ؤلاوؿاوي بدضوص ٞلؿٟخه الخانت.

 ::٣ُٞى٫ بكغجه، 

لها ال ججُبن...ال ججُبن
ُ
٢ 

ت لها في وظه البكٍغ
ُ
٢ 

 ؤها ػهجي

 ػهجي وؤبي

 وؤمي ػهجُت

 ؤها ؤؾىص

ت  ؤؾىص ل٨جي خّغ ؤمخل٪ الخٍغ

٣ُت  ؤعضخي اٍٞغ

٣ُت"بٖاقذ   )3(ٍٞغ

خه التي ظ لىهه ألا ن لىن الُٟخىعي ؤزغ في حك٨ُل شخهِخه الغوخُت، وؾلى٦ه، وز٣اٞخه، ٞاجسب ؾىص وػهجُخه ٍَى

 ومظ٦غا  به الٗالم. ٣ُٞى٫:ًدملها ؤًىما طَب وخُشما خّل، والظي لم ًؼ٫ ًخٛجى به في ٧ل ؤقٗاٍع مٟخسغا به 

 ؤها ؤؾىص

 ؤؾىص ل٨جي

ت  )2(خّغ ؤمخل٪ الخٍغ

ً والٛغبت،  ق٩ل الشىاثُاث الًضًت في ٢هاثض دمحم الُٟخىعي، ٦شىاثُت ألاؾىص وألابٌُ، وال٣ٟغ والٛجى، والَى

ت والٗبىصًت، والٟغح والخؼن، و َظٍ الشىاثُاث اإلاخٗاعيت جيخج مٗاوي مخ٣ابلت ومخباًىت، ول ٗل زىاثُت والخٍغ

ؼ الُٟخىعي ٖلى 
ّ
٣ُا ، و٢ض ع٦ ألابٌُ والؼهجي جخهضع َظٍ ألايضاص ألجها جستز٫ جٟانُل الخمُحز الٗىهغي في بٍٞغ

َظٍ الٓاَغة، وصاعث ؤقٗاٍع خى٫ ٢ًُت الٗبىصًت بؿبب اللىن والٗغ١، وؤؾهم في حٗم٤ُ ؤلاخؿاؽ بهظا 

 :الخمُحز ٖاممان

 للؿُض ألابٌُؤولهما: مُماص الُٟخىعي ببكغة ػهجُت ؾ
 
 ؤن ٩ًىن ٖبضا

 
 .ىصاء ٧ان ٧اُٞا

                                                           
 ٖٙٗحسن صاحل التوم: االجتاه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر،ص       ٔ
 ٖٓٔ، صٕٜٚٔ، ٔدمحم الفيتوري:  دقون اغاين افرققيا، دار العودة، بَتوت، لبنان،ط      ٕ
 ٜ٘دمحم الفيتوري: الدقوان ، ص      ٖ
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٠ َظا الكٗىع في هٟؿِخه وخّغيه ٖلى الخمغص والشىعة ٖلى ٧ل ما 
ّ
والٗامل الشاوي: الاؾخٗماع الٛاقم الظي ٦ش

ت وؤلاوٗخا١ مً هحر الٗبىصًت  للخٍغ
 
ٌُ َلبا  َى ٢ام٘ ومهُمً وؾاثض. ٞةطا َى ًيخٟ

٠ُ الكاٖغ للىن ألا  ظٗله مدِ سخِ بٌٗ الى٣اص، ٞهاظمه بًٗهم وحٗا٠َ مٗه ؾىص في قٍٗغ بن جْى

ُٟه اللىن ألا  ٣ي في الكٗغ الاججاٍ ؤلا ؾىص ظاءث آعاء الى٣اص. ًغي ناخب ٦خاب (البٌٗ آلازغ، وفي جْى ٍٞغ

ؤن الُٟخىعي اجسظ َظا اللىن ؾماخا في زىعجه يض الجهل والٓلم... )، خؿً نالر الخىم الؿىصاوي اإلاٗانغ

٘ مؿخىي الىعي وال٨ٟغ ؤلان ألا ونبٜ قٍٗغ باللى  ٣ُابوؿاوي ٞاوٛمـ في ٖظاباث ؾىص لٞغ ؾىص بوؿاجها ألا و  ٍٞغ

في اإلا٣ابل مً طل٪ ًغي  .)0(ؾىص مخإزغا بكٗغاء الؼهىظت ٞجمهىعٍ الؼهىط وقٗبه الؼهىطٞمّجض الُٟخىعي اللىن ألا 

ؾىص في مىي٘ ال ًًٗىن اللىن ألا ؤوال زم بجهم  "قٗغاء الؼهىظت لضحهم قٗىع ٖم٤ُ باللىن  دمحم ٖبض الخي ؤن:

"الخسهو  . ؤما دمحم مهُٟى َضاعة  ٞله عؤي  آزغ في صاللت اللىن ٖىض الُٟخىعي. ٣ُٞى٫:)3(مهاهت ؤبضا"

ؾىص، ٧ان مً اإلام٨ً ؤن جىٟخذ ٖلى ؤقٗاٍع ٖلى بخؿاؽ خاص باللىن ألا اإلاىيىعي في قٗغ الُٟخىعي هخج ًٖ 

ا٢عي الاقترا٧ي، ل٨ً الكاٖغ زلِ ب٨ُاهه وؤخاؾِؿه عوح الخٗهب آٞا١ عخُبت واؾٗت جخماءم م٘ ال٨ٟغ الى 

ٞىن٠ ؤي شخيء خ٣حر لى ؤظىاؾهم وؤلىاجهم،... بلى الدؿامذ م٘ البكغ بٌٛ الىٓغ باإلا٣ُذ، خُض ؤ٣ٞضٍ اإلاُل 

 باأل 
ّ
غ باللىن ه٣متض ؤلا ؾىص، و٢ض ول ا ٖلى الغظل ألا  خؿاؽ اإلاٍغ  .)2(بٌُ"َاثلت وخ٣ضا صمٍى

لث ؼ
ّ
 ّش الفُخىسيسوافذ وحؽى

.ً ٣ُا،والتي ّٖبر ٖجها في ؤعبٗت صواٍو وحٗض ال٣اعة  لكٗغ الُٟخىعي عواٞض  مسخلٟت، وجخهضع جل٪ الغواٞض ؤٍٞغ

٣ي ونغاٖه يض الٗبىصًت وؿان ؤلا الؿمغاء ًٞاء ومكهضا ؤؾاؾُا في هو الُٟخىعي الكٗغي، ومدىت ؤلا ٍٞغ

ا ؤؾاؾُا في ٢هاثضٍبوالاؾخٗماع وجى٢ه  ، واؾخُإ الُٟخىعي ؤن ًشبذ وظىصٍ مً زما٫ لى الخدغع مىيٖى

٣ت ٢ههُت مبضٖت، ٞمً زما٫ البدض ًٖ ب ُٟه للغمىػ بٍُغ ًماهه ب٣اعجه الؿىصاء ومباصت ؾاع ٖلحها وجْى

انغ ال٨شحر  ٨غ قاٖغ ٖاف ٖو ٢هاثضٍ التي ؤخُاَا ج٩ىن ؤ٢غب للىثر مً الكٗغ، ل٨ً في َُاتها جدمل عئٍت ٞو

ً لل٣اعة الؿمغاء مجها خضار والى٢اج٘ التي ججمً ألا  ٗله ٦ُٟما ؤن ٩ًىن قاٖغا ًُب٤ ما ًامً به، و٢ض ٦خب صواٍو

٣ُاب(ؤٚاوي  ٣ُا) ؾمت ب، و(ٖاق٤ مً 0622) ٍٞغ جي ًا 0631ٍٞغ ٣ُاب، و(اط٦ٍغ ٣ُاب، و(ؤخؼان 0632) ٍٞغ ) ٍٞغ

٣ُا ب، ختى ؤنبذ نىث 0633 اٍٞغ ٓه. وقاَٖغ ُت، ٍو غ طل٪ في صًىاهه ؤما الغاٞض الشاوي في قٍٗغ ٞهى عاٞض الهٞى

(مٗؼوٞت لضعوَل مخجى٫) و٢ض هٓم ٢ؿما ٦بحرا مً َظا الضًىان في لبىان، ٞهى ًهىع لىا لخٓاث الىظض 

ت، والغاٞض الشالض في اقٗاع الٟ الهىفي في مغاخل الخإمل في الىا٢٘ الٗغبي وؤلاوؿاوي. ُخىعي الاَخمام بالخٍغ

ت ؤلا ت ؤلاوؿان مً ع١ الٗبىصًت، خٍغ ً والضٞإ ًٖ اإلآلىمحن. ٞهى ٠٣ً وؿان مً ؤًخٍغ لى باصي اإلاؿخٗمٍغ

والغاٞض الغاب٘ في قٍٗغ ٞهى عاٞض الٗغوبت، ٞهى ال . ظاهب الكٗىبب اإلا٣هىعة واإلاؿخٛلت ٌؿخدثها للشىعة والخدغع 

خى٣ل وال، ٞىجضٍ ًخإزغ لىا٢٘ ؤمخه الٗغبُت والضٞإ ًٖ ٢ًاًاَا، ٞؤًدى٨غ لىا٢ٗه و٢ىمخه الٗغبُت، ٞهى ٖغبي 

غابلـ، وجىهجذ ال ىم وبحروث وبىٛاػي وصمك٤ َو ت والخَغ ُٟخىعي بحن بلضان ومضن ٖغبُت ٖضة، بحن ؤلاؾ٨ىضٍع

خه زما٫ خ٣بت الؿبُٗيُاث، خحن ٦خب الٗضًض مً ال٣هاثض اإلاهمت التي ٦غؾخه واخضا مً قٗغاء الٗغب  قٍٗغ

ًال٨باع، مً زما٫ جىاوله ال٣ًاًا الٗغبُت، وزانت ال٣ًُت الٟلؿُُيُت، وال  . خها٢ه بهمىم اإلاىاًَ والَى

                                                           
 ٖٙٙقنظر: حسن صاحل التوم: االجتاه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر،ص       ٔ
 ٖ٘دمحم الفيتوري: الدقوان ، ص      ٕ
 ٕٖٛدمحم مصطفى ىدارة: تيارات الشعر العريب ادلعاصر يف السودان، ص       ٖ
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ٗبر ال٩اجب خؿً نالر الخىم ًٖ زىعة الُٟخىعي بإجها:  ، بن"زىعة ٧اسخت ٢اهىجها الخ٣ض يض الاؾخٗماع َو

عى مً الاؾخٗماع. والشىعة ٖمل ظماعي لِؿذ لٟئت اؾب الىٟؿُت مشلما هي جُهحر لؤل الشىعة جُهحر مً الغو 

هما هي بظٍ الشىعاث ال عثِـ ٞحها وال شخهُاث ٢ُاصًت باعػة مدضوصة ألن الكٗب َم ؤصخاب اإلاهلخت، َو

ل٣ض ٧ان  .)0(زىعاث قٗبُت مؿخلهمت مً الجماَحر ومً ؤظل ال٨ٟاح اؾدشاع الٗىا٠َ واإلاكاٖغ الاوؿاهُت"

٣ي ت ٧الىًا٫ والضم والسجً  مىيٕى الشىعة وز٤ُ الهلت باإلاىيٕى ؤلاٍٞغ
ّ
الغثِسخي، ججّؿضٍ ال٩لماث الضال

ص، والٛؼاة والباغي والخغب والك
ّ
، والجما هُض والٟغؾان والؿُٝى واإلاضاٞ٘ م٣ابل الُٛاة والاؾخٗماع، والؿٍى

ىا ًضٖى  الُٟخىعي  .والبُل وال٣ُض ٣ي ؾىضا للشىعة اإلاؿلخت لظل٪ اجسظ ؤبُا٫ بلى الخًامً م٘ ؤلا َو ٍٞغ

 . ٣ًى٫ الُٟخىعي:)3(الىًا٫ عمىػا لخد٤ُ٣ الهضٝ مشل لىمىمبا في ال٩ىوٛى

 ٠ُ بماصي الظَبي اإلاضٞىن ًا ؾ

 اإلاهلذ ٞى١ ع٢اب الجماصًً...

ت ٞى١ بماصي  )2(اوكغ ؤٖمام الخٍغ

 آساء في ججشبت الؽاِش الشائش:

هي ٣ُٞى٫: ت مً ال٨خاب ًٖ ججغبت الُٟخىعي مجهم دمحم الىٍى ٟت، خُت  جدضر مجمٖى "هٟـ الُٟخىعي مَغ

وعبي يض خّؼ ٞحها ؤن جخإمل في ظغاثم الاؾخٗماع ألا الًمحر، مؿد٣ُٓت الىعي، مصخىطة الكٗىع بال٨غامت، آإلاها و 

٣ي وؤخؼجها وؤًٚبها ؤال ججض في الكٗغ الؿىصاوي حسجُما لهظٍ الجغاثم وزىعة ٖلحها. م٘ ؤن الؿىصاهُحن ؤلا  ٍٞغ

جهم  ٣ُت ٞدمل ٖلى ٖاج٣ه الىاظب الظي ؤَملت  ؤَله ومىاَىٍى وػمماٍئ في لى الؿمالت ؤلا بًيخمىن بىه٠ ج٩ٍى ٍٞغ

حسجُل ظغاثم البٌُ يض الؿىص  ٞدبـ صًىاهه ٖلى ،لكٗغي، ٩ٞان الىا٤َ باؾم َاالء اإلاٛمىعًٍالًٟ ا

. ؤما  )1(والصَم في الخغب وبىاتهم للمخٗت"ؤبٌُ اؾخٗبضَم وؾامهم ؾىء الٗظاب وجهب زحراتهم و٦ىىػَم و ٞاأل 

٣ُا، ْهغ بٗض ة"َىا٥ جُىع آزغ في ٖما٢ت الكاٖغ ب دمحم مهُٟى َضاعة ٣ُٞى٫: ٖهبُخه  ؤن جسلو مًٍٞغ

خه  ٣ُا، بمٗجى ؤهه ًخدضر ًٖ ٢ًاًا ةلى خض بُٗض. طل٪ الخُىع َى وظىص ججؿُض ٨ٞغي لٗما٢ت ببوصمٍى ٍٞغ

٣ٞض  و٫.وعبي ٞدؿب ٦ما في صًىاهه ألا ومك٨ماث جمىط بال٣اعة وال ٨ًخٟي بهب اللٗىاث ٖلى الاؾخٗماع ألا 

ُم ه٨غوما وزىاع الجؼاثغ، جدضر ًٖ الاؾخٗماع في ال٩ىوٛى ٨ٞخب ًٖ لىممبا ؤ٦ثر م ً ٢هُضة و٦خب ًٖ الٖؼ

غ ال٣اعة ؤلا و٦خب ًٖ ٖبض الىانغ الظي صوي  ا لخدٍغ ٣ُت"نىجه ٢ٍى  . )2(ٍٞغ

ٞاع٢ت الٗغب الظًً ٌك٩لىن زلثي الؿ٩ان في ن ٩ًىن مدامُا ل٣اعجه الؿىصاء، وها٣َا باؾم ألا ؤؤعاص الُٟخىعي 

ً الٗغبي، "خُض ٖبر  بٗغامت ٞاث٣ت ًٖ َا٢ ٣ي، في احؿا١ عجُب م٘ الخُاب ال٣ىمي الَى ت الخدغع ؤلاٍٞغ

ى ًمشل اًضؤوكض ؤٚاوي ؤلا  .اإلاٗانغ لها مضَا الجؿىع. ل٨ً  خضي الظعي الكابت فيًىلىظُا الهاٖضة خُيئظ َو

لى ؾُذ اإلاىظاث ٞتر٥ ظؿضٍ ًترظغط بج٣لباث الؿُاؾت واهضًاح ؤػماجها اإلاخٗا٦ؿت وسخذ قٍٗغ الؿاب٤، 

الٗغبُت اإلاخماَمت، ق٩لذ ٧ل مجها نىعة زانت له، ٞإنبذ ٢اعثه مُالبا بإن ًلم ما جبٗثر مىه ٖىضما ٣ًضع له 

ا ٖىه في بحروث  ؤن ٨ًدك٠ اؾخمغاٍع في الىظىص الكٗغي، ُٟٞاظإ خُيئظ بإن "ُٞخىعي" ال٣اَغة ًسخل٠ ظظٍع
                                                           

 ٕٓ٘اه االفرققي يف الشعر السوداين ادلعاصر،ص حسن صاحل التوم: االجت     ٔ
  الكونغو ، أصبح أول رئيس وزراء منتخب يف اترقخاشًتاكية اپترقس لومومبا مناضل كونغويل ذو ميول     ٕ
 ٖ٘دمحم الفيتوري: الدقوان ،  ص     ٖ
 ٜٗٔ، ٜٚ٘ٔية، دمحم النوقهي: االجتاىات الشعرقة يف السودان، معهد الدراسات العربية العادل     ٗ
 ٜٖٚدمحم مصطفى ىدارة: تيارات الشعر العريب ادلعاصر يف السودان،  ص      ٘
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ىم ال ج٣ضم خبما ممخض غابلـ والغباٍ، ختى الخَغ   .)0(ا همؿ٨ه مً ؤَغاٞه"َو
 
وبطا ٧ان الُٟخىعي عؾاما

 با٦خٟاثه بلىهحن صون ؾاثغ ألالىان، َما ألاؾىص وألابٌُ ٧إجهما 
 
بال٩لماث، ٞةهه ًسخل٠ ًٖ الكٗغاء ظمُٗا

ا٢ه في املخىت واإلاهحر  .وع٢ت َظا الكاٖغ و٢لمه ض م٘ ٞع ُّ ، ٌك
 
ا ُّ  بوؿاه

 
م مً مإؾاجه، ٞةهه ًب٣ى قاٖغا لى الٚغ ٖو

 مً  نغَح 
 
 ًغي مً زماله ؤػمخه الخاصة وجضاُٖاتها، وهاسجا

 
ا  مً ال٣اعة الؿمغاء مىيٖى

 
املخبت والؿمام، ظاٖما

 .٧لماجه لٛت جٌُٟ باإلخؿاؽ الك٠ُٟ والىظضان الهافي

 اإلافادس واإلاشاحْ:

ً الٗغبي، (الُٟخىعي همىطظا) .0 عؾالت ص٦خىعاٍ، ظامٗت  ٖىى خؿً ٖلي دمحم: الكٗغ الؿُاسخي في الَى

 3103لؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا، ؾبخمبر ا

ىم، ٍ .3 ٣ي في الكٗغ الؿىصاوي اإلاٗانغ، مُبٗت ؾىلى، الخَغ  3113، 0خؿً نالر الخىم: الاججاٍ الاٍٞغ

٣ي في الكٗغ الؿىصاوي اإلاٗانغ، .2  خؿً نالر الخىم: الاججاٍ الاٍٞغ

 .0463، 0دمحم الُٟخىعي: الضًىان ، ميكىعاث الُٟخىعي، بحروث، ٍ .1

٣ُا، صاع الٗىصة، بحروث، لبىان،ٍدمحم ا .2  .0643، 0لُٟخىعي:  صًىن اٚاوي اٍٞغ

 .0643دمحم مهُٟى َضاعة: جُاعاث الكٗغ الٗغبي اإلاٗانغ في الؿىصان، صاع الش٣اٞت، بحروث، لبىان،  .3

٣ي في الكٗغ الؿىصاوي اإلاٗانغ. .4  ًىٓغ: خؿً نالر الخىم: الاججاٍ الاٍٞغ

ىم ٖبض الهاصي الهض٤ً: اججاَاث الكٗغ ا .5 لؿىصاوي اإلاٗانغ، بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، صاع الخَغ

 ، 0662، 0للُباٖت، الؿىصان، ٍ

ت في الؿىصان، مٗهض الضعاؾاث الٗغبُت الٗاإلاُت،  .6 هي: الاججاَاث الكٍٗغ  .0624دمحم الىٍى

 .0665ًٞل، نماح: هبراث الخُاب الكٗغي، صاع ٢باء للُباٖت واليكغ،  .01
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