
 طظ٪سحص ٢ٟ هخٛٞ حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ

 
هزذحهلل خؼش هزذحهلل/ أ٦ِٛ ٩ٗظز٦   

 
.رغٞ حهلل حٛشك٢٠ حٛشكٰٞ   

 

  ٯ٪ؿذ حٛ٘ؼٰش ٩حٛ٘ؼٰش ٢ٟ حألُ٘خس ٩حٛظظ٪سحص ٩ح٠ِٛخ٧ٰٞ ٩ح٤ٛلشٯخص ٩حِٛشػٰخص ٩حٱسحء 

٩حٛل٪دحع ٩حٛٔظض ٩حألعشحس ٩حٛز٪حؿ٢ ٩حألٟ٪س حٛوـٰزش ٩حٌٛشٯزش حٌٰٛش ٟؤٛ٪ُش ُٮ هخٛٞ 

، ٩ح٠ٛالكق ٠ٛخ ٯظذس ُٮ هخٛٞ حألدد حٛٔظظٮ حٛو٠ٜٮ حٛخٰخٛٮ ٯظوـذ ُٮ ! حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ 

:، ٩ٯظغخءٙ ُٮ ٓشحسس ٣ِغ٦ ٗزٖٛ ! ٓشحسس ٣ِغ٦ ٢ٟ ٗؼشط٨خ ٩ط٤٪ه٨خ حٛ٘زٰش   

! " .أٯ٢ ُ٘ش حٛوخٛـَٞ ٢ٟ ٧زح حٛوخٛٞ حٛٔظظٮ حٌٛشٯذ ؟"   

 

 ٩ٗٞ أطزٗش ٢ٟ ع٢ٰ٤ ٟؼض أ٣ٮ ٤ٗض ال أ٧ؼٞ ح٠ٛ٪حد حألدرٰش ٗؼٰشًح ، ُٮ ح٠ٛذسعش

، ٩ُٮ ٣ِظ حٛ٪ٓض ٤ٗض أٰٟٚ ٗؼٰشًح ٠ٜٛ٪حػٰن  ! – رشًٞ كزٮ ٜٛٔشحءس ٩حٛ٘ظخرش –٩خخسؿ٨خ 

 ٢٘ٛ٩ ٤ٗض ٟ٪ٛوًخ رٔشحءس – كظ٬ حٛظٮ طِ٪ّ ٟغظ٪ح٭ حٛذسحعٮ –٩ح٠ٛٔخالص حٛو٠ٰٜش ح٠ٛخظِٜش 

حٛٔظض أٯَـّــًخ ٗخ٣ض ، ٩طذسٯـًٰخ عٔـض ُٮ ٯذ٭ ٓظض ٢ٟ ٣٪م هـٰذ ٩ٟش٪ّ ، الكلض 

 ٩سر٠خ ه٢ –روذ٧خ أ٨٣خ طشٰش رخِخء ا٬ٛ أٟ٪س ه٠ٰٜش ، ٨٤٘ٛ٩خ ُ٪ّ ح٠ٛوظخد ، ٩طذسٯـًٰخ رال شو٪س 

 أد٤ٟض ه٬ٜ ٓشحءط٨خ ُٮ ح٭ ٩ٓض ٟلًٜٔخ ٟن أكذحػ٨خ ٩ٟظٌٰشحط٨خ ا٬ٛ هخٛٞ هـٰذ ُشٯذ –ٓظذ 

! .أشوش٣ٮ رشت ٟخ ُٮ ٰٗخ٣ٮ ؛ ٩ر٠و٬٤ أٟ٪س ال أ٨٠٨ُخ ُٮ حٛوخٛٞ حٛ٪حٓوٮ   

 

" اصد٩حؽ " ٩ٛٞ أدِس ٗٞ ٟؼ٬ رٮ ٢ٟ حٛ٪ٓض كظ٬ أكززض حألدد س٠ًًخ ه٤ٮ ، رٖٛ رغزذ ٩ؿ٪د 

! .ه٠ٜٮ ٩أدرٮ ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ   

 

ٗٞ ٧٪ رخسم أعٜ٪د حألدٯذ ٧٩٪ ٯذخٚ ُٮ ُ٘شٕ شٰجًخ ه٠ًٰٜخ ًخٟؼًخ ال٨ِٟ٪ًٟخ ؿ٪هًخ ٩اخظٰخسًح 

! .؛ روذ ؿ٪ٛش ٓظٰشس أ٩ ؿ٪ٯٜش ٢ٟ حألكذحع ح٨ٛخدثش ٩حٛظخخزش حٛخٰخٰٛش حٛٔظظٰش ! ٤ٟٖ   

 

ٗٞ ٧٪ هـٰذ رٖٛ حألعٜ٪د ح٠ٛشرٖ أ٩ ح٠ٛؤذ حٛز٭ طظٚ ا٦ٰٛ حألٟ٪س ُٮ أكذحع ٧ز٥ حٛٔظض 

! .ُٮ ٣ظخثـ٨خ ؛ ر٪ػن ٯـوٜٖ ٗؼٰش حٛلزس ٛذ٫ ٓشحءطٖ حٛظِلخص حأل٬ٛ٩ ٛٔظض أخش٫ ٟؼ٨ٜخ   

 

ٗٞ ٧٪ سحثن رٖٛ حٛخٰخٙ حٛزوٰذ ح٤ٌ٠ٛخؿٰغٮ حٛز٭ ٯخظِٮ ربشوخه٦ ح٠ٛو٤٪٭ ح٠ٛز٨ٞ ر٢ٰ عـ٪س 

! ..ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ٩أكذحػ٨خ   

 



٩ٗؼٰشًح ٟخطـذ ٣ِغٖ أػ٤خء ٩روذ ٓشحءطٖ إلكذ٫ ٧ز٥ حٛٔظض حٛوـٰزش طظغخءٙ ه٢ اٟ٘خ٣ٰش 

، ٢٘ٛ٩ الٯ٢٘٠ حٛظ٢٨ّ٘ ا٬ٛ أ٭ ٟذ٫ ٯ٢٘٠ أ١ ٯظٚ ا٦ٰٛ ! ٩ؿذ٫٩ طٜٖ حألٟ٪س حِٛ٪ّ حٛـزٰوٰش 

! .هٜٞ حٛزشش   

 

 –أكذحع حٛٔش١٩ ح٠ٛخػٰش هٜــ٠ّض حٛزشش أ١ ٤٧خٖٛ ٟخُٯش٫ ٗؤ٦٣ علش أ٩ ٟغظلٰٚ أ٩ طوذ ؿذًح 

 ػٞ ٯذ٩س حٛض٢ٟ د٩سط٦ هزش حٛغ٢ٰ٤ أ٩ حٛؤ٪د ٰٛـوٚ ٢ٟ رٖٛ حٛشٮء ح٠ٛشُ٪ع –ه٬ٜ أٓٚ طٔذٯش 

، ار١ ٧٪ حٛظـ٪س حٛو٠ٜٮ حٛزشش٭ هزش ! ُ٘شٯًخ كٰٔٔش ه٠ٰٜش كخػشس أٟخٝ حٛوٰ٪١ ٩حٛؤ٪ٙ 

! .حٛوظ٪س حٛز٭ الٯ٢٘٠ طلذٯذًح ٰٓخط دسؿخط٦ حٛظخهذس   

 

٩دحث٠ًخ طش٫ ُٮ ٟؼٚ ٧ز٥ حٛٔظض شٰجًخ ٯ٘غش حٛل٪حؿض حٛوخدٯش ٩ح٠٤ٛـٰش ؛ ػٞ ٯِٔض رٖ هزش٧خ ا٬ٛ 

 ٩ٯشٯٖ ٨ُٰخ أ٣٪حهًخ ٩أٛ٪ح٣ًخ ٢ٟ حألكذحع – ٩سر٠خ شٰـخ٣ٰش –ه٪حٛٞ ًشٯزش ٟـ٨٪ٛش أ٩ أعـ٪سٯش 

حٛظٮ ٯخظٜؾ ٨ُٰخ حٛشهذ ٟن حإلػخسس ٩ح٠ٌٛ٪ع ٩حٛزٗخء ٩ح٠ِٛخؿخءحص ٩ح٠ٛٔـ٪هخص حٛذسحٰٟش 

! .، ُٮ خٰٜؾ هـٰذ ٩ط٦ِ ًشٯذ ! ٩حٛظلذ٭   

 

حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ح٠ٛٔش٩ء ٩ح٠ٛشثٮ ح٠ٛغ٠٪م ر٢ٰ " ٟ٪حد ٩ ٟ٪حػٰن " ُٮ " طشخر٦ " ٩سًٞ ٩ؿ٪د 

؛ اال أ١ طوذد ٩حخظالٍ أعخٰٛز٨ٞ حٛش٩حثٰش " حٛ٘ـُظَـّخد ٩حألدرخء ٩ح٠ٛئ٢ِٰٛ ٩ح٠ٛخشؿ٢ٰ " 

َٞ ه٨٤خ –٩حإلخشحؿٰش ٯـوٚ حٛٔخسة ٨ٛخ أ٩ حٛشحثٮ ُٯلظ ٗؤ٨٣خ ؿذٯذس ٛٞ ٯش٧خ ٓزالًً   ٟن أ٦٣ ٓذ َهِٜ

" ، ٩ٯزذ٩ ٗؼٰشًح أ١ أ٧ذح٨ُٞ !  ٩رٖٛ رغزذ ٣٪م خخص ٢ٟ ح٨ِٛٞ ر٢ٰ ٧زح ٩رحٕ –ٓزٚ رٖٛ شٰجًخ 

! .ُٮ دحثشس ٩حعوش ٗزٰشس ُٮ ح٨٤ٛخٯش ٢٘ٛ٩ ٢ٟ اطـخ٧خص ٟخظِٜش ٩ر٪ػن ٟظـذد " طظ٪كَّذ   

 

طشط٘ض ه٨ٰٜخ ٓظظ٦ حألدرٰش " أٟ٪س ٟو٤٪ٯش " ٣٩شٗض ُٮ ٧زح ح٠ٛ٪ػ٪م ه٢ حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ه٢ 

:٩ح٠ٛشثٰش ، ح٨٠٧خ   

 

 

 

  :حٛض٢ٟ – 1

 

 ٣لشٯظ٦ – ح٨٠ٛخؿش ٠ُٰخ روذ ا٬ٛ أٟشٯ٘خ – (أٛزشص ح٣ٰشظخٯ٢  )٤ٟز أ١ أؿْٜ حٛوخٛٞ حأل٠ٛخ٣ٮ ح٤٠ٛشب 

ح٤ٛغزٰش ؛ حٛظٮ ط٪ًٜض رش٘ٚ ًٰش ٟغز٪ّ ُٮ هخٛٞ ح٠ٛ٘خ١ ٩حٛضٟخ١ ؛ ٩حٛؼ٪ء ٩حٛغشهش ؛ ٧٩ٮ 

طغٰق ُٮ حألسع ششًٓخ ٩ًشرًخ ، ٩طوشرذ ُٮ هٔ٪ٙ ه٠ٜخء حِٰٛضٯخء ٩حٛ٘٪٣ٰخص ، ٩ط٠ظل٢ رٗخء 

! .٩ٟ٪ح٧ذ ٩خٰخٙ أٗؼش حٛو٠ٜخء حٛزٯ٢ ٯئٯذ١٩ حٛـذٯذ ٩حٌٰٛش هخد٭ ُٮ ٟغٰشس حٛوٜٞ   

 

 



حٛزوذ "  كخ٩ٙ ٩ششف ر٠لخ٩الص ٟظ٪حػوش ٩ؿخدس ٩ٟ٘ؼِش ٛظِغٰش – ٩ا٬ٛ حٱ١ –حٛ٘ؼٰش ٨٤ٟٞ 

" شٰجًخ " ٨ُٞ  (أ٣ٰشظخٯ٢  )، ٢٘ٛ٩ ٯزذ٩ أ١ ! حٛض٤ٟٮ ٢ٟ ٤ٟل٪س ح٤ٛلشٯش ح٤ٛغزٰش " حٛشحرن 

ر٪حعـظ٨خ ه٢ حٛض٢ٟ ٩ٓ٪ح٦٤ٰ٣ ح٤ٛغزٰش ٛٞ ٯ٠٨ِ٪٥ ط٠خًٟخ ه٠ٜخء هظش٥ ٩هظش٣خ ، شٰجًخ ًخٟؼًخ 

أكذ حٛٔ٪ح٢ٰ٣ ح٠ٛـ٨٪ٛش ٜٛض٢ٟ ، " ٛـُذِّ " ه٠ًٰٜخ ػ٪سٯًخ هش٦ُ ٤ٟز رذحٯخص حٛٔش١ حٛوششٯ٢ ٯظوْٜ رـ 

! .ٰٛظ حٛض٢ٟ ُٮ أسػ٤خ ٩كذ٧خ ، رٚ رخ٠ٰٛٔخط حٛض٤ٟٮ ه٠٪ٟخًً ُٮ أ٭ ٟ٘خ١ ُٮ حٛ٘٪١   

 

:٩ٗٞ ٧٪ ٟؼٰش ٩هـٰذ أ١ ٯغخُش أكذ شخظ٢ٰ ُٮ حِٛؼخء ٩ٯ٘٪١ حٱخش ُٮ هخ٤٠ٛخ حألسػٮ   

٧٩ٮ عشهش ٧خثٜش ؿذًح طزٜي ػٜغ ٰٟٜ٪١ ٰٜٗ٪ٟظش ُٮ حٛؼخ٣ٰش  )  ٯغخُش رغشهش حٛؼ٪ء – (حأل٩ٙ  )

، حٛظٮ ٛٞ طظٚ ا٨ٰٛخ عشهش آٛش ا٬ٛ  ( طشٯٰٜ٪١ ٰٜٗ٪ٟظش ُٮ حٛغ٤ش حألسػٰش 1، أ٭ أٗؼش ٰٜٓاًل ٢ٟ 

! .حٱ١ ٢ٟ ط٤ن حٛزشش   

؛  (ع٤٪حص  ) د٩سس ش٠غٰش 20 ٠ٗخ ٧٪ ٟوظخد أ١ ٯ٘٪١ ٤٧خ ، ػٞ طذ٩س حألسع ٟؼاًل – (٩حٛؼخ٣ٮ  )

، ر٠٤ٰخ حٛؼخ٣ٮ ! روذ٧خ ٯو٪د حٛشخض حأل٩ٙ ٩ٛٞ ط٠ش ه٬ٜ ؿغذ٥ أ٩ ٟالٟل٦ ٟ٘غ طٜٖ حٛغ٤٪حص 

؛ ٟن حٛوٜٞ أ٦٣ ٓزٚ عِش حأل٩ٙ! ُٮ طٜٖ حٛغ٤٪حص حٛوششٯ٢ " آػخس حٛض٢ٟ " ٯ٘٪١ ٓذ ؿشأص ه٦ٰٜ   

! .، أٰٛظ ٧زح هـٰزًخ ؟! ٗخ١ ه٠ش٠٧خ ٩حكذًح   

 

ُٮ ح٠ٛؼخٙ ح٠ٛزٗ٪س ٣ش٫ ٗؤ١ حٛض٢ٟ اخظ٬ِ أ٩ طٜٔض ٟن حٛشخض حأل٩ٙ ؛ ٩ك٨ش ٩أػـَـّش ُٮ 

حٛظٮ " حٛغشهش " ٠٨ٛخ ؛ ٩ٗزٖٛ " اخظالٍ ُٮ ح٠ٛ٘خ١ " حٛشخض حٛؼخ٣ٮ ، ٟن ٟالكلش ٩ؿ٪د 

  ! .(ٟ٪ٓو٠٨خ  )طظوْٜ ر٠٘خ٠٨ٰ٣خ 

 

٢ٟ هخٛٞ ح٤ٛغزٰش عظـذ ُ٘شٕ ا٣ـْٜ ا٬ٛ ٟلخ٩ٛش طِغٰش أ٩ طزشٯش ٧ز٥ " حٛزغٰؾ " روذ ٧زح ح٠ٛؼخٙ 

ُشػٰظ٦ " ح٤ٛلشٯش ، ٢٘ٛ٩ أ٣ض طِغش شٰجًخ ٛٞ ُٯـشَّد ه٬ٜ أسع حٛ٪حٓن ؛ اال أ١ ٧زح حٛشٮء سًٞ 

٤٘ٛ٩ٖ الطغظـٰن حٛظوزٰش حٛ٪حػق ه٦٤  (ٓخ٣٪١ ٟو٢ٰ  )طــُِلظ أ١ ٩سحء٥ شٰجًخ أ٩ عشًح ٗزٰشًح " 

، ٩ارح كخ٩ٛض ٦ِٰ٣ ٢ٟ ح٠ٛؤ٪ٰٛش حِٛ٘شٯش ح٨٤٠ٛـٰش طش٫ ٗؤ١ ُٮ حألٟش ! كظ٬ ٯ٠٨ِٖ ًٰشٕ 

، ٛزٖٛ ُب١ أٌٛخص حٛض٢ٟ ٩أكخؿ٦ٰ! ٓخ٣٪١ أ٩ ٌٛض أ٩ أكـٰش ه٠ٰٜش ٛٞ ٯؤص ٩ٓض كٜـِـ٨ّخ روذ   

! .ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ " ٟخدس خظزش ٩ػشٯش "   

 

 صٟ٘خ٣ًٰخ –ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض ، حٛظٮ ر٠ٔذ٩س٧خ أ١ طوزش رٖ ص٤ًٰٟخ " آالص حٛض٢ٟ " ٩ٟخ أٗؼش 

،  ! (٨٣ش حٛض٢ٟ  ) ا٬ٛ حألٟخٝ أ٩ حٛخَٜ ُٮ شٮء طظ٪س٭ ٯشز٦ ح٨٤ٛش ؛ ٠ٗغ٬٠ –رخألطق 

! ٩ُـؤس ٯـذ حٛشحٗذ ٨ٛز٥ حٱٛش حٛوـٰزش أ٦٣ ُٮ صٟخ١ آخش ، ٓذ ٯزوذ ه٦٤ ٠ٛجخص أ٩ آالٍ حٛٔش١٩ 

" .حٛضٟخ١ " ، ٧زح ٢ٟ ٣خكٰش   

 

، ُغظـذ ٣ِغٖ ُٮ أكذ ح٠ٛـشحص ٩حٛ٘٪حٗذ حٛظٮ ! ُال طْٜٔ " ح٠ٛ٘خ١ " أٟخ ٢ٟ ٣خكٰش   

، ٩أخظش ٩أ٣ض ُٮ آٛش حٛض٢ٟ أ٭ ٟ٘خ١ طشٯذ! طزوذ ه٤خ آالٍ أ٩ٟالٯ٢ٰ حٛغ٢ٰ٤ حٛؼ٪ثٰش   

! .، ٩روذ ٗٚ ٧زح رخٛـزن الطغؤٙ ه٢ ٟظٰش حٱٛش ٩حٛ٪حُذ !! أ١ ط٘٪١ ُٮ حٛ٘٪١   



 

عظ٪حؿ٦ حٛ٘ؼٰش ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض ٢ٟ ح٠ٛ٪حَٓ حٛض٤ٰٟش ه٢ شخض أطخ٣خ ُـؤس ٢ٟ ح٠ٛغظٔزٚ أ٩ 

 ر٧ز٪ح ا٬ٛ ح٠ٛغظٔزٚ أ٩ هخد٩ح ا٬ٛ ح٠ٛخػٮ – ٩سر٠خ ٟـ٠٪هش أشخخص –، أ٩ شخض ! ح٠ٛخػٮ 

:، ٢ٟ٩ طٜٖ حٛ٪عخثٚ ٟؼاًل ال كظشًح ! ر٪عٰٜش ٢ٟ حٛ٪عخثٚ   

 

.آٛش حٛض٢ٟ  (/)  

.حِٛـ٪حص  (//)  

.ٟخٜ٪ٓخص ُؼخثٰش أ٩ ًٰش رششٯش  (///)  

 

حٛزغٰؾ ٩ح٠ٛؤذ" حَٛزِٰـ٢ّ حٛخِٮ " ٩ٟخصحٙ حٛض٢ٟ رؤعشحس٥ ٩ٓ٪ح٦٤ٰ٣ ٯذًذى ر٨ِ٠٪٦ٟ   

 هٔ٪ٙ روغ حٛو٠ٜخء ٩حألدرخء ٩ٯؼَٰ ا٬ٛ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ روذًح ًخٟؼًخ ٩ؿخررًخ 

! .ُٮ ٩ٓض ٩حكذ   

 

:ٯلظخؽ ا٬ٛ  (٩حٛظظ٪س حٛض٤ٟٮ ًٰش حٛوخد٭ ح٠ٛزٗ٪س  )  

 

 أ٩ شز٦ ٨ِٟ٪ٝ ه٬ٜ –خٰخٙ ٓ٪٭ ، ٩طشٰٗض ُ٘ش٭ ، ٩٩طَ طوزٰش٭ خخص ، ٯـو٦ٜ ٨ِٟ٪ٟخًَ 

!! . ٛذ٫ هٔ٪ٙ حٛٔشحء أ٩ ح٠ٛشخ٧ذٯ٢ رخظ٪ص ٟخ ٯظوْٜ ر٦  ُٮ ٧زح حٛوخٛٞ حٛوـٰذ –حألٓٚ   

 

:٢ٟ٩ أ٣٪حم ٧ز٥ حٛظظ٪سحص حٛض٤ٰٟش ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ   

 

  :(٨ِٟ٪ٝ حِٛـ٪س حٛض٤ٰٟش  )

حٛظٮ ٯوزش خال٨ٛخ ح٠ٛغخُش حٛض٤ٟٮ ا٬ٛ ص٢ٟ آخش ٓزٚ ص٦٤ٟ أ٩ روذ٥ ٧٩ز٥ حِٛـ٪س ط٘٪١   

ُٮ هخ٦٠ٛ ٩ص٦٤ٟ ؛ ٩ط٘٪١ ُٮ ٣ِظ ح٠ٛ٘خ١ أ٩ ٟ٘خ١ آخش ُٮ حٛوخٛٞ حٛز٭ ٩طٚ " ٟ٘خ١ ٟخ " ُٮ 

، ٩ش٨ٜ٘خ حٛظخٰٜٮ ًخٛزًخ ٯ٘٪١ ٗذحثشس ٟؼٰجش ، أ٩ الٟوش ، أ٩ شوخهٰش ، ! ا٦ٰٛ ص٤ٰٟخ أ٩ صٟ٘خ٣ًٰخ 

. !أ٩ سهذٯش ٟظشٜ٘ش ، ٩أكٰخ٣ًخ طظ٘٪١ ٢ٟ ٗظٜش شوخهٰش ٩ٛضؿش ٢ٟ ٟخدس أ٩ ٟ٪حد ًخٟؼش   

 

  ٗٚ ٧زح ؿزوًخ روذ ٩طِخص ٩أٛوخد ٟؤذس ٩ٟظشخر٘ش كغخرٰش ٩كخع٪رٰش ٩سٯخػٰش 

ط ٩َ ص ٩َ م ٩َ ٩أخ٪حط٨خ ٧زح رخإلػخُش ا٬ٛ رٰٔش: ٛظلذٯذ حإلكذحػٰخص ح٠ٛـٜ٪رش   

!! .حٛشخظٰخص ٩حٛذ٩َّحٙ حٛشٯخػٰش ًٰش حٛـزٰوٰش حٛظٮ ٯخخٍ ٨٤ٟخ أٗؼش ؿٜزش ح٠ٛذحسط   

 

 

 

 

 



:٤٧٩خٖٛ طظ٪س آخش ص٤ٟٮ ه٨٤خ ٧٪   

 

  :(٨ِٟ٪ٝ حألػ٪حء ح٠ٛخظٜـش حٛغشٯوش ؿذًح  )

، ه٬ٜ أعخط أ٨٣خ طش٘ٚ خٰخًٰٛخ أكذحع ! حٛظٮ ط٠ش رش٘ٚ خخؿَ أٟخٝ ٣خكش ح٠ٛغخُش حٛض٤ٟٮ 

 ؿزوًخ ٢ٛ ط٤ـ٪ ٧ٮ –! ص٤ٰٟش ٗؼٰشس ؿذًح ط٠ش ر٠ٜق حٛزظش ٗششٯؾ ع٠٤ٰخثٮ أٟخٝ ٩خَٜ ص٦٤ٟ 

حألخش٫ ٢ٟ كظخس ٩ُخ شز٘ش ح٠ٛوخدالص حٛشٯخػٰش حٛزششٯش ح٠ٛظشطذس ٛ٘ٚ شٮء ٦ُٰ ٟٔذحس 

–٩هذد ٠ٗ٩ٰش ٣ِ٩َغذ   

    

ر٢ٰ حألروخد ح٠ٛ٘خ٣ٰش ٩حٛض٤ٰٟش ، " هز٪سًح " ٧٩ز٥ حٛظظ٪سحص حٛض٤ٰٟش حٌٛشٯزش ٩ًٰش٧خ طِظشع 

رِٰٰ٘ش ٟـ٨٪ٛش ُٮ ح٠ٛلٰؾ ح٠ٛ٘خ٣ٮ ٩حٛضٟخ٣ٮ طظٚ ر٨٤ٰخ " ٩عٰـش " ه٬ٜ ٟو٬٤ ٩ؿ٪د أروخد 

!  ..رٔخ٣٪١ عش٭ ًٰش ٟوٜ٪ٝ   

 

 

: حٛلؼخسحص حألخش٫ – 2  

 

 خظ٪طًخ ُٮ ٓخسحص حٛوخٛٞ –٤ٟز ٓذٯٞ حٛضٟخ١ عخدص كؼخسحص ٤٧خ ٤٧٩خٕ ه٬ٜ ك٨ش حألسع 

 كٰغ ؿ٬ٌ حٛظ٠ّذ١ ٩حٛظلؼش ِٛجش ٢ٟ حٛزشش ه٬ٜ حٛزذح٩س ٩كٰخس حٛظلشحء ، –حٛٔذٯٞ حٛؼالػش 

ُؤٓخٟض ٧ز٥ حِٛجخص طـ٠وخص ٟذ٣ٰش ه٠شح٣ٰش ُٮ ٟغخكخص ٢ٟ حألسع ه٬ٜ ش٘ٚ د٩ٙ أ٩أٓخٰٛٞ أ٩ 

اٟخسحص ، ٢ٟ٩ طـ٪س٧خ ح٤ٛغزٮ ر٢ٰ د٩ٙ ك٪٨ٛخ رشصص كؼخسط٨خ أٗؼش ٢ٟ ًٰش٧خ ه٬ٜ أعخعٰخص  

.طوظ٠ذ ه٬ٜ حٛظِ٪ّ حٜٛ٘ٮ أ٩ حٛـضثٮ   

 

:٢ٟ٩ أٟؼخٙ ٧ز٥ حٛلؼخسحص ؛ حٛلؼخسحص   

 حٛش٩ٟخ٣ٰش ، حِٛخسعٰش ، حِٛشه٪٣ٰش ، حألش٪سٯش ، حٛزخرٰٜش ، ح٤٘ٛوخ٣ٰش ، حٰٛ٪٣خ٣ٰش ،

.، ٩ًٰش٧خ  (حألٟ٪ٯش ، حٛوزخعٰش ، حٛوؼ٠خ٣ٰش  ): حٛزٰض٣ـٰش ، حإلعالٰٟش   

 

٧ز٥ حٛلؼخسحص حٛزششٯش حٛٔذٯ٠ش أػـَـّشص ُٮ ٟـ٠ٚ أ٩ػخم حٛزشش ُٮ حألسع هزش حٛغ٢ٰ٤ ُٮ 

أصٟخ٨٣خ ، ٩حٟظذص ؿز٩س روؼ٨خ كظ٬ ٩ٓض كخػش٣خ ح٠ٛوخطش ؛ ٩ال هـذ ا١ ٓشأص شٰجًخ ه٨٤خ 

"  ر٪حعـش – ٠ٗخ ٯل٨ش ُٮ عٰخّ حٛٔظش –ُٮ ٓظضٍ ٜٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ، ٩رٖٛ ٯ٘٪١ ه٬ٜ حألًٜذ 

ٟٔظ٪د أ٩ ًٰش ٟٔظ٪د ٢ٟ رٖٛ حٛض٢ٟ أ٩ ا٦ٰٛ ر٪عٰٜش ص٤ٰٟش ٟخ ٯلظٚ " ا٣ظٔخٙ ص٤ٟٮ 

! .ٛو٤خطش٧خ   

 

 

 



" ٟـ٨٪ٛش " ٟخ رٗش ٢ٟ حٛلؼخسحص ٧ٮ كؼخسحص كٰٰٔٔش ، ٢٘ٛ٩ ٟخرح ه٢ كؼخسحص أخش٫ 

هخشض ه٬ٜ ك٨ش ٧ز٥ حألسع ؟ ، ٤٧خ خخع حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ أٗؼش ٩أه٠ْ ؛ ٩طظ٪َّس ٟؼاًل ٩ؿ٪د 

 الكق طشخر٦ – (أطال٣ظظ  )ٓخسس ِٟٔ٪دس ر٢ٰ ح٠ٛلٰؾ حألؿٜغٮ حٛش٠خٛٮ ٩ٓخسس أُشٯٰٔخ ؛ ع٠ٰض 

 ه٬ٜ ٟو٬٤ أ١ كؼخسط٨خ ُخٓض ؿ٠ٰن كؼخسحص حألسع ُٮ شظ٬ –اع٨٠خ ٩اعٞ ٟلٰـ٨خ 

! .كظ٬ ٰٓٚ أ١ أط٨ٜخ ٢ٟ هخٛٞ ٗ٪ٗزٮ آخش - ٩سر٠خ كظ٬ حٱ١ - ح٤ٛ٪حكٮ حٛو٠ٰٜش ٩حٛظ٤ٰٔش آ٣زحٕ   

 

٩كذ٧خ ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض ح٠ٛش٪ٓش ؛ رٚ ٯ٪ؿذ ح٠ٛضٯذ ٢ٟ " أطال٣ظظ " ٩ؿزوًخ الٯٔظظش حٛلخٙ ه٬ٜ 

، ٩أٯؼًخ ٯ٪ؿذ ح٠ٛضٯذ ! حٛلؼخسحص ُٮ أسع هخ٤٠ٛخ ٟـ٠٪سس طلظ٨خ أ٩ ٠ٌٟ٪سس ر٠خث٨خ ٩رلخس٧خ 

٩ح٠ٛضٯذ ٤٧خٕ ُٮ ٗ٪حٗذ ُؼخء حٛغ٠خء ُٮ ٟـشحص روٰذس ؿذًح ه٢ ٗ٪ٗز٤خ أ٩ ٟـشط٤خ ٢ٟ ٧ز٥ 

، ٩ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض طشوش رشٮء ٟخ  (ؿزوًخ  )حٛلؼخسحص حٛوخٜٓش ح٠ٛظـ٪سس أ٩ حٛزخٌٛش حٛظـ٪س 

  ، ٩ا٬ٛ ٤٧خ ُٔذ ٩طٚ–!  طغخإاًل –أر٬ٗ ٤ٟٖ ر٠شحكٚ " ٟخٜ٪ٓخص " ٟز٨ٞ ه٢ ٟو٬٤ ٩ؿ٪د 

!! .حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ أٓظ٬ دسؿخط٦ ؛ ٩ٗؤ٦٣ ٠ٜٗخ ط٪ًٚ ُٮ ٟـخ٧ٚ حٛ٘٪١ صحد ُٮ ٟذح٥ ٩ًشحرظ٦   

 

٩أكٰخ٣ًخ طشوش أ١ ُٮ حإل٣غخ١ شٮء ٯشٯذ ٩الٯشٯذ ٟوشُش شٮء ه٢ ٟخٜ٪ٓخص أخش٫ ك٪٦ٛ أ٩ 

، ُظخسس ُٯشّؿـِق ه٦ٜٔ ٩ؿ٪د٧خ ، ! روٰذس ه٦٤ ؛ ٩أ٣ض طٔشأ أ٩ طظؤٟٚ ٧ز٥ حٛٔظض حٛو٠ٰٜش حٛخٰخٰٛش 

، ٧٩٘زح كظ٬ ٯظٚ ا٬ٛ ٓشحس رخؿــ٤ٮ ! ٩طخسس طظؤسؿق ٣ِغ٦ ٩طظزرزد ٰٛو٪د ٩ٯ٤٘ش٧خ ه٦ٜٔ 

! .رشؤ٨٣خ   

 

 ٩حٛظظ٪س حٛو٠ٜٮ حٛخٰخٛٮ ه٢ كؼخسحص رششٯش ٩ًٰش رششٯش ، ٟوٜ٪ٟش أ٩ ٟـ٨٪ٛش ،

٤٧خ ُٮ حألسع أ٩ ٤٧خٕ ُٮ حٛ٘٪١ ؛ ٯؼن ح٨٠ٛظ٢ٰ٠ ٢ٟ ح٠ِٛ٘شٯ٢ ٩حٛزخكؼ٢ٰ أٟخٝ ط٠ٰٜق ٓ٪٭ 

، ٩ٯذ٨ٛٞ رشٮء ٢ٟ حٌٛشحرش ا٬ٛ أ١ حٛو٤ظش ! ٩اشخسس ٩حػلش ا٬ٛ ٩ؿ٪د ًٰش٣خ ٢ٟ حٛو٪حٛٞ 

٢ٟ حٛ٘٪١ ؛ شٮء سر٠خ ًٰش ٟظٰش طـ٪س ٗ٪ٗز٦ " شٮء ٟخ " حٛزشش٭ ٟخصحٙ ٓخطشًح ه٢ ٨ُٞ 

! .ا١ هش٦ُ ٩حعظِخد ٦٤ٟ ٠ٗخ ٯـذ   

 

 ٣٩ش٫ أ١ ٧ز٥ حٛظظ٪سحص حٛلؼخسٯش حٛظخٰٰٜش طٔ٪د ح٠ِٛ٘ش أ٩ ح٠ٛظؤٟٚ ه٨٤خ ا٬ٛ هخٛٞ

، ػٞ طؼٰش ٦ُٰ شٰجًخ ٗخ٤ًٟخ خٰخًٰٛخ ٯلْٜ ر٦ ا٬ٛ حٛزوٰذ ! أ٩عن ٩أسكذ ٢ٟ حٛوخٛٞ حٛ٪حٓوٮ حٛلخٛٮ 

! .؛ سر٠خ ٨ُٞ هخ٦٠ٛ ٢ٟ صح٩ٯش طظ٪سٯش ٢ٟ ه٪حٛٞ أخش٫ ! ٩حٛزوٰذ   

 

 

: ح٠ٛخٜ٪ٓخص حألخش٫ – 3  

 

خْٜ حٛخخْٛ طوخ٬ٛ ٟخ شخء ٢ٟ خْٜ ُٮ ٩ؿ٪د٥ حٛخٜٔٮ ، ٧٩ز٥ حٛخالثْ ٗؼٰشس ؿذًح ٩ٟظوذدس ، ٩ا١ 

. ٟخٜ٪ٓخص ؿ٠خدٯش ٟخدٯش – ٠ٗخ ٯوشٍ أٗؼش حٛزشش –ٗخ١ أٗؼش٧خ   

 



٢٘ٛ٩ إلٯ٠خ١ أٗؼش حٛزشش ر٪ؿ٪د ٟخٜ٪ٓخص خِٰش طوٰش ٟو٨ٞ ُٮ حٰٛ٘خ١ حٛ٘٪ٗزٮ حألسػٮ طـُوشٍ 

ر٠غ٬٠ هخٝ ؛ طـذ ُٮ أٗؼش ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ اٯلخء ٛ٪ؿ٪د ٟخٜ٪ٓخص ًٰش حٛـ٢ " حٛـ٢ّ " رـ 

، ٩ٛوٚ روض ! ُٮ حٛوخٛٞ حألسػٮ ، ٟخٜ٪ٓخص ٢ٟ ه٪حٛٞ أ٩ أروخد أخش٫ ٟـ٨٪ٛش ه٤ذ حٛزشش 

ح٠ٛشخ٧ذحص حٛلٰٰٔٔش ح٠ٛ٪ػٔش حٛظٮ سإٯض ُٮ روغ د٩ٙ حٛوخٛٞ حألسػٮ ه٢ أؿغخٝ ؿخثشس أ٩ 

حٛظٮ" حٛششحسحص حِٛ٘شٯش " أؿزخّ ُؼخثٰش ٟـ٨٪ٛش ح٨ٛ٪ٯش ٩ًشٯزش حٛش٘ٚ ٩حٛظظ٠ٰٞ ٧ٮ أكذ   

طذُن أدرخء حٛخٰخٙ حألدرٮ ا٬ٛ ا٣ظخؽ ًٰش ٟلذ٩د ٛٔظض ٩س٩حٯخص ٨ُٰخ ٧زح حٛو٤ظش حٛش٩حثٮ 

!! .حٛوـٰذ   

 

؛ حٛظٮ طـُظـََظ٪َُّس رشظ٬ ح٨ٰٛجخص ٩حألش٘خٙ ! ٩ٗٞ ٧ٮ ٗؼٰشس ٩ٟظ٤٪هش ٧ٮ ٧ز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص حٌٛشٯزش 

، ُِٮ روؼ٨خ ٣٪م ٢ٟ حٛشهذ ٩حٛشز٩ر حٛشٜ٘ٮ ه٢ ٧ٰجخص حٛزشش ، ! ٩حأل٩ػخم حٛشخرس ٩حٛوـٰزش 

٨٤ٟ٩خ ٣٪م ٦ُٰ طشخر٦ ٓشٯذ ٢ٟ حٛظ٪س حٛزششٯش ، ٩روؼ٨خ ٦ٛ ٣٪م شٰـخ٣ٮ ٟخَٰ ُٮ ط٪سط٦ ، 

 ُٮ ك٢ٰ طـذ ٣٪هًخ آخش ٨٤ٟخ ٦ٛ ط٪سس أػٰشٯش أ٩ علخرٰش أ٩ دخخ٣ٰش ٯ٢٘٠ أ١ طظش٘ٚ ٧ٮ حألخش٫

، ٩ُٮ روؼ٨خ ٗزٖٛ روغ ح٠ٜٛلخص حٛ٘٪ٰٟذٯش ح٠ٛٔظ٪دس ُٮ ٗٚ أ٩ روغ ! رظ٪س أخش٫ 

٧زح ه٬ٜ عزٰٚ  (ٓش٦٣٩ ، ه٦٤ٰ أ٩ أهـ٦٤ُٰ ، رششط٦ ، سؿ٦ٜ ، ٯذ٥ ، ٛغخ٦٣ ، أ٦ِ٣  )أهؼخء ح٠ٛخٜ٪ّ 

! .ح٠ٛؼخٙ   

 

٩ٟخ ٯضٯذ حألٟش طؤٰذًح ٩اػخسس ُٮ ُ٘ش حٛٔخسة أ٩ ح٠ٛشخ٧ذ ٠ٛخ ٯظوْٜ ر٨ز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص ؛ ٧ٮ أ٨٣خ 

طِ٘ش ر٦ " هٔاًل "  ٯـذ أ١ ٨ٛخ – رخ٤ٛغزش ٤ٛخ أ٩ ٠ٗخ طل٨ش ٤ٛخ –سًٞ ٧ٰجخط٨خ ح٠ٛخِٰش أ٩ حٛزشوش 

٧زح حٛؤٚ ٨ٛخ ٯِ٪ّ ٟغظ٪٫ هٔٚ حإل٣غخ١ أ٩ ٯ٠خػ٦ٜ أ٩ د٦٣٩ ؛ " ٟغظ٪٫ " ٗخإل٣غخ١ ، ٩ٓذ ٯ٘٪١ 

ٟن ٟالكلش أ١ أٗؼش٧خ ُٮ س٩حٯخص حألدد حٛخٰخٛٮ ٨ٛخ ؿخرن ُ٘ش٭ هذ٩ح٣ٮ أ٩ ٩كشٮ عخد٭ ُٮ 

؛ ٩رٖٛ ! ، ٟخ ٯـوٜٖ طظظ٪س أكٰخ٣ًخ أ١ ٗٚ ٟخٜ٪ّ ًٰش رشش٭ ٯوخد٭ حٛزشش ! أٗؼش حٛلخالص 

! .ؿزوًخ كغذ ٣٪م ٩اطـخ٥ حٛٔظش ٩ط٘ظٰٖ أكذحػ٨خ ح٠ٛؼٰشس حٌٛخٟؼش   

 

  ٩أكٰخ٣ًخ طـذ ُٮ كٰؼٰخص حٛٔظش أ١ ٨٤ٟخ ٟخٯظخدّ حٛزشش ٩ٯوخ١٩ حإل٣غخ١ رخظ٪ص

! .ٟ٪حؿ٨ش ٟخٜ٪ٓخص أخش٫ ششٯشس أ٩ رخظ٪ص أٟش آخش   

 

 ٧٪ ٢ٟ حِٛؼخء حٛ٘٪٣ٮ ، ٢ٟ أكذ – ًخٛزًخ –٩ح٠ٛظذس حٛزذٯ٨ٮ ٨ٛز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض 

، ٩ارح ٗخ٣ض ٢ٟ حٛوخٛٞ حألسػٮ ! ح٠ٛـشحص أ٩ حٛ٘٪حٗذ حٛٔشٯزش ٢ٟ ٟـشط٤خ أ٩ ٢ٟ ٟـشس أخش٫ 

! .حٛزشش٭ ُغظـذ ُٮ آخش حألٟش أ١ ٨ٛخ أطاًل ٗ٪٣ًٰخ ٩ٰٛظ أسػًٰخ   

 

 

 

 



ُٮ هخ٤٠ٛخ حألسػٮ ، ُٮ " حإلخظزخء " ٣ش٫ ُٮ طِخطٰٚ ٧ز٥ حٛٔظض أ١ ٧ز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص طـٰذ 

حٰٛخرغش ، أ٩ حٛزلخس ، ٩ٓذ طــُ٘ـْظـَشـََ أ٩ طِ٘شَ ٣ِغ٨خ رغزذ كذ٩ع أٟ٪س ًخٟؼش طشطزؾ ر٨خ أ٩ 

طظغزذ ٨ُٰخ ، ٩ارح كظٚ رٖٛ طلذع طٜٖ ح٠ٛ٪حؿ٨خص ٩ح٠ٌٛخٟشحص حٛش٩حثٰش حٛظٮ الطغظـٰن 

، ُٔؾ طش٫ ششٯؾ أكذحػ٨خ ٠ّٟ٪ؽ ٟخظٜؾ رزشحهش س٩حثٰش ، ! حٛظ٢٨٘ ط٠خًٟخ ه٢ ٣ظٰـظ٨خ ٩آػخس٧خ 

! .٩كزّ أدرٮ ، ٩طشطٰذ خٰخٛٮ ؛ ٯوـٮ حٛٔظش روذًح ًخٟؼًخ ٟش٪ًٓخ   

 

  كغذ ُ٘ش ٩سأ٭–٩ؿ٪د ٟؼٚ ٧ز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص حٛخٰخٰٛش ُٮ هخٛٞ حٛزشش " ٩أعزخد " 

  – ٧٪ أ١ ٨٤ٟخ ٟخ ٗخ١ ٟ٪ؿ٪دًح ُٮ حألسع ٤ٟز آالٍ حٛغ٢ٰ٤ –حٛش٩حثٮ ُٮ ٓظظ٦ 

َْ ٨ُٰخ أ٩ أط٬ ٢ٟ ٟ٘خ١ ٟخ ٢ٟ حٛ٘٪١ ا٬ٛ حألسع –أ٩ ٟالٯ٨٤ٰخ  ، أ٩ أ١ ٨٤ٟخ ٟخ أط٬ !  خـُِٜـ

، أ٩ أط٬ ٌٛشع ه٠ٜٮ  (! ر٘ٚ ٟخ ٦ٛ ٩ه٦ٰٜ  )ٌٛشع ٗزٰش ٟخَٰ ٧٪ ًض٩ حٛوخٛٞ حألسػٮ 

، ٩ًٰش رٖٛ ٢ٟ أعزخد ٤ٟـٰٔش خٰخٰٛش طلظخؽ ٛظظ٪س ٓ٪٭ رخسم ٢ٟ ُ٘ش ! أ٩ اخظزخس٭ رلض 

! .خٰخٛٮ خالّ ه٢ عزذ ٩ؿ٪د٧خ ُٮ هخ٤٠ٛخ حألسػٮ   

 

– ا١ ٗخ٣ض ُٮ حألسع أ٩ حٛ٘٪١ –٩طـََظ٪ُّس أٟ٪س طخض ٧ز٥ ح٠ٛخٜ٪ٓخص حٛخٰخٰٛش   

 ُٮ ٓظض ه٠ٰٜش أ٩ خٰخٰٛش ٯلظخؽ ا٬ٛ اعظلؼخس ر٤٧ٮ ًٰش هخد٭ ه٢ ِٰٰٗخص

!! ..ًشٯزش ٩أك٪حٙ هـٰزش ٯ٢٘٠ أ١ طظوْٜ ر٨خ س٩حثًٰخ   

 

 

: حٛٔذسحص حٛزخسحعٰٜ٘٪ؿٰش – 4  

 

 ٢٘ٛ٩ –أكذ حٛوٜ٪ٝ حٛلذٯؼش حٛظٮ ك٨شص ُٮ أ٩حثٚ حٛٔش١ حٛوششٯ٢ " حٛزخسحعٰٜ٘٪ؿٰخ " 

 ٩حٛظٮ طوظ٤ٮ ر٠وشُش ٩دسحعش حٛل٪ح٧ش –أعخعٰخط٦ ٩ٟزخدث٦ طو٪د ح٬ٛ هظ٪س ٟ٪ًٜش ُٮ حٛٔذٝ 

حٛخخسٓش ٩حِٛ٪ّ حٛـزٰوٰش ٩حٌٰٛش هخدٯش حٛظٮ طلذع ر٢ٰ حٛزشش ٩طظذس ٨٤ٟٞ ه٬ٜ ش٘ٚ ٓذسحص 

ٰٜٜٓش طزشص ٨ُٰخ ٟؼٚ ٧ز٥ حألٟ٪س " ُجش ٣خدسس " ًشٯزش طِ٪ّ ح٠ٛوظخد ؛ ه٬ٜ ٟو٬٤ أ١ ُٮ حٛزشش 

.حٛخٰٜٔش ؛ حٛظٮ طلخؽ ُٮ أٗؼش حألكٰخ١ رؼزخد حٛال٨ِٟ٪ٝ   

 

أ١ ٯظ٤َ ٟؼٚ ٧ز٥ حألٟ٪س حٌٛشٯزش حٛزششٯش ٩ٯشطز٨خ " ٯلخ٩ٙ " ٧٩زح حٛوٜٞ حٛلذٯغ 

طوظشػ٦ ٛزٜ٪ى رٖٛ رش٘ٚ طخٝ ، ٩رٖٛ رغزذ " طو٪رش كٰٰٔٔش " ٟ٪ػ٪هًٰخ ، اال أ١ ٤٧خٖٛ 

ُٙ د١٩ ٟوشُظ٨خ رش٘ٚ " ح٠ٛـ٨٪ٙ ٩حٛالٟوٜ٪ٝ " ػزخد  حٛز٭ ٯلٰؾ ك٪ٙ ٧ز٥ حٛٔذسحص ٩َٯُل٪

! .٩حػق ٤ٟٔن ؛ رش٘ٚ ٯـو٨ٜخ ُٮ ٟظ٤خ٩ٙ عٰـشس حٛزشش ٩ر٪ػن ٯشػٮ ؿ٠٪ك٨ٞ ر٨خ   

 

ا١ حإل٣غخ١ ٢ٟ أهـذ ح٠ٛخٜ٪ٓخص حإل٨ٰٛش ؛ ر٠خ أ٩دم حهلل عزلخ٦٣ ٦ُٰ ٢ٟ أٟ٪س"   

! " .٩أشٰخء طغظوظٮ أٗؼش حألكٰخ١ ه٬ٜ ٦٠٨ُ ٧٪ ٣ِغ٦   

 



٢٠ُ حٛظخخؿش حٛؤٜٮ ، ا٬ٛ حٛلخعش حٛغخدعش ، ُخٛظ٤زئ ، ٩ٓشحءس حألُ٘خس ، ٩طلشٯٖ حألشٰخء ه٢ 

، ٩ٟوشُش ٟخكظٚ ُٮ ح٠ٛخػٮ ُٮ ٟ٘خ١ ٟخ ٢ٟ  (أ٩ ٣ِغٮ س٩كخ٣ٮ  )روذ رظشٰٗض هٜٔٮ 

.، ٩ًٰش٧خ ! ؛ كظ٬ حإلطظخٙ رؤس٩حف ح٠ٛ٪ط٬ ٯٔلش " رش٘ٚ ًٰش هخد٭ " أكذحع   

 

ٍْ ٟخ٧ٰظ٨خ رخٛؼزؾ رش٘ٚ ٓـوٮ ٟن ٩ؿ٪د ٟجخص   أ٩ –٩ٗٚ ٧ز٥ حألٟ٪س ا٬ٛ حٱ١ ٛٞ طــُوَش

 حألرلخع حٛو٠ٰٜش ُٮ ٟذ٫ اٟظذحد حٛوخٛٞ حألسػٮ ه٨٤خ ؛ ٠ٛلخ٦ٛ٩ ادسحٕ ٓوش٧خ –أٛ٪ٍ 

! .ح٠ٛوٜ٪ٟخطٮ   

 

ا١ ٟوشُش ٟؼٚ ٧ز٥ حألٟ٪س حٌٛخٟؼش حٛوـٰزش حٛظٮ ٯِو٨ٜخ روغ حٛزشش اسحدٯًخ أ٩ الاسحدٯًخ ؛ ٢ٟ 

ٟظخدس٧خ حٛو٠ٰٜش ح٠ٛظخظظش ٯلظخؽ ٢ٟ حٛذحسط أ٩ حٛزخكغ ٨ٛخ أ١ ٯ٘٪١ ادسح٦ٗ ٦٠٨ُ٩ 

حٛو٠ٜٮ سُٰوًخ ، أ٭ أ١ ٯ٘٪١ ُ٪ّ ح٠ٛغظ٪٫ حٛوخد٭ حٛؼٔخُٮ ، ٢٘ٛ٩ ٰٛظ ٗٚ ح٤ٛخط ٛذٯ٨ٞ طٜٖ 

، ٢ٟ٩ ٤٧خ ٗخ٣ض ٓظض حٛخٰخٙ ! حٛؼٔخُش حٛوخٰٛش أ٩ ح٠ٛشٗضس ٠ٜٛوشُش حٛ٘خُٰش ٨ٛز٥ حألٟ٪س 

ُٮ ا٨ُخٝ ح٠ٛؼ٢ِٰٔ حٛوخدٯ٢ٰ ٢ٟ٩ د٨٣٩ٞ ٨ٛز٥ حٛٔذسحص حٛزششٯش حٛوـٰزش " ٩عٰـًخ رًٰٗخ " حٛو٠ٜٮ 

! .؛ هزش أعٜ٪د س٩حثٮ خٰخٛٮ ٟذس٩ط ٯؼٰش ا٣ظزخ٥ حِٛ٘ش ٨٠٨ِٛخ أ٩ ٨ِٛٞ شٮء أعخعٮ ه٨٤خ   

 

أٟخ ُ٪ّ ح٠ٛؼ٢ِٰٔ أ٩ ح٠ٛظخظظ٢ٰ أ٩ حٛزخكؼ٢ٰ ٨ٛز٥ حٛٔذسحص حٛزششٯش حٛوـٰزش ُٔظض حٛخٰخٙ 

حٛو٠ٜٮ طٔذٝ ٨ٛٞ روغ حٛظزشٯشحص شز٦ ح٤٠ٛـٰٔش أ٩ ح٠ٛغخهذس ٠ٛوشُظ٨ٞ ه٨٤خ ؛ ُٮ عزٰٚ 

.حٛ٪ط٪ٙ ٛظظّ٪س ٟلذد رشؤ٨٣خ   

 

:ُظـذ ُٮ روغ حٛٔظض حٛو٠ٰٜش حٛخٰخٰٛش ٟؼاًل   

  

،! شخظًخ ٯـٰق رخظ٪٦ٟ رال سك٠ش رذ١٩ ٠ٛغ٨ٞ رٔ٪س هٰٜٔش ُخثٔش   

،! ٩آخش ٯظـغظ ه٬ٜ ٟوٜ٪ٟخص ٩رحٗشس حٛؤ٪ٙ   

،! ٩رحٕ ٯظظٚ رآخش هًٰٜٔخ ٢ٟ ٟغخُخص روٰذس   

 ٩آخش ٯلّ٪س أ٩ ٯٌٰش شِشحص ٩أٗ٪حد ٠ٗزٰ٪طش ٟشٗض٭ ه٠الّ ٛظخٛل٦ ٩رذ١٩

،! أ٭ ؿ٨خص ٩عٰؾ   

  حٛظٮ ٠ُٰخ ٯزذ٩–٩آخش ٯغٰـش ه٬ٜ ا٣غخ١ أ٩ كٰ٪ح١ ر٤لشحص ه٦ٰ٤ٰ ح٠ٛشٗضس 

  ٩ال ٯ٠ٜٖ حٛـشٍ ح٠َُٛغٰـــَش ه٦ٰٜ–طٌ٪ص دحخٚ ه٦ٜٔ أ٩ ٣ِغ٦ حٛشو٪سٯش 

، ! (ط٤٪ٯٞ ٤ٌٟخؿٰغٮ ُخثْ  )٢ٟ رٖٛ ُ٘خًٗخ   

أ١ ٯِوٚ ا٣غخ١ ٟخ ٟؼٚ رٖٛ (رش٘ٚ ٟخ  )٩ٟؼٚ رٖٛ ، رش٘ٚ ٯ٠ٜق ا٬ٛ أ٦٣ ُٮ حإلٟ٘خ١   

 ٩رٖٛ ؿزوًخ كغذ دسؿش حالعظوذحد ح٤ِٛغٮ ٩حٛظٔزٚ –أ٩ ٓشٯزًخ ٢ٟ رٖٛ ُٮ كخالص خخطش 

–حٛشو٪س٭ حٛش٩كٮ ٜٛشخض ح٠ٛ٪٧٪د ر٨خ   

 

 



ُؤ٩ػخم ٧ز٥ حألٟؼٜش حٰٜٜٛٔش ه٢ ٧ز٥ حٛٔذسحص حٛزششٯش حٛخخسٓش شٮء ًشٯذ ، ٣خدس ، ٟؼٰش ، 

!! .ٯؼٰش حٛظوـذ ٩حٛش٧زش ُٮ آ١ ٩حكذ   

 

 ٩ٛظٔشٯذ حٛظ٪سس ا٬ٛ حألر٧خ١ أٗؼش ، ٖٛ أ١ طظظ٪س أ١ شخظًخ ٟخ ٯ٪حؿ٦ ع٪رشٟخ٣ًخ

ٯ٠ظٜٖ ٓ٪٫ ؿغذٯش خخسٓش ٠ٜٛؤٛ٪ٍ ا٬ٛ كذ أعـ٪س٭ " هِشٯض رشش٭ " رششٯًخ ؛ أ٩ ٓٚ 

، ُٰٔظٜن كـخسس ػخ٠ش طِ٪ّ ٩ص٦٣ أػوخًُخ ٟؼخهِش ؛ ٩ٯ٨ٰٜٔخ ر٘ٚ رغخؿش ه٬ٜ رٖٛ ! ٟخَٰ 

 عٰـْٜ ٗٚ ٓ٪س عخ٦ٰٓ ألٯـَـِّش سٯخف ُشحسًح ٢ٟ – ٩رذ١٩ أ٭ شٖ –حٛشخض ح٤٠ٛ٘٪د ، حٛز٭ 

!! .ً٪ٙ رشش٭ ٯغظـٰن ط٠ضٯ٦ٔ ُٮ ٛللخص ٗ٪سٓش ٟغ٤ٰ٘ش هِخ ه٨ٰٜخ حٛض٢ٟ رٰذٯ٦ حٛوخسٯظ٢ٰ   

 

ِٗش ؛ اال أ١ ٟـشد طظ٪س٧خ ُٮ ٣ِظ ٩ُ٘ش حٛٔخسة أ٩ ح٠ٛشخ٧ذ  ٩رشًٞ روغ ح٠ٛزخٌٛخص ٠ُٰخ ر

 ٯـو٦ٜ ٯلظ٠ٚ ٩ؿ٪د شٮء ٟــؼٚ رٖٛ رظ٪سس أ٩ رؤخش٫ ، ه٬ٜ أعخط – أ٩ كظ٬ ح٠ٛغظ٠ن –

! " .شٮء ٯشز٦ حٛشٮء "   

 

:٩حٛظظ٪سحص حٛزششٯش حٛخخسٓش ٩حِٛخثٔش ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ طلظخؽ ا٬ٛ   

 

دسحٯش أعخعٰش ه٢ حٛٔذسحص حٛزششٯش حِٛ٪ّ حٛـزٰوٰش ؛ ٟن روغ حٛظوٰٜالص ٩حإلُظشحػخص ًٰش 

ُٮ كٰٔٔظ٦ ؛ ٩هذٝ ٩ػو٨خ ُٮ ٓ٪حٛذ " شٮء ٧٩زٮ " حٛوخدٯش رخظ٪ط٨خ ؛ ٟن ٟشحهخس أ٨٣خ 

.طِغٰشٯش طوخسع ؿ٪٧ش٧خ حٛخٜٔٮ   

 

 

: حٌٛض٩ حِٛؼخثٮ ٩حإلكظالٙ حألسػٮ – 5  

 

كش٩د ٩اكظالالص ٩ًض٩حص ٗؼٰشس ؿشص ُٮ هخٛٞ حألسع هزش اٟظذحد حٛظخسٯخ حٛزشش٭ ، 

٩ٟن حٛـِشحص ٩حٛظـ٪سحص ح٠ٛشكٰٜش حٛض٤ٰٟش ُٮ حِٛلٔذ ٩حٛوظ٪س أخز ش٨ٜ٘خ ٩٩ػو٨خ 

ٯخظَٜ ٢ٟ ط٪سس ا٬ٛ أخش٫ ، اال أ٨٣خ ٗخ٣ض ٨ٜٗخ رغزذ حإل٣غخ١ ٩ر٢ٰ حٛزشش ، ٩ُٮ ٗٚ ٧زح 

! .ُٮ أكذ أ٩ روغ ٓخسحط٨خ أ٩ د٩ٛـ٨ِخ " ؿضثٰش " ٗخ٣ض حألسع طظوشع ألخـخس   

 

ٜٗــّٮ " ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ طوذَّص رٖٛ ، ا٬ٛ كذ أ١ ٗ٪ٗذ حألسع رؤ٦ٜ٠ٗ ٯ٘٪١ ُٮ خـش 

دٗظخط٪س٭ ٟظغٜؾ طظ٪س ٦ٛ ؿ٠٪كخط٦ ح٠ٛغو٪سس أ١ " ا٣غخ١ " ٢ٟ ٣ِظ حألسع ؛ رغزذ " 

٢ٟ ٟخٜ٪ٓخص ُؼخثٰش ٟظِ٪ٓش " ًض٩ ُؼخثٮ ٟخ " ، أ٩ رغزذ ! ٯلظٚ أ٩ ٯغٰـش ه٬ٜ هخ٦٠ٛ 

!! .؛ طؤطٮ ٢ٟ ًٰخ٧ذ حٛ٘٪١ حِٛغٰق ٛظلظٚ هخٛٞ حألسع ؿ٠ٰو٦ ! ه٠ًٰٜخ ٩ط٤ًٰٔخ ه٬ٜ حٛزشش   

 

دحخٜٮ أسػٮ أ٩ خخسؿٮ ُؼخثٮ " عزذ " ٩ا١ ٗخ١ ُٮ روغ ٧ز٥ حٛٔظض حٛو٠ٰٜش حٛخٰخٰٛش 

ٌٛض٩ حألسع ؛ ُب٣ٖ طالكق حٛظظخهذ حٛذسحٟٮ ٛألكذحع ُٮ حٛٔظش ٩ح٠ٌٛخٟشحص ٩ح٠ٛخخؿش 



ح٠ٛظوذدس ٨ُٰخ ؛ حٛظٮ طظذّسؽ ُٮ رٗخء س٩حثٮ أ٩ اخشحؿٮ ٟظشحرؾ ؛ ٩ط٪اًل ا٬ٛ حألكذحع 

حٛغخخ٤ش ح٠ٛل٪سٯش ٨ُٰخ ، حٛظٮ ٯلخ٩ٙ ٨ُٰخ حٛ٘خطذ أ٩ ح٠ٛخشؽ أ١ ٯ٪٧ٞ ٩ٯ٤ٔن حٛٔخسة أ٩ 

، اال أ١ أٗؼش ٧ز٥ حٛٔظض ! ح٠ٛشخ٧ذ رٔشد عٔ٪ؽ ٗ٪ٗذ حألسع رخِٛوٚ ُٮ ٓزؼش حٌٛخص٭ 

! .ط٘٪١ ٨٣خٯظ٨خ ٣ـخس حألسع ٢ٟ شش٩س ح٠ٛلظٚ ؛ كغذ كش٩ٍ حٛٔظش ٣٩٪م رذحٯظ٨خ   

 

٩الٯٔظظش حٛلخٙ ؿزوًخ ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض ه٬ٜ اسحدس اكظالٙ حٛ٘٪ٗذ حألسػٮ ٩حٛغٰـشس ه٦ٰٜ 

؛ رٚ ٯخزش٣خ ٟئ٨ِٛخ ُٮ أكذحػ٨خ حٛظٮ طلزظ حأل٣ِخط أ١ ح٠ٛلظٚ أ٩ حٌٛخص٭ ٯ٢٘٠ أ١ ٯٔ٪د ! 

ا٬ٛ ح٨ٛالٕ ٩ح٤ِٛخء  (! ر٘ظٜظ٦ ٩ٟغخكظ٦ ٩ػخخٟظ٦ ٩طؼخسٯغ٦ ٩ٟخٜ٪ٓخط٦  )حٛ٘٪ٗذ حألسػٮ 

؛ أ٩ هـضًح ه٢ طلْٰٔ سًزظ٦ ح٠ٛشٯؼش ُٮ حٛغٰـشس ! ؛ اٟخ ا٣ظٔخًٟخ ٟـ٤٪٣ًخ ٟزٰظًخ ! ح٠ٛلْٔ 

؛ ٩رٖٛ ٢ٟ خالٙ خـش طذٰٟشٯش شخٟٜش ٯ٢٘٠ ر٨خ أ١ ٯلظٚ ح٤ِٛخء ! ه٬ٜ ٗٚ ٧زح حٛوخٛٞ 

!!! .ٛ٘٪ٗذ حألسع   

 

رال شٖ أ١ حٛ٘خطذ أ٩ ح٠ٛخشؽ ٛزٖٛ ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛٔظض ٯزشم ُٮ طظ٪ٯش طٜٖ حٛشخظٰخص 

حٌٛخصٯش ، ٩ٯزشس ٩ٯزشص أ٧ذح٨ُخ رش٘ٚ ِٟٜض ، ٩ٯـو٨ٜخ طزذ٩ أعـ٪سٯش أ٩ شز٦ أعـ٪سٯش ُٮ 

، ُ٘ؼٰشًح ٟخٯ٤ٜٔذ حٛلخٙ ه٨ٰٜخ ُٮ ٨٣خٯش ! ، ٩ٗٞ ط٘٪١ ه٪حٓز٨ٞ ٩خ٠ٰش ! أدحث٨خ حٛٔظظٮ 

؛ ؿزوًخ روذ ! حٛٔظش رؤعٜ٪د ٗخسػٮ ٟؤعخ٩٭ ؛ ٯشطخف حٛٔخسة أ٩ ح٠ٛشخ٧ذ ٦ٛ ٩رلذ٩ػ٦ ٠ٜٛـشٝ 

طؼلٰخص ٩ٌٟخٟشحص ٨ٟ٪ٛش ٩ٟ٪حؿ٨خص خـشس ؿذًح ٯشٰذ ٨ٛخ شوش حٛشأط ط٘٪١ ألرـخٙ 

! .حٛٔظش ٟن ح٠ٛـشٝ ٩صٟشط٦   

 

:٩حٛظظ٪سحص حٛٔظظٰش ٩حإلخشحؿٰش ه٢ ًض٩ أ٩ اكظالٙ حألسع طلظخؽ ا٬ٛ   

 

طِخٰٞ ٩طؼخٰٞ ٟو٤٪٭ ُٮ أعٜ٪د حٛٔظش ر٠خ ٯظوْٜ رؤدحء ح٠ٛـشٝ أ٩ حٛزـٚ ، ٩ٗزٖٛ ا٬ٛ 

حٛظو٠ٰٞ حٛٔظظٮ رـوٚ ك٪حس حٛٔظش ٯ٤ظذ ه٬ٜ أ١ ٗ٪ٗذ حألسع ؿضء ٢ٟ ٤ٟل٪ٟش 

؛ ٩رٖٛ ٛـوٚ حٛٔخسة أ٩ ح٠ٛشخ٧ذ ٯظظ٪س٧خ ! ش٠غٰش طٌٰشس ٗ٪٣ٰش ٢ٟ ٟلٰؾ حٛ٘٪١ ح٨ٛخثٚ 

ًض٩ ٩اكظالٙ هخٛٞ " ٟخ٧ٰش " ؛ ار رٖٛ ٯـو٦ٜ ٯغظ٪هذ أٗؼش ٟو٬٤ ! ٢ٟ ٤ٟل٪س ٗ٪٣ٮ روٰذ 

! .حألسع أ٩ ٤ُخث٦   

 

رخـش ح٤ٛضهخص حٛزششٯش حٛغخدٯش حأل٣خ٣ٰش " ط٠ٰٜق ٩طزٰٗش ٟخ " ٩ُٮ ٧ز٥ حٛظظ٪سحص ح٠ٛزٗ٪سس 

؛ حٛظٮ طوخد٭ حإل٣غخ١ ، ٩طشٯذ ارخدس ٗٚ ا٣غخ١ ، ٩ط٨ذد ٰٗخ٦٣ ٩كٰخط٦ ه٬ٜ ٗ٪ٗز٦ حألصسّ 

ُٮ ٣ِ٪ط ٟوظـٜــّش كظ٪٨ٛخ ُٮ هخٛٞ حٛ٪حٓن ٛلغ٢ حٛلق ٧٪ ُٮ " سًزخص " ح٠ٛغخٛٞ ؛ رغزذ 

! .ك٘ٞ ح٠ٛغظلٰٚ   

 

 

 



: حٱالص ٩ح٠ٛوذحص حٛظ٤ٰٔش رخٌٛش حٛظـ٪س – 6  

 

ه٬ٜ ٟذحس حٛؤ٪د ح٠ٛخػٰش اخظشم حِٛ٘ش حٛزشش٭ حٱالٍ ٢ٟ حألؿ٨ضس ٩حٱالص ٩ح٠ُٛوذحص ُٮ 

ٯَٔ رخ٠ٛشطخد ٛذهٞ طٜٖ حٛظ٪ؿ٨خص " حٛظـ٪س " ٟخظَٜ ح٤ٛ٪حكٮ حَٛو٠َِٰٜش ٩حِٛوٜـ٠ْٰش ، ٩ٟخ صحٙ 

أل١ ٯشطخد ر٤ٮ حٛزشش ٟـخالص طـزٰٰٔش " حٛـ٠٪ف حٛ٘زٰش " حإلخظشحهٰش حٛزششٯش ، ٯؼخٍ ٟو٦ 

! .٩ه٠ٰٜش رخٱٛش ٗخ٣ض ٩ال طضحٙ أر٪حر٨خ ٟ٪طذس ٩روٰذس ه٢ عٰـشس حإل٣غخ١   

 

َك٪َّٙ طِٰ٘ش روغ حألدرخء ر٩٭ " ٟغظ٪٫ أعـ٪س٭ ط٤ٔٮ " رٖٛ حٛوـض ٛ٪ط٪ٙ حإل٣غخ١ ا٬ٛ 

طٜٖ ح٠ِٛخ٧ٰٞ ح٠ٛغظلٰٜش ٩شز٦ ح٠ٛغظلٰٜش حٛو٠ٰٜش " طٰخًش " حٛظ٪ؿ٨خص حٛو٠ٰٜش ح٠ٛغظٔزٰٜش ا٬ٛ 

، كٰغ طضخش ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ رخٛ٘ؼٰش ٢ٟ حألٟؼٜش ! ؛ رؤعٜ٪د ٓظظٮ أدرٮ خٰخٛٮ 

! .ٱالص ُخثٔش ؿذًح ُٮ أدحث٨خ حٛظ٤ٔٮ " اُظشحػٮ " ه٢ ٩ؿ٪ٍد   

 

" ٩ " ح٤ٛلشٯش " ٩أل١ ٤٧خٖٛ أٟ٪سًح ه٠ٰٜش طزشص شٰجًخ ُشٰجًخ ُٮ حٛ٪عؾ حٛوخ٠ٛٮ ٧ٮ ر٢ٰ 

٢ٟ كٰغ طلش ٤ٟـ٨ٔخ ح٤ٛلش٭ ٩طو٪رش أ٩ اعظلخٛش طظ٨٠ٰ٠خ حٛظـزٰٔٮ حٛ٪حٓوٮ " حٛظـزْٰ 

٩ٟغخكش طظ٪سٯش اُظشحػٰش " أسػٰش " ؛ ُب١ ٧زح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛٔظض حٛوـٰزش ٩ُـَـّش ٨ٛخ 

ٰٛٔظشد حِٛ٘ش حإلخظشحهٮ ٨٤ٟخ أٗؼش ٩أٗؼش ؛ ٛوٚ رٖٛ ٯـوٚ ٧ز٥ حألٟ٪س حٛو٠ٰٜش طٔظشد ٢ٟ 

! .ٟغظ٪٫ حٛظـزْٰ حِٛوٜٮ   

 

آٛش " ا٣ٖ ٛظظوـذ ٩أ٣ض ر٢ٰ عـ٪س ٩طِخطٰٚ ٩ٟشخ٧ذ أكذ٫ ٧ز٥ حٛٔظض ٢ٟ شٮء أع٦٠ 

، طٜٖ حٱٛش حٛظظ٪سٯش حٛخٰخٰٛش حٛظٮ طٌخصٙ روغ حألُ٘خس ؛ حٛظٮ ربعظـخهظ٨خ ٣ٔٚ " حٛض٢ٟ 

سحٗز٨خ أ٩ سٗخر٨خ أ٩ ٢ٟ ٯ٘٪١ ٟلخؿًخ ر٨خ ا٬ٛ أٟخٝ أ٩ خَٜ حٛششٯؾ حٛض٤ٟٮ ٢ٟ ٣ٔـظ٦ حٛض٤ٰٟش 

؛ ٰٛـذ ٣ِغ٦ ُٮ ٟ٘خ١ ٩صٟخ١ آخش ؛ ٩سر٠خ ! ؛ رخإلػخُش ا٬ٛ ٩كِٰش ح٤ٛٔٚ ح٠ٛ٘خ٣ٮ ! حٱ٣ٰش 

!! .٤٧خٕ ُٮ ٟ٘خ١ آخش ُٮ أً٪حس حٛ٘٪١   

 

، طٜٖ حٛظ٤ٰٔش حٛخٰخٰٛش حٛظٮ " حإل٣ظٔخٙ حٱ٣ٮ " ٩أٯ٢ حٛٔخسة أ٩ ح٠ٛشخ٧ذ ُٮ ٧ز٥ حٛٔظض ٢ٟ 

 (حإلسعخٙ حٛزس٭ حٛلٰ٪٭  )ؿغ٠ٖ ح٠ٛخد٭ ُٮ ٛللش ٩حكذس ٢ٟ آٛش حإل٣ظٔخٙ " رسَّحص " ط٤ٔٚ 

؛ ٩أكٰخ٣خ  ! (حإلعظٔزخٙ حٛزس٭ حٛلٰ٪٭  )ا٬ٛ ٟ٘خ١ آٛش أخش٫ ٩كِٰظ٨خ ه٘ظ ٩كِٰش حأل٬ٛ٩ 

!! .ٟن اًِخٙ رٗش َٰٗ طو٪د حٛزسحص ُٮ حٱٛش حٛؼخ٣ٰش ا٬ٛ كخٛظ٨خ حٛـزٰوٰش   

 

ُٮ  (أكذ أسٗخ١ طـ٪س حٛوٜٞ حٛلذٯغ  )" حٰٜٛضس " ٤٧٩خٖٛ رخٛـزن حٛ٘ؼٰش ٢ٟ ٟغذعخص ٩ٟذحُن 

، ٨ُٮ ًخٛزًخ ! حٛو٠ٰٜخص حأل٤ٰٟش ٩حٛوغ٘شٯش ٩ح٠ٛخخرشحطٰش ٩حِٛؼخثٰش ُٮ طِخطٰٚ ٧ز٥ حٛٔظض 

ُْٟذ٩ٯش ٟؼٚ أعٜلش ٧زح حٛوظش ، ٩ؿٜٔخط٨خ ٩ٓزحث٨ِخ أعشم ر٘ؼٰشؿذًح ٢ٟ " طخٟظش "  ٩ٰٛغض 

" حٛؼ٪ثٰش حٛشوخهٰش طغظـٰن " خخطٰظ٨خ " ، ٢٘ٛ٩ رغزذ ! ؿٜٔخص ٩ٓزحثَ أعٜلظ٤خ حٛلخٰٛش 



، ٢٘ٛ٩ أٯؼًخ ُو٠ٜخء ! ؿِ٪ٰٛش ٟشكش أ١ طشظض أ٩ طٌٰش ٢ٟ ٟغخس٧خ حٛشوخهٮ ح٠٠ٰٛض " ٟشآس 

! .رٖٛ حٛوظش ٢ٛ ٯِٔ٪ح ٟ٘ظ٪ُٮ حألٯذ٭ أٟخٝ ٧ز٥ حٛلخ٧شس حِٰٛضٯخثٰش حٛـشٯِش   

٩سر٠خ أخظشم أكذ٧ٞ ُٮ ٛللش كق ٩طِخإٙ شوخهًخ خخطًخ ٯؼلٖ ٢ٟ خخطٰش حٛظشظٰض 

!! .، أٓ٪ٙ سر٠خ ! حٛوخٗظ حٛؼ٪ثٮ ٧ز٥   

 

رحص عشهش ٧خثٜش ، " ٟشٗزخص ُؼخثٰش " ، ُِٮ ٧ز٥ حٛٔظض حٛخٰخٰٛش حٛو٠ٰٜش ! ٩الط٤غ٬ 

 روؼ٨خ –! ٩طـّ٪س ٟخَٰ ، ٩ش٘ٚ س٧ٰذ ، ٩طظ٠ٰٞ هـٰذ خخسّ ، ٩ػخخٟش طؼٰش حٛلٰشس 

  – (! أٛٞ أٓٚ ٖٛ أ٦٣ خٰخٙ ه٠ٜٮ  )! ؿزوًخ طٰغشرغشهش حٛؼ٪ء 

 

٩ٛألعَ ُزوؼ٨خ أر٬ٗ ٩أس٩ى ٢ٟ رٖٛ ؛ كٰغ طخظظش ٟغخُخص ٧خثٜش ؿذًح هزش حٛ٘٪١ 

دس٩د ُؼخثٰش ٟخظظشس ، ؿزوًخ .. ٯو٤ٮ  )" حٛؼٔ٪د حٛغ٪دحء " ر٪حعـش حِٛـ٪حص حٛ٘٪٣ٰش أ٩ 

  ! .(، أ٣خ شخظًٰخ أكخ٩ٙ اعظٰوخد ٟخ٧ٰظ٨خ ! الطغؤ٤ٛٮ َٰٗ ٧ٮ أ٩ أٯ٢ 

 

، (حٛظٮ طشز٦ طخس٩خًخ رًٰٗخ ٯ٠شٮ ُٮ حٛش٪حسم   )٧٩زح ًٰش حٛغٰخسحص حٛظخس٩خٰش   

، (ؿزوًخ ٤٠ٟ٪هش ٢ٟ حٛخٜٚ حٛض٤ٟٮ ٠٨ٟخ ٩طٜض ٠ٰٗش حألطِخس  )٩حٛغخهخص حٛزسٯش   

٩حٛظٮ طخظَٜ ه٢ ٗٚ ٠ٗزٰ٪طشحص ٧زح حٛوظش ٜٓزًخ ٩ٓخٛزًخ  )٩حٛل٪حعذ حٱٰٛش   

٠ٜ٘ٛزٰ٪طش حٛ٪حكذ " حٛغٮ رٮ ٯ٪ " ٩سر٠خ ٩طٚ هذد ٟوخٛـخط٨خ ح٠ٛشٗضٯش   

 ٟوخٛؾ ٟشٗض٭ طٌٰش ٟـ٨ش٭ ُٮ ٣ِظ حٛ٪ٓض ؛ أٓظذ ُٮ ٣ِظ ؿضء ٢ٟ 100ا٬ٛ أٗؼش ٢ٟ 

، (!!! رالٯ٢ٰ حألؿضحء ٢ٟ حٛؼخ٣ٰش   

، (ٟذ١ ػخ٠ش ؿخثشس ط٠شف ٠ٗخ ٯلٜ٪ ٨ٛخ ُٮ حِٛشحى حِٛؼخثٮ  )٩ح٠ُٛذ١ حِٛؼخثٰش   

، (حٛظٮ طـَُغِٰـُّش٧خ أٓ٪٫ ٩أهٔذ حٛظ٤ٰٔخص حٛزشٟـٰش  )٩حٛش٩ر٪طخص حٱٰٛش شز٦ حٛزششٯش   

٩ًٰش رٖٛ ٢ٟ آالص هـٰزش ٩ٟوذحص خخطش رحص ًشحرش ُٮ ش٨ٜ٘خ ٩٩كِٰظ٨خ ح٠ٛؤذس 

! .٩ح٠ٛظ٤٪هش ؛ طل٨ش كغذ حٛـٜذ ُٮ أ٭ ٟ٪ٓن ُٮ حٛٔظش كغذ ٣٪م حٛلذع   

 

:٩حٛظظ٪سحص حٛظ٤ٰٔش ٩حٱٰٛش ًٰش ح٠ٛلذ٩دس ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ طلظخؽ ا٬ٛ   

 

 عوش ًٰش ؿزٰوٰش ُٮ طخ٨ٰٜخ ،

 ٩رٗخء ط٤ٔٮ ٣خدس ،

 ٩ٟوشُش ه٠ٰٔش ه٢ ح٠ِٛخ٧ٰٞ حٛظ٤٘٪ٛ٪ؿٰش ،

 ٩أٟٚ ٟغظٔزٜٮ ٓ٪٭ ،

! .٩اطـخ٥ طـذٯذ٭ ٟظ٠ٰض   

 

 

 



:  حٛظـخسد حٛو٠ٰٜش – 7  

 

٤٧خٖٛ هٜ٪ًٟخ ٗؼٰشس طـُوَشٍ رخٛظـزْٰ حٛظـشٯزٮ ر٠خ ٯظوْٜ ر٨خ ؛ ٩رٖٛ ٢ٟ ؿ٨٪د ه٠ٜخء 

:ٟظخظظ٢ٰ أ٩ ؿ٨خص ه٠ٰٜش ٟخظظش ، ٧٩ز٥ حٛظـخسد ٣٪هخ١   

.ٟؼش ، ٣٩خُن   

 

٩ُٮ ٗال ح٤ٛ٪ه٢ٰ ٜٛظـخسد حٛو٠ٰٜش ط٘٪١ ه٠ٰٜخط٨خ ٟلخؿش رٌـخء أ٤ٟٮ خخص عش٭ ٛؼ٠خ١ 

هذٝ طغشد ٣ظخثـ٨خ ح٠ٛظٰشٯش ٛـ٨خص هذ٩ّس أ٩ ٯخش٬ ٨٤ٟخ ؛ أ٩ ؿ٨خص طغزذ ٣٪هًخ ٢ٟ 

" .ك٘٪ًٰٟخ " ، ٧٩زح رخظ٪ص حٛظـخسد ح٠ٛذه٪ٟش ! حٛوشحٰٓٚ رخظ٪ط٨خ   

 

؛ حٛظٮ ٯـشٯ٨خ أكذ حٛو٠ٜخء أ٩ ٟـ٠٪هش ٨٤ٟٞ " حٛشخظٰش " أٟخ رخظ٪ص حٛظـخسد حٛو٠ٰٜش 

رذ١٩ هٜٞ حٛذ٩ٛش ٩ٟئعغخط٨خ حٛل٘٪ٰٟش ٨ُٮ طـش٭ رخٛخِخء روٰذًح ه٢ أ٣لخس حٛذ٩ٛش ، ٩ٯ٢٘٠ 

! رش٘ٚ أ٩ رآخش أ١ طظٚ ا٬ٛ ٯذ حٛذ٩ٛش أ٩ ُٮ ٯذ د٩ٛش أخش٫ كغذ ط٪ّؿ٦ ٢ٟ ٓخٝ ر٨خ ٩ٟزذث٦ 

 ، ٩أكٰخ٣ًخ الطٔن ٣ظخثؾ أرلخػ٨خ ٤٧خ أ٩ ٤٧خٕ ، رٚ ٯلظِق ر٨خ حٛٔخث٢ٰ٠ ه٨ٰٜخ ألعزخد

! .خخطش   

 

اال أ١ ؿزٰوش ٟؼٚ ٧ز٥ حٛظـخسد ٩ٟخ ٯظخكز٨خ ٢ٟ أ٠٧ٰش ٩عشٯش ٯـو٨ٜخ طخ٪ع ُٮ أٟ٪س 

:ه٠ٰٜش ه٪ٯظش أ٩ ٣خدسس أ٩ خـٰشس أ٩ ٟل٪سٯش ؛ ٟؼٚ حألرلخع   

 حٛ٪سحػٰش ، ٩حٛزٰ٪ٛ٪ؿٰش ، ٩حِٛؼخثٰش ، ٩حٛزخسحعٰٜ٘٪ؿٰش ، ٩ح٤ٛ٪٩ٯش ، ٩حٛلشرٰش ،

 ٩حٛـٰ٪ٛ٪ؿٰش ، ٩حٛـزٰش ، ٩حإلٰٛ٘ظش٣٩ٰش ، ٩حِٰٛضٯخثٰش ؛ 

! .٩ًٰش٧خ ٠ٟخ ٧٪ ُٮ دسؿش أ٠٧ٰظ٨خ حٛزششٯش حٛو٠ٰٜش ٩حٛوخ٠ٰٛش   

 

، " ٣ظخثـ٨خ ح٠ٛظٰشٯش " ٧ز٥ حألرلخع ٩حٛظـخسد حٛو٠ٰٜش ح٠ٛخظظش ط٢٠٘ ُٮ " ٩خـ٪سس " 

حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ ط٤ِن حٛزشش ارح ُحكغ٢ اعظٌال٨ٛخ ، ٩رخ٠ٛٔخرٚ ٯ٢٘٠ أ١ طؼش حٛزششٯش ارح ُحعٮء 

! .اعظخذح٨ٟخ ؛ أل١ حٛوٜٞ ٧٪ ٣ِغ٦ عالف ر٩ كذٯ٢ ه٬ٜ كغذ ٩٩هٮ ٟغظخذ٦ٟ   

 

٩طــُظ٪ُِّس ٜٛٔشحء أ٩ ح٠ٛشخ٧ذٯ٢ روغ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ؿ٪ح٣ذ ٟخظِٜش ٩ٟظوذدس ٢ٟ 

 ٩ا١ ٗخ٣ض ُٮ ٟول٨٠خ طشٗض ه٬ٜ –" حإلٯـخرٰش ٩حٛغٜزٰش " ح٤ٛظخثؾ حٛو٠ٰٜش حٛظـشٯزٰش ٩حٛزلؼٰش 

حٛخّٰشس ٩حٛششٯشس ٛظٜٖ " حٛذ٩حُن حٛزششٯش "  كٰغ طل٨ش ُٮ كٰؼٰخص حٛٔظش –حٛـخ٣ذ حٛغٜزٮ 

حٛظـخسد ٩حإلخظشحهخص ؛ ٟخر٢ٰ ُجش طشٯذ حٛخٰش ٛز٤ٮ حٛزشش ٢ٟ ٣٪حطـ٨خ ، ٩أخش٫ طؼ٠ش 

! .حٛشش ٛظِو٦ٜ ر٪حعـظ٨خ   

 

 



٩ٯالكق حٛٔخسة أ٩ ح٠ٛشخ٧ذ ٜٛٔظض ح٠ٛزٗ٪سس رخظ٪ص ٧زح حٛـخ٣ذ ح٨٠ٛٞ أ١ ُـــــــــــ٨ٰخ 

ـْٞ أؿ٠خم حٛزششٯش حٛظٮ الط٤ظ٨ٮ ؛ حٛظٮ ٓذ طٔ٪د ُجش ٨٤ٟخ ا٬ٛ حإلػشحس " ٣ذحًء خخطًخ "  ِٜٛـَ

، ٩أ١ ٗخ١ ٨ُٰخ ٗزٖٛ روغ حٛظظ٪سحص ح٠ٛظِخثٜش ُٮ سٓٮ ٟغظ٪٫ ! رخٛزخٓٮ ه٬ٜ كغخر٨خ 

حٛزشش ُٮ ؿِشحص ٗزٰشس ٟظغززش ٢ٟ ؿ٨٪د خّٰشس ٟخٜظش ُٮ طٜٖ ح٠ٛـخالص حٛو٠ٰٜش حٛظٮ 

! .طــُـزَّْ ُٮ أسع حٛ٪حٓن   

 

: ٩حٛظظ٪سحص حٛو٠ٰٜش ه٢ ٣ظخثؾ طـشٯز٨خ ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ طلظخؽ ا٬ٛ   

 

 ط٨ُِٞ خخص ٛـزٰوش حٛظـخسد حٛو٠ٰٜش حٛظٮ طلذع ُٮ أٟخ٢ٗ ٟخظِٜش ُٮ أسع حٛوخٛٞ ،

 ٩ا٬ٛ ٨ُٞ آٰٛش ح٤ِٛظ حٛزششٯش حٛشحًزش ٣ِغ٨خ ٩ٟذ٫ ؿ٠٪كخط٨خ ٩أ٧ذح٨ُخ ،

 ٩ا٬ٛ اؿخدس ٣شش حٛ٪هٮ حِٛ٘ش٭ ُٮ أ٠٧ٰش ح٠ٛوشُش ه٢ اطـخ٧خص حٛظـخسد حٛو٠ٰٜش ،

.٩ٗزٖٛ ا٬ٛ اطغخم ح٠ٛذ٫ حِٛ٘ش٭ ُٮ حٛو٠ٚ حألدرٮ حٛظ٪ه٪٭   

 

 

: ح٠ٌٛخٟشحص – 8  

 

طـخ٨٧خ ، ُٮ " حٛظلّشٕ " ٤٧خٖٛ أٟ٪س طلذع رحص أ٠٧ٰش ٓظ٪٫ ، طلظخؽ ا٬ٛ ٣٪م خخص ٢ٟ 

كخع٠ش رشؤ٨٣خ ، ٧٩زح حٛظلشٕ ُٮ ٧ز٥ حٛلخٛش ٯؤخز ش٘ٚ حٛـشأس " ٣ظخثؾ " عزٰٚ حٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ 

.٩حٛوضٝ ٜٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ طٜٖ ح٤ٛظخثؾ   

 

 ُظـذ ُٮ ٗٚ حٛٔظض حٛو٠ٰٜش حٛخٰخٰٛش ٣٪هًخ ٟخ ٢ٟ ح٠ٌٛخٟشس ٩ح٠ٛخخؿشس ، رخظ٪ص

حٛٔظظٰش ، ٩ط٘٪١ ًخٛزًخ رحص ؿخرن طذسٯـٮ أ٩ طغخسهٮ ؛ ٯـوٚ حٛٔخسة أ٩ " ه٤خطش٧خ " 

ح٠ٛشخ٧ذ ُٮ كخٛش ٢ٟ حإلػخسس حٛذحخٰٜش حٛظٮ سر٠خ ح٣غـٞ ٟو٨خ رش٘ٚ ٟخ ، ٠ٌُٜٜخٟشس ٩ِٓن خخص 

! .ُٮ ح٤ِٛظ ٯشوش٧خ ر٠و٬٤ حِٛ٘خف ألؿٚ ُوٚ شٮء أ٩ حٛلظ٪ٙ ه٦ٰٜ   

 

٩ال طغؤٙ ه٢ أ٣٪حه٨خ ٩أ٩ػخه٨خ ح٠ٛظوذدس ؛ حٛظٮ ٯظ٢٤ِ حألدرخء أ٩ ح٠ٛخشؿ٢ٰ ُٮ طٰخًظ٨خ 

 –، ُِٮ أ٭ ٌٟخٟشس ُٮ ٟؼٚ ٧ز٥ حٛٔظض حٛشٰٔش طالكق أ١ ح٤ِٛظ حٛزششٯش ! رظ٪س شظ٬ 

 طلخ٩ٙ روذس ط٪س دكش حٛخـش حٛز٭ ٯ٨ذد ٟخٯظوْٜ –٠ُٟؼٜش ٟؼاًل ُٮ شخظٰخص أرـخٙ حٛٔظش 

! ، ٩طالكق ٗزٖٛ َٰٗ ٯلخ٩ٙ حإل٣غخ١ حإلكظِخف رلٰخط٦ ٩حِٛشحس ٢ٟ ح٨ٛالٕ ٓذس ؿخٓظ٦ ! ر٨خ 

! .، ٩سر٠خ ٩حؿ٦ حٛخـش أ٩ طظذ٫ ٦ٛ ٛل٠خٯش ًٰش٥ أ٩ ٣ِغ٦   

 

 

 

 



:٩حٛظظ٪سحص ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ه٢ ٌٟخٟشحط٨خ طلظخؽ ا٬ٛ   

 

 كزحٓش حٛ٘خطذ ح٠ٛئَٛ أ٩ ح٠ٛخشؽ ُٮ طشحٰٗز٨خ حِٜٛلٰش ح٠ٛئػشس ح٠ٛو٤٪ٯش ،

 ٩ا٬ٛ اٯـخد ح٠ٛخشؽ ح٤٠ٛـٔٮ حٛٔظظٮ ٜٛزـٚ ٩ٟوخ٦ٰ٣٩ أ٩ روؼ٨ٞ ،

 ٩ا٬ٛ اؿخدس حٛظٰخًش حٛظوزٰشٯش حٛظظ٪ٯشٯش ألكذحع ح٠ٌٛخٟشس ،

 ٩ا٬ٛ ٩ػن ٨٣خٯش ٟؤعخ٩ٯش ٤ٟخعزش ٠ٜٛـشٝ ٩ٟوخ٦ٰ٣٩ ،

 ٩ا٬ٛ ادسحؽ ح٠ٜٛلخص ح٤٠ٛخعزش ٨ُٰخ حٛظٮ طلّ٪س أ٩ طزوذ ُ٘ش حٛٔخسة ٢ٟ ٟوشُش

 كٰٔٔش ٨٣خٯش ح٠ٌٛخٟشس ،

.٩أٯؼًخ ا٬ٛ ادسحؽ ؿ٪ح٣ذ دسحٰٟش هخؿِٰش ٩شو٪سٯش ٟئػشس ُٮ أكذحػ٨خ ح٠ٛظٌٰشس   

 

 

 

: حألٌٛــــــخص – 9  

 

حٛز٭ الٯوش٦ُ حإل٣غخ١ أ٩ ٯـ٦ٜ٨ ٓذ ٯؼٰش ُٮ ه٦ٜٔ حٛظغخإالص ُٮ عزٰٚ ٦٠٨ُ أ٩ " حٛشٮء  " 

! .طلذع ٰٛظ ٨ٛخ طزشٯشًح ٩حػلًخ ٓشٯذ ٢ٟ ح٨ِٛٞ " أشٰخء " ٟوشُظ٦ ، ٢٘ٛ٩ ٤٧خٖٛ   

 

ٗؼشط٨خ "  ٧ٮ أٗؼش ٢ٟ ح٠ٛذسٗخص ح٠ٛوٜ٪ٟخص ، ٩سًٞ – ٠ٗخ ٯزذ٩ –٩حٌٛ٪حٟغ ٩ح٠ٛـ٨٪الص 

اال أ٨٣خ طل٨ش أكٰخ٣ًخ ُٮ هخٛٞ حإل٣غخ١ ح٠ٛخد٭ رش٘ٚ سٟض٭ ، ٛظظلذ٫ أ٩ طٌٰش روغ ٟخ أ٦ِِٛ " 

! .٢ٟ ٠٨ُ٪ٝ ٩هٜ٪ٝ   

 

٩ٟخ ٯظِشم ٦٤ٟ ٢ٟ ٠ً٪ع ، ٩أعشحس ، ٩أكخؿٮٍ  ، ٩ٟز٠٨خص ، ٩خِخٯخ ، " ٩حٌٜٛض " 

٩ًشحثذ ، ٩هـخثذ ، ٩ٟـ٨٪الص ؛ ٧٪ ٢ٟ أٗؼش حألٟ٪س حٛظٮ طلٰش ُ٘ش حإل٣غخ١ ٩طؼٰش 

ُؼ٪٦ٛ ، ٩ٓذ ٯؼٰش ٦ُٰ ٧زح حٌٜٛض ٗ٪ح٦٤ٟ حٛؤٰٜش ٩حإل٣غخ٣ٰش حِٛـــــــشٯش رحص ح٠ٛغظ٪٫ حِٛخثْ 

، أػــَ ا٬ٛ رٖٛ أ١ ! ٰٛغزش أً٪حس٥ ٩ٯ٦٠٨ِ رش٘ٚ ٩حػـــق أ٩ ٟؤــــــــــــ٪ٙ  (ٟ٪ح٧ز٦  )

! .٩ٟظشحدُخط٦ حٌٜٛ٪ٯش ٧٪ هخٟٚ ؿزد ٓ٪٭ ٤ِٜٛظ حٛزششٯش ح٠ِٛ٘شس ٩ح٠ٛظغخثٜش " ح٠ٌٛ٪ع "   

 

ُٮ أكذ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ُٮ رذحٯظ٨خ ، أ٩ ٩عـ٨خ ، ٢ٟ٩ " ٟشكٜش حٌٜٛض " ٩ٗؼٰشًح ٟخ طزذأ 

ُ٘شٯش " ششحسس "  اال ارح أسحد حٛ٘خطذ أ١ ط٘٪١ –ح٤ٛخدس أ١ ط٘٪١ طٜٖ ح٠ٛشكٜش ُٮ ٨٣خٯظ٨خ 

 ػٞ طزذأ حٛلٰؼٰخص حألخش٫ ٩حألكذحع ُٮ حٛٔظش رحص –! ٓظظٰش ٠ٛخ روذ٧خ ٢ٟ ٓظض 

! .حٛوالٓش ر٨زح حٌٜٛض إلٗظشخٍ ٟوخ٦ٰ٣ ٨ُ٩ٞ ٟخ٧ّٰظ٦   

 

 



َّ حٌٜٛض " ٩ٯش٫ حٛٔخسة ٠ٛؼٚ ٧زح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛٔظض حٛوـٰزش أ١  ٨ُٰخ ٯ٘٪١ ُٮ أٗؼش " كـَ

:، ٩ٓذ ٯ٘٪١ ؿ٪حد حٌٜٛض ٨ُٰخ ! حألكٰخ١ رؤعٜ٪د ًٰش هخد٭ أ٩ ًٰش ٟظ٪ٓن   

 ا٣غخ٣ًخ ،

 أ٩ ٟخٜ٪ًٓخ ٢ٟ هخٛٞ أ٩ ُروذ آخش ،

 أ٩ ٟئحٟشس أسػٰش أ٩ ُؼخثٰش ،

 أ٩ كظ٬ ٣لشٯش ه٠ٰٜش ٯظوذ ٨٠٨ُخ ط٘٪١ ٢ٟ ٩سحء أكذحع حٛٔظش 

!! .ر٠ٌ٪ع عخكش ٩طؤٰذ ُ٘ش٭ ؿزحد   

 

 ٩ًخٛزًخ ٟخ طـذ ُٮ حٛغٰخّ حٛٔظظٮ ٛٔظش ٢ٟ ٧ز٥ حٛٔظض أ١ روغ كٜــ٨ّخ ٯل٨ش

ٯشز٦ حٛوخد٭ ٢ٟ حٛ٘الٝ ، أ٩ ُٮ ط٠ٰٜلخص ٟٔظ٪دس ٢ٟ ح٠ٛئَٛ " ك٪حس ٗالٟٮ " ٨ُٰخ ُٮ 

َّ حٌٜٛض " حألدٯذ ُٮ أكذحع ٟو٤ٰش ٨ُٰخ ؛ ط٨ّ٠ذ ِٜٛ٘شطذسٯـًٰخ ٛ٘ٮ ٯغظ٪هذ حٛٔخسة  ، " ك

!! . حٛز٭ ٯ٘٪١ ٧٪ حٱخش ًخٛزًخ روٰذًح ه٢ حألر٧خ١   

 

 ٩حٛظظ٪سحص حٌٛخٟؼش ٩حٛال٨ِٟ٪ٟش ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ه٬ٜ ش٘ٚ أٌٛخص

:طلظخؽ ا٬ٛ   

 

 اعظـخهش س٩حثٰش خخطش ُٮ حإلٯ٨خٝ ٩حإلر٨خٝ ،

 ٩ا٬ٛ اؿخدس اٯـخد حٛظؤٰذحص حِٛ٘شٯش ح٠ٛو٤٪ٯش ٩٩ػو٨خ ُٮ عٰخّ حٛٔظش رش٘ٚ

، (رخظ٪ص حٌٜٛض  )الٟلغ٪ط   

! .٩ا٬ٛ اكخؿش ٌٛض حٛٔظش رـ٪ح٣ذ ٟؼٰشس ٩ٟش٧زش ٩ٟظٰشٯش   

 

 

 

: ح٠ِٛخؿــــؤءحص – 10  

 

، ٨ٛ٩خ أػش خخص ُٮ ح٤ِٛظ رؤ٭ أ٣٪حه٨خ ، ٧٩ٮ " ِٟخؿؤس " ٗٚ شٮء الٯـُظــََ٪ٓـَـُّن كذ٩ػ٦ ٧٪ 

.حٛشٮء حٛز٭ ٯلذع ه٬ٜ ًٰش ط٪ٓن ٩رذ١٩ أ٭ عخرْ ا٣زحس   

 

٧٩ٮ ٢ٟ ػ٢٠ أعخعٰخص حٛـ٪٧ش حٛٔظظٮ ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ ، كٰغ طل٨ش رشظ٬ 

.حأل٣٪حم ٩حأل٩ػخم ٨ُٰخ ؛ رش٘ٚ ٯوـٮ حٛٔظش روذًح سحثوًخ ٟئػشًح   

 

" ُٰـذ حٛٔخسة ٨ٛخ ُٮ عٰخّ أعٜ٪ر٨خ أكذحػًخ طزذ٩ اهظٰخدٯش ، ٩ٟخٯٜزغ أ١ ٯش٫ ٨ُٰخ دخ٪ٙ 

ًٰش ٟشطٔزش ٩ًٰش ٟظ٪ٓوش ؛ ٯ٘٪١ ٨ٛخ د٩سًح خخطًخ أ٩ ٟل٪سٯًخ " أكذحع أ٩ ه٤خطش ٓظظٰش 

! .ُٮ ٟظ٢ حٛٔظش ، ٩رخٛـزن ٯ٘٪١ طؤػٰش٧خ ُٮ حٛٔظش ٧٪ حٱخش ًٰش هخد٭ ٗزٖٛ   



 

٩ُٮ ح٠ِٛخؿؤس حٛٔظظٰش ٣٪م ٢ٟ حٛظـذٯذ ، ٩ٟغلش ٢ٟ حإلػخسس ٩حٛظش٪ٯْ ؛ ٟن شٮء ٢ٟ 

حٛظشٓذ ه٢ كذ٩ع طذحهٰخط٨خ ٩آػخس٧خ ؛ ٗ٪٨٣خ طل٠ٚ ٟو٨خ شٰجًخ ٟـ٨٪اًل ٜٛٔخسة ٯئػش ُٮ 

! .ٟغخس حٛٔظش   

 

ُٮ حٛٔظش ، " ٣٪م ح٠ِٛخؿؤس " ٩ٯظ٢٤ِ أٗؼش حألدرخء ر٩٭ حإلطـخ٥ حٛو٠ٜٮ ًٰش حٛوخد٭ ُٮ ط٤٪ٯن 

ُٰـذ حٛٔخسة ٣ِغ٦ أٟخٝ ِٟخؿؤس ًٰش ٟشػٰش ألرـخٙ حٛٔظش ؛ ٩ٟخ ٯٜزغ ٟن طغٜغٚ حألكذحع 

٨ُٰخ كظ٬ ٯـذ ٣٪هًخ آخش ٢ٟ ح٠ِٛخؿؤءحص ح٠ِٛشكش أ٩ حإلٯـخرٰش حٛظٮ طذهٞ أرـخٙ حٛٔظش ٤ٰٛغ٬ 

، ٩أكٰخ٣ًخ ٯزشه٪١ ُٮ طٰخًش عٜغٜش ٢ٟ ! حٛٔخسة طٜٖ ح٠ِٛخؿؤءحص حٛغٜزٰش حٛظٮ كظٜض 

ح٠ِٛخؿؤءحص ح٠ٛخظٜـش أ٩ ح٠ٛو٤ٰش ُٮ أعٜ٪د حٛٔظش ؛ ٰٛـذ حٛٔخسة ٣ِغ٦ طظزرزد ٤٧خ ٤٧٩خٕ 

! .ؿٰجش ٩ر٧خرًخ ٟن أكذحػ٨خ ح٠ٛخظِٜش   

 

:٩حٛظظ٪سحص حٛظٮ ط٘٪١ ُٮ ٓظض حٛخٰخٙ حٛو٠ٜٮ حٛظٮ طو٤ٮ رخ٠ِٛخؿؤءحص طلظخؽ ا٬ٛ   

 

 ٓ٪س حإلرذحم حٛش٩حثٮ ،

 ٩ا٬ٛ اؿخدس ح٠ٛضؽ حٛش٩حثٮ ر٢ٰ حٛوخد٭ ٩ًٰش حٛوخد٭ هزش أكذحع ٓظٰشس ٩عٰـش ،

 ٩ا٬ٛ حٛزشحهش ُٮ ادسحؽ ه٤ظش ح٠ِٛخؿؤس ُٮ أكذحع ٩ُظ٪ٙ ٟو٤ٰش ُٮ حٛٔظش ،

٩ا٬ٛ ط٪ٓن حٛ٘خطذ أ٩ حألدٯذ ٠ٛخ ٯ٢٘٠ أ١ طغظشوش٥ ٣ِظ حٛٔخسة ُٮ كذ٩ع ح٠ِٛخؿؤءحص 

! .حٛٔظظٰش   

 

 

: حألد٩حص حإلكظشحُٰش حألدرٰش – 11  

 

" أعخٰٛذ " ٯلظخؽ حألدرخء ٩ح٠ٛئ٢ِٰٛ ٩حٛ٘ــُظـَـّخد ُٮ طٰخًش ٗظخد أ٩ ٟٔخٙ أ٩ ٟ٪ػ٪م ا٬ٛ 

حِٛ٘شس أ٩ حٛٔظش ٢ٟ ؿ٨ش ؛ ػٞ طغظـٰن ٢ٟ " ؿ٪٧ش " طؤِٰٰٛش أ٩ س٩حثٰش خخطش ؛ طلخُق ه٬ٜ 

.ؿ٨ش أخش٫ اٯظخٙ ح٠ٛو٬٤ أ٩ ح٨ِ٠ٛ٪ٝ ح٤ٛظٮ ا٬ٛ ُ٘ش حٛٔخسة روذس أعخٰٛذ ُ٘شٯش ٟو٤٪ٯش   

 

٩ح٠ٛ٪حػٰن حٛو٠ٰٜش ٩ًٰش حٛوخدٯش ٨٤ٟخ ارح ُحسٯذ طٰخًظ٨خ ُٮ ٓخٛذ أدرٮ ٓظظٮ ُظلظخؽ ا٬ٛ 

ُـــــٮ أسػٰش " حٛو٠ٜٮ " ارذحم خخص ٩ؿ٨ذ اػخُٮ ٢ٟ حألدٯذ حٛ٘خطذ ؛ ٛظ٪ػٰق حٛـخ٣ذ 

! .ك٪حسٯش ؛ ٓذ ط٘٪١ ٨ُٰخ ٟئػشحص خٰخٰٛش ٣خرؼش " أدرٰش "   

 

 

 

 



:ُؤعخٰٛذ   

 حٛظش٪ٯْ ، ٩حإلػخسس ، ٩حإل٠ًخع ، ٩حٛظشز٦ٰ ،

 ٩حٛظؤػٰش ح٤ِٛغٮ ،

 ٩حٛشرؾ ح٠ٛو٤٪٭ ،

 ٩حٛظذّسؽ ح٠ٛشكٜٮ ،

 ٩اطِخّ حألكذحع ،

 ٩ط٤خٓغ ح٠ٛظخٛق ،

 ٩حٛظشحم ر٢ٰ حٛخٰش ٩حٛشش ،

 ٩ط٪حُْ حٛشًزخص ،

 ٩ح٣غـخٝ حٛظ٪ؿ٨خص ،

 ٩حٛظوٰٜالص ،

 ٩حإلُظشحػخص ،

 ٩ح٠ٛلخدػخص ،

 ٩٩طَ حٛظوخرٰش حٛشو٪سٯش ٩حٛشٰٜ٘ش ٛو٤خطش حٛٔظش ؛

:٩ًٰش رٖٛ ، ُ٘ٚ رٖٛ ُٮ حأله٠خٙ حألدرٰش ح٠٠ٰٛضس طلظخؽ ا٬ٛ   

 

 ع٠٪ ُ٘ش٭ سحٍّ  ،

 ٩كظ أدرٮ ُخثْ ،

،! ٩ٟ٪٧زش خخطش أدرٰش   

،،٩رٖٛ ٟخٯـوٚ حٛظظ٪س ح٤ِٛٮ ٩حٛو٠ٜٮ ٨ٛخ خخ٣ش ح٠ٛشً٪د ٩ح٠ِٛؼٚ ٛذ٫ ٗٚ ٓخسة   

 

 

\\\\ (خخط٠ش  )////   
 

" وقاط مهمح محىسيح " ماِركش في هزا انمىضىع عه انخيال انعهمي هى محاونح جادج مىي نعشض 
عه أمىس أساها مهمح في أدب انخيال انعهمي وتشعثاته انمىضىعيح انمختهفح ، كىن رنك يسهم تشكم 
ما في تجميم وتحسيه انتؤنيف واإلتذاع انشوائي في وطىىا انعشتي انحثية ، ويسهم أيضًا ألن يعشف 
اإلوسان جىاوة أخشي غامضح أو غيش عاديح في عانمه انشحة انزي هى مه مىظىس آخش عانم صغيش 

.جذًا في انكىن   
 

ومارِكش كزنك هى سسانح شكش ومىدج نكتاتىا وأدتاوها انعشب انزيه أخهصىا نىا تؤقالمهم انشائعح انمثذعح 
.، وتآسائهم انهادفح انساميح   

 
 
 
 



 

 

 

 ٩أش٘ش ٗٚ ٢ٟ ٓشأ ٧زح ح٠ٛ٪ػ٪م ٦٠٨ُ٩ أ٩ ٨ُٞ شٰجًخ ٦٤ٟ ،

 

 ٩حٛل٠ذ هلل سد حٛوخ٢ٰ٠ٛ ،،

 

/أ٦ِٛ ٩ٗظز٦   

 هزذحهلل خؼش هزذحهلل ،،

 

 
   

 

  

  

 

  

 

 

 


