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 كهًح انذكرىس ممذوح خساسج

 يف حفم اسرمثال انذكرىس وهة سويُح
 

 ر رزٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚاألـخاذ ا١ػٞخ٬

 ا١فادة أْياء ا٥١ش٥ّ

٬ٰؼ ا١ٟؽاـ  ا١فادة ا١طي٬ر ا١يث

كح ٣٘ٮٱح ٔؿثٲح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ٩كذٞج٢ ا٣ٲٮـ  ٰٚ رظةب أٔؿؽ ٦ؤقَّ

٬ٍت أظ٧ؽ رك٦ٲَّح اث٨ى ٹذٝٲح ا٣ٕػؿب  ا٣ـ٦ٲ٢ى ا٣ضؽٱؽ ا١٣ؿٱ٥ اٵقذةذى ا٣ؽ٠ذٮر كى

 ٓ ٦بح كأ٣ٙ.ك٨٦ ٦ٮا٣ٲؽ٬ة ٣ٕةـ أرثٕح كأرثٕٲ٨ كدك

ظى٢ ز٦ٲ٤٪ة ٤ٔٯ اٷصةزة ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كآداث٭ػة ٦ػ٨ صة٦ٕػح د٦نػٜ 

ٓو كقذٲ٨ كدكٓ ٦بح كأ٣ٙ، ز٥ ٤ٔٯ ا٧٣ةصكذٲؿ ٰٚ ا٣ؽراقػةت اٵدثٲػح  ق٪ح قج

ًٓ ٦بح كأ٣ٙ، ز٥ ٤ٔٯ ا٣ؽ٠ذٮراق ٦ػ٨  ٓو كقجٕٲ٨ كدك ٨٦ صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة ق٪ح أرث

ٓو ك  قجٕٲ٨ كدكٓ ٦بح كأ٣ٙ.ا٣ضة٦ٕح ٩ٛك٭ة ث٧ؿدجح ا٣نؿؼ اٵك٣ٯ ق٪حى قج

ؽ ان ٚأقذةذ ةن ٢٧ٔ ا٣ؽ٠ذٮر رك٦ٲح ٦ؽرِّق ًٔ ٰٚ ٢٠ٍّ ٨٦ صػة٦ٕذٰ  ان ٚأقذةذ ان ٦كة

ٔي٭ؽ إ٣ٲ٫ ٚٲ٭٧ة ثؿاةقح ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ز٥ ٰٚ ا٣٭ٲبػح  د٦نٜ كو٪ٕةء، ظٲر 

ؿةو ٧ٔػةدةى ٤٠ٲػح  ٙى ثػأىػى ا٣ٕة٦ح ٤٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذُجٲٰٞ كا٣ذؽرٱت ٰٚ ا١٣ٮٱػخ، ك٠ي٤ِّػ

ٱؿ ٦ض٤َّح صة٦ٕح د٦نٜ ٤ٕ٤٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح، كٌٔػٮٱَّح ٬ٲبػح اٳداب ٚؿاةقح دعؿ

 دعؿٱؿ ٦ض٤ح )ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ( ٰٚ ادعةد ا١٣ذةب ا٣ٕؿب.

، كاٵدبى ا٣ٞؽٱ٥، كاٵدب اٵ٦ٮم  ٌٰ درَّس ز٦ٲ٤٪ة ا٣ٛة٢ً اٵدبى ا٣ضة٤٬
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٤ٍػػػ٥ى اٵقػػػ٤ٮب كأدبى ا٣ُٛػػػ٢ كا٣ؽراقػػػةت ا٣ٛ٪ٲػػػح  ًٔ ، ك ٌٰ كاٵدب ا٣ٕجةقػػػ

ٌٰ كا٣عة٣حي ٬ؾق أف ٱنؿؼ ٤ٔٯ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ رقػةا٢ كا٣ض٧ة٣ٲَّح. ك٠ةف ٨٦ ا٣ُ جٲٕ

ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽ٠ذٮراق، كأف ٱيٍك٭٥ ٚػٰ ٦٪ةٝنػةت رقػةا٢ أػػؿل ٠سٲػؿة. كأف 

ت  ـ ثعػٮثى ٦ضػٺَّ ػٮِّ ٞى ٥َّ١ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ثعػٮث ا٣ذؿٝٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح، كأف ٱي ٱيعى

ىح ٦ع٧َّ١ح، كأف ٱنةرؾ ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ٦ع٤ٲَّػح كٔؿثٲػح، أدثٲػح ك٩ٞؽٱَّػح  ٦ذؼىِّ

ى٤٬ٌىذٍػ٫ ٵف ٱ١ػٮف ٦ػ٨ ا٧٣ضذ٭ػؽٱ٨ ا٧٣ٕػؿكٚٲ٨ ٚػٰ ٤ٲراقةت أوثؽ دة أ ح ٦ضػؽِّ

 ا٣جعر اٵدثٰ كا٣٪ٞؽم ٰٚ اٵكقةط ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕؿثٲح.

 ٤٣ـ٦ٲ٢ ا٣ؽ٠ذٮر رك٦ٲح ػ٧كح ٠ذت ٦٪نٮرة ٬ٰص

 ا٣ؿظ٤ح ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣ضة٤٬ٲح. -

 ا٧٣ؽح ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم.ٝىٲؽة  -

 ثً٪ٲح ا٣ٞىٲؽة ا٣ٕؿثٲح. -

 ؽٱ٥ كا٣٪ٞؽ ا٣ضؽٱؽ.مٕؿ٩ة ا٣ٞ -

 ا٣نٕؿ كا٣٪ةٝؽ ٨٦ ا٣ذن١ٲ٢ إ٣ٯ ا٣ؿؤٱة. -

ٲخ، كٝػؽا٣كا١٣ذةثةف اٵػٲؿاف ٨٦ إوؽار ق٤ك٤ًح ٔة٥٣ ا٧٣ٕؿٚح   ؾاإًح ا٣ىِّ

ٛي٫ )مٕؿ٩ة ا٣ٞؽٱ٥ كا٣٪ٞؽ ا٣ضؽٱؽ( صةاـة ٦ؤقكح ا١٣ٮٱػخ ٤٣ذٞػؽـ  َّ اقذعٜ ٦ؤ٣

ُـّ ثٌٕٮٱ٨ ٨٦ أٌٔػةء ٦ض٧ٕ٪ػة ٚػةزا  ث٭ػة ٧٬ػةص ا٧٤ٕ٣ٰ، ك٬ٰ صةاـة ٝٲ٧ِّح ٩ٕذ

 ا٣ؽ٠ذٮر رك٦ٲح ٰٚ ٦ٲؽاف اٵدب، كا٣ؽ٠ذٮر ٬ة٩ٰ رزؽ ٰٚ ٦ٲؽاف ا٤ٕ٣ٮـ.

٩ينؿت ٰٚ ٦ضٺت ٧٤ٔٲح  ةن كدؾ٠ؿ ا٣كٲؿة ا٣ؾادٲح ٤٣ـ٦ٲ٢ ػ٧كح ٔنؿ ثعس

ىح أك ٦ضٺت زٞةٚٲح صةدَّة.  ٦ذؼىِّ

 ا١ؾ٠ٰ٤ ا١ٟؽٯ٣:

ػٟ أٌٔػةء ا٧٣ض٧ػٓ إذ ا٩ذؼجػٮؾ ث١٧كػجحو أك ٦٘٪٧ػح، ٧٠ػة ٝػؽ  ىَّ ٥٣ ٱىؼي

ٌي  ثػةط ٱذٮ٥٬ ثٕ ة، ٣ٞػؽ ا٩ذػؽثٮؾ ٤٣ؿِّ ػؽى جػح ك٦ىٍض٭ى ٕى ٔىٍٮؾ إ٣ٯ أ٦ؿو ٬ٮ ٦ىذٍ ٭٥، ث٢ دى
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ذ٭ػة ا٣ٕؿٱٞػًح ظة٤٦ػًح ٬ػؾق  ً٘ ي ٍ٘ػؿي ٣ ى ٍ٘ؿو ٨٦ ز٘ٮر ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح، ٬ػٮ ز ى ٦ٕ٭٥ ٤ٔٯ ز

ٍ٘ؿ ػُٲؿ ٩عةذر أف ٩يؤدٯ ٨٦ ًٝجى٤ًػ٫، ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٹ  ا٣سٞةٚح كظةًْٚح ٬ٮٱذ٭ة، ك٬ٮ زى

٪ة ٛي ٛىخ ٚػٰ ظػٲ٨، إذ ٬ػٰ ذ٣ٟ أف ٣٘ذ٪ػة ٔىػٲَّح ٤ٔػ ،ٱؼٲ ٕي ػ ًى ٯ ا٣٭ـٱ٧ػح كإف 

ػةكؿ ٬ػٮ ا٣ذ٪ـٱػ٢  ػةؿ كٹ ٱُي ٛيٮّح ثعى٨ ٹ ٱُي رةص ٦ع ٦عٛٮّح ٦ع٧ٲَّح، ٦كٮَّ

ٝح ا٧٣جؽٔح ث٧ة دؼذػـف ٦ػ٨  ا١٣ؿٱ٥، ٦ع٧ٲَّح ثٞٺعو ٨٦ ػىةاى٭ة ا٣ؾادٲح ا٣ؼٺَّ

، ك٦ػ٨ ٝػؽرة ْٔٲ٧ػح ٚػٰ ا٣ذُػٮٱؿ ان ك٦ضػةز ةن َةٝح ٚةاٞح ٤ٔػٯ ا٣ذٮ٣ٲػؽ امػذٞةٝ

اقذُةٔح ٔة٣ٲح ٰٚ ا٣ذٕؿٱت ا٤٣ْٰٛ كدى٦ٍش ا٧٣ٕؿَّب ٰٚ ٩كػٲض٭ة  ا٣ؽٹ٣ٰ ك٨٦

رة ث ػتجح ٦ػ٨ مػثػة٘ٔ٪ؽ ا٣ٌؿكرة. ٦كٮَّ ٌي ٞي ٬ػ٥ رصػةؿي ك٩كػةءي  ،ة ا٧٣ػؿاف كا٣

٘يٲػؿي  ًٕ٭ة كصة٦ٕةدً٭ة كادعةدادً٭ة، ك٥٬ ٧٤ٔةؤ٬ة كمػٕؿاؤ٬ة كأدثةؤ٬ػة كا٣ ٦ضة٦

سؿي ٨٦ أث٪ةا٭ة ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة ك٨٦ ٗٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ػة. كَة٧٣ػ ص ٩عػ٨ ٹ ا١٣ي ة ٝي٤ٍػخي

ًٞػٺع  -٧٠ة ٱ٭ؿؼ ٨٦ ٹ ٱٕؿؼ -٩ؼنٯ ٤ٔٯ ٔؿثٲذ٪ة ا٣ـكاؿ  كدك٩ى٭ػة ٬ػؾق ا٣

ؿ  ٞىىِّ ٚػٰ أف ٩ضٕػ٢ ٦٪٭ػة  -٩ع٨ أث٪ةء٬ة -كا٣عىٮف، ٨١٣َّ ٦ة ٩ؼنةق ٬ٮ أف ٩ي

ؿة ٤ٔٯ ٝؽـ ا٧٣كةكاًة ٦ٓ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٤٣٘ةت ا٣عٲَّح ا٧٣ذٞؽ٦ػح  ٣٘حى ٤ٔٮـ ك٦ٕةوى

 ا٣عٲةة ٤٠٭ة.ا٣ٞةدرة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦٪ةظٰ 

 ا١ٙاى٠: ا١ؾ٠ٰ٤ي 

ٱَّػح ك٦ٮًػٮٔٲح ٱع٤٧٪ػة ٤ٔػٯ اٹ٧َب٪ػةف، إ٣ػٯ أف  ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ٔ٪ٟ ٨٦ ًصؽِّ

ٍىػػ٤ذٲ٨ ا٣ُٲجٌذػػٲ٨ قػػذيٮٝى   ان ا٣ٕؿثٲػػح د٪٧ٲػػح كدُػػٮٱؿٛةف ٤ٔػػٯ ػؽ٦ػػح ٬ػػةدٲ٨ ا٣ؼى

ىػح ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح  ٩ح. ٣ٞؽ كًٕذ٥ اٷوجٓ ٤ٔٯ ا٣ضػؿح ٚػٰ ٔجػةرة ٦ي٪ىىَّ ٍىؿى ٔى ك

ا٧٣ٕةد٣ػح ا٣ىػٕجح أف »٣ضؽٱػؽ( ظٲػر دٞػٮؿص ٠ذةثٟ )مٕؿ٩ة ا٣ٞػؽٱ٥ كا٣٪ٞػؽ ا

ث ؿى ٔى ٪ة إٹ « ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ ةن ١٩ٮف ٦ٕةوؿٱ٨ ك ٕي ػ كٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٕةد٣ػح ٹ ٱىكى

ٓي ثٲ٨ َؿٚٲ٭ة، ٚ٪١ٮفى ٔؿث ٧ٍ ك٦ٕةوؿٱ٨ ٰٚ آف، ذ٣ٟ أ٫٩ ٹ ٝٲ٧ػح ٣ٕؿكثػح  ةن ا٣ضى

ؿة، ٰٚٛ ذ٣ٟ ػؿكجه ٨٦ ا٣عٲةة كدػٮؿه ٰٚ ٔػة٥٣ ا٧٣ػٮات، ٧٠ػة ٹ  ثٺ ٦ٕةوى
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وؿة ثٺ ٔؿكثح، ٰٚٛ ذ٣ٟ ػؿكجه ٨٦ ا٣٭ٮٱَّح كدػػٮؿه ٚػٰ ٦ضة٬ػ٢ ٝٲ٧ح ٧٣ٕة

دكف ا٣ؿاثُح ا٣ٞٮ٦ٲح أم  ا٣ذجٕٲَّح كا٣٭ة٦نٲَّح، ثؽكف ٔؿكثذ٪ة قٮؼ ٩٪عؽر إ٣ٯ ٦ة

جى٤ٲَّح كا٣ُةاٛٲح. ٞى  إ٣ٯ اٷ٤ٝٲ٧ٲح كا٣

 ا١طي٬ر: ا١فادةي 

٦ة ٱعٮؿ دكف د٪٧ٲح ٣٘ذ٪ة كدُٮٱؿ٬ة كدٲكٲؿ٬ة ادضة٬ةفص أظؽ٧٬ة ٱٕةدٱ٭ػة 

د، كا٣سػة٩ٰ ٱعجُّ  ٢و ٨ٔ ص٭ ٱع٤٧ػ٫  ان مػؽٱؽ ة٭ػة ظج ػثٞؽرد٭ة ٤ٔٯ ا٣٪٧ةء كا٣ذضػؽُّ

ػتُّ ٩عٮ٬ػة ٧٦ػة ٱػؽٕٚ٭ة إ٣ػٯ أف  ،٤ٔٯ ا٣ؼٮؼ ٤ٔٲ٭ة ٨٦ أمِّ ٩ك٧ًح دضؽٱػؽ د٭ي

ًٛػ٢ ثػؽٔةكل ا٣ُػؿؼ  دضأر أ٩ٞؾك٩ٰ ٨٦ ٬ؾا ا٣عػيتِّ ا٣ٞةقػٰ. كإذا ٠٪ػة ٹ ٩ع

كا٣ٛػؿؽ  اٵكؿ، ٚإف ا٣ُؿؼ ا٣سة٩ٰ ٥٬ مؿ٠ةؤ٩ة ٰٚ ظ٧ػ٢ ا٣ٕؿثٲػح كظْٛ٭ػة،

ٙى  ثٲ٪٪ة كثٲػ٪٭٥ أ٩٭ػ٥ ٱؿٱػؽكف أف دجٞػٯ ا٣ٕؿثٲػح ديٍعٛػحن أزؿٱَّػح ص٧ٲ٤ػح ٦ػ٨ ديعػ

، ٱضػؽ ان كز٧ةر ان ا٣نؿٝٲةت، ٰٚ ظٲ٨ً ٩ؿٱؽ ٣٭ة أف د١ٮف ظؽٱٞح ٗ٪ةء د٧ٮر أز٬ةر

٪ٲػ٫ ٔػ٨  ٚٲ٭ة ا٣ٕة٥٣ي ا١٧٣تُّ ٤ٔٯ دؿص٧حو ٧٤ٔٲَّح أك دضؿثحو دٞة٩ٲح ٦ػة ٱيكػ٫ٕٛ كٱ٘ي

ًى  ا٣ذٮ٠ُّؤ ٤ٔٯ ٗٲؿ٬ة ٤٣ذٕجٲؿ ٍٞ ٧٠ة ٱضؽ اٵدٱتي كا٣ٛ٪ةفي ٚٲ٭ػة  ؽق.٨ٔ ٦يؿادق ك٦ى

كٹ ٱ١ػػٮف ٣٭٧ػػة ذ٣ػػٟ إٹ ثذٕٛٲػػ٢  .٦ػػة ٱٛػػذط أ٦ة٦ػػ٫ آٚػػةؽ اٷثػػؽاع ا٣ض٧ػػة٣ٰ

 ةن كد٧ٕٲ٧ػ ةن كٚػٰ ا٣ؽٹ٣ػح دٮقػٲٕ ان ك٦ضػةز ةن ػىةاه ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٮ٣ٲؽ امذٞةٝ

. ٱٕؿؼ ا٤٣٘ٮٱٮف د٤ٟ ا٣ؼىةاه كٱذ٘٪ٮف ث٭ة ٨٦ ٦س٢ اٷثؽاؿ أك ةن كدؼىٲى

٪ٮ٩٭ة ٤َجىذى٭٥ ٦ذٛةػؿٱ٨، ٱذ٪ػة٤ٝٮف أ٦س٤ػح ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ اٷ ٌٞ ٣عةؽ أك ا٣ذ٧ٌٲ٨، كٱي٤ى

ػٮف، ك١٣ػ٨ إذا صػةء ٦ضذ٭ػؽ ان كاظؽ ا٣ٞؽ٦ةء ٹ ٱـٱؽكف ٤ٔٲ٭ة ٦سةٹن  ًٞىي  ، كٹ ٱي٪ٍ

ٚأٚةد ٨٦ ػىةاى٭ة ٰٚ إٝػؿار ٧٤٠ػح ٔؿثٲػح صؽٱػؽة  - ٝؽ ٱىٲت أك ٱؼُئ -

ٍٕؿًػٮف كٱي ةن ٦ٶت اٳٚةؽ مػٲٮٔ ٱذ٭٧ػٮف. إف ٣٘ذ٪ػة  ةرًػٮف كٝػؽٕ، دػؿا٥٬ ٱي

٧ِّ٤٭ة ٩ةٝٺن  ٕى ٪ػ ثعةصح إ٣ٯ ٨٦ ٱي ِّٞ ، ك١٣٪٭ػة ثعةصػح أ٠جػؿ إ٣ػٯ ٦ػ٨ ٱُٮر٬ػة ةن ك٤٦ى

٤ٔٯ ػىةاى٭ة ا٣ذٰ ٹ ٱضٮز ا٣ؼؿكج ٔ٪٭ة. إفَّ ٣٘ػح ا٩ذ٤ٞػخ  ان كٱ٪٧ٲ٭ة ٦ٕذ٧ؽ
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ر اٷقػٺـ إ٣ػٯ ٣٘ػح ثؿ٬ػةف ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح إ٣ٯ ٣٘ح ٔؿٚةف ٰٚ وػؽ٨٦ ٣٘ح ثٲةف 

ى  ،ٚٲ٧ة ثٕؽ ٗي٪ٍٲح ٨ٔ٭ً ٣ ٪ٍنػٍ كا١٧٣ػؿق، ػٮٚ٪ة، إ٩٪ة ٩عػتُّ ٣٘ذ٪ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ى  ٰ ٰٚ 

٧٠ة ٩ٕنٜ كَ٪٪ة ٰٚ ٧ٕ٩ةا٫ كثأقةا٫، ك٧٠ػة ٩ىٍ٭ػٮل ا٣عجٲػت ٚػٰ رًػةق كٚػٰ 

ٕى٧ٍؿم ٬ٮ ا٣عتُّ ا٣عٞٲٞػٰ.  ٫ُ، ٰٚ وجةق كٰٚ ٠٭ٮ٣ذ٫ ك٦ة ثٕؽ٬ة، كذاؾ ٣ ؼى قى

رو ث٭ػة، كٹ ٱيٍؤٱًكػ٪ة ٦ػ٨ دُٮٱؿ٬ػة ديٍ٭٧ػ ـٍ ٬ِّؽ٩ة ٚٲ٭ة ٦ٞٮ٣حي ٗؿٱت ٦ي ـى حي ٝؿٱػتو ٹ ٱي

٤ىػ٥ أك د٪ةكمػذ٭ة  ُّْ ذٍ٭ػة ا٣ ٛى ـعو ٤ٔٲ٭ة، ٵ٩٪ػة ٩سػٜ ثؼ٤ػٮد ٬ػؾق ا٤٣٘ػح أ٩َّػٯ ا٠ذ٪ صى

، ك١٣٪٭ػة ةن ا٣ك٭ةـ، ذ٣ٟ أ٩٭ة كاص٭خ ٦ة ٬ٮ أظ٤ٟ ٧ٍ٤ّح ك٨٦ ٬ٮ أظػؽُّ قػ٭ة٦

٭ةـي إٹ ك ٥٤ي كٹ ا٣كِّ ُّْ ٰٚ َؿٱٞ٭ػة،  ٮٹن ظو٧ؽت كا٩ذىؿت، ك٥٣ د٨١ د٤ٟ ا٣

 ك٦ٕؿكؼ أ٫٩ص

ػػٮٍ   ضى ا٧٣٪ةٱػػةإذا أذػػةد ا٣ٛذػػٯ ػى

 

ػػػؿي ٦ػػػة ٱ٧ػػػؿُّ ثػػػ٫ ا٣ٮيظػػػٮؿي   ٱٍكى
 ٚأى

د٭ة أػىةـه ١٣ػ٪٭٥  ٥٠  ٕيٮا ٥٬ كثٞٲخ ٬ٰ، ك٥٠ ٦ٮَّ ي ة٬ة أٝٮاـه، ك١٣٪٭٥ ٩ ٩ٕى

ؽص ٨َّ٧ ٝٮؿ أثٰ ٦عكَّ ًى ٤ؽىٍت ٬ٰ، ك٠أ٩ٰ ث٭ة دؿدِّد ٦ٓ ٨٦  ٍٮا ٥٬ كػى ٌى  ٝى

ًٕٲخي ك٥٠ ٝؽ ٦ًػخُّ ٔ٪ػؽ٠ي٥ي  ي  ٥٠ ٝؽ ٩

 

ػخي ٚػـاؿ ا٣ٞجػؿ كا١٣ىٛػ٨ي   ٌٍ  ز٥ ا٩ذٛ

إٹ ٵ٩٭ة دع٢٧ ٰٚ ػىةاى٭ة ا٣ؾادٲح ٦ٞٮ٦ةًت ثٞةا٭ػة  ،ك٦ة ٠ةف ٣٭ة ذ٣ٟ 

 كأقؿارى ػ٤ٮد٬ة.

 ًٙ ٍٕ ػ ًى حي ث٭ة، ٧ٚة ٦ػ٨  ٗىٲٍؿدى٪ة ٤ٔٲ٭ة إٹ ا٣سِّٞ إ٩٪ة ٩٘ةر ٤ٔٯ ٣٘ذ٪ة، كٹ ٱٕؽؿ 

ٗٲؿة ٤ٔٲ٭ة ٩ٛذط ٣٭ة ا٣٪ٮاٚؾ ٣ذأػؾ ظٞ٭ة ٨٦ ا٣٭ٮاء كا٣٪ٮر، ك١٣ػ٨ ٦ػ٨ ْٔػٲ٥ 

ى  ٥ى( ٱ٪ةؿ ٦٪٭ة ٦ى  ةن ٍع٧زٞح ثأف ٨٦ ٩عج٭ة ٣ٲكخ )٣ ًى ٱنةء ٦ػة ٱنػةء، ثػ٢  ٨ٍ ٤ٔٯ ك

 ٬ٰ ٠عؿااؿ ا٣ٕؿبص )دضٮع كٹ دأ٢٠ ثسىٍؽٱىٲٍ٭ة(.

٩ع٨ ٹ ١ٛ٩ؿ كٹ ٩ذ٘ة٢ٚ ٧ٔة دٮاص٭ػ٫ ٣٘ذ٪ػة ا٣ٲػٮـى ٦ػ٨ ٦نػ١ٺت، ك٦ػة 

٦ػ٨  ةن ٱٛنٮ ٚٲ٭ة ٨٦ ّٮا٬ؿ اٹ٩عؿاؼ ا٤٣٘ٮم. ك١٣٪٭ة ٣ٲكػخ ٚػٰ ذ٣ػٟ ثػؽٔ

دٍّ ٚػٰ ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ٚٲ٧ة ديٮاص٫ كدضةث٫، ٧ٚة ٦ ٬ٍػ٨ كدىػؿى ٨ ٣٘ح إٹ كدنػ١ٮ ٦ػ٨ كى
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٦ػ٨  ان ٦كذٮل اٵداء ا٤٣٘ٮم ٣ؽل ٦ذ٧٤١ٲ٭ة ثؽرصح أك ثػأيػؿل، ظذػٯ إف ٠سٲػؿ

ٕىٍخ ٝٮا٩ٲ٨ى ٷوٺح ٣٘ةد٭ة ك٦ٕة٣ضح ٦نػ١ٺد٭ة، ٠ة٣ىػٲ٨ كٚؿ٩كػة ًى  اٵ٥٦ كى

ػ٪ِّٓ ٤ٔػٯ  كإٱؿاف كركقٲة... ك٦ٓ ذ٣ٟ ٥٤ٚ ٱٞٙ ٨٦ أث٪ةء د٤ػٟ اٵ٦ػ٥ ٦ىػ٨ٍ ٱينى

ذ٫ً كٱؽٔٮ  ٘ي ػؿه ٦ػ٨ أث٪ػةء ٣ ٛى ى إ٣ٯ ٦ة قٮا٬ة ٰٚ ا٣ذٮاو٢ أك ا٣ذ٤ٕٲ٥، ٧٠ة ٱػؾ٬ت ٩

ؽة، ٣٭ضحن ٔة٦ٲَّح ك٦ٛؿِّٝح. جي ٵف ٩كذجؽؿ ث٤٘ذ٪ة ا٣ٛىٲعح ا٧٣ٮظِّ كِّ  ا٣ٕؿثٲح، أك ٱيؿى

ٍٕيو ٦٪ة أف ا٧٣نػ١ٺت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ ٩ٮاص٭٭ػة ٬ػٰ  ى ٛىٯ ٤ٔٯ ث كرث٧ة ٱىٍؼ

٭ة ا٣ذٰ ٠٪ة ٩ٮاص٭٭ة ٰٚ ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣٪ىػ ؿـ، ك٦ػ٨ ٱٞػؿأ ٦ػة ٠ذجػ٫ ٩ٛكي

ق ٚػٰ د٤ػٟ ا٣كػ٪ٮات ٔػ٨ أدكاء  ا٤٣٘ٮم ا١٣جٲؿ ٦ع٧ؽ ا٣ؼٌػؿ ظكػٲ٨ كٗٲػؿي

ْي٨ُّ أ٫٩ ٱٞؿأ ٨ٔ ا٣ٕؿثٲح ٣ٲٮ٦٪ة ٬ؾا، ٧ٚػة زا٣ػخ اٹزدكاصٲػح  ا٣ٕؿثٲح كأدكٱذ٭ة ٣ٲى

ا٤٣٘ٮٱح ثٲ٨ ٚىٲعح كٔة٦ٲَّح، ك٦ة زا٣خ ا٣س٪ةاٲح ا٤٣٘ٮٱح ثٲ٨ ٣٘ح كَ٪ٲػح ك٣٘ػةتو 

٣خ ا٧٣ٕة٩ةة ٨٦ ًٕٙ اٵداء ا٤٣٘ػٮم كر٠ة٠ذػ٫. ك١٣ػ٨ ًؿااؿى أص٪جٲح، ك٦ة زا

ا٣ؾم ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ٠سٲؿو ٦٪ة، ث٢ ك٧ًْٕ٦٪ة أ٩٭ة ٬ٰ ا٧٣ن١ٺت كا٣ْػٮا٬ؿ ٔٲ٪ي٭ػة 

ؿق  ٍٛ ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦٪ؾ ز٧ة٩ٲح ٝؿكف كا٣ذٰ أدػٯ ٤ٔٲ٭ػة اثػ٨ي ٦٪ْػٮر ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ًقػ

ٗى »ا٣٪ٛٲف )٣كةف ا٣ٕؿب( ظٲر ٱٞٮؿ ٰٚ ٣٘ح ٔىؿقص  ت ٤ىػكذ٣ٟ ٧٣ة رأٱذي٫ ٝؽ 

ؾا اٵكاف ٨٦ اػذٺؼ اٵ٣ك٪ح كاٵ٣ػٮاف، ظذػٯ ٣ٞػؽ أوػجط ا٤٣ٍَّعػ٨ي ٚػٰ ٰٚ ٬

ؽُّ ٣ع٪ ، كد٪ةٚف ان ، كوةر ا٣٪ُٜ ثة٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٧٣ٕةٱت ٦ٕؽكدان ٦ؿدكد ةن ا١٣ٺـ ٱٕي

٧ة٩ػةت ٚػٰ ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح، كدٛةوػعٮا ٚػٰ ٗٲػؿ  ا٣٪ةسي ٚػٰ دىػة٩ٲٙ ا٣ذَّؿصي

ى٤٬ٍي٫ ث٘ٲؿ ٍٕخي ٬ؾا ا١٣ذةبى ٰٚ ز٨٦و أ ذي٫ ٧٠ػة  ا٣ٕؿثٲح، ٚض٧ى ٍٕ ٪ى ٣٘ذ٫ ٱٛذؼؿكف، كوى

٤ػػٟ كٝٮ٦يػػ٫ ٦٪ػػ٫ ٱكػػؼؿكف ٛي ػػ٪ٓ ٩ػػٮحه ا٣ ٦ػػ٨  ك١٬ػػؾا ٣ػػ٥ ٱىٍؼػػ٢ي ٔىػػؿه «... وى

ػأ  ةن اٹ٩عؿاؼ ا٤٣٘ٮم ا٣ؾم ٩ٕة٩ٰ ٦٪٫، ك٠ػ٥ ًػةؽ ذىٍرٔػ ُى ٍ٭ػ٥ كػى ٛى ُىػ٢ ا٣ ثؼى

ًٍكػؽى ا٣ٞػٮؿي »ٝةؿ ٝىج٢ٍى أ٠سؿى ٦ػ٨ أ٣ػٙ قػ٪حص  ٨ٍ ا١٣ٺـ ٰٚ ٣٘ح ٦ٕةوؿٱ٫ ٦ى  ٚي ٝػؽ أ

يٍظ٧ًؽى ا٣ىَّ   «.٧ى٥ي ظذٯ أ
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أ دىػ٪ٲٙ ٠ذػت ٣ٚىٲعح ق٤ٲ٧ح ٤٠ُّ٭ػة  ةن ك٣ٮ ٠ة٩خ ٣٘حي ا٣ٞٮـ ٝؽٱ٧ ىػؽى ٧ػة ث

ىٍرثىػخ ٤ٔػٯ ا٣ٕنػؿات،  ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮم ٦٪ػؾ ا٣ٞػؿف ا٣٭ضػؿم ا٣سػة٩ٰ ا٣ذػٰ أ

ىٍػُةءى ا٣ٕة٦ح. ك١٣ػ٨َّ  ى٫ٍ٤ى أ ٔة٣ىضٍخ أػُةءى ا٣ؼةوح ٨٦ ٧٤ٔةءى كٚٞ٭ةءى كػُجةءى، ث

ػ٢ دكف ىدىبو ك٤ٔػ٥  ٢٠ د٤ٟ ا٧٣ن١ٺًت كا٣ْٮا٬ؿ ٥٣ دعي ػٲًُّؽ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح أ دكى

٦٪٭ػة إ٣ػٯ ٣٘ػةت ا٣ٕػة٥٣  كإدارة ظْٛخ ا٣عٌةرةى ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ٚة٩ذ٤ٞػٍخ 

 ٣ؾ٣ٟ ا٣ٕ٭ؽ.

ٕىٮِّٝةت ا٣ذػٰ دٕذػؿض ٣٘ذ٪ػة  ٢ ٨٦ أزػؿ ا٧٣ؼػةَؿ كا٧٣ػػي
ٞى٤ِّ ي ٍٕؽص ٚإذا ٠٪َّة ٹ ٩ ى كث

ٲ٨ٍ ٦ػ٨ ا٣ٲٮـ، ٚإ٩٪ة ٩ٮ٨ٝ ثأف ا٢٧ٕ٣ ا٤٣٘ٮم ا٣ؽاات كا٣ضةد كا٧٣كذٮم ٤ٔٯ ص٪ ةظى

ٝح، ٠ٛٲ٢ ثجٞةء ٔؿثٲذ٪ة ظٲَّػح ٧٤ٔٲػح كٔة٧٣ٲَّػح،  أوة٣ح ظٞٲٞٲح، ك٦ٕةوؿة ٚة٤ٔح ػٺَّ

٬ػٰ ثعةصػح إ٣ػٯ  ،ذ٣ٟ أف ا٤٣٘ح ٦٪ْٮ٦ح ٠كػةاؿ ا٧٣٪ْٮ٦ػةت ا١ٛ٣ؿٱػح كا٣ذٞة٩ٲػح

ا٣ذعػػؽٱر كا٣ذُػػٮٱؿ ثةقػػذ٧ؿار، كإٹ دؼ٤ٌٛػػخ كدضةكز٬ػػة ا٣ػػـ٨٦ كا٤ٕ٣ػػ٥، ثػػ٢ 

ٔى كا٣كٮؽ. ٣٘ذ٪ة ثعةصح إ٣ٯ مضةٔح ثٺ د  ـ.ضٍ ٭ٮُّر كإ٣ٯ ظ٧١ح ثٺ 

ت ث٨٧ ٩كػذٞج٫٤ ٌٔػٮ ة زة٩ٲح ٩ؿظِّ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣٭ٲبػح ا٧٣ؿصٕٲػح  ٔػة٦ٺن  ان ٦ؿَّ

جيٮر ٲ٨ ك٥ٕ٩ ا٣ىَّ  ،ا٤ٕ٣ٲة ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ث٤ؽ٩ة، ك٩ذ٤ُٓ إ٣ٯ أف ٱ١ٮف ٥ًٕ٩ ا٧٣ػٕي

٪ة ثع٤٧٭ة. ٕى  ٣ذعٞٲٜ ا٧٣٭٧ح ا٣٪جٲ٤ح ا٣ذٰ مؿَّؼ ا٣ٮ٨َي ٦ض٧

 ٥١٣ كا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ ان م١ؿ




