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  ملخص
قتـصادي  ي واإل جتمـاع إل مـن التـاريخ ا     أجـزاء اولة في كتابة بعض     ه الدراسة مح  تعتبر هذ 

, )وقراهم, القدس, ملةالر, اللد, مدن يافا (وهم من أهالي    , هم هذه الدراسة  ـستهدفتللفلسطينيين الذين إ  

, الجلـزون , مخيمات األمعـري  (لى مخيمات وسط الضفة الغربية والتهجير إ وا بعد النكبة  ألجالذين  

 اإلقتصادية واإلجتماعيـة  الجنسين تركز الدراسة على أدوار). ومخيم بيرزيت, وادسل, قدورة ,قلنديا

ـ  طين فـي أواخـر    ـة التي طرأت على فلس    ـجتماعيفي سياق التحوالت اإلقتصادية واإل     كم ـ الح

ات ونساء الطبقة الفقيرة من     ـوتستهدف الدراسة النساء الريفي   . نتداب البريطاني وأثناء اإل , العثماني

ـ  نـرن مع أزواجه  ـوالنساء الفقيرات من أهالي الريف اللواتي هاج      , دنأهالي الم  لـى   إنـ وذويه

جبـر  أوالتي بموجبها ,  قتصادية التي اجتاحت البالدثر التحوالت اإل على أدن بحثا عن العملـالم

التي  ار الصور لديهن ـظهإلو, جرة أل بالى بروليتاريا أي عامله وتحول إالفالح على ترك مزرعت

 هنعلى ذكريـات  عتماد  إلبا,  الواقع الفلسطيني الذي فرض نفسه عليها         في هنأدوار إختالفات تعكس

 وكتابتهـا فـي     تأريخهال, من خالل رواياتهن الشفوية المتضمنة تفاصيل الحياة والسير الذاتية لهن         

 بة وأهمل السياسي لنساء النخ الدورناول   ت  المدون  الرسمي لتاريخن ا أل  الفلسطيني جتماعي اإل التاريخ

ـ , قتـصاد أسـرهن   قوية في إ  تهن ال اسهامغم  إ  ر, األخريات  يجابيـة فـي الحيـاة      ن اإل ـوفاعليته

ولـدى  ,  لدى الجنسين  ة التعدد والتنوع في الذاكرة الفلسطينية     تظهر الدراس  .الفلسطينيةة  ـجتماعياإل

لـى   إ  الفلـسطينية  ةفي الذاكر  ويعود التعدد والتنوع    , هذا. النساء أنفسهن كنساء مدينة ونساء قرية     

  فيضافة الى الفوارق السكنيةجتماعي في المجتمع الفلسطيني باإلوفوارق النوع اإل, ق الطبقيةالفوار

ـ  وهذه الفوارق عادة     , والتي بدورها أثرت على الصور لديهم      ,يةفلسطينال مختلف المناطق  ا ـتخفيه

التـي    على العديد من العناصـر      لدى الجنسين  واحتوت الصور  . المدونة الكتابة التاريخية الرسمية  

 وتنوع نشاطات العمل  , ستهدفتهم الدراسة  التي إ   في القرى والمدن   اـكل تفاصيله كس واقع الحياة ب   تع
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ـ      , يم والثنائيات الثابتة  ـ عن التقس   البعيدة ةـمت بالمرون ـتسالتي إ  ل ـوكذلك التقـدير العـالي لعم

م مع واقع الحياة    ـيين على التكيف والتأقل   طينـوكما احتوت الصور على تفاوت قدرة الفلس      , النساء

 نـت به النساء حين خرجـبير الذي قاموالدور الك,  والتهجير تجربة النكبة اهـالجديدة التي فرضت

عزيمـة  ال قـوة  لى لدى النساء إ الصورأشارتو, ة والتهجير للحفاظ على أسرهن  ـللعمل بعد النكب  

 أما فيما يتعلـق بإختالفـات     . ر من الرجال  ة أكث ـالنكببعد   تحمل أعباء الحياة     رادة عندهن في  اإلو

ي ت في فرص التعليم ال     والذي تركز   الجنسين  الواقع الفلسطيني الموجود في الصور لدى      األدوار في 

قضاء أوقـات الفـراغ      حرية الحركة والتنقل بحرية ل    وفي  , اءـر للرجال من النس   كانت متاحة أكث  

 مع أن حرية الحركة كانـت متاحـة   من النساءر للرجال   ثحيث كانت الحرية ممنوحة أك    , لـلعمول

ة ـمور كما كانت متاحأل وليس في جميع انتاجيةة بأدوارها اإلـ ما دامت مرتبط فقطومباحة للنساء

لنساء كانت في اللبـاس      ا صورالواقع الفلسطيني الموجودة لدى       في  األدوار ختالفاتإأما   .للرجال

ة بنوعيـة  ـجتماعي القرية وارتبطت مكانة النساء اإل لباس نساء المدينة عن نساءختلف لباس حيت إ 

 وطبيعته لدى صـور   العمل اختلفو,  وكثافة التطريز عليها بالنسبة لنساء الريف      هاـثمانأقمشة و ألا

 الوظـائف   تركز العمل فـي  فقدحتها أما في المدنفي األرض وفالالعمل   تركزي القرية   ف ف ,النساء

بـشكل    عليه  المدينة  إمرأة  حظيت في التعليم   و, يرها من الوظائف  ريض وغ الرسمية كالتعليم والتم  

  الواقع الفلسطيني لدى صور النـساء       األدوار ضمن   في خيرالف األ ـختواإل.  القرية أكبر من إمرأة  

نـساء  ل هـا ر منأكث للمرأة في المدينةالتي توفرت اغ اء أوقات الفرـكان في تنوع وتعدد طرق قض 

  .القرية
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Abstract 
This study is an attempt to write some parts of the social and economic 

history of the Palestinians who were targeted in this study. They  are the 

former inhabitants of Palestinian cities: Yafa, Al-lod, Al-Ramleh and 

Jerusalem and their surrounding villages who where forced to refugee in 

the central camps ( Al-amari, Al Jalazoon, Qadoora, Selwad and Ber Ziet 

camp) after the Nakba and expulsion. The study focuses on the economic 

and social roles of men and women under the social transformation that 

affected the occupied Palestine at the late ottoman rule and during the 

British mandate. The study targets women in villages and poor class 

women in cities in addition to poor village women who immigrated with 

their husbands to the cities because of the economic changes that occurred 

in the country. These changes forced the farmers to leave their farms and 

become proletarian i.e. a paid worker. It also aimed to show the imagined 

pictures of the homeland and the differences between these images 

depending on the women memories through their oral narrative that include 

all the details of their lives and their personal resume to record it as part of 

the Palestinian social history because the formal written history dealt with 

the political roles of the elite and neglected others despite their active 

participation in their household economy and their active role in the 

Palestinian social life. The study points out variety and differences in the 

imagined pictures between the sexes and among women themselves as 

village women and city women. These differences and variation in the 

Palestinian memory are due to the class and gender differences in the 

Palestinian society. In addition to the differences of geographical location 

which affected the imagined pictures which are mostly not clear in the 

formal written history. Homeland imagined pictures contain several 
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elements that reflect the reality of real life with all its vivid details in the 

targeted villages and cities. They also describe the variation in working 

activity in a flexible way a part from rigged bipolar division in addition to 

the high value given to women work. The pictures show differences in the 

Palestinians ability to cope and accommodate with the new reality that was 

imposed by Nakba and expulsion, and their great role that women played in 

going out to work to help maintain their family's survival. Women 

imagined pictures indicate that the strong well of women in taking 

responsibility was greater than that of men after the Nakba. Concerning the 

differences in the Palestinian reality as presented in the pictures for of the 

tow sexes, they focused on the chances of education which were available 

to men more than women and freedom of movement, work and ways of 

spending free time. Freedom of moving was available to women as long as 

it is confined to their productive role but not in all aspects of life. The 

difference in the Palestinian reality among women was about clothing. 

Clothes of cioty woman differed from clothes of village woman. The status 

of women was determined by the type of clothes and price for city women 

while in intensity of needling for village women. There was a difference in 

the pictures concerning work and its nature. For village woman it was work 

in the land and farm while for city woman it was in official jobs such as 

teaching and nursing. Women of the city exceeded women of the village in 

education. The last difference in women imagined pictures was about the 

way of spending free time which was available to women in cities more 

than women in villages 

   



 ' 
 

 

  مقدمة
تمـع الفلـسطيني   بأدوار النساء والرجال اإلقتصادية واإلجتماعية في المج, تهتم هذه الدراسة 

 مكنـتهم مـن عكـس        بدورها التي لديهم    باإلعتماد على الذاكرة   ,)2007_1949(أثناء الفترة   

لعديـد مـن    ا في تلك الحقبـة الزمنيـة         وشعبها وقد أثرت على فلسطين   , ذاه. صورهم للوطن 

,  الفالحين بشكل عام حياةفأثرت على ,جتماعية والسياسيةييرات والتحوالت اإلقتصادية واإلالتغ

وشملت تلـك   , ل خاص  المدن بشك  من سكان  ونساء الطبقة الفقيرة  ,  النساء الريفيات   حياة وعلى

النكبـة والتهجيـر للـشعب      عـام   و, )1948-1917 ( ما بين  نتداب البريطاني الحقبة فترة اإل  

  مـا بـين    وفترة الحكم األردني ألراضي الضفة الغربيـة      , )1948(  في  أرضه الفلسطيني من 

)1948-1967.(                              

ء ونـسا , ونساء الطبقة الفقيرة في المـدن     , براز تجارب النساء الريفيات   على إ تركزالدراسة  

قتـصادية  ثـر التحـوالت اإل    ي هاجرن إلى المدن مع أسـرهن علـى أ         الريف الفقيرات اللوات  

والتي , نتداب البريطاني اإلوأثناء  ,  في أواخر الحكم العثماني    جتماعية التي اجتاحت فلسطين   واإل

له النساء في الذاكرة من صور حـول أدوارهـن          من خالل عكس ما تحم     ،فرضت عليهن قسراً  

 هنردو ظهارإو, عتبارهن ذوات  فاعلة في التاريخوتحاول  الدراسة إ,  جتماعيةاإلقتصادية واإل

في حداث تغيير أو تطور     إ من أجل    ؛ خالل حقب تاريخية متعددة    يجابي في الحياة الفلسطينية     اإل

ولتوجيه . لجميع أفراد المجتمعلهن و وأكثر توازنا,  أكثر عدال  يكون جتماعيةإلثقافية وا ال تهنحيا

شكلن جزءا   ي من منطلق أن النساء   , هتمام لقراءة التاريخ العربي من منظور النوع االجتماعي       اإل

تقليص حجـم   ب,  من التاريخ الرسمي المدون     وتهميش دورهن  ستبعادهنم إ وث, هاما من المجتمع  

لـى  ونظرا إ ,  تشويه الذاكرة الجماعية   ومن ثم , مما أدى الى تشويه التاريخ    , وأهمية مساهمتهن 
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أفـراد  نتماء والتـرابط بـين      وفي تحديد عناصر اإل    ,تشكيل الهوية أهمية الذاكرة الجماعية في     

                   ).1ص ,1998,هدى الصدة".(أهمية خاصةيكتسب البعد التاريخي فان , المجتمع الواحد

 المجتمـع الفلـسطيني     اعي داخل  النوع االجتم   في ختالفاتاإل التركيز على    تحاول الدراسةو

فـي   ختالفاتاإل  لتوضيح ؛)1988,سكوت(اغة الحياة االجتماعية وتنظيمها     همية ذلك في صي   أل

 في تلـك   تبعا إلختالف واقع النساء والرجال وفهمها الجنسيين  الصور لدى   التي احتوتها  األدوار

 بهدف توسيع   ؛التي تركز على القضايا الوطنية      تناول األدبيات  لىإ  الدراسة تسعى وكذلك ،الفترة

تسليط الضوء ول, عطاء قيمة عالية للمشاركة النسوية الفلسطينية في العمل الوطني      وإ ,النقاش فيها 

 التقليـل   اولحستشراقية التي ت  راء اإل آلل  خالفاً. الفلسطينية على تطور الحركة الوطنية النسوية    

 فـي  تهنمشاركتهن السياسية عن طريق وصـف مـشارك   و  نضال النساء الفلسطينيات   من قيمة 

هي محاولة  الدراسةف أخيراًو .بتدائيفي طورها اإلو  غير ناضجةنها ما زالتبأالثورة والمقاومة 

مع التركيـز   , راسةستهدفتهم الد ينيين الذين إ  جتماعي للفلسط كتابة بعض األجزاء من التاريخ اإل     ل

وذلك من خالل   , ونساء الطبقة الفقيرة من سكان المدن     , جتماعي للنساء الريفيات  على التاريخ اإل  

عشن فيه قبـل     الواقع الذي     التي تعكس أدوارهن اإلقتصادية واإلجتماعية ضمن      صورلتمثلهن ل 

  فيـه معاش هي نسخة عن الواقع ال    لة لدى النساء  على إعتبار أن الصورة المتمث    , النكبة والتهجير 

 كتفـاء يـتم اإل   فانه  الى هذا الواقع   لتعذر الوصول و,  1948ن في عام     من فلسطي  قتالعهنقبل إ 

 لينا إلةالمتمث  الواقع صورعكسو  , بصورته"الواقع " عن الشيءهنستغناءإأي ,  من قبلهنبتمثله

 ذاكرتهنعتماد على    باإل ،نان خالدة في أذاهنا وفي وجدا       لتبقى هذه الصور   لكي نتمكن من تخيلها   

وشـموليتها للتجربـة العمليـة       الحياتيـة بتفاصـيلها      هنلذكريات و هن ل المتضمنة للسير الذاتية  

 لتساهم هذه   ,1948قتالع منها في عام     ينية قبل اإل  جتماعية للفلسطينيين على األرض الفلسط    اإلو
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  التـاريخ الذي لم يحـضا بإهتمـام  اعي الفلسطيني جتمحول التاريخ اإل المعرفة الصور في بناء 

ستبعاد النساء والفالحين والعمال    خ الرسمي المدون للشعوب عمل على إ      وبما أن التاري  . الرسمي

ذلك تسعى الدراسة    ل , ومن ثم على الذاكرة الجماعية     , على التاريخ  ستبعاد اإل  ذلك فقد شوش , منه

ظهار الـدور  ل عملية التأريخ والتي تعمل على إة حو الحديث النظريةستفادة من التوجهات  إلى اإل 

تم المحافظـة   تلو ؛به من رواياتهم التاريخية   يظهار ما تم تغي    إل ؛ساء والعمال والفالحين  للنالفعال  

 الفلسطينية مـن الـضياع      بدورها ستحمي الهوية  على الذاكرة الجماعية للفلسطينيين والتي هي       

لنـساء  ل األدوار    التي تظهر إختالفات   لفلسطينييناسة إبراز الصور لدى ا    وتحاول الدر . والتبديد

وإظهار تنـوع   , كبة الن ي المتحول قبل النكبة في مرحلة ما بعد        المجتمع الفلسطين   داخل رجالللو

  .لدى النساء أنفسهن كنساء مدينة وكنساء قريةالصور وتعددها 
  

  ل الدراسةفصو
عتماد منهجية  حيث تم إ  , لبحت وأهميته والمنهجية  ا الدراسة أهداف    يعرض الفصل األول من   

يجابيات منهجية التاريخ   ويتعرض الفصل إلى إ   . ب التاريخ الشفوي  البحث الكيفي باستخدام أسلو   

تمـع   في المج  اإلضافة إلى إستخدام الصور لدى الجنسين ولدى النساء أنفسهن        ب. الشفوي وأفاقها 

  . كوسيلة لحفظ الذاكرة الجماعية المتحول التي تعكس إختالف أدوار الجميعالفلسطيني

ستعراض التوجهات النظرية   للدراسة من خالل إ   طار النظري   ويعرض الفصل الثاني اإل   , هذا

فـي هـذا    , ومعرفة الواقع من حولنا والنظرة إلى العقل اإلنساني       , المختلفة حول قضية المعرفة   

 عمليات الخيـال والتـصور       التباين في األراء بين المفكرين حول تفسير       لىلتطرق إ الفصل تم ا  

طار معرفي ومرجعـي   كإ واإلعتماد عليها  ةوكذلك تم تناول النظرية المادية الديالكتيكي     , والذاكرة

تفـسيرها  ول ,  كمعيار للتأكد من يقينية المعرفـة      لعمليةعتمادها على مبدأ الممارسة ا     إل للدراسة
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 بنـاء   نساني وإنعكاسها في الذهن اإل     الصور ل وتكون  والخيا  والتصور دراك والوعي ت اإل لعمليا

 بالهوية والـذاكرة الجماعيـة       ذلك وربط,  لإلنسان مليةالتجارب الع  الممارسة اإلجتماعية و   على

 والتي تنتقد التـأريخ , لعملية كتابة التاريخوكما تم رصد التوجهات النسوية النقدية   . للفلسطينيين

اول الفصل أيضا التـاريخ     وتن. لمهمشين من ا  وغيرهم وتنادي بالتأريخ للنساء المهمشات   , للنخب

  .هلياتشكاالشفوي وإ

نيات في السياسة   دبيات التي تتناول أدوار النساء الفلسطي     راجعة األ الفصل الثالث يستعرض م   

يـستعرض أيـضا    و, ن خالل الدراسـة   كمال النقص الموجود فيها م    وإها  ئثراوالمقاومة بهدف إ  

هـا  ئثراكل عام بهدف توسيع النقاش فيها وإجتماعية بشالتي تتناول حياة الفلسطينيين اإل   دبيات  األ

  . أيضاتمام النقص فيهاوإ

 التي طـرأت  لتحوالت االقتصادية واالجتماعية  وا تناول السياق التاريخي  في, أما الفصل الرابع  

, قـتالع وتجربة النكبة واإل  , ار البريطاني ستعم أواخر الحكم العثماني وأثناء اإل     على فلسطين في  

, يركز الفصل على تغلغل الرأسمالية في فلـسطين       و. فترة حكم النظام األردني للضفة الغربية     و

ضافة إ, التحول إلى الزراعة الرأسمالية   وتغيير أساليب الزراعة و   , وتغيير أنظمة عقود األراضي   

لـى  والحقا إ  كبار المالكين الفلسطينيين والعرب   لى  يد الفالحين من أراضيهم وتسربها إ     لى تجر إ

تيطان الصهيوني الكولونيالي الذي صـاحب هـذه        سوكذلك يتطرق الفصل إلى اإل    . أيدي اليهود 

, ي التقليـدي  قتصاد والمجتمع الفالح   اإل فحص الفصل تأثير هذه التحوالت على     وكما ي . التحوالت

  .لى بروليتارياوتحول الفالحين على أثر ذلك إ

القـرى التـي    عرض لمحة بسيطة عن المـدن و      تم  في بدايته ي  فالفصل الخامس واألخير    أما  

 ضـمن   ولدى الجنسين أنفسهنلدى النساءومن ثم يتم عرض لتحليل الصور  ,  الدراسة ستهدفتهاإ
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. وفهم معانيها المتنوعة , طريقة تساعد في فهم الصور    محاور عديدة ومتنوعة لتنظيم المعلومات ب     

أماكن الـذاكرة ومـسألة     ,  النساء الفلسطينيات  العناصر المكونة للصور لدى   : رووأهم هذه المحا  

فـي  , قتصادية ببعدها الطبقيأثر المكانة اإلجتماعية واإلو,  صور النساء الفلسطينيات  الهوية لدى 

  فـي األدوار     اإلختالفات و , بعد النكبة   ما  في مرحلة   لدى النساء  صورالقبل النكبة على    فلسطين  

 الـصور لـدى   و , نساء المدن ونساء الريف     الصور لدى  تمع الفلسطيني وتأثيره على   داخل المج 

 ,تقدير عمل النساء لدى صور الرجـال      و,  الرجال  التعليم لدى صور   وكذلك ,ينل الفلسطيني االرج

والتهجير وأثرها  النكبة   و ,األكل الشعبي في فلسطين    و ,ةـطين قبل النكب  ـلزواج في فلس  وصور ا 

 على التكيف هم التي تعكس تفاوت قدرات   لدى الفلسطينيين  الصورو, فلسطينيينلعلى الصور لدى ا   

طرأت على اللباس   التحوالت التي   و ,ه النكبة والتهجير عليهم   تمع واقع الحياة الجديدة الذي فرض     

ن والقرى األصـلية   أمل العودة الى المدوأخيراً, جتماعية بعد النكبة والتهجير  وبعض العادات اإل  

  . المراجعوأخيراً, ومن ثم يستعرض الفصل النتائج والتوصيات .دى الفلسطينيينفي الصور ل
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  الفصل األول

  أهداف الدراسة وأهميتها 
  

  أهداف الدراسة
 مـدن   منتشكل هذه الدراسة محاولة لكتابة بعض أجزاء من التاريخ االجتماعي للفلسطينيين            

تهم اعتماد على رواياتهم وحكاي، باإل)نتدابيةوسط فلسطين اإل(م، يافا، اللد، الرملة، القدس، وقراه  

قتصادية بالذات، قبل النكبة وبعدها، ألن الدراسـات    الذاتية حول ظروف حياتهم اإلجتماعية واإل     

ة، بل ركزت على    التي تناولت تاريخ الفلسطينيين لم تعط هذا الموضوع حقه في البحث والدراس           

  .ساساألالدور السياسي ب

  ه كيث وايتالم في كتابيقول

إن هذا التاريخ الفلسطيني عني فقط، بالقرنين       " الفلسطيني التاريخ    إسكات -ختراع إسرائيل القديمة  إ"
ديم المكتـوب   القإسرائيل التي عنيت بتاريخ إسرائيل بقي حكراً على ، أما التاريخ القديم فقد  األخيرين

. قديم عن الدولة الحديثـة وشـعبها اليهـودي   ستشراقية بوصفها التعبير ال من وجهة نظر غربية وإ    
  .)31، ص1999وايتالم، (

   

  ويقول وايتالم أيضاً بالرغم من أن

دائماً إال أنه تمت تعرية المصطلح من أي معنى         " فلسطين"ستخدم مصطلح   البحث التوراتي الغربي إ   " 
ذاتـه، وال تـاريخ     وليس لفلسطين معنى جوهري قائم ب     . القديمة" إسرائيلأرض  "حقيقي إزاء البحث    

ويتساوى مع غياب التاريخ غياب آخر لسكان األرض،        . إسرائيلخاص بها، لكنها تقدم خلفية لتاريخ       
 القديمة  إسرائيلهتمام والبحث عن    كت نتيجة اإل  سوإن تاريخ فلسطين وسكانها بشكل عام مهمش وم       

  .")19، ص2003، في نور الدين مصالحة، 45-40، من 1996كيث وايتالم، (
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  نحياز البحث الكتابي الغربي للخطاب الصهيوني، فيقول  ويؤكد مايكل بريور على إ

ت فـي  دمسـتخ للرأي القائل بأن النصوص التي إما زال البحث الكتابي الغربي حتى اآلن ال يتصدى    "
ستعمار هي ما زالت اليوم تقدم المشروعية لعمليات التطهير العرقـي           الماضي كدعامة أيدولوجية لإل   

  .)74، ص2003مايكل بريور،  ("عرب الفلسطينيينضد ال
  

أرض " مكيـف بجغرافيـا      إلسرائيل وحسب نور الدين مصالحة أن التاريخ القديم والحديث         

وحـين  . بق لفهم مالئم لتاريخهـا    سإلى درجة أن معرفة جغرافيا المنطقة هي شرط م        " إسرائيل

 واإلعـالم  وخبـراء الدعايـة   نييالتـورات ، فإن كثيراً مـن البـاحثين   إسرائيليناقشون تاريخ  

ل المستوطنين اليهود   وواألرض حتى وص  ": إسرائيلأرض  " بجزء عنوانه    ونؤيبداإلسرائيليين  

األوروبيين، هي في الحقيقة جرداء، مهجورة، وخالية تنتظر من يجعلهـا خـصبة ومأهولـة               

ية هـي   والـصهيون  "دعاءات الـصهيونية  اإل). 19، ص 2003ور الدين مصالحة،    ن (,بإسرائيل

فبحـسب  .الساللة المشتركة على أساس   يمان بالوحدة القومية لجميع اليهود الذين يتم تعريفهم         اإل

  .المزعوم بين اليهود" الرابط القومي"ال الدين وال اللغة يشكالن  ,يمان الصهيونيمبادئ اإل

أقليـة نـسبية    ذلك أن الصهيونيين المؤمنيين بالدين اليهودي والممارسين لتعاليمه هم في الواقع             
وكما يدل االدب السياسي للصيهونية      .واللغة العبرية لم يتم احياؤها اال بعد والدة الصهيونية         ,بينهم

خـرين  آعلى التحدر من يهود      المبنية, ن الساللة أي الحقيقة البيولوجية المحضة     أعلى  ,منذ نشوئها 
يمان الصهيوني العنصري ا اإلويترتب على هذ .في نظر الصهيونيين" يهوديا"هي التي تجعل الشخص 

وهذه المبادئ تـشكل لـب      . لعنصريوالتفوق ا  ,والتمييز العنصري  ,نغالق العنصري اإل :ثالث نتائج 
  )31-30ص ,1965 ,فايز صايغ" (.يديولوجية الصهيونيةاأل

   

 التاريخي بأرض فلسطين تتنافى إلى حد بعيد مع الحقائق التاريخية إسرائيلالتي تدعي حق 

 والدراسات العلمية األثريةحيث تدل المكتشفات  ,ولفلسطين العربية ولسكانها الكنعانيينللمنطقة 

 الثامن قبل الميالد في اإللف ما قبل إلى الذي يعود  الوجود العربي الحضاري علىالحديثة

تعد من , رض فلسطين الكنعانيون حضارة زاهرة على أأنشاقد ف ،أريحاوبخاصة في , فلسطين
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                     .وذلك قبل الغزو العبراني لفلسطينالقديمة في التاريخ ات  الحضارأرقى

  تاريخ الحضارة الزاخر والغني لفلسطين القديمة، .) 72ص  ,2003فوزي محمد حميد (

ولسكانها العرب الكنعانيين، اليبوسيين، الفلسطينيين، سكان األرض األصليين منذ أكثر من أربعة 

 سنة قبل الميالد، قد أسكتته الدراسات 1220د، وقبل الغزو العبري لها منذ يالآالف سنة قبل الم

م، فكرة البحث عن إسرائيل القديمة، ) 1889(التوراتية التي سيطرت عليها منذ نشأتها عام 

وذلك وحسب اعتقاد الباحثين التوارتيين أن فهم تاريخ إسرائيل القديمة جوهري لفهم التوارة 

ان الدارسات التوراتية إستهلكت طاقات فكرية ضخمة وموارد بشرية هائلة في لهذا ف. العبرية

، والمدارس "علم دراسة اهللا"أو " علم دراسة األلهيات"الجامعات الغربية لصالح كليات الالهوت 

الدينية، وحلقات البحث وأقسام األثار الخاصة في أمريكا وأوروبا وإسرائيل، إال أنه تبين وحسب 

س أن إسرائيل القديمة المذكورة في الدراسات التوراتية هي من إختراع العلماء وأن فيليب ديفي

هذا اإلعتقاد مبني على فهم خاطئ للتراث التواراتي بل إنه بعيداً عن الحقيقة التاريخية بالرغم 

بقي خطاب الدراسات التوراتية مسيطراً ألنه عبارة عن شبكة متداخلة وقوية من , من هذا

التوكيدات التي يعتقد ممارسوها أنها نتاج الدراسات العلمية الموضوعية، بينما في األفكار و

الحقيقة ما هي إال ممارسة للقوة، وهنا تواجهنا معضلة إختراع إسرائيل القديمة، التي أضفت 

عليها الدراسات العلمية جوهرها وقوتها كبناء علمي، بينما يفتقر التاريخ الفلسطيني إلى هذا 

 وحتى إلى مجرد الوجود في المؤسسات األكاديمية الغربية، وإن وجد فهو حكر على الجوهر،

وان أي محاولة لتحدي الروايات المغروسة بقوة من المرجح أن يتم رفضها على . العلوم الغربية

    ). 31-28، ص1999كيت وايتالم، . (أساس أن لها دوافع أيديولوجية ولذلك تعتبر غير معقولة

  :يقول جورج أنطونيوسة لتاريخ فلسطين المعاصر أما بالنسب
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مبرياليتـان البريطانيـة     التي فرضتها اإل   اإلقليميةإنها كانت جزءاً من سوريا الكبرى قبل التجزئة         " 
عـام  نهيار الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية األولـى          فرنسية على المنطقة العربية بعد إ     وال

تفاقيـة  ن تدعى بسوريا الجنوبية، وبموجب إ ستعمارية كانت فلسطي  إل، وقبل التجزئة ا   1918 -1914
ي ستعمارين واحدة تحت النفوذ اإل     تم تجزئة سوريا الكبرى إلى منطقت      1916بيكو في عام     –سايكس  

ستعماري الفرنسي، وتحولت سوريا الكبرى إلى سوريا الـصغرى         البريطاني وأخرى تحت النفوذ اإل    
  ).249-248، ص1965جورج انطونيوس ( ."ولبنان وفلسطين واألردن

   

نتـداب  صـك اإل حتالل البريطاني، بعـد صـدور    وقعت فلسطين تحت اإل1917وفي عام  

أصبح سهالً على اليهود الهجرة إليها دون وجود عراقيل تعرقل          بحيث  البريطاني على فلسطين    

كونهـا  تنطلق الدراسة مـن     ). 459 -458، ص   1991بيان نويهض الحوت،    . (إليهاهجرتهم  

مـن منظـور     جتماعي الفلـسطيني  بعض جوانب النقص في كتابة التاريخ اإل      محاولة لتعويض   

 , يعبثون فيه كيفمـا يريـدون      بأيدي الصهاينة   الفلسطيني القديم بقي حكراً    ألن التاريخ فلسطيني  

   . "مؤرخيناو

بموهبـة  المؤرخ هو خبير الزمن الماضي وأنه يتميز بخصائص الفضول والقـدرة المعماريـة و              و"
, اته في ضغط الجماعة   وعمل المؤرخ المهني شاق تتمثل صعوب     , شكالية الموت هتمامه بإ التخمين وبإ 

                   " .حتراف والتدريب ومكافحة المؤرخ أوهامه المهنية عن ذاتـه وقدراتـه أو عزلتـه            وفي جهود اإل  
  .)46-27ص ,2001 ,غي تويلييه(

  
الشفوي هو ذلك الشخص الذي يمتلك المعرفة الجيدة بموضوع الباحث في التاريخ "   وباحثينا

 ولديه مهارات ومواصـفات شخـصية واجتماعيـة       , بحثه وبمناهج البحث التاريخي بشكل عام     

كتفـوا   الفلـسطينيين إ    ,)42-41ص  , 2002,عادل يحيى ". ( البحثية نجاز مهماته تساعده في إ  

ر اعتب باألرض، باإلضافة إلى أنه يمكن إية المطامع الصهيونزمما عزبالتأريخ الحديث لفلسطين 

 المغرضـة، والمـضللة     ةالـصهيوني تاريخية بديلة ومختلفة عن الروايـة       هذه الدراسة رواية    

نتزاع ملكية المواطنين    على تشويه وتزوير الحقائق بهدف إ      والمسيطرة في التاريخ، التي تعتمد    
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ن أجل تخلـيص األرض  يهود القادمين ماألصليين، الذين هم غير مرئيين بالنسبة للمستوطنين ال      

  :دعاءاتهم، ويقول نور الدين مصالحةوتحريرها حسب إ

 كيان أنهمن مجردون من واقعهم اإلنساني والوطني على حد سواء ومصنفون على ين هؤالء المواطنأ" 
سـتعمارية  فإن الصهيونية مثل كـل الحركـات اإلسـتيطانية اإل          إلى ذلك    إضافة. هامشي غير موجود  

 عن الفلسطينيين سكان األرض األصـليين،       اإلنسانية، ونزع الصفة    )شيطنة(داً من   بوروبية لم تجد    األ
، خونة، كسالى، ماكرون، سفاحون ونازيون من أجل        متآمرونن تم تصويرهم في الغالب على أنهم        الذي

  ) 30-5، ص1992نور الدين مصالحة، . ("تشريع طردهم وانتزاع ممتلكاتهم

                                                                                                           

  أهمية الدراسة
عتمادها على منهج التاريخ الشفوي والرواية الـشفوية المتـضمنة          من إ تأت أهمية الدراسة،    

 الـسجل    تجاربهم وقـضاياهم مـن     إغفالم  اطات سكان األرض األصليين الذين ث     تجارب ونش 

، أو من التاريخ المدون لشعبهم، خـصوصاً تجـارب          )18، ص 2002عادل يحيى،   (المكتوب  

المجتمع الفلسطيني في مرحلـة  جتماعية داخل   النساء وأدوارهن اإلقتصادية واإل    ونشاطات عمل 

ألرض األصليين  سكان ا صور   و ريخ دراسة الماضي  ألهذا ستعمل الدراسة على ت    . ما قبل النكبة  

ستدعاء ذكريات الماضي ومعايشتها كما لو كانت تحدث مرة أخرى لكتابة    هم على إ  من خالل حث  

 التاريخيـة المتعلقـة    من مصادر المعرفـة ني، لتكون صورهمهذه الصور في تاريخنا الفلسطي   

   الناشف إسماعيلحسب ". نتدابيةبفلسطين اإل"

ي بمثابة مرشد للمتلقي     حيث ه  شالمعايالصورة الذهنية المتصورة هي نسخة عن الواقع الحسي         "
       وفـي  . إرشاديةجمالياً، بحيث تكون وظيفة الصورة   / الباحث في أحوال هذا الواقع، بحثاً معرفياً و

نكتفي بالنـسخة ونهمـل     اننا  كون الصورة نسخة عن الواقع فأحياناً عندما يتعذر الوصول إليه ف          
لخيص مكثف ألهـم العالقـات    أن الصورة في حقيقتها ت وهوفي هذه المقولة فهم أساسي    . األصل

   ).115، ص2007 الناشف، إسماعيل. ("ومركباتها التي تبني الواقع كما هو حقاً
  

ـ  أعـداد ، وقلة   1948 عام   قسرا عن أراضيهم    وإبعادهمقتالع الفلسطينيين    إ نإ ل األول   الجي

  همريخ صـور  أحتاللها وعاصر أحداث النكبة يدفعنا إلى رصد وت       الذي عاش في فلسطين قبل إ     
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 األعماق، ويحتل الذاكرة جغرافياً ونفسياً، ويبقى الحنين نحوه         ساكنا في   حالياً لكي يبقى الوطن     

 في وعينا الفردي والجماعي، مهما طال الزمان         األباء واألجداد  صورضراً ومستمراً تجسده    حا

  .وبعد الوطن
  

  التاريخ الشفوي كمنهجية للدراسة المنهجية
 ساءنقتصادي لأحاول أن أبين كيف أن التاريخ اإلجتماعي واإلفي هذا الجزء من الدراسة س      

الريف الفلسطيني، وتجاربهن الحياتية قد تكون شبه غائبة عـن          نساء   المدن و  الطبقة الفقيرة من  

رفوف مكتباتنا العربية، وعن سجالت التاريخ المدون الذي تناول بدروه تاريخ نـساء النخبـة               

ستعمارية لفلسطين متجاهالً أدوار نـساء الريـف         اإل قبكز على دورهن السياسي خالل الح     ور

هـذا  .  من نساء المدن، والنوع االجتماعي، وتأثير ذلك في كتابة هذا التـاريخ            لفقيرة ا ةقوالطب

بأن هناك هوة كبيرة سجلها المؤرخون ما بين التاريخ    "صايغروزماري  " توافق مع ما طرحته   ي

روز مـاري صـايغ،     " (عوبهن وتسجيل هذا التاريخ    لمشاركة النساء في صناعة تاريخ ش      الغني

 منهجية التاريخ الشفوي في هذه الدراسـة مـن          إلتباعلهذا كان هناك ضرورة     ). 1، ص 1992

ن الذين عاشوا في مدن يافا،      وسرد فيها النساء والرجال الفلسطيني    ت المعمقة التي ت   خالل المقابال 

ياتية مـع التركيـز علـى       هم الح بتهم وتجار ، حكايا 1948اللد، الرملة، القدس وقراهم قبل عام       

قتصادية بشكل عام، ودور النساء بشكل خاص خـالل الفتـرة التـي             أدوارهم اإلجتماعية واإل  

خالل النكبـة والتهجيـر، ومـن ثـم         ذلك تجاربهم ونشاطاتهم    عاشوها في مدنهم وقراهم، وك    

لشفوي أهميتـه الخاصـة     يكتسب التاريخ ا  . ستقرار في المخيمات بعد أن تحولوا إلى الجئين       اإل

ها ويـصحح المكتـوب      ويكمل ةالتاريخيكونه مصدراً أولياً يساعد في سد النقص في المعلومات          

                                       :، وتقول هدى الصدى)13، ص2002، في عادل يحيى، 73، ص1982انظر هيننج، ( ,منها
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 واألحداث والفئات التـي ال يلتفـت إليهـا المـؤرخ        أن التاريخ الشفوي كمصدر رئيسي للمعلومات       "
 مـن الحيـاة     أخـرى الرسمي، األمر الذي أدركه علماء التاريخ ونتيجة لذلك اتجهوا لدراسة مساحات            

  .)210 -193 ص ،2001صدى، هدى ال(" أخرى للمعلومات مصادراإلنسانية ومن ثم اكتشفوا 
   

تاريخ الشفوي والروايات الشفوية لتـدوين       ال لى الشعب الفلسطيني إ   و وباحث ومؤرخ لهذا لجأ 

 فـي   صـليين دين على ذاكرة سكان األرض األ     إلى الطمس والتبديد معتم   تاريخهم الذي تعرض    

  تبرز هنا أهمية الذاكرة الفردية والجماعية في كتابة التاريخ الفلسطيني .تهم التاريخيةاسرد رواي

الفرد بموجب تواصله مع اآلخرين ق من  أن الذاكرة الجماعية تنبثسهلب واك وحسب ,المعاصر

بناء على ذلك إلى إطار للتعلـق       وكل ذاكرة فردية تحتاج     . جتماعيةت اإل نتمائه إلى المجموعا  وإ

 لتضرب بجذورها وتترسـخ     ,)مثل أفراد األسرة أو األصدقاء أو الجيران وغيرهم       ( جتماعياإل

وهذا ما سماه هـالبواكس     , رجعيمما يجعل الذكريات الفردية ذات طابع م       ,وتحافظ على ذاتها  

  . الجمعي للتذكر_بالطابع االجتماعي

عبر هذه  و,نتقائية محضة ماضية بإيستحضر أحداثا ووقائع) معيالفردي أو الج( أما التذكر  

            .حتياجات الفرد المتـذكر أو الجماعـة المتـذكرة ورغباتهـا          المقصودة يلبي التذكر إ    نتقائيةاإل

 سيتم تناول الذاكرة ,)311ص ,2007,في كارن يوغرست ,181-149، ص1985 سهلب واك(

لذاكرة الفرديـة والجماعيـة يـتم     وبناءاً على ا,في اإلطار النظري للدراسة   الجماعية بالتفصيل 

  .ا في بلورة الهوية الوطنيةمعتماد عليهاإل

  ن مكلينتوك آحسب 

  بين لى تصور وجود خبرات مشتركة    دي إ  من أنظمة التمثيل الثقافي تؤ      مجموعة الهوية الوطنية هي  "
تم من خاللهـا خلـق       تلك الممارسات التاريخية التي ي     بذلك فهي ,  تربطهم بمجتمع أوسع    األمة أفراد

لهويات الـشعوب   وهكذا تصبح الهوية الوطنية هي العنصر المكون        .ختالف االجتماعي وممارسته  اإل
 , ودوما يخضع لعالقات النوع االجتماعي     جتماعي الذي عادة ما يتصف بالعنف     عن طريق الصراع اإل   

نسان نال  وم من صنع اإل   ن الفكر الوطني كمفه   وتضيف مكلينتوك إذا إتبعنا مقولة بنديكت اندرسون بأ       
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اال أن البحث في عالقات النوع المتحكمة في صياغة المخيلـة الوطنيـة             , رواجا نظريا كبيرا مؤخرا   
  ) 244ص ,2002,لينتوكن مكآ( ."يحتل وللغرابة مساحة تكاد ال تذكر

       

تية في  بالنسبة للروايات الشفوية للفلسطينيين المتضمنة الحكايات التي تعكس تجاربهم الحيا         و

قتالعهم منها خصوصاً عن الطابون، بئر الماء، البيدر، بيارات البرتقال،          نتدابية قبل إ  فلسطين اإل 

اللجـوء   دى وسـتين عامـاً علـى    ، رغم مرور إح   أشجار الزيتون هذه الحكايات العفوية لديهم     

 قـسرا الذي يبتعد عنه الالجـئ      ) الوطن المفقود (والتشرد، إال أنها على صلة وثيقة مع المكان         

د عن تجربة اللجوء وكيـف     ييعبر أحمد الكا  . فتربطه الرواية الشفوية بتفاعل مستمر مع التاريخ      

والوجود كرد فعـل علـى      على الهوية   أنها عززت إحساس الالجئين بالتضامن كوسيلة للحفاظ        

 التي كانت تعيدهم دائمـاً       و نعدام األمان لديهم، وهذا ما ساعد في بناء الذاكرة الجماعية لديهم          إ

  , إلى وعي حقيقة غياب الوطن، وأن غربتهم ستطاردهم

                                                       ).60، ص2008، في نورما مصرية، 1991أحمد الكايد، (

   1948حرب يؤكد صالح عبد الجواد بأن أحداث 

نتهت إليه من نتائج كان لها أثر مباشر في إمكانيات الفلسطينيين وقدراتهم علـى كتابـة                وما إ "
ختفى مع الحرب التي لم تكن حرباً بـالمعنى       ءاً كبيراً من مصادرهم المكتوبة إ     تاريخهم، وأن جز  

طهير العرقي، هذا المشروع الذي هـدف إلـى تهجيـر           التقليدي وإنما كانت مشروعاً كبيراً للت     
حتلت وأصبحت في نطاق السيطرة     من قراهم التي أ   % 85 -%80السكان عن ديارهم، وتدمير     

 "الثقـافي  و  ذاكرة المقتلعين وطمس مشهدهم الحـضاري      إخراساإلسرائيلية، وهدف أيضاً إلى     
  ). 42، ص2005صالح عبد الجواد، (

  

كتابة بعض األجزاء من تـاريخهن      لنساء الفلسطينيات مصدراً مهماً ل    تعتبر الرواية الشفوية ل   

 بـرز إل قتصادي، لهذا ستعتمد الدراسة على المنظور النسوي للتاريخ الـشفوي         تماعي واإل جاإل

سكان الريف والنساء الريفيات اللـواتي هـاجرن مـع      من المهمشتاريخ النساء الفلسطينيات

جتماعية التي تأثر بهـا     ثر التحوالت اإلقتصادية واإل   لى أ عبحثا عن العمل    أزواجهن الى المدن    
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ضافة الى النساء الفقيرات من الطبقة      باإل,  الحكم العثماني والبريطاني   المجتمع الفلسطيني خالل  

فانون في سياق حركـة     ز  تمفهوم الوطن عند فران    "ن مكلينتوك آ" فتناقش ,الدنيا من سكان المدن   

   :ي الجزائر فتقولستعمار الفرنسي فالتحرر ضد اإل

 حيـث , رة بمنطق منزلي  ستعمار نفسه بتعاملة مع المنطقة المستعم      تماما كيف يفرض اإل    يدرك فانون "
يات العمل والجنس الفراده من أجل تحويل القوة االنثوية إلى قوى اإلستعمار وتحطيم  ترتيب اقتصاديعيد

ذا كنا نريد تدمير بنية     إ" :ستعماريلفكر اإل انون ا ق ويجتر   .ستعمارالسلطة األبوية للرجال الخاضعين لإل    
ا أن األليـات    حيث يرى هن  " المجتمع الجزائري وقدرته على المقاومة فيجب علينا أوال أن نغزو النساء          

ن مكانة النساء هي التي كانـت  إ:"ليات النوع االجتماعي   آ ساسالتي تحكم القوة اإلستعمارية هي في األ      
  ).256ص ,2002, مكلينتوكنآ( "بالتالي تؤخذ كأساس للفعل

  

الة الفلسطينية نالحظ كيف سعى اإلستعمار البريطاني       ذا حاولنا تطبيق أفكار فانون على الح      إ

  في فوارقاليجاد الفوارق الطبقية و    إ قتصاديات العمل في المجتمع الفلسطيني بهدف      ترتيب إ  لىإ

بوية  تدمير السلطة األ   خالل من   نيةي مختلف المناطق الفلسطس   في,  الجنسين  بين النوع االجتماعي 

وتلك اإلختالفات والفوارق , خضاع النساء والسيطرة على الجنسينبالتالي إ هم و خضاعإللرجال و 

 تخفيهـا عمليـة     وبين النساء أنفسهن في مختلف المناطق     , ستعمار بين الجنسين  التي أوجدها اإل  

  التـاريخ  لنسوي للوصول الـى    ومن المنظور ا   لهذا نلجأ الى التاريخ الشفوي    , الكتابة التاريخية 

الثقافة الشعبية والتراث الشعبي للنساء المهمشات اللواتي يتجاهلهن الى  و قتصادياإلجتماعي واإل 

ـ        رأي حسبو  .ويتجاهل رواياتهن الشفوية   ,التاريخ المكتوب  م  هدى الصدة أن للنساء تاريخا ث

يز مبني على الجنس يوهو تم ,خز ضد النساء في كتابة التاري   ي بسبب التمي   طمسه وتهمشيه  بالفعل

جتمـاعي  عتبار فكرة التشكيل الثقافي واإل     وتقول الصدة أن هناك ضرورة إل      ,وليس على القيمة  

تنتقـد تـشاندرا    و .)14ص ,2002 ,هدى الـصدة  ( ,للجنسين عنصرا تحليليا في كتابة التاريخ     

   ىموهانت
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ستعمار كقيمة  ستخدامهن مصطلح اإل  إلالم الثالث   عحول النساء في ال   " التوجه النسوي الغربي  "خطاب  "
ستعمار يستخدم لتمييز كل شيء تقريباً بدايةً من أكثر صور التراتبية           يف أصبح مفهوم اإل   تحليلية وك 

 خطاب ثقافي حول ما يطلق عليـه العـالم          إنتاجالسياسية واالقتصادية وضوحاً، وصوالً إلى عملية       
ستخدامه كصيغة تفسيرية، إال أنه يظل دوماً       ه في إ   المفهوم وتعقيد  إشكاليةبصرف النظر عن    . الثالث

 عنيفاً في أغلب الحاالت موحياً بتجـانس        –يتضمن اإلشارة إلى عالقات سيادة بنيوية وتعبيراً قمعياً         
  ). 53، ص1991، ىتشاندرا موهانت. ("الذات أو الذوات موضع البحث

  

  :قولختالف بين نساء العالم الثالث فت على وجود إىوتؤكد موهانت

قوم الحركات النسوية الغربية     ت مع العالم األول    , "اختالف العالم الثالث  " مفهوم   إنتاجنه من خالل    أ "
نتماءات قتصادية واإل مثل األنظمة اإلجتماعية واإل   "ستعمار كافة التعقيدات الجوهرية   باإلستيالء على وإ  

وهكذا تتم ممارسة عالقة القـوة      . لدان النساء في تلك الب    ة التي تميز حيا   "الطبقية والثقافية المتنوعة  
على  القائمة في معظم الخطاب النسوي الغربي المعاصر من خالل عمليات تسعى إلى فرض التجانس             

 ونظام ثابت للقهر الواقع على النساء في العالم الثالث على مـستوى الخطـاب،               ,نساء العالم الثالث  
  ). 55، ص1991، ىتشاندرا موهانت. ("هاوهي عالقة قوة ال بد من تحديدها وتعريفها وتسميت

   

ـ          و  للنـساء الفلـسطينيات         ريخأتفيدنا أفكار تشاندار لتطبيقها على الحالة الفلسطينية عنـد الت

 ,فثمـة تـأريخ    كون تغيير  حيثما ي   هذا يعنيو ,باإلعتماد على المنظور النسوي للتاريخ الشفوي     

  ن أبما و, ساننول كل مظهر من مظاهر الطبيعة واإلوالتغيير يتنا

 الـزمن   نسان في ي الذي يهتم بدراسة مجمل نشاط اإل       وهو المجال المعرف   التاريخ هو الماضي ذاته   "
والعوامل  , واكتشاف العالقات التي تربط بين جزيئاته      وحضارياً  واقتصادياً تماعياً واج الماضي سياسياً 

كتشاف القانون الذي    نتائج بغية إ   ليه من هي إ ت وراء تطور الحوادث وتفسير ما تن      الداخلية والخارجية 
على هذا يصبح التاريخ علم دراسة و. المعاصرة فادة منه في دراسة الظاهرةواإل ,يحكم حركة التاريخ

دراسـة  ( فالتـأريخ , الحاضر لمعرفة المستقبل وليس دراسة الماضي فقط وهنا تكمن أهمية التاريخ          

  .)246ص ,2000,عامر رشيد مبيض( )"الماضي
    

  

فـي العـادة تـستبعد      هي    التي  المصادر التاريخية   إلىالنظر   في ضرورة    هناك ن فإ  لهذا

 أي أن , قراءتها وتحليلها من منظور يعـي هـذا التمييـز      إعادةوأصبح من الضروري    , النساء

 إلى أن نذهب    "المؤرخات النسويات "  وجب علينا  وإنماالهدف هنا ليس كتابة مصادر جديدة فقط        
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 ,هـدى الـصدة   ( ,نحيازات المؤرخين ضد النـساء     إ عتباراإلفي   مع األخذ  ,القديم ونعيد قراءته  

وينفخ فيه الحياة ويوفر  غنيهويفاق التاريخ آفالتاريخ الشفوي يعمل على توسيع  ).14ص ,2002

 الموروثـة، ويـسمح بتغييـر       واألحكـام ختبار وفرضيات التاريخ الشائعة والمقبولة      وسيلة اإل 

، فـي عـادل يحيـى،    ThompsonP, 1988, P. 22. ( للتاريخراديكالي للمعنى االجتماعي

  )  11، ص2002

ن المهمـشيي لى   للوصول إ  الى التاريخ الشفوي من منظور نسوي         الدراسة  هذه تأولهذا لج 

 اإلجتماعيـة   نت المتعلقة بحياته   المعلوما للحصول على بعض األجزاء من    ,  النساء وخصوصاً

ختيـار عينـة   هذا وقد جـاء إ     , في التاريخ المكتوب   هن والتراث الشعبي المغيب ل    ,قتصاديةواإل

الدراسة بطريقة متنوعة لتشمل نساء ورجاالً من منطلق أن الدراسة تهدف إلى المقارنـة بـين                

غناء الدراسة وإلضافة نتائج جديدة في البحث، ألن أهمية قراءة التاريخ الشفوي ال             الذاكرتين إل 

في . فسها بقدر ما هي كيفية تذكر الرواة لهذه األحداث        تأتي من خالل سرد األحداث التاريخية ن      

حين أن التاريخ يتمحور حول األهداف السياسية، فإن تميز وتفرد التاريخ الشفوي يأتي من كونه 

يتمحور حول الرواة أنفسهم كبشر أكثر من الحدث السياسي نفسه، أنه تاريخ يتعلـق بالحيـاة،                

  ).140، ص2005سونيا نمر، (تاريخ اجتماعي 

   :وتقول الصدة

يجابي لها دور إ  , الة في التاريخ  عتبارها ذاتا فع  بإ ن المنظور النسوي يساعدنا في البحث عن المرأة       أ"
تذكرهن كتب التاريخ   , من النساء  تقييم الدور الذي لعبته نخبة       "المؤرخات النسويات  "فنعيد, في الحياة 

فسقطن تمامـا مـن الـذاكرة       , والمؤرخون تجاهلهن التاريخ    خرياتوأ,وال تعطيهن حقهن  , قتضاببإ
التي ال تقتصر علـى كتـب        ,ومن المؤكد أن البحث الدؤوب في المصادر التاريخية المختلفة         .ةالقومي

سوف يكشف عـن العديـد مـن الشخـصيات     ,ولكن تشمل السير واألغاني والمراجع األدبية     ,التاريخ
  .)4ص ,1998 , الصدةهدى( ."مساهمة فعالة في صنع الحضارةالنسائية التي ساهمت 
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التحيـز   ,عتبـار إليأخـذ فـي ا     ,راءة التاريخ من منظور نسوي نقدي     وتضيف الصدة أن ق   

 مـن القـيم    وأفرز أنماطـاً  , الذي تفشى في عصور مختلفة     و المجتمعي والحضاري ضد المرأة   

التي , لسائدةيديولوجية ا  الفكرية واأل  تجاهاتعتبار اإل  في اإل  كما يأخذ  ,واألفكار التي تحقر المرأة   

  .تفرز مواقف وتفسيرات مغلوطة أو غير مبررة
  

    الجماعية وسيلة من وسائل حفظ الذاكرةالصور
 الرجـال،    لدى صورالارنة مع    لدى النساء الفلسطينيات مق     هذه الدراسة في الصور    تبحث   

ـ       واسعة في  ختالفاتمن منطلق اإلفتراض بأن هناك إ       من األدوار اإلقتصادية واإلجتماعية  ض

نفسهن الرجال والنساء، والنساء أ    الواقع الفلسطيني المتحول والذي ترك بأثره على واقع كل من         

 مـن   ءمع أن المجتمع الفلسطيني يعتبـر جـز       . قبل النكبة وصورهم  داخل المجتمع الفلسطيني    

ستعمار ة خاصة، ألنه ما زال يخضع لإل       واإلسالمية إال أنه يتمتع بخصوصي     المجتمعات العربية 

سياق هذا الفصل    أخرى سيتم مناقشتها الحقاً في       وأسبابلعل هذا السبب    . صهيوني حتى اآلن  ال

  صـور  لدى و ,النساءو  الرجال    صور  لدى  التي توجد   في األدوار  ختالفاتتساعد في تفهم اإل   س

  ىتناقش تشاندرا موهانت. أنفسهنالنساء 

 القرابة واألنظمة األسرية ومكانة النساء الخطأ الذي تقع فيه النسويات الغربيات حين يناقشن عالقات" 
داخل المجتمعات العربية واإلسالمية، وتؤكد على أنه يجب تحديد الطبيعة الـسياسية لبنيـة عالقـات                

         ." تضع الرجال والنساء في أدوار األب والزوج والزوجة واألم         أيديولوجيةالقرابة وتحليلها كممارسات    
  ).66-65، ص1991، ىتشاندرا موهانت(

  وتضيف تشاندرا

 حول مكانة المرأة العربية والمسلمة في األسرة والمجتمع ومـا يـؤثر             الغربيات النسوياتراء  آن  إ" 
عليها، فيها تعميم كامل وحرمان للنساء العربيات والمسلمات من حضور الذات بل من الوجود وكأنهن        

 ولعدم اإللتفات إلـى     ,معات العربية ة كل مجتمع من المجت    ي لعدم مراعاة خصوص   ,يعشن خارج التاريخ  
دد شكالية التي تحباالضافة إلى اإلوتقول تشاندرا  ,حداختالفات الطبقية والثقافية في كل مجتمع على اإل

          ,"بويـة سـرة األ   فـي المجتمـع العربـي بنـاءا علـى األ           تماعيـة مكانة النساء االقتـصادية واالج    
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 ,بنـاء باء علـى األ   وليس المقصود فقط سيطرة اآل    , ناث اإل ة هي سيطرة وهيمنة الذكور على     بويواأل(
هي عالمية وقائمة قبـل     سرة بل   ليست فقط موجودة داخل األ    هي  و, فهي سيطرة وقوة الذكور كذكور    

  .)1988,باتمان( .)سماليةأالر
   

    تشاندراوتشير

النـساء فـي أدوار    والتي تشكل , نفسها العربيةسرةناول الممارسات التي تتم داخل األ     لى ضرورة ت  إ"
  بشأن مكانـة      النسويات الغربيات   تحليل  عتماد على وتقول اإل  .ت والزوجات واألخوات وغيرها   األمها

يبدو كما لو كان كل العرب والمسلمين جميعا متصفين بالثبات التام وال يخضعون ألي               النساء العربيات 
, "النبـي محمـد   "متد بشكلها الحالي منذ     فاألسرة األبوية لديهم من منطلق النسويات الغربيات ت        ,تغيير

    ." يعيشون خارج التاريخالعربكما لو كان ويبدو 
  

جتماعية اإلنسانية مباشرة عن     في الحياة اإل   ال تنتج مكانة المرأة   "فكما تؤكد ميشيل روزالدو     

طة نـش ولكنه نتاج المعاني التي تكتسبها األ     ) وال عن وظيفتها البيولوجية   (األشياء التي تقوم بها     

 قد يكـون  , لهذا ).400، صRosaldo, 1980" (جتماعي محددالتي تقوم بها من خالل تفاعل إ

 المختلفـة التـي     قتصادية اإلجتماعية واإل  نشطةة في المجتمع الفلسطيني واأل    أمكانة المر موقع و 

ة  حيـا  ثأتيرها المهم فـي    و , قبل النكبة   ما جتماعي في فترة  لية خالل تفاعلها اإل   اعقامت بها  بف   

 نظـراً  ,ليهـا إلتفات التاريخ المدون     وعدم إ  ,وصيانتهابقاءها    وعلى الحفاظ عليها في  و سرةاأل

ثـر  أالناتجـة علـى     , السكنية للجنسين  ختالفاتواإل جتماعيوع اإل  الن الطبقية وفوارق للفوارق  

اني جتماعية التي تعرض لها المجتمع الفلسطيني في أواخر الحكم العثمالتحوالت اإلقتصادية واإل  

 تنوع   وراء  األسباب  هي تكون , تخفيها الكتابة التاريخية    عادة التيو ,ستعمار البريطاني وأثناء اإل 

 األدوار فـي  خـتالف  وإ  أن هناك تنـوع وتعـدد      ني أيضاً  وهذا يع  ,الفلسطينية وتعددها  الذاكرة

   . النساء أنفسهنولدى , الجنسينصور لدىال اإلقتصادية واإلجتماعية في

 مـن روافـد     اًرافد عتبارها بإ  هذه الدراسة بموضوع الصور    هتمامباب جاء إ  ولكل هذه األس  

   :يقول هايدجر  .جتماعيريخنا اإل حول تا للمعرفةومصدراً, هئغناإ وتساعد في التاريخ الشفوي
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للعالم بوصفه صورة، ولـم تعـد هـذه         ) الفتح(إن الحادثة الرئيسية في العصر الحديث هي في ذلك          "
كلة، والتي  شفكلمة صورة تعني اآلن صورة منظمة أو مت       . نسخة أو محاكاة للعالم   الصورة تعني مجرد    

إنهـا تنـتج   . إن الذات الحديثة تخلق الواقع من خالل التمثل   . اج للقدرة التمثلية الخاصة بالذات    تهي ن 
  ." على هيئة تمثالتإنتاجهالعالم من خالل إعادة 

)  Downing D& B Bazargan, s 1991, P.232 80، ص2005شاكر عبد الحميد، ، في.(  
  

نتـاج   في إ   وشائعة جداً  ستراتيجة مهمة عتبار التمثل إ  وسيتم تناول التمثل في هذه الدراسة إل       

نبع مـن   وأهميته ت  ,ستغناء عن الشيء بصورته   وهو يقوم على فكرة اإل     , في هذه األيام   المعرفة

وكمـا أن التمثـل   ,  وكأداة تحليـل ي كأسلوب تعبير, السائدة معرفياً  لية من اليات الهيمنة   آكونة  

لـى  ول إص من الونا لتعذرنظراً,  وتخيله  قبل النكبة   من تصور واقع الحياة     كفلسطينيين  انسيمكن

قبـل  , )يةنتدابفلسطين اإل (ى األراضي الفلسطينية     عل ,األجداد و االَباءالواقع الحقيقي الذي عاشه     

حتوي لوطن الذي ي   الحقيقي ل  واقعال هم لصور فتمثل ,ال عبر تمثلهم له   إ 1948قتالعهم منها عام    إ

لتـاريخي علـى هـذه      عبر وجودهم ا   لهم   جتماعية التراكمية    الحياتية العملية اإل    التجارب على

مـن ثـم    و , على تـصوره   ساعدناالواقع سي   لذلك  وعكسها لنا على شكل صور متمثلة      ,رضاأل

  .وعكسه للعالم من حولناجتماعي المغيب ظهار تاريخنا اإلإ

ميدان "بل , يةن التمثل ليس مجرد موضوع للعلوم اإلنسانإف ,تصور ميشيل فوكوحسب و  

وهو الذي يجعل هذه , نه األساس العام لهذا النوع من المعرفةإ: متدادهابكل إالعلوم اإلنسانية 

 تمثل هو   إن ال" :يقولفأما إسماعيل الناشف ، )267ص ,1990,ميشيل فوكو" (المعرفة ممكنة

  : الناشفإسماعيل، ويقول )112، ص2007 الناشف إسماعيل. ("حدث بذاته

لنغص في نسيج التمثل للحظة محاولين تبيان ملمسه وألوانه وسمكة كغطاء موسمي للحدث مبقين "
مهوره، بدايةً هناك مجموعة محددة من المهارات تمتد بين نسيج التمثل وج. "المعرفة أفق الحركة

 تمثل  أو جمعية أم كانت عها بشكل محدد في شخص ذات محددة، فرديةجتمايمكننا أن نطلق عليها في إ
تماعية جلمفاصل اإل تتولد في ومن خالل االذائقة الحسيةو "sensitityية سحقبة ما، كذائقة ح

, يؤدي التراكم التاريخي لما هو ذوق دور المخزون الذي تنبثق منه,  لمجتمع ماقتصادية األساسيةاإل
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مكانيات الممارسات من تنميط إ, جتماعية والوعي بهاإلالحركة بين الممارسة الية ضبط آبهذا فهي 
اليكتسب الفرد مضمونا , والمعاني ففي بنية حقول الطبقات. لى حد بعيد من خالل الوعيلحسية إا

واألحداث إلى أشكال  األشياءعلى تحوير عالم   القدرة الحسية والذهنية والعاطفيةبل يكتسب, عينيا ما
           ."جتماعياة ويتحرر من أمية غير المعرف إأي يكتسب لغة الطبق ,ية تقوله طبقياًدالل

  .)113ص ,2007,سماعيل الناشفإ(
   

هنا العديد من ذا أإلى يتبادر الناشف، إسماعيل ها منقتباسم إبقة التي ث السااألفكار خالل من

 كيف ستعمل الذائقةو؟ نللفلسطينييالحسية ، كيف يمكننا في هذه الدراسة تحديد الذائقة األسئلة

 ؟،الحسية بتخصصها المحدد لتمثيل التجربة الحسية للشعب الفلسطيني في مسطح التمثل كمعرفة

 في لة متمثظهارها كصور وإمصوره عكس  كيف ستساعد الذائقة الحسية للفلسطينيين فيأي

ينيين هي محصلة التجربة المادية لة للفلسطر المتمث فحسب الذائقة الحسية الصو؟ المعرفةبناء

م هي  لهفالذائقة الحسية, 1948قتالعهم منها عام قبل إ الفعلية لهم على األرض الفلسطينية

ثارة المحفزات  من خالل إ وتمثلهاعكسها وسيتم ,لة للوطنقنوات التسجيل لصورهم المتمث

 على لإلجابة .ذكرياتهستدعاء صور الماضي وإالخارجية والداخلية لهم لحثهم على التذكر و

ما أي حكايتها ك" الصور"ل الموضوع المبحوث وعلى تقّ السابقة جميعها ستعمل الدراسة األسئلة

ها وتمثالتها كما جاءت على لسان الرجال والنساء نعكاسها بصورهي، والعمل على إ

 تحمل ر بوصفها المعاصلكتابتها في التاريخ الفلسطيني.  العبث فيهاأوالفلسطينيات دون التحوير 

 متعددة من الروايات، والسير الذاتية والذكريات الماضية التي تساعد الفلسطينيين في أشكاالً

 بسبب تجربة اللجوء تكون  :فيقول فيصل دراج.  في الوقت المعاصر الماضيعرض تاريخهم

، ا كانهلإلنسان المضطهد، بشكل يحيل على م تعريف إعادةأي . جماعياً صوتا السيرة الذاتية 

وسيلة مهمة  أنها عداًفالصور ) 82ص ،2002فيصل دراج،( يكون عليه أنوعلى ما يجب 

 لهم على اإلنسانيةعية للفلسطينيين، فهي حصيلة التجربة الحفظ الهوية الوطنية والذاكرة الجم
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جتماعية كما  اإلفالممارسة.  لهميالتراكمالتاريخي عبر الزمن ) نتدابيةفلسطين اإل (أراضيهم

عله  ما يفإنها، ياً محركاً خفأوقع أو حقالً باطنياً يراها فوكو هي ليست مستوى غامضاً من الوا

 أنماط كغيرها من ألنها، وذلك "جزء الخفي من حجرة الثلجكال"ن بدت خفية، فهي الناس وإ

، في السيد Ibid p.211(      . يكون لدينا تصور محكم حولهاأنالسلوك البشري نعيها دون 

 النظري اإلطارجتماعية بالتفصيل في  هذا سيتم تناول الممارسة اإل)83ص ،2004آباه، ولد

  .قة بتكون الصورقتها الوثي لعالللدراسة
  

  :موقع الباحثة
  حسب بيير بورديو 

 تطال وجهة نظر أخرى، وال أنهان ما يميز وجهة نظره هو  يكون جاهالً بأأنال يمكن للباحث االجتماعي "
تها وجهة نظر، بإعادة تعيين موقعه في الفضاء ن يشكلها بصفه وأ وجهة نظر موضوع ينقلأنيمكنه 

 يضع نفسه أن، حيث ينبغي )بمعنى شديدة االمتياز( اعتباراً من جهة النظر الشديدة الفرادة إالاالجتماعي، 
 المكان الذي إلىة  ينقل بفكرأنكما ال يمكنه . كل وجهات النظر الممكنة) ذهنياً( يأخذ أنفي موقع يمكنه من 
وال يأخذ بهذه الطريقة وجهة نظره، أي ) األقلله، بمعنى ما على   صنوأيضاالذي هو (يوجد فيه موضوعه 

 أن عندما يكون قادراً على إال مثله، األغلب يفهم بأنه لو كان مكانه، كما يقولون، لكان وفكر على أن

   ."ة في العالم االجتماعي له بصرام ذاته في المكان المحدداآلنيموضع ذاته وان يبقى في 
   )392  ص،2001بيير بورديو، (

  

المقابالت  إجراء أثناءة / ضرورة توخي الموضوعية من قبل الباحثإلى بورديو تقودنا أفكار

 المسافة إلغاء ال يدعي أن، وعلى الباحث ه موضوعإلىة  /حياز الباحثنكتابة البحث، وعدم إو

 واألهداف المقابلة بالتزام بالنقاط أثناء الرواي إلزامالرواي، بهدف له عن االجتماعية التي تفص

عمل  تحديد طريقة الة/ يجب على الباحثاإلشكاليةالتي يريد تحقيقها في بحثه، لتفادي هذه 

نحدر كوني أن وأ. رضها بشكل واضح ومفصل في سياق البحث المتعبة في البحث وعواآلليات

معري، وناشطة في العمل النسوي في المخيم، وأسكن في مخيم األمن مدينة يافا  الجئة أسرةمن 
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 والبرامج المتنوعة التي نقدمها في األنشطة مع النساء بمختلف الفئات العمرية من خالل وأتعامل

ستنباط فكرة الدراسة من النساء ساعدني عملي هذا معهن في إفقد المراكز النسوي لهن، 

 إلى ولجأن، 1948حتاللها عام ن والقرى الفلسطينية قبل إفي المدكبيرات السن اللواتي عشن 

 لي ودفعة قوية اًالمخيم، فكانت ذكرياتهن وحكايتهن عن تجاربهن في مدنهن وقراهن حافز

 البحث، وكما ساهمت عالقاتي الشخصية المميزة مع النساء في المخيم في نجاح إلجراء

ادلة بيني وبين من قابلتهم من نساء ورجال حترام المتب الثقة واإلأجواءالمقابالت حيث خيمت 

وعالقاتي . وسهلت عمليتها، فكان الحوار والحديث معي بكل ثقة وانفتاح المقابالت أجواءعلى 

وسط الضفة الغربية  الموجودة في مخيمات األخرىالطيبة مع زميالتي في المراكز النسوية 

رجال من مخيمات مختلفة للحصول ال وي في فتح آفاق جديدة إلجراء مقابالت مع النساءنساعدت

 روايات نساء مخيمي يز لصالحيوتنوعها وتبعدني عن التمعلى معلومات جديدة تثري الدراسة 

 المواقع نويع بتاإلشكالية تجاوزت هذه  فقدئج البحث والدراسة، لهذاوبالتالي قد تؤثر على نتا

 إجراء عملية يعود الفضل في األخرىزميالتي في المخيمات ل و، لعناصر البحثالجغرافية 

 وحفزني , معاني الصور وأهميتها، مما عمق لدي وضوحبي همتعريفوالمقابالت مع كبار السن 

  . المختلفة لكي ال ننسىاألجيال إلىذلك على ضرورة العمل على تأريخها ونقلها 
  

  :آلية الدراسة
القديم والمعاصر، وذلك في  التي تناولت تاريخ فلسطين األدبياتقامت الباحثة بمراجعة أهم 

مختلف المجاالت االقتصادية  واضحة المعالم لحياة الفلسطينيين بمحاولة لتكوين صورة

اسية ولتكون هذه المعلومات محركاً ودافعاً لي لتحديد المحاور الهامة يواالجتماعية والثقافية والس

, األدبياتة والتي لم تتناولها  الجديدة والمغيباإلضافات تحديد بعض إلى باإلضافةفي المقابالت 
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وأطر نظرية هامة تتعلق بموضوع قامت الباحثة بمراجعة نظريات ليتم طرحها في الدراسة، 

ل بهدف  التأريخ، الخيال، التصور، التمثالجماعية والجمعية، الهوية، الدراسة مثل الذاكرة

 وحتى نهاية العام 2008 العام ليل، ثم قامت الباحثة بإجراء مقابالت منذ بدايةحستخدامها في التإ

األمعري، الجلزون، قلنديا، قدورة، دير (نفسه، مع الجئين من مخيمات وسط الضفة الغربية 

، القدس والقضاء التابع هم وقراهم من يافا، اللد، الرملةقتلعوا من مدنوالذين إ) دعمار، سلوا

قامة لقربها من مكان إ: والًستهداف مخيمات وسط الضفة الغربية بالتحديد أ ثم إوقدهذا.لهم

سرائيلية العديدة بين المدن والقرى بسبب إنتشار الحواجز العسكرية اإل: ثانياً ,ةثالباح

 وتستغرق الوقت الطويل والجهد, والتي تعرقل التنقل بسهولة بين المدن والمخيمات, والمخيمات

مات الوسط قتصرت على مخي لهذه األسباب أ،جراء المقابالت وتسجيلها وتفريغهافي التنقل وإ

 عاماً حيث قابلت 85-75من  الذين شملهم البحثتراوح أعمار  وت.لتسهيل العمل بالدراسة

 لكي يتم نقل رواياتهم وتجاربهم الحياتية التي عاشوها)  رجال8مرأة و إ12( شخصاً عشرين 

 المقابلة مع  جرتوأحياناًبشكل فردي في بيوتهم، م إجراء المقابالت  وقد ث.تأثروا فيهاو

ها وإغناء الحكايات والصور، وقد إثارتو ة نبش الذاكرعلى األمر الذي ساعد الزوجين معاً

ستخدم المسجل في عملية ، هذا وقد أأحياناًستمرت كل مقابلة على مدار ساعة ونصف وأكثر إ

حرفياً التسجيل وفي بعض المقابالت كاميرا الفيديو، ومن ثم تم تفريغ المقابالت من األشرطة 

من الشفهي  ضيح قضية هامة أثناء تفريغ المقابالت وتحويل النصوكما سجلت، وهنا البد من ت

قد تسقط بعض الجمل واإلشارات الهامة للراوي والتي قد تغير المعنى، وقد تكون  . إلى المكتوب

 قد ، وهذا الموضوع من خالل تحريك المشاعر والوجدانقادرة على تبديل األفكار عند القارئ

  يحمل بين ثناياه خطر التحيز، حيث عبر عنه بيير بورديو بالقول
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. ، خيانات، قد تكون شرطاً لوفاء حقيقياإلسنادنتقال من الشفهي إلى المكتوب يفرض تغير اإل" 
ال صوت لهم والتناقضات المعروفة جيداً في األدب الشعبي موجودة للتذكير بأن ذكر كالم أولئك الذين 

عطاءهم حرية الكالم حقاً، فهناك التباطؤات والتكرارات والجمل التي تقطع  يعني إعادة كما هو ال
لتباسات التي يطلقها التدوين جب، وأن هناك اإلوتطيلها حركات او نظرات أو تنهدات أو صيحات تع

اصل وبالضرورة، ورغم كونها تضفي على الخطاب الشفهي تلونه الخاص وتقوم بوظيفة بارزة في الت
تعقد التدوين لدرجة انها وستشهاد بالمحادث، إال أنها تشوش سمح بدعم عبارة متقطعة أو اإلتحيث 

  ".تجعله تماماً غير قابل للقراءة في بعض الحاالت لمن لم يسمع الخطاب األصلي
  )388-387، ص 2001بيير بورديو،  (

      

 الفرح لتذكر الوطن مشاعرتبدو وقد عبرت المقابالت عن مزيج من المشاعر، أحياناً كانت 

البعد عنه، ولم والحزن لفقدان الوطن األياة فيه، وأحياناً حملت المشاعر الكثير من حوتجارب ال

ففي أكثر المقابالت ذرفت الدموع، وفي بداية كل مقابلة كان يتم تعريف المتقابلين بالبحث الذي 

نحياز هنا لدراسة تجاوزا ألي إتهم بالنسبة لأقوم به وأهدافه وتعريف المتقابلين بأهمية روايا

  . يمس منهجيته الدراسة ومصداقيتهاوهناك يمكن ان

  

  :الخالصة
عند التأريخ  النسوي منظورلمام الباحثيين والمؤرخين بالة إهذا الفصل يبين  ضرور  

تتجاهل و  تهتم بنساء النخبةن الكتابة التاريخية الرسميةأل,  منهملنساءاا للمهمشين وخصوص

 جتماعيالفوارق الطبقية وفوارق النوع اإل وتخفي ,الريفيات ونساء الطبقة الدنيا في المدنالنساء 

وي سيساعدنا لمام بالمنظور النسواإل . النخبة على أنه تاريخ كل النساء نساءوتعمم تاريخبينهن 

.  المغيب عن صفحات التاريخ الرسمي  الفلسطينيقتصاديفي كتابة تاريخنا اإلجتماعي واإل

ن الوعي بالمنظور النسوي للتاريخ الشفوي يساعد في تفكيك القيم السائدة في إلضافة إلى أبا

وكما يبين الفصل أيضاً أهمية  . فيه جديدة تحترم النساء وتعزز دورهنام ويفرض قيالمجتمع
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 الروايات الشفوية أنالرواية الشفوية وأهدافها وآفاقها كمصدر للمعلومات التاريخية وكيف 

  . المعلومات وتغني المعرفة التاريخيةلنقص في تعوض ا

 في التاريخ التمثل وأهمية كتابة الصور و معنى الصورباإلضافة إلى ذلك يبين الفصل    

  .الفلسطيني المعاصر

خي الموضوعية وعدم التحيز و وأخيراً يبين الفصل موقع الباحثة في الدراسة وضرورة ت

  .ليلها ومن ثم يوضح آليات الدراسةأثناء إجراء المقابالت وتفريغها وتح
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  الفصل الثاني
  

  اإلطار النظري
إن التاريخ، وهو نسيج غير بريء، يحمل بداخله رؤى وقراءات وتقييمات تتحكم فيها وجهة  

 من المؤمنين بالخطاب المناهض للتاريخ، خطاب حرب "فوكو ".ا تأويلها وقصدهانظر معينة له

األعراق المناهض لخطاب التاريخ الرسمي، أو لتلك الممارسة التي تربط رواية التاريخ بطقوس 

  ,)1969,ميشيل فوكو(ويرى . السلطة

               ، وحسبأن الخطاب التاريخي ومنذ القدم كانت مهمته ووظيفته أن يقول حق السلطة" 
ذلك التصور يناً أو تصوراً معيناً للتاريخ، بغورة أن فوكو ال ينكر التاريخ وإنما ينكر تاريخاً مع الزواوي
                        نقراضليس إختفاء التاريخ، بل إ" الوعي والذات، أو كما قال تصال وسيادةعلى اإلالقائم 

  ." يحيل ضمنياً إلى النشاط التركيبي للذاتالشكل من التاريخ الذي كان ذلك
  )225، ص2007الزواوي بغورة، ، في 15، ص1969ميشيل فوكو، ( 

   

    بغورةويضيف

أمام ميدان رجب "عندما يتخلص المؤرخ من مفاهيم التاريخ الشامل، يجد نفسه كما يقول فوكو  "
رها نتشا في إ- طوقة أو مكتوبة من- يمكننا في تعريفه القول بأنه يتكون من المنطوقات الفعلية

ويكون المطلوب من المؤرخ، وصف وتأويل تلك األحداث الخطابية ". ختالف مستوياتهاكأحداث وفي إ
" ما الذي يجعل منطوقاً ما يظهر، دون أن يظهر منطوق آخر بدالً منه: "واإلجابة عن سؤال أساسي هو

اب في مجمله كحدث، وتحديد شروط وجوده أو مما يعني النظر إلى المنطوق أو الملفوظ أو إلى الخط
، وتعيين مختلف وظائفه، من هنا وجب إلغاء الوحدات الكبرى والفروع المعرفية من "قبله التاريخي"

  ).225، ص2007الزواوي بغورة، . ("أجل أن نعيد للمنطوق تميزه كحدث
   

  ) Scott, 1988(أما 
 تاريخ النساء في إطار المعايير القائمة في مجال علم تثير هي بدورها أسئلة مهمة حول كيفية كتابة"  

يؤدي إلى " الكيف"؟ فتقول إن التركيز على كالنوع االجتماعيالتاريخ، وأهمها كيف يتم بناء بنى هرمية 
بحث في العمليات وليس في األصل، واألسباب المتعددة وليس السبب الواحد، الخطاب وليس ال

  .األيديولوجيا والوعي
التركيز . تلك المؤسسات لفهم كيفية عملهام تجاهل البنى والمؤسسات لكن التركيز على فهم معنى ال يت  

 التركيز على العمليات المتناقضة التي تبنيو ,نائهإذا على المعنى وتنوعه وتقبله والطبيعة السياسية لب
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ات، والتحديات للتعريفات المعاني، والطرق التي تصل من خاللها مفاهيم كالنوع االجتماعي إلى شكل الثب
لتطبيق االجتماعية النموذجية، وكيفية مواجهة هذه التحديات، أي إلى لعبة القوة المرتبطة في البناء وا

لمصلحة من السيطرة أو . لمصالحفالحديث عن السياسة يثير األسئلة حول ا. ةالسياس: المجتمعي للمعاني
ن هناك إمكانية لإلجابة عن بأ  سكوت وتؤكدلمصلحة؟ذه ايعة وجذور هختالف حول المعاني، وما طباإل

االقتصاد ) فتطرح(هذا السؤال، فتقول األولى تستخدم مفهوم المصلحة الموضوعية والمطلقة والعالمية 
والثانية تستعمل مفهوم المصلحة التي يتم إنتاجها بشكل خطابي وهي نسبية . والسيطرة الجنسية مثاالً

  ).Scott,1988, p.5. ("وتأتي في سياق محدد

     
عتبار التاريخ وسيلة  بالوعي التاريخي تتجه إلى إلتي تنضج معاناتها وتتشبعإن الشعوب ا

 , المحتليين الذي تم طمسه وتغيبه بفعل المصادرلكشف عن تاريخها الماضي ول, للتغييرأساسية

المستقبل، وتبقى النكبة بناء الحاضر و لتعيد ,ا التاريخية الحقيقيةالتعبير بروايته وذلك من خالل

 هي الحدث المفصلي صاحب األثر األكبر في حياة 1948التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 

 الحياة، ويشكلون بالنسبة للمؤرخين والباحثين يين، ومازال بعض من عاشوها على قيدالفلسطين

عملية الذاكرة هتمام بهذه الدراسة بفجاء اإل. رة لسماع الحدث وتوثيقهمصادراً أولية مباش

عتبارها وسيلة تواتر األثر المروي اريخ الفلسطينيين والتأريخ لهم بإوالتركيز عليها في كتابة ت

 عبر الزمن وتم المحافظة على تواترها على مر األجيال مع تفاعل مكنوز) الرواية الشفوية(

ف الذات المضطهدة عتماد على سيرهم الذاتية التي تعيد تعريالخيال الجماعي للفلسطينيين باإل

من هنا تتجلى بوضوح وظيفة الذاكرة الجماعية كحافظة لتاريخنا الفلسطيني . وتعرف بها

في سياق هذا الفصل سيتم تناول ثالثة جوانب . وثقافتنا الوطنية المقاومة وحيويتها وصيرورتها

  :نظرية لتساعد على تحقيق اإلفادة من هذه الدراسة

  .، التصور، والذاكرة وربطهم بالهوية والذاكرة الجماعية للفلسطينيينتفسير عمليات الخيال: أوالً

 األدوار اإلجتماعية ختالفات فيناقشة اإلجتماعي سيتم مباإلعتماد على نظريات النوع اإل: ثانياً

  . لدى الجنسين من أبناء الشعب الفلسطينيواإلقتصادية الموجودة في الصور
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ة والذاكرة الشفوي وإشكالياته كأداة للتأريخ، وحفظ الهويسيتطرق الفصل إلى التاريخ : ثالثاً

طينيين الذين عاشوا في عتماد الدراسة على الروايات الشفوية للفلسالجماعية من الضياع بإ

لذاكرة لديهم في ، لفحص مكنوز الخيال والتصور وا1948نتدابية قبل النكبة عام فلسطين اإل

  .شفوي، كرافد من روافد التاريخ العكس صورهم
  

  عمليات الخيال، التصور، الذاكرة وعالقتهم بالهوية والذاكرة الجماعية للفلسطينيين: أوالً
هناك الكثير من التباين والتنوع في آراء المفكرين حول تناول قضية المعرفة ومعرفة الواقع  

من من حولنا، وهل يمكن لتصورات الناس ومفاهيمهم أن تكون موضوعية يقينة أم أن الواقع 

ختالف  المفكرين تبعاً إليأت هذا التنوع والتباين في آراء. حولنا مستعٍص في الفكر البشري

ختالف والتنوع في تفسير لهذا جاء اإل. نتمي إليها كل منهممذاهبهم ومدارسهم الفكرية التي ي

  .عمليات الخيال والتصور والذاكرة لدى المفكرين

ال الحواس إلى أفكار أو حقائق فطرية، وأن العقل تعود إمكانية المعرفة في رأي ديكارت   

لعب الدور األساسي في عملية المعرفة وبذلك كان ديكارت من دعاة العقالنية، وتجسد ذلك في ي

، يقتضي التخيل )250-249، ص1971 سموس، أ. ف. (ر أنا أفكر إذاً أنا موجوده المشهوئمبد

 ديكارت على تسميته بالتواضع أو يصطلحلذي يبذله الفكر وهو مجهود اضرباً من المجهود 

صطالح، إذاً باإلمكان  لم تعد في حاجة لهذا اإل1صطالح الفكر على أن األنا حيث تضع الماهيةإ

ذا التفكير الذي ال يتخيل هو اأن تتصور األنا كجوهر مفكر دون المرور بالضرورة عبر التخيل 

ن التخيل يفترض حضور الفكر من جهة تفكير ممكن على العكس يحتاج إلى إضافة تتمثل في أ

يضاف لكل ذلك أن األفكار تختلف ما بين و  يستنجد بالفكر طلباً لالصطالحاتوأن الخيال
                                                 

فالماهية كلية سـلبية    . وتلك الهوية عملية تتم عبر التناقضات الكافية عبر االختالف        الماهية هي وحدة الموجود وهويته طوال تغيره،         1
 ).23، ص1984، هربرت ماركيوز(د المترتب على ذلك تتضمن االختالف والتمايز الذاتي والتوحي
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فكار الفكر مالكة فأفكار الخيال تمتاز بالغموض والالوضوح في حين تكون أ. الخيال والفكر ذاته

) 117-116، ص1997سن صخري، مح(صفة الضرورة خالفاً للخيال بفرد الفكر نيللتميز، وهنا 

  بينما 

بس المادية في المعرفة والتي تتم من خالل األفكار كمفهوم مجرد بل وإلى الفكرة توماس هومبادئ "
هنا يرفض هوبس . كتصور ملموس قائم على معطيات الحس، واألحاسيس هي المصدر الوحيد ألفكارنا

رفض قوله بوجود أفكار فطرية في الدماغ وأن ما هو ، كما ي"أنا أفكر إذاً أنا موجود"المبدأ الديكارتي 
بل , فحسبا مصدر أفكارنا ليستوبذلك تكون حواسنا الخارجية . فطري يجب أن يكون دوماً ماثالً للعيان

على أركان الحس فتشكل عند اإلنسان األفكار األولية، وأن جسام الخارجية تؤثر األ. ومعرفتنا عامة
وماً بوعي اإلنسان لكن هذا المحتوى يخضع في مرحلة الحقة للمعالجة من محتوى هذه األفكار يرتبط د

      .قبل الذهن، على هذا الطريق يميز هوبس ثالث قدرات للذهن مقارنة األفكار وتأليفها وتجزئتها
  ).255-254، ص1971أ سموس، . ف(

   

فلسطينيين الة الفلسطينية لفهم الصور عند الحفي محاولة لتطبيق أفكار هوبس على ال

خترقته آذانهم عبر تجاربهم عينهم ولما المسته أجسامهم ولما إنعكاس لما شاهدته أ إعتبارهابإ

  .1948 قبل اقتالعهم منها عام ةالمعيشية التراكمية على األراضي الفلسطيني

    

   كانطرأي وحسب
  

ر أن الحساسية هي قوة عتبان متميزين، الحساسية والفهم على إ المعرفة البشرية تقوم على أصليفان" 
تحاد  بواسطة قواعد، ويرى كانط ضرورة إنطباعات الحسية، والفهم قوة ربط األشتات في وحدةور اإلتص

الحساسية مع الفهم ألنه ال معرفة بالحدس بدون معاني متميزة حيث تبقى اإلحساسات عمياء بدون 
. " اإلحساسات بالمفاهيم2 إتحاد تركيبالمفاهيم والمفاهيم فارغة بدون اإلحساسات، والمعرفة تكمن في

  ). 44، ص1979مراد وهبة، (

  
بوصفها  ،3ووضع كانط نظرية ذات تركيب بالغ التعقيد عن صور الربط التركيب بين المقوالت

مفاهيم محضة للفهم ومستقلة عبر معطيات الخبرة وبين صور التأمل الحسي، وقد لعبت دوراً 

                                                 
 ).17، ص1979وهبة، مراد .(مثتالت شتى بعضها إلى بعض وتتوحد أشتاتها في معرفة واحدةالتركيب هو الفعل الذي به تضاف إ 2
مـراد  (المقوالت هي معان مجردة تفرض قبلياً على الظواهر قوانين، وبالتالي تفرضها على الطبيعة بما هي مجموع الظواهر كافية     3

  ).23، ص1979وهبة، 
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سوم التخطيطية لمقوالت الفهم أي عن الوظائف القبلية التي كبيراً في هذا آراء كانط في الر

  .)388، ص1971أ سموس، . ف. ("بواسطتها تنطوي المعطيات الحسية تحت لواء المقوالت
  

  ويؤكد كانط 
متثال هما الحدس الذي بواسطته يعطى الموضوع، يام المعرفة من توفر ضربين من اإلأنه ينبغي لق"

ال أنطالقاً من هاتين اللحظتين المعرفتين يقتضي األمر فعالً آخر وإ.  يعقل الذي به4والمعنى المجرد
وهو صياغة الشتات المتباين المعطى عن طريق الحدس ليوائم الوحدة التركيبية للوعي، تلك الوحدة 
التي يعبر عنها المعنى المجرد، وهذا الفعل اآلخر هو المخيلة، والمخيلة إذاً بسبب الشرط الذاتي الذي 
يتيح وحده لها أن تعطي معاني الفهم المجرد حدساً متصالً بها تنتمي إلى الحساسية، ولكنها مع هذا 
الحدث من حيث أن التركيب الذي تقوم به وظيفة التلقائية، التي تقوم بفعل التحديد والتعيين، وليست 

   ."كالحس قابلة للتحديد أو التعيين فحسب فهي قوة لتحديد الحساسية قبلياً
  )45، ص1979، في مراد وهبة، 145، ص1912كانط، (

   

  لكن كانط يؤكد 
أن المخيلة تقوم أوالً بإرجاع المعرفة إلى الحدس وأن هذا الحدس يتصف بقصور خاص ال يتيح لنا أي "

معرفة بالموضوع، وهذا ما تتكفل به المخيلة إذ تتصور ما في المعرفة من تباين وبذلك يصبح التصور 
 يجب أن يصبح 5متثال، فالتباين في الحدس التجريبيإقامة اإل قصور التقبل بمفرده عن ضرورياً نتيجة

كي يمنحنا المعرفة، فعن طريق التصور يستولي الوعي على ذلك ) أي يتعين بالعين المجردة( عينياً 
، 1979، في مراد وهبة، 163، ص1912كانط، . ("التباين الذي كان فيه بالقوة ويجعل منه معرفة

  ).46ص
   

. فالتصور وحده غير كاف إلقامة معرفة بالموضوع، ينبغي إخضاعه لمعنى مجرد في الفهم 

  ويفهم كانط ). 46، ص1979مراد وهبة، (

، واألفكار عند كانط هي مفاهيم ونظراً )المعاني( ستنتاج تؤدي إلى ظهور األفكارالعقل على أنه قدرة على اإل"
هو ما ال يمكن ) المعاني(ة العملية مشروطة دوماً فإن موضوع األفكار ألن األشياء المعطاة لنا في التجرب

ع  أود في الطبيعة إال ما سبق له أنللحواس أن تدركه في التجربة، وأن ذهننا ال يجد وال يستطيع أن يجد
  )390-389، ص1971أ سموس، . ف( ".فيها قبل التجربة وبصورة مستقلة عنها بواسطة صوره الخاصة

                                                 
متثـاالت  توحيد إهي وحدة الفعل الذي قوامه  المعنى المجرد هو الذي به نفكر في الموضوع بوجه عام، ويفترض وظائف، والوظيفة               4

  ).22-21، ص1979مراد وهبة، . (شتى تحت امتثال مشترك إذاً المعاني المجردة تقوم على تلقائية التفكير
مراد وهبـة،   (كشف لنا عن الوجود أو الحضور الواقعي للموضوع          حسي يتسم بمجموع من اإلنطباعات ت      الحدس التجريبي هو شيء    5

  ).18، ص1979
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وضوعية قص كانط بطريقته الذاتية للمعرفة والوجود مع هيغل صاحب الطريقة الموبذلك يتنا

عتبر كانط المخيلة أنها عملية تحتاج إلى واسطة بين الحساسية في المعرفة والوجود، حيث إ

والفهم وهي تلقائية خالقة تنتج رسوماً تخطيطية أو مجازات تقوم بتنظيم الحدوس الحسية 

، واعتبر )82، ص1984هربرت، ماركيوز، ( الذهني في المقوالت وعملها تمهيدي للتركيب

  كانط

لوعي فيها على التباين اهذه العملية على أنها إنسانية ذاتية هي وعملية التصور الذي يستولي " 
 كي نحصل على المعرفة) أي يتعين تعييناً كامالً بالعين(ن يكون عينياً أالموجود في الحدس، والذي يجب 

 موضوع لتحديده خضاع عملية التصور لمعنى مجرد في الفهم فالتصور يحتاج الىيجب إ ,بالموضوع
ي فأما هيغل آخذاً . تحديداً كامالً بالعين، يتوافق الموضوع مع األفكار في الفهم لكي نحصل على المعرفة

ن كل واقع إنما أ"وهو من أعمال الفكر، ) االختالف(عتبار المبدأ األصلي للتركيب الذي يقوم بالتمايز اإل
يتألف بالضبط من هذا التمايز فال يستطيع سوى الوجود المتسم بطابع الوحدة وهو الذي يعمل داخله 

  وصياغة المدرك الحسي في رسوم تخطيطية أن يحتفظ بنفسه، مماثالً لذاته6التمايز، واإلدراك الحسي
وهو وحده الذي ) النشاط الالمتناهي(، " عملية نشوء التركيب بأسرها، داخل الفاعلية المتناهيةأثناء

ه معه بالضرورة تمثيل تغير  في التحول الذي يجلب7يستطيع أن يظل مساوياً لنفسه في عملية صيرورته
ة المعرفة من وجهة نظر هيغل، والوعي من خالل يفعمل.  الحسي وصياغته في رسوم تخطيطيةالمدرك

نذ البداية بالمعنى األساسي الذي تتخذه بمجرد ما أن المفهومات أو المفهوم والعقل يجب إذاً أن تفهم م
يقوم "ط عال للوجود بوصفه مساواة للذات في الحركة متعرض من حيث هي المبدأ، فالمسألة تتعلق بن

  .)84-83، ص1984هربرت ماركيوز، " (والتوحيد) التباين(بالتميز 
قع يسميها هيغل الفكرة  إن عملية التفكير هذه التي تحتوي في ذاتها على كل تنوع الوا

، وأن العقل ليس ملكه خاصة باإلنسان بل األساس األولي للعالم، ولذا فإن العالم منطقي 8المطلقة

                                                 
 الحسيبة التي تصلنا لزيادة وعينا بما يحيط بنا وبذواتنا وكما أن عمليـة اإلدراك               تلية تنظيم وتفسير المعطيا   هو عم : اإلدراك الحسي  6

المعقدة تعتمد على كل من النظام الحسي والمخ، فالنظام الحسي يكشف المعلومات ويحولها أو ينقلها إلى نبضات عـصبية ويجهـز                     
 عصبية ويجهز بعضها ويرسل معظمها إلى المخ عن طريق األنسجة العـصبية  بعضها ويرسل معظمها إلى المخ عن طريق نبضات    

ويلعب المخ الدور الرئيسي في تجهيز المعلومات وتعتبر أجسادنا مجهزة بأنظمة متخصصة لجمع المعلومات التي تسمى الحواس أو                  
دافيـدوف،  . لنـدال (ي سلوكنا التحرك بموجبها األجهزة الحسية التي تمكننا من التقاط المعطيات بحيث نتمكن من التخطيط والتحكم ف    

 ).251-248، ص1983
بـالمعنى  (هي التحول، الفعل، اإلنتاج، العمل، هكذا كل األشياء المادية والفكرية، هذه المقوالت تنطبق علـى الطبيعـة                  : الصيرورة 7

 ).29، ص1983جيه، غارودي، رو( اإلنسان، المجتمع وعلى الفكر، وعلى النظرية سواء بسواء -، على الممارسة)الضيق
الحق الحاضر في كل موجود والتي تـشكل        ) الكلي(الفكرة المطلقة هي فكرة الوجود نفسه في حقيقتها ونقائها كما يسميها هيغل، أي               8

 ).263، ص1984هربرت ماركيوز، . (إلى هذه الدرجة او تلك األنماط المختلفة لوجوده) غير المطابقة(اإلضفاءات العينية 
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 9في أساسه يتطور وينمو وفقاً لقوانين الفكر، بذا يكون الفكر،  العقل عند هيغل هو الجوهر
قد تفيدنا ). 416-414ص، 1971ت، أ ويزرمان، (المطلق المستقل عند اإلنسان واإلنسانية 

آراء المفكرين المختلفة حول تفسير عمليات التصور والخيال والنظرة إلى العقل، وإن كانت 
 متباينة فيما بينها في تناول موضوع المعرفة والوجود  في هذه الدراسة، والتي هي محاولة

شوا في فلسطين طينيين الذين عاقتصادي للفلسلكتابة بعض أجزاء من التاريخ اإلجتماعي واإل
والذاكرة لديهم عتماد على مكنوز الخيال والتصور ، باإل1948هم منها عام قتالعقبل إنتدابية اإل

  . فيها فيما بينهم في األدوارختالفاتلفهم صورهم وتحديد  مكوناتها واإل
  عتبارهاين الفكر واإلدراكات الحسية على إقارن هيغل بي

أو ما ) الماضي(سياً ما قد فات الخارجي، فليس بإمكاننا أن ندرك حتمثل الشكل األعلى لمعرفة العالم "
وأن اإلدراكات الحسية ترتبط مباشرة بالموضوع، بالمواد التي تؤثر في أركان الحس ) المستقبل( بعد يأت

محدودة فإن التفكير يستند انت آفاق المعرفة النظرية واسعة ال ويؤكد أنه مهما كانت قيمته الفكر ومهما ك
ده هو محتوى خاص به وحده نلى معطيات التجربة الحسية وال وجود له بدونها، وأن محتوى الفكر عإ
، لم يأت من الخارج بل من الفكر ذاته، والمعرفة من وجهة النظر هذه ليست كشفاً عما )بالفكر وحده(

  .)416-414، ص1971ت، أ ويزرمان، . ("يوجد خارجنا خارج الفكر بل كشف عن محتوى الفكر
    

أما الفكر من وجهة نظر فويرباخ هو الذي يحكم على المعطيات الحسية، ويقومها ويحللها 

  ويفسرها، وفويرباخ يؤمن أن 

 أن التفكير بخالف العكس الحسي للعالم الخارجي يحمل  طابعاً غير مباشر، ألنه ليس من الضروري"
فكر يجب أن يتوافق مع اإلدراكات الحسية،  ما نفعله موضوعاً لإلدراك المباشر، وهذا يعني أن اليكون

وعلى ما ) الماضي(لفكر على ما كان لكن قبل هذا التوافق ليس ممكناً دوماً ألن اإلنسان يتعرف باسطة ا
  ).416-414، ص1971ت، أ ويزرمان،  (")المستقبل( يكن لم
  

نظـرة  ستتبع هذه الدراسة في تحليالتهـا وتفـسيراتها لعمليـات الخيـال والتـصور وال                

 لـدى الفلـسطينيين علـى مـنهج النظريـة الماديـة        عقل البشري في تحديد وتفسير الصور     لل

                                                 
نعكاس نفسه على نفسه، وكلمة الجوهر يجب أن  تذكرنا ال بعملية يمارسها الفكـر علـى موضـوع                   إ) تفكير، إنعكاس (لجوهر هو   ا 9

 للكائن، وتفهم أيضاً كلمة الجوهر بشكل بالغ االختصار على أنه التجريد بطرد كل ما ليس جـوهري فـي                    ةمعطى، بل بعالقة داخلي   
 ).182، ص1983روجيه غارودي، ). (كذا متصوراً بوصفه االنتقال المباشر إلى العامأي أن التفكير يجد نفسه ه. (الظاهر



28 
 

 

جتماعيـة  ا األساسـي علـى مفهـوم الممارسـة اإل         عتماده في المعرفة وذلك إل    10الديالكتيتكية

هـذا  . بوصفها أساساً للمعرفة ومعياراً ليقينتها، وعلى التطـور التـاريخي للمعرفـة العلميـة             

  جتماعية علىلممارسة اإلاويفهم لينين 

كتـشافات واألبحـاث     والتجـارب واإل   11جتمـاعي شاطات الناس الماديـة كاإلنتـاج اإل      أنها مجمل ن   "
التـي تفيـدنا كمقيـاس فـي نظريـة          , فـي الممارسـة   " ويقول لينـين    , "العلمية والصراع الطبقي  

ــة ــب أن , المعرف ــشاهدات واإل  يج ــة الم ــضاً ممارس ــدرج أي ــخ ن ــة ال ــشافات الفلكي                   ".كت
  ).143ص, 1983, 18المجلد , المؤلفات الكاملة, لينين( 

   

ألن النظرية المادية تتعامل مع الـذهن اإلنـساني علـى أنـه ثمـرة التطـور والتجربـة                  

ي نتاجـاً   فبـذلك يكـون الـوع     , لممارسة العمليـة  وكما أنه ثمرة ا   , اإلنسانية منذ آالف السنين   

لـد مـن الطبيعـة والمجتمـع فهـو إذا لـيس وعيـاً غريبـاً                 فإذا كان الوعي يتو   . جتماعياًإ

وهو يـستطيع أن يعكـس بدقـة قـوانين الطبيعـة والمجتمـع مـن خـالل العلـم                    , عليهما

فـالتطبيق العملـي    , جتمـاعي ة بالعمل على التطبيـق العملـي واإل       والتجارب العلمية المرتبط  

عتبـار  واإلحـساس علـى إ    بدأ بالعمـل المـادي      وهو ي , إذن نشاط اإلنسان الذي يحول الواقع     

بيــق العملــي هــو مــصدر إذن التط.  بالنــشاط العملــيهأن اإلحــساس حركــة مرتبطــ

                                                 
هو علم التطور أو بعبارة أدق هو علم القوانين األكثر شمولية لكل تطور، ويعرف لينين الديالكتيك على انه علم وحـدة                     : الديالكتيك 10

 أثناء هذه العملية، ولذا يتوجب النظر إلـى           تابثة ة التطور، ال تبقى   األضداد ويؤكد تأكيداً خاصاً على أن المتناقضات إذ تشترط عملي         
 ).799-798، ص1971روتكيفتش، . م. (التطور على أنه تفتح المتناقضات

جتماعيـة  أنفسهم مضطرين للدخول في عالقات إ     ولكي ينتج الناس يجدون     , إن اإلنتاج بطبيعته عملية اجتماعية    : اإلنتاج االجتماعي  11
س وهي عالقات النـا   " أن عالقات اإلنتاج    . تتالءم مع مستوى تطور القوة المنتجة في المجتمع       , قلة عن وعيهم وإرادتهم   مست,معينة  

جتماعي نتيجة للعالقات التي تنشأ بين الناس فيما بينهم بسبب اإلنتاج والعالقات بين النـاس تتـصل        بالطبيعة وهي دائماً ذات طابع إ     
وهي الوسائل المادية التي ينتجها المجتمع للحصول على حاجاته األساسية في الحيـاة             " القوى المنتجة   و, "باإلنتاج وتخضع له تماماً   

مثل اآلالت وهي العنصر األساسي الذي يسمح بتحديد حالة قوى اإلنتاج ألن طبيعة هذه اآلالت هـي التـي تحـدد عـدد النـاس                         
والقـوى المنتجـة    ". ستخدامه لها كتسبها المنتج بإ  دات العمل التي ي   وعا, والمعارف التقنية الضرورية  , الضروري إلتمام عمل معين   

وفي حين تشكل   , وال تتكون تبعاً ألهواء الناس بل نتيجة للضرورة       , التي تأتي نتيجة لعمل األجيال السابقة ومستقلة عن الجيل الواحد         
  ).647, 1971, أويزرمان. ت. (ضروريتمثل عالقات اإلنتاج شكلها ال, القوى المنتجة مضمون عملية اإلنتاج االجتماعي
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. كما أنه مصدر أول درجة للمعرفـة فهـو أيـضاً إنتـاج لألشـياء                , نفعاالتاألحاسيس واإل 

  كما قال لينين

ـ     " أن جدلية األشياء هي التي تولد جدلية األفكار ولـيس العكـس            " ة علـى أن    وتـدلل النظريـة المادي
الواقـع فـي   نعكـاس  لة األولـى كاملـة ألنهـا ليـست سـوى إ     وإن لم تكن للوه   , الحقيقة هي األولى  

                ."نعكاس عملية طبيعية وهكـذا تكـون كينونـة العـالم ماثلـة أمامنـا دائمـاً                وهذا اإل , دماغ اإلنسان 
  ).303-302ص, الجزء األول, جورج يوليتزر( 

   

  ية الماركسية على وتعتمد النظرية الماد

 هـي وقـائع ماديـة موجـودة خـارج الـوعي             13 والطبيعـة والكينونـة    12المبدأ القائل بأن المـادة    "
كما تقـول النظريـة الماديـة أن المـادة معطـى أولـي ألنهـا مـصدر األحاسـيس                    . ومستقلة عنه 

ج المـادة   وأن الفكـر نتـا    , نعكاس المـادة والكينونـة    ألنه إ , بينما الوعي هو معطى ثانٍ    , والتصورات
وأن الفكـر بـصورة أدق هـو ثمـرة          . متى بلغت هذه المادة في تطورها درجة عاليـة مـن الكمـال            

  ).259ص, الجزء األول, جورج يوليتز(الدماغ 
   

  ويبين ماركس

معينة لعكس ) أشكاالً(اً في فكر اإلنسان إنما يمثالن صيغ) عيناً كامالًتالذي يتعين بالعين (أن المجرد والعياني " 
لـيس إال وسـيلة     ) الصعود من المجرد إلى العيـاني     (ولذا فإن   ) كل الوجود , كل الكون (اقع الموضوعي   الو

مما يعني أن العكس المجرد لعملية معينـة   " , بواسطتها يستوعب الفكر العياني ويعيد صياغته كعياني روحي       
عناصر العملية المدورسة   غير أن العكس المجرد برغم دوره الكبير في معرفة          , هو مرحلة ضرورية لمعرفته   

إنه يقتصر إما على السمات العامة وحدها وإما على رصد المالمح           . ال يكشف عن ترابط الظواهر وتناقضاتها     
قع وأن تمضي الذا يتوجب على المعرفة أال تقف عند هذه المرحلة من العكس المنطقي للو. الخاصة أو الفردية

لكن هذه العملية ليست    ".  شمولية إلى عكس يظهر العالقة الباطنية      أي أكثر , إلى األمام إلى عكس أكثر عيانية     
  ). 727ص, 12المجلد , المؤلفات الكاملة, ماركس وانجلس( ."بأي حال عملية والدة العياني ذاته

  

ألنـه بـذلك وحـدة    , عياني ألنه تركيب لتحديـدات مختلفـة  العياني  "ويقول ماركس أيضاً    

كأنه نتيجـة ولـيس منطلقـاً أساسـيا بـرغم           ,  عملية تركيب  لذا يبدو في الفكر وكأنه    , التنوع
                                                 

هي مقولة فلسفية تستخدم للداللة على الواقع الموضوعي الذي يجده اإلنسان في أحاسيسه التي تنسخه وتصوره وتعكسه دون                  : المادة 12
, 4لينـين المجلـد   ". (يوجد الواقع الموضوعي مستقال عن الوعي اإلنساني الذي يعكسه      "ويقول لينين   , أن يكون وجوده متعلقاً بوجودها    

 ).240-236ص, 1978
أو باألحرى تضع االثنين أو باألحرى فكرنا يضع مقابلة الفكر في سـير المعرفـة               ) وعي, فكر(الكينونة مادة تضع مباشرة مقابلها       13

هما الطبيعـة   والصيرورة الموضوعية لها شكالن أساسيان و     , والكينونة كلها صيرورة موضوعية   ). الفكر(ليس تاريخ الكائن أو نتاجه      
 ).21-16ص, 1983, روجية غاروري. (بالمعنى الضيق وفاعلية اإلنسان الهادفة الواعية
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      " وكونــه بالتــالي منطقــاً أساســيا للتأمــل والتــصور أيــضا, كونــه فــي واقــع األمــر

إذا يتقـدم العيـاني فـي العـالم         ). 728ص, 12المجلـد , المؤلفات الكاملة , ماركس وانجلس (

 المعرفـة ويـشكل المنطـق       الموضوعي بكل جوانبه وصالته وعالقاته المتنوعة مع عمليـة        

وجـود لحقيقـة    من هنا نصل إلـى مبـدأ الماديـة الديالكتيكيـة المعـروف ال               , األساسي لها 

نعكـاس شـامل صـحيح موضـوعيا        إوأن الحقيقة العيانية هـي      ,  أبدا  فالحقيقة عيانية  ,مطلقة

  ). 645ص, 1971, أويزرمان .ت(للشيء المدروس 

نعكـاس أثنـاء تطـويره للنظريـة الماركـسية       يـة اإل  أولى لينين إهتماماً خاصاً لمعالجة نظر     

  , في المعرفة

يظهـر  , وبرهن على صحتها حيث بدأ لينين دراسته لهـذه النظريـة بالكـشف عـن ماهيـة اإلحـساس                  "
ـ         نتيجة لتأثير األش    .ة اإلثـارة الخارجيـة إلـى واقعـة شـعورية          ياء على الحـواس ويمثـل تحـوال لطاق

, )كـل الكـائن   , كـل الوجـود   , كـل الكـون   (عالم الموضوعي أي    اإلحساس عند لينين صورة ذاتية عن ال      
لكـن اإلحـساس   . وهذا يعني أن مضمون اإلحساس يتحدد بواقـع األشـياء التـي تـؤثر علـى الحـواس         

, وعلى قدرتها التـي تختلـف مـن شـخص إلـى آخـر             , ليس مرآة للعالم وإنه يتوقف على بنية الحواس       
وثمـرة تطـور طويـل للمـادة فـإن          , فسها شـيء مـادي    وبما أن جملتنا العصبية ن    . وعلى حالة الجسم  

أن المـادة بتأثيرهـا     . الجانب الذاتي من اإلحساس يتحدد هو اآلخر بالعالم المـادي فـي نهايـة المطـاف               
أي بالمـادة   . الـخ ...وباألعـصاب وبالـشبكية   , في حواسنا تثير اإلحساس وهذا اإلحساس يرتبط بالـدماغ        

     ).50ص, 1983, 18المجلد, لفات الكاملةالمؤ, لينين(."المنظمة على نحو معين
  ويقول لينين 

يجب أن يكون هناك توافق بين األفكار وموضوعاتها فـي ذهـن اإلنـسان لتكـون المعرفـة يقينيـة                    "
فكـون المـرء    . ويـرى ماهيتـه فـي عكـس العـالم         , ويعرف لينين الوعي على أنه وظيفة للـدماغ       

, لـواقعي الموضـوعي ألشـياء العـالم الخـارجي         ماديا في نظرية المعرفة يعني تـسليمه بـالوجود ا         
ولذا ترى المادية أن الحقيقـة تقـوم قبـل كـل شـيء فـي العكـس                  , وانعكاسها في الدماغ اإلنساني   

ــاس  ــي الن ــي وع ــوعي ف ــالم الموض ــصحيح للع ــوعها , ال ــع موض ــرة م ــق الفك ــي تواف                       ."ف
  .)792-789ص, 1971, روتكيفتش. م(

   

فكار التي ترد على ذهن اإلنـسان فهـي ال يمكـن أن تولـد وتوجـد إال                  ومهما كانت األ  

فليس هنـاك أفكـار خاليـة مـن وسـائل اللغـة ومـن               . معتمدة على اللغة وألفاظها وجملها    
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ويظهـر  " ألن  اللغة هي واقـع الفكـر المباشـر         " وعبر ماركس عن ذلك   ). مادتها الطبيعية (

ـ     , واقع الفكر في اللغة     واكتـشافات بـافلوف  الـذي        ك فـي أعمـال    وكما تنبأ لينين على ذل

نعكـاس الواقـع والكينونـة أي تكـون         لطريقة التي يتكـون بهـا فـي الـوعي إ          حدد بدقة ا  

  كتشف بافلوف فلقد إ). 274-273ص, الجزء األول, جورج يوليتزر. (المعرفة

 أو  نعكاسـات مـشروطة تثيرهـا األحاسـيس الداخليـة         النشاط الذهني األساسية إنمـا هـي إ       أن عمليات   "
كما أنه دلل على أن هـذه األحاسـيس تـستخدم كإشـارات لكـل               , الخارجية وهي تحدث في ظروف معينة     

ــي  ــسم الحـــ ــشاط الجـــ ــو(نـــ ــورج يـــ ــزء األول, ليتزرجـــ                              ,         )274ص, الجـــ
هـا  كتشف بافلوف أن الكلمات ومضمونها ومعانيهـا يمكـن أن تحـل محـل األحاسـيس التـي تبعث                  كما إ 

فتكـون  . األشياء التي تدل عليها فتثير بـدورها انعكاسـات مـشروطة وردود فعـل عـضوية أو لفظيـة                  
اللغـة  , بذلك إشارات أي نظاماً ثانياً لإلشارات يقوم علـى أسـاس النظـام األول وهـو خـاص باإلنـسان            

يتجـاوز  وهـي تحمـل الفكـر المجـرد الـذي           , وعمله االجتماعي , إذا هي الشرط لنشاط اإلنسان األسمى     
وبرهن بافلوف في الوقـت ذاتـه علـى أن مـا يحـدد وعـي اإلنـسان فـي                    . اإلحساس الحالي لإلنسان  

بل المجتمع الـذي يعـيش فيـه ومعرفتـه لهـذا المجتمـع              , األساس ليس هو جسده وال الظروف الحيوية      
 للحيـاة   وهكذا تتعلق الناحية البيولوجية فـي اإلنـسان بالناحيـة االجتماعيـة ألن الظـروف االجتماعيـة                

مـسائل  , بـافلوف  (.فالفكر بطبيعتـه ظـاهرة اجتماعيـة      , والحياة الذهنية , هي التي تحدد الحياة العضوية    
  ). 275ص, "الجزء األول, النقد والتجريد في جورج يوليتزر, 4علمية طبعة رقم 

  

بـل وجـودهم    , ليس وعي الناس هو الـذي يحـدد وجـودهم         "ويؤكد ماركس بهذا الصدد     

فـي  , 79ص, دراسـات فلـسفية   , مـاركس وانجلـس   ". (لذي يحدد وعـيهم   االجتماعي هو ا  

ـ     ). 275ص, الجـزء األول  , جورج يوليتزر  ة المتعلقـة بالممارسـة     تفيـدنا األفكـار النظري

جتماعية الموجودة في النظريـة الديالكتيكيـة لتطبيقهـا علـى الحالـة الفلـسطينية               العملية اإل 

 .وبالتـالي علـى الـصور     , طينيةوالهويـة الفلـس    على الذاكرة    لفهم العوامل التي أثرت نسبياً    

 وقد شـكلت عنـصراً أساسـياً مكونـاً          1948ال شك في أن النكبة عام       " يقول أحمد السعدي    

للهوية الفلسطينية وبقعة في الذاكرة الفلـسطينية الجماعيـة التـي تـربط كـل الفلـسطينيين                 

أمـا  ) 177ص, 2002, يالـسعد (." الحاضـر الخالـد   "في وقت أصـبح لهـم       , بنقطة معينة 

   ,فتضيف,  فتتناقض مع أحمد السعدي في مقولته السابقةروز ماري صايغ
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قـد  , فإن األثر الذي خلفته النكبة في تـشكيل الهويـة وتوحيـدها كمـا يـصفه الـسعدي         , ولكن للمفارقة "
ودون أن يتطـرق إلـى تجربـة    , وقبـل أن يـتم تدوينـه لمعرفـة العـالم     , تأصل حتى قبل تسجيل الحدث    

عـن  ,  أسـباب النكبـة بطريقـة كافيـة         في حين أنـه يمكـن أن تفهـم           .ينيين أثناء فترة التهجير   الفلسط
فغيـاب األصـوات الفلـسطينية مـن معظـم هـذه            . طريق تحليل عوامل سياسية إقليمية وداخليـة عـدة        

يوازي ويماثل على المستوى النـصي اسـتبعاد الـشعب الفلـسطيني األصـلي مـن                , االعتبارات والعوامل 
وعلـى الـرغم مـن أن هـذا الـصمت عـن أحـداث               . مبرياليين والمستعمرين على حـد الـسواء      قبل اإل 

عتـراف بـأن    فـإن اإل  , بحاجـة إلـى تغييـر     ) 1948-1947(التجربة الفلسطينية الـشعبية فـي الفتـرة         
 سـواء أكـان ذلـك بالطريقـة أم بالعواقـب هـو جـزء          -الشعب الفلسطيني تفاوت في معايـشة النكبـة       

حيـث أنهـا   , حـدث موحـد للفلـسطينيين   , فالنكبة في أحد جوانبهـا . فهم آثار الكارثة أساسي ال بد منه لن    
ولكن هذه التجربـة تفاوتـت بـشكل واسـع بيـنهم وفـق الطبقـة والمنطقـة                  , تركتهم جميعا دون وطن   

, األغنيـاء والفقـراء   , الكبـار والـصغار   , كما أنها اختلفت لدى الرجال والنـساء      . والموقع وفترة الهجوم  
وكـذلك فرقـت النكبـة بـين النـاس مـن حيـث              , ذين هاجروا وأولئك الذين بقوا في أراضـيهم       هؤالء ال 

مـع أي درجـة مـن       , مـع أي نظـام    , كيف وأين يمكنهم العـيش    , وفرصهم في الحياة  , مصيرهم الالحق 
ال بد من أن تخط هذه الفروقـات الداخليـة علـى القـصة الجماعيـة غيـر المكتوبـة                    , التقبل أو الرفض  

  .)26ص, 2008, روز ماري صايغ. (للفلسطينيين
   

وبما أن تجربة النكبة والتهجير تفاوتت بـين الفلـسطينيين حـسبما أشـارت روز مـاري                 

 ي الـشتات التـي    يخـصوصاً فلـسطين   ومما عكس أثره على ذاكرتهم وهـويتهم        , نفاآصايغ  

,  مركبـة ومزدوجـة     هـويتهم  فأصـبحت , تعرضت هـويتهم إلـى التـشويش واإلضـعاف        

ـ       نتماءات  وأصبح لديهم إ   ممـا يعنـي أن فـي داخـل         , هأخرى متعددة للبلد الذي يعيـشون في

نتمـاءات المتعـددة وتتـصارع      يش في المنافي صراع تلتقـي فيـه اإل        كل إنسان فلسطيني يع   

للمزيـد مـن االطـالع أنظـر إلـى أمـين            (فيما بينها وترغمه على القيام بخيارات مؤلمـة         

وقـد طـرح لينـين موضـوعة        , هـذا ). 1999, الطبعـة األولـى   , الهويات القاتلة : معلوف

إال , فهـو يبـرهن أن معارفنـا ليـست عمومـاً          , الطابع المطلق والنسبي لمقياس الممارسـة     

تنبـع مـن أن العلـم يتطـور ويتغيـر      وأن نـسبية هـذه المقـاييس    , حقائق نسبية فحـسب  

 الممارسـة البـشرية      أن هـذا باإلضـافة إلـى     , مما يستلزم تغير تصوراتنا عنـه     , ستمراربإ

بالتـالي إعطـاء إجابـة كاملـة ونهائيـة          , وال يمكنهـا  , محدودة في كل مرحلة من تطورها     
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فـي حقيقـة األمـر ال       "يقـول لينـين     . على عدد من المسائل التي طرحها التطور الـسالف        

ـ ) كـاف (يمكن أبدا لمقياس هو على قدر        ـ      ) عـدم التحديـد   (ن  م ارف بحيـث ال يـسمح لمع

ــى  ــسان أن تتحــول إل ــق(اإلن ــ)". (مطل ــد , ينلين ــة المجل ــات الكامل , 1986, 20المؤلف

ألنهـا  لـذاكرة ودراسـتها فـي هـذه الدراسـة           هتمام بموضوع ا  وقد جاء اإل  , هذا). 128ص

مكوناتهـا  تحديـد   و, لفلـسطينيين  ورسـم الـصور لـدى ا       ظهـار  إ أمر مهم سيـساعد فـي     

مـدة  مـن خـالل الروايـة الـشفوية المعت        , هـا  األدوار اإلقتصادية واإلجتماعية في    ختالفاتإو

على السير الذاتية والحكايـات المختلفـة للـراويين بنـاءاً علـى تجـاربهم الحياتيـة عبـر                   

لهـذا سـتتناول الدراسـة      . 1948قتالعهم منها عـام     ريخهم التراكمي على أراضيهم قبل إ     تا

والتحليـل العلمـي مـن وجهـة        " معتمدة على علـم األحيـاء     "الذاكرة أوال كوظيفة بيولوجية     

جتمـاعي  ماعية تنـشأ وتتكـون ضـمن اإلطـار اإل         جتم كظاهرة إ  من ث و, نظر علماء النفس  

  .الذي يسمح بدوره عبر ثقافة مجتمعه للخبرات الفردية أن تكون قابلة للتذكر

سـتمرار إلـى كميـات      تكنسون وشـفرين أن حواسـنا تتعـرض بإ         النفس با  يقول عالماً   

حـس عنـدنا يبـدو أنهـا        وأن هذه المعلومات التي تتلقاهـا أعـضاء ال        , هائلة من المعلومات  

أو المخـزن   ) الـذاكرة الحـسية   (يـسمى   ) أو أجهـزة  (تحفظ بسهولة في جهـاز للتخـزين        

  وتدل األبحاث الحديثة على , )332ص ,1983, الندال دافيدوف. (الحسي

 أخـرى   وقـد تتواجـد مخـازن حـسية       , أن موقع الذاكرة الحسية في الجسم قد تكون شبكية العـين          "
 وتفيـد األبحـاث الحديثـة أيـضاً أن المـادة التـي تحفـظ فـي الـذاكرة           .في أعضاء الحس المقابلة   

هـذه المـادة أو هـذه المعلومـات     , الحسية تشبه الصورة التي تظل في مخيلتنـا بعـد النظـر إليهـا     
تختفي في أقل من الثانية إال إذا تم نقلها فوراً إلى جهـاز آخـر وهـو جهـاز الـذاكرة وهـو جهـاز                       

ولكـي نعيـد إرسـال المعلومـات        , )المخـزن ذو المـدى القـصير      (و  الذاكرة ذو المـدى القـصير أ      
الحسية إلى المخزن ذو المدى القـصير فعلـى أي شـخص منـا أن ينتبـه إلـى المعلومـات لوقـت                       
قصير وحينئذ تمر المعلومات إلى الذاكرة ذات المدى القصير وهذا الجهـاز كثيـراً مـا يـصور علـى                    

ن تخـزن الـذاكرة ذات المـدى القـصير كـل األفكـار               وشـفيري  نوطبقاً التكنـسو  . أنه مركز الوعي  
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ويقـوم مخـزن الـذاكرة ذات المـدى     , والمعلومات والخبرات التي يعيشها الفرد في أي وقـت محـدد       
ويمكـن  , ) ثانيـة  15عـادة لمـدة     (القصير بالحفاظ على كمية محددة من المعلومات بـصفة مؤقتـة            

وعـالوة علـى أن     . ير بـالحفظ أو بـالتكرار     اإلحتفاظ بالمعلومات لمدة أطول في جهاز المـدى القـص         
تـدخل المعلومـات    , فهي أيـضاً كمركـز تنفيـذي      ) التخزين(الذاكرة ذات المدى القصير تؤدي وظيفة       

أو المخـزن ذو المـدى      , أو تخرج مادتها من جهاز آخر للذاكرة هـو الـذاكرة ذات المـدى الطويـل               
  .)341-333ص, 1983, دافيدوف, لندال. ("الطويل

   

ويلـة المـدى     شفرين نستطيع أن نسترجع المعلومات مـن الـذاكرة ط          -تكنسونوحسب أ 

وتكـون المهمـة    . سـترجاع لذاكرة قصيرة المـدى علـى عمليـة اإل        ستمرار حيث تهيمن ا   بإ

وعنـدما يبـدأ النـاس عمليـة اإلدراك         ) فال يتطلب األمر جهـداً للتـذكر      (أحياناً سهلة وآلية    

غيـر أنهـا فـي بعـض        .  يـتم بـدون مجهـود      وهذا أيضاً , فهم يقارنون الحاضر بالماضي   

ــون إ  ــان يك ــصيباً    األحي ــاقاً ع ــراً ش ــدى أم ــة الم ــذكريات طويل ــترجاع ال                           .س

 فـي كتابهـا     ,)1994,  ناديـة سـيرميتكس    ( وتؤكـد ). 350ص, 1983, المرجع الـسابق  (

  على ) الحواس ما بقيت(

وال يمكـن الـشعور بحاسـة       , ثيـر ذكـرى معينـة     كـل رائحـة ت    : تأثير الحواس على الذاكرة فتقول    "
الـروائح لهـا فـصول ولكـل فـصل          و .من الحواس التي تصنع ذكـرى     لوحدها بل دائماً هنالك مزيج      

   .)30ص, 1994, نادية سيرميتكس. ("ولكل فصل ألوانه وأصواته, رائحته المعينة
  

وجيـة فـي محاولـة      تفيدنا تحليالت المفكرين السابقة لعملية الـذاكرة مـن الناحيـة البيول           

سـترجاع لـذكريات    وإبـراز أهميـة اإل    , الـة الفلـسطينية   لتطبيق هـذه األفكـار علـى الح       

ـ    , الفلسطينيين أريخ لـبعض األجـزاء مـن تـاريخهم اإلجتمـاعي           وإستخدامها في عملية الت

  نتاين يوقد أشار دانييل فال, هذا, والذي تفتقر إليه األدبيات المدونة, قتصادي المهمشواإل

وقـد يكـون ذا     , ورة التمييز بين التاريخ والتراث كشكلين رئيسيين من التوجـه نحـو الماضـي             إلى ضر "
ويحتـاج إلـى   , يرتكـز علـى األحـداث   , نتاين أن التـاريخ كتوجـه     ييقترح فال . فائدة جمة في هذا السياق    

 كمـا أنـه   , ومـدرك معرفيـاً   , وهو مرتـب زمنيـا    , ويصبح شرعيا , أدلة وثائقية وأثرية حتى يثبت نفسه     
, فهو وجود حقيقـي أكثـر ممـا هـو معرفـي           , أما التراث من ناحية أخرى    . يفصل بين الموضوع والذات   
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 فهـو ,  المـستقبل  وهـو مفتـوح نحـو     ,  بداية وال نهاية   وهو غالباً ما يأخذ شكالً طقوسياً أو أسطورياً، ال        
 ويعـرف  .ق لتصبح حقيقـة قـد تحتمـل طـرق عديـدة لجعلهـا حقيقـة         عالمة إمكانية ال تحتاج إلى تحق     

م أو بأنـه أسـلوب يهـدف إلـى معرفـة العـال      , نتاين األسلوب األوروبي األمريكـي لكتابـة التـاريخ        يفال
أثـر هـذا األسـلوب مـن التـأريخ علـى            , نتشار العالمي للتأثير اإلمبريالي   وهو يقترح أنه مع اإل    , رؤيته

 مـا قبـل     اأو أسـلوب   أسـلوباً عرقيـاً      بوصـفه , )لتراثـي ا(مهمـشاً األسـلوب     , حضارات العالم األخرى  
منـي يميـل إلـى إقـصاء        وعلـى التسلـسل الز    " الحقـائق "إن التاريخ من خالل التركيز على       . 14الحداثة

              . "ســواء كــرواة أم كموضــوع للتــاريخ   , ة مثــل النــساء والقــرويين  الفئــات المهمــش 
   ).27ص, 2008, في روز ماري صايغ, 28ص, 1996, فالينتاين(

  

كمـا هـو الحـال بالنـسبة للقرويـات          , نساء في الكثير من الحضارات    وتؤكد صايغ أن ال   

هن الناقالت ألنماط السلوك الشعبي والحضاري الـذي يـتالءم مـع النمـوذج               , الفلسطينيات

هتمـام فـي هـذه      لهـذا جـاء اإل    ). 27ص, 2008, ي صايغ روز مار (, التراثي في التأريخ  

ء المـدن التـي     لطبقة الفقيـرة مـن نـسا      الدراسة بالنساء وخصوصاً النساء الريفيات ونساء ا      

 للتـراث الـشعبي    الحقيقيـات  بـصفتهن النـاقالت    عكـس صـورهن    ل ,ستهدفتهن الدراسـة  إ

 فـي    فيمـا بيـنهن كنـساء قريـة ومدينـة           في األدوار  ختالفات وإلبراز أهم اإل   ,والحضاري

مـع  , رجـال  بيـنهن وبـين ال      فـي األدوار   ختالفـات باإلضافة إلى إبراز أهـم اإل     , الصور

قتصادية التـي لـم تتناولهـا كتـب التـاريخ المـدون             ركيز على أدوارهم اإلجتماعية واإل    الت

 حيـث تـم التركيـز علـى نـساء      ,بنفس القدر الذي تناولت فيه األدوار السياسية للفلسطينيين       

في سياق ثقافة الذكريات ال بـد مـن توضـيح للمفـاهيم النظريـة               . النخبة وإهمال األخريات  

ضـمن هـذا الـسياق      , وهويـة ,  جماعيـة  من ذاكـرة  ,  هذه الدراسة   مفعولها في  التي تؤدي 

 أن المـدى الـذي يـشغله     Memoire et identite فـي كتابـه   CANDAU Joelيـرى  

حيـث يـستفيد منـه المؤرخـون والمؤسـسات          , ن الذاكرة في العالم الحديث خطيـر جـداً        ف

                                                 
, والحداثة بنية شاملة وسياق متكامل ووعـي ناضـج       , الحداثة هي محصلة عملية تاريخية بدأت في أوروبا زمن النهضة واإلصالح           14

وتشمل الحداثة علـى شـبكة مـن        , كظاهرة تاريخية , أوالً في أوروبا  كما جرى   , ويمثل التحديث عملية التحول االقتصادي والتقني     
  ). 112-106ص, 1982, مارشال برمان. (العوامل والعالقات التي تشكل سهالً ثقافياً يتميز على أنه حديث
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له إلـى حـد كبيـر    سـتغال يساء إسـتخدامه وإ غير أنه , والمواطنون المثقفون منهم والعاديون  

بـل هـي شـيء      , ألن الذاكرة ليست ممثلة في شيء ساكن يمتلكـه أي امـرئ أو يحتويـه              

وحـسب إدوارد سـعيد   ). .1Pierre Nova, 1984, p(وإعـادة الـصياغة   , قابل للتركيـب 

  الذاكرة 

سـتغالل  يمكـن إ  أي  "بل هي علـى األصـح ذاكـرة نفعيـة           , ليست بالضرورة أن تكون ذاكرة أصيلة     "
حيـث  "  والحذف حسب المصالح الذاتيـة لـشعب مـن الـشعوب           ختالق وتوظيفها من خالل اإل    ةالذاكر

 الـذاكرة   سـتخدام وهـو مـنهج واقعـي فـي إ        , تالق والحـدف  خ اإلنسان في اإلرث باإل    يالحظ تصرف 
الجمعية من خالل طمس قطع معينة من الماضي القومي وإبـراز الـبعض اآلخـر بأسـلوب تـوظيفي                   

  15نى وخير مثال على ذلك الكيفية التـي وظفـت بهـا قـضية الهولوكوسـت               بكل ما في الكلمة من مع     
                    ".كتــراث بهــا اإلســرائيلية بعــد ســنوات مــن عــدم اإل     الهويــة القوميــة  لتعزيــز

  ).122ص, 2000, إدوارد سعيد(
   

, الفلـسطيني  وبذلك تمس األفكار المتعلقة بأهمية الذاكرة الجماعية فـي الـصراع اإلسـرائيلي      

 والمكـان   16واأليـديولوجيا  وعن التاريخ مثلما تمس كتاب التاريخ     , تساؤالت عن الهوية الجماعية   

ال يـدركان علـى إنهمـا       , والهوية القومية على السواء   , 17والتساؤل عن ظاهرة القومية   , والزمان

ـ     , الثقافية ةمحددتان من الوجه  , ظاهرتان طبيعيتان  ي بل إنهما تركيبان مشتقان مـن موقـف سياس

  ). 309ص, 2007, كارن يوغرست( .تاريخي محسوس
  

  

                                                 
لمت باليهود األوروبيين   هي المحرقة أو اإلبادة الجماعية أو الكارثة الكبرى كما يسميها المؤرخين اإلسرائيليين التي أ             : الهولوكوست 15

وتعتبر الهولوكوست عنصراً مركزياً من عناصر الهوية الجماعية اليهودية بحكم كونهـا            , في ألمانيا النازية إبان الحرب العالمية الثانية      
 ).327ص, 2007, كارن يوغرست (1948األساس األهم من بين أسس التسويغ لوجود إسرائيل على أرض فلسطين منذ عام 

العالقـات بـين     وموجها من موجهـات   , وأداة رئيسية من أدوات السلطة الحاكمة     , دديولوجيا هي منظومة فكرية إعتقادية سائدة     األي 16
وبـالرموز والقـيم    , وهي على صلة وثيقة بالنزعات والرغبات والمصالح الجماعيـة        , فاألديلوجية تنشأ وتعمل في المجتمع    , الدول

  ).39-38ص, 1994,  نصارناصيف(اتها التاريخي متعلقا بها  حيوالتطلعات التي تجعل الجماعات معنى
, القومية يعرفها بنديكت أندرسون من منطلق إنثربولوجي هي مجتمع سياسي متخيل وهو متخيل في كونه محدد األصول وذا سـيادة   17

 بين قوى تاريخيـة  لعملية التقاء معقدةثامن عشر نتيجة  الكان ظهور القومية في نهايات القرنوكما اعتبرها نوع من النتاج الثقافي و   
ي بالذات لتصبح تنويعه كبيرة من      على التغير بدرجات مختلفة من الوع     ولكنها بمجرد وجودها أصبحت قابلة للتحول وقادرة        , متباينة
, 1999, نبنـديكت أندرسـو   . ( متماثلة واسعة من التشكيالت الـسياسية واأليديولوجيـة        ريس االجتماعية وتندمج في تنويعة    التضا

 ).14-13ص
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  يالن بابيهإويذكر المؤرخ 

ال يكـون مـن النـادر أن تـرد         , والـذاكرة الجماعيـة   , التأثير المشترك بين الماضي وكتابـة التـاريخ       " 
األخيرة إلى حقائق تاريخية ومن ناحية أخرى يجـري فـي سـياق اتخـاذ التـاريخ وسـيلة مـن قبـل                       

ونقلهـا فـي هـذه      , وحقيقة فـي ذاتهـا    , تصوير تلك على أنها بعض من تاريخ العالم       , ةالذاكرة الجماعي 
ــر     ــي والحاضـ ــين الماضـ ــزى بـ ــد المغـ ــة توجـ ــشاء رابطـ ــدف إنـ ــصورة بهـ                               ."الـ

  ). 20-18ص, 2000, إيالن بابيه(
  

  "ات التذكرالذاكرة الجمعية وثقاف" إرل في كتابها أما الباحثة األلمانية أستريد

نعكاسـاً نزيهـا وصـادقا    لـم تكـن يومـاً مـن األيـام إ     " لعلميةا"عتبار أن المصادر التاريخية    تدعو إلى إ  "
يـسعى إلـى تفـسير الماضـي        " مـصطنعاً "اجـاً   توالكتابة التاريخية تبقى في نهايـة المطـاف ن        , للماضي
خ لـيس أبـداً تحقيـق       فـإن عمـل المـؤر     , إلى جانب هـذا   ,  أي وفق منظور محدد بل وأحادي      ,يامنظور

عالقـة المـؤرخ بموضـوعاته التاريخيـة هـي إذن           .بل الكتابة التاريخيـة فقـط       , األنصاف الموضوعي 
حتـى أن البنيـة     , نتقـائي  الشخـصي اإل   فهو يتعامـل معهـا وفـق منظـوره        , عالقة شخصية إلى حد ما    

ـ         علـى هـذا    . لشخـصي ختيـاره ا  دداً هـي مـن إ     السردية التي تظهر فيها األحداث التاريخية الماضية مج
ـ          العلميتـين هـو    " الحياديـة "و" الموضـوعية : "األساس، ترى أستريد إرل أن اتصاف الكتابة التاريخية بـ

، 2008 فـي زهيـر سـوكاح،        45-41أسـتريد إرل، ص   (."امر ليس من المستحب التسليم بـه بـسهولة        
  ).81ص

لكتابـة التزيفيـة    ختراع  الحركـة الـصهيونية ل       إ كيفية في فهم    نا   تفيد رل  أفكار أستريد إ  

سـتعماري   فـي التـاريخ العـالمي اإل       وسيطرة الرواية التاريخية الصهيونية     , المتقنة للتاريخ 

  .صليين وطمسهاة التاريخية الفلسطينية لسكان األرض األوقدرتها على تغيب الرواي

الذاكرة الجماعية فقد تشكلت بفعل اإلطـار االجتمـاعي وتـم تقييـدها فـي اإلنـسان،                   

نبثقـت مـن    ل هلبـواكس، أن الـذاكرة الجماعيـة إ        ومه عن الذاكرة الجماعية يقـو     وفي مفه 

نتمائه إلـى المجموعـات االجتماعيـة، وكـل ذاكـرة           الفرد بموجب تواصله مع اآلخرين وإ     

ـ  (فردية تحتاج بناءاً على ذلك إلى إطار التعلق االجتماعي         ل أفـراد األسـرة واألصـدقاء       مث

واإلطـار الجمـاعي ال يعتمـد       . وتحافظ على ذاتهـا   ، لتضرب بجذورها وتترسخ     )والجيران

في أثناء ذلك على ذاكرة ذات حـدة متراصـة وتنـاغم كلـي، غيـر أنـه يحـدد ذكريـات                     
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ومـع ذلـك فيمـا يختلـف فـي          . أعضائه، كل على حدة ويتحدد هو نفسه من جـراء ذلـك           

  .الذاكرة ال يكون كيفما اتفق او على نحو تعسفي

أمـا الفـرد    . جـدير بالتـذكار   جتماعية ما هو    قرر الفئة اإل  تنه بينما يتذكر الفرد     أوالحق   

وفـي هـذه األثنـاء يـستطيع     .  كل هذه األطروحة عن طريـق األحـداث المنقولـة      فسيتبين

وهنـا يتـضح علـى وجـه        . جتمـاعي تكون له ذاكرة مطبوعة بالطابع اإل     الفرد أن يتذكر و   

 لمـا أمكـن     18واصـلي الخصوص السمة التواصلية في مفهوم هلبـواكس، فلـوال النقـل الت           

 يبقـى مـن الماضـي إال مـا          جتماعيـة ال  ذكره، وفـي الـذاكرة اإل     الحفاظ على ما يمكن ت    

وفـي هـذه    . يستطيع المجتمع وفي كل حقبة ويريد أن يركبه في إطار تعلقه فـي كـل مـرة                

األثناء ال يتم الحفاظ، ال على األحداث بما هـي أحـداث وال علـى بعـد المـدى التـاريخي                     

 فـي الـذاكرة الجماعيـة بـل يـتم الحفـاظ فـي                والذكريات في المجتمع   بالخاص بالتجار 

 وبموجـب ذلـك تكـون       ,المقام األول على المعنى الذي تحمله هذه الجماعة عن مجتمع مـا           

           . جتماعية قبـل كـل شـيء هـي مؤسـسة إلضـفاء المعنـى وإنـشاء الهويـة                  الذاكرة اإل 

 ,2007,يوغرســـتفـــي كـــارن , 290-121، ص 1985مـــوريس هلبـــواكس، (

  ).314_311ص

ـ           الهوية هي كيفية تعريـف الفـرد لذاتـه، فهـي حقـل            ف" ضم  متعـدد األبعـاد، ذو طبيعـة جدليـة ي
فبهذا المعنى الـذي نـستمده مـن حقـل الهويـة            . متناقضات واختالفات تتحرك داخل عملية صيرورة     

 أو علـى    يـة، منه يحدد كـل شـخص موقعـه الخـاص داخـل العمليـة االجتماع              . المتعدد والمختلف 
 ونظراً لهذا التشابك الموجـود بـين الـذات وحقـل الهويـة، ضـمن                . موقعه حددتاألقل انطالقاً منه ي   

 ,السياق االجتماعي العام، فإنه كلما إنضاف عنصراً إلى هـذا الحقـل او مـسه مـن قريـب او بعيـد                     

                                                 
الذاكرة التواصلية أو النقل التواصلي هي تلك األنواع من الذاكرة الجماعية التي تركز حصراً على التواصل الموجود فـي الحيـاة                      18

يحـافظ  الثقافية، إلى ما وراء الحملة األحياء للذكرى، وهو يرى أنه           ) الرموز(اليومية، ويرد أسمن جانب التناقل  والمشافهة وفعالية         
 .Assmann/Holscherm1988,p(على بقائه، للطابع الذي يكتسبه اإلنسان عن طريق تبعيته لثقافة محددة، من جيل إلـى جيـل   

  ).312ص, 2007,  في كارن يوغرست15,
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 معـه حـسب     نفعل بالـضرورة بهـذا العنـصر او يتفاعـل          والسياق العام الذي ينتمي إليه ي      فإن الذات 
  ).22، ص1988محمد نور الدين أفاية، . ("منطق الصراع واالختالف الذي يميز حقل الهوية

   

 فـإن   ,يجتمـاعي للتـذكر الفـرد     الطابع اإل أما الذاكرة الجمعية حسب هلبواكس مرتبطة ب      

جتماعيـة،  للماضـي إلـى اإلطـارات المرجعيـة اإل        ستعادتهم وتجديدهم   إستناد األفراد في إ   

  ويعتبر هلبواكس. هم ذات طابع مرجعي جمعييجعل ذكريات

الذاكرة المشتركة لجماعة بشرية معينة شرطاً ال محيد عنـه لوجـود هـذه الجماعـة نفـسها حيـث                    "
هـذه الهويـة الجماعيـة هـي إذاً نتيجـة للتفـسير       . أنها تؤسس هويتهـا عبـر التـذكر الجمـاعي     

 القـول أن الـذاكرة الجمعيـة    المشترك للماضي الخاص بتلك الجماعة،و علـى هـذا األسـاس يمكـن     
وهنـا  . هي ذاكرة الذاكرات الجماعية، أو الجمع الرمـزي لهـذه الـذاكرة فـي مجتمـع بـشري مـا                   

تتجلى بوضوح وظيفة الذاكرة الجمعية فـي عالقتهـا مـع المجتمـع كمـا يراهـا هلبـواكس وهـي                     
فـي  , 271-149ص ,1985,مـوريس هلبـواكس   (."تأسيس هويـة المجتمـع وضـمان صـيرورتها        

  .)319_317ص, 2007,ن يوغرستكار
   

  الهوية الجماعية و

عتبـار أن الثقافـة تـشكل المجمـوع المنـسجم           اتها مـن ثقافـة المجتمـع علـى إ         تستمد مالمح مقوم  "
والمستمر للمعاني والرموز المكتسبة المشتركة التي تعمـل الجماعـة علـى توصـيلها وإعـادة إنتاجهـا                  

تـشكل هـذه الثقافـة التـي يعمـل المجتمـع            .  هذه الغاية  جلأمن خالل مختلف القنوات التي تنسجها من        
على إنتاجها والهوية الجماعية التـي ترتـب عنهـا وتتغـذى منهـا، سـلطة ال متناهيـة الحـدود علـى            

لـذلك تتقـدم الهويـة الجماعيـة سـواء          . عتبار أنها هي التي تزود أفراد الجماعـة بعناصـر هـويتهم           إ
ات التاريخيـة بـين المجتمعـات إذ يمكـن أن تـستعمل             بصورة مباشرة أو غير مباشرة كحقـل للـصراع        

  ). 22، ص1988محمد نور الدين أفاية، . ("كوسيلة دفاعية لمواجهة غزو خارجي
  

ـ            ة ومفهـوم الـذاكرة     ويوضح هلبواكس الفرق الجوهري بـين مفهـوم الـذاكرة الجماعي

.  مـا  لى في كون الذاكرة الجماعية خاصة بجماعة معينـة داخـل مجتمـع            الجمعية حيث يتج  

ي ذاكرة مشتركة بـين مختلـف الجماعـات المكونـة للمجتمـع، أي           ـأما الذاكرة الجمعية فه   

, 281-149، ص 1985هلبـواكس،  .  (أنها مجموع ذاكـرات عديـدة ضـمن مجتمـع مـا       

 من هنا يتبادر الـى األذهـان الـسؤال التـالي هـل              ).319ص, 2007,في كارن يوغرست  
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ومـن أمريكـا وأوروبـا وروسـيا        , ية وشـرقية  درون من أصول غرب   يوجد لليهود الذين ينح   

ويعيشون حاليا على األراضـي الفلـسطينية ذاكـرة تواصـلية؟ أو نقـل تواصـلي                , فريقياوإ

عتبـار أن الـذاكرة التواصـلية هـي مـن محـددات             خـذين باإل  آ؟  في رواياتهم التاريخيـة   

تـضفي  وألنهـا  ,  ونـوع مـن أنواعهـا   ,الوظائف التي تقرر الهوية في الـذاكرة الجماعيـة        

لـى جيـل عـن طريـق        ريق تبعيته لثقافة محددة من جيل إ      نسان عن ط  جتماعية لإل السمة اإل 

ـ      بينما نرى اإل   .بالرواية والمشافهة النقل   اعدته الـذاكرة التواصـلية     نسان الفلـسطيني قـد س

وعيـشه فـي المنـافي       ,1948عـام   ) نتدابيـة فلـسطين اإل  (قتالعه مـن أرضـه      له رغم إ  

مـن الـتمكن والمحافظـة علـى روايتـه          , اينة الهوية والثقافـة   والشتات ضمن مجتمعات متب   

لـى  ونقلهـا مـن جيـل إ      ,  تاريخـه الجمـاعي    الشفوية المتمثلة بسيره الذاتية التي تعبر عن      

مما أسـهم فـي تـشكيل وتأسـيس الهويـة الجماعيـة للفلـسطينيين بفعـل تـذكرهم                  .جيل

  .الجماعي التواصلي وتفسيرهم لماضيهم المشترك

 الفلسطينية أصبحت موقعاً للذاكرة الجماعية الفلسطينية وأحد العناصر التكوينية في 19بةوألن النك"  
الهوية الفلسطينية، وبموجبها انتقل المجتمع الفلسطيني إلى حالة جديدة من التدمير الكامل لوحدة وجوده 

، فعلى صعيد  ثانياً,سرياً، ولتغيير هيكله االجتماعي االقتصادي تغييراً مقمحاً وقواستقراره على أرضه أوالً
نقسم الشعب إلى مجموعات سكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة واألراضي المحتلة عام العامل األول إ

قتلع الفالح وغابت نسبياً طبقة كبار المالك ، وعلى صعيد العامل الثاني، فقد إ، والجئي الشتات1948
دت نسبة عالية من فاقدي القرى والمدن، وتولالذين تركزوا في الساحل وأصبح المخيم يجمع شتات 

  ).15، ص1994جبريل محمد وواصف نزال، . ("نتاج والعيشوسائل اإل
   

                                                 
" لنكبةمعنى ا " وذلك في كتابه     1948لوصف أحداث   " النكبة"كان المؤرخ اللبناني قسطنطين زريق أول من استعمل مصطلح          : النكبة 19

وهو اإلسم الذي يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجـتمعهم الـسياسية واالقتـصادية                 . 1948الصادر في اب    
وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني من بيته وأرضـه وخـسر وطنـه لـصالح اقامـة الدولـة                     . 1948والحضارية عام   

 750وطرد ما يربو على     , إحتالل معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية       , لنكبةوتشمل أحداث ا  . دولة إسرائيل _اليهودية
وهدم حـوالي   , كما تشمل األحداث عشرات المجازر والفظائع وأعمال النهب ضد الفلسطينيين         , ألف فلسطيني وتحويلهم الى الجئين    

. وطرد معظم القبائل البدوية التي كانت تعيش فـي النقـب          ,  قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها الى مدن يهودية         500
    ).11ص,2005,مصطفى كبها, محمد امارة(
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ر فعل تي تؤسس وتشكل الهوية الجماعية عبهي ال وبما أن الذاكرة الجماعية لدى هلبواكس

فإن . عةالتذكر الجماعي وبالتالي تكون نتيجة للتفسير المشترك للماضي الخاص بتلك الجما

  الهوية الوطنية الفلسطينية

يتميز بواسطتها عن غيره، وسق من المعايير التي يعرف بها أي شعب من الشعوب،  عن ذلك النتعبر" 
لفلسطيني، والتأكيد الملموس نعكاس المعنوي للعامل الموضوعي المتجسد بالوجود اإلنساني للشعب ااإل

 المكاني في وطنه نتيجة اللجوء والتشرد والغربة في ستمراره الزماني رغم انقطاع استمرارهعلى إ
الشتات، فإن الهوية الوطنية الفلسطينية هي في الوقت نفسه خالصة ضرورة تاريخية وتجسيد لتجربة 
نضالية وتراكم خبرات وإخفاقات ونجاحات مر بها الشعب الفلسطيني في خضم المواجهة مع المشروع 

 منذ العقد الثاني من القرن زدواجية العدوسع عشر، في مواجهة إ التاالصهيوني منذ الربع األخير للقرن
وتولد الهوية الوطنية ضمن عالقات اجتماعية واقتصادية وثقافية متداخلة وتتجلى بأشكال . العشرين

لكن الهوية ليست كياناً مستقالً . وصيغ متعددة، إنسجاماً مع الظروف المختلفة لنضال الشعب الفلسطيني
 تشيخ، قد تنفجر وقد , وتتغير, تتكون,عة واحدة مرة وإلى األبد، أنها حقيقة مادية تولد وتنمويعطي دف

تموت ألنها كأي كيان آخر تحتوي على تمايزات كافية وتناقضات يتم حلها من خالل التطور، وقد تعاني 
   ).183-182، ص1998حمد الموعد، . ("الهوية الوطنية من األزمات الوجودية واالستالب

  

  تخبرنا روشيل ديفيس

 في أنها تسمح لنا بأن نفهم الماضي وتجلياته 20عن فائدة تصوير الذاكرة بصفتها مرتبطة بالثقافة"
آخذاً في االعتبار السياسات التاريخية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي صاغت الماضي، . الحالية

 التعبير عن الذكريات شفوياً أو خطياً أو رمزياً، باإلضافة إلى ذلك األسلوب القصصي الذي يتم من خالل
 وتعتقد ديفيس أن الكتابات الفلسطينية التي تصف 21يعتبر مكوناً ضرورياً من مكونات الذاكرة الثقافية

ستذكار الماضي، وتستخدم أساليب تعتبر ممارسة اجتماعية وثقافية إل 1948حياة الفلسطينيين قبل عام  
متالك السلطة التاريخية لسرد القصص ية واالجتماعية التي يمكن عبرها إلثقافقصصية تخضع للمعايير ا

  .)176-175، ص2007روشيل ديفيس، ( .التاريخية
                                                 

الثقافة يعرف فيصل دراج الثقافة فيقول تساوي الثقافة شروط االضطهاد جملة الوقائع التي تتمرد على االضطهاد وتؤسـس لفعـل                     20
تعريف موقع الجذر والمركز ويصبح مرجعاً للثقافة وتقويم المعرفةـ بل هـذا            مقاوم غايته االنعتاق، يأخذ اإلنسان الفاعل في هذا ال        

التعريف في موضوعيته الواضحة يحاضر جميع المراجع المعيارية مثل المدرسة، الجامعة، اسم العائلة، إتقـان اللغـات والمرتبـة              
  ).133، ص1996فيصل دراج، . (االجتماعية

زن الخصوصي من كل مجتمع، ومن كل حقبة من النصوص والصور والطقوس التي تـستخدم               الذاكرة الثقافية هي ذلك الجزء المخ      21
المرة بعد المرة، ويجدان في رعايتها صورة الذات مستقرة منقولة ومعرفة جماعية، يفضل أن تكون معرفة بالماضي التي تدعم فئة                    

ويقـول أسـمن أن التجـارب    ) 177ص, 2007,في روشيل ديفـيس , 15، ص1988أسمن، (من الناس وبوعيها لوحدتها وتفردها      
التاريخية ال تنتقل من جيل إلى جيل فحسب، بل البد بالضرورة من أن يصار إلى الذاكرة الجماعية إلى صـياغة كـل جيـل تـال         

مجتمع وتشكيله من جديد ثم أن صور إنشاء المعنى الثقافي التي تعود إلى استحضار الماضي تشكل فيما يرى أسمن القالب الثقافي لل                    
 ).177ص, 2007,في روشيل ديفيس, 42، ص1999أسمن، (
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  وتخبرنا ديفيس أيضاً

أن التاريخ الفلسطيني قد روى إلى حد كبير عبر قصص فردية تعبر عن التاريخ الجماعي وتشكل " 
وليس من المفاجئ . 1948 وحرب 1936مثل وعد بلفور، وثورة محطات في الحياة الفلسطينية الحديثة 

تبين . نخراط الفلسطينيين في هذه األحداث السياسية وتأثيرها فيهمالتاريخ على إن تركز عملية فهم هذا 
، كما تراها النخب المثقفة واالجتماعية 1948التركيبة هذه النصوص رؤية الفلسطينيين آلثار حرب 

                ."اقلت الجزء األكبر من الروايات الشخصية عن الخسارة الفلسطينية الجماعيةوالسياسية، التي تن
  ).176-175، ص2007روشيل ديفيس، (

  

 ختالفات فيلفهم اإل لخطاب النسوي المعتمد على نظريات النوع االجتماعي كأداة تحليليةا
  :لفلسطينييناألدوار لدى صور ا

 األدوار اإلقتـصادية    ن هنـاك إختالفـات  فـي       القائل بـأ  لق الدراسة من اإلفتراض     تنط 

قبـل  موجودة في صـورهم لمرحلـة       الواإلجتماعية بين الجنسين من أبناء الشعب الفلسطيني و       

نفسهن، كنساء مدينـة ونـساء       النساء أ   في األدوار لدى صور    ختالفاتلنكبة، وكذلك أن هناك إ    ا

 على نظريات النـوع االجتمـاعي كـأداة         ادـعتماإلن  ـختالفات البد م  م هذه اإل  ـقرية، ولفه 

 قـراءة التـاريخ      تشير هدى الصدة إلى وجود مادة علمية ثرية جداً في مجال إعادة           . ليليةـتح

جتماعيـة واإلنـسانية،    ناهخ البحث الحديثة فـي العلـوم اإل       تسمت بتبنيها م  الثقافي للشعوب، إ  

بـشكل عـام    هذه المقولة تنطبق    .  وثيقاً بحركات التحرر في القرن العشرين       وارتبطت إرتباطاً 

و النوع  أة على أساس الجنس     ـن أشكال التمييز كاف   ـار وم ـستعمعلى حركات التحرر من اإل    

ن المعلومات عن مساهمة النساء في التاريخ، ال  ـ كم كبير م    الصدة أن توفير   وتضيف. و الدين أ

 عن دور النساء في     م السائدة ـيؤدي بالضرورة إلى تصحيح الصورة، ومن ثم تصحيح المفاهي        

الحياة كما أن الكتابة عن مجموعات أخرى من النساء ممن ال يشاركن بالضررة فـي الحيـاة                 

ة بالتدوين ال يترتـب   وجدير، التي يعتبرها المؤرخون هامة   )أي عالم السلطة والحكام   (السياسية  
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إضـفاء قيمـة    فتراضات والتصنيفات األكاديمية وال يترتب عليهـا        ا إعادة النظر في اإل    ـعليه

حقـق مـن أو   هدف من كتابة تاريخ النساء هـو الت تتساءل الصدة  هل ال    و .حقيقية لعمل النساء  

ها ـستبعاد التي تم ممارست   ق لعمليات اإلنتقاء واإل   ـؤكدة تفيد التوثي  ـالوصول إلى  معلومات م    

ى هـد (ي مشروع كتابة تـاريخ النـساء؟   ـنتقاء المتضمن ف ضد مصلحة المرأة؟ وماذا عن اإل     

  ).5-4، ص1998الصدة، 

   فتشير ,)Tucker، 1985(أما 

، وأن هيم خاطئة حول هذا التاريخ  وأن هناك مفا   ,من تاريخ الشرق األوسط   تجاهل النساء بشكل عام      إلى"
النـساء   بالدين اإلسالمي، وينظر إلى تاريخ       ستشراقية ترى أن تاريخ الشرق متأثراً أساساً      الدراسات اإل 

 اإلسالمية، وليس كنتيجة للعالقات المركبـة للقـوى الماديـة والتـصاميم              الثقافة وموقعهن بناءاً على  
التقدم بالتي تربط الغرب وفي الغرب المسيطرة  النظرة  هناك أنه مازالتTucker وتضيف. األيديولوجية

اده من  يرست كون تقدم النساء هو أمر تم إ       والتقليد، أما األفكار السائدة حول    والتحديث، والشرق بالتخلف    
 والمتأثرة ة مواز لتاريخ الطبقة العليا المثقف النساء في العالم الثالث كتاريخ     ، أدت إلى رؤية تاريخ    الغرب  

التوجه يقوم بتعمـيم    باألفكار الغريبة والتي بادرت إلى إثارة الجدل حول دور النساء في المجتمع، وهذا              
 البحث التاريخي في فئة المثقفين ويتجاهـل  تاريخ جزء صغير من النساء على الجميع ويؤدي إلى تحديد       

  ).Tucker, 1985 (".ر الزمنورها عباألصلية وتطالبنى االقتصادية واالجتماعية 
  

  ن مكلينتوكتقول آ

إن معظم الروايات الوطنية تشتمل في جوهرها على مفارقة حيث عادة ما يتم تصوير األمم فـي إطـار                   "
منذ منتصف القرن التاسع عشر على األقل في الغـرب أصـبحت            وأنه  . صورة الحيز المنزلي أو العائلي    

وإن مفهوم األسرة ذو أهمية للفكر الوطني علـى         . األسرة في حد ذاتها مفهوماً مناقضاً لمفهوم التاريخ       
مستويين على األقل فهو من ناحية يقدم شكالً طبيعياً للمحافظة على التراتبية الوطنية داخل تلك الوحـدة             

                ."كما يقدم من ناحية ثانية ألبناء الوطن تـصوراً طبيعيـاً للزمـان            , زعومة من المصالح  المتماسكة الم 
  .)248ص ,2002,ن مكلينتوكآ(

   

  وتضيف مكلينتوك أنه 

في القرن التاسع عشر بعلمنة الزمان ووضعه فـي خدمـة المـشروع     " جتماعيالتطور اإل "قد قام دعاة    "
ولـم  . حور الزمان ليقتحم محور المكان وتحول التاريخ إلى ظـاهرة كونيـة           فامتد م , الوطني اإلمبريالي 

تقتصر عمليات الجمع والقياس والتوصيف في علوم كونية ظاهرة على الفضاء الطبيعي وإنمـا امتـدت                
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 وفي هذه األثناء أصبح التاريخ الوطني واإلمبريالي على وجه الخصوص أقرب            ,لتشمل الزمان التاريخي  
, وتحمل علمنة الزمان أهمية بالنسبة للفكر الوطني ذات جوانب ثالثة أوال          . رض بصري إلى مشهد أو ع   

 تبدو كما بالنظر إلى شجرة العائلة الكونية لدعاة التطور نجد أن األمم غير المستمرة في التواجد التاريخي
التاريخ الوطني كما لـو     يتم تخيل   , ثانيا.لو كانت قد تم الحاقها بذيل الرواية األوروبية التراتبية الواحدة         

حتالل األمم األوروبية قمة التقـدم     ية نمو عضوية شاملة الى أعلى مع إ       يمثل عمل  أي, كان بطبيعته غائيا  
خـضاعه  فيتم تصنيفه وإ  ,  مع الهيكل العام   ستمرار وال يتناسب  بالنسبة لما يتسم بعدم اإل    , ثالتا.في العالم 

, ف تقدم األمم المختلفة عرقيا في إطار أفرع الشجرة        وصيحيث يتم ت  , لهيكل تراتبي يمثل الزمن المتفرع    
وهكذا ال يتم مجرد علمنـة الزمـان        . بطبيعتها على الفرع السفلي   " األمم األقل قيمة  "ستقرار  مع حتمية إ  

ضفاء مفهوم الزمان الطبيعـي     اعي في إ  جتموقد ساهم التطور اإل   ,الوطني وانما حصره في مجال األسرة     

     .)249ص,2002,ان مكلينتوك. ("ياسات الوطنيةبمعناه األسري على الس
  

  وتركز سكوت على 

ة بين الجنسين، جتماعيحليلية من أجل تحديد العالقات اإلجتماعي كمقولة تطريقة إستخدام مفهوم النوع اإل    "
م النوع   مفهو ة على عالقات القوة لذلك تعرف سكوت      جتماعي أولي في الدالل    النوع اإل  هي تدرك أن مفهوم   

ختالفـات  او المعرفة التي تبنـي المعـاني لإل       ختالفات الجنسية   إلجتماعي ل تماعي وتعتبره كالتنظيم اإل   اإلج
  .)1988سكوت، . ("ر الزمنجتماعية عب اإلالجسدية إذ تتنوع هذه المعاني عبر الثقافات والمجموعات

   

  وترى سكوت

ساء الموقع للن حول إمكانية إنجاز هذا     و  , قضية النساء كذوات فاعلة في التاريخ      أن هناك محاولة إلثارة   "    
وهو توجه يقوم على جمـع المعلومـات عـن    " قصتها"جه وتناقش سكوت تو  . رفي قام بتحاهلهن  في حقل مع  

ول بأنه ال يوجـد تـاريخ       دعاء الذي يق  ض اإل ويحاول هذا التوجه دح   . النساء لبناء النساء كذوات في التاريخ     
ة ا التوجه أيـضاً ان التجربـة الشخـصي   ن في قصص الماضي، ويؤكد هذنه ال يوجد مكان هام له للنساء أو أ  

  .اسية والعامة، والنشاطات السياسية تؤثر في العامةيوالذاتية مهمة مثل النشاطات الس
خي على األقل جتماعي بالمفهوم التاريإلويؤكد هذا التوجه بأنه يجب إعادة صياغة مفهوم الجنس والنوع ا          

ختالفات ية للروايات حول النساء وألهمية إ     والتوجه هذا يعطي شرع   .  أفعال النساء  فع وراء إلمكانية فهم الدوا  
هذا التوجه تعطي   لوتؤكد سكوت أنه هنالك مخاطر      . جتماعية وتنظيمها  اإل النوع االجتماعي في صياغة الحياة    

إال أن هذا   , ساء أو فعلته  وهناك تقييم إيجابي لكل شيء قالته الن      , ةسأهمية وقيمة لتجارب النساء كمهمة للدرا     
سـتخدام   من خالل إثارة أسئلة مختلفـة أو إ        التوجه يميل إلى عزل النساء كموضوع تاريخي خاص ومفصول        

  .)1988,سكوت( ."مجموعات مختلفة للتحليل أو مراجعة وثائق مختلفة
  

 ذلـك  ,ن مكلينتوك أن فرانتز فانون يحتل موقعا متميزا وسط منظري الفكر الوطني           آوتقول  

 ففـي   . ورفضه الفوري للتصور الغربي للوطن في صورة األسرة        ,جتماعي بالنوع اإل  عترافهإل
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, "هناك عالقات وثيقة بين بنية األسرة وبنية الـوطن        "يقول  " بشرة سوداء وأقنعة بيضاء   " كتابه  

  وتثير وجهة نظر فانون

يـرى فـانون أن     , ثانيـاً .  يشكك في طبيعة الوطن كشجرة نسب منزلية       فهو أوالً , ة تحديات مهمة  ثالث" 
ممـا يميـز    , اًثثال.  أو العنف االجتماعي على وجه الدقة      ,األسرة تكون طبيعية كنتاج للقوى االجتماعية     

عترافه منذ مرحلة مبكرة في كتاباته مدى ما يقوم به العنف العـسكري والـسلطة فـي الـدول                   فانون إ 
: طار األسرة الى مسألة منزلية    لجنسين في إ  يل عالقات القوى بين ا    المركزية من مبالغة في توظيف تحو     

                                            ".ومركزية في بلـد مـا يتـضمن تلقائيـا تنـامي سـلطة األب               ن تحويل السلطة الى سلطة عسكرية     إ"
  .)251-250ص ,2002,ن مكلينتوكآ(

  

  وتؤكد مكلينتوك 

مبريالية حين تضع مصالح واحتياجات نخبـة مـن         سوية إ وتكون الن , واحد من النسوية  أنه ال يوجد نوع     "
عتبار كل أشـكال    اال أن إ  . اكاة إمتيازات التوجه األبوي   مع مح , النساء المستضعفات والرجال المستضعفين   

ساء لألنظمة األبوية المحليـة     مبريالية يؤدي الى طمس التواريخ الطويلة ألشكال مقاومة الن        النسوية أنها إ  
واذا تم تسفيه كافة الحركات النسوية بوصفها ظاهرة غربية         .عمل على محوها من الذاكرة    وي, مبرياليةواإل

متيازات نـسبية   لما تتمتع به هؤالء النسويات من إ      ستمرار هيمنة النسوية الغربية     ي ضمان إ  لساهم ذلك ف  
لنسوية الغربيـة   مما تتضمنه ان كثيراًأ و.عالم الدولي والتعليم والتمويل ومساحة في اإل   في مجاالت النشر  

ضافة التـي قـدمتها     ولعل اإل , خريات ممن يعشن في ظل أوضاع مختلفة تماما       أقد ال يوائم ظروف نساء      
وتـضيف  . النسوية الوطنية هو االصرار والتأكيد على ربط النضاالت النسوية بحركات التحـرر األخـرى             

وطالبوا النساء , نشقاقحركة تؤدي الى اإل النسوية بأنها  ما قام الرجال الوطنيون باتهاممكلينتوك أن كثيراً
ستجابة سياسية للصراع ما بين الجنـسين وليـست   اال أن النسوية هي إ, قيام الثورةبالسكوت الى ما بعد    

قهر خفاء لل ئم بالفعل انما هو عملية إ     صمت حيال الصراع بين الجنسين القا     وهكذا يكون ال  .سببا من أسبابه  
سـتراتيجي  ظار الى ما بعد الثورة هو تكتيك إ       نتن مطالبة النساء باإل    إ .قرارهالواقع على النساء وبالتالي إ    

نية التي تتـشكل منـذ      خفاء حقيقة الحركات الوط    وهو توجه يعمل على إ     ,لتأجيل النظر في مطالب النساء    
  .)277-276ص ,2002,ن مكلينتوكآ. ("طار شبكة من عالقات النوع االجتماعيبداباتها في إ

  

عتبار األفكار السابقة  التي طرحتها المفكرات النسويات لتطبيقها على الحالة           اإلذا أخذنا في    إ

, همصور قتصادية واإلجتماعية الموجودة لدى    أدوار الجنسين اإل   م اإلختالفات في  الفلسطينية لفه 

 وذلك لتجاوز الفهم الخاطئ للتصور الغربي للوطن فـي صـورة            , النساء أنفسهن   صور ولدى

 على بنية الوطن وبنية األسرة حيث أن بنية األسرة طبيعية كما أشار فـانون               وأثر ذلك , األسرة
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 والـسلطة التـي توظفهـا الـدول         أما العنف العـسكري   , جتماعية وتأتي كنتاج للقوى اإل    ,أنفا

طار األسرة الى مسألة منزلية يـؤدي       يل عالقات القوى بين الجنسين في إ      ستعمارية في تحو  اإل

خـضاع الـسلطة األبويـة      ة على النساء وإخضاعهن وإ    التالي الهيمن وب, الى تنامي سلطة األب   

 وعالقتـه بالتـاريخ اإلجتمـاعي        الفلـسطينيات  ولفهم تاريخ النساء   .ستعمارسلطة اإل لللرجال  

ـ نتباه الى التحوالت اإلقتصادية واإل    اإل,  أوالً علينا,  بشكل أوسع   لفلسطين قتصاديواإل ة جتماعي

ثر هذه التحوالت على حياة     نتباه الى أ  واإل, تعمار البريطاني سالتي طرأت على فلسطين أثناء اإل     

 ,ختلف مواقعهم الـسكنية   وبم, وكيف تأثر بها الفلسطينيين بمختلف مواقعهم الطبقية      , الفلسطينيين

 سيتم تنـاول  و ,هذا ,في المجتمع الفلسطيني   جتماعي عالقات النوع اإل    تشكيل  على ثرتأوكيف  

 . للدراسـة   في السياق التاريخي    فلسطين الحقاً  جتماعية في واإل التحوالت اإلقتصادية    موضوع  

 من المؤسـسات الـسياسية والرسـمية الـى      ء عند كتابة تاريخ النسا    نتباه تحويل اإل  يجب, ثانياً

والتي عادة الكتابـة    ,  المتضمنة للتراث الشعبي والحضاري     والثقافة الشعبية  ,المؤسسات الشعبية 

تاريخية رغم   تهميش النساء في الكتابة ال      من هنا جاء   ,ا وتتجاهلها ة تسقطها منه  التاريخية الرسمي 

   . ومساهمتهن الكبيرة في تاريخ شعبهنيجابيةأدوارهن الفاعلة واإل
  

  شكالية كأداة للتأريخ وحفظ الذاكرة الجماعية من الضياعالتاريخ الشفوي وإ
" ملك الفائزين  "ن التاريخ هو  إ) 1، ص 1988ي روز ماري صايغ     ف(يقول نوعام تشومسكي     

 المجموعـة   وذلك من خالل ما تعكس كتب التاريخ وما يكتب ضمنها من صراع القوى ونجاح             

ل النص المكتوب والـذي     نتاج المعرفة في تسويقها وفرضها من خال      التي تسيطر على عملية إ    
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ـ   22نه الحقيقة الكاملة والوحيدة، بينما تُمحى بل وايضا تمنع  كل روايـة            يعرض على أ   . ة  بديل

عتماد على تجـاربهم    طرح نفسه هنا أال يحق للمهزومين أيضا كتابة تاريخهم باإل         السؤال الذي ي  

  الخاصة التي مروا بها أثناء الحروب والويالت؟ تذكر روشيل ديفيس

  من الكتابات التي تتناول حياة       نتاجا غزيراً لتسعينات من القرن العشرين شهدت إ     عوام الثمانينات وا  إن أ "
جاءت تلك الكتابات على شكل سير ذاتية وكتب تذكارية، ومجموعـة مـن     . 1948ين قبل سنة    الفلسطيني

توضح هذه الكتـب  . وثائق التاريخ الشفوي، اعتمدت كلها على تجارب شهود عيان وروايات من الذاكرة 
تعزز  وحفظه، ويلى توثيق تاريخ عرضة للضياعلكامنة وراء كتابتها وهي الحاجة إسباب االى حد كبير األ

التقليدية للمعلومات، وغيـاب رؤى فلـسطينية   / رشيفات والمصادر الرسمية  رة األ هذا السبب في ظل ند    
 يوجد ثمة سبب آخر ال يقل أهمية هو الحاجة الـى توثيـق التـراث             . للسـرد  التاريخي عن تلك الفترة     

 بتراثهم  الحقة لتعريفهم جيال ال طفال واأل ستخدامه مراجع تعليمية لأل   التاريخي الوطني الجماعي، بغرض إ    
دعـاءات االسـرائيلية     تعتبر هذه الكتابات رداً علـى اإل       وكما. جيال الحقة وتاريخهم ونقل المعرفة إلى أ    

  ).154 -153، ص2007روشيل ديفيس، . ("القومية القائلة بعدم وجود تاريخ فلسطيني محدد
  

ثـر المتحمـسين للتـاريخ      كالشفوية مشكالتها التي ال يمكن أل     ن للرواية   أيؤكد عادل يحيى    

عتـراف  ، فبعض المؤرخين يرفـضون اإل     )14، ص 2002عادل يحيى،   (  تجاهلها،    23الشفوي

عتمادها علـى الـذاكرة   ولها إأالتاريخية لسببين،  بالرواية الشفوية كمصدر من مصادر المعرفة     

، وفي هـذا الـصدد يقـول        )10، ص 1994عادل يحيى،   (التي هي عرضة للقصور والخطأ،      

  د كولنجوو

نواع  قبيل التاريخ والسبب في ذلك هو أن التاريخ نوع من أ           ن الذاكرة ليست من   اذا الواضح على االقل أ    "
                     ".ن الـذاكرة ال تمـت بـصلة للتنظـيم العلمـي           العلمـي، فـي حـين أ      المعرفة التي تتبـع المـنهج       

  ).364، ص1961كولنجوود، (
  

                                                 
ويعرفها صالح عبد الجواد ). 2005سونيا نمر، . (تعرفها سونيا نمر على انها وجهة نظر الراوي ورؤيته الخاصة للحدث: الرواية 22

 الرواي خزانا حيا للمعرفة هنا يعتبر. وانطبعت في ذاكرته) جماعة ما(هي الشهادات لالحداث التي شهدها وخبرها شخص ما او 
  ).2005 في صالح عبد الجواد، 1999، نوماس ريكس، 1995روز ماري صايغ، . (التاريخية

هو منهج بحث، وهو ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة العادة رسم حياة باحداثها وتفاصيلها وألوانها ورائحتهـا،             : التاريخ الشفوي  23
المنهج، الذاكرة الحية، الن كلمة تاريخ بحد ذاتها تجعل الكثيرين يعتقدون اننا نؤرخ الحـداث  وعليه ربما من األجدى ان نسمي هذا       

  ).2005سونيا نمر، . (سياسية صرفة
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  سينامريكي فانيقتبس يحيى من المؤرخ األ

لى الخبرات السابقة والتوقعات، وعند     ذاكرة تنتقي مالمح معينة للمشهد أو الحدث وتفسر بالنظر إ         ن ال أ "
 فعـالً ويحكمـون   حاسيسهم وتوقعاتهم عن الحدث اكثر مما شـاهدوه    ركيز على أ  الرواية يميل الناس للت   

ـ      منطق مـا كـان يجـب أ                                        ". اثحـد ون الفجـوات فـي تـصوراتهم علـى األ         ؤن يحـدث وبهـذا يمل
  ).14، ص2002عادل يحيى، (

   

  نطونيوس روبين يعلق أ

فكار والمدخالت والتخيل المتكرر للكوارث في الكوابيس      على األ نتقائي حيث يكون التشديد     على التذكر اإل  "
اة وبـذلك فـإن      يائسة لدمج التجارب الصادمة مع أحداث أخرى في الحي         واسترجاع الذكريات كمحاوالت  

ذا باليقظة النشطة في محاولة للسيطرة على المجهول واعـادة نـصب الحـاجز              التذكر اإلنتقائي يتسم إ   
نسجاما عن  أما النسيان اإلنتقائي فيبدو ان ثمة تراجعا  او إ         . تمزق بالحدث الصادم  الداخلي الوقائي الذي    

فـإن  . ت الشديدة ويودعها في الالوعي    يستثني تلك الذكريا  ) عالم خاص محدود  (الذكريات الصادمة الى    
الناس قد ينسون مؤقتا ولكنهم ال يكبتـون الـذكريات          "ن  أنطونيوس روبين يدعي أن الكبت مبالغ فيه أل       

                   ."لغازهـا تعادة ذكرياتهم بـل يفـشلون فـي حـل أ      س أن الناس ال يفشلون  في إ       لهبالنسبة  ف،  "الصادمة
  ).124، ص2005نطونيوس روبين، أ(

   

ن التـاريخ    الرافضون للروايات الـشفوية، هـو أ       أما السبب الثاني الذي اعتبره المؤرخون     

ن التاريخ هـو    حياء، في حين أ   عمليات تجري على األ   الشفوي وتحديدا تاريخ الحياة عبارة عن       

بتـداءاً مـن    ، فالمؤرخون في العصر الحديث إ     )10، ص 1994عادل يحيى،   (دراسة الماضي،   

سع عشر وحتى منتصف القـرن العشريـن اعتبـروا الروايـات الشفويـة غيـر           القـرن التا 

يفقد مصداقيته كمصدر للتاريخ في هـذه       ) الشفوي(جديرة بالثقة ومن هنا أخذ التاريخ المروي        

د عتماد حقائق يمكن التأك   لتي سادت في هذه الفترة تصر على إ       ن الفلسفة الوضعية ا   ذلك أ  ,الفترة

               . فــضل مــن ذكريــات شــخص فــي الماضــيرت الكتابــة أمــن صــحتها، كمــا اعتبــ

  ).104 -103، ص1994توماس ريكس، (
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  ن توماس ريكس يؤكد أمع 

راما وتقديسا خاصاً للـذاكرة،     حتالمسلمين واليونان وغيرهم يكنون إ    ن المجتمعات السابقة من العرب و     إ"
ويؤثرون بذلك النقل الشفوي على الكتابة، كـذلك        نهم كانوا يفضلون الذاكرة في تلقي العلم وحفظه،         بل أ 

وجد بين المؤرخين من دافع بحماسة شديدة عن التاريخ المروي فالمؤرخون الرواد في آسيا واوروبا في 
         ."القرن التاسع عشر اعتبروا الرواية المكتوبة غير جديرة بالثقة، بعكس الرواية المروية فهي اكثر دقة              

  ).84، ص1994توماس ريكس، (
   

  حسب صالح عبد الجواد

نما في  إو على مصادر مكتوبة، و    أذا كان المؤرخ يعتمد على روايات شفوية        القضية المهمة ليست فيما إ    "
ضافي ادات الفلسطينية، كمصدر بديل او إ     ن الشه وال شك في أ   . رقه في التحقيق منها   صدقية مصادره وط  

ن تكمل أو تعدل وتضيف وتصحح المـصادر واألعمـال   ، تستطيع أ )بحسب االوضاع المتاحة  (للمعلومات  
ن تحقيق هذا منوط بإخضاعها لعمليات التدقيق والفحص والمقارنة كما يفترض فـي أي          غير أ . المكتوبة

، عامل مهم فـي فحـصها       ن تطعيمها بالمصادر المكتوبة، كلما كان ذلك ممكناً       أوال ريب   . عمل تاريخي 
  ). 2005صالح عبد الجواد، . ("غنائهاإو

  

 24جئينلاللعتمادها على السير الذاتية والتجارب الفردية       بر الرواية الشفوية الفلسطينية بإ    لهذا تعت 

 الفلسطينية، ورافداً مهماً للتـاريخ      25التي تعبرعن التاريخ الجماعي لهم جزءاً من الثقافة الوطنية        و

نعتمـد علـى     ,في العـالم  قدم قضايا اللجوء    أن قضية الالجئين الفلسطينين تعتبر من       وأل. الشفوي

نـؤرخ  لحـق     , 1948عام   صاب شعب باكملة منذ النكبة    ة الشفوية في التأريخ لماض أليم أ      الرواي

,  1948هم الظواهر التي نجمت عن النكبة عـام         أومن  . رض يأبى النسيان  األتاريخي لنا على هذه     

 1950/ يارأدأت عملها في    ظهور مخيمات الالجئين الفلسطينيين التي تسلمتها وكالة الغوث عندما ب         

وكان عدد المخيمات حـوالي   ) حمر، الكويكرز وغيره  الصليب األ (من الهيئات الخيرية التي سبقتها      

ستين مخيماً لم يسجل عدد ثابت لمخيمات الالجئين حتى في تقارير وكالة الغـوث ذاتهـا بـسبب                  

                                                 
الالجئين الفلسطينيين تعرفهم االونروا بأنهم اولئك االشخاص وسالالتهم الذين عاشوا في فلسطين لمدة عامين قبل االزمة التي نشبت  24

 ).23، ص2001_ 2دليل القانون الدولي لالجئين،   رقم . (ين فقدوا ديارهم وسبل رزقهم نتيجة لهذا الصراع والذ1948عام 
هي جملة الوقائع الوطنية العملية واالثار الشفهية والمكتوبة، التي يعرف بها شعب معين ذاته في مواجهة قوة : الثقافة الوطنية 25

اة عادية وال حصار عليها ال يكون للثقافة الوطنية مكان، ذلك انها ال توجد إال ففي شروط حي. خارجية ال تريد ان تعترف به
 ).109_ 108، ص2002فيصل دراج، . (بوجود قوة خارجية تفرض عليها التحدي والمواجهة
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ن وبسبب التوزيــع تى اآل وح1950الظروف السياسية التي مرت بها القضية الفلسطينية منذ عام 

  .1967جباري الذي تعرض له الالجئون وخاصة في حـرب عـام السكاني اإل

ستقر عدد المخيمات في مناطـق عمــل       إ 1967ام  وقبل حرب ع  . هلية في لبنان  والحرب األ  

وفي  ,، وفي قطاع غزة ثمانية مخيمات     الوكالة على النحو التالي في الضفة الغربية عشرون مخيماً        

          . مخيمـات    وفـي سـورية سـتة     , وفي لبنـان خمـسة عـشر مخيمـاً        , ردن خمسة مخيمات  األ

عداد الالجئين الفلسطينيين   أيات الحديثة حول    ئاالحصاو, )92 -91، ص   2005صالح عبد ربه،    (

 ومليون وثالثة وسبعين ,أن هناك خمسة ونصف مليون فلسطيني يقيمون في الخارج    تؤكد  في العالم   

باإلضافة ,  في الضفة الغربية وقطاع غزة    يقيمون 1948 من الجئي األرض المحتلة سنة       في المائة 

أي أن العـدد  .  نفـسها 1948 ألف مهجر فلسطيني يقيمون في األرض المحتلة سنة          150نحو  إلى  

اإلجمالي لالجئين الفلسطينيين هو بحدود سبعة مليون فلسطيني وأربعة في المائة وهو ما يـساوي               

 عـام    مليـون فـي نهايـة        10في المائة من التعداد الكلي للشعب الفلسطيني البـالغ          نحو سبعين   

ـ    تؤكد  و )291ص, 2008ستراتيجي الفلسطيني لسنة    التقرير اإل (.2008   بـأن  ايغروز ماري  ص

  عاما فـي عـام       70عمارهم عن   لالجئين الفلسطينيين الذين زادت أ    ن عدد ا  التقديرات تشير إلى أ   

) . خرىأمع وجود فوارق بسيطة بين منطقة و(, من مجموع السكان% 2 يقترب من حوالي    2003

ة ردن وسورية ولبنان والضفة الغربي    يعيشون في األ  ,  أالف 205وهذا يجعل مجمل تعدادهم حوالي      

  ). 2006-2005شتاء  ,روز ماري صايغ. (سرائيلوكذلك في إ, وقطاع غزة المحتلين
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  الفصل الثالث
  

  مراجعة األدبيات
هم ما تميز به التأريخ الفلسطيني هو غياب النساء الفلسطينيات عن صفحاته المدونة إن من أ

 المختلفة جتماعية من مشاركة النساء في األعمال اإلقتصادية واإلبشكل عام، على الرغم

قتصاد األسرة، إال أن هناك دراسات قليلة جداً هي التي أرخت للنساء ومساهمتهن الفاعلة في إ

وكانت في جلها تتناول التأريخ لنساء النخبة، وتتحدث عن األدوار السياسية للمرأة الفلسطينيات، 

  .الفلسطينية وعالقتها بالثورة والمقاومة

أدوار المرأة الفلسطينية في الثالثينيات "، )2006(تحاول فيحاء عبد الهادي في كتابيها 

أن تكشف ما لم تكشفه وتغطيه "  الثانيالكتاب"واألربعينات " المساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية

عتمدت عبد الهادي في كتابيها منهجية التاريخ الشفوي لمدون على حد قولها، لهذا إكتب التاريخ ا

المرتبطة بالنوع االجتماعي، لدراسة مشاركة النساء الفلسطينيات السياسية، وبالرغم من ذلك لم 

علما أن مفهوم السياسة  ,الشامل لمفهوم السياسةتعط عبد الهادي في كتابيها التعريف الموسع و

وهو نمط , واألمم, والجماعات اإلجتماعية, ذلك النمط من العالقات المتبادلة بين الطبقاتهو 

ص  ,2000 ,عامر مبيض. (يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمظاهر القوة واستخدامها

795.(  

لهادي في كتابها األول عند إجراء المقابالت عتمدت عليها عبد اأما بالنسبة للشخصيات التي إ

عتمدوا على ما سمعوا أو ما جاء في المقابالت تبين بأنهم إلتحديد من هم رفيقات القسام، حسب 

 لتوقعاتبالتالي جاءت النتائج مخيبة , ربةممن خاضوا التج وهم ليسواوا عن رفيقات القسام، أقر
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القراء مخيبة المال , وثانيا .هذا اإلطار العسكري أم ال حول إذا كان هناك فعالً ,المبحوثات أوال

 تكشف فعالً, ب غير الموجودة في التاريخ الرسميضافات جديدة في الكتاالذين كانوا يأملون إ

 وتعتمد عبد الهادي في الكتابين وبشكل كبير . عن رفيقات القسام من خالل الروايات الشفوية

ثر من التي أرخت لنساء النخبة أك" السجالت التاريخية"وأثناء التحليل على التاريخ المدون 

عتمادها على تحليل المقابالت نفسها وقصص النساء التي تم جمعها في الكتابين للوصول إلى إ

المعلومات والنتائج التي تعوض النقص الفعلي الموجود في التاريخ حول مشاركة النساء 

وتركز عبد الهادي في الكتابين على أسماء . ياتالفلسطينيات السياسية وخصوصاً النساء الريف

تحادات النسائية، وهذه األسماء هي أصالً للواتي أسسن الجمعيات الخيرية اإلنساء النخبة ا

موجودة في كتب التاريخ المدون، أما عن أسماء الناشطات الريفيات بقيت غير معروفة ألنه لم 

  .ي تناول نساء النخبةيتم التركيز عليها بنفس المستوى والتركيز الذ

هم أمثال ئعتماد من قبل الكاتبة على الرواة الرجال المعروفة أسماإلباإلضافة إلى ذلك هناك ا  

ستخداماً في نت رواياتهم هي األكثر تداوالً وإبهجت أبو غربية وأنيس صايغ وغيرهم، وكا

لفالحون الفلسطينيون ا) "1980(ول روز ماري صايغ في كتابها وتتنا. التحليل من قبل الكاتبة

الفترات التاريخية الممتدة من أوضاع العائلة الفلسطينية الريفية خالل " قتالع إلى الثورةمن اإل

القرن من ستينيات النتداب البريطاني ثم النكبة واللجوء إلى قيام الثورة الفلسطينية في اإل

نه أعلى حد السواء إال العشرين، واستخدمت روز ماري في كتابها روايات الرجال والنساء 

ختصار الكثير من تفصيالت ناولها الكتاب دفع بالكاتبة إلى إالتاريخية التي تيبدو أن طول الفترة 

الحياة الخاصة باألسرة الريفية وعاداتها، باإلضافة إلى أن الكتاب يغطي أحوال الجئي إقليم 

أما عند مراجعة دراسة . لبنان بشكل خاص وليس جميع الالجئين في مختلف مواقع الشتات
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)1991 (Peteetنالحظ إصرار الكاتبة على في لبنان حول النساء وحركة المقاومة الفلسطينية  

 ألدوارهن المنزلية واإلنجابية المتمثلة امتدادء الفلسطينيات في المقاومة كانت إ مشاركة النساأن

بة تجاه النساء الفلسطينيات  على األسرة، وهذا الرأي فيه تحيز جنسي من قبل الكاتفي الحفاظ

يتعامل مع ن الخطاب النسوي الغربي  أل.يقلل من قيمة نضالهن وأدوارهم السياسية ضد المحتل

وأن , دائينها مازالت في طورها االبتعلى أ, أدوار المرأة الفلسطينية في المقاومة والسياسة

وأن ,  المنزليةبيرة مع واجباتهامرتبطة بدرجة ك  كانت النساء في المقاومةاألدوار المكلفة فيها

 ومن خالل مراجعة كل من  .هناك سيطرة للحركة الوطنية الفلسطينية على قضايا النساء

دراسات حول التطور االقتصادي ) 1882-1856(تحوالت جذرية فلسطين ", األدبيات التالية

فلسطين ) "1990(، ودراسة باميال سميث )1988(للكزاندرشولس " واالجتماعي السياسي

التطور الرأسمالي في "، )1987(، ودراسة تمار غوجانسكي )1983-1967(والفلسطينيون 

فلسطين، يتبين للقارئ أن هذه األدبيات تعالج التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية في 

ومن . فلسطين، وال تبحث في أثر هذه التحوالت على الفلسطينيين وأحوالهم وحياتهم المعيشية

دوار النساء الفلسطينيات الريفيات ببعديها أ"في دراستها ) 2005(هة أخرى تشير لينا ميعاري ج

إلى أدوار النساء الريفيات " ، قرية البروة نموذجا1960ً-1930االقتصادي والثقافي بين األعوام 

لنساء االقتصادية وأهمية دورهن في الحفاظ على األسرة وتشير الباحثة  أيضا إلى قوة مساهمة ا

قتصاد األسرة إال أن الدراسة اقتصرت على النساء الريفيات من قرية البروة ولم تشمل في إ

أما بالنسبة إلى سلسلة القرى المدمرة التي تم إعدادها من . جميع النساء الريفيات في فلسطين

لذاتية قبل مركز الوثائق واألبحاث في جامعة بيرزيت، وهي تتناول التاريخ والحكايات والسير ا

ختيارها من قبل القائمين على المركز لتمثل المجتمع م إلتي ثلسكان كل قرية من القرى ا
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عتماد على الروايات الشفوية لسكان كل ها باإلئالفلسطيني عموماً في مرحلة ما قبل النكبة وأثنا

ق، فقد ي أهمية هذه السلسلة إال أنها لم تتطرق لواقع حياة النساء بشكل  مفصل وعمومع. قرية

ذلك في لنساء مما لم يسهم ستخدام روايات الرجال عن روايات الوحظ  أن هناك زيادة في إ

هذا، . إغناء السلسلة بالتجارب واألدوار المختلفة للمرأة الفلسطينية في كل قرية تناولتها السلسلة

في . نساء فيهوقد جاء ذكر النساء فقط عندما تمت اإلشارة إلى العمل الزراعي وإنتاجه، ودور ال

 عمل النساء ، أما بالنسبة إلى)بيت نباال، لوبيا، زرعين، قاقون، سلمة، أبو شوشة(كل من القرى 

زرعين عملت النساء فيها بالوشم على " مر ذكرهن فقط في فقد قتصادية،ودورهن في الحياة اإل

 التالية عنابة ولفتا وعملت النساء أيضا في كل من القرى, "الجلد، وكقابالت وبالتداوي باألعشاب

كقابالت وبالخياطة والتطريز، أما عند تناول موضوع التعليم في أوساط , وسلمة وطيرة حيفا

البنات والنساء في السلسلة فقط ظهر الموضوع في قرى مجدل عسقالن، قاقون، بيت جبرين، 

ومة في  قرى وأخيراً تم تناول مشاركة النساء السياسية وفي أعمال المقا. سلمة، طيرة حيفا

قاقون، لفتا، أبو شوشة، حيث كان للنساء دور عظيم في دفن جثامين مذبحة قرية أبو شوشة 

، باإلضافة إلى دور النساء في قرية دير ياسين حيث  تكفلت النساء 1948أثناء  احتاللها عام 

  .لمجاورةمن مذبحة القرية بالتعاون مع أهالي القرى ابرعاية األطفال اليتامى الناجين فيها 

في الصور لدى   في األدوار اإلجتماعية واإلقتصاديةختالفاتفي دراستي هذه التي تتناول اإل

 , هذا. النساء أنفسهن في كل من المدينة والقرية الفلسطينية التي شملتها الدراسةالجنسين، ولدى

,  كل منهما ألهاليبراز للفوارق الطبقيةبهدف اإل المقارنة بين المدينة والقرية قد جاءتو

 المدن  أهاليلفوراق السكنية بينلظهار إو,  فيهماجتماعيظهار الفوارق في النوع اإلإلو

 تؤدي الى كذلك, تعددهاتؤدي الى والتي جميعها تسهم في تنوع الذاكرة الفلسطينية و. والقرى
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 به سأعمل على إكمال ما قامت . تبعا إلختالف األدوار فيهاختالفها وإ وتعددهاتنوع الصور

اريخية المتعلقة بأدوار الجنسين الدراسات السابقة وتغطية بعض جوانب النقص في المعلومات الت

ها وبعدها، مع ئجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني في مرحلة ما قبل النكبة وأثنااإلقتصادية واإل

 اللواتي  والنساء الفقيرات من سكان الريف,التركيز بشكل خاص على التأريخ للنساء الريفيات

 التي أثرت حتماعيةثر التحوالت اإلقتصادية واإل إلى المدن على أ وذويهمهاجرن مع أزواحهن

 ونساء الطبقة الفقيرة من سكان المدن الفلسطينية ,تداب البريطانيعلى فلسطين أثناء اإلن

 في اسع بشكل وقتصادية التي لم يتم تناولهامستهدفة في الدراسة، وأدوارهن اإلجتماعية واإلال

حيث تم إهمالهن واقتصر التأريخ الفلسطيني كما أسلفت سابقاً على نساء . كتب التاريخ المدون

ة الفقيرة في المدن في الحياة اإلجتماعية النخبة، رغم إسهامات نساء الريف ونساء الطبق

  .ادية لألسرة الفلسطينيةقتصواإل

راز التاريخ المغيب لنساء الريف بلى إ إ في الدراسةوتهدف المقارنة بين النساء أنفسهن

  .ليهاإ الفقيرات المهاجرات  الريفيات وكذلك للنساء,ولنساء الطبقة الفقيرة من أهالي المدن

ف عن المخزون التراثي والشعبي عند النساء الريفيات والتي تسقطه وتتجاهله الكتابة شوللك

  .رنة مع أدوار نساء النخبةظهارها مقاإجتمع وم في ال ولتمييز أدوارهن,الرسمية للتاريخ
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  الفصل الرابع
  

  الخلفية التاريخية 
المعلومات المستخرجة من مصادر هذا الفصل تشكل أوالً إطاراً عاماً لفهم التاريخ الفلسطيني 

القديم، واإلنجازات العظيمة التي حققها سكان األرض األصليين، في المجالين االقتصادي 

لتاريخ الفلسطيني القديم بإنجازاته كخلفية للبحث عن إسرائيل ستغالل ا وكيف تم إ،واالجتماعي

 عظمى في التاريخ القديم أو حتى القديمة من قبل الباحثين التوارتيين، وتصويرها بأنها قوة

مبراطورية، وذلك بدوافع سياسية واضحة لتبرير خلق إسرائيل الحديثة في القرن العشرين، وبهدف إ

ستكشف معلومات هذا الفصل أيضاً أهم التحوالت االقتصادية . إسكات التاريخ الفلسطيني

واالجتماعية والسياسية في حياة الفلسطينيين في التاريخ الحديث في نهاية العهد العثماني وفترة 

وقد تبين من خالل مراجعة هذه . 1948حتالل فلسطين عام تداب البريطاني، ومن ثم النكبة وإاإلن

 لحياة النساء الفلسطينيات في التاريخ، حيث لم يتم عكس تأثير اًاضح والمصادر أن هناك تجاهالً

.  وعالقاتهالتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية عليهن، وعلى بناء أدوار النوع االجتماعي

  . جميع هذه المعلومات ستسهم في فهم السياق التاريخي للفلسطينيين سكان األرض األصليين
  

جتماعية التقليدية والتغيرات التي طرأت عليها في أواخر العهد العثماني  اإل–قتصادية البنية اإل
  في فلسطين

، عمل م)1540 -1512(يرجع حكم العثمانيين في فلسطين إلى حكم السلطان سليم األول 

 على تحصين أسوار القدس وجعلها حامية لقواته م )1566 -1520(السلطان سليمان القانوني 

عثمانية، إال أن حكمهم في فلسطين قد ضعف في القرن السابع عشر والثامن ولإلمبراطورية ال

في أواخر . عشر، عندما تعرضت البالد إلى غزو محمد علي في بداية القرن التاسع عشر
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     ، عندما حاول العثمانيون تحت حكم السلطان عبد الحميد الثاني 1870السبعينات من سنة 

ة سلطتهم، كان الريف الفلسطيني مقسماً إلى عدد من ستعادإ) م1909 سنة -1876سنة (

بسبب النظام االقطاعي، حيث ) 10، ص1990باميال آن سميث، (المقاطعات والمناطق، 

عبد الوهاب (احتكرت حفنة من عائالت فلسطين ملكية األراضي واستغلت طبقة الفالحين، 

ن التاسع عشر بلداً زراعياً ، كانت فلسطين في النصف الثاني من القر)38، ص1990الكيالي، 

  .  بالمئة من سكان فلسطين كانوا قرويين70صرفاً، إذ يمكن القول أن أكثر من 

  ، ومن الناحية السياسية )15، ص1987تمارغوجانسكي، (

كانت العائالت اإلقطاعية متحالفة مع الطبقة العثمانية الحاكمة عبر عالقات من المنافع المتبادلة والمصالح "
.  طبقة الوجهاء على المناصب الحكومية والدينية الهامةوركة، وبالتالي فقد سيطرت تلك العائالت المشت

قطاعية على مصادر الح اإلدارة، من قبضة العائالت اإل إلص1856العثمانية الصادرة عام " التنظيمات"وشددت 
تسجيل أراضيهم وقراهم بإسم لى رزق الفالح الفلسطيني إذا اضطر العديد من صغار المالك من الفالحين إ

، قطاعيين والتجار هرباً من الضرائب والجندية وغير ذلك من الموجبات التي ربطت بملكية الفالح ألرضهاإل
) 1869(قراهم وعرضها في المزاد ستيالء الدولة على أراضي الفالحين وكما أن زيادة الضرائب أدت إلى إ

  .)38، ص1990عبد الوهاب الكيالي، ( ."ستيفاء ديون الضرائب المترتبة عليهمإل
   

جار األراضي ومن ثم إلى ت تلك األراضي، في معظمها، والتي وصلت إلى كبار تبوقد تسر

نتداب البريطاني، وتشير اخر العهد العثماني أو في عهد اإلستيطان اليهودي في أوشركات اإل

  الدراسات التي أجريت 

 -1878ستيطان الصهيوني في فلسطين خالل الفترة  لإلصدر الذي تم شراء األراضي منهلتتبع الم"
من تلك األراضي جاءت من كبار مالك األراضي غير الفلسطينيين كآل سرسق % 52.6، إلى أن 1936

والتويني وخوري وسالم في بيروت والتي كانت تملك أجزاء واسعة من سهل بن عامر والعديد من القرى 
أما أبناء عائالت األعيان الفلسطيني فكانت حصتهم . هم في يافاالفلسطينية، وآل طيان وكسار وأمثال

انتقلت إلى شركات االستيطان الصهيوني من الحكومة % 13.4من تلك األراضي، إضافة إلى % 24.6
نفسها أو من الكنائس وغيرهما من المؤسسات وأصحاب األراضي األجانب، أما الفالحون الفلسطينيون 

ستيطان  األراضي التي تسربت منهم إلى اإل على أراضيهم حيث وصلت نسبةفكانوا أكثر الناس حرصاً
  ). 222، ص1999عادل مناع، . ("الصهيوني أقل من العشر
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  جتماعية للمجتمع الفالحي في العهد العثماني الحياة اإل
ضطهاد الذي ار غزوات البدو واإلأن غياب الدولة القوية خالل فترة الحكم العثماني وتكر  

رسه جامعو الضرائب وضباط التجنيد وقوة الطبقة التجارية، إن هذه العوامل جميعاً هي التي يما

رتباط األخالقي اإل"لخلفية الثقافية للفالحين أو شكلت اإلطار البنيوي الذي تطورت داخله ا

  ".بالعائلة

لتنظيم، ويعلقون أهمية وا، كغيرهم من العرب يتخذون من العائلة محوراً للمشاعر نيون الفلسطيونكان الفالح"
أوفر العائالت حظاً هي العائلة األغنى من حيث المواليد (ستمرار العائلة من خالل األبناء الذكور عظمى على إ

. لكن الفلسطينيين أكثر من غيرهم من العرب، يتميزون بتعلقهم بالحياة المنزلية كشيء في ذاته). الذكور
وليس هنالك من . ستماع إلى أصواتهمي يستمتعون برؤية عائالتهم واإلحفالفلسطينيين المنحدرين من أصل فال

فصل بين الجنسين في المنزل، بل ينظر إلى المنزل بوصفه مكاناً مفتوحاً للقاء االجتماعي بين األقارب 
   .)22-21، ص1980، غروز ماري صاي (".والجيران وليس بوصفه مكاناً خاصاً بساكنيه

  

  ئلة وأهميتها في المجتمع الفالحي، وتقول روز ماري عن العا

ستهالكية في آن معا، أي أنها القتصادات الفالحية األخرى وحدة إنتاجية وإكانت العائلة كالعديد من ا"
كانت جماعية عائلية، مع أن نواة كل أسرة كانت تتألف من رجل وزوجته فإن تركيبتها كانت تدل على 

الغربية، كانت " النواة"ع بكثير مما هو الحال لدى العائلة وجود وظيفة اجتماعية واقتصادية لها أوس
العائلة الفالحية الفلسطينية تشمل عادة، باإلضافة إلى األبناء غير المتزوجين، األبناء المتزوجين مع 

وهكذا كانت هذه التركيبة تعني وجود مجموعة عمل من الذكور واإلناث يسيطر . زوجاتهم وأطفالهم
حجم العائلة الفالحية وبنيتها قد الئما نظام االنتاج الزراعي . حد أو ذاك األب والحماةعليها، إلى هذا ال

. ونظام ملكية األرض في فلسطين، وهما نظامان كانا يتطلبان قوة عمل متوسطة الحجم على مدار العام
ضي القرية فقد كانت ممتلكات العائلة عادة مبعثرة بشكل واضح بسبب الطريقة التي كانت تقسم بها أرا

  ). 24-23، ص1980، غروز ماري صاي. ("في ظل نظام الملكية المشاعية
  

  : وتصف صايغ أدوار النساء في العائلة

العائلية أن يعملن بقدر ما يعمل الرجال، وربما أكثر، فإلى جانب " الجماعيات"كان على النساء في "
 هن اللواتي يقمن بتجفيف وتخزين المواد الغذائية األعمال المنزلية العادية والعناية باألطفال، كانت النساء

وكن يعتنين بالبساتين . من حبوب وزيتون وزيت وفواكه مجففة: التي تقتات منها العائلة في الشتاء
يمكن و. المحيطة بالقرية وبالدواجن، كما كن غالباً ما يعملن في الحقول جنباً إلى جنب مع الرجال

، يقضين " فالحات–أمهات "ة التي يتذكرهن بها أبناؤهن بفخر بوصفهن ستشفاف قوتهن من خالل الطريقإ
سم المرأة يرتبط ينقلن الماء ويجمعن الحطب، وكان إكامل أوقاتهن في العمل بين المنزل والحقل، 
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نجاب األطفال، ن في إكانت النساء تشكل أساس المنزل ليس فقط من خالل وظيفته: بالمنزل بصورة جلية
 - أكثر مما على عاتق الرجل-وكان يقع على عاتق المرأة. ظيفتهن االقتصادية ايضاًبل ومن خالل و

مهمة الحفاظ على شبكة العالقات االجتماعية التي كانت أساس التضامن القروي والعائلي، إن المنزلة 
 مع الدور المتدنية التي كانت النساء تحتلها ضمن العائلة األبوية التي تمجد الورثة الذكور كانت تتناقض

المهم الذي كانت النساء تلعبه في الحياة اليومية، كانت المرأة أحياناً تمتلك االرض وتشرف عليها بنفسها 
  ). 25 -24، ص1980روز ماري صايغ، ". (مع أن هذا األمر كان نادر الوقوع

  

  قتصادي إلى فلسطين والتحوالت الناتجة عنه التسرب الكولونيالي اإل
با في وقت مبكر ومنحت قتصادية بين السلطنة العثمانية ودول أورونشأت العالقات اال

متيازات للتجار الفرنسيين واالنجليز وغيرهم في القرنين السابع عشر والثامن عشر، السلطنة اإل

وفي القرن التاسع عشر تكثفت هذه العالقات واتخذت شكالً غير متكافئ في مصلحة 

 شهدت تطوراً كبيراً في الثورة الصناعية في بريطانيا الكولونياليين وبخاصة أن هذه الفترة

  . وفرنسا وغيرها

ويعتبر بعض الباحثين أن التدخل األوروبي وبخاصة البريطاني في تصفية الحكم المصري في سوريا "  
 دشن عهد تغلغل الرأسمال األجنبي المتزايد في أقاليم السلطنة وجر األقاليم العربية إلى السوق الرأسمالية

، 1983إميل توما، . ("العالمية والى التبعية للدول الرأسمالية الكبيرة التي استعبدت تلك األقاليم اقتصادياً
  ، )111ص
بيق التنظيمات  في أوروبا الصناعية على منتوجات فلسطين الزراعية، فإن تطاًفأصبح الطلب متزايد"  

فمركزة السلطة وتحسن األوضاع األمنية في أنحاء .  جعل زيادة اإلنتاج الزراعي ممكناًالعثمانية هو الذي
البلد، إضافة إلى عملية تسجيل األراضي وزيادة المساحات المستصلحة أدت إلى قفزات سريعة في 

وازدادت مساحات األراضي المغروسة بأشجار الحمضيات، كما زاد إنتاج الحبوب والقطن والزيت . اإلنتاج
  .)195 -194، ص1999عادل مناع، . ("راعتها وتصديرهاوالخضراوات التي اشتهرت فلسطين بز

   

  ويقول الكزاندر شولش 

إال . نتعاش االقتصادي والرخاء المتزايد في فلسطين كانا حقيقة ال يمكن أن ينكرها أي مراقب نبيهأن اإل"
قيقة أن هذا الرخاء لم يعد بالخير إال على جزء ضئيل من المنتجين الفعليين، وهم الفالحون، فهذه ح

راضي المتوسطون لى هم التجار والوسطاء ومالكو األأن الذين انتفعوا بذلك في الدرجة األو. أخرى
لهم في التجارة والكبار، والملتزمون بجمع الضرائب، وبالذات جميع أولئك الذين استثمروا رؤوس أموا

راً للضائقة المالية التي ستمرار، نظولة التي كانت تستنبط بإسهم جميعاً خزينة الدوالزراعة، وعلى رأ
ستنفاذ الفائض من المال عن ا العسكرية، وسائل وطرقا جديدة إلتعانيها الحكومة المركزية ولتزايد نفقاته
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طريق رفع الضرائب وفرض ضرائب خاصة، وكذلك عن طريق التالعبات النقدية، والتالعبات المالية 
                         ".صلحة االقتصاد الفلسطينياألخرى، دون أن يعود ذلك بخدمات مقابلة متناسبة لم

  .)127، ص1988الكزاندر شولش، (
   

  وتشير سميث 

إلى الفجوة الطبقية التي نتجت في المجتمع الفلسطيني، فتقول أن معظم سكان الريف كانوا يحصلون "
ات األخيرة من على عيشهم من األرض سواء أكانوا فالحين أم بدو، رغم أن عددا قليالً في السنو

االمبراطورية بدأوا يعملون في التجارة ذات النطاق القليل، حيث يوفرون الحيوانات والمنتجات إلى المدن 
أما المالكون الكبار واألشراف فقد انتقلوا للعيش في . الداخلية وإلى المدن المجاورة في سوريا واالردن

رفة أوضحت الفرق االجتماعي بين الفالحين المدن بعيدين عن أراضيهم كما أن طريقة حياتهم المت
أن الذي صنع الفرق والذي يوازي اليوم الفروق الطبقية في . والمدنيين الذين تمتعوا بحياة أكثر استقراراً

المجتمع الفلسطيني، فرقا يالحظ أكثر من الطبقة، لم يكن ازدياد ثروة المدن والمدن الكبرى بل تحول 
ليتاريا أي إلى عمال وأن بروز الملكية الخاصة المتوارثة وتركزها في أيدي الفالحين المتزامن إلى برو

بء الضريبة المتزايد ولكن هناك عامالن مهمان أيضاً خاصة ع. بضع عائالت كبيرة كان عامالً كبيراً
جباري الثقيل الملقى على الفالحين خاصة بعد إعالن تركيا الحرب على الحلفاء األوروبيين والتجنيد اإل

   .)40، ص1990باميال سميث،  ( ."1914سنة 
  

  نتائج قانون األراضي في فلسطين
  :  األراضي في السلطنة على الوجه اآلتي1858قسم قانون األراضي لعام 

 األراضي المملوكة وتشمل األراضي التي يمتلكها أفراد أو جماعات ومن حقهم التصرف :أوالً

  . بها بحرية كما من حقهم توريثها ووقفها

أو بيت مال المسلمين كما (لدولة  األراضي األجرية أو األميرية التي تعود رقبتها إلى ا:ثانياً

وتشمل المراعي والغابات ومن الممكن أن تنقل إلى ) صطلح على ذلك بعد البعثة اإلسالميةأ

  . ملكية األفراد والجماعات أما عن طريق الهبة أو الشراء

 ,ال يجوز تملكها مثل الطريق العام , إلى أراض محميةي المتروكة وتقسم األراض:ثالثاً

  . وأراضي مباحة وهي مخصصة لمجموع أهالي احدى القرى



61 
 

 

فراد شرط األراضي الموات وهي الخالية والبعيدة وكان من الممكن أن تمنحها الدولة لأل: رابعاً

  . ستثمارهاإ

نفاق على المؤسسات لدولة لإلزع على األوقاف العامة، وأوقفتها ا أراضي الوقف وتتو:خامساً

والواقع أن . نفاق من ريعها على الفقراء أو ذريتهم وأوقاف ذاتية يوقفها أصحابها لإلالدينية

بنية تطبيق هذا القانون هو الذي حسم في ملكية األراضي في فلسطين وأرسى أسس ال

رية المفعول في ته بقيت سابل أن بعض أنظم. حتالل البريطانيجتماعية في الريف حتى اإلاإل

وتشير ) 106 -105، ص1983إميل توما، . (نتداب وال تزال مالمحها قائمة حتى اليومعهد اإل

  هند البديري إلى 

أراضي المشاع في فلسطين، والتي ترجع رقبتها لبيت المال، أما حقوق التصرف فهي لمجموعة "
  . الحائزين

ومن ثم تقلصت مساحتها تدريجياً مع .  فلسطيننتشار فياضي المشاع كانت واسعة اإلوتشير إلى أن أر
، ألن الدولة العثمانية لم تكن جادة في تقسيم أراضي 1858الزمن نتيجة لفرض قانون األراضي عام 

سم إالمشاع بين الفالحين، مع أنه في المشاع تكون الملكية للجماعة، حيث تكون القرية بأكملها مسجلة ب
رض الزراعية دورياً بين أفراد القبيلة مرة كل سنتين ليقوموا العشيرة أو شيخ القرية وتوزع األ

وكان هذا أمراً نادر . ولم يكن مسموحاً ألحد ببيع حصته من المشاع إال بموافقة القرية جميعها. بزارعتها
أما سلبيات هذا النظام فتكمن في عمليات التوزيع الدورية حيث يشعر الفالح بأن جهده قد يذهب . الحدوث

ه مما يفقده الرغبة في التطوير الذي يحتاج لجهد ووقت كبير يكون معه قد جاء أوان انتقال األرض لغير
   .)34 -33، ص1998هند أمين البديري،  ( ."لغيره

  

   من شأنه1858ويقول شولش بشأن قانون 

ية المالية أن يخلق أساساً واضحاً لتنفيذ النوايا الحقيقية للحكومة المركزية أال وهي زيادة الفعال" 
ة، وخصوصاً فيما يتعلق باألراضي األميرية، وكان الهدف من ذلك التسجيل الفردي لجميع حقوق نللسلط

فكانت  النتيجة في ). وخصوصاً نظام المشاع(الملكية وتوسيع حق االرث وكسر أشكال الملكية المشتركة 
الذين يفلحون األراضي األميرية فلسطين لم تتمثل في توزيع واسع لحقوق الملكية في أيدي الفالحين 

مما دفع الفالحين إلى تسجيل أراضيهم بأسماء أعضاء الفئات االجتماعية السائدة، وأفضت بالتالي . فعالً
ن إبراز الوثائق الخاصة بأراضيهم بسبب عن وإلى نشوء الملكية الكبيرة لألرض، وبهذا عجز الفالح

حتماء بالشخصيات المتنفذة من الظلم دفعهم لإل الضرائب والتجنيد، مما الخوف من عواقب فرض
على ان نظام المشاع لم يقض عليه بنشوء الملكية . التعسفي لموظفي الضرائب والعسكريين والدائنين
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 ".تساع الرقعة الزراعية المستغلة في السهول الساحلية والداخليةالكبيرة لألراضي بل قد إتسع بإ
  .)135 -134، ص1988شولش، (
  

 1869اضي لعام  إميل توما بأن الخطورة كانت عندما عدلت السلطنة قانون األر ويضيف

متالك األراضي في السلطنة فأصبح أصحاب األرض الغائبون أمثال آل ومنحت لألجانب حق إ

كانوا أكثر استعداداً لنقل ملكياتهم إلى ف الذين لم يرتبطوا بالبالد  منسرسق وخوري وغيرهم

مما ألحق األذى بالفالحين الفلسطينيين حيث تم إقصاء ) 108، ص1983 إميل توما،. (األجانب

 .           قرية لصالح الهجرة اليهودية إلى فلسطين22فالحاً عن أراضيهم وخسارة ) 8000(

  ).42، ص1990سميث، (
  

  الموجة األولى من المهاجرين اليهود إلى فلسطين في العهد العثماني 
  " جذور القضية الفلسطينية"ي كتابه  ف,)1961,أميل توما: (يقول

إن الكولونيالية البريطانية بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطرح فكرة الصهيونية حتى "  
الصادر في العام " الدولة اليهودية"قبل أن تنشأ هذه الفكرة بين اليهود، وتتبلور في كتاب ثيودور هرتسل 

فالبنسبة لهولنفورث حين كتب في انجلترا . 1897المي األول في العام  وفي المؤتمر الصهيوني الع1896
قامة الدولة اليهودية في فلسطين ، لم تكن إ" وضع اليهود في فلسطينمالحظات حول "1852في العام 

عمالً إنسانياً وعادالً بل ضرورة سياسية في الذهن البريطاني لحماية الطريق عبر آسيا الصغرى إلى 
فهذا المشروع الكبير . المحرك المباشر لهذا التفكير فكان الحديث الملح حول قناة السويسالهند، أما 

في كثير من هذه الكتابات السياسية اقتحم , )أي بعث إسرائيل(حرك الفرنسيين للتفكير بالفكرة نفسها 
ي كان مصلحة  بعث دولة اسرائيل باعتبارها وعدا ربانياً ولكن الدافع الجوهر-الكتاب العامل الديني

  .)15، ص1961إميل توما،  ( .الكولونيالية البريطانية
   

والواقع أن الموجة األولى من الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بدأت قبل قيام المنظمة الصهيونية "  
. ولكن قبل ذلك قامت هيئات يهودية في االستيالء على األراضي في فلسطين. 1882العالمية أي في 
) 3000(فاستولت جمعية األليانس اإلسرائيلية على حوالي .  اجتماعية واقتصادية فيهاواقامة مؤسسات

. 1870دونم من أراضي قرية يازور القريبة من يافا وأقامت عليها مستوطنة مكفية يسرائيل في عام 
وكان قد اشترى أرضها قنصل ) ملبس( أقيمت مستوطنة بيتح تكفا على أراضي قرية 1871وفي العام 

انيا في يافا وتسارعت عملية اقامة المستوطنات اليهودية في سنوات الثمانين، وكتب اهرون كوهين ألم
  وضعت األسس لبناء المستوطنات اآلتية1884 -1882أن بين ) اسرائيل والعالم العربي(في كتابة 

توقف ولم ت. ريشون لتسيون، زخرون يعقوب، روش يبنا، نيس تصيونا عكرون، يسودها معال، جديرا
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عملية االستيطان اليهودي الكولونيالي في سنوات التسعين وبعدها من القرن التاسع عشر، وحسب بعض 
                                ."1889ألف دونم حتى العام ) 300( مستوطنة زراعية يهودية على مساحة 32المعطيات أقيمت 

   .)109، ص1983إميل توما، (
  

 عندما هاجم الفالحون 1886لمسلحة بين الفالحين العرب والغزاة الصهيونيين عام صطدامات اوبدأت اإل" 
صطدامات ودفعت اإل. م المغتصبة التي أجلوا عنها رغم إرادتهمالمطرودون من الخضيرة وقرية ملبس قراه

لون  إلى فرض قيود على هجرة المستوطنين الصهيونيين الذين كانوا يدخ1887الحكومة العثمانية في عام 
وقد تكرر الهجوم :. البالد كسياح، بحيث لم يعد يسمح لهؤالء السياح باإلقامة أكثر من ثالثة اشهر في البالد

  .)41، ص1990عبد الوهاب الكيالي، . ("1892على قرى يهودية أخرى للدوافع نفسها عام 
�2 �� ا�+�س 0/.  �&%)  %��دي آ�� %+�ل ا�+*() ا' &%43، 1891وآ�ن  ���ع ��د ا����د �� ������ ��م 

   ).870، ص7�1990� ا�2&%6 را�4، (
  

يالت نتداب البريطاني في تقديم دعمها لليهود، مع توفير كافة التسهإستمرت سلطة اإل 

ية تجاه واتسمت السياسية البريطان. قامة الوطن القومي في فلسطينالالزمة لهم لمساعدتهم على إ

ن يوصفون بأنهم و الوطني، وظل العرب الفلسطينيعتراف بكيانهمالفلسطينيين برفض اإل

تمييز لل" القطاعات األخرى من السكان"كما ورد في تصريح بلفور، أو " الجاليات غير اليهودية"

ونتيجة إلى التزايد الخطير في أعداد ). 58، ص1990سميث، . (بينهم وبين المهاجرين اليهود

يطانيين لهواجس العرب وتغذيتها، مما دفع المهاجرين اليهود إلى فلسطين، واستفزاز البر

ين، وفي تساع الخطر الصهيوني المتزايد في فلسط، وفجرها إ1936نيين إلى ثورة عام الفلسطي

، واقترحت تلك اللجنة تقسيم فلسطين إلى )لجنة بيل(نتداب تشكيلها  أعلنت حكومة اإل1937عام 

اب تشرف عليها الحكومة البريطانية، نتدلة عربية ودولة يهودية، ومنطقة إدو: ثالث مناطق

ومبدأ التقسيم كان يقوم أساساً على أنه يتوقع تخلي العرب طوعاً أو كرهاً عن حقوقهم الطبيعية 

لتفات إلى ل من الممكن إقامة الحدود دون اإلوالسياسية في أي جزء من بالدهم فلسطين، ويجع

ارة في بالد صغيرة بعد تقطيعها وتمزيقها زدهار التجارة واإلدواحدة، ويتوقع إطبيعة البالد ال

كما يفترض نزوح مئات . إلى وحدات، مؤلفة من دول منفصلة ومقاطعات منعزلة وممرات
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وبعد رفض العرب لما طرحته بريطانيا في مؤتمر لندن . اآلالف من الفلسطينيين عن أراضيهم

وضع القيود على نقل اشتمل على والذي " الكتاب األبيض"، أعلنت بريطانيا عن 1939عام 

جراء  ومنح المندوب السامي الحقاً حق إراضي من العرب إلى اليهود في بعض المناطق،األ

بريطانية مجموعة تشريعات  أصدرت الحكومة ال1940وفي عام . تعديالت على هذه القيود

 راضي في فلسطين إلى غير العرب وبموجب هذه التشريعات قُسمت فلسطينلتنظيم إنتقال األ

  . نتقال األرض إال لعربي فلسطينيومنع فيها إ) أ(ث مناطق، المنطقة إلى ثال

نتقال األرض التي يملكها عرب فلسطينيون إلى غير العرب وقد منع فيها إ) ب(المنطقة 

نتقال األرض إلى غير لسامي في بعض األحيان كان يسمح بإالفلسطينيين، ولكن المندوب ا

  . موافقة البائع الخطية على ذلكالعربي حينما يتلقى المشتري 

راضي فيها لغير العرب ن أراضي فلسطين، وقد أبيح بيع األوتشمل ما تبقى م) ج(المنطقة 

وهي عبارة عن السهل الساحلي بين حيفا ويافا وبين حيفا وعكا وجزء من السهل الساحلي بين 

 من تشرين ثاني في التاسع والعشرين). 1059 -1039، ص1990أحمد طربين، . (يافا وغزة

 أقرت األمم المتحدة قرار التقسيم الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية 1947عام 

 وتمثل –وقد قسمت فلسطين بموجبه إلى ستة أجزاء رئيسية، خصصت ثالثة منها . ويهودية

 -ىوخصصت األجزاء الثالثة األخر.  إلقامة دولة عربية فيها-من مجموع مساحة البالد% 43

أما القدس وما يحيط بها وتمثل . من مجموع المساحة إلقامة دولة يهودية فيها% 56وتمثل 

         .  في المائة، فتكون قطاعاً تحت الوصاية الدولية، تتولى إدارته األمم المتحدة0.65

رفض العرب قرار التقسيم وأعلنوا اإلضراب لمدة ثالثة ). 1082، ص1990أحمد طربين، (

 أنها 1947 ديسمبر 8 يمض على قرار التقسيم أسبوع واحد حتى أعلنت بريطانيا في لم. ايام
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                             .1948 أيار 15ستسحب إدارتها المدنية وجيوشها من فلسطين، وتنهي انتدابها عليها نهائياً في 

  ). 99، ص1998وليد الخالدي، (
  

  ين والتحوالت الناجمة عنه  في فلسط1948 -1917حتالل البريطاني اإل
مبراطورية  وتم تحويلها إلى جزء من اإل1917 حتل الجيش البريطاني فلسطين عامإ 

نتداباً على فلسطين عام بة األمم المتحدة، منح بريطانيا إالبريطانية، األمر الذي أقرته عص

ر كثيراً على حتالل، الواقع االقتصادي االجتماعي، دفعة واحدة إنما أث اإل، لم يغير1922

وتم . تطورهما إذ وضعت فلسطين في موقع التبعية السياسية واالقتصادية للعاصمة البريطانية

رنسا بعد الحرب اقرار حدود فلسطين االنتدابية وفقاً لتقسيم مناطق النفوذ بين بريطانيا وف

، )93 ص،1987غوجانسكي،  (1916عتماداً على اتفاقية سايكس بيكو لعام العالمية األولى إ

حتالل البريطانيين للبالد، دخلت فلسطين أخيراً الدائرة التجارية للعالم الرأسمالي، حيث بموجب إ

وقد ظل اقتصاد فلسطين ". التحديث"أصبحت مفتوحة تماماً أمام التغييرات التي تلخصها كلمة 

كما في كافة األصلي ما قبل الرأسمالي يقوم جنباً إلى جنب مع االقتصاد الصهيوني المنفصل، و

حاالت االستعمار، كان االقتصاد األصلي عملياً يقدم اإلعانات لالقتصاد الغازي، باإلضافة إلى 

   ).28 270، ص1980روز ماري صايغ، . (تقديمه األساس الضريبي الالزم لتمويل االحتالل نفسه

ية الحتالل فلسطين، ، كتغطية قانونية دول1922قرار عصبة األمم صك االنتداب البريطاني عام ومع إ"
تداب الخطط البريطانية نتحت الحكم البريطاني وتضمن صك اإلوكوثيقة تضع جميع سكان فلسطين 

  أنوقد جاء في مقدمة الصك. ستثنائية للمهاجرين اليهودلتشجيع اإلستيطان الصهيوني، وأقر حقوقاً إ
مي ألحق لليهود بإنشاء وطن قو) 1917الذي بموجبه أعطت بريطانيا عام (لتزام بإنجاز وعد بلفور اإل

ستيطان اليهودي ولطرد الفالحين كما وفر صك اإلنتداب اإلطار القانوني لعملية اإل. لهم في فلسطين
الفلسطينيين، وإزالة العوائق التي كانت تعترض رؤوس أموال الشركات الصهيونية والنشاط االستيطاني 

  .)100، ص1987غوجانسكي،  (".في عهد الحكم العثماني
   



66 
 

 

وباإلضافة إلى التأثير السريع للهجرة الصهيونية وشراء األراضي، فإن األعوام األولى من 

وقد بلغ مقدار رأس المال الذي . اإلستعمار البريطاني، شهدت تدفقاً كثيفاً لرأس المال اليهودي

 80 ، ما يقدر بأكثر من1935 حتى 1920أدخله المهاجرون اليهود إلى البالد بين األعوام 

   ).56 -53، ص1990سميث، . (مليون جنيه فلسطيني
  

                     نتدابتيطان الصهيوني في فلسطين زمن اإلسعن اإل  التحوالت الناتجة
ستعمار سوق العمل ادخال كميات ضخمة من رأس المال بإستعمار األرض ولقد صاحب إ 

  ، 1904فمنذ بداية سنة . أيضاً

العامل اليهودي فقط في المزارع  لثانية كان هناك مطالب صهيونية بتشغيلأي منذ بداية الهجرة ا"
ستغالالً تيطان في فلسطين التي رأوا فيها إس الجدد سياسة رابطة اإلوناليهودية، لهذا هاجم المستوطن

ع رأس مالياً بسيطاً قائماً على استخدام العمل العربي الرخيص المستخدم في المستعمرات الشبيهة بالمزار
ن في ضمان أن تمنح كل االرض التي اشتراها الصندوق القومي اليهودي لهم والكبيرة، نجح المستوطن

وتدفق رأسمال الكثيف في الثالثينات مما . وأن يتم استئجارها شريطة استخدام العمل اليهودي فقط فيها
 والعمال المهاجرين الجدد شجع هذه النزعة بشكل أكثر، فبرزت الحاجة إلى أعداد أكبر من العمال اليهود،

في المشاغل والمصانع والصناعات المدنية والتي أقامها أيضاً القادمون الجدد من ألمانيا ووسط أوروبا، 
 وجد نوع من التميز االقتصادي العنصري في المدن الساحلية الكبرى وكثير من 1935في عام 

ية، وامتدت المقاطعة إلى مقاطعة اإلنتاج المستعمرات الزراعية، وكذلك في األماكن السكنية والصناع
  .)58 -56، ص1990سميث، . ("الزراعي العربي مثل منتجات األلبان والخضروات والحبوب

   

  وبهذا الصدد يشير يوفال اليتسور 

إلى الدافع الرئيسي لدى اليهود للفصل االقتصادي، فكان إيجابياً في سعيه لترسيخ الوجود اليهودي، عن "
ألن الصهيونية لم تهدف إلى إعادة الشعب .  اقتصاد يهودي قوي يضمن االكتفاء الذاتيطريق إنشاء

نهضة الشعب لن تكون : اليهودي إلى وطنه التاريخي فحسب، بل ولتغيير الهيكل االجتماعي لهذا الشعب
مية، كما كان للفصل دافع أمني بالغ األه. ممكنة بدون التمسك باألرض، وبدون العمل اليدوي اليهودي

كما كان المعارضون لتشغيل العرب في المستوطنات . هو عدم المخاطرة في التماس مع العرب العنيفين
 عربي مختلط، سيكون عدد العرب الذين -اليهودية يدعون أيضاً، أنه إذا نشأ في البالد اقتصاد يهودي

. شغيلهم من قبل العربيعملون لدى مستثمرين وأصحاب رؤوس أموال يهود، أكثر بكثير من الذين يتم ت
وسيفرض على اليهود الذين يشغلونهم أن يبقوا تحت رحمة العمال العرب، وفي مثل هذا الوضع لن 

إذ أن عدد العمال يزيد دائماً على عدد ) أرض اسرائيل(يستطيع اليهود أبداً أن يكونوا أغلبية سكانية في 
  ).13 -12، ص1998يوفال اليتسور، . ("أصحاب العمل
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اً أكثر كد روز ماري صايغ إن مصالح الفالحين والتي شكل االستيطان الصهيوني تهديدوتؤ

ي تعانيه طبقة الفالحين في ظل اإلحتالل من النوع الناجم ضطهاد الذمباشرة لها، فقد تغير اإل

ستيطاني شبيه بالنوع الذي عانته  من اإلضطهاد اإلالعثماني إلى نوع/ قطاع العربيعن اإل

  ). 28، ص1980روز ماري صايغ، . (الجزائر

ر عالقات اإلنتاج الرأسمالية ستيطان الصهيوني الضرر بالعرب، والمعاناة التي سببها، تبلووقد ألحق اإل"
ستغالل الفالحين السابقين كعمال مياومين في الزراعة، وكما عمل االستيطان الصهيوني على طرد في إ

ذلك بتسهيل من حكومة االنتداب البريطاني بأشكال عديدة، وجرى . السكان العرب واقتالعهم من أراضيهم
فحجم ممتلكات الحكومة البريطانية من األرض في فلسطين مكنها من السيطرة على التطور في البالد، 

ستيطان اليهودي الحكومة البريطانية وسيلة إعطاء إمتيازات إستعمال األرض لتشجيع اإلوقد استخدمت 
لبريطانيون تغييراً هاماً على أسلوب الضرائب الذي بموجبه أصبحت الضرائب الكولونيالي لذا أدخل ا

ستبدال ضريبة العشر التي كانت سارية المفعول أبان  صدر مرسوم بإ1938ففي عام . عينيةنقدية ال 
الحكم العثماني للبالد، بضريبة سنوية ثابتة على كل قرية أو قبيلة بموجب معدل العشر المدفوع في 

وهذا التغيير قد عزز من مكانة مخاتير القرى ونقل إليهم السلطة .  األربع التي سبقت المرسومالسنوات
دفعت الضريبة السنوية .  االجتماعية التي كانت بأيدي متعهدي الضرائب أيام العهد التركي–االقتصادية 

مما . ن دفع الضريبةرض، إلى بيعها ليتخلصوا م فالحة األالثابتة أصحاب المزارع الذين ليس بمقدروهم
أدى إلى نزع الملكية من الفالح الفقير أصالً واجباره إلى الخروج لطلب العمل كعامل زراعي في 

  ).172 -167، ص1987غوجانسكي، . ("المستوطنات أو كعامل بناء
   

وكما أن شراء األراضي من قبل اليهود وشركات صهيونية أدى إلى طرد المنتجين الصغار 

لك األراضي، وإلى طرد المزارعين العرب من األرض التي كانت في حيازتهم الذين فلحوا ت

  .ومن المزارع التي أداروها

وتوكد مصادر صهيونية كثيرة أن األراضي التي اشتريت بشكل عام، من مالكين كبار كان يسكن "   
 يعيشون، أيام راضي في فلسطينمعظمهم في المدن أو حتى خارج البالد، حيث كان بعض كبار مالكي األ

مبراطورية العثمانية، ية في فترة الحكم التركي داخل اإللم تكن ثمة حدود سياس. نتداب، خارج الحدوداإل
لذلك لم تكن أية مشكلة لتأجر عربي غني أن يسكن بيروت أو دمشق ويمتلك أراضي في فلسطين أو 

الدافع الحاسم بالنسبة للمتمولين هذا الطمع بالربح الذي كان . يستولي عليها كمرابي أو جابي ضرائب
رة أمكن اشباعه بسهولة في وغيرها من األقطار المجاو. والتجار العرب القاطنين في المدن في فلسطين

  . نتداب البريطاني مما شجع الشركات الصهيونية والشركات اليهودية على شراء األراضيزمن اإل
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في السنوات أن عليها أن تسارع إلى شراء األرض وقدرت المؤسسات الصهيونية والشركات المالية    
راضي بصورة نظامية وقبل أن ينتبه المندوب ل البريطاني قبل أن يتم تسجيل األحتالاألولى بالذات بعد اإل

. "حتجاجات الفالحين العرب القضية الزراعية، وقبل أن تسمع إالسامي والحكومة البريطانية إلى تعقيدات
  ). 161 -159، ص1987غوجانسكي، (

  

  نتداب البريطاني  والطبقية للقرية العربية زمن اإلقتصاديةالتغيرات اإل
قتصاد إلى قطاع عربي ويهودي، وتقليص السكان العرب إلى وضع مواطنين إن فصل اإل 

، ومن ناحية أخرى الفالحين المتزايد إلى بروليتاريامن الدرجة الثانية وازاه من ناحية تحول 

            ار العرب وتجار المدن بالنسبة إلى غيرهم من العرب الفلسطينيين،غنى المالك الكب

  ، )63 -62، ص1990سميث، (

نتيجة إلى شكل الملكية الخاصة لهم والذي يجر في أعقابه ليس فقط التقدم التكنولوجي بل ايضاً التقاطب "
قسم اآلخر ويتحول من منتج  الطبقي بين المنتجين، في حين يغتني قسم منهم ويفتقر ال-االجتماعي

مستقل إلى عامل أجير من ناحية ثانية سهلت اإلدارة البريطانية تطور الرأسمالية وتغلغلها إلى القرية 
راضي المشاع، حيث ال تقل  تعليمات خاصة يجب إتباعها عند تقسيم أ1929ارها عام العربية، بإصد

لى أولئك الحائزين على قطع أصغر من الحد مساحة كل قطعة أرض عن الحد األدنى المعين، ويتوجب ع
األدنى المقرر أن يبيعوها إلى أصحاب القطع األكبر من ابناء القرية ونتيجة لهذا المرسوم فقد الفالحون 

هذا وكان الفالحون العرب الذين . أصحاب القطع الصغيرة حقوقهم فيما زاد أغنياء القرية ممتلكاتهم
ستئجار عالوة على دفع ضريبة العشر، مع أن مركز ثقل التطور  رسم إحون أرض الدولة ملزمين بدفعيفل

ستعمال المتزايد مما تطلب اإل.  في البساتين-ارجهاالرأسمالي في الزراعة لم يكن في القرية العربية بل خ
عتماد على العمل المأجور، وحفز تطور فرع ف والتعبئة، وتطوير طرق الري واإللآلالت في القط

وانئ، وتطلب وعاً أخرى أيضاً، مثل صناعة العصير والمربيات والنقل البري، والبحري والمالحمضيات فر
لذلك . ستثمارات مالية كبيرة لم تكن تتوفر لدى الفالح صاحب المزرعة الصغيرةتطوير فرع الحمضيات إ

ليس أصحاب كان المبادرون في هذا الفرع هم التجار األثرياء والمتمولين العرب األخرين من المدن، و
وحصل هؤالء على قسم من األموال التي استثمروها من بيع جزء من األراضي التي كانت . المزارع

وأدى تطور المزارع الكبيرة واستخدام عمال أجيرين في مزارع الفالحين األغنياء والمتوسطين . بحوزتهم
نتاج الزراعي في لتنظيم اإلوكان الطابع الرأسمالي أيضاً إلى زيادة عدد العمال الزراعيين العرب، 

البساتين والمزارع الكبيرة واستخدام العمال الزراعيين عجل عملية تفتيت أسلوب االنتاج التقليدي القائم 
غوجانسكي، . ("لكن أسلوب اإلنتاج هذا لم يختلف بل ظل بشكل ما. على مزارع الفالحين الصغيرة

  ). 178 -172، ص1987
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  راف إلىوبهذا الصدد يشير شكري ع

ذولة أثر اليهود بعد قدومهم إلى فلسطين على الزراعة وطرقها، واعتمادهم على تقليل ساعات العمل المب" 
نتاج تلك الوحدة، ونقلهم بعض األدوات التي رأوا أوروبا تستعملها ظانين في لوحدة المساحة مع زيادة في إ

زتنا طلبات الغرب ومنتجاته الصناعية، وكيف البداية أنها تناسب زراعة الشرق األوسط ويقول عراف كيف غ
أدخلت اآلالت الزراعية إلى البالد، وبدأ المالك يتعرفون على فوائدها، بذلك بدأت المعايير في التغير، فستغني 

مما ساعد في . عن عضالت اإلنسان والحيوان تدريجياً، وحل محلها قوى جبارة ما كان الشرقي ليحلم بها
نتاج صنف واحد، لتخصص في اإلنتاج وتم اإلكتفاء بإغيرت النظرة إلى الفالحة، وبدأ اتغير القيم ومعها ت

وحلت الزراعة التجارية بدل الزراعة التقليدية التي عاشها الفالحون مئات السنين مبقين على نفس األدوات 
  .)126 -125، ص1986شكري عراف،  (".ووسائط اإلنتاج

  

   حسب غوجانسكي 

ألساسي في القرية العربية أيام االنتداب كان وال يزال هو التناقض بين الشريحة المسيطرة التناقض الطبقي ا"
ومن التجار والمرابين، وبين ) الساكنين في القرية أو المدينة(القديمة التي كانت مؤلفة من مالكي األراضي 

اقض االجتماعي الجديد بين أما التن. جماهير الفالحين ذوي المزارع الصغيرة سواء المزارعين أو الحراثين
هور لكنه لم أصحاب األموال الذين يديرون مزارع رأسمالية وبين العمال الزراعيين األجيرين فكان آخذا في الظ

ساسي، وكان لهذا الوضع أبعاد كثيرة في المجالين االجتماعي والسياسي، مثل تخلف يصبح بعد التناقض األ
ستعمال ية القائمة على اإلنتاج الكبير بإ بالنسبة للمدن وللزراعة اليهود االجتماعي-القرية العربية االقتصادي

اآلالت واألساليب العصرية، وهذا التخلف أدى إلى أن تظل القيادة السياسية الشعبية في وسط المواطنين 
 أوساط األمور مجتمعة أثارت غضباً شعبياً عارماً في. راضي واألموالرب بأيدي األسر المتميزة ذوات األالع

ستيطان الكولونيالي األغنياء القرويين الجدد، وضد اإلالفالحين العرب ضد مالكي األراضي العرب وضد 
  ). 191 -188، ص1987غوجانسكي، . ("الصهيوني

  

  1948نكبة الشعب الفلسطيني عام 
   حسب خطط موضوعة ومدروسة، 1948بدأت إسرائيل عملية غزو فلسطين عام  

ستعمار يسة الفاعلة في فلسطين في وقت اإلالمنظمة اليهودية العسكرية الرئ" (هاغاناهال"لقد كانت قيادة "
وخطة " ج"خطة : ، أعدت منذ أعوام خططاً عامة للسيطرة العسكرية على البالد، أهمها خطتان)البريطاني

األخيرة على بتنفيذ الخطة األولى ووضع اللمسات " الهاغاناه"وفور صدور قرار التقسيم أخذت قيادة ". د"
فتراض وجود القوات البريطانية في البالد وعدم وجود مبنية على إ" ج"وكانت الخطة . نيةالخطة الثا

إلى ضرب القيادات الفلسطينية العسكرية والمدنية " ج"وهدفت الخطة . قوات عربية من خارج فلسطين
قاومة ووسائل النقل والمنشآت والتجمعات الشعبية والنوادي والمقاهي والقرى واألحياء والمزارع الم

، ومنع الجماهير الفلسطينية من االلتفاف "للشغب"، بغية وضع حد )خزانات المياه، والمطاحن(الحيوية 
 1948منذ يوم قرار التقسيم لغاية مطلع نيسان " ج"واستمر العمل في نطاق الخطة ". المحرضين"حول 

 ).102، ص1998الدي، وليد الخ". (د"عندما بدأ العمل على أساس الخطة 
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  "د"أما الخطة 

ة عليها، كان الهدف منها احتالل مناطق مخصصة للعرب في فلسطين على نطاق قطري واسع، والسيطر" 
رئيس " يغئال يادين"، وكان من مهندسي الخطة، 1948سبوع األول من نيسان ولقد بدأ تنفيذها في األ

الصراع في الداخل، ومن ثم االنتقال مباشرة إلدارة شعبة العمليات في الهاجاناه، وكانت تقضي بحسم 
فكان المعنى الحقيقي والعملي . 1948 آيار 15حرب تقليدية بعد تدخل الجيوش العربية المتوقع في 

  ).115 -114، ص1998وليد الخالدي، . ("هو تفريغ القرى العربية من سكانها وتدميرها" د"للخطة 
   

  " د"طة بعض نصوص الخ" بني موريس"ويذكر 

وعن القرى العربية ". ضرورة احتالل قرى ومدن عربية واالحتفاظ بها ومسحها عن وجه األرض"ومنها "
يجب هدمها وتدميرها نهائياً بواسطة إشعال النار فيها، : "التي نعتها بالمعادية توضح الخطة السلوك معها

    ". عتنا االحتفاظ بها بشكل دائمنسفها، وزرعها باأللغام، وبخاصة المدن والقرى التي يكون باستطا
  ).1992بني موريس، (

   

  ويرد نور الدين مصالحة على 

ن دعت إليهما وتحكمت فيها كانا أمري" د"دعاء بني موريس بأن طرد العرب وتدمير قراهم وفق الخطة إ"
بن غوريون ستراتيجية وعسكرية، فيقول أن عملية الطرد كانت لعبة رئيس الوزراء وزير الدفاع دوافع إ

إلسرائيلي بمن فيهم موشيه  وجيش الدفاع ا-البلماح، والهاجاناه(ومقربوه، بمن فيهم قادة الجيش الكبار 
تخاذ القرار العسكري والسياسي، لهم دوراً جوهرياً وعلى مستويات إالذين كان ) سحق رابينديان وإ

  ). 39، ص2003لدين مصاحلة، نور ا. ("فهموا أن الهدف هو دولة يهودية دون أقلية عربية كبيرة
  

  1967 -1948حتالل األردني للضفة الغربية اإل
يم فلسطين إلى ، وقد اقتضى ذلك تقس1948دخول الجيش األردني إلى فلسطين في آيار 

حداهما لليهود واألخرى للعرب ودمج فلسطين مع شرقي األردن تحت حكم وحدتين متميزتين، إ

  . الملك عبد اهللا

 على مساعدة الملك عبد اهللا إذا تعرض للهجوم، ووعدوا بزيادة مساعدتهم المالية السنوية نجليزوافق اإل"
للفيلق العربي الذي كان يزوده ويقوده االنجليز مباشرة، وتجددت ضماناتهم بالمساعدة بعد نجاح الملك في 

حتلتها القوات ي إألجزاء الجنوبية من فلسطين التحتالل كل الجزء األوسط من فلسطين باإلضافة إلى اإ
تنازل الملك عبد اهللا عن المنطقة المتنازع عليها في . المصرية ولم تخصص لتكون ضمن الدولة اليهودية

مناطق الحدود وفي القدس لليهود بموجب بنود معاهدة الهدنة الموقعة بين إسرائيل واألردن في رودس في 
بما ...  كل القوات العسكرية من البر والبحر والجو، وكذلك وافق الملك عبد اهللا على منع1949بداية نيسان 
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وقد صمم . اإلسرائيليةفي ذلك القوات الالنظامية من القيام بأي عمل عسكري أو عدائي ضد القوات العسكرية 
 أعلن عن 1949وفي . سقاط كلمة فلسطين من اسم البالد ومن كل األلقاب التي ينعت بها الملكالملك على إ

وأصبحت كل البالغات المتعلقة باسم الضفة الغربية تصدر . قيمين في األردن مواطنين أردنيينالفلسطينيين الم
  ). 104 -103، ص1990سميث،  (".من المملكة األردنية الهاشمية

  

حتالله للضفة الغربية والتحوالت االقتصادية الناجمة د التي جناها النظام األردني من إالفوائ
  عنه

الضفة الغربية، ونماذج الفالحة التقليدية أدت في البداية إلى التركيز طبيعة األرض في       

على زراعة المحاصيل الزراعية الجافة مثل القمح، الشعير، وغيرها من الحبوب، فإن اإلدخال 

راضي الزراعية  والري على األ,)األراضي الزراعية المحددة المحصورة (التدريجي للمصاطب

ردن قد أدى إلى االرتفاع في إنتاج سطينيون على ضفتي نهر األكها الفلالواسعة التي يمل

جات األلبان التي كانت المحاصيل النقدية مثل الحمضيات والخضروات والزيتون، التين ومنت

  . جزاء أخرى من االردن، سوريا، لبنان، والعراق ودول الخليجتصدر الى أ

الحديثة أو في زراعة المحاصيل النقدية كانت ستثمار أما في اآلالت ى عملية اإلبالنسبة للقدرة عل"
مقصورة على أولئك الذين يمتلكون األراضي الواسعة ورأس المال الالزم لتمويل هذا التطوير، هناك 

ستفادة من الوضع االقتصادي وتوسيع دد المالك الذين كان بإمكانهم اإلمؤشرات تشير الى أن ع
 نستثمار في الزراعة كان متوفراً لدى المالك الكبار الذيزم لإلألن رأس المال الال. كبيراًممتلكاتهم كان 

استفادوا من الحرب العالمية الثانية واستثمروا أموالهم في الخارج، وفي بريطانيا وغيرها من دول 
باإلضافة إلى مصارد أخرى لرأس المال مثل برنامج الرهن الزراعي الذي أقامته الحكومة . أوروبا

 مليون دينار أردني 3 منحت الحكومة األردنية ما قيمته أكثر من 1954، وفي عام 1950األردنية عام 
مشروع الرهن الزراعي ركز رأس المال والتطوير الزراعي . دين للملكيكقروض ألولئك المالك المؤ

ال دي المالك الكبار مما زاد من الفارق المتناهي بينهم وبين المالك الصغار الذين لم يمتلكوا رأس ميبأ
للتطوير وال المصادر المالية لتوظيف العمل الفني أو العادي في أرضهم، مهما كانت األجور وأي نسبة 

   .)111 -109، ص1990سميث،  (".منخفضة
 

   سميث أن دوتفي

ستفاودا من األسواق في الداخل والخارج وأيضاً في قدرتهم على حشد األموال والعمل، المالك الكبار إ"
دوية المختلفة كوكالء تجارة بين الضفة الغربية والشرقية، حيث استخدموا القبائل البوسيطرتهم على ال

مما أعطاهم وضعاً ممتازاً في األيام األولى من السيطرة األردنية على الضفة . نتاج الزراعيوناقلين لإل
 عن التزود الغربية، عندما تحولت أنماط التجارة فجأة لتشمل عمان وسوريا، لبنان ودول الخليج فضالً
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 أيضاً من ا كباراوكان هناك مالك. بالبضائع إلى ومن موانئ البحر المتوسط ومناطق البحر األحمر
الشيوخ من القبائل البدوية في جنوب فلسطين وكانوا يعملون بالتجارة بين ضفتي النهر، وكان هناك 

ين وصحراء سيناء إلى أيضاً تجارة رابحة في الحشيش حيث التهريب من لبنان وسوريا عبر فلسط
 مصر، وتؤكد سميث على أنه عندما تحسنت الغالل بدأ المالك الكبار في الضفة الغربية بتسويق البضائع

أو كانوا يشكلون تحالفات مع العائالت ) نتداب البريطاني كانوا يفعلون بالحمضيات أيام اإلكما (بأنفسهم
رتفاع قيمة صادرات المحاصيل تصدير، مما أدى إلى إعلى تجارة الالتجارية الكبيرة في الضفة الشرقية 

 1950مما دفع الحكم األردني في عام . النقدية من االردن بشكل كبير في العقد األول من الحكم األردني
إلى إقامة مقر قيادة في العاصمة األردنية لتنظيم الواردات والصادرات من وإلى الضفة الغربية وهذا قلل 

. عتماد على عمانغربية على العمل بالتجارة دون اإلالصغار الصانعين في الضفة المن قدرة المنتجين 
فكان االنتعاش االقتصادي . وبالتالي أدى إلى الركود االقتصادي في الضفة الغربية نتيجة اهمال عمان لها

درات الذي تركز في عمان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قد حقق أرباحاً على حساب التدهور في صا
  ). 114 -111، ص1990سميث،  (."بالمقارنة مع الفترات السابقة) المحاصيل التقليدية إليها(

    

   1967سرائيل للضفة الغربية عام قتصادية الناجمة عن إحتالل إالتحوالت اإل
 بعد هزيمة الجيوش 1967منذ أن احتلت إسرائيل الضفة الغربية في حزيران عام   

  . العربية الغير متوقعة

وبدأ عشرات االف من سكان المناطق . نتدابية جميعها تحت السيطرة اإلسرائيليةأصبحت فلسطين اإل"
 الضفة الغربية وغزة يتوجهون يوميا إلى العمل في إسرائيل، ويشترون منتوجات صناعية –المحتلة 

اإلسرائيلية، وزراعية من إسرائيل ويصدرون منتوجاتهم عبر جسري نهر األردن أو الموانئ والمطارات 
" أرض إسرائيل"، بلغ الفصل االقتصادي في 1967وحرب عام 1948مع أنه في الفترة ما بين عام 

             ."1967الغربية ذروته ثم انتهت تلك الفترة بصورة مفاجئة مع احتالل الضفة الغربية كلها في حزيران 
  .)26، ص1998يوفال التيسور، (
  

 ت؟ هل حدث1967سرائيل أراضي الضفة الغربية وغزة عام حتالل إترى ماذا حدث بعد إ

نقلة من حالة قطيعة تامة، إلى حالة دمج اقتصادي كامل بين إسرائيل وأقاليم الضفة الغربية 

  وقطاع غزة وحتى الجوالن؟ 

مع أن فتح أسواق العمل أمام العرب والدمج االقتصادي الكامل بين إسرائيل والعرب يتنافى مع "  
ندماج مع اإلنغالق العنصري واإلنطواء على الذات وعدم اإل"جية الصهيونية التي تدعو إلى لواأليديو

عن طريق تجميع اليهود في " تحقيق ذاتها القومية"من " األمة اليهودية"القوميات األخرى، بهدف تمكين 
غوريون إلى وهذا كان منطق وطموح زعماء الصهاينة من هيرتزل إلى وايزمن، ومن بن . دولة مستقلة

ود، أي العداء لليهود، وإنما لليه) الالسامين(ضطهاد العدو الرئيسي للصهيونية ليس هو إغولدمان، بأن 
لهذا اختار المستعمرون الصهيونيون عزل أنفسهم عن . ندماج اليهود في المجتمعات األخرىهو إ
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أي األكثرية الساحقة (سطين المجتمع العربي في فلسطين، في الفترة التي عجزوا فيها عن طرد عرب فل
وبناء على ذلك فقد تمسك الصهيونيون، منذ األيام األولى . من أرضهم وأرض أبائهم) من سكان البالد

للبدء بتنفيذ مشاريعهم االستعمارية، بمبدأ االقتصاد على تشغيل اليد العاملة اليهودية في المستعمرات 
  ).31 -30، ص1965فايز صايغ، ". (الصهيونية

، قامت بإحكام 1967كن الوضع اختلف مع إسرائيل بمجرد احتاللها الضفة الغربية وقطاع غزة عام ل" 
السيطرة عليهما وربط اقتصادهما بإقتصادها، وعرقلت توسيع وتنويع اقتصاد المناطق المحتلة عام 

اطق المحتلة فأصبحت المعاناة كبيرة لدى سكان المن. مكمالً القتصادها وكثير التبعية له  ليصبح1967
خارجية وألنها عتيادية للكولونيالية النها أكثر تدميراً من األشكال اإل من الكولونيالية الداخلية أل1967عام 

، والحلول مكان السكان الوطنيين "استالب المياه، األرض، فرص العمل، اإلبعاد"ستالب تجمع االقتالع واإل
                      ."لنمو على أولئك الذين بقوا في البالدبعد إرغامهم على النزوح مع فرض تبعية معطلة ل

  .)35، ص1994يوسف الصايغ، (
   

  وبهذا الصدد يقول يوفال اليتسور

أن االقتصاد اإلسرائيلي قوي صحيح إذ إنه يعتمد على المساعدات األجنبية واليهودية، بيد أن ذلك جزء "
 هو الذي يعصف باألموال التي تغص بها خزائن ؛ ذلك أن تسيس االقتصادمن الحقيقية وليس كلها

ويقول يجب أن نقر أن اإلقتصاد سالح أكثر فتكاً من المدفع والطائرة، خاصة، واألمر يتعلق . إسرائيل
وهذا . بالعنصر اليهودي، القادر على اختالق النظريات المالية التي تحقق المكاسب، والهيمنة، في آن معا

إذالل العمالة، و  الفلسطينية، من تدمير للبنية التحتية لالقتصاد الفلسطيني،تماماً ما حدث على الساحة
وتحويل السوق الفلسطينية إلى تابع ينطلقون منه إلى السوق العربية الواسعة، في غزو اقتصادي يلبس 

  ).8، ص1998يوفال التيسور،  ("عباءة الشرق األوسط الجديد؟
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  خاتمة
 ختلفت كلياً عن سابق، إ1967ة مع المناطق المحتلة عام ديقتصانجد أن سياسة إسرائيل اإل

ال عيه أمام العماقتصادية التامة، إلى فتح الباب على مصرعهدها من وسائل فرض المقاطعة اإل

حكام السيطرة على سكان المناطق المحتلة وفرض التبعية العرب للعمل فيها، وذلك بهدف إ

ة أوسلو وما طرأ خاللها من تطورات سياسية وتصعيد في قتصادية عليهم، إال أنه وبعد اتفاقياإل

، دفع بإسرائيل 1948المقاومة من خالل تنفيذ العمليات اإلستشهادية داخل حدود فلسطين عام 

وهذا يقودنا إلى أن . ثانية إلى إغالق حدودها ومنع العمالة العربية من دخولها والعمل فيها

 من المنافسة حله يحمل الطابع السياسي أكثر بكثيرصراعنا الطويل مع إسرائيل في جميع مرا

هذه الدراسة سوف يتم التركيز على ما تم تغيبه في األدبيات التي تم تناولها في في . قتصاديةاإل

يف سياق هذا الفصل من خالل التركيز على حياة الفلسطينيين والفلسطينيات سكان المدن والر

ها لتعويض بجتماعية كما عاشوها هم وتأثروا  واإلورؤيتهم الحقيقية للتحوالت اإلقتصادية

ينيات في المجالين اإلقتصادي براز أدوار النساء الفلسط في تلك األدبيات، باإلضافة إلى إالنقص

الن التاريخ أعطي الدور األكبر , عتماد على رواياتهم الشفوية في كتابة التاريخواإلجتماعي باإل

  .يات األكثر فقراً وأدنى طبقيالنساء النخبة وأهمل النساء األخر

إلى تغيرات إن التغيرات السريعة في ملكية األرض، وفي الوضع المالي للفالحين أدت 

كان الحراثون في أسفل السلم . جتماعية التقليدية للريف الفلسطينيجذرية في العالقات اإل

بساتين أحياناً ثم يأتي االجتماعي إذ كان عملهم كحراثين موسمياً، ولكنهم كانوا مزارعين في ال

بعدهم المشاركون في المحصول الذين يحتفظون بحق الحصة في اإلنتاج ولو نظرياً، والذين 

رض المشاع، حيث تركز الكثير من يد، قد تأثروا بالتفتيت المكثف ألعدا عن الدين المتزا
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إلنتاج الذين بعد ذلك يأتي المالك الصغار والمشاركون با. أراضيهم في أيدي المالك الكبار

و قطعة االرض التي يزرعون بها تهم لتشمل حديقة العائلة الخاصة أعملوا على توسيع ممتلكا

. محاصيلهم من الخضروات والزيتون والفاكهة لرفع مستوى معيشتهم فوق المستوى البسيط

ي هذا، وقد أجبر تفتيت األرض وتسلل النقود إلى الريف الكثير من المستأجرين والمشاركين ف

اإلنتاج على البحث عن العمل المأجور في مزارع المستوطنين الجدد في بيارات الحمضيات، أو 

إن هذا االعتماد على األجور أدى إلى إضعاف الروابط المشتركة . كعمال بالمياومة في المدن

  . داخل القرية

من قبل القرية حيث أن الفالحين الذين كانوا يعملون بأجور خارج القرية رفضوا تأدية المهام 

للحفاظ على ممتلكاتها المترابطة ولضمان األمن الجماعي للقرية ضد التهديدات الخارجية 

  ). 62، ص1990سميث، (

 بموجة أخرى من االضطهاد للفالحين، هددت بالتدمير 1914لقد جاء إعالن الحرب في عام 

ى الحياة في فلسطين ما وحسب غوجانسكي أن الرأسمالية لم تكن قادرة عل. الطبيعي للريف ككل

فحين تسربت الرأسمالية إلى فلسطين . لم تقضي على العالقة بين المنتج وأرضه ومزرعته

أخذت من الفالح العربي، وبقسوة وباستعمال العنف، حق زراعة األرض وامتالكها وقد تأزم 

طنين الوضع أكثر حين أخذ تغلغل الرأسمالية يتحقق بشكل قومي، وعلى أساس زحزحة الموا

العرب المحليين من فلسطين عن طريق طردهم كلياً إلى خارج أراضيهم ومزارعهم واحالل 

  ). 249 -248، ص1987غوجانسكي، . (المهاجرين الصهاينة مكانهم
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  الفصل الخامس
  

  تحليل الصور 
الدراسة، لهذه ها وتجميعها من الراوين ؤم استقصا التي ثالخوض في تحليل الصورقبل 

ألن المصادر المكتوبة التي .  لمحة بسيطة عن المدن والقرى التي لجأ منها الراوينسوف أعطي

 بإعطاء وصف عام للمدينة والقرية من حيث  تناولت تاريخ المدن والقرى الفلسطينية اكتفت فقط

كل من في مساحة األراضي، أنواع المزروعات، عدد السكان، أهم المعالم األثرية والطبيعية 

 ومن هذه المصادر الدباغ ة لسكانها،يمدينة، ولم تعط صورة حية عن الحياة المعيشالقرية وال

رى الحقاً  سنومن خالل الصور لهذا ,)1986(كناعنة وعبد الهادي , )1997(الخالدي , )2002(

، وقد جاء توزيع الراوين حسب ن والقرى التي استهدفتهم الدراسةالواقع المعيشي ألهالي المد

   -:وا منها من فلسطين اإلنتدابية كالتاليأالتي لجالمدن والقرى 

 . ها قرى سلمة، العباسيةئ يافا ومن قضا -

 . ها قرى، النعاني، وأبو شوشةئالرملة ومن قضا -

 . من قضاء القدس لفتا وصرعة -

 . ة بيت عفامن قضاء غز -

 من قضاء الخليل تل الصافي  -

 . اللد -
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   -:مدينة يافا
يون في األلف الثالث قبل الميالد، يافا لسطينية، أنشأها الكنعاندم المدن الفتعتبر يافا من أق

ئمة على وتقع يافا القديمة على التلة القا" جميل"الكنعانية، بمعنى " Yafi –يافي " تحريف ل

وحرف " يابو"فا في النقوش المصرية بإسم ذكرت يا.  البحر المتوسط–مينائها على ساحل 

وتعد يافا من أقدم مدن وموانئ العالم، ". Yafo –يافو "دعوها اليهود إسمها الكنعاني العربي و

ل من خالل مينائها الطبيعي، كانت يافا تستقبل السفن منذ العصور القديمة وأصبحت المدخ

 على يافا الكثير من الغزاة دخلها الفراعنة خالل األلف الثاني تعاقب. البحري الرئيسي لفلسطين

) 636(في سنة . ن والبابليون والفنيقيون، اليونانيون، والرومانيونقبل الميالد، وتبعهم اآلشوريو

 وقعت يافا مع باقي المدن 1917ميالدية فتحها القائد العربي المسلم عمرو بن العاص، في العام 

الفلسطينية تحت سيطرة اإلنتداب البريطاني ثم بدأت الحركة الصهيونية بإنشاء الكثير من 

 سقطت المدينة وأصبحت 1948 أيار من عام 15، في أطراف يافامستعمرات اليهودية في ال

 ألف نسمة، وكان يصدر 130 وصل عدد سكان يافا إلى 1948في عام . تحت الحكم الصهيوني

في يافا العديد من المجالت األسبوعية والصحف اليومية وكان فيها مكتبة عامة وهي المكتبة 

عة تلفة فمنها الحكومية والخاصة األجنبية والتاب المخاإلسالمية، وفيها العديد من المدارس

لإلرساليات إضافة إلى ثالث دور لحضانة األطفال، وكذلك المستشفيات والنوادي اإلجتماعية 

والرياضية والثقافية وشركات صناعية منها شركة السكب الفلسطينية التي اهتمت بالخراطة 

                                                                                       .ضافة إلى مصانع واجنر االلمانية باالت السيارات، وشركة الصناعات الحديديةوموتورا

  ). 31-17، من 2005، خيري أبو الجبين، 105-97، من 2002مصطفى الدباغ، (
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   -:قرية سلمة
عام المؤدي إلى يافا، في فترة ال من الطريق الوسط الى الشمتقع سلمة في السهل الساحلي األ

سكن في كل حي حمولة أو عشيرة أو كانت سلمة مقسمة إلى أحياء، وكان ياإلنتداب البريطاني 

وكان . سيح ذي مدخل واحد مشترك عشيرة أو فرع من حمولة حول حوش ففرع من حمولة أو

 للبنين تأسست هماحدا إوكان في سلمة مدرستان.  مسيحيا60ً مسلماً و6670سكانها يتألفون من 

 في سلمة شركة نقل أنشنتداب افي فترة اإل. 1936 قي سنة  ومدرسة البنات تأسست1920سنة 

امتلكت السيارات والباصات، وكان لها شركاء من قرية العباسية المجاورة، وكانت تدعى 

ب  الموز، الحبوما أهم المزروعات في سلمة الحمضيات،أ".  العباسية–شركة سيارات سلمة "

، احتلت سلمة 1944/1945 نفراً من أهلها في التجارة وفي الوظائف الحكومية في وكما عمل

.  وأراضيها من قبل العصابات الصهيونية وطغى تمدد تل أبيب على القرية1948 نيسان 24ي ف

  . )708- 706، ص 1997، وليد الخالدي، 35-30، من 1986شريف كناعنة ولبنى عبد الهادي (
  

   -:سيةقرية العبا
تقع في السهل الساحلي األوسط، كانت طرق عدة تصلها بيافا واللد والرملةـ يمر جنوب 

 إلى )كلم4(ويقع مطار اللد على بعد . دالقرية مباشرة خط سكة الحديد الممتد بين يافا والل

 بينهم   نسمة"5650 "  ب,5194 وقدروا في عام سكان القرية كلهم من المسلمين. الجنوب منها

، وصارت مدرسة 1919 في العباسية مدرستان إحداهما للبنين أنشأت في سنة .رين مسيحياًعش

 تلميذاً في 293 مدرساً، وعدد التالميذ 14 وبلغ عدد المدرسين فيها 1941متوسطة في سنة 

أما مدرسة . ريب الزراعي دونماً من األرض للتد27ذلك الوقت، وضمت المدرسة مساحة 

ة نادياً ثقافياً اجتماعياً كان يعنى ، كما أنشأ سكان العباسي1943ها في سنة مت أبوابالبنات ففتح
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بة وبفريق لكرة القدم، وفي عهد اإلنتداب عينت الحكومة مجلس بلدي للقرية وأوكلت إليه بمكت

 بالزراعة وجدل الحصر  وتعبيد الطرق، عمل سكان العباسيةن الخدمات اإلجتماعيةيمهمة تحس

وأقيمت العديد من  1948 أيار 4تلت العباسية من قبل عصابات الهاجاناة في أح. وتربية البقر

المستعمرات على أراضيها وفي محيطها وأهما مستعمرة يهود، ومستعمرة مغشيميم، وغني 

                                     . يهودا وغني تكفا وسفيون باإلضافة إلى مطار بن غوريون المقام على أراضيها

  ). 715-712، ص 1997ليد الخالدي، و(
  

   -:مدينة الرملة
ميالدية، وهي ) 715(تم بناء مدينة الرملة من قبل الخليفة األموي سليمان عبد الملك في عام 

احتلها اإلنجليز في عام . في وسط فلسطين أراضيها سهلية كثيرة األشجار، والنخيل حولها

الحمضيات، بلغ عدد سكان الرملة بزراعة الزيتون وتشتهر الرملة .  قبل احتالل يافا بيوم1917

 العديد من المدارس الحكومية والخاصة في الرملةو.  نسمة ألف)10347 ( 1931 عام في

 عبد الملك، للجنسين بمختلف المراحل التعليمية، وأهم المواقع األثرية فيها بقايا قصر سليمان بن

 ميالدية، والجامع األبيض 789ريخها الى عام االجامع الكبير، وبركة العنزية والتي يعود ت

                 . 1948 تموز 11 سقطت الرملة بأيدي الصهاينة في ,ومئذنته  الذي أقامه سليمان بن عبد الملك

  ). 457-433، ص 2002مصطفى الدباغ، (
  

   -:قرية النعاني
عية بالرملة وبالقرى  الساحلي األوسط، وتصلها شبكة من الطرق الفرتقع القرية في السهل

بيوتها مبنية . سكة الحديد الواصل بين القدس ويافاخط  وفي جوارها محطة ل. المحيطة بها

 20 مسلماً و 1450بالطوب ومنازلها متقاربة جداً بعضها من بعض وكان سكانها يتألفون من 
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الحبوب وعاتها ، وأهم مزر1923بتدائية للذكور أنشئت عام  مدرسة إهايوجد في. مسيحياً

 الموقع الكنعاني المعروف بإسم جبثون يبعد عن القرية كيلو متر إلى .والحمضيات والبطيخ

 ، وأنشئت مستعمرة1948 حزيران 10ي الجنوب الشرقي منها، سقطت القرية بأيدي الصهاينة ف

 النعاني وكانت مستعمرة نعان مقامة على أراضي  ,1949 في عام رمون مئير على أراضي

  ).265، ص 1997وليد الخالدي،  (.1930منذ 
  

   -:قرية أبو شوشة
حيث يلتقي السهل الساحلي وأسافل تالل القدس ، رية على السفح الجنوبي لتل جازر،تقع الق

تل .  القدس العام، الذي يمر إلى الشمال الشرقي منها–وكانت طريق فرعية تصلها بطريق يافا 

لتي جرت في أبو شوشة عن وكشفت التقنيات اجازر وهو ما بقي من مدينة جازر الكنعانية، 

عود تاريخها إلى األلف الثالث قبل الميالد، وتدل هذه المصنوعات أن الموقع كان مصنوعات ت

 وقدر عددهم في عام سكان أبو شوشة كانوا جميعاً من المسلمين. آهالً بالسكان في تلك األيام

 أسست ,عضلطين ومتقاربة من بعضها الب ومنازلها مبنية بالحجارة وا, مسلماً) 870( ب1945

يدي العصابات  على أ1948 أيار 13، احتلت في 1944ور عام فيها مدرسة ابتدائية للذك

 1948ميليم في عام اميت، وأقيمت على أرضها مستعمرة أتها بالدينالصهيونية ونسفت بيو

  ). 181-180، ص 1997وليد الخالدي، . (1951ومستعمرة بدايا في عام 
  

   -:ية لفتاقر
قرية لفتا من ناحية القدس وتقع على سفح شديد اإلنحدار، ويمر الطريق العام الممتد بين 

ها بالحجارة، متخذة شكل  القرية مباشرة، منازل القرية بنيت في معظمالقدس ويافا جنوبي غربي

سعت تو.  فيها تمتد على شكل متسم بخطوط منحنيةيط التل، كما كانت األزقة القديمةخط مح
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يما في المنطقة الشمالية الغربية من لى حي رومتداب حتى وصلت أبنيتها إالقرية في عهد اإلن

وفيها .  مسيحيا20ً نسمة في أواسط األربعينات ومنهم 2550القدس الغربية، مجموع سكانها 

 اشتهرت لفتا ,1945مدرستان للمرحلة اإلبتدائية واحدة للذكور واخرى للبنات اقيمتا عام 

اقيمت على ، و1948 شباط 7اعة األشجار المثمرة كالزيتون  والكرمة، احتلت القرية في بزر

                  . ي نفتوح وغفعت شاؤول وأصبحتا اليوم من ضواحي القدساراضي القرية مستعمرة م

  ). 654- 651، ص 1917وليد الخالدي، (
  

   -:قرية صرعة
ريا في العهد عانية وعرفت بإسم صدينة صرعة الكنشيدت قرية صرعة في موقع م

خر القرن الروماني، وتعتبر القرية من ناحية الرملة، وقد وصفها المساحون البريطانيون في أوا

ائمة على تل من الصخر الطباشيري األبيض، أجرد قليل اإلرتفاع، التاسع عشر، أنها قرية ق

بنية بالطين والحجارة كانت صرعة مقسمة الى ثالثة أحياء وفي كل حي كانت المنازل م

 وقدر عدد سكانها في عام متراصفة بعضها قرب بعض وتفصل بينها أزقة ضيقة متعرجة،

ين والمشمش والكرمة، صرعة بزراعة الحبوب والزيتون والت تشتهر ,نسمة) 340( ب1945

ها الصهاينة وفي صرعة مواقع أثرية مثل الكهوف والقبور وصهاريج منقورة في الصخور، احتل

            .  شيدت على أراضيها مستعمرة تروم ومستعمرة تسرعا1950ً، وفي عام 1948موز  تفي

  ). 629-628، ص 1997وليد الخالدي، (

   -:قرية تل الصافي
متر على الطرف الجنوبي لوادي ) 100(تقع القرية على قمة تل يرتفع عن السهل نحو 

يق فرعية تصلها بالطريق العام الممتد بين عجور، في السفوح الغربية لجبال الخليل، ولها طر
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 وقدر عدد سكانها . يافا العام الذي كان يمر إلى الشمال الغربي منها–المجدل وطريق القدس 

 كانت قرية تل الصافي قائمة في موقع مدينة جتّ الفلسطينية ,)1290(  ب1945في عام 

وقد شيد . لميالد تحت إسم صافيتاالقديمة، وهي تظهر في خارطة مادبا من القرن السادس قبل ا

 التاسع عشر كانت في أواخر القرن. ن األيوبي الحقاًفيها حصن أيام الصليبين دمره صالح الدي

القرية مبنية بالطوب ولها بئر في الوادي الواقع الى الشمال منها وكانت منازلها المبنية 

 المتداخلة داخل القرية وخارجها بالحجارة المتماسكة بمالط من الطين تنتشر على جوانب الطرق

 الزراعة البعلية مثل زراعة الحبوبسكانها من المسلمين يعملون ب. متخذة شكل نجم

 تموز 10احتلت القرية في . والخضراوات والعنب والتين واللوز ويعملون ايضاً بتربية المواشي

  ). 155، ص 1997وليد الخالدي، . (1948
  

   -:قرية بيت عفا
حلي من ناحية هل السالى جوار السفاع إغيرة في منطقة قليلة اإلرتعلى رابية صتقع القرية 

لى الجنوب الشرقي منها ى قرية الفالوجة وهي قرية كبيرة إ عفا علغزة، كانت تعتمد بيت

للحصول على الخدمات التجارية والتربوية، وكان معظم سكانها يعملون بالزراعة البعلية، 

 وقدر عددهم في عام وكان البعض اآلخر يعمل بتربية المواشي،فيزرعون الحبوب والعنب، 

 كانت بيت عفا مبنية في موقع سكني قديم قد , وجميعهم من المسلمين, نسمة)700( ب1945

احتلها . أشار علماء اآلثار الى وجود مزار وبقايا أثرية الى الشرق منها وفي وادي الرانة

. 1953مرة يادناتان بالقرب من موقع القرية عام ، واقيمت مستع1948 تموز 15الصهاينة في 

  ). 526-525، ص 1997وليد الخالد، (
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   -:مدينة اللد
وهي من المدن . تقع اللد في الجنوب الشرقي من يافا، كما تقع في الشمال الشرقي من الرملة

، ثم  قبل الميالد، أحرقها الرومان عدة مرات1200القديمة التي بناها الفلسطينيون في عام 

أو زيوس وهو إله " (زفس"بمعنى مدينة " ديوسبوليس" "فاسبسيانوس"أعادوا بنائها وسماها 

  ). ويعرف عند الرومان بإسم جوبيتر. ماليونان العظي

احتلها اإلنجليز في . عاد إليها وما زالت تعرف به الى يومنا هذا" اللد"غير أن إسمها القديم 

بلغ عدد سكان اللد في عام . وت الحمضيات والزيتدينة اللد بزراعة، تشتهر م1917عام 

 الف نسمة، كان في اللد العديد من المدارس منها مدرستان تابعة إلدارة 18250، 1946

المعارف، واحدة للذكور والثانية لإلناث، باإلضافة الى المدارس الغير حكومية وفيها مدرستان 

اللد احتلت . دينةلة عن تنظيم شؤون سكان الملد مسؤوكانت بلدية ال. للبنات وسبع مدارس للبنين

وأقاموا المستعمرات التالية على أراضيها، زيتان تقع  ,  1948 تموز 11من قبل الصهاينة في 

في شمال اللد الغربي أما ياجل فتقع بالقرب من المطار، احيعزر تقع بين زيتان وياجل، وجناتوه 

  ).    488-465ص ، 2002مصطفى الدباغ، . (فتقع للشرق من اللد

فلسطين بصوت المقهورين المطرودين منها، من وجهة  هذا الفصل سيتم عرض صور في 

ستعماري وتقاومه، هذه الطريقة الجديدة ستقدم فلسطين  جديدة تواجه التاريخ العالمي اإلنظر

امين في فالتر بني" (ولقلب التاريخ ضد العادة"على أنها بحث في التاريخ لصالح سكانها األصليين 

ة والمتباينة المختلف الطريقة سيتم تقديم الصور ، من خالل هذه)128، ص2007جون فوران، 

 النساء أنفسهن في مرحلة ما بعد الرجال والنساء الفلسطينيات، ولدى والمتعددة للوطن لدى

ذاكرة النكبة لمرحلة قبل النكبة، بناءاً على رواياتهم الشفوية التي أظهرت بدورها التنوع في ال
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قتصادية ختالف خلفياتهم ومكانتهم اإلجتماعية واإلسطينية وتعددها الناتج عن تنوع وإالفل

جتماعية التي تعرض لها مختلفة، التي تأثرت بالتحوالت اإلقتصادية واإلونشاطات عملهم ال

 ستعمار البريطاني، ومن ثم تقديم الصوراإلي أثناء خضوعه للحكم العثماني والمجتمع الفلسطين

لوطن،  للى ما حملوه بالذاكرة من صورالتي تبين أثر النكبة والتهجير على الفلسطينيين وع

 .وما كان للوطن ليست مجرد سرد، بل حنين يتسع ليصف الماضي لذلك، قد تكون الصور

تخيل ليتسنى لنا فهم  وتحليلها البد من توضيح ما هو الم، قبل شروعنا في عرض الصورولهذا

  .  للوطن لدى الفلسطينيينلةالصور المتمث

فالمتخيل عبارة عن نسق مترابط من الصور والدالالت واألفكار واألحكام المسبقة التي تشكلها كل فئة أو "
والمتخيل في أحد أبعاده جزء مندغم في الواقع وبعد مكون . جماعة أو ثقافة عن نفسها وعن اآلخرين

 بينهما، فكثير من الثقافات تعيش في الواقع بواسطة لميدان الممارسة إلى درجة يصعب فيها التمييز
المتخيل، وأخرى تعيش في المتخيل الذي يعايش كواقع، أو هو الواقع المتخيل، إن أغلب أشكال التضامن 

، "الجماعات المتخيلة"والترابط بين أفراد الجماعات إنما تتأسس، كما يخبرنا بندكت أندرسون في كتابه 
  ).21-20، ص2004نادر كاظم، (. "على روابط متخيلة

  

  . النساء الفلسطينياتالعناصر المكونة للصور لدى
لتقطتها أجساد النساء الفلسطينيات عرضها في سياق هذا الفصل هي كما إالصور التي سيتم 

إنها الصور بعيون وآذان , وبما أبصرته أعينهن، وبما أخترقته أذانهن، وبما المسته أجسادهن

عتمدن على تجاربهن الحياتية العملية في تجسيد صور الوطن وعكسها، لواتي إد النساء الوأجسا

 في توضيحها لدور الحواس وتأثيرها على ,)1994,نادية سيرميتكس(ويتوافق هذا مع طرح 

ن الحواس توجد داخل اإلنسان والتي تقول فيه إ" الحواس ما بقيت"الذاكرة كما جاء في كتابها 

نها ثر بما هو خارج جسم اإلنسان كما أجتماعي المحيط، وتتألمادي اإلد في الجو انها توجكما أ

تصال  على الخبرة المادية، وأن هنالك إوكما تعتبر الحواس شاهداً. تصور اللحظة التي تعيشها
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دائم بين الجسم وبين األشياء، وبين اإلنسان والعالم من خالل الحواس، حيث يدرك اإلنسان 

  ).6-5، ص1994نادية سيرميتكس، ( .األشياء من خالل الحواس

 من قرية "نفيسة محمد ملك األفغاني"تم ترجمة هذه  األفكار عملياً سنتابع ما صورته لي تل

 لدى , سنة قبل النكبة25تبلغ من العمر ، وكانت 1923سلمة قضاء يافا وهي من مواليد عام 

  صورتها للوطن 

تيجي نص دونم، دارنا خشبية من الخشب فيها حمام كانت دارنا في سلمة قدام أرضنا الصغيرة إللي ب"
ومطبخ وغرفة كبيرة كانت وسيعة كنا نستعملها  للنوم ولكل إشي مكانش فيها ال خزانة وال طاولة، وكان  
قبالنا بيارة الجباري وبقا فيها بير بسقوا البيارة منه، وبذكر في خمس شجرات تين على الباب عنا، وعنا 

مش وتوت وكنا عاملين مرجيحة معلقة بالشجرات نلعب عليها أنا وأخواتي كمان شجر ياسمين ومش
  ".الثالثة، ونلعب الغماية جوه الدار في الحوش تبعنا

  

 من قرية تل الصافي قضاء الخليل كان عمرها 1932 مواليد "خديجة الحج خالد العزة "أما

  ترسم صورة الوطن كالتالي.  سنة عند النكبة16

مشهورة في زرع القمح والشعير واهللا بتصور هالقمح كان يصير طولي، كانت أرضنا كانت تل الصافي  "
خصبة ووسيعة وكنا نزرع الذرة البيضة إللي كانوا الناس يطحنوها ونسويها طحين، وكانت طويلة 
ومالينة بالحب، البيوت كانت على الجبل وأرضنا غربها سهل، وأرض بلدنا من شرقها وعر وجبال، من 

وفيها بير ميه كبير، وكان فيه ساقية . مالها سهل بسرح فيها الخيال، والبيوت على الجبلغربها وش
يربطوها بالجمل أو البغل ويضل يلف وتصير المية تكب، وهذا البير كان يسقي كل البلد ويشربوا منه 

تنا الدواب، بقينا زمان دورنا كبار زي األقواس كانوا قوس حجر زي بيوت القدس، وكنا نضوي بيو
  ".بسراج الزيت

  

رعة قضاء صم من قرية 1930 من مواليد عام "سارة عبد اهللا أبو لطيفة "جةالكن الح

ثرياءها،  القرية الذي كان من أكبر أ مختارةبن عاماً عند النكبة وهي أ18 عمرها القدس، كان

  ترسم صورة الوطن 

 حجر، بعدين لها درج من الوراء كانت صرعة قرية سهلية وجبلية االثنين مع بعض، دارنا كانت بنى"
للضيوف اللي كانوا ييجوا عند أبوي ، وكمان درج من قدام لألهل، دارنا كانت أرقى دار في البلد، فيها 
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العلية، وكانت ساحة كبيرة هي المضافة وبرندة كبيرة كانوا يقعدوا فيها الضيوف والناس اللي ييجوا عنا، 
رض مدة والعلية والحيطان بالط بعدين كانت عقدة عادي الدارلو المشاكل، األكانوا يجوا عشان يح."  

  

 من مدينة اللد مواليد عام "خديجة أحمد محمود أبو حليمة" الحاجة وعن صورة الوطن لدى

نوه هنا أن الحاجة خديجة قد توفيت بعد مقابلتي  وأ- سنة عند النكبة16، كان عمرها 1932

  -16/12/2008معها بأربعة أيام من تاريخ المقابلة 

واهللا وحيات عمرك الرزق اللي عند عمي، وأبوي اهللا يرحمه  ما حده في اللد كان عنده زيوه، طلعنا "
ويال ) تشير بيدها موضحة حجم حبة الرمان(وتركنا الجمل بما حمل لليهود، كل حبه رمان واهللا هلقدة 

امية كنت أدعي عليها لما كنت كوز الصبر سكر طعمه، الزيتون ما نشتري زيتون وال اشي، ويال الب
ألقطتها من كثر كبرها ومن كثر ما تشرشر ايدي دم وأنا ألقطتها، وحياة اهللا الفقوسة هلقدة، ويال 

واهللا الخيار إللي . البطيخ، بدي أقولك إحنا مش ملوك بس أصحاب خير ورزق، وبسهلنا وأرضنا نشتغل
 أنا وأبوي وأخوي  ـتشير بيدها وهي توضح أحجامهمـ يحبه قلبك، الجزر، اللوبيا قرن الفلفل هالطول 

 دونم أرض لحالنا إحنا الثالثة، بعدين إلنا من بعد أبوي أنا أخوي مارس أرض بتيجي 12درويش إلنا 
تحدد حجم أرضهم في اللد من موقع بيتها في المخيم الموجود في طرف الشارع (من هون آلخر الشارع 

وإلنا كمان حكورة كبيرة وبعدين كرم الكعكة هذا شو الزيتون فيه طول ، )حتى نهاية موقع مخيم األمعري
  ".عمرنا في البالد وإحنا نوكل زيتون منه

  

حتوت على جميع نواقص الواقع الحالي  السابقة على تصوير جميل للوطن، إحتوت الصورإ

النسبة القاسي في المخيم، وعكست الصور أيضاً طبيعة الحياة الكريمة في الوطن، فالوطن ب

ألولئك النسوة هو محمول في الجسد رائحة، وطعماً، ولوناً، فهو الدار والعلية والسهل والمضافة 

في . والقرية الفلسطينية بما تحويه من األشجار والمزروعات والجبال وفضاء الطبيعة الرحب

ا هو شخصي وبين مالصور السابقة التي رسمتها النساء للوطن لم يكن هنالك فصل بين ما هو 

 حصيلة تجربتهن  هي  لصور الوطنكل ما تضمنته صورهن من عناصر ومكوناتف,  جمعي

 ,تعكس الجانب الذاتي الفاعل للنساء داخل المجتمع أي ,الذاتية الفردية بوصفها تجربة جمعية

الشخصي "   فكل منهما,وفعله فيهالوطن ع في الذات المتصورة للصور اوتعكس موقع المجتم

  . وتجذر معناهتصورهو  رسمهخر تعيدفي المراة لآلرة  صو" والجمعي
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والذرة البيضاء هو الياسمين وغياب القرية والدار والسهل وأشجار التين والمشمش والزيتون 

غياب ثنائي، يوضح مدى العالقة بين الحواس والتاريخ، , )1994, ميتكسنادية سير(حسب 

  .والذكرى والنسيان، والقصة

 ات تحمل معها ذكرى خاصة ولها معان معينة حتى أن أسماء األشجارتلك األشجار والنبات

 كفاكهة محببة ، فهي تربط بين الخوخ"هة والجسدكالفاب"ميتكس والمزروعات تربطه سير

ميتكس  وهذا تعتبره سير,لهة الجمال عند اليونانيينآ "صدر أفرودايت"ومفضلة لدى اليونانيين و

ة بالتاريخ ترتبط أشجار التين والزيتون والتوت والقمح والذرارتباط بالتاريخ اليوناني مثل ما 

 ومن ثم اختفائه من اليونان على تحول ميتكس يدل وجود خوخ أفرودايتالفلسطيني، وتقول سير

  .وتغيير في مسار التاريخ اليوناني

نقطاع القسري للحياة إل، وهذا يتوافق إلى حد ما مع ا)2، ص1994نادية سيرميتكس،(

قتالع وتغيير مسار التاريخ بة للفلسطينيين بفعل التهجير واإلنتدابية بالنس فلسطين اإلفيالكريمة 

في الوطن الكريمة بالنسبة لهم، وتحول الحياة والعيش في المخيم والمنافي بدالً من الحياة 

  .المسلوب
  

  أماكن الذاكرة ومسألة الهوية في صور النساء الفلسطينيات
 النساء المقهورات والمطرودات من ديارهن، والمكان هو المكان هنا هو أصل رواية

 ما يعطي المكان المسلوب قدسية ومرتبة تصل إلى االجغرافية، والتاريخ أي أرشيف الذاكرة هذ

 وجود اإلنسان وأساس راحته وأمانه، فالدار والبيارة والغرفة سساأمرتبة الهوية وتجعل منه 

 والحماية من الخطر بالنسبة للنساء الكيان ووهي مصدر األمان) هي الوطن(واألرض 

  .الفلسطينيات
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نتماء واألمان والطمأنينة هي من أسباب وجود النساء عندما كن يعشن في البيارة، اإل

أما الشعور بالخوف والتعرض للخطر صاحب اإلقصاء القسري عن . والغرفة واألرض، والدار

لمكان فيما بعد إلى ذكرى وأصل الحكاية، بالتالي تحول ا. ردهن خارج المكانطهذه األماكن و

  .لوطنمصدراً للصورة او

 من مدينة يافا، مواليد عام "زهرة يوسف أبو عرايس" الحاجة للدار وللغرفة صورة لدى

   عاماً، وهي متزوجة في مدينة الرملة قبل النكبة بعامين،16، كان عمرها عند النكبة 1932

رنا بالمحص يعني قريبة على النبي صالح، شارع دارنا كبير دارنا في الرملة شو بدي اقولك دا"   
ووسيع يعني مش شارع صغير، شارع حلو بطل على الميدانة والكنايس وبطل كمان على األولية، 

حلوة الرملة مكانها حلو ومناخها حلو كل اشي فيها حلو، دارنا بقولك حلوة فيها توته . شارعنا كله أولية
  وفيها حوش  كبير وغرفتي كمان كانت حلوة إلها شباكين كبار كبار مش زي وليمونة وفيها ياسمينة،

 ارفع بس طوال جايين بقوسة هيك وشباكين  ـتشير بيدها على نوافذ بيتها الحاليـ هذول عراض 
غربيات وباب على هاي الجهة من الغرفة، وكانت الغرفة عقدة باطون بنى مرتب وفيها خزانه زي 

والها دفات، هذه بقلبها الجبنة، اللبنة بقلبها الزيت والزعتر وبقلبها كل اشي مخزناة الشباك داخل الحيط 
  ).علب الزجاج(فيها كل اشي في المرتبنات 

غرفتي هالبالط الملون فيها هيك جاي من النص أسمر وأحمر ودورين أبيض وبعدين دورين أسمر   
قى توج وج، وتبقى حلوة حلوة باردة بالصيف وأحمر وأبيض وباقيتها أبيض يا عيني لما كنت امسحها تب

وبالشتا دافية، وكبيرة كنت حاطة فيها تخت النوم وخزانتي وركسة فراش هذا على شقة واحدة، للخزانة 
ثالث دفات وبوفيه من النص، دفه بمراية من هون، ودفة بمراية من هون وجوارير تحتها أربع جوارير 

 واهللا متذكرها  ـ أثناء الكالمبيديهاتشير ـ راء تحت الدفة هاي تحت البوفيه، وجرار تحت الدفة هاي و
كأنها قدامي مرسومة، واهللا الخزانة شو هيك خمل خشبها ولونها وهي تختي بني، وركسة الفراش كنا 
حاطين إلها سجلون وفراشنا كان من األرض للسقف لما آجي أنا أطول فراش أو آجي أنزل اطلع على 

شرشف عليه تطريز من النص وقدامه هيك شغل على الصنارة من النص جاي الكرسي، وكان عليهم 
الشرشف يشهد على ربي الفراش بلفه لف واهللا كانت غرفتي مرتبة وفيها طاولة . ومسنن على الداير

صغيرة حاطين عليها الضو شو مكانش كهربا أيامنا قليل كان في كهربا، والضو من هدول الشمعدان 
  ". طويل هيك تحطي عليه تزينيه بشغل الصنارة خرز وما خرز لبنورة الضواألبيض ومطرطش أزرق

  

م، 1930 من مدينة الرملة ومواليد عام "بديعة مبروك فليفل"لحاجة أما صورة المكان لدى ا

  :  عاماً وقت النكبة، ترسمها كالتالي18كان عمرها 
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بيتين مبنيات كنا بدنا نعقدهم بس طلعنا  و6×6بيتنا جوة بيارتنا في الرملة، وفي عندنا بيت عقدة كبير "
من البالد، وعنا عريشة وغرفة للخبز نعجن ونخبز في الدار ونخزن حطب، وكان عنا أرانب وجاج وغنم 
وحمام، وكان عنا غرف لهذه الحيوانات كانوا طول نهارهم في البيارة وعند المغرب لما تعتم الدنيا 

  ".نعبرهم محلهم في الغرف
  

من بيت عفا قضاء " آمنة أيوب عبد الرحمن"ة المكان التي تجسدها الحاجة بالنسبة لصور

   عاماً عند النكبة،15م، كان عمرها 1933غزة، ومواليد عام 

كان في عنا البايكات كانت كبيرة قد الدار اللي ساكنين فيها اليوم، وكنا عاملين قسم منها نطحن فيه  "
 طول نهاره يطقطق، والحمام وين ما تروحي تلقيه جنبك، وكنا القمح وقسم حاطين فيه البقر، والجاج عنا

  ". عاملين غرف للجاج والحمام والمغرب يعبروا على الغرف ونسكر عليهم للصبح
  

للتذكر الجمعي على ما اعتبره ) الهوية( ركز بيير نورا في دراساته للوظيفة الهوياتية 

تشمل أماكن الذاكرة حسب ". أماكن الذاكرة"بالمقابل الحسي للذاكرة الجمعية، أي بما سماه بـ 

  بييرنورا 

أمكنة جغرافية وبنايات وتماثيل وأعماالً فنية، كما تشمل أيضاً شخصيات تاريخية وأياماً تذكريه "
عن ) أماكن الذاكرة(ويتحدث بيير نورا في كتابة . ونصوصاً فلسفية وعلمية والعديد من األنشطة الرمزية

على مفهوم مجرد أو شيء معين، وبناء عليه يمكننا الحديث أيضاً ) الذاكرتية(غة ثالثة شروط إلضفاء صب
البعد المادي ألماكن الذاكرة . البعد المادي، البعد الوظيفي، البعد الرمزي: عن ثالثة أبعاد ألماكن الذاكرة

مادية فقط ذات طبيعة ) قابلة للمس(يجب أال يحيلنا إلى أن هذه األماكن تقتصر على أشياء ملموسة 
أحداث تاريخية حاسمة، أو دقائق صمت إلحياء ذكرى شخص : كاللوحات الفنية، أو كتب، وغير ذلك

محدد من فترات " مقطع مادي"ميت، تتوفر أيضاً على بعد مادي جلي، ألنها كما يعتقد نوراً عبارة عن 
ق أو تمارس وظيفة محددة تمتلك بعداً وظيفياً بمعنى أنها تحق" التموضعات"الزمن ووحداته، وكل هذه 

ومضبوطة ضمن المنظومة االجتماعية، بذلك يتحتم على هذه التموضعات لكي ترتقي إلى مرتبة أماكن 
الذاكرة أن تتوفر أيضاً على بعد رمزي أي أن تكون حاملة معنى رمزياً معيناً وهذا يظهر بوضوح مثالً 

" االرتقاء الرمزي"هالة رمزية، فقط بعد هذا حينما تنتقل ممارسات أو أفعال معينة إلى طقوس محاطة ب
تصبح هذه التموضعات حاملة الطبيعة الحضارية نفسها التي تمتلكها أماكن الذاكرة في منظومة اجتماعية 

الجمعية –أن تعريف بييرنورا الماكن الذاكرة وجها النظر إلى جل الظواهر االجتماعية الثقافية . ما
 الماضي المشترك وبالهوية القومية لمجتمع معين كأماكن للذاكرة أمرالمرتبطة عن وعي أو غير وعي ب

 هوياتي ذي تمظهرات -واستطاع نورا أن يعالج المسألة الذاكراتية كواقع جمعي. مقبوال بل ممكن
محسوسة، مما أسهمت هذه النظرية في زيادة الوعي بضرورة التعاطي مع التذكر الجمعي كواقع مجتمعي 

   .)84-82، ص2008وكاح، زهير س ( ."محسوس
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دائماً بمفهوم (ويضيف سوكاح يجب أال يتبادر إلى الذهن أن األماكن الذاكراتية الفلسطينية 

تنحصر ضمن المجال الجغرافي الفلسطيني التقليدي فحسب، بل قد تتجاوزه مكانياً ) بيير نورا

ذاكرة الفلسطينية ال ، فأماكن ال)رواية فلسطينية تصدر عن عاصمة غربية: على سبيل المثال(

ترتبط بالضرورة باألصل الجغرافي، وال هي أيضاً ذات بعد جغرافي صرف، ولو أنها تحيل 

أيضاً أماكن الذاكرة الفلسطينية ال تقتصر على كل . إليه دائماً وأبداً عن وعي أو عن غير وعي

ن شروط إضفاء ما هو فلسطيني، بل هي تحيل إلى المحتل الممقوت، وهو يبدو بال شك شرطاً م

فضرورة أو حتمية مقاومته تمثل أحد القواسم . طابعي الذاكرتية والهوياتية على هذه األمكنة

 صورالفالوطن من خالل  . الهوياتيه-المشتركة لكل من يعيش بين هذه األمكنة الذاكراتية

 ذاكرة المكان , وشحنه بالذاكرة التاريخعادة تشغيلإل  الالزمالوقودهو السابقة التي لدى النساء 

كان وبموجب صورهن للم,  يمثل لهن معنى الوجود كنساء مقتلعات من أراضيهنألن المكان

وتفعيل ذواتهن كذوات فاعلة في الزمن الممتد ,  التاريخ أوالستعادة صوتهن المغيب منسيتم إ

 لمجتمع في ا وألدوارهن المختلفة, للمكانالمعاني التي تحملها صورهنمن خالل , كتاريخ ثانيا

  تعكسها صور النساء  التي من خالل ذاكرة المكان, ثالثا. منهاطته وأسقها التاريخ تجاهلالتي و

 سيسهمان في بناء نتماء اللذانلى مستوى المعرفة واإلنجاز خارطة الوطن عسيتم إعادة إ

   .الهوية
  

فة في فلسطين قبل قتصادية ببعدها الطبقي، ونشاطات العمل المختلأثر المكانة اإلجتماعية واإل
  .الصور لدى النساء على النكبة

 السلطة البريطانية، منذ بداية سيطرتها على فلسطين، بتطوير شبكة المواصالت هتمتإ   

ستثمارات األموال البريطانية وباإلبقاء  البريطاني، وبخلق ظروف مالئمة إللمصلحة الجيش
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نفقت المبالغ الضخمة من ميزانية لذلك أتابع للعاصمة البريطانية، وعلى فلسطين كقطر زراعي 

وشجع . تصاالتير شبكة السكك الحديدية وشبكة اإلنتداب على شق الشوارع وتطوومة اإلحك

.  ذلك بتشجيع البستنة والبيارات-الحكم البريطاني تحويل فلسطين إلى بلد زراعي وحيد المنتوج

 المستورد الرئيسي للبرتقال من فازدادت المساحات المزروعة بالحمضيات وكانت بريطانيا هي

وتتدفقت األموال البريطانية إلى الفروع الصناعية، كأعمال النفط وشركة الكهرباء . فلسطين

, )95ص , 1987,غوجانسكي( .وشركة البوتاس ومصانع السجاير والثقاب واالسمنت والكبريت

   هذا، وقد

 بسلسة من التغيرات لى القيام إليز في فلسطيننجستقرار حكم اإل بعد إوجهت نفقات السلطة الكولونيالية"
في أسلوب الضرائب العثماني، فالغوا في المرحلة األولى، الضرائب التي لم تكن تنسجم مع اإلدارة 

عفاء من على التجار والحرفيين، وضريبة اإلالرأسمالية الكولونيالية ومنها الضريبة التي كانت مفروضة 
عفاء من األشغال وضريبة اإل  ـنتدابية ملزمين بالتجنيديا فلسطين اإللم يكن رعاـ الخدمة العسكرية 

 10 تم فرض بدالً منهم ضريبة ملك مديني موحدة بمقدار 1928العامة، وضريبة العقارات، وفي عام 
وفي السنة نفسها فرضت .  من قيمة األرض أو البنايةـ في المئة15 إلى 1931رفعت عام ـ بالمئة 

نتاجية األرض وقيمة المنتوج السنوي لكل نوع من قروي حسبت نسبتها تبعاً إلبة ملك أيضاً ضري
  .)97-96ص, 1987,غوجانسكي(."المزروعات

  

العالقات "نتداب على المهاجرين لتثبيت التغلغل الكولونيالي ولضمان  واعتمدت سلطة اإل

لى الشريحة عتماد ليس فقط عانيون اإلللمستعمرة مع العاصمة، حيث آثر البريط" الخاصة

، بل أيضاً وفي األساس )المالكين والتجار ومتمولين عرب آخرين(العربية المحلية المسيطرة 

              .  الصهيونيةعلى الهجرة اليهودية وعلى التعاون مع الراسماليين اليهود ومع الحركة

  ).98، ص1987غوجانسكي، (

جتماعية على المجتمع ادية واإللتحوالت والتطورات اإلقتص ولفهم أعمق ألثر تلك ا 

  . النساء سنتابع تقديم صور تلك الفترة التاريخية التي إلتقطتهاالفلسطيني،
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 عمرها عند ، كان1930 من مدينة اللد، مواليد عام "سميحة محمد الزين حبوب"الحاجة 

   التالية ة الصور عاماً، لديها18النكبة 

عنده منجرة صغيرة في الدار يشتغل فيها بعد الظهر بعد ما كان أبوي يشتغل نجار عند االنجليز، وكان "
يرجع من شغله من عند االنجليز، وحماي كان خياط وعمي كان تاجر له سيارة كبيرة من الكبار كان 

وزالم اللد إللي كان يشتغل عند االنجليز في الكبانية ويلي إله أرض يزرع . يروح يضمن فقوس وخيار
إحنا قبل ما نطلع . إلهم دكان سمانة أو حداد، كانت كل الناس في اللد تشتغلويفلح فيها وفي ناس كان 

 بيوت معقودين، واألرض كانت مبلطة، وفي دارنا شجر 3من البالد كنا بانيين دارنا جديد وكانت دارنا 
توت، وإنجاص، وعنب، وتفاح، ورمان، وفيها ساحة كبيرة نقعد فيها بالشمس، وفيها معبر نطلع منه 

  ".الشارععلى 
  

، كان عمرها 1931 من قرية لفتا قضاء القدس، مواليد عام "ريا عبد اهللا جابر"أما الحاجة 

   :تصور الوطن بكلماتها التالية.  عاماً وقت النكبة17

دايماً بتذكر أرضنا في لفتا كان عنا أراضي ودور وزيتون وكنا عايشين مبسوطين هناك، وبذكر كيف لما "
لداري اللي تجوزت فيها كانت غرفتين وليوان وأرضها مدة، كنت فارشها فراش كنا نروح نعبي مية 

وأهل لفتا كانوا اللي عنده خيار، بندورة، . عادي واسايد، وفيها خزانة خشب بني، وعندي كراسي قش
فقوس، تين أي إشي يروحوا يبيعوه في القدس، ساق اهللا على هذيك األيام كنا نروح نبيع أنا وجوزي 

في القدس، قريبة علينا كثير، وكان كثير نسوان يروحوا يبيعوا خضرتهم في القدس من نسوان خضرتنا 
  ".بلدنا

  

، كان 1932 من قرية النعاني قضاء الرملة، مواليد عام "زينة موسى العبد موسى "الحاجة 

جتماعية على  تعكس أثر التحوالت والتطورات اإلقتصادية واإل سنة زمن النكبة16عمرها 

  . التالية للوطنية بصورتهار الريفاألس

بقينا شارين أرض مع أرضنا في النعاني قبل ما نطلع من البالد بفترة صغيرة كثير، أبوي كان يشتغل "
نجار في وادي السرار ويحوش المصاري مع أمي، وبعدين أمي باعت ذهبها ومع تحويشة أبوي اشترينا 

من والد سعدة هذول بقوا كبار في فلسطين، وكانوا كنا نشتري األراضي من إسعاف النشاشيبي و. أرض
الفقرا إللي زينا كانوا يحوشوا شوية مصاري وإللي بقدر يشتري شقفة . اليهود يشتروا األراضي منهم

  ".أرض يشتري عشان نحميها بدل ما اليهود يوخذها
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 ومختلفة عن  مغايرةالصورة لديها في القرية تل الصافي كانت "خديجة العزة"بالنسبة للحاجة 

، فتصور واقع حال أسرتها قطاعية المالكة في القريةسر اإلالصور السابقة فهي ابنه إحدى األ

   :بكلماتها التالية

 دونم ارض، أرضنا كلها سهول، بعدين حارة العزة كانت نص البلد، وبذكر 400كان عند أبوي حوالي "
.  بقينا نزرع قمح وبندورة وفقوس وخياركان عند دار أبوي بقر وغنم بطلعوا ويسرحوا في الخالء،

اللزالم هم اللي يزرعوا، إحنا نسوان العزة ما كناش نطلع نزرع، زمان كان حراثين عنا يحرثوا األرض 
باقي نسوان البلد كانوا يزرعوا، أختي كانت .ويزرعوا ويفلحوا وكانوا يزرعوا بطيخ وشمام وبندورة

رع وتفلح معهم، كان عندها ولد وبتجيبوا عند أمي ترضعه متجوزة مع الفالحين من البلد وكانت تز
إحنا دار العزة ما كناش انروح نزرع ونفلح وال نملي مية . وترعاه ولما ترجع أختي من الزراعة توخذه

وال نروح على الفالحة، نسوان الحراثين كانوا يشتغلوا عنا في االرض وعنا في الدور، في الدار عنا ما 
ا ييجوا نسوان الحراثين ينظفوا الدار ويكنسوا من تحت البقر، هذا كله نسوان كناش نشتغل، كانو

تروح نسوانا بس تخبز ، . إحنا نسوانا كانت تلتهي في والدها في شغلها الخاص. الحراثين كانوا يشتغلوه
ب، بقينا قليل نعطي بناتنا للغر. الطابون ما كانش بعيد كان له غرفة خاصة تروح المراة تخبز وتطلع

بقينا اللي نجيبها من حمولة ثانية نقول عنها فالحة، بقوا والد الفالحات اشطر من والد العزيات، بعدين 
كنا نعطي بعضنا، وكنا إحنا حاملين البارود قبل اليهود ما يعبروا على بالدنا، وكانوا عنا يجوزوا الواحدة 

كانوا سعدا ما يصير بينهم .  سنة15 وعمرها 20 سنة أو يكون عمره 15 سنة لواحد عمره 25عمرها 
ويلي بدو يتجوز على مراته وبدهاش مراته يتجوز عليها كانت تهجره وهذا الحكي كان عادي .أي خالف

وكان الواحد لما تكون مراته جايبة بنات ويكون الزلمة بدو والد عشان االرض والفالحة والملك . عنا
دار العزة مالكين، بس ما كانوا يورثوا المراة وال اشي  قرية حولينا، 25ألنه دار العزة كانوا حاكمين 

  ".بس كانوا يجيبوا لها نسوان الحراثين تشتغلها الشغل في الدار
  

فلسطين وحجم األراضي التي بحوزتها  ة منقطاعيإة أسرالصورة السابقة تظهر واقع حال 

كانة ح الم القرية والقرى المجاورة لها مما يوضومدى نفوذها وسيطرتها على أراضي

،  الفلسطيني قبل النكبةقطاعية في المجتمعية التي كانت تحتلها العائالت اإلقتصاداإلجتماعية واإل

وكما أظهرت الصورة أن نساء العائالت المالكة لم تكن تعمل في زراعة االرض وفالحتها، وال 

ضافة إلى  باإل,ثين هن من يعملن لديهن في بيوتهنحتى في األعمال المنزلية، وان نساء الحرا

 العزة وقدرتهن على  حمولةجتماعية العالية وقوة الشخصية التي كانت تتمتع بها نساءالمكانة اإل
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 الزواج من امرأة أخرى تخاذ قرار إتخاذ القرار في األسرة وموقفهم الحاسم من أزواجهن عندإ

مرأة إج من  حيث تبين الصورة أن نساء العزة كن يهجرن أزواجهن إذا قرر الزوا,غيرها

  .غيرها بغير موافقتها وهذا األمر عادي وطبيعي لدى هذه الحمولة

وأظهرت أيضاً الصورة أن نساء العزة إذا تزوجت إحداهن من غير أبناء حمولتهن تتبع 

عائلة زوجها وتشارك في أعمال الزراعة والفالحة وتنتسب وتحسب على عائالت الفالحين 

  ا وحسب تشاندرا موهانتي الذين هم أدنى طبقياً من حمولته

فالنساء يتشكلن . تتنوع الممارسات المتعلقة بأوضاع النساء وأدوارهن بتنوع الطبقة التي ينتمين إليها"
كنساء في المجتمع عن طريق تفاعل مركب بين عناصر الطبقة والثقافة والدين وغيرها من المؤسسات 

على أساس نظام " النساء"نسة ومجموعة واحدة من واألطر المرجعية األيدلوجية، فالنساء لسن فئة متجا
مختزلة عبر الثقافات تؤدي إلى ي أن المقارنات الوتضيف موهانتئ. عامة مااقتصادي معين أو سياسية 

ستيالء على تفاصل الحياة اليومية وما لها من خصوصية وكذلك التعقيدات الخاصة بالمصالح السياسية اإل
           ".ت إلى طبقات اجتماعية وثقافات مختلفة ويعملن من أجلهاالتي تمثلها النساء المنتميا

   ).69ص ،1991ي، تشاندرا موهانت(
  

بنتها المتزوجة من  ألحفادها أبناء إ والدة األم رعاية الجدةستمرار إوأظهرت الصورة أيضاً

  يتكس بهذا الشأن تقول نادية سيرمف: الفالحين أثناء غيابها عن بيتها وعملها في الزراعة والفالحة

إن الجدة عندما تطعم الطفل فإنها تشهد وتسجل تاريخ، ألن الطعام الذي يقدم للطفل ليس طعاماً مطبوخاً "
ومن هنا يصبح الطعام تأريخ لمرحلة .  بالمشاعر والذكرىافقط بل ومبلوالً بلعاب الجدة، بل أيضاً مطبوخ

  ). 28، ص1994نادية سيرميتكس، ". (خرها إلى الذاكرة طعام في وقت آمعينة يمكن ان يعيد
  

 جتماعية لحمولة العزة مثل عادات الزواج  بعض العادات اإلوكما تبين في الصورة

باإلضافة إلى عادات عدم توريث األنثى بحجة المحافظة على األراضي والملك وأرزاق 

 حال أسرتها  من قرية صرعة الوطن وواقعسارة عبد اهللا أبو لطيفةوتصور الحاجة . الحمولة

  كالتالي

حياة أبوي كان مختار البلد، زمان الناس كانوا فقرية كان أبوي شاري نص البلد، وأبوي كان عنده  "
وكان عنا في دار أبوي .  رأس غنم وبقر، وكان حاطتهم وراء الدار عندنا، وكمان عنا جمال وخيل400
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ن ويعطيهم أبوي قمح وشعير واللي بدهم أربعة خمسة يجوا يشتغلوا عنا من سريس واثنين من بلدنا كما
  ". إياه بدل المصاري

  

   : من بيت عفا تجسد صورة العائالت االقطاعية بالتالي"منة أيوب عبد الرحمنآ "أما الحاجة

كان عندنا أراضي كثير كبيرة، أهلي كانوا مالكين وكان عندنا عبيد، كانوا يجيبوا الخدم والعبيد زمان من "
  ". عنا في األرض والدور، وكانوا يشتغلوا للعيلة كلهابالد بره يشتغلوا

  

   والتي ترسم صورة واقع أسرتها بالصورة التالية "نفيسة محمد ملك أفغاني"بالنسبة للحاجة 

كان عندنا في سلمة أرض صغيرة نص دونم، كان أبوي يزرعها ويدير باله عليها لما يرجع من شغله "
شتغل مجلخ سكاكين أرضنا صغيرة هيك زي الحكورة كنا زارعين فيها من عند االنجليز في تل أبيب كان ي

بقدونس، برتقال وخضرة وليمون ومكناش نبيع إشي من زرع األرض كله نستعمله إحنا للدار، وحياة 
أخوي كان الثاني يشتغل في مذبغة للجلد في تل أبيب وكان يطلع مصروفه ألنه شغل أبوي يا دوب يكفينا 

  ". دار أنا وأمي وخواتي الثالثة وأخويكنا عايشين في ال
  

   : من الرملة تصور واقع حال أسرتها بهذه الصورة"بديعة مبروك فليفل"الحاجة 

كان عنا بيارة ويزرعها أبوي ومعه شغيلة في البيارة، في شقه زارعينها برتقال وليمون ومندلينا "
وفي كان تجار يجوا يخمنوا .  وخضرةوبرتقال فرنساوي، وبعدين الربع الثاني كنا نزرع فيه بطاطا

البطاطا والبرتقال والثومة ويشحنوا البضاعة ويصدروها على حيفا ويافا، وكنا كمان نزرع قمح وذرة 
  ".وخيار وبامية وتين في البيارة

  

، كان عمرها 1933من قرية لفتا قضاء القدس مواليد " أم عبلة ""مريم الخروبي"لكن الحاجة 

  بة تجسد صورة الوطن على هذا النحو  عاماً زمن النك15

 دونم، بقينا نزرع عدس وشعير ولوز وجوز وكوسا وبندورة وبامية ولوبيا، 20كان عنا أرض حوالي "
كلشي نزرع مكناش نشتري اشي من بره كل المونة نطلعها من أرضنا، وبعدين بقيت أروح على القدس 

ب، كنت شاطرة واروح وأبيع لحالي، شو بدهم أهلي أبيع من طريق باب الواد أو بحكوا لها طريق تل أبي
 6 أو 5غير أني أجيبلهم مصاري إحنا النسوان كنا مختصين بشغل األرض كنا نصحا على الساعة 

 الصبح كل نسوان 3الصبح نشتغل شغل الدار ولما بدنا نروح على شغل األرض نصحى على الساعة 
 كنا نبيع خضرتنا على القرى إللي جنبنا إذا بدناش البلد كانوا يشقوا ويشتغلوا باألرض، وفي مرات

  ".نبيعها في القدس
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أظهرت الصور السابقة التنوع والتعدد في الذاكرة الفلسطينية النابع عن وجود التعدد 

جتماعي والطبقي لألسرة الفلسطينية  العمل ونمط الحياة حسب الوضع اإلوالتبابين في نشاطات

ضها جتماعية مختلفة ومتمايزة عن بع ثالثة مستويات إ وجودظهرت الصورأفي ذلك الوقت، ف

قطاعية الكبيرة صاحبة ا الدراسة، كان هناك العائالت اإلستهدفتهالبعض في المدن والقرى التي إ

ستفادت من جتماعي العائالت التي إ السلم اإليليها في. األمالك واألراضي الواسعة والنفوذ

ة في تلك الفترة وأصبح بحوزتها األراضي الواسعة نتيجة جتماعيالتحوالت اإلقتصادية واإل

نتداب البريطاني ل العثمانيين أو من قبل حكومة اإللفرض الضرائب الباهظة سواء كان من قب

على الفالحين مما دفع الفالحين إلى بيع أراضيهم أو تسجيلها بأسماء المالكين، هرباً من 

ستيالء عليها من اإللزمن جرد الفالح من أرضه وتم الضرائب والديون المتراكمة عليهم، ومع ا

سر يدي الصهاينة، وشملت هذه األأنتداب والمالكين وتسربت فيما بعد إلى قبل حكومة اإل

قتصادية في فلسطين كل من أسر المخاتير وكبار المشايخ وكبار المستفيدة من التطورات اإل

ر، أما المستوى الثالث كان العائالت التجار وموظفي الضرائب والمالكين الفالحين الصغا

الفقيرة التي ال تملك األرض، وتحول أبناءها من مزارعين إلى بروليتاريا أي إلى عمال آجرين 

قتصادية في هن المختلفة على إثر التطورات اإلخارج القرية في أعمال البناء أو الزراعة أو الم

 أو ة فلسطينية سواء كانت في الريففالصور السابقة عكست أيضاً خصوصية كل أسر. فلسطين

جتماعية لهذه األسر المختلفة أي لدراسة، وأظهرت أيضاً المكانة اإلستهدفتها هذه االمدن التي إ

  وضعها الطبقي في المجتمع، وحسب الفائدي

جتماعية محدودة ومعرفة، والمكانة هي المرتبة التي يضع فيها فرد أو جماعة في أي مجتمع مكانة إلكل  "
وقد ، فراد الجماعة فرداً منهم فيها، بناء على سمات أو صفات أو مؤهالت معينة يتسم بها هذا الشخصأ

، 1992محجوب عطية الفائدي،  (".تكون هذه المكانة االجتماعية مكانة سياسية أو دينية أو علمية أو ثقافية
  ).43ص
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قتصادية ألفراد إلختالف كبير في النشاطات ا السابقة كان هناك تنوع وإوحسب الصور

رض في الحرف والمهن المختلفة باإلضافة إلى لسطيني، فعمل الذين ال يملكون األالمجتمع الف

العديد من األنشطة اليدوية األخرى، وهناك من كان يعمل في أرضه الخاصة فينتج ما يسد 

ناك لك، وهحاجات أسرته ويعمل على بيع فائض المنتوج الزراعي عبر التجار المختصين بذ

قطاعية المالكة التي كانت بحوزتها المساحات الواسعة من األراضي ويعمل لديهم العائالت اإل

الفالحين الفقراء أمثال الحراثين وغيرهم من العاملين على شكل الخدم والعبيد كما جاء في 

وكما أظهرت الصور كيف أن أفراد األسرة شكلوا قوة العمل البشرية في . بعض الصور السابقة

سرة باإلضافة إلى مشاركة النساء في األعمال وا مصدراً مهماً لدخل األالعمل الزراعي وكان

الزراعية واالعمال األخرى وأنهم شكلن جزءاً مهما من قوة العمل هذه وكما أن حركة المرأة 

كانت متاحة، طالما كانت في إطار أدوارها ونشاطاتها اإلنتاجية، فكان هناك مساحة لحركة 

وبينت .  داخل القرية وخارجها لبيع المنتوج الزراعي ونقله من داخل القرية إلى خارجهاالمرأة

الصور السابقة أن بنات العائالت المالكة لم يعملن في األعمال الزراعية وال في األعمال 

في المجتمع مما أتاح لهن وجتماعية عالية داخل أسرهن لمنزلية وإنهن كن يتمتعن بمكانة إا

  . جتماعي أدنى منهن في السلم اإلبسط النفوذ على كل من همالسيطرة و

 تجاه نساء التعميمات هننتقادها للنسويات الغربيات حول إصداروتذكر موهانتي ضمن إ

  العالم الثالث

تكوين تدخل في إن الخطاب النسوي الغربي يفترض أن النساء يشكلن مجموعة متجانسة مكتملة ال "
العالقات االجتماعية " خارج"وغيرها مما يجعل النساء في العالم الثالث ذواتاً تقع قانون عالقات القرابة وال

وتذكر ايضاً أن تطبيق . بدالً من التوقف عند الطريقة التي تتشكل بها النساء من خالل تلك العالقات
نتقاص من ما يعمل على إستعمارهن واإلمفهوم النساء كعنصر متجانس بالنسبة للنساء في العالم الثالث إن

التعددية التي تشتمل عليها المواقع المتنوعة لمجموعات مختلفة من النساء داخل أطرهن العرقية 
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   ". والطبقية واالجتماعية وهو ما يؤدي بالتالي إلى حرمانهن من فعاليتهن التاريخية والسياسية
  ). 81، م1991موهانتي، (

  

يات الغربيات لواقع الحياة بالنسبة لكل وهذا يؤكد أن هناك تعميمات مطلقة من قبل النسو

لتي عكست بوضوح أن هناك فروقات وإختالفات  السابقة وااء الفلسطينيات فحسب الصورالنس

قطاعية أي نساء العائالت المالكة لألراضي وبين نساء الطبقة بين نساء الطبقة اإلفي األدوار 

لذي في اة في المجتمع الفلسطيني اجميع الصور السابقة صورت واقع الحي. الدنيا في فلسطين

 التي بحوزتهم، عتمدوا في معيشتهم على المنتوج الزراعي والمواشيأغلبه من الفالحين الذين إ

قتصادية رغم قسوتها وصعوبتها، وأخيراً كتفاء الذاتي في حياة القرية اإلبذلك كان هناك اإل

قتصادية اتها اإلها يؤثر على نشاطأظهرت الصور كيف إن زواج المرأة وانتقالها إلى أسرة زوج

بنة عزة التي تزوجت من الفالحين وهي إنتاجي كما هو الحال مع أخت خديجة الودورها اإل

  . العائلة ذات األمالك الكبيرة
  

 نساء المدن ونساء الريف  األدوار اإلجتماعية واإلقتصادية لدى صوراإلختالفات في
  الفلسطيني 

 نساء المدن ونساء الريف الفلسطيني، والتي دوار لدى صور األإلختالفات فيقبل تقديم ا

    ,المختلفة ألدوارهن لشفوية التي عكست صورهن المختلفةأكدتها رواياتهن ا

سرية للنساء في دول يجب التوضيح كيف يتم التعامل مع الهياكل القانونية واالقتصادية والدينية واأل"
ستعراق والتعميم أوضح حيث يتخذ اإل, ليها بمقاييس غربيةعالعالم الثالث بوصفها ظاهرات يتم الحكم 

حينئد تتم , مع وضع النساء في اطارها" نامية" أو " متخلفة"فحين يتم تعريف هذه الهياكل بأنها , صوره
امرأة العالم الثالث "الى ) الغربية" (المرأة المقهورة"ويتم تحويل , "امرأة العالم الثالث"صياغة صورة تمثل 

ختالفات الجنسية نجد أنه فقط على اإل من خالل التركيز" المرأة المقهورة"نتاج وبينما يتم إ". هورةالمق
وهو مفهوم يتضمن , "اختالف العالم الثالث"خاصية أخرى وهي " امرأة العالم الثالث المقهورة"يضاف الى 

  .)81-80، ص1991موهانتي،  ( ."موقفا أبويا تجاه النساء في العالم الثالث

  



99 
 

 

  وتؤكد موهانتي 

" التخلف"في سياق ) التعليم والدين وغيرها, عالقات القرابة والنسب( على أنه يتم مناقشة موضوعات"
ال يزيد عن كونه تطورا يتخذ طريقا مغايرا ومنفصال عن التطور " التخلف"وهذا (النسبي للعالم الثالث 

 وبالتالي يتم تعريف نساء العالم ,)والعالم الثالثكما أنه يتجاهل عالقات القوى بين العالم األول , الغربي
ومهتمات باألسرة فقط , ")غير تقدميات"أي ( الثالث كمجموعة أو عنصر تحليلي من منطلق أنهن متدنيات

") جاهالت"أي (وأميات , ")حقوقهنلغير واعيات بعد " أي أنهن (قاصرات قانونيا , ")تقليديات"أي (
بالدهن في حالة حرب ومضطرات "  أن أي( وأحيانا ثوريات ") ت ومتخلفاترجعيا"أي (ومهتمات بالمنزل 

  ).81ص ,1991, موهانتي( ".ختالف العالم الثالثإ" هذه هي الصورة التي يتم إنتاجها حول "). قتاللل
   

  وترى موهانتي أنه 

الث تخضع لفرضيات داخل أطر أنظمة بعينها في العالم الث" النساء المقهورات جنسيا" حين يتم وضع مفهوم 
ينتج عن ذلك تعريف نساء العالم الثالث في قالب ثابت سابق على  )(Eurocentricأوروبية مستعرقة 

ومع غياب حلقة الوصل التي تكشف عن عالقات القوى بين العالم , دخولهن في اطار العالقات االجتماعية
ان مثل هذا التحليل . بالقدر الذي تطور به الغرباألول والعالم الثالث يتم ترسيخ أن العالم الثالث لم يتطور 

 أوروبا الغربية" في ا الذي يعتمد في مرجعيته على االهتمامات النسوية حسبما تم التعبير عنهالنسوي
عمل على خلق تجانس ونظام ثابت لخبرات مجموعات مختلفة من النساء  التي ت"الواليات المتحدة األمريكيةو

  ).81ص,1991,تشاندرا موهانتي( ."برات الهامشية وأشكال المقاومةيعمل على محو كافة الخ
  

لهذا تسعى هذه الدراسة إلى دحض هذه التعميمات للنسويات الغربيات والتي تدور حولنا  

 التي  األدوار لدى صور النساءنساء فلسطينيات من خالل إظهار اإلختالف والتعددية فيك

جتماعي وموقعها ختالف مكانتها في السلم اإللسطينية على إ الحقيقي للمرأة الفتصور واقع الحياة

ض للخطابات هالمناالطبقي لتكون هذه الدراسة جزءاً من اإلنتاج األكاديمي العربي الفلسطيني 

الغربية المسيطرة في العالم حولنا كنساء عربيات وإليضاح الصورة بشكل كامل ودقيق النسوية 

 األدوار ختالفاتإيني، لعكس  المدينة ونساء الريف الفلسط لكل من نساءتقديم الصور سنتابع 

  . بينهن
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  لباس نساء المدن ونساء الريف في فلسطين
 وهي من مدينة يافا ومتزوجة في مدينة الرملة لباس نساء زهرة أبو عرايستصور الحاجة 

  : لديهايافا والرملة بالصورة التالية

 سنة تغطي تحط على راسها منديل وما تطلعش من 14 كنا نلبس في يافا فستان طويل، والبنت من "
ونسوان يافا كانوا يلبسوا زي نسوان سوريا اللي بيجوا في التلفزيون اليوم، كاب وبرنس ويغطوا . غيره

على وجهم، والستات الكبار كانوا يلبسوا مالية وتنورة سمرة وفوقها زمة، يعني فوقها غطى بقولولها 
والصبايا كانوا , عبعبة عليها وتبقى طويلة التنورة على وجها وتكون مغطوة، والمنديل يكون مغطي

 وفي .يلبسوا كاب احنا كنا نقوله ترواك زي الجلباب تبع االيام هذي بس أقصر بيجي لتحت الركبة بشوي
الرملة كنا نطلع مغطيين وجهنا، فش الختيارية تغطي والمسيحية والمسلمة يغطوا، والمسيحيات 

  ". ا كلهم يغطوا، كانوا يلبسوا النسوان في الرملة مالية طويلة وكاب طويل وبرنسالختيارات بقو
  

وبالنسبة للباس العروس في مدينتي يافا والرملة تواصل الحاجة زهرة أبو عرايس عرض 

  : صورتها

جهاز عرسي كله تخيط بيافا، بقي طالع ياختي البدلة الطويلة زي اليوم طوال لألرض تجر وكلوش، بدلة "
حمرة وبدلة صفرة، وبدلة سمرة وبدلة عنابية وبدلة زرقة وروب منشان تلبسه العروس وتتفتل فيه في 
األخر بعد الشمع، بقوا يغنولها للعروس يا أم العباية، وغنولي يوم عرسي افرح يا قلبي، واهللا ما خلوش 

  ".غنولي كل إشي وعرسي صار في الرملة قبل ما نطلع من البالد بسنتين
  

  ة لة تصوير لباس نساء الرمل من مدينة الرمبديعة مبروك فليفلصل الحاجة  وتوا

كنا نلبس تنورة وغطوة، والصبايا يلبسوا زي العبي وكنا نغطي على وجهنا، بس كشفنا عن وجهنا هون "
السبلة ثوب نسائي فضفاض وطويل من القماش القطني االبيض كان ينتشر  "بعد النكبة، كنا نلبس سبالت

 ,)674 ص ,1989,نمر سرحان(" نتصف هذا القرن في المدن الساحلية الوسطى في فلسطينحتى م
 لما طلعنا من بالدنا في الحرب طلعنا بدون ما نغطي 1948ونضل طول النهار مغطيين على روسنا، بعد 

وجهنا وضلينا هيك على طول، ألنه اليهود كانوا اللي يشوفوها مغطية على وجها يحكو لها كشفي عن 
  ". وجهك عشان يتأكدوا إذا كانت مرأة أو زلمة

  

 لباس نساء اللد كانوا يلبسوا النسوان لبس طويل ويحطوا "سميحة حبوب"وكذلك تصور 

حسب  ".برنس زي لبس نسوان السوريين في مسلسل باب الحارة، أمي كانت تلبس هيك

   من الواضح ,)1982,شريف كناعنة(
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،  بشكال عام في فلسطين لمالبس التقليدية للمرأة الفلسطينية في المدينةن مظاهر التشابه كانت تغلب على اإ"
لكن مظاهر التنوع . سواء لدى مقارنتها بين مدينتين مختلفتين، أو بين فئتين اجتماعيتين في المدينة الواحدة

ث خضعت واالختالف أخذت تظهر بوضوح كبير بين مالبس األجيال المتعاقبة وبخاصة في العقود األخيرة، حي
المالبس إلى التغير وتمثل هذا التغير في استمرار التطور التدريجي في المالبس، ولكن بسرعة كبيرة منذ 
مطلع هذا القرن، إذا ما قيست بالفترة الطويلة التي كان لباس المدينة فيها مستقرا ومحافظا كما كان الحال في 

لفئات المختلفة اذ يتعلق ذلك بمدى التغير االجتماعي وتتفاوت هذه السرعة بين المناطق وا.القرن التاسع عشر
وقد تمثل التغير في . والثقافي واالقتصادي والسياسي في المنطقة أو لدى الفئة السكانية التي يشملها التغير

فغطاء الرأس بما فيه غطاء الوجه، . المالبس النسائية في كل من غطاء الرأس ولباس البدن على حد سواء
سميكاً تغير إلى غطاء أقل كثافة منه بعد ذلك، ثم استبدل بغطاء خفيف قبل التخلص النهائي منه كان غطاءاً 

لدى بعض الفئات، وأما الفئات التي ظلت تتمسك به فنادراً ما يكون بإحدى أشكاله السابقة بل إتخذ اشكاالً 
  ). 191، ص1982شريف كناعنة، وآخرون، . ("أخرى جديدة

  

 من قرية "نينفيسة األفغا" الحاجة  الصورة التي لدىساء الريف فحسبأما بالنسبة للباس ن

ش نبين شعرنا على الناس الغرب نانا نلبس ثوب مطرز عادي وشاش ومكك"سلمة قضاء يافا 

 من نساء الريف نساء في هذه الصورة سيتم عكس واقع لباس شريحة مختلفة". وال على الزالم

  الصافي  من قرية تل العزةخديجة قطاعية فتصورها العائالت اإل

إحنا بنات العزة كنا نلبس حرير ومخمل وجوخ، أما باقي الناس في تل الصافي كانوا يلبسوا ثواب  "
قماش عادية يجيبوها من الفالوجة في كان يكون على الثوب خط أخضر وخط أحمر هذا القماش كان 

 الثوب بوا للعروس أيام البالد الملكوكانوا يجي. اسمه أبو حزين يستعملوه النسوان للشغل ويخدمهم
 ثوب بكون لونه أبيض من الكتان وبكون التطريز على  والشنبرالمخمل وبطرزوا عليه قصب بالماكنة

 وما كانتش العروس تطلع من دار ,القماش مباشرة وهذا الثوب غالي كثير مش أي حدا بقدر يشتريه
ه األغراض، وكل بلد كان له لبسه الخاص، الثوب كان ابوها إال لما يروحوا على بيت جاال ويجيبولها هذ

نفس التطريز بس الحرير والقماشة بتختلف، إحنا في تل الصافي كانوا خياطات بنات العزة يخيطولنا 
  ".الثواب ومش كل الناس كانوا يقدروا يلبسوا الحرير والجوخ كان غالي

  

زة وهي ابنة إحدى األسر ء غ من بيت عفا قضامنة أيوب عبد الرحمنآ وبالنسبة للسيدة 

  :قطاعية في القرية تصور لباس نساء قريتهااإل

كانوا أيام البالد يعملوا حفالت للعرس طول ست أيام قبل العرس، ويغنوا ويرقصوا على الدلعونا  "
  و كان يكون مليان تطريز فشي فيه وال نتفه بدون تطريزوالدحية، وكانت تلبس العروس ثوب أطلس

  ".  مصنوع من الحريراالحمر المخطط كشميرحزام 
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كانت : "ريا عبد اهللا جابرولباس العروس في قرية لفتا قضاء القدس ترسم مالمحه الحاجة 

 الصافي العروس تلبس في لفتا ثوب أبو قطبة هو ثوب ملون أصفر وأحمر قماشه من الحرير

  ".لها ذهببو قطبة، أنا مهري كان يوم عرسي طقية كحرير قز، كانوا يحكو له أ
  

  , )1995,عناني ومنصور(وحسب 

ارتبط اسم الكنعانيين منذ القدم بصناعة األقمشة وصبغها وقد كانت المنسوجات األرجوانية إحدى أهم   "
ضافة الخيوط إلى القماش عن طريق عملية إ" الكنعانيون التطريز وهو منتوجاتهم الصناعية، وعرف

رتباط وساعدهم على ذلك أن هذا الفن له إ، "زخارف مختلفةغرزها فيه أو تثبيتها على سطحه لتشكل 
وقد اكتشف عدد . وثيق بصناعتي النسيج والصباغة، وزينوا به مالبس الرجال والنساء على حد سواء

واشهر هذه . من الرسوم الجدارية في قبور الفراعنة تمثل سكان فلسطين وتظهر مالمحهم ومالبسهم
والتي تمثل مجموعة من سكان ) م. ق1900تعود إلى (ة بني حسن الرسوم تلك التي وجدت في مقبر

جنوب فلسطين رجاالً ونساء وأطفاالً يحملون الهدايا إلى فرعون مصر وهم يلبسون ثياباً مزينة بزخارف 
هندسية متكررة، مما يشير إلى أن زخرفة المالبس كانت من الفنون المنتشرة لدى عامة الشعب الكنعاني 

على الملوك واألمراء والكهنة كما كانت عليه الحال لدى المصريين وغيرهم من الشعوب وليس مقتصرة 
واستمر ازدهار صناعة المنسوجات في العهد اإلسالمي بعامة وفي زمن الفاطميين واأليوبيين . القديمة

لزخارف والمماليك بخاصة وقد امتازت بعض األزياء بتطريز كتابات كوفية على حواشيها، باإلضافة إلى ا
  . الهندسية والنباتية والحيوانية المختلفة

ومن المراكز الهامة لتربية دودة القز منذ بدايات العصر اإلسالمي في فلسطين، عسقالن التي ازدهرت    
 الكتانية األقمشة، وفي زمن الحروب الصليبية اشتهرت نابلس بصناعة واألقمشةفيها صناعة الحرير 

وقد انتشر التطريز في معظم أنحاء فلسطين ما عدا المنطقة الممتدة من . يوعكا بصناعة الحرير الشام
جنوب نابلس وحتى جنوب الناصرة ويبدو أن طبيعة األرض الزراعية الخصبة في تلك المنطقة كانت 
العامل الرئيسي في عدم انتشار التطريز، حيث أن المرأة كانت تقضي معظم وقتها تساعد الرجل في 

  .)3، ص1995نبيل عناني، سليمان منصور، . (ية المختلفةاألعمال الزراع
  

  , )1992,كناعنة(يقول  و

بما أن التطريز يحتاج إلى وقت طويل، وهناك تناسب بين وقت الفراغ والتطريز كما يقول المثل   "
لى فلسطين بحيث يمكن معها فهم وهذه القاعدة يمكن تطبيقها ع". قلة الشُغل بتعلم التطريز"الشعبي 

عمل الزراعي معظم أوقات رتباط القائم بين التطريز والعمل عند المرأة، ففي شمال البالد يستنفذ الإلا
 الرجل فيه المرأةتشارك . تساع األراضي السهلية غير المشجرة التي تتطلب عمالً مضنياًالسنة، إل

  . مشاركة فعالة في جميع األعمال الزراعية، من زراعة وتعشيب وعزق وجني وري
أما في المناطق الوسطى والجنوبية فإن معظم األراضي . وهذا العمل ال يترك لها وقتاً كافياً للتطريز  

جبلية واألراضي السهلية فهي قليلة المساحة ومزروعة باألشجار كالزيتون والعنب والحمضيات 
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جد المرأة في هذه وهذا يجعل العمل فيها موسمياً يقتصر في أغلبه على العمل في الصيف، وت. واللوزيات
المناطق خاصة فصلي الخريف والشتاء حيث ينحصر العمل فيها على الحراثة والتقليم واألعمال األخرى 

 . وهذا ما يوفر للمرأة الوقت الطويل الالزم للتطريز،الخاصة بالرجال الذين يعيشون في نصف بطالة
ر من مهنة الزراعة، والذي يوفر للمرأة وكذلك بالنسبة لنمط الحياة البدوية حيث تسود مهنة الرعي أكث

البدوية وقت فراغ طويل سواء في البيت أو في الخالء مع أغنامها تستغله في تطريز ثيابها بطريقة أكثر 
كثافة من التطريز عند الفالحة في وسط وشمال فلسطين، وليس غريباً أن تكون ثيابها مطرزة بكثافة ألن 

  ).115، ص1982كناعنة وآخرين، . ("ل لديهاذلك يتناسب مع وقت الفراغ الطوي
  

  , )1989,نمر سرحان( ويؤكد 

 ففي ,نتداب البريطاني على فلسطين حصلت تطورات جذرية على الزي الشعبيأنه ومع قدوم مرحلة اإل"
سلوب تطريز الثياب انت هناك فروق بارزة بين منطقة وأخرى في فلسطين في أفترة ما قبل العشرينات ك

وعرفت بقدرتها على تزعم القرى , وكانت هنالك مناطق معروفة بتميزها في التطريز. أيضاوفي نوعها 
وعندما استعمر . بير السبع, بيت لحم, رام اهللا, بيت دجن: ماكنجاورة في مجال الموضة ومن هذه األالم

ديدة من البريطانيون فلسطين أحضروا معهم تأثيرات التغييرات الصناعية في أوروبا على شكل مواد ج
وهكذا دخلت تأثيرات جديدة وعززتها التحسينات الي طرأت . القماش والخيوط وتكنيك جديد في التطريز

وساعد ذلك في االنتقال وبالتالي التمازج في , ودخلت السيارة الى البالد ثم دخل القطار, على المواصالت
   ).658ص ,1989,نمر سرحان. ("التطريز وأساليب قص القماش وتفصيل الثياب

  

ختالف بين لباس نساء المدن ولباس نساء الريف، ففي المدن من الصور السابقة يتبين لنا اإل 

زياء المدن  أنأ"  ويؤكد نمر سرحان .كانت النساء تلبس المالبس الغير مطرزة وتغطي وجهها

المدينة  وقد ارتدت سيدة ,زياء الطبقة الحاكمة في العهد العثماني تقتفي أثر أ كانتفي فلسطين

                " ثيابا مدنية كالتي كانت ترتديها السيدات التركيات اللواتي يعشن في فلسطين

 أما نساء الريف كانت تلبس األثواب المطرزة المستوحاة من ).660ص ,1989 .نمر سرحان(

فة الطبيعة من نباتاتها المختلفة وحيواناتها، وكانت نساء الريف تكتفي بغطاء الراس ومكشو

الوجه، وكان هذا األمر نابعاً من أدوار النساء الريفيات ونشاطاتهن المختلفة في العمل وذلك 

والذي , لقماش الرخيص الثمن ذات ا المطرزةحيث كن يلبسن للعمل األثواب, لتسهيل حركتهن

ختالف في لباس األعراس  هناك إوكما أن.   الصور كما ظهر فيوب أبو حزينيطلقون عليه ث
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نيات البدلة البيضاء باإلضافة يساء المدن ونساء الريف، ففي المدن كانت تلبس النساء المد نبين

 ذات األلوان لبسن الفساتينت  الصباياكانت وإلى تعدد لبس البدالت المختلفة في حفلة الزفاف،

والنساء األكبر سننا يلبسن المالية , خرىماعية األجتمتعددة في األعراس والمناسبات اإلال

 الثوب  في األعراس كن يلبسن تبين في الصور السابقة أنهن أما بالنسبة لنساء الريف. الكابو

 المطرز المميز في قماشته وألوانه، وكذلك المميز بخيوط الحرير المستخدمة في التطريز

في منطقة بيت لحم والخليل ثوب ملك , "لفتا " فيوتعددت أسماءه ففي قرى القدس ثوب أبو قطبة

عكس لباس المرأة  وكما ".بيت عفا " في أطلس وكشميرفي منطقة غزة, "تل الصافي "في وشنبر

 فكانت نوعية األقمشة لنساء الريف. جتماعية والطبقيةختالف المكانة اإلفي الريف تعدد وإ

قطاعية المالكة من حرير القز والجوخ أما أقمشة أثواب النساء اللواتي ينتمين إلى العائالت اإل

  . ينتمين إلى الطبقة الدنيا عادية ورخيصة الثمناللواتي 
  

  عمل كل من النساء المدن ونساء الريف في فلسطين
م ـم في بيوتهـثين اللواتي كن يعملن لديها عمل نساء الحرخديجة العزةتصور الحاجة    

   المالكة في قرية تل الصافياإلقطاعيةبيوت العائالت 

لنا إ اينظفو اأجوازهم، كانو زيهم زي أجارهمفي دورنا ويوخذوا  عنا ايشتغلو نسوان الحراثين اكانو"
 عبد الرحمن هي ابنة أحدى أيوبوتصور الحاجة أمنة ".  الحصيداويحرثو اويحصدودورنا ويزرعوا 

كانت تحصد وتفلح المرأة، كلشي كانت تشتغل "ا عمل نساء قريتها فقطاعية المالكة في بيت عاإل العائالت
 ، من شغل الزلمةأصعب المرأةكان شغل ،  تعجن وتخبز وتطبخ وتزبل الطابونوبعدين في دارها 

  ".ا يحطبواحوو يراكانووالنسوان كمان 
  

  .ور عمل النساء في الرملةصلرملة تمدينة امن  ،بديعة فليفل الحاجة أما 

 دارنا ألنه نساعده أن يمانع أبوي وخواتي ماكنش وأمي انا في زراعة البيارة وشغلها أبويكنا نساعد  "
وبعدين في نسوان في الرملة  .شغلنا في بيارتنا جوه البيارة ومش بره ومكناش نطلع نشتغل بره كل

وكان في ،  يتعلموا عندهم الخياطهاكانورهم والبنات و فاتحين مشاغل في دا خياطات وكانوايشتغلو كانوا
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رسي عندها وفي نسوان كانوا وانا خيطت جهاز ع، واحده من دار العلمي كانت تخيط جهاز العرايس
قروش  5 وتوخذلها ةحدة تزرع وتلقط الخضرا وكانت تشتغل الو، غيرهمأراضي في الزراعه في ايشتغلو

دورهم   للناس فيايطرزووفي نسوان كانو . يوم وتطلع طبختها من الزراعة كمان ببالشالفلسطيني في 
  ". مصارياويوخذو

  

  ترسم صورة عمل النساء في اللد  من مدينة اللد سميحة حبوب والحاجة 

 الخيار والبطيخ اويقطعو البندورة في العلب ااألراضي، يعبو زي العمال في ايشتغلوفي نسوان كانوا "
 ايطلعو اكانووفي نسوان جوازهم عايشين . ايشتغلولي إل هم األراملغلبهم النسوان كانو أهذول ، وكلشي
 كانت تزرع أبوي أموستي  .كوا عليها ليش طالعة تشتغلناس يح الاكانولها جوز إلي إل بس ايشتغلو

 منها ايشترو اي حولينا يجوللإوتبيع شتل في اللد والقرى ، البذنجان والقرع والبندورة والملوخية
 يشتغل في الكبانية  كانوخالي.  على الحج من شغلها تروحكانت  منيح كل سنةاوكان شغلها ,الزريعة 

 ويغسلوه وينظفوه ، الجاجاينظفوعاه جاج لالنجليز ويلم النسوان جيرانا عشان عند االنجليز وكان يجيب م
جليز أجرة ويجي يوزع ن بكياس ويرجع خالي يوخذهم ويرجعهم لالنجليز انظاف ويعطوه االهويعبو

تروح وتيجي المرأة  عادي كانت المرآة تطلع كان في حرية .أجارهمالمصاري على النسوان ويعطيهم 
  ". على النسوان ومش كثار هذول  يشددوااانوكبس في ناس 

  
   

    تصور عمل النساء في مدينة الرملة من خالل هذه الصورة عرايسأبوزهرة  الحاجة أما

 .وكان في ممرضات في مستشفى الرملة, ي المدارس وفي الروضات من بنات الرملة فكان في معلمات "
بنت سلفي صبحيه كانت خياطة وتخيطلنا كل ,دورهم  في ايشتغلووكان في خياطات . الرملة مدينة حلوه 

 النسوان تعون القرى قرى الرملة البعاد هذول  أما. النسوان المتحضرات ماكناش نشتغل إحنا.اواعينا
ا  الرملة مأهل  أما.ايشتغلولي ذيال الرملة واللد إلزي ما تقولي هذول ،  المدنأهل عند ايشتغلو اكانو

والممرضة ,  المعلمة تروح على المدرسة أو على الروضة اللي بتعلم فيها يعنيفييطلعوش اال للوظا
  ". وظيفة تطلع وتشتغلالمرأةلها إ يعني اذا في ،تروح على شغلها في المستشفى

  

كان في ما عمل نساء الريف أ ،قة التعدد والتنوع في عمل نساء المدنب الساصورت الصور

  .جله مرتبط بالعمل الزراعي

 وال الزراعية األعمال في الريف لم يكن يعملن أصال في اإلقطاعيةاء العائالت بالنسبة لنس 

فبذلك شكل  .باألجرةنساء الفالحين  في البيت ن ولديهن من يعمل عندهة، المنزلياألعمالفي 

قتصادية  اإلاألسباب إنبالذات ،  وبقائها في الريفاألسرة لحياة عمل نساء الفالحين أهميه بالغة
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 طبيعة عمل إنوكما أوضحت الصور السابقة  . العملإلىعت تلك النساء للخروج هي التي د

 الزراعية بأراضيها األعمالا حيث كانت النساء تعمل في مختلف ضني ومنساء الريف كان قاسيا

 والعيون وبيع المنتوج الزراعي اآلبارالخاصة مثل الحصيدة وقطف الثمار وتعبئة الماء من 

والتحطيب وتزبيل الطابون وحلب البقر ، تهن في عجن العجين وخبزهن في بيوومن ثم يعمل

وتخزين الخضروات وتجفيفها مما يستغرق منهن هذا العمل الشاق جميع  ،والتنظيف تحتها

 بالنسبة لعمل نساء المدن كان في أما. الفراغ أوقات من أيفلم يكن لديهن  ،وقتهن طوال النهار

 والتمريض بذلك األطفالثل التعليم في المدارس ورياض م معظمه محصور بالوظائف الرسمية

الوقت بحدود وقت الوظائف الرسمية مما ساعد النساء في المدينة على ة  محدودأعمالهمكانت 

 واألعراس االجتماعية المتنوعة مثل تبادل الزيارات وحضور االحتفاالت األنشطةممارسة 

رتياد النوادي والجمعيات ارستها نساء المدن مثل ا التي ماألخرى الثقافية األنشطة إلى فةباإلضا

  .الخيرية
  

   انه كان هناك مشاركة لنساء الرملة في الجمعيات الخيرية  عرايسأبوزهرة فحسب الحاجة  

كنا نسمعهم يقولوا ، بس أحنا مكناش نروح عليها، جمعيات ويال كان جمعيات وكان كل اشي كان في الرملة"
آه تعون ،  الرملةأغنية من أغنيةوكان المسؤولين عن هذه  الجمعية رجال رجال ، ءفي جمعية بتفرق للفقرا

   ".نيروا الفقرا والمحتاجين والعيانيو النسوان يزايطلعوويال كانوا ، الرملة وكان في نسوان في الجمعية
  

 في المدن عملن في الزراعة أعمال النساء اللواتي عملن في إن ةبقوضحت الصور الساأ

 ياللوات وغيرهن من النساء توالمطلقا األرامل مثل الفقيرةالغير وكن من نساء الطبقة  أراضي

 نساء الطبقة الغنية في المدن لم يعملن حسب ما أما. ةاالقتصادي األحوال من سوء عانيني

 التي األعمالوكذلك بعض  . وكانت لهن مشاركة في الجمعيات الخيرية الصور السابقةأظهرت

 أعمال الصور كانت في معظمها ضمن نطاق المنزل مثل أظهرتهاالمدينة كما مارستها نساء 
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 الريفية المرأة حركة أنولوحظ .  بهنالخاصة األمالك أراضيالخياطة والعمل الزراعي في 

حيث تمتعت النساء الريفيات بحرية الحركة والتنقل ما دامت ,كانت متاحة في القرية وخارجها 

 تتجول في القرية لتعبئة ةالريفي المرأةكانت ، اإلنتاجيةونشاطاتها  أدوارهار اطإحركتها في 

الماء ولجمع الحطب ولبيع المنتوج الزراعي داخل القرية وخارجها على عكس بعض نساء 

 على قيد الحياة وأزواجهن كان هناك تحفظ على عملها مثل النساء المتزوجات ياللواتالمدن 

 غير متعلمات وال يعملن ضمن أصالًاعية وغيرها وهن  الزراألعمالويخرجن للعمل في بعض 

 إلىنطاق الوظائف الرسمية مثل التعليم والتمريض التي كان يتقبلها المجتمع لهذا كن يتعرضن 

بالنسبة لنساء الطبقة الغنية في المدينة تمتعن بحرية الحركة , قيل والقال من قبل مجتمع المدينةال

 الطبقي جتماعية ووضعهنكانتهن اإلقة الفقيرة فيها، بسبب موالعمل بشكل أكبر من نساء الطب

  . الذي كان يؤهلهم لعمل ذلكجتماعيوحسب النوع اإل
  

  تعليم النساء في كل من المدينة والقرية في فلسطين
 من مرحلتين يتألفنتداب البريطاني في فلسطين ن نظام التعليم العربي في عهد اإلكا  

 تتراوح وأعمارهم االبتدائي األول ويقبل الطالب فيها من الصف ، ومدتها سبع سنواتابتدائية

 الكاملة بتدائيةاإلوقد بلغ عدد المدارس  . سنواتأربع ومرحلة ثانوية والسابعة، السادسةبين 

مدرسه ضمت ) 125 (1946-1945لعام الدراسي  في ادراسية من سبع سنوات تتألفالتي 

 مدارس أربع 1947- 1946 وكان في البالد عام طالب حتى الصف السابع االبتدائي 2,503

 كما كان هناك نحو 1948-1947 مدرسه في عام 12 ثم بلغت ،كاملة ثانويةذات صفوف 

                      .الثانوية الدراسة للصبيان والبنات لم تكتمل فيها سنوات ثانويةثماني مدارس 

 النكبةتعليم في فلسطين في مرحلة قبل  الألحوال أعمقلفهم ) 38ص، 1990، مصطفى الدباغ(
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  . بهذا الموضوعالمتعلقةض الصور ومدى استيعابه للبنات الفلسطينيات سنتابع عر
  

  :اء يافا ترسم صورة مدرستها في قرية سلمه قضياألفغان نفيسة الحاجة 

 تنوره وبلوزه  ومعلماتنا كانوا مرتبين ويلبسواطويلةيل ي شجر وكنا نلبس مراةمدرستنا وسيعه ومليان" 
 عرفه من يافا  بتذكر معلمتنا نعيمه،كانوا معلماتنا يجوا من يافا،  نايلون وكندره عاديهن وكلووجاكيت

 والثاني والثالث األول في الصف ة بنات سلممدرسة في أنا درست. كانت تيجي على المدرسة بشعرها
 كان وأبوي أتعلم بدهاش أميلدار  في شغل اأساعدها عشان المدرسة، بطلتني من أميوالرابع بعدين 
  ".بدو اياني اتعلم

   

  

   . التعليم في قريتهاأحوال تصور خديجة العزة الحاجة

واهللا صار مدرسة في البلد  للوالد بس ما طولنا وطلعنا من البلد وأهلنا  ما رضيوش احنا البنات نتعلم "
 إحناجرنا حكينا بدنا نروح ابعد ما ه.  يروحوا على المدرسةداألوال يخلو اكانو بس داألوالفي مدرسة 

  ." على المدرسةاراحو بس الوالد ،ص راحت عليكملحكولنا أهلينا خ، البنات على المدرسة نقرأ ونكتب
  

   التعليم في اللد أحوال من اللد تصور  حليمةأبوخديجة  أما الحاجة

دارس للبنات والكل يروح يتعلم  كان في مدارس للوالد وم،واهللا كان في اللد مدارس ودكاكين وكل اشي"
ربتني ستي كانت كبيرة في العمر وبدها ،  صغيرةوأنا أبوي متعلمتش مات ، أنا وبناتأوالدفي المدارس 

 لستي وين ما مرافقة ت متعلمتش ضليأناوعشان هيك ،  وفي شغل الداراألرضحد يساعدها في شغل 
  ."ا نعمل كل شي في الدنيا نصيبكل اشي شو بدنوفي  تروح

  

  نها من التعليما ترسم صورة حرم عرايسأبوزهرة  والحاجة

شي عشان إأبعدنا عن كل ، رات حنون في نتانياا وروحنا سكنا في بي، يافاأهلي تركو صغار لما كنا إحنا" 
 كلنا ، وإحنا ومكنش مدارس وال اشي في بيارات حنون، في البيارةهمي كان شغلأشغل عمي جوز 

  ." ويال ماله التعليم أمنيح، التعليم منا وقتها انحرمنالصغار
  

  : من الرملة ترسم صورة التعليم في مدينة الرملةبديعة فليفل الحاجة

 على أروح كنت األول في الصف تتعلمإ المدرسة تنا دخلأ ،في مدارس للوالد والبنات في الرملة ويال" 
 تخاف أميكانت ،  عنا كتيربعيدةدرسة  طرف الرملة والملى بيارتنا عهبعدين الن ,وأخواتي أناالمدرسة 

  ." بس ماكملتش تعليمي، وفتحهةشاطركنت ، علينا وقعدنا عن المدرسة
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 أن الصور أكدت وكما ،تعليمال بتالفلسطينياتؤكد الصور السابقة الرغبة العالية للنساء  

ور انه لم  الصأظهرتوكما  ,غلبها للذكور والقلة منها للفتياتأالمدارس في الريف كانت في 

 وأن ،كز المدنادة عن مرعي البعيد مثل البيارات والقرى الباألماكنتكن المدارس منتشرة في 

 حرمان النساء من التعليم رغم إلى أدى مدارس الذكور مما لى عاقتصرت المدارس توجد

نتشار المدارس في المدن لكل من إوكما بينت الصور . نهن منهار لحرمسقبالهن عليه والتحإ

، توفر المعلمين في مدارس المدن إلى باإلضافةكبر بكثير من الريف أ بشكل واإلناثذكور ال

 البريطاني في بتداناإل حكومة ات بسياساألولى جميعها كانت مرتبطة بالدرجة األمورهذه 

 والجنس ستعمار البريطاني على أعادة ترتيب اقتصاديات العمل حيت عمل اإلذاكآنفلسطين 

 تجار طبقة المالكين الكبار والمتوسطين والستعمار علىعتمد اإلاف,   الفلسطينيفراد المجتمعأل

 جتماعية الفوارق اإلف تعزيز النعرات الطبقية وتكريس بهد، وتحالف معهم ودعمهم,والمخاتير

 تجريد الفالحين الفلسطينيين ستعمار البريطاني على عمل اإل بالمقابل, في المجتمع الفلسطيني

 وبفعل تراكم الديون على الفالحين ,عن طريق فرض الضرائب الباهضة عليهم من أراضيهم

 الفالحين الى تسجيل أراضيهم بأسماء المالكين  بالكثير منوعدم قدرتهم على تسديدها مما دفع

 تم  وتراكمها الفالحينديونزدياد ع إ وم,ن هذه الطريقة تحمي أراضيهم ضنا منهم أالكبار

 تجريد , ومنهم الى اليهودنتداب اإللى قبل المالكين ومن ثم تسربت إ منستيالء على أراضيهماإل

لى بروليتاريا أي عمال باألجرة حين إ الفال أبناءلى تحويلالفالح من أرضه وإقتالعه منها أدى إ

في قطف  وأفي السكك الحديدية  وأنجليز في أعمال شق الطرق خارج أراضيهم عند اإل

 في الحرف المختلفةو ,جر المتدنيعمال ذات األغيرها من األأو  في مزارع اليهود الحمضيات

الهجرة ب  بالعديد من أبناء الفالحين تجريد الفالحين من أراضيهم دفع.  داخل المدن الفلسطينية
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 والعيش في أماكن جديدة وظروف  غير سرهم هم وأ عن العمللى المدن وترك قراهم بحثاًإ

سوء ب اًتأثرين من أراضيهم كانوا هم أكثر الفلسطينيين ن المجردوالفالحي , ظروف القرية

 أيضا على جتماعيةوأثرت هذه التحوالت اإلقتصادية واإل.  في تلك الفترةقتصاديةحوال اإلاأل

 سواء كن من نساء الطبقة الفقيرة من جرة باأللى العملمن النساء إ فخرجت العديد  ,النساء

 وبذلك تحولت النساء لى المدن إ هاجرن مع أسرهنالمدن أو من النساء الريفيات اللواتي

 وخروجهن للعمل كان,  رخيصة وبأجور أيضالى بروليتاريا إلى المدن إالريفيات المهاجرات

عمال الزراعية كقطف الحمضيات  إما في األفعملن,  عليهاسرة وحفاظاًقتصاد األللمساهمة في إ

 بذلك . الزراعيةعمال أو في غيرها من األبيوت أغنياء المدنبفي مزارع المالكين العرب أو 

  النساءاوغز,  وأعاد ترتيب اقتصاديات العمل والجنس فيها األسرة الفلسطينيةستعمار اإلاغز

 وغير أنماط حياتهما بعدما كانا , مثلما حول الرجالجرة رخيصةألى بروليتاريا ب إهنوحول

مالك أ وفي جرةلى عاملين باألإ حوالًيعيشان في القرية ويعمالن بأرضيهم الخاصة بالزراعة ت

ية للرجال في المجتمع الفلسطيني بو هن والسلطة األستعمار النساءخضع اإلأ وبالتالي ,خريناآل

   .مقدراتهالرادته كمحتل غاصب لألرض وإلى سياساته وإ

م فيه  والذي ت1937 البرلمان البريطاني في صيف عام إلىلجنة الملكية الذي قدمته لتقرير ا وحسب"
 لم وإنها للتعليم في فلسطين الكافية بواجباتها من حيث رصد المخصصات الحكومة تقصير إلى اإلشارة

 في السنين بالمدارسلتحاق  من طلبات اإلالمائةن خمسين في أ و، التعليمإلى نصف حاجة العرب إالتسد 
 للتالميذ أماكنود وعدم وج رفضت بسبب قلة المعلمين  في المناطق التي توجد فيها مدراس قداألخيرة

 للمدارس بنايات اآلن فيها حتى أ في المناطق التي لم تنشبالمرة للتعليم الحاجةهذا فضال من عدم سد 
وقد قدر عدد الطالب الذين في سن التعليم بما يقارب .  قريبه نوعا ما من بعضها البعضمسافةعلى 

 المائة في 85 نحو أن طالب وقدر 42,700 ةالحكومي المدارس ويتعلم فقط منهم في ،لبا ط260,700
 إلى بالنسبة وال سيما  سوءاًأكثرغلب مقاطعات الريف كان أ والوضع في أميين،من الفالحين ال يزالون 

 الرغبةوحسب التقرير كانت هناك .  ففتاة واحدة فقط بين ثماني ذكور كانت تحصل على التعليم،الفتيات
در مدير قوقد .  في كل من المدن والريف الفلسطيني على حد سواءالفقيرة في التعليم بين الطبقات القوية

من عدد طالبي دخولها في  %40 نسبة الذين تمتنع المدارس عن قبولهم تبلغ إنالمعارف العام في البالد 
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،  التعليمإلى يتشوقون آخرين أوالداً هناك إن إليهشارة  ومما تجدر اإل،1934-1933العام الدراسي 
 لعدم وجود مدرسة في أوسمح لهم بذالك ت لم يتقدموا بطلباتهم العتقادهم بأن الفرصة لن ملكنهو

   ).38ص ، 1990، باغدمصطفى ال (."قريتهم
  

ن  الريفية ألالمرأةعلى   المرأة في المدينة تفوفت بالعلمنأ ما سبق نالحظ  جميع بناء على 

ضافة لوجود اإل  ب,ن فرص تعليم فتيات الريف مأكثرفرص التعليم للفتيات في المدينة كانت متاحة 

 حرمن من التعليم   فقد البنات الريفياتأما.  في المدن عن مدارس األوالد منفصلة للبناتمدارس

المؤهالت  وقلة عدد المعلمات , في الريفلإلناثنتداب في فتح المدارس حكومة اإل بسب تقصير

 كما كانت تروج حكومة نبالفلسطينيي تعلقةم جتماعيةإ وقيود ألسبابوليس ،  الريفمن بنات

   .نتداباإل
  

  حركة النساء وطرق وقضاء وقت الفراغ لكل من نساء المدن ونساء الريف في فلسطين
 لتصوير مساحة الحركة  والريففي هذا السياق سيتم تقديم صور النساء في كل من المدن  

  . قضاء وقت الفراغ لكل منهاقوطر

   فراغها في مدينتهاأوقاتفي مدينة الرملة تصور طريقة قضاء  بديعة فليفلالحاجة  

مطلب، كان عنا هيك زي الصندوق نحط فيه االسطوانة ونسمع لعبد ال، ما كانش عنا تلفزيون وال أشي" 
 الباصات من الرملة ليافا اكانوركب في الباصات ن أبيب، من تل ةاألسطوان كلثوم وكنا نروح نشتري وأم

 من المخيم هون بتالقي ميت واحد أكثروكنا عادي نروح في بالدنا كان في حرية . يبأبومن يافا لتل 
  ." عليكايحكو

  

  النساء في المدينةفراغ  أوقاتتصور  من مدينة اللد سميحة حبوب والحاجة 

 ا عندها النسوان ويعملولها حفلة ويغنواة جابت ولد كانت تعمل ليلية ويروحود الوحإذا في اللد وإحنا" 
  ." كلثوموأم ألسمهان القديمة األغاني يجيبوا الرقصات من يافا ويغنولنا من اوكانو ارقصووي

  

راغ نساء  فأوقات من مدينة يافا ومتزوجة في الرملة تصور  العرايسأبوزهرة  والحاجة 

  الرملة ومساحة حركتهن 
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اذا الوحدة ، ا محاضر النسوان يعملواكانوومن زمان ، كنا نطلع ونزور الجيران ونروح على العراس"
طهرت ابنها تعمله محضر وتعزم كل الحبايب والنسوان تروح والعروس يعملولها محضر ثالث يوم 

والعرس طول ،  وشمة هوى كثير انا بحكي الدوغري كيفكثيركيف  الرملة ا، ويرقصواالعرس ويطبلو
 أم يمنى رقاصة زي  أمقولولها ي الرملة بفة دكانت في واحا، يل يضل والنسوان كانو يغنوا ويزغرتولال

 على الدف اوكان معها بنات يغنوا ويطلبو،  العرس تشلحهالىهاي تلبس المالية ولما تيجي ع، فريال
 موسم النبي صالح في الرملة يا عيني على هالدبكات وعلى هالبيع وعلى ال وي،والطبل هذول رقصات

من جميع البالد في فلسطين  .أساورونشتري نشتري منهم  هالحالوة ويا حبيبي على هاطبالت الصغار
 كنا نطلع عاد احنا.  يوم15أسبوع و  بنغل نغل كان يضل الموسم ، تالقيه يجوا على النبي صالحاكانو

 كل ،ربعة فساتين بس هذول لموسم النبي صالحأشتري ثالثة ن وسالفاتي وحماتي كلنا أنايل لنتفرج في ال
 وحماتي تشتريلنا ، الناس االواعيايشتروهذا كان الموسم عيد لبس فستان كنا نلبس فساتين نيوم 

  ." فيهمى كانت تشتري للكناين وتلبسهم كانت تحب تلبس كناينها وتتباهالحمايةالفساتين زمان 
  

   خديجة العزةوقت الفراغ تصورها  عن صورة حركة النساء في القرية وقضاء أما

والزالم  .ها حوش كانو يحكولها الحارة زي الديوانإلالدار  والحارة زي ، في الحارةاالزالم كانو يضلو"
 النسوان كل خمس ست سلفات إحنا.  البلدا في أحوال ويحكوا فيها ويسهروامن المغرب وطالع يقعدو

  ." عليهم البابا والحوش من بره يسكرو، مع بعض في نفس الدارايقعدو اكانو
  

   

   في سلمة األولياء أحياءة ذكرى  ترسم صورأفغانينفيسة  والحاجة

 الناس على مقام ا، يروحوجمعة في شهر شعبانآخر ير ص كان ي محل بس كنا نروح لماما كناش انروح"
 من اصحاب ا سلمه هوموسم بنحي ذكراه لسيدن,  زي االحتفال، شعبوبنيةا ويعملو،اسمه سيدنا سلمة

 ,ه في أخر جمعة من شهر شعبان وكنا نحكي عنه شعبونية النه كنا نحيالنبي علية الصالة والسالم
 سلمة أهل يافا يجوا على المقام مع أهل اوكانو زي العيد اوينبسطو وشرب أكل  أهل سلمة معهمايوخذو
  ."ايلعبو والبنات ايتحدثو النسوان اكانو يقعدوا،  الناس طول النهار والعصر يروحواويضلو

   ب من يافارسم النبي روبين بالق موألحياء من اللد سميحة حبوب  الحاجة نقل صورةخيراًأو

 اكانوبالنهار الناس . ا دكاكينعملو ويويبيعوا، الناس الخيم عملواي، روبين كان مصيف كله تالت رمل"
 ومن كل ا الحفالت والسهرات ويرقصوا ويدبكوايل يقعدوا يعملول وطول ال، شوب تكون الدنيايناموا

في ناس كانت تقعد أشهر  3وبين يضل طول الصيف  كان راعلى روبين يكيفو  يروحواافلسطين كانو
 ، في روبينأعراسهم يعملوا اكانووفي كثير ، في روبين شهر وننبسط  كنا نقعدوأبوي وأمي أناشهر 
   ." الرملة ويافا واللدأهل ينبسطو في روبين هم ا  الناس كانووأكثر

  

 الفراغ لنساء المدن أوقات  الحركة والتسلية وقضاءإمكانيةالصور السابقة كشفت النقاب عن  
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 من خالل ما ,األسرة أفرادجتماعية والدينية وبحضور بشكل مريح ضمن نطاق المناسبات اإل

سبق من عرض الصور قامت النساء في المدن بحضور الحفالت والسهرات والمشاركة في 

نبي وموسم الح في مدينة الرملة لنبياء والمناسبات الدينية مثل موسم النبي صا ذكرى األحياءإ

  ،روبين بالقرب من مدينة يافا

ن له ابيض المتوسط وككم عن البحر األ3 ويبعد ،النبي روبين يقع على الضفة الجنوبية لنهر روبين"
 تقام فيه ، عظيما بموسم سنويإجالال مقام النبي روبين كان يجل ، ألننالفلسطينيي عظمى لدى أهمية

 .بكر يعقوب من زوجته ليئة) او رأوبين(كان روبين ،  اليهوديففي التراث.  وشعبيةإسالميةاحتفاالت 
 إلىا يوان الموسم نفسه يعود تاريخ،  في موضع هيكل كنعانيأقيم مقام النبي روبين أنومن المعتقد 

  . )261ص ، 1997، الديخوليد ال (."أيلول إلى من تموز  الموسم  كان يدوم. وثني قديمأصل
  

 بها حتفال اإلعلى ننيييالفلسطعتاد أالتي  واألعيادمناسبات الدينية  غيرها من الإلى باإلضافة 

م عرضه من ث خالل ما ونرى من . وغيرها سلمة في قرية سلمةصحابي ذكرى الأحياءمثل 

 وأعباءالزراعية المتعددة  أعمالها الريفية بسبب المرأة إن السابقة في سياق هذا الفصل الصور

المناسبات  من مشاركتها في تلك  قللت.تستغرق منها جميع وقتهالتي كانت  المنزلية اأعمالها

 إهمالنتداب البريطاني في فلسطين والتي تعمدت  سياسات اإل عنناهيك، حتفاالت والمواسمواإل

 في مجال أوهمال في مجال التعليم كان ذلك اإل  سواءضحالقرى والريف الفلسطيني بشكل وا

في القرى وكذلك عدم   عدم تعبيد الطرق وشقهاإلىريطاني  الببنتدااإلعمد تتوفير الخدمات ف

 في الريف يهية والترفالتعليمةفتح المؤسسات السماح ب وعدم ،ماءلوا تزويد الريف بالكهرباء

مدن جاءت لخدمة أغراض وسياسات  مع أن التسهيالت التي كانت في العلى عكس المدن

 في إيجاد نتدابالى رغبة اإلباإلضافة , همفاهيتنتداب نفسه وليس لتسهيل حياة أهالي المدن وراإل

ل، الرج(وبين) الغني، الفقير(وبين) الريف، المدينة(الفروقات في المناطق المختلفة في فلسطين 

تمع الفلسطيني بما يخدم مصلحة جتماعي في المجعادة تشكيل عالقات النوع اإلإل, )المرأة
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 بنتدااإلتبعها إة التي سفي السياسات التعنأما وك ,خضاع الجنسيناإلنتداب البريطاني ويسهل إ

  والسيطرة عليها مما تسببتأراضيهم تجريد الفالحين من إلى بدورها أدتضد الفالحين والتي 

  . الفالحينإفقارهذه السياسات في 

نشغال بهمومهم وظروف حياتهم  واإلألسرهم الوحيد توفير لقمة العيش  الفالحين همفأصبح 

 إلى وأدت النساء الريفيات لى عأثارها مور تركتاأل اة المدينة بالتالي جميع هذهالمختلفة عن حي

  فيمشاركة لل  ستمرار بإ لها الفرصةتتاح لهذا لم ،تها وزيادة انشغالهاا ومسؤوليأعبائهازيادة 

 وان شاركت كانت مشاركتها محدودة في .والتمتع بأوقات الفراغالمناسبات والمواسم المختلفة 

قريتها متل المشاركة في احياء ذكرى الصحابي سلمة حسب رواية نفيسة االفغاني من نطاق 

  .قرية سلمة
  

   الرجل الفلسطيني لدىصور الوطن 
ختالف تماعي وإنتاج معرفة جديدة حول اإلج إذا أردنا التفكير بالنوع اإلScottتقول 

فالتاريخ ليس مجرد . ريخالجنسي، فإنه يجب إعادة التفكير في تاريخ السياسة وسياسات التا

تسجيل للتحوالت في التنظيم االجتماعي للجنسين بل هو مشارك في إنتاج المعرفة حول 

ناء النوع االجتماعي في فالتمثيالت التاريخية للماضي تساهم في ب. ختالفات الجنسيةاإل

ب هذا نتباه إلى الفرضيات والممارسات في خطاولتحليل كيفية حدوث ذلك، يجب اإلالحاضر، 

يجب نقاش الفرضيات والبديهيات حول فكرة أن التاريخ يوثق بأمانة الحياة . المجال المعرفي

الواقعية المعيشة، وأن األرشيفات تعكس الحقائق، وأن مجموعات كالنساء والرجال يمكن نقلها 

كما هي، وذلك من خالل فحص الممارسات الخطابية للمؤرخين، وبناء النصوص التاريخية 
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ياسية، أي عالقات القوة التي يبنيها هذا المجال المعرفي، بذلك يصبح التاريخ هو موضوع والس

  ).Scott, 1988, p. 10(البحث التحليلي إضافة لكونه منهجاً للتحليل 

ج معرفة جديدة تثير  ستسعى هذه الدراسة إلى إنتاScottنطالقاً من األفكار التي طرحتها إ

تناقضات بين الرجل والمرأة داخل المجتمع الفلسطيني في مرحلة ل حول أولوية الالنقاش والجد

 ضد التاريخ، التاريخ وستقوم هذه المعرفة الجديدة في النظر. بعد النكبة لما كان قبل النكبة

ستعماري ذي النزعة العنصرية الذي أظهر حضارته من خالل إطالقه التعميمات العالمي اإل

عالم الثالث ليؤكد على دونيتهم وتفوقة ، ولدحض جميع والتصنيفات المختلفة على سكان ال

ستعماري  الموجودة في التاريخ العالمي اإلالتعميمات والتصنيفات العنصرية المختلفة عن شعبنا

عتماد على رواياتهم وحكايتهم المتنوعة  باإللرجال الفلسطينيينيم صور اسيتم في هذا السياق تقد

جتماعي، التي فكار والقيم المرتبطة بالنوع اإلالجدل حول األعن الوطن التي تظهر التناقضات و

بدورها ستسهم في بناء وتشكيل المعرفة الجديدة، وستمكننا أيضاً من صناعة تاريخنا وإعادة 

  .تفنيده  وتنقيته من الشوائب والتشويهات العالقة فيه

كان عمره وقت ، 1908 حماد من قرية سلمة قضاء يافا، مواليد أحمد مصطفى  الحاجيرسم

  ،  التالية للوطنصورةال عاماً 40النكبة 

ن وكل كنا ندور هالبابور ونسقي األرض منه، ونزرع خضرة بندورة وبرتقال وباذنجان وزهرة وزيتو"
وعندنا في سلمة أكبر سوق كان يبيعوا فيه سكر ورز ولحم، كنا نجيب . كر في أرضناإشي وقصب س

سوق ونجيب ونبيع عنا، بعدين نبيع خضرتنا نطلع على الحسبة في البضاعة من يافا من سوق يافا، نت
 نسمة، 15000 من سلمة كان عدد سكانها 48لما طلعنا في . يافا، وعنا في سلمة كان سيارات كثير

وبيوتها كانوا من الطين، إللي كان عقد عقد وإللي بنى بنى، وزالم سلمة في إشي منهم كان يشتغل 
ي مالوش أرض كان يشتغل عند أرض الناس أو أنه يتعلم صنعة أو يشتغل برة بالزراعة بأراضيهم وإلل

والنسوان  في سلمة  كانوا يضلوا في دورهم ما كانوش يشتغلوا ). كانت زي أرض لأللمان(في صرونا 
أهل سلمة  كانوا يزرعوا . بره إال إذا كانوا بدهم يزرعوا بامية كوسا وبندورة يزرعوها في أراضيهم

 في البيارات، بيارات البرتقال والليمون، وييجوا التجار من يافا يخذوا ويبعيوا البرتقال والليمون ويشتغلوا
وأحلى إشي في سلمة كان الجامع شكله وسيع ومبلط وإله مأذنة وفيه بير ميه، مبني الجامع , على البحر
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نرجع ونقعد تحت من قبل ما انخلق كنا نروح نصلي فيه وفي هيك شارع بودي على الجامع نصلي و
وفي قرى حولينا كفرعانة . شجرة كانت شجرة فلفل أسمر مخيمة مثل الخيمة بقينا نقعد تحتها في البراد

وكنا نربي جاج وغنم ونربي بقر حلبات وفي واحد اسمه المغربي كان يجي الصبح . والخيرية والعباسية
  ". عشر أيام نتحاسب معه مرةوالظهر والمغرب يوخد الحليب ويبيعوه لليهود وكل خمس أيام أو

  

، كان 1932 من قرية العباسية قضاء يافا ومواليد عام ةجمعة موسى محمد الحج  الحاجأما

  ,بما يحمله في الذاكرة بهذه الصورة عاماً زمن النكبة يصور الوطن 16عمره 

 كان أبوي يشتغل سواق باص، يطلع مصاري مش كثير متوسط الحال، يسوق على خط يافا "   
العباسية، وهو إللي يصرف على الدار، ألنه أخوتي كانوا متجوزين ويصرفوا على دورهم ووالدهم، كانوا 

  .يشتغلوا في تلقيط البرتقال ويلفوه بالنايلون ويعبوه بالصناديق للبيع
 بلدنا العباسية مشهورة بزراعة الحمضيات، وبنات العباسية كانوا يشتغلوا بتلقيط البرتقال باإليجار   

وأهل العباسية كانوا يسمحوا لبناتهم يشتغلوا ألنهم جوه . ويسلموا البرتقال بعد ما يلفوه بالنايلون للبيع
البلد مش خارجه، وكمان في نسوان من بلدنا كانوا يشتغلوا في صناعة الحصر والقش إللي كانت 

عيلة مناصرة وحميدات كانت عائالت كبيرة ومعروفة تشتغل بهذه الصنعة مثل . العباسية مشهورة فيها
والمصاروة، ونسوان هذه العائالت هي إللي  كانت تشتغل بالحصر والقش في دورهم، ويطلعوا بره 

بلدنا منظرها حلو وهي على أرض سهل وبيوتها . يبيعوا ليافا والرملة واللد يعني في المناطق الداخلية
 جر قديم وأقواس وفي كان فيها بنى جديدجديدة كان بناها حلو كثير مبنية من الطين والطوب وفي بنى ح

 والطابق الثاني  وتخزين المونةطبقتين  الطابق االرضي للغنم والدوابصبة باطون وحديد وكان من 
كان في شوارعها كهربا أما في الدور ماكانش، وفيها حنفيات  ميه مدوها في اآلخر . يسكنوا فيه العيلة 

وا يعبوا مية من النبع يعني النسوان كان عندهم جرار فخار يعبوا قبل ما نطلع  من البالد، وفي ناس كان
 نسمة وكان فيها 1400هالمية ويرجعوا على دورهم، عدد سكان العباسية لما طلعنا من البالد كان 

وعنا في العباسية نادي للكبار كانوا يلعبوا . دكاكين ممتازات على الخط الرئيسي وفيها دكاكين في الزقق
  الحكيم يفحصلناقال، وفي عيادة وإحنا في المدرسة كان يوخدنا األستاذ صف صف ننفحصفيه رفع أث

  ".عينينا وكان يحط السماعة على صدرنا وعلى بطنا ويفحصنا
   

 من قرية أبو شوشة قضاء الرملة، محمد محمود سالمبالنسبة لصورة الوطن كما يصورها 

   سنة،16، وكان عمره زمن النكبة 1932مواليد 

لزالم في بلدنا كانوا يشتغلوا عمال في يافا والرملة عند اإلنجليز، وإشي كان يشتغل بالزراعة يزرع ا "
  .ويقلع في البلد، إللي كانوا يشتغلوا في الزراعة الرجال يحرثوا األرض والنسوان يزرعوا

سكليت كل  سنة كنت أروح على الب16كنا نشتغل عند اإلنجليز شهر زمان وشهر نقعد، وأنا من عمري  
أبو شوشة بلدنا كانت على . وأروح أشتغل عند اإلنجليز في تزفيت الشوارع ومد الطرق. يوم على يافا

الجيل وأرضها حمرا امنيحة للزراعة وفيها عائالت كبيرة زي دار سالم ودار أبو عواد وكمان جماعة 
 وا على بلدنا من زمانوهذول المصاروة من مصر اج, المصاروة هذول من بلدنا كنا متفقين مع بعض
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، وبيوت أبو شوشة كانت  من الطينة كان الواحد يبني  وسكنوا معنا في ابو شوشة من أيام حكم تركيا
، وفي ناس كانت دورهم مش طينة بالنتش والطينة  وكنا نسقفها في الحجار ويحط عليها طينة من جوه

 وبقر ونبيع جبنة، يروحوا النسوان على يعني حالتهم أحسن من حال إللي بيوتهم طينة، وكنا نربي غنم
 في أمالك  كانوا يشتغلوا في أراضيهم يروحوا مع بعض، والنسوان التانياتالرملة يبيعوها كل ثالثة أربعة

وكنا نبيع إللي نزرعه لبعضنا  في .  أراضيهم زي باقي النسوان ما كانوش يطلعوا يشتغلوا برهعيلهم
. لمرأة توخد الجرة أو الدلو وتروح تعبي ميه على راسها وتجيبوه للدارالبلد، وفي البلد نبع ميه كانت ا

لكل حمولة ساحة إحنا الفالحين كان إلنا الساحة الشرقية والمصريين ) ديوان(وعنا في البلد ساحتين 
إليهم الساحة الغربية وكنا نصلي في الساحة ألنه فشي عنا جامع، وفي أربعة دكاكين صغار في أبو 

ا أصحابهم يروحوا يجيبوا األغراض من الرملة مشي يمشوا للرملة، وإللي عنده حمار كان شوشة كانو
  ".يركب عليه، كنا تابعين للرملة بكل إشي

   

، وكان 1930 من مدينة اللد مواليد عبد الفتاح جبر  الحاجوعن صورة الوطن يصورها

   سنة،18عمره زمن النكبة 

د، أشتغل باألجرة وأخذ خمس قروش فلسطينية في اليوم، بعدين كنت أشتغل في الزراعة في بيارات الل "
صرت أشتغل في صرفند كنا نزرع بندورة وباذنجان وكل حاجة، اليوم محل ما كنت أشتغل في البالد 
عاملين اليهود محله مستشفى، والمرأة كانت  تشتغل في األرض زيها زي الزلمة، أمي كانت تطلع تلقط 

 والصبر إللي كنا نلقطوا كنا نحطه على الحمار ونبيعوا في يافا وتل أبيب، باذنجان وبامية وبندورة
والنسوان إللي كانوا يشتغلوا في البالد بس كانوا يشتغلوا في أراضيهم، والزالم كانوا يمنعوا نسوانهم 

قطع سجاد كنا نشتري  تشتغل بره بريت أراضيهم، كنا لما يصير عراس في اللد نجيب الزينة من يافا
 ونجيب فوانيس نضوي فيها ونجيب كمان يا  نعلقها وراء العرسانبيرة مزخرفة وملونة حلوة كثيرك

 والمزيكا كمان وكل , على الحيطانورق مدندش ومشرشب ويكون هذا الورق ملون ونلزقهمستي 
في و. حواري اللد يجوا ويتفرجوا عليها، وعنا في اللد  دكاكين وحالقين وجوامع كانت مدينة إشي إشي

اللد سوق للدواب كان يكون يوم االثنين، واليهود كانوا يجوا يشتروا من عنا جمال ودواب وكل حاجة، 
 كنا ما نصدق انهم يجوا عشان نفش غلنا  والناس لما اليهود  يجوا على سوق الدواب كان يتقاتلوا معهم

  ".  وداعمينهمهم يا عمي كان اإلنجليز معفيهم  كانوا  يشتروا  منا  برخيص ويطمعوا فينا
  

، كان 1930م عا  مواليدأبو وليد شلباية قضاء الرملة يعكسها لنا الحاج يصورة قرية النعان 

   عاماً 18عمره زمن النكبة 

 دونم، كان ترتيبي الثاني بين اخوتي، كنت أحرث األرض 27كان عندنا أرض ملك في النعاني حوالي "
ت البطيخ بطيخ في وقت القمح قمح وقت الذرة ذرة، واساعد أبوي في الشغل، ونزرع األرض في وق

نوخذ المونة تبعتنا والباقي نبيعه، وفي النعاني . ونبيع منتوج األرض للتجار اللي يجوا عنا من الرملة
كانت . عنا دكاكين نشتري منها بمصاري واللي ماعوش يبدل بدل بمنتوج األرض يبدل قمح بذرة وسمسم
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رض زيها زينا في الشغل، تحمل الزبل على راسها او على الحمار وتروح المرأة تساعد زلمتها في األ
رضها ، بلدنا قرية جاية على جبل مرفوعة شو أرضها على تلة، الغني كان عنده دار حجر  أتكبه في  

بعدين كنا نسكن الكنة وحماتها وسلفاتها مع .  خشش من الخشب والزينكووالفقير كانت عنده دار عادي
بتذكر كان  عدد سكان النعاني لما طلعنا من البالد . لدار كانت وسيعة تجي دونمين او ثالثةبعض ألنه ا

 نفر، وكانوا الزالم اللي مالهموش أرض يشتغلوا في سكة الحديد في اللد وفي اشي كانوا يشتغلوا 1750
ار المختار ولما وفي بلدنا كان يصير عنا انتخابات عشان نخت. موظفين في العسكر عند الجيش البريطاني

كان ينزل ابو شاويش على االنتخابات كان الكل يختاروا ألنه كبير البلد كان قاضي لكثير من القرى 
والمدن مثل اللد والرملة ويافا وكان قاضي البلد كمان، ودار الفيومي هذول كانوا مسيطرين على البلد 

 لكل أهل البلد، بس هي غير الديوان ألنة وفي عنا في البلد جمعية كانت. عشان هيك كنا نعمل انتخابات
الديوان كان للعيل مثل ديوان ابو شاويش، وديوان القطري، ديوان أبو غويلة وديوان الطوخي، كنا نروح 

ولما . مع ابوتنا على الديوان واحنا صغار ونقعد نلعب بره، وكبار البلد يحكوا عن البلد وعن جيزة األوالد
  ". كانت كل البلد تقف في النص خوف ما المشكلة تكبركان يصير مشكلة في البلد 

  

، كان 1929 مواليد ابراهيم ياسين محمد العنانينة الرملة يصورها الحاج أما صورة مدي

  . عاما19ًعمره زمن النكبة 

الرملة دورها زي هالدور مبنية من الحجر، وشوارعها زي هالشوارع، فيها مستشفيات وفيها جوامع  "
ن فيها سينما كنا نروح على السنما عادي زي هالشباب، والشباب كانوا يقعدوا على القهوة ودكاكين، وكا

ويروحوا كمان يشموا الهوى في يافا، وفي الرملة سوق كبير وكانت شوارعها وسيعة وكبيرة ومليانة 
 بالسيارات والباصات، وفيها كهربا يحطوا نواسات كهربا تضوي في الليل والصبح يطفوها، وفيها

ارضنا في الرملة على طرف البلد كنا احنا نشتغل فيها، وكمان . بابورات للمية تطلع المية من األرض
كنا نزرع ملوخية وقنبوطة ونزرع فيها . عنا ناس من غزة وواحد من حلحول يشتغلوا عنا في البيارة
رملة والنسوان وكنا نبيع خضرتنا ألهل ال. خضرة ونص ارضنا مش منيحة ضمناها وزرعنا فيها بطاطا

كانوا يشتغلوا في زراعة اراضيهم إللي عندهم ارض، النسوان في الرملة كانوا يطلعوا يروحوا يشموا 
الهوى على السكة مكان زي شمة الهوى، يروحوا يوخذوا هالصغار ويطلعوا كل يوم جمعة ويوخذوا اكل 

ملة وبيرق ألهل جمزو وكل قرية وفي الرملة موسم النبي صالح كان يكون في بيرق ألهل الر. وينبسطوا
الها بيرق، ويصير طوشات الشاطر إللي بدو يدخل قبل الثاني على المقام، كانوا يجوا اإلنجليز يحلوا 

  ." بينا
  

، كان عمره 1930ا قضاء غزة مواليد عام عف من قرية بيت عبد اهللا عبد الجواداما الحاج  

   سنة يصور الوطن 18زمن النكبة 

ا طين فش فيها حجار، بعدين قرية على البحر خصبة ومشهورة بزراعة القمح والسمسم بيت عفا ارضه"
والبرتقال والصبر والعنب والخضرة بيوتها كانت مبينة من الطين، بس دار المختار كانت مبنية من 
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ندوش أهل بلدنا كانوا يشتغلوا بالزراعة اللي عنده ارض واللي ما ع. الحجر ألنه يجوا عنده الناس دايماً
 , في الزراعة يساعدوهمأرض يشتغل عند اإلنجليز أو في أي إشي ثاني، الزالم يزرعوا والنسوان

 كانت تصبح من الصبح   بقرات امي9إحنا كان عنا .  على دورهم وعلى الغنم والبقر كمانيديروا بالهمو
، والناس الفقرا ألرض  على اتلحق بالحصادينوقبل ما يطلع النهار  وتخبز على الطابون  تحلب البقرات

كنا عايشين مع بعض ما ). يعني الجيش البريطاني( اللي مالهموش ارض كانوا يشتغلوا في الكروب 
  ".نفرق بين فقير وغني في البلد، وكنا أهل خير

 

احتوت صور الرجال السابقة على الكثير من العناصر المهمة والجوهرية التي تصور واقع  

ومدى تأثير ذلك على نة الفلسطينية، والتحوالت التي طرأت عليهما، الحياة في القرية والمدي

 اإلقتصادية فسهم في تلك الفترة التاريخية، فأظهرت الصور طبيعة الحياةالفلسطينين أن

ستهدافهما في هذه الدراسة، وخصوصية كل تمعي المدينة والقرية اللتان تم إجتماعية لمجواإل

سواق ودكاكينها، والشوارع بتفاصيلها وشموليتها، من حيث األ منهما فأتت الصور بواقع الحياة

اق الدواب وغيرها من الواسعة المزدانة بمصابيح الكهرباء ليالً داخل المدن، والمشافي، وأسو

شكالها ها وأئوكما احتوت الصور على بيوت القرية بأنواع بنا. تصادية في المدينةالمرافق االق

ها، وطبيعة التربة سبة للقرى المجاورة لها، وتعداد السكان فيوموقع القرية بالنالمختلفة، 

 التسوق وشراء حيتها للزراعة، والمزروعات التي اشتهرت بها، وحركةالوخصوبتها ومدى ص

. لمدينةينة الى القرية، وبيع المنتوجات الزراعية والحيوانية من القرية الى احتياجات من المداإل

في القرية والدواوين الخاصة بكل حمولة، ء العائالت والحمائل سماواحتوت الصور أيضاً على أ

جتماعية وحل أي خالف أو اة أهالي القرية لبحث القضايا اإلقتصادية واإلهمية الديوان في حيوأ

ستشاري لهم، وليس سبة ألهالي القرية وهو المجلس اإلداري واإلنزاع طارئ فيها فالديوان بالن

واحتوت . ها لقضاء وقت الفراغ والتسلية فيهؤه رجال القرية ووجهامجرد المكان الذي يتجمع في

 لدى الفالح الفلسطيني في كيفية إستغالل زراعة أيضاً الصور على عناصر الوعي والنضج

دوات  فيها رغم قسوة الظروف وبساطة األرض الخاصة به والتنويع في زراعة المحاصيلاأل
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هالي أقتناء يضاً إظهرت الصور أوأ. ذلك الوقترض في الزراعية المستخدمة في فالحة األ

فائض سرة وبيع عتماد عليها في اقتصاد األفة واإلالقرى للدواب والمواشي والطيور المختل

برزتها الصور ومن العناصر المهمة التي أ. لقريةلى خارج حدود االمنتوج الزراعي والحيواني إ

نجليز جرين عند اإل بروليتاريا أي عمال ألىرعين في أراضيهم إبناء الفالحين من مزاتحول أ

وفي السكك الحديديه وغيرها من األعمال والوظائف في الجيش في شق الطرق وتعبيدها 

جرة لدى ل الزراعية مثل قطف الحمضيات باألعماضافة الى العمل في األاإلنجليزي، باإل

راضيهم  الفالحين من أر، وذلك بسبب تجريدبيارات اليهود أو بيارات المالكين العرب الكبا

المالكين نتداب وكبار تاح الفرصة أمام حكومة اإلأنتيجة لتراكم الديون والضرائب عليهم مما 

راضي الفالحين وتجريدهم منها، مما دفع الفالح الى العمل باالجرة ستيالء على أالعرب  باإل

بناء الريف أن خارج حدود قريته وحسب العديد من الصور السابقة نالحظ أن الكثير م

ا في صناديق لتصديرها عبر وراق ووضعهفي أالفلسطيني عملوا في قطف الحمضيات ولفها 

  هذا . لى خارج البالدالبحر إ

خير من القرن التاسع عشر وكان وقد تطور فرع زراعة الحمضيات في السهل الساحلي في الثلث اال"
ة هو ان رأس المال الذي شغل وسائل االنتاج مر المميز لتطوير هذا االقتصاد الرأسمالي في الزراعاأل

  .)23ص ,1987.غوجانسكي( ."جنبياًأساس، رأس مال تجارياً وأحياناً دولياً كان من األ
  

لي بل للتصدير   كثريته ال للسوق المح    فإن نتاج البيارات كان مخصصاً بأ      ضافة الى ذلك  وباإل"

، 1987غوجانـسكي،   ( ".ية المتطـورة  ساس الى العاصمة والبلدان الرأسمال    لبلدان أخرى، وباأل  

 من ن بعض النساء الريفيات كن جزءاًأيضاً في الصور السابقة هو أمر الالفت للنظر واأل). 23ص

 نهن عملن في قطـف الحمـضيات      نتداب البريطاني وأ  لى عمال في فترة اإل    لفالحين إ ول ا عملية تح 

ظهـرت  جرة، وكمـا أ   د بـاأل   إلى خارج البال   ولفها في أوراق ووضعها في صناديق لتصديرها      
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ن بعض النساء الريفيات عملن في صناعة الحصر والقش وتصنيع الجبنة           أالصور السابقة أيضاً    

ة لم يقتصر   أوتسويق منتوجاتهن المختلفة خارج حدود قراهن مما يظهر أن الدور االنتاجي للمر           

عمـال  سع الـى أ   راضيهن الخاصة بهن، بل تو    على العمل في المجال الزراعي المحدد بحدود أ       

سـية  ساابقة للرجال، المرأة الفلسطينية منتجـة أ      مختلفة في مجاالت أخرى، فحسب الصور الس      

 اللـواتي    النـساء   الـصور التـي لـدى      لىأما بالنسبة إ  . سرةقتصاد األ كالرجل ومساهمة في إ   

 بالغبطـة والفـرح عنـد       هن   شعور  عن عبرن النساء  أظهرت كيف   والتي ستهدفتهن الدراسة إ

  النـساء  عمال التي كانت تقوم بها    أل وتعدد ا  ,رض عملهن في األ    التي تناولت  صورهنل هنعكس

قتـصاد   بإ  وبمساهمتهن عمالهن بأ  هنفتخار وإ ,وليات التي كانت ملقاه على عاتقهن     وحجم المسؤ 

ـ   كان  الذي الشقاءو  المتاعب نهن عبرن وبطريقة عفوية وببساطة عن مدى       إال أ  ,سرةاأل  هسببي

ن أن يوضـحن أ   رض دون    المضني فـي األ    العمل الزراعي  في   ر المبذول هودهن الكبي جم لهن

 عمال والمهمات في العمل الزراعي    سوء توزيع األ  و  العادات الفالحية  لىيعود إ  شقاءال  ذلك سبب

لرجـال  ا  من هنا يبرز اإلختالف في األدوار بـين        . في مجتمع القرية   والتي كانت مكرسة  , فيها

 تقـدير الرجـال  أما عـن  .  والموجود في صور الجنسين    راعي الز والنساء حول رؤيتهم للعمل   

اء  يتنـافى مـع آراء النـس       ,سرةقتصاد األ  وبقوة في إ    لعمل النساء وإعتبارهن مساهمات    العالي

 حول نساء العالم الثالث حيث يربطن بين نساء العـالم الثالـث والمجـال المنزلـي،                 الغربيات

ء الفلـسطينيات الريفيـات وواقعهـن        حياة النسا  ساس له في  والرجال والمجال العام، وهذا ال أ     

لى عامالت في قطف الحمضيات يظهـر خـصوصية         فظاهرة تحول النساء إ   , لى ذلك إضافة إ 

السياق الفلسطيني والتحوالت التي طرأت عليه وأهمية دراسة تأثير هذه التحوالت على النـساء              

   .ونشاطاتهن المختلفة
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، أنه كان هناك تقسيماً واضحاً لنشاطات عمل كل وأظهرت الصور السابقة للرجال ايضاً  

رض صة بالرجال مثل حراثة األمن الرجال والنساء، فحسب الصور كان هناك أعماال خا

غنام، وتزبيل واأل عماالً خاصة بالنساء مثل قطف الثمار وبيعها، وحلب البقر،أووزراعتها 

بار والعيون في القرية ن اآلرض وحصد المحصول وعجن العجين وخبزه، وتعبئته الماء ماأل

عمال المنزلية، وكما اظهرت بعض الصور أن النساء قامت بأعمال والتحطيب وغيرها من األ

ن هناك مرونة في نه كالية زراعة األرض مما يعني أكانت مقصورة فقط على الرجال مثل عم

لعمل الزراعي في نهما كانا يقومان بأعمال مشتركة في اأتقسيم نشاطات العمل بين الجنسين، و

، عناصر الصور السابقة حول تقسيم العمل الجنسي في رض مثل الحصيدة وحصد المحاصيلاأل

 .جتماعي وأدواره في تلك الفترة التاريخيةني ومرونته أبرزت ميزات النوع اإلالمجتمع الفلسطي

ضوع ما يتعلق بمو  فيما عن اإلختالفات في األدوار بين الرجال الموجودة في صورهم أ

ثرت بالوضع الطبقي والسكني وبالتحوالت اإلقتصادية ن صور الرجال تأأالعمل يتبين 

فعمل كل من رجال المدن , نتداب البريطانيلتي أثرت على البالد في فترة اإلجتماعية اواإل

عمال شق الطرق وفي السكك كعمال عند اإلنجليز في أ, لى الطبقة الفقيرةوالقرى الذين ينتمون ا

 بعدما تحول نجليزيية وفي قطف الحمضيات وغيرها من الوظائف في الجيش اإلالحديد

مالك في كل من القرية  الرجال أصحاب األبينما. لى بروليتاريا بأجور رخيصة إونالفالح

 الرجال حول موضوع  أدوارختالف فيمن هنا كان اإل, مالكهم وأراضيهملوا في أوالمدينة عم

  . العمل عادة تسقطها الكتابة التاريخية الرسمية منها أدوارختالفات فيوهذه اإل, العمل فيما بينهم
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  حرية الحركة ومجاالت قضاء الفراغ للرجل الفلسطيني

وسائل قضاء وقت الفراغ، عن حرية الحركة ومساحتها بالنسبة للرجل الفلسطيني و   

   من قرية سلمة قضاء يافاى حمادأحمد مصطفورة الحاج تعكسها ص

لبالد كنا نروح على السينما إحنا الشباب، سينما الحمرا في حي العجمي في يافا، في مرة أخذت أيام ا "
مراتي على السينما وحضرنا فيلم لفريد األطرش، وإلي صاحب أخذ مراته هو الثاني وأنا أخذت مراتي 

وفي موسم .  يوم انروح مرة20 يوم كل 15وروحنا على السينما، كنا الشباب نروح على السينما كل 
روبين في الصيف كنا نروح على روبين ينصبوا الخيم أهل يافا ويصيروا يرقصوا الناس ويغنوا، كنا 
نضل قاعدين على القهوة في روبين والناس كلها تنبسط، هذا روبين زي مقام كنا نروح المغرب بعدما 

الناس أهل المدينة نخلص شغلنا والصبح نروح، وكل سنة يكون موسم روبين زي موسم النبي صالح و
كانوا يقعدوا شهرين وثالثة في روبين، بعدين كان عنا في سلمة ثالث قهاوي والشباب كانوا يقعدوا 

  ."خلص شغله يروح ويقعد على القهوةعليهم، وكانوا  يفتحوا طول النهار، الواحد لما ي
  

حمد محمود م يصورها الحاج أما عن أوقات فراغ ومساحة الحركة للرجال قرية أبو شوشة 
   :سالم

كان في أبو شوشة ساحة كنا نقعد فيها لما نخلص الشغل، ونلعب السيجة هذه اللعبة بعملوا فيها خط "
على التراب ويقعدوا يلعبوا عليه بالحجار الحصى الصغيرة، وكمان كنا نلعب الغماية وإحنا صغار ونلعب 

  ."الشوارع نلعب وننبسط وإحنا صغارالكورة وكنا نطلع على 
  

 في هذه جبر عبد الفتاح وعن حرية الحركة ومساحتها للرجال في اللد يرسمها الحاج

  الصورة

وإحنا في البالد كنا نروح على السينما في يافا على البسكليت من اللد ليافا، بس إحنا الشباب نروح ،  " 
 في الرملة، كنا بعدين هذا روبين في يافا زي النبي صالح. النسوان عيب ممنوع يروحوا على السينما

نروح عليه ونقعد شهرين أو ثالثة أشهر نعمل خيم ونقعد، يروحوا الناس، مثالً أرجع أنا من الشغل ألقى 
السيارات بتحمل في الناس على روبين، أسحب حالي وأروح، كل العالم تروح على روبين من يافا 

  .والرملة وصرفند والعباسية
ر  يجوا ويعملوا السحجات والدبكة وكنا نقعد في روبين ثالث أشهكان عنا فران تخبز وكانوا القروية  

  ."على أكل وشرب وكل العيلة تروح
  

       أبو وليد شلباية تجسدها صورة أما أوقات فراغ رجال قرية النعاني ومساحة الحركة فيها
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د فريق كرة كان الواحد يروح يحرث األرض فش حراث يقعد في الدار مع العيال، وفي كان عنا في البل"
قدم وكنا نلعب على أرض قرية أبو شوشة، وكانت المدرسة هي إللي تشكل الفريق، ولما كنا نفوز نعمل 

وبتذكر أسماء الالعبين لليوم منهم علي القديسي كان العب ويحيى الفيومي كان العب، . حفلة في البلد
بعدين . نتخب فلسطين أيام البالدوكان في جمهور لكرة القدم وكان يحيى الفيومي من بلدنا العب في م

أحنا شباب النعاني ما كناش نطلع على السينما بريت البلد، السينما كانت تيجي عندنا، كانوا يجيبولنا 
السينما زي ما تحكي شاشة كبيرة زي الحيط ونحضر عليها وكنا نحط على األرض الحصر ونقعد نحضر 

سم المؤسسات  إللي كانت تجيبلنا السينما بس متذكر مش متذكر شو ا. إحنا والنسوان كل ناس على جهة
  ." كنا نحضر السينما عنا في البلدإنه

  

  جمعة موسى الحجةالصورة الحاج  لكن أوقات فراغ رجال العباسية فهي كما تبدو في هذه 

لما نخلص دوام المدرسة كنا نحط كتبنا في الدار ونطلع نلعب، ونصيد العصافير في الخالء، ولما  " 
روح على الدار نطبخهم إحنا الصحاب مع بعض ونوكلهم، ولما صرنا كبار صرنا نقعد  على القهوة، في ن

العباسية في أربعة خمسة قهاوي وكانت إمنيحة فيها كراسي خشب ونقعد عليها ويجيبولنا القهوة 
كنا نالعب بلدنا فيها نسبة متعلمين إمنيح وكان عنا فريق كرة قدم و. والشاي ونقعد على الطاوالت

اإلنجليز على أرض بلدنا، المختار كان ينسق لنا اللعبة، ونالعب اإلنجليز ونربح إحنا مش همه، وفي 
بلدنا كان لكل حمولة مختار، إحنا إلنا مختار والمناصرة إلهم مختار، وكانوا اإلنجليز عادي يلعبوا معنا 

  ."وهمه يطلبوه مناتقال العباسية، ولما نغلبهم نعطيهم  برتقال كانوا يحبوا بر
  

أظهرت صور الرجال السابقة التنوع والتعدد في طرق قضاء أوقات الفراغ ومساحة  

الحركة، سواء كان الرجال من المدينة أم من الريف، ففي المدينة كانت وسائل ومجاالت قضاء 

ر السينما أوقات الفراغ للرجال أوسع من القرية، بحكم توفر وسائل التسلية والترفيه فيها مثل دو

أما القرية فكان قضاء . واألندية الرياضية والثقافية الجمعيات الخيرية وغيرها من المرافق

.  بالمقاهي، والخروج إلى الخالء وصيد الطيور، ولعب كرة القدماًأوقات الفراغ فيها محصور

 لة السابقة خروج رجال بعض القرى القريبة من مراكز المدن  إلىلصور المتمثوأظهرت ا

المدن للتسلية وقضاء أوقات ممتعة في دور السينما  أو في المشاركة  في المواسم الشعبية 

والدينية مثل موسم النبي صالح في الرملة وموسم النبي روبين قرب يافا، وأظهرت الصور 

أيضاً أن رجال بعض القرى  كانوا يفضلون قضاء أوقات فراغهم في قراهم على المقاهي أو 
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ألعاب التسلية مثل لعبة السيجة أو لعبة كرة القدم، حيث أوضحت  العديد من بممارسة بعض 

الصور أن هناك العديد من القرى كان يوجد فيها فرق رياضية مثل فرق كرة القدم كقريتي 

العباسية والنعاني وأن بعض أبناء هذه القرى كان يلعب في فريق المنتخب الوطني الفلسطيني 

حيث لتطور الرياضي في فلسطين آنذاك، هذا األمر مدى التقدم وافي ذلك الوقت مما يعكس 

وكذلك أوضحت الصور دور . أظهرت إحدى الصور وجود منتخب وطني فلسطيني لكرة القدم

المختار  في القرية وقدرته على التنسيق مع الفرق الرياضية األخرى من خارج القرية للعب مع 

. ة اإلنجليزية كما جاء في صورة قرية العباسيةفريق القرية، وخصوصاً مع الفرق الرياضي

وتبين أيضاً دور المؤسسات الموجودة في المدينة وإدخالها السينما إلى القرية وإحضارها 

شاشات العرض إلى القرى البعيدة عن مراكز المدينة مثل قرية النعاني، وعرض السينما في 

فصل عن بعضهم البعض عند الجلوس القرية للرجال والنساء على حد السواء ولكن  بشكل من

  .أثناء حضور العرض

 حول مساحة الحركة وطرق قضاء أوقات الفراغ مما سبق أعاله من الصور المختلفة 

للرجال يتضح لنا أن رجال المدينة والقرية تنوعت وتعددت وسائل ومجاالت قضاء اوقات 

 قبل المجتمع، وبحكم توفر فراغهم وحركتهم أكثر من النساء بحكم الحرية الممنوحة لهم من

 واألسواق قاهي، المقامات الدينية،المرافق الخاصة بالرجال في المجتمع مثل دور السينما، الم

وهي جميعها مرافق عامة وروادها من الرجال، بينما حركة النساء وطرق قضاء أوقات 

عيش فيه فراغهن كانت معظمها مرتبطة بالعائلة وفي نطاقها  أو في نطاق الحي الذي ت

كالزيارات العائلية وحضور الحفالت واللقاءات المختلفة، وإذا شاركت النساء في المواسم 

جال مما يعني أنه الشعبية والدينية فكانت  ضمن أسرتها وليست منفردة لوحدها على عكس الر
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  إمتعاضهن من النساء وعكست صور.جتماعية على حركة النساء وتحركاتهنكان هناك قيود إ

 , وتحد منها النساءد حركة تقي كانتالتيجتماعية في المجتمع الفلسطيني إلة القيود اصرام

لرجال  اصوررز اإلختالف بين من هنا يب, لرجالالحركة ل  حريةتبيح  كانتبنفس الوقتو

 تبعا إلختالف أدوارهم التي والنساء في نظرتهم لحرية الحركة ووسبل قضاء أوقات الفراغ

 الرجال فيما يتعلق بحرية الحركة صوراإلختالفات في األدوار لدى ا عن  أم.أظهرتها صورهم 

لوضع الطبقي والسكني للرجال ومجاالت قضاء وقت الفراغ يتبين من الصور ان هناك تأثير ل

 تقع  ورجال الريف الذينين يسكنون المدن ممن لديهم أمالك همفالرجال الذ,  الصورعلى هذه

 بمساحة من نن ولديهم أراض وأمالك في القرية كانوا يتمتعوقراهم بالقرب من مراكز المد

ر من الرجال الريفيين الذين ال يملكون األرض  وتعدد في وسائل قضاء أوقات الفراغ أكثالحركة

  .عد قراهم عن مراكز المدنتوتب
  

  التعليم في عيون الرجال
الدراسة تجسده هذه الصورة ستهدفتها ي المدن والقرى الفلسطينية التي إعن التعليم وأحواله ف 

   من مدينة اللد  عبد الفتاح جبرللحاج

طبعاً في عنا مدارس في اللد لألوالد والبنات، في ثالثة أربعة مدارس، بس ما كانش عنا توجيهي للبنات  "
يروحوا يلعبوا وكانت البنت تخلص للصف السادس، والمدارس عنا كانوا يشكلوا فرق كرة القدم و

  ."ضالمدارس مع بع
  

  لتعليم في قريته في هذه الصورة من قرية سلمة قضاء يافا يصور واقع اأحمد حمادأما الحاج  

  ."كانوا المدرستين مفصوالت عن بعضأكبر مدرسة كانت عنا في سلمة لألوالد، وفي مدرسة للبنات، و" 
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  يم في قريته  من قرية العباسية يصور حال التعل جمعة الحجةالحاج

عباسية مدرستين، واحدة كبيرة كثير كانت لألستاذ الخضري، وأنا تعلمت فيها للصف الخامس، كان في ال"
 سنين، في ناس كانوا 8 و7 و6ومدرسة للبنات الصغار .  كان تعليم زمان أحسن من تعليم اليوم أقوى

  ."نة يتعلموا بس مش الكل كان يبعثيبعتوا  أوالدهم على المدي
  

    محمد محمود سالم الحاجة يجسده أبو شوشأما عن التعليم في قرية  

 كان عنا في البلد مدرسة لألوالد وفش مدرسة للبنات، البنات ما يتعلموش، كنا  في جهل أيامها ما"
  ."علمناش البنات في مدارس الوالد

  

  أبو وليد شلبايةرملة كما صورها صورة التعليم في قرية النعاني قضاء ال  

ي بس لألوالد، ما كانش مدرسة للبنات، وفي ناس تعلموا وكملوا تعليمهم من كان في مدرسة في النعان "
  . "س البنات أل ما تعلموش في بلدناالنعاني ب

  

   إبراهيم ياسين العنابي  الحاجاأما عن التعليم في مدينة الرملة كما يصوره 

  ."خلصوا دراستهملرملة يتعلموا  ويفي مدارس في الرملة للبنات ولألوالد، كانوا البنات في ا"
  

    عبد اهللا عبد الجواد الحاجهاوأحوال قرية بيت عفا قضاء غزة التعليمية يصور 

بيت عفا ما فيش فيها مدارس ال لألوالد وال للبنات كان إللي بدو يتعلم  ويقرأ ويكتب من بيت عفا  "
ها ساعة ونص مشي يروح على قرية اسمها عبدس أوعلى قرية الفالوجة والمجدل إبعاد عنا الطريق بد

  ."ذوا سيارة بدها الطريق ربع ساعةويروحوا وإذا بدهم يوخ
  

ك المرحلة التاريخية، وتوضح مدى  السابقة تعكس واقع التعليم في فلسطين في تلالصور 

تظهر الصور أيضاً تقصير نتشار المدارس في المدن للذكور ولإلناث بشكل أكبر من الريف، وإ

ي في فتح مدارس للبنات في الريف واقتصار المدارس في معظم نتداب البريطانحكومة اإل

مناطق الريف على مدارس الذكور، وفي كثير من األحيان عدم وجود مدارس للذكور وال 

لإلناث في القرى البعيدة عن مراكز المدن مما أدى إلى حرمان أبناء هذه المناطق من التعليم 
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ر وحرص أهالي الريف الذين ال يوجد وتبين في بعض الصور إصرا. وخصوصاً البنات

هم الذكور وإرسالهم إلى القرى المجارة للتعليم، كما كان الحال ئمدارس في قراهم على تعليم أبنا

في قرية بيت عفا قضاء غزة، حيث كان أبناء هذه القرية يتلقون تعليمهم في القرى المجاورة 

  . لهم في قرى عبدس والفالوجة والمجدل

 التعليم أيام االنتداب البريطاني بالقصور من نواح عدة، سواء من ناحية مراحله أو من هذا وقد اتصف"
فمن . ناحية المبالغ المخصصة له أو من ناحية المناهج المتبعة أو من ناحية عدد المدارس والطالب

مة على ناحية مراحل التعليم حالت الدولة المنتدبة دون استكمال العرب هذه المراحل ولم تعمل الحكو
تيسير التعليم الثانوي في مدارس القرى إذ كانت تطلب من أهالي القرية أن يتعهدوا خطياً بالقيام بجمع 

ها عيوب كثيرة، إذ كان بالنفقات المطلوبة للصفوف الثانوية قبل إنشائها ومن ناحية مناهج التعليم فقط شا
 الذين نزلوا "من اليهود االجانب "ين الغرباءواضعوا أول منهج للتعليم في مطلع أيام االنتداب من المعلم

مصر واستخدمهم البريطانيون عيوناً لهم تحت إدارة بعض اإلنجليز الذين كانوا يعملون في وزارة 
ولما دخل الجيش البريطاني  فلسطين أدخل معه أولئك األشخاص ومكافأة لهم عينوا . المعارف المصرية

. "ان منهم المستشارون لحكام المناطق والمفتشون بإدارة المعارففي إدارة األقضية وإدارة المعارف فك
  .)71، ص1990مصطفى الدباغ، (
  

مما سبق أعاله يتضح لنا أن الفرصة كانت متاحة للرجال في  التعليم أكبر من فرص  

ناث، لبريطاني في فتح المدارس للذكور أكثر من مدارس اإلنتداب اإلاإلناث بسبب سياسات ا

 النساء ت صورأظهر .سباب التي تم شرحها أعاله المرأة لألالرجل بالتعليم على تفوق بذلك

على  المجتمع و العادات السائدة في وألقت باللوم على, من التعليم حرمانهنتحسرهن على

ن هنا فم, حدت من تعليمهنالتي  و التي كانت موجودة في ذلك الوقت اإلستعماريةلسياساتا

 يتعلق أما فيما.  حول موضوع التعليم بالنسبة للرجال والنساءريظهر اإلختالف في األدوا

 صورن نالحظ أ, في ما يتعلق بالتعليم باإلختالفات في األدوار بين الرجال كما تبرزها صورهم

فرجال المدن كان حظهم في التعليم أفضل , وضع الطبقي والموقع السكني لهم تأثرت بالالرجال

نواع المدارس في المدن مثل المدارس لطبقي ولتعدد أ بحكم وضعهم ا؛من رجال الريف
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ضافة الى تعدد المراحل التعليمية في مدارس كومية والخاصة ومدارس البعثات األجنبية باإلالح

 أفضل من حظ الرجال الذين  كانوان حظ رجال الريف األقرب على مراكز المدن, المدن

م في ن التعليعلما أ, وفر في قراهم المدارس تت والتي اليسكنون في المناطق البعيدة عن المدن

  . ساسية فقدقتصر على المرحلة األالريف أ
  

   في عيون الرجالتقدير عمل المرأة 

يجابية تعكس الصور التالية تقدير الرجل الفلسطيني للمرأة الفلسطينية ولعملها ومساهمتها اإل 

 من النعاني يعكس هذه يةد شلبا أبو وليالحاجقتصاد األسرة، حول هذا الشأن والفاعلة في إ

  الصورة

الزلمة كان يحترم الحرمة النها كانت شريكته في الحياة، ما كانش يكون مشاكل كثير بين الزلمة  "
وحرمته، والزلمة كان يحترم مراته النه المراه الشاطرة هي اللي كانت إدير بالها على دارها وارضها 

  ".في البلد، يعني انها بنت أصل وينت فصلوتحلب غنماتها، وكان ينضرب فيها المثل 
  

 تي يظهر فيها مدى تقديره وإفتخاره من سلمة والأحمد مصطفى حمادوكذلك صورة الحاج  

  بعمل زوجته ومساعدتها له في نفقات المنزل

مها الخياطة، وكانت تخيط لنسوان البلد وتوخذ مصاري راتي كانت خياطة في سلمة علمتها أم "
  ".كانت خياطة مشهورة  كل البلد تخيط عندها. مصروفوتساعدني في ال

  

   الصورة التالية جمعة موسى الحجةالحاجحترام النساء وتقديرهم يصور حول إ 

وكانوا أهل البلد يتقبلوا إنها . كانوا الناس يحترموا المراة في البالد وماكانش يصير مشاكل بين الناس "
  ".غلالمراة تشتغل والزالم عادي يسمحولها تشت

  

   ةة ابو شوشقديرهم في قربحترام النساء وت إرو يصمحمد محمود سالمالحاج  

أنا  كنا زمان نعطي المراة الميراث وحقها في االرض ونزورها على العيد ونعيد عليها ونعطيها مصاري"
بتذكر انه كان عنا في ابو شوشة الشيخ سالمة هذا الشيخ درس في مصر تسع سنيين وكان يعلم في 

ه وتعطي النسوان ميراتها وفي ناس لمراة ميراثها في ناس كانت تسمعلبلد ويضل يحكي للناس يعطوا اال
  ".ماتعطيش الميراث
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   من مدينة الرملة بالصورة التالية ابراهيم العنابيالحاجحترام المرأة وتقديرها يصوره وعن إ

الرملة اللي جوزها ميت كانوا يروحوا كانت المراة يورثوها الناس ويحنوا عليها، والها احترام، زي ا "
عليها أخوتها كل يوم يزوروها، وفي ارامل كانوا يشتغلوا عند الناس عشان تربي اوالدها شو بدها تعمل 

  ".والناس كلهم يحترموها مش زي االيام هاي. بدها تربيهم
  

  اة من بيت عفا يرسم صورة احترام وتقدير المر عبد اهللا عبد الجواد للحاجبالنسبة

  ".واهللا نحترمها ونقدرها زيها زي الزلمة"
  

لدراسة وتعكس القيمة ستهدفتم اه الرجال من القرى والمدن التي إ أعال السابقةتمثل الصور 

بين الصور أن سرة، وتقتصاد األالعالي لدور المراة وإسهامها في إم والتقدير حتراالجليلة واإل

 زعبي -رض مع أن عبدةخذ حقها في إرث األ كانت تورث وتأ والمدنالنساء في بعض القرى

تؤكد أن النساء اللواتي كن يحصلن على حقهن في الميراث داخل المجتمع الفلسطيني هن فقط 

شكري عراف ويشير ) 68، 1987 زعبي، -عبدة(سرة واتي لم يكن لهن أخوة ذكور في األالل

راضي رغم وجود ذلك ي األطينية تشابهت في أن المراة لم ترث عمليا فن القرى الفلسلى أإ

عرف والعادة سادا ن الة شاذة إذا طالبت بحقها في الميراث، أذ أوناً، واعتبرت المرأشرعاً وقان

ابقة صورت  السالصور ).129-128، ص1985شكري عراف، . (رض والمرأةالعالقة بين األ

للواقع العام في المدن والقرى المستهدفة في الدراسة بطريقة مخالفة قضية ميراث النساء في 

 النساء في المجتمع  موضوع  الميراث تظهر أنسب الدراسات المدونة التي تناولتفح, فلسطين

 النساء في هذه الدراسة أما صور,  ا نذر وفي حاالت خاصةال مإالفلسطيني كانت ال تورث 

في  رغم عملهن المضني ثنع الفلسطيني قبل النكبة كن ال يرأوضحت أن النساء في المجتم

هناك و ,بحجة المحافظة على أمالك العائلة وخوفا من تسربها إلى األزواج الغرباء ,األرض

 هانساءورث قطاعية كانت ال ت حمولة العزة وهي من العائالت اإلن أتظهر خديجة العزةصورة 
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 حول  النساء والرجال وهنا يتم التمييز بوضوح بين الصور لدى.مالكبهدف المحافظة على األ

  .لموضوعهذا ا
  

   بعيون الرجال والنساء الفلسطينياتالزواج في فلسطين قبل النكبة
صيلة في المجتمع الفلسطيني، والصور التالية جتماعية األالزواج من العادات اإليعتبر   

  .تعكس بعض جوانب عادات الزواج في مرحلة قبل النكبةللرجال والنساء الفلسطينيات 

   الزواج في قرية العباسية  يصور عاداتجمعة موسى الحجة  

كان عنا جواز البدل هو الدارج النه زمان ماكانش مع الواحد فينا مصاري، وكانوا الناس يداينوا بعض "
مصاري، واذا الواحد معوش يسد الثاني ويكون عند هذا الزلمة بنات، يجي االب ويحكي البنه اتجوز بنت 

، كنا نوافق في البلد على هذا الحل عشان نسد الدين هالزلمة بدو منا مصاري وابن الزلمة بجوز أختك
  ".اللي علينا، وكان هيك يمشي جواز البدل

  

   ة يصور عادات الزواج في قرية ابو شوش محمد محمود سالمالحاج 

االهل اللي كانوا يشوفوا العروس، ويروح االب يطلب البنت من أهلها، والعريس ما يشوفش عروسته "
وما كناش نطول في الخطبة شهر او شهرين نقعد خاطبين وكانوا . ش زي هاالياماال في ليلة العرس م

  ".يشتروا للعروس ذهب وثوبين وأواعي
  

   في هذه الصورة،ابو وليد شلبايةبالنسبة لعادات الزواج في قرية النعاني يعكسها  

نت قاعدين في الديوان من زمان كانوا الناس كلهم زي العيلة الواحدة، مثالً كان يكون أبوي وأبو الب "
يقول أبوي ألبو البنت شو رأيك يا أبو فالن بدي اخطب بنتك البني يحكي له ابو البنت إجتك، عاد لما 
يرجع االبو على الدار يحكي البنه شو رأيك يا بني اخطبلك بنت فالن بوافق واذا في واحد في العيلة 

 ناس في البلد انظلموا، النه مرات كان يجي كان في حرية، بس في. احتج كانت توقف الجوازة ما تمشي
للبنات خطاب غرب مش من عيلتها، وكانوا االهل يخافوا من هذول الشباب الغرب يوخذوا االراضي 
واالمالك، شو يصير يروحوا يجوزوا البنات لشباب أصغر منهم من نفس عيله البنت ويكونوا أكبر منهم 

 جنيه فلسطيني 250كان يكلف مهر العروس عنا في البلد و. هيك عشان بحافظوا على االرض واالمالك
  ". جنيه بس عشان ما يجوزوش البنت غريبة وتطلع من العيلة ومن البلد500و
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   يعكس صورة الزواج في مدينة الرملة ابراهيم العنابيالحاج

للصبح وكانوا كانوا االهل يختاروا العروس هم ومكناش نشوفها اال ليلة العرس، بس كانت تصير جلوة  "
يزفوا العريس يوخذوه على الجامع ويزفوه من الجامع بالطبل واالغاني ويزفوه على الفرس وفي اشي 

  ".يحملوه على اكتافهم

  

   من مدينة الرملة تصور عادات الزواج في مدينتها،  بديعة فليفلالحاجة

بدهم إياه، البنت ما لهاش رأي عيلة موافقة عليه ويكونوا منيح يخطب البنت وكل اللما كان يجي عريس إ"
اة هي اللي تروح تشوف البنت هلها، زمان كانت الكنة تعيش مع الحماية والسلفات، وكانت الحمعند أ

  ".عجبتها تروح تسأل عن اهلها وبعدين تخطبها رسميعند اهلها وإذا أ
  

  عادات الزواج في المدينة كالتالي  من مدينة اللد تصور سميحة حبوباما   

تحكي . ال في الحفالت اللي كانت تصيرياحد إمه تخطب له مثالً تشوف البنت في احدى هالزيارات والو"
البنها هي بنت فالن أو بنت فالن وتروح وتخطب له ويقعد الواحد خاطب سنة أو سنتين، زمان كان مهر 

يافا النه سوق  جنيه فلسطيني، وكانت تروح البنت مع امها يجهزوا للعروس من اللد او من 50العروس 
يافا اكبر من سوق اللد، ويشتروا قماش كتان وحرير هندي، وكانت الرقاصة اللي تجي على الحفالت 
تغني للعروس لبسها حرير هندي على نوع قماس جهازها، وكانوا يعملوا في اللد السهرات للرجال 

  ".وسهرات للنسوان
  

 عادات الزواج وطقوسه في كل  بعض للرجال وللنساء الفلسطينياتعكست الصور السابقة 

 الدراسة، فمن الواضح أن صاحب القرار في الزواج واختيار ستهدفتهملمدينة والقرية التي إمن ا

تختار م هي التي سرة أما في المدينة كانت األب األب رالعروس كان في الريف بإيدي األ

قتصادية ضاع اإلور ظاهرة البدل في الريف نتيجة لألوعكست بعض الصو. بنهاالعروس إل

ن العريس مكانية التعارف بيتاريخية، وعكست الصور أيضاً عدم إالصعبة في تلك المرحلة ال

وأن العروسين يتعرفان على بعضهما البعض فقط ليلة ثناء الخطبة والعروس قبل الزواج أو أ

 وعكست الصور أيضاً ظاهرة رفع مهر العروس في الريف عند مجيء. الزفاف وليس قبل ذلك

ها من نفس عائلتها حفاظاً عريس لها من عائلة غريبة عن عائلتها وذلك لتعطيل زواجها وتزوجي
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قوس الزواج راضي حتى لو كان العريس أصغر منها سناً، وعكست الصور طعلى األمالك واأل

كثر ترفا وبذخا من طقوس الزواج وحفالت القرية، وعن عادات الزواج في المدينة حيث كانت أ

  ن في فلسطي

متداداً له خالل فترة االنتداب نه خالل العهد  العثماني وإأعلى  )1998 ,عبد اللطيف البرغوثي(يؤكد و"
ب، يناظر ذلك قرار ، كان القرار في إختيار زوجة اإلبن بيد األ)م1948-1918(ين البريطاني على فلسط

 رأيها فيه، أي أن قضية الزواج والد العروس بالموافقة على تزويجها من فالن الذي ال تعرفه، ودون أخذ
ولما كان . تخاذ القرارات المتعلقة به وال العروس أية صالحية تذكر في إكانت شأنا أبويا، ليس للعريس

ساسة على العائلة فالحمولة، فقد كان أمراً طبيعياً أن لفلسطيني مجتمعاً عشائريا يرتكز أالمجتمع الريفي ا
جل الحفاظ على وحدة العائلة والحمولة إحدى بنات أعمامه، من أيج إبنه من يفضل والد العريس تزو

وأظهرت صور النساء إمتعاضها من  ).56، ص1998عبد اللطيف البرغوثي، . ("وتعزيز قوتها
ل النكبة حول جتماعية التي كانت سائدة في المجتمع الفلسطيني قبالعادات اإل

تاة  للفإختيار العريس بسيطرة األب وتحكمه في ت تمثلوالتي, موضوع الزواج
بالرغم من عدم رضاها وتقبلها  ,وعدم مشوارتها عند إتخاد القرار بتزويجها منه

 بحجة المحافظة توضح النساء أن تبرير األباء إلختيارهم أزواج بناتهن كانله 
فمن هنا ,  في ذلكجتماعيا وحسب العرف والعادة السائدة إعلى أمالك العائلة

  . النساء وبين ذاكرة الرجال في هذا الشأنبين ذاكرةيتضح الفرق 
  

  كل الشعبي في فلسطيناأل
اً أو بالمالحظة والتقليد  للجماعة طرق تقليدية متوارثة شفوي,)2008 ,شريف كناعنة(يقول   

و في المناسبات الخاصة من حيث أجيال في معالجة أنواع الطعام المستعملة لديهم يومياً، عبر األ

م فراد تلك الجماعة مع هذا الطعاأاهى بويت. ستهالكهارها وتقديمها وإ وتحضيالحصول عليها

وة يعالج بها ن كل خطأستهالكه جزءاً من هويتهم، بل فيعدون مناسبة وطريقة تحضيره وإ

ستهالك والمرتبة عليه  والعمليات الالحقة المرتبطة باإلستهالكالطعام من بداية اإلنتاج حتى اإل

جتماعياً، يفهمها أبناء المجتمع قاليد وآداب وأعراف كلها موروثة إتخضع لقوانين وعادات وت

مراعاة جتماعية بينهم، وهم عن طريق ادل المعاني ولتنظيم العالقات اإلالواحد ويتعلمونها لتب
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عراف وعن طريق التالعب بها، وحتى عن طريق كسرها، يصوغون هذه القوانيين واألدب واأل

الطعام الشعبي المحلي، وللطعام في هذا الصدد ميزات " لغة"تعمال معان ورسائل ويتبادلونها بإس

ن الطعام يدخل اعية والثقافية، من هذه الميزات أجتمحقالً غنياً بالمعاني والرموز اإلتجعل منه 

نسان ويهضم ويصبح جزءاً من بناء الجسم، ويرتبط الطعام منذ الصغر بالوالدين جسم اإل

فراح عياد واألبط بالمناسبات المشحونة بالعواطف والمعاني كاألوبأفراد العائلة مباشرة يرت

 الفرد والكثير من رتباطات في حياةطي الطعام الكثير من المعاني واإلتراح، وكل ذلك يعواأل

  ). 127-126، ص2008شريف كناعنة، . (رتباطات في حياة المجتمع ككلالتفاعالت واإل

    جمعة الحجةالحاجيصورها كالت الشعبية في قرية العباسية وعن األ

 انهم كانوا يفرشوا الحصر على عراس كانوا يطبخوا مفتول وشوربات على بصل وبندورة وبتذكرفي األ"
كلة الشعبية الهالي العباسية الثانية كانت ات الجاج والكل يوكل منها أما األرض ويحطوا شورباأل

  ".المناسف على لبن الكشك
  

  بو شوشة أكل الشعبي في قرية س صورة األ يعك محمد محمود سالمالحاج 

كالتنا الشعبية لحم وجاج ويوم العرس فت ورز ومناسف وفي االيام العادية حوسة الخضرة من كانت أ"
  ".خير االرض

  

   ابو وليد شلبايةكالت الشعبية في النعاني يصورها ما عن األأ 

  ".رة اللي نزرعها في اراضيناكلة الكاسحة في النعاني، الملوخية، والخضكان األ" المفتول"
  

  

  كالت الشعبية في مدينة الرملة  يجسد صورة األابراهيم العنابيوكذلك الحاج 

نطبخ مفتول في االعراس، نطبخ ونطعمي الناس، كلشي نطبخ مناسف ومفتول وجاج بلدي ونحشي "
  ".زغاليل مش زي اليوم وكنا نذبح خرفان على العرس ونعمل عليهم مفتول
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   عبد اهللا عبد الجوادن الطعام الشعبي في قرية بيت عفا يعكسه ما عأ 

ة وجاج وارانب يام العادية بامي يطبخوا في األكلة الشعبية كانت المناسف يعملوها في العراس، وكانوااأل"
كانت االكلة المشهورة في لفتا "هالي لفتا حسب الحاجة ريا عبد اهللا أما عن األكلة الشعبية أل". وقدرة

  ".ناسفالم
  

  بو هدبهأعبد العزيز بان قضاء القدس يصورها كالت الشعبية في قرية ديرأوعن األ 

حتى أواسط االربعينات كانت االكلة المشهورة في دير ابان  في االفراح واالطراح هي الجريشة مع  "
ار اللحمة كانوا يجرشوا القمح جرش خشن بعدين صاروا يحطوا شوية رز في نص الجريشة، بعدين ص

كان اكل بلدنا فيه اختالف بسيط جداً عن اكل البالد اللي جنبنا النه كان احتكاك بينا . المناسف للضيوف
وبينهم بس االشياء الرئيسية كانت غير، واالكل اختلف في المناطق من منطقة لمنطقة في فلسطين بسبب 

ي في الشمال كان أكلة المسخن ليش االحتكاك بين الناس وحسب الناحية المادية والطبيعية الجغرافية، يعن
النه موجود الزيتون والزيت جعلهم يسلكوا هذا النوع من االكل، واكلة المنسف كانت في جميع مناطق 
فلسطين بس االختالف كان انه كل ما اتجهنا نحو الجنوب بكون المنسف اكبر واللحمة اكثر، وكلما اتجهنا 

في منطقة الخليل وبير السبع المنسف بحملوه اثنين من . لنحو الشمال بكون المنسف أصغر واللحمة أق
كثر ما هو كبير بعدين بحطوا بنص الصدر راس الذبيحة عشان يشوف الضيف مدى احترامه وتقديره 

أما المدن في فلسطين زي يافا واللد، مكنش عندهم ال منسف وال مسخن اختلفوا عن القرى النه . عندهم
لخبز من أفران المدينة بس الريف فيه عندهم الطابون واالراضي منهم يشتروا ا% 90كان حوال 

  ".المزروعة والطيور والمواشي وكل هذه االشياء كان قليل جداً منها في المدن
  

ختالفها من منطقة إلى الت الشعبية في فلسطين وتعددها وإك السابقة تنوع األأظهرت الصور

نواع قرى وطبيعة األرض الزراعية وأالجغرافي للمدن والخرى، وذلك بسبب التوزيع  أ

  .المزروعات الموجودة في كل منطقة

نتشار المسخن اوات كان هناك إففي الشمال حيث أشجار الزيتون وتنوع زراعة الخضر 

لملوخية والبامية، خرى المكونة من الخضراوات المتوفرة هناك مثل اواألكالت الشعبية األ

غنام نتشار زراعة القمح وتربية األالبالد وجنوبها حيث إما في وسط أوغيرها، . .....والمفتول

ختلف الريف الفلسطيني عن المدينة في المنسف والجريشة باللحمة، وكذلك إنتشر بقار إواأل

راضي الزراعية التي تحتوي على  السابقة ذلك لتوفر األكالته الشعبية حسب الصور المتنوعةأ
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مة للطبخ في الريف ولتوفر الطيور والمواشي مختلف المزروعات والثمار الطازجة الالز

 ضافة الى الطابون، على عكس أهاليوالتي كان يقتنيها في مزرعته باإلالالزمة لغذاء الفالح 

كالتهم ي إعداد غذائهم وأنتاج الريف الزراعي والحيواني فالمدن الذين كانوا يعتمدون على إ

  .الشعبية
  

  لفلسطينيينى اا على الصور لدالنكبة والتهجير وأثره
قليم ة من أجل ايجاد تجانس عرقي في إوهو الطرد بالقو" ت عمليات التطهير العرقيبرجأ 

يالن إ(" طرد هو رحيل أكبر عدد من السكانوهدف ال, أو أرض يقطنها سكان من أعراق متعددة

درة مغا، على 1948 الفلسطينيين عام , التي قامت بها العصابات الصهيونية,)7ص ,2007,بابيه

سها، أو الى خارج حدود لى مناطق داخلية في فلسطين نف عنها إمدنهم وقراهم والرحيل عنوة

تهجير على الصور ثر النكبة واللى البلدان العربية المجاورة، ولفهم أعمق ألنتدابية إفلسطين اإل

هية حداث وماسياق لتصوير تلك األ، سيتم تقديم العديد من الصور في هذا اللدى الفلسطينيين

حداث  من قرية سلمة تعكس أفغانيفيسة األن الحاجة ,قتالع الفلسطيين من مدنهم وقراهمرق إط

  :النكبة في هذه الصورة

وبعدين رحنا على اللد  طلعنا من سلمة على الرملة، قعدنا فيها ليلة واحدة 48لما صارت الحرب في  "   
سمه اللد مرة قعدنا في الجامع بتذكر أكنا نتنقل في كثر من الرملة، وقعدنا في المدارس وقلنا اللد أمان  أ

  .جامع الشيخ صالح، وآخر اشي رحنا قعدنا في مصبنة لصنع الصابون
واهللا انا شوفت بعيني الجيش راكبين بالتركات وحاطين حطات حمر والناس صاروا يحكوا أجى الجيش    

وا حاملين اكياس على ظهورهم طخوا االردني وهم كانوا يهود متنكرين بأواعي عرب، وفي اثنين كان
ذابج بالناس في اليهود عليهم في واحد انطخ في رجلة وين بعدين الناس اكتشفوهم بس بعد ما عملوا م

خوي استشهد في الحرب، لما طلعنا من سلمة ما حملناش معنا وال اشي خافوا الناس الجوامع وغيرها، أ
بوي اف علينا علشان إحنا بنات، وإحنا في اللد قال أقصف اللي صار على سلمة وطلعوا، وأبوي خمن ال

الخوي هو أكبر مني بخمس سنين روح على الدار في سلمة وجيب شوية اغراض وحرامين نتغطى 
فيهم، راح اخوي على البسكليت وهو في الطريق ناس حكوله على الطريق الدوغرية لسلمة بس شكله 

ن دجن، وفي ناس حكوا إلنا انه في الطريق كان في ولغم ضاع فيها، هذا الحكي عند المفرق عند جسر بي
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واهللا ابوي ما خلى ال صليب احمر وال خلى بني آدم اال وسأل عنه، ما ..... وطلع فيه واستشهد، آه
ومشينا من اللد لعند عين ايوب مشي على اجرينا، ـتقولها بحسرة والدموع بعيناهاـ بينش من يومها 

..... آه. هذا كله مؤامرات علينا..... آه. ل هالناس وبتجيبهم على رام اهللاويال يا ستي هالتركات بتحم
المهم اركبنا وجينا على رام اهللا وقعدنا عند جامع البيرة جامع العين كله هناك شجر، شجر تين وكان في 

شاي كنا نفتش على التنك ونغلي فيها ال. دار مسيحية عندالجامع قعدنا عندهم في الكرم تحت شجر التين
  ".على النار ونشرب وكانت ايامها الدنيا صيف وشوب في شهر تموز

  

  :حداث النكبةأ من اللد يصور  عبد الفتاح جبروالحاج

لما اطلعونا اليهود من اللد رحنا على برفيليا، قرية جنب اللد وبعدين رحنا على نعلين، قعدنا  في نعلين  "
  ".ب حاجة نوكلها ومصاريصرنا انروح على اللد نتسلل ونجيب بطانية ونجي

  

قتالع الفلسطينيين وتهجيرهم كست الصورتين السابقتين وحشية اإلحتالل وهمجيته أثناء إع

راضيهم أهالي في الطرقات وهم مجردين من ممتلكاتهم وبيوتهم ومن مدنهم وقراهم، ومعاناه األ

نتشرة بين  ظاهرة التسلل التي كانت م أيضاوعكست الصور. وفاقدي جميع مصادر عيشهم

  ثر النكبة، هذا وقد عبر ميرون بنفنيستي أالفلسطينيين على 

، حيث اعتبر المستوطنون ظاهرة التسلل بالحرب "المشهد المقدس"عن ظاهرة التسلل في كتابة "  
الصغيره كحملة ضد وجود الدولة الفتية، واطلق االسرائيليون على الداخلين عنوة  تعبير المتسللين اي 

  .راضي الغيرأ على ناس يعتدون
وا من السكان األصليين وحقيقة ان معظم المتسللين كان" المتسللين"خفيت العالقة بين أوقد كتمت أو   

سباب عودتهم كانت في معظم الحاالت شخصية أو اقتصادية أو حتى عاطفية، ولو للقرى المهجورة وأن أ
م دوافعهم، وكان هناك تخوف من أن يسبب سرائيل الى فهتعرض الناس في إلم يتم إخفاء تلك الحقيقة ل

إدراك العالقة بين المتسللين ونزع ملكيتهم الى نسف معنويات البالد ويطرح شكوكاًُ على حق الشعب 
اليهودي الذي ال نزاع فيه في االرض، ويقود الى تبريرات العمال القتل والنهب التي قام بها القرويون 

-1948حصائيات خالل السنوات االولى كبيراً، لم يتم تسجيل إاق الحدود ختروكان حجم إ. قونالساب
  ).286-285، ص2001ميرون بنفنيستي، . ("، لكن عدد الحوادث كان مرتفعا1949ً

  

  حتالل قريتها تل الصافي  تصور إ خديجة العزةالحاجة

وم لميعاد يوم دخلوا اليهود علينا على البلد اجونا ميعاد السحور كان شهر رمضان، ضلينا لثاني ي"
السحور والناس تقاوم، بعدين طوقوا كل البلد وخلوا النا بس الطريق الشرقية عشان تهرب الناس منها، 

  ".ونفدنا منها على عجور ومن عجور رحنا على بيت جبرين وهناك الناس تفرقت
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هلها منها فهي في صورة مختلفة عن صور حتالل قرية أبو شوشة وإقتالع أما صورة إأ 

لمجاورة لها حيث نفذت فيها العصابات الصهيونية مذبحة وحشية عكست وحشية القرى ا

  : بو شوشةأ يصور مذبحة محمد محمود سالمالمحتلين وعشقهم وتعطشهم لدماء االبرياء، 

رض، كان في ناس من بلدنا طالعين بح في شهر حزيران، كنا حاصدين األهجموا اليهود علينا وجه الص"
طبوا عليهم اليهود وقتلوا منهم شاب، وكان واحد يهودي ساكن جنب بلدنا ) نةشاح(من البلد في ترك 

وهو مروح المغرب من شغلة ربطوله العرب ومسكوه وربطوه تحت شجرة واخذوا منه الفرس تبعه 
. وقتلوه، فش يومين ويال اليهود بهجموا عل بلدنا في الليل وصاروا يطخوا علينا واحنا نطخ عليهم

 واحد يعني 72وقتها في بلدنا استشهدوا حوالي . عدها أخذوا البلد، انا شردت على الرملةقاومنا شوية وب
والنسوان في البلد صاروا يلموا الجثث ويدفنوهم ويحطوا فوقهم . صار عنا مذبحة زي دير  ياسين

نعوهم القش، والنسوان في بلدنا قعدوا سبع ايام عند اليهود في البلد لحالهم بدون جوازهم، اليهود م
يطلعوا واحنا كنا في الجبال بريت البلد، بعدين أطلعوهم اليهود، واحنا اهل ابو شوشة لما طلعنا من البلد 
رحنا على عمواس وقعدنا هناك نستنى النسوان، وكل واحد يالقي مراته ووالده يوخذهم ويروح عل بلد 

  ".وتفرقنا في البالد

  
و شوشة قضاء الرملة وهي من مواليد عام بأ من قرية زينب الشيخ سالمةالحاجة وتصور 

حتالل القرية وتنفيذ  أثناء إبو شوشةأحال نساء  . عاما15 وكان عمرها وقت النكبة 1933

  :المذبحة فيها

ساعيتها , نه اليهود يهجموا عليناودي على طرف البلد صرنا متوقعين أبعد ما قتلوا شباب بلدنا اليه "
للي على ختيرية والوالد الصغار في المغر إيتخبوا همه والكل النسوان  على  الزمنه إقرروا رجال البلد

ا ستحكمووزالمنا الشباب إ,  معنا مية وأكلخذناالث مغر روحنا وأالجبال حولين البلد كان في حولينا ث
دور القريبة على كل كان في نسوان يروحوا ويتسللوا على النا األخلص ميقاوموا حولين البلد وكان لما ي

 وصاروا الوالد الصغار يصيحوا  اللي معنا الميةس وين المشكلة صارت لما خلصتب. كلمغر ويجبولنا أال
هل البلد كانوا يشربوا منه للي أالبير إ. بدهم مية واهللا في نسوان صاروا يجمعوا البول ويسقوه للصغار

ة خاطرت بحالها وتسللت امرفينا . موجود في وسط البلد وال حدا منا بقدر يوصله اليهود محاصرين البلد
ها ويهددوها بدهم و وصاروا يخوف ويمسكوهايشفوها اليهودهي في طريقها للبير عشان تجيبلنا المية و

جونا اليهود على المغر وصاروا يطخوا إلهم وين إحنا وأهل البلد موجودين مسكينة قالت يعرفوا وين أ
ى دورنا وصاروا اليهود ذونا ورجعونا علخيهود وأمغر وقمنا سلمنا حالنا للويرموا قنابل على بواب ال

حنا النسوان اللي اهللا  أه واهللا قتلوا كثير منا وصرنا إ الدور ويقتلوا بالناس رجال ونسوانيدخلوا على
 رض حوليين الدور في األنسحب الجثت القريبة على دورنا ونحط عليها قش وتراب وندفنهانجانا نحاول 

  ".ا اليهود بريت البلدم طردونوبعد من ثالث أيا
  



139 
 

 

 فيها حتالل القريةثناء إأدور النساء وبو شوشة أحتالل  إبرزت الصورتين السابقتينأ 

حداث التي عكستها الصور أحداث غير عادية وغير مألوفة فهي تشهد على جرائم ال تقبل فاأل

المذبحة يمة و في القرية رغم هول الجرالنسيان وتلعن المحتلين المجرمين وتصور صمود النساء

 في  الدور األصعب للنساء وتعكس الصور أيضاً  هالي القرية،قترفت بحقهم وبحق أالتي أ

 في عكسها لمثل هذه  تمثل الصور.تجميع جثث الشهداء ودفنها في القرية قبل الرحيل عنها

صواتهم في التاريخ وتدوين صورهم فيه أستعادة ستراتيجية للمقهورين من خالل إم إئالجرا

  .منهسقاطها إ وصواتهم  التاريخ المدون ألسكات  إالرغم منب

  :حتالل قريتها من قرية النعاني ترسم صورة إ زينة موسى العبد موسىالحاجة

احنا كنا قاعدين في البلد هيك بعد العصر غياب الشمس، ويال واحد يهودي من نواطير بيارات اليهود "  
لعوا ويال اليهود راح يهجموا عليكم ويعملوا فيكم زي ما عملوا اللي جنب بلدنا، اجى وحكى الهل البلد اط

وفي اشي منه " البيدر"وطلعنا كلنا وتركنا وارانا كل اشي، القمح لسى كان على الجرم . في دير ياسين
على الجرم، تركناها وروحنا من النعاني على الرملة " سنابل القمح"والصاليب . مش حاصدينه الناس

بعدين هجموا  اليهود على الرملة . الزيتون في الرملة جهة بير الزيبق بيجي شهروقعدنا تحت شجر 
واللد وصاروا الناس يقاوموا، في اللد كان في مدفع عند اهل اللد كانوا يضربوا فيه بإيد الكزمة، 

د بعدين عملوا هدنة شهر الطرفين، في هالشهر اليهو. ويضربوا فيه على اليهود، واليهود يضربوا عليهم
. اتقوى حالهم ورجعوا هجموا على اللد والرملة واخذوها واحنا ضلينا نايمين مش دارين شو بصير فينا

يقولولنا في شهر الهدنة انه بدنا تيجينا قوة من جهة القيادة، القيادة الفلسطينية في هذاك الوقت، وال 
 ايام 3بعدين قعدنا في الرملة  ان،أجتنا قوة وال اشي اليهود هجموا واحتلو اللد والرملة من جهة المورست

بعد ما احتلوها اليهود وصاروا اليهود يجيبوا الباصات ويركبوا الناس فيها ويرموهم على عين سلبيت، 
والناس قعدوا هناك عند العين وبعد يومين صاروا اليهود يرموا عليهم بالمدفعية، وصاروا الناس يشردوا 

  .ايام وبعدين طلعنا على بيت سيرا 3على قرية القباب وقعدنا فيها بيجي 
ايام جينا على رام 5وهناك كانوا االردنية وصاروا يحملونا بالتركات ودونا على بيت عور التحتا وبعد   

  ".اهللا
  

حتاللها للمدن ء إثناساليب العصابات الصهيونية التي إتبعتها أأ السابقة توضح طرق والصور 

ساليب في عمليات التطهير العرقي  للعصابات ألتعددت ا, 1948ى الفلسطينية عام والقر

ة أعتماد عنصر المفاجالمباشر لتجمعات الفلسطينيين مع إالصهيونية فكان هناك الهجوم 
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لي القرى والمدن ليسهل تشريدهم هارعب والهلع على نفوس أدخال الثناء الهجوم إلأوالمباغته 

سلوب اآلخر ما األأرى سلمه وتل الصافي، هالي اللد والرملة وقوإقتالعهم منها مثلما حدث مع أ

ن هذه المذابح  حتالل ال سيما أيق مكاسب أكبر لإلعتماد على المذابح في القرى لتحقفهو اإل

بناء القرى المجاورة للقرية التي حدثت فيها المذبحة مما أكانت تنشر الخوف والذعر في نفوس 

شاعات ب الثالث فكان عبر نشر اإلسلوما األأ. يسهل تشريدهم وهربهم من قراهم ومدنهم

كاذيب حول قوة العصابات الصهيونية وقدرتها على البطش وسفك الدماء مما سهل هرب واأل

هالي القرى التي لم تصلها العصابات الصهيونية بعد، وذلك ينطبق على مع ما حدث أوتشريد 

  .هالي قرية النعاني وغيرها من القرى الفلسطينيةأمع 
  

  

  

تعكس تفاوت قدرات الفلسطنيين على التكيف مع واقع الحياة الجديدة الذي  التي الصور

  فرضته النكبة والتهجير عليهم

نها تركتهم جميعاً بدون وطن، أحداث وحدت الفلسطنيين في أ هي 1948حداث النكبة عام أ 

لمكانة ينهم بشكل واسع تبعاً لولكن تجربة النكبة واللجوء والتهجير والعيش بدون وطن تفاوتت ب

ليه بعدها، وتبعاً للمنطقة التي إليها الفرد قبل النكبة وما آل التي كان ينتمي إ) الطبقة(ماعية جتاإل

من من سكان المدينة أم  الفرد إذا كان  وتبعاً؟صبح يسكن بعدهاأين أكان يسكن فيها قبل النكبة و

ختلفت لدى الرجال والنساء، ة إفالمقدرة على التكيف بعد النكب .ل اليه بعد ذلكآ وما القريةسكان 

ت والتفاوتات ختالفاجميع هذه اإل. بناء الصغارغنياء والفقراء، ولدى الكبار واألولدى األ

  .تجسدها الصور التالية

حدى العائالت االقطاعية في فلسطين تصور مدى قدرتها إبنه  وهي إ خديجة العزةالحاجة 

  ة التاليةهي وعائلتها على التكيف بعد النكبة في الصور
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بعد النكبة اتكيفنا مع االوضاع الجديدة من غصبن عنا، لما طلعنا من تل الصافي على بيت جبرين  "
ن  زالم م3متأثرناش، حكينا بكرة بنرجع بس لما طلعنا من بيت جبرين على الخليل قطعنا االمل، فينا 

ن يقعد يحكي يم هيك طلعنا نجلط ومات كاحمولتنا ماتوا جلطة واحد منهم أسمه عبد الفتاح العزة إ
ا تجوزت واحد نا لمأما أ.  الخمسينات وكان مش حايله زلمةوسويناها وطلعنا من بلدنا، كان عمره في

هانة والذل وانا بتنقل يم عقبة جبر بعد الهجرة شعرت باإلهلي كانوا ساكنين في مخمن بلد غير بلدي، وأ
نا عشت مع جوزي وجبت منه عشرة أوالد  مش أنييع. من خيمة لخيمة وكيف بكون الواحد وكيف صار

لنا بنت ، كان إ"تقولها وهي مستفزة" أبوي بس في بيني وبينه فرق، أصلن انا اخوي اللي جوزني مش
، كانوا يحكوا انهم بدهم يوخذوني البن عمي، ويعطوا نورا الخوي )فرد منظر(عم بعين واحدة والثانية 

واحدة، مع انه لو خيروني ديجة بعنتين واخذ بنتهم بعين بس اخوي ما وافقش حكى اعطيهم اختي خ
هلي وتجوزت خليها على اهللا، ضليت في العيلة، ولما جيت على األمعري وتركت إبن عمي والخترت إ

ريحا مخيم بس اريح من هان، وهان يا أكانت الحياة علي اصعب  الني مش مع اهلي وبعدين مش حياة 
كان عنا خدم وانا مش متعودة احطب واشتغل اشي، احنا في البالد حبيبتي صاروا يخذوني أجيت حطب 

طول عود الحطب تشكني الشوكة، بعدين صرت أخذ معي الكيس، يصيروا يشتغلولنا، كنت أمد إيدي بدي أ
ريحا،  ويحكولي واهللا بحقلك، إحنا عارفين ليش جابوكي من أكل البنات اللي معي بحطبوا يضحكوا علي

  ".ت معهم من غصبن عنيبعدين تعودت وتكيف
  

سرته وصعوبات التكيف أ ةبو شوشة تعكس معاناأ من ود سالمم محمد محالحاجوصورة  

  بعد النكبة 

بوي مات بعد النكبة باقل من سنة، يومها واحنا في دير وربينا اخوتي وصرفنا على حالتنا أشتغلنا إ"
ون وقتها ما  صحن زيت وصحن زيتقديس بعد ما طلعنا من ابو شوشة اجت جارتنا وجابت معها النا

 لقيناه ميت، بعدين دبرنا حالنا بوي يومها عزت عليه نفسه ونام  ليلتها وصبحكانش عنا اشي يتاكل أ
شتغلنا والوكالة ساعدتنا وأعطتنا مؤن وحرامات وعشنا زي هالناس في ناس اشتغلت بعد النكبة وفي إ

  ".ناس أل
  

  للد تعكس مدى قدرته على التكيف بعد النكبة  من مدينة اعبد الفتاح جبرما صورة أ 

كانوا يحكوا الناس انه السكن في غزة ببالش واالكل ببالش وكلشي ببالش حكينا ليش نضل هون في "
رام اهللا نسوي، جبنا سيارة وروحنا على غزة ال شوفنا سكن وال مصاري وال اشي، سكنا عند البدو 

ي سوق الخضرة وكنت احمل خضرة على كتفي بخمس قروش وقعدنا عندهم، كنت انا وابو حميد انام ف
واسحب العرباية حوالي عشرين كيلو بس بخمس قروش، الشغل كان خفيف كتير في غزة، وبعدين تركت 

  ".غزة ورجعت على رام اهللا وسكنت في مخيم االمعري
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ئلته  انت عا من مدينة الرملة على التكيف بعد النكبة حيث كبراهيم العنابي إالحاجوعن مقدرة 

  حوال كالتالي فيصور األ. تملك بيارة فيها

انا كانت عندي عرباية اطلعنا معنا من البالد شوية  مصاري واشتريت عرباية وصرت انزل على رام اهللا "
وابيع حديد واشتري، وكنت اناقل عند باور الرفيدي في العرباية طحين، الواحد شو بدو يشتغل في هذه 

يم كنت اعيط لما بتذكر بالدنا وارضنا ومالنا وحاللنا، خلص ضاعت البالد وراحت منا البالد، واهللا العظ
  ".خلص

  

 من مدينة يافا تعكس بصورتها مدى قدرة نساء مخيمها على  زهرة ابو عرايسالحاجة 

  التكيف بعد النكبة 

اهللا ويمسحولهم شتغلوا النسوان بعد النكبة بالدور يعني يروحوا يغسلوا في دور المسيحية في رام إ"
العالم ما صارتش تشتغل اال لما . شغال ماكانش حد يشتغلعيشوا، فشي شغل للزالم كان، فشي أبدهم ي

، صاروا الزالم يشتغلوا عند اليهود عملوهم تصاريح وصاروا الزالم يشتغلوا ، 67دخلوا اليهود في 
 الطحين ويوخدو اجار كل طحنة خمس النسوان هم اللي بعد النكبة اشتغلوا كانوا يغربلوا القمح ببابور

قروش، كانت تروحلها المراة عشرين قرش ثالثين قرش في اليوم وتصرف على والدها، وفي كان 
نسوان يشتغلوا في عيادات الدكاترة تمسحلة وتنظفله العيادة ، والناس كلها تحترم بعض شوبدها تعمل 

  ".الناس بدها تعيش
  

  سرتها بعد النكبةأحوال أللد تصور واقع  من مدينة اخديجة ابو حليمةما أ 

لما جينا من اللد على رام اهللا قعدنا عند سينما دنيا جنب كشك اليوم تبع الذهب، كان هناك شجر كتير،  "
وحياة عمي ابو زهدي عمل النا عريشة حط حرام وشبكة مع الشجر وقعدنا تحته، وعملنا فرن تنكه 

 عليه، واهللا قعدنا فترة امنيحة في رام اهللا بعدين اجوا يحكوا  وصرنا نجمع الورق من على االرض ونخبز
يا لالجئين هي فتح مخيم اسمه مخيم االمعري اذا بتحبوا تروحوا تعيشوا فيه، سنتها خفنا على حالنا من 
الثلجة اللي اجت اول سنة في الهجرة كنا بدنا نموت فيها، لسى ماكناش متعودين على سقعة رام اهللا  وال 

  ".جوها الباردعلى 
   

  سرتها  تكيفت بعد النكبة أ تصور كيف سميحة حبوبوصورة 

هل نابلس شايفين حالهم، جينا في أول اشي رحنا على نابلس وطردونا أرحنا على غزة بعد النكبة، بس "
سيارة على غزة وقعدنا فيها سنتين في معسكر خربوش هيك محل االنجليز كانوا اهل مصر يفرقوا علينا 

. كل يوم يجيبوا العدس ويوزعوا علينا، بعدين اللي معه مصاري كان يروح يشتري أكل الوالدهعدس  
في  طول وقتهم اللزالم اما قاعدين بوي وال عمامي وال حد اشتغلأفي السنتين اللي قعدناهم في غزة ال 
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خيط على الماكنة في كانت مراة عمي ت.  اللي صار في البالد متجمعين حولين الخيم بتحدثوا عنالخيم او
كانوا يوزعوا علينا بطانيات . اشترى عمي الها ماكنة وصارت تخيط عليها للناس وتصرف على أوالدها

يام هذه، كانت غزة مسكرة زي األ. وكانوا النسوان يجيبولها لمراة عمي تخيطلهم اياهم جاكيتات للشتا
ول على الظاهرية بعدين أار وجمل رحنا جينا تسلل على رام اهللا يومين واحنا نمشي مشي، وكان معنا حم

واهللا اعطل عيشة كانت عيشة المخيمات صرنا نروح نجيب النتش ونجيب المية من . جينا على المخيم
  .عين ام الشرايط وكنا نعجن ونخبز على الباور والحطب ونسخن مية ونطيخ عليها

عن بالدهم ونروح عند بعض، وبعدين كانوا النسوان يقعدوا في المخيم حولين الخيم ويتذكروا ويحكوا  
ول ما جينا على المخيم لقينا المسيحية عايشين جنب بعض، يفنا مع الوضع ومع بعض وعشنا بس أاتك
هل بلدة وسكن جنبهم، كل واحد فينا أهل اللد كلهم جنب بعض واهل النعاني هيك زيهم، كل واحد اختار أو

، 67شتغل زي ابوي ما اشتغلش على طول االبعد يحب انه يضل مع اهل بلده وفش حد من الزالم ا
النسوان كانوا يشتغلوا خياطات في دورهم وكانوا البنات الصبايا يروحوا يشتغلوا عند المسيحيات في رام 

  ".اهللا في دورهم
   

ثرياءها أكبر أبنه مختار القرية و من قرية صرعة وهي إبو لطيفةأسارة عبد اهللا ما صور أ

  . ول تكيفها مع واقع حياتها في المخيمكانت صورة مختلفة ح

 روحت على بلدنا صاروا الباصات يجوا على باب قلنديا، نركب وبنزلونا على محطة 1967في سنة "  
بوي زي أشعر في الحزن على فرح الني راجع على بلدنا شو كانت البلد مهدمة ولقينا دار أعرقوب كنت 

نا ونسوان قلنديا كنا نروح نجيب زيتون بلدي ولما أنة ما هي على دون دور البلد مش هدينها، وكل س
 احكي للنسوان يال انروح نجيب زيتون اسود، وخضرة بانواعها ونجيب فقع ورق لسان، 12يجي شهر 

 لليوم زي ما هي فش حد بهتم فيها من اليهود، كانت روحي ترد 48وضلت ارض البلد زي ما هي من 
 مرة في السنة، اجيب خضرة وزيتون 15وح على البلد بيجي على وانا اكول من خير بلدي، كنت ار

 لحد آخر مرة رحت فيها على البلد لما ضربوا اليهود المخفر في رام 67وابيع وكل سنة بروح من سنة 
روح من البلد أعجن المغرب لما أيا حبيبتي كانوا بناتي كبار كنت . 2000اهللا في اول االنتفاضة سنة 

والدي خلص شغل الدار، واحضر الفطور ألأغسل وأاعة ثالثة بالليل وأطبخ وقوم من السأو  وأخبز 
علمت أوالدي وبناتي كلهم في . جلي وأصبح رايحةأياه على طاولة صغيرة عنا بعدين إحطلهم أو

الجامعات من وراء خير بالدي كنا نروح على البلد سرب سرب مش انا لحالي كنت اروح وكنا نجيب 
  .ي مونه الدار ونطلع مصروف الدار ومصروف للوالدالزيتون ونبيعه ونخل

نا وبنات المخيم أروح أنا أصدق وأواهللا لما كنت ما اروحش على صرعة تصيبني الحمى، كنت ما    
بلقطوا زيتون وفواكه  على البلد وكنا نشوف نسوان حزماً بأكملهم كانوا يكونوا منشورين على الجبال 

مش بس احنا نسوان قلنديا اللي نروح على البالد ونلقط  زيتون . حم ونسوان مخيم الدهيشة  من بيت ل
  ."وفواكه وخضرة ونبيع
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وضاع الفلسطنيين بعد النكبة فية ألمور الخألكشفت الصور السابقة اللثام عن الكثير من ا 

وضاعهم ألت اليه آقطاعية وعدم تقبلها ما سر اإلألوالتهجير وأهمها صعوبات التكيف لدى ا

ن الجميع أدنى منهم، مع ألبناء الطبقة الفقرة واأة الجديدة والعيش في المخيمات مع والحيا

 كانوا مختلفين ومتفاوتين في ن الجميعأال إساويين في فقدان الوطن، مت النكبه بعد واصبحأ

والحظنا في . روا منهايضاً من حيث المناطق التي هجهم الطبقية قبل النكبة ومختلفين أنتماءاتإ

نهم رفضوا الحياة أقطاعية وكيف الصدمة على بعض رجال العائالت اإلر السابقة وقع الصو

  .الجديدة والتأقلم فيها لدرجة الموت

قطاعية بينهن وبين سر اإلبالفارق الطبقي المالزم لنساء األيضاً الشعور أوكما تبين  

الصور بينت وكذلك نجاب منهم، بناء العائالت الفقيرة حتى وبعد الزواج واإلأزواجهن من أ

عمال المنزلية والتحطيب ألثناء ممارسة اأقطاعية  اإلسر ألالصعوبات التي واجهت نساء ا

عمال التي مارستها النساء في ألحضار الماء من العيون وغيرها من ا وإ,ن للحطبوجمعه

  .المخيم

 قبل عمال منلم تكن معتادة على ممارسة هذه األقطاعية سر اإلألن نساء اأوخصوصاً  

  . من الخدم بدال منهن لديهنبسبب وجود من يقوم بهذه األعمال

ما عن وقع التهجير والعيش بالظروف الجديدة فكانت الحياة صعبة على الرجال لقلة توفر أ 

دنهم  عن مونليها الفلسطينيماكن الجديدة التي لجأ إألختالف انعدامها، وإلحيانا إأعمال وألا

حوال أختالف الجو وو إأختالف في طبيعة المكان الجغرافية إلوقراهم األصلية سواء كان ا

بل النكبة وبعدها جتماعية قحوال الرجال اإلقتصادية واإلأهذا وقد بينت الصور تفاوت , الطقس

ثره على قدرة الرجال في التكييف مع الظروف الجديدة بعد النكبة أمر مما ترك ذلك األ
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قتالع التي مارستها العصابات ن طريقة التهجير واإلأة والتهجيير، لوحظ من خالل الصورالسابق

حوال أووقت الهجوم كان لها تأثير على , هالي المدن والقرى الفلسطينيةأالصهيونية على 

هلها أ بشكل مباشر ومباغتة وشرد  القرى والمدن التي هوجمت ليالً، فمثالًالفلسطينيين بعد النكبة

رزاقهم كان لديهم صعوبة في التكييف مع األوضاع أيهم وراضأوتركوا خلفهم جميع ممتلكاتهم و

موالهم أخراج رضوا للهجوم المباشر وتمكنوا من إكثر من الفلسطينيين الذين لم يتعأالجديدة 

مورهم وشراء حاجياتهم والبدء في تأسيس أتدبير   في  ساعد ذلكوقد. ومصاغ النساء معهم

حوال الرجال أما بالنسبة أل. بعد النكبة والتهجير والواقع الجديد حياة جديدة في ظل األحوال 

نجليز عمال المختلفة عند اإلألصال في اأجور منخفضة أبناء الطبقة الفقيرة الذين كانوا يعملون بأ

حوالهم سوءا أزدادت  إ,راضيهم قبل النكبةأا مزارعين في بعد تحويلهم الى عمال  بعدما كانو

 ال تسمن جداً منخفضة جورأ وجدت فهي بن اللجوء وشحها وإعمال في مناطقألنكبة لقلة ابعد ال

  .حباطا ويأساًمر وزادهم إألثقل عليهم اأجوع مما  وال تغني من

ب عباء النساء بسبأنها زادت أصورالسابقة  لوحظ من خالل ال فقدحوال النساءألة بما بالنسأ 

مور وخرجت ألى عاتقها زمام اعل فأخذت النساء ,ستقرار والطمأنينةاإلفقدانهن مصادر األمان و

لى  إ فخرجت معظم النساء,قوى من عزيمة الرجالأسرتها بعزيمة أوالدها وأحوال ألتدبير 

سرة من الماء والحطب ألحتياجات ام كان بهدف توفير إأكان هذا العمل بأجر العمل سواء 

 الكثير من األعمال الصورالسابقة كشفت. إلنعدام شروط الحياة الطبيعية في بدايات فترة اللجوء

ستمرارها، فكانت قدرة األسرة والمحافظة على بقائها وإ النساء بهدف صيانة لتي قامت بهنا

صرار النساء إو, قوى من قدرة الرجالأالنساء على التكيف رغم صعوبة األحوال والظروف 

 ساهم وخروج النساء الى العمل. صرار الرجالإقوى من أعلى تحدي الظروف والواقع الجديد 
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, جتماعي في ذلك الوقتلتالحم اإل وفي زيادة اهن لمسؤولياتهن تجاه أسرهنتحملفي زيادة 

نهن كن أال إتهن الطبقية ءنتماتالف إخن منها ورغم إأختالف المناطق التي لجرغم إفالنساء 

يلتقين مع بعضهن البعض عند جمع الحطب وعند تعبئة الماء من العيون مما ساهم في زيادة 

كسبتهن تجربة اللجوء مهارات جديدة ، وأرف بينهن وصقل تجاربهن وشخصياتهناون والتعاالتع

  . عباء الحياة فيما بعدأوقدرات عالية ساعدتهن على تحمل المعاناة و

 عن فران من التنك والطين  للخبز عليها تعويضاًعلى صنع األ عكست قدرة النساء الصور 

المتوفر من البيئة و لموجودستغالل اكيتات من البطانيات، وإنتاج الجاإفرن الطابون في القرية، و

ضافت للنساء مهارات ألشرب الشاي والقهوة جميع هذه األمور وغيرها مثل علب التنك 

وكشفت . صرار على مواصلة الحياة رغم قسوتها عليهنوقدرات عالية من التكيف والتحمل واإل

. وزيع المؤن عليهن وتأسيس المخيمات لهمغاثة الالجئين وتإالصور دور وكالة الغوث في 

لعمل بشكل كبير والفت للنظر بعد لى اتجهوا إن الرجال إ من خالل الصور السابقة أيضاًأوتبين 

ن سمحت لهم أم، كعمال داخل حدود فلسطين المحتلة بعد 1967حتالل الضفة الغربية عام إ

قتصادها وسيطرت على جميع قتصاد الضفة الغربية بإيل إسرائ إلحقتأحيث , سرائيل بذلكإ

ظهرته الصور أوالشيء الغريب الذي . خضاع ساكنيهاإخضاعها وإمصادر الحياة فيها ليسهل 

و القرية بجوار بعضهم البعض في المخيم وهذا األمر يدل على أهالي نفس المدينة أهو سكن 

 بالمجتمع الفلسطيني القديم الذي كان و من الريفأتمسك الفلسطينيين سواء كانوا من المدن 

جتماعي ضامن والتكافل اإل على عالقات التاًمبني والذي كان , قبل النكبة والتهجيراًموجود

هل القرى والمدن أوبالتالي سكن . ستمرار الحياة للجميعقتصادي الذي يضمن إاإلوالتكامل 
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سؤولية الجماعة مطلوبة من صبحت مأبجانب بعضهم  في المخيم عزز روح الجماعة لديهم  و

  . الجميع

برزت الصور السابقة دور نساء قرية صرعة قضاء القدس، ونساء القرى أخيراً أو 

سرة وقدرة نسائهن على المخاطرة بالنفس ألقتصاد ا في إالمجاورة لها، ومساهمتهن الفاعلة

على الشهادات أوالتضحية في سبيل توفير مصاريف وتكاليف تعليم األبناء بهدف حصولهم على 

حتالل، وبيع هذه راهن المحتلة والمهملة من قبل اإلستغالل منتوجات قمن خالل إ .العلمية

مخيم قلنديا، ونساء القرى األخرى  وهن الجئات في قدمت نساء قرية صرعة. المنتوجات

في مخيم الدهيشة وقرية حزما صورة رائعة للمرأة الفلسطينية هن الجئات والمجاورة لها 

دتهن الشبه يومية لقراهن األصلية التي هجروا منها عنوة ضاربين بعرض الحائط جميع بعو

لى مدنهم إجئين سرائيل على السماح بعودة الالجبار إإالقوانين الدولية التي لم تستطع حتى اآلن 

 بعودتهن الشبه يومية على مدارالسنوات ن ولكن نساء صرعة ونساء القرى المجاورة له,وقراهم

نف أ عن هن من منتوجات قراهن المختلفة رغماًتستفاد، وإ2000م وحتى عام 1967ام ذ عمن

عجزات وخلق الفرص نها تدل عل مدى قدرة المرأة الفلسطينية على صناعة المإسرائيل، فإ

ن أي وضع ممكن أي ظرف ومع أستراتيجيات التي تساعدها على التأقلم تحت للعمل وتبني اإل

عكست الصورة  .الحياة بكرامة حتى لو خالفت قوانين المحتل المقيتستمرار بتعيشه بهدف اإل

ستفادة من خيراتها رغم ودتهن الى قراهن والعمل فيها واإلثناء عأمدى متعة النساء وفرحتهن 

نهن يعملن بدون كلل بأراضيهن المحتلة أال إعباء المنزلية والجهد المبذول في العمل ألثقل ا

  . ولحسابهن الخاص
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   عاما61ً ومطاردتها لهم طوال , لدى الفلسطينيينالهزيمة في الصورب الشعور

، إذا كانت ذاكرة المهزوم شرطاً للهوية ومتكأ "ذاكرة المغلوبين"يقول فيصل دراج في كتابه  

 ألن ذاكرة المهزوم تكتب ما تشتهي في ؛لها، فإن تحقق الهوية يحتاج إلى ما هو أكثر من ذاكرة

 ضلت الطريق الذي تقصده، فإن الصدق الذي تقول به ذاكرة المهزوم ال صفحات التاريخ، وإال

بذلك لن تصبح هوية المهزوم هوية حقيقية إال بعد الصراع مع اآلخر الذي . يوافق التاريخ تماماً

  الحقايتم عرضهاالتي س الصور ،)53، ص2002فيصل دراج، . (أجبرها على الخيال والتذكر

وها كتجربة فردية وستتمثلها بعيون من عاش, 1948بالفلسطينيين عام لمت ستفسر الهزيمة التي أ

  .جماعية لهمالصور كتجربة 

بات الصهيونية حتالل العباسية وهزيمة أهلها أمام العصا يصور إ جمعة الحجةالحاج 

  بالصورة التالية 

كمات، أول مرة بلدنا قاومت أكثر بلد، حطوا أكياس رمل عشان الرصاص ما يعبرش عليهم وعملوا استح"
بعد فترة لموا الناس بعضهم وهجموا على . قعدوا يقاوموا هيك بعدين استحلونا اليهود وطلعونا برة

وبعد ما رجعنا العباسية من . كانت الذرة وقتها في العباسية طولي. اليهود ورجعوا البلد من إيدين اليهود
ن بعض وراحوا يشتروا سالح من مصر، إيدين اليهود في المرة األولى صاروا الناس يلموا مصاري م

 اليهود وشردونا ويلي راحوا يجيبوا أسلحة ما رجعوش فشي أسلحة معنا، نقاوم فيها، رجعوا أستحلونا
  ."وفرقونا عن بعض

  

  تالية  الهزيمة بالصورة ال يعكس محمود سالمالحاج 

على اليهود، قاومنا شوية كان الواحد منا يروح يبيع ذهبات مراته ويشتري فيهم السالح يصير يطخ "
  ."يهود أخذوا بلدنا واطلعونا منهاوبعدها ال

  

  حتالل قريتها بهذه الصورة مة وإ تعكس الهزيخديجة العزةأما  

واهللا قاومنا لما هجموا اليهود علينا، بس المقاومة كانت خفيفة فش سالح مع الناس يقاوموا فيه، كانت "
  ."ارودة شو بدها تعملبارودة، والبكل حمولة تشترك  وتشتري 
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   واللد ةويصور هزيمة أهالي الرمل  إبراهيم العنابيالحاج 

صاروا اليهود  يضربوا علينا وأهل الرملة تضرب، وأهل اللد تضرب عليهم، والناس طلعوا ألنهم صاروا "
ح سالاليهود يضربوا علينا بالطيارات، كانت الطيارات تضرب إشي بسيط مش كتير، ما كانش عند الناس 

  ."إمنيح تقاوم فيه بهذاك الوقت
  

   يعكس الهزيمة بالصورة هذهجواد عبد اهللا عبد الالحاج 

 جنيه 150لما صارت الحرب صارت مقاومة، الناس صاروا يجمعوا ويشتروا سالح، البارودة كان حقها  "
  ."تري سالح، احتلونا وقدروا علينافلسطيني، والناس معهاش مصاري كثير عشان تش

  

، وأدت إلى 1948نيين عام بالفلسطي بالعرب و السابقة الهزيمة التي ألمتت الصورعكس 

ضعف بينت الصور ن مدنهم وقراهم األصلية بقوة السالح الصهيوني، وقتالع الفلسطينيين مإ

، وإن وجدت مقاومة آنذاك كانت  للمواجهة والمقاومةهمستعدادضعف إو. حيلة وقوة الفلسطينيين

ويرجع الفلسطينيين دائماً أسباب الهزيمة وضياع دود إمكانيات األهالي، دة بحبسيطة ومحدو

الوطن إلى عدم توفر السالح بين أيديهم، وإلى تفوق العصابات الصهيونية وضخامة عدتهم 

في الصور السابقة يرفض و .ضعفهم في ذلك الوقتومر العرب تآستعدادهم العسكري، وإلى إو

حدى لهزيمة ما زال يطاردهم على مدار إالشعور باإال أن ,  اليهانتسابمة واإل الهزيونالفلسطيني

 هي في حد ذاتها ينما تواجدأ  بكلمة الجئ المقتلع من أرضه الفلسطيني ووصم,وستين عاماً

كابوس المعتم ال حداثها هوأ صوت النكبة و ولذلك ما زال.بالهزيمةشعور شعور بالنقص و

  .يةفي الذاكرة الفلسطين الجاثم والمؤلم 
  

  التحوالت التي طرأت على اللباس الفلسطيني بعض العادات االجتماعية األخرى بعد النكبة

والتشتيت والعيش في المنافي والسكن في المخيمات في خيام  1948عام  ساهمت النكبة 

م في مخيمات أ الضفة الغربية مخيماتالظروف الحياتية الجديدة سواء في متالصقة ضمن 

لى خروج إضافة باإل,  بعضهم البعضختالط والتعايش معضت على الجميع اإلالشتات والتي فر
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نماط الحياة فشمل  التغيير  أات في  إحداث التغييرلىتحاق بالتعليم أدى إلاإللى العمل والنساء إ

  .بعض العادات االجتماعية األخرىو اللباس الشعبي 

جتماعية  وبعض العادات اإلللباس الفلسطيني أهم التحوالت في االصور الالحقة ستصور

  .األخرى

  : الصورة التالية من مدينة يافا تعكس هذه التحوالت بزهرة أبو العرايسالحاجة 

، صرنا نلبس بدل الكاب 1967بعد النكبة ضلينا نلبس زي ما كنا نلبس أيام البالد، غيرنا لبسنا بعد "
ول الكاب لتحت الركبة بشوي، صرنا األسمر، لون بني زيتي خمري يعني غرينا األلوان بعدين صار ط

نلبس منديل بدل البرنوس ونغطي وجهنا بمنديل أسمر شفاف ولم بدك تكشفي وجهك تكشفي، بعدين طلع 
الجلباب الطويل وكلنا صرنا نلبس جلباب ونحط منديل وبطلنا نغطي وجهنا، قالوا وقتها الدين يسر مش 

بعدين اليهود صاروا إللي يشوفوها مغطية . 67عسر، والوجه مش عورة، وخلص صارت حرية بعد 
  ."ان هيك الناس صاروا يلبسوا عاديوجها يفتشوا فيها ويوقفوها وعش

  

   من الرملة تصور التحوالت في اللباس في هذه الصورة  بديعة فليفلوالحاجة

ينا  طلعنا من بالدنا من دون ما نغطي على وجوهنا من كثر ضرب اليهودعلينا، وضل48في الحرب سنة "
ا هيك هون النه اليهود كانوا اللي يشوفوها مغطية على وجهها يحكولها كشفي عن وجهك، شو بدنن

  . "بوجعة هالراس كشفنا عن وجوهنا
  

 من مدينة اللد تعكس صورة التحويالت في عادات الزواج في المخيم  سميحة حبوبالحاجة

  بعد النكبة

البالد يام أ. ة أجاها عريس وبدهاش إياه تحكي بديش إياهبنت أكثر من أيام البالد مثال وحدصار حرية لل"
بعد الخمسينات .  بدهم اياه األهل تتجوزهليلفي بنت كانت تقدر اتقول ألهلها بديش  هذا العريس فش إ

صار في حرية صارو الشباب يشوفوا البنات ويروحوا يخطبوهم يبعث اهله يخطبوها للبنت، صاروا 
  . "كنا بالمخيم زي بعض كلنا الجئينالناس يختلطوا ببعض بعدين 

  

هم التحوالت في اللباس وعادات الزواج بعد النكبة فحسب أت الصور السابقة موضحة ءضاأ

   )1982,شريف كناعنة(
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خذت تظهر بوضوح في مطلع هذا القرن متوافقة مع حركة اليقظة العربية التي تبلورت  التغيير أن بدايةأ"
ياسي من جهة وحول التخلص من حالة الجمود والتخلف التي كان يعيشها  وممارسة حول التحررالسفكراً

نتداب البريطاني في فلسطين الذي لم خرى، ساهم اإلأالعهد العثماني من جهة  واخرأالمجتمع العربي في 
ذ ترك بعض النجاح إنما رافقه غزو ثقافي حقق لى النواحي العسكرية والسياسية وإيقتصر غزوه للبالد ع

 على النظم التعليمية واإلدارية وعلى القوانين والمفاهيم الحضارية وغيرها، وكذلك عمل بصماته
 ".ستعمار البرطاني على زعزعة الثقة بكل الموروثات الوطنية ولم تكن المالبس بمعزل عن هذا الغزواإل
  .)191، ص1982خرين، آشريف كناعنة و(
  

بناء أختالط بين المنافي باإلوفي ألغربية  في الضفة ا وساهمت الحياة الجديدة في المخيمات

  العمللىفة إلى خروج النساء إاض باإل,ندماج بينهم الواحد واإلالمدن والقرى داخل المخيم

و أ في اللباس  كان وجميع هذه األمور ساهمت في سرعة التغيير سواء,تحاق بالتعليملإلوا

  .عادات الزواج

  
   فلسطينياتلرجال والنساء الفي صور امال العودة آ

  مل العودة بهذا الصورة أ تجسد فل بديعة فليالحاجة

مل نرجع على الرملة وابوي ما رضيش يشتري ارض هون عشان بدنا نرجع أ كان عنا 67لحد حرب "
عبر على  سنة واحنا في المخيم فش عندي امل انه نرجع، اليهود زي السرطان اللي ب60بس بعد . لبالدنا

  ."يكجسم بني آدم واليهود ه
  

  مل العودة الى القرية أ حول عبد اهللا عبد الجوادصورة 

بعد النكبة كنا طول النهار قاعدين على القهاوي نسمع باالخبار، كنا نتأمل نرجع على البالد، وفي أمل "
  ".نرجع أملنا باهللا، اهللا كريم إن شاء اهللا بنرجع

  

  بو شوشة أ من محمد محمود سالممل العودة الى البالد في صورة أحول 

راح االمل منا في انه نرجع على البالد لما الوكالة اعطونا مؤن وعملونا المخيمات، بعدين لما صارت "
 وانهزموا العرب انقضى على االمل عنا نهائي، اه  كنا نفكر انه عبد الناصر بدو يرجعنا، هي 67حرب 

 ". النا ستين سنة وما رجعناش

  
  



152 
 

 

   الصورة  وأمله بالعودة بهذهحجةجمعة الو

رجعتنا على البالد بيد اهللا مش بيده حده، واهللا صورة العباسية في راسي زي كاني طالع منها جديد، "
  ."ا عيشة امنيحة وبقول يا رب نرجعبتعرفي ليش ألني بحبها وكنت عايش فيه

  

 رفض الفلسطيني منطق الهزيمة وتقبل العيش ءت الصور السابقة الضوء بوضوح حولأضا

فعكست الصور صعوبة العيش في المخيمات والمنافي، وصورت . ت والمنافيفي المخيما

، بل  النكبة، ورفضه تحسين هذا الواقعالصور صعوبة تأقلم الفلسطيني مع واقعه الجديد بعد

الفلسطيني بإصرار وعناد هذا الواقع من خالل نسجه للعالقة الدائمة بنقيض الواقع رفض 

 خالل ما ظهر بوضوح في الصور عندما رفض والد بديعة الجديد، وهو العيش في الوطن من

فليفل شراء أرض بعد النكبة في مكان لجوئه، ومن خالل جلوس عبد اهللا عبد الجواد طوال 

النهار على المقاهي لسماع األخبار على أمل العودة، ومن خالل رفض محمد سالم وعدم تقبله 

 ثقة الفلسطينيين بالحكام العرب وغيرها وأظهرت الصور وبشكل قاطع عدم. مساعدات الوكالة

من األمور التي قد تساعدهم في العودة إلى بالدهم، وأن أمل العودة بالنسبة لهم مرتبط بقوة 

  .  إيمانهم باهللا عز وجل، والعودة إلى الديار هي  فقط بيد اهللا وحده
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  النتائج
جتماعي للفلسطينين من مـدن     إل ا من التاريخ جزاء  األجاءت هذه الدراسة كمحاولة لكتابة بعض       

لى مخيمات مدينة رام اهللا فـي وسـط         وا بعد النكبة إ   ألجالذين  و, "القدس وقراهم , الرملة, اللد, يافا"
لى تسليط الـضوء    إكما تهدف    و ,"قدورة, قلنديا, الجلزون, معريألا" الضفة الغربية وهي مخيمات   

طـار  إعتمدت الدراسة على    هذا وقد إ  . يفترات هامة من التاريخ الفلسطين    نشاطات عملهم في    على  
 المجتمع الفلسطيني قبل     في اإلختالفات في األدوار الموجودة   ي ومنهجي للعمل على إبراز أهم       نظر

يركز على إعطاء صوت للمهمشين     ,  النساء أنفسهن  ولدى صور , الرجال والنساء النكبة لدى صور    
أمثال النساء الريفيات ونساء الطبقة الفقيرة في       , ستثناء أصواتهم من كتابة التاريخ المدون     الذين ثم إ  

شكيل وصناعة تاريخهم الخاص بهدف     ويركز على مدى حيويتهم وقدراتهم في ت      , المدن والفالحين 
دبيات ألبراز التعدد والتنوع والتباين في حياتهم بعيداً عن الصور النمطية والتعميمات التي تعكسها اإ

جتماعية وأدوارهم ونـشاطاتهم فـي   ة الفلسطينيين اإلقتصادية واإل  دراسة بتتبع حيا  قامت ال . المدونة
يضا على حياة النساء في كل من المدن والريف وإبراز أم التركيز    لذلك ث  .لمختلفةالحقب التاريخية ا  

ن في صيانة وحماية األسرة وبقاء إستمرارها في فترات      أدوارهن ونشاطات عملهن ومدى مساهمته    
إعتمدت الدراسة  . ياة اللجوء والعيش في المخيمات    لنكبة والتهجير ومن ثم ح    نتداب البريطاني وا  اإل

نساني في عملية بناء لعقل اإلطار نظري تناول العديد من نظريات المعرفة المختلفة ونظرتها لعلى إ
وتبنـت الدراسـة النظريـة      , الصور وتشكلها وعالقة ذلك بعمليات الخيال والتـصور والـذاكرة         

راً معرفياً ومرجعياً لها إلعتماد هذه النظرية على مبدأ الممارسة العمليـة كمعيـار              الديالكتيكية إطا 
سهامات المتباينة والمتناقـضة التـي أثارتهـا هـذه          ة من جميع األفكار واإل    مستفيد, يقيني للمعرفة 

ـ  حاول إ ت التيالنظريات ومؤكدة على أهمية مبدأ الممارسة العملية للنظرية الديالكتيكية            اعطاء فهم
 في ذهن الفلسطينيين بناءاً على تجاربهم المعيشية ونشاطاتهم          لعملية إنعكاس الصور    وشامالً اًواسع

عتمدت الدراسة على منهجية التاريخ      وكما ا  . وكما يتذكرونها هم   العملية المختلفة في مدنهم وقراهم    
يرة في المدن مـن     الشفوي من منظور نسوي في محاولة لتمكين النساء الريفيات ونساء الطبقة الفق           

برزت بدورها التباين والتعـدد فـي الـذاكرة         أ بناءاً على رواياتهن الشفوية والتي       عكس صورهن 
, جتماعية والطبقية وفي نشاطات العمل المختلفـة لهـم         التعدد في الخلفيات اإل    الفلسطينية الناتج عن  

من نفـي التعميمـات     ة   الدراس وبذلك تمكنت , التنوع والتعدد في الصور   سهمت في   أوالتي بدورها   
اين والتعدد في الصور الذي يعكس الواقـع        الموجودة في الدراسات التاريخية من خالل إظهار التب       

وتظهـر  . والتي عادة تظهرها الدراسات التاريخية على أنها نمطيـة وثابتـة          , الفلسطيني المتحول 
 التي  الدراسات النسوية الغربية  ستشراقية التي تعكسها األبحاث و    راسة النظرة الفوقية واألفكار اإل    الد

والتي تؤكـد فيـه هـذه       ,  حول نساء العالم الثالث وعملهن     يتم إنتاجها في أمريكا وأوروبا الغربية     
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, سالمي هو العامل الوحيد في تحديد مكانة النساء ونشاطاتهن العملية المختلفة          لدين اإل الدراسات أن ا  
حيث العادات والثقافة السائدة    , ي المجال المنزلي  وذلك من خالل تركيز تلك الدراسات على المرأة ف        

الدراسة بدورها أوضحت أن النساء الريفيـات ونـساء         . التي ال تسمح بعمل المرأة خارج المنزل      
سهامات إقتصادية واضـحة فـي إقتـصاد    المدن خرجن إلى العمل وكانت لهن إ  الطبقة الفقيرة في    

 وء توزيع المهمات واألدوار في العمل الزراعـي        وس قتصادية الحرجة لهن  وأن الحاجة اإل  , األسرة
أظهرت الدراسة أثناء مراجعتها للتاريخ الفلسطيني المدون سـواء   .  وراء خروجهن للعمل    سببا كانا

 ن هناك غياب للنساء عن التأريخ بـالرغم مـن قـوة إسـهاماتهن             أكان التاريخ القديم أو الحديث      
والتي بدورها تأثرت بالتحوالت اإلقتصادية     , قتصاديةإلومشاركتهن الفاعلة في الحياة اإلجتماعية وا     

وخلصت الدراسة إلى أن أسباب غيـاب النـساء عـن           . جتماعية في الحقب التاريخية المختلفة    واإل
 إلى تدني موقعهن الطبقي     تعود, وخصوصاً النساء الريفيات ونساء الطبقة الفقيرة في المدن       , التأريخ

 المتعددة للـوطن كمـا     عكست الدراسة الصور  , فعليةاهمتهن ال  ال إلى مس   وحسب النوع االجتماعي  
جتماعية  حيث أظهرت أدوار الجنسين اإلقتصادية واإل       قبل النكبة   وكما يتذكرونها  ونعاشها الفلسطين 

ضافة إلى تأثير النكبة والتهجيـر      باإل, مع التركيزعلى أدوار النساء   , في السياق الفلسطيني المتحول   
لتقطتها مكونة لصور النساء كما إ     الواردة في الدراسة العناصر ال      الصور  تظهر و. الصور على هذه 

ثناء وجـودهن فـي     وبما المسته أجسادهن أ   , ته آذانهن خترقأجسادهن وبما أبصرته أعينهن وبما إ     
) المسلوب(لذا شكل المكان    . عتماد على تجاربهن الحياتية العملية فيه     العهن منه وباإل  الوطن قبل إقت  

فالدار والبيارة والغرفة واألراضـي     , أصل الحكاية ومصدراً لصورهن   اء الفلسطينيات   بالنسبة للنس 
مما أضفى على المكان المسلوب قدسية ومرتبة تصل إلى مرتبة          , الزراعية هي الوطن بالنسبة لهن    

الهوية وحسب بيير نورا في دراساته لوظيفة الهوية للتذكر الجمعي والذي اعتبره بالمقابل الحـسي               
والتي تشمل أمكنة جغرافيـة وبنايـات وتماثيـل         " أماكن الذاكرة "أي ما أسماه ب   , رة الجمعية للذاك

وأياماً تذكرية ونصوصاً فلسفية وعلمية والعديد      , وأعماالً فنية وكما تشمل أيضاً شخصيات تاريخية      
  ).2008, سوكاح. (من االنشطة الرمزية

ضها جتماعية مختلفة ومتمايزة عن بع     إ لواردة في الدراسة ثالث مستويات     ا وتظهر صور النساء  
 لألسر الفلسطينية ) الوضع الطبقي (جتماعية  ستهدفتها تبعاً للمكانة اإل   البعض في المدن والقرى التي إ     

جتماعي العـائالت   يليهم في السلم اإل   , رض والنفوذ مالك الكبيرة لأل  قطاعية ذات األ  اإلسراأل: منهاو
جتماعيـة فـي     إستفادت من التحوالت اإلقتـصادية واإل      الملكية المتوسطة وهذه العائالت   أصحاب  

وأصبج بحوزتها األراضي الواسعة نتيجة     , حتالل البريطاني سطين في عهدي الحكم العثماني واإل     فل
فرض الضرائب الباهظة على الفالحين مما دفع الفالحين إلى بيع أراضيهم أو تـسجيلها بأسـماء                

الزمن جرد الفالح من أرضه وتم      ومع تقدم   , اكمة عليهم المالكين هربا من الضرائب والديون المتر     
لتجار مثال المخاتير ورجال الضريبة وكبار ا     أستيالء عليها من قبل المالكين الكبار والمتوسطين        اإل
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 العـائالت    تناولت  وأخيراً .نتداب على أراضي الفالحين   باإلضافة إلى إستيالء حكومة اإل    , والمشايخ
رين خارج القرية في    يجأ أي إلى عمال      رض وتحول أبناءها إلى بروليتاريا    الفقيرة التي ال تملك األ    

نجليز أو عمال زراعيين في مزارع اليهود وهنا تظهـر  لبناء وشق الطرق وتعبيدها عند اإل    أعمال ا 
سرة فلسطينية سواء كانت في المدن أم في الريف من حيث           مية الدراسة المعمقة لخصوصية كل أ     أه

ونجد أيـضاً فـي     . يطنمم القوى العاملة فيها وجنسهم بعيداً عن التعميمات والت        تركيبة األسرة وحج  
فلـسطيني  فراد المجتمـع ال   قتصادية أل ختالف في النشاطات اإل   لنساء التنوع واإل  الصور التي لدى ا   

وعمل مـن   , فة خارج القرية  راضي في الحرف والمهن اليدوية المختل     حيث عمل من ال يملكون األ     
سرته ويبيع فائض المنتوج الزراعـي       الخاصة فكان ينتج ما يسد حاجات أ       أرضهرض في   يملك األ 

 الفقـراء أمثـال     ونقطاعية كان يعمل لديها الفالح     أما العائالت اإل   .عبر التجار المتخصصين بذلك   
ن نساء هذه األسر اإلقطاعية كانت ال تعمل في األرض وال           أو. الحراثين وغيرهم من الخدم والعبيد    

 وأظهرت الـصور أيـضا المكانـة    .المنزلية وكان يعمل لديهن نساء الفالحين الفقراء     عمال  ألفي ا 
سرهن أجتماعية عالية داخل    اإلجتماعية المرموقة لنساء األسر اإلقطاعية حيث كن يتمتعن بمكانة إ         

ر  صـو تظهـر   . سلم اإلجتمـاعي  مما أتاح لهن السيطرة وبسط النفوذ على من هم أقل منهن في ال            
 بين نساء المدن والقرى التـي        في األدوار  قاتختالفات والفرو ردة في الدراسة أيضاً اإل    ساء الوا لنا
فكـان  , عربيات والفلـسطينيات  ستشراقية لواقع النساء ال    الدراسة بعيداً عن التعميمات اإل     ستهدفتهنإ

ـ             ا واضح اختالفهناك إ  س  في لباس نساء المدينة ونساء القرية حيث كانت ترتدي نساء المدن المالب
ـ   كن يلبسن األ  فالغير مطرزة مع غطاء الرأس والوجه أما نساء القرية           ع غطـاء   ثواب المطرزة م

 من أدوار النساء الريفيات ونشاطاتهم المختلفة في العمل وذلك امر نابع وبدون غطاء الوجه وهذا األ    
توحاة مـن   ثواب للنساء الريفيات مس   ألوأوضحت الدراسة أن التطريز على ا     , هئلتسهيل حركتها أثنا  

صلها الـى الجـذور العربيـة       والتطريز على المنسوجات تعود في أ     الطبيعة والبيئة وأن العروق     
شتهر في الماضي بـصناعة األقمـشة والمنـسوجات         لقديمة إلى العهد الكنعاني الذي إ     الفلسطينية ا 

، وكما  ثواب المطرزة في الريف   ألستعمال ا  الدراسة الفوارق اإلجتماعية في إ     المصبوغة، وأظهرت 
 بـين نـساء      في األدوار  ختالف الثاني ما اإل أ.هالي المدن والريف  ألوضحت التحوالت في اللباس     أ

 وعمل نساء الريف الذي تركز في       ,هو عمل نساء المدن   ف ظهرته الصور أالمدن ونساء الريف الذي     
 الريفيـة   همية بالغة لحياة األسرة وبقائها في الريف، فعملت المـرأة         أجله بالعمل الزراعي وشكل     

 سـبباً جرة لدى األسر اإلقطاعية، وكانت األسباب اإلقتصادية السيئة         و عاملة باأل  أبأرضها الخاصة   
وراء خروج النساء الريفيات الفقيرات إلى العمل، وتظهر الصور حرية الحركة بالنـسبة للمـرأة               

 الماء أو تزبيل و لجمع الحطب أو تعبئة  أالريفية سواء كانت حركتها داخل القرية لحصد المحصول         
ومباحة طالما  و خارجها حيث كانت حركتها متاحة الطابون أو بيع المنتوج الزراعي داخل القرية أ

 بالوظائف الرسمية   اًكان عملها محصور  قرتبطت بأدوارها اإلنتاجية، أما بالنسبة للمرأة في المدينة         إ
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 الوقت بحدود وقت الوظـائف      مثل التعليم في المدارس ورياض األطفال والتمريض، وعملها محدد        
وعة مثل تبادل الزيارات وحضور     الرسمية مما أتاح لها المجال لممارسة األنشطة اإلجتماعية المتن        

ن ارتياد النوادي والجمعيات الخيريـة و     ضافة إلى األنشطة الثقافية مثل إ     عراس باإل حتفاالت واأل اإل
 نراضـي الزراعيـة لـسوء أحـواله       النساء الفقيرات في المدن عملن عامالت باألجرة فـي األ         

 المرأة في المدينة بالتعليم على المرأة في القرية بـسبب           وأظهرت الصور أيضا تفوق   . اإلقتصادية
 قبل  منهمال المتعمد    اإل  هناك اث والذكور أما في القرية كان     كثرة المدارس في المدينة بالنسبة لإلن     

  . نسبة لإلناث والذكورنتداب للريف والتقصير في فتح المدارس بالحكومة اإل
, حتفـاالت والمناسـبات   ة فـي اإل    حرية الحركة والقدرة على المشارك     وأخيراً أظهرت الصور  

حياء المناسـبات   إكانت حركتها متاحة ضمن نطاق األسرة في المشاركة في          قبالنسبة لنساء المدن    
 الزراعيـة المتعبـة طـوال    أعباءها وأعمالهافان ما المرأة الريفية    أواإلحتفاالت والمواسم الدينية،    

ن  مـشاركتها كانـت      وأ,  في المشاركة باإلحتفاالت والمواسم المختلفة     ستمرار بإ النهار لم تساعدها  
 باإلضافة إلى إهمال وتقصير اإلنتداب البريطاني للريف وأهله مما عرقـل قـدرة المـرأة      محدودة

  . الريفية من المشاركة
األدوار داخل المجتمع الفلسطيني المتحول والـذي        سلطت الدراسة الضوء على اإلختالفات في     

لها  فأتت صور الرجال بواقع الحياة في المدينة والقرية بتفاصي         , الرجال والنساء  أظهرته صور لدى  
جتماعية التي  كذلك التحوالت اإلقتصادية واإل    و ,قتصاديةوشموليتها وبجميع المرافق اإلجتماعية واإل    

 بحكم حريـة    يقة أعم وأشمل وأكثر تفصيالً من صور النساء       طرأت على المجتمع الفلسطيني بطر    
، وتطرقت صور الرجال إلى تحول الكثير من        الحركة التي كانت ممنوحة للرجال من قبل المجتمع       

 بعض النساء الريفيـات     ت تحول  كيف نجليز وكذلك رين عند اإل  وجمأأبناء الريف والمدن إلى عمال      
نتـداب   نطاق أراضيهم الخاصة في فترة اإل      األجرة خارج وبعض نساء المدن الفقيرات إلى عمال ب      

 وكـذلك . البريطاني مثل العمل في قطف البرتقال ولفه ووضعه في صناديق للتصدير خارج البالد            
 عمل بعض النساء الريفيات في صناعة القش والحصر وصناعة الجبنة وتصديرها            أظهرت الصور 

منتجـة أساسـية كالرجـل      أة الفلـسطينية     المر  وبذلك وحسب صور الرجال    .خارج حدود قراهن  
 النساء أظهرت إمتعاض النساء من الشقاء والجهد الكبير  إال أن صور  قتصاد األسرة، ومساهمة في إ  

المبذول من قبلهن في العمل الزراعي دون أن تشير النساء إلى سوء توزيع المهمـات الزراعيـة                 
يتنافى مـع  األمر هذا  الرجال لعمل النساء  أما عن تقدير  . قريةضمن العادات الفالحية في مجتمع ال     

. المجـال العـام  اآلراء اإلستشراقية التي تربط بين نساء العالم الثالث والمجال المنزلي، والرجال و      
لتقسيم الجنسي لنشاطات العمل لكـل مـن الرجـال           ل لرجالوبالرغم من إظهار الصور التي لدى ا      

جامـدة  اطات عمل النساء، مما يتحدى التقسيمات ال      إال أنه كان هناك مرونة وتنوع في نش        والنساء
ـ  . ختالف نشاطات كل من الرجال والنساء وثنائيتهما      المعتمدة في الدراسات حول إ     صور عكست ال
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لرجال حرية الحركة وتعدد وتنوع طرق قضاء أوقات الفراغ سواء كانت بالنسبة لرجال             التي لدى ا  
لنساء بحكم الحرية الممنوحـة للرجـال مـن قبـل            القرية فهي أكثر من حركة ا       لرجال المدينة أو 

ية مثـل دور الـسينما      المجتمع، وبحكم توفر المرافق الترفيهية الخاصة بالرجال في المدينة والقر         
 والجمعيات الخيرية والنوادي الثقافية والمقامات الدينية واألسواق وهي جميعهـا مرافـق             والمقاهي

ساحة الحركة للنساء وطرق قضاء أوقات فراغهن كانت         بينما م  ,كثرهم من الرجال  أعامة وروادها   
حركة النساء كانت مقصورة ,و في نطاق الحي الذي تعيش فيهمها مرتبطة بالعائلة وفي نطاقها أمعظ

 النساء إستياءها من    لهذا أبدت صور  .للقاءات المختلفة ضور األعراس وا  على الزيارات العائلية وح   
  وتحد من حرية الحركة لهن     من قبل المجتمع    مفروضة عليهن  القيود اإلجتماعية التي كانت   صرامة  

  .وتبيح حرية حركة الرجال بنفس الوقت
 سلطت الدراسة الضوء على التعليم في فلسطين وبينت األسباب التي أدت إلى تفـوق الـذكور                

لرجـال التقـدير العـالي       من خالل الصور التي لـدى ا       على اإلناث في التعليم، وأثارت الدراسة     
ها، وبينت صور الرجال في الدراسة      ئسرة وبقا عملها وأهميته بالنسبة لصيانة األ    حترام للمرأة ول  واإل

حق النساء في الميراث وأن المرأة كانت تورث مع أن هذا األمر يتنـافى مـع واقـع المجتمـع                    
 النـساء    وأظهرت الدراسة صور   . يورث المرأة في حاالت نادرة وخاصة جداً        كان الفلسطيني الذي 

 فـي   ى تحسرهن لحرمانهن من التعليم وإللقاء اللوم على المجتمع وعلى السياسات اإلستعمارية           ومد
 النساء إستياءها من حرمانها من الميراث رغم عملها المـضني           وكذلك أظهرت صور  , ذلك الوقت 

 ناقشت الدراسة موضوع الزواج فـي فلـسطين         .افظة على أمالك العائلة   في األرض وبحجة المح   
 كان بيد األب     والعريس ختيار العروس ى زواج البدل، وقرار الزواج وإ     اسة الضوء عل  وسلطت الدر 

فلـسطين وتنوعـه    وتطرقت الدراسة ايضاً إلى األكل الشعبي فـي         . رب األسرة وليس للعروسين   
 في الدراسة للرجال والنساء مدى      أثارت الصور . ة إلى أخرى  ختالف من منطق  وأسباب التنوع واإل  

كبة والتهجير وتفاوته بيـنهم،   على التكيف مع واقع الحياة الجديدة الذي فرضته الن    قدرة الفلسطينيين 
ن تجربة اللجوء والتهجير والعـيش  مع أن النكية وحدت الفلسطينين في أنها تركتهم بال وطن، إال أ           
يها التي كان ينتمي إل   ) الموقع الطبقي (بدون وطن تفاوتت بينهم بشكل واسع تبعاً للمكانة اإلجتماعية          

 سكناه ومكان الفرد قبل النكبة وما آل إليه مصيره بعدها، وتبعاً للمنطقة التي كان يسكنها قبل النكبة 
ختلفت القدرة على التكيف بين الرجال والنساء فكانت قدرة النـساء علـى التحمـل               بعدها وكذلك إ  

راتيجيات للتـأقلم   سـت لذلك إبتكرت النساء وسائل وإ    . مور أقوى من قدرة الرجال    والمسك بزمام األ  
والتكيف مكنتها من الصمود والمواجهة مع صعوبات الحياة أثناء النكبة والتهجير وبعدها أيضاً، لذا              

سرهن، وكشفت الـصور أيـضاً دور وكالـة     أجرة للحفاظ على بقاء     ألخرجت النساء الى العمل با    
ختلفة، وأوضـحت الـصور     الغوث في دعم الفلسطينيين بعد النكبة وإقامة المخيمات الفلسطينية الم         

ههم للعمل كـان    أيضاً شح األعمال بالنسبة للرجال وأن أكثر الرجال لم يعملوا بعد النكبة وأن توج             
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سرائيل للضفة الغربية وفتح أسواق العمل في فلسطين المحتلة فـي            بعد إحتالل إ   1967بعد حرب   
 نصرعة المحتلة وقـدرته   سلطت الدراسة الضوء على أهمية دور نساء قرية ال        . وجه الفلسطينيين 

هن وتـدبير   ئستفادة منها في تعليم أبنا    ، واإل نحتالل قريته  رغم إ  نستغالل محاصيل أراضيه  على إ 
بالهزيمة ومطاردتها لهم على مـدار       تناولت الدراسة شعور الفلسطينيين   .  اإلقتصادية أمور أسرهن 

لى اللباس الفلسطيني وبعض    تناولت الدراسة أيضاً أهم التحوالت التي طرأت ع       . واحد وستين عاما  
ختيار الزوج والزوجة، والتخلـي عـن غطـاء    عية االخرى بعد النكبة مثل حرية إالعادات اإلجتما 

الوجه بالنسبة لنساء المدن وذلك بسبب العيش في المخيمات واالختالط الواسع بـين الفلـسطينيين               
.  والتحـاقهن فـي التعلـيم       وبسبب خروج النساء الى العمل      إليها أتوغيرهم من الشعوب التي لج    

وأخيراً تنبع أهمية هذه الدراسة من تقديرها للنساء وقيمة مساهمتهم اإلقتصادية واإلجتماعيـة فـي               
 التـي تعكـس ذاكـرتهن المتـضمنة        إهتمامها بتأريخ صورهن     المجتمع الفلسطيني باإلضافة إلى   

ال يمكن فقدان الحواس    "س  دوارهن اإلقتصادية واإلجتماعية لكي ال ننسى، وحسب نادية سيرميتك        أل
ولكن يمكن فقدان ذاكرة الحواس، والذاكرة هي التي تنظم وتصل وتتنقل بين جميع الحواس وهـي                
شيء داخلي في كل حاسة، وهي مجال الخبرة الحسية، وهي التي تخزن الخبرات الطوعية والغير               

  . )9، ص1994نادية سيرميتكس" (طوعية التي يتعرض لها اإلنسان
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  صياتالتو
التوجه بالدعوة والمطالبة الى كل الجامعات الفلسطينية في األراضي المحتلة إلقامـة مراكـز               •

بحثية أكاديمية فيها لدراسة التاريخ الفلسطيني القديم بهدف سحب البساط من تحت أقدام الحركة 
  ه فـي   عى حق إمتالك التاريخ القديم لفلسطين، وهو إدعاء باطل ال أساس ل           الصهيونية التي تد

 تاريخ اآلباء واألجداد    -التاريخ الحقيقي، وإلعادة إحياء ورد اإلعتبار للتاريخ الفلسطيني القديم        
تم كتابته بأيدي فلسطينية بدالً من تركه للمستـشرقين الغـربيين           ت ول -سكان األرض األصليين  

ـ يذه من قبـل أبنا    نف يريدون، لذا يستدعي ذلك إعادة ت      وللصهاينة يعبثون فيه كما    لحقيقيـين  ه ا ئ
 . وتنقيته من الشوائب والسموم التي زرعتها الحركة الصهيونية فيه

التوجه والدعوة إلى جميع المؤرخين والباحثين الفلسطينيين بدعوتهم إلى ضرورة كتابة تاريخ             •
فلسطين القديم من منظور فلسطيني وعدم التنازل عنه لمصلحة الغرب والدولـة الـصهيونية،              

 الكتابة التاريخية على التاريخ الفلسطيني الحديث، ألن اهتمام المـؤرخ           وعدم اإلكتفاء فقط في   
 الصهيونية التي   دعاءات دحض اإل  علىوالباحث الفلسطيني بالتاريخ الفلسطيني القديم سيساعد       

 . أنها عودة إلى أراضي اآلباء واألجدادب 1948سرائيل في عام تبرر قيام دولة إ

المراكز البحثية المهتمة بجمع وتسجيل الروايات الـشفوية        مطالبة جميع الجامعات والكليات و     •
لفلسطينيي الجيل األول بتوحيد جهودهم والعمل على أرشفة هذه الروايات وحفظها عبر الزمن             
لتبقى شاهداً على جرائم المحتل أثناء النكبة واإلقتالع، ولتكون دليالً قويـاُ علـى حقنـا فـي                  

 .حقة للمطالبة بالعودة إليهااألرض، وحجة قوية بأيدي األجيال الال

 المناهج الفلـسطينية    مطالبة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ومعدي المناهج بضرورة تضمين          •
قتصادي لفلسطين في مرحلة ما قبل النكبة، لكي تتعرف األجيال التـي  بالتاريخ اإلجتماعي واإل 

ولكي ال تنسى الوطن وحقها في      لم تر الوطن ولم  تعش فيه على تاريخها وتراثها الحضاري،            
 . المطالبة بالعودة إليه

مطالبة جميع المراكز المؤسسات المجتمعية الموجودة في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية            •
المتاحف والمعارض التراثية الدورية التي تحتوي على جميع المقتنيات التي خرجت مع             بإقامة

ى رائحة الوطن وذكرياته حية في أذهان ووجدان األجيـال          الالجئين أثناء النكبة والتهجير لتبق    
 . التي لم تر الوطن ولم تعش فيه
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مطالبة جميع المراكز والمؤسسات المجتمعية الموجودة داخل المخيمات في الوطن والـشتات             •
بالعمل على تعبئة األجيال الصغيرة التي لم تر الوطن ولم تعش فيه بثقافة العودة إلـى الـديار    

، بإقامة المجسمات   1948بينهم من خالل إحياء ذكرى المدن والقرى المحتلة في عام           ونشرها  
للقرى المدمرة، وإحياء الدبكة الفلسطينية واألهازيج القديمة وتعليمها لهم، باإلضافة الى إحياء            
األكل االشعبي الفلسطيني والتراث القديم، وعمل األفالم الوثائقية حول المخيمات وسكانها وحياة 
البؤس فيها لتدرك هذه األجيال أن المخيمات مجرد محطات على طريق العودة إلـى الـديار                

 . الحقيقية

 أهالي مـدن     أخيراً، استهدفت هذه الدراسة فلسطينيي المنطقة الوسطى من فلسطين التاريخية          •
لنـديا،  األمعـري، ق (وا إلى مخيمات مدينة رام اهللا  أالذين لج  يافا، اللد، الرملة، القدس، وقراهم    

التمـام  باحثين والمهتمين بالـصور      لهذا سأبقي الباب مفتوحاً أمام جميع ال       .)الجلزون، قدورة 
البحث مع باقي أهالي فلسطين من مختلف المدن والقرى الفلسطينية، وأينمـا كانـت أمـاكن                

  .    وللخروج بنتائج وتوصيات جديدة غير الموجودة في الدراسة إلتمام الصورة اآلنتواجدهم
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2�U  : ر��� <l9:8 /�aا�b�20�18�L  U^2ان ا e3 @;�8.  
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  .اآP �/ 28م 2C?�mا �06/ �  د�>2ا ا��2Uد : ر��� 

�L X@ 28م ���� د ا�^2bر وه       : �?�18    ;�<S 2رb^��  zK8 �2ا 2zF2j /8?z�3ا آBz ا�z<0? و�>2�;ez3  z        28م و��>� e3 ا�L2  ��� د ا
 TF�cC س ;�  .ا���8| ا�:���F 6: ن �UCب ا�; س �;U  وk<6  U;�  L?cL 216ر  و�/ 216ر اT�3 k<6  ;J �8�0/ و�3?8/ ا

  �1J i�j ا29Lا �6>� �[آ� ��  j>�29ا �/ ا�2C?K� ?<0ا آB أ�[آP آ�29c�QC vا �7 ا�; س �@ ا�;�0Q : ر��� 
  �18?� :              /8�z0� Tz�3 /z�  z;�<j  ����  BC /�  ;�<j ا�L�a 9� /8�0� T�3 k<6 @� A ش �Q3  ;�QJا 7��;3   ;0/ 6A�  ;c�QC

       ;�� B�`ا  ;��F B�<G���z  ه�z;�<j rz  و82zI; ه          k<63 ا @zQb8 ?�K8 و� ت w<1L9 ح اc� ز`م � 2Cا واPU;� ?J آ ن اg�I 06? ا
��� آ ن ��6' �@ ا��G^�; ت وآ ن �J R 8>� ز.  

��  ه2C�1ا ��29ا k<6 216ر و�3?ه  T�3 k<6 �8�0/ �3?8/ و8/ ر29Jا : ر���  29Lا.  
 �18?� :  U��  ;QI B�<G�  . ا!k<66 �U ا

  . ا!�U ه?ول 6آ�v آ 2Lا ال : ر��� 
 �18?� :<jا  ����  2Q8ن �[ك وcA8  و` ا!@ اBC /�  ;�<j ا�L?G� @� A ش ا!@  ?J2ا�  .�;  واt ��ات آ 2Lا !2 ا

  . ا!�U �3  اgL ا29Lا �2�9دk<6 /8 ا��i�j6 N آ�v 29:6ا ال : ر��� 
TbC  L?�F ا�298Nن z3 �zK�;� @z� �U! @13^�2ه  zI /�z6 رة z�J ة ا2z3ي وz�J ة �zI?ي 2z���3هzL P س �[gz<8 آ2L zا                   : �?�18  

��  هL�1  هYا ا�z� @z/ دار        ���:� 2z�Jدة iJ zm ا2z3ي و�zI?ي ا�l9:8       z>2ا �7 ا���2Qb وY�28وا L^�0 �/ ا��;29ج ا��K\ وا
       L?�F P6;?ه  LYوا� PU�<6 86?ور             z;Fك ذ z;ه  zb8ار kz<6  z;J2دة ورz�J 'دار /z�  z;�<�� |8 Sداروا �3?8/ ا23ي ا @� �U!ا 

 B82�  .ا
  .�@ ارb8  �@ ا����G ت : ر��� 

 �18?� :  ;�cQ8 RL Q� /�b��  .L?�F �0� �0K6 @� 'f  �@ ا�m P�G رت ه �2آ �� ���C;  ه 
  .�1J  8 i�j وا29L �@ ا�P�G وا����G ت آ;29ا Y9Cآ�وا BC ا�A �@ و3>?آP : ر��� 

 �18?� : gC �J k;3 gLو` ا 'f.  
  .i�j وا29Lا �6:��/ آ;29ا �9 �>�/ ا2���C PQLا k<6 3>?آP �@ ا��P�G �@ ارb8  : ر��� 

 �18?� :9� PU�  .�ة 82j>� �@ ا��P�G  راح ا`�B آ 2Lا �9 �>�/ ا�; س اPUL 2���8ا m  � ?�3 e3 ر ا�; س 
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  .�0K6 @� @9:6 R8?F ��0 : ر��� 
  . I;�/ 5واt 6:;  �?ة : �?�18 

  .�3?8/ ��29ا k<6 ا`���ي : ر��� 
 �18?� : �0� �0K6 @� 2ا<S @<21زت �@ ا`���ي اهC  Lء ا`.  

��P�G واN6 T;3 @9L �@ 3>?ك : ر���  P�G� /� �:���  .i�j آ�J v^�9@ ا
 �18?� : T07 �2زي و�� T:6  Lا R� @;�8 ر m vوآ� ?J2ا�����G آ�2Q3 vن ا ���� /�  Lل واY� 10!��ت 3 `ه �L وا

  .او`د e3 �@ ��ق 
  .�2زك �BC /� R ا�A �@ : ر��� 

  `ء : �?�18 
  .ا21C @9Lزت �2از KC>�?ي 2c! @;�8آ@ وا�2 ��20آ@ : ر��� 

 �18?� :UC�3 دا /�Q^�9� س ;���?هf P' آ 2Lا �^  ا KCو P.  
�2 ا�  �2زك وr0<j واBC @� @9L ا�A �@ آ ن ا23آ@ وا�| g�<6 : ر���  @;�8.  

  �18?� :    Pه?z3 2اzQb8 2اL zآ �n;� د�� ��L X�`ء 23ا�RQ اm>/ اL  ا�2ي ا�@ �2زR� @L ا23ي آ ن �;  P6 T;3 ��3/ وJ?ة وا
PU��6ا kQJ RKا�2ي � وا� e3 2را `�2يL  L2��8و PU;3` @LوY�28 ة?J��3/ و PU9;3 Y�18 �3;�9/ وا�?� .  

�2 ���وآ@ آ ن !C�9� 2@ : ر���  @9Lا i�j.  
 �18?� : R�Sة ا�2ي � ر �J e3 �<���  .آ ن ��9ت ا3/ �6@ وT�<S �@ ا

��  ��k<6 @9 ا`���ي �/ 3>? �0>? و�Cآ9@ اه>r آ�9c�QC v@ : ر���  i�j.  
  �18?� :  R� @L` �0�m TL �3?8/ آ t7 ا�  U�<�           روا zm ن zن وه zه /z� \z8ار ez3 P�zG�  zb8ة ار z�J Rz� /8?�3 @<7 اه�

        7z<jس ا zاآ� @z�� Yzت ا��zm /8?z�3  2آ�! @;Q:C }�:�G8?وL@ ا��i�J i واR�  L �2�9د' اi�J ا�? 8?ي 3?ي ا2jل ا
2�@ f' وا     zQb8 @z<6 2اQbE8 20ا�b8 @<�rz<�Qb3 t  ا�:2ك �;g �@ وا2jل k<6 ا�;R9 وا2�Jا �@ ا���A8 e�Qوا آB ا�0; ت ا

  b823آ@ �/ ار � R��  .2�Cدت 0A6 /� PU�� Tc�QC/ 6;@ . اL  6 رف 
  .i�j آ�v آ ن !�2رك : ر��� 

  �18?� :       tوا @z<�Qb8 rz;� gz<2ي آz3` @zQJ6;? اه>@ ا  b8ار k<6 اروح T;آ  ��واr<�Kb3 t آ;T ادk<6 @6 ا23ي وا�2ي 
 R�S�� ا�2ك R� @;� 2U�) ?U;9C ( ا�2ي gL7�5 ا;I  TC و� gC�� 7� ?�F /�.  

  .i�j اول � ��k<6 @9 ا��P�G آ�v ا���:� : ر��� 
  .اR9:��  L �@ ا��P�G اول �  21Cزت : �?�18 

  .و8/ 9:6@ : ر��� 
 �18?� : @�   ;��  9b9�   .�67@ رام اt ا

��  m رت �Jب ال : ر���  �1J i�j67 P3[دآ k<6 PQ���C ب راح�b�  . �  !��2Cا اgL ه ي ا
  .`ء F>;  ه>k<6  L2��3 T�Q �6 ن و��>/ آB ا�@ آ 2Lا �@ �0K6 ��0 وارj  b8>�2ا k<6 �6 ن : �1 �?8

  .i�j ا�;^2ان ��  ه2C�1ا آ 2Lا l9:8>2ا آ�29c�QC vا ه2ن : ر��� 
  �18?� :                   @z� وح�zLو iz�b�2c�QCا آ 2Lا �8و2Jا 6;? ا��b0ة ه ي �@ ارi�1L  b8 ا�p��b وا�zL r<^z^2ي �zFاص وiz�1L ا

2�7 ا�; ر وN0GL وk<6 B^lL ا�; ر 6L �0� �0K6 k<.  
  .i�j �@ ا`���ي آ ن �@ ��g : ر��� 

  .`ء `gL آ 2Lا �8و2Jا 20�8ا : �?�18 
  �/ و8/ : ر��� 

  �18?� :          zU�0C �zK���/ �I ?;6? ا�?8/ و�3? ��9ة �?و ا���g وا�3�UQ ء �@ ا��P�G آ;I T آ/ �@ �6/ �;1? و8/ ا�^>�� ��L 3 ا
?8?1� ه; ك و�/ 2Iء nJ@ ا�T ا�0>?�8 3?ه  0C;@ وL2�<j  �/ ا�?ار ��;  k<6 ا��P�G !�8;  ا�?ار ه ي و�zmت اNzLل ا�Nz0         ا

 r9I ?;6و R8�18 ( 6;? ا23 درو?� @Q0C. (  
��  m رت �Jب ال : ر���  �1J i�j670[د 73 و������ k<6 ا 3 B�`ا PQ�� 18?دوا RL Q� �S c9L`وا .  

  �18?� :  ;���  3[دL  اU6 3 T6 0L  ا��b ا��/ وJ  U6 3^�/ ا�:�v8 وU6 3  ا�b^�/ وz9�  ;�K3 �>�/ ا�zLوح ��z;��6  z                و8[ �  
       gzLا @zQ8ا�� ?J9>2ا واFز8 رة ه2ن و ?Jا�  وا  ��2�PU اPQ���L  L?3 gL و�2F /j@ وQJ PU�<6 2QbS 2دU�<� T6 0L  L3[د gLا

       ���2ا ا���ب 2zGj ا�zm @z ر ��zا��ة     ا�@ 9F>2ا واJ? 3�6@ ا�  R01� /��^<� P^F ا F2' وGj 2دU����  ��R01 ا P�^K9�2Uد ا
  . �/ ��XQ3 B0F 36آ��0ة 3[دB0F /� T6 0L  L ال 

  . i�j60 �;I ا2A9� �1J  8 @9Lرة BC ا�A �@ �3? : ر��� 
 �18?� : R�6ز�96 و����� وا wK��2 ه>T�Q اروح �;iA ���� و tوا ، 'f.  

  .���9@ و8/ آ TL دارآP وو8/ آ;C @9>�0@ �8;@ اذا ر9J@ 3: ر��� 
  .آ>g ردم e3 ��3ف : �?�18 

�PQI 0 آ>PQ آ;29ا C>0^2ا ecL ا�2Xاب : ر���  k<6 �1J.  
  .`ء �ecL R ا�2Xاب اJ;  آ;  B�G� ، �8�J e0<L ، �2خ : �?�18 

  دار ا��;Nة : ر��� 
�w� @� ��2 ا��Ez و�wz ا�z�J هYzا ا�z�K ش آz ن        f' دار ا��Nة F 3@ ا�; س آ 2Lا �F ش 8>0^2ا2aاب 20�18        : �?�18   c�هP �/ ا

 Bl:<� PU�?G8 /8NJ 23ا g�Iا.  
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�>��zوس �z;Q         : ر���   P2هz018 `و?zه �cK:z�7z<�C RC ا���zوس ا` ��z  �8و2zJا z� Tz�3 kz<6 `         20�18ا �>rz و!z;�0ا و2z0�18ا ا
  .و20�18�U  هYي ا`��اض 

  .B0F ا�;�0Q: ر��� 
  .�اض ه ي B0F ا�;�0Q ا`�: �?�18 

  .آ;bC @9^@ ا2a gLب BC ا�v<9G3 @� A 6/ ا��Kى ا���L X : ر��� 
�g^0 ا�G ص : �?�18  ?<3 Bآ v<9G3.  

�g^0 ا�G ص : ر���  g� ?<3 Bآ gLي ا?K9�93 R�� i�j.  
 �18?� : v<9GC @�  .هecL 2 ا�e3 N8��9 ا��8�b وا��K !� ا

  .i�j !2 ا�^i0 : ر��� 
  .واt �  ��3ف : �?�18 

  . آ;29ا AcC>2ا r32a �@ ا�0>? و` �@ �� j ت :ر��� 
 �18?� : ?<0�  .f' واt آ ن �@ �� j ت �@ ا

  .ا�j �G ت �/ 3; ت ا��Nة : ر��� 
 �18?� : @�  .f' وا2��G8 tا 3; ت ا��Nة و�R آB ا�; س آ 2Lا K8?روا 8>0^2ا ا��8�b وا�21خ آ ن � 

  .هYا ا�Qb@ اr9�^cL k<6 �a �3? ا�;�0Q : ر��� 
 �18?� : R��L  L?3 7S2�  .e0<L  L�m !2 �  آ ن ا��v�Q9L  L?3 PU �7 ا

  .��>�29ش ��PQ ا!@ �/ ا�0[د ` 2aاب و` ا!@ : ر��� 
  .واt و` !@ء ا�Yت ��@ : �?�18 

  
  

  ا�QJ>@ اr�I ا��3 6@ : ر��� 
� ا��7A �%Iب �K  ;K��0  

  .!2 3>?ك : ر��� 
 �b��I : ?<�  �/ ا

  . 6 8:� �7 ��/ آ;9@: ر��� 
 �b��I : @� �69@ وIي و?�I7 ا�@ وا23ي و�.  

  آ ن ا�PQ ارض �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : PLدو ?Jوا BQ� @� �6 B234ي وآ  U�^Fارض و g�  . آ ن �;  آ ن �I?ي 

  .Y93 2! i�jآ�ي �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : دار وأرض  ;�  .آ;gj2^0� �:8 6 T �7 ا23ي 

  .!2 آ ن Bl9:8 ا23ك :  ر��� 
  �b��I :                          kz<6 ب�zb��>;z س `gzL ا�;z س آ2L zا 2zQb8ا اgzL ا 7z�087 و;Az8 ب�zb<�آ ن 6;  �;�1ة A8;7 ا2z3ي 23ارz8? و��zود' 

  .ا`23اب 8�j /6| ا�>? وا���>� و8 �  
  .�/ ��/ ا��bب : ر��� 

 �b��I : 2دU��  .ا
  .�8;@ آ;29ا ���F29/ : ر��� 

 �b��I : /��28 Bا �3?' وآ�Q3 ��A8 /��F29� 'f 2د 218ا و�8>�2اU��  .ا
  .اآP آ ن ��6ك ��  j>�9@ �/ ا�>? : ر��� 

 �b��I : ود?b3 @;�818 -19 �;I .  
  .Y9� @;�8آ�g8 �;�\ دارآP وا�>? : ر��� 

 �b��I : @!ا Bآ� آY93 T�K<اذا �3وح ه tوا 'f.  
�@ دارآP : ر���  @cm2C ري?K93.  

 �b��I : وآ ن �L ور� ��Lد QIوا �L2���  .6;  �;�� وg;�C  ;6 و�;�1ة `23ي آ ن 6;  
  .�@ ecL ا�?ار آ TL ا��;�1ة : ر��� 

 �b��I : '2� ار?�  .ecL @� 'f ا�?ار ه@ ا��;�1ة k<6 ا�: رع وا
  �@ أي J رة آ;29ا �@ ا�>? : ر��� 

 �b��I : ?<0�  .6;? ا�1 �7 آ 2Lا 2Qb8ا ا�2bض 6;? ا�0>?�8 �@ وwI ا
  .اآP �/ ���� آ TL دارآP : ر��� 

 �b��I :3 2ن� mف و�� .  
  .�Y9آ�' !PU<Q : ر��� 

  �b��I :             2اz;3 @z!`ا ezcL @� z�6و  zU�<6 kz;3 2يz3ا`رض ا ' z�6ي ا?�zI  z�� ?z8?�  U�;3 8? ا23ي آ ن?� k;3 ار?�f' آ TL ا
  U�<6.  
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�PQ : ر���  b�  .آ;29ا 2Cآ>2ا وC:�23ا 
  �b��I :              TzL 9@ آzI2ا و� zb� @L zX��z�6 PU@ ا b����lzm �:z8�6 �z<� 6  zUة �z@ وwzI ا�z?وNzC  zU�0C PLرع          f' ا�@ وا23ي  b�

  .أ��c8�� wKوت �/ أرض أ�@ ا�@ U9�<j  �/ ا����اث وآ;T أروح k<6 رو�3/ .3 ذ1L ن و�Fع 
  .آ�v آ;�C @9وk<6 @J رو�3/ : ر��� 

 �b��I :Q8  � /�3رو k<6 RJو�C  � �<�6 Bوآ @C2وأ�@ وأ�  L�6 �:@ أ I /�3و�� ?<�  .R�c �:@ أ�:@ �/ ا
  .�@ 2C �Jا 

   .؟رو�3/ و8/: ر��� 
  �b��I :      ر !2ب 8; �2ا U;��2ق �/ c�J /�3  � 8  و8 �  رو�3/ آ ن �v�A وآ>C g[ت ر�B و8^2ا ��P 2��08ا و8^2ا دآ آ�/ 3 

  .و2jل ا�>�2�2K8 Bا 8^2ا ا�cb[ت وا�^�Uات و2AF�8ا و2��G8ا 
  . آB ا�; س أ29L أهB ا��?ن ا�@ �Cو2Jا k<6 رو�3/ و8[: ر��� 

  �b��I :    v�A� أ!�U و�@ 3?و �U! ?�K8 أو !8�U/ أو a[ث ا!�U زي �  3?و ا�2اJ? آ;  �KL? اL  وا2z3ي وأ�z@      3آ ن 2jل ا
  .!�U ه; ك w^0;L ?�KL و�@ 3?و B��8 �6س ��8>2ا �@ رو�3/ واهB ا���>� و8 �  ه�  أآ�X ا!@ 

  �b��I :     ا @Lا P<b3 @��Y93 'f      P<bآ�ه  دا3 @� @1�93  �8  zه Pz<b3  ًz�8دا �z8?<0� 3 Pz<b3و  Lو2:3ف � ر  Lدار @� ?<�I  L آ/ �@ ا
 @� P<b3  ً�8دا ?<�  .ا�@ آ;T أL  ا!g�2 �@ ا

ه>zm  z� ?z�3 Tz�K رت ا`�zS c9L وا�U:z?اء وا���>�z ت ا`U:z9I د�8 وأ�Tz ا�z� ��<^z  أz�6 آ@ هYzا ا�zQb@ أ�z� Bz@                      : ر���  
 ?<�  .ر�k<6 r62 ا

 �b��I :88  ر  tس 7��3 وا ;�  .T أر�7 2���8ا آB ا
  .�8;@ ا�^>�� B��93 ا�F cC ت وا23 � زن c93 وض آB هYا ا�k<6 r���8  � @Qb ا�>? : ر��� 

  �b��I : @;���3  � ء`Bو` !�82 أ�               z� أول @zS � @zQJ gz<0[د آz� `L@ أv8 ! R�  L ا!zm @z ر �2z8 /zم �z�  z;�<j  z/ ا
  .!@ e3 �:@ إ!@ m �8 آ>S � @QJ g@  آ;B� 9� T وإj1948>�;  �/ ا�0[د �@ 

  .�Q� 2! i�jة ا�>@ k<6  ;���3 ا�0[د : ر��� 
 �b��I :  ;C?Jو  ;C2Fو PU<2د آU����  2C2�8ا ا.  

  .�1J i�j �@ إ!@ QbC g0J@ : ر��� 
 �b��I : 2ل أروحU^�  .T�K3 أروح أر�\ �@ ا��0 رات وا
 �b��I :3 /� واY�28 2اL آ r0>? `ء �  آ;2ش ��8>2ا ه��  .�ecL /� p ا

�>��أة : ر���  �8�J @� ر m ت��lC دات ����  ��29ا k<6 ا��R�C��:� P�G أgL ا.  
 �b��I : اYا8 ' 3?ي ه R8?3 @QbC ' 8و3?ه  إ e8�6  ة أ� ه?Jو ]ًX� 0[د��>T;0 أآ�X �/ أ8 م ا �8�J @� ر m 'f  

  .�k9 هYا ا�Qb@ : ر��� 
  �b��I :  �8�J @� ر m ت ;�^�G�m روا ا�:0 ب 2�2:8ا ا�0; ت �8و2Jا 20�G8ه  Tz�08 اه>20�G8 gzهzm ،  z ر ا�;z س      �3? ا

 p�3 7� 9>�2اG8.  
  .آ ن �@ 8�cC| �3/ ا���Kc وا�l;@ وا��?L@ وا�J]c@ �@ ا��P�G : ر��� 

 �b��I : /���`  ;6 دي آ>;  آ p�3 زي PU<2ا آL ء آ`.  
�>? �360? : ر���  @�<�93 vآ� �;I .  

 �b��I :tوا ��Xآ k<Jه ن ا /� k<Jأ  U�� �:���  . U<K9:3  آ;  �j2^0� /�:8 6/ آ TL ا
  .i�j ه>Y93 @9;� T�Kآ�U8  : ر��� 
  .i�j ا��� ل اول �  ا�2ا k<6 ا��P�G ا!l9>2ا : ر��� 

 �b��I :  �� /� /^Jو�@ ا!@ أ ?<�  . آ ن �@ ا�>? f' و8[ ا!l9>2ا وا���G� \9� ?J وا�L �I \9� ?J ا!l9>2ا زي �  آ 2Lا �@ ا
  .آB ا��� ل ا!l9>2ا و8[ �@ إ!@ �:R<l9 : ر��� 

  �b��I :        2لj k<6 R<l9:� �8;@ زي أ23ي PU<آ R� 'f,  2اQb8 �<���2��/ ا�P�G �7 ز`م اJ 6? أو F ���G� 2jل إUL ر' �@ ا
?<�  .6/ أ8 م ا

  .i�j ا�;^2ان !l9>2ا �@ ا��P�G : ر��� 
 �b��I : Pت �@ دوره j �� 2ا<l9!ا.  

  .�  J?ا راح ا!Bl9 6;? ا�R�1 ا4ردL@ : ر��� 
  �b��I :         ?z;6 ez3 rzه� ez3 tرام ا @z� ت �b�^z��`ء �  R�9��I ه�r آ 2Lا ا�0; ت ا�lA ر وا�0A 8  �8و2Jا l9:8>2ا z;6? ا

 @Lا4رد R�1�  .ا
��  QI;29ا �@ ا����lC P�Gت 6/ 6 داPQC �@ ا�0[د : ر���  PQC6 دا i�j.  

 �b��I :9Iا  ��  .�Kوا ا�; س ر��2ا ا�; س �>� دات ا�@ آ 2Lا ��8>2ه  �@ ا�0[د 
�r وا29Lا �@ ا��P�G 6 دي �2 اهB ا��Kى أ�Yوا �/ PQC ;3 أو إ29Lا Y�2Cوا �/ ا��Kى: ر���  I3?ي أ,  

��  3;2ا ا�2آ �� �3>29ا N0GCوا k<6 ا�i�b و .  
 �b��I :<6 d0�L g�� /G^L i�b�  . �g `ء �^  �@ L س N0G8وا k<6 ا

  .i�j آ�v آ 2Lا ا�;^2ان 2��198ا �@ ا��P�G و2Qb8ا 6/ ا�0[د : ر��� 
 �b��I : p�3 ?;6 وح�Lو P2ا 6/ 3>?هQb8آ�وا وY98 وا?�K8.  

  .�F i�jروا ا�; س 2c�Q98ا �p�3 7 �@ ا��P�G وا29Lا 2c<9G93ا �@ 6 داPQC وPQ9:�6 : ر��� 
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 �b��I :و p�3 7�  ;:6و p�3 7�  ;c�QC ]8و 'f  L�m 6 دي p�3 ورNL1@ و�Lوح و�L.  
�g 6 دي : ر���  b� /QI ?Jوا Bو8[ آ p�3 i;� 2ا;QI ?<���  QI;29ا �@ ا��P�G آB أهB ا.  

 �b��I : '?<3 Bإ�9 ر أه ?Jوا Bآ rه� ��L �;�  .آ 2Lا ا��^�p�3 i;� /�:8 6 ��b واهB ا�>? �;p�3 i وا
��R ه�r �6>29ا : ر��� .  

 �b��I : ib3 ?Jوا Bآ p�3 7� 3>?' �3?8/ 6: ن اذا 2���8ا B7 اه� BE8 gLا.  
 �b��I : دار �[ن @J0>?�8 و��;  QbL  L�m@ 8  رY9L  L�m  ;�<j  �  ;98آ� ه@ ا @�  6 دي e3 إY�2L  L?3  ;J ا

�9�K@ ا��Q ن هe3 g^cL 2 ا���lC '2�2ت : ر���   ��  .i�j !2 آ ن !�2رك 
  �b��I :    ;�K���  رJ;  و tز6>;  وا   zU�� ��l9� @!زي �  ه@ و` ا ?<�ر���z  .  ا��2Uد ���8Y/ ا�0>? ودورL  وU�� /8?�F  آ TL ا

 : �;I P�G��50��  ��29ا k<6 ا rI ^J2 آ ن !�2رك وإ! P�G�  .  وا�2آ �� 3?أت PQ���C 2�3ت 3?ل ا
  �b��I :     3 2يz3أ �z�3;2�;z  اJ         ' z8^�;  اgL ا�>? �08�F و��3?ة رد8;  3 �2�0ت ا�@ أL2�6  ا8 ه  ا�2آ  @z<�;z  آ�z ن iz;� Tz�3 ا�Tz�0 ا
 ��  .ا�2آ 

  .6 دي زي أ8 م ا�0[د : ر��� 
  .آ�PQ9:6 v آ TL آ;29ا 2L �Cا و` آ;29ا ��j2^0/ : ر��� 

  �b��I :     kz<6 Nz0GLو /z1�L  ;وآ w8ا�:�واt أB�6 �6:� آ TL �@ ا����G ت �Cوح i�193 ا�;R9 وi�13 ا���� �/ �6/ أم ا
 i�b�  .ا�0 23ر وا

 �b��I : ور?�  .راح اB�4 �/ 6;  �/ 28م �  أ�Yوا �;  ا�P�G واL2�6  ا
�@ ا�>? زي �  U;� @9�<j  : ر���  @cm2C ري?K93 T�K<�8;@ ه.  

 �b��I : 'f  
  .k9� i�j روk<6 @9J ا�>? أول ��ة �3? ا�;�0Q : ر��� 

 �b��I : ب�J ?�367 ?<0�  . رk<6 TJ ا
  . k<20 �;I ا�>? �3? !2 آ ن !�2رك ��  رو9J@ 6: ر��� 

 �b��I : 2دU����K; ه  I آ;�/ ��U  ا  Lدار k<6  ;Jرو.  
  .!2 �6>29ا : ر��� 

  �b��I :        /�zb8را  z;ات آ�Q^z� 2اL zآ آ�/ آ?�2�;  ا�0 ب � �2ا آ TL ا�?ار زي �  ه�� ا�k;0 واb9c8 2شS�� 0 ب�k<6  ;<0j ا
         2���3 ه@ دارL  ودار PU;�3 �32j @� @�6 وا��2ب �N� gوق �/ �2zق   6>: ن i�1L !�82 ا�Yهi ا�@ L^�; هP �@ ا�?ار 6;? ا

                 zLأ  zU� 8أ  z;2ق ر��z� /z� 2بz����  أ�2ا ا��2Uد T�J  L2�<j ا�Yه��8�z! @z� i و�z� PU9z0@ ا ��� j @ة �6@ وه�� Tا�
S�6@ و�� T;3و�  L2ش �0�8و.  

23�;  ا�:��j وU9F ؟ TLNJ آe3 ��X �  �@ ا!2 آ ن !�2رك ��  ��2�Sش �0�8وك k<6 دارك: ر���  � �<�J ?��.  
�r وأ29Lا �@ �Nة �:��R�C اk<6 @���C /Q�� gL ا�>? : ر���  I3?ي أ.  

 �b��I : 7��L gLا B7 و�3?وا آ ن �@ 6;  أ���L  L?3 ا�Q3  ;�  .و8[ أه>;  آ 2Lا 8^��2ا ا0�4 ر 2Qb8ا 
  .��29ا k<6 ا`���ي وا2�6آBS P�� P 6;?آP ا�B أ2���C PQLا : ر��� 

 �b��I : ب�J رت m  � ?b� 7��L gLا B��9L  ;�<S 'f67 ل Bl! 3?ون BS 67 أ23ي.   
  .i�j آ�v 29:6ا وهR<l9:3 2 : ر��� 

 �b��I :�� 7<j /8?�3 �0ش �7 أ�@ ذه]G�g  ;� J k<6  ;��mري و A� .  
  أ�R9<l9:� r : ر��� 

 �b��I : Bl9! ا?J  � ء`.  
  .i�j آ�v آ;29ا 6 8:�/ : ر��� 
b��I � : أ23ي Bl9:8 ر m ري A��  .2A<�  � ?�3ا ا
  .�8;@ آ ن 6;?آP أ�2���C Bا : ر��� 

  �b��I :                      Tzآ� � P2هz<��8و P2هz��G8 2ان^z;�`ء U9�<6 k<6  وأ�U  وأ23ه  �3?8/ آ2L zا 28ز2z6ا z�L �3  z;�<6 ت آ2L zا 2z18ا ا
�>:9 ء .  
  .�8;@ ا�;^2ان B0F ا�;�0Q : ر��� 

 �b��I :6 2ا<l9:8 2اL آ 'f �<���  .;? ا��2Uد �@ ا�>? آ 2Lا 2G0�8ا وG8?�2ا ا��2Uد �@ ا�>? وا
2�PU �8و2Jا l9:8>2ا : ر��� b�^8 م`N�  .آ 2Lا ا

 �b��I : PU�� 20�18ا g<8? آN8 @�2�PU 3?هP 2���8ا أو`دهP آ 2Lا 20�18ا ��N0� PU ا��c;2 وا�1 ج اb�^8 'f.  
  .? �  ه2C�1ا i�j هYا ا�Qb@ وا29Lا �@ ا�>? و8[ �3: ر��� 

  �b��I :        '2<^zl82ا وzcn;8 ج z1�`ء واJ;  �@ ا�>? آ ن � �@ 18@ 6;  وi�18 ��  � ج �[N�<1L وPz<8 ا�;z^2ان z6: ن 2zcn;8ا ا
�@ 2z8زع ا��Az ري kz<6 ا�;z^2ان                     z� @z18 'رو z2' أ�z��8و vz�nL Nz�<1L]��@ Yz�28وا و2z���8ا  z� 7z��8س و �Q3 و20�8ا

 Pا� ره PU���8.  
  .^;�9/ ا�@ 29:6هN� @� Pة و8/ ر29Jا �3? ا�: ر��� 

  �b��I :      kz<6  z;�� /8?�3 �8ه� n�آ N� TLة �^�Qة زي ا��2م و��;  B<^C ��28/ �:@ وآ ن ��;  ��B و�J ر ورk<6  ;J ا
 /�8�A��  .ا��L @� RL Q� P�G س آBb�  L?�F ��X ا

 �b��I :  ه��! k<6  �� 3?ون T�<j ة?Jو` ا!@ �@ و tء وا`.  
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  .i�j أآ2C?�F Pا �@ �L>�/ : ر��� 
 �b��I : /�<�L @� PU<2ش آ<E� Bb� k<6 7<j ?Jوا Bآ e<3 L k<6 7<j @!�6 ن وا k<6 @!ا �A� k<6 ا!@ راح.  

  .i�j أ29Lا ��  j>�29ا E� Bb� k<6>2ش آ>�L @� PU>�/ : ر��� 
  .i�j ا29Lا ��  j>�29ا �/ �L>�/ و8/ ر29Jا : ر��� 

  �b��I :      e3 ، ةN� k<6 TJ�9/         ر;zI  L?z�Fة وNz� kz<6  z;Jرة ور �I @�  ;�� e<3 L /�  Lو�j e<3 L k<6 TJأول ا!@ ر
 N�<1L`ا Bb� �Q^�� 23ش�j P�G� @�  L?�Fو.  

  .آ�v آ;29ا 2Cآ>2ا وC:�23ا �@ �Nة : ر��� 
  �b��I :               z�� @z�Az� g ري  و` ا!@ آ 2Lا أه2F�c8 �A� Bا 6>�;  6?س آ2z8 Bzم 2z0�18ا z6?س و28ز2z6ا zm /8?z�3  z;�<6 ر ا

�g و4و`د'  B�8وح �9:8ي أآ.  
  .�@ ا�^;�9/ ه?ول أه>l9:� r>2ش : ر��� 

  �b��I :                  �z;آ �  U�`ء و` J?ا !Bl9 ا` ا23ي و` �6 �@ و` J?ا e3 �@ �6@ آ 2zC�� TLا �z�Cف kz<6 w�zGC ا�� آ;�z! �zا
�>; س   U�<6 w�GC رت mو.  

  . آ �AC TLف PQ�<6 : ر��� 
  �b��I :  و�2ش وا K� ء`               PU�zور� @z6أوا \� z! @z�J;  �:�/ وا�?�L  آ 2z! TLب 2z�Cز z3 @zF]C  L�zm رودة kz<6 ا4رض و

 @Lا4رد R�1�  .k<6 ا4رض �/ ا
  .آ�j v>�29ا : ر��� 

 �b��I : @:� /�<�L ?;��  ;<mو @:�.  
  .أآP أ�Yت ��PQ ا���8| : ر��� 

  �b��I :        � /�! �  ;Jوا t2ب وا!  �L?��K;  وJ?ة ��k<6 �9 ا`رض واzU;� 7S�3  U;3  وه2j    �z9�� @zل ا�;U ر وا�L  ;J:@ وا
  .C;2 ا�  واJ? ا�Yوا و�:@ 

  . i�j وا29Lا �@ ا���8| �  اآ>29ا و` !�293ا : ر��� 
 �b��I : /�<�L k<6  ;<mو  � B06 rه�  ;�<S Bب و8[ أآ�:L 6: ن g�� @� 2ء ه`.  

  .وه; ك !2 �6>29ا : ر��� 
 �b��I :Fو g���  .�?L  وا�; س m روا 20�18�;  p�3  L?6 I وm>;  6;? ا

��  j>�29ا : ر���  P2ا أ��اض �/ دورآCYأ�  � .  
�@ آ�v آ TL دارآP �860;@ اY9� @9Lآ�g8 ا�>? B0F : ر���  @QbC ري?K93  ً� �C �;I .  

  �b��I :  TL 6                    3آ @z� ن zار وآ?z�;�1z!  zة 2zCت     2�3ت ��2Kد8/ �?8? وآ TzL ا`رض �gz�<0 وآz ن ا2z3ي ��z1;� \C zة �z@ ا
�:�e و��U  ���0ة k<6  U;� 7<�L ا�: رع  3  U�� ?�KC آ��0ة �J I  Uح ور� ن و�� cCو i;61 ص وLوا.  

�@ آ�j v>�29ا �/ ا�>? : ر���  @QJ�0 اQ;���  m رت ا.  
  �b��I :            2ا و�����2ش !2ي !2يJ0 ب �8و:�ا��2zUد  ه2�1ا ا��2Uد و��  أ�2ا 2Qb8ا اgL ا�R�1 ا`ردL@ اm �A9L روا ه 

 '2G�8 ار?�  .�06وا k<6 ه �0>? وb9I>2ه  S>�;  �@ ا�?ور ��  �06وا k<6 ا�0>? آ 2Lا ا�@ 2�2:8ا j>7 �/ ا
��  �06وا k<6 ا�>? آ;29ا �^  �@ PQC2�3 : ر���  @;�8.  

  �b��I :      0 ب:z���  ا�Yوا راPU9J رو2zJا آBz ا P1 �7 6;?ه� zm /8?z�3 روا   f' آ;  �@ ا�2�0ت ��2ا آB ا�:0 ب وا�Yوهk<6 P ا
  Lدور /�  Lدو�j 2ا �3ا�<j8[ ا  ;�2Qb8ور و?�  .�0�8وا k<6 ا

  .m  � @;�8 ر �K و�� �@ ا�>? : ر��� 
  .i�j ��� أ23آ@ ا�N`م ا���L X/ !2 آ 2Lا ��8>2ا : ر��� 

  �b��I :          ا ?z06 �z�C�9��z��b?  ا�@ ���G� '?;6 و�@ 6;?و �L �I آ ن �@ أآ�I /� �X ن k<6 ا��;z رة دار ا�z:>� ا @b� Az� آBz  ا
   . �@ ا�>?ه?ول آ ن ا�PU دآ آ�/ k<6 ا��; رة

  .!2 آ TL ا���>� : ر��� 
 �b��I : �c8��Cش و�F اYه.  

  .i�j آ TL ا���>� اش �>^��;�� : ر��� 
 �b��I : ��<Iو ?;��m BX� ى�K�  .B0F 'f ا�;�0Q آ TL ا���>� �>^��;�� �;�g �>^��;@ هYا e3 �@ ا

  ./ ا��1Uة آ�2m vرة ا�>? 6;?ك  I;� ��360? : ر��� 
  �b��I :       ?z06 2قI 2ة ! رعUK�Y93آ�ه  B0F ا�;Y93 �0Qآ�ه  آU9�3 T�3 B  ا�UF2I �8?<0  آ��0 زي رام اt ! رع ا�0>?�8 ! رع ا

  .ا���b? آ>:@ Y93آ� 
  .!2 �8;@ ر�g;�6 R : ر��� 

 �b��I :�6 R2ا ر��2K8 �9 آ ن��  .;g ه?ول ا��K ش ا�@ 2��K8ا 3 �Yراع وا
  .�/ وC /8:�9وا هYا ا��K ش : ر��� 

 �b��I :  � 8 /�.  
  .r� �6 i�j !2 آ 2Lا l9:8>2ا : ر��� 

  �b��I :                      z��  z;Jوح ا�zLر و z2س و��zK� /�Ez8 وح�z8 ن zر آ z0Q���I g رة �z/ ا �� C ي آ ن �� ط و�6@ ا23 داود آ ن �J
  .�c9Lج 
  .2:3 آ TL ا�>? �:2Uرة �@ ا�Nرا�6 : ر��� 
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 �b��I :�  .:� م وا��G ر وا�2Kcس وآB ا!@ آ 2Lا N8ر26ا �@ ا�>? ا
  .i�j آ�v آ 2Lا ا�N`م 2EK8ا و2A<G8  � ?�3 PU9Fا !PU<l : ر��� 

  �b��I :  U�� Bl9:8 ��L 0Q�ا�@ آ ن Bl9:8 6;? ا`N�<1L �@ ا���L 0Q آ ن ا23ي 1L ر و6;?' �;�1ة e3 آ ن �8>7 ا�k<6 \0A ا
 �6 ^<� BE82�8وح  ��  . 9c8\ ا��;�1ة ا�@ 3?و �Nا�L و�@ 3?و j و�� وl9:8 TGC>2ا ا8 ه   8?�3/ 

  .ا���وس ��  219Cز �@ ا�>? !2 اآ�X إ!@ �Cآg�<6 N وC:�9ي : ر��� 
 �b��I :  U�  .ا�@ N8 6' زي ا��2م �9:8و

  .!2 ا��K ش ا�@ آ ن : ر��� 
 �b��I :@;lC ت]cb���8�J  U^0 ه;?ي آ9 ن و�8�J ه;?ي آ TL ه@ ا��gm F ا�@ k<6 @1�C ا .  

  .آ;29ا ��C>2ا �UIات : ر��� 
 �b��I : 2ان^;�  .f' ��8>2ا ا�^�Uات �>�� ل وا

  .آ;29ا �Cو2Jا 20�1Cا 20�bC i�Jا : ر��� 
 �b��I : 20ا�b8 2اJ2ا �8وL آ @�  .اJ;  `ء ا�; س ا�@ �2ق ا�^�Q ه�  ا

  .k<6 ا�0 23ر : ر��� 
 �b��I : ء`  

  . �R ���ز و` ا!@ آ;29ا C>0^2ا �?L@: ر��� 
 �b��I : g;�6 Rزي ر� g�2�2ا K8 2اL 0^;  6 دي آ� ن آ�  ;Jا 'f.  

��2م : ر���  7�0 3C TL آ R8?F ، B9:��Y93 rآ�ي ��  آ 7�0C r9I TL ا�I3?ي أ.  
  �b��I :                 zC TzL آ \�z;ا�  U<lz! ن zآ ez3 ا?zb� @zQbC @z9�3@ و` ه P�3آ  U�2K8 ا?J  � 7�0C @9�I TL آ�ي ، آY93 'f  kz<6 وح�

  U<l! /� �;I Bآ �b�  .ا
  .�C R9;Q^ 6?آP : ر��� 

 �b��I : TL آ  U� b�  .`ء و` آ QbC TL@ هYا ا3/ 3;9@ و` ا3/ ا3;@ و` b3 B�?C?ا 
 �b��I : ري A�  U�� ا�;�\ اذا T�3 T;3  � R�� i�j.  
 �b��I :  U�� ت?�Fو V;� 3 ���G��T;3  U ه  b� ?�KC  3?ه rه@ ه� V<�.  

  .و3 �:9 ء آ U��bC TL  : ر��� 
 �b��I : ة�Q^� @U� 'f.  

�@ 6/ ذآ�rC 8 وا��lm @9Lة �7 ��/ آ;C @9>�0@ : ر���  @QJا i�j.  
 �b��I : B0b�  . آ;T أ��i �@ ا�b رة أL  و3; ت ا�b رة i�<L ا4وآe وا�:?ة وا

  .f' �@ آe3 ��X ا4و`د أآ�X �/ ا�0; ت : ر��� 
  .0; ت 4ي vm آ TL �?ر�I ا�: ر��� 

 �b��I : 2ا �3اI8?ر �A� k<6 2اb1;�3 @�  .ا�U��29@ زي ه>T�K وآ 2Lا �8>�2ا ا4و`د ا
  .i�j ا�0; ت آ 2Lا �8>�2ا �3ا 8?ر2Iا : ر��� 

 �b��I : R<�Q9� ?�KC /8?�3 @U��29<� T;0�  .`ء أآ�X إ!@ Bm2C @U��2C ا
  .آ;29ا 21Cزوا lm PQC ;3 ر و8[ آ0 ر : ر��� 

 �b��I :tة وا��lm TL ة �6@ آ�� @�  . lm ر ، أL  آ ن ا
  .�8;@ أآP ��6ه  ��  21Cزت : ر��� 

 �b��I :15 �;I .  
��  ا�J2?ة e8�6  U�18 آ 2Lا 8: وروه   اه>U  : ر���  vآ�.  

 �b��I : ش U�2:3;9@ 3?ون �  8: وروا و�� r���L  L?32ا�2Qb8 @18 2ا 8: وروا �[نL آ  � tء وا`.  
  . ا�T;0 3?ه ش 219Cز واذا: ر��� 

 �b��I : 3?و 2198ز BQ�  .�:@ J?ا 3?وش 2198ز ا
  .�C  U�;�8>7 �/ ا�?ار ��9وRJ 6;? اه>U�<6 wlS  U  آC g �b��I  : ��Xاi�j آ�v ا�� B� �8 Bj ��: ر��� 
  .آ ن �@ L^2ان �@ ا�>? l9:8>2ا : ر��� 

\ �b��I :@� 0;?ورة�  . ا��>2��K8 iا ا��G ر ا�d��0 وآ>:@ �@ ا`راS@ زي ا��� ل l9:8>2ا 20�8ا ا
  .�8;@ ا�J2?ة �2زه  آ ن Bl9:C 7<�C  U<b�^8 : ر��� 

  �b��I : ول?zه          @z� 2ا<l9:z8 2اL zآ Bzا4را�   @zSا`را ,      ez3 2ا<l9:z8 @z� آz ن �zL @z س �z/ ا�2z� @zازهP        ا4را�Bz وا��zKcا و   ا
 ��Xآ R� e3 2ا<l9:8 /�:8 6.  

   .R� @;�8 أي ��ة �/ ا�>? ا!T<l9: ر��� 
 �b��I : 2ا<l9!9 ��/ اb��  .`ء e3 ا

�PU 6 دي : ر���  7�91��  .آ �nL TLة ا
 �b��I : ��� j R��  U�<6 2اQb8 س ;��U  �2ز آ 2Lا ا @�  .f' 6 دي e3 ا

  .آ ن �@ �?ارس �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : و`د]� �I0; ت و�?ر<� �I�9/ �?رIآ ن �@ �?ر.  

  .�@ 3; ت آ�C ��X>�2ا : ر��� 
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��I  �b :          �;zI izj � ?zJ2ا��g وz�K8? ا 0>2�GCن و]� T;3ن و]� T;3 @2ا ه<�QbCو T;0��g<�2:C g ا 0>2�GC gأ� TL آ ?J2ا�ا
 /�9;I أو.  

  .أآP آ ن ا���U ز� ن : ر��� 
 �b��I :50 ز� ن �U��  . د8; ر ا

  .�/ و8/ آ;29ا NU1Cوا : ر��� 
 �b��I :<6 2اJو �8و  Uوأ� T;0�  .NU18  � 8 kوا آ TL 8 �  أآ�0 �/ ا�>? وا�^2ق ��U  أآ�0 �/ ا�>? �C  U^cLوح ا

  .آ ن �@ ��Kاء �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : س L ��Xي دار 6 8? وآ�A���b@ ا A�  .f' �@ دار ا

  .i�j آ;29ا C^ 6?وا ا���Kc : ر��� 
 �b��I :اء وا4ر�Kc��@ آ ن آ��X �0^2ط آ ن �8وح آN�8 �U! Bم آB ا � @�  ا�B وا��k� 9 وf PU8Yl8' واt آ ن ا

  .آ�v آ 2Lا ا�N`م �8 �>2ا ا�;^2ان �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : PUL2ا^L 7� ح ;� R� 2اL س آ Lا�;�\ و PUL2ا^L 2ا �8 �>2اL س آ L @�.  

  .آ ن �@ 3>?�8 �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : @� 'f.  

  .��/ آ ن ر��e ا�Y93 �8?<0آ�ي : ر��� 
 �b��I :آ�ش اY93 tء وا`g�I.  

�@ آ�v آ TL ز8 راPQC و6 داPQC : ر���  @cmاو i�j.  
 �b��I :  � 8 /� �AFا����>�� و�8و2Jا ا�;^2ان 6;?ه  ��8>2ا cJ>� وl8;2ا و20�18ا ا B��C ?�  .آ 2Lا اذا وJ?ة � �3 و

  . !2 آ 2Lا l8;2ا : ر��� 
 �b��I :;l8و @L �4ي اY2م هX<ن وام آ U�I4 ��8?K�  .2ا و20�18ا ا��l8  � 8 /� �m F;2ا �/ اL �4@ ا

  .آ�v آ ن �PQ^0 : ر��� 
 �b��I : B82j 6 دي e0�.  

  .آ;29ا 2�lCا k<6 و�PQU : ر��� 
 �b��I : rه� e0<C TL 2ر�8/ ا�@ آ^�  .آ 2Lا 2�b8ا 2L�3س زي ا

  �i ا�QJ>@ !2ي 6/ اJ?اث ا�;j�0Q: ر��� 
  �b��I:06?ا r<��2�2ش B0F ا�;�0Q 2:3ي ا�  زارk<6  L ا�>? اQJ  � ?<����R�z ا�zb ج أ�2zQJ      z� /�zا   اهzً[ وUzIً[ و  t واهB ا
�2QJش        � t06? ا r<�<6             ez<� gz;� 2ىzF2د اzU��1 23ش gC��I وz�� ��3 �U! ?�3:2ا z6: ن zK8 و�2ا ا��2zUد ��z!  z ف اgzL ا

��z8 �z0Gوح  z8:2ف    ر�k ا�20ار8? ور�k ا�R�1 ا4ردL@ اkz<6 �A9L ا��2zUد و���zIوا kz<6 ا��;�zm �zK ر ا�z� 7�^z8 @z@ ا          
 g�<6 2اG�8 �8وح @�  .ا�R�1 ا4ردF @F]8 @L?ا�g ا��2Uد و

�@ !2ي B0F rC �J /6 ا��bب آ�v آ TL 6 داPQC آ�v ا�;^2ان PU�28 @EKC �@ ا�?ار و8[ �8>�2ا : ر���  @QJ ij.  
 �b��I : ور?�  .�@ دورهl9:8 P>2ا N0G8وا و2G0�8ا �@ ه 

  .آ ن �@ آ3�U ء �@ ا�>? : ر��� 
 �b��I : ب�l��  .�@ R� e3 آB ا�?ور ، ا�4;� ء 6;?هP آ3�U ء e3 ا��:@ آ��Xًا 2ELي ا�2E 6;? ا

  .i�j ا���� : ر��� 
 �b��I :@0�L ��1ان�  .آ ن �@ آB دار e3 ��� ��c;J آ 7�KC TL ا���� آ;T أروح اL  و3; ت ا

  .6 دي آ TL ا���أة 7�0C وC:�9ي : ر��� 
 �b��I : 7�08 6 دي آ ن 'f �8 زي ا84 م ه ي�J @� 7 آ ن<�C T;0�  .وا

  .Q� @;�8;2ش 8:?دوا k<6 ا�T;0 ا�C  �  UL>7 �/ ا�?ار : ر��� 
 �b��I : ًا��Xآ R� e3 2ا 8:?دواL س آ L @� @1�Cوح و�C T;0�  .`ء 6 دي آ 2Lا زي ه 84 م ا

�@ !Y93 2آ�ي آ� ن �/ ا�>? : ر���  @QJا i�j.  
  �b��I :  @�1948    2ا 218اL آ                vAzK�ا��2Uد k<6 ا�>z? و2z�<�8ا 2z18 PU<Ez8ا و2z�<�8ا 2zQLن zL  z� /8?z6 F:2ف ا` 2zmت ا

  .�QJ;  234ي ��8>;  �>1  
  .وB��8 /8 ا��>1  : ر��� 

 �b��I : �9 طJار ا?�  .�@ ا
  .آ;29ا ���F29/ أ�C PQL>�2ا �/ ا�0[د و�9Cآ2ه  : ر��� 

  �b��I :        ��>� z3?و R�z� @z18 اردzL@ أ�z  ا�R�z1 ا4ردzL@ وآz ن ا��z^�ول PU;z6           `ء آ;  ���F29/ ا2QC  ULن �Jب 3^��� �@ 
              �b�ا��>r 06? اt أ�  ا�R�1 ا4ردL@ وآ ن ا��^�ول PU;6 ا��>r 06? اB0F t ا��bب �U:3 آ ن ا��>r 06? اt � ي 6;  6;? ا

]ًUI2ا اه[وc9U8 س ;�  .أ��/ أ�  N8ور ا�>? m روا ا
  .2�1ا و2���8ا آ 2Lا ا��2Uد �0�8وا U8:   ر��� 
  .اآP آ ن ��6ك ��  j>�9@ �/ ا�0[د : ر��� 

 �b��I : @�  . I;� آ;T وا��A3 2! ��6 18آ ن 2Jا
�@ دارآP : ر���  @cm2C ري?K93.  

 �b��I : ?8?� k;3  Lدار TL و6;  �;�� و�;�1ة 234ي �8;@ آ ��L?QIوا �� KC�3و �L2��  ;6.  
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  .�@ أي J رة آ;29ا �@ ا�>? : ر��� 
��I �b : ?<�  .6;? ا�1 �7 ا�b ووز 6;? ا�0>?�8 �@ وwI ا

  .اآP �/ ���� آ TL دارآP : ر��� 
 �b��I :3 2ن� mف و�� .  

  .�Y9آ�ي !PU<Q : ر��� 
  �b��I :    2اL آ� آY9� 'f3                  PU�z<6 P^zF ي?�zIو  zLا Tzاد و��?z� ن zI�6 @z2ي وا�z3ن ا zآ  z�� ?z8?� PU�z;3 2يz3ن ا zف وآ�z� 

ا�z?ار ا�z@ آ;zU�� /�:z8 6  z  و9zI@ آ ��lzm �:z8�6 �z<� 6 TzLة �z@ وwzI ا`رض وآ TzL              ا4رض 0S;@ ا23ي �z@ ا`رض     
 B9! ��8رN�2��;  218ا �9:8وا �/ 6;?ه  اJ @�  .NCرع 3 ذ1L ن و�Fع 3;?ورة و�>���2 آ 2Lا آB اهB ا��Kى ا

  : ر��� 
  

 �1J  8 r�Iر��� !2 ا.  
 ;M��� �<ا Nا �  . �0رة �7

  �/ و8/ ا9L@ : ر��� 
  .�/ EF �6�m ء ا�K?س: I رة 
  .Y93آ�ي ا!@ �/ �6�m : ر��� 
2K3ا ا�; س �@ ا�?ور زي ه�r وا�T ا��� رة وzm رت ادب kz<6 ا�;z س ا!z@ زي ا��Azb?ة و!�zدوا ا�;z س �z/ ا�I :             ?z<0 رة  

  .وL?�F  �@ د�8 أ3 ن 
  .m ر �K و�� ��  ه2�1ا k<6 ا�0>? : ر��� 
ق و2Iر8  وا`ردن ا�2�1ش ا���BUI ، ��3 2�6اس ا�@ !�l  ا��2م 2�J �@ ا��K و�� ا�2 �3?8/ ا��A� /� 2 وا���ا: I رة 

                           iz�3ا BzC kz<6 tا ?z06 rz<��آB ا��KL /8�� U>2هz� PU/ 3[دهPz ودورهPz وz� PzU�J@ ا��zI @z� BU^z رات اردz18 @zK3 �z�L@ ا
                 �2�2ا ا`N�<1L ا�L  L?6 I TL>7 ه?ول �z/ هz ن واkz<6 rz<� rz�b;3  z;J ا`ردن و�>kz<6 /��^z اQJ    rz<���2zUد وا`Nz�<1L وا

  L � U�  m?ق وا�Y ��2!2ا و�K و�2ش ، m روا ا`23�E8 N�<1Lا �K! /�  ;�<6 وا
 �K! /� رات ���  .�/ !�K وا

  .�1J i�j ا��A 3 ت ا�L � U  آ ن 6;?هI P[ح وآ 2Lا C K8>2آP : ر��� 
2��? �8و2Jا �/ T�3 �6 ب EF ء   : I رة  � ا�K?س آ 2Lا �@ ا��K و�� ا�2Xار �8و2Jا K8 و�2ا آ ن 06? ا�K در ا�b^�;@ وK3  ا23 ا

                 dz� 2اz<��8 �zو� K��ا�L 1U ة m روا ا�; س �b8>2ا �@ ا�2Kا�B اآB وI[ح و��g و2��8ه  �>2Xار z3 |z8�j /z6 ب ا�2zاد آ TzL ا
      zU;� 9>2اK8 2ارX� وا�2z3�U8 /�L zXا ، آz ن    �>L 1U ة وا��2Uد G8>2 ا�2Kا�k<6 B ا���8| و218 ا��2Uد 2c�Q8ا PU�<6 و�3?8/ �8>�2ا ا

��2م ا�z� /�z��K9� PU8�z@ ���آz3 �z ب              z8 PU�zه PU82ا ا����KC 2دU��اi�1L ?�b� 23 و��  اJ 23^/ ه?ول وه�  K8 و�2ا �@ ا
  .ا�2اد 
  .�8;@ ا�; س ه�23ا و` F و�2ا و` ا!@ : ر��� 
 ا�?ور k<6 ا�01 ل اkz<6 �6�m /�  ;�<j  اول �m?وا m /8?�3 روا 20�18ا �@ ا��� رات I :       /� 7<�L  L�I  ;�<6 2G�8 رة  

               zU�<6 وح�zLا @z����b ا��b�  U�I ا�TbC  L?�F /�9 ا�:m �1 روا 23�E8ا �z!  z;�<6دz�  L/ د�8أz3 ن �z�L a ?z<3 kz<6 ا�z<0? ا
 P20هA9l8 0; ت�  .vAL @F]C اه>U  ! ردU;� /8  3?ون �K و�� آ 2Lا ا�L 1U ة ا�@ 2F]8ا 9K8>2ا وا

  .L 1 ة ا�T �/ �3ا و23�S ]8ا �@ �>^��/ وm روا 9K8>2ا �@ ا�; س i�j ه@ ا�U: ر��� 
`ء � 23هP ا`N�<1L �/ �3ا آ 2Lا ا��2Uد ا�@ �@ ا��L 0Q ت اPU;z� /^J آ;2L pz�3 7z� /�:z8 6  zآBz اz;J  وz8 هP ا�2zا           : I رة  

 ?<0�2�2ا J�C>2ش اPQ��b;3  ;J ، ا23ي آ ن �9G ر و2�8ن k<6 اQJ 6;? ا23ي.  
  .;@ ا���L 0Q و` ��6هP اذوآP �8: ر��� 
��>�z آ �>�z وه�K8  z و�gz و2zG�8ا I :          kz<6 رة   �z�3���`ء و` ��ة آ;  ا�; ح �p�3 7 �3?8/ ا�2 ا�R�1 ا`ردzL@ وا�2z�1ش ا

 ��L 0Q�  .ا
  .i�j ا29Lا ��  m رت ا��bب وj>�29ا �  �2C�Qا �Cذوا ا��2Uد ا�@ �@ ا���L 0Q : ر��� 
��z�L 0Q ورا L?z<3  و2z0ULا             ا�2 �/ �3ى    : `ء  : I رة   P2هz<Jور �z�L 0Q�ا`ردن وا�2Xار 2G�8ا k<6 ا�k9J ��L 0Q اj>�2هz� P/ ا

 ?<0�  .ا���L 0Q و�  L?c9I  ا!@ ا�T ا��� رة وm رت �ECب k<6 ا�; س و!�دوا �/ ا
��  ر29Jا v�9L T�3 k<6 و2C?�F /8ا �@ دور ا�; س ا�@ رJ>2ا و8[ و8/ : ر���  i�j.  
  . اL?�F  L�� 9I  �@ ا`� ر ���� و�/ ه; ك رT�3 k<6  ;<J او` واI :t رة 
  .i�j ه�r ا2C?�3ا : ر��� 
2��;  : I رة J P;l�  .L?�3  ، ه�r ا23ي 3?و ، TbC  L?�F ا�:�1 �@ ه `�Jاش وا
  .آ v�m TL و` !9  ا�?�L  : ر��� 
��Ab?ة �3?ه  ا23ي U3  L?3 2! kQJ  ا��K?ة           : I رة   6 ��c�A�راح � ب ه ��9ك B�J �@ ه �; س ور2zb<J kz<6  ;<Jل    ��f ا

  .اL�� 9I  دار ���� 
  .آ ن ��A� PQ ري ��  j>�29ا : ر��� 
���zة آz ن ز�z ن ا�;z س ��z8�K آ2L zا z8^2ا وآz ن         L @�200 س j>�2ا ��A� PU ري و�J ة ا23ي آ ن �9G ر I :            g�� 7<j رة   

 ?<0�  .ا23ي ! ري vAL ا



186 
 

 

  .� i�j �6�m �@ ا!@ آ U9:C TL: ر��� 
 راس �P;z و�zK3 آz ن PU9j zJ     400 راس �P;z وا2z3ي آz ن z;6?'     �200@ ا��K\ وا��?س و!��� وآ ن اBF واI :         '?z;6 ?J رة  

، B�1 ل و���  وراء ا�?ار وا
  .آ ن Bl9:8 6;?آJ P?ا : ر��� 
PU���8 ا2z3ي z�F\ او !���z     آ 2Lا 218ا �/ l9:8 e8�I>2ا 6;  ، واL?<3 /� /�;a  آ� ن و5 او 4آ ن 6;  �@ دار ا23ي : I رة  

  .او ا�@ 3?هP أ8 ' 3?ل ا��A ري 
  .UI  U9��0j �6�m>�� او �0>�� : ر��� 
  .UI>�� و�0>�� ا`I : p�3 7� /�;a رة 
  .�1J i�j أي I;� رk<6 @9J ا�0>? �3? ا�;�0Q : ر��� 
�I : @�67<6  L2 رة N;8و iآ�L  8?;<F 3 ب k<6 ت 218ا m 0�  .2F�6 ��b� kب  رk<6 TJ ا�m ?<0 روا ا
  .!2 !�2رك آ ن : ر��� 
 هkz<6 @z دون دور ا�NJ     Rz� ?z<0ن �z� k<6ح اzL@ را�2z!  L?z<3 kz<6 7z آ TzL ا�zU� ?z<0?ودة و�z;�K  دار ا2z3ي زي �I :                  z رة  
 U;8?ه.  
  .آ TL �0;�� �/ ا��1b ا�?ور : ر��� 
  .رج �/ F?ام �[ه�1J  ;3 'f B دار ا23ي �3?8/ �U  درج �/ ورا �>2�Eف ا�@ آ 2Lا 218 ود: I رة 
  . �8;@ دارآP `زم 2QCن ارkF دار �@ ا�gL` ?<0 ا23آ@ �9G ر : ر��� 
  I : 'f رة 
  .Y93 i�jآ�ي ا�?ار �/ ا�?ا�B : ر��� 
�@ ا8 ه  : I رة  @cmاو.  
��  رk<6 TJ ا�0>? �06ت kz<6 ا�z?ار �2z� /zا و!U9cz  وkz<6 Tz�<j ا�z?رج kz<6 ا��>��z آ �J zI @z� TzL آ�z�0ة                          : I رة    @zه

 Bآ :��  .�E �� وL�3?ا آ��0ة آ 2Lا 2�b8ا ��U  ا�2�Eف وا�; س ا�@ 218ا 6;  ، آ 2Lا 218ا b8>2ا ا
�@ ��ف ا�;2م ، آ�v آ TL : ر���  @cmاو i�j.  
��z  رkz<6  z;J ا�z?ار �z:@ و` I :                   kz<6 �z1J رة   /8?z�3 ، ة 6 دي?K6 2اL ن 3[ط �3?8/ آ ��b�آ TL ا`رض �?ة وا��>�� وا

 ̀  �1J آ 2Lا �G>�/ ���� وJ?ة j  U�� /��J و�� و2c<Cن و9I  8 /8?�3@ �0>��/ آBz ا�z?ار z3[ط �z1J وزار�z6/          ا`رض و
 Bر� /��Jورد و.  

  .j29^� @� i�j; ت �@ �6�m : ر��� 
U   آ ن �@ ا��K?ة ه@ 0F k<6 @1�93 ل L?<3  ��6اJ;  3;��ف �:@ �^j29; ت �@ 28م �/ ا`8 م رJ;  اL  و0J m ت �@          : I رة  

              z;Jور PU;z6  ;�:z� 2نz98N�!�1 ز298ن و��وب و�Iو وk<6  ;�<j ا��K?ة �Q; ه��J P/ 3;2ك وه �z�K?ة ا�TzbC  zU;�<�6 @z ا
                 z;�� ن zآ �z0���T�K ه ��l رة و�T�K ه ���0 اT�<j �/ ا���0 ا�z@ ا�TzbC �z�L 0Q ا T0�C T�:� ��L X�wK<L ز298ن 6/ ا�:�K ا

 r� � @� F g�<6 دى L kc�A� g�Iا ?Jزي   وا TzL آ �z�L 0Q��;  وk<6 \��L ا�B01 ا�L X@ وا J ?:Lو TbC ��L 0Q��g اNLل ا T<F 
 ?8?� k;3 R� ل J�9�  .ا�?ور ا

  .�1J i�j ا29Lا !2ا آ;29ا �Cو2Jا C^2' : ر��� 
  .آI B;� آ;  �Lوح i�1L ز298ن : I رة 
  . �C @;�8و2Jا 20�1Cا ��L2 دورآP : ر��� 
�z;3  z8 ]z8 PzU ت ا�zLوح �Uz! @z18 /8?z�12       z�1L    اروح ا��i ز298ن 3>?ي I :    3 رة   @zQJ7 ورق      اzK� iz�1L2د وzI2ن اz98ز i
�^ ن.  

  .J �1J i�j^�9@ اJ @� gL?ا P9U3 �@ ا`رض : ر��� 
�>�2م زي �  ه@ 48`ء ، T<S ا`رض زي �  ه@ �/ : I رة  .  
  .i�j !2ا !�2رك ��  �E� @0�1Cة �/ ا�0>? و�Cوk<6 @J ا��P�G : ر��� 
  .2QC @Jن ردت 6>@ واL  اوآB ��� 3[دي رو: I رة 
  .i�j آ�v اول ��ة د�>9@ ا�0>? : ر��� 
  .اول ��ة ا�LY  �6@ واL  آ;B� J T وآ ن ا�298Nن �  اk<6 T�<j ']J ا�:�1ة و�mت ا�I : wK رة 
  .�8;@ آ;�C @9وJ@ اآ�X �/ ��ة k<6 ا�0>? �@ ا�^;� : ر��� 
  . ��ة �@ ا�^;� I : @1�3 'f15 رة 

  .��f k9� i�j ��ة ر�6�m k<6 TJ : � ر��
��  23�Sا ا��I :          @� @;�8 �cG رة   �S c9L`2001ا�� ��ة �@ ا  ;Jر  �� ?J2ا��L K  ه  �6�m 0 لF k<6 2قj�6 @� T;آ 

�2U ا��2Uدي ��g وا2K3 @3�6 ?Jل �g و�k<6 @� @<6  8 r ا�J B01?ا �2U ا�k 6;?ي F ل          �L298N�ا�� ��ة اTK<�:C اk<6  L ا
�                PQ9z0� ل zF gz�<6 @z<6 gz09;� Rz� wzK<3 Tz;آ  zLا  z;وا��  z;90�  z;8ا�� gz� T<F ه ن PQ3 � 2! ل F /�<اه  U� T<F �1J  8  0J�

�gz `ء           Tz<F ان�z�1��@ اz;J  وا zF g3 bzm  و8/ ه� g� T<F 298نN<��g أbm ب  @:� i�j ل F 0 ص��g ا��;  �@ ا T<F رة �^�ا
 m  Lا g� T<F R�� @� F g0J m R� TLا  Lا @KIوا �����g آ;T ا�@ k<6 راI@ ا06@ ا T<F 'f @� F TbC g����3 @� R� g0J

   g� T<F @9�<j  ���@ i�j ا9L@ اآK3 P  ��6ك  F زر296ا  Lوا T;آ � TLا g96زر @<��g ه�6�zm 'Y  18ا T<F i�j @� F �;I 
             z;��  ;Jوا  L?<3 Bآ 'Yا!2ع وه r8Y�6 ه�m r8Y2ق هj�6 يYه R��  U�I 3 وا��l93       ء` gz� Tz<F ن]z6ز TzLا  zL3[د kz<6 

�@ وz�J ة             zF /��z���b3 g ة ا�2z�C ib93 rت هz ن و` �z@ ا T<F @;�8  Lا�0[ ا @<F @;�8 TLا  � t 3 r� Iا g� T<F ز6[ن R�
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               /��^z<� kz<6 2اz��GC 2ا� z�C  z;�2QJو  z;�<6 2QbzS  ;Jا @<F 29ا ه ن�� R�� i�j g� T<F /���دib3  � @;8 ا�2ت ا` �@ ا
2�;�Uz! 7z<�L  L?z3  z                 د� F  z;Jوا gz� Tz<Fو PQ�z� ر zm  z� ر ��;  زي mء راح و@! B2ان وآ^Lو`د و  L�!2�3ت د PQ8ز  L�!

       gz� Tz<F 'f @� zF 298ا?zه TLا اYه T�0��g ا T<F 2د����I g آ;�/ �@ اور!>�P �@ راس ا T<F /�;آ I /829ا وLا i�j @<F 7��Lو
�g �  دام اTL ا�2�C �j � rت �@ ا���/ وا2z�L  z�  z;<�18  z;Jت ا` هz ن زي           هYا 9�3;  واTL ه?�J R�  ;9�3 g98ام 6>        T<F PQ�

          7z<�L  L?z3  zL2آ `  z;J29ا اLوا  ;J99;  ا! @<� 6 B2آ���  اTL ارr�<6 'N8N6 rS اJ;  ارN8N6  ;Sة 6>�;  وJ^0@ اt وP�L ا
    e3 �1J  8 ًا�Q! i�j @<F 2U��gz واt اذا �2z�2د �z�;�6 /z      و` ا29Lا 21�Cا ه2ن PQ�� \^�L ا`رض  T<F i<�� 3?ي �;r ه 

              /z8و rz<0ي ا��?z3 /z8و e3 ل]b��w�^3 r0<j g 8 3/ ا T�QJ T8ز g;�;F @;�8 T8ز �F20K3 @<F 22ا ه! g� T<F 2�2د� @� QJ
  .r9�3 و` 3?آ ش 8YlC;@ اذا �F r<90 ل �@ e3 9�3;  ��3? اذا ��9@ ��93@ �>:0 ب

  .�C rوJ@ وk<6 @1�C ا�0[د آ ن �2زك 7L �8 اL: ر��� 
  .`ء هI : @;���8 2 رة 
  .Bl! i�j ا�?ار : ر��� 
�>�Bzz اd0zzj وا�EzzJ ا�2zz�cر 3آ2L zzا C zz;3@ آzz0 ر zz�3?8/ آ;Tzz اzz16/ ا���zzlب ��zz  اروح وا�Nzz0 وا2zzFم �zz/ ا�zzI :   �6 ^zz رة  3 

 �b80\ راm�3?8/ اذا �@ �>@ ا�>@ وا ��  .`و`دي k<6 ا�� و
  .j>�2ا  3?ري : ر��� 

 I  رة :              gz;�6زر gz<ل آ z01�f' واt آ;  k<6 7<�L اذان ا�0A\ واt 8  ر3@ زار�6�m @� /�6 ��وب ���0/ ا�?�z�  �Lوب ه 
  .��وب 

  .�8;@ ا9L@ 6>�9@ و`دك وrC ;3 �/ ورا ��� 3[دك : ر��� 
  .f' واI : t رة 
  .� آ 2Lا 8?��وا rC ;3 6: ن آ;�9C @9آ�I PU 6 ت 82j>� 3?ري : ر��� 

 I  رة  : rه� /� �Xاآ P7 !2 3?ه<jار �3?8/ ا?�  .اL  �3دش J k<6?ا 3?ه6N8 P>2ا 6N8>2ا آ;T اd0j وا�^B وا�>Bl! V ا
��  آ 2Lا 8^��2آL P^2ان ا��P�G آ 2Lا 2�1:98ا �8و2Jا �F k<6اهP و23�18ا �8و2Jا زPQ8 : ر���  �1J i�j.  
�@ آ;T اروح : I رة  b�  Lا R� وح�Lب آ;  ا�I ب�I.  

  .�8;@ ه�  ecL ا�:@ء آ ن ��8>2ا 23�8ا و`دهP زPQ8 : �� ر�
�>?ار و�A� 7<�Lوف ا�?ار و��Aوف ��و`د : I رة  �L2� @<GL2��0ا وL 298نN�  .f' زي زPU8 آ;T ا�L B�6وح i�1L ا
  .i�j ا�1J  8 @9L آ;9@ ���;� �@ ه �Qb@ و�Cوk<6 @J 3>?ك : ر��� 
��  �  أروح 0�AC;@ ا�I :��b رة  T;2�2ا 8  3; ت آF ]8 0; ت<� @QJق وا?mا  � T;آ  .  
��Qcة zL kz<6^2ان ا��z��G ت ا��z�L X وPU<�zQbC اgzL �93و2zJا kz<6 ارض 3[دآPz و2z0�1Cا ��z�� /z                     : ر���   z2ا هz���C 29ا�zJ و

 P3[دآ.  
�Pb آ� ن 2L2Q8ا ه;: I رة  T�3 /� �:ه�?�  . ك f' �  ه@ L^2ان �NJ  3 آ�>U  آ 2Lا 2L2Q8ا �@ 3[دهP وا

  
  �/ أي 3>? � �9@ : ر��� 

O%زه&ة إ>&اه�6 أ>� �&ا  
  �/ 8 �  : زه�ة 
  R8?F آ ن ��6ك ��  j>�29ا �/ ا�0[د : ر��� 
   I;� 16: زه�ة 
�@ آ�v آ;29ا 6 8:�/ �@ 8 �  آ�v آ;29ا I آ;�/ !2 آ;29ا C>0^2ا 16: ر���  @QJا ij �;I .  
  .ر زي 3; ت ا��2م آ;  e0<L 6 دي �^ 2j /�Cال AF R� @;�8 : زه�ة 
  f' : ر��� 
   wbC @�lC �;I 6>ى�اB8?;� ��� /� R�<9j � B8?;�  UI �14^9 ن B82j وا�T;0 �/ : زه�ة 
  .L ij^2ان 8 �  آ 2Lا 2�l8ا و�PU : ر��� 
  .f' آ 2Lا 8>0^2ا زي 2�Cن 2Iر8  آ ب وeL�3 و2�l8ا k<6 و�PU : زه�ة 
  �7 اQI gL ن �?8;� ا29Lا : ر��� 
  .[ e0<L  ;�K3 ه�r و8: زه�ة 
  f' : ر��� 
  f' ا�^9 ت ا�0Q ر 8>0^2ا �2��g : زه�ة 
  i�j 'f : ر��� 
  �[g8 وC;2رة : زه�ة 
  آ�g8]� @;�8 v : ر��� 
2�g ��2' : زه�ة �2K3  ��  UF2� @;�8 2رة;C ز��  UF2و� '��I 2رة;C.  
  ه?ول ا�;^2ان ا�0Q ر : ر��� 
  2QCن ��U�<6 �0�0  و82j kK0C>� ا�9;2رة ا��;?2Q8 B8ن �k<6 @�l و�U  و: زه�ة 
  ه?ول ا�0Q ر ا��9G ر�8 : زه�ة 
  i�j وا�0A 8  : ر��� 
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2�2ا g;6 آ ب : زه�ة K3 0 8  آ بA�  اJ;  ا
  آ�v آ ب : ر��� 
  زي ا��9واك ا��2م : زه�ة 
  f' : ر��� 
2�2 �>0 ب       : زه�ة  K8 روا m /8?�3 واك�C ��<آ g�2�<j 0 ب<� g;6 2ا�2K3–B82�� �>0 ب e0z<L اz0<�  z;J ب ا��zI و�;B8?z       ا

           ;^z0� z�3?8/  –ا��I وk<6 '2�� wbL روI;  �?ورة آ�2�C vن 2Iر8  زي 2�Cن 2IرkK0L  8 `3^�/ ه دي ا�>0^� ه دا آz ن 
�b رة ��;2ع �Cوح 6;? ا���1ان �G8 R;Q�  ;6 R>2ا ا�219C T;0ل زي ا��2م  7 3<�C T;0�  .��;2ع ا

  i�j : ر��� 
�zU  دار �zC Pz6وح z;6? دار z;6 ez3  zU�6?                   اذا �U : زه�ة    zU9�6 ?z;6 وح�zC �z08�F gz�6  zU���C �08�F gوح 6;? � �U9  اذا  �  

  .ا�; س ا��lب ��9وb� RJ?ش �8وح 
  ij اP9L ا�lA ر آ�v آ;2EKC 29ا PQ�28: ر��� 
�i�<L g ا�>�i وه�r : زه�ة  K��b رة i�<L ا 3 i�<L.  
    !@ ا`�� ب ا�>@ آ;C 29>�20ه: ر��� 
��U�:bL �0  وU<��GL  و�zU<�bL  zU�� iz�<L gzU  زر وz;3 �z0<6 ]z8?ورة وgz8 �� ]z8 وz� ��z!  zU<�bL/ ا�z:�� ا�>z@                     : زه�ة  

 i�<�  .آ ن �@ ا�� ب زي ا��2م . 2AK8ا ا�0; ت وU�� i�<L  ه ي ا
  .آ� ن اR8 آ;C 29>0^2 ا29L ا��N ر ��� ا�Q ب ا`�2ان : ر��� 
2�;  وg^0<L ا`�2ان ا����gF ���ق: زه�ة ��G8 @18  �2! �cmا �Eا� ��Jا .  
�9@ آ;�C 29وk<6 2J ا��?ر�I : ر���  �.  
  .`ء و` L��6  ��6;  ا��?ر�I اL  وJ?' �/ ا�; س � روk<6 R9J ا��?ر�I : زه�ة 
��R : ر���  ij  

 �zzCوح kzz<6 � ر2�zzSش اه>2zz8 @zzدوkzz<6 @L ا��?رzz�6 �zzI@ ا�>zz@ ه2zz� 2zzز ا�zz@ � رzzF R�zzS ل `ء �zz;3  zz;6 Rzz ت  : زه�zzة 
  .ا��?ارس 

  و` J? �/ �2اP<�C rC : ر��� 
  و` J?ا ��J R ة ا�r و�J ة � �r9 : زه�ة 
��R � 6>�2آP : ر���  ij .  
اJ;  آ;  �03 رة J;2ن اJ;  �  اL��6  ;�EF  ب 8 �  اJ;  اL��6  ;�EF  ا23ي �6@ ا�>@ هz�6 2z@ اR��z�3  zL ا2z3ي �z                  : زه�ة  

  @ ��3ف ا23ي �6@ ا�>@ ه2 �2ز ا�
  i�j : ر��� 
  رL 3  اgL ا�J2?ة d0�C و1�C/ وB^lC وBl! B��C ا�?ار k<6 k9J e3 ا�L2<�  � �j �G@ اروح : زه�ة 
  �  �C>�9@ ا!@ : ر��� 
2�2zا �z;6 Rz                : زه�ة  K8 2ش�zSر � @z6اوا w�zم 6: ن ا� �Cا �j �G�`ء �R�L2<G اP<�C ا!@ اw�6 �6 ط 6: ن اروح 6;? ا

  6>�;  3; ت �C>7 آ 2Lا �0 ر8/ 
  f' : ر��� 
  .آ 2Lا �0 ر�8�J R� /8 : زه�ة 
�9@ آ ن �@ ���� ت : ر���  � i�j  
  .`ء �  ��3ف �R9;Q ا�6ف : زه�ة 
  .�8;@ ا��Kcا آ�v آ 2Lا 2:��8ا : ر��� 
  PUE�3 7� 2:��8 ا�p�0 ا�k<6 /b8 @;l ا���Kc : زه�ة 
  .26ا �@ ا��0 رة ij آ�v آ;29 6 8:�/ �@ ا��0 رة ا�QJ>@ !2 آ;NC 29ر:" ر��� 

آzz ن kzz<6 @zz�6 ا�zz�0 رة zz;�8@ زي �zz^�ول 2K^zz8 g<�lzz! izz�18ه  و2b<c8 g<�lzz! izz�18هzz  وNzzLرع ا�zz;0?ورة وا�zz�G ر   : زه�zzة 
 ?K<ه kK0C g0J Bه ذا آ ib�  .وا�2Kcس وا�Yر' آB ا!@ NLرg6 وا�c^9| ا

  i�j : ر��� 
  .NLرg6 و2�K<8ا و2��08ا : زه�ة 
  Nرا�6 آ;l9:C 29>2ا ��g �@ ا�: ر��� 
   ا�:0 ب –اJ;  ا�0; ت `ء : زه�ة 
2�U  ا�@ g99^� TI TK3 �@ ا�?ار : ر��� j 0 ب ! ف�  .ا�r زه�ة `ء و` ا�@ ا�@ � آ �C TL>7 ا26ذ t 3 و` ��6' ا
  .�8;@ �2زه  U�;�8  : ر��� 
   ��0I ;� R `ء � U�<G8  ا�@ �Cوح 6;? ا��F ?;6  U9اU08  6;? ا���1ان ا��Kاب m ر �; �C �0Iوح: زه�ة 
  .آB ا�;^2ان آ 2Lا ه�r �@ 8 �  و8[ : ر��� 
�2ا : زه�ة N;82م �8>�2ا و��  .آB ا�;^2ان ه�2K3 rش ا�;^2ان زي ا
  .ز8 رات اذا J?ا ��ض : ر��� 
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�J2?' و�?ت وJ?' �2زت ��Uj '?J2ت �Lوح m ر �6س J ?;6?ا �Lوح أ' ��K0 ش زي ا��2zم Bz0j          : زه�ة   p8���ز8 رة 
2�U  ه �وز��zz و`AzzF�8و  zzU�zz;0 ت zzF?ا�U  وآzzI Bzz;� واzz6 F  @zz9L ت وzzcJ[ت `ء ا���zzاzz0<8 e8^2ا 3 �zz?ار و�Azz8?وه  و2<0�8

��� I.  
  i�j 3?ي اI ل و8/ آ 2Lا 2��08ا ا��EGة وا`!� ء ا�>@ آ 2L ا N8ر26ه  : ر��� 
2��Qم و6 �0[د و: زه�ة j8 �  و k<6  2ه�N;8 2اL 2ا8آ�b8 �;8?���2ه  k<6 اN;8 ] �;8?���k<6 2 اN;8ا3 ت و��� 3   
  .��/ ا�>@ آ ن 7�08 : ر��� 
  .28دوه  6 �b^�0 �@ ا�L PU س �m2A@ �@ ا�b^�0 �9:8وه  وf �0^J @� ]8' : زه�ة 
  ه?ا ا�i8�� @Qb واt : ر��� 
2�T 3?ه  C?ود�r : زه�ة j �1 انb�2�g ه�;@ TbC T�cC اKC ?�2�  .اgL آ TL ا`م 2GCف ا�T;0 او ا
  ه?ا ��  �C>�2ا  : ر���

`ء �  �L>7 ه�;@ 3?ي ا!2ف m? رد wbL ا�>@ ��;  و7��L �8;@ 3?ك 2Cدي �1 رrC ا!zm @z�bC @z? رد وz���C@         : زه�ة  
 7��L رN�93 @ء ا�` @QbL ي?�Fا  ;<�QbC.  

  .� آ;C @9>�0@ �7 3; ت ��>r : ر��� 
�0 ب �0L � e3?ش 6/ 3 ب دارL: زه�ة  6 i�<L r�2K3 i�<L 'f i�<L  ;L3 ب دار ���ا k<6 او  .  
  .اR8 ا`�� ب �Y9آ�ة اR8 آ;C @9>�0@ : ر��� 
2�r ا�>��0 : زه�ة K3 R� �0�<�  .ا
  .e3 ا�>��0 : ر��� 
�� وi�<L ا�E�3 |b<L �8 �l;  وk0G9L ه ي آ ن ��2z!  ;0 آz ن `              : زه�ة   K�ا�>��0 وا�K `ت آ;  i�1L ا�K `ت ا���i�<L /��3 ا

  . ا!@ k<6 ز� R;Q�  L آ ن �I;� ت و` آ ن
z;3 @z� ij ت �rC 0J zm /z وz;3 ت ا��z�1ان 2z�<�Cا ورا2zJا kz<6 ا��?ر�zI وا2z�<�C @z� tا �� �zj و2z�<�Cا Nz8��C                  : ر���  

 }�! B2ا آ�<�Cو.  
  .�@ ا��?ارس : ر��� 
!�d 8?رgc8 z! PUzI آ�9Q    vz ب �8;@ ا� �@  آ 2Lا  �98>�2ا  �?ر�Iا�PU و` ا`و`د  , �@ �3 رات J;2ن �  آ ن �?ارس    : زه�ة  
 d�!.  

 �zzر�� :     gzz�9� /�^zzJ 2zz3وا gzz�9� ?zz0��zz;�8@ ا�rzzC2 ا`و`د 2zz�<�Cا ا�2zz�<�C @C2zzا و�2zz�9ا ا�f�zzKن ��C�zz/ وا2zz�9� tا zz�J ة ا
  .و��8>2�PU ز�� وز8;2ا ا�2�Gل 

  .f' !2 آ 2Lا ��8>2ا ��  2��G98ا �/ ا�9Q ب : ر��� 
̂ : زه�ة   �2��z8 ?zوح iz�18 ا��[�gz9�0C gz       ��8>2 ه �^�Q وا�>��2ن 2�K;8ا ه �2�@ ه zKC  � و8?و23ا وزي �� ;���Q وا�>��2ن 3 

�f�Kن ا�2�b8 P8�Qا  3 \� L نf�K� 3 \� L rL9 ب اQ�  .�/ ا
  .i�j : ر��� 
 ا�2K<bم وا��>e0z ا`�z�J وا`�2K<J –    �Ezم –18@ 6 د 218آ@ ه ���1ان 3 ��N ر2C��N8 T8ا PU<��?KC ا2K<J @9Lم       : زه�ة  
2�PU ه ��Q^z وا�>��2zن وz08 2z1�8 رآ2ا ه �;z^2ان ا�>z@               ا��>2نz62ان و28ز^;� ا�>@ آ ن زي !�bK ا�d��0 ز� ن 28ز26ا k<6 ا

  � 2K<J �0<6 g08م ا�>@ � g08 آ�>�QI 2 ا�>@ � g08 ا!@ 
  .ه�r ا�U?ا8  : ر��� 
  .ه ي ه?ا8 هP ` آ ن !2آ[gC و` آ ن ا!@ ���' : زه�ة 
  .2ز اg;3 آ�v آ 2Lا ��8>2 6;?آP �@ ا��0 رة �8;@ ��  آ ن J?ا 18: ر��� 
  .��8>2 ز�� وg;J وآB ا!@ : زه�ة 
  .�8;@ آ ن �@ آL ��9 س I آ;� �@ ا��0 رة ���آP : ر��� 
�F PU 6?8/ : زه�ة  b� 7��F 0?و�  .و8[ و8[ �@ �6ب ه?ول ا�0?و �@ ا
  .�8;@ آ>l9:3 PU>2ا �@ ا��0 رة : ر��� 
  .ت و2��08ا �0/ و2��08 ز3?ة l9:3>2ا �@ ا��0 را: زه�ة 
  ij آ�v آ TL دارآP �@ ا��0 رات : ر��� 
  .اJ;  دارL  �@ ا��0 رة ���� و��gG0 و2Jش ز2Q;8ا F?ا�;  ���� � ��g آB ه �2`د 8; �2ا ��U  وا`م وا`ب وا�BQ : زه�ة 
  آ;�j2^0� 29/ : ر��� 
�K3 P�b9L v�A ع ا�?ار T6 C TbC ا��cن �: زه�ة  3 /�j2^0� V<و� P�b9L ���l� U3  9:�  ?رg8 ه�r �?رg8 و3 
  J � 'f[' : ر��� 
  .وآB ا�; س k<6 ه ���:� آB ا�; س آ 2Lا ه�r 6 8:�/ : زه�ة 
  .وآ ن ا23آ@ A� i�18 ري آ��9 �/ ا�Nرا�6 ا23ي � ت �6@ ا�>@ ه2 �6@ : ر��� 
  A� i�18 ري : ر��� 
 ا�NراN8 �z6رzU6  و2z1�8ا �b8>2هk<6 –      z ا�� 2Cر � �2ش k<6 ا�Nرا�6 و8[ � �g و` �R آ ن ه2 �28? ا� ر ه2 �g    : زه�ة  

  .و2��08ه  �>��>e3 P ه2 ا�U�<6 g  ا!@ �8;@ ا!@ ���/ 2��8ا 
  .وآ ن PQ�cQ8 : ر��� 



190 
 

 

�zz�  z;�cQ� �U:z/ آBz ا!zz@             : زه�zة   3 ��L zzLد ez�� Yz� 8 @zz�6 زي @z<�zz� @zcQ8  ه2z ا�ez�G د��L zzL آ2L zا 2zcQ8ا ا���>�zz آz ن ا
  .>U  03[ش �C�E;  آ

  .�/ ا��0 رة : ر��� 
آ;2z9  : ر��R8�9:L �.\  �z ا` ا�>��b وا�^�r و� ج وk9J ا�1 ج آ� ن وا`راL2QC iL@ ��ا�3 هz�  z@ دارك وPU�b3?zC       : زه�ة  

 iL23ا د� ج وارا�C.  
  .د� ج و�J م واراiL آ �J TL ة ا�@ 3�C@ : زه�ة 
  .!2 آ e0<C TL : ر��� 
2�r آ ب و��g�<6 '2 و�;?k<6 B8 ا�g�2 ا�@ آ g8]� e0<C TL: زه�ة K3 .  
  .آ 2Lا 21�8ا N8ورآP ا���1ان ر� �PU و�K8?وا ا�;^2ان �7 ا��� ل : ر��� 
��g اذا � رU�<6 N8N6  L  اذا �F?ت ا���أة ��g اذا �G وU8  زي ا�2ه  � P�KC ا�>U�� /6 g�9      : زه�ة  N�` ان �F?ت ا���أة �7 ا

�8�A���: !U�;�6 e3 g�9<� kK0C g  ��0; ت 2QCن �>g�9 آ�v ه?ول ا 3 rه� g�9<� '?J2�  / kK093 ا
  .R�2:�� @;�8 و�U  : ر��� 
  . e3  U�;�6 'f ��0; ت –f' : زه�ة 
  .ه�r آ 2Lا : ر��� 
  .f' ه�r : زه�ة 
  .آB ا�;^2ان : ر��� 
  .هYا ا�1 ر ا��N8N ا�>@ 2Q8ن هYا 2Q8 N8N6ن زي ا�2ه  ا�J2?' : زه�ة 
  ^2ان ه�r آB ا�;: ر��� 
  .آ>PU ه�r ا�;^2ان: زه�ة 
  .ا29L ا29L ا�lA ر : ر��� 
اJ;  ا�lA ر �7 ه �2`د اذا و`د lm ر i�<L �7 ا�2`د ا�lA ر واذا 3; ت lm ر i�<L �7 ه �0; ت ا��N ر آBz�� Bz            : زه�ة  

  .g<�� 7� i�<8 ان p�3 7� 20�<8 /�;I �:6 ان ��R� p�3 7� 20�<8 /�;I e آB ا�0; ت 
  . آ;2�lC 29ا k<6 روPQI :ر��� 
  .آ;  �;?B8?;� 'f B8 ا��J وا��E وازرق �; د2�b8 gL2<� B8ا k<6 روPUI : زه�ة 
  .2�l9� e3 'fش k<6 و�PQU ا29L ا�lA ر : ر��� 
�2را آ� ن : زه�ة   U�3�Lو  UK;:0L @;�8 gK;:3 rه�  
  .ij !2 آ;l9:C @9>@ �@ ا�?ار وا��lm @9Lة : ر��� 
  90�0J@ واآ;e ا�T�0 واg:F وا�^\ ا�?ار وآ TL ا�B^zlC @z ا�zl^�[ت اkz<6 �:zL اz8?ه  z6 �>�/ ا�z0b ل         آ;T ا�>@ 8: زه�ة  

 /��jوا.  
2�r : ر��� j k<6.  
  .ا�P ه �lA ر ا��b رم ا�0: آ�� ا�:@ء ا���lA اL:�' و��  آ�0ت ا8?ي �3?ه  آB ا!@ : زه�ة 
  .G0�C r9�<6@ : ر��� 
  .و8[ 6>�9;@ اd0j وا16/ : زه�ة 
  .R8?F آ ن ��6ك ��  آ;G0�C T@ : ر��� 
  . I;� 6>�9;@ ا��d0 1�312@ واQ�8 t/ : زه�ة 
  وG0�C@ : ر��� 
  .d0�3 : زه�ة 
   زه�ة و8[ –آ;p�3 2�N�C 29 : ر��� 
  ا�; س زه�ة و8[ و8[ : ر��� 
  �@ ر�E ن و8[ : ر��� 
2��Qم ا�  �/ ا���>� �@ ر�E ن و�@ ��� ر�E ن 21�3ا 6;?ك 2�Sف 3?ك �2KC@ 3 : زه�ة j /� 6;?ك v�S  ا� i2ا��

 i2ا�� 3 @�2KC ا�  �/ 8 �  3?ك.  
  آ ن ��F PQاi8 � رج I  � 8 آ;�/ : ر��� 
  و8[ �3 �  �;  : زه�ة 
��F PQاi8 : ر���  �Q08ا�F `.  
�;  : زه�ة  'f.  
  .وI /8 آ;�/ زه�ة �@ g�<I آ 2Lا f' زه�ة �2ا�@ �@ g�<I آ 2Lا : ر��� 
  . k<6 g08�F 8 �  زه�ة �08�F 'f :ر��� 
  .و�Fاi8 �6@ ا�>@ ��f @L20<j ا!@ وm ر i�AL وا�YوL@ �/ ا���>� m روا 218ا ��9I 3  ;�<6ار : زه�ة 
��  ��90@ : ر���  vآ� @<�QJا ij.  
��  ��T0 : زه�'  . 'f ر���  
��  L2�2:8@ أ�3/ ز8 رة ه�r : زه�ة  �a]a /�C�� rا�2 ه�.  
  .g�?m : ر��� 
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2�@ هR� P 6 ر��;  هP 2���3ش 6;  اJ;  واJ? ا��9 ر �Bl9:3 @3�l 6;  �@ ا��0 رة 2j Lر �8;@ آ ن i�18 : زه�ة KC  � زي
    /b�C @ت وا� ;�bj2                 –اz3دار ا /z�  zLا gz� F TzLا /z8و /z� P2ا 8  23 �3اه��2K3 �8?J  � �8?J 2�1; ت ا` ه���L �� g  اN0GC 

      ;3 ?G�� g� F /�� ?G�� g� F e8�6ا                   zLوا gz9��  zULا tوا gz� F /z8و /z� rzا� Bzmا izj gz� F @z;�8 @z! 3ر?�zL /� T^ 08;  دار ا
                   /�:z8 6 @���/ و�2zا z� @z�2�2z اK3 tوا R���3 g� F ش �8;@ � `ت Q<� ش �2ات Q<� ij g� F �82ا ر�[و�2K3 e3 ة��lm

�g �/ دار ا23       F �<�6 �8ا /�  Lا R8ا i�j g� F R�U���3 �  Lا e3 �<��� gj  اL  اذا �3وح k<6 ا���>�z ا��rz<0 اgzI I وزي    3 
      gz� F g� � gا�2 ا� g�2�@ �F?و k<6 ا�2UKة ا�; س ا�gC?�F T �7 ��/ �7 ا23ه  `م �>�9c<I B@ ا�>@ ه2Q3 2ن � ل �6@ � K9�

�g واt ا�@ و`د ا�e3 T واt 8  3;@ ز� ن T��F ز8 رPUC و` ��3     F Tش و`د ا� Q<� TLا /�^J 238  ا g� F @L2���3 ` PU�
          @z9ول و`د ا�?zه @z0�0J  z8 gz� F \� m0? و���g ا F PU�Iا R8ا g� F �8ر�[و PUوا� @L]c�اL k<6 r<9���C  L س �/ دار �[ن ا
                  kz<6 rz<9���C gz� F Pz�L gz� F Pاه��z38  أ23 إ g� F  ا� ���N<��g اK3  L?رش ا�?ك g<c� k<6 اول 3?ي ا2Fل  F PU�<6 ف��Cا @L?�

r��ez3 iz�j gz هz18 '?z3 2z@           �2ا F rz��g واt و� �rU0:3 �8��` 3 r �8;@ ان � ب � �r و�EJت ا2Q3 TLن �  F أي g� F 
            �b�0Az�  zا23ه /�zو� ي ه2 و� tوا g08 � 2وروح ا` ه ���N��g اه[ وUI[ ��20ا وا�F t? ا20Iع ا F PQ�<6 ��98ف PQ�2:8

zb9C?ث Nzb3ن   ( س �@ 0�0J @�6@ 8 3/ ا�9@ وm ر 2z08س و2Q3 2U� 'f     @z90�0J  z8 w�z�8ن ��g9;3 ?G ا���C 2ف PU�<6 و208        
  ?8?! �a C2ا     ) وzJروا �8و zm �z�� ��Az3 tء ا :Lوه�;  ا  ;��@ واJ;  !2ا b�  ;���3?ش د �  8 g� F و` ��993ف @�ول 8  � 

       ���>�z وا2z8 tم z3 @C z�J?ور �z6 kz<6وس       و218ا ��9I 3  ;�<6ار وS>2ا 218ا 6>�;  آPU�zF]93 �za]a /8�U! B ا` ا�2z اهBz ا
2�2zا                     K3 @z;3  z8 2zه  z� gz� Tz� F ?��^�  U8?�2C  � R�� /;193  ULا T;0��U  واTL 3?وري k<6 �6وس واt 6;? ا��0? ه  F  U;3`

                �0� zj Pاه��z323ا إ z8 t2ا وا� zF �z6 �1��g ا9L@ ��3@ اU�0<j  واt ا�T ه@ وام �>�B وه  F  ش إ8 ه L2��3ة و��lm  i^z;�/ ا
�2 ه ي ا�F T;0 ل ه ي ��lmة 8  �6@ ا�c8 ! 29L/ ه 2jل �Qc93وه  آ��0ة  F /�� k<6 PU� F  ;0I ;C @;�8  L?3 r;�.  

  .R8?F آ ن ��6ك : ر��� 
2�r  : زه�ة  K314              2الz�  zU�  zU��>U  واJ;  3;�هUc  واJ;  واPU<F  ;J 8  �6@ اL  3^ ل �2ا?;3  ;Jة ا��lm R� ` g� T� F �;I 

�2ا 8  �6@ اU�<6 RL2�;3  ;J  اTL ا�>@ 2�93ن I  U�<6 ل ا�z@         ا� F PU� I t�8;@ وا ?!����l/ ا 3 R� ر lm 2اL آ @C22ة ا�
    kz<6 @ا�? ا� @�2K9� زي �<����T;3  8  U ا�b[ل ه@ ��3?ة ا F �<����g 3?ك U���C  `هB ا���>� ، !2 3?' 28ر8;  إ8 ه  3  T� F

�U   ا�:@ء ا��j2^0� T ا�@       ا���>� وF �2ا 3 �2ا�i وه    ��) P^90C @وه @QbC (       ل zb�F ل واt اz;� �z6 �� PzUL ح وzF kz<6? ا
        @z!ا R��z�3 ، @z!ف ا�z�3 `و RzKأو�  z� `اوا�| و @L2�وهzC @z:�\   (و�3>�2ا �/ 9��F;  و�3>2ا ، ا��lm  Lة ` ��3ف 8^ 

�g ه@ ا�2 اهB ا���>� 3?هP ا�T;0 �2ا��K/      ) �3?ه    F @��2Gا 2Jرا          Bzاه ?z;6 `و �z<����2ا �2zا�z6 /�K/ اهBz ا zF  zإ8 ه PU�z��L
�R� g اه>;z  `ء z;6? اهBz ا���>�z اzC  zU�<� /^zJ:2ف و�gz رzU3  ا�Tz;0 واt ا�b0zI 2z ن اt وT�^zF ا�zK^�� وzm ر                        F  Uا�

 ��� I @9Lوا �;I Bوآ  ;�2l�mوا وNU21اب وآ^2ا و��  .ا�;i�A وآ209 ا�9Q ب و6>2 ا
  .�B0F e8 ا���س 9c! i�j@ ا��: ر��� 
  .C�^J  8@ �/ و9G8 /8@ 28م آi9 ا�9Q ب � 23 ا���e8 و�>V ) وه@ 7EC 8?ه  k<6 ذU;F  : (زه�ة 
  .p�3 7� 2C?�F : ر��� 
` 28 و���F  U?ة �p�3 7 آ ن ا90�0J  8  U� 8@ و` آ TL ا���وس C:2ف ا���e8 و` z� gz��  zU;�6 \9cC 23ا ا��e8�z            : زه�ة  

   ̂ 0��@ �;: ن ا�3/ ا2jل وه  ا�Q ب وه ��;?kz<6 B8 و�zU@ وا�z  ه �zS K@     28م آi9 ا�9Q ب  ��r;6 ?��3 @L2 ا�Q;?ر' ا�i�Q ا
                     B�^zl��;@ اz;� g<9<F @9<^� @9L  آ2z8 Bzم zF B^zl3 ل واt ا�z� Tz;0  هz@ � ه�gz ا!z@ اz3  zL^ ل ا I 9@ اولLا T;3  8 gKل �2ا� F

�g و8[       T<F g�Q8?�3 g�<^l93 @<�اR8 أL  آB 28م 7z� B^zl3 ا�z@ وkz<6 �:z;3 اz8? ا�zF @z ل �zJ  z8ام هz ي            ا�R� B�^l ا�B�^l ا
�g ا�T;0 � ه>2z! �z هz ي �Rz � ه�gz اz8:@ آ>�z� �z^>9@ ا�z  ا��z9G ر �z;�8 @9<^z@ ا�rz9 ا��z دة                    F 9 رG�<� 7<j �<ه � T;0�ا

           g� T<F ة?Jو '�� @L 8 � TK3 6 د ه@ ��ة g� T<F ة�� Pآ @� F T<^� g� T<F 'f g� @�2F �8�U:��@ Tz<F R8?F @;�8  ا F ��9آ 
   @� g��gz واzF T<^z� t ل �>z� Vz  دام �2z13 T<^zز                     4 F T<^z� Tz;0� ��ات F ل f' وm ر 3^ ل ا`� �L 8 23ا ا�z3اه�P اzUL  ا

 �F2ر�����C/ �;: ن k<6 @E�8 ا /�C��� p0F 9 رG��  .U�<6  آi9 ا�9Q ب ا
  .!U دة زور : ر��� 
  ) b9C?ث وه@ �^�Q;9' �/ ا��9G ر هYا ا�B�c ( �/ وا�>���C/ آ 2L 8^2 ز��U! 'f g دة اgL �8;@  ا2�6' ���C: زه�ة 
  .اهB ا���e8 ا�>@ ا2�6ا : ر��� 
  .f' اهB ا���e8 ا2�6 ����C/ �;: ن 2K8ل f' : زه�ة 
�2 � �?ش ا�>���C/ و!i9Q;3  � ?U آr3 9 : ر���  @;�8.  
�R اR09Q;3 'f gL آ9 3@ ا��9G ر ه2: زه�ة  Kش و�?U:� 2��g ه ���e8 وروح  J ibI9 ب وQ� ا��^�ول 6/ آB ا!@ آ209 ا

 gو� g<9c!  Lو` ا gو� @<� ! `.  
  .g0j � @C?�F R8?F ij : ر��� 
ا�  ه2 وا�gz آ;z6 F Tz?ة أQb93 (     /z16@ وه@ �F) rbEC?ت ار�U:C 73 ا�  ا���? ا�L?��8 @18 '?3 ��lA@ ا���e8        : زه�ة  

�2 ا        F ���l��2 اهB ا���e8 ا�2 اهB ا��e8�z ا�zm  zLت اrzC و�czm' وزي ا�>��gzL2 آ;Tz ا�z ف         �@ ا�R� ���l ��� ه@ ه 
 'f '?J2�  آ 2Lا 2b9^8 ا�; س آ 2Lا 2b9^8 ا�0; ت آ>�� e8�6 آ TL ه ي U;� @b9^C  ا

�T ا�@ اF  L 6?' 1�3/ ه�r وهP ا�2 ه��F r?و  F) 1 ه تC`ا i^J  �3?ه ��:C. (  
  . 1�C �;I;@ 14آ;T : ر��� 
;T وراg8 ورا ��Uي ا�TF?m  � PUC?�F T واF  L 6?ة k<6 رآTF?zm  � @0 ارك ه ��z;�1 ت واBz�J ه ��z;�1 ت              آ: زه�ة  

 @;b�� d0����g<9 ه دي ا���وس ر��� ) ا! ر �3?' ( و ) ا���e8 ( وk<6 ا F /��– gا� .  
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�g ه>T�K 3?ه  P<^C @1�C 6>    : زه�ة   T� F  U9c! �  Uو� Tc! `و  U9c! � g8ا  U� F 'f        ن zآ� '?z�;6 TzL آ @zوا� @zا� Tzا� rz�
�@ �J @9;3  8ام 29Q� g�<6 @�<I @�2F i�6ب آgz�<6 r3 9 إz1;� @z<�6 ن ا�2zUKة             T� F )    ` رة z! 3 ��:zC @zوه (  RJو�z3– 

  R8?3–      i�6  �8 @90�0J  8 –               2zي ه z� R�z� r�2:z8 '?z3 Tz;0���� � ي z8 '?z3:2ف اN� ا�  L /� @�6: ن اt 8  راi�6 ��3 ا
�R8?z3 gz      –/ ! ن 2U�    r�2:8 � ي �   Tz<F –   ش]z3 ل zF –           kz<6 /�zK<�� @6وا` zه @�2C zه PzU� zL م هr8?z ا�>�>�z وzF \0zm ل 

  .ا�:0 ك اL2�6@ اوا6@ 3?ي اروح 
  ا���e8 : ر��� 
�2 8  ز��F ��cC e3 ��cC e3 g ل و` Q�8/ 3?ي اروح : زه�ة  F 'f.  
  .�;�\ �  B�3 : ر��� 
�g وروح : زه�ة  J ibI–���  . �6@ 6 د �Jج F PU�<6 ل �PU ��93? ا���? ا���lA وا���? ا���0Q و�293?وه  –? ا���0Q  ه� ا
��R : ر���   
F ل �PU �;: ن 2CآB �/ ا�?�b�3 وw^0;C �7 إ�UC2  آ ن J @�6;2ن اg�J�8 t آ��9 و0b8;  اآ�9 �/ ا�@ اآ�9 و8?�>;      : زه�ة  

          � w^0;93 �! ��� /� ?�6 ��f w^0;C  U�<� tوا 'f      iz�6 Rz� @� zF  وهY� 2ا�C ?���7 إ�UC2  و8  �6@ را73 28م � �e 28م ا
       2! @;�8 B6N8  � g� T<F وروح B6ز ���N�2�r ا�T�C �08�l ا�g0�G �  ذU9F  و` zF @z�93  U9��J ل �R�z    –8  �6@ ه ي اK3 

 e8���  .� U3  ا
  .آB ه?ا �B1 : ر��� 
  . �f B1' هB1� R� B0 هB0 –اR8 : زه�ة 
U�� r  زه�ة U�� @^cL  و�  ذU9F  و�z �08/ و!z رz�a 70zI @z1�3 /�8/ ا�9cAz ت وآ>2zFN� gzا واآ>2zا ا���z زP8 واcL                     zL^: ر���  

�z@ هYzا z�3? ا���zس                      Tz3 � rz� izا�� �z�� tوا @z� Tz� F gz0�G����ة �6@ واt �  ذU9F  ا�Tz�0C g08�l ا  U� T<F 'f 29شFذ �
�i�� g و� ب  T� F @� T3 �.  

2 �6>2�r 28م rI�6 !: ر���   
��: زه�ة ?0�  .28م L2��J @I�6@ و�L2^0@ ه 
��E�3 g : ر��� ?0^9@ 3�.  
  f' : زه�ة 
  . �@ ا��?8;� آ;C 29>0^2 : ر��� 
�gz ا��Ez�0 وا����zJ              : زه�ة  ?0� 3 7<�C وس���2��gz واf–      t' و8[ و�@ ا��8�K �3 رة J;2ن و8[ ا�  zUF20 ح و�z! �Ez�3 gz�?3 

  U��GL g;ه�.  
  .2ه  �� �j و` !���GC g8: ر��� 
  .U��GL  6;? ا�U� gj �G زي آ>U�  � �3 w�GC g زي : زه�ة 
  .NU193 2! ij ا���وس آ TL : ر��� 
���zI g' و3?�gz�3 ;6 gz         : زه�ة  ?3 '�cm g��g ا��g<82 زي ا��2م 2jال �[رض �1C وآ>2ش 3?���J g' و3??0��9G8 7@ ا j kK3

<C وروب �;: ن gFزر g��E�3 g  و3??0�2�U  8  أم ا��g8 0 وا;l8 2اK3 7�:�  .g^0 ا���وس و��f k<6 g�� B9K9C �3? ا
2�r 28م rI�6 : ر��� ;l8 2! 'آ�Y9�.  
2�@ P8 ا��g8 0 وا��ح G� @0<F  8>2ش �;2ا آB !@ء : زه�ة ;� .  
  .�@ ا���>� m ر rI�6 : ر��� 
  .�@ ا���>�m 'f g?وL@ �@ ا�?ار B0F �  218ا اهB ا���e8 : زه�ة 
  .�@ 8 �   : ر���

�2 اروح ��lm  U;� T�<j gL`  U���3  �  U�<6ة k<6 �3 رة J;2ن !z�L 9L �K            : زه�ة   T�K<��3ف 8 �  ه  �  L2ن ا;J �3 رة @�
  .آ;  F 6?8/ �@ ا��0 رات 

  .�Cآ29ا 8 �  ور29J �3 رة J;2ن : ر��� 
  .f' �6@ و��g9c ه; ك : زه�ة 
  . >g 6: ن !g<l ه; ك زه�ة ر�l! k<6 7: ر��� 
  .ودارآP ه; ك !2 آ B��C TL : ر��� 
  . �[ه  ا�?ار af ر –دارF  L 6?ة �^�Q' : زه�ة 
  .�8;@ 29:6ا آPQC �J B �@ ا��0 رة : ر��� 
  .آC �J B;  آL�0  و21CزL  واJ;  �@ �3 رة J;2ن �;�L 9L i  : زه�ة 
  .و����2ش k<6 دارآX� Pً[ �@ ا��; 0I ت NCوروه  : ر��� 
  .L��6  رJ;  و` ��6ي !k9J  U9c 3 26ه  واt �  ��3ف !U<Q! 2  3 26ه  B0F �  ا21Cز 3 26ه  k9J 3 26ه  و` : زه�ة 
  .�8;@ آ TL أر8\ ا�Q^8 PU;2 �@ ا��0 رة : ر��� 
�L2^z0  و�z 23ا ه �z^� رات ا�z?وا                  : زه�ة   2zة أ���zI 2لzj ]z3 @�2zF PU���2z� ه; ك PU�PU9:�6 ه; ك 6: ن !PU<l آB ا!@ 

����� ه  I @9Lوا �;I Bوس وآ�.  
�^� رات �VL R    : ر���   3  L2<�J  ;6 2اL آ �Un��/ ا��0 رة وB�QC زه�ة �/ ا��0 رة k<6 ا���>� ا�2 ز�m ?�3 /� @L2[ة ا

 �<���  .I �6 آ;  �@ ا
  .ij !2 �6>9@ واr���3 ` @9L و` ���93@ �/ 3>? �0>? را�b8 : ر��� 
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2�@ وz8/ ا�rz هz دي دارك        � ه>� ��lmة اw�6 3?ي ا�@  : زه�ة  � zF @zا� ?z;6 ي اروح?z3 P6;?آ BSا R8?3 R8?3 @<3?ي اه
                          @zا� ?z;6 ي اروح?z3 @z�6  z8 ي اروح?z3 gz�ه?ا r9�3 ه?ا �r<b وآgz�<6 B�8 @�6 @18  � B اw�z6 واgz90F�3 \3�:zC وا2zFل 

           T<F 0; ت<� PU9I  U�J�8 tا �b0m @9� � T�mو r9��U  د�8وا 3 ���z! kz<6 PQهP   اروح 6;? �2ا�C @CآT ا�r ز���ة و� 
B82j وm  � '��6 ر ��g ا!@ آ;T � ه>� اPU��J وا�J t ة ا�rz اz�F?ه  kz<6 ا�zI�Q@ اzU��J  وا2zj tل !��zه  �z[رض                
�PU �2اC@ ه?ول د�8وا 3 �k<6 PQ !��هzF P ل    T<F  �8ه� !��ه rة دا�8ً  ه��:F Tc9L g�� g�� @F]C  �  ه��! T<8?� rوه�

    @9L9@ اG8 ء`       iz�13 gz�� \3�:zCا rz�2K3 @�6 @1�C  � B6;@ وآ @U9<93 ء ا`م` T<F  U;6 tء ا !  � PUا� @U� PU�<6 gc8 �
           R8?z3  zLا gz�2Fت ا z9�Q3 ت z9�Q3 iz�182ز وz� kz<6 e0z<���@ ه �Ncدق ه �>2ز و8[ ه �c^9| ا�b>0@ و8[ ا i�18 ت � b��@ ه 

�>Vz ا�rz اT;l9zI    .  6;? ا�@ z3?ي اروح z;6? ا�z@ ا2zFل �J        @z�6  z8 gz � ت اL  �@ 6;?ي J � ت آ��9 اR8?3  L 3?ي اروح         
  .r;6 ه� ا9L@ �@ دار �2زك 

  .آ ن 2�8ل 3 �Q�<6 g@ �2زك : ر��� 
  .و8[ � �g `ء ��6' �  ز6>;@ : زه�ة 
  .`ء او�U  6: ن اg����C R�9;Q� @9L : ر��� 
2�PU ه ي دهPQC 0 وه ي اواPQ�6 �?وهR8?3 P    : زه�ة  Fأ B6از `   rzJ3;�و R�:z��2�@ هYا  �@ ا�2K8 @6;? ا� @L2Jرو P8 ه

 r�� @L?� 8  �2ي g�2�g `ء 3?ي اروح 18@ ا�2ي ا23 ��6 ا2Fل Fا  ;�  .6;? ا�V<� r ا�r96 3 r ا
  .                                   آ 2Lا N8ورك اه>r : ر��� 
�z@ ا�z� b ت   f' وR�L2�j K8  � ]8 �6@ دا�8ً  ��  k<6 @18 8 �      : زه�ة   i�13 8; م �<����>�29ر 18@ 8; م k<6  ;6 ا �cK! '?3

  .و0A8\ �/ ا�0A\ ��وح 
  .�8;@ آ TL ا���>� ا�Fب �/ �L 9L  : ر��� 
2�@ z�6  8@ اR�Q�j zK3  z�  zL                : زه�ة  K8 'f �6 I VL  � 8و �<����08�F ا���>� �R ��3?ة 6/ �3 رة J;2ن وR�  � 8 /6 �3/ ا

r<0�1 ا�b � ت واR8 ا�>@ 3?ك 8 ' واR8 ا�>@ zQ�<6 ezG3@ اrz<0�13  zL ا2zFل �rz�<6 VF zL gz ا!BE3                @z أ�@ 6;?ك وه�;@ 3    
  .R8?3 اR8?3  L 3?ي اه>@ 3?ي اروح k<6 اه>@ 

�9@ �/ و8/ آ 2Lا �9:8وا ا��اPUS اهB ا��0 رة : ر���  � ij.  
  .�/ ا�?آ آ�/ : زه�ة 
  .�@ دآ آ�/ �@ ا��0 رة : ر��� 
  و8[ : زه�ة 
   �8;@ ا��0 رة ا!@ آ��0 :ر��� 
2�3��Qم آ 2L و8[ ا�?ور �@ دور و�@ دآ آ�/ و�@ �g� b و�@ gL �I و�@ آB  : زه�ة   @<�و8[ ا��0 رات آ0 ر آ�v ا��0 رات ا

2��Qم j k<6 @Jو�C g8 3���2��Qم �R ��3?ة �C  U;6آ3 @0 j /8?�3و @! Bآ @F]C @! Bآ /�bjورز و �QI @! Bآ @!
�>@ 3?ك 0�1C ' 8@ آB ا!@ آB ا.  

  .آ ن �I رات اU� 8  : ر��� 
  و8[ : زه�ة 
  .ij اذا ��29Sا ا!@ و�C /8و2J : ر��� 
  .�L 9L k<6  6;? دآ29ر 2U8دي : زه�ة 
�21ا : ر���  �9C 2دU��  .6;? ا
  .6;? ا��2Uد : زه�ة 
  .Q� @;�8 ij;2ش �^g ا��2Uد دا�>�/ �9b>�/ �>^��/ و` ا!@ : ر��� 
�^U;�<9b� g  ` ` آ 2L: زه�ة  N�<1L`ا ا.  
  .و6 دي �9C �>2 �7 ا��2Uد : ر��� 
  .6 دي 6 دي 2K3ش 8^2 ا!@ ا��2Uدي �3وح و13@ 6;?ك آ gL 3�6@ و� رك �R : زه�ة 
  .� آ 2Lش زي ا��2م : ر��� 
  .��J @� R;Qب ا��bب m رت �3? �  أ21C  Lزت و�T0 ا�m T;0 ر ا��bب وj>�2 ا`N�<1L وI>�2ا : زه�ة 

2U��  . د ا
�9@ �@ ا���>� آ���C @9��6 v:@ و�C:@ ا�2رك وا��lm @9Lة  و� J R����93? �@ ا���>� : ر���  � ij.  
�gQ �  !  اU;6 t  �8;@ : زه�ة  Iو �b�;2ة و�<J PQ9;2 آ�2K8 @L20J 21�8 @<�  واk9J t ا�; س ا��lب ا
 PUc93.  
  آ;rC �J 7� g:8 6 @9 : ر��� 
  >i<K3 @9c ا�?ار C �J 7� g:8 6@ وI: زه�ة 
  ec;3 ا�?ار : ر��� 
  ec;3 ا�?ار اL  و9c<I@ وC �J@ : زه�ة 
  .2Cآ>2 وp�3 7� 2G0�C : ر��� 
�b ل : زه�ة  @9c<Iو @C �Jو  Lوا  U� b� d0�C @9c<I ]8 و.  
��z! Vb رU6  آ�z�0 و�zI               : زه�ة   z3 \� zm @z0;���kz<6 �z08�F @;�8 Vb ا 3  Lدار r�2F2 3?ي ا! g<���7 ا�z: رع  دارL  �@ ا

            kz<6 Bz�3 @z;�8 2z<Jو gz�2�  ;6ر z! /8?z�3و  z;0;� @z<�R� @;�8 ! رع k9J ��lm أو7I �/ ا�: رع هYا �3;  و�3/ ا�?ور ا
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           zU�� @z! B2 آ<J  U� ;2 و�<J  UL Q� 2ة<J �<���ا���?gL و�  k<6 @LY� C ا�e8 ;Q وk<6 B�3 او�� ء ! ر6;  آ>g أو��J g>2ة ا
 2<J.  

  .U  اآ�X �/ �3 رة J;2ن و�/ 8 �  �8;@ ا0L^�@ ��: ر��� 
2�r ا���b ن �/ ا`هB اBS اw�6 3?ي اه>@ و8[ واgj2^0� t    : زه�ة  K3  Lا e3 T�^0Lا t�9/ وا;I  U�� T:6 t2م وا<��

 t2ة وا<J 2ة<J وداري.  
�@ إ8 ه  ا�?ار : ر���  @cmاو.  
2�@ آ��0ة 2Jش آR� e3 ��0 3;  آ��9 ����           : زه�ة  KC R� داري       r:zآ gz;6 2اz�2K8 2اzK3 r:zوآ @C z�b��@ و���� ��lmة 

                           zUC ;3و @zه g:z8 6 @z;�8 اYz2ان هz<�2�rz ا�zF r:zQ? اFي ا?z3 2z! ez3 �z�0آ d0z�� gzا�?Fو '?zL�3 gzا�?F gz�� 6?ة F @9c<^�آ��0 
               z;�8 g�2K^z� Rz� @z0;� �zو��� �z��l�@ واgzcF  وو`ده  آ>g�� PU و3 ب ��3@ و3 ب !�F@ وا�2Uا ه�g�� 7<�<8 r واL  آ TzL ه 

  ;�<jه  و?K�L ن :;�  L�EJ ?K��  .e3 3?ه  ا
  ا��bب : ر��� 
  .و�Cآ; ه  : زه�ة 
  .وTF ا�;�0Q : ر��� 
�^�? ا�?b0I @�2! /8 ن اt ا�  g0�AL و8/ ا�  ه2ن T;3 i�AL : زه�ة  i<�L /8?�b0I  ;<F ن اK�L  L?3 t?ه  و21Lز �I? ا

   f' –ه �b[ل 
  r9��� ij آ�v آ TL : ر��� 
2�R� r زي ه?ول �6اض ار�2zj ez3 7zال �gzI2K3 /�8 z ه�rz             : زه�ة  F0 آ�/ آ0 ر آ0 ر !2 3?ي ا!  U� '2<J TL 9@ آ���

���l�  . و!0 آ�/ ���3 ت و3 ب k<6 ه ي ا�:gK ا
  .آ �0m TL ا�^vK و8[ ز2Q;8 : ر��� 
  .` K6 '?K6?' وزي �^� K6?' و�^� وg82F : زه�ة 
  .iC�� k;3 @;�8 : ر��� 
  iC�� k;3 : زه�ة 
  .�8;@ ا���>� : ر��� 
و�NاgL زي ا�z:0 ك دا�Bz ا�w�zb و�zU  د�z ت هzU0<K3 'Yz  ا�gz;01 ا�>zU0<K3 gz;0  ا���kz3 ا�Tz8N وا�zU0<K3 �z96N  آBz ا!z@                     : زه�ة  

  .�U�� ' LNG  آB ا!@ ا���0C; ت 
  ا9L@ وrC �J ]8 : ر��� 
 zUL` @C  ا��z�0Qة �z�93ف e0zQC ا�2z98Nن e0zQC ا�C �J @C �J        gz;01@ `ء C �J@ اL  � آ;T �^�و�� z6/ ه �z:@ء z�J     : زه�ة  

               @z;�8 d�z0��B��C ا���e3 k3 ا8?ي �3?ه  2I @;�8ي ه�r ا�6>@ ه�r ا2Iي و28م ا��d�0 اd0j اL  وا8 ه  و�3?8/ اTz�<�C  zL ا
�\ g0b;3 �8;@ !2ي R0b;3 ا�0;?ورة 2Q8ن �� � d�0��2�@ 8  9�6@ اR0b;3  ;J اKC رت m  UG�0j �K8�j  زي g�<6 ��9ة آ?K

2�U  زي �  3?آP 3^2ي Fا  U82ي زIا  L�E3 gL`.  
  6>�2آ@ �8;@ : ر��� 
  L2�<6 'f@ : زه�ة 
  .آ;C @;�8 @<0K9C @9^��@ : ر��� 
�@ أ�@ B0F �  أNCوج !�2@ 8  3;9@ ا�T�3 '?J2 اه>g�U<C  U وT�3 �2زه  gz�3�C اRz8       : زه�ة   T� F @9I أ��ي Pزي �  3?ه 'f

   �J r�2KC  ن                            3?ه zآ� wzJل ا]zFا ]z8و @z9�6  z8 2zcQ3 ول?zه  zU� @�2zF gzG0�<� Tz8ز Tzc9L @z�bC ي?z3  zU�<6 دي�zC 3?ك rC
                    @z9Lوا rا�?zF Tz�0��z9;3  z8 @z@ هz ي ا Tz<F B��3و d0�3 @;9K�  ��اور��U  و�3?8/ ه@ �993ك �r آ�j � k<6 @! Bك و��ً[ 

  .g90J m ا�6>@ ا�>@ 3?ك 8 ' 
  rC �J : ر��� 
�: زه�ة  F @C �J 2م���@ ه ي ا�F T�0?ا�r ا�6>@ ا�>@ 3?ك أe3 ' 8 ا�n� J  L ا����K ا! وره  8  ��ة �6@ اd0�L  L?3 R8 ا T

   B�62ر�3 6?س ا!  ;��2 3?ي ا�c9L d0j 6?س ا2Fل �U  8  ��ة d0�3 2! @�6 ا��2م 2KCل ا�6>@  'f d0jا ��L]c�2KCل ا�:g<l ا
  .!2ر�3 6?س �  أ�K ه  `ء L?3 ش ا��2م `ء 

  .اR8 3?ه  ��C>@ : ر��� 
�U  اd0�L R8 ا��2م ا�6>@ !2ر�3 6?س : زه�ة  Iا.  
  .آ;�C 29>�2ا ز8 رات وNCوروا ا���1ان : ر��� 
  .و8[ 18@ ز8 رات و�6اس و�B��C �S b ا��Eb� '?J2 : زه�ة 
  .!�Eb� @;�8 2 : ر��� 

�2zz8 �zzم : زه�zzة  a �Ezzb�  zzU���Nzz�C �zzU�C  zzم وا���zzوس 2<��8  zzU;3` �Ezzb� 2اzz�N�8وس و�zz�<� �Ezzb�  zzU�ا���zzس 2<��8
  .ه ���1ان وه �i8 0b و0�8>2ا و2AF�8ا 

  .�8;@ ا���>� U��  U9�^J  ا3;^ ط اآ�X : ر��� 
  ��U  آ�v آ��9 و!�� ه2ا آ��9 اr<�Qb3  L ا�?و��ي وا���س 2jل ا�>�e3 BE8 B ا���س 2jل ا�>�BE8 B : زه�ة 
  .!l8 2;2ا �Y9آ�ة : ر��� 
  .;2ا l8 T�^L;2ا ه �;^2ان ا�>@ 2���8ا l8;2 و2C��N8ا آl8 @! B: زه�ة 
��  �8وk<6 2J ا���س : ر���  PUI2 6/ رو��K8 2L آ.  
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اذا �R ز`م آB ا�;^2ان 2b<:8ا ا�Q 3 ت و2AF�8ا و��  2A<G8ا 8>0^2ا وzb98:�2ا �Rzc ز��gz و�zJ ?z?ا اz6 /z3:�8/          : زه�ة  
  . I15 Rc� �;I;� ا3/ 

  . ا���وس آ�v آ B��C TL !��ه : ر��� 
�z� gz<Q3 2z/ ه2zن وz� 2z0<K8/ ه2zن         ) وآ TL اz8?ه  �2zق راUzI     (آ 2Lا 9G8@ ه�r ا�A3 آ�K�8 v?و �/ ه2ن : زه�ة   2z�b8و

 B�<Q� g�2�b8ف و c<�2�2ا زي ا�b8و g<Q3 2�2�b8و.  
�2ن آ ن �@ آ2ا��� : ر���  m آ ن @�.  
̀  : زه�ة   �2ن وe3 ]8 �@ ا�z�0 رة  m �<��� 3 g�� /Q�8 �<���ء ه�p�0z3 gz ا�z;0 ت 2z<��8ا �p�0z ا�Tz;0 ا���z�<�9 ا��j :zة         3 

 ��L X<� B��C.  
  .�@ ��Q ج : ر��� 
�zU                 : زه�ة   J gzl3دا kzK0C @z!س و` ا�z6 kz<6 7z<�C  �� '?J2�و��2J ]8ة و23درة و�;��Q وآB ا!@ آ ن f' آB ا!@ واt ا

 wbC @! B��2ة و23درة وزواق وآJ  U� F  � زي.  
  .��/ و�PQU �@ ا���>� آ� ن وl� 2�<�C: ر��� 
  .��l� 'f/ و�U;  و8[ : زه�ة 
  .آB اهB ا���>� : ر��� 
  .وR� ]8 ا��9G ر�lC g8@ ا��^���b وا��^>�� ا��^��b ت ا��9G ر8 ت 2K3ا آ>2�l8 PUا : زه�ة 
  .�@ ا���>� : ر��� 
  f' : زه�ة 
  و�@ 8 �  : ر��� 
  .و�@ 2�l8 2K3  � 8 زي �  �lL@ اJ;  : زه�ة 
  آ ن �@ L^2ان �@ ا���>� l9:8>2ا : ر��� 
  . �@ �?ارس �@ روS ت –f' و8[ آ ن �@ ��>� ت : زه�ة 
  �@ ا���>� : ر��� 
  .و8[ �?8;� �@ ��>� ت و�@ J?ا l9:8>2ا و8[ . زه�ة 
  آ ن ��kc:9^�  U ا���>� : ر��� 

  .�@ �^kc:9 : زه�ة .
  .آ ن �@ ���S ت : ر��� 
  .:kc و���S ت ��U  آJ �;8?� @! B>2ة ا���>� f' وU�� ]8  �^9: زه�ة 
  .اf @�^0L' : ر��� 
2�b3  U^�ة ( 8 رU98  دا�T 6>�;  : زه�ة KC ( ا`8 م r8?6>�;  ه Tدا�  U988  ر.  
�@ ���r9 �;�\ : ر���  @cm9@ او� � r9��l� 7��L.  
p وz�3?8/ دور ا��zI واp�z3 وا�z�J     ���9@ ه �0[ط ا��>2ن ��zU  ه�z� rz ي �z/ ا�V;z ا��zI وا�z�J ودورz8/ ا�z3            : زه�ة  

               ?zF rz�2Fي ا?z3 2z! ة�z�0وآ gz9  دا��:z�وU9�F 3  اp�3 8  و8>@ ��  ا�^2C kK0C  Ubج وج و2z<J kK0Cة 2z<Jة z3 رد' 3 �v�Az و 3 
             gKz! kz<6 اYz9@ ورآ^� ��اش هc<I �LاN9@ و�LاN� /�9LاN2م و�;�PQ9�3 ا�>@ �@ ا�2bش ا�>@ kK3 اول آTGC @� gj J ��0 ا

�>NGاa �L[ث د� ت g��23 �/ ا�;V د�g ��3اي �/ ه2ن ود�� ��3أة �/ ه2zن و�2zارzU9bC �8     وJ?' ر  /�9LاNG�آ^� ��اش وا
  .ار73 �2ارTbC �8 ا�g��20 و��ار TbC ا�?�� ه ي وراء TbC ا�?�� ه ي 

  .�Y9آ�ة : ر��� 
  .�Y9آ�' واt آ F gL?ا�@ ��g�2I واt ا�NGا�L !2 ه�U0:� B�� r  : زه�ة 

�UL2  : � ر�� 2!.  
  .3;@ ه�r  : زه�ة 
  �8�Iك : ر��� 
  .�8�Iي ecL ا�>2ن 3;@ : زه�ة 
  .�:i 3;@ : ر��� 
  .3;@ ا�i:G وا�NGا�L : زه�ة 
  R8?F آ ن 6;?آP ��اش : ر��� 
��z  ا�z@ اzL  ا2zjل او               : زه�ة   vK^z<��1zI  U>2ن زي هz ذا ا�>�z�  z;6 @zاش �z/ ا`رض   /�j J �^رآ 'Y90�0@ هJ  8 r�2K3

�>^z� Nz8��C g�<6 v!�! PU�<6 vK/ ا�V;z وF?ا�gz ه�kz<6 Blz! rz        –�@ اNLل اk<6 7<j آ�I@ واj>7 واNLل ا��c! ت       ا 
             @z3ر ?U:z8 د zl�2�r ��د �z/ ه2zن F2 3?ي ا! v!�!و v!�:�ا�A; رة �/ ا�;V � ي ورآ �k<6 g ا�?ا�8 ه�k<6 r دا�8 ا

m g��v واt آ g0C�� TL وj و�j TK3  U�� g و gc<3 اش�c�  .��lة ا
  293آ>U�<6 2  : ر��� 
  `ء j و�� U�<6 /�j J  ا�RL Q� 2! 2E آRL Q�  3�U اU� 8  آB�<F  3�U �@ آ3�U  : زه�ة 
  .e3 �@ ا���>� : ر��� 
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f' ا2Sا �/ ه?ول ا�:��?ان ا`p�z3 أو أزرق و��Rj�z أو ازرق أو أRj�z�� p�z3 او اzI p�z3 د' Bz82j ه�rz           : زه�ة  
�g ا�:kz<6 Bl ا�Az; رة       @�bC                      2رةz;0� ��zز و��z�  zز �2z;0رة و�>z� 2Ez/ ا�z� @zQ�;�6 @zb9cC \0Az/ ا�;2zم zlC @�2zKC^>@ ا

�?ار  3 g<l! أي @<��C  � B0F ي?�ACو gC3;2ر @�bCو g�<6 @�bC2 وE�  .وU�K<�C  و���Cي ا
��i�j R : ر��� .  
  . ! gc8 –�;: ن �R�^;9 و�8ذن أذان ا���lب وا�R� 2E ���� : زه�ة 
  �>�U  اول !�C g<l: ر��� 
�>B��L 'f 2E ا�2E : زه�ة  @�2KC2زك و� @J�^C @;�8 2E<� @�2KC @Q�;�6 @b9cC  � ?J /� g<l! اول.  
  .!2 آ ن Bl9:8 �2زك � �9@ : ر��� 

ر���zz آzz ن �zz� �J @zz ت !�zz� ��^zz@ هzz?ول   . zzJ?اد' آzz ن 2zz� Bl9:zz8زي zzJ?اد و�8آzz� �J izz ت !�zz� ��^zz@ ا�0zz[د    : زه�zzة 
�>��^�Qات �[N�<1L آ ن 6;?' P6;?ه Bl9:8 N�<1L]� Bl! .  

  .آ ن i�18 �� ش �;�\ : ر��� 
�?ار ا9L@ 6;?ك � 2Iرة �C ?3آ��c;J @0 6;?ك       : زه�ة   3 Bl9:8 آ� ن آ ن @L�3ا Bl9:8 tش �;�\ وا �� i�18 آ ن g�و8[ � 

       2Q8 PU0z�18 ibzI P20هb^8 2L ب آ b^�z� /�L z3�� 2zL/ ه2zن     �2اgL 3�� ��I �8آr<0 ���هP 3 ب J?8? آ ن ه?ول ا234اب ا
             ?z�28 ن zآ R8?zF �zة ر���z���0 ب ��^� �� ���zة ا�>��zة  3 Pن �18و و�28? اآ :;� r0! PU<�b8و PU<m28و PUAK8 و�/ ه2ن

���ة ��^� �� ���ة 6500 �0 ب  .  
  �R آ��9 : ر��� 
   �Fش R� `500 آ��9 ر��� و8[ : زه�ة 
���ات 5 ���ة �8;@ 500` : زه�ة  .  
  �ات ��f5' : ر��� 
���ات ��  PU�� @<��C ا!@ 20�18 �>T�0 آB ا!@ : زه�ة  e�G����ات آ 2L 8^2ا ز��g آ 2Lا ا e�G����ات ا e�� 'f.  
�zS � gz@ وz3 @zF]8 ب z18 gz�<6 gz0�18 Bz��8@ ا`zJ? آz ن z��8?                  : زه�ة   J @zF]8  z� Bzآ B��8 3 ب B��8 '?3 28م Bآ tا  :Lا

        ;<<��C @1�93 g�2�2ا K8 ?J`وا T0^��z?ار       ا 3 g<��8 @18و g0�18و g<�b8 0 ب و��ات �8وح�ه �0 ب ��ات �8وح 6;?هB��8 P ا
��Kش ��i آ ن �2زي �/ اJ^/ ا�gC2 وا�; هe3 P هgL2 اEL م  3 i�<8 آ ن.  

��  ه ��2Cا ه2ن: ر���   
��  ه ��L  وا�Yو' ا��I وj �I` 3 �U:C 7^C ?�F>7 �6 ن �/ ا`�J  8 �Iام �gbc ا�2Uا 6>       : زه�ة      ]z8و  zU�� BzS 'ر?m k

                     �<^z���Nz;8 ?z��8 kzK3  zل kz<6 ا�z^2ق �z<G8 kzK3  z@ ا!z@ ا` z;<0�18  إz8 ' آz ن Bz�b8 ه  ?zJ`2م اz8و gzC3 �2ا ?Jوا /^Jآ ن ا
 PQ<03?ك ا�� R8ل اN;8و �<^�  .ا�20ص 2K3ا ا�^[ل ا�20ص B�b8 ه 

��2' ا�>@ آ 2Lا ا�N`م 2F2^98ا  : ر��� N�  .ا
��g : زه�ة N���g اN�  .ا
  .� �Cوح ا���أة k<6 ا�^2ق : ر��� 
  .`ء C �J@ ��6ه  �  �:T ا�^2ق ا` ��  �9:93ي �;  اوا�F �cK! @6 ش !�cK آ ب : زه�ة 
  .ه@ ا�>@ C:�9ي ا`وا6@ : ر��� 
  .N;C 'fل C:�9ي : زه�ة 
��R� R ا�C @9LوU�� @J  : ر���  ij.  
2��R          : زه�ة  KC   �  Lل اNL8  9�6@ ه�;@ 3?ي ا @� 3?ي ا!�9ي �U�F`  � r  إ` � �08 �@ !gcK �^9 ن اz� �cKz! k<J^9 ن   2KCل 

.  
  . U;�–  U;� @;�8  : ر��� 
  �/ �2زي �/ � ل �2زي : زه�ة 
  .�8;@ �2زك Bl9:8 kK3 وwb8 ا��A ري �7 ا�g : ر��� 
  .�;g ا��A ري : زه�ة 
  .�8;@ ا`م ا�>@ r^�C ا���Aوف : ر��� 
��  21Cزت m i�18 ر �18 : زه�ة        r^z�3 � rz�` @z�62د اz�9� TzL � ء زي` g� T<F rC���i ا��� ش 2KCل �g ا�g ا�6@ 

 r�` @�6ري ا A�.  
  .e3 آT�3 B ه�r ا�N`م آ 2Lا : ر��� 
ا�9Jام ا�9Jام `�r اR�  L �^�و�� 6/ ا��A ري ا��A93 rف ه@ ا�>@ i�193 ا�:l[ت ه@ z�2C?هz<�bC gz;� P@              : زه�ة  

@���1ار 2KC kK0Cل  3 Pاذا �2زك 3?' ��93@ 8 ه PUه� .  
  .�8;@ ه2 �8وح 2b98ج ا��اض ا�?ار : ر��� 
��Nz;C  zل �cKz! @z<0�1C                  : زه�ة   @zه iz�18 2zه gz;�bj  L?z3 g;�zI  L?3 ج��I  L?3 T8ز  L?3 g<l!  L?3 ة�E�  L?3 ��b�  L?3 'f

 @1�C�9ي و:C لN;C ��<دا� e3]� @<0�1Cت و b<! @<0�1C 9 ن^� gcK!  U� i�1C 3^��6 �^9 ن :  
  .ا9L@ �  آ;C @9:�9ي ij آ ن زوr01�8 PUF : ر��� 
���;L k:2ف �^9 ن 2KC gL]� k<6ل �z@ هYzا ا�zc^9 ن 2z<J هYz' ا�2z<J gcK:z'          : زه�ة   01�8;@ 3 @<�PU� 2<J 'f �9:8وا ا�Nوق ا

3 ��b0m @c<I T;3 ?;6 @9c<I  U��GC0�1>@ وC  U83?ي ز tوا @Lا  U� 03 gj J BS2' ا<J  U�2Fا  ;<��GCو gj �� TK.  
��  آ rc<I T;3 w�GC TL آ A� ?�2C TL ري : ر���  i�j.  
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  .`ء �Jام : زه�ة 
�>; س : ر���  w�GC @;�8.  
�>; س وA� Y� C ري : زه�ة  w�GC  
  .و!PU�� B��C 2 : ر��� 
�R� PU 3; ت 3?هP آB !@ 3; ت 3?هP : زه�ة  J k<6 2��A8 g<l!  U�  .C:�9ي �U  اواC @6:�9ي 

  .�8;@ اgL آ Bl9:C TL �@ ا�?ار : �� ر�
   f– 'f' : زه�ة 
  .i�j �@ آ ن Bl9:8 ?J �@ ا���>� N8ر26ا 2b<c8ا 2��08ا : ر��� 
  .وN8 ]8ر26ا �3دF ن N8ر26ا ��Eة N8ر26ا آB !@ ر��� ا�;^2ان آ Bl9:C TL �@ ا��EGة: زه�ة 
 ه?ول زي دار �>�Bc زي ه?ول آ 2Lا l9:8>2ا f' 218ا l9:z8>2ا  ا�;^2ان `ء �@ ا�;^2ان 2�Cن ا��Kى �Fى ا���>� ا��0 د: زه�ة  

  .ا�  اJ;  ا��8�Eb9/ `ء � �8>�2ش 
  .�8;@ اهB ا��Kى l9:8 218>2 6;? اهB ا��?ن: ر��� 

  . و��f– 7<�C gc' ه?ول ا�>@ د8 ل ا���>� وا�>? l9:8>2 أ�  اهB ا���>� � �8>�2ش ا` �>v� �2 :  زه�ة 
  .ا���>� ���� ت 8^ 6?وا ا��Kcا R� ij آ ن �@ : ر��� 
  .و8[ آ ن ��g و8[ �  �g آ ن ���� ت وآ ن آB !@ : زه�ة 
  آ;�C 29وU�<6 2J  : ر��� 
   اJ;  `ء –`ء `ء : زه�ة 
  .آ;U;6 2��^C 29  :ر��� 
2�2ا �@ ����� �c93ق �>�Kcا : زه�ة K8 2اL 7 آ�^L  ;آ.  
  .�'  �Y9� Rآ–C^��@ ��/ ا��^�و��/ U;6  : ر��� 
2�@ ا21C  Lزت �6?ت ا���? ا���lA وا�  ر�E ن ا�L 9@ وj>�;  – اI R9:��  L;� اt اP<6 –`ء `ء : زه�ة F .  
  .i�j 6 ر�g ه ي ا����1 ت ا��^�و��/ L  U;6^2ان و8[ !0 ب : ر��� 
  . ا�;�� ا���>� ا`�;�� 2�Cن ا���>� –ر� ل ر� ل ا�;�g : زه�ة 
  ه ي ا�L  U�� R� ����1^2ان آ ن : ر��� 
  ��U  وL  U�� ]8^2ان : زه�ة 
  .آ 2L �8>�2 ا�;^2ان N8وروا دور ا��Kcا وا��9b ��/ وا���kS : ر��� 
�� ��g ودآ �Cة 3 ��A ري C  � e3?��@ آf– g<�<F @;�8 ��9' : زه�ة  �9C س ;�  . f' و8[ آ ن �@ �^kc:9 ا
�9@ آ ن �@ �?ارس �>0; ت �@ ا���>� : ر���  � ij.  
�[و`د �?ارس و�>0; ت �?ارس و8[ آ���b0m T�<�C v –و8[ : ة زه� .  

  T�<�C �@ ا���>� : ر��� 
  .وT�<�C ]8 �@ ا���>� : زه�ة 
  .�8;@ ه@ P�<�C ا���>� : ر��� 
  .وT�<�C ]8 �@ ا���>� f ��b0m' و8[ آB ا�; س �C>�2ا �@ ا���>� : زه�ة 
�@ إ!@ 6/ دارك: ر���  @QbC g3 J @9� � ij29 ه2ن�� vآ�  �� /6 @QbL  � B0F �<��� 3 rC �J /6 �<��� 3 .   
2�rz ا�2zbش ا�>zU�� @z          : زه�ة  Fي ا?z3 2! @�2KC  � ��02ش آJ�9/ و����L2 و����I 8  U;� وا  Uو�� gC2C  U�� 2ة<J r�2K3  Lدار

     J اYه g^� ?0���^g و8[ ا�>@ 6;? دار � �r ا23 ا r� ا2J –  L?3  ;�K3  ;J!;  اآ�0 –2!;  3?ي اوr<cm ا�2bش ا�>@ 6;? دار � 
�S 2>�;  آ ن 3;0;   �<��� 3 @;0L.  

  .ij !2 آ;29ا ��C>2ا �@ ا�2bش �KC?و : ر��� 
  . g�� ?�KL 'f وB^lL �@ ا�2bش : زه�ة 
  .�K8?J �8;@ : ر��� 
  .TbC ?�KL 'f ه �:�1 : زه�ة 
�v�A آ�v �2ه  آ ن ا���>� : ر���  3.  
  �2ه  J>2 : زه�ة 
  .!2ب : ر��� 
  .!2ب �@ ا�:2ب !2ب e3 ا�>@ دارو' 3 ردة 3 رد' اL  وJ?' �/ ا�; س T:6 ه �^;�9/ � !��ت 3 �:2ب و` gc9L : زه�ة 
  ��U  !�1 : ر��� 
  ��U  !�1 و3 رد': زه�ة 
�9@ � ر��29ا k<6 ا���>� �  زور2Cا ا�?ار : ر���  � i�j.  
  .�?�I  L? ا�?k<6 /8 دارL  زرL  و8[ � �;  رgC]C /�C�� @1�3  ;J 8 : زه�ة 
  .آ�9�F` v@ دارك : ر��� 

�T�K دارR� @9���  L ا8:@ �/ ا��2K8 ?U:8 @�0C Rcل اgL هr9��� 'Y :  زه�ة .  
  .أي I;� ر��9@ زرC@ دارك : ر��� 
  . اول �  د�>2ا ا��2Uد –ر��;  : زه�ة 
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  . �8;@ �67@ : ر��� 
  . ه�r ا!@ f67 – 68' اول �  د�>2ا ا��2Uد f' �@ : زه�ة 
��  رk<6 @9J ا�?ار !U�9c! 2  : ر���  ij.  
���2ن : زه�ة  �0J '?Jو B9;  آ�K� g<� J gL2��<�  .!U9c  ا�gm2AK� gC29 وا
  .��/ I آ;U  : ر��� 
  . 2U8د2U8– ��3�l� �8د �l رg3 : زه�ة 
  .اPQ9<0K9I : ر��� 
�0J T: زه�ة  F  Lدار 'Yه  U� ;<F  ;�<6 T�<Iو 'f  ;9<0K9I3 `� ر ا  ;Jا tار 3 `� ر –�90@ وا?�   اG�  ;J?8/ ا
  .�/ ا���2Qb : ر��� 
�U  هYا ا�T�0 ) و3?ات C:�ب �;1 ن 2UFة �2S2ع ا� �U        (�/ ا�U;8�� 9� ��2Qb     : زه�ة   T<F r�2K3 /8?�39@ ه2ن –و��� 

�zU    آ ن ��ا!@ وه2ن آ ن 9GC@ ���ح �;r9GC gj J @9 آ ن 9GC@ ه2ن وه2ن �Nا9L@ ���ح �            Tz<F 'f r9LاN� gj J @9;
                          @z9LاN�  zU<9<F @z!ا rz9��� iz<K3 @z!ا  z;�K�  z�  z;ة و`دي و`دك ا�� z�Jو @z90�0J  z8 tوا @� T� F @�ه2ن آ ن ��اش آ��9 

��K;  ا!@ � ��K;  ا!@   � tوا @� T<F @6اوا gL �<�.  
  .R�9<��� R����� i�j ا!@ ��  د�>29 ا�?ار : ر��� 
��  T��J ا��ي k<6 3 ب ���z9@ زي واkz<6 Tzj J ?zJ رf             @z90F' زT<6 وا  : زه�ة   TK;GLا tوا TK;GLا tت وا�UKLوا t

T<F B0J 8  وردي ��N ا�?ار ��Nه  ه2ن اz9;3 T0�  L@ ه2zن �>Tz;3 Tzc وهTz;3 Tzc<� @z9;3 'Yz و��z6  z;�<j  z ��/ هPz زي                       
          ���l��U  هY' ا T<F T^0I 3  U;��l� ���l� آ;  K�L  L?3?ه  اJ;  و21Lز U�� @c<I  هYzا ا�>z@ �2زF d0��      zL?ام ا����l وه?r8 ا

�0[دي  7��3  Lوا r9�0� 7��93 TLم وا]I ��A3 tا  :L90�0@ اJ T� F 0[د�  .اJ;  �@ ا
�r ه�r : ر���  T<F.  
�U  اL:  اf– t' واt : زه�ة  T<F م]I ��A3 tا  :Lا .  
�: ر���  �0Q;���  ��29 هgL2 �3? ا @9� � ij 2زك� Bl9!ا tرام ا �K�;� k<6 29��  �.  
  .�U:C 7^C �2زي �I` 3 kK3 : زه�ة 
  .و8/ 6;? ا��2Uد : ر��� 
  .6;? ا��2Uد : زه�ة 
  6;? ا��2Uد و8[ 6;? ا`N�<1L : ر��� 
  6;? ا��2Uد : زه�ة 
��R ا�Iو': ر���  ij  
  أ�?و أ�?و : زه�ة 
��R ا�IوهP : ر���  ij R��  
��2zا      �R ���2ا ا�  : زه�ة    zU;�<9b� روا m �<�����  ا9J>2ا و�06وا ا���>� وا�?وا ا e� ;Q��� ل آB ا��� ل آ 2Lا 3 �?�8 و3 

   /I /� ل ����2ا �>;z^2ان روح آBz وا�z8 ?zJوح kz<6         18 – 17آB ا zFو Pzه  z� 2ان ���ح^;� ا�?وه�F P?وهP �3' و�F?وا ا
  .g9�3 آB واJ? �8وح k<6 29�3ا 

�9@ و8/ آ;29ا 2U! 7^C ?�3 /�:8 6ر ��  j: ر���  � 7<.  
  .آ;  6 8:�/ ��  j>7 �/ ا`�I �3;�1ة ا23 ر8 ض هY' �;�1ة ا23 ر8 ض �B3 K ا��C P�G^7 أ!�U واU�� /8?6 F  ;J  : زه�ة 
  .آ�v آ;2��AC 29ا : ر��� 
�;  : زه�ة  J k<6 Pه ;��m2ز ذه0 ت و� T�3 Pه ;��m  L �� @<�  .�ALف و8[ � �;  ا��K!�/ ا
  . و�2زك �I` 3 :ر��� 
  .و�2زي �I` 3 اL  وC �J@ و3;9@ : زه�ة 
  .�8;@ 29�3ا آB وJ?' ذهU0  : ر��� 
  .f' �3;  ذه0;  6: ن �AL  L?3ف k<6 و`دL  وL?3 ]8 ش �ALف k<6 و`دL  : زه�ة 
  .�  أJ? ا�; س  آ ن 8^ 6?هP : ر��� 
���b : زه�ة  T��F gL2 أ�  . � ذF; ش ا�>�U:C 7^C ��b � ذF; ش 
  j  � ?�3>�29 : ر��� 

�2zz`د c<zzI@ اzz;J  ا�zz0Q ر   : زه�zzة  �Ezz�3 |<^zzL �Ezz�3 @zz<KL �Ezz�3 ?zz�2<� |zz�L p�0� zz�9ي ه:zzL `ا  zz;�93 �zz�b<�f' و` zz;��J  ا
  .� ذU;F ش ` p�3 و` ���' 

�9@ �2زك ��  j>7 �/ ا`2U! 7^C ?�3 �Iر !2 ا!Bl9 : ر���  �.  
 �U:C �  إ!Bl9 آ k<6 TL اz8?ي TzC � Tz;3 وآ;Tz;3 gz08 � Tz وهiz8 � 2z         3 ن ا!2U! 7^C ?�F Bl9ر و�F? و�F? آ�      : زه�ة  

        Pه z82 وzه Bl9:z8 ن z0[د آz��L @� g س PU���3 �/ ز� ن ا J ibI ?�� 2C � /�9;3 TC ور��;  8  ر3;  آ�  �>T;3 `  ;9K و` و
          ̂ z8 BzS ' z8ه2 و Bl9:8 kK30[د و� ل هz��3 2z ن z3 `ردن J      BAz98 BzS?اد' g�<6 2�^�^8 PU<S واg���8 kK3 ?J �/ ز�/ ا

  .L2c<C Rc� @;�8 g�<6 ت �8;@ 
�g �8;@ : ر���  T�08.  
�g آ�v 3?ي اد!� ��zC@ وا�z;�8 @z9<�6 @z@ ا�zCآPU                 : زه�ة   F '?;6 Bl9:C gLا r<9�03 @;�8 @L]c�L 7� g<9�08 'f س اgL �[ن ا

�f rz' وا2z8 tم       واروح k<6 ا`ردن F ل �  ��U  ا!@ !r<l �;�\ ه; ك 293آB و93:�ب و3       ��� 2zJ�93و rz!�F ��2z93 @z;�8 9; م
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��2م                 z3 rz���3  zLي ا?z;6 Bl9:zC @z1�93 @z;�8 'د?zb� \C �  L6;?ي ا Bl9:C @1�C 3?آ ش ?��I  8 R82ا ا� F g��N�ا` ه2 � ي ا
̂       �F 40ش آ 2Lا F '2^8 ل  �g �8;@ واR��293 t !2 ال �F 40ش ال  40 zرب و�� z! Bzي � آ?�zI  z8 gz��/ �zFش   �Fش zF ل 

�Bl9:3 2 واt راح � ب اول ��ة 8�Uz! @1�3/ ور�7z � آz ن          F 0[د� 3 Bl9:C T;زي �  آ v�nL Bl! ط�! k<6 e3 2م�� 3
 @Jو�C ز�/ ا`ردن k<6 @!ر8\ و` آ ن ا AC @9G8.  

   �67 هP آ 2Lا �9b>�/ ا��cE ا�B0F ��3�l : ر��� 
�^g : زه�ة  ��3�l�  . ا9J>2ه  Q67;2ش I;�  �51 –` � آ 2Lا �9b>�/ ا��cE ا
  .e3 آ 2Lا ا`رد��L �@ ا��cE ا���3�l : ر��� 
�gz وراح z�6 kz<6 ن وzF ل Tz;3  z8 ا�zb[ل �z3وح ��Az3                : زه�ة   J ibzI 2اL آ 'f B82j ��6 P6:;  �� ه  ;J2ا و8[ اL آ 'f

   � J R8ا @L�!د r�<6 BU^8 tا g�  ;<F @� 3و PU0�13 ري A� �82! ��A8  �  آ i�13و Bl9!ا   kc�Az� @z� ?��I 23ا @� B
         /�^z�G� –� TC �  � ?�3  L ا�U;� T<^lC T;0  وB� J @;9�<S B� J T�<S �@ اI ?��I 23;� ا�T0� /�^�G اzI ?��zI 2z3;� ا

            /8�Uz! ب z� ة�z� راح اول rz�<6 BU^z8 tروح ا gz� Tz<F v8ر Az�  L?z3 ي?z�2C 3?ك '�Q3 وف�A�  L?3 ل]b�F ل T;3  8 ا
 آ;T 3?ي او�? 28م �mت 3?ي او�? واt �@ 28م �z/ ا`z8 م z8?ق 3 �z: آ2ش kz<6 اz8?' واzJ? ا` ه�U:C             2z وا�   3وا�  و� ب   

 w��3 2ا` ه ���G��^L g ��8/ ا` ه2 3?ق k<6 ه  B�<��;V ا 3 d^� g�0mا dI �.  
  .هYا 3 `���ي : ر��� 
�F r ل �g ا�0zm@ ا�0zm@ راح اf    @�0zm' 3 `���ي F ل �I? ا�?8/ ه�g هYا ��I eJ? 8  �� �6 ا�2ي �F \9 ل : زه�ة   � g�

��g و6 ود N�2�@ 0�j; ه  اF ا8?ي k<6 @1�C 2ا` ه T<cC 2ا` ه '?U���2 اR8 واt ز��g 3?ق 3  F �0@ 8  �2يm8  �2ي راح ا
2��PU ا!Bl9 هF gL2? �  ا!m i�13 Bl9 ر Bl9:8 ه2J BS3?ي ا ?��@ و T3 � ت?� ر�F 7 ل �F 7��C g ل �C�� V<� g@ و

  .وr�6 اB�<� 23 اPU�J�8 t �@ ا���>���2 ه; ك �@ ا���b�� g;b;� ا�1[د 1�8;2ا وN0G8وا �>Q[ب N0G8وا 
�>Q[ب : ر��� .  
�>Q[ب ��0/ آ[ب 21�3ا �28?و�PU ا�N0G �/ ا���b;� : زه�ة  'f ب]Q<�.  
  .��/ ا�>@ ��3@ آ[ب : ر��� 
  . �Fش 3 ��2م �8و2Jا �:@ و2���8ا �:@ 14ب N0G8و�PU 2��8ا ا�2اJ? أم ا�2اوي ا���2Qb 1�8;2ا وN0G8وا �>Q[: زه�ة 
  . �Fش 2cQ814آP ال : ر��� 
  .2cQ8 وز8 دة : زه�ة 
  .F k<6 @;�8?ه2��AC P : ر��� 
�2L  L�m ��bآ2L  L�zm gEz�3 �zc9L BآRz� @z;�8 g<lz! �zc9L Bz زي ا�2اzJ? آz ن ��zbوم آz! Bz@                    : زه�ة   �c9L B2آL  L�m

���/ وه ي ا�>@ !c;  وه ي C �J;  آ 3TL `ول وm ر 9:8 ��2�@ �EF;  ه ���� وا�t ?b رب اFو ?J2ا�  .�ي ا
��  ��k<6 29 ا`���ي ه2ن : ر���  i�j �<��� 3 PQU2 و��lC0^2 آ ن و<Cو PQI2 رو�lC 29;29 آLا PQ^0� i�j  
�L���  ;^0  �3? : زه�ة   L��� k9� e0<L  ;b� زي e0<L  ;�<S 2S�367Jا  L���   ;.  
��2C��� R ا: ر���   ij.  
�e0 3?ل ا�Q ب ا`e0<L @;�8 ��I 3;@ ز98@ ���ي : زه�ة   L�m  L���.  
  .2S�3 B82jا : ر��� 
  .`ء �2Uن : زه�ة 
  .2C��� @;�8 ا�>2ن : ر��� 
�2Uن e3 ا`�2ان : زه�ة .  
��;? ا��آg0 : ر��� .  
�2Uن : زه�ة  g0آ���2Uن �Tb9 ا.  
�2ان ��2C��� R ا`�2ان e3 2C��� ij ا`: ر��� .  
  .���e3  L ا`�2ان و���L  3?ل �  e0<L ا�eL�0 زي ام ا��wbL  L�m �Km ?0 ا��;?B8 ه�r و�lL@ و�U;  : زه�ة 
  .2�lC و�2S�3 PQU : ر��� 
  .f' و8[ ��  �lL 7<�L@ و�g�3�L B8?;�  ;U ه�r و�lL@ و�U;  و��  3?ك c:QC @c:QC@ : زه�ة 
�e0 ا���>� R� @;�8 زي : ر��� .  
�e0 ا���>� آ ب وeL�3 : زه�ة  gL` �<���  .�R زي �e0 ا
  .ا�B82j eL�0 : ر��� 
�2Uن ه�L r زل : زه�ة  eL�0�  .ا
��;? وr�I : ر��� .  
��3�C g9bC gj J @L2QC g@ ا�g�<6 eL�0 : زه�ة  b� B8?;��  .f' �8;@ �2ق ا�Q ب وا
��2C��� R : ر���  ij.  
  .رت ه�r ه�r آB ا�?m  �L : زه�ة 
��m R رت ا�?�L  ه�m 2! r ر : ر���  ij.  
�2ا 3?ل �/ BEL `3^�/ ا�>g^0 ه ي ��l;3 : زه�ة  F g^0<�  .�>m V روا 3?هP 8>0^2 هY' ا
  .��/ ا�>@ F ل ��/ ا�>@ j>7 : ر��� 
�e0<L  L�m e0 زي p�3 : زه�ة  @L Cو T^0�  L0^9@ وا� @9Lل �� ل وا �� B�1�  .اهB ا
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  .KC @;�8 p�3>?و : ر��� 
  .j /8?�3>7 �>0 ب ا��B82 آ>;  e0<L  L�m �>0 ب e0<L  L�m �>0 ب B82j وwbL  L�m ا��;?B8 ا�>@ زي هY' : زه�ة 
  .k<6 2�bC 29<�3 ا�g�2 : ر��� 
  .k<6 wbL  ;<�3 ا�1>0 ب �;?B8 ا��I : زه�ة 
  .k<6 2�bC 29<�3 ا�g�2 : ر��� 
  .k<6 wbL  ;<�3 'f ا�V<� g�2 : زه�ة 

�>g�2 : � ر�� k�� R� @;�8.  
�2ا ا�?R� �^8 /8 6^� وا�g�2 وا�R� g�2 26رة و�>V وm رت ه?B8?;� wbC r8 و2�3�C ه�r وهYz'          : زه�ة   F  ;<�3 'f

 B8?;� 2ا�b8 روا m س ;�  . B8?;� wbC وهY' ه�r ا
��  آ>PQ ه�2C��� rا �m 2! ij 67 PQ^0 ر 3 �KC– ?�3 ?<0>?وا p�3 :ر���    
�e0z زي Vz<� gEz�3 وا�>z� e0z^29ر آz! Bz@               و` !@ : زه�ة   i�:z� 6 دي 6 دي �>J R� V?ا ��I i�18ة ا�L 9@ آBz ا

  .�Rc ا!@ 
 �z�lC �;zI /8�:6 ?�3و'   L �67  6 رف � �9@ !2 ا�>@ ��� ا�0>? �8;@ اP9L آ;P9 �@ ا���>� C>0^2ا و2�lCا و�PQU �3?       : ر���  

.  
  .�>m V رت �8�J : زه�ة 
  .i�j  U اR8 ا�00I 2! �8�b: ر��� 
2�U  وه@ �bC ) rbECروا ا�;^2ان : زه�ة KC ( روا�bC.  
  .��/ ا�>@ �JرهP : ر��� 
  .m ر2U8 @9G8  L?;6د �2U8 PUد �lL  L?3@ وه2U8 L?;6  Pد : زه�ة 
  .2C�a Cا 8 ��2Uد �8;@ : ر��� 
  .;2U8  Uد �>V �  هm P رو 2U8د �bm\ �  هP آ 2L ا�>@ 2�2:8ه  �g��l و�2:9l8  Uا �: زه�ة 
  .ا��2Uد : ر��� 
  f' : زه�ة 
  .آ 2L ا��2Uد 8?�>2ا ��2cF28 PQآP : ر��� 
2�U  و2cF28ه  : زه�ة c:Q8 ��Iا اYوا!@ زي ه B8?;� g^3`و g�l�l� TL آ @<�  .و8[ �  �PU و8[ � �PU ا
  .ا��2Uد : ر��� 
  f': زه�ة 
  .G8 @;�8 �2ا �/ ا�g�2 ا��k�l : ر��� 
��e0<L  ;J � R 6 دي m 'f رو ا�; س 8: زه�ة  2�2K.  
  .�8;@ هYا ا�^i0 آ ن : ر��� 
  .f' ه دا ا�^i0 : زه�ة 
  .�8;@ ا�^i0 �/ ا��2Uد : ر��� 
2�PU 6/ و�2هf P' : زه�ة c:Q8 P3?ه gL2ان ا^;�  .�3? �  � ء ا��2Uد اm gL رو ا��2Uد k<6 2KF?8 ا
  .2C�a 9� ijش 3 �?ول ا�����3 ا�>@ �;�A� PQ0 ا`ردن : ر��� 
  .`ء و` ا!@ 6 دي ز8;  زPU8 ه2K3 P 8>0^2ا ز8;  : زه�ة 
  .ij اآ[PQC 6 داPQC �@ ا���اس �F ]ًX>9@ �@ ا�0[د ا���e8 � آ ن 2:3ف ا���وس ا` 28م ا���س : ر��� 
  .f' و8[ : زه�ة 
��  ��k<6 29 ا��P�G آ�m v روا i�j67 �3? ال : ر���  .  
  . و�8وح N8وره  20I` 3ع ��ة 3 ����2/ ��ة m @;�8  U�� ?�K8  U�<6 B�3 ر i9Q8 آU�<6 g3 9 : زه�ة 
  .U�� ?�K8  : ر��� 
�PU : زه�ة  b�  U�� ش?�K8 � g<���  .U�� ?�K8  ا
   .67هYا �3? ال : ر��� 
  .�7 ا���>� �8;@ ا�2QC T0�� rن ا�F r 6?ة ا23آ@ �K8 ?6 F?وا : زه�ة 
  .�R زي ا8 م ا�0[د : ر��� 
  .8 م wb8 ا8?و �3?ه  و2S�3 7<�8 آ� ن f' زي ه `: زه�ة 
  .e3 ا8 م ا�0[د آ ن ��;2ع ا���U�2:8 � e8 ش ا` 28م ا���س : ر��� 
  .ه@ ا�T;0 �/ زوC 7<�C R0bC �  UF:2ف ا���b9^C e8@ �/ آ>�� b9^C e8�6@ : زه�ة 
  .ا8 م ا���>� : ر��� 
2�2ا �b9^C e8�6  U@ : زه�ة K8 e8�6 ��<آ 'f.  
   .67 �@ ال e3: ر��� 
zm روا F z98>�2ا !2zي z�3?ه  F zC>�2ا zm رت ا�zJ2?ة        ) �JآAzKC  U8?z8 T? ان ا��z�lC 7zS2      ( �@ ا�^��0 و�9I/ ه '     : زه�ة  

  .1�C@ ا���U�� ?�K8 e8  و209Q8  � B0F  U�2:8 ا�9Q ب U�<6  وB0F آB ا!@ وb9C?ت ه@ و8 ' 
  .B0F �  2���8 اه>U  : ر��� 
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�g���C '�0 وU���8  ا��2م `ء ا��2م m روا 2���8 ا��2م �KC? ه@ وb9C ' 8?ت هz@ وk<^z9C ' z8        وm /8?�3 رت �/ �3'   : زه�ة   
  .ه@ و��A8  � B0F ' 8 ا!@ 

�2`دك و�rC 0bA و��Kاr08 : ر���  @90�� vآ� @C21زC vآ� @QbC @9;9@ آ� � ij.  
  f' واt : زه�ة 
��  آ;QbC @9@ آ�0K9^8 v>2ا �8;@ �� : ر���  @Qb�2�r ه?ا اQb8 2! rه� @QbC @8^��2آ .  
�2z اBz0K;3  z�  z;J               : زه�ة   t2 وا�2K8 @!�9>��/ وا���PQ ه?ا 3 آ�/ k<6 ا��آ2���C gش ا!@ وه  �L 2ا�2K8 @� –ا�>@ F?ي و�� 

        ;<0F  U<K;3 0>29اF vو8[ آ� 'f–    ي�z�6 ء`  U� T<F ' 89@ وLا @a?b9C R�2?ي �  ��6آ�C  � B0F 9@ �2زكc! ��6ك � ij  
        gL ^� |j L @L ^�2�r ا���? ا���0Q � ش �/ �zF '�z ل   –�  bC?ت اL  و8 ' و` ��6' ! �;@ و` ��6' K3 '�� /� 1 ش� r�2K3 

  U�2:3 ار?���  k<6 @1�C ا  U�2!ا R8?3 '���  �Nال ا���' ه?U9c! � r8  ه 
  .ij و`د و`دك ��  PU<�Qb93 : ر��� 
2�PU ا�I R9c:�  L?آP: زه�ة K3 PU<�Qb3 س���  . ا` ��>� ا
2�r : ر��� Qb3 2! ij.  
2�PU ه�b9C ( r?ث وه@ 2QbE3 ) rbEC : زه�ة K3 R�� @9I 2�2K3– @b9^C  �b�   آ ن ا���C T;0ف ا
  .ا9L@ �2:93@ ه�r ز� rL اJ^/ : ر��� 
   ارk3 – ارk3 –ز� L  : زه�ة 
  .ا��2م �r0� 6 R ا��N ن هYا : ر��� 
��2م ا��K93 T;0? ه@ و8    : زه�ة           /8�Uz! ?z�3 /8?z�3و ' z8و @zه ?z�KCو ' z8و @zه Bث ه@ و8 ' و293آ?b993و  U�2:3و2�2:93 و '

  .g;� |<�93 gC]C و8[ `ء I �;I;� ز� ن �93>| 
  .ز� ن �j R;Q[ق : ر��� 
اk�6 � آ ن 2K<�8 آ ن ا�2اJ? 8 �?ه  ه �V<� T;0 ه دي �^� ر �@ ا��;��' 2j kK0Cل UC �J  وه2 اL: ء ا2Q8 tن            : زه�ة  

  .2Q8ن �2j g<E8 g�� B0KC \^Qل ��6' 
  .� آ ن ��A8 �: آB : ر��� 
  .و` ��A8 �: آB و` ا!@ ا�U0�A;3 kS�C '?J2  : زه�ة 
  .e3 3?ه  2UK� g:8 6 kK0Cرة : ر��� 
  .`ء �2UKرة و` !@ و` �UK;C واt اL  وJ?' �/ ا�; س ��6ي �  �UKLت اN�C e3  L 6>@ ا�gF�b وا�BU1 : زه�ة 
  R8?F آ ن اآr;� �0 �2زك : ر��� 
   I;� �30@ : زه�ة 
  R8?F :ر���

   I;� اآ�0 �;@ �30@ : زه�ة 
��  21CزC@ : ر���   
  f' : زه�ة 
  . I;� ر��� و�:��R�C اgL آ��0 14وا9L@ : ر��� 
�rz              : زه�ة   Tz<F '�z�;���zJ ez3 Bz0KL  L?z3   gz�J�8 tام رz;3  اt هz� 2z ب ا       –!��ت و8[ �  !��ت �zm V<G ر �z^� ر ا

 gL ^� k<6 gK�L  � '��6 @�Iا gc8 ! @�I 3 @Lدا L  � '��6 tوا g�<6 g3ا�C vcG8و.  
��R : ر��� .  
�gz                : زه�ة   Tz� F ود z6 2دةz� 8  ام @�2K8 kK3 '8  �2د g�2�2ا K8 2K3 @L?اول �  ا� kc�A� 8 م @�2K8 `ا gK�L  � '��6 @�Iا

  @<���I  U@ ا F kc�A� ?Jاول وا @�I @C �J           z� Rz8ا @zS7 و��zو��� gz<و`ه gz�` '�z�6 2لzj @zS3?ك إ 8 ' 8 �  و�� 
 �S J  U�2K8 g� T� F.  

��  �8د k<6 ا�g : ر���  @<6NC @9;آ �.  
��R ا�g ه ي ا�g ا3?ى �;@ ا�0F g>@ ه@ ا�g : زه�ة  B6از R�� 2! B6از R9;Q� ء`.  
  .ij ا��2م ا�0; ت آ�v ��3>2ا : ر��� 
  . �  ��ط ا��^� ر –3?ه ش ا�g و` �KCب g�<6 و` B�b993 آ>�� ا�g آ� ن ا��2م �  B�b993 آ>�� ا�g `ء ا��2م ا�g : زه�ة 
  .�Q� ijك ����lC Rت ه�r ا�?�L  : ر��� 
  .ا��b ة ��lCت 8  3;�9@ : زه�ة 
����lC Rو ا�; س �8;@ : ر��� .  
�E�0;  ا��z�G ان z6 /bzm @z9G0j?س     2K3ا ز� ن ا�; س k<6 ا��0آg واt �0 رك ��PU وr0<F 6>@ وF>  : زه�ة   ibLو r�<6 @0

���b ا��j@ � ر2c<� @9<�6 rCف 29c� @9<�6ل �6>9@ اQ� R8 ن 2Cز6@ �>��1ان ا��2م            /bm @9G0j وان rCر � @���C
 g;� R� 2م��  .`ء ا

  .�Q� ijك !2 ا�>@ ��� ا�; س : ر��� 
zC /�;bzm r<<Ez8 /bzm g[ت 2bzmن z09C رآ@ �PU�z        28م �  j @<��C;�1ة !2ش �3ك 2Cز6@ �bzm gL]c/ و�zL]c      : زه�ة  

      @Lا��� T���j PU��2�@ اKC V<�–          Bzاآ  zLا rz�2K3 2مz�� QUC 'f>@ هP ا�1 ر QUC  � B0F>@ ه�r ا��2م �zb?ش BzQU3 هzJ Pz?ا ا
 Bا اآ?J  � tا  :Lوا.  

  .�Q� ijك ��R ا�; س QU8  2<�3>2ا هp�3 P �3>2ا  2���8ا p�3 : ر��� 
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�g ، وا2L2Q8 R� tا � ر2�C /�Fن ا�e3  �0^zb ا�>@ �L  : زه�ة   b� @6?8  � B0F gFز���1 ر' 3  @3?6 v�nLو \�;� '���Sو g9
        7z�1� �^z�8و @C2اz� 2`د��PQ واد6@ �2`دي زPQ8 و�8^� �2`د ا�C2@ و�8^�  ��� gFز��2K8ل اBU^8 t ا�2رآP اPQ���8 t ا

  .ا`�� 
��R ا�; س ��lCت : ر���  @9�  .�Q� ijك � 
  . �0 رآ�/ BQ3 ا!@ �0 رآ�/ –ا���l3 @9;3  8 /�N ا��N/ اهB ز� ن ��� واهB ا��2م ��� آ 2Lا اهB ز� ن �0 رآg : زه�ة 
  .آ�v �8;@ �0 رآ�/ : ر��� 
BQ3 ا!@ �3آg ان �?ت ا8?ه  k<6 ا��2KC /1�C /�bل P^3 اt ا���J/ ا��P�J ان �?ت ا8?ه  k<6 ا��>\ 2KCل P^3 اt        : زه�ة  

/�J��ا` ��z3 P�b9zC  z?ه  z1�C/ ا` ��z3 P�b9zC  z?ه  d0z�9C ا` ��z6 @z;�8 (           z?م ا��zU رة    (  ا��r^�C � P�J ا�:@ء وه@ g^L  ا
 P�b9C– P�j 2ش<� PUG�0j g^L @وه g<l! ��� B��93 2م��  . ا
  .أgL أزآPQG�0j k : ر��� 
��g 2�8ن k<6 ا���' B0F �  �8>7     : زه�ة  N��32z;8 /^zb;@ اzL       آ TL ا�2�C �8 �bن k<6 ا�g;Q وا  zL7 اz<jا  � B0F @��bC  U�2K8 

ا`Pa ان 2j r9�<Sل ا�;U ر اL  3;32;@ ا`2z���3 gL` Pa اt ا��2zم 2z���3ش اt ا��2zم �2z���3  zا ا` ا��Az ري ez3 ا��Az ري               
  .وe3 اJ;  � آ;  k<6 w��L ا��A ري 

��  k<6 @�<�C ا�>70C e0 3; ت ا��2م !2 راr8 3: ر���  @9� � ij 2م���>70C e0 ا .  
�PzU�b هYzا    ) J @;�8^0@ اt وP�L ا�2آ�B ( واt اi:93 @L    : زه�ة   /z� /�0� ?K<وه /�! � T82;0�واNG3 tي واPU�2:3 t ه 

i�6 و�Jام هYا اg�� ?8�3 t أgL أJ^/ ا�>e0 �^�9 زr8 و8[ ا�[g^3 ه�rz وا�[g^z3 ه�rz وا�[zm /�z0� g^z3?ره  �2zUن هYzا           
�  .; س ��J Rام k<6 /�08 ا

  .i�j آ ن ز� ن k<6 ز�/ ا���>� 3; ت 8>0^2ا زي �e0 ا��2م : ر��� 
آ e0<C TL ا�J2?' وه@ �6وس �@ داره  �21زه  Uc<I e3  ا�>@ هz3 2?ار R8 z6 ه2z و8 هz!  z� '�z�6  z ف V�z�F                    : زه�ة  

ا` ا!>gb وا�e0 اوا6@ ا�?ار واj>7 ا�;2م U�<6  ��6ي �  T�<j �/ �096 ا�T�0 ا�0A\ 3?ري وc<I kK08@ 3?ار V��K3 ا�;2م    
ا��2م �3>�2ا �  PU�U3 ا��2م �R 6;?هi�6 P اJ;  آ ن i�6  ;6 و�B1 ا��z08 @b9^zC '?zJ2/ ا!UL?z3 /z� @z  ان z�F?ت �z�Cف              
           gzj J BzSا Tz�K3 2زتz1C  z�� tوا  Lا  Uc<I k<6 g;�0C @b9^C '?J2��g^0 �^�9' �8;@ !��ه  ا e0<C T� F �9' وان^� ?�KC

?;��2�@ `ء اKC @�6 8  ��ة i�6 2ه  � tوا  U� T<F اY2ا ه�b3 ا?J R� @9G8  ;Jا @C �J @� T� F B8.  
���>� : ر���  3.  
��z18  z@ ر�z ل ��z;�8 iz8@ اPz6 /z3 �2زهz  اz3/ ه�wb9z3 rz                     : زه�ة   '�z3 7z<�C  z�� '?zJ2��?ار R�b;3 ا 3  ;J9@ `ء ا� F 'f

       9Lا g:8 6 @<�@ و8 ' 3 �?ار 3?ك ��C:@ ا9L@ و8 ' آ gL ا�2zآ@ ا�2zآ@ iz<K3 ا�z?ار آ7z<�8  z� Bz             ا��;?k<6 B8 راUI  ا�  rc<I ا
���ة 3?ي ا�V��F e0 ا�;2zم             6>@ 3 g� !  � 2م;�2�V��F '��6 r اK3 e3 B8?;� ]3 @;<Sت ا�m B8?;��وN;8ل 3?ك �bC@ ا

 g<ام آ�J 2ه  � B82j gوب وآ���  . g�<6 iI b93 ا�e0 ا��وب ��  ا�S 7<jوري �/ i<F ا����l ا�e0 ا
�L @� @9^2ان ���93@ �3? �  ��29ا �3? ا�;k<6 �0Q ا`���ي �@ L^2ان ا!l9>2 : ر���  �.  
  .و8[ � �PU ا!l9>2ا : زه�ة 
  .اR8 ا!l9>2ا : ر��� 
�?ور l8 @;�8^>2 6;? ه ��^���b و��8>2 و2b^�8ا : زه�ة  2 3<l9!�9>��/ ا�  R� @<�  .ا!l9>2 �@ ا
��R ا!l9>: ر���  ij 2.  
  .3?هR� @;�8 2:��8 P ر� ل �Bl! PU : زه�ة 
  .ر��� �R ر� ل l9:8>2ا : ر��� 
  .�l! R ل R� @9;3 8 آ ن !Bl : زه�ة 
��R � آ 2Lا l9:8>2ا ا��� ل : ر���  ij.  
�Bl9:C RC�m  � P ا` ��/ m ر ا��2Uد ا�T ا��2Uد !l>9;  : زه�ة  ��  .�l! R� Bl! R ل ا
   .�367? ال : ر��� 
  . !T<l9 ا�; س m روا l9:8>2ا 6;?هP 67 �3? ال :زه�ة 
  .وPU9<l! /8 : ر��� 
  . l9:8>2ا 6;?هP �2ا m روا ��8>2�AC PU ر8\ و2J�8ا l9:8>2ا 6;?هP : زه�ة 
  .8�A93\ آ l9:8 2L>2 ا: ر��� 
2�@ L س اl9:C TL>@ 6;? ا��2Uد وا�Bl9:z8 @L z9 وا�f @L z9'               : زه�ة  KC  � زي gرت ه� m س ;�zm رت وz3 ]z8 `ول    C;2رت ا

           Bz�6 /�zb���;�>kz<6 �z��2 ا 3 kc�Az� 2z3ة ا �Jو B�<� 23ك ا?�I Bl9:8 آ ن r�2K314      ب�zl���>��zlب ا \0Az� �zFش �z/ ا
  .�8و2Jا 

  .ij ا�;^2ان ��  آ 2Lا l9:8>2 2��8ا �N�1اPUL ا��A ري : ر��� 
  .وk<6 2��A8 ]8 و`دهP و��C@ �2زه  و�ACف k<6 و`ده  : زه�ة 
��g وBEC ]8 ا��A ري 3 8? ا���' 8: ر��� N�  .�;@ ا�>@ r^�8 ا��A ري ا
�21زه  : زه�ة  PU���C `– R�� .  
  .�8;@ ه2 ا�>@ �A8ف : ر��� 
�21زه  : زه�ة  PU���C 'f.  
  .�8;@ ه@ Bl9:C و��C@ ا��A ري : ر��� 
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�Q> : زه�ة   U3 R�LY� C kK0C  و`ده R��C Bl9:C  وه@ 3?ه g<l! @F` R� 2ه  � ij     @آ z�� t z3 kz;l��� kK0C ه@ �;�gz وا
 �0�6  U�� R�  3?ه  ه@ وو`ده ij ري A�  U���93 gL 9<6 @<l:93 gL]� @<l:93 kc�A� ام @<l9:93 ري A�.  

  6 دي �8;@ آ TL : ر��� 
  .6 دي : زه�ة 
  .ا���' Bl9:C و���C@ ا��A ري �21زه  : ر��� 
�Q>�� ا�>@ �8و�l8 2J     : زه�ة   U3 R�LY� C @;�8             ?zK<وه ?zK<ه gz;bj Bzآ kz<6 'ر zو ا�?z�28 \z�K��20ر ا��2z<3�l8 /�zb ا z3 2z<3

�g ا!@  @! Bو`ده  �8;@ آ k<6 ف�AC ش�F /�a]a ش�F /8�:�3 '?J2�  .�CوU<J  ا
  .�@ L^2ان �@ ا��P�G آ 2Lا l9:8>2ا : ر��� 
�g : زه�ة  vn;C g<b^�C 6;? دآ29ر Bl9:C @<�  .ا
  . � آ ن i�6 �8;@ : ر��� 
��i�6 R : زه�ة  i�6 آ ن  � ` i�6 RL Q� `.  
  .�8;@ ا�; س �8>�2��nL  Uة ا�9Jام : ر��� 
2�l9!  � r>2ش : زه�ة F2 ا<l9!8  3;�9@ ا t2`ده  وا� i�193 Bl9:93 7�<�93 g��9b� gL]� gLا  U�  .�n;8 'fو
�9@ �3? ال     : ر���   � i�j67      3?ا BEC '���ره  و�C ]8وح NCور � را�C  UCوح �6اس  آ;�b9C 29آ2 �;�\ �@ ا��P�G �8;@ ا

  .و�Cوح !l[ت 
  .�J ?�3ب ا��2Uد : زه�ة 
   .�367? ال : ر��� 
��9G8 R@ ه2 ا7�KL ا!z@ واz� t  ا7z�KL ا!z� ?z�3 @z  ا�>z@ ر�7z ر�kz<6 7z دارو ه �;z^2ان 2z18زو و`ده2z<0�8 Pzا                : زه�ة  

 @� ��  .وl8;2ا و2AF�8ا و��8>2ا �UIات و��8>2ا 
   .6 دي: ر��� 
  .6 دي – 6 دي –6 دي : زه�ة 
  .آ�v آ;Y9C 29آ�و ا���>� : ر��� 
  . 3;;^ ش –Y9Lآ� k^;3 3[د' ا�2اJ? اL  ه>e;3 T�K 3[دي : زه�ة 
�z�0 ر'               : ر���   3 �z<cJ س�z6 �0 رة و�6>2ا�`ء � L  6 رف �21C ]ًXزC@ �@ ا���>� و�6>2�r �6س �@ ا���>� وا�?وآ@ �/ ا

   <�����z9��  z@ ه2zن kz<6 ا��P�zG و�z6 ��Az8اس           و�3?8/ ودوآ@ k<6 ا @9Lآ�' �;�\ �;�\ اY9�6س و� r���  و2<�6 T�K<ه �
 �<���  .�@ ا��P�G آ;Y9C @9آ�ي rI�6 �@ ا

  .و8[ زي I�6;  هYا زي I�6;  ه�r اL?�AL  وه�r �6>;  وه�82I r;  : زه�ة 
2�r : ر��� b<� @QbC.  
2�f r' ز: زه�ة KC r�6>;  وه� rه�  ;I�6 زي 'f @I�6 زي r8?وه @I�6 ي.  
  .�8;@ ا�Y93 BQآ� : ر��� 
  .f' �6س 6 دي : زه�ة 
  .AK3? ا9L@ ا�^9 ت ا�>@ �/ ��>r : ر��� 
  .f' ا21C  ;Jزf  L' واt ه�r �6اm  ;I روا وه�0j r>2 ه�r �;2ا ه�r ز��2Cا : زه�ة 
  .آ;2QbC 29ه  b3^�ة ��  2QbCا: ر��� 
�;z         `ء 6 دي 6 دي `ء ��b9L R     : زه�ة   /^Jا T�K<آ ن ه  L6 8:�/ 03[د  ;�<S 2�^� ، k<6 �^b9L e3 3[د2KL  Lل 8  و`د 

 '?<3 k^;3  � ?J2ا�  .  3[دJ  L>2ة –03[دL  و��j2^0/ اآ�X و8[ � �k^;3 g 3>?' ا
�9@ ه>| 6;?ك ا�k<6 @���C B ا���>� : ر���  � ij.  
2���b9�  U' و8?ه( 8  رT8 8  رT8 8  رT8 : زه�ة KC  U;Fذ TbC  .  
���>� ` زا�T �2�2دة و��lC ]8ت : ر���  3 Pك دارآ�Q�.  
2�r و` zU�� �z�lC  ا!z@ ا` z;�K3  اz;J  آ;z!  z ر�8/ ا�z:��;29 و!z ر�8/ ا�z8?b? و!z ر�8/ ا�;gzC b                        : زه�ة  K3 ت��lC � ���lC @ه

        @z1�3 @�2zF VzL ?F @1�3 ��03�6@ وآ  ;� �J gL` ?8?� م �J B��L r;6 ?��3 ن       �;: ن :z;� @z1L�� gz<��L  L?z3 �z��l�zF? ه 
 ' L�!ود  ;�<jا!@ و B2ب وآ���?ار – ا��2Uد 6 �>�/ –ا�P��b9 و�J g�^KL م هYا و!�8;  آB ا!@ وا 3 g;8���� @<�  . ه ي ا

  .3 `!� ء ا�>@ ا!2C�9ه  اP9L: ر��� 
�>@ ا!8�9;  اJ;  واR8 ه د8/ ا�70C r:Q دار C �J@         : زه�ة   8–3 m g;8ه د @c<I   �J zI '�8 m gه ي ه� �J I �8 m R8ا �

  U�<6 2;08 Pت 3?ه m���  .آ;PU 3?هP 08;2ا ا
�r دارآP وا���>� وا��0 رة : ر���  03 ��G93 آ�يY;3و gL26?' 3?ارك ه F @K0C  ��  .ij ا9L@ ه>| 
�z�  z�8 v�Az@ ا�0z[        : زه�ة   3  z;�K3  z;J2`دي ا�د واTz;3  zL ا�;z  دار �f     v�Az' وا��G3 t وا��G3 t آB ا!@ 2K3ل 2K3 'fل 

  9:<���0 رة ا��L g�L 9وح 3 ��0 رة ا�U�� v�AL g�L 9  ه واء ا�?ار وآ��0ة �8;@ –ودار  3 v�A��  . دار ا
  .و�L 9L ec;3 /8  : ر��� 
2�@ �B9 ه2ن وا��^kc:9 ا�?ار هY' وا�?ار ه�J ec;3– r;2ن ارض J;2ن �3 رة J;2ن : زه�ة KC  � زي  U;�3�8;@ �3;  و .  
  .�^kc9 رام اt : ر��� 
2�PU وPz<L ا�Ez�0 ت             –f'  : زه�ة  z�L Bz�� ا�?ار ه?N;L r8ل K^L@ � � ت وPUK<�L وK^L@ ا��b � ت وL:2ف ان آ ن PU9bC ز� 

��0 رة ا�B�bL g�L X ه `��اض و�Lوح k<6 ا�?ار آN;L gC]C /��28 Bل k<6 ا�1 � ت  3 @<�  .و�Lوح k<6 ا�?ار ا�:@ء ا
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  .�/ ا9L@ و�: ر��� 
�z�C @9 م هz ي ا�>2zQ93 @zن �2z� –         zz;6 /�8 zاC@ هz?ول ا�lAzz ر ا�rz اzU�J�8 t  و� �rz9      –اzL  وا�z9@   : زه�zة   zz� Tz;3و  zLا 

�2c�A8 v�Aا N;Lل  3.  
  .و8/ آ 2Lا I آ;�/ دار � �r9 : ر��� 
  .آ 2Lا I آ;�/ �@ g;08 : زه�ة 
  . 8  اt 218 �/ ه; ك N� i;�–  �L 9L k<6ة : ر��� 
�l9:8 v�A>2ا l9:8 218>2ا : زه�ة  2 218 3L آ 'f.  
  .�^ �� `gL : ر��� 
  .f' : زه�ة 
  .ij آ�v آ K;98 2L>2 : ر��� 
  . 20�18ا K;98– w^3 Rc6>2ا : زه�ة 
  .�8;@ اR8 �8آ20ا : ر��� 
  . �8آ20ا �I رات و�Cآ ت 218ا 20�18ا �[PU^3 و��اش و�  ��اش PU^3]� @;�8–  ;6 /�  ;6 : زه�ة 
  .8; �2ا PQ9�03 : ر��� 
  . L س C; م ا�:gK ه ي وL س C; م ا�:gK ه ي –2�b8 ه ��bام 3 �;V . 8; �2ا 9�03;  آ>;  �p�3 7 ا�T�0 آ��0 : زه�ة 
  .ij ا�l� r ��ات �Y9آ�اهP �/ ا8 م آ;��lm @9ة : ر��� 
  .اR8 زي ه�r : زه�ة 
  .�8;@ ه�r �6>9@ ا!@ ه�rbE93 r : ر��� 
2�@ 3; ت ا�r9 و8[ � �;  K3: زه�ة KC  � زي B��L  ;�– @!ا B��L gQ3د i�<L رة b� U3 kK0L .  
  .آ;2Q3?C 2���C 29 : ر��� 
�>2KC g�L 9م B��L VF�C �6اe8 : زه�ة  '?Jو vF2L kK0L rرة ه� b� 3 'f– g<�� g�  . و8[ آB�� B وا
�r واF @9L 6?ة 3?ارك ا��2م Y3آ�ك 3?ارك ا�>: ر���  03 ��G3 @!ا �Xاآ i�j �<���  . اR8 –@ �@ ا���>� او Y3آ�ك �@ ا
�\ I e3 gC�EJ @;�6  8  U�0C;� : زه�ة  m @0;���U  وه  �����>� �F?اUC  و 3 @Lآ�Y3 tوا.  
�\ : ر���  m @0;� 3 2<��3 v2 �8;@ آ�!.  
�\ ه �?Q3 ت وه �7�0 وه �b[وة و90�0J  8@ ه ��B0 وه ��0[ت ا�lA ر L:�9ي وه  ا: زه�ة  m @0;��:@ء وه I4 ور ا.  
  .آ ن ��/ g�<6 @18 : ر��� 
�\ : زه�ة  m @0;�  .آ ن �/ ���7 ا�0[د k<6 @18 ا
  .�/ ���7 �>^��/ : ر��� 
�\        : زه�ة   m @0;� 28م وهBlL Bl;3 @F]C 15 P ه�L r س وF]C@ ا�?Q3 ت وا�^�Uات ا20Iع    –�/ ���k<6 @18 /��^<� 7 ا

 \� m @0;<�  .ا�?Q3 ت وا�^�Uات 
  .�C>�2ا �U^Cوا و2��c9Cا : ر��� 
  .و�c9L 7<�L ]8ج 3 �>�B : زه�ة 
  .ا9L@ و��/ : ر��� 
�>;z0@        –اL  وC c<I@ وC �J@ وآ>;  �L 7<�Lوح �c9Lج �  ه2z ا!z@ ا!2z<J @z            : زه�ة   ez3 /�C ^z� 7z3ث ار]za �9ي:zC '?zJ2� ا

�\ آB 28م e0<C �^9 ن  m.  
  .6/ �? : ر��� 
  .f' واt : زه�ة 
��: ر���  i�j g<l:�  .R ه ي ا
  . C:�9ي ا��C ^� e0<L– ' �b/ �6? هYا �PI2 �9:8وا C:8�9>;  ا��b ' : زه�ة 
�>Q; 8/ : ر��� .  
  . C:�9ي �U;�;Q  وf– PU^0<C' : زه�ة 
  .ا��b ة آ TL ز� ن 09C هU;�;Q3 k : ر��� 
��  7z<�C ا�z�b ة 2zQC izbCن آ;zU9  �� ه2zQC izbC  zن zI �z�f kz<6;�                    : زه�ة    U�2�2zQC  zU�<�GC rzن      و8[ � KC ]z8و 'f g^z3`

  U�� '�8 �  UC �J 2ا�2K8 ]8و �j2^0�.  
  .�8;@ ا��b�;� ' �b آ TL : ر��� 
��z�  8  UC �bت z3 @z�6?ك        –ا�2�bات آ 2L �; ح وا�Q; 8/ آ 2L �; ح       : زه�ة   @1�C م ;C وح�C  � B0F ��<Q� U3 R�LY� C g;Q� ا

�<6 kS�8 tا  U�2KC م Lا!@ 3?ي اروح ا @� L @J8  9�6@ رو  ;U�  .Q@ رو2L @� L @Jم ا
  .ه�r آ TL ا��b ' : ر��� 
  .f' روL @J �@ : زه�ة 
  .هYا ا�Qb@ ��3>2ا 3; ت ا��2م : ر��� 
 z6 وز' ا!zU<�0�C @z  ا�z� Bz0F �3�:z        –ا��2م ا�2KC @1�93 '?J2ل �z3 �z�� kz<6 @b0AzC  zUC �b?ك ا!�z�  z8 @zة z�6@                     : زه�ة  

�  .:�g3 وU��lC  وU0;�  U��bC  ا��C gI Qو0�C r9��� k<6 @J@ ا
  .هYا ا�Qb@ �/ زوUF  ا�J2?' : ر��� 
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�U  : زه�ة  J /� وقNC ة?J2�  .�/ زوR�  UF ا�� �;U  و` �/ �2زه  ه@ ا
  .آB ا�Q; 8/ ه�r : ر��� 
2�U  ` روL @J �@ اQ�;U8 t@ روL @J �@: زه�ة KC @!8  ��ة �6@ 6 وز' ا ��� k<6 @b0AC 2لKC 7<�Cو.   

 ��� k<6 @b0AC  UC �b� @QbC @1�93 '?Jو @�  rه� kS�93 '?J2م �@ و��  .ا
���Q� Rك ه�m r رت ا�?�L  : ر���  ij.  
  `BF gL ا`�9Jام : زه�ة 
��BF R ا`�9Jام : ر���  ij.  
 iz<F ا`ب  –>kz ا�iz<F     zU9 ا`�BF–  6 Tz ا`�9Jام `gL اT<KL ا��0آg �@ ا�?�L  ا��0آg اT0<KL �@ ا�?�L  هz� 2z@ �3آ�z         : زه�ة  

 g;3ا k<6– '2ا� k<6 ا`خ i<F – T0<KLا  �L?�  . `ء اk<6 r0<F @9L و�?ك i<F و�?ك �Q�<6 R@ ا
  .��F i0I 2!  U>� ا`�9Jام �@ ا�?�L  ا`8 م ه ي : ر��� 
  .ا`S c9L ت وا��bب وا4!� ء : زه�ة 
  اي �Jب : ر��� 
  .�ب ا���ب ه دي ا��bب ا�>@ �J '�8 mب ا��2Uد وJ: زه�ة 
  .��Qك ه2 ا�>@ �[ �R ا�9Jام 3 �?�L  : ر��� 
  .��>2م f' هf 2' : زه�ة 
2�;  �2��9b9ش p�3 : ر��� �2K3 @<�  .ij ا��2Uد هP ا
2�; ش 2��9bCش e3 p�3 اgL ا��� �>� m رت ��� !�bzm @z;�8 pz�3 7� BQ\ ا��� �>�z زي ��z �>9@                : زه�ة  <K� Pء ه`

2�rz ` هk9J Rc� @�       'Yz     –اL  وا�r ز� ن    KC `و  zU�<6 د�zC @98  ا� 'f  U�2KC  U�<6 د�C آ� ن  U;� �lm4ا T�`ا TL آ gLا
 /�<j 6 س L  U�� tوا 'f @�2KC @;�UC � |8���2�r – ا��2م �3دوش ا��2م �  �3دو –اF2 3?ي ا! .  

  .i�j اR8 ا��lC gc8 ! @9L �/ ز� ن ا�0[د �@ ز� L  هYا : ر��� 
  . و8[ –� ا�>��lC e0 وا�; س ��lCت وا�� دات ��lCت آ��lC }�! B آB !@ء �lC: زه�ة 
  .7��C @;�993 ا�� دات وا`8 م وآB !@ء زي ز� ن : ر��� 
8  رT8 8  ر7��C T8 ا�� دات زي �z  آ2L zا ا�;z س 2zG0�8ا �>��zاس 3 �z?ور وzl8?وا ا�;z س وzl8?وا و2z�9<8ا و2z��198ا               : زه�ة  

 i8 0b��g�L 9 آB وi�1C '?J 23ا��3ه  وj i�1C; �� و!U9<l  وG0�C @1�C@  ا9L@ واL  وا�g�L 9 وا–ا.  
  .�7 اgL ا�7S2 ا��A ري ا��2م اJ^/ �/ ز� ن :  ر��� 
  .ا��A ري ه@ ا�>@ �>T ا�; س ه�r : زه�ة 
  .ز� ن ا�; س �A� PU�� RL Q ري : ر��� 
�gzL]c و�gzL]c واz3 t?ي z;6 ��Az8?ي �z6س       آ 2Lا ا�; س ا9L@ ا��2م ��A8 '?3 6;?ك �6س 20I 3 B0Fع ز� ن 2zKC   : زه�ة   @�

3?آ2ا 21�Cا C^ 6?وf d�0�3 @L' �;: ن اI 6?آP ا�>@ 3^0| ا�zF]3 T0^z@ ا2z18 'f ?zJ4ا ه �iz8 0b وه �z1 رات آ>2zG0�8 PzUا             
  .�� آ@ ا�>@ 1C>@ وا�>@ P�KC وا�>@ wbC وlC?ي ا�; س و0E0EC@ ا�?ار و1C>@ و�8و2Jا و20�18ا ا���وس 

  .g �@ ا�?ار آ>: ر��� 
�2 3?ه2�N�8 Pا k<6  L2�N�8 ذوPUF : زه�ة  k9J R� 2م���?ار ���C@ ا���Kc وا�l;@ ا 3 g<آ.  
  .2�N�Cا آB ا�; س : ر��� 
  .f' و8[ : زه�ة 
  .�Q� ijك اgL آ�9 ا��A ري ��l93 ا�;c^� ت ���l3 ��[ اgL ا��A ري ��l93 ا�;2cس : ر��� 
  . �Fش 90�0J  8@ وا�>@ ��2ش ` 2Jل و` ا�>@ �� ' �Fش ا��2م 3^2ى: زه�ة 
  .ز� ن �Q; ش �7 ا�; س �A ري e3 2018ا p�3 : ر��� 
آ p�3 k<6 PU32<F 2L آ ن اz3  L?ي اz6 /bzm d0zj?س �zQ�� Rz/ اzL م و�z� R���j z رC@ ا��z�Kcة ا2zFل z� 8  ودي             : زه�ة  

�\ �^b� g;�Q?ش 23د ه �bA/ `م ��I? وJ?اb� ��L?ش zKc3?ه      m 2ن `مbA���8�z!  z;       ه  4 ]z8و g�^z�K<� /bAz�  ودو ه 
�BzQ ا��z�1ان                  gz�� �z<Cا gz�]9��BzQ ا�;z س وا�rz هz@ آ�z ن ���z!  zت ا gz�� �<Cا T;آ g�]9���  QI;  ا��P�G و!�8;  ا g�]9�ا

  .2bA3ن 3 �I Q ت Q� R8 3 ن ودو �bm gL]c/ ه �9>� ا8 م ر�E ن ودوا �gL]c ا��2م �@ J?ا k<6 g0<F ا�L 9@ `ء 
  .ز� ن اi�j : ر��� 
�b وgzL` �z8 ا�iz<K آz ن اp�z3 اiz�j وا�;z س           . 0�1C 'f@ آ�>2 ا�v8 �K ا��j@ � رg;� rC       : زه�ة   2 3z0Q3 gz� 3N� 3 2z0Q3 2م��ا

 p�3 k<6 PU32<F 2L آ.  
  .آ ن cL^�� ا�0[د �^PU�� g : ر��� 
  .اj>�@ ا��2م 3�C �8 ا��2م زي 3�C �8 ز� ن  –cL 'f^�� ا�0[د ��PU و��� ا�0[د ��PU و3�C �8 ا�0[د ��PU : زه�ة 
  .`ء �0jً  : ر��� 
  .`ء : زه�ة 
  .`ء : ر��� 
2�? �  K8?رش �8د �2اب P93 ا�g و` P93 ا23' و` P93 � ر'      : زه�ة  � � ر' zG8 gz�<6 ' zU;8 ف �z� /z ر' ا��2zم ` zG3 ف        –آ ن ا

 R� G3 ا?J /� ف G3 `ف �/ ا23' و G3 `ر' و � /�.  
  . g00I آ>g ه دا ��Qك اR8 :ر��� 
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�P اz;J  آ TzL ا�;z س زي ا�z� �z� �b@ ا�0z[د �g00I–              Rz اgL ا��1Uة    : زه�ة   �� ا��1Uة ا�>@ ��T3 ا�; س ا��1Uة هT3�� 'Y ا
               g:z8 6 س ;� –ا�l;@ وا���Kc آ>g زي R� gE�3 هYا �;@ �2ق �2ق وهYا �TbC TbC ��K `ء آB ا�; س g:8 6 �@ ا�0[د آB ا

  .R وا`���ي واt اول �  ه ��Tb! \�bm  L 6>�;  �3?8/ واm t ر ا�vj  ;�<6 v�8 ��G ا�3N ل 6 8
  .آ�i�j v : ر��� 
  .m رت ا�; س l9:8>2ا �2b9ا �: �2b9� �� ;� 2b9� Bا آB ا!@ f' : زه�ة 
   �367? ال : ر��� 
  .د' وm ر Bl:8 ا�L 9@ �9\ آ�اج �I رات m 'f رو ا�; س l9:8>2 ا9b9� @9L@ �;�1ة و��l:C @C>@ ا�b� \9� @L 9?: زه�ة 
  .ij �/ و8/ � 23 ا�; س �A ري �/ و8/ � 23 : ر��� 

2�rzz وzm روا l9:z8>2ا وا�;zz س zz8 P6?zC?2�6ا pz�3 وzzm روا ا�0;2آzzC gz?اf /8'         : زه�zة  K3 2دzU��zm روا l9:zz8>2ا ا�;z س zz;6? ا
                 @zb9cC TzLا gz���Cو rz;0��;�z1ة وا�zb� \9z� @L z9?دة وا�9zc8 @L z9\ آ�zاج        m رت 3;2آgz وzm رت ا�z8 rz;0?اzC /8?اz� @;�;8/ ا

 /��� ��  .وا�9c8 @L 9\ ا!@ وآB ا�; س g:8 6 8  3;9@ وا�t ?�b رب ا
��  �2زC@ و`دك �3? ال       : ر���   @9� � ij67 �<��� هgL2 �@ ا�0[د !J 2^�9@ اgL �@ ا!@ ��lC 6/ ا8 م rI�6 ا9L@ �@ ا

.  
  .I�6 /6@ �8;@ و8[ � �gL` ��lC g ��� : زه�ة 
  .!2 ا�>@ ��lC : ر��� 
��? آ>��lC  Uت ��>2م �8;@ اهB ا���e8 ��� واهB ا���وس ��A8وا ��� اJ;  �8;@ 28م ا�L?z  ام ��zI?   : زه�ة   K9�ا�� دات وا

�N6;  ه �; س 20I 3 B0Fع و�EJت ا��ز و�EJت ا��; �� و�EJت و�/ ����R9�<G� g ا!@ eG8 6>@ �8;@ �  أ9J ج    
     ?zJ ?z;6 /� @!ا                 zU9و���  zU9�KLو  ��2zm c�ا آ>gC�EzJ gz أول 2z�3 Bz0Fم Bz0F ا���zس 2z�3م �z 3>@ ا��>gz��2 وzU9�KL  و�z 3>@ ا

 gC�EJ ء@! Bآ R�LY� 90;?ورة و��  .وا
  .أي I;� آB !@ء gC�EJ : ر��� 
  .أي g;I �2زC@ اr;3 : ر��� 
��z  �2زgzC و�2z�–      R�LYz� 9زت اz;3@ ا��zI 2z3?         : زه�ة   'f 'f ��0; ت^z� 3 @z;ا�        z;��J2آ@ وz3دار ا kz<6  z;ا�� gz�<Q� ب ه 

                             ��2zm c�ه �20ا��3 و�/ zm[ة ا�b0zm \0Az;  رآkz<6  z;0 ا�>�z�b وz�  z;G0j  ا�kz ا��zUn ا` آz� @z! Bz هN ا��zز �Bzc<c وا
  .��g�20 وا�g�20��  j �0 وا�>0/ ��20خ وQ! TI e�� d0�L ل �>��س 

  .@ زي �  �6>9@ �@ ا�0[د �@ ا8 م ا�0[د ه�r آ;��C 29>2 �8;@ ا982I @9L: ر��� 
 اz;�8 @zG�0j @zI�6  zL@     –و8[ ه�r آ;  B��L و8[ �@ ا���zاس ه�rz آ;Bz��L  z زي 3[دz;<�6  zL  زي z6 دات 3[دzL                  : زه�ة  

  .L G8@ وا!@ زي ه�r و28م ا29c� 2<�6 @620Iل 
�2`دك زي 28م rI�6 : ر���  @�6>9 .  
  .T<�6 'f : زه�ة 
  .r9<cJ ا9L@ آ cJ ij TL>� �6س اecL r;3 : ر��� 
���>� � � 23ا –`ء اk<J اk<J : زه�ة  3 ?Jوا T�� ا8 �@ آ ن  Lت وا!@ ا m F23ا �; آ@ ر � PUL` Pه .  
  .e3 آ 2L �@ ا�0[د 20�18 رm F ت وا!@ : ر��� 
  .f' و8[ آ TL ام 9G8 k;�8@ : زه�ة 
  .اR8 ه ي ام k;�8 : ر��� 
  .ام k;�8 ر�m F زي ام ��8 ل : زه�ة 

  .!i�j e0<C 2 : ��� ر
��  k<6 @1�C ا���س آ�v ه دي ا�>@ آ 1�C TL@ �/ ا�N<1ون !2 اU�I  : زه�ة  g8]� ل F e0<C ه ي .  
  .ام ��8 ل : ر��� 
  .`ء ام ��8 ل 3 �K?س : زه�ة 
  .ij ا���س �2ا ا���وس !e0<C 2 : ر��� 
  .ه@ �RAF�9 آ ن ��U  3; ت l8;2 وe3 2<0�8 : زه�ة 
  .2ًLر و8[ ه?ول : ر��� 
  .ه?ول �2ًL Rر ه?ول رm F ت �l;� ت l8;2 وk<6 2<0�8 ا�?ف وk<6 ا��B0 : زه�ة 
  .هYا �@ ا���>� : ر��� 
�2`دي ه?ول 2�Cن �Nة ا��AF ت و�:>b ت : زه�ة  PU90� P23ه � @<�  .�@ ا���>� ا�  ه2ن ا
  .�8;@ ا9c! @9L@ �6س و`دك اk<J : ر��� 
 – ��R�;01 ا�>C e0 ع ا�1; آ@ G� 2;�08 @AF�C @;�8 دهP زي ا�zL28Nc<9 ت آBz هYzا �zJام واe3 2<J 'f 2<J 'f     t اL    : زه�ة  

 'f ء` @�2KC R8ر?K93 Pوس 3?ه���   -e3 'f 6 د �2دB8 ودراج K93?رR8 3?ك S�C@ ا���وس اهB ا
  .i�j آ 2Lا �8و2Jا 21b8ا ا�; س ا8 م ا�0[د : ر��� 
  .�20ا 6/ ا�?ور و8[ آ C 21b8 2L[ت l8 �U:C: زه�ة 
2�8�2 : ر���  R�� ij.  
  .`gL آ 2Lا �8>�2ا �@ ا�k<6 �0 ا��1 ل : زه�ة 
  .k<6 اR8 : ر��� 
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  .k<6 ا��1 ل آ 2Lا �8و2Jا 21b8ا : زه�ة 
  .�I Rc� 'f رات : ر��� 
�z! /z ن   ��I R رات ��8>2 اآB و!�ب وزواد' �9:8وا z!�F>� وz8:�9وا �vz! L Nz0 وا!z@ زي هYzا z�23?و' ��PzU                    : زه�ة  

���z� |8/ ا�2z1ع               z3 2تz�C س z;��2zC @zآ>@ وRz� @3�:zC آz ن 2z�8ت ا�>iz اN;C 2م��28آ>2ا 3 ���ق `�b� R� gL ت زي ا
 R���  .وا

2�PU : ر��� <��C 2���8ا !2ا آ;29ا  ��.  
�cb[ت و3 ��B0 وا���N وا`!z;�8 @z@ و3 ��0 رآz ت ا�;z س 2z18ا        : زه�ة   3 P0>2هK9^8 ت]cb���  2���8 ��8>2 ا   2z18 2رآ z08

                   @z!ت وا :z82l��>0Az 8  وا Bzbدا آ zه ��lAz�ا0C @1�C @9L رآ@ وا�L 9@ 18@ 08 رك gz<� 6 @L2QC ه �gz;b و��zاب ه �BzbQ ا
            �QzI /82<آ� g08 � @<ه �QI 2<آ� r���C@ ا�>@ 1�3@ 08 رك ا�>@ � i8 راس �QI آ 2L روس �QI هYا ز� ن ه>@ هYا � 08 

  l! B8?;� �8?U� �zbL �z<bQ س 2zL2Q8ا    –>zU<��bC g  إz82� ' z8: ت �2`دهz  آ TzL اذا z;6?ه  و`د lzm ر        ا�Eb� @L2QC @9Lة ا
  .� PU�� /�08 ا�1b ج 2��8ا ه �; س هY' ا��A>� ت m ر �?8? 

  .�RL Q : ر��� 
  .�8;@ `ء � آ 2Lش 20�18ا �A>� ت وا!@ زي ه�U:C ( Rc� r| : (زه�ة 
  .ij اgL آ;9@ �2:93@ اآ�1U3 �X : ر��� 
�zK?س ا�zcG ف                : زه�ة   26 3 z0;3 @z<���  kz<6 T8?z6 دار Az� @C z�J[ت RzF آz ن Yz93آ�ي هz?ول ا @623  Lا–   @<AzC PU;z� 

 @9�  .2�C  � /�06 ��� 3 PU�<6رت وm ر�@ I @1�3;�9/ ا` هQbC @1�93 P@ ا!@ آ� ن � 
  .اR8 3?ي اQJ@ : زه�ة 
�0[د : ر���  2 3<J او ا!@ آ ن ��lC�8;@ ا!@ آ ن ز� ن و.  
آB ا!@ kz9J �z�lC  �8 ا�;f @z0د��z�lC /�zت اz8 t^�?ك ا�f @z;0د��z�lC /�zت آ TzL ا��z9bC Tz;0م ا�zU  و�z9bCم ا�zU9                   : ة  زه�

          z8  U9c<^z� @zQbC TL آ  U9c<Iو  UC �J �9مbC TL آ g;Q�و�9bCم ا�2ه  و�9bCم U�6  و�9bCم ا�BQ ا��2م �@ 3; ت 2��9b3ش ا
  .��ة �6@ 

  .آ� ن : ر��� 
2�f @�6 g' وN�8  Uc<I BE8رهf    z' واt : زه�ة  KC `ا @c<I T� F  �  2 8  �6@ ��6ه�2KC  Uc<^�2�U  8  ��ة �6@ وKC  U9c<^� 

 'f gC2ا� /� Tا�  UL آ.  
  P3>� ام ا�3اه� K� ) �^�cL  (  

  
  !2 اr�I : ر��� 

 ;��ME : �E�Tأ� U�  ��K  ;��ME.  
  !2 3>?ك اm4>@ : ر��� 
 �^�cL : ��<I  
  EF ء : ر��� 
 �^�cL :  � 8 ء EF.  
  .R8?F آ ن ��6ك j  �8>�9@ �/ ا�0[د : ر��� 
 �^�cL :25 �;I .  
��  j>�9@ �/ ا�0[د 25ر���  �;I .  
 �^�cL : 'f  
  .i�j �7 ��/ آ;I @9 آ;� �@ ا�0[د : ر��� 
 �^�cL : 2صAG� ن l�4 3 �m �  ;�  .�7 أ23ي وأ�@ آ;  J رة 
  .9 ن و` آ�v �8;@ أ�l ن ��29 �/ أ�L l^: ر��� 
 �^�cL : 9 ن^L lأ� /� 'fأ�  أ23ي.   
  .i�j آ�v ا�k<6 2 �>^��/ : ر��� 
 �^�cL : ال B0F1948 '��6 9 ن 14 أ23ي أ�  وآ ن^L lأ� /� �;I .  
��  j>�29 �/ ا�0[د اآP آ ن ��6 ا23آ@ : ر��� .  
 �^�cL : 65آ ن �;I .  
  . آ ن ا23آ@ Qb8@ 3�6@  و8[ أ�L l@ : ر��� 

�cL �^ : @3��� 3 R� @L lأ� g�� @Qb8 @L lا أ�?J @18 3�6@ وآ ن إذا  
  �8;@ أ29Lا أPQ<m �/ أ�L l^9 ن و6 8:�/ �@ �>^��/ : ر��� 
 �^�cL : �<���  أ23ي �/ ا�L l^9 ن وا�@ �/ ا
  أ�21C rزت �/ I>�� : ر��� 
  �^�cL :    '��6  � 8 k<6  أ23ي ا� �<��� k<6 ا���>� و21Cز أ�@ �@ ا���>� �3?8/ ا�2ا  I;� و�/ 8 �  أ� 14أ�@ 21Cزت �@ ا

  U�� وا?�Fو i:G�  .I k<6>�� هYا ا�:�d 6>@ أ2�6ا اl�4 ن VL دوPL و2Iا i�! GC �/ ا
  . ��/ ا�:�d 6>@ : ر��� 
 �^�cL : ��3ف  � ��<I k9J ا �/ 8 �  أوYه  
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��I R>�� إ�@ ر29Jا QI;29ا ��U  : ر���   
 �^�cL :�cK! PU<9bm 6: ن /Q�8 ا4رض   
  !2آ ن B��8 ا23آ@ �@ ا4رض : ر��� 
 �^�cL : /�L QI d<18 i�3أ BC k<6 آ�/ آ ن �8وح QI d<18 2ن آ ن���  آ ن N8رK3  U6?وe�L وKC�3 ل و
  ��/ آ ن 8?�8 3 �2ا k<6 ا4رض ��  �8وح ا23آ@ BC k<6 أi�3 : ر��� 
 �^�cL : ار?�  أJ;  ، آ TL زي ا�2Qbرة وراء ا
  Bl9:8 �@ ا`رض ��/ آ ن : ر��� 
 �^�cL : أ23ي  
  �  اQb93 @9L@ آ ن �8وح BC k<6 اi�3: ر��� 

 �^�cL  : PLدو VL TL ا4رض آ ، �Un�  آ ن 18@ �3? ا
  آ;29ا NCر26ا و2��0Cا ��U  : ر��� 
 �^�cL :  ;�  `ء ، إ
  �8;@ آ;29ا g;� /�:8 6 و�/ !Bl ا23آ@ �@ ا�^Q آ�/ : ر��� 
 �^�cL : P�L . tوا 'f  

  i�j ا�;^2ان آ 2Lا l9^8>2ا �@ ا4رض : ��� ر
 �^�cL : tء وا`  
  أهI B>�� اm4>��/ : ر��� 
 �^�cL : t�3 د زي �/ ه�/ ورام ا ��<I /6 �3 د  ;Jإ ) ��<I k9J ا`���ي P�G� /� �J ^��  ).ا
  . k<6 @;�8 أ�jاف I ��<I آ;�/: ر��� 
 �^�cL : ف���  k<6 'f ا
  .I>�� �8;@ �3/ 8 �  و: ر��� 
 g^�cL :'f  
  .إY93 R8آ�ي �;U  ا��;��K إ�@ آ;29ا I آ;�/ ��U  : ر��� 
 �^�cL :  U;� �0 رة��;  وK^L ��3 @�  K3@ ا 0F 01 ري�  .�3 رة ا
  .i�j ا9L@ دارآY93 ��<I @� Pآ�ي واF @9L 6?ة ه2ن �@ ا��Y93 P�Gآ�U8  : ر��� 
 �^�cL :�  آ�هY93 'f@00 ب آ�  . ر وآ TL ا�?ار ���J  U م و��d0 و���� آ��0ة وآ TL ا�?ار �:e��  ��0 !�1ات k<6 /�C ا
  .i�j اآP �/ واJ? آ;29ا I آ;�/ ��U  : ر���

 �^�cL : @Cو�2ا  Lوأ�@ وأ23ي وا�2ي 3أ .  
  .�8;@ آ PQ�I2C TL : ر��� 
 �^�cL : آ��0ة TL آ 'f.  
�>;2م وا���d0 وآB !@ء : ر���  TL آ 'f.  
 �^�cL :� d0���  .b ل آ ن �@ ��d0 `ء ، ا
  .Y993 i�jآ�ي آB ا!@ آ ن �@ ا����l إ�@ آ;29ا U�� /�:8 6  : ر��� 
 �^�cL : @!و` ا ��  ) U�� RL Q�) �QbS  ا!@ ` ��N�  Uا�L و` j و
  Y93 2! i�jآ�ي ��U  : ر��� 
 �^�cL :  U�� \���9Lو �b���� B��L B0J /�<� 6  ;2ت وآCو R�:و� /��I 8  ;6 آ ن.  
 �^�cL : rC9@ و�2اLأ  
  . i�<L ، 'f ا��l �8 : ر��� 
  .i�j ه ي ا4�� ب آB أcj ل I>�� آ 2Lا 8>�20ا و` e3 ا29Lا: ر��� 
 �^�cL :  ;� b�  إJ;  آ;  I /6 /8?�3>�� . 4 إJ;  آ;  
  .�8;@ ا29Lا آ ن �PQ 6 داPQC ا�PQ�� �m G ��� 6/ أهI B>�� : ر��� 
 �^�cL : 'f  
��?ر�I: ر���  9@ 6J9@ ر�<�C ،   
 �^�cL : �Iر?���� أ�@ �3>9;@ �/ ا X�  f' رk<6 TJ ا�vA ا4ول وا�L X@ وا
��R : ر���  i�j  
  �^�cL :          2يz3وأ �Iر?��ه�r �:@ و` وg�<�9� '?J �/ 3; ت اl�4 ن آ�v أL  أ�m /8?�3 P<�Cت اه�ب �/ أ�@ وأروح k<6 ا

 P<�Cأ @L 8آ ن 3?و ا  
  .�9C>�@ وأ�r `ء �8;@ ا23آ@ آ ن 3?و ا8 ك : ر��� 
 �^�cL : 'f  
��? : ر���  K9�  .�8;@ أ�r آ TL 3?ه ش 8 ك e3 @�<�9C 6: ن ا�� دات وا
 �^�cL : tوا R���3.  
  .K93?ري Y9Cآ�ي ا��?ر�I !2ا آ 2Lا 8>0^2ا !2ا آ;29ا �9C>�2ا: ر��� 
 �^�cL : @Lاذ B�8ا��.  
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  . ي �8;@ آ ن �@ �e0 � ص و�C ]8و2Jا PQ^0<3 ا�� د: ر��� 
 �^�cL : B�8ا�� @Lء أذ`.  
  .آ TL ا��?ارس آ��0ة : ر��� 
 �^�cL: 'f  
  .�8;@ �/ أي vm 4ي vm : ر��� 
 �^�cL : 2م��  .آ ن �@ vm را73 و� �e وI دس زي �?ارس ا
  .ا���>� ت !2ا آ 2Lا 8>0^2ا : ر��� 
 �^�cL : /�0C�� 6 دي.  
  .!2ا آ ن �PU^0 :  ر��� 
 �^�cL :2رة و3>2زة و�;C �88>2ن وآ;?رة 6 د L وآ>2ن Tآ� .  
  .آ 2Lا 3:��هP : ر��� 
 �^�cL : /��l� 2اL 1@ 3:��ه  –`ء آ�C TL ���6 آ ����L  ;9�<�� @ه tء وا` .  
  .�/ و8/ ه ي ����L ���6 : ر��� 
 �^�cL : @1�C TL 8 �  آ /�  
  .�8;@ أهB 8 �  آ 2Lا �8>�2ا 3:��هP : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  . اهB 8 �  آ 2Lا �8>�2ا 3:��هP 6 دي: ر��� 
 �^�cL : 'f  
  . آ;29ا C;?�21ا �7 أهI B>�� نi�j أ29Lا PQ;:6 أF>�� اl�4 : ر��� 
 �^�cL : ء`  
  �7 أهB 8 �  : ر��� 
 �^�cL : ء`  
�PQ : ر���  b3 �8;@ آ;29ا  
 �^�cL : 2م���PU زي ا b3 س L Bآ  ;� b3  
  2ا �C>�2ا k<6 ا�^2ق آ ن ا�PQ دآ آ�/ � �m و8[ آ;9: ر��� 
 �^�cL : PU;� �9ي:L وح�Lآ�اد آ;  ا]�2�@ �@ راس ا�: رع دآ آ�/ KC @�.  
   �/ و8/ ه?ول –اآ�اد : ر��� 
 �^�cL :9 نIآ�د /�  
  .�8;@ آ�v ا�2ا ه?ول ا`آ�اد وا`�l ن k<6 �>^��/ : ر��� 
 �^�cL : ا�2ا v��3ف آ�  � tوا.  
  . 2Qb3ا 3�6@ : ر��� 
 �^�cL :f '  
�e0 أهB �>^��/ : ر���  /� v<9G3 PU^0�.  
 �^�cL :دا4آ�ا   
  .!2ا آ 2Lا 8>0^2ا ا�;^2ان اl�4 ن . `ء اl�4 ن : ر��� 
 �^�cL : P9<Cا T;آ  L2ب و! ش و98>2�9ا اa 6 دي.  
��R آ;29ا 9C>2�9ا : ر��� .  
 �^�cL : R���3  
  .�8;@ آ ن `زم ا�;^2ان 98>2�9ا : ر��� 
 �^�cL :Q� 'f ب�l�  .;2ش �08;2ا k<6 ا�; س ا
  .9c! @;�8@ ��ة ��أة ���08 آ;9C @9>�9@ آ� ن : ر��� 
 �^�cL : ء`  
�N`م : ر���  6 e3 @;�8  
 �^�cL : 'f  
  i�j آ;29ا �C>�2ا وC:�9وا و2��0Cا : ر��� 
 �^�cL : ء@! Bآ i�18 أ23ي آ ن  ;Jء إ`  
  ecL ا`!@ ���اPQL : ر��� 

^�cL� :  'f  
��R ه�r � آ TL  ا���أة ا�Cوح 6 �^2ق �j: ر���  i  
 �^�cL : Bb� وح�Cا TL آ �  
  .Y93 i�jآ�ي J?ا �/ rC 0bm آ 2Lا �C>�2ا : ر��� 
 �^�cL : ا?J `و  
�� ورا73 : ر���  a /� 7<�8 '2<آ.  
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 �^�cL : 'f  
  i�j 3; ت I>�� آ 2Lا �98>�2ا : ر��� 
 �^�cL : �A3أ  
�vA ا�X �/ وا: ر���  �Iر?���7I 9 �8;@ �93>�2ا اذا ا  
 �^�cL : 2ا<�Q8  � �6 2اJ2ا �8وA<G8  � ?�3 2ا �98>�2اL آ 'f  
  �8�F ��<I @;�8 �2�9رة إذا ��U  �?ر�I : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  آ ن ��U  دآ آ�/ : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  i�j ��6ك !L @9c^2ان 2��03ا ��Eا وl9:3>2ا �@ ا4رض : ر��� 
 �^�cL :��<^6 وح�Lا � آ;  ا?J @� w<9GL  ;و� آ   
  !Y93 2آ�ي ��� ا�:�1ات ، ذآ�rC 8 ه; ك �@ I>�� : ر��� 
 �^�cL :  ;J ��C �1ة! /��I 8 �1 23ري !�1ة!  
2 �8;2�r ه?ول ا�:�1 : ر��� ! i�j  
 �^�cL :�1! @� r6 رف ه�  Lةا p� J ل KC�3و /�C   
��R ه?ول إ�@ S>2ا 03 �r و�Y9آ�هP : ر���   
 �^�cL : 6 رف  Lأ!@ أ R�  
  �8;@ آ;PU9bC @0�<C T : ر��� 
 �^�cL :  ;�0C 2شb�  f' آ;  TbC i�<L ا�29ت أL  و�2اC@ �@ ا
  �8;@ أ9L@ و�2اR� rC أTL و3; ت ا���1ان : ر���

 �^�cL : 'f  
  Q� @;�8;29ش C^ 6?وا أ23ك �@ ا�^Q آ�/ : ر��� 
 �^�cL : L?3 R8 3 i�3أ BC k<6 وا و�8وح�U� k<6 ة?��   L^ 6?وا آ ن B�b8 ا
  ا�2آ@ : ر��� 
 �^�cL : 2د<� �l0A� @� Bl9:8 ا�2ي آ ن  
  وBC @� /8 أi�3: ر��� 
 �^�cL : ��<I @� ء`  
  ه2 ا�@ آ ن �A8ف 6 �?ار : ر��� 
 �^�cL : ء أ23ي`  
  ا�2آ@ �A رg8 !2 آ ن PU�� B��8 : ر��� 
 �^�cL : '2cQ8 RL Q� Vز� ن آ ن ر�� Bl:��2ا وا J k<6 PU��A8 آ ن  

  !Y93 2آ�ي أآ[ت �/ ز� ن وG0j ت : ��� ر
 �^�cL : /166: ن ا  U;6 /� /0A� @�1/ �/ أ����1/ ا Yاو� T;آ  
  وN0GC /8وا : ر��� 
 �^�cL : آ ن �@ ��ان  
  i�j ��/ آ ن 28دي : ر��� 
 �^�cL : @وح أ��C  8  L8  اروح ا  
  و6 دي آ;29ا �C>�2ا : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  . U�� ��A8  اc9J `ت �L ��U ت i�j ا��?ر�I آ ن: ر��� 
 �^�cL : ��A8 آ ن 'f  
  اY93 R8آ�ي : ر��� 
 �^�cL : @!و` ا tوا  
  .L:�? أ�;�� ا�C>�29ه  �Y9آ�ه  k9J ا��2م : ر��� 
 �^�cL :ء`  
  .آ�v آ 2Lا 2�1:8آP �@ ا��?ر�I آ 2Lا 2��8آP ه?ا8  و�2ا�N : ر��� 
 �^�cL : 6 رف  Lء ا`  
   �:@ C:7�1: ر��� 
 �^�cL : ء`  
  .i�j �@ ا��; 0I ت �@ ر�E ن وا�64 د !2 آ 2Lا ��8>2ا Y93آ�ي : ر��� 
 �^�cL :@!و` ا tوا  
  .�Y9� Rآ�g8 ا!@ �@ I>�� آ�v آ ن j 73 ر�E ن : ر��� 
 �^�cL : ن E73 ر� j آ ن vآ� ��<I @� @!ا g8آ�Y9� R�.  
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  �^�cL :   �8 0 ن�! @� ���� ��f ��A8 وح آ ن�Lش ا ;Q� Bوا اآY�28 ��L20�! و��8>2ا ��<I  L?�I 2�Iم ا K� k<6 س ;�وح ا
 ?���  .و!�ب و8;0^�2ا زي ا

  آB أهI B>�� : ر��� 
 �^�cL : ��<I Bو218ا �/ 8 �  آ� ن وأه  
  !2ا ��8>2ا E8 i�j>2ا UL ر آ �B : ر��� 
 �^�cL : 2اJ�8و �A��  E8>2ا 2jل UL ر وا
  i�j !2 ��8>2ا 2jل ا�;U ر : ر��� 

cL �^� :2ا<A82ا وAF�80; ت 8>�20ا و�  2C?b98 /8?6 Fا ه �;^2ان وا
  K� @;�8 م ه2 : ر��� 
 �^�cL : 'f  
��  �z6 ��A8س آ�vz آ;2z9ا         : ر���   ]X� @;�8 ةN��� TL آ @�اl�4 ن إ�@ آ;29ا �@ I>�� !2ا اآ�X ا!@ N��8آP �@ 6 داPQC إ

  .2��A9Cا  وN6 ��A8ى !2ا آ;29ا ��C>2ا 
 �^�cL :8  ��  ��A �6س ا�Lوح �c9Lج 
  ecL @;�8 6 دات أهI B>�� : ر��� 
 �^�cL : 0 رQ�  N6 ��A8ى �8و2Jا Y�28وا 3 ��j G ه 
  !2 آ 2Lا Y�28وا ��PU : ر��� 
 �^�cL : �QI  
  ecL 6 دات ا��2م : ر��� 
 �^�cL : w0E�  ecL 'f 6 دات ا��2م 3 
  i�j ا���اس : ر��� 
 �^�cL : و20�8ه  رز ��;�A�  و8N8;2ه  و�b8>2ه  �6اPUI و2J�8ا 28دوه  20�18ا ه 
2�? 2:8ف ا�T;0 إذا 201�93ا 20�GCه  �g : ر��� ���  2198ز آ ن ا ]X� i�j.  
  .آ�v آ ن U�2:8  : ر��� 
 �^�cL :  U�2:8 6: ن PU�� 'وY�28  
  .آ TL ا�� دات C^�\ 6: ن 2:8ف ا�T;0 : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  واذا �  29016ا : ر��� 
 �^�cL :� 2ش����� V<  
  ��2Kل: ر��� 
 �^�cL : 'f  
  �  آ ن U�� B0�8  : ر��� 
 �^�cL : ء`  
  .آ�v آ ن ��U ا���وس ��  3?هP 218زوا ا�� دات �8;@ : ر��� 
 �^�cL : 6 رف  Lأ  
  آ�v آ 2Lا ��8>2ا �8;@ آ ن �@ ��U : ر��� 
 �^�cL : و���� �U� @� س آ ن ;�  زي ه 
�>��وس �/ و8/ �8و2Jا �9:8و�U : ر���    
 �^�cL :  � �6 2اJ2ا �8وL آ  
  .�8;@ ا�Fب ا!@ 6^>�� 8 �  : ر��� 
 �^�cL :  � 8 'f  
�U  : ر���  b�  .i�j و8/ آ Q^C TL/ ا���وس �@ دار ا���>� و8[ 
 �^�cL : �<����U  �7 ا b� ����  U�  .آ ن 2Q8ن 
  .2CآB وC:�ب �7 ا���>� : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  .ت ا�;�0Q آ�v �06وا ا��2Uد 6^>�� و!2 �6>2ا Y93آ�ي Y93آ�ي ��  m ر: ر��� 
  �^�cL :              2نz�93 ?z;6 وا?z�K8 وح�z8 2يzن ا� zب وآ z�b�m رت ا�;�0Q رJ>2ا آB اهzJ BS  � ��<I B?ا اz3?ًا اz;J  وام �z�b? ا
 7�?��  .ا
  .i�j رJ>2ا 3?ون �K و�� : ر��� 
 �^�cL : و�� K� 2ا 3?ون<Jر 'f  
  .��8 و�  �2Kش �K و�� i�j ا��2Uد �m Jوا ا�K: ر��� 
 �^�cL : و�� K� 2ا 3?ون�<j و�� K� 3?ون 'f.  
  .Q� @;�8;29ش C^��2ا 6/ ا�@ m ر �@ ا��Kى ا�m  � BX� ��L X ر �@ د�I 8 �8/ : ر��� 
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  �^�cL :             z;Jوا /�zI 8 �z8د @z� ر zm  z� زي PU�z� ��Az8 0;  و� �2ا;� @�ا�; س 2��Iا !2 آ ن ��A8 �@ د�I 8 �8/ وا��Kى ا
<Jر  ;<J2د ���ان ��2;  ورU��  ;  �@ J رة ا`�l ن `gL آ;  اJ;  وا

  رJ>29ا ا29Lا واهp�3 7� ��<I B و` اهI B>�� رJ>2ا PQ<0F : ر��� 
  �^�cL :     ة�z�  ;Cر � @� T0>� ا�;F ا �3?8/ ر�2ا?J  U�� RL Q� 28م /� Pاآ  L?�F6^>�� و  ;��  ;J0>;  وF 2ا<Jر ��<I Bء اه`

8 L TL ب آ �b�  .�k<6 g �096 ا�?ار وه@ ���9 ا
  اU:9I?ت �8;@ : ر��� 
 �^�cL : '?Jوآ� ن و 'f  
  bS @� @;�8 8  : ر��� 
 �^�cL :  ;�<jو  ;� J  ;0bI  �3?ه 'f  
��  j>�29ا �/ I>�� و8/ ر29Jا 3 �w0E : ر���  i�j.  
 �^�cL :  ;Jور ?<����>� S>�;  ه; ك ��>� وJ?ة وT�QJ `23ي ا�Lوح 6  6  ;Jر.  

��R ا�>? �8;@ ا�>? أ�/ �/ ا���>� : ��� ر  
  �^�cL :              z;�<6 23ا�zSارس و?z��اL  6 رف e3 آ TL ا�Fب 6>�;  وT�QJ `23ي اR8?3 @L اz� ?�F@ ا���>z�F PzUL` �z?وz�  L@ ا

 �;0A� @�  L?�F ?<�  .F;0>� ور��;  6 
��  j>�29ا ا�2CYا ا!@ : ر���  PQ�� 2اCYاش ا�.  
 �^�cL :`و  LYا�  � tوا  ;J � 3 و�6;  زي rه�  ;�<jا!@ ا   
��2CY� � Rا : ر���   
 �^�cL : B�b8 3?و /��  
  �8;@ ا29c! 29Lا ا`1cL ر وا�@ m ر j>�29ا : ر��� 
 �^�cL : PG^��  .f' ��/ 3?و B�b8 اL  3?ي اB�J و` ا�@ و` ا23ي ا
�>vAK : ر���  TS��C ��<I @;�8  
 �^�cL :<�8 آ�K�  .g �:@ هYا آ>f g' و��;  k<6 8 زور وا
  آ;29ا 2J C�Cا �@ ا��Kى ا�@ m2C>2ه  و` ه�r ��ور : ر��� 
 �^�cL : @:�L tء وا`  
  اه>U  آ 2Lا �Cآ�;U  هY' ا��Kى : ر��� 
 �^�cL :  U;آ��C 2اL آ tوا 'f  
  �2C�Qcش �0�Cوا U�<6  و�KC?وا : ر��� 
 �^�cL : ء ا3?ا`  
  �8;@ ��ور : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  ��f @;�8 ا!@ ا298�K9Iا �@ ا���>� : ر��� 
 �^�cL : ?<�  �@ ا
  �@ ا�>? و8/ �@ ا��?ارس : ر��� 
  �^�cL :                2اz92د و��zU�<� PQ�zS2ا اراz9�3 @z�` @QbC رت m '?Jو \� m d�:�`ء �@ �0A;� اول ا!@ L?�F  �@ � �7 اg�I ا

�  .�U��  L?�F �;0A  6>�;  ه�293ا �/ 3[دآP و��29ا 6>�;  اj>�;  �/ ا�1 �7 ورk<6  ;J ا
  اR8 ا��0A;� : ر��� 
  �^�cL :                 z2ا ا�zQb8 روا zm س z;���9آ ت وz�J /�z�J ت �z�J وا U3 /�0��3;@ رآ R�1�3^2ى ���L23 m  U واt اT�2!  L ا

g<ر� @� ?J2ا واGj Pه�U� k<6 آ� س /�<� J 2اL آ /�;a2د �@ اU8 2اL وه�  آ @Lا`رد R�1�  ا�R�1 ا`ردL@ ا�  ا
  �;@ ا�; س �Q;2ش ��c:9Q/ اgL ه?ول 2U8د 8: ر��� 
 �^�cL " 'f  
  �8�Q;9/ 3 وا6@ �6ب : ر��� 
 �^�cL : ل K6و ��J ت �J /�^0� 'f  
  i�j ا�; س �  اآ2c:9ه�R : ر��� 
�^�cL : P2هc:9�3?8/ اآ  
  Y� '2I  � ?�3ا3\ : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  i�j آ�v آ ن ا�m 7� 1 ر �@ ��b3Y : ر��� 
  �^�cL :  2اL ن                      آ zآ izر� g�zIا ?z��zU  و �8�Az� TzL ة آ?zJو @z� P2هzGj دوا�:z8 2شz���� PU�z<6 2دU���g�� /�0G9 وا�2ا ا

 PU�� B9KLا PU�� @0G9�.  
  i�j ا29Lا ��  m رت ه ���b3Y و8/ ر29Jا: ر��� 
 �^�cL :  ;�<jا  
  و8/ ر29Jا : ر��� 
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  �^�cL :        �6/ ا28ب k<6  ;�� /8?�3 �;8?��m ر 2E8ر ا23ي i�J k<6 و16;  ه ���b/ وL?z�F   اR��! k<6  ;�<j و��;  6 
 N0GL  
  i�j �/ و8/ �290ا ا���b/ : ر��� 
 �^�cL : آ ن ��;  !2ي  
  �290ا �/ ا�>? : ر��� 
 �^�cL : ?<�  f' �>9;  آB ا!@ �@ ا
��2CY� � Rا ��PQ اآB واوا6@ �/ ا�>? : ر���  29Lا i�j  
 �^�cL : � 2ا 3?ون�<jس و ;�  . Y�28وا ا!@ m ر ا�vAK و� �2ا ا
  m ر ا�2اR� ?J 6 رف آ�v �8>7 : ر��� 
 �^�cL : /���J ار � ب?�  .f' �3?8/ ا23ي � ف 6>�;  6:;  3; ت �3?8/ ا�2ي روح k<6 ا
  .k<6 دارآI @� P>�� وا29Lا �@ ا�>? : ر��� 
  �^�cL :        ع zS�8 و�lEz���zU  وzL س 2zQb�3ا اf     gzL' 6^>�� � ب ا�T�<Q^0 و�Jا��/ و�@ ا���L |8 س 2QJا �k<6 g ا���8| ا

 @� 7<jو Pl�  .�@ ا���8| آ ن �@ 
  .�8;@ ا�2ك اU:9I? : ر��� 
 �^�cL : R;�0و� g;6 ل Iدم ا` وf @;3 `و ��Jا i�<m ]�  � ا23ي tوا 'f ) 2ع ��3; ه�?�2�b3  U^�ة واKC (  
  .ادR8 ��6و' آ ن : ر��� 
 �^�cL : /�;I e�G3 @;� �0اآ.  
  .� I /�a]a @;�8;: ر��� 
 �^�cL : 'f  
  .�N9� RL Qوج : ر��� 
 �^�cL : @3اN6 ء`  
  . �8;@ اU:9I? �@ ا�;�0Q : ر��� 
 �^�cL : /8?�3 'f.  
  .و8/ هYا : ر��� 
 �^�cL : و!�ب \� m  8 rUو� B^� 2مF g�! ي وj>7 .واI /� /��<j  ;J>�� 6 د ا23ي F ل �g آ ن �J 8 P8 Lام bm ' وF ل 

   .` �^B و�gU و` !�ب ! ي
�g 6: ن I k<6 7��8>�� وi�18 ا`��اض : ر���  b3 �j � @;�8.  
 �^�cL : 'f  
��  وm>29ا 6;? �6/ ا28ب ا2C�K9Iا ه; ك : ر��� .  
 �^�cL : tرام ا k<6  ;<�bC1@ و�C آ ت�C رت ه m ء`.  
  .��/ ه ��9آ ت : ر��� 
 �^�cL : س ;�  . �C R���3آ ت 3?ه�b8 P>2ا ا
  f' : ر��� 
 �^�cL :ي ��ا��ات هY  
  �^�cL :             م�zQ�f' ا��PU ارآ0;  و��;  k<6 رام اt وz� ?;6  L?�F �7 ا��z�0ة آz ن آ>�zC �1z! gz/ آz ن �z@ دار ���b�^z وآz ن آBz ا

 /���  .!�C�1/ 6;? � �7 ا
��  وm>29ا k<6 ا���0ة : ر���  2:�C 2اC?�F 28م /� Pآ�ي اآY93.  
 �^�cL : رات �^�  .k<6 ا���0ة ��;  3 
  f': ر��� 
 �^�cL : �6/ ا28ب ?;�� ?<�  .e3 اJ;  �:�;  �/ ا
���/ ا28ب اآP آ TL ا���8| : ر���  ?<�  .i�j �/ ا
 �^�cL : �6�^3  ;<mو.  
��  ��29ا 2C?�Fا ه2ن آ�2C?�F vا : ر���  ) �1:�  ) .TbC ا
 �^�cL : ب ! ي�:Lو PU�� @<lL r;9�  .TbC 'f ا�:�1 وi�1L ا
  . v�m TL و8[ !9 ء Y93 i�jآ�ي ��  j>�29ا آ: ر��� 
 �^�cL : ��X2ب آ! v�m.  
  .أي !Y93 �Uآ�ي : ر��� 
 �^�cL : ر L  �L?�  .!2�C �Uز آ TL ا
  .ا2C R8آ>2ا : ر��� 
 �^�cL : B2آLا23ي �� ر و3;?ورة و i�18 آ ن.  
  .i�j �/ و8/ آ ن i�18 : ر��� 
 �^�cL : آ ن �9:8ي.  
  .آ ن ��A� PQ ري : ر��� 
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 �^�cL : tوا `.  
�PQ : ر���  J 2اC�3د vآ ن �9:8ي آ� vآ� i�j.  
 �^�cL : Bl9:8 ر m /8?�3ش وآ ن �9:8ي و�F /� P7 ا23ي آ ن اآ�.  
�PU �3? ا�;�0Q : ر���  J س د�3وا ;�  .i�j آ�v ا
 �^�cL : ري A� PU�� س آ ن L @�.  
  و�@ ��2ش : ر��� 
 �^�cL : d�0j /bm PU<9�08 ?J2ا�  .ا�@ ��2ش آ ن ا
  .;@ ا�; س آ p�3 ?6 ^C TL �8: ر��� 
 �^�cL : 'f  
  .i�j ا�[زم آ 2Lا l9:8>2ا Bl! @:� @;�8 ا29Lا ��29ا R� ?<3 k<6 3>?آP: ر��� 
 �^�cL : 2ا:cj PU<آ �.  
  .��/ ا�>@ Rcj : ر��� 
 �^�cL : t2ا �@ رام ا<S @��0; ن و2IرB�<F  8 ا k<6 �6 ن وا!@ راح k<6 ا!@ راح.  
�R8?F P��  PQ ا��9cة : ر��� ��A8 � B0F �1:�  .ا�@ 2C?�Fا ��TbC  U ا
 �^�cL :  20هALو P�� �3?8/ � 23ا tرام ا @� ��b�^��  واL?�F t  ��9ة ا�;��b �3?8/ رJ;  6;? ا���0Kة ��0Kة ا
  ) ا�i�<A و` ا�2آ �� ( ��/ ا�@ � ب ا�P�G : ر��� 
 �^�cL : ه; ك  L?�Fو P�� ��3ف � 23ا  � tوا.  
  .i�j آ�v آ;29ا 2��b9Cا : ر��� 
 �^�cL : ���G�  �@ �2ا ا
  آ�v آ;29ا 20�1Cا ��g و��/ آ ن �8وح : ر��� 
 �^�cL :  ;Iرا k<6 g���  .�/ �6/ ام ا�:�اw8 اL  آ;T اروح ��ات ا�@ او اL  وا�@ وآ;  i�1L ا
  اآP آ;29ا �KC?وا �@ ا���8| : ر��� 
 �^�cL : �6 I 73�8;@ ر  
  . 6;?ك F?رة �Cوg�� @<�bC @J روJ  و��;  آ�v آ;R8?F i�j @<�b9C @9 آ ن : ر��� 
 �^�cL : \0A�  .آ;T اروح ���C/ او a[ث ��ات �@ ا��2م وآ;T اروح ا
  i�j ا�i�b 6: ن 2G0�Cا وN0GCوا : ر��� 
  �^�cL :                 z�b�i وNz0GL  اk<6 BU^8 t �?�18 ا2I �^06 23ت ��ن �/ �j;� وiz�J P<L  ;�K3 واz;1�C @z9L@ واzL  اz16/ وPz<L ا

 �18?� ?;6.  
��  N0GCوا !2 ا�VAK ا�@ آ;29ا 2QbCه  و�C:2ا PQ�28 آ;29ا 2QbCا 6/ ا8 م ا�0[د !Y93 2آ�ي : ر���  i�j  
 �^�cL :  0>� 2��08هb���  j>�;  �/ ا�0[د و!2 آ 2Lا ��8>2ا �7 ا�;^2ان ا v2د آ�U��  .ا
  .Y9C PQ9�<� @;�8آ�وا ه ي ا`J?اث : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  i�j اول I;� �@ ا��P�G !2 آ;29ا Y9Cآ�وا �/ ا8 م ا�0[د آ;29ا bC^2ا اgL �@ �1 ل 2���Cا : ر��� 
 �^�cL : 2اQb8 2اL آ r6 رف ه�  Lا.  
  اi�j @9L آ;bC @9^@ اgL �@ ر��� �>0[د : ر��� 
 �^�cL : tء وا`.  
��R : ر���   
 �^�cL :�8 2Lا ?J2ا�  .�7 اL  6 رف ه�r آ ن اG3 @I ^J ف ا
��C PQو2Jا 9C^>2ا : ر���  J 2ا<�bC 2ان^L �62�1� ]X� 29ش;Q�.  
 �^�cL : 2نL0>? ه@ ود�  .f' زي �  k<6 ��j � T<<^C ا
  .آ�v اC^>>2ا : ر��� 
 �^�cL : 2نLه@ ود T9�Lو �U;�  .وهP ��و�J/ �/ �6 ن k<6 ا
  .�m k9 رت ه@ ا�b د�a �@ أي I;� : ر��� 
  �^�cL :   س ور ;� را2Jا k<6 �6 ن اC^>>2ا ا�; س واJ;  ��وJ; ش وهz@ را��z� �z/    1967ا2Jا k<6 �6 ن �@     �R ه ��وا ا

ه@ 2Gj Tz9�Lهz�  z@ ا��هz  و�>Tz ا��z� �zm m@ ا��هz  ود2zLن اz� dz�L@ ا��gz8 ا��z9;9/              ) ا23 آ� ل  ( �6 ن ه@ ود2Lن    
 B:Lو.  
  . J @;�8 و�2ا اPUL 2���8ا و2G�Lا : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  7��L `8 م ا��lف �8  آ;29ا 2��19Cا ا29Lا وا�;^2ان وN0GCوا !2 ا�VAK ا�@ آ;29ا 2QbCه  ه>L?3 T�K  : ر��� 
 �^�cL : @!و` ا tوا  
  .N0GCوا وا29Lا I آ�9/ : ر��� 
 �^�cL :g� J /6 ?J2ا�  .b98?ث ا
��j R>��/ �/ ا�0[د �8;@ آ ن �@ ��ق �3/ ا����G وا�?ار �@ ا�0[د : ر���  PQL2ا ا^bC آ;29ا.  
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 �^�cL : آ;� �@ دارك و3>?ك I @L2QC  �8 زي ���G���  I @L2QC آ;� �@ ا @;�8 'f.  
  .i�j ا�QJ>@ !2 ا��cق �@ rC?�F �@ دارك وrC?�F �@ ا����G : ر��� 
 �^�cL : ف GLآ;  ا ���G�  .اL  6 رف ا�2اJ? �@ دار' آ ن eb8 3 `� ن وا`�K9Iار e3 �@ ا
 �^�cL : 2ا 9�8>2اJ2ا �8وL آ.  
  . و8/ �8و2Jا 9�8>2ا : ر��� 
  �^�cL :              2اzJ2ا �8وL zآ @L z�;��Nه2zر وا��F?z ق وا2z3 زآz@ ا  zا23ه 'Nz8N6 kzI2� ?z0��آ 2Lا �8و2Jا 98^>>2ا 2F�^8ا �K3 ا2z3 ا

  .98^>>2ا 6 ��2Uد 6 ���>� وا�>? 2F�^8ا �K3 و20�18ا 
  .i�j !2 آ 2Lا ��8>2ا 3 ��K0 : ر��� 
  اU:9I?وا : ر��� 
 �^�cL :���3 26ا S وا?U:9I2ا اC �  ه� R�.  
  .i�j اآ�X �/ ��ة آ�روه  و` ��ة وJ?ة : ر��� 
 �^�cL : ة�� /� �X2ا اآJ2ا �8وL آ.  
  .�8;@ آ 2Lا 2:��8ا �/ وراء ه �:l>� : ر��� 
 �^�cL : 'f  
  .i�j ��� اPUL آ 2Lا 98^>>2ا !2 آ 2Lا l9:8>2ا ا�N`م : ر��� 
 �^�cL : 6 رف R�.  
  . L^2ان �@ ا��Y93 P�Gآ�ي T�<j ا!i�j T<l9 �@: ر��� 
 �^�cL : 2ا ه; ك�?G8 2J2ا �8وL آ @Lا`رد R�1�  .ا
  .ا�0A 8  و` ا�;^2ان ا�0Q ر : ر��� 
  .�8;@ آ 2Lا Y�28وا �A ري : ر��� 
 �^�cL : Bوا اآY�28 ء`.  
  f' : ر��� 
 �^�cL : Bاآ e3 @;�8.  
 �^�cL : 'f  
�>;^2ان L @:� i�j^2ان آ 2Lا l9:8: ر���  T<�6 2! /���]�  .>2ا �@ ا��j �G او ا�2آ �� ��C@ ا!@ 
 �^�cL : rت زي ه�]l!و�0;� و /�bjو V�Jو�2ل و p�3و��>0 ت و T8وز �QI 2زع رزC TL آ e3 @!ا T<�6 `و.  
  .آ ن cQ8@ ا�; س : ر��� 
 �^�cL : tوا 'f  
  .i�j آ 2Lا آ�U! B 2��8آP و8[ آ�v : ر��� 
 �^�cL : Bآ 'f �U!.  
�:�U آ ن cQ8@ ا�; س : ر���  �U:�  .آ ن BE8 6;?آP ��ن �/ ا
 �^�cL : س ;�  .f' آ ن BE8 وcQ8@ ا
  .Y93 2! ]X� i�jآ�ي �/ و�cF ا���ن و��  8^9>�2ا !2 آ 2Lا ��8>2ا ا�; س : ر��� 
 �^�cL : @ن ا23ي آ ن �8وح او ا����  .اR9;Q�  L اروح 6 
  .آ 2Lا 0K98>2ا ��Qة ا9I[م ا���ن i�j ا�; س ا�@ �@ ا��P�G : ر��� 
 �^�cL : 6 رف  Lا.  
��  Y�28وا ا���ن : ر���  TL آ vس آ� ;�  .�8;@ �: �6 ا
 �^�cL : روا m v2ا وآ�L آ vآ� PU� J k<6 وا�Ab98.  
  .�8;@ ا�@ 6;?وا ارض وN8رع وK8>7 ه>T�K واY�23 vF ��ن ه�r : ر��� 
 �^�cL : 'f  

  
   ��J B ا�QJ>@ اr�I ا�Q: ر��� 

��د A VM�)  ��Aا  
  �/ أي �8�F : ر��� 
 ?�Jا : ��<I  
  EF ء و8/ : ر��� 
 ?�Jء 8 �  : ا EF  
  .R8?F �J i�j آ ن ��6ك j  �8>�29ا �/ ا�0[د : ر��� 
 ?�Jا : �;I /��3ار  
  .آ ن ا�PQ ارض �@ I>�� : ر��� 
 ?�Jآ ن �@ : ا 'f  
  .��93ف اآP �/ دوY9� PLآ� : ر��� 
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 ?�Jا :  � tوا PLدو /� Pآ� اآY93.  
  .�J  8 اTL و��/ آ;i�j : ��<I @� R8 6 T : ر��� 
 ?�Jا : @C �6ي و?�Iو @C2وا� @Cوا�@ وا23ي و�2ا  Lا.  
  .آ;T �219ز �C  � B0F>�2ا �/ ا�0[د : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  آ;v<G� T : ر��� 
 ?�Jء  : ا`  
  e3 �219ز: ر��� 
 ?�Jا :'f  
  .�� ا�QJ>@ 6/ ارPQS وا8 م ا�0[د اY93 R8آ�ي 6/ ا8 م I>: ر��� 
 ?�Jة : ا�E� رعNLو g;� ا`رض @K^L0 23ر و�  .آ;  L?ور ه 
  .�8;@ !2 آ;29ا NCر26ا : ر��� 
 ?�Jرع : اNL  ;آ>:@ آ.  
  .اNC 29Lر26ا ا��� ل وا�;^2ان N8ر26ا ��PQ : ر��� 
 ?�Jرع : اNL  ;Jا.  
  .�8;@ �@ ارPQS آ;29ا l9:C>2ا : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  .!2 آ;29ا NCر26ا : ر��� 
 ?�Jا!@ : ا B1 ن وزه�ة وز298ن وآLل و3 ذ KC�3رع 3;?ورة وNL .�QI iAF 2فc<�.  
  .i�j اI /6 @<�QJ>�� آ�v آ TL آ��0ة و` ��lmة 6?د UL QI  : ر��� 
 ?�Jآ ن : ا  ;�<j  ��  UL QI 615000?د .   
  .  L^�� 15000آ ن 6?دهP : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
�@ R8 3 i .  UC2�3 آ 2U:� ��<I TLرة �j: ر���  @cmاو  UC2�3  هN��3 2! او .  
 ?�Jا : /�j /� 2اL آ  UC2�3 . k;3 k;3 @<�  ا�@ آ ن K6 ?K6? وا
  آ ن ��U  �?ارس : ر��� 
 ?�J6;  : ا �Iاآ�0 �?ر  U�� آ ن.  
�[و`د و�>0; ت : ر���  .  
 ?�J0; ت : ا<�  .آ ن �@ �[و`د و�@ 
  .Ac[ت وp�3 7� ]8 آ 2Lا �: ر��� 
 ?�J2`ت: اAc� 'f  
�b ل وا�0; ت 8?ر2Iا  �b ل: ر���  2I�8;@ ا`و`د 8?ر.  
 ?�Jا : 'f  
  .آ;29ا �8;@ ا�0; ت 8?ر2Iا 6 دي : ر��� 
 ?�Jا : �Iر?��  f' آ 2Lا 8?ر2Iا ا�0; ت آ 2Lا و��g و��1L 8?ر2Iا �@ ا
  .��/ و��g و��1L : ر��� 
 ?�J2ر ا3/ : اL�6@ 3; ت ا23 ا  
  .�8;@ آB 3; ت 3>?آP آ 2Lا �98>�2ا 3 ��?ارس . آ 2Lا �98>�2ا �@ �?ر�I ا�0>?ة : ر��� 
 ?�J2ا �98>�2ا : اL آ 'f  
  .i�j ا29Lا ا�N`م !2ا آ;29ا l9:C>2ا �@ e3 ��<I �@ ا�Nرا�6 : ر��� 
 ?�Jرا�6 : اN�  .f' �@ ا
  .�8;@ �@ ا�Nرا�6 �:@ ا!@ g�� @<l9:C @L C : ر��� 
 ?�Jرع : اN8 �6راN�  .ا�@ آ ن J?اد وا�>@ �@ ا
  .R� @;�8 آB ا�; س آ 2Lا N8ر26ا �@ ا`رض : ر��� 
 ?�J�3ا : ا Bl9:8 او ��;m P<�98 gLس او ا ;��2ش آ ن Bl9:8 6;? ارض ا �  @<��g ارض آ ن U�� Bl9:8  وا @<�  .f' ا
  و8/ �3ا l9:C>2ا : ر��� 
 ?�Jا :  Lو�m @�  
  و�m @� /8وL  : ر��� 
 ?�Jن : ا ��]�  آ TL زي ارض 
  .i�j اTL آ;R8 6 T ا8 م ا`N�<1L : ر��� 
 ?�Jا :R8 6 'f  
  .i�j ا�QJ>@ !2 آ 2Lا ��8>2ا ا`N�<1L �@ اهI B>�� : ر��� 
 ?�Jا :  L23�E80>?ة و�  .آ 2Lا 218ا 2F2�8ا ا
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��i�j R 218ا 2F2�8ا ا�0>? 3?ون i0I : ر��� .  
 ?�J6: ا B�<���2Uد 2b0A8ا 2F2�8ا ا�0>? آ 2Lا 2G�8ا �@ ا .  
  .k<6 ا2G�8 R8ا �2U8 RL Qد ا8 م ا`N�<1L : ر��� 
 ?�J2د : اU8 @� �3?8/ آ ن i�3ا BC k<6 2G�8 2اL آ.  
  .i�j اk<6 @<�QJ ا�;^2ان !2 آ 2Lا ��8>2ا ا8 م I>�� آ 2Lا l9:8>2ا و8[ ا�;^2ان �@ دورهP : ر��� 
 ?�J2ا : ا<l9:8 2شL Q� Pء �@ دوره`.  
  .�Q;2ش l9:8>2ا �@ ا`رض : ر��� 
 ?�Jر26ا : اN8 2اJر26ا 3 ��� �8وN8 P2ا اذا 3?هL آ.  
  .N8 ��� 3 e3 @;�8ر26ا : ر��� 
 ?�Jو3;?ورة : ا  I23 ��� وآ 'f.  
  .i�j ا29L !2 آ;NC 29ر26ا : ر��� 
 ?�J�0 رات : ا�  .�@ ا
  .!U�� 2  ا��0 رات آ ن : ر��� 
 ?�J2ن : ا���  .KC�3 ل و

  .و8/ آ;29ا 2��0Cا ا�KC�0 ل و���2ن : �� ر�
 ?�Jا : �b0�  .218ا ا�19 ر YG8وا و2��08ا k<6 ا
  .ا�;�/ ا�@ آ 2Lا 218ا : ر��� 
 ?�J2ا 218ا : اL 8 �  آ /�.  
  .1C ر ا�@ آ 2Lا 218ا : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
�� �  : ر���  ��<I ل KC�3 روا?AC �8;@ آ;29ا.  
 ?�J2ا و8>: ا��K8 2ا 218اL آ Bl9:L p�3 7� r�  .29Kا ا�KC�0 ل وYG8وا آ;T اL  و� 
  .�@ ا��0 رات : ر��� 
 ?�Jل : ا KC�0�  .f' �@ ا
��  ا�T;0 آ P<�9C TL `ي vm آ TL ا�I @� P<�9C T;0>�� : ر���  �J i�j.  
 ?�Jا : P<�9C  3?ه  � ?F  
  .F? �  3?ه  و` اذا ا�U  ا3/ ا�b[ل آ;29ا 21Cزه  : ر��� 
 ?�Jا : 'f  21زهL  
��  �C  U0�AL  U�18>�2ه  : ر���  ��Xآ P<�9C  2ه<GC 29ش;Q� @;�8.  
 ?�Jا :  U� b� 7<�C  
�U  �/ ا��?ر�I : ر���  b� 7<�C T;0�  .ا
 ?�Jا : 'f  
��R : ر���  i�j.  
 ?�Jا : V<�  
�r اT�<�C TL رk<6 TJ ا��?ر�I : ر���  I3?ي ا.  
 ?�Jا : T�<jو TJر 'f  
��R : ر���   
 ?�Jه: ا T�<jو TJر ��lm  Lوا r�.  
  .�8;@ آ;Bl9:C i3 J T : ر��� 
 ?�Jا : Bl9!و8/ 3?ي ا.  
���rC و` ا�U9c! r  و��U90  : ر���   U���C T;آ TL21زت اC  ��  
 ?�Jا :  UC21زCو  U�<6  ;9�  U9�6  د
  اR8 اآ�X ا!@ Y93آ�وا �@ I>�� : ر��� 
 ?�Jا :��F?;0�  . و�Lوح 2�Lخ k<6 ا��2Uد آ;  �@ ا����3�l زي ه>B�bL T�K ه 
  .اTL وآB !0 ب ا�0>? : ر��� 
 ?�Jا :  U9<��3 �<�6 Bآ.  
  .ا�Cوح ا2jخ آB �6>� : ر��� 
 ?�J3?و –`ء : ا @�  . ا
�I /� r>�� و�KC  �8 @;�8? ه2ن �@ ا��Y93 2! P�Gآ� �/ I>�� : ر���  3 k<6 @1�3 @!ا �X2 اآ! i�j.  
 ?�Jا ::�  .Bl9:L  9 �@ ا�KC�0 ل �@ ا��0 رات آB ا!@ Y93آ�وا آ;  �@   ا
  .آ;r<l! ibC T : ر��� 
 ?�J2م : ا<��.  
  A� 7<�C ري آr<l! /� ��X : ر��� 
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 ?�J9 �� ���8;@ : ا�  . د8; ر 140آ;  a Bl9:L[ث ا!�U وآ ن ا
  . د8; ر آ 2Lا 8^2ا ه?ول ا��A ري a @�140[ث ا!�U : ر��� 
 ?�J2م 8^2ا : ا<��.  
  .Yآ� اR8 آ� ن 93: ر��� 
 ?�Jا : ��<I @� آ�Y93 @!ا Bآ  
  i�j !2 اk<J ا!@ آ ن �@ I>�� : ر��� 
 ?�J1 �7 : ا�  اk<J ا!@ ا
  Y93آ� آ�Q! v>2ا : ر��� 
 ?�Jآ� : اY93 'f  
  i�j ا�QJ>@ : ر��� 
 ?�Jا : g�� ��3 @و� �Lذ � g�  !g<Q و7�I و�w<0 و
2�? : ر��� ;C  � B0F /� @;0�  
 ?�Jا : |<GLا  � B0F /� 'f g�� @<AL وح�Lآ;  ا.  
  .آ;29ا AC>2ا �@ ا�0>? : ر��� 
 ?�Jا : t ?�b�  .f' ا
  .i�j اR8 آ� ن Y93آ� ��� ا�1 �7 زي 28م Y93 rI�6آ�' : ر��� 
 ?�Jا : @� ��  .f' ذ2b3ا ه �P;l ور2AFا ا8 م و
  .!2 آ ن e0<8 ا���e8 28م ا���س : ر��� 
 ?�Jا : e0<8 زي �  3?و.  
  .^2ا ز� ن !2 آ 2Lا 8>0: ر��� 
 ?�J2ف : اm e0�  .آ 2Lا 8>0^2ا 
  .6;?ك 2mر �/ ا8 م ا�0[د : ر��� 
 ?�Jا23 � زي : ا ?��I ?�b� وا23ي BK6 ?� �  U�� 6;?' آ ن T6 S2ر وA��  آ ن 2m  ;6رة ودU98  6;? ا
  i�j ا���وس !2 آ e0<C TL ز� ن : ر��� 
 ?�Jوا: ا �Q3?���>� I�6@ ه �^�1b وا TL 3?`ت وآ e0<C @L �`  
  دPU�� �Q3 : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
�� �E�3 و2a ]8ب : ر��� ?3 e0<C TL وس آ���  i�j ا
 ?�Jا : �E�3 ��?3  
  �8;@ آ 2Lا 8>0^2ا 3?`ت p�3 : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  i�j اآP �/ 28م آ;29ا c9bC>2ا �@ ا���س : ر��� 
 ?�Jا : e8���   5 ا8 م او F4? �  3?و ا
  � L@ ا�@ �;29ه  28م ا���س �Y9آ� ا!@ �/ ا`: ر��� 
 ?�Jا : tء وا`  
  اR�9<l9!  � TL ا` �@ ا�NراR�9<l9:� �6 �@ ا!@ L a@ :ر��� 
 ?�Jرا�6 : اN�  e3 'f �@ ا
�@ ا8 ه  : ر���  vmاو ��<I iL � @�  i�j ا�QJ>@ �/ ا�0[د ا
 ?�Jا : ��I 0��  ا��8��G وآL 6 �c  وا
2��/ I>�� : ر��� J PU<آ  
 ?�Jا :J 'f UF�! PU��2  
  k<6 i8�F ا�I �b0>�� : ر��� 
 ?�J�08 : ا�F 'f  
  آ;29ا �Cو2Jاk<6 ا��b0 : ر��� 
 ?�Jوح : ا�Lا 'f  
  آ 2Lا 218ا اهB ا��Kى PQ�<6 وا29L آ;29ا �Cو2Jا PU�<6 : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  آ;29ا 219Cزوا �/ 3; ت ا��Kى ا���L X : ر��� 
 ?�J3?و 2198ز 2198ز زي ا8 : ا @�  �; ه ي f'  ا
�;^2ان آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا�Nرا�6 : ر���  7 8��L i�j  
 ?�Jا : T<l9!ة ا?Jء و` و`  
  آ;29ا 23�Cا �;P ود� ج : ر��� 
 ?�J3@ : ا�L P;3@ � ج و��L0 ت آ ن 6;  . ا<J �K3و  
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  !��C 2>2ا PU0�<b3 : ر��� 
 ?�J08: ا YG8ب و�l��  �k<6 7 ا��2Uد 13@ واJ? اg�I ا��Y�28 @3�lهP ا�0A\ وا��Un وا
�>�2Uد آ;29ا 2��0Cا : ر���   
 ?�Jا : 'f  
  A� PQ���8 ري : ر��� 
 ?�Jا : Bآ ، 'f5 Bة 15 ا8 م آ�� iI b9L 28م   
  آ ن �@ دآ آ�/ �@ I>�� :ر��� 
 ?�Jا : ��<I @� 2قI �0آ ن �@ اآ 'f  
�@ ا�^2ق �@ I>�� : ر���  vmاو i�j  
 ?�Jا :@! Bآ  U�� Pb�  آ ن �@ �QI رز و

  �/ و8/ آ;29ا 20�193ا ه �E0 �6 : �� ر�
 ?�J7�0 6;  : اL i�1L9^2ق �/ 8 �  وL ;2ق 8 �  آI  � 8 /�.  
  .وا29Lا و8/ 2��093ا ا��EGة : ر��� 
 ?�J�0 �@ 8 �  : ا^b�  .k<6 ا
�U  و2��0Cا : ر��� ?�6 3 E3 20�1اC ة آ;29ا�EG�  .ا��A ري ا�@ آ;29ا Y�2Cوه  �/ ا
 ?�Jا  : 'f  
  .ن �@ �I رات �@ اK;9C R8>2اآ : ر��� 
 ?�Jر: ا Xرات آ �I @� آ ن.  
  . i�j ا�;^2ان �@ I>�� آ 2Lا �8>�2ا �c:Q ت k<6 و�PU و�C>7 : ر��� 
  ا��?��L آ �lC TL@ وا��J]c `ء : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
��R : ر���  i�j  
 ?�Jا : R���3  
  �J  8 i�j آ;29ا 2b�^Cا �>;^2ان �8>�2ا N8وروا p�3 : ر��� 
 ?�J2ش آ ن �@ : اb��PU �@ ا�2bش �0C;  ، ا b� p�3 ورواN8 2اL آ 'f15  وح و8/ �  3?ه�Cو T�3 .  
  . �8;@ �@ ا���>� : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  .�J i�j اTc<� ��<I @� R�9c<G� TL ه2ن : ر��� 
 ?�Jا : ��<I @� ?�  . `ء �>T;3 Tc وو
��  ا� ك اول و�? �@ T<�6 2! ��<I : ر���  @<�QJا.  
 ?�Jا : B�6و` ا!@ !2 3?ي ا.  
  Y93آ�ش آ�v آ r9J�� TL : ر��� 
 ?�Jت : ا?�F 21زتC  ��  Lوز��د  ;b33?ون أو`د 3ذ gc<� 3?ون /�;I .  
  �219C RC�Qcز rC�� k<6 : ر���
 ?�Jء: ا`  
  �8;@ آ;��I T? اTL و��rC : ر��� 
 ?�Jا : �Q^�  . اL  و��C@ آ;  اk<J �/ ا
  .rC�� B ا8 م ا�0[د !2 آ l9:C TL: ر��� 
 ?�Jا : �j ��  
  .وT�<�C /8 ا��j �G : ر��� 
 ?�Jا :  U6;? ا�  
  .�8;@ ا�U9�<6  U  و���/ آ 2Lا 2��G8ا �@ ا�0[د : ر��� 
 ?�Jا :g� w�GC  ;6 @18 w�G8 3?و @�  .ا
  .آ A� Y�2C TL ري : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  .آ 2U:� �j �� TLرة : ر��� 
 ?�Jو8[: ا 'f  
  آB ا�0>? آ w�GC TL 6;?ه  : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  اRL Q� TL 6;?ك �:Q>� اw�GC  UL : ر��� 
 ?�Jء : ا`  
  6 دي U<b�I  ، آ C TL^ 6?ك �@ ��Aوف ا�T�0 : ر��� 
 ?�Jا : @L?6 ^C 'f  
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��  ا�2 ا��2Uد I k<6>�� وj>�2ا F و�29ا و` j>�29ا 3?ون �K و�� : ر���  �J.  
 ?�Jا :�m J @QbC  � 2 زيU� ?<0���K;  ا��2Uد د�>�/ k<6 ا ��b0A�  .وF  �  ;F�! /�  L و�2ش �F;  اJ;  ا
  .2C?�F R8?Fا �@ ا�>? : ر��� 
 ?�Jا :  ;�<j0\ اA���>� وا ?<�  .L?�F  �@ ا
��S  � R>�29ا �@ ا�>? : ر���  i�j.  
 ?�Jا : ?<�  . �:@ J?ا آ ن و�>; ش �^Q/ �@ ا
   .T�3 @� i�j رQ^� @:�  �8/ آ� ن: ر��� 
 ?�Jا : @�  .`ء �@ �^Q/ دار � 
  f' : ر��� 
  .2C?�F R8?F i�jا �@ ا���8| �8  ��29ا k<6 ا`���ي : ر��� 
 ?�J213ز : ا  L?�F25 ا`���ي k<6  ;��  �8 �;I .  
  . T�3 @� @;�8 ، �;I ر�8  29:�6ا 25: ر��� 
 ?�Jر�8  : ا T�3 @�  ;:6.  
  .�8;@ ا�;�/ ��29ا k<6 ا`���ي : ر��� 

  . I;� ��;  ا8 م ا���ب �J : ?�325? ا
  .i�j آ ن �@ �PQ دار �@ T�3 ر�8  : ر��� 
 ?�Jا :  U�� ت?�Fو @S � آ ن 'f  
  .اTL و��rC وو`دك : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  .T�3 @� T<l9! 2! i�j ر�8  : ر��� 
 ?�Jة : ا�EG�  �@ ا
  .�8;@ زي �  آ;Bl9:C T �@ ا�0[د : ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  �:@ آ ن زراe3 �6 : ر��� 
 ?�J7�0 : اL i�1Lرع وNL ى�K�  �L  ;�K3وح �K<F k<6>�� وا
  �8;@ آ;�E� 7�0C Tة زي �  آ;T  ا!I @� T<l9>�� ، ا!T�3 @� T<l9 ر�8  : ر��� 
 ?�Jا :'f  
��T�3 @� T�<S  � R ر�8  ، �8;@ ��T;QI T�� R �@ ا`���ي : ر���  i�j  
 ?�Jاو�6: ا T�<� /8?�3 T��KL9;  ا�^F  U��  ;ه  و�� ;<�J i�J /� ��NJ ، T<Sر�8  و T�3 @�  ;  
  6: ن ه�r ��29ا ه2ن: ر��� 
 ?�Jه2ن: ا T9;  ا���� Bآ 'f  
  آB اه>r آ 2Lا �@ T�3 ر�8  : ر��� 
 ?�Jر�8  : ا T�3 @� 2اL آ ��<I Bاه Bآ ، 'f  
  �3?8/ ��29ا ه2ن : ر��� 
 ?�Jا :  ;Jا�2ا �3?8/ ا gاول !@ء ه� ، 'f  
�J PQ?ا 2���93ا �@ T�3 ر�8  :ر���  @;�8   
 ?�Jا : g�<6  ;���Cو  Lا T8ا�0>2ا ز T;ن وآ L?6 232 ا�Iا ?Jآ ن 18@ وا tوا.  
  i�j �6 ف !2 آ r<�QbC TL ا�r 6/ ا8 م ا�0[د: ر��� 
 ?�J2ا : اU�  اY93 �A3آ�R8 آ QbC TL@ �8و2Jا k<6 ا�^�;�  و�8>�2ا 2�:8ا ا
   آ ن �@ �J  8  �;�I: ر��� 
 ?�Jا : 'f  
  i�j و8/ �8و2Jا : ر��� 
 ?�Jوح : ا�L�1 واb�  k<6 ا�>? ا�Y ا
  .آ;Y�2C T ا�k<6 �1b ا�^�;�  : ر��� 
 ?�Jا :  UCYة ا�?Jة و��  
�@ 6/ هY' ا���ة : ر���  @QJا i�j  
 ?�Jش : ا�j`8? ا�� P<��  L�EJا  
�Y�2C rه  k<6 ا�^�;�  : ر���  3 k<6  2 ا�! i�j  
 ?�Jا :@�   iJ m ا�2C�� Yا واL  ا�Yت ��C@ ورJ;  آ ن ا
  اTL وr0J m ا29KcCا ، i�j !2 اU�I  ا�^�;�  : ر��� 
 ?�Jا: ا��b�  اU�I  ا�^�;�  ا
  و8/ ه ي �@ J@ ا���1@ و8/ �@ 8 �  : ر��� 
 ?�J0>?�8 : ا�  �@ 8 �  و8/ ا�0>?�8 ه; ك 6;? ا
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  �J  8 i�j آ ن �@ L س آ��X �8و2Jا k<6 ا�^�;�  : ر��� 
  .ا�@ 3?و �8وح �8وح و��C@ ��ة وJ?ة ا�UCY  آ;  ا�Lوح اJ;  ا�:0 ب ��J : p�3 7? ا

��  �Cوح اTL وا�:0 ب !2 آ;29ا ��C>2ا : ر���  i�j.  
 ?�Jا : P<�c�  و` ا!@ k<6 ?�KL ه ��QاI@ و�EbL ا
  آR8?F B آ;29ا �Cو2Jا k<6 ا�^�;�  : ر��� 
 ?�Jا : Bوح20 – 15آ�L  ;وح ��ة وآ�Lرو�3/  28م ا k<6   
  !2 �@ رو�3/: ر��� 
 ?�J2ا : ا;l82ا وAF�8 وا��A8 وح�L8 �  و /� P20هA;8 P��  
  ��/ ا�@ آ ن VF�8 وl8;@ : ر��� 
 ?�Jا : �A3س 8;0^�2 ا, ا ;�  آ;  k<6 /8?6 F BEL ا�2UKة �@ رو�3/ وا
  �8;@ رو�J �K�;� /�3ة �8و2Jا ا�; س 8;0^�2ا : ر��� 
 ?�Jم آ: ا K� ا آ ن زيYوح ه�L \0A�  ;  �Lوح ا���lب وا
  آR8?F B آ;29ا �Cو2Jا k<6 رو�3/ : ر��� 
 ?�Jس:ا L @� \� m @0;�  ا��?8;� آ 2Lا �K8?وا !8�U/ و�a]a , �@ ا�^;� 28م آ ن �PI2 زي ا
  �8;@ ا29Lا اهI B>�� 28م آ;29ا �KC?وا : ر��� 
 ?�Jا : ?J2ا�  �j � k<6وا ا
   آ ن �8:@ وPQ9F �@ ا�0[د 2jل ا�;U ر i�j ��� رو�3/ وا�^�;�  آ�v: ر��� 
 ?�Jآ ن :ا ?J2ا�  �@ دار' ا
  2UF @:� @;�8ة �KC?وا U�<6  : ر��� 
 ?�Jا : ��<I @� وي UF ث]a @� آ ن  
  ��/ ا�@ آ ن F 6? : ر��� 
 ?�J0 ب :ا:�  ه 
  Q� @;�8;2ش l9:8>2ا: ر��� 
 ?�J9\ : اcC TL آ B�<�  �@ ا
   e3 �@ ا�>�9cC B\ ا�2UKة: ر��� 
 ?�J2ة : اUK���  g<l! V<G8 �8وح k<6 ?�K8 ا ?J2ا�  2jل ا�;U ر ا
  ij �@ آ ن L س 23�:8ا ���ة �@ I>�� : ر��� 
 ?�Jا : @L X�  ا�@ آ ن 3?و 8:�ب 8:�ب و�@ �8وح k<6 8 �  و`J?ا آ ن داري 3 
��  ��T;QI T �@ ا��T<l9! 2! P�G �@ ا��P�G : ر���  �J i�j  
 ?�Jة �3?8/ آ ن : ا�E� رة �I '?;6 ?Jوا Bرات �6 �@ وآ �I  ;6  
  �81967;@ ا�^� رات j>�29هPQ�� P �@ ا�;�0Q و` !�2CهP ه2ن �3? : ر��� 
 ?�J1967أ' �3? : ا   
  !l9>29ا PU�<6 : ر��� 
 ?�Jا :  ;<l9!ا' ا  
  !2 ه ي ا�^� رات 8  �6 ف : ر��� 

  ��Eة و�2ا�� �I رة زي �I رات ا�:>� �J29c� e3 �/ ورا 2�b8ا ��U  : �6 ف 
  ا23آ@ و��/ : ر��� 

  ا23ي و�J ة اJ 23^/ : �6 ف 
  !�اآ� : ر��� 

  ا' آ 2Lا �8و2Jا �K<F k<6>�� 20�18ا و2�08ا 28ردوا k<6 ا�b^�0 و ا�K?س : �6 ف 
  �3?8/ 2��8هP ا�;�/ : ر��� 

  د!�وا p�3 : �6 ف 
  Y93 i�jآ�ي �6 ف R8?F 29:6ا �@ T�3 ر�8  : ر��� 

  �?T�3 @�  L ر15F �;I   �8: �6 ف 
   T�3 @� �;I رYC R9;Q�  �8آ� 2j �J i�j15 7��L  L?3 @QbC ��<Iل ال : ر��� 
 ?�Jآ� : اYCا T;28م آ Bآ  ;�  و8[ � 
  �8;@ آB 28م آ;�Q3 @QbC Tا k<6 7��3 3>?ي : ر��� 
 ?�Jا :'f  
��  j>�29ا �/ 3>?آP : ر���  �J  8 2��6ا i�j  
 ?�Jا : w��;3 2م�� 8 'f  
�P  : ر��� 9Cن وNbC R9;Q� ق���  .�J i�j �@ ا�0[د آ;NC Tرع �@ ا��0 رات و7�0C وwbC وه2ن �mت k<6 7�093 ا
 ?�J�9 : اc;98 ?J8^2ي ا !@ 18@ وا ?J2ا���  2Q8ن �@ وj;2ا وار2Sا زي �  2Q3ن 7�08 6;? ا�; س �3?8/ آ;  ا ?J2ا��8;@ ا

 g�� .  
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  ��/ آ ن PQ�� �9c;98 : ر��� 
 ?�Jا :^��  �ول 6/ ا�:Bl وا�; س ا
��  m رت 2aرة ال, ا': ر���  �J i�j36 دور ��<^�   N6 ا�?8/ ا�K^ م آ ن 
 ?�Jا' : ا  
  F @;�836 و�29ا �7 ا�2Xار �@ 2aرة ال: ر��� 
 ?�J2د : اU��  آ;  k<6 d�L ا
  و` ��ة ا29Q^�Lا : ر��� 
 ?�J2ا 8^��2: اL آ k<6 راح @L 0K�ا ا���ب 2Qb8ا �C ل �b�  8? او �C ل 2�b�  8د m روا  ` �R ا` ��ة وJ?'  �/ دار ا

2�2ا  �C ل �C ?�b� 8 ل 2�b�  8د 2Gjا K8.  
   I;� �@ 6;?ك ا��J  8 i�j60 ��<I k<6 7��C B ه�;  اJ;  �@ ا��m P�G ر�;   : ر��� 
 ?�Jا :  tء ا :Lا tأ' وا  
  2m @;�8رة I>�� ه>T�K زي � ه@ �^Y9� kآ�ه  : ر��� 
 ?�Jا : @U� 2رة زيA� @ا�?F  UC ^� 'f  
�@ ا8 ه  �3? : ر���  vmاو i�j60  آ�هY9� rLا @Qb93 اذا �;I   
 ?�Jا : BX� ���G� ��Iا Bc<� �1ة! TL �1ة آ:�ه>T�K آ ن ه�r �@ ! رع �3وح k<6 ا�AC 7� 1>@ وTbC ?�KC 7��C ا

  ا����G و2j  ;�K3ل UL ر l! `  U9bC>� و` �6>� 
  / �@ ا�0[دi�j آ;T اد�: ر��� 
 ?�Jء : ا`  
  آ 2Lا 23�:8ا ار��>� ا�:0 ب k<6 ا�2UKة : ر��� 
 ?�Jا : �Q^8 �Q^8 3?و @�  و` ار��>� و���ة و
�@ اU8  : ر���  vmاو ، Pدارآ TL آ vآ� i�j  
 ?�Jا : TL 3آ @Cو��  Lا  U�� /آ I T;ف آ��   
  i�j ��� دارك اش �Y9آ� : ر��� 
 ?�Jآ/ �@ ����9: ا I  Lا T;2ا آJورا �K3  ;6 و���� `�@ وا23ي وآ ن /  
  i�j اآ�X ا!@ �@ ا�?ار آ;20bC Tا !2 ه2 : ر��� 
  آ ن �@ آ3�U  �@ دارآP : ر��� 
 ?�J3  : ا�Uر 6;  آ m �0Q;�  �@ ا`�� B0F ا
  �J i�j ا��?ارس آ ن آ��X أو`د و3; ت �8و2Jا k<6 ا��?ارس : ر��� 
 ?�Jا :U��2C TA<� ام � �? � زي ، 'f 0[د�  @ �@ ا
  i�j ، ?1;6 آ�v اه>U  6>�2ه  : ر��� 
 ?�Jا : @U��29���  �>TA ا  U<b3وذ  U<�6  ا23ه r0; ت 6: ن ه��  ا�U  آ i�1C TL  أو`د و2C2�8ا وE8>2ا ا
  i�j ا!T<l9 : ر��� 
 ?�Jء : ا` :  Uc�28  ا23ه R�S��  
  �?ر�I �/ اهB ا�0>? و` آ 2Lا 218ا �/ Y993 i�j  � 8آ� ا���>� ت إ�@ آ 2Lا �8>�2ا ا�0; ت �@ ا�: ر��� 
 ?�Jو8 �  : ا ?<�  آ 2Lا �/ ا

  
��د A ��Aا >  ;�<�+�2��; ا�W ) XY*<ف ا��� (  

��دA ��Aف ا���  
  !2 آ TL ا�r<�QbC r 6/ ا�?ار : ر��� 

  آ N��� @� @<�QbC TLة آ;  U;6 wK<L  و2LآB و�@ 2Cت : �6 ف 
  آ ن 6;?آg�� P : ر��� 

   �c;J  ;6 ت �@ آB دار �@ ��c;J آ ن: �6 ف 
  Q:� @� RL Q� @;�8>� �@ ا���g : ر��� 

  `ء : �6 ف 
  !2 آ r<�QbC TL ا�r 6/ ا��j �G آ�v 218ا ا�; س 2��G8ا 6;?ه  : ر��� 

  218ا 2��G8ا 6;?ه  ا�@ �F �cK! '?;6 ش U��G8  U0�18  : �6 ف 
  ��/ U�<6  ا��j �G : ر��� 

    U9�<6  آ>PU آ 2Lا �� UC]� /�j  وU9I  وا�U: �6 ف 
  �8;@ ا�r آ �j ! TLة �@ ا��j �G : ر��� 

  f' : �6 ف 
  i�j اR8 آ� ن آ r<�QbC TL ا�r 6/ ذآ�UC 8  : ر��� 
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 !2Uر و�?2Cا ا�@ �@ I 6;� و��  T�<j �/ ا�0[د آ B� J TL 3 �2ي L?6 ن 15ا�@ ��  �>Tc ا�2ي آ ن ��6ه  : �6 ف 
  T�3 ر�8  

   �@ دآ �Cة �@ i�j ��<I آ ن: ر��� 
  آ ن �@ �6 دة : �6 ف 

��  ��8ض ا�2اJ? �8وح I k<6>�� و` k<6 7<�8 8 �  وc�J  : ر���   
  �j � k<6وا و�@ ��2Sا آ ن آ��X �8وح �93 �� �@ 8 �  : �6 ف 

  آ�v آ 2Lا K;98>2ا ا�; س ��  �8و2Jا k<6 8 �  : ر��� 
  �@ ا�m 0 ت : �6 ف 

   آ ن �@ m 3 ت �8;@: ر��� 
  m 3 ت اA6 23 م I>�� : �6 ف 

��  ا�2اV<G8 ?J �/ ا��?رI @� �I>�� آ 2Lا �8و2Jا �Q8>2ا PU��<�C : ر���  i�j " 0; ت�  " ا�2`د وا
  ا�@ 3?و �8وح �8وح : �6 ف 

  `ي vm آ TL �?ر�I ا�0>? : ر��� 
�vA ا�^ 73 : �6 ف   

  
  اr�I ا��3 6@ : ر��� 

 ;�Kا� ��K  V0�  ;=�?  
  >?ك !2 3: ر��� 
  ا��EF ��I 0 ء 8 � : ���� 
  �7 ��/ آ;R8 6 T �@ ا�0[د : ر��� 
 ���� : @Cو�2ا @C27 ا23ي وا�@ وا��  
  اآP آ ن 6?دهP: ر��� 
   3; ت 3 !0 ب و4) 7(آ 2Lا : ���� 
  آ ن 6;?آP ارض : ر��� 
  آ ن �cK!  ;6 ارض ورا ا�?ار آ��0ة : ���� 
  R8?F آ TL اآP �/ دوPL : ر��� 
 ���� :�3 VLو PL1@ دو  
  آ;29ا NCر26ه  : ر��� 
�>?ار 3;?ورة j �3  و�� ر و3 ��� : ����   U6رNL 'f  
  ��/ آ ن N8رU6  : ر��� 
 ���� :  U6رN8 رع : ا23ي آ نNC @او ا�  
  !2 آ ن Bl9:8 ا23ك : ر��� 
  .آ ن k<6 Bl9:8 3 ص : ���� 
  i�j ا�0 ص �>gQ و8[ 3 `��ة : ر��� 
   آ ن A� 7<�8 ري: ���� 
���� : ��Xآ R� wI29� ري A� 7<�3  � 8 Bl! آ ن  
  آ ن ا23ك �A8ف k<6 ا�?ار و8[ آ;29ا l9:C>2ا ا29Lا ا�:0 ب : ر��� 
  آ ن ه�A8 2ف k<6 ا�?ار ، ه?و`ك ا�:0 ب آ 2Lا �N9و��/ : ���� 
  !2 آ 2Lا l9:8>2ا : ر��� 
 ���� :;A�   د8| �8;@ �@ ا�KC�0 ل آ 2Lا 2�K<8ا ا�KC�0 ل 3 �; 8>2ن و20�8' ا�KC�0 ل 3 
  �U9:93 R8 3 ا����I 0 : ر��� 
  �:2Uرة 3 ��Ab وا�RK وزرع ا��E�b ت : ���� 
��0 رات : ر���  3 Bl9:8 آ ن /��  
  آ 2Lا 2�K<8 @;�8ا ا�KC�0 ل و20�18ا 3; ت 3 `� ر P<^C ا�KC�0 ل و2��08ا �@ ا�A; د8| وا�; س v<C ا�A; د8| : ���� 
  ت ا����I 0 ا�0; ت �/ 3; : ر��� 
 ���� : ?<0�  f' �/ 3; ت ا
  �8;@ آ 2Lا 2b�^8ا �>0; ت اl9:8 PUL>2ا : ر��� 
  f' آ 2Lا 2b�^8ا : ���� 
  وآ 2Lا ا�; س 0K98>2ا هYا ا�Qb@ : ر��� 
  f' آ 2Lا 0K98>2ا : ���� 
����K ا`رض PQ9�93 ا�r آ NC TLرع ��U  ا!@ : ر���  7��L  
   وj �3  �@ ا`رض �;:�E� R8�9ا �/ �3ا ا�@ NCرع ا�0 ��� 3;?ورة: ���� 
  آ;29ا 2��0Cا : ر��� 
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  `ء ا�;  و2Lزع F k<6 ر08;  و���9;  : ���� 
  آ ن �@ �?ر�I �@ ا����I 0 : ر��� 
 ���� :�8�EG��[9I ذ ا TL آ ��Xة آ��0ة آ?J�9/ وIآ ن �@ �?ر  
  اTL `ي vm درTI: ر��� 
 ���� :/^Jز� ن ا P�<�C آ ن ، e� G�   �/ P�<�C ا��2م ا2Fى �vA ا
  i�j ا�0; ت آ 2Lا �98>�2ا : ر��� 
   I;�/ 8-7-6آ 2Lا ا�0; ت ا�lA ر �98>�2ا �/ : ���� 
  i�j ا�0; ت ا�0Q ر : ر��� 
 ���� : T�08 آ ن @�  آ 2Lا �@ L س 2��08ا k<6 PUC ;3 ا��?8;� �98>�2ا R� e3 ا�BQ ا
  اش Y93آ� اآ�X ا!@ �/ ا����I 0 : ر��� 
   TL ا����I 0 آ ن ���F  U دة آ��0ة وآ ن 0S ط �7 ا��^�و��/ وآ ن ��U  ا�2' ��0? ا�K در ا�b^�;@ آ: ���� 
   ا8 م ا�K^ م �836;@ اY93 TLآ� ا8 م 2aرة ل : ر��� 
Y93آ� ا8 م �  آ 2Lا ا��2Uد 218ا k<6 ا��0 در L vm kK08^2ان �K! k<6 وا�;z^2ان وا�Nz`م �Kz! kz<6 و�z0�8وا z9c8:2ا       : ����  

  ا�?ور و!2 8^2ا اذا �2Kا آ ز 20�18ا ا�Q ز و20Q8ا k<6 ا���b/ وا�^23�G8 �Qا 
  آ ن �@ آ�L 0 ت : ر��� 
  ���� :                 Pآ?z;6 @z1�;3 @z�` TzQJو p�z3  ه?z;6 /z� Yz�2C @z6;? ا� ��L ��f' آ ن �@ �^j29;� ه>�/ ��U  ا�� ن ا�T وJ?ة ا

L ��  �  وا29Lا 21�3ا ا��2Uد �K8?وا �b>;  و9b3>2آ�K;3 P? 6;?آP ا�620I/ �3?8/ 1�3@ ا�k<6 BJ�;3 w3 E ا
  i�j اش آ;29ا 23�Cا �/ ا��2ا!@ وا�2�bاL ت : ر��� 
  f' آ ن 6;  � ج و�;P وآ ن ا23ي � i8 216ل ه2�;?8 ت و�J م: ���� 
  آ;29ا 2��0Cا � ج وp�3 : ر��� 
 ���� : ;6 /� Y�2C @1�Cا�@ و ibC ��L ���>?ار e3 آ TL ا` e3 tء وا` p�0�   ا
  �9�QJ>@ اgL ا��2U:� ��I 0رة A3; �6 ا��Ab ��/ ا�@ آ ن Bl9:8 �@ ا��Ab : ر��� 
 ���� : �Ab� 3 2<l9:8 2اL ات آ?��Jة و�m ;روة و� A��  آ ن �L g س BX� @� 2<l9:8 ا
��Ab و` ا�;^2ان : ر���  2 3<l9:8 2اL م آ`N�  ا
 ���� :�Ab� 3 2<l9:8 @�  ا�;^2ان ا
  �A;7 و` �@ ا�?ور آ ن �@ : ر��� 
  `ء �@ ا�?ور : ���� 
���/ 2��08ا ا��Ab : ر���  i�j  
  آ 2Lا �8>�2ا �3ا 2��08ا �� �  ، ا���>� وا�>? �8;@ �@ ا��; j| ا�?ا�>�� : ���� 
  آ�v آ;T اTL وr�28 @EKC r3 bm �@ ا����I 0 : ر��� 
 ���� :<L p�3 7� 7<�L /8?�3 ت �;:�  . �i و�AL? �@ ا�G[ء ا��A ��� آ;  �Lوح �/ ا��?رwbL �I ا
  �Lوح k<6 ا�?ار و2b3YL p�3 7� d0�Lا و2cELا : ���� 
  i�j ا�N`م آ�v آ 2Lا 2EK8ا وPU9F �3? �  �8و2Jا �/ ا�:Bl : ر��� 
�0Q;�� 6;? دv8�j �8 آ>U  !0 ب 218ا ا�^� رات Y�28وهl9:8 P>2ا �@ ا��A;7 �3?8/ �8و2Jا: ����  2 3<l9:8 2ا �8>�2اL آ   
  �7L A 6;? ا`N�<1L : ر��� 
 ���� : N�<1L`6;? ا 'f  
  �8;@ آ 2Lا ا�0; ت وا��� ل �@ ا��l9:8 ��I 0>2ا : ر��� 
  f' آ 2Lا l9:8>2ا : ���� 
  ة `Bl9:93  UL وA� i�193 ري اوآ 2Lا 2��9b8ا ا���: ر��� 
 ���� :���  ة و���A8 RL Q �: آB �3/ ا�; س ا2��9b8 'fا ا
   !Y93 2آ� �/ ا��i�j ��I 0 اTL: ر��� 
 ���� : @I �I ?<3 @دة آ��0ة �8;@ ه �F  Uو�� �Ab� 3 �U9:93 ?<3  
�2`دك 6/ ا����I 0 آ�v 3?ك Ucm2C  : ر���  @QbC اذا 3?ك ، ��I 0���@ ا vmأو  
  �n;� ?<3ه  J>2 وk<6 ارض BUI وUC2�3  �?8?ة : ���� 
  آ�v آ 2Lا 2�3ت ا����I 0 : ر��� 
    J>2 آ��X آ ن 3; ه: ���� 
  R8 3 آ;29ا 0�C;2ا 3 ��1b و` 3 ���/ : ر��� 
 ���� :?8?� k;3 ��`2اس و�@ اFوا P8?F �1J k;3 @2ب و�jو /�j   8?آ ن 3; ه?J im .   
  آ ن �@ آ3�U  �@ ا����I 0 : ر��� 
 ���� :  3�UQ�  `ء �R�9;Q ا` �@ ا�:2ارع ا
  i�j آ ن �@ ��g : ر��� 
 ���� :J وا?�  U�� ��� 70;�  ;�c ت �@ ا`�� �@ L س آ 2Lا �?�c;J /8 ت وL س �8و2Jا 20�8ا �/ ا
  �@ آ ن 6;?آg�� /�6 P : ر��� 



225 
 

 

 ���� : ��X6;  �6/ ��� آ��0ة آ 'f  
  ��/ آ ن 0�8@ ا��� ل و` ا�;^2ان : ر��� 
  ا�;^2ان آ ن 6;?هP ��ار �G ر 20�8ا ا��1ار و�8و2Jا : ���� 
  ان ز� ن اش آ 2Lا 8>0^2ا ا�;^2: ر��� 
  2aاب ���زات : ���� 
  ا��� ل !2 آ 2Lا 8>0^2ا : ر��� 
  A�F ن و�j]3/ وا�0Q ر �@ ا�^/ 8>0^2ا د� g8 و��J وK6 ل : ���� 
  آ ن �@ د28ان �BQ �6>� : ر��� 
  آ ن �@ زي �E �� اذا m ر ا!@ �K8?وا ��U  و2��918ا �@ : ���� 
�BQ اهB ا�0>? ا��E �� : ر���   
 ���� :BQ�2�� �@ �E �� `ء �J   
  آ�v ا�� دات �8;@ اذا m ر �6س !��C 2>2 : ر��� 
�2آz^ ت z�6 kz<6?ان                   : ����   7z�2L2 وQ3?z8 م`Nz�Y93آ� ا���س 6;  آ ن 218 ا�;^2ان 2zcF28ا 2zcFN8 �Kz! kz<6ا و�z�N8دوا وا

  ان 2cFN8ا  ��9 وا�N`م L^2ي cJ[ت �b ل وا�;^i:�5002 وL^2ي �9J I/ ا�;^2ان 2L2Q8ا �3 د زي �/ ه ن و
  ا���e0<8 2! e8 28م ا���س : ر��� 
�� �E�3 وk<6 PU�NL ا�Ab ن : ���� ?3 e0<C وس���  .e0<8 د� �8 او 3?�� وا
  2G0�C 2! i�j 28م ا���س : ر��� 
آ 2Lا 2G0�8ا �29cل و!2ر3 ت BA3 k<6 و3;?ورة وY3آ� �c8!2ا ا��Ab و2�b8 ا�A?ورة PU�<6 ا�>Pzb وا�z:2ر3 ت   : ����  

BA3 k<6 و3;?ورة   
�BQ اهB ا�0>? ه?ا ا��d0: ر���   
2�� 29�0Cا: ���� �b<�  ا!@ �8;@ 
2�? !2 ا`آB ا�@ 2G0�8ا �PU ؟: ر��� C ة?Jاو و �U�8 3?و ?J2ا�  i�j ا
 ���� :  U;� 2<1 ج و28آ�2�? ��8>2ا !2ر3 ت اC '?Jو  ��.  
  .!2 ا`آ[ت ا�:���0 4هB ا����I 0 ��� ا��29cل : ر��� 
 ���� :��0/ ا�r:Q ا k<6 vI ;�.  
  .2�3ت ا����I 0 آ 2QC TLن p�3 /� �08�F ا�; س 2Qb8 وN8وروا p�3 : ر��� 
���� : p�3 7� 2<و28آ p�3 7� @�  .ا�0;  آ ن 6 �@ 0F ل p�3 �8>�2ا ا��1 �6 وا���1ان 2�b8 ا4آB وا�: ي �K8?وا ا`ه 
  .آ ن �@ !�1 ز298ن �@ ا����I 0 : ر��� 
�L?<3 /6 ?��3 �b  ب ز298ن آ ن : ����  ��  . آ�>�9�2 آ ن �@ ز298ن 3>?ي و�3ي 4-�3@ ا
  . ا�  ا��2U:� R� ��I 0رة 3 �298Nن :  ر��� 
  .`ء �2U:� Rرة e3 آ ن ��Eة و���E�J  U ت : ���� 
2��/ 3>?آP : ر��� J @��0Q;� ت ا 3 PQ9F]6 TL آ vآ�.  
�2ا 6     : ����  N;8 2اL آ  ;�� /�b;� /��<آ0;�� ه TL آ           /z6 /�z�<ة ه?z��3 R�z9;Qة و��Ez� �9وا:z8و  z;6 /z� 2اz�2b98 ?z<0�>k ا

�PU . ( دارL  زي �/ ه ن و��e ��2ات N;�� �Km]�  ULا ?AK8. (  
  .آ TL ا��[�0�j �F �7 أهB ا�0>? : ر��� 
 ���� : 'f  
  .Q� @;�8;2ش اهB ا�PU�<6 2G�8 2�<�8 ?<0 أو هPQ�� 2!�b98 P : ر��� 
 ���� :]��  .�b�;�  ;;�3 �F `ء آ TL ا
��  m رت 2aرة ل : ر���  k9J36 0;� تQ�  . �  ه2�1 اه �@ ا��k<6  ��I 0 ا
�z� @z�4 Tz  اz93 2z9L:�9وا            : ����   F  z;6 Tzأ� p�z0�`ء ا�0�Q;� ت رJ>2ا �/ ا�0�Q;� ت ا`�� ��L ا�@ آ C TL:�9ي �z;6 /z  ا

                YzG8  z;� 2اCYzا� @z�وا ا��2zUد و��>PU;z�  ;8�z! /z ا��اr�3 0z! PUzS وzj و`ت         ا��اS;  �3? ا20Iع 2z1�3 ا��2zUد b9^z8>2آP و
  .و2GCت و�Nا8/ �:@ اa /�620I[ث m رت ا��bب 

��  آ;T �@ ا��?رY9� �Iآ� ا!@ �/ ا�@ آ;Y�2C Tو' �@ ا��?ر�I : ر���  r� I3?ي ا i�j.  
 ���� :Uc3  Lي اN�<1Lا  L2��8 2ا آ� نL ب وآ ^Jن و3�6@ وf�F  L2��8 2اL آ� ، آY93 'f آ� ن d8ر Cا��  و�l� يN�<1Lا P .  
  .آ ن آ��X او`د �8و2Jا k<6 ا��?ر�I : ر��� 
 ���� : @��i �@ ا��?رf800 �I' �@ آ ن 2J @1�3ا j .  
  .�8;@ آ TL 3>?آP آ��0ة اذا ��U  �?ر�I آ��0ة : ر��� 
 ���� : @�  . f1400 ��^L' آ ن 6?د QI ن 2J  L?<3ا
   .آ ن ��U  دآ آ�/ ا����I 0: ر��� 
 ���� : |FN�  .U�� 'f  دآ آ�/ ��9 زات k<6 ا�wG ا����^@ وآ ن ��U  دآ آ�/ �@ ا
�>?آ آ�/ : ر���  �6 E3 20�1اC و8/ آ;29ا /�.  
 ���� :  � 8 /�  
  .�8;@ 8 �  ا���آN : ر��� 
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 2��� : ?<�  .f' 8 �  ا���آN وآ 2Lا 20�18ا �/ ا���>� وا
  m ت �@ ا��i�j ��I 0 اL  3^�7 اgL آ ن �@ !�آ� 3 : ر��� 
��kI2 ا��1b ا23ي : ����  TL آ  ;�  آ TL اآ�0 !�آ� ا
  �@ 8 �  و` ا����I 0 : ر��� 
 ���� : ��I 0��  ا
2��U  : ر��� J @�  .i�j آ;ebC T ا�8�F 2L ا��N��� ��I 0ة 6/ ا��Kى ا
 ���� : 'f  
  .i�j ا�:0 ب وا`و`د !2 آ 2Lا ��8>2ا �@ ا�;U ر : ر��� 
  ا �/ ا��?رl98 �I?وا �@ ا�?ار �3?8/ �8و2Jا 8>�20ا آ�ة F?م �p�3 7 �8و2Jا k<6 ا��0 در �8>�2: ���� 
  !2 �8;@ �3 در : ر��� 
 ���� : �b� ��  ) .ارض ا��J]c (  �3 در �2ق ا�^ �J وا�:0 ب �8و2Jا 8>�20ا ��U  �39 در ا
�>�i : ر���  3 PUا��� TF2 وEK8 0 ب:�  �8;@ ا
 ���� :�  .�?ارس �8و2Jا 8>�20ا وا!@ �8وح f ?�A8' �8و2Jا �/ ا
  i�j وا��� ل !2 آ 2Lا ��8>2ا : ر��� 
   UF وي 5-4آ 2Lا �8>�2ا �K8?وا k<6 ا�2UKة آ ن �@ : ���� 
  i�j ا�UK وي آ�v آ U<Q! TL  و���I : ر��� 
   `ء آ �b�;� TL وآ ن �@ آ�اU�<6 ?�KL i:� @I  و20�18ا 2UFة ! ي وk<6 ?�KL ا�� و`ت: ���� 
��? : ر���  K9��PI2� /6 r ر�E ن آ ن ���N �@ ا����I 0 �@ ا�� دات وا I3?ي ا.  
 ���� : ��cLو Bا`آ �EbL ا`ذان B0Fو t0? ا�C2م وAC  ه�Xس اآ ;�  .�@ ر�E ن آ TL ا
  !2 ا`آ[ت ا�@ آ;29ا �EbCوه  �@ ر�E ن : ر��� 
 ���� : �K��B��8 ��b وا��K>�32 وا ��;m 3?و @�  .v8 آ 2Lا ا�; س ا�@ ��8>2ا 20�18ا m ج آ 2Lا ا
  .آ ن �@ L^�0 ��9>��/ �@ ا��8�K : ر��� 
 ���� :  ;J3\ ا�Lو PU06]L  Q82ا 218 6;  �/ ا��L م آ?F آ�ة N�<1L`ا i6]L  ;�0 ��9>��/ ا�;�\ آ^L  ;6 آ ن @� 'f  
  .آ�v آ;29ا 2K^;Cا �7 ا`N�<1L 6: ن C>�20ا ��PU : ر��� 
  ل ا�:�AG ت ا���0Qة ا�@ �@ BX�  L?<3 ا��9G ر �/ �[: ���� 
  آ ن �@ �9G ر �@ ا����I 0 : ر��� 
  f' آ ن �@ 9G�  ;6 ر : ���� 
  �8;@ ا��9G ر ا�@ 8;^| : ر��� 
2�� ا�9G�  U ر �8;@ اJ;  ا�;  �9G ر وا��; �mة ا�9G� PU ر : ���� �J Bآ ن 6;  آ ، 'f  
  آ ن �@ L دي �@ ا����I 0 : ر��� 
  .آ ن �@ L دي �>0Q ر آ 2Lا 8>�20ا اKa ل وآ ن �@ �6 دة آ� ن آ;  �@ ا��?رLY�28 �I  ا`9I ذ vm 6;? ا�?آ29ر  : ����
  .6;? ا`�C N�<1Lو2Jا : ر��� 
 ���� : ?<0�  `ء 6;  �@ ا
��  ا`N�<1L 218 6;?آP 8>�20 آ�ة F?م : ر���  0>2K9C آ;29ا i�j.  
  .�?8/ �8و2Jا وآ;  KC�3 PU���L ل ��  �8و2Jا �/ f  ;6' ، 6 دي آ 2Lا 8>�20ا و3: ���� 
   I;� آ�v 2:93ف ا��i�j60  U<�G993 ��I 0 �3? : ر��� 
U�2:z3 'f  اz8  z� ?zF @z;�8 ?z<3 kz<J:2ف ا�2اz3 ?zJ[د �z:@ اz<3 /z� kz<J?' و2z;jا r<�2:z3 ا�z�0 رات وا��;z �� ا�2z<bة                     : ����  

��0 رات وا`راS@ آ�       3 P<b3 2ارع �8;@ ��ات:��@ 2z�<�8ا �z3ا             وا zوا`ه iz�<Lو �zIر?���AzL 7z<�L  z;�K3 v? وkz<6 7z<�L ا
�P �@ هYاك ا�zJ @:z� /�zb�;� TF2?ا kz<6 @zQb8 ا�L zX@ و` zJ?ا z� @zQb8[ن ا�;z� kz/ ا�L zX@ آ>2z0b8 PzUا                       ���K8?وا وآ 2Lا ا

 p�3  
>rz ا8 هz  و` ا�zC rz:2ف ا�Tz;0      آ TL ا�N�1ة ز� ن زي �  3?و ا�2اJ? �8;@ ا�C T;3 r01�C TLوح 0�GC rz�` @zQbC             : ر���  

  U0�GCو.  
واt آ;  k<6 راي ا�@ وا23ي �8;@ ا2z3ي T�2z! @zQb8 وzJ?ة �2z<J  z;96 �� /zة و�;��zC �zbوح ا�U�2:zC @z  وآz ن               : ����  

 g�� وس���  .ز� ن ا���س m 20�18;?وق �>2ن 2�cA8ا اوا6@ ا
  �/ و8/ آ;29ا NU1Cوا اوا6@ ا���س : ر��� 
  ���� :  8 k<6 2اJ�8و         @z!وا iهYz<��N�U19 ا���zوس آz ن �zb� @z[ت ا`واz6@ و�zb[ت   m2A� ت]b� /�bC � 2اL آ  �

 �<���  .�8وح k<6 ا�>? وا!@ k<6 ا
  .i�j آ ن 6;?آP �@ ا��N�� ��I 0ة ا�0?ل : ر��� 
  f' �@ 3?ل : ���� 
  i�j ه?ا ا�Qb@ �@ 6?ل : ر��� 
  واt آ 2Lا 8^�?وا : ���� 
  �? e3 ا�2ك او ا�Q�8 @;�8 ?�^C  � r9/ اC TL^: ر��� 
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واt اJ;  ز�/ ا�0[د آ21C ��Xزوا 3?ل �L?z<3 @z� e3 R  وzQ� /z8 ن و�z@ آ�z ن zL س 2z1Cزوا 2U8دz8 ت آ2L zا هz?ول             : ����  
 ��I 0��  .ا�; س l9:8>2 �@ ا��L 0Q ت و20Jا 2U8د8 ت و21CزوهP و�>2هP 8^>�2 و21Cزوا �/ !0 ب ا

�r ا�i�j     @z;�8 kzS�93  zU9 اQb;3  ;J@ 6/ �2از ا     : ر���  Y�2L  L?3 r<�Qb8 ة و18@ ا23ك?J0?ل �8;@ ا�2ك 3?و 2198ز و�
 kS�93 016 ك R� TLا e3 وس���  .ا�2ك g9016 ا

  ���� :          Tz;0��@ اgL ا�2zك 2z193ز ه  @Qb8 ري 18@ ا23ي A�  ;� 3?و ?Jري وا A� 2ش�� ?J2ا�6;  آ ن ا�0?ل 2Q8ن اgL ا
  .ن L^? ا�?8/ ا�@ 6>�;  واTL 21993ز ا�U9  وآ;  2Lا�| 6: 

  .�8;@ ا�0?ل آ ن اA9F دي : ر��� 
  .gL` 'f ا�; س �RL Q 6;?هA� P ري ز� ن و�@ 3?ل 2:�8ا : ���� 
  e3 آ>PQ آ;29ا 219Cزوا �0��3 ا`م وا`ب : ر��� 
 ���� :  L23����3 ا�;  وا 'f  
  .i�j ا�QJ>@ 6/ ا�;�0Q : ر��� 
  ���� :     ��  هP1 ا��2Uد 6>�;   اgL ���2ا آB !0 ب ا�0>? و2Iا Qa; ت �@ L?<3  و�6>2ا ا�Qb9zI ت     آ ن ا23ي �@ ا�R�1 ا��9آ@ 

 Tو� F.  
  .F @;�8 و�� ا����I 0 : ر��� 
  ���� :            rzو�2ا وه� zK8 وا?z�F ة�z� 2ي اولz3ا @� zQJ PU�z<6 �0�8ش z� ص m��F 'f و�T اآ�X 3>? و2�Jا آ� س ر�B �: ن ا

 L T���2�@ اj  L2<b9I>�;  �3ا �3? ��9ة j رةY�  . س وهPU�<6  ;�1 اPU;�<b9I وآ TL ا
  .هYا ا�S @Qb? ا��2Uد و` S? ا`N�<1L : ر��� 
  ���� :               ;�<b9zIوا PU�z<6  z;�1ت وهNzU� g�<zIح و]^z�`ء S? ا��2Uد آ ن �@ ذرة �Nروع وF>@ ا23ي اNU� gLوا ا�:0 ب 3 

 ?<0�  .ا�0>? وا�LY  ا
  .i�j �  � ت !U?ا : ر��� 
 �;F ، PU ل ا23ي اb9I>�;  ا�0>? آ 2Lا ا`��Q8 ن b8 ر23ا ��2L2Q8 PUا 3; ت وb8 ر23ا آ� ن ��PU ، �3?8/ ا2z3ي            f' � ت : ����  

        Pzاآ ?z�3 ، ?z<��@ ا2�cm PULا آ� س ا���B زي ا�:��;29 �2ق p�3 وTA<�  � ?�3 ا��bب و�L /8وح z�� ?z;6 PU���L ر ا F
�9وا zI[ح ��Az� /z را2zJا 2z0�18 ا�b<zI و����2zش ، �z:@ ا�b<zI           �/ 28م ا�2ا L س ��2ا �A ري �/ ا�; س ورا2Jا ا!         

  .U8?�3  ر��2ا اL2<b9I  ا��2Uد ا�@ !�د T�3 k<6 ر�8  
  ا29L و8/ ��29ا : ر��� 
  اT�3 k<6  ;��  ;J ر�8  �@ ا��G م : ���� 
  .ا29Lا ا�@ 2982Iا ا�R� ���G ا�2آ �� : ر��� 
 ���� :i:آ ن 6;  ! در و� ، @C2ا23ي وا� 'f  2هIو .  
  .اآ2C?�F �;I /� Pا TbC ا�:�1 : ر��� 
 ���� : @1�36 �U!ا .  
  .اj 29L>�29ا أي !�U : ر���

  �z��� :               ق�zzbLو PUF�zbL  L?z3  z;آ g;j29^zz� ?z;6  z;Jز ور zآ  z;<�Jو ��<zzI Bzواه  z;Jا  z;�<jا @z;�8 ب�zzb�ا2z8  z;�<j  z;Jم ا
 g;j29^��  .ا

  .آ ن ��2U8  Uد و8[ آ 2Lا ه ر�3/ : ر��� 
���    � :                @z� @z0G9� 2ديzU8 ?zJوا @z� ن zآ g;j29^z��`ء آ ن ��F�J  � ?�3  U;  ا��^g;j29 �@ ا!@ ه�23ا ��  ر�zbL  z;Jق ا

 �LاNG�  .ا
  .m @;�8 ر �K و�� �@ ا����I 0 وI>�� : ر��� 
 ���� : ��<Iو ��I 0��  .f' ا2Fى �K و�� m رت �@ �>^��/ ه@ ا
 ���� : k<6  ;Jر�8  ر T�3 @�  ;�<j  � ?�3 T8��3ز  ;c�  
  .i�j و8/ آ;29ا GC>2ا PQC m 3 و�I راPQC �@ ا����I 0 : ر��� 
  .�J I آ��0ة �>m 0 ت " آ ن �@ k<6 �J I  ;6 3 ب ا�?ار ،: ���� 
  �8;@ آ;29ا ا29Lا �Cآ20ا آB اهB ا����I 0 وا��Kى ا�@ �;PQ0 : ر��� 

  
  ���� :       U��b ل آB 3>? ا w� PU��b ل وI>�� ا w�  ;6 ء  آ ن`            Yz�28 ن zآ @L za ?z<3 ?zJ2ا�  �wz وآz ن ��YzC  zUاآ� ��7z<�8  z ا
  YCآ�ة 
  !2 آ ن e0<8 ا23ك : ر��� 
  .آ ن e0<8 د!?اش e3 �@ ا`�� m ر e0<8 06 �8 وk<6 و2�Iا F: ط �/ ا�0Q ر و��J e0<8 وK6 ل : ���� 
  c� ?�3 i�j;  و8/ ر29Jا : ر��� 
 ���� : �0� �0K6 k<6  ;Jر.  
  .l9! �0� �0K6>29ا �@ : ر��� 
  �@ �0K6 ��0 آ ن �;  دآ ن : ���� 
  .i�j اj>�29ا �I راPQC �/ ا�0[د : ر��� 



228 
 

 

  ���� :   ;�<j3ا               ?zU�9�� m 3 ت lm ر و�Cآ�/ ا��9آ ت m روا F ;8>2ا z� i�J@ ا��zb0 ا���Tz آz ن �iz�J @z آ2zL �z�Xدي 
  .ا`��ان �@ �6/ ا�^>� ن 

  .  �/ ا����I 0 �3? ا��1Uة �8;@ ا2C?c9Iا �/ ا�Cآ PQC ا�@ اj>�29ه: ر��� 
  f' : ر��� 
  .اآ2C?�F �;I /� Pا �@ �0K6 ��0 : ر��� 
 ���� : @1�325 �;I .  
���C Rآ29ا �0K6 ��0 و��29ا ه2ن : ر���  i�j.  
��  m رت �Jب   : ����   e3 ه; ك BS ي          1967ا�2ي�z��`ا kz<6 رة z8ز Tz��  zLن وا z�6 kz<6 2اz3ت وه� z�9آ� �J>2ا ا

<S7 و<jا R9ه ن و���� T�.  
  �C @;�8آ k<6 2�<j PQC �6 ن : ر��� 
 ���� : 'f  
  .�8;@ اTL ور2aا m;�� ا�^2اgF �/ ا23ك : ر��� 
  .U9�<�C ، 'f  �/ ا23ي : ���� 
  .آB ا�2I rC2اآ�/ : ر��� 
 ���� : PU<آ 'f7 /�F2اI  ;<وآ  ;Jا   
   I;� 6;?ك ا�k<6 7��C B ا�0[د i�j60 �3? : ر��� 
 ���� :��L T87 8  ر  
  .7F2993 ا7��C gL : ر��� 
 ���� : ��Xآ i�m اYوه ��Xآ e�I�6[ء �2ا @� r<�Qb3  Lا e3 7��93 tا  :Lا.  
  i�j ا`�S c9L ا�@ m رت وا���>� ت ا`U:9I د�8 �  اr9�6 ا�B ا7��C rL: ر��� 
  ر��k<6  ;9 ا�0[د �3? اJ ?�3 R� t?ا : ���� 
��  U;� T�<j  و` ��lCت 2m e3رة ا����I 0 �@ راrI زي: ر���  .  
 ���� : 7��L 2ل 8  ربK3و �b�;� �:�6  U�� R8 6 T;وآ  U0b3 @L` R�� @���93 ?8?�  U;� 7� ��  .واt زي ا
�T<S  � P زي اول :ر���  ���  .e3 ه>��lC T�Kت ا
 ���� :  UCزر TJت ر]b� و�6>2ا  U�� 7L A� 2اI ، 'f  
  . i�j  U�2:C !2 !�2رك ��  آ;�C Tوح : ر��� 
  ���� :bCا  U�2!ا  ��^bC7 اL A� PU;�<�6 2دU����  ا�06 ا!2ف ا�2�0ت ا �^      7L Az�  zU<b� /�z<�6  zU<رات آ z�0�� و�3?8/ ا

 tا�>;  �@ ا  ;J0 ت وا<j ��I 0��  .آ;T اL  �@ ا�^��0; ت اj>7 آk<6 ��X ا
  �@ ا!@ QbC ib93@ 6/ ا8 م ا�0[د : ر��� 
 ���� :9c� ?<3 ��I 0��  .�Gة وا�:0 ب �; ح وا`ه �@ آ>PU 8? وJ?ة �:@ �cCق PU;�3 ا
  �zر�� :     /zz82ف و:zC rzzLول ا zzb93 ت z��G���zL @zz س �zz/ ا����zzI 0 و�zzCوح  zz;�8@ ه>z�  zz;�<j  zz� ?z�3 Tzz�K/ ا�0zz[د وzz�  ;QzzI@ ا

PورهNC.  
 ���� : i2ا����  3^�7 اgL �@ �6س او أي �; �0I `هB ا����I 0 �3وح N3ورهP وB��3 ا tوا 'f.  
��? `هB ا����lC ��I 0ت �3? : ر���  K9�  . i�j60 �;I اeI J TL اgL ا�� دات وا
 ���� : PU<آ P6;?ه R� e3 ت��lC tوا 'f .  
��  j>�2ا �/ ا�0[د اj>�2ا �A ري ��PU : ر���  ��I 0��  .e3 ا�>i ا
  ���� :              ���iz آ�zة ا @z� وا�U9:z3 ��I 0��zK?م وا��z�3 �zS 8?8/ اهBz ا����zI 0 وf       /z8' ا`�>i ا�A� Y ري ��g ، �3?8/ اهB ا

 ��I 0��  ��9وL @� @J س �/ ا
  

  �J ا�QJ>@ !2 اr�I : ر��� 
��د 6��0  � ا>� ^�^; >���E [\�ء ا�& �; K  ��K  ��  .ا0

  .اآP آ ن ��6ك ��  T�<j �/ ا�0[د : ر��� 
?�b� : ��616ي آ ن �;I .  
  !2 آ 2Lا l9:8>2ا ا�N`م �@ ا23 !2!� : ر��� 
?�b� :  ?<0�  .ا�N`م آ 2Lا l9:8>2ا �6 ل �@ 8 �  وا���>� وا!@ آ ن Bl9:8 �@ ا�NراN8 �6رع وK8>7 �@ ا
  .ا29L ا��� ل آ;29ا l9:C>2ا �6 ل 6;? ا��2Uد و` 6;? ا���ب : ر��� 
 ?�b� : �<���  6;? ا`N�<1L آ;  �@ 8 �  وا
  .2ا N8ر26ا i�j آB ر� ل ا23 !2!� آ 2Lا l9:8>2ا ه�r و8[ �@ آ L: ر��� 
 ?�b� : /�6ارN� @!وا N�<1L`�3ا 6;? ا Bl9:8 ا!@ آ ن @�.  
  i�j ��/ آ ن 8?�8 3 �k<6 g ا`رض ا�;^2ان و` ا��� ل : ر��� 
 ?�b� : ر26ا �@ ا`رضN8 2ان^;�  ا��� ل l9:8>2ا و2a�b8ا ا`رض وا
  آ�U<Q! v  اK93 ، �!2! 23?ر Ucm2C  : ر��� 
 ?�b� :و B0� k<6 TL را�6 3>? آN<� �b�;� ا��J  USار.  
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  . Y93آ� ا�I ء ا�� �[ت �@ ا23 !2!� : ر��� 
  ?�b� :    L?<3 /� روة ه?ول A���P �@ آ� ن دار ا23 26اد وآ� ن �� �6 ا Iآ ن دار @��A� /� 7  أ�2ا ز� ن� /�Kc9�  ;وآ 
 p�3.  
  . i�j اش آ� ن Y93آ� �/ ا23 !2!� : ر��� 
  ?�b� :  آ �;�j /� 2اL آ  UC2�3      Bا�?z�و�zL @z س آ TzL دورهRz� Pz      . ن ا�2اJ? 08;@ ا�?ار �/ 1J ر وz� �z;�j  zU�<6 wzb8/ ا
 �;�ji:8? و�?J /� v8 KI .  
  . i�j ا�@ �j R� PUC2�3;� �8;@ ه?ول ا�;� ء : ر��� 
 ?�b� : �;�j PUC2�3 @<��PU9 اJ^/ �/ ا J @;�8.  
  .آ;29ا 23�Cا �;P ود� ج : ر��� 
 ?�b� :3و P;� @3�L  ;آ 'f �K.  
  .آ;29ا 2��0Cا �/ ��� ا`رض : ر��� 
 ?�b� :  2��08ه �<���  f' آ;  7�0L �0;� �3و2Jا ا�;^2ان k<6 ا
  .ا�;^2ان آ 2Lا 2��08ا ا�01;� : ر��� 
 ?�b� : B2ا آJ�8و ، 'f3-4 2��08ا �<���  . �p�3 7 و�8و2Jا k<6 ا
  .�ة �J i�j ، ا�;^2ان آ 2Lا l9:8>2ا �@ ارPUS و8[ �@ ا`�: ر��� 
 ?�b�  :2ش �8>�2ا �3ا;Q� ، PUSء �@ ار`�<���   . أراPU�S إ` إذا 3?هP  2��08ا ا�01;� وا��EGة �@ ا
  .آ;29ا 2��0Cا ا�@ NCر26ا : ر��� 
 ?�b� :p�0�   . وا�8N دة �@ ا���>�f' ، آ;  2��0Lا 
  .�J !2 ا`آ>� ا�:���0 `هB ا23 !2!� : ر��� 
 ?�b� : ود� ج Pb�  
  .28م ا���س !2 آ;29ا 2���Cا ا�; س i�j : ر��� 
 ?�b� : vI ;� وارز او T�.  
  i�j !2 آ TL 6 داPQC �@ ا�Nواج �8;@ ��  اNC TLو�T اTL ا�@ ��9ت ا���وس و` ا�r وا23ك : ر��� 
 ?�b� : p�3 /6  ;F�cCب و�b��@ m e3 رت ا � T;3 @<90�� @0>? ا��  ا�@ وا23ي ا�@ ا�@ ا�UC�9  �3?8/ واJ;  �@ ا

  .i�j اهB ا23 !2!� آ�v آ 2Lا N98و�2ا ا4هB ا�@ 9G8 روا و` ا�2`د : ��� ر
  ?�b� :     زي Rz� س�z��آ 2Lا ا`هB ا�@ 2�2:8ا و�8وح ا`i<�8 23 ا�T;0 �/ اه>U  وا���R�2:8 � e8 �6وg9I ا` �@ ��>� ا

  .ا`8 م ه ي 
2�2ا �@ ا��0�G : ر��� j آ;29ا �J i�j.  
 ?�b� :! �0�G�  �U و!8�U/ `ء آ TL ا
  Y93 �Jآ� !r<l 6;? ا`N�<1L : ر��� 
 ?�b� : 'f  
  آ;29ا �KC R8?F?وا �@ ا�:Bl : ر��� 
 ?�b� : ?�KL �U!ز� ن و �U! Bl9:L  ;آ  
  .i�j ر� ل ا23 !2!� ��  2A<G8ا !Bl آ�v آ 2Lا PU�28 2:�8 : ر��� 
 ?�b� : �1�^�  .آ ن �@ �J I �@ ا�0>? وi�<L ?�KL ا
  . �J  8 !2 ا�^��1: ر��� 
 ?�b� : g�<6 وا 8>�20ا?�K8�9اب و�  ا�^��1 ه@ ��3>2ا �w �/ ا
  RL Q� i�j �@ آ�ة F?م �@ ا23 !2!� : ر��� 
 ?�b� : 2رة آ� نQ�  .آ ن �@ 6;  ���0 اU�I  ا�����l وآ;  i�<L ا
  اش �Y9آ� آ� ن �/ ا23 !2!� : ر��� 
 ?�b� :  ;Sار T��6 e3 و��?U�  L?<3 TL آ  U�<6 TJر  �� @�  . دوPL 6;  25آ 2J TLا
  .i�j آ ن 6;?ك �2ات : ر��� 
 ?�b� : ة?Jو Tا� @�  .آ ن ا
  .آ;29ا ز� ن �@ ا�0[د ا�2��C T;0ه  ���اث و6 دي : ر��� 
 ?�b� : ري A�  U���Lو  U�<6 ?��Lوره  وNLو  U���L 'f  
  !2 آ;29ا C:�9وا 8 ���وس 28م ا���س : ر��� 
 ?�b� :�32/ واaو iذه  U�  . وا6@ �9:8و
  .2aب ا2a g0:3 �!2! 23ب ا��Kى ا�@ U0L 13  و` U;6 v<9G8  : ر��� 
 ?�b� : p�3 زي �<���  .زي p�3 آ;  آEF B ء ا
  آ ن ��U  آ3�U ء ا23 !2!� : ر��� 

 . ?�b� : ء`  
  g�� i�j � ء: ر��� 
 ?�b� :Iرا k<6 g�� @0�C 2�?�  .U  و20�1Cا �>?ار ��f g' آ ن ��70L  U وآ TL ا���رة Y�2C ا��1ة او ا
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  .ا���اة ا�@ آ i�1C TL ا���g : ر��� 
 ?�b� : أة���  f' ا
��  ه2�1ا ا��2Uد k<6 ا�0>? و9J>2ه  : ر���  vآ� آ�Y9� �J.  
 ?�b� : 2د وآ;  �; حU��  .L?<3 'f  آ;  ���ان اJ;  وا
��  د�>2ا ا��2Uد k<6 ا�0>? �6>2ا �Yا3\ �@ ا�0>? : ر���  i�j .  
  ?�b� :  2ا            ه2�1اz0j ك�zC @z� ?z<0����/ �/ ا j  L?<3 /� س L @� 2اL 8/ ا`رض وآ?AJ  ;�8ان وآNJ �U! @� \0A�6>�;  ا

                    /z� ب�zl��PU�<6 ا��2Uد و9F>2ا �;i! PU ، وآ ن �@ وا2U8 ?Jدي I آ/ � L?z<3 izL  آz ن L?z<3  آz ن �;z;�� \�z  وه�z� 2zوح ا
    g�0C س�c� و��2z8 ?z�3 @:z� '2<9F/ ه2z�1ا ا��2zUد z�  L?z<3 kz<6@ ا�>�2Q^� g<l!          Bz' ا���ب ور2�3ا TbC !�1ة وا�Yوا �;g ا

             kz<6 @z� 2خz�8 ��Az8ح و]zI PU�z� �9ي:z8و gz9ت زو� z07 ذهz�08 وح�z8 آ ن  ;� ?J2ا�m روا 2G�8ا 6>�;  واJ;  ا2�Lخ وا
  .ا��2Uد 
  .F @;�8 و�29ا �@ ا23 !2!� : ر��� 
  ?�b� :          دت�!  L2د اU�� واz;�8 ?zJ@ زي   k<672 ا���>� L?<3 @� /8?�3  اU:z9I?وا 2zJا�@     F 'f و�;  !2ي و�3?ه  أ�Yوا L?<3  ا

 /�I 8 �8د �b3Y�.  
  .��/ ا�@ د�/ ا�:U?اء : ر��� 
  ?�b� :       وا?z�F  L?z<3 @z� 2ان^z;� اz8 م z;6? ا��2zUد �z@     7ا�;^2ان �@ ا�m ?<0 روا 8>�2ا ا��X1 و8?�;2هP و2�b8ا �PUF2 ا�RzK وا

�PU و�3?8/ اj>�2هP ا��2Uد  b� ?<0�  .ا
  .i�j آ�v ا�29�K9ا �@ L^2اPQL �3? ا��1Uة : ��� ر

  ?�b� :          Pه?z�28 Pzوو`ده gzC�� @zF]8 ?zJوا B2ان وآ^;�اj  � ?�3  ;J>�;  �/ ا�0>? روk<6  ;J 2�6اس وL?�F  ه; ك k;9^L ا
 @L C ?<3 k<6 و�8وح  

��  k<6 T�� T�<j ا���>� : ر���  �J i�j.  
  ?�b� :      8  U��  L?�F �<���2م k<6  ;�� /8?�3 ا��0ج U��  L?�F ��L a ?<3  آ�z ن اهBz ا��z0ج �zL2K  اzL2��j  وk<6  ;�� 'f            L2;QzI ا
 P6;?ه.  
  .اآ2C?�F Pا �@ ا��0ج : ر��� 
  ?�b� :     pz�3 7z� 7<�;3  L2�<j ا23 !2!� 2���93ا �/ ه ن واذا k<6 6;  اذا ر��29ا PQ<E3 �0ج�2�;  اهB اQJ ، ز� ن �U!

9J0>? و�  .>2ه  �:@ !�U ا�>@ 2F2jا ا
  .i�j و8/ ر29Jا �3?ه  : ر��� 
 ?�b� : r8�6 /�6 k<6 tرام ا k<6  ;��.  
  .اآ2C?�F �;I /� Pا �@ r8�6 /�6 : ر��� 
  ?�b� :   @� ا!�U �3?8/ رkz<6  ;J دe8?zF �z8 ر�zI @:z�  zU�28 @:z�  z;J رات و` ا!kz<6  z;�� @z آ2J  L?�F7 ،8             �z��L�cا

�@ ا9�6;  دار U��  L?�F  اL2��j  واL2QI  وX3�� k<6 /8?�3      ?�3  و�3?8/ وk<6  ;<m د�8         � T;3 ?;6 ، e8?F6  TzC � �U!ا 
 @� � T;3.  

��  j>�29ا �/ ا�0[د آ ن �@ ا�2���C Bا : ر���  �J.  
 ?�b� : 7��L gLا B6;  ا� B�3 /8?�3 e3 7��L gLا Bآ ن �@ ا� ، 'f  
  .ا�9/ ا7�KL ا`�B ا2���C PQLا : ر��� 
 ?�b� :7�KLا B�`ا  L7 3[د��L gLا @�  ;� B�`راح ا e8?F �8آ;  �@ د  �� .  
  .i�j ا�2آ �� اT�6 2�3ت و��ن : ر��� 
 ?�b� : ء` T�3 e3 ن��  L2�6ا.  
��R : ر���   
 ?�b� : P�G��  `gL اJ��  ;J; ش k<6 ا
��  m رت �Jب ل : ر���  �J i�j67 PQ�<6 وا��a C آ ن vب آ����  .  و2�NULا ا
 ?�b� :;آ  ;Jا  L3[د k<6 7��L B6;  ا� B�3 B�`2ا راح ا�NULا  �� e3  L3[د k<6 7��L /�<� 9�  .  
��  j>�29 �/ ا�0[د : ر���  �J  8 29ا<l9!ا.  
  ?�b� :              Tz3 و�  z;6 ي z�  ;Cر � TL آ  U�28 �;I /� BF 3 �0Q;��;  ، ا23ي � ت �3? ا J k<6  ;��mو @C2ور�3;  ا� ،  ;<l9!ا

�;  bm/ زT8 وbm/ ز T�� \0m  U9<��  .298ن �RL Q 6;  ا!@ 98 آB ا23ي N6  U�28ت L g^cL @<6 م 
�PQ : ر���  J 2اC�3د vآ�  
 ?�b� : س ;��;  ا!l9>;  وا�2آ �� ا9�6;  ��ن و�Jا� ت و6:;  زي ه  J  L�3د.  
  .i�j ا�>i ا��� ل �3? ا�;�0Q ا!T<l9 و` T<S ه�Bl! ]3 r : ر��� 
 ?�b� : 2ا<l9!س ا L @� 'f س `ء Lو.  
2�T ��9ة ا��1Uة 8N8? ا`�B �@ ا2���C PQLا و8[ `ء : ر��� j  � Bآ TL آ �J  8 i�j.  
 ?�b� : rه�  ;�<S3?وا ���8;  و /�^J r<��  .BE8 ، 'f �@ ا�B آ;  �Q3 @QbLا 06? ا�; �m ���3;  وا
  .!�298ا �J  8 اراS@ ه2ن �3? ا�;�0Q : ر��� 
  ?�b� :    �8  � ?�3 e3  ;8�! 'f g�� 2نQ8 P�6N� د��L zL  10^;  �/ ا����� �3?8/ �3? ا��1Uة �RL Q ا�2اA� g�� ?J ري آ ن ا

  .، e3 �3?8/ ا!l9>;  و!�8;  اراS@ وL?�F  ه ن 
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��?آP ا�@ آ;29ا ��C>2ه  �@ ا23 !2!� �^  ��93>2ه  ه2ن : ر���  KCو PQC6 دا.  
 ?�b� : B��;3س و ;�  .ا�2ا�ecL i ا8 م ا�0[د ecL  ً�0j 'f ا�� دات 3;�وح N;3ور ا
��? : ر���  K9�  .eI J i�j اgL ا�B�1 ا�@ ا�2  ه2ن �B�� R ا�;�0Q و` ا�B�1 ا�@ �3?' ا�B�1 هYا �>N9م 3 �� دات وا
 ?�b� : @��3>2ا �@ ا`8 م ه B��L  ;آ  � ecL /��N9<� ، 'f.  
  . I;� �/ ا��1Uة 6;?ك ا�B اk<6 7��C rL 3>?ك �360? : ر��� 
 ?�b� : @!ب ا���  . اB� 9�  L �/ اt اk<6  ;���8 gL ا�0[د �B� 9� R �/ ا
�@ دارك �@ اY93 �!2! 23آ�ه  i�j60 �3? : ر���   vmاو r<�QJا�@ ا �;I .  
?�b� :  ;6  ;Jدار 3آ ن ا B23ن 3 دور �@ آ j دار B0>? وآ ن �@ آ�  . ��ف وآ ن �@ دارVL @� |96 /8 ا
  .B آ�v آ;29ا 2LNGCا ا`آ: ر��� 

  ?z�b� :    /�zzb���w�b و�zGC  zz� �;zzI ?zz�KCب وzzb�L/ ا`آBzz وzz� gzz�bL@ آ�zz س ا zzه @zz�  zUK<�L �zzb�3Y�NzzGLن ا`آBzz آ;3YzzL  zz\ ا
  .و2�bLا

  .آ ن �@ 3>?آP �?ر�I : ر��� 
 ?�b� : 0; ت� 8 R� 8 `و`د �Iآ ن 6;  �?ر.  
  .�  �93>�2ا ا�0; ت ا29Lا : ر��� 
 ?�b� : ء �93>�2ش`.  
  .�>�T �@ ا�0>? و` C T;3: ر��� 
 ?�b� : ء`.  
��Q� R;29ش �C>�2ا ا�0; ت : ر���  i�j.  
 ?�b� :  U� 8ا BU� @�  ;آ.  
  .i�j اTL د�>T ا��?ر�J �I : ر��� 
 ?�b� :  U;� اه�ب T;آ e3 �Iر?��  . f' د�>T ا
��R : ر��� .  
  ?�b� :           واروح اه�ب آ ن �@ و �Iر?��را ا��?رgz;�C �zI اروح اzU9bC ?z�F      ه�U0b3 r ش آ;T اQJ@ `23ي 3?ي اروح k<6 ا

                zاه�KL ف�z�L  z;آ g9zIدرا Bzآ Vz<� gzLة زي آ��zK0����z�8  zف �zK8ا 2zIرة ا ?J2ا���  �8و2Jا ا4و`د   اروح ، آ ن ز� ن ا
  .آg3 9 و�Fاءة 

��  آ;29ا �@ ا23 !2!� آ;29ا 9GC>�2ا �@ ا��Kى ا�@ 2Jا��PQ : ر���  �J  
 ?�b� : @L �;�  .وا��Kى ا�@ � f  ً�0j  ;0L' آ;  NLور ا
��  آ;29ا NCوروا PQE�3 آ;29ا Y�2Cوا ه?ا8  �PQE�0 : ر���  i�j.  
 ?�b� :  8ه?ا Y�2L  ً�0j  
  .آ;29ا 219Cزوا �/ �3ا 3>?آR� @;�8 P �/ 3; ت ا23 !2!� : ر��� 
 ?�b� :  ;0L � @�  .f' و8[ آ;  219Lز �/ ا��Kى ا
�>�lب : ر���  PQC ;3 2ا��C i�j.  
 ?�b� :'f �<���  . ا��6;  �>�Kى ا�@ �;0;  ا
  .QbC ib93 �J i�j@ ا!@ 6/ ا23 !2!� �/ ذآ�rC 8 : ر��� 
 ?�b� : w^0;Lو v�QL رع :�  .آ;  6 8:�/ اJ^/ �/ ا��2م آ;  i�<L 7<�L �@ ا
  . i�j ا�0; ت آ 2Lا 8>�20ا R� e3 زي ا4و`د : ر��� 
 ?�b� : 0; ت�  .ا4و`د آ 2Lا 8>�20ا اآ�X �/ ا
  .آ;29ا 21Cزوا ا�0; ت وه�  lm ر  : ر���

 ?�b� :  ��6ه ��A8  ��  . 21Lزه  17 – 16`ء ، 
  .آ;29ا 21Cزوا ��Nة 3?ل : ر��� 
 ?�b� :  ;6 ?<0�  .f' ، آ;  0L?ل �@ ا
  .!N�� �AF 2ة ا�0>? : ر��� 
 ?�b� : 3?ل i:�  .آ ن 6;  ا�2اJ? 2198ز T;3 18@ ا�2ه  2198ز ا�T ا
  .ز� ن آ ن �@ j[ق : ر��� 
 ?�b� : |<�8 �<���  .f' و` ا�@ � 8^�?ش �gC�� 7 �8>| �8وح k<6 ا
  .i�j اذا آ 2Lا 3?ل !��A8 2 : ر��� 
  ?�b� :                          Tz! 6و  zه �J دار ?z;6 gz9ا� T<zSو  zUK<j gzC�� 7z� 2ط^z0� RL zQل و�?z3 2زz19�  L?z<3 @z� ?zJوا @z� 6 دي آ ن

  .��j2^0 و` �a Cوا 
  .�@ ا!@ QbC ib93 @L a@ : ر��� 

� ?�b : @6?9^Lو ��l��@ I;� �@ ا���� �RL Q �@ !9 ء آ ن ز� ن اt راR�  ;�<6 @S زي ا��2م آ;  �Lوح m @<AL[ة ا
  .8  رب اk<6 Bm2L |b<L  �  ;�KI ا�?ار !��AC 2 ا�?�L  ا�:9 ء 0�8@ ا�?�L  آ ن �@ ا�8 ن ز� ن �R زي ا��2م 

��  آ ن 2�8ت J?ا �/ اهB ا�0>? !2 آ: ر���  �J i�j 2ا<��C 29ا;.  
 ?�b� : ىN6  6;?ه ��A8  �� ��L X�2�� ا�b<� d0�C ��2�J Bى آN��  .آ;  d0�L p�3 7� vF2L `هB ا
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2�� د28ان : ر��� �J BQ�  .آ ن 
 ?�b� :، 'f " ��3�l�2�� �J I اJ;  ا��J]c/ آ ن �;  ا�^ �J ا�:���F وا���8�A/ ا�^ �J ا�J BQ� /�9J I @� آ ن  
  . �@ ا23 !2!� آ ن �@ � �7: ر��� 
 ?�b� : �J ^�  .`ء ، آ ن �@ �J I آ;  AL>@ �@ ا
  .آ ن 6;?آP دآ آ�/ : ر��� 
 ?�b� : @� 0>? 4آ ن�  . دآ آ�/ lm ر �@ ا
  .ا`��اض ا�@ VK;C �/ و8/ آ;29ا 201Cه  : ر��� 
 ?�b� : PU;� �9ي:L  ;J20�18ا ا`��اض �/ ه; ك وا �<���  .bm ب ا�?آ آ�/ �8و2Jا k<6 ا

  .آ ن �@ �I رات 6;?آP : � ر��
 ?�b� : ���b�  .`ء ، آ;  �Lوح �:@ او k<6 ا
  .اآY�2C �6 I /� P ا���8| �/ ا23 !2!� وا���>� : ر��� 
  ?�b� :  @:ن       3ا� Ezر� @z;�8 �z<��� آ�>2 ��9 �/ ا�0>? ا�k ا���>� I vAL @1�3 @;�8 �6 �3?8/ آ;  �;���R ا!z@ ا` �z/ ا

راح k<6 ا���>� وآ 2Lا k<6 @18 /��8 m ا�zL  z8 @zQb8 ?z<0 س ا��2zم اهBz ا���>2AzL /��8 zm �zم          �;���R اgL 3?ا ا` اذا J?ا       
                ، ?z�6 2مz��و28م ا���? ecL ا�:@ء 2Q8ن J?ا �@ ا���>� L  8 @Qb8 @18 س ا��2م ا���>� ���?' اL دي k<6 ا�; س وPU<�QbL اgL ا

/� /^Jا B3?ون �: آ /�j2^0� /�:8 6  ;آ;  ا8 م ز� ن وآ r2م ه���  . ا
�PQ : ر���  J وا�EbCاوا6@ و  P�9وا 4و`دآ:C 29ش;Q� ، ?���  .Q� @;�8;29ش 2���Cا 28م ا
  ?�b� :   ?zJوا ?z;6 ا!�9ي اروح �<���`ء �9:8وا B0F ا���? اL  آ;T اQJ@ 234ي 3?ي ا!�9ي 0�F ز �Qb8>@ ا23ي روح k<6 ا

�r�<6 P<^3 g ا23ي و3?ي 0�F ز �8 @QJا Pا23 ا�3اه� g�Iا g0I b8 و�8وح ا23ي @;��.  
  .i�j ا���وس !2 آ e0<C TL 28م ا���س : ر��� 
 ?�b� : 2بX��� �C e3 �E�3>7 �/ دار ا23ه  �@ ا?3  U<8�9:L  ;آ e0<C TL 2ب آa.  
  .آ;T �0^2ط �@ !r<l 6;? ا`N�<1L : ر��� 
 ?�b� : آ ن ��6ي ، 'f16 8 �  واروح k<6 28م Bآ T�<Q^0�  . I;� آ;T اروح k<6 ا
  .اآ�0C P? 8 �  6/ ا23 !2!� : ر��� 
 ?�b� : @1�35 @:� �6 I  آ�>2 ��9 3?ه .  
  .آ;29ا �Cو2Jا k<6 ا�^�;�  !0 ب ا23 !2!�: ر��� 
 ?�b� : وح�Lش ا ;Q� ، ء` .  
  .�@ 3>?آP ز298ن : ر��� 
 ?�b� : 298نN�  .`ء �RL Q �@ ز298ن و` زT8 ا�:@ء ا��J2? ا�@ آ;  L:�9ي ه2 ا�T8N وا
  .�/ و8/ آ;29ا C:�9وا ا�298Nن : ر��� 
 ?�b� : ?<0�  .آ ن �@ L س 218ا �/ r8�6 /�6 2��08ا �@ ا
  .�8;@ ا29Lا �:2Uر8/ �@ ا�^�^P : ر��� 
 ?�b� : رةY�  .f' �@ ا�^�^P وا��K\ وا
  .8NC ib93 �J? وV<� ]8 : ر��� 
 ?�b� : V<� ء`.  

  
%�7; + �7� ا��YMح ?7& �^ �� ا�+�&يا>�  K+ ا>� ا�����  

  !2 ا�J  8 r�I : ر��� 
 ?<�  .06? ا�9c ح 06? ا�?اود �QI /� �0 ن ا

  اآP آ ن ��6ك �@ ا�0[د: ر��� 
  . I;� 18: 06? ا�9c ح 

  .!2 آ ن !r<l �@ ا�>? : ر��� 
  .�@ ا�Nرا�6 آ ن 6;  �3 رات وآ ن 6;  دار8/ �@ ا�>? : 06? ا�9c ح 

��R آ ن 6;?ك �9�3/ : ر���   
6: ن �  آ L` 7I2C TL@ آ;T �7 ا23ي وا�@ آ;R8 6 T �7 ا23ي وا�@ 6;? ا�R�1 ا�L �8�0@ وآz ن �zS @z?           : 06? ا�9c ح   

                         Bا���zI2' اz;�<�6  gz�� Bl9z!ا Tz;آ @z<�ا�R�1 ا�L z�8�0@ ا�2zXار و2z0U;8ا ا���zb/ وا`رز z�3?8/ ه>��zm @z� Tz�K;? ا��Bzb ا
 kc:9^�.  

  .اآP آ;Y�2C T ا� رك : ر��� 
  .�وش �>^��;@ �m /8?�3ت ا!5F  ?;��m @� Bl9: 06? ا�9c ح 

  !2 آ;29ا NCر26ا : ر��� 
  .3;?ورة و3 ذ1L ن وآJ B �� : 06? ا�9c ح 

2��? اTL �7 ��/ آ;R8 6 T �@ ا�;� L@ : ر��� �  .ا23 ا
 ?��2�  �7 ا�@ وا23ي : ا23 ا
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  آ ن 6;?ك ا�2ة : ر��� 
 ?��2�  P�L : ا23 ا

  ادR8 آ ن 6?دهP : ر���
 ?��2�  .آ;  3;�9/ وار73 !0 ب : ا23 ا

  !r0�C�C 2 �3/ ا�R8?F @;�8 rC2 رr�F : ر��� 
 ?��2�  �@ ا4و`د ا�L X@ : ا23 ا

  .آ 2Lا �9�8?وا r<l! @� r�<6 اC^ 6? اه>r وا23ك �@ ا�:Bl : ر��� 
 ?��2�  آ�bL  L2ث اL^ 6? ا23ي �@ ا`رض �>r : ا23 ا

  �8;@ آ ن 6;?آP ارض : ر��� 
 ?��2�   6;  ارض f' آ ن: ا23 ا

  اآP �/ دوPL آ ن �@ 6;?آP : ر��� 
 ?��2�   دوPL �27 ف اt آ ن �@ : ا23 ا

  �  ! ء اt ، �8;@ آ;29ا 6 8:�/ �/ ��� ا`رض : ر��� 
 ?��2�  P�L : ا23 ا

  !2 آ;NC 29ر26ا �@ ا`رض : ر��� 
 ?��2�  آ;  �@ وTF ا�d��3 d��0 و�@ وTF ا��F \�K\ ذرة وC]J;  آ;  : ا23 ا

  6;?آP آ ن ��2�J /�3اL ت : ��� ر
 ?��2�  P�L : ا23 ا

  ij !2 آ;29ا ��C>2ا �@ �;PQ�29 و2��0C /8ا �8;@ ��� ا`رض : ر��� 
 ?��2�  �;�29;  : ا23 ا

  f' : ر��� 
 ?��2��2ا هY' ا��Y�2L �L2 ا�2��0L @F 0ا : ا23 ا ^8 �<���  آ ن 218ا 1C ر �/ ا

  Y�2C @;�8وا ��L2 ا�?ار : ر��� 
2��? ا23 �  P�L : ا

  آ ن �@ دآ آ�/ �@ ا�;� L@ : ر��� 
 ?��2�  P�L : ا23 ا

�2 �3;29ج ا`رض : ر��� ?0C `ري و A�3 �9وا:C @!2زوا ا�C  ��  �8;@ آ;29 
 ?��2�  ا�@ آ ن ��2ش �A ري 08?ل Y3 \�Fرة P^�I `ء �  Y�2L �/ ا�?آ ن 3 ��K\ او ا�298Nن او و` !@ء : ا23 ا

�r آ TL ا�;^2ان �@ ا�;� N3 Bl9:C @Lرا�6 ا`رض �J i�j 3?ي : ر���  Iا  
 ?��2�  آ C TL^ 6? ز��U9  زU8  ز8;  : ا23 ا

  �8;@ آ Bl9:C TL : ر��� 
 ?��2�  P�L آ �C TL>7 : ا23 ا

  �@ ارUS  : ر��� 
  .R� @;�8 �@ اراS@ ا���l : ر��� 

 ?��2�  . ر و�Cوح 20QCا �@ ارP�L  US �@ ارUS  آ B�bC TL ا�k<6 B3N راUI  او k<6 ا��b: ا23 ا
  آ 2Lا ا�;^2ان �8و2J 2��08ا �@ ا��?8;� �8;@ �;29ج ا`رض �8و2Jا k<6 ا���>� 2�08ا : ر��� 

 ?��2�  `ء : ا23 ا
  �@ ا�;� L@ : ر��� 

 ?��2�  `ء ، �L  ;�K3وح k<6 ا���>� 2b9Lج : ا23 ا
  U<�G9� i�j  ا�;� K93 @L?ر Ucm2C  : ر��� 

 ?��2�  f  Ucm2' 3: ا23 ا
  آ�U<Q! v  : ر��� 

 ?��2�  J �8�F ، ?<3@ : ا23 ا
  B0� BJ I k<6 B0� k<6: ر��� 

 ?��2�  `ء e3 2! �62��� BJ I k<6 ارC k<6  US>� : ا23 ا
  آ ن 6;?آP 2�3ت �1J او 2�3ت 6 د�8 : ر��� 

 ?��2�    v8 KI و�:Rا�l;@ آ ن �1J T�3 '?;6 ا�T�3 ��Kc 6 دي: ا23 ا
  ;2ا ا�UC �J 7� �;Q  وUC c<I  آ;29ا Q^C: ر��� 

 ?��2�   gL` P�L3 ا�?ار آ TL و���I آ ن ا�T�0 دو��L/ او : ا23 ا
  !2 آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا�;� L@ : ر��� 

 ?��2�  آ 2Lا l9:8>2ا �@ �QI ا�b?8? و218ا �@ ا�� ا�;U ر Y�28وا ا�����1 : ا23 ا
  L a@ آB ا�; س آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا`رض و8[ �@ ا!@ : ر��� 

 ?��2��\ �@ ا���>� وا�>? : ا23 ا A� PU� �Q^��  f' آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا�>? و�@ ا
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  اش �Q^6 @;�8 : ر��� 
 ?��2�  ��L �8�3 R@ : ا23 ا

  �/ اهB ا�0>? : ر��� 
 ?��2�  f' : ا23 ا

  آ�i�j v ه ي m رت : ر��� 
 ?��2�  آ 2Lا 2Qb8ا �PU ��62�9/ : ا23 ا

  �L �8@ �/ ا�:�i ا�c>^��;@ �1;?8/ �@ ا�R�1 ا�0: ر��� 
 ?��2�  P�L : ا23 ا

  B0F ا�0[د B0F ا�;�0Q : ر��� 
 ?��2���Q^6 /�^0ي �8و2Jا و218ا و8 ��2م Y�28وا KC 6? �/ ا�R�1 ا�L �8�0@ : ا23 ا 2L �0 آQ;�  .B0F ا

�2A<GC  �?�3 rا !Bl !2 آ;29ا ��C>2ا : ر���  I3?ي أ ij.  
 ?��2�  .�bث ��J Rاث �K8? �@ ا�?ار �7 ا��� ل او �@ ا�����1 آ ن ا�2اJ? �8وح 8: ا23 ا

  ����� و` د28ان : ر��� 
   ?��2��BQ اهB ا�0>? وا�z?28ان �>��BzX� Bz د2z8ان اz! 2z3 وR8 د2z8ان ا��z�Kي د2z8ان ا2z3                   : ا23 ا ����1������ ��� 6/ ا�?28ان ا

 @�2��  �82>� د28ان ا
  آ ن 6?د ا�^Q ن آ��0 : ر��� 

 ?��2�   1750آ ن : ا23 ا
��  آ;29ا �KC?و �@ ا�?28ان !2 آ;2QbC 29 : ر���   

   ?��2��Lوح �7 اC23;  اJ;  ا4و`د �Lوح i�<L �3ا ا�?28ان وا2Qb8  ;C23ا �2ا ا�?28ان 2Qb8ا z6/ ا�0z[د z3?ي z;3` rz9;3@             : ا23 ا
 PUX8?J اYه  

��  Q:� ��A8>� �@ ا�0>? آ�v آ 2Lا b8>2ه  : ر���   
 ?��2��;V �2ف �  ا��:2�C �<Qر آ TL آB ا: ا23 ا 3 vKC ?<0�  

��� K8?ر ا���اة �@ اBl9:93 7<�93  UL : ر��� N�  آ ن �@ ا�9Jام �>��ة آ ن ا
 ?��2�  f'  ا���B آ ن �9b8م ا�UL` ���b  آ g9Q8�! TL �@ ا��b ة �2Q8 RL Qن �@ �: آB آ��X �3/ ا���B وزو�g9 : ا23 ا

��� �9b8: ر��� N�  م ��2Cا �@ ا�;� AF @L?ي �@ ا�0[د آ ن ا
   ?��2�gL` P�L ا���ة ا�: �jة ا�@ آ TL اد�8 3 �k<6  U داره  ارUS  وUC �;� i<bC  وآ ن �E;8ب ��U  ا��z� BzX@ ا�z<0?           : ا23 ا

 BA� T;3و Bmا T;3 @;�8 ،.  
�r آ TL 6;?آP �@ ا�>? ا���أة Bl9:C 7<�C : ر���  Iن 3?ي ا �X6 23ا  

U  �8;@ ا�@ آ wK<C 7<�C TL 3 ذ1L ن و3 ��� و3;?ورة وا��0Az ا�z@ آ;2z�K<L  zا آ2L zا 2z�b8ا           آ Bl9:C TL زي ز8   : ا�X6 23 ن   
 i�3ا BCر و2�08ا �@ 8 �  و �b�  k<6 ا

  آB ا�;^2ان آ 2Lا l9:8>2ا و` e3 ا�@ 6;?هP ارض : ر��� 
  `ء �BX اR� �  L 6;?ي ارض �  آ;T ا�>@ ��Bl9:C 7<�C @C : ا�X6 23 ن 

  ا�Nرا�6 آ 2Lا ا�;^2ان l9:8>2ا i�j ��� : ر��� 
  `ء e3 �@ ا�Nرا�6 : ا�X6 23 ن 

  K93?ر vm2C ا�>? �Y93 2!  U<�G9آ� �;U  : ر��� 
����Az8  z ا���zاس آ;iz�1L  z ا�z� 8 /z� �z;8N  وzUFN<L                        : ا�X6 23 ن    Bl9:zL  z;آ� آYz9� ء@z! Bzآ rc8 z!  Lزي �  ا  U<�G9�  Lا

U;� 2ا 218اL آ ?<�  .  وا��Q8N  آ2J Bاري ا
�@ دآ آ�;UC]b�  U  !2ارU6  و�^ �?ه  : ر���  vm2C ر?K93.  

آ ن �F]J  ;6/ و�2ا�7 آ TL �?8;� اش دآ آ�/ �@ آ2J Bاري ا�>2z18 ?zا 2�Ez098ا �;zU  وآz ن 2z8  z;6م ا`�z;a/             : ا�X6 23 ن   
 �� J B2د �9:8وا �/ 6;  �� ل ودواب وآU��  .2I B��Lق آ ن 2Iق �>?واب آ 2Lا ا

2��?   " (B0F ا�;PQ;�3 �0�j �F]6 @�"   �0Q و�3/ ا��2Uد       آ ن  : ر���  �اT��zI اz�X6 2z3 ن آz ن zQb8@ ا2z8 gzLم        ) ا�X6 23 ن ، ا23 ا
  .ا`a;�/ آ ن 218ا ا��2Uد �9:8وا ا��1 ل وا�?واب وآ 2Lا 2��08ا ا��EGة �>�2Uد 

6>�;  اول �  �T6N ا` ا��Kى ا�>@ 3;  ا�z;6 k  اzL    `ء آ 2Lا ا�; س �8  18@ ا��2Uد C K98>2ا ��PU و��  د�>2ا ا��2Uد        : ا�X6 23 ن   
      g�� ة?�F PU96 �� /� ?J219ز' وا� TL آ k� !2Uر ، و��  د�>2ا ا��2Uد 6>�;  اBz9KL �2زهz  و�z ت و�z9� ?z�3ة      9��J3@ ا`و

        R<K� ?J7 وا<j t06? ا r<���>�>r 06? اF t ل 3ا�  6;  ا��>r 06? اt ا� ى 6 �0>?�8 ا  0J�� 3��     @;�^zb��>�zb ا��z/ ا  0J
�^� رة وروح هYا آ ن �@ ر�E ن 3 iر�� رآ?�  .F م ا��>r 06? اNL tل k<6 ا

  B0F ا�;�0Q :  ر��� 
  .  28م �@ ر�E ن د�>2ا 6>�;  ا��2Uد واm  ;J ��8/ 3: ا�X6 23 ن 

�r آ;�C Tوح 6 ��?ر�I : ر���  I3?ي ا e3 ، 7��L  L?3  
� T��GC �/ ا��?ر�I �@ ا�vA ا�^ دس �b� ?;6? ا���Aي واT��GC اL  و06? ا�b@ آ;T اروح k<6 ا��?رI: ا�X6 23 ن 

  .�/ ا�vA ا�^ دس آ ن زي ا�U��29@ ا��2م 
  .�8;@ ��93ف �KCأ وi9QC : ر��� 

��  T�<j �/ ا�0[د آ;T أ�Fأ آB ا�8�1?ة e3 أL  ه>R���3 T�K أ�Fأ ا!@ وا�^ U<���3 �6 ش : ا�X6 23 ن   Lا  'f.  
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  .�X6 23 ن ا��?ارس آ ن �@ �?ارس �[و`د و�?ارس �>0; ت ا: ر��� 
�[و`د و�?ارس �>0; ت آ ن �@ : ا�X6 23 ن  �I�0ً  آ ن �@ �?رj 'f3-4 ارس?� .  

�>U��29@ : ر���  Bm2C T;0�  .�8;@ آ;29ا �C>�2ا ا�0; ت آ TL ا
�>vA ا�^ دس : ا�X6 23 ن  V<GC TL آ T;0�  �U��2C  ;6 RL Q@ ا

2��? ، ا23 و��? آ ن �@ �?ر�I �@ ا�;� ��L @L: ر��� �  7 8  ا23 ا
 ?��2�  .P�L آ ن �@ : ا23 ا

�[و`د وا�0; ت : ر��� .  
 ?��2���و`د : ا23 ا e3.  

  .�8;@ ا�0; ت �Q;2ش �98>�2ا �@ ا�;� L@ : ر��� 
 ?��2�  .`ء : ا23 ا

  .�8;@ ��>�29ش ا�0; ت : ر��� 
 ?��2�  .`ء : ا23 ا

��R: ر���  i�j i0^�  . !2 ا
 ?��2�  .TK3 ا��?ارس �R�I29 ا` ا4و`د : ا23 ا

  .i�j اT�<�C اTL : ر��� 
 ?��2�  f' : ا23 ا

  .4ي vm : ر��� 
 ?��2�  ا��ا73 : ا23 ا

  L @� i�j س T�<�C �@ ا�;� L@ وآ�>T واT�<j �/ ا��Kى : ر��� 
 ?��2�  f' : ا23 ا

  .L @� @;�8 س آ�>2ا e3 3; ت `ء : ر��� 
�2��? ا23 ا : 'f  

��  219Cزوا آ�v آ;29ا 219Cزوا ا�C r:2ف ا�T;0 و` ا29Lا �9GCوه  : ر���  @L �;��@ 6/ 6 داPQC �@ ا @QJا i�j.  
   ?��2�2�2zا !2z رأz8 rz8  اz� 2z3[ن z3?ي أ��iz              : ا23 اK8 /8?z6 F 2اzL2Q8 T;0�آ 2Lا آ>PU ز� ن زي �6>� واJ?ة آ ن ا23ي وا23 ا

 @;3` r9;3.  
  .`23 آ ن �K8ر �8;@ ا: ر��� 

 ?��2�  .�Qb8 ، P�L>2 ا�r9 �8وح k<6 ا�?ار Qb8@ !2 راr8 8  3;@ 3?ي ا��T;3 r<0 �[ن 28ا�| : ا23 ا
  .دا�8ً  28ا�| و8[ آ ن �9b8 : ر��� 

 ?��2�  `ء اذا �@ ا���>� J?ا ا�9J آ ن vF28 B�08 ا�21از' : ا23 ا
  .�8;@ آ ن �@ �8�J : ر��� 

 ?��2�  .P�L : ا23 ا
  .J @:� @;�8?ا 2Cرط و21Cز T;3 3?وش ا8 ه  : �� ر�

   ?��2�2�z? اذا z3?و 2z18ز ا�z;0 ت �z:0 ب ��zب راح Yz�28وا ا`راzS@                   : ا23 ا��@ اnL>�2ا زي �zQbC  z@ ا2z3 ا�zQb8 Tz;0@ `23ا
  .وا`�[ك �21ز ا�0; ت `و`د وآ 2Lا ا4و`د lm ر وا�0; ت آ0 ر 

  .@ �8;@ هYا 3?ل آ ن ��A8 �@ ا�;� L: ر��� 
 ?��2�  .P�L : ا23 ا

  .�@ ا�>? آ ن ��A8 ه�r ا�X6 23 ن : ر��� 
  .`ء : ا�X6 23 ن 

  .آ ن 6: ن ا`رض 21Cزوا ا4و`د ه�r : ر��� 
`ء �R�c ا�2اJ? 2198ز �g;6 /0A �8;@ � آ; ش L:2ف ا�T;0 اL  ز��� 21Cزت �@ �Nzة �zC�� T�2z!  z@ واzL            : ا�X6 23 ن   

��z� �z/ ا�z?ار واzL  را�F                kz<6 \z8وش   10ر�C ^� T8�! TJ/ ب      j TzK3 ��?zm2ر وz;��/ ا`m>@ آ ن �2zI @z�  z;6 @zق ا
         Tz0ل و� KC�0� 3 Bl9!ا T;آ �A� k<6  Lا TJ�3 رN6 TL آ V<�  3?ي ا8 ه T;0�ا�:Bl زي �  2AC @QbCر �@ اgL هYي ا

5-6 Tور�� �U!ا .  
  .B0F ا�;�0Q : ر��� 

��  ��N� k<6 Tة �QJ      : ا�X6 23 ن    �0Q;�T `�@ 3?ي ا21Cز ا�2اR�Qb8  � ?J `23' 3?و 2198ز 9QJ g�4 @Qb8>@ أ�z@     �3? ا
                        `  zLوا  :z��20�@ ا8 هz�F  z? ا23ه2zKL  L?z3 @zQb8  zم kz<6 ا�Az[ة آ TzL ا��L?z  ا<j2ان و^;���/ 3?ك T;3  U<9QJ ا�b@ را2Jا ا

                  zJوا  z2ز ا�z1Cي ا?z3 ez3 @!ا R���3  Lوا ���N�? �z/ ا��8�z0 ا9zI ذ z3?و iz�G8      ��3ف أm>@ و` ا!@ و�mت اm>@ �7 ا
�@ اT�Q3 B�J ا�b>2 واz;3  z;6 @:z�  z� 7<j ت                QJ T;0��g 3?ي ا21Cز ا T�QJ TLا23ه  !2 3?ك ا @� QJ /8?6 F  ;Jوا T;0�ا

 B� 6 v�2�  Lا  � g� T�QJ.  
  .e3 اTL آ TL ا�T;0 016 ك : ر��� 

�@ ا23ه  ه : ا�X6 23 ن   F 2!  20ه�G8 @�6 ا�@ و��ت TJرا ، 'f           ي?z3 ك?z8 3 ي?z8ا wzJا  z� Bz0F  zL2ا اz<9QJ ، ?z�ي ��zU  و
            @�2�? 3�98@ �7  ا�g ��ً[ ر29�3ا و�2ز2Cا �@ �Nة آB 28م وz�F @z�� @zQb3 /��28?ت �Nz� @zة 2zJا� R�9<�J z� �;zI 5   23ا
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56���ات �@ ��90@ آ;T اL  وا��J 23? اL م �@ 2Iق ا��EGة واB�J ا��EGة c9Q6@ ب  @�:��F  /8وش اibI ا���2J g3ا
 e3 وش 5آ�>2ا�F .  

  .هYا �3? ا�;�0Q : ر��� 
  .f' آB هYا ا�Qb@ �3? ا�;N� @� �0Qة : ا�X6 23 ن 

  .T�<j  �8 @;�8 �/ ا�0[د ورN� k<6 TJة ا!N� @� T<l9ة : ر��� 
��  j>�;  �/ ا�0[د ��>�; ش N� k<6ة : ا�X6 23 ن   ;Jا.  

  .و` و8/ : ر��� 
;  ����3>�  و�/ ����3>�  ر�L @�  L?�F /�<�L k<6  ;J>�/ اJ;  اz�  ;�<j@ ر�Ez ن �2z�C @zز و`           اL2�<j  ا��2Uد رJ  : ا�X6 23 ن   

��  �L @�  L?�F>�/ ا�  ا�2ي آ ن ا�>@ ا�2  ��8�!  ;<�J.  
  .�8;@ ا29Lا  ��  j>�29ا �/ ا�>? ر29Jا N� k<6ة و` ا29Lا آ;29ا �Cو2Jا �/ ا�>? N� k<6ة : ر��� 

��  اj>� : ا�X6 23 ن                    iz�1Lا B<^z9L ?z<���  L�zm /�z<�L @z�  L?z�F  ا�zLوح kz<6 ا /�<�L k<6  ;J����3>�  ر k<6  ;J2د رU��L2  ا
J i�1L ��L �3 �� و�A ري آ 2Lا 2Qb8ا ا�;z س اgzL ا�Nz� @z� /Q^zة اz3[ش وا`آz3 Bz[ش وآ>0z3 @:z[ش !2z اBEzL ه2zن                     

  .L^2ي 
�Nlة : ر���  /�<�L /� @;�8.  

  . ورN� k<6  ;Jة ` !QI  ;�2/ و` �A ري و` ا!@ �I  ;0� 'f رة: ا�X6 23 ن 
  .�8;@ وQI /8;29ا : ر��� 

  .6;? ا�0?و 3;�;  6;? ا�0?و وL?�F  6;?هP : ا�X6 23 ن 
  .ا!N� @� T<l9ة : ر��� 

�KC�0 ل ��  V<G8 ا�9 �� �8وح �Ez8 �A� k<6/ ا�zKC�0 ل �z�KL �Az� @z?           : ا�X6 23 ن    3 Bl9!ا T;آ T<l9! 'f6    zLا �Uz!ا 
 �A� @� @3اN6 T;ا�2رة آ R�901� T�1� زي TJ�� زي �A� k<6 TJر �;I اول.  

  .�8;@ آ;T ا�@ 2��AC @� Bl9:Cا : ر��� 
��  ا�  ا�9 �� �3?      : ا�X6 23 ن    'f6          ت z2ل ه�^z�<� @zQJ2م اz8 Bzش و` ا�2رة آ Q<� TLا @<F ري A�� !2Uر ��8@ ا��� ل ا

10  \<����>� آ ن ��@ �J ة ��b? ا Bات آ���ا�9 �� آ ن Qb8@ آBz اz8 /�z;a^9 ��وا zL ?z;6 س اz;6  L�� 9zI? وzJ?ة اU�zI  أم           
           @��>��>P 3?ي �A ري �^;� ا2J @L �6ا @QJا T;و�2زه  ��29@ آ ?��9;@ ا�z@   6500>@ 6;?ه  و zI @6;? ا� TJرو g�;� 

 @��  U<9QJ ري A� r��200 g�;� .  
  . �;�g 200آ 2Lا 8^2ا : ر��� 

̂    : ا�X6 23 ن    z8 2اL zآ 'f        @z�� @z�` Tz�QJ2200ا و      Tz�0و� gz�;� 300       2زتz1C Pآ z3 @z���93  zLوا gz�;� 20   ت امYzة ا��z�� 
  . F^2ط واt آ ن 6;?ي ��ة 93^2ى �>^��/ 3 ���ة د���X620 k<6 PU9 ن ب 

2��? !2 ا4آ>� ا�@ آ 2U:� TLرة �@ ا�;� L@ : ر��� �  .7��L i�j ا23 ا
 ?��2�  .ا��29cل : ا23 ا

  .I Q\ ا��29cل 6;?آP �8;@ آ ن ا�: ر��� 
 ?��2�  .P�L : ا23 ا

  .i�j 3?ي أ�Iل �@ ر�E ن آ�v آ TL 6 دPQC : ر��� 
  ?��2�آ ن اول ا!@ آ X� ���2<� d0�C @C�� TLً[ اروح اk<6 ?�F ا��1م و��  اi�1C V<GC ه ���G0 وهYا i�18 ا!@ : ا23 ا

  ;�� B28آ B��8 @! � 2نQ8 @�  .وهYاك ا!@ ا�i8�l ا
  .2 ا��1م !2ه: ر��� 

 ?��2�  .ه��lm T�3 2 : ا23 ا
  .i�j ا29L ا�X6 23 ن !2 ا`آB ا�:���0 ا�@ آ;29ا 2G0�Cه  �@ ا�>? : ر��� 

  .d�0j 6 دي ا��>���2 و3 ذ1L ن و3 ��� : ا�X6 23 ن 
  .i�j ا���س !2 آ;29ا 2G0�Cا : ر��� 

  .رز و���b وآ 2Lا 2b3Y8ا : ا�X6 23 ن 
2��? 6 دات: ر��� �  . ا�Nواج !2 آ;29ا ��C>2 آ�2��A9C vا i�j ا23 ا

   ?��2�2�z;9  و�� z;96  و�zLوح z;6? اهBz ا�Xz� Tz;0ً[ ا�zJ @z� Tz;0 رة �z�L a ا�zLوح                 : ا23 ا�J مNz�L  z;Jا Tz;0� 6 |z28ا� ?�2��8  ا
:C س ا`رض ;�  .PU�F]L 70 � ه2a /8Nاi<�8 @L ا���وس و�3?ه  0C?ا ا��N ر8? وا�k<6 '2<�b8 2<b ا��اس و2c�;8ا k<6 ا

  .i�j آ TL ��9ة ا��0�G ا2jل : ر��� 
 ?��2�  . د8; ر ��U ا���وس 250واk<6 t هF 2?رة ا`هB آ ن v<Q8 : ا23 ا

  .B0F ا�;�0Q آ ن v<Q8 : ر��� 
 ?��2�  . د8; ر 700 و500 د8; ر ��  1�C@ وJ?ة ���08 3?ه  �C>7 �3ا آ ن f500 v<Q8' و : ا23 ا

  . ا�;� L@ `ه�F Bى ��L a آ;29ا 21Cزوا �X[ ا29Lا: ر��� 
  ?��2�X� e3 'f[ ا23ي 3?و 218ز اهJ B�?8 e3 �3 ;6 B?ا �/ ا��Kاi8 اذا ا�:i ا�;�\ وآe82 ��8@ وآ 2Lا 2��8ا �z/  : ا23 ا

  . اهB ا23 !2!�  
�r آ;29ا C>�20ا ا�� ب ���;� �BX آ�ة ا�K?م : ر���  I3?ي ا �J i�j.  

 ?��2�  .>k ارض ا23 !2!� آ;  P�L i�<L آ;  i�<L آ�ة F?م 6: ا23 ا
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  .i�j ��/ ا�@ !BQ ا�8�c| : ر��� 
 ?��2�  . ا��?ر�I ا�@ g<Q:C : ا23 ا

  ) آ س (��  2c8ز ا�8�c| !2 آ TL ا�U?�8 : ر��� 
 ?��2�  .آ 2Lا ��8>2ا cJ>� : ا23 ا

  .Y93آ� ا�I ء `�06/ �/ ا�;� L@ : ر��� 
 ?��2�  .�@ آ ن `i6 وآ ن �@ ��2Uر ��Qة ا�K?م وآ ن �@ �;k<6 iG9 ا�K?8^@ آ ن `i6 وk�b8 ا�2�c: ا23 ا

  .آ ن �@ 6;?آ9G� P ر �@ ا�0>? : ر��� 
 ?��2�  .f' آ ن �@ : ا23 ا

  .آ;29ا ا9GC 29L روا وiG9;8 ]8 : ر��� 
  ?��2� ن zS F@  آ ن ��A8 اG9L 3 ت زي �  B�?z8 @zQbC اz! 2z3 وkz<6 R8 ا`z3 G9L ت ا�z9G8 BzQ روا `gzL آ�z�0 ا�z<0? آz            : ا23 ا

�9@ ا�X6 23 ن          I 0>? ، اذا����XQ �/ ا��Kى �BX ا�>? وا���>� و8 �  وآ ن S F@ ا�0>? ودار ا��2�c@ ه?ول آ 2Lا �^���k<6 /8 ا
 /�9�L 0آ  L?;6 0[د آ ن�  .6;  ا��2Uد وآ�v آ;  �>��X/ ا��I@ اJ;  �@ ا

  .Y93آ� !2 اU�I  : ر��� 
   ?��2� 3[د آ U;� ?;6 N� J3 -4 TL  و!�UF  و��U3  ا�;� U;� @L  و��U3  �8;@ آ0;�� وwI      راح 6/ 3 �@ هYي ا�0Q;��      : ا23 ا

          rzه� R8و z! 2z37 اz� 2اX�08 @L �;���  218ا ا��2Uد ا`و`د او ا�0; ت ا��2Uد آ 2Lا 2F��8ا �/ � iL ا–     @z18 R8و z! 2z3ا rzه� 
       ��z�;0Q �8و2zJا z;6? آ�z�;0 ا�gz8�0 ا2zF��8 Bz9��  U�zIا Qb8           zU�<6@ `هB ا�0>? د�8وا 3 �PQ ا�>�>� ا��2Uد 3?ه2F��8 Pا �/ � iL ا

                �zL]� 2ا� zF 2اzJرا /�zm 0���Az  آz^�ت T:z0j PU�z<6 ا 3 PU<9z�<j @ا�  L2!�8 Pة 3?ه�� tوا @�2KC  � 2ا زيF��8 2اJ�8و
�2ا �  ا29Lا اذ298ا و`ده  اJ;  دارL  �/ ا�0>? و�3ا  F rه� rه� T<�6 ت �[ن��  

  .>�U  و` اذوه  �  2Gjا 6: ر��� 
 ?��2�  .ه�  3^2��9ا آ 2Lا ا��2Uد 2U8د �>^��/ ه�  زي ه?ول ا��2Uد ا��2م: ا23 ا

  .ا�PU �/ ه�r اPQL آ;29ا �PU�� /��m l9 : ر��� 
 ?��2�  .ا�; ح ��;  و�; ح ���EbL PU �6اPUI و�Eb8وا �6اI;  : ا23 ا

  .�8;@ آ;29ا 6 دي : ر��� 
 ?zz��2��gzz أbzzm ب �zz@ ا�Nzz�8 @zz18 ?zz<0م g3 bzzm وzzQb8@ ا��2zzم �zz6س ا��2zzUدي ا�zzL]c@ و�8و2zzJا   f' آzz ن ا��2zzUدي : ا2zz3 ا @zz�ا

g3 bmأ.  
  .آ 2Lا �9:8وا �;PQ وC:�9وا �;PU : ر��� 

 ?��2�  .f' و8[ آ;  L:�9ي 216ل ه2�;?�8 : ا23 ا
  .آ 2Lا 218ا 28آ>2ا 6;?آP : ر��� 

 ?��2�  .f' آ 2Lا 218ا �U^8وا 6;  و28آ>2ا ��;  : ا23 ا
  .وا29Lا �Cو2Jا 6;?ه��C P;2ا : ر��� 

 ?��2�  .P�L ا��2Uد ا�@ آ 2Lا �R زي ه?ول ا��2Uد : ا23 ا
  .�:@ �^j29;�/ : ر��� 

 ?��2�  .f' ا��2Uد ا8 م ا�0[د ز8;  آ 2Lا 6 8:�/ ��;  وا��2Uد آ 2Lا 2198زوا �3�6 ت وا���ب 2198زوا 2U8د8 ت: ا23 ا
  .B0F ا�;�0Q : ر��� 

 ?��2�  . آ;  R� e3 p�3 @��L داB0F 48 ً�8 ال :ا23 ا
�2cا �7 ا��2Uد ا�>@ �@ � رج ا�0[د و�8>�2آP �/ ا�0[د : ر���  b98 /Q�8 2دU��  .� آ;29ا ��I J/ أgL ا

   ?��2�ه�  ا��2Uد ا�@ �6>2ه  و�6>2ا و2c<3 ?6ر هz�L �8�3 @z  و�z 23ا  ا��z ` ا�gz ا` اzb98 t ر23ا ��C 7zآ�z  و�PU;z� @z               : ا23 ا
����وف وT<�6 و2c<3 ?6ر وI>�29ا   6 3 R9^J �  �L �8�3 آ�  ه ن�C @ه @��ب �:2ا �7 ا�k<6 /��L �8�0 ا�?و�� ا����L �X ا

�>�2Uد j  �8>�2ا ا�m /��^<� /� /��L �8�0 روا ا�^[ح ا�^� رات �>�2Uد وا���3@ ا�@ z�8 '2Q^z�8 �Q:z� '?z;6?�2' آz ن هYzا                    
<�  ��L �8�3 ?�0  ه@ ا�@ آ TL �^���ة اول �� �L ا���آ  TK3 3>? ��?و�� 

�r وا29L �@ ا�0>? آR8?F B آ;29ا 2AAGCا �>��أة �A ري C:�9ي ا��اUS  وU9� J  ا�U�� �m G  : ر���  I3?ي ا i�j.  
   ?��2��2zا kz<6                   : ا23 اN;8و gzC�� Yz�28 ?zJ2ا���� �9:8ي آ>:@ �>?ار �/ ��Eة واآBz وآz! Bz@ء آz ن اN<�زي �  QbC@ آ ن 
9:8 �<�����  2Q8ن ��A� g ري Y�28ه  و�8وح U<8�9:8  ا rه� B��8 �9ة� B2ب ا!@ آa آ;?رة  U<8� .  

  .i^J @;�8 �;29ج ا`رض ��  2Q8ن �@ �;29ج 8 `رض U<8�9:8  واذا �:@ �  �9:8ي �U   : ر��� 
 ?��2����ة C:�9ي �NGون ذهU�100 i@ آ 2QC TLن �m �L �<� �LNG?ره  ذهi ز� ن آ TL : ا23 ا .  

  .��0j @;�8@ ه�r : ��� ر
 ?��2�  .��0j 'f@ : ا23 ا

  .ا�X6 23 ن آ;29ا ه�r �@ ا�>? 2AAGCا ��Aوف �>��أة : ر��� 
��  اروح k<6 رو�3/ : ا�X6 23 ن  T�K3  U�  .اL   آ;T ا!Bl9 �@ ا�0>? وا�6@ ا��A ري �4@ وأ�@ C:�9ي 9�4@ 

  .!AF 2?وا هYا رو�3/ ا2QJا �@ g;6 : ر��� 
�\ �@ ا���>� آ;  ا�Lوح 8�U! ?�K8/ او  : ا�X6 23 ن m @0;�  . ا!P�� B��L �U و�KL? �8و2Jا ا�; س 3هYا رو�3/ زي ا

  .هYا رو�3/ �@ 8 �  : ر��� 
�@ واروح k<6 روf . /�3' �@ 8 �  : ا�X6 23 ن  J ibIس ا ;�  .�X[ اروح اL  �/ ا�:Bl أ`F@ ا�^� رات B�b93 �@ ا
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  .!B��C 2 �@ رو�3/ : ر��� 
��Vz<G8  z                     : ا�X6 23 ن    \� zm @z0;��\ آ�v ا�Lوح k<6 ا���>� ه�rz آ;z  ا�zLوح kz<6 ا���>kz<6 �z ا m @0;�زي �PI2 زي ا

  � 8 k<6 وح�Lا.  
  .  ا!e3 @;�8 �U اهB ا�>? �8و2Jا g�<6 و8[ آB ا��;��K 3اT�QJ TL اgL رو�K8 /�3? : ر��� 

�P آ ن 6;  ��ان وN0GL وآ 2Lا 218ا ا��Kو�8 8^2ا ا�^1b ت 8 �  وا���>� ��m;? وا����I 0 وآB ا��: ا�X6 23 ن  .  
  .��C @;�8>2ا �UIات �@ رو�3/ : ر��� 

  . ا!�U �@ رو�UI k<6 /�3 واآB و!�ب f3' آB ا!@ B��L آB !@ء آ;  �KL? : ا�X6 23 ن 
  .آB ا���>� ا�Cوح وe3 ]8 ا�:0 ب : ر��� 

  .آB ا���>� �PI2 آ ن : ا�X6 23 ن 
  .@ ه ي آ TL 6 دة 6;? اهB ا�>? �8;: ر��� 

  .آB ا��;��K �/ ا���>� وc�J  و��m  � 8;? وا����I 0 هYا آ ن �PI2 ا�;0@ رو�3/ : ا�X6 23 ن 
  .آ;29ا اهB ا�;� C @L: رآ2ا �@ : ر��� 

 ?��2�  .P�L : ا23 ا
  .آ;29ا اهB ا�;� C @L: رآ2ا �@ : ر��� 

 ?��2�  .P�L : ا23 ا
  .  آ ن �@ ا�>? �I;�: ر��� 

  .`ء:ا�X6 23 ن 
  .�@ أي 3>? آ ن �@ �I;�  : ر��� 

  .�@ 8 �  آ ن �@ : ا�X6 23 ن 
  .آ;29ا �Cو2Jا : ر��� 

  .آ;  ا�Lوح k<6 ا�T�<Q^0 آ ن اL  ا�@ واJ? و��زوق ا�g واJ? وا�Lوح �EbL �@ 8 �  : ا�X6 23 ن 
�r ا�:0 ب آ 2Lا �8و2Jا k<6 ا�^�;�  �8;@ ا�N`: ر���  I3?ي ا i�j PUL2ا^L واY�28 2ش;Q� م.  

  `ء : ا�X6 23 ن 
��R : ر���   

  ة ا�Cوح k<6 ا�^�;�  اi�6 ��;2ع ا���: ا�X6 23 ن 
2��? آ;29ا ا�Cو2Jا k<6 ا�^�;�  : ر��� �  .i�j ا29Lا ا23 ا

 ?��2�  `ء : ا23 ا
  .و` J?ا �@ ا�;� L@ آ ن �8وح : ر��� 

 ?��2�  .Qb@ ! !� زي ا�w�b آ 2Lا 20�18�;  ا�^�;�  زي �  C: ا23 ا
  ��/ ا�@ آ ن PQ<018 : ر��� 

 ?��2�  .واt �  ��3ف ���� ت Q�8/ او ��I^ ت آ 2Lا 20�18ا وk<6 �AJ wbL  U�<6 �EbL ا`رض و�EbL ?�KL : ا23 ا
  .�8;@ آ 2Lا �Eb8وا ا�;^2ان : ر��� 

 ?��2�  �Eb8 'fوا : ا23 ا
  . آB اآP آ 2Lا 2018ه  k<6 ا��8�K : ر��� 

2��? ا23 �  .اY9� R� P<�8 tآ� : ا
  . Y93آ�وا  ا2C�EJا!2 اPI ا�P<�c ا�@: ر��� 

  �Y9� Rآ� : ا�X6 23 ن 
  .آ ن 6;?آP �@ ا�>? آ�ة F?م او آ�ة I>� : ر��� 

  .f' آB !@ء آ ن ، آ 2Lا ا��?ارس Q:8>2ا ��8| آ�ة F?م �8و2Jا 8>�20ا وآ 2Lا ا��?ارس 8>�20ا �p�3 7 : ا�X6 23 ن 
�@ اN� @� rLة I /8�:6 T:6;� ا: ر���  T<F TL.  

��z�  z:2     : ا�X6 23 ن   eL2z8 ن z� @� ادرب �;?ي T;ي آ?;� /�;I ث]a ت?�F ي��K:��F 'f?ت �@ �Nة ��/ اL  د�>T �7 ا
 �^1�  .ا��2Uد آ;  واk<6 /�cF ا

 ?�b� 232د :  اU��  .أي I;� د�>2ا ا
  . �7 ا�:��Kي a[ث I;�/  ا!�Bl9?تF اL  ا ��e و��^�/ ه�r ا!@أو�G^�/ ا��@ ا�^g9 : ا�X6 23 ن 

  .�@ ا�^�9; ت ا�:��Kي ��  ا��n;� eI ا��8�b9 : ر��� 
  .��n;� ?�3 ا��8�b9 ا�  اJ;  د�>2ا ا��2Uد آB واJ? ر�k 3 رودgC: ا�X6 23 ن 

��  روN� k<6 TJة ا��� ل اl9I>29ا ا29Lا ا!l9>29ا: ر���  �0Q;�   .i�j ا�X6 23 ن L  L?3^ ل �/ وTF ا
!v�c� Bl �  آ;Bl! @� R اL  آ ن �@ g8 3�6 اkz<6  U0bI آzc9@ ا�zbj Bz�J/ اr�zI Bz�J اروح kz<6 ا��zb0              : ا�X6 23 ن   

 \<0�  .اI وي �@ ا��2م �F �:6وش ��^� �F �:6ش آB ا!@ آ ن ر��V ا��ij ا�21ا�g ا�0>\ آB ا!@ 18@ �/ د�8 ا
  ./ ا�0[د i�j ا�;^2ان ا!T<l9 ا�X6 23 ن j  � ?�3>�29ا �: ر��� 

  .و8/ 3?ه  Bl9:C ا�;^2ان و8/ 3?ه  �Cوح �:@ : ا�X6 23 ن 
  .�@ دورهP : ر��� 

  .�@ دورهP و8/ 3?ه  ا�Cوح ` ` �R : ا�X6 23 ن 
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  .��j �� ]ًX ا�Cوح i�J 7�1C : ر��� 
  .` ` اN� @� i�J 7��  ;6 R�  ;Jة : ا�X6 23 ن 

��I rال واTL �/ ا�>? آ : ر���  �I3?ي ا i�j ور?�  .ن 6;?آ�c;J P ت �@ ا
  .��g وآg3�U �?8;� و8[: ا�X6 23 ن 

  .آ ن i�j @;�8 ا�;� L@ آ ن ��U  آ�3�U و��g : ر��� 
 ?��  .`ء: ا23 و

  .آ�3�U و��g و28Nc<Cن وآB ا!@ : ا�X6 23 ن 
  .B0F ا�;�0Q آ ن �@ L28Nc<C ت : ر��� 

  .آB ا!@ آB ا!@ اJ;  �?8;� : ا�X6 23 ن 
  . آB ا!@ آ ن �R9;Q� ��29 ا���اة ا�Cوح g�� @<�C �8;@: ر��� 

  . `ء `ء:ا�X6 23 ن 
  .آ TL ا��b ة اUI BUI>� : ر��� 

2�@ آ ن آB ا��Kى ا�>@ 2Jا��;2z18  z      : ا�X6 23 ن   KC � �8 زي�F R� �;8?� ?<�f' آ ن �I  ;6 رات ا��ان آ ن 6;  !�آ� 3 ص ا
  ;6 /� ?<�  .2�E098ا �/ ا

  .ن ه�r ا!@ 6;?آP �@ ا�;� L@ زي ��g وآg3�U ؟ا23 و��? آ : ر��� 
 ?��  `ء آ ن ��3 � آ;a R[� ت آ ن 6;  ز2�bL �8ا �@ �Q ن �m2A@ و�L>@ و��AC ا���g زي ا���20 : ا23 و

  .ا�;^2ان آ�v آ 2Lا 20�8ا ��g آ 2Lا �8و2Jا �8>2ا �/ ا���0 � آ;R آg3�U : ر��� 
 ?��2�@ �8��3 آ ن �@ راد28 `ء � آ ن آ�3�U آ ن �@ زي �: ا23 وK9.  

  .آ ن �@ راد28Nc<C Rc� 28ن زي ا�>? وآ;29ا �U^Cوا k<6 ا��اد28 : ر��� 
  . L g�<6 �U^L 'f^�7 ا�0 ر و8/ !�ق �L �8�3  و8/ !�ق ا�� �L  : ا�X6 23 ن 

  
  ��9Lف r�<6 اB�0L 23: ر��� 

(�7E �<ا�=*�>� : ا ��K  ��0�% 6ا>&اه�.  
  .!2 ا`Bm : ر��� 

  .ا���>� : B�0Lا23 
  .ادR8 آ ن ��6ك ��  T�<j �/ ا�0[د : ر��� 

B�0L2319: ا �;I   
  .ا���� آ>g اY93 R8آ� �/ ا���>� �C  � B0F>7 �/ ا�0[د : ر��� 

B�0L 23آ� : اY93 R8ا  
�@ ا8 ه  : ر���  vmاو  U6دوره  و!2ار vآ� �<���  .Y93 'fآ� ا

 P�1 و!2: ا�3اه�J /� ��;0� ور?�  .ارU6  زي ه �:2ارع ��U  �?ارس و���c:9^�  U ت و��U  �2ا�7 دوره  زي ه 
  .رk<6 TJ ا��?ر�I اB�0L 23 : ر��� 

 Pا�3اه� : TJر 'f.  
  .`ي vm درTI : ر��� 

 Pا�3اه� : vA�3 R9<و� آ� .  
  .آ ن ��U  �?ارس �[و`د وا�0; ت : ر��� 

 Pو` : ا�3اه� 'f.  
  .�8;@ آ 2Lا ا�0; ت �98>�2ا : ر��� 

  f' : اه�P ا�3
  .`ي vm : ر��� 

 Pا�3اه� : �I2ا دراA<G8 k9J.  
  .U��2C @;�8@ �@ 3; ت �U��2C /�A<G@ : ر��� 

 Pارس ا�;�\ : ا�3اه�?� @� 'f.  
�PQ اراS@ �@ ا���>� : ر���  @�.  

 Pا�3اه� :  ;� 'f.  
  .i�j ارPQS �@ وwI ا�0>? وk<6 ]8 ا`�jاف : ر��� 

 Pف : ا�3اه����  .ا
  .�J ^� R8 ارF PQS?: ر��� 

 P6;  �3 رة وارض : ا�3اه�.  
  .��/ آ ن Bl9:8 �@ ا��0 رة : ر��� 

 Pا�3اه� :  ;Jا.  
  .آ 2Lا ا�;^2ان l9:8>2ا : ر��� 
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 Pا�3اه� : �J]� 2لb<J /� ?Jة واN� /� س L  ;6 2<l9:8 2اL ء آ`.  
  .!2ا آ;29ا NCر26ا : ر��� 

  Pرع ��    : ا�3اه�NLو �j20;Fو  j �3���2 و<�               �zر��  zj �3  zU��  z;6ه  وزر ;�zS �zb�;ا� Rz�  ;zSار VzL ن zة آ�Ez�  U :
�2��0C /82ا  i�j  

 Pا�3اه� : �<���  .`هB ا
  .Y93آ� ا�;^2ان آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا���>� : ر��� 

 P2ا : ا�3اه�<l9:8 'f.  
  .�@ اl9:8 R8>2ا: ر��� 

 Pا�3اه� : @Sرا�6 ا`راN�  .�@ ا
��  2193زوا i�j آ�v آ TL ا�� دات : ر���  �<���  6;?آP �@ ا

 P0\ : ا�3اه�A<�  .آ 2Lا ا�9G8 �0��G روا ا���وس ه�  �Q; ش U�2:L  ا` ��>� ا���س ��AC e3 �>2ة 
  .آ�v آ;29ا 2�NCا ا���e8 : ر��� 

 Pا�3اه� :U� 9آ k<6 2ا<�b8 @!س وا�c���B0 وا`� 2�N8 @Lا k<6 ا 1 �7 3�  .P آ 2Lا YG8وا k<6 ا�1 �7 و2�N8ا �/ ا
  .i�j آ�v آ TL ا���>� ا��b ة ��U  : ر��� 

 Pا�3اه� :  �;�^�  .�?8;� آ ن ���I  U;�  آ;  �Lوح k<6 ا
  .آ�v آ;29ا 2E�Cا PQ�28 �@ ا���>� : ر��� 

 P8 �  : ا�3اه� k<6 وح�Lو  �;�^�  .6 دي زي ه �:0 ب k<6 ا�2UKة و�@ ا�0>? و�Lوح k<6 ا
  .ا�;^2ان آ 2Lا �8>�2ا : ر��� 

آ 2Lا �8و2Jا k<6 ا�^�Q زي !�� ه2ا �8و2Jا Y�28وا ه �lA ر و�8>�2ا آ 2Lا آB 28م ���Yz�28 2z�<�8 �zوا اآBz            : ه�P  ا�3ا
  .و8;0^�2ا 

  ا�QJ>@ 6/ ذآ�rC 8 �@ ا���>� آ�v آ;29ا C>�20ا اTL وr3 bm : ر��� 
 P3@ : ا3 ه� bmو  Lا wLو i�<L  ;آ.  
���/ �/ ا�0[د !i�j60 ا�;  : ر���  j �;I  �<���  Y9� 2آ� �/ ا

 Pا�3اه� :  U;� 7� j T�K<ه @L آ>:@ زي آ.  
�@ : ر��� : ر���  @QJا i�j.  

 Pا�3اه� : /�j2^0� /�:�6  ;�K3.  
�@ �3 رPQC !2ا آ;29ا NCر26ا ��U  و���I : ر���  vmاو.  

  Pا�3اه� :           z<���� وNzLرPU6 وNzLرع z�F\ وKC�3     P^z�I ل آ;  NLرع وآ ن 6;  ارض آ;  زارU�� /�6  ز298ن آ ن 6;  �@ ا�>? وا
  .وذرة 
  آ ن ا�r ا�2ة : ر��� 

 Pا�2ة : ا�3اه� r�  .f' آ ن 
  .I آ;�/ �7 ا�r وا23ك : ر��� 

 Pا�3اه� : p�3 7� 'f.  
��U! /6 r ر�E ن آ�v آ TL 6 داPQC : ر���  I3?ي ا i�j  

 Pا�3اه� :�b^9Lو ��cLو Bا`آ �EbLو r2م زي ه�AL  
  .T ا`آ>� ا�@ ��C>2ه  j@ �@ ا���س !2 آ L: ر��� 

 Pس : ا�3اه� ;�  .�29cل d0�L و���L@ ا
  .وا`آ>� ا��:2Uرة �@ ا���>� : ر��� 

  Pا�3اه� :              kz<6 2لz9c� Bz��Lس و�z��آ>:@ �; vI و�29cل و� ج 3>?ي وbL:@ ز� ��Rz� Bz زي ا��2zم وz��� \3YzL ن kz<6 ا
���b و���L@ ا�; س .  

   .!2 آ 2Lا 8>0^2ا اهB ا���>� ا��� ل: ر��� 
 Pا�3اه� : R�3ا�jل و K6و /�j]3 8>0^2ا.  

  .i�j و ا�;^2ان : ر��� 
 Pا�3اه� :  Uو� k<6 @�lC2د وI`ي ا]� e0<C.  

  i�j ا�@ �  �lC@ !2ا ��8>2ا ا�; س : ر��� 
 P2ا : ا�3اه��l8 0 رQ�  .و` ا!@ 6 دي ا�0; ت ا�lA ر �  آ 2Lا 2�l8ا e3 ا

  .�Q8>2ا i�j PU��<�C ا4و`د �@ ا���>� آ 2Lا : ر��� 
 Pا�3اه� : 'f  

  .وا�0; ت ��6ك اT;3 @� T��I دآ29رة او �b ��� : ر��� 
 Pآ ن �@ : ا�3اه� 'f  

  i�j و8/ �98>�2ا ا�0; ت : ر��� 
 Pا�3اه� : �A� k<6 P2ا �8>�2هL آ  

  .�8;@ 6 دي ا�T;0 آ P<�9C �� ^C TL : ر��� 
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 Pا�3اه� : 'f  
  .� آ ن �U�� �F]6 PQ  ا��L 0Q ت آ iL � TL ا���>: ر��� 

 Pا : ا�3اه�?J 7� 2اQb8 � واب 2��08ا?��PU آ 2Lا l9:8>2ا ��;  l8 � e3>�2ا �@ J?ا آ 2Lا �8و2I k<6 2Jق ا b3 2اL ه�  آ.  
  .!2I 2ق ا�?واب : ر��� 

 P0[د : ا�3اه��  .هYا 2Iق ا�>? آ ن 2��08ا ��g ا�?واب وا��1 ل وا�2I P;lق آ��0 و�/ ���7 ا
�g 28م ���/ : ر��� .  

 Pا�3اه� : /�;a`28م ا 'f  
  .i�j آ ن �@ 2Iق ا���>� : ر��� 

 P2ق ا`ر�3 ء : ا�3اه�I `و 'f.  
  !2 ��8>2ا : ر��� 

 Pا!@ : ا�3اه� Bش آ �F 2ارع 2��08ا:�  08^�2 �@ ا
�\ آ�v آ ن ��A8 : ر���  m @0;�  PI2� i�j ا

  Pا�3اه� :       U� �<����\ آ ن �@ ��3ق اهB ا m @0;� ��3ق و��Nو �U  ��3ق و2j ��A8! ت ا�: �j ا�@ 3?و Bz0F B�?8 ا�L zX@   ا
  .وا`N�<1L آ 2Lا 218ا b8>2ا �3;  

  اgL اآ�0 ا�>? و` ا���>� : ر��� 
 Pرا�6 : ا�3اه�N�  .ا���>� ارUS  آ��0ة �7 ا�; س وآ 2Lا ا!�� �/ ا�?ادوg8 وا�>?ادوg8 آ 2Lا ! 8�j/ �@ ا

  .ز� ن 2��9b8ا ا���أة i�j 3?ي اI ل آ 2Lا : ر��� 
 Pو8[ : ا�3اه� 'f  

  آ 2Lا 2��8ه  UKJ  �@ ا����اث : ر��� 
  P2م    : ا�3اه�z8 Bآ  UC22ا ا�J�8و T��  ة ار�>� �2زه?J�9ام زي وJا  U�f' 28ر2aه  ا�; س U�<6 2;b8  زي ا`8 م ه ي 8?�3/ 

  .N8  U�<6وروه  
  .ا`ر�>� آ Bl9:C TL : ر��� 

 Pا�3اه� ::C TL آ 'f س ;�  Bl9 6;? ا
  �RL Q ا���b8 7�91م هYا ا`!@ : ر��� 

 Pزي ا`8 م ه ي : ا�3اه� R�  2��9هb8 س ;�  .`ء و` ا!@ آ ن 2��9b8ه  وا
  .آ ن �@ دآ آ�/ آ��X �@ ا���>� : ر��� 

 Pا�3اه� :�<���  2I 'fق آ��0 آ ن �@ ا
  !2 اPI ا���B ا�@ �@ ا���>� : ر��� 

 Pي : ا�3اه���G�  .@ وB�6 آ��X ا�b^�;/ ا
  .i�j دآ آ�/ ا���>� آ TL زي دآ آ�/ رام اt : ر��� 

 Pا�3اه� : tزي رام ا 'f  
  .آ TL !2ارع ا���>� و���I وآ��0ة : ر��� 

 Pا�3اه� :  U�� رات �^�  .و` و���I وآ��0ة وا
  .آ ن آg3�U �@ ا���>� : ر��� 

 Pو8[ : ا�3اه� 'f  
  ا8 م ا�0[د : ر��� 

 Pا�3اه� :L 2ه  آc�8 \0A�  2ا 2L 2�b8اI ت آ2E8 �3�Uه  �@ ا�>�B وا
  i�j ا���g آ�v آ;C 29:�23ا : ر��� 

 Pا`رض : ا�3اه� /� g���  آ ن �@ 3 23رات �>���C g>7 ا
  آ ن J; �� ت : ر��� 

 Pت : ا�3اه� m 3رات و �I @� آ ن.  
 P�0 را: ا�3اه��  .ت وا`رض اJ;  ودار رb8 ن آ;  �:�9آ�/ f' و8[ �3?8/ آ ن 6;  3 23ر آ ن �8>7 ا���g وK^8@ ا

��  j>�29ا �/ ا���>� m ر �K و�� ، F و�2ا اهB ا���>� : ر���  r� I3?ي ا.  
  Pا�3اه� :             z;�<6 23ا�Ez8 روا zm 2دzU��m روا ا��2Uد 23�E8ا واهB ا���>� �ECب واهB ا�>? 23�E8ا وا�;z س 2z�<jا `PzUL ا

 ��Xآ R� w�^3 ب�EC ات�� ��  .�/ ا
  .و8/ ر29Jا ��  j>�29 : ر��� 

  Pا�3اه� :Jر<                  @z� BzF ;C رات �^z�;  kz<6 /8?z�3 T�0<zI k<6 ا�z0K ب وkz<6  z;�� ?z�3 ا`���zي وا�z@ راح kz<6 ا`ردن آ2L zا ا
  .ا�; س k<6 ا`ردن �9 ��8/ 6>�;  

��  ��29ا k<6 ا`���ي ا!29l9ا : ر���  i�j.  
 Pا�3اه� :  ;<l9!ا 'f  

  .�@ اR8 ا!l9>29ا : ر��� 
 P8? وا!�9ي : ا�3اه�?J 7�3وا tرام ا k<6 لNLا g8 3�6 k<6 T;آ  Lا.  

  . ار��k<6 T ا���>� i�j1948 �3? : ر��� 
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 Pا�3اه� : 'f  
  .اآP �/ ��ة : ر��� 

 Pاروح : ا�3اه� T;آ \� m @0;�  .k<6 ، B�<F ا
  Pل : ا�3اه� F 7� j ل KC�0�!2 دارL  ا�@ �@ ا`���ي ا2z901�� k<Jش ا���>�z   واt آ;  N;Lل ا�LY  ا3;@ �� ل k<6 دارL  آ ن ا

�3?8/ رTJ آ� ن ��ة �7 اB�0L @;3 ود�>;  k<6 ا�?ار آ ن I آ;��/ ��L  U س �6ب آ ن �Q8 3  ;6 آ��0ة ه?U;8  6: ن 2z���8ا      
  .8^���وا k<6 ا��0 رات 

  .J>2ة آ TL : ر��� 
 Pا�3اه�  : 'f  

  .K93?ر Ucm2C  ، آ�v دارآP : ر��� 
 P3: ا�3اه� r<cm�8;@ !2 3?ك او ���:�   ��ف ��I k<6 واJ? و�Q8 3 آ��0ة �>?واب وا��K\ وا

��  Y9C ?�KCآ� ا���>� !Y93 2آ� : ر���  T�K<ه i�j.  
  Pي                          : ا�3اه�?z<3 ج z1�Y93آ� آ�v آ;NzL  zرع Yz93آ� دارzL  وآ�vz آ;z8 6  z:�/ آ;zL �  z:�9ي ا!z@ زي ه `z8 م ا�z<3 p�z0?ي وا

9L �9ي:L  U6رNL ة�EG�  .Tc ه ���b وd0�L و2LآB وآB !@ء �/ ارS;  وا
��  ��29ا k<6 ا`���ي ا!T<l9 : ر��� .  

 Pة : ا�3اه�N� k<6 TJ��0ة �3?8/ ر�  .T<l9! 'f آ;T اBF L 6;? 3 23ر ا��ا��?ي �@ ا
  .آ ن �@ ا�B ا2���C PQLا k<6 ا�0[د : ر��� 

 Pا�3اه� :@Sو8[ آ ن ا!8�9;  ارا B�`ا ���  ;��S و` !2ي.   
  .BS R8?F 6;?ك ا�k<6 7��C B ا�0[د : ر��� 
 وه2 6;?ك ا`�B ا7��L gL رN� k<6 TJة 6: ن ار�kz<6 7z ا�0z[د 2z6 ?z�3دت      53 ا�I 48 k;�/ �8;@ �/ 6-�35? : ر���  

   .k<6 B<^C T��54 ا`���ي �@ 
��  ��T ه2ن T:6 �@ ا�P�G : ر���  i�j.  

 P6:;  : ا�3اه� 'f.  
  .ة آ�v آ;T �@ ارrS 3>?ك وآ��m vت � �AJ @� T�^J: ر��� 

 Pا�3اه� : w�6ا T;آ P�n��  .واt ا
�b ل و8 �  �b ل : ر���  ?<���  ��29ا QI;29ا �@ ا`���ي ا�9>�2ا �p�3 7 و8[ اهB ا���>� QI;29ا �b ل وا i�j.  

 P0[د : ا�3اه��  .`ء ا�p�3 7�  ;�<9 آ ن �@ ا��P�G �/ آB ا
  .و` آB وا�K8 ?J? �7 اهB 3>?' ا�9>�2ا �@ ا�; س : ر��� 

  P2ا                  : ا�3اه�z0�18 س z;�`ء آ 2Lا آB ا�; س �p�3 7 اهB ا���>� وا�>? وا�;� L@ و8 �  آ>pz�3 7� ?�K8 g � آz ن ��8�Az;6 @z ا
 �8�A;6 2م��  .p�3 و8^ 6?وا PUE�3 ا

  .i�j ا�;^2ان آ�v آ 2Lا �@ ا��P�G : ر��� 
 P2ا: ا�3اه�<�b820ا و�b8 2اJ2ا �8وL ان آ�c<�  . R9L و2��08ا 

  .ا�;^2ان ا�@ آ 2Lا 8;2:9 6: ن 2��08ا و` 6: ن PUC2�3 : ر��� 
 Pس : ا�3اه� ;�  .`ء Y�28وا �?وره2G0�8 P وG^8;2ا ��g وآ>:@ �3?8/ �8و2J 2��08ا �>�cان وا

  .i�j ه?ول ا�;^2ان آ 2Lا ��Nا2S�8 PULا اPUL �8و2Jا 8;2:9 : ر��� 
 P2: ا�3اه�S�8 ]8و 'f ا.  

  .i�j �/ و8/ آ;29ا 20�Cا ��g : ر��� 
 Pا�3اه� : P�G��  .�/ ام ا�:�اw8 آ ن �@ �6/ و�/ ا���0ة 6;? ا�1 �7 و�3?8/ ا�2آ �� آ Tb9�  ;���C TL �6/ ه2ن �@ ا

�BQ واJ? ���� هYا ا�B�6 2! @Qb آ�v  !�2رآP 6;?آP : ر���  T;3 ����  ا�2آ  B�0L 23ا i�j.  
 Pآ;  : ا�3اه� tوا B�`ا` ا  ;��S  � tآ;  وا B�`ا BS ور?�  .�k9J 7��L /�<� 9 �3? �  3;2ا ا

  . I;� �@ ا�i�j60 7��L B �3? : ر��� 
 P2ل : ا�3اه��L راح  ;<Q! e3 راح B�`ا tا  :Lا.  

�@ rC�AJ /6 : ر���  @QJا i�j .  
 Pا�3اه� :�K3 آ�Y93  �� tوا  ;� TJ6/ 3[دي را r<�QJاخ !2 3?ي ا �b0�  ? اw�6 و8[ ا8 م رو�3/ اk<J ا8 م و�Lوح k<6 ا

�@ 6/ رو�3/ : ر���  @QJا.  
 P2ان : ا�3اه�^;�  . !2Uر 2U! 3ر P:L ا�2Uى Y�2L ا�;^2ان وا�2`د و�Lوح 3آ ن !�T ه2ى ا�Lوح اJ;  وا

  . !2Uر ��C 2!3>2 : ر��� 
 Pوه: ا�3اه� V� G���N ت وا��VF آ;  k<^9L !�� ه2ى �8و2Jا ا�;^2ان k<6 ا�k<6 2<J �b0 ا .  

  .i�j روw! k<6 P�� /�3 ا��b0 : ر��� 
 Pا�3اه� : ?�KLو �b0��w! k<6 �<�6 BQ ا ���� iA;L  ;2ر 3آU!   

  .i�j ا�9C P�G ��وهP : ر��� 
 Pا�3اه� : g��  U0�18 ?J2ا�  .`ء ا

  .�Q! i�jًا �J 8 : ر��� 
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7� ا���اد  � ��K  Nا �7� +�A&ا� �  � ا *X ا%�ب �7
�@ اr�I ا��3 6@ : ر���  @QJ�1 اJ  

/�J��  اL  ا�f @�I;� ا28ب 06? ا
  �/ أي �8�F : ر��� 
 g;�f :  c6 T�3  

  EF ء و8/ : ر��� 
 g;�f : 1?ل��  .EF ء K^6[ن K^6 /�3 @;�8[ن وا

�@ !2 اr�I ا��3 6@ : ر���  @QJا �J i�j.  
  .06? ا�b� t? 06? ا�21اد ا�;1 ر 

��  T�<j �/ ا�0[د اآP آ ن ��6ك: ر���    
 t18: 06? ا �;I .  

�@ ا8 ه  : ر���  vmاو �J  8 r98�F /6 @� @QJا i�j.  
 t�0 : 06? اAو� �b0�  .ارUS  آ TL ارض �1J  U�� @:� /�j �3?8/ آ k<6 �08�F TL ا

  .�3ي !@ء آ �U9:C TL اش آ;29ا NCر26ا : ر��� 
 t06? ا :�Eو� i;6�0 وmل و KC�3و P^�Iو \�F ة.  

�@ UC2�3  �/ !2 آ TL �0;�� : ر���  vmاو i�j.  
 tس : 06? ا L  �8آ ن 18@ 6;?' دا gL` �1b�  .�/ ا���;� ودار ا��9G ر آ TL �0;�� �/ ا

  .�J  8 i�j ا�; س ا�@ آ 2Lا I آ;�/ �@ ا��8�K !2 آ 2Lا l9:8>2ا : ر��� 
 t0: 06? ا<Jو \�F ر26اN8 PUSار�6/ �@ ارN� �6راN�  .� وP^�I وe��C و�� ر 3>?ي �@ ا

  .i�j ��/ آ ن N8رع ا�;^2ان و8[ ا�N`م : ر��� 
   t06? ا :      z;6 آ ن �K0� �zK3ات اz;J  آ TzL ا�z� \0AzC @z/       9ا�N`م N8ر26ا وا�;^2ان 8?�8وا 3 �k<6 PU دورهP وk<6 ا�P;l وا

   .ا�i<bC \0A ا��K0ات وk<6 N0GC ا�� 23ن B0F �  �8>7 ا�;U ر وb<C| ا�Ab د8/
  .ا21C TLزت �@ ا�0[د و8[ ��  T�<j : ر��� 

 t0[د : 06? ا�  .21Cزت �@ ا
  اآP آ ن ��6ك ��  21Cزت : ر��� 

 t18: 06? ا �;I .  
��  21Cزت اTL ��9ت ��rC و8[ اه>r : ر���   

 t�8 : 06? ا�A� ة?J21زت وC  Lا  
  .i�j ا21C TLزr9016  UL`  UC و` ر��0 اه>r : ر��� 
  ?06  tه                        : اYz� @� zQb� 2زz19� gz�6 /z3ا kzK�اzL  واz;9016 t@ ا�z  واzF ?zJ ل �z@ اgzL اiz8 � gzL وzJ?ة �gz�6 /z3` �8�Az و

  UC21زCو9016;@ و.  
  اآU�� T:6 P  : ر��� 

 t8: 06? ا �U!ا   
  �>U;� Tc  : ر��� 

 tء : 06? ا`  
���C RآU9  : ر���   

 t06? ا : /�Kc9� آ; ش �  
  .ا�0[د ��  آ 2Lا 218زوا آ 2Lا ا`ه9G8 B روا و8[ ا�: ب 9G8 ر ا�T;0 ا�@ 3?و ا8 ه  i�j �@ : ر��� 

 t06? ا : i:<�  .ا`ه9G8 B روا ا�T;0 و218زوه  
  .واذا � T016 �3دوا 2198زه  : ر��� 

 t2198ز : 06? ا g;6 /0A� ، 'f.  
  .�8;@ آ 2Lا �n>��2/ : ر��� 

 t06? ا :C e3 /��2<n� R� 2ا 2�2:8ه  و2198زوا `ءJ�8و �b�;� T;3 r<9c! gأ�  g� @Qb.  
  .�J i�j آ ن �@ ��Nة 3?ل : ر��� 

 t06? ا : @� 'f  
  .آ ن �@ �>N�� @� Pةا�0?ل : ر��� 

   t06? ا :                 zL8/ ا?z�3 '2z;6 /0Az�  z2زه� /z�  zU9K<j ء` @z9ا� ez3 2ط^z0� Tz;آ  zLوا�9@ ا  L21زت 3?ل اC  Lا P<� @� آ ن
 @C�� TK<j.  

��1J  8 r !2 ا`!� ء ا�@ آ U<l9:C TL  ا���أة �@ ا�0[د : ر���  I3?ي ا i�j.  
g;�f : أ������آ>:@ آ AbC Bl9:C TL? وcC>\ و�Cوح 1�C/ وN0GC وd0�C وB3NC ا�� 23ن آ ن !Bl اN�  .ة اBl! /� i�m ا

  .�J i�j آ ن �@ ا�9Jام �:Bl ا��� أة : ر��� 
 g���� واU��9bL t  وKL?ره : 06? اN�  . زU8  زي ا

  .ارPQS آ TL آ��0ة �J  8 : ر��� 
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 t06? ا : �b�;� 'f.  
  .i�j ا�1J  8 @9L ارPQS آ��0ة : ر��� 
 g;�06? : ا� P2ا �[آ�/ وآ ن 6;?هL آ��0ة اه>@ آ ��Xآ TL آ 'f.  

  i�j اPQC �J /6 @<�QJ : ر��� 
 g;2 6; : ا�<l9:8 �0? �/ 3[د �3ا��  . �@ ا`رض وا�?ور وآ 2Lا l9:8>2ا �>��>� آ>U  آ 2Lا 20�18ا ا�G?م وا

  . آ ن �@ c6 T�3  �?ر�I : ر��� 
   t06? ا :          �z�2� c��>0; ت آ ن ا�@ 3?و �8وح 8?رس و�K8ا �8وح �z8�F k<6 اz06  U�zI?س وا �I2`د و` �?ر<� �Iء ، ` �?ر`

I 73رة ر �I واY�28 P2ا �:@ واذا 3?هJ�8و VL�6 و I  ;6 1?ل ��3?ة��   �6 وا
�@ ا!@ 6/ ذآ�c6 T�3 @� rC 8  : ر���  @QJا.  
  g;ا� :            /�j zJ P^zFو \z�K�آ;T اI 6? `�@ �@ ا�Q8 0 ت آ TL آ��0ة F? ا�?ار ا�@ I آ;�/ ��U  آ;  z� /b�L  U;� P^F /�<�6@ ا

                    b<��z م وا���zlب   ��g ا��K0 وا�1 ج 2j  ;6ل UL ر' z�K�8| وا�z�b م و�C  z� /z8وrz0L � gz�K<C @zJ وآ;�z� Bz��L  zف �>z1 ج و
 \0A<� PU�<6 �Q^Lف و�l�  .�0�Lوا k<6 ا

  .�J  8 i�j اY93 2! TLآ� �/ c6 T�3  : ر��� 
 tا!@ : 06? ا Bآ  

  i�j ا�QJ>@ ": ر��� : ر��� 
  t06? ا :          zL2��8و Bl9:zL  z;ن آ zQ� /z8و /zو� ` z� Tz�3و Pb� T�3 /� و!0 ب  Lا N�<1L`7 6;? اL A�� 18آ;T ا!Bl9 �@ ا

  .د8; ر 
  .�8;@ آ;T �0^2ط �@ ا�:Bl : ر��� 

 t0^2ط : 06? ا� 'f.  
  .�J i�j آB ا�N`م آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا�Nرا�6 و8[ آ ن �@ !0 ب l9:8>2ا 6;? ا`N�<1L : ر��� 

 t06? ا : @L a @!او �@ ا N�<1L`6;? ا Bl9:8 6;?وش � @��g ارض Bl9:8 �@ ا�Nرا�6 و @�  .ا
  .Bl آ;  k<6 ?�KL ا��1ن 2A<GC � ?�3 i�jا !: ر��� 
  .!2 ه2 ا��1ن : ر��� 

 tوم : 06? ا�Q�  .ا��0?ر ا`رض  ا����I2 ا�Lوح k<6 ا
  .�@ آ ن 2UFة �@ c6 T�3  : ر��� 

 t0>? : 06? ا�  .`ء � آ; ش �@ 2UFة آ ن �@ ��K? زي د28ان `هB ا
��  Q:� ��A8>� �@ ا�0>? آ�v آ;29ا bC>2ه  : ر��� .  

 t06? ا :b8  2ه<b8 ?<0�  .>2ه  PU;�3 ا��9G ر�8 وآ0 ر ا
  .آ ن �@ L س ��Kا وL س ا�;� ء �@ ا�0>? : ر��� 

 tا و�@ ا�;� ء : 06? ا�K� @� آ ن.  
�PU : ر���  J 8?�3وا vا آ��Kc�  .i�j ا

 g�  .ا��Kcا آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا��Qوب : 06? ا
  .!2 �8;@ ا��Qب : ر��� 

 t06? ا : R�1�  ا
   آ ن �@ PQ;�3 B� QC �8;@: ر��� 

 t06? ا : ��� Bو�;@ وآ;  اه ��K� /�3 ق�cL ش ;Q� p�3 ?KcL  ;آ 'f.  
  .i�j �@ ا���اس آ�v 6 داPQC : ر��� 

 t2ل : 06? اj ت]cJ 2ا ��8>2اL 6آ ��J?���L2  وا?�  . ا8 م B0F ا���س آ 2Lا l8;2ا و2AF�8ا k<6 ا
  !2 آ e0<C TL ا���وس : ر��� 

، e<jا g;2ب ا�a R� ���:آ .  
  .!2 ا`آ>� ا�@ ��C>2ه  �@ ا���س : ر��� 

 t��8>2ا : 06? ا vI ;�.  
  .!2 ا��G0 ت ا��:2Uرة �@ c6 T�3  : ر��� 

 tرة : 06? ا?Fو iLد� ج وارا ��b�  3 ��� و
  .ا���أة ا�@ �Cوح i�bC : ر��� 

 t06? ا :i:� 2ا 20�18اL آ i�bC @وح ه�C  وح اذا �:@ 6;?ه�C 'f @� J ��X2�0ت آ ن آ�  . ا
  و8/ آ;29ا C:�23ا : ر��� 
 g;0>? : ا��  .آ ن �@ ��3 آ;  L:�ب �;g آB اهB ا

  ز� ن ��  آ;29ا 2Cز26ا ا����اث آ 2Lا 2��8ا ا�T;0 : ر��� 
 g;وا�9@ : ا�  Lا  ;KJ  ;�6ا23ي ا  ;Jا tوا  

   I;� !2 اآ�X ا!@ Y93آ�وا �360? : ر��� 
 tآ� آ>:@: 06? اY93 /�:8 6  ;آ vوآ�  L0>? دار�   �@ ا

   i�j60 �;I اY93 �1J  8 @9Lآ�ي ا�0>? �3? : ر��� 
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 g;آ�ه  : ا�Y9� R� ش U���3 ?<0<�  اL  اذا 3?ي ار�7 
��  m رت ا��bب وj>�29ا m رت �K و�� : ر���   

 tآ ن : 06? ا  UQJ 0 رودة�  . �;�m150 @;��^<� g رت �K و�� ا�; س m روا 2��18ا �/ p�3 و�9:8وا I[ح ا
��  j>�29ا �/ c6 T�3  و8/ ر29Jا : ر���  i�j  
  g;2ا        : ا�z8/ ر��?z�3  z;0[د ور��z�اول ا!@ رو�J k<6  ;J �� �3?8/ 26دk<6  ;���C  L ا�0>? ا��2z�<j /�8�Aا ا��2zUد �z/ ا

���2 �3?ه  ر��;  ه ن ا�2ي BS �@ ا�0>? 6;? ا�R�1 آ 8/ ا��2Uدي 8         c�29�2ا k<6  U�<6 اIا  gz���2�b8 '?8 @� \�F wb �@ ا
  .و28آ>2ا 

  .اj 29L>�29ا �@ ا�v�A و8[ ا�:9 ء : ر��� 
  g;ا� :                 ?z<0��@ ا�j v�A>�;  �3?8/ ا��2Uد !2 �6>2ا آB ا�; س ا�@ �2C zا 2z�JهJ z! @z� P;� و2z0Q8هz� P@ واد izL � |z��6 ا

        � c��z�2 آ;z  اذا آ2L zا ا�;z س z3?ه2zG0�8 Pا وا��2zUد        و�@ 9F>2ا 9F>2ا و` BS روح ا�2ي ر�7 �7 ا�z@ ر��2zا �z/ ا�z<0? و�z@ ا
                    eL2z8 ن z� kz<6  ه?z�3  z;J2ا رz<28آ Pه?z32 وzG0�3 س z;��z8 R�z:2�2ا ا  zU�� @z���� 218ا z8?��وا ا��;��zK و j �;�?�! �2ا ا

 PUIرو k<6 لN;C رات ���  .اL2�<9I  ا����ات ا
  .i�j آ�v ��29ا ه2ن k<6 ا`���ي : ر��� 
 g;ا� :��2ا k<6 ا�N� �cEة �:@ روk<6 TJ �6 ن  �C @Jو�j  �� @� QJ 'f g� T<F eL28 2م �@ � ن�<� 29L2ل اK3 2 ا�2يU

        /8?z�3 ن z�6 k<6  ;J1^� رو���Q^� 2U ا �^1���Bl!  U و` ا!@ روTJ وPU<9QJ �0;  ا�: J;� و�J>;  ��اS;  ووm>;  ا
  .��;  ه ن 

  .i�j �3? ا�;�0Q آ 2Lا ا��� ل l9:8>2ا : ر��� 
t06? ا  : ��  .f' ا!l9>29ا اL  ا!T<l9 �@ ا�2آ 
  .i�j ا�;^2ان ا!l9>2ا : ر��� 
 g;2ان `ء : ا�^L2ا و<l9:8 2اL 2ان آ^L @�.  

  . اk<6 2���C PQL 3[دآP 67 ا�k 48اآP �/ ��ة C �>29ا �/ : ر��� 
 t7 : 06? ا��L B� 9L  ;ر آ UL 2لj 7 3 `�0 ر�^L وي UK�  .2jل UL ر k<6 ا

  .i ا�29��F /9ا ا`�B ا2���C PQLا k<6 3[دآ�j P: ر��� 
 t2م : 06? ا�<� B�`7 اj F  ;� tوا.  

  .i�j �@ ا�B ا7��L gL : ر��� 
 t7 : 06? ا��L tا  :Lا P8آ� tا Bا� @� 'f.  

  .i�j آ ن �@ آ�L 0 ت �@ c6 T�3  : ر��� 
 t06? ا : @� 'f.  

  .آ�v آ 2Lا ��8>2آP : ر��� 
 tزي ه `8 م : 06? ا R� ا?J @� R�2U<� PU� b3 2اL آ.  

  .آ ن �@ آ3�U ء �@ c6 T�3  : ر��� 
 g;ء �  �:@ : ا�`.  

  
  !2 اr�I : ر��� 

 &<�? Nا �  .ر%� �7
  .�/ أي �8�F : ر��� 

�EF  9c ء ا�K?س : ر8  .  
  .أآP آ ن ��6ك ��  j>�29ا �/ ا�0>? : ر��� 

��  T�<j 17: ر8   ?�  . I;� آ ن ��@ و
��  21CزQI @C;9@ ��3? 6/ اه>r وec;3 ]8 ا�b رة : ر���  �1J.  

  .`ء ec;3 ا�b رة ���ان آ;T اL وPU<8 : ر8  
  .اآI P;� 9:6@ �@ ا�21C  � ?�3 ?<0زC@ : ر��� 

  . I;�/ 3واt �;  6 رف I;� او Q�8 /�9;I/ : ر8  
  .ا!l9>@ �@ ا`رض 6;? �2زك : ر��� 

  .I2  و�2ل آ;  NLرع 3;?ورة وآ: ر8  
��  j>�29ا �/ �9c  وQI /8;29ا : ر��� .  

  .QI;  �@ رام اt ه2ن : ر8  
�U;� @9�<j  � ?�3  9c  : ر���  @Cزور.  

  .`ء �  ر23�E3 2U�  U�<6 TJا ا�@ �3وح U�<6  : ر8  
  .!2 اآ�X ا!@ �Y9آ�ا �/ ا�0[د : ر��� 

  .آ;  �;  ز298ن آ ن 6;  دور واراS@ وآ;  �j2^0� /�:8 6/ ه; ك : ر8  
  .i�j اY9� @9Lآ�ة ه>T�K ا8 م ا�298Nن �@ ا�0>? : ر��� 
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  .f' ا�; س آ>U  آ 2Lا 18?وا 3 �298Nن و�@ �8وح 8^2ي زKI T8  اk<6 t ا8 م ز� ن : ر8  
��  ��29ا ه2ن �2C�Qا اC PQL:�9وا ارض و` دار او أي ا!@ : ر��� .  

k ا�0[د آ;  �G>�/ آ>:@ 6: ن L?z<3 kz<6 7��L  وآ;z�` 3 ?z�KL  z ر وzQbL@ اL?z3 gzL          `ء واt آ ن 6;  ا�B ا7��L gL 6>: ر8   
  . I;�/ �3?ه  !����F  ;8 ارض وgL`  U�<6  ;�;3 راح ا`�7��L4  ;6 B ��ت 

  .آ ن �2زك Bl9:8 �3? ا��1Uة : ر��� 
�;  آ ن 8: ر8   J k<6 ف�ALار وا`� ر و?�  .:B� 6 Bl9 آ ن Bl9:8 6: ن i�18 ا��T�0C gL2 ا

  .ij ا9L@ ا!l9>9@ : ر��� 
  .`ء اL  آ;T �@ ا�?ار ار3@ و`دي وا!Bl! Bl9 داري : ر8  

�9c  : ر���  /6 rC ;3و`دك و` @Qb93.  
  .PU<�Qb3 'f : ر8  

��  آ;29ا I آ;�/ �@ �9c  آ;29ا �Cو2Jا k<6 ا�K?س : ر���  29Lا i�j.  
  . �@ ا�K?س ا�@ 6;?' �� ر 3;?ورة أي ا!@ �8وح 2��08ا �@ ا�K?س و�8وح f' و8[ ه2 اJ;  و8/ آ;  b� /�;QI; : ر8  

  .R8?F i�j آ;��0C @9@ ، آ ن A� @Q�cQ8 ري ا�7�0 : ر��� 
  . ه2 7�3 ز� ن زي 7�3 ا��2م و�cQ8 R�;Q@ ا���>� � آ ن �cQ8;@ : ر8  

���/ آ;��C @9@ ا��A ري : ر���  .  
�21زي : ر8   .  

  . :@ k<6 ا�K?س آ;29ا �Cو2Jا �: ر��� 
  .f' �:@ آ TL ا���8| ا� ن �R زي ا��2م :  ر8  

  .�8;@ �2زك r<b�I ا�C rLوk<6 @J ا�K?س ��0C@ وl9:C>@ : ر��� 
  .T�<S 'f  اروح اL  وإp�3 7� ' 8 آ;  NLرع 6;  ا�Nر��8 وU��0L  : ر8  

  .i�j اش Y93آ�ي اآ�X �/ ا�0[د Y93آ�ي 28م 2G0j 2! rI�6 : ر��� 
  .Y93 'fآ�وا 2G0jا رز و���b وا�2ا آB ا�L ?<0^2ان وز`م و�1bI 2<�6 وز�k<6 @L2 ا��cس : ر8  

  .!2 اU� r�� @9�<j ز 28م rI�6 : ر��� 
  .اآ2a /� Pب اg0�F 23 و�>gQ : ر8  

  .!2 �8;@ اg0�F 23 : ر��� 
2�2ا اg0�F 23 : ر8  Qb8 2اL آ ��Jوا �cm2ب �>2ن اX�  .ا

  . ^9@ وk<6 ا��اس !2 �0: ر��� 
  .g�Kj آ>U  ذهi آ TL ه@ ��Uي : ر8  

�r و8[ �7 ا���>� : ر���  b���  21CزQI @C;9@ �@ دار .  
  .�7 ا���>� : ر8  

  .آ ن �c<I r ت اPU�� @�^0L : ر��� 
  .f' و8[ 6 ��2م �p�3 7�  ;�<S 2 آ;  Bl9:L BEL �@ ه �?ار و�L>7 اذا �@ �6س : ر8  

  .2ا �@ ��1J  9c آ ن �@ 3; ت �98>�: ر��� 
�>2`د ، ا�0; ت �:@ ا�PU : ر8   e3 �Iر?��  .`ء آ TL ا

��R ا�0; ت �>R�U �?ر�I : ر���  i�j.  
�>:0 ب : ر8   i�C Q� 209اQ8 وا��A8 0; ت �98>�2ا 3[ش�  .ه�r � آ 2Lا G8>2ا ا

  .i�j ا9L@ آ�21C vزC@ : ر��� 
  .9c! @C �J;@ و��U;3` @;90  و21CزL  : ر8  

  .�;@ ا9c!  � @9L@ و` هr� ! 2 8: ر��� 
  .`ء � آ 2Lا 2�2:�8ا p�3 ا` 28م ا���س �R زي ه `8 م : ر8  

�21ازهP : ر���  PU�� 2<l9:8 @�  .i�j 3?ي ار�7 `8 م �Q;29ا l9:C>2 آ 2Lا آB ا�;^2ان 2��8 ا��A ري ا
  .�U  آ 2Lا 2��A8ا k<6 ا�?ار ه@ C:�9ي ا�@ 3?ه  ا8 ' و�2زه  Bl9:8 و��8: ر8  

  .ز`م ز� ن � آ 2Lا 2�L �8ا �Cوح ا�;^2ان 2��08ا �@ ا�K?س : ر��� 
2�PU ا�L  L?3 2Lوح 6 �K?س و�Lوح 7�0L : ر8  Qb8 2اL 2ا آ�L �8 R��  .`ء 

�21زك و` �rC �b : ر���  @QbC @9;آ /��� r<وري اهNC @Jو�C @9;آ  ��.  
�21زي و�U� @C �b@ آ I TL آ;g 6;?ي ec;3: ر8   @QJار ا?�  . ا

  .آ 7L �C rC �J TL اNC rLوري اه>r و` Q�� B�?C@ و��3�C اr;3 : ر��� 
  .`ء 2�Jات ز� ن آ 2Lا �; ح ��;  : ر8  

  .وrC c<I آ�v آ 2Lا ��r : ر��� 
�U  : ر8   b3 '?Jو Bح آ ;�.  

  .آ;29ا 23�Cا �;P و� ج و!l[ت زي ه�r : ر��� 
  .3�L@ ا�?ار آ TL �?8?ة �Q; ش U�� @3�L  ا!@ ا�@ 6;?و وe3 @3�8 7I اJ;  � آ;  : ر8  

  .�8;@ ز� ن آ 2Lا 2:��8ا هP وا�P;l وا�p�3 7� �K0 : ر��� 
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  .`ء �p�3 7 : ر8  
  .i�j ا��b � ت و8/ آ 2Lا �2ا ا�?ار و8[ �3ا : ر��� 

  .`ء �2ا ا�?ار آ 2Lا و�@ دور ا��b � ت آ TL �3ا : ر8  
��  آ ن N6 ��A8اء: ر���  �1J i�j اءN��  . آ�v آ ن ��A8 ا

�>N`م وا�;^2ان : ر8   2G0�8 اءN6 B6 دي زي آ.  
  .�8;@ ا�; س آ>9C  U^ 6? : ر��� 

2�� وا�0>? 8^ 6?وا اهB ا��Nى وE8>2 6;?هP : ر8  �b�  . ا8 م f3' و` آB ا
  .i�j أي اJ^/ ا���:� �@ ا�0[د و` ه2ن : ر��� 

  .�/ �3?8/ آ �08�F  L?<3 TL �/ ا�K?س اJ^/ �/ ه2ن ���3 ��ة ��>2م �@ ا�0[د آ;  ��j2^0� /�J C: ر8  
  .i�j ا��C @<Ec93 @9L:@ 03>?ك و` ه2ن : ر��� 

  .�0jً  �@ 3>?ي : ر8  
�^ى�;?ك ا�B اk<6 @���C rL 3>?ك : ر���  @;�8.  

  .اL:  اt هYا ا`�B 6;? اt : ر8  
��  m رت �Jب : ر���  i�j6773وC PQLا Bآ ن 6;?ك ا�  P3[دآ k<6 2ا���.  

2�@ اL@ ار�k<6 7 3>?ي 7��3 �93ك داري و� �@ و7��3 : ر8  Qb8 2 218ا� T�K<ه Bآ ن 6;?' ا� B�4اآ�? ا.  
2��L @Q س �/ �PU����93  9c : ر��� J @�.  

  .f' و8[ : ر8  
  .�93وN93 @JورPU8 : ر��� 

  .f' و8[ : ر8  
  . واY93 /8?6 F 29Lآ�وا ا8 م ا�0[د و!2 آ;29ا ��C>2: ر��� 

��  �Lوح gz�� @0�L وآ�vz آ;z� /�:z8 6  z@ ا��z��G وآBz                   : ر8    vآ� آ�Y93  ;Sآ� ارY9;3 /�82 داS3>?' وار k^;3 /�� 2ه 'f
  .هY' ا�Yآ�8 ت 

  . I;� !2 اآ�X ا!@ Y93آ�ي i�j60 �3? : ر��� 
  .Y93آ� دارL  آ TL 6;? ا���/ : ر8  

  .ي ��r9�3 i�j g ا�@ 21CزC@ �@ اش Y93آ�: ر��� 
آ ن ����9/ و�2ان وآ ن �?' وآ;T � ر!g ��اش 6 دي وI 8? و�Nا�zL آ z;3 i:z� TzL@ وآz ن z;6?ي آ�اRzF @zI اzL                    : ر8   

  .6 رف راTJ ا8 �;  وا8 م ز� ن 
  .آ ن 6;?آ�c;J P ت : ر��� 

  .`ء آ;  0�L@ �/ ا���/ : ر8  
  .�8;@ آ;29ا 2��19Cا آB ا�;^2ان ه; ك 6;? ا���/ : ر��� 

g�� @0�L 7�19L 'f و�Lوح �p�3 7 آ;  L:�ب و2�J /8?�3  U;� d0�Lا �c;J ت �@ ا�0[د 20bI 7<�L  � B0Fا ا���� �/            : ر8   
  . ا���/ وm>2ه  �>2�0ت ا8 م ا�0[د 

  .�i�6 RL Q ا2L ا���ة Bl9:C وNCرع و7�0C : ر��� 
  .  ا� ن `ء �NC i�6 RL Qرع و�Cوح k<6 ا�K?س �:@ 7�0C وC:�9ي وآ TL ا�?�L: ر8  

�9c  : ر���  @� @0^9� @���  QI;9@ ه2ن ecL @^0<C @9�<S ا�2Xب ا �1J i�j.  
�9c  آ;T ا���k<6 PU ا8?ي �@ ا�>�B و�>�2م w�G3 ا�2Xب ا�@ : ر8   @� g^0<L  ;آ @�  .ecL 'f ا�2Xب ا

  .آB 3>? ا�2a gب � ص ��U  و` آB �?8;� ا�2a  Uب � ص ��U  : ر��� 
  .آ 2Lا ا�;^2ان 9G8 روا PU32a 6/ ا�?� �C وecL e0<L p�3 iL. g<X� BAcL ا�:@ء e3 ا��0 د ��� آ;  ا��?ن ا�@ � : ر8  

  .�J i�j ة ا�r وا23آ@ و2C � /8ا : ر��� 
�9c  وا23ي ه2ن : ر8   @� TC � @ا�.  

�rC �J 2<�6 2!  9c وrC c<I واه>r : ر���  @� ?���  �>9c@ اول و �1J i�j.  
  .0L 2^�2 وز26ا J[وة وF?ا�� و2��8 ا�; س !2 3?هP ��8>: ر8  

��  واJ? �8وح �b8 آ�v آ 2Lا 0K9^8>2ا ��  7��8 : ر��� .  
  .6 دي زي ه `8 م ه ي : ر8  

  .آ�v آ 2L �8و2Jا 3 �^� رات و` ��I : ر��� 
  .`ء �I رات آ L?<3 TL  �2�9ر' : ر8  

  .آ ن �@ ��Kاء : ر��� 
  .f' و8[ : ر8  

  .2ا C^ 6?وهP آ�v آ;9: ر��� 
ا�l;@ 8^ 6? ا���Kc ��8@ آ��F e\ آ�e !��� آ 2Lا ا�; س 20b8ا PUE�3 و�8و2Jا R� PUE�3 k<6 زي ا��2م �zJ  z?ا     : ر8   

  .2:3ف J?ا 
�U<��C  9c  : ر���  TL آ �G0j �X2 اآ!.  

  .�; vI : ر8  



248 
 

 

  .ا��Kى ا�@ ��PQ0 آ 2Lا 3; ت ا��Kى ا�@ � PQ0L 2198زوا �;PQ وا29Lا Y�2Cوا !0 ب �/ : ر��� 
  .`ء � آ 2Lا 23�l8ا و` �08?وا �R زي ا��2م 23�l3ا : ر8  

  .i�j اذا ا�>9c وي ا�Y وJ?ة ��20b8 �08ه  دار �J ه  : ر��� 
  .`ء و8[ 2��9�8ا ��U  ز� ن �Q;2ش 23�l8ا Y�2C  8 اU�6 /3  ا3/ � �U  ا3/ � �U9  : ر8  

  . BS 3?ون ��Nة هYا اY�28 /^Jه  ��i8 و219Cز و`: ر��� 
�U  2���93ا وe3  U���3 ا�K93 i8�l?ري QbC@ ��  اU98N3 @9L  وU���3  : ر8   /^Jا3/ 3>?ه  ا e3.  

��R ا`8 م ه ي �:@ 3; ت 3>0^2ا 2aاب : ر���  i�j.  
��Kb/ ا��e3 gS2 �@ ا��; 0I ت 3>0^2ا ا�2Xاب دا�8/ : ر8  .  
�0^2ا ��l3 اm>2ا 3>0^2ا ا�2Xاب e3 �@ ا��; 0I ت ، �3?: ر8   ��l3 @�  .0m /8 8  ا��2م T<F ه�  ��PU ا

�9c  : ر���  /6 @QbC @0b93 @!ا @� i�j.  
��2م L2���8  ا7�K8 t ه �0[د وا��2م ا�@ ��;  U�<6  : ر8   6 .  

�1J  8 r�  !�Qًا ا
  

 @6 3��  اr�I ا
�%=;  7&وك <  

  . I;� �18/ ا���>� آ ن ��6ي 
  .�/ ا���>� اY9� 2! @<�QJآ�ي : ر��� 
  .آ ن 6;  �3 رة وU�� Bl9:L  آ ن !�K زرKC�3  U96 ل و���2ن و�;?��;  وKC�3 ل ��L^ وي : 3?��8 
  .ا��0 رة ���/ آ TL : ر��� 
  .234ي ، �3?8/ ا��73 ا�L X@ آ;  NLرع �@ j �3  و��Eة : 3?��8 
  .��/ آ ن N8رع �@ ا��0 رة : ر��� 
 ��8?3 : g<�l!  �� أ23ي وآ ن.  

  .آ;29ا ا29Lا C^ 6?وا : � ر��
 ��8?3 : @Cوأ�@ و�2ا  L6?وا ا Iأ T;آ 'f.  
  .و8/ آ;29ا 2��0Cا : ر��� 
�2ا c�J k<6  و8 �  : 3?��8 N;8روا و?A8�6 و E0�  .آ 2Lا 218ا ا�19 ر �G8;2ا ا�j �0  وا�KC�0 ل وا���2X وآ 2Lا b:8;2ا ا
  .23آ@ اl9:93 PQL>2ا و�93>�2ا ��  آ;29ا l9:C>2ا �@ ا��0 رة �7L �8 RL Q أ: ر��� 
  .`ء �U@ ا��0 رة �2ا ا�?ار �R �3ا Q� @;�8; ش �L>7 �3ا ا�?ار : 3?��8 
  .و6 دي آ;29ا �9C �>2ا �7 ا��� ل ا��� ل وا��Nار�6/ : ر��� 
  .`ء �;?�>J @� R?ا : 3?��8 
  .آ ن i�18 د�B هYا ا�Qb@ : ر��� 
  . و3 ��� وf /�C' و8[ آ;  NLرع �F\ وذرة و�� ر: 3?��8 
  .i�j ا��A ري �2QC /�� 7ن �7 أ23آ@ و` �7 أ�r : ر��� 
  .�@ أ8? أ23ي ا��A ري ه�A8 2ف k<6 ا�?ار : 3?��8 
  .آ 2Lا �9:8و�PQ ذهi : ر��� 
  .ا�@ 3?وا �9:8ي �9:3ي : 3?��8 
  . i�j !2 آ;29ا C>0^2ا : ر��� 
 ��8?3 : @0��  .C;2رة و��2ة وا�0A 8  8>0^2ا زي ا
  .آ;29ا 2�lCا k<6 و�PQU  : ر���

 ��8?3 : /��l� ر UL 2لj  ;<EL0[ت آ;  وI e0<L  ;ه2ن آ  ;c:آ e3 @�lL  ;آ 'f.  
��R آ;29ا 2�lCا �@ ا�0[د : ر��� .  
�>J2?ة : 3?��8  �9I.  
  .i�j واذا واJ? 3?و 2198ز وJ?ة �U�2:8 RL Q  : ر��� 
 ��8?3 :E�l� kK0Cس و���U;�6 g  اهB ا���e8 ه�  2�2:8ا ا�T;0 اذا 20�G8 V<� PU9016ه  3?ون �U�2:8 RL Q  ا` ��>� ا

 e8���  .�  U�2:8  ا
  .i�j !2 آ;29ا C:�9وا �>��وس : ر��� 
 ��8?3 : iذه /I  U�2�b8 �6وس Bآ �S2� آ ن iذه /I  U�2�b8 2اJو�8و PC �  U�  .�9:8و
  .i�j ا4وا6@ !2 آ;29ا C:�9وا �>��وس : ر��� 
20�18�U  ��!�9/ و��cb/ وآ 2Lا : 3?��8  i�GC  U;��  � 8 k<6 2ا�N;84 PU;� 2ا<Ac8ش �>2ن و �F 2بa vALات و?G� 

  .!>b ت 
  .آ ن �@ ��� ت �@ ا���>� : ر��� 
  .f' �@ ��� ت وآ>:@ : 3?��8 
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  .i�j ��� ا��j �G 2:3 آ;29ا l9:C>2ا ا29Lا ا�;^2ان : ر��� 
  . �Fوش وU9G0j 7<�C  �/ ا�NراNC 5 �6رع وwK<C ا��EGة وY�2C �@ ا�Nرا�6 وا4راBl9:C @S ا�J2?ة: 3?��8 
  .آ ن �@ ���� ت �@ ا���>� 8^ 6?وا ا��9b ��/ وا��Kcاء : ر��� 
 ��8?3 : @� 'f.  
  .آ ن �@ �?ارس آ 2Lا ا�0; ت �98>�2ا : ر��� 
 ��8?3 : e3 ا�@ �@ �?ارس TL 0>? وآ��>vA ا`ول واT�<j دار�j k<6  Lف ا T�<�Cا  Lأ k<6 @� b�GC ف 6>@ أروح 

�Iر?��  .�>�2اCا  ا�>@ I آ;��/ �@ وwI ا�0>? آ>PU ا�0; تو ,ا
  .i�j ا�@ �C>�2ا ا��j �G و�C /8>�2ه  : ر��� 
 ��8?3 : w�GC آ ن @�<��ه?ول آ 2Lا �@ L^2ان 2L2Q8ا �B� :� /�b9 �8و2Jا ا�0; ت �98>�2ا 6;?هP آ ن �@ وJ?ة �/ دار ا

?;6 T��� وس���  .ه  �U زي �U ز ا
  .21CزC@ �@ ا�0[د �1J  8 : ر��� 
  .`ء ���� �U زي و�EJت آ>:@ و�06وا ا��2Uد k<6 ا�0[د : 3?��8 
  .�8;@ �:@ 3; ت �@ ا���>� �C>�2ا :ر��� 
 ��8?3 : P<�9C 0; ت�  .`ء i�6 ا
  .�@ دورآP آ;29ا 2�lCا : ر��� 
 ��8?3 : @�lL ش ;Q� i8�� ا?J @:� 2نQ8  ��.  
�@ دارآj P: ر���  @cmاو i�.  
 و�9�3/ �0;� ت آ;  K�L  L?3?ه  j e3>�;  وF2� �:8�6?ة �>N0G آ;  1�L/ وN0GL �@ ا�?ار K6 T�3 @�6×6?ة آ��0 : 3?��8 

  .وNGLن i�J وآ ن 6;  اراiL و� ج و�;P و�J م 
  .�8;@ آ �0�m PQC �J TL آ>Bl!  U : ر��� 
 ��8?3 :U�Y' ا�2�bاL ت آ 2Lا 2jل UL رهP �@ ا��0 رة 6;? ا���lب ��  P9�C ا�?�0�L  �LهP `ء �:@ ا!@ 3?و !Bl آ;  2F  ;6د 

 PU<b�.  
  .آ;29ا 2��0Cا �@ ه?ول ا�1 ج وا4راiL : ر��� 
  .f' آ 2Lا 218ا ا��2Uد �9:8وا �/ p�3  ;6 وز� ��B وآ>:@ : 3?��8 
  .آ�PQ9F]6 v �7 ا��2Uد آ TL : ر��� 
  .هP و218ا 6; و�9:8وا �/ 6;  و�Lوح k<6 8 �  وBC أi�3 واt ا�;��L �bوح 6;?: 3?��8 
��  آ;29ا �C>�2ا C^2ا ز8 رات أو �Cو2Jا NCوروا L س 6;?هP �6س !2 آ;29ا YGCو�PU : ر���  �1J i�j.  
 ��8?3 : @� PU�2�b8 �QI i�YG8و��cF PU أرز أو �cF VL آB واk<6 ?J ه2 وF?ر2Cا ��  2Uj ��A8ر أو �0 رآ� Y�28وا 2Fا

  .ا��A;�� وk<6 �0�C اهB ا����U أو ا��0 رآ� و��NCد 
 ��F8 رات : رN���  ا��اة C:2ف T;3 و3?ه  U0�GC  و2QCن !�c ه  �@ �6س و` �@ ا.  
 ��8?3 :  ;0;� @�C>�وح C^�ل 6/ اه>U  و�Cوح C:2ف 6;? أه>U  آ ن �@ ا���>� 2Iق ا2I 2�Iق ا`ر�3 ء 218ا آB ا��Kى ا

  . آB ار�3 ء و2�2bCا �/ ا�^2ق آ ن
  .i�j آ ن 6 دي �21C T;3 2زت واJ? �/ ��� ا���>� أو واJ? أ�R� T;3 Y �/ ا���>� : ر��� 
  .ا���وس !2 آ U�� 7<�C TL  28م U� /�  UI�6 ز: ر��� 
 3?`ت وA�F B��C ن 2Lم PU<AcC 6;? ا��j �G و!>b ت و��� ا`وا6@ دا�>�� وآB هYا Y�2Cو 9آ ن �U زه  �@ : 3?��8 

U�� ت ! :�  .  وB��C ! ! ت �AC?هP �@ ا�2Q8 g��20ن ا�g��20 و�AC? �2ا ا
  .i�j ا�A; دل وا�20ا��3 آ;29ا C:�9وهP و` �c:@ : ر��� 
  .` آ ن �@ : 3?��8 
  .�/ و20�1C /8ا : ر��� 
  .�/ 6;? ا�Q;?ر��� �@ ا���>� A8;�2ا و2��08ا آ TL ا���>� �?1C �;8 ر�8 : 3?��8 
  .l;2ا �>��وس �@ ا�cb>� !2 آ 2Lا 8: ر��� 
  .آ 2Lا ��N8دوا وl8;2ا أ� L@ آY9� R� ��Xآ�ه  : 3?��8 
  .i�j ا���e8 آ�v آ 2Lا 2�N8ا : ر��� 
 ��8?3 : gC K218ا 6;?' ر� �A���>��e8 وآbm B 23ا و��  2Q8 V<G8ن ) bm 23ا(آ ن ا���e8 ا |<b8 ق]b�20�18ا ��PU ا

�0>? و2�N8ا ا�Ylاء � هl8 N?وا اbm 23ا وا�b[ق و 3 ��N3 ء و2���8ا :��  .�8>�2ا �@ k<6 ا�E8 ?<0>2ا ا
  .ا���س e3 28م ا���س 2QCن ا�cb>� و` �K8?وا أ20Iع : ر��� 
�>;^2ان : 3?��8  �<cJ2ا وAF�82ا و�N�82ا و;l8 م`N<� �<cJ س 2�3م ��8>2ا���  .`ء B0F e3 ا
  . ا�0[د �@ أآ>PU وi�j PU9:�6 آ ن PQ�<6 �a�8 و�2د ا`N�<1L وا��2Uد �@: ر��� 
���ا : 3?��8  6>�;  3 �a�8 RL Q� ء`.  
  .i�j ز� ن ��  آ TL ا�R��C �;Q �7 ا��b �8 وا�^>c ت آ�v آ 2Lا 2:��8ا �p�3 7 : ر��� 
  .6 دي آ 2Lا p�3 7� /�:�6 زي ا�2Gات 3?ون �: آB 3?ون ا!@ آ ن l8 روا �/ p�3 !2ي e3 2���8ا 6 دي : 3?��8 
  .�i أ�r آ ن 6;?ه  آ; j /8: ر��� 
  .`ء ��0;  2�4ي �3?ه  m رت ا��bب : 3?��8 
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��  ��290ه  !2 �6>29ا : ر���  vآ� @<�QJا i�j.  
 ��8?3 :  � 8 k<6 2اJ2ا راKcC  ��رJ;  أL  وأ�@ k<6 ا�>? !c;  ا�T;0 و��0; ه  �K93ب 234ي وراح أ23ي وا2KcCا k<6 آ>:@ و

  .را2Jا و� 23ا ���08 وأ�Yوا �Yاء و
  .k<6 ا�>? j>0 و ا�T;0 آ ن ا�2اY�28 ?J أه>g وأF ر23ا وbm 23ا وا����Eb� e8 آB ا!@ ا23ي 0�G8>2ا 

  . د8; ر ��Uه  80 د8; ر QC^@ و��AC �/ 80آ ن ��U ا���وس أ8 م ا�0[د : 3?��8 
��  e8�6  U0�18 : ر���  T;0�  .آ 2Lا ز� ن 8: وروا ا
  .\ وآB ا���>� �2ا��K 6>@ و2L2Q8ا 3?هP أg8 ا�U<� T;0 ش رأي 6;? أه>U  `ء ��  18@ واJ? ا�;�: 3?��8 
  .�1J i�j آ;29ا NCوروا p�3 �@ أ8 م ا�0[د : ر��� 
 ��8?3 : e3 @�  .`ء e3 دار �6 �@ و�2ا
  .i�j آ;29ا C>�20ا �7 ا`و`د وا29Lا lm ر : ر��� 
  .e `ء آ;  اJ;  ا�0; ت i�<L  ;E�3 7� i�<L ا4وآ: 3?��8 
��  ��90;@ آ�v أ�2ا j>20آ@ و��20آ@ ا�QJ>@ !2 : ر��� .  
 ��8?3 : T0و�� ��^K�  .أ�  �J ة �J ي وC �J@ وL20<j@ �/ أ23ي وm رت ا
  .آ;r0�G8  � B0F @���93 @9 : ر��� 
 ��8?3: ij �  L�9/ وأ;I  L?�F2���3ا و���3;  و T;آ 'f.  
  .��r اU� @CNU� @9L زك �/ ا�0[د و�90@ ه2ن : ر��� 
  .U� 'f زي �2CNUا �/ 8 �  و��g90 ��@ ه2ن وا�Yهi وا��A ري آ>g �0;  ه2ن : 3?��8 

  
�Y93 2! ،  9cآ�ي �;U  : ر���  @<�cmاو i�j.  

KL  ;�K3>7 وNLرع 6?س و!��� و�2ز ورز وNzLرع آ>z:@ ، آz ن آ>z;6 @:z  وأروح ا�z� wzK/ ا4رض وآ;z8 6  z:�/                   : أم 06>�   
 /�9�  .��j2^0/ وازرع ا

  .أآP آ ن ��6ك وا�K<C @9L@ : �� ر�
2�BC |8�j  U أi�3 15اt أP<6 : أم 06>� Qb3 0 ب أو�  . T�K3 �;I أروح k<6 ا�K?س أ8�j /� 7�3| واد ا

�r : ر���  b� @Jو�C @9;آ.  
�@ أروح !2 3?هP أه>@ ��� اL@ أ�A� PU<0 ري : ام 06>�  b� 'f.  

  .i�j �@ 3; ت آ 2Lا l9:8>2ا زr8 : ر��� 
  .f' �@ آ 2Lا 2b<c8ا وN8ر26ا و�8و2Jا و218ا و2�K<8ا ز298ن : 06>� أم 

�J RL Q� r?ا r�� @18 �/ ا�0; ت : ر���  b3 ي�� lC82>� وj ت � ^� @:�Cو @Jو�C @9;آ  ��.  
�:Bl ا`رض : ام 06>�  /�AAG�  ;2ان آ^;��@ �3?8/ اJ;  ا b�  .`ء اL  آ;�L2;1� T أروح 

  .ض ��/ آ ن �b8ث ا`ر: ر��� 
  .أ23ي آ ن �b8ث آ ن �J  ;6 ر و�bLث �@ : ام 06>� 

  .i�j !2 أآ�X ا!@ NCر26ا : ر��� 
  .آ>:@ ، �Q; ش L:�9ي ا!@ �/ �3ا آ;  NLرع آI2  و3;?ورة و3 ��� و�9L2�  �32;  �/ ارS;  وآ>:@ آ ن 6;  : ام 06>� 

  .i�j !2 آ TL ا���>� 6;?آP : ر��� 
��  أروح اL  أزرع أ�Y ه ��b ر وأروح k<6 ا���/ أو�g�;�Y �>^��;@ و�Fوش و: ام 06>�   ;�K3 ، �c8��9�  ا

    T�06 2ت�C  ر��8 3?هN�2�PU �>; ت ا`U�28 r;C /� N�<1L  آ TL ا�?�L  ا���lب واQb8 ت ;<l� �z[ن ���z وkz<6 PU9z<�J     4ه 
  .ا��b ر وT�KI T�<j ا�Nر��8 

  .�8;@ آPQC �J B آ TL �@ ا4رض : ر��� 
   TL �@ ا4رض آ: أم 06>� 

  .k<6 أي I �6 آ;29ا 2bACا : ر��� 
   .3 ا�0A\ و��  �L  L?3وح k<6 kbAL Bl! k<6 6 أو 5آ;  k<6 kbAL : ام 06>� 

  .آB ا�;^2ان �@ ا�0>? آ 2Lا ��8>2ا ه�r زPQ8 : ر��� 
�^  �@ L س آ 2Lا ا!kK : ام 06>�  'f.  

  . 2��0Cا وe3 ]8 �@ ا�K?س i�j آ;29ا �Cو2Jا k<6 ا� آ/ ��L a ��� ا�K?س: ر��� 
  .k<6 ا�K?س وأ��ات k<6 ا��Kى ا�@ �;0;  : ام 06>� 

  .وأه>r آ 2Lا 28ا�2Kا : ر��� 
�PU : ام 06>�  3 k<6 `و.  

��R : ر���  i�j.  
  .�09�8و�j ! @Lة : ام 06>� 

  .�@ آ��X 3; ت زr8 : ر��� 
�7z�  z9c اgzL ا��z^ �� آ TzL          �@ آ 2Lا 2��08ا PUC ;3 وL س `ء ، �3?8/ اL  آ      : ام 06>�    @z� Nz0وأ�  z;�;J Tz�3 @� /16آ� ن أ T;

�9c  و�L T�K3وح i�1L ا�298Nن �3?  @� N0وا�  ;�;J T�3 @� /16أ r2ي ه�Iأ T;آ e3 �<82j48  L2<G8 2ش;Q� 2دU�� e3 ا
  .m روا 2G�8ا 6>�;  
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2�9@ وا��C @9L>@ ه�r : ر��� j.  
  . و2Gj  U9Fا  وهi;� 2 دارهP و�L  ;<�3  U9Fوح k<6 48 اراS@ ل`ء `gL �@ واJ? � رB<^C  L: ام 06>� 

�B0K ا�;�0Q �@ ا��; 0I ت اذا آ ن �>2اi�G8 ?J أو 2198ز !2 آ;29ا C^2ا : ر���  7��L  L?3.  
ز� ن زي 6 دات ا��2م 2AF�8ا و��N8دوا و2G0�8ا وz0;8^�2ا زي ا��2zم z�3?8/ ا��z�N آ kz<6 TzL ا��zcس و2z�b8ا         : ام 06>�   

3�j 2م��  .2ش �>��وe8 �3?8/ ا���وس �U0���  U�2:8 RL Q  ا` �@ ��>� ا���س �R زي ا
  .اgL اJ^/ �@ راr8 ز� ن و8[ ا��2م : ر��� 

  .�3أي ا��b ء ��>2ب ه `8 م `زم 2Q8ن 6;? ا�0; ت �J ء : ام 06>� 
�;i�j ec ز� ن آ;9@ اNC @9Lر6@ و�Cوk<6 @J ا�K?س ��0C@ آB  ه �:l[ت آ C TL: ر���  3 �Ka @Q���.  

�2 اG3 @L ف آ ن ��R9J ا!Bl9 وا7�3 �@ ا�K?س وه ن وه; ك ، آ ن R�<�3 �/ 3 ب ا�?ار �G3 @L2 ف : ام 06>� .  
 @� GC @9;آ  � B�<���  �CوJ@ �@ ا i�j ، ر���.  

  .اR9;Q�  L أروح 3 �>�B : ام 06>� 
�[آB !2 ا4آ[ت ا����Nة ا�@ آ 2U:� TLرة : ر���  �0^;� 3  9c�  U��.  

  .ا��K>�32 وا��;^v : ام 06>� 
  .�Y9آ�ي ا!@ �/ ا� L@ ا`�6اس ا�@ آ;29ا lC;2ه  �@ ا�0>? : ر��� 

  .�@ ا� L@ آ��X آ 2Lا l8;2ه  ��2F BX@ اj>�@ �/ دار ا23آ@ واJ;  ا�6; ك rF2KJ وآ��X : ام 06>� 
���/ �/ ا�0[د ، i�j59 ?�3 اm  ;J>;  : ر���  j �;I 592! �;I  'آ�Y9� @!ا �Xأآ .  

�@ Yz93آ� آz! Bz@ء ا�2z98Nن هYzاك ا��2zم               : ام 06>�    6/ 3 i8 � @!ر �3?8/ �:@ ا �?�آB !@ء �2A9ر F?ا�@ �J /8?�3س 3 
  L?<3 @� ز298ن PI2� ��f /6 @C ;0� T�QJ kJ  L?<3 @� 298نN�  .آ;Y93 Tآ� �PI2 ا

48��  j>�29ا �/ ا�0[د �@ : ر��� G��  .�P آ�F v?رc�Q9C @C@ ه2ن  و��29ا QI;29ا �@ ا
اQI  �  ;J;  �@ ا��QI P�G;  أول ا!@ �@ L?�F  ;�;J T�3  ه; ك z;�<j /8?�3  وz�3 /�z93 vz8�j @z�  ;QzI?8/ هzL�1          : ام 06>�   

��K;  ه �^�c�K وL?�F  زي �  �F?وا ه �;z س            �� ^�z�3?8/ اz;J  آ;z     . ورk<6  ;J ا�K?س آ;  زي ا�:b?8/ �3?8/ رk<6  ;J واد ا
�L 2ن 3>��ا;J RL Q�  ;�<6 @I F �9ي 6: ن ا23ي آ ن:L وح.  

  .i�j ا9L@ آ;��C @<l9:C T@ ا��A ري `23ك وr�4 ]8 : ر��� 
  .`ء �@ آ;T أUL` ،  U�6  ه@ ا�@ آ ���C TL;  وC:8�9>;  وC^2ي آB !@ء وآ;T ا�6@ أ23ي R� e3 آ��X : ام 06>� 

�9c  : ر���  @� @Sار PQ�  .آ ن 
  . دو20PLآ ن �@ 2J  ;6ا�@ : ام 06>� 

  .�RL Q �@ اراPI 3 @S ا�;^2ان : ر��� 
  .`ء e3 �@ اPI ا�N`م �:@ �@ ا�;^2ان : ام 06>� 

�21ا : ر���  �9C 2ا و8/ آ;29اS��C آ;29ا  ��.  
�z9c  ا�kz راس ا�z?اود ه;z ك C                  : ام 06>�    �z0K6 /z�  LوYz�28 2اL z2د آzU����z1  أL  ��ة TS�� @�6 رTJ رآzm 3 @z� T0 ت ا �

��z�3 'f  zU<9QJ rzف                  b� @zJو�C @z���93 @z� TzQJو gz�;Cا�@ ود  U9��8 س ;�آ 2Lا �@ دآ �C' �6ب �2U8 Rد آ 2Lا �8 �21ا ا
                   �z�0آ kc:z9^� kz<6 @zLك ودو z;ه /zو� Tzا 1�93@ ر���Q3 @� QJ 'f g<9�2F r� b� @1�C @���93 @� QJ آ29ر?�ه; ك ! �;@ ا

       �2cC �L2GI ر 6;?ي m  Lا  � cm T�3 @� �L2GI B��93  UL` رN3 @<2آC آ29ر ��;2ع?��@ ا QJو kc:9^���? ا��T�L PU �@ ا
  .وT�K3 ا�@ 1�C@ 6>@ �@ ر�E ن 

  .i�j ا�N`م ز� ن آ 2Lا l9:8>2ا !L a Bl@ ��� ا4رض و8[ 8^ 6?وا ا�;^2ان : ر��� 
�`ء آ 2Lا l9:8>2ا �@ ا`رض 2a�b8ا و2b<c8ا 8^ 6?وا ا�;^2ان وآ 2L: ام 06>�  @� �� b� @� 0; ء<�  .9c ا آ� ن 2��K8ا 1J ر 

                
  .ا�QJ>@ اr�I ا�B� Q و!r<l! ���0j 2 : ر��� 

 /��;��^<c�  .06? ا��N8N أ23 ه?�3 ر��e<1� e ا��9اث ا�:�0@ �@ ����� ا�L ش ا�I4ة وأ��/ �I ����� ا�Q<c>2ر8/ ا
  .QbC i�j@ 6/ 3>?ك ا�A>@ : ر��� 

   N8N�� آ�>�z;8?� /z6 �z9� 2z ا�zK?س وه�z�3 C @z        22 -20 و�?ت �@ z<3?ة اU�zI  د�z8 اz3 ن EzF ء ا�zK?س 2zJ ?z�093ا�@         اL : 06? ا
         k9J 98@ د�8 3 ن�F @� T:6 س?K�1948�EK ء ا  @� I;� آ�  ا2Fل دا��ً  هP ��6ي ا�K�Kb@ آ�  z18?د  13 و2J  U�� T�EFا

 @^cL @�  UK��3ان وNb�  .�@ cL^@ ا�>P وا
  .�/ د�8 3 ن Y93آ� ا!@ : ر��� 

 N8N���vA ا�e� G وT:6 أJ?اث ا��8�K : 06? ا 3 T;د�8 3 ن وآ @� @C �J T:6  Lة ا��Xآ� أ!� ء آYCوف أن أ�n�! ءت ا
�B�Ac9 وآ ن أ23ي ا��9G ر �@ ا�0>? اJ?اث    31948       @z� 2دzU�� 2z8م اJ  U9:6 18/1    @z�  z;J?ث zJ?ث �;zU  اول ���آ7z� �z ا

    2�3 ?J2 واU� �Un� 7خ 3 ��cد 2K3ل 8  اهBz دz3 �z8 ن z<3?آP راU�^z3 TzJ  ���آ�z واد �z;6/ ا��9zIت ا����آ�z           ا��?ر�I �3? ا
  �� ?U:9I6 ت وا I3 2دU��  .دي وا�J I @� ?J ا���?ان 2U8دي U! 132U8 �X� /�K3?اء و��kJ 6?د �/ ا�kJ�1 وB9F �/ ا

��9cة ا�@ آ 2Lا ا`9b� N�<1L>�/ �>^��/ : ر���  3 T;آ TLا.  
 N8N���T�K ا�:;�� U;�3�G� @9�0C  : 06? ا  L2ر��  ;Jرو  ��  .Y3 'fآ� ��  ���L2  ��ة 3 ��0 در و

�?�8 3 ن �/ آ0 ر ا��Kى �z@ هYz'      : ر���    U<Q! @<cm2C ر?K93 �8 3 ن?�i�j 3?ي أرآk<6 N ا�7S2 ا`A9F دي وا`�6 �9@ 
      @� أ�v دوPL �/ أرض د�8 3 ن أراUI @S>�� 22 ا��;��K �@ 3?ا�8 ا�0>? ا�:� ل �0 ل ا�K?س وا4رض 2UIل وا��I آ ن 2Jا

                �zJ]c��@ gz�<6 آz ن �z/ اهz�]� Pz\ ا�7zS2 ا`Az9F دي ا�Nرا�Kz! @z� �z6/ ا z�  z8 د�8 3 ن \�F  8 ، ��0ة 29�3ا�k9J اgL �@ ا
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       L?z<3 @z� ن zآ gzLدي ا A9F`7 اS2��>;zK     25وا�298Nن هYا �/ ��J L ، ا�; ��J ا���L X �@ ا B��9^zC TzL ك آ�zC رة �zI   2ا<F z;8 B
20��e ا�TbC @;��^<c 8? ا`N�<1L زي            ��p�03 |<�98  ��� �X ا�v� �2 �@ ا X�k<6 �3 رات KC�3 |<�98  ��� � 8 ل 8 �  وا�; ��J ا

 /�62L e3 �j�:�20��e ا���I@ وهYا �T0X ) 1(ا�20��e ا`S �@ ) 2(ا�  .ا
�r ا�7S2 ا`A9F دي �?�8 3 ن آ ن زرا6@ وا�;BK 3: ر���  Iرع ا4رض 3?ي أN8 آ ن @��>i�j v� �2 ��/ ا �� S` .  

  N8N��او ا�; س ا�@ z;6?هP أراzS@ آ�z�0ة آz ن     ) 2(ا�  iJ m ا��ض ) 1(6;  ا4رض ا�NراP^KC  U�� �6 ا�F k^��/ : 06? ا
;i�18   @z�  z �6 ل 8^ 6?وا �@ ا�Nرا�6 ا�PU ا� ر 2jل ا�^;� آ 2Lا 8^�2ه��F Pوس آ2L zا 2z0�18ا ��z�3 /z ا�l9:z8 70^z>2ا 6               

ا4راS@ آ TL أرض دz3 �z8 ن ��z  زر26هzK8  z^�2ه  �zK^��/ ا��zض ا��z�3�l اذا زر26ه29z!  zي زي ا�2z3N�8 \z�Kا z;6?ه                        
  .  أ!�U �@ ا��ض ا���3�l 3وE8>2ا 

  .i�j !2 آ ن دور ا�;^ ء �@ ا�Nرا�6 : ر��� 
   N8N�����z آ TzL     �@ ا�0?ار �>R�U دور آ ن �>�� ل �@ ا�i�:�9 آ ن دور ا���أة �@         : 06? اN�ا�Nرا�6 وا��Azb?ة زzU8  زي ا

��20ا m رت �AF اU�I  ا��>�K دا��  ��  z0C?اء ا��Azb?ة �z@ ا��zKى 2z;<�3ا ا��>�2zQb8 @z;�8 �zا �zQ3ا ا��Azb?ة �z@ ا`رض                    
29�2ا 2Cآkz<6 B اt راkz<6 gz�� TzJ ا`رض       QJ  أو`د ا` ه@ و�2زه Pو�:@ 6;?ه ?�2C  3?ه TL أة آ�� @� T�K<ه ��L]c�ا

2�z? وراz;6 TzJ?             و�2��?ة و�z? و�zI Tz��Fة ا�AJ?ت ��  �>�Un �3?8/ أ�U9  ا��>m �K ر �K<j /�9K<j  ;6 ا��Ab?ة و�K<j ا
��z� �z@ وهYzا z3?ل             N��2زه  B�QC ا�:C F Bl>2ا ��0وك ا�b� 23? �  ا� �r ه@ �z�K�KJ �AF ه>z� Tz�K@ ا�z?ور �Rz هYzا دور ا

��iz�1C  z ا�2z�cر �21آk<6       zU ا���أة اgL ا�U  دور �PU �?ًا �@ ا��b ة      @z�  2ي آ�;���ا�Nرا��6 �7 �2زه  ا�iL � k ا�?ور ا
               izL � k�8N8? �/ ��;82 ت �2زه  هYا S` 3 �� ا�k دوره  �@ ا�T�0 �@ ا�v�n;9 وا��d0 و��3�C ا4و`د �8;@ ا���أة آ TL ا

  .ا���B دا��ً  
  .3 ن هYا ا�k<6 |0�;�3 @Qb آ�F Bى �>^��/ وe3 ]8 �@ د�8 : ر��� 

   N8N���@ ��Pn ا��Kى ا�NراS` 3 ��6 �� ا�k اgL ا���أة �@ ا�:� ل N8داد U�<6  ا�:Bl أآ�X �/ ا�1;2ب ؟ �z��0j ez3             : 06? ا
 N8��9� 3 �U9:C أة���  .ا4راS@ و4ن ا�:� ل أراS@ زرا��6 أ�  ا�1;2ب �TL Q ا

  . 2Lا �>�� ل 2��9b8ا ا���أة 3?ي ا!��r آ ن �>��أة �@ ا��v8 ا�c>^��;@ ا�9Jا�U  �8;@ آ: ر��� 
   N8N��2�r ا���أة �cCض ا�9Jا�k<6  U آB ا�; س 3^>2آU  وأدا�U  وا�9Jا�U  وا���vK8 B ا�iL � k ا���أة �@           : 06? اF3?ي ا

                   zن ��6ه z9@ آzI 2يz3ن ا zآ gzLا �AzF آ�Yz93  Lء �8;@ أ@! Bل �@ آ c�� zI;�/  106آB !@ء �@ ا�c;2ن وا�N8��9 و��3�C ا
  . أي B�6 3?و ��8>2ا آ ن 18@ و8^9:��ه  وهYا 3?ل k<6 ا�9Jام ا���أة k<6 ا���P �/ آ�0ه  وأ23ي آ ن

  .i�j ا���أة آ e3 Bl9:C TL �@ ا4راS@ ا�Nرا��6 ا�@ �>UQ  أو �>r �2زه  و8[ آ Bl9:C TL آ� ن 3 ��4ة : ر��� 
   N8N��!2 آ ن 2z�C  zL26 @z1�C  z;6ع z;�8@ اذا zL س !z �2ا        ��EF ا��4ة اT;3 gL ا�Bl9:C ?<0 3 ��4ة �R;9Q �2�2د       : 06? ا

          @z�اPUL �9 ��8/ �@ ا�Nرا�6 آ 2Lا 2F?8ا اL �4@ آ 2Lا ا�; س �8و2Jا 8^ 6?وا آ 2Lا أهB ا4رض NU18وا ا�3Y 8\ وN�8م آB ا
 PU��Q8 6?وا I.  

  .��/ ا�@ d0�8 : ر��� 
   N8N��1�C T@ ا���L2 ا�;^ ء V<G8 دوره  ��Az8 دورهNz�U1C @z�  z     ا�;^ ء واهB ا�T�0 6;?وا �8و2Jا 2G0�8ا ��  آ L       : 06? ا

�>�� ل ��  2A<G8 �/ ا4رض �8و2Jا L �4 3@ وا�U زm28 wbL �8>2ا iJ m T�3 ا4رض أو k9J �@ ا��^1? آ2L zا         BQ�ا
 BQ�  .2�b8 ا

2�� : ر��� �J BQ�  .آ ن �@ د28ان 
   N8N����zm  z ر           ا�?28ان �@ د�8 3 ن أ�J�� Y>�9/ ا���k<J ا4 : 06? ا �z�L X�و�k آz ن �z@ ا��z^1? و�BzQ أهBz ا�z<0? ، ا����z<J ا

              /z� �z�2�J BzQ��>Az[ة وzm ر  ez3 ?1^�� Bz8 �J ا�2z�2� @zدz� /8@ ا�z<0? د2z8ان او �J zI او �Ez �� ا�2zK9<8 \0Azا �z@             4ا
  .ا�9G �8ة وا����A8 �A �@ ا�^�Uات او ا�64اس 

  .!���0j 2 ا�:@ء ا�@ آ ن ��A8 �@ ا�?28ان : ر��� 
6              �� �zS 2نzQC TzL آ Pzس وداره zL ?z;6 v�zS @z18  z���>K ء وا�9: ور و��  آ ن 18@ اJ? ا�z:��اء و Bb� ً̀ 0? ا��N8N ك او

�P<n وا�iEzl    ) 01آ 2Lا �K8?وا �@ ا�?28ان وا�;^ ء �  آ 2Lا 8?�>2ا ا�?28ان أو ا��E �� أي �@ J `ت � �zm زي          z3 ت��z!
         3 RG93  ا�2ه  Uزو� BX� اف����?ب �93د ا�^[م و2K93ل اzKJ @L2z��C PU�z<6 ?U:�  L@ وه2zن آ �j /�           /�z0C TzLف �/ ا

  . ر�2��� ا�>N`م 2cA;8  �?;6ا 
��  آ ن PQJ ا4راS@ وP�^KC ا��اS@ ا8 م ا`N�<1L اk<6 �a د�8 3 ن : ر���  r� I3?ي ا.  

  N8N���VAzb وا��zض ا��z�L X     د�8 3 ن ا�U  و7S � ص آ TL ارض ا�0>? آ 2zL /�62zL TLع 3 �z?وPL وا�;2zع    : 06? ا 3 @L zX� ا
 ا�2zz وzz�F?وا 39ا�zz@ هzz@ ا4رض ا��zz�3�l آ TzzL 4هBzz ا��zzKى ا�zz;0;� @zz  و��2zz�<j  zzا ا�ULYzz  وzzS>2ا اهzz;98�F Bzz  26�8هzz  ل   

�@ �@ �3/ ا�g ا2�6ا �AJ و�6>2ا ه�290X8 wJ rا �>��Q ا��ض  �J آ�Y��[kXL زي ا VAJ  2ه�^F�9 ر�8 وG�  .ا
  . 2Cر2aا ا�T;0 �8;@ ا�U9AJ Y�2C T;0  �/ ا4رض �8;@ ا29Lا آ;29ا: ر��� 

   N8N���zb?     : 06? ا @z9���� 2zه @z<آ k<648              @z� ا�z3 ء zJ و�2ا 2z��Q8ا ا�z;0 ت ez3 اTcz!  z�  zL ا` zJ `ت z� �z<�<F/ ا�;z^ ء ا
 PUAAJ /6 2ا�  .K8^�2ا أ�PUKJ @� PUC2 وا�i<l آ 2Lا 98; ز

�� ا��9 ��6 و8[ !2 : ر���  J @ه i�j.  
 ��z^>2ك ا�Tz;0 وآ TzL ا�N8N� :              /z� Bz1GC Tz;0  06? ا �Jا�A3 7��3 @!`ا اYه e3 ?�2�ا�T;0 ا��AJ  U �/ � ل ا23ه  زي ا

 �a2ر�  .اU9AJ Y�2C  UL  �/ ا
  . i�j هYا ا�Qb@ �@ د�8 3 ن و8[ �@ آB ا��v8 : ر��� 

 N8N��  .��Pn ا��v8 : 06? ا
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��kS و8[ ا�: ر���  3 PUAAJ /6 2ا�  .i�j ?8?U9 آ 2Lا 98; ز
 N8N��  .` ا��kS و` ا�U9?8? �  در�� g�<6 ا�; س �8;@ ا�� دات : 06? ا

  .�:@ J?ا �/ ا��� ل � �v ا�� دات وkQJ `زم �AJ Y�2C @9;3 �/ ا��ض : ر��� 
 Nzz8N�� Yzz3آ� ا2zz� 8 PzzULات وأ�PzzU و`د kzz<65 Pzz6 ه�zz�3  zz� 2zzف `ء ، ا` �zzJ @zz `ت � �zzm ا�zz�3  zzLف �zz<�6 ه�zz06 :     zz? ا

��  �C>7 �/ ا���>� ��Az3 ارzUj 0C  3 ه>zUC2� 3  zU  را2AA�             wz3ا T;0� PU9AJ و�K?روش و`د 2l<8 PU�6ا PU9AJ �3?8/ ا
�21زهz  واهBz �2زهz  و`           U���Cا4رض و Y�2C  UL2ا اQb8 2اL �3?8/ آ PU9Fورز PU� �  UC2ا� P^KC @1�C R8ر?K93ا�2ي و

  UC2وا�  U<آ7 اه BS.  
  .��Q<� k<6 �n ا��ض �8;@ آ ن �@ �b �: ر��� 

 N8N���w0E : 06? ا 3.  
  .i�j آ 2Lا ا�;^ ء 2S�8ا YU3ا ا�Qb@ و�8 `ء : ر��� 

 N8N��  .واt هYا 7��3 �>K; �6 وآ���3�C ��c ا�T;0 : 06? ا
  .2L F i�jن ا4راS@ وU��^KC  وTF ا`N�<1L �[' ا�; س GC^� ارUS  �@ د�8 3 ن : ر��� 

   N8N�� `gL آ TL ا��ض ��>2آ� �>r آ �ً[ 2Iاًء �@ د�8 3 ن و�@ z� ez3 e�z! /�z6@ ا��vz8 ا�z<c^��;@               د�8 3 ن `ء  : 06? ا
 �8����  ) .�>r ا�?و�� ( �m2Aً  �@ ا�:� ل �@ �; j| ارض ا��: ع او ا

  . أر�3PQSا �>��>� 6: ن �  GC^�واا29Lا اهB د�8 3 ن آ;29ا 2�bC ارPQS �/ �[ل زواج ا�0?ل او ا��C  � T;0>�2ه  : ر��� 
   N8N��k<6 ز� ن ا`�Cاك آ ن زواج ا�gL` ��3�l ا�@ N98وج ���08 آ ن ���zوkz<6 RJ ا�R�z1 آ TzL ا�zQbC @z@ اgzL            : 06? ا

ا�2اN98 ?Jوج ���08 6: ن ���وk<6 RJ ا�G?�� وآ ن ا�Nواج �/ ا��b<A� �08�l �3?8/ ا23ي 2�6 آ2L zا �2z19ز�z� /8ب        
G8?�2ا �@ ا�PU�� RcK9� R�1 ` ���08 و` ����F وهYا ا�Qb@ آz ن �I         Pzn�� @z;�/ وVL وهe33     P ا�YهG8 P?�2ا �F?وا     

 /��^<�.  
  .آ ن �@ ا�9Jام �>�08�l زي T;3 ا�0>? : ر��� 

 N8N��  .��EF ا`�9Jام ا�J2?ة ه@ �c93ض ا�9Jا�k<6  U آB ا�; س : 06? ا
  .i�j آ ن �@ زواج 3?ل �@ د�8 3 ن : ر��� 

   N8N��ل �@ �6>9;  آ ن آ��X �@ زواج 3?ل زي أ�2ي ا�T;3 Y �6@ أ�Y ا�z9@ وآ�z ن واz� ?zJ/ و`د             آ ن �2�2د ا�0?  : 06? ا
 rت زي ه�` J ��X2ا �@ آL آ Yا�9@ وا�2ي ا� Y�6@ ا�.  

��XQة �@ �>^��/ : ر���   U3 �:9;� 0?ل���R آ ن زواج ا i�j.  
   N8N����B�<F �U وا�Q^2ة زي p�3 �7 اgL ا��BzX ا�2zK3 @0�:zل    `gL زواج ا�0?ل ا8^� �[هB �/ ا�; ��J ا�� د2Q8 �8ن ا     : 06? ا

                     Rz� ن zآ ?zJاذا وا gzLن ا zوآ� p�0z�ا�0?ل F>� 6?ل �8;@ ا�0?ا2Q8 B8ن �@ 2Lع B�<F �/ ا��S  وآzL �z�X:2ف z3?ا2z�<�3 B8ا 
                     7z� gz92ا أ�z<���8 Bz��� اهPz  �8�9\ ه2 و��2Cا وداz�  ً�8: آB وzm ر z3?وا 2zC�� |z<�8ا �z3وح �2zز ا�2AzAK3 gz9ا ec;z3 ا

              �z� آ @z��8 `دل و z6 �z�� ل?z���>��zأة وآ�z ن 3; آz? اgzL ا |zb��r زواج ا�0?ل ` vA;8 و` z��8@ اY� PUC �J @� /�j2^0�
  .ا�2Kbق U3 bm4  و�>��اة وا�0?ل �/ ا��2ر ا�^��� �?ًا 

�r �@ د�8 3 ن !2 ا�Q[ت ا�:���0 ا��:2Uرة : ر���  I3?ي ا.  
 N8N��  .ا�Ylاء ا��BX� @��0 ا�T8N ، ا�0;?ورة ، وا��?س وآB ا2Lاg6 ) 1(أ2Lاع  P^K;33 ا�Ylاء ا�k : 06? ا

�BX ا��; vI وآB �  زادت آ��� ا�>k<6 ��b ا��; K� /�08 vI?ار ا���0b وا`�9Jام �>v�Ez و` 2z18ز            : �Yاء ا�2�Eف   ) 2(
  . 6;  �@ د�8 3 ن ��k<6 v�S 7 � �?ة ��f v�S اTL آ>>r ��� 6/ اآ>2ا 

  .2Lا ا�; س وPU�S ��^2ر K3?روا 2��Q8ا ا�v�E �@ ا�0[د i�j آ : ر��� 
  N8N���R آB ا�; س وL?<3  وU�S  ا��z دي آz ن ��z9 ز z;�8@ ا�;z س zK3?روا وz�3?8/ ا�;z س آ2L zا ��z8 2zوح z8?ا8/ دz8/              : 06? ا

2��z�c8 �zوا �z@ ا�z?28ان 2zjل !�Uz ر�Ez ن آ2L zا ��ez ا              �b�!Gz ص  و8?�3 �>2�Eف �3?8/ �@ ر�E ن آzL2  آBz ر�z ل ا
  . 20�18ا �>2�cر و��S Rوري 2Q8ن ���b وآ 2Lا �6>�/ زي L�3 �� آB 28م ��e ا!G ص 20�18ا ا�2�cر �BQ ا�; س 

�r 6/ ا��v8 ا�BQ:3 @;��^<c 6 م آ ن �@ L س ا�;� ء وL س ��Kاء وzL س �>�zQ/ وا�PzU اراzS@ هYzا ا�zQb@                : ر���   I3?ي ا
 /�J]c�  .!2 آ ن ��a Cوا k<6 ا

 N8N��  . ا��?د ا�0:�ي -2 ا��>��Q -1 آ ن 6;  ا!��/ ا��Q<� ���0j48 /��I I ا`رض �b? : 06? ا
  .و�@ ��;?وش �>��Q آ�v آ 29Lا �C �>2ا : ر��� 

 N8N��  .6 دي ��0j@ �?ًا : 06? ا
ا ��z  أو ه2z   3?ي أر�7 �>7S2 ا`A9F دي ا29Lا آ;29ا �9C �>2ا 3 ر7z� �z�b8 ا`zL^ ن ا��z�Kc ، ا2z9Lا آ�vz آ;2z9ا z�9C �>2                 : ر���  

 PQ�� B� �98 آ ن vآ�.  
   N8N��ا`L^ ن ا�@ ��;?وش �>2Q3 ��Qن �;R�Q ا` اذا آ ن �Q �3 آz ن �zJ  z;6 @z `ت ا�2z�� @zش ا!2z8 ez3 @zر�@             : 06? ا

  .ا�; س اgL ه2 � �r آB ا!@ 
��E �� وB� 18 ا�; س : ر���  3 ?�K8 @18 �8;@ آ ن .  

   N8N��2�2zا آ>z:@       �@ ا`��اح �K8 @18? و28آB      : 06? اK3 Rz� /8?�3 ا 8>2�2ا?b� 6 دي wK;8 رش?K�� 2طK;�وآ>:@ e3 6;? ا
 wKL 2ا �[ن�2K8و P<Fو �F2ا ورQ^�8 2اL 0[د آ�  . �Fوش و�[ن آYا F10?رة ودk9J /8 د�2ع ا���/ k<6 ا8 م ز� ن �@ ا

  .آ��X اAK3  L? ا��0j gL@ ا`L^ ن ا���Kc آK8  � ��X?ر v�Q98 �7 ا`L^ ن ا�l;@ : ر��� 
 N8N��هYا ا!@ ��0j@ ، �3?8/ �@ د�8 3 ن آ 2Lا ا�@ �>��Q<� R�U أF ��<F>�>� �3?8/ در�� !l>� �@ �>^��/ و�;U  د�8 : 06? ا

  .3 ن و�2ت k<6 ا�0[د 6 �[ت ���08 
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��i�j R : ر��� .  
  N8N����  ا�PU;� P^F k آ 2Lا ! 8�j: 06? ا T�K<واج ، هN���0I ب أ�  �>��B أو ا Tآ�/ �@ د�8 أ�]��/ أ2b0mا �/ آ0 ر ا

  .3 ن 
  .آ�m v ر ه�r : ر��� 

 N8N��  .آ 2Lا ��9>��/ و2c�2Cا �2b9ا دآ آ�/ و�[PJ وm روا �/ آ0 ر ا��[آ�/ �@ د�8 3 ن : 06? ا
  . BQ! i�j ا�?ور 6;?آP آ�v و�/ اR8 آ;29ا 0C;2ه  : ر��� 

 N8N��ا��1b و3?ا ) k) .2 آ ن �/ ا�RK و2c^8ا 3 ���/ وهYا آ ن �@ وwI ا�0>? ا����C �<Jو�) 1(ا�0; ء آ ن ��J>�9/ : 06? ا
�RK وا���z/ وآz ن �z@      ) 1( ��اY3 @3�6 @;08 RG83  BzJآ� اzL  دار�z�  zLت ب             z3 @z!7     7اول ا� z1� دور �z/ ا�iz;� RzK ا

 /���  .�3?8/ ا��K? ا���3@ و�3?8/ آ ن �@ ا��>�� و���3 �62 
  .i�j ?U6 ا�RK أ�9/ آ ن �@ أي : ر��� 

 N8N����  T�I2C ا�m ?<0 ر ا��K? ا���3@ : 06? ا /�3?8 RF 2<0>? آ ن آ�  .واt �  اL  6 رف �@ وwI ا
  .آ ن �@ �?ارس �@ د�8 3 ن : ر��� 

 N8N���A| ا�e� G ا`93?ا�@ : 06? ا �Iآ ن �@ �?ر.  
��و`د و` �>0; ت : ر��� .  

 N8N��  .U�� g  3; ت و�;PU آ�>2ا �@ ا��^B0K9 وPU;� '?J ��ة ا�2ي �9G>�� اL  آ;U�� T  وآ 9G� TL>�: 06? ا
�[آR�<9Qb� B اR8 ه@ ا4آ>� ا��:2Uرة �@ د�8 3 ن : ر���  7��L  L?3.  

   N8N���@ اواwI ا4ر��3; ت ا4آ>� ا��:2Uرة �@ ا��cاح وا�j4اح ه@ ا�8�1:� �7 ا�>��b آ 2Lا �18!2ا ا��K\ ��ش    : 06? ا
2�b8 روا m /8?�3 /:� /0<8 TF2ف و�E<� vI ;��  .ا !�82 رز �@ VL ا�m /8?�3 �:8�1 ر ا

  .ا�BQ 6;?آP آ ن g0:8 ا��; j| ا�@ �;PQ0 و8[ آ ن v<9G8 : ر��� 
 N8N��  .آ ن ا`�9[ف w�^3 �?ًا `gL آ ن اQ9J ك e3  ;�3 ا4!� ء ا����^�� آ TL ��� : 06? ا

��m R ر ا`�9[ف �@ ا: ر���  rC�0� i^J TLا i�j ��� ن Q� /� BQ�.  
   N8N����2z�2� gL4 Rد ا�2z98Nن     ) )2ا`Q9J ك    ( 1: (06? ا /G^��i^J ا�; ��J ا�� د�8 وا�����0 �8;@ �@ ا�:� ل آ ن اآ>� ا

�ez3 /��^z ا`�9z[ف اgzL آ2zbL  z;U1C  z� Bz ا�2z;1ب                         7z��� @z� v^z;��وا�PU<�� T8N 8^>2آ2ا هYا ا�;2ع �/ ��آB وأآ>� ا
وا�>��b أآ�X وآ>�  ا2bL  ;U1C ا�:� ل 2Q3ن ا��;v^z ا�lzm وا�>�z�b ا�zK�;� @z� BzF ا�Bz�<G و�z�3 ا�2Q3          70^zن ا��;^v اآ�0  

              z8 rz� ;b3ذ  z;J2 اzه� gzLا v�Ez�ا��;^�b3 v>2 اa;�/ �/ آ�X �  ه2 آ2�b3 /8?�3 ��0ا 3 �;V رأس ا��b�3Y 6: ن 28ر�2zا ا
 @� �  8 N8N6  8 v�S.  

��R ه�r ا�2c<9ا �@ ا��?ن زي 8 �  وا�>? �Q: ر���  /G^� `و v^;� ` @� R;.  
 N8N����v8 % 90ا�2c<9ا `gL ا`�9[ف آ ن 2Jا�@ : 06? ا 3 @��� 23ن آB ا4!� ء ا 3  ;J3 `��ان ا N0G�6/ ا��Kى 6;?هP ا

  .B�<F �?ًا آ ن �2�2د 3 ��?ن 
����0j r ا�>e0 �@ د�8 3 ن آ�v آ ن �e0 ا��� ل وا�;^ ء : ر���  I3?ي أ .  

6   N8N��ا��� ل 6 دي ا�0�K ز او ا�?� 7z� �8 ا�Nzbام وا�zK: ط  �>z:0 ب وا�zm Tz�Q1 ر 2z;6ان �>�zGcGc وzm ر ا��z�b ،                : 0? ا
 ��Xآ BQ:3 R� e3 2�2د� N8��9�  .ا�;^ ء j ن ا�0 س 2aب وا�PQ ا��B82 ا�@ v9<8 وراء رg90F وe0<C آ� م 2jال وآ ن ا

��R ا�RL Q� N8��9 آ��X 6;?آP : ر��� .  
?06   N8N����  �8>�2ا k<6 ا���/       47 و   �46@  :  ا  UC ;3 2اL آ ��Xآ ن �@ 6;  �@ د�8 3 ن �6>� �;�� آ N8��9� NcF NcFة آ��0ة ا

YU� ز��� g<وال آ�I �^3` 2نQC 2! 2بX�  .ا ى�G �  وBm ا�N8��9 �@ د�8 3 ن�8>�2ا 3 �2Xب ا����ز �3?8/ ��  8:��وا ا
  .e ا��Kى ا���L X و` �v<9G ا�N8��9 �@ د�8 3 ن آ ن cL: ر��� 

 N8N��  .آ ن ���0j ecL ا���وق e3 ا`�9[ف �@ ا�;K[ت : 06? ا
  . i�j أر��S ا�2Xب آ �U3 :9� TL : ر��� 

 N8N��آ ن ��2�nا ا��K ش �Nاوي ا�@ آ ن B��;8 �@ ا��1?ل T�3 �K�;� @��0j ��^L د�/ وا��; j| ا�@ �;U0  آ 2Lا : 06? ا
��  .و�@ 8^��9>2ا ا��K ش ا

��R ا�v<9 ا�N8��9 �@ �>^��/ �/ ا�:� ل �>1;2ب و�ecL RL Q ا4�2ان  و` ecL ا�N8��9 : ر��� .  
   N8N���Pb وا�K?س وا�9?اد !� ل ا�K?س وأ�:@ �lSي k<6 8 �  وI>�� وا����zI 0 وهYzي ا��;j z| اzJ^/               : 06? ا T�3 �K�;�

�z��0j و��z ل   ��z�<�9/ و2z���3ا ، ا�2z3�� Nz8��9ط �z� |j z;�       PzU� @z@ ا�z<� @z� Nz8��9^��/ ا�i0^z ا�;z س آ2L zا ��zb9c/ و         
  .ا�^2ق
  .ا�2Xب ا�c>^��;@ �29ارث �/ أ8 م ا���L �;Q/ و` ا!@ �?8? : ر��� 

 Nzz8N��ا�Nzz8��9 وهzz?ول ا�l:zz>�9/ ا�zz�K ش وا�zz� Nzz8��9/ أzz8 م ا���L zz�;Q/  ) 2(ا�zz�K ش ) 1(اzzI4 س 2zzQ98ن �zz06 : /���zz! /zz? ا
  . Yا �7 ا`S � ت و��9Iت ا���>�� k9J و9F;  ه

���K�;� R ا�1;2ب 2Cا�? U�<6  ا�XQ3 N8��9 �� أآ�X �/ ا��; j| ا���L X : ر���  .  
   N8N���N8��9 وF>� ا�:P<�93 Bl ا�N8��9 وا�;^2ان ا�z^�0 و8 ت z6 F?ات 2z�<�93ا          : 06? ا 3 }�<� PU32a 70^��;��K ا�B�<G و��3 ا

 N8��9�  .ا
  .��U  ا�B�<FN8��9 �8;@ ا��; j| ا�Nرا��6 آ ن : ر��� 

   N8N��f' �8;@ اهB ا�:� ل ا�2Xب 6;?هP ا�v�c� N8��9 آ��X وا2Q8  ُL �Jن ا�2Xب �Nz8��C gz�<6 @:z ، رام اt وا��z�0ة          : 06? ا
�Pb وا�K?س  T�3و tرام ا @� �J �^��Pb و�@ K98 PU�<G3?�2ا ه2 ا T�3 @�  ُL �J9? ا�Cو  ُ�� J PU�� N�98آ N8��9�  .��F �/ ا
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  . e3 أBm ا�N8��9 آ;� L@ : � ر��
   N8N���>2ن          : 06? ا z3 ش z�K�آ;� L@ �@ ا�;^�� وا��K ش وا��8�b و�0m ا��K ش آ>g آ;� L@ وآ ن ��8 ��3اBJ آ 2Lا 2l0A8ا ا

                  kz<Jوا NzK�ا`ر�2اL@ و8>0^2ا zm /8?�3 روا 2l0Az8ا ا��z8�b و�z�8زوا kz<6 ا�z�K ش واG9^z� �z8�J /^zJ?م ه2z ا��z8�b ا
�   .DMC@ �3?8/ ا09I?ل �8�J وآ ن � 

  .�>^��/ آ 2U:� TLرة 3 �;^�� وا��;^�2 ت : ر��� 
 N8N���;^�� : 06? ا 3 PU�� 0; ن آ ن ��9 رف�  .�>^��/ و�;2ب 

��; j| : ر���  |j ;� /� Tc<9ا� R��  .ا��lزة وا�;K>� وهY' ا�:l[ت 
   N8N����/ أ�Yzوا ا��NzK/ ا��BzX� �z��0 ا1z!4 ر وا�;zU ر       ا`�9[ف ه2zL 2zع ا��zlزة واz� Bzm4@ ا�Nz8��9 اz8 م ا�L z�;Q             : 06? ا

 ��m2A� �K�;� BQ���lزة وا�N8��9 % 90وا�b0 ر وا�2�bاL ت واE8ُ  �?ى ا`Q9J ك 3 ���l وآ ن  3.  
  .!2 آ ن ا�2ان ا�:� ل وا�2ان ا�1;2ب وا�2ان ا�wI2 : ر��� 

 N8N��  . ا�2ان eL2� w�� /�03-4 آ ن 2 (8(��I w د' ) 1(ا`�2ان آ 2Lا �62L/ : 06? ا
  . I;� !2 أآ�X ا!@ Y93آ�وا �/ د�8 3 ن �360? : ر��� 

   N8N��واt ا��>�>\ ا����e ا�k ا�?ار ا�@ و�?ت ��U  و6;?ي 2mر آ��Xُا �U  واL  واzUF2� vF  وا�2zm @zر أzL  و�2zاC@           : 06? ا
  U�<6  ;Jرو  L2ق ردم دار�.  

  .و�?��ة !2 !�2رك ��  k<6 7��93 3>?آP وه@ �U?�� : ر��� 
   N8N�� �z� 60ة وz��U�  z;<�6 ن    20  آTL2 �@ د�8 3 ن وزورUC  آ2zJ ��Xا�@  8/ 28اول ��ة ر��T �/ ا�K ه�ة �@    : 06? ا

�>�1Uة �/ د�8 3 ن ��  رTJ أول ��ة و!Tc ا�?ار آ ن �@ �F ��3 TcJ?ت 2J  U�<6ا�@ z3 �6 I?ون أي �Jآ�z وزرت                ُ� 6
��z  آ;z3 Tz?ي             ��ة �3? ا��1Uة ودا�8ُ  3    46د�8 3 ن    @zL` @L ;zIا iz�0j  zLا @�^z3و  zL7 دارz0j ?zLN�2Aر ا�?ار و�T0 ��@ ا

 @;I 7<G;8 ?LN��LN? وا!? ا 3 @;I w3ار T;آ @L ;Iا /� /I 7<ا�.  
�r اR8 اQbC ib93 TL@ 6/ 3>?ك 6/ د�8 3 ن : ر���  Iا!@ 3?ي أ ��f i�j.  

   N8N���/ ا26د ا�k دz3 �z8 ن اN�     @� z;3وا وا�Nlو ا�U�<6 �� /��^<�26 @L2�UA   : 06? ا  L���8 �@ �>^��/ 6 �ُ[ وان ا /�
  .2Iف 2�8دوا ا�k د�8 3 ن 

  .آ�GL  L?3 v>@ ا�B�1 ا�k<6 �� b8 ?8?1 ا��9اث : ر��� 
 N8N��  .ا`�I>� ا�@ ا�I @9L>�9;@ ا8 ه  ه@ ا���ق وا�B� I2 ا�@ G93>@ ا�k<6 �� b8 B�1 ا��9اث : 06? ا

  . ا��; ه� ا�?را�lC @cQC ��I@ ا��9اث اK9�93 TL? اgL: ر��� 
 N8N���i ه2 29�3ا : 06? ا �<� ��K�Kb���?�C /�  Lاa;  . ا���3�9 ا KCو  ;Cرس 6 دا �L T�0�  .�8;@ واJ;  �@ ا

  .�@ ا!@ QbC ib93@ : ر��� 
 N8N��  . `ء واt اL: ء اrK�28 t : 06? ا

  


