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 عرض %تاب

 تار9خ الفلسطینیین وحر%تهم الوطن*ة

 عوني فارس

 <احث في التار9خ

 تار5خ الفلسطینیین وحر,تهم الوطن#ة عنوان الكتاب:

 ماهر الشر5ف مؤلف رئ*س:

 عصام نصار مؤلف مشارك:

 مؤسسة الدراسات الفلسطین#ة الناشر:

 بیروت م%ان النشر:

 2018 تار9خ النشر:

 379 عدد الصفحات:

 

سم األWحاث ماهر الشر5ف، رئ#س ق َفْ#هلمؤلِ ، تار9خ الفلسطینیین وحر%تهم الوطن*ةكتاب لمراجعة هذه 

 دفي مؤسسة الدراسات الفلسطین#ة، وعصام نصار، أستاذ تار5خ الشرق األوس] المعاصر في معه

ومن إصدارات مؤسسة الدراسات ین الحدیث، فلسطتار5خ في هو ,تاب الدوحة للدراسات العل#ا، و 

 لمرحلة الجامع#ة. للطلWة في ا ا مخصصادراس#b  ال#,ون ,تاWً  الفلسطین#ة، وقد أُعدَّ 

#ه تار5خ فلسطین الحدیث من اللحظة التي وقعت فحددا نقطة البدء في تناولهما لأحسن المؤلفان حین 

 اتإذ ال #م,ن فهم المحطي من القرن السادس عشر، تحت الح,م العثماني في العقد الثانفلسطین 

ما جرo فیها من و  المختلفة من تار5خ فلسطین منذ االحتالل البر5طاني دون الرجوع إلى الفترة العثمان#ة

فة الجوانب المختل شمل الكتاب#أن  دّ ا حینما حاوال بجِ ، وأحسنا أ#ًض أحداث وما شهدته من تحوالت

اللحظات  تر,یزهما علىمع ، االقتصادsأو  سواء الس#اسي أو االجتماعي أو اإلدارs تار5خ الفلسطیني لل

 رثهما الWحثيما من إجالء استفادتهظهر بقد القرون األرwعة الفائتة، و ة والمحطات الفارقة في سَ سِّ ؤَ المُ 

مرحلة المتأخرة في ال تتعلW xالتار5خ االجتماعي لفلسطینب، إذ لكلیهما أWحاث ودراسات في إعداد الكتا

#ة الفلسطین#ة تار5خ القضب اWحث#b  ا، ,ما أن للشر5ف اهتمامً البر5طانيوفترة االحتالل للح,م العثماني 
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 الكتاب إعداد في إان لم #ستندو  ،في فلسطین ن أهم المتخصصین Wالحزب الشیوعيم دّ عوحاضرها، و#ُ 

وضوح بشیر أWحاث #و دراسات ,تب و ما اعتمدا عل#ه من  فإنَّ في المقدمة،  ,ما ذ,را إلى مصادر أول#ة،

   .الفرنس#ةنجلیز5ة و لعرw#ة واإلوWاللغات الثالث اإلى جدیتهما في الرجوع إلى مصادر ومراجع رصینة 

َص قیتكون الكتاب من  قد تناول و للحدیث عن فلسطین زمن الح,م العثماني، القسم األول سمین. ُخصِّ

 1516ي عام فلسطین بید الح,م العثمانالفترة التار5خ#ة من لحظة وقوع  اا فرع#b وثالثین عنوانً  واحدفي 

 .1918إلى اكتمال احتاللها من قبل بر5طان#ا عام 

مثلة على أ وأعطىمن النواحي اإلدار5ة والعمران#ة، الس#اسات العثمان#ة في فلسطین استعرض القسم 

 ىغطَّ و ، ة، وأحوال الر5ف وتقس#ماته اإلدار5داخل المجتمع الفلسطیني الشW,ات االجتماع#ة واالقتصاد#ة

عود الح,ام وص، في القرن الساWع عشر مثل آل رضوان وآل طرwاs وآل الفروخ العائالت المتنفذةبروز 

كراسي قرo الظهور وأحمد Wاشا الجزار في القرن الثامن عشر، و  الز5دانيلعمر المحلیین مثل ظاهر ا

ر وما إلى القرن التاسع عش والً وصس وجبل القدس وجWال الخلیل، اتها في مناطx جبل نابلم#وتقس

ة االنفتاح ل ز5ادیوالتحوالت التي أحدثه من قب Wه من أحداث ,برo مثل الح,م المصرs لفلسطینواك

 وفتح أبواب فلسطین للنشا� األوروwي التWشیرs والدبلوماسي، ثم دخول فلسطین ،على األقل#ات الدین#ة

وتراجع دور  ،نفوذ السلطة المر,ز5ة في استنبولمات العثمان#ة وما عناه من ز5ادة في في عهد التنظ#

الر5ف والزعماء المحلیین، وٕادخال Wعض اإلصالحات ذات األWعاد االقتصاد#ة واالجتماع#ة مثل قانون 

والذs سمح Wالملك#ة الخاصة، وتعز5ز النفوذ األوروwي في  1858األراضي العثماني الصادر عام 

 .واالهتمام Wاألماكن المقدسة فلسطین عبر استغالل األقل#ات الدین#ة

ا ا خصوًص جملة التحوالت التي شهدتهو ا، صاد#b ا واقتین#ة اجتماع#b على أحوال المدن الفلسطالقسم ز ر,َّ و 

م افا وح#فا وغزة ونابلس والقدس، وختمثل #، والتي أدت إلى صعود م,انتها في القرن التاسع عشر

ي شهدتها التغیرات الحداث#ة التلسلطان عبد الحمید الطو5ل، و عهد اWالحدیث عن نها#ة عهد التنظ#مات و 

نشاء س,ة الحدید، ودخول خدمات التلغراف، والتصو5ر إا فلسطین في تلك المرحلة، خصوًص 

الفوتوغرافي وشW,ات الم#اه والكهرwاء وم,اتب البرق والبر5د، Wاإلضافة إلى التفاعل الفلسطیني مع 

الحرب حلة دخول فلسطین مر مجلس المWعوثان، و المشار,ة في و  لعثماني،رات في النظام الس#اسي االتغی

  . العالم#ة األولى
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 تحدث .ذاحتى یومنا هاالحتالل البر5طاني فلسطین من فصول،  تسعةأما القسم الثاني فتناول، في 

ف,رة دولة الیهود في فلسطین في الدوائر االستعمار5ة الفرنس#ة والبر5طان#ة، تبلور عن  الفصل األول

وضح أن أإWان الغزو النابلیوني لفلسطین، و أول من طرحها فرنسا إذا ما ,انت وأشار إلى الجدل حول 

الجهود رض استع، و في النصف األول من القرن التاسع عشرتبنَّت الف,رة مس#ح#ة بر5طان#ة  اأوساطً 

ان عبد الضوء على موقف السلط] ي فلسطین، وسلَّ الست#طان الیهودs فُبذلت من أجل البدء Wا التي

ة حر,ة ا إعاقا وقانون#b َذَ,َر محاوالت الدولة العثمان#ة إدارb5 و الرافض لالست#طان الیهودs،  الحمید

هیرتسل فیها،  تیودورلعالم#ة ودور ا الحر,ة الصهیون#ة على نشوءز ر,َّ و ، وسعیها لتحج#مها االست#طان

ي وأش,ال خطر الصهیونWال وتنامي شعور أهل فلسطینللس#طرة على فلسطین،  شرح مساعي الحر,ةو 

   مقاومتهم له، وwدا#ة تبلور الوعي الوطني. 

عم  مشروع في دنجلیز تالل البر5طاني لفلسطین، وأشار إلى دور اإلمرحلة االح الفصل الثاني غطَّى 

عبرت  والحواضن المؤسسات#ة التي الحر,ة الوطن#ةنشوء تناول ، و الیهودs في فلسطینالوطن القومي 

المحطات و من اإلدارة البر5طان#ة،  وتحوالت موقفها، 1919عنها منذ المؤتمر الفلسطیني األول عام 

 را، مرو 1921القدس عام  ، من هWةالتي مرت بها فلسطین أثناء االحتالل البر5طاني فةالنضال#ة المختل

ین#ة الكبرo ، والثورة الفلسط1936وٕاضراب عام ، 1933واحتجاجات عام ، 1929ثورة البراق عام ب

)1936-1939(. 

ن و ، 1948مراحل تنفیذ خطة التطهیر العرقي الصهیون#ة عام  الفصل الثالث شرح أماكن توزع دوَّ

ینیین مع الح#اة أش,ال تفاعل الفلسطالفلسطینیین Wعد الن,Wة في فلسطین وخارجها، وأعدادهم، و الالجئین 

تأس#س و الت#ارات القوم#ة واإلسالم#ة والشیوع#ة، في من قبیل انخراطهم  ،Wعد الن,Wةالس#اس#ة والف,رة 

 .حر,ة فتح، وٕانشاء منظمة التحر5ر

حرب عام و وموقف الت#ارات الس#اس#ة والف,ر5ة منه، عند صعود العمل الفدائي  الفصل الرا<ع فَ توقَّ 

ل في الضفة الغرw#ة وقطاع غزة، وس#اسات االحتالومعر,ة الكرامة وتداع#اتها، ، ونتائجها 1967

حات أطرو وخطاب الحر,ة الوطن#ة في تلك المرحلة، و ، المحتلةداخل األرض ال الوطني أش,ال النضو 

 حل القض#ة الفلسطین#ة.
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منظمة التحر5ر  والتحوالت في خطاب ،1973التداع#ات الس#اس#ة لحرب عام  الفصل الخامس بیَّن 

ة وتعاطیها مع ف,رة الدول، ، ورهانها على التسو#ة الس#اس#ةW1974ما في ذلك تبنیها للحل المرحلي عام 

لتغیرات في البن#ة واتوق#ع مصر اتفاق#ة ,امب د#فید، و ، / یونیوالفلسطین#ة على حدود الراWع من حز5ران

ى وحدات، ا یتوزع أفراده علا نظام#b فدائیین إلى منظمة تمتلك ج#شً من حر,ة المسلحة للفلسطینیین 

 .وخروج قوات منظمة التحر5ر من لبنان ،1982إلى حصار بیروت عام  وصوالً 

 اسي لدoالوعي الس# ةبلور ف#ة والجامعات في دور المؤسسات الثقاف#ة والصح الفصل السادستناول 

طن#ة مثل الجبهة الو ظهور أجسام س#اس#ة تمثیل#ة أشار إلى و األرض المحتلة، الفلسطینیین في 

صعود دور ، و 1978#ه الوطني التي تأسست عام ، ولجنة التوج1973الفلسطین#ة التي تأسست عام 

و,شف عن مساعي منظمة التحر5ر لالتصال مع مسؤولین ، 1976رؤساء البلد#ات منذ انتخاWات عام 

ها للمرة األولى ألهم#ة الزعامات الس#اس#ة الفلسطین#ة داخل نتWاهوا، 1974في دولة االحتالل منذ عام 

 .1948أراضي عام 

تطور المقاومة  عَ Wَّ تَ تَ ومشار5ع التسو#ة، و تداع#ات خروج منظمة التحر5ر من لبنان،  الفصل السا<عناقش  

م االشعب#ة داخل األرض المحتلة عش#ة اندالع االنتفاضة األولى في الضفة الغرw#ة وقطاع غزة ع

لت "خشWة خالص" لمنظمة التحر5ر،، 1987 ت#ار عن انخرا� الو,انت WمثاWة إعالٍن  و,یف أنَّها ش,َّ

ي الفصل انع,اس األحداث ف تناولو  ا،ودول#b ا إقل#م#b اإلسالمي في الحالة الوطن#ة، وذ,ر تداع#اتها 

، عراق للكو5تاجت#اح ال,ما في أزمة التحر5ر واصطفافاتها اإلقل#م#ة،  سلوك منظمةالمنطقة العرw#ة على 

 .,ة حماس من األزمة عن فصائل منظمة التحر5رتمایز موقف حر وأظهر 

ز 5د، ا مؤتمر مدر خصوًص حیث#اتها ونتائجها وأشار إلى مWادرات السالم، على  الفصل الثامن ر,َّ

إلى  صوالً و Wعد تأس#س السلطة الفلسطین#ة مفاوضات الجوالت وضات واشنطن، واتفاق أوسلو، و ومفا

إلى فشل  عند العوامل التي أفضت الفصل التاسع فَ توقَّ و  الع االنتفاضة الثان#ة،قمة ,امب د#فید واند

لتغیرات امسار التسو#ة، وتحول الموقف األمر5,ي من إدارة األزمة إلى تصف#ة القض#ة الفلسطین#ة، و 

الحر,ة ت لها التي وصل ضعفحالة الو التي طرأت على بینة النظام الس#اسي الفلسطیني ما Wعد أوسلو، 

قلة، وختم Wالحدیث دولة فلسطین#ة مستفx ق#ام أ ا، وابتعاد#b ع أهم#ة القض#ة الفلسطین#ة عرwالوطن#ة، وتراج

 فلسطین. لیها األوضاع فيإاالستراتیج#ة الكفاح#ة المستقبل#ة للحر,ة الوطن#ة في ضوء ما آلت عن 
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 المستخدمة في الكتاب المصطلحات<عض وقفة مع 

كتالت فئات اجتماع#ة أو ت أوللتعبیر عن مناطx جغراف#ة معیَّنة  اختار المؤلفان استخدام مصطلحات

حائ] المW,ى، لإلشارة إلى قسم من السور ,ما في  استخدامهما لمصطلح أو ,#انات س#اس#ة،  Wشر5ة

داخل  اجتماع#ة لها أدوار اقتصاد#ة وٕادار5ة واإلقطاعیین لتوصیف فئة ،الشر5ف الغرwي للحرم القدسي

، طین#ةإطار المقاومة الفلس المنضو#ة في العس,ر5ة المجموعات ، وفرق األنصار للتعبیر عنالمجتمع

لإلشارة  "إسرائیل"و ومح#طها،  منطقتناس] لتوصیف والشرق األو  صلیبیین للتعبیر عن الغزاة الفرنجة،وال

رتWطة بدالالت م وغیرها طلحاتو,ل هذه المص یوني في فلسطین،لمشروع الصهالتجلي الس#اسي لإلى 

دة،وجغراف#ة س#اس#ة وثقاف#ة و تار5خ#ة  مفردات هي و  لها ما #قابلها من المصطلحات النق#ضة،و  محدَّ

ع ع الواقمالقض#ة الفلسطین#ة وتار5خ فلسطین حیث تتكثَّف المعاني وتWقى طازجة ومتفاعلة Wمتعلِّقة 

حذر ال مهما أوغلت في التار5خ، والسجال حولها ساخن وال یتوقف، واألصل في مثل هذه الحاالت

ر Wاحث ما أن المصطلحات Wعمx وفهم أWعادها ودالالتها قبل استخدامهاوالتأني ودراسة  ، وٕاذا قرَّ

ب#ان األسس ت، فعل#ه على األقل األخذ Wعین االعتWار حساسیتها و مصطلحات#غترف من Wحر هذه ال

 .انق#ضه ت#ارها وعدم اخت#ارتمد علیها الخالتي اع

استخدام ن المؤلفا اختار لما ذ,رته أعاله، فقد مثاالً  حائ] المW,ىولمز5د من التوض#ح سآخذ مصطلح 

,ى حائ] المWمصطلح ا وأنَّ خصوًص ، مستهجناستخدام وهذا حائ] البراق، من  حائ] المW,ى بدالً 

 ولنا أن نسأل ،مل دالالت س#اس#ة وثقاف#ة ودین#ة توظَّف في خدمة المشروع الصهیوني في فلسطین#ح

انح#از لطرف على حساب طرف آخر في ظل صراع مر5ر یومي ظا أن هذه التسم#ة فیها یلح,یف لم 

ر جیخوضه الفلسطینیون منذ عقود للحفا� على اإلرث الحضارs لWالدهم Wما فیها من حجر وش

متنعا عن استخدام مصطلح حائ] البراق، رغم إشارتهما في الكتاب او,یف  و,لمات وأسماء ومرو#ات؟

، وهما عرw#ان والكتاب موجه للطلWة عرب حائ] البراقإلى أن الحائ] #سمى عند ال 107في صفحة 

 نا جدالً ولو افترض دون غیرها؟التسم#ة  العتماد هذهاتWعاها المنهج#ة التي لم یوضحا  مَ ولِ العرب؟ 

صطلح مألم #,ن األجدo اخت#ار  ألسWابهما الخاصة، للحائ]، التسم#ة العرw#ة یر5دان استخدامأنهما ال 

 االنح#از؟شبهة أقل حساس#ة وأWعد عن  آخر

 تضخ*م الوجود الیهودR في فلسطین
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 دمةي المقفاإلیجاز التار5خي الذs ُخ]َّ  في5خي للیهود في فلسطین إلى الوجود التار  لفانأشار المؤ  

موعات للمج ه المؤلفان لإلشارةاستحضر وقد ,ان هذا الوجود أول ما ، في الصفحة األولى من الكتاب

دیث عنه وقد ,لفهما الح في فلسطین في العصور القد#مة، ما حضور س#اسيلها ,ان الWشر5ة التي 

َص عدة أس  ماني الممتد لقرون.ت للوجود الرو طر تشاWه Wالعدد األسطر التي ُخصِّ

 یدفع Wعض القراء لالعتقاد خطًأ Wأن الشر5ف قدإن إبراز الوجود الیهودs في فلسطین بهذا الش,ل 

ن قه ومعلى من سWوٕاظهاره الوجود الیهودs في فلسطین في العصور القد#مة تضخ#م  اأرادونصار 

وأن الكتاب  اة، خصوًص الس#اس# الوقائعالتار5خ#ة و حقائx إلى مناقضة ذلك لل لحW xه، دون مراعاتهما

نعانیین الكإلى فلم #شر  ؟إمارات وممالك ساWقة على الوجود الیهودs في فلسطین على ذ,ر لم #أتِ 

 Wه إلى أنَّ الكتاب، ولم ینتاأثرً  وقل#الً  ،ازمنً  االوجود الیهودs في فلسطین ,ان قصیرً أنَّ  ولم یراعِ  ،مثالً 

رwما یتسبب شعبهم، و 5ة ا لطلWة فلسطینیین جامعیین هم في طل#عة المناضلین من أجل حر أساسً  دّ عَ مُ 

Wالجهد المبذول و مستخفة Wالكتاب، و  ،نَفیْ مش,,ة بنوا#ا المؤلّ من قبلهم  بردة فعل عاطف#ةالتضخ#م  ذلك

    ، وwجدوo قراءته. ف#ه

 في الحر%ة الوطن*ةوم%انة الحزب الشیوعي  دورتضخ*م 

و,ان  ،في فلسطینوعي الشیلحزب عن اWالغ المؤلفان في المساحة الممنوحة في الكتاب للحدیث 

ي القض#ة فتأثیره  ا وأنَّ في الحر,ة الوطن#ة، خصوًص وم,انته ودوره  مع حجمها عدم تناسبها واضحً 

 ، Wاستثناء فاعلیته في األرض المحتلة في خمسین#اتاالفلسطین#ة ومحطاتها المفصل#ة ,ان محدودً 

فه من وقعلى إظهار م المؤلفان حرصفقد هذه المحدود#ة ورغم وستین#ات وسWعین#ات القرن الماضي، 

رo الن,Wة وWعدها مثل الثورة الفلسطین#ة الكبل بْ التي مر بها النضال الوطني قَ  األحداث التار5خ#ة

ع#ا ،1965)، وظاهرة الكفاح المسلح Wعد عام 1036-1939( Wحاجة إلى مز5د من التَّثبت له  اأدوارً  وادَّ

، ,ما 1956في قطاع غزة أثناء احتالله عام  اه الحزبأد لدور عس,رs مقاوم ماهوالتَّحقx مثل إشارت

 ااستعرضف مع الحزب الشیوعي اإلسرائیلي و,أنَّه جزء من الحر,ة الوطن#ة الفلسطین#ة، تعامال ماأنَّه

مثل ظاهرة  تار5خ حر,تهم الوطن#ة، ین على مرّ مواقفه من القضا#ا التي شغلت Wال الفلسطینیبإسهاب 

ا لصالح األیدیولوج# التار5خ والمتفاعلین معهفیها  اخطوة طّوعفي ، 1965منذ عام المسلح الكفاح 

،sته في  والموقف الف,رwوخضعا بوعي أو بدون وعي لتأثیر اهتمامات ماهر الشر5ف األكاد#م#ة وتجر
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من  ا#b ا طب#عإذ ال #م,ن Wحال اعتWار الحزب الشیوعي اإلسرائیلي م,ونً العمل الحزwي طوال عقود، 

م برنامجً لمجرد أنه  م,ونات الحر,ة الوطن#ة الفلسطین#ة أو اإل#حاء بذلك عض مWادئه في W اا مناقًض قدَّ

ل كونه ل أولس#اسات دولة االحتالل،  وwنوده التفصیل#ة ا من ستوعبت عددً اوثقاف#ة حاضنة س#اس#ة ش,َّ

موحاته طیني أن #عبر عن طعلى الفلسفیها ا الفلسطینیین في الداخل المحتل في فترة ,ان ممنوعً 

 .إال من خالل األحزاب الصهیون#ة الس#اس#ة ومواقفه الف,ر5ة

اقض لطموحات منابن مشروع س#اسي واقتصادs وف,رs الحزب الشیوعي اإلسرائیلي في النها#ة یWقى 

ا عل#ه، تمردً له أو ما ا عاقb ، وال یخرجه عن هذا المشروع ,ونه ابنً وأهداف الفلسطینیین االستراتیج#ة

من مرwع الWحث والدراسة األكاد#م#ة،  عدم إم,ان#ة تجاوز موقف الحزب الشیوعيوحتى في ظل 

تب#ان م,ان في الداخل المحتل، فإن Wاإل حوo في فترة ما أبرز ق#ادات األقل#ة الفلسطین#ةا وأنَّه خصوًص 

  مواقف هذه الق#ادات دون المرور على مواقف الحزب.   

  المقاومة الفلسطین*ة المسلحةتجرWة  تجاهل

نذ االحتالل م لسطین#ة المسلحة في تار5خ النضال الفلسطینيعلى الرغم من مر,ز5ة تجرwة المقاومة الف

البر5طاني لفلسطین حتى یومنا هذا، ورغم العدد الكبیر من الثورات المسلحة التي شنَّها الفلسطینیون 

جهم تهم االجتماع#ة واالقتصاد#ة ومواقفهم الس#اس#ة ونتامحتلیهم، وتأثیرات هذه الثورات في ح#ا ضدّ 

 sالمطلوب،ومستقبلهم الثقافي والف,ر oظهر ذل ، فإن ذ,رها في الكتاب جاء دون المستو# b#ا في ك جل

لدور الشیخ عز الدین القسام في النضال الوطني، وتجاهله لقادة الثورة ا ة الكتاب المقتضWة جدb إشار 

 oمن المعارك الشهیرة التي جرت في فلسطین )،1939-1936(الفلسطین#ة الكبر sوعدم ذ,ره أل 

 ك وألsّ من المعار  لم یتطرق ألsّ ف، وتجاهله للمقاومة المسلحة التي جرت أثناء أحداث الن,Wة، وقتها

ن م دون أsّ  معر,ة القسطل وقائدها الشهید عبد القادر الحسینيقادة المقاومة، سوo ذ,ره ل من

عن مراحل تنفیذ خطة التطهیر العرقي، وعدم تطرقه  في إطار الحدیثوقد جاء هذا الذ,ر التفص#الت، 

الستراتیج#ة المقاومة المسلحة في مواجهة العدو الصهیوني أثناء مرحلة األردن، مثل استخدام المقاومة 

ال أثناء و سوo حدیثه عن العمل#ات الخارج#ة، الستراتیج#ة الدور5ات، والقصف عبر الحدود وغیرهما، 

ینیون في االنتفاضة لفلسطمرحلة لبنان، وال یتوسع في استعراض االستراتیج#ة العس,ر5ة التي استخدمها ا

في  نالمسلحة عند جمهور الفلسطینیی حر,ات المقاومةوم,انة نفوذ  Wأن اتساع قولهالثان#ة، ناه#ك عن 
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، وWالتالي )294لفلسطینیین (ص مرحلة ما Wعد أوسلو مرتW [Wحالة اإلحWا� والقنو� التي أصابت ا

ا اقتضته نجاحات المقاومة في استراتیجیتها في الصمود والتصدs لعدوان االحتالل ا طب#ع#b ل#س تطورً 

 وقدرتها على تطو5ر أدائها مما أثار اعجاب القسم األكبر من الفلسطینیین.

 الخاتمة

خمسة قرون،  ز5د عنطوال ما ی5خ#ة التي مرت بها فلسطین المحطات التار في تتWع  نجح مؤلفا الكتاب

في أكثر  ماهخالصاتامتازت قد و لغته مناسWة للطلWة الجامعیین، و ا، ومفهومً  وسهالً  اسلسً  ماجاء سردهو 

نا من الوجاهة والمنطق#ة، و W من فصل  تي تعاني منها األدب#ات,سر جوانب من النمط#ة التم,َّ

من للنص  هوما ُوجِّ ، التي تمثِّل مراحل تار5خ#ة متعددة ا من الصوراحتوW oعًض أنَّه ,ما ، لمتخصصةا

لل من الجهد #قالعلم#ة، وال  ال ینتقص من م,انة الكتاب ا، إال أنَّهورغم أنَّه قد یبدو قاس#ً  نقد أعاله،

        .المبذول في إعداده

 

 

 

 


