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 الملخص:

فيمع الشاصخ صالح الجيغ كأحج أىع األفالم في تاريخ  يتشاول ىحا البحث
 ،السسثل السرخؼ البارع بجور صالح الجيغ مطيخ ذلظ وقج قام أحسج، الديشسا العخبية

أما آسيا داغخ وىي الديجة السشتجة السعخوفة فقج أنفقت بدخاء عمى الفيمع وأخخجو 
 .السخخج السػىػب يػسف شاىيغ

 .جشجؼ مرخؼ في خمفية الفيمع كعشاصخ معاونة 420222يزاف الى ذلظ شارك 

ستخرريغ في مجال الديشسا العخبية العجيج مغ الشقاد ال لقج صشف
 .اليامة في القخن العذخيغ أىع األفالم بسػضػعية فيمع الشاصخ صالح الجيغ كأحج
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Abstract: 

This paper underscores Salah Eddin , the victorious movy film 

as one of the most historical 

Works in the history of the Arabian Cinema. Ahmed Mazhar , 

an exceptional Egyptian actor , played the role of Salah Eddin, Asia 

Dagher , awell – Known female producer , generously produced the 

film and joseph Shahen  

Talentedly directed it. Additionally , Twenty Thousand 

Egyptian soldiers played a vital and 

Memorable background extra role. Many well - Known critics 

in the field of the Arabian films 

Objectively classified Salah Eddin the victorious as one of the 

most important 100 films in The twentietn century. 
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فيمًسا تاريخًياا عاغ الدامصان صاالح الاجيغ األياػبي  ؛يتشاول ىحا البحث بالجراسة
 . وف والسالبدات التي صاحبت تسثيمو، ويدعى إلى تحميل الطخ (3) م(5;33-:335)

نعتسج في السقام األول عمى عجد مغ السػاقع اإللكتخونية، خاصة قاعجة بيانات 
جانب مغ شارك في تسثيل أو إخخاج الفيمع  األفالم العخبية، وكحلظ شيادات متعجدة مغ

السذار إليو؛ لحلظ لغ يكػن تػثيقشا بالرػرة التقميجياة السعتاادة، بال نتعامال ماع حاػارات 
تع إجخاؤىا مع أولئظ الفشانيغ، كسا نتجو إلى نقاج ماا ورد فاي الفايمع ماغ أخصااء تاريخياة 

  .دون أن نقمل مغ حجع السجيػد السزشي السبحول فيو
م، أؼ فاي أخخياات القاخن 7;:3بجاية الديشسا العالسية فاي ديداسبخ عاام كانت 

عشاجما قاماا بتراسيع  ،التاسع عذخ السيالدؼ، مغ خالل جياػد األخاػيغ لاػمييخ بفخنداا
( أفاااالم قرااايخة وي شاااظ فاااي 32أول آلاااة عاااخض سااايشساالي، وماااغ خاللياااا تاااع عاااخض )

ل إمكانيااة مذاااىجة السالياايغ محػريااة تمااظ الحادثااة الفشيااة فااي تاااريخ اإلندااانية، مااغ خااال
 لمعسل الفشي، وايحتفاظ بو في الحاكخة الديشساالية العالسية. 

أمااا بالشدااابة لسراااخ، فكانااات بجاياااة الدااايشسا فيياااا ماااغ وجياااة نطاااخ الااابعس فاااي 
م، ويقاال أن ذلاظ حاجث بعاج أياام قالالال 8;:3مقيى زوالي باإلسكشجرية في يشايخ عام 

 مغ ميالدىا عالسًيا في باريذ. 
يػنياااػ  42ذلاااظ، ىشااااك ماااغ يقاااخر أن بجاياااة الدااايشسا السراااخية كانااات فاااي  ماااع

م ماااع تراااػيخ أول فااايمع تداااجيمي صاااامت تشااااول زياااارة الخاااجيػؼ عبااااس حمساااي 29;3
م(، إلى معيج السخسي أبػ العباس باإلسكشجرية، ىكحا، فمجيشا 36;3-4;:3) (4)الثاني

 ،األول أو الثاااانيم، وسااػاء صاااأ الاااخأؼ 29;3 ،م8;:3رأياايغ يشحراااخان بااايغ عاااامي 
( عاًماا، فاال ناداع فاي رياادة مراخ فاي مجاال الفاغ 33فالفارق بيشيسا يدايخ ي يتجااوز )

 الدابع كسا يصمق عمى الديشسا في العالسيغ العخبي واإلسالمي. 
، دون «الشاصااااخ صااااالح الااااجيغ»واقاااع األمااااخ، لاااايذ فااااي مقااااجورنا دراساااة فاااايمع 

 التعخض لمطخوف الدياسية التي صاحبتو. 
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م مغ خالل تشطيع الزباط األحخار الحؼ أسدو 74;3يػليػ  45ت ثػرة قام
في الكمية  Military Historyجسال عبج الشاصخ، وكان يجرس مادة التاريخ الحخبي 

م( 5;33-:335وقج استيػت شخرية صالح الجيغ األيػبي ) ،الحخبية بالقاىخة
 ،يات والدتيشياتراليذ مرخ، وتذبو بو مغ خالل حخكة السج القػمي في الخسديش

 ومقاومة ايستعسار األوروبي لمعالع العخبي خاصة اإلنجميدؼ والفخندي. 

وي أدل عمى تأثخ جسال عبج الشاصخ برالح الجيغ األيػبي، مغ قيامو بديارة 
م، وقج رأت فيو :7;3قبخه بجمذق عقب إعالن الػحجة بيغ مرخ وسػريا عام 

 غ فارس عرخ الحخوب الرميبية. الجساىيخ العخبية الحاشجة صػرة حجيثة م

م، ;6;3-65;3) (5)ومسا يحكخ، وقػفو مع الخاليذ الدػرؼ شكخؼ القػتمي
م( أمام قبخ ذلظ الدمصان وقخاءتيسا الفاتحة ىشاك وتعيجىسا بخعاية :7;77-3;3

  .الػليجة تحكيًقا لصسػحات الذعبيغ السرخؼ والدػرؼ حيشحاك (6)مذخوع الػحجة

أخفاااق لعاااجة أساااباب لااايذ ىشاااا مجاااال التفرااايل فيياااا، ولكاااغ إي أن مذاااخوع الػحاااجة 
 نػجدىا عمى الشحػ التالي: 

: تعامل جسال عبج الشاصاخ ماغ خاالل ناالباو فاي ساػريا عباج الحكايع عاامخ ماع أولا 
الدااػرييغ عمااى أنيااع تااابعيغ وليدااػا شااخكاء حكيقياايغ فااي الحكااع عمااى نحااػ 

 جعميع يشفخون مغ الػحجة. 
حياث قامات ىشااك السسمكاة  ،خؼ يخبط بايغ مراخ وساػرياعجم وجػد شخيق ب: ثانياا

األردنية الياشسية كجولة حاجدة بيشيسا وكان ذلاظ ماغ أكباخ معػقاات الػحاجة 
  .عمى مدتػػ التػاصل الجغخافي

م، التي لاع يرخحاب بياا فاي ساػريا 83;3: صجور قػانيغ يػليػ ايشتخاكية عام ثالثاا
 ر الدػرييغ. وأوججت غزًبا لجػ قصاعات واسعة مغ التجا
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: تااا مخ الغاااخب عماااى مذاااخوع الػحاااجة وساااعيو الحثياااث لمقزااااء عميياااا خجماااة رابعااااا
 إلسخااليل. 

ا قاجة فاي ساػريا ساعت إلاى القزااء عماى الػحاجة ش: وجػد عجة أسخ تجارية متخامدا
 تحكيًقا لسرالحيا. 

ا  : اينجفاع العاشفي وعجم دراسة مذخوع الػحجة دراسة عمسية دقيقة. سادسا

-:7;3كماااو إلاااى فذااال الػحاااجة التااااي لاااع تاااجم ساااػػ عااااميغ فقااااط ) أدػ ذلاااظ
لاحلظ  ،م(، وي ريب في أن ذلاظ أصااب شسػحاات جساال عباج الشاصاخ فاي مقتال82;3

سعى إلى تسجيج صػرتو في العالع العخبي، وكان يجرك جيًجا أىسياة ساالح اإلعاالم فاي 
ل العخبية مغ السحيط صػرة الكتاب، واألغشية، والفيمع الديشساالي الحؼ يصػف كافة الجو 

 إلى الخميج ويجعع مذخوعو القػمي الػحجوؼ. 

ىكحا، سعى إلى أن يكػن ىشاك فايمع عاغ صاالح الاجيغ األياػبي، بساحاق ناصاخؼ، 
م، وكااان مااغ 85;3يرقااجم مااغ خااالل دعايااة سياسااية واضااحة لااو، وبالفعاال ضيااخ الفاايمع عااام 

ر الدادات باأمخ متابعاة ذلاظ جسال عبج الشاصخ شخرًيا، وقج عيج لسحسج أنػ خالل تػجيو 
 العسل الفشي الزخع الحؼ سخخت الجولة السرخية إمكاناتيا الكاممة لو. 

، مااغ أجاال (7)فااي العااخض التااالي، نقااجم معمػمااات أساسااية عااغ الفاايمع السااحكػر
 إدراك أىع السالحطات الشقجية عميو. 

 الفيمع قرة وحػار يػسف الدباعي وباإلضافة إليو، ىشاك جيج لكل مغ: 
 )سيشاريػ وحػار(   عبج الخحسغ الذخقاوؼ 

 )سيشاريػ(    يػسف شاىيغ 
 )سيشاريػ(    دمحم عبج الجػاد 

 )سيشاريػ(    عد الجيغ ذو الفقار 
 )سيشاريػ(    نجيب محفػظ 
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 أخخجااو يػسااف شاااىيغ وساااعجه سااسيخ نرااخؼ ددمحم عبااج الجااػاد  ،بالنداابة لرخااراج
  .حع لمحػاروفكخؼ رمدؼ، كسا عسل دمحم عسارة كسال

 سيدة اإلنتاج الرفيع» فقج قامت بو آسيا داغخ التي حسمت لقب :أما اإلنتاج .» 

 فهم كالتالي:  ،أما بالندبة للمثلين وأدوارهم 
 )صالح الجيغ األيػبي(   أحسج مطيخ 

 (8) )عيدى العػام(  صالح ذو الفقار 
 )لػيدا(    نادية لصفي 
  (9) )ريتذارد قمب األسج(  حسجؼ غيث 
 )فيميب أغدصذ(   عسخ الحخيخؼ 
 )زوجة ريتذارد(    ليمى شاىخ 

 (:) )عيدى اليكارؼ(  حديغ رياض 
 )فخجيشيا(    ليمى فػزؼ 

 (;) )كػنخاد دؼ مػنتفخت(  محسػد السميجي 
 )الجوق آرثخ(   زكي شميسات 
 )والي عكا(    تػفيق الجقغ 
 (32) )العادل أخػ صالح الجيغ األيػبي(  دمحم حسجؼ 
 )أحج قادة صالح الجيغ األيػبي(   دمحم سمصان 

 )قاالج صميبي(   دمحم عبج الجػاد
 )أرناط( (33) )ريشػ دؼ شانيػن(  أحسج لػكدخ 
 (34) )القاضي الفاضل(  إبخاليع عسارة 
 )القاالج الرارم(   صالح نطسي 

 )الخجل الجمذقي(    بجر نػفل 
 )راعية الكشيدة(   إحدان شخيف 
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 )أسيخ صميبي(    عبج العطيع كامل
 )مسثل البابا(    نجيب عبجه 

 )مداعج أرناط(   كشعان وصفي 
 )الخاقرة الرميبية(    ناىج صبخؼ 
 )الخجل العجػز(    زكي إبخاليع 

 السقجس الرميبية(  ت)ممظ مسمكة بي  فتػح نذاضي 
 فقام بيا فػزؼ عصا هللا : أما الفهتهغرافيا.  

 الترهير:  
 لترػيخ( )مجيخ ا   وديج سخؼ 

 )مرػر(  كميميػ ستذفممي 
 )مرػر(  مدعػد حدغ 
 )مرػر(   روبيخ سعج 

 وفيما يترل بالمالبس فعهد بأمرها لكل من:  

 )مرسع السالبذ(   ولي الجيغ سامأ 

 )مرسع أيًزا ليا(   شادؼ عبج الدالم 

 تفيجه عبج الخحسغ وجبخااليل كخاز 

 )ترفيف الذعخ(    يػنذ قاسع 
 د شارك فيهأما اإلنتاج فق:  

 )السشتج األساسي(    آسيا داغخ 

 )مجيًخا لإلنتاج(  مرصفى عبج المصيف 



 2222 يهنيه –الدبعهن و  الدادس العدد            واألربعهن  الثامنةالدنة  –مجلة بحهث الذرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76  June  2022 02 

 )مداعج لإلنتاج(   إبخاليع مرصفى 
 بالندبة للديكهر هناك عدد من المخترين هم:  

 )ميشجس لمسشاضخ(   روبخت شار فشبخج 

 )لمجيكػرات الخاصة(   أنصػن بػلتيخويذ 

 )ميشجس لمسشاضخ(   حبيب خػرؼ 

 )لإلكددػارات(   جبخااليل كخاز 

 )مداعج لإلكددػار(   عجسي عبج الخحسغ 

 )لإلكددػار(   شادؼ عبج الدالم 

 )لإلكددػار(  ولي الجيغ سامأ 

 )مداعج إكددػار(    سعيج عصا 

 )مداعج ديكػر(   محسػد القخني 

 )مداعج لمجيكػر(   عثسان حدغ 
 أما المهنتاج فقد اختص به:  

 )نيجاتيف(    أنجا وميال 

 )مػنتيخ(   رشيجة عبج الدالم 

  .وإذا ما اتجيشا إلى تشديق السجاميع والخيػل فقج اختز بيا )دمحم الجابخؼ(

أمااااا الجانااااب السػساااايقي، فقااااج قااااام بالسػساااايقى الترااااػيخية )أنجمااااػ فخانيدااااكػ( 
Angelo Francesco  .وىػ مػسيقار إيصالي بارز 

 ( )أحسج سعج الجيغ  السػسيقى الذخقية 
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 بالتعاون مع أوركدتخا القاىخة الديسفػني والكػرال بكيادة )كارلػ سافيشا(.

سااااتػديػ مرااااخ وتساااات ايبقاااى أن نااااحكخ أن تدااااجيل الفاااايمع وتحسيزااااو تااااع فااااي 
  .شباعتو في بخيصانيا

إن نطخة متأنية لكافة األسساء الداابقة ماغ األدبااء والفشاانيغ والاحيغ شااركػا فاي 
 وىي كالتالي:  ،تكذف لشا عغ عجة دييت ،ىحه السمحسة الفشية البارزة

كانااات ىشااااك خصاااة محكساااة ماااغ أجااال تكاااػيغ فخياااق عسااال عماااى كفااااءة كبياااخة وخباااخة : أولا 
عخيزااة فااي كافااة الجػانااب التااي احتاجيااا الفاايمع بحيااث لااع يرتااخك أؼ جانااب لمسرااادفة، 

نغفال وي  ،وأترػر أن دقة يػسف شاىيغ الفشياة كاان لياا دورىاا الحاساع فاي ىاحا الذاأن
   .سخاء آسيا داغخ وكحلظ الجولة السرخية في اإلنفاق عمى الفيمع بدخاء

اااا  ،ولبشاااان، وإيصالياااا، وأرميشياااا ،: تشػعاات جشدااايات ذلاااظ الفخياااق، فمااجيشا أفاااخاد ماااغ مرااخثانيا
   .وجسيعيع عسمػا ضسغ عاالمة فشية واحجة متشاغسة عمى نحػ انعكذ إيجابًيا عمى الفيمع

 ريات الشداالية مسغ عسمغ في الفيمع وىغ: : ىشاك عجد مغ الذخثالثاا
 آسيا داغخ.  -
  .رشيجة عبج الدالم -
  .أنجال وميال -
 تفيجة عبج الخحسغ. -
  .ناىج صبخؼ  -
 .نادية لصفي -
 .ليمى فػزؼ  -
  .ليمى شاىخ -

ولاع يكاغ  ،وي ريب في أن ذلظ يؤكج لشا أن ىشاك تشػًعا جشدًيا دعاع ذلاظ الفايمع
 ًيا صخًفا. األمخ إبجاًعا ذكػر 
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( جشاجؼ 42222فإذا أضفشا إلى ذلظ كمو، قيام الجاير السراخؼ بتخرايز )
أدركشاااا بالفعاال أنشاااا أمااام ممحساااة فشيااة كباااخػ عبااخت عاااغ  ،لمعساال فااي الفااايمع ككػمبااارس

 تػجيات الجولة السرخية حيشحاك. 

واقع األمخ نحتاج إلى تداميط الزاػء عماى ثاالث شخرايات باارزة عسمات فاي الفايمع 
   .ويػسف شاىيغ، وآسيا داغخ ،أحسج مطيخ :وإنتاًجا، وىع ،وإخخاًجا ،، تسثيالً السحكػر

أما أحسج مطيخ، فيػ فشان مرخؼ مغ أصػل شخكدية، ولج في حي العباسية 
م الذاااعبية ;3;3م، قبااال عااااميغ ماااغ اناااجيع ثاااػرة 39;3أكتاااػبخ عاااام  :بالقااااىخة فاااي 

عجه ابًشا مغ أبشااليا، فاي تقاجيخؼ نالخالجة ضج ايحتالل البخيصاني الغاشع لسرخ، لحلظ 
 أن مغ عػامل تفػق أحسج مطيخ في تأدية دوره الخاليدي في الفيمع يعػد إلى التالي: 

مػىبتااو الذخرااية كفااارس وكفشااان مبااجع، ناليااظ عااغ خبختااو خاصااة مااغ خااالل  -
  .األفالم التاريخية التي مثميا مع عجد مغ السخخجيغ اآلخخيغ

وقج حارب ىػ  ،ع األصمية، إذ وقعت أحجاثو في فمدصيغمعايذتو لجغخافية الفيم -
  .م:6;3نفدو عمى أرضيا في حخب عام 

بخاعة يػسف شاىيغ كسخخج تسكغ ماغ إخاخاج أفزال ماا لاجػ أحساج مطياخ ماغ  -
  .لحطات إبجاعية خاصة، عمى نحػ ضيخ جمًيا في الفيمع

ا أثخىاا الكبياخ فاي روح الفخيق الػاحاج الستشااغع التاي ساادت أثشااء الفايمع وكاان ليا -
 نجاحو الباىخ. 

 ،م4224ماايػ  :بعج رحمة عصاء فشي بارزة، تػفي أحسج مطيخ ياػم األربعااء 
( عاًماااا، وماااغ السفارقاااات أن مجفشاااو وقاااع فاااي مشصقاااة بااااب الاااػزيخ 6:عاااغ عساااخ بمااا  )

بااالقخب مااغ قمعااة صااالح الااجيغ فااػق جباال السقصااع، وىكااحا، مثاال شخراايتو حًيااا، ودفااغ 
 و الحخبية !! بالقخب مغ عسارت
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أعااػام  9، بعااج 48;3يشااايخ  47أمااا يػسااف شاااىيغ، فقااج ولااج باإلسااكشجرية فااي 
لااحلظ نعاجه أحااج أبشاالياا، وىااػ مدايحي كاااثػليكي ألب لبشاااني  ،م;3;3ماغ انااجيع ثاػرة 

كاثػليكي مغ مجيشة زحمة بديل البقاع بمبشان، وأم يػنانية األصل. ىاجخت عاالمتيا إلى 
 ا مغ الرخاعات الصاالفية ىشاك. م فخارً ;3مرخ في القخن 

باإلسااكشجرية،  Victoria Collegeدرس يػسااف شاااىيغ فااي كميااة فكتػريااا 
وفيسا بعج، سافخ إلى الػييات الستحجة األمخيكية حيث أمزى عاميغ في معياج باساا 

وقااج أفادتااو تمااظ السخحمااة فااي إدراك  Pasadena play Houseديشااا السدااخحي 
ثاع عااد  ،القاالسة عمى اإلنتاج الزخع إلبياار السذااىجيغخراالز الديشسا األمخيكية 

أدراجو إلى مرخ، ولجيو شاقة كبيخة لمعسل الديشساالي مغ خالل اإلخخاج الحؼ عذقو 
 وأخمز لو تساًما. 

فاااي حاااػار تاااع بااايغ ذلاااظ السخاااخج الفاااح والشاقاااج الفشاااي نبيااال فاااخج، وصاااجر فاااي كتااااب 
خجااااان القاااااىخة الداااايشساالي عااااام حااااػارات ساااايشساالية، عمااااى ىااااامر فعاليااااات مي :بعشااااػان
م، أشاااار إلاااى أناااو كاااان متحسًداااا لمغاياااة لمسذاااخوع الشاصاااخؼ عشاااجما أخاااخج فااايمع 4238

ولاااحلظ أخخجاااو بجخعاااة زاالاااجة ماااغ اينتراااار والفخاااخ الاااػششي  ،الشاصاااخ صاااالح الاااجيغ
، تغياخت رؤيتاو تساًماا إلاى معارضاة م89;3عشجما حاجثت كارثاة يػنياػ  والقػمي، ولكغ

 . (35)ساتو التي أوصمت مرخ إلى تمظ اليديسة الفادحةعبج الشاصخ وسيا

( فيمًسااا شااػياًل مشيااا مااا أعتبااخ مااغ أفزاال مااا قااجمت الداايشسا 49أخااخج يػسااف شاااىيغ )
   .( أفالم قريخة وحرل عمى العجيج مغ الجػاالد السحمية والعالسية7السرخية، و)

لبااارز عااغ رحاال ذلااظ الفشااان ا –وبعااس التسثياال  –بعااج تاااريخ فشااي حافاال باااإلخخاج 
 ( أعػام مغ رحيل أحسج مطيخ. 8م، بعج ):422يػليػ عام  49دنيانا في 

أمااا آساايا داغااخ؛ فقااج ولااجت فااي قخيااة تشااػريغ بمبشااان حيااث الصبيعااة الداااحخة الخالبااة 
م، وقااج عسماات بالتسثياال مااغ قباال 23;3أبخياال عااام  :3التااي تعسقاات فااي وجااجانيا فااي 
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م، ثع ساافخت 44;3عام « ت ضالل األرزتح»سعييا إلى عالع اإلنتاج مغ خالل فيمع 
م ;3;3ث كانت ىشااك نيزاة فشياة عقاب ثاػرة يم ح45;3إلى مرخ في العام التالي 

ضااج ايحااتالل البخيصاااني الغاشااع ألرض الكشانااة، وصاااحبتيا فااي رحمتيااا أختيااا مااارؼ 
 وابشتيا مارؼ كػيشي، وقج أدركت بفخاستيا الفشية أن مدتقبميا الفشي سيكػن فييا. 

بقاالياااا فاااي مراااخ بأربعاااة أعاااػام، أدركااات بعقميتياااا التجارياااة والفشياااة إمكانياااة  عقاااب
، ولاحلظ أسدات الةدخػليا عالع اإلنتاج الديشساالي، وي ريب في أنياا كانات صااحبة رسا

( لإلنتاج الفشي وايسع نفدو، ي يخماػ ماغ ديلاة تاريخياة مراخية Lotusشخكة لػتذ )
وكأنيااا أرادت القااػل أن األفااالم  ،ابااج الفخاعشااةإذ أن زىااخة المااػتذ نقذاات عمااى جااجران مع

 فرجق حجسيا !!  ،التي ستشتجيا سيكتب ليا الخمػد، وىػ ما تع فعالً 

عمى نحػ يؤكج  ،ورد قمبي ،وا إسالماه :أنتجت العجيج مغ األفالم الخاقية نحكخ مشيا
 ريادتيا ورقي فشيا وتسيدىا حيث لع يكغ ىجفيا األول الخبأ، بل عذق الفغ!! 

بعج رحمة فشية حافمة رحمت تمظ الفشانة والسشتجة المبشانياة التاي تسراخت آسايا داغاخ 
  .عاًما 7:م عغ عسخ بم  8:;3يشايخ  34في يػم 

، الثالثاااة أعاااالم الداااابقيغ، السسثااال واقاااع األماااخ، نحتااااج ىشاااا إلاااى عقاااج مقارناااة بااايغ
الشاصخ »حلظ الفيمع والسخخج، والسشتجة؛ ألن مثل تمظ السقارنة مغ شأنيا تعسيق فيسشا ل

وي ياااادال يجااااحب لااااو مالياااايغ  ،الااااحؼ يتجااااجد حزااااػره مااااع كاااال عااااخض« صااااالح الااااجيغ
عماى  ،( عاًماا !!79م أؼ بعاج )85;3السذاىجيغ عمى الخغع مغ إنتاجو وعخضو عاام 

 نحػ يؤكج لشا أن العسل اإلبجاعي يتحجػ الدمغ عشجما يتع إعجاده بإخالص وعذق!! 

  :حطات التالية مغ خالل تمظ السقارنة وىي كالتاليفي مقجورنا التػصل إلى السال

م، وولاااج أحساااج 29;3: تقاااارب ماااخحمتيع العسخياااة، فقاااج ولاااجت آسااايا داغاااخ عاااام أولا 
أؼ أنيااع مااغ  ،م48;3م، أمااا يػسااف شاااىيغ فػلااج عااام 39;3مطيااخ عااام 

وكاااان ذلاااظ ماااغ عػامااال تقااااربيع  ،م42األولااايغ ماااغ القاااخن مػالياااج العقاااجيغ 
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 ن إغفال روح العرخ ذاتو الحؼ عاشػا فيو. الفكخؼ والفشي دو 
: األعالم الثالثة مغ نصااق جغخافاي واحاج ىاػ باالد الذاام ومراخ، عماى نحاػ ثانياا

، وىاااي الخابصاااة الجغخافياااة Syro-Egypt« الذامراااخ»أكاااج محػرياااة فكاااخة 
والتاريخيااة باايغ اإلقميساايغ الستجاااوريغ عباااخ عرااػر التاااريخ قااجيًسا ووسااايًصا 

إلى مرخ فاي إحاجاث  –عسػًما  –ل ىشا أىسية مقجم الذػام وحجيًثا، وي نغف
 نيزة فشية غيخ مدبػقة مشح القخن التاسع عذخ. 

: ثالثاتيع قاامػا بأعساااليع الفشياة ماغ مراخ حيااث كانات قماب السذاخوع العخبااي ثالثااا
وألفاااات نطااااخ القااااارغ ىشااااا إلااااى أن  ،القااااػمي الػحااااجوؼ خااااالل تمااااظ السخحمااااة

ىااي السرااجر الثاااني لالقتراااد السرااخؼ صااشاعة الداايشسا فااي مرااخ كاناات 
بعااج القصااغ، خاصااة مااع الااجور الاااػششي الخالااج الااحؼ قااام بااو شمعاات حاااخب 

 .م( راالج تسريخ ذلظ ايقتراد63;3)ت

: مغ السالحاع أن اثشايغ ماغ الثالثاة أعاالم كاناا ياجيشان بالسدايحية الكاثػليكياة رابعاا
دايحية مارونياة وآسايا داغاخ. واألخياخة وصافت بأنياا م ،يػسف شاىيغ :ىسا

، فقااج دان مداايحيي لبشااان، أمااا أحسااج مطيااخوىااػ السااحىب الااحؼ ساااد لااجػ 
باإلسالم عمى نحػ أكج لشا أىسية فكخة السػاششة مع تعجد األديان، فالاجيغ   
والػشغ لمجسيع مغ خالل خرػصية مرخ التاريخية الفخيجة. حيث تسرخ 

تحاربيااااا اآلن  كاااال مااااغ يقااااجم إلييااااا ويراااابأ جاااادًءا مااااغ شااااعبيا، وىااااي فكااااخة
يياااجد مجتسعاتشاااا العخبياااة حالًياااا التياااارات الدااامفية الستذاااجدة وىاااي أخصاااخ ماااا 

وتجعميا تعػد قخوًنا مغ التخمف إلى الاػراء فاي وقات يتقاجم الغاخب وإساخااليل 
  .قفدات نحػ السدتقبل

، عاغ ذكخياتيساا بذاأن (36)ونادياة لصفاي ،مغ خالل ما ذكخه كل مغ يػساف شااىيغ
 الجيغ، يسكغ استخالص اإلشارات التالية:  فيمع الشاصخ صالح
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 .( جشيًياااا مراااخًيا57222ًخا قاااجره )رصاااجت مؤسداااة دعاااع الدااايشسا لمفااايمع مبمًغاااا كبيااا -
كشااااا لكيساااة الجشيااااو ( جشيًياااا مرااااخًيا ماااع إدرا87222وسااااىست آساااايا داغاااخ بسبماااا  )

 ،( مميار جشيًياا32وىشاك مغ يقخر أن ذلظ السبم  يداوؼ حالًيا ). السرخؼ حيشحاك
مسا أكج لشاا ضاخامة السيدانياة التاي رصاجت لاو وكانات ماغ أىاع عػامال نجاحاو، ماغ 

 خالل كػنو فيمًسا تاريخًيا. 

التاي امتمكات إرادة قػياة، واقتشعات باالفيمع لاحلظ ي نغفل ىشا الحجيث عغ آسيا داغاخ 
حياث  ،«بالتجخباة اإلنتاجياة السخياخة»أنفقت عميو بدخاء، وقاج وصافت تجخبتياا معاو 

مغ ىيئة دعع الديشسا، وقامات باخىغ عساارة تستمكياا، ويقاال أناو تاع الحجاد استجانت 
 ،عمى أثااث بيتياا وكاحلظ شاخكتيا عماى نحاػ أدػ إلاى تػرشياا فاي أزماة مالياة كبياخة

وحخصاات عمااى تقااجيع كاال مااا  ،وىااػ أمااخ يؤكااج لشااا كيااف أنيااا كاناات صاااحبة رسااالة
خبيااة مااغ أوسااع األبااػاب تسمااظ مااغ أجاال تحكيقيااا، وبالتااالي دخماات تاااريخ الداايشسا الع

  .كسا أسمفت اإلشارة مغ قبل« سيجة اإلنتاج الخفيع»واستحقت لقب 

م، وىػ العام التالي مباشخة إلعالن ;7;3كان مغ السفتخض بجء ترػيخ الفيمع عام  -
الػحاااجة بااايغ مراااخ وساااػريا، وتقاااخر أن يعياااج بإخخاجاااو لعاااد الاااجيغ ذو الفقاااار؛ وىاااػ 

  .قةمخخج خبيخ أخخج عجة أفالم ساب

أن عاد الاجيغ ذو الفقاار تػفااه هللا  ،قخرت الفشانة نادية لصفي في أحج حػاراتياا الراحفية
ألماخ يداايخ إذ  ،إي أن ىاحا الاخأؼ جانبااو الراػاب ،فاتع إساشاد العساال إلاى يػساف شاااىيغ

م، وىػ عاام عاخض الفايمع، واألرجاأ أن مخضاو قاج 85;3رحل ذلظ السخخج البارز عام 
فااايمع، واخاااتمط األماااخ عماااى الفشاناااة الساااحكػرة التاااي كانااات تتحاااجث مشعاااو الكياااام باااإخخاج ال

حجيث الحكخيات، فتداحست عمييا بعس األمػر التي ماغ السسكاغ تراحيحيا ماغ خاالل 
 الشقج التاريخي السػضػعي. 

م، حياث كاان قاج ماخ عاام كامال دون أن تقاػم 82;3ثارت أزمة خاصة باالفيمع عاام  -
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ماغ مذااىجه!! وماغ السفتاخض أن فيمًساا بياحه  السشتجة آسيا داغخ بترػيخ أؼ مذيج
كانت مؤسداة الخالاساة تشتطاخ ضياػره كاي ياؤدؼ دوره  ،الخرػصية الفشية والدياسية

 السشذػد. 

سعت مؤسدة دعع الديشسا إلى مقاضاة آسيا داغخ مغ خالل وجاػد الذاخط الجداالاي 
تيًخا فااي العقااج السبااخم معيااا، وتااجخل األديااب نجيااب محفااػظ الااحؼ عساال حيشااحاك سااكخ 

لمسؤسداة لسشاع مقاضاااتيا، ومشحياا ميمااة ججياجة وىااػ ماا تاع فعاااًل عماى نحااػ أكاج لشااا 
 حكستو وقجرتو عمى حل تمظ األزمة السبكخة.

تااخدد الفشااان أحسااج مطيااخ فااي قبااػل تسثياال دور صااالح الااجيغ، وعااغ الفشانااة السذااار  -
 –إدراكاو  إلييا أوضحت أن تعميل ذلظ شاعػره باأن الاجور أكباخ مشاو، إي أن األرجاأ

قمااب األسااج، أكبااخ مااغ حجااع دور صااالح الااجيغ، أن حجااع دور ريتذااارد  –كسااا قياال 
  .وبالفعل تع تعجيل الديشاريػ عمى نحػ شجعو عمى ايشتخاك في الفيمع

( كساااا ردد الااابعس، خاصاااة أن العاااام 7( أعاااػام ولااايذ )6اساااتغخق تراااػيخ الفااايمع ) -
ماع آسايا داغاخ، وكاان العسال شااًقا األول لع يتع ترػيخ شايء فياو بعاج تػقياع العقاج 

خاصااااة أن ترااااػيخه تااااع فااااي صااااحخاء العباسااااية، وقااااج خااااخج بالرااااػرة الستقشااااة التااااي 
نذاااىجىا اليااػم وتتعجاااب كيااف تاااع إنتاااج فاايمع فاااي الدااتيشيات يسثااال تمااظ اإلمكاناااات 

 الزخسة التي يحتاجيا بالفعل الفيمع التاريخي الشاجأ. 

ريتذاارد قمااب األساج، ولكاغ نطاًخا ينيساكااو  كاان ماغ السقاخر قياام رشااجؼ أباضاة باجور -
بإنتاج أحج أفالمو، لاحلظ اعتاحر عاغ ايشاتخاك فاي الفايمع، وتاع المجاػء لحساجؼ غياث 
وكان قج درس فغ التسثيال فاي فخنداا، فاأعصي الفايمع قيساة باارزة حتاى أن ىشااك ماغ 

 يقخر تفػقو عمى أحسج مطيخ في التسثيل وإن كان ذلظ الخأؼ مختمف في أمخه. 

أدرك يػسااف شاااىيغ، أىسيااة تااجريب السسثماايغ فااي ىااحا الفاايمع التاااريخي الزااخع، وقااج  -
أقخت الفشانة نادية لصفي أنيا قخأت بعسق العجيج مغ السؤلفات التاريخية عغ صاالح 
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الجيغ األيػبي، وقج أعانياا عماى ذلاظ شاادؼ عباج الداالم، ميشاجس الاجيكػر السثقاف، 
عماى ركاػب الخيال ومسارساة لعباة الذاير  ( أشيخ فاي التاجريب8كسا أنيا أمزت )

وأقااخت بااأن ذلااظ السخااخج البااارز، جعاال فخيااق العساال أشاابو بعاالمااة واحااجة  ،)السبااارزة(
 متشاغسة عمى نحػ انعكذ إيجابًيا عمى العسل مغ خالل روح الفخيق. 

ألىسية القخاءة عغ الفايمع الاحؼ ياتع تسثيماو، يجل ذلظ عمى إدراك مسثمي ذلظ العرخ 
اعااة السسثاال صاااحب الثقافااة الػاسااعة فااي تقسااز الااجور الااحؼ يسثمااو، ومااغ نطااًخا لبخ 

السسكغ ايفتخاض أنيا قخأت عجًدا مغ السؤلفات العخبياة التاي كانات قاج صاجرت قبال 
، وعبااج السااشعع (38)، ددمحم فخيااج أبااػ حجيااج(37)مثاال مااا ألفااو عمااي بيمااي ،م85;3عااام 
لفو كل ماغ ساتانمي لايغ باػل ، واإلنجميدية في صػرة ما أ(:3)، وعمي بيػمي(39)ماجج

Stanley Lane-Poole (3;) والدااايخ ساااتيفغ رندااايسان ،Sir Steven 
Runciman (42) وبالفخنداااااااية ىشااااااااك ماااااااا ألفاااااااو ريشياااااااو جخوسااااااايو ،Réne 
Grousset(43) . 

يسثل ذلظ القػل شيادة ميسة لمجيل الججيج مغ السسثميغ الذبان الحيغ عماييع القاخاءة 
 ية. العسيقة دعًسا لسػىبتيع الفش

عقب ترػيخ مذاىج قميمة مغ الفيمع، أضيخ مجيخ الخقابة دمحم عمي ناصف اعتخاضو  -
إلى حجوث أزمة كبيخة كادت تعرف بالفيمع  ،عمى الديشاريػ ورفزو، وقج أدػ ذلظ

وىاػ فااي بجاياتااو األولاى، وقااج اعتقااج ذلاظ السااجيخ أن الداايشاريػ ي يرال إلااى مدااتػػ 
يااا الفاايمع، كسااا أن ىشاااك إغفاااًي لمجانااب الدياسااي األىااجاف الػحجويااة التااي يدااعى إلي

واإلنداني لجػ صالح الاجيغ، وذكاخ أن القراة ضاعيفة، بال شالاب بإحزاار خبياخ 
الاحؼ كاان  Robert Andrewsأجشباي ليعياج كتاباة الدايشاريػ مثال روباخت أناجروز 

 «.وا إسالاماه»قج كتب مغ قبل فيمع 

ساايا داغااخ، ويػسااف شاااىيغ يتعااامالن وجااجنا آ ،أمااام ىااحا التعشاات مااغ جانااب الخقابااة
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كسااا  ،معيااا بحكسااة ودىاااء، فأكااجا عمااى أنيسااا ساايقػمان بااإجخاء التعااجيالت السصمػبااة
ؼ أماخ بتراػيخ الفايمع وتاع حسعيا إلى تجخل وزارة الثقافة في صػرة ثخوت عكاشة ال
وتدااااجيل ترااااػراتو، كسااااا أن  ،تكميااااف األديااااب يػسااااف جااااػىخ بسصالعااااة الداااايشاريػ

يشسا، اتجياات إلااى أن يااتع تذااكيل لجشااة عميااا تقااػم بقااخاءة ساايشاريػ مؤسدااة دعااع الداا
 الفيمع، وقج تكػنت مغ كل مغ: 

دمحم رجااالي، حداغ حمساي، يػساف أحسج بجرخان، يػسف الدباعي، نجياب محفاػظ، 
  ، يحيى دروير، دمحم عمي ناصف.جػىخ

تااػت عمااى عشااج مصالعااة ىااحه األسااساء البااارزة لكبااار األدباااء، والفشااانيغ؛ نجااج أنيااا اح
ماااغ كتاااب الدااايشاريػ مثااال نجياااب محفاااػظ وصااااحب القراااة األصااامية وىاااػ يػساااف 

وكحلظ مغ مثل الخقابة وىػ دمحم عمي ناصف، وي ريب في أن اجتسااعيع  ،الدباعي
 أثخػ الفيمع برػرة أو بأخخػ وأنيى الشداع. 

ًياا ىكحا، أمكغ التػصل إلى حل عسمي مغ أجل إنقاذ الفيمع، كسا ي نغفل دوًرا محػر 
م( الحؼ ي يكتاب تااريخ الثقافاة فاي 4234قام بو الػزيخ السدتشيخ ثخوت عكاشة )ت

 م، بجون تشاول دوره السحػرؼ في الشيػض بيا. 74;3مرخ في ضل ثػرة 

تبقى زاوية ميسة فيسا يترل بالجانب الفشي لمفيمع، إذ أن الفشان أحسج مطيخ، الاحؼ 
ياتااو فااي تسثياال ذلااظ الااجور الااحؼ قااام بااجور صااالح الااجيغ األيااػبي، تحااجث عااغ ذكخ 

اشاااتيخ باااو فااااي تااااريخ الداااايشسا العخبياااة، فااااأضيخ ضااايقو لعااااامميغ، األول ألناااو جاااااء 
كجعاية واضحة لجسال عبج الشاصخ حياث تاع تراػيخ صاالح الاجيغ عماى أناو بصال 

يػسف شاىيغ « وديكتاتػرية»قػمي عخوبي، والعامل الثاني تسثل في دقة وانزباط 
غييااخ السذاايج مااخات عجيااجة عمااى نحااػ أرىقااو، وي نغفاال ىشااا الااحؼ كااان يصمااب مشااو ت

ذلظ السخخج البارز، أكجوا تمظ الداوية فاي عسماو كسخاخج مالحطة أن مغ تعامل مع 
 يدعى إلى اإلتقان مغ أجل خخوج العسل عمى أفزل صػرة. 
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تع ايتفاق عماى تراػيخ الفايمع ساكػب ألاػان، وكانات أحاجث تقشياة حيشاحاك فاي عاالع  -
، وكل ذلظ يؤكج لشا الصسػح الكبيخ آلسيا داغخ لمػصػل بالفيمع إلى السدتػػ الديشسا

العالسي، وىحا ما حجث فعاًل، حيث شاركت بو في مداابقة األوساكار العالسياة، مساا 
 دل عمى أنشا أمام مشتجة شسػحة تخيج الخخوج مغ داالخة السحمية إلى العالسية. 

يػلياػ  6التي جاخت وقاالعياا فاي  (44)يغي نغفل ىشا مالحطة أن ترػيخ معخكة حص -
م، قاااج كمفااات إنتااااج الفااايمع نفقاااات باىطاااة ماااغ خاااالل أعاااجاد السساااػل والاااجروع 33:9

 والديػف والسالبذ وغيخىا. 

( دقيقة، وليدت :39كانت مجة عخضو ) ،م85;3فبخايخ عام  47عخض الفيمع في  -
 ( ساعات كسا ترػر البعس. 5)

تتسثال فاي األخصااء التاريخياة التاي وقاع  ،ى الفايمعمع ذلظ، فإن الس خح الخاليدية عما
فيياا كتااب الدايشاريػ، ماع تقاجيخنا التاام لسكاانتيع األدبياة، وكاان األجاجر بالقااالسيغ عمااى 
الفاايمع عخضاااو عماااى أحاااج كباااار السااؤرخيغ الستخررااايغ فاااي تااااريخ الحاااخوب الراااميبية 

م( ;422ر )توتاريخ صالح الجيغ األيػبي عمى نحػ خاص مثل العالمة سعيج عاشػ 
 أستاذ العرػر الػسصى ب داب القاىخة. 

 أما تمظ األخصاء، فتتسثل في التالي: 

تااع تشاااول مػضااػع الفاايمع مااغ خااالل البعااج القااػمي العخوبااي، وفااي ىااحا قػليااة أوًي: 
واضاااحة خجماااة لاااخاليذ مراااخ الخاحااال جساااال عباااج الشاصاااخ، وىكاااحا ورد تعبياااخ 

 سمصان العخب ي سمصان السدمسيغ. 

ضيخ في الفيمع، عيدى العػام، وىػ الفاجاالي البحاخؼ عماى أناو مدايحي عماى  ثانًيا:
الااخغع مااغ إقااخار السرااادر بأنااو مااغ مداامسي الداااحل، ومااغ الػاضااأ تساًمااا أن 
اليااجف مااغ ذلااظ، اإلشااارة إلااى تعاااون السداايحييغ الذااخقييغ مااع السداامسيغ فااي 

ماااااة مػاجياااااة الغااااادو الراااااميبي، وفذااااال الحخكاااااة الراااااميبية فاااااي اساااااتقصابيع خج
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 ألشساعيع ويدتثشى في ذلظ مػاراتو لبشان. 

، وىاػ ماا خاالف الػاقاع التااريخي حياث «والاي عكاا الخااالغ»ثالًثا: أشار الفيمع إلاى 
م( 4;33-;:33نعمااع أن حاااكع عكااا خااالل أحااجاث الحسمااة الرااميبية الثالثااة )

م، ىااػ 3;33إلااى  ;:33وخاصااة أثشاااء حرااارىا السخيااخ أثشاااء السخحمااة مااغ 
م(، وىااػ السجاىااج البااارز الااحؼ عساال وزيااًخا 3423)ت (45)قخاقااػشبياااء الااجيغ 

لرااالح الااجيغ األيااػبي، وىكااحا تأكااج لشااا أن رؤيااة القاااالسيغ عمااى الفاايمع لااع تكااغ 
 صاالبة في تمظ الشاحية. 

في الفايمع ي أسااس تااريخي لياا، ونفاذ األماخ « فخجيشيا»رابًعا: ىشاك مغ قخر أن 
، أو فخساااااان السدتذااااافى الاااااحيغ عخفاااااػا قاالاااااجة ايساااااتبالييغ« لاااااػيدا»يقاااااال عاااااغ 
 .Hospitalliers، وبالفخندية Hospitallersباإلنجميدية 

خامًدااا: ورد فااي أحااج مذاااىج الفاايمع، قيااام صااالح الااجيغ األيااػبي بالااحىاب شخرااًيا 
إلااااى ريتذااااارد قمااااب األسااااج لعالجااااو!!، وىااااػ أمااااخ أبعااااج مااااا يكااااػن عااااغ الػاقااااع 

جو، كسا أن ذلظ الدمصان، عشجما ماخض التاريخي، إذ لع يمتق ايثشان وجًيا لػ 
عاااااجوه اإلنجميااااادؼ الماااااجود فاااااي يافاااااا، أرسااااال إلياااااو شبيباااااو الخااااااص مػساااااى باااااغ 

م( لعالجاااو، فاااي لفتاااو إنداااانية فخياااجة ي 3426)ت Maimonides (46)ميساااػن 
نطياااخ لياااا فاااي تااااريخ العالقاااات بااايغ الذاااخق والغاااخب فاااي العراااػر الػساااصى، 

 خاصة عرخ الحخوب الرميبية. 

( عاًماااا مااغ عاااخض فاايمع الشاصاااخ صااالح الاااجيشغ 64خ ىشااا، أناااو بعااج )جااجيخ بالاااحك
عااام  Kingdom of Heavenضيااخ فاايمع مسمكااة الدااساء  ،ليػسااف شاااىيغ كسخااخج

مغ إخخاج ريجلي سكػت، وقج كتب الديشاريػ وليام مػناىاان، ومثال فياو دور  .م4227
وارزازات  مداااعػد، وقاااج تاااع تراااػيخه فاااي صاااحخاء نالبصػلاااة أوريناااجو وايفااااغخيغ وغداااا

بااالسغخب، ومااع ذلااظ يطاال فاايمع الشاصااخ صااالح الااجيغ لااو بخيقااو الستجااجد بعااج عذااخات 
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 األعػام مغ عخضو مسا أكج تفخده!! 

ي ريااب فااي أن ذلااظ يؤكااج لشااا كيااف ي ياادال تاااريخ صااالح الااجيغ األيااػبي يااجاعب 
 خيال الفشانيغ والسخخجيغ مغ أجل تشاول تاريخو حتى عمى السدتػػ العالسي. 

 البحث إلى عجة نتاالج تجسل عمى الشحػ التالي:  خمز

م( فااي عااالع الداايشسا 5;33-:335: ضيااخ ايىتسااام برااالح الااجيغ األيااػبي )أولا 
العخبيااة مشااح سااتيشيات القااخن الساضااي مااغ خااالل فاايمع الشاصااخ صااالح الااجيغ 

وبالتاالي تأكاج لشاا تشااول تاريخاو لاع يكاغ فقاط ماغ  ،م85;3الحؼ ضياخ عاام 
األدبااي كقرااز وروايااات وأعسااال مدااخحية، وكااحلظ الكتابااة خااالل التااأليف 

بااال أيًزاااا ماااغ جاناااب الدااايشسا التاااي يذااااىجىا مئاااات  ،التاريخياااة األكاديسياااة
 السالييغ خاصة عشجما يكػن الفيمع متخجًسا إلى اإلنجميدية كمغة عالسية. 

: تأكج لشا أن ذلظ الفارس البارز مغ عراخ الحاخوب الراميبية، صاار بالفعال ثانياا
م، وي تادال ىشااك 5;33تشبس بالحياة، إذ رحل عغ دنيانا عام  (47)أسصػرة

 أعسال إبجاعية عجيجة تتشاولو. 
: كذف البحث ماغ شخراية ندااالية لبشانياة تسراخت ىاي آسايا داغاخ امتمكات ثالثاا

عديسة الخجال، واستصاعت أن تقاجم لمدايشسا العخبياة عاجًدا ماغ أرقاى األفاالم 
سكداااب الساااادؼ الاااخخيز،ن بااال كانااات صااااحبة اليادفاااة، ولاااع تبحاااث عاااغ ال

وىااي تؤكااج لشااا أن مرااخنا دوًمااا حبمااى بالسخمراايغ وىااػ تتذااابو فااي  ،رسااالة
ماااع األمياااخة فاشساااة بشااات الخاااجيػؼ إساااساعيل التاااي  –ماااع الفاااارق  –دورىاااا 

أقاماات جامعااة القاااىخة بساليااا الخاااص وباعاات مذااغػيتيا الحىبيااة مااغ أجاال 
 ذلظ اليجف القػمي الكبيخ. 

: عميشااا عشاااج تقيااايع الفاايمع الساااحكػر. عميشاااا أي نداامط األضاااػاء عماااى السسثمااايغ ارابعاااا
( ألف مغ جشػد الجاير 42البارزيغ فقط، بل عمى الكػمبارس الحيغ بمغػا )
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السرااخؼ، وىااؤيء كااان ليااع دورىااع البااارز مااغ خااالل السجسػعااات الزااخسة 
ػد التي شكمت جير صالح الجيغ وكحلظ جاير الراميبييغ، وأىسياتيع كحذا
 بذخية وكحلظ بخاعة مغ أداءىع مغ أجل ضيػر الفيمع عمى أفزل صػرة. 

 ذلظ عخض ألىع الشتاالج التي تػصل إلييا البحث. 
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