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 الوقّذهت

 

 :٢ٰط٨ؾ ٢ٟ ْطش٠ٛج ٢ه عكرٛحذ ءح٠ٜوٛج ٝحٓ

 س٨ؾ٩ ٢ٟ ْطش٠ٛج سْجٌو :ی٩ٛالج س٨ؿٛج -

 .٪ك٤ٛج ٜٞه ٍل٣

 ٜٞه ٍل٣ س٨ؾ٩ ٢ٟ ٦طْجٌو :س٣ٰحػٛج س٨ؿٛج -

 .٦ِٔٛج ٙ٪طج

 : ٝالکٛج ٰٚظِض کٰٛج ٩

ُٮ ٟظـٜف هٜٞ ج٤ٛك٪ ج٠ٛشطْ  : یلوالا تهجلا

ٟن ٩ؾ٪و ٤ٟحْرس  ٧٪ جِٜٛق ج٠ٛأن٪ي ٢ٟ ِٛق، 

 . ، ٩ جٛػح٣ٮ أطاًل جأل٩ّٙ ٍُهًحجِٜٛق ٯ٬٠ّٓ  ٩، ذ٠٨٤ٰح

ک٠ح قکٮ ه٢  –٩ ی٤ٔٓٞ جالشطٔحّ ج٤ٛك٪٭ 

 :ئٛی غالغس أٓٓحٝ  –" جِٛظ٪ٙ ج٩ٌٍٛیس"
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جِٜٛق جالشطٔحّ جٛظٌٍٰ ، ٩ ٧٪ ئيج کح١ :  القسن األول

 ٩ ض٪ج٠٨ُٔح ُٮ جٛك٩ٍٍ ٢ٟ ِٛق آنٍ ٟن جٟحن٪ي

 .ضٍضٰر٨ح ٗحٛؼحٌخ ٩جٛؼٍخ

جالشطٔحّ جٛکرٍٰ ، ٩ ٧٪ ئيج کح١ جٍِٛم  :القسن الثاني 

یشط٠ٚ هٜی ق٩ٍٍ جألطٚ و١٩ ضٍضٰر٦ ؛ ٩ يٛک ک٠ح 

: ُا٦٣ّ یٔحٙ ". ٍِْ"٢ٟ " ٍُٓ"ٰٓٚ ُٮ جشطٔحّ 

ٍّٓ جٛشیء"، ٩ ٧٪ ذ٠و٤ی " أٍِْ ج٤ٛٔحخ" ُ." 

جالشطٔحّ جألکرٍ ، ٩ ٧٪ ئيج الیشط٠ٚ :  القسن الثالث

٠ح ٰٓٚ ک. جٍِٛم هٜی ق٩ٍٍ جألطٚ ٩ ال هٜی ضٍضٰر٨ح

٩ يٛک ک٠ح . أ٩ ذحٛوکّ" غٜد"٢ٟ " غٜٞ"ُٮ جشطٔحّ 

 ٧کًج٩ ؛ ئيج ج٣ٍ٘ٓ ٢ٟ قحُّط٦  ،" غٜٞ جإل٣حء":  ٯٔحٙ

ئيج ض٤ح٬٧ ُٮ ج٨ٍٛٝ ٩ ضٍ٘ٓش  ،" جٍٛؾٚ غٜد": ٯٔحٙ

 .أ٤ْح٦٣

 

،  ُٮ ٟظـٜف هٜٞ جالط٪ٙج٠ٛشطْ :  تیناثلا تهجلا

جٛو٤٪ج١  : – ٢ٰٰٛ٪طالج غوذ ٦ٰٛج د٧يک٠ح  –٩ ٧٪ 

. ذٜكحف ج٣ؼ٠حٝ أٍٟنحٌؼ ه٨٤ح ٨ٛحج٤٠ٛطُم ٢ٟ جًٛجش 
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ّٞ ًٜٛجش  ُحًٛجش ٧ٮ ٤ٟشأ جال٣طُجم ، ٩ ج٠ٛرىأ ج٤٠ٛؼ

 . ٧٪ ٟظّكف جال٣طُجم

ٯك٠ٚ ه٦ٰٜ ٩ ج٠ٛٔظ٪و ٢ٟ ٤ٟشأ جال٣طُجم ٧٪ جًٛ٭ 

ٟظّكف  ٩ ج٠ٍٛجو ٧٢ٟ٪٧٪ٯًح ،  جٛو٤٪ج١ جال٣طُجهٮ ق٠اًل

٧٪ ج٠ٛحوز جٛطٮ ٯظحى ٨٤ٟح جٛو٤٪ج١ جال٣طُجهٮ  جال٣طُجم

 . طكس ق٦ٜ٠ ه٦ٰٜ ٢ٟ و١٩

 خحطک ٮُ ءحؾک٠ح  –٩ ی٤ٔٓٞ ج٠ٛشطْ جالط٪ٛٮ 

 :ئٛی ن٠ٓس أٓٓحٝ  – ىُجٍٛج

ٟح ٗح١ ج٠ٛرىأ ٢ٟ جالهٍجع ج٠ٛطأطٜس نحٌؾًح ٧٩ٮ  - 1

ٗحٛٔحتٞ ٩جٛٔحهى ، ُا١ ٟرىأ٠٧ح ٢ٟ  ج٠ٛٔ٪الش جٛطٓن

 . جٰٛٔحٝ ٩جٛٔو٪و ٠٧٩ح هٍػح١ نحٌؾٰح١ 

 ؾد ٩ٟح ٗح١ ج٠ٛرىأ ٢ٟ جألٟ٪ٌ جالهطرحٌٯس ٗحٛ٪ج - 2

 . جٛكٍٟس ٛشٮء ٟح جٛ٪ؾ٪خ ٩ جٛكٍجٝ ، ذحهطرحٌ ج٣ؼ٠حٝ

ٟح ٗح١ ج٠ٛرىأ ٢ٟ جألٟ٪ٌ جال٣طُجهٰس جٛ٪جٓوٰس  - 3

ٗحالذ٢ ٩جألل ج٠ٛحن٪يٯ٢ ٢ٟ  ٛ٪جٓوٰس ٤ٟشأ ج٣طُجه٨ح

جألذ٪ز ٩جٛر٤٪ز ٩جألن٪ز ، ٥ً٧٩ ِٟح٧ٰٞ ج٣طُجهٰس 
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ٟك٠٪ٛسه٬ٜ جًٛجش ٢ٟ ذحخ جٛهحٌؼ ج٠ٛك٠٪ٙ ال ٢ٟ 

 .جٛٓحذ٢ٰٔ  ؼ٠ٰ٠س ٗح٢ٰ٠ٓٔٛذحخ ج٠ٛك٠٪ٙ ذحٛ

ٟح ٗح١ ج٠ٛرىأ ٢ٟ جٛؿ٪ج٧ٍ ٗحٛالذ٢ ٩جٛطحٍٟ، ذ٤حءًج  - 4

جٜٛر٢ غٞ أؿْٜ ج٠ٛشطْ  جٛط٠ٍ ٩ ه٬ٜ ٗ٪١ ٟرىت٦ ٧٪

 . ه٬ٜ ج٠ٛطٜرّ ذرٰو٨ح

ٟح ٗح١ ج٠ٛرىأ ٢ٟ ٤ْم جٛ٪ؾ٪و ٩جٛوىٝ ال ٢ٟ  - 5

أ٣٪جه٨ح ٢ٟ ج٠ٛطأطٜس  ٤ْم ج٠ٛح٧ٰحش ذشط٬

٩جالهطرحٌٯس ٩جال٣طُجهٰس ٩جٛؿ٪٧ٍٯس، ٩ٟػح٦ٛ ِٛق 

 . "ٟوى٩ٝ" ٩" ٟ٪ؾ٪و"

 

ج٠ٛشطْ  ج٤ٛك٪٭ ٩٩ ذ٤حأ هٜی ٟح يکٍ ، ذ٢ٰ ج٠ٛشطْ 

أل١ّ ذ٠٨٤ٰح ٩ؾ٦ ٢ٟ ٩ؾ٦ ، ٩ نظ٪ص جألط٪ٛٮ ه٠٪ٝ 

جشطٍجک ٩ ٩ؾ٢ٰ٨ ٛالُطٍجّ ، ٩ يٛک أل١ ج٠ٛشطْ 

هالٍ ، ذج٠ُٛٯى  ٠ٛظىٌج٤ٛك٪٭ یشط٠ٚ هٜی ج

ج٠ٛشطْ جالط٪ٛٮ ٛوىٝ ق٦ٜ٠ هٜی جًٛجش ذـٍیٔس 

 .ج٨ٛ٪٧٪ّیس ، ذٚ ذحٛو٤حیس
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ّٟح ج٠ٛشطْ جالط٪ٛٮ ٨ُ٪ یشط٠ٚ هٜی ج ٛؿ٪جٟى أ

ٟك٠٪ٛس جٛطٮ الضوّى ٢ٟ ج٠ٛشطٔحش ج٤ٛك٪ّیس ٩ ٛک٨٤ّح 

ّٝ ه٬ٜ جًٛجش  ّّ ٩ُٛؼ٩ ج٩ جألل کحأل  . ٩ جٍٛ

٧ًُد ذوغ جٛو٠ٜحء ئٛی أ١ّ ج٠ٛرك٪ظ ه٦٤ ُٮ هٜٞ 

٧٪ ج٠ٛشطْ ُٮ ٟظـٜف هٜٞ ج٤ٛك٪ ، ٩ ٟحٙ  جالط٪ٙ

 . جٱن١٩ٍ ئٛی أ٦٣ّ ج٠ٛشطْ ُٮ ٟظـٜف هٜٞ جالط٪ٙ

ّٙ جٛـحتِس جال٩ٛی هٜی ٌأی٨ٞ ذأ  ١ ج٠ٛشط٩ْ جْطى

ٌٛس ٧٪ ج٠ٛأن٪ي ٢ٟ جٛشٮء جٱنٍ ُٰطالتٞ ج٨ِ٠ٛ٪ٝ 

٩ أٟح ن٩ٍؼ . جٌٜٛ٪٭٨ِٟ٪٦ٟ ٟن ٠ٜٛشطْ ج٤ٛك٪٭ 

، (٠ٛظحوٌکأ٠ْحء ج)ذوغ ج٠ٛشطٔحش ٢ٟ وجتٍز جٛركع 

ّٝ )٩ کًٛک ون٪ٙ ذوغ جٛؿ٪جٟى ُٮ وجتٍز جٛركع  کحال

ّّ ، ٠٨ُح ٢ٟ ذحخ جٛه٩ٍؼ ٩ ( ٩ جألل ٩ ج٩ُٛؼ ٩ جٍٛ

جٛىن٪ٙ جٛكک٠ٮ ؛ ٩ يٛک أل١ّ جال٩ٛی الضك٠ٚ هٜی 

جًٛجش ق٠ال ٧٪٧٪ّیح ، ُال یؿٍ٭ ٨ُٰح ج٤ُٛجم ، ٩ ٧ًج 

ذهالٍ جٛـحتِس جٛػح٣ٰس ، ُا٨٣ّح ٩ ئ١ الضوّى ٢ٟ 

ٟظـٜف ج٤ٛكحز ، ئال أ٦٣ّ ی٠ک٢ ؾٍیح١  ج٠ٛشطٔحش ُٮ

 .ج٤ُٛجم ٨ُٰح
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ّٙ جٛـحتِس جٛػح٣ٰس هٜی ٟح ي٧ر٪ج ئ٦ٰٛ ذأ١ّ  ٩ جْطى

جالشطٔحّ جٛؤٜٮ یکِٮ ُٮ أ١ّ یوّى ٧ًج ج٤ٛ٪م 

ٟشطٔح ٌٛ٪ّیح ذحهطرحٌ ج٣طُجه٦ ٢ٟ جًٛجش ذح٣ؼ٠حٝ أٍٟ 

 .آنٍ ٨ٛح

ه٬ٜ  س جالط٪٢ٰٰٛجّضِٔص ٠ٜٗ ٣٦ّأ ٍٍو٣ ١أ ح٤ذ ٌىؿی ٩

 ٟؿحَ ، ٩ ذح٠ٛرىأج٠ٛطّٜرّ  ج٠ٛشطْ قٰٔٔس ُٮ أ١ّ

 ، ٩جنطِٜ٪ج ٠ُٰح ٰطّٜرّ ذ٦ ُٮ ج٠ٛٓطٔر٠ُْٰٚح 

 .جٛطّٜرّ ج٣ٔؼ٬ ه٦٤

كح٧ٍ ٩ػوًح ُٮ ٧ٚ ٧٪ ُٮ أ١ ِٛق ج٠ٛشطْ ٪ج ركػُ

 ؛جألهٞ  أٝ كح٧ٍ ُٮ، ذح٠ٛرىأ  نظ٪ص ج٠ٛطٜرّ

ٛٔ٪ٙ ٤ُُٓد ئٛی ج٠ٛوطُٛس ٩ ج٠ٛطّٔى٢ٰٟ ٢ٟ ه٠ٜحت٤ح ج

ج٠ٛطأنٍی٢ ٢ٟ ، ک٠ح ٣ُٓد ئٛی جألشحهٍز ٩ ذحألهٞ 

 .صٛٔ٪ٙ ذحٛهظ٪أطكحذ٤ح ج

 

***** 
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 ؟يىغل مأ يلقع ثحبلا اذه له

 

جنطِٜص ک٠ٜس جٛو٠ٜحء ُٮ أ١ّ جٛركع ُٮ ك٨٪ٌ 

 جألهٞ ُٮ أ٩ ذح٠ٛرىأ  ُٮ نظ٪ص ج٠ٛطٜرّ ج٠ٛشطْ

 ٧ٚ ٧٪ ذكع هٜٔٮ أ٩ ذكع ٌٛ٪٭؟

ک٠ح ٣ٓد ئٛی ج٠ٛكْٔ جٛـ٨ٍج٣ٮ  –٧ًُد جٛروغ 

أ٦٣ّ النالٍ ُٮ  ٩ئٛی جأل٩ٙ ،  –طحقد ج٨٠ٛؿس 

ذٚ جالنطالٍ ُٮ جٛك٠ٚ، ُا١ّ ، ج٠ٛو٬٤  ٩ ج٨ِ٠ٛ٪ٝ

ه٦٤  جٛٔحتٚ ذوىٝ طّكس جإلؿالّ ه٬ٜ ٟح ج٣ٔؼ٬

ّٔحش ٩ج٠ٛرىأ ٯ٫ٍ   ٩قىز ٤ْم جٛك٠ٚ ُٮ ج٠ٛشط

ج٠ٛحء ه٬ٜ جٛرهحٌ ذوى ٟح  جٛؿ٪جٟى، ٠ُ٘ح ال ٯظّف ئؿالّ

 ٗح١ ٟحء، ًٖٗٛ ال ٯظّف ئؿالّ ج٠ٛشطْ ه٬ٜ ٟح َجٙ

ه٦٤ ج٠ٛرىأ ذوى ضّٜر٦ٓ ذ٦، ٩جٛٔحتٚ ذظّكس جإلؿالّ 

ٚ ُا١ّ جٛك٠ٚ ُٮ جٛؿ٪جٟى ق٠ ٯّىهٮ ضِح٩ش جٛك٢ٰٜ٠

جٛك٠ٚ  ٩؛ ٦٣ّ ٟحء أ ، ُال ٯظّف أ١ ٯٔحٙ ٨ٜٛ٪جء" ٧٪٧٪"

 ، ٩"ق٠ٚ ج٣طٓحخ"٩  "ق٠ٚ ي٭ ٧٪"ُٮ ج٠ٛشطٔحش 

جٛه٩ٍؼ ٢ٟ جٛوىٝ ئ٬ٛ  ٯِ٘ٮ ُٮ جٛطّٜرّ ٟؿٍّو
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جٛ٪ؾ٪و ُٰظّف جٛك٠ٚ ه٬ٜ ج٠ٛطّٜرّ ٩ٟح ج٣ٔؼ٬ ه٦٤، 

 .ٟح ٛٞ ٯطّٜرّ أطاًل و١٩

٩ ي٧د جٱن١٩ٍ ئٛی أ٦٣ّ ٣ُجم ٌٛ٪٭ ٩ ٌّو٩ج هٜی 

ّ ٩هى٦ٟ ُٮ طّكس جإلؿالطحقد ج٨٠ٛؿس ذوىٝ ج٤ُٛجم 

أل١ّ ٟح کح١ ج٠ٛو٬٤،  ج٨ِ٠ٛ٪ٝ ٩ ه٬ٜ ٪جُْهٔاًل ٟن جٛط

ّٞ ُٔى٥ الیوّى  ٢ٟ ٟظحوٯ٦ٔ ذكٓد ٩جؾىج ٠ٜٛرىء غ

 .٩ ٣ِّ جألٍٟ جٛ٪جٓن

ّٞ جْطىّٛ٪ج هٜی ٌأی٨ٞ ذحْطىالٙ ؿٍُٮ ج٤ُٛجم ُٮ  غ

٩ . ٟركع ج٠ٛشطْ ذحٛطرحوٌ ٩ طّكس جٜٛٓد أ٩ ذحٛوکّ

ّٙ ذ٠ػٚ ٥ً٧   .جالٟ٪ٌُٮ ج٤ُٛجهحش جٛؤٰٜس الیٓطى

 

 ؟يفسلف مأ يفزع یقیقحلا زئاولا له

 

جنطَٜ جٛو٠ٜحء ُٮ ٨ِٟ٪ٝ جٛطّٜرّ ذح٠ٛرىأ ٩ هى٦ٟ ٩ 

أٍٟ  ج٠ٛطّٜرّ ٩ ٥ًٍٰ ٧ٚ ٧٪ج٠ٛحتُ جٛكٰٔٔٮ ذ٢ٰ أ١ّ 

 ؟ُِٜٓٮ هٍُٮ أ٩
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٧ٚ ٟوٰحٌ جٛط٠حیُ ذ٢ٰ قحٛس جٛطّٜرّ : ذورحٌز جنٍی ٩ 

ذح٠ٛرىأ ٩ قحٛس ُٔىج١ جٛطّٜرّ ٧٪ ٟوٰحٌ ُِٜٓٮ أ٩ 

 هٍُٮ؟

 جٛطٮ ذ٨ح ٯ٠طحَ ه٢ ٥ًٍٰ -جٛشٮء  ٩ يٛک أل١ّ قٰٔٔس

٧ٮ  –ٯ٘٪١ قٰٔٔس ٤ِٟظٜس ه٢ جٛكٔحتْ جالن٫ٍ  ٩

 جِٛالِْس أ٩١ یٍی ال ذ٠حوض٦ ،  ز يٛک جٛشٮءذظ٪ٌ

جٛظ٪ٌز ج٤ٛ٪هٰس  ٜٛكٰٔٔس ٧ٮ جٛظ٪ٌز ج٠ٛٔ٪ٟس ٥ً٧

 .، کح٤ٛحؿّٰٔس ُٮ جإل٣ٓح١ ذحِٛظٚ جٛطٮ ض٠ّٓی

٩ ٛک٢ّ جٛوٍٍ یٍی أ١ّ جٛط٠حیُ ٧٪ ذحٛظ٪ٌز جٛلح٧ٍّیس 

 . ه٤ى٥ 

ُِٮ ٟػٚ جإل٣ٓح١ جًٛ٭ ض٪ُّٮ ٩ ُٔى جٛكٰحز ، یٍج٥ 

جِٛالِْس ٟ٪ؾ٪وج ؾحٟىج ، ٩ يٛک أل١ّ جإل٣ٓح٣ٰس 

ُحٓى٧ح ذوى ذح٤ٛحؿّٰٔس جٛطٮ ٧ٮ ذح٩ٍٛـ ، ٩ جٛؿٓى 

٨ُ٪ ُٮ ج٠ٛوٰحٌ جِِٜٛٓٮ قٰٔٔس ٟهطِٜس . ج٠ٛ٪ش

 .ًٍٰ قٰٔٔس جإل٣ٓح١ ض٠حٟح
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٩ جٛكحٙ أ١ّ جٛوٍٍ یٍی أ٦٣ّ ٧٪ ئ٣ٓح١ ض٪ُّٮ ، ٩ أ١ّ 

، ال ( أ٭ قحٛس جٛكٰحز ٩ قحٛس ج٠ٛ٪ش)٤٧حک قحٛطح١ 

 .قٰٔٔطح١ ٟهطِٜطح١

ئيج هٍُص يٛک ُحهٜٞ أ١ّ ؾ٠حهس ٢ٟ جٛو٠ٜحء ي٧ر٪ج 

٠ٛحتُز ٛكٰٔٔس جٛشة ٧ٮ ٟح یٍج٥ ئٛی أ١ّ جٛظ٪ٌز ج

 .جٛوٍٍ ُحطال ٜٛكٰٔٔس ، ٩ ال هرٍز ذح٤ٛلٍ جِِٜٛٓٮ

ال وٰٛٚ ه٬ٜ ٩ُٛٝ ٗ٪١ ٩ جْطىّٛ٪ج هٜی ٌأی٨ٞ ذأ٦٣ّ 

٩ يٛک أل٨٣ّٞ أیؼح (. جِٛظٚ)ج٤ٛ٪هٰس  زذحٛظ٪ٌ جٛط٠حیُ

أ١ جالؿالم ه٬ٜ جٛكٔحتْ جٛ٪جٓوٰس ًٍٰ ٟطٍٰٓ أيه٤٪ج ذ

٩ أ١ّ ضٜک جٛظ٪ٌ ج٤ٛ٪هٰس ٧ٮ ُظ٪ٙ ٟش٨٪ٌیس 

 . القٰٰٔٔس

جٛركع ُٮ ك٨٪ٌ ج٠ٛشطْ ُٮ نظ٪ص ٟؼحُح ئٛی أ١ّ 

ک٠ح ٍّٟ ُٮ جٛىٌِ جٛٓحذْ  –٦٤ٟ ج٠ٛطٜرّ أ٩ جألهٞ 

ٮ ٩ ّٰٛ هّٰٜٔح ، ُٰؿد جٍٛؾ٪م ٌُٛ٪٭  ذكع٧٪  –

ج٠ٛوحیٍٰ جٛؤّٰٜس ال ئ٬ٛ ، جٌٜٛس  ضشهٰظ٦ ج٬ٛ جٛوٍٍ ٩

 . جِِٰٜٛٓس  ٠رحقعج٩ٛ 
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 ثحبلا لىوش ةزئاد

 

ٟ٪ٌو قٰع أ١ّ ؾ٠حهس ٢ٟ ه٠ٜحت٤ح ي٧ر٪ج ئٛی أ١ّ 

جٛركع ٧٪ ٟح ٯؿٍ٭ ه٬ٜ ج٩ًٛجش ذحهطرحٌ جّضظح٨ُح 

و ، ُٰهٍؼ ٢ٟ ٢ٟ جالّضكحذح٠ٛرىأ ٩ جّضكحو٥ ٟو٨ح ذ٤ك٪ 

وجتٍز جٛركع ٟح ّٰٛ کًٛک ٢ٟ ج٠ٛشطٔحش ذح٠ٛظـٜف 

 ٟحػ٨ٰح ٩ ٟٓطٔر٨ٜح ٩ ٗحألُوحٙ ٓحؿرسج٤ٛك٪٭ ، 

ّٙ ه٬ٜ ٰٓحٝ ٟرحوت٨ح٨ح ٣ّألأ٧ٍٟح،  ذحًٛجش ٰٓحٝ طى٩ٌ  ضى

 ال ه٬ٜ ض٪طَٰأ٩ قٜ٪ٙ أ٩ ؿٜد جِٛوٚ أ٩ جٛطٍٕ، 

، ٛىالٛط٨ح ج٠ٛظحوٌ ج٠ُٛٯىز ، ٩ ٧کًج ضهٍؼ جًٛجش ذ٨ح 

ج٩ًٛجش  طّكس ؾٍٯ٨ح ه٬ٜهٜی ٣ِّ ج٠ٛرحوء ٩ هىٝ 

 .ه٬ٜ ٣ك٪ ج٨ٛ٪٧٪ٯس

٢ٟ أ٠ْحء جالنٍی ج٠ٛشطٔحش  ٩ ضىنٚ ُٮ ذكػ٤ح

 ج٠ٛ٘ح١ ٩ ٠ِو٪٢ٰٛ ٩ أ٠ْحء جُٟٛح١ ٩٩ جٛ جِٛحه٢ٰٜ

٣طُجه٨ح الج٠ٛرحٌٛس،  جٛظِحش ج٠ٛشّر٨س ٩ طٰي جٱالش ٩

 .جّضظح٨ُح ذح٠ٛرىأ ه٢ جًٛجش ذحهطرحٌ
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ؿٍ٭ ه٬ٜ ج٩ًٛجش جٛطٮ ض جٛؿ٪جٟى٩ ٓى هٍُص ون٪ٙ 

ّّ ج٩ُٛؼ ٩کحألل ٩ ، کًٛک   .جٍٛ

٩ ٓى ٩ٓن جٛهالٍ ُٮ ون٪ٙ ذوغ ج٠ٛشطٔحش ُٮ 

أ٠ْحء : ٩ ٨٤ٟح . ٩ ن٩ٍؾ٨حوجتٍز جٛركع ٩ ج٤ُٛجم أ

ُأٌٯى ٦٤ٟ َٟح١ ُٔى یٔحٙ ذه٩ٍؾ٨ح ئيج . جُٟٛح١ کح٠ٛؼٍخ

٩ جْطىٛ٪ج هٜی يٛک ذأ٦٣ّ الیطظّ٪ٌ ئال ٩ ٧٪ جٛؼٍخ، 

جًٛجش ج٠ٛطّٜرّ ذح٠ٛرىأ ٩ ٧٪ جُٟٛح١ جًٛ٭ ٩ٓن ٦ُٰ 

جٛؼٍخ ، ٩ الیطظّ٪ٌ ذٔحء جًٛجش ٟن ج٣ٔؼحء ج٠ٛرىأ ، أل٦٣ّ 

جٛ٪طَ ُٮ نظ٪ص  الیؤٚ ذٔحء جًٛجش ٟن ج٣ٔؼحء

 .جُٟٛح١ ، أل١ّ يجض٦ ٧ٮ جال٣ٔؼحء ٩ جال٣ظٍجٝ

ٓحٙ ج٠ٛكْٔ جٛهٍجْح٣ٮ ُٮ کِحیس جالط٪ٙ ُٮ ٧ًج 

 :جٛهظ٪ص 

ال ٩ؾ٦ ٛطهظٰض ج٤ُٛجم ذروغ  ٓى هٍُص أ٦٣"

ٯش٘ٚ  ج٠ٛشطٔحش جٛؿحٌٯس ه٬ٜ ج٩ًٛجش ، ئال أ٦٣ ٌذ٠ح

ذوىٝ ئٟ٘ح١ ؾٍٯح٦٣ ُٮ جْٞ جُٟٛح١ ، ال١ جًٛجش ٦ُٰ ٩ 

ٯ٤ٔؼٮ ٩ ٯ٤ظٍٝ ، َُٰ٘ ٯ٢٘٠  جُٟٛح١ ذ٧٦ِٓ٤ٮ 

ُٮ  أ١ ٯٔن ج٤ُٛجم ُٮ أ١ جٛ٪طَ جٛؿحٌ٭ ه٦ٰٜ قٰٔٔس
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نظ٪ص ج٠ٛطٜرّ ذح٠ٛرىأ ُٮ جٛكحٙ ، أ٩ ٠ُٰح ٯوٞ 

 ".ج٠ٛطٜرّ ذ٦ ُٮ ج٠ٛؼٮ؟

ّٞ أؾحخ ه٢ ٧ًج جإلشکحٙ ذٔ٪٦ٛ   :غ

-ٯ٢٘٠ قٚ جالش٘حٙ ذأ١ ج٣كظحٌ ٨ِٟ٪ٝ هحٝ ذٍِو  ٩"

ٯ٘٪١ ٩ػن جِٜٛق ذاَجء  ال ٯ٪ؾد أ١ -٠ٗح ُٮ ج٠ٛٔحٝ

 جٍِٛو و١٩ جٛوحٝ ، ٩ ئال ٠ٛح ٩ٓن جٛهالٍ ٠ُٰح ٩ػن ٦ٛ

ِٛق جٛؿالٛس ، ٟن أ١ جٛ٪جؾد ٟ٪ػ٪م ٨ِ٠ٜٛ٪ٝ جٛوحٝ ، 

 . "ضوح٬ٛ ٟن ج٣كظح٥ٌ ٦ُٰ ضرحٌٕ ٩

٩ جهطٍع ج٠ٛكْٔ جٛٓركح٣ٮ هٜی ٥ً٧ جإلؾحذس 

 :ذٔ٪٦ٛ 

ذوى ٩ػ٪ـ  ٟؼحًُح ئ٬ٛ ٗ٪٦٣ أًٍٟج ٌٛ٪ًج : ٯالقق ه٦ٰٜ"

أ٦٣ّ ٰٓحِ ٟن جِٛحٌّ، ئي  ، ظحٌ ج٠ٛظىجّ ُٮ ٩جقىج٣ك

جُٟٛح١ ذ٠ظىجّ ٩جقى، ٩ ٧٪ جُٟٛح١  ج٣كظحٌ جْٞ

٦ٛ، أٍٟ ٩جػف  ج٠ٛطّٜرّ ذح٠ٛرىأ، ٩هىٝ ئٟ٘ح١ ٍُو آنٍ

ّٚ ٢ٟ ٦ٛ أو٬٣ ذظٍٰز، ٩ ٧ًج ذهالٍ ٩قىز جإل٦ٛ  ٘ٛ

ذ٨ًج جٛ٪ػ٪ـ، ٩ ألؾٚ يٖٛ ضٍّٓذص  جٛكٰٔٔٮ ُّٰٜ

 ٗح٠ٰٛٓكٰس جٛػ٤٪ٯس ئ٬ٛ ٟالٯ٢ٰ ٢ٟ جٛرشٍ
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ج٠٠ٛٓ٪نس جٛٔحتٜس ذطوّىو جإل٦ٛ، جألخ ٩ جالذ٢ ٩ ٩ٌـ 

 ،ٓ٪ٙ جًٛٯ٢ ٩ٍِٗج ٢ٟ ٓرٚ جٛٔىِ، ٩ ٧ٞ ٯؼح٧٪١

جٛر٪يٯ٢ٰ ٩ ج٤٨ٛى٩ِ، ُال ٟح٣ن ٢ٟ أ١ ٯ٘٪١   :أه٤ٮ

جْٞ جٛؿالٛس ٟ٪ػ٪هًح ٠ٛو٬٤ ٜٗٮ ٦ٛ ٟظحوٯْ ه٤ى 

 .ذوغ ج٠ٛش٢ٍٰٗ ٩ ٟظىجّ ٩جقى ه٤ى ج٠ٛ٪قىٯ٢

ّٟح ِٛق  ٍِٟو، ذٚ  ُّٰٜ ٍُو٥ ٤ٟكظًٍج ُٮ "جٛ٪جؾد"٩أ

ّٞ جٛ٪جؾد ذحًٛجش، ٩جٛ٪جؾد ذحٌٍٰٛ ٗح٢٘٠٠ٛ ٩  ٯو

ّٚ ُا١ّ، ئ٬ٛ جٌٍٰٛ، ٗح٠ٛطؼحت٢ِٰ  جٛ٪جؾد ذحٰٛٔحِ ٗ 

 ".جٱنٍ ٩جقى ٠٨٤ٟح ّٟطظَ ذحٛ٪ؾ٪خ ذحٰٛٔحِ ئ٬ٛ

جٌٛحٯس ٢ٟ ٩ جهطٍع ه٦ٰٜ جإلٟحٝ جٛه٤ٰ٠ٮ أیؼح ذأ١ّ 

ي٤٧ٰح جٛ٪ػن ٬٧ ج٨ُحٝ ٟح ٯٔن ُٮ نحؿٍ ج٠ٛطٜ٘ٞ 

ٗح١ أ٩ نحٌؾٰح ، ٩ جٟح ٟح ال ٯك٪ٝ جٍِٛ٘ ق٪٦ٛ ٩ ّٰٛ 

٦ٛ ٟظىجّ ُٮ ٗال ج٠ٛ٪ؿ٢ٰ٤ ٠ٗح هٍُص ُٮ جُٟٛح١ ، 

ُحٛ٪ػن ٦ٛ ٌٛ٪ ٩ هحؿٚ ، ٩ جٟح ٨ِٟ٪ٝ جٛ٪جؾد ُال 

جي ٟح ٧٪ ج٤٠ٛكظٍ ٧٪ جٛ٪جؾد ، ٣ٜٓٞ ٩قىز ٟظىج٦ٓ 

ذحًٛجش و١٩ جٛ٪جؾد ٟـٜٔح جٛ٪جؾد ذحٌٍٰٛ ٩ جٛ٪جؾد 
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جه٬٤ )جِٜٛل٢ٰ ٍٰ ، ٩ ج٠ٍٛٗد ٢ٟ ذحٰٛٔحِ ئ٬ٛ جٌٛ

  .ّٰٛ ٦ٛ ٩ػن هٰٜكى٥( جٛ٪جؾد ذحًٛجش

أیؼح ٛإلؾحذس ه٢  ج٠ٛكّْٔ ج٤ٛحت٤ٰٮٓى قح٩ٙ  ٩

٦٣ّ ٛ٪ جإلشکحٙ ج٠ًٛک٪ٌ ُٮ نظ٪ص أ٠ْحء جُٟٛح١ ، ذأ

جُٟٛح١ ج٠ٛأن٪ي ٨ُٰح، شهض يجٕ جٰٛ٪ٝ ذو٦٤ٰ ال  ٗح١

٢٘ٛ ٗ٪١ ج٠ٛأن٪ي ٨ُٰح  ٦ّٰٜٗ ُٜٜط٪٧ٞ ج٠ًٛٗ٪ٌ ٟؿحٙ،

 .جٛشهض، ُٮ قُّٰ ج٤٠ٛن، ذٚ جٛلح٧ٍ أ٦٣ّ جٜٛ٘ٮ ٧٪

جُٟٛح١  ج٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ ٩ ئ١ ٗح١ ٧٪ أ٩١ّ جهطٍع ه٦ٰٜ ذ 

جٜٛ٘ٮ، ٦٤ّ٘ٛ ذوى جال٣ـرحّ ه٬ٜ جٛهحٌؼ ، ضشهض 

جٜٛ٘ٮ ُٮ ػ٢٠ يجٕ جٍِٛو، ٩ ٟن ٩َجٙ ج٠ٛرىأ ، َجٛص 

جْطو٠ح٦ٛ ذوى  جًٛجش أٯؼًح، ٩ ّٰٛ جٛ٘الٝ ئاّلُٮ

 .جال٣ـرحّ جٛطكّْٔ ٩

ج١ جالٍٟ جُٟٛح٣ٮ : ٩ ذورحٌز جنٍی ک٠ح ُٮ جٛط٨ًید 

 ،ُٮ َٟح١ ٬ٜٗ  الذى ٩ ج١ ٯكظٚ ُٮ ٢َٟ نحص ال

ُو٬ٜ ٧ًج ئيج ضو٢ٰ ج٬ٜ٘ٛ ُٮ ػ٢٠ ٟظىجّ ٟو٢ٰ ٩ 

ٍُػ٤ح جٌضِحم يجٕ ج٠ٛظىجّ ذحٌضِحم ٟرىت٦ ، جٌضِن 

ج٬ٜ٘ٛ ج٠ٛطو٢ٰ ُٮ يٖٛ ج٠ٛظىجّ ، ٩ ج٠ٛظىجّ جالنٍ 
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ٛطشهض ٩ جُٮ جًٛ٭ ٍُع ٦ٛ ٟهحَٛ ٟن جال٩ٙ 

 .رٔحت٦ ٟن ج٣ٔؼحء ج٠ٛرىءجٛ٪ؾ٪و ، ُحي١ ال ٟو٬٤ ٛ

٩ ْوی ؾ٠حهس ٢ٟ ج٠ٛك٢ٰٔٔ جٱنٍی٢ کح٠ٛكْٔ 

٩ ٢ٟ ضرو٦ " ٨٣حیس جٛىٌجیس"جالط٨ِح٣ٮ ُٮ کطحذ٦ 

أ٦٣ّ ّٰٛ الْٞ جُٟٛح١ ٛإلؾحذس ه٢ جإلشکحٙ ج٠ُٛذ٪ٌ ذ

٩جقى،  ذ٪ػن ٩ػن نحص ٩ٌجء جْٞ ج٠ٛ٘ح١، ذٚ ٧٪

١ّ ج٠ٛٔطٚ ٩ ج٠ٌٍٛخ ٠٧ًٍٰ٩ح ٩ػن ٛ٘ال ج٠ٛو٢ٰٰ٤، ُح

ج٠ٛشطٍٗس ذ٢ٰ ج٠ْٮ جُٟٛح١ ٩ ج٠ٛ٘ح١،  ٢ٟ جألِٛحف

جٛٔطٚ أ٩ ج٩ٌٍٛخ  ٨ٛح ٨ِٟ٪ٝ ٩جقى ٩ ٧٪ ٟح ٗح١ ٩هحء

ٟحوز  ٟػاًل، َٟح٣ًح أ٩ ٟ٘ح٣ًح، ُايج ٛٞ ٯؤٚ ذٔحء جًٛجش ُٮ

ٟن ٩َج٨ٛح، ٛٞ ٯ٪ؾد يٖٛ هىٝ ؾٍٯح١ ج٤ُٛجم ُٮ 

ٯؤٚ ٦ُٰ  ٟشطٍٗس ذ٢ٰ ٟح ج٨ٰٛثس ٨ِٓ٣ح، جٛطٮ ٧ٮ

٦ُٰ  ذٔحء جًٛجش ٟن ج٣ٔؼحء ج٠ٛرىأ ه٨٤ح، ٩ ٟحال ٯؤٚ

يٖٛ ٟػاًل ئيج ٗح١ جًٛجش َٟح٣ًح ٛٞ ٯؤٚ ذٔحؤ٧ح ٟن ٩َجٙ 

ج٠ٛرىأ ٩ ئيج ٗح٣ص ٟ٘ح٣ًح ٯؤٚ ٦ُٰ يٖٛ  جٛطٜرّ ه٢

ذ٢ٰ جٍِٛو ج٢٘٠٠ٛ  ٦٤ّ٘ٛ ال ٟح٣ن ٢ٟ ٩ػن جِٜٛق ٜٛؿحٟن

٩ ج٠٠ٛط٤ن ٩ال جذحء ٨ِ٠ٜٛ٪ٝ ٢ٟ قٰع ٧٪ ٨ِٟ٪ٝ 



19 
 

٩جٛو٠٪ٝ، ج٠ٛطٜرّ ٩ج٤٠ٛٔؼٮ ه٦٤، ٩ ئ١ ٛٞ  ٜٛش٠٪ٙ

 .٩جقى ٯ٢٘ ٦ٛ ُٮ نظ٪ص جُٟٛح١ ئاّل ٟظىجّ

ٞ جُٟٛح١ ٟشطٍٗح ٟو٤٪ٯح ُر٤حءج هٜی ٧ًج ، یک٪١ جْ

ٟ٪ػ٪م ٛ٪هحء جٛكىظ ، أل٦٣ّ ٟ٪ػ٪هح ٜٛؿحٟن ذ٠٨٤ٰح 

هىٝ طى٦ٓ ، ُالی٪ؾد ٢ٟ نظ٪طٰس جُٟٛح١ ٩ ج٠ٛ٘ح١ 

 ه٬ٜ ٟح ج٣ٔؼ٬ ه٦٤ ج٠ٛرىء ُٮ نظ٪ص جُٟٛح١ 

 .ٌٛ٪ٯس ج٤ُٛجم

ٌُّو هٜی ٧إالء جٛؿ٠حهس   –ک٠ح ُٮ ض٨ًید جالط٪ٙ  –٩ 

جٛؿحٟن جٛكٰٔٔٮ ذ٢ٰ جٛ٪هحت٢ٰ ٟ٪ؾ٪و ، ٩ ٩ٓ٪م ذأ١ّ 

جِٛوٚ ُٮ ٗٚ ، ٩ٓ٪ه٦ ُٮ جالنٍ ٩ جٛؿحٟن جٛوٍػ٬ 

جال٣طُجهٮ ٨ِ٠ٗ٪ٝ جٛ٪هحء ٩ جٛلٍٍ ٩ ج١ ٗح١ ٟطظ٪ٌج 

ال٦٣ نالٍ ج٠ٛطرحوٌ ،  ج٦٣ ذحٛك٠ٚ جال٬ٛ٩ ذحؿٚ ؾىج  جال

ػ٩ٌٍز ج٦٣ ال ٯ٨ِٞ ٢ٟ ،  ٢ٟ ج٬٠ْ جُٟٛح١ ٩ ج٠ٛ٘ح١ 

ِٛق ج٠ٛٔطٚ ٨ِٟ٪ٝ ٩هحء جٛٔطٚ جٛؿحٟن ذ٠٨٤ٰح أ٩ 

٩ جٟح جنً جٛ٪هحء ذحٛك٠ٚ جٛشحٯن ٨ُ٪  .٨ِٟ٪ٝ ك٦ٍُ

ٟن هىٝ وُن ، ٟ٪ؾد ٛهظ٪طٰس ج٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ 

١ جٛلح٧ٍ ج١ ٩ هحتٰس ٧ًج ٟؼحُح ئ٬ٛ ج، جالش٘حٙ ٟو٦ 
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جُٟٛح١ ج٠٣ح ٬٧ ذؼٍخ ٢ٟ جٛطشر٦ٰ القحؿس جُٟٛح١ 

ذحُٟٛح٬٣ ذاقحؿس ج٠ٛ٘ح١ ذح٠ٛط٢٘٠ ، ٩ جال ٨ُ٪ ّٰٛ 

أ٩ ٟط٪ٛى ٢ٟ ضظٍٝ  كٍُح ُٮ جٛكٰٔٔس ، ذٚ جٍٟ ٤ٟطُم

  .جٛـرٰوس ٩ ْٰال٨٣ح

٧ًج  ٩ ٛک٢ّ أؾحخ ذوغ ج٠ٛطأنٍی٢  ه٢ جإلشکحٙ ُٮ 

 ذأ١ّّ –ٙ ٩ ٥ًٍٰ ک٠ح ُٮ ج٠ٛكظ٪ –أ٠ْحء جُٟٛح١  

ّٚ شٮء ذٔحء ذكٓر٦، ٠ُ٘ح أ١ّ ٜٛؿ٪جٟى ذٔحء ًُ٘ج  ٛ٘

ه٤ى جٛوٍٍ، ٩ ألؾٚ يٖٛ، طّف  ذٔحء جُٟٛح٣ّٰحش ُٜٟٛح١ ٩

جٛىٝ، ٩ؾٍٯح١  جْطظكحخ ذٔحء جٰٜٛٚ ٩ج٨٤ٛحٌ، ٩ ْٰال١

ج٠ٛحء ٩ و٩جٝ جٛطّٜ٘ٞ، ٟن أ١ّ جُٟٛح١ ٩ جُٟٛح٣ٮ ًٍٰ 

٦ُٰ ٩ه٬ٜ يٖٛ ُحٰٛ٪ٝ جًٛ٭ ٓطٚ . ٜٛرٔحء ٓحذ٢ٰٜ

َٓالٝ ـ جٛك٢ٰٓ ٩جقى شهظٮ ه٤ى  ، ٟػال ـ ه٦ٰٜ جٛ

جٛوٍٍ، ضكّْٔ ذـٜ٪م جٛش٠ّ، ٩ ج٣ط٬٨ ذ٩ٌٍذ٨ح ، ٩ 

جُٟٛح١ ٰٜٛ٪ٝ جٛ٪جقى، ئاّل ٗحألؾُجء  ٰٛٓص أؾُجء

أؾُجء٥ ًٍٰ ٟؿط٠وس  ج٠ٛ٘ح٣ٰس ٠ٜٛ٘ح١ جٛ٪جقى، ٠ُ٘ح أ١ّ

جال٣رٓحؽ ًٍٰ ٟح٣و٢ٰ  جٛطٍِّّ ٩ ٨ًُ٘ج أؾُجء جُٟٛح١، ٩

جُٟٛح١ ٩ ج٠ٛ٘ح١ شٰثًح ٩جقىًج هًٍُح، ٩ ه٬ٜ هّى  ٢ٟ
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أ٩ّٙ جٰٛ٪ٝ، طّف ئؿالّ ج٠ٛٔطٚ  يٖٛ ُايج ٩ٓن جٛٔطٚ ُٮ

هًٍُح ٟن  ، ٛرٔحء جًٛجش ـ أه٤ٮ جُٟٛح١ ـ ئ٬ٛ آن٥ٍ

٩ ٧ًج ال ٯ٤حُٮ ج٣ٔٓحٝ جٰٛ٪ٝ ئ٬ٛ ، ج٣ٔؼحء ج٠ٛرىأ 

٩ْحهحش ٟط٤٪هس، ٩ يٖٛ ئ٠٣ّح ٧٪ ئيج  أٓٓحٝ ٟهطِٜس

ّٚ ه٬ٜ جٰٛ٪ٝ ذ٤لٍز ضكٰٜٚ  جن٫ٍ ضٓ٪٦ٓ ئ٬ٛ أؿ

أؾُجء جٰٛ٪ٝ جٛ٪جقى ٩ ئ١ ٤ٗص ُٮ شٖ ُالقق ٓ٪ٙ 

ّٖ أ١ّ  ٌأٯط٦ ٟـٜن: جٛٔحتٚ جٛش٠ّ أ٩ ٌٍٟذ٨ح، ئي ال ش

جٛوٍٍ ٢ٟ  جٛـٜ٪م ٩ج٩ٌٍٛخ آ٣ّٰح١، ٠٨٤ّ٘ٛح ُٮ ٣لٍ

 .جأُلٟ٪ٌ جٛرحٰٓس ّٟىز

ّٟح طّكس ئؿال٦ٓ ذوى ٟؼٮ ٤ْس أ٩ ٤ْ٪جش، ُألؾٚ  ٩أ

ذ٦ِٓ٤ ُٮ يجٕ جٰٛ٪ٝ، ٩ جهطٔحو ج٤ٛحِ ذو٪و جُٟٛح١ 

ٟػ٦ٜ، ٩ ألؾٚ يٖٛ ٯظّف ئؿالّ  ٧ٞ ٯ٦٣٩ٍ ه٦٤ٰ، ال

ّٚ  ج٠ٛٔطٚ ه٬ٜ ٯ٪ٝ جٛوحشٍ ٢ٟ ٟكٍّٝ جٛكٍجٝ ُٮ ٗ

 .٤ْس

٩ ٛک٢ القق جإلٟحٝ جٛه٤ٰ٠ٮ هٜی ٟح یشحذ٦ ٥ً٧ 

ٟح جُحو٥ ذوغ ٟكٔٔٮ  ج٤ٛلٍیس ُٮ و٦ْ٩ٌ ذأ٦٣ّ 

جٛوظٍ ٢ٟ ج١ جُٟٛح١ ٧٪ٯس ٟطظٜس ذحٰٓس ذحٛ٪قىز 
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ُٛٝ ضطح٬ٛ جال٣حش ٩ جْطكحٛط٦ ٟوٜ٪ٟس  جٛ٪ؾ٪وٯس ٩ جال

ٗحْطكحٛس جالؾُجء جٍِٛوز ، ٩ ه٦ٰٜ ٯ٘٪١ جُٟٛح١ ذ٨٪ٯط٦ 

٩ ٛ٪ ال ٗ٪١ جالِٛحف ، ذحٰٓح ٩ ج١ ج٣ٔؼ٬ ه٦٤ ج٠ٛرىء 

ُٟح١ ٟ٪ػ٪هس ٠ٜٛوح٣ٮ جٛوٍُٰس ٤ٜٔٛح ذظىّ جْٞ جٛ

ه٬ٜ ج٨ٛ٪ٯس جُٟٛح٣ٰس ئ٬ٛ آنٍ جالذى ، ٩ ٗح١ ٟٔطٚ 

ٟػال طحوٓح ه٬ٜ جُٟٛح١ ( ه٦ٰٜ جٛٓالٝ ) جٛك٢ٰٓ 

ئ٬ٛ جالذى ، ٩ ٢٘ٛ جٛوٍٍ ذوى ق٦٠٘ ذح١ ُٜٟٛح١ 

٠ٓٓس ٩ ٦٠ٓٓ ئ٬ٛ أٓٓحٝ قٓد جقطٰحؾحض٦ ٛٞ 

ٯؿُ يٖٛ ٩ ٢٘ٛ ئيج ٩ٓن جٛٔطٚ ٟػال ُٮ قى ٢ٟ قى٩و 

جٰٛ٪ٝ ٩ ٛ٪ ذوى  جٰٛ٪ٝ ٨ُ٪ ٯـْٜ ج٠ٛٔطٚ ه٬ٜ يجٕ

 .٠ٛح ٯ٫ٍ ٢ٟ ذٔحء جٰٛ٪ٝ ئ٬ٛ جٰٜٛٚج٣ٔؼحء جٛطٜرّ ذ٦ ، 

ّٞ ٓحٙ  ٩ جٛلح٧ٍ ج١ جٛهٜؾ ٣شأ ٢ٟ هىٝ جٛ٪ط٪ٙ : غ

ئ٬ٛ ج١ ج٣لحٌ أ٧ٚ جٛوٍٍ ٗحٛؤٚ ضطِح٩ش ُٮ ذٔحء 

 . جُٟٛح٬٣ ٩ ج٨٣ٞ ٯٍِٓ٪١ ذ٠٨٤ٰح جُٟٛح١ ٩

ض٪ػٰك٦ ج١ جٛوٍٍ ٠ٗح ٯىٌٕ جٛ٪قىز جالضظحٰٛس ُٜٟٛح١ 

 ٕ ضظ٦ٍٟ ٩ ضٔؼ٦ٰ ، ٩ ٯ٫ٍ أ٩ٙ جٰٛ٪ٝ ٩ًٖٗٛ ٯىٌ

ْـ٦ ٩ آن٥ٍ ، ُايج ٩ٓوص ٩جٓوس ُٮ قى٥ جال٩ٙ ال ٩
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ٯ٫ٍ َٟح١ جٛ٪ٓ٪م ذحٰٓح ٩ ٓى َجٙ ه٦٤ ج٠ٛرىء ذٚ ٯ٫ٍ 

ٟطٔؼٰح ، ٩ ذ٢ٰ جالٍٟٯ٢ ٍُّ جٰٛ٪ٝ ذحٰٓح ٩ َٟح١ جٛ٪ٓ٪م 

، ٩ ٟح ٧٪ ٟوطرٍ ُٮ ذٔحء جًٛجش ُٮ ج٠ٛشطْ ٧٪ كح٧ٍ

ء جٛشهض جًٛ٭ ضٜرّ ذٔحء َٟح١ جٛ٪ٓ٪م جه٬٤ ذٔح

 .ُطىذٍ .ذح٠ٛرىء ه٤ٰح ٩ ٟح ٣ك٢ ذظىو٥ ّٰٛ ًٖٗٛ

 

 ثاقتشولا أذبه

 

٩ٓن جٛکالٝ ذ٢ٰ ه٠ٜحء جالط٪ٙ ٩ جألوخ ُٮ ضو٢ٰٰ 

ج٠ٛحّوز جأل٩ٛی ٩ ٟرىأ ج٠ٛشطٔحش ، ُٔحٙ جٛرظٍّی٪١ ج٦٣ّ 

٩ ٣ٓد . ٧٪ ج٠ٛظىٌ ٩ ٓحٙ جٛک٪ُّٰ٪١ ج٦٣ّ ٧٪ جِٛوٚ

ئٛی ؿحتِس أ١ّ جِٛوٚ ٟشطْ ٢ٟ ج٠ٛظىٌ ٩ ٛک٢ّ 

٩ ٣ٓد ئٛی جذ٢ ؿٜكس . جٛظِحش ٟشطٔس ٢ٟ جِٛوٚ

ّٚ ٩جقى ٢ٟ ج٠ٛظىٌ ٩ جِٛوٚ ٧٪ جألطٚ ٩  جٛٔ٪ٙ ذأ١ّ ک

٣ؿٞ جالت٠س ج١ ج٤ُٛجم ذ٢ٰ ٩ ٣ٓد ئٛی . ج٠ٛرىأ

ُٮ ضٔىٝ ضوْٜ جٛ٪ػن ذ٨ًج أ٩  جٛـحتِط٢ٰ ّٰٛ جال

 . ال ُٮ جالطٰٜس ٩ جٍِٛهٰس، يجٕ



24 
 

٩ جهٜٞ أ١ّ ج٠ٛحّوز جأل٩ٛی ٠ٜٛشطٔحش یؿد أ١ ضک٪١ 

ه٤ى  –، ُٰؿد  حُٮ ٩ٍُه٨ سْحٌٯ ح٩ ٟو٤ح٧ حذِٜل٨

ه٢ جِٛوٰٜحش  سهحٌٯأ١ ضک٪١  –ذوغ جالط٪٢ٰٰٛ 

 .ج٠ٛو٬٤ ٩جٛطشّهظحش ٢ٟ قٰع جِٜٛق ٩

٩ ألؾٚ ٧ًج ، ٌُغ ؾ٠حهس ٢ٟ جالط٪٢ٰٰٛ ج٠ٛطأنٍی٢ 

٦ ٯؿد أ١ أ١ یک٪١ ج٠ٛظىٌ أ٩ جِٛوٚ  أطال ، ٩ يٛک أل٣ّ

یط٪َٓ ٟكِ٪كًح ُٮ ؾ٠ٰن ج٩ٍِٛم، ٩ ٧٪  ٯ٘٪١ ج٠ٛرىأ

جِٛوٰٜحش ٩جٛطشّهظحش  هحٌٯًحه٢ ؾ٠ٰن هٜی أ١ یک٪١

؛ ٩  جأُل٬ٛ٩ ج٠ٛكِ٪كس ُٮ ؾ٠ٰن ج٠ٍٛجضد ٠حّوز ٗحٛ

٧ٰثط٠٨ح جٛكحٙ أ١ّ ج٠ٛظىٌ ٩ جِٛوٚ ٰٛٓح کًٛک ، أل١ّ 

، ٩ ٧ٮ ًٍٰ  آذٰس ه٢ ٩ٌ٩و ٧ٰثس جن٫ٍ ه٠٨ٰٜح

 . ٟكِ٪كس ُٮ ؾ٠ٰن ج٠ٛشطٔحش

ک٠ح ُٮ  –٩ ٛک٢ ٌّو ه٨ٰٜٞ ذوغ آنٍ ٢ٟ ه٠ٜحت٤ح 

نحًٰٛح ه٢  ج٠ٛرىأ جشطٍجؽ ٗ٪١:  "ذأ١ّ –ج٠ٛكظ٪ٙ 

ؾ٠ٰن جٛهظ٪طٰحش ٩جِٛوٰٜحش، ٰٛ٘٪١ ْحٌٯًح ُٮ ؾ٠ٰن 

ّٔحش، ٢ٟ ذحخ ٰٓحِ ج٠ٛرىأ ج٩ٍِٛم ُٮ جأُلٟ٪ٌ  ٩ج٠ٛشط

، جأُلٟ٪ٌ جالهطرحٌٯس جٛؤالتٰس  جٛط٘٪ٯ٤ٰس ه٬ٜ ج٠ٛرىأ ُٮ
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ٯ٘٪١  ٟحوز ج٠ٛ٪جو ُٮ هحٛٞ جٛط٘٪ٯ٢ ٯؿد أ١ ُح١ّ

ّٚ ٪ٌ نظ٪طٰس ٩ ٰٓى قط٬ ضطكّ٪ٙ ئ٬ٛ ط هحٌٯس ه٢ ٗ

ّٟح ج٠ٛرىأ ُٮ جأُلٟ٪ٌ جٛظ٤حهٰس ُِٰ٘ٮ ٗ٪١  ٗػٍٰز، ٩ أ

ّٗد، ٩ أٗح٣ص  جألذٓؾ ٥ٌٍٰٛ، ْ٪جء جٛرٰٓؾ ٟحوز ٠ٍٜٛ

نظ٪طٰحش جٛرٰٓؾ ٟكِ٪كس أ٩ ال، ٩ جٛوٍٍ ذرٓحؿس 

ٜٛهٰؾ، ٩جٛهٰؾ ٟرىأ ٜٛرحِ، أ٩  جٛٔـ٢ ٟحوز ي٦٤٧، ٯوّى

 ج٤ِٛؾ ٟحوز ٠ٜٛظ٤٪هحش جٛرالْطٰٰ٘س، ٧٩ٮ ٟحوز

٠ُٔظح١، ٟن أ١ّ ج٠ٛحوز جأُل٬ٛ٩ ُٮ جٛظ٤حتن ٟشط٠ٜس  ٜٛ

 .ٟكِ٪كس ُٮ ج٠ٍٛجقٚ جأُلنٍ ه٬ٜ نظ٪طٰس ٰٛٓص

ج٠ٛػحذس،  ُايج ٗح٣ص جٛكحٙ ُٮ جأُلٟ٪ٌ جٛظ٤حهٰس ذ٥ً٨

ُحألٍٟ ُٮ هحٛٞ جالهطرحٌ أ٧٪١، ُح١ّ ج٠ٛظىٌ ٠ّٛح ٗح١ 

٢ٟ قٰع ج٠ٛو٬٤، ؾوٚ ٟرىأ ِٜٛوٚ،  أذٓؾ أٓٚ ٩

 ُٚحٗط٬ِ جٛ٪جػن ذ٪ػو٦، ه٢ ٩ػن ٟحوز جِٛو

ّٟح ٩ُٛٝ ج٣كِحف نظ٪طٰحش ج٠ٛرىأ ذِٜل٨ح  ٟٓطٔاًل، ٩ أ

ّٔحش قط٬ ٯظٜف أ١ ٯ٘٪١ ٟحوز  ٩ ٟو٤ح٧ح ُٮ ج٠ٛشط

 ٨ٛح ُشٍؽ ًٍٰ الَٝ، ذٚ ٯِ٘ٮ ٍْٯح٨٣ح ذ٤ك٪ ٢ٟ

ّٔحش  ."جٍٛٓٯح١ ُٮ ج٠ٛشط
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ج٠ٛرىأ هرحٌز ه٢ ٩ ي٧د ذوغ ج٠ٛك٢ٰٔٔ ئٛی أ١ّ 

ّٚ ج٠ٛطٍضرس ٟؿٍّوزجألطٰٜس جٛك٩ٍٍ  ٧ٰثس،  ه٢ ٗ

٨ُٮ ٟ٪ػ٪هس ٠ُٰح یشطْ ٨٤ٟح،  "ع، ٌ، خ"ٗك٩ٍٍ 

ّٚ ٤ِّٛ ج٠ٛو٬٤ ٟؿٍّوز ه٢ نظ٪طٰس ٣٩ٓرس  ٗ

 .ٟو٤ّٰس

٩ : " –ک٠ح ُٮ جٛط٨ًید  –یٔ٪ٙ جإلٟحٝ جٛه٤ٰ٠ٮ 

ه٢  سج٠ٛشطٔحش جٛطٮ ٬٧ هحٌٯ زج١ ٠ٛحو جٛطكْٰٔ

ؾ٠ٰن ج٨ٰٛثحش ٩ ال ذشٍؽ ٢ٟ ؾ٠ٰن جٛؿ٨حش جال ه٢ 

ُٜٛٝ ٩ ٛ٪ ال يٖٛ ، ضٍضٰد ق٨ُ٩ٍح ، ٩ػوح ٟٓطٔال 

، جالٛطُجٝ ذحٛ٪ػن جٛشهظٮ ُٮ ؾ٠ٰن ج٠ٛشطٔحش 

ٟح ٯىٙ ه٬ٜ ج٠ٛحوز ٛ٪ ال ٩ػو٨ح ٛوىٝ ٟكِ٪كٰس 

٩ ٧٪ نالٍ جٛ٪ؾىج١ ٩ جٛؼ٩ٌٍز ذٚ ٯُٜٝ  ًٛک ،ٗ

ٟن ٟح ٣شح٧ى ٢ٟ جضٔح١ ، جٌٜٛ٪ٯس ٦٤ٟ ٟن ئٟ٘ح١ يٖٛ 

ؿ٨ٚ ٩٣ ٯش٨ى ًٖٛٛ ج٣ح ٓى ٣وٜٞ ٟو٬٤ ٟحوز ٩  .جٛ٪ػن

ٚ ذ٠و٬٤ ٧ٰثس جْٞ ٪ ٍُع جٛؿ٨ٟو٬٤ ج٨ٰٛثس ٠ٗح ٛ

ُال ، ٟن جٛوٜٞ ذ٠و٬٤ جٛؼٍخ  "ٟؼٍجخ"ُٮ  سٛجٱ

جش٘حٙ ُٮ ج٣ح ٨ِ٣ٞ ج١ ٜٛؼٍخ ٤٨ٰ٧ح ضـ٪ٌج ٩ شح٣ح ٩ 
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٠ٗح ج١ والٛس ج٨ٰٛثس ه٬ٜ ، ّٰٛ ٧ًج جال ٜٛ٪ػن 

ٟو٤ح٧ح ٟن جٛؿ٨ٚ ذ٠و٬٤ ج٠ٛحوز وٰٛٚ ه٬ٜ ٩ػو٨ح 

ٟن ج١ ذوغ ج٠ٛظحوٌ ٰٓح٬ْ ُال ذى ؛ ٟٓطٔال ٣٪هٰح 

غٞ ج١ ٩ػن ج٠ٛحوز شهظٮ ٩ ال ، ٦ٛ ٢ٟ ٟحوز ْحذٔس 

ٯُٜٝ ٢ٟ ضـ٪٧ٌح ذح٨ٰٛثحش ج١ ٯ٘٪١ ٣٪هٰح ٠ٗح ٰٓٚ ٩ 

، ٧ٮ جٛكٰٔٔس جٛوحٌٯس ه٢ ؾ٠ٰن ُوٰٜحش جٛظ٪ٌ 

ُ٘ح٠٨٣ح ٧ٰ٪٬ٛ هحٛٞ جالِٛحف ٣لٍٰ ٧ٰ٪٬ٛ هحٛٞ 

  ".جٛط٘٪ٯ٢ ه٬ٜ ٌج٫ ؿحٯِس ٢ٟ أ٧ٚ ج٤ٛلٍ

ّٞ أؾحخ ج١ جِٜٛق :  ُح١ ٜٓص: ه٢ ئشکحٙ ذٔ٪٦ٛ  غ

ج٠ٛ٪ػ٪م الذى ٩ ج١ ٯ٘٪١ ٓحذال ٜٛطِٜق ذ٦ ٩ ج٠ٛحوز 

ج١ : ٜٓص  .جٛهحٰٛس ه٢ جٛطكظٚ ٯ٠ط٤ن جٛطِٜق ذ٨ح

جٌٛحٯس ٢ٟ ٩ػو٨ح ٰٛٓص جالُحوز جِٛوٰٜس قط٬ 

ضٓطُٜٝ ُوٰٜس ئٟ٘ح١ جٛط٤ـْ ذ٨ح ، ٩ جٛكحطٚ ج١ 

ٰثس ال١ ضطٜرّ ذ٨ ٮجٛط٨ٰثج٠ٛ٪جو ٟ٪ػ٪هس ذحٛ٪ػن 

ٟ٪ػ٪هس ، ٩ ٟػ٨ٜح ال ٯُٜٝ ج١ ٯ٘٪١ ٢ٟ ٟٔ٪ٛس جِٜٛق 

 .جًٛ٭ ٯطٜ٘ٞ ذ٦
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جٛوٍٍ ٩ ٛک٢ القق ه٦ٰٜ ج٠ٛكْٔ جٛٓركح٣ٮ ذأ١ّ 

٠ٛو٬٤ ٟحٛٞ ٯ٤ـْ ذ٦، ٨ُ٪  جٛوحو٭ ال ٯؼن ِٛلًح

 ذط٤ـ٦ٔ ٯؼن جِٜٛق ًحٛرًح، ٩ ٓى ٍّٟ أ١ّ ٩ػن ًحٛد

٩ػن ج٠ٛحوز ذال  جألِٛحف، ٩ػن ضو٤ّّٰٮ ال ضو٤ٰٰٮ، ٩

ه٠ٰٜس ٩ ُِٰٜٓس ذوٰىز ه٢  ٯكطحؼ ئ٬ٛ ٟٔىٌز٧ٰثس 

 .جٛ٪جػن جٛٓحيؼ

٩ جهطٍع ه٦ٰٜ ذوغ ج٠ٛوحطٍی٢ جٱنٍی٢ کح٠ٛكْٔ 

جٛ٪ػن ج٤ٛ٪هٮ ج٠ٛؿٍو ج٠ٛىه٬ جٰٛٓٓطح٣ٮ أیؼح ذأ١ّ 

جٛرىجتٮ  ج٨ٰٛثحش ذوٰى ه٢ ي٤٧ٰس جٛ٪جػن ُٮ ج٠ٛ٪جو ٩

جأل٩ٙ جًٛ٭ ٯٔ٪ٝ ذ٪ػن ج٠ٜ٘ٛحش ئٟح ذىجُن جٛكحؾس 

ئٟح ذىجهٮ جٛط٤ٌٮ ٠ٗح ٯٍج٥  ٩ جٛطِح٧ٞ ٜٛط٨ِٰٞ ٩

 جُِٛم ٢ٟ ئٟح ذىجهٮ جٛه٪ٍ ٩ جِٰٜٛٓ٪ٍ ؾ٪١ ٛ٪ٕ ٩

قحوظ ٗ٪٣ٮ ٟو٢ٰ ٠ٗح ٯٍج٥ ذوغ آنٍ، ُح٠ٛطظ٪ٌ ُٮ 

جٛٓحيؼ ٧٪ جٛ٪ػن جٛشهظٮ ٠ٜٜ٘ٛس  جٛ٪جػن جٛرىجتٮ

جٛ٪ػن ج٤ٛ٪هٮ ،  ٟحوز ٧٩ٰثس ذحقى جٛى٩جُن ج٠ًٛٗ٪ٌز ال

٭ جٛروٰى ه٢ ُا٦٣ قحٛس ٟطـ٪ٌز ٢ٟ جالذىجم جٍِٛ٘

  .جأل٩ٙ جٛ٪جػن



29 
 

 سّبلتلا تیفیک

 

ي٧د ه٠ٜحت٤ح کح٠ٛكْٔ جٛهٍجْح٣ٮ ُٮ کِحیس 

جالط٪ٙ ئٛی هىٝ جٛطِظٰٚ ذ٢ٰ ج٠ٛشطٔحش ُٮ جٛؿ٨س 

 : ج٠ٛرك٪ظ ه٨٤ح ، ُٔحٙ 

ج٠ٛرحو٭ ، ٩ ٗ٪١ ج٠ٛرىأ  ئ١ جنطالٍ ج٠ٛشطٔحش ُٮ"

 ،٩ ط٤حهس ، ٩ ُٮ ذوؼ٨ح ٓ٪ز ٩ ٟٜ٘سُٮ ذوؼ٨ح قٍُس 

ُوٰٜح ، ال ٯ٪ؾد جنطالُح ُٮ والٛط٨ح ٩ ُٮ ذوؼ٨ح 

ضِح٩ضح ُٮ جٛؿ٨س ج٠ٛرك٪ظ  ذكٓد ج٨ٰٛثس أطال ، ٩ ال

جٛطٜرّ  ه٨٤ح ، ٠ٗح ال ٯه٬ِ ، ًحٯس جالٍٟ ئ٦٣ ٯهطَٜ

ذ٦ ُٮ ج٠ٛؼٮ أ٩ جٛكحٙ ، ُٰ٘٪١ جٛطٜرّ ذ٦ ُوال ، ٛ٪ 

ٟٜ٘س ، ٩ ٛ٪ ٛٞ ٯطٜرّ ذ٦ ئ٬ٛ جٛكحٙ ، أ٩  أنً قٍُس أ٩

ٯأضٮ ٛ٪ أنً  ؼ٬ أ٩ج٣ٔؼ٬ ه٦٤ ، ٩ ٯ٘٪١ ٠ٟح ٟ

ح ، ُال ٯطِح٩ش ٨ُٰح أ٣كحء جٛطٜرٓحش ٩ أ٣٪جم ُٰوٜ

 ".جٛطؤٜحش

جالنطالٍ  ٩ جهٜٞ أ١ جٛكکٞ ٨ُٰح ْ٪جء ، ْ٪جءج کح١ 

ک٠ح ُٮ ٢ٟ ؾح٣د ج٠ٛحوز  ٣حشثحُٮ ِٰٰٗس جٛطّٜرّ 
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جٛطحؾٍ ٩ جٛكّىجو ٩ ج٠ٛؿط٨ى ٢ٟ ؾ٨س ، ٩ جٛٔحتٞ ٢ٟ 

٠ٗح ُٮ ج٨ٰٛثس کح١ ٣حشثح ٢ٟ ؾح٣د  ؾ٨س جنٍی ؛ أ٩

٢ٟ ِٰٰٗس جٛؿٍ٭  ؛ أ٩ کح١ ٣حشثح ج٠ٛٓؿى ج٠ِٛطحـ ٩

ّٞ ، ٩ یٔحٙ أیؼح ٍٜٛؾٚ جًٛ٭ " جٛٔحضٚ"ک٠ح یٔحٙ  ّٓ ٜٛ

 .ٓطٚ شهظح آنٍ ُوال

 

 ثحبلا يف لاحلا نه دازولا

 

ذكع جالط٪ّٰٛ٪١ ٓرٚ جٛه٪ع ُٮ شٍـ جالْطىالٙ 

هٜی ؿٍُٮ جٛىه٪ی ُٮ ٟركع ج٠ٛشطْ ، ه٢ 

ه٤ى ٓ٪٨ٛٞ  –ُٮ ه٤٪ج١ جٛركع " جٛكحٙ"ج٠ٍٛجو ٢ٟ 

ج٠ٛشطْ كح٧ٍ ُٮ ج٠ٛطٜرّ ذح٠ٛرىأ ُٮ جٛكحٙ ذأ١ّ 

 :ُا٦٣ّ ی٠ک٢ ضظ٪٥ٌ ذ٪ؾ٪٥   –أٝ ُٮ جألهٞ 

أ١ یک٪١ ج٠ٍٛجو ٦٤ٟ َٟح١ ج٤ٛـْ ، ٩ :  الىجه األول

 :ٛک٦٤ّ ٍٟو٩و ذحألوّٛس جٛطحٰٛس 

ّٙ هٜی  : أّوال أ١ّ ٨ِٟ٪ٝ ج٠ٛشطْ أٍٟ ذٰٓؾ ٩ الیى

جُٟٛح١ أطال ، ٩ ألؾٚ ٧ًج یظّف ئ٤ْحو٥ ئٛی ج٠ٛؿٍّوجش 
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جهلل هٰٜٞ ، أ٩ : جِٛحًٌس ه٢ كٍٍ جُٟٛح١ ، ک٠ح ٣ٔ٪ٙ 

 .جأل٩ٌجـ ٟؿٍّوز: ٣ٔ٪ٙ 

 

ّٙ هٜی َٟح١ ج٤ٛـْ ،  :ثانیا  أ١ّ ج٠ٛشطْ ٛ٪ کح١ یى

کح١ َیى ٟٓحٍُج ذحألّٟ ، أ٩ ْٰک٪١ "ٛکح١ ٓ٪٤ٛح 

ٟؿحَج ه٤ى ضّٜر٦ٓ ذح٠ٛرىأ ُٮ ٩هحء " ٟٓحٍُج ًىج

 .ج٤ٛٓرس ، ٩ جٛكحٙ أ٦٣ّ ّٰٛ کًٛک ذحٛؼ٩ٌٍز

 

أ١ّ جأل٩طحٍ ک٠ح یؿ٪َ ئ٤ْحو٧ح ئٛی جُٟٛح٣ّٰحش ، :  ثالثا

٦ِٓ٣ هٜی ٣ْٓ کًٛک یؿ٪َ ئ٤ْحو٧ح ئٛی جُٟٛح١ 

، "جُٟٛح١ ٍْین: "، ک٠ح ُٮ ٓ٪٤ٛح  ٩جقى ذال ه٤حیس أطال

ّٙ جأل٩طحٍ هٜی َٟح١ ٟح ، أل٦٣ّ الیک٪١ ُٜٟٛح١  ُال ضى

 .َٟح١ هٔال

٩ٛک٢ القق جٛروغ هٜی ٧ًج جٛ٪ؾ٦ ذأ٦٣ّ ٢ٟ ٓرٰٚ 

ئغرحش جٌٜٛس ذحٛىٰٛٚ جٛؤٜٮ ، ٟؼحُح ئٛی ئٟکح١ ضظّ٪ٌ 

 .جُٟٛح١ ُٜٟٛح١ ٢ٟ ٓرٚ جٛوٍٍ
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أ١ یک٪١ ج٠ٍٛجو ٦٤ٟ قحٙ ج٤ٛٓرس ٩ : ه الثاني الىج

کح١ ج٤ٛـْ ٟٔح٣ٌح ٦ٛ أ٩ ٟطّٔىٟح ه٦ٰٜ ْ٪جءًج جإل٤ْحو ، 

٩ ذ٤حأ هٜی ٧ًج ، ئيج کح١ كٍٍ جٛطّٜرّ . أ٩ ٟطأنٍج

ذح٠ٛرىأ ٟ٪جُٔح ٛ٪هحء ج٤ٛٓرس ٩ جإل٤ْحو ٨ُ٪ قٰٔٔس، ٩ 

ئيج ٛٞ یک٢ جألٍٟ کًٛک ٨ُ٪ ٟؿحَ ؛ ک٠ح ئيج ضٔ٪ٙ ٟػال 

 ٍِٓأٌوش أ١ّ ج٠ٛطّٜرّ ذحٛ ُٜ٪ ،"ًىًج ٟٓحٍَُٯى : "

أ١ّ  ، ٩ أٟح ئيج أٌوشٰ٘٪١ قٰٔٔس ًُىًج ٧٪ ٟٓحٍُ  ًىًج

 .ٟؿحَ ُواًل ٨ُ٪ ٧٪ ٟٓحًٍُىًج  ٍِٓج٠ٛطّٜرّ ذحٛ

 

 :٩ ٛک٢ّ ٧ًج جٛ٪ؾ٦ أیؼح ٍٟو٩و ذحألوّٛس جٛطحٰٛس 

٧٪ أٍٟ  –ک٠ح يکٍ آ٣ِح  –أ١ّ ٨ِٟ٪ٝ ج٠ٛشطْ : أّوال 

ّٙ هٜی جُٟٛح١ أطال  ال ذح٠ٛـحذٔس ٩ ال  –ذٰٓؾ ٩ الیى

، ٩ ألؾٚ ٧ًج یظّف ئ٤ْحو٥ ئٛی ج٠ٛؿٍّوجش  –ذحٛطؼ٢٠ّ 

٩ ذ٤حأ هٜی ٧ًج ، الیک٪١ . جِٛحًٌس ه٢ كٍٍ جُٟٛح١

ٟ٪ػ٪هح ٠ٜٛطّٜرّ ُٮ قحٙ ج٤ٛٓرس ٩ جإل٤ْحو ، أل٦٣ّ 

ّٙ هٜی جُٟٛح١ ذحٛىالٛس جٛطؼ٤٠ّٰس  .یٓطُٜٝ أ١ یى
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ئ٠٣ّح ٢ٟ أ٦٣ّ " ج٠ٛكظ٪ٙ"ٟح أشحٌ ئ٦ٰٛ ُٮ  :ثانیا 

ّٟح جٛؿ٠ٚ جإل٣شحتٰس  ٯط٠ش٬ ُٮ جٛؿ٠ٚ جإلنرحٌٯس، ٩أ

جٛؿ٠ٚ  ٛهّٜ٪ ، ُال،" أٍٗٝ جٛوحٛٞ": ٓ٪ٖٛ ک٠ح ُٮ

ٯٔحٙ ئيج ؿحذْ ، ُال ٟؿحٙ أل١ جال٣شحتٰس ه٢ جُٟٛح١ 

٨ُ٪ قٰٔٔس ٩ ئاّل ٨ُ٪  ج٤ٛٓرس َٟح١ جٛطّٜرّ ٟن َٟح١

 .ٟؿحَ

 

أ١ یک٪١ ج٠ٍٛجو ٦٤ٟ قحٙ جٛطّٜرّ ، ٩ :  الىجه الثالث

ّٙ ه٦ٰٜ ذأ١ّ  ذكع ٌٛ٪٭ ٧٪  جٛركع ُٮ ج٠ٛٔحٝجْطى

أ١ّ ٧ًج ، ٨ُ٪ ذكع ه٢  ق٪ٙ ٟىٛ٪ٙ ِٛق ج٠ٛشطْ

، ٩٦ َٟح٣؛ ال ه٢ جإل٤ْحو  يججِٜٛق ج٠ٍِٛو ٟ٪ػ٪م ٠ٛح

ج٠ٛطأّنٍز ه٢ ٢ٟ ج٠ِٛح٧ٰٞ جٛطظىٯٰٔس أل١ّ يٛک ٧٪ 

 .جٛ٪طَ ج٠ٛك٠٪ٙ هٜی ٟ٪ػ٪ه٣٦ٓرس 

٧ًج ج٠ٛىٛ٪ٙ ُٮ قى يجض٦ ركع ٤٨ٰ٧ح ٧٪ ه٢ أ١ّ ُحٛ

ق٢ٰ  ٩ؾ٪و ج٠ٛرىأ نحٌؾًح ٩ حٙٛك یک٪١ شحٟال ٧ٚ 

 ح٠ٛرىأذ جٛطّٜرّذك٢ٰ  حنحط یک٪١أ٩ أیؼح ، ج٣ٔؼحت٦ 

 .ئ٤ْحو أٝ ٛٞ ٯ٢٘ ْ٪جءًج ٗح١ ٤٧حٕ ؾ٠ٜس ٩ُٔؾ ، 



34 
 

 قتشولا ثحبه يف لصألا

 

ٓى ذكع ه٠ٜحء جالط٪ٙ ُٮ ٩ؾ٪و جألطٚ ُٮ ٟٓأٛس 

٩ قٰع أ١ّ . ئ٦ٰٛ ه٤ى جٛشّک ، ٩ هى٦ٟج٠ٛشطْ ٍٰٛؾن 

جألطٚ : جألطٚ ٤٨ٰ٧ح ی٠ک٢ ضظّ٪٥ٌ هٜی ٣٪ه٢ٰ 

جِٜٛلٮ ٩ جألطٚ جٛو٠ٜٮ ، ُؿٍی جٛکالٝ ُٮ 

 :ج٠ٛؿح٢ٰٛ ک٠ح یٜٮ 

 

 األصل اللفظي

ال  ال ذ٤حء ٢ٟ جٛؤالء ٩ي٧د کػٍٰ ٢ٟ جٛو٠ٜحء ئٛی أ٦٣ّ 

ج٠ٛكح٩ٌجش ه٬ٜ ٗ٪١ ج٠ٛو٬٤ هحٟح ج٩ نحطح  أ٢ٟٚ٧ 

 .وجٌ جٍٟ ج٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ ذ٠٨٤ٰح٠ُٰح جيج 

 :٩ٛک٢ ی٠ک٢ ضظّ٪ٌ جألٍٟ ذ٤ك٪ی٢ 

ٟالقلس  أطحٛس هىٝأ١ یک٪١ يٛک ٢ٟ ٓرٰٚ  : أوال

ٌّو ه٨ٰٜح ج٠ٛكْٔ جٛهٍجْح٣ٮ ذأ٨٣ّح  ٓى ، ٩ جٛهظ٪طٰس

ٟن ٟوحٌػط٨ح ذأطحٛس هىٝ ٟالقلس جٛو٠٪ٝ ، ال وٰٛٚ 

 .جهطرح٧ٌح ُٮ ضو٢ٰٰ ج٠ٛ٪ػ٪م ٦ٛ ه٬ٜ
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ضٍؾٰف جالشطٍجٕ ج٠ٛو٤٪٭ أ١ یک٪١ ٢ٟ ذحخ : الثاني 

ئيج وجٌ جالٍٟ ذ٠٨٤ٰح الؾٚ   ٩ ج٠ٛؿحَ ه٬ٜ جٛكٰٔٔس

٢ٟ ى٩ٌج١ جألٍٟ ذ٢ٰ جٛكٰٔٔس ٩ج٠ٛؿحَ ٩ يٛک ٛ جٌٜٛرس ،

ُو٬ٜ ٢ٟ ؾ٨س جنٍی ، جالشطٍجٕ ج٠ٛو٤٪٭  ٩ؾ٨س ، 

قٰٔٔس ُٮ ج٠ٛطّٜرّ ٩ ج٠ٛشطْ ذحألنض ٯ٘٪١  جٛٔ٪ٙ

ٟشطًٍٗح  حألهٞ ٯ٘٪١ه٬ٜ جٛٔ٪ٙ ذ ٩، ٟؿحًَج ُٮ ٥ًٍٰ 

 .ٟو٤٪ٯًح

٤٠ن جٌٜٛرس أ٩ال ، ٩ ٤ٟن ٨٣٪ع ٩ ٛک٦٤ّ أیؼح ٌّو ه٦ٰٜ ذ

 . قؿس ه٬ٜ جٛطٍؾٰف ذ٨ح غح٣ٰح

 

 األصل العولي

ّٟح جألطٚ جٛو٠ٜٮ ، ٠ُٰک٢ ضظ٪ی٥ٍ هٜی ٣ك٪ی٢   : أ

 .جألطٚ ج٠ٛ٪ػ٪هٮ: جأل٩ّٙ 

 .جألطٚ جٛكک٠ٮ: جٛػح٣ٮ 

 قح٩ٙ ٧٪ ٟح یٓطهىٝ ٛطشهٰض  – أّها األول

حْطظكحخ هىٝ جٛ٪ػن ، کج٠ٛشطْ ٢ٟ قٰع جٛ٪ػن

کال أ١ّ جٛ٪ػن ه٬ٜ ٍُّو ه٦ٰٜ ذ  – أ٩ ٛألنض ، ٛألهٞ
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ٍُجو، ُحٛؿحٟن جأل ؿحٟن ذ٢ٰٜجٛٔ٪٢ٰٛ ٯؿد أ١ ٯ٘٪١ ٛ

ٯٌحٯٍ جٛؿحٟن ذ٢ٰ ذح٠ٛرىأ ج٠ٛ٪ؾ٪و ذ٢ٰ أٍُجو ج٠ٛطّٜرّ 

 . ه٦٤ جٛطّٜرّ أٍُجو ج٤٠ٛٔؼٮ أٍُجو٥ ٩

، ُح١ّ هىٝ جٛ٪ػن رص ٩ جهطٍع ه٦ٰٜ أیؼح ذأ٦٣ّ أطٚ ٟػ

ٯالَٝ هٔاًل ٩ػو٨ح ذح٠ٛرىأ  ٜٛؿحٟن ذ٢ٰ أٍُجو ج٠ٛطّٜرّ

 .ٜٛؿحٟن جٱنٍ

ُالقق ه٦ٰٜ  –٩ ٧٪ جألطٚ جٛشٍهٮ  – الثاني اأّه

ٯهطَٜ ُٮ ج٠ٛ٪جٌو ، ُأطحٛس طحقد جٛکِحیس ذأ٦٣ّ 

ٯٔطؼٮ هىٝ ٩ؾ٪خ  "أٍٗٝ ٗٚ هحٛٞ " جٛرٍجءز ُٮ ٟػٚ

جالٯؿحخ ، ٠ٗح أ١  ج٣ٔؼ٬ ه٦٤ ج٠ٛرىأ ٓرٚ ئٍٗجٝ ٟح

ٓؼٰس جالْطظكحخ ٩ؾ٪ذ٦ ٛ٪ ٗح١ جالٯؿحخ ٓرٚ 

 . جال٣ٔؼحء

ذط٪ػٰف جألٍٟ ( ٥ٌ)٩ ٓحٝ جْطحي٣ح ج٠ٛكْٔ جٛطرٍیُ٭ 

غٞ ؾوٚ  ، يج ج٣ٔؼ٬ ضٜرّ جًٛجش ذح٠ٛرىجذأ٦٣ّ ئ

ْـ٪جء ٗـح١  ، جٛطَٰٜ٘ ٠ٜٛ٪ػ٪م ذو٤٪ج١ ج٠ٛشطْ

 ،ذ٠ِحوجٛٔؼٰس جٛهحٌؾٰس ج٩ ذ٠ِحو جٛٔؼٰس جٛكٰٰٔٔس 

جٛـًجش  ٍُٰؾن ج٬ٛ جٛرٍجءز ه٦٤ ذحالػحُس ج٬ٛ
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جٟح ٛ٪ ؾوٚ جٛك٘ٞ ٓرٚ ج٣ٔؼحء جٛطٜرّ  ٩، جٛـ٠ـًٗـ٪ٌز 

جٛك٘ٞ  ُٰٓطظكد ، غٞ ج٣ٔؼ٬ ه٦٤ ج٠ٛرىج ،ه٦٤ 

ذحٛؿ٠ٜس ٟٔطؼ٬ جالطٚ جٛو٠ٜٮ جٛرٍجءز ه٢  ٩ .٦ُٰ

 . ٩ذٔحء جٛطَٰٜ٘ ُٮ جٛػح٣ٮ ،جٛطَٰٜ٘ ُٮ جال٩ٙ 

ّٞ القق ه٦ٰٜ ذأ٦٣ّ  ذوىٝ جٍِّٛ ذ٢ٰ ٓى ٯٔحٙ : غ

ُِٮ ٗٚ ٠٨٤ٟح ٯؿٍ٭ جْطظكحخ ذٔحء  ،جٍِٛػ٢ٰ 

ذح١ ٯٔحٙ ُٮ  ،ذٔحت٦ ٯػرص جٛك٘ٞ  ذحقٍجَ ٩ ،ج٠ٛ٪ػ٪م 

ذوى  َٯىج ٗح١ ُٮ جٛٓحذْ هح٠ٛح ٩ جٍِٛع جال٩ٙ ج١ّ

،  ٯـشـٖ ُـٮ ذٔحت٦ هح٠ٛح أج٣ٔؼحء ضٜر٦ٓ ذح٠ٛرى

جيج غرص  ٩ ،القط٠حٙ ٗ٪١ ج٠ٛشطْ ق٦ٰٔٔ ُٮ جالهٞ 

ٯـطـٍضـد هـٜـٰـ٦ جٛـك٘ٞ  ٪٦٣ هح٠ٛحذحالْطظكحخ ٗ

ُح٦٣ ٯِ٘ٮ ُٮ  ،" جٍٗٝ جٛو٠ٜحء"جٛ٪جٌو ُٮ نـحخ 

جٛـ٠ـٓطظكد ٟ٪ػ٪هح  ؾٍٯح١ جالْطظكحخ ٗ٪١

 ، (ج٭ ُٮ ذٔحت٦)ُٮ َٟح١ جالْطظكحخ  ٛ٪ ٩، ٜٛك٘ٞ 

جٛـهـحخ ُٮ َٟح١ ضٜرّ َٯى  ٩ًٗج جٛكحٙ ٠ُٰح جيج ٩ٌو

،  ُح٦٣ ٯٓطظكد ٗ٪٦٣ هح٠ٛح ، غٞ ج٣ٔؼ٬ ه٦٤ أذح٠ٛرى

 . جٛك٘ٞ جٛ٪جٌو ُٮ جٛهـحخ ُٰطٍضد ه٦ٰٜ
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 ؾٍٯح٩١ ٛک٢ جهطٍع هٜی ضٜک ج٠ٛالقلس ذوىٝ 

جالْطظكحخ ُٮ ٣حقٰس جٛـ٠ـ٪ػ٪م ُٮ ٟ٪جٌو جٛشر٨س 

كح٧ٍ أل١ّ  ،ُٮ ج٠ٛٔحٝ  ٠ٗح ٧٪ ج٩ٍِ٠ٛع ،ج٨ِ٠ٛ٪ٰٟس 

ج٨٤ٛٮ ه٢ ٣ٔغ ج٢ٰٰٔٛ ذحٛشٖ ج١ ٯكط٠ٚ  نـحخ

ذح١  ،نحٌؾح ـطـٰـٔـ٢ جٛكحطٚجٛشهض ذٔحء يٖٛ جٛـ٠

 ،ٔحء ٣ِّ يٖٛ ج٠ٛ٪ؾ٪و جًٛ٭ هٜٞ ذ٦ٯ٘٪١ ج٠ٛكط٠ٚ ذ

ُح٦٣ ، جٛـ٠ـِـ٨ـ٪ٰٟس ال ٟش٘٪ٕ ًٖٗٛ  ُٮ جٛشر٨حش ٩

 أذح٠ٛرى ُٮ ج٠ٛػحٙ ٗح١ ٯوٜٞ ج١ جًٛجش ج٠ٛطٜرٓس

هـىٝ ذـٔـحء  ٩ ، ذٔحء ضٜٖ جٛـًجش ٟـكـٍَ ٩( هحٛٞ)

ُٮ ُال ٯ٘٪١ شٮ ء  ،ٟكٍَ ٯؼحأ أضٜر٨ٓح ذح٠ٛرى

( جٛوحٛٞ)جٛـ٠ش٘٪ٕ طىّ ه٤٪ج١  ذٚ ،جٛهحٌؼ ٟش٘٪ٗح

 ٩ أ،ذح٠ٛرى ضٜر٨ٓح ه٬ٜ جًٛجش ج٩ٍِ٠ٛػس ٟن هىٝ ذٔحء

 ،ٟو٬٤ جِٜٛق ٯطِ٘ٚ الغرحش جالْٞ ٩ جالْطظكحخ ال

 ج٨٤ٛحٌ ٠ُٰح ٠ٗح ٧٪ جٛكحٙ ُٮ ٟٓحٛس جْطظكحخ ذٔحء

ذٌٰر٪ذس جٍٛٔص ج٩ ي٧حخ جٛك٠ٍز  جيج شٖ ذح٣ط٨حت٦

ٟؿحٙ  ُح٦٣ ٟن هىٝ جٛشٖ ُٮ جٛهحٌؼ ال ،ج٠ٛشٍٰٓس 

 . ٛالْطظكحخ
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 ُر٤حءج، جٟح جؾٍجء جالْطظكحخ ُٮ ٣حقٰس جٛك٘ٞ  ٩

هـٜـ٬ ؾٍٯح١ جالْطظكحخ ُٮ جٛش٨رس جٛك٠ٰ٘س 

 ٯهطض ؾٍٯح٦٣ ذ٠ح جيج شٖ ُٮ ْوس جٛك٘ٞ ج٠ٛؿ٨٪ٙ

ػـ٦ٰٔ ٢ٟ قٰع ضهَٜ ذوغ جٛكحالش جٛطٮ ٯ٘٪١  ٩

 ٠ٗح  ، ٤ٰٔحغر٪ش جٛك٘ٞ ٠ٜٛ٪ػ٪م ُٮ ضٜٖ جٛكحالش ٟط

جيج شـٖ ُٮ ض٤ؿّ ج٠ٛحء جٛ٘ػٍٰ ذوى ٩َجٙ ض٥ٌٍٰ 

قٰع ج١ جٛطٌٍٰ ُٮ ج٠ٛحء ٯوى هٍُح ٢ٟ   ،ذ٦ِٓ٤ 

 ،ج١ ج٠ٛ٪ػ٪م ٜٛط٤ؿّ هٍُح ٧٪ ج٠ٛحء ٩  ، جٛـ٠حء قحالش

 ، ُٰؿٍ٭ جْطظكحخ ذٔحء ٣ؿحْس ج٠ٛحء ذوى ٩َجٙ ض٥ٌٍٰ

 . ٛ٘٪١ جٛطٌٍٰ هٍُح ٢ٟ قحالش ج٠ٛحء ال ٢ٟ ٟٔ٪ٟحض٦ 

ُٮ ج٠ٛ٪جٌو جٛطٮ ال ٯكٍَ ٨ُٰح ذٔحء جٛو٤٪ج١ ٟـح أ ٩

ُال  ، ٗظ٪ٝ ٨٣حٌ ش٨ٍ ٌٟؼح١ ، ج٠ٛٔ٪ٝ ٠ٜٛ٪ػ٪م هٍُح

جي ج٠ٛ٪ػ٪م ٛ٪ؾ٪خ  ،ٯؿٍ٭ جْطظكحخ جٛك٘ٞ ٨ُٰح

ٛـ٠ـ٪ػـ٪م  ٩ج٨٤ٛحٌ ٟٔ٪ٝ ،جٛظ٪ٝ ٧٪ ٨٣حٌ ش٨ٍ ٌٟؼح١ 

الؾٚ ض٪٧ٞ  ُحيج شٖ ُٮ ذٔحء ج٨٤ٛحٌ ،جٛـك٘ٞ هٍُح

٩ ج٠ٛو٬٤ ج ُٮجنطالٍ ج٠ٛشطْ ذحنطالٍ ٟرحوت٦ 

 ،ذـحٛـش٨رس ج٨ِ٠ٛ٪ٰٟس  ذطِح٩ش ٟح ٯوطٍٯ٦ ٢ٟ جالق٪جٙ
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ُال ٯكٍَ جضكحو جٛٔؼٰس ج٠ٛط٤ٰٔس ٩ج٠ٛش٪ٗس ٰٛؿٍ٭ 

 "جٍٗٝ جٛوحٛٞ"جالٟـٍ ُٮ  ٩ .جالْطظكحخ ُٮ ٩ؾ٪ذ٦

ٟٔ٪ٝ ٠ٛ٪ػ٪م جْطكرحخ  "جٛوحٛٞ"ُح١ ه٤٪ج١ ، ًٖٗٛ 

جْطكرحخ  ،ٯـ٢ٰٔ ٦٤ٟ  جًٛ٭ ٤ٗح ه٬ٜ ٩ ،جالٍٗجٝ 

غٞ ش٤٘٘ح ُٮ ج١  ،جٍٗجٝ َٯى ذ٠ح ٧٪ جٍٗجٝ هحٛٞ 

جٝ ال؟  ،ٜٛوحٛٞ ٰٛؿد  جٍٗج٦ٟ ذوى ج٣ٔؼحء ه٦٠ٜ جٍٗجٝ

ٟو٦ ال  ٩ ،ُحٛشٖ ٯ٘٪١ ٠ُٰح ٧٪ ٟٔ٪ٝ ٠ٜٛ٪ػ٪م 

 .ٯؿٍ٭ جالْطظكحخ

 

 یزخا لاىقأ

 

ٓى هٍُص أ١ّ جألشحهٍز ٩ ج٠ٛطأنٍی٢ ٢ٟ ه٠ٜحت٤ح ي٧ر٪ج 

ئٛی أ١ّ ج٠ٛشطْ قٰٔٔس ُٮ نظ٪ص ج٠ٛطّٜرّ 

ذح٠ٛرىأ ، ٩ ٟؿحَ ُٮ ٟح ج٣ٔؼی ه٦٤ جٛطّٜرّ ؛ ٩ جٛكحٙ 

أ١ّ ج٠ٛوطُٛس ٩ ج٠ٛطّٔى٢ٰٟ ٢ٟ أطكحذ٤ح ٟحٛ٪ج ئٛی أ٦٣ّ 

ٟـوح٣ٮ ج٠ٛشطٔحش ٩ْٰوس قٰٔٔس ُٮ جٛو٠٪ٝ ٩ أ١ّ 

 .ج٤٠ٛٔؼٮ ض٤ـرْ ه٬ٜ ج٠ٛطٜرّ ٩
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٩ ٛک٢ ٤٨ٰ٧ح أٓ٪جٙ جنٍی ٩ یؿىٌ ذ٤ح أ١ ٣شٍٰ ئ٨ٰٛح 

 :ک٠ح یٜٮ 

، ج٠ٛشطْ الَٟح ج٩ ٟطوىٯح أذ٢ٰ ٟح جيج ٗح١ ٟرىجٛطِظٰٚ  .1

 .، ذهالٍ جأل٩ٙذٓوس ج٠ٛو٬٤ ه٬ٜ جٛػح٣ٮ ُٰٔحٙ 

 ٩ أضٜرّ جًٛجش ذؼى ج٠ٛرىٟح ئيج کح١ جٛطِظٰٚ ذ٢ٰ  .2

 ، ُٰٔحٙ ذحهطرحٌ هىٝ جال٣ٔؼحء ُٮ هىٝ ضٜر٨ٓح ذ٦

 .جأل٩ٙ ، و١٩ جٛػح٣ٮ

، ُٰٔحٙ ج٠ٛشطْ ٟك٘٪ٟح ه٦ٰٜ جٛطِظٰٚ ذ٢ٰ أ١ یک٪١  .3

، ُٰٔحٙ ٟك٘٪ٟح ذ٦ ؛ أ٩ یک٪١ جٛـطـٜرّ جهطرحٌ  ٝذوى

 .ذحهطرح٥ٌ

جٛطِظٰٚ ذ٢ٰ ج٠ٛشطٔحش ذحهطرحٌ ٟح یوطٍی٨ح ٢ٟ  .4

جألق٪جٙ ، ک٠ح شٍق٤ح ُٮ جألٍٟ جٛٓحذن ٢ٟ جٛىٌِ 

 .جٛػحٛع ٩ جٛه٢ٰٓ٠

جٛطِظٰٚ ذ٢ٰ جٛر٤حء هٜی ٣لٍیس ضٍّکد ج٠ٛشطْ ،  .5

ُٰٔحٙ ذ٪ػو٦ ٛألهٞ؛ أ٩ جٛر٤حء هٜی ٣لٍّیس ذٓحؿط٦ ، 

٩ ٧ًج جٛکالٝ ٤ٟٓ٪خ ئٛی . ُٰٔحٙ ذ٪ػو٦ ٛألنض
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ک٠ح ُٮ أؾ٪و  –ج٠ٛكْٔ ج٤ٛحت٤ٰٮ ، ُا٦٣ّ ٓحٙ 

 :  –جٛطٍٔیٍجش 

ّٗد ٧٪ " ئ١ّ ج٢ٍٗٛ جٛ٪ؿٰى ه٬ٜ جٛٔ٪ٙ ذحٛ٪ػن ٠ٍٜٛ

٩ ٢ٟ ج٠ٛوٜ٪ٝ أ١ّ . رىأ ئ٨ٰٛحج٣طٓحخ ج٠ٛ ٩ جًٛجش

و١٩ َٟح١، ٩ ٓى  ج٤ٛٓرس ج٤ٛحٓظس ٛٞ ٯإنً ٨ُٰح َٟح١

ألُوحٙ ه٬ٜ جُٟٛح١، ُح٠ٛشطٔحش ضر٢ّٰ هىٝ والٛس ج

ّٙال ٩ًٛج ٗح١ ج٠ٛش٨٪ٌ ذ٢ٰ جٛٔىٟحء . ه٦ٰٜ ذحأل٩ٛ٪ٯس ضى

ٛألهٞ ٩ ٧ًج ذهالٍ  جٛٔحت٢ٰٜ ذحٛطٍٰٗد ٧٪ جٛ٪ػن

طىّ  ُح١ّ ج٢ٍٗٛ ُٮ ،جٛٔ٪ٙ ذ٪ػو٦ ٠ٛو٬٤ ذٰٓؾ

ه٬ٜ جٛرٓحؿس ٧٪ ٣ِّ ج٠ٛرىأ، ًحٯس  ج٠ٛشطْ ذ٤حء

٩ال ٯ٘٪١  جألٍٟ أ٦٣ّ ٟٜك٪ف ذ٤ك٪ ٯظّف ٟو٦ جٛك٠ٚ،

،  ٟرحت٤ًح ًٜٛجش ذكٓد جٛ٪ؾ٪و، ُٰٔ٪ٝ جٛظىّ ذح٠ٛرىأ

ُايج ج٣وىٝ ٩ ج٣ٔؼ٬ ُال ٟكحٛس ال ٯظىّ جٛو٤٪ج١ 

 ".جالشطٔحٓٮ ئاّل ذحٛو٤حٯس

٣لٍّیس  ٩ ٛک٢ ٌّو ه٦ٰٜ جٱن١٩ٍ ذوىٝ ج٠ٛالَٟس ذ٢ٰ

ّٞ ، أ٩ ٣لٍّیس ذٓحؿط٦ ٩  ضٍّکد ج٠ٛشطْ ٩ جٛ٪ػن ٛأله

 .جٛ٪ػن ٛألنّض
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، أ٩  ًجش ض٪أٟس ٟن ج٠ٛرىأ٩ يٛک أل٦٣ّ ی٠ک٢ ٟالقلس جٛ

ذال نظ٪طٰس ٟالقلط٨ح ٟن ج٣طٓحخ ج٠ٛرىأ ئ٨ٰٛح ُٔؾ 

الٯظىّ ، ُوٜی جأل٩ٙ َجتىز ه٬ٜ ٣ِّ جال٣طٓحخ 

 .٦ٰهٜ ٯظى٩ّ هٜی جٛػح٣ٮ ،  ه٬ٜ جألهٞ

 ّٞ ٓى هٍُص أ١ّ جألٓ٪جٙ ٩ جٛطِحطٰٚ کػٍٰز ، ٩ ٛک٢ّ جأل٧

٨٤ٟح ٧٪ جٛٔ٪ٙ ذىالٛس ج٠ٛشطْ هٜی نظ٪ص 

ّٞ ٦٤ٟ ٩ ٟح ج٣ٔؼی ه٦٤  ج٠ٛطّٜرّ ذح٠ٛرىأ ، أ٩ جأله

 :٩ ئٰٛک ذٰح١ أوّٛس جٛـ٢ٍُٰ . جٛطّٜرّ

 

 أدّلت القائلین بالخصىص

 

ّٙ ٢ٟ ي٧ د ئٛی ٧ًج جٍٛأ٭ ذ٪ؾ٪٥ ٟهطِٜس جْطى

 : ٣شٍٰ ئ٨ٰٛح ٟن ذوغ ج٠ٛالقلحش ه٨ٰٜح 

 

 الذلیل األول و الثاني

ّٙ  .جٛطرحوٌ ٩  طّكس جٜٛٓد ه٢ ج٤٠ٛٔؼٮ: ٩ ٠٧ح  جْطى

طرحوٌ نظ٪ص ج٠ٛكْٔ جٛهٍجْح٣ٮ هٜی ٧ًج جٛٔ٪ٙ ذ
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٩ طكس جٜٛٓد ٟـٜٔح  ج٠ٛطٜرّ ذح٠ٛرىأ ُٮ جٛكحٙ ،

. ه٦٤ ، ٗح٠ٛطٜرّ ذ٦ ُٮ جالْطٔرحٙ ه٠ح ج٣ٔؼ٬

جٛٔحتٞ ٩ جٛؼحٌخ ٩ : ٟػٚ  ٛ٪ػ٪ـ أ١ ٩ يٖٛ: "ُٔحٙ 

ال ٯظىّ ه٬ٜ  ، ٩ ٟح ٯٍجو٨ُح ٢ٟ ْحتٍ جٌٜٛحش ،جٛوحٛٞ

٢ٟ ٛٞ ٯ٢٘ ٟطٜرٓح ذح٠ٛرحوب ، ٩ ئ١ ٗح١ ٟطٜرٓح ذ٨ح 

جال٣طٓحخ ، ٩ ٯظف ْٜر٨ح ه٦٤ ، َٰٗ ؟  ٓرٚ جٛؿٍ٭ ٩

ُٮ جالي٧ح١  ٤ح٧ح٩ ٟح ٯؼحو٧ح ذكٓد ٟح جٌضُ٘ ٢ٟ ٟو

ٔحهى ه٦ٰٜ ُٮ قحٙ ٯظىّ ه٦ٰٜ ، ػ٩ٌٍز طىّ جٛ

ج٣ٔؼحء ضٜر٦ٓ ذحٰٛٔحٝ ، ٟن ٩ػ٪ـ  ذوى ضٜر٦ٓ ذحٛٔو٪و

٠٨ٛح ٢ٟ  جٛطؼحو ذ٢ٰ جٛٔحهى ٩ جٛٔحتٞ ذكٓد ٟح جٌضُ٘

 ."ج٠ٛو٬٤

جالْطىالٙ ه٬ٜ جٛطؼحو ذ٢ٰ ٟػٚ ٩ ٛک٢ ج٩ٌو ه٦ٰٜ ذأ١ّ 

جٛـطـؼـحو  ٛط٪َٓ ،ٟو٬٤ ٓحهى ٩ٟو٬٤ ٓحتٞ ٟظحوٌز 

ذ٠٨٤ٰح ه٬ٜ جقٍجَ ٗ٪١ ج٠ٛشطْ قٰٔٔس ُٮ نظ٪ص 

ٗ٪٦٣ قٰٔٔس  ض٪َٓ جقٍجَُکح١  ،ج٠ٛطٜرّ ُٮ جٛكحٙ 

 .ٟ٪ؾرح ٜٛى٩ٌ ، ٩ ٧٪ ذحؿٚ ُٮ يٖٛ ه٬ٜ غر٪ش جٛطؼحو
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ذص حٓحتٞ غ جٛطؼحو ذ٢ٰ ٟو٬٤ ٓحهى ٩٩ جؾٰد ه٦٤ ذأ١ّ 

ه٬ٜ جقٍجَ ٗ٪١  ُال ٯط٪َٓ ،ذحٌض٘حَ ج٧ٚ ج٠ٛكح٩ٌز 

 . ٮ نظ٪ص ج٠ٛطٜرّ ُٮ جٛكحٙج٠ٛشطْ قٰٔٔس ُ

ٟؿٍو جٌض٘حَ جٛطؼحو ذ٢ٰ ٟو٬٤ ٩ ج٩ٌو ه٦ٰٜ أیؼح ذأ١ّ 

ج٠ٛشطْ قٰٔٔس  أ١ّٓحتٞ الٯ٘٪١ وٰٛال ه٬ٜ  ٓحهى ٩

جي ٢ٟ ج٠ٛكط٠ٚ  ،نـظـ٪ص جٛـ٠طٜرّ ُٮ جٛكحٙ  ُٮ

 الؾٚ جال٣ٓرحّ جٛكحطٚ ٢ٟ جٛطؼحوج١ ٯ٘٪١ جٌض٘حَ 

و٬٤ جيج ٗح١ ٦ٛ ٟ جِٜٛق ٩ يٛک أل١ّ ،جِٜٛق ج٠ٛـْٜ 

ْطو٠ٚ جِٜٛق ٩ ٓى جٜٗٮ ٩ ٗح١ ًٖٛٛ ج٠ٛو٬٤ ٍُوج١ 

جقى٠٧ح ٗػٍٰج قط٬ ٟح ٗح١ ٯكطحؼ ضو٦٤ٰٰ ُٮ  ُٮ

ذهالٍ جالنٍ قٰع ٗح١  ،جالٌجوز ج٬ٛ يٍٗ ٰٓى ٦ٛ 

٠ُػٚ ٧ًج  ،ج٬ٛ يٍٗ جٰٛٔى ٦ٛ  حٟكطحؾ ضو٦٤ٰٰ

ٯىٙ ه٬ٜ ٗ٪١ جِٜٛق قٰٔٔس ُٮ نظ٪ص جال٣ٓرحّ ال

 . ، جًٛ٭ جْطو٠ٚ جِٜٛق ٦ُٰ کػٍٰج جٍِٛو جال٩ٙ

جْطو٠ٚ ِٛق ُٮ ٟ٪ٌوٯ٢ ٩ٗح١  ٛ٪٩ جؾٰد ه٦٤ ذأ٦٣ّ 

 کػٍٰج ،ُٮ جالنٍ  جْطو٠ح٦ٛ ُٮ جقى٠٧ح ٣حوٌج ٩

 ـرـحوٌ ج٠ٛ٪ٌو جٛػح٣ٮ و١٩ جال١ٙ٩ ضذأ یٔحٙج١  ٢٘٠ُٰ
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 جٟح جيج ٗح١ ٩ ،ٟٓط٤ى ج٬ٛ ٗػٍز جالْطو٠حٙ ٩جؿال٦ٓ 

٩ ٗح١ جْطو٠ح٦ٛ ج ، جْـطـوـ٠ـح٦ٛ ُٮ ٗٚ ٠٨٤ٟح ٗػٍٰج

 ،ُٮ ج٠ٛٔحٝ  ٠ٗح –کػٍٰج ٩ ُٮ جٱنٍ ٣حوٌج ُٮ جال٩ٙ 

 جٛـ٠ـشطْ ُٮ ٟ٪جٌو جال٣ٔؼحء جٗػٍ قٰع ج١ جْطو٠حٙ

ُال ٯكط٠ٚ جْط٤حو ضرحوٌ ج٠ٛو٬٤ جٛػح٣ٮ ج٬ٛ  –

ضرحوٌ نظ٪ص ذ٤حأ هٜی ٧ًج ، یک٪١  ٩ ،جالؿالّ 

 ج٠ٛشطْ ٟ٪ػ٪م ألؾٚ أ١ّج٠ٛطٜرّ ذح٠ٛرىج ُٮ جٛكحٙ 

٦ٛ. 

ک٠ح ُٮ  –هٜی جالْطىالٙ ذظكس جٜٛٓد أیؼح ٩ ج٩ٌو 

ئ١ أٌٯى ذظكس جٜٛٓد طكط٦ ٟـٜٔح ، ذأ٦٣ّ  –جٛکِحیس 

، ٩ ئ١ أٌٯى ٰٟٔىج ، ٌٍُٰ ِٰٟى ، ال١ هالٟس  ٌٍُٰ ْىٯى

 . ج٠ٛؿحَ ٧ٮ طكس جٜٛٓد ج٠ٛـْٜ

ئ١ أٌٯى ذحٛطٰٰٔى ، ضٰٰٔى ٩ ٛک٦٤ّ أؾحخ ه٦٤ ذأ٦٣ّ 

 - ج٠ٛـْٜ ج٠ٜٛٓ٪خ جًٛ٭ ٯ٘٪١ ْٜر٦ أهٞ ٢ٟ ْٜد

ُظكس ْٜر٦ ٩ ئ١ ٛٞ ض٢٘ هالٟس  -٠ٗح ٧٪ ٩جػف 

٦ُٰ ، ئال أ١ ضٰٰٔى٥ ٤٠ٟ٪م ،  ه٬ٜ ٗ٪١ ج٠ٛـْٜ ٟؿحَج

هالٟس ،  ٩ ئ١ أٌٯى ضٰٰٔى جٜٛٓد ، ٌٍُٰ ػحتٍ ذ٘٪٨٣ح
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ػ٩ٌٍز طىّ ج٠ٛـْٜ ه٬ٜ أٍُجو٥ ه٬ٜ ٗٚ قحٙ ، ٟن 

٤ٟن ضٰٰٔى٥ أٯؼح ، ذأ١ ٯٜكق قحٙ جال٣ٔؼحء ُٮ  ئٟ٘ح١

ج٠ٛشطْ ، ُٰظف ْٜر٦  ٨حؿٍٍ جًٛجش جٛؿحٌ٭ هٰٜ

ٟـٜٔح ذٜكحف ٧ًج جٛكحٙ ، ٠ٗح ال ٯظف ْٜر٦ ذٜكحف 

 .جٛطٜرّ قحٙ

 

 الثالثالذلیل 

: ٩ ٧٪ ٟح أشحٌ ئ٦ٰٛ ج٠ٛكْٔ جٛٓركح٣ٮ ذٔ٪٦ٛ 

جًٛجش ذح٣كحء  ٨ِٟ٪ٝ ج٠ٛشطْ ّٰٛ ٧٪ ضّٜ٪١ ئ١ّ

ج٤ٛٓد، قط٬ ٯ٘٪١ ج٢ٍٗٛ جٛ٪ؿٰى ٧٪ جًٛجش ْ٪جء 

٧٪ ضّٜ٪١ ج٠ٛرىأ ج٣ٔؼ٬، ذٚ ٨ِٟ٪٦ٟ  أذٔٮ ج٠ٛرىأ أ٩

٤ٟطُهس ه٢  ذأ٣كحء ج٤ٛٓد، ٩أ١ّ ِٟح٧ٰٞ ج٠ٛشطٔحش

جٛكحطٜس ذ٦٤ٰ ٩ ذ٢ٰ  ج٠ٛرىأ ذحهطرحٌ أٛ٪ج١ ج٤ٛٓد

 جًٛجش، ُطحٌز ٯالقق ج٠ٛرىأ ذ٠ح أ٦٣ّ ٤ٟطٓد ئ٬ٛ جًٛجش

ذحٛظى٩ٌ ه٨٤ح، ٩ ُأن٫ٍ ذحٛ٪ٓ٪م ه٨ٰٜح، ٩غحٛػس ذحٛػر٪ش 

ًح ٦ٛ ج٠ٛشّر٨س، ٩ ٌجذوس ذ٘٪٨٣ح كٍُ ٨ُٰح ٠ٗح ُٮ جٛظِس

ّْ َٟح٣ًح أ٩ ٟ٘ح٣ًح، ٩ه٬ٜ يٖٛ ٧٪ ج٠ٛرىأ  ُح٠ٛشط
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ج٠ٜٛك٪ف ٟن جًٛجش ذ٤ٓرس نحطس، ٩ٟؼحٍ ئ٨ٰٛح ٣ك٪ 

ٟح ٧ًج شأ٦٣ ٯ٘٪١ ٧٪ ج٠ٛك٪ٌ، الجًٛجش،  ئػحُس ٩

ج٠ٛرىأ ٩  ُح٤ٛٓد ج٠ٛهطِٜس ج٠ٛطىج٩ٛس، ضظحى ٢ٟ

 .طكٰكس ه٤ى جإلػحُس ئ٬ٛ جًٛجش

رىأ ٟ ئ١ّ ط٪ى جٛظٰي ج٠ٛهطِٜس ٢ٟ: ٩ ئ١ شثص ٜٓص

٩جقى ضالهد ذح٠ٛرىأ ٛظ٪٦ً ُٮ ٓ٪جٛد ٟهطِٜس ُ٘ح١ 

٩ ٧٪ جًٛ٭ ٯطؿ٬ّٜ ذظ٪ٌ ٩  ج٠ٛوح٣ٮ ضط٪جٌو ه٦ٰٜ

 أش٘حٙ، ٩ ّٰٛ ٤٧ح ضالهد ذحًٛجش ٩ال ط٪٨ًح ذأش٘حٙ

ٟط٤٪هس ٩ ٟح ٧ًج شأ٦٣ ال ٯ٢٘٠ ًّغ ج٤ٛلٍ ه٦٤ ه٤ى 

 .جالْطو٠حٙ

 

 الذلیل الزابع

ُٮ ٨٣حیس  ک٠ح – ج٠ٛكّْٔ جالط٨ِح٣ٮ أشحٌ ئ٦ٰٟٛح 

٢ٟ ج١ جٛ٪طَ ذٰٓؾ ْ٪جء ٗح٣ص جٛرٓحؿس  –جٛىٌجیس 

٢ٟ جضكحو ٩ جٛٔىٟحء ه٬ٜ ٟح ٯٍج٥ جِٛحػٚ جٛى٩ج٣ٮ 

ج ، أ٩ ٗح٣ص ح جهطرح٠ٌج٠ٛرىء ٩ ج٠ٛشطْ يجضح ٩ جنطال٨ُ

٢ٟ ٗ٪١ ٨ِٟ٪ٝ  ي٧د ئ٦ٰٛ جٱن١٩ٍ جٛرٓحؿس ه٬ٜ ٟح
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ج٠ٛشطْ ط٪ٌز ٟر٠٨س ٟطٜرٓس ذحٰٛٔحٝ ه٬ٜ ج٨٤ٛؽ 

جٛ٪ػن  کٜطح ج٤ٛلٍّیط٢ٰ الیظّفه٬ٜ  ٩جٛ٪قىج٣ٮ ، 

 .ٛألهٞ

جٟح ه٬ٜ جال٩ٙ ُال١ ٟن ٩َجٙ ج٠ٛرىء ال شٮء ٤٧حٕ 

، ٩ يٛک أل١ّ قط٬ ٯؤٚ ٛكحك٦ ٢ٟ أؿ٪جٌ ٟ٪ػ٪ه٦ 

جٛ٪طَ ٣ِّ ج٠ٛرىأ ، ٩ ٟن ٩َج٦ٛ ال ٟو٤ی ٛظى٦ٓ 

  .هٜی شیء

أل٦٣ّ ذ٤حأ هٜی جٍٛأ٭ ج٠ًٛک٪ٌ ، ٟح ٩ جٟح ه٬ٜ جٛػح٣ٮ ُ

٬٣ ّٰٛ جال جٛشهض ـحذْ ٧ًج ج٠ٛو٬٤ جٛ٪جقىجی

ٟػال ، ٩ ال ٯؤٚ  جٰٛٔحٟٝرىأ ه٬ٜ ٟح ٧٪ ه٦ٰٜ ٢ٟ 

ٟو٬٤ ذٰٓؾ ٯ٘٪١ ٦ٛ جال٣طٓحخ قٰٔٔس ئ٬ٛ جٛظ٪ٌز 

ٟح ٯظىّ ه٬ٜ ج٠ٛر٠٨س ج٠ٛٔ٪ٟس ٛو٤٪ج٣ٰس جٛو٤٪ج١ ، ٩ 

  .جٛطٜرّ ج٣ٔؼی ه٦٤

ذٓحؿس ج٠ٛشطْ ٩ جهطٍع ه٦ٰٜ جإلٟحٝ جٛه٤ٰ٠ٮ ذأ١ّ 

ال ، ٧٪ جٛطرحوٌ ٩ ؿٍٯْ ئغرحض٦ ، ٩ ضٍٗر٦ ٍُم جٛ٪ػن 

 .جٛىٰٛٚ جٛؤٜٮ
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 الذلیل الخاهس

جٛك٠ٚ ٩ ٩ ٧٪ ٟح قکح٥ ُٮ ض٨ًید جالط٪ٙ ٢ٟ أ١ّ 

ُٛٝ ؾ٪جَ ق٠ٚ ٗٚ  ٦ٛ ٢ٟ نظ٪طٰس ٩ جال جٛؿ٫ٍ ال ذّى

٩ جٛهظ٪طٰس ٤٧ح ٣ِّ ج٠ٛرحو٭ ، ٩  .شٮء ه٬ٜ ٟػ٦ٜ

ال ٯ٢٘٠ جٛك٠ٚ ه٬ٜ جِٛحٓى ج٤٠ٛٔؼٮ ه٦٤ ج٠ٛرىء 

الٌضِحم جٛهظ٪طٰس ، ٩ جٛٔحتٚ ذحالهٞ جٟح ج١ ٯ٤ٍ٘ 

أ٩ ٯىه٬ ،  ٪طٰس ُٮ جٛؿ٫ٍ ٩ ٧٪ نالٍ جٛؼ٩ٌٍزجٛهظ

٩ ّٰٛ ذوى٥ شٮء جال ، ذٔحء جٛهظ٪طٰس ذوى جال٣ٔؼحء 

 .ذوغ جٛو٤ح٩ٯ٢ جال٣طُجهٰس

جٛركع ٌٛ٪٫ وجتٍ ق٪ٙ ج٠ٜ٘ٛس أ١ّ ٩ جهطٍع ه٦ٰٜ ذ

٩ ٟطأنٍج١ ه٢ جٛ٪ػن ،  ٭ٍوز ، ٩ جٛك٠ٚ ٩ جٛؿٍج٠ِٛ

ٛ٪ أ٢ٟ٘ ٩ػن جِٜٛق ٜٛؿحٟن ذ٢ٰ ج٠ٛطٜرّ ٩ ُحٓى  أ٦٣ّ

، ٛظف جٛك٠ٚ ذوى ج٣ٔؼحت٦  جٛطٜرّ ه٬ٜ ٍُع ضظ٪ٯ٥ٍ

 .جٯؼح

 ،ٮٜی ح٠ُٰ ٩ ،ص٪ظهٛحذ ٢ٰٜتحٔٛج سّٛوأ ٮ٧ ٧ً٥

 :حؼیأ ٝ٪٠وٛحذ ٢ٰٜتحٔٛج سّٛوأ یٛج ٍٰش٣
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 ادّلت القائلین بالعوىم

 

ّٙ جٛٔحتٜ٪١ ذىالٛس ج٠ٛشطْ هٜی جٛو٠٪ٝ ذحألوّٛس  جْطى

 :جٛطحٰٛس 

 

 الذلیل األول و الثاني

 ْٜد ٟو٬٤ ج٠ٛؼ٩ٍخ ٠٧٩ح جٛطرحوٌ ٩ هىٝ طّكس 

ُٓه٢٠ ُػ٩ ج٠ٛهٜ٪ّ ٩ أٟػح٨ٛح ج٠ٛٔط٪ٙ  أ٩ طٚ ٍخ ج٩ 

،  ٩ ج٣ط٨حء جٛهْٜ جٛٔطٚ ٍُع ج٣طِحء جٛؼٍخ ٩ ٟنُنْٜ 

 .٩ ج٣ٔؼحء ج٠ٛرىأ ه٦٤

ُٮ ٤٨ٰ٧ح جٛ٘الٝ ٩ ٛک٢ ج٩ٌو هٜی ٧ًج جالْطىالٙ ذأ١ّ 

ج٣ـ٦ ٓى  ٧ـٰـث٨حش ج٠ٛشطٔحش ال ُٮ ٟرحوت٨ح ٩ ٟوح٣ٮ

ٯٍجو ٢ٟ ج٠ٛرحو٫ ُٮ ذوغ ج٠ٛشطٔحش ٟو٬٤ ٟؿحَ٭ 

ج٠ٛو٬٤  جًٛجش ٟطظِس ذ٦ ٩ٛ٪ ذوى ج٣ٔؼحء ضر٬ٔ

٦ ال ٯىٙ ه٬ٜ ج١ ٧ٰثس ج٠ٛشطْ ٤٘ٛ٩ ،جٛكٰٔٔٮ 

 . ٟ٪ػ٪هس ٛالهٞ ٢ٟ ج٠ٛطٜرّ ُٮ جٛكحٙ
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٩ ٓحٙ ج٠ٛكْٔ جٛهٍجْح٣ٮ ُٮ ضٍٔید جٍّٛو ج٠ًٛک٪ٌ 

 ال ٯطِح٩ش جٛكحٙ ٠ُٰح ٧٪ ج٨٠ٛٞ ُٮ ٟكٚ جٛركعذأ٦٣ّ 

٩ جٛ٘الٝ ٩ ٟ٪ٌو ج٤ٛٔغ ٩ جالذٍجٝ ، جنطالٍ ٟح ٯٍجو ٢ٟ 

قٰٔٔس أ٩ ٟؿحَج ، ٩ أٟح ٛ٪ أٌٯى ٦٤ٟ  ج٠ٛرىأ ُٮ ٗ٪٦٣

ه٢ جِٛحهٚ ،  ٣ِّ ٟح ٩ٓن ه٬ٜ جًٛجش ، ٠ٟح طىٌ

 د ٠ُٰح ٛ٪ ٗح١ ذٜكحف قحٙ جٛطٜرّ ٩ٯظف جُٜٛٓا٠٣ح ال

ال ذٜكحف جٛكحٙ أٯؼح ، ٛ٪ػ٪ـ  -٠ٗح هٍُص -جٛ٪ٓ٪م 

 . ذ٠ؼ٩ٍخ جٱ١ ذٚ ٗح١ ئ٦٣ ّٰٛ: طكس أ١ ٯٔحٙ 

٩ ٌّذ٠ح یالقق هٜی ٧ًج جٛؿ٪جخ ذ٠ح أشحٌ ئ٦ٰٛ ج٠ٛكْٔ 

٦ ال ٯطظ٪ٌ ٠ٛػٚ ٟرىج جٛؼٍخ ٟو٬٤ جٛطرٍیُ٭ ٢ٟ أ٣ّ

ٟن طكس  ، جٛكٰٔٔٮ ٯٔرٚ جٛرٔحء ذوى ج٣ٔؼحء ٟو٤ح٥

وه٪٫ جٛؿُٝ ذح١ ٟح جٌٯى ٢ٟ ج٠ٛرىج ُٮ ػ٢٠ ٧ٰثس 

ج٠ٛرىج ُٮ ػ٢٠  ٧٪ ج٠ٍٛجو ٢ٟ ،جٛٔحضٚ  جٛؼحٌخ ٩

 . ج٠ٛٔط٪ٙ ٧ٰثس ج٠ٛؼ٩ٍخ ٩

ٓى ٯٍجو ُٮ ٟػٚ ٩ ٛک٦٤ أؾحخ ه٢ ٥ً٧ ج٠ٛالقلس ذأ٦٣ّ 

 ٩ ،٥ً٧ جالْطو٠حالش ج٠ٛطٜرّ ذح٠ٛو٤ٮ جٛكٰٔٔٮ 

ذٜكحف  ىجهـ٤ـ٨ـح جٛـ٠ـر ٯ٤ـرْ ه٬ٜ جًٛجش ج٤٠ٛٔؼٮ
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 "٧ًج ٧٪ ج٠ٛؼ٩ٍخ"ٍُٰجو ٢ٟ ٓ٪٦ٛ  ،قحٙ ضٜر٨ٓح ذ٦ 

٩ٓـى ٯـٍجو جٛـ٠رىج ذ٤ك٪  ،جٛـؼـٍخ  ج٠ٛؼ٩ٍخ ه٤ى ُوٰٜس

ٍُٰجو ٢ٟ ج٠ٛؼ٩ٍخ جًٛجش ج٠ٛطٜرٓس  ،جٛوالٰٟس ًٜٛجش 

جْطو٠حٙ ج٠ٛرىج ُٮ  جٛـؼٍخ ج٩ جٛٔطٚ ٩ ذوالٰٟس

٧ًج ج٠ٛحٙ ": ٠ٗح ُٮ ٓ٪٦ٛ  ، جٛوالٰٟس ًٜٛجش ٟؿحَ

 ".ٍّْ ٢ٟ ُال١ ٓرٚ ٤ْ٪جش ٓى ٩ ،٩ٍّٟٓ

 

 الثالثالذلیل 

 جُٛج٣ٰس ٩ جُٛج٣ٮ ُحؾٜى٩ ج"٧٪ جالْطىالٙ ذٔ٪٦ٛ ضوحٛی 

ّٚ " ٗٚ ٩جقى ٠٨٤ٟح ٟأز ؾٜىز ، ٩ کًٛک ٓ٪٦ٛ هُّ ٩ ؾ

قٰع أ١ جٛكّى ،  "جٛٓحٌّ ٩ جٛٓحٌٓس ُحٓـو٪ج أٯىٯ٠٨ح"

. جٛٓحٌّه٤٪ج١ جُٛج٣ٮ ٩  ٢٠ٛ طىّ ه٦ٰٜ ه٤٪ج١ص غحذ

ه٬ٜ ٢ٟ ج٣ٔؼ٬  جٛو٤٪ج٢ٰ٣ ج٠ًٛک٪ٌی٢ ٩ ٛ٪ ال طىّ

ق٢ٰ ُٜٝ ج٣طِحء ج٠ٛ٪ػ٪م جٛطّٜرّ ذ٠رىت٠٨ح ٛکح١ یه٦٤ 

 .ئؾٍجء جٛكکٞ ه٠٨ٰٜح

 –ک٠ح ُٮ ض٨ًید جالط٪ٙ  –٩ ج٩ٌو هٜی ٧ًج جٛىٰٛٚ 

جٛكى ّٰٛ وجتٍج ه٬ٜ طىّ جٛو٤٪ج١ جال٣طُجهٮ ذأ١ّ 
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ه٦ٰٜ ، ذٚ ه٬ٜ طى٩ٌ جالٍٟ جٛش٤ٰن جًٛ٭ وه٬ 

٩ ، وٍُٮ ئ٬ٛ ضأوٯر٦ ٩ ْٰحْط٢٤ٔ٠٦ جٛجٛشحٌم أ٩ جٛ

٪ؾد ٰٜٛٓحْس ٧٪ جٛو٠ٚ جٛهحٌؾٮ ُح٠ٛ ق٤ٰثً ،

ُحٛٓحٌّ ٯٔـن الؾٚ ، طىّ جٛو٤٪ج١ جال٣طُجهٮ ال

ٍْٓط٦ ٩ ُٮ ٟػ٦ٜ ٯ٘٪١ جٛٓحٌّ ٩ جُٛج٣ٮ جشحٌز ئ٬ٛ 

٢ٟ ٧٪ ٟ٪ػ٪م جٛك٘ٞ ٟن جٛط٤ر٦ٰ ه٬ٜ هٜط٦ ٩ ٧٪ 

 : ٦٣ ٓحٙأُ٘، جٛو٠ٚ جٛهحٌؾٮ ال جٛو٤٪ج١ ج٤٠ٛطُم 

طىٌ ٦٤ٟ جٍٛٓٓس ضٔـن ٯى٥ الؾٚ طى٧ٌ٩ح جًٛ٭ "

٦٤ٟ." 

 

 الذلیل الزابع

جْطىالٙ جالٟحٝ   –ک٠ح أشحٌ ئ٦ٰٛ ُٮ جٛکِحیس  –٩ ٧٪ 

ه٨ى٭  ال ٯ٤حٙ"جهلل ْركح٦٣  ذٔ٪ٙ  (ه٦ٰٜ جٛٓالٝ)

 ه٬ٜ هىٝ ٰٛحٓس ٢ٟ هرى ط٠٤ح أ٩ ٩غ٤ح" جٛلح٢ٰ٠ٛ

٤٠ٛظد جالٟحٟس ٩ جٛهالُس ، ضوٍٯؼح ذ٢٠ ضظى٫ ٨ٛح 

ه٬ٜ  ٧ًج٪َٓ یط٩  ٟىز ٟىٯىز ، ٢٠ٟ هرى جٛظ٤ٞ
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،  ج٠ٛشطْ  ٛالهٞ ، ٩ ئال ٠ٛح طف جٛطوٍٯغ ٩ػن

 . ٛظ٤ٞ ق٢ٰ جٛطظى٭ ٜٛهالُسذورحوز جال٣ٔؼحء ضٜر٨ٓٞ 

 جال٩طحٍ جٛو٤٪ج٣ٰس جٛطٮ ضإنً ٩١ّ ٛک٢ ج٩ٌو ه٦ٰٜ ذأ

 : ُٮ ٟ٪ػ٪هحش جالق٘حٝ ، ض٘٪١ ه٬ٜ أٓٓحٝ 

ٟح شحٌز ئ٬ٛ جال أ١ ٯ٘٪١ أنً جٛو٤٪ج١ ٠ٛؿٍو: أقى٧ح 

ٜٛك٘ٞ ، ٠ٛو٨٪وٯط٦ ذ٨ًج  ٧٪ ُٮ جٛكٰٔٔس ٟ٪ػ٪م

 . الضظح٦ُ ذ٦ ُٮ جٛك٘ٞ أطال و١٩ ونٚ جٛو٤٪ج١ ، ٢ٟ

أ١ ٯ٘٪١ الؾٚ جالشحٌز ئ٬ٛ هٰٜس ج٠ٛرىأ : غح٨ٰ٣ح 

ٟؿٍو طكس ؾٍ٭ ج٠ٛشطْ ه٦ٰٜ ،  ٜٛك٘ٞ ، ٟن ِٗحٯس

 . ٩ ٛ٪ ٠ُٰح ٟؼ٬

أ١ ٯ٘٪١ ًٖٛٛ ٟن هىٝ جِٛ٘حٯس ، ذٚ ٗح١ : غحٛػ٨ح 

طكس جٛؿٍ٭ ه٦ٰٜ ، ٩ جضظح٦ُ ذ٦  وجتٍج ٟىجٌجٛك٘ٞ 

 . أقى٩غح ٩ ذٔح

ئ١ جالْطىالٙ ذ٨ًج جٛ٪ؾ٦ ئ٠٣ح : هٍُص ٧ًج ٤ُٔ٪ٙ  ئيج

ُٮ جٱٯس جٛشٍٯِس ه٬ٜ  ٯطٞ ، ٛ٪ ٗح١ أنً جٛو٤٪ج١

ٛالهٞ ،  ج٤ٛك٪ جالنٍٰ ، ػ٩ٌٍز أ٦٣ ٛ٪ ٛٞ ٯ٢٘ ج٠ٛشطْ

٠ٛح ضٞ ذوى هىٝ جٛطٜرّ ذح٠ٛرىأ كح٧ٍج ق٢ٰ جٛطظى٭ ، 
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ٛالهٞ ، ٰٛ٘٪١ ق٢ٰ جٛطظى٭ قٰٔٔس  أ١ ٯ٘٪١ ُال ذى

 . ذحٛلٜٞ ٢ٟ جٛلح٢ٰ٠ٛ ، ٩ ٛ٪ ج٣ٔؼ٬ ه٨٤ٞ جٛطٜرّ

٩ أٟح ئيج ٗح١ ه٬ٜ ج٤ٛك٪ جٛػح٣ٮ ، ُال ، ٠ٗح ال ٯه٬ِ ، 

ال ٍٓٯ٤س ه٬ٜ أ٦٣ ه٬ٜ ج٤ٛك٪ جال٩ٙ ، ٛ٪ ٛٞ ٣ٔٚ  ٩

ُا١ جٱٯس جٛشٍٯِس ُٮ  ذ٨٤٪ػ٨ح ه٬ٜ ج٤ٛك٪ جٛػح٣ٮ ،

ٟحٟس ٩ جٛهالُس ٩ هلٞ ٟٔحٝ ذٰح١ ؾالٛس ٓىٌ جال

١ ٨ٛح نظ٪طٰس ٢ٟ ذ٢ٰ ج، ٩ ٌُوس ٟك٨ٜح ، ٩  نـ٧ٍح

أ١ ج٤٠ٛحْد ًٖٛٛ ،  ج٤٠ٛحطد جال٨ٰٛس ، ٩ ٢ٟ ج٠ٛوٜ٪ٝ

 .٧٪ أ١ ال ٯ٘٪١ ج٠ٛط٠ٔض ذ٨ح ٟطٜرٓح ذحٛلٜٞ أطال

جالٟحٟس ٩ جُٛهحٟس ٩ أّیى٥ جإلٟحٝ جٛه٤ٰ٠ٮ أیؼح ذأ١ّ 

جٛىٯ٤ٰس ضٓططروح١ جٛطٜٓؾ ه٬ٜ ٣ِ٪ِ ج٤ٛحِ ٩ 

هٍجػ٨ٞ ٩ أٟ٪ج٨ٛٞ ٩ ٧ًٍٰح ٢ٟ جالٟ٪ٌ ج٠٨٠ٛس ج

، ٯطك٨ٜ٠ح ٟػٚ ئذٍج٧ٰٞ نٰٜٚ جٍٛق٢٠جٛول٠ٰس جٛطٮ ال 

جًٛ٭ ٟكض ذحؿ٦٤ ٩ أك٨ٍ يٖٛ جٛٔحتى جٛىٯ٬٤ )

٩ جال ذوى جذطالء ٢ٟ جهلل ٩ جٟطكح١ ٦٤ٟ ، ( ٤ٟ٘٪٦٣

ُُهحٟس ٧ًج نـ٧ٍح ٩ هل٠ط٨ح َٰٗ ٯْٰٜ ج١  ،ق٤ٰثً

٤ٟحْرس ٩  ، ج٢ُٟٛ ٯطظى٫ ذ٨ح جٛلحٛٞ ٩ ٛ٪ ذ٧ٍس ٢ٟ
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ٯس ٯش٨ى ذح١ جٛلحٛٞ ٩ جٛك٘ٞ ٩ ج٠ٛ٪ػ٪م ٩ ْ٪ّ جٱ

٣ح ٟح ، ٩ جٛوحذى ٜٛظ٤ٞ ٩ ٛ٪ ُٮ ٟٔىجٌ ٢ٟ ه٥ٍ٠ آٛ٪ 

٢ٟ ( م)ج٠ٛٔحٝ ، ٩ ٛوٚ جْطىالٙ جالٟحٝ الٯْ ذ٨ًج ًٍٰ 

  .٧ًج جٛرحخ

جػَ ئ٬ٛ يٖٛ ج١ جٛلٜٞ ٯش٠ٚ جٛلٜٞ ج٠ٛطظٍٝ ٩ ًٍٰ 

ج٠ٛطظٍٝ ٛ٘٪١ ؾ٠ٰو٨ح ك٠ٜح ذٔ٪ٙ ٩جقى ، ٩ ٢٘ٛ 

٤ٟظد جالٟحٟس جٍٟ ٟٓط٠ٍ ذحّ ٠ٗح ج١ ٟ٪ػ٪م 

ج٤٠ٛظد ٧٪ ي٩جش جالشهحص ٩ ج١ ٗح٣٪ج ٟطٜر٢ٰٓ 

ذ٠ػٚ ج٠ٛرحو٭ جٛطٮ ٬٧ آ٣ٰحش جٛطكْٔ ، ٢٠ُ طىٌ 

ُح٦٣  ،٦٤ٟ ٓطٚ ٩ كٜٞ ، غٞ ضحخ ُ٪ٌج ضش٦ٜ٠ جالٯس

ذح٤٠ٛظد جًٛ٭ ٧٪ الٯْ ًٍٰ ٨ُ٪  ،كحٛٞ قحٙ جٛظى٩ٌ

ج١ ٯ٘٪١ ج٠ٛٔظ٪و ٨٤ٟح ج١  ذّى، ُالجٍٟ ٟٓط٠ٍ

 .ٟح ال ٯ٤ح٦ٛ ه٨ى٭ ٟـٜٔح٣حآج٠ٛطٜرّ ذحٛلٜٞ ٩ ٛ٪ 

 

***** 

 


