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 يهخص:

ف٤ظ ال ٣ٌٖٔ  إٔ ٗضؼشف ػ٠ِ ٝٝع٤ِز ُِضذجدٍ ثُغوجك٢ ،د٤ٖ ثُؾؼٞح ُضٞثفَ ٖٓ أْٛ ٜٓجسثس ثصؼضذش ثٌُضجدز  

ُْ ٗضٌٖٔ ٖٓ هشثءر إٗضجؽْٜ ثألدد٢ ٝثُلٌش١،  ك٢ٜ ٤ُغش  ه٘جر ُضذجدٍ ثألكٌجس ٝثُٔؼشكز  عوجكز ؽؼذ٤ز ٓؼ٤٘ز ٓج

عٞثء ًجٗش ٛزٙ  ; ٝع٤ِز ُإلعذجس ٠ رُي إٜٗجأصٚ ٣ٞٛٝضٚ، دجإلمجكز ثُٝٗؾصقَٔ عوجكز ثُلشد  ٢ٛ كوو، دَ 

 ٝفجفذٜج ٖٓ ؽٜز أخشٟ ـ   إعذجس ثُٔؼِٞٓز ٖٓ ؽٜز   ،ثألخ٤شر إٌُضش٤ٗٝز أّ ٝسه٤ز

إ٠ُ ؽو4ٖ٤   ثألؽش، ٝثُض٢  ٣ٌٖٔ صق٤٘لٜجثٌُضجدز ٓوجدَ إٕ ثإلؽٌج٤ُز ثُض٢ صطشؿ ـأٓجٓ٘ج ك٢ ٛزث ثُٔٞمٞع ٢ٛ 

٣غ٤طش ػ٤ِٜج ثُٜجؽظ ثُٔجد١ ػٞك ثُٔؼ١ٞ٘، ٝٛزٙ  ثُض٢ خجفز ،ؿ٤ش ٓوذُٞز ٝأخشٟ ،ٝثفذر ٓوذُٞز

ثألٝسٝد٤ز ٝؽ٤ٔغ ثُذٍٝ  ثُؼشد٤ز ؽغذ ثإلؽٌج٤ُز ال صوضقش ػ٠ِ ثُٔـشح أٝ ثُذٍٝ ثُؼشد٤ز دَ ٢ٛ عجس٣ز ك٢ 

ثُلشثؽ  ، ٗج٤ٛي ػٖغ٘ٞثس ثألخ٤شر ًجُ٘جس ك٢ ثُٜؾ٤ْ ٝثألع٣ٞ٤ز ٝثألٓش٤ٌ٣ز ، ف٤ظ أفذقش ٓ٘ضؾشر ك٢ ثُ

 ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ج ثُٔؼجفشر.ٔذ ثُز١ صؼشكٚ ثُٓٞثًذز  ثُز١ ال ٣غضط٤غوق٤ش ثُوج٢ٗٞٗ ثُضؾش٣ؼ٢ أٝ ثُض

 .ذكُىنىجياذششيع، ، :   انكراتح ، انًال ، انثُذقيح ، انكفاءج انكهًاخ انًفراحيح
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Abstract :  

Writing is considered one of the most important communication skills between 

peoples and a means of cultural exchange, as it is not possible for us to get to 

know a certain popular culture unless we can read their literary and intellectual 

production, it is not only a channel for exchanging ideas and knowledge, but 

rather it carries the individual’s culture, upbringing and identity, in addition to 

that. Means of proof; Whether the latter is electronic or paper, proving the 

information on one side and its owner on the other hand. 

The problem that arises before us in this matter is writing for a fee, which can be 

categorized into two parts: one is acceptable and the other is unacceptable, 

especially those that are controlled by the material obsession rather than the 

moral, and this problem is not limited to Morocco or Arab countries, but is valid 

in the body of all Arab, European, Asian and American countries, which have 

become widespread in recent years like wildfire, not to mention the legislative 

vacuum or legal shortcoming that cannot keep pace with the tide of contemporary 

technology. 

Keywords: writing, money, gun, efficiency, legislation, technology. 
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 انًقذيح 

فشكز ٓغَ دجه٢  ٤ُغشك٢ٜ  ، خالٍ ف٤جصٚ ثُلشد دٜجٔجٍ ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣وّٞ ٖٓ أٗذَ ٝأؽشف ثألػ ثٌُضجدز إٕ

ال ًٔج ، ٖٝٓ ثُؼ٤خ إٔ ٣ٌضخ ثٌُجصخ ٤ٗجدز ػٖ ؿ٤شٙ    ،ثُقشف ثُض٢ ٣ٔضٜٜ٘ج فجفذٜج دجُٔٔجسعز ٝثُضؼِْ

٣ٝ٘وخ ٣ٝوشأ  ٣ذقظ كجُٔؤُق، ػ٤ِٔز  ٓؤُلجس دضأ٤ُقج ثٌُغخ ثُلشد١ ٣٘ضظش ٜٓ٘ثُض٢ ثٌُضجدز  ٗوقذ ٛ٘ج

٤ُٜج ضْ ثُضٞفَ إ٣ ف٤ظ ، أػ٤ذ صذثُٜٝج ك٢ هجُخ ؽذ٣ذ أٝ ثُض٢ ثُـجةذز ٣ٝقَ إ٠ُ دؼل ثُقوجةن ٝثُٔؼِٞٓجس

 ٝأ ،ف٤زثُٔغشٝ ز٤ثُلٌجٛٓغَ  ٕٞ دـشك ثُضغ٤ِزدجإلمجكز إ٠ُ رُي ٛ٘جى ثٌُضجدز ثُض٢ صٌ، دٔؾٜٞدٙ ثُلٌش١ 

نغ ث٤ُذ ػ٠ِ ُقٌجّ  ثُخجهتز أٝ صإٓج صخـ هش٣وز صغ٤٤ش ث ،٣ٌٕٞ ٛذكٜج صذ٤ِؾ سعجةَ ٓؼ٤٘زخشٟ ألؿشثك أ

ثُض٢ صقَٔ ثُٔؾالس ٝثُٔوجالس ك٢ ثُققق ٛ٘جى ًضجدز ٝ...  ٛؤالء ثُوجدردؼل ثُض٢ ٣ضغذخ ك٤ٜج ثألخطجء 

إ٠ُ  .٢ثُققجكز دؾو٤ٜج ثُٞسه٢ ٝثالٌُضشٜٝٗٓ٘ز  ك٢ ثٓغضؼجس ّأ فو٤وجعٞثء ًجٕ ٛزث ثُضٞه٤غ  فجفذٜجصٞه٤غ 

ؾٌَ خطشث ػ٠ِ  ٣ ٝٝرُي ،ػٖ ٛزث  ٛ٘جى ثُذؼل ٜٓ٘ج ٣خشػٌُٖ  ؽٌج٤ُز ،ؿج٣ز ٛزٙ ثُ٘وطز ٝال صٞؽذ إ

ثُض٢ ٣ٌِق  ٓغَ ثٌُضجدز ، خشصقش ثعْ ؽخـ آدؼل ثٌُضخ ٢ ، ٝٗوقذ دزُي ًضجدز ثألددثُٔقضٟٞ ثُؼ٢ِٔ ٝ

٤ُٝظ ُْٜ  دؼل ثُذٍٝ،٣ٖ صٌٕٞ ُذ٣ْٜ ٓغؤ٤ُٝجس ًذ٤شر ك٢ ؽخجؿ ثُزثألُلجةذر  دؼل دٜج ًجصخ ٓؾٍٜٞ 

، ًٝضجدز  ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ثُض٢  ثُزثص٤ز٢ ٗٞع ثُغ٤شر ٝؿجُذج ٓج صٌٕٞ ك ،ثُض٢ ص٘ؾش دجعْٜٔ ٝ ُِضأ٤ُق ٝهش 

، ٝهذ ثٗضؾشس ثُذسثع٢ ُِققٍٞ ػ٠ِ ؽٜجدر ٓؼ٤٘ز هجُخ ك٢ آخش ٓؾٞثسٙؽخـ ٓؾٍٜٞ ُقجُـ   ٣ٌِق دٜج

 ٛزٙ ثُظجٛشر ك٢ ثُغ٘ٞثس ثُو٤ِِز ثُٔجم٤ز. 

جهتز ك٢  ٝفل٢، ٗنغ ٖٓ خالُٚ ثألفذغ ػ٠ِ ثُ٘وطز ثُخ دٜٔ٘ؼ ثإلؽٌج٤ُز ع٘لقَ ٛزٙ ػ٠ِ ٓج عذنٝد٘جء 

 ُإلٓجّدٌَ ٓج ٛٞ ٓلج٢ٔ٤ٛ  فجهز أٝالٗقجٍٝ ثإل خالٍ عالط ٓقجٝسٖٓ ،  ٓج٢ُ  عٖٔٓؼجدُز ثٌُضجدز ٓوجدَ 

ٓذشص٣ٖ ، صذ٢ٗ ثٌُلجءر ثُؼ٤ِٔزعذخ  ك٢ ثُٔقٞس ثُغج٢ٗ ُ٘٘جهؼ، ُضلق٤َ ك٢ دؼل ثألٗٞثعٓغ ث جإلؽٌج٤ُزد

ثُخجفز دٜزٙ  ٗ٘جهؼ ٖٓ خالُٚ ثُٔغأُز ثُوج٤ٗٞٗز أٓج ثُٔقٞس ثُغجُظ، أ٣نج ٤زثإلدذثػدٝس ثٌُضجدز ثُٞظ٤ل٤ز ٝ

 .ثُ٘وطز
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 انىظيفحو اإلتذاعتيٍ   حانكرات :  األول انًحىس

ػ٠ِ إٔ ثٌَُ ٣ؾٔغ ٝ ،ؾذٍ ػ٠ِ ٓش ثُضجس٣خ ثُ٘وجػ ُِٝ ججٍ ٓٞمٞػظِش ثُؼالهز د٤ٖ ثٌُضجدز ٝثُٔ     

 ثٌُجصخج٣ز ٝصٕ ال ٣ٞؽذ ٗظجّ ُقٔ ألٗٚ ،ثُ٘لٞرٌُغخ  عٟٞ ٝع٤ِز ٌُغخ ثُ٘وٞد ٤ُٝظ ٤ُظ  ثُذؼل ٜٓ٘ج

ثُ٘وجػ  ٝدجس  .ثُٔؾضٔغٓضلؾ٢ ك٢ ٝٛزث ثألٓش ، ثألدد٤٤ٖٝثُشٝؿ   فذـ ثُٔوجدَ ثُٔجد١ ٓو٤جط ثُو٤ٔزأف٤ظ ،

 ًضجدز أدد٤ز ٓجد٣ز ٝٗوذ٣ز ٝٓل٤ذرأل٠ُٝ ػذجسر ػٖ 4 ثثُض٢ صغ٤ش ػ٠ِ هش٣و٤ٖ  دجُغ٤جسرثُؼالهز ؽذ٤ٚ  ٛزٙ فٍٞ

ثُٔغج٤ُز ٝثُشٝفج٤ٗزد٤٘ٔج صؼذش ثُغج٤ٗز ػٖ ثُذغجهز ٝ، ٔز صؾجس٣زه٤ ٝرثس٢ٛٝ كٌشر صذذٝ ػ٤ِٔز  ،
1

ثألٓش  ،

، ك٘جدسث ٓج ٤زثألددٝ ٤زثإلدذثػثُٔوجالس ٝدؼل ثألػٔجٍ  ٝخجفز ًضجدز ٛزٙ ٝصِي ، ٤ض د٤ٖثُز١ ٣ذكؼ٘ج ُِض٤ٔ

ٓذضؼذ٣ٖ  ٤ُغش ٓٞٛذز ألٗجط ٓضشك٤ٖ ٜجًٔج أٗ ، دَ ٣ؼ٤ؼ ٖٓ ٜٖٓ أخشٟ ٜ٘ز ثُضأ٤ُقٓ ٗؾذ أد٣خ ٣وضجس ٖٓ

 ػٖ ثُضل٤ٌش ك٢ ثُٔوجدَ ثُٔجد١.

 انىقىف عُذ تعض انًفاهيى: انرفصيم في هزِ انعالقح التذ يٍ نكٍ قثم 

٘جٛج ، ٝٓؼٜٞ ًجصخٌضخ ًضجدز ٌٝٓضذز ًٝضذز، كقذس ًضخ 4٣ ٖٓ ٓثٌُضجدز ُـز  : يفهىو انكراتح  (1

ٝٓ٘ٚ ه٤َ ُؾٔجػز ثُخ4َ٤ ًض٤ذز، ًٔج ع٢ٔ خشص ثُوشدز ًضجدزً ُنْ دؼل ثُخشص إ٠ُ دؼل، ٝهجٍ ثدٖ ثُؾٔغ، 

ُْ  ﴿ :ثألػشثد4٢ ٝهذ صطِن ثٌُضجدز ػ٠ِ ثُؼِْ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ صؼج٠ُ ُٛ ْ٘ذَ ّْ ِػ َٕ أَ ضُذُٞ ٌْ َ٣ ْْ ُٜ ُْـ٤َُْخ كَ [؛ 41ثُطٞس4 ]﴾  ث

أ4١ ٣ؼِٕٔٞ
2
. 

سعّٞ ٝأؽٌجٍ فشك٤ز صذٍ ػ٠ِ  ، ٢ٛٝثإلٗغج٤ٗزثٌُضجدز ٖٓ ػذثد ثُق٘جةغ أٟ ثدٖ خِذٕٝ ك٢ ٓوذٓضٚ إٔ ٝس

 ثف٘جػز ؽش٣لز؛ إر ج٢ٗ سصذز ٖٓ ثُذالُز ثُِـ٣ٞز، ٢ٛٝع ٔٞػز ثُذثُز ػ٠ِ ٓج ك٢ ثُ٘لظ، ك٢ٜثٌُِٔجس ثُٔغ

 دٜج  ثٌُضجدز ٖٓ خٞثؿ ثإلٗغجٕ ثُض٢ ص٤ٔض دٜج ػٖ ثُق٤ٞثٕ، ٝأ٣ًنج ك٢ٜ صطِغ ػ٠ِ ٓج ك٢ ثُنٔجةش ٝصضأدٟ

ثُٔذجؽشر ُٜج، ٣ٝطِغ دٜج ػ٠ِ ثُؼِّٞ  ثُٔجدر ثُخجّثُقجؽجس ٝهذ دكؼش  ثألؿشثك إ٠ُ ثُذِذ ثُذؼ٤ذ، كضون٢

ٜج دٜزٙ ثُٞؽٞٙ ٝثُٔ٘جكغ، ٝخشٝؽ٣لز ٝثُٔؼجسف ٝفقق ثأل٤ُٖٝ ٝٓج ًضذٞٙ ٖٓ ػِْٜٞٓ ٝأخذجسْٛ؛ ك٢ٜ ؽش

 ٞر إ٠ُ ثُلؼَ إٗٔج ٣ٌٕٞ دجُضؼ٤ِْ.ٖٓ ثُو

ٝٝمٞفٚ ػ٠ِ صؼش٣ق ثدٖ خِذٕٝ ُؾ٤ُٞٔضٚ ك٢ ٓوجُ٘ج ٛزث ٗوضقش عٞف ٌُٖ  ٌُِضجدز ٛ٘جى صؼش٣لجس ًغ٤شر  

 إٔ ؽ٤ٔغ ثُؼِّٞ عٞثء ًجٗش فوز أّ دق٤ظ ،ض٘ظ٤ش ألكٌجس ؽذ٣ذرثُٝ ٝع٤ِز ُِضؼذ٤ش ػٖ ثُلٌش   ،إرٕ ك٢ٜ

ٞث٤ٓظ إٔ ثٌُضجدز  صخضٕ ك٢ ثُو ًٔج إٌُضش٤ٗٝز،ٞعن ك٢ فلقجس ٝسه٤ز أٝ صٌضخ ٝص ك٢ٜثؽضٔجػ٤ز  أّ إٗغج٤ٗز

ٝؽَ ٛزٙ ثألٗٞثع صقضجػ إ٠ُ ثُقٌٔز  ثُض٢  ، ٤زثإلدذثػه٘جػ٤ز ٝثإلػذر أٗٞثع ٜٓ٘ج ثُٞظ٤ل٤ز ٝ ُٜج، ٝثُٔض٘ٞػز

 ثُٞظ٤ل٤ز.٤ز ٝثألددٍ ثُقذ٣ظ ػٖ ٌُٖ ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٛزث ثُٔوجثُقالدز ٝثٌُلجؿ ،  صقضجػ إ٠ُ
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 : يحاإلتذاعانكراتح  يفهىو  (2

ٗظشث ُوذع٤ضٜج ٝٗذَ   ثألٗٞثع٠  ٝأٗذَ ٢ ، دق٤ظ صؼضذش ٖٓ أسهثألدد ؽٌَ ثُٞػجء ٤زثإلدذثػ صأخز ثٌُضجدز

ٚ ُذؼل ضٌضجدأد٣ذج  د ٣قذـ  ثُلشد  عج٤ٗج ،  ك٤ٌٖٔ إٔ  ، عْ ثُٔٔجسعزُٔٞٛذز  أٝال ًٔج أٜٗج  ٓشصذطز دجسعجُضٜج ، 

ٝهذ صٜذف إ٠ُ  صشؽٔز  ، ثٌُضجدجس ثُٔٞٛٞدزٓغضٟٞ   إ٠ُ ٌُٖ هذ ال صشه٠ ٛزٙ ثٌُضجدجس  ،ٝ ثُوقـثُشٝث٣جس أ

دـ٤ز  سك٤غ٣ضْ  ٗوِٜج إ٠ُ ث٥خش٣ٖ دأعِٞح أدد٢  ٖٝٓ عْ ٝثالٗلؼجالسثألكٌجس ٝثُٔؾجػش ثُذثخ٤ِز ٝثألفجع٤ظ 

كؼجَٓ ثإلفغجط  ٣ٌجد ٣وضشح ٖٓ ثٗلؼجٍ أفقجح ٛزٙ ثألػٔجٍ، ثُضأع٤ش ك٢ ٗلٞط ثُغجٓؼ٤ٖ أٝ ثُوجسة٤ٖ صأع٤ًشث 

ًِٔج ٝ  ػجهل٢ٖٓ هِذ٘ج ٤ُٝظ دجفط٘جع  ْ ٌٗضخج ُثُشٝؿ ٤ٜٖٔٓ ؽذث إلٗضجػ ٗـ أدد٢ ، ف٤ظ ال ٗ٘ؾـ ٓٝ

صوٜوش  ثُض٢ ٝٛزث ٖٓ د٤ٖ أًغش ثألعذجح ، ؽض٠ أٗٞثػٚك٢  ثإلدذثعٗؾق٘ج ك٢ ثُضو٤ِذ ًِٔج دؼذٗج  ػٖ ثُضق٘غ  ٝ

 .ك٢ ثُؼقٞس ثُقذ٣غز  ثإلدذثعٓغضٟٞ 

كٔج ٣ضقون  ٝثإلدسثىك٢ ٓٔجسعز ػ٤ِٔز ثُٞػ٢  زلجػ٤ِز ثُز٤٘ٛثُكؼَ ؽغذ١ ٣٘ذ٢٘ ػ٠ِ  ٜٗجًٔج صؼشف ػ٠ِ أٝ

 َ رثص٢ ٓلشد ، ُٝتٖ ًجٕ ًزإخنجػٚ ُِٞػ٢ ٝثإلدسثى ٣غذش ُـز، ف٤ظ ٣ضؼِن دجُزثص٢ ك٢ ف٤ـضٚ ثُٔقن

٣ٝقذط ك٢  ٣ٔغَ ثُخجسػ ك٢ صلجػالس فشثػجصٚ، كٖٔ ثٌُٖٔٔ ثسصذجهٚ دـ٤شٙ، دٔج ١ٞ ثُؾٔؼ٢ ٣ٝوُٞٚض٣ق

ع٤جم ػ٤ِٔز ثإلٗضجػ، ثُؾٔغ د٤ٖ ثُزثص٢/ثُذثخ٢ِ، ٝث٥خش/ثُخجسؽ٢
3

ثُِـز ثٌُضجدز ك٢ ٓؾجًَ ٕ ٖٓ أًذش إ، ٝ

 ، هذ٣ٔزٓغضٔشر -، هذ٣ٔز ٓضقِز -ُـز هذ٣ٔز  ألٜٗج ك٢ ػقشٗج ثُقج٢ُ ٝٛٞ ٓؾٌَ ثإلدذثعثُؼشد٤ز دقلز ػجٓز 

٤ظ ثُؾ٤جؽز ٝثُذؼذ ػٖ ثالفط٘جع ثألفجع،  كجُققشثء ٝثُؾؼٞس دجالٗضٔجء ٝفذ٣غز فنجس٣ز ٝ -فقشث٣ٝز 

صقشى س  دٔ٘جظش ؿشٝح ثُؾٔظ ٝؽشٝهٜج  ٝثُؾؼٞٝثُؾَٔ ٝثُ٘جهز ٝ فَ ٝدجألسك ٝثُ٘خِزثُضؾذظ دجألٝ

 عذذج ه٣ٞج ك٢ ثصدٛجس ثإلدذثعؼٞثَٓ ٝؿ٤شٛج ًجٗش ٛزٙ ثُ، ثألػؾ٢ٔخش ٥ثٌُغذجٕ ثُش٤ِٓز ٝثُذؼذ ػٖ صو٤ِذ ث

 .ثُؼشد٢ إدجٕ ثُؼقٞس ثُوذ٣ٔز

أفذـ م٤وج   ٣زأٝ ثُ٘غش ٣ز ثُؾؼشثٌُضجدجس ػ٠ِ ٓغضٟٞ  ثإلدذثع، ك٢ ف٤ٖ ٛزٙ فو٤وز ٣ؾخ ثالػضشثف دٜج إٕ  

 ٌُٖ ك٢ صٓ٘٘ج ٛزث ٝخجفز ػ٠ِ ٓغضٟٞ ثُشٝث٣ز، ؿض٣ش  ٗؼْ ٛ٘جى إٗضجػ أدد٢ ،ثُٔؼجفشك٢ ثُؼقش  ؽذث

سٝث٣جص٘ج دذؼل ثُذسثْٛ ك٢ ثُؾٞثسع ك٢ ف٤ٖ ثٌُضجدز ثُؾ٤ذر َٛ ٌٗضخ ُضذجع  ،٤زثألددثُو٤ٔز  ثُذؼل ٓ٘ٚ مؼ٤ق

 ثُشف٤ق، ًضجح أّ ٌٗضخ كوو ُ٘غ٠ٔ ! ؟دجُؼِٔز ثُقؼذزٓشفٞفز  ك٢ ثٌُٔضذجس  ٝصذجع  ٝدجُِـجس ثألؽ٘ذ٤ز 

ًَ ٛزٙ   ...كجُٔنٕٔٞ  ٝثُن٤ٔش ثُق٢ ٝفخ ثُضـ٤٤ش ،ٝثُقٌٔز ٝ ثٌُلجءر   ثُلٖ ػٖدؼ٤ذث دٔنٕٔٞ أؽٞف 

٤ُٝظ  ثإلٌُضش٤ٗٝزثُ٘وش ػ٠ِ ثُِٞفجس  ثُخٞك ك٢ُشكغ ثُوِْ أٝ ثٌُجصخ  كغ ثألعذجح ٝؿ٤شٛج ٢ٛ ثُض٢ صذ

 ٝظ٤ل٤ز أًغش ٜٓ٘ج إدذثػ٤ز .فشك٤ز ٝ ك٢ صٓ٘٘ج ٛزث  دؼل ثٌُضجدجس  ثػضذجس٣ٌٖٔ ثُؼٌظ ، ف٤ظ 
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 : انكراتح انىظيفيح  -

ُذسٝط ًٝضجدز صؾَٔ دؼل ثألػٔجٍ ًجُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ٝصِخ٤ـ ثدجُؼ٤ِٔز ٝصغ٠ٔ ثٌُضجدز ثُٞظ٤ل٤ز   

 ـ٠ُ ؽخـ أخش  ٓغَ ثُغ٤شر ثُزثص٤زإؽش ٝص٘غخ ثُض٢ صٌضخ ٓوجدَ أ ٤زددٜٓ٘ج أذؼل ثُٝ ،ثُٔزًشثس ٝثُضوجس٣ش

ٓغذن ٣شثكن ثٌُجصخ ك٢  صخط٤و، ٝؿجُذج ٓج صٌٕٞ ٓذ٤٘ز ػ٠ِ ثٌُضجدزلؼَ ك٢ ٛزٙ ثُ٘وطز  صشصذو ثُٞظ٤لز د ٛ٘ج

٣ٔضٜٜ٘ج ثُض٢ ثُقشكز  ثُوٍٞ صؾذٚ ٝثُٔٞٛذز ك٢ٜ إٕ ؽت٘ج ثإلدذثع، دؼ٤ذر ػٖ أع٘جء إٗضجػ ثُ٘ـٓٔجسعضٚ 

 . ُٜجقذـ ٓٔضٜ٘ج ٤ُٔٔجسعز ثُٔضٞثفِز ُدجُضؼِْ ٝثفجفذٜج 

ؾؼش ثُز١ ثسصذو دجُغِطز خ دجُثُضٌغ ٓج ٣ؼشف دظجٛشر  أ١ ،ٓ٘ز ثُؼقش ثُؾج٢ِٛ ثٌُضجدز ثُٞظ٤ل٤ز ًٔج ػشكش

، ف٤ظ ًجٕ ثُؾجػش ٣ٌضخ هق٤ذر ؽؼش٣ز  ُٔذؿ  ثُقجًْ ٖٓ أؽَ ثُققٍٞ ػ٠ِ ثُزٛخ أٝ ثُٔجٍ  ٝثُغ٤جعز

ٛ٘ج  جإلدذثعـ  ك ٤زثإلدذثػ -ػ٠ِ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ ثٌُضجدز ثُؾؼش٣ز ثُٞظ٤ل٤ز ً٘ٔٞرػ٣ذ ٖٓ ثُوقجةذ ذٝصٞؽذ ثُؼ

٣قٌٕٔٞ  ثُ٘وجد ثُؼشح ثُوذث٠ٓ ، ْٝٛ ػوٍٞثُضٌغخ دجُؾؼش فجمشر ك٢  ٝهذ ًجٗش ظجٛشر ٣خذّ ثُٞظ٤لز ،

ػ٠ِ ثُؾؼشثء، ٣ٝقٞؿٕٞ ٗظش٣ضْٜ ثُ٘وذ٣ز ، ُٝؼَ أهذّ ثٌُضخ ثُض٢ فنشس ك٤ٜج ، ًضجح ؽٜٔشر أؽؼجس 

ثُوذث٠ٓ ك٢ ثُؾؼش ثُؾج٢ِٛ ثُؼشح ، ألد٢ ص٣ذ ثُوشؽ٢ ، كوذ ٗوَ ٛزث ثُ٘جهذ  آسثء ثُ٘وجد ثُؼشح
4

 ٝصذخَ   ،

 ،خط٤خ أٝ٘ذٓج ٣ضلٖ٘ ًجصخ هقٞس ك٢ ًضجدضٜج ػثُشعجةَ  أ٣نج ٓغَ ثإلدذثعدؼل ثٌُضجدجس ثألخشٟ ك٢ 

 ِذز ثُض٢ صٔ٘ـ ُْٜ دٔٞؽذٜج ؽٜجدر أًجد٤ٔ٣ز صخٍٞ ُْٜدجإلمجكز إ٠ُ ًضجدز ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ٖٓ هشف ثُط

أٝ  صضؼِن دأٖٓ ثُذالد أٝ دققز ٓش٣ل رثس ٓغؤ٤ُٝز ًذ٤شر ٓ٘جفخ ؽـَ  ٓضؼذدر ٜٓ٘ج ٖٓ صٌٕٞ  ػضالءإ

 ...  دٔٞؽذٜج كضٟٞ هذ صظَ هش٣ن عجٓؼٜج  د٤٘٣ز ٣لض٢

ؾضٔغ ثًُٔضذش دوِْ  ؽخـ آخش ؿ٤ش فجفذٜج،  آٗزثى ُٖ ٣ن٤غ ثُلٌش كوو دَ  ٌُٖ إرث ًجٗش ٛزٙ ثُذقٞط

ٓ٘قش صن٤غ ثُغ٤جعز دغذخ سة٤ظ  ٣ؾذ دسثعز ثُٔٞثد ثُوج٤ٗٞٗز ٝ ٢ُْ عضن٤غ ثُقوٞم ألٕ هجمف٤ظ ، دشٓضٚ

ثُطذ٤خ ٝثألعضجر ٝهجةذ ثُطجةشر إ٠ُ ثُٜج٣ٝز ، ٣ٝ٘طذن ٗلظ ثألٓش  ػ٠ِ  ٙفضد٤ز ك٢ إٔ ٣وٞد دالدُٚ كشفز 

٤ًق ٗؤٖٓ أعضجر ًَٝ  ، ٝؽٜجدر ػ٤ِٔز  دجُـؼ  ػ٠ِ فقض٘ج أخز  خك٤ٌق ع٘ؤٖٓ هذ٤ ، ٝسدجٕ ثُغل٤٘ز ..

ؽخـ آخش ٌُضجدز أهشٝفز صخشؽٚ ٓوجدَ  ثُٔجٍ ػ٠ِ ٓغضوذَ دالدٗج ، كخشثح ٛزٙ ثُٜٖٔ  صؼ٢٘ ٜٗج٣ز ثُذُٝز 

ظجٛشر ألٕ ٓخضِق ثُذٍٝ صؼج٢ٗ ٖٓ ٛزٙ ثُ. ُٝألعق ٗقٖ ٗؼ٤ؼ دذث٣ز ٛزٙ  ثٌُجسعز ك٢ ػقشٗج ثُقج٢ُ ، 

 .ش ك٢ ثُغ٘ٞثس ثألخ٤شر دؾٌَ عش٣غ ثُض٢ ثعضلقِ

ثُغ٘ز أٝ ع٘ز  ٓذر ثُضقن٤ش ُِذًضٞسثٙ ك٢ ٓقش ال صضؾجٝص  ك٢ ًغ٤ش ٖٓ  ثُٔوجالس ثُققل٤ز ػ٠ِ إٔ  ٣٘ؾش

صذجع دذؼل ثُذسثْٛ ك٢ ثُٔـشح ثُخ، ٝثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز صذجع ؽجٛضر ك٢ ثُق٤ٖ ٝثُؾٞثٛذ  ثُؾجٓؼ٤ز   ٗققٝ

، ٤ز ٝؿ٤ش ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝهذ أفذقش صضطٞس ٛزٙ ثُظٞثٛش ع٘ز دؼذ ع٘ز ػ٠ِ أٗظجس ؽ٤ٔغ ثُٔؤعغجس ثُضؼ٤ِٔ

 ؾٞكجء . دؼل ثُٔٞثد ثألدد٤ز ثُٗضؾش ُ٘ج ف٤ظ أ
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 كراتح انثحىز انعهًيح يقاتم انًال  انًحىس انثاَي :

  :  انثحىز انعهًيح .1

ؽذ٣ذ كؼ٤ِٚ إٔ ٣غضؼذ ُزُي  ًجٕ ثُلشد  ٣ش٣ذ ًضجدز ٓؤُق إرث ُٜزث  ،عوجكز ثٌُجصخ ٝٓؾضٔؼٚصقَٔ  ثٌُِٔجسإٕ   

دؼ٤ذث ػٖ  ،ثُٔطشٝفز ثإلؽٌج٤ُزمغ أعتِز فٍٞ ٝٝٝثُضخط٤و ٓغ ثُضأ٢ٗ ٝثُذسثعز دٔؾٜٞدٙ ثُخجؿ 

ػٌظ ثُٞؽذجس ثُذط٤تز ٝثُض٢  ج ٓج ٣نش دجُٔؼذر  ٣ٝؼطَ ٜٓٔضٜجثُغش٣ؼز  ؿجُذ  ، كئٗضجػ  ثُٞؽذجسشػزثُغ

٤َٔ ٣كئرث ًجٕ ثُطج٢ٛ ، ثُٜنْ٘ظجّ  ٓضٞثصٕ ٝصغَٜ ػ٠ِ  ثُٔؼذر صأخز ٝهضج ك٢ٜ  صٌٕٞ  ٓطذٞخز ؽ٤ذث ٝد

خش ٣قخ ثخضقجس ٛٞ ث٥ ٛٞ عطق٢  ٖٓ ؽٌَ  ٝعشػز ك٢ ثُضقن٤ش كغ٤لوذ صدٞٗٚ ثُز١ كوو  ُضِذ٤ز ٓج

٠ُ صِذ٤ز ثُوذسر ثُٔؼشك٤ز ثُغطق٤ز ُِوجسا ، كغ٤لوذ ك٢ إرث ًجٕ ثُٔؤُق ٤ٔ٣َ ٝإ ،ٝصزٛخ دط٘ضٚ دغشػز ثُٞهش 

ًضخ دذٓي كضؼِْ أ ثُز١ هج4ٍٚ ٤ٗضؾثُل٤ِغٞف كش٣ذس٣ي ٝخ٤ش ٓج ٗغضذٍ دٚ ٛ٘ج   ،خقجةقٜٚٗج٣ز ثُٔطجف 

، ٝهجٍ أ٣نج إرث أػط٢ ٌَُ إٗغجٕ ثُقن ك٢  ف٤٘تز إٔ ثُذّ سٝؿ ، ٤ُٝظ دجُغَٜ إٔ ٣لْٜ ثإلٗغجٕ دٓج ؿش٣ذج

دَ إٔ ثُلٌش ٗلغٚ ع٤لغذ أ٣نج صلغذ ثٌُضجدز ٓغ ٓشٝس ثُضٖٓ كقغخ إٔ ٣ضؼِْ ثُوشثءر كِٖ
5
٣ٌٖٔ إٔ    ـ  

ٗخضِق ٓغ ثُل٤ِغٞف ك٢  فن ثُوشثءر ٌَُِ ، ٌُٖ إرث ٓ٘ق٘ج ٛزث ثُقن ُٖٔ ال ٣غضقن  ٝصذ٠ٗ ٓغضٟٞ  ثٌُلجءر 

 . عضن٤غ ثُو٤ٔز ثُؼ٤ِٔز آٗزثى  

ٖٓ ثُشٝؿ ، كوو ػذجسر ػٖ عشعشر صؾٔغ   خج٢ُؽٞف ٝعطق٢ ٌُضجدز ٖٓ أؽَ ثُٔجٍ صؾؼَ ثُٔقضٟٞ أإٕ ث 

  .ٓطشص دجألُٞثٕ ٝثُقٞس ٝعو ؿالف  

ددج ، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ صؾٌَ ه٤ٔز ٓنجكز ُِٔؼشكز ، ٝال أ ٓؼشكز  ال صؼضذش ٣ٌضخ ُضٌغخ كٌضجدضٚ ثُؾخـ ثُز١ٝ

إلفغجط دجُضـ٤٤ش ٝفغٖ كج ،رث  ًجٗش ػ٤ِٔزأ٣نج إ ٝإفغجط ٗش أدد٤زال ٝهذَ ًَ ؽ٢ء إفغجط إرث ًجأٝك٢ٜ 

فغجط كال ًضذش دذٕٝ إٖ إرث ، ٌُ ٓل٤ذر ؼِٞٓجسٓ٘ضؼ ص ثألؽ٤جءثُطٔٞؿ إ٠ُ ثُٔؼشكز ، ًَ ٛزٙ ثُن٤ٔش  ٝ

ع٤طشر ثُٔجدر   ًٔج إٔ، ٝ ٣طـ٠ ثُٔجد١ ثإلٗغج٢ٗذثكغ ٛ٘ج ٣٘ضل٢ ثُ ألٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ صؼط٢ ٓنٕٔٞ ؽ٤ذ،

ف٤ظ ٗؾذ  ثُ٘جط  ، ٝٗأعق  ُقجُ٘ج ثُٔؾجالس  ٝإٗٔج  ٓخضِق ،ضجدز كووثٌُ ًَ ؽ٢ء ٤ُظ دٓشسثُٔقغٞعز 

ػ٠ِ أدٞثح ثُؼِٔجء ٝثألددجء ، ٝٛزث ٗض٤ؾز ُذؼل  ٣٘ؼذّ ٝؽٞدٛجصضضثفْ ػ٠ِ أدٞثح ثألؿ٤٘جء ك٢ ف٤ٖ 

 ك ثُؼِْ ٝثألدح.ػٞثُغ٤جعجس ثُذ٤ُٝز  ثُض٢ صذؾَ ٝصؾؾغ ثُضلجٛز 

ٝثُضٞفَ   ثُؼجُوزؽٌج٤ُجس ثإل٣٘ؾضٛج ثُذجفظ ثُؾجٓؼ٢  ٖٓ أؽَ ٓؼجُؾز إفذٟ  ٢ثُض ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ٢ٛ إٕ  

، ٝهذ عجٛٔش  ٓ٘ز ثُض٢ صغجْٛ ك٢ صطٞس ثُذؾش٣ز ؼذ ٖٓ أْٛ ثألػٔجٍ، ٝصٍٞ ُٜج دؼذ ثُذسثعز ٝثُضق٠َُ٤ِ فِإ

ف٤ظ ٛ٘جى   ،ػٖ ٛزث رغ٤شٓج ٛٞ فؼخ ٝٓذْٜ ػٖ ثُؼوَ ثُذؾش١ ، ٝصٞؽذ ٗٔجرػ ً ٢ صلغ٤شهذ٣ْ ثُضٓجٕ ك

ػ٠ِ ٓش ثُؼقٞس ،  ٜٓ٘جؼجس ٝثُٔؼجٛذ ثُؾجٓح ؽذث، ثعضلجد هال ك٢ ثٌُٔضذجس  صنْ ٓؼِٞٓجس ه٤ٔز دقٞط

 ، كٜزث  ؿ٤ش ٓوذٍٞ  دجُضٌغخثٌُضجدز صوغ ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز  ك٢ ٓغض٘وغ  ٌُٖ إٔ
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هقز  عٞثء ًجٗش٤ز ثألدد صلوذٙ فلضٚٝدثخَ ثُٔؾضٔغ  صزٍ فجفذٜج ٝصقو ٖٓ ٓ٘ضُضٚ ف٤ظ إٔ ٛزٙ ثألخ٤شر 

 ٌضجح ػٖ ٓٞهق ٓؾجدٚ ف٤ٖ فغْٜثُ ٠ٝهذ ػذش ػذذ ثُق٤ٔذ ثٌُجصخ ك٢ سعجُضٚ إُ ، ٗغشث  أٝ ؽؼشث أّ سٝث٣ز أّ

د٤ٜٗج ٝٓغجٝا ثألٓٞس ٝٓقجهشٛج جٓغ ، ع٤ٜ٘ج ٝكوج4ٍ  ٝثسؿذٞث دأٗلغٌْ ػٖ ثُٔط جألدحػ٠ِ صؾ٘خ ثُضٌغخ د

كئٜٗج ٓلغذر
6
صؾؼَ ثٌُجصخ ؽجسر ٓ٘ٚ  إ٠ُ ثالدضؼجد ػٖ ثُضأ٤ُق دٜذف ثُطٔغ ك٢ ثُققٍٞ ػ٠ِ ثُٔجٍ ،ثُض٢ ، إ 

 هضّ أٓجّ ثُلٌش ٝثُؼِْ ـ ك٢ ف٤ٖ إٔ ه٤ٔضٚ ثُٔؼ٣ٞ٘ز أًغش ٖٓ ثُٔجد٣ز ٓج إٕ ًجٕ  ًجصخ ٓغضو٤ْ ثالخالم.

ٜج ػ٤ِ فغخ ثُؾٜجدر ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ع٤ققَٓذصٜج  ٝصضشثٝؿ، ظ٤ل٤زٞثُضجدز ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز مٖٔ صق٘ق ً   

ػظ٠ٔ  ؽٌج٤ُزإ ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ثُقذ٣غزك٢ ظَ ثُغٞسر  ٗؼ٤ؼ ٖ أفذق٘ج،  ٌُثٌُجصخ ٖٓ خالٍ  أهشٝفضٚ

٣ٝضْ  عٟٞ ٝهش هق٤ش ثُؼ٢ِٔ ٣ٌِق فجفذٚ ف٤ظ ُْ ٣ؼذ ثُذقظ ثإلٗغج٤ٗز،م٤ٔش صغضؼق٢ ػ٠ِ ػوَ ٝ

ثُٔٞؽٞدر ك٢ ٓخضِق ثُذِذثٕ ثُـشد٤ز ثُٔغٌٞس ػٜ٘ج جٛشر ، ٝٛزٙ ثُظ١ ثُغجػض٤ٖ ٗؾجصٙ ك٢ ٓذر هذ ال صضؼذإ

ًضجح ك٢  ثُذٍٝ ثُؼشد٤ز  ٝ ثُذ٘ذه٤زف٤ظ ٣طِن ػ٤ِٚ ٓغال ك٢ ؽٜٔٞس٣ز ثُق٤ٖ ثُؾؼذ٤ز ًضجح  ، ؾشه٤زٝثُ

ثٗضقجس٣ز ٝ ثسٛجد٤ز ٢ٛٝ ؽش٣ٔز    ،ثُٔؾضٔغؽشث٢ٓ ٌٖٓٔ إٔ ٣ضؼشك ُٚ أًذش ػَٔ إصؾٌَ ، ٝ...ثُلج٣غذٞى 

 .دَ ٓؾضٔغ دشٓضٚ دجُو٤جّ دٜج كوولغٚ ٣وضَ ُٖٗ ثُؾخـ  ٕأل

ُضٌغخ أٝ ثُلج٣غذٞى أٝ ٖٓ دُٝز ألخشٟ د٤ٖ 4 ًضجح ثٝثُض٢ صخضِق  ضغ٤ٔجس ثُض٢ صطِن ػ٤ِٜج  ٝٗؼٞد ُِ  

ألٕ  انثُذقيحثُٔقطِـ ثُز١ ٣٘طذن ػ٤ِٜج أًغش ٝٛٞ  ٝ،كجُٔقطِقجس ٓخضِلز ٌُٖ ثُٔؼضٟ ٝثفذ  ... ثُذ٘ذه٤ز

خ٤ز ٣ألٕ ثُغ٤شر ٢ٛ ٓشثفَ صجس صوذِٚ ك٢ ثُغ٤شر ثُزثص٤ز  ٣ٌٖٔ  ثُٜٖٔ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ   ػؾ٘ج  رثئك، ثُلؼَ هجصَ 

ٕ ثُشٝث٣ز ألٓغَ ثُشٝث٣ز كٜزث  ثألدحٟ ،  أٝ ٗؼ٤ؾٜج ػ٠ِ ٓغضٞؿ٤شٙ ٜج فقل٢ أٝ ضهذ ٣ٌِق دٌضجد ُقجفذٜج

ع٤ٔج د٢ ٣ٌٖٝٔ إٔ ٗؼ٤ؾٜج ك٢ ثُؾؼش ٝالدذثع أد، ٢ٛٝ  إأٝ ٖٓ ثُٞثهغ  ػ٠ِ ثُخ٤جٍ ٣ذ٢٢٘ عشد١  كٖ أدد٢ٛ 

ثُضشك٤ٚ ػٖ ثُ٘لظ  ٖٓ أؽَ  ثُٔؾجُظٝصٌٕٞ ك٢ دؼل  ٝ سة٤ظأٝ عِطجٕ أألٗٚ ٣ٔؾذ فجًْ  ؽؼش ثُٔذؿ  

ك٢ ثُٔوجالس ثُؼ٤ِٔز ٝثُذقٞط  ٌُٖ إٔ صٌٕٞ، ُٚ دجُشؿْ ٖٓ ثُ٘وذ ثُز١ صؼشك ،ٓج فذ ٝٛزث ٓوذٍٞ إ٠ُ

، أ٤ًذ ٛزث ٣خٍٞ ُٚ ُٝٞػ ثُٔ٘جفخ ثُٔخضِلز ٢ثُض٢ ػ٠ِ أعجعٜج  ٣ققَ  فجفذٜج ػ٠ِ  ِٓق ػِٔ ثألًجد٤ٔ٣ز

 ؽٔؼجء . ثإلٗغج٤ٗزكوو دَ ثُلٌش ٖٝٓ ٣غش١ ػ٤ِٚ ثُوشثس ٓق٤و ثُؾ٢ء ُٖ ٣ؤر١ 

، ٝ ثُض٢ صٞؽذ ك٢ ؿلِز ٜٖ ثُض٢ صضغْ دجُِقٞف٤زٔث٢ُٛ ٖٓ ٝ ثُذ٘ذه٤زًضجح ٜٓ٘ز ُز ٗؼٞد ُ٘ذغو ٝٗٞمغ ٓغأ

... صقش ثعْ ؽخـ ًضجح أ١إٔ ٣ٌضخ  دقظ أٝ ٓوجٍ  أٝ  ٣ٔضٜٜ٘ج، ف٤ظ ٣ًَٞ ُؾخـ ٝثُٔؾشع ٖٓ ثُوجٕٗٞ

ػ٠ِ  ف٤ظ هشف٘ج دؼل ثألعتِز كزهٔ٘ج دذؼل ثُضقو٤ن  ك٢ ٓج ٣خـ ٛزٙ ث٥ٝ، ٓجد١آخش ٓوجدَ أؽش 

 عٟٞ  ثُ٘ٞع ٓٞؽٞد ٝال ٣ٌِق فجفذٚإٔ ٛزث  ، ف٤ظثُ٘ض٤ؾز ِٓٔٞعزًٝجٗش  ، ػؾٞثة٢ ؽخجؿ دؾٌَأ

ْٜٓ٘  خطز ثُذقظ صأخز ٓؾشد  زثُٔجم٤ثُؼوٞد إٔ ثُذجفظ ك٢ ك٢ ف٤ٖ ، ثُذٝالسثسثُغجػجس ٝ دؼل دؼل 

، ٗج٤ٛي ػٖ ٓغ٤شر ثُذقظ ػٖ ثُٔشثؽغ  دجُغلش إ٠ُ ٓخضِق ثألٓجًٖ ُؾٔغ ٓذر ص٤٘ٓز هذ صضؾجٝص ثُغ٘ز

 .ثُٔؼِٞٓز
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ف٤ش ٣ضْ صٞثفَ  ثُطِذز   ،ٌٓجٕ د٤غ ٛزٙ ثُذقٞط  ٌٝٓجٕ ػشمٜج  دؾٌَ خل٢ ٢ٛ م ثإلٌُضش٤ٗٝزثُغٕٞ إ 

ٝثُٔذٛؼ ك٢  ٓغَ ثُلج٣غذٞى ٝ ثُطجٝدجٝ ... ثإلٌُضش٤ٗٝزهغ ثُضغٞم ثٓٞرُي ػذش  ٣ٔضٜٕٖ٘ٞ ٓغ ٓأٝ ؿ٤شْٛ 

، ف٤ظ أٗٚ ًِٔج ًجٗش ثُو٤ٔز ثُٔج٤ُز ٓشصلؼز ًِٔج ًجٕ  ثُٔج٤ُزثألٓش إٔ ؽٞدر ٛزٙ ثألػٔجٍ  فغخ ثُو٤ٔز 

ٌُٖ إرث ًجٕ ثُقجفخ  ثُطِخ ٣ش٣ذ ػَٔ ٓضٞعو  ٌٓشسر،ثُذقظ أٝ ثُؼَٔ ثٌُٔضٞح دأكٌجس ؽذ٣ذر ٝؿ٤ش 

،  ٝٛزث ًِٚ ٣ضْ ػِٔٚ ز ثُؼَٔ صضقٌْ ك٢ ثُو٤ٔز ثُٔج٤ُز، أ١ ه٤ٔأهَصٌِلز ٓج٤ُز كجألٓش ٣ٌِلٚ  ٓغضٌِٜزأكٌجس ٝد

، ف٤ظ ٣ضْ ثُذ٤غ ٝثُؾشثء دأعٔجء ٓغضؼجسر ػذش دؼل دؼ٤ذث ػٖ ثُوجٕٗٞ ٝػٖ ثُٔشثهذز  ك٢ عٞم ثُغٞدثء

 ثألدحوٍٞ دإٔ ثُلٌش ٝٝهلز ه٣ِٞز ُ٘، ٛ٘ج ٗوق أٝ  ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ثالؽضٔجػ٤ز  ثإلٌُضش٤ٗٝزثُٔٞثهغ  ثُضغٞم  

 .خطش  ٝ ثٌُلجءر ثُؼ٤ِٔز ك٢

ثُقذش  ٝٝمؼش  ٌٓجٗٚ ثُوِْ ٝ شفجسد ثُض٢   ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤زثُغٞسر  ٛزٙ ع٤قذـ م٤ن دغذخ  ثإلدذثعًٔج  إٔ  

ر عٔقش دٚ إ ،ُِذ٤غ ٝثُؾشثء ك٢ ثُلٌش رًذ٤ش جُْٝ صٌضل٢ دٜزث كوو دَ كضقش عٞه ، ثُٔض٣لز أ١ ثُ٘غخ ثُ٘وشر

 ثإلدذثعٝع٤ق رٝ فذ٣ٖ ُٝألعق ثُقذ ثُغِذ٢  أفجح ثُلٌش  هش٣٘ز ثإلػالّ، صؼضذش ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤جألٕ ، ؾؼضٚ ٝؽ

 .فجدز د٤ِـزإ

ر ثُؼ٤ِٔز دَ عضنؼق ثٌُلجء ثإلدذثع ظجٛشر خط٤شر ُٖ صوضقش ػ٠ِ صن٤٤ق ٢ٛ إٕ ثٌُضجدز ٓوجدَ ثألؽش

ٟٞ ضػ٠ِ ٓغ جؼ٤ؼ مؼلٝخجفز ثُؼشد٢  ٣ُذقٞط  ٝثُض٣ٌٞ٘جس ثُغش٣ؼز أفذـ ثُؼجُْ دغذخ ثٝأ٣نج، 

 .ثٌُلجءر
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قو٤و٢ ٣غضط٤غ ،ألٕ ثٌُجصخ ثُ ثُذ٘ذه٤زثُخقذز ثُض٢ صغجػذ ػ٠ِ ثٗضؾجس ًضجح  ؼضذش ثُؼجُْ ثالكضشثم٢ ثُذ٤تز٣ 

ثُٞثفذ ٗؼ٤ؼ خالٍ ثُوشٕ  أفذق٘ج ُِضٞثفَ ػذشٛج، ٝ ٞثهغ ٓض٣لزدجعضخذثّ ثعْ ٓغضؼجس  ٝٓ إخلجء ٣ٞٛضٚ 

ٝثُؼؾش٣ٖ ع٤طشر ًذ٤شر ُِٞثهغ ثالكضشثم٢ ػ٠ِ ثُٞثهؼ٢ ، فض٠ أفذق٘ج ٜٓذد٣ٖ دثخَ د٤ٞص٘ج ٝدؼ٤ذ٣ٖ ػٖ 

ػجُْ ك٢ ، ؼجدثس ٝثُضوج٤ُذ، الؿ٤ج  ثُثُؾـشثك٤ز ٝثُضشثد٤ز ثُٞثهؼ٤ز ٝٗؼ٤ؼ ك٢ ٓؾضٔغ ٢ٔٛٝ دٓش ثُقذٝد

 ٝكٌش  أعٔجء ٖٓ 4  ٓض٣قؽ٢ء ك٤ٚ ًَ  ثُؾٔجػ٢ ك٢ إهجس  ثُؾٜز أٝ ثُذُٝز ، ٗظجّ دؼ٤ذث ػٖ  ثكضشثم٢

ؽِٔش دؾٌَ ًذ٤ش ضقٞالس ٛزٙ ثُعجٛٔش ثُغٞسر ثُضٌُ٘ٞٞؽ٤ز ك٢ ٝ ، ...ٝػجدثس ٝدسثعز  ػِْ ٝ  فذثهزٝ

عٞثء ًجٕ خجؿ ، ٌَُ ٓج ٛٞ صو٤ِذ١ الؿ٤ٚ، ؾضٔؼجس ثٓضذس ٖٓ ثُؾشم ث٠ُ ثُـشحٓخضِق ثُٔ٘جف٢ دثخَ ثُٔ

ػ٠ِ ثُٔقٍٔٞ  ٓضالصٓز ثُٜجصقع٤طشس  ًٔج،  ..أٝ دجُض٣ٌٖٞ ثُلشد١ ثُغوجك٤ز  أٝدجُٔؼجٓالس ثُضؾجس٣ز 

ؽِٔش ٓخضِق   ُٜجصق ثُ٘وجٍث  دشثٓؼٖٓ خالٍ  ف٤ظ ثصدٛشس ثُضؾجسر ٝثالعضٜالى، ثُضؾجس٣ز ثُضؼجٓالس

 ثُوطجػجس.

ٌِٓز ف٤ٖ صذٗش دؼل ثٌُِٔجس ٓغَ ك٢  ،ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ػج٤ُز ؽذث ك٢ ٔجد ػ٠ِ ثُضِلٕٞقش دسؽز ثالػضٝأفذ 

ْٜٓ  ك٢ ثُذقظ ٝثُونجء ػ٠ِ ثُٞهش كوو دَ أفذـ  ُِضغ٤ِز ذ ٝع٤ِزؼُْ ٣ٝدجُ٘لظ، ثُغوز ٝ  ٝثإلدذثعضل٤ٌش ثُ

٢ ٤ًل٤ز ثخض٤جس ثُٔل٤ذ ٖٓ ثألٓش ثُز١ ٣لضـ هن٤ز أخشٟ ٝٛثُغِذ٤ز أًغش ٖٓ ثإل٣ؾجد٤ز ،  ػٖ دؼل ثُٞظجةق

 .ثُٔشثٛو٤ٖ ٝأف٤جٗج ث٤ُجكؼ٤ٖ أ٣نجهلجٍ ٝز١ ؿجُذج ٓج ٣لؾَ ك٢ ثخض٤جسٛج ثألثُٝ ثُٔلغذ
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ٝثؽضٔجػ٤ز ٝ ثهضقجد٣ز ع٤جع٤ز  4ع٤ٔش دٔٞثهغ "ثُضٞثفَ ثالؽضٔجػ٢" ٌُٖ ؿج٣ضٜج ٓضؼذدر ثُقٞس

ٝكٌش٣ز، ف٤ظ ٣ٌٖٔ إٔ ٗوّٞ دضقو٤ن فقل٢ أٝ دؾظ ثُ٘ذل أٝ دشدٞسصجػ أٝ فٞثس ٓغ ؽخق٤ز ٓؼشٝكز 

 ،ثألٓجًٖٓغضـ٤ٖ٘ ػٖ ثُض٘وَ د٤ٖ فٍٞ ٓٞمٞع ٓج، أٝ دجُضٞثفَ فٞصج فٞسر ٖٓ خالٍ ثُلج٣غذٞى 

فٍٞ إ٠ُ ٓغج٤ٖٔٛ ٝدئٌٓجٕ ثُلشد ك٢ صٓ٘٘ج ٛزث ثعضخذثّ ٛزٙ ثُٔٞثهغ الًضؾجف ٓٞمٞػجس ؽذ٣ذر أٝ ثُٞ

ك٤ٜج أٝ ُِضش٣ٝؼ ُضِي ثُٔٞمٞػجس ، كٖٔ ثُغَٜ ث٥ٕ ثُٞفٍٞ ٓذجؽشر إ٠ُ ٓجدر ؿ٤٘ز ٝٓؾٔٞػز ٓض٘ٞػز 

ٖٓ ثألفٞثس ٖٓ فٍٞ ثُؼجُْ ٓخضقشر ثُضٓجٕ ٝثٌُٔجٕ ، ٝصضؾ٠ِ ثُقؼٞدز كوو ك٢ فغٖ ثالٗضوجء أٓجّ 

ثُٔشصذز  ثالؽضٔجػ٢إ٠ُ ثفضالٍ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ٓغال ٓؾجٍ ثإلػالّ  ك٢ثالؽجسر  صٔشٝكشر ثُٔؼِٞٓز ، ٝ

 ثُض٢ثأل٠ُٝ ك٢ ثُذقظ ٝصضقذس ثُٔٞثم٤غ ثُغ٤جع٤ز ثُٔنج٤ٖٓ ثإلخذجس٣ز, ٗظشث ُألفذثط ثُغ٤جع٤ز ثألخ٤شر 

ٝٓج ؽٜذصٚ ٓقش دؾٌَ خجؿ ٝٓج صذؼٜج ٖٓ  ثُؼشد٢ؽٜذصٜج ثُٔ٘طوز ثُؼشد٤ز ، صقش ٓغ٠ٔ "عٞسثس ثُشد٤غ 

ثُق٤جر ثُغ٤جع٤ز ك٠ ٓقش، ٝأظٜشس ٗضجةؼ ثُذسثعز صٞؽٜج إ٣ؾجد٤ج ٗقٞ صٞظ٤ق صـ٤ُّشثس ٓضضج٤ُز ك٠ هذ٤ؼز 

، %46,3ًأفذ أدٝثصٜج, دجػضذجسٙ ٓقذسث ؽذ٣ذث ُألخذجس د٘غذز  ثُققل٢ثُٔؤعغجس ثإلػال٤ٓز ُِٔٞثهٖ 

ًٔج إٔ ٗغذز ًذ٤شر ٖٓ ثُؾذجح ثٛضٔش دٔضجدؼز فقجكز ثُٔٞثهٖ، ،  %21,2ٌٝٓغخ ُٜٔ٘ز ثُققجكز د٘غذز 

%, ٝٛزث ٣ٞف٠ دإٔ ٛزث 55,5ءس ٗغذز ثعضخذثّ ثُؾذجح ُققجكز ثُٔٞثهٖ ال صوَ ػٖ ٗغذز ف٤ظ ؽج

 .7فِخ ثُؼ٤ِٔز ثإلػال٤ٓز" ك٢ثُ٘ٔٞرػ ُْ ٣ؼذ ٓؾشد فجُز صشك٤ٜ٤ز، دَ أفذـ 

،  دق٤ظ ٣ٌٔ٘ي كضـ فلقز خجفز دجألفذهجء ثُٔطِٞدز٣ٌٖٝٔ كضـ فلقجس خجفز فغخ ثُٞظ٤لز 

ٝـأخشٟ خجفز دؼَٔ صؾجس١ دٔج ،  خش ٝفلقز خجفز دؼَٔ خ٤ش١دخ٤َ آٝفقشٛج ٝثُٔٔ٘ٞػز ػٖ أ١ 

ك٢ عٞم صؾجسر  ٜجك٤ٚ ثٌُضجدز ٓوجدَ ثألؽش، ٝأػضذشٙ ػٔال صؾجس٣ج ألٗٚ ٣خنغ ُٔغأُز ثُذ٤غ ٝثُؾشثء ، ٌُ٘

أٓجّ  مؼق ثُؾضس ، صخِـ ثُطجُخ أٝ ثُذجفظ ٖٓ عوَ ثُذقظ ثُؼ٢ِٔ ٞدثء ، صذخَ أسدقج ػ٠ِ ٓٔضٜٜ٘ج ٝع

 .ثُضٌُ٘ٞٞؽ٢ٓٞثًذز ثُٔذ  ٣غضط٤غثُز١ ُْ  ثُوج٢ٗٞٗ
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، ثُض٢ ؽش٣ٔز ًضجدز ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز ٓوجدَ ثُٔجٍ ٜز ثُوج٤ٗٞٗز مشٝس٣ز ُِضؼجَٓ ٓغ إٕ ثُٔٞثؽ 

ثُضأه٤ش ٝثُضؼ٤ِْ ٝ ٘وـ ٖٓ ٌٓجٗز ثُؾجٓؼز ك٢ ص، صٜذد ثٌُلجءر ثُؼ٤ِٔزثٗضؾشس ك٢ ٓخضِق دوجع ثُؼجُْ ٝثُض٢ 

ٓغ ٛزث  ٝإٔ صضؼجَٓ دؾٌَ صو٢٘، صو٤ِذ١، ٓٞثؽٜز ػ٤ِٜج ثُضخِـ ٖٓ ٓج ٛٞ ُِٔؾضٔغ ًٞثدس ٓٔضجصر ب ٤ص٤ٜ

أًغش ٠ُ آخش ، ًٔج ٣ؾخ ػ٠ِ ثُضؾش٣ؼجس إٔ صضخِـ ٖٓ ثُضطٞس ثُغِقل٢ إٖٓ ثُضؾجٝصثس ثُوج٤ٗٞٗز  ثُ٘ٞع

 عشػز .

ٜٝٓ٘ج ؽش٣ٔز ثٌُضجدز ٓوجدَ ثُٔجٍ فٌ٘ز  ثُٔؼِٞٓجص٤زمذو ثُؾج٢ٗ ك٢ ثُؾشثةْ ٣ٝضطِخ ٓٞمٞع 

ِخ ثُضو٤ِذ٣ز ،ُٝزث ٣ؾخ إٔ ٣شثػ٢ صؼوذٜج ٛزث ثُضذج٣ٖ، ٝك٢ أؿٗظشث ُقؼٞدضٜج ٝثخضالكٜج ػٖ  ه٣ٞز، هج٤ٗٞٗز 

ٔجٍ دٞثعطز ثُضالػخ ؿ٤ش ثُؾشػ٢ كؼ٠ِ عذ٤َ ثُٔغجٍ ٗؾذ إٔ ثخضالط ثُثألفٞثٍ  صٌٕٞ ؿ٤ش ٝثمقز ؛

ضِظ صـط٤ضٚ ٝعضشٙ ٝثُضؾغظ ػ٠ِ ِٓلجس ثُذ٤جٗجس ثُٔخضضٗز ؛ ثألٓش ثُز١ ٣نؼق إ٠ُ ؿجُذج ٓج ٣قجٍٝ ثُٔخ

٣ٝوجط ػ٠ِ رُي ؽش٣ٔز ًضجدز ثُذقٞط ثُؼ٤ِٔز،  ،فذ ًذ٤ش كشفز ثُٔؾ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ إعذجس ٛزث ثالخضالط

َ  دؽخجؿ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألثُؾج٢ٗ ٛ٘ج ٤ُظ كشد ٝثفذ أٝ  ثُؾ٘ج٣ز أًغش ٝأخطش ٖٓ عجدوضٜج ألٕٝصؼضذش ٛزٙ 

 ،ثُؼجد٣ز دجُٞعجةَٓؾضٔغ دشٓضٚ ، أٓجّ فؼٞدز ثُٞفٍٞ إ٠ُ ٓشصٌذ٢ ٛزث ثُ٘ٞع ثالؽشث٢ٓ  ٝفؼٞدز إعذجصٚ 

ال   زٙ ثُؾشثةْ ،ألٗٚ ك٢ ٛزث ثُ٘ٞعدَ ثألٓش ٣ضطِخ صٌُ٘ٞٞؽ٤ج ػج٤ُز ثُضو٤٘ز ك٢ مذو ثُؾ٘جر ثُز٣ٖ ٣وٕٞٓٞ دٜ

ػقجدز   ٣ؾَٔ ثُغج٤ٗز ، كجألٓشٖٓ ثُذسؽز آخش ٖٓ ثُذسؽز ثأل٠ُٝ ٝ ٝثفذ أًغش دَ  ٣ٞؽذ ؽج٢ٗ ٝثفذ كوو 

 ز أ٣نج.ٛزث ثُ٘ٞع ثإلؽشث٢ٓ صالػخ ػ٠ِ ثألٓجٗز ثُؼ٤ِٔ شف صؾذ٣ذ ك٢ ثُوجٕٗٞ ثُؾ٘جة٢، ًٔج ٣ؼذٝثُض٢ ٢ٛ ظ

 :التذ يٍ انرأكيذ عم  أٌ هزِ انجشائى كايهح األسكاٌو   

 .ػ٠ِ ٗؾجه ٓجد١ ٣أص٤ٚ ثُؾج٢ٗ ٣ِٝقن مشسث  ٣وّٞ ٝ 4 انشكٍ انًادي

ُضٞثكش ثُشًٖ ثُٔؼ١ٞ٘ ك٢ ؽشثةْ ٓٞثهغ ثُضٞثفَ ثالؽضٔجػ٢ إٔ ٣ؼ٢ ثُؾج٢ٗ أٗٚ  ٣ِض4ّ ًعُىيانشكٍ ان

٣أص٢ ؽش٣ٔز ػٔذ٣ز، ٝك٢ ٗٞع ؽش٣ٔز ثٌُضجدز ٓوجدَ ثُٔجٍ ٣ؼِْ ثُؾج٢ٗ ثألٍٝ ثُز١ ٛٞ ثُذجفظ أٝ ثُطجُخ دأٗٚ 

ثُؾج٢ٗ ثُغج٢ٗ  ٣ؼشف٤ز ، ًٔج ًجد٣ٔثُؾجٓؼز ، ٝ ٣ضالػخ دٔغجهشٛج ثأل ٣أص٢ كؼال ٣ذخظ ٖٓ خالُٚ ػَٔ

 ثُؾجٓؼز .ثُضالػخ  دجٌُلجءر ثُؼ٤ِٔز دثخَ ثُز١ ٣ٔضٜٖ ٛزٙ ثُقشكز ، دأٗٚ ٣ضؼجٕٝ ٓغ ثألٍٝ ك٢ 

٣وقذ دٚ ثُقلجس ؿ٤ش ثُٔؾشٝػز ُِلؼَ ، كئرث  ًجٗش صٞؽذ ًٞثدس ػ٤ِٔز دثخَ 4ٝ ششعيانشكٍ ان

ٌُضجدز ثُذقٞط ٓوجدَ  ثُوج٢ٗٞٗػ٠ِ ثُؾجٗخ  ٣ذثُؾجٓؼجس ٓؾ٘ذر ُٔقجسدز ثُغشهجس ثُؼ٤ِٔز،  كالدذ ٖٓ ثُضؾذ

 ثُٔجٍ .

كز ٝػٖ ٝثُؼِْ دٜج ٣ٌٕٞ فذ وز ث٤ُٔٔضز ٗظشث ُغش٣ضٜج ٣قؼخ ثًضؾجف ؽش٣ٔز ًضجح ثُذ٘ذه٤ز أٝ ثُطِ

٣ضْ ثالدالؽ ػٜ٘ج فٔج٣ز ُِؾج٢ٗ ثُز١ ؿجُذج ٓج صشدطٚ ػالهز فذثهز أٝ هشثدز ٓغ  الهش٣ن ثالٗضوجٍ ثُؾل٢ٜ ، ٝ

أٝ خؾ٤ز ٖٓ ثُضؾ٤ٜش ، ف٤ظ صقذط صقش أعٔجء ٓغضؼجسر ، ٝدجػضٔجد ف٤َ صو٤٘ز ال صظٜش ثُز١ ٣ؼِْ دٜج  

 ثُؾخق٤ز ثُٞثهؼ٤ز ُٔشصٌذ٤ٜج.

دثٓش ُذ٣٘ج ؽش٣ٔز ًجِٓز ثألسًجٕ ال دذ إٔ ٣ضْ عذ ٛزث ثُلشثؽ ثُوج٢ٗٞٗ ثُز١ صؼشكٚ ٛزٙ ثُؾشثةْ ،  كٔج   

ػذّ ثُؼِْ ٝ، ٙ ثُؾشثةْصٙ إ٠ُ مؼق ثًضؾجف ٛزٝثألٓش ٛ٘ج ال ٣وق ػ٘ذ ثُلشثؽ ثُضؾش٣ؼ٢ كقغخ، دَ ٣ضؾجٝ

٣ذسط ٣ٝغٜش  ف٤ظ ٗؾذ هجُخ، ٓغجعٜج دجُؼذٍ دثخَ ثُؾجٓؼجسٝثُٔؾضٔغ ، ٝدخطٞسصٜج ٝصأعشٛج ػ٠ِ ثُلٌش 

 ؽٜجدر ػ٤ِٔز دذٕٝ ؽٜذ .٣ققَ ػ٠ِ  ٝأخش ، ث٤ُِج٢ُ
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 انخاذًح

 ظ  ٣ٞؽذ ف٤، ثألٓقجسك٢ ٓخضِق  ثُؾشثةْ ثُٔغٌٞس ػٜ٘ج ٤ؼ ٛزث ثُ٘ٞع ٖٓ أفذـ ٣ؼ ثُٔؾضٔغ ٕ إ   

٣ٝؼضذٕٝ   ثكضشثم٤زأه٘ؼز   ٣نؼٕٞ ػ٠ِ ٝؽْٜٞٛ  أًغش ،أٝ سدٔج ٠ُٝ ٝثُذسؽز ثُغج٤ٗز ٖٓ ثُذسؽز ثأل ٓؾشّ

ٍ ػ٠ِ ثُض٣ٌٖٞ دثخَ ثُؾجٓؼجس ، ٝؿشط ؽضـج٣ٝؾخ إػجدر ثإل ، ُٜٝزث ػ٠ِ ثُٔؾضٔغ ك٢ ؿلِز ٖٓ ثُٔؾشع 

ُْ كئرث  ، رزجصثألع دؼل ك٢ ٝأف٤جٗج٢ ثُض٤ِٔز كك٢  ثُطجُخ ًٔج  ثُؼ٤ِٔز ٝثألٓجٗزٓذجدا ثُقذم ٝثُن٤ٔش 

 ،ٝثُققٍٞ ػ٠ِ ؽٜجدر ٖٓ أؽَ ثُ٘ؾجؿ ُغ٘ٞثس ػذ٣ذر ٣ؾضٜذٕٝ ثُز٣ٖ  دش٣جء ع٘ظِْ ثأل ٗٞثؽٚ ٛزٙ ثُظجٛشر

ٝهجُخ ٓظِّٞ م٤غ ، ثُذٝالسثسُْ ٣ٌِلٚ ثُذقظ عٟٞ دؼل  ظجُْ ٓ٘ضقش ف٤ظ ع٘ؾذ أٗلغ٘ج أٓجّ هجُخ

ثالؽضٔجػ٤ز،   –ٛزٙ ثُظجٛشر ثُؼ٤ِٔز  قجسدزُٔٝ ،جدز دقظ ػ٢ِٖٔٓ أؽَ ًضٖٓ ٝهضٚ ٝفقضٚ  ؽٜذث ًذ٤شث

ٝصقن٤ش أعتِز ػ٤ِٔز ده٤وز أع٘جء ثُٔ٘جهؾز ٣ضٞفَ ٖٓ خالُٜج إ٠ُ ٓذٟ دسثعز ٣ؾخ ثُضوق٢ ٝثُٔقجعذز ، 

٣ٝؾخ إٔ  ٣ٌٕٞ ٛ٘جى ٗٞع ٖٓ ثُضؼجٕٝ  ، فجفذٚ ثُٞثهؼ٢ ٤ُٝظ ثالكضشثم٢ هشفٝصق٤ِِٚ ٖٓ  ثُٔٞمٞع

ثُؾٜجدر ٓغأُز  ال ٣ؾخ إؿلجًٍٔج   ،ك٢ ٛزٙ ثُظجٛشر ٝثُؾجٓؼجس ثإلٌُضش٤ٗٝزز ثُؾش٣ٔز د٤ٖ  ٓؤعغجس ٓقجسد

  ٓغضوذَ ثُض٢ ثٗضؾشس ك٢ ثُغ٘ٞثس ثألخ٤شر، ألٕ ٛزٙ ثُؼٞثَٓ ًجك٤ز ُِونجء ػ٠ِ ٓوجدَ ثُٔجٍ أ٣نج

 . ٝثُلٌش أخ٤شث ثُؾجٓؼجس أٝال عْ ثُضؼ٤ِْ عج٤ٗج
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