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 ٌبرٚ عَ املؤلف

سمٞمنًمنضمٞمالالالوهسو الالال سدوهمالالالأكس يمالالالوساديميفالالالندسهسذمسسيٜميؾمالالال٦مسسدير ٞمالالال٦م س الالالنسُمالالالير سُمٕمٝمالالاليس

ُمٜمٔمٛمالال٦مس سمثالال٤م سهمالالػمسدسمثٞمالال٦مس ـمٚم٘مٝمالال٤مسُمٕمٝمالاليسدرلالالٙمٗم يسذمسؾمالالٞم٤مشمامسسمٕمالاليسددسؾمالاليف سسد٤مُمٕمٞمالال٦مس

ذمسضم٤مُمٕمالال٦مسيم٤مًمٞمٗمندٟمٞمالال٤مسسمالالػميمكمسولّمالالٞمٚم سًمٚمالالييميفندسهسذمسيمالال٤مًميفٞم هسؿمالالٖماسُمٜم٤م الال٥مسُمالال٤مسسمٕمالاليس

سًمالالالييميفندسهسوُمنسىمالالالثسسًمعثالالال٨مسسًمٕمٚمٛمالالال سذمسضم٤مُمٕمالالال٦مسيم٤مُمؼمرالالاليثهسوُم يمالالاليس ٚمالالالوسسًمعثالالالن س

مسذمسيم٤مُمؼمرالالاليثمسوىمالالاليسفمٝمالالال أس قمرًمالالال سو ومٙمالالال٤مدهسذمسسًمٓمعٞمالالال٦مسيم٤مُمؼمرالالاليثهسوُمٕمٝمالالاليسسم٤مسم س الالال٤م

سًمٕميرالالاليسُمالالالتسسعمعالالالأأسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مهسسمالالالرسذمسجًمالالالوس ٚمالالال٦مسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ٞمالالال٦مهسو ٚمالالال٦مسوىمالالال٤م ثس

سٕيم٤مدرٛمٞمالالال٦مسسًمنـمٜمٞمالالال٦مسًمٚمٕمٚمالالالنمهسو ٚمالالال٦مسٟمٞميفنمالالالهسوذمسقمالالاليدسُمالالالتسسًمٙميفالالال٥مسُم الالالاسسًميفنىمٞمالالالثسذمس

 سخلٚمٞم٦مسوؿموسدسدورتسًمليفٞمٗمتسُم٤مر سوطماسسحلٞم٤مةسًملٞمٛمننسيمنٟمنسيسُمندروم
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 الفصن األوه: الطؤاه االنرب

هسوقمٜمالالاليُم٤مسيمٜمالالال٧مسُميفعٝمالالال٤ًمسسممس طمالالاليسؿمالالالنسد سيم٤مُمؼمرالالاليثس3102ذمسؿمالالالٝم سمنسُمالالالتسقمالالال٤ممس

هسوسقمالالالغمسسمٕمالالاليسُملالالال٤موم٦مسىمّمالالالػمةسُمالالالتسيمٚمٞمالالال٦مسهمٜمٗمٞمالالالاسسًم س ٕمالالال٦مسوسًمالالالىيسرالالاليقمرسيمٞمالالالٜم٩مسسم٤مدرالالالي

يمالالاليأسسنسس الالالٓميمسسسم٤مًمٕمالالال٤م سسًمؼمرٓمالالال٤مريسسعم ُمالالالن سسًملالالالػمسسذمسضم٤مُمٕمالالال٦مسيم٤مُمؼمرالالاليث ويمٞمالالالنك

ذمسشمٚمالالوسسًمٙمٚمٞمالال٦مسُمٜمّمالال٥مسسؾمالاليف٤مجسضمالال٤مُمٕم سُمالالثس ٛمنقمالال٦مسمٓنسومػمؿمالال٧مسسًمالالىيسيمالال٤منسرِمالالٖماس

ُميفٛمٞمالاليةسُمالالتسسًمٕمٚمالالريسسمالالرسومالالٞمٝمنسقمالال٤م سسًمٙمنٟمٞمالال٤مأسسًمِمالالٝمػمسسًمؼموومٞملالالندسؾمالاليفٞمٗمتس الالنيمٞمٜم٩ممسيمالال٤منس

ومػمؿمالالال٧مسظم٤مدضمالالال٤ًمسُمالالالتسسعميفعالالال سو دسدسقمعالالالندسسًم  الالالٞماسًمٞمّمالالالاسًميدسضميفالالال سو ٜمالالال٤مسشم٘م٤مـمٕمالالال٧مس

سُمل٤مدسشمٜم٤مم

ُم سيمالاليسيمٜمالال٧مسسقم ومالال سسم٠مؾمالالنسمٓنهسومالالٜمثتسس الاليىم٤ميسًمٗمالالؽمةسـمنرٚمالال٦مهسطمٞمالال٨مسيمٜمالال٧مسسقمٛمالالاسذمس

هسيالالالالىسسوم٘مالالالاليسسومؽممالالالال٧مسسٟمٜمالالالال٤مسُم٤م ًمٜمالالالال٤مسس3113سممسس0991سًمعثالالالالن سسًميفالالالال سرالالالالير  ٤مسُمالالالالتس

 الالير٘ملمسطميفالالرسسمٕمالاليسسطمالاليىسقمنمالالةسؾمالالٜم٦مسُمالالتسسٕومالالؽمس مسودهمالالنسسنس الاليسىميفٜم٤مسشمٚمالالوسىمالاليس

حمّمالالاليفٝم٤مسسمٕمالالالاسسٕطمالالاليس هسوٓسسٟمٜمالالال هسوُمالالالتسوضمٝمالالال٦مسٟمٔمالالال يهسسقميف٘مالالاليأسطمٞمٜمٝمالالال٤مسسمالالال٠منسًمالالالنس

٤مسُمالالتسسمٕمْمالالٜم٤مسسًمالالعٕماهسدسدأسسمٞمٜمٜمالال٤مسحم٤مدصمالال٦مس الال٤مدىم٦مسوملالاليفٙمننسُمٗمٞمالاليةسضمالاليًسسًميفنمالالٞم سُمنىمٗمٜمالال

وُمٕم ومالال٦مسؾمالالع٥مسسٟميفٝمالال٤ميس الاليسىميفٜم٤مسسمِمالالٙماسُمٗمالال٤مضملسحلٔمالال٦مسشم يمالال سسًمٕمٛمالالاسذمسُم يمالاليس ٜميؾمالال٦مس

سمس3113سًمؼموشملمسسًمىيسرير هسذمسقم٤ممس

ىمالال دأسسنسسضمالال يسُمٕمالال سجًمالالوسسحلالالير٨مسًمالالنسٓسسنسسًمنىمالال٧مس سرلالالٕمٗمٜم٤مسٟٓمعالال٤م سجًمالالوهسوم٘مالاليس

ٙمٚمٞمالالال٦مهسيم٤مٟمالالال٧مسقمالالال٤م ٚميف سذمسسضمالالال٤م ةسويم٤مٟمالالال٧مسشمٜميفٔمالالال ريهسسمٞمالالالٜمرسيمالالال٤منسقمالالالغمسمٓنسسًمالالالى ٤منسسممسسًم

و الالىسسُمالال٤مطميفنسقمٚمٞمٜمالال٤مسسًم٘معالالناسسمالالرس الالنسسىمالالاسُمالالتسسًميفلالالنر٦مسسًمٜمٝم٤م ٞمالال٦ممسوذمسسمْمالالثسدىمالال٤م  سسؾمالاليفٓمٕمٜم٤مس

سسنسٟم٘منمسسمرس يميس يسىميفٜم٤مسدهمنسيماسُم٤مسطمي سسمٞمٜمٜم٤مسؾم٤مسم٘م٤ًمهسومٙم٤مٟم٧مس ىهسسميسر٦مسضمٞميةم

وىمالاليس صمعالال٧مس الالىسسسًمٚم٘مالال٤ميسسٟمالال سرلالاليفث سلٛمالالاسسٓطمالال سثسسٕوزمسيمالالرس الالنسسحلالال٤ماسهم٤مًمعالال٤ًمسُمالالثس

سًمالالى ٤منس"ننسوُمٜمالالىسوىمالال٧مسُمعٙمالال سُمالالتسطمٞمالال٤م نسـم رالال سسٕطمالال سثهسومٛمٕمٔمالالنسسًمٜمالال٤مكسرلالالٚمٙم

هسوًمٙمالالتسرعالاليوسسٟمٜمالال سوسطمالاليسُمالالتسسٓؾمالاليف ٜم٤ميسأمسومالال همنس ريس سسقمالال٤مد سسًميفٞمالال٤مدسُمالالثس"ُمالالثسسًميفٞمالال٤مد

جًمالالالوسوضمالالاليأسٟمٗماالالالسُمْمالالالٓم ًسسعمذ٤مًمٗميفالالال هسوسهالالال٤مجسُملالالال٤مدسٓس يفالالال٤مدهس يم الالال سسًمٜمالالال٤مكسطمالالاللمس
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شمٙمالالننسىمالالنةسسًميفٞمالال٤مدسحميفٚمالال٦مسُمنىمالالثسسًمّمالاليسدةسذمسسًمٕم٘مالالامسيمالالرسرٕمالال  سجًمالالوسيمالالاسُمالالتس الال٤مواس

سلع٤مطم٦مسميسسًميفٞم٤مدهسوم٤مٕطم سثسيشيسُمٚميممسًم

 جيمالالال سؾمالالال١مسًٓسذمسسُٓميفثالالال٤منسسًمٜمٝمالالال٤م  هسوىمالالاليسيمالالال٤منسجًمالالالوسذمسسميسرالالال٦مسددسؾمالالاليف سسًمٕمٚمٞمالالال٤مسذمس

ُمٕمٝمالالاليسيم٤مًمٞمٗمندٟمٞمالالال٤مسًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞمالالال٤مهسو الالالن س يسسدير الالال٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٦مسسًمٙمالالالؼمىس ٞمالالالاسٕنس

سهسوعم٤مجس؟"طم "شمٙمننس واسضميييس

 يميفالال٥مسسمٚمٖمالال٦مسوسمالالث٦ممسومٙمالالاسسوجسسيمالال٤منس الالىسسرعالاليوسيم٤مًمٞمنٟم٤مٟمٞمالال٦مسًمالالوهسٓسقمٚمٞمالالومس قمالالي س ن

ُمالال٤مسليفالال٤مثسوممسُمٕم وميفالال س الالنس نس الالىسسسًملالال١مساسرالاليودسطمالالناسيمٞمٗمٞمالال٦مسسمالالييسسحلٞمالال٤مةهسوىمالاليسـُمالالِ َ سذمس

سُٓميفثالالال٤منهسُمالالالثسسومالالالؽمس سهمالالالػمسُمٕمٚمالالالتسسمالالال٠منسسدير الالال٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٦مسسًمٙمالالالؼمىسسمالالالي أسقمالالالتس

ـم رالال سسًمٕمٛمٚمٞمالال٤مأسسدير ٞمالال٦مسسًمٕم٤مدرالال٦ممسوعمالال٤مسيمالال٤منس الالىسسسٓومالالؽمس سىمالاليسشمالالنسشم٠م الالٞمٚم سذمسسًمٗمٙمالال س

رس  الالع سُمالالتسسًمعالاليفٞم٤مأمسوم٘مالاليسومٝمالالنسيمالالاسُمالالتسذمسسًمّمالالاهسُمالالتسسًمٓمٚمعالال٦مسسًمعٞمنًمالالنضم سطميفالال

سٓظمالالال رتهسسًملالالال١مساسوومالالال س الالالىسسسًمٗمالالال  هسودهمالالالنس ٟمالالالرسيمٜمالالال٧مسسقمالالال  سسدالالالنسنسسعميفنىمالالالثس

وسًميف٘مٚمٞمالالييسيالالىسسسًملالال١مساسوسًمالالىيس مالالٕم سطملالال٥مسومٙمالال يسسًمٜم٘مالالييسُمنمالالثسسًمِمالالوهسوٕريس

سطمٞمٜمٝمالال٤مس ُمالالتسضمٝمالال٦مسسظمالال ىسومٝمٛمالال٧مسسًملالال١مساسسمّمالالندةس يم الال سُمنمالالنقمٞم٦مسُمالالتسسدٛمٞمالالثمسيمالال٤منسقمالالكم 

سظميفٞم٤مدسسملمسسنسسج ٥مسُمثسسًميفٞم٤مدسسوسسنسسؾمع سميهمسٓ

ىمالال دأس نس قمٓمالال سسةضم٤مسمالال٦مسسعميفنىمٕمالال٦مسيم٤مُمٚمالال٦مهسويمثالال٤مج سيمالالرسيمٜمالال٧مس سمالاليوسذمسجًمالالوسسحلالاللمهس

وُمالالالتسسضمالالالاسددضمالالال٤مأسسمالالال٤مومٞم٦مهسجيمالالال أسؾمالالالع٥مسقمالالاليمسىمٜمالالال٤مقميف سسميفٚمالالالوسسةضم٤مسمالالال٦ممسذمس ريسٓس

رس قميف٘مالاليس نس يسضمالاليييسرٛمٚمالالوسُمالال٤مسرٚمالاليمسًمعالالييسسحلٞمالال٤مةسظمأومالال٤ًمسًمٚمالال  يسسعميفٗمالال سقمٚمٞمالال هسوٓس ٟمالال

شمٕمٚمٛمالالال٧مسقمٜمالالاليُم٤مسقمالالال٤مدأسودىمالالال٦مسسُميفثالالال٤مريسُمالالالثسظمّمالالالنسددضمالالال٤مأس نسسعميفنىمالالالثسُمالالالتسسًمٓمالالالأنس
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ُمٕم ومالال٦مسسًميفٗمٙمالالػمسسًملالال٤م يهسوًمالالٞموسجًمالالوسومثلالال٥مسسمالالاسشمّمالالير٘م سوىمعنًمالال سُمالالتسدونسٟم٘مالال٤م هس

 م 0اسسم٘ميدسُم٤مسٟمٙمننسُمٚم٘مثلمسصم٘م٤مومٞم٤مًس ومٚمنسٟمٙمتس ٜم٤م سًمٜمٙمننسُم ٘مٗملم

سشم٘م رع٤ًمموىميسشمٕمٚمٛم٧مسسًميدكهسوميفٞم٤مدسسةمج٤م سسًمٕمٚمٛم سريفيوم سسمع ر٤منسٓسر٘م٤مومس

العمي الػسٖب

ُمالالتسسمالاللمسيمالالاسسٕومٙمالال٤مدسسعم الالػمةسًمٚمعالالياسذمسسًمٕمٚمالالنسسحلالالير٨مهس سشمالال٠مأسومٙمالال ةسسمٖم سسمالال٦مس يمالالؼمس

ُمالالتسومٙمالال ةسدسدورالالتسطمالالناسسًمٜمِمالالنيسوسًميفٓمالالندسُمالالتسظمالالأاسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال مسومٙمالالرسٟمثالالتس

هسو الالىسسذمسسمٕمالالاسضمنسٟمعالال سًمالالٞموس"سًمع٘مالال٤ميسًمل الالٚم "ٟمٕمٚمالالنسسنسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سرٕمٜمالال س

سٓومالال سدسسٕيم الال سشمنسوم٘مالال٤ًمسس" مسطمٞمالال٨مسسنسُمأطمٔمالال٦مسدسدورالالتسسمالال٤منُم الالػمًسسًمٚمعالالياسقمالالغمسسةـمالالأ

 الالال سُمأطمٔمالالال٦مسوسمالالالث٦مسضمالالاليًسسوٓسليفالالال٤مثسسممسس"ُمالالالثسسًمعٞم الالال٦مس الالالنسسٕيم الالال سقم مالالال٦مسًمٚميفٙمالالال٤مصم س

يمٞمالالاسرٛمٙمالالتسًمٌمالاليسسمٛمْمالالٛمننسمالال ٞماسسنسس–سمالاليفٞم٤ًمس –سمٞمالال٤منمسوًمٙمالالتسسٓؿمالالٙم٤ماس الالنسسٟمالال س

سرٗمرسس ىسسسًم  سيسسعمى اسًمٚمثٞم٤مة؟!

دسدورالالتس  الال٤مس سدمالال٥مسقمالالتسسًملالال١مساسسٕيمالالؼمسسًمالالىيسصمالالنسونسسةؿمالالٙم٤ماسسٕ الالنسقمالالغمسٟمٔم رالال٦مس

رِمالالٖماس ج الال٤منسسدٛمٞمالالثهسو الالنسيمٞمالالاس شمٞمٜمالال٤مسسممسسًمنضمالالند؟سومٛمنمالالنقمٝم٤مس الالنسسًمع٘مالال٤ميسويمٞمٗمٞميفالال هس

ٗمالالثسذمسٜمووٟمالالوسطميفالالرسًمالالنسسقميف٘مالاليأسسمالال٠منسؾمالالع٥مسسًمع٘مالال٤ميس الالنسسٟٓميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال هسوم٢مٟمالال سٓسر

سضمنسنسسًمل١مساسسعميف٘ميمم

 الالنسسدالالنسنهسومٕمٚمٞمالالوسسممالال٤مسرالال١مديسسممسوٟمالالوسطميفالالرسًمالالنسسقميف٘مالاليأسسنسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال 

 نسشملالالٚمنسسمنضمالالندسىمالاليدسُمالالتسسًمٍمالالس سسًمالاليسظمكمسطمالالناس الالىهسسعملالال٠مًم٦ممسوىمالاليسسىمالال سوم سٟملالالٞموس

قمٚمالالالريس س سهسقمٜمالالاليُم٤مسٟمعالالال سقمالالالغمسجًمالالالوسسم٘منًمالالال  ساليم رالالالوهسوًمالالالنسمالالالٛمٜمٞم٤مهسسمنضمالالالندس الالالىسسسًمّمالالال

                                                           

)  سًم ٘م٤مذمسسًميفأىم   و سًميف ٤مىما رِمػمسُمٗمٝمنمس0)ا وممسسىميفع٤مكسسمٕماسسًملرأسسًم ٘م٤مومٞم٦مس وسسٕٟمرطسسٓضميفرقمٞم٦مسُمتسصم٘م٤موم٦مس ظم ىسسمٕميهس (

سدرقم٦مهسوقم٤مدةسُم٤مس ي س ىسسسمٕميسًم٘م٤ميسسملمسسًم ٘م٤موم٤مأسسعمذيفٚمٗم٦ممسورٛمٙمتسدؤر٦مسمصم٤مدسسًميف ٤مىماسقمغمسُمليفنر٤مأسقميةسسملمسسًم ٘م٤موم٤مأسسعميفٗم٤مقمٚم٦ممسومٕمغمسُمليفنىس

سًم ٘م٤موم٦مسوسًمٕم٤مدسأسوسعم١مؾمل٤مأسسٓضميفرقمٞم٦ممسوهم٤مًمع٤مسُم٤مسشم٘مثسسًميفٖمػمسأسسعمٚمثنفم٦مسًمٚميف ٤مىماسقمغمسُمليفنىسسدرقم٦مسسهم٤مًمع٤مسُم٤مسر١مديسسًميف ٤مىماسوممسشمٖمػمسأسذم

 .قمغمسسًمٓمٕم٤ممهسوسعمٚمعوهسوسًمٚمٖم٦م



 

8 
 

مسو الالىسس 0اسٕطمٞمالال٤ميس نسرْمالالٕمنسسدس الالًرسذمسسحللالالع٤منس نسُمالال٤مسر وٟمالال سًمالالٞموسُمّمالالٛمًرهسسمالالاسُميفٓمالالندسًس

تسطميفالالرسًمالالنسيم٤مٟمالال٧مس الالثٞمث٦مسومٝمالالىسسٓسرٛمٜمالالثسُمالالتسؿمالالٙمٜم٤مسسمث٘مٞم٘مالال٦مسر عالال٧مسسمالال٠منسٟمٔم رالال٦مسدسدورالال

 ظمالال ىسو الال س  الالاسسحلٞمالال٤مةهسو ُمالال٤مسوجسسيم٤مٟمالال٧مسسًمٜمٔم رالال٦مسظم٤مـم الال٦مسوم٢مٟمٜمالال٤مسضمالالير ونسطمٞمٜم الالىسسم٤مًم ٜمالال٤ميس

سوجسسؿمٙمٙمٜم٤مسومٞمٝم٤مهسوقمٚمٞم سوم٢منسسحل ثسذمسسًمٜمٔم ر٦مسُميفٚمعوسهب٤مسُمتسسًمٓم وملممسس

ٔم ريفالال مسصمالالنسسنسدسدورالالتسٟمٗملالال سىمالاليس ىمالال سمالالٛمٜم٤ًمسسمٌمالاليسريرالاليسُمالالتسطم٤مًمالال٦مسسًم٘مٚمالال سسعمثٞمٓمالال٦مسسمٜم

سالس سقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتسسٟمالالوسوم٘مالاليسضمالال٤ميأ سًمٓمعٕمالال٤مأسسالًمالالتسشمالال ىس الالىسسذمس يسيميفالال٤منسُمالاليد 

سًملالاليف٦مسُمالالتسيميف٤مسمالال س  الالاسسٕٟمالالنس سمجٞمٕمٝمالال٤مسحميفنرالال٦مسقمالالغمسسمْمالالثسوم٘مالال سأسذمسسخل٤م الال٦مسرٕمالال٤مًم٩مسومٞمٝمالال٤مس

دسدورالالتسسًمالال وماسسًمنسؾمالالثسسًمٜمٓمالال٤م سًمٜمٔم ريفالال سُمالالتسىمعالالاس ىم سٟمالال سذمسسًمنؾمالال سسًمٕمٚمٛمالال مسوىمالاليسسمالالي س

سعمٛمٙمالالتسسنسر الالندسشملالال٤مؤاسقمالالتسؾمالالع٥مسقمالاليمسورالالرنسوُمالالتس سشمٚمالالوسسًمٗم٘مالال سأسسملالال١مساسىمالال٤م أًس

ُمٕمٔمالالنسسًمٕمٚمالالريسشم٘م رعالال٤ًمسذمسسًميفالال٤مدريسسًمٓمعٞمٕمالال هسوذمسقمٚمالالنسـمع٘مالال٤مأسسٕد سسًمالالىرتسُمالال٤مس سًمالالنسس

ويمالال٤منسهسقمالالغمسىمٞمالاليسسحلٞمالال٤مةسسممسسًمٕمٝمالاليسسًم٘م رالال٥مسسمٕمالاليمسسٕؾمالاليف٘م سدر٦مسسخل٤م الال٦مسسمالال٤مٕٟمنس سسحلٞمالال٦م؟

سمالالرسرالاليًماسقمالالغمسسدالالنسنسقمالالغمسشملالال٤مؤًم هسيمالالرسرٕميف٘مالاليهس الالنسسٟمٖمالالأ سسًمٕمٚمالالريسسًمٗمٙمالال يمسُمْمالالٞمٗم٤ًمس

وًمٙمٜمٜمالالال سسٟمٔمالالال سسم ٘مالالال٦مسسممسسسُمٚمالالال سسًمْمالالال ٞماسذمسسٟمٗميفالالال٤م سسًمٕمالالاليدسسًم٘مٚمٞمالالالاسُمالالالتسشمٚمالالالوسسًمٕم٘مالالالنا

سعملالالاليف٘معاهسوسممسقمٚمالالالريسسًميفالالال٤مدريسسًمٓمعٞمٕمالالال س الالالٖمػميسسًملالالالتسوسًمٜم٤مؿمالالال لمهسسًمالالالىرتسؾمالالالن س

سم 2ارٙمننسذمسسؾميفٓم٤مقميفٝمنسسنسر وسسيمأسسد٤مٟمعلمسسخل٤م لمسسم٤مًمل١مساسسمثٞم٤مدر٦مسشم٤مُم٦م

 الالىسسسًمالال وماسؿمالالع سسًمٙم٤مُمالالاسًمٜمٔم ريفالال سوممسىمعالالناسسيم٤مٟمالال٧مسد ِمالال٦مسدسدورالالتسقمٔمٞمٛمالال٦مسُمالالتسلالالنا

ؿمالالع سيم٤مُمالالاسوذمسهمْمالالننسسمْمالالثسؾمالالٜمنسأمسومٝمالالنسطميفالالرسُمنقمالاليسٟمنمالالسسًمٓمعٕمالال٦مسسخل٤مُملالال٦مسُمالالتس

هسيمالال٤منسشم٘مٞمٞمٛمالال سسٕوزمسسعميفِمالال٤م نسطمالالناسشم٘معالالاسيميف٤مسمالال سًمالالٞموسذمسطم٤مضمالال٦مسوممس0689يميف٤مسمالال سذمسقمالال٤ممس

سيسسمٕمالاليسصمالالأ سؾمالالٜمنسأسوم٘مالال هسطمٞمالال٨مس الاليدأسسًمٓمعٕمالال٦مس0683ُم سضمٕمالال٦ممسوًمٙمٜمالال سذمسقمالال٤ممس

                                                           
سر٘مّميسوم سٟملٞموسيم روسسم٠منسُمنمن سٟمٔم ر٦مسدسدورتسوسًميف س  س ؾم٤مكسددسؾم٤مأسقمٚمريسسٕطمٞم٤ميس نسسًمع٘م٤ميسو  سٓسشمٜم٤مىم س  اسوضمند ٤ممس0)ا

Francis Crick, What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery (New York: Basic Books, 
), . 

س: سمجٞمثسو يسدسأسيميف٤منسدسدورتسُميف٤مطم٦مس ٤مٟم٤مسقمغمسسةٟمؽمٟم٧ممسُمنىمثسدسدورتس وٟمأرتس نسسعمّميدسسٕومْما3ا
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ًمٙميفالال٤منهسجيمالال سشمٕمٚمٞم٘مالال٤ًمسسشميفعالالثسشمٚمالالوسسًمٗم٘مالال سأسسٕ الالٚمٞم٦مسضمالال٤ميسومٞمالال ساويميفلالالعٞماسسًمل٤مدؾمالال٦مسُمالالتسس

ظمالالال٤ماسسم٤محل٤مًمالالال٦مسسًملالالال٤مسم٘م٦مسًملؿمالالالٞم٤ميهسوم٠مٟمالالال٤مسسطميفٗمٔمالالال٧مسذمسسًمٗم٘مالالال سأسسًملالالال٤مسم٘م٦مهسوذمسسُمالالال٤ميمتس

سظمالالال ىهسسم٤مًمٕميرالالاليسُمالالالتسسدٛمالالالاسسعمٙميفنسمالالال٦مسسًميفالالال سشمالالالٜمنسقمالالالتسورالالالرنسقمٚمالالالريسسًميفالالال٤مدريسسًمٓمعٞمٕمالالال س

سمِمالاليةسٕٟمٜمالال سقمالالؼمأسقمالالتسسسمالال٤مخلٚم سسعمٜمٗمّمالالاسًمٙمالالاسٟمالالن سطمالال هسوىمالاليسشمالالنسشمنضمٞمالال سسًمٚمالالنمسسزم س

 سهبالالالىسسسًمِمالالالٙماهسوًمٙمالالالتسٓسرنضمالالاليسؿمالالالوسذمسسنس الالالىسسيمالالال٤منسسٓقميف٘مالالال٤مدسسًمٕمالالال٤ممسقمٜمالالاليُم٤مسالٟمٗملالالال

فمٝمالال أسسًمٓمعٕمالال٦مسسٕوممسُمالالتس الالىسسسًمٙميفالال٤منسسحلالال٤مزمهسوىمالاليسلالاليصم٧مسذمسسعمالال٤م سسممسقمالاليدسيمعالالػمس

ضمالاليًسسُمالالتسقمٚمالالريسسًميفالال٤مدريسسًمٓمعٞمٕمالال سقمالالتسسعمنمالالن سسخلالال٤ماسسمالال٤مًميفٓمندهسو س الالي سذمسُمالال ةس

ُمنسوم٘مالالال٦مسُميفٕم٤مـمٗمالالال٦ممسوُمالالالتسسعمثيفٛمالالالاس نسسًمالالالعٕماسيمالالال٤منسرالالال١مُمتسذمسوسطمالالاليةس نسىمنسمٚمالالال٧مسسمالالال٠ميس

جًمالالوسسًمنىمالال٧مسسمالال٤مًميفٓمندهسوًمٙمالالٜمٝمنسيمالال٤مٟمنسسوُمالال٤مس الال٤مُميفلمهس وسس الالنسىمالاليسىمالال٤مُمنسسسمالال٤مًميفٕمعػمسقمالالتس

 ٟمٗملالالٝمنسسمِمالالٙماسهمالال٤مُماسوممسددضمالال٦مس ٟمالال س سرٙمالالتسُمالالتسسًملالالٝماسومٝمالالنسُمالال٤مسرٕمٜمنٟمالال مسوىمالاليسشمٖمالالػمأس

 سسم٤معمعالالالي سسٕؿمالالالٞم٤ميسسٔنسسمِمالالالٙماسيم٤مُمالالالاهسويمالالالاسقمالالال٤م سذمسسًميفالالال٤مدريسسًمٓمعٞمٕمالالال سشم٘م رعالالال٤ًمسرٕمالالالؽم

سم 0اسًمٕمٔمٞمنسسخل٤ماسسم٤مًميفٓمند 

سو ٜم٤مسٟمٙمننسسُم٤ممسؾم١مساسقمّرسؾمع٥مسُم اس ىسسسٟٓم٘مأنسسعمٗم٤مضملسذمسسًم  يسسًمٕمٚمٛم ؟س

 الالالاسفمٝمالالال سسيميفِمالالال٤م سقمٚمٛمالالال سضميرالالاليسذمس وسظمالالال سسًملالالاليفٞمٜم٤مأسسوسُمٓمٚمالالالثسسًملالالالعٕمٞمٜم٤مأسُمالالالتس

سًم٘مالال نسسًميف٤مؾمالالثسقمنمالالسيمالال٤منسًمالال سُمالالتسسًم٘مالالنةسُمالال٤مسرٙمٗمالال سةىمٜمالال٤م سسعميفِمالالٙمٙملمسسمالال٠منسدسدورالالتسيمالال٤منس

س٤مر٦مسسعمٓم٤م ؟قمغمسطم سذمس 

ىمٓمٕمالالال٤ًمسٓهسٓنسدسدورالالالتسيمالالال٤منسسم٤مًميف٠ميمٞمالالاليسؾمٞمليفِمالالالٝميسطمٞمٜمٝمالالال٤مسسميفٚمالالالوسسًمٜميفٞمعالالال٦مسسحل٤مؾمالالالٛم٦ممسس

سوقمٚمٞم سوم٢منس سرٙمتسسًمٕمٚمنسٟمٗمل سؾمعع٤ًمسهبىسسسًميفٖمٞمػمهسومرس نسسًملع٥مسسجًس؟

سالسىم٤م الاليًسسسم سالسقمالالتسطم٘مٞم٘مالال٦مس نسمالالٖم سسٕىمالال سنهسممالال ًأس ًم٘مالاليسيمِمالالاسدسدورالالتسهبالالىس  سر٘مّمالالي

ًمٚمٛمّمالالال٤مًم سسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسسعمذيفٚمٗمالالال٦مسمالالاليسسمٕمْمالالالٝم٤مسسمالالالرس الالالي سظمٚمالالالاسسًمٙمالالالنسًمٞموسُمالالالتسشمٜمالالال٤موموس

سالس الالنسضمالالييسُمالالتسوسىمالالثسسًمعثالال٨مسسًمٕمٚمٛمالال مسوسجسسيمالال٤منسقمالاليمس سالسُمالال ًأ سًمالالعٕماسُمالالتس ضمالالاسسًمٜمٗمالالنج

                                                           
(1) Charles R. Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of 
Favoured Races in the Struggle for Life, 6th ed. (London: John Murray, ), . 
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وىمالالن سسخلالالؼمسيسسممسضم٤مٟمالال٥مسدسدورالالتسذمسُمٓمٚمالالثسسًملالاليفٞمٜم٤مأسُمالالتسسًم٘مالال نسسًميف٤مؾمالالثسقمنمالالسطم٘مٞم٘مالال٦مس

ُمالالالتسىمعالالالاسسىم سٟمالالال سًم٘منًمالالال سس"ًمٚمٙم الالالػمسُمالالالتسسًمٚمالالالنم"شم٤مد ٞمالالال٦مسوسمالالالث٦مهسومٚمالالالرجسسوجنسشمٕمالالال  س

ٙمالالال٠مٟمرسسدسدسسعم١مرالالاليونسًمٜمٔم ريفالالال س ٜمالالال٤مسسنسرِمالالالٓم٥مسيمالالالاسجيمالالال سيالالالىهسسعمٕم٤مدمالالال٦مسُمالالالتسومس 0اجًمالالالو؟

سًملالالالعأأسومعالالال٠مةهسٕنس الالالىهسسعمٕم٤مدمالالال٦مسىمالالاليسشمأؿمالالال٧ممسوٓسسنسدسدورالالالتسىمالالال٤مومسسًمْمالالالٖمنطس

سسًميف سُمندؾم٧مسقمٚمٞم سطمٞمٜم ىم

وًمٙمالالتسُمالال٤مجسسًمالالنسيمالال٤منسسٔظمالال ونسولالال٧مسمالالٖم س يمالالؼمس ىمالالاسىمالاليدةسقمالالغمسسعم٘م٤موُمالال٦م؟سومالال سمرس

دقمٛمٝمالالالنسًمٜمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتساسًمّمالالالٛم٧مسيمالالال٤منسقمعالالاليسسمٕمالالالاسسًمٕمٚمالالالريسقمالالالتسسًميفٕمعالالالػمسقمالالالتس

وسًمٖمٛمالالن سذمسسًميفٕمعالالػمسسًميفالال سسؿمالال٤مدسسًمالالٞمٝمرسدسدورالالت سيمالال٤منسٟميفٞمعالال٦مسًمْمالالٖم سسٕىمالال سنس رْمالال٤ًمس

ووجسسيمالال٤منسسُٕمالال سيمالالىًموهسًمالالىسسومالال٠منس الالىسسسًميفٖمٞمالالػمسسعمٗمالال٤مضملسًمّمالال٤مًم سدسدورالالتس ؿمالالع سسميفٖمٞمالالػمسذمس

سلناسُمٗم٤مضملسذمس  ىسسًميفٞم٤مد؟س-سًمٜمٗمنجسُمتسشمٖمٞمػمسسًمٕم٘مناس

سس ىسسسٓطميفرامومٚميرٜم٤مسسجنسؾمع٥مسوضمٞم سًمٚمٜمٔم سذم

ر٘مندٟمالال٤مسسممسمجٚمالال٦مسُمالالتسسٓؾمالال ٚم٦مسسي٤مُمالال٦مهسقمالالتسسُٓمالالندسسًميفالال سشملالالٞمٓم سقمالالغمسسًميفٞمالال٤مدهسسو الالىسسُمالال٤م

ُمالالال٤مس الالال س الالالىهسسُٕمالالالندسوعمالالال٤مجسسريفالالاليوم سهبالالالىهسسًمٓم ر٘مالالال٦مسدونس ظمالالال ىهسوعمالالال٤مجسسريفٖمالالالػمسقمٜمالالاليُم٤مس

سريفٖمػم؟

شمٚمالالوسسٕؾمالال ٚم٦مسٓسشم٘مالالاس اٞميفٝمالال٤مسسًمٞمالالنمسقمالالرسيم٤مٟمالال٧مسقمٚمٞمالال سذمسسعمالال٤م مسومالال٤مجسسيمالال٤منسقمٚمالالريس

ريفالال٠مصم ونسسم٤مًمٕمنسُمالالاسسًمعنمالالر٦مسسمٛم٘مالاليسدسشمالال٠مصم  نسسم٤مًمعٞم٤مٟمالال٤مأهسومٝمالالاسرّمالالي س الالىسسقمالالغمسسُٕمالالوس

قمٚمالالريسسًمٞمالالنم؟سوونسيمالال٤منسرّمالالي هسومالالرسسًمالالىيسرٕمٜمٞمالال سجًمالالوسسم٤مًمٜملالالع٦مسًمأقميف٘مالال٤مدسسمالال٠منسسًمالالىيس

 ٛمالالاسوضمٝمالال٦مسسًمٜمٔمالال سسًميفٓمندرالال٦مس الالنسسًمنطمٞمالاليسسًمالالىيسر٠مظمالالىسقمالالغمسحمٛمالالاسسدالاليسو الالنسسًملالال٤م يسذمس

سسًمنىم٧مسسحل٤مزم؟

قمٛمالالاسسًمٕمٚمالالنهسؾمالالٜميد س نس الال١مٓيسسًمٜمالال٤مكسسًم٘مأ الالاسسوٟمٜمالال٤مسيمٚمالالرسومٙم ٟمالال٤مس يم الال سطمالالناسيمٞمٗمٞمالال٦م

وًمٙمالالتسممالال٤مسرعٕمالال٨مسقمالالغمسسًمرسالالودهس  سًمالالىرتسرٕم٤مدمالالننسسًميفٞمالال٤مدس الالنسُمالالتسرلالاليفث٘مننسسعمِمالال٤م يةم

سنسذمسيمالالالاسضمٞمالالالاس ٜمالالال٤م س ٛمنقمالالال٦مس الالالٖمػمةسُمالالالتسسعميفٛمالالال درتسسعمْمالالالٓم رتسًمٚم٘مٞمالالال٤ممسسمالالال٤مًميفٛم دمس

                                                           
سم س يسًمىيم هسظمأ س يم  سسًمٕمٚمريسًمٜمٔم ريف سذمسسًمٓمعٕم٦مسسٕوممسُمتسيميف٤منس  اسسٕٟمنس 0ا
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و ٜمالال٤م سشمٞمالال٤مدسُمٕمالال٤ميموسًملطمالال سثسسًمٕمٚمٛمالال هسرٜمعالالثسُمالالتس الال١مٓيسسعمعٛمنقمالال٦مسهمالالػمسسعميفنسوم٘مالال٦مسُمالالثس

يفٛمٕمٝمالال٤مسذمسسُمالالنسثسُميفعالاليدةمسوُمالالتسسمالاللمس سمالال  سسُٕم ٚمالال٦مسسًميفالال س الال٤مدوميفٝم٤مسقمالالغمس الالىسسدضمالالاس 

رالاليقمرسشمنُمالالال٤مكسٟم٤مضمالالالاهس ؾمالالاليف٤مجسسًمٗمٚملالالالٗم٦مسذمسضم٤مُمٕمالالال٦مسٟمٞمنرالالالند مسومٝمالالالنسُمٚمثالالاليسهمالالالػمسقمالالال٤مديس

عمالال٤مجسسرٕميفالالؼمسسًميفّمالالّندس سًمٕم٘مالالاسوسًمٙمالالنن "سًمٚمٖم٤مرالال٦مهسوُم١مًمالالاسسًمٙميفالال٤منسسعم الالػمسًمٚمعالالياسسمٕمٜمالالنسن

س 0ا"٦مسشم٘م رع٤ًم؟سعم٤مدّيسسًمٜمٞمندسدورٜمّ سًمٚمٓمعٞمٕم٦مسظم٤مـم ٤ًمسسم٤مًمٙمٚمٞم

وقمالالالغمسؾمالالالعٞماسسًمالالالىيم هسسًم سرالالال٦مسسًميفالالال سيم٤مٟمالالال٧مسشم ومالالال  سٕضمٞمالالال٤ماسقميرالالاليةسقمالالالغمس يم٤مدرٛمٞمالالال٦مس

مسوسعمالال سدسُمالالتس 3اسًميفٕمٚمالالٞمنسسًمٕمالال٤مزمس الال سعميدؾمالال٦مسوسؾمالالٕم٦مسُمالالتسسًمٗمٙمالال سسعمٕم وومالال٦مسسم٤مؾمالالنسسعم٤مدرالال٦م

سعم٤مدرالالال٦مس ٜمالالال٤مسًمالالالٞموسسعمٕمٜمالالالرسسًمِمالالال٤م ثسُمالالالتس الالالنكسسم٤مًملالالالٞم٤مدسأسسًمٗمذٛمالالال٦مس وسسعمأسمالالالوسسم٤م ٔمالالال٦مس

سالس سًمالالال ٛمتهسوسٟمالالالرسسعمالالال سدس ٜمالالال٤مس الالالنساسؾم٤مؾمالالالٞم٤مأسسًمٗمٞميرالالال٤مي سوسًمالالالىيسرٙمٛمالالالتسسمثلالالال٥مسسقميف٘مالالال٤مد

سالسودسيسيمالالالاسيشيسطم٘مٞم٘مالالال مسوسعمٚمثالالاليونسوسنسيمالالال٤مٟمنسسٓسرلالالاليفذيُمننس الالالىسس سعميدؾمالالال٦مسسعم٤مدرالالال٦م

سٓؿمالالؽمس سذمسوضمٝمالال٦مسسًمٜمٔمالال سسعم٤مدرالال٦مسًمٚمنسىمالالثهسُمٕميف٘مالاليرتس نسسسعمّمالالٓمٚم هسوٓسس الالنسرٛمٞمٚمالالننسومم

سهللس الالنسُمالالتسٟميفالال٤مثسسخلٞمالال٤ماسسًمعنمالاليسوسًمالالىيس الالنسسمالاليودهسُمالالتسٟميفالال٤مثسسًميفٓمالالندسسعمالال٤مديمسسمٞمالالٜمرس

سيس نسسًمٙمالالننسسعمالال٤مديسىمالاليسفمٝمالال سسـ  سعم١مُمٜمالالننهسُمالالتسٟم٤مطمٞمالال٦مس ظمالال ىهسرٕميف٘مالاليونسقمٙمالالوسجًمالالوس

أنسسمالالال٤مًمنسىمثسسممسطمٞمالالاليسسًمنضمالالالندسسمٗمٕمالالالاسسهللهسو الالالنسًمالالالٞموسُمالالال٤مدةمسوسًم٘مالالالنٓنسسمٓمعٞمٕمالالاليفٝمرسر٘مالالالع

سعمالال٤مديسًمٚمٕمالال٤م هسوهم٤مرالال٦مسسٓظمالاليفأ س الالنسسنسسعمالال٤مدرلمسرالال ونسسنسجًمالالوسسًمنسىمالالثسرٛم الالاسسحل٘مٞم٘مالال٦مس

سًمنطمٞمالالاليةسذمسطمالالاللمسرالالال ىسسعم١مُمٜمالالالننسظمالالالأ سجًمالالالوهسوومالالالٞمرسريفٕمٚمالالال سسمالالال٤ميسطمالالالنسدسسمٜماّلالال٤ميسسمالالاللمس

سًمٓمالال وملمسذمس الالىسسسعمنمالالن سومالال٤منس ٜمالال٤م سسقميف٘مالال٤مدسؾمالال٤م يسسمالاللمسسًمٜمالال٤مكسسمٕمالاليمسسدالاليوىهسٓ الالنس

سمٞمالاليس ًميفٗمٙمالالػمسسعمعٜمالال سقمالالغمسسًم همعالال٦مس" ثالاليرتسىمالاليسؾمالال٘مٓمنسسوم رلالال٦مرٕميف٘مالاليونسسنسسعمالال١مُمٜملمسوسعمٚم

                                                           
(1) Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is 
Almost Certainly False (Oxford: Oxford Univ. Press, ). 

 ٜم٤م سقمأُم٤مأسوسمث٦مسقمغمس نس ر٤ممسسًم سر٦مسسعم٤مدر٦مسُمٕميودةمسومنوم٘م٤ًمسًم وسم أسيمنٟميساضم٤مُمٕم٦مسشمٙمل٤مكسذمس وؾميفت سوضمندثسسمٞمٚم ساضم٤مُمٕم٦مسرٞما  س س3ا

وسطميسُمٜمٝم٤مس نسسًمٕميدسسعميفيسريسُمتسسًمٗمأؾمٗم٦مسسًم  ٞملٞملمسسًمىرتسر ومْمننسسعم٤مدر٦مس وسقمغمسسٕىماسًميفنسس—سعم٤مدر٦مسشميفْم٤مياسذمسقميدسُمتسسدنسٟم٥مسسي٤مُم٦مس"

 ". اسىمنيسُمثسوضمٝم٤مأسسًمٜمٔم سسعمٕم٤مدر٦مسًمٚمردر٦مشمٕم٤مـم

 Robert C. Koons and George Bealer, eds., introduction to The Waning of Materialism (Oxford: 
Oxford Univ. Press, ). 
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 ضمالاليس نسسعمٚمثالاليرتهسعمالال٤مسًمالاليفنسُمالالتسُمٞمالالاسوسمالال سٟمثالالنسس  ٟمٜمالال هسُمالالتسطمٞمالال٨مسسعمردؾمالال٦مسسًمٕمٛمٚمٞمالال٦مه

سالسٟميفٞمعالال٦مس 0اسًمٕمٚمٛمنرالال٦م هس الالنس يم الال سؾمالال٘منـم٤ًمسذمسجًمالالوسسًمالالٜمٛم سُمالالتسسًميفٗمٙمالالػممسوجسونسُمالالتسسًمٓمعٞمٕمالال 

سالس نسٓ  الالاسومٙمالال ةسسٓرالالرنسسمالال٤مهللسًمالاليفنس يم الال  ُمالالتسشمٗمٙمالالػمسىمالال٤م نسقمالالغمسسًميفٛمٜمالال هسسيسسيالالىسسسعمٞمالالا

سعمالال١مُمٜملمسيمالالرسًمالالنسس الالنهسسمٗمٙمالال ةسسٓرالالرنهسىمالاليسشم يمالالنسسىمٚمالالنهبنسشميفٖمٚمالال٥مسقمالالغمسقم٘مالالنينمسوًمٙمالالتس

رٕم ومالالالننسشمٚمالالالوسسًم ؤرالالال٦مسسٓحل٤مدرالالال٦مس الالال سسٟمٓمعالالال٤م سس-و ٟمالالال٤مسُمالالالٜمٝمنسس-  الالالاسسةرالالالرنسسًم٘مالالالنيس

ظمالال٤مـملهسومالال٤مًمٗمٝمنسسًمِمالال٤مُماسًم قميف٘مالال٤مدسوسًملالالٚمن سسًمعنمالاليسر٘م الالسسمنمالالثسسًم٘مٚمالال٥مسسممسضم٤مٟمالال٥مس

طمٞمالال٦مسسًميفالال٠مصمػممسسوس الالاسسٓرالالرنسرٕم ومالالننس ٤مُمالال٤ًمس نسسًمٕم٤مـمٗمالال٦مسرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسسًمٕم٘مالالاسُمالالتسٟم٤م

قم٘معالالال٦مسذمسـم رالالالال سسًميفٗمٙمالالالالػمسسًملالالالٚمٞمنهسوًمٙمالالالالتسسمالالالالرس نسوضمند الالال٤مسطم٤مًمالالالال٦مسقم٤مُمالالالال٦مسذمسسدالالالالٜموس

سًمعنمالاليهسومٝمالال سٓسشمٕمالال  سقمالالغمس  الال٤مسمالالٕماسذمسسٕحلالال٤مدهسسم٤مًمٓم ر٘مالال٦مسسًميفالال سر٘مالاليُمٝم٤مسيم الالػمسُمالالتس

سسعمٚمثيرتسقمغمس  ٤مسٟم٘مٓم٦مسمٕماسقمغمسسٓررنم

س

س

 

 

سمالال٤مًمٕمندةسوممسشمنُمالال٤مكسٟم٤مضمالالاهسومٙمالالرس الالنسوسمالال سُمالالتسقمٜمالالنسنسيميف٤مسمالال هسًمالالٞموس الالنسسعمٚمثالاليس

وسمِمالاليةسسًمٜميقمالال٦مسسًمٕمٚمٛمنرالال٦مسسعمعلالالٓم٦مسسًمٜمٛمٓمالال سسًمالالىيسشميفنىمٕمالالننسدؤريفالال مسطمٞمالال٨مسسٟمالال سرالال وماس

سًميفالالال سٓس ساسريفِمالالالع٨مسهبالالال٤مس يم الالال سسعمٚمثالالاليرتمسوسةحلالالال٤مدسقمٜمالالاليهس الالالنسسحلالالال٤مدسىمٚمعالالال سوٟم٤مضمالالالاسٓس

س ِمرسُمتسسمٞم٤منسجًموسيمرس نسوسم سُمتسيميف٤مسم سطمٞم٨مسر٘مناسومٞم  

درالاليس نسرٙمالالننسسةحلالال٤مدس الالثٞمث٤ًمهسوشميقمعٜمالال سطم٘مٞم٘مالال٦مس نسقمالاليدًسسُمالالتس يم الال سسًمٜمالال٤مكسجيمالال٤ميس 

ُم١مُمٜمالالننسوُميفالاليرٜمننمسسُٕمالال س الالنس ٟمٜمالال سٓس ؤُمالالتسسمالال٤مهللسوقمٚمالالًرهسُمالالتسسًمالالىرتس قمالال ومٝمنهس الالنس

وسمالال٤مًمٓمعثس دضمالالنس نس يمالالننسُُمّمالالٞمع٤ًمسومالالٞمرس ؤُمالالتسسمالال مس يس ٟمٜمالال س دضمالالنس ٓسرٙمالالننس ٜمالال٤م سوًمالال  سٓس

                                                           
  يسسٓقميف٘م٤مدسسم٠منسسًمٕمٚمنس نسسعمّميدسسًمنطمٞميسسعمنصمن سًمٚمث٘مٞم٘م٦مم س0ا

 رليفث٘م٤منسسًمىيم سسدم٤م ٤من

 سٓقميف٘م٤مدسسم٠منسسٓؿمٞم٤ميسسعم٤مدر٦مسشمٙمٛمتسودسيسيماسيشيسطم٘مٞم٘م م املادية:

 سٓقميف٘م٤مدسسم٠منسسًمٕمٚمنس نسسعمّميدسسًمنطمٞميسسعمنصمن سًمٚمث٘مٞم٘م٦مم العمىوية:
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وميفذٛمٞمٜمالال س الالنس نسُمِمالالٙمٚم٦مس الالىهسس. درالاليس نسرنضمالاليسوًمالال  سٓس درالاليس نسرٙمالالننسسًمٙمالالننس ٙمالالىس

نرالالال٦مسسًملالالالٚمٓم٦مسسًمٙمنٟمٞمالالال٦مسًمٞملالالال٧مسطم٤مًمالالال٦مسٟمالالال٤مددةهسو  الالال٤مسُملالالال١موًم٦مسقمالالالتسسًمٙم الالالػمسُمالالالتسسًمٕمٚمٛم

وسٓظميفيسًمٞمالالال٦مسذمسقمٍمالالالٟم٤ممسووسطمالالاليةسُمالالالتسسٓدم٤م الالال٤مأسسًميفالالال سشمالالاليقمٛمٝم٤مس الالالىهسسًملالالالٚمٓم٦مس الالالنس

  سيمالالاسيشيسقمالالتسسحلٞمالال٤مةهسسمالالرسذمسالسةومالال سطسسعم الالػمسًمٚملالالذ ر٦مسذمسقمٚمالالنسسٕطمٞمالال٤ميسسًميفٓمالالنديسًمِمالال

 مجًموسيماسيشيسقمتسسًمٕم٘ماسسًمعنمي

سالسُمالالتسظمالالأاس الالىسسسة الاليسدس سالسيمٗمٞمٚملالالن سقم٘مالالكمسُمالالتسسًمٓمالال س سسٕوا ًم٘مالاليسهمالالػّمسٟم٤مضمالالا

ةحلالال٤مدهسُمٜمثالالرسسًمٜم٘مالال٤م مسومٗمالال سمالالنيسُم ٤مًمالال هس سرٕمالاليسسعمٗمٙمالال ونسسعمٚمثالاليونسسًمٍمالالر سُمالالتسس

رٛمٚمٙمالالننسشمالال  سسومالالؽمس سٟمٔمالال  نسًمٚمٙمالالننسوسًمالالىيسر٘م الالسسمالال٤منسسًمٙمالالننسرٕمٛمالالاسوم٘مالال سقمالالغمس

ٟمثالالالنسُمالالال٤مسا نسضمير الالال٤مأسُمٞميفالالال٦مسؿمالالالٙمٚم٧مسسمٓم ر٘مالالال٦مس وسسمالالال٠مظم ىسطمٞمالالال٤مةسسملالالالٞمٓم٦مهسوسمالالال٠منسسحلٞمالالال٤مةس

رسٓسسًمعلالالالٞمٓم٦مس وضمالالاليشمٜم٤مسسمٓم ر٘مالالال٦مسُمالالال٤م سقمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتسيمالالالاسسًمّمالالالٕمنسم٤مأسسًمنسمالالالث٦ممسيمالالال

ريفٛميفٕمالالننسسرْمالال٤ًمسسمالالؽم سدومالالاسيمالالاسطمعالال٦مسمالاليسسةحلالال٤مدسسمالاليوسقم سسًميفثٞمالاليسسًمالاليرٜم مسيمالالرسسٟمالال س س

سرٕميسرٛمٙمتسًمٚمٛمٗمٙم رتسسعم١مُمٜملمهسسومؽمس س نسسةحل٤مدسرنًميسس ددسيسسًميرتم

ٟم٤مضمالالاس الالنسدًمٞمالالاسطمالال سقمالالغمسُميف٤مسمٕمالال٦مسسًمّمالالي سسعمعالال دسقمالالغمسُمالال٤مسشملالالعع سُمالالتسسطمالال سثسسملالالع٥مس

ُمعالالي سؾمالالن س الاليُمٜم٤مسسمِمالالٙماسضمٞمالاليسوٟمثالالتسسو الالنس-خم٤مًمٗمالال٦مسسًميفٞمالال٤مدسسًملالال٤م يسوٓسسنسصمرد الال٤مس  الالنس

ٟمعالالي سدطمٚميفٜمالال٤مسُمٕمالال٤مهسومٙمالالاسُمالال٤مسٟمثيف٤مضمالال س الالنسضم قمالال٦مس الالثٞم٦مسُمالالتسسًمٗمْمالالناسوسًميفثٛمالالاسسًملالالٚمٞمنس

و الالنسسٕطمالال سثسسًمٜمالال٤مشم٩مسقمالالتسسًمٓمٕمالالتسسم٤مٓـم وطمالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مس-ًمٚمٜمالالن سسدٞمالاليسُمالالتسسٓطمالال سثس

سسًمٕم٤مًمٞم٦مم

الطؤاه األكرب

ٟميفٗمالال سسًمالالٞموسٕٟمٜمالال٤مس-ُمالال ةس ظمالال ىهسرنطمالاليٟم٤مسسًملالال١مساسسًمٙمعالالػمسسًمالالىيسرالاليودسطمالالناس  الالٚمٜم٤مس

قمالالغمسسٓضم٤مسمالال٦مسوًمٙمالالتسٕٟمٜمالال٤مسٟميفٗمالال سمجٞمٕمالال٤ًمسقمالالغمس اٞمالال٦مسورالال٤مدسسدالالنسنمسومٕمالالغمسُمالال سسًميفالال٤مدريسو الالىسس



 

14 
 

سًملالال١مساس الالنسسٕسمالال  سسم٤مًمٜملالالع٦مسعمالالتسرعثالال٨مسقمالالتسومٝمالالن سُمالال٤مس الالنسسعمّمالاليدسسًمالالىيسُمٜمالال سضمالال٤ميسيمالالاس

سيشيسمظم هسوسمّمندةسسوم سممممسعم٤مس وسعمتسٟمثتسٟميرتسسمنضمندٟم٤م؟س

ظمالالىونسسحلٞمالال٤مةسقمالالغمسحمٛمالالاسسدالاليهس الالىسسسًملالال١مساسرالال٥مس نسرٙمالالننسٟم٘مٓمالال٦مسسٟمٓمالالأ سًمٚمالالىرتسر٠م

ُمالالتسسًمٕمٚمالالريسوهمالالػمسسًمٕمٚمالالريسقمالالغمسطمالاليسؾمالالنسيمسوجسٓسرٛمٙمالالتسسًمع٘مالال٤ميسُمالالتسدونسوضم٤مسمالال٦مسقمٚمٞمالال هس

سملالالع٥مس نسيمالالاسسُٕمالالندسسعمٝمٛمالال٦مسُميفنىمٗمالال٦مسقمالالغمسشمٚمالالوسسٓضم٤مسمالال٦ممس نسٟمٕمالال  سُمالالتس رالالتسضمالال٤ميسيمالالاس

يشيسرٕمٜمالال س نسٟمٕمالال  سُمالالتس رالالتس شمٞمٜمالال٤مهسوُمٕم ومالال٦مسُمالالتس رالالتس شمٞمٜمالال٤مسُميفٕمٚم٘مالال٦مسيمٚمٞمالال٤ًمسسمٛمٕم ومالال٦مسُمالالتس

 ٦مسُمتسٟمثتسُميفٕمٚم٘م٦مسيمٚمٞم٤ًمسسمٛمٕم وم٦مسسًمٙمٞمٗمٞم٦مسسًميف سريفٕملمسقمٚمٞمٜم٤مس نسٟمٕمٞم سهب٤ممٟمثتهسوُمٕم وم

 

 

 

وجسسؾمالالالال٤مدأسسُٓمالالالالندسسمِمالالالالٙماسضمٞمالالالاليهسومالالالال٢منسدطمٚميفٜمالالالال٤مسذمس الالالالىسسسًمٙميفالالالال٤منسؾمالالالاليف٠مظمىٟم٤مسوممس

سدالالنسنمسوؾمالالٜمٕم  س ٟمٜمالال٤مسىمالاليسو الالٚمٜم٤مسوقمٜمالاليُم٤مسشمٙمالالننسًمالاليرٜم٤مسوضم٤مسمالال٦مسؾمالالٜمٕم  سطمٞمٜم الالىسسم٠م الال٤مس

ًمٞملالال٧مسسةضم٤مسمالال٦مسسًمّمالالثٞمث٦مسومثلالال٥مسسمالالاس الال سسةضم٤مسمالال٦مسسًمّمالالثٞمث٦مسسًمنطمٞمالاليةسوسًميفالال سًمالالٞموس

ثسذمسسًمعالالالييسظمٓمالالال٦مسيالالال٤مسسمالالاليراسمظمالالال هسوذمس الالالىسسسعمْمالالالردسؾمالالالٞمٙمننسُمالالالتسسعمٗمٞمالالاليسضمالالاليًسسسنسٟمْمالالال

ًمٗمّمالالالناسسًمٙميفالالال٤منمسو الالال سيمالالالرسرالالالكمسذمسسًمٗمّمالالالناسسٕدسمٕمالالال٦مسسًم٘م٤مدُمالالال٦مسًمالالالتسرٙمالالالننس الالاليذمس الالالنس

سةضم٤مسمالال٦مسقمالالتس الالىسسسًملالال١مساسسًمٙمعالالػمسوسمالاليًٓسقمالالتسجًمالالوسؾمالالٜمثيدسسًمٜم٘مٓمالال٦مسسًميفالال سرالال٥مسسًمعثالال٨مس

ومٞمٝمالالال٤مهسومٗمالالال سسًمٗمّمالالالاسسًم الالال٤مريسؾمٜملالالاليفٕم  سسميفٞمالالال٦مسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًميفالالال سشم الالالػمسسًمٍمالالالس سسًمٜمٗماالالالس

دسدورالالتسوشمٜم٤مىمْمالال٤م ٤مهسو الال سسًمعيفٞمالال٦مسسًميفالال سسدسدسسسًمالاليسظمكمسذمسيمالالاسوسطمالاليسُمٜمالال٤مسسمالاللمسُمالاليسقمن

ُمٜمالالال٤مسوم سٟملالالالٞموسيم رالالالوسسنسٟم٘مٛمٕمٝمالالال٤ممسسًمٗمّمالالالاسسًم ٤مًمالالال٨مسوسًم سسمالالالثسؾمالالالٞمٙمنٟم٤منسُمالالالنضميًسسقمالالالتس

 سًمل١مساسسٕيمؼم

  َس وسعمتسٟمثتسٟميرتسسمنضمندٟم٤م؟
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سًمالاليدوكسهمالالػمسسعميفنىمٕمالال٦مسسًميفالال سشمٕمٚمٛميفٝمالال٤مسطمٞمالالٜمرسيمٜمالال٧مسسؾمالالٕمرسوممسطمالالاسقمٚمٛمالال سيالالىسسسًمٍمالالس س

سًمالالاليسظمكممسو الالالىهسسًمالالاليدوكسًمٞملالالال٧مسطمالالالناسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسسًميفالالال سيمٜمالالال٧مس ددؾمالالالٝم٤مهسسمالالالاس الالال س

سمالالاسقمالالتسسًمٜمالال٤مكسس-اسسًمالالىرتسيمٜمالال٧مسسشمٕم٤مُمالالاسُمٕمٝمالالنسظمالالأاسومالالؽمةسسًميدسؾمالال٦مسطمالالناسسٓؿمالالذ٤م

سمِمالالالٙماسقمالالال٤مممسومٛمالالالتسظمالالالأاس الالالىهسسًمالالاليدوكسؾمالالالٜم ىهسذمسسًمٗمّمالالالاسسخلالالال٤مُموهس نسسدالالالنسنس

سًمالالىيسٟملالالٕمرسًمٚميفن الالاسسًمٞمالال سٓسوضمالالندسًمالال سذمسسًمٕمٚمالالنمسسًميف٘مٜمٞمالال٦مسوسٟمالالرس الالنسُمنضمالالندسذمسيشيس

أاسُمالالال٠مًمن س يم الالال سسمٙم الالالػمسُمالالالتسشمٚمالالالوسسًمٕمٚمالالالنمساسٟمالالال سيشيس دقمالالالنهسسمالالال٤مًمٕمٚمنسسعمِمالالالؽم  مسظمالالال

سًمٗمّمالالناسسًم٘م٤مدُمالال٦مسؾمالالٞمٙمننس ٜمالال٤م سسًمٙم الالػمسُمالالتسسًمٚمٛمثالال٤مأسقمالالتسسًمٕمٚمالالنمسسًميف٘مٜمٞمالال٦مسسًميفالال سؾمالالٞميفنس

شم٘مالاليرٛمٝم٤مسُمالالثس ظمالالىسسًم٘مالال٤مدتسهمالالػمسسعمذالاليفلسذمسسًمٕمٚمالالنمسسًمع٤مرٚمنضمٞمالال٦مسسم٤مٓقميفعالال٤مدمسوذمسسًمٜمٝم٤مرالال٦مهس

ؾمالالالٜم ىسسٟمالالال سٓسطم٤مضمالالال٦مسًم عمالالال٤ممسسم٤معمنسمالالالٞمثسسًميف٘مٜمٞمالالال٦مسقمالالالغمسسٕـمالالالأ سعمٕم ومالالال٦مسسةضم٤مسمالالال٦مسقمالالالغمس

سسعمِمؽم سؾمٞمٙمننسيم٤مومٞم٤ًمس ٤مُم٤ًممسًمل١مساسسًمٙمعػممسطمٞم٨مسسنسسًمٕمٚمنس

ؾمالاليفٙمننسدطمٚمالال٦مسقمالالؼمسس-سًمٗمّمالالناسُمالالتسسًملالال٤مدكسوممسسًميف٤مؾمالالثسس-سدالالييسسًميفالال٤مزمسُمالالتسسًمٙميفالال٤منس

ضمنسٟمالال٥مس ٤مُمالال٦مسُمالالتسسًمٕمٚمالالنسسعمِمالالؽم مسومٛمنمالالن سسًمٗمّمالالاسسًملالال٤مدكسؾمالالٞميودسطمالالناسشمالالنومػمس

ومٝمالالالنس ومْمالالالاسًمٚمٛمنضمالالالندسأسسحلٞمالالال٦مسوهمػم الالال٤مهسوسًمالالالىيسؾمالالالٞمٙمننسُمٗمٞمالالاليًسسوٟمثالالالتسٟميف٘مالالاليمسوممس

سًمٗمّمالالاسسًملالال٤مسمثسؾمالالٞميفٜم٤مواسدطمالالاسسًمٕمٚمالالنسسعمِمالالؽم سًمٗمٙمالال ةسسُملالال٠مًم٦مسُمالالتس رالالتسضمالال٤ميأسسحلٞمالال٤مةم

سةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سورٗمرسالالسيمٞمالالاسضمالال٤ميأسسحلٞمالال٤مةسسممسسًمنضمالالندسذمس ؿمالالٙم٤ماسدس ٕمالال٦مسٓسشمٕمالاليس

وٓسلَمالالالمسوسمٕمالالاليسدومالالالثسومٙمالالال ةسسةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال سُمالالالتسقمالالالغمسـم٤موًمالالال٦مسسًمعثالالال٨مسؾمالالالٞم٠م س

سًمٗمّمالالالاسسًم الالال٤مُمتسًمٞمٙمالالالننسسمٛم ٤مسمالالال٦مسسؾميفٙمِمالالال٤م سًمٚمعثالالال٨مهسطمٞمالالال٨مسرعالالاللّمسسٓؿمالالالٙم٤مًمٞم٦مسذمس نس

سالسريفنضمالال٥مسقمٚمٞمٝمالال٤مسسنسشمنضمالاليسسًمٕميرالال سالسطملالال٥مسسٟٓميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال  يسُمالالتسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسحلٞمالال٦م

قمالالتسـم رالال سسًمّمالاليوم٦مسسعمثْمالال٦مسسوًٓسًمٙمالال سشميفٓمالالندسومالالٞمرسسمٕمالاليمسسُمالال٤مسسًمٗمّمالالاسسًميف٤مؾمالالثسؾمالالٞمذيفنس
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 الالالىسسسًم٘ملالالالنسسميفعٞمالالاللمسعمالالال٤مجسسسًمٙمالالال٤م تسسحلالالال سٓسرٛمٙمالالالتس نسرٙمالالالننسذمسسًمنسىمالالالثسهبالالالىهسسًمٓم ر٘مالالال٦ممس

او الال سسميفٞمالال٦مسسطميفٞمالال٤مثسسخلٚمالال سسممسومالالٜمذٚملسسمالال٠منسسًمعيفٞمالال٦مسسًميفالال سر رالاليسُمٜماّلال٤مسيم رالالوسىمٛمٕمٝمالال٤مس

 ُمّمٛمن سؾمن سرٜميفٝم سسحل٤ماسسميف٠ميمٞمي ٤مسسميًٓسُمتسىمٛمٕمٝم٤مم

وٓسسنسمجٞمالالالثسسًمٗمّمالالالناسسعميف٘ميُمالالال٦مسٓسشمالالالنوم سًمٜمالالال٤مسسةضم٤مسمالالال٦مسقمالالالتسسًملالالال١مساسسًمٙمعالالالػمساُمالالالتسسرالالالتس

ضم ٜمالالال٤م هسوًمٚميفن الالالاسوممسضمالالالنسنسُم٘مٜمالالالثهسؾمالالالن سريفٓمٚمالالال٥مسُمٜمالالال٤مس نسٟمنس الالالاسدطمٚميفٜمالالال٤مس سمٕمالالاليس

ذمسُملالال٠مًم٦مسُمالال٤مس الال سسحلٞمالال٤مةهسسمٕمالال  سسُٕمالال سسم٘مٚمٞمالالامسيالالىسسؾمالالٜمٕم٤مودسذمسسًمٗمّمالالاسسًمٕمالال٤م سسًمٜمٔمالال س

ُمالالالتسظمالالالأاسقميؾمالالال٦مسسٓظمالالالؽمس مسوسًمٗمّمالالالأنسسًميف٤مًمٞمالالال٤منسسحلالالال٤مديسقمنمالالالسوسًم الالال٤مريسقمنمالالالهس

ؾمالالٞمٙمنٟم٤منسسمٛم ٤مسمالال٦مسومثالاللسًمٚمنسىمالالثهسُمالالتسظمالالأاسسؾميف٘مّمالال٤ميسسعمنضمالالندسأسسحلٞمالال٦مسسمٕمٜم٤مرالال٦مس وٓهس

صمالالنس الالاسُمالالتس الالىهسسعمنضمالالندسأسُمالال٤مسرالال وماسسًميفٗملالالػمسسًميفٓمالالنديسسًمالاليسدورٜم سًمٚمثٞمالال٤مة؟هسوُمالالتس

وجسسيمالال٤منسدومالال٤م سسعمعيفٛمالالثسسًمٕمٚمٛمالال سقمالالتسٟمٔم رالال٦مسسًميفٓمالالندس الالنس ىمالال نسسممسسًمٕمٚمالالنسصمالالنسسم٤مًملالال١مساسقمالالرس

 سوسًم سسمالالالثسقمنمالالالسومٝمالالال سويمالالالراسًم طمٚميفٜمالالال٤ممسالسمسسممسسًم ٘م٤مومالالال٦ممسو ظمالالالػمًسهسسًمٗمّمالالالناسسًم ٤مًمالالال٨مسقمِمالالال

ممالال٤مسرالال١مديسوممس الالندةسوسمالالث٦مسس-طمٞمالال٨مسٟمالاليدكسومٞمٝمالال٤مسـمعٞمٕمالال٦مسسحلٞمالال٤مةسسةٟملالال٤مٟمٞم٦مسسمٕمٛمالال س يم الال س

مُمالالاس نسرعالاليوسقمٚمٞمالال سقمٚمالالنسسوسمٕمالاليسجًمالالوس ىمالاليمسعمثالال٦مسقمالالرس-قمالالتسضمالالنسنسسًملالال١مساسسًمٙمعالالػمس

سٕطمٞمالال٤ميسذمسسعملالاليف٘معاسهمالالػمسسًمعٕمٞمالاليهسسمٕمالاليسسنسرٜمْمالالنسسًمٞمٜمالال٤مسقمالاليدسيمعالالػمسُمالالتسسًمٜمالال٤مكسذمس الالىهس

سسًم طمٚم٦مم

 س
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 الفصن الجاٌي: الصساع الداخمي

سمٕمالالاليسومالالالؽمةسًمٞملالالال٧مسـمنرٚمالالال٦مسُمالالالتسسقمالالالؽمس سقمالالالغمسسٓومالالالؽمس سذمسسُميفثالالال٤منسس0968ذمسقمالالال٤ممس

ةسًمٚمٙمٞمٛمٞمالال٤ميسسحلٞمنرالال٦ممسُمٕمٝمالاليسيم٤مًمٞمٗمندٟمٞمالال٤مسًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞمالال٤مهسضمالال٤ميشمٜم سحلٔمالال٦مسدمالالاسظمالالأاسحمالال٤مر

وىمالاليسيمٜمالال٧مسذمسوىمالال٧مسؾمالال٤مسم هسيمٓم٤مًمالال٥مس ٜميؾمالال٦مسذمسسمالالػميمكمهسىمالاليسددؾمالال٧مسقمالالتسيشيسرلالالٛمرس

هسوسًمٗمٙمالال ةسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسيالالىسسسًمٜمٔمالال٤ممس الال سسملالالٞمٓم٦مسوونسيم٤مٟمالال٧مسليفالال٤مثسٟمٔمالال٤ممسسًميفٖمىرالال٦مسسًم ضمٕمالال 

س:وًمٜم٠مظمالالالىس الالالىسسسعم الالال٤ماسسعمالالال٠مًمن سممسىمالالاليدسيمعالالالػمسُمالالالتسسًمؼمسقمالالال٦مسًميفٜمٗمٞمالالالى ٤مسسمّمالالالندةسوم٤مقمٚمالالال٦ممس

ٚمالاليفثٙمنسذمسددضمالال٦مسسحلالال سدةسذمسسعمٜمالال٤م اهسومٖم٤مًمعالال٤ًمسُمالال٤مسشمٕمٛمالالاسسًمؽمُمنؾمالاليف٤مأسسًمالالىيسشملالاليفذيمسًم

قمنسُمالالاسُمٕمٞمٜمالال٦مسُم الالاسسًمٓم٘مالالوسذمسسخلالالال٤مدثس وسطمالال سدةسسًمٓمالالعيسذمسسًمالاليسظماسمالاليس الالاليومٙمنسذمس

سحلٗمالال٤معسقمالالغمسسعمٜمالالياسذمسددضمالال٦مسطمالال سدةسُم  الال٦ممسو ٜمالال٤مسشمٙمالالننسوفمٞمٗمالال٦مسسًمؽمُمنؾمالاليف٤مأسسًميفالال س الال س

ٖمٚم٘مالال٦مسوشمٗمٕمٞمالالاسعمنسضمٝمالال٦مسشمالال٠مصمػمسشمٚمالالوسسًمٕمنسُمالالاسُمالالتسظمالالأاسسًم٘مٞمالال٤مكسسعملالاليفٛم سذمسسُٕمالال٤ميمتسسعم

سًميفيوم الال٦مس وسسًميفٙمٞمٞمالالاسطملالال٥مسسحل٤مضمالال٦ممسسمثٞمالال٨مسرالاليفنسسؾمالاليفذيسمسددضمالال٦مسسحلالال سدةسسعم٘م٤مؾمالال٦مسُمالالتس

سعمٕمٚمنُمالال٤مأسذمسسًمنىمالال٧مسسحل٘مٞم٘مالال ساسًميفٖمىرالال٦مسسًم سضمٕمالال٦م سُمالالتسىمعالالاس الال٤مٟمثسىمالال سدسسوشمنُمالال٤مشمٞمٙم س

س.اسًمؽمُمنؾميف٤مأ سًمٚملٞمٓم ةسقمغمسسًمٌميسسًمىيسر يسىمٞم٤مؾم سو نسددضم٦مسسحل سدة

ٟمالالال سرالالاليدسدسشمٕم٘مٞمالالاليًسسقمٜمالالاليُم٤مسرالالال٥مس نسشمع٘مالالالرسًمٙمالالالتسجًمالالالوسقمالالالغمسىمالالاليدسُمالالال٤مسرعالالاليوسسملالالالٞمٓم٤ًمهسوم٢م

سًمٕمٛمٚمٞمالالالال٤مأسسًمٜمِمالالالالٓم٦مسًمٚمٖم٤مرالالالال٦مسوسعمٕم٘مالالالاليةسلالالالال٧مسسًملالالالالٞمٓم ةمسومٙمٞمالالالالاسوجسسُمالالالال٤مسيم٤مٟمالالالال٧مس الالالالىهس

سًمٕمٛمٚمٞمالال٤مأسدمالال يسذمسسخلٚمٞمالال٦مسسحلٞمالال٦مهسوم٤مًمٙمٞمٛمٞمالال٤ميسسًميفالال سلالالي سدسظمالالاسسخلأرالال٤مسسًمٜم٤مُمٞمالال٦مسٟمِمالالٓم٦مس

وُمٕم٘مالالاليةسسممسددضمالالال٦مسسٟمٜمالالال سج ٚمالالال٧مسقمٜمالالاليُم٤مسيمِمالالالاسسؾمالالاليف٤مجيسسم٤مًمٙمٞمٛمٞمالالال٤ميسسحلٞمنرالالال٦مسدوقمالالال٦مس

٘مالالنمسسمالال س الالٜم٤م سسًم٘مالال سدسسًٔمٞمالاللمهسقمالالغمسسعملالاليفنىسسدير الال سًمٚمثٗمالال٤معسقمالالغمسسعمالالنسدسسًمٕمٛمالالاسسًمالالىيسر

سيٜمالالي سومٞمٝمالال٤مسسسًمالال سم سًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞمالال٦مسسعمذيفٚمٗمالال٦مسُمالالتسسحلٞمالال٤مةسسم٤معملالاليفنر٤مأسسعمٓمٚمنسمالال٦م!سوىمالاليسيمالال٤منس
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سٓسسنسسوسمالالالث٤ًمسسمِمالالالٙماسُمالالالى اسوُمالالالعٝم٩مسسم٤مًمٜملالالالالع٦مسزمسطميفالالالرس ٟمالالالرسؿمالالالٕم أسسم٤مًمْمالالالالثوه

قمع٘م رالال٦مس الالٜم٤مقم٦مسسًم٘مالال سدسدسظمالالاسسٓؾمالاليف٤مجسويمالالرسًمالالنسسٟمالال سشمنىمالالثسددةسومٕمالالكمهسؾمالال٤مد سوممسشمٕمٚمٞمالالاس

سدير الالال٦مسسممسسًمٕمٛمٚمٞمالالال٤مأسسًميفٓمندرالالال٦مسهمالالالػمسسعمنضمٝمالالال٦مهسويم٤مٟمالالال٧مسدؾمالالال٤مًميف سوسمالالالث٦مسطمٞمالالال٨مسىمالالال٤ماس

وقمالالغمس يسطمالالال٤ماهسُمٝمالالالرسيم٤مٟمالالال٧مس ٟمٔمٛمالالال٦مسسًمالالاليفثٙمنسسدير ٞمالالال٦مس الالالىهسدس ٕمالالال٦مهسرالالال٥مسسنسٓسشمٕميفالالالؼمس

س يم  سُمتسطمنسد سـمعٞمٕمٞم٦مممس ٤مُم٤ًمسُم اسيماسيشيسمظم سذمسقمٚمنسسٕطمٞم٤ميم

 نسٓسؾمٚملالالالالٚم٦مسُمالالالالتسسحلالالالالنسد سس-سمِمالالالالٙماسسمالالالاليف سس-ًمٙمٜمالالالال س سسىميفٜمالالالالثهسٕريس قمالالالال  س

سًمٕم مالالالٞم٦مسرٛمٙمالالالتسسنسشمٙمالالالننسهبالالالىسسسًمالالالىيم٤ميمسًمٙمٜمالالال سذمسسًمنىمالالال٧مسٟمٗملالالال سؿمالالالٕم أسسمثعالالالنس

ٓطمالالاسسؾمالالاليفذيسُم س ٜمالالال٤مسس-سًملالالٚمٓم٦مسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسسًمنسىمٗمالال٦مسسممسضم٤مٟمالالال٥مسشمٗملالالالػمهسمالاليسشمٗملالالالػميس

ًمٙمٚمٛمالال٦مسؾمالالٚمٓم٦مسسمالاليًٓسقمالالتس دًمالال٦ممسٕٟمالال سيمالال٤منس ؾمالاليف٤مجًسسومالالٞمرسيمٜمالال٧مسسٟمالال٤مسـم٤مًمعالال٤ًمهسويمالال٤منسسم٢مُمٙم٤مٟمالال سُمالاللس

سم٤مًمالالالىرتسرنسوم٘منٟمالالال سذمسوضمٝمالالال٦مسٟمٔمالالال ههسذمسطمالالاللمس س يمالالالتس قمالالال  سطميفالالالرس يسسًمٓمالالالأنسسًم٘م٤مقمالالال٦مس

سًمالالىرتسريفنسوم٘مالالننسُمٕمالال مسوُمالالثسجًمالالوهسومالال٠مريسسم٤مًمٜملالالع٦مسسممسمجٞمالالثسسعمٓم٤مًمالال٥مسسًميفالال سؾمالالٛمٕميفٝم٤مسذمس

سعمثالالالال٤مرسأسوىم   الالالال٤مسذمسسًمٙميفالالالال٥مسسعميدؾمالالالالٞم٦مسقمالالالالتسسًم٘مالالالالنةسسعمعيفٙمالالالال ةسًمٚمٕمٛمٚمٞمالالالال٦مسسًميفٓمندرالالالال٦مس

ُرٔمٝمالال سزمسس  ومع٘مالاليدسُمٕم وميفالال هًمالاليسدورتهس س ضمالاليسسيس ؾمالال٤مكسقمٚمٛمالال سُم٘مٜمالالثسيالالىهسسعمٓم٤مًمالال٥ممس

يمٞمالالالاس نس الالالىهسسٕؿمالالالٞم٤ميسسعمي ِمالالال٦مسذمسسحلٞمالالال٤مةسرٛمٙمالالالتس نسشمٙمالالالننس الالال دسسظمؽمسقمالالال٤مأس  طمالالالي

سقم مٞم٦مسسميًٓسُمتسسنسشمٙمننسُميفٕمٛميةم

وىمالاليسيمٜمالال٧مسسمٓمعٞمٕمالال٦مسسحلالال٤ماسُمٓمٚمٕمالال٤ًمسقمالالغمسسيمالالنسمسُمالالتسسًمٙميفالال٥مسوسًمعثالالن سسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسسًميفالال س

س سطم٘مالالال٤م  سقمٚمالالالنسسٕطمٞمالالال٤ميسُمالالالتسظمالالالأاسقميؾمالالال٦مسٟمٔم رالالال٦مسسًميفٓمالالالندهسويمٜمالالال٧مس قمالالال  س نالشمٗملالالال

سًمٙم الالػمسُمالالتسسًمٜمالال٤مكسرٜمٔمالال ونسوممس الالىسسسًمٙمالالنسسي٤م الالاسُمالالتسسعم١مًمٗمالال٤مأسقمالالغمسس الال٤مس دًمالال٦مسُمنصم٘مالال٦مس

ضمالاليًسمسسمٞمالاليس ٟمٜمالال سيمٜمالال٧مسسدىسسنس الالىسسسًمٙمالالنسسًمٙمعالالػمسُمالالتسسًمٙميفالال٥مسوسًمعثالالن س الال دسشم٠ميمٞمالاليسقمالالغمس

 نسسًمٜمٔم رالال٦مسسًميفٓمندرالال٦مس الال سسعمٝمٞمٛمٜمالال٦مسقمالالغمسقمٚمالالنمسسحلٞمالال٤مةمسوسخلأ الال٦مس الال سسنس ٜمالال٤م س ومٙمالال٤مدهس

ٕميرالالاليسُمالالالتسسٕشمعالالال٤م سوسٟميفعالالال٧مس يمنسُمالالال٤ًمسُمالالالتسسًمٙميفالالال٥مهسَمهسىمالالاليسسيميفلالالالع٧مسسًمالٓسشمٕمالالاليسوٓسلالالال

وُمالالثس الالىسسومٛمالالتسسًملالالىسضم٦مسسًميفٗمٙمالالػمسسم٠م الال٤مسمجٞمٕمالال٤ًمسرالال٥مسسنسشمٙمالالننس الالثٞمث٦مهسًم٘مالاليسيمٜمالال٧مس ٟمالال٤مس
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ُمالالالثسٟمالالالن سمظمالالال سُمالالالتسسٕدًمالالال٦مسو الالال سسًميفالالال س ٚمالالالوسسًم٘مالالالنةسةىمٜمالالال٤م سسًمٜمالالال٤مكسسًمالالالىرتس سرٙمنٟمالالالنسس

ن سُم٘ميفٜمٕمالاللمسذمسسًمعيسرالال٦ممسو الالىسسسًمٕمالاليدسسًمٖمٗمالالػمسُمالالتسسعم١مًمٗمالال٤مأسسًميفٓمندرالال٦مسًمالالٞموسُمالالتسجًمالالوسسًمٜمالال

ُمالالتسسٓدًمالال٦مهسوًمٙمالالتسٓس طمالاليسر٠مظمالالىسسمنضمٝمالال٤مأسٟمٔمالال سسًمِمالال٤ميملمسسمالاليسدورتسقمالالغمسحمٛمالالاسسدالاليمس

س ٟم٤مس قم  س ىسسٕٟمٜم سيمٜم٧مسوسطميًسسُمٜمٝمنم

سالسيمِمالالال٤مٍ سسمالالاليسدورتهسسم٤مًمٕمٛمالالالاسُمالالالتسسضمالالالاسسًمن الالالناسيالالالىهس ًمالالالىًموهسسمالالالي أسسًميفذٓمالالالٞم 

سٓدًمالال٦مسسمٜمٗماالالهسوقمالالغمسسؾمالاليفٕميسدسًميف٘معالالاسٟميفالال٤م ٩مسسًمعثالال٨مسُمٝمالالرسيم٤مٟمالال٧مسطميفالالرسًمالالنسصمعالال٧مسظمٓمالال٠ميمس

٘مالالال٤مدًسسدسؾمالالالذ٤ًمسسمالالال٠منسٟميفالالال٤م ٩مسقمٛمالالالكمسُمالالالتسؿمالالال٠م ٤مسسنسشمٕمٙمالالالوسشمٞمالالال٤مدسسةمجالالال٤م سيمٜمالالال٧مسسقميف٘مالالاليسسقميف

سًمٕمٚمٛمالال سسعمنسومالال سًمالاليسدورتهسٓنس الال ىسسًميفٞمالال٤مدسىمالاليسقُمٙمالالوسُمالالتسىمعالالاهسوقمٚمٞمالال سوم٠مٟمالال سرٛمٙمالالتس

قمٙملالال سُمالال ةس ظمالال ىمسيمالالرسيمٜمالال٧مسقمالالغمسددسرالال٦مسسم٤معمذالال٤مـم سسًميفالال سؾمالاليفنسضمٝمٜم هسودهمالالنسجًمالالوسوم٘مالاليس

سًمٍمالالس سسًمالاليسظمكمسُمالالتسفمالالاسدسومٕمالال سًمأؾمالاليفٛم سدسىمنرالال٤ًمسضمالاليًسسسملالالع٥مسسًم همعالال٦مسسًمٙمعالالػمةسذمسطمالالاس

ضمالال سيسسٓمالالٓم سنسوسًميفٜمالال٤مىماسسمالاللمسُمالال٤مسيمالال٤منسر٘منًمالال سسةمجالال٤م سسًمٕمٚمٛمالال سوسمالاللمس الالنأسطمالالي س

سسخل٤مامس

ودهمالالنسُمالال٤مسسدرالاليهسُمالالتس الالي س يمالالؼمسُمالالتس الالىسسسًمٙميفالال٤منهسوٓسسٟمٜمالال سؾمالالٕمٞم٧مسٓنسسضمٕمالالاسومٞمالال س

ُمالال٤مس لالالنسسًمٍمالالس سٟمٗملالال سسم٤مًمٜملالالع٦مسسًمالالٞمٙمنهسوجًمالالوسٓنسسًمٍمالالس سسًمالاليسظمكمسرنضمالاليسذمسيمالالاس

وٟمثالالتسٟميفِمالال٤مـم سجًمالالوسًميدضمالالال٦مس ٟمٜمالال٤مسٟميفِمالال٤مد سذمسسحلالاليكسسمالالال٠منسوسطمالاليسُمٜماّلال٤مسسمٜملالالع٦مسُمٕمٞمٜمالالال٦ممس

سحلٞمالال٤مةسٓسرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسطم٤مدصمالال٤ًمسقم مالالٞم٤ًممسوسم٤مًمٜملالالع٦مسًمٜمالال٤مسمجٞمٕمالال٤ًمسومالال٠منسسًمٗمٝمالالنسوطمالاليهس الالنس

وم٘مالالال سُمالالال٤مسريرالالالاس الالالىسسسًميفٜمالالال٤مىمامسوٕنسسًمٗمٝمالالالنسسًميف٘مٜمالالال سرٛمٙمالالالتس نسرٙمالالالننسُمٚميُمالالال٤ًمسسم٤مًمٜملالالالع٦مس

هسسٓس ريسًمالالالتسًمٚمٙم الالالػمرتسُمٜمالالال٤مهسؾمالالال٠مجيم سعمثالالال٤مأسممالالال٤مس قميفالالالؼمهسُمالالالتسسًمٕمٚمالالالنمسسًميف٘مٜمٞمالالال٦مسسحل٤مؾمالالالٛم٦م

سطمالالالناس الالالىسسسًمٙميفالالال٤منسسممسحمالالال٤مرةسقمٚمٛمٞمالالال٦مسسمثيفالالال٦ممسوسمالالاليًٓسُمالالالتسجًمالالالوهسؾمالالالٞمٙمننسسًمٕمٚمالالالنس

سسعمِمؽم سسخلٞم سسًمىيسر سم سيماسسٕؿمٞم٤ميسُمٕم٤ًمم

سًمٜمليفٕميسًمىًموهسدقمنٟم٤مسٟمعي سُمثسدم سم٦مسدم ىسذمسسعمٓمعيسوًمٞموسذمسسعمذيفؼمم
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ّٞ  وَ احلطاٞ بد

ُمالال١مظم ًسسطملالال٤ميسسومٚمالالنسسومؽممالالٜم٤مس نسوم ر٘مالال٤ًمسُمالالتسسًمعالال٤مطم لمسذمسقمٚمالالنمسسًمٓمٝمالال سىمالاليسسيميفِمالالا

سالس الالالىهسسًميفلالالالٛمٞم٦مسٟملالالالع٦مسسممسُمالالال٤مسيمالالال٤منسرلالالالٛمرسقمٜمالالاليس صمندرالالال٤ًمسو ؾمالالالٛمنهساطملالالال٤ميسسٕودسيمالالالا 

سٕهم رالال سسم٤مٕودسيمالالاسسيسسحلٙمٛمالال٦مسسًميفٜمع١مرالال٦مسو الال سسحلٙمٛمالال٦مسسًميفالال سيم٤مٟمالال٧مسشمٗمالال٤م سقمٚمالالٞمٝمنسُمالالتس

ميالاليفٝمنسسمثلالال٥مسسقميف٘مالال٤مد نهسو الالىسسسحللالال٤ميس الالنسقمعالال٤مدةسقمالالتسطملالال٤ميسظمٗمٞمالالاسُمالالثسىمٚمٞمالالاسُمالالتس

٤م س الالىسسسحللالال٤ميسقمالالتسهمالالػمهسُمالالتسظمالالالأاسُمٕمٙم وٟمالال٦مسقمالالغمسؿمالالٙماسطمالال و سسٟمٙمٚمٞميرالال٦مهسورٛميفالالال

سو ٗميف سسًميفع رعٞم٦مسوسًميف س  سيم٤مًميف٤مزم سس

 إمأل وعاًء كبريًا بحساء األوراكل. -1

 غطي الوعاء، واترك احلساء اىل ان يغيل. -2

 ارفعه من النار، ودع احلساء يربد. -3

ارفعععل الغطعععاء و حيحهعععئ ة نتعععا  كحعععة بحع ععع دي كام عععة ل عععنل  ء   يععع   -4

 اخرتاع ميحوبة بحروف املعيرونة.ومػ  ، يسححق براءة 

 ةسب الرغبة. 2كرر من اخلطوة  -5

ٓسؿمالالوسذمس ٟمالالوس سشمّمالالي سؿمالالٞم ٤مسُمالالتس الالىسهسو الالىسسُمالال٤مسقمٜمٞميفالال سسم٤مًمْمالالع هسومٝمالالىهسسًمن الالٗم٦مس

سٓومؽمسمالالٞم٦مسحللالال٤ميسسٓودسيمالالاسسمالالرسومٞمٝمالال٤مسُمالالتسٟميفٞمعالال٦مسُملالاليفثٞمٚم٦مسو الال سسنسشميفِمالالٙماسطمالال و س

ُمالالتسسنسسؾمالالاليفث٤مًم٦مسسعمٕمٙم وٟمالال٦مسسمالالرسرالالاليًماسقمالالغمسشمٕمٚمالالٞمرأسشملالالاليفث سسمالال سيةسسٓظمالالؽمس هسوٓسمالالاليس

س ىهسسًمٜميفٞمع٦مسىميس ىم دأسسم سالسوسم ٘م٦مسشم٤مُم٦مسالسسٟم٧مسويماسسًم٘م سيسسٓظم رتم

وقمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتسسًمٞم٘مالالاللمسسدرقمالالال سحل٘مٞم٘مالالال٦مسسنسطملالالال٤ميسسٕودسيمالالالاسٓسرٛمٙمالالالتس نسرٙمالالالننس

طم٘مٞم٘مٞمالالال٤مهسوٓسسنسصمٛمالالال٦مسدهمعالالال٦مسيمعالالالػمةسشميفٛمٚمالالالوسُمٕمٔمٛمٜمالالال٤مسعمٕم ومالالال٦مسسًملالالالع٥مسذمسسؾمالالاليفث٤مًم٦مسوضمالالالندس

ًميفٗملالالػمسأسسعميفيسوًمالال٦مس ٞمالالاسوممس نسشمٙمالالننسُم الالاس الالىهسسحللالال٤ميمسذمس الالىسسسخلّمالالناسٟمعالاليسسنسس

 الال دسوقمالال٤مدةس الالٞم٤مهم٦مسًم ٘ميفٜمالال٤مسسمالال٠منسسحللالال٤ميسسمعلالال٤مـم٦مسٓسرلالاليفٓمٞمثس نسرٗمٕمالالاسُم الالاس الالىهسسٕؿمالالٞم٤ميمس
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رٙميفٗمالال سسمالال سسٕـمٗمالال٤ماسوسًمٙمعالال٤مدهسوًمٙمالالتسسًمٙمعالال٤مدسسم٤مًميف٠ميمٞمالاليسرالال٥مس نسرٙمنٟمالالنسسىمالال٤مددرتسسو الالىسسُمالال٤م

اسًمالالٞموسقمالالغمسسًم٘مٞمالال٤ممسسمٕمٛمالالاس ومْمالالاسذمسشمٗملالالػمسُمالال٤مسرٕمٚمٜمالال٤مسقمالالغمسر٘مالاللمسُمالالتس نسطملالال٤ميسسٕودسيمالال

سطم٘مٞم٘مٞم٤مًس

ًمٙمالالتسًمٜمالال٤مسسنسٟملالال٠ماسُمالال٤مجسسًمالالنسيمالال٤منسطملالال٤ميسسٕودسيمالالاسطم٘مٞم٘مٞمالال٤ًم؟سوجسسشم٠مُمٚمٜمالال٤مسذمسجًمالالوسًمٚمثٔمالال٦مهس

 قميف٘مالالاليس ٟمٜمالالال٤مسؾمالالالن سٟميفٗمالالال سقمالالالغمسُمعالالالي سُمٗمالالال٤مدُه سسنس يسشمٗملالالالػمسسملالالالٞم سوؾمالالال٤مجثسٓسرّمالالالٚم س

ًميفٗملالالالػمسيشيسُمٕم٘مالالاليسًمٚمٖم٤مرالالال٦مسوهمالالالػمسقمالالال٤مديمسو الالالىسسُمالالال٤مسٟم٘منًمالالال سسمذّمالالالناسٟمٔم رالالال٦مسسًميفٓمالالالندس

سيفٓمنديسًمٚمثٞم٤مةسسنسٓسر ػمسٟمٗموسشمٚموسسًمِمٙمن ؟سسًميسدورٜم هسومٙمٞماسرٛمٙمتسًمٚميفٗملػمسسًم

وم٤مًميفٗملالالػمسسًميفٓمالالنديسسًمالالىيسىمالال٤ماسسمالال سدسدورالالتسرٕمالاليوسوضمالالندسيمالالاسؿمالالٙماسُمالالتس ؿمالالٙم٤ماسسحلٞمالال٤مةس

وممسؾمٚملالالالٚم٦مسـمنرٚمالالال٦مسُمالالالتسسحلالالالنسد سسًمٕم مالالالٞم٦مهسوسٟٓمالالالنس سسشمنضمالالاليسوم٘مالالال سٟميفٞمعالالال٦مسسٕظمٓمالالال٤ميس

سًمّمالالٖمػمةسسًميفالال سلالالي سُمالالتسوىمالال٧مسٔظمالال ساسًمٓمٗمالال سأ هسوسرالال٥مسسنسٟٓمٕمالاليوسطمالاليو س الالىهس

وضمالالالندسظمالالال٤مًم هسومٛمالالالتسوضمٝمالالال٦مسٟمٔمالالال سدسدورالالالتهسوسًميفالالال سدسومالالالثسقمٜمٝمالالال٤مسقمٚمالالالريسسسٕٟمالالالنس سسمم

سًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسًميفٓمندرالال٦مهسطميفالالرسرنُمٜمالال٤مس الالىسهسٓسريفٕمالاللمسقمالالغمس طمالاليسسًم٘مٞمالال٤ممسسمالالىًمومسوجًمالالوسٕنس

ُمٝمالالال٤مدةسوم ؿمالالال٤مةسسٟٓميف٘مالالال٤ميسسًمٓمعٞمٕمالالال سذمسسًميف٘مالالال٤مطسسٕ الالالع٤ماسُمالالالتسًمنطمالالال٦مسسًمٓمٗمالالال سأسسًمندسصمٞمالالال٦مس

ًم قميف٘مالال٤مدسسمالال٠منس ٜمالال٤م سرالاليًسسسوشمٓمعٞم٘مٝمالال٤مسقمالالغمسًمنطمالال٦مسدؾمالالنسسحلٞمالال٤مةهسٓسشمالالي سؾمالالعع٤ًمسقمالالغمسسةـمالالأ 

ؿمذّمالالٞم٦مسىم٤مُمالال٧مسسميفنضمٞمالال س الالىهسسًمٗم ؿمالال٤مةمسوسمٕمعالالال٤مدةس ظمالال ىسيمالالرسرٕميف٘مالاليسسعم١مُمٜمالالننسسمالالال٠منسسهللس

فالالييسيمالالاسىمٓمالالال ةسُمٓمالال سو الال سشم٘مالالالثسقمالالغمسسٕد مسرالال١مُمتسسًميفٓمندرالالالننس نسىمٓمالال سأسسعمٓمالالال س

شميفِمالالٙماسوشملالال٘م سووم٘مالال٤ًمسًمالالعٕماسسًم٘مالالنسٟملمسسعمٕم وومالال٦مسذمسسًمٗمٞميرالال٤ميهسوسحلالال٤ماسذمسسحلٞمالال٤مةسيمالالىًموهس

س٠م ٤مسُمتسسهللسسمٞمٜمرسرٕميف٘ميسسًميفٓمندورننسسم٠م ٤مسٟميفٞمع٦مسطمنسد سقم مٞم٦ممومٞمٕميف٘ميسسعم١مُمٜمننسسم
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سعمٓمالال سرالال٠م سُمالالتسسًمٖمٞمالالنمهسذمسطمالاللمسسحلٞمالال٤مةهسووم٘مالال٤ًمسًميفٙمٝمٜمالال٤مأسدسدورالالتهسضمالال٤ميأس  الالًأسُمالالتس

س يمالالرسس"سم يمالال٦مسُمالال٤ميسدسومالالل"سالطملالال٤ميمسًمالالٞموسُمالالتسطملالال٤ميسسٕودسيمالالاسًمٙمالالتسُمالالتسسحللالال٤ميسسًمعالاليس  

مسومالالال٢مجسسيم٤مٟمالالال٧مس 0ا0680و الالالٗمٝم٤مسدسدورالالالتسذمسدؾمالالال٤مًم٦مسوممس الالالير٘م سضمن رالالالاس الالالنيم سذمسقمالالال٤ممس

سًميفلالالال٤مؤٓأسوسٕؿمالالالٙم٤مٓأسسًملالالال٤مسم٘م٦مسشمالالال دسقمالالالغمسطملالالال٤ميسسٕودسيمالالالاهسوم٢م الالال٤مسشمالالال دسُمالالالتسسمالالال٤منس

 وممسقمالالغمسٟمٔم رالال٦مسسًميفٓمالالندهسومٛمالالتسسًمّمالالٕم٥مسٓدقمالال٤ميسأسدسدورالالتسطمالالناسسحللالال٤ميسسًمعالاليس  سسنس

قميف٘مالال٤مدسذمسسحللالال٤ميسسًمعالاليس  س الالنسذمسسًمٜمٝم٤مرالال٦مهسسقميف٘مالال٤مدسسمالال٠منسسم يمالال٦مسشميفعٜمالال٥مسسؿمالالٙم٤مًٓسممالال٤مصمًأمسوم٤مٓ

ُمالالتسسعمٞمالال٤مهسسعمٕميٟمٞمالال٦مسسمالالي أسقمٛمٚمٞمالال٦مسسملالالٞمٓم٦مس سشمٜمالاليف٩مسذمس ٤مرالال٦مسسعمٓمالال٤م سسًميفٕمٚمالالٞمرأسسدٞمٜمٞمالال٦مسسًميفالال س

 ٛمٚمٝمالال٤مسيمالالاسؿمالالٙماسُمالالتس ؿمالالٙم٤ماسسحلٞمالال٤مةسسٕدمالالٞم٦مسوم٘مالال هسسمالالاس رْمالال٤ًمسُمٕمعالاليسأسٓسشمٕمالاليسوٓس

سالسيمن الال٤مس الال دسشمٕمٚمالالٞمرأس سومٕمٚمٞمالال٦مهسقمع٤م الال٥مس الال٤مٟمٕم٦مسيمن الال٤مسسممس–لَمالالسشميفعالال٤مو سسممسطمالاليسيمعالالػم

سدونسسدير ٞمالالالال٦مسوسٔٓأسسًميفٙمٞمٗمالالالال سسعمٜم٤مقمالالالال٦مسوٟمٔمالالالال٤ممسسعم يمعالالالال٦مسوسًمٕمٞمالالالالننسسًمٕم٘مالالالالناسُم الالالالا

س   مسحلٍمسٓسسًمىيم سؾمعٞماسقمغمسسعمعٝم ر٦مه

ُمالالالتسسًمٖم رالالال٥مس قمٓمالالال٤ميسسًمٗمْمالالالاسًمٜمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتسًميفٗملالالالػم ٤مس ُمالالالندسهمالالالػمسىم٤مسمٚمالالال٦مسًمٚميفٗملالالالػمس

سمثلالالال٥مس الالالىسسسعمالالالٜمٝم٩مهسوًمٙمالالالتسسٕهمالالال نسونس ضمنسميفٝمالالال٤مسٓسشمٕمالالاليوسيمن الالال٤مسسملالالالٞمٓم٦مسوؾمالالال٤مجضم٦مهس

وٓسشمّمالالٚم سًم ضم٤مسمالال٦مسقمالالتسسُٕمالالندسسعمٕم٘مالاليةهسوطملالال٤ميسسٕودسيمالالاسهم رالال٥مسُمالالتسضمٝمالال٦مس ٟمالال سٓس

غمسوُمٙمالال٤منسوضمالالندسُم الالاس الالىسسرٗمرسالالسسُٕمالالندسسعمٕم٘مالاليةهسومثيفالالرسًمالالنس ومؽممالالٜم٤مسوىم٤مُمالال٦مسسم  الال٤منسقمالال

سحللالال٤ميهسومٝمالالنسٓسرّمالالٚم سدالالنسنسسٕؾمالال ٚم٦مسسعمٕم٘مالاليةهسٕٟمٜمالال٤مسؾمالالٜمع٘مرسٟمالال ىس ٟمالال سُمالالتسسٕؾمالالٝماس

                                                           
، كما ىو مسجل يف حاشية كتاب حياة ورسائل تشارلز داروين، مبا يف ذلك فصل السَتة الذاتية الذي حرره ابنو فرانسيس 1871داروين إىل جوزيف ىوكر، ( 1)

 .18( صفحة 1887الربيطانية للنشر داروين، اجمللد الثالث )دار جون موراي 
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سالسسمؼم الال٤منس ًمٜمالال٤مس  سسًمٜمٔمالال سقمٜمٝمالال٤ممسوقمٚمٞمالال سومِمالالٙمنيمٜم٤مسؾميفلالاليفٛم سسم٤مًميف٠ميمٞمالاليسطميفالالرسًمالالنسسصمعيفالال٧مسًمٜمالال٤م

سالسدم سمالال٦مسطملالال٤ميسسٕودسيمالالاسوم٤مقمٚمٞميفٝمالال٤مهسٕٟمٜمالال٤مسؾمالالٜمع٘مرسٟمعالاليس ٟمالال سُمالالتسسٕؾمالالٝماسًمٜمالال٤مس  س ُمالال٤م

سًمؼم الالال٤منهسوجًمالالالوسٓطمالالاليفراسوضمالالالندسظميقمالالال٦مسجيمٞمالالال٦مسودسيسُمالالال٤مسطمالالالي سذمسسسًمٜمٔمالالال سقمالالالتس الالالىس

سحللالال٤ميسُمالالتسلالالناسىمٓمالالثسسعمٕمٙم وٟمالال٦مسسممسٓ ثالال٦مسُمٕم٘مالاليةهسو الالىسسسٓطمالاليفراس الالنس ىمالال نسسممس

ىمعالالناسومٙمالال ةسوضمالالندسىمالالنةسهم٤مُمْمالال٦مسشمٕمٛمالالاسذمسسحللالال٤ميمسوٓسوجسس ٙمالالتسطملالال٤ميسسٕودسيمالالاسُمالالتس

ٚمٞمٜمالال٤مسطمٞمٜمٝمالال٤مسسًمنىمالالن سذمسوضمالال سيمالالاسحمالال٤موٓأسسخلالالؼمسيسسعمِمالالٙمٙملمسذمسوضمالالندههسوملالالٞمٙمننسقم

سالسومٙمالالال ةس نسىمالالالنةسهم٤مُمْمالالال٦مس الالال سطم٘مالالال٤ًمسشمالالال١مديسقمٛمٚمٝمالالال٤مسذمسدمٛمٞمالالالثس سالسقمالالالغمسُمْمالالالا  نسٟم٘معالالالا

سسًم ؾم٤م اسسمٕمٜم٤مر٦مسُمتسطم و سسعمٕمٙم وٟم٦ممس

سالس نسٟميفّمالالندسيمٞمالالاسرٛمٙمٜمٜمالال٤مسسنسٟميفّمالال٤مًم سُمالالثسسٕدًمالال٦مسسعم عيفالال٦مس سالسذمسسًمنسىمالالث ُمالالتسسًمّمالالٕم٥مسقمٚمٞمٜمالال٤م

سًمٕم٤مدرالال٦مسسًمنضمالالندس الالىسسسحللالال٤ميهسوُمالال٤مس الالنسُم١ميمالاليس ٤مُمالال٤ًمس الالنس ٟمٜمالال٤مسًمالالتسٟميف٘معالالاس سمالاليًسسسٕؾمالالع٤من

سًمٚمٗمٞمير٤ميسوسًمّميوم٦مسذمسسًميفٗملػمسأهسٕنس ىهسسٕؾمع٤منسهمػمسيم٤مومٞم٦مسسمِمٙماسوسم م

وًمٙمالال س يمالالننسوسمالالث٤ًمهسومالالٜمثتسٓسٟم رالاليسسنسٟمالالنطم سسمالال٠منس رالالاسىمّمالال٦مسطملالال٤ميسسٕودسيمالالاسرالالؼمدس

سالسؾمالالن سٟميدؾمالالٝم٤مسذمسسًمنىمالال٧مسسعمٜم٤مؾمالال٥مس دومْمالالٜم٤مسًم٘مّمالال٦مسسحللالال٤ميسسًمعالاليس  مسومٝمٜمالال٤م سسظميفأومالال٤مأ

سمعلالال٤مـم٦م سسمالالرسسٟمٜمالال٤مسٟمٓمعالال سٟمٗمالالوسسًمعيفٞمالال٦مسقمالالغمسمجٞمالالثسسالالالسيمعالالػمةسسمالاللمسسٓصمٜمالاللمهسوسٟمالالرس درالاليسسًم٘مالالنا

سحلالالال٤مٓأهسومالالالٜمثتسٓسرٜمعٖمالالال س نسٟمٙمالالالننسُملالالاليفٖم سملمسوجسسوضمالالاليٟم٤مس نسسًم٘مّمالالال٦مسسًميفٓمندرالالال٦مسشمعالالاليوس

س.ُميفٜم٤مىمْم٦مسُمثسسًمعيف٦مسذمسسمٕماسسٕطمٞم٤منهسطميفرسسم٤مًمٜملع٦مسٕوًم وسسًمىرتسر٘معٚمن ٤م
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قمالالالغمسؾمالالالعٞماسسعم الالال٤ماهسًم٘مالالاليسو الالالٗم٧مس ؾمالالاليف٤مجةسقمٚمالالالنسسًمالالالٜمٗموسذمسسمالالالػميمكمس ًمٞملالالالننسضمنسمٜمٞمالالالوس

ذمس"١مظم ًسسذمسقمٛمالالندسوواسؾمالالؽمر٧مسضمندٟمالال٤مامسسًميفثالالير٤مأسسًميفالال سشمنسضمالال سُمٕمٚمٛمالال سسًميفٓمالالندسُمالال

رعالالالي سسٕـمٗمالالال٤ماسسمالالال٠مقميفردسُمّمالالالٛمنسُمٓمٚمالالال سُم الالالاسسهللس"هسسم٘منيالالال٤مسهس"ؾمالالالتسسعم طمٚمالالال٦مسسٓسميفيس ٞمالالال٦م

مسيمالالىًموسدرعالالندسسيمٞمٚمالالٞمٛمتهس ؾمالاليف٤مجةسقمٚمالالنس 0ا"  سشمٕم٘مٞمالاليس الالىسسسًمٕمالال٤م سسًمالالىيسُمالالتسطمالالنينالًمِمالال

يسسعميفذّمّمالالاللمسسًمالالالىرتس الالالنسقمالالالغمسسًمالالالٜمٗموسذمسضم٤مُمٕمالالال٦مسسمنؾمالالالٓمتهسوضمالالاليأس نسطميفالالالرسسًمٕمٚمالالالر

همالالػمسىمالال٤مددرتسقمالالغمسسًمالاليفذٚملس ٤مُمالال٤ًمسُمالالتسسٟٓمٓمعالال٤م سسًمٗمٓمالال يسسمالال٠منس ددضمالال٦مسقم٤مًمٞمالال٦مسُمالالتسسًميفالاليدر٥م

قمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتسسنسسًميفالالاليدر٥مسسًمٕمٚمٛمالالال س" ٜمالالال٤م س الالالي سودسيسسًمٕمالالال٤م سسحلالالال مسوووم٘مالالال٤ًمسيالالال٤مهس

سعميف٘مالالاليمسرٛمٙمالالالتس نسر٘مٚمالالالاسُمالالالتسىمعالالالناسسًميفٗملالالالػمسأسسًمٖم٤م ٞمالالال٦مسسًمٖمالالالػمسدىمٞم٘مالالال٦مسقمٚمٛمٞمالالال٤مهسوم٢مٟمالالال سٓس

سًمٜميقمالال٦مسسةٟملالال٤مٟمٞم٦مسسًمٕمٜمٞمالاليةسسًميفالال سشمٔمٝمالال سذمسُم سطمالالاسُمعٙمالال ةسُمالالتسقمٛمالال سسٕٟملالال٤منسرٛمٙمالالتسحمالالنس

سمسس 3ا"ًمٚمٕم ندسقمغمسسيي سذمسسًمٓمعٞمٕم٦م

رع٘مالالالالرس نسٟمالالالال ىسُمالالالال٤مسوجسسيمالالالال٤منسسومؽمسمالالالالٝم٤مسسعمالالالال٤مديسؾمٞمّمالالالالٛميس ُمالالالال٤ممسسًميفٛمثالالالالٞملهسوًمٙمالالالالتس

سُمأطمٔم٤م ٤مسشم١ميميسوسمٙماسومن سقم٤معمٞم٦مسوىمنةسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنس ىهم

                                                           
(1) Alison Gopnik, “See Jane Evolve: Picture Books Explain Darwin,” Mind and Matter, Wall Street 
Journal, April , , 
http://online.wsj.com/news/articles/SB  

" عليهم التفكَت مليًّاىو ارت جاىنك، " قصور التصميم الطبيعي: دلاذا حىت أكثر العلماء أتىياًل التفسَت الغائي ىو التفسَت من حيث الغرض. مصدر االقتباس ( 2)
 ،2113بوستونيا، شتاء / ربيع 

www.bu.edu/bostonia/winter-spring13/the-natural-design-default. 
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ٛبدّٖٗٛ التصىٗي العاو

نسسٟمالال سرالال٥مسقمٚمٞمٜمالال٤مسسحلالالىدس ٜمالال٤مسومِمالالٕمندسسًمعيفالال٦مس الالنسؿمالالٕمندسًمالالٞموسُمالالتسيمالالنريسقمالال٤م هس قمٚمالال

مسوًمٙمالالتسحللالالتسسحلالالاسرٛمٙمٜمٜمالال٤مسسنسٟمعالاللمس 0اسًملالالٝماسسنسٟمّمالالٗمُ سسوسٟمٕمٓمٞمالال سُمٕمٜمالالرسرٗمالال سسمالال٤مًمٖم  

سعمٕمٜمالالرسوًمالالنسسمِمالالٙمٍاسسملالالٞم سطمٞمالال٨مسُمالالتسسًملالالٝماسسصمعالال٤مأسسنس الالىهسسًمٜميفالال٤م ٩مساسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسحلٞمالال٦م س

نسسعملالاليفذيمسسمسٓسٓرٛمٙمالالتسسنسلالالي سسم٤مًمّمالاليوم٦مسوؾمالالنسيسيمالال٤منس الالىسسسٓصمعالال٤مأس الالنسسٕؾمالالٚمن

وم٤مٟمالال سرٙمٗمالال سًميفؼمرالال سسؾمالاليفٜميف٤مضم٤مشمٜم٤مسوسصمع٤م الال٤ممسُمالال٤مسٟم رالاليهس ٜمالال٤مسسم٤مًميفثيرالاليس الالنسسًمعثالال٨مسقمالالرسوجسس

يمالالال٤منسسحلالالاليكسسًمالالالىيسرَنًمالالاليسسًمِمالالالوسذمسٟمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتس الالالنسطمالالاليٌكسؾمالالالٚمٞمنهسومالالال٤مجسسيمالالال٤منس

سدالالنسنسيالالىسسسُٓمالال سسمالالٜمٕمنهسيمالالرسسشمنىمالالثسسنسريفنمالال سًمٜمالال٤مسجًمالالوسذمسُملالالػمشمٜم٤مهسومثٞمٜم الالىسؾمالاليفٙمننس

س.طميفرسوجسس سرٙمتسًميرٜم٤مسومٝمنسقمٛمٞم سقمتسيمٞمٗمٞم٦مسقمٛماسسحليكسٟمٔم ر٦مسدسدورتسذمسُم٠م  

هس قميف٘مالاليس نسومٙمالال ةس الالىسسسحلالاليكسسًمالالىيسُمالالتسظمأًمالال سٟمالاليد سسمالال٤منسسمٕمالالاس 3اُمالالثس الالىهسسعمٞمالالية

سٕؿمالالٞم٤ميسٟم٤مدمالال٦مسقمالالتسىمّمالالٍيس الال٤مد سىم رعالال٦مسُمالالتسومٙمالال ةسا نسسمٕمالالاسسٕؿمالالٞم٤ميس الال سسيم الال سدوقمالال٦مس

مسو الالىسسسًميفٕمعالالػمسٓسرٕمٜمالال س نسيمالالاسسٕؿمالالٞم٤ميسسًم س ٕمالال٦مسٓسرٛمٙمالالتس نسشميفث٘مالال س 2اُمالالتسسسنسشمّمالالي  

سمالالالاسرٕمٜمالالال سسنسسمٕمالالالاسسٕؿمالالالٞم٤ميسسعمٕمٞمٜمالالال٦مس الالال سدس ٕمالالال٦مسسمثٞمالالال٨مسٓسرٛمٙمالالالتس نسشميفث٘مالالال سسمِمالالالٙماس

شمٚم٘مالال٤م  هسومٝمالالىهسسعمنضمالالندسأسسًم س ٕمالال٦مسٓسشمالال٠م سُمالالتسومالال ساهسس الال٤مسلالالي سوم٘مالال سسجسسيمالال٤منس ٜم٤مًمالالوس

رعالاليوسس"ًم الال سيسسًمرسالالرثظمٓمالال سس"ؿمالالذلسرٕمٚمٝمالال٤مسشميفث٘مالال مسوقمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الال٤ماهسُمالال٤مسٟملالالٛمٞم س

سالسطملالال٥مس الالىهسسًمالال ؤىسايمٜمٔم رالال٦مسدسدورت الالالسيمالالرسًمالالنس ٟمالال سٓسريفٓمٚمالال٥مس يس سًمٜمعالال٤م سسعمالال٤مزمسومٞمٝمالال٤م

                                                           
 فقد يدعي شخص بداىة إمر بينما يرى اآلخرون خالف ذلك.( 1)

 م عميق عن كيفية عمل احلدس.( عدم احلاجة لفه2)

 ومفادىا ان ىناك اشياء من الروعة حبيث ال نصدق اهنا موجودة.( 3)
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ُمٝمالال٤مدةس وسضمٝمالاليهسذمسطمالاللمس نسسًميفع سمالال٦مسشم٘مالالناسًمٜمالال٤مسظمالالأ سجًمالالومسو الالىسسرٚمٛمالال سوممسىم٤مقمالاليةس

قم٤مُمالال٦مسًميفثيرالاليسُمالال٤مسرٛمٙمالالتسوُمالال٤مسٓسرٛمٙمالالتس نسرٕمالاليىسسممسسٕؾمالالع٤منسسًمٕم مالالٞم٦مهسوسًميفالال سؾمالالن س

س:٤مزمسجيم  ٤مسقمغمسسًمٜمثنسسًميف

س

س

س

ُمالالال ةس ظمالالال ىهسطم٘مٞم٘مالالال٦مسسنس ٜمالالال٤م سصمٛمالالال٦مسـم ر٘مالالال٦مسُمٕمٞم٤مدرالالال٦مسُمنطمالالاليةسًمٜمّمالالالاسوممس الالالىهسسًمٜميفٞمعالالال٦مس

سٟم٘مالال دسسنسسٔنسطميفالالرسقمٚمٞمٜمالال٤مسومٚمالالٞمومسٓطم٘مالال٤مًس شمعٞم٤مٟمالال سؾمالالٞمع ي و الال سًمٞملالال٧مسسمالال٤مُٕم سسعمٝمالالنسعمالال٤م

سسنس الال سسعمٝمٛمالال٦مسسًمٜم٘مٓمالال٦مسومالال٢منسسٔنهس ُمالال٤ممسُمالالىيمندس الالنسيمالالرس الالثٞمث٦مسسًم٘م٤مقمالاليةسيم٤مٟمالال٧مسوجسسُمالال٤م

سسًمٕم٤مُمالالالسسًميفّمالالالٛمٞمنسسميفٞمالالال٦مسُمّمالالالٓمٚم سسؾمالالاليفذيمسو ٟمالالال٤مسسًمٜميفٞمعالالال٦مهس الالالىهسوممسمجٞمٕمالالال٤مًسسٟمّمالالالا  وسسال٦م

س ًم ؿمالال٤مدةسوممس الالىهسسعمٚمٙمالال٦مسسةٟملالال٤مٟمٞم٦مسسعمِمالالؽميم٦مسسًميفالال سرٛمٙمٜمٜمالال٤مسُمالالتسسالسمعلالال٤مـم٦مسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمن

س.ظمأي٤مسوددس سسًميفّمٛمٞمن

يمٚمالالالرسشم٘مالالاليُمٜم٤مهسؾمٞميفْمالالال س نسًمالالالييسؿمالالالٞم ٤ًمس يم الالال سـمٛمنطمالالال٤ًمسذمسسٓقميفعالالال٤مدمسوم٠مٟمالالال٤مسسدُمالالال سسممسسنس

سدرٙمالالالنسيمٞمالالالاسسنسسميفٞمالالال٦مسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمٕم٤مُمالالال٦مس الالال سضمالالالير ةسسمالالال٤مٓقميفردسوجسسشمالالالنسسؾمالالاليفذيسُمٝم٤مس

سمِمالالٙماس الالثٞم هسوقمالالأوةسقمالالغمسجًمالالوهسومٝمالال سشم٘مالاليمسدطمْمالال٤ًمسىمنرالال٤ًمسًميفٗملالالػمسدسدورالالتسًمٚمثٞمالال٤مةمس

ُملالاليفنىسسمالاليفٞم٤مشمٜم٤مسسعم٠مًمنومالال٦مسًمٚمن الالناسسوقمالالغمس الالىسسومالال٤منسقمٚمٞمٜمالال٤مس نسٟمٗمٙمالال سسمٛملالاليفنىس سمٕمالاليسُمالالت

وممس الالالىسسسٓؾمالالاليفٜميف٤مثهسوًمٙمالالالتسسمٕمالالالاسسًمٜم٘مالالال٤مطسسعم ضمٕمٞمالالال٦مسسعم٠مًمنومالالال٦مسؾمالالاليفع٘مرسذمسسٕومالالال سـمالالالنساس

 سميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦م

يمالالالاسُمالالال٤مسريفنىمالالالاسومٕمٚمالالال سوسٟمعالالال٤م هسقمالالالغمسقمٚمالالالنسُملالالالع سٓسرٛمٙمالالالتس الالاليودهسسٓسُمالالالتس

 قم٤م سُميد م
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هبالالىهسس 0اسسًميفن الالاسوممس الالىسسسٓؾمالاليفٜميف٤مثس-و ٟمالال٤مس قميف٘مالاليس ٟمالال سرٛمٙمالالتسس-سًم طمٚمالال٦ممسومالال٢منسسُمٙمالالتس

سًمٓم ر٘مالال٦مهسوسمٕمالاليسسًمن الالناسسًمٞمالال هسؾمالالن سشمٙمنٟمالالننسىمالال٤مددرتس ٤مُمالال٤ًمسقمالالغمسىمٞمالال٤مدةسسٔظمالال رتسقمالالغمس

سناسسعمل٤مدسٟمٗمل مـم

سميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسيشيسسملالالٞم سسمٙمالالاسُمالال٤مسشمٕمٜمٞمالال سسًمٙمٚمٛمالال٦مسُمالالتسُمٕمٜمالالرسسًمعلالال٤مـم٦ممس الالاسرٛمٙمٜمالالوس

لْمالالالػمسسٕوُمٚمٞمالالال٧م؟س الالالاسرٛمٙمٜمالالالوسشميدرالالال سسًم٘مٛمالالالٞمل؟س الالالاسرٛمٙمٜمالالالوسًمالالالاسسييرالالال٦م؟س الالالاس

 ر ؟سُمٝمالال٤ممسُم الالاس الالىهس الال سقم٤مدرالال٦مسضمالاليًسسومالالٜمثتسٟمٜمعي الال٤مسالرٛمٙمٜمالالوسومالالثسسعمالالأيسأسقمالالغمسسًملالال

ددرتسقمالالغمسسًم٘مٞمالال٤ممسهبالال٤ممسومٛمٕمٔمالالنسسًميفالاليدرع٤مأسسم٘مٚمٞمالالاسُمالالتسسًميفٗمٙمالالػمهسوًمٙمالالتسٟمثالالتس سٟمنًمالاليسىمالال٤م

سًميفالال سشمٚم٘مٞمٜم٤م الال٤مسًمٚم٘مٞمالال٤ممسهبالالىهسسٓومٕمالال٤ماسسشمالال٧مسذمسوىمالال٧مسُمعٙمالال سُمالالتسطمٞم٤مشمٜمالال٤مسطميفالالرسسٟمٜمالال٤مسىمالاليسٟمٕمالال٤مريس

قمالالغمسسٕـمٗمالال٤ماسسًمالالىرتسُمالال٤مس سًمالالنسسذمسؾمالالٜمنسأس ذمسشمالالىيم  ٤مهسوًمٙمالالتسرٛمٙمٜمٜمالال٤مس نسٟمٚم٘مالال سٟمٔمالال ة

سًميفالالاليدر٥مسًمٚميفالالالىيم سسمالالال٠منسيمالالالاسوسطمالالاليسُمٜمالالال٤مسيمالالال٤منسقمٚمٞمالالال سشمٕمٚمٛمٝمالالال٤مسؾمالالالنسيسقمٚمٛمٜمالالال٤مس ٟمٗملالالالٜم٤مس الالالىهس

سعمٝمالال٤مدسأس وسشمٕمٚمٛمٜم٤م الال٤مسُمالالتسىمعالالاسسٔظمالال رتهسوم٤مًمٜم٘مٓمالال٦مسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مس ٜمالال٤مس الال س نسسعمٕم ومالال٦مسيمالال٤منس

ٓسسمالالاليسُمالالالتسسحلّمالالالناسقمٚمٞمٝمالالال٤مسقمالالالغمسؿمالالالٙماسددسرالالال٦مسقمٛمٚمٞمالالال٦مهسوم٤مًميفع سمالالال٦مسسًمٞمنُمٞمالالال٦مسشمعالالاللمسًمٜمالالال٤مس

سالسٓسرٛمٙمالالتسسنسشمٜمعالاليسٟمٗملالالٝم٤مسسمٜمٗملالالٝم٤ممسومالال٢منس سالسُم الالاس الالىه سم٤مؾمالاليفٛم سدس ٟمالال سطميفالالرسسعمٝمالال٤ممسسًمعلالالٞمٓم٦م

ضمعالال٦مسسةومٓمالال٤مدسؾمالاليفٙمننسهمالالػمسُمنضمالالندةمسوُم الالاسجًمالالوس س طمالاليسوضمعالال٦مسسةومٓمالال٤مدهسومالال٠منسوالّ س ْمالال

سرٜمٓمع سقمغمسسًميفٜمٔمٞماسسمٕميسوضمع٦مسسةومٓم٤مدهسوشم شمٞم٥مسسًمرسر هسو ٚمنسضم سم

                                                           
 وىي التوصل اىل القناعة التامة ابن احلياة مصممة )سللوقة(.( 1)
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و الالىسسسُٓمالال سًمالالٞموسضميرالاليًسسسمالال٤مًمٓمعثهسوم٘مالاليس الالّندسسمٚمنشمالال٤مدينهسو الالنسُمالال١مدينسرنٟمالال٤مريسذمسسًم٘مالال نس

اوشمٕمٜمالالال سس"ومندشمِمالالالت"سٕواسسميفٞمالالال٦مسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمٕم٤مُمالالال٦مسسمِمالالالٙماسدس الالالثهسذمسُم٘مالالال٤ماسسمٕمٜمالالالنسنس

 :ىم٤ماسًمٗم  ٦م سطمٞم٨مس

وًمٙمالالتس الالاسرٛمٙمالالتسجًمالالو؟سسمالال٠منسشمٙمالالننسشمٚمالالوسسٕؿمالالٞم٤ميسسًميفالال س الال سسٕيم الال س اٞمالال٦مسوسٕيم الال س

رودةسًميفث٘مٞمالالالال سسًملالالالالٕم٤مدةسٓسشملالالالاليفيقم سسًميفٗمٙمالالالالػمهسوًمالالالالٞموسيالالالال٤مس يسضمالالالالييسذمسقمٛمٚمٞمالالالال٤مأس

سًمٕم٘مالالاسوسًميفالاليسم ؟سٓس طمالاليسرعٚمالالاسسًمٓمالاللمسُمالالثسسعمالال٤ميسورؽميمالال هسقمالالغمسسومالالؽمس س ٟمالال سسم٤مًمّمالاليوم٦مسوُمالالتس

ن سوسدٚمالالاليسصمالالالنسرٚمالالالوسُميفٛمٜمٞمالالال٤ًمسسنسدونسشمالالاليظماسؾمٞمّمالالالع سـمنسمالالال٤ًمهسوٓسسطمالالاليسرالالال٠م سسم٤مًمّمالالال

سم 0اشميفثناسسم٤مًمّميوم سوممسقمع٤ميةسوطمىسي

وقمٚمٞمالال سومالال٤منسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسسًميفالال سشم٘م الالسسمالال٠منسٓسسًمٓمالالننسوٓسسٕطمىرالال٦مسرٛمٙمالالتسسنسشُمّمالالٜمثس

ُمالالال٤مس سر٘مالالالنسؿمالالالذلسُمالالال٤مسسمّمالالالٜمٕمٝم٤ممسٓسمالالاليسسنسشمٜمٓمعالالال سقمالالالغمسسٕ الالالناسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٦مهسوطمٞمٜم الالالىس

ُمٜمٝمالالال٤مهسذمسطمالالال ثسيمعالالالػمهسسؾمالالالٞمٙمننسىمالالالناسدسدورالالالتسذمسضمٕمالالالاسسٕ الالالناسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٦مسُملالالاليف ٜم٤مة

ؾمالالالٞمرسسنسسٕ الالالناسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٦مسشمِمالالالٛماسُمنضمالالالندسأس يم الالال سشمٕم٘مٞمالالاليًسسسمٙم الالالػمسُمالالالتسسًمٓمالالالننس

سوسحلىسيسُم اسسًمٞمٕملننسوسخلٞماس

وجسسيمٜمالال٧مسشمٕميف٘مالاليس نس الالىسسسًمٚمٖمالاليسرٛمٚمالالوسطمالالًأس الال٤موماسقمالالغمسؾمالالأُم٦مسقمٚمالالنسسٕطمٞمالال٤ميسسًميفٓمالالنديهس

سومالالال٢مريسمُمالالالاس نس ىمٜمٕمالالالوسسمذالالالأ سجًمالالالوسىمعالالالاس ٤مرالالال٦مسدطمٚميفٜمالالال٤مسذمس الالالىسسسًمٙميفالالال٤منمسوةصمالالال٤مدة

ؿمالالٝمٞميفوسعمالال٤مسؾمالالٞم٠م سدقمٜمالال٤مسٟم٘مالالاسحلٔمالال٦مسشمٗمٙمالالػمسذمسسًميفٜمالال٤مىماسسًمّمالال٤مدينسُمالالتسسًميفٕم٘مٞمالاليمسًمٜمعالالي سُمالالتس

                                                           
)1) Plutarch, “Fortune,” trans. Frank Cole Babbitt, in Moralia, vol. , Loeb Classical Library 
(Cambridge: Harvard Univ. Press, ), . 
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 ؾمالالٗماسسًمؽمشمٞمالال٥مهسُمالالتسسعمٝمالال٤ممسسًمٞمنُمٞمالال٦مسسًمعلالالٞمٓم٦مسسًميفالال سشميفٓمٚمالال٥مسسًم٘مٚمٞمالالاسضمالاليًسسُمالالتسسًميفٗمٙمالالػمهس

ُم الالاسشم شمٞمالال٥مسسًمرسالالر هسٟمثالالتسٟمٕمالال  سُمالالتسسًميفع سمالال٦مسس الال٤مسٓسشمٜمعالاليس سمالاليًسسدونسؿمالالذلسرٕمٛمالالاس

سنسٟمٗمالاليفتسهبالال٤مسوًمٙمٜمٝمالال٤مس يم الال سشمٕم٘مٞمالاليًسسُمالالتسسنسشمالاليفنسسقمالالغمسسٟمع٤م  الال٤ممسومٝمالالىهسسُٕمالالندس الال سسسملالال سُمالالت

قمالالالتسـم رالالال سسًمّمالالاليوم٦ممسورعالالاليوس نس الالالىسسسةددس سرالالالؼمدسوطمل٤مؾمالالالٜم٤مسسمالالال٠منسسٕؿمالالالٞم٤ميسسًم س ٕمالالال٦مسٓس

لالالالي سسسمالالاليًسسقمالالالتسـم رالالال سسًمّمالالاليوم٦ممسو سمٕمالالاليسُمالالالتس الالالىهسسٕؿمالالالٞم٤ميسسًمعلالالالٞمٓم٦مس الالال سجدوةس

سًميفٙمٜمنًمنضمٞمالالالالال٤مسسًمعنمالالالالالر٦مهسُم الالالالالاسسًم وسمنشمالالالالال٤مأسوسٕىمالالالالالردسسة الالالالالٓمٜم٤مقمٞم٦مسوسٓشمّمالالالالال٤مٓأس

ًمىيمٞمالال٦مهسسٟمٜمالال٤مسٟمٕمٚمالالنس رْمالال٤ًمسسٟمالال سٓسرٛمٙمالالتس نسشمٜمِمالال٠مسقمالالتسـم رالال سسًمّمالاليوم٦ممسو ظمالالػمسهسوسينسشمالالاسس

 الالالٕمندًسسسممس قمالالالغمسُملالالاليفنر٤مأسسًميفٕم٘مٞمالالاليسطمٞمالالال٨مسسًم وس الالالثسسحل٘مٞم٘مٞمالالال٦مسسعمٛم ٚمالالال٦مسسم٠مؿمالالالٞم٤ميسشمٜمالالالعاس

سم٤محلٞمالال٤مةسيم٤مًمٓمٜمالال٤منسوسًمالاليٓوملمهسوسًميفالال سرٗمالال اسيمالالاسُمٜمٝمالال٤مسىمّمالال٤مدىسضمٝمالاليٟم٤مسًمٗمٝمٛمالال هسدهمالالنس الالىسس

سقمالال٦مسسةٟملالال٤منسؾمالالن سشمٜمالاليف٩مسرنُمالال٤ًمسُمالال٤مسومالال٤منسسمٕمالالاسسًمٗمٜمٞمالاللمسذمسسًميفٙمٜمٚمنضمٞمالال٤مسرٕميف٘مالاليونس نسسم 

سالسُمالالتسسًمّمالالٕمندسوممس الالىسس سالسسمِمالالٙماسُم١ميمالالي  ؿمالالٞم٤ميسمم٤مصمٚمالال٦مهسودهمالالنسسنسسٕؿمالالٞم٤ميسسدٞمالاليةسشمالال٠م 

سالس سالسوقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتس ريس لالالي سيميُمٞمالالاسحمالال٥مسًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞمالال٤م سًميفثالالييمسوٓسوٟمالال سسم٤مًمٜملالالع٦مسزم

سوم٢منسشمٚموسسًم وس ثسشمعيوسالسسمرسٓسر٘معاسسدياسالس سمٕميسُمتسسعميفٜم٤موام

قمٓم٤م الالوسوطمل٤مؾمالال٤ًمس ومْمالالاهسسمالالرس قمٜمٞمالال سهبالالىسهسذمسُم طمٚمالال٦مسٓطم٘مالال٦مسذمسدطمٚميفٜمالال٤ممس ٟمالال٤مس  الالي سوممسو

وُمالالثسجًمالالوسومالال٤منسسخلٓمالالنةسسًميف٤مًمٞمالال٦مسٟمثالالنسطمالالاس الالىسسسًمٍمالالس هسؾمالاليفٙمننسًمٚمثّمالالناسقمالالغمسومٝمالالنس

مسسًمالالىًموسؾمالالن سرالاليفنسسًمؽميمٞمالاليسقمالالغمس"سًمٕمٚمالالن" ومْمالالاسحل٘مٞم٘مالال٦مس الالىسسسًمٌمالاليسسًمالالىيسرلالالٛمرس

رالاليفنسومٞمٝمالال٤مسـمالال  س الالىهسسسٕؾمالال ٚم٦مسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسسمِمالالٙماس ىمالالاسُمالالتسسًمؽميمٞمالاليسقمالالغمسسًم ٘م٤مومالال٦مسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسسًميفالال 

سسٕؾم ٚم٦مسوسةضم٤مسم٦مسقمٚمٞمٝم٤مم
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العمي يف العامل الواقعي: الفصن الجالح  

ؾمالالالٜمنسأس ٤مرالالالال٦مسس-س0991وس0966ىمْمالالالٞم٧مسسًمٙم الالالػمسُمالالالالتسسوىمالالال٤مأسسًمٗمالالالال ساسسمالالاللمسقمالالالال٤مُم س

سىمالال  سسمٙمالالاسُمالال٤مس ؾمالاليفٓمٞمثسقمالالتسسًميفٓمالالندسُمّمالالٛمًرسقمالالغمسطمالالاسسًمٜمالاليس سسمالاللمسس-ددسؾمالاليف سًمٚمالالييميفندسهس

سميفٞمالالال٦مسسًميفّمالالالٛمٞمنسوٟمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتمسيم٤مٟمالالال٧مستسدهمعالالال٦مسطمٞمٜمٝمالالال٤مسًمٚميفٕمالالال  سقمالالالغمسسؿمالالالذ٤ماس

٦مسُمالالتسسًمٕم الالندسقمالالغمسسظمالال رتسممالالتسرلالالعثننسمالاليسسًميفٞمالال٤مدسسًملالال٤م يهسوىمالاليسُمٙمٜميفٜمالال سشمٚمالالوسسًم همعالال

سالسُمالالتسسًمِمالالٙم٤م سسًمالال س ٕملممسوىمالاليسىمالاليمسسًمٕميرالاليسُمالالتس الال١مٓيسذمسٟمالاليوةس سالسوسنسيمالال٤منسىمٚمالالٞمًأ قمالاليد

س"حم٤مدصمالالال٤مأسلالالال٧مسقمٜمالالالنسنسُم الالالػمسًمٚمي ِمالالال٦مسو الالالنسس0988ٟمٔمٛمالالال٧مسذمسومٞمأدًمٗمٞمالالال٤مسذمسقمالالال٤ممس

و الالال١مٓيسسًمِمالالالٙم٤م س الالالن سس"سًميفثالالالير٤مأسسًم ر٤ممالالالٞم٤مشمٞم٦مسًميفٗملالالالػمسسًميسدورٜمٞمالالال٦مسسحلير الالال٦مسًمٚميفٓمالالالند

ُمالالتسخميفالالؼمسًمالالنكس ُٓمالالنكسس وٓمسمالال٤مدروسوؾميف٤مٟمٞملالالٚمنسُم٤مدؾمالالٞماسؿمالالنشميٟمؼمضم سُمالالتسضم٤مُمٕمالال٦مس

سًمالالنـمٜم سوُمالالندسيس رالالينسُمالالتسُمٕمٝمالاليسُم٤مؾم٤مشمِمنؾمالاليفوسًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞمالال٤ممسًم٘مالاليسيمالال٤مٟمنسسُ ٟم٤مؾمالال٤ًمسٓس

هسىمالالاليُم٧مس 0ارلالالالٝماسدمالالال٤م ٚمٝمنهسومٛمث٤مدصمالالال٤م نهسسًميفالالال س الالال٧مسيميف٤مسميفٝمالالال٤مسوٟمنمالالال ٤مسذمسسًمٕمالالال٤ممسسًميفالالال٤مزم

شمٗميف٘مالال سس ومٙمالال٤مدًسسذمسُم سطمالالاسخميفٚمٗمالال٦مسُمالالتسسًميفٜم٘مالالٞم مسودهمالالنسسنس الالىهسسًمعثالالن سسًم٘مّمالالػمةسيم٤مٟمالال٧م

وممسو نسسعمِمالالال٤مدرثسسًمعث ٞمالالال٦مسسعمٙميفٛمٚمالالال٦مسسٓسس الالال٤مسذمسد رالالال س فمٝمالالال أسسمعالالالأيسسحل٤مضمالالال٦مسوممسُم الالالاس

 الالىهسسعمِمالال٤مدرثسسعمٕمالالؼّمةسقمالالتسوضمالالندسٟمٛمالال سُمالالتسسًمٕمٚمالالريسسدالال٤مدرتسسًمالالىرتسرٗمٙمالال ونسورٕمالالؼمونس

سقمتسسومٙم٤مدسُمٜم٤م ْم٦مسًمٚميسدورٜمٞم٦مهسو ىهسطم٘مٞم٘م٦مسُم ػمةسًمأ يفرمم

                                                           
(1)    “Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution,” The Wistar 
Institute Symposium Monograph Number , ed. P. S. Moorhead and M. M. Kaplan (Philadelphia: 
Wistar Institute Press, ). 
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سأسسًمٕمنمالالرتسسمالاللمسسًمٜمالاليوةسوىمالال سي سوممالال٤مسرعٕمالال٨مسقمالالغمسسًم٘مٚمالال سسمٕمالالاسسًمٌمالاليس ٟمالال سذمسسًملالالٜمن

يالال٤مهس س ّمالالاسُم الالاس الالىسسسًميفعٛمالالثسسًمٕمٚمٛمالال سُمالال ةس ظمالال ىهسيمالالرسًمالالنسيمالال٤منس الالىسسسًم٘مٓمالال٤مدسسًمٗمٙمالال يس

سًمٕمٛمالالالأ سىمالالاليسُُمٜمالالالثسُمالالالتسُمنس الالالٚم٦مسـم ر٘مالالال هسدهمالالالنسسنسسمٕمالالالاسسًمٙميفالالال٥مسسًمِمالالالع٤مقم٦مسذمسشمٚمالالالوس

سًملالالٜمنسأسىمالاليسلالاليأسسًم٘مّمالال٦مسسًميفٓمندرالال٦مسقمالالغمس ؾمالالوسقمٚمٛمٞمالال٦مهس سم   الال٤مسيميفالال٤منسُم٤مرٙمالالاسدٟميفالالننس

مسوىمالالاليسسوطمالالال٧مسوممسىمٚمالالال٦مس الالالىهس 0ا0961هسسًمالالالىيسٟمنمالالالسذمسقمالالال٤ممس"  ُمالالال٦مسسًميفٓمالالالند سٟمٔم رالالال٦مسذم"

سًميفعٛمٕمالالال٤مأسسًمٜم٤مىمالالاليةسًمٜمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتسذمسُم١مؾملالالال٦مسقمٚمٛمٞمالالال٦مسقم ر٘مالالال٦مسسوطمالالالرسسمالالال٠منسسعم١مؾملالالال٦مس

سًمٕمٚمٛمٞمالال٦مس سشمٙمالالتسشم١مرالاليسجًمالالومسومٞمعالاليوسسنسُمالال٤مسطمالالي سذمسومٞمأدًمٗمٞمالال٤مسذمس وسظمالال سسًملالاليفٞمٜم٤مأسُمالالتس

سم٤مًمٜملالالالع٦مسزمسوم٘مالالاليسسًم٘مالالال نسسًمٕمنمالالالرتسرّمالالالٕم٥مسشمٙمالالال سدهسذمس يسُمٙمالالال٤منسذمس وسظمالالال سسًم رٟمٞمٜمالالال٤مأمس

ضمٕمٚمالالال٧مس الالالىهسسعمٕم٤مدمالالال٦مسسًمٖم رعالالال٦مسسًمٕمٛمالالالاسسعمٕمالالال٤مد س يم الالال سضم٤مجسمٞمالالال٦مسوذمسىمٛمالالال٦مسسٕاٞمالالال٦مس

سًمٗمٙم رالالال٦مهسويمالالالرسًمالالالنسسنسسٟمالالاليوم٤م سسٕددرٜمالالال٤مًملمسارِمالالالع سجًمالالالوسسًمالالالىيسرٜمالالاليومثسسصمٜمالالال٤ميسمم٤مدؾمالالال٦مس

س.سًم ر٤مم٤مأسسخلٓم ة هسر٠م سُمتسيمنٟموسُميفٛم دًسسقمٚمٛمٞم٤م

ذمس الالالالىسسسعملالالالال٤مدسووجسسُمٜمٕميفٜمالالالال سسعمٕم٤مدمالالالال٦مسُمالالالالتس نس ومّمالالالال سقمالالالالتس الالالاليذمسقمٚمٜمالالالال٤ًمسسم٤مًمنمالالالالو س

سسًمنفمٞمٗم سسخلٓمػمهسؾم٠مسم٘مٞم سظم٤م ٤ًمسًمٜمٗمام

                                                           
الربيطانية للنشر. ومن الكتب اذلامة األخرى خالل ىذه الفًتة  Burnett Books من دار  1985عام  مايكل دنتون كتاب أصدره"التطور نظرية يف أزمة"   (1)

 Lewis and Stanleyو روجر أولسن و والًت براديل الذي صدر من دار  تشارلز اتكستونكتاب سر نشأة احلياة: إعادة تقييم النظرايت احلالية من أتليف 
للنشر  Master Booksالصادر عن دار وايلدر مسيث آرثر إرنست. وكتاب العلوم الطبيعية ال تعرف شيئًا عن التطور من أتليف 1984للنشر يف داالس عام 

 .1981عام 
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جدًا تصاوٗي صػريٚ  

وضميشمالال سوصمالال٤مدةسًمأ الاليفرمسذمس ٛمنقمالال٦مس الالٖمػمةسُمالالتسسعم١مًمٗمالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسس يم الال سُمالال٤مسيمٜمالال٧مسىمالالي

 نسشمّمالالع سسًم ُمالالن سُُم شمعالال٦مسذمسشملٚملالالاسوفمٞمٗمالال سسؾمالاليفث٤مًم٦مسسًميفالال سلالاليأسٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتس الالنس

ؿمالالال٤ميملمسضمالالاليًسسسمثلالالال٤ميسـمنرالالالاسقمالالالتسـم رالالال سسًمّمالالاليوم٦ممسو الالالىسس الالالنسسم٤مًمْمالالالع سُمالالال٤مسضمٕمٚمٜمالالال٤مس

سٕودسيمالالالاهسومالالال٤مًم ُمن سيم٤مٟمالالال٧مس الالال سسحلالالال و سسٕسمعيرالالال٦مسو ُمالالال٤مسسًميفلٚملالالالاسسًمالالالنفمٞمٗم سومٙمالالال٤منس

سمٛم ٤مسمالالالال٦مسسًميفٕمٚمالالالالٞمرأسسعمٙميفنسمالالالال٦مهسطمٞمالالالال٨مسسٟمٜمالالالال٤مسمجٞمٕمالالالال٤ًمسٟمٕمالالالال  سطميؾمالالالالٞم٤ًمس نسلالالالالناسطمالالالال و س

سعمٕمٙم وٟمالالال٦مسسمؽمشمٞمالالال٥مسقمالالال  سوممسشمٕمٚمالالالٞمرأس الالالنسسُمالالال سهمالالالػمسحميفٛمالالالاس ٤مُمالالال٤ًمسوٓسرٛمٙمالالالتس نس

  ي مس

سسًمنفمٞمٗمٞمالال٦مسسًملأؾمالالاسُمالالنسددسيم٤مومالال٦مسقمالالغمسرٜمٓمعالال سٟمعالاليهس–سميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسس-ٟمٗمالالوسسحلالاليكس

ُمعٞمالالالالنشم ساسٕ الالالالٗم٤مدسوسٔطمالالالال٤مد سوممسسًمٙمنسؿمالالالالٗم ةسُمالالالالتهسيم٤مٟمالالالال٧مسدُمالالالالن س ٛمنقمالالالال٦مسسيسُمالالالالت

مس(Rosetta Stone)  0اسعمٙميفنسمالالالال٦مسقمالالالالغمسطمعالالالال سسًم ؿمالالالالٞميسسحلالالالال و سسيػموهمٚمٞمٗمٞمالالالال٦م

سحلٞمالالال٤مةسواالالال٤مسشملٚملالالالاسورٛمٙمالالالتسجيمالالال سُم الالال٤مًملمسد ٞملالالالٞملمسًملؾمالالالوسسدير ٞمالالال٦مسسًميفالالال سشمنوم  الالال٤مس

س.سدٞمٜم٤مأسوشملٚملاسسًمؼموشملم

ؾمالالالن سٟميفٜمالالال٤مواسٓطم٘مالالال٤ًمسُملالالال٠مًم٦مسسدٞمٜمالالال٤مأمس ُمالالال٤مسسم٤مًمٜملالالالع٦مسًمٚمؼموشمٞمٜمالالال٤مأهسومٝمالالال سسدير الالال٤مأس

سعملالال١موًم٦مسقمالالتسُمٕمٔمالالنسسٕٟمِمالالٓم٦مسسخلٚمنرالال٦مسًمٚمثٞمالال٤مةمسوسم٤مًم٘مٞمالال٤مكسسًميف٘م رعالال هسومالال٢مجسسؿمالالعٝمٜم٤مسسخلٚمٞمالال٦مس

سشميفْمالال سوهبالالىسسـ  ضمير الال٤مأسسًمؼموشمالاللمس  الالاسسٕضمالاليسيسسعمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞمالال٦مسدسظمالالاسسخلٚمٞمالال٦مسومالال٢منسسملالالٞم٤مدةهس

                                                           
يظهرر ادلرسروم يف . بطليمروس اخلرامس قبرل ادلريالد نيابرة عرن ادللرك 196مصرر، يف  شلفريس، صردر يف رسرومم مرع اجلرانودايوريرت حجرر مرن نصرب ىرو ( حجرر الرشريد1)

ألنررو يقرردم أساسررا نفررس  .الدديوطيقيررة، واجلررزء األدي اليو نيررة القدديررة اذلَتوغليفيررة ادلصرررية، واجلررزء األوسرر  نررص ادلصرررية القدديررة ثالثررة نصررول: الررنص العلرروي ىررو اللغررة
 .للهَتوغليفية ادلصرية النصول الثالثة )مع بعض االختالفات الطفيفة بينهم(، احلجر يعطى مفتاح الفهم احلديث النص يف رتيع
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سُمالالالتسـمنرٚمالالال٦مسؾمٚملالالالٚم٦مس الالالنسسم وشمٞمٜمالالال سضمالالاليييسيمالالالاسسنسسٓمسًمٚمثٞمالالال٤مةسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسرودة

٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦ممسو الالالىهسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مس الالال سسٕحالالالسشملالالالٛمرسسًميفالالال سسعميفّمالالالٚم٦مس"سًم ُمالالالن "

ضمير الالال٤مأس الالالٖمػمةسُمالالالثسو الالالأأسىمٞم٤مؾمالالالٞم٦مسقمالالالغمسيمالالالأسسًمٓمالالال وملمسوضمالالالييسسمالالال٤مد سذمسسًمنؾمالالال مس

 الالنسوم٘مالال سذمس الالىهسسٕضمالاليسيسسًمعالال٤مد ةهسوسظمالاليفأ سسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسًمٓمعٞمٕمٞمالال٦مسسًمٕمنمالالونس

مسومالالال٢مجسسيمالالالال٤منسًميفلٚملالالالالاس 0ا 0م2وسًميفالالال سؾمالالالالن س ؿمالالالػمسوًمٞمٝمالالالال٤مسسم٤مًميوس الالالاليساسٟمٔمالالال سسًمِمالالالالٙماس

سٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسقمالالالغمسـمالالالناسؾمٚملالالالٚم٦مسسمالالال وشملمسطمير الالال٦مسسًمّمالالالٜمثسسخلّمالالال٤م لسسعمٜم٤مؾمالالالع٦مهس

 سدسظمالالاسسخلٚمٞمالال٦مسًميفِمالالٙمٞماسشم يمٞمالال٥مس 3اومٙمالالاسسًملٚملالالٚم٦مسؾمالاليفٓمنىسشمٚم٘م٤م ٞمالال٤ًمسا وسُمالال٤مسرِمالال٤مسم سجًمالالو

دمسُم الالاسسًميفرصمٞمالالاسسًملالالٚمٙمٞم٦مسسعمّمالالٜمنقم٦مسُمالالتس ؾمالالأ سوسطمالاليةهسومالال همنسسنسُمالاليُم٩مسصمأصمالال سسٕسمٕمالال٤م

سًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسشم٠مظمالالىس ؿمالالٙم٤مًٓسخميفٚمٗمالال٦مسيم الالػمةهسقمالالغمسقمٙمالالوسسٕؾمالالأ سذمسسًميفرصمٞمالالاسسًملالالٚمٙمٞم٦مهس

ومالال٢منسُمٕمٔمالالنسضمير الال٤مأسسًمؼموشمالاللمسيالال٤مسؿمالالٙماسُمٓمالالنيسُمٗمْمالالاسوسطمالاليهسوشمٗم٤م الالٞمٚمٝم٤مسُمٝمٛمالال٦مسذمس

 الالالثٞم سًمٚم٘مٞمالالال٤ممسوفمٞمٗميفٝمالالال٤ممس ٤مُمالالال٤ًمسيمالالالرسذمس ضمالالاليسيسسًٔمالالال٦مسسًميفالالال سرالالال٥مس نسشمٙمالالالننسسمِمالالالٙماس

س.ُمثسسًمؼموشمٞمٜم٤مأو ىسس نسسحل٤ماسسمنفم٤م ٗمٝم٤مسسعمذيفٚمٗم٦مهس

سممس ٜمالال٤مسشمعالاللمس نسليرالاليسسًمِمالالٙماسسعمٗمْمالالاسًمٙمالالاسسمالال وشملمسرالاليفنسُمالالتسظمالالأاسشملٚملالالاسسٕحالال٤م س

سخلأرالال٤مسس"شمٕمالال  "ُمٝمالالًر سيمٞمالالاسسسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسقمالالغمسسُميفالاليسدسؾمٚملالالٚميفٝم٤ممسوًمٙمالالتس الالىسسر الالػمسشملالال٤مؤًٓس

سُم٤مس  س ىهسسًميفيف٤مسمٕم٤مأ؟سسدنسنسرٙمٛمتسذمسسدٞمٜم٤مأسوسًمِمٗم ةسسدٞمٜمٞم٦مم

                                                           
زتاض األمينية تبدو ( يطلق العلماء على ىذه الزوائد سالسل جانبية، وىذا أمر مربك ألن معظمها ال يبدو مثل السالسل، يف حُت أن الربوتينات اليت ترب  األ1)

 سالسل. لذا سوف أدتسك بكلمة الزوائد ذلذا السبب.وكأهنا 

شد داخل اخللية. تستخدم اخلالاي بروتينات خاصة ت( بعض الربوتينات حتتاج إىل مساعدة أثناء الطي لتجنب التداخل مع العديد من الربوتينات األخرى اليت حت2)
بعضها حجَتات متخصصة ديكن فيها أن تطوى سالسل الربوتُت اجلديدة دون تدخل.  تسمى التشابَتو ت اجلزيئية للمساعدة يف التطوي السليم، واليت تشكل

 .الربوتينات ادلرافقة أو التشابَتونُت حجَتة التشكيلوتسمى تشابَتو ت 
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رالالاليفنسوٟمِمالالال٤ميسيمالالالاسضمالالاليييسسمالالال وشملمسقمالالالتسـم رالالال سدسمالالال سسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسووم٘مالالال٤ًمسًميفٕمٚمالالالٞمرأس

سًمندسصمٞمالالال٦ممسطمٞمالالال٨مسسًميفلٚملالالالاسسًميفالالال س ٛمٚمٝمالالال٤مسسدالالاللمهسومٝمٜمالالال٤م سطمٞمٚمالالال٦مسًم٘مالالال سيةس الالالىهسسًميفٕمٚمالالالٞمرأس

هسذمسُم سمنـمالال٦مسقمالالغمسسًميفالالنسزمُمالالتس دسمٕمالال٦مس ٟمالالنس سُمالالتسسًم ُمالالن سسDNA ريفٙمالالننسسحلٛمالالاسسًمٜمالالنوي

مسًمالالالىًموسُم سمنـمالالال٦مسقمالالالغمسسًميفالالالنسزمطمالالاللمس نسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسشميفٙمالالالننسُمالالالتسقمنمالالالرتسحْمالالال٤ًمس ُمٞمٜمٞمالالال٤ًمس

شمٙمالالننسسًمِمالالٗم ةسرودرالال٦مسًمٚمذأرالال٤مسًمؽممجالال٦مسؾمٚملالالٚم٦مسُمالالتس دسمٕمالال٦مسوممسؾمٚملالالٚم٦مسُمالالتسقمنمالالرتمس

سسسًم ُمالالي ساسًمِمالالٗم ةسسًمندسصمٞمالال٦مسسًمِمالالٝمػمةسسًميفالال سشمّمالاليقم٧مسوم٤محلٞمالال٤مةسقمالالغمسوضمالال سسًميفثيرالاليسُم الالاس الالى

س م2م3اسٟمٔم سسممسسًمِمٙماسسذمس وسظم سسًمليفٞمٜم٤مأسُمتسسًم٘م نسسًمٕمنمرت م

سسمٜم٤ميسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسُمتسس0م2سًمِمٙماس

سسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦ممسُمٕمٔمنسسخلأر٤مس

سنقم٦مسالٛمالسحلٞم٦مسشمليفذيمسٟمٗموسسعمع

سْم٤ًمسالالحس31سٕؾم٤مؾمٞم٦مسسعم١مًمٗم٦مسُمتس

ذمس قمالالالغمسسًمٞملالالال٤مدمسوشمالالالؽمسسم س الالالىهسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسوسطمالالاليًسسشمٚمالالالنسسٔظمالالال هسذمسسسُمٞمٜمٞمالالال٤ًمسسًمٔمالالال٤م  ة

شملٚملالالاسدىمٞمالال س الاليدهسسدالاللمهسًميفِمالالٙمٞماسضمالاليييسؿمالالعٞم سسملٚملالالٚم٦مسـمنرٚمالال٦مسوُم ٟمالال٦مسا قمالالغمسسًمٞمٛمالاللم مس

شملٚملالالاسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسًميفالال سطمالاليد ٤مسُمٕمٔمالالنسسدٞمٜمالال٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞمالال٦مسيالال٤مسظم٤م الالٞم٦مسقم٤مًمٞمالال٦مسضمالاليًسسذمس

لالالٚم٦مسيم٤مُمٚمالال٦مسشمٜمٓمالالنيسذمسشم يمٞمالال٥مسصمأصمالال سسٕسمٕمالال٤مدسحمالاليدسسمّمالالندةسضمٞمالاليةهسوسعم الال٤ماسقمالالغمسضمٕمالالاسؾمٚم

جًمالالوسُمعالاللمسذمس ؾمالالٗماسسًمٞملالال٤مدمسرلالاليفذيمسسًمٕمٚمالالريس  الالٞمأأسُمعلالالٓم٦مسًميفلالالٝمٞماسدؤرالال٦مسُمأُمالال س الالىهس

نمرٓم  هسو الالالنسالسًمؽمسيمٞمالالال٥مسسًمؼموشمٞمٜمٞمالالال٦مسسعمٓمنرالالال٦مهسوسٕيم الالال سؿمالالالٞمنقم٤ًمس الالالنسسعمذٓمالالال سسًم سرعالالالنريساسًمالالال

 الصوائد
 أمحاض اويٍية غري وستبطة

 ضمطمة الربوتني

 ضمطمة بسوتني وطوية
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اذمس ؾمالالٗماسسًمٞمٛمالاللممسيمالالاسًمٗمالال٦مسسbeta-lactamaseيميف٤مُمالال٤م سُمنمالال سًمالالٜمٗموسسًمؼموشمالاللم سورالاليقمرسسمٞميفالال٤مسٓ

هسalpha helix ذمسسعمذٓمالالال سسًم سرعالالالنريساسًمنمالالالرٓم  س  الالالاسقمٜمٍمالالالًسسُمالالالتسسمٜمٞمالالال٦مسشملالالالٛمرسًمنًمالالال٥مس ًمٗمالالال٤م

مسو الالىسنسسًمٕمٜمٍمالالسنسرِمالالٙمأنسُمٕمٔمالالنسسًمؽمسيمٞمالال٥مسُمالالتسbeta strand ورٛم الالاسيمالالاسؾمالالٝمنس رالال سسمٞميفالال٤م

سحلٚم٘مالال٤مأمسوقمالالغمسسًمالال همنسمجٞمالالثسسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأهسُمالالثسو الالأأسسمالاللمسقمٜمالال٤م سشملالالٛمرسسعمٜمٕمٓمٗمالال٤مأس وس

ُمالالتس نسسحلٚم٘مالال٤مأسشمعالاليوسُم ٟمالال٦مهسُم الالاسسًملالالع٤مهمٞميف هسهم٤مًمعالال٤ًمسُمالال٤مسرٙمالالننسيالال٤مسسمٜمٞمالال٦مسصم٤مسميفالال٦مس ٤مُمالال٤ًمسُم الالاسسم٘مٞمالال٦مس

سمسًمؼموشملم

 

 

 

 سدٞمٜمالال٤مأسوسًمِمالالٗم ةسسًمندسصمٞمالال٦مسسًميفالال سشملالاليفذيُمٝم٤مسسخلأرالال٤مسًمؽممجيفٝمالال٤ممسس ٟمٔمالال سسممسسدالاللمس3م2سًمِمالالٙماس

يم٤مُميفالالاليسدسًمٚمثالالال٤مُماسسًمٜمالالالنويسسًمٙم وُمنؾمالالالنُم مسؾمأؾمالالالاسسحلٛمالالالاسسًمٜمالالالنويسُمّمالالالٜمنقم٦مسُمالالالتس

سًميوس الالاليسسخل٤م الالال٦مسهبالالال٤ممسوشملالالالٛمرس وس الالاليسسًم ُمالالالن سسًميفالالال هسُم الالالاسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مهسهيفٚمالالالاسذمس

  A سحلٛمالالاسسًمٜمالالنويسسم٤مًم٘منسقمالاليمسٕنس الالىهسسًم٘منسقمالاليسشمالال٠م سذمس دسمٕمالال٦مس ٟمالالنس سوم٘مالال سامم ٚمالال٦مسسمالال٤محل و 

هسوم٢مٟمالال سُر٠مظمالالىس ٛمنقمالال٦مس 0ا هسوسًميفثيرالاليس يسوسطمالاليسُمالالتسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسًمٕمنمالالرتTو G و C و

ٕم٘مالالاليس مسورلالالاليفذيمسٟمٔمالالال٤ممسضمير الالال سُما ُمالالالتسصمالالالأ سىمنسقمالالاليسُميفيف٤مًمٞمالالال٦مهسشملالالالٛمرسيمالالالندون

                                                           
ديكن وضعها يف أي موضع أساسي، يتم حساب عدد التتابعات ادلمكنة يف مدى من األسس ادلتتالية  T و G و C و A وألن أي قاعدة من القواعد األربع (1)

(، وىو ما ال يكفي لتحديد كل 16 = 4×  4احتمال ) 16لكل موقع أساسي. وىذا يعٍت أن مدى اثنُت من القواعد يتيح  4ر مرات بصورة متكررة  4مبضاعفتها 
 (64 = 4×  4×  4. )64ك تستخدم احلياة كودو ت من ثالث قواعد متتالية، شلا يرفع عدد االحتماالت إىل من األزتاض األمينية العشرين. لذل

لمهودوُ ٌياملوقع الجا الكاعدة املوجودة يف  
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الهودوُ

جني
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يمالالالندونسس86ًمٚمٖم٤مرالالال٦مسرْمالالالنسطمالالالنسزمسُم٤م الالال٦مسُمالالالتسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسسعميفذّمّمالالال٦مسًميفٗملالالالػمسشميف٤مسمٕمالالال٤مأسسًمالالالالالس

 رتسا وس ٤مرالالال٦مسؾمٚملالالالٚم٦مسالسعمٛمٙمٜمالالال٦مسوسعمثيفٛمٚمالالال٦مسيمالالالرس الالاليدسوسطمالالاليسُمالالالتسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسسًمٕمِمالالال

سًميفالال سٟمِمالالػمسس"يمالالندون"سًمؼموشمالاللمهسمم ٚمالال٦مسسم ُمالاليسسًمٞمالالي مسوسًمٜميفٞمعالال٦مسسًمٜمٝم٤م ٞمالال٦مس الال س ٛمنقمالال٦مسُمالالتسسعمٕمالال٤مريس

س.سًمِمٗم ةسسًمندسصمٞم٦مهسوهم٤مًمع٤ًمسُم٤مس  اسذمسؿمٙماسضميواهسيمرس نسُمعلموًمٞمٝم٤مسسمن ٗمٝم٤مس

رسسيمٞمالالاسالوٟمثالالتسٟميفيفعالالثسُمّمالاليدسسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسُمالال ةس ظمالال ىهسٟمالال ىس نسسًمِمالالٗم ةسسًمندسصمٞمالال٦مسشمٗمالال

رالالاليفنسشمِمالالالٗمػمسشمٕمٚمالالالٞمرأسشملٚملالالالاسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسذمسضمٞمٜم٤م الالال٤ممسوًمٙمالالالتس الالالىسسر الالالػمسؾمالالال١مسًٓسُمٚمثالالال٤ًمس

 ودر٦مسذمسسمالالال٤مدتسالًمْمالالالمظمالالال  سيمٞمالالالاسسيميفلالالالع٧مسسًمٙم٤م ٜمالالال٤مأسسحلٞمالالال٦مسسعمذيفٚمٗمالالال٦مس الالالىهسسدٞمٜمالالال٤مأسس

سُٕمالال ؟سو الالىسسسمالاليودهسرٕمالالاسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسشميفّمالال٤مدمسقمٜمالاليٟم٤مسُمالالثسسةمجالال٤م سسًمٕمٚمٛمالال هسسًمالالىيس

رٕمالالاليوسسدٞمٜمالالال٤مأسوسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسويمالالالاسيشيسمظمالالال سوممس ؾمالالالع٤منسقم مالالالٞم٦ممسيمالالالرسىمالالال٤ماسُم٤مرٙمالالالاس

 نسشمٙمالالالننسىمالالاليسطم٘م٘مالالال٧مسسٓسرٛمٙمٜمٝمالالال٤مونسسًمِمالالالٕمندسسًمعالالاليف سسمالالال٠منس الالاليوم٦مسحمْمالالال٦مسس"دٟميفالالالننه

٤منسذمسسًمٓمعٞمٕمالال٦مسُمّمالاليدسُملالاليفٛم سًمٚميفِمالالٙمٞموسُمٜمالالىسٟمنمالالسددضمالال٦مسسًميفٕم٘مٞمالاليسوسةسمالاليس سذمسيمالالاسُمٙمالال

سم 0ا"]سًمٙميف٤منس]  اسسٕٟمنس 

 ىمالالال  هسقمالالالتسسًميفٓمالالالندسذمس وسظمالالال سسًمالالالىيسيمٜمالالال٧مس الالالىسسسًميفِمالالالٙمٞموسُمالالال٤مس ساسرٓمالالال  سذمسسًمٜم٘مالالاليس

 رتمسطمٞمالال٨مسو الالاسيميفالال٤منسدٟميفالالننساسًميفٓمالالندسٟمٔم رالال٦مسذمس  ُمالال٦م سالسًم رٟمٞمٜمالال٤مأسُمالالتسسًم٘مالال نسسًمٕمِمالال

س:سعمِمٙمٚم٦مسهبىهسسًمٓم ر٘م٦م
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وُ ؾمالالوسدم رعٞمالال٦مسًمأقميف٘مالال٤مدسسمالال٠منسسًم٘منسقمالاليسسٕوًمٞمالال٦مسسًميفالال سذمسسًمنسىمالالثس ٜمالال٤م سُ ؾمالالوسٟمٔم رالال٦مس"

 ٟملالالعٞم٤ممسووجسسيمالال٤منسسُٕمالال سيمالالىًموهس٤مدُم٦م الال س الال شمالاليفثٙمنسذمسوفمٞمٗمالال٦مسشميفالال٤مسمثسسحلالال٤مُماسسُٕمٞمٜمالال 

مسمسمسوم٢مٟمالالال سرٕمٜمالالال س نسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسسًمنفمٞمٗمٞمالالال٦مسرٛمٙمالالالتس نسشمٙمالالالننسٟمالالال٤مددةسًمٚمٖم٤مرالالال٦ممسمسمسمسيمالالالرس

ًس[سُمالالالتس الالالٗم س61رٚمٞمالالال سس0]س6101 نسُمالالال٤مسٓسريرالالاليسقمالالالتسس:رٛمٙمالالالتسسصمعالالال٤مأسجًمالالالوسسملالالالٝمنًم٦م

سًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسسعمٛمٙمٜمالال٦مسرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسُمنضمالالندةسقمالالغمسسٕد سُمٜمالالىسشمٙمنرٜمٝمالال٤مهسو الالىسسرٕمٜمالال س

 ٟمالالال سوجسسيم٤مٟمالالال٧مسوفمالالال٤م اسسًمؼموشمالالاللمسسعمنضمالالالندةسذمسسًميفيفالالال٤مسمثس يس ىمالالالاسسطمالالاليفرًٓسُمالالالتسوسطمالالاليسذمس

هسرّمالالع سُمالالتسسعملالاليفعٕميسقمالالغمسٟمثالالنسُميفيسرالاليس نس يسُمالالتسسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسسًمنفمٞمٗمٞمالال٦مسرٛمٙمالالتس6101

 م 0ا"وم٦مسقمغمسؾمٓم سسٕد سيميفِمٗم٧مسقمتسـم ر سسًمّميسىميس نسشمٙمنن

سمعلالال٤مـم٦مهسًم٘مالاليسسمالاليسسًمالاليٟميفننسسٟمالال سُمالالتسسعمالال ضم سسنسقمٚمالالنسسًمؼموشمالاللمسيمالال٤منسىمالال٤مددًسسقمالالغمسدطمالالاس

ٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتمسوىمالاليسوسوم٘ميفالال سقمالالغمس الالىسسو ددأسسًم٘مٞمالال٤ممسسميدسؾمالال٦مس الالىسسسًمٕمٚمالالنس يم الال سُمالالتس يس

س.يشيسمظم 

ذمسهمْمالالالننسؾمالالالٜمنسأسىمٚمٞمٚمالالال٦مهس ظمالالالىريسسًملالالالٕم سًميفث٘مٞمالالال س الالالىسسسًمٓمٛمالالالن سوممسيم٤مُمؼمرالالاليثسذمس

وٟمعٚمالالالؽمسمسونقمالالال٤منسُمالالال٤مس دديمالالال٧مسسمٕمالالاليسسًمٕمٛمالالالاسٕواسُمالالال ةسذمسىملالالالنسسًمٙمٞمٛمٞمالالال٤ميسذمسضم٤مُمٕمالالال٦مس

يم٤مُمؼمرالالاليثهس نسسعمٕم٤مدمالالال٦مسًمٞملالالال٧مس الالال سسًمٌمالالاليسسًمنطمٞمالالاليسسًمالالالىيسُمٜمالالالثسسًمٕمٚمالالالريسُمالالالتسشملالالالنر٦مس

اسو الالاس ٟمالالنس سسًميفعالال٤مدنسسعملالال٠مًم٦مسسًميفالال سسصم٤مد الال٤مسدٟميفالالننسوسٔظمالال ونمسوم٘مالاليسيمالال٤منسُمالالتسسًملالالٝم

سًميفالال سيم٤مٟمالال٧مس ٜمالال٤م سطم٤مضمالال٦مسوًمٞمٝمالال٤مسُمالالتسسًمٜم٤مطمٞمالال٦مسسًمٜمٔم رالال٦مهسوًمٙمالالتسشمعالاللمس  الال٤مسًمٞملالال٧مسؾمالالٝمٚم٦مس

سًميفنمالالالٞم سُمالالالتسسًمٜم٤مطمٞمالالال٦مسسًمٕمٛمٚمٞمالالال٦ممسومالالال٤مًمٗمٙم ةسسٕؾم٤مؾمالالالٞم٦مسو الالال سومالالالثسُمٓمٚمالالال٥مسدٟميفالالالننس
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قمالالغمسسعمثالالوسوذمسُمنمالالثسسظميفعالال٤مدسس"سًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسسًمنفمٞمٗمٞمالال٦مسرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسٟمالال٤مددةسًمٚمٖم٤مرالال٦م"

 .سًمٕمٛماسُميريًسسُمتسسخلؼمةسوسًميفٗمٙمػمسسًميىمٞم سطم٤مؾمنمسًمٙمتسريفٓمٚم٥مسسًم٘مٞم٤ممسهبىس

وؾمالالٕمٞم٤ًمسًميفث٘مٞمالال س الالىهسسًميفع سمالال٦مهس عٓمالال٧مسذمس ٤مرالال٦مسسعمٓمالال٤م سسممسُم يمالاليس سمثالال٤م سيمعالالػمسمظمالال سذمس

  يم٤مُمؼمريثهسو ىسسسعم يميسًم سشم٤مدريسسؾميف ٜم٤م  سٟمنقم٤ًمسُم٤مم

 بصسٖٛ العبقسٖٛ

دسظمالالاسُمعٜمالالرسقمالال٤مديسرِمالالع سسًمّمالالٜميو سذمسسًمٓمالال  سسدٜمالالنتسُمالالتسيم٤مُمؼمرالاليثسيمالال٤منسر٘مالالثسخميفالالؼمس

 سسعم الالالػمسًم قمعالالال٤منمسوسمٕمالالاليس ؿمالالالٝم سُمالالالتسسوميفيف٤مطمالالال سذمسقمالالال٤ممس( ٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ٞمالالال٦مسًمع

 نسرٗمذالالال سسمالالال أ سضمالالالنس يسٟمنسمالالالاسس هسسمالالال٤مأس الالال سعمذيفالالالؼمسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ٞمالالال٦م0983

س0916ُمِمالالالؽميم٦مسسمالالاللمسقمٚمر الالال مسوم رالالاليسؾمالالال٤مٟمع سسًمٗمالالال٤م يسسًمنطمٞمالالاليسسمعالالال٤م يةسسًمٙمٞمٛمٞمالالال٤ميسذمسقمالالال٤ممس

ٓيميفِمالالال٤موم سشملٚملالالالاسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسًملٟملالالالنًملممسومالالالٞمرسضمالالال٤ميأسسد٤م يشمالالال٤منسسًم ٤مٟمٞمالالال٦مس

هسج عالالال٧مس طمالالاليا٤مسوممسضمالالالٞمٛموسوسشملالالالننسووم سٟملالالالٞموسيم رالالالوس0983وسًم ٤مًم الالال٦مسذمسقمالالال٤ممس

ٜمالالالال٥مسُمالالالالثسُمالالالالندروسورٚمٙمٜمالالالاليهسسًمؽميمٞمالالالال٥مسسًمٚمالالالالنًمع سسعمالالالاليدوثسٓيميفِمالالالال٤مومٝمرهسضمٜمعالالالال٤ًمسوممسضم

هسوسٕظمالالال ىسج عالالال٧مسوممسُمالالال٤ميموسسمالالالػموشموسوضمالالالننسيمٜمالالاليدوس ًمٚمثٛمالالالاسسًمٜمالالالنوي

ٓيميفِمالالال٤مومٝمرسسًمؽميمٞمالالال٥مسسٓوزمسًمٚمؼموشمالالاللممسوىمالالاليسشمالالالنسشملالالالٛمٞم٦مسسًمٕميرالالاليسُمالالالتسسحلالالال٤م يرتسقمالالالغمس

ُمٜمالالالىسجًمالالالوسسحلالالاللمهسوًمٙمالالالتسسًميفنضمالالال سسًمٗمٙمالالال يسسًمالالالىيسدومالالالثس ضمالالال٤م يةسٟمنسمالالالاسذمسخميفالالالؼم

سدسسًمٕمالال٤مزمسرٕمالالندسوممسسًمٜمعالال٤م سسعميفٗمعالال سًميفٚمالالوسسعمعٛمنقمالال٦مسسٕوًمٞمالال٦مسسًمّمالالٖمػمةسسعمذيفالالؼمسوممسسعمالالي

سُمتسسًمٜم٤مكهسوسًميف سيم٤منسر  ؾمٝم٤مسذمسسٕ اسُم٤ميموسسمػموشموم
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سسًمىيسيم٤منسس" ٜميو سسًمٓمنن"س2م2سًمِمٙماس

 سمٛم ٤مسم٦مسُمٜمياسعمعٚموسسٕسمث٤م سسًمٓمعٞم٦مسسًميف٤مسمث

س سعمذيفؼمسسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسسدير ٞم٦مسا 

سم3102وممسس0983ُمتس

خميفالالالؼمسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسهسىمٛمالالال٧مسسميرالالال٤مدةسعمٙميفالالال٥مسُمالالالتسُمٙم٤مشمالالال٥مس0999ذمسؾمالالالعيفٛمؼمسُمالالالتسقمالالال٤ممس

وىمالالاليسقمٙملالالال٧مس الالالىهسسًميرالالال٤مدةسزمسؿمذّمالالالٞم٦مسسًم ضمالالالاسسًمالالالىيسرؽم ؾمالالال هسومٝمالالالنسس سدير ٞمالالال٦م

ُميفنسمالالالثسوُم شمالالال٥ممسوىمالالالاسُمالالال٤ميموسعم٘مالالال٤مسمٚميف هسُُمٜمَثٜمالالال سسًمٔمٝمالالال سىمٚمالالالٞمًأهسؾمالالال٤مٟميًسسٟمٗملالالال سقمالالالغمس

٤منسضملالاليهسرٙمِمالالاسقمالالتسيمالالاسسعمٜمّمالال٦ممسومالال٠م سفمٝمالال هسضمٕمالالاسضمٚمنؾمالال سسُمالال ًسس الالٕمع٤ًممسذمسسًمنسىمالالثهسيمالال

ؾمالالٜملمسقمٛمالال هسسخلٛملالال٦مسوصمرٟمالالننهسوًمٙمالالتسقم٘مٚمالال سوضمالاليواسقمٛمٚمالال سيم٤مٟمالال٤مسًم ضمالالاس  الالٖم سؾمالالٜم٤ممس

س خميفالالؼمسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسدير ٞمالال٦مقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتس ٟمالال سىمالاليسؾمالالٚمنسُمٜمالالىسومالالؽمةسـمنرٚمالال٦مسىمٞمالال٤مدةس

سممسسٔظمالالال رتهسًمٙمٜمالالال سيمالالال٤منسرنس الالالاسسًملالالالػمسذمسسًم٘م٤مقمالالال٤مأسرنُمٞمالالال٤ًمسشم٘م رعالالال٤ًمهسُمنسيمعالالال٤ًمس طمالالالي س

س سُمِم٤مدرثس ٜم٤مسو ٜم٤م مسًمعثن سوطميفرسُمل٤ما٤ًمسذم

سن رالالثسالاسشمالٗمالاسذمسطمالالنسمالٟم٤م يةسالالعالال٦مسسمالالاليونسسًمليفالالالالسًمٗم٤م س6م2ًمِمٙماسس

سنسالالالال س دسمٕم٦مسُمٜمٝمالالالسدشمعسه٤0983ممساليفنيمالٝمنًمالالنسذمسقمالالالاليسذمسؾمالالالنس الالسد

سٞم٤مسالالالنضمالالالالالاليفؼمسسًمعٞمنًمالالالالالخمٚم٧مسالالالالال ٞم٦مسسًميف سؿمٙمالالالسًمعثس٤مأسالالالالٛمنقمالسم٤معمع

سلمسالال٤مدسوممسسًمٞمٛمالالالالالالالالالوسسًملٜم٦ممسرٔمٝم سُمتسسًمٞملالالالشمٚمس ير ٞم٦مالالالالالالالسد

سُم سورٚمٙمٜميه سوضمننسس٤ميموالالالالُمندرو سوسشملننه سضمٞمٛمو سؾميف٤مرٜمعٞموه سضمنن سيم روه سوم سٟملٞمو سمػموشموه

سسعمعٛمنقم٤مأسسًميف سؿمٙمٚم٧مس سُم شمع سُمث سيم٤من سُمتسيم روسووسشملننه سيمأً سسدير ٞم٦ميمٜميدوم  خميفؼمسسًمعٞمنًمنضمٞم٤م
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دؤؾم٤ميسس-هسشم٘م٤مؾمًرسُمثسورٚمٙمٜميسضم٤م يةسقمٚمنسوفم٤م اسسٕقمْم٤ميس وسسًمٓم٥مهسذمسطملمس نسسمػموشموسويمٜميدوس

  .شم٘م٤مؾمًرسضم٤م يةسسًمٙمٞمٛمٞم٤ميمس ُم٤مسؾميف٤مرٜمعٞموسومٜم٤ماسضم٤م يةسسٕدنس-سخميفؼمسسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسسدير ٞم٦مس

 ونسودىمالال٦مس  الالاسضمٝمالالندسقمٛمالالكمسٕيم الال سُمالالتسقمالال٤مممسالقمالالغمسُمٜمّمالاليف سيم٤مٟمالال٧مس ٜمالال٤م سؾمالاليف٦مسوقمِمالال

حملالالالنسم٦ممسطمٞمالالال٨مسيم٤مٟمالالال٧مسسًمٗمٙمالالال ةسسًملالالال٤م يةسذمسجًمالالالوسسًمنىمالالال٧مس الالال س نسسوسًميفالالال س  الالالاس ٤م ومالالال٦م

سًمؼموشمٞمٜمالال٤مأس سشمٙمالالتسُميفٓمٚمعالال٦مسسمِمالالٙماسظمالال٤ماسطمالالناسشملٚملالالاسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسقمالالغمسـمالالناس

ؾمأؾمالالالٚمٝم٤مهسسمالالالاسو ىمالالالاس الالالٕمنسم٦مسذمس نرالالال٤مأسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسسًميفالالال سشمٜميفٝمالالال سذمس ٤مرالالال٦مس

ًمالالىسسووم٘مالال٤مسًمٙم الالػمسُمالالتسسًمٕمٚمالالريهسومٛمالالتس ضمالالاسسنسرٓمالالنىسيمالالاسسمالال وشملمسٓ مسس.شم سيمٞمعٝمالال٤مسسعمٓمنرالال٦م

وم٢مٟمالالال س يفالالال٤مثسسممسومالالالثسُمٜم٤مؾمالالال٥مسُمالالالتس وس الالاليسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسسعمثعالالال٦مسًمٚمالالالريسوسظمالالال ىس

ُمالالالتسس31يم٤مد الالال٦مسًمالالال سقمالالالغمسـمالالالناسسًملٚملالالالٚم٦ممسورٛمٙمالالالتسشمّمالالالٜمٞماسطمالالالنسزمس لالالال٦مسُمالالالتس  الالالاس

سًمع٘مٞمالالال٦مسشم٘مالالالثس وسٟمثالالنسجًمالالالوسقمالالغمس  الالال٤مسحمعالالال٦مسًمٚمالالريساوس8سًميوس الاليسقمالالالغمس  الال٤مسيم٤مد الالال٦مسًمٚمالالالريسو

سمٞمالالالٜمٝمر هسًمٙمالالال سشمالالاليفٛمٙمتسُمالالالتسدؤرالالال٦مسيمٞمالالالاس نس الالالىسسسًمٕمالالال  سسعمعلالالال ساوجسسيمالالال٤منس الالالثٞمث٤ًم س

ضمٕمٚمالال س ؾمالالٝماسسمٙم الالػمسسم٤مًمٜملالالع٦مسًمٚميفٓمالالندسًمٚمٕم الالندسقمالالغمسُميفنسًمٞمالال٤مأسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسًميفالال س

س مس1م2شمٓمنىسًميفِمٙمٞماسشم سيمٞم٥مسسًمؼموشملمسسديريةساسًمِمٙماس

يمٞمالالال٥مسُملالالاليف٘م سؾمالالالن سذمسسًمنسىمالالالثهسسنس الالالٕمنسم٦مسشمّمالالالٜمٞماسقمنمالالالرتسٟمنقمالالال٤ًمسُمالالالتسسًميوس الالاليسذمسشم 

سوم٘م سو   سسعمثع٦مسًمٚمريهسوسًمٙم٤مد ٦مسًمٚمريهسوسعميفٜم٤مىمْم٦ممسهٗماسوممسصمأصم٦مس ٟمنس 

 س
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قمالالال  سُمعلالالال سًميفٙمالالالنرتسشم يمٞمعالالال٦مسسًمؼموشمالالاللممسيمالالالاسسًمّمالالالندسسًمالالال أ سشمّمالالالندسٟمٗمالالالوسسًمؼموشمالالاللمسس1م2سًمِمالالالٙماس

رٔمٝمالالال سؿمالالالٙماسطمٚمالالاليونسسًمٗمالالال٤مس مس(3 سًمّمالالالٖمػمهسرلالالالٛمرسُم الالالع سيمٞمٛمنشم رعلالالاللمس

سُمالالثسسًميوس الاليسسًميفالال سشم عالال٧مس الالىسسسًمؽميمٞمالال٥مس اسًمِمالالعٞم سسم٤مًملالال٤مٟميوريف سدسظمالالاس ٛمنقمالال٦مسس ـمالال٦مسسمٞميفالال٤مس

ُم  ٞمالال٦مسارٛمالاللم س وسخمٗمٞمالال٦مساسًمٞملالال٤مدسسًمٕمٚمالالني مسُمٔمٝمالال سسحلِمٞمِمالال٦مسسعميفيطم ضمالال٦مسُمالالثسسًميوس الاليس الالنسظمالال٤مد مسسمالال٤مًم همنسُمالالتس

هسًمٙمالالتسسًميفٛم ٞمالالاس"قمّمالال٤م ٟمٛمالالنجث" ٟمالالوسُمالالتسظمالالأاس الالىسسسًمِمالالٙماسرٛمٙمالالتسسنسشمالال ىسسًمؼموشمالاللمسذمس الالىسسسًميفٛم ٞمالالاس

 نسسقمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الال٤ما سُمالالتسؿمالال٠مٟم س نسرالالياسقمالالغمس1م8سًملالالٓمث سا ًم٘مالال سٟمٔمالال ةسسمّمالالندةسخميفٍمالالةسقمالالغمسسًمِمالالٙماس

سعمٞمالال٤مهسٓسرٛمٙمالالتس نسشمالاليظماسذمسسًمالاليسظمامس اٞمالال٦مسسؾمالاليفعٕم٤مدسسعمٞمالال٤مهسُمالالتسسًمالاليسظماسقمالالتسـم رالال سومالالثسسًميوس الاليسسًمٙم٤مد الال٦مس

 .ًمٚمريس ٜم٤م سو ىسسُم٤مسسدىسسممس ىسسسًمٕم  سسعمعل 

ًم٘مالالاليسسؾمالالاليفٝمٚمٞم٧مسسمث الالال سسمالالال سم س الالالىسسسمٕمالالال  سُمعلالالال سًمٕمٛمالالالاسىمالالال٤ممسسمالالال سُمالالال٤ميموسذمسسوسظمالالال س

ىمالالاليسيمٜمالالال٧مس قمالالال  س نس الالالىسسسًمالالال سم سرٛمٙمالالالتس نسرالالال٠م س رتمسوالسًملالالاليفٞمٜم٤مأسُمالالالتسسًم٘مالالال نسسًمٕمِمالالال

سمٜميفالال٤م ٩مسقمٙملالالٞم٦مهسٕنسسم٘مٞمالال٦مسسًمعثالال٨مسرٛم الالاسو الالٗم٤ًمسًمٚميفعالال٤مدنسسًميفالال سسصمعيفالال٧مسسمنمالالن سقمالاليمس

مسوىمالالاليس ضم رالالال٧مسُمٗم٤مضم الالال٦م الالالث٦مسسًم ؤرالالال٦مسسعمعلالالالٓم٦ممسطميفالالالرسسٟمٜمالالال سوضمالالاليأسسنس الالالىهسسًمٜميفٞمعالالال٦مس

جيب اضتبعاد املاء وَ العىل الداخمي

عىمية الطي قد ال تتطمب ضوى:

شوائد حمبة لمىاء ٍِا يف ارتازج

نازِة لمىاء ٍِا يف الداخنشوائد 

وتٍاقطة بيٍّىاشوائد و
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 نسصمٛمالال٦مسسٟمالاليرًرس الالٖمػمًسسُمٕمٞمٜمالال٤ًمسس0998مسوىمالاليس صمعالال٧ُمسذمسقمالال٤ممس 0ادمالال٤مدتسقمالالغمسسٟمالاليرٛملمسخميفٚمٗمالاللم

ىمالالاليسوس الالالاسسًم٘مٞمالالال٤ممسسم٤مًمٙمٞمٛمٞمالالال٤ميسطميفالالالرسسمٕمالالاليسسؾمالالاليفعيساسمجٞمالالالثسسٕحالالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالالال٦مسسًميسظمٚمٞمالالال٦مس

يمٜمالال٧مسىمالاليسسومؽممالال٧مس نسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسوهس 3اسمِمالالٙماسقمِمالالنس  سُمالالثسسمالاليس اسيم٤مد الال٦مسًمٚمالالري

 .سخل٤مدضمٞم٦مسؾميفٙمننسُميفنسوم٘م٦مسُمثسسيسُم يم٥مسُمتسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسسعمثع٦مسًمٚمري

تسسمالالالييسسًمٕمٛمالالالاهس  الالالع سُمالالالتسصمالالالنسشمعالالاللمس نسجًمالالالوسهمالالالػمس الالالثٞم مسوجسسمٕمالالاليسومالالالؽمةسوضمٞمالالاليةسُمالالال

سةٟمالاليرٛملمسسًمٚمالالىرتسسظميفالالؼم رسيم٤مٟمالال٤مسُمٕمٓمٚمالاللمس ٤مُمالال٤ًمسسمٕمالاليس نسشمالالنسسؾمالاليفعيساسسسًمنسمالال س نسيمالالأ

ضمالالييسسملالالٞم سُمالالتسظمالال٤مدضمٞمٝمرساسٓحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسخل٤مدضمٞمالال٦م سسمٓم ر٘مالال٦مسقمِمالالنس ٞم٦ممسوعمٕم٤مدالال٦مس

جًمالالوسىمٛمالال٧مسسم٢مقمالال٤مدةسشمّمالالٛمٞمنسسًميفعالال٤مدنهسوسؾمالاليفعيساسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسخل٤مدضمٞمالال٦مسسمٕمٜم٤مرالال٦مس

ُمالالالتس لالالال٦مس وسقمنمالالالةهسًمالالالٞموسقمِمالالالنس ٞم٤ًمسوًمٙمالالالتسُمالالالثسسًمعالالاليس اسسًميفالالال سيم٤مٟمالالال٧مسذمس ٛمنقمالالال٤مأس

سٕيم الال سمم٤مصمٚمالال٦ممسهمالالػمسسٟمالال سشمالالنسشمالاليُمػمسيمالالأسسٕٟمالاليرٛملمسذمس الالىهسسًمٕمٛمٚمٞمالال٦مسُمالال ةس ظمالال ىهسهسىمعالالاس

 .وىم٧مسـمنراسُمتسسؾميفعيساسظم٤مدضمٞمٝمرس ٤مُم٤مًس

وىمالاليسضمٕمٚمالال٧مسُمالالتسطم٘مٞم٘مالال٦مسا نسسمالاليس اسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسُم٘م٤موُمالال٦مسًمٚميفٖمٞمالالػم سٟميفٞمعالال٦مس ٤مُمالال٦مس

ِمالالٙماسوسمالال سُمالالثسسًمالال  يسسًملالال٤م يمسظمّمن الال٤ًمسوسنس الالىرتسسًمؼموشمٞمٜمالاللمسيم٤مٟمالال٤مسٕ الال٤مسشميفٜمالال٤مىماسسم

 يم الال سشمٓمٚمعالال٤ًمسسمٙم الالػمسومالالٞمرس الاللس نرالال٤مأسسٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسسًمنسىمٕمالال٦مسذمسضمي ٝمالال٤مسسخلالال٤مدضم س

ُمالالتسسومالالؽمس سوسومالالؽمس سُمٕمٔمالالنسسًمٕمٚمالالريسسٔظمالال رتهسوٟمٗمالالوسسًمٓم ر٘مالال٦مسسًميفالال سسصمعالال٧ُمسهبالال٤مسقمٛمالالاس

سم٤مظميفّمالالال٤مدهسًم٘مالالاليس صمعالالال٧ُمس نسسسٕٟمالالاليرٛملمسدهمالالالنسسًميفٖمٞمالالالػمسأسشمٜمٓمعالالال سقمالالالغمسسمالالال٤مىم سسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأم

                                                           
 ( األنزديات ىو ادلصطلح العام للربوتينات اليت تؤدي حتوالت كيميائية زلددة1)
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ىمالالاليدةسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسقمالالالغمسسٓؾمالالاليفٛم سدسسمٕمٛمٚمٝمالالال٤مسسًمٙمٞمٛمٞمالالال٤م  سسمٕمالالاليسسؾمالالاليفعيساسقمالالاليدسىمٚمٞمالالالاسُمالالالتس

سٕحالال٤م سسُٕمٞمٜمٞمالال٦مسٓسشمٕمٜمالال س نس الالىهسسًميفٖمٞمالالػمسأسهمالالػمسمالال٤مدةمسسمالالاسشمٕمٜمالال سوم٘مالال س نسسًم الالدس س

طميفالالرسسًميفٖمٞمالالػمسأسُمالالتسس-رّمالالاسسمٕمالاليسوممسٟم٘مٓمالال٦مسسٓ ٞمالال٤مدمسسمثٞمالال٨مسوجسسس دسدسقمالاليدسسًميفٖمٞمالالػمسأس

 رٛمٙمتسسنسرٜمٝم٤مدسسٕٟميرنساسًمؼموشملم مسس-ومسًمٚميفٖمٞمػمسسًميف سسؾميفذيُميفٝم٤مسسًمٜمن سسعم٘م٤م

وظمالالأاسسٕؾمالالعن سسًمنسىمالالثسسمالاللمسشملالالٚمٞمنسودىميفالال سوممسُمالال٤ميموسوسًمٚم٘مالال٤ميسسًمأطمالال سسمالال سعمٕم ومالال٦مسد رالال س

سم٤مًمعثالال٨مسيمالال٤منس ُمالالغمسسٟمالال سطميفالالرسًمالالنس سرنسومالال سقمالالغمسسًمٜميفٞمعالال٦مسوم٤مٟمالال سؾمالالٞمثٙمنسسمنمالالنطمٝم٤ممسووجسس

ىمالالنيسُمالالتسوسطمالاليسرٕمالاليسُمالالتس قمٔمالالنسسؾمالال٤مدسيمالالاسيشيسووم٘مالال٤ًمسخلٓميفالال هسومالال٠مريسؾم٠مطمّمالالاسقمالالغمسشم٠مرٞمالالي

سًمٕمٚمالالريسقمالالغمسىمٞمالاليسسحلٞمالال٤مةهسممالال٤مسؾمالالٞمٛمٝميسسم٤مًميف٠ميمٞمالاليسسًمٓم رالال سًمعث الال سٕنسرٜمنمالالسذمس ٚمالال٦مسسًمٜمذعالال٦مس

 .سًمٕمٚمٛمٞم٦م

 س ّمالالالاسُمالالالتسجًمالالالوسيشيمسسؾمالالاليفٛمٕم٧مسسمالالال٠مدنسعمالالال٤ميموهسو الالالنسرِمالالالٙماهسذمسطم٤مًمالالال٦مسُمالالالالتس

سٟٓمٗمٕمالال٤ماسسعمٕميفالالياهسقمالالغمسسمث الال سسم٠مؿمالالٞم٤ميسًمالالٞموسيالال٤مسقمأىمالال٦مسُمالالثسضمالالن  سقمٛمالالكممسسًم ضمالالاسسًمالالىيس

ىمٜم٤مقمالال سيمالال٤منسُمٜميقمعالال٤ًمسسمالاليًٓسُمالالتسجًمالالومسوىمالاليسيميفعالال٧مسوممس الالير سسمٕمالاليسوىمالال٧مسيمٜمالال٧مسمُمالالاسو

مس"ًم٘مالاليسؿمالالٕم أسسمذٞمعالال٦مس ُمالالاسيمعالالػمةسُمالالتسُملالاليفنىسسًميفعالال٤مداسُمالالثسُمالال٤ميموسسمالالػموشمو"ىمّمالالػمس

وحللالالتسسحلالالاهسد ىسظمالالالؼمسيسمظمالال ونسسنسسمث الالال س يم الال سور٤مسمٞمالال٦ممسوو الالالاس طمالالي نهسو الالالنس

ٚم٧مسوًمٞمٝمالالال٤مسهسسًمٜميفالالال٤م ٩مسسًميفالالال سشمن الالال قمالالال٤م سسمالالال وشملمسسمالالال٤مد سذمسخميفالالالؼمسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ٞمالالال٦م
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مسو ٙمالالالىسهسوسمٕمالالاليسسضميفٞمالالال٤م سسظميفعالالال٤مدسسؾمالالاليفٕم س سسٕىمالالال سنهسٟمنمالالالأس"ُمى ٚمالالال٦مسوُم٘مٜمٕمالالال٦م"سم٠م الالال٤مس

 0).اس3111س سذمسمنس/س هملٓموسمث  سذمس ٚم٦مسسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسسدير ٞم٦مسا

ذمسوىمالال٧مسٓطمالال هسوُمالالثسسٓؾمالاليفٗم٤مدةسُمالالتسؾمالالٜمنسأسُمالالتسسًميفٗمٙمالالػمهسو الالٚم٧مسوممسومٝمالالنسضميرالاليس

يفعالال هسوم٘مالاليسسٟميفعٝمالال٧مسذمسجًمالالوسٓضميفرقمالال سُمالالثسُمالال٤ميمومسومعالال٤مًم همنسُمالالتس الالٕمنسم٦مسشمٗم٤مقمٚمٜمالال٤مسذمسُمٙم

سسمالالالػموشموهسُمالالال٤ميموسسن سو الالال س-سمٕمالالاليسومالالالٞمرسسمٕمٛمالالال سؾمالالاليفيفعغم–سًمٞمالالالنمسحل٘مٞم٘مالالال٦مس يم الالال س اٞمالالال٦مس

سُمالالتسسمٙم الالػمس قمالالغمس الالنسوسًمالالىيسسًمٕمٚمالالنمسشمالال٤مدريسذمسُمٙم٤مٟمالال٦مس يفالالاسسًمالالىيسسًمّمالالٖمػمسسًمٕمٛمالالأ 

سٟمثالالنسقمالالغمس ٓمالاللسسنسرٛمٙمالالتسوُم ٚمالالوسُمالال كمسوٟملالال٤مٟم٤مًسسيمالال٤منسٟمنسمالالاهسضمالال٤م يةسقمالالغمسسحلالال٤م يرتسُمٕمٔمالالن

 ُم٤م

ومٛمالالثسُمالالٜم سسًٕم٘مالال٤منسسًمٗم رالاليةهسووٟمِمالال٤ميس الالٜم٤مدر سسعمالالٜم سسًميدسؾمالالٞم٦مسوهّمالالٞملسسعمعالال٤مريسسًميفالال سس

لٛمالالاسسؾمالالنسسًمِمالالذلهسوُمالالثسسًمّمالالندسسًميريفٞمالال٦مسو ٤مصمٞمالالاسسًم ظمالال٤ممسوسًمٓمنسسمالالثسسًمؼمريرالال٦مسسًميفالال س

لٛمالالالاس الالالندةسسًمِمالالالذلهسوم٤مٟمالالال سُمالالالثسدطمٞمالالالاسسًمِمالالالذلسضملالالالير٤ًمسوٟمٛمالالالنس ؾمالالالٓمندةسًميف٠مظمالالالىس

ًمِٚمَذَٓمالال٠مسسًميفالال سٟمالال شمع سهبالال٤مهسشم٤مديمالال٦ًمسسشميفعذالال سسمٓم ر٘مالال٦مسُمالال٤مسسدنسٟمالال٥مسسةٟملالال٤مٟمٞم٦مسسًمٕم مالال٦مس  ُمٙم٤مٟمالال 

ًمٜمالال٤مس الالندةسلالالنمسذمسسعمٜميفّمالالاسسمالاللمسسًملالالريسوسٕد هسٓس الالنسويالال سسمالالرسومٞمالال سسًمٙمٗم٤مرالال٦مسٕنس

 .رٕمعيسوٓسسٟمل٤مريسسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسٕنسرٕم٤مٟم 

وًمٕمالالاس الالىسسسعمٞمالالاسوممس عٞمالاليس ؾمالال٤مـمػمسسًمٕمٚمالالنسُمالال شمع سسم ؤرالال٦مسُمٜمث ومالال٦مسًمٚمٛمنمالالو سسًمٕمٚمٛمالال س

ٜمٝمنهسسمٗمٙمالال ةس نسسًمٕمٚمالالنهسدهمالالنسمم٤مدؾمالاليف سُمالالتسىمعالالاسيمٚمالال مسوم٘مالاليسمُمالالتسسًمٙم الالػمونهسو ٟمالال٤مسُمالالتسسمٞمالال
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 هس ّٙمالالتسُمالالتسهٚمالالٞملسٟمٗملالال سُمالالتسسًمٕمٞمالالننسسًمعنمالالر٦مسسًميفالال سشمالالؽم سسمّمالالر ٤مسقمالالغمسيمالالاسالسًمعِمالال

 ."سعمٜمٝم٩مسسًمٕمٚمٛم "ُمنمو سوٟمل٤مريسمظم مسومٜمثتسٟمٕميف٘ميسونسٟم٘م٤ميسسًمٕمٚمنسُمٙمٗمناسسمٍمسُم٦مس

ثالالنسو الالاسقمالال٤م سسًمٗمٞميرالال٤ميسسًمٗمٚمٙمٞمالال٦مسٟمٞمالالاسدرٖمالال سكسشم٤مرلالالننس الالىهسسًمٜمٔمالال ةسسًمٓمنسم٤مورالال٦مسقمالالغمسسًمٜم

  "سًميُمٙم٤منسسودرل٤م سًمٙمنن"سًميف٤مزمسذمسسحلٚم٘م٦مسسٕوممسُمتسسعملٚملاسسًميفٚمٗميرنريس

سسمٛمعٛمنقمالال٦مسسمِمالاليةسسًميفيُمالالنسسسًمالالىرت سًمعالال٤مطم لم  الالىهسسعمٖمالال٤مُم ةس  الالعث٧مسممٙمٜمالال٦مسسم٠مضمٞمالال٤ماسُمالالت

سقمالالالغمسُم٘مالالال دس نسوسمٜمالالالنسسوسعمأطمٔمالالال٦مسسم٤مًميفع سمالالال٦مسسومٙمالالال٤مدسًسسسظميفالالالؼموسمسسًم٘منسقمالالاليسُمالالالتسسملالالالٞمٓم٦م

سًميفالالال سشمٗمِمالالالاهسو الالالنسريفعٕمالالالننسسشمٚمالالالوسدسومْمالالاللمسسٓظميفعالالال٤مدسذمسشمالالالٜمع سسًميفالالال سسٕومٙمالالال٤مدسسؾمالالال٤مك

سًمالاليًمٞماسسرالالٜمرسر٘مالالند نسورِمالالٙمٙمننسذمسيمالالاسيشيمسسىمعالالاسشمٚمالالوسسًمنمالالوطسوؾمالالٞمٙمننسسًمٙمالالننس

 م 0اًمو

يمالالاسجًمالالوسرعالاليوس ُمالال ًسسطملالالٜم٤ًممسووجسسيم٤مٟمالال٧مسسٕومٙمالال٤مدسهيفالالؼمسسم٤مؾمالاليفذيسمسسًمٗمالالنًميفٛمٞمؽمهسيمالالرسُهيَفالالؼمس

رلالالالننسسًمعٓم٤مدرالالال٤مأسوسًمٗمنس الالالنساًمٚميف٠ميمالالاليسممالالال٤مسوجسسيم٤مٟمالالال٧مسشمٕمٛمالالالاس مسٓ هسومالالال٢منسىمنسقمالالاليسشم٤م

سًمعلالالالالٞمٓم٦مسؾمالالالاليفٕمٛمامسوًمٙمالالالالتسوجسسيمٜمالالالال٤مسٟمٜمالالالالنيسسًميفِمالالالالٙمٞموسذمسيمالالالالاسيشيسومٞمٜمعٖمالالالال س نسٟمعالالالالي س

سم٤مًميفِمالالٙمٞموسومالالٞمرسوجسسيمالال٤منسسٓظميفعالال٤مدسسًمعنمالاليسًملومٙمالال٤مدسسًمعنمالالر٦مسرٛمٙمالالتس نسرٙمالالننسطم٘مالال٤ًمسهبالالىهس

 سًمعل٤مـم٦مهسوجسسسظمىٟم٤مسسمٕملمسسٓقميفع٤مدسُميىسشمٕم٘مٞميسسًمعنمم

ذمسُمٜم٤مىمِمالالال٦مسسٓسرنضمالاليسُمٙمالالال٤منسشمٙمالالننسومٞمالالال س الالىهسسًميفٕم٘مٞمالالاليسأس يم الال سومالالالنطم٤مسممالال٤مس الالال سقمٚمٞمالال 

سٕومٙمالال٤مدسسًمٙمعالالػمةسسًميفالال سشمٚمٛمالالوسسًمٓم ر٘مالال٦مسسًميفالال سٟمٕمالالٞم سومٞمٝمالال٤مهسٕنس ٜمالال٤مسٟمعالاليس نسيمالالاسوسطمالاليس
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ًميرالال سد يسىمالالنيمسو يمالالؼمسسٕومٙمالال٤مدس الال سشمٚمالالوسسًميفالال سشم٘مالاليمسوضم٤مسمالال٤مأسقمالالغمسس-سمالالرسومالالٞمٝمنسسًمٕمٚمالالريس

سًملالال١مساسسعمٝمالالنسضمالاليًسسقمالالتسيمٞمٗمٞمالال٦مسو الالنًمٜم٤مسوممس ٜمالال٤ممسرالال٥مسقمٚمٞمٜمالال٤مسسمٙمالالاسسًمنؾمالال٤م اس نسٟم الال سذمس

ٜمالال٤مسيمالالنسُمالالتسسٕىمالالردسذمسُمالاليسدسٟمعيفالالننس وسقمالاليدسسًمؼموشمنٟمالال٤مأسسعمٕمعالال٠مةسسعمعيفٛمالالثسسًمٕمٚمٛمالال سًمٞم٘مالالناسًم

ذمسٟمالالنسةسجدةسسًمٙمنسم٤مًمالال٧ممسعمالال٤مجسسرِمالالنهس يسؿمالالذلسطم٘مالال٤م  سُمالالتس الالىسسسًمٜمالالن ؟سُمالال٤مسفالالنس الالنس

قمٜمالاليُم٤مسر رالاليسيمالالاسؿمالالذلس نسرالال ىسسٕؿمالالٞم٤ميسسمٓم ر٘مالال٦مسُمٕمٞمٜمالال٦مهسوم٢م الال٤مسىمّمالال٦مسخميفٚمٗمالال٦مس ٤مُمالال٤ًممسُمالالثس

 .جًموسر٥مسقمٚمٞمٜم٤مسدس ًرسسظمىسضم قم٦مس ثٞم٦مسُمتسسًميفِمٙمٞمو

 

 

 

س

ٙٓ اىل العمي الطمطٕٙ ِٔ  وَ العمي الُطَٕبا

سالسسًمٕمٚمالالنـ    يسال س يمالالتسسمٕمالاليسُ ىمالالّيدسضمٞمالاليًسس الالىسسسًمٕم٤مُمالالاسسًمعِمالال سقمالال٤ممسذمسيمٜمالال٧مسطمٞمالال٨مسسًملالالٚمٓمني

سسًم٘مّمالالال٦مسُمالالالثسشميفٕمالالال٤مد سيم٤مٟمالالال٧مسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسسحل٘مالالال٤م  سسمالالال٠منسسدالالال٤م مسسقميف٘مالالال٤مديسومٛمالالالثس3111

سُملالال٤مدس قمٙمالالوس نسرٛمٙمالالتسسًمّمالالثٞمث٦مسسًمؼموشمالاللمسسميفع سمالال٦مسسمالال٠مريس ٤مُمالال٤مًسسوسصم٘مالال٤مًسسيمٜمالال٧مسسًميفٓمندرالال٦م

سسًم  ٞملالالٞم٦مسسًميفع سمالال٦مس الالىهسٟمٗمالالىأسىمالاليس يمالالتس مسجًمالالوسوصمعالال٤مأسظمالالأاسُمالالتسسًمٕمٚمٛمالال سسةمجالال٤م 

سمٕمالاليهسوًمٙمالالتسيمٜمالال٧مس قمالال  سيمٞمٗمٞمالال٦مسشمٜمٗمٞمالالى ٤ممسوم٘مالاليسيمٜمالال٧مسسحالالاسٟمٔمالال ةسـمنسم٤مورالال٦مسًمٚمٕمٚمالالنسشمِمالالع س

وممسطمالاليسيمعالالػمسشمٚمالالوسسًميفالال سشمٙمٚمالالنسقمٜمٝمالال٤مسشم٤مرلالالننمسويمٜمالال٧مسُم٘ميفٜمٕمالال٤ًمسسم٠مٟمالال سُمٝمالالرسيم٤مٟمالال٧مسسًمٜميفٞمعالال٦مس

سًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسُمى ٚمالال٦مهسوُمٝمالالرسيمالال٤منسقمالاليدسسًمٕمٚمالالريسسًمالالىرتسىمالاليسرالال دونسسم٤مًميفِمالالٙمٞموس وسقمالاليدسسًمٙميفالال٥مس

ًم٘ميسشم٠مصم سسًمٙم ػمونسُمٜم٤مسسمٗمٙم ةس نسسًمٕمٚمنسالسقمغمسسًم همنسُمتسمم٤مدؾميف سُمتسىمعاسسًمعنمسالس ٙمتسُمتس

س سسًمٕمٞمننسسًمعنمر٦مم سُمت سوم سمرسهٚمٞملسٟمٗمل  سٟمٜمنيسسًميفِمٙمٞموسذمسيماسيشيه سيمٜم٤م سوجس وًمٙمت

رٜمعٖم س نسٟمعي سسم٤مًميفِمٙمٞموسومٞمرسوجسسيم٤منسسٓظميفع٤مدسسًمعنميسًملومٙم٤مدسسًمعنمر٦مسرٛمٙمتس نسرٙمننس

   السمالشمٕم٘مٞميسسًمعِمسوجسسسظمىٟم٤مسسمٕملمسسٓقميفع٤مدسُميىطم٘م٤ًمسهبىهسسًمعل٤مـم٦مهس
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٤مهسومالال٢منسسًمٕمٚمالالنسر٘مالالاسدس الالًرسُمالالثسسحل٘مٞم٘مالال٦مسذمسسًمٜمٝم٤مرالال٦ممسسًميدسؾمالالٞم٦مسسًميفالال سىمالاليسريفٕمالاللمسوقمالال٤مدةسيميف٤مسميفٝمالال

وًمالالالنسيمٜمالالال٧مس يم الالال سوسىمٕمٞمالالال٦مسوسًميفٗمالالال٧مسسممس نسيم الالالػمًسسُمالالالتسسًمٕمٚمالالالريسسٔظمالالال رتسىمالالاليُمنسسلالالالير٤مأس

مم٤مصمٚمالال٦مسًمٚميسدورٜمٞمالال٦مسٕيم الال سُمالالتسىمالال نسُمالالتسسًميُمالال٤منسو سرنوم٘مالالنسسذمسشمٖمٞمالالػمسسةمجالال٤م سسًمٕمٚمٛمالال هسدسمالالرس

٤مسسعمعيفٛمالالثسسًمٕمٚمٛمالال سًمٙمٜمالال٧مسىمالاليسو الالٚم٧مسوممسوددس سوسقمالال سًمٚمٛمالاليةسسًميفالال سرٛمٙمالالتس نسرلالاليفٖم ىمٝم

 .ًمأشمٗم٤م سقمغمسسحل٘مٞم٘م٦م

سقمٚمٛمٞمالال٦مسُدشمعالال٦مسودسيسسًملالالٕم س نسيمٞمالالاسالالالسدم سميفالال سظمالالأاسُمالالتسـ  وُمالالتسسًمٖم رالال٥مس نس دىسسٔنس

سُمالالتسسعمٝمٜمالال سسًمٕمالال٤م سومٗمالال مسظم٤مـم الال٦مسُمٕمٞمٜمالال٦مسسم٠مومٙمالال٤مدسسًمٕمٚمالالنسرْٕمَٚمالال سٕنسؾمالالع٥مسٟمٗملالال سًمٚمٕمٚمالالنسٓ

سمالالاسوؿمالال٤مدةسُمالالتسسوؿمالال٤مدةس يسًمٞملالال٧مسوًمٙمٜمٝمالال٤مسوؿمالال٤مدةهسسمِمالالٙماسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسسًمُ شمعالال٦مسُمالالٜم سرالاليفنسسًمٕمٚمالالنه

سًمٜمالالن سسًمٜمالال٤مددسُمالالتس وًم الالوسسًمالالىرتس ٟمٗملالالٝمنس الالنسسٕيم الال سوؿمالال٤مدةمسوٟمثالالتسٟمالاليد سيمٞمالالاسسنس

سةؿمالالال٤مدةسرٛمٙمالالالتس نسشمٙمالالالننسُميف٘مٚمعالالال٦مسوَٟمَيورالالال٦مهسومٚمالالالرجسسٟمٗمالالالؽم س نسسًمٕمٚمالالالنسسدالالالير سسم٤مًم ٜمالالال٤ميس

 ّمالالاسدس الالًرسقمالالغمسسًم ٜمالال٤ميسسًمالالىيسرلالاليفث٘م ؟سونسسمٕمالالاسسًمٙمٚمالالرأسىمالاليسشمٙمالالننسطم٘مٞم٘مٞمالال٦مس ٓسو الال٤مس

سُٓمالال سُمالال٠مًمن سًمٚمعٛمٞمالالثسذمسمجٞمالالثسُمٜمالال٤مطم سسحلٞمالال٤مةمسومٚمالالرجسسوجنسشم الالػمسسؾمالاليفع٤مسم٦مسؾمالالٚمعٞم٦مسو الالىسس

 ٟمٕميف٘ميس نسسًمٓم ر سوممسسحل٘مٞم٘م٦مسسًمٕمٚمٛمٞم٦مسوسًمٓم ر سوممسُدشمع٦مسقمٚمٛمٞم٦مس  سوسطمية؟

سدالالنسنهسقمالالغمسُمالال٤مس قميف٘مالاليهس الالنس ٟمالال سقمٜمالاليُم٤مسٟمالالى ٥مسوممسوضمٝمالال٦مسسًمٜمٔمالال سسًمٓمنسم٤مورالال٦مسًمٚمٕمٚمالالنهس

 نسسًمالالاليسومثسؾمالالالٜمعيسسنسسحل٘مٞم٘مالالال٦مسوسًمُ شمعالالال٦مسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسقمالالالغمسٟمٗمالالالوسسًمٓم رالالال مسووجسسسومؽممالالالٜم٤مس

سٕؾمالالال٤مكسًمٚمٕمٚمالالالريس الالالنسسًملالالالٕم سسمالالال٢مظمأاسًمٚمعثالالال٨مسقمالالالتسسحل٘مٞم٘مالالال٦مسوٓسيشيسمظمالالال هسوم٢مٟمٜمالالال٤مس

ٟميفنىمالالثس نس الال١مٓيسسًمٕمٚمالالريسُمالالثسومٝمٛمٝمالالنسسًمٕمٛمٞمالال سًمٚمث٘مٞم٘مالال٦مسؾمالالػمشم٘مننسوممسسًم٘مٛمالال٦ممسومالال٢مجسسؿَمالالّٙمَاس

 الال١مٓيسسًمٕمٚمالالريسسًمٚمالالىرتس الالنسُمالالتسسًمٓمالال س سسٕواس ٞم الال٦مسٟمذعالال٦مسُمالالتسسخلالالؼمسيسوملالالٞمٙمننسد فالالنس
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٘مالالال٦ممسوسم٤مًميفالالال٤مزمسومالالال٠منسسًمُ شمعالالال٦مسوسحل٘مٞم٘مالالال٦مسشمعالالاليوسنسهمالالالػمسسًميفالالالنسوم٘م س الالالنس مالالالٛمتسُمالالال١م سًمٚمث٘مٞم

ىمالال٤مسمٚميفلمسًم ٟمٗمّمالال٤ماهسيمالالرسًمالالنس  الالرس الال دسسؾمالالٛملمسخميفٚمٗمالاللمسًمالالٜمٗموسسًمنضمٝمالال٦ممسوٓسٟمثيفالال٤مثسوٓس

سشمعالالالال٤م سسًمٓم رالالالال سسًم٘مّمالالالالػمسٟمثالالالالنس الالالالىهسسًمنضمٝمالالالال٦مسًمٜمالالالال ىس  الالالال٤مس رْمالالالال٤مسسًمٓم رالالالال سوممسسًمٕمٚمالالالالنس

 ةسسًملالالٚمٓمنيمسوسمنضمالالالندسسحل٘مٞم٘مالالال٦مسسًميفالال سرٜمٔمالالال سوًمٞمٝمالالال٤مسقمالالغمسٟمثالالالنسُمنصمالالالن سسمالال سضمالالاليًسسذمسطمالالالن

سًمٜمذالال٥مهسٟمثالالتسسًمٜمالال٤مكسسًمٕمالال٤مدرلمسٓسٟمثيفالال٤مثسوممسسنسٟمِمالالٖماس ٟمٗملالالٜم٤مسسم٤مًميفٗم٤م الالٞماسقمٜمالاليُم٤مسرالاليفنس

سًمٓمٕمالالالتسسمالالال  يسسًمٜمذالالال٥ممسسمالالاليًٓسُمالالالتسجًمالالالوهسٟمٜميفٔمالالال  نسسمّمالالالؼمسًميف٘مالالاليرنسدد الالالنسسًم ؾمالالالٛم هس

 .وسًمىيسُمتسسعم١ميميس نسرٙمننس ثٞمث٤ًمهسيمرسٟمٗمؽم 

سوسمٓمعٞمٕمالال٦مسسحلالال٤ماهسسمّمالالٗميف سُمٕم٤مدمالال٤ًمسًمٚمالال  يسسًميفالالنسوم٘م سومالالٞمرس الاللسسٕ الالناسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٦مه

س نس ؿمالالٕم سسمالال٤مًم٘مٚم سو سيسسًميفٗم٤م الالٞماهسوًمٙمٜماّلال سيمٜمالال٧مسوسصم٘مالال٤ًمسُمالالتس نسسًميفثالالييسسًمالالىيس يمالال٤منسقمالالكم 

ؿمالالالٙمٚميف سؾمالالالٞمعؼمسسًملالالالٚمٓم٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسقمالالالغمسسٓقمالالالؽمس سسمٕمالالاليمسسًم٘مالالاليدةسقمالالالغمسُمٕم٤مدمالالال٦مس

ضمٞمالاليهسوًمٙمالالتسوسمالال٤مًمٜمٔم سوممسُمالال٤مسشم٘مالاليمهس دىس نسصم٘ميفالال سيمالال٤منسسسحل٘مٞم٘مالال٦ممسودهمالالنسسنسسًم ٘مالال٦مس ُمالال ٌس

اس الالالىسسٕنسٟمٞميفالالال سذمسوفمٝمالالال٤مديسًمالالالوسسحللالالالتمس ىمالالالنسسم٤مًمٌمالالاليرِمالالالنهب٤مسسًمٖمالالال ودهسو الالالنسًمالالالٞموس

سد٤مٟمالال٥مسسٕىمالالاسضم٤مجسمٞمالال٦مسُمالالتسسًمٕمٚمالالنس الال سًمٞملالال٧مسُمالالتسسضمالالاسسنسسضمٕمالالاسٟمٗماالالس سمالاليوسضمٞمالاليًسس وس

سٔظمالال رتسؾمالالٞم لمهسوسم٤مًميف٠ميمٞمالاليسًمٞملالال٧مسدٕمالالاسسًمٕمٚمالالنسرعالاليوسؾمالالٞم ٤ًممسومٖمالال  سسمالاليًٓسُمالالتسجًمالالوس

 الالنسشمالال ور٩مسدؤرالال٦مسوسىمٕمٞمالال٦مسًم ٟملالال٤مٟمٞم٦مسوًمٚمٕمٚمالالنسيمٛمنمالالو سوٟملالال٤مريمسومعٕمالاليسيمالالاسيشيهسٟمثالالتس

ندةسطم٘مٞم٘مٞمالال٦مسطميفالالرسٟمالاليفٕمٚمنس نسٟمثالال٥مسسًمٕمٚمالالنسسحل٘مٞم٘مالال هسوًمالالٞموسسًملالالٕم سًمالالتسٟمثالال٥مسسًمٕمٚمالالنسسمّمالال

سٓومالالالؽمس سذمسقمالالال٤م سـمنسمالالال٤مويسوًمٙمالالالتسسعملالالالٕمرسسةٟملالالال٤مريسسدالالالن  يسذمس الالالىسسسًمٕمالالال٤م سُمٝمالالالرس

 .يم٤منسهمػمسُم ٤مزم
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وُمالال٤مسطمالالي سومالالٞمرسسمٕمالاليسشمعالاللمس ٟمالال س الال دسسًمالاليوسيسسعمٜم٤مؾمالال٥مسًمٖمالال وديهسوونس سرٙمالالتسسًمٜمالالن سسًمالالىيس

سيمٜم٧مسىميسو ٗميف سًمٜمٗمام

 س
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 خازج الصٍدومالفصن السابع: 

هسو الالالنسلالالال٧مسو س سمٓنسوم ؿمالالال٧مهسُم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأس وسيمالالالرسرٕمالالال  سسمالالالالس

 الالالٜميو س"سًمالالالىيسجيم شمالالال سذمسسًمٗمّمالالالاسسٕواهسورِمالالالٖماسُمعٜمالالالرسُميفّمالالالاسقمالالالؼمسممالالال سدسسمالالال سسمالالالالس

مسسيٜميؾمالال٦مسسًميفالال سسمالالٓمٚمثسسعمعٜمالالرسسًمالالىيسرْمالالنسخميفالالؼمسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسدير ٞمالال٦مسس"سًمٓمالالنن

سسسعم يمالالاليسيم٤مٟمالالال٧مسشميفالالال٠مًماسذمسُمٕمٔمٛمٝمالالال٤مسُمالالالتسهبالالال٤مسسًمٕمٚمالالالريسسٕدسمٕمالالالننس وسٟمثالالالنسجًمالالالوسذمس الالالى

شمّمالالٛمٞمنسشمٕمالاليرأأس الالٖمػمةسقمالالغمسسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞمالال٦مسُمالالتس ضمالالاسددسؾمالال٦مسيمٞمٗمٞمالال٦مسومالالٕم٤م س

ؾمأؾمالالٚمٝم٤مسذمسسًمؽمسيمٞمالال٥مسسعمي الال٦ممسوُمالالثسجًمالالوهسومالال٢منس طمالاليسسعمِمالال٤مدرثسيمالال٤منسًمالال سؿمالالٙمًأس ٜميؾمالالٞم٤ًمس

 . يم  سـمٛمنطم٤ًمسذمسسٓقميفع٤مد

 سقمالال٤ممسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسدير ٞمالال٦مساسمٞمالالٜمرسيمٜمالال٧مس ىمالالنمسسم٤مًمٕمٛمالالاسسًمالالىيس وم٣مالالسسممسسمثالال٨مس ٚمالال٦مس

و الالال سُمػمرالالال٤ممس ًميفالالال٤مُمػمسٟمنهسلالالال٤مواسوقمالالال٤مدةسشمّمالالالٛمٞمنسوٟمالالاليرنسس هسيم٤مٟمالالال٧مس ُمٞمٚمالالال٦مسزم 0ا3111

سالسُم الالاسسًمٕميرالاليس ـمعٞمٕمالال سُمالالتس ضمالالاسضمٕمٚمالال سرالال١مديسوفمٞمٗمالال٦مسوٟمالاليرنسخميفٚمالالامسويم٤مٟمالال٧مسشملالاليفذيم

سالس عالالال٤ًمس عٞمٜمالالال٤ًمسرٛمالالالثسسمالالاللمسضمنسٟمالالال٥مسسًميفّمالالالٛمٞمنس ُمالالالتسسًمٕمٚمالالالريسسٔظمالالال رتسذمسجًمالالالوسسًمنىمالالال٧م

وضمنسٟمالالال٥مسسًميفٓمالالالندمسذمسيمالالالاس الالالىهسسعمِمالالال٤مدرثهسيم٤مٟمالالال٧مسسًمٗمٙمالالال ةسسٕوممس الالال سسًميفذٛمٞمٜمالالال٤مأس

٤م ٛمالال٦مسقمالالغمسطملالالتسسٓـمالالأ سومالالٞمرسريفٕمٚمالال سسمالال٠مضميسيسسٟٓمالاليرنسسٕ الالكمسسًميفالال سرالال٥مسشمٖمٞمػم الال٤مهسسًم٘م

سوسمٕمالالالاليسشمٜمٗمٞمالالالالىس الالالالىهسسًميفٖمٞمالالالالػمسأهسٓؾمالالالاليفذيسمسسًمٜملالالالالذ٦مسسعمذيفؼمرالالالال٦مسسًم٘مٞم٤مؾمالالالالٞم٦مسًمٚميفٓمالالالالندس

يمالالالال د سًمٗمالالالال  س يسُمِمالالالال٤ميماسـمٗمٞمٗمالالالال٦ممسوقمالالالالغمسسًمالالالال همنسُمالالالالتس نس الالالالىهسسسسسسسسٟميف٘مالالالال سسسسسسسساهمالالالالػّمس

                                                           
(1)    D. D. Axe, “Extreme Functional Sensitivity to Conservative Amino Acid Changes on Enzyme 
Exteriors,” Journal of Molecular Biology  ( ): 
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هسوٓسسنسسًم٘مٞمالالندسقمٚمٞمٝمالال٤مسىمالاليس  الالعث٧مسسٓؾمالالؽمسشمٞمعٞم٦مسرٛمٙمالالتس نسشمٕمٛمالالاسُمالالتسسًمٜم٤مطمٞمالال٦مسسًمٜمٔم رالال٦م

وسمالالث٦مسسمِمالالٙماسُميفيسرالاليسذمسسًملالالٜمنسأسسًميفالال سشمٚمالال٧مسجًمالالومسوسمٕمالاليسُمالال ودس طمالاليسقمنمالالسقم٤مُمالال٤مهس

سدٝمالالندسسعمعىوًمالال٦مسطميفالالرسسٔنسًميفنًمٞمالاليسحمٗمالاليسأس"سقمالالؽم سسمٕمالالاسسًم٘مالال٤مدةسذمس الالىسسسعمعالال٤ماسسمالال٠منس

ضميرالالاليةس صمعيفالالال٧مس ٟمٜمالالال٤مسٟمثّمالالالاهسذمسسعم٘مالالال٤ممسسٕواهسقمالالالغمسٟميفالالال٤م ٩مسضمٞمالالاليةسذمس الالالٜمثسسةٟمالالاليررأس

ونس الالالالٜمثسوٟمالالالاليررأسضمٞمالالالاليةسريفٓمٚمالالالال٥مسُملالالالاليفنىسضميرالالالاليًسسُمالالالالتسسًمعّمالالالالػمةهس وسسًملالالالالٞم ٦ممسسيس

 م 0ا"ُمٜمٝمعٞم٤مأسضميريةس ٤مُم٤م

يمالالال د سذمسسًمٜمٝم٤مرالالال٦مسجسأسسسسسسٟميف٘مالالال سسساهمالالالػّمسسسوضمالالالن  سسعمِمالالالٙمٚم٦مس الالالنس نسسخلٓمالالالنةسسًميفٓمندرالالال٦م

سٟمعالال٤م سىمٚمٞمالالاسضمالاليًسهسسممسددضمالال٦مس نسسًمٜمعالال٤م سرٕميفٛمالاليسسمِمالالٙماسيم٤مُمالالاسشم٘م رعالال٤ًمسقمالالغمسسًم٘مالاليدةسقمالالغمس

سًم٘مٞمالال٤ممسسم٤مًميفذٛمٞمٜمالال٤مأسسًمّمالالثٞمث٦مسذمسسعم٘مالال٤ممسسٕوامسوًمٙمٜمٜمالال٤مهسسمٓمعٞمٕمالال٦مسسحلالال٤ماهسوجسسيمٜمالال٤مسٟمٕمالال  س

يمٞمالالاسٟمٗمٕمالالاسجًمالالوهسومالال٢منسسخلٓمالالنةسسًميفٓمندرالال٦مسؾمالاليفٙمننسهمالالػمسرودرالال٦مسوممسطمالاليسيمعالالػممسوسمٕمعالال٤مدةس

وس نسسًميفٓمالالندس الالنسسؾمالاليفعيساسهمالالػمسيمالال٤م سًمٚمٛمٕم ومالال٦ممسوذمسسًمنسىمالالثهسوجسسصمعالال٧مسًمالاليرٜم٤مس ظمالال ىهسرعالالي

 . ث٦مسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسومأسيشيسرٛمٙمتسسنسرٙمننسسميرًأسُمٜم٤مؾمع٤ًمسًمٚمٛمٕم وم٦م

وُمالالثسجًمالالوهسومالال٢منسسًميفذٛمٞمٜمالال٤مأسسدٞمالاليةسضمالاليًسس الال سسمٛم ٤مسمالال٦مسسعمٕم ومالال٦مهسوذمس الالىهسسحل٤مًمالال٦مسسمالاليأس

ٝمٜمالالاليكسودسصمٞمالالال٤ًمسرٕمٛمالالالاسهٛمٞمٜمالالال٤مأسُمػمرالالال٤ممسضمٞمالالاليةسضمالالاليًسمسووضمالالاليأس نسوٟميرٛمٝمالالال٤مسسعمٓمالالالندسوسعم

س و الالنسوٟمعالال٤م سدس الالثسذمس الال٤ماسقمالال٤مدةسُمالال٤مسساليمالال٤مةٟميرنسسًمٓمعٞمٕمالال سسًمالالىيسشمالالنسشمّمالالٛمٞمٛم سًميف٘مٚمٞمالاليه

سملالالذ٤ميسضمالاليًسمسسمٕمالاليسيميف٤مسمالال٦مسٟميف٤م عٝمالال٤مهسىمالاليُم٧مسُمػمرالال٤ممسسمث ٝمالال٤مسس"سًمٜمعالال٤م "رٓمٚمالال سومٞمالال سُمّمالالٓمٚم س

سعم ُمنىمالال٦مسذمسوىمالال٧مسىم رالال٥مسُمالالتسسًمٚم٘مالال٤ميسسًمالالىيسمجٕمٜمالال سُمالالثسس سالًمٚمٜمنمالالسذمس ٚمالال٦مسٟمٞميفِمالال
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نمهسذمسؿمالالالع٤مطس/سال سسمث ٝمالالال٤مسقمٛمٚمٞمالالال٦مسُم سضمٕمالال٦مسسٕىمالالال سنسعمعٚمالالال٦مسٟمٞميفالالالُمالال٤ميموسسمالالالػموشمومسوسضميفالالال٤م

سم 0ا3111ومؼمسر سُمتسقم٤ممس

جمىٕعٛ بال قاٟد

قمالالغمس ُمالالاسذمسسنسرٛمٝمالاليسٟمعالال٤م سُمػمرالال٤ممسسًملالال٤مطم سسًمٓم رالال سعميرالاليسُمالالتسسًمٜمع٤مطمالال٤مأسذمسسًمٕمٚمالالنهس

سمالالي سسًمٕميرالاليسُمالالتسـمالالأنسسًمالالييميفندسهسًمٚمٕمٛمالالاسلالال٧مسو سومٝمالال٤مسقمالالغمسسعمِمالال٤مدرثسسًميفالال سوؾمالالٕم٧مس

ـم ر٘ميفٝمالالالال٤مسوممسسةٟمالالالاليررأسسٕظمالالالال ىمسوًمٙمالالالالتسسًميفثالالالالير٤مأسسًميف٘مٜمٞمالالالال٦مسسمالالالالي أسشم٘مالالالاليمسٟمٗملالالالالٝم٤مس

ونس قمالالٞمنمسومٗمالال س وسظمالالال سسميدضمالال٦مسُمالالتسسًمنمالالن مسوىمالاليسوضمالاليسسًمٓمالالأنس ٟمٗملالالٝمنسومعالال٠مةسد

سمِمالالالٙماسهمالالالػمسُميفنىمالالالثمسسهسشم يمالالال٧مسُمػمرالالال٤ممسُم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأس3110قمالالال٤ممس

يمالالال٤منسمٓنسرٕمٚمالالالنس ٟمالالال سؾمٞمْمالالالٓم سوممسسوسمّمالالالٗميف سُمالالالير ًسسعم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأس

سًمٕم الالندسقمالالغمسؿمالالذلسًمٞم٠مظمالالىسُمٙم٤م الال٤مهسوسمالالرس نسقمٛمٚمالال س سر يمالاليس سمالاليسسقمالالغمسشمٓمالالندسسًمؼموشمالاللمهس

وممسؿمالالذلسمظمالال مسوسملالالع٥مسسدالاليواسسًميُمٜمالال سسًمرسالالرثسسوم٘مالاليسقمٚمالالنس ٟمالال سؾمالالٞميفٕملمسقمٚمٞمالال سسًميفٓمٚمالالث

ٓؾمالالاليفٙمراسددضمالالال٦مسسًمالالالييميفندسههسذمسُمالالاليةسصمالالالأ سؾمالالالٜمنسأهسووم٘مالالال٤ًمسًمٚمٜمٔمالالال٤ممسسًمؼمرٓمالالال٤مريسوم٘مالالاليس

 .  ع سسًمنمثس يم  سوحل٤مطم٤ًمسسم٤مًمٜملع٦مسًمٚمٓمأنسسًمىرتسيم٤مٟمنسسذمسقمٝمي ٤م

وُمالالالثسقمٚمالالالنسمٓنسسمالالال٠منسقمٛمالالالكمسيمالالال٤منسريفٓمالالال  سسمِمالالالٙماسُميفيسرالالاليسوممسشمٓمالالالندسسًمؼموشمالالاللمهسومالالال٤ملٜم س

يسسًميف٠ميمٞمالاليسقمالالالغمس اٞمالال٦مسقمٛمالالالاسُمػمرالالال٤ممهسسًمعالال٤مد سُمالالالتسظمالالأاسسمث ٝمالالال٤مسذمس ٚمالالال٦مسسم٤معمنمالالن مسسمٕمالالال

ٟمٞميفنمالالالهسولالالالي سُمٕمالالال سقمالالالتسسًمٓمالالالأنسسًمالالالىرتسشم٘مٓمٕمالالال٧مسهبالالالنسسًملالالالعاسدونسُمػمرالالال٤ممهسظم٤م الالال٤ًمس

                                                           
α β
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مسيمٜمالالال٧مس" ٟمالالال٧مسشمٕمالالال  سسًمٙم الالالػمسقمالالالتسشمٓمالالالندسسًمؼموشمالالاللمهسدوا"يمأُمالالال سسمٙمٚمالالالرأسُمالالالتسىمعٞمالالالاس

 س يمالالتسس قمالال  سسٟمالال سيمالال٤منسرٛمٝمالاليسًميفلالالٚمٞمٛم سىمٞمالال٤مدةس الالىهسسعمعٛمنقمالال٦مسُمالالتسسًمٓمالالأنهسوًمٙمٜمالال 

سومٝمالالنسيمٞمالالاسرٛمٙمالالتس نس ىمعالالامسقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتس نسمٓنسد ىس ٟمٜمالال سيمٜمالال٧مس قمٛمالالاسسمٕمٜم٤مرالال٦مهس

قمٛمالالالاسدىمٞمالالال سريفٓمالالال  سوممسشمٓمالالالندسسًمؼموشمالالاللمهسوٓس ٟمالالال س سرٙمالالالتسرٕمالالال  سشمٗم٤م الالالٞماسُمنمالالالوقم س

سحلالال٤مزمهسودسمالالرسيمالال٤منسىمالاليس ظمٓمالال٠مسسميدضمالال٦مسؿمالالٙمنيم سسًميفٓمندرالال٦ممسيم٤مٟمالال٧مس ٛمنقمالال٦مسُمػمرالال٤ممسشمٗمذالال س

ذمسطمالالاللمس ٟمٜمالالال سىمالالاليسظمٚمّمالالال٧مسوممسٟميفٞمعالالال٦مسسمٗمٙمالالال ةس نسسًميفٓمالالالندسرٛمٙمالالالتس نسرٕمٛمالالالاسسًمٕمع٤م الالال٥مهس

 ُمٕم٤ميمل٦ممسومٙمٞماسرٛمٙمتس نس ىمندس ٛمنقم٦مسُمتسسٟم٤مكسريفعٝمننسذمسسدم٤مهسقمٙموسسدم٤م  ؟

قمالاليمسُمعالال٤م ةسمٓنسذمسـمالال  سقم مالال سُمٙمٜمٜمالال سُمالالتسسًمؽمسضمالالثسسمِمالالٙماسهمالالػمسُمعالال٤م هسو الالنسًمالالٞموس

 ؾمالالالالٚمنتسسعمٕميفالالالال٤مدمسوًمٙمٜمالالالال سقمالالالالغمس رالالالال٦مسطمالالالال٤ماس ظمالالالالىأسسخلٞمالالالال٤مدسسًملالالالالٝماسو س   سٕٓنس

نقمالال٦مسُمػمرالال٤ممهسوٟم٘مٚمالال٧مسًمالال س ٟمٜمالال س س يمالالتسُمٝمالاليفًرسسم٘مٞمالال٤مدةس ٛمنقميفٝمالال٤مسسم٤مُميفٜمالال٤مقم سقمالالتسىمٞمالال٤مدةس ٛم

س.دونسسحل٤مضم٦مسوممس  سسًملع٥م

عمي ذٔ طىٕح

يمٜمالال٧مسىمالاليسوس الالٚم٧مسسًمٕمٛمالالاسسمثالالىدسًمٗمالالؽمةسـمنرٚمالال٦ممسطميفالالرسىمعالالاسحلٔمالال٦مسسًمالاليفعكمسشمٚمالالوسسًميفالال س

ند الال٤مسذمسسميسرالال٦مسسًمٗمّمالالاسسًم الال٤مريمسيمٜمالال٧مسٟم٤مىمالاليًسس الال٤مُميف٤ًمسًمٚمردرالال٦ممسويم٤مٟمالال٧مسوضمٝمالال٤مأسٟمٔمالال يس

لمهسًمٙمٜمٝمالالال٤مس سشمالالالى ٥مس سمٕمالالاليسُمالالالتسجًمالالالومسيم٤مٟمالالال٧مسسًمعٞم٤مٟمالالال٤مأسُمٕم وومالالال٦مسٕ الالاليىم٤م  سسعم٘مالالال سم

سعمٙميفنسمالال٦مسُمالالتس ومٙمالال٤مديسشم٘ميفٍمالالسقمالالغمسًمنطمالال٦مسسةقمأٟمالال٤مأسذمسهم ومالال٦مسـمالالأتهسسًميفالال سيم٤مٟمالال٧مسُمٚمٞم الال٦مس

سم٤مُٕم الالال٤ماسسًمِمذّمالالالٞم٦ممسو طمالالاليس الالالىهسسًمعٞم٤مٟمالالال٤مأس الالالنسس الالاليسدسدومٞمالالالثسُمالالالتسسميفٞمالالال٦مسسًميفّمالالالٛمٞمن س

ناسُمالالالتسسًمنسمالالال سسمالالاليفٞم٤ًمسسم٤مًمٜملالالالع٦مسزمس نس الالال دس ٛمنقمالالال٦مسُمالالالتسسًمالالالىدسأسٓسرٛمٙمٜمٝمالالال٤مسسمٚمالالال
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مسو رالاليسمظمالال سشمٚمالالوسسًمالالنقم مسٓسرٛمٙمالالتس سمالاليسس نسشمّمالالع سقمالالغمسسمٞمٜمالال٦مسُمالالتسوضمند الال٤مسسخلالال٤ما

نمسالسًمعيفٞمالال٦مسسًم ومٞمٕمالال٦مسسمثعالال٦مسسملالالٞمٓم٦ممسسؾمالاليفٜميفع٧مسُمالالتسوسىمالالثسسةدسدةسسًمعنمالالر٦مسسحلالال ةس نسسًمعالال

 موقمٚمٞم هسوم٢منسسةٟمل٤منس سريفٓمندسُمتسسعم٤مدر٦مٓسرٛمٙمتس نسرٙمنٟمنسس ؿمٞم٤ميسُم٤مدر٦مهس

سٕسمالالاليمسيم٤مٟمالالال٧مسظمٓميفالالال سـمالالالنساسسًمنىمالالال٧مس الالال سُمنس الالالٚم٦مس س يمالالالتس درالالاليس نس سم٘مالالالرس الالال٤مُميف٤ًمسوممس

سًميفٗمٙمالالػمسوسًمٕمٛمالالاسسمٕمٜم٤مرالال٦مسمُمالالأسذمسشم ؾمالالٞميسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسسعمعٙمالال ةسًمالالييهسو ظمالالػمًسسسرالال٤مدس

سًمٗم  الال٦مسًم قمالالأنسقمٜمٝمالال٤مسقمٚمٜمالال٤ًممسووجسسُمالال٤مسؾمالالٜمث٧مسسًمٗم  الال٦مسًمالالىًموهسومالال٤مريسيمٜمالال٧مسقمالالغمسر٘مالاللمس

ُمالالالتس نسسًمٕمٚمالالالنسؾمالالالٞمٙمننس ومْمالالالاسُمٜمّمالالال٦مسًمٚمالالاليفٙمٚمنسُمٜمٝمالالال٤ممس سشميفٜمالالال٤مىماسٟملالالالذيف سسًمٓمنسم٤مورالالال٦مس

ٕمٚمالالالنسُمالالالثس يسيشيسيمٜمالالال٧مس قم ومالالال سذمسجًمالالالوسسًمنىمالالال٧ممسًم٘مالالاليسومٝمٛمالالال٧مس نسسًمٜمالالال٤مكسًمالالاليفنسًمٚم

سٟمثٞمالالال٤م سأهسويمٜمالالال٧مسىمالالاليسد رالالال٧مسسعمنسىمالالالاسسعملالالالع٘م٦مسًمٚمٕمٚمالالالريسسعمٜم٤م ْمالالاللمسًم رالالالرنمسًمٙمالالالتس

سحلعالال٩مسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسذمسسًمالاليوم٤م سقمالالتسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسيم٤مٟمالال٧مسشمعالاليوسهمالالػمسُمٙميفٛمٚمالال٦مسسم٤مًمٜملالالع٦مسزمهس

وضم سؤ الال٤مهس لالالٙم٧مسسوٕٟمٜمالال سؿمالالٕم أسسم٠مٟمالال سرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننس ٜمالال٤م سطمعالال٦مسيم٤مُمٚمالال٦مسرٛمٙمالالت

 سمٗمٙم ةس نس ىهسسحلع٦مسؾميفٙمننسُم٘معنًم٦مسقمغمسٟمٓم٤م سوسؾمثم

 و سًمٚمٕمٚمالالريس نسرالال٠مُمٚمنسسذمسٟميفٞمعالال٦مسُمٕمٞمٜمالال٦مسالوسٔنهسوجسسيمٜمالال٧مسشميفلالال٤مياسقمالالرسوجسسيمالال٤منسُمالالتسسعمِمالال

سالسٟمٗمٕمالالاسجًمالالوس سالسسًمٕمٚمالالري قمٜمالاليُم٤مس الاليدونس  الاليسومٝمنمس ؾمالاليفٓمٞمثس نس ؤيمالاليسًمالالوسجًمالالومسوٟمثالالت

ٞمالال٤مةسجيمٞمالال٦مسظمالال٤مدثسسٕد مسـمالالنساسسًمنىمالال٧ممسويمٛم الال٤ماسقمالالغمسجًمالالوهسسًمعثالال٨مسقمالالتسوضمالالندسطم

سًمعثالالال٨مسقمالالالتسسًمالالالىيم٤ميسظمالالال٤مدثسيمنيمالالال٥مسسٕد ساوسعمٕمالالال و س وُمالالال٤مسرٜمٓمالالالنيسقمٚمٞمالالال سُمٕمٝمالالالي

ُمالالتسقمٛمالالاسر٘مالالنمسسمالال سسًمٕميرالاليسُمالالتسسًمٕمٚمالالريسسًمالالىرتسرالال٠مُمٚمننس نسس)ؾمالالٞميف س سم٤مٓظميفّمالال٤مد

 ٘مالالال سسمثالالال ٝمنسرنُمالالال٤مسُمالالال٤مسٟمع٤مطمالالال٤ًمسوًمالالالٞموسًمالالاليفنس يسدًمٞمالالالاهسسنسسًمٕمٚمالالالنسرعالالالي سسمالالال٤مًمٓمٛمن مس
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ُمالالتسسًمٕمٚمالالريسسًمالالىرتسرٙم ؾمالالننس ٟمٗملالالٝمنسةرالال٤مدسسورٛمٙمالالتس نسر٘مالال٤ماسسًمٌمالاليسٟمٗملالال سقمالالتسسًمٕميرالالي

قمأضمالال٤مأسعمذيفٚمالالاسسُٕمالال س سومٚمالالٞموس ٜمالال٤م سدًمٞمالالاسقمالالغمس نس الالىهسسًمٕمأضمالال٤مأسسًميفالال سـمالال٤ماس

سٟميفٔم٤مد الالال٤مسؾمالالالٞميفنسسًمٕم الالالندسقمٚمٞمٝمالالال٤مهسوًمٙمالالالتس ٜمالالال٤م سسيالالالي سوسًمٓمٛمالالالن هسو الالالىسسًمالالالٞموسؿمالالالٞم ٤ًمس

سسملٞمٓم٤ًممسوم٤مًميًمٞماسسًمٕمٚمٛم سٓسر٠م س سميًسسدونسشمٚموسسعمٙمنٟم٤مأسسًم  ٞملٞم٦مم

س

س

س

س

س

ومٕمٜمالاليُم٤مسٟمٜمٔمالال سومالالٞمٛمتسًميرالال سسًم٘مالاليدةسقمالالغمسىمٛمالالثسسًمٜميفالال٤م ٩مسهمالالػمسسعم همالالننسومٞمٝمالال٤مهسٟمالال ىسقمالالغمسسًمٗمالالندس

س.سٟم سد يسسٕهمٚمعٞم٦مسُمتسسعمعيفٛمثسسًمٕمٚمٛم 

ٗٛالعاصفٛ املثال

هسوسمٕمالاليسُمالال ودسؿمالالٝم سوسطمالاليسقمالالغمسشمٗمالالنريف سًمٕمالال  س ٓنسًميفالالنزمسىمٞمالال٤مدةس3113ذمس وس الالاسقمالال٤ممس

س ٛمنقمالالال٦مسُمػمرالالال٤ممهسيمالالال٤منس ٜمالالال٤م سٟم٘مالالال٤م سذمسيم٤مومٞمؽمرالالال٤مسخميفالالالؼمسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ٞمالالال٦مس

عمِمالالٙمٚم٦مسحميفٛمٚمالال٦مسُمالالثسسًمٜميفالال٤م ٩مسسًميفالال سشمالالنسسةسمالالأاسقمٜمٝمالال٤مسذمسسمثالال٨مسُمػمرالال٤ممسسعمٜمِمالالندسذمس ٚمالال٦مس

ٟمٞميفنمالالسىمعالالاسقمالال٤مُملممسسمالاليًسسضمالالير٤ًممسوىمالاليسوضمالاليسـم٤مًمالال٥مسسًميدسؾمالال٤مأسسًمٕمٚمٞمالال٤مسسًمالالىيسيمالال٤منسرٗمالال  س

 ٟم٤مسمٞمالالال٥مسسًميفذالالاليرتسذمس ٛمالالاليةسُمػمرالالال٤ممس نسسًميفلالالالٛمٞم٤مأسقمالالالغمسسمٕمالالالاسسٕٟم٤مسمٞمالالال٥مسسعمٝمٛمالالال٦مسٓس

٘مٚمالال سُمالالتسجًمالالوسيمٚمالال هسسٟٓمالاليرنسسعمٕمالال٤مدس ٜميؾمالاليف سشميفٓمالال٤مسم سُمالالثسسعمثيفنرالال٤مأهسوسٕيم الال سوصمالال٤مدةسًمٚم

وسًمالالىيسشمٚم٘مالالرسسًمٙم الالػمسُمالالتسسٓ الاليفرمسسمالاليًسسهمالالػمسومٕمالال٤مامسسطملالال٤مكسهم رالال٥مسهمٛمالال سسعمذيفالالؼمسيمٚمالال س

وممسسًمٕمٚمالالالنسُمالالالتسىمعالالالاسسٟمالالال٤مكسرالالال٠مُمٚمننسذمسسًمٕم الالالندسقمالالالغمسٟميفٞمعالالال٦مسُمٕمٞمٜمالالال٦مس دسالٓسرالالال٠م سسًمْمالالال

  .وًمٙمتسُمتسىمعاس وًمِ وسسًمىرتس ٤موًمننسىمٛمثسسًمٜميف٤م ٩مسسًميف سشميفٕم٤مد سُمثسمُم٤مين
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ًمٗمٙمالال ةسسنسسًمٕميرالاليسُمالالتسـمالالأنسسًميدسؾمالال٤مأسسًمٕمٚمٞمالال٤مسىمالاليس ُمْمالالنسسؾمالالٜم٦مس وس يم الال سُمالالتسوىمالاليفٝمنس

 مسًم ٛملمسقمغمسُمِم٤مدرثسسدشمٙميأسقمغمسظمٓم٠م

ذمسهمْمالالالننس رالالال٤ممسُمْمالالال٧مسسمٕمالالاليس واسجيمالالال سحل٤مًمالالال٦مسقمالالاليمسسٓشملالالال٤م سذمسسًمعٞم٤مٟمالالال٤مأهسشمالالالنسشم٠ميمٞمالالاليس

سًمٙمالالال٤مسمنكسطمٞمالالال٨مسيمِمالالالاسسًميفث٘مٞمالالال سذمس ٟمعالالالننسسًميفذالالاليرتهس نسُمػمرالالال٤ممسىمالالاليسوضمالالاليأسسنس

سٟميرٛمٝمالالال٤مسرٜمعالالاليسٟمٗمالالالوسسٕدسيسسًمالالالىيسرٜمعالالاليهسسٟٓمالالاليرنسسًمٓمعٞمٕمالالال سٕٟمالالال س سرٙمالالالتس الالالنسؾمالالالنىس

سعمذيفؼمرالالال٦مهسيم٤مٟمالالال٧مسىمالالاليسسةٟمالالاليرنسسًمٓمعٞمٕمالالال مسويمالالالرس الالالنسسحلالالال٤ماسذمسمجٞمالالالثسدمالالال٤مدنسسةٟميفذالالال٤منس

سمث الال٧مسقمالالتسقمأُمالال٤مأسسًمٜمٛمالالنسسًمعٙميفالالػميسذمسفمالالاسفمالال و سٓسرٛمٙمالالتس نس الالي سومٞمٝمالال٤مسسًمٜمٛمالالنس

وٓسوجسسيم٤مٟمالالال٧مسسًمنفمٞمٗمالالال٦مسسعم همنسمالالال٦مسُمنضمالالالندةمسسمٞمالالاليس ٟمالالال سذمس الالالىهسسحل٤مًمالالال٦مهسٓسيشيسرٜمعٖمالالال س نس

رٜمٛمالالنسقمالالغمس ـمعالال٤م سسمالالؽميساوقمالال٤ميسرلالاليفذيمسذمسسعمذيفالالؼمسأ سٕٟمالال سٓسشمٖمٞمػمس الال٤مسسعمّمالالٛمٛم٦مسوٓس

٦مسسًمأطم٘مالال٦مسقمالالغمسشمٚمالالوسسًميفٖمٞمالالػمسأسشملالالعع٧مسومٕمالالًأسذمسسًمنفمٞمٗمالال٦مسسعمٓمٚمنسمالال٦ممسسًميفٜمنقمالال٤مأسسًمٓمٗم رالال

قمالالتسـم رالال سشمٚمالالن سقمالال  سُمٜميف٘مالالاهسشمالالنسظمٚمالال سظمأرالال٤مسىمٚمٞمٚمالال٦مسُمالالتسؾمالالأًم٦مسسٟٓمالاليرنسسًمٓمعٞمٕمالال س

ُمالالثسسخلأرالالال٤مسسًميفالالال سٓسرٛمٙمالالالتس نسشمٜمٛمالالالنمسو الالىسسرٕمٜمالالال س نسسًمٜميفٞمعالالال٦مسسةر٤مسمٞمالالال٦مسيم٤مٟمالالال٧مس س ٗمالالال٦ممس

هسو سشمالالالؽم س يسونقمالالال٤منسُمالالال٤مسفمٝمالالال أسُمالالالىيم ةسشم سضمالالالثسخميفٍمالالالةسذمس ٚمالالال٦مسٟمٞميفنمالالالس

ٟمذٚمالاللسوممس نسسًمٜميفالال٤م ٩مس س3111ؿمالالوسومالالٞمرسريفٕمٚمالال سسمنمالالثسسًمعثالال٨مسسًمالالىيسٟمنمالالسذمسقمالال٤ممس

سم 0اهمػمسؾمٚمٞمٛم٦م

ويمالالرسًمالالنس نس الالىهسسٕطمالاليس سسًميسظمٚمٞمالال٦مس سهٚمالال سُمالال٤مسرٙمٗمالال سُمالالتسسًميفالالنشم هس مالالٞماسسًمٞمالال سسنس

 سًمل الالالالناسسًمعٞمنًمنضمٞمالالالال٦مسىمالالالاليسسمالالالالي أسشميفّمالالالاليدسـم ر٘مالالالال٦مسقمالالالال  سسًميفّمالالالالٛمٞمنسسًمالالالالىيم سا

                                                           
α β
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٦مسسعميفثالاليةسومالالٞمرسريفٕمٚمالال سُمالالثسشمّمالال٤مقميسسدالالياسطمالالناسشمالاليدروسقمٜمالال٤مورتسسًمّمالالثاسذمسسعمٛمٚمٙمالال

سمالالاليس اسًمٜمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتسذمسسعمالالاليسدكسسًميفالالال س نيالالال٤مسسًميوًمالالال٦ممسقمالالال  سمٓنسيمٛمالالالير سزمهس ٟمٜمالالال س

يمٜمالالال٧مسىمالالاليسشمٚم٘مٞمالالال٧مس ُمالالالنسًٓسًميُمالالال٤مٓأسو سمثالالال٤م سُمالالالتسسعمٛمالالالناسسًم  ٞماالالالسٕقمالالالراسسًميفّمالالالٛمٞمنس

 هسُمٕمٝمالالالاليسدرلالالالالٙمٗم يهسًمٕمالالالاليةسؾمالالالالٜمنسأمسو سرٓمٚمالالالال٥مسُمٜمالالالال س سمالالالاليسس نس   سسًمالالالالىيم سا

ؾمالالالع٥مسس الالاليفرمسدرلالالالٙمٗم يسسمٕمٛمالالالكمهسيمٜمالالال٧مسُمالالاليديم٤ًمسضمٞمالالاليًسس نسسًمٕمأىمالالال٦مسسم٤مًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم س

رٛمٙمالالتس نسشم الالػمسسدالالياهسًمالالىسس سسـمالال  سسُٕمالال مسوىمالاليسيمالال٤منسمٓنسىمالاليسجيمالال سذمسوىمالال٧مسؾمالال٤مسم س

ُمنىمالالثسُمٕمٝمالاليسدرلالالٙمٗم يسقمالالغمسسةٟمؽمٟمالال٧مهسًمالالىًموسسومالالؽم س ٟمالال سىمالال٤ممسسمن الالاسسُٕمالالندسسمٜمٗملالال س

 .و سشميقمع سسمرسرٙمٗم سعمٜم٤مىمِميفٝم٤مسُمٕم 

سًمٕميس ٞمالال٦مسًمٚميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم سُمالالتسىمعالالاسوؾمالال٤م اسسةقمالالأمسسًمؼمرٓم٤مٟمٞمالال٦مسسمالاليأسسوًمٙمالالتسسعمٕم٤مُمٚمالال٦م

 سس نسي٤مسشم٠مصمػمًسسقمٚمٞم م

يمٜمالال٧مس واسؿمالالذلسرالاليظماسسعمذيفالالؼمسذمس الالع٤م سرالالنمسُمالالتسسرالال٤ممسؿمالالع٤مطساومؼمسرالال  سُمالالتسقمالال٤ممس

مسويمالال٤منس ٓنسقمالال٤مدةسُمالال٤مسر٘مالالنمسسمعنٓشمالال سذمسسعمذيفالالؼمسأسذمسوىمالال٧مسٓطمالال سُمالالتسسًمٞمالالنمس3113

س الالىسسسًمّمالالع٤م س شمالالرسذمسوىمالال٧مسُمعٙمالالال سقمٜمالاليُم٤مسرٙمالالننسسًمٕمٛمالالاسقمالالغمسىمالاليمسوؾمالال٤م هسوًمٙمالالتسذم

ًمٚمالاليفٙمٚمنسُمٕمالال مسسمالاليًسسُميفالالنشم ًسمسوسىمالالؽمنسُمٜمالال سيمالالرسًمالالنسيم٤مٟمالال٧مس ٜمالال٤م سُملالال٠مًم٦مسُمٚمثالال٦مس يفالال٤مثسوممس

ُمٜم٤مىمِمالاليفٝم٤مهسًمٙمٜمالال سسمالاليًسسهمالالػمسىمالال٤مددسقمالالغمسسمالالييسسعمٜم٤مىمِمالال٦ممسًم٘مالاليسسومؽممالال٧مسسنسُمالال٤مسر ٘مٚمالال س الالنسُملالال٠مًم٦مس

سًملالالر سزمسسمٛمنس الالٚم٦مسقمٛمالالكمسذمسُم يمالاليس ٜميؾمالال٦مسسًمؼموشمالالاللمهسقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتسقمٚمٛمالال سسمالالال٠مٟمٜم س

 يساسًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم  سسًمالالىيسرالاليفنسشمّمالالنر هسقمٚمٜمالال٤ًمسهبالالىهسسًمٕمعالال٤مدسأساليسُمالالتس الالىسسسًمِمالالضمالالي

 .سًمٗمٔمٞمٕم٦مسوسًميفآُم ر٦م
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ًمٙمالالتسًمالالٞموس ٜمالال٤م سـم ر٘مالال٦مسؾمالالٝمٚم٦مسًمعالالييسحم٤مدصمالال٦مسُمالالتس الالىسسسًم٘معٞمالالاهسوًمٙمالالتس يسحم٤مدصمالال٦مس ظمالال ىس

ؾمالالالالن سشمْمالالالالٞمثسسًمٗمٙمالالالال ةسسوسسًمٜم٘مٓمالالالال٦مسسعمٓمٚمنسمالالالال٦ممسووجسسيمالالالال٤منسُملالالالاليف٘معكمسذمسُم يمالالالاليس ٜميؾمالالالال٦مس

هسوم٘مالاليسمالال٤مقم٧مس الالىهسسًمٜم٘مٓمالال٦ممسسمٕمالاليس نسجيمالال س ٓنس ٟمالال سسًمؼموشمالاللمس الالنسسًمٜم٘مٓمالال٦مسسعمٓمٚمنسمالال٦مسطم٘مالال٤مًس

سؾمالالاليفٛمثسًمٚميفالالالنسوممسسم ٟمالالال٤مُم٩مسوجسقمالالال سًمٚمعالالال ستس سرٜمالالال٤مىم سسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم هسـمالالال  سمٓنس

  .سمٕماسسٕؾم ٚم٦مسزمهسسمِمٙماسهمػمسُم ر سوممسطميسُم٤م

 " ٟم٧مسشمٕم  س ىسسسًمِمذلسسًمىيسريقمرسورٚمٞم٤ممسدُمعلٙم هس ًمٞموسيمىًمو؟"

 ".ٟمٕمنس قم وم "

 ."ىيم وس اسشمٕم  سقمتسٟمٔم ريف سسًميفّمٛمٞمنسسًم"

 ".ٟمٕمنسومٕمأ"

  "ىماسزمهس جنهسُمتس نسسعمّمٛمن؟"

ويمالالال٤منسجًمالالالوس الالالنسسًملالالال١مساسسٕيمالالالؼمسسًمالالالىيسـم طمالالال سُمٜميف٘مالالاليوسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم سذمسجًمالالالوس

سًمنىمالالال٧ممسسقميف٘مالالاليوسس نسسدالالالنسنسُمالالالتسؿمالالال٠مٟم س نسرٙمِمالالالاسظمالالاليس س ٟمّمالالال٤مدسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم مس

ويمالال٤منسسٓومالالؽمس سسًمٙمالال٤مُمتسودسيسجًمالالوس الالنس نس ٟمّمالال٤مدسسًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم سيمالال٤مٟمنسسُميفثٛملالاللمس

سسمِمالال٠منس نرالال٦مسُمّمالالٛمنسسحلٞمالال٤مةسًمعٜمالال٤ميسٟملالالذ٦مسُمالالتسٟمٔم رالال٦مسسحلٞمالال٤مةسسعمذٚم٘مالال ُمالالتسظمالالأاسسال٦مسسًميفالال 

س رٛمٙمالالالتس نسشمالالاليدكسذمسسعمالالاليسدكسسحلٙمنُمٞمالالال٦مسسُٕم رٙمٞمالالال٦ممسذمسسًمنسىمالالالثهسسالدمٜمالالال٥مسيمٚمٛمالالال٦مساسهلل 

 وم٢منسسعمل٠مًم٦مسوم٘م سيمِمٗم٧مسسًٓميفع٤مكسسمِم٠منسُم٤م ٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمىيم م
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 كٗفٗٛ متٗٗص التصىٗي الرك٘ املصٖف

وسحل٘مٞم٘مالال٦مس الال س نسسًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم سوٟمٔم رالال٦مسسحلٞمالال٤مةسسعمذٚم٘مالال٦مسىمالاليسسظميفٚمٗمالال٤مسسمِمالالٙماس ؾمالال٤م سذمس

ؾمالال٤مًمٞمعٝمرسوذمسسًمٗم مالالٞم٤مأسسعمعي ٞمالال٦ممسشمعالالي سٟمٔم رالال٦مسسحلٞمالال٤مةسسعمذٚم٘مالال٦مسُمالالثسسًٓميفالاليسمسسمٗمٝمالالنسُمٕمالاللمس 

ًمٚمالالالٜملسسًمٙميفالالال٤متسًملالالالٗم سسًميفٙمالالالنرتسو الالالي سوممسسًميفنومٞمالالال سسمالالاللمسسًمعٞم٤مٟمالالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسُمالالالثس الالالىسس

سًمٗمٝمالالالنمسسمٞمالالالٜمرسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم هسُمالالالتسٟم٤مطمٞمالالال٦مس ظمالالال ىهسرعالالالي سسمالالال٤مًميفيسمسسم٤معمعالالال٤مدتسسٕؾم٤مؾمالالالٞم٦مس

تسدمؼمٟمالالال٤مسذمس ٤مرالالال٦مسسعمٓمالالال٤م سقمالالالغمسوؾمالالالٜم٤مدسسحلٞمالالال٤مةسوممسًمٚمٕمٚمالالالنمسورٔمٝمالالال سيمٞمالالالاس نس الالالىهسسعمعالالال٤مد

س و الالنسسعمّمالالٛمنسسًمالالىيم مسومالال٢منسُمالال١مًمٗم سسًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم سرلالاليف٘م ونسقمالالغمسسالسعمذالالؽم سسيالال٤مد 

 ر٥مساومٙمالالال ةسسهلل سوممسسًمٕمٚمالالالنسوًمٙمالالالتسال الالالىسسسًمن الالالاسسًمٖمالالال٤مُماسًمالالالٞموسٕ الالالنسر رالالاليونسشملالالال

ؾمالالالٞم٦مسريفٓمٚمالالال٥مسؿمالالالٞم ٤ًمسريفعالالال٤مو سسعمعالالال٤مدتسسٕؾم٤مس"سهلل"وممسس"سعمّمالالالٛمنسسًمالالالىيم "ٕنسسًم٘مٗمالالاليسُمالالالتس

 .ًمٚمٕمٚمنم

وسًٓميفعالالال٤مكسسمِمالالال٠منسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم سرٜمعالالالثسطم٘مالالال٤ًمسُمالالالتسسًميفعالالال٤مكس يمالالالؼمسريفٕمٚمالالال سسمر ٞمالالال٦مس الالالىهس

سعمعالال٤مدتسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦ممسوم٤مًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم سرالال ىسسُٕمالالندسُمالالتس دٟمالالرسوضمٝمالال٦مسٟمٔمالال مسومالال٢مجسسيمالال٤منس

سًمٕمٚمالالنس الالنسسؾمالاليفذيسمسسًمٕم٘مالالاسوسعم سىمعالال٦مسٓيميفِمالال٤م سسحل٘مالال٤م  سسعمنمالالنقمٞم٦مسقمالالتسسًمٕمالال٤م سسعمالال٤مديهس

ٚمالالنسريفٓمٚمالال٥مسىمعالالناسقمالاليدسىمٚمٞمالالاسُمالالتسسٕؿمالالٞم٤ميهسسمنمالالطسسنسٓسوقمٚمٞمالال سومالال٢منسسٓؿمالاليفٖم٤ماسذمسسًمٕم

شمٙمالالننسُم الالػمةسًمٚمعالاليامس وًٓهسرالال٥مس نسٟم٘معالالاس نسسحل٘مالال٤م  سسعمنمالالنقمٞم٦مسُمنضمالالندةهسيمالالرسٟمٗمٕمالالاس

مجٞمٕمالال٤مسسمٓمعٞمٕمالال٦مسسحلالال٤مامسصم٤مٟمٞمالال٤ًمهسرالال٥مس نسٟم٘معالالاس نسسمٕمالالاس الالىهسسحل٘مالال٤م  سشميفٕمٚمالال سسم٤مًمٕمالال٤م سسعمالال٤مديهس

٦مسوسعمٜمٓمالال مسوسمالالرس ٟمٜمالال٤مسو نسسمٕمالالاسشمٚمالالوسسًميفالال سرٛمٙمالالتسسيميفِمالال٤مومٝم٤مسُمالالتسظمالالأاسسعم سىمعالال٦مسسًمعنمالالر
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مجٞمٕمالال٤ًمسٟمِمالال٤مد سذمسقمٛمٚمٞمالال٦مسسٓيميفِمالال٤م س الالىهسسُٕمالالندسُمٜمالالىسؾمالالتسُمعٙمالال ةهسوم٢مٟمٜمالال٤مسمجٞمٕمالال٤ًمسٟم٘معالالاس

 .سمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماس ىهسسعم٘مؽمطم٤مأ

 .ٓسيشيس يم  سُمتسجًمو

وسًمنسىمالالالثس نسومالالال٤موم٦مس يسيشيسوممس الالالىهسسعمعٛمنقمالالال٦مسسٕؾم٤مؾمالالالٞم٦مسُمالالالتسسعم٘مؽمطمالالال٤مأسرلالالالع٥مس

ؾمالاليفعٕم٤مد ٤ممسومٕمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الالال٤ماهسوجسسُمِمالالٙمٚميفلمسظمٓمػمشمالاللممس وٓهسسؾمالاليفعٕم٤مدس ُمالالندسٓسرالالالن سس

يم٤مٟمالال٧مس ٛمنقمالال٦مسُمالالتسسًمٜمالال٤مكسرٍمالالونسقمالالغمس نسسًمٕمٚمالالنسٓسرٛمٙمالالتس نسرالاليفنسسمِمالالٙماس الالثٞم س

دونسىمعالالالناس نسسحلٞمالالال٤مةسُمنضمالالالندةسقمالالالغمسيمنسيمالالال٥مس ظمالالال ىهسومع٤مًميفالالال٤مزمسشمٚمالالالوسسعمعٛمنقمالالال٦مسؾمالالالن س

شمالال وماسسًمٜمٔمالال سذمس يسقمٛمالالاسرالاليفنسُمالالتسُمٜمٔمالالندسخمالال٤مًماهسقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتس نس الالىسسسًمٕمٛمالالاسىمالاليس

وسٕؾمالالن سُمالالتسجًمالالوهس نس الالىسسسُٕمالال سرٕمالال  سسًمٕمٚمالالريسًمٚمْمالالٖم سسرٙمالالننسوسىمٕمٞمالال٤ًمسو الالثٞمث٤ًمم

 ."همػمسسًمٕمٚمٛمٞم٦م"ًم٘معناسوضم٤مسم٤مأسظم٤مـم ٦مسُمتسظمأاسسحلٙمنسقمغمسسةضم٤مسم٤مأسسًمّمثٞمث٦مس

جسأسسًم٘مٜمالال٤م سسسًمٜمٔمالال سومنضمٝمالال٦ممسسومؽمسمالالٞم٤مًسسًمالالٞموسومٝمالالنسهم رعالال٤ًمهسسًمنمالالث وسم٘مالاليدسُمالال٤مسرعالاليوس الالىس

س سسالسًمٕمٚمٛمالال سسعم٘ميُمالال٦مسذمسسًمٗمّمالالاسسٕوا  الال سسعم الالال٤ماسسٕيم الال سومالالنطم٤ًمسًمٚمٜملالالالذ٦مسسالسًمٕمٚمٛمنرالال٦م

سعمٜمٛم٘مالالال٦مسُمالالالتسسًمٕمٚمالالالنسسًميفالالال سسدشم٘مالالال٧مسوممسُمٙم٤مٟمالالال٦مسسمالالال٤مد ةمسوسًملالالالع٥مسسًمالالالىيسطمالالاليًسسسم٠مشمعالالال٤م س الالالىسس

سة الاليسدسُمالالتسسًمٕمٚمالالنسدٕمٚمالال سسعمّمالاليدسسًمنمالالقم سسًمنطمٞمالاليسًمٚمث٘مٞم٘مالال٦مس الالنس لالالٙمٝمنسسم٤معم٤مدرالال٦ممس

و الالىسسرٚمالاليُمٝمنسسمٗمٙمالال ةس ٟمالال سًمالالٞموس ٜمالال٤م س يسيشيسؾمالالنىسسٕؿمالالٞم٤ميسسعم٤مدرالال٦مهسوٕنسسًمٕمٚمالالنس الالنس

سًمنطمٞمالالاليسعمٕم ومالالال٦مسسحل٘مٞم٘مالالال٦مسقمالالالتسسٕؿمالالالٞم٤ميسسعم٤مدرالالال٦مهسومٝمالالالىسسر٘مالالالند نسوممسسؾمالالاليفٜميف٤مثس نسسسًملالالالعٞما
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سًمٕمٚمالالالنس الالالنسسعمّمالالاليدسسًمنطمٞمالالاليسًمٚمث٘مٞم٘مالالال٦ممسوًمالالالنس نسسًٓميفالالاليسمسسعمالالال٤مديسٟمٗملالالال سهمالالالػمسروديس

 .ًمٚمٕمٚمنس ٤مُم٤ًمهسوسم٤مًميف٤مزمس نس ظم وم٦مسم٤مدة

ذمسوىمالال٧مسٓطمالال سذمسدطمٚميفٜمالال٤مسؾمالالن سٟمالال ىسيمٞمالالاسشمٗمٙمٙمالال٧مسسًمٕمٚمٛمنرالال٦مسُمالالثسشمٗمٙمالالوسسعم٤مدرالال٦ممس

قمٚمالالنسضمٞمالاليهسذمسطمالاللمس نسسًمٕمٚمٛمنرالال٦مسؾمالالن سشميفْمالال سس الال٤مس يفّمالالٛمٞمنسؾميفلالالٗم سقمالالتومعالاليفٞميفٜم٤مسًمٚم

ومٚملالالٗم٦مسؾمالالٞم ٦ممسذمسسًمنىمالال٧مسسًمالال س تهسوم٘مالال سٓطمالالاس نسسًمٕمٚمٛمنرالال٦مسدمٕمالالاسُمالالتسٟمٗملالالٝم٤مس ِمالال٦مسُمالالتس

 .ظمأاسدسم سٟمٗملٝم٤مسسم٤معم٤مدر٦مهسسًميف سًمٞموسي٤مسُمٙم٤منسذمسسًمٕمٚمن

 وٍتصف شّس وازس

ُمالالتسومؼمسرالال هسوٓس سرعالاليسسؾمالاليفعنسنسمٓنسسم٤مٟمالال سؾمالالٞم١مديسسممس يسيشيسذمس الالع٤م سجًمالالوسسًمٞمالالنمس

وسًمالالالىيسشمْمالالال٤مقماسس3113سنسسًميفالالالنشم سسعميفّمالالال٤مقميسطمالالالناسومٙمالالال ةسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم سذمسقمالالال٤ممس

سملالالالع٥مسس ٞمالالال٤مدسٟميفٞمعالالال٦مسُمػمرالالال٤ممهسضمٕمٚمٜمالالال س ومٙمالالال سذمسىمالالال نسسٟميفٝمالالال٤ميسسرالالال٤مُم سذمسُم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مس

سًمؼموشمالاللممسومٗمٙمالالال أسومالالالٞمرسوجسسيمالالال٤منسُمالالالتسسعمٛمٙمالالالتسسمٓم ر٘مالالال٦مس وسسمالالال٠مظم ىس نس يمالالالننسطمالالالًأسيالالالىهس

عم يمالاليسُم١مُمٜمالال٤ًممسويمٜمالال٧مسىمالاليسهٚمٞمالال٧مسؾمالال٤مسم٘م٤ًمسقمالالتسىمٞمالال٤مدةسسعمِمالال٤ميماسوطمٞمٜم الالىسؾمٞمّمالالع سُمالالنىمٕم سذمسس

ـمالالأنسُمػمرالال٤ممسٕنسُمِمالال٤مدرٕمٜم٤مسشملالالػمسذمسسدم٤م الال٤مأسُميفٕم٤ميملالال٦مهسوُمالالثس نسُمِمالال٤مدرٕمٝمنسيم٤مٟمالال٧مس

قمالالغمسوؿمالالوس نسُرالاليفذغمسقمٜمٝمالال٤مهسومالال٢منسومٙمالال ةسوٟم٘م٤مج الال٤مسُمالالتسظمالالأاسقم مالالٝم٤مسذمسسٓدمالال٤مهسسعمٕمالال٤ميموس

سشمعالالاليوسوسقمالالاليةمسوسمٕمعالالال٤مدةس ظمالالال ىهسًمالالالنسسؾمالالاليفٓمٕم٧مسحالالالاس ٓنسوسًمٓمالالالأنسقمالالالغمسسًميفٗمٙمالالالػمسذم

سيمالالالرس–شمٗملالالالػمسٟميفالالال٤م عٝمنسٓسيمالالاليًمٞماسقمالالالغمسؾمالالالٝمنًم٦مسلنرالالالاسسةٟمالالاليررأسوممسوفمالالال٤م اسضميرالالاليةس

ًسسؾمالالٕمٞميسؾمالال٠ميمننسقمٜمالالي ٤مسسُٕمالال هس الالٕمنسم٦مسقمالالغمسيمالاليًمٞماسسمالالاس-ُمٜمٝمالال٤مسسعميفالالنظمرسسيالالي سيمالال٤منس الالن

سميفالالالنومػمسسًم٘مٞمالالال٤مدةسسًمأ ُمالالال٦ممسوم٤مىمؽمطمالالال٧مسسضميفرقمالالال٤ًمسعمٜم٤مىمِمالالال٦مس الالالىهسسًمٗمٙمالالال ةهسويمالالال٤منسمٓنسُميف٘مالالالعًأس
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ُمالالالتسسعم٘مالالال دسقم٘مالالاليسسٓضمالالاليفر سذمسسٕؾمالالالعن سضمالالاليًسسويمالالالىًموسيمالالال٤منسسًمٓمالالالأنهسًمالالالىًموس  الالالع س

 م3113سٕظمػمسُمتسومؼمسر س

ونس قميف٘مالالال٤مديسسملالالالٝمنًم٦مسشمٖمٞمالالالػمسىمٜم٤مقمالالال٤مأسسًمٜمالالال٤مكسذمسؾمالالال٤مقم٦مس وسؾمالالال٤مقميفلمسيالالالنس ُمالالال سُمْمالالالثوس

سم٤مًمٜملالالالع٦مسزمسسٔنمسومالالال همنسلْمالالالػمسسًمعٞم٤مٟمالالال٤مأسسًميفنمالالالٞمثٞم٦مسوسًميفالالاليدر٥مسقمالالالغمسسًمعٞمالالال٤منسسعمالالالنضميس

٨مسسؾمالاليف٤مجسسًمٙمٞمٛمٞمالال٤ميسسم٤مٕدًمالال٦مسسًم  ٞملالالٞم٦مسوسضمٝمالال٧مسسًميفثالالييسسعميفٛم الالاسذمسوىمٜمالال٤م س ػمؿمالالٞماسؾمالالٛمٞم

وسًمالالالىيس الالال٤مد س رْمالالال٤ًمس ٟمالالال س ُمٞمالالالاسسدٛمٕمٞمالالال٦مسسعمٚمٙمٞمالالال٦مسس-سًمٕمْمالالالنر٦مسذمسضم٤مُمٕمالالال٦مسيم٤مُمؼمرالالاليثس

ُمالالثسٟمّمالالاسدد نسُمالالتسـمالالأنسسًميدسؾمالال٤مأسس-وُمالالير سُم يمالاليسيم٤مُمؼمرالاليثسيٜميؾمالال٦مسسًمؼموشمالاللمس

سًمٕمٚمٞمالال٤مسسمالال٠منسوضمٝمالال٦مسٟمٔمالال  نسطمالالناس  الالناسسًمؼموشمالاللمسهمالالػمس الالثٞمث٦مهسو ٟمالال سرٛمٙمالالتسدُمالال٩مس

 .نر٦مسًمٚم  يسسًمّمثٞم سعمِم٤مدرثسسًمٗم٤مؿمٚم٦مسُمثسُمنموقم سًمٕمٛماسطمع٦مسىم

 وذمسسًمٜمٝم٤مر٦مسٓسدسقم سسم٠منسسىمناسسنسيمأُم سسعمٜمٛم س س ٘م سٟمع٤مطم٤ًمسيمعػمًسم

قمالالتسُمٕمٝمالاليسسوسمٕمالاليسؾمالالٜمنسأهسيمِمالالٗم٧مسُم٘م٤مًمالال٦مسذمس ٚمالال٦مسٟمٞمالالنسؾم٤مرٜميفٞملالال٧مس

 نس طمالالالاليس ُمأ الالالال سسًمٕمٚمالالالالريسذمسُم يمالالالاليس ٜميؾمالالالال٦مسس 0ا "خميفالالالالؼمسسهلل"سمٞمنًمنضمٞمالالالالوساسمٕمٜمالالالالنسنس

سًمؼموشمالاللمسيمالال٤منسرْمالالٖم سقمالالغمس ٓنسًمٞمٕميًمٜمالال سسملالالع٥مسسدشمعالال٤مـم سسم٤مًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم مسوشم٘مالالناس

ًم٘مالاليسيمٜمالال٧مسسعم٘م٤مًمالال٦مسونسمٓنسدومالالاسسًم٘مٞمالال٤ممسسمالالىًموهسوىمالاليسضمالال٤ميسذمسسعم٘م٤مًمالال٦مسٟم٘مالالًأسقمالالتس ٓن س

ومالالرسيمالال٤منسُميفلالال٤م ًأسدس الالًرسوممسطمالاليسُمالال٤مسُمالالثسسًمٕمالال٤مُمٚملمسذمسسعمذيفالالؼمهسوم٘مٚمالال٧مسوٟمٜمالال سًمالالتسً ًم٘مالال سسمالال هس

مسوسمثلالال٥مسُمالال٤مسضمالال٤ميسذمسرٗمٕمٚمالال س الالنسـمالال  س ؾمالال ٚم٦مسُمنمالالوقم٦مسطمالالناسيمٞمٗمٞمالال٦مسـمالال سسًمؼموشمالاللمس
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ومٙمالال٤منس]دوهمالالأك[س يمالالوسس الالىسسسعم٘مالال٤ماهسسمالال٠مريسىمالاليسشم يمالال٧مسُم يمالاليس ٜميؾمالال٦مسسًمؼموشمالاللمسسمٕمالالي ٤مس

و]مٓن[سوم ؿمالال٧مسذمسٟمالاليس سُمالالثسسمٕمْمالالٝمرسسًمالالعٕماسطمالالناسسٔصمالال٤مدسسعمؽمشمعالال٦مسقمالالغمسسًمٕمٛمالالاسسدالال٤مديس

  .ذمسخميفؼمسوم ؿم٧م

ذمسسًمٜمٝم٤مرالالال٦مسسؾميفلالالالٚمنسًمٚمالالالنسيشسسًمالالاليسظمكمسسًمالالالىيس دسدسوسمٕمالالال٤مديسقمالالالتسسوسحل٘مٞم٘مالالال٦مس الالال س نسمٓن

سعم يمالالاليهسقمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتسسٟمالالال سطمالالال٤مواسُم٘م٤موُميفالالال سًمالالالعٕماسسًمنىمالالال٧ممسوقمٜمالالاليُم٤مسومٕمالالالاس ظمالالالػمًسس

ومرسالالأسطم ضمالال سسًملالال٤مسم سسم٠مٟمالال سُمالال١م سقمالالغمسشمالال ددهمسومٚمالالنسرٙمالالتس ٜمالال٤م سحم٤مدصمالال٦مسُمالالتسسًم٘مٚمالال٥مسوممس

سًمٕم ومٞمالالال٦مسسًم٘مٚمالالال٥مس وسطميفالالالرسيمالالالأمس ٙمالالالرسوضمٝمالالال٤ًمسًمنضمالالال مسومٕمٜمالالاليُم٤مسدمٛمالالالثسسدٛمٞمالالالثسسم٤مًمٓم ر٘مالالال٦مس

ًميفالالندرٕم سيمالال٤منسمٓنسهم٤م عالال٤ًممسويمالالاسُمالال٤مسسؾمالاليفٚمٛميف س الالنسدؾمالال٤مًم٦مسوًمٙمؽموٟمٞمالال٦مسُمالالتسُملالال٤مقميس ٓنسذمس

هسشمٗمٞمالالاليسسم٢مرالالال٤م سسمالالال٠منسُملالالال٤مطم٦مسُم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مس3113سحلالالال٤مديسقمنمالالالسُمالالالتسُمالالال٤مدكس/سمجسدس

ر ضمالالرسهسو قمٚمالالتسطمالالاسمٓن س"  الالٖم سُمالالتسسنسشمنمالالثسومٞمٝمالال٤مسـم٤موًمالال٦مسسعمذيفالالؼمس"سًمؼموشمٞمٜمالال٤مأس

 سؿمٝم سوظمأيسسعمٙم٤منسذمس ىم نسوىم٧مسممٙمتسسمٜمٝم٤مر٦م

وُمالالالتسسًمنسمالالال س نسسعملالالال٤مطم٦مسسعمٓمٚمنسمالالال٦مسيم٤مٟمالالال٧مسُمٓم٤مسم٘مالالال٦مسٕسمٕمالالال٤مديس ٤مُمالالال٤ًمهسًمالالالىًموهسسمٕمالالاليس نس

ىمٚمالالال٧مسودسقمالالال٤ًمسدٛمٞمالالالثسسحلالالال٤مررتهسىمٚمالالال٧مسودسقمالالال٤ًمسعم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسوًمّمالالالٜميو س

 مسًمٓمننسذمسسًمٓم  سسٔظم سُمتسسعمٛم  سخميفؼمسسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسسدير ٞم٦مس

 الصجاعٛ ٔالٕجداُ

ًملٟمّمالال٤م سًمالالنسيمٜمالال٧مسسٟمالال٤مسذمسُمنىمالالاسسٓنسًمالال سمرسيمٜمالال٧مسسهالالىأسسًم٘مالال سدسٟمٗملالال مسومالال همنسيمالالاس

يشيسيمالالال٤منسلالالالييسٟمٔم رالالال٦مسسًميفٓمالالالندس الالالنسدقمالالالن هسوًمٞملالالال٧مسدقمالالالنةس ٓنمسوم٠مٟمالالال٤مسسًمالالالىيسىمعٚمالالال٧مس
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ظمٓمالال سُميف٤مسمٕمالال٦مسسًمعثالال٨مسُمالالثسقمٚمٛمالال سسم٠مٟمالال سؾمالالٞم١مديسوممسُمنسضمٝمالال٦مسُمالالثسسعم١مؾملالال٦مسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦ممسوسمالالرس

٧مس ٟمالالال سقمالالالغمسسؾمالالاليفٕميسدسًميفثٛمالالالاس ٟمٜمالالال س س ؿمالالال٤مودس ٓنسُمٓمٚم٘مالالال٤ًمسسمِمالالال٠منس الالالىسسسد٤مٟمالالال٥مهسومٔمٜمٜمالالال

  .سمٕماس ىسسسخلٓم 

وىمالاليسس دسدأسسٓ ٤مُمالال٤مأسسعمنضمٝمالال٦مسًمٜمٔم رالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم سقمالالغمسُمالاليسدسجًمالالوسسٕؾمالالعن س

 مسومٛمالالالثسسىمالالالؽمسنسقمٓمٚمالالال٦مس ٤مرالالال٦مسسٕؾمالالالعن هسٟمنمالالالأسسًمٖم٤مددرالالال٤من3113ُمالالالتسُمالالال٤مدك/سمجسدس

ُمالال٤مدكهسس6سمٕمالاليسفمٝمالال سسدٛمٕمالال٦مسس-و الال س الالثٞمٗم٦مسسم رٓم٤مٟمٞمالال٦مسيمالالؼمىسس-

 :ضمير٦مسُمتسسًمىرتسٓسرٚميفيُمننسسمٜمٔم ر٦مسسًميفٓمندسىمّم٦مس صم٤مدأسخم٤مو 

وم٘مالالاليسؾمالالالٞمٓم سسعملالالالٞمثٞمننسسٕ الالالنًمٞمننسسًمالالالىرتسٓسر١مُمٜمالالالننسسمالالال٤مًميفٓمندسقمالالالغمسُميدؾمالالال٦مسصم٤مٟمنرالالال٦مس

 نيالال٤مسسًميوًمالال٦مسذمسوٟمعٚمالالؽمسمسذمسشمٓمالالندسُمالالتسؿمالال٠مٟم س نسرالالى اسسًمٕميرالاليسُمالالتسسٔسمالال٤ميسسًمؼمرٓمالال٤مٟمٞملمهس

سميف٘مالالالنراسطمٞمالالال٨مسىمالالال٤ممسسعمٕمٚمٛمالالالننسسخلٚم٘مٞمالالالننسذمسيمٚمٞمالالال٦مسسًميفٙمٜمنًمنضمٞمالالال٤مسذمسُميرٜمالالال٦مسهم٤مشمِمالالالٞميس

سًميفالالالالاليدروسسًمٕمٚمٛمالالالالال سًمٕمٚمالالالالالنسسٕطمٞمالالالالال٤ميسًمّمالالالالال٤مًم سوىمٜمالالالالال٤م سسًميفأُمٞمالالالالالىسسم٤محل٘مٞم٘مالالالالال٦مسسحل ومٞمالالالالال٦مس

 م 0اًملٟمعٞما

وىمالاليسسـمٚمالال سجًمالالوس الال٤موم سأسُمالالتسرلالالٛمننسسم٤مًمّمالالٗم٤مدرتهسو الالنسيمٜم٤مرالال٦مسقمالالتسيمالالاسسعمعٚمٖمالاللمسقمالالتس

هسوظمالالأاس رالال٤ممسـمالال  سد الالٞموسسًمالالن دسيسشمالالنريسسمٚمالالػمس ؾمالال ٚم٦مسسمِمالال٠منس الالىهسسعملالال٠مًم٦مسذمس 3اسعمذ٤مًمٗمالال٤مأ

رمسس٧مسٟمٗملالالالال هسىم٤مُمالالالال٧مس الالالالثٞمٗم٦مسٟمٞمالالالالن دسيسهسورمسسًمنىمالالالال 2ا ٚمالالالالوسسًمٕمٛمالالالالنم

                                                           

 ىو شخص يكشف سوء السلوك أو االحتيال ادلزعوم أو النشاط غَت القانوين الذي يقع يف ادلؤسسة ادلخرب أو ادلبلغ عن األعمال غَت القانونيةأو  كاشف الفساد  (2)
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ُمالال٤مدكسسملٚملالالٚم٦مسُمالالتسضمالالي رتسلالال٧مسقمٜمالالنسنسس03وسس00ٟمٞمنرالالند سرالالنُم سسٓصمٜمالاللمسوسًم أصمالال٤ميس

وسًميفالالال سسؿمالالاليفٛمٚم٧مسقمالالالغمسسةؿمالالال٤مدةسسٓؾمالالاليفٗميس ر٦مسسًميف٤مًمٞمالالال٦مسوممسقمٛمالالالكمسس 0اسخلٚمالالال سُم٘م٤مسمالالالاسسًميفٓمالالالند

 :ومع٤ميسذمسسًمّمثٞمٗم٦م

سًم٘ملالالالنسسًم ٤مًمالالال٨مسُمالالالتسوذمسسًمنىمالالال٧مسٟمٗملالالال هس ؿمالالال٤مدسسعمالالاليسومٕمننسقمالالالتسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم سوممس

هسيمالالرس ٟمالال سىمالاليسرِمالالٙماسقم٤م ٘مالال٤ًمس"سًميفٓمالالندسسًمنسقمالاليسذمسسًملالالٜمنسأسسًم٘مٚمٞمٚمالال٦مسسعم٘معٚمالال٦م"سًمعثالال٨مسسم٠مٟمالال س

مظمالال ًسس ُمالال٤ممسسًميفٓمالالندمسوم٤مًمعثالال٨مسسًمالالىيسىمالال٤ممسسمالال سدوهمالالأكس يمالالوسُمالالتسُم يمالاليس ٜميؾمالال٦مسسًمؼموشمالاللمس

سًمالالالىيسس"سحلل٤مؾمالالالٞم٦مسسًمنفمٞمٗمٞمالال٦مسسًمِمالالاليرية"ذمسيم٤مُمؼمرالاليثهسسٟمٙمٚمالالالؽمسهسرالالاليظماسُمٗمٝمالالنمسرلالالالٛمرس

سًميفذّمّمالالالٞم٦مسسمالالال٤مًميفٖمػمسأسسعملالالالٛمن سهبالالال٤مسذمسشملٚملالالالاسسٕحالالال٤م سسرالالال سم سوفمٞمٗمالالال٦مسسًمؼموشمالالاللم

سُٕمٞمٜمٞمالال٦ممسووم مالالٞم٤مأس يمالالوسيمالال٤منسىمالاليسسؿمالالػمسسًمٞمٝمالال٤مسذمسُم٘م٤مًمالال٦مسٟمنمالالأسىمعالالاسقمالال٤مُملمسذمس ٚمالال٦مس

هسسٓسسنس]وًمٞمالالال٤مم[سدرٛمعلالالالٙم سومظمالالال ونس سًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ٞمالالال٦م

 م 3ا"سُٕمندرٖمػمس  ىس"ر٘منًمننس نس يموس ٓم سةقمأنسسًمٜميف٤م ٩مسسًمٙم٤مُمٚم٦مسًم سىم رع٤ًمسوس

طم٤موًمالال٧مسسنسٓس يمالالننسُملالاليفٗميًسسذمسوضمالال٤مسميف سقمٜمالاليُم٤مسؾمالال٠مًمٜم سُم سؾمالالاسٟمٞمالالن دسيسسمالال رتسٟمٞمٚملالالننس

ذمسسميسرالال٦مسؿمالالٝم سُمالال٤مدكسقمالالرسوجسسيمٜمالال٧مس قميف٘مالاليس نسٟميفالال٤م ٩مسسمث الال سذمس ٚمالال٦مسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسدير ٞمالال٦مس

شمٕمٜمالال س نسسٟٓمالاليررأسسًميفالال سددؾمالاليفٝم٤مس سشمٜمِمالال٠مسقمالالتسسًميفٓمالالندهسوم٘مالاليسيمٜمالال٧مسطم رّمالال٤ًمسس3111قمالال٤ممس

 :٤مسشم٘ميمسذمسسًمعث٨مسوم٘ميسيم٤مٟم٧مسوضم٤مسميف سيم٤مًميف٤مزمقمغمسشم٘مٞمٞميسسضم٤مسميف سعم

                                                           
)1( “More Than Three-Quarters of a Century after the Scopes Monkey Trial, Darwin’s Opponents 
Aren’t Even Thinking of Giving Up,” Creation vs. Evolution, part , Newsday, March , . 
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سذمس ٚمالال٦مسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسدير ٞمالال٦مسال ٟمالال٤مسٓس قميف٘مالاليس نسسًمعٞم٤مٟمالال٤مأسسعم٘ميُمالال٦مسذمسسًمعثالال٨مسسًمالالىيسٟمِمالال 

شملالالالٛم سٕطمالالاليسسم٤مًميفن الالالاسيالالالىسسسٓؾمالالاليفٜميف٤مثمسورٙمِمالالالاس الالالىسسسًمعثالالال٨مس نسسًم٘مٞمالالالندسسًميفالالال س

شمٗم مالالالٝم٤مسسًمنفمٞمٗمالالال٦مسقمالالالغمسسًميفلٚملالالالاسُم شمٗمٕمالالال٦مسسمِمالالالٙماسهمالالالػمسُميفنىمالالالثهسو الالالىسسر الالالػمسسمٕمالالالاس

ٚم٦مسسي٤مُمالال٦مسسًميفالال سليفالال٤مثسوممسُميرالاليسُمالالتسسٓؾميفٙمِمالال٤م سوسًميفالال سمُمالالاس نسشمليفٙمِمالالاس يم الال سسٕؾمالال 

 م 0اُمتسجًمو

ذمسسًمنسىمالالالثهسويمالالالرسيمٜمالالال٧مسىمالالاليسيمِمالالالٗم٧مسٔٓنسوـمالالالأنسسًميدسؾمالالال٤مأسسًمٕمٚمٞمالالال٤مهسسٟمٜمالالال سيمٜمالالال٧مس

سوس الالاسسًمعثالال٨مسذمسشمٚمالالوسسعملالال٤م اهسُمالالثسقمٚمٛمالال سسمالالرسؾمالاليف١ماسسًمٞمالال سسًمٜميفالال٤م ٩مهسوًمٙمالالتسمظمالال سُمالال٤مس

سًمٕمٛمالالالاسهمالالالػمسسعمٙميفٛمالالالاسُمالالالثسس ددأسومٕمٚمالالال س الالالنسومْمالالال سسمث الالال سُمالالالتسظمالالالأاسسحلالالالير٨مسقمالالالت

 .ُم سؾما

ونقمالال٤منسُمالال٤مسشمعالاليدأسقم٤م الالٗم٦مسوؾمالال٤م اسسةقمالالأمهسوذمسسًمٜمٝم٤مرالال٦مهسيمٜمالال٧مسىمالال٤مددًسسقمالالغمسسؾمالاليفٙمراس

سعمنمالالو سسًمالالىيسو الالٗميف سٔٓنسوـمالالأنسسًميدسؾمالال٤مأسسًمٕمٚمٞمالال٤مسذمسُمٕمٝمالاليسسم٤مسم س الال٤ممسسًمالالىيسر٘مالالثس

ظمالال٤مدثسيم٤مُمؼمرالاليثسُمعالال٤م ةمسوقمالالغمسهمالال سدسسًميدسؾمالال٦مسسًملالال٤مسم٘م٦مهسشمالالنسىمعالالناس الالىسسسًمعثالال٨مسًمٚمٜمنمالالس

 م 3ا3116سًمعٞمنًمنضمٞم٤مسسدير ٞم٦مسسًمىيسفمٝم سذمس هملٓموسُمتسقم٤ممسذمس ٚم٦مس

وًمٙمالالتسسؾمالاليفٛم سسًميفالالنشم سسمٕمالاليسسًمٕم٤م الالٗم٦مهسوُمالال٤مس ساسُملالاليفٛم ًسسطميفالالرسسًمٞمالالنمهسويمالالىًموسسًميفٗملالالػمسس

سًمٕمٚمٛمالالنيسيالالىسسسًميفالالنشم مسومنوم٘مالال٤ًمسًمٚمالال  يسسًمِمالال٤م ثسسٔنهسومالال٢منسسًمٜمالال٤مكسسعمالال١مُمٜملمسسًمالالىرتسريفثالاليونس

قمٚمٛمالال مسوعمالال٤مسيمالال٤منسسُٕمالال سسسًميسدورٜمٞمالال٦مسر وضمالالننسًمٚمالاليرتهسطميفالالرسًمالالنسيمالال٤منسلالاليفنسجسسـمالال٤مسمث

                                                           
 .2112مارس  5الثالاثء، بريد إلكًتوين شخصي من دوغالس أكس إىل برين نيلسون، ( 1)

 (.2114) 1315 – 1295: 341ادلكونة لطيات إنزديية وظيفية"، رللة البيولوجيا اجلزيئية، اجلزء  الربوتُت دوغالس د. أكس، "تقدير مدى انتشار تسلسالت (2)
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 ـمٚم٘مالالالنسسس.رٜمذالاليقمنسسسم٤معمٔمالال٤م   ومالالٜمثتسسمث٤مضمالالال٦مسوممسلالالىر سسدٛمٞمالالثسسمالالال٠منسٓ"هبالالىسسسًمن الالاس

 الالٗم٤مدسشمٙمنسوسمٚمٖمالالنسسسدٛمٞمالالث!سسٕضمٜمالاليةسسًميرٜمٞمالال٦مس الال سسًمٕمالاليوسسًمالالىيسفالاليدسسًمٕمٚمالالنهسًمالالىًموس

هس ٙمالالىسسىمٞمالالاس"رالال٥مسقمالالغمسمجٞمالالثسسًمٜمالال٤مكسسعملالاليفٜمػمرتسسًمالاليوم٤م سقمالالتسسًمٕمٚمالالنسمالاليس الالىسسسًمٕمالاليو

 0) .اًمٜم٤م

سعمِمالالالٙمٚم٦مسسحل٘مٞم٘مٞمالالال٦مسًمٚمٕمٚمالالالنمسًمٞملالالال٧مس ؿمالالالذ٤ماسًمالالاليفنس ضمٜمالالاليسأسايمالالالرسسوُمالالالثسجًمالالالوهسومالالال٢من

رٗمٕمٚمالالالننسدس الالالر سسمالالالاسسمالالال٤مٕطم ىسومالالالٗم٤ميسسًمٓمالالال٤مسمثسسعم١مؾماالالالسقمالالالغمسسٕضمٜمالالاليسأمسو الالالىهس الالال س

ُمِمالالالٙمٚم٦مسسًميفٜمٛمٞمالالال سسًميفالالال سٟم٤مىمِمالالالٜم٤م ٤مسذمسوىمالالال٧مسؾمالالال٤مسم مسوسمٛمعالالال دس نسشمّمالالالع سدؤرالالال٦مسسًمٕمٚمالالالنس

سًميفٜمعالال١مسُمٜمٛم٘مالال٦مهسرّمالالع سىمٛمالالثسسعمٜمِمالال٘ملمسسمِمالالٙماسومٕمالالكمس ُمالال ًسسٓسُمٗمالال سُمٜمالال هسُمالالثسقمنسىمالال٥مسرٛمٙمالالتس

ُمالالتسىمعالالاس وًم الالوسس"ُُمٜمالال٤م اسًمٚمٕمٚمالالن"هبالال٤ممسومٙمالالاسُمالال٤مسرٕمالال٤مد سسٕضمٜمالاليسأسسعم١مؾملالالٞم٦مسرلالالٛمرس

سًمالالىرتسرٕمٛمٚمالالننسقمالالغمسح٤مرالال٦مسسٕضمٜمالاليسأهسوسخلالالن سُمالالتس الالىسسسًميفلالالٛمٞم٦مسسمرسالالقم٦مسرٗمالال  سقمالالغمس

 .سدعٜم٤ميسسُٓميف ٤ما

قمالالغمسسعمثالالوس ٜمالال٤م سيشيس يمالالؼمسُمالالتسسًمٕمٚمالالنمسوًمأـمالالأ سقمالالغمسجًمالالوسسًمٌمالاليسوم٢مٟمٜمالال٤مسٟمثيفالال٤مثسوممس

سًمٕمالالالالندةسوممسسًملالالالال١مساسسًمالالالالىيسـم طمٜمالالالال٤مهسذمسسًمعيسرالالالال٦م سوممسُمالالالال٤مجسس وسعمالالالالتسٟمالالالاليرتسسمنضمندٟمالالالال٤م؟س

وسمٛمٕمالالياسقمالالتسجًمالالوهسوم٢مٟمٜمالال٤مسٟمالال ىسونسسًمالال ٛمتسسٕيمالالؼمسًم ؾميفلالالأمسًمٚمٛمعٚمٖمالاللمسقمالالتسسعمذ٤مًمٗمالال٤مأس

ةٟملالالالال٤منمسوميفٙمٚمٗمالالالال٦مسسًملالالالالٙمنأهس الالالال س نس الالالالنسسعمِمالالالال٤مديم٦مسذمسسًميفذٗمالالالالٞماسسعمٛمالالالالٜمٝم٩مسحلٞمالالالال٤مةسس

                                                           
الصادر عن دار النشر  التصميم الذكي" لبارابرا فورست وپول غروس طروداة اخللقية: أسفُت للحصول على مثال موسع للكشف عن ادلخالفات، انظر "حصان (1)

واضحا أهنا تريد أن ، وعندىا أصبح 2111ومرة أخرى يف عام  2111. أحباث فورست ذلذا الكتاب قادهتا ايل يف عام 2114يف جامعة اوكسفورد الربيطانية عام 
، أعطت ىي وغروس لقرائهما أقول إن ورقيت البحثية يف رللة البيولوجيا اجلزيئية ليس ذلا أي آاثر على التصميم الذكي. بعد أن رفضت أن أعطيها بياً  هبذا ادلعٌت

" لدعم " التصميم الذكي. وال  —متداد من معٌت الفعل وابلتأكيد ال شيء صريح أبي ا —ضما  خاصا هبما بلهجة مذعورة: "ليس ىناك شيء يف ىذه ادلادة 
 (.ورد التشديد يف النص األصلي) 41يوجد عامل بيولوجي جزيئي أو خلوي، من بُت عدد من زمالئنا الذين استشار ىم، أبلغوا عن خالف ذلك ". أنظر صفحة 
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رالالاليفنسس"'و الالالنسسهلل'ظمالالال٤مًم سُمّمالالالٛمنس"سًمِمالالالع٤منسسًمالالالىرتسرٕم ومالالالننس ٟمٗملالالالٝمنسسمالالال٠م نسُمالالالتس الالالٜمثس

قمالال٤مسم ةسًم ٟميفذالال٤منس ٟمالالنسشم٩مسقم مالالٞم٦مسس–شمٚم٘مٞمالالٜمٝمنسقمنمالال٤ًمسقمالالتسجًمالالوسسمالال٠م نسطمالالنسد سيمنٟمٞمالال٦مس

 .سًمٓمعٞمٕم 

ومٕمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الال٤ماسر٘مالالنمس ؾمالاليف٤مجسقمٚمالالنسسًمالالٜمٗموسسمع٤مُمٕمالال٦مسوسؿمالالٜمٓمتسدرٗمٞمالاليسسمالال٤مدس سسميفنىمٞمالالثس

ضمالال٤مُمٕم سيمالالاسقمالال٤ممسذمسطمٚم٘ميفالال سسًميدسؾمالالٞم٦مسقمالالغمسؾمالالٚمن سسحلٞمالالنسنمسومٛمالالثسسًملالالٚمٓم٦مسُمالال٤م يف سـم٤مًمالال٥مس

يمٚمالالرسقم ومٜمالال٤مسسيم الال سقمالالتسسًميفٓمالالندهسيمٚمالالرسس الالع س"سٕؾمالاليف٤مجر٦مهسرٕمٚمالالتسدٛمٝمالالندهسسٕؾمالالػمسسًمِمالال٤منس

سةؾمالاليفٜميف٤مثسٓسُمٗمالال سُمٜمالال س يم الال سسمالال٠منسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسحلٞمالال٦مهسسمالالرسذمسجًمالالوسسًمعنمالالهسشمٜميفعٝمالال٤مسقمٛمٚمٞمالال٦مس

هس 0ا"وممسظمالالال٤مًم سدؤو سوسُمٝمالالالٞمٛمت؟ـمعٞمٕمٞمالالال٦مهسٓس ظمأىمٞمالالال٦مس ٤مُمالالال٤مهسُمالالالثسقمالالاليمسوضمالالالندسوؿمالالال٤مدةس

وُمالالالتسسًمنسمالالال س نس ضمٜميشمالالال س الالالنسسًميفٕم٤مُمالالالاسُمالالالثسسًملالالالٚمن سسًمعنمالالاليسيمٛم الالال٤ماسمظمالالال سًمٚملالالالٚمن س

 .سحلٞمنسريسهسومجٞمٕمٝم٤مسيمرسرٕميف٘ميسشمٗمرسسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م سسم٤مًميفٓمند

ومالال٢مجسسشمعالاللمس نس الالىسسسًميفٗملالالػمسهمالالػمس الالثٞم هسومالال٢منسشمٚم٘مٞمٜمالال سًمٚمٓمٚمعالال٦مسؾمالالٞمٙمننسُم٠مؾمالال٤مةسسمالالأسؿمالالومس

ومٞمالال سو الاليىم سقمٜمالاليُم٤مسيمالال٤منسـم٤مًمعالال٤مهسرٕمٚمالال سريفثٛمالالاسسرٕميف٘مالاليسسمالال٤مدس س نسسًمع٤مـمالالاسسًمالالىيسهمالال ك

ُملالال١موًمٞم٦مسهمالال كسٟمٗمالالوسسًمع٤مـمالالاسذمسسًمِمالالع٤منسسٔظمالال رتمسوًمٙمالالتسطم٘مٞم٘مالال٦مس نس ومٕم٤مًمالال سرٛمٙمالالتس

سًميفٜمعالال١مسهبالال٤مسٓسرٕمٚمٝمالال٤مس ىمالالاسردًسمسومالال٢مجسسومٙم ٟمالال٤مسحلٔمالال٦مسسمالال٤مًمٜمٔم ةسسًمٞم٤م لالال٦مسدٞمالالاسُمالالتسسًمعنمالالس

سرٕميف٘مالاليونسُمالالتسيمالالاسىمٚمالالعٝمنس  الالنسًمٞملالالنسس يم الال سُمالالتسطمالالنسد سهبٞمٛمٞمالال٦مسشمٕميفٛمالاليسقمالالغمسٟمٗملالالٝم٤مسذم

 .قم٤م سومٞم سسٕظمأ س  سيشيسُمتسوطم سسخلٞم٤ماهسوؾميفعي سسمٗمٝمنسسعمذ٤مـم سسحل٘مٞم٘مٞم٦م
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ومالال٢مجنس ٜمالال٤م سطم٤مضمالال٦مسُم٤مؾمالال٦مسًملسمٓمالال٤ماس ٜمالال٤مهسوًمالاليرٜم٤مسيمالالاسسٕؾمالالع٤منسًمأقميف٘مالال٤مدسسمالال٠منس الال١مٓيس

سٓسمٓمالال٤ماسؾمالالٞم٠مظمىونسُمالالنىمٗمٝمنسسًمنسمالال سذمسيمالالاسضمٞمالالامسوطمٞمٜم الالىسرٙمالالننسوضمالالندس الالٗم٤مدسأس

يوم٤م سقمالالتسوضمالالندسشمّمالالٗم سقمٚمٞمالالوساسيسشملالالعٞماسخم٤مًمٗمالال٤مأسمالالي  سسمٛم ٤مسمالال٦مسصمٛمالالتس الالٖمػمسًمٚمالال

سحل٘مالالالال٤م  سسٕظمأىمٞمالالالال٦ممسومالالالال٢مجسسيمٜمالالالال٧مسشمٕميف٘مالالالاليس نس الالالال١مٓيسسٕسمٓمالالالال٤ماسسمث٤مضمالالالال٦مسوممسؿمالالالالٝم٤مدسأس

ديميفالالندسههسمُمالالاس نس ىمٜمٕمالالوسظمالالأ سجًمالالوسذمسسًمٗمّمالالاسسًميفالال٤مزمهسقمٜمالاليُم٤مسريفٕمٚمالال سسُٕمالال سسم٤مًمالاليوم٤م س

 قمتسُمل٠مًم٦مسيمعػمةسشميفٕمٚم سسم٠م ٚمٜم٤مهسوم٤مدٛمٞمثسُم١م اسقمٚمٛمٞم٤ًمم

)س1111-س20 00 03سسًمنىم٧مس3113ُم٤مدكسس38سًميف٤مدري سسًم أصم٤ميهس ) 

 سعمنمن  سضمنسن سوؾميفٕمأم

 دوا 

 ٟمالالوسشميفعٜمالال٥مسسالالالس"ًمٖمالال٦مسسدلالالي"ؾمالالّٛم سسـ   همٗمالال سزمسوجسسيمٜمالال٧مسخمٓم الال٤مهسوًمٙمالالتسًمالالييسؿمالالٕمندس

سةضم٤مسمالال٦مسقمالالغمس ؾمالال ٚميف سُمعالال٤م ةمس قميف٘مالاليس ٟمالالوسشمٕمالال  سُمالال٤مس ؾمالال٠مامسًم٘مالاليس  أسذمسسعمالال٤م سوممس

دصم٤مشمالالالوس نسقمٛمٚمالالالوسًمالالالٞموسًمالالال سقمأىمالالال٦مسسم٤مًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم هسوًمٙمالالالتسرعالالاليوس نسسٟميفريسشمالالالوسوحم٤م

رٛمٙمٜمالالالوسمجالالالثسسٓصمٜمالالاللمسُمٕمالالال٤ًممس الالالاسلالالال٤مواسسُمالالالثسدرٛمعلالالالٙم سشمِمالالالػمسوممسظمالالالأ سجًمالالالومسٓ

سمّمالالالالندةس ٤مد الالالال٦مهس وسهمالالالالػمسُميقمعالالالال٦مهسسنسشمالالالاليظماسسمث الالالال٤ًمس الالالالير٘م٤ًمسًمٚميفّمالالالالٛمٞمنسسًمالالالالىيم هسذمس

سعمٓمعنقمالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مهس مسٓ؟س الالاسهالال٤م سُمالالتسيمنٟمالالوسدسقمالالًرس  الال٤مسًمٚميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم س نس

نسدرٛمعلالالالٙم سٓسرٜمٗمالالالوسرالالال١مصم سجًمالالالوسقمالالالغمسؾمالالالٛمٕميفوسسمالالاللمس ُمأ الالالو؟سسمٍمالالالسطم٦مهسطم٘مٞم٘مالالال٦مس 
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رالالالىيم سقمٛمٚمالالالوسقمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتس ٟمالالالوسٓسشمالالاليقم سسمالالال٠ميس الالالٚم٦مسوممسسًميفّمالالالٛمٞمنسسًمالالالىيم سشمعالالاليوس

 ُم رع٦مسٟمنقم٤ًمسُم٤ممسُم٤مجسس ّما؟

 سم٤مديسسم٤مًمٞمٗمٞميفي

 ؾمٜمٗمٝمنسسوًٓسسمل٤مـم٦مسسًمٙمننسقمٜميُم٤مسٟميد سهم سسميف 

 ورٚم   دشمِمٞمع٤مًمي ضمنن

 ٟمثتسٟمٗميف٘مي هسيم٤مداسمسمسم

 سم٤مًمٞمٗمٞميفيهس ؾميف٤مج سم٤مدي

)س1011+س21 01 08سًمنىم٧مسس3113 سم راسس06سًميف٤مدري سسخلٛمٞموهس ) 

 سعمنمن  سضمنسن سوؾميفٕمأم

 سم٤مدي

 .ًم٘ميسيمٜم٧مسُمعيفٕميًسسًمعْمٕم٦مس ؾم٤مسمٞمث

 مُُميَفٜم٤َمىِمْم٤مًسسوٓ ذمسسةضم٤مسم٦مسقمغمس ؾم ٚميفوهس س يمتسُُمَ سِوهم٤مًس

 ٟمالال٤مسُمٜمٗمالاليف سقمالالغمسوُمٙم٤مٟمٞمالال٦مسوضمالالندسطمعالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسسًم٘مالال٤م نسقمالالغمسسٕدًمالال٦مسذمسقمٚمالالنسسٕطمٞمالال٤ميهس

سسٓشمّمالالال٤ماسسمٛمٕمٝمالالاليسدرلالالالٙمٗم يمسوذمسسًمنىمالالال٧مسٟمٗملالالال هس س دسطميفالالالرسسٔنسسٕدًمالالال٦مسو الالالىسسرٗمرسالالال
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دسومالالالثسقمالالالتس س سسًميفالالال سشمالالالؼمدس الالالىهسسحلعالالال٦مهسو الالالىسسُمالالال٤مسرٗمرسالالالسعمالالال٤مجسس س ـمالالال  س الالالىهسسحلعالالال٦مس و

 .سحلع٩مسسًميف سـم طمٝم٤مسسٔظم ون

ُم ٚمالالوهس ٟمالال٤مسُمالاليد سضمٞمالاليًسس نسسٕومٙمالال٤مدسسعملالالع٘م٦مسرٛمٙمالالتس نسشمٚمالالننسسًميفٗمٙمالالػممسدسمالالرسظمأومالال٤ًمسًمالالوهس

سٟمالال٤مسسرْمالال٤ًمسُمالاليد سضمٞمالاليًسس ٟمالال سسمالالرس ٟمٜمالال٤مسمجٞمٕمالال٤ًمسٟمٛمٚمالالوسسومٙمالال٤مدًسسُملالالع٘م٦مهسسجًسسٟمثالالتسمجٞمٕمالال٤ًمسقم مالال٦مس

ًميف٠مصمػم الال٤ممسسًميفٕمالال٤مـماسٟمثالالنسطمعالال٩مسسًميفّمالالٛمٞمنسًمالالٞموس يم الال سىمالاليدةسقمالالغمسسًميفِمالالنر سقمالالغمسسًمٕم٘مالالاس

 .ُمتسيم س ٞميفٝم٤م

ٟمالال٤مس يم الال سس يفرُمالال٤ًمسذمسُمالال٤مسوجسسيم٤مٟمالال٧مسسحلعالال٩مسضمٞمالاليةس وسؾمالالٞم ٦مسُمالالتس نس يمالالننسُمٝمالاليفًرس ذمسسًمٜمٝم٤مرالال٦مهس

سم٤مٕؾمالالالع٤منسسًمِمذّمالالالٞم٦مسودسيسسٕظمٓمالالال٤ميسذمسشمٚمالالالوسسًملالالالٞم ٦ممسعمٕم ومالالال٦مسُمالالال٤مسوجسسيم٤مٟمالالال٧مسسحلعالالال٦مس

ضمٞمالاليةس وسؾمالالٞم ٦مهسٓسدسقمالال سًمٚم٘مٚمالال سسمِمالال٠منسُمالال٤مسىمالاليسرٙمالالننسًمالال سشمالال٠مصمػمسهمالالػمسُمأ الالنسقمالالغمس ومٙمالال٤مدس

 .ؿمذلسُم٤م سرٛمٙمٜموسسمعل٤مـم٦مسددسؾم٦مسسحلع٦م

 ُمثسلٞم٤م سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 دوهمأكس يمو

سمالال٤مديسسمالال٤مًمٞمٗمٞميفيهسقمالال٤م سسٕطمٞمالال٤ميسسمع٤مُمٕمالال٦مسضمندضمٞمالال٤مسوحمالال دسُملالال٤م نسذمس ٚمالال٦مسؿمالالٝم ر٦مسشمالاليقمرس

هسقمٙمالالالوسقم٘مٚمٞمالالال٦مسسًميفعٚمٞمالالاللسقمالالالتسسعمذ٤مًمٗمالالال٤مأسُمالالالثس الالالىسسجيسؾم٤مرٜميفٞملالالال٧مس

سًمؼمرالالاليسسةًمٙمالالالؽموريهسسًمالالالىيسضمالالال٤ميسسمٕمالالاليسُمٖمالالال٤مدد سُم يمالالاليس ٜميؾمالالال٦مسسًمؼموشمالالاللممسٕٟمٜمالالال سيمٜمالالال٧مس

 قمالالال  سسنس يسيشيسىمٚميفالالال سذمسسًمالالال دسرٛمٙمالالالتس نسرٔمٝمالالال سذمس ٚمالالال٦مسجيسؾم٤مرٜميفٞملالالال٧مهسُمنضمالالالندًسسذمس

ُمالالالتسسمالالال٤مًمٞمٗمٞميفيهسومالالال٢منسوؿمالالال٤مدشم سوممس نسؾمالالالٛمٕميف سؾمالالاليفٚمٓميسيم٤مٟمالالال٧مسس"سًمالالاليسقمنسًمٚمٕمٚمالالالنم"سًميفٕمٚمٞمالالال س
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شمعالاليوسيمّمالالنأس الالع سؿمالال٘م سرلالالذ سُمالالتسمالالثٞميف سسًم٘م٤مدُمالال٦م سُمالال٤مس الالنسسُٕمالال هسسفالال٤مسسدعالال٤منس

 سًمّمٖمػم؟س اسسٟم٧مسظم٤م اسُمتسسحلّمناسقمغمسيميُم٦مسذمسقمٞمٜمو؟
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 جسعة وَ العمي املػرتك: الفصن ارتاوظ

هسوقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتسسعمٕم٤مدمالال٦مهسيمٜمالال٧مسوسصم٘مالال٤ًمسُمالالتس ٟمٜمالال سىمالاليس يمالاليأس3116سمثٚمالالناسقمالال٤ممس

مس 0ا"ًمنفمٞمٗمٞمالال٦مسرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسٟمالال٤مددةسًمٚمٖم٤مرالال٦مسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسس"طمالاليكسُم٤مرٙمالالاسدٟميفالالننسذمس نس

يمالالرسٟم٘مٚمالال٧مسذمسسًمٗمّمالالاسسًم ٤مًمالال٨مهسوم٘مالاليسسقميفالالالؼمسدرٜميفالالننس نسسًمٕمٛمٚمٞمالال٤مأسسًمٕم مالالٞم٦مسًمالالتسشمٙمالالالننس

ىمالالال٤مددةسقمالالالغمسسًمٕم الالالندسقمالالالغمسسم وشمٞمٜمالالال٤مأسوفمٞمٗمٞمالالال٦مسضميرالالاليةسوجسسيم٤مٟمالالال٧مسُميفيف٤مًمٞمالالال٤مأسسح٤ممالالالٝم٤مس

 الالالٗم ًس مسوٓس ريسسمٕمالالاليس نس يمٛمٚمالالال٧مسس61شمٚمٞمٝمالالال٤مسس0اس6101سُٕمٞمٜمٞمالالال٦مس يم الالال سٟمالالاليدةسُمالالالتسوسطمالالاليسذمس

هس3113ًميفعالالال٤مدنسسًميفالالال سو الالالٗميفٝم٤مسٔٓنسوم ؿمالالال٧مسوـمالالالأنسسًميدسؾمالالال٤مأسسًمٕمٚمٞمالالال٤مسذمسقمالالال٤ممسس

يمٜمالال٧مسىمالال٤مددًسسقمالالغمسومالالثسقمالاليدسُمالالى اسقمالالغمسسًمٜمالاليدةسسًمٗمٕمٚمٞمالال٦ممسُمالالثسشملٚملالالاسسم وشمٞمٜمالال سوسطمالاليس

ؾمالالالٞملسُمٜمٝمالالال٤مهسوضمالالاليأسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسسًمنفمٞمٗمٞمالالال٦مسس8601ريفٛميفالالالثسسمٛمنس الالالٗم٤مأسضمٞمالالاليةسًمٙمالالالاس

0101110111011101110111011101110111011101110111سمالالالالالرسر٘مالالالالال نس ؾمالالالالاليفٙمننس يم الالالالال سُٟمالالالالاليدةًس

مالالٕمٗم٤ًمسُمالالتسُمٕمٞمالال٤مدسدٟميفالالنن!سوُمالال٤مس سرٜم٘مٚمالال٥مس الالىسسسًمالال ىمنسسمٓم ر٘مالال٦مس وسسمالال٠مظم ىهسوم٘مالاليسشمالالنسشمنضمٞمالال س

 .رسم٦مسطم٤مؾمٛم٦مسًمٗمٙم ةس نسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسٟمِم٠مأسقمتس ؾمع٤منسقم مٞم٦م

وُمالالالثسجًمالالالوهسومالالال٢منسشمالالالنىمٕم سسمالالال٠منس الالالىسسؾمالالالٞمعؼمسقمٚمالالالريسسٕطمٞمالالال٤ميسسًميفٓمندرالالال٦مسقمالالالغمسشمٕمٚمٞمالالال س

قمالالغمس سمالالنسهبنسصمعالال٧مس ٟمالال سهمالالػمسوسىمٕمالال مسوفمالالاسشمٞمالال٤مدسسةمجالال٤م سس"يُمالال٦مظمالال٤مدثسسخل"وؿمالالٕم٤مدسأس

وُمالالال٤مس ًمالالال٧مس .هسوٓسرالالاليساسيمالالالىًمو3116سًمٕمٚمٛمالالال سريفالالاليوم سذمسسدمالالال٤مهسدسدورالالالتسـمالالالنساسقمالالال٤ممس

 مالالالٖم سُمالالالتس ضمالالالاسشمٖمٞمالالالػمسسًميفٗمٙمالالالػمسسًمالالالىيسيمٜمالالال٧مسسؾمالالالٕمرسسممسشمٖمٞمالالالػمههسو الالالىسسسًميفٖمٞمالالالػمسهمالالالػمس

رالال٦مسسًميفالال سيمٜمالال٧مسُم طمالال٥مسسمالال سسٔنسيمالالرسيمالال٤منسدس الالًرمسومالال٤مًمٕمٚمنسسحل٘مٞم٘مالال سٓسرِمالالع سسًمٜملالالذ٦مسسًمٓمنسم٤مو
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سقميف٘مالالاليسهبالالال٤مسذمسسميسرالالال٦مسدطمٚميفالالال مسوم سرالالال٦مسسعم٤مدرالالال٦مسسًمالالالىيسجيم  الالال٤مسذمسسًمٗمّمالالالاسسٕواسٓسشمالالاليساس

شم ومالال  سسمٗمذالال سقمالالغمسسٕيم٤مدرٛمٞمالال٦مهسوسًمٜمالال٤مكسسًمالالىرتسرٕمٛمٚمالالننسلالال٧مس الالىهسسًم سرالال٦مسرٜميفٔمالال ونس

ُمٜمالالالوس نسشمٔمٝمالالال سدمالالال٤م ٝمنسسٓطمالالالؽمسمسسًمنسضمالالال٥ممسو يسُمٕم٤مدمالالال٦مسضمالالال٤مدةسؾميفلالالاليفيقم س الالال يس

 .ٗم٤مدسأسشمٜمٗميطم كسسًمنم سذمسيم٤مُماسىمن نهسقمغمس نأس 

 الالىسسوسمالال سسم٤مًمٜملالالع٦مسزممسوسًملالال١مساسسٕ الالٕم٥مس الالنسيمٞمٗمٞمالال٦مسسًمٜمٝمالالن سسم٤محل٘مٞم٘مالال٦مسذمسُمنسضمٝمالال٦مس

 الالىهسسعمٕم٤مدمالال٦ممسونسسقمالالؽمسذمسسعمعٙمالال سسم٤محل٤مضمالال٦مسوممسومالالثسٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتسقمالالغمسسظميفعالال٤مدسشم٘مٜمالال س

  ٤مدمس ضمؼمريسقمغمسشمٙم روسقم٘ميرتسُمتسطمٞم٤م سسعمٝمٜمٞم٦مسيىهسسعمٝمٛم٦ممس

ٙماسُمٗمٞمالالاليهسُمالالثسجًمالالالوسوم٘مالالاليس  الالالعث٧مسودهمالالنسىمٜمالالال٤مقميف سسمالالال٠منسشمٚمالالالوسسًملالالٜمنسأسىُمِْمالالالٞم٧مسسمِمالالال

سُمٕمٔمالالنسسًمٜمالال٤مكسٓسريف٘مٜمالالننس ُم٘ميفٜمٕمالال٤ًمس رْمالال٤ًمسسم٤محل٤مضمالال٦مسسًميفٙمٛمٞمٚمٞمالال٦مسجسأسسٕاٞمالال٦مسٟمٗملالالٝم٤م سسماِلالرسَ ن 

سحلعالال٩مسسًميف٘مٜمٞمالال٦مهسومٝمٜمالال٤م سطم٤مضمالال٦مسُم٤مؾمالال٦مسوممسطمعالال٦مسهمالالػمسومٜمٞمالال٦مسىم٤م ٛمالال٦مسسمالالىس ٤مهسوُملالاليف٘مٚم٦مسقمالالتس

 . يسقمٛماسشم٘مٜم 

ذمسسًمٗمّمالالناسيمذعالالػمسؿمالال٤مد سسمِمالالٙماسُمعالال٤م سذمسسًمٕميرالاليسُمالالتسسًميدسؾمالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسسعمن الالنوم٦مس

سًميف٤مًمٞمالالال٦مهس ٟمالالال٤مس قمٚمالالالنس نسسٓؾمالالاليفٜميف٤مضم٤مأسسًميفالالال سسؾميفذٚمّمالالالٜم٤م ٤مسسٟمالالال٤مسو ُمأ الالال سذمسسًمٕمٛمالالالاس الالال س

 الالثٞمث٦مهسو ٟمالال٤مس قمالال  سعمالال٤مجسسسًمٕمٛمالالاسسدٞمالاليسًمعظمالال رتسسًمالالىيسسقميفالال٤مدسسعمث٤مضمعالال٦مسمالاليسقمٛمٚمٜمالال٤مس

ٓسر١مرالاليسشمٚمالالوسسحلعالال٩ممسورٛمٙمٜمٜمالال س نس طمالال٤مواسٟم٘مالالاس الالىهسسعمٕم ومالال٦مسوممسىمالال سيس الالىسسسًمٙميفالال٤منهس

سًميفالال س ظمّمّمالالٝم٤مسيالالىسهسومالال٢منسهمالالػمسسعميفذّمّمالاللمسسوًمٙمالالتسسمٖمالالاسسًمٜمٔمالال سقمالالتسقمالاليدسسًمٗمّمالالنا

 .ؾمٞمٔمٚمننسيمىًموسطميفرسسمٕميس نسر٘مٚمعنسسسًمّمٗمث٦مسسٕظمػمةسُمتسسًمٙميف٤من
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ىمالالناسٓهسوًمٙمالالتسرالال٥مس نسٟمٕمالالؽم س ٟمالال سيمالالىًمومسوم٠مٟمالال٤مسظمعالالػمس  الالاس الالىسسسُٕمالال سُمٝمالالن؟س ود

وسطمالاليسوم٘مالال سُمالالتسسمالاللمسسًمٙم الالػمرتهسوُمٕمٔمٛمٝمالالنسوُمالال٤مسٓسريفٗم٘مالالننسُمالالثسسؾمالاليفٜميف٤مضم س وسرالالؽمددونس

مسوًمالالالىًموسومالالال٢منسسةقميفعالالال٤مدسأسسًمعلالالالٞمٓم٦مسًمٚمعثالالالن سسًمؼموشمٞمٜمٞمالالال٦مسذمسسٓقمالالالؽمس سسمالالال٠م نسريفٗم٘مالالالنن

سًميفالال س قمٓمٞمٝمالال٤مسذمسسًمٗمّمالالناسسًم٘م٤مدُمالال٦مسُمالالتسسعم١ميمالاليس نسشمٜميف٘مالاليسُمالالتسىمعالالاسظمالالؼمسيسمظمالال رتهسسُٕمالال س

سًمالالىيسؾمالالٞمؽم سسًم٘مالال٤مدتسهمالالػمسسخلعالالػمسذمسُمنىمالالاسٓسرٕمالال  س يسسًم٘مالالنًملمسرّمالالي مسوسٔنهسوجسس

يوم٤م سقمٜمٝمالال٤مسسمِمالالٙماسيمالال٤منسدسدورالالتسخمٓم الال٤ًمسسم٤مًم٘مالاليدسسًمالالىيسسقميف٘مالاليههسومالال٠منسٟمٔم ريفالال سٓسرٛمٙمالالتسسًمالال

وسمالالال سوُم٘مٜمالالالثسسم٤مًم٘مالالاليدسسًمالالالىيسرٛمٙمالالالتسومٞمالالال سدطمْمالالالٝم٤ممسوؾم٠مظمّمالالاللسومّمالالالًأسيمالالال٤مُمًأسيالالالىهس

سًمٜم٘مٓمالال٦ممسوُمالالثسجًمالالوهسىمالاليسرعالاليوس نسسحلعالال٩مسسًملالالٞم ٦مسشملالاليفٗمٞميسُمالالتسومالالثسسٕؿمالالذ٤ماسسًمالالىرتس

رّمالالالٜمٕمن ٤ممسوذمس ٤مرالالال٦مسسعمٓمالالال٤م هسومالالال٤معم سىمعلمسهمالالالػمسسخلالالالؼمسيسرالالاليونسطمالالاليفًرس ٟمٗملالالالٝمنسهمالالالػمس

سًمٗمٜمٞمالال٦مس ومْمالالاسُمالالتسحم٤موًمالال٦مسُميف٤مسمٕميفٝمالال٤مسوشملالالعٞماسسىمالال٤مددرتسقمالالغمسومٕمالالاس يسيشيسُمالالثسسعمٜم٤مىمِمالال٤مأ

سًمٜم٘مالال٤مطسومٞمٝمالال٤ممسوٓس نس الالىسسٓس لالالنسسعملالال٠مًم٦مس سمالاليسهسٕنسيمنٟمالالوسسًمٗمالال٤م يسذمسسعمٜم٤مىمِمالال٦مسٓسرٕمٜمالال س

 .سم٤مًم ودةسيمنٟموسحُم٘م٤مًس

سم٤مًمٜملالالع٦مسزمسرعالاليوسسُٕمالال سوسمالالث٤مهسوم٤محل٘مالال٤م  سسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسذمسو الال٤ممسشمالال٤ممسُمالالثسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنس

 سسمِمالال٠منسسًمؼموشمٞمٜمالالال٤مأسىمالاليسطمالالالاس سقمالالال سسًمٕم٤مُمالال٦مهسوسًمٕمٛمالالالاسسًمالالىيسىمٛمالالال٧مسسمالال س ٟمالالال٤مسو ُمأ الالال

سًمالاليسظمكمس ٤مُمالال٤ًممسُمالالثس الالىسهسومالال٢منسطمالالاسسًمٜمالاليس سسًمالاليسظمكمسسم٤مًمٜملالالع٦مسًمٙمالالنسؾمالالٞميفٓمٚم٥مسؿمالالٞم ٤ًمس يم الال مس

ومٚمالالٞموسسعمالال سدس ٜمالال٤مسسًميفٕمالال  سقمالالغمسطمعالال٦مسشم٘مٜمٞمالال٦مسووٟمالالرسسصمعالال٤مأس نسسحلعالال٦مسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسذمس ٟم٘مالالرس

 . ند ٤مس  سسملٞمٓم٦مهسوًمٙمٜمٝم٤مسًمٞمل٧مسشم٘مٜمٞم٦م



 

78 
 

 الالىسسسعمنمالالن هسظمٓمالال سزمس ٟمٜمالال سسمث٤مضمالال٦مسًمٚمعالالييسُمالالتسظمالالأاس طمالاللمسومٙمالال أسذمسيمٞمٗمٞمالال٦مسُمٕم٤مدالال٦م

شمّمالالالثٞم سسٓقميف٘مالالال٤مدسسخلالالال٤مـملساذمس نسسًمٕمٚمالالالنس الالالنسيشيسُمالالالتسسظميفّمالالال٤ماسسًمالالالعٕما هسووٟمالالالرس

 .ُمٕمٔمٛمٜم٤مسٓسرردؾم س سميس

 

 

البصس عمىاٞكن   

س سُمتسظمأاسٟمثت سسًميفّمٛمٞمن سسمعيفٞم٦م سر٘م  سسدٛمٞمث س ن سسٕوممس   ٟمٖمٗماسقمتسطم٘مٞم٘ميفلمسُمٝمٛميفلمم

سًميفع سم٦مسُمع٤م ةمسوسٕظم ىس  س نس ىهسسًميفع سم٦مس  سقمٚمٛمٞم٦مسذمسـمعٞمٕميفٝم٤ممسو  سيمىًموسطم٘م٤ًممس

وم٤مًمٕمٚمنسسٕؾم٤م س نسضمييسٓسريفعي سُمتسـم ر٘م٦مسطمٞم٤مشمٜم٤ممسومٜمثتسمجٞمٕم٤ًمسُم سىمعننسدىمٞم٘مننسذمسقم٤معمٜم٤ممس

سٟميو سمجٞمٕم٤ًم سو ٟمٜم٤م سشمٚموسسعمأطمٔم٤مأسًمعٜم٤ميسيمر سوٟمليفذيم سٟمأطمٔمٝم٤م سسًميف  سسٕؿمٞم٤مي س ج ٤مٟمٜم٤م سذم ن

سو سقمٛماسسٕؿمٞم٤مي سًمٙمٞمٗمٞم٦م سوعم٤مسٟمٟمرجثسُمٗم٤م ٞمٛمٞم٦م سسًمٜمرجثسطمل٥مسسحل٤مضم٦مم س ىه سسم٤مؾميفٛم سد ّم٘ما

يم٤مٟم٧مس ىهسسُٓمندسسًميف سٟم٘منمسهب٤مس  اسسًمٕمٚمنهسوم٘ميسسؾمٛمٞميف سسًمٕمٚمنسسعمِمؽم سًمٚميف٠ميمٞميسقمغمس ٚميف س

 .٤محلّوسسًمٕم٤ممسم

 هسٟمث٤مواسالًمٕمٛم هسٟملٕمرسًمٗمٝمنسسًمٕم٤م هسوم٘معاسومؽمةسـمنرٚم٦مسُمتسشمٕمٚمٛمٜم٤مسسعمِمومٜمثتهسوُمٜمىسُم٘ميفعاسس

سمم٤مدؾميفٜم٤م سُمت سـمنرٚم٦م سومؽمة سوىمعا سوسًميفنس نم سيم٤مد٤مجسمٞم٦م سسملٞمٓم٦م سُمٗم٤م ٞمن سٟميفّمندسسسشمّمند ًمٗمته

سوممس سٟميفٕمٚمنسشمّمٜمٞماسسٕؿمٞم٤مي سوىمعاس نسٟميفٙمٚمنسسمنىم٧مسـمنراه سوسًمِمٙمام سسًمٚمننسوسيٞم ٦م ُمٗم٤م ٞمن

سذم سٟمليفذيُمٝم٤م سسعمّمٓمٚمث٤مأسسًميف  سومٙموم ٤مأسشمٜميفٔم  سوًمٞمٝم٤مم سًم ؿم٤مدة سسًميفّمندسسسًمٜمٝم٤مر٦م س ٟمِمٓم٦م ا

سًميف٘مٜمٞمالال٦مهسومٝمٜمالال٤م سطم٤مضمالال٦مسُم٤مؾمالال٦مسوممسطمعالال٦مسهمالالػمسوٕنسُمٕمٔمالالنسسًمٜمالال٤مكسٓسريف٘مٜمالالننسسحلعالال٩مس

 مومٜمٞم٦مسىم٤م ٛم٦مسسمىس ٤مهسوُمليف٘مٚم٦مسقمتس يسقمٛما
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سسًمعٞم٤مٟم٤مأس ىه سعمٕم٤مد٦م سسًمٗمٓم ر٦م سسًمٕم٘مٚمٞم٦م سسًم٘ميدة سشمليفذيم سسًمٙم ػمه سوهمػم ٤م سعمٕمٚمنُم٤مأسسًميف سس-ه

ٟميفٚم٘م٤م ٤مسُمتسسًمٕم٤م سُمتسظمأاسُم سىمعيف مسوسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماهسٟمثتسٟم٘منمسهبىهسسٕٟمِمٓم٦مسسمِمٙماسـمعٞمٕم س

ٟم٘منمسسم سُمتسس نسُم٤م ٜمٞم٦ممسُم٤مسسطم٤مواسىمنًم س ٜم٤مس نضميًسسسممسددضم٦مس ٟمٜم٤مسٓسٟمٗمٙم سومٞمٝم٤مسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسًميف٘م

 .سقمراسطمٞم٤مشمٞم٦مسرٛم اس ٟمِمٓم٦مسقمٚمٛمٞم٦مسذمسـمعٞمٕميفٝم٤مهسؾمنسيس ومٙم ٟم٤مسومٞمٝم٤مسهبىهسسًمٓم ر٘م٦مسسمس سٟمٗمٙم 

وذمسُمٕمٔمنسسٕطمٞم٤منهس ؽممسسًمٕمٚمريسسعميفذّمّمننس ىسسسًمٜمٔم ةسسًمِم٤مُمٚم٦مسوسًمنسؾمٕم٦مسًمٚمٕمٚمنمسومٕمٚمريس

ٓم ر٘م٦مسسًميف سٟميفٚمٙمنسومٞمٝم٤مسٟمثتسمجٞمٕم٤ًمسسمٜمٗموسسًمس و سسًمِمٛموسوهم وهب٤مسًمٙمنسيم٥مسريفٙمٚمٛمننسقمتس

قمتسجًمومسسوجًموسٕنس ىهسسعمّمٓمٚمث٤مأس  اسدم سميفٜم٤مسسعمِمؽميم٦مسو  س يم  سسمل٤مـم٦مسوُمع٤م ةسُمتس

سسعمٕمٚمٛمننس سر٘ميم سوسم٤معم اه سسٕد م سقمغمس ؾم٤مكسدودسن سسًمّمثٞم سسعمليفٜمي سًمن اسسًمٗمٞمير٤م  

سسًم سًمٗمٝمن سوسمث٦م سسمٓم ر٘م٦م سدسمٓمٝم٤م سُمتسظمأا سسًمِمٛموسوهم وهب٤م سسًميف٘مٜم سًمنمو  ٓمأنسسًمٗمٝمن

سومأسرٕم٤مُماسسٕـمٗم٤ماسقمغمس  نسح٘مرسًميفٗمٙمػم نسذمس نسسًمِمٛموسشم نم سالنم سذمسسًمالسًمعيف م

وشمٖم نسذمسسًمٖم نهسوجًموسٕنسسعمٕمٚمٛملمسرٕم ومننس نسسًمٗمٝمنسسعملع س ُم سسم٤مًملسسٕاٞم٦مسًميفٓمنر س

سًمٗمٝمنسسًميىمٞم مسوٓسميسُمتسسًميفٜمعٞم سقمغمسونسسًمٜمٛمنجثسسًمعلٞم سًمٞموسظم٤مـم ٤ًمسسمٛمٕمٜمرسوٟم سرٕمٓم سٟميف٤م ٩مس

ث٦مسوًمٙمٜم سهمػمسيم٤مُماسٕٟم سٓسرعلمسسًملع٥مهسوم٤مٕـمٗم٤ماسؾمٞمٗمٝمٛمننسسملٝمنًم٦مسسًمٜمٛمنجثسهمػمس ثٞم

 سٕيم  سسيميفرًٓسقمٜميُم٤مسر ونسيمٞماس نسٟمٛمنجضمٝمنسسعمعل سريفٜم٤مؾم٥مسُمٕم م

سومٞمٝم٤مس سطميفرسذمسسحل٤مٓأسسًميف س ا سسًميىمٞم ه سُملع سيم٠مؾم٤مكسًمٚمٗمٝمن سومٝمن سةر٤مد سسًميفنضم  و ىس

سديريسحماسسًم٘ميرنهسرليفٛم سطميفرسرعٚملسسٓوٓدسؾمتسسًم ؿميمسومأسرنضميسُميدكسًم٘منسٟملمسٟمٞمنشمتس

سل  سسٕؿمٞم٤ميمس سسًمٓمأنسسم٤مًميفذكمسقمتسومٝمٛمٝمنسسعملع سًمٙمٞمٗمٞم٦م سُمتسظمأاسوظمع٤مد سرعي  ًمٚمث يم٦م

سر سسًمِمع٤منسسًمىرت سًمٞموسًميفنسوم٢مظمع٤مد سسم٠م ن سوديمننسسًميدسضم٤مأسوسًميفيطمٚم  سسًملع٤مطم٦م يف٘مٜمنن
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سيمرسؾمٞمٙمننسُمتس سي٤مسؾمٞمٙمننسؾمذٞمٗم٤مهس ٤مُم٤ًم ظمؼمةسذمسسحل يم٦مس وسس نسٓسرٛمٚمٙمننسومٝمرس ثٞمث٤ًم

سقمتس سشمٕمٚمٛمنه س نسيماسُم٤م سُمتسشمٕمٚمٞمٛمٝمنسسًمٗمٞمير٤مي سسًميف٤مًمٞم٦م س نسٟم٘مناسًمٚمٓمأنسذمسسعم طمٚم٦م سًملذ٤موم٦م

 نسسدٛمٞمثسريديمننس نسُمنمو س ٘ماسسًمٗمٝمنسرٗمؽم سسسعمٞمٙم٤مٟمٞمٙم٤مسسًمٜمٞمنشمنٟمٞم٦مسيم٤منسظم٤مـم ٤ًممسورعيو

يمنمطسُملع س ُم رت سسٕواسسٓطمؽمسمسسًمٕم٤ممسًمٚمٗمٝمنسسعملع هسوسًم ٤مريسسٓقمؽمس سسعميفنسمثسسم٠مٟم س

 .ًمٞموسشم٤مُم٤ًمس وسيم٤مُمأًس

وقَمغَمسَٟمْثٍنسهَمِ ر٥مهسريفنسطمع٥مس ىهسسًمٚمٞم٤مىم٤مأسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسقمٜميُم٤مسريفٕمٚم سسُٕم سسمعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنس

سسحليكهسوٟمثتسٟم ىسسٔنسسسًمٕم٤مُم٦ممسوم٘ميس ىمٜمٕميفٜم٤مسىمّم٦م سٟمٛمٚموس ىس سمجٞمٕم٤ًم طمل٤ميسسٕودسيماسسم٠مٟمٜم٤م

سمٕمع٤مدسأسسملٞمٓم٦مسيمٞماسسنسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم سريقمنسجًمومسومٞميفنس ٜمثسسًمٓمننسوسةومٓم٤مدسوم٘م سوجسسُم٤مس

سسم ٘م٦مهس سٟمٓمع  سسعمٜمٓمٚم ه س ىس سُمت سوٟمثت سًمىًموسسؾميف ٜم٤ميسأم سوٓسرنضمي سؿمذلسسمّمٜمٕمٝمرم ىم٤مم

 .ظمٓم٠مسقمغمس ٟمٜم٤مسًمٜم٤مسًمٞم٘م٤ماس–س 0اٟمٗموسسحليكسقمغمسسحلل٤ميسسًمعيس  

وسًمٜم٤مكسسًمىرتسرّمثثننسًمٜم٤مسٓسر٘منُمننسسم٠مر٦مسحم٤موًم٦مسضم٤مدةسًميفثللمسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسُمتس ضماس

شمٗملػمسيمٞماس  ٤مسشمٕمٛماسُمثسطمل٤ميسدونسمظم مسطمٞم٨مسريفنىمثسُمٜم٤مسسمعل٤مـم٦مسدم٤م اسسًميفٜم٤مىمامسوقمغمس

 ُم٤مسرعيوسوم٢منسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنهسسدير ةسسم ٘ميفٜم٤مهسر٥مس نسشمٚمٖمرسُمتس ضماسٟمٔم ر٦مسدسدورتم

سسًم سذمسوًمٙمت سُم٤مجيم شم  سُمٜمٝمن سسىميفعل٧م سسًمٜمٗموسسًمىرت سقمٚمن سوم٠مؾم٤مشمىة سسملٝمنًم٦مم سشمٚمٖمر سٓ عيفٞم٦م

سسعم٘مؽم س سوطمٚمٝمن س ٤مُم٤مم سجًمو سريديمنن سيمٞمٚمٞمٛملمه سودرعندس سهمنسمٜمٞمو س ًمٞملنن سسًم ٤مريه سًمٗمّما

ًمٚمٛمٕمٚمٛملمس نسسًمعييسذمسسؾميفعيساسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًمٓمأهبنسسم٤مًمعيراسسًميفٓمنديسذمسؾمتسُمعٙم ةمس

                                                           

الرريت يعتقررد ان اول اشرركال احليرراة 1871دارويررن يف رسررالة إىل صررديقو جوزيررف ىرروكر يف عررام "بركررة مرراء دافرر " كمررا وصررفها  (1)
 انطلقت منها.
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رسس نسسًمن ناسوممسسٕـمٗم٤ماسُمثسسًمٜمٔم ر٦مسسًمّمثٞمث٦مسىمعاس نسىميسرٙمننسسًم"ويمرسىم٤ماسهمنسمٜمٞموهس

سيم٤مٟم٧مسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنس  سٟميف٤مثسسًمٕمٚمنس 0ا"شمٙمننسسخل٤مـم ٦مسىميسدؾمذ٧مسذمسُمٙم٤م ٤م مسوًمٙمتسوجس

س.سعمِمؽم هسومع٤مًميف٠ميمٞميسؾميفٙمننسُمٕم٤مدم٦مسجًموسسم٤مؾمنسسًمٕمٚمنسسمٛم ٤مسم٦مسسدشمٙم٤منسضم مسيمعػم

 العمي املفتٕح

سةددس سسم٠مٟمٜم٤مسمجٞمٕم٤ًمسُم١م ٚملمسعمردؾم٦مسسًمٕمٚمنسُمتسظمأاسسًميفع٤مدنسسًمٕمٚمٛمٞم٦مس نسظمؼمسؾم٤مدسُمتسٟمنس س

 صمأ  س

 يسسنسسًمٗمٝمنسسًمٕمٚمٛم سخميفلسسال وٓ سسنس ىهسسًمٜمٔم ةسسعمٗميفنطم٦مسًمٚمٕمٚمنسشمعيدسسٕؾمٓمندةسسًمٜمذعنر٦مس

سالسم٤مخلؼمسيس سومٞمٜمعٖم سسًميفذكمسقمتس ىهس سيمعييسُمتسوضمٝم٦مسٟمٔم يسسًمٓمنسم٤مور٦مسًمٚمٕمٚمنم سوسًميف سىمعٚميفٝم٤م

سٕؾمٓمندةسدونس نسٟمٜمٙم سوضمندسُمنس ٥مسسؾميف ٜم٤م ٞم٦مهسُم٤مسسدريسىمنًم س ٜم٤مس نسسٟم سطميفرس يم  سسًمٜم٤مكس

قمٚمًرسرٛمٙمتسسنسرٙمنٟمنسسقم م٦مسًمٚميفنشم سأسوسًميفٜم٤مىمْم٤مأسسًميسظمٚمٞم٦مسسًميف سشم١مصم سقمغمسطمٙمٛمٝمنهسومأس

 طميسُمٜم٤مسر شمٗمثسومن س ىهسسًمٕمٞمننسسعمِمؽميم٦ممسومثيفرسُم٤ميموسسمػموشميس سر شمٗمثهسوٓس يسؿمذلس

 .مظم 

سًمٚمٕمٚمنسسًملٚمٓمنيسُمتسظمأاسسًميف٠ميمٞميسقمغمسسًم٘مٞمٛم٦مس سًمٜم٤مطمٞم٦مسسًم ٤مٟمٞم٦م سونسسًمٕمٚمنسسعمٗميفن سرْمثسطميًس

سوسٓؾميف٘مع٤ماسسًمٕم٤ممسًمٚمٛمٓم٤مًم٥مسسًمٕمٚمٛمٞم٦مس سوم٤مدٛمٞمثسرردكسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم ه سًمٚم  يسسًمٕم٤ممم سًمٕمٚمٛمٞم٦م

سسم٠منس سسًمٕمٚمري سرٗمؽمم  سومر سسؾميفٕم س سسٕىم سنم س ؿمٙم٤ما سُمت سؿمٙما س  ن سوٟم  سقمٜم  سسًم٘منا رٛمٙمت

 اسقمٜميسسًمٜم٤مكسهمػمسسعميفذّمّملمس نسسدٝماس نس  دسشمٕمع  سوسم مسٟٓم سؾمع٥مسسًمِموسسحل٤م
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سصمع٧مسسنس سووجس س يم  سومنطم٤ًمه سسًميفٕمٚمٞمنسسمّمندة سومٞمٜمعٖم سسنسرٙمنن سسًملع٥مه سيم٤منسسدٝماس ن وجس

سذمس ومٙم٤مد نسٓسذمس سقمتسسخلٓم٠م سرعث نس سسن سطمٞمٜم ى سسحلاسومٞمع٥مسقمغمسسًمٕمٚمري سًمٞموس ن سًميفٕمٚمٞمن

 سدٛمٝمندم

عمٗميفن سرٛمّٙمتسسًمٜم٤مكسسًمىرتسٓسرٛمٚمٙمننسددضم٦مسسًمييميفندسهسُمتسسنسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسًم ٤مًم ٦م سشمعٜم سسًمٕمٚمنسس

سُميف٤مسمٕم٦مس س  د سُمت سومعيًٓ س ٛمٝمنم سسًميف  سسًمٕمٚمٛمٞم٦م سسعمٜم٤مىمِم٤مأ سذم سوم٤مقمٚملم سُمِم٤مديملم رّمعثنس

ُمٜم٤مىمِم٤مأسسخلؼمسيهسر٥مسقمغمسهمػمسسخلؼمسيسسًميفٓمٚمثسسممسسنسشمّم٤ماسسًم٘مْم٤مر٤مسسي٤مُم٦مسسًميف س وسطمٞم٤م نس

دسل٘م سجًموهسرّمع سسدٛمٞمثسُم١م ٚملمسًمٚميظمناسذمسذمسٟمنسطم سشميفٕمٚم سسم٤مًمٕمٚمنسسعمِمؽم مسوسمٛمع 

سوًمٙمتسسعمل٤م اسجسأس سسحل٤ماه سسمٓمعٞمٕم٦م سسًمٗمٜمٞم٦مسضمن  ر٤ًمه سٓسرٜمٓمع سقمغمسسعمنسمٞمث سو ىس سًمٜم٘م٤م م

سشم٘مٜمٞم٦مسذمس سوسًميف س  س سشمٙمتس سميس سطمٞم٤مشمٜم٤م سسًميف سٟمٕمٞم سهب٤م سسًميف سشميفٕمٚم سسم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م سسًمٕمٛمٞم٘م٦م سٕاٞم٦م

 سدن  م

سسًم سسعمٝم٤مم سسًمٕم٤مُم٦مه سسًميفّمٛمٞمن سًمعيفٞم٦م س نسووم٘م٤م سٓسرٛمٙمت سةٟمع٤م  ٤م سسعمٕم وم٦م سومم يف سٟمثتسسمث٤مضم٦م

وٓسُمتسىمعاسؿمذلسًمير سشمٚموسسعمٕم وم٦ممسوُمتسُمّم٤مدر س ىهسسحل٘مٞم٘م٦مسُم٤مسجيم ٟم٤مهسذمسسًمٗمّماس شُمٜمَعي

مسوم٤مةٟميررأسسدٞميةسٓسشم٠م س 0ا" ٜمثسوٟميررأسضمٞميةسٓسرّميدسسٓسُمتسىمعاسقم٤م "سًمل٤مسم سُمتس نس

هسوم٤مًمعّمػمةسًمٞمل٧مسوسطميةسُمٜمٝم٤ممسيمرس 3اسًمعيس  وٓسُمتسسًمعّمػمةهسوُمٝمرسيم٤مٟم٧مسُمٙمنٟم٤مأسسحلل٤ميس

سُمتسسًمٕمٛماسذمس ٤ماس سو ُمأ  سقمغمسُميىسؾمٜمنسأسقميرية س ٟم٤م سسًمٜميف٤م ٩مسسًميف سشمن ٚم٧مسوًمٞمٝم٤م سن

سُمثسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنمسومٕمٜميُم٤مسٟميدكسسًمٓم  سسعم٘مؽمطم٦مسسًميف سشمٗمؽم س نس سةٟميررأسشميفٗم س رْم٤ًم

                                                           

 سًميف سرٕميف٘ميسسنسسواسسؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسسٟمٓمٚم٘م٧مسُمٜمٝم٤مم0680ضمن راس نيم سذمسقم٤ممسيمرسو ٗمٝم٤مسدسدورتسذمسدؾم٤مًم٦مسوممس ير٘م سس"سم يم٦مسُم٤ميسدسومل" س3ا
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سسمّمػمةه سدون سسةٟميررأ سسظمؽمقم٧م سىمي سسًمٕم مٞم٦م سسًميفٓمندر٦م س ىهسسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأ س ن سدس ًر ٟمعي

  .سعم٘مؽمطم٤مأسهمػمسىم٤مسمٚم٦مسًمٚميفّمير 

و قميف٘ميس نسُمٗميف٤م سور٤مدسُمل٤مدسهمػمسشم٘مٜم سيىسسسٓؾميفٜميف٤مثسٟمٗمل س نسسًمؽمسضمثسقمالتسسًميفعال٤مدنسسًميفال س

ٓسشميساسشمٔمٝم سقميمسُمٕم٘منًمٞمال٦مسسًملالٞمٜم٤مدرن ٤مأسسًميفٓمندرال٦مهسوشملال٠ماسُمال٤مسوجسسيمال٤منسرٛمٙمالتس نسرٙمالننس

اسسًمِمالوسسمال٠منسسًميفٕمٚمالٞمرأسٓسرٛمٙمالتس نس ٜم٤م سؾمع٥مسسملٞم سًمىًموسدس رمسومٜمثتسٟماليد سسمالرسٓسر٘معال

شمٓمٗمنسذمسطمل٤ميسسٕسمعير٦مسقمالتسـم رال سسًمّماليوم٦مسو ال سطم٘مٞم٘مال٦مسشم٘مالنمسقمالغمسُمعالي سؾمالٚمٞمنسوسملالٞم مس

وسم٤مًميف٠ميمٞمالاليسومالال٢منس الالىسسسعمعالالي سٟمٗملالال ساسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمن هسرالال٥مس نسرٗمرسالالسؾمالالع٥مسسؾمالاليفث٤مًم٦مسٟمِمالالنيس

ًمٕم٤مُم٦مسسعمعٞمٜم٦مسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسسًم س ٕم٦مسسًميف سٟملٛمٞمٝم٤مسسةٟميررأسقمتسـم ر سسًمّميوم٦ممسومعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسس

ذمسسًمٗمّماسسًم ٤مريس نسىم٤مٟمننهسُمتسٟمن هسرّماسُمال٤مس النسُملاليفثٞماهسًمالىًموسرال٥مس نسرٙمالننس ٜمال٤م س

شمٗملػمسسملٞم سًملع٥مس ٛمندس ىسسسًم٘مال٤مٟمننمسوسًملال١مساسوجنهسعمال٤مجسسسعمٝمال٤ممسسًميفال سليفال٤مثسوممسسعمٕم ومال٦مس

 ةٟمع٤م  ٤مسٓسشمٜمعيس سميًسسدونسُمٕم وم٦م؟

٘معٚمال٦مهسويمالرس النسُميفنىمالثهسومال٢منسؾميفّمع سسةضم٤مسم٦مسقمغمسجًموسوسمث٦مسظمالأاسسًمٗمّمالناسسٕدسمٕمال٦مسسعم

سًمٕمٚمنسسعمِمؽم سؾمٞمٙمننسسعمّماليدمسوسًمٜم٘مٓمال٦مسسٕؾم٤مؾمالٞم٦مسسًميفال سرال٥مس نسٟمثٛمٚمٝمال٤مسُمٕمٜمال٤مس ال س ٟمال سٓس

رٜمعٖم سسنسٟمذعاسُمتسسًم٘مناسسمعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦مسوم٘م سٕ ٤مسشميفٜم٤مىماسُمالثسسٕمجال٤م سسًمٕمٚمٛمال مس

 ػمةسًمٚمعياهسومٕمغمسسًم همنسُمتسيمننس يفٛمثسسًمٕمٚمريسسعمثؽموملمس نسُمّميدسُمنصمن سًمٚمث٘م٤م  سهمػمسسعم

 وسقمالغمسسٕىمالاسسًمٕمٚمالريسسًمالىرتسراليقمننسس-وٓسسٟم٤مسد رٜم٤مسوؾمن سٟمليفٛم سذمسدؤر٦مسسنس الىسسسعمعيفٛمالثس

سمٜمٔمالال سًميرالال سقمالال٤مدةس نس ٓمالالنسسمٕمٞمالاليًسسظمالال٤مدثسشمٚمالالوسسحلالاليودمسمالالثسجًمالالوسس-ؾمالالٚمٓم٦مس الالىسسسعمعيفٛمالالثس

 هسوشمىيم  سٓقميفع٤مد
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سًملالٚمٓم٦مسسسٕؿمذ٤ماسسًمىرتسرٗميف٘م ونسوممس ودس سسقميفردسقمٚمٛمٞم٦مسدؾمٛمٞم٦مسُم١م ٚمننسًمٚميفثالي سُمالث

 .سمِم٠منسُمل٤م اسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم 

 



 

85 

 

 اذتياة زائعة: الفصن الطادع

سمٕمالاليس نسصمعالال٧مس ٟمٜمالال٤مسمجٞمٕمالال٤ًمسىمالال٤مددونسقمالالغمسسًميفٗمٙمالالػمسُم الالاسسًمٕمٚمالالريهسو ٟمالال سٓسرٛمٙمٜمٜمالال٤مسسًميفلالالٚمٞمنسسمالالرس

ج الالال٥مسسًمٞمالالال سسمٕمالالالاسسًمٕمٚمالالالريسسعمذيفّمالالاللمسسمٓم ر٘مالالال٦مسشمّمالالالندسسحلٞمالالال٤مةهسومذٓمنشمٜمالالال٤مسسًميف٤مًمٞمالالال٦مس الالال س

 .سًميفٗمٙمػمسذمسيمٞمٗمٞم٦مسشمّمندٟم٤مسًمٚمثٞم٤مة

رٗمرسالالسسمٕمْمالال٤ًمسُمالالتسضم٤مِجسمِّٞمالال٦مسسحلٞمالال٤مةهسوظم٤م الال٦مسذمس ؿمالالٙم٤مي٤مسسٕيم الال س سةصمالال٤مدةسوسةهبالال٤مد ومٕم٤مُمالالا

هم سسمالال٦مهسوًمٙمالالتسُمالال٤مسرٕمالالاسسحلٞمالال٤مةسسم٤مًمٜملالالع٦مسًمٜمالال٤مسضمىسسمالال٦مسسمِمالالٙماسوم رالاليسرالال٥مس نسرٙمالالننسؿمالالٞم ٤ًمس

س.مسو فمٜمالالال سقمٜمٍمالالالسسًمٖم٤مَرالالال٦مسسعمنضمالالالندسذمسشمٗم٤م الالالٞماسيم الالالػمةسُمالالالتسسحلٞمالالال٤مة"سةهبالالال٤مد" قمٛمالالال سُمالالالتس

٦مسذمسُمالالال١م سسةهبالالال٤مدسسملالالالع٥مسىمن الالال٤مسسي٤م ٚمالالال٦ممسومٛمالالال ًأسسٕقم٤م الالالػمسسًميفالالال سليفالالالاسُم شمعالالال٦مسُميف٘ميُمالالال

وًمٙمالالتسقمٜمالاليُم٤مسشمٗمٕمالالاسسٕقم٤م الالػمسُمالال٤مسشمٗمٕمٚمالال سقمالالغمسٟمثالالٍنس الال٤م ٩مهسومالال٢منسومٕمٚمٝمالال٤مسُمالالتسدونسىمّمالاليس

وهم٤مرالال٦مسقمالالغمسظمالالأ سسًمٕمٜم٤ميمالال٥مهسوم٢م الال٤مس يفٚمالالوسىمّمالاليسوودسدةسطميفالالرسقمٜمالاليُم٤مسلالال٤مواسسًم٘مالالعاس

قمالالغمسسحلنمالالسأهسسمالالاسطميفالالرسسنسشمٚمالالوسسحلنمالالسأسلالال٤مواسسيالال ونسُمالالتسؿمالالعٙم٤مأسظم٤مـمٗمٞمٝمالال٤مهس

ًمالال دسدةمسومالال٤مخلن سُمالالتسسٕقم٤م الالػمسطم٘مٞم٘مالال سسم٘مالاليدسسخلٓمالال سسًمالالىيسشمِمالالٙمٚم هسو الالنسومٕمالالاسشمالال٤مسمثس

وًمٙمالالتسسخلالالن سُمالالتسسًمٙمالالنضم ساسٕؾمالاليسسُٕم رٙمالال  سسعميف٠م الال٥مسًمأٟم٘مْمالال٤م س يفٚمالالاسسمِمالالٙماس

وسمالال سُمالالتسطمٞمالال٨مس ٟمالال سظمالالن سُمالالتسٟمٞمالال٦مسمالال٤مدةمسومالالأسشمنضمالاليس ًمٕمالال٤منسقم٘مالالاسرٛمٙمالالتس نسشمٚمٕمالال٥مس

 .ُمثسسةقمّم٤مدسٕنسسةقمّم٤مدسًمٞموسًمير سقم٘ماهسسُم٤مسسًمٙمنضم سومٝمنسسمث٨مسمظم 

سؿمالالٙم٤ماسسحلٞمالال٤مةسطميفالالرسسًمعلالالٞمٓم٦مسُمٜمٝمالال٤مسيم٠مُمٞمعالال٤مسسًمٕمٚمالالاهسعملالاليفنىسُمالالتسسًمالالنقم س الالنسسُمالال سسومالال٤مُميفأ 

رٛمٙمالالتسًمٙمالالاس طمالاليسهٛمٞمٜمالال هسوٓسسٟمالال سوقمالال سسمالاليس  هسوم٠مٟمالال٤مس فمالالتسسنسسُٕمٞمعالال٤مسسميفثنيالال٤مس الال س ؿمالالع س

سذمسقمٜمٝمالال٤مسسًمٙمعالالػمس ظميفأومٝمالال٤مسُمالالتسسًمالال همنسقمالالغم يمٙمالالنضم هسُمالالتس الالىهسسًمٜم٤مطِمَٞمالال٦مه سمآًمالال٦مس يم الال سُمٜمٝمالال٤م
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ٞمالال٤مةسسحلسو ؿمالالٙم٤ماسسٔٓأسسمٕمالالاسسمالاللمسث ؾمالالٓمسشمِمالال٤مسم سسٕىمالالاسقمالالغمسومٝمٜمالال٤م مس ظمالال ىسٟمالالنس 

سًمعلالالٞمٓم٦ممسومٕمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الال٤ماهسونسيمالال٤منسقمالالكّمسسظميفٞمالال٤مدسٟمنقمالال٤ًمسُمالالتسسٔٓأسسًميفالال سقمالالغمسؿمالال٤ميمٚم٦مس

سُٕمٞمعالالالال٤مهسوملالالالاليفٙمننسشمٚمالالالالوسسًم وسمنشمالالالال٤مأسسًميسطمٗمالالالال٦مسسًميفالالالال سشملالالالاليفذيمسًميفٜمٔمٞمالالالالاس طمالالالالنس س

سًملالالع٤مطم٦ممسوم٠م الال٤مسشمعثالال٨مسقمالالغمسُمالال٤مسٓس ٤مرالال٦مسقمالالتسسحلٓمالال٤ممسسمالاليًٓسُمالالتسسًمٓمٕمالال٤ممهسوًمٙمالالتسل يم٤م الال٤مس

 . يم٤مأسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مسشم٘م رع٤ًمسذمسشمٕم٘مٞمي ٤مشمِمع سل

وم وسمنشمالالال٤مأسسًمؼميمالالال٦مسُم الالال٤ماسُم٘مٜمالالالثسقمالالالغمس نسسٕؿمالالالٞم٤ميسٓسرِمالالالؽمطس نسشمٙمالالالننسُميديمالالال٦مسطميفالالالرس

رٛمٙمٜمٜمالالال٤مسشمّمالالالندسسًمٖم٤مرالالال٦مسسوسسًمٖمالالال  سُمٜمٝمالالال٤مهسومالالال٠ميسؿمالالالذلسر سىمالالال٥مسُمالالالتسضم٤مٟمالالال٥مسطمالالالن س

سًملالالالع٤مطم٦مسورأطمالالالاسسًميفٗم٤م الالالٞماسسًمّمالالالٖمػمةسًمٚملالالالٚمن سسًمٚمثٔمالالال سًمٚم وسمالالالنأسيمالالال٤مًميطماسقمالالالغمس

سدالاليسدهسوسُميفّمالال٤ماسسعمالال٤ميس وسسحلٓمالال٤ممسسمِمالالٙماسُملالالٛمن سقمٜمالاليُم٤مسـمالالناسىمالال٤م سسًمؼميمالال٦مهسوشملالالٚم س

 وم٤مأسالشمّمالالالاسوممسسًملالالالٓم هسوسًم ضمالالالن سُمالالال ةس ظمالالال ىسوممسسعمالالال٤ميهس ٙمالالالنسسنسودسيس الالالىهسسًميفّمالالال

همالال  سُمٕمالاللمهسومالال٢مجسسيمالال٤منس ٜمالال٤م سؿمالالذلسرالال ىسدوسمنشمالال٤مأسسًمؼميمالال٦مسشمٕمٛمالالاسٕواسُمالال ةسؾمالالن س

رٛمالالثس الالىهسسعمأطمٔمالال٤مأسُمالالثسسمٕمْمالالٝم٤مسسًمالالعٕماسوسمٕمالاليسسمْمالالٕم٦مسدىمالال٤م  سُمالالتسسعمِمالال٤م يةسرأطمالالاس

 " !وجن!سشمٚموسسٕدسةسشم٘منمسسميفٜمٔمٞماسسم يم٦مسح٤ممسسًملع٤مطم٦م"ر٦مسُمٜمٝم٤مسور٘منا سسًمٖم٤م

سالسًمِمالال ًمٙمالالتسسميدضمالال٦مس يمالالؼممسوم٤مًميفع سمالال٦مسسٕوممسدمٚمالال٥مسًمٓمٗمالالاسسال يسٟمٗملالال سرٜمٓمعالال سقمالالغمسسحلٞمالال٤مة

ر سىمالال٥مسسًمٕمٜمٙمعالالنأسو الالنسرٜملالال٩مسسمٞميفالال٤ًمسوصمالال٤مدةسُمٕمٞمٜمالال٦مسومٕمٜمالاليُم٤مسرٜمٔمالال سًمٙمالالاسسحل يمالال٤مأسسًمّمالالٖمػمةس

وسعمِمالاليفٖمٚم٦مسو الال سشمالالؽمسيمنسًميفّمالالاسسممسسًميفّمالالٛمٞمنسسًمٙمالالكمسسًمٔمالال٤م  سًمٚمٕمٞمالال٤منسريفٕمالال  سسًمٓمٗمالالاسقمالالغمس

تمسسًمٖم٤مرالال٦مسسوسسًمٖمالال  هسطميفالالرسًمالالنسيم٤مٟمالال٧مسوفمٞمٗمالال٦مسسًمِمالالعٙم٦مسٓسشمالاليساسهم٤مُمْمالال٦ممسو ٙمالالىسسٟمثالال

وم٤مًمٜميفٞمعالالال٦مسو الالال سوضمالالالندسهم٤مرالالال٦مسودسيس الالالىسسسًمٗمٕمالالالاسشمٕمالالاليسسؾمالالالٛمرسُمالالالتس يسيشيسٟمأطمٔمالالال سذمس
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س يم ٜمالالال سُمٗمّمالالالاسسًملالالال٤م هسسوسُملالالالوسووـمالالالأ سسالسةضمالالال سيسأسسًمٚمثٔمٞمالالال٦مسسًمّمالالالٖمػمةسٟمٗملالالالٝم٤م

سًٕمٞمالالالال٤م هسوسمالالالالييس وسوىمالالالالاسىمالالالالى سسحل رالالالال مسومالالالالٜمثتسرٛمٙمالالالالتس نسٟميفّمالالالالندسؾمٚملالالالالٚم٦مسُمالالالالتس

سمالاليًٓسُمالالتسجًمالالوسسسةضمالال سيسأسسًمّمالالٖمػمةسسعمرصمٚمالال٦مسًمٙمٜمٝمالال٤مسٓسشمالال١مديسسممسيشيسؾمالالنىسسًمٗمالالن ه

ٓسٟمالال ىسؿمالالٞم ٤ًمسُمالالتس الالىسسسًم٘معٞمالالامسوم٤مشمْمالال سسنسسةضمالال سيسأسسًمّمالالٖمػمةسجسأس اٞمالال٦مسيمعالالػمةسٕ الال٤مس

شمالالال١مديسسممسٟميفٞمعالالال٦مس ٤مُمالالال٦مهسو الالال سسنسودسيس الالالىهسسٕومٕمالالال٤ماسهم٤مرالالال٦مسُم٘مّمالالالندةهسومالالال٤مًمٕمٜمٙمعنأس

 .سًمّمٖمػمسسعُمِعّيسيم٤منسُمِمٖمنًٓسًملع٥مسُم٤م

 سسٕمجالال٤مزمس الالنس الال دسسًمٜمِمالال٤مطسٓسرالال١مديسدس الالًرسسممس الالىسسسٓىميفٜمالال٤م مسومٗمالال سسمٕمالالاسسٕطمٞمالال٤منسسٕصمالال

طم٤م الالاسسملالالٞم سًمعصمالال٤مدسسًمٚمثٔمٞمالال٦مهسوم٤مُٕمٓمالال٤مدسسًم٘مٚمٞمٚمالال٦مسذمسسًمِمالال٤مد سشمٜمالاليف٩مسسمالال  س الالٖمػمةهسصمالالنس

 يمالالؼمسُمٜمٝمالال٤مسوجسسسؾمالاليفٛم أهسوًمٙمالالتسطميفالالرسًمالالنسسؾمالاليفٛم سسعمٓمالال سسممسسنسرٖمٛمالال سسًمِمالال٤مد سيمٚمٞمالال٤ًمسورٕمٚمالال س

ظمالال٤مدثسٟمٓمالال٤م سسٓؾمالاليفذيسمهسوم٢مٟمٜمالال٤مسٓسٟمذالال ثسسم٠مٟمٓمعالال٤م سسمالال٠منسسُٕمٓمالال٤مدس وسسًمٖمٞمالالنمس الالي سوممس

وملالالال٘منطسسُٕمٓمالالال٤مدسٓسرالالالياسقمالالالغمسيمن الالال٤مسجيمٞمالالال٦مهسومٝمالالال سٓسشمالالالنطم سسم٠م الالال٤مسسوهمالالالأ سسًمِمالالال٤مد ه

هٞمٚمالال٧مسؿمالالالٞم ٤ًمسُمالالال٤مسوقمٛمٚمالال٧مسسمٛمٝمالالال٤مدةسقمالالالغمسل٘مٞم٘مالال هسقمالالالغمسظمالالالأ سقمٛمالالاسسًمٕمٜمٙمعالالالنأسٟمعالالاليس

 قمٛماسسعمٓم سؾمنسيسيم٤منسظمٗمٞمٗم٤ًمسسوسهمير ًسسظم٤مًمٞم٤ًمسُمتسسًم٘مّميسوسةدسدةم

ُمالالال٤مسمُمالالالاسسىمٜمالالال٤مقمٙمنسسمالالال س الالالنسسنسسحلٞمالالال٤مةسٓسلالالالي سسمعلالالال٤مـم٦مسيمثالالاليو سسعمٓمالالال هسومٜمثيفالالال٤مثسسممس

  دسأسضميريةسًمٗمٝمٛمٝم٤مسسمنمن مُمٗم

اللمٗات املصتػمٛ ٔاملصازٖع اللمٗٛ

مسوقمٚمٞمالالال س"يشيسُمٙميفٛمالالالاسذمسطمالالاليسجسشمالالال "سمثلالالال٥مسىمالالال٤مُمنكس ويملالالالٗمنددهسومالالال٢منسسًمٙمٚمٞمالالال٦مس الالالنس

وم٤مًمٕمٜم٤ميمالالال٥مسودوسمنشمالالال٤مأسسًمؼميمالالال٦مس الالال سيمٚمٞمالالال٤مأسهبالالالىسسسعمٕمٜمالالالرهسذمسطمالالاللمس نس يمالالالنسمسسًم ُمالالالاس
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وسوسًمٕمنس الالالاسسًم قميرالالال٦مسًمٞملالالال٧مسيمالالالىًمومسومالالال٤مًمٔم و سسًميفالالال سشمْمالالالٕماسسًمٕم٤م الالالٗم٦مسسًم قميرالالال٦مس 

سةضمالال سيسأسسًميفالال سشم٘ملالالنسيمنُمالال٦مسسًم ُمالالاسشمؽميمٜمالال٤مسُمالالثسسٕؿمالالٞم٤ميسسًميفالال س الال سمم٤مصمٚمالال٦مسُمالالثسسٕ الالاهس

وونسيم٤مٟمالالال٧مس  الالالٖم مسقمالالالغمسسًمٜم٘مالالالٞماسُمالالالتسجًمالالالوهسومالالال٢منسشمنمالالالر سسًمٕمٜمٙمعالالالنأس وسشمٗمٙمٞمالالالوس

س  ؿمالالٞم٤ميسًمٞملالال٧مسُمِمالال٤مهب٦مسقمالالغمسسٕـمالالأ سًمٚمٙمٚمٞمالال٤مأسسالدوسمالالنأسسًمؼميمالال٦مسرالالؽم سًمٜمالال٤مسسم٘م٤مرالال٤مس وسىمٓمالالث

  سًميف سضم٤م ٧مسُمٜمٝم٤مم

س ومٙمأاالالال٤مسًمالالال سسالورٛمٙمالالالتس نسر٘مالالال٤ماسٟمٗمالالالوسسًمٌمالالاليسقمالالالتسجدةسسًمٙم سمالالالننس وسقمالالالتسسًمِمالالالٛمو

س وًمٙمالالتس رالال٤مسُمالالتس الالىهسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسٓسسالظمّمالال٤م لسٓسشمالال٠م سُمالالتس ٛمالالن سسملالالٞم سُمالالتس ضميسي الال٤م

شمٙمالالننسسومٕم٤مًمالال سٟميفٞمعالال٦مسٟمٞمالال٦مسوىمّمالاليسسم٤مًمٓم ر٘مالال٦مسسًميفالال سرعالاليف٤مسسًمٕمٜمٙمعالالنأس وسدوسمالالنأسسًمؼميمالال٦ممس

سًمٜمالالن سس —ظمالال٤ماسُمالالتسسًمٙمٚمٞمالال٦مًمالالىًموسًمالاليرٜم٤مسذمسسًمٕمٜمٙمعالالنأسودوسمالالندأسسًمؼميمالال٦مس ُم ٚمالال٦مسًمٜمالالن س

سًمالالالىيسرٔمٝمالالال سىمّمالالاليسوهم٤مرالالال٦مسُمالالالتسظمالالالأاسشمٜمٗمٞمالالالىسوسؾمالالاليفٙمراسسعمنمالالالو هسوىمعالالالاسسًميفنؾمالالالثس

س سسالسم٤محلالالير٨مسقمالالتس الالىسسسُٕمالال هس ودسسًم٘مالالناسسنس الالىهسسًمٙمٚمٞمالال٤مأ وونسسالُم الالاسسًمالالىدسأسوسًمٜمعالالنم

  سرٙمتسي٤مسىمّميسوهم٤مر٦مسيم٤مًمٕمٜمٙمعنأسودوسمنأسسًمؼميم٦مسوٓسسنسي٤مسهم٤مر٤م ٤مسسخل٤م ٦مم

سومالالٜمثتسسمث٤مضمالال٦مسوممسُمّمالالٓمٚم سًمن الال شمٚمالالوسسًميفالال سشمعالاليوسيمالالرسًمالالنسسالاس الالىهسسًمٙمٚمٞمالال٤مأسسخل٤م الال٦م

س الال٤مسلالال٤مواسوٟمعالال٤م سيشيسُمالال٤مهسويمٓم ر٘مالال٦مسُمعلالالٓم٦مسًمٜم٘مالالاسسًمٗمٙمالال ةسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مهسؾمالالن س ؿمالالػمسوممس

شمٚمالالالوسسٕؿمالالالٞم٤ميسسم٤مًمٙمٚمٞمالالال٤مأسسعمِمالالاليفٖمٚم٦مساسوسسًمٜمِمالالالٓم٦م هسوم٤مًمٙمٚمٞمالالال٦مسسعمِمالالاليفٖمٚم٦مسسجنهس الالال سجًمالالالوس

تسظمالالأاسسًمٌمالاليسسًمٜمِمالال سسًمالالىيسرٕمٚمٜمالال٤مسٟميفّمالالندسسًمٜمٞمالال٦مسوسًم٘مّمالاليسٕٟمالال س ٘مالال سٟميفٞمعالال٦مسيمعالالػمةسُمالال

مجالالثس ؿمالالٞم٤ميس وسفمالال و س الالٖمػمةسُمٕمالال٤مسسم٤مًمّمالالندةسسًمّمالالثٞمث٦مهسوسًمٜميفٞمعالال٦مسسًمٙمعالالػمةس الال س رْمالال٤ًمس

سسؿمالالٞم٤ميس الال سسعمِمالاليفٖمٚم٦مسوم٤مًمٙمٚمٞمالال٤مأ  و سسًمٙمالالكمهسًماِلالَىًمِواليمٚمٞمالال٦مهسوسًميفالال سؾمالالن سٟملالالٛمٞمٝم٤مسسعمِمالال
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يمٚمٞمالال٤ًمسُمٜمعالاليًسسوٟميديمالال سقمالالغمس الالىسسسُمنمالالوقم٤مًسسٟمالال ىسقمٜمالاليُم٤مسوم٠مٟمٜمالال٤مسشم٤مُمالال٦مهسُمِمالال٤مدرثسشمٕمالال٤مًم٩مسشم٤مُمالال٦م

وم٤مقمٚمالال سًمالال سىمّمالاليسُمالالتسومٕمٚمالال سؾمالالنسيسد رٜمالال٤مسيمٞمالالاسشمالالنس ٟمعالال٤م هسسمس سسسًمٜمثالالنسوم٢مٟمٜمالال٤مسشمٚم٘م٤م ٞمالال٤ًمسٟمالاليد سسن

 ٟم ىم

 

 

 

 

سميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسًمالاليرٜم٤مسشم٘مالاليمسشمٗملالالػمًسسوسمالالث٤ًمسيالالىسسسًميفّمالالندمسوسم٤مددسيمٜمالال٤مسسحل٤مًمالال٦مس وسسيالالي س

 و سيمالالالكمسُمٜمعالالاليهسوم٢مٟمٜمالالال٤مسٟمالالاليد سسًمٕمٛمالالالاسسعمٓمٚمالالالننسةٟمع٤م  الالال٤ممسوسمِمالالالٙماس يم الالال سالسم٠م الالال٤مسُمِمالالال

س سًمٕمٛمالالاسسًمالالىيسرٛمالالثسسٕؿمالالٞم٤ميسسًمّمالالثٞمث٦مسسالليرالاليسهسٟمالاليد س نسسًمٕمٛمالالاسسعمالاليف٘متسيمالال٤منسُمٓمٚمنسمالال٤ًم

س سًم٘مالاليدةسقمالالغمسسالُمٕمالال٤ًمسسمّمالالندةس الالثٞمث٦ممسُمالالتسدم سميفٜمالال٤مسوظمؼمشمٜمالال٤مهسسعمٝمالال٤مدةسشميفٓمٚمالال٥مسدس الالًرسسًميفٛمٞمٞمالالي

سًميفٛمٞمٞمالالاليسسمالالاللمسسٕؿمالالالٞم٤ميسسًمّمالالالثٞمث٦مسُمالالالتسسٕؿمالالالٞم٤ميسسخل٤مـم الالال٦مسوسًمٓم ر٘مالالال٦مسسًمّمالالالثٞمث٦مسُمالالالتس

س سوسًميفٛمٞمٞمالاليسسمالاليودهسريفٓمٚمالال٥مسسعمٕم ومالال٦ممسوذمسسًمٚمثٔمالال٦مسسًميفالال سٟمالاليد سومٞمٝمالال٤مس نسالسًمٓم ر٘مالال٦مسسخل٤مـم الال٦م

س ٟملالاليفٜميف٩مسقمالالغمسسًمٗمالالندس نسوسطمالاليًسسُمالالتسسًمٕمالال٤مدوملمسسالسعمنمالالو سسًمالالىيسريفٓمٚمالال٥مسسعمٕم ومالال٦مسىمالاليسسيميفٛمالالا

 وس يم الال سرالالال٥مس نسرٙمنٟمالالالنسسودسيسسًمٕمٛمالالامسو الالالىسسسُٕمالالال سرٜمالالاليف٩مسسمِمالالٙماسـمعٞمٕمالالال سُمالالالتسسميفٞمالالال٦مس

 سًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤مم

 مصطلحاٌ سيته ستخدامَنا

املشزوع الكلي:

 نسشمٚموسسًمٜميفٞمع٦مسسًمٙمعػمةسسًميف سٓسرٛمٙمتس نسشميفث٘م سوٓسُمتسظمأاسمجالثس ؿمالٞم٤ميس وسفمال و س الٖمػمةس

 ُمٕم٤مسسم٤مًمّمندةسسًمّمثٞمث٦مم

الكلية املشتػلة:

 م  سجًموسسًمٌميسسًمٜمِمٞم سسًمىيسرٜمعيسسعمنمو سسًمٙمكمس
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س سالسعمِمالالسالٓطمالالاس نس الالىسسسعمٜمٓمالال سرٜمٓمٚمالال سُمالالتسسًمٜميفٞمعالال٦م  يسسًمٜمِمالال سسًمالالىيسالوممسسًمِمالالسال و سسعمٜمعالالي

مسٓطمالالاس رْمالال٤ًمس نسسعمٕم ومالال٦مسوسًم٘مّمالاليسسعملالاليفياسقمٚمٞمٝمالال٤مسسمٓم ر٘مالال٦مسٓسشميفٓمٚمالال٥مسسٟمعالاليس الالىسسسًمٕمٛمالالا

ُمٜمالال٤مس نسٟمٕمالال  سُمالالتس الالنسسًمٕمالال٤مد سسوسسعم٘مالاليدمسقمٜمالاليُم٤مسٟمِمالال٤م يسدوسمالالنأسسًمؼميمالال٦مسو الالنسر٘مالالنمس

سمٕمٛمٚمالالال هسٟمالالال ىس نسمجٞمالالالثسطم يم٤مشمالالال سوسومٕم٤مًمالالال سسًمّمالالالٖمػمةسشمالالال١مديسوممسُمنمالالالو سيمالالالكمسُمٜمعالالالي س

ٚمالالال٥مسسعمٕم ومالالال٦مهسشمٜمٔمٞمالالالاسحالالال٤ممسؾمالالالع٤مطم٦ممسوٟمثالالالتسٟمٕمٚمالالالنس نسُمٕم٤مدالالال٦مسُم الالالاس الالالىهسسعمِمالالال٤مدرثسشميفٓم

وسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسًمالاليرٜم٤مسهؼمٟمالال٤مسسمٕمالاليمسوضمالالندسسمالاليراسقمالالتسسعمٕم ومالال٦ممسًمٙمٜمٜمالال٤مسٓسٟمٕميف٘مالاليسوًمالالنس

س سسالًمٚمثٔمالال٦مسسنسسًمٙمٚمٞمالال٦مسسعمِمالاليفٖمٚم٦مسسًميفالال سىم٤مُمالال٧مسسم٤مًمٕمٛمالالا شمٕمالال  س يسيشيمسسالدوسمالالنأسسًمؼميمالال٦م

سمالاليٓسُمالالتسجًمالالوهسٟمثالالتسٟمالاليد س نسسًم وسمالالنأس الالنسٟميفٞمعالال٦مسٟم٤مضمثالال٦مسعمنمالالو سيمالالكمس يم الال سوصمالال٤مدةس

 سأسُمالالتسالوسمنشمالال٤مأسسًمؼميمالال٦مسسًمٕم٤مُمٚمالال٦ممسطمٞمالال٨مسسنسقمِمالالًم قمعالال٤منهسو الال سشمّمالالٛمٞمنسوشمّمالالٜمٞمثسد

  سسعمذؽمقمالالالننسالسًمٙمٚمٞمالالال٤مأسسعمِمالالاليفٖمٚم٦مسسًميفالالال سؾمالالال٤ما٧مسذمس الالالىسسسعمنمالالالو سيمالالال٤مٟمنسسُمالالالتسسًمعِمالالال

وسعمٝمٜميؾمالالالالننسوسعمّمالالالالٛمٛمننسوسعمٝمٜميؾمالالالالننسوسًمٕمالالالال٤مُمٚمننسذمسظمالالالال سسًميفعٛمٞمالالالالثهسوُمالالالالير وس

سعمِمالالال٤مدرثهسو ٚمالالالنسضمالالال سمسوسم٤مًميفالالال٤مزمسومالالال٢منسسعمٕم ومالالال٦مسوسًمٜمنسرالالال٤مسسًميفالالال سٟميفّمالالالند ٤مسقمٜمالالاليُم٤مسٟم سىمالالال٥مس

ظمالالالأاسقمٛمٚمالالال سقم٤مِ الالاليةسسم٤مًمٜميفٞمعالالال٦مسسممسسًمٜمٞمالالال٦مسوسعمٕم ومالالال٦مسسًمعنمالالالر٦مهسو الالالىسسسًميفّمالالالندسسسًم وسمالالالنأ

 . ي سؾمنسيسىمٛمٜم٤مسسم٤مًميفيفعثسسمس سٟم٘من

وم٤مًمٙمٚمٞمالال٤مأسسعمِمالاليفٖمٚم٦مسشمٕمالال٤مًم٩مسُمِمالال٤مدرٕمٝم٤مسُمالالتسظمالالأاسشم٘ملالالٞمٛمٝم٤مسوممسُمِمالال٤مدرثس  الالٖم سسمٓم ر٘مالال٦مس

ُمٜمٔمٛمالالال٦ممسوشمٜم٘ملالالالنسسعمِمالالال٤مدرثسسًمٙمالالالؼمىسوممسُمِمالالال٤مدرثسوم قمٞمالالال٦مس  الالالٖم سطمعالالالرهسىمالالاليسشميفٓمٚمالالال٥مس

سًميف٘ملالالالٞمنمسوـم٤معمالالال٤مس نسسعمِمالالال٤مدرثسسًمٗم قمٞمالالال٦مسُمٕم٘مالالاليةسسمالالالرسرٙمٗمالالال سًميفٙمالالالننسٟمٗملالالالٝم٤مسُميرالالاليًسسُمالالالتس

ُمِمالال٤مدرثسيم٤مُمٚمالال٦مهسوم٢مٟمٜمالال٤مسٟمالال ىس نسوٟمع٤م  الال٤مسؾمالالٞمٙمننسُمالاليومنقم٤ًمسُمالالتسىمعالالاسٟمٞمالال٦مس وسىمّمالاليهسو رالال٤مس
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يمالال٤منسسةٟمعالال٤م سومٝمالالنسسم٤مًمٜميفٞمعالال٦مسيمٚمٞمالال٦مسُمِمالالٖمنًم٦ممسوسمٕمعالال٤مدةس ظمالال ىهس ٞمالالاسسًمٙمٚمٞمالال٤مأسسعمِمالاليفٖمٚم٦مس

سظمٚمٝمالالال٤مهسيمالالالاسُمٜمٝمالالال٤مسسًمٙمعالالالػمةسوممس نسشمٙمالالالننسيالالال٤مسـمع٘مالالال٤مأسُمالالالتسيمٚمٞمالالال٤مأسُمِمالالاليفٖمٚم٦مس  الالالٖم سد

 .ُمٙم كسعمٕم٤مد٦مسسعمنمو سسًمٗم قم سسخل٤ماسهب٤م

 الالىهسسٕومٙمالال٤مدسُم٠مًمنومالال٦مس يم الال سممالال٤مسشمعالاليومسوقمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الال٤ماهسىمالاليسرٙمالالننسسًمٗمالالن سسمٛمعالال٤مدسةسشمالالٜموس

 و سيمالالكمسًمأقمعالال٦مسشمالالٜمومسوُمالالثسجًمالالوهسومالال٢منسٟمع٤مطمٝمالال٤مسريفنىمالالاسسمِمالالٙماس ؾمالال٤مكسقمالالغمسقمالاليدسالُمِمالال

ٕم سمالالٝم٤ممسوسطمالاليسُمٜمٝمالال٤مسيمعالالػمسضمالاليًسسُمالالتسسعمِمالال٤مدرثسسًمٗم قمٞمالال٦مسسممسددضمالال٦مسسٟمالال سرّمالالٕم٥مسقمٚمٞمٜمالال٤مسسؾميف

 الالنسٟم٘مالالاسسٕيملالالعلمسوصمالال٤مريس يملالالٞميسسًمٙم سمالالننسُمالالتسووممسدُمٝمالال٤مهسو الالنسُمنمالالو سيم٤مُمالالاسذمسطمالاليس

جسشمالالال مسسًمٙمٚمٞمالالال٦مسسعمِمالالاليفٖمٚم٦مسسعميفٙمٗمٚمالالال٦مسسمٛمنمالالالو سقمالالال٤مزمسسعملالالاليفنىساًمٕمالالال٥مسسًميفالالالٜمو س الالال سيمالالال٤م تس

سمنمالالاليهسذمسطمالالاللمس نسسًمٙمٚمٞمالالال٤مأسسعمِمالالاليفٖمٚم٦مسسعميفٙمٗمٚمالالال٦مسسم٤مًمٕمٛمٚمٞمالالال٤مأسسًمٗملالالالٞمنًمنضمٞم٦مسسًمٙمالالالؼمىس

٤مزمسسعملالاليفنىس الال سسًمالالٜمٔمنسوسٕضمٝمالاليةسدسظمالالاسضملالالٛمٝم٤ممسًمالاليف٤مسسًميفالال سشمالاليقمنس الالىسسسعمنمالالو سسًمٕمالال

 و سسًمٗم قمالالال سال وثسُمالالالتسسًمالالال  يفلمهسيمٚمٞميفالالاللمسُمِمالالاليفٖمٚميفلمسشمٕمٛمالالالأنسسمعالالاليسقمالالالغمسُمٕم٤مدالالال٦مسسعمِمالالال

سخلالالال٤ماسسمالالال٤مًميفٜمٗموهسقمالالالغمسسُمالالالاسسنسشمٙمنٟمالالال٤مسضمٞمالالاليشملمسسمالالالرسومٞمالالال سسًمٙمٗم٤مرالالال٦مسطميفالالالرس ٙمٜم٤م الالال٤مسُمالالالتس

٤مسسًمؽميمٞمالاليسقمالالغمسسًميفالالٜمومسو ٜمالال٤م سيمٚمٞمالال٤مأسُمِمالالٖمنًم٦مسسظمالال ىسُم الالاسضمٝم٤م  الال٤مسسًمٕمّمالالع سوطمع٤مهبالال

سحلالال٤مضميسشمٕمٛمالالاسضمٜمعالال٤ًمسوممسضمٜمالال٥مسُمالالثسد يفٞمٝمالال٤مسقمالالغمسسعمنمالالو سسًمٗم قمالال سسخلالال٤ماسسمالال٤مًميفٜمٗمومسويمالالرس

شميفنىمالالثهسسعمِمالال٤مدرثسسًميفالال سرالاليفنسوٟمع٤م  الال٤مسُمالالتسىمعالالاسيمالالاسُمالالتس الالىهسسًمٙمٚمٞمالال٤مأسسعمِمالاليفٖمٚم٦مسسًميفنمالال ٞم٦مس

رٛمٙمالالالتسشم٘ملالالالٞمٛمٝم٤مسوممسُميرالالاليسُمالالالتسسعمِمالالال٤مدرثسسعمذّمّمالالال٦مسًملٟملالالالع٦مهسوُمالالالتسصمالالالنسوممسسخلأرالالال٤مهس

وسًميفٗمالالال٤مقمأأسسمالالاللمسسخلأرالالال٤مهسو ظمالالالػمًسسو الالالنًٓسسممسوُمالالالتسصمالالالنسوممسسيٞم٤ميمالالالاسلالالال٧مسسخلٚمنرالالال٦مس

 .ضمير ٤مأسسحلٞم٤مة
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وسًملالال١مساسسًمالالىيسفٛمٜمالال٤مسسٔنس الالنسُمالال٤مسوجسسيمالال٤منس ٜمالال٤م سؿمالالذلسىمالاليس الالٛمنسد ٤مشمٜمالال٤مسوسخلأرالال٤مس

دسظمٚمٝمالالال٤مسعمٕم٤مدالالال٦مسُمِمالالال٤مدرٕمٝم٤مسسخل٤م الالال٦مسسم٤مًمٓم ر٘مالالال٦مسسًميفالالال سشمّمالالالٛمنسهبالالال٤مسٓقمعالالال٦مسسًميفالالالٜموسسًمٗمالالالن س

س يسضملالالنسسةٟملالال٤منو الالاسٟمثالالتسحم٘مالالننسذمسسؾمالاليفٜميف٤مثسشمّمالالٛمٞمنس الال٤مد سقمٜمالاليُم٤مسٟمِمالال٤مس.سم٤معمعالال٤مدسة

سصمٜمالال٤ميسسحل يمالال٦مسسمالالٜمٗموسسًمٓم ر٘مالال٦مسسًميفالال سٟملالاليفٜميف٩مسهبالال٤مسجًمالالوسقمٜمالاليُم٤مسٟمِمالال٤م يسسالس وس يسضملالالنسطمالال س الالال

دوسمالالنأسسًمؼميمالال٦م؟سسةضم٤مسمالال٦مسقمالالغمسجًمالالوسؾمالالن سشمٔمٝمالال سيمٚمالالرسوس الالٚمٜم٤مس يم الال هسوًمٙمالالتسٟم٘مالال٤مطس

 سًمٗمٝمنس ٜم٤مس  س يم  سسمل٤مـم٦مسو   

نس ؿمالالٞم٤ميس وٓ سؾمالالنسيس يمٜمالال٤مسحم٘مالاللمسسمسخمٓم الاللمهسٟمثالالتسٟمٛمٞمالالاسسمِمالالٙماسـمعٞمٕمالال سوممسسٓقميف٘مالال٤مدسسمالال٠مس

ُم الالالاسسٕقمْمالالال٤ميسوسخلأرالالال٤مسيم٤مٟمالالال٧مسُم٘مّمالالالندة سوصم٤مٟمٞمالالال٤مهسرٛمٙمالالالتسشم٘مالالاليرنسشمٗملالالالػمسُمٜمٓم٘مالالال س

وقم٘مالالأريسيالالىسسسعمٞمالالنامسوُمالال ةس ظمالال ىهسًمالالٞموسُمالالتسس يفرُم٤مشمٜمالال٤مسُمالال٤مسوجسسيمالال٤منسسٕؾمالال٤مكسسعمٜمٓم٘مالال س

سًمالالىيسـم طميفالال س الالنسسًمالالىيسٟملالاليفذيُم سومٕمالالأمسسمالالاسونسُمالال٤مسفٛمٜمالال٤مس الالنس نسٟم٘مالال دسُمالال٤مسوجسسيم٤مٟمالال٧مس

 سعمٞمناسٟمٗملٝم٤مس ثٞمث٦مم

يفٛم سدسدطمٚميفٜمالال٤مهسسصمعالال٤مأسجًمالالوهسوسُٕمالال سسٔظمالال سسًمالالىيس  الالي سسًمٞمالال سُمالالتسوسًميفالال سمُمالالاهسُمالالثسسؾمالال

ظمالالأاسسمٞمالال٤منسظمٓمالال٠مسٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتس الالنس قمٓمالال٤ميسوضمٝمالال٦مسٟمٔمالال س يم الال سسر٤مسمٞمالال٦مسًمٚمثٞمالال٤مةسطمٞمالال٨مسسنس

 ٟمٔم ر٦مسدسدورتسىميسشم يم٧مسًمٜم٤مسدؤر٦مسوم٘مػمةسدم٤م ٝم٤مهسومُماس نس ومٕماسسٓصمٜملمسُمٕم٤ًمم

 الطمىُٕ ٔاألٔزكا

يىسقم٘مالالندسو الالٚم٧مسسممسىمٜم٤مقمالال٦مسسمالال٠منسيمالالالاسسمٕمالاليس نسقمٛمٚمالال٧مسذمسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسسدير ٞمالال٦مسقمالالغمسُمالال

يشيسقمالالتسؾمالالٛموسسًملالالٚمٛمننس الالنسؾمالالٛموسسًملالالٚمٛمننسو سريفٓمالالندسُمالالتسيشيسمظمالال هسيمالالرس نسيمالالاس
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يشيسقمالالتسطمٞميفالال٤منسسٕوديمالال٤مس الالنسطمٞميفالال٤منسسٕوديمالال٤مسو سريفٓمالالندسُمالالتسيشيسىمعٚمالال  سهسومالال همنسقمٚمٛمالال س

سمنضمالالنهسسًمِمالالع سسمالاللمس الالىهسسحلٞمنسٟمالال٤مأسسعم٤م ٞمالال٦مسو الال سطم٘مٞم٘مٞمالال٦مسو ٤مُمالال٦مهسسٓسس الال٤مسٓسشمالالياسقمالالغمس

  الالالاسوسطمالالاليسوم٤مؾمالالالر سسًملالالالٚمٛمننسسعمٙميفٛمٚمالالال٦مسسًمٜمٛمالالالنهسوسًميفالالال سىمْمالالال٧مسُمٕمٔمالالالنسدضمنقمٝمالالال٤مسسممس

طمٞم٤م الال٤مسذمسسعمٞمالال٤مهسسعم٤محلالال٦مسذمسسعمثالالٞم سسيالال٤مدتهسشمِمالال سـم ر٘مٝمالال٤مسمالالّيسسًميّفٞمالال٤مدسقمالالؼمسسعمٞمالال٤مهسسًمٕمىسمالال٦مس

ًمٚمن الالناسوممسسعمٙمالال٤منسسًمالالىيسسمالالي أسطمٞم٤م الال٤مسومٞمالال مسُمٝمٛميفٝمالال٤مس الالىهسشملالاليفٝمٚمٙمٝم٤مسطم ومٞمالال٤ممسُميفذٚمٞمالال٦ًمس

هسُمٓمٚم٘مالال٦ًمس ٟمٗملالالٝم٤مسقمالالغمسسًمّمالالذندسقمالالتسمجٞمالالثسسًمٓمٕمالال٤ممهسوُمْمالالثٞم٦ًمسسمٙمالالاس وىمٞمالال٦مسُمالالتسحلٛمٝمالال٤م

س يمالالاسجًمالالوسُمالالتس ضمالالاس الاليومٝم٤مسسًمٜمٝمالال٤م   سسسمالالنةسوسُمنُمالال٦مسسالًميفِمالال سـم ر٘مٝمالال٤مسسممسسقمالالغمسسًمِمالالأٓأ

 ًمىدر٦مسًمتسشم س ٤مم

ومٓم ر٘مالال٦مسسًملالالٚمٛمننسسميفٛم رالال سسًمٕمّمالال٤مسُمالالتسضمٞمالالاسوممسمظمالال سىمالاليسشمعالاليوسوطمِمالالٞم٦مسًمٜمالال٤مهسوًمٙمالالتس الالىسس

ذمس ٕطملالالال٤مكسسمالالال٤مدي سٓسرعالالاليوس ٟمالالال سىمالالاليسسٟميفالالال٤منسؾمالالالٛمٙم٦مسسًملالالالٚمٛمننمسيمالالالرس ٟمالالال س سرٜميفالالال٤مسمٜم س

سمٕميُمٝمالالال٤مسسًمالالالىيسٓرٜم ٜمالالال هسومٝمالالالىهسسعمذٚمنىمالالال٤مأسس.سعمٜم٤مؾمالالالع٤مأسسًميفالالال سيمٜمالالال٧مسىمالالاليسؿمالالال٤م ي ٤مسومٞمالالال 

س السسًم س ٕمالال٦مسشمالالياسدًٓمالال٦مسوسمالالث٦مسقمالالغمس  الال٤مسشمٗمٕمالالاسسم٤مًمْمالالع سُمالال٤مسيمالال٤منسُمالالتسسعمٗمالالؽم س نسشمٗمٕمالالا

 ُم اسسٕسمٓم٤ماسوسًمعٓمأأسسًمىرتسرٜميومٕمننسخلن سُمٕم يميفٝمنسسٕظمػمةم

يفالال٤منسسٕوديمالال٤مهسوىمالاليسوُمٕمٔمالالنس الالىهسسٕؾمالالر س الالنأسذمسُمٕمالال٤مد سؾمالال٤مسم٘م٦مهسظمّمن الال٤ًمسُمالالثسطمٞم

ىمْمالالٞم٧مسرنُمالال٤ًمسذمسُمِمالال٤م يةس الالىسسسُٕمالال هسُمالالثس ٛمنقمالال٦مس الالٖمػمةسُمالالتسسٕ الاليىم٤ميسقمالالغمسىمالال٤مدنس

عمِمالال٤م يةس الالىهسسحلٞميفالال٤منسذمسُمْمالالٞم سظمالالنسنسديسومنيمالال٤ممسومثٞميفالال٤منسسٕوديمالال٤مهسهم٤مًمعالال٤ًمسُمالال٤مسشملالالٛمرس

سحلٞميفالالال٤منسسًم٘م٤مشمٚمالالال٦مهسوشم٘م الالالسطمٞم٤م الالال٤مسسًمٓمنرٚمالالال٦مسذمس ٛمنقمالالال٤مأسقم٤م ٚمٞمالالال٦مسشملالالالٛمرسسًم٘مالالال ونمسومٝمالالالنس

ةهسسًمالالىرتسٓس الال٤مومننسؿمالالٞم ٤ًمسوسًمالالىرتسريفٖمالالىونسقمالالغمسسيسيشيس الالٞم٤مدوسسعمثالالٞم سسٕيم الال سرسو
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رعالاليوسضمٞمالاليًسسسم٤مًمٜملالالع٦مسيالالنهسسمالالرسذمسجًمالالوسسًم٘مالال  سسٕسمالالٞماسسًمٙمعالالػمسسًمالالىيسٓسر٘مٝمالال مسومثٞميفالال٤منس

سٕوديمالال٤مسشم٘ميفالالاسُم الالاس ؾمالالر سسًم٘مالال  هسوًمٙمالالتسـم ر٘ميفٝمالال٤مسخميفٚمٗمالال٦مس ٤مُمالال٤ممسومالالىيم٤م ٝم٤مسودؿمالال٤مىميفٝم٤مس

 رٕمأٟمٜم٤مسٟمٕمع٥مسهب٤مسسم٤مًم٘ميدسسًمىيسرٕمأنسسٕؾمر سهِم٤م ٤مم

يسسنسطمالالاليدسىمعٓمالالال٤منسؾمالالالٗمٞمٜميفٜم٤مهسسخلعالالالػمسذمسُم سىمعالالال٦مسسٕوديمالالال٤مهسُمنىمٕمالالال٤ًمسًمرسالالالنسيمعالالالػمسُمالالالتسومعٕمالالال

سؾمالالر سسًملالالٚمٛمننسسمنسؾمالالٓم٦مسضمٝمالال٤م سسًملالالنٟم٤مدسًميرالال مسضمٚملالالٜم٤مسومالالن سسًمرسالالنسًمٕمالاليةسدىمالال٤م  سسمٕمالاليس

ور٘مالال٤م سسعمثالال  هسوؿمالال٤م يأسسحلٞميفالال٤منسشمٗمٕمالالاسُمالال٤مسدمٞمالاليسومٕمٚمالال سمسمسمسوسم٠مؾمالالٚمننمسونقمالال٤منسُمالال٤مس

ومٞمالالال سسًمٙمٗم٤مرالالال٦مسعمٕم ومالالال٦مسس الالال٤مسلالالال٧مسس  الالالع سوسمالالالث٤ًمسزمس نس الالالىهسسعمذٚمنىمالالال٤مأس الالال سجيمٞمالالال٦مسسمالالالر

سعُمَ سىَمعالال٦مسوشمنس الالٚمٞم٦مسسمالالرسرٙمٗمالال سةٟميفٝمالال٤م س يسوم  الال٦مسًمٚميَفالالَعّع مسيمالالرسًمالالنسس الال٤مسشمٜمٗمالالىسوم٘مالال ةسُمالالتس

يميفالال٤منسىمنسقمالاليسسًمّمالالٞميسسخلالال٤ماسهبالال٤مهسوم٘مالاليسىم٤مُمالال٧مسسمٛمثالال٤م ةسؾمالالٛموسسًملالالٚمٛمننسسم٤مؾمالاليفذيسمس

سؾمالالالٚمننسسًمٓمالالالن سطمٞمالالال٨مس نس قمْمالالال٤ميسسعمعٛمنقمالالال٦مسسهالالالىوسسُمالالالنسىمٕمٝمنسطمالالالناسحمالالالٞم سسًمرسالالالنس

٧مهسويمالال٤منسسًملالالٚمٛمننسرٛمٚمالالوسسمالال٤مًمٓمعثسدؤرالال٦مس ومْمالالاسسمٙم الالػمسعمالال٤مس الالي هسسٓسعمالالٜمٕمٝمنسُمالالتسسًميفِمالاليف

 سٟم س سرٙمتسؾمٕمٞميسسسمٛمِم٤م يةس ىسسيمرسٟمثتم

ثالالال٦مسسٕٟمٞم٘مالالال٦مس يمالالال٤منسُمالالال٤مسد رٜمالالال٤مهسُمالالالتسقمالالالغمسفمٝمالالال سسًم٘مالالال٤مدنسٓسرٜملالالالرمسومٝمالالالىهسسًمٙم٤م ٜمالالال٤مأسسعميَُفَعع 

 ظمالالالىأسشميفٜمالالال٤مونسقمالالالالغمسسًملالالالع٤مطم٦مسسمرسالالالقم٦مسقم٤مًمٞمالالالال٦مسخمؽمىمالالال٦ًمسننسسًملالالالٚمٛمننسسعمثالالالال٤م هس

يسأسقم٤مًمٞمالال٦مسوُم الالػمةهسهٞمٚمالالنسس لالال٦مسسم٘مٗمالالسحميفٗمٚمالال٦مًس ٜميفالاللمسُمالالثسيمالالاسسضِْميفَِٞمالال٤م وميفٚمالاليفٝمنسوسطمالاليةس وسسصم

سـمٜمالالال٤منسُمالالالتسسًمع٘مالالالثسسًملالالالندسيسوسًمعٞمْمالالال٤ميسشمٜمٓمٚمالالال سُمالالالتسسعمالالال٤ميسسملالالالٝمنًم٦مسٓسرٛمٙمالالالتسشمّمالالالير٘مٝم٤مهس

ويمالال٠مٟمرسشمالالنسوًمٖمالال٤ميسسد٤مجسمٞمالال٦مسحلٔمالال٦مسـمػمس الال٤مسذمسسيالالنسيهسطميفالالرسظمٓمالال سزمسذمسحلٔمالال٦مسس الال٤مسشمٓمالالػمس

حلٔمالال٦مسدظمنيالال٤مسسعمالال٤ميمسوسًملالال١مسا سسومٕمالالًأهسسٓس ٟمٜمالال سوقمٞمالال٧مسقمالالغمس الالنأسسدشمٓم٤مُمٝمالال٤مسسًم قمالاليي
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يمٞمالالاسرٛمٙمالالتسيٙمالالىسسيميفٚمالال٦مسوًمٞم٤مىمالال٦مس نسريفٛمٕمالال٤مسذمسٟمٗمالالوسسدلالالي؟س الالىسسُمالال٤مسسم٘مالال سًمٖمالاليسسسم٤مًمٜملالالع٦مس

 سس.زم

وىمالاليسدسودشمٜمالال سومٙمالال ةسسنس الالىهسسًمٕم٤مىمعالال٦مسًملالالٛموسسًملالالٚمٛمننسوسنسقمالاليدًسسىمٚمالالٞمًأسُمٜمٝمالال٤مس الالنسُمالالتس

ؾمٞمّمالالالاسسممسهم٤مريفالالال سؾمالالالٞمعٕمٚمٝم٤مسٓسشم٘مالالالنمس سمالالاليًسسسم طمٚمالالال٦مس ٤مرالالال٦مسطمٞم٤م الالال٤مسسًمعٓمنًمٞمالالال٦ممسوطمالالاللمس

دشمٜمالال هسسمالاليأسُمٚمثٛمالال٦مسسًملالالٚمٛمننسُمالال ةس ظمالال ىس يم الال سسمٓمنًمٞمالال٦مسُمٜمٝمالال٤مسيمٛم٠مؾمالال٤مةهسًمالالٞموسٕنسدسو

الالالُ س سًملالالالٚمٛمننسرٛمٙمالالالتس نسشمٙمالالالننسحٞمالالاليةسوًمٙمالالالتسٕنس ٜمالالال٤م سيشيسضمن  رالالال٤ًمسمجٞمالالالاسوماِلالالٞمَرسَريَفَٕمٚم 

سمِر ٞميفٝمالالال٤مسويشيسدس الالالثسسمِمالالال٠منسسحلرؾمالالال٦مسسًميفالالال سشمٕمالالالٞم سُمٕمٝمالالال٤مسجًمالالالومسو نسُمالالال٤مسشمالالاليفٛمذاسقمٜمالالال س

 سمٓمنًميفٝم٤مس نسُمى اسًمٚمٖم٤مر٦مم

زمهسومالال٠منسطمٞميفالال٤منسسٕوديمالال٤مسشمٗمالال  سٟمٗملالالٝم٤مسسرْمالال٤ًمسسمٓم ر٘ميفٝمالال٤مسسعميفٛمٞمالاليةمسسوقمالالغمسٟمثالالنسُمالال٤مسسم٤مًمٜملالالع٦م

رٕمالالاسسيسُمالالتسسًمٜمالالنقملمسسىمالالاسدوقمالال٦مسسويمالالننسسؾمالالر سسًملالالٚمٛمننسمالالثٞم٦مسحلٞميفالال٤منسسٕوديمالال٤مسٓ

 .سوسسىماسضمىسم٤ًمسًم  يفرم

احلٗاٚ ٔفقًا لدازَٖٔ

ونسيمالالال٤منس ٜمالالال٤م سؿمالالالٞم ٤ًمسرالالالىنسذمسٟمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتسقمالالالتسسحلٞمالالال٤مةهسومٝمالالالنسسمعلالالال٤مـم٦مهسسًمٗمٙمالالال ةس

ىمٚمالالرسٟمعالالي ٤مسذمسسًمٜمٔم رالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مهسوسًميفالال سرٛمٙمالالتسشمٚمذٞمّمالالٝم٤مسذمسىم٤مقمالاليةسسٓؾم٤مؾمالالٞم٦مسسًميفالال س

وسطمالاليةس الال  سسنسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسًميفالال س الال٤مدكسسًميفٙمالال٤مصم سسًمالالىس سشملالاليفٓمٞمثسسنسشمٜمالاليف٩مسؾمٚملالالٚم٦مسُمالالتس

 ورعيوس نسسًميفثللمسسًميس نسًمٚمٜم٤مؾمذلمسريفٓمٚم٥مسوم٘م  س.سًمٙم٤م ٜم٤مأس ومْماسُمٜمٝم٤م
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ـمٗمالال سأ سذمس نسر٘منُمالالنسسسميفٙمالال٤مصم  نسسمِمالالٙماسهمالالػمسيم٤مُمالالاسُمالالثسودظمالال٤ماس ظمٓمالال٤ميس الالٖمػمةسا س0اس

 سمٕماسسٕطمٞم٤منم

  س نسسمٕماس ىهسسٕظمٓم٤ميسقمغمسسٕىماسرٕمي سسًميفٙم٤مصم هسوًمنسىمٚمٞمأم3اس

وؾميفّمالالالع سسعمِمالالال٤ميماسسعميفٕمٚم٘مالالال٦مسهبالالالىهسسًمٗمٙمالالال ةسوسمالالالث٦مسذمسوىمالالال٧مسٓطمالالال هسسُمالالال٤مسسٔنهسوم٠مٟمالالال٤مس

 نسرِمالالٙماسومٝمٛمٜمالال٤مسًمٚمثٞمالال٤مةمسوسمالال٤مًمٜمٔم سوممسس-وجسسىمعٚمٜمالال٤مهسس-سمعلالال٤مـم٦مس ؾمالال٠ماسيمٞمالالاسيالالىسسسًميفٗملالالػم

سًملالال٤مسم٘ملمهسوم٘مالاليسشمٙمالالننسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسًمٜم٤مدمالال٦مسقمالالتسسٕظمٓمالال٤ميسهيفٚمالالاسُمالاليىس الالث٦مسسٓومؽمسمالاللمس

يم الالالػمًسسقمالالالتسؾمالالال٤مسم٘م٤م ٤مهسوسمثلالالال٥مسٟمٔم رالالال٦مسدسدورالالالتسٓسمالالاليسُمالالالتسُم سىمعالالال٦مسسًمٙم٤م ٜمالالال٤مأسسحلٞمالالال٦مس

يمٛم سىمعيفٜمالالال٤مسًمٚمٛمٕمالالال٤م سسدٞمٚمنضمٞمالالال٦مسُمالالالتسطمٞمالالال٨مسدوسمسشمٖمػم الالال٤مسوشمعالالاليي٤مهسومٕمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتسسنس

وٟمٜمالال٤مسٟمٕمٚمالالنس  الال٤مسدمالال يسسدعالال٤ماسشمعالاليوسصم٤مسميفالال٦مسًمٜمالال٤مسٕ الال٤مسلالاليفٗماسسم٠مؿمالالٙم٤مي٤مسًمٗمالالؽمسأسـمنرٚمالال٦مهسسٓس

وقمالالال٤مدةسشمِمالالالٙمٞمٚمٝم٤مسسم٤مؾمالالاليفٛم سدسُمالالالتسىمعالالالاسسًم٘مالالالنىسسًمٓمعٞمٕمٞمالالال٦مسسًميفالالال سؿمالالالٙمٚميفٝم٤ممسورٜمٓمعالالال سٟمٗمالالالوس

 سًمٌميسقمغمسسحلٞم٤مةم

ومٛمالالتسظمالالأاس الالىسسسًمالال  يهسٓسمالاليسسنسرٙمالالننس ٜمالال٤م سؾمالالٚماسسملالالٞم سدٛمٞمالالثسسحلٞمنسٟمالال٤مأهسوىمالاليس

شمالالالنسدومالالالثسجدريفالالال سقمالالالتسـم رالالال سسةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال سذمسسًمٕميرالالاليسُمالالالتسسٓدم٤م الالال٤مأسسعمذيفٚمٗمالالال٦مهس

ُم الالاس ودس سُميفٜمالال٤مصم ةسقمالالغمسسعمٞمالال٤مهسقمالالتسـم رالال سُمالال٤مسرلالالٛمرسسميفٞمالال٤مدسأسسحلٛمالالاهسوذمس الالىهسسحل٤مًمالال٦مس

ٞمالالال٦مسًميفٚمالالالوسسٕودس سسعمٜمع ومالالال٦مهسؾمالالاليفٙمننسسحلٞمنسٟمالالال٤مأسسحلير الالال٦مسًمٞملالالال٧مسؾمالالالنىسُمنسىمالالالثسطم٤مًم

ومٙمالالاسُمٜمٝمالال٤مسرِمالالع س الالندةسُمالالتسُم٘مٓمالالثسومٞمالاليرنسـمنرالالاسسوسيمالالرسرٕمالال  ساًم٘مٓمالال٦مسسًمٞمالالنم هسومنومالال س

ٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتسٓسمالاليسسنسرٙمالالننسطمعالالنسسًميفٖمالالػمسأسسًمؽمسيمٛمٞمالال٦مسو الالاسسممسطمالاليسر الالػمسسًميفٕمعالال٥مس

وسًمي ِمالالال٦مهسسمٞمالالالٜمرسٓسٟمعالالاليس الالالىسسسعم٘مالالاليسدسُمالالالتسسًميفٖمالالالػمسأسقمٜمالالاليسُمأطمٔميفٜمالالال٤مسًمٚمٛمنضمالالالندسأس
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اسسًمنسطمالاليهسو الالىسسؾمالالٞمٙمننسُم الالاسسًمِمالالٕمندسسم٤مًمي ِمالال٦مسُمالالتسىمعالالاسسعمٜمثالاليدةسُمالالتس الالىسسسًملالالٚم

 الالالندةسوسطمالالاليةسذمسُمٜميفّمالالالاسومٞمالالاليرنسـمنرالالالامسيمالالالرسورٗمالالالؽم سسمثلالالال٥مسسًمٜمٔم رالالال٦مس نسشمّمالالالع س

 طمٗمالال٤مدسسًمٕمٜم٤ميمالال٥مسوسحلٞميفالال٤منسوسًملالالٚمٛمننسسًمٞمالالنمسخميفٚمٗمالال٦مسضمالالىدر٤مسُمالال ةس ظمالال ىهسٟمٔمالال ًسسًمٚمنىمالال٧مس

 سًمٙم ػمسُم ةس ظم ىم

هسوًمٙمٜمٜمالالال سيمٜمالالال٧مسوقمالالالغمسسًمالالال همنسُمالالالتس ٟمٜمالالال سؿمذّمالالالٞم٤ًمس يمالالال هس الالالىهسسًم ؤرالالال٦مسسعم ٟمالالال٦مسًمٚمثٞمالالال٤مة

ؾمالالال٠مشم٘معٚمٝم٤مسذمسطمالالال٤ماسيمٜمالالال٧مسُمٚميفيُمالالال٤ًمسسمٗمٙمالالال ةسسنسسةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال س الالالنسسخلالالال٤مًم سًمٚمثٞمالالال٤مةمس

و الالىسسًمالالتسرٙمالالننسؾمالالٝمأمسٕريسؾمالال٠ميمننسُمٜميقمعالال٤ًمسسم٤مؾمالاليفٛم سدسُمالالتسسًميفٜمالال٤مىماسسمالاللمس الالىسسسًمالال  يس

وسمالاللمسُمالال٤مس دىسقمٜمالاليُم٤مس ومالاليف سقمٞمٜمالال هسٕنسسحلٞمالال٤مةسشمعالاليوسخميفٚمٗمالال٦مسقمالالتسسدٞمنًمنضمٞمالال٤مسسمِمالالٙماسيمعالالػمس

ًمٗمٝمالالالنسسٕؿمالالالٞم٤ميسسدٞمنًمنضمٞمالالال٦مس الالال سقمالالالتسـم رالالال سدمٛمٞمٕمٝمالالال٤مسذمسسسم٤مًمٜملالالالع٦مسزممسو ومْمالالالاسـم ر٘مالالال٦م

قمالاليدس الالٖمػمسٟملالالعٞم٤ًمسُمالالتسسًمٗم الال٤مأهسذمسطمالاللمسسنسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٤مسشميفٓمٚمالال٥مس عالال٤ًمسخميفٚمٗمالال٤ًممسوم٤مًملالالٕم س

سدالال٤مدسًمٗمٝمالالنسُمالال  سٕ الالٜم٤م سسحلٞمالال٤مةسسعميفٛمٞمالاليةسرؼمٟمالال٤مسقمالالغمسسًمالاليفذكمسقمالالتسسًمٗمٙمالال ةسسًم٘م٤م ٚمالال٦مس

سعميفٙمالال٤مصم ةسسممسسسمالال٠م نسمجٞمٕمالال٤ًمسُمالالتس  الالاسوسطمالاليهسومنومالال سٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتسشميفٕمالال  سسًمٙم٤م ٜمالال٤مأ

ـمٗمالالالال سأسقمالالالالغمسـمالالالالناسـم ر٘مٝمالالالال٤مسسًميفٓمالالالالنديهسسمٞمالالالالٜمرسُمالالالالتسرِمالالالال٤م يسسًمٕمٜمٙمعالالالالنأهسوؾمالالالالٛموس

سًملالالٚمٛمننسوطمٞميفالال٤منسسٕوديمالال٤مسٓسر١مرالاليس الالىهسسًمٗمٙمالال ةمسومٙمالالاسُمٜمٝمالال٤مس الالنسُم الالػمسسمِمالالٙماسرالاليقمنس

ًمٚمي ِمالال٦مسويم٤مُمالالاسوُمٚميفالاليمس ٤مُمالال٤ًمسًمٞمٙمالالننسُمالال٤مس الالنسقمٚمٞمالال مسويمالالاسُمٜمٝمالال٤مسؾمالالٞمٜميفٝم سقمالالتسـم رالال س

وسقمالالالتسـم رالالال سسٓؾميفلالالالأمسسعمالالالنأسسمِمالالالٙماسسمٓمالالالنزمس وسطميفالالالرسسمالالال٤مٟٓم٘م س هسوًمٙمالالالتسًمالالالٞم

 .ًمٚم٘منىسسًميف سُمتسؿم٠م ٤مس نسلنًم سوممسيشيسمظم 
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اللىاه ٌٔقادٓ

 الالىهسسًملالالٛم٦مسُمالالتسسًمٙمالالراسشم٠مظمالالىسومٙمالال ةسسًمٙمٚمٞمالال٤مأسوممسُملالاليفنىسضميرالاليسُمالالتسظمالالأاسوُمٙمالال٤منس

يمالالننس الالىهسسًمٙمٚمٞمالال٤مأسشمٙمالالننسيم٤مُمٚمالال٦مسوشم٤مُمالال٦مسوٓسرٛمٙمالالتسسنسشمٙمالالننس ومْمالالاسممالال٤مس الال سقمٚمٞمالال هس

ٟمالالرس الال سذمسهم٤مرالال٦مسسًمٙمالالراسٕ الال٤مسٓسوم٤مٕؿمالالٞم٤ميسًمٞملالال٧مس الال سسمٖم٤مرالال٦مسسًمٙمالالراسٕ الال٤مسُمنضمالالندةسوس

رٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسقمالالغمسهمالالػمسُمالال٤مس الال سقمٚمٞمالال هسومالالعٕماسسعمنضمالالندسأسيمٜملالالٞم٩مسسةسمالاليس سسًمعنمالاليس

يمٜمالالالن سظم٤مًمالالاليةسس—ُم الالالا سًمنطمالالال٦مسومٜمٞمالالال٦مسُم ٤مًمٞمالالال٦مهسىمّمالالالٞميةسُم ٤مًمٞمالالال٦مهسُملالالال٠مًم٦مسدر٤ممالالالٞم٤مشمٞم٦مسُم ٤مًمٞمالالال٦مس

رٛمٙمالالتسُمٕم٤مرٜميفٝمالال٤مسوًمٙمالالتسٓسرٛمٙمالالتسوقمالال٤مدةس الالٞم٤مهميفٝم٤مهسومٝمالال س ُمالالندسدس ٕمالال٦مسٕ الال٤مسٓسرٛمٙمالالتسسٓس

 يمىًمومسنسشمٙمننس

وم٤مًمٙم٤م ٜمالالال٤مأسسحلٞمالالال٦مس الالال سسًميفٛم ٞمالالالاسسدالالالن  يسيالالالىهسسًمٗمٙمالالال ةهسومٝمالالال سٓسشم٘مالالال٤مدنسُمالالالثسسٕقمالالالراس

و الالنسُمالال٤مسرٕمٜمالال س نسسحلٞمالال٤مةسس الس ر٦مهسوًمٜمٜملالالرسشمٕم رالالاسسًمٙميفالال٤منسسعمالاليد سسًم٘مالاليرنسًمٚمثٞمالال٤مةالسًمعِمالال

 الالال سقمٛمٚمٞمالالال٦مسدس ٛمالالال٦مسوُملالالاليفٛم ةهسشمٕميفٛمالالاليسقمالالالغمسيمٞمٛمٞمالالال٤ميسسًمٙم سمالالالننسوشمالالاليومثسسميفالالاليوم سسًمٓم٤مىمالالال٦مس

يىسُمالالثس يسؿمالالذلسُميف٠مُمالالاسذمسسحلٞمالال٤مةمسوم٤محلٞمالال٤مةسسًمِمٛملالالٞم٦ممسومٝمالالىسسسًميفٕم رالالاس سرالاليسًمالال س الال

س وومالال ةسشمٗمالالٞماسُمالالتسشم سيمٞمالال٥مسسالرالال٥مس نسشمٙمالالننسؿمالالٞم ٤ًمس يم الال سصمالال سيهسسحلٞمالال٤مةس الال سنسولٗمالال٦م

 سًمٙمرامس ٟم٧مسو ٟم٤مسُمتسسمٞمٜمٝم٤مهسٟمثتس ٜم٤مسًمٗمؽمةسوضمٞميةسًمٜمٜمٕمنسسم٠ميم  سىميدسممٙمتسُمٜمٝم٤مم

سومع٤مًميف٠ميمٞمالاليسسدٛمٞمالالثسرليفِمالالٕم سسًم وقمالال٦مسسعمٕم٘مالاليةسًمٚمثٞمالال٤مةمسومٝمالال سشمعالاليوسهمالالػمسىم٤مسمٚمالال٦مسًمٚميفع٤م الالام

و الالىسسُمالال٤مسريفٜمالال٤مىماس  الال٤ًمسُمالالثسسًميفٗملالالػمسسًمالالىيسىميُمالال سدسدورالالتسقمالالتسسحلٞمالال٤مةهسومٗمٙم شمالال سسمالال٠منس

سحلٞمالال٤مةسشمٜميف٘مالالاسُمالالتسؿمالالٙماسوسطمالاليسوممسمظمالال سوٓسشمٚميفالاليمس سمالاليًسسسمِمالالٙماسحمالاليدهسو يف الالاسدس الالًرسًم٘مالالنةس
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سةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال سسًمٕمٛمٞمالالال٤ميهسشميفٜمالالال٤مرمسسمنمالالالن سُمالالالثسومٙمالالال ةس نسسٕؿمالالالٙم٤ماسسعم٤مدرالالال٦مسًمٚمثٞمالالال٤مةس

 .وهمػمسىم٤مسماسًمٚميفٜم٘ما  سشمٕمعػمسأسقمتسيشيس قمٛم سوُم ٤مزمهس

 

 

 

 

ومٙمٞمالالالاسرٛمٙمالالالتسًمِمالالالذلسُمالالالؽمددسذمسسًمالالاليفذكمسقمالالالتسسًميسدورٜمٞمالالال٦مس نسرلالالاليفعٞم٥مسيالالالىهسسًمٜمٔمالالال ةس

 سًمل٤مُمٞم٦مسًمٚمثٞم٤مة؟س

 ٜمالالال٤م سُمٜمٝمعالالال٤منسًمالالالىًموهسسٕواسو الالالنسسٕيم الالال سومْم٤ممالالال٦مسوظمِمالالالنٟم٦مسودسمالالالرسسٕيم الالال سؿمالالالٝم ةهس

و الالنسسًميف٘مٚمٞمالالاسُمالالتس الالىهسسًمٜمٔمالال ةسسًملالال٤مُمٞم٦مسُمالالتسظمالالأاسسسمالال س سضمنسٟمالال٥مسسحلٞمالال٤مةسسًميفالال سىمالاليسرٕميف٘مالاليس

ننسسخلٚم٘مٞمالالال٦مهسوسًمرسالالالـم٤منهسوسُٕمالالال س سسعمٕميرالالال٦مهسسًمالالالعٕماسسم٢م الالال٤مسُمٔمالالال٤م  سظم٤مـم الالال٦مهسيمالالال٤مًمٕمٞم

وسًمٓمٗمٞمٚمٞمالالال٤مأهسوسعمٕم٤مٟمالالال٤مةهسووم٘مالالاليسنسسًميفٜمالالالن سسًمعٞمنًمالالالنضم سومٝمالالال سيمٚمٝمالالال٤مسؾمالالالٞم ٦مسسمِمالالالٙماسُم الالالػمس

ًمٚم٘مٚمالال هسًمالالىًموسومٛمالالتسسعمٜمٓم٘مالال سضمٕمالالاس الالىهسسُٕمالالندسدًمالالٞمًأسقمالالغمسُمالال٤مسٟميقمٞمالال سسمالال٠منسسحلٞمالال٤مةسيمالالرس

 نسسٟم س الال٤مسضمٞمالاليةس ٤مُمالال٤ًمهسوًمٙمالالتسوضمٝمالال٦مسٟمٔمالال يس يم الال سجيمالال٤ميسوطمالالىىم٤ًمسُمالالتسجًمالالوهسوم٠مٟمالال٤مسٓس ٟمٙمالال 

سحل٤مًمالالال٦مسسًم س ٜمالالال٦مسًمٚمثٞمالالال٤مةسُم٘مٚم٘مالالال٦مسُمالالالتسٟمالالالنس سيم الالالػمةمسوًمٙمٜمالالال س ؤيمالالاليس نس ٜمالالال٤م سيشيسضمٞمالالاليس

 سمِمٙماسُمى اسرٛمٙمتس ٞمٞميهسسمنمن سطميفرسُمتسظمأاسمع٤منسسعميف٤مقم٥مم

ونسومٙم ةسدسدورتسسم٠منسسحلٞم٤مةسشميفثناسُمتسؿمٙماسوسطميسوممسمظمال هسومٝمال سٓسشمٚميفاليمس سماليسسسمِمالٙماس

حميدهسو يف اسدس رسًم٘منةسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم سسًمٕمٛمٞم٤ميهسشميفٜم٤مرمسسمنمن سُمثسومٙم ةس نسسٕؿمالٙم٤ماس

 سعم٤مدر٦مسًمٚمثٞم٤مةس  سشمٕمعػمسأسقمتسيشيس قمٛم هسيشيسصم٤مسم٧مهسيشيسُم ٤مزمم
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وسعمالالٜمٝم٩مسسًم الال٤مريسو الالنسسرْمالال٤ًمسرٕميفٛمالاليسقمالالغمسسًميف٘مٚمٞمالالاسُمالالتسؿمالال٠منسسحلٞمالال٤مةسو الال س نسشمٚمٕمالال٥مسدودس

ًمالالاليف٤مسقمٔمٛمالالال٦مسسمالالال٤مد ةسذمسمسويمٛم الالال٤ماسقمالالالغمسجًمالالالوهسومالالال٢منسسًمع٤مٟمالالاليسسسًمٕمٛمأىمالالال٦مس 0اسًمٜم٤مىمالالاليسسحلٞمالالالني

 مس0م8ُمٕمّمالالالٛمٝم٤مسشمالالال١مديسدودسسةهبالالال٤ممهسممالالال٤مسرٛمٙمٜمٝمالالال٤مسُمالالالتسسةُملالالال٤م سسمالالال٤مخلٞميدسنساسًمِمالالالٙماس

وطم٘مٞم٘مالالال٦مس نس الالالىسسسًمٕمٔمالالالنسارلالالالٛمرسسًمٕمٔمالالالنسسًملٛملالالالٛم سسًمٜمّمالالالاسىمٓمالالال ي سًمالالالٞموسوهب٤مُمالالال٤ًمس

ُمٗمّمالالٚمٞم٤ًمسطم٘مٞم٘مٞمالالال٤ًمسُم الالاسسًمالالالىيسقمٜمالاليٟم٤مسىمالالال٤مدأسسمٕمالالاسسًمٜمالالال٤مكسسممس نسرٜمٔمالال وسسوًمٞمالالال سقمالالغمس ٟمالالال س

نسرنفمٗمالال مسوٓسهم سسمالال٦مسذمس نس الاليف٩مسمظمالال ونسسم٠مٟمالال سشمٙمٞمالالاسُم١مىمالال٧مسٓسرٛمٙمالالتسعمّمالالٛمنسجيمالال س 

شمّمالالٛمٞمنسجيمالالال مسُمالالالتسٟمالالال٤مطمٞميف س ضمالالاليسٟمٗماالالالسسىمالالٞمنسسًمٜمالالال٤مكس يم الالال سُمالالالتسسًمع٤مٟمالالاليسمسٓس طمالالاليسُمالالالتس

 الالال١مٓيسسًمٜمالالال٤مكهسُمٝمالالالرسيمالالال٤منسضمالالال٤مدًسهسًميرالالال س يسومٝمالالالنسقمٛمٞمالالال سعمعالالال٤مدتسسًميفّمالالالٛمٞمنسوسًميفٜمٛمٞمالالال٦مس

٤مسسًمٙم٤مُمٜمالال٦مسودسيسسًمٕمٔمالالنسسًملٛملالالٛم س وسسةهبالال٤ممهسٟم٤م ٞمالالَوسقمالالتسسًمع٤مٟمالاليسمسذمسسًمنسىمالالثسٓس طمالاليسُمٜماّلال

ًميرالالال سجًمالالالوسسًمٗمٝمالالالنمسوسمثالالال٨مسذمسسعم سيمالالاليسسًمعث ٞمالالال٦مسسًمٕمٚمٞمالالال٤مسذمسسًمٕمالالال٤م سوؾمالالالن سًمالالالتسدمالالاليس يس

س ٓس طمالالاليسًميرالالال س دٟمالالالرسومٙمالالال ةسقمالالالتسيمٞمٗمٞمالالال٦مسشمٖمٚمٞمالالالاسدرالالاليسنسسٕد سذمسسالُمٝمٜمالالاليكس الالالٞمٙمكّم

 ٞم٤ميمٚمٝمالالال٤مسسخل٤مدضمٞمالالال٦مس وسقمالالالتسيمٞمٗمٞمالالال٦مسشميورالالاليسسًمٕمٚم٘مالالال٤مأسسمالالال٤مًمٕمٛمندسسًمٗم٘مالالال يمسوُمالالالتسسعم١ميمالالاليس نس

ؾمالال ٚم٦مس ًمٙمٞمَٗمٞمالال٦مسايمٞمالالا س الالىهسرلالاليفعٕميٟم٤مسقمعيٟمالال٤مسسةمجالال٤مزمسقمالالتسسةضم٤مسمالال٦مسسمِمالالٙماسىمالال٤مـمثسقمالالغمس 

قمالالتسسعمِمالال٤مديم٦مسسدالال٤مدةسذمسسٕضم٤مسمالال٦مسقمالالغمسسٕؾمالال ٚم٦مسسًملالالععٞم٦مساعمالال٤مجس سسًميفالال س الال سسقمالالغمسُملالاليفنىمس

ٟمثالالتس طمالال سدسذمسشمٙمالالنرتسمدسيسطمالالناس الالىهسسُٕمالالندهسًمٙمٜمٝمالال٤مسًمٞملالال٧مس يم الال سُمالالتسجًمالالومسد رالال هس

س سيشيس الالنسالسم٤مًمٜملالالع٦مسًمٚمٛمٝميفٛمالاللمهس الالنس نسسًمع٤مٟمالاليسسسًمٕمٛمأىمالال٦مس الالنسُم الال٤ماسمظمالال سقمالالغمسيشيسُم الال٤مزم

  .سم٤مًمْمع سيمرسرٜمعٖم س نسرٙمنن

                                                           
 الشخص الذي يبحث عن أخطاء يف تصميم األشياء احلية.( 1)
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سُمنىمثسوسؾميفذيسمسسًمٕمٔمنسسًملٛملٛم سس0م8سًمِمٙماس

س٤مٟميسسالالالالالالالالسًمٜمّماسىمٓم يسذمسسٕـم س سسُٕم٤مُمٞم٦مسًمٚمع

 .سًمٕمٛمأىم٦م

سؾمالاليفٕميسدسًمٚمالاليفذكمسقمالالتسٟمٔم رالال٦مسدسدورالالتسسوم٤مخلٞمالال٤مدسسٕومْمالالاسًملؿمالالذ٤ماسسًمالالىرتسًمٞملالالنسسقمالالغم

سطميفْمالال٤منسسًميفٛمٞمالاليسذمسسحلٞمالال٤مةسقمالالغمس ُمالالاس نسُرٕمالاليىس الالىسسذمس ٤مرالال٦مسسعمٓمالال٤م سسممسسًميسدورٜمٞمالال٦ممس الالنس

 الالىسسسخلٞمالال٤مدسرٜمٓمالالنيسقمالالغمسُمٞمالاليةسيمعالالػمةسُمالالتسطمٞمالال٨مسشم٠ميمٞمالاليسدؤريفٜمالال٤مسسًملالال٤مُمٞم٦مسًمٚمثٞمالال٤مةهسوًمٙمٜمالال سُمالالثس

جًمالالوسرنسضمالال سُمِمالالٙمٚم٦مسقمالاليمسسٟٓملالالع٤ممسُمالالثسسًمٜمٔم رالال٦مسوطم٤ميالال٤مسطمالال٤ماسضمٕمالالاسؾمالاليسدةسُم سمٕمالال٦مس

ٟميفذالالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالالال سٓسر٘مالالالالنمسسميفّمالالالالنر سشميفٜم٤مؾمالالالال٥مسُمالالالالثسطمٗمالالالال ةسُملالالالاليفير ةمسومالالالال٢مجسسيمالالالال٤منسسة

سًمٙم٤م ٜمالال٤مأسومثلالال٥مسسمالالاسٓسرٜمٗمالالوسقمالالتسسًمٕمعالال٨مسهبالال٤مسيمالالرسرٕميف٘مالاليسدسدورالالتهسسجنسومالال٤مًميفٓمندسًمالالتس

سرّماس سميًسسسممس ٤مر٦مسطميفٛمٞم٦ممسيمرسضم٤ميسذمسيمأُم  

وىمالاليسر٘مالال٤ماسونسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سدس الالنسسًميفٜم٘مٞمالال٥مسيمالالاسرالالنمسويمالالاسؾمالال٤مقم٦مهسذمسمجٞمالالثسسدضمالال٤ميس

٦مهسٓومْمالال٤ًمسُمالال٤م نسددييسُمٜمٝمالال٤مسهسوحميفٗمٔمالال٤ًمسوُمالاليظم ًسسسًمٕمالال٤م هسسمث الال٤ًمسقمالالتس يم الال سسًميفررالاليسأسسملالال٤مـم

ًمٙمالالاسُمالال٤مس الالنسضمٞمالاليهسقمالال٤مُمًأسسمّمالالٛم٧مسو ٝمالالاهسيمٚمالالرسوقمٜمالاليُم٤مسشمٚمالالن سًمالال سسًمٗم  الال٦مهسقمالالغمسسدظمالال٤ماس

سًميفثلالالالٞمٜم٤مأسقمالالالغمسيمالالالاسيمالالال٤م تسقمْمالالالنيسومالالالٞمرسريفٕمٚمالالال سسمٔمالالال و سطمٞم٤مشمالالال سسًمٕمْمالالالنر٦مسوهمالالالػمس

 م 0اسًمٕمْمنر٦م

                                                           
الرابع، ل  من دار جون موراي الربيطانية للنشر، الفصل 1859االنتقاء الطبيعي" لتشارلز داروين الطبعة األوىل الصادرة عام  عن طريق أصل األنواع ( كتاب "يف1)

84. 

"أصابع" 5 ضام ارتيصزاُ  

 الععي الطىطىي الٍصف قطسي
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 سذمس ٤مرالال٤مأسوجنسسم٤مًمٜملالالع٦مسًمالاليسدورتسومٙمالال ةس نسمجٞمالالثسسعملالال٤مدسأسسًميفٓمندرالال٦مسسعمذيفٚمٗمالال٦مسشمٜميفٝمالال

دس ٕمالال٦مسسمثٞمالال٨مسٓسرٛمٙمالالتسشمٖمٞمػم الال٤مس الال سهمالالػمسشم٤مُمالال٦مهسيمالالرسًمالالنسسٟمٜمالال٤مسٟمٕميف٘مالاليسسمالال٠منسسًمٔمالال ود سٓس

شميفٖمالالػمهسسمٞمالالٜمرسٟمأطمالالاسسًمالالٜمٔمنسسًمعٞم ٞمالال٦مسوسعمٜم٤مظمالال٤مأسسعمثٚمٞمالال٦مسشميفٕمالال  سًميفٖمالالػمسأسُملالاليفٛم ةهسو الالنس

ُمالالال٤مسرٕمٜمالالال س نسسًمٔمالالال و سٓسشملالالاليف٘م س سمالالاليًسسذمسطم٤مًمالالال٦مسدس ٛمالالال٦مهسممالالال٤مسرٕمٜمالالال س نس قمالالالراسسةٟميفذالالال٤منس

يًسمسو الالىهسسًمٜمٔمالال ةسشم٘مالالثسقمالالغمسسًمٜم٘مالالٞماسممالال٤مسٟمعالاليهسسمالال٠منس ٜمالال٤م سؿمالالٞم ٤ًمسممٞمالاليًسسسًمٓمعٞمٕمالال سٓسشمٜميفٝمالال س سمالال

ذمسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسحلٞمالال٦مسيمالالرسٟم س الال٤مسسًمٞمالالنمسو الالنسشم٠ميمٞمالالي ٤مسيالالىسسسًميفٙم٤مُمالالامسوسمٕمعالال٤مدةسسومالال سٟمٔم رالال٦مس

دسدونسسًم٘م٤م ٛمالالال٦مسقمالالالغمسسنسسعمنضمالالالندسأس سشمّمالالالاسسممسسٔنسسممسطمالالاليسسًمٙمالالالراسسعم٘مالالال دسيالالال٤مهسسمٞمالالالٜمرس

شمّمالالالند ٤مسسمٓم ر٘مالالال٦مس ومْمالالالاهسو الالالىسسرالالال وماسٟمعالالالي ٤مسذمسهم٤مرالالال٦مسسًمٙمالالالراهسسمثٞمالالال٨مسٓسرٛمٙمالالالتس

ومٙمالال ةس نسشمّمالال٤مُمٞمنسسحلٞمالال٤مةس الال سُم الالاس ودس سسٕؿمالالع٤مدسسعمٜمع ومالال٦مسقمالالغمسسم يمالال٦مهس وسُم الالاسسدعالال٤ماس

سعميفٖمالالالػمةسسم٤مؾمالالاليفٛم سدهس وسُم الالالاس الالالندسذمس رالالال سومٞمالالاليرنمسًمالالالىًموسرعالالاليوس شمعالالال٤م سدسدورالالالتس

 .رنسضمٝمننسُمٕمْمٚم٦مسليريسومٞمرسوجسسيم٤مٟمنسرّميىمننسٟمٔم ريفٝمنس وسقمٞمن ن

 ومالال هسطمالال٤مواس نسشميفذٞمالالاسسٕؾمالالأ سسًميفٓمندرالال٦مسسعمٕم٘منًمالال٦مسسوًمٗمٝمالالنس الالىهسسعمٕمْمالالٚم٦مسسمِمالالٙما

سيمالال٤منسطمٞمالال٨مسسحلٞمالال٤مةه دٛمٞمالالثسسحلٞمنسٟمالال٤مأسسحلير الال٦ممسسمٕمالاليس نسسٟمثالاليدأسُمالالتس سملالال س ؿمالالٙم٤ما

سسحلٞمنسٟمالال٤مأسمجٞمالالثسذمسسعمنضمالالندةسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسسخلّمالال٤م لس  الالنسوم٘مالال سرٛميفٚمالالوسسعمذٚمالالن س الالىس

ًمٚمعالاليدسنسأرالال٤مس يفٚمالالاسقمالالتسسًمٜمع٤مشمالال٤مأسسم٠موميف٘مالال٤مدهسسخلسُميفٕمالاليدسضملالالنسسٕظمالاللسوقمالالغمسسحلير الال٦مه

سخلٚمنرالالال٦مسوسًمعٜمالالال٤ميسسًمْمالالالن  مسوُمالالالتسسمالالاللمسسحلٞمنسٟمالالال٤مأسسحلير الالال٦مسوم٤مةؾمالالالٗمٜم٩مس الالالنسسٕىمالالال نسوممس

سشمٚمعٞم٦مس ىسسسًمن امسًمىسسهٞماسخمٚمن سىميرنسسمعل٤مـم٦مسسٓؾمٗمٜم٩مم
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ومالالالال٢مجسسيم٤مٟمالالالال٧مسسٓؾمالالالالٗمٜمع٦مسسًم٘ميرٛمالالالال٦مسشمٜمالالالاليف٩مسطم٘مالالالال٤مسطمٞميفالالالال٤منس وديمالالالال٤مسطمير الالالال٦مسُمالالالالتسظمالالالالأاس

سسلالالناسُمالالى اسذمسرالال٥مس نسٟملالال٠ما سُمالال٤مسسًمالالىيسدومالالثسسممس ٙمالالىسسًمنؾمالالٓم٤ميهسُمالالتسـمنرٚمالال٦م ؾِمْٚمِلالالَٚم٦م

سسضم٤مسميفالال٤منس ٜمالال٤م س نسرعالاليوسسًمٜملالال٥م؟سُمالالتسسعمٕمٞمٜمالال٦م ؿمالالٙماسسحلٞمالالنسنسقمالالغمسـمالالناس الالىهسسًمِلْٚمِلالالَٚم٦م

سسًمِمالالٙماسسميفثيرالاليسىم٤مُمالال٧مس"سحلٞمالال٤مةسفمالال و "سوم٢مُمالال٤ممسسعمٛمٙمٜمالال٦مسسًميفٓمندرالال٦مسسةضم٤مسمالال٤مأسُمالالتسوم٘مالال 

سم٢مطمالالالاليىسـمالالال ر٘ميفلم سوم٠مُمالالال٤مسر٘مالالالالنمسسرالالاليفنسو الالالىسمسسمالالالالىًموسشمٙمٗمالالالاسسًمٓمعٞمٕمالالال سسةٟميفذالالال٤منس و

سةٟميفذالال٤منسسميفٚمعٞمالال٦مسُمالال٤مسشميفٓمٚمعالال سسًمٔمالال و سسًمٞمنُمٞمالال٦مهس وسسنسسةٟميفذالال٤منسرنضمالال سُملالال٤مدهسسخلالال٤ماس

وممس ٤مرالال٦مسُمٜم٤مؾمالالع٦مسًمٚمٖم٤مرالال٦مسُميفٕمالال٤مُمًأسُمالالثسسًمٔمالال و سسعميفٖمالالػمةسقمالالغمسـمالالناسسًمٓم رالال مسسٕواسرٕمٜمالال س

 نسسٓؾمالالالٗمٜم٩مسسًم٘مالالاليرنسوسٕوديمالالال٤مسسحلير الالال٦مسشمالالال شمع سقمالالالتسـم رالالال سؾمٚملالالالٚم٦مسُمالالالتسسٕؿمالالالٙم٤ماس

يَفٜم٤َمؾِمالالع٦مسٟملالالعٞم٤مهسذمسطمالاللمس نسسًم الال٤مريسرٜمٓمالالنيسقمالالغمسشم٘مالاليمسشمّمالال٤مقمييسُمالالتسسًمٜمٛمالالنجثسسحلٞمنسٟمٞمالال٦مسُمُس

 .سًم٘ميرنسسًملٗمكمسوممسسحلير٨مسسٕدومث

ًمٙمالالتسيمالالأسُمالالتسسًملالالٞمٜم٤مدرن لمس يفالالنيسقمالالغمسُمِمالالٙمأأمسومالال٢مجسسىمٚمٜمالال٤مسونسسًمٔمالال و س الال سسًميفالال س

ُمٗميفنطمالال٦مسسالالالسسًميفٗمٙمالالوسطمالاليّسسوممسُُمٚميُمالال٦مسهمالالػمسسحلٞمالال٤مةسونسٟم٘مالالناسومالالٜمثتسسُٕمالالندهسسميُمالال٤مم شمالاليفثٙمن

ُمالالال٤مسوؾمالالالٗمٜم٩مس وس وديمالالال٤مس وس يسُمالالالتسسًميفالالاليدضم٤مأسسًميىمٞم٘مالالال٦مسسًميفالالال سرٗمالالالؽم س نسٕنسشمٙمالالالننسو

شمٖمٓمالال س الالىهسسًمٗمعالالنةسهمالالػمسسًميىمٞم٘مالال٦ممسُمالالتسٟم٤مطمٞمالال٦مس ظمالال ىسوجسسىمٚمٜمالال٤مسونسسةٟميفذالال٤منس الالنسسعملالالٞمٓم س

سسًم ؤرالال٦مسًميرالال سيمالال٤منسسٟمالال سًمالالنسيمالالرسسًميفٓمالالندهس ٟملالالٜم٦مسُمالالت وملالالٜمٙمننسىمالال رعلمسسمِمالالٙماسهمالالػمسُمالال ر 

سظمالالأاسو دؿمالال٤مدهسشمٕمٚمٞمٛمالال سقمالالغمسوسًمّمالالؼمسسخلالال٤ممهسسٓؾمالالٗمٜم٩مسُمالالثسسمالال سسًم٘مٞمالال٤ممسر رالاليسُمالال٤مسعمٕم ومالال٦م

سومؽمةسُم س ٘ميف سسًمٓمنرٚم٦مسوسًمّمٕمع٦مهسقم٤مدوم٤ًمسيمنسؾميفٙمننسسًمٜميف٤م ٩مسسًمٜمٝم٤م ٞم٦مسضمٞميةم
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ملاذا مل تُعد تتطٕز الربٔتٍٗات

وًمٙمالالتسسًملالال١مساسسٕيمالالؼمس الالنسُمالال٤مسوجسسيم٤مٟمالال٧مسسحلٞمالال٤مةسُمٗميفنطمالال٦مسةقمالال٤مدةسشمِمالالٙمٞماسسًميفٓمالالندسسمّمالالندةس

يمالالال٤منسًمٞمٗمالالال٤مضملسُمٓمٚم٘مالالال٦ممسسدالالالنسنسسًمالالالىيسسمالالالي سريفْمالالال س يم الالال سومالالال٠ميم  سذمسسًملالالالٜمنسأسسٕظمالالالػمةس

 دسدورتمس

سمٕمالالالالاسسحل٘مالالالال٤م  سسًم  ٞملالالالالٞم٦مسشمٕمٞمالالالاليٟم٤مسوممسُمنمالالالالن سسًمؼموشمٞمٜمالالالال٤مأمسًمنمالالالال سيمٞمالالالالاسرٛمٙمالالالالتس

ًمٚمؼموشمٞمٜمالال٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞمالال٦مهسُمالالثسوفم٤م ٗمٝمالال٤مسسًم س ٕمالال٦مهس نسشمٙمالالننسىمالاليسفمٝمالال أسقمالالتسـم رالال سسًمّمالاليوم٦مس

 الالنسلالاليسمالالذنمسورٛمٙمالالتسشم٘ملالالٞمنس الالىسسسًميفثالالييسوممسضم٤مٟمالال٥مس يم الال س سُمالال٦مسوضم٤مٟمالال٥مس ىمالالاس

 ُمالالال٤ممسسًمٜمٔم رالالال٦مسسًميفٓمندرالالال٦ممسسًميفثالالالييسسٕيم الالال سس سُمالالال٦مهسويمأاالالال٤مسر عالالال٧مس ٟمالالال سقم٘معالالال٦مسد ٞملالالالٞم٦م

 سُمالالالال٦مس الالالالنس  سيمٞمالالالالاس نسسًمٓمٗمالالالال سأسوسةٟميفذالالالال٤منسيمالالالال٤منسرٛمٙمالالالالتس نسرٜمالالالاليف٩مسَُمٔمالالالال٤م  س

 مسسًميفثالالييس3م8وؾمالالرأس ٞمٙمٚمٞمالال٦مسضميرالاليةس ٤مُمالال٤ًمسًمٚمؼموشمٞمٜمالال٤مأهسشملالالٛمرسسًمٓمّٞمالال٤مأساسًمِمالالٙماس

سٕىمالالالاس سُمالالال٦مس الالالنس  سيمٞمالالالاس نسسًمٓمٗمالالال سأسوسةٟميفذالالال٤منسرٛمٙمالالالتس نسرٜميفعالالال٤مسسظميفأومالالال٤مأس

 .سعمنضمندة َٓمّٞم٦موفمٞمٗمٞم٦مسقمغمسؾمرأسسًم

ًم٘مالالاليسددؾمالالال٧مسو ُمأ الالال س الالالىرتسسًميفثالالاليرلممسوُمالالالتس ضمالالالاسسًمؽميمٞمالالاليسقمالالالغمسسٕىمالالالاس سُمالالال٦مهس

سظمالالالؽمأس ٟمالالال٤مسوقم٤معمالالال٦مسسًمعٞمنًمنضمٞمالالال٤مسسدير ّٞمالالال٦مسمنسهمالالالنضم سسًمٕمٛمالالالاسُمالالالثسسصمٜمالالاللمسُمالالالتسسةٟمالالاليررأس

 سًمٓمعٞمٕمٞمالالال٦مسسعميفرصمٚمالالال٦مسوسعميفٛمٞمالالاليةسسمِمالالالٙماسوفمٞمٗمالالال هسوسًميفالالال سؾمالالالٜمٓمٚم سقمٚمٞمٝمالالال٤مسسةٟمالالاليرنسس

 الاليومٜم٤مس الالنسليرالاليسُمالال٤مسوجسسيمالال٤منسُمالالتسسعمٛمٙمالالتس نسرٙمالالننس مسيمالال٤منس2م8اسًمِمالالٙماسوسٟٓمالاليرن

وممس ذمسوـمالال٤مدسضمالاليواس ُمٜمالال سرٛميفالالي ىمالال٤مددًسسقمالالغمسشمٓمالالنر سوفمٞمٗمالال٦مسسةٟمالاليرنسسةٟمالاليرن

ُمٚمٞمالال٤مدسأسسًملالالٜملممسوجسسيمالال٤منسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سطم٘مالال٤مسسىمٜمالالثسسةؾمالالٗمٜم٩مسًمٞمّمالالع س وديمالال٤مسذمس
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ىس ٟمالال سٓسوىمالال٧مس ىمالالاسخمؽمقمالال٤ًمسسًمٕميرالاليسُمالالتسسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأسسديرالاليةسـمالالنساسشمٚمالالوسسعمالاليةهسٟمثالالتسٟمالال 

سمالاليس نسرٙمالالننسًمالال سسًم٘مالالنةسسًمٙم٤مومٞمالال٦مسيٙمالالىسسلالالناس  الالٖم مسوًمٙمالالتسسمٕمالاليس نسومثّمالالٜم٤مسسًمٓمٗمالال سأس

سرٙمالالالننسٓ سٕيم الالال سسطمالالاليفرًٓسٕنسشملالالالع٥مس الالالىسسسًميفٖمٞمالالالػمسسًمالالالنفمٞمٗم سسمٕمٜم٤مرالالال٦مسسؾمالالاليفٜميفعٜم٤مس ٟمالالال سىمالالالي

مسو ٜمالالال٤م سقمٛمالالالاسمظمالالال سرالالاليقمنس الالالىسسسٓؾمالالاليفٜميف٤مثمس 0اُمالالالتسٟم٤مطمٞمالالال٦مسسًميفٓمالالالندسسًمالالاليسدورٜم  ممٙمٜمالالال٤مًس

قم٤معمالالال٦مس طمٞمالالال٤ميسذمسُمٕمٝمالالاليسسمٞمنًمنضمٞمالالالوهسسظميفالالالؼمأسُمالالال٤مدرٙمٚمػمسدرٗمالالالٞموهسُم الالالاسمنسهمالالالنضم هس

ُمأرالاللمسسعمأرالاللمسُمالالتسسًمٓمٗمالال سأسسًمٕمِمالالنس ٞم٦مسسمِمالال سسٕٟمٗمالالوهسسمث الال٤ًمسقمالالتس يسوُمٙم٤مٟمٞمالال٦مسشمٓمندرالال٦مس

س. 3ايمٜم٤مسىميس همٗمٚمٜم٤م ٤مسذمسددسؾميفٜم٤مسسٕوممسمممس سدميسؿمٞم ٤م

سلمسالالالسًمٗم  سسمس3م8ٙماسالالالالالالسًمِم

يمِٞمعِّٞم٦مسوسًميف س ٜمن الالالالالالسعمٔم٤م  سسًمؽَمْ

سيسالالالالالالٝم سسًمنسطمالالالالمٛمتسسعمٔم

سلمسالالالالالالالًمٚمؼموشمٞمٜم٤مأمسوم٢منسُمتسسم

يمِٞمعِّٞم٦مس سسٔٓ سُمتسسعمٔم٤م  سسًمؽَمْ

ٓطمالاسسًميفٜمالن سسًمٙمعالػمسذمسسًمٓمٞمال٤مأسس  . وسسًمٓمٞم٤مأسسعمٕم ووم٦مسشمٔمٝم سقمنمةسُمٜمٝم٤مسيمٜمرجثس رٓمٞم٦مسقمغمسسًمٞمل٤مد

سًميف سرٛمٙمتس نسشمٙمننسُمّمٜمنقم٦مسُمتسسصمٜملمسُمتسسًمٕمٜم٤م سسًمؽميمٞمعٞم٦مسسٕؾم٤مؾمٞم٦مهسًمنًم٥مس ًمٗم٤مسو ر سسمٞميفال٤ممسورعاللمس

شمع٤مرٜملمسذمسٟمٗموسُمٔمٝم سسًمٓمٞم٦ممسقمغمسسًم همنسُمتس نسسحليودسسًمٗم٤م ٚم٦مسسملمسسًميفٜمن سمٛمتسسعمٔمٝم س3م8سًمِمٙماس

 ال٤مجسنسسًميفّمالٜمٞمٗم٤منسىماليس صمعيفال٤مسضماليوسا٤مسذمسشمّمالٜمٞماسشم سيمٞمال٥مسسًمنسطميسوسٓظميفأومال٤مأسذمسسعمٔمٝمال سهمالػمسدىمٞم٘مال٦مهس

س.سًمؼموشملم

                                                           
-BIOادلنشورة يف رللة  ( ورقة آن غوجر ودوغالس أكس البحثية "سبل الوصول التطوري لوظائف إنزمي جديدة: دراسة حالة من مسار البيوتُت"1)

Complexity  17-1، ل 2111عام. 

 ز"أمينوترانسفيري-ادلشًتك أو التصميم ادلشًتك؟ دراسة لعائلة غااب "عائالت اإلنزمي: التاريخ التطوريوآن غوجر ودوغالس أكس البحثية  ماريكلَت ريفيس( ورقة 2)
 .16-1، ل 2114عام  BIO-Complexityادلنشورة يف رللة 
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سرأسسًميف سالالاسُمتسسٟٓميرالالاليمس2م8سًمِمٙماس

سسظمؽم ٤مسسٟم٤مسومنسهمنضم سًمٚميدسؾم٦مسشميفِمٙما

سٓم٤منسالالالُمتسضمير  سسم وشملمسُميفٓم٤مسم٘ملمسرٚميف٘م

سًميفال سشمِمالٙماسس"سًمٞماليرت"سمٕمْمٝمرسسًمعٕماسسمٓم ر٘م٦مسشمِمع سسعمّم٤مومث٦ممس ٜمال٤مسشمال ىسسًميفِمال٤مسم سسًمأومال٧مسًمٚمٜمٔمال سسماللمس

سم)هسقمغمسسًميفنسزمسوساسٕؾمريسسًمٗمٕمٚمٞم٦مس  س وسٟٓميرن  سٟٓميرن

وىمالاليسوددٟمالال٤مسؾمالال١مسٓنسضمٞمالاليسنسطمالالناس الالىهسسًمٜميفٞمعالال٦مسُمالالتسُ ٟمالال٤مٍكسهمالالػمسخميفّمالاللممسسٕواس الالنس

ٟمذيفالالالؼمسقمٛمٚمٞمالالال٦مسشملالالاليفٖم  سوىميفالالال٤ًمسـمالالالنرأمسسم٤مًميف٠ميمٞمالالاليسٓسرٛمٙمٜمٜمالالال٤مسُم سىمعالالال٦مس يس يمٞمالالالاسرٛمٙمالالالتس ن

سًمٕمّمالالالندهسوًمٙمالالالتس ٟمالالاليفنسقمالالالغمسددسرالالال٦مسسم٢مُمٙم٤مٟمٞمالالال٦مسطملالالال٤منسقمالالاليدسسعمالالال سأس يشيسقمالالالغمسُمالالال 

ًمٚمٕمٛمٚمٞمالالال٤مأسسًميفالالال س الالال سسسمٓمالالال٠مسُمالالالتس نسشم سىمالالال٥ممسًميف٘مالالالير سقمالالاليدسسًملالالالٜمنسأسسًميفالالال سؾميفلالالاليفٖم ىمٝم٤مس

ؿمالالع ةسؿمالال٤مسم٦مسًمٚمن الالناسوممسسحلعالالنسسعمٓمٚمالالننهسٟم٘مالالٞموسسًمٜمٛمالالنسقمالالغمسُمالاليىسؾمالالٜم٦مسوسطمالاليةسوُمالالتس

غمسسًمّمالاليوم٦مسصمالالنسٟم٘م٤مدٟمالال سوممسسًمٜمٛمالالنسسةمالال٤مذمسسًمالالأ ممسشم٘مالالير سأسسًمٕمٛمٚمٞمالال٤مأسسًميفالال سشمٜمٓمالالنيسقمالال

وسٕطمالالاليفراسلٛمالالالاسطمٞمٚمالالال٦مسـمٗمٞمٗمالالال٦ممسقمالالالغمسؾمالالالعٞماسسعم الالال٤ماهسوجسسيمٜمالالال٧مسشمٕمالالال  سقمالالاليدسسمٓم٤مىمالالال٤مأس

سًمٞم٤مٟمّمالالٞم٥مسسًميفالال سشمٗمالالن سيمالالاس ؾمالالعن هسوم٢مٟمالالوسؾمالاليفٕم  سيمالالنسقمالاليدسسًمعٓم٤مىمالال٤مأسسًميفالال سرٜمعٖمالال سقمالالغمس

سًمأقمالالال٥مسشمنىمٕمٝمالالال٤مسطميفالالالرسرٗمالالالن مسؾمالالالن سر٘مالالاليمسسًمأقمعالالالننس ومْمالالالاس وس ؾمالالالن سُمالالالتسسعميفنىمالالالثهس

يىسسًمٓمنرالالاس الالنسيمالالرسُميفنىمالالثمسرالاليفنسلٚمٞمالالاسوًمٙمالالتسرٜمعٖمالال س نسرٙمالالننسُميفنؾمالال سسًمٜميفٞمعالال٦مسقمالالغمسسعمالال

سًمٜمٔم رالال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمالال٦مسسًميفالال سشمٜمٓمالالنيسقمالالغمسسًمّمالاليوم٦مسوسٕطمالاليفراهسيمٜمٔم رالال٦مسدسدورالالتهسذمسٟمٗمالالوس

سًمٓم ر٘مالالال٦ممسًمٙمالالالتسقمالالالغمسقمٙمالالالوسٓقمالالال٥مسسًمٞم٤مٟمّمالالالٞم٥مهسومالالال٠منسسًمٜمٔم رالالال٦مسسًمٕمٚمٛمٞمالالال٦مسٓسرٛمٙمالالالتسسنس

شمْٚمالاليَفَٛموسسحلالالاسوسًمّمالاليوم٦مسقمالالغمس ُمالالاسسًميفٖمٚمالال٥مسقمالالغمسسًمّمالالٕم٤منمسومٞمعالال٥مسقمالالغمسسعمالاليسومٕملمسقمالالتس
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 نسرٔمٝمالال وًسسسمالاليًٓسُمالالتسجًمالالوس نسؿمالالٞم ٤ًمسُمِمالال٤مهب٤ًمسًمٚمثٞمالال٤مةسذمسشمٙم٤مُمٚمٝمالال٤مسسحلالال٤مزمسسٟمٔم رالال٦مسدسدورالالت

س. نسسًمٜميفٞمع٦مسسعميفنىمٕم٦مسسمٛمع دسوضمندسطمٞم٤مةسسملٞمٓم٦م

سًملالالال١مساسسدٞمالالاليسسًم الالال٤مريس الالالنسُمالالال٤مسوجسسيمالالال٤منسسًمٕمٚمالالالريسسًمالالالىرتسر٘معٚمالالالننسشمٗملالالالػمسدسدورالالالتسًمٚمثٞمالالال٤مةس

مسٓسرٛمٙمالالتس نسريفٓمالالندسًمٚمٕمٛمالالاسُم الالاسسةٟمالاليرنسر٘معٚمالالننس رْمالال٤ًمسسؾمالاليفٜميف٤مضمٜم٤مسسمالال٠منسسةٟمالاليرن

ىمالاليسشميفٗمالال٤مضملسوجسسقمٚمٛمالال٧مس نسسًمٙم الالػمسُمالالٜمٝمنسر٘معٚمالالننس الالىسسسةؾمالاليفٜميف٤مثمسذمسسًمنسىمالالثهس ٟمالال٤مسًملالال٧مس

قمالالغمسقمٚمالالنسسمالال٠ميسؿمالالذلسلالاليىس الالىسسسٓؾمالاليفٜميف٤مثمسىمالاليسشميفلالال٤مياسيمٞمالالاسرٛمٙمالالتسًمِمالالذلسر٘مالال س

سمٕمعالاليسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سقمالالغمسُم الالاس الالىسسسًميفثالالناسسًمّمالالٖمػمسو الالنسُمالال٤مس ساسرٕميف٘مالاليسسم٠مٟمالال س

نسسحلالال٤مزمسُمالالتسسًميفٓمالالندرلمس الالنس نس ٟمعالاليسيمالالاسشمٚمالالوسسًميفثالالنٓأسسًمْمالالذٛم٦مسوسعمٕم٘مالالية؟سسدالالنس

سةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال س الالالنسمالالالثٞم٦مسٟمع٤مطمالالال مسو الالالىسسرٕمٜمالالال س نسسةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال سرٕميف٘مالالاليس

سٔنس ٟمالال سيمالال٤منسومٕمالال٤مًٓسضمالاليًسسذمسشمّمالالٛمٞمنسسًمٙم٤م ٜمالال٤مأسسحلٞمالال٦مسذمسسمٞم ٤م الال٤مسسمثٞمالال٨مسو الالاسوممس ٤مرالال٦مس

س خمٚمنىمالالال٤مأسضمٞمالالاليةسضمالالاليًسسسممسددضمالالال٦مس  الالال٤مس سشمٕمالالاليسىمالالال٤مددةسقمالالالغمسوطمالالاليس سشمٖمٞمالالالػمسسالسعمٓمالالال٤م 

سشمٓمنديم

سٕطمٗمندرالالالال٤مأسُمالالالالتسضم٤مُمٕمالالالال٦مسسمالالالالػميمكمسشمِمالالالال٤مدًميسُم٤مدؿمالالالال٤ماسضملالالالاليس الالالالىهسسًم ؤرالالالال٦مسذمسسقمالالالال٤م 

مس ـم وطمالال٦مسُمالال٤مر س الال س نسمًمٞمالال٦مس 3اًمٙميفالال٤منساؾمالاليفٞمٗمتسُمالال٤مر  سؿمالالوسدسدورالالتس 0اُم سضمٕميفالال سسًمٜم٘ميرالال٦م

دسدورالالتسسًميفٓمندرالال٦مسهمالالػمسىمالال٤مددةسقمالالغمسشمنًمٞمالاليس ؿمالالٙم٤ماسطمٞمنسٟمٞمالال٦مسضميرالاليةهسوجًمالالوسضمي ٞمالال٤ًمسٕ الال٤مس

همالالػمسىمالال٤مددةسقمالالغمسشمنًمٞمالاليس ؿمالالٙم٤ماسسم وشمٞمٜمٞمالال٦مسضميرالاليةمسوددًسسقمالالغمسجًمالالوسر٘مالالؽم سُم٤مدؿمالال٤ماس نس
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مسوووم٘مالالال٤ًمسًمالالال س 0ا ؿمالالالٙم٤ماسسحلٞمنسٟمالالال٤مأسسديرالالاليةسشمٓمالالالندأسدونسسحل٤مضمالالال٦مسوممسسم وشمٞمٜمالالال٤مأسضميرالالالية

)سًمِمالالعٙم٤مأسسدٞمٜمٞمالال٦مسسًميفٜمٔمٞمٛمٞمالال٦مسس"وقمالال٤مدةسشمنضمٞمالال "جًمالالوسُمالالتسظمالالأاسسومظمالال رتهسشمالالن س(

سًميفالالال سشمالالاليفثٙمنسذمسُميفالالالرسو رالالالتسرالالاليفنسشمِمالالالٖمٞماسسدٞمٜمالالال٤مأسسعمنضمالالالندةسدسظمالالالاسسدٜمالالاللمسسًمٜمالالال٤مُم مس

سقمالالؽم سُم٤مدؿمالال٤ماسسمالال٠منسسًميفٕمالاليرأأسسًميفع رعٞمالال٦مسيالالىهسسًمِمالالعٙم٤مأسشم٘ميفالالاسقمالال٤مدةسسٕضمٜمالال٦مسسًمٜم٤مُمٞمالال٦مهس

سدٞمٜمٞمالال٦مسسًميفٜمٔمٞمٛمٞمالال٦مسسًمٞمالالنمسىمالاليسسًمِمالالعٙم٤مأسس"ًمٙمٜمالال سرٕميف٘مالاليس ٟمالال سرٜمعٖمالال سسًميفٖمالال٤م سقمالالتسجًمالالوسٕنس

ـمٚمٞمالال٧مسسمٜمّمالالاسسمٚمٞمالالننسؾمالالٜم٦مسُمالالتسسٓسمالاليس سسًميفٓمالالنديساممالال٤مسرٗمرسالالسُم٘م٤موُميفٝمالال٤مسًمٚميفٕمالاليرا هسذمس

طمالالاللمس نسسًمِمالالالعٙم٤مأسسدٞمٜمٞمالالال٦مسسًميفٜمٔمٞمٛمٞمالالال٦مسذمسجًمالالالوسسًمنىمالالال٧مسُمالالالتسفمٝمالالالندسسًمُِمالالالٕم٥مسسحلٞمنسٟمٞمالالال٦مس

 م"]سٕؿمٙم٤ماسسحلٞمنسٟمٞم٦مسسٕؾم٤مؾمٞم٦م[س سشمٙمتسهبىسسسًم٘ميدسُمتسسٕد ٤م س

نسسحلٞمالالال٤مةسذمسؿمالالالٙمٚمٝم٤مسسحلالالال٤مزمسشم٘مالالال٤مومسسًميفٖمالالالػمسسًميفٓمالالالنديسوجنس ٟمالالال٤مسوُم٤مدؿمالالال٤ماسٟميفٗمالالال سقمالالالغمس 

وٟمذيفٚمالالالاسقمالالالغمسسطمالالاليفراس نسسةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال سىمالالاليسىمالالال٤ممسسمٗمٕمالالالاس يسيشيسٓومالالال٧مسًمٚمٜمٔمالالال هس

وًمٙمالالالتسيمأٟمالالال٤مسرٗمْمالالالاسذمسسًمٜمٝم٤مرالالال٦مسشمٗملالالالػمسسحلٞمالالال٤مةسسًميفالالال سشمعالالاليوس ٤مدومالالال٦مس يم الالال سُمالالالتسشمٗملالالالػمس

نسدسدورالالتمسوجسسيمالال٤منسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سطم٘مالال٤ًمسىمالاليسؿمالالٙماسسحلٞمالال٤مةهسوم٠مٟمالال سقمٛمالالاس يم الال سيمٗمٜمالال٤م

رِمالالٙماسسًمٓمالاللمسُمٜمالال سيميفٕم رالال٦مسشمٕمٞمالاليسشمِمالالٙمٞماسسحلعالال سسًمالال ُمكممسيمالال٤منسُمالال٤م  ًسسسمالالرسومٞمالال سسًمٙمٗم٤مرالال٦مس

وطمٙمالالٞمنسسمالالرسومٞمالال سسًمٙمٗم٤مرالال٦مسعمٕم ومالال٦مسُميفالالرسشمالالنسسٟٓميفٝمالال٤ميسُمالالتس ًميفثنرالالاسسًمٕمالال٤مدرلمسوممسهمالالػمسقمالال٤مدرلم

س. ىسسسًمٕمٛما

وىمالاليس  الالعث٧مسسًمٜملالالذ٦مسسدير ٞمالال٦مسيالالىسسسًمالال  يسسمٛم ٤مسمالال٦مسسًمٜم٘مالاليسسًم  ٞماالالسًمأؾمالاليفٜميف٤مثسسًمالالىيس

همالالنضم سوُمالال٤مدرٙمٚمػمسدرٗمالاليمسًم٘مالاليسيمٜمالال٤مسخمٓم الاللمهسيمالالرسر٘مالالناسسًمٜم٘مالال٤مدهسٕٟمٜمالال٤مسشمن الالٚم٧مسوًمٞمالال سُمالالثسمنس
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ُميرالالاليسُمالالالتسسًميفٓمالالالندسٕنسسةٟمالالاليررأهسُم الالالاسقمالالالغمسىمالالال٤مددسًس شمنىمٕمٜمالالال٤مس نسرٙمالالالننسسةٟمالالاليرنسس

سسحلٞمنسٟم٤مأهسىميس ٘مٚم٧مسوممسددضم٦مس  ٤مس سشمٕميسـمٞمٕم٦مسذمس رييسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم م

ُمٕمالالال٦مسيم٤مُمؼمرالالاليثهس الالالنسدسنسشمنومٞمالالال سُمالالالتسُمٕمٝمالالاليسوسريُمالالال٤منهسسًمالالالىيس قم ومالالال سُمٜمالالالىس رالالال٤مُم سذمسضم٤م

سةٟمالالاليررأسجسأسسًمٓمالالال٤مسمثسسًمنسؾمالالالثسيم٤مٟمالالال٧مسسمٛم ٤مسمالالال٦مس"سمٓمالالالاس الالالىهسسًمٗمٙمالالال ةسهسُمٕميف٘مالالاليًسسسمالالال٠منس

هسُمالالتسسعمٗمالالؽم س نسريفٗمالال سشمنومٞمالال سُمالالثسسًمٜم٘مالال٤مدسسمالال٠منس 0ا" ؾمالالأ سًم ٟمالاليررأسسعميفذّمّمالال٦مسسًمٞمالالنم

منسهمالالالنضم سو ٟمالالال٤مسيمٜمالالال٤مسقمالالالغمسظمٓمالالال٠مسذمسشمنىمٕمٜمالالال٤مس نسشميفٓمالالالندسسةٟمالالاليررأسسعميفذّمّمالالال٦مسسًمٞمالالالنمس

س ٟميررأسسُٕموسجسأسسًمٓم٤مسمثسسًمنسؾمثمسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سسشمعٕميفٝم٤مس

وؾمٞمّمالالع سسُٕمالال سًمٜمالال٤مس يم الال سومالالنطم٤ًمسيمٚمالالرسشم٘مالاليُمٜم٤مسومالالٞمرسوجسسيمالال٤منس الالىسسسة الاليسدسسٕظمالالػمسُمالالتس

سًميفٗمٙمالالػمسسًميفٓمالالنديس الالنس يم الال سُمٕم٘منًمٞمالال٦مسُمالالتسسة الاليسدسأسسًملالال٤مسم٘م٦ممسوممالال٤مس لالال٥مسًميفنومٞمالال س

سىمالال سدهسسمّمالالٕمنسم٦مس  سسًمٙمٞمٗمٞمالال٦مسسًميفالال سرٛمٙمالالتس نسشمٜمِمالال٠مسهبالال٤مسسٟٓمالاليررأسجسأسسًمٓمالال٤مسمثسسًمنسؾمالالثس

س سم وشمٞمٜمالال٤مأسُمٓمنرالال٦مسُمالالثسسالذمسسٕؾمالال٤مكمسوعمّالال٤مسيمالال٤منسقمٚمالالٞمٝمنس نسرٙمنٟمالالنسسسم وشمٞمٜمالال٤مأسطم٘مٞم٘مٞمالال٦م

س ومٛمالالتسهمالالػمسسًمنسمالال سُمالال٤مسشمالالنسسيميفلالال٤مسم سُمالالتسظمالالأاسشم٘مالاليرٛمٝم٤مسسسالُمنسىمالالثسٟمِمالالٓم٦مسُمٕم٘مالاليةس ٜميؾمالالٞم٤ًم

سًميفٓمالالندسًميرالال س الالىهسسحلٚم٘مالال٦مسيمٛمنًمالاليسأمسشمِمذٞمّمالال سسخلالال٤ماس الالنس رالال سسمِمالالٙماسدس الالث س

مسوسمٕمعالال٤مدةس ظمالال ىهسٓسٟميفنىمالالث 3اسعمٗم همالال٦م سٓسيشيسريفٓمالالندسوٓسوجسسيمالال٤منس  الالًأسُمنضمالالند

س.وم٤مقمٚم٦مساؾمٛمٝم٤مسُم٤مسؿم ٧م سه ثسُمتسقمٛمٚمٞم٦مسسًميفٓمندسُم٤م سشميظماسومٞم 
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ُمالال ةس ظمالال ىس ضمالاليسٟمٗماالالسُميفٗم٘مالال٤ًمهسو الالىسسرٕمالالاسطمالالاسسًمٜمالاليس سسمالاللمسسًمٕمٚمالالريسرعالاليوسُمعنمالالًسسسم٠مُمالالامس

وُمالالثسجًمالالوهسومالال٢منسسًملالال١مساسسٕيم الال سشمٕم٘مٞمالاليًسسسًمالالىيسرٓمالال  سٟمٗملالال سوسًمالالىيسؾمٞمْمالالثس الالىسسسُٕمالالاس

ًمٜمٔم رالال٦مس  الالاسسٕٟمالالنس سسمٕمالاليس نسؾمالالٚمٛمٜم٤مسسم٠م الال٤مسٓسشمٗمرسالالسيمٞمالالاسشمٜمِمالال٠مسقمالالغمسسعمثالالو سُمالال٤مجسسشمع٘مالالرس

سسُٕمند؟

ًمالالىسسومٝمالال سُمٚميفيُمالال٦مسس—ًم٘مالاليسد رٜمالال٤مسذمس الالىسسسًمٗمّمالالاس نسسٕؿمالالٞم٤ميسسحلٞمالال٦مس الال سيمٚمٞمالال٤مأسدس ٕمالال٦مس

 نسُم٘مالاليٌدسيالال٤مسسمِمالاليةسسمالال٠منسشمٙمالالننسقمالالغمسُمالال٤مس الال سقمٚمٞمالال سًميدضمالال٦مس  الال٤مسشمٕمٓمالال سسٟمٓمع٤مقمالال٤ًمسُميفٛمٞمالاليًسسسم٠مٟمالال س

هسٟمثالالتسقمالالغمسسؾمالاليفٕميسدسسمٜمٔمالال سسٓقميفعالال٤مدشمٙمالالننسقمالالغمسُمالال٤مس الال سقمٚمٞمالال مسوُمالالثس ظمالالىس الالىسسسةددس س

ًمٚمعالالالييسذمسشمٗمثالالاللسوضمٝمالالال٦مسسًمٜمٔمالالال سسعمٕم٤ميملالالال٦ممسوجسسيم٤مٟمالالال٧مسسحلٞمالالال٤مةس سشمٙمالالالتسُمالالالتسسعمٗمالالالؽم س نس

شمٙمالالننهسسجًسسومٝمالال سقم مالالٞم٦مهسوُمالالتسسمالاللمسسٓىمؽمسطمالال٤مأسسًم٘مٚمٞمٚمالال٦مسضمالاليًسسًمٙمٞمالالاسرٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننس

سحلٞمالال٤مةسقم مالالٞم٦مهسٓس طمالاليسُمالالٜمٝمنسقم٘مالاليسقمٚمٞمالال سمُمالال٤ماس يم الال سُمالالتسسةٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال مسوسمٜمالال٤ميسقمالالغمس

ؾمالالالن سٟملالالاليفذيمسسًمٗمّمالالالاسسًميفالالال٤مزمسًميدسؾمالالال٦مسسةٟميفذالالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالالال سلالالال٧مسسًمٕميؾمالالال٦مسجًمالالالوهس

سسًم٘منر٦مسًمٚمٕمٚمنسسعمِمؽم م
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 إٌتعاز امُلعجصاتالفصن الطابع 

سسم٤محلٞم٤مةهس سسٕد سشمٕم٩م سس عث٧م سيمٞما سًميفٗملػم سسعمعىوًم٦م سسعمث٤موٓأ سمجٞمث سشمنسضم  س ن ر٥م

سًمٗمٞمير٤م ٞم٦مسسًمٕم٤مدر٦مسيم٤مومٞم٦مسسًميفثييسسعميفٛم اسذمسرودةس  سسٕؿمٞم٤ميسسٓؾميف ٜم٤م ٞم٦ممسشمعيوسسٕؾمع٤منس

سوسًمٜمعنمس سسًمىدسأ ساُم ا سحميدة سُمٝم٤مم سةدسي سخمّمّم٦م سًمٞمل٧م س   سسًميف  سسٕؿمٞم٤مي ًميفنمٞم 

سشمٗمرسس س ن سرٛمٙمت سٓ سسٕؾمع٤من س ىه س ن سهؼمٟم٤م سًميرٜم٤م سسًميفّمٛمٞمن سسميفٞم٦م سوًمٙمت وسٕقم٤م ػم ه

سُمتس سيم ػم سسًمٕمٜم٤ميم٥مسودوسمنشم٤مأسسًمؼميم٦م م سُم ا سا ؿمٞم٤مي سيمٚمٞم٤مأسُمِميفٖمٚم٦م سٟملٛمٞمٝم٤م سسًميف  سٕؿمٞم٤مي

يسر٘منًمننسًمٜم٤مسظمأ سجًموهس نسيماسيشيسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م سُميفعىدسذمسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسًمٗمٞمير٤م ٞم٦مسسًمٕمٚمر

سوسحلٞم٤مةس سسملٞمٓم٦مه سطمٞم٤مة سسمم سسًمعيس   سسحلل٤مي سطمنًم٧م سر٘منًمننه سيمر سسًمٕمٛمٚمٞم٤مأه س ىه سًمٕم٤مدر٦مم

سىم٤ممس سوسًمعٕماسُمٜمٝم٤م سطمٞمنسٟم٤مأسُمٕم٘ميةه سسمم سوسحلٞمنسٟم٤مأسسًمعلٞمٓم٦م سطمٞمنسٟم٤مأسسملٞمٓم٦مه سًمعلٞمٓم٦م

سيم٤م سوجس سسًم وسمنشم٤مأم سشميفٓمٚم٥مسطم٘م٤ًمسسمّمٜمث سٓ سسٓؾميف ٜم٤م ٞم٦م سوم٤مٕؿمٞم٤مي سقمغمسطم ه سسًمٕمٚمري س ١مٓي ن

س. ؾمع٤منسوؾميف ٜم٤م ٞم٦مسسمٕميسيماسجًمو

ُمثسسنسجًموسٓسريفنسوم سُمثسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤ممسقمٜميُم٤مسٟم ىسسٕؿمٞم٤ميسوسٕظمؽمسقم٤مأسسًميف سٓس

سُمتس س ٟم  سٟمعي سسًمّمثٞمث٦مه سسم٤مًمّمندة سُمٕم٤ًم سسٕضميسي سُمت سيمعػم سقميد سمجث سظمأا سُمت سوٓ شمٕمٛما

س ٓ سُمنسضمٝم٦مسسسعمليفثٞما سذم سسميفٞميفٜم٤م سرْمث سو ىس س ٤مد ه سقمٛما سومم سسٓظمؽمسقم٤مأ س ىه ٟمٕميو

سدومْمٜم٤مسًم٘مّم٦مسطمل٤ميس ودسيماهسسًمٜم٤مكس يفٚمٗمننسًمٞموسسُٕمع٤م ةسميسسحلٙم٤مر٦مسسًميفٓمندر٦ممسيمرسسملَمَ

سٟمثتسمجٞمٕم٤ًمس سسًميفٓمندسُمٜمٝم٤مم سىميس قمٗمنس سيم٤مٟمنس سسًميفّمٛمٞمنسوًمٙمتسومٞمرسوجس سيم٤منسًميفنسسميفٞم٦م ومٞمرسوجس

 نسُم٤مسسُمنمثسسًمٜميس أس  سٟميف٤مثسًمٖم ريةسسًمٖمياسًميىسسًمٕمٜمٙمعنأمسٟميفٗم سقمغمس نسؿمعٙم٦مسسًمٕمٜمٙمعن

وجسسيم٤منس طميسُم٤مسىميسسدسدسًمٚمٕمٜم٤ميم٥مس نسرٙمننسي٤مسشمٚموسسًمٖم ريةهس وسٕضميسيسضملٛمٝم٤مسسًميف س ٙمٜمٝم٤مس

ىميسسدسدسًمٚمٕمٜم٤ميم٥مسسنسشمٜمل٩مهسوجًسسوم٤مًمٕمٜم٤ميم٥مسظُمٚم٘م٧مسقمتسسرٙمتس ٜم٤م س طميُمتسسؾميفذيسُمٝم٤ممسوجسس س
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نسًميرٜم٤مسَُمْنِا٦مسوُُمَْمّٚمٚم٦ممس ُم٤مسوجسسيم٤منس ٜم٤م سؿمذٌلسُم٤مسـم ر سسًمّميوم٦مهسمم٤مسرٕماسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞم

سظم٤مدقم٦م سسًميفٓمندر٦م سسًم٘مّم٦م سرٕما سمم٤م سقمٛميه سقمت سظمٚم٘مٝم٤م سشمن سوم٤مًمٕمٜم٤ميم٥م سسجًس سجًموه سومٕما  ودسي

سموُُمَْمّٚمٚم٦م

سسنسٟمٕمؽم سسم٠مٟم سُمٝمرسيم٤مٟم٧مسسًم٘مٞمٛم٦مسسًميف  سقمٚمٞمٜم٤م ًمعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنهسسٟمنًمٞمٝم٤مسُمتسسضماسسعم سىميُم٤ًم

سسم٤مًميف٠ميمٞميسسًميفٗمٙمػمسُمتسدو ٤م سقمتسرٛمٙمٜمٜم٤م س نسٟمليفٜميسقمنم٤ًم سرٛمٙمٜمٜم٤م سومٛمتسدونسدوماسسحليكه م

جًموسقمغمسسعمأطمٔم٦مسوسحلل٤منسًميف٘م ر سُم٤مسوجسسيم٤منسرٜمعٖم سًمٜم٤مس نسٟميفنىمثسُمتسسنسيمنٟم٤ًمسُم اسسًمٙمننس

سًمىيسٟمٕمٞم سومٞم سرٜميف٩مسيمٚمٞم٤مأسُمِميفٖمٚم٦مسُم اسسًمٕمٜم٤ميم٥ممسسًمل١مساسسعمٝمنسوجنس نسُم٤مسوجسسيم٤مٟم٧مسٟمٔم ر٦مس

س.ًميرٜم٤مسسًميفٓمندسسىم نسسممسُمأطمٔم٤مشمٜم٤مسُمتسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمن

ومٕمأ؟سُم٤مس نسسًمنسىمثسسًمىيسجيم هسدسدورتسسًمىيسرٜم٤مىماسطميؾمٜم٤مسرٕمٚمٜم٤مسٟميفنىمثس نسشميفثالناس ؿمالٞم٤ميس

ُم اسسةؾمٗمٜم٩مسوممس ؿمالٞم٤ميسُم الاسطمٞميفال٤منسسٕوديمال٤م؟سُمال٤مس النسسًملالع٥مسسًمالىيسضمٕمٚمال سراليد س نسًميرال س

سًم٘ميدةسقمغمسوضم سيسُم اس ىهسسًميفثنٓأسسةؾميف ٜم٤م ٞم٦مسسملالٝمنًم٦مسًميدضمال٦مس  ال٤مسطماليصم٧مسُمٚمٞمالننسُمال ةس

ٗم٦م؟سُم٤مسسًمىيسُمتسسعمٛمٙمتس نس عنس ىهسسعمليفعٕميسأسسعم قمعال٦م؟سسدالنسنسسًم٘مٞمال٤م سقمؼمسـم  سخميفٚم

ُمٞماسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسٕيم  سُمأ ٛم٦مسًميفٙمنرتسٟملاس يم  مسوًمالٞموسس-طميفرسسًمٞمنمس نسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم س

س ٜم٤م سُمتسرٜم٤م  س ىسسسٓدم٤مههسوًمٙمتس اسرٛمٙمتس نسشمٕمٛماسطم٘م٤ًمس ىهسسًمٕمع٤م ٥م؟

وصجعٕ كسٚ القدً السٔبٕتٗني

سومٙم سدم سم٦م سيماس ٜم٤م  سدون سُمت سج ٜم ه سذم سسًميف  سسًميفع سم٦م سسةضم٤مسم٦مم سسمم سسظمىٟم٤م سذم سؾميفل٤مقمي  ر٦م

سُٕمندهسي٤مسقمأىم٦مسسمٙم ةسسًم٘ميمهسيمرسرٕم  سيماسُمتسطم سُمع٤مدسةسيم ةسىميمسًمٚمٛمثؽموملمهسيمنس  س

سسًم٘ميمس سسًميف سشمٙمننسيم ة سسًمن اسؾمنسيسذمسسًمنٓر٤مأسسعميفثية سورّم س ىس سدر ػمس ٤مظمع٦م!ه

ٕم٤م سطمٞم٨مسشمٙمننسُمليفير ةهسُمِمعٕمنسسًمٗم ر سسعمثكمهسومٞمٝم٤مسجسأسؿمٙماسسمٞمْمنيس وسسم٘مٞم٦مسدواسسًم
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سرٓمٚم سقمٚمٞم سسًمعٕماسسةوم سطسسًمْم٤مدمسىمعاس سوممسُم٤م سهبىهسسًمٔم٤م  ة سىميسسٟميف٘مٚمنس ؾمٞم٤مشماسؾمٞمٝمنيموه

هسطم٘م سمجٝمند نسسًم ىمنسسًم٘مٞم٤م سسًمٕم٤معم س"سم٤مًملنسم سسمنا"ؿمٝم رتسسم٤مًمْمع سُمتسومن سؾمٞمٝمنيموس

سًمِلجن سًمّم٤مُّم٦مدرلٞمعاسس8م028ٕ ذ٥مسطمِميسذمسطمي سدر٤م سذمسسينسيسسًمٓمٚم سوس ًأسوممس

سم 0ا3102سذمسسًمٞمنمسسًم ٤مريسُمتسدرلٛمؼمسقم٤مم

سًمٞموسًمير سسيسومٝمنسقمغمهس ٤مظمع٦مسسمِمٙماسممٞميٕنسمج٤م ػمسيم ةسسًم٘ميمس  سو
ٍ
سومٝماسرٛمٙمتسًمٌمي

؟س ٟم٤مس ومٙم سُمتسظمأاسؾمٕمٞم سسممسسًمّمذ٥مسٓـمأ سسنسريسـم ر٘م سوممسُمٚمٕم٥مسيم ةسسًم٘ميمهسوم٘م س

سوممس يس سسم٤معمٔمٚم٦م سسٟميسًم  سرٛمٙمت سًمٚمري سهٞماسدوسمنأسُم٘م٤موم ذمسدوسمنأسرعث٨مسقمتسسًمْمنم٤ميم

سسممسُمّميدس سسم٤مًميفنضم  سورعي  سسعمٔمٚم٦م سرٗمّما سوم٢مٟم  سسيعنطه سقمٜمي سر٤مسمل٦مه سسو سُم٤مي سيم٤من ُمٙم٤منسؾمنسي

سم٤مؾميفذيسمسُمٞمٙم وومنٟم٤ًمسُمنضمٝم٤ًمسًم٘مٞم٤مكسسًمّمنأسذمسمجٞمثسسٓدم٤م ٤مأسذمسسًمعيسر٦مسر٘منمسسًمّمنأمس

س سُمنىمٕم  س نأسُمت س قمغم سسدم٤مه سذم سىمّمػمة سسًميطماسعمل٤موم٦م سسو سسم٤مًملع٤مطم٦م سرعيي سسمٕمي ٤م سحل٤مزمه

سرٙمٗم س سسمر سسعمنضمٝم٦م سوسًميفث   سسٓؾميفر  سدودة سوشُمَٙم د سسًم٘مٞم٤مكه سًميفٙم سد سريفنىما سصمن ُُم٘م٤مكه

سعمل٤موم٦مسسًميف سُميىسًمٚميفث يم٤مأسسًمّمٖمػمةسًميفِمٙماسذمسسعمعٛمن سُم٤مسرّماسوممسُمل٤موم٦مسيمعػمةهسوًمنسسنس

س َل٤مدمىسسؾميف٘م٤مُم٦مسسعمَسٓمٕمٝم٤مسسًم وسمنأسرٕميفٛميسقمغمسُميؾمٞم٘م

وسًمل١مساس نهسُم٤مسسًمىيسر٥مس نس ّماسًم وسمنأسُمتس ىسسسًمٜمالن سًمٞمعاليسـم ر٘مال سوممسُمٚمٕمال٥مسيمال ةس

ىميمس ٤مظم٥م؟سقمغمسسًمّ هْمِنسُِمْتس ّنسوؾم٘م٤مـم سقمغمسَُمْلالٛمٍثسُِمالْتس الذ٥مسسدٛمٝمالندهس وسقمالغمسسٕىمالاس

سشملالػمس نسرٛمٙمتسسٕؿمٞم٤مي سًمٙم ػمسُمتًمٙمتسسقمغمسُم٘م سم٦مسُمتسٟمَِٓم٤م سَُم٤مسُرْٛمٙمِتسؾَمَرقُمُ سؾمٞمٙمننسُمٗمٞميًسه

هسشميفاليسظماس نسرٛمٙمالتس-سسًمِمنسد سذمسسعم ودسطم يم٦مسُم اس-سسعميفٜم٤مومل٦مسسٕ نسأمسظم٤مـملسٟمثنسقمغم

وُمتسسعمثيفٛماس نسرنًميسمجٝمندسيم ةسسًم٘ميمسمالعٞم٩مس يمالؼمسسمٙم الػمسُمالتسطم يمال٦مسسعمال ودهسوًمٙمالتسٕنس
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سًمّمنأسرٜمٝم٤مدسُمثسسعمل٤موم٦مهسىميسشملعاسطم يم٦مسسعم ودسسعمع٤مودةس ذع٤ًمس قمالغمسُمالتسسييفال٤م سسًمعٕمٞماليهس

جًموهس ٜم٤م سقمغمسسٕىماس ُماس الٖمػمسذمس نسراليسسًم وسمالنأسـم ر٘مال سوممسسعمٚمٕمال٥مسذمسطمال٤ماسشمالنسوُمثس

س.وؾم٘م٤مـم سقمغمسُم٘م سم٦مسُمتسسعمٚمٕم٥م

وًمٙمتسًمٜمٗمؽم س نسٟم٘مٓم٦مسسٓؾم٘م٤مطس  سقمِمالنس ٞم٦مس ٤مُمال٤ًمسذمس يسُمٙمال٤منسقمالغمسسٕد سُمالثسسطماليفراس

يُم٤مسُميفل٤مومسذمس ىهسسحل٤مًم٦مهسوم٢منسسطميفرٓأسسًمٜمعال٤م سؾماليفٙمننسمال ٞمٚم٦مسضماليًسسذمسسًمنسىمالثمسطميفالرسقمٜمال

ٟم٠مظمىسمجٞمثسُمأقم٥مسيم ةسسًم٘ميمسذمسسًمٕم٤م سسمٜمٔم سسٓقميفعال٤مدهسطمٞمال٨مس نسسٕد سيمعالػمةسضماليًسسُم٘م٤مدٟميفال٤ًمس

ُمثسسعمٜم٤مـم سسًميف سشم٘مثسمٛمتسٟمٓم٤م سؾمر س ذ٥مسسعمأقم٥مسًمىسسوم٠منس ٜمال٤م سوم  ال٦مسمال ٞمٚم٦مسًملالر س

دوسمنشمٜم٤مسطميفرسٕقمغمس نأسدٛمٝمالندسيمال ةسسًم٘ماليممسومال٢مَنس الذع٤ًمسىمنرال٤ًمسسم٘مالنةسسًمّمالذ٥مسسعملالٛمن س

ىميمسؾمٞمٙمننسهمػمسُملٛمن س ٤مُم٤ًمسقمغمسُمٕمٔمنسسًمٙمنيم٥ممسوُمالتسسعمثيفٛمالاس نسسدسظماس يسُمٚمٕم٥مسيم ة

رٜميفٝم سدوسمنشمٜم٤مسسًمٗم٘مػمسقمغمسؿم٤مـملسذمسُمٙم٤منسُم٤مهسرٖمٛم هس نأسسعمنضم٤مأسسعميفٕم ضم٦مهسطميفرسًمنسيمال٤منس

 عنـم سذمسُميرٜم٦مسومٞمٝم٤مسُمٚمٕم٥مسًمٙمال ةسسًم٘ماليمهسومال٢منسؾمالثع سوممسُمٙمٞمالاسسيالنسيس وس اليُم سُمالتسىمعالاس

س. 0م8ُمع٤مدسةسيم ةسسًم٘ميمساسًمِمٙماسسطم٤مومٚم٦مسؾمٞمٙمننس يم  سسطميفرًٓسُمتسو نًم سومم

سُمٕمْمٚم٦مسسًم وسمنأسس0م8سًمِمٙماس

سسًمع٤مطم٨مسقمتسسًمْمنم٤ميمسطميفرسذمس

سسعمنسىمثسسًميف سرٙمننسومٞمٝم٤مس ذ٥مس

سمج٤م ػمسسعمٚمٕم٥مسُملٛمنقم٤ًمهسرٙمننس

س٤مومل٦ممسالالالس نسأسُمٜم ٜم٤م سُمّم٤مددس

وهيف اهلواءوطتوى صوت  وطتوى صوت املمعب  

 حتديد املواقع عمى طوه املطاز وَ املمعب اىل وهيف اهلواء
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قمغمسسًم همنسُمالتسقماليمسوضمالندسُمّماليدسوسطماليسُمٜمال٤موموسرّماليُدس النشم٤ًمسسم٤مًمِِمالّيةسسًميفال سشمّماليد ٤مسسدر الػمهسومال٢منس

سًم وسمنأسرلعاسسٕ نسأسسًم٘م رع٦مسيم٠م ٤مس قمغمسُمتسسٕ نسأسسًمعٕمٞميةمسسم٤مةم٤موم٦مسسممسيم  ةسُمّم٤مددسسًمّمنأس

سيمىًمومسسحل٤ما ٙمننسقمٚمٞم سًمنس سرٙمتسعمٜم٤مومل٦مهسو ىسسرٕماسٟمٔم٤ممسسًميفيفعثس ىماسُمنصمنىمٞم٦مسسمٙم ػمسمم٤مسرٛمٙمتس نسر

رٛمٙمٜمٜم٤مسسحلّمناسقمغمسشم٘مٞمٞمنس يم  سدىم٦مسُمتسظمأاسسًمٜمٔم سذمسسمٕماسسٕدىم٤ممهسوجسسسومؽممٜم٤مسُم ًأس نس

سطمنسزمس سسمٕمي سقمغم سُمٜمٝم٤م سيما سؾمر  سرٛمٙمت سسًمٕم٤م  سذم سيمعػم سىميم سيم ة سُمٚمٕم٥م س ًمٗم  سطمنسزم  ٜم٤م 

شمّماسوممسطمنسزمسسيمٞمٚمنُمؽمسوسطميساطمنسزمسصمٚم  سُمٞما هسوجنسيماس ىهسسعمٜم٤مـم سدسظماسٟمٓم٤م سسًملٛمث

سُمتس سم ٞمًأ س  اسضمييًس سسعمل٤مطم٦م سو ىه سُم سمث م سُمٞما س ًمٗم  ساطمنسزم سمٓ سيمٞمٚمنُمؽمسُم سمث ؾميف٦م

سرٕمٜم س سمم٤م سُم سمثه سيمٞمٚمنُمؽم سٟمّماسُمٚمٞم٤مد سسٕد سسًمع٤مًمٖم٦م سؾمٓم  سُمل٤مطم٦م سُمت سسعم٤م ٦م سًٕماسذم

سطميفراس عنطسسًم وسمنأسًميرٜم٤مسذمسسم٘مٕم٦مسطمٞم٨مسرٛمٙمتس نسرلٛمثسومٞمٝم٤مس نأسمجٝمندسًمٙم ةسسًم٘ميمس

 ..سًميفنىمٞم٧مس ثٞمث٤ًم س نس  دسوسطميسذمسُم٤م ٦مس ًمااوجسسيم٤منس

وُمثسجًموهسوم٢منسل يم٤مأسسًم وسمنأسىميسدمٚمع سقمغمسُم٘م سم٦مسُمتسسعمٚمٕم٥مسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م مسطمٞم٨مسسٟم س

ُمتسهمػمسسعم ضم س نسريفث٘م سسًمٜمع٤م سقمغمسسعميىسسًم٘مّمػمهسوًمٙمتسوجسسسومؽممٜم٤مس نسسًم وسمنأسرٕمٛماس

رٜمعٖم س نسشميدسدسسٓطميفرٓأسسمٛم ودسسًمنىم٧ممسقمغمسسًمٓم٤مىم٦مسسًمِمٛملٞم٦مهسو ٟمُ سُ ٜمَِثسًمٞمع٘مرسسممسسٕسميهس

وُمتسسعم١ميميسشم٘م رع٤ًمس نسرٙمننسُمّميدسسًمْمعٞم٩مسهمػمسسعُمٗمٞميسُُميَفيَفَعٕم٤ًمسًمٗمؽمةسـمنرٚم٦مهسوًمٙمتسذمس ٤مر٦مس

سعمٓم٤م سشمٖمػمسأسسًمٔم و سؾمن سشميومثسسًم وسمنأسعمٖم٤مددةسيماس ىهسسٟٓمث سوم٤مأسوسٟٓميف٘م٤ماسوممس

ضم٦مس وسخمٚم٥مسدنسومْمنزمسشميومثسيشيسضميريمسورٛمٙمتس نس ي سجًموسسمٕميةسـُم  هسُم اسىمنةسُمن

سًم وسمنأسوممسُمنىمثسشمٙمننسومٞم سسٕ نسأسسديريةسُملٛمنقم٦مهسودسمرس نأسسًم قميس وسسًم ر٤م سذمس

سيم٤مومٞم٦مسًمنمٕم سقمغمسُمل٤مدسضميريمسوٕنس سومؽمة سٕؿمع٤مدسؾمن سرٍموم٤منسسًم وسمنأسًمٚمثٔم٤مأسال

٤مس طميس سُم اس ىِهسرٛمٙمتسسنسلي هسوجًسس  س  دسُمل٠مًم٦مسوىم٧مسىمعاس نسلي مسوسم٤مًميف٤مزمهسوم٢مٟمٜم

ٟميفنىمثس نسسًميفٖمٞمػمسأسسعميفٙم دةسًمٚمٔم  سؾميفْمثسسًم وسمنأسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م سمٛمتسٟمٓم٤م سُمٚمٕم٥مس
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يم ةسىميمهسىميسرليفٖم  سجًموسؾمٜمنسأس وسقم٘مندس وسطميفرسىم ونهسوًمٙمتسر٥مس نسر٠م سسًمٜمع٤م سذمس

سسًمٜمٝم٤مر٦مسوجسسسؾميفٛم أسسًميفع سم٦مسًمٗمؽمةسيم٤مومٞم٦مم

ُمتسظمالأاسسًميفلال٤مؤاسقمالرسهمػمسَ َنس ٜم٤م سيشيسهم ر٥مسطمناس ىسسسة يسدسُمتسسًمٜمع٤م مسًم٘ميسسمي ٟم٤مس

وجسسيم٤مٟم٧مسسًم٘ميدةسقمغمسسًماليفركسسًمْمنمال٤ميسىماليس ٙمالتسسًم وسمالنأسُمالتسسًمٕم الندسقمالغمسُمٚمٕمال٥مسًمٙمال ةس

سًم٘ميمهسوسٔنسٟمثتسٟمليفِمٝميسسمٌميسمظم سهمػمسسًملٕم سظمٚماسسًمْمنم٤ميسًميفث٘مٞم سسًمٜمعال٤م هسو الىسس

سالسسًمٜم٤مددةسسًميف سُريَفَٕمَ  سهبالسعم١مسشمٞم٦مسسًمٗم اسسعميفٙم دةسًمٚمٔم و سس—سًمٕم٤مُماسسٔظم س نسقم٤مُماسسًميفٙم سد ٤م

ًمٙمتس ىسسسًميفٙم سدسسٕقمٛمرس ٛماس ُمًأسم ٞمًأسضميًسسسممسددضم٦مس ٟم سرعاليوسويم٠مٟمال سٓسيشيس يم ال سُمالتس

وٟميفٔمالال٤مدسٓسرٜميفٝمالال مسسم٤مًميف٠ميمٞمالاليهسسةٟميفٔمالال٤مدسٓسسمالاليس نسرٕمٛمالالاسوجسسيمالال٤منسرٛمٙمالالتس يرالاليهسوممس ضمالالاسهمالالػمس

٘مال٤ممسُملٛمرهسوًمٙمتسوجسسيم٤منسسٟٓميفٔم٤مدسطم٘م٤ًمسظمٞم٤مدًسسُمٗميفنطم٤ًمهسومرسُميىس اٞم٦مسىميدةسٟمٔم٤ممسسًميفيفعثسذمسسعم

سٕوا؟سسمٕميسيماسيشيهسطميفرسيشيسؾمٚمع س ٤مُم٤ًمسُم اسسًمليف٤مر وومنمساسًمٗمناسسًملندسريسسعمٕمٚم٥م سىماليس

سريسـم ر٘م سوممسُمٚمٕم٥مسًمٙم ةسسًم٘ميمسوجسسوٟمٜميفٔم ٟم٤مهسـمنرًأسسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مم

العالقٛ وع التطٕز

ونسٟمٗموسومٙم ةسسًم وسمنأسُمالتسسٕاٞمال٦مسسميدضمال٦مسس ال٤مسشمال١مصم سقمالغمسُمٜم٤مىمِماليفٜم٤مسًمٚميفٓمالندهسويم٤مٟمال٧مس ال س

ودسيس الالىهسسًميفع سمالال٦مسسًمٗمٙم رالال٦مسذمسسٕؾمالال٤مكمسذمسسًمنسىمالالثهس ٜمالال٤م س وضمالال سشمِمالال٤مسم سىمنرالال٦مسسمالاللمسسسًمالاليسومث

سًم وسمنأسًميرٜم٤مسوشمٓمندسسٕٟمنس هسوسًملع٥مسسًم  ٞموس النس نسسةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سرٕمٛمالاسسممسطماليس

يمعػمسُم اسٟمٔم٤ممسسًميفيفعثمس ٤مُم٤ًمسيمرسريفث  سسًم وسمالنأسٟمثالنس قمالغمسُملاليفنىسًمٚمْمنمال٤ميسور٘مال دسُمالتس

ّناُمنىمٕم سسحل٤مزمهسويمىًموسوم٢مَنسس سٟمثالنسًملٟمالنس سسدٞمٜم سسًمؽميمٞم٥م ةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم سرٛمٞماسوممسَلَ

سقمالتسسًم وسمالنأسذمسسًميفيفعالثسٟمٔمال٤ممسَرلالٗم مسسحلال٤مًمٞملمس قمْمال٤م  سر شمال٠ميسيمالرسُمأ ٛم٦مس وس أطمٞم٦مس قمغم
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سُملال٤مطم٦مسدسظمالاسطم يمال٦مسقمالتسومٞملالٗم سسةٟميفذ٤منسذمسسًميفيفعثسٟمٔم٤ممسَ ُم٤ممسسدٖم سذمسسًمٗمْم٤مي قَمؼْمسسطم يم٦م

سدٞمٜمالنمسسعُمٛمٙمِٜمال٦ممسويمالاسطم يمال٦مسسشملٚملأأسمجٞمثسُمتسريفٙمننسسًمىيسسدٞمٜم سسًمٗمْم٤ميسو  س  دةه

ذمس ىسسسًمٗمْم٤ميسسدٞمٜم سشَميَفٙمننسُمتسشمٖمٞمػمسذمسشملٚملاسسدٞمٜمنمسسًمىيسرٛمٞميسسٕٟمالنس هسمظمالىًةس ضمٞمال٤مًٓس

  .قميريةسٟمثنسسًميفٙم٤مُما

ُم٤مسىميسشمعيوسقمٚمٞم سوطميىس ىهسسًميفٖمٞمػمسأسوجسسىمٛمٜمال٤مسسمٛم سىمعال٦مسٟمنقمال٤ًمسُمال٤مسعماليةسس3م8ورنم سسًمِمٙماس

عمِم٤م يشم سو نسريفٖمػممسسًمٕمٛمٚمٞم٦مسًمٞمل٧مس يم  سُمتسسؾميفعيساسشميدر سًمٚمٜمن سسدٞمٜمال سـمنرٚم٦مسسمرسرٙمٗم س

سٕيم  سؿمٞمنقم٤مساسخلٜم٤موموسهمػمسسعمنؾمنُم٦مهسذمس الىهسسحل٤مًمال٦م سسًمٜم٤ممجال٦مسقمالتسوضمند ال٤مسذمس يفٛمالثسُمالتس

ٟمن س يم  سُمأ ٛم٦مساظمٜم٤موموسُميدوضم٦مسسًمٜم٘مٓم٦م مسذمسُمٕمٔمالنسسحلال٤مٓأسسًمٗمٕمٚمٞمال٦مسًمالتسشمٙمالننسسٕٟمالنس س

سعم ٤ماسسٓومؽمس هسوقمأوةسقمغمسجًموهسوم٢منسسعم سىمال٥مسٓسرٕمال  سطم٘مال٤ًمسسخميفٚمٗم٦مس ٤مُم٤ًمسيمرس  سذمس ىس

ُم٤مسوجسسيم٤منسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم س نسؾمع٥مسسًميفٖمٞمػمهسٕنسلالنٓأسُم الاس الىهسلالي سذمسيم الػمسُمالتس

سٕطمٞم٤منسٕؾمع٤منسٓسقمأىم٦مسي٤مسسم٤مًمّمالأطمٞم٦ممسوُمالثسجًمالوهسوجسسيم٤مٟمال٧مسسًمّمالأطمٞم٦مس ال سسًملالع٥مهس

يدر سًمٚم وسمالنأسًماليرٜم٤مهسيمالرسؾمالٜم ىسسمٛميراليسُمالتسشمٙمننس ىهسسًمٕمٛمٚمٞم٦مس ىم نسوممسٟمٔم٤ممسسًميفيفعثسسًميفال

س.سًميفٗمّمٞماسظمأاسحلٔم٤مأ

شمِم٤مسم سمظم سسملمسسًم وسمنأسًميرٜم٤مسوٟمن سسحل يمال٦مسسدٞمٜمٞمال٦مسسًميفال س اليفنسهبال٤مس النس نسًماليرٜم٤مسًمٙمالاسوسطماليس

ُمٜمٝمرسومٝمنسوسم سًمٚمٜمع٤م مسًم٘ميسسظمؽمأسُمأقم٥مسيم ةسسًم٘ميمسيمٖم٤مر٦مسًمٚم وسمنأسٕ ٤مسُمنسىمثسممٞماليةس

س سَ     ٓ ٤مسضمير ةسسم٤معمأطمٔم٦مسدس ًرمس ىهسسًمّمٗم٤مأسٟمٗملالٝم٤مسشمٜمٓمعال سسمِمالٙماسًمٚمٖم٤مر٦مهسقميريةسوُميفٜمنقم٦مهسوِ

 قمٛمالال سقمالالغمسسٕؿمالالٞم٤ميسسحلٞمالال٦مسسًميفالال سرالال٥مس نسشمٗمرسالالسٟمٔم رالال٦مسسًميفٓمالالندمسٟمثالالتسٓسٟملالال٠ماسُمالال٤مسوجسسيمالال٤منس

سةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم سريفلع٥مسذمس يسشمٖمٞمػمسأمسسميًٓسُمتسجًمالوهسٟمثالتسٟم يماليسقمالغمسسًميفٖمٞمالػمسأسُمالتس
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ًٔمٞمالال٦مسسًميفٓمندرالال٦مسرٛمٙمالالتسسنسرٙمالالننسًمالال سسًم٘مالالنةسسًمٜمالن سسٕيم الال س اٞمالال٦ممسٟم رالاليس نسٟمثالاليدس يسيشيسذمسس

س.سٓسميفٙم٤مدر٦مسسعمى ٚم٦مسسًميف سٟملعٝم٤مسدسدورتسو شمع٤مقم سوممسسًميفٓمند

 

سًمٕمٛماسسعم   سًم ٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم سقمغمسٟمالن سسومالؽمس سًمٚمذٜمٗملال٤ميمسصمرٟمٞمال٦مسظمٜمال٤موموس  الاسس3م8سًمِمٙماس

ِ سسشم يمٞمع٦م سسًمٜم٘مٓمال٦مسوسمثٚمالنامسسٕضمٞمال٤ماسُمتسسًمٕميريسقمتسسًمٜمَّٔم ِس سعمعٛمنقم٦مسذمسصمأ سومؽمسأس ُمٜمٞم٦مهسسمٍَِمْ

سسًمعاليراس الىسس نسطم٘مٞم٘مال٦مسُمالتسجًمالوسريفْم سيمرسسًمٜم٘مٓم٦مهسسعميدوث ػمةهسىم٤ممسسةٟميفذ٤منسسميفيفعثسسًمعيراسٕظم

سٚمٜمن مًمسٟمٛمنجضم٤مًسسرٛم اسسٔن

ُِدٔٞاإلٌتداب:  ٍَِطنَّ يف  ٖ

يشيسشمٕمٚمٛمٜم٤مهسُمتسسًم وسمالنأسًماليرٜم٤مس النس نس ال دسسًم٘ماليدةسقمالغمسشميفعالثسول٘مٞم٘م٤ًمسيىهسسًمٖم٤مر٦مهسوَنس  نس

ُمّم٤مددسسةؿم٤مدةس نسًمٞموسُم٤مس ال  سسًمٜمعال٤م مسوسماليًٓسُمالتسجًمالوهس الي سسًمٜمعال٤م سقمٜماليُم٤مسرٙمالننس

سًمٜمن سسًمّمثٞم سُمتسسعمّميدسىم رع٤ًمسسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسةسمٓمال٤ماسسعمّمال٤مددسسٕظمال ىمسوًم٘ماليسد رٜمال٤مس الىسس

 سرّميدسسًمْمعٞم٩مسسعميفيفعثسُمتسُمٚمٕم٥مسىم ر٥مهسووجسسُمال٤مسقمٜميُم٤مس دديمٜم٤مسيمٞماسيم٤مَنسسًميفيفعثسهمػمس ٍيسُم٤مس

 ددٟم٤مسىمٞم٤مكسجًموسقمغمسسًميفٓمندهسومٞمع٥مس نسٟميفنىمثسؿمٞم ٤ًمسمُم٤مصمًأسًمٜمٔم٤ممسسًميفيفعثسٟم٤ممجال٤ًمسقمالتسسةٟميفذال٤منس

سسًمٓمعٞمٕم م

هسسًمنمالثسُمِمال٤مسم سسم٤ِمًمِٗمْٕمالاهسسمالٜمٗموسطم٤مًمال٦مسسًم وسمالنأسسعمٛم الاسذمسسًمٜمّمالاس2م8يمرسرٔمٝمال سسًمِمالٙماس

مٕماسسعمّميدرتسوؿم٤مدةهسو ىسسرٜمٓمعال سقمالغمسيمٚميفال٤مسسًمٕمٚمنيسُمتسسًمِمٙماهسٟم ىسسًمٜمن س ٓمنسٟمثنس 

سحل٤مًميفلمسٕنسسعمّميدسسٕمٕماس نسسٕىم نهسوسم٤مًميف٤مزمسرٙمننسُمليفِمٕم ًسسسمّمالندةس يمالؼممسوسًمٗمال  س

ادتديدةاجملىوعة  اجملىوعة يف وسحمة اإلٌتكاه االصميةاجملىوعة    
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 نس نسسًم وسمنأسريفٚم٘مرسسًمّمنأسُمع٤م ةسُمتسُمّميدس ىم نهسوًمٙمتسر٥مسقمغمسسًمٜمن س نسريفٕم٤مُمالاس

 النسسًمّمالأطمٞم٦مسسًمٜملالعٞم٦مسسُمثسٟملع٦مس ىماسسمٙم ػمسُمتسسعمٕمٚمنُم٤مأسسًمٜمٝم٤م ٞمال٦ممسيمالاسُمال٤مسرليفِمالٕم هسسًمٜمالن 

ًمٚمعٞمٜمنُم٤مأسسعمذيفٚمٗم٦مسسًميف سشمنضميسطم٤مًمٞم٤ًمسسملمس قمْم٤م  مسىميسشمٕميف٘ميس نس ىسسر ىمرسًمٞمّمع سيمرس ال٤م أس

ُمتسسعمٕمٚمنُم٤مأهسسم٤مًمٜمٔم سوممسيمنسُمتسسعمأرلمسُمتسسٕوم سدسرٛمٙمتس نسشمٜميفٛم سوممسسًمٜمن مسوُمالثسجًمالوهس

سدٞمٜمالال سسومالال٢منسسًمؽميمٞمالال٥مسسدٞمٜمالال سعمٕمٔمالالنسسٕومالال سدس يفٚمالالاسوم٘مالال سسمّمالالندةسـمٗمٞمٗمالال٦مسقمالالتسسًمؽميمٞمالال٥م

ًمعظم رتهسًمىًموسوم٤منسسقميسدًسسىمٚمٞمٚم٦مسٟملعٞم٤ًمسُمالتسسٓظميفأومال٤مأسسدٞمٜمٞمال٦مسشمٙمالننسوم٤مقمٚمال٦مسذمس يسوىمال٧مس

ُمتسسٕوىم٤مأسامم ٚمال٦مسسم٤مًمٜم٘مال٤مطسذمسسًمٜمّمالاسسًملالٗمكمسُمالتسسًمِمالٙما مسور٘ميفٍمالسقمٛمالاسٟمٔمال٤ممسسًميفيفعالثس

ًم ٟميف٘م٤ميسسًمٓمعٞمٕم سقمغمسظمٓمنةسُمتسسًمٜم٘مٓم٦مسسحل٤مًمٞم٦مساسعملرةسسعمنىمثسسٕوزم سوممس ومْماسٟم٘مٓمال٦مسُميف٤مطمال٦مس

عمنىمثسسديري مسورعلمسسًمِمٙماسوطميىس الىهسسخلٓمالنسأمسوذمسيم الػمسُمالتسسٕطمٞمال٤منهسومال٢منس ومْمالاساس

سُمنىمثسُميف٤م سؾمٞمٙمننسسعمنىمثسسحل٤مزمهسًمىًموسًمتسشميفذىس يسظمٓمنةم

سيةسالالالالالالالنةسوسطمالالٓمالال٘م٤مدٟم٦مسظمالالالُمس2م8سًمِمٙماس

سٜم٤مسالالاليرالالالنأسًمالالالالالالالالًمٜمٔم٤ممسسًميفنضمٞم سقمٜميسسًم وسم

سُمثسظمٓمنةسوسطميةسقمٜميسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم مس

سٕمٜمرسالالال٦مسسم٤معمالالنسظم رٓمالنيس الالالالسًمٜمّماسسًمٕمٚم

سكمس نسالالالييسسًملٗمالالال٤مدهسوسدالالالالالسدٖم سذمسسعمٕميف

سىسسرٕمٜم سالالالهسو " الالالسًمٗمْم٤ميسسدٞمٜم"ظم رٓم٦مس

سُمل٤مطم٦مسشملٚملاسسدٞمٜمنمسسعمثيفٛمٚم٦ممس

 ٌعاً التوجيْ عٍد السوبوت املوقع ادتديد

 املوقع االولي

 املوقع االولي

 ٌعاً التوجيْ عٍد الٍوع

 املوقع ادتديد
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وليدسسحلٚم٘م٤مأسسعم يميةسُمنسىمثسُمّميدرتس نشمٞملمسذمسسخل رٓم٦مسسًمٕمٚمٞم٤مسوُمّم٤مددسسًمّمأطمٞم٦مسذمسسخل رٓم٦مس

سًملٗمغمهسشمعلمسيمٞماسشمٜمثيدسىمنةسسةؿم٤مدةسيمٚمرس سميفٕميٟم٤مسُمتس الىهسسعمّمال٤مددمسوشمٔمٝمال سشملٚملالاسسدٞمٜمالنمسذمس

سٜمنُم٤مأسسًمل٤م يةسىمعاسوسمٕميسسخلٓمنةسسعمنضمٝم٦ممسٕٟمنس سُمتسىمعاسسًمٜم٘م٤مطمسسًمٜم٘م٤مطسسًمٙمعػمةسشمِمػمسوممسسدٞم

عم٤مسٟمثتسسمّماليدههسومال٢منسسُٕمال سسحل٤مؾمالنسسعمٓمٚمالننس ٜمال٤مسراليفعغّمسذمسيمالننسسعمٞماليةسسًمنفمٞمٗمٞمال٦مس وسم٤مًمٜملع٦م

ٓسشمٜميف٩مس يسوؿم٤مدةس أطمٞم٦مسقمغمسسةـمالأ سطميفالرسرٙمالننسًماليىسومال دسس- يسسٓظمؽمس سس-سديريةس

رٕمٜمال س َنسسةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سو نسُم٤مسس-وسطميسقمغمسسٕىماسذمس ىسسسًمٜمن سسم٤مًمٗمٕماس ىسسسٓظمؽمس س

ٟمٗمل سٓسرٛمٙمتس نس ؽم !سًمٜمٗمؽم هسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهس نسسعمّميدسسًم٘منيسًمٚمّمالأطمٞم٦مسذمسسدالييس

 نسسظمؽمس سطم٘مٞم٘م سُمتسٟمنٍ سُّمال٤مسوسعمّماليدسسًمْمالٕمٞماسذمس ؾمالٗماسس2م8سًملٗمكمسسٕررسسُمتسسًمِمٙماس

ًأسسعملال٤م اسجسأسسًمٞمٛملمس نسم ٞماس ٤مُم٤ًمسسم٤مًمٜملع٦مسسممسسٓظمؽمس ساؾم٠مقمٓم س ُم ٚم٦مسطم٘مٞم٘مٞم٦م مسُميفعال٤م 

همالػمس"سٕاٞم٦مهسرٜم٘ماسسةٟميفذ٤منسسًمٜمن سسمٕمٞميًسسقمتسسٓظمؽمس سٕٟم سذمس ىهسسحل٤مًم٦مسرٙمالننسسٓظمالؽمس س

 ٤مُم٤ًمهس يسٓس طميسُمتس قمْم٤ميسسًمٜمالن سًميرال سشملٚملالاسسدٞمٜمالنمسسخلال٤ماسسًمالأ مسًم ظمالؽمس سس"ُم   

وجًسسسسعم سدسوٟميف٤مضم هسوسمٓمعٞمٕم٦مسسحلال٤ماهسوجسسيمٜمال٧مسىماليسومالٕم٧مسٟم٘مٓمال٦مس ظمال ىسىم رعال٦مسُمالتسسٓظمالؽمس ه

وم٤مًمٜميفٞمع٦مسرٛمٙمتس نسشمٙمننسخميفٚمٗم٦مهسوم٤معمٓمٚم٥مسسٕؾم٤م س ٜم٤مس نس ّنس ىهسسًمٜم٘مٓمال٦مسًمالتسشمٜميفٛمال سوٓسوجسس

يم٤منسشملٚملاسسدٞمٜمنمسسخل٤ماسسًمىيس  ٚم سسًمٜم٘مٓم٦مسُمنضمندًسسسم٤مًمٗمٕماسدسظمالاسسًمٜمالن سٕنسسةٟميفذال٤منس

سٓسرٛمٙمٜم سومثسسًمٜم٘م٤مطسومٝمنسريفعثسسًمٜم٘م٤مطسوم٘م سوهبىهسسًمٓم ر٘م٦مسسعمثيودةم

عي سسةٟميفذال٤منسسميفٗمْمالٞماسسظمالؽمس سُمال٤مهسيشيسهمالػمسسًمالىيسىمال٤ممسسةٟميفذال٤منسًمىسسوُمثسُم ودسسًمنىم٧مسر

سم٠مظمؽمسقم مسو ىهسوطميىسضمنس  سسًمٕمٚمنسسعمِمؽم سسًميف سرٜمعٖم سشم٘مير  ٤مهسومٕمغمسسًم همنسُمتسيماسشمٚموس

ًم ريفِمال٤مددسس 0اسسميفيسيًسسُمتسسًمىدس ثسسًمِم٤م ٕم٦مسذمسيميف٤منس ٤مٟمثسسًمل٤مقم٤مأسسٕقمٛمرس-سعمٓم٤مًم٥مسسًمٙمؼمىس

                                                           
 للمطبوعات. Longmanعن دار  1986م الصادر عا ( "صانع الساعات األعمى" كتاب لريتشارد دوكنز1)
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جسأسسعمٜمٓمالال سس 0اهم س الال٤ممسسمٞمالالاسسةٟميفذالال٤من سمًمٞمالال٦مسسًميفٓمالالندسدويمٞمٜمالاليسسممسسًملالال٤مطم٦مسسًميف٘مٜمٞمالال٦مسذمسيميفالال٤من

ًم ٟميف٘م٤ميسسًمٓمعٞمٕم سر١ميميسًمٜم٤مس نسىمالنةسسٓظمالؽمس سشم٘مالٞمنسذمسُمٙمال٤منسمظمال مسوٕنسسًميفٓمالندرلمس سريفٗم٘مالنسس

 سميًسسقمغمسُم٤مس نسسعمٙم٤منسسٔظم هسوم٢منسسًمٗمعنةسسًمٙمعػمةسسًم٘م٤م ٛم٦مسدس ًرسذمسُمٜميفّمالاسٟمٔم رال٦مسسًميفٓمالندسُمال٤مس

س سًم٧مسُمنضمندةس ٜم٤م م

 مٓسيشيسريفٓمندسوٓسوجسسيم٤منس  ًأسُمنضمند ٤مُم٤ًمسقمٜميُم٤مسىم٤ما سيم٤منسدسنسشمنومٞم سحُم٘م٤ًمس

س

س

س

س

س

سرٜميف٩مس سدسدورتس نس نسسةٟميفذ٤منس  سسًميودسُمتسىمعاسسعميسومٕملمسقمتسٟمٔم ر٦م ويم٤منسسًم دسقمغمس ىه

قمٞمننس وس دُمٖم٦مس وسد يفلمسيمٚمٝم٤مسذمسُم ةسوسطميةهسو نسىمعاسومؽمةسـمنرٚم٦مسُمتسسًمٕمٛماسقمغمس ضمٝميةس

ُمتسسٕؿمٞم٤ميسسٕيم  سسمل٤مـم٦مسسًميف سسميود ٤مسقمٛمٚم٧مسقمغمسُمٕم٘ميةسُم اس ىههسيم٤منسىميس ٘ماسسًمٕميريس

سسًمعلٞمٓم٦مسيم٤منسُمٗمٞميًسس سُمتسشمٚموسسٕؿمٞم٤مي سيماسوسطمٍي سًميفٔمٝم م سسٕؿمٞم٤ميسسًمٙمعػمة  ٝمٞميسسًمٓم ر سيىه

س نس سُمت سسًم همن سقمغم سسًمٕمٛما سقمغم سسةٟميفذ٤منسىم٤مددًس سًمىًموسيم٤من سًمٜم٤مه سىمٞما سيمر سسخل٤ماه ًمٖم م 

س.سًمنفم٤م اسسًمٙمؼمىس سشمٙمتسُمنضمندةسسمٕمي

 ىسسسًم دسٓسريساسرْمثسسةٟميفذ٤منسوممسسُٕم٤ممسيمعٓماسًمٚم٘مّم٦مهسُم ًةسُ ظم ىسٓسقمغمسسًم همنسُمتس نس

سميسَ نسُ ٜم٤مَ سؿمٞم ٤ًمسمظم سىم٤ممسسمُِٙماس ىسسسًمٕمٛماسسًم س ثسُمتسسٓسميفٙم٤مدمسورٛمٙمتس نسريومثسسةٟميفذ٤منس

                                                           
 .2118مطابع جامعة أوكسفورد عام  "اإلنتخاب: آلية التطور" لغراىام بيل الطبعة الثانية الصادرة عن( 1)

ةسذمسٟمٔم رالال٦مسسًمٜمِمالالنيسوسٓدشم٘مالال٤ميساسًميفٓمالالند سٟمٔم رالال٦مسسًميفٓمالالندسشمٓمالال  سسًم٘مالاليدةسسًمٗمعالالنةسسًمٙمعالالػم

سٓسميفٙم٤مدر٦مسقمالغمسسةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سوطماليهمسوُمالثسجًمالوهسوٕنسسةٟميفذال٤منسٓرٛمٙمٜمال سشميفعالثس

وؿم٤مدةسسًمّمأطمٞم٦مسًم سميفٙم٤مدسوٓسسمٕميس نسرٙمننسسةسميفٙم٤مدسُمنضمالندًسسسم٤مًمٗمٕمالاهسوم٢مٟمال سٓسرٛمٙمٜمال س نس

  ؽم سذمسسًمنسىمثم
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سوم٢منس سشمٚموسسخلٓمنسأه سًميفنضمٞم  سوًمٙمتسدونس يسـم ر٘م٦م سظمٓمنسأسودسصمٞم٦مه سوممسسه٤مج سُمٕمٞمٜم٤ًم ٟمنقم٤ًم

 ٥مسوممس يسُمٙم٤منسوم٤مًمن ناسوممسوضمٝم٦مسُم ػمةسًمأ يفرمسٓسريفٓمٚم٥مسطم يم٦مسُمتس ىسسسًمٜمن سًمتسشمى

سسمِمٙماس سُُم شمع٦م سُُم شمٙميسأ سىمعا سُمت سُميقمنُم٦م سريفٓمٚم٥مسظمٓمنسأسُمٜمل٘م٦مه وم٘م سظمٓمنسأسوًمٙمت

سضمٞميم

س س نسسمٕماسسًملرأسسًمعٞمنًمنضمٞم٦م سسالًمٜمٗمؽم هسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماه سقمتسسالسؾمٛمٝم٤م شم١مديسوفمٞمٗميفٝم٤م

 نسرٕمٛماسريفٓمٚم٥مهسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسـم ر سسًمٕميريسُمتسسًمنفم٤م اسسعمٙمنٟم٦ممسوطميفرسريفلٜمرسًمال

وسقم٤مُِمٚم٦مسوسقم٤مُِمٚم٦م نسرٕمٛماسريفٓمٚم٥مهسوطميفرسريفلٜمرسًمالقم٤مُِمٚم٦مسوسقم٤مُِمٚم٦موسقم٤مُِمٚم٦مس

هسو ٚمنسضم سمسذمسمنيسيماس ىهسسعميفٓمٚمع٤مأهسيمٞماسرٛمٙمتس نس ي سسظمؽمس قم٤مُِمٚم٦موسقم٤مُِمٚم٦م

سيماس سفمٝمند سسميفٜملٞم  سىم٤مم سسعمٗمؽم سسٟم  سُمت سسًمىي سُم٤م سسًمّميوم٦م؟ سـم ر  سسٕؿمٞم٤ميسسقمت  ىه

سمؼمسقم٦مسوم٤م ٘م٦م؟سذمسسحل٘مٞم٘م٦مسسسًم ودر٦مسذمسسٕوىم٤مأسوسُٕم٤ميمتسسعمٜم٤مؾمع٦مهسوسميفذٓمٞم سسًمٓم ر سومم

س نس سسٟمر سٕؾمع٤منسخميفٚمٗم٦م سسظميفٞم٤مد ٤م سشمن سرودي سسٕؾمأ سًمٙماسضميي س ن سسمعل٤مـم٦م سسًم٘منا ون

 سدم٤م اسًمٚمٔم و سسعمٕم٘ميةسسًمٖمػمسُمٕم٘منًم٦مسسًميف سشمٚميمسًمىًمومسوذمسسًمٜمٝم٤مر٦مهسقمٚمٛمٜم٤مسسم٠منسسمٕماسسٕٟمنس

ٓسرٕمٓمٞمٜم٤مس يسؾمع٥مسًم قميف٘م٤مدسسم٠منسسؾمأ سمجٞمثسسًمٕمٜم٤م سسًمأ ُم٦مسسسًمٕم٤مُِمٚم٦مسؾمن سشمليفٗمٞميسُمت

طمي سيماسُمٜمٝم٤مسًمٖم م سسخل٤ماهسوسنسيم٤مٟم٧مسسٕؾمأ سُمٗمٞميةسذمسوىم٧مسؾم٤مسم هس وس نسسًمعٜم٤مي

سسحل ضم٦مس س دوسد ٤م سذم س ٖمػمة سسميفٕميرأأ سسىمؽمٟم٧م سىمي سشمٙمنن س ن سرٛمٙمت سسٕؾمأ  س ىه يما

سومم سيم٤مٟم٧مس ٜم٤م سطم٤مضم٦م سقمٜميُم٤م سسٕيمِمتسديرية سوم٘م سذمس ومأم سًمٞمل٧مسس السم طمٞم٨مسسًمنسىمٕمٞم٦م

س١َمسشمٞم٦ممذمسُم اس ىهسسٕؾم٤مًمٞم٥مسسعمُسسشمٓمػمسسٕؿمٞم٤ميسُمٕم٤مًسسالطميفرسقمغمسضميواسسٕقمراس

وُمتسٟم٤مطمٞمال٦مس ظمال ىهسرٜمعٖمال سًمٚمٕمٚمالنس نسرٜمٔمال سذمسسدقمال٤ميسأسسعمّمال٤مدوم٤مأسسعمٗمٞماليةسُمالتس الىسسسًمٜمالن س

سًمعٓمالاسسًمالنا سسالسمِمعٝم٦مهسومٝم سذمس ومْماسسٕطمنساسشمٗملػمسأسظم٤مـم ٦مسًمٚميف٤مدريهسطمٞم٨مسسةٟميفذ٤منس
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 ال ثسسرلال  سسعمعيسُمتسسمٓماس سرٙمِمالاسقمالتسسؾمالٛم سرٕمٛمالاسودسيسسًمٙمالنسًمٞموسدٕمالاسيمالاسيشيسال

سسم٠مطملتس ندةم

األحتىالٗات ُتقّس ... أ ُتعرب

ؾمٜم ىسىم رع٤ًمسعم٤مجسسر٥مس نسرٙمننسسٓظمؽمس سسًمٕم  سُمليفعٕميًسسًمٚمٖم٤مر٦ممسوذمس ىهسسٕصمٜم٤ميهسوجسسىمعٚمٜم٤مس

جًموسُم١مىميف٤ًمسقمغمس ؾم٤مكسطميؾمٜم٤مهسوم٢مٟمٜم٤مسُمٓم٤مًمعننسسم٠منسٟميفل٤م اسيمٞماسرٛمٙمتسًمنم سسحلٞم٤مةس نسر٘ماس

دونسوهمٗم٤مي٤مسوًمٙمتسسم٤مًميفٕم٤مُماسُمٕمٝم٤مسسمِمٙماس ثٞم مسورعيوس نس ٜم٤م سسسعمليفعٕميسأذمسمنيس ىهس

سريفٗمن سقمغمسسعمليفعٕميسأسا يسرنسضمٝمٝم٤مسسمٌميسسمٜمٗموسسًم٘منة س وس ٟم س سطميفرٓنسوم٘م هسوُم٤مسشمٗملػمًس

س.ريفع٤مو سسعمليفعٕميسأسا يسرٕمٚمٝم٤مسهمػمسجسأس ٚم٦م 

سسملٝمنًم٦مسقمتسـم ر سسشمع٤م س سريفنسدم٤مو سسعمليفعٕميسأسسًميف سٟمٜم٤مىمِمٝم٤م سميفٞم٦مسيمرسيمٜم٧مسىميسٓطمٔم٧مه

شميفعٜم٥مسقم٥ميسسقم٤مد سظمؽمس سسٕؿمٞم٤ميسسحلٞم٦مسسممسٜمل٥مسسًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤مهسوميفٗملػمسأسسحلٞم٤مةسسًميف سشم

سًمأسوطميفرًمٞم٦مسسمُِ ُّميفِِٝم٤ممس ُم٤مسسم٤مًمٜملع٦مسًمٚميفٖمٚم٥مسقمغمسسعمليفعٕميسأهسوم٢منسسًميفٙميفٞموسسًمىيسد٠مٟم٤مسوًمٞم سُمثس

يفعٕميسأسدوسمنشمٜم٤مسريفْم س ٟم سسًميفٙميفٞموسسًمنطمٞميمسو ىسسرٕمٜم س نسسًملعٞماسسًمنطمٞميسًمٚميفٖمٚم٥مسقمغمسسعمل

سرٕميس س  سطميوصمٝم٤م سوسًميف  سسحليو  سسعم ضمث٦م سهمػم سًمٚمٜميف٤م ٩م سسًمٗم اسسًمنومػمة س ىه سشميف٤م  س ن  ن

س.ُمليفعٕميسًس

َدس ـم٤مٍهسر٘ميمسوقم٤ميسُمتس نس ٜم٤مَ سلْمػمسمظم سحلل٤ميسسٕودسيماسىميسرل٤مقميٟم٤مسقمغمسومٝمنس ىسمسشَمَّمن 

طمل٤ميسسٕسمعير٦مسور ومثسسًمٖمٓم٤ميسًمٚمٙمِماسقمتسشمٕمٚمٞمرأسُمٙميفنسم٦ممسسٔنهسسؾم٠ماسٟمٗملوسُم٤مسسًمىيس

ٛمٙمتس نسرٙمننسو ٗم٤ًمسُُم مٞم٤ًمسعم٤مسؿم٤م يشم سًمٚميفن؟سىميسرٙمننسؿمذّم٤ًمسُم٤مس ُم٣مسسمْمثسؾم٤مقم٤مأسذمسر

سوًمٞموسسًميفٖمٚم٥مس سسًمأسوطميفرًمٞم٦مه سريفع٤مو  س ن سُمتسؿم٠مٟم  سوًمٙمتس ىس سعمٓمعيسذمسشم شمٞم٥مسسحل و ه
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قمٚمٞمٝم٤ممسؾم١مسزمس نهس ٥مس نسسًمٓم٤م  س ّ سقمغمس نسسًميفٕمٚمٞمرأس سشمِمٙماسقمتسـم ر سيشيس يم  سُمتس

سل٤ميهسُم٤مسسًمىيسُِمتسسعمُْْٛمٙمِتس نسر٘مٜمٕموسسم٠مٟمُ سر٘مناسسحل٘مٞم٘م٦م؟قمٛمٚمٞم٦مسهمكمسوشمؼمريسسحل

سويمٚمٝمنسُمٚميفيُمننسسم٤معم٤مدر٦مهسسشمٜمذي سسم٤مًمٜمٝم٩ممُماس ٓس سهٞماسوم ر سُمتسسًمٗمٞمير٤م ٞملمه سةؾميفعيسديه

سسًميف س سسٕؾمع٤منسسعم٤مدر٦م س ن سُميقملم سسًميف٘مٜمٞم٦م سسعمث٤مرسأ سُمت سؾمٚملٚم٦م س قمٓمن  سوجس سؾميف٘ميفٜمث  ا

سسًمعيس  سذمسسحلل٤مي سسٕسمعير٦م؟سيميفع٧مسسًميفٕمٚمٞمرأسسدٞمٜمٞم٦م س ظم ىسذمسطمل٤مي سُم ة  سومٕمٚم٧مسومٕمٚميفٝم٤م

س.سم٤مًميف٠ميمٞميسٓ

سوُمٜمٓم٘مٞم٦مس سسملٞمٓم٦م سؾميفثيف٤مثسوممسطمع٦م سسًمٜمن سُمتسسًميفذ راسسًمٗمٙم يه س ىس ًمٙم سشم٘ماسذمسوضم 

ٌنسهِب٤ِمهسو ىسسسم٤مًمْمع سُم٤مسًميرومسٓسرٛمٙمتسٕيسيمٛمٞم٦مسُمتسسي سيسسًميف٘مٜم سشمٖمٞمػمسطم٘مٞم٘م٦مس ٟم س وُُمَلٚم 

سسعمُس سهمػم سيم٤منسسثيفٛماُمت سوجس سسمّمػمةم سسمم س يف٤مث سسمٕمٛما سشم٘منم س ن سقم٤مدم٦م سٕؾمع٤من وـمأىم٤ًم

ُمٝمرسيم٤منسجًموسسالس”سًملث٥مسسًمؽمسسمٓم ”سًمٗمٞمير٤م ٞمننسرٕميونسسًميفٕمٚمٞمرأسذمسطمل٤ميسسٕسمعير٦مسوممس

ريفٚم٘مرس يسُمل٤مقميةسس’سًملث٥مسسًمؽمسسمٓم ’س ىسس اس”ر٥مس نسرٙمننسؾم١مسًموسسٕواس نسالرٕمٜم س

س ٤مُم٤ًم؟ سُمنضمٝم٦م سيم٤مٟم٧مسهمػم سسعم٤مدر٦م سسًمٕمٛمٚمٞم٦م سسن س و سسًميفٕمٚمٞمرأه سؿمذلسرٗمٝمن سيم٤منسووجسس”ُمت

سسعمثيفٛمٚم٦مسسًمٜميف٤م ٩مسيماسُمتس”رٙمننس نسر٥مسسًميف٤مزمسؾم١مسًموسوم٢منسُمنضمٝم٤ًمهسرٙمتس س ٟم س نسسدنسن

سس’س ىسسيم٤منسيمٞماسُمنضمٝم٦مهسهمػمسقمٛمٚمٞم٦مسشمٜميفعٝم٤مسىميسسًميف  سضميًسسس’ًمؽمسسمٓم سًملث٥م حمٔمنفم٤م

س” ُم اس ىهسسًمٜميفٞمع٦مسسخل٤م ٦مسسًميف سشمعيوسدٛمٞمثسسًمٕم٤م سيمرسًمنس  ٤مسُمنضمٝم٦م؟سًميفث٘مٞم 

سوم٤مًمَعّمػَمة سُمنصمنىم٦مم سوضم٤مسم٦م سشمنضمي سسٕؾمع٤منسسملمسُمٜم٤موموسدونسُمتس ٤مُم٤ًمهسٟمنقمٝم٤مسُمتسوم رية ٓ

سسٕؾمع٤منسيىهس ظميفيسي٤مسرٛمٙمتسٓسٓطم٘م٤مهسؾمٜم ىسويمرس ٟمٗملٝمنهسسعم٤مدرننسهب٤مسر٘مٞميسسًميف سسًمٓم٤م ِم٦م

سُمٜمٝمعٞم٦مسيمن ٤مس رْم٤مًس سذمس يسـم ر٘م٦م سسًمعّمػمة سشمٗمٕمٚم  سسٕؾمع٤منسسعم٤مدر٦مسٓسشمليفٓمٞمثس نسشمٗمٕماسُم٤م م

س سوم٤معمنضم٤مأسسًمّمنشمٞم٦م سقمٜمٝم٤مم سضمىدر٤ًم سشمِمع خميفٚمٗم٦م سوًمٙمتسسٓ سسعم٤مديه سىِمنسُمٝم٤م سذم سسعمٞم٤مه ُمنضم٤مأ
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سُمتس سسًمٕميري سذم سًمٚمٜمٔم  سٓوميف٤ًم سُمنسٍ  سؾمٚمنيم٤ًم سرٔمٝم سن س  ر سرٕمٜم  سُمنضم٤مأ سيمأا٤م س َن طم٘مٞم٘م٦م

س.ٞم٦مس ظم ىهسوم٢مٟم سٓسوضمندسٕوضم سسًمِمع سذمسسًمعّمػمةسًمٜمنسطم مسوُمتسٟم٤مطم

سقمٛمالاسشمال١مديسسًميفال سسًمٓم٤م ِمال٦مسسٕؾمع٤منسُمتسطم٤مًم٦مس يس نسرٕمٜم سًمٚمعّمػمة ونسقميمسوضمندس يسَٟمٔمػِم

ُم اسيمٚمالرأسسهُُمَّم٤مَدوَم٦ممسوصمٛم٦مسسًمٕميريسُمتسسُٕم ٚم٦مسسًمعلٞمٓم٦مسوسمسمسمسسطَمّٔم٤مًسسشمٙمننس نسر٥مسسًمعّمػمة

ىمّمػمةسشمٔمٝم سذمسطمل٤ميسسٕسمعير٦مسُمتسوىم٧مسٔظم هسًمالٞموسُمالتسىمعٞمالاس رال٦مسىمالنةسهم٤مُمْمال٦مسشمٕمٛمالاسذمس

سسعُمَّمال٤مَدوَم٦مسسؾماليفعٕم٤مدسسنسسصمعيفال٧مسًماليرٜم٤مسسًم وسمنأ سعم  سوًمٙمتسُمتسىمعٞماسسًمّميوم٦ممسذمسسًمنسىمثهسدَمُ سم٦م

وَِجسسُم٤مسيمال٤منسسًميفٙمال سدسىمال٤مددًسسقمالغمسسهٕمن سقمتسـم ر سسًميفٙم سدهسوممسددضم٦مسُم٤مسقمغمسسٕىمارس نسرٛمٙمت

سًميفٖمٚم٥مسقمغمسلييسسٓظمؽمس سسًمعٞمنًمنضم سسم٤مًميف٤مزمسؾمٞمٙمننسسُمال ًسسضمالير ًسسسم٤مًميدسؾمال٦ممسوُمالتسسعم١ميماليس

 نسُمٚمٞم٤مدسأسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞمال٦مسسًميفال سشمٜميفنمالسقمالؼمسُمأراللمس وسُمٚمٞمال٤مدسأسسٕضمٞمال٤ماس ال سشمٙمال سدسقمالغمس

س الىسسقمالغمسًم ؾماليفذيسم ةٟمٓم٤م سمذنمسوجًسسُدسمرسؾمٜمعيس نسسميفٞم٦مسسًميفّمالٛمٞمنسًماليرٜم٤مسًمٞملال٧مسُُمٕمالػّمس

س.ٜمٓم٤م سًم

س

س

س

ًمٜمٗمؽم س ٟم سسمٕميس نسشمٕمؼمسًمٚمٓم٤مِهسقمتسؿمٙمنيموهسر٘مند سُمالتسظمالأاسسًميفع سميفٜم٤مسسًمٗمٙم ر٦مه ُُمَنسَ َٚم٦مًس

ًمٚمذالاليُم٤مأسسسًسُمٓمعذالال٤ًمس الالنسذمسسحل٘مٞم٘مالال٦مسُم يمالاليسيُمٜمالال٧َمسشَمُٔمٜمالال ُسسمالال٤منسدوسدهسوقمٜمالالي ٤مسشمٙميفِمالالاس نسُمالال٤مس

س سُم٤م ال٦مسقمالغمسشمٜمٓمالنيسمالذٛم٦مسطملال٤ميسهمالكمسسمٕمٛمٚمٞمال٦مسسخلال٤ماسسًمٕمٛمٚمٞمال٤مأسسدسدةسُم يماليسـ سًمٚمنضمليفٞم٦م

سقمالتس ٔزمسسًمٙمِمالاسوسمٛمل٤مقمية !ىم٤مدسأسؾم٧مسذمسسعمٜميفِمال ةسسعمٓمعيسُمل٤مطم٦مسُمتسُم سمثسىميمسُمٚمٞمنن

ريفنسشمٜمعٞم سسعمِمٖمٚملمسُمتسسًمعنمسيمٚمرسؿمٙمٚم٧مسطم و سسعمٕمٙم وٟم٦مسذمسسيسُمتسُمأراللمسسٕوسريسسسًمٜمله

سمٕماليسشمِمالٖمٞماس الىهسسهسم٤مًمٜملع٦مسسممسضمٝم٤م سسًمٙمٛمعٞمالنشم سقمالغمسسٕىمالاسمسعمؼمدةسيمٚمرأسشمياسقمغمسشمٕمٚمٞمرأ

ًمٚمعّمالػمةسرٕمٜمال س نس يسطم٤مًمال٦مسُمالتسسٕؾمالع٤منس سًمعّمػمة سونسقميمسوضمالندس يسَٟمٔمِالػم  اٞم٦مس ٞمي

 سًمٓم٤م ِم٦مسسًميف سشم١مديسقمٛماسسًمعّمػمةسر٥مس نسشمٙمننسُُمَّم٤مَدوَم٦مم
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ٞمٝمال٤مأسشمعاللمس  ال٤مسسًمٌماليسسًمٕمٛمٚمٞم٦مسسمٙم٤مُماسـم٤مىميفٝم٤مسٕيم  سُمتسشملثسؾمٜمنسأهسوسطميةسُمالتسشمٚمالوسسًميفٜمع

سمٕمٜم٤مرالال٦مسًمٚمثٗمالال٤معسقمالالغمسسًم ؾمالال٤م اسس"سًمٗمالال٤م ي"سحل٘مٞم٘مالال مسقمٜمالالي ٤مسرالاليفنسدمٛمٞمالاليسحميفنرالال٤مأس الالىسسسًمنقمالال٤ميس

سعمٓمعيسذمسمنسطم سضمن ٤مٟملؼماهسو ٜم٤مسؾميفٙمننسحمٔمنفم٤مسسمالرسومٞمال س وَدسَدةسعمنضمندةسقمٜميسٟم٘مٚمٝم٤مسُمتس

ساسمٕميسسةجسسم٦م م سًمَٕمْ  سًمٙمٗم٤مر٦مسًمٞميفنسدقمنشموسعمِم٤م يةس

ُمثسُمل٤مقميةسُمتسوطمّم٤م  هسشم٘منمسسم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسحللال٤مسمٞم٦مسوشميفث٘مال سُمالتسدقمنٟم٤مسٟمٗمؽم س رْم٤ًمس ٟموس

يماسيشيمسقمٜميُم٤مسر١مظمىسطمعنسسًمٕمٛمٚمٞم٦مسسمٕملمسسٓقميفع٤مدهسرٛمٙمٜموسطمل٤منس نسشمٕمٚمٞمرأسُمِمال٤مهب٦مسعمال٤مس

د ر٧مسرٜمعٖم س نسشمٔمٝم سيماسؾمٜمنسأسوٟمٞمالاسذمسسعميفنؾمال مسسؾماليفٖم  سسُٕمال سوىميفال٤ًمس ـمالناسىمٚمالٞمًأسممال٤مس

يم٤منسسًمٓم٤مِ  سقمالغمسسهسطمٞم٨موىميسشمنسسًم دسقمغمسؿمٙمنيموسهيم٤منسُميفنىمٕم٤ًمهسًمٙمٜم سيم٤منسرليفث سسٟٓميفٔم٤مد

سسًميفٕمٚمالٞمرأهسسٟميف٤مثسذمسشملع٥مسُم٤مس نسسًمٜمٓم٤م سسًمنسؾمثسسًميفٙم سدسيم٤من وُمتسسعم ػمسًم  يفرمهسسَمْٞمٜمََرسسهطم 

سسم٤مًميف٠ميمٞماليسدودهسًم سيم٤منسسةٟميفذ٤منسوم٢منسًمىسمسُمأطمٔميفٝم٤مسذمسشملع٥مسُم٤مس ن سًمٚمٜمن اسسةٟميفذ٤منسيم٤من

سمشم٤مومِٝم٤مًسسًمٞموسوًمٙمتسسةسميفٙم٤مدسُمتسشمنسمٕم٤مًسس يم  س ن

سيسدسالالال سوممسُم٘مالالال٤ماهسوسم٤مًمٜمٔمالوسمٓمعٞمٕم٦مسسحل

س٧مسالالسٓومؽمس سسًمىيسىمٛمٜم٤مسسم س ٜم٤مهسىميسر ع

سنسالالٜم٤مدرالالسًميفٛمٕمتسذمسسعمل٠مًم٦مسسم٠منس ىسسسًملٞم

س٨مسالالطمٞمسم٠ميمٛمٚم س نسهمػمسىم٤مسماسًمٚميفّمير مس

سؾمٜم٘منمسسميفلنر٦مس ىسسذمسسًمٗمّمٚملمسسعم٘معٚملممس

قمغمسسًمّمٕم٤منسهمالػمسسسًمٗمٙم ةس ٜم٤مس  س نسسٓظمؽمس سسًمٕم  سر٥مس نسرليفٗمٞميسُمتسسًميفٙم سدسًمٚميفٖمٚم٥م

سشمٞم٦مسُمتسىمعٞماسسًمّميوم٦مسهمػمسسًمٕم٤مدر٦ممسوومٞمرسريفٕمٚم سسم٤مظمؽمس سسٕؿمٞم٤ميسسحلٞم٦مهسوم٢منسسًٓميفيسمسسم٤معم٤مدر٦مس١مسعم
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ًميفاليسمس نسسًٓميفيسمسسم٤مًميفٗملػمسسًمٕم  هسوسًٓميفيسمسسم٤مًميفٗملػمسسًمٕم  س نسسًٓميفيسمسسم٤معمّم٤مدوم٦مهسوسٓ

س. ىهسسٕؿمٞم٤ميسشم٘ماس وسشمٜمٝم٤مدسُمٕم٤مًسوسه٤معمّم٤مدوم٦مس نسسًميفيسمسسم٘منةسسًميفٙم سدسم

س طمع٤مدسسًميوُمٞمٜمنسسًميف سر٥مسسنسشم٘ماسوجسسُم٤مسوىمٗم٧مسسعم٤مدر٦ممس6م8سًمِمٙماس

س

س

س

س

س

 جٗد، ض٘ٞ، ٔقبٗح. —اإلٌتداب احلقٗق٘ 

وةؾميفٙمراس ىسسسًمٗمّماهس دريس نس  الاسصمالأ سددسؾمال٤مأسووم سدرال٦مسُمالتسسعمذيفالؼمسشم عال٧مس الث٦مس

 ٟم سسعميفعناسسًمىيسٓس ي سًم سوسًمٕم٤مضميسقمتسس—سةؾميفٜميف٤مثسسًمىيسسؾميفذٚمّمٜم٤مهسسمِم٠منسسةٟميفذ٤منس

٦مهسومال٢منسسَمّ سىمالسٓظمؽمس مسوُمالثسجًمالوهسُمٝمالرسيم٤مٟمال٧مسسًم همعال٦مسىمنرال٦مسذمسشمّمالنر سسةٟميفذال٤منسسمٙمٚمالرأس

وًمالٞموسًماليىس يسسهسًمنسىمثسسًمىيسرنسضمال سسًمٕمٚمالريسسًمالىرتسرٕمٛمٚمالننسُمٕمال سذمسسعمذيفالؼمس يم ال سشمنسمالٕم٤مًس

ومٕمٚم سُمتس وًم الوسسًمالىرتسؿمذلسؿمٕمندًسس يم  س يىم٤ًمسطمٞم٤ماسُم٤مسرليفٓمٞمثسسوسٓرليفٓمٞمثسسةٟميفذ٤منس

سو ٟمال٤مس–طم٤موًمنسسشملذػمسـم٤مىميف هسدٕمٚم سرٕمٛماسسُم٤ممس قمٞمٜمٜمال٤ممسقمٜماليُم٤مس ىمالناسونس ال١مٓيسسٕؿمالذ٤ماس

ٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال هسسةسقمالتسسمٙم الػمسشمنسمالٕم٤مًسس يم ال سٟمٔم ةسوممسشمن ٚمنسسىميسسًمٕم٘مندهسُم سقمغمس–سُمٜمٝمن

 وم٠مٟم٤مس ىمناسؿمٞم ٤ًمسرليفث سسٓؾميفر سوًمٞم م

وم٤مةٟميفذ٤منسرٗمٕماسؿمٞم ٤ًمسوسطميًسسسمِمٙماسُمٕم٘مالناسسه ٤مُم٤موضمٝم٦مسسًمٜمٔم سسعميفنسمٕم٦مس ىهسًمٞمل٧مسؾمٚمعٞم٦مس

ذمسسًمنسىمثمسومٝمنسسمٕميس نسومِماسيمٛمذؽم هس ٙمتسُمتسوصمع٤مأسٟمٗمل سيمٕم٤مسمال٨مهسذمسسؿمال٤مدةسسممسٟمالن سُمالتس

وجسسُم٤مسيم٤منس ٜم٤م س يسيشيسُمتسؿم٠مٟم سشم٘منر٦مسسةظمؽمس سسًمٕم  سومٝمالنسسًميفٙمال سدسوم٘مال س

سًم٘مٞمالال٤ممسسمٕمٛمالالاسقمالالتسـم رالال سسًمّمالاليوم٦مسهمالالػمسسًمالالنسددةسرٛمٙمالالتسًملؾمالالع٤منسسًمٕم٤مدمالال٦مس

 سًمعّمػمةهسووم٘م سقمتسـم ر سسًميفٙم سدسرٛمٙمتسيىهسسًمأسسطميفرًمٞم سُدسّمَرس نسشمٕمن م
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 ٤مُم٤ًمسسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سٟمعٕماسذمسسمٕمالاسسٕطمٞمال٤منسسه وسسعم منسخمينسسعمٕميسأسًمٕمع٨مسسًمىيسٟمٗمٕمٚم سذمس

حم يم٤ًمسُميفنىمٗم٤ًمسرٕمٛماسسمّمٗمٕم٦مسقمغمسسد٤مٟم٥مهس وسىمٓمٕم٦مسُمٕميسأسشمٕمٛماسسم٤مًمٙم٤مدسرٛمٙمتسضمٕمٚمٝمال٤مسشمٕمٛمالاس

سوسُٓمال سجسشمال سرٜمٓمعال سقمالغم ٜمال٤م هسسُمٗميفال٤م سسم همال سمِمٙماس ومْماسسم٘مٓم ةسُمتسسًمير٧مس ٜم٤مس وسسماليودةس

٤ًمسسًمٗمالال  سسمالاللمسسًمٕمٛمالالاسسٕٟمٔمٛمالال٦مسسًمعٞمنًمنضمٞمالال٦ممسورٛمٙمالالتس نسشمٕمٜمالال سسًميفٕمالاليرأأسسًمّمالالٖمػمةس طمٞم٤مٟمالال

سًمْمٕمٞماسوسًمٕمٛماسسمِمالٙماسضمٞماليهسورعاليوس نسسةٟميفذال٤منسًمال سُمن عال٦مسةرال٤مدسشمٕماليرأأسُمالتس الىسس

سسًمٜمن م

ُم ةس ٟمِم٠مُأسوٟميرًرسُميفثنًٓهسُم٤مسصمع٧مسومٞمرسسمٕميس ٟم سسمٛم ٤مسم٦مسطمٚمالُنسؿمالذٍلسقم٤مسمال٨ممسسمالي ُأسُمالتسسجسأ

 سًمٚمعٜملالٚملمسسدلمسسًمٓمعٞمٕم سسًمىيس ٛم سسًمعٙميفػمر٤مسُمتسسًمعٜملٚملمسقمتسـم ر سشمِمالٗمػمسسٟٓماليرنسسعم الع

سعمُلٛمرسسمٞميف٤مسٓيميف٤مُم٤م هسوطمنًم٧مس ىسسسدلمسوممسُم طمٚم٦مسطمٞم٨مسسٟميرٛمٝم٤مسسعمِمٗم سسم٤مًمٙم٤مدسسمالي سرٕمٛمالامس

ُمتسسًمٜمع٤مةسُمتسضم قم٤مأسُمٜمذٗمْم٦مسضماليًسسُمالتسسةٟميرنسسًمْمٕمٞماسسٕدسيسُمّٙمتسسًمعٙميفػمر٤مسسعمٜميفع٦مسًم س

تسُمُسسحُمال  ٍسسُم الاسهىم٤مشمٚم٦م ُمتسجًموسؾمن سشمٙمننسًم سمصم٤مدسيم٤مدصمٞم٦م سًمعٜملٚملمهسسنس يسيشيس قمغم يَفَّمالي 

ذمسُمليفندٍ سًمٚمُذ دةهسوىميسوشمْمَ سَ َنس ىسسسٟٓماليرنسسعميُفٝم٤مًمالوس النسُمالتسسًمٜمالن سسًمالىيسرٛمٙمالتسٕيس

سةٟميفذ٤منسقمٚمٞمال سذمسسعمذيفالؼمسُمالتسظمالأاسقمٛمالاسسسم٤مـمأ  ٟم٤مسو ُمأ  سس سوم٘ميسىمٛمٜم٤مقم٤مسم٨مسو أطم ُس

سقمٛمالاسىيسعميفٖمالػمسسًمالسسم٤مظميفٞمال٤مدسًمٙم ػمسُمتسسعميفٖمػمسأسسًمٓمٗم ر٦مسًمٚمعلمسسعمِمٗم سوسًملر سًم ٟميفذال٤منس

ٙماس ومْمامسسمٕميسؾم٧مسضمنٓأسُمتسسًمٓمٗم سأسوسةٟميف٘مال٤ميهسوجًمالوسسم٤مؾماليفذيسمسسظميفٞمال٤مدس ال٤مدمسسمِم

مس 0اقمغمسٟمثنسُميفيسريسُمثسيماسضمنًم٦مهسوضميٟم٤مس ٟمٗملٜم٤مسُمثسسٟميرنسُُمّمّٚم سضمٞميًسسسمِمٙماسُم الػمسًمٚمي ِمال٦م

ذمسسًمنسىمثهسوم٢منسسخلٛملر ٦مسمٕماسُمتسسًميفثلتسسًمىيسطم٘م٘م سسًمٕم٤مسم٨مسسًمٓمعٞمٕم سدمال٤مو سطميفالرس دسيس

س!سًمٙمٗم٤ميةسسًمىيسظم سميف سٟٓميرنسسًمٓمعٞمٕم سسًمٕم٤مزمس

                                                           
خًتاع: اإلنتخاب نفسو األدلة النموذجية وادلختربية على ان التحسُت التطوري ال يكون  جعًا اال إذا كان مسبوقًا أب( ورقة آن غوجر ودوغالس أكس البحثية "1)

 .13-1، ل 2115عام  BIO-Complexityادلنشورة يف رللة  " ليس إخًتاعاً 
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سشمٞم٦مسوم٢منسسةٟميفذ٤منس نسذمسسًمنسىمثسىم٤مددسقمغمسشميفعثسسًمّمأطمٞم٦مسًمٚمن الناس١مذمسفماس ىهسسًمٔم و سسعم

مسذمسسميسر٦مسدم سميفٜم٤مسسعمذيفؼمر٦مهسيم٤مٟم٧مسسًمعٙمؽمر٤مسذمسومالثسمم٤مصمالاسًمٚم وسمالنأسسًمالىيسٟم٤مضمٕم٦موممسوفمٞمٗم٦مس

قمال٤م  سرعث٨مسقمتسسًمْمعٞم٩مسذمسُم ُمرسسًملٛمثسُمتسسعمٚمٕم٥مسًمٙم ةسسًم٘ميمهسوُمالثسوضمالندسـم رال سسمالأس

وًمٙمتسسمنضمندسوم٤مقمٚمٞم٦مسُمِم٤مهب٦مسًمٜمٔم٤ممسسًميفنضمٞم سذمس ىهسسًميفع سم٦مهسوم٢منسسًمعٙمؽمرال٤مسسهوممسُميظماسسعمٚمٕم٥م

ُمالتسوقمٓمال٤ميسسةٟميفذالال٤منسس٤م سشمّمالٜمثسؿمالٞم ٤ًمسرِمالالع سسٓظمالؽمس هسويمال٤منسٓسسمالاليسٕضمالاسوضمال سيسللالالٞمٜم٤م 

 ٚمعلمسسًمىيسرِمٗم سسٟميرنسسمٞميف٤مسٓيميف٤مُم٤م سسًمٕم٤مُماهسو نسًمٞموسسم٤مُٕم سسيلممًم

لمسسًميف سشمِمٙماسسٟٓميررأسر٥مسـمٞمٝم٤مسذمسسًمِمالٙماسسعمٜم٤مؾمال٥مس ٤مُمال٤ًمسٕدسيسشمىيم س نسضمير ٤مأسسًمؼموشم

شمٗم٤مقمأأسيمٞمٛمٞم٤م ٞم٦مسحميدةسًمٚمٖم٤مر٦ممسسًمِمٙماسسًماليىمٞم سًمٙمالاسسمال وشملمسوقمال٤مدةسسًميفعٛمالثسسًماليىمٞم سيالىهس

ٛمٙمتسسةٟميررأسُمتس دسيسُمٝم٤مُمٝم٤مسسمٙمٗمال٤ميةسودىمال٦مسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسذمس ٛمثسُميفٕميدسسًمؼموشمٞمٜم٤مأس نسُم٤مسرُس

سٞميسُمتسوضم سيسسًميفٕميرأأسسًمأ ُم٦مسًمٚمٕمندةسسم٤مًمعٞميفال٤مسٓيميف٤مُمال٤م ُمٚمثنفميفلممسسةٟميفذ٤منسىم٤ممسسمٕمٛماسضم

ًمييسوممسسًمٕمٛماسسدٞميهسوًمٙمالتسومالثسسمٕمالاسُمالتسىمٓمال سأسسًميرال٧مسُمالثسسؾماليفٕمراسُمٗميفال٤م سسسًماي

سسمٕمٞميسيماسسًمعٕميسقمتسسًمٕمع٘م ر٦مسسًميف سٟمٕميف٘ميسسنسي٤مس ٚم٦مسُمثسسٓظمؽمس 
ٍ
س.سًمؼمهم س نسيشي

عمُْٕمِعَيةسُمتسشمٚم٘م٤ميسٟمٗمل مسومٕمٚمٜمال٤مس ومْماسـم ر٘م٦مسةصمع٤مأس ىسس نسلييسسةٟميفذ٤منسذمسسًميفن اسسممسس

سهجًموس رْم٤مهسُمتسظمأاسسـمأىم سقمغمسسم وشملمسمظم سرٕمٓم سسًمعٙميفػمر٤مسح٤مرال٦مسـمٗمٞمٗمال٦مسماليسسًمعٜملالٚملم

ُم اسسٟٓميرنسسًمْمٕمٞماسسًمىيسو ٗميف سًمٚميفنهسشمالنسسؿماليف٘م٤م س الىسسسًمعاليراسُمالتسسٟماليرنسسمٞميفال٤مسٓيميف٤مُمال٤م س

سذمس ىهسسحل٤مًم٦مسيمال٤منسسةظماليفأاسسًمؽميمٞمعال سؿماليريسًمسهسًمٓمعٞمٕم  سَ ن  يدضمال٦مس نسسًمؼموشماللمس سرٙمالتسهَمػْمَ

ُمالالتسىمنسقمالاليسسحلٛمالالاسسًمٜمالالنويسس016ُمالال١م أسطميفالالرسًمأٟمالاليرنمسسدٞمٜمالال٤مأسسعمِمالالٗم ةسقم٤مٟمالال٧مسطمالالى س

هسووم٘مالاليسنسشمٚمالالوسسًميفالال سطم٤مًمالال٧مسدونسشمِمالالٙمٞماسسًمِمالال سطمٞمالال٨مس الالي سسًميف عالالٞم سسًمٙمٞمٛمٞمالال٤م  س

س. 1م8ًمٚمعٜملٚملمسقم٤مدةساسًمِمٙماس
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سٓمثٞم٦مسالالالنمسؾمالالالدؾمس1م8سًمِمٙماس

س٤مُم٤م سالالالٓيميفيف٤مسالالالالحمنؾمع٦مسةٟميرنسسمٞم

س  سالالال٤مد سو يمالالالسًمٓمعٞمٕم ساقمغمسسًمٞمل

س يمٞم٥مسالالالتسسًميفالُم٤مسرٛمٙمتس نسرع٘مرسُم

سى سالالنًم٦مسسحلالالالٕم سذمسُميفثالالالسًمٓمعٞم

سيييسال سضمالاقمغمسسًمٞمٛملم مسسمٕميسدسم

سٟٓمالاليرنساقمالالغمسسُمالالتسسًمعٜملالالٚملمساسًم ُمالال٤مديسسًمالاليسيمت سذمسؿمالال سُمنىمالالثسٟمِمالال سيمالالرس الالنسُمعالاللمهسرٕمٓمالالا

سسٟٓماليرنسرٙمالننسسًمِمال هسُملال سراليفن سًمٞمل٤مد سسمرسقم٦مسوُمتسصمنسرٓم دسسًمٜميَِف٤مثسسًمٖمػمسسًمْمال٤مدمسوطم٤معمََال٤م

ٕميسدسًم سم سضماليييسسًمعٜملالٚملمسسعم٘معالامسسًمّمالندةسقمالغمسسًمٞمٛماللمسسومؽمسمالٞم٦مسُمالتسطمٞمال٨مسس ال٤مسسؾميفسقمغم

ُمتسشمّمندسُم٤مسشمع٘مرسُمتسُميفثنًم٦مسسحلى سيمرسًمنسيم٤منسىميسشمنسو سًم٦مسقميدسُمتسسعمٙمٕمع٤مأسسًمعأؾميفٞمٙمٞم٦مس

  ال٤مس ٞمالاسوممسوٓس نسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسٓسشمِمع سًمٕمعال٦مسسعمٙمٕمعال٤مأسسـمأىمال٤ًممسسسم٤مًم همنسُمتشم يمٞم٥مسسًمٚمٕمع٦ممسو

يماسيشيس وسٓسيشيهسمم٤مسرٕمٜم سطمى سيمعػمسُم اس ىسسىميسرٛمٜمالثسـمال سسـم ر٘م٦مسشمِمٙمٞماسشم سيمٞمعٝم٤مسقمغم

ُم٤مسشمع٘مرسسملٝمنًم٦ممسؾمأؾماسسًمؼموشملمسسًميف سٓسشمٓمنىسقمغمسسةـمأ سشمع٘مرسُم ٟمال٦مهسُم الاسسًملالع٤مهمٞميف س

عنظم٦مسذمسسعم٤ميسسعمٖمكممسٟمثتسٓسٟمٕم  سقمالغمسوضمال سسًمٞم٘ماللمسُمال٤مسوجسسيم٤مٟمال٧مسُميفثنًمال٦مسسحلالى س ال سسعمٓم

سعم ٟم٦مهسوًمٙمٜمٜم٤مسٟمٕم  سوفمٞمٗميفٝم٤مسسعمٜمذٗمْم٦مسسعمليفنىسٓسشمنفماسمًمٞم٦مسسٟٓميرنسسحل٘مٞم٘م سقمالغمسسًمٞملال٤مدس

سم 0إٟم سقميرنسسًميف٠مصم سة سًم٦مسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسسًميف س  س ؾم٤مؾمٞم٦مسًميفٚموسسًٔمٞم٦م

سحلى سو  سشمٕمٓمال سسًمعٙميفػمرال٤مسح٤مرال٦مسـمٗمٞمٗمال٦مسُمالتسسًمعٜملالٚملمهس ددٟمال٤مس نسسسمٕميس نسد رٜم٤مس نسُميفثنًم٦م

ٟم ىسُم٤مسوجسسيمال٤منسسةٟميفذال٤منسرٛمٙمٜمال سسٓؾماليفٗم٤مدةسُمالتس الىسسسًميفال٠مصمػمسٓظمالؽمس سسٟماليرنسرٛمٚمالوسٟمٗمالوس

                                                           
 ادلكونة لطيات إنزديية وظيفية". الربوتُت ( دوغالس د. أكس، "تقدير مدى انتشار تسلسالت1)
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س ضمٝماليٟم٤مسالسىمّمال٤مدىسسمالىًمٜم٤مسُمتسسًم همنسقمغممسسًمٓمعٞمٕم سٓيميف٤مُم٤م سًمٚمعٞميف٤مسوسًمنفمٞمٗم سسًمؽميمٞمع  سًميَفْٕمِ٘مٞمي

س  ظمٗمال س الىهسسعمال ةهسشم٤مديمال٤ًمسًمٜمال٤مسسالذمسشميوريسسًمٕم٤مسم٨مسسًمٕمٔمٞمنسسمٙمالاسسًمٗمال اسسًميفال س قمٓمٞمٜم٤م ال٤مسؾمال٤مسم٘م٤ًم

 . 0ا سرٙمتس ومْماسُمتسجًموسسًمْمٕمٞماسسًمىيسسمي ٟم٤مسسم س"ُميفٓمند"سم وشملمس

ُم٘م٤مدٟم٦مسجًموسسم٤مًمٜميفٞمع٦مسسًمل٤مسم٘م٦مسشمٕمٓم س ندةسوسمث٦مسقمتسقميمسىميدةسسةٟميفذ٤منسقمالغمسسةسميفٙمال٤مدمس

وًمٙمتسسًمٜميفٞمع٦مسيم٤مٟم٧مسٟم٤مضمث٦مسوم٘م سقمٜماليُم٤مسيم٤مٟمال٧مسسةؿمال٤مدةسيم٤منسسًميفيفعثسرٕمٛماسذمسيمأسسًميفع سميفلمهس

سعميفيفعٕم٦مسىم٤مدُم٦مسُمتسسًمٜمن سسًمّمثٞم سُمتسسعمّماليدمسذمسسًميفع سمال٦مسسًم ٤مٟمٞمال٦مس سشمٙمالتس ٜمال٤م سمًمٞمال٦مسُميفٓمالندةس

ودسيسلٚماسسًمعٜملالٚملمهسو الىسسرعاللمس ٟمال س يم ال س اٞمال٦مسًمٚمٜميفٞمعال٦مسسًميفٓمندرال٦مسُمالتسُملاليفنر٤مأسسةؿمال٤مدةس

 مس ٤مُمال٤ًمسيمالرسيمال٤منسسًمْمالعٞم٩مسمالعٞمع٤ًمس8م8ٙماسسٕوًمٞم٦مهسوسًميف سيم٤مٟمال٧مسمم٤مصمٚمال٦مسذمسسحلال٤مًميفلمساسًمِمال

 ًم وسمنشمٜم٤مهسيمىًموسيم٤مٟم٧مسسًمّمأطمٞم٦مس أطمٞم٦مسًم ٟميف٘م٤ميهسو ىسسُم٤مسرٕماسٟمٔم٤ممسسًميفنضمٞم سهمػمسومٕمال٤ما

سمِمٙماسيمعػمسوجسسيم٤مٟم٧مسسةؿم٤مدةسُمتسسعمّميدسسًمّمثٞم سهمػمسىم٤مسمٚم٦مسًمٚمٙمِماسُمتسسًمعيسر٦ممسومالرس سراليفنس

س.سمِمٙماسضمٞميسٓسـم٤م اسُمٜم شمنومػمسسةٟميرنسسًمٕم٤مُماهسوم٢منسسًمٕمع٨مسسًمىيسر٘منمسسم سسةٟميفذ٤منس

رٛمٙمتسًم ٟميف٘م٤ميسشميفعثسُمّميدسظم٤مـملسطميفرسقمٜميُم٤مسشمٙمننسسةؿم٤مدةسُمتسسهو ٜم٤م س ُم ٚم٦مس يم  سوطم سضم٤مًس

سعمّميدسسًمّمثٞم س  سىم٤مسمٚم٦مسًمٚمٙمِماسُمٜمىسسًمعيسر٦مهسوسٕؾمن سُمتسجًموهسوم٢مٟم سرٛمٙمٜمال سطمال  سمجٞمالثس

س"سًم٘معالٞم "سدلندسوممسسعمّميدسسًمّمثٞم سذمسؾمٕمٞم سسًملٚمع سوممسُمّماليدسظمال٤مـملمس الىسسسًملالٞمٜم٤مدرنس

 نأسسحل٤مومٚم٦مسو  سشم٘مؽمنسظم٤مدثسُمٚمٕمال٥مس نسُم٤مسرٕم٤مداسسؾميفيدسثسسًم وسمنأسسممسطميفٗم سُمتسىمعاس

ًمٙم ةسسًم٘ميممسوىميس فمٝم سُمنمو سشمٕم٤موريسسملمسقمٚمريسذمسُمٕمٝميسسمٞمنًمنضمٞمالوسوضم٤مُمٕمال٦مسورلٙمنٟملالتس

سًمٕمٚمٞم٤مس ىسسُمتسظمأاسومثلسُمّمػمسشمٓمالندسسًمعٙميفػمرال٤مسسًميفال سلٛمالاسٟملالذ٦مسظم٤مـم ال٦مسُمالتسسدٞمٜمال٤مأس

ُٕمٞمٜمٞمال٦مس طماليسسٕحال٤م سسو النسسًميف سشمِمٗم سوسطميًسسُمتسقميةسوٟميررأسٓ ُمال٦مسًمّمالٜمثسسًمؽمسميفنومال٤منهس
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ٕمالال٤مًم٩مسسدٞمٜمالال٦مسسخل٤مـم الال٦مسـمٗمالال سأسىم٤مقمالاليةسوسطمالاليةسشمسم 0اسًمٕمنمالالرتسسعملالاليفذيُم٦مسًمّمالالٜمثسسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأ

ذمسُمالالنىمٕملمهسويمالاسُمالالٜمٝمرس دىسوممسوضمالندسحالالاس ُمٞمٜمال سظمالال٤مـملسذمسًمٚمثٛمالاسسًمٜمالنوي

 طماليا٤مسيمال٤منس ير٘مال سسمالرسومٞمال سسًمٙمٗم٤مرال٦مسسهسٟٓميرنمسويمأسسخلٓم لمسىم٤ممسسم٘مٓمالثسسًمٕمنسىمال٥مسسًمنفمٞمٗمٞمال٦م

ُمتسشمٚم٘م٤ميسٟمٗملٝم٤مهسوسٔظم سشملع٥مسسم٘مّمندسيمعػمسوًمٙمتسًمٞموسيمٚمٞم٤ممسوٟميفٞمعال٦مسًمٚم٘مْم٤ميسقمغمسسًمنفمٞمٗم٦مس

ًمىًموهسيم٤مٟم٧مسسًمعٙميفػمر٤مسسًميف سلٛماس ىسسسدلمسسعمٙملندسهمالػمسىمال٤مددةسقمالغمسسًمٜمٛمالنسُمال٤مس سشمٕمٓمالرسُمال٤مس

سرٙمٗم سُمتسسًمؽمسميفنوم٤منسًمٚمع٘م٤ميسقمغمسىمٞميسسحلٞم٤مةم

 الأ س الىسسسداللمسسخلال٤مـملسـم٤معمال٤مس نسسٔنهسىميسشمٕميف٘ميس نسسةٟميفذ٤منسر٥مس نسرٙمننسىم٤مددًسسقمغمسو

سًمعٙميفػمر٤مس قمٓمٞم٧مسُم٤مسرٙمٗم سُمتسسًمؽمسميفنوم٤منسًميفٜمٛمنسوشميفٙم٤مصم سسمع يمسسمٕميسيمالاسيشيهسرعاليوس نسٟم٘مال٤مطس

يمالال٤منسُمالالتسسعمٛمٙمالالتس نسشمٙمالالننسسًمٓمٗمالال سأسطمٞمالال٨مسسسةٟمٓمالالأ سةؾمالاليفٕم٤مدةسيم٤مُمٚمالال٦مسومالالٕم٧مسسمٕمٜم٤مرالال٦ممس

سًمؽمسميفنومالال٤منسسعملالاليفٕم٤مدسسٕوًمٞمالال٦مسىمالاليس الالثث٧مسسخلٓمالال٠مسسعمالاليُم هسممالال٤مس دىسوممسسٓؾمالاليفٗم٤مدةسُمالالتسوٟميفالال٤مثس

ويم٤منسُمتسسعمٗمؽم س نسشم١مديس ىهسسعمٞميةسسمٕميسجًموسوممسووم ةسُمتسسخلأر٤مسُمالثسسدٞمٜمال٦مسسًميفال سسهضمي ٞم٤مًس

شمنسو أطمٝم٤مسضمي ٞم٤ًمهسوسًميف سُمتسؿم٠م ٤مس نس ٝميسسًمٓم رال سًمٓمٗمال ةسصم٤مٟمٞمال٦مسًميفّمالثٞم سسخلٓمال٠مسسعميفع٘مال مس

ؿمال٠م ٤مس نسوسمٛمع دسطميو سجًموهسوم٢منسسٓؾميفٗم٤مدةسُمالتسوٟميفال٤مثسسًمؽمسميفنومال٤منسسًمٕمال٤مديسؾماليفٙمننسُمالتس

س   ٙمتسسخلأر٤مسسعمليفٕم٤مدةسُمتسسًمٜمٛمنم
س

س

س

س
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س

 هسسًمٜميفٞمعالال٦مس"سةؿمالال٤مدة"يمٞمالالاس الاليدسُمّمالاليدسسًمّمالالأطمٞم٦مهسوًمالالٞموسددضمالال٦مسسًمّمالالأطمٞم٦مساس8م8سًمِمالالٙماس

سًمٕم راساُمثسسًمؽمظمٞملسسًمٗمٜم  سىمنةسوؿم٤مدةسسًمّمأطمٞم٦مسقمالغمسُملال٤موم٤مأسخميفٚمٗمال٦مسسًميفٓمندر٦ممسرٔمٝم سسخل س

ُمالالتسُمّمالاليدرتسخميفٚمٗمالاللممسذمسيمٚميفالال٤مسسحلالال٤مًميفلمس طمالالي سٟمٔمالال٤ممسسًميفنضمٞمالال سوسًميفيفعالالثسٟم٘مٚمالال٦مسوممس قمالالغمسسًمالالىدوةس

سعمنمٕمٞم٦مهسسعمِم٤مدسوًمٞمٝم٤مسسم٤مًملٝمنسسًم ُم٤مديسسعمٜم٘م مسوسم٤مًميف٤مزمسشمنسليريسسًمٜميفٞمع٦مسسًمٜمٝم٤م ٞم٦مسسًميف سهب٤مسراليفنسشميفعالثس

س.سعمّميد

 س ؿمػمسوممس ىهسسًمٔم و سسعمٗمؽمم٦مسيمٛمٜمٓمٚم٘مال٤مأهسٕنسسًمٓمعٞمٕمال٦مسًمالتسشمٙمالننسىمال٤مددةسقمالغمسشمٚمعٞمال٦مسوٟمٜم

شمالنومػمسضمٞمٜمال٤مأسوٟمٓمالأ س الثٞمث٦مسس السسًميفٓمندسسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سىمال٤ممسهبال٤مس ال١مٓيسسًمٕمٚمالريسطميفٞم٤مضم٤مأس

شم٘م رع٤ًمهسوشميوريسسخلأر٤مسسمُِٛمٜمَ سسًمؽمرعيفنوم٤منسوممس نسشمٜميفٗم سطم٤مضميفٝم٤مسوًمٞم مسًمىسسوم٢منسسًمٜمع٤م سسًميفٓمنديس

ذمس ىسسسًملٞمٜم٤مدرنسسٓ ٓمٜم٤مقم سًمتسرٗمٕماسسًمٙم ػمسًميفٕميريسطم٤مًم٦مسسًم٘منةسسةسميسقمٞم٦مسًمٚميفٓمندسذمسسًمؼمر٦ممس

سقمالغمسٟمثالٍنس يسطميفالرسذمسٓمالندسرلالػموُمثسجًموهسوم٢منسسًمٗمِماسؾمٞمٙمننسُم ٤مًٓسوسمث٤ًمسقمالغمسسنسسًميف

س.سشمٞم٦مسسمِمٙماسهمػمسوسىمٕم ١مفماسفم و سُم

ومٕمًأسسٟم سؾم٤مدسقمغمسٟمثٍنس يمسًمٞموسوم٘م سونسسةٟميفذ٤منسومِماسذمسسؾماليفٕم٤مدةسسداللمسسخلال٤مـملهسًمٙمٜمال س

ومٕمالاسجًمالوسقمالتسسوم٢مٟمال وقمالأوةسقمالغمسجًمالوهسس 0ا دىس رْم٤ًمسوممسشمٕمٓمٞماسٓسدضمٕم٦مسومٞم سذمس ىسسسدلم!

ٕٟمال سسهيف٘م٤مي سسًميفنضم سسممس ومْماسُمّميدسُميف٤م سٕقمغمس الأطمٞم٦مـم ر سسًم٘مٞم٤ممسسم٤مًمْمع سسمرسرٞميهسسةٟم

ٚمٞمالال٦مسيشيسذمسسعمالالنسدسوسًمٓم٤مىمالال٦مسًمعٜمالال٤ميسضمير الال٤مأسسًمؼموشمالاللمسقمالالتسـم رالال سومالالوسشمٕمٚمالالٞمرأسسخلرٙمٚمالالاس

سطمٞمال٨مسسنسسًميفلٚملاسقمغمسسدٞمٜم٤مأهسوسدٞمٜمال٤مأسسخل٤مـم ال٦مس ال سقمال٥ميسقمالغمسسخلأرال٤مسسًميفال سلٛمٚمٝمال٤مم

سهيرالاس الىسسسًمٕمال٥ميسسٕر الوؾمٙم٤مأس ىهسسدٞمٜم٤مأسسمثٞم٨مسٓسرٛمٙمتسُمٕم٤مديفٝمال٤مسقمالغمسسةـمالأ سر

وُمتسؿم٠منسسؾميفٕم٤مدةسسدلمس نسرٚم٥مسُمٞميةس يمؼمسسمٙم ػمسذمس ىهسسحل٤مًم٦مهسوًمٙمتسسةٟميفذ٤منسهمػمسىمال٤مددس
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يم٤مٟمال٧مسُمٞماليةسسؾماليفٕم٤مدةسسًم٘ماليسقمغمسشم٘مٚمٞملسسعميسر٤مسسًمٗمندر٦مسُمتس ضماسيشيسٟمٕميفؼمهسرليفث سسٟٓميفٔم٤مدم

وديس نسريفٓمٚمال٥مسسدلمسضمي ٞم٤ًمس  سس ٤مسومندر٦مس ٤مُم٤ًمهسوًمٙمتسيم٤منسُمتسسًمّمٕم٥مس نسرٙمننسُمتسسًم 

ذمسطملمس نس يسُمتسسًمٓمٗم سأسسًمٕميريةسيم٤مٟم٧مسىمال٤مددةسسالشمٚمٖم سشمٖمٞمػمسسًم٘م٤مقميةسسعمٜمٝمٙم٦مسس-ـمٗم ةسُمٕمٞمٜم٦مس

ذمسسًمٜمٝم٤مر٦مهسطميفرسٟم٘م٤مطسسةٟمٓمأ سسعمنمنقم٦مسريور٤ًمسٓسرٛمٙمٜمٝم٤مس نسشم٘مندسسوجنغمسوؾمٙم٤مأسسدلممسقم

س. 8م8سةٟميفذ٤منسسممسسًمٓم ر سسًمّمثٞم ساسًمِمٙماس

س

س

س

س

س

يمٞماسؾم٤مدسسةٟميفذ٤منسسمِمٙماس يسًمٚمٖم٤مر٦مسطميفرسذمسطم٤مًم٦مسسميًسسومٞمٝم٤مسيماسيشيسُمٝمٞم٠ًمسًمٚمٜمعال٤م مسيمالاسس8-8سًمِمٙماس

ٟم٘مٓم٦مسسٟمٓمأ س  اسٟملذ٦مسخميفٚمٗم٦مسُمتسسدٞمٜم٤مأسسًميفع رعٞم٦مهسسًمع٘مٕم٦مسسًميسيمٜم٦مسشمِمػمسسممسسًمٜملذ٦مسسٕوًمٞم٦مسُمالثسسصمٜماللمس

ورعاليوس نسٟم٘مال٤مطسسهعمٕمٜمٞمال٦مُمتسسًمٓمٗم سأمس  اسسدشمٗم٤مقمال٤مأسسحلعال س الأطمٞم٦مسسًمعٙميفػمرال٤مسسًميفال سلٛمالاسسدٞمٜمال٤مأسس

سةٟمٓمأ سسًم أصم٦مسسعمعٞمٜم٦مسقمغمسسًمٞمل٤مدس ٝميسسًمٓم ر سًم ٟميف٘م٤ميسًمٜم٘ماسسًميفعٛمٕم٤مأسسًمعٙميفػمرال٦مسوممسسٕقمالغمسةؾماليفٕم٤مدةس

وٕنسسداللمسرٛمٙمالتسوؾمالٙم٤مشم سسمال٠ميسُمالتسسًمٓمٗمال سأسسهيم٤مُمٚم٦مهسوًمٙمتسسًميفعٛمٕم٤مأسسًميفع رعٞم٦مس سشم٠مظمىس الىسسسعملال٤مد

س س  سسعملٙميف٦مسسًمٓمٗم سأسونمسسعمٗمْمٚم٦مسسًمٜميفٞمع٦مس ىهسيم٤مٟم٧مس–سسعمعٞمٜم٦مسسخلٛمل٦مسُمتسسمٙم ػمس يم  س  سسًميف س–سًمٕميرية

سدلممسسسمٗم٘ميسنسقم٤مدةسشمٜميفٝم سٕ ٤مسٟميفٞمع٦مس ّر٦مسسممسشم١مديسٓسؾمعا

املطتدمص وَ ٌظاً التٕجْٗ

ًم ٟميف٘م٤ميسسًمٓمعٞمٕم سٟملاليفٜميف٩مس ٟمال سرٗميف٘مال سوممسسًم٘ماليدةسقمالغمسسٓسميفٙمال٤مدمس وسمٕميسورأيسسٓقميفع٤مدسسًمنسضم٥م

وم٘م س ٟم سهمالػمس الييسيمٛمذالؽم مسذمسسًمٜمٝم٤مرال٦مس سسال سًمٗم٤م يةسسـمأىم٤مًس ىسسٓسرٕمٜم س نسسةٟميفذ٤منسقميرنس

 الواقع: التخطيط:
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رعَ س ُم٤مُمٜم٤مسؾمنىسُم ؿمثلمسسصمٜملمسًميودسخمؽم سسحلٞم٤مةهسوسطميسريفٜم٤مؾم٥مسُمثسسميفٞم٦مسسًميفّمالٛمٞمنسًماليرٜم٤مس

وسٔظم سريفثيس ٤ممسوجسسشمعلمس نسسًمعّمػمةس ال سسًملالع٥مسسًمنطمٞماليسسعم٘معالناسًمأظمالؽمس سوملالٞميفنسشم٠ميمٞماليس

سسٟمال  ظمؽمس ساُمتسسعمٗمؽم ٕنسسًميفٙم سدسيم٤منسًمير سسًم٘ميدةسقمغمسسسميفٞميفٜم٤ممسسميًٓسُمتسجًموهسوجسسشمعلمس 

سمَُمْ٘مُٚمنسم٦مسسميفٞميفٜم٤مسؾميفٙمنن سسمٙم ػمسسعم٠مًمن سطميودسريفع٤مو سٟمٓم٤م سقمغم

وًمٙم سٟم٘مال دسسماللمس الىهسسًمعاليس اهسٟمثيفال٤مثسوممسسًمٜمٔمال سذمسطماليودسسًميفٙمال سدمسدوسمنشمٜمال٤مسسًمع٤مطمال٨مسقمالتس

سًمْمعٞم٩مس سريفٛمٙمتسُمتسسًمٕم ندسقمغمسُمٚمٕم٥مسوٓسُمتسظمأاسسًميفعناسسمأس ي سًمٗمالؽمةسـمنرٚمال٦مسُمالتس

سمٛمٕمٜمالرس نسرٕم ال سسهيم٤مومٞم٦مسًمٞمّماسمٛمتسُميىسسًملٛمثهسوٟمثتسٟميفنىمثسؿمٞم ٤ًمسممال٤مصمًأسًمٚميفٓمالندوسًميُمتس

 سُم٤مهسر٥مس نسفٞمنسقمغمسوضمٝم سوىميف٤ًمسـمنرًأسسمأس ي سطميفرسشمٙمننسشمٚمالوس طميسسٕٟمنس سقمغمسسظمؽمس

سًمٜميفٞمع٦مسسعمثيفٛمٚم٦ممسوًمٙمالتس الاس الىسسممٙمالت؟سعمٕم ومال٦مسجًمالوهسؾمالٜمٗمٙم سذمسىمٞمالندسقمٛمٚمٞمال٤مأسسًمعثال٨مس

س.سٕقمٛمرسذمسسًمٗمّماسسًميف٤مزم

 س
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 طاحةُفِكَد يف امل: الفصن الجاوَ

د رٜم٤مسالسذمسسًمٗمّماسسًمل٤مدكسالسيمٞماس نسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسليفنسسنسشمٙمننسسًمٙمٚمٞم٤مأسسعمِماليفٖمٚم٦مسٟمنسدمال٤مس

ًمٚمٜمنسر٤مسسعملع٘م٦مسو نسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مس  سدملٞميسيالىسسسًمعال٤منمسوذمسسًمٗمّمالاسسًملال٤مسمثس صم ٟمال٤مسؾمال١مسٓس

طمناسُم٤مسوجسسيم٤منسًميىسسٓؿمٞم٤ميسسًم٘ميدةسسًمىسشمٞم٦مسقمالغمسلالييسسعمّمال٤مقم٥مسوسةطماليفرٓأسًميفّمالاسسممس

ٚمٞم سُمتسسيميفل٤منسًمٚمثٞم٤مةسدونسٟمٞم٦ممسًمٜمٜميفٝم سسممسسنسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم هسوقمغمسسًمال همنسُمالتسُم٤م  سقم

يماسسًمْمع٦مسسعمثٞمٓم٦مسسم هسٓر٘ماليدسقمالغمسُمالٜم سسٓؿمالٞم٤ميسسًم٘مالنةسٓيميفلال٤منسسحلٞمال٤مةسُمالتسدونسقمٜمٍمالس

سًم٘مّميسوسًمٜمٞم٦ممسوسمٕميس نسٓطمٔمٜم٤مسسًميفنس يسسملمسسًميفعناسسًمىيسٓس ي سًم سًم وسمنشمٜم٤مسسًمع٤مطم٨مسقمتس

 سسًمٖمالػمس ال٤مد سًمٜمالنٍ سُمال٤مهس دديمٜمال٤مس نسسًميفٙمال سدس النسسًمٕم٤مُمالاسسًمنطمٞماليسسًمْمعٞم٩مسوسًميفعناسسًمندسصم

سًمىيسرٛمٙمتس نسرٕمن سٓسوطميفرًمٞمال٦مسسًمٕم الندسقمالغمسسظمؽمسقمال٤مأسسمٞمنًمنضمٞمال٦مسقمالتسـم رال سسًمّماليوم٦ممس

 ًمٜمال٤مسسمث٤مضمال٦مسوممسدسمٓمٝمال٤مسسم٤معمنسمالٞمثسُم٤موًمٙمٜمٜمال٤مسُمثسسعمّم٤مدوم٦مهسوجًموسسمٕميسدسم س ىهسسًمأسوطميفرًمٞم٦مس

يفّمالٛمٞمنسسًمٕم٤مُمال٦ممسو الىسسُمال٤مسؾمالٜم٘منمسسمال سذمسسًمٗمّمالٚملمسسًمل٤مسم٘م٦مسطمناسسًمٙمٚمٞم٤مأسسعمِميفٖمٚم٦مسوسميفٞم٦مسسًم

سسًميف٤مؾمثسوسًمٕم٤م مس

وذمسوـم٤مدسسًميفثْمػمسًمىًموهسٟمٜميف٘ماسسٔنسوممسُمل٠مًم٦مس  سسنسسًمٕم ندسقمغمسسمٕماسسٕؿمٞم٤ميسقمتسـم رال س

سسًميفعناسسمأس ي س اسرعٚملسُمتسسًمّمٕمنسم٦مسُم٤مسرٕمٚمٜم٤مسٟمٕميفؼمسسيميفِم٤مومٝم٤مسسًمٕم  سُمليفثٞمأ؟

ُم٤مسوجسسيم٤مٟم٧مسسٓظمؽمسقم٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مس  سُمالتسسماللمسووجسسشمعلمسًمٜم٤مس ث٦مسجًموهسسٟميف٘مٚمٜم٤مسسممسُمٕم وم٦مس

سر١ميميسسنسدسدورتسيم٤منسقمغمسظمٓم٠ممسوم٢مجسسيم٤مٟم٧مسيمىًموهسسٟميفٝمٞمٜم٤مسسممسُم٤مسهسٕؿمٞم٤ميسهمػمسسًم٘م٤مسمٚم٦مسًم ر٤مد
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إصطٗاد البٗض

سضمٝميس س  سدس ًر سوسًميف ساذمسدم سميفٜم٤م  سسًمعث٨مسقمٜم ه س   سُم٤م سقمغمسيشي سًمٚمٕم ند سسعم٠مًمنوم٦م سًمٓم ر٘م٦م

ٞمٙمننسُمتسؾمسوًميفث٘مٞم س يومٜم٤مسهيمٚمٛم٦مسسًمعث٨مسسمِمٙماسخميفٚماُمنضم سٟمثنسسيي مسؾمٜمليفذيمس ٜم٤مس

سعمٗمٞميس نسٟمٓمٚم سقمغمس يسقمٛمٚمٞم٦مسُمتسؿم٠م ٤مس نسدميسؿمٞم ٤ًمسسمث ٤ًمهسؾمنسٌيسيم٤منس ٜم٤م س ي سسمسٓمسذمس

سسًمل٤مسم سسمث٨مسقمتس سسًمْمعٞم٩مسذمسسًمٗمّما سسًمع٤مطم٨مسقمت سدوسمنشمٜم٤م سًمٚمٙمٚمٛم٦مه سسًمنسؾمث سسعمٕمٜمر  ىس

س.أسسمٞمنًمنضمٞم٦مسُمٗمٞميةُمٚمٕم٥مسًمٙم ةسسًم٘ميمهسوشمعث٨مسسٕٟمنس سسعميفٓمندةسقمتسسظمؽمسقم٤م

س سسمالال سسًمعٞما"ؾمن سٟملٛم سقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسُم اس ىه سشمِمؽم سذمسسًمٕميريسُمتسس"و ٓمٞم٤مد ٕ ٤م

س ٜم٤م س س ن سسخلّم٤م لس ن س ىه سو وا سسًمٗمّم م سقمٞمي سسًمعٞماسذم س ٞمي سُمث سخلّم٤م لسسي٤مُم٦م

سوونس سٓم سسمىًموس م سسًمع٤مطم٨مسقمغمسقمٚمن سيم٤من سؾمنسي سقمٚمٞم ه سظم٤ماسرٛمٙمتسسًمٕم ند سم٤مًميف٠ميمٞميسيشي

سسٕم  سقمٚمٞم سٟمنقم٤مًسرٛمٙمتسسًميفس"يمٜمي"ندسوضم ٜم٤مضمث٦مسممٙمٜم٦مسوٓسًمعوسومٞمٝم٤ممسسًمٜميفٞمع٦مسسًمٞمعٕماسؾمُم٤م

سضمٝم٤م س سُمث سسًمِم٤مـمل سرٛمِم  سسًمِمذلسسًمىي سسًم٘معٞمام س ىس سسًمعث٨مسُمت سقمٛمٚمٞم٤مأ ًمٞمل٧مسيما

سًمٙمِماسقمتسسعمٕم٤مدنس وسريفٗم٘ميسقمٚمع٦مسىمٝمنةسُمٚمٞم ٦مسسم٤مًمٜم٘مندسسعمٕميٟمٞم٦مسسًم٘ميرٛم٦مسر٠مُماسذمس نس ٜم٤م سيشيس

س.تس نسُم اس ىسسسًمٌميسُمنضمندىمٞمنسرٛمٙمتسسًمٕم ندسقمٚمٞم هسوًمٙمتسًمٞموس ٜم٤م سُم٤مسرْمٛم

سيسسهسعمٞميةسسًم ٤مٟمٞم٦مسذمسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسقمتسسًمعٞماس  س  ٤مسلي سدسظماسُمل٤مطم٦مسحميدةسضمٞميسًس

سوحميودةمس سشمِمػمسوممسُمٜمٓم٘م٦مسحميدة سطمٞم٨مسا ٜم٤م   س ٜم٤م ه سُمثسيمٜميسذمسُمٙم٤منسُم٤م سشمعي  سمجٞمٕم٤ًم   ٤م

ومٛمتسسطميود س ٜم٤م  سرٙمتسسوجس ويمٚمرسيم٤مٟم٧مس ىهسسعمٜمٓم٘م٦مس  ٖم هسيمٚمرسيم٤منسسًمعث٨مس ؾمٝماهس ُّم٤م

سومٕمٚمٞم٤مًسسُمليفثٞماسرّمع سومٞمٝم٤مسسًمعث٨مس نسًميدضم٦مسيمعػمةسسعمٜمٓم٘م٦مسشمٙمننس نسسعمٛمٙمت سشُمِ يَم٧مسوجسم

لنسسعمٗم٘مندسأسذمسسًمٞمنمسسًميف٤مزمهسؾمٜمٕمٚمنس  ٤مسقمغمسىمسسممسشمّماسو سًمٜمينسذمسىمٓم٤مدسُميفتسقمغمسؾم٤مقم٦م
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سمٕميسرنٍمسوسطميسقمتسًمٜمينهسوًمٙمتسضمييسسًمٕم٤م سسًمىيسرٚمع س ىسسسًمنمطس نسيمعػمسضميًسسًمٚمعث٨مسومٞم س

سموم٘ميأسسًمل٤مقم٦مسال

سشملػمسدونسُمل٤مقمية سدس ًر سسٕظمػمةسذمسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسقمتسسًمعٞماس  س  ٤م ٤مًمٓم ر٘م٦مسومسهسعمٞمية

سسًمعث٨مس سُمل٤مطم٦م سدسظما سسًميفعنا س و سسًمٜمٔم  سقمغم سسحلٗم٤مع س ن سسًمٙمٜمي سقمغم سًمٚمثّمنا سًمنطمٞمية

ٓسشمنضميسشمٚمٛمٞمث٤مأس وسوؿم٤مدسأسودؿم٤مدر٦مس وس يسيشيسمظم سسوجنسةسطميفرسريفنسسًمٕم ندسقمٚمٞم مسعمثيد

سقمغمسؾمعٞماس سسًمع٤مطم٨مسقمتسسًمْمعٞم٩مه سًم وسمنشمٜم٤م سومع٤مًمٜملع٦م سسمِمٙماسُمٜمٝمع سقمغمسسًمٜمع٤م م رل٤مقمي

ٝمندسسعميفّم٤مقميسذمسسعم ٤ماهسسًمْمعٞم٩مسسًمنطمٞميسسًمىيسيم٤منسسمٛم ٤مسم٦مسوؿم٤مدةسودؿم٤مدر٦مس نس نأسسدٛم

ىميسشمٙمننس ٜم٤م س  نسأس ظم ىسٓسشمٕميسوٓسلَمسيم٤مٟم٧مسىميسشُميفعٕم٧مسُمتسسهُمٚمٕم٥مسًمٙم ةسسًم٘ميم

سسًم وسمن سىميسىم٤مد سهأسوممسسعمٚمٕم٥مسذمس يسـم ر٘م٦مسُمٜمٝمعٞم٦مىمعاسسًم وسمنأهسوًمٙمتس سرٙمتس يسُمٜمٝم٤م

رٛمٙمتس نسرن اسسوم٢منسدمناسسًم وسمنأسقمٜميُم٤مسرٙمننسظم٤مدثسٟمٓم٤م سسًملٛمثسٕيسُمٚمٕم٥مسوسم٤مًميف٤مزم

سُمنضم  سسمث٨مسهمػم سدسهسم٠مٟم  سقمت س يفٚماسسم٤مًميف٠ميمٞمي سُمتسو ىس سسًمّم٤مددة سسًمْمنم٤مي سريفيفعث وسمنأ

 وسس" يم  سدوم ٤م"ُمٚمٕم٥مسىم ر٥مهس وسـمٗماسرٕم  سقمغمسسًمعٞمْم٦مسسعمذٗمٞم٦مسسمٛمل٤مقميةس طميسسًمنسًميرتسىم٤م ًأس

سم" يم  سسم ودة"

ٜمليفذيمس الىسسسعمّمالٓمٚم سهم٤مًمع٤ًمسُم٤مسشملٛمرسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسسميونسُمل٤مقميةسسم٤مًمعث٨مسسٕقمٛمرمسؾم

ًمعّمالػمةسسماليًٓسُمالتسهمٞمال٤منسسًمعٍمالمسسٓقميفعال٤مدس ٟمال سرِمالػمسوممسهمٞمال٤منسسًميفعٍمالس وسسسسمٜمٔمال سُمثسسٕظمالى

ظمالأاسُملال٤مطم٦مسسًمعثال٨مهسقمٛماليًسس وسقمالتسهمالػمسىمّماليهسس" ٞميسسًمعالٞما"ريفث  سسًمع٤مطم٨مسذمسًمٕمع٦مس

وًمير سسًم٘ميدةسقمغمسسٓؾميفٗم٤مدةسُمتسسًمٙمٜميسسًمٙم٤مُمتسذمس ىهسسعمل٤مطم٦مسوجسسُم٤مسشمنسسًمٕم ندسقمٚمٞم سوُميفرسُمال٤مس

س.شمنسسًمٕم ندسقمٚمٞم هسوًمٙمتسظمأ سجًموسؾمٞمٙمننسضم٤م ًأس ٤مُم٤مًس
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ادٙحبث العامل غري امل

سعم٠مًمنومال٦مسسمجٞمثس ُم ٚم٦مسسًمعث٨مسسعمىيمندةسًمٚميفالنسشمِمالؽم سذمسظم٤م الٞم٦مسٟمٛمنجضمٞمال٦مسذمسقمٛمٚمٞمال٤مأسسًمعثال٨م

ومٝم سشمليفٜميسوممسسعمنىمثسسًمٗمٕمالكمس وسسعمال٤مديمسطماللمسرٜميف٘مالاسسًم وسمالنأسًماليرٜم٤مسسهسًميف سٟمٛمٞماسوممسدم٤م ٚمٝم٤م

ُمتسُمنىمثسومٕمكمسوممسمظم سوم٠مٟم سرالٜمع سوم٘مال سُمالتسظمالأاسسًمن الناسوممسسعمنىمالثسسًمٗمٕمالكمسعمٚمٕمال٥مسيمال ةس

نسـمِلسُمتسُمنىمالثسُمال٤مديسشمٚمالنسسًم٘ميممسر ُثسسًمِم  قمالغمس ُمالاسسنسراليس الٞميهسسًم ٛماللمسسمظمال يفث٘م سُُميَفَلٙم 

خُميَْفعِ ٤ًمسذمسوسطميةسُمالتس الىهسسُٕمال٤ميمتمسسًمٕمٛمالأأسسعمٕميٟمٞمال٦مسذمسقمٚمعال٦مسسًم٘مٝمالنةسرٛمٙمالتسٟم٘مٚمٝمال٤مسسمث رال٦مس

ًميفلٝمٞماسومثّمٝم٤مهسوًمٙمتسسيي سٓسريساس نسًميفثيريسسعمنىمثسسًمٗمٕمكمسًمٚم٘مٓمثسسًمٜم٘ميرال٦مسسًميفال سدمٕمالاس

 ير٤ًممسطميفرسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسقمغمسؿمعٙم٦مسسةٟمؽمٟمال٧مسشم ضمالثسذمس ٤مرال٦مسسعمٓمال٤م سسممسُمتس ىسسسدٝميس

سمُمنىمثسومٕمكمسُمتسظمأاسدسم سسًمع٤مطم٨مسوممسسخل٤مدمسسًمٗمٕمكمسُمثسسعمثيفنىسسعمٓمٚمنن

ُم٤مسسًمىيسؾمٞمعيوسقمٚمٞم سسًمعث٨مسسًمىيسٓسرليفٜميسوممسسعمنىمثسسًمٗمٕمكم؟سسدنسنس النس ٟمال سؾمالٞمثي سذمس

َ سذِمسًمٕمع٦مسُمالتسقمنمالرتسؾمال١مسًٓهسطمٞمال٨مسٓقمال٥مسوسطماليسمسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسوم٘م س ٤ماسسٕومٙم٤مد وَمٙم 

رٗمٙم سذمسسًمٙم٤م تسًمُٞمذٛمتسُمتسىمعاسٓقمعلمسمظم رتمسسًمأقمعننسريفٜم٤موسمننسسٕؾمال ٚم٦مسسممسُمال٤مسرّمالاسوممس

مس"ٓ"وسس"ٟمٕمالن"قمنمرتسؾم١مسًٓسطمالناس الىسسسًمٙمال٤م تسوسةضم٤مسمال٤مأسسًمنطمٞماليةسسعملالٛمن سهبال٤مس ال س

خميف٤مدسوم٤مًمعث٨مسًمتسرٙمننسقمتسسًمٙمال٤م تسٓطماس ٟم سذمسطملمس نس ىهسسًمٚمٕمع٦مسشميودسطمناسيم٤م تسُم٤مديس

رٛمٙمالتسسٟمٗمل سوًمٙمتسطمناسسًميَفْٗمٙمػِمسومٞم سوسًمىيسريفعغمسذمسشملٛمٞميف مسذمسسًمنسىمثسٟمٗموسًمٕمع٦مسسًميفذٛماللم

س.ُم اسسعمٝمتس وس ؾمريسسًمٕم٤م ٚم٦مس وسسٕهم٤مريس نسشم٘منمسُمثسوم ٤مأسهمػمسُم٤مدر٦م

سعمل٤مطم٦مسسًميف سؾمٞميفنسشمٗميفٞمِمالٝم٤مسذمس الىهسسًٕمٕمال٤منسًمٞملال٧مسُملال٤مطم٦مسومٕمٚمٞمال٦مسسمالاسسًمٗمْمال٤ميسسًميفّمالنديس

ٛمٜمالننسُمٜمالىسسًمعيسرال٦م س نسيماسسٕضمنسم٦مسسًميف سرٛمٙمالتساسم٘ماليدسُمال٤مسرٕمال  سسعمذس—ًملضمنسم٦مسسعمثيفٛمٚم٦مس

٢مجسسيمال٤منس الىسسرٕمالاسسُٕمال س يم ال سُمٜمٓم٘مٞمال٦مهس ٟمٔمال سسممسومْمال٤ميسسًمعثال٨مسقمالغمسسٟمال سومسهشمٙمننس ثٞمث٦م



 

141 

 

س  ٛمنقم٦مسُمتسسٓطماليفرٓأسسًميفّمالندر٦مهسوًمالٞموس ٛمنقمال٦مسُمالتسسٕؿمالٞم٤ميسسعم٤مدرال٦مس وسسال ٛمنقم٦مس  دة

شمنضميسومٞمٝم٤مس ىهسسٕؿمٞم٤ميساُمليفند سُم أ مسيمرس نسسحلال٤ماسدس الًرهسشميفٙمالننسُمل٤مطم٦مسومٕمٚمٞم٦مسرٛمٙمتس نس

قمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسسًمٕمٛمٞم٤ميسُمتسومثلسسةُمٙم٤مٟمٞم٤مأسوسطميةسشمٚمالنسسٕظمال ىهسُمالثسسًمع٘مال٤ميسذمسطماليودس

 .ُمل٤مطم٦مسسًمعث٨م

و الىسسسًمٜمالن سُمالتس (ؾمٜم ىسىم رع٤ًمس نسقمٛمٚمٞم٤مأس الٞميسسًمعالٞماسذمسومْمال٤ميسأسسًمعثال٨مسسًمٖمالػمسسعم٤مدرال٦م

شمٙمننسطمٞمال٨مسرٚميف٘مال سسًمعلالٞم سسم٤مًمرسالر٤مزممس) دسدورتسسًميفٓمندر٦مقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسجسأس ٚم٦مسًٔمٞم٦مس

سشمّمالع سطمٞمال٨مسُم٘معالناسهمالػمسسمِمٙماس ٕمع٤مًسسرّمع  ورع٘مرسسًمعث٨مسسملٞمٓم٤ًمس ٤مُم٤ًمهسوًمٙمتسسةيْميفِِم٤م 

س.قم٤مديسهمػمسسمِمٙماسيمعػمةسٟمٗملٝم٤مسسعمل٤مطم٤مأ

س سًمىيسؾمٞميفنضم٥مسقمٚمٞمٜم٤مسسًمٜمٔمال سومٞمال سسمٖمٞمال٦مسشم٘م رال سسالو ىسسر ػمسشمل٤مؤًٓس ٤مُم٤ًمسطمناسُمٕمٜمرسسةؾميفث٤مًم٦م

ُم٤مسوجسسيم٤منسسٓظمؽمس سسًميفٓمنديسُمليفثٞمًأمسومٛمتسٟم٤مطمٞم٦مهسُمتسسعمٛمٙمتسٟمٔم ر٤ًمسًمعث٨مس قمٛمرسسًمٕم الندس

ُمنضمندسسم٤مًميف٠ميمٞماليسدسظمالاسسال ي سسًمعث٨مسسالقمغمس ىسسسيي سٕنسسًمٌميسسًمىيسر يسسًمعث٨مسقمٜم س

وجسسوضميٟم٤مس ٟم سُملاليفثٞماسسومْم٤ميسسًمعث٨ممسوًمٙمتسُمتسٟم٤مطمٞم٦مس ظم ىهسر٥مس نسٟم وماس ىسسسًميفٗملػم

س.قمٛمٚمٞم٤ًمسٕنسشمٗملػمسدسدورتسًم ظمؽمس سر٥مس نسرٕمٛماسذمسسحلٞم٤مةسسحل٘مٞم٘مٞم٦م

ُمتس ضماسسنسٟم٠مظمىسومٙم ةسُمٚمٛمنؾم٦مسسمٛم٘م٤مدر سقميمسسةطميفراهسوٟمثتسٟمليفٙمِماسسًمٗم  سسملمسُم٤مس النس

سعمٛمٙمتسوُم٤مس نسسعملاليفثٞماهسدقمنٟمال٤مسٟمٜمٔمال سذمسسمثال٨مسُمٕماللمسُمالتسؿمال٠مٟم س نسرّمالع سٟم٘مٓمال٦مسُم ضمٕمٞمال٦مس

سُمٗمٞميةم
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 حبث كٌٕا

ًميرٜم٤مسؿمٕمندس ومْماسعمل٤مطم٤مأسسًمعث٨مسسعم٤مدر٦مسُمتسشمٚموسهمػمسسعم٤مدر٦مهسًمىًموسؾمٞمٙمننسُم ضمٕمٜمال٤مس النس

 ٞميسسًمعٞماسذمسسًمٗمْم٤ميسسعم٤مديمسوٕٟمٜم٤مسٟمث٤مواسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م سومٝمنسسعمليفعٕميسأسسٕيم ال سشمٓم ومال٤مس

رال٥مس نسٟماليومثس الندشمٜم٤مسسعم٤مدرال٦مسوممسس-قمغمسوضم سسخلّمالناسس-ذمسومْم٤ميسأسسًمعث٨مسهمػمسسعم٤مدر٦مس

ٟميفٕم٤مُمالاسُمٕمٝمال٤مسسمِمالٙماسدوشمٞمٜمال س ال سؾمالٓم سسٕد هسسُم٤مدرال٦مسُملال٤مطم٦مس يمالؼممسجسشمال  طميودسسةعم٤ْمم

س نسًمىًموسؾمٜمليفذيُمٝم٤مسيمٛم ضمثسًمٜم٤مسذمسومْم٤ميسسًمعث٨ممسؾمٞمٙمننس ي سسًمعث٨مسًميرٜم٤مسقمأُم٦مسقمالغم

س.ىسقمٜميُم٤مسٟم٘ماسومنىمٝم٤مػُمسؾمٓم سسٕد سيمعػمسسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسًم

ُمٕمٞمٜمال٦مسصم٤مسميفال٦مسقمالغمس ٟم٤مس ومٙم سذمسشمٗمّمٞماسُمٕملمهسسمثعنسد كسسًميسمنكهسذمسُمٜميفّماسًمنطم٦مسسم وٟمير٦مس

سًميفال سس"ظمٓمالنطسسًميف٘مال٤مـمث"سٕد مس اٞم٦مس الىسسسًميفٗمّمالٞماس النس ٟمال سر٘مالثسقمالغمسوضمال سسًميفثيراليسذمس

ؿمٙمٚميفٝم٤مسطماليودسيمنًمالندسدوهسرنشمال٤مهسٟمٞمالنسُمٙملالٞمٙمنهسو دريوٟمال٤ممسؾمالن س ؿمالػمسوممس الىسسسًميفٗمّمالٞماس

سمٛملالٛمرس الي سايمنٟمال٤م هسو الىسسسعمّمالٓمٚم سريفٙمالننسُمالتسسحلال و سسٕوممسُمالتس ؾمالريسسًمنٓرالال٤مأس

 نسسمث٨مسسقمٛمالرسذمسيم٤مُمالاسس-سًمعث٨مسايمنٟم٤م سس- مسًمىًموسسمث ٜم٤مسسعم ضمٕم س0م6سٕدسمٕم٦مساسًمِمٙماس

ؾمٓم سسًمٙم ةسسٕدمٞم٦مسقمتسسيي سايمنٟم٤م هسسًمىيس النسقمٛمٚمٞمال٦مس الٞميسسمالٞماسىمٞم٤مؾمالٞم٦مسهيفٚمالاسقمالتس

شمٚموسسًمِم٤م ٕم٦مسوم٘م سذمسسًمّمٕمنسم٦ممسوُم٤مسرٖمٓمٞم س ي سايمنٟم٤م س نس  دسضمالييسوسطماليسذمسُم٤م ال٦مسُمٚمٞمال٤مدس

ُمٚمٞمالننسيمٞمٚمالنُمؽمسُم سمالثهسس101سًمع٤مًمٖم٦مسُمٚمٞم٤مدسضمييسُميفل٤مويسسعمل٤مطم٦مسُمتسُمل٤مطم٦مسؾمٓم سسٕد س

س.مم٤مسرٕماس ىسس  ٕم٥مسسمث٨مسُم٤مديسرٛمٙمٜمٜم٤مسشمّمندُهسقم٘مٚمٞم٤مًس

ُمٕم وميفٜمالالال٤مسسمٛمالالاليىسسًمّمالالالٕمنسم٦مسسًميفالالال سؾمالالالٞمٙمننسقمٚمٞمٝمالالال٤مسسمثالالال٨مسايمنٟمالالال٤م سؾمالالاليفٙمننسُمٗمٞمالالاليًةسقمٜمالالاليُم٤مس

ٟمٜمٔمالالال سوممسقمٛمٚمٞمالالال٤مأسسمثالالال٨مس  الالالٕم٥مسسمٙم الالالػمساشمٚمالالالوسسًميفٓمندرالالال٦مسقمالالالغمسوضمالالال سسخلّمالالالنا مس

 سسومؽمسمالالٞم٤ًمهسوسًمالالىيسرٛمٙمٜمالالوس ومْمالالاسـم ر٘مالال٦مسًمّمالال٘ماس الالىسسسعمٕمٜمالالرس الال سوضمالال سيسسمثالال٨مسايمنٟمالال٤م
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 ٧ماليسمنرٜمالالالالالالالالالالالالالالسًم٘مٞمالالالالالالالالالالالال٤ممسسمالالالالالالالالالالالال سقمالالالالالالالالالالالالتسـم رالالالالالالالالالالالال سُمنىمالالالالالالالالالالالالثسضمٞمنُمٞم

(  الالالالالىسسسعمنىمالالالالالثسريفالالالالالٞم سًمالالالالالوسوؾمالالالالال٘م٤مطسُمالالالالال٤مسسس(

دسمالالنكسوممسٟم٘مالال٤مطسقمِمالالنس ٞم٦مسذمسمجٞمالالثس ٟمثالال٤ميسسًمٕمالال٤م هسوسمٕمالاليسجًمالالوسرٛمٙمٜمالالوسس3111رّمالالاسوممس

شم٘مالال٤مـمثسايمنٟمالال٤م هسمسُمالالتسظمالالأاسسًميفٙمعالالػمسقمالالغمس 0اقمالال  سسعمنسىمالالثسسعم عيفالال٦مسقمالالغمسظمالال س  سضمنضمالالا

ؾمالالؽمىسُمالاليىسىمالال نس ىمالال نسدسمالالنكسس الال٤منس الالي سايمنٟمالال٤م مسٓسرٛمٙمٜمالالوسسحلّمالالناسقمالالغمس

شمٙمعالالػمسىم رالال٥مسسمالالرسومٞمالال سسًمٙمٗم٤مرالال٦مسًم ؤرالال٦مسيشيس الالٖمػمسسمثعالالنس الالىسسسيالالي هسوًمٙمالالّتسجًمالالوسًمالالتس

س. ىم نسدسمنكسؾمٞمٙمننسقمغمسسمٕميس ُمٞم٤ماسالسرٙمننسُمٝمرًس

حتدٖد وبدأ التػطٗٛ

٤مسٟمٕمٛماسسمث ٤ًمسقمِمنس ٞم٤ًمسذمسسًمٕمال٤م سوًمٙم س ّماسًميرٜم٤مسسًم م٤مسسًمعٍميسقمتسرنس ي سُم٤مهسدقمنٟم

س يمؼممسُم٤مجسسقمتس ؾمؽمسًمٞم٤م؟سومٛمثس ىسسسيي سسًمْمذنسٟمثتسٟميفنىمثس نسرلال٘م سقماليدسيمعالػمس
ٍ
قمتسيشي

وؾم٘م٤مـم٦مسقمِمنس ٞم٦مس ٜم٤م مسوسمِمٙماس د سوم٢مٟمٜم٤مسٟميفنىمالثس نسس3111ُمتسسًميسم٤مسمٞموسذمسيماسدومٕم٦مسُمتسسًمالس

د سسًمالىيسشمٖمٓمٞمال سرٙمننسضمييسسًميسم٤مسمٞموسسًمل٤مىم سذمس ؾمالؽمسًمٞم٤مسُملال٤مور٤ًمسشم٘م رعال٤ًمسدالييسؾمالٓم سسٕ

 ؾمؽمسًمٞم٤مهسورٜمعٖم س نسرّمع س ىسسسًميف٘م ر٥مس يم ال سدىمال٦مسقمالغمسٟمثالٍنسُميفيسراليسُمالثسوؾمال٘م٤مطسسعميراليسُمالتس

ُمالتسُملال٤مطم٦مسؾمالٓم سسٕد هسرال٥مس نسٟميفنىمالثسس%س0,1سًميسم٤مسمٞمومسًمىًموسسمرس نس ؾمؽمسًمٞم٤مسشمٖمٓمال س

مس3111ُمتسسًمالالسس%س0,1شمِمٙماسس21سًمالسس نسدسمنكسسنسشمل٘م س ٜم٤م هسوجْسس3111ُمتسسًمالسس21طمنسزمس

دسمالنكسس39ضم سيسسًميفع سم٦مسًمٚميفث٘م سُمتسجًموسسمٜمٗملالومسقمٜماليُم٤مسومٕمٚمال٧مسجًمالوهس عٓمال٧مسرٛمٙمٜموسو

سمُمٜمٝم٤مسذمس ؾمؽمسًمٞم٤مهسو نسُم٤مسريفرؿمرسُمثسشمنىمٕم٤مشمٜم٤م

                                                           
 .”مث انقر على ”Get random point(s)“مث انقر على  ”No. of points“" يف مربع مث اكتب " ”Select whole earth“( أخًت 1)

“See it on map 
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سسًمٚمنطم٦مسسًمؼموٟمير٦مس0م6سًمِمٙماس

سندسالالالالسًميس  ر٦مسذمسُم يميسٟمّم٥مسومس

سث سالالال  سا وسسًميوسر٤مسسٕدسمالاليمندٟم

س٦مسسًميف سشمٚميف٘م سالالسًمىيسرٛم اسسًمٜم٘مٓم

سنسالالالٞمالالالنشم٤مسوٟمالالالومٞمٝم٤مسيمنًمندسدوسور

سُمٙملٞمٙمنسو دريوٟم٤ممسسًملٝمنسرِمػمس

 ."سحليود"ُمٚمٚمٞمٛمؽمسىمٓم  سقمٜميسشم٘م٤مـمثسس3,1وممسُم٤مسٟملٛمٞم سسيي سايمنٟم٤م هسسًميفٗمّمٞماسسًمّمٖمػمساطمنسزمس

و ال٤مسم٦مسسيالي سقمالتسسًمعيفٞم٦مسسًميف سٟملؽمؿميسهب٤مسذمسشمنىمٕم٤مشمٜم٤مس  سىم٤مٟمننسوسم سًمٚميفٖمٓمٞمال٦م سؾمالٝمنًم٦مس

ـم ر سسًمّميوم٦مسشميفٜم٤مؾم٥مسقمٙملٞم٤ًمسُمثسطمعنسسيي مسًم٘ميسـمع٘مٜم٤مسسحليكسٟمٗمل سذمسسًمٗمّمالاسسًملال٤مسمثس

حلل٤منسسطميفراس نسرل٘م سدوسمنشمٜم٤مسسًمىيسرعثال٨مسقمالتسسًمْمالعٞم٩مسذمسُماليىسسًملالٛمثسعمٚمٕمال٥مسيمال ةس

ىميمسُم٤مهسوقمٜماليُم٤مسوضماليٟم٤مس نس الىسسسٓطماليفراسمال ٞماسضماليًسهسد٠مٟمال٤مسسممسسًميفٙمال سدساطم يمال٤مأسسًميفيفعالثس

قميفع٤مد ٤مسسًمٓم ر٘م٦مسسًمنطمٞميةسًمٚميفٖمٚم٥مسقمغمسسةطماليفرٓأسسًمْمال ٞمٚم٦مسضماليًسمسسًمٌماليسٟمٗملال سسعميفٙم دة سسم٢م

ومٛمالتسسهسًمىيسريفنسسًم٘مٞمال٤ممسسمال س ٜمال٤مسُمالثسسؾمال٘م٤مـم٤مأسدسمالنكسُميفٙمال دةسسماليًٓسُمالتسسحل يمال٤مأسسعميفٙمال دة

سًمّمٕم٥مس نسشمّمٞم٥مس ؾمؽمسًمٞم٤مسذمسحم٤موًم٦مسقمِمنس ٞم٦مسوسطميةهسوًمٙمتسجًموسرّمع س ؾمالٝماسسمٙم الػمسُمالثس

س.ع٤ًمسُمثس ًماسحم٤موًم٦مُم ٦مسحم٤موًم٦مهسورّمع سُمتسسعم١ميميسشم٘م ر

ٟمثتسسٔنسقمغمسسؾميفٕميسدسةقم٤مدةس ٞم٤مهم٦مسوددسيمٜم٤مسسحلالي سيم٘مال٤مٟمننسًمٚميفٖمٓمٞمال٦مهسسًمالىيسرٕمٛمالاسقمالغمس

سٕٟمنس سسًميف سدمناسُمتسظمأاسسًمٗمْم٤ميسسدٞمٜم سسمٜمٗموسـم ر٘م٦مسسًميسم٤مسمٞموسسًميف سشمل٘م سقمِمنس ٞم٤ًمسقمغمس

سخل رٓم٦مهسومال٢منسوؾمال٘م٤مطسدسمالنكسقمالغمسسخل رٓمال٦مس النس ال٤م ًسسومثاللسًمنسطماليةسُمالتسسٓطماليفرٓأسذمس

أزيصوٌا            يوتا

 ٌيو وهطيهو                 ازيصوٌا
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ل٤مطم٦مسسًمعث٨مهسوىمنًموسسًميسمنكسس ٤منسسيي س نسسًم٘مناسونسسيي سشمنسسًمٕم ندسقمٚمٞم مسوووم٘مال٤ًمسُم

 :يىسسسًميفِمعٞم هسرٛمٙمتسسمٞم٤منسىم٤مٟمننسسًميفٖمٓمٞم٦مسقمغمسسًمٜمثنسسًميف٤مزم

وجسسشمنسوؾم٘م٤مطسدسم٤مسمٞموسيم٤مومٞم٦مسقمِمنس ٞم٤ًمسقمغمسُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مهسوم٢منسسدييسسًمىيسرّمٞم٥مس يس الي س

س.طم٦مسسًمعث٨مسسًميف سرٖمٓمٞمٝم٤مس ىسسسيي دسظماسشمٚموسسعمل٤مطم٦مسُمتسسعميفنىمثس نسرل٤مويسضمييسُمل٤م

يمرسد رٜم٤مسًمٚميفنهس ىسسريفٗم سسمِمٙماسضمٞميسُمثسسعمأطمٔم٤مأسسًمٗمٕمٚمٞم٦مسقمٜميُم٤مسرٙمننسسيي سيمعالػمسسمالرسومٞمال س

س.سًمٙمٗم٤مر٦مسًمٞم نسسملٝمنًم٦م

ذمسسًمنسىمثهس ىسسسعمعي س نسُم٘مٜمثسضميًسسسميفٞم٤ًمسسممسددضم٦مسوٟمٜم٤مسؾمٚمٛمٜم٤مسسمّمثيف سذمسسًمٗمّماسسًملال٤مسمثسُمالتس

 نسرٙمالالننس الالثٞمث٤ممسًمالالىسهسسمالاليًٓسُمالالتسشم٘ميرٛمالال سيمالاليقمنىسسدونسوظمْمالال٤مقم سسممسوظميفعالال٤مدمسسمالالاسرالال٥م

دم رعٞم٦مهسرال٥مس نسٟمٕمٞماليس الٞم٤مهميف سسم٠مقميفعال٤مدهسطم٘مٞم٘مال٦مسسطميفرًمٞمال٦ممسوسمالرسونسسٓطماليفرٓأس ال سٟمٗملالٝم٤مس

س"سطماليفرا"سمالالالسس"ضماليي"سضميسيساسضميسيسُمتسسًمٞم٘ملمسسًمٙم٤مُما هسرٛمٙمٜمٜم٤مسسؾماليفعيساس واسودودسًمٙمٚمٛمال٦مس

سسمٞمو ُمثسو سًم٦مسسة ٤ميسسًمىيسرياسقمغمسسؾم٘م٤مطسسًمٕميريسُمتسسًميسم٤م

وجسسشمنسوؾم٘م٤مطسدسمنكسقمِمنس ٞم٤مسقمغمسُمل٤مطم٦مسسمث٨مهسوم٢منسسطميفراسو ٤مسميف سسم٠ميس ي سدسظمالاسشمٚمالوس

  .سعمل٤مطم٦مسرل٤مويسضمييسُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسسًميف سرٖمٓمٞمٝم٤مس ىسسسيي 

وًميفٓمعٞم سجًموسقمغمسسمث ٜم٤مسسعم ضمٕم هسٟمىيم س نسسيي سُمالتسايمنٟمال٤م سرٖمٓمال سضمالييًسسوسطماليًسسذمسُم٤م ال٦مس

ؾمالٓم سسٕد هسوسًميفال سرٛمٙمالتس نسشمٙميفال٥مسوُمال٤مسُمٚمٞم٤مدسُمٚمٞم٤مدسضمالييسُميفلال٤موسسعملال٤مطم٦مسُمالتسُملال٤مطم٦مس

س:يمعل سقمغمسُم٘م٤ممس وسيمٙمرسسقمنمي

س
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ُمعي سسًميفٖمٓمٞم٦مسرٜملسقمغمس نس ىسسسدييسرٛم اس رْم٤ًمسسطميفراسس ٤مسم٦مسدسمنكس ؾم٘م سقمِمالنس ٞم٤ًمسيالي س

ثيف سُمالتس الث٦مس الىسسسٓدقمال٤ميهسٕٟمٜمال٤مسسؾماليفٜميفعٜم٤مس الايمنٟم٤م مسوٟمثتسًملٜم٤مسسمث٤مضم٦مسسممسدًمٞمالاسقمالغمس

سمسًمعيسر٦م

شمٕميراسوسطميس ظمػمسرٛمٙمتسسنسرٕماسُمتسُمعي سسًميفٖمٓمٞم٦مس يم  سشمٜمنقم٤ًممسًمٞموسُمتسسًم وديسطم٘م٤ًمسسنس

ريفنسوؾم٘م٤مطسسًميسم٤مسمٞموسقمِمنس ٞم٤ًمسُمتس ضماسسنسرّمي سسعمعي مسيماسُم٤مسفنس نس نسس ٤مسم٦مسسيي سٓس

شميفٛمٞميسسمِمٙماسُمٜمٝمع سسم٠ميسؿمٙماسُمتسسٕؿمٙم٤ماهسوسًميف س  سوسطميةسُمتسظمّم٤م لسقمٛمٚمٞم٦مس ٞميس

سسًميسم٤م سوؾم٘م٤مط سر٥م سسةؾم٘م٤مطسسًمعٞمام سقمٙمو سقمغم سشمٙمنن سىمي سوسًميف  سقمٛمٞم٤ميه سسمّمندة سمٞمو

سًمٕمِمنس  س ٤مُم٤ًمساقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسقمٛمٚمٞم٦مسسؾم٘م٤مطسذمسٟمٛم سؿمعٙم سُمٜمٔمن سقمغمسسًم همنسُمتس  ٤مس

سسًميفٖمٓمٞم٦مسيمٚمٛم٦مس 0اًمٚمٜمع٤م ُمأ ٛم٦مسًمٞمل٧مس يم  س سسًمٜمٝم٤م  سعمعي  سرليفعياسسمٞم٤مٟمٜم٤م س"قمِمنس ٞم٤م"مسو ٙمىس

 :ًمٞم٠م سهبىهسسًمّمندةس"سمّمندةسقمٛمٞم٤مي"سمٕمع٤مدةس

س

س

س

س

وجسسيمٜم٧مسىميس ظمىشموسظم٤مدثسٟمٓم٤م سدسطميفوسذمس ىسسسدييسُمتسسًم طمٚم٦مهسوم ضم٤مًيسس ؼمسىمٚمالٞمًأ!سةنس

شمْم٤مدروسسمث ٜم٤مسؾمن سشملٝماسيمٚمرسشم٘ميُمٜم٤مسومٞم هسوؾمالؽمىس نسسًمّمالٕمندسسحلال٤مدسذمس الىسسسدالييسُمالتس

دطمٚميفٜم٤مسيم٤منسرليفث س ىسسسدٝميمسسم٘ميدسُم٤مسىميسرعيوس ىسسسحلالير٨مسقمالتسقمٛمٚمٞمال٤مأسسًمعثال٨مس ال دًسهس

                                                           
، تصبح عمليات البحث عن البيض ادلنتظمة أقل عشوائية تدرجييا مع استمرار البحث ألن كل ختمُت خاط  يتم شطبو من قائمة اإلمكا ت ( بدقيق العبارة1)

كبَتة فق  يف احلاالت اليت ديكن فيها اختبار جزء كبَت من االحتماالت. ومبا أننا مهتمون ابحلاالت   ادلتبقية. ومع ذلك، فإن ميزة البحث ادلنهجي مثل ىذا تصبح
 اليت ال يكون فيها ىذا صحيحا، فلن ضلتاج إىل التمييز بُت البحث ادلنهجي والبحث األعمى.

 ُمعي سسًميفٖمٓمٞم٦م 

وجسسشمنسوؾم٘م٤مطسدسمنكسسمّمندةسقمٛمٞم٤ميسومن سُمل٤مطم٦مسسمث٨مهسوم٢منسسطميفرًمٞم٦مسو ٤مسميف سسم٠ميس ي س

  .دسظماسشمٚموسسعمل٤مطم٦مسشمل٤مويسضمييسُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسسًميف سرٖمٓمٞمٝم٤مس ىسسسيي 
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ٓسر٘ميدسسم ٛمتسقمٜماليُم٤مسٟماليدكسُمال٤مسوجسسيم٤مٟمال٧مسقمٛمٚمٞمال٤مأسسًمعثال٨مسسًميفٓمندرال٦مسوم٢مٟم سؾمن سر ع٧مسسم٠مٟم س

س.ممٙمٜم٦م

 وطاحات ضسٖالٗٛ احلجي

ُمعي سسًميفٖمٓمٞم٦مس نسيماسىمٓمٕم٦مس ٤محل٦مسًمٚمعث٨مسذمسسعمل٤مطم٤مأسهمػمسسعم٤مدر٦مسيمرس نسسحل٤ماسذمسسًمعث٨مس

سسعمعي سُمثسسمث٨مسايمنٟم٤م هسٟمثتسُمليفٕميونسًمٚميفٗمٙمػمسومٞمرسوجسس ذمسسعمل٤مطم٤مأسسعم٤مدر٦ممس ٝميرتسهبىس

س.سًمٜمع٤م سُمليفثٞمًأسًمعٕماسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسقمتسسًمعٞماسهمػمسسعم٤مدر٦ميم٤منس

س نس سذم سسميفٞميفٜم٤م سسم٤مؾميفذيسم سٟمليفٓمٞمثم سيمٜم٤م سوجس سُم٤م سعمٕم وم٦م سُمليفثٞما سسمث٨م سسمٜم٤مي سٟمث٤موا دقمنٟم٤م

سعمل٤مطم٤مأسسًمْمذٛم٦مسدمٕماسسًمعث٨مس يم  س ٕمنسم٦مهسدقمنٟم٤مسٟمٗمٙم سذمسقمٛمٚمٞم٦مس ٞميسسمٞماسهمػمسُم٤مدر٦مس

٦مسسًمّمندسسًم ىمٛمٞم٦مسسعمثيفٛمٚم٦م؟سرٗمؽم سذمسومْم٤ميسوسؾمثسسمِمٙماسٓسرٛمٙمتسشمّمندهمسُم٤مجسسقمتسُمل٤مطم

سمّمندةسومْمٗم٤مم٦مهسس" ندة" ْنسرٙمننس ىسسيمعػمًسسسمرسرٙمٗم مسؾمٞميفٕملمسقمٚمٞمٜم٤مس ٜم٤مسسؾميفذيسمسيمٚمٛم٦مس

مس" ند"ٕنسسًمعٙملأأسسًمٕمِمنس ٞم٦مسسًميف س لسُمٕمٔمنس ىهسسعمل٤مطم٦مسًمٞمل٧مسُم٤مسيمٜم٤مسٟملٛمٞم سقم٤مدةس

س:سٓقميفع٤مدهسدقمنٟم٤مسٟم٠مظمىسُمل٤مطم٦مسسمث ٜم٤مسسًميىمٞم٘م٦مسًميفٙمننس ٙمىسسسمٜمٔم ُمثس ظمىسجًموس

 سمٙملاسذمسسحلعنس611×سسمٙملاسس211مجٞمثسسًمّمندسسعمٛمٙمٜم٦مس

ًمٜمؽم س ي سسًمعث٨مسسًمٖمػمسحميدسذمسسًمنىم٧مسسًم س تهسوًمٜمٗمٙم سذمسسشمل٤م سؿم٤مُماسًمٗمْم٤ميسسًمعث٨مس

شمٚميف٘م سًميف٤مس ىسمسسوًٓهسيماس ندةسىميسشمنسسًميف٘م٤مـمٝم٤مس وسؾمٞميفنسسًميف٘م٤مـمٝم٤مهس وسذمسسًمنسىمثسرٛمٙمتس نس

سم٤مةم٤موم٦مسوممسيماسشمٚموسسًمّمندهسسوم٢مٟم سوقمأوةسقمغمسجًموسهٟملذ٦مسُمٜم٤مؾمع٦مسسحلعنسذمس ىهسسعمل٤مطم٦م

سيم٤منسٟمنقم س سسددسيم سيم٤مًم ؾمنسسًمعٞم٤مريسسر٤ًم ُمتسخمٓم سسالليفنيسسعمل٤مطم٦مسقمغمسيماسيشيسمظم سرٛمٙمٜمٜم٤م

س.دس  ةسيمٝم سم٤م ٞم٦مسوممس ٟمرطسود سسديدسنسوممسىمنس نسسًميفلن 



 

148 
 

سسعمثيفن سًمٚميفنسقمغمسيمٜميسىسىميسرنطمونسمرنسوضمندسيماس ىس سىميسقم  ٟم٤م سسمٕميسيماس سسم٠مٟمٜم٤م دىمٛم م

يشيهسًميرٜم٤مسطم٤مور٦مسُمتسٟمن سُم٤مساُمل٤مطم٦مسسًمّمندة سسًميف سلٛماسسًمٙم ػمسُمتسسٕؿمٞم٤ميسسًم٘مّٞمٛم٦مسسًميف س

ُم اس دؿمٞماس ٧مسنىميف سُمتسسعمليف٘معاسسهٓسشمٕميسوٓسلَمهسُمٕمٔمٛمٝم٤مس سرلع سًم سُم ٞماسُمتسىمعا

ضمٜمع٤ًمسسالس٤مدةسسًمٕم٤م سذمسسعم٤م سوسحل٤مرسوسعمليف٘معاسًمعٕمٞميهسوم٢منس ىهسسحل٤مور٦مسلٛماس ندًسسًمٙمع٤مدسىم

سٕومْماس سسمٞم٤مٟمٞم٦م سودؾمنم سسةـمأ  سقمغم سوظمع٤مدر٦م سسٕطميس سسٕيم   سًم٘مٓم٤مأسُمت سضمٜم٥مسُمث ومم

ُمٗم٤مضمآأسٓسشمٕميسوٓسلَمسوٓسشم٘ميدسسم ٛمتسذمسسٟميفٔم٤مدس نسرٕم  سسالسٓظمؽمسقم٤مأسقمغمسُم سسًمٕمّمندس

 ر٤مًم سُمتسُمٜمعن!سهًمٖمٜمٞم٦مقمٚمٞمٝم٤مسُمتسىمعاسسواسسعمليفٙمِمٗملمسسًمع٤مطم لمسذمس ىهسسعمل٤مطم٦مسس

سًمٞمل س ىه سسم٠من س ٟمٗملٜم٤م سٟمىيم  سر٥مس ن س ٟمٜم٤م سُميفثٛمللمسضميسه سٟمٙمنن س ن سقم٤مدر٦ممسس٧مىمعا طم٤مور٦م

سو  سسًمٕميريسُمتس سًميفٜمٔمٞمنسسمٕماسسعمٗم٤م ٞمنسسٕظم ىه سًمٞمل٧مس يم  سُمتسُمٗمٝمنم ُمل٤مطم٦مس ندشمٜم٤م

س3م6سمٕماس ىهسسٓطميفرٓأسىميسل٘م سذمسقم٤معمٜم٤مسسعم٤مديساسًمِمٙماس سًمّمندسسعمٛمٙمٜم٦ممس ثٞمٌ س نّس

قمغمسجًمو هسوم٢مٟم سُمتسسًملٝماسوصمع٤مأس نسسًمٖم٤مًمعٞم٦مسسًمٕمٔمٛمرسٓسرٛمٙمتس نسشميفث٘م مسوسم٤مًميف٤مزمهسسُم ٤مًٓس

 .وم٢منسُمل٤مطم٦مس ندٟم٤مسهمػمسُم٤مدر٦مسضمن  ر٤مًس

سًم ر٤ممٞم٤مأسسٓسميفيس ٞم٦مسسًميف سشمٔمٝم س ىسسًمٞمل٧مسؾمنىسُمْم٤مقمٗم٤مأسٓطميفرٓأسسعمٙمننمسوُرٕمٓمرس

س سُمتسظمأاسشمٕمٞملمسُمليفنر٤مأسا و س"يم ٤موم٦م"يماسسمٙملاسشميدثسسًمٚمننسسخل٤ماسسم  سُمت سًٕمنسنس 

سسعمليفنر٤مأس  س دىم٤ممس س ىه سسٕح سوسٕظم سوسٕ د م سًمٚمٕم  سسًم ىمٛم   سسًم أصم٦م سٕؾم٤مؾمٞم٦م

س سُمت سقم٤مدة سشمؽمسو  سس1يم٤مُمٚم٦مه سومم سسًمٚمنن  سيىس سوم٤موم٦م سرنضمي سٓ س ٟم  اسمٛمٕمٜمرسس311اسمٛمٕمٜمر

س س ٛمنقم  سعم٤م سسًمٚمنن ه سيىس سسًمٙم٤مُمٚم٦م سُمنس ٗم٤مأسس318سةم٤موم٦م سقميد سسعمليفنر٤مأسسعمٛمٙمٜم٦مم ُمت

سًٕمنسنسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسسًم أصم٦مهسسر٤مأاسوسطميسريفنسطمل٤مسم سيمٜم٤مشم٩مسوم اسُمليفنًمعٙملسًٕمنسنسسعمٛمٙمٜم٦مس

س م308ه888ه08=سس318×سس318×سس318ا ُمٚمٞمننسًمننس08وسًميف سشمّماسوممس يم  سُمتس
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وٕنسسًمّمندةسًمٞمل٧مس يم  سُمتسشم شمٞم٥مسسمٙملأأسُمٚمنٟم٦مهسرٛمٙمٜمٜم٤مسطمل٤منسسًمٕميدسسًميىمٞم سًمٚمّمندس

س سقمتسـم ر سرنسوطميفرٓأسسًمٚمننس ىه سًميرٜم٤م سمٙملاسس111ه031قمؼمسيماسُمتسذمسسعمل٤مطم٦م

سس211ا سس611× س111ه031= س ٜم٤م  سوم٘م ه سسمٙملٚملم س وا س ظمى سُمث ×سس308ه888ه08 م

سوسًميف سشمّماسوممسُم ٤مأسُمتسس308ه888ه08 قميدسيمعػمسسـؽمرٚمٞمنٟم٤مأسسًمُمتسشم يمٞمع٤مأسسًٕمنسنه

سس996ه009سم٤مًمٗمٕماسُمثس ظمىس سسًمعٙملأأسسعميفع٘مٞم٦مسسمٜمٔم سسٓقميفع٤مدسمٙملاسسًمع٤مىمٞم٦م !سيماسُمتس ىه

هسمم٤مسرٕماسسًمٕميدسسًمٜمٝم٤م  سيمعػمًسسضميًسسسممس308ه888ه08شمْم٤مقماسسٓطميفرٓأسسمٕم٤مُماسمظم سُمتس

سسحلل٤مسمٞم٦مس سسًمٕمٛمٚمٞم٦م س ىه س ضم ى سسحل٤مؾمنت سسم ٟم٤م   سًميفّميىم م سشمِم٤م يه س ن سر٥م س ٟمو ددضم٦م

س096ظمىسُمتسؿم٠مٟم س نسر٠مسالسم٤مًمٙم٤مُماسذمسضمييسُمتسسًم ٤مٟمٞم٦مهسوسًميف سسؾمٗم أسقمتسدىمنسسمثعنسيميف٤منس

س! ٗمث٦مسًمٓمع٤مقميف٦م

طم وم٤ًمسُمتسسًمٜملسؾمالٞمٙمٗم سًمٙميف٤مسمال٦مسقماليدسسًمالىدسأسس61وقمغمسؾمعٞماسسعم٘م٤مدٟم٦مسوم٢منسؾمٓم ًسسوسطميًسسُمتس

ذمسسًمٙمننهسوسًمٕميدسسةمج٤مزمسًملطميس سسعم٤مدر٦مسقمغمسشم٤مدريسسًمٙمالننسؾمالٞميفٓمٚم٥مسٟمّمالاسؾمالٓم سمظمال س

ًم٦مهسو سوم٘م مسًمىسسومع٘ميدسُم٤مسيمنٟمٜم٤مسىميرنسووسؾمثهسوم٢مٟم سهمػمسيم٤مٍ سقمالغمسسةـمالأ سٕنسُ الٞم سسم٤معملال٠م

رٛميفيسًمٗمؽمةسيم٤مومٞم٦مسُمتسسًميُمتسًمٞمٕمٓمرسيماسوسطمٍيسُمتسسطميفرٓأسومْم٤ميسسًمعث٨مس ىسس  ٞمٚمال سسعمال٤مديمس

ٓسرٛمٙمتس سميسس نسشميفث٘م سُملال٤مطم٦مسسًمعثال٨مسهبالىهسسًمٓم ر٘مال٦مهسوُمالثسجًمالوسوم٢م ال٤مس يفٚمالوسظمّمال٤م لس

طم٘مٞم٘مٞم٦مسرٛمٙمتسسًميفث٘م سُمٜمٝم٤مسقمتسـم ر سسًميفثٚمٞمالاهسسمالرسذمسجًمالوسُمالير٩مسهم رال٥مسُمالتسقماليمسسًمٗمٝمالنس

س.ٞمرسريفٕمٚم سسمثعٛمٝم٤ممسومٝم سذمسسًمنىم٧مسٟمٗمل سطم٘مٞم٘مٞم٦مسونر٤مًمٞم٦موسحلل٤منسسًميىمٞم سوم
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األزقاً اللبريٚ بصٕزٚ خٗالٗٛ

سٕظميفأ سسملمسسٕدىم٤ممسسًميف س  سيمعػمةسضميًسسسمثٞم٨مسٓسرٛمٙمتس  ٞمٚمٝم٤مسُم٤مدر٤ًمسإنسًمٞموس ٜم٤م سُم٤مس

سُمٝمنسضميًسس سُم٤مدر٤ًم سسًميف سرٛمٙمتس  ٞمٚمٝم٤م سًميفيفٜم٤مؾم٥مسُمثسسًمٕميد سوسٕدىم٤مم سسعم٤مدر٦م رٙمٗم سُمتسسٕؿمٞم٤مي

  .سم٤مًمٜملع٦مسسممسُم٤مسٟمثتسٟمّمعنسسسًمٞم سًمىسس دريسسنسٟمث٣مسسمٓم ر٘م٦مسؾمٝمٚم٦مسعمٕم وم٦مسسًمٗم  

ذمسسحلٞم٤مةسسًمٞمنُمٞم٦مسٟمثتسٟمٗمٙم سذمسسٕدىم٤ممسسم٤مقميفع٤مد ٤مسيمعػمةسذمسسعم طمٚم٦مسسًميف سرّمع سومٞمٝم٤مسسًمٕميسينس

سسٕـمٗم٤ماس سقمنمسأسُمت سسمْمث سرٕمي سُميدؾمٞم٦م سُمٞميسٟمٞم٦م سوم٤معمنم سذمسدطمٚم٦م سُميقمع٤ًمم س ُم ًس يمآطم٤مد

سقمٛمٚمٞم٦مسريفٓمٚم٥مسُمٜمٝمنسُم ٤مأسحلل٤منسوًمٙمتسسًمٕم٘مكمهسسحلل٤منسقمٛمٚمٞم٦م  سيسملٝمنًم٦مسُمتسظمأاسوضْمس

ذمس ىسسسعمٕمٜمرسسالسسعم  ٦مسهمػمسوسٕدىم٤ممسسعم  ٦مسسٕدىم٤ممسسملمسسًمٗم٤م اسسخل سوم٢منسًمىسمسشمٗمّمٞمأًسس يم  

س.٤م ٦مسعمر٘مثسذمسُمٙم٤منسىم ر٥مسُمتسسالسًمٕمٛمكمسسًمٞمنُم س

سسًمٗمٝمنسسعمِمؽم س سريفعلمسسنس ىس س نسذمسُميفٜم٤مواسسًمٞميسس"ًمٚمَْمذ٤مُم٦م"وُمتسسعم ػمسًمأ يفرمه سًمٕميدر٦م

قمٜميُم٤مسٟمث٤مواسومٝمنسسٕدىم٤ممسسًميف سشميفثيىسسًميفٛم ٞماسسعم٤مديهسوسًميف سؾمن سٟميقمن ٤مس قميسدًسسيمعػمةس

سقميدس نسذمس سًمٙميف٤مسم٦م سسخل٤مٟم٤مأسسًمأ ُم٦م سرٙمننسقميد سقمٜميُم٤م سقمِمنس ٞم٦مه سويم٘م٤مقمية سظمٞم٤مًمٞم٦مم سمّمندة

 يس نسسٕدىم٤ممسطميسجسشم سقميدسيمعػمهسوم٤مًمٕميدسسًمىيسرٛم اسشمٚموسسخل٤مٟم٤مأس نسيمعػمسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦ممس

سًميف سشميريسقمتسُم٤م ٦مسظم٤مٟم٦مسذمسسًمٓمناسشميفع٤مو س رْم٤ًمسسًميفٛم ٞماسسعم٤مديهس وسشم٘م رع٤ًممسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهس

يمعػمسوًمٙمتسًمٞموسيمعػمًسسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦مهسذمسطملمس نسس-س308ه888ه08س-قميدسسًٕمنسنسسمٙملاس

سقميدسسًمّمندسذمسُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسًميرٜم٤مس نسيمعػمسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦مم

ث٨مس  ٖم سسمٙم ػمسٓسشميساسيمعػمةسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦ممسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسذمسسًمنسىمثهسوم٢منسُمل٤مطم٦مسسم

سُمتس سسًمّمٖمػمة سسًمّمند سُمل٤مطم٦م سس2شميفْمٛمت سسٓطميفرٓأ سس1ومم سُمت سسي٤م ا سسًمٕميد س ىس سمٙملا

س266ه3 س163ه س163ه س882ه س622ه س338ه س669ه س661ه س198ه س869ه س228ه هس138ه
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هس006هس131هس319هس123هس980هس391هس818هس681هس209هس916هس166هس863هس281

مسقمي ٤مسيمعػمةس 0ا988هس926هس120هس812هس886هس266هس996هس896هس682هس662هس816

سمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦مسيمٚمرسد ر٧مس دىم٤ممسجسأسـمناسمم٤مصماس وس يمؼمهسوسقم  س نس ىهسسٕدىم٤ممسشميفع٤مو س

س.سًميفٛم ٞماسسعم٤مدي

الباحث وقابن املطاحٛ

ٟمٗمٙم سذمس يسسمثال٨مسٟمثتسسٔنسقمغمسسؾميفٕميسدسًميف٘ميرنسو اسيم٤مُماسًمعث ٜم٤مسسعمليفثٞمامسرٛمٙمٜمٜم٤مس نس

يمٛمل٤مسم٘م٦مسسماللمسسًمع٤مطمال٨مسوُملال٤مطم٦مسسًمعثال٨مهسُمالثس  اليس س يمالؼمسممال٤مسرٕمالاسسُٕمالندس ؾمالٝماسٟملالعٞم٤ًمس

ًمٚمع٤مطم٨ممس دقم س نسُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسقمتسسًمّمندسًميرٜم٤مسيمعػمةسضميًسسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦مس ٜم٤مس ٟمٜم٤مسرٛمٙمالتس

مس نسٟمذيف٤مدس يوم٤ًمسيمعػمًسسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦مسوًمٙمتسٓسراليساسرِمالػمسوممس نسسعملال٤مطم٦مسؾماليفٗمن سذمسسعملال٤مسم٘م٦م

وجسسيم٤منس ىسس ثٞمث٤ًمهسوم٢مٟم سؾمٞمعٙمننسددؾم٤ًمسُمتسسعمٝمنسحٚم سُمٕمٜم٤مسذمسسًمٗمّماسسًميف٤مزمهسطمٞم٨مسؾمالٜمٜمٔم س

 .ومٞمرسوجسسيم٤منسرٛمٙمتسًمٕمٛمٚمٞم٤مأس ٞميسسًمعٞماسسنسهؽم سسؿمٞم٤مي

 طمالاليسسًمٓمالال  سسًمٕميرالاليةسًميفث٘مٞمالال س الالي سسًمٙمعالالػمسسمِمالالٙماسظمٞمالال٤مزمسًمٚمعثالال٨مسس2م6ورعالاللمسسًمِمالالٙماس

طمال  سٟم٘مٓمٞمال٦مسا طمال  هس دىمال٤ممهسسعمليفثٞمامسظميقميفٜم٤مس  سسؾميفذيسمسوطميسأسسًمعٙملالاسًميفٛم ٞمالاس 

ودُمن  مس لننس الٗم٤ًمسُمالتسسٕطمال  سُمالثس لاللمسطم ومال٤ًمسذمسسًمّمالاس اللس ٤مُمال٤ًمس الندشمٜم٤مسسًميفال س

سمٙملاهسولناسسًمّمندةسوممسُم٤مسرعيوسويم٠م ٤مسؿم٤مؿم٦مسسيال٤مشماسسًمّمالٖمػمةسس611-ذم-211طمعٛمٝم٤مس

ُمٕمع٠مةسسم٤مٕطم  مسدقمنٟم٤مسٟميقمنس يس الندةسُمٚمٞم ال٦مسسمال٤مٕطم  سهبالىهسسًمٓم ر٘مال٦مسًم٘مٓمال٦مسٟم٘مٓمٞمال٦مهسوم٘مال س

س:وقمٜمي ىسؾمٞميف٠مًماس ي سسًمعث٨مسُمتسه٤م ٝم٤مسسؾمرًسةقمٓم

                                                           
بكسل، جيب علينا  1ة نقوم بزايدة مساحة البحث لدينا من إحتمال من احتماالت اللون. يف كل مر  16،777،216بكسل حتتوي على  1. مساحة حبث ( 1)

 .أربعة عشر مرة 16.777.216األوىل يف  16777716بكسل، لذلك علينا ضرب تلك الر  15بكسل على  5×  3. حيتوي مستطيل 16،777،216مضاعفة 



 

152 
 

سمجٞمثسسًمّمندسسًميف سشمّمندس يسًم٘مٓم٦مسٟم٘مٓمٞم٦م

وٟمثتسٟمٕمٚمنس نسقميدس ىهسسًمّمندسسعمليفٝميوم٦مسؾمٞمٙمننسقمغمسسٕىماسيمعالػمسُم الاسقماليدسُمالتسشم يمٞمعال٤مأس

وجسسسٝم٤مس يمؼمسُمالتسجًمالو نسٟمعٕمٚمسوُمتسسعمٛمٙمتسهسٕطم  سسعمٛمٙمٜم٦مهسوسًميف س  سيمعػمةسسمِمٙماسُمى ا

غمسظمٚمٗمٞمال٦مسسمٞمْمال٤ميهسُمالتسظمالأاس سٟمِمؽمطسسنسرٙمننسيماسطم  سُمّمٜمنقم٤ًمسُمتسسمٙملأأسؾمندسيسقمال

وضمالاليأسسنسسحلالال و سشمّمالالع سىم٤مسمٚمالال٦مسًمٚم٘مالال سيةسوجسسيم٤مٟمالال٧مسُملالاليفنر٤مأسسًٕمالالنسنساسٕحالال سسسًميفع سمالال٦م

 سذمسطماللمس نسُملاليفنر٤مأسسمٙملالاس61وممسس1وسٕظم سوسٕ د  سذمسسًم ٚم٨مسسًملٗمكمسُمتسسًمٜمٓم٤م سا

 سمسسٔنهسسمالاليًٓسُمالالتسسؾمالاليفذيسمسًمالالنريسسمٙملالالاسوم٘مالال س311وممسس081سخلٚمٗمٞمالال٦مسذمسسًم ٚمالال٨مسسًمٕمٚمالالنيسا

 .ا ؾمندس وس سمٞما سًمعٜم٤ميس طم  سٟم٘مٓمٞم٦مهسرٛمٙمٜمٜم٤مسسؾميفذيسمس يم  سُمتسُمٚمٞمنن

ًمىًموسؾميفعيوسُمل٤مسم٘ميفٜم٤مسيم٤مًميف٤مزم سسًمع٤مطم٨مسؾمالن سريفث٘مال سُمالتس يم ال سقماليدسممٙمالتسُمالتسسًمّمالندسذمس

ي س يسسمٙملاسسعمٛمٙمٜم٦م سعمٕم ومال٦مسُمال٤مسوجسسيم٤مٟمال٧مسلالس611-ذمس-211ُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسايماس ندس

 ي سسًمعث٨مسًميرٜم٤مسقمتسـم ر سيمنٟم سًم٘مٓم٦مسٟم٘مٓمٞم٦ممسٓفٛمٜم٤مسيمٞماسراليفنسجًمالوسسم٤مًمْمالع هسس"س ٤مسم٦م"

ـم٤معم٤مس نسسًمٕمٛمٚمٞم٦مس  سسمث٨مس قمٛمرسطم٘م٤مهسو ىسسرٕمٜم س نسسظميفٞمال٤مدسوُمٙم٤مٟمٞمال٤مأسًمٚميفث٘مال سٓسشملاليفٗمٞميس

سم٠ميسطم٤ماسُمتسسٕطمنساسُمتسسٕومٙم٤مدسسًميف سُمتسؿم٠م ٤مس نسشميقمنسسًميفذٛمٞمٜم٤مأسسًمّمثٞمث٦ممسوجسسيمٜمال٧مس

سًمٕمٛمٚمٞم٦مهسومٙمال سذمسظميُمال٦مسسًمنرال٥مسسًميفال سشملالٛم سًمٚمع٤مطمال٨مسسميفثٛمٞمالاسقماليدسهمالػمسشم هم٥مسذمسشمّمنر س

سمٙملاسًمٚمؼمريسسةًمٙمؽموريسُمثسوظمٓم٤مدسسًمع٤مطم٨مسقمغمسسًمٗمالندسس611-ذمس-211حميودسُمتسسًمّمندس

س.وجسسيم٤منسوسطميسُمتس ىهسسًمّمندسسًميف سشمنسلٛمٞمٚمٝم٤مس ٤مد سوسنسرن

 س
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س٦مسالالال٤ملالالنسنسسًمٗمالالالشمليفذيمسسًٕمس2م6سًمِمٙماس

سوسًميسيمٜم٦مسايمرس نسُمنم سسم٤مًمٚمننسسًم ُم٤مديس

سسمٙملاسس611×سس211 ٜم٤م سًميفثنراس ندةس

س اسس11وممسُم٤مسٟملٛمٞم سًم٘مٓم٦مسؿم٤مؿم٦مسٟم٘مٓمٞم٦مسا

طم وم٤مسس92سمٙملاسارل٤مد مسًم٘ميسسؾميفذيُم٧مس ٛمنقم٦مسُمتسس6-ذم-8طم وم٤م مسيماسطم  س يفاسُمليفٓمٞماسس11ُمتس

س  سةٟمِم٤ميسسعم ٤ماسًمٚم٘مٓمال٦مسؿم٤مؿمال٦مساسحل و سسًمٕمٚمنر٦مسوسًملٗمٚمٞم٦مهسسم٤مةم٤موم٦مسوممسسٕدىم٤ممسوسًم ُمن  سسمؽمشمٞم٥مسقمِمن

س.ٟم٘مٓمٞم٦مسقمغمسسًمٞمٛملم

سسًمعث٨م سًميفّمنر  سوم٘م  سوسطمية سـم ر٘م٦م س  د س   س ىه س ن سًمٙمٜمٝم٤موًمن سضميسًسسه سخميفٚمٗم٦م سشمعيو مسىمي

وسمٖماسسًمٜمٔم سقمرسرعيوسقمٚمٞم سسًمعث٨مسوم٤منسسًمٜم٘مٓم٦مسسًم  ٞملٞم٦مس  سسنسيماسهٛملمسٓسميسسنسرليفٝمٚموس

ُمتسسًميفأقم٥مسسم٤مٕؿمٞم٤ميسسعم٤مدر٦مسًمعٜم٤ميسوسظميفع٤مدسسًميفذٛملمهسو ىسسريفٓمٚم٥مسسسعمنسددسسعم٤مدر٦مسًمىًموسٓسمي

سًميفٛم ٞماسيماسهٛملمسًمعٕماسسًمنىم٧ممس سسعم٤مدر٦مسًميفٙم رلٝم٤م ٛمٝمرسيم٤مٟم٧مسومقمغمسسٕىماسىمٚمٞمًأسُمتسسعمنسد

سول٘م سشمّمٜمث سسًميف  سسٕؿمٞم٤مي سوسؾمٕم٦مه س و سسًميفذٛمٞمٜم٤مأسومٕم٤مًم٦م سُمت س  سسًمّمٖمػمةسوم٠من سسٕضميسي  ىه

ُمٝمرسيم٤مٟم٧مسووم ةسسعمنسدسسعم٤مدر٦مسوسًمنىم٧مهسومٝم سوسهأع سمذٛم٦مسُمثسس در٤مدسقميدسسًميفذٛمٞمٜم٤مؾميفّم

سسم٤ِمًميّف٤مزِمس سُمٓمٚم م سسمِمٙما سسممسُميفٓمسومٞمٝم٤مسرّمع سُم طمٚم٦مسسممسسًمعث٨مسرّما ًمٞمل٧مسوومػمة ٚم٥مسضميًس

س سرٙميفٛماددضم٦م سٓسرٛمٙمتس ن سسمعل٤مـم٦م سسًمع٤مطم٨مس ٤مواسسٓىمؽمسنسُمٜم مس ٟم  سيم٤من ذمسسقمٜمي ىٍسسُمٝمر

سًمّمندسسًميف سرٛمٙمتس نسشميفث٘م سومٕمٚمٞم٤ًمسيفٜميفٝم سسعمل٤مسم٘م٦مسسمٛم٘م٤مدٟم٦مسسملمسا  سقميدسؾمسسًميفثٚمٞماسسًمٜمٝم٤م  ه

سُمتس ضماسسنس سسًميف سر٥مس نسريفنسشمٗمٕمٞمٚمٝم٤م سسًمّمند سقميد سُمثسان  اطميفرسرٛمٙمتسسًميفث٘م سُمٜمٝم٤م 

سٜم٘مٓمٞم٦مسُمتسسمٞمٜمٝم٤مسقمتسـم ر سسًمّميوم٦مسًمِم٤مؿم٦مسسًمشمٙمننسًم٘مٓم٦مس



 

154 
 

س س ن سٓسرٛمٙمت سا   سسن سٟمٕمٚمن سيمعػمروٟمثت سقم ومسسًسٙمنن سىمي سٕٟمٜم٤م سظمٞم٤مًمٞم٦م سسًمْمذ٤مُم٦مسسمّمندة سسن ٜم٤م

سُمتس نس سرٕمٜم س نسسًمع٤مطم٨مسذمسودـم٦مسوجسسيم٤منرسخلٞم٤مًمٞم٦مسشمٕمٜم سسٟم س يمؼمسضميًس  ان  يفث٘م مسو ىس

يمعػمسسمِمٙماسظمٞم٤مزممسرٛمٙمٜمٜم٤مسشم٘مير سان سسم٤مؾميفذيسمسُمعي سسًميفٖمٓمٞم٦مسوممسضم٤مٟم٥مسىم٤مقميةسسًميفعٕمٞم٦مسسًميف س

سهم٤م رٚمٞمننس سوسطمي سذم سوسطمي سٟميفٞمع٦م سقمغم سًمٚمثّمنا سحم٤موًم٦م سُم٤مر٘م٤مدنسهم٤م رٚمٞمنن سشمليفٚميم سًميف 

سا  سسًمّميوم٦م سشمليفث س ىهسس"هم٤م رٚمٞمنن"ي سقمتسـم ر  سيمعػمسُمٕملم م سسممس يسقميد سر ُمي  ٜم٤م

س سسمالال سُمتسطمٞم٨مسسًميفِمعٞم  سجيم  ٤م سان  سًميف٘مير  سؾمن سٟمليفذيمسس"سؾم٘م٤مطسدسمنك"سًمٓم ر٘م٦م ٕٟمٜم٤م

سوسم٤مؾميفذيسمس سممٙمٜم٦مم سسًميفٓمندي سسًمعث٨م سقمٛمٚمٞم٤مأ سيم٤مٟم٧م سوجس سُم٤م سًميفثيري سسٕؾمٚمنن ٟمٗمو

 :هسًميرٜم٤م/  ,  /  ٤مداسم٤معمٕمٜمرسسًم ر٤م هسطمٞم٨مسرٙمننسُميفعس"سًميفع٤مدًمٞم٦م"
 

 

 

 

 

 

 

سمٕميسشم مج٦مس ىسسُمتسسؾميفٕم٤مدةسدم سم٦مسسًميسمنكهس ىسسرٕمٜم س نسقميدسسًمّمندسؾمٞميفٕملمسقمغمسسًمع٤مطم٨مس

سسعمل٤مطم٦مس سشمل٤مويسطمعن سُمتسسمٞمٜمٝم٤م سٟم٘مٓمٞم٦م سؿم٤مؿم٦م سًم٘مٓم٦م سسنسشمٙمنن سٟميفنىمث سىمعاس ن سُمٜمٝم٤م سًميفث٘م 

 سُم٘ملنُم٤ًمسقمغمسطمعنسسيي  

س سرْمثس ىس سسًمْمذنسسعمذٞماساسًمىيس يف٤مثسو ىس سذمسسًمعل سمم٤مسس096سًمٕميد سًمٙميف٤مسميف    ٗمث٦م

رٕمٜم س نسسًمع٤مطم٨مسرٛمٙمتس نسر٠مُماسوم٘م سسٟمٜم٤مسومٕمٜم٤مسًم س ي سيمعػمسسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسًمٙمٞمأسشمٙمننس

س.سةضم٤مسم٦مسسًمٜم٤مدم٦مسيمعػمةسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦م

 ُمعي سسعم٘مٞم٤مكسسعميفع٤مدا

قميدسسًميسم٤مسمٞموسسًميف سر٥مسوؾم٘م٤مـمٝم٤مسومن سُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مهسىمعاس نسريفنسو ال٤مسم٦مس الي سُمٕماللمس

س  وسسالسمّمندةسقمٛمٞمال٤ميهسرٛمٙمالتسشم٘مالير  ٤مسقمالغمس  ال٤مسُميفع٤مدًمال٦مسٓطماليفراسسًمٜمعال٤م سذمس واسوؾمال٘م٤مـم٦م

 ُميفع٤مدًم٦مسضمييسُمتسُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسسًميف سرٖمٓمٞمٝم٤مس ىسسسيي مسالسمِمٙماسُمٙم٤موملس
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سُمتسسد ٤مىمٙمنسسمٛميريسُمتسقمٛمٚمٞم٤مأسسًم نهسؾمن س ىمناسوم٘م س نسسًمٕميدسذمسسعم٘م٤ممس دسقميسالسميًٓ

س سسعمٛمٙمٜم٦م سسالسًم٘مٓم٤مأسسًمٜم٘مٓمٞم٦م سرٛملسطمنسزم سظمٞم٤مًمٞم٦مه سيمعػمسسمّمندة س رْم٤ًم سقمغمسس081 ن  ٗمث٦مم

سسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسٕنسرٗمٞمَيسسًمع٤مطم٨مس سًم همنسُمتسسٟم سهبىسسسًم٘ميدسُمتسسًمْمذ٤مُم٦مهسسٓسسٟم سًمٞموسيمعػمًس

مس6م6سمٌميمسسخليقم٦مسًم٘مٞم٤مكسطمعنسسةضم٤مسم٦مس  سـم  سسًمّمٗمث٤مأهسيمرس نسسحل٤ماسذمسسًمِمٙماس

س س ن س ؼمٟم٤م سالسدنسنس ىس سس سسًميف سر٥مس نسشمٙمننسومٕمٚمٞم٦م سسًمّمند سقميد سدىمنس يف٤مثسسممسال س26 ن

 ٗمث٦مسًمٙميف٤مسميف هسوٟمثتسٟمٕمٚمنسسٟم سيمعػمسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦ممسوطم٘مٞم٘م٦مهسسنس ىسس  ٖم سسمٙم ػمسمم٤مسيم٤منس

سًمٚمع٤مطم لمسسعمٙمٗمنوملمس نس سٓسرٛمٙمت س يس اٞم٦مم سًمٞموسي٤م سسيي س ىما ه سايم٤من سرٙمنن س ن رٛمٙمت

يفث٘م س يم  سمم٤مسرٛمٙمتسسنسشميفث٘م سُمٜم س يسقمٛمٚمٞم٦مسُم٤مدر٦ممسرٜمعثنسسٕنسسًمٜمع٤م سريفٓمٚم٥مس ندًسسًمٚم

س.ًمىسسشمٗمن سُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مسهبىهسسعمٜم٤مومل٦مسسمِمٙماسطم٤مؾمن

 نسرٛمٙمٜمٜم٤مسسؾميفذيسمسسمث٨مسايمنٟم٤م سًمٚمثّمالناسقمالغمسؿمالٕمندسعماليىسسؾماليفث٤مًم٦مسسًمنمالثسًمٚمع٤مطمال٨ممس

ُمعي سسعم٘مٞم٤مكسسعميفع٤مداس ؼمٟم٤مس نسسًمٕميدسسعميفنىمثسُمتسسؾم٘م٤مـم٤مأسسًميسمنكسسًمٕمٛمٞم٤ميسسًمأ ُمال٦مسًم النس

ايمنٟم٤م سطمنسزمسُم٤م ٦مسُمٚمٞم٤مدسُمٚمٞم٤مدهسوسًمىيسرٙميف٥مسقمغمسؿمٙماسوسطميسرٚمٞمال سقمنمالونس الٗم ًسمسسسيي 

س الال٤مسم٤مأسايمنٟمالال٤م سسعميفيف٤مًمٞمالال٦مساوجسسيمٜمالال٧مسشملالاليفٓمٞمثس نسشميفذٞمالالاسُم الالاس الالىسس كسُمالالت ًمٚمثّمالالناسقمالالغم

×سظم٤مٟمال٦مسس31سًمٌمي هسسم٤مًميف٤مزمسُمتسسعميفنىمثسسنسرٙمننسقميدسسةؾم٘م٤مـم٤مأسسًمٕمٛمٞم٤ميسسعمٓمٚمنسم٦مسقميدًسسُمتس

قمالاليدسسةؾمالال٘م٤مـم٤مأسسًمٕمٛمٞمالال٤ميسوونسذمسسًمّمالالاسسًمنسطمالاليمسسكهسطمٞمالال٨مسكس الالنسقمالاليدسسة الال٤مسم٤مأ

ًميسمنكسسًمأ ُم٦مسٕدسمثسس ٤مسم٤مأسايمنٟم٤م سذمس اسوسطميهسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسؾمالٞمٙمننسقماليدسُمالتس

س.صمرٟملمسظم٤مٟم٦مهسوسًمىيسُمتسؿم٠مٟم س نسرٛملسؾمٓم سُمتسسًمٜملسدونسومنس ا

شملاليفذيمسيمالأسطمٞمال٨مسسهٕمنسم٦مسقمٛمٚمٞمال٤مأسسًمعثال٨مسسًمِمال٤مىم٦مسًمٚمٖم٤مرال٦مًميرٜم٤مسسٔنسـم ر٘ميفال٤منسًم٘مٞمال٤مكس ال

٘ميفلمسسًمٕميدسسًمْمذنسسًمىيسٟمثّماسقمٚمٞم سُمتسظمالأاسشمٓمعٞمال سُمعالي سسعم٘مٞمال٤مكسسعميفعال٤مداسوقمالغمسسًمٓم ر
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هسسًمٓم ر٘م٦مسسٕوممسشميفْمٛمتًمٙميف٤مسم٦مس ىسسسًمٕميدسسًمْمذنسهب٤ممسوضم سسخلّمناسقميدسسٕدىم٤ممسسًمأ ُم٦مس

ُمالتسطمٞمال٨مسس ال٤مسم٤مأسايمنٟمال٤م سسٞمذؼمٟم٤مسُميىس ٕمنسم٦مسسًمعثال٨مًمسقمنمرتسخل٤مٟم٤مأسقمغمسشم٘ملٞمنسقميدس

وجسسيم٤منسُمعي سسعم٘مٞم٤مكسسعميفع٤مداس الؼمسسمٕماليدسسٓطماليفرٓأسسًميفال س يف٤مضمٝمال٤مسسًمع٤مطمال٨مسسًمىًموسهسعميفيف٤مًمٞم٦م

ُمتس دسمٕملمسظم٤مٟم٦مهسو الىسسرٕمٜمال س نسسًمعثال٨مسسمّمالٕمنسم٦مسسؾمال٘م٤مطسدسمال٤مسمٞموسسُمٙمننسًمٚميفث٘م سُمتسقميد

س ليفعٕميسقمٜميسشمّمالندسضميًسسُمسالسمِمٙماس قمٛمرسطميفرسريفنسس ٤مسم٦مسسيي سايمنٟم٤م سُم شملمسذمس اسوسطمي

هسوجًسسسعم ال٦مسخل٤مٟمال٤مأسومالن سهسٟمثتسٟمٕمٚمالنس ٟمال سوجسسيمال٤منسقماليدسٜم٤م٦مس  س ٟم ٤مٟمٞمسًمٓم ر٘م٦مسسًمسمث٨مسايمنٟم٤م مس

قميدسسٓطميفرٓأسسًميف سليف٤مثسوممسسًميفث٘م سيمعػمسسمِمٙماسظمٞم٤مزمهسوسًمىيسسمعلال٤مـم٦مسٓسرٛمٙمالتسسًم٘مٞمال٤ممس

س.سم 

سونسشم٘ملٞمنسسٕقميسدسس6-6سًمِمٙماس

سسًمٙم٤مُمٚم٦مسسًمٙمعػمةسضميًسسا يمؼمسُم٘ملنُم٤مًس

سٙماسالالالال ٞمٚم سذمسؿمالالالقمغمس  ٖم  سريفنس 

سناسالالالالالثسسًمٓمالغمهسُمالالالالالخميفٍمسذمسسٕقم

سّمندسالالالاسُمالال٤مُمالالالسًمٙم٤مُماسًمٙماسدىمنسيم

سٓمعن سالالالالسمنسؾمٓم٦مسيمنُم٦مسُمتسسًمند سسعم

 دٟم٤مهمسسم٤مًمٜملع٦مسًملدىم٤ممسسًميف سًمٞمل٧مسُمتسـمناسسًمّمٗمث٦مهسرٛمٙمٜموسسؾميفذيسمسٟمٗموسسٕؾمٚمننسُمثسظمٓمنطسسميًٓس

س.ًم٘مٞم٤مكسطمعنسسًمٜميفٞمع٦مسهبىهسسًمٓم ر٘م٦م٘ملٞمنسشمُمتسسًمّمٗمث٤مأمسٓطماس ٟم سٓسر٥مسوضم سيس يس

قميدسمذنسُمتسسًمّمندسسًميف سؾمن سريفٕملمسقمغمسسًمع٤مطم٨مسسذمسصمرٟمٞم٦مسوصمأصملمس ٗمث٦مطمٞم٨مسرنضميس

سميف٘ملٞمنسجًموسقمغمسهسوظم٤مٟم٦مس111ه081ليفنيسقمغمس يم  سُمتسسًم٘مٓم٦مسٟم٘مٓمٞم٦مومثّمٝم٤مسًمٚمٕم ندسقمغمس

س31 سؾمه سوم٢مٟمٜم٤م سٜمعي سسؾم٘م٤مطسسًميسم٤مسمٞموسسمِمٙماس ن سسمّمٕمنسم٦م سرٙمنن سسًمّمندة سسٕقمٛمرسقمت سمث ٜم٤م

س! قمٛمرسطميفرسريفنسس ٤مسم٦مس ي سايمنٟم٤م سصمرٟمٞم٦مسمٓ سُم ةسقمغمسسًميفنسزمسسم٤محلا
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س.و ىسسًمتس ي س سميس

سشمٗمن سُمل٤مطم٦مسسًمعث٨مم

إولاٌٗٛ اإلضتحالٛ املادٖٛ

ىميسرٚمع٠مس يسؿمذلسُم٤مس ساسُُميفْم٤مُمٜم٤ًمسُمثسسًمع٤مطم٨مسوممسسطميىسومٙم شملم سسٕوممس  سسُٕماسذمس ٟم س

سشمٞم٦مس يم  سسمٙم ػمس١مسٕيم  س اٞم٦مسؾميف ع٧مسس ٤مسُمسًمعث٨مسقمٜميُم٤مسريفٕمٚم سسُٕم سسم٤مًميفٓمندهسوم٢منسقمٛمٚمٞم٤مأس

ُمتسسًمعث٨مسذمس ىسسسعم ٤مامسوقمغمسوضم سسخلّمناسوجسسيم٤مٟم٧مسسٕ يس سسًمٗمٕمٚمٞم٦مسًمٚمٗم٤م يةسشمٖمٓم س

سًمتسرٙمننسذمس سسعميفع٤مدًم٦م سسعم٘م٤مرل٦م سوم٢منسُمعي  سسمٙماسُمٜمٝم٤مه س قمغمسسمٙم ػمسُمتسسعمل٤مطم٤مأسسخل٤م ٦م ٟملع٦م

سسعمٓم٤م سقم٘مع٦مسٓسرٛمٙمتسسًميفٖمٚم٥مسقمٚمٞمٝم٤م سسم٤مًميف٠ميمٞمسه ٤مر٦م يسر٥مس نسرنممسسٓقميفع٤مدسسًمنسضم٥مسو ىس

سُمٝمٛم٦مس سو   سسًميفٓمنديه سسًمعث٨م سقمٛمٚمٞم٤مأ سسمِم٠من سسؾميفٜميف٤مضم٤مأسدسؾمذ٦م س ي سومم سٟمّما س ن ىمعا

س.ؾمٜمٕم٤مدٝم٤مسذمسسًمٗمّماسسًميف٤مزم

س سسعمثيفٛما سسًم ٤مري سسًمسوسعمٙم٤من س ن سًمٚمعني سيمٚمٛم٦م سسم٠من سسًم٘م٤م ٚم٦م سشمٙمننسس"ُمليفثٞما"ٗمٙم ة ر٥مس ن

سسطميفراسسًمٜمع٤م س نسسًمّمٗم  سًمٚمث٤مٓأسسًميف سرٙمننسومٞمٝم٤م س نسسحمٗمنفم٦م سوُمتسسعملٚمنسسم  سم٤مًمْمع م

 ىسسٓسرٜمٓمع سقمغمسُم ٤مًمٜم٤ممسسميًٓسُمتسجًموهسوم٢منسسطميفراسسحلّمناسقمغمسًم٘مٓم٦مسُمّمٗمنوم٦مسٟم٘مٓمٞم٦مسقمتس

ـم ر سسًمّميوم٦مسذمسحم٤موًم٦مسوسطميةسؾمٞميفنس  ٞمٚمٝم٤مسقمغمس  ٤مس ٗم سشمٚمٞمٝم٤مسٟم٘مٓم٦مسقمنمر٦مهسرٚمٞمٝم٤مسؿَمْنطس

سًم ٤مُمٜم٦مسوسًم أصملمسـمنراسضميًسسُمتسسٕ ٗم٤مدسرٛملسؾمعٕم٤ًمسوصمأصملمس ٗمث٦مسورٛميفيسًمٞمِمٛماسسًمّمٗمث٦مس

ىمعاسفمٝمندس واسدىمنسهمػمسسًمّمٗم مسورٛمٙمتس ر٤مدةس ىسسسٓطميفراسُمتسظمأاسسًملر سسمٛميريسُمتس

سعمث٤موٓأهسوًمٙمتسسعمنمن سسم ُميف س نس ٟم سٓسرٛمٙمتسُمْم٤مقمٗم٦مسسعمث٤موٓأسوٓسذمسطميودسُم٤مدر٦مس

سقمغمسٟمٓم٤م سوسؾمثس سشمٗم٤مؤًٓ سطميفرسذمسفماسسٓومؽمسم٤مأسسٕيم   سُم اسس— ٚمع٦مم سوىميرٛم٦م وسؾمٕم٦م

س ٦مسُمتسشمٚموسسٕ ٗم٤مد!ًميفٙم سدسعمثنس يم  سُمتسطمنسزمسُمٓسرٛمٙمتسطمِميسُم٤مسرٙمٗم سُمتسسسس—سًمٙمننس
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س ىم س ن س ٜم٤م س نسس يفرُمٜم٤م سوسمٕملمسذمسسقميفع٤مدٟم٤م سوسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ما نسسممسسًمٕمٛمٚمٞم٦مسُمتسسًم ر٤ممٞم٤مشمٞم٦مم

سهٛم سسملمسسًمٙملندسسًمأ ٤م ٞم٦مسوسًمّمٗم هسُمٕم وم٦مسسًميفٛمٞمٞميسسعمٗم٤م ٞمقمغمسـمأنسسًم ر٤ممٞم٤مأر٥مسوم٢مٟم س

سسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسًميفثٛماس يسمصم٤مدسطم٘مٞم٘مٞم٦مس نسسنسشم٘منمسسوًمٙمتسسنسشم٘م دسُم٤م وجسسيم٤منسسًمٜمع٤م سممٙمٜم٤ًم

س سوُمثس ظمىسجًموسسميفٛمٞمٞميسقمٛمكمه سٟمٔم يم سُمتسسًمنسم س نسسمٕماسسسمٜمٔم وًمٞموسسميفٛمٞمٞمي سٓقميفع٤مده

لير٤مأسسًمعث٨مسشمٗمْماسومْم٤ميسسًمعث٨مسقمغمسسًمع٤مطم٨مسسٕقمٛمرسقمغمسٟمثٍنسؾم٤مطم هسسمثٞم٨مسٓسسميس

س د ه سوسمّمندة سُمليفثٞمأم س ُم ًس سسحل٤مٓأسسؾميفث٤مًم٦مسسُمتسسقميفع٤مده سسًمٜمع٤م سذمس ىه رٜمعٖم سسقميفع٤مد

سسًم٘مّملسقمتس سٟم٘مّل س ن سذم س طم سد سٟمثت سسًميفّمندر٦مم سسٓؾميفث٤مًم٦م سوسملم سسمٞمٜمٝم٤م سًمٚميفٛمٞمٞمي ُم٤مدر٦م

سًميفٖمٚم٥مسقمغمسسةطميفرٓأسسًمْم ٞمٚم٦مهسوًمٙمٜمٜم٤مسٟم ىسسٔنسسمنمن سيمعػمسعم٤مجسسشمٜميفٛم سطمٙم٤مر٤مأسُمتس

 .طمٞم٨مسسودقمٜم٤مسطمٙم٤مر٦مسطمل٤ميسسٕودسيماس- ىسسسًمٜمن سسممسىملنسسخلٞم٤ماس

سؾم٘مٓم٧مس سوم٢مجس س رْم٤ًمم سسًم٘ملن س ىس سسمم سرٜميفٛم  سًمٚمثٞم٤مة سدسدورت سشمٗملػم سيم٤من سوجس سومٞمر سسمٕمي سٟم٘م د  

وجسسصمع٧مس ٟم سهمػمسسؾمٞمٙمننسسًميفٙم سدسسواسُمتسرل٘م وٟمٔم ريف سؾميف٘مثسُمٕمٝم٤ممسسوم٢منسسطمع٤مدسسًميوُمٞمٜمنه

سسًمأ ُم سحماسطم٤مد سقم  يم٤مذمسًمنم سسعمّم٤مدوم٤مأسسةؾميف ٜم٤م ٞم٦م سسحلٞم٤مة سًمٙم سشمٙمنن وىميسسه٦م

س. نسسًميوُمٞمٜمنسُميف٠مدضم سٟمنقم٤ًمسُم٤مسسٔنشمٙمنن!سيمرسد رٜم٤مس
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 فَ األقٍاع: الفصن التاضع

طمالالاسسًمٍمالالس سسمالاللمسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسًمالاليرٜم٤مسوسًم٘مّمالال٦مسسًميفٓمندرالال٦مهس قمٜمالال٤مسذمسدطمٚمالال٦مسسًمٖمالال  

سؾميفٙمِمال٤مومٞم٦مسيم٤مٟمال٧مسؿمالعٞمٝم٦ًمسسم٤مًملالػمسذمسسًمٓمال  سوسعمٛمالال سأسسدعٚمٞمال٦ممسسمالي ٟم٤مهسقمالغمسُملاليفنىسؾمالالٓم س

سًمعث هسُمثسومٙم ةسُم٠مًمنوم٦مسضميًسسشُمِمٕمُ َ سسم٠منس ٜم٤مً سيشيس ثٞم سسمنمالن مسويم٤مٟمال٧مسشمٚمالوسسميفٞمال٦مس

ُمٜمذٗماسًمعٕماسسًمنىم٧مهس ظمىٟم٤مسوىميف٤ًمسًمٜم٘ميدسوٟمل٤مٟمٞم٦مسسًمٕمٚمالنسسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦ممسوسم٘مٞمٜم٤مسقمغمسسدشمٗم٤م 

ىمعاسسمييسشملٚم٘مٜم٤ممسوسم٤مًمْمٖم سسممسسٕقمغمهسوضميٟم٤مس ٟمٗملٜم٤مسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م سذمسسينسيسسعم و سًمٚم٘مٛمال٦مهس

طمٞم٨مسوسضمٝمٜم٤مسُمنسمٞمثسىميسشمعيوسهمالػمسُم٠مًمنومال٦مس ٤مُمال٤ممسسعمٌمالسؾمالٞمٙمننس ؾمالٝماسُمالتسسٔنسومّمال٤مقميًسس

يةس وسسصمٜميفاللمسُمالتسسٕؿمالٞم٤ميسسٕظمال ىسسًميفال سرال٥مسسنسٕٟمٜم٤مسىميسو ٚمٜم٤مسوممس قمغمسٟم٘مٓمال٦ممسًماليرٜم٤مسوسطمال

وممسُملاليفنىسسٕد هسُمالثسوقمال٤مدةسٟماليوًٓسٟم س ٤مسذمس ىسسسٓدشمٗم٤م سىمعالاس نسٟملالٚموسـم رال سسًمٕمالندةس

 .سًمٜمٔم سسممسسُٕم٤ميمتسسًميف سد رٜم٤م ٤مسُمتسىمعاسقمغمسـمناسسًمٓم ر 

وذمسـم ر٘مٜمالال٤مسسممسسًم٘مٛمالال٦مهسىمالاليشمٙمنسوممسسؾميفٙمِمالال٤م سسعمنمالالن سسًمٕمالال٤ممسًمٕمٛمٚمٞمالال٤مأسسًمعثالال٨مسسٕقمٛمالالرمس

طم٤مؾمالٛم٦مسذمسشملالنر٦مسسًمٍمالس سسماللمسسًمال س اٞمال٦مسوسم٘ميدسُم٤مسيم٤منس ىسسسعمنمالن س الٕمع٤ًمهسوم٢مٟمال سؾمالٞمٙمنن

سًم٘مّم٦مسسًميفٓمندر٦مسوطميؾمالٜم٤مسسًميفّمالٛمٞمٛم مسذمسسًمنسىمالثسومال٢منسسًمٕمٛمٚمٞمال٦مسسًميفٓمندرال٦مسيمالرسو الٗمٝم٤مسقمٚمالريس

سٕطمٞم٤ميس  سذمسسحل٘مٞم٘م٦مسًمٞمل٧مس يم  سُمتس ٛمنقم٦مسيمعػمةسُمتسقمٛمٚمٞمال٤مأسسًمعثال٨مسسٕقمٛمالرسسد٤مدرال٦مس

دمسًمالٞموس ٜمال٤م سيشيسُم الػمسًمٚمعالياسطمالناس الىسسسعمنمالن مسو قمٜمال سوسطميةسًمٙمالاسٟمالن سُمنضمالنس-

سمٙمٚمٛم٦مس قمٛمرس يسسٟمال سُمالتسدونسومٝمالنس وسشمعٍمالهس ٤مُمال٤ًمسيمالرسومٕمالاسسًميفٓمالنديسدريفِمال٤مددسدويمٞمٜماليسذمس

مسوٓس قمٜمال س(0)صانل السعاعاي األعىعىدوم٤مقم سقمتسسًميسدورٜمٞم٦مسسًمىيسًم٘م سوؿم٤مدةسيمعػمةسذمسيميف٤منس

وسًمٗمٙم ةس ال سًمٞملال٧مس نس يسٟمالن سفالي سوممسسهسمٙمٚمٛم٦مسسمث٨مس يسيشيسريفٕم٤مد سُمثسسًمٕمٛمرسسًميف٤مم
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ُمالتسظمالأاسسسومؽمسمال٤مًسسسسيميفل٤منسُمٞميسأسضميريةسوًمٙمالتسمجٞمالثسسٕٟمالنس سشمٙميفلال٥مسُمٞماليسأسضميرالية

قمٛمٚمٞم٦مسـمنرٚم٦مسُمالتسسًميفٕمال ثسسدٞمٜمال سمم٤مصمٚمال٦مسًميفٕمال ثسدوسمنشمٜمال٤مسسًمع٤مطمال٨مسقمالتسسًمْمالعٞم٩مسذمسسًمٗمّمالاس

ىماليسشمالنسسسٟمالرنًمنضمٞم٦مسُمٚمثنفم٦مسُمٙميفلع٦مسسًمل٤مسمثمسًمىًموسومٛمتسسًمّمثٞم س نسٟم٘مناسونس يسُمأُم سسمٞم

سًمٕم ندسقمٚمٞمٝم٤مسهبىهسسًمٓم ر٘م٦مهسوًمٞموسقمتسـم ر سسمىاسضمٝميسُميفٕمٛميهسيمرسريسيمٚم٥مسسًمّمٞميسسًم ٕمٚمال٥مس

 وسيمرسريسسعمث٘م سسًم٘م٤مشماهسووٟمرسقمتسـم ر سسًمٓمعٞمٕم٦مسسًمٕم٤مدر٦مهسيمرسراليسسًمٜمٝمال سسعمثالٞم س وسيمالرسدماليس

 .سًمّم٤مقم٘م٦مسـم ر٘مٝم٤مسوممسسٕد 

ًرسصمٛمال ةسًمٚمٕمع٘م رال٦ممسسميفٞمال٦مسسًميفّمالٛمٞمنسسًم  يسسعم٘م٤مسماس نس نسُم٤مسرعيوسًمٞمٙمننسصمٛم ةسًمٚمٕمع٘م ر٦مس نسدس 

سًمٕم٤مُمالال٦مسشمٕمٚمالالتس الالىسسًمٞمٙمالالننسيمالالىًموهسويمالالاسيشيسذمسدم سميفٜمالال٤مسسًمٞمنُمٞمالال٦مسر١ميمالاليس الالىسسسةقمالالأنمس

سٓظمؽمسقم٤مأس  س ؿمٞم٤ميسجيمٞمال٦مهسوسٕؿمالٞم٤ميسسًمىيمٞمال٦مسشم٘ميف الس نسشمٙمالننسوم٘مال سقمالتسـم رال سسًمالىيم٤ميمس

سمّمالندةسسرعث٨مسسعمذؽمقمننس طمٞم٤مٟم٤ًمسقمتسـم  سضميريةسًمٚم٘مٞم٤ممسسم٤مٕؿمالٞم٤ميهسًمٙمالٜمٝمنسٓسرعث الننس سماليسًس

 سوممس ُمالندسُمٕمٞمٜمال٦مس نسقمٛمالاسسعمّمال٤مسمٞم سسًمٕم٘مٚمٞمال٦مسطميفالرسرٜمٔمالسوم٢منسسٕظمؽمس سقمٛمٞم٤ميمسسمٕميسيماسيشيه

سومٝمنسٓسرِمع سسًميفٚمٛموسسًمٕمِمنس  سذمسسًمٔمأمسسًمىيسرٛمٞميسسًمعث٨مسسٕقمٛمرمسهٕواسُم ةسسمنمن 

 كٗف خيرتع البصس

سميونسسومؽمس س نسيماسسظمؽمس سر٥مس نسريفنسقمغمسـم ر٘م٦مسسٕظمؽمس سسًمعنميهسؾمٞمٙمننسُمتسسعمٗمٞميس

سيمٛمذؽمقملمس سٓسٟمٗمٙم سذمس ٟمٗملٜم٤م س دد س نسُمٕمٔمٛمٜم٤م سو ٟم٤م سًميفٗمٙمػمسذمسيمٞماسٟمذؽم سٟمثتسسًمعنمم

سسًملٝمنًم٦مس سُمث سسم  سٟم٘منم سُم٤م س اٞم٦م سُمت سٟم٘مٚما سٕٟمٜم٤م س ىس سوًمٙمت سيمٕمٚمريه س ٟمٗملٜم٤م سذم سٟمٗمٙم  سمم٤م  يم  

ُم٤مسٟمّماسوممسطم٘مٞم٘م٦مسُم٤مس نسسةظمؽمس سطم٘م٤ًمهسؾمٜم ىس نسسٓسميفٙم٤مدس نسضمييس ؾم٤م سٕمٜميومسًم وشمٞمٜمٞم٦ممس

س.ُمتسسًمٓمعٞمٕم٦مسسًمعنمر٦م
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وعمل٤مقميشمٜم٤مسذمسسًمن ناسوممس ٜم٤م هسىمٛمٜم٤مسسميف٘ملٞمنسقمٛمٚمٞم٦مسسٓظمؽمس سسًمعنميسوممسسعم سطماسسًم أ س

سذمسسًمِمٙماس سسًمٕم0م9سعمعٞمٜم٦م سسعم سطماس  سسعم طمٚم٦م سو وممس ىه سسًمٗمٙم ةسم سشمٓمنر  سطمٞم٨مسريفن ٘مٚمٞم٦مه

سٕوًمٞم٦مسًمأظمؽمس سوممسظمٓم٦مسُمٗمّمٚم٦مسضم٤م يةسًمٚميفٜمٗمٞمىمسور٥مسدس ًرسشمٗمٙمٞموسسًمٗمٙم ةسسًمٙمعػمةسقمغمس

سُمتس س يف٤مثسوممسُميري سسًمىيسىمي سسُٕم  س  ٖم ه سوممس ومٙم٤مد سسًمٜمٔم ر٦م سسًمٜم٤مطمٞم٦م سعمليفنىسسٕقمغمسُمت

س0م9وممسُمتسسًمِمٙماسسًميفٗمٙموسىمعاس نسرعي سسًميفٜمٗمٞمىمسوشمنطم سسخلٓمنسأسسيعنـمٞم٦مسذمسسعم طمٚم٦مسسٕ

س.هبىسسسًميفٓمندسُمتسسعمٗمٝمنمسسًم ومٞمثسسعمليفنىسوممسسًميفٗم٤م ٞماسسًميىمٞم٘م٦م

س سهب٤مسالالأ سسًميف سرٛمالالالسعم سطماسسًم س0م9سًمِمٙماس

سسٓظمؽمس سسًمعنميمسسًميفٔمٚمٞماسرِمػمسوممسسٟٓميف٘م٤ماس

سٚما سوممسالالُمتسسًمٜمِم٤مطسسًمٕم٘مكمسسًمعث٧مساهمػمسسعمٔم

اسًميفٔمٚمٞماسسًميسيمت مسوم٤معم سطماسسًمى ٜمٞم٦مسوسعمٜمٝمعٞم٦مسًمٞمل٧مسُم٘ملٛم٦مسقمغمسٟمثنسؾمٚمٞمنسيمرسسسًمٜمِم٤مطسسًمعيريسسًمعث٧م

سوممس سوسًميفّمند سسًمعث٧مسًمٚميفذٞما سسًمٕم٘مكم سسًمٜمِم٤مط سُمت سطم٘مٞم٘م  سشم٘ميم سجًموس ٜم٤م  سوُمث سسًميفّمنر ه س ىس رنطم 

 . ٟمِمٓم٦مس يم  سشم٘مٞمٞميًسسضملير٤ًمسًمٚمعٜم٤ميسوسٓظميفع٤مد

سسًم سسعمٗم٤م ٞمٛمٞم٦م سسخلٓم٦م سسؾميفذيسم س  سطمٞم٨مسريفن سسًم ٤مٟمٞم٦م سسًمٕمٛماسسعم طمٚم٦م سُم٤مديم سيشي سًمعٜم٤مي ٜم٤مدم٦م

سسٕومم سسعم طمٚم٦م سذم سقمٚمٞم  سيم٤من سمم٤م سقمٛمٚمٞم٦م س يم   س ن سسعم طمٚم٦م س ىه سذم وشمٗم  سسخلٓم٦مسسهسًمٕم٘مكم

سعمّمٛمٛم٦مس ٤مُم٤ًمسقمغمسسعمنسدسسعم٤مدر٦مسسًمٗمٕمٚمٞم٦مهسسُٕم سسًمىيسريفٓمٚم٥مسومٝمًرسٟمٔم ر٤ًمسًمٚمذٓم٦مسوسًم٘ميدةسقمغمس

سقمٜميسشمٜمٗمٞمىسسخل سسم٤مًميفٗم٤م ٞماسسًميف سشمٜمِم٠م سوٟمٜم سطماسمجٞمثسسعمل٤م اسسعميفٕمٚم٘م٦م ٓم سسعمٕم٘ميةسٕواسُم ةم

  اس ىهسسعم طمٚم٦مسسم٤معمٜمٝمعٞم٦مسًم ؿم٤مدةسسممس  ٤مسشميفٓمٚم٥مسقمٛمًأسوسقمٞم٤ًمسو ٤مدوم٤ًمهسو نس ىسسسةضم سيس

سسٓقميفع٤مدسر٥مس نسر٠مظمىس سسًميف سر يسُمٕم٤مديفٝم٤ممسسمٜمٔم  سوسعمنسد سسعم٤مدر٦م سمٕمٜم٤مر٦مسظمّم٤م لسسٕؿمٞم٤مي

سُم ٚمر سسًم ٤مٟمٞم٦م سسعم طمٚم٦م سٟمثيدأسذمسسٕومممسسٓطماس نسسًمٕميريسُمتسسخلٓمنسأس ٕميأسذمس ىه

 عكمي وٍّجي ويهاٌيهي

 عىن
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ويم٤منسسيي سُمتسسعم طمٚم٦مسسٕوممس نسشمِمٙمٞماس ومٙم٤مدسسمٓم ر٘م٦مسُمتس قمغمسوممس ؾمٗماهسسمييًسسُمتسومٙم ةس

دومٞمٕم٦مسسعمليفنىسو نًٓسوممسسًميفٗم٤م ٞماسسعمٜمذٗمْم٦مسسعمليفنىسسًمأ ُم٦مسًميفٜمٗمٞمى ٤م سوم٢منسهم٤مر٦مسسعم طمٚم٦مس

س سُمتسسعمنسد سسمييًس سُمتس ؾمٗماسوممس قمغمه سخل٤ممسوسًمٚمنس مسسًم ٤مٟمٞم٦مس  سشمِمٙمٞماسضمٝم٤م سُم٤مديسسمٓم ر٘م٦م

 .سعميف٤مطم٦مسو نًٓسسممسٟمٛمنجثس وزمسًمٚمٕمٛما

وجسسؾم٤مدأسسُٓمندسسمِمٙماسضمٞميهسوم٢منسسًمٗمٙم ةسدومٞمٕم٦مسسعمليفنىسؾميفٙمننسسم٤مِدر٦مسًمٚمعٛمٞمثسذمسسعم طمٚم٦مس

سًم ٤مًم ٦مسقمٜميُم٤مسرِم٤م يونسسدٝم٤م سسعمٙميفٛماسرٕمٛماسُم٤مسيم٤منسىميسُ ٛمنسُمتس ضمٚم مسو ىسسسم٤مًمْمع سُم٤مس

يماسُمتسر سىم٥مس ىسسسدٝم٤م سو نسرٕمٛماسريد سسٟم سمس8سؾميفيًمٞمٜم٤مسسم سقمغمسدوسمنأسسًمؼميم٦مسذمسسًمٗمّماس

رٜمٔماسسًمؼميم٦مهسمم٤مسر١مديسقمغمسسًمٗمندسسممسسةددس سسم٠مٟم سيم٤منسُم٘مّمندًسسًم سشمٜمٔمٞماسسًمؼميم٦ممسًمىسسسمٕميس

سسًمٜمن س سسعم٤م س ٟميف٩م سسًمنسقم  سسًمٜمِم٤مط س ن سٟمليفٜميف٩م سُمع٤م ةه سسمّمندة سسًمعيري سسًمٜمِم٤مط سدسىمعٜم٤م  ن

٦مسُمِميفٖمٚم٦ممسقمٜميسُمِم٤م يةسسٓظمؽمس سسخل٤ماسُمتسسًمٜمِم٤مطسسًمعيريسسًمىيسٟمِمٝميههس يسسٟمِمٖم٤ماسًمٙمٚمٞم

س.رردكسقمٛمٚم هسٟمليفٜميف٩مس ٟم سىميسشمنسسمٜم٤مؤهسووم٘م٤ًمسخلٓم٦مسُُمِٕمية

س.ُم ٤ماسرل٤مقميسقمغمسشمنـمٞميس ىهسسٕومٙم٤مد

ِٕٗضنت، قد ٔاجّتٍا وصلمٛ

س س سمنًمنس0981ذمس سم راسُمتسقم٤مم س دؾمٚم٧مسسمٕم ٦م سدضم٤ماسس02ه سصمأصم٦م سٟم٤مؾم٤م سًمنيم٤مًم٦م ضمٞمنسسالسًميف٤مسمٕم٦م

وممسسًمٗمْم٤ميسهبي سسيعنطسقمغمسؾمٓم سسًم٘مٛم مسذمسسًمٞمنمسسالًمنومٞماهسضم٤م سؾمنرٖمػمأهسووم ريس ٤مروس

سؾم سدطمٚميفٝمنه سُمت سومسًم ٤مًم٨م سسمِمٙما سظم٤مـمل سٟمثٍن سقمغم سسُٕمند سظميسنسْم٤مدأ سوسٟمٗمع  ٞمثم

سٕويملعلمسمم٤مسشملع٥مسذمس رسدسضملٞمٛم٦مسًمٚمٛم يمع٦مسسًمٗمْم٤م ٞم٦مسو ضمؼمسُم سىمع٦مسسًمعٕم ٦مسذمس ٞمنؾميفتس

نسوممسسٕد مسسمٕميسسميسر٦مسقمغمسوقم٤مدةسظمٓم٦مسسًمعٕم ٦مسٟمثنس ي سضميريسريفٛم اسذمسوقم٤مدةسسًمٓم٤مىمنسسم٠مُم٤م

س.ٟمع٤مطم٤ًمسُميور٤ًمسومٞمرسريفٕمٚم سهبىسسسيي سسديريس02حمٗمنوم٦مسسم٤معمذ٤مـم هسؾميفث٘م س سمنًمنس
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سسًميف سيم٤منسريفٕملمسسًميفٖمٚم٥مسقمٚمٞمٝم٤مسذمسسٕر٤ممسسًمٗم٤م ٚم٦مسسملمس وُمتسسملمسسًميفثير٤مأسسحل٤مؾمٛم٦مسسًمٙم ػمة

س  سُمٜمثسشم سيم سسًمٜمٝم٤م  سذمسضمٜمننسسعمثٞم سسي٤مدته سسًمٗمْم٤م ٞم٦م سو عنطسسعم يمع٦م نسصم٤مريسسٟٓمٗمع٤مد

 سسًم٘م٤مشماسذمسىملنسسعم يمع٦مسسًمٗمْم٤م ٞم٦مسطمٞم٨مسيم٤منسرٕمٞم سدوسدسسًمٗمْم٤ميهس ويملٞميسسًمٙم سمننسا

سسًم٘مٛم ر٦م سيىسسسهوسًمىيسرلٛمرسسم٤معم يمع٦م سقمغمسُميفتسسًملٗمٞمٜم٦م ويم٤مٟم٧مسظم سـمٞم سسًمٖملٞماسُمنضمندة

سًمٖم  هسوًمٙمتسشمٚموسسًميف سيم٤منسذمسُميفٜم٤مواسدوسدسسًمٗمْم٤ميسيم٤مٟم٧مسقمغمسؿمٙماسُم سمثسٓؾميفذيسُمٝم٤مس

سذم سسًم٘مٞم٤مدةه سسًمذمسوطمية سسعم يمع٦م سشمّمٛمٞمن سظم سـمٞم س ؾمٓمنسٟمٞم٦ممسطملمسشمن سٓؾميفذيسم عم٤مسس٘مٛم ر٦م

طمٞم٤مةسسًمٓم٤مىمنسقمغمسسعمثوهسيم٤منسقمغمسسعمٝمٜميؾملمسقمغمسسٕد سسًميفن اسوممسـم ر٘م٦مسدٕماسسيم٤مٟم٧م

سظم سـمٞم س سٓؾميفذيسم سشمّمٛمٞمٛم  سشمن سسًمىي سسًمٜمٔم٤مم سُمث سشمٕمٛما سُم سمث سؿمٙما سقمغم ظم سـمٞم 

  م3م9اسًمِمٙماسس"يو سسًمؼمري ٜم" ؾمٓمنسٟمٞم٦ممسويم٤منسطمٚمٝمنسسًمِمٝمػمسيىسسسًميفثييسسعمٚم٘م٥مسنس

س س سمنًمن سسم ري سقمٚمع٦م سُمّميد سيم٤من سسٓظمؽمسقم٤مأه سيما سسًمٗمٙم سس02وُم ا س وًٓ سضم٤مي سسٕومٙم٤مدم  ن

سو نسوددس س ن سريفنسس  سعمثٗميه س  سوجس سسًمٗمْم٤ميسؾمن سرّمع سىم٤مشمًأ سعميومندسُمتسىمعاسدوسد

ًمىًموسسهاسًم٘مٞم٤ممسسم٠ميسيشيسة سًميف مسصمنسضم٤ميسلٚمٞماسًمٚمنمثسسًمىيسووم سسًمٓم ر سسًمنسقميسةر٤مدسسحل

ىمعاسسًميفأقم٥مسسم٤مٕؿمٞم٤ميسسعم٤مدر٦مهسشمنسسًميفأقم٥مسسم٤مٕومٙم٤مدسو ٘مٚمٝم٤مسهبي سسًميفٗمٙمػمسُمتسظمأاسيماس

س سسًمِمٙما سذم سسٕومم سسعم طمٚم٦م س   س ىه سًمٚمٜمع٤م م سسًمٙمعػمة سًمٚمٗمٙم ة سسًمأ ُم٦م س-س0م9سًميفٗم٤م ٞما

س.سعم طمٚم٦مسسًمٕم٘مٚمٞم٦م

سسًم ٤مٟم سسعمٝمٜميؾمننسقمغمسسٕد سذمسسًميف٘ميمسذمسسعم طمٚم٦م سسمي  سسًمٕمٛمٚمٞم٦مه ٞم٦مسُمتسسًمِمٙماسذمسسميسر٦مس ىه

ٕنسسعم سطماسسًمٕم٘مٚمٞم٦مسوسعمٜمٝمعٞم٦مسًمأظمؽمس سقم٤مدةسس"سمي "سعم طمٚم٦مسسعمٜمٝمعٞم٦مسًمٚمعٜم٤ميمس ٟم٤مسىمٚم٧مسس-س0م9

ٛمتسسًم وديسذمسمجٞمثسسحل٤مٓأسشم٘م رع٤ًمسدم سم٦مسسٕومٙم٤مدسُمتسظمأاسدم سميفٝم٤مهسوشمٙم٤مدسومُم٤مسشميفيسظمامس

سسًميفع ر٥مسًمٙمتسوحل٤م سُم٠م  س سودهمنس اٞم٦م سسًمٕمٛمٚمٞم٦مم سُمّم٘منًم٦مسذمس ىه سٕومٙم٤مدسسنسشمٙمننسدس ًر
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سيم٤منسيماس سوذمسسًمٗمْم٤ميسطمٞم٨مسيم٤منسجًموسسم٤مًملسسٕاٞم٦مه س سـم٤مًم٥مسسم٤مؾميفٜميف٤مثسنرثم سسًمٗمْم٤مي دوسد

 ٞم٦مسًمأظمؽمس  سسعم طمٚم٦مسسًميف سر٥مسقمغمس ٜميو سسًمؼمريس نسر ع٧مسيشيسُميفنىماسقمغمسسعم طمٚم٦مسسًمٜمٝم٤م

سًمىًموسيم٤منسدوسدسسًمٗمْم٤ميسسمث٤مضم٦مسوممسدمٜم٥مسسيسشَمَ ّددسووظميفع٤مدسُمتس ضميوسهسُمتسظمأاسسًمٕمٛمام

سسٟميف٘مٚمنسس سوسمٕميسُم ودسٟم٤مضم سُمتسظمأاسُم طمٚم٦مسُمٜمٝمعٞم٦مسُمتسسًمعٜم٤مي ىمعاس ُمأ ٝمنسقمغمسسٕد ه

س.ُمع٤م ةسوممسسعم طمٚم٦مسسًمٜمٝم٤م ٞم٦م

س.وظمؽمس سُمتسٟمن سمظم  سشم شمٞم٥مسجيم سُمتسسًمٙمٚمرأسشملٛمرسسًميفٕمٚمٞمرأسة ٤ممسجًموسشمٓمٚم٥م

سٝم٤مسذمسالال سوًمٞمالالالالهسسًميف سرٜمٔم02نًمنسال سمس" ٜميو سسم ري"س3م9سًمِمٙماس

س٤مريسالال٦مسصمالالالالتسطمٞمٚم٦مسخمؽمقم٦مسة سًمالع٤مدةسقمالىههسقمالالال قمغمس ندةسٟم٤مؾم٤مس 

س يملٞميسسًمٙم سمننسُمتسسعم يمع٦مسسًم٘مٛم ر٦ممسوسميو ٤مهسيم٤منسدوسدسسًمٗمْم٤ميس

سًم٘منسسطميفٗمٝمنم

سهسسعمع٤ماسسًمٕم٤ممم02 سمنًمنسس" ٜميو سسم ري"

س ىهس سشمٔمٝم  سيمر سسًمٙمٚمرأس سهاسقمغمسُمٝمٜمي سٟم٤مؾم٤مه س ٞم٤مهم٦م س اٞم٦م س ن وُمتسسعم ػمسًمأ يفرمه

س د سسًمّمن سسمنمن  -ضمنس02سعم٘ميفٓمٗم٤مأسُمتسٟملس سمنًمنس

س:/سُم سىمع٦مسسًمعٕم ٦م02س33س16س12

سٟميفٛمٜمرس سًميفعٛمٞمثسًمنسرٛمٙمٜمٜم٤مٟمٕمنسومٕمأم س وس نسٟم ؾماسًموسقميةسوؾميفٙمننسُمِم٤مهب٦م ٟمٛمنجثسـم٤م  ة

سُمٕم٤مًس
ٍ
س.يشيسُمتس ىسمسيمرسرعيوهسوم٢منس ىسسسًمٌميسؾمٞمٙمننسويم٠مٟم سقمٚمع٦مسسم ريسقمٜميُم٤مسدمٛمثسيماسيشي

س. . .

س:/سُم سىمع٦مسسًمعٕم ٦م10س13س01س12
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س نسٟمثّماسقمٚمٞمٝم٤مس . . . سوسمٛمع د سشمٚموس]سخل سـمٞم [م سوؾمٞمٚم٦مسٓؾميفذيسم سًميرٜم٤م يمرسشمٕمٚمٛمننه

سعم٤مجسهسوٟمثتسؾمن سٟمن سسًمٞمومسدسمرسرٛمٙمٜموسُمٙميفنسم٦مسذمسسمٕماسسًمٙمٚمرأسسدٞميةه سُمع٤م ة  ٚمٝم٤م

س. ٜمثسوسطمية

. . . 

س:ُم سىمع٦مسسًمعٕم ٦م /16س10س00س12

سو . . . سشمٚموسسٕؿمٞم٤ميه سسطمي سًميفلٝمٞماس ٜمث سىميسٞمعؾمٟمثتسؾمٜمعٛمثسسًمٙمٚمرأسُمٕم٤ًم س نسسُٕم  يو

ٕؿمذ٤ماهسًمىًموهس قميف٘ميس ٟمٜم٤مسدسمرسر٥مس نسٟمذٓم سًمٚم٘مٞم٤ممسسمىًموسذمسوىم٧مسريفٓمٚم٥مسسصمٜملمسُمتسس

س.ٓطم 

س. . .

 :ُم سىمع٦مسسًمعٕم ٦م/س62س16س06س12 

سًمٓم ر٘م٦مسسٕضميىسًمٗمٕماسجًموس  سسنسشم٘منُمنسسسمعٛمثسسعمٕميسأسودقمنٟم٤مسسقميف٘ميسسنسطملٜم٤مهسضمٞمنمس

ٟميفثي سًمٙمنسسصمٜم٤ميسقمٛمٚمٙمنسقمغمسسةضم سيسأسسًمأ ُم٦ممسسٔنهسدسمرسرٛمٙمتس نسشمٕمٓم سضم٤م سؾمرقم٦مس

س سس-سًم  كسو سسةضم سيسسصمٜم٤ميسٟمثيصموسؾمن سوٟمثتسسعمٕميسأهسسميفعٛمٞمثسىمنس–و س ٟم س قميف٘ميم

سٚمٞمأًسىمس ؾمٝماسؾمٞمٙمنن سسًمٓم ر٘م٦م سهبىه سسًمٚم٘مٞم٤مم سمم٤م س ؾمٗما سومم سطم٤موًم٧مسٟمليسيماسيشي صمنسس-وجس

سم 0اسج ٥مسوىمنسسمىًموس

سًميفٕمٚمٞمرأسسعمٜمٓمنىم٦مسسًميف سشمٚم٧مس ىهسسًميفن ٞم٦مس لس ٗمث٤مأسيم ػمةسُمتسسًمٜملسسعمٙميفننهسدًٓم٦ًمس

س.قمغمس نس ىهسوسطميةسُمتسسحل٤مٓأسسًميف سشمٙمننسومٞمٝم٤مسسًميفٗم٤م ٞماسُمٝمٛم٦م

                                                           

. 
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وجسسسظمىٟم٤مسسمٕملمسسٓقميفع٤مدسُميىسسظميفأ سسًمٙمٚمرأسقمتسسٕضمل٤ممسسعميفٜمنقم٦مسسًميف سـُمِٚم٥َمسُمتسضمٞمنس

سوم٢منس–ظم سـمٞم سسًمٖملٞماهسو ر سٓ  هسو يمٞم٤مكسسمأؾميفٞمٙمٞم٦مهسويم شمننسس—ًمنومٞماسدمٛمٞمٕمٝم٤مس

سسًمٗم ٤مأس ىهسقمغمسشمٜمٓمع سسٓظمؽمس سُمع٤مدتسٟمٗموس نسًمٚمٜمٔم سسًمأوم٧مسُمت سٟمذؽم سيمٜم٤مسوؾمنسيم

سدس ًرسسم٤مًميفّمندهسوقمٛمٚمٞم٦مسسًميفّمندسشمٕمٛماسًسسضمٝم٤م س وسشمٕمٚمٞمرأ سُمتسٟمن سُم٤مهسومٜمثتسٟمعي  ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٤ًم

س سيم٤مُما سُمٗمٝمنم سُمت سـم ر٘مٝم٤م سذم سس-دس ًر سسًمٙمعػمة سسعمٜمذٗمْم٦مسس-سًمٗمٙم ة سسًميفٗم٤م ٞما سومم و نًٓ

سعمليفنىسسًميف سر٥مسطمٚمٝم٤مسُمتسسضماسسنسشمٜمٗمىس ىهسسًمٗمٙم ةمسوُمثسجًموسوم٢منسسٟٓميف٘م٤ماسُمتسُم طمٚم٦مس

وًمنس نسسُٕم سىميسريفٓمٚم٥مسسًمٕميريسُمتسقمٛمٚمٞم٤مأسسٕظمىسوسًمٕمٓم٤ميسسس—سسًميفٜمٗمٞمىسُم طمٚم٦مسومم سًميَفَّمّند

س— س يسرٛمٙمتسس سسًميفٗمٙمػمم سقمٛمٚمٞم٦م سقمت سوسمث٤ًم س  ُمٞم٤ًم سُم٤مديسرٙمِماس ٞمٙمًأ سسمٌمي سسمٜم٤م رٜميفٝم 

ًمٚمعٛمٞمثس نسر ىسيمٞماس نسشمٗمٙمػمٟم٤مسذمسسعمِمٙمٚم٦مسُمتسظمأاسددسؾم٦مسسيٞمٙماسسي ُم سًمأظمؽمس سىميس

س.رٕماسسٓظمؽمس سرٕمٛماس و ٚمٜم٤مسوممسطمٚمٝم٤ممسذمسسًمنسىمثس ىسسسيٞمٙماسٟمٗمل س نسُم٤م

سسًم ومٞمٕم٦مس سشم١مديسوفم٤م ٗمٝم٤م سسٓظمؽمسقم٤مأسدوقم٦م س يم   س مٞماس ن س ن س ود سىمٚم٧مسجًموه س ن وسمٕمي

سعمليفنىسسمِمٙماسٓوم٧مسسمثٞم٨مس نسسًمنفم٤م اسجسأسسعمليفنىسسٕدٟمرسقم٤مدةسُم٤مس  سدونسُمأطمٔم٦ممس

س سسًمٗمّما سسًميفٜموساذم سٓقمع٦م سشمٗمن  سًمٕمعٝم٤مهس8قمٜميُم٤م سُمٝم٤مدة سقمت سوم٤محلير٨مسرٙمنن سُمع٤مدس ٤مه سذم  

س وًمٞموسطم سطم٘مٞم٘م٦م سجًموسوم٢من سوُمث سىمٚمعٝم٤مم س و سد يفٞمٝم٤م سُميىسٟمع٤م  سنا سوم  ٦مسن سًمير  س طمي ٓ

سشمٚموسسًمنفم٤م اسسًمٗملٞمنًمنضمٞم٦مس سرياسقمغمسُميىسيمٗم٤مية سسًميُمنر٦م سدود ٤م س و ًمٚميفٗمٙمػمسذمسشمٜمٗملٝم٤م

سهمػمس سضمٕمٚم٧مسُمتس ٟمٗملٝم٤م سُم ٚمر سذمسسًميفٜموسسمِمٙماسدس ث سسعمٛميف٤م  سسًميف سدقمٛم٧مسسٕدسي سًم ودر٦م

س.ُم  ٞم٦مسقمٛمٚمٞم٤مًس

سُرّٛمٙمتسسٓظم سُم٤م سسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم مسون  ؽمسقم٤مأسُمتسسٕدسيسسملأؾم٦مس نسظم٤م ٞم٦مسؾمٜمٓمٚم سقمٚمٞمٝم٤م

س ٤مسًمٞمل٧مس يم  سُمتسشمنسوم سشم٤ممسسملمسوفم٤م اسُمٜمذٗمْم٦مسسعمليفنىسًميقمنسوفمٞمٗم٦مسسعمليفنىسسٕقمغممس
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س سسًمِمٙما سُمٙمنٟملمسد ٞملٞملمهسس2م9ورنم  سُمت سسٓومؽمس سسعمعٜم  سًمأظمؽمس  سسًميفذٓمٞمٓم   ىس

سشم سرٛمٙمت سُمٙمنٟملمسوم قمٞملمه سومم سشم٘ملٞمٛمٝمر سقمٜم٤م س وًمٞم٦ممسورٛمٙمت سومم سسميوده سُمٜمٝمر سيما ٘ملٞمن

 ضميسيس ٛمنقم٦مسسٕىمنسكسسٕوم٘مٞم٦مسقمغمسُمليفنىسُمٕملمسشمِمٙماسيشيس يمؼمسسمٛمليفنىسوسطميسٕقمغمس

ُمثسسٕؾمٝمنسسًمّم٤مقميةسشمِمػمس ىهسسًمٕمأىم٤مأسسًمؽميمٞمعٞم٦ممسٓطماس نسيماسضمييسرٕمٛماسقمغمسُمليفنسهس

ُم٤مسٟمٕمٜمٞم سسم٤مًمؽمسسم سسمٓم ر٘م٦مسشميقمنسوفمٞمٗم٦مسسعمليفنىسسٕقمغممسو ىهسسًمنطميةسسًمٙم٤مُمٚم٦مسًمٚمنفمٞمٗم٦مس  س

س.سًمنفمٞمٗم 

سٞمٙماسسي ُم سالالالالسيس2م9سًمِمٙماس

سؽمسسم سالالالاللمسسًمالالالالالالالًمأظمؽمس هسرع

سسًمنفمٞمٗم سسًمىيسرٛمٞميسسًمٕمأىم٤مأس

سٓم هسالسملمسسٕضميسيمسذمس ىسسسعمذ

سسًمنفمٞمٗمٞم٦م س سوسًمٙمٚمٞم٦م سسٕوًمٞم٦م سسًمٕمٜم٤م  ساسملم سسعميفنؾمٓم٦م سسعمليفنر٤مأ سذم سسٕضميسي سومم رِم٤مد

ووممسطميسسسم٤معمٙمنٟم٤مأمسوريفنىماسقميدسسعمٙمنٟم٤مأسوسعمليفنر٤مأسسعميفنؾمٓم٦مسقمغمسيماسُمتسسٓظمؽمس ه

ُم٤مسقمغمسسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سٟمذيف٤مدسهب٤مسليريس ضميسيهسسًم  ٞملٞم٦ممسوسحل٘مٞم٘م٦مسسًم ٤مسميف٦مس  س نس ضميسيسيم ػمةس

سُمٕمٞمٜم٦مسُمتس ضماس نسر٘منمسسٓظمؽمس سسم٠ميمٛمٚم س سسمٓم ر٘م٦مس  ُمٞم٦م سسًمّمٖمػمة ر٥مس نسشم١مديسوفم٤م ٗمٝم٤م

 .سمنفمٞمٗميف سسًمٙمعػمة

س

س

س

س

 الهمية الوظيفية

 املهوٌات السئيطية

 املهوٌات الفسعية

 العٍاصس األولية

 سًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم  

سضمييسيماس– نسسًمؽمشمٞم٥مسسي ُم سًملضميسيسسًمأ ُم٦مسٕيسيشيسةٟميف٤مثسوفمٞمٗم٦مسدومٞمٕم٦مسسعمليفنىس

 م ٛمٚمٝم٤مسذمسُمٜمل٘م٦مسسمٓم ر٘م٦مسرل٤م ن
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سىميسرعيوسجًموس  دًسهسوم٢منسًم سمصم٤مدسُمٚمٛمنؾم٦مسوُم٠مًمنوم٦مسضميًسهسويمٚمٝم٤مسؾميفٙمننسوسمث٦مس وسم٘ميدسُم٤م

سٟمٜمٔم سذمسيمٞمٗمٞم٦مسقمٛماسسًميفٕمٚمٞمرأمسوؾمن سٟمنس اسسؾميفذيسمس يفٕمٚمٞمرأسسًمأ ُم٦مسًمّمٜمثسسًمقمٜميُم٤م

س س سمنًمن سسم ري سسميًٓسس02 ٜميو  سوًمٙمت سًمٜم٤مه سسيمٛم ٤مًٓ سو سًم٦م سسمٙمٞمٗمٞم٦م س ٟمُٗملٜم٤م سٟمِمٖما س ن صم٤مريسُمت

ُمتسسينسيهسؾمن سٟم يميسقمغمسيمٞمٗمٞم٦مسٟم٘ماسسٕومٙم٤مدسقمتسـم ر سسًمٚمٖم٦ممسس  ويملٞميسسًمٙم سمننسا

وؾمنسٌيسىُمٛمٜم٤مسسمٗمثلسسًميفنس اسسعمٙميفننس وسسعمٜمٓمن هسوُم٤مسوجسسيمٜم٤مسٟمذيف٤مدسسةٟمعٚمٞمير٦مس وسسًمّمٞمٜمٞم٦مس

 وسسعميهمِم٘م ر٦مهسوم٢منسمجٞمثسىمٓمثسسٓشمّم٤ماسسًمٙمعػمةسي٤مسسًمٜمٛم سسعمٛمٞميسًمٚميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سسعمٛم اسذمس

س سسعم2م9سًمِمٙما سؾمعٞما سومٕمغم سسم٤مقميفع٤مد ٤مسم سسٕسمعير٦م سسحل و  سسعمٙميفنسم٦م سسًمٚمٖم٤مأ سشمليفذيم  ٤ماه

سٓشمٗم٤مىمٞم٤مأسسةُمأيس سسًم ؾم٤م اسووم٘م٤ًم سوريفنسشم شمٞم٥مس ىه سًمٚمعٜم٤مأسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسذمسسعمليفنىسسًملٗمكمم

سًميفِمٙمٞماسسًمٙمٚمرأس ًمن ناسوممسسعمليفنىسسٕقمغمسوٕضماسسسًميف س  اسُمليفنىسوسطميسسممسسقمغمم

ٕمعػمسقمتسسًمٗمٙم سوشم شمٞمعٝم٤مسووم٘م٤ًمسًمأشمٗم٤مىمٞم٤مأسسًمٜمثنر٦مسريفنسسظميفٞم٤مدسسًمٙمٚمرأسًمٖم  سسًميفسوم٠مٟم سسًميف٤مزمه

س.ُمتسسمٜمٞم٦مسسدٛمٚم٦مسُمتس ضماس نسريفنسٟم٘ماس ىسسسًمٗمٙم سسمِمٙماسُمٗمٝمنُم 

سرٕميفٛميسقمغمسسيي  سيم٤مٟم٧مسسًمٖم٤مر٦مسسهونسُميىسسعمليفنر٤مأسسٕقمغمسسًميف سريفٕملمسسًمن ناسسًمٞمٝم٤م وم٢مجس

س سسملٞمٓم٦مهسر٥مس نسشمٙمننسسدٛمٚم٦مسيم٤مومٞم٦مم سوسطمية س  سٟم٘ماسومٙم ة سيم٤مٟمسُم٤م ٜم٘ماسًمس  س٧مسسًمٖم٤مر٦موجس

سسًميفٗمٙمػمسسعمنؾمٕم٦مهسؾمن سشمٙمن سوممسسًمٕميريسُمتسسدٛماسًم٘م سيسُمتسظمأاسقمٛمٚمٞم٦م سنس ٜم٤م سطم٤مضم٦م

سسًمٖم٤مر٤مأسسًمل٤مسم٘م٦مسسوسًميف  سشميفأىمرسُمث سسمٓم ر٘م٦م سهب٤م سظم٤م ٦م سهم٤مر٦م سًمّمٜمث سسمٕمٜم٤مر٦م  ٞمٖم٧مسيماسُمٜمٝم٤م

 .ٚمٖم٤مر٤مأسٓطم٘م٦مًمو ٝميسسًمٓم ر س

س س سمنًمن سذم سسًمٗمْم٤مي سسعميفٛم اسذمس ٙملمسدوسد سسًمعٕم ٦م سس02 ي سُم سىمع٦م سة سًم٦م سضمٝم٤م  صم٤مريسًمّمٜمث

شمٓمٚم٥مسسًمٕميريسُمتسسدٛماسُمٗمٞميةهسوسًميف سسميود ٤مسشمٓمٚمع٧مسسعمٕم وم٦مهسس  ويملٞميسسًمٙم سمننسا

سسًمٗمٝمنس سومثس ىس سًمٙمٞمٗمٞم٦م سوًمٙمتس رْم٤ًم سسدٝم٤م  س ٜمث س"سذمًمٞموسوم٘م سًمٙمٞمٗمٞم٦م س"يمٚمرأسضمٞميةم
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سسًميفّمٛمٞمن سًمعيفٞم٦م سوم٘م سقمتسؿمذلسًمير سسوووم٘م٤ًم سرٛمٙمتس نسشَمّمُيد سشمٕمٚمٞمرأسُم اس ىه ًميرٜم٤مه

س.ٚمٖم٦مسسًميف سقمتسـم ر٘مٝم٤مسؾمٞميفنسسًمٜم٘ماسًمسًمٕم٘مكمسًم ضم سيسسًمىيسؾمٞميفنسٟم٘مٚم سوسةددس س

سمي ٟم٤مسسٔنسٟم ىسعم٤مجسس ىهسسًمعيفٞم٦مسر٥مس نسشمٙمننس ثٞمث٦ممسًميفنضمٞم سشمٗمٙمػمٟم٤مس ٜم٤مهسدقمنٟم٤مسٟميفٛمٕمتس

سشمٚم٘م  سُمت سسميًٓ س ٟم  سًمٜمٗمؽم  سسومؽمس م سؾمٞمٜم٤مدرن سذمسسذم س ُمأ ٝمن سُمت سسعمٜمٓمنىم٦م سًميفٕمٚمٞمرأ

سو سشمٕمٚمٞمرأسُمٙميفنسم٦مم سُمت سرٕمٛمٚمنس سسن سسًمٗمْم٤مي سدوسد سقمغم سيم٤من س ٟم  س ىهسًم ٞمنؾميفته ٜمٗمؽم س ن

سًميفٕمٚمٞمرأسسعمٙميفنسم٦مسسشم٧مسُمتسُمّميدسٓسرٗمٝمنسسعم٠م  سسًمىيسرٛم سسم سدوسدسسًمٗمْم٤ميهسوًمٞموسًمير س يس

ومٙم ةسقمتسيمٞمٗمٞم٦مسُمٕم٤مد٦مسسًمنمثهسوًمٞموسًمير سومٝمنسًمٚمٖم٦ممسهٞماس نسشم٘مثسُمل١موًمٞم٦مس ىهسسًميفٕمٚمٞمرأس

سم س نسدسمرسُميف٘م٤مقميسُمتس ر٤ممسىم دةسسًمٗمْم٤ميسسًمل٤مسم٘ملممسوىميسيم٤منسُمتسسًمنسالسي٤مُم٦مسسملمسرييسىم دس

 ىسسسًم٘م دسسًمىيسشمنسشميوريهسسمآًم٦مسيم٤مشمع٦مسُمثسيمنٟم سهمػمسُم١م اسةؾميفٕمري٤مهسيم٤منسًمير سوم  ٦مسم ٞمٚم٦مس

س.ةٟميف٤مثس يسيشيسرِمع سسًميفٕمٚمٞمرأسسًمٙم٤مومٞم٦مسضميسًس

س ُم سوسم  سسهو ىس سيم٤مٟم٧مس يسقمٛمٚمٞم٦مسسمث٨مسقمٛمٞم٤مي سوجس سًمأ يفرمس نسُم٤م ؾمنسيسسالوسٕيم  سوصم٤مدة

ٟم٧مسشمٕمٛماسقمغمسُميىس ر٤ممس وسقمّمندهسسوسيم٤مٟم٧مسشمليفذيمسىم ودس وسطمنسؾمٞم٥مسوم٤م ٘م٦مهسوؾمنسيسيم٤م

رٛمٙمتس نسساليم٤مٟم٧مسُم٘ميفٍمةسقمغمسُم يمع٦مسومْم٤م ٞم٦مس وسُمن قم٦مسقمغمسمجٞمثسسًمٙمنسيم٥مسذمسُمٚمٞم٤مدس  ةس

شمٜميف٩مسشملٚملأأسيم٤مومٞم٦مسُمتسسحل و سسٕسمعير٦مسًميفٙمننس طميس تس ٛمنقم٦مسومٕم٤مًم٦مسُمتسسًميفٕمٚمٞمرأس

س س سمنًمن سسم ري سقمٚمع٦م س02ًمّمٜمث سىمٛم٧م سسًميفل٤مؤاه س ىس سقمغم سسةضم٤مسم٦م سذم سعمل٤مقميشمٜم٤م سميفثنراسم

سًميفٕمٚمٞمرأسسٕ ٚمٞم٦مسسعمٜمٓمنىم٦مسوممس ٞمٖم٦مسيميف٤مسمٞم٦مسُمنضميةسسمثٞم٨مساذمسسصمٜملمسوصمأصملمسؾمٓم  س لسُم٤مس

ريريسىمٚمٞمًأسقمتسٟمّماس ٗمث٦ممسقمغمسسًم همنسُمتس نس ىسسٓسرٛم اسسًمٙم ػمسُمتسسًمٜملهسًمٙمٜمٜم٤مسٟمٕمٚمنس

ًمٕميدسسةمج٤مزمسًمٚملعاسسعمٛمٙمٜم٦مسسس— نسسعمل٤مطم٦مسسعم٘م٤مسمٚم٦مسُمتسسٓطميفرٓأسسٕوًمٞم٦مسس6ُمتسسًمٗمّماس

سسيعمغم سمجٞمٕمٝم٤ممسوسًمل١مساسسعمٓم و سس—سصمٜملمسوصمأصملمسؾمٓم  سل٘م٘مٝم٤م يمعػمسسمثٞم٨مسرليفثٞماسُم٤مدر٤ًم
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سسمرسرٙمٗم سًمٙم سشمٜميفٍمس سسًميفٕمٚمٞمرأسىميسرٙمننسيمعػمًس سًمٙميف٤مسم٦م سسًمٓم  سسًمعيرٚم٦م سيم٤منسقميد سوجس  نسُم٤م

سوىميسصمع٧مس نسجًموس س س ىهم سسًمعث٨مسسًمْمذٛم٦م سمٕماسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسسٕقمٛمرسقمغمسُمل٤مطم٦م

سذمس ٤مر٦مسسًمٗمّماسرٙمتس نسسحل٤ماسسم٤مًمٜملع٦مسًم ٚمٛمل٤مسم٘م٦مسسملمسسًمع٤مطم٨مسوسعمل٤مطم٦مسسًميف سسؾميفٕم مٜم٤م ٤م

شمٖمٓم سدسمرسسًمل٤مسم هسوًمٙمٜمٜم٤مسسشمعٕمٜم٤مسجًموسسٓؾميفٜميف٤مثسسم٤مًمٗمٙم ةسسًم٘م٤م ٚم٦مسسم٠منسسٕ يس سسٕيم  س ٚم٦مس

س.ُمتسُمل٤مطم٤م ٤مسُم٤مسرٙمٗم سًمٜمع٤م سسًمعث٨مسسٕقمٛمر

يدسسًمٓم  هسوسم٤مًميف٠ميمٞميهسيماسُم٤مسرٛمٙمتسٟم٘مٚم سسم٤مًمٙمٚمرأسرٛمٙمتسٟم٘مٚم سسمٓم  سقميريةمسوومٞمرسريفٕمٚم سسمٕم

وم٠مٟمٜم سٓس قم  س يسوؾمٞمٚم٦مسًمٚم٘مٞم٤ممسسم٤مًمٕميمسوسحلٛميسهللهسرٛمٙمٜمٜم٤مسشم٘مٞمٞمنس ىسسسًمعث٨مسُمتسظمأاس ٩مس

سُمتسحم٤موًم٦مسقميسسًمّمٞملسسًمعيرٚم٦مسًميفٕمٚمٞمرأسقمٚمع٦مسسًمؼمريهسؾمٜم٘منمسسمعل٤مـم٦مسسم٤مًمل١مساس خميفٚمامسسميًٓ

سُمتسسعمل سسمييًس سمجٞمثسسًميفٕمٚمٞمرأسسعمٙميفنسم٦مم سسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم سسًمىيسشميفٓمٚمع  يفنىسقمتسُميىسٟميسدة

س نسُميىس سُم٤م سوسًمل١مساسسٕواس ن  سًميفٙمنرتسسًمٙمٚمرأه سطمٞم٨مسريفنسدسم سسحل و سُمٕم٤ًم سًملٗمكمه

سٟميسدةسشمنًمٞمٗم٤مأسسحل و سسعمليفذيُم٦مسذمسسًمٙميف٤مسم٦مسسم٤معم٘م٤مدٟم٦مسُمثسمجٞمثسشمنًمٞمٗم٤مأسسحل و سسعمٛمٙمٜم٦م؟

سوسمث٦مس سسمٙميف٤مسم٦م سٟمّماسُمِمٖمنًم٦م سوسطمية سُمٓمعنقميفلمه س ٗمثيفلم سشمّمند س ىسه سقمغم ًمٚمعنسن

سسم٤مًمٙميف وشمٖمٓمرسيماسُمتسسًمّمٗمثيفلمسسمندىم٦مسُمتسسًمند سسه٤مسم٦مسقمِمنس ٞم٦موسٕظم ىسٟمّماسُمِمٖمنًم٦م

سيماسصم٘م٥مسيمعػمسسمرسرٙمٗم س سسًمِمٙماه سسعمليفٓمٞمٚم٦م سُمتسسًم ٘مننسسًمّمٖمػمة سٕؾمندسليفنيسقمغمسقميد

سسًم ٘مننسرياسقمغمسسًمّمٗمث٦مس سُمتسظمأاس ىه سٟم سه س اسُم٤م سوم٘م م س طم  سُميفيف٤مًمٞم٦م ًمٙمِماسصمأصم٦م

ذمس ضميسيسُمتسسًمٜملس  ٖم سسًميف سٟمثتسقمٚمٞمٝم٤م؟سوجسسيم٤منسسُٕم سيمىًموهسوم٢منسرٛمٙمتس ٞمٞميهسطميفرس

س.ُمتسيمٚمٛم٦مسُميفنؾمٓم٦م

 ُم ٚم٦مسقمغمسُم٤مسؾمٜم سهمسسمٕميسومثلسسٕقمٛميةسسٕدسمٕم٦مسُمتسسحل و سسًمٔم٤م  ةسس6م9ورعلمسسًمِمٙماس

س ُم ٚم٦م س ي سٟم ى سٓ سسًمٕمٚمٞم٤م سسًمّمٗمث٦م سسهذم سًمٞمل٧م س  ٤م سرنطم  سُمٜمٔم  ٤م سونسسن سوسمث٦مم يميف٤مسم٦م
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ًمٚمثٔم٦مهسوًمٙمتسرٛمٙمٜمٜم٤مسايمأا٤مسذمسسًمٕمٛمندسسٕوا سىميسلػمٟم٤مسس""و""شم يمٞمع٤مأسُم اس

سٟمٕم٤مريس سيمٜم٤م سًمن سطميفر سسًمٙمٚمرأسسةٟمعٚمٞمير٦م سسًمٙمٚمرأسضم٤ميأسُمت س ىه سسم٠من سسملٝمنًم٦م سٟمّمي   ن

سُمت سومْمنًمٙمنه س يسُم ٤ماساةدم٤مي سوذمسسوةؾميفىيم٤مد سسًميفنسزم م سقمغم ه

سعم٘م٤مسماهسوم٢منسسًمّمٗمث٦مسسًملٗمغمسشمٙمِماسقمتسسًمٕميريسُمتسسعمعٛمنقم٤مأسسًميف سٓسرٛمٙمتسشمّمير٘مٝم٤مهس

وهمػم ٤ممسذمس ىهسسًمّمٗمث٦مسووووتشملوسًميف س

سًملٗمغمسٟم ىس رْم٤ًمسيم  ةسشم يمٞمع٤مأسسحل و سسًميف هسوونس سشمٙمتسُمليفعٕميةسسمِمٙماسىمٓمٕم هسومٝم سُمثس

يمرسًمنس ٟم سىميسرٙمننسُمنضمندًسسذمسيمٚمٛم٦مسجًموسشمع٘مرسهم رع٦ممسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسرعيوسشملٚملا

سسهسًمٙمٜمٝم٤مسهمػمسُم يمع٦مسُم ا يمٚمٛم٦مسس111ه92ُمنضمندةسذمسسًم٘م٤مُمنكسسًٕمٙمؽموريسجوسًمالال

سطميفرسذمس سسًمٕمِمنس ٞم٦م سسشمل٤م سسًمٙميف٤مسم٦م س يميفِم٤م سقميم سرٛمٙمٜمٜم٤م س ٟمٜم٤م سًمىًموسرعيو سًمىيس ؾميفذيُميف م

س يَفَٗمّثّمٝم٤مٟمسضميسيس ٖمػمةهس رٓم٦مس نسرٙمننسًميرٜم٤مسقميةسسضميسيس

ًملٗمكمس  سرل٤مقميٟم٤مسقمغمسومٝمنس ىسمسذمس ىهسسحل٤مًم٦مسسًمٕمٜم٤م سسٕوًمٞم٦مسذمسسعمليفنىسسس2م9سًمِمٙماس

ؾميف٦مسوقمنمرتسطم وم٤ًمسُمتسسٕسمعير٦مسسم٤مةم٤موم٦مسوممسطم  سسعمل٤موم٦مسسًمىيسرليفذيمسًمٗمّماسسحل و س

سشم سيمٞم٥مسسحل و سُم ا سوٟمثتسٟميد سسن سوممسيمٚمرأم سٕنسسسعمٙميفنسم٦م شمٙمننسهمػمسُميفل٘م٦م

ُمٕم وميفٜم٤مسسم٤مًمٚمٖم٦مسسةٟمعٚمٞمير٦مسهؼمٟم٤مس  ٤مسٓسرٛمٙمتس نسشمِمٙماسضمييًسسُمتس يسيمٚمٛم٦مسسةٟمعٚمٞمير٦ممسووم٘م٤ًمس

ذمسسعمليفنىسسًملٗمكمسٕ ٤مسٓسس٦مهسٓسرٛمٙمتسومثس ىهسسعمعٛمنقم٤مأسسملمسسىمنسكس وم٘مٞم2م9ًمٚمِمٙماس

س .رٛمٙمتس نسشمِمٙماسيمٚمٛم٦مسذمسسعمليفنىسسًميف٤مزمسسٕقمغم
س

س

س
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ذمسسًمّمٗمث٦مسسًملالٗمغمسسعمعٞمٜمال٦مسذمسسًمِمالٙماسس366سًمٕمِمنس ٞم٦ممسوُمتسسملمس ٛمنقم٤مأسسحل و سسًمع٤مًملسقميد ٤مس

هس ٜم٤م سصمرٟمٞم٦مسيمٚمرأسوم٘م سرٛمٙمتسسًميفٕم  سقمٚمٞمٝم٤ممسُمٕمٔمالنس الىهسسًمٙمٚمالرأسوُمال٤مسيمٚمالرأسُمالتسطمال  س6م9

 ـمناسيمٚمٛم٦مسقمغمسسًمّمٗمث٦مس ٤مد س نسشمٙمننسواسًميف سشمٕمٜم سسٟم٤م سسوسطم وملمسُم اس ووسطمي

%سوم٘مال سُمالتس0صمأصم٦مس طم  مسذمسسعمعٛماس ىهسسًمٙمٚمرأسسًمّمٖمػمةسشمِمٙماسٟملع٦مسسعميفٙمنٟم٦مسُمتس يمٚمٛم٦مس

س.حميفنىسسًمّمٗمث٦م

سمٕميسقميمسُمأطمٔم٦مس يسُمتسسًمٜم٘م٤مطسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسًمٚمٙميف٤مسم٦مسطميفرسسٔنهسًميرٜم٤مسسم٤مًمٗمٕماسُم٤مسٟمثيف٤مضم سًمٙمال س

  سذمسٟمٓمال٤م سسةُمٙم٤مٟمٞمال٦مسس02ُم٤مسوجسسيم٤مٟم٧مسسًميفٕمٚمٞمرأسسًمٕم مٞم٦مسًمّمٜمثس ٜميو سسم ريسسسمنًمنسسٟم٘م د

شم يمٞم٥مسطمال ذمس ؾمالٗم أسوم٘مال سقمالتسصمالرريسيمٚمالرأسومٕمٚمٞمال٦مسشمٕمٜمال س نسس366سعم٤مدر٦ممسُمأطمٔم٦مس نسسًمالالس

س20سحل و سسًمٕمِمنس ٞم٦مسسًمنسىمٕم٦مسسملمسسعمل٤مطم٤مأسسعميفٕم٤مىمع٦مسًمٞموسًماليف٤مسؾمالنىسوم  ال٦مسوسطماليةسُمالتس

 مسوقمٜميُم٤مسرّم٤مد سسنسشمٙمننسيمٚمرأهسوم٢م ٤مس ٞمالاسوممس0/20=سس6/366وم  ٦مسًميفٙمننسيمٚمرأسا

س سسًم ٘مننسس6م9سًمِمٙما سظمأا سُمت سدؤريف  سرٛمٙمت سعم٤م  ُم ٚم٦م

سقمتس سسًم ٘منن سوشمٙمِما سسًمٜملم سذم سسعمن نوم٦م سعمليفٓمٞمٚم٦م

صمأصم٦مسُمنسىمثسُميفيف٤مًمٞم٦مسًمٚمث و ساسمٕمْمٝم٤مسىميسشمٙمننسُمِمٖمنًم٦مس

سليفنيس سسًمّمٗمثيفلمم سقمغم سقمِمنس ٞم٦م سُمنسىمث سذم سمٛمل٤موم٤مأ 

س ٜميو س سًمّمٜمث سسًمٗمٕمٚمٞم٦م سسًميفٕمٚمٞمرأ سقمغم سسًمٕمٚمٞم٤م سًمّمٗمث٦م

س سسسمنًمن سس02سم ري سوسًمّمٗمث٦م سيميف٤مسم٦مسم سقمغم سليفني ًملٗمغم

س س  ٞماسقمِمنس ٞم٦مه سظمأا سُمت سحم٤ميمٞم٦م سقمِمنس ٞم٦مه سيميف٤مسم٦م قمغم

ؾميف٦مسوقمنمرتسطم وم٤ًمس سمعير٤ًمسوطم  سسعمل٤موم٦مسسم٤مًميفٜم٤مؾم٥مسُمثس

طمعنسُمٗم٤مشمٞمثٝمنسسخل٤م ٦مسقمغمسًمنطم٦مسسعمٗم٤مشمٞم سسًمٜمٛمنجضمٞم٦مهس

سطمٞم٨مسسنسُمٗميف٤م سسعمل٤موم٦مس نس ل٦مس مٕم٤م سطمعنسُمٗميف٤م 

سسسحل  م س ىه سسٟميفِم٤مد سوم٠من سشميفنىمثه سيمٜم٧م سعمِمٙمٚم٦مسيمر

سسًمٙميف٤مسم٦م سذم سسحليو  سٟم٤مددة سسًمٙمٚمرأ  رٕما

 س
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 نسشمٙمننسىمّمػمةسضميسهسُميفنؾمالٓم٤مسوم٘مال سطمالنسزمسطمال وملمس وسصمأصمال٦مسرسمال٤مأسقمالغمسًمنطمال٦مسسعمٗمال٤مشمٞم س

يمعلال٦مسقمالغمسس0611اطمل٤منسسعمل٤مطم٦مسسًميف سشمٜميفٝم سهب٤مسسًمٙمٚمٛم٦م مسوعم٤مسيم٤منسسُٕمال سريفٓمٚمال٥مسطمالنسزمس

يمٚمٛمال٦مسس811ٞم٦مسرال٥مس نسشمٜماليف٩مسطمالنسزمسًمنطم٦مسسعمٗم٤مشمٞم سعمايسٟمّماس ٗمث٦مهسوم٢منسسًمٙميف٤مسمال٦مسسًمٕمِمالنس 

 مسووجسسطمالي سجًمالوهسًمالتس811=سس2÷سس0611يسٟمّمالاس الٗمث٦مسسمال٤مًمٙمٚمرأسارٞم٦مسوم٘مال سعمالُميفيف٤مًم

ٓسرٛمٙمالتسسًميفال سرٙمننس ٜم٤م سشم سسم سومن سُمليفنىسسًمٙمٚمرأهسوًمٙمتسدمٜم٥مسشملٚملالأأسسحلال و س

سًميفٕمالال  سقمٚمٞمٝمالال٤مسُمالالتسؿمالال٠مٟم س نسرٗمالال سقمالالغمسسٕىمالالاسسمٛميفٓمٚمعالال٤مأسسعملالاليفنىسسٕدٟمالالرسًمٚمثّمالالناسقمالالغمس

س.ُمٗمٞميةشمٕمٚمٞمرأس

وسمرس نس ىسسسًمنمطسهمػمسيم٤م هسوم٢مٟم سرنوم سـم ر٘م٦مسؾمٝمٚم٦مسحلل٤منسسطماليفراسرٛمٙمالتسسؾماليفذيسُم سُمالثس

مسسًم٘مٞم٤ممسسمىًموسؾمالن س ؼمٟمال٤مسُمال٤مسوجسسيمال٤منسسًمعثال٨مسسٕقمٛمالرس6ُمعي سسعم٘مٞم٤مكسسعميفع٤مداسُمتسسًمٗمّماس

يمعل٤مأسًمنطم٦مسسعمٗم٤مشمٞم سرٛمٙمتس نسريسؿمٞم ٤ًمسوًمالنسهمالػمس ال٤ممسُم الاسظمٚمالٞم سُمالتسسًمٙمٚمالرأسس٦معمعٛمنقم

 لسٟمّماس ٗمث٦ممسوجسسيم٤منسٓسرٛمٙمتسسًمٕم ندسقمغمس الىسسسيالي سسًمنسؾمالثسسممسطماليسسسًمّمٖمػمةسسًميف 

 النسظمال٤مدثسٟمٓمال٤م سس02سةوم سطهسوم٤مًمٕم ندقمغمسشمٕمٚمالٞمرأسُميفرؾمالٙم٦مسًمّمالٜمثس الٜميو سسم راليس سمنًمالنس

س.سعمٜم٤مىمِم٦مس ٤مُم٤مًس

حلل٤منسسطميفراس نسٟمّماس ٗمث٦مسُمالتسرسمال٤مأسسعمٗمال٤مشمٞم سسًمٕمِمالنس ٞم٦مسؾمالن سشميفٙمالننس ٤مُمال٤ًمسُمالتس

اسطمالاليفراسسنسرٙمالالننسدمٛمالالثسسحلالال و سس0/20وٟمْمالال٤مقمٗمٝم٤مسذمسس0ُمالالثسسًمٙمٚمالالرأسسةٟمعٚمٞميرالال٦مهسٟمعالالي س

ُمال ةمسوووم٘مال٤ًمسعمعالي سسعم٘مٞمال٤مكسسًميفعال٤مدزمهسُمالتسسعميفنىمالثس نسس811يمٚمٛم٦م سُم سدًسسوشمٙمال سدًسسُمال٤مس ٛمنقمال س

ًمٙمال سريفال٠مًماس طمالي ٤مسس 0ارٙمننسقميدسسٟمّمال٤م سسًمّمالٗمث٤مأسسًميفال سريفٕماللمسُمٚم١م ال٤مسسم٤مًمٙميف٤مسمال٦مسسًمٕمٛمٞمال٤مي

                                                           
للغاية. ومبجرد أن ضلصل على ىذا اجلزء، فإن مبدأ ادلقياس ( يف الواقع، استخدمنا الكتابة العشوائية لتقدير جزء من مساحة البحث اليت يغطيها اذلدف السخي 1)

 .ادلتبادل خيرب  عن عدد احملاوالت العمياء )اليت ال حتتاج إىل أن تكون عشوائية( مطلوبة للنجاح ادلتوقع
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سدييسسعمْم٤مقمامسقمالغمسٟمثالنسُمٙمال٤موملهسرٛمٙمٜمٜمال٤مس نسسم٤مًمٙم٤مُماسُمتسسًمٙمٚمرأسُمل٤مور٤ًمسشم٘م رع٤ًمسعم اس ىسس

ُم ةمسقمٜماليس الىهسسًمٕمٛمٚمٞمال٦مسس811 سُم سدًسسوشمٙم سدسهس0/20اُميفع٤مدًم٦مسس20وٟمْم٤مقمٗمٝم٤مسذمسس0ٟمعي سُمثس

سحلل٤مسمٞم٦مهسسًمٜميفٞمع٦مسسعمٓمعنقم٦مسؾميفٛملسُم٤مسريريسىمٚمٞمًأسقمغمس طميسقمنمسؾمٓم ًسسسم٤مٕدىم٤ممهسمم٤مسرٕمٚم سدىمنس

س.يمعػمسسمِمٙماسظمٞم٤مزمسُمثسجًموسرع٘مرسدىمنسـسمثعنسوم٘م ةسسميًٓسُمتسطمعنسيميف٤منس

ذمسسًمٙمالننسسًمالىيسٓسرٛمٙمالتس نسرٜماليف٩مسظمٓماللمسُمالتسىمٞمٛمال٦مسسعمثال٤موٓأسسدلالير٦مسذمس يسسٞم سًمٕم نس

يشيهسو ىسسسًم ىمنسسعميفٙمننسُمتس طميسقمنمسؾمٓم ًسسر٘ميمسسٟميفّم٤مدًسسؾم٤مطم٘م٤ًمسسممسومْم٤ميسسًمعث٨ممسووم٘مال٤ًمس

ًميفِمعٞم سقمٛمٚمٞم٦مسسؾم٘م٤مطسسًميسمنكهس ٕمنسم٦مسقم ندسسًمعث٨مسسٕقمٛمرسطميفرسقمغمس ىسسسخلٚمٞم سسًمالىيسٓس

شمٕم٤مداسشمٚموسسًميف سشميفٓمٚم٥مسس ٤مسم٦مس الي سايمنٟمال٤م س دسمٕمال٤ًمسو دسمٕماللمسسُمٕمٜمرسًم سُمتسسًمٙمٚمرأسسًم٘مّمػمة

س.ُم ةسقمغمسسًميفنسزمسسمّمندةسقمٛمٞم٤ميسا دسمثسُم سأسذمسيماسؾمٓم هسيمرس نسُمعلمسذمسسًمٗمّماسسًم ٤مُمت 

ٓطماسيمٞماسُ يُم٧مسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسسٕقمٛمرسسمِمٙماسؿم٤مُمامسؾم٠مًمٜم٤مسُم٤مسوجسسيم٤منسرٛمٙمتس نسشمٜماليف٩مس

سيميفِمٗمٜم٤مسوم٠مٟمٜم٤مسهسجًموسيفٜميف٤مثس ٟم سٓسرٛمٙمتهسوذمسقمٛمٚمٞم٦مسسؾم02شمٕمٚمٞمرأسًمّمٜمثس ٜميو سسم ريس سمنًمنس

ؿمٞم ٤ًمس يم  سقمٛم٘م٤ًم سسًمعث٨مسسٕقمٛمرسٓسرٛمٙمتس نسرٜماليف٩مس يسىمٓمٕمال٦مسُميفرؾمالٙم٦مسُمالتسسًمٙميف٤مسمال٦مسسعمنؾمالٕم٦مس

قمغمسسةـمأ !سًمٞموس ٜم٤م سيشيساممٙمتسومٕمٚمٞم٤ًم سرليفذيمسٟمّماس ٗمث٦مسسمّمندةسؾمالٚمٞمٛم٦مهسؾمالنسيس

س.يهس وس يسيشيسمظم يم٤مٟم٧مسشمٕمٚمٞمرأهس وسو ٗم٤مأهس وسىم٤مِ ٛم٦مسسقمراهس وسدؾم٤م اسسحل٥مهس وسىمّم٤م 

املصادفات املطتحٗمٛ

 ومْماسدوسيسٕيسؿمذلسر ريس نسريسـم ر٘م٤ًمسًميفٗم٤مديس الىهسسحل٘مٞم٘مال٦مسسًمّمالٕمع٦مس النسومٝمالنسوسمال س

عم٤مجسس  سطم٘م٤ًمسطم٘مٞم٘م٦مس ٕمع٦ممسونسسًمٓم ر٘م٦مسسٕيم  سؿمٞمنقم٤ًمسًميفذٞماسشمٗم٤مدفال٤مس ال سُمال٤مس ـمٚم٘مٜمال٤مسقمٚمٞمال سذمس

ٞميسذمسسًملالٞم٤م سسحلال٤مزممسٟمثالتسمس ىهسسًمٗمٙم ةسُمٖم ر٦مسسم٤مًميف٠ميم"ٟم٘م٤مطسسةٟمٓمأ "سًمٗمّماسسًمل٤مسمثسسؾمنس

سـ سوسطماليةسيمٚمرأسطميفرس وسـ !س ٜم٤مسُمتسـذمسيم ػمسُمتسسٕطمٞم٤منسٟميفنس اسقمتسـم ر سقمع٤مدسأسىمّمػمةس
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٤ًمسسملالٞمٓم٦مسُمالتس الىسس  اليسومسدماليس نسرٛمٙمالتسسٕقمٛمالرسسًمعثال٨مسقمٛمٚمٞمال٤مأس نسوسمالرسًمالىًمو!سُمل٤مقمية

قمغمس ىسسؾميفٙمننسسًم٘معٞماهسوم٢مٟمٜم٤مسٟمٛمٞماسوممس نسٟمٙمننسُميفٕم٤مـمٗملمسُمثسسًمٗمٙم ةسسًم٘م٤م ٚم٦مسسم٠منسسًمٜمع٤مطم٤مأس

رٛمٙمالتس نسشمعٜمالرسطمٞمال٨مسريفٓمٚم٥مسسًمٌميسسًمعلٞم سُمتسسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم هسسوسًمىيسسًمٜمٓم٤م سسعميفنسمث

س.٤مُمٚم٦مسًمٙمسسًميفٕمٚمٞمرأسٟمٓم٤م سطميفرسـشميدرٞم٤ًمسقمغمسل٘مٞم سٟمع٤مطم٤مأسقمغمسٟمٓم٤مىم٤مأس يمؼمسسمٙم ػمس

سسًمعٜم٤ميسقمغمسسميسر٤مأس سٟمث٥مسومٙم ة سيمٛمٗمٙم رتسُمعيقملمه س ٟمٜم٤مه سر شمع سسمث٘مٞم٘م٦م و قميف٘ميس نسشمٕم٤مـمٗمٜم٤م

تسٟمٗمٕماسجًموسـمنساسسًمنىم٧مهسوًمٙمتسًمٞموسُمتسدونسسًمعّمػمةمسسعمِمٙمٚم٦مس  سسٟمٜم٤مسُميفنسمٕم٦ممسوٟمث

ٓسٟمٛمٚموسظمٞم٤مدسشم  سسًمعّمػمةمسسًمعّمػمةس  سيشيسضميًسسـمعٞمٕم سسم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤مسسممسددضم٦مسسٟمٜم٤مسٟمردؾمٝم٤مس

سوممس سٟمٛمٞما سٟمثت سسًمٓم ر٘م٦م سوهبىه سشمٕمٜمٞمٜم٤مم سٓ سشمٙمنن سقمٜميُم٤م سطميفر سٟمِمٕم ه س ن ذمسيماسوىم٧مسدون

 ر٘م٦مسسًميف سٟمل٤مقميسهب٤مس يسىمّم٦مس ظم ى سُمتسظمأاسؾميسُمل٤مقميةسسًم٘مّملسسًميفٓمندر٦مسسمٜمٗموسسًمٓم

س.سًم ٖم سأسووم٤موم٦مسشمٗملػمسُم١مسأ

سذمسسعمٜم٤مىمِم٤مأس س مسٓهسوم٢منسُمٜمٓم سٟم٘م٤مطسسةٟمٓمأ س نسؿم٤م ثسضميًس وؾمنسيسيم٤منسسًميفٗملػمسُميفٕم٤مـمٗم٤ًم

سًميفٓمندر٦ممسيىسسسًملع٥مس دريس نس ؤيميسُم ةس ظم ىسعم٤مجسسٓسرٕمٛمامسويمرسىمٚم٧مسذمسسًمٗمّماسسًمل٤مسمثهس

سًمٕمٛمٞم٤ميسهيفٚماسسمِمٙماسضمن  يسقمتسسًمعّمػمةسسممسددضم٦مسسنس يسطم٤مًم٦مسُمٜمٝمنسشمعيوسوم٢منسسٕؾمع٤منس

سٟمٕم  سُمتس سوًمٙمٜمٜم٤م سسًميفنسسمثسلي سسم٤مًمٓمعثه سونس ىه سؾميفٙمننسُمتسىمعٞماسسًمّميوم٦مم جسأسسمّمػمة

سرٕمٛماس س ٙمىس سشمٚموسسًمّمٖمػمةم سُمت سًمٚمي ِم٦م سوصم٤مدة س يم   سوسم٤مًميف٤مزم سضميًسه سٟم٤مدد س اٝم٤م س ن سًميفع سم٦م

شمٔمٝم سذمسطمل٤ميسسٕسمعير٦مسشمٙمننسضمير ةسسم٤مًمىيم هسيمٚمٛم٦مسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم مسيمٚمٛم٦مسُمتسصمأصم٦مس طم  س

 .ُمتس ل٦مس طم  سشمليفث سسًميفّمنر هسويمٚمٛم٦مسُمتسؾمعٕم٦مس طم  سشمٙمننسُم رع٦مسسمٙماسشم٠ميمٞمي

سسًم سؾميس نس ؿمٞم٤ميس سسحليكسًمعٞم٤منسعم٤مجسسؿمٕمندٟم٤م سسًمٗمّماس نسشمٗم رلس ىس سٟم٘منمسسم سذمس ىس يماسُم٤م

 نس نسيمٛمٞم٦مسسًميفرؾموسُمٕمٞمٜم٦مسٓسرٛمٙمتس نسلي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مس نس ثٞم س ٤مُم٤ممسُم٤مسٟم سهس
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س سشمٜميفعٝم٤م سسًميف  سسًمنفمٞمٗم  سسًمعنمر٦م سدوشمٞمٜم سًمعّمػمة سـم ر سسسمِمٙما سشمٜميف٩مسقمت س ن سرٛمٙمت سٓ طم٘م٤ًم

سسًميف س سسٕؾمع٤منسسًمٕم مٞم٦م سذمسسًمٗمّمٚملمسسًمل٤مسمثسوسًم ٤مُمت  سًمّميوم٦ممسور شمع سسًملع٥مسسمرسشمٕمٚمٛمٜم٤مه

سرٕمٜم س سمم٤م سظمٞم٤مزمه سسمِمٙما سحميفٛمٚم٦م سهمػم سُمّم٤مدوم٦م سؾميفٙمنن سسعم٘مٞم٤مك س ىس سقمغم سسًمعّمػمة ل٤ميم 

 .ُمّم٤مدوم٦مسُمليفثٞمٚم٦مسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسعم٤مدر٦م

سأسسًمٕم مٞم٦مسهمػمسىم٤مسمٚم٦مسًمٚميفّمير هسوم٤مٟم سٓسشمنضميسوٕنسددضم٦مسسًمّميوم٦مس  سُم٤مسدمٕماسسًميفٗملػم

سوُمٝمرس سسةسميسقمٞم٦مم سُمتسظمأاسسًميفٗمٙمػمسذمسىمّملسُمتسىمعٞماسسًمّميوم٦م سًميفذٗمٞماسسعمِمٙمٚم٦م وؾمٞمٚم٦م

ٚمٖم س ر٤مسُمتس ىِهسرٓسسهضمٕمٚمٜم٤مس ىهسسًم٘مّملسسسميسقمٞم٦مهسوم٤مةسميس س نسوم٘م سًمع٤مكسشمٜمٙم يسًمٚمّميوم٦م

سشمٗمٕمٚم  سومٕمٚم٧مسُم٤م سسٕؾمع٤منسسًمٕم مٞم٦م س ن سسدقم٤مي سٕن س يوم٦ممسسسًم٘مّملسسعمّم٤مدوم٦م س ن سًمعّمػمة

سعمِمٙمٚم٦مسشمٙمٛمتسذمسسًمّميوم٦مسٟمٗملٝم٤مهسو ىسس نسسًملع٥مسذمس نسسًميف٘مٚمع٤مأسذمس ىهسسًم٘مّملهسؾمنسيس

سوم ر س سومم سسم٤مًمىسيم ة سسم٤مًمٕمندة س سميسم سشمل٤مقمي سٓ سمظم ه سيشي س ي س و سسةٟمٓمأ  سٟم٘م٤مط يم٤مٟم٧م

س سٟمثيف٤مثسوممسُمٕم وم٦مسُم٤مسس-سًمٗمٞمير٤م ٞملمسسةومؽمس سذمسسًمٗمّماسسًمل٤مسمثس س نسسًملع٥مسذمس ٟمٜم٤م و ىس

سر سسمالال سسعمؽمسسم "ٕمٜمنه س  نس"سٟٓميُم٤مث سٟمٕمٚمن سيمٜم٤م سسًمعّمػمةه سومم سرٗميف٘م  سؿمٞم ٤ًم سرٕمٜمنن س  ن سـم٤معم٤م م

س.رٕميفٛميونسقمغمسُمّم٤مدوم٦مسُمليفثٞمٚم٦م

سًمٕم٤مُمٚم٦مس نسُمنمو سيم٤مُماسريفٓمٚم٥مسوسٔصم٤مدسسعمؽمشمع٦مسقمغمسسٓظمؽمس سوسمث٦ممسوجسسيم٤منسسظمؽمس س

ليفثٞماسُمتسُمتس يسٟمن سُمسقمتسـم ر سسًمّميوم٦مشم سسمٓم٤ًمسوفمٞمٗمٞم٤ًمسضميريًسسووسؾمٕم٤ًمهسوم٢منسسظمؽمس 

؟سٕنسسٕؾمع٤منسسًمٕم مٞم٦مسعمٓم٤مسم٘م٦مسسًمعّمػمةسقمغمس ىسسسعم٘مٞم٤مكسؾميفٙمننسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسعم٤مدر٦ممسعم٤مجس

ىمعٞماسسًمّمي سسخلٞم٤مًمٞم٦مسهمػمسسعمثيفٛمٚم٦مهسويمنٟمٜم٤مسسمعل٤مـم٦مسٓسرٛمٙمتس نسٟملٚمنسسم٤مًمّمي سسخلٞم٤مًمٞم٦مسهمػمس

س سمل سسمٙم ػمسرٛمٙمتس نسشمٙمننسقمتسـم ر سسًمّمي وم٦مس  سهمػمسسعمثيفٛمٚم٦ممسطم٘مٞم٘م٦مس نس ٜم٤م س ؿمٞم٤مي

 نسجسأس ٚم٦مس ٤مُم٤ممسسًمٌميسسًمنطمٞميسسًمىيسٟمثتسسمث٤مضم٦مسوممسُمٕم وميف سًم وماسمجٞمثسشمٗملػمسأ
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ٟمٗمل سر يسسظمؽمسقم سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مسو نس نس ىهسسًم٘مّملسيمٚمٝم٤مسل٤مواسشمؼمر سسعمّم٤مدوم٦مس

 .سعمليفثٞمٚم٦م

طميفرسسٔنهسٓسيشيسُمتس ىسسرعيوسضميريًسمسوؾمالنسيسيمٜمال٤مسٟميفثالي سقمالتسُمّمال٤مدوم٤مأسُملاليفثٞمٚم٦مس وس

سمث٨مسُمليفثٞمٚم٦مهسوم٢منسسحل٘مٞم٘م٦مسسًمّمٕمع٦مس ال سٟمٗملالٝم٤مس ٤مُمال٤ًم سومال٤مًمؽمسسم سسًمالنفمٞمٗم سسًم ومٞمالثسقمٛمٚمٞم٤مأس

سعمليفنىسٓسرٛمٙمالتسسًمٕم الندسقمٚمٞمال سُمالتسىمعالاس يسسمثال٨مس قمٛمالرهسٕنسجًمالوسؾمٞمّمالاسوممسُمّمال٤مدوم٦مس

ُمليفثٞمٚم٦ممسسًمعّمػمةسوطمي ٤مسرٛمٙمتس نسشمّماسوممس ي سُمتس الىسسسًم٘معٞمالاهسو النسًمالٞموسُمالتسىمعٞمالاس

س.سعمّم٤مدوم٦م

التفطري باللمىات

سسحل٘مٞم٘م٦مسسًمّمٕمع٦مسُمتسظمأاسسًمٜمٔم سذمسسًميفرؾموسقمغمسُمليفنىسقمغمسسًم همنس س ىه سوسضمٝمٜم٤م ُمتس ٟمٜم٤م

سسًميفلٚملاس سسقمغم سسمم سٟميفث   سوٟمثت سؾمنيًس سريدسد سسًمنمث سسحل و ه سشم يمٞمع٤مأ ُمٜمذٗماسُمت

هسوًمٙمتسوجسسيمٜم٤مسٟميفّمندس0981سي ُم مسسًميفّمثٞم سسةُمأ  سسًميفٚم٘م٤م  س سرٙمتسُمنضمندًسسذمسقم٤ممس

سمثٞم٨مسرٛمٙمتسسنسلناسرسم٤مأسسعمٗم٤مشمٞم سسًمٕمِمنس ٞم٦مسس ٟم سُمنضمندهسطميفرسُمثسٟملذ٦مسقم٤مًمٞم٦مسسًم٘ميدة

س س ومْماسطم٤مًٓم سسًمٗمْم٤مي سًمتسرٙمننسدوسد سوممس ىم نسسًمٙمٚمرأه سسظمىٟم٤م سوم٠مٟم سهيمٛم ٤ماسسحل و وجس

ر٥مسشم شمٞم٥مسسًمٙمٚمرأسسمِمٙماسُميفرؾموهسوسًمىيسرٜمٓمنيسقمغمسسظميفٞم٤مدسيمٚمرأسضمٞميةسوومثس ىهس

سًمٞموسُمتسسًملٝماسطمل٤منسسطميفراسطميو سجًموسسمّمن دةسقمٛمٞم٤ميسيمرسسًمٙمٚمرأسذمسطم٤مًم٦مسضمٞميةم

سيم٤منس سسم٤مًمٜملع٦م س نسسوُمثسجًموسهًميفِمٙمٞماسسًمٙمٚمرأسُمتسسحل و سحل٤ما سٟم ىسسملٝمنًم٦م س ن رٛمٙمٜمٜم٤م

 .سعمٗم دسأسُم٘مٞميةسسم٢مطمٙم٤ممسُمتسىمعاس ي سسًمٙميف٤مسم٦م

سرليفذيمس س طم  سوٟمعٚمٞمير٦مه سُمتسؾمعٕم٦م سقمنمس ًماسيمٚمٛم٦م سُمتسطمنسزمس دسمٕم٦م قمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماه

 طميسقمنمسوم٘م مسوٓسؿموس نسس02و يسديسُمتسسًميفٕمٚمٞمرأسسعمٙميفنسم٦مسًمّمٜمثس ٜميو سسم ريس سمنًمنس
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يمٚمرأس ظم ىسيم٤منسرٛمٙمتسسؾميفذيسُمٝم٤مهسوًمٙمتسًمٞموسوم٘م س يسيمٚمرأمسًمٚمثّمناسقمغمسومٙم ةسقمتس

يهسًمٚمٛمٗم دسأهسطم٤مواسوقمٓم٤ميسؿمذلسُم٤مسسًمٙمٚمرأسسًميف سُميىس سُم٦مسُمنمن سسًمٙميف٤مسم٦مسذمسشم٘مٞمٞم

سؾميفذيُميفٝم٤مساميهسومظم هسسملمهسسًميوسر٤مهسوىمٓمثهس ـمنساهسوسًمعأؾميفٞموهسوؿم٤مؿم٤مأهسسعمْمٛمنٟم٦مهس

ووطمٙم٤مم سوـم٤مًمع سًميفذٛملمسُمنمن سسًمٙميف٤مسم٦مسسًميف سضم٤ميأسُمٜمٝم٤مس ىهسسًمٙمٚمرأمسوؾمن سرليفٜميف٩مس

عأؾميفٞموهسوؿم٤مؿم٤مأهسوىمٓمثهسشمٚموسسًميف سشمِمٛماسسًمسالسملٝمنًم٦مس  ٤مسشميفٕمٚم سسمٜمن سُمتسُمِم٤مدرثسسًمعٜم٤ميس

سعمٕمٜمرسُمتس ىهسسًم٘مٓمثسسًمّمٖمػمةسُمتسسًم٘ميدسُمتسومنسسم سسُم٤منسُمِميدةمسسًم٘ميدةسقمغمسضمٕماس ىسس

 .سًمٜملسقمأُم٦مسقمغمسسًمؽمسسم 

وجسسيم٤منسسًمؽمسسم سسًمٕم  سٟم٤مددًسسذمس ىسسسعمليفنىسُمتسسعمٗم دسأسيمرسيم٤منسقمغمسُمليفنىسسةُمأيهس

س  سشم٘ميرٛموسٕطمي ن سقمٜمي سضميًس سخميفٚمٗم٦م سٟميفٞمع٦م سقمغم سسًمٙمٚمرأسؾميفثّما سُمت سقمِمنس ٞم٦م ٛمنقم٦م

سعميفٙمنٟم٦مسُمتسؾمعٕم٦مس طم  مسسقميف٘ميسسنسُم ٤مًٓسوسطميًسسؾمٞمٙمننسيم٤م سةرّم٤ماس ىهسسًمٗمٙم ةمسقمٜميٟم٤مس

 ٜم٤مهسوجنهس طميسقمنمسيمٚمٛم٦مسُميفٙمنٟم٦مسُمتسؾمعٕم٦مس طم  سشمنسسظميفٞم٤مد ٤مسقمِمنس ٞم٤ًمسُمتسسًم٘م٤مُمنكسجوس

 دىم٤ممهسيمٚمٛم٦مسسعمنضمندسقمٜمييسسملمسسم سُم٩مسسحل٤مؾمنن سسسمث٤مدسُمثسسًم ر هسؿمٞمٓم٤منهسس111ه92سًمالالس

سٓس سسًمٕميسدم سُمٜميف٘منه سسدٞمٜمنُم٤مأه سسًمؼمسوريه سيمٞمٙم٦م سسًميفيسظماه سسًملتسسًم٘م٤مـمثه سسعمل٘مٗمننه وسددةه

 .رنضميس يسشمٚمٛمٞم سقمتسُمنمن سُميفرؾموسذمس ىهسسًمٙمٚمرأسسًميف سىميُميفٝم٤م

قمٛمرسومِماسقمغمسمجٞمثسسعمليفنر٤مأمسسٕسمث٤مضم٦مسوممسسًمى ٤منس سمٕميسُمتسجًمومسوم٤مًمعث٨مسسًملٜم٤مسٟمثت

٦مسوممسسًمعّمػمةسشمٜمٛمنسوٟمثتسٟميفث  سسقمغمسسًميفلٚملاسسي ُم هسيم٠ُمٟم٤مٍكسٟمٙميف٥مهسٟمثتسٟمٕمٚمنس نسسحل٤مضم

و ىسسوم٘م سرٕماسُمتس يوم٦مسسًمؽمسسم سسٕقمٛمرس يمؼمسو يمؼممسوسم٤مًميف٠ميمٞميسوم٢منس يسقمٛمٚمٞم٦مسٓسرٛمٙمتس

 نسلاسحماسسًمٙمٗم٤ميةسذمسسةُمأيس وسسعمٗم دسأسٓسرٛمٙمتس نسشمٙمننسسميرًأسقمتسسًمٙمٗم٤ميةسذمسسًم٘منسقميس
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مسٟمثتسسمث٤مضم٦مسوممسسعمٕم وم٦مسًمٙميف٤مسم٦مس ٤مُم٤مًسس ٤مسم٧مسذمس ىس وسسةٟمِم٤ميمسومعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤مسىميسس

 .شمٕمٚمٞمرأسُمٗمٞميةهسوًمٞموسقمٛمٚمٞم٦مسقم مٞم٦مسرٛمٙمتس نسلاسحماسشمٚموسسعمٕم وم٦م

ُمتسدونسسةؾميفٗم٤مم٦مسذمس ىهسسًمٜم٘مٓم٦مهس دريس نس سملمسًمٙمنسُميىسؿمٛمنًمٞم٦مس ىسسسٓؾميفٜميف٤مثسسم٢مًم٘م٤ميس

س.ٟمٔم ةسظم٤مـمٗم٦مسقمغمسُم ٤ماسخميفٚماسضميًسسقمتسسًمٚمٖم٦م

التفطري بالبلطالت

س سسًمّمندسيىس سقمغم سسًمؽميمٞمي سُمث سسعم ة سو ىه سسًم ىمٛمٞم٦مه سسًمّمند سُمنمن  سومم سوضمٞمية سًمٗمؽمة ٟمٕمند

س رْم٤ممسوم٘م سومن سسعمليفنىسسًملٗمكمس سًمٗمنشمنهم سومٞم٦ممسٟمٛم سسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم سسي ُم سُمنضمندس ٜم٤م

سشمنؾمٞمثس سطمٞم٨مسريفن سسًم ؾم٤ممه سًمٚمٛمل٤مأسوم ؿم٤مة س ٤مؾموسمم٤مصما سسًم ىمٛمٞم٦م سسًمّمند سشمٔمٝم  ًمٚمعٙملاه

٠م سسعمليفنىسسًمىيسومٞم سريفنسليريسسحليودسوسٕؿمٙم٤مامسوُمتسٟمٓم٤م سسًٕمنسنسوُميضمٝم٤ممسوومنىم سر

سوومن سجًموسر٠م س سسعمٞميسأسوسًمٙم٤م ٜم٤مأه سسًميفٕم  سقمغم سسممسُمليفنىسسقمغمسطمٞم٨مسريفن سٟمّمٕمي صمن

سعمليفنىسسًمىيسر٠مظمىسسعمنمن سسًم  ٞماسسمِمٙماسيم٤مُماسومْمًأسقمتسسعمِمٝميسسًمىيسشمنسشمّمنر هسومٞم مس

قمغمهسطمٞم٨مسشم ػمسسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سشمنسُمليفنىس قمتسسدير ةسسم٤معمأطمٔم٦مسسًم س ٕم٦مسوسوشمٙمِماسسًمّمند

س.هب٤مسشمّمنر س ىسسسعمنمن سسٟمٓمع٤مقم٤ًمسريفع٤مو س  دسسٓقمؽمس 

 ظم ىسشم١ميميسًمٜم٤مس نسٓسيشيسُمتس ىسس ي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مهسوُم ةسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦مس

رٛمٙمٜمٜم٤مسسؾميفذيسمسُمعي سسعم٘مٞم٤مكسسعميفع٤مداسًميف٠ميمٞميس ىسمسسم٤مؾميفذيسمس ٛمنقم٦مسُمتسسًمّمندسُمٜمذٗمْم٦مس

سا سس611سًميىم٦م سس211سمٙملا سيميفع٧م سوسطميسًمسمٙملا ه سوشمٙم سدًس سُم سدًس س يف٤مد سسًمىي سةؼمٟم٤مُم٩م

س0ُمتسًمنطم٦مسس0سمٙملاسُمتسسم٘مٕم٦مسخميف٤مدةسقمِمنس ٞم٤ممس ٛمنقم٦مسقمٞمٜم٦مسس3×سس3قمِمنس ٞم٤ًمسورٜمليسُم سمثس

سذمساسًميف سرٛمٙمتسسًمٕم ند سسعم سمٕم٤مأسسدييسسخلٚمٗم سُمتسسًمٙميف٤من سشمٔمٝم سُمسقمٚمٞمٝم٤م  ٦مسُم ٤ماسُمتس ىه

شمٔمٝم سس3ُم٠مظمنجةسُمتس ٛمنقم٦مسُمتسشملٕم٦مسو للمس ندةمسًمٚمٛم٘م٤مدٟم٦مهس ٛمنقم٦مسقمٞمٜم٦مسس3-سذمس-3
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ُم٠مظمنجةسُمتس ندةسقمِمنس ٞم٦مس ٤مُم٤ممسسًمٗم  سسملمسسعمعٛمنقميفلمس نسُمي  سس3-سذمس-3ُم٤م ٦مسُم سمثس

سقمغمسسًم همنسُمتسيمننسسعم سمٕم٤مأسسًمٕمِم سٓسشمنؾمثسسمٍمر٤ًمم سومٛمتسسًمنسم س  ٤م سًمٚمٜمٔم ه سٓوميف٦م نس ٞم٦م

مسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهس 0اٟمٓم٤م سسًٕمنسنس وس يضمٝم٤مسسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سشم٘منمسهب٤مسسعم سمٕم٤مأسسًمٗمنشمنهم سومٞم٦م

سًمننسوسطميهسذمسطملمس سر٘م نسُمتسٟمّماسسعم سمٕم٤مأسسًمٗمنشمنهم سومٞم٦مسشمٕمٓم سسٟمٓمع٤م س وزمسسمٙمن ٤م ُم٤م

سًميف سشمِمٙماسسعم سمثسرٛمٙمتس ٞمٞمي ٤مسس رْم٤مًسسٙملاسمس6ٓشمٗمٕماس ر٤مسُمتسسعم سمٕم٤مأسسًمٕمِمنس ٞم٦مسجًمومسسًمالالس

قمغمسسًمٗمندسوم٘م سًمٕميدسىمٚمٞماسُمتسسعم سمٕم٤مأسسًمٗمنشمنهم سومٞم٦مهسوذمسشمٚموسسحل٤مٓأسسظميفأوم٤مأسشميدثس

س نسس٦ممسسُم٤مسسم٤مًمٜملع٦مسًمٚمٛم سمٕم٤مأسسًمٕمِمنس ٞمُمٚمثنفم٦مسًمٚمننس ٞماسوممس نسشمٙمننسهمػمس وم٤مًمٕمٙموسهم٤مًمع٤ًم

 .سًمّمثٞم 

عٙملاسوسعم٘م٤مدٟم٦مسسًمل٤مسم٘م٦مسًميرٜم٤مسُمتسشم يمٞمع٤مأس سمٕم٤مأسسًمعمٓطماس وضم سسًميفِم٤مسم سسملمس ىهسسعم٘م٤مدٟم٦مس

سذمسسٕضميسيس سىم٤مددرتسقمغمسسيميفِم٤م س ٛمنقم٤مأسسحل و سهمػمسسعمؽمسسمٓم٦م سيمٜم٤م سيمر س ٤مُم٤ًم سحل و م

س ساسًمِمٙما سسًمٕمِمنس ٞم٦م سسًمٙميف٤مسم٦م سُمت سسعم٠مظمنجة سقمغمس6م9سًمّمٖمػمة سىم٤مددون س رْم٤ًم سًمىًموسٟمثت  ه

سُمتس ند سُم٠مظمنجة س ٖمػمة سذمسسضميسي سًمٚمنن سسعميثسهمػمسسعميفٜم٤مؾم  سوليري سقمِمنس ٞم٦مم ذمسيمٚميف٤مس ة

سوفمٞمٗم س سشملٚملا سًمعٜم٤مي سرودر٦م سسعمٜمذٗماسسميسر٦م سسعمليفنى س ىس سقمٜمي سسًمؽمسسم  سحل٤مًميفلمسرٙمنن

سُمتسسًمٜمن سسعمٛم اسذمسسًمِمٙماس وٓسسميسُمتسسمٜم٤ميسسههسوًمٙمٜم سسميسر٦مسمٕمٞمٗم٦مسضميسًس2م9ُميفرؾموس ٤مُم٤ًم

سيم٤منسرٛمٙمتسسنسر٠م سُمٜم سسعمليفنىسسعمٜمذٗماهسوجس سُمتس ىس  س يسُمليفنر٤مأسسميفرؾموس يم  سشمٕم٘مٞميًس

سيشيسجيس اٞم٦مم

سسًمعث٨مسسٕقمٛمرسقمغمسشم سسم سذمس يسُمتسسعمليفنر٤مأس س نسرٕم   سسنسٟم ىسُميىس ٕمنسم٦م س ددٟم٤م وجس

سقمٜم٤ميس سٟمثتس سٟمٙمٚماس ٟمٗملٜم٤م سشم سسم سُمتسُمليفنىس دٟمرم سسم س نسسمٜم٤مي سسًم٘مٞم٤مم سقمٚمٞمٜم٤م سيماسُم٤م سًمٕمٚمٞم٤مه

                                                           
ضئيلة جداً،  دقة التفاصيل ابلبيكسلدما تكون مت استخدام دقة بكسل منخفضة لتجنب ادلبالغة يف دتديد اللون. فالغاية ىي أننا نرى موضوع الصور حىت عن( 1)

 .ليس ألن البكسالت صغَتة جداً اىل حد اإلختفاء ولكن ألهنا تعمل معا بطريقة متسقة بصراي



 

181 

 

سسعمٙمنٟم٦م سقمغمسسًميفٕمٚمٞمرأسسعمٙميفنسم٦مسٕنسقميمس ٤مؾموسشمٚموسسًمٙمٚمرأسسًمٕمِمنس ٞم٦م ُمتسسةصمع٤مأس ىس

ؾمعٕم٦مس طم  س ىمٜمٕمٜم٤مس نسسٕظميفٞم٤مدسسًمٕم  سًمٚمٙمٚمٛم٦مس نسٓسر٘ماس ٕمنسم٦مسقمتسسٕظميفٞم٤مدسسًمٕم  س

ًمٚمث  مسًمٚم٘مٞم٤ممسهبىسسسةصمع٤مأسقمغمسسًمّمندسسًم ىمٛمٞم٦مهسىمٛم٧ُمسسم٤مؾميفذيسمسسصمٜملمسُمتس وسُم سُمٕم٤مد٦مس

سممسس3ًميفثنراسسًمّمندةسسًمٕمِمنس ٞم٦مسقمغمسسد٤مٟم٥مسسٕررسسُمتسًمنطم٦مسس 0اسًمّمندسذمسسم ٟم٤مُم٩مسُم٤مصمٞمرشمٞمٙم٤م

س سشم سم سًمٞموسوم٘م سذمسوسطمية س  ع سًميف٤م سسديرية سسًمّمندة سسعمٕم٤مد٦مه سيىه سٟميفٞمع٦م قمغمسسًمٞمٛملمم

سعمليفنىسسًملٗمكمسُمتس يريسسًمٚمننسوُميضم سوًمٙمتس رْم٤ًمسقمغمسُمليفنىس قمغمسُمتسشمِمٙمٞماسسًمِمٙماس

سومن سجًموسؾمٞمٙمننسُمتس س يسيشي سسًمٙم ػمسُمتسسٓشمل٤م م سسعمٕم٤مد٦م سوىميسووم أس ىه وسحليودم

سًم سٟم ىسسمنمن ه سويمر سومن سجًموسىمعٞماسسًمّميوم٦مه وًمتسرٙمننسطميفرسوجسسسالٞموس ٜم٤م س يسيشي

س.ىمْمٞمٜم٤مسُم٤مسشمع٘مرسُمتسطمٞم٤مشمٜم٤مسذمسشمنًمٞميس ىهسسًمّمند

رٛمٙمٜمٜم٤مس نسٟمٔمٝم س نسسًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سسًم ومٞمثسسعمليفنىس نس ُمٌ سم٤م ثسسمِمٙماسُمٞم١موكسُمٜمُ سذمس

ومْم٤ميسُمل٤مطم٦مسسًمّمندسسعمثيفٛمٚم٦مسقمتسـم ر سسًم٘مٞم٤ممسسمٕمٛمٚمٞم٦مسطمل٤مسمٞم٦مسمم٤مصمٚم٦مسًميفٚموسسًميف سىمٛمٜم٤مسهب٤مسُمثس

ُم سمثسُمتس ٛمنقم٦مسقمٞمٜم٦مسس31ُمتسس0شم يمٞمع٤مأسسًم نسقمغمسسعمٗم٤مشمٞم سسعمٛمٙمٜم٦ممسوجسسىمٚمٜم٤مسونسسُمل٤مطم٦م

سريفنسس3 سسم٤ِمًميّف٤مزِم سىميسشم٠م سُمتس ندةه سذمسسًمٚمننهسيمرسًمنس  ٤م شمعيوسقمغمسسٕىماسمميوضم٦مسوممسطميسُم٤م

سسطميفرا سسشمٙمننسطمل٤من سُمث سسًمعيي سظمأا سُمت سسعم سمٕم٤مأ س ىه سُمت سوم٘م  سقمِمنس ٞم٦م س0 ندة

سوس0/31ُمْم٤مقماسذمس ُم ةسوسطميةسًمٙماسُم سمثسُمتسسالُم ةسس111ه21شمٙم سدسهسُم٤مس ٛمنقم سُم سدًس

سعم سمٕم٤مأسسًميف سشمِمٙماسسًمّمندةسسًمٙم٤مُمٚم٦ممسوسًمٕميدسسًمٜم٤مشم٩مس نسسًميفٖمٓمٞم٦مسسًمٙمرسر٦مسعمل٤مطم٦مسسًمّمندةس

سسعم٘مٞم٤مكسسًميفع٤مدزمسسالهبىسسسيي سسعميفل٤م اسضميسهسًمىًموسوم٢منسقمٜمٍم ٤مسسًميفع٤مدزمس نس سالطمل٥مسُمعي 

ل٘مٞم٘مٝم٤مسًمٞميف٤م سًم سوم  ٦مسُمٕم٘منًم٦مسًمٚمٕم ندسقمغمس ىسسقميدسسًمّمندسسًميف سريفٕملمسقمغمسسًمعث٨مسسٕقمٛمرس

                                                           
: ولفرام ريسَتتش للربرليات ومتاح على شركة ( ماذتاتيكا ىو بر مج حساب رايضيايت رمزي مت وضعو من قبل1)
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ؾمن سٟمعيسسنس ىسسسوم٠مٟمٜم٤مسسيي مسوٟمثتسٟمٕم  سسٔنسُم٤مسرٕمٜم س ىسمسوجسسُم٤مسىمٛمٜم٤مسسمٕمٛمٚمٞم٦مسطمل٤مسمٞم٦م

سسعمٝمنس سسًمٖمػم سسيي  س ىس سطميفر سو ٤مسم٦م سُمت سسمثٞم٨مسرٕما سظمٞم٤مزم سسمِمٙما سضميًس سيمعػم س ن سًم ىمن

ُمتسمجٞمثسسًمّمندسسعمٛمٙمٜم٦مس نس  ٖم سُمليفثٞمٚم٦مسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسعم٤مدر٦ممسوٕنسسيي سسعم ػمسًمأ يفرمس

ُمتسجًموسسمٙم ػمهسٟمثتسٟمٕمٚمنس ٟم س رْم٤ًمس نسقميدسوم٤م اسضميًسسُمتسسًمّمندسسًميف سُمتسؿم٠م ٤مس نسشمعيوس

سمقمِمنس ٞم٦مس ٤مُم٤ًمسسم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤م

العاون املصرتك

سًمّمندسسًم ىمٛمٞم٦مهسس-سم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤مس نسرٙمننسًميرٜم٤مسُمٕمٜمرسيىهسسًميفِمٙمٞمٚم٦مسسًمٖم رع٦مسُمتسسٓظمؽمسقم٤مأس

سسعمذ ُمتسيمعلنًم٦مسسًمٗمْم٤ميهسوٟمّماسصمٜم٤م  س يملٞميسسًمٙم سمننسؽمقم٦مسة سًم٦مسًٔم٦مسسًمٖم رع٦م

سُمثسُمٗمٝمنمسمم اسذمسسًمِمٙماسسال ٗمث٦مسُمتسسًميفٕمٚمٞمرأسسعمٙميفنسم٦مس رنطم س ٟمٜم٤مسٟمٗمٙم سسمٌميسقم٤ممسضميًس

سُم٠مًمنوم٤ًمسذمسسيٞمٙماس2م9 سُمٜمٔمٛم٦مسٓسسميسو نسر ىسؿمٞم ٤ًم مسومٙماسُمتسر٘منمسسمٛمِم٤مدرثسشميفٓمٚم٥مسطمٚمنًٓ

س.و ىسسرٕمٜم سسدٛمٞمثسسمرسومٞمٝمنسسوًم وسسعمٕمععلمسسم٤مًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مسالسسي ُم سسعمٛم اس ٜم٤م 

سسًمٗمّماسُمتسظمأاسسؾميفٙمراس سٟمذ ثسُمتس ىس سدقمنٟم٤م سذمسسًمٗمّماسسًمٕم٤م ه سسم٤محلٞم٤مة ىمعاس نسُٟمعٝم 

ُملػمٟم٤مسوممس ؾمٗماهسوممسىم٤مقميةسسدعاسسًمىيسشملٚم٘مٜم٤مهسًمٚميفنمسُمنمن سسملٞم سسمٛمليفنىسؾمٓم سسًمعث س

سٟم٤مىمِمٜم٤مههسو قمٜم سسًميودسسًمىيسٓ سهمٜمرسقمٜم سًمٚمٛمٕم وم٦مسذمسقمٛمٚمٞم٦مسسٓظمؽمس مسسمييًسسؾمػمسم سيماسُم٤م

سشمٖمٚمٞماس وسسٕوُمٚمٞم٧مسيميفثْمػمسـسمٛمٝم٤ممسسملٞمٓم٦مسضميًسسٓسٟم سمٓمٝم٤مسطميفرسسم٤مٓظمؽمس سس3ُمتسسًمٗمّماس

سسًمّمٖمػمةسسةٟمع٤م سأسيىهسطميفرسسًميدسر٦مسسم ودةسسقمؽمومٜم٤مسـسسيير٦م سوممس يف٤مضمننسوٕ نم

سوٓ سميسلي سًمتس  ٤مسسدرقمٞم٦مسدم سميفٜم٤مسهؼمٟم٤مسسًميدسر٦مه سيم٤منس ٜم٤م سؿمذلسرٕم  سيمٞماسسًس وجس

سسًميف سٟمثتس سسعمٝم٤مم سسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦م  س نسسميفٞم٦م سقمٜم  سسٓىميفٜم٤م سسًمىيسقمؼمٟم٤م س ىس سلي م رٕمٚمٝم٤م

س.سمث٤مضم٦مسوممسسعمٕم وم٦مسةٟمع٤م  ٤مسٓسرٛمٙمتس نسشميفث٘م سوٓسُمتسىمعاسؿمذلسًمير سشمٚموسسعمٕم وم٦م
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سلْمػم س ثٞمث٦مم سسًمعيفٞم٦م س ىه سعم٤مجس سٟم ىسسٔن س ٟمٜم٤م س ن سسًم٘مٛم٦م سومم سشملٚم٘مٜم٤م سسٕوُمٚمٞم٧مهسىمٞمٛم٦م

سمٛمنضم٥مسُمّمٓمٚمث٤مأسسًمٗمّماسسًمل٤مدكهس نسسٟٓميفٝم٤ميسُمتسُمنمو سيم٤مُمامسو نسدمٛمٞمثسسًمٕميريس

ُمتسسٕؿمٞم٤ميسسًمّمٖمػمةسوسًمٔم و سذمسسًمٓم ر سسًمّمثٞم سةٟميف٤مثسٟميفٞمع٦مسيمعػمةسوم٘م مسوٟم ىسسٔنس

قمغمسٟمثنس د سُم٤مسٟمٕمٜمٞم سهبىس سر٥مسشم شمٞم٥مسشمٚموسسٕؿمٞم٤ميسوسًمٔم و سسًمّمٖمػمةسسمٓم ر٘م٦مسُميفرؾمٙم٦مس

شمٕمٛماسمجٞمٕمٝم٤مسُمٕم٤ًمسةٟميف٤مثسيشيس يم  س اٞم٦مسسمٙم ػمسُمتس ٛمن سسٕضميسيمسشم شمٞمع٤مأسوفمٞمٗمٞم٤ًمهسسمثٞم٨مس

سٓسرٛمٙمتس نسلي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦ممس سسًمٜمن سٓسلي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مسٕ ٤م ُمتس ىس

ٕٟمٜم٤مسىميسوشم٘مٜم٤مسسسماًمٞموسٕٟم سٓسريفٓمٚم٥مس يسُمٝم٤مدةسًمٙمتس ٜمثسسٕوُمٚمٞم٧مس نسؾمٝماسسم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤مس

ُمتسشمٙملػمسساليف سريفٓمٚمعٝم٤ممسوطم٘مٞم٘م٦مس نسيماسُمٝم٤مدةسر٥مس نسشميف٘متسيماسسعمٝم٤مدسأسسًمٕميريةسسًمعلٞمٓم٦مسسًم

رياسقمغمس نسسعمّم٤مدوم٤مأسًمٞمل٧مسُمتسسعم ضم س نسس-سًمعٞماسوممسل روسسعمٙمنٟم٤مأسسمٓم ر٘م٦مسُمٜمل٘م٦مس

شميفٓم٤مسم سُمثسشمٚموسسعمٝم٤مدسأمسُم٘معاسسم٤منسسًم أضم٦مس نسسًمٌميسسًمنطمٞميسُمتسسملمسمجٞمثسسٕؿمٞم٤ميسسًميف س

سسٕؿمٞم٤م سيما سسملم سوُمت سسعمٓمعيه سذم سشملث٥م س ن سًميفثْمػمسرٛمٙمت سسؾميفذيسُمٝم٤م سرٛمٙمت سسًميف  ي

سسًمنطمٞميسسًمىيسريفنسسؾميفذيسُم مس سٕوُمٚمٞم٧مسدسظماسسًم أضم٦م ؾمٞمٙمننسيم شمننسسًمعٞماس نسسًمٌمي

ُمتسشمٚموسسضمييًسس ٖمػمًسسضميسًسوُمتسمجٞمثسسًمٓم  سسًميف سرٛمٙمتس نسشمٕمٛماسهب٤مسيم شمنٟم٦مسسًمعٞماهسوٓس نس

٤م هسوُمٝمرسيم٤منسسٓطميفرٓأسرٗم سوممس ٜمثسسٕوُمٚمٞم٧ممسوُم٤مسوممسجًموسو ٚمنسضم سمسذمس ٤مر٦مسسعمٓم

س نسقميدسًس سطم٘مٞم٘م٦م سُمتسسةضم سيسأسسعمٜم٤مؾمع٦مسر٥مسوه٤مج ٤مسسلْمػمسسٕوُمٚمٞم٧مسرعيوسقم٤مدر٤ًمه يمعػمًس

سيمع سقميد سوضم سي سيما سقموُمث سشملػم سسن سرٛمٙمت سسًميف  سسًمٓم   سُمت س نسسغمػم سرٕمٜم  سظم٤مـم يه ٟمثٍن

مٛمتسُمل٤مطم٦مسيمعػمةسسمِمٙماسُمى اسسوضم سيسأسسًمٕمٛماسسعمٜم٤مؾمع٦مسسمِمٙماسيم٤مُماسًمٚمٕمٛماسم٤م ٕم٦مس ٤مُم٤مًس

ُمتسسٓطميفرٓأسسٕوًمٞم٦ممسىميسشمعيوسُمٞميةسسًميدسر٦مسُميفنسمٕم٦مسذمسيماسظمٓمنةس ٖمػمةهسوًمٙمتسسمٕميس

س.شمّمع سطم٤مؾمٛم٦مس ٤مُم٤مًسسوم٢م ٤مسُمْم٤مقمٗم٦مسيماس ىهسسعميسر٤مسسعميفنسمٕم٦مه
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س.وم٤معمٕم وم٦مس  سسًمٕمٜمٍمسسٕؾم٤م سًمّمٜمثس يس وُمٚمٞم٧م

 س رْم٤ًمسقمغمسسٕؿمٞم٤ميس يم  سشم٘مٞمٞميًسسرٜمٓمعس وم٢مٟمسسٕوُمٚمٞم٧مه ووجسسيم٤منس ىسسرٜمٓمع سقمغمس ؿمٞم٤ميسسملٝمنًم٦م

سًميف سٟملٛمٞمٝم٤مسسٓظمؽمسقم٤مأمسسٓؾميفٜميف٤مثسسًم س ثسُمتسدطمٚميفٜم٤مسسممسىمٛم٦مسسدعاس نس نس ىهسسٕؿمٞم٤ميس

س سسعمنسدسُمتسجيمٞم٦مس ٞم٤مهم٦مسىمعاسُمتسُمّمٜمنقم٦مسشمٙمننس نسوٓسرٛمٙمتسٓسسًميف سسٕؿمٞم٤ميس–سخل٤م ٦م

سًمسسًمّمثٞم سسًمٓم ر سذمسسمٞمٜمٝمرسوسدٛمثسوشمِمٙمٞمٚمٝم٤مسسعم٤مدر٦مهسوسةضم سيسأ سيمعػمة س–يفث٘مٞم سٟميفٞمع٦م

سسًمّمثٞم سسًملع٥مسسممسسم٤مًمْمع سًميرٜم٤مسسًميفّمٛمٞمنسسميفٞم٦مسشميومث سٟميفّمندسرٕمٚمٜم٤مسسًمىيسسًملع٥مم

سوؾميفث٤مًم٦مسؾمع٥مسسم٤مًمْمع س نس–سيمٚمٞم٦مسوُمِم٤مدرثسُمِميفٖمٚم٦مسيمٚمٞم٤مأسـسسٓظمؽمسقم٤مأسُمتسسًمٖم  

سسًمّميوم٦مسـم ر سقمتسطميوصمٝم٤م سُمتسوٓسر٠م س نسرٛمٙمتسٓسُمٜمٔمنسوفمٞمٗم س ٤مؾموسشمٔمٝم سومٝم  

ىيم مسطمٞم٨مسريفنسشمّمند ٤مسُمتس قمغمسوممس ؾمٗماسسمٞمٜمرسريفنسسمٜم٤م ٝم٤مسُمتس ؾمٗماسوممسوسًمسسعميفٕمٛميسسًمٕمٛما

 قمغممسومٝم سىميسٓسشمٕمٛماسوٓسسم٠مؾمع٤منسُم٤مدر٦مهسًمٙمٜمٝم٤مسسم٤مًميف٠ميمٞميسٓسشمٜمِم٠مسهبىهسسًمٓم ر٘م٦ممسومع٤مًمٜملع٦مسينس

سسٓطميفرٓأس سُمت سسًمنسؾمث سسًمٗمْم٤مي سذم سُمٗم٘مندرت سُم ٚمر سُمٗم٘مند س ن سسم٤معمّم٤مدوم٦مه سسيميفِم٤مومٝمن  ن

س.عل٤مـم٦مسًمٞموسسًمٜميفٞمع٦مسسًميف سرٛمٙمتس نس ٘م٘مٝم٤مسقم٤معمٜم٤مسٕوًمٞم٦مسو نسسم

 تمدٗص ملا ضبق

سسعمٝم٤ممسسًميف سٟمثيف٤مثسوممسسعمٕم وم٦مس ةٟمع٤م  ٤مسدونسُمٕم وم٦مهسذمسسًمٗمّماسسخل٤مُموسؾم٠مًمٜم٤مسعم٤مجسسٓسشميفث٘م س سميًس

ظم سسًميفٗمٙمػمسسًمٙم٤مُماسسًمىيسوضميٟم٤مسُمتسظمأًم سوضم٤مسميفٜم٤ممسس1م9وسٔنسٟمٕم  سسًملع٥ممسورٚمذلسسًمِمٙماس

س:سحلع٦مسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسسملٞمٓم٦مسسمرسومٞم سسًمٙمٗم٤مر٦مسًمٞميفنسجيم  ٤مسذمسمجٚم٦مسوسطمية

س

س

س

 ُمٚمذلسسحلع٦م

سٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سرٕماسسٓظمؽمس سسًمٕم  س ُم ًسسهمػمسحميفٛماسسمِمٙماسظمٞم٤مزمسوسم٤مًميف٤مزمسرٙمننس

 ُمليفثٞمًأسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسعم٤مدر٦مم
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سسًمّميوم٦ممس سـم ر  سقمت سسٓظمؽمس  س ي  س ن سرٛمٙمت سٓ س يم    سسم٢مر٤م  سشمٚمذٞملسسٓؾميفٜميف٤مث ريفن

س.سًميدسر٦مسسًمٗمٜمٞم٦مهسوًمٞموس ٜم٤م سسميراسقمتسسًميدسر٦مسسًمٗمٜمٞم٦مريفٓمٚم٥مسسٓظمؽمس س

 ؾم٘مٓم٧مس طمع٤مدسسًميوُمٞمٜمنمسوسٟميفٝمرسسًمٍمس مسوسٟميفٍمأسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمن!

وسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماهسٓسرٛمٙمتسسؾميفعيساسدطمٚميفٜم٤مسسمعٛمٚميفلممسسؾميفذيمس ىهسسعمٚمذّم٤مأسسميًٓسُمتسجًموس

سيمنؾمٞم سسشمعٕميفٝم٤مه سىمي سيمٜم٧م سووجس سسم٤مًمٙم٤مُماه سسحلع٦م سسشمعٕم٧م سىمي سيمٜم٧م سوجس سُم٤م سًمٚميفىيمػمسًم٘مٞم٤مك ٚم٦م

سسمٕماس سوًمٙمت سسًمٕمٚمٛمٞم٦مه سسحلع٩م س   سيمر سُمٕم٘ميسه سًمٞمو سسعمٜمٓم  سسمرسقم٦مم سسًم  ٞملٞم٦م سم٤مٕومٙم٤مد

سدنسٟم٥مسًمتسشمٙمننسُم٠مًمنوم٦مسًمٙم ػمسُمتسسًم٘م سيسذمسسًم٘م سيةسسٕوممهسوسًميف سرٛمٙمتس نسشمٙمننسخمٞمٗم٦ممس

سرٚميمسًمٗمٝمنسسًمٜم٘م٤مطس سوملٞمٙمننسًميروسُم٤م سسعم طمٚم٦مه سيم٤منسًميروسسًمٕميمسًميفّماسسممس ىه سوجس   ؼم!

سؾمن سر٘منمسسًم  ٞملٞم٦م سسٕوممم س ٕمع٦مسذمسسًم٘م سية سصم٤مٟمٞم٦مسقمغمسشمٚموسسًميف سوضمي ٤م سدسمرسُمثسٟمٔم ة ه

س.سًمِمٙماسسًميف٤مزمسسم٢مدؿم٤مد سوممسسٕىمل٤ممسسًميف سىميسشم هم٥مسذمسُم سضمٕميفٝم٤م

ذمسسًمنسىمثهسطميفرسًمنسيمٜم٧مسشمٕميف٘ميس نسسحلع٦مسظم٤مـم ٦مهس طم وسقمغمسسًميفنىماسًمٚمثٔم٦مسًمٚميف٠ميميسُمتس ٟموس

سسًم٘منا سُمت سسعميري سًميي س ثٞم م سسمِمٙما سسؾميفٕمنسميفٝم٤م سسًمنىم٧مسسىمي س ن س ىس سوًمٙمت ةىمٜم٤مقموه

س.سعمٜم٤مؾم٥مسًمٚميف٠ميميسُمتس نسسحلع٦مسسًميف سٓسشمنسوم سقمٚمٞمٝم٤مس  سٟمٗملٝم٤مسسًميف س ٜمٕميفٝم٤م

 س
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س

س

س

ـم ر٘ميف٤منسٓؾميفٜميف٤مثس نسسٓظمؽمسقم٤مأسٓسلي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦ممسقمٜميُم٤مسٟمنسضم سطميفرسس1م9سًمِمٙماس

شمٚم٘م٤م ٞم٤ًمس  ٤مس ٛمٛم٧مسقمتسىمّميسُمتسظمأاسسٓقمؽمس سسظمؽمس سسملٞم سضميسهسُم اسسًمعٓم٦مسسًمندىمٞم٦مهسٟمليفٜميف٩مس

سم٠منس ٜم٤م سطم٤مضم٦مسوممسسًميدسر٦ممس ىسس  سسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦مهسُمنمث٦مسقمغمسسًمٞمل٤مدمسسٔنسسمٕميس نس

ددؾمٜم٤مس ىسسسٓؾميفيٓاسسمٕمٜم٤مر٦مهسٟم ىس ٟم س يميسسمِمٙماسشم٤ممسُمتسىمعاسؾمٚملٚم٦مسُمتسسةؾميفيٓٓأسسعمٕم٘منًم٦مهس

سسمل٧مسسم سُم٘ميُم٦م سسًمندىمٞم٦م سًمٚمعٓم٦م سسم٤مًمٜملع٦م سذمسوسًميف  سًم ؾميفيٓا سسًمٕم٤مم سسًمِمٙما سورنضمي ٞم٤مٟم٤مأسُم ىمٛم٦مم

سدٛمٚم٦مسسًمنطمٞميةسقمغمسسًمٞمٛملممسوًمٚمٛم سضمٕم٦مهسوم٢منسو اسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦مسشم دسذمسسًمٗمّماسسًم ٤مري س

سُمٗمٝمنمسسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم سذمسسًميفعٚمندسذمسسًمٗمّماسسًمل٤مدكساسٟمٔم س سًمٙمٚمٞم٤مأسسعمِميفٖمٚم٦مسوسعمِم٤مدرثس"رعي 

سرعلمسسًمٗمّماسسًمل٤مسمثس نس يسىم"سًمٙمٚمٞم٦م سسسميفٙم٤مدر٦مسذمسسًميفٓمندسر٥مس نسشمٙمٛمتسذمسسًميفٙم سدهسوًمٞموس   نة

سةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم  سسًمٗمّماسسًم ٤مُمتسريدكسدودسسًميفٙم سدسذمسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسسٕقمٛمرهسمم٤مسرياسقمغمس

 نسسٓطميفراسسًمٙمعػمسرٕمٜم سسٓؾميفث٤مًم٦مسسعم٤مدر٦م سوسًمٗمّماسسًميف٤مؾمثسرٓمندسومٙم ةسسًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سسمِمٙماس

سس س ن سور ع٧م سسم٤مٓظمؽمس  سور سمٓم  سوفمٝم٤مدسيم٤مُماه سظمأًم  سُمت سسعمٛمٙمت سسًمنطمٞمي سسًملع٥م س   ًمعّمػمة

سسٕؾمع٤منسسًمٕم مٞم٦مسًميفٙمننسهمػمسحميفٛمٚم٦مسسمّمندةسظمٞم٤مًمٞم٦مم

 س

 فإىُ حيواٌ ، شكل الورقةلكي تأخذ .1

 بدقة على عدة خطوات. طيَا جيب

املشططزوع فقططا اوطططوة اليَاتيططة تيططت  .2

َأٌ ُتيفططذ ككططل، وكلططط فقططا ب ططد  

 اوطوات السابقة بشكل صحيح.

األسباب ال زضية مطً املسطتب د اطدا أٌ    .3

تف ططل الشططيص الصططحيح ط أ  خطططوة  

 ط عدد كبري غري حمتنل(. 0م يية )

بشكل خيطالي أٌ   لذلط مً غري املزاح.4

باألشطططياص  ال زضطططيةألسطططباب تقطططوو ا

ط  0الصططحيحة ط عيططط اوطططوات )  

 (.خيالي غري حمتنل كبري عدد

ط أفضل األحوال، الكطوٌ وطوفز عطددا    .5

كططبريا مططً الفططزا لمشططياص مططً غططري  

د  عً طزوطا الصطدفة،   حتأٌ  تنلةاحمل

 خيالي.بشكل وليس عددا كبريا 

ل لذلط فإٌ الورقطة لطً تططوىل اك شطك    .6

 حيواٌ عً طزوا الصدفة.

كيف

 صيط ٍذا؟

 ط علة واحدة

الرتابا الوظيفي

جي ل االخرتاع ال زضي

غري مزاحًا بشكل خيالي

وبالتالي

 مستحيل مادوًا

التوصن اىل خالصة التصىيي

بػهن دقيل )عَ طسيل االضتٍتاج(                                        بػهن فوزي ) عَ طسيل البديّة(  
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 العودة اىل اذتياة: الفصن العاغس

ًم٘ميسشمنسطماسسًمٜميس سسًميسظمكممسونسؿميسسحلعاسسماللمسسميفٞمال٦مسسًميفّمالٛمٞمنسًماليرٜم٤مسوسماللمسسًمال  يسسًميفالنسوم٘م س

سمٙماسسملال٤مـم٦ممسيمالرس النسُمال٠مُمناهسومال٢منسسًمٗمالن س سسالسم سسميفٞميفٜم٤مسسأطمناسسٕ ناسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسىميسوم٤م 

رٙمتسُمتسىمنةسسًمٕمٚمنمسسًميف٘مٜمٞم٦مهسقمغمسسًمال همنسُمالتس  ال٤مسسم٤مًميف٠ميمٞماليسيم٤مٟمال٧مسشمِماليسسحلعالاسسم٢مدمال٤مهسسد٤مٟمال٥مس

سةؾميفيٓاسوسعمأطمٔم٤مأسسًميف سرٛمٙمتس نسٟم ال سهبال٤مسسالسًمٗم٤م يهسوًمٙمتسُمتسظمأاسىمنةسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم س

 .ٕ ٤مسشم شمع سسدشمع٤مـم٤ًمسوصمٞم٘م٤ًمسسمرسٟمٕم وم سُمتسسخلؼمة

عمال٤مس وسعمالتسسسًم همنسُمتس اٞم٦مسيماس ىسهسومٝمنس سر٘ميمسًمٜم٤مسسمٕميسوضم٤مسم٦مسُم مٞم٦مسقمغمسؾم١مسًمٜم٤مسسًمٙمعػم سقمغم

ًمٞموسًميرٜم٤مسؾمنىسوضم٤مسم٦مسهم٤مُمْم٦ممسٟمثالتسٟمٕمٚمالنس ٟمٜمال٤مسٓسرٜمعٖمال س نسٟملاليفٞم٘ماسسٟمثتسٟميرتسسمنضمندٟم٤م؟

يماس ع٤م سًمٜمِمٙم سوُم٤مسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم س وسسًميفٙم سدسسٕقمٛمرسقمغمسٟمٕمٛم٦مسطمٞم٤مشمٜمال٤ممسوٟمثالتسٟمٕمٚمالنس

سقمالغمسقمال  سؾمالع٥مس يسجدر٦مسًملٜم٤مس ٟمٜم٤مسرٕمٜم سمم٤مسسمٞماهس ٞميسقمٛمٚمٞم٦مس يسـم ر سقمت ّ٘مو ٟمٜم٤مس سُٟمٗم

سدس ٍسسرٙمالننسؾمالن سُمٜم٤مسسًمٙم ػمسودسمرس  ٚمٜم٤مهسذمسد ٞملٞم٤مًسسقمٜمٍمسًسسسًمٖم  سرٕماسو ىسمسسةـمأ 

 .سحليسجًموسقمٜميسسُٕم سًمؽم 

  س"ًم٘ميس ىمٜمٕمٜم سشمنُم٤مكسٟم٤مضمٞماسسم٠منسقمٚمٞمٜم٤مس نسٟمى ٥مسوممس سمٕميسُمتسجًمومسيمٛمٚمثيهسرلالٕمرسوممس

ُمٔمٝم سسحلٞم٤مةسوسًمنقم سوسًمٕم٘ماسوسعمٕم وم٦مسٓسيمآصمال٤مدسضم٤مٟمعٞمال٦مسقم مالٞم٦مسًمٚم٘مالنسٟملمسسًمٗمٞمير٤م ٞمال٦مسًمٚمٓمعٞمٕمال٦مس

وٓسيمٜميفٞمع٦مسًمٚميفيظماسسعميفٕمٛميسذمسسًمٓمعٞمٕمال٦مسُمالتسسخلال٤مدثسوًمٙمالتسيمٜميفٞمعال٦مسهمالػمسُمٗم٤مضم ال٦مسونس سشمٙمالتس

مسٕنسسٟمع٤م ٟمال٤مسسًم  ٞماالسسممس الىهس 0ا"طميفٛمٞم٦مسُمتسسًمٜمٔم٤ممسسًمىيس ٙمنسسًمٕم٤م سسًمٓمعٞمٕم سُمتسسًماليسظماس

 .٦مس نسسؾميفعٕم٤مدسسًميفٗملػمسسًمٕم  سسًمىيسر ومْم سٟم٤مضمٞماهسوم٢مٟم سريفٗم سُمٕمٜم٤مسعم طمٚم

                                                           
ل  2112ادلطبوع يف مطابع جامعة أوكسفورد عام  دلاذا يعترب التصّور ادلادّي النيودارويٍّت للطبيعة خاطئًا ابلكلية تقريباً؟" ( كتاب توماس  جيل "العقل والكون:1)

32. 
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ومٛمتسٟم٤مطمٞم٦مهس دىسسشمٗم٤مىم سُمٕمٜم٤مسطميفرس ىهسسعم طمٚمال٦مسيمٌماليسضمٞماليهسسمال٤مًمٜمٔم سوممسٟمنقمٞمال٦مسشمٗمٙمالػمهمسُمالتس

ٟم٤مطمٞم٦مس ظم ىهسٕنسهم  سذمس ىسسسًمٙميف٤منسيم٤منسًميفثيريسسعمّميدسسًمىيسُمٜم سضم ٜمال٤مهسو ٟمال٤مسيمٛمٗمٙمال س

سطميفالرسـ نسُميفٗم٘م٤ًمسُمثسُمٗمٙم سُمٚمثاليسسمِمالٙماسيم٤مُمالاسُملٞمث سؾمن س ؿمٕم سسم٤مًمٜم٘ملسوجسسيمٜم٧مسؾم٠ميمن

س يم ال سومٝمالنسوممسسًميفن اسهبي سسعمنس ٚم٦مسوممسسمث٤مضم٦مسٟمثتمسٟم٤مضماسُم اسسؾميف ٜم٤م  سُمٚمثيسُمٗمٙم سُمث

سقمالتسٟم٤مضمالاسٟمٔمال سوضمٝمال٦مسُمالثسريفٜم٤مؾمال٥مسومٝمنسـسًمىيسضم ٜم٤مسُمٜم سسٕم  سًمسهمػمسسعمّميدسيىسسومنطم٤م

دثسسًمٓمعٞمٕم٦مهسوًمٙمالتسظم٤مسوجسشمٞم٦مسؿمذّمٞم٦مسًم٘منةسٟمٔم يسوضمٝم٦مس وسسًمٓمعٞمٕم٦مسذمسسًمىسأسُمتس  دةسىمنة

 .ًمٞموسيمٚمٞمٝمر

أخر األخرتاع إىل وطتٕٝ جدٖد متاوًا

 ىهسسًمٗمّمناسسٕدسمٕم٦مسسًم٘م٤مدُم٦مسُمتسدطمٚميفٜم٤مسؾمن سشمنوم س ىسسسًمٗمٝمنسسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماسدونس نسشمٙمننس

سسًمٖم  مسؾمن سٟميفٜم٤مواس رْم٤مسسٕؾمع٤منسسٕيم  سؿمٞمنقم٤مس ُميفٙمٚمٗم٦مس يم  سُمتسسًمأ مسًميفث٘مٞم س ىس

سُمتسومن س سسًمٞم  سسٕ يس سشميقمنسوممسٟمٔم ةسًمٚميفِمٙمٞموسسمرسظمٚمّمٜم٤م سيماسُمتس ىه سسًميفّمٛمٞمنم سميفٞم٦م

سومٝمٛمٜم٤مس سُمت سسٔن سُمليفٗمٞميرت سسًمل٤مدكه سسًمٗمّما سذم سي٤م سُمليفٕميرت سيمٜم٤م سسًميف  سُمت سًمٚمثٞم٤مة  قمٛم 

 .سعمٙم دسًم ظمؽمس مسوؾمٞمذيمس ىسسسًمٗمّماس ىسسسًمٖم  

وُمثسجًموهسوم٘ميسسؾميفٖماسسًمعنمسسمؼمسقم٦مهسٟمٔمنسسًمٙمننسالسشمِمٙمٞماسسًمٕمٜم٤م سذمس ؿمٞم٤ميسُم اسسينسشماس

وسًميفٚملٙمنسم٤مأسسًمٗمْم٤م ٞم٦مسالسوًمٙمتسٓسرٛمٙمتسسي ونسُمتسوددس س نسؿمذّم٤ًمسُم٤مسىميسشمٗمن سسًمىيمٞم٦مس

قمٚمٞمٜم٤ممسسًمٕمٜمٙمعنأسسعمِمٖمناهسسًملٚمٛمننسسًمعٓمنزمهسسٕوديم٤مسسًم ؿمٞم٘م٦مهسذمسسًمنسىمثسيماسسًم وس ثسسحلٞم٦مس

سدوقم٦مس س يم   سسمِمٙما سُمٜمٝم٤م سسةؾميفٗم٤مدة سوسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسرٛمٙمت سسعم٤مدر٦م سسعمنسد سشم ع٧مس ن سسمٜم٤م سًميف سلٞم 

سجًموسسًمى سُمت سيمُٛمث٥مسدس نسسمٙم ػم س ىس س ىمنا سسم٠مٟمٜم  س جيم يمن سذمس يسوىم٧مسُم٣مم سسم  يسىمٛمٜم٤م
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سسحلٞم٤مةس سسم٠من سسماسشمىيمػمٟم٤م سسًمعنميسقمغمسسةـمأ ه سسٓظمؽمس  سوًمٞموسًمٚميف٘مٚمٞماسُمت ًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞم٤مه

 .ليفاسوم ٦مسٓسؿموسومٞمٝم٤مسومن سسٓظمؽمس سسًمعنمي

سُمتسسًميفٙمٜمنًمنضمٞم٤مسسًمعنمر٦مس  سُم يمع ٦مسشمٕمٛماسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسُمتسسملمسسعمٜميفع٤مأسسٕيم  سشم٘ميُم٤ًم

مسشمٕمٛماسُمتسىمعاسضم٤مُمٕم٦مسضمٜمننسومٚمندريسهسشمنسشمّمٛمٞمنس3سم٤مًمٓم٤مىم٦مسسًمِمٛملٞم٦مسل٧مسسعم٤ميسشم٤موم وكس

سسحل سدةسس3شم٤موم وكس سوددضم٦م سوىمٞم٤مكسقمٛم سسعمٞم٤مه سذمسظمٚمٞم٩مسسعمٙملٞموه سسمٕم ٤مأسؿمٝم ر٦م ةضم سي

سشمٕمٛماسسمِمٙماسُمليف٘ماهس سسعم يمع٦مسُميفٓمندةسسمِمٙماسظم٤ماس نس  ٤م سُم٤مسرٕماس ىه وسةسمأاسقمٜمٝمرم

س سُمت سيم٤مُمٚم٦م سشم٤موم وكسل٧مسؾمٞمٓم ة سسم  ٦م سشميفن سقمغمسُميفٜمٝم٤مم سسًملٓم سس3سًمٙمٛمعٞمنشم  سومم ًمأدشمٗم٤م 

سورليف٠مٟماسمجثس سسًمل٤مسم  سُمنىمٕم  سجًموسرٖمناسومم سوسمٕمي سسًمِمٛملٞم٦مه سسًميفٖمىر٦م سومم س يف٤مث قمٜميُم٤م

سوملٞميفنسوددسثس سجسشمٞم٦م سسًم وسمنأسسعم٤م  سؾمػمة سيم٤منسيىس سوجس سسًمعٞم٤مٟم٤مأم سٟمٔم٤مم ل٧مسعمأطم٦م

ريساقمتسـم ر سسًميفنرؽم سل٧مسقمٜمنسنسسٕ يفرُم٤مأسقمٜمنسنسسعمٝم٤مدسأسسًميف٘مٜمٞم٦مهسوؾمن سرٙمننسسًميفٖم 

سسًمعٞم٤مٟم٤مأسوممسسًمٕمٚمريسذمسسعمذيفؼمسسًمعث يسا وسوممس سٕظم ىهسو ىهس  سسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سر ؾماسهب٤م

 . سًميفٖم ريسأسسعمٛمٚم٦م يسؿمذلسمظم س ٥مس نسريف٤مسمثس

ُمثسيشيسطم مسسًميٓوملمهسسًميف س  سشم٘م رع٤ًمسٟمٗموسسحلعنهسىميسس3وًمٙمتسطم٤مواسُم٘م٤مدٟم٦مسشم٤موم وكس

٤مسسٕٟمنس سسعمٜم٤مؾمع٦مسًمٚمٛم٘م٤مدٟم٦مهسوًمٙمتسًمتسٟمعي سذمسوىم٧مسُمعٙم سسمٛمردؾم٦مسسعم٘م٤مدٟم٦مسىمعاس نسشمعيوسويم٠م 

سسٓظمؽمسقم س ىرت س ن سيمٞما سسًم وسمنشم٤مأسلمٟميد  سمجٞمث سُم ا سًمٚمٛم٘م٤مدٟم٦مم سىم٤مسمٚملم سهمػم سوم٠منسا٤م

رٗمٕماسسم٤مًمْمع سُم٤مسيم٤منسُمؼمُم٩مسًمٚم٘مٞم٤ممسسم هسذمسطملمس نسسًميٓوملمسرعيوس  ٤مسشمٗمٕماسُم٤مسس3شم٤موم وكس

 نس نسمًم٦مسُم٤مدر٦مسذمسطملمس نسسٔظم س نهسُمتسمجٞمثسسعمٔم٤م  هسيشيس يمؼمسقمٛم٘م٤ًمسشم ريسسًم٘مٞم٤ممسسم مس طمي

 .يشيس سمٕميسُمتسسعم٤مدر٦مسسعمع دةس-ُمتسجًموس
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 سؾمن سٟمليفٙمِماس اٞم٦مس ىسسسٓظميفأ سسًمٕمٛمٞمال مسذمسسًمنىمال٧مسسًمال س تهسالذمسسًمٗمّماسسًم ٤مًم٨مسقمِم

دنسٟمال٥مسسس-قمغمسسًم همنسُمتسجًموسدقمنٟم٤مسٟمنس اسسًمؽميمٞماليسقمالغمسسدنسٟمال٥مسسعم٤مدرال٦مسًملؿمالٞم٤ميسسحلٞمال٦مس

سًميف سشمِمع سسٔٓأهسوونسيم٤مٟم٧مسمٓأسُمتسٟمالن س يم ال سُمالتسدس الثمسؾمالٜم ىس نسمٓأسسحلٞمال٤مةسشمٔمٝمال س

 ٤مؾمٙم٤ًمسوفمٞمٗمٞم٤ًمسقمغمسسًمٜمٓم٤م سسًمالىيس النسذمسسًمنىمال٧مسسحلال٤مرسودسيسسًمٗمٝمالنسسًمعنماليهسٟم٤م ٞمالوسقمالتس

 .سًميف٘مٚمٞميسسًمعنمي

شبد املطتٍقعات العال٘ التقٍٗٛ

طمٞم٦مسو قمٜم سهب٤مسؿمٙمًأسُمتس ؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسسًميف سشميقمرسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميهسس"مًم٦م"ؾمن سٟمعي سُمثس

و  سقمغمسقمٙموسسًميٓوملمهسرعيوس  ٤مسشمٕمٛماسسمٓم ر٘م٦مسُم٤مدر٦مس ٤مُم٤ممسو  س سمل سسمٙم ػمسُمتس يسُمتس

سُمتسسحلٞم٤مةسسعمٞمٙم وسمٞم٦مسسعم٤م ٞم٦ممس س  اسؿمٙمًأسُمٜمذٗمْم٤ًم سسًمٗم در٦مسدسظماسسًميًمٗملمسو  سسرْم٤ًم سخلأر٤م

س سسمٕماسسٕٟمنس سقمغم س وم سد سوم٢من سسخلٚمٞم٦مه سيم٤م ٜم٤مأس طم٤مدر٦م س   سسًميدىم٤مي سسًمعٙميفػمر٤م س ن سُمت سًم همن

ريف٘مٞميونسسمعٕمْمٝمنسسًمعٕماسًميفِمٙمٞماسظمٞمنطسـمنرٚم٦مسشميفيسظماسُمثسُمليفٕمٛم سأسؿمعٞمٝم٦مسسم٤محلّمػمةس

 . سميسسم  سسٕد سسعم٤م ٞم٦مسطم ومٞم٤مًسس نوذمسسعمٞم٤مهسسًم سيميةس وسسمٓمٞم ٦مسسحل يم٦ممس

ستسالال٤مطم٨مسُمالالاسسمالالع هسُمتسىمالسصمٜم٤ميسٟمِمس3شم٤موم وكسس0-01سًمِمٙماس

س٥مسالالقمغمسسًم همنسُمتسؿمٖمٚمٝم٤مس ىسسسعمٜمّم .ضم٤مُمٕم٦مسضمٜمننسومٚمندريس

سع سالسعميفنسمثسذمسخمٓم سسحلٞم٤مةسسًمٙمعػمهسوم٢منسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسشمل

س٦مس ؤرالالسملٜمنسأسمن ٞم٦مسُمتسطمٞم٨مسسًميفٓمندسسًميف٘مٜم مسًمس3شم٤موم وكس

سٝم٤مأالال٤مسمالالاليسسًميفِمالدقمنٟم٤مسٟمٕمٛماسسمٕماسسعم٘م٤مدٟم٦مسوسعمرريةمس طمس ىس

رٕمٛمالالالأنسوؾمالالالٞم٤مٟمنسم٤ميميفػمر٤مساسًمعٙميفػمرالالال٤مسسًميدىمالالال٤مي سيمأاالالال٤مسس3سًميفالال سٓسرٛمٙمالالالتسُم٘م٤مدٟميفٝمالالال٤مس الالالنس نسشمالالال٤موم وكسس

ًمٞملالال٤مسسصمٜمالاللمسٓٞمالاليةسسمٛميرالاليسُمالالتسسًميفٗمّمالالٞماهسٟمعالاليس نسقمٜمالاليُم٤مسٟمالاليدكس الالىهسسعمسسم٤مًمٓم٤مىمالال٦مسسًمِمٛملالالٞم٦ممسوُمالالثسجًمالالو

ثعالالنسـم٤موًمالال٦مسسًم٘مٝمالالنةهسذمسسمىمالال٤مسمٚملمسًمٚمٛم٘م٤مدٟمالال٦مسطم٘مالال٤ممسسًٔمالال٦مسهمالالػمسسحلٞمالال٦مسليفالال٤مثسوممسضمالال٤مُمثسًمٚمٓم٤مىمالال٦مسسًمِمٛملالالٞم٦مس
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طمالاللمس نسسًٔمالال٦مسسحلٞمالال٦مسشمٕمٛمالالاسسمِمالالٙماسضمٞمالاليسُمالالثسضمالال٤مُمثس  الالٖم سسمؽمرٚمٞمالالننسُمالال ةسُمالالتسجًمالالوسسحلعالالنمسوذمسطمالاللمس

ٓمٗمالالنسقمالالغمسو الال سسًم نسسًٔمالال٦مسهمالالػمسسحلٞمالال٦مسًمالاليف٤مسظميقمالال٦مسوسطمالاليةسوم٘مالال سًمٚمثّمالالناسقمالالغمس ؿمالالٕم٦مسسًمِمالالٛموس

ٞمٓمٞمالال٦مسشمالاليفثٙمنسسًٔمالال٦مسسحلٞمالال٦مس الال سىمالال٤مددةسقمالالغمس يم الال سُمالالتسجًمالالوسسمٙم الالػممسسًمعٙميفػمرالال٤مسسًميدىمالال٤ميسسخلسسمٞمالالٜمرسسًملالالٓم ه

ذمسقمٛم٘مٝمالال٤مسسؾمالاليفع٤مسم٦مسٕؿمالالٕم٦مسسًمِمالالٛموهسوًمٙمٜمٝمالال٤مس رْمالال٤ًمسىمالال٤مددةسقمالالغمسشمٜملالالٞم سطم يمالال٤مأسسٟمالاليٓ سوشمىسمالالىنس

ُمٕم٘مالالاليةسًميفنضمٞمالالال سُملالالاليفٕمٛم  ٤مسسم٠ميمٛمٚمٝمالالال٤مس الالالننس ؿمالالالٕم٦مسسًمِمالالالٛمومسسًمعٙمؽمرالالال٤مسسًميدىمالالال٤ميسىمالالاليسشمٖمٚمعالالال٧مسقمالالالغمس

سم)0اهسطميفرسُمتسطمٞم٨مسسًميفٓمندسذمسسحل يم٦مسًٓميف٘م٤مطس ؿمٕم٦مسسًمِمٛمو3شم٤موم وكس

سقمٜمي سسرّمع سسًميفع٤مرتس يم  سشمٓم وم٤ًم سشم٤موم وكسسمٜمٔم سسٓقميفع٤مد٘ميدسأسسةٟميف٤مضمٞم٦مسسًمومٕمٜم٤م ًمٞموسس3م

سيم٤مُمٚم٦مس س ٜم٤مقمٞم٦م سسًميدىم٤ميسليفنيسقمغمسُمٜمِم٠مة سذمسطملمس نسيماسسًمعٙميفػمر٤م سسٟميف٤مضمٞم٦مه سسيسىميدة ًمير 

سسعمعٝم ر٦مم سضميدس ٤م سسنسدسظما سقمٛمٚمٞم٦مسسطمٞم٨م س ن سسًمٜمع٤مأسسم٤مًمٓم٤مىم٦م سقمٛمٚمٞم٤مأس ىس سمجٞمث شميوري

ورليفذيمسضمييسسهشمٕم  سسم٤مؾمنسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سسًمىيس ناسسًمٓم٤مىم٦مسسًمْمن ٞم٦مسوممسـم٤مىم٦مسيمٞمٛمٞم٤م ٞم٦م

سوسعم٤ميهس سسًمٙم سمنن س يملٞمي سصم٤مري سُمت سسًملٙم  سضمير ٤مأ سًمّمٜمث سسًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞم٦م سسًمٓم٤مىم٦م س ىه سُمت يمعػم

همٜم سسم٤مًمٓم٤مىم٦مهسمم٤مسرٕمٜم س نسسخلأر٤مسسيمٛمٜميف٩مسصم٤مٟمنيمسسًملٙم س نسسم٤مًميف٤مزمووقمٓم٤ميسسٕيملعلمس

س س ن سظمأر٤مسس"ل ىم "رٛمٙمت سسمٛم ٤مسم٦م س ن سسًملٙم  سُمتسجًموه سسميًٓ ُمتس ضماسسًملٕم سأسسحل سدر٦مم

سًمعٜم٤ميس ٛمنقم٦مسمذٛم٦مسُمتسسدير ٤مأسسٕظم ىس ُم يمع٤مأسسًمٙم سمننسسعميفٜمنقم٦مسرٛمٙمتسسؾميفذيسُمٝم٤م

 سًمٖمٜمٞم٦مسسم٤مًمٙم سمننسسًمأ ُم٦مسًمٚمثٞم٤مةم

سذمسسًميفٛم ٞماسسًمْم سٟمٗمٙم  سسٟم س ي سذمسيماسقمغمسسًم همنسُمتس ٟمٜم٤م سُمتسٟم٤مطمٞم٦م سـمعٞمٕمٞم٦مه ن  سيمٕمٛمٚمٞم٦م

س قم٘ميسُمتس يسسظمؽمس س سسمٛمٕمٜمرسمظم س نسهمػمسـمعٞمٕم سضميسم سسًميف سُمتسطمنًمٜم٤مه ُمٙم٤منسذمسسًمٓمعٞمٕم٦م

س سسمنميه سوم٢من سًمٚمٙمننه سسًمٓمعٞمٕمٞم٦م سًم ٟميفٔم٤مُم٤مأ سجيم  سسؾميفٖمأا س ن سسًمْمن    يفٚماسوسًميفٛم ٞما

سقمٚمٞموس سجًموه سشمٗمٝمن سوًمٙم  سٟمٗملٝم٤مم سشمٚم٘م٤مي سسٟٓميفٔم٤مُم٤مأسُمت س ىه سشمٜميفع  س يسيشي سقمت ضمىدر٤ًم

                                                           
اخلررال مبجموعررة بررروس  ”Oscillatoria in Motion“، إحبررث عررن مقطررع ( دلشرراىدة فيررديو رتيررل عررن احلركررات اإلنزالقيررة يف أحررد انررواع البكتررَتاي الزرقرراء1)

 .(www.youtube.com/watch?v=IP4ir1wumpw)اتيلور على اليوتيوب. 
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س سسًمٜم٘مٞماسًمٕمٛمٚمٞم٦مسطم  سسًمنىمندهسٕنس ىس سر ىمرسوًمٞم مس نسسًميفٗمٙمػمسذمسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سسم٠مٟمُ  ُم٤م

سوم٤محل  س نسقمٛمٚمٞم٦مسـمعٞمٕمٞم٦مسضميسًس  نيشيسهمػمسـمعٞمٕم مسُمثسُم٘ميسدسس"ٓسطم  "هسذمسطملمسسنسسًمال

سسحل  ةسويملعلمُمتسسٕسسملٞم سضميسًس سقمٛمٚمٞم٦م سٕويملعلمسرليفٝمٚموسضمير ٤مأسسوم٢منسهؾميفٛم سد

سُمِمٙمأًسسسملٝمنًم٦مسسًمنىمند سسًملٙم ر٤مأسذمسسؿميفٕم٤مًم ه سىمٞم٤مُم س ُم ا سُمتسظمأا سهم٤م ر٦مم وُمٞم٤مه

سم٤مًمٕمٙموس ٤مُم٤مهسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سرٙمل٥مسُم شمع٦مسيمنٟم سوسطميسُمتسشمٚموسسٓظمؽمسقم٤مأسجيمٞم٦مهسُم اس

سسًميف سشملذ سسٟٓميفٔم٤مُم٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞم٦م ُمتس ضماسسًمٕمٛماسمي نمسوُمتسسملمس ىرتسسشمٙمٞمٞماسسينسيه

 .سٕظمؽمسقملمهسوم٢منسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  س نسسٕيم  سجيم٤ميسوممسطميسسمٕمٞمي

سًميفثييسسم٤مًمٜملع٦مسزمس نسوقمٓم٤ميسومٙم ةسقمتسجًموسدونسوقمٓم٤ميسُم٤مسرٕم٤مداسسصمٜملمس وسصمأصم٦مسومّمناسُمتس

سيميف٤منس يميف٤منسسًمٙمٞمٛمٞم٤ميسسحلٞمنر٦ممسوسحلٛميسهللهسرٛمٙمتس نسريفنسجًموسسمٜمٗموسسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سرٕمٓمٞمٝم٤م

رٕمٓمٞمٜم٤مسومٙم ةسقمتسسًميفٕم٘مٞميسسيٜمي سسطمٞم٨مس ثسرلٛمرسُم٘م٤مـمثسؾميفٞمٗمتسسمٞمليف سسًمٕم مٞم٦مسسعمي ِم٦مدس

سسمٞمليف سىمٓمثسسدييسسخل٤مدضم س0ًملؿمٞم٤ميسُم اسـم٤م  سأسسةٟم٘م٤مجسسعم وطمٞم٦مسوسعمٙمنيم٤مأسسًمٗمْم٤م ٞم٦م م

مم٤مصمًأسُمثسسسمؼمسقم٦مسًمٞمعلمسًمٜم٤مسيمٞماسريفنسشم شمٞم٥مسمجٞمثسسٕضميسيسذمسسًميسظمامسدقمنٟم٤مسٟمليفذيمس ع٤مًس

س نسسٕواسسًمْمن  سسًمٜمٔم٤مم سسًمْمن  سسوسطميسسًمىي سسًميفٛم ٞما سدٝم٤م  سسًم  ٞملٞم٦م سسعمٙمنٟم٤مأ ُمت

س ساسًمِمٙما سسيٜميؾمٞم٦م سسٕقمعنسم٦م س ىه س ضميسي سىم٤م ٛم٦م سوشمٔمٝم  سسًميدىم٤ميم س ضميسيس3م01ًمٚمعٙميفػمر٤م  

سُمٜمٝم٤م سوسطمية سسعمل٤مقميةه سسًمٕمنسُما سشملٛمر س  ٖم  س ضميسي سوؾميف٦م سقمنم سسٕصمٜم  سًمؼموشملم

س سرليفذيم س   سًمعٜم٤ميس366اسًمٞمذْمند س ىهسسُم ة سسًمٙم٤مُمام سسًمْمن   سًمٜمٔم٤مم

سًمٕمنسُماسسعمل٤مقميةسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسشم٘م٤ممسذمسُمنسىمٕمٝم٤مسسًميىمٞم٘م٦مسُمتسظمأاسوـم٤مدسسًمؼموشملمسسًمٙمعػمهسيمرس نس

 م2م01ُمعلمسذمسسًمِمٙماس
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سسًملٗمكمسُمتسسًمِمٙماس سسًمْمن  سسًمٙم٤مُماسسًمىيسرٔمٝم سذمسسديي س608 يفنيسقمغمسس2م01سًمٜمٔم٤مم

ٚم سسم٢مدسيسوفمٞمٗميف سذمسمجثسسًمٗمنشمنٟم٤مأسىمٓمٕم٦مهسيماسُمٜمٝم٤مسومٕم٧مسسميىم٦مسُمتس ضماسسنسر٘منمسسدٝم٤م سيم

س ٜم٤م سطمنسزمسؾميف٦مس سحلل٤مسم٤م ه سووم٘م٤ًم سيمٞمٛمٞم٤م ٞم٦مم سوممسـم٤مىم٦م سسًمْمن ٞم٦م ُمتسسًمِمٛموسولنراسـم٤مىميفٝم٤م

سًمؽمُمٞميس سقمنم سسصمٜم٤م سسًميفعٛمث  س ىس سًمعٜم٤مي سُمٙم ؾم٦م سسًميدىم٤مي سسًمعٙميفػمر٤م سضمٞمٜمنم سذم سضمٞمٜم٤ًم وصمأصمنن

س سسًمأ ُم٦م سسٟٓميررأ سًمؽمُمٞمي سسم٤مومٞم٦م سوقمنمون سو دسمث سسًمؼموشملم سسًمٕمنسُماسُمٙمنٟم٤مأ ًميفّمٜمٞمث

سسصمٜملمسوقمنمرتسُمٚمٞم٤مدس سوًمٙمتسسم٘مٓم  سُمتسطمٞم٨مسسدير ٞم٦مه سمذٛم٦م سسم٠ميمٛمٚمٝم٤م سسدٛمٕمٞم٦م سعمل٤مقميةم

ضمييسوم٘م سُمتسسعمؽمهس ل٦مسقمنمسُمٚمٞمننسُمتس ىهسسٕؿمٞم٤ميسرٛمٙمتس نسرنمٕمنسسذمسُمٜمٓم٘م٦مسشمٕم٤مداس

 !ُمل٤مطم٦مسسمٙملاسوسطميسقمغمسؿم٤مؿم٦مسدريفٜم٤مسدٝم٤م سسيسومنن

 
 سًمْمن  سسٕوامىم٤م ٛم٦مس ضميسيسًمعٜم٤ميسسًمٜمٔم٤ممسس3م01سًمِمٙماس

سٟم٘ماسسةًمٙمؽمونسايمأا٤مسسًمًمٚم سهمعلمسذمسُمٕم وم٦مسيمٞماسر١مديسيماسُمتس ٜمٔم٤ممسسينس  س وسؾمٚملٚم٦م

سُميف٤مطم٦مس2م01ُمعلمسذمسسًمِمٙماس س ٜم٤م سُمّم٤مددسضمٞمية سسًمْمن  سسٕواه سدسظماسسًمٜمٔم٤مم سوفمٞمٗميف   

وًمٙمتسًمٞموسقمٚمٞموسسًم٘مٞم٤ممسسم٠ميسددسؾم٦مسُميفٕمٛم٘م٦مسًميفٙمننسُم٘ميفٜمٕم٤ًمس ٤مُم٤ًمسسم٠منسسًمٜمٔم٤ممسس. 0اقمغمسسةٟمؽمٟم٧م

                                                           
 ستعراضي:للمهتمُت علمياً، انصح بشدة هبذا ادلقال اإل( 1)
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سشم  س س ن سسم  سقمٚمٞموسسًم٘مٞم٤مم سُم٤م سيما سسًمىيم٤ميم سوم٤م   سشمٙمٜمٚمنضم  سهمػم سسظمؽمس  س ن سسٕوا سًمْمن  

 سعمذٓمٓم٤مأسشميفثي سقمتسٟمٗملٝم٤مم

س٘ماسالالالالالٚم٦مسٟمالالالالالطم٘مٞم٘م٦مس نسُمّمٓمٚمث٤مأسؾمٚمل

سيفذيمسُمتسالالالسةًمٙمؽمونسوسًمٜمٔم٤ممسسينس  سشمل

سسًمْمن  سىمعاسسًمٕمٚمريسسًمىرتسريدؾمننسسًمٜمٔم٤ممس

س٤مُمٚم٦مسالالًمٜم٤مس نس ىهسسًمنفمٞمٗم٦مسسًمِمسٕوامسشم٘مناس

س٤م اسالالالًمٚمٜمٔم٤ممسسًمْمن  سرٜمٓمنيسقمغمسقميةسوفم

وم قمٞم٦مهسسمرسذمسجًموسٟم٘ماسسةًمٙمؽموٟم٤مأسومجثسسًمٗمنشمنٟم٤مأسُمتسىمعاس نس  مسوجسسيمٜم٧مسشم هم٥مسذمس

سسمرسذمسسخلن سذمسسعم١مًمٗم٤مأسسًميف٘مٜمٞم٦مهسؾمن سدميس ٛمنقم٦مسُمتسسًمنس ٗم٤مأسسًمنفمٞم ٗمٞم٦مسسٕظم ىه

سسٕوزمهس سسةًمٙمؽمون سوُميف٘معا سسٓسميفيس  ه سسةًمٙمؽمون سوُم٤مٟم  سسًملٗمته سةدؾم٤مي سُمنىمث جًمو

ويم٤مدوشمٞمٜم٤مأسسًميفؼمريمسوطميفرسًمنس سرٙمتسًميىسُمٕمٔمٛمٜم٤مس يسومٙم ةسقمرسشمٕمٜمٞم س ىهسسعمّمٓمٚمث٤مأهس

سسٕوا سسًمْمن   سًمٚمٜمٔم٤مم سسعمليفنى سسًم ومٞمٕم٦م سسًمنفمٞمٗم٦م س ن سمجٞمٕم٤ًم سٟم ى سشملٚملاس وم٢مٟمٜم٤م سقمغم شمٕميفٛمي

  ُم سوسؾمثسًمنفم٤م اس ىماهسورٜمعٖم س نسرعيوسجًموسُم٠مًمنوم٤ًمسضميًسمسو ىسسُم ٤ماسمظم سقمغمسسٓشمل٤م س

سسمِمٙماسظم٤ماسُمتسظمأاسسًمٜمٓم٤م سسًمّمٖمػمسسًمىيسشمنس سر ػمسسًمي ِم٦م سو نسُم٤م سًمنفمٞمٗم سسي ُم ه

سقمغمسسظمؽمس س سشمنىمٞمث سسًمٜمٛم سًمٞمٙمنن س ىس سسًمٗمند سٟم ىسقمغم سوٟمثت سدس ره سسحل٤ما س ن سيمر شمٜمٗمٞمىهم

 . ٤مد 

سسمٚملسشمٕم٘مٞمي سومٝمنسوم٘م سُمٙمننسوسطميسُمتسسًمٕميريسُمتسسعمٙمنٟم٤مأسسوُمٝمر سسًمْمن  سسٕواه سًمٜمٔم٤مم

ومٙم ةسقمتسُميىسشمٕم٘مٞميسس6م01سًميف سشمِمٙماسٟمٔم٤ممسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سسم٠ميمٛمٚم مسورٕمٓم سًمٜم٤مسسًمِمٙماس

 ٌعاً اهلوائي ضمطمة ٌكن االلهرتوُ

 الٍعاً الطوئي األوه الُهمي
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 ىسسسًمٜمٔم٤ممسسم ُميف مس ىسسسًمِمٙماسُم شم٥مسذمس ٞم ٦مس ٞمٙماس  ُم سسًمىيسٓسميسو نسرىيم يمنسسم٤مًمِمٙماس

سسًميفل2م9 سسًميدىم٤مي سسًمعٙمؽمر٤م سظمٚمٞم٦م سوشميفّميد سقم  سم سُم٘مٓمث سيمّمندة سسعمنمث٦م سسي ُم ه ٚملا

سسًمىيهسقمغمسسًم همنس سسم٤معمعٝم سسةًمٙمؽموريمسور٠م سسؾمٗمٚم سٟمٔم٤ممسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  ه ومٕمٚمٞم٦مسُم٠مظمنجة

سسعمليفنىس سًميقمنسوفمٞمٗم٦م س نسوسطميسوم٘م سُمتسسًمٕميريسُمتسسًمٜمٔمنسسًمأ ُم٦م سرٔمٝم سوطميهه ُمتس ٟم 

 .سٕقمغمسُمتسسحلٞم٤مةسسعمٕمٞمِمٞم٦مسيمذٚمٞم٦مس دىم٤مي

س سسًميف٤مزم سسعمليفنى سسذم سسًمٖمِم٤ميسٕسمم سٟمٔم٤مم سُمٙمنٟملم  سُمت سسًمْمن   سسًميفٛم ٞما سٟمٔم٤مم سريفٙمنن ؾمٗماه

سشمٗم٤مقما س/ سشم يمٞمي سوٟمٔم٤مم سسًمٙم سمنن سًم ٞمأيمنري س يملٞمي س نسسصمٜم٤م   سسٕٟمٔمٛم٦م س ىه  وا

سوسًم ٤مريس نسسعمل١مواسقمتس سيمٞمٛمٞم٤م ٞم٦مم سوممسـم٤مىم٦م سسًمْمن ٞم٦مسولنرٚمٝم٤م سسًمٓم٤مىم٦م سعمل١مواسقمتسطمّم٤مد

سسًمٙم سمنن س يملٞمي سصمٜم٤م   سومم سسًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞم٦م سسًمٓم٤مىم٦م س ىه سوم٤ميٞم٤ميماس سؾميفذيسم سًمٖمػمسحمؽم م

سسًمّمندةسذمسسًم  ٞملٞم٦مسسعم شمعٓم٦مسسمٙماسُمتس ىهسسًمٜمٔمنسسعمٙمنٟم٦مس  سيمعػمةسسمرسرٙمٗم سًميفٙمننسُم  ٞم٦مسذم

سصم٤مرأيمنريس س  سـمع٘م٤مأسُمتسهمِم٤مي سسًمٔم٤م  سطمناسحمٞم سسخلٚمٞم٦م سسعم يمي سسًمنمر سسعميفثي سٕقمغمم

سسًمٙم سمنيملٞملنُم٤مأه س   سسخلٚمٞم٦م سدسظما سسًمٙمعػمة سسًميسيمٜم٦م سسًمع٘مث سًمٚمْمنيم س  سسعمٛميفّم٦م سوسًميف 

سسحل   س ي سومٞمٝم٤م سسًميف  سسًميفٗم٤مقما  وقمٞم٦م

 .سًمٙم سمننشم يمٞميسصم٤مريس يملٞميس

  



 

196 
 

 

 

 

 

 

 

 .سًميفٜمٔمٞمنسسي ُم سًمٜمٔم٤ممسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سسم٠ميمٛمٚم سذمسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميس6م01سًمِمٙماس

سسًم س ثم سسًميف٘مٜم  سسًمنفم٤م اسشميفٓمٚم٥مسسًميفٓمند سسعم ٤ماسيماس ىه سسًم ٤مرأيمنريسوم٢منسقمغمسؾمعٞما سهمِم٤مي

رِمٙماس ٜم٤مدر سخميفنُم٦مسسمِمٙماسضمٞميسًميدضم٦مس ٟم سطميفرسسم وشملمس ٖمػمساجدةسسيٞميدوضملمس  دهس

سٓ سوًمٙمؽمو ٤م  سُمت سوٓ سسحل٤مضمي سقمؼم سرٛم  س ن سسرٛمٙمت سسًمؼموشملمسقمؼم سىمٜم٤مة سظمأا سُمت سًمى ٤من

اسًمٜمٔم٤ممس سعميفٓمندةسسًميف سشمٜميف٘ماسسمِمٙماسُمٜمٝمع سُمتسضم٤مٟم٥مسوسطميسوممسسٔظم مسسمٕماس ىهسسًم٘مٜمنسأ

ُم اسُمْمذ٤مأس ٖمػمةهسسشمٕمٛمامسًملٞميفنيم و"علسسخلٚمنيسٛمثسسًمّم وسًمْمن  سسًم ٤مريس

سسدسومٕم٦مًس سُمت سضمسًمؼموشمنٟم٤مأ سسعمٜمذٗماس"٤مٟم٥م سس"ًمْمٖم  سومم سسًمّمٜميو  سضمُمت سًمْمٖم س"٤مٟم٥م

رٕمٛماسسمٛم ٤مسم٦مسشمندسملمهسسصمأصم سوُملٗم٤مأسسٕدرٜمن رتسسٟميرنسؾمٞمٜم ٤م سهسذمسطملمسمظم "سًمٕم٤مزم

 .طمٞم٨مسر٘منمسسم٤مؾميفذ سثسسًمٓم٤مىم٦مسقمتسـم ر سسًملر سًمٚمؼموشمنٟم٤مأس نسشميفيوم سسم٤مًمٓم ر سسٔظم 

سسًميفٛم ٞماسسًمْمن  مسوىميسيُميفَِع٧مس ٚميسأسطمناس س نسوٓسعمث٦مس ٖمػمةسُمتسشمٕم٘مٞميسقمٛمٚمٞم٦م سُم٤م و ىس

سسعمنمن مسوسم٘ميدسُم٤مسرٙمننسسًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سسعمٛم اسذمسسًمِمٙماس ُمي ِم٤ًمهسرّمع سس6م01 ىس

 البهرتيا الصزقاء وتعاقبة حبيبية وتطاولة

 ٌعاً التػػين الطوئي

 تسنيص ثاٌي أنطيد الهسبوُ غػاء الجايالنويد

 ٌعاً ٌكن البيهسبوٌات

 الهسبونطيطوً

 اإلٌصميات الداخمية

الربتيٍات ارتازجيةقػسة   

 الٍعاً الطوئي األوه

 الٍعاً الطوئي الجاٌي

 نن الفيهوضياٌني

 تسبفطفات ضٍتاش
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سٟمٜمٔم سسممس قمغمسُمليفنر٤مأسسًميفلٚملاسسي ُم هسطمٞم٨مسسًمٕميريسُمتسسًمنفم٤م اس س يم  سقمٜميُم٤م ُمي ِم٤ًم

سسعمٜمٔمندسسًم ومٞمثسسعمليفنىهسٟم ىس نسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  هسسمٙماس شميفعٛمثسذمسهم  سوسطميمسُمتس ىس

س سشمٓمنده سسُم٤مسسعمى اوشمٕم٘مٞميه س ن سًمٚمعٙميفػمر٤مسسٓ سسًمأ ُم٦م سسًم  ٞملٞم٦م سسًمنفم٤م ا سُمت سوم٘م  وسطمي

عميفٛم اسذمسيمن ٤مسسمٙميفػمر٤مس دىم٤ميمسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م هسوم٢منسمجٞمثسظمٓمنطسسًميدىم٤ميسيم سل٘م س يومٝم٤مسس

سوسًميوس  س سهب٤م سسعم شمعٓم٦م سسدٞمٜم٤مأ سومجٞمث سسًميدىم٤مي سسًمعٙميفػمر٦م سسخلٚمٞم٦م سدسظما سسدير   سًميفعٛمٞمث

سًميفٜمٔمٞمٛمٞم٦مسشمٗمٕماسُم٤مسشمٗمٕمٚم سُمتس ضماس نسشم٠مظمىسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسُمٙم٤م ٤مسسملمسسٓظمؽمسقم٤مأسسحلٞم٦مس

س مسرٙمنٟمنسسسمذأ سُم٤مس نسقمٚمٞم ُمٜمٝمنسسم٠مُميفٞم٤م سسمثٞم٨مسٓسرٛمٙمتس نسيماسس-سعمى ٚم٦مسسًميف سلٞم سسمٜم٤م

س سسًمٕميؾم٦مه س ىه سظمأا سُمت سوًمٞم  سرٜمٔم  سقمٜميُم٤م سشمٚموسوم٠من سُمت سوسطمي س ن سسًمْمن   سًميفٛم ٞما

 .سٓظمؽمسقم٤مأسسًمّمٖمػمةسسًم س ٕم٦مسسًميف سهيمس يوم سسًمٕم٤مزمسوجًموسدٕماسٟمٗمل سهمػمسُم   سشم٘م رع٤مًس

سسًميدىم٤ميسقمغمس ٜمثسسًملٙم سُمتس سيم٤مٟم٧مسىميدةسسًمعٙميفػمر٤م  ؿمٕم٦مسسًمِمٛموسوسينسيسوسعم٤ميسدمٕماسووجس

سوم٤مهم ة سومٕماسددةسشميفذٞماسسنسطم٤مواسسم٤مًمٗمٕماهس ي س نسرٜمعٖم سيمرسحمٛمٚم٘م٦مهسو قمٞمٜمٜم٤م سومنس ٜم٤م

!س 0اٟمٗملٝم٤مسسخل٤ممسسًمٓمعٞمٕمٞم٦مسسعمٙمنٟم٤مأسشمٚموسُمتسسًميدىم٤ميسسًمعٙميفػمر٤مسشمّمٜمثس رْم٤مًسس  ٤مسحل٘مٞم٘م٦مسُمٜم٤مؾمع٦م

سمظم  سٟمثنس ٜمثسيماسيشي سوم٘م سيمذٓمنة سشمّمٜمثسسًملٙم  س  ٤م يماسسدير ٤مأسسرِمٛماسذمسسًمنسىمثه

سوسًمعٜمٞم٤مأس سُمى ا سسمِمٙما سسعمٕم٘مية سسًمٜمٔمن سذمسمجٞمث سُمٕم٤ًم سُميفرؾمٙم٦م سشمٙمنن س ن سسمي سسًميف سٓ سعمٕم٘مية

 .سًمٗمنىمٞم٦مسسًمأ ُم٦مسًميفِمٙمٞماسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسسحلٞم٦م

 ر٤مًمُ سُمتسؿمٍلسُمى ٌاسًمٚمٕم٘ما

يسسعملٙملمس نسطم٘م٤ًمسٓسرليفث سسعم٘م٤مدٟم٦مسُمثسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤مس3وضميٟم٤مس ٟمٗملٜم٤مسٟمٕميف٘ميس نسشم٤موم وكس

سعمٙمنٟم٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞم٦مسسخل٤ممسُم اسسًم ُم٤ماسسّمع شمس سسعمٜمذٗمْم٦مسومٙمٞماسُمثسسًميًمٗملم!سسمٕميسيماسيشي

                                                           
 ادلائية الطبيعية.ابإلضافة إىل أشعة الشمس واذلواء وادلاء، ىذا ادلشروع األكرب يتطلب مقدار ضئيل من ادلعادن ادلختلفة اليت توجد يف رتيع ادلسطحات ( 1)
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وٓسسمٛمل٤مقميةسمٓ سسًمع٤مدقملمسُمتسسًمٜم٤مكسذمسُم ٤مأسس3وسخل٤مُم٤مأسسعمٕميٟمٞم٦مسوسًمٜمٗم سسخل٤ممسشم٤موم وكس

 ىسسسٓظمؽمس سسسٓسسنسُمتسسعمٜمِمآأسسًمّمٜم٤مقمٞم٦مسُمتسخميفٚماسسٕٟمنس مسُمثسيماسسٓطمؽمسمسسًمنسضم٥مه

رٗمٕماسؾمنىسسًم٘مٚمٞماسضميًسسسم٤معم٘م٤مدٟم٦مسُمثسسدٝميسسًمعنميسسعمعىواسًميفّمٜمٞمٕم مسسًميفع٤مرتسُمثسسًمعنميسٓس

سًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسىميسٓسرٙمننس يم  س سُم٦ممسُمثسقمع٘م ر٦مسُميفٜم٤مىمْم٦مسشم٘م رع٤مهسخمؽم س ىهسسٕقمعنسم٦مس

 واسس ٜمثسمٛمع دس نسريفنسسوجًموسحلٞم٦مسو ٥مسي٤مسسًم٘ميدةسقمغمسشمّمٜمٞمثسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسسمىس ٤م!س

سينسيسسسمٛمل٤مقميةسسٕوممُمتسىمعاسسًمعٙميفػمر٤مسس٤ميفنسشمّمٜمٞمٕمٝمومٞمسسُم٤مسسم٘مٞم٦مسسًمعٙمؽمر٤مسسًميدىم٤ميسسمٙميفػمر٤مس دىم٤مي

 .و ؿمٕم٦مسسًمِمٛمووسعم٤ميس

  يدًسسوٟم س ُمٌ س ػمسسًمٕم٘ما

 )أ املسكبات العطٕٖٛ( الطترئٖداتاإلتطاق يف 

سسمِمٙماسُم ػمسًم قمع٤منسُمتسظمأاسوٟمع٤م س سُميدح٦م سيمٚمٞم٦م س  ٤م سٟمٗملٝم٤م سسًميدىم٤مي وشم ع٧مسسًمعٙميفػمر٤م

سيم٤منسسالو نسشمّمٜمٞمثسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسسالُمنمو سيم٤مُماسُم ػمسًم قمع٤منس سملٝمنًم٦مسوسمث٦ممسووجس

س سسًمٕمٜمٙمعنأ سرٙمنن سسن سسعمليفعٕمي سُمت سوم٢من سيمىًموه سسًمعٓمنزمسسسًمٙم٤مد سُٕم  سسًملٚمٛمنن وؾمٛمو

 ٤ًمس ىمامسؿمٕمندسًمٕمع٥مسوسٕٟمعٝم٤مدسسًمىيس صم٤مدشم سومٞمٜم٤مسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىم٤ميسوطمٞميف٤منسسٕوديم٤مسسٕٟمٞم٘م٦مسؿمٞم

 سعميفنسمٕم٦مسُم٤مس نسؾمنىسسًمعيسر٦مم

سًمٙم٤مُمتسودسيسضمنسٟم٥مسُم٠مًمنوم٦مسُمتسطمٞم٤مةس قمغمهسشميفعٕم٧مسذمسسس ث نس شم يمٙمنسُمثسـمٕمنسسًميفٕم٘مٞميسسًم 

وم  سوسطميسُمتسسًمٜمٔم٤ممسسًمعٍميسًمٚم يرٞم٤مأسُمتس قمغمسسًميفلٚملاسسي ُم سسًمنفمٞمٗم سس1م01سًمِمٙماس

سممسُمليفنىسسدير ٤مأسسًمّمٖمػمةمسُم ةس ظم ىهسسيي س نس  دسدؤر٦مسسًميفلٚملاسسي ُم سسو نًٓس

س ىسس سًميفٛم ٞما سسظمؽمٟم٤م سوُمٝمر سومٝمٛمٝم٤مم سومم سسحل٤مضم٦م سدون سسًم ؤر٦م سريقمن سسًمىي سسعمٕم٘مي سًمنفمٞمٗم 
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سسًميفلٚملاسسي ُم س سسعمليفنر٤مأس وسسعمٙمنٟم٤مأسسًميف سليفاسيماسُمليفنىسال سًميفلٚملاسسالوُمٝمرسىملٛمٜم٤م

 .ضميًسسوُم ػمسًم قمع٤منسًمٚمٖم٤مر٦مسي ُم سٟمٗمل س نسسُم سطم٘مٞم٘م س

سُميفرؾمٙم٦مسوفمٞمٗمٞم٤ًمس سسحل٘مٞم٘م٦مس  س نسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦م سُمتسسعمل٠مًم٦مم س ٖمػمًس س سٟميفٜم٤مواسسٓسضمييًس  ٟمٜم٤م

سسًمعنمر٦م سسٓظمؽمسقم٤مأ سُمت سسمٙم ػم س قمٛم  س ٤مُم٤ًمسسهسمٛمٕمٜمر سيُمِ َك سسٕوديم٤م سطمٞميف٤من سذم سيشي يما

يماسظمٚمٞم٦مسذمسسدلنسقمغمسطميسؾمنسيسسهوسمِمٙماسدس ثسًمٚمٖم  سسٕؾمٛمرسسعميفٛم اسذمسيمن ٤مس وديم٤م

س  س سىم٤مـمع٦ًم سوم٢منسسٓظمؽمسقم٤مأسسحلٞم٦م سوًمىًموه سُمتسىمعاسسدلنم ل٤موماسقمغمسسدلنسوُمليفيسُم٦م

وُمٚميفيُم٦مس ٤مُم٤ًمسسمٙمن ٤مس  سٟمٗملٝم٤ممسومٞمٙمننسسدليسس-ٓسيشيسس- وسس-يمٚمٞم٦ًمسشمٕمٛماسسمٜمٝم٩مسيماسيشيس

سوُميفثٚمًأسقمٜميُم٤مسٓسشم سقمٜميُم٤مسشمٕمٛماسمجٞمثس ضميس  هس وسُمٞميف٤ًم سوُميد  ًس ٕمٛمامسوسمٍم سسًمٜمٔم سطمٞم٤ًم

 .قمتسسًمعنمسوسحلٞمنسٟم٤مأسسًميف سٟمٛمٞماسوًمٞمٝم٤مهسٓسيشيسرٛم سـمنرًأسسملمسشمٚموسسًم٘مٓمعٞم٦مسسعميفٓم وم٦م
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سًمالالنفمٞمٗم سسًمالالىيسرالاليقمنسسًم ؤرالال٦مسذمسسًم الاليرٞم٤مأمس طمالاليسومالال و سسًميفلٚملالالاسسي ُمالال سس1م01سًمِمالالٙماس

ُمٚم١م ٤مسشمِمػمسوممسسعمٙمننسذمسيماسُمليفنىسسًمىيسريفنسسظميفٞم٤مدهسًمٚميفنؾمثسذمسسعملاليفنىسسًميوس  سسًميف سشمنس

سٕؾمٗمامسًميفّمندسسًميفٕم٘مٞميسسًمٙم٤مُماسًمٚميفلٚملاسسي ُمال هسهٞمالاس نسيمالاسُمالتسسًماليوس  سهمالػمسسسًميف٤مزمسومم

سعمنؾمٕم٦مسىميسشمنسشمنؾمٞمٕمٝم٤مسًميفِمٙمٞماسؿمع ةسُم٘مٚمنسم٦مسيمعػمةسضميًسساسدى سذمسسدييسسًمٕمٚمنيسُمثس ل٦مس

وم  سُمٜمٝم٤مسُم٘ملالنسوممسسًمٕميراليسُمالتسسٕومال  سسًم ٤مٟمنرال٦مهسو ٚمالنسضمال س مسسًمؼموشماللمس وم و سد ٞملٞم٦مهسيما

رٛمٙمالتسدؤريفال سذمسس، ىسسسًمؼموشماللمس ٛمالاسضماليييسوسطماليسُمالتسومٞميفال٤مُملمسعمعلمس نسدودوسملتمس

 الٍعاً البصسي الهاون

 ادتّاش الدوعي
ٌعاً

 حسنة العني

 ٌعاً

املعادتة 

 البصسية

جّاش العصب 

 البصسي
 العيوُ

ادتطي  وػيىية غبهية

 اهلدبي

 قصحية
عدضة

 العني

الصمبة

 العيٍية

 الكسٌية

الطبكة

 الصبػية

طبكة

التبابيت

 واملخازيط

الػػاء

 ارتازجي

الطبكة

 الٍووية

 ارتازجية

الطبكة

الٍووية

 الداخمية

الطبكة

الطفريية

 الداخمية

طبكة

خاليا

 العكدة

طبكة

االلياف

 العصبية

الػػاء 

 الداخمي

الطبكة

الطفريية

 ارتازجية

 ارتاليا

 الٍبوتيْ

 ارتاليا

 املخسوطية

ٌكطة

االغتباك

 العصيب

جطي

 ارتمية

ادتصء

 الداخمي
 ِدب

ادتصء

 ارتازجي

الػػاء

 البالشوي

أقساص

 الػػاء

 زودوضني

إٌصيي حممكة

 ادتواٌيالت
فوضفودايطرت تساٌطدوضني

 يصع

لبيد ثٍائي

 الطبكة

 زودويطني محض زيتيٍاه

 20مجيع األمحاض األويٍية الـ 
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سسًمٗمنشمالننسُمالتسسًمٚمالننسسعمٜم٤مؾمال٥مهسومال٢منسسم٤مُميفّمال٤ماسضماليييسومٞميفال٤مُملمسر٘منمسسعمٜميفّمامسقمٜميُم٤مس

هسمم٤مسريومثسسًم ودوسملتسيمٚم سسممسشمٖمػمسؿمٙمٚم مس ىسسرعالي سؾمٚملالٚم٦مسُمالتسسًمال دودسشمٗم السريفٖمػمسسًمِمٙما

٤مسظمٗمٞمٗمال٦ممسقمالغمسسًمال همنسُمالتس نس الىهسسًملٚملالٚم٦مسؿم٤مدسأسسًمٕمّمعٞم٦مسسًميف سرٜمٔم سوًمٞمٝمال٤مسقمالغمس  السةسممس

ٟمعٛم٧مسقمتسومنشمننسوسطميهسٟمٔم٤ممسسعمٕم٤مد٦مسسًمعٍمر٦مسر ؿمال سسةؿمال٤مدةسًم٘مٛمالثسشمّمالندسسًمْمالنيسُمال٤مس س

أُميفّم٤ماسذمسوىم٧مسىمّمػمسذمسٟمٗموسسعمٜمٓم٘مال٦مسُمالتسؿمالعٙمٞم٦مسسًمٕماللممسسم٤مًمٜملالع٦مسًمقميةس طميس سلي س

سسريفٓمٚمالال٥مسطمالالنسزمًمٚمعنمالالهسوم٢مٟمالال س ًمٚمٜمٔمالال سسممسسومنشمالالنريالسطم٤مًمالال٦مسسُميفّمالال٤ماسسصمٜمالال سقمنمالالس وسٟمثالالنسجًمالالو

 !ُمتسسًمٗمنشمنٟم٤مأسسىما ىسمنيسقميدسشمذمسطملمس نسسًم٘مٓم سوسًمعنمسرٛمٙمتس نسهسسًمْمني

سًملٞم٤مدسأسوسينسشماسسًمىيمٞم٦مسودوسمنشم٤مأسشمٜمٔمٞماسسًمؼميم٦مسًمٞمل٧مسُمنطميةسشم٘م رع٤ًمسذمسقمٛمٚمٝم٤ممسو  س

سسعمٙمنٟم٤مأس سوًمٙمتسذمسُمٕمٔمنسسحل٤مٓأسٓسشميف٠مصم  سسعمٙمنٟم٤مأسسًم  ٞملٞم٦مه سرٗمِماس طمي شمٗمِماسقمٜميُم٤م

َّمٜمِٕمننسيمٚمٞم٤مأسشمٕمٛماسسمٛمعي سيماسيشيسوسًملع٥مسذمسجًموس نس نسسًمعنمسٓسرُسسسعميفع٘مٞم٦مسهبىسسسًمٗمِمام

سصمنسٟم٘منمسسميفعٛمٞمثسسٕضميسيس سسمٕميسضميي سُمتسجًموهسٟمثتسٟمّمٜمثسسٕؿمٞم٤ميسضمييًس سسميًٓ  وسٓسيشيم

مسريفنس ٜمثسيماسضمييسوسظميفع٤مدهسسمِمٙماسُمليف٘ماهسووم٘م٤ًمسعمنس ٗم٤مشم سسخل٤م ٦مهسوسًمنسىمثس٦ميم٤مُمٚمسسمّمندة

سر يسسظم سسٕضميسي سُمتس ىه سسًمٕميري سذمس ن سد ٝم٤م سسمِمٙماسدوديسطميفرسسمٕمي سوسؾميفعيسي٤م يفع٤مد ٤م

سسم٠مظم ىس س و سسمٓم ر٘م٦م سجًموم س يسُمت سشمِمع  سٓ سسحلٞم٤مة سشمٚمٕم٥مسوسًمٙمام سشم٘م رع٤مه سمِمٙماسٓسرّمي 

سد ٞملٞم٤ًمسذمسسمٜم٤ميسٟمٗملٝم٤مسوسحلٗم٤معسقمٚمٞمٝم٤مس ٧مسوٟملع٧مسيماس ضميسي ٤مسشمِمٙمٚمسالسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مسدودًس

 .مسسحلٞم٤مةسًمٞمل٧مسوٓسيمٚمٞم٦معٛماسعمُمٕم٤ًمسذمسسٟملع٤ممسذمس

 ُمى اسًمٚمٕم٘ما! ُم س

س
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س

س

س

 األمحاض األوٍٗٗٛبتفطري ال

سًملال٤مدكسوسًملال٤مسمثس نسضماليييسًم٘ميسد رٜم٤مسُمالتسسًميفعال٤مدنسسعمذيفؼمرال٦مسسًميفال سٟمنىمِمال٧مسذمسسًمٗمّمالٚملمس

دسدورتسسًمٕم٤مسم٨مسًمٞموسسم٤مد سقمغمسسةـمأ سذمسسظمؽمس سسم وشمٞمٜم٤مأسضميريةهسوذمس ىسسسًمٗمّمالاسد رٜمال٤مس

يمٞماسرٛم سسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم سسًمٕمٛمٞم سُمتسظمأاسسًمٜمٔمنسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسسًميف سسمٜمٞمال٧مسُمالتسسًمؼموشمٞمٜمال٤مأمس

رال٤مدسطميفرسسٔنهس ىهسىميسشمعيوسويم٠م ٤مسُمِم٤ميماسُمٜمٗمّمالٚم٦مسًمٚمعثال٨مسسًميفٓمالنديسسٕقمٛمالر سُمِمالٙمٚم٦مسو

سم وشمٞمٜم٤مأسضميريةسوُمِمٙمٚم٦مسور٤مدسسٓظمؽمسقم٤مأسسعمٗمٞميةسسًميف سشملاليفذيمسسًمؼموشمٞمٜمال٤مأمسذمسسًمنسىمالثهس

وم٢منسسعمِمٙمٚم٦مسسدىدر٦مسذمسيمٚميف٤مسسحل٤مًميفلمس  سسؾميفث٤مًم٦مسسًمٕم ندسقمغمسسًميفرؾموسسًمالنفمٞمٗم سسًمالأ مسُمالتس

شمٔمٝمال س ٤مؾمالوسس ال٤مسسظمؽمسقمال٤مأسضمير ٞمال٦مىمعاسقمٛمٚمٞم٤مأسسًمعث٨مسسًمٕمٛمٞم٤ميهسٕنسسًمؼموشمٞمٜمال٤مأسسم٤مقميفع٤مد

 .ُم ػمسًم قمع٤منسذمسطميسجس ٤موفمٞمٗم س

سًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سذمسؾمٞم٤م سؾمٚملٚم٦مسسم وشملمسس رٕمٜمٞمسسًمىيسرل٤مقميٟم٤مسقمغمسومٝمنسُم٤مس8م01سًمِمٙماس

وسطميةمسىمٞمٛم٦مسسًمٜمرجثسسًمنمرٓمٞم٦مسُم اسشمٚموسسًميف سشمٔمٝم سقمغمسسد٤مٟم٥مسسٕررسسُمتسسًمِمٙماس نس ٟمٜم٤مس

نسمجٞمثسىرتسرٛمٞميسٚمىرتسسًمِمٙمٚملمسسعمٜميفٔمٛملمسسًم نسٟم ىسطمٞم٨مسشمِمٙماسسًملٚملٚم٦مس يسُمتس رٛمٙمتس

ٓمنر٦م سطمٚميوٟم٤مأس ًمٗم٤مساسعمنمث٦مسقمغمسؿمٙماسًمٗم٤م ا س وس س  سسمٞميف٤مساسعمنمث٦مسسعمسًمؼموشمٞمٜم٤مأس

سيمرس سسًميس يه سسًمعٍميسر٠م سقمغمسطمل٤منسسًميفعلٞم  سسًمنمن  س ىس سوًمٙمت سسًملٝم٤مم م قمغمسؿمٙما

سملمسسرٛمٙمٜمٜم٤مسُمتسُمثسسمٕماسسدٝميسٕمّم٤مسسٕيم  سدىم٦مسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسعم٤مدر٦مسقمغمسسًمٞمٛملممسًمرٔمٝم س  ٞماس

س وسٓسسيمٚمٞم٤مأسشمٕمٛماسسمٛمعي س  سسحلٞم٦مسسٓظمؽمسقم٤مأسسًمعنمر٦مهسسةظمؽمسقم٤مأ قَمْٙمو يماسيشي

  ٦ممٞميشيمسيماسظمٚمٞم٦مسذمسسدلنسشمّمننسسدلنسوُُمّم٤مٟم٦مسُمتسىمعاسسدلنمسسحلٞم٤مةسًمتسشمٙمننسوٓسيمٚم
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يفعن سسمنمر سقمغمسسًمٞمل٤مدهسوًمٙمٜمٜم٤مسٟم ىس رْم٤ًمسُم٤مسسعمسسعم ن ٞميسٟملذ٦مسُميفٕم ضم٦مسُمتسسعَمَل٤مد ٞميصسسًمٕم

سمجٞمثس سذم سسعمََل٤مد س ىس سُمت سسًمٜم٤مشم ٦م سسًمٖم٤مُم  سسم٤مًمٚمنن سسًميوس ي سُمت سومنمني سظمٚمٞم  س ٟم  رعيو

س ىسس سذم سرٙمٛمت سسًمؼموشملم سيىس سسًمنفمٞمٗم  سسًميفرؾمو سوم٢من سشمّميىمنسه سٓ س و س يىمنس سٓدم٤م ٤مأم

 .ٟمٗمل سرٜمٓمع سقمغمسيماسسم وشملمسُمٓمنيسمظم سعمٕم٘ميهسسًمٌميسس"سخلٚمٞم "

 

 وس يسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسذمسشمِمٙمٞماس ٞم٤ميماسسًمؼموشماللممسيمالاسوسطماليةسُمالتسسًمّمالندسدودسس8م01سًمِمٙماس

سًم أ سشمّمندسضمييًسسُمتسسًمؼموشماللمسسٕىمالاسُملال٤مطم٦مسسماللمسسًمؼموشمٞمٜماللمسسًمٚمالىرتسرِمالٙمأنسسٟماليرنسسًميفٛم ٞمالاس

سًمّمندةسسًمنؾمٓمرس  سشم سيم٥مسُمتسس م6م01سًمْمن  سدوسمٞملٙمنسايمرس نسُمعلمسذمس ؾمٗماسرٛملمسسًمِمٙماس

 . رٓم سارل٤مد سوسًميفٛم ٞماسسم٠مؾميفذيسمسسًمٕميصسارٛملم السًمٜمٛمنجثسسًمِم

سسُٕمٞمٜمٞم٦مس سسٕح٤م  سرٛمٞمي سُم٤م س   سسعمذيفٚمٗم٦م سسًميوس ي س ٟمنس  سسًم ٤مًم٨مه سسًمٗمّما سذم سشمٕمٚمٛمٜم٤م يمر

 وس يسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسطم٘م٤ًمسشم شمٞم٥مسدس ثسُمتسسًمٕمنمرتمسُم٤مسرعيوسويم٠مٟم سومن سسم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤مس نس

سسًمىيسر٘معاسُم٤مقمغمسـمناس سـمنرٚم٦مسذمسشمسّمع ؾمٞمسيم٤منسسًمؼموشملمسيمٚم  ِمٙمٞماس ٞمٙماسؾمٚملٚم٦مسُم ٟم٦م

ؾميفيفأ نسشم شمٞمعٝم٤مسسم٤مًميفيف٤مسمثسذمسشمٚموسسًمٓم ر٘م٦مسسخل٤م ٦مهسسًميوس يسسنسشم شمٞمعٝم٤مسُمليف٘م سصمأصم سسٕسمٕم٤مدمس

سسعمٓمنيسُمتسسًميفذع سسمٕمٜماسدسظماسسًمل٤م اسسخلٚمني سذمسشمِمٙمٞمٚمٝم٤م سرٗمٕماسسسمِمٙماس يم  سدسطم٦م يمر
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٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦ممسوسميونسشمنسوم٘مٝم٤مسسعمٓمنيسسمِمٙماسُم ر سًمتسشميفٛمٙمتسسًميفلٚملاسسًمٕمِمنس  سذمسسٕح

 م 0اسم وشمٞمٜم٤مأسسحلٞم٤مةسُمتس دسيسوفم٤م ٗمٝم٤مسسحلٞمنر٦م

سصمنسُم٤مجس؟س سسًميف سشميفلع٥مسسمٓمنيسؾمأؾماسسًمؼموشملمه سشم شمٞمع٤مأسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦م يمنس  سدس ٕم٦م

مس 3ا نسُم٤مس قم٧مسوممسىمٞم٤مؾم سُمثسسعمنمو سسًميفع رع سسًمىيسو ٗميف سذمسسميسر٦مسسًمٗمّماسسخل٤مُموس ىس

سسٕح٤م س سسٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سيىه سًم٘مٞم٤مكسُميىسٓسسطميفرًمٞم٦م سسًمٕمٛماس ن ويم٤منس يذمسذمس ىس

سُٕمٞمٜمٞم٦مهسسمٜمٗموسسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سىمٛمٜم٤مسهب٤مسسميف٘مٞمٞمنسسحل و سوسًمعٙملأأسذمسسًمٗمّماسسًميف٤مؾمثمسسمي أس

قمتسـم ر س ٜمثسسًمٕميريسُمتسسًمعيس اسسعمذيفٚمٗم٦مسًم ٟميرنسسعم ع سًمٚمعٜملٚملمسسًمْمٕمٞماسوفمٞمٗمٞم٤ًمسسًمىيس

سسًم سذم سسعمليفنىسسُٕم اسقمتسـم ر سو ٗميف  سسمم سرّما س ن سسًمىيسرٛمٙمت ساسةٟميرن سسًمل٤مسمث ٗمّما

ٟميرنسسًمٗمٕمكم مسُمثسيماسسميراسُميفٖمػمهسشمنسسؾميفعيساسسةسةٟميفذ٤منسٕٟم سيم٤منسرٕمٛماسسم٤مًمٗمٕماسسم٤مقميفع٤مدهس

س سُمعلمسذمسسًمِمٙما س ن سيمر سسًميفٙميفاه سسًميف سشمِمٙما س وس ي سُمتسقمنمة سسميس اس8م01 ٛمنقم٦م سُمث ه

س سذم سسًميفٗمٙمػم سرٛمٙمٜمو سسحل و س وسقمِمنس ٞم٦مم سُم ا س  ٤م سسعمعٛمنقم٤مأسقمغم س ىه سدسظما سًميوس ي

وطميسأسسًمعٙملاسذمسسعمعٛمنقم٤مأ سر٥مس نسشمٕمٛماسسٕضميسيسجسأسسعمليفنىسسًملٗمكمسُمٕم٤ًمسةٟميف٤مثس

يشيسُميفرؾمومسويم٤مٟم٧مسسًمٗمٙم ةسًميف٘مٞمٞمنس ىسسسًميفرؾموسُمتسظمأاسُمٕم وم٦مسيمنس نس ٕم٥مسسم٤مًمٜملع٦مس

 اسسًميوس يسسًميف سطمٚم٧مسحمٚمٝم٤مهسمم٤مسعمعٛمنقم٦مسقمِمنس ٞم٦مسُمتسسًميوس يس نسشمٙمننسُميفرؾمٙم٦مسوفمٞمٗمٞم٤ًمسُم

 .رٕمٜم س نسشمٙمننسوم٘م سُميفرؾمٙم٦مسسمرسرٙمٗم سًملٟميرنسيم سرٕمٛما

                                                           
معينة. وظائف زلددة ( مصطلح الربوتينات ادلضطربة جوىراي يشَت إىل فئة من الربوتينات تستغل جزئيًا )أو كلياً( حالة عدم األنطواء ألداء وظائف بيولوجية 1)

ذلذه الربوتينات األبس  تنظيماً. ومع ذلك، وألن كل  سبةابلن صوصية يف تسلسل األزتاض األمينية، على الرغم من أن ىذا قد يكون أقلاخلتتطلب دائما درجة من 
ما يتعلق ابلربوتينات احلياة تعتمد دتاما على عدد كبَت من الربوتينات مطوية على وجو التحديد، أصبحت مصب تركيزي. فال تتأثر احلجج واألدلة اليت أقدمها في

 .ادلطوية بوجود بروتينات ال تطوى

 (.2114) 1315 – 1295: 341ادلكونة لطيات إنزديية وظيفية"، رللة البيولوجيا اجلزيئية، اجلزء  الربوتُت مدى انتشار تسلسالت ( دوغالس د. أكس، "تقدير2)
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وسمٛمع دس نسريفنسليريسجًموسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسًميفع رعٞم٦مسًمٚمٛمعٛمنقم٤مأسسٕدسمثسسعمعٞمٜم٦مهسيم٤مٟم٧مسسخلٓمنةس

سسٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سسٕدٟمر سقمغمس ىس سريفٕم   س  سطمل٤منسسطميفراسطميو سشمٓمند ًمٙمتسس،سًميف٤مًمٞم٦م

س٘م سذمسشمٚموسسًمٞموسوم سومٕمٚم٧مسسسماعمعٛمنقم٤مأسسٕدسمٕم٦م سًمٚمؼموشملمم سسعمعٛمنقم٤مأسسًمأ ُم٦م ذمسيما

س سسملٞم سُمتسسةٟميررأسسعمٕميًم٦م سوجًموسقمتسـم ر سلنراسضميي سًميف سقمٛمٚم٧مسذمسيماسُمتسضمٞمٜمٞم٤ًم

سصمنسم٤مقمٗم٧مسسًمسًميفرؾموسسًميفع٤مدنسسٕدسمثسوممسسطميفراسُميفنؾم س نفمٞمٗم سذمسسحلٛماسسُٕمٞمٜم م

رؾموسسًمنفمٞمٗم سسًمأ مسًميفِمٙمٞماسشم يمٞم٥مس ىسسًميف٘مير سسطميفراسوضمندسضمٞمٜم٤مأسقمِمنس ٞم٦مس ٚموسسًميف

سسٟٓميرنمسويمرسىمٚم٧مسذمسسميسر٦مسسًمٗمّماسسخل٤مُموهسيم٤مٟم٧مسسًمٜميفٞمع٦مسُمى ٚم٦ممسُمت سسملمسريقمنسوفمٞمٗم٦م

س سسم وشملمسسمٓمنا سشمِمٗمػمسؾمأؾما سقمت سسعمل١موًم٦م سطمنسزمسس012سدٞمٜم٤مأسسعمثيفٛمٚم٦م حاسسُمٞمٜم ه

يفنىمثس نسرِمٗم سوسطميسوم٘م سذمسُم٤م ٦مسشم رٚمٞمننسشم رٚمٞمننسشم رٚمٞمننسشم رٚمٞمننسشم رٚمٞمننسشم رٚمٞمننسُمتسسعم

سُمٝمٛم٦مس سدهمنس ٕمنسم٦م سًمىس سسمٞمنًمنضمٞم٦م! سوفمٞمٗم٦م سشمٙمٗم سٕدسي سضمٞمية سسًميف سشمٓمنىسسمّمندة سًملٚملٚم٦م

ًمل٤مسمث هسوم٢منسسًمٕم ندسسًمٕم ندسقمغمسُمٚمٕم٥مسسم٤مًمٜملع٦مسًم وسمنشمٜم٤مسسًمع٤مطم٨مسقمتسسًمْمنم٤ميساذمسسًمٗمّماسس

سمٞمنًمنضم س نس  ٕم٥مسسمٙم ػمهسطميفرسقمغمسُمليفنىسُمٜمذٗماسُمتسسم وشملمسوسطميمسًم٘ميسقمغمسسظمؽمس س

سوًمٙمتس س ًماسُمتسؾمٓم سسٕد ه سُم ٦م سذم سوسطميًس سرٖمٓم سضمييًس سسعمٚمٕم٥مسىمي سمعٞم٩م س ن ىميدٟم٤م

س سىميف٤مُم٦مم س يم   س  س ندة س ٜم٤م سًمٚمعث٨مهسومسًمٜميفٞمع٦م سُمتسسنسرٙمننسؾمٓم سسٕد سيمٛمل٤مطم٦م عيًٓ

نسُمٚمٞم٤مدسؾمٜم٦مسمن ٞم٦مسذمسسًم٘مٓم هسوسميًٓسصمرٟمٞم٦مسوقمنموس-شمّمندس ٤ماسسمثعنسسًمٙمننسسعم   سسطم٤موا

س سشمّمند سطم٤موا سُم سمثه سيمٞمٚمنُمؽم سمٓ  سؾميف٦م سرٖمٓم  سسًمىي سسيي  سسمس يوم٤مًسُمت جدةسثعن

 م 0إٟم سوم٘ميسذمسسًمٗمْم٤ميسنسم٤مـمٛم ٜم٤مؿمٓمع سسٜم٤مسيٞميدوضملم!سسٔنهس ىسس نسسيي سسًمىيسرٛمٙمٜم
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سرسىسالالرٔمٝم سذمسسًمّمندةسسًمٞمس8الس01سًمِمٙماس

س ةسال ٛمنقميف٤منسُمتس دسمثس ٛمنقم٤مأسُمتسقمِم

س وس يسُمتسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسسًميف س ظمؽم نس

س سسًمّمندة سذم سُمعٞمٜميف٤من سسٕظم شم٤من سسعمعٛمنقميف٤من سسًمنفمٞمٗم   سسًميفرؾمو سٟميدة سًم٘مٞم٤مك مسسًمٞمٛمٜمرقمِمنس ٞم٤ًم

حاسسُمٞمٜم مسشم يمٞمعٝم٤مسسًمٙم٤مُماسس382وريفٙمننسسٟميرنسسمٞميف٤مسٓيميف٤مُم٤م سُمتسؾمٚملٚم٦مسسًمؼموشملمسوسطميةسسمٓمناس

سوممسضمي لمسرلٛمرس شمعيوسوطميسأسُميفٛمٞميةسُمتسشم يمٞم٥مسُمٓمنيمسسهسسًميف يماسضمييسسم٤معمع٤مار٘ملنسسمٍمر٤ًم

حاس ُمٞمٜم مسورٔمٝم سس012ديميأسقمغمسسعمع٤ماسسٕيمؼمسُمتس ىرتسسعمع٤مًملمهسوسًمىيسريفٙمننسُمتسطمنسزمس

سس ىس س وس ي سُمث س رٓم  سيمٜمٛمنجث سذمسسعمع٤ما سرٔمٝم  سسٔظم  سسعمع٤ما سقميصم سسمِمٙما سشمٔمٝم  قمِمنس ٞم٦م

 .سًميفٛم ٞماسسًملٓمث 

األخرتاع وَ البداٖٛ اىل الٍّاٖٛ

 ٟمٜم سُم٘ميفٜمثسسم٠منسـمٞم٤مأسسًمؼموشملمس  سسظمؽمسقمال٤مأسسم٤مدقمال٦مسذمسطماليسجس ال٤مهسٓس دراليس نس قمٓمال سسدهمن

مسظمالأ سجًمالوُمالتسسًمنسمال سسهسطمٞم٨مسسٟمال سٟٓمٓمع٤م سسم٠منسيماسقمع٘م ر٦مسسحلٞم٤مةسشمٙمٛمتسذمسسًمؼموشمٞمٜم٤مأ

لحالال٤م سًمسىيم سًمالالهسوسًمؽمشمٞمالال٥مس1م01وسس6م01ٙم٤ماسسٕؿمالالسذمسسُمعٞمٜمالال٤مًسرٜمعٖمالال س نسرٙمالالننسسوجًمالالو

سًمٕم٤مُمٚمال٦مس النس ال دسضم٤مٟمال٥مسوسطماليسُمالتسسًميفّمالٛمٞمنسسًم س الثسًمٚمثٞمال٤مةهسسُٕمٞمٜمٞم٦مسًميفِمٙمٞماسسًمؼموشمٞمٜم٤مأس

 .وسًميف سليفاسُمٙم٤مٟم٦مسُمٜمذٗمْم٦مسٟملعٞم٤ًمسذمسسًميفلٚملاسسي ُم سسًمنفمٞمٗم سذمسجًمو

وًمٙمالتسذمسطمالاللمس نسسظمالؽمس س ؿمالالٙم٤ماسطمٞمالال٤مةسضميراليةس الالنسسمالأسؿمالالوسمم٤مدؾمالال٦مس ؾمالٛمرسُمالالتسسظمالالؽمس س

٦مسسعملالاليفنىس ؿمالالٙم٤ماسسم وشمٞمٜمٞمالال٦مسضميرالاليةهسرعالاليوس نس الالىهسسعمردؾمالال٦مسسًملالال٤مُمٞم٦مسشميفٓمٚمالال٥مسوشم٘مالال٤منسمم٤مدؾمالال

سٕدٟمرمسوسطماليةسُمالتسسعمٗم٤مضمالآأسسًمٕمٔمٞمٛمال٦مسسًميفال سشمال٠م سُمالتسُمِمال٤مدرثسشملٚملالاسسدٞمٜمالنمس النسقماليدس

سدٞمٜم٤مأسسًمٗم ريةساوسم٤مًميف٤مزمسقميدسسًمؼموشمٞمٜم٤مأ سسعمنضمندةسذمسيماسؿمٙماسُمتس ؿمالٙم٤ماسسحلٞمال٤مةهسسمالرسذمس
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جًموسسٕؿمٙم٤ماسسًميف سشمعيوسًمٜم٤مسوم٘م سخميفٚمٗم٦مسىمٚمٞمًأمسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسىم٤مُمال٧مس ٛمنقمال٦مسُمالتسسًمٕمٚمالريس

ٕعمالال٤منسُمالال١مظم ًسسسميدسؾمالال٦مسشملٚملالالاسسدٞمٜمالالنمسُمالالتسؾمالاليف٦مسقمنمالالسؾمالالأًم٦مسسمٙميفػمرالال٦مس دىمالال٤ميهسذمسحم٤موًمالال٦مسس

سوٕ الالنسمجٞمٕمالال٤مًسسه 0اًمٚميفٕمالال  سقمالالغمسمجٞمالالثس ٟمالالنس سسدٞمٜمالال٤مأسسعميفٛمٞمالاليةسسًميفالال سلٛمٚمٝمالال٤مس الالىهسسًملالالأٓأ

سمالرسضمٞمٜمال٦مسومال٤مومٞم٦مسعٛمنقمال٦مسُمالتسسدٞمٜمال٤مأهسودسعمسمٙميفػمر٤مس دىم٤ميهسىميسشمٕميف٘ميس  نسؾمٞمثٛمٚمننسٟمٗموس

س881ٗم٘مندةس ٜمال٤م مسووضماليسسًمٕمٚمالريس  النسرِمالؽميمننسذمس ٛمنقمال٦مسُمِمالؽميم٦مسُمالتسُم ٜم٤مس وسضمٞمٜم٤مأس

ضملمهسو ىسسرٕمٜمال س نس الىهسسدٞمٜمال٤مأس ال سُميفٓم٤مسم٘مال٦مسُمالتسؾمالأًم٦مسوممس ظمال ىسسمالاسسمال٤مٕطم ىسس النس

ِم٤مهبلمسسمرسومٞمال سسًمٙمٗم٤مرال٦مسسممسددضمال٦مسسٟمٜمال٤مسرٛمٙمٜمٜمال٤مس نسٟمٙمالننسُميف٠ميماليرتس ٤مُمال٤ًمسُمالتس  النسرِمالٗم ونسيفُم

وسسًمنفمٞمٗمال٦مسسًمعٞمنًمنضمٞمال٦ممسوًمٙمالتسُمال٤مسًمٕم٤ممسور١مدونسٟمٗمسًمؼموشمٞمٜم٤مأسسًميف سشمٓمنىسًمٜمٗموسسًمؽميمٞم٥مسس

ضملمسوم ريسُمتسٟمنقم سًملالأٓأسس06111ُمتسسًمٕم ندسقمغمسُم٤مسر٘م نسس نس يم  سوصم٤مدةسًمٚمي ِم٦مسيم٤من

ضملمسوم ريسًمٙماسؾمأًم٦مهسو ىسسرٕمالاسُمالتس الىهسسًملالأٓأسسًمعٙميفػمرال٦مسس689وم در٦م!سذمسسعميفنؾم س

 ضم سسًميفِم٤مسم سسخل٤مدضمٞم٦مسسًمِم٤مُمٚم٦ممُميفع٤مرٜم٦مسودسصمٞم٤ًمس يم  سُمتسيمن ٤مسُميفِم٤مهب٦مهسقمغمسسًم همنسُمتس و

وشميفع٤مرتسٟملع٦مسسدٞمٜم٤مأسسخل٤م ٦مسسم٤مٕٟمنس سُمتسٟمن سوممسمظم هسوًمٙمتسوضمند ال٤مسذمسقماليدسيمعالػمسرعاليوس

ٚمعٙميفػمرال٤مسسًميدىمال٤ميمسوسؾماليفٜم٤مدًسسوممسُمٚمذاللسودىمال٦مسشم٘مٜمٞمال٦مسًمدٛمٞمثس ؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسوًمٞموسوم٘م سسٚمٙم٤مًسُمُس

ىماليسددؾمال٧مسطميفالرسسٔنسسشمِمػمسلٚمٞمأأسسدٞمٜمنمسسعم٘م٤مدنسوممس نسيمالاس ٛمنقمال٦مسشمّمالٜمٞمٗمٞم٦م"طمير ٦مهس

%سُمتسسدٞمٜم٤مأسسًميف سشمٗميف٘م سوممسُم ٞمأأسُمٕم ووم٦مسذمسسٕٟمنس سسٕظمال ىس31وممسس01ليفنيسقمغمسُمتس

مسوسمٕمع٤مدةس ظم ىهسوم٢منسًمٙماسٟمن سسًمٕميريسُمتسسدٞمٜم٤مأسسًميفال سشمعاليوساًمٚمن ٚمال٦مسسٕومم س  ال٤مسًمالتس 3ا"

يمٞمال٥مسقمغمسقمٙموس يسضملمسُمنضمندسذمس يسُمٙم٤منسمظم مسسًمٕمٛماسسعمْمالٜم سًمٚمٕم الندسقمالغمسشم سسالسشميفٙم د
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سًمؼموشمٞمٜم٤مأسسًميف سشمِمٗم  ٤مس ىهسسدٞمٜم٤مأسرٔمٝم س نسطمنسزمسصمٚم  سُمٜمٝم٤مسريفعاللمسسٟمال سرِمالع سسًمؼموشمٞمٜمال٤مأس

 . 0اسًم ٚم٨مسسعميفع٘م سُمٜمٝم٤مسضميريسطم٘م٤مًسومٞمرسرٙمننسسعمٕم ووم٦مسؾم٤مسم٘م٤مهس

وًمىًموسرعيوس نس  اسوم ٤مأسضميريةسُمتسسحلٞم٤مةسريفٓمٚم٥مس  اسسدٞمٜمال٤مأسوسًمؼموشمٞمٜمال٤مأسسديراليةمس

 نسٟم٘مالناسونسسٓصمٜماللمسُميفلال٤مور٤منهسوًمٙمالتسوم٘مال س نسوسطماليسُم ةس ظم ىهس ىسسًمٞموسقمغمسسةـمالأ س

 ٤مُمال٤ًمسُم الاسوشم٘مال٤منسسةُمالأيسسهُمثسُم٤مسرؽمشم٥مسقمغمسجًموسُمتسسٟمٕمٙم٤مؾم٤مأسقمٛمٞم٘م٦م رٜمٓمنيسقمغمسسٔظم ه

وسعمٗم دسأسومٝمنسًمٞموسؾمنىسسخلٓمنةسسٕوممسٟمثنسسشم٘م٤منسسًمٙميف٤مسم٦مهسيمىًموسسُٕم سسم٤مًمٜملالع٦مسسممسوشم٘مال٤منس

شمّمٛمٞمنسسحلٞم٤مةمسوسم٤مًميف٤مزمسومال٢منسوشم٘مال٤منس الىهسسشمّمٛمٞمنسسًمؼموشملمسومٝمنس  دسظمٓمنةس ؾم٤مؾمٞم٦مسٟمثنسسشم٘م٤من

سخلٓمالالنةسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مس الالنسسمٕمٞمالاليًسس ٤مُمالال٤ًمسقمالالتسُميفٜمالال٤مواسسًميفٓمالالندسسٕقمٛمالالرسومٝمالالنسسم٤مًميفالال٤مزمسسًمٖمالال٤ميسدضمٕمالال س

 ىماسُمٕم٘منًمٞم٦مسسمٙم ػمسُمتسسسمٌميسةقميف٘م٤مدسسم٤مًم٘مّم٦مسسًميفٓمندر٦مس نسسٓقميف٘م٤مدسسوم٠منسذمسسًمٜمٝم٤مر٦موًمٚميفٓمندمس

ُمال سدًسسوشمٙمال سدًسسقمالغمسسًميفالنسزمسسالسو نسٟم٘مٓم٦مسجدر٦مسقمغمسٟمٓم٤م سسًمٙمننسال  ٤مسم٦مس ي سايمنٟم٤م سسًمٙمنريس

 ُمتسظمأاسوؾم٘م٤مطسدسم٤مسمٞموسدونسطمعنسسًمىدةسسمّمندةسقمٛمٞم٤ميم

 ٓس طميسقمٚمٞم سسنسرّمي سجًموم

 ثمار العلم المشترك

س ُمتس  ال٤مسٓسرٛمٙمالتس نسلالي سقمالتسـم رال سسالسُم٤مسسؾميفٜميفعٜم٤مهسًمٞمٜمٓمع سقمغمسسةظمؽمسقم٤مأسسمِمٙماسقم٤مم

رٜمٓمع س يم  سقمغمسسةظمؽمسقمال٤مأسسًم س ٕمال٦مسسًميفال سٟم س ال٤مسذمسسحلٞمال٤مةسسمِمالٙماسظمال٤مامس نسُمال٤مسسالسسًمّميوم٦مس

س سسال دديمٜمال٤مهسذمس ٤مرال٦مسسًمٗمّمالاسسًملالال٤مسم  سالس نسسٕوُمٚمٞمال٧مسمال٤م ثس ٤مُمالال٤ًمسذمسومْمال٤ميسوُمٙم٤مٟمٞمال٤مأسسعمٓمالعي

سطمالاليفرٓأسسٕحالال٤م سضمير الال٤مأسسًمؼموشمالاللمسذمسسًمٗمْمالال٤ميسُمالالتسسٕم سًمٞمِمالالٛمانؾمالالٟمرٛمٙمٜمٜمالال٤مسسٔنس نس

٦مسًمٚمؼموشمٞمٜم٤مأسرّم س يم  سقمالغمسسٕٟمٔمٛمال٦مسسًمٕمٚمٞمال٤مسسًميفال سشملاليفذيمسسُٕمٞمٜمٞم٦ممسوُم٤مس نس ثٞم سسم٤مًمٜملع
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سمِمالٙماس يمالؼمسسُمتسسعمٛمٙمتسشمنؾمالٕميف سسًمؼموشمٞمٜم٤مأسًمنفم٤م اسُم اسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سوسًم ؤر٦مهسو رْم٤مًس

قمغمسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مسسًمٙم٤مُمٚم٦مسسًميف سليفاس قمغمسسعملاليفنر٤مأسطمٞمال٨مسسًمنفمال٤م اسسًمٕميراليةسشميفعٛمالثسذمس

٤م يسودؾمال٤م اسسحلال٥مسهم٤م عال٦مسيمٚمٞمال٤ًمسُمالتسسيمالنسمسهم  سوسطميمسو ٤مُم٤ًمسيمرسشمٙمننسسًميفٕمٚمالٞمرأسوسًم٘مّمال

سي سيسوسًمٙمأمسسعمعٝمنسسًميف سٟمثّماسقمٚمٞمٝم٤مسسم٤مًم نسسٕقمٛمالرسقمالغمسًمنطمال٦مسسعمٗمال٤مشمٞم هسيمالىًموس النس

سًمالىيسسٟٓمعال٤م سو النسسحل٤ماسُمثسسحلٞم٤مةمسسًم٘مٞم٤ممسهبىسسسًمٜمِم٤مطسسًمىيسٟميقمنهسسًمٕمٞم س نسدس الثسضماليًسس

قمتسـم ر سيشيسُميفّمالندسوُمّمالٛمنسسمِمالٙماسضمٞماليسًمٚمٖم٤مرال٦ممسوًمالىًموسرال٥مس نسسوم٘م سرٛمٙمتس نسريفن

رلاليسٟملالذيف سسطمٞمال٨مسرٙمننسيماسؿمٙماسضميريسُمتس ؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسسظمؽمسقمال٤ًمسُمال٤م  ًسسذمسطماليسجسشمال ه

 سعمٛمٞميةسسعميفٛم ٚم٦مسذمسسًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سقمغمس قمغمسُمليفنىم

 هس الىهسسةظمؽمسقمالال٤مأساسعمذٚمنىمال٤مأ سسًميفالال سشميطمالاهسوشميفلالالٚمسشمالال٠م ٓسرٛمٙمٜمٜمال سسنسسشمّمالندسسنسٓس

وشملع هسوشمٓمػمهسوشمي  هسوهيفعلهسوشمليفيدثهسو ٤مضمنهسوشمٖمياهسوشمَعْناهسوشمٗمال هسوشميفّمال٤مد سوٓس

ث٘مٞم٘م٦مس نسيماسوسطماليسُمٜمٝمال٤مس يفالاسوممس 0اُمتسىمعاسسهللمسسم٤مًمٜملع٦مسزمهسٓسيشيسؾمنىسجًموسرعيوسُمٜمٓم٘مٞم٤مًس

 ُم٤ميمتسظم٤م ٦مسهبنسذمسينسُمٙم٤مٟم٦مسظم٤م ٦مسذمس ج ٤مٟمٜم٤مسر٥مس نسشمٕمٙموسسم٤مًميف٠ميمٞميسطم٘مٞم٘م٦مس  ٤مس قمٓمٞم٧مس

ٓس ال٤ماسٕنسشملالٞماسومٙمال ةسقمالغمسسهسًمٕمٚمنيمسًمٞموس ٜم٤م س ٤ماسًمٚمٝم سيٛماسُمتس ىسسسًمٕم٘ماسسودؿم٦مسقم

 ظم ىهسيمرسًمنس نسسٕومٙم٤مدسسًم س ٕم٦مسرٛمٙمتسُميضمٝم٤مسُم اسسًمٓمأيمسطم٘مٞم٘م٦مسسٟم سىميسشمنسسظميفٞم٤مدٟمال٤مسًمٜمٜمٔمال س

 ٟمٜم٤مس شمٞمٜم٤مسُمتسشمٚموسسًمندؿم٦مسرال٥مسطم٘مٞم٘م٦مسوسهىهسسًمٕمع٤م ٥مسسحلٞم٦مسذمسشمٚموسسًمندؿم٦مسر٥مس نسشمى ٚمٜم٤مي

 نسشمى ٚمٜم٤مس يم  سُمالتسجًمالومسُمالتسسماللمسيمالاسسًمٕمع٤م ال٥مسسًميفال سدمٕمالاسُمالتسسٕد سوـمٜمال٤ًمسيال٤مهسٟمثالتس

                                                           
كانت ىذه زلاولة لتجنب ( قد يعزوا بعض القراء الفضل يف اخًتاع احلياة على األرض اىل حياة ذكية للغاية من كوكب آخر. ادلشكلة األوىل مع ىذا األفًتاض، إذا  1)

كي. يف النهاية، ال يوجد سبيل لإللتفاف حول حقيقة أن أول حياة  هللا، ىي أن ىؤالء العباقرة فائقي العبقرية أنفسهم كان البد من اخًتاعهم اواًل من قبل خالق ذ 
ول من قبل أي شخص غَت كوكبية ذكية جيب أن تكون قد مت إنشاؤىا بواسطة الذكاء خارج الكون، الذي يبدو كثَتا مثل هللا. ادلشكلة الثانية ىي استحالة خلق العق

(. بعد أن أعطيت لكم اآلن ادلنطق اخلال يب، أ  لن تًتدد يف ذكر اسم هللا كمصمم ذكي من ىذه النقطة هللا )النقطة اليت سيتم تناوذلا يف الفصل الثالث عشر
 .فصاعداً. ومع ذلك، أود أن أشدد على أنٍت أحتدث عن نفسي، وليس عن رلتمع الناس الذين ينتمون إىل التصميم الذكي
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وطميٟم٤مسُمْمٓم ونسوممسسًميفنىماسوسًميفثير سٓه٤مجس ىسسسعمِمالٝميسيمٚمال سوسًميف٠مُمالاسومٞمال هسقمال٤معملمس ٟمال سٓس

 .يشيسُمتسجًموسقم  

 ًم٘ميسيم٤منسسٕـمٗم٤ماسقمغمسطم سـمنساسسًمنىم٧مم

 



 

211 

 

 االمياُالسؤية و: الفصن اذتادي عػس

ؿمع٤مقم٦مسسًميوم٤م سقمتسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤مسٓسشم٠م سوم٘م سُمتسطمع٦مسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم سسًمالىيس ٟمِمال٠مٟم٤مهس

رعيوسُميفٜم٤مؾمع٤ًممسسًمعنمس يفٚمٗمننسقمتسمجٞمالثسسًمٙم٤م ٜمال٤مأسسيشيوًمٙمتسُمتسسًمّمندةسسٕيمؼمسيمىًمومسيمّاس

سًمٜمالن سسًمٕم٤مىمالاساسةٟملال٤منسسًمٕم٤مىمالا مسوجسسيمال٤منسسالسحلٞم٦مسسٕظم ىسيمٜمن سرلٕمرسسممسسحلٙمٛم٦مسوسعمٕم ومال٦مس

ُمتسسعم٘ميدسًمٜم٤مس نسٟمٙمننسقم٤مدوملمهسومٛمتسسعم١ميميس ٟم سىُمِيَدسًمٜم٤مس نسٟمٕمال  س ٟمال سيمال٤منسُمالتسسعم٘ماليدسًمٜمال٤مس نس

مسطملٜم٤ًمسىمعاس نسرعي سشمٕمٚمٞمٛمٜمال٤مسسًم ؾمالٛم هسٟمثالتسٟماليف٘متسجًموسٟمٙمننمسوٟمثتسذمسطم٘مٞم٘م٦مسسُٕم سٟمٕم  

ٕمٚمالالنسرٜمالاليف٩مسذمسقم٘منًمٜمالال٤مسسًمِمالال٤مسم٦مسسميفٞمالال٦مسسم٤مًمٗمٕمالالاسقمٚمالالنسسملالالٞم سُمالالتسشمٗملالالػمسدم٤مدسمٜمالال٤مسسًمٞمنُمٞمالال٦ممس الالىسسسًم

سًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦ممسُمثس وسسميونسُمنسوم٘م٦مسسًمنسًميرتهسٟمثتسٟمٕمٚمنسهم رير٤ًمس نسقمع٤م ٥مسسًمٕمالٞم سضمٞماليةس

سقمغمسضميًسسسمِمٙماسدس ثسذمسيمن ٤مس سًمٕمٜم٤ميم٥مسذمسيمن ٤مسسًمٕمٜم٤ميمال٥مسوطمٞميفال٤منسسٕوديمال٤مسذمسسالُم٤مس  سقمٚمٞم 

س ُمال٤مسًميفٙمالننسقمالغمسرال سُمنضمندةسوم٘م سٕنسؿمذّم٤ًمسُم٤مسضمٕمٚمٝمال٤مسًمٖمال  س ساليمن ٤مسطمٞميف٤منسسٕوديم٤م

  سقمٚمٞم مسوجسسد ر٧مس ىهسسًمٖم ريةس ىم نسسممسسًم٘مٚم٥مسُمٜمٝم٤مسسممسسًمٕم٘مالاسىمعالاس نسشمعالي سسًم٘مال سيةهسمُمالاس

 . نسشمّمث سدطمٚميفٜم٤مس ىسسسخلٚما

لال١مساسسعمٝمالنسسًمالىيسوجًس؟س الىسس النسسًمسذمس ىسسسًمٙمننسسوسذمس الىهسسحلٞمال٤مةس اس ٜم٤م سيشيسٓسرّمٚم 

 ٤مسًمٞملال٧مسُملال٠مًم٦مسو ٟمٜم٤مسىميسو ٚمٜم٤مسوممسومٝمنس ثٞم سعمنمن سُم ػمسًمٚمذأ مسسسقميف٘ميٟم٤مٟمل٠مًم سيمٚمرس

ؽمس سسمال٠منساهسويمرسؾمٜم ىسذمسسًمٗمّماسسٕظمػمهسومال٢منسسٓقمالوسم٤مًمٗمٕممسشمٜم٤مىماسُمل٠مًم٦مس  سسما شَمَٙم٤مُُما

ُمّمٛمٛم٦مسسم٤مًمٙم٤مدسرعي سذمسسةضم٤مسم٦مسقمالغمسسٕؾمال ٚم٦مسسًمٕمٚمٛمٞمال٦مسسي٤مُمال٦ممسومٝمالنسرٗماليف سسًمٕمٚمنسرعلمس نسسحلٞم٤مةس

 هسوُمٜمٕمال سٕيم ال سُمالتسو نسسًمعال٤منسسًمالىيسشمالنسطمٔمالسالسًمع٤منس ُم٤ممسسًميفّمندسسًمّمثٞم سًمٕمٚمنسسٕطمٞم٤ميس

يفٛم اسذمسسمٜم٤ميس ىسسسعمٗمٝمنمسسًمّمثٞم سسًمالىيسـمال٤ماسُمًمٙمعػمسونسسًميفثييسسًمٗمٙم يسسسهىم نسُمتسسًميُم٤من
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س و ىسس ُم سضمٞميسسًمٚميفنهىميسسمي سسالُمتسظمأاس ىسسسًمع٤منسسمٕميدسيمعػمسسمٕميس نسىميُم سسعمٗمٙم ونسسالسٟميفٔم٤مده

 . ٤مُم٤مًس

وسيي سسٕواسُمتس ىسسسًمٗمّماس نسسمعل٤مـم٦مسسًمٜمٔم سومٞمرسوجسسيمٜم٤مسىميس همٗمٚمٜم٤مسقمتس يسطم٘مٞم٘م٦مسشمال وماس

نسُمثس ىهسسًمّمالندةسسعمؽمسسمٓمال٦مسوسعمذيفٚمٗمال٦مسًمٕمال٤م سُمّمالٛمنمسوجسس سٟمٗمٕمالاس سمٓم ر٘م٦مس وسسم٠مظم ىس نسشميفأ

ٞم٘مٗمالنسسسمثاليمسذمسًمسالُمال ٚمٙمنسسالسم٢مقماليسدسظمالؼمسيسذمسسًمٕمٚمالنسسعمِمالؽم سسجًموهسوم٢منس يذمسسًم٘م٤مدمسؾمٞمٙمنن

رعالىًمننسىمّمال٤مدىسضمٝمالي نسًمٚماليفثٙمنسسمالآدسيسُمتسسًمٚمىرتسقم٤م سومٞم سسمٕماسسخلؼمسيسذمسسًمٕمٚمنمسسًميف٘مٜمٞم٦مس

 .سٔظم رت

ذمسسًمعيسر٦مهسٟمثتسٟميفٓمٚمثسوممس وًم وسسًمىرتسيم٤مٟمنسسرٕمٛمٚمننسلال٧مسقَمَٚمالنسسعم٤مدرال٦مهسوسًمالىيساُمالتسهمالػمس

 .ًميسدورٜمٞم٦مليفٖم ن س نس رْم٤ًمسقَمَٚمنسسسعم

 السؤٖٛ وَ املدزجات

سُٓم سيمٚمال سريفعال سوممسسٓؾمالن سًمٚمذٚم٘مٞماللمس "ووم٘م٤ًمسعم٤مسيميفع سسًمّمث٤مذمسسمناسدو ٟمؼماسعمعٚم٦مس ٤مًمننهس

سملع٥مسضمػمُمال سسٟمعأٟماليهسو النسسؾماليف٤مجسؿمال٤منسذمسُمٕمٝماليسُم٤مؾم٤مشمِمنؾماليفوسًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞمال٤مهسسًمالىيس

رٙمالتسقم مالٞم٤ًمهسسمالاسسسىمؽم سٟمٔم ر٦مسُم٘م  ٤مسذمسسًميرٜم٤مُمٞمٙم٤مسسحل سدر٦مهسوسًميف سشمعاللمس نسٟمِمالنيسسحلٞمال٤مةس 

ُم٤مدرال٤ًمسسمثٞمال٨مسرٙمالننسقم٤مدرال٤ممسسسنسرٙمننسمسوسمٙمٚمٛم٦مسرودةهسرٕمٜم سدو ٟمؼمثسٓسسميسُمٜم  0ا"رودة

 ٟمال٧مسشمعالي سسمٛمعٛمنقمال٦مس"ٕ الاسسحلٞمال٤مةمسر٘مالنا سٟمعأٟماليسشمعٜمالرس الىهسسًم ؤرال٦مسسًمعلالٞمٓم٦مسرعيوسسنسو
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قمِمالالنس ٞم٦مسُمالالتسسًمالالىدسأهسووجسس ًم٘مٞمالال٧مسسًمْمالالنيسقمٚمٞمٝمالال٤مسًمٗمالالؽمةسـمنرٚمالال٦مهسومالالأسرٜمعٖمالال س نسرٙمالالننسُمالالتس

 .سحلٞم٤مةسلي وسهسعمٓم س ي س 0ا"نس نسلّماسقمغمسٟمع٤مأسعمليفٖم 

ُم٤مسسًمىيسٟمٗمٝمٛم سُمتس ىس؟سقمغمسوضم سسخلّمناهسُم٤مسسًمىيسقمٚمٞموسومٕمٚم سوجسسيمٜمال٧مسقمالغمسر٘ماللمسسمال٠منس

 ىسسسًمؼموومٞملندسذمسُمٕمٝميسُم٤مؾم٤مشمِمنؾميفوسًمٚميفٙمٜمنًمنضمٞم٤مسيم٤منسخمٓم ٤ًم؟سوًمٙمٜموس رْم٤ًمسشمٕم  س ٟمالوس

ةٟمؽمٟمالال٧مسًمٚمٕم الالندسقمالالغمسًمالالتسشمٙمالالننسىمالال٤مددًسسقمالالغمس ظمالالىسطمعيفالال ؟سرٛمٙمٜمالالوسسًمعثالال٨مسقمالالغمسؿمالالعٙم٦مسس

سٕؿمذ٤ماسسًمىرتس ٛمٚمننسؿمٝم٤مدسأسديميفندسهسممالتس ال٤مًمٗمننسطمعيفال هسوًمٙمالتسدسمالرسرٙمالننس ٜمال٤م س

 ؿمذ٤ماسمظم ونسُمٕمٝمنسؿمٝم٤مدسأسديميفندسهس رْم٤ًمسممتسٓريفٗم٘مننسُمثسسعمذال٤مًمٗملمسحلعيفال مسوُمال٤مسوممس

ةس١َمسَ دَسجًموسو ٚمنسضم سمسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م هس ىسسسًميف٘ماليمسوسًمؽمسضمالثسسًميف٘مٜمال سرٕمٓمال سسًم٘مٚمٞمالاسُمالتسسعُمال

 .تسسةدشمٞم٤م سُمتسُمٕم وم٦مس نسسمٕماسسخلؼمسيسقمغمسسٕىماس نسوممسضم٤مٟمعٝمنقمًمٖمػمسسخلؼمسيهسٟم٤م ٞموس

وُمثسجًموهسوجسسيم٤مٟم٧مسسعمل٤م اسسحل٤مؾمٛم٦مسذمس ىهسسعمٜم٤مىمِم٦مسٓسشمٜميفٛم سوممسسًميفذّمّمال٤مأسسًميف٘مٜمٞمال٦مسسمالاس

يمالالرسىُمٚمالال٧مهسومالال٢منس الالىهسسًمّمالالندةسًمٖمالالػمسسًمٕمٚمالالريسسسمالال٤مٕطم ىسوممسسحلالالوسسًملالالٚمٞمنسوسًمٕمٚمالالنسسعمِمالالؽم 

يمٚمٝمال٤مسسالالسدسدورالت سوم ر ا ُمأسموطمٞم٨مسر شمييسُمٕمٔمنسسًمأقمعلمسساليمٛميفٗم ضملمسذمسطمي سدر٤م س

س.ظم٤مـم ٦ممسقمٜميُم٤مسريفٕمٚم سسُٕم سسعمٜمٓم سسًمعيف سسًمعلٞم هسشميفٙم٤موملسسًمٗم اهسوسدٛمٞمثسُم١م اسًمٚمٕم٥م

إضتحالٛ اإلخرتاع العسض٘

يدضم٤مأسوريفال٤مطمننسسعمٞماليسنهسومال٢منس  النسٟمّمالٞمث٦مسيالنسوقمٜميُم٤مسرٜميف٘ماسقمٚمريسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم سُمتسسعم

مسو الٚمٜم٤مسوممسُمال٤مسرعاليوس" سم٘م سقمٞمٜمالوسقمالغمسسًمٙمال ة"  سسًميقمنةسسعم٠مًمنوم٦مسسمٜمٔم سسٓقميفع٤مدسًمٞمْمٕمن ٤مس

سٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سرٕماسسٓظمؽمس سسًمٕم  سهمالػمسحميفٛمالاسسمِمالٙماسظمٞمال٤مزمسذمسمجٚم٦م سسهطمع٦مسىم٤مـمٕم٦م

                                                           
 ( مقتبس من عمل  اتيل ولشوفر، "نظرية الفيزايء اجلديدة للحياة" 1)
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 الىهس ال سسًمٙمال ةهسسهٓسرٛمٙمتس نس ي سسٓظمؽمس سقمتسـم رال سسًمّماليوم٦مسهوسم٤مًميف٤مزمسُمليفثٞماسُم٤مدر٤مًس

 نسرِمٖمٚمٜم٤مس يسُميسومثسقمتسسٕ ناسسًمٕم مٞم٦مسممتسٓسرٞمعننسقمغمس ىهسسحلع٦مسرٕمٜمال س نسٟمٖمٗمالاسسوجسًس

قمتسسًمٙم ةمسوٟمرسٟمثتسٟميفل٤مياسقمرسوجسسيم٤مٟمال٧مس ٜمال٤م سىمٓمٕمال٦مسقمٛمالاسوسطماليةسرٛمٙمٜمٝمال٤مسسنسشم٘مٜمٕمٜمال٤مسسمال٠منس

  ىهسسحلع٦مسهمػمس ثٞمث٦مم

أشملال٤م سسًمالنفمٞمٗم سوممسًمرٛمٙمالتس نسٟمٙمالننسخمٓم اللمسذمسٟملالعٜم٤مسسوسقمٚمٞمال ؟س الاجًمال ُم٤مسسًمىيسؾمٞمعيو

سًمٜمٔمنسسًمعٞمنًمنضمٞم٦م؟سرٛمٙمٜمٜم سهٞماسُ ٟم٤مكسرٔمٜمننس نس ىسسظمٓم٠مهسوًمٙمتسوم٘م سقمتسضمٝمالامسسم٤مًميف٠ميمٞماليس

يم٤منسسدٝماسومٞمرسريفٕمٚم سسم ودةسسًميفرؾموسسًمالنفمٞمٗم سدسظمالاسسخلأرال٤مسُمنضمالندًسسسماللمسسمٕمالاسقمٚمالريس

سسيسه0686عم٤مريسودٟملال٧مس ٞمٙمٞمالاهسسًمالىيسيميفال٥مسذمسقمال٤ممسسٕطمٞم٤ميس ر٤ممسدسدورتمسقم٤م سسٕطمٞم٤ميسسٕ

هسُم٤مسركمسقمتسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسًميىمٞم٘م٦مسسعم٤م ٞمال٦مسسًميفال س الٜمٗمٝم٤مس"  اسسٕٟمنس " سالسمٕميسشملثسؾمٜمنسأسُمتسٟمِم

 :ل٧مسقمٜمنسنسُمنٟمػمس

الىهسسًمٙم٤م ٜمال٤مأس الال سسٕسملال سُمالتسسمالاللمسمجٞمالثسسًمٙم٤م ٜمال٤مأسسعمٕم وومالال٦مسطميفالرسسٔنهسوسًميفالال سذمسجسأس 

سعمالنٟمػمسسسًميفال سشمٕمالٞم سذمسسعمال٤مي سس"يم٤م ٜم٤مأ"هٞمٚمٝم٤مهس ىهس  سسًمنىم٧مس سمل سسًمٙم٤م ٜم٤مأسسًميف سرٛمٙمتس

ومٝم سيم٤م ٜم٤مأسطمٞم٦مس ٖمػمةسضميًسهسوسًميف س  سسم٤معمٕمٜمرسسًماليىمٞم سًمٚمٙمٚمٛمال٦مسٓسشملاليفث سقمالغمسسةـمالأ س

شمٜمٓمع سقمغمسسًمٙم٤م ٜمال٤مأسسحلٞمال٦مهسوشملاليفٜميسقمالغمسومٙمال ةس نسيمالاسس"يم٤م تسطم "سؾمنسيم٤م تسطم مسشملٛمٞم٦مس

نسُمثسسمٕمْمٝم٤مسسًمالعٕماس هسوسًميف سشميفأضملنسـمعٞمٕم سطم سريفٙمننسُمتس قمْم٤ميهسسيسُمتس ضميسيسخميفٚمٗم٦م

وشمٕمٛماسُمٕم٤ًمسايمرسشمٗمٕماس ضميسيسخميفٚمٗم٦مسًٔم٦مسس الٓمٜم٤مقمٞم٦م سُمالتس ضمالاسوٟميفال٤مثسسًمٕمٛمالاسسًمٙمالكممسظمالأاس

سًملٜمنسأسسٕظمػمةس  عثٜم٤مسُُمٚمّٛملمسسم٤معمنٟمػمسهسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مسسًميف س  سذمسسًمنسىمالثسٓسشميفال٠مًماسُمالتس

سعمال٤مدةمسضملالنسُمالتسسٟمو يس ضمٝميةسقمغمسسةـمأ هسوًمٙمٜمٝم٤مسشميفٙمننس ٤مُم٤ًمسُمتسؿمٙماسسملالٞم سوُميفعال٤م

وسطميسُمتسيم٤م ٜمال٤مأسسعمالنٟمػمسس الىهسسم٠ميمٛمٚمال هسسًمالٞموس يم ال سُمالتس ال دسيميفٚمال٦مس الٖمػمةسوُميفث يمال٦مسُمالتس
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ٓسرٛمٙمٜمٜمالال٤مسشمّمالالندسسهسعمذالال٤مطس وسسًمنطمالالاهسوريفالال٠مًماسُمالالتسُمالالير٩مس ًمعالالنُمٞمٜم ساُ ٓزم سُمالالتسسًمٙم سمالالنن

 م 0ايم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مس يم  سسمل٤مـم٦م

سالس قمعنسمال٦مسسًمعٜمال٤ميس سًمْمالن  سسعمٕم٘ماليةسسمِمالٙماسُمالى اسسًميفال سيمرسيمٜم٧مسىميس ٜم٧مهسسًمعٙميفػمر٤مسسًميدىمال٤مي

ىم٤مسمٚمٜم٤م ٤مسذمسسًمٗمّماسسًمٕم٤م سالس  سُمتسسملمسسٕٟمنس سسًمعٙميفػمر٦مسسًميف س ؿم٤مدسسًمٞمٝم٤مسودٟمل٧مس ٞمٙماس ٜم٤ممس

ًم٘ميسيم٤منس ٞمٙماسخمٓم ٤ًمس ٤مُم٤ًمسومٞمرس لسشم يمٞمعٝم٤مسسًميسظمكمهسوقمأوةسقمالغمسجًمالوهسٓسرٛمٙمالتسوًماليفركس

ىمعاسطمنسزمسُم٤م يف سقم٤ممهسٓطمالاسسسًمٕمىدسخلٓم٠مهسيمرسًمنسسٟم سًمٞموس ٜم٤م سُمتسرٕم  س ومْماسُمٜم سمٟمىس م

 ٟمٓمنريسوم٤منسًمٞمٗمٞمٜمٝمن س طميسدوسدسسعمعٝم سسًمْمن  سو نسقمٚمنسسٕطمٞم٤ميسسعمعٝم ر٦مهسسحل يم٦مسسعمٕم٘ماليةس

مسورْمال٤م سوممسجًمالوسُمأطمٔمال٦مسسٟم٘ملال٤ممس3سًميف سشمٕمٛماسسم٤مًمٓم٤مىم٦مسًمٕميريسُمتسسٕٟمنس سسًمعٙميفػمر٦مسذمسسعم٤مي

سًمعٙميفػمرال٤مسشمال٠م سوم٘مال سُمالتسسسخلأر٤مسسًمعٙميفػمر٦مسوسًمعٞم٤منسسًمٕمٚمٛم سسًم٘م٤مـمثسُمتسىمعاسًمالنروسسم٤مؾماليفندس ن

وٓسرنضميسطم٘مال٤مس يسُمالؼمدسيٞمٙمالاسٕنسسال0686 يسيم٤مٟم٧مسسُٕمندسقمغمسُم٤مسر سمسىمعاسس—سًمعٙميفػمر٤مس

رٖمٗماسقمتسطم٘مٞم٘م٦مس نس ٜم٤م سقمٛمٚمٞم٤مأسدس ٕم٦مسدم يسدسظماس ىهسسعمذٚمنىم٤مأسسًمّمٖمػمةمسوسًمنسىمالثس نس

 يم ال سسسًمٜمٓم٤م سسًمّمٖمػمسًميفٚموسسًمٕمٛمٚمٞمال٤مأسيمال٤منسرٜمعٖمال س نس ٘مال سسةقمالؽمس سسم٠م ال٤مسٓسسماليس نسشمٙمالنن

سًملال٤مقم٤مأسوسعمث يمال٤مأسسًمعذ٤مدرال٦مسوُمال٤مسسالشمٕم٘مٞميسسسمٙم ػمسُمالتسسًٔمٞمال٤مأسسٓ الٓمٜم٤مقمٞم٦مسسًميفال سجيم  ال٤مس

 .ؿم٤مسم سجًمو

وقمغمسسًم همنسُمتسظمٓم٠مههسوم٢منسسٓىميفعال٤مكسرعاللمس نس ٞمٙمالاسيمال٤منسًميرال سومٙمال ةسضمٞماليةسقمالتسسًميفرؾمالوس

سًمنفمٞمٗم هسو نسوسم سذمسو ٗم سًميفلٚملاس  ُم سًمٚمٛمٙمنٟم٤مأسسًميفال سشمٕمٛمالاسُمٕمال٤ًمسًميفِمالٙمٞماسيمٚمٞمال٦مس

يمال٤منسرٗميف٘مال سوًمٞمال س النسسٓىميفٜمال٤م سسمال٠منسسعمٝمال٤ممسسعميفٓمالندةسٓسشميفث٘مال س سماليًسسدونسسشملال٤م سسوفمٞمٗمٞمال٦ممسوُمال٤م

وفمٞمٗم مسٓس طميسُمتسسعمٝميفٛملمسذمسقمٚمنسسٕطمٞم٤ميسر٘مالثسذمس الىسسسخلٓمال٠مسسًمٞمالنممسطم٘مٞم٘مال٦مس نسسًمٙم٤م ٜمال٤مأس
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سحلٞمالال٦مسٟمالاليوًٓسوممسسًمعٙميفػمرالال٤مسُمٚمٞم الال٦مسسمالال٤مًمٜمٔمنسسًميفالال سشمٔمٝمالال سسًميفرؾمالالوسسًمالالنفمٞمٗم سقمالالغمسـمالالناسسًمٓم رالال س

سدير ٞمالال٦مسس الالعث٧مسسًمٞمالالنمسُمنمالالنقم٤ًمسوسؾمالالثسسةٟميفِمالال٤مدسذمسقمٚمالالنسسٕطمٞمالال٤ميسسو الالنًٓسوممسُمٙمنٟم٤م الال٤م

 .سمثٞم٨مسٓسرٛمٙمتسسًمٖمٗمٚم٦مسقمٜم 

وطميفرًمٞمال٦مسسخلٞم٤مًمٞمال٦مهسو ٜمال٤مسُمال ةس ظمال ىسًماليرٜم٤مس٤مًم سم سسملمسسًميفرؾموسسًمالنفمٞمٗم سوسًمأ ُم٤مسومٞمرسريفٕمٚم سسم

يشيسرٛمٙمتسسًميفٖم٤م سقمٜمال سوًمالٞموسدطمْمال مسوُمالتسسعم الػمسًمأ اليفرمهسطميفالرسوسطماليسُمالتسسعماليسومٕملمس

قمتسسًميسدورٜمٞم٦مسذمسسٔوٟم٦مسسٕظمػمةهسدريفِم٤مددسدويمٞمٜميهس سرٖمٗماسقمالتسجًمالومسسًمٗمّمالاسسسٕيم  سطميُم٤مًس

شمٗملالالػمسُمالال٤مس الالنسىمٚمٞمالالاس"سمٕمٜمالالنسنسس" الال٤مٟمثسسًملالال٤مقم٤مأسسٕقمٛمالالر"س0968سٕواسُمالالتسيميف٤مسمالال سقمالال٤ممس

 :مسومٞم سرّماس ىسسسًم سم سقمغمسسًمٜمثنسسًميف٤مزم"سةطميفراسضميسًس

دس الًرسـمال  س يم ال سضماليًسسٕنسُمٝمرسيم  أسسًمٓم  سٕنسرٙمننسسًمٌميسطمٞم٤مهسومٛمتسسعم١ميماليس نس ٜمال٤م سس

 وسسم٤مٓطم ىس نسرٙمننسهمػمسطم مسو ٟم٧مسىميسشم ُم سسخلأرال٤مسُمٕمال٤ًمسقمِمالنس ٞم٤ًمسسًمٙمال ةسسمٕماليسسرٙمننسُمٞميف٤مًس

سٕظم ىسعمٚمٞم٤مدسأسسًملٜملمسوًمتسلّماسُم ةسوسطميةسقمغمسجًموسسخلٚمٞم سسًمىيسرٓمػمهس وسرلالع هس وس

واسشمال٠مورًأس سوطميفرسوًمنسقمغمسٟمثالنس يهسممال٤مسرٛمٙمالتس نسرال١م يسيشي ٗم هس وسر يهس وسرٗمٕماسا

 م 0اسمٕمٞميًسسقمغمس ٟم سرٕمٛماسُمتس ضماسسٓسم٘م٤ميسقمغمسٟمٗمل سطمٞم٤مًس

يفرؾمالٙم٦مس ال سٟمال٤مددةسسعمٟمٗموسسعمعي سرٜمٓمع سقمغمسسعمليفنر٤مأسومن سول٧مسسخلٚمٞمال٦ممسسيٞم٤ميمالاسسًمٕمٔمٛمٞمال٦مس

سحلالاليو سسمِمالالٙماسُملالاليفثٞماسسمالاللمسسًمؽمشمٞمعالال٤مأسسًمٕمِمالالنس ٞم٦مسًمٚمٕمٔمالال٤ممهسويمالالىًموسسعمذٓمالال سسدلالالٛم س

ْمالال٤ميهسوسٔٓأسسدير ٞمال٦مسسماللمسسًمؽمشمٞمعال٤مأسسًمٕمِمالالنس ٞم٦مسسعميفرؾمالوسسماللمسسًمؽمشمٞمعال٤مأسسًمٕمِمالنس ٞم٦مسًملقم

ًمٚمؼموشمٞمٜم٤مأسسعمٓمنر٦مهسوسًمؼموشمٞمٜم٤مأسسعمٓمنر٦مسسملمسسًمؽمشمٞمع٤مأسسًمٕمِمنس ٞم٦مسًملحال٤م سسُٕمٞمٜمٞمال٦ممسووم٘مال٤ًمس
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هساس نسشميفعٛمثسُمٕمال٤ًمسقمالتسـم رال سسًمّماليوم٦مًميفثٚمٞمٚمٜم٤مهس سرٙمتسٕيسُمتس ىهسسٓظمؽمسقم٤مأس يسسطميفر

 .شميفٓمٚم٥مسسًمعّمػمةمجٞمٕمٝم٤مس

 نسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم سرٛمٙمٜم س نسرٕمٛماسقمٛمالاسسًمعّمالػمةهسوًمٙمٜمٜمال٤مسٟمٕمال  سدويمٞمٜميسٓسريساسرٕميف٘ميس

سحل٘مٞم٘م٦ممسوُمتسسعم ػمسًم  يفرمس نسيمٚمرشم سشمِمػمسوممسسًم ٖم ةسسي٤م ٚم٦مسذمسٟمٔم ر٦مسدسدورالتهسسًميفال سد رٜم٤م ال٤مس

ذمسسًمٗمّماسسًمل٤مسمثمسٓس ي سسةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سوٓسسمٕماليسشم شمٞمال٥مسسخلأرال٤مسسمٓمال  سشمٕمٛمالاسقمالغمس

سحلٞمال٤مةهسًمالىًموسومال٢منسسةٟميفذال٤منسٓسرٛمٙمالتس نسرٙمالننسؾمالع٥مس الىهسوسم٘م٤ميسسًمٙمال٤م تسسحلال سقمالغمسىمٞماليس

سًمؽمشمٞمعالال٤مأمسًم٘مالاليسومِمالالاسشمٕمٚمٞمالالاسدسدورالالتسسًملالال٤مجثهسوسعمأرالاللمسسًمالالىرتسشمعٕمالالنهسًمالالٞموسًمالاليفنسؾمالالنىس

 .سومؽمسم سسًمع٤مزمسًمٞم٘مٗمنسسقمٚمٞم 

 ١مٓيسسٕشمع٤م س نسسحلٞمال٤مةسىماليسسٟميف٘مٚمال٧مسُمالتسؿمالٙماسوممسمظمال سٓسشمٗمرسالسسًميف سُمٜمٝم٤مسرٕميف٘ميسسعم شمٙميسأس

سًمٓمعٞمٕم مسوم٤مةٟميفذ٤منس ٓمنسوممسسٕٟمنس سسًميف س  سس الًأسُمنضمالندةهسًمالىًموسسم٤مًميف٠ميمٞميسسم٤مةٟميفذ٤منس

ٓسرٗمرسسسٟٓميفذ٤منسسٕٟمنس سٟمٗملٝم٤مهسٟم٤م ٞموسقمتسسًمٔمال و سسعمٕم٘ماليةس ٜميؾمالٞم٤ًمسسًميفال سشمٓمٚمعيفٝمال٤مس الىهس

سٕؿمٙم٤ماسًميفٙمننسُم شمعٓم٦مسُمتسظمأاسظمٓمنطسسًمٜمل٥ممسسعمِمٙمٚم٦مسٓسرٛمٙمتسدم٤مو  ٤مسُمٓمٚم٘مال٤ًممسوٕنس

دىديهسوٕنسيماسؿمالٙماسضميراليسُمالتس ؿمالٙم٤ماسسحلٞمال٤مةسسؾميفث٤مًم٦مسسٓظمؽمس سسًمٕم  س نسسًملع٥مسس

ر ىمرسوممسسظمؽمس سضميريسدومٞمثسسعمليفنىهسوم٢منس  اسسًمِمالٙماسسًٕمالاسسديراليسًمٚمثٞمال٤مةسًمالٞموس يم ال س

وطميفالرسًمالنسسومؽممالٜم٤مس نسسحلنمالةس اسسٕوامسسٕىم٤مسمٚمٞم٦مسًمٚميفٗملػمسذمسسعمّمٓمٚمث٤مأسسًميسدورٜمٞم٦مسُمتس

وم٢منسمجٞمثسسحلنمسأسسًميفال سٓسسالدونسحم٤موًم٦مسشمٗملػمسيمٞماسسـ سسٕوممسىميسشمِمٙمٚم٧مسسمٓم ر٘م٦مس وسسم٠مظم ى

 ةسسٕوممسؾميفٔماسسظمؽمسقم٤مأسضميريةسقمالغمسالطمٍمسي٤مسوسًميف سهيفٚماسسظميفأوم٤ًمسيمعػمًسسقمتسشمٚموسسحلِم

مسويم٤منسُمتسؿم٠منسسٓظمؽمسقمال٤مأسسعمٙمنٟمال٦مسدٛمٞمالثسسحلنمالسأس نسشمٙمالننسيال٤مس  الٞمأأسُمليفنىسقم٤ما

هسحمالاليدةسذمسشمٚمالالوسسحلنمالالةسسٕوممهسوًمٙمالالتسيمالال٤منسريفٕمالاللمسوقمالال٤مدةس الالٞم٤مهم٦مسيمعالالػمةسًمٚمٕميرالاليسُمالالتس الالى
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سعمٙمنٟم٤مأسسمثٞم٨مسشميفٜم٤مؾم٥مسُمثسيماسطمنمالةسضميراليةمسو الىسسُمالتسؿمال٠مٟم س نسرٙمالننسوٟمعال٤م ًسسُمالى أس

ةقم٤مدةسسيٜميؾم٦مسذمسطميسجسشم هسٟم٤م ٞموسقمتسسًميفِمٙمٞمٚم٦مسسًمٕمٔمٞمٛم٦مسوسعميفٜمنقمال٦مسُمالتسسعمٙمنٟمال٤مأسسديراليةس

سًميف سيم٤منسٓسميسُمتسسظمؽمسقمٝم٤مسُمتسسًمٕميممسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م هسيماسؿمٙماسضميريسُمالتس ؿمالٙم٤ماسسحلٞمال٤مةس

سًمالىيسٓسسالى اهسوسمرس نسسًملٛم٦مسسعمٛمٞميةسًمأظمالؽمس س النسسًميفرؾمالوسسًمالنفمٞمٗم س نسسظمؽمس سضميريسُم

 .ٟمثتسٟم ىسسمث سيماسؿمٙماسيميفثٗم٦مسُميفٛمٞميةسالسرٛمٙمتسًملؾمع٤منسسًمٕم مٞم٦مسشمٗملػمه

وم٤معم شمٙميسأسسًميف سشم سم س ىهسسًم وس ثس  سوُم٤مسشمٚمٗمٞم سر وىسُمالتسظمٞم٤مًمٜمال٤مسسهسسًمّميوم٦مسهمػمسوسددةس ٜم٤م

اوؿمال٤مدًةس وسوصمع٤مأس نسسهللسىميسطمناسسًمٕمال٤م سوممسُمٜمِمال٠مةسًمٚميفّمالٜمٞمثسسًماليىمٞم 

مسًمالٞموس ٜمال٤م سسماليراسًمٚميفال٠مًم هسًمالىًموسوُمال٤مس نس س الثسًمسممسشمّمٛمٞمنسوشمّمٜمٞمثسسضمٝماليةسسم٠مسمٕمال٤مدسسًمٜمال٤مٟمن س

٠مًم س وس  ٤مسٓسيشيسقمغمسسةـمأ مسقمع٘مال يسسحلٞمال٤مةسًمالٞموسشمٙمننس ىهسسعم شمٙميسأس  سضمييسُمتسسًميف

 .قمع٘م يسسحلٞم٤مةسسمٕمٛمٚم ىم٤ممسسًمل١مساسسًمنطمٞميس نسيمٞماسسهذمسُمنمثسسًمل١مسا

 

 

 

س

تٕزٍٖج اجنالٌد
(1)

 

و يذمسسعميفٛم اسذمسل ر سسًم٘م سيسُمتسسقماليفرد نسقمالغمسس-ضمػمرٛم سوٟمعأٟميسس-سم٤مًمٕمندةسوممسوٟمعأٟميس

سخلالالؼمسيهسٓس ىمّمالاليس نس ىمالالؽم س نسريفع٤م الالاسهمالالػمسسخلالالؼمسيسسًمٜم٘م٤مؿمالال٤مأسسًميفالال سلالالي سسمالاللمسسخلالالؼمسيمس

وُمٙم٤موم٠مةسُميف٤مسمٕم٦مس ىهسسعمٜم٤مىمِم٦مهسطميفالرسيمٛم سىمال٥مسقمال٤مديهس ال سسةطملال٤مكسسمٙمٞمٗمٞمال٦مسلالناسسُٕمالندس

                                                           
 .(  وتعٍت ابألصلليزية "جولة يف اصللًتا" ىنا الكاتب يستعمل التورية يف إشارة اىل العادلُت جَتمي إصلالند وجيم تور1)

وٕنسيمالالالاسؿمالالالالٙماسضميرالالالاليسُمالالالتس ؿمالالالالٙم٤ماسسحلٞمالالالال٤مةسر ىمالالالرسوممسسظمالالالالؽمس سضميرالالالاليسدومٞمالالالالثس

سعملالاليفنىهسومالال٢منس  الالاسؿمالالٙماسسحلٞمالال٤مةسسًٕمالالاسسديرالاليسًمالالٞموس يم الال سشمنمالالٞمث٤ًمسذمسسعمٜمٔمالالندس

 .سًمِمٙماسسٕواسًميسدورٜم سُمتس
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ًمىسسذمسسًمنىمال٧مسسًمالىيسمُمالاس نسرٙمالننسيمالاسىمال٤مدتسسههسو نس ُم سضمير سسم٤مٓ يفرمدسظماسسٕيم٤مدرٛمٞم٦م

س ٓسرٛمٙمتس نسشمٙمننس ثٞمث٦مسىم٤مددًسسقمغمسىمناسد ر سعم٤مجسسُمٕم٤مدًم٦مسوٟمعأٟمي

سمنيس+سجدسأسقمِمنس ٞم٦مس+سسًمنىم٧مس=سٟمع٤مأسطم س

 قميف٘ميس نسسًم٘م سيسؾمن سرٙمنٟمننسُمٝميفٛملمس رْم٤ًمسعمٕم وم٦مسيمٞماسرال ىسوسطماليسُمالتسيمعال٤مدسسًمٙمٞمٛمٞمال٤م ٞملمس

س. ىهسسًمٗمٙم ةسذمس نسسحلٞم٤مةسٟم٤ممج٦مسقمتسطم٤مد سيمٞمٛمٞم٤م  ذمسسًمٕم٤م س

 ٟم٤مس ؿمػمسوممسضمٞمنسشمندس ؾميف٤مجسسًمٙمٞمٛمٞم٤ميسوسيٜميؾم٦مسسًمٜم٤مٟمنر٦مسذمسضم٤مُمٕم٦مسدسروهسسًمىيسسًميف٘مٞم٧مسسم سسمٕماليس

مس ومْمالاسـم ر٘مال٦مس ؾماليفٓمٞمثس نس3119قم  سُمى اسىميُم سذمسسضماليفر سذمسضم٤مُمٕمال٦مسسمال٤مرٚمندسذمسقمال٤ممس

سُمال٤مسرٗمٕمٚمال سسٕـمٗمال٤ماسسمٚمٕمال٥مسسًمعٜمال٤ميسقمٛمٚمال س النسسًم٘مالناسسٟمال سووم ر٘مال سرٗمٕمٚمالننسسم٤مًمالىدسأسهبال٤مس  ا

مسوجسسيمٜمالالال٧مسشمٕميف٘مالالاليس ٟمٜمالالال سسُمالالالي هسضمالالال نسسًمعثالالال٨مسذمسضمنضمالالالاسقمالالالتسؾمالالالٞم٤مدةساسعمٙمٕمعالالال٤مأ 

سددسهملؽمسسًمٜم٤مٟمنيس  وسًمٜم٤مٟمن

قمٜميُم٤مسريفٕمٚم سسُٕم سسم٤مًمٗمٝمنهسُمتسوسىمثسدم سميفال سسعمعال٤م ةهس الٕمنسم٦مس الٜمثسسًمالىدسأسُمٕمال٤ًمسًميفِمالٙمٞماس

قميدسىمٚمٞماسضماليًسسُمالتسسٕؿمالذ٤ماسرٛمٙمالٜمٝمنس ال٤مدسةسضمالٞمنسشمالندمس ٟمال٤مسسطمٞم٨مسسنسسٕضمٝميةسسدير ٞم٦مه

مسُمالثسيمالاسجًمالوس رْمال٤مًسهسو ٟم٤مسُميف٠ميميسُمتس نسضمػمرٛم سوٟمعأدسٓسرٛمٙمٜمال سجًموسسم٤مًميف٠ميمٞميسٓس ؾميفٓمٞمث

سٓطمؽمسمسسًمنسضم٥مسةٟمعأٟميسوٟمٔم ريف هسوجًسسؾمٞمٙمننسُمتسسعم ػمسًمأ يفرمس نسٟمٕمال  سُمال٤مسرٗمٙمال سومٞمال س

ٕميرالاليسُمالتسسًمٕمٚمالالريسًمالاليفنسسًم٘ماليدةسقمالالغمسسًم٘مٞمالال٤ممسرعاليوس نسسًمسهسطمٞمالال٨مشمالندسقمالالتسسةؾماليفٜم٤مدسسًمٕمالال  

س.سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞم٦مسهمػمسسعمنضمٝم٦مسًمعٜم٤ميسسٕضمٝميةسسدير ٞم٦مسسعمٕم٘مية
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اسقمتس ىسمسسم٤محلير٨مسقمالتسومّمالاسسعمٜميفعال٤مأسسعمٗمٞماليةسُمالتسشمٚمالوس وسحلٛميسهللهسًمٞموسقمٚمٞمٜم٤مس نسٟميفل٤م

سةضمال سي هسٗمِمالاسر٦مسشم يمٞمال٥مسُمٕم٘ماليةساسًميفال سسماليو ٤مسؾمالن سهمػمسسعمٗمٞميةسسمٕميسيماسظمٓمنةسذمسقمٛمٚمٞمال

س:ر٘مناسشمند

ضمير ٞم٤ًمسيمٞماسدمٞميسسًمٓمعٞمٕم٦مسسًميفع٤مونسُمثس ٙمىسسٟم٘م٤موةسقم٤مًمٞمال٦مهسسهمػمسُمّٓمٚمثوجسسؾم٠ماس طميسؿمذّم٤ًمس

مسوًمٙمتسُمال٤مجسسرٕمٜمال سجًمالوسسم٤مًمٜملالع٦مسًمٕمال٤م سذمس"ًمىًموسشمٜميف٘م سًمٓمعٞمٕم٦مس"وم٢منسسةضم٤مسم٦مسهم٤مًمع٤ًمسُم٤مسشمٙمننس

 نسهٚماللسسًمٓمعٞمٕمال٦مسٟمٗملالٝم٤مسسسًمٙمِٞمْٛمٞم٤مُيسسًميف ْذٚمٞمِ٘مٞم ٦م؟سُم٤مجسسرٕمٜم سسةٟميف٘م٤مي؟سُمتس ضماس نسشمٜميف٘مال سرال٥م

سًمأ ُمال٦م؟سويمٞمالاسشمٕمال  سسسٕوًمٞمال٦مسُمتسيماسسعمنسدسسًميفال س سشمٜميف٘مٞمٝمال٤مسوُمالتس رالتسضمال٤ميأسيمالاسسعمالنسد

سًمٓمعٞمٕمالال٦مسُمالال٤مجسسهيفالال٤مدسقمٜمالاليُم٤مسٓسرالاليفنسشم٘مٞمالالٞمنسسًمٗم٤م الاليةسوٓ سسمٕمالاليسسًمٕميرالاليسُمالالتسسخلٓمالالنسأسسًمأطم٘مالال٦م؟س

ؿمذ٤ماسهمالػمسيفٕمٚمٞم٘م٤مأسسًميف٤مومٝم٦مسشمٕمٙموسسًمٗمٝمنسسًمّمعٞم٤مريسًملسًموم٤مًميفٗم٤م ٞماس  سسم٤مقم ٦مسقمغمسسًمٖمع٤ميسو

 م 0اسعميدسملم

وسمٕمع٤مدةس ظم ىهسسًمٌماليسسًمنطمٞماليسسًمالىيسر عيفال سسًمٜمال٤مكسقمٜماليُم٤مسرٗمؽممالننس نسُم الاس الىهسسٕؿمالٞم٤ميس

س.ّرسريفثيصمننقمرٛمٙمتس نسلي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مس نس  نسٓسرٕم ومننس

قبعٛ الطاحس

ذمسشمٚموسسحل٤مٓأسقمٜميُم٤مسٓسرنضميسؿمذلسُم اسشمندسوممسضم٤مٟمعوهس ٜم٤م سـم ر٘م٦مسسملٞمٓم٦مسًمٚميفث٘م س

س سسظم سثسسٕدٟم٥مسُمتسسقمغمسقمٛماُمتسسًمؼمس لمسسعم٘ميُم٦م سذمسظميقم٦م سومٙم  سةظمؽمسقم٤مأسسًمٕم مٞم٦مم

س سوم٤مدهم٦مم س ٟمس نىمعٕم٦م سسحلٞمٚم٦مسُملٚمٞم٦مس ن سٟمِمس رٕماس ىه سٟمثتسٟمٕمٚمنس نس٤مرعيوس ٟمٜم٤م  يسسعمليفثٞمام

س نس  ث سرٛمٙمت سجًموسًميرٜم٤مسسسٕدٟم٥مسٓ سوُمث س وًٓه سومٞمٝم٤م سدظما سىمي سرٙمنن س ن سدون سىمعٕم٦م ُمت

٤مًملث سُمتسيمسٟٓمٓمع٤م سسم٠منسٓسيشيسىميسدظماسسم٤مؾميف ٜم٤ميسسًمٞميسسًميف س  سسٔنس لوسسٕدٟم٥ممسرعيوس
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ٟم٤مطمٞم٦مس ىسسسٟٓمٓمع٤م سسًمٗمنديهسوًمٙمتسُمٜمٔمندس وؾمثسر١ميميسًمٜم٤مسس ٤مس  دسظميقم٦مهسطميفرسًمنس سرٙمتس

 ٤مر٦مسسُٕم هسوجسسيم٤منس يسؿمذلسًمير سسًم٘ميدةسطم٘م٤ًمسسًميرٜم٤مسومٙم ةسيمٞماسشمنسشمٜمٗمٞمىس ىهسسخليقم٦ممسذم

سىمنشم س سةؾميفذيسم سوٟميف٤مضمٞم٦م س يم   سوؾمٞمٚم٦م سري سؾمن  سوم٢مٟم  سسًمٕميمه سُمت سسٕؿمٞم٤مي سرنضمي س ن قمغم

س.سًمٕمٔمٛمرسُمتسقمٛمٚم سيمُٛمَ ومِ 

س ُمالتسظمالأاسُملال سساليماسُمتسسٟٓمٓمع٤م سسمنضمندسؾمث سوىميدشمٜم٤مسقمغمسلٚمٞماسسةٟمٓمع٤م سهبىهسسًمٓم ر٘مال٦م

قمالغمسُمٕم ومال٦مسُمال٤مسُرلاليَفٜميَف٩مسُمالتسسًمؼمس اللمسسعمَْيقُمنُمال٦مسقمالغمسىمالنةسؾمالن سرلال٤مقميسٟمٜم٤مسالسسًمّمندةسسٕيمؼمس

سًميفٓمالالندمسًمٜمٜمٔمالال سسممسسًم٘معٕمالال٦مسقمالالغمس  الال٤مس الالٜميو س ؾمالالندسُمٗمالال٤م ٞمٛم س الالٞم سو ٗمالال سمجٞمالالثسسٕقمالالراس

سًميسظمٚمٞم٦مسةطميىس ىهسسًمؼمس لممسيمرس نسسحل٤ماسُمثسظميقم٦مسسٕدٟمال٥مهسسؾمالؽمسشمٞمعٞميفٜم٤مس ال سُم٘م٤مدٟمال٦مس

سسًماليسظمامسوقمٜماليسسًم٘مٞمال٤ممسسمالىًموهسرٜمعٖمال سُم٤مسدظماسُمثسُم٤مسظم ثهسدونس نسٟم٘مٚم سسمِم٠منسُم٤مسطمي سذم

س م0م00ؽمس ساسًمِمٙما نسٟمنزمسس يفرُم٤ًمسظم٤م ٤ًمسًمٚمٛمٕم وم٦مسعم٤مسي٤مسُمتسدودس ؾم٤مكسذمسسٓظم

سسم٠منس سيم٤منسىميس قمٓمرسسٟمٓمع٤مقم٤ًم سوجس وسًمل١مساسسٕواسسًمىيسرٓم  سٟمٗمل سقمتسسًمعٞم٤منسسًمٕمٛمكمس نسُم٤م

سطُمّعيفٜم٤م سرٕم٤مًم٩م سٓ س ٟم  سسًمنسم  سومٛمت سيمىًموه سرٙمت س  سوجس سطمي ؟ سىمي مسسعمٓم وطم٦مسسعمليفثٞما

سسًمعل٤مـم٦مسهم٤مر٦مسذمس ن ومَٛمْٓمَٚمعٜم٤م سٓسسٓظمؽمس س نسطمي سسمِمٙماسٟمٕم  س ٟمٜم٤مسٓطمٔمٜم٤مس نسسمٕميم

س ىسسعم٤مجسسُميفلمسومٝمنسوممسسٔنسو ٚمٜم٤مسىميس ٟمٜم٤مسٟمٕميف٘ميسوٟمثتسسًمّميوم٦مهسـم ر سقمتس ي س نسرٛمٙمت

ر٥مس نسرٙمننس ثٞمث٤ًممسوعمنسضمٝم٦مس ىسسسٓدقم٤ميهسريفٕملمسقمغمسؿمذلسُم٤مس نسر ع٧مس نسسسحليك

س يس سًمٞموسُمليفثٞمًأم س ن سُم٤م سطمٍي سسمم سُمليفثٞمًأ سسٟم  سيماسُمتسسحليكسوسًميفٗمٙمػمسقمغم سر١ميميه ُم٤م

س.ؿمذلسٓسريفٔم٤م  سطميفرسسم٤مًم٘مٞم٤ممسسمىًموس سرٗمٝمنسُم٤مسرٚميمسوصمع٤مشم 

 س
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س

س

س

س

س

س

سدٛمٞماسذمس ىسسسًمٜمٝم٩مس نس ٟم سًمٞموسقمٚمٞموسس نسسؾميفذيسمسىمعٕم٦مسسًمل٤مطم سًمٗمثلسسًميٓ اس0م00سًمِمٙماس

رٛمٙمٜموسسمعل٤مـم٦مس نسشمل٠ماسُم٤مسوجسسيم٤منسرٛمٙمتسشمٗملػمسُم٤مسظم ثسطمٞم٨مسوٟم سُمٕم وم٦مسُم٤مس ي سدسظماسسًم٘معٕم٦ممس

سسال سسًمٜميفٞمع٦م س و سسًمٜمٝم٤م   سسالسًميف٠مصمػم سُم٤م سسهدظماذمسمني سيمٞماسسٕوشم د سصمٜم٤م ٞم٤مأسةفمٝم٤مد سقمغمسؿمٙما ُم ٚم٦م

سليريس ثٞم سًمٚمٛميظمأأسوسعمذ  سسًمّمثٞمث٦م سُم٤مسشميفٓمٚم٥مسسًمٜميفٞمع٦م سيم٤من سوم٘م سوجس سٓطماس ٟم  ضم٤مأم

ٟمذٚملسوممس نسسًملث سىميسسوم٢مٟمٜم٤مس ٜم٤م سُمتسقم٤مد سُمنضمندسووجسس سرٙمتطمي سىميسوطميف٤مثسسممسسعمٕم وم٦مس

س.طمي 

 سدميفيسُمتسسةصمع٤مشم٤مأسوسًمؼمس لمسسًمٕميريةسسًميف سوسضمٝميفٝم٤مسقمغمسُميىسسًملٜمنسأسسًم أصملمسسعم٤ممٞم٦مس

سٟمٔم وس!سًم٘ميسوضميٟم٤مسـم ر٘م٦مس"ر٘ماس طميهسوٓسوسطميةسُمٜمٝم٤مسسظميفع٤مدسسعمٓم٤مسم٘م٦مسعم٘ميف٣مسسحل٤ماس ىسمس س

سميًٓسُمتسجًموهسوم٢م نسر٘ميُمننس ُم ٚم٦مسهمػمسُمي ِم٦مسطمٞم٨مسشمٗمٕمٚمٝم٤مسقمٛمٚمٞم٤مأسس"ًميفث٘مٞم سسعمليفثٞما!س

ٟمٔم٤ممسسًميفنضمٞم سسةٟميف٘م٤م  سسًمىيسر٥مس نسرٕمٛمامس سًمعث٨مسسًميف سرٜمعٖم س نسشمٜمع هس وسطمٞم٨مسرٗمٕمٚمٝم٤م

ّميوم٦مسريفٓمٚم٥مسسمث٨مسوًميىسىمٞم٤مُمٝمنسسمىًموهسوم٢م نسريفع٤م ٚمننسطم٘مٞم٘م٦مس نسسٓظمؽمس سقمتسـم ر سسًم

عم٤َّمسيم٤منس ىسسسٓدقم٤ميسهمػمسىم٤مسماسًمٚميفّمير هس ىسس نسوهمػمسحميفٛماسسمِمٙماسظمٞم٤مزمسًميفث٘مٞم سسًمٜمع٤م مس

 واذا دخن؟ واذا خسج؟ ِن ِو ضاحس؟

ٌعي!

 نال: تدبري وَ ضاحس

يد حتىن أزٌب

 يد حتىن أزٌب

يد

 يد وع أزٌب

ٌعي!

 نال: تدبري
حسازة وع تعميىات يف حطاء االظدية

 حسازة وع حطاء االظدية

حطاء االظدية وع التطخني

 حطاء االظدية وع التطخني

ضوء وع ذات عػوائية

 عامل فيصياء

ٌبتْ

 عامل فيصياء وع ٌعسية عَ اصن اذتياة

ٌعي!

 نال: تدبري وَ عامل فصباء

ٌعي!

 نال: تدبري وَ اهلل

نونب يعج باذتياة

 اهلل وع نونب يعج باذتياة

نونب عديي اذتياة

 اهلل وع نونب عديي اذتياة
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دًمٞمٚمٝمنس واسطم٤مًم٦مسؾمث سذمسرٙمننسُم٤مسؾمٞميفٕملمسقمٚمٞمٝمنسوصمع٤مشم مسووجسسومٕمٚمنسسجًمو؟سطملٜم٤مهسؾمن س

َ ٜم سًمٕم٤م  ىم٦مسدر٤مم٦مسقمٚمٛمٞم٤ًمسوُُمؼَمْ ن سٟمعيس ٟم سُمتس٤مشمٞم٤ًممسطميفرسذمسشمٚموسسحل٤مًم٦مهس قميف٘ميس ٟمٜم٤مسؾمٞمُُمَّمي 

سؾمٞمؽم سسميفٞم٦مس سمم٤م سوممسقم٤مد سهمػمسُم   ه سسًمٜميفٞمع٦م سوؾمٜم٤مد سقميم سسًمٜمٔم ر٦م سعمليفثٞماسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦م

س.سًميفّمٛمٞمنسقمٜميٟم٤مسؾمٚمٞمٛم٦م

متسٖس القبعٛ )أً ال( 

سدريفِم٤مددس سسصمع٤مأسقم م  س ن سسٕوا سسمٜمٗملوم سسًم٘معٕم٦م سؾميفٕمي سةؾميفذيسم س ُم ٚم٦م و ٜم٤م سسمْمٕم٦م

سقمِمنس ٞم٦مس سسملٚملٚم٦م سطم٤مؾمنت سسم ٟم٤مُم٩م سطمٞم٨مسسمي  سسًمل٤مقم٤مأسسٕقمٛمره س ٤مٟمث سيميف٤مسم  سذم دويمٞمٜمي

س سسُٕم  سوسٟميفٝمر سوم٤م ٚم٦مه سوُمل٤مطم٦م سطم وم٤ًم سوقمنمرت سصمرٟمٞم٦م سُمت سًمِمٙملعػمر٦مسسسم٤مدٛمٚم٦مُمٙمنٟم٦م

ـم ر سسًميفٓمندمس ٟم سطمّماسقمتسسٗمؽم ر يس

سذمس ىهس سٟميفع٤م اسيمٞماسقمٛماسسًمؼمٟم٤مُم٩مسُمتس ضماس نسٟم ىسيمٞماسشمٕمٛماسسًم٘معٕم٦مم سًمٚمثٔم٦م دقمنٟم٤م

سوم٢منسيماسُمتس سسخل٤ماسسم ه سسًمٙمٛمعٞمنشم  سسةصمع٤مأسُم اسضمٝم٤م  سُمت سضمييًس سيم٤منسدويمٞمٜمي سوعم٤م سحل٤مًم٦مه

سدظمأسىمعٕم٦م سوطم٤مؾمنسم  سظم ثسهدويمٜمي سوؾميفٖم    سيمن سسًمنىم٧مساًمٞموسُمٝمًر سسمْمث سمجٚم٦مسسسمٕمي ُمث

ُمٕم وم٦مسقمغمسؿم٤مؿم٦مسطم٤مؾمنسم مسسٔنسوُمتسس

سُمتس ىس؟س سؿمٞم ٤ًم س اسرٜمعٖم س نسري ِمٜم٤م سٓسرٜمعٖم سجًموهطمٞم٨مسسًمٔم٤م  ه سًمِمذلسسوٟم  سم٤مًمٜملع٦م

سسدٛماسسًميف سشمٔمٝم س رليفذيمسضمٝم٤م سيمٛمعٞمنشم سةٟميف٤مثسمجٚم٦مسُمٙميفنسم٦مهسٓسيشيسوؾميف ٜم٤م  سذمس ىسم

ٜم٤مساُمتسسم٤منسسًميفٕمعػمسسمٚمٓما هسوًمٙمتسٓسيشيسؾمث ر٦مسذمسطمل٤ميسسٕودسيماسؾمن سشمي ِمسسمٓم ر٘م٦م

 س.ُمتس ىسسسًم٘معٞما

 .يم٤منسجًموسؾمٝمأًس
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سؾميفٙمننسُمٗمٞميةمس ٛمنسدويمٞمٜميسوسمٕميسسٔنس سدسظمٚمٝم٤م سٟمٔم ةسظم٤مـمٗم٦م سسمنفمٞمٗميفٝم٤مه  نسىم٤مُم٧مسسًم٘معٕم٦م

سسًمٙم ػمسُمتس سسٕوممسةٟميف٤مث سويم٤مٟم٧مسسخلٓمنة سُميفٙم دم سظمٓمنشملمسسملٞمٓميفلمسسمِمٙما سًميفٜمٗمٞمى سم ٟم٤م  

سُمتسٟملذ٦مسقمِمنس ٞم٦مهسُمثس ظمٓم٤ميسُمٓمعٕمٞم٦مسقمِمنس ٞم٦مسذمسسمٕماس سسمييًس سًمٜمليسُمتسسًميفلٚملاسسٕمه

٘م٤مدٟم٦مسيماسٟملذ٦مسُمثسسدٛمٚم٦مسسعمليفٝميوم٦مسسٕطمٞم٤منمسذمسسخلٓمنةسسًم ٤مٟمٞم٦مهسريفنسُم

هسوسسًمٜملذ٦مسسًميف سليفنيسقمغمس يم  سطم و س ثٞمث٦مهسدهمنسىمٚم٦مس

قميد ٤مهسريفنسسظميفٞم٤مد ٤مسسم٤مقميفع٤مد ٤مسسًمٜملذ٦مسسٕمسًمّمٜمثس ٛمنقم٦مسضميريةسُمتسسًمٜمليهسو ٚمنسضم سمس

 .ُم اس ىههسشمنسسًمٕم ندسقمغمسسًميفٓم٤مسم سسًميف٤ممس٦مسمٕميسطمنسزمس دسمٕملمسضمنًم

سًمٞموسشمٓمندس قمٛمرمسويم٤منسيم٤م سعم٘مّمندسسمعل٤مـم٦مسسهم م نسدويمٞمٜميسرٕم  سسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماس نس ىس

ذمسيماسُم ةهسسسم٤مًمعٜم٤ميًميفثلٞمٜم٤مأسسسسم٢مضم سيسسًم٘مٚمٞماسُمتسرلٛم سسًمىي نس نسسةٟميفذ٤منسسًمؽمسيمٛم س

ر٥مس نسرٔمٝم سومع٠مةمسقمغمسطميسشمٕمعػمههس رٛمٙمٜم سل٘مٞم سُم٤مسًمتسريفث٘م سوجسسيم٤منسيماسسًمٌميسسعمُٜمَْعي

سم٘منىسس"سًمؽمسيمٛم "ـم ر٘م٦مسطمٞم٨مسرٛمٙمتس نسشم٘م٤ممسسًمٔم و سسًم ودر٦مسًم ٟميفذ٤منسسصمٛم٦ميم٤منسسوجس"

سهم رع٦م سشمّمع  سىمي سسًمٜميف٤م ٩م سوم٢من سسًمٕمٛمٞم٤ميه سُمُس 0ا"ُمي ِم٦موسسًمٓمعٞمٕم٦م س ىس سسم م وًمٙمتسس.َلٚمن

 سةومؽمسم٤مأسسًمٖم رع٦مسوسعمي ِم٦مسهم٤مًمع٤ًمسُم٤مسشمٜمٓمنيسقمغمسٟميف٤م ٩مسهم رع٦مسُمي ِم٦مهس ًمٞموسيمىًمو؟

 نسو ٓمٗم٧مسوسًميف س ٤مد سوهسُم٤مس نسُميفّمندس ٜم٤مس نسؿمعٙم٦مسوسؾمٕم٦مسُمتسسعم شمٙميسأسُم ةس ظم ى

يمِمٗمٜم٤مسؾمع سو نسقمغمسٟمثنسرٕماسسةٟميفذ٤منسرلٚموسُمل٤مدسأسُمليفعٍمةسسمِمٙماسوؾميف ٜم٤م  مسًم٘ميس

سسمِمٙماس سسعمثيفٛمٚم٦م سسًمنضمٝم٤مأسهمػم س ىه سومم سشم١مدي سسًميف  سسعم شمٙميسأسسًمٕم مٞم٦م سون سسحلٞمٚم٦مم  ىه

س نسقمغمسمظم  ظمٞم٤مزممسًمنسيم٤منسصمٛم٦مسطم٤مضم٦مسوممسدًمٞماظمٞم٤مزمسؾميفٙمننسسمثيسجس ٤مسهمػمسحميفٛمٚم٦مسسمِمٙماس
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نسلي سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مهسرٛمٙمٜمٜم٤مس نسٟمِمٙم سدويمٞمٜميس سرٛمٙمتسٓسسًم س ٕم٦مسسعمّم٤مدوم٤مأس ىهسُم ا

سسًمٕمٛمٚمٞم٦م سسحل٤مضم٦م سًمٞموسُمتسسًمّمٕم٥مسشمّمند سسسًميف سالسقمغمسشمندريهم سؿمٙملعػمس ىه سالشميفٓمٚم٥مسمجٚم٦م

سًمٗمندس نسسدٛمٚم٦مسسًميف٤مًمٞم٦مسج ٤مٟمٜم٤مهسٟميد سقمغمسسوسضم٥مسُميد سدسمرمسوًمٙمتسقمٜميُم٤مسٟمْمثسجًموسذمس

سُمتسسًمٙمأمسسًمٖمػمسُمٗمٝمنمساسًميف سىميُمٝم٤مسدويمٞمٜميسيم٠مواسشملٚملاسخميف٤مد سًمتسشمٚمع سشمٚموسسحل٤مضم٦م 

سمٜمٗموسسًم٘ميدسُمتسسةهب٤ممس طميفٞم٤مضم٤مأس ظم ىسسمٙماسشم٠ميمٞميسالسيمٚمرأسنسسأرٛمٙمتس نسشمٚمع سشملٚملأ

س نسؾم سٓسٟمليفٓمٞمثسشمّمنده سُم٤م س وسدؾم٤م اسُمِمٗم ةم سسٓطميفٞم٤مضم٤مأسـمنرٚم٦م ٚملٚم٦مس  ٦مسُمتس ىه

س سسًميف سشم سم سشملٚملاسوسًمىيسهمػمسجسأسسًمّمٚم٦مه سسًمٓم ر٘م٦م سو ٓمٗم٧مسذمسُم اس ىه  ٤مد سو ن

سو ىسسعٛمٚم٦مسدويمٞمٜميسسًمٕمِمنس  سسٕ كمسسم م

س اس سرٜمٔمن س ن سدويمٞمٜمي سقمغم سيم٤من سسًملع٥م سيىس سسًمّميوم٦مه سـم ر  سقمت س ي  سًمت سم٤مًميف٠ميمٞمي

سرٕميف٘ميسقمغمسٟمثنسُم٤مسسنسؿمعٙم٦مسُمٕم٘ميةسسمِمٙماسظمٞم٤مزمسُمتسسعم شمٙميسأسسعم شمٙميسأسسمٜمٗمل مسوًمنس سٟمُ 

سوصمع٤مشم سسًمأ ُم٦مس س ن سسم٠مظم ى س و سسمٓم ر٘م٦م سورٕميف٘مي سسًمّميوم٦مم سـم ر  سقمت سشمّمٓما سسحلٞم٤مة ًميفٓمند

س.سًمٕم٤مديسضميًسسر٥مس نسر٘مٜمٕمٜم٤مسسمىًموسسٓدقم٤ميسسًمىيسٓسرّمي س ٤مُم٤مًس

ع٦مسوُمي ِم٦مسذمسظمٞم٤مًمٜم٤مهسوًمٙمٜمٜم٤مسٟمٕمٚمنسسحل٘مٞم٘م٦ممسىميسشم١مديسسعم شمٙميسأسسًمٓمعٞمٕمٞم٦مسوممسوضمٝم٤مأسهم ر

وًمٙمتسسًمٕم٤م سسحل٘مٞم٘م سخميفٚمامسٓسيشيسرّمع سُمٗمٞميًسس وسدس ٕم٤ًمسسممسسنسرٙمننسسٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم س

سسًمٕم٤م سسًمٓمعٞمٕم سسم٘ميدس سسم٘ميدسيمعػمهسوُمٝمرسيم٤مٟم٧مسسٕؿمٞم٤ميسسعمٗمٞميةسسًميف سرٛمٙمتس نسرنوم  ٤م طم٤مرًس

س.يمعػمهسوم٢منسسٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سًمٞموسومٞمرسسمٞمٜمٝم٤م

وصمع٤مأسدويمٜميسضم٤ميس صمع٤مأسمظم سضمير سسم٤مًمىيم هس ىسسسةصمع٤مأسُ قمٚمَِتسسسمٕميسطمنسزمسقمنمرتسقم٤مُم٤ًمسُمت

قمغمسهمأ س ٚم٦مسدؾمٙمٗم سسمٕمع٤مدةسسظميفع٤مدسدسدورتسالسقمٚمريسذمسضم٤مُمٕم٦مسوٓر٦مسُمٞمِمٞمٖم٤منسر عيفننسقمٛماس
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سُرٗمؽم س ٟم 0اسًميفٓمند سُم٤م سُمتسس م سسًم٘مٚمٞما سومم سًمىًموسؾمن سليف٤مث سطمل٤مسمٞم٦مه سُمٝمٛم٦م سيم٤من ُميفٓمند

سظم ثسُمتس سًمٗمٝمنسُم٤م سسًميف٘مٜمٞم٦م سذمسحلٔم٘معٕمسًمسعمٕم وم٦م س٦مم سؾمن س فمٝم  سوسطمية يمٞماسسشمرسُمتسًمٙمنس٦م

طميفرسُمتسدونس ىهسسعمٕم وم٦مهسوًمٙمتس وٓسسؾمٛمثنسسزمس نس ىميمسًمٙمنس ىسسسًمْمرن سسسًم٘معٕم٦مسظمأا

سعمٝمٛم٦مسسحلل٤مسمٞم٦مسسًميف سشمنسوٟميف٤مضمٝم٤مسيم٤مٟم٧مس وًمٞم٦مسسمثٞم٨مس  ٤مس سشمٙمتسشمليفث سسٓ يفرمسسمَِ٘مْٓمِثسسًمٜمَّٔمِ س

سشمٓمندأ سسم٠م ٤م سيم٤منسقمٚمنس 3اقمتسسٓدقم٤مي سوعم٤م سحل٤مؾمننس نس طميسسٕظميفّم٤م ٤مأسسًميف سضمٚمعٝم٤مسم

سًمٕمٚمريسوممسسعمنمو هسومٚميرٜم٤مسُم ةس ظم ىسطم٤مًم٦مس سرٙمتسومٞمٝم٤مسُم٤مسظم ثسُمتسسًم٘معٕم٦مس ىماسدوقم٦مسسم٤مًمٜمٔم س

س.وممسُم٤مسدظما

سطمناس سةؾميفٜميف٤مضمٜم٤م سـمٕمٜم٤م سرِمٙما سسٟم  سقمغم سسةصمع٤مأ س ىس سضمنسٟم٥م س طمي سرعيو سىمي سجًموه وُمث

سةظم سثسذمس ىهسسحل٤مًم٦مسشميفٓمٚم٥مسشملٕم٦مسسًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم هسقمغمسسٕىماسًمٚمن ٚم٦مسسٕومممسوفمٞمٗم٦مس

قمنمس وسٟمثنسجًموسُمتسشمٕمٚمٞمرأسسدٝم٤م سسٓسميفيس  سًمٞميفنسشم شمٞمعٝم٤مسذمسسًمٙمٚمٞم٦مسسًمٕم٤مُمٚم٦مهسوسعمث٘م٘ملمس س

س نس ر٘ميُمنسس ىسسسًمؽمشمٞم٥مسسم٤مًمنمن سسًمىيسىميمسومٞم سدويمٞمٜميسشم شمٞمع مسورعيوس نس ىسسرٕمٜم سمٛمٜم٤ًم

س.يفٓمندر٦مسًمؽمسسم سسًمنفمٞمٗم سىميسشمنسسٟميف٤مضم سقمغمسُميسدس ىهسسعمث٤ميم٤مةسسًم

سهمػمس سسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسًمٕمٛمٞم٤مي سًمٞموس ن س ن س نسُمٓمٚمعٜم٤م سٟمْمثسذمسسقميفع٤مدٟم٤م س وٓه سُمتس ىس؟ سٟمٗمٝمٛم  ُم٤م

ىم٤مددةسقمغمسوٟميف٤مثس يسسشمل٤م سوفمٞمٗم سقمغمسسةـمأ هسسماس  ٤مسهمػمسىم٤مددةسقمغمسوٟميف٤مضم سذمسسعم٘م٤مدر س

سًمأ ُم٦مسًم ظمؽمسقم٤مأسسعمٗمٞميةمسًم٘ميسد رٜم٤مسسم٤مًمٗمٕماسيمٞماسشمٔمٝم سيمٛمٞم٤مأس ٖمػمةسضميًسسُمتسسًميفرؾموس

ذمسٟمّماس ٗمث٦مسُمتسسًمنفمٞمٗم سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مهسيمرس نسسحل٤ماسقمٜميُم٤مسفمٝم أسيمٚمٛم٦مسس

                                                           

 .حيث ال يتطابقيف ادلواضع  1يف ادلواضع حيث يتطابق مع  1وكانت الدالة ادلتطورة ىي دالة ادلساواة، اليت تقارن بُت اثنُت من أرقام ادلدخالت الثنائية وترجع ( 2)
اىل  139الصفحات ) 423عدد  2113عام  الذي نشر يف رللة نيتشر "األصل التطوري للميزات ادلعقدة"ريتشارد لينسكي وآخرون قام بو  انظر اىل البحث الذي

144.) 
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سًمٙميف٤مسم٦مسسًمٕمِمنس ٞم٦مس وسقمٜميُم٤مس ٤مد سوسنس طميفنىسدمٛمثسقمِمنس  سُمتس دسمٕم٦مسسمٙملأأسوم٘م سقمغمس

سقمغمس سسًميفيىمٞم سذمسسًمٕمِمنس ٞم٦م سقمتسـم ر  سىمٚمٞمًأ سر شمٗمثس ٕمندًس سرٛمٙمتس ن سو ىس  ًمنسنسمميوضم٦مم

سميفٓمنر سسم ٟم٤م ٤ًمسًمٚم٘مٞم٤ممسسمىًموسُمثسسًمٙميف٤مسم٦مسسًمٕمِمنس ٞم٦مسووضميأسىمٛم٧مسًم٘ميسسٔنهسوٟمٓم٤م س وؾمثمس

ٜمٓمنيسقمغمسشملٕم٦مسرسم٤مأسُميفل٘م٦مسقمغمسًمنطم٦مسسعمٗم٤مشمٞم هسسمرسذمسشمهسوسًميف سيمٚمٛم٦مس ـمناس

وًمٙمتسسًمير٤مدةسذمسسٓشمل٤م سضم٤ميأسسميفٙمٚمٗم٦مسيمعػمةهسيمرس نسسحل٤ماسسهجًموسسعمل٤مطم٤مأسىمعٚمٝم٤مسوسمٕمي ٤م

سًم سسٕقمٛمرم سسًميفٗميفٞم  سًمٕمٛمٚمٞم٤مأ سسم٤مًمٜملع٦م س طم  سدس ًر سسًملعٕم٦م سجسأ سسًمٙمٚمٛم٦م س ىه سقمغم ٚمٕم ند

س!سًمنطمٞميةهسيم٤منسقمغمسسم ٟم٤م  سومثلس يم  سُمتس دسمٕم٦مسقمنمس ًماس ٗمث٦مسُمتسسي سي

ٓسريفٓمٚم٥مس  دسسًم٘مٚمٞماسُمتسسٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سوًمٙمالتسيمٛمٞمال٤مأسيمعالػمةسُم شمعال٦مسسسد٤مدونسسٓظمؽمس س

شملٚملاس  ُم سًمٚمٛمليفنر٤مأهسو ىسسسمعل٤مـم٦مسٓسرٛمٙمتس نس ي سقمتسـم ر سسًمّماليوم٦مسسؿمٙماسقمغم

 سلال  سيمنُمال٦مسُمالتس سقمٛمالاسسد سومال٤مأسسًميفالالىميسرٗمْمقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماسٕيسٟمن سُمتسسٓظمؽمس مسسال

 وسؾمٚموسًمٚماسٟمٗملال سطمالناسسؾمالٓمنسٟم٦مهسسقميفٚم٦مهسوممسسًمٕم ندسقمغمسُم٠مظمىسُم١مىم٧مس وسسخل دةسذمسسعمٙم٥م

أسسًمعلالٞمٓم٦مسسيسيشيسيمعالػمسسمالرسومٞمال سسًمٙمٗم٤مرال٦مسًمػمشم٘مال سومالن سوًمٙمتسًمتسرٗمٕماس ر٤مسُمتس الىهسسًمؽمشمٞمعال٤م

ًم وسمالنأسسسعمٛمٙمالتُمليفنىسسخل دةمسوٓسطميفرسقمغمسشم رٚمٞمننسشم رٚمٞمننسيمنيم٥مسُمٖمٓمرسسم٤مخل دةسُمتس

 .ُمتسسد سوم٤مأهسٟم٤م ٞموسسًميودسنسًمٚمعث٨مسقمتس ضميسيسًمعٜم٤ميسٟملذ٦مسُمتسٟمٗملٝم٤مسرٜميف٩مقم  سٕنس

ومٞمرسوجسسيمال٤منسرال٥مس نسٟمٕميفالؼمسشملالٕم٦مسوسمٛمع دسوددس س ىهسسحل٘مٞم٘م٦مسسًمّمٕمع٦مهسوم٢منسسًميفٗمٙمػمسسخلن س

رسمالال٤مأسُميفلالال٘م٦مسقمالالغمسًمنطمالال٦مسسعمٗمالال٤مشمٞم س وسشملالالٕم٦مسقمنمالالسشمٕمٚمالالٞمًرسُميفلالال٘م٤ًمسُمالالتسشمٕمٚمالالٞمرأسسدٝمالال٤م س

سًمٜمال٤مكسرّمالعنسسيمأا٤مسهمػمس ٤ممس ٤مُم٤ًمسسم٤معم٘م٤مدٟم٦مسُمثسُم٤مسسٕنسيم٢مظمؽمسقم٤مأسيمعػمةسرّمع سسمأسضميوى

سةٟمعالال٤م سأسسممسل٘مٞم٘مالال سقمالال٤مدةسُمالالثسسًمٙمٚمالالرأس وسُمالالثسدُمالالن سسًمٙمٛمعٞمالالنشم هسٟم٤م ٞمالالَوسقمالالتسيمالالاس الالىهس

س.سحلٞم٤مةس٤مسةؾميف ٜم٤م ٞم٦مسسًميف سٟملٛمٞمٝم
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٘مال٤مددرتسقمالغمسسًمعثال٨مسسمِمالٙماسسًموًمنس نس ٜم٤م سسًمٙم ػمسطمٞم٤ماسشمٚموسسًم٘مّمال٦مهسقمالغمسسٕىمالاسٕوًم الوس

هسؾماليفعيس نس"شم عال٧مس قمالراسسًميفٓمالند" قمٛم مسوجسسيم٤منسًميروسسًم٘ميدةسقمغمسلٚمٞماسسةصمع٤مشمال٤مأسسًميفال س

ٝمالنسسًميفٓمندرال٦ممسوسمٕمعال٤مدةسسًمع٤مطم لمسقم٤مدةسرالي ننسُمٕمال وميفٝمنسومالٞمرس النسُمٓمٚمالننسًمٚمٜمعال٤م سذمسٟمرجضم

ذمسجًمالوسقمالغمس الىسسسون ظم ىهس ٜم٤م سهمّ س ي س ٜم٤مهسقمغمسسًم همنسُمتس نسسًمع٤مطم لمسىميسٓسرٗمٙمال 

سعمِمالٙمٚم٦مس ال س نسسهسًمٜمثنمسسمٓم ر٘م٦مسُم٤مهسُمتسسًمّمٕم٥مسقماليمسسًمٖمال سُمالثس الىهسسةصمع٤مشمال٤مأسسًملال٤مَجضم٦م

قمغمسوضم سسخلّمناهس  نسرٕم ومننسيمٞماسرٜمعٖم سوضم سيسسًمعثال٨مسوجسسوسهسًمع٤مطم لمسرٕم ومننسسًمٙم ػم

 نسرٜمع هسوم٢مٟم سُمالتسسعملاليفثٞماسشم٘م رعال٤ًمسسم٤مًمٜملالع٦مسس ٤منسًميروس يسوم  ٦مسًمٚمٜمع٤م هسوٕ نسر ريوٟميم

س.سم٤مًمٖم سدس رًسينسدمٜم٥مسسةؾميفٕم٤مٟم٦مس

سًمالىرتسسومال٤مدوسسقمالتسشمٓمالندسسعمٝمٛمال٦مسسحللال٤مسمٞم٦مسشمٖمٓمٞمال٦مسشمٙمٚمٗمال٦مسسسًمٕمٚمالريسقمالغمسقمغمسؾمعٞماسسعم ال٤ماهسيمال٤من

سًم ىمٛمٞمال٦مسقمالتسـم رال سُمٙم٤مومال٠م نسسمالرسريفٜم٤مؾمال٥مسُمالثسس"يم٤م ٜمال٤م ن"سًميفٕمٚمٞمرأسسدٞمٜمٞم٦مسهمػمسسعمعير٦مسذمس

طمعنسضمٞمٜمنُم٤م نمسيمرسد رٜم٤مسُمالثسدم سمال٦مسسعمٜمٓمٚمال سسًميفال سضم٤م ال٧مسذمس ٤مرال٦مسسًمٗمّمالاسسًملال٤مسمثهسسحلٞمال٤مةس

سًميف سٓسشمٕمٛماس  سقم٥ميهسوسًمٓمعٞمٕم٦مسًمٞموسًماليف٤مسسسحل٘مٞم٘مٞم٦مسشميفٍم سسمٓم ر٘م٦مسخميفٚمٗم٦مسضميًسمسسدٞمٜم٤مأ

 و سسحللال٤متسقم ومالنسسجًمالوسالنسوميسًميفٕمالنراس الىسسسًمٕمال٥ميمسسًمٕمٚمالريسسًمالىرتسىمال٤مُمنسسسم٤معمِمالسحلٟمٔم٤ممس

هسوم٘م سًمٚمثّمناسقمغمسسًمٜميفٞمعال٦مسسًميفال سهمػمسـمعٞمٕمٞم٦مسضميًسسُمتسسةٟميفذ٤منوًمٙمٜمٝمنسسؾميفذيُمنسسٟملذ٦مس

قم سر ريو ٤ممسوىميسشمنسشمنصمٞم سطم٤مٓأسشمنضمٞم سوم٤مومٞم٦مسًميفٚموسسًميدسؾم٦مسوًمٕم يةسوصمع٤مشمال٤مأس ظمال ىسشمالي 

س.سم٠منسسًميفٓمندسرٕمٛما

سمث٨مسجًموسسمٕمٛم مسذمسسًمنسىمالثهسوجسسيمٜمال٤مسٓسٟمٗمٝمالنسطميفالرسُمال٤مسظمال ثسُمالتسس وًمنس ّنسُمٕمٔمٛمٜم٤مسٓسرٛمٙمٜم

سًم٘معٕم٦مهسيمٞماسرٗمؽم سسمٜم٤مسشم٘م ر سُم٤مسوجسسيمال٤منسرعاليوسيم٤مًملالث ؟سويمالرسيمٜمال٧مسىماليسىمٚمال٧مهسطميفالرس ٜمال٤مس

ؾمث سًمالوهسسؾمال٠ماسٟمٗملالوسقمالرسه ثسسًم٘معٕم٦ممسسميًٓسُمتسسًمل١مساسقمرسوجسسيم٤منسسةصمع٤مأسرعيوسويم٠مٟم س
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 ومننسيمالرسًمالنس  النسوسضمٝمالنسسالوجسسيم٤منسرعيوسويم٠مٟم سؾمث سًملؿمذ٤ماسسًمىرتسرٗمٝمٛمنٟم مس الاسريفّمال

ٟم٤مومندةسُمتسسٓظمؽمس ؟س اسر شمٕم سسخلؼمسيسُمتسسًمي ِمال٦م؟س الاسرلال٤مد سسعملاليف ٛم ونسًمٚمثّمالناس

 يمال٤مأسسًميفٙمٜمنًمنضمٞمال٤مسمجٞمالثسقمع٤مىم  ال٤مسرالى عننسُم٘ميفٜمٕماللمس نسشمالؽم سقمغمسىمٓمٕم٦مسُمتسسًمٕمٛما؟س اس

ةسسةٟمل٤مٟمٞم٦مس  عث٧مسسٔنس س يةسقمتسسحل٤مضم٦م؟س مس نسسةضم٤مسم٦مسدسمرس يم  سشمنسمالٕم٤ًم؟سًمٜمٜمٔمال سسًمعّمػم

 ٤مُمال٤ًمسيمالرسسال اس النسُميفٛملالٙملمسسمٕمٛمٚمٝمالنسسًمٞمالنُم سسهسمِمٙماسظم٤ماسًمٚمٕمٚمريسسًمىرتس ضم وسسسةصمع٤مأ

رٗمٕماسسًملث ة؟سوجسسيم٤منسسُٕم سيمىًموهسومٝمىهسقمأُم٦مسُم١ميميةسسم٠م نس سرلثعنسسسٕدٟم٥مسومٕمالًأسُمالتس

س.ىمعٕم٦مسوم٤مدهم٦م

ث لإلجيازعاب

سذمسسًمٗمّماس سد رٜم٤م سيمر سوًمٙمت س ٤مُم٤ًمه س  سوم٤مؿمٚم٦م سسًميفٓمندر٦م سدسدورت سمًمٞم٦م يمٛم١م سًمأظمؽمسقم٤مأه

سسٟميرنس سلللم سشمن سطمٞم٨م سو ٗميف  سسًمىي سسعم ٤ما سسم٤مًمٖم  سيمٕم٤مسم٨مم سشمٗم  س طمٞم٤مٟم٤ًم سوم٢م ٤م سًمل٤مسمثه

مٕمٞماسسٕدسيسسمِمٙماسيمعػمسر ع٧مسجًمومسيم٤مٟم٧مسٟم٘مٓم٦مسسًمعيسر٦مسُم ٤مًمٞم٦م سسظمؽمس سيم٤مُماهسوضمندسمجٞمثس

ٚمٕمٛماهسوًمٙمٜمٝم٤مسًمٞمل٧مسُمٙمٞمٗم٦مس وسحملٜم٦مسًميفث٘مٞم سسٕدسيسسُٕم امسسًميفثللمسسعمٙمنٟم٤مأسسًمأ ُم٦مسًم

سذمس س  ه سوسخلٓم٠م سًمىًموسيم٤مٟم٧مسسًميفع سم٦م رٜمٓمنيسقمغمسشمٕميراسسًمٕميريسُمتسسًميفٗم٤م ٞماسسًمّمٖمػمةه

س سسًميفثللمسسٟٓميف٘م٤م   سسحل٤مٓأه سذمس ىه سسمىًموم سًمٚم٘مٞم٤مم س ومْماسوؾمٞمٚم٦م س—يم ػمسُمتسسٕطمٞم٤منه

سسًمعيراسسٕومْماسُم س سسمٕميسودظم٤ماسوظميفأوم٤مأسـمٗمٞمٗم٦مسقمٛمٚمٞم٦مسسًمْمع سسًميف سهيف٤مد سوشمٙم سدًس س—دًس

سهم٤مًمع٤ًمسُم٤مسرٙمننسُمٗمٞميًسم

 س
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س٦مسسملمسالالالسًمٕمأىمس3م00اسالالالالسًمِمٙم

سسًميفٕميرأأسوسًمنفمٞمٗم٦مسسًميف سشم١مصم س

س٘منـم٦مسالالالقمٚمٞمٝم٤ممسشمِمػمسسٕؾمٝمنسسعمٜم

س سسًميفٕميرأأه سقمت سٟم٤مدم٦م سًمٞمل٧م س   سشمٕميرٚمٝم٤م سريفن سسًميف  سسًمنفمٞمٗم٦م س ن سسٕؾمٝمنسومم سسًمٜم٘مٞماسُمت قمغم

سوم٢مٟم سُمتسسًمِم٤م ثسوضم سيسشمٕميرأأسًمٚميف٠مصمػمسقمغمس2م9سعم ؾمنُم٦مسسمذ سُميفّماسذمسسًمِمٙماس مسوُمثسجًموه

س.سًمؽمشمٞم٥مسسعمٕم٘ميسًملضميسيسسًميف س  سسًملع٥مساهمػمسُمنم س ٜم٤م سسمِمٙماسيمعػمسضميس

ىميسشمل٤مقميٟم٤مسسًمّمندةسذمسدؤر٦مس نسسًميفثللمسسٟٓميف٘م٤م  هسوونسيم٤منسُمٗمٞميًسهسومٝمنسٓسرِمع سسةظمؽمس مس

س فمٝم أسس2م9وسًمِمٙماسس3م00ورنم سسًميفع٤مرتسسملمسسًمِمٙماس سيمر سسٕ نسُمتسجًموه سًمٗم و م

سوفمٞمٗم٦مس سقمغم سوم٘م  سرٕمٛما سسةٟميف٘م٤م   سسًميفثللم سوم٢من سسًمل٤مسمثه سسًمٗمّما سذم سسعمىيمندة سًميفع٤مدن

هسٓسشُمٜميف٩ِمسسًميفلنر٤مأسسعمعٞمٜم٦مس2م9ُمنضمندةسُملع٘م٤ًممسوسمذأ سوفم٤م اسسعمليفنىسسٕدٟمرسًمٚمِمٙماس

س سسًمِمٙما سسعمس3م00ذم سقم٤مًمٞم٦م سومٝم وفمٞمٗم٦م سشم٘منمسليفنى  سدومٞمٕم٦مسسوم٘م  سسًمنفمٞمٗم٦م س ىه سمْمعٓمٝم٤مم

سذمسَُمٜم٠ْمىسقمتسشم شمٞم٥مسسعمٙمنٟم٤مأسسعميفرؾمٙم٦مس سعمليفنىسًمتسشمٙمننس ٜم٤م سُمتسسضماسسنسريفنسمعٓمٝم٤م

س.وفمٞمٗمٞم٤ًمسةٟميف٤مضمٝم٤م

سذمسشمّمٛمٞمنسسمٕماس سسًميفثللمسسٟٓميف٘م٤م  سًمٚمٛمل٤مقمية سٟم٤مؾم٤م سسؾميفذيُم٧مسويم٤مًم٦م ومٕمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماه

سسينس  هسسًمىيسرعيوس2م00 نس ٞم٤م ٤مهسسمرسذمسجًموسسينس ٞم٤مأسسًمّمٖمػمةسسعمعٞمٜم٦مسذمسسًمِمٙماس مس ىس

سذمس سُملٜمٜم٦مه س يم  سُمتسُمِمعوسود سُمٚمنيسسمِمٙماسقمِمنس  سوُم ع٧مسقمغمسىم٤مقمية ويم٠مٟم سٓسيشي

سونس ؿمٙم٤ماسسًمنسىمثسشم٠م سسٟمثٜم٤ميسشم سُمتسسًمٕمٛماسسمِمٙماسضمٞميم سًميفٛمٙمٜم  س ٤مُم٤ًم سذمسسُٕم٤ميمتسسعمٜم٤مؾمع٦م  

سرٕمٛماسوممسطميس سينس  سشميفٜم٤مؾم٥مسقمغمسٟمثنسُم ٤مزمسُمثسسًميفثللمسسٟٓميف٘م٤م  سٕنسيماسؿمٙماسشم٘م رع٤ًم

ُم٤مهسوُمثسجًموسوم٢منسسًميفٕميرأأسسًمّمٖمػمةسي٤مسشم٠مصمػمسأسىم٤مسمٚم٦مسًمٚم٘مٞم٤مكمسٓطماس نس ىسسسًمٜمن سُمتس

 وظيفية قابمة لمتعدين

 التعديالت
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سشمٓمعٞم سًمعّمػمةسس سُمتسسؾميفعيسي٤ممسٓسًميفثللمس نسطم٘م٤ًم سيمٛمعٞمنشم سرٛمٙمٜم سسرنضميسةٟمل٤منسسميًٓ سسميًس

سُمتسجًموهسر٥مسقمغمسسعمٝمٜميؾملمسسًمعنمرلمسسًمىرتسشم سوسميًٓ ّمٛمٞمنس نس  سقمتسـم ر سسًمّميوم٦مم

سسمٕمٜم٤مر٦مسُم طمٚم٦مسسًميفثللمسسعمثنؾم٥مسًمٚم٘مٞم٤ممس رٕم ومننسيماسيشيسقمتسشمّمٛمٞمنسسينس  س نس يدوس

 سسًمعنمس ىسسسينس  سسًمّمٖمػمسُمتسظمأاسسم٤مًمْمع سسمرسرٕميفيُمننسسًم٘مٞم٤ممسسم مسوسمٕمع٤مدةس ظم ىهسسظمؽم

س.سدٛمثسسملمسيماسُم٤مسرٚميمسًميفّمٛمٞمٛم هسسمرسذمسجًموسسًمعث٨مسسحلل٤متسسًمىيس ٘ماسجًمو

 سٟٓميف٘م٤م  سسحل٤مؾمنتساسٟمٔم 

 

 

 

س

سرٕمٜم س نس  اسسينس  سرٗمِماسذمسسظميفع٤مدسسًم٘معٕم٦م سومٝمنسٓس سُمتسسًملث سٕٟم سشمنسسرِمع و ىس ؿمٞم ٤ًم

ٓسرٜميف٘ملسُمتسىمٞمٛم٦مسسينس  س وسىمٞمٛم٦مسسشمنومػمسسًمٗمٝمنسسًمأ مسسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسعمٕميف٤مدةمسوًمٙمتس ىسسسةددس 

سًميفثللمسسةٟميف٘م٤م  مسويمأا٤مسُمٗمٞميسسمِمٙماسوسم مسًمىسهسمثسذمسسقميفع٤مد س نسسظميفع٤مدسسًم٘معٕم٤مأس

سًمٚمٗمنس يس وسسًمّمأطمٞم٦مسسًمٕمٚمٛمٞم٦مهسوًمٙمٜم سسظميفع٤مدسجوس ٚم٦م سمثعيفٜم٤مسميسسٓظمؽمس سسًمٞموسسظميفع٤مدس

سًمٕم  مسوسم٢مظمٗم٤م سسظميفع٤مدسسًم٘معٕم٦مهسرٔمٝم سسينس  س ٟم سًمٞموسسسميفٙم٤مدًسسفمٝم سسم٤مًمّميوم٦ممسوٟم سسظمؽمس س

 .قم مٞم٤ًمسومثل٥م سم٤مًمٓمعثسالسًمٞمو
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ىميمسوم ر سُمتسسًمٕمٚمريسُمتسيمندٟمٞماسوضم٤مُمٕم٦مسوسرنُمٜملسُم١مظم ًسسُم ال٤مًٓس يم ال سشملالٚمٞم٦مهسرالىيم ٟم٤مسسمٌماليس

شميفرؾمالوسُمٕمال٤ًمسًميفِمالٙمٞماس ضملال٤ممسُمٝمي اليةس ذمسُمٙمٕمع٤مأس أُمٞمال٦مسٟم٤مسمْمال٦مسومٙم مس 0اُمتسومٞمٚمنسسمٞمٙمل٤مد

 مسوقمالغمسهمال سدسسظمؽمسقمال٤مأس6م00يفثّماسقمغمسسًمّمندةساسًمِمٙماسؾمشمٗم سُمتسُمأقم سسٕـمٗم٤ماهسو

سمٞمٙملالال٤مدهسشمنضمالاليس الالىهسسعمذٚمنىمالال٤مأسسيأُمٞمالال٦مسوم٘مالال سذمسقمالال٤م سرنًمالاليهسسًمٙمٛمعٞمالالنشم هسوًمٙمالالتسظمأومالال٤ًمس

يمٞمٗمٞمال٦مسسةدسدةسُمالتسس" نسشماليفٕمٚمن"يأُمٞم٦مسًمٜمٔم س ٝمنسُمتسسًمٜمعنمسسًملٞمٜمر ٞم٦مهسيم٤منسقمغمسسعمذٚمنىم٤مأسس

٠مظمى نسشمٚمٛمٞمث٤مأسُمالتسقمٚمالنسسٕطمٞمال٤ميهسسؾماليفذيمسسعمعاليقملمسسًمٕمٚمٛمٞماللمسسمظمأاسسًميفع سم٦مسوسخلٓم٠ممس

ُمٙمٕمعالال٤مأسُمالالتسصمأصمالال٦مس ٟمالالنس سًميفلالالٝمٞماسسًميفِمالالٖمٞمامسٟمالالن سوسطمالاليسريفٕم٤مىمالاليسسمٜمِمالال٤مطسورنؾمالالثسسمٓم ر٘مالال٦مس

أسُمالتسور٘م٤مقمٞم٦مهسمم٤مسرٕمٙمالوسسٟمٙمالر سسةر٘مال٤مقم سو يفاليسقمْمالأأسسًملال٤م س صمٜمال٤ميسسدال يمسُمٙمٕمعال٤م

ٟمنقملمسمظم رتسي٤مسسٕدوسدسسيٞمٙمٚمٞم٦مسسًملٚمعٞم٦مهسوسطميةسضم٤مُميةسُم اسسًمٕمٔمال٤ممسوسٔظمال س يم ال سُم وٟمال٦مهس

س.ُم اسسًمٖم و 

سًمٗم درال٦مسسياليسأالسسًمعٕماسُمٜمٝم٤مسرٜم٘معاسقمغمسسسيةٙمٕمع٤مأسسًمٜم٤مسمْم٦مسيمٚمٝم٤مسشمٜمعاسقمغمسٟمٗموسسيسعمٕنس

سعمٙمٕمعال٤مأسؾمالٞمٙمننسيفٕميف٘ميس ٟم سطميفرسيميفٚم٦مسقمِمنس ٞم٦مسُمتسؾمسًميوضمٞم٦مسالسسيسأوسًمعٕماسسٔظم سقمغمسسي

قمٜمي ٤مسوم  ٦مسُمٕم٘منًمال٦مسيي اليةسٟمٗملالٝم٤مسذمسسدمال٤مهسوسطماليهسـم٤معمال٤مس  ال٤مسليفالنيسقمالغمسقماليدسضمٞماليسُمالتس

سًمٗم  ال٦مهسوًمٙمالالتسسحل يمالال٦مسسٕيم الال سومٕم٤مًمٞمال٦مسشميفٓمٚمالال٥مسشمٜمٔمالالٞمنسهمالالػمسس٤مس ٚمالالوس الالىهسمْمال٤مأمسوًمٕمٚمٝمالال٤مسًمٜم

قمِمنس  سُمالتس ٟمالنس سسعمٙمٕمال٥مسذمسسعمٜمال٤مـم سسعمنؾمالٕم٦مهسيمالرس النسُمعاللمسُمالتسظمالأاسسًميفٚمالنرتسسًمٗمال٤مشم س

مسوُمالالثس ظمالالىسسعميرالاليسُمالالتسسةؿمالال٤مدسأسُمالالتسقمٚمالالنسسٕطمٞمالال٤ميهسومالال  س6م00سسًمِمالالٙماسوسًمالاليسيمتسذم

سعمذؽمقمالالننسىمنسقمالاليسيالالىهسسعمٜمالال٤مـم سهمالالػمسسًمٕمِمالالنس ٞم٦ممسصمالالنسسؾمالاليفذيمسسًميفثلالاللمسسٟٓميف٘مالال٤م  سًمّمالال٘ماس

سيأُمٞماللمسيمٞمالاس سعميفل٤مسم٘ملمسمٛمتسسًم٘مٞمندسسعمٗم وم٦ممسُم اس نس  سٟم٤مؾم٤مهسرٔمٝم س ١مٓيسسعميفل٤مسم٘ملم
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سمىيم٤ميسذمسؾمٞم٤م سُمنمو سيمعػمسشمالنسشمّمالندهسوشمٜمٗمٞمالىهسُمالتسس نسسًميفثللمسسٟٓميف٘م٤م  سرٛمٙمتسسؾميفٖمأًم 

ىمعاسسًمعنممسوًمٙمتسقمغمسسًم همنسُمتسوم٤م يشمال هسومٝمالنسريفلالنسسمٛمأُمال سُم٠مًمنومال٦مسيمال٠مدسةسذمس رالييسسًمعنمالس

س سوشمٓمنر  ال٤مس يميفِمال٤مومٝم٤مسشمالنسسًميفال سسٕؾمال٤مًمٞم٥مسُمالتس َمسٓسقميدسسملمسمظم سسؾمٚمننس–سٓسميفٙم٤مدرلم

س.سعمعيفٙم ةس  يسومٜم٤مسًميفٜم٤مؾم٥مسسًمعنمسٟمثتسسمنسؾمٓميفٜم٤م

س

س

سم"سًم وسمنأسسًمٜم٤مقمن" ؾمٚمننسسد يسسمعٓملس طميسسُٕم ٚم٦مسقمغمسس6م00سسًمِمٙما

وُمتسسعم ػمسًمأ يفرمهس سرٙمالتسسًمعنمالس واسُمالتسسؾماليفذيمس الىهسسٕدسةمسوم٤مًميفثلاللمسسٟٓميف٘مال٤م  سراليس

شمٓمعٞم٘مال٤ًمسدس ٕمال٤ًمسذمسسحلٞمال٤مةهسوُمالتس سمالال  سسُٕم ٚمال٦مسقمالغمسجًمالوس الالنسقمٛمٚمٞمال٦مسللاللمسسٕضملال٤ممسسعمْمالال٤مدةس

هسسًميفال سشمٚمٕمال٥مسدودًسسسًمٜمْمال٩ماسعمٕم وومال٦مسًماليىسقمٚمالريسسٕطمٞمال٤ميسسم٠مًمٗمال٦مس

سم وشملمسس  س1م00 ٤مُم٤ًمسذمسٟمٔمنسسعمٜم٤مقم٦مسُمتسسًمٗم٘م ر٤مأسُم ٚمٜم٤ممسسٕضمل٤ممسسعمْم٤مدةسسعمعٞمٜم٦مسذمسسًمِمٙماس

سعمِمالػمةسسممسسخلال٤مدثسسًميفال سشملالٝماسسٓؾماليفع٤مسم٦مسسعمٜم٤مقمٞمال٦مسس"سًمٚميضم٦م"ُم يم٥مسُمثسسصمٜملمسُمتسسًمٜمٝم٤مر٤مأس

وسًمٗمػموؾم٤مأمسسخلٚمٞم سُمتسسًميوس يسسًمّمالٖمػمةسسًمالىيسًمٖميسةسُم اسسًمعٙميفػمر٤مسسسسٓل٤مدسُمثقمتسـم ر س

رٔمٝم سقمغمسسًمٜمٝم٤مر٦مسسًمٚميضم٦مسسًم٘م رع٦مسٓسسماليس نسرالىيم  سسمٛمالير٩مسيمٜمال٧مسىماليسد ريفال سُمالتسىمعالاهسيمالرس النس

مسُم ةس ظم ىهس ىهس  س وس يسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞمال٦ممسُم الاسمجٞمالثس8م01وسس1م2سحل٤ماسذمسسًمِمٙمٚملمس

ٔمٛمٝمالال٤مسٓسرٔمٝمالال سذمسسعمذٓمالال سسًمؼموشمٞمٜمالال٤مأهسسدلالالنسسعمْمالال٤مدسسم٠ميمٛمٚمالال سرٕمالال٩مسهبالالىهسسًميوس الاليهسوُمٕم

س.1م00 رٓم  سُمتسسًمِمٙماسالسًم سرعنريساسًمِم

سسحلالال ذمسسمالال٤معمٕمٜمرس–سًمٚميضمال٦مسٕ الال٤مسىماليس ٟم٘مالالىأسطمٞم٤مشمٜمال٤مسسسًمٜمٝم٤مرالال٤مأ ٟمال٧مسو ٟمالال٤مسُماليرٜمننسيم الالػمًسسيالىهس

سيمِمال سوممسو نًٓسسسًمٕم٤مديسسًمؼمدسُمتسسمييسًسسسم٤مًمٕميوىهسٟمّم٤منسُم ةسيماسذممسُم سأسقميةس–سًمٚمٙمٚمٛم٦م

هسسًمٖمالاليسةسسعمعٝمالال رلمسّمالاليًمسسًم٘مّمالالنىسسًميف٠م الال٥مسطم٤مًمالال٦مسسممسسًمٗمالالندسقمالالغمسشمٜميف٘مالالاس ضملالال٤مدٟم٤مسسًم٘مالالٞم ه
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سٕضمل٤ممسسعمْم٤مدةس  سضمييس ؾم٤مكسًمٙمل٥مس ىهسسعمٕم٤مد مسيمرسشمنضم س ؿمٕم٦مسسًمٚمٞميدسسًمّمنسدريسوممس

سًمٖميسةسسمٖمٞم٦مسشميُمػم نهسوسًميىم٦مسسًمٕم٤مًمٞمال٦مسًمٜمٝم٤مر٤م ال٤مسسًمٚميضمال٦مس ال سشمنؾمنس  يسومٝم٤مهسسٕضمل٤ممسسعمْم٤مدةس

س ضملال٤مدٟم٤مسشملاليفذيمسسًميىمال٦مهس الىهسوًميفث٘مٞمال مسومٕمال٤ماسسمِمالٙما ُم٤مس ٙمٜمٝم٤مسُمتسسًم٘مٞم٤ممسهبالىسسسًميَفْنؾِمالْٞمن

ٞمال٨مسراليفنسوٟميفال٤مثسسعمٚمٞمال٤مدسأسُمالتسسٓظميفأومال٤مأسذمسطمسسةٟميف٘م٤م  هسسًميفثللمسُمتسًمٚمٖم٤مر٦مسدس ٕم٦مسٟملذ٦م

 ومْمالالاس ٤مرالال٤مأسًميضمالال٦مسطميفالالرسسٔنسُمالال سدًسسوشمٙمالال سدًسهسُمالالثسسؾمالاليفعيساسسًمٜمٝم٤مرالال٤مأسسًمٚميضمالال٦مسسٕومْمالالاس

لاللممسوومال٤موم٦مسوممسسمل٤مسم٘م٤م ٤مسسممسسنسشمّماسسممسُم طمٚمال٦مسسمثٞمال٨مسٓسرٛمٙمالتسوضمال سيسسعميراليسُمالتسسًميفث

 ىهسسًم وقم٦مهس ضمل٤مدٟم٤مسليفٗماسسم٠مومْماسسة يسدسأسُمتس ىهسسًمٜمٝم٤مر٤مأسسًمٚميضم٦مسُمتسيماسُمتس الىهس

س.سعمٕم٤مد سطميفرسرٛمٙمتسٟمنم ٤مسسمرسقم٦مسيمعػمةسذمسسعم ةسسًم٘م٤مدُم٦مسسًميف سشمنسضم سٟمٗموسسًمٖم٤م ي

س يمعالييسُمالتسسظمالؽمس سسالُمال ةس ظمال ىهسراليفنسشمٓمعٞمال سسًميفثلاللمسسٟٓميف٘مال٤م  س ٜمال٤مسسميىمال٦مسوسميفعٍّمالسيمال٠مدسة

ُمٚمثنعساسدٝم٤م سسعمٜم٤مقم سسًميفٙمٞمٗم  سسًمىيسٓسرٛمٙمتس نسرٜمِم٠مسقمتسـم ر سسًمّميوم٦ممسذمسيمالاسطم٤مًمال٦مهس

 ىهسسٕدسةسشم ع٧مسىمٞمٛميفٝم٤مسوم٘مال سُمالتسظمالأاسيمن ال٤مسشمنفمالاسسمالىيم٤ميسُمالتسىمعالاسؿمالذلسرٕمال  سُمال٤مس

رٛمٙمتسوُم٤مسٓسرٛمٙمتسسًم٘مٞم٤ممسسم مسوجًسس ١مٓيسؾم٤مدةسسةٟميفذ٤منس نسسعمذؽمقمننمسوم٤مةٟميفذ٤منس سرٙمالتس

ًسمسٓسشمنضميسسدسةسذمسسًمٙمننسرٛمٙمٜمٝم٤مسظمٚم سقم٤م سُمتسشمٚم٘مال٤ميسٟمٗملالٝم٤مهسسم٤مًمٓم ر٘مال٦مسسًميفال سرٗمٕمٚمٝمال٤مسُمنضمند

 سةٟميفذ٤منسيمرسفمتسدسدورتم

سُمٜم٤مؾم٥م
ٍ
سيماسيشي

س

س

 س

سًميفثلالاللمسسةٟميف٘مالال٤م  سر عالال٧مسىمٞمٛميفالال سوم٘مالال سُمالالتسظمالالأاسيمنٟمالال سرنفمالالاسسمالالىيم٤ميسُمالالتسىمعالالاس

 ؿمذلسرٕم  سُم٤مسرٛمٙمتسوُم٤مسٓسرٛمٙمتسسًم٘مٞم٤ممسسم م
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س٥مسسدير  الالالالسًمؽميمٞمس1م00اسالالالالالالسًمِمٙم

سًمٚمعلنسسعمْم٤مدمس دسمثسؾمأؾماسسم وشملمس

س٤مدسالالالالُمٓمنر٦مسشميفعٛمثسًميفِمٙماسسدلنسسعمْم

س.سًمٙم٤مُماسسعمٕم و س ٜم٤م

المػٛ ٔاحلٗاٚ

سوجسسيمٜم٧مسشم هم٥مسذمسسؾميفٙمِم٤م سسعميري

ُمتسسًمالٜمرجثسسًميفٓمندرال٦مهس ىماليمسًمالوس دسةسطملال٤مسمٞم٦مس ٤مٟمٞمال٦مسومالٕم٧مسذمسُمٕمٝماليسسمٞمنًمنضمٞمالوسشملالٛمرس

مس يومٜم٤مسذمسشمٓمنر سؾميف٤مرٚموسيمال٤منسخلٚمال سٟمٛمالنجثسسًمٕمال٤م سسًمالىيسرٚماليف٘م سسعمٞماليسأسؾميف٤مرٚمو

سي٤مُم٦مسًمٕمال٤م سسًمؼموشمٞمٜمال٤مأسسًمٓمعٞمٕمٞمال٦ممسذمسسعم٘مال٤ممسسٕواهس ددٟمال٤مسقم٤معمال٤ًمسلٛمالاسومٞمال سسدٞمٜمال٤مأسشمٕمٚمالٞمرأس

شملٚملٚمٞم٦مسًمّمٜمثسؾمأؾماسـمنرٚم٦مهس ٤مُم٤ًمسيمرسلٛماسسدٞمٜم٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسسًميفٕمٚمٞمرأسسًمأ ُم٦مسًمّمالٜمثس

يالىهسسسم٤مًمٜملالع٦مسسًمّمٕمنسم٦مسشمٙمٛمتسذمسسيي ًمٙمتسسهسم وشمٞمٜمٞم٦مسـمنرٚم٦ممس ىسسسدييسيم٤منسؾمٝمأًسسؾمأؾما

سًملأؾماسسًمٓمنرٚم٦مسسعميفٛم اسذمس دسيس ٛمنقم٦مسيمعػمةسوُميفٜمنقم٦مسُمتسسًمنفمال٤م اسسًمٗمٕمٚمٞمال٦مسسًم٘م٤م ٛمال٦مسقمالغمس

شم سيمٞمعٝم٤مهس ٤مُم٤ًمسيمرسشمٗمٕماسؾمأؾماسسًمؼموشملممس اٞم٦مسسًمنفمٞمٗم٦مسسًمٗمٕمٚمٞم٦مس  س  ٤مسشمٚمٖم سيماسحم٤موٓأس

 ودةسسًميفٔمالال٤م  سسمالال٠منسسًميفلٚملالالأأس الال سوفمٞمٗمٞمالال٦ممسذمسسًمنسىمالالثس نسسًملالالعٞماسالسعمّمالال٤مطمع٦مسًمْمالالسسةىمٜمالال٤م 

سًمنطمٞميسًمٜمٛمنجثسر سقمال سسٓشملال٤م سسًمالنفمٞمٗم سريفٛم الاسذمسشمعٜمال سسًمٗمٙمال ةسسٕؾم٤مؾمالٞم٦مسُمالتسسًميفرؾمالوس

س.سًمنفمٞمٗم هسو  سوفمٞمٗم٦مسدومٞمٕم٦مسسعمليفنى

مس8م00س٘مٞمال٤مكسسم٤مًمٚمٖمال٦مسسعمٛم الاسذمسسًمِمالٙماسًمسمٕميسسًمٜمٔم سذمسسًمٕميريسُمتسسٓطميفرٓأهسدؾمنٟم٤مسقمالغمس

ًميدضمال٦مسسسًمّمٞمٜمٞم٦مسسعمٙميفنسمال٦مس ال سُميفرؾمالٙم٦مسوفمٞمٗمٞمال٤مًسسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسُم اسمجٞمثسسًمٚمٖم٤مأسسعمٙميفنسم٦مه

َُمْ٘مالُ ويةسسوسىم٤مسمٚمال٦مسًمٚم٘مال سية سوجسأسُمٕمٜمالرهسويمالرس النسسحلال٤ماسدس الرهسسًمنمالن سا يس  ٤مسوسمث٦مس

الٍّايات المصجة

بعٍايةاملٍتكاة   
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شمِمٙمٞماسسٕطم  مسوجًسسوم٤مًمٚمٖمال٦مسسعمٙميفنسمال٦مهسشمالنوم سسٓشمّمال٤ماسضمندةساؾمٝمنًم٦مسسًم٘م سية سر٠م سُمتسُميىس

سعمٓمٚمننسسملمسسًمؽميمٞم٥مسا ؿمٙم٤ماسُمتسسخلٓمنطسقمالغمسسًمالند  سوسًمنفمٞمٗمال٦مسسًمٕم٤مًمٞمال٦مسسعملاليفنىساٟم٘مالاس

  سسٕسمعالييسٓسرٗمٕمالاسسحلالسٕومٙم٤مدسُمتسسًمٙم٤مشم٥مسوممسسًم٘م٤مدت مسوُمثسجًموهسذمسطماللمس نسؿمالٙماس

ؿمٞم ٤ًمسؾمنىسسٟم سر٘منمسسميفٛمٞمٞميسجًموسسحل  هسؿمٙماسسحل  سسًمّمالٞمٜم سرٕمٚمالوسشمٗمٙمال سذمسسعمٕمٜمالرساوجسس

سسمم٤مصماسحل٤مًمال٦مسسًمؼموشمٞمٜمال٤مأهسطمٞمال٨مسيمالاسضماليييسُمالتسسًمؼموشماللمسرال١مديسيمٜم٧مسشم٘م  سسًمّمٞمٜمٞم٦م مسو ى

س.وفمٞمٗم٦مسُميفٛمٞميةسووم٘م٤ًمسًميفٗم٤م ٞماسشم يمٞمع 

 

ُم اسسًمؼموشمٞمٜم٤مأهسر٥مس نسريفنسشمِمٙمٞماسسحل و سسًمّمٞمٜمٞم٦مسسمِمٙماس ثٞم سُمتس ضمالاس نسس8م00سًمِمٙماس

ٟم ىس نسسعم٘م٤مدٟم٦مسُمتسسعمٗمؽم س نسشمٙمننسقم٤مُم٦مهسوًمٞموسحميدةهسوٟمثتسسمٜمٔم سسٓقميفع٤مدسشمٕمٛمامسُمثسسٕظمىس

سًميفِم٤مسم س ٜم٤مسسملمسشمٕم٘مٞميسُم٘مٓمثسسحل  سوشمٕم٘مٞميسسعمٙمننسًمٚمؼموشملممسشمٔمٝم سسًمؼموشمٞمٜم٤مأسوسحل و سسًمّمالٞمٜمٞم٦مس

س.شمع٤مرٜم٤ًمسيمعػمًسسذمسسًميفٕم٘مٞميسُمتسوسطميسوممسمظم 

سسخلأر٤مسشم سشمليفذيم سيمٞما سشمّما سسحلٞمنر٦م سسًمندسصمٞم٦م سسًمِمٗم ة س ن سسًم ٤مًم٨م سسًمٗمّما سُمت يفىيم ون

ح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسذمسسًمؽمشمٞم٥مسسًمّمثٞم سًمّمٜمثسسعمٕمٚمنُم٤مأسسخل٤م ٦مسسم٤معميفنسًمٞم٤مأسسدٞمٜمٞم٦مسةدوم٤م سسٕ

سذمسسًمٙمندوٟم٤مأمس سذمسوىم٧مسوسطمي سسحلٛماسسًمٜمنويسصمأصم٦م سىمنسقمي س  سىم سية سسحلٞمٚم٦م سًمؼموشملمم

سؾميفذيُمٜم٤مسٟمٗموسظميقم٦مسؾميف٤مرٚمومسشمعيوسسدٞمٜم٤مأسذمسقم٤م سؾميف٤مرٚموس ٤مُم٤ًمسُم اس  ٞمأشمٜم٤مسسٕسمعير٦مس

س سُمتسسٕطم  سسٕدسمٕم٦مس—ًمٚمعٞمٜم٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞم٦م سوووسعميفيف٤مًمٞم٤مأسسًمٓمنرٚم٦م

مس ُم٤مسسعميُف ِع ًمٙمتسسميًٓسُمتسليريسؾمأؾماسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مهسليدسضمٞمٜم٤مأسؾميف٤مرٚموسؾمأؾماس
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س سحمٚمٝم٤م سومٞمثا سسًمٕمنمرت سسعُميف ِعٝمسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦م سسًمِمٙما سذم سسعمعٞمٜم٦م سسًمٕمنمرت مس8 م٤00مأ

٤مأسُمتسسميسريفٝم٤مسوممس ٤مريفٝم٤مسًميفِمٙمٞماسؿمٙماسُم ؾمنمسقمغمسسًمٜمثنسسًمىيس يدهسسعميُف ِعٝموشميفّماس ىهس

سمعمُِمٗم سًمٚمؼموشملمس سدلم

س

س

س

س

س سس8م00سًمِمٙما سسًميف سلاسحماسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسسعميفعٝم٤مأسسًمٕمنمون سؾميف٤مرٚموسارل٤مدًس  ُمتسقم٤م 

سؾميف٤مرٚموسًميفثيريس سسًميف سرليفذيُمٝم٤م سسًمندسصمٞم٦م سوسًمِمٗم ة سًمّمٜمثسؾمأؾماسـمنرٚم٦مه سًمٕمنمرتسيمٙميفاسسمٜم٤مي

هسشمِمػمس3م2 ىهسسعميفعٝم٤مأسارٛمٞمٜم٤ًم مسويمرس نسسحل٤ماسُمثسسًمِمٗم ةسسًمندسصمٞم٦مسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسسعمعٞمٜم٦مسذمسسًمِمٙماس

س.ٜمٝم سؾمٚملٚم٦مسسعُميف ِع سٕرييسوممسسًمٙمندوٟم٤مأسسًميف سشم

ٓسرنضميسىمٞم٤مكسُم ٤مزمهسوًمٙمتسقمغمسسٕىماس ىسسسًم٘مٞم٤مكس نسهمٜم سسمرسرٙمٗم سًمٞمٙمننسُم ػمًسسًمل يفرممس

سر٘ميدس سُميفٛمٞمية سوفمٞمٗمٞم٦م س ؿمٙم٤ما سي٤م سسًمؼموشمٞمٜم٤مأسوسحل و سسًمّمٞمٜمٞم٦م سُمت سيما سسعم ٤ماه قمغمسؾمعٞما

قميد ٤مسسم٤مٔٓ مسوُم ٚمرس نسسًمٕميريسُمتسُميفنسًمٞم٤مأسسٕح٤م سسُٕمٞمٜمٞم٦مسرٛمٙمتس نسشمعٜم س يسؿمٙماس

ٙم٤ماسسًمؼموشمٞمٜمٞم٦مهسيمىًموسسُٕم سسم٤مًمٜملع٦مسسممسسًمٕميريسُمتسُميفنسًمٞم٤مأسسعميُف ِع سرٛمٙمتس نسُمتس ىهسسٕؿم

شمّمٜمثسٟمٗموسسحل  سسًمّمٞمٜم مسو ظمػمًسهسيمرسد رٜم٤مسذمسسًمٗمّماسسًمٕم٤م هسريفنسوٟمع٤م سوفم٤م اسدومٞمٕم٦مس

سريفنسمجثسسًمٕميريسُمتسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسسًمنفمٞمٗمٞم٦مسُمتسخميفٚماس سعمليفنىسُم اسسًميفٛم ٞماسسًمْمن  سقمٜميُم٤م

 الكاعدة املوجودة يف املوقع الجاٌي لمهودوُ
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سًمٚمٖم٦مسسعمٙميفنسم٦مسشمٕمٙموس ىسسسمِمٙماسمجٞماسسم٠مؾميفذيسمسطمٞم٨مسونسر٘م٦مسسًمّمثٞمث٦ممسسٕٟمنس سُمٕم٤ًمسسم٤مًمٓم 

س. ٞمٙمٚمٝم٤مسسي ُم سسخل٤ماسًميفث٘مٞم سوفم٤م اسدومٞمٕم٦مسسعمليفنى

ع٤مٟمٞم٦مسسًميف س  عث٧مسُميف٤مطم٦مسسمٗمْماسسًمٕمٛماسسد٤مدسًميُمأ  سسم رٜميسنسدرٙملالننسوٟملاليفننسسعمدسةسسٕ

سخلال٤ماسسوور أهس  سشمٓمعٞم سؾميف٤مرٚموسطمٞم٨مسرٛمٙمٜموسسؾميفذيسُم سةضم سيسسًميفع٤مدنسقمغمس عو

مسسًميفٓمعٞم سريفٞم سًمالوسلالنر سضماللمسؾماليف٤مرٚموسسٕمسذمس ٛمنقمال٦مسُميفٜمنقمال٦مس 0اوقمغمسطم٤مؾمنسموسسخل٤ما

ُمتسسًمٓم  سومال٤موم٦ًمسسممسشمالنومػمسوسؾماليفذيسمسفمال و سخميفٚمٗمال٦مسةظميفٞمال٤مدسوسطماليسُمالتسسًمٜملالاسًمٞمٙمالننس

سًمنسًميسسًميف٤مزممسُر٘مٞمنسؾميف٤مرٚموسشمٚم٘م٤م ٞمال٤ًمسُماليىسضمالندةسسًم ؾمالنسسًمٜمال٤مشم٩مسُمالتسضماللمسُمٕماللمسرٛم الاسطم ومال٤ًمس

س0شم٘م رع٤ًمساشمِمال٤مسم سمالٕمٞماسضماليس سوممسس1تسظمأاسطمل٤منسددضم٦مسشمؽمسو سُم٤مسسملمسسًمالس ٞمٜمٞم٤ًمسُمٕمٞمٜم٤ًمسُم

اشمِم٤مسم سُم ٤مزم هسورنوم سددودسومٕماسُم  ٞم٦مسهمٜمٞم٦مهسسمرسذمسجًموس ندسسٕطمال  سسعم ؾمالنُم٦مسوسًم ؾمالنمس

س.سًمعٞم٤مٟمٞم٦مسسًميف سشُمٔمِٝم سيمٞماسشميفٖمػمسسًميدضم٤مأسقمغمسُميسدسسًميفع سم٦م

ُمالتسسعملاليفنر٤مأمسوجسسسقمالغمسـم٤م ٗمال٦مؾماليف٤مرٚموس يمرس نسسحل٤ماسُمثسُمٕمٔمنسسٕدوسأهسرٛمٙمتسسؾميفذيسم

يمٜم٧مسشم هم٥مسوم٘م سذمسومٝمنس ومْماسًمٙمٞمٗمٞم٦مسقمٛماسسًمِمالٗم ةسسًمندسصمٞمال٦مس وسيمٞمالاسشمال١مصم سسًمٓمٗمال سأسقمالغمس

ٛماسقمغمسسدلمهسؾميف٤مرٚموس نس دسةسُم  ٞم٦مسضمٞميةسًمٚميفيدر٥مسسًمٕمٛمكمسقمالغمس الىسمس وسسًميفٕمٚمٞمرأسسًميف سُلس

دٞمٜمالالنمسسىمالاليسشمٙمالالننس يم الال سـمٛمنطمالال٤ًمسسمٙم الالػممسسؾمالاليفذيُمٜم٤مسؾمالاليف٤مرٚموسًمعٜمالال٤ميسضمٞمٜمالالنمسٟمٛمالالنجضم سمم٤مصمالالا

هسوسملمسُميفنسًمٞم٤مأسسدٞمٜم٤مأسسعميف٤مطم٦مسسمث ر٦مسُمتس ىسسسدٞمٜمالنمسوشمٓمعٞمال سؾماليف٤مرٚموس 3اضم صمنُم س ٖمػم

سعميف٤م سسمث ر٦مهس ٜم٤م سسًمٙم ػمسُمتسسٕؾم ٚم٦مسسًمعث ٞم٦مسسعم ػمةسًمأ يفرمسسًميفال سرٛمٙمالتسُمٕم٤مديفٝمال٤مسقمالغمس يس

 .ُمليفنى
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ىماليدةسمالٕمٞمٗم٦مسسًميفر سًمل٤مسمثسسًمؼموشمٞمٜم٤منسسًمٚمىسنسيم٤من قمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماسسًمرسرثهس جيم سُمتسسًمٗمّما

ًميفٕمٓمٞماسسًمعٜملٚملممسس طميس ىرتسسًمؼموشمٞمٜملمسللتسسمِمٙماسيمعػمسقمتسـم ر سضمالنٓأسُميفٙمال دةسُمالتس

وجسسيم٤مٟمال٧مسسطمالناسًمٓمٗم ةسوسٓظميفٞم٤مدهسذمسطماللمس نسسٔظمال س سريفثلالتمسوىماليسضمال٤ميسسٓظماليفأ سوممس

ٙماسسةؿم٤مدةسسًميف سشمنسشمنضمٞمٝمٝم٤مسذمسسًمنسىمثس  سُمتسوٟميرنسومٕمكمسالسسسم وشملمسرٙمننسشم يمٞمع سُمٜم٤مؾمالع٤ًمسسمِمال

سالس وسُمالالتسيشيس ىمالالاس اٞمالال٦مس طمالالي سوسنسؾمالال٤مقميسقمالالغمسسٓ ٞمالال٤مدسسسمٙم الالػمظمالال٤ماسًميفالالي ندسسًمعٜملالالٚملم

س.سًمٓمعٞمٕم سًمٚمعٜملٚملمسىمٚمٞمأًس

مسسماليًٓسُمالتس 0اٟميف٤م ٩مسدم سمال٦مسُم٘م٤مدٟمال٦مسُمِمال٤مهب٦مس ضم رال٧مسسم٢مؾماليفذيسمسؾماليف٤مرٚموس6م00ورعلمسسًمِمٙماس

ر سلالنر سهسشمنسسحلّمناسقمغمسيمٚمٞمٝمرسقمتسـم س٤مأسًمؼموشمٞمٜم٤مأهسسمي ٟم٤مسُمثسسصمٜملمسُمتسؾمأؾماسسعميُّفِعٝم

 سورٕمٜم سسًم٘ملنسمسيمالرس النسسحلال٤ماسذمس سدلمسذمسضمٞمٜمنمسؾميف٤مرٚموسسًمىيسرٜميف٩مسسحل  سسًمّمٞمٜم سسا

سًمٗمّماسسًمل٤مسمثهسوسطميةسُمتس ىهسسًملأؾماسسعميفثنًم٦مساسعمثندة سشمٕمٓمٚم٧مسسمِميةس يم ال سسمٙم الػمسُمالتس

سٕظم ىهسوسًميف سرٛمٙمتس نسرٜمٔم سوًمٞمٝم٤مسُمتسظمأاسُم٘م٤مدٟم٦مسسصمٜملمسُمتسسًم ؾمنُم٤مأسذمس ؾمٗماسسًمٞملال٤مدس

يًسسًمٙمالالأسوممسسًمِمالالٙماسسعم الال٤مزممسقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتس نسسًمٙمٛمعٞمالالنشم س قمٓمالالرسددضمالال٤مأسُمٜمذٗمْمالال٦مسضمالال

ٟمال ىس نسسًملٚملالٚم٦مسسًملالندسيسيم٤مٟمال٧مسقمالغمسسٕىمالاسرٛمٙمالتسسًميفٕمال  سًمٙمٜمٜمال٤مسسًملٚملٚميفلمسسعميفثنًميفلمهس

قمٚمٞمٝمالال٤مسضمي ٞمالال٤ًمهسذمسطمالاللمس نسسًم ُمالال٤مديسسمالاليأسويم٠م الال٤مسظم سمِمالال٤مأسقمِمالالنس ٞم٦ممسذمسسًمنسىمالالثهسيم٤مٟمالال٧مس

يماسُم٘م٤مـمثسسحل  سسًميفلٕم٦مسسحل٤مًمٞم٦م سوسعمِمالٙمٚم٦مس ال س نسس٧مسًملندسيسيم٤مُمٚم٦مسشم يمٞمعٞم٤ًمسسمٛمٕمٜمرس  ٤مسيم٤مٟم

ـمثسىميسلنًم٧مسُمتسُمنسىمٕمٝم٤مسسًمّمثٞمث٦مساسًمٕمٛمندر٦مسىميسشم٘مٚمّم٧مسيمالىًمو مسيمالرسرٔمٝمال سسمٕماسسعم٘م٤م

سًميفنضمٞم سسٕؾمندهسشمٚموسسًمٕمٞمالننسوونسيم٤مٟمال٧مسمصم٤مد ال٤مسؿماليريةهسرٛمٙمالتسشمّمالثٞمثٝم٤مسيمٚمٝمال٤مسس ُمٜمثٜم
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هسىم٤ممسيماسُمٜمٝم٤مسسميفثللمسسًمٜميفٞمعال٦ممسورٛمٙمالتس رْمال٤ًمسشمٕماليراسسًمٗم در٦مسمنسؾمٓم٦مسؾمٚملٚم٦مسُمتسسًمٓمٗم سأس

ٞمػمسأسسًميف سطملٜم٧مسٟميفٞمعيفٝم٤مهسوًمٙمتسذمس الىهسسحل٤مًمال٦مسسخل سمِم٤مأسسًم ُم٤مدر٦مسقمتسـم ر سسظميفٞم٤مدسسًميفٖم

يم٤منس ٜم٤م سسشمّم٤ماسم ٞماسضميًسسسملمسسًمٜميفٞمع٦مسوسعم٘م و ٞم٦مسسًمٗمٕمٚمٞم٦مسسمثٞم٨مسٓسيشيسرٛمٙمتسىم سيشم سقمالتس

سمٕميسىميسٟميف٩ممسيمرس نسسحل٤ماسُمثسسًمؼموشمٞمٜم٤مأسذمسسًمٗمّماسسًمل٤مسمثهسيم٤منسسًميفنضمٞمال سسةٟميف٘مال٤م  سجسسىمٞمٛمال٦مس

س.وممسطميسيمعػموم٘م سقمٜميُم٤مسيم٤منسسٓشمل٤م سسًمنفمٞمٗم سُمنضمندسسم٤مًمٗمٕماس

سٓسيشيسريفٓمندسوٓسوجسسيم٤منسس ًأسُمنضمندم

سننسالالومسريفٙمالالال٤مرٚمالالالال٤م سؾميفالال سذمسقمالالال٘م٤م الالالالٟميفةٞم سسالالالسًميفنضمس6م00سًمِمٙماس

سهسيمرس نسُمعلمسُمثسضم سأسسًمٗم ؿم٤مةمسؾميف٤مرٚموسُم٘م٤مـمثساظمٓمنطسسوسسىمنسك ُمتسشملٕم٦مس   سالالسحل

اُم٘مٞمال٤مكسقمالغمسس0وممسس1رٓمع سسظميفع٤مدًسسدر٤ممٞم٤ًمسقمغمسيماسؾمٚملٚم٦مسُميفعٝمال٦مسحللال٤منسددضمال٦مهسشمالؽمسو سُمالتس

سًمٞمل٤مد هسسًمىيسر ويسُميىسضمندةس يسؾمٚملٚم٦مسُميفع س  اسسًمٜمٛمنجثسسعم ال٤مزممسسؾماليفذيسمس الىسسسًميفٕم رالاس

سًم ر٤ممٞم٤م سًمٚمنمن سا وسسعم٘م و ٞم٦م سسميًٓسُمتسسحلٙمنسسًمعنميسُمٙمٜمٜمال٤مسُمالتسسٓؾماليفٗم٤مدةسسم٘ماليدس يمالؼمسُمالتس

ًميىس ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم مسوسمٖمٞم٦مس نسرٛم اس ىسسسةددس سسًمعنميسسمِمالٙماسُمٕم٘مالناهسشمالنسس"سًم٘م سية"٦مسنقم

سؾميفذيسمسسًميف٘مٞمٞمنسسًمعنماليسًمٚمنمالن ساسعم٘م و ٞمال٦م سعمٕمال٤مر ةسسطمال س سسًمٜم٘مال٤مطمسؾماليف٤مرٚموسر٘مالنمسسميفعال٤مدنس

سًميفنضمٞم سشمٚم٘م٤م ٞم٤ًمسقمتسـم ر سوٟميف٤مثسوشملعٞماسمجٞمثسسدٞمٜمال٤مأسسعمٛمٙمٜمال٦مسسًميفال سهيفٚمالاسقمالتسسداللمسسٕمسُمالتس

وُمتسصمالنسسظميفٞمال٤مدسسداللمسسًمالىيسطم٘مال سسًماليدضم٤مأسسٕقمالغمس و،،،ىم٤مقميةسوسطميةظمأاس

رٙمالننس ٜمال٤م س يسللالتسمظمال سممٙمالتمسُرعاللمسس نسرّمالاسسممسُم طمٚمال٦ميمنسًميسضميريمسوريفنسشمٙم ر سجًموسوممس

 سراليفنسشمْمالٛمٞمٜمٝم٤مسُمالثسوال،سعمٕمٞمٜمال٦م  سُمالتسسداللمسسٕ الكم13م1سخل سسعمٜم٘م سسًمٜميفٞمع٦مسا

س.ومْمًأسقمتسمجٞمثسسدٞمٜم٤مأسُمتسسدٞمٜمنمسسعمٜمِمندةشمٓمعٞم سؾميف٤مرٚموهس

 س
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ساألٌفاع األخرية: الفصن الجاٌي عػس

مُماسسم٠مريسىميس ىمٜمٕماليفٙمنسقمالغمسـمالناسدطمٚميفٜمال٤مس نسسميفٞمال٦مسسًميفّمالٛمٞمنسًماليرٜم٤مسىماليسسٟميفٍمالأسقمالغمسىمّمال٦مس

سًميفٓمندهسو ٟم٤مسسٔنس دريس نس ؾميفٕملمسسمٙمنمسسحل٘مٞم٘م٦مسسًميف سو ٚمٜم٤مسوًمٞمٝم٤مسُمٝمٛم٦مسسمرسرٙمٗمال سًميدضمال٦مس نس

وقمٜماليُم٤مسشملالندسطم يمال٦مسسهٛمٕم يمال٦ميمقمٚمٞمٜم٤مسُمل١موًمٞم٦مسسًميوم٤م سقمٜمٝمال٤ممسومٙمال سذمسجًمالوسيمث يمال٦مسوًمالٞموس

س.ضمٞميةهسرٜميفٍمسسدٛمٞمث

وُمثسجًموهسوم٢منسسحل يم٤مأسشمٜمٓمالنيسقمالغمسسؾمالؽمسشمٞمعٞم٦مسُم الاسسعمٕمال٤مد هسسًماليظمنس النسضمالييس ؾمال٤م س

ُمٜمٝم٤ممسوُمتسسملمسسًمٓم  سسًميف سُمتسؿم٠م ٤مس نسشمٙمل٥مسسحل يمال٦مسسًماليظمنس ال سسنسرال ىس وًم الوسسًمالىرتس

سٟمْمٛمنسسوممسسًم٘مْمٞم٦مسشم سضمالثسسعمٕم٤مدماللمسيالىهسسًم٘مْمالٞم٦ممسوظمأومال٤ًمسًمٚمٛمٕمال٤مد هسسُٕمالاس ٜمال٤مس النس نس

سًمىرتسذمسشم سضمثسًميفِمعٞمٕمٝمنسقمغمسشمٖمٞمػمسوٓ ٝمنمسول٘مٞم٘مال٤ًمسيالىهسسسٕرييسؾمن سشمّماسوممس وًم و

سًمٖم٤مرالال٦مهسؾمالالػميميس الالىسسسًمٗمّمالالاسقمالالغمسضمعٝمالال٤مأسُميفٕمالاليدةسطمٞمالال٨مسرعالاليوس نسسعمالاليسومٕملمسقمالالتسسعم٤مدرالال٦مس

س.ٜملثعننوسًميسدورٜمٞم٦مسر

اإلٌطحاب وَ احلٕاز الٍقدٙ

ٙمال٤مدسشمٗملػمسدسدورتسًمٚمثٞم٤مةسشمعلمس ٟم سيمال٤منسظم٤مـم ال٤ًمهسوًمٙمٜمال سذمسجًمالوهسرٜمْمالنسوممسسًمٕميراليسُمالتسسٕوم

سٕظم ىسسًمٕمٔمٞمٛم٦مسسًميف سيم٤منسي٤مس ُم٤ميمتسُمٗمٞميةسذمسشمٓمنر سسًمٗمٝمنسسًمٕمٚمٛم مسذمسسٕ اهسقمغمسسٕىمالاهس

شمنسسًميفٕمعػمسقمتسومٙم ةسدسدورتسسمرسرٙمٗم سُمتسسًمنمن سًمٚميف٠ميميسُمالتس  ال٤مسؾماليف ع٧مسذمس ٤مرال٦مسسعمٓمال٤م س

 ثٞمث٦مس وسظم٤مـم ٦ممسوقمأوةسقمغمسجًموهسطميدسدسدورالتسسمنمالن سسًمٜم٘مٓمال٦مسسحل٤مؾمالٛم٦مسسًميفال سقمٚمال س

وجسسيم٤منسُمتسسعمٛمٙمتسوصمعال٤مأسوضمالندس يسقمْمالنسضملالييسس"ٙمنمسيمرسضم٤ميسذمسيمأُم هسقمٚمٞمٝم٤مس ىسسسحل

٥مهسًمٞموسُمتسسعمثيفٛماس ٟم سىميسشمنسشمٙمنرٜم سقمتسـم ر سشمٕميرأأسسملٞمٓم٦مسقميريةسوُميفيف٤مًمٞم٦مهسومال٢منس ُم يم 
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مسو الىسسيمالاسُمالال٤مسذمسسُٕمال هسوجسسيمال٤منس يسُمالالتس 0ا"جًمالوسُمالتسؿمال٠مٟم س نسرٕمالالاسٟمٔم ريفال سشمٜمٝمال٤مدس ٤مُمالال٤ًمس

ٓسرٛمٙمتسسنسشمٙمننسىميسسيميفلالع٧مسـمٗمال ةسوسطماليةس الٖمػمةسس٤م سسحل ذمسسًمٕمسسٓظمؽمسقم٤مأسسًميف سٟم س ٤م

وُمٗمٞميةسذمسوىمال٧مسوسطماليهسومال٢مَنسمُمال٤ماسدسدورالتسذمسسةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سج عال٧مس عال٤ميمسويمِمالٗم٧مس

س قمالتسُمٙمال٤منسشمٕم٤مـمٗمال هسسالس"وًمٙمٜم سٓس ؾميفٓمٞمثس نس يميفِماس يسطم٤مًم٦مسهبىسسسًمِمٙماسس"ساليمٚمرشم سسًميف٤مًمٞم٦م

س.سمنمسًسمم٤مسر١ميميسوم٘م س ٟم سيم٤منس

س يماسسًمٜم٤مكسسًمأُمٕملمسشمنسسؾماليفرًميفٝمنسوممسسًماليفذكمسقمالتسسالذمسُمٙم٤منسُم٤مسمٛمتسؾمٚملٚم٦مس شمع٤مقم سسًمٓمنرٚم٦م

٠منسومٙم شمال سقمالتسسٓظمالؽمس سسًميفاليدر سيم٤مٟمال٧مسسمالسقمالؽمس سدسدورالتسسمال٤م سالسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًميفنس

سًميفٗم٤م ٞماسسًميف٤مد ٞم٦مسًمأظميفٗم٤ميس يم  سشمٕم٘مٞميًسسُمتس نسدمٛمثسُمٕم٤ًمسسمِمالٙماسطمٞم٨مسونسيطمامسٚمقم م٦مسًم

 ر٦مسسًميفال سال ُم سٓسًميومسًم سقمغمس يسطمال٤مامسوسمّمالٗم٦مسقم٤مُمال٦مهسومال٢منسسًمٕمنسُمالاسسًمعِماليم٤مُماهسوًمٙمتس ىسس

ٕمع٘م رال٦مسذمسسًمومٕم٧مسطميًسسيِم٤مؿم٦مسسًمٜمٔم ر٦مسُم٠مًمنوم٦مسًمٚمٖم٤مر٦ممس  عث٧مسومٙم ةسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕمال س

ٞمٕمال٦مسسحل يم٦مسسًمعٓمٞم ٦مسًمٕمٚمريسسٕطمٞم٤ميسضمييًسسُمتسسًميفٕم رالاسسحلال ذمسًمٚمثٞمال٤مةهسوُمالثس الىهسسعمٙم٤مٟمال٦مسسًم وم

َوسشمُسسضم٤ميأسسحلّم٤مٟم٦مسُمتسسًمٜم٘ميمس ن سيمال٤منسسحلير ال٦مهسًمٚمعٞمنًمنضمٞمال٤مسُم يميرال٦مسسٕيم ال سسًمعيفٞمال٦مسذم َِمٙم 

س.سحلير ٦مسسٕطمٞم٤ميسقمٚمريسوم ىم٦مسُمتسٟمٗملوسشمٕمٗم س نسسمٛم ٤مسم٦مسوُم٤م سا

وسحل٘مٞم٘م٦مسسعم٠مًمنوم٦مس  س ٟم سومٞمرسريفٕمٚم سسم٤معمل٤م اسسًميف س يفنسهب٤مهسوم٢مٟمٜم٤مسٓسٟمٕمالؽم سسم٢مُمٙم٤مٟمٞمال٦مس نسٟمٙمالننس

وؾمٞمٚم٦مسًميفِمالعٞمثسيمن ٤مسس يم  سُمتسُمٕميفيًملميمنؾمٞمٚم٦مسةفمٝم٤مدس ٟمٗملٜم٤مسالسخمٓم لمسوٓسُمثسسمٕماسسًمؽمددس

سًمٜم٘ميمسوُميفرسُم٤مسيم٤منس الىسسسًميفٜمال٤م اسرعاليوسهمالػمسروديهسوم٢مٟمٜمال٤مسٟمٛمٞمالاسوممسؾمالثع مسصمالنسُمالثسُمال ودس

قمالاليمسوضمالالندسسًمٜم٘مالاليسسًمٕمٚمٜمالال سوسعمعالال٤م سسممسددضمالال٦مس ٟمٜمالال٤مسسُمالالتسًمنىمالال٧مهسٟمّمالالع سُم شمالال٤مطملمسضمالاليًسس
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سٕؾم٤مؾمالٞم٦مسسًميفال سرٜميفٝمٙمٝمال٤ممسوسمٕمعال٤مدةس ظمال ىس٤ًمسهمػمسُُميد سًمٚم٘منسقماليسؿمذّمسٟمعيسقمٜميُم٤م ٟمْٛميَفِٕما

وم٢مَنسسًميف٘ميمسسًمٓمعٞمٕم سرٙمننسُمتسىمعناسسًمٜم٘ميسسعمؽمددسُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسعمعي ٞم٦مسسممسسُٓميفٕم٤م سُمالتسسًمٜم٘ماليس

س.ُمتسسًمٜم٤مطمٞم٦مسسًمٕمٛمٚمٞم٦م

 ر٤ًمهسوم٢مٟمال سرٙمالننسٟمٗم٤مىمال٤ًمسوسمالث٤ًمسقمٜماليُم٤مسرلاليفٗمثاسذمسسعمعيفٛمالثسسًمالىيسالوُمٝمرسيم٤منس ىسسسًميف٘ميمسسمِم

ر سوسعمٜمٗمالاليف مسونسسعمعيفٛمٕمالال٤مأسسًميرٜمٞمالال٦مهس  الال٦مسذمسسًميفيسُمٝمالال٤مسرلالاليفٜميسوممسسًمٕم٘مالالاسوسًمٜم٘مالال٤م سسًمٍمالال

يصسسٕؿمالالذ٤ماسسًمالالىرتسالشميفرؿمالالرسُمالالثسىمٞمٛمٝمالال٤مسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسقمٜمالاليُم٤مسشمّمالالث س وسشم٘مالالسممسسم٤مًمٕم٘مٞمالاليةهس

عمعيفٛمثسسًمٕمٚمٛم سسًمٌميسٟمٗمل هسُُمليفٜميًسسقمغمس نسرٗمٕماسسرٕم٤مدمننسُم٤مسسشمٗم٘منسسقمٚمٞم سُمتسىمعامسوًمٙمتس

سٕؾم٤مؾمالالٞم٦ممسسًمٕمنسىمالال٥مسهم٤مًمعالال٤ًمسُمالال٤مسشمٙمالالننسسٓيميفِمالال٤م سسمالاليًٓسُمالالتسسًمٕم٘مٞمالاليةهسرٕمٜمالال س نسرٜميفٝمالالوسىمٞمٛمالال س

ىمعٞمث٦ممسوسم٤مًمٜمٔم سسممسسوميف٘م٤مدهسوممسسيسوطم سظمال٤ماهسريفالعع سسًمٕمٚمالنسسم٤مٟٓمٗميفال٤م سسًمٗمٙمال يسسم٤مقميفعال٤مدهس

 سسٟٓمٗميف٤م سسًمٓم ر سًمٚمٕم٘مٞميةسدمال٤مهسلومْمٞمٚميف سسٕؾم٤مؾمٞم٦ممسور٤مي٤مسُمتسومْمٞمٚم٦مسىمنر٦م!سوًمٙمتسقمٜميُم٤مسرٗم

سسًمٕمٚمنسسدٞميمُمتسسي يسُمٓمٚم٥مسقمٚمٛم سُمٕملمهسٟمعيس ٟمٗملٜم٤مسُمثسيشيس ؿمع سسم٤مًميرتسسًما

  سسةدسٟم٦مسسًم ؾمٛمٞم٦مسٕيسومٙمال ةسسسٕوممسهعمٕم وم٦مس طميس ىهسسُٕم ٚم٦مسسًم٘معٞمث٦مهسسسمث٨مسقمتسقمأُميفلم

  سصم٘م٤موم٦مسسٓ ددسيسيىهسسًمٗمٙم ةسسًميفٝميريرال٦ممسذمسسًمٜم٘مٓمال٦مسسٕوممهسس٦مشمِمٙماس يريسسًمٚمٕم٘مٞميةهسوسًم ٤مٟمٞم

س سطمال٦مًسسىم٤م ٛمال٦مسسيٞم ال٤مأسسًمٕمٚمٛمٞمال٦مسسًميفال سشمال وما" ًم سٟمٔم ةسقمغمس ٗمث٦مسورٙمٞمعٞمير٤مسل٧مسقمٜمالنسنس

هسطمٞمالال٨مسؾمالاليفعيس ؾمالالريس يم الال سُمالالتسسصمٜمالال سقمنمالالسُمٜمٔمٛمالال٦مس يم٤مدرٛمٞمالال٦مسوقمٚمٛمٞمالال٦مسذمس"سًميفّمالالٛمٞمنسسًمالالىيم 

وممسضم٤مٟمال٥مسقماليةسجًمالوس هسسًمنٓر٤مأسسعميفثيةس  يدأسسمٞم٤مٟمال٤مأسشمٕمال٤مد سسًميفّمالٛمٞمنسسًمالىيم سا

شمٙمالنرتسدوزممسوُمالتسسماللمسسٕؾمالريسسعميدضمال٦مسسجسأسُمٜمٔمرأس ظم ىسظم٤مدثسسًمنٓرال٤مأسسعميفثاليةس و

رنضميسسصمٜم٤منسُمتسسعمالٜمٔمرأسسًمٕمٚمٛمٞمال٦مسسعم ُمنىمال٦مسذمسسًمٕمال٤م  سسدٛمٕمٞمال٦مسسعمٚمٙمٞمال٦مسذمسًمٜمالينسوسٕيم٤مدرٛمٞمال٦مس

س.ًم قمع٤منسُمٕم٤مدم٦مسُم ػمةسُم٤مسرٛمٙمتسىمنًم س ىماسالسًمنـمٜمٞم٦مسًمٚمٕمٚمنمسذمسسًمنٓر٤مأسسعميفثيةس



 

244 
 

سًمالىيم سقمالغمس ؾمالوسُمعي ٞمال٦مهس ىهسسعمٜمٔمرأسسًمٕمٚمٛمٞم٦مهسٓسشم راليس نسشمعاليوس  ال٤مسدومْمال٧مسسًميفّمالٛمٞمنس

ًمىًموسسدقم٤ميس نسشم١ميميس نسسًميفّمالٛمٞمنسسًمالىيم سٓسرٛمٙمالتس نسرٕمٓمالرسُمٙم٤مٟمال٤ًمسقمالغمسـم٤موًمال٦مسسخلٓمال٤منس

سًمٕمٚمٛم سٕٟم سدرٜم س ؾم٤مؾم٤ًممسوًمالنس نسُمالتسسعمٗم٤مدىمال٤مأس نسٟمِمال٤مـمٝمنسعمٙم٤مومثال٦مسسًميفّمالٛمٞمنسسًمالىيم سًمال س

سمالىيم٤ميسسٛملال٠مًم٦مسُمال٤مسوجسسيم٤مٟمال٧مسسحلٞمال٤مةسُمّمالٛمٛم٦مسمـم٤مسمثسؿمع سدرٜم سسمثيسجسشم مسووجسسُم٤مسسقميف٘ميوسسومٕمًأس

ًميفٙمالننسظمال٤مدثسٟمٓمال٤م سسًمٕمٚمالالنهسومال٢م نسًمالتسريفذالىوسس يسُمنىمالالاسسمِمال٠منسسدالنسنمسًمٙمالٜمٝمنس هالالىوسس

ٟمٔم ر٦مسسًميفٓمندسُميقمنُمال٦مسسم ٘م٤مومال٦مسسٕدًمال٦مس"وىميس قمٚمٜم٧مسسدٛمٕمٞم٦مسسعمٚمٙمٞم٦مسذمسًمٜمينسدؾمٛمٞم٤ًمس نسسهُمنىمٗم٤مًس

مسيمالرسطمال٨مس يمالؼمس يفٛمالثسقمٚمٛمال سذمس"سًمٕمٚمٛمٞم٦مسذمسطملمس نسٟمٔم ر٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمىيم سًمٞمل٧مسيمالىًمو

سًميف٠ميمٞماليسقمالغمسسًميفٓمالندسس"دٛمٕمٞم٦مسسًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞمال٦مسسُٕم رٙمٞمال٦مهسسًملالٚمٓم٤مأسسًميفٕمٚمٞمٛمٞمال٦مسقمالغمسًمٕم٤م هسو نسس

مسوسدٛمٕمٞمال٦مسسًمٗمٚمٙمٞمال٦مسسعمٚمٙمٞمال٦مس"سم٤مقميفع٤مدهسسًميفٗملػمسسًمنطمٞميسسعم٘معناسقمٚمٛمٞم٤ًمسعمٜمِمال٠مسسٕٟمالنس سوشمٜمنقمٝمال٤مس

ٓسًمعوسذمسدقمٛمٝم٤مسًمٚمٜمٔم ر٦مسسًميفٓمندر٦مسسعمٕم٤م ةسسًميف سي٤مسضمىود ٤مسذمسسًمٕمٛماسسٕؾم٤م س"ُمتسيمٜميسس

ذمسس 0ا"قم٤مُمال٤ممس061رتسوىميسشمنسشمٜم٘مٞمث سُمتسظمأاسسًمٜميف٤م ٩مسسًميف سشم سيمٛم٧مسقمغمسُميىسًميفِم٤مدًميسدسدو

 يسُمٙم٤منسل٧مس ىهسسًم سر٦مسسًميسدورٜمٞم٦مسسًمٗمذندةسسًميف سشم وم  سومالن سسٕيم٤مدرٛمٞمال٦مسسحلير ال٦مسؾمالن س

سقمغمسسًم همنسُمتس نسسحلٞم٤مةسىميسشمٙمالننسقمٛمالاسُمّمالٛمنسجيمال هدميسوقمأنسُم١مؾماسذمس ىسسسًمّميد س

مسو ىسسرٕمٜم سؿمالٞم ٤ًمسوسطماليًسسوم٘مال  سسًمٜمِمال٤مطسًمٚمٕمٚمنسُمٕم٤مديفٝم٤مسوم٠منس ىهسًمٞمل٧مسسعمل٠مًم٦مسسًميف سرٛمٙمت

س.سعمٜم٤م اسًمٚميفّمٛمٞمنسسًمىيم سوٟميفٝمرسسم سسُٕم سوممسُمنىماسقم٘م٤م ييسذمسسًمٜمٝم٤مر٦م

نمأس رْمال٤ًمسسم ٘م٤مومال٦مسسٓ ددسيسًملومٙمال٤مدسسعمٝماليدةسُم الاساليسدورٜمٞمال٦مسسمالسًمطم٘مٞم٘م٦مسونسدومثسسًم سر٦مسسعم٤مدرال٦مس

طمٞمال٨مسسعمنىمالامسس٤مأعٞم٤مٟمًمٞمًأسومٙم ةسسًميفّمٛمٞمنسسًمىيم سشمّمع سوسمث٦مسوجسسٟمٔم أسسمِمٙماس قمٛم سىمٚم

ريفنسجيم سسًميفّمٛمٞمنسسًمىيم سذمسيم ػمسُمتسسٕطمٞمال٤منسذمسسعمعالأأسسًمٕمٚمٛمٞمال٦مسسًميسدورٜمٞمال٦مهسوًمٙمالتسدس الًرس
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وُمالالتسسمالاللمس الالىهسسًمّمالالٗمث٤مأسسهسمِمالالٙماسؾمالالٚمع سوهم٤مًمعالال٤ًمسُمالالثسسمٕمالالاسقمعالال٤مدسأسسًميفٕمالال٤مزمس وسسٓ ددسي

سم٤مقميفعال٤مدهسسال٦مسقمغمسُم٤مسرعيوسسم٤معمنسوم٘م٦مسسًميفث ر رسالسسًمٕمٚمٛمٞم٦مسؾميفعيس نسسًميفّمٛمٞمنسسًمىيم سوىميسشمنسو ٗم 

سوقمالغمسسٟمال ُسس 2ا"ضم صمنُمال٦مسومٙم رال٦م"سوقمالغمسسٟمال ُسس 3ا" عنمسقمغمسسًمعٞمنًمنضمٞمال٤م"وقمغمسسٟمُ سس 0ا" ؾمٓمندة"

فاليدس"يشيسسسٟمال ُسهسوقمالغمس 1ا"سًمنضم سسًمٕمٚمٛم سسًميس اسًمٚمذٚم٘مٞم٦مسسًميرٜمٞم٦م"سوقمغمسسٟم ُسس 6ا"طم يم٦مسهميد"

و ظمػمًسساوم٤معمع٤ماسٓسرلٛم سس 8ا"شم سضمثسوممسسًمٕمّمندسسعمٔمٚمٛم٦م"سوقمغمسسٟم ُسس 8ا"يماسسًمٕمٚمنمسوسعمعيفٛمث

ُم الاسوطمال س"سالالس 6ا"ُم قم٥م"ٚم٘م٤م ٛم٦مسسًمٙم٤مُمٚم٦مسُمتسسًمٜمٕمنأسوسًمِميف٤م نسًمٚميفّمٛمٞمنسسًمىيم  سقمغمس ٟمُ سًم

سم 9ا"وم سٟمٙمِميف٤مرت

قمغمسسًم همنسُمتسسعمٕم٘منًمٞم٦مسسًمٙم٤مُمٚم٦مسًم الودةسسًميفّمالٛمٞمنسسًمالىيم سًمٚمثٞمال٤مةهسًمالٞموس ٜمال٤م س يسوؾمالٞمٚم٦مس

دٕماس ىسسسٓؾميفٜميف٤مثسُم٘معالنًٓسًماليىسسًمٜمال٤مكسسًمالىرتسر راليونس نسرٕميف٘ماليوسس نسسًمٕمٚمالنسىماليسدطمالاس

سهللمسوسحل٘مٞم٘م٦مس ال سقمٙمالوسجًمالوس ٤مُمال٤ًمهسو ال س ُمال سهمالػمسُمال ر سسمِمالٙماسوسمال سسم٤مًمٜملالع٦مسوضمندس

سسًميفّمالٛمٞمنسٕنسًمالٞموسـ ريفٗم٤مقمالاسسمٕمالاسسًمٜمال٤مكسسمِمالٙماسُمٗمال طسوًمٕماس الىسسرٗمرسالسعمال٤مجسسسهًمٚمعٕما

س.ُم١م سسمِمٙماسُمنمو سوٟم  س ٤مُم٤مسسًمٕمٙموسقمغمسسماس قم هسهمػمسسًمىيم 
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اإلٌطحاب وَ الدازٍٖٔٗٛ

وُمٝمرسيم٤منسسةٟملث٤منسُمتسسحلنسدسسًمٜم٘مييسُمٗمٞميًسهسوم٢منس ٜم٤م سقميةسُم١م سأس ظم ىسُم١ميميةسقمالغمس

وًمٕماس سم   ال٤مس النسسةىمال سدسسعميفٙمال دس نسسًمعث٨مسقمتسشمٗملػمسـمعٞمٕم سًملؿمٞم٤ميسسحلٞم٦مسٓسر٠م سسمٌميمس

ُمتسسًمٕمٚمريسسٕىم نسوممسسعمنمن سسمال٠منسدسدورالتس س ٘مال سُم الاس الىسسسًميفٗملالػممس الىهس ال سسًمٗمعالنةس

سٕٟمنس سوسٕ الٜم٤م  س  الٚمٝمنسس0916سًمٙمعػمةسسًميف س ٤مدومٜم٤م ٤مسذمسسًمٗمّماسسًمل٤مسمثمسذمسيميف٤مسم سقم٤ممس

س الىسسسًمالٜم٘ملسقمالغمسقمتسـم ر سسًمٓمٗم ةهس ؿم٤مدسقم٤م سسًمٜمع٤مأسسينًمٜمييسسًمٙمعػمس نهمنسديسوم روسومم

س:سًمٜمثنسسًميف٤مزم

ذمسشمعٞم٤منسسًمنؾم٤م اسسخل٤م ٦مسسًميف سشمالنسهبال٤مسشمٖمٞمالػمسسٕٟمالنس هس سرالٜمع س]دسدورالت[سذمسشمال٠مُملمسسًم٘معالناس

سًمٕم٤معم مسسماسقمغمسسًمٕمٙموسُمتسجًمالوهسـُمِ طمال٧مسسقمؽمسمال٤مأسُمٜمالىسسًمعيسرال٦مهسوهبالىهسسًم٘مالنةسةضمعال٤مدس

 ٜم٤م سضميوىهسوشم سيمٛمال٧مسوُمثسجًموس سرٙمتسسهدسدورتسٟمٗمل سقمغمسشمٖمٞمػمسمدس  سذمسيميف٤مسم٤مشم سسًمأطم٘م٦م

سم0)اُمٜمىسجًموسسحللمسسٓقمؽمسم٤مأسوسٟٓميف٘م٤مدسأ

سعم١مس سوسعمٗم٤مضملسًمٚم  يسسًمٕمٚمٛم سسًمىيسو ٗم سدسدورتسذمسسًمٓمعٕم٦مسسًمل٤مدؾم٦مسُمالتسسسًميفثناًمىسسوم٢منس

سممسسًميفلالّٚمٞمنسسسمال٤مخلٚم سسعمٜمٗمّمالاسًمٙمالاسٟمالن سطمال سرالرنيميف٤مسم هسطمٞم٨مسلالناسقمٚمالريسسٕطمٞمال٤ميسُمالتسسة

 سرٙمالالتسُمّمالالثنسم٤ًمسسم٘معالالناسقمالال٤ممسًم ٟميفذالال٤منسسًمٓمعٞمٕمالال سهس"ٛمعالالي هسسًمٕمٔمالالٞمنسسخلالال٤ماسسمالال٤مًميفٓمندسم"

يميف٤مسم سسمٛم٘منًمال٦مسظم٤مًماليةسرّمالاسومٞمٝمال٤مسُمال٤مسٟمٓمٚمال سقمٚمٞمال سسوديسوم رسظميفنمسوسمٜم٤ميسقمغمسجًموهس 3ايملع٥م

رسسالرسسسةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سسم٘مال٤ميسسٕ الٚم هسوًمٙمٜمال سٓسُرٛمٙمالتس نسُرَٗمالالىميسُرٗمَس٤مًمٗمعنةسسًمٙمعػمة سسم

 م 2او ناسسٕ ٚم 
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٦مسُمالالتس٤مشمٞمسًمٕم٘مالالندسسًمأطم٘مالال٦مسُمالالتسشمٓمالالنر سٟمٔم رالال٦مسدر٤ممالالٞمقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتسسًميفٕميرالاليسأسسي٤م ٚمالال٦مسذمس

سةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم سوسيميفِمال٤م سسحلٛمالاسسًمٜمالنويسيمالردةسودسصمٞمال٦مهسسقمالؽم سقمال٤م سُمٕمٝماليسؾمال٤مٟميف٤مذمس

 نسسًمٗمعالنةسذمسٟمٔم رالال٦مسس0996وسًمالؽمسومنٟميف٤مٟمال٤مسوقمالال٤م سسٕطمٞمال٤ميسذمسضم٤مُمٕمال٦مسرٞمالالاسًمٞمالنسسمالنكسذمسقمالال٤ممس

ومنٟميف٤مٟمال٤مسسقمٜمالننسمٕماليسشملالٕملمسقم٤مُمال٤ًمهسعم٘منًم٦مسديسوم روسسخل٤مًميةسسشمٙم سدسًسسهة١مسًميفٓمندسٓسشميساسهمػمسممٚم

سسميفٜمال٤م اسسمالي سسًمالىيسه"سًمعٞمنًمنضمٞمال٦مسسعمٜمٔمٛمال٦مسٟمٔم رال٦مسٟمثالن س‘و ناسسٓ ٚم ’"وسمنكسسمث ٝمرسسمالس

 :يمعػم

سًٕمالٞمأأس] يهسسعميفٖمالػمسأسسًمندسصمٞمال٦م[سسُميفٖمالػمسأورليفٜميسسيٞمٙماسسًم ؾمٛم سًمٜمٔم ر٦مسسًميفٓمندسقمالغمس

سًمٜمٔم ر٦مسسًمنضمالندسسًملال٤مسم سسًملٙم٤مٟمٞم٦ممسوقمغمس ىسسسًمٜمثنهسر٥مس نسشمٗمؽم سسًميفعٛمٕم٤مأسوسٕوم سدسو

يىهسسًمٙمٞم٤مٟم٤مأ

 م 0ا

ومنٟميف٤مٟمال٤مسس" الىهسسًمٙمٞم٤مٟمال٤مأه"ٓسشمٖمٗماسقمتس اٞم٦مسجًمومسوٕنسيماسسًمٙم٤م ٜمال٤مأسسحلٞمال٦مس ال سُمالتسسماللمس

وسمنكسسقمؽموم٤مس ٜم٤مس نسٟمٔم ر٦مسسًميفٓمندسسحلير ٦مسٓسشمٗمرسسذمسسًمنسىمثس  اسسٕٟمنس سسديريةس وسطميفالرس

شمٗمالؽم سمالٛمٜم٤ًمسسًمنضمالندسسًملال٤مسم سسسًمٜمٔم رال٦مسسحل٤مًمٞمال٦م  اسسدٞمٜم٤مأسسديراليةمسسماليًٓسُمالتسجًمالوهس

س(3).ًمٚمٙمٞم٤مٟم٤مأسسًميف سُمتسسعمٗمؽم س نسشُمٗمرسسُمأحمٝم٤م

سمٕماسسًمٕمٚمريسسمٛم ِاس الىهسسًمٍمالسطم٦مسسعمى ٚمال٦مسذمسطماللمس نسسٔظمال رتسسرٜمعنوجسسيمٜم٧مسشميفل٤مياسعم٤مجسس

ريفٕم مالالننسًمٚم ىم٤مسمالال٦مس وسسًمٓمالال دهسيمالالاسيشيسُميفنىمالالاسقمالالغمسُمالال٤مسوجسسيمالال٤منسرٜمٔمالال سوممسسًمٜم٤مىمالاليسيمّمالالير س

سسًميفٓمالندسٟمٔم رال٦م ًمٚمٕمٚمريس نسر٘منًمنسسُمال٤مسر راليونسذمسؿَمال٠منطمٞم٨مسوٟم سُمتسسعمٛمٙمتسًمٚم٘مْمٞم٦مسسًمٙمؼمىمس

ؾمٚمٞمًرهسو ومْماسـم ر٘م٦مسينسةصمع٤مأسجًمالوس النسسٓدقمال٤ميسسمٛمالايسسسًمٕمٚمٛمنر٦مسًمٚمردر٦مسوٓ ٝمنسيم٤منسوجس
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سًمٗمعنةهس وسقمغمسسٕىماسوطم س سشم٘ميمسطم٤مؾمنسذمس ىسسسٓدم٤مهمسيمرس نسسحل٤ماسُمالثسو الأ سسًمٓمال  هس

سًم ٘مال٥مساسد٤ميمٝمال٤مُم  سدونسسًميفٕمال  سٕيسقم٘مال٤منسـم٤معمال٤مسيمٜمال٧مسسرلٛم سًموسسم٢مؾميفذيسمسمًم٦مطمٞم٨مس

ؾميفّمالالٚم سيمالالاسيشيسىمعالالاس نسشمٖمالال٤مددمسوسم٤مؾمالاليفذيسمس الالىهسسٓؾمالالؽمسشمٞمعٞم٦مهسـمالال  سومنٟميف٤مٟمالال٤مسوسمالالنكس

سعمٜمٔمرأسسعملاليفيرٛم٦مسشمٜمِمال٠مسجسشمٞمال٤ًمسيمٜمال٤مشم٩مس"سٟميف٘م٤مدس رسسًمأجقم٦مسيمنؾمٞمٚم٦مسةدظم٤ماسٟمٔم ر٦مسُمٗم٤مد ٤مس نس

سًمٙمٞمٛمٞمالال٤ميسدونسسًمٚمعالالنيسوممس ساُميفٕمٚمالال سسمالال٤مدٜموسسٕطمٞمالال٤م   سخل٤م الالٞميفلمسُمالالتسظمالالنساسالضمٜملالال

مسوسمٕمع٤مدةس ظم ىهسدسدورتسيم٤منسظم٤مـم ٤ًمهسوًمٙمتسسحلٞم٤مةس  سسًمٜميفٞمع٦مسسعميفنىمٕمال٦مس"سةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم 

س.ُمتسسًمٙمٞمٛمٞم٤ميسسًمٕمٛمٞم٤ميهسًمىًموسيماسيشيسقمغمسُم٤مسر سمسل٧مسسًمٕمٚمنسسعم٤مدي

ُم اس الىرتسسًمٕمال٤معملمهسطمال٤مواسسًمٕميراليسُمالتسسًمٕمٚمالريسسٔظمال رتسشمال ُمٞمنسسًمٗمعالنةسسًمٙمعالػمةسذمسٟمٔم رال٦مس

درٛمنُميفٝم٤مسًمٗمؽمةسـمنرٚمال٦ممسوُمالتسسعمث٤موٓأسُمتسشمٚموسسدسدورتسقمغمسُم سسًملٜملمهسوًمٙمتس سشم ع٧مس ر٤مًس

سعم الالػمسًمأ الاليفرمس نسسًميف٘مالاليمسذمسقمٚمالالنسسٕطمٞمالال٤ميسرعالاليوس ٟمالال سضمٕمالالاسُمالالتسسًمنمالالثس يم الال سؾمالالنيًسمسقمٍمالالس

سدٞمٜمنمهسو  سومؽمةسُمتسسًميف٘ميمس سرلع سي٤مسُم ٞماهسيم٤مٟم٧مسٓسشماليساسذمسُم طمٚمال٦مسسًمعالييسقمٜماليُم٤مسفمٝمال س

قمالال٤م سسٕطمٞمالال٤ميسسًميفٓمندرالال٦مسشمالال٠مًمٞماس٤مسوسمالالنكمسسمٕمالاليسقمنمالالرتسقم٤مُمالال٤ًمسضمالال٤ميسيميفالال٤منسُمالالتسسمثالال٨مسومنٟميف٤مٟمالال

ًمىسسًمنسيم٤منسسًميفّمثٞم سسًمىيسىميُمال سومنٟميف٤مٟمال٤مسوسمالنكسؾمالٚمٞمًرهسًمٙمال٤منسسهسًملنررسيس ٟميدر٤مكسوسهمٜم 

ٛمٙمٜم سُمتسشم٠ميمٞميسجًمومسسميًٓسُمتسجًموهس يميسُمتسضميريسقمغمسوضمالندسومعالنةسوسهمٜم سذمسومثسضمٞميسر س

 الٚم سالسطمالاسًمٖماليسسًميفٓمالندسسٕيمالؼممسورٕمالؽم سوسهمٜمال هسيمعػمةهسيمرسريفْم سُمتسقمٜمنسٟم  سو ناسسٕ

سةٟميفذال٤منسسًمٓمعٞمٕمال سرٛمٙمالتس نس ال٤موماسقمالغمسسٓسميفٙمال٤مدسأهسسًمىيسرٙم دسُمال٤مسىم٤مًمال سؾمال٤مسم٘منههسسمال٠منس

س:هسوسر٘مناسسمٕميسجًمووًمٙمٜم سٓسرٛمٙمتس نس ٚم٘مٝم٤م
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سنسٟم٠مظمالالىسسمٕمالاللمسسٕقميفعالال٤مدس نسيمالالاسسظمالاليفأ سُمالالتسسرالال٥موًمٙمالال سٟم٘مالاليدسضملالال٤مُم٦مس الالىهسسعمَلالال٠مًَم٦مهس

سو واس ؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسقمغمسسٕد سيم٤منسجسأسُمال ةسسسميفٙمال٤مدًس سطمالاسشمٙمٞمٗمال سسٓظميفأوم٤مأسسملمسسًمعنم

سم 0ا سحلًمعٕماسسًميفثير٤مأسسًمٗم ريةسسًميف سرنسضمٝمٝم٤مسسًمٙم٤م تس

ُم٤مسرٓمٚم سقمٚمٞم سوم٤مهمٜم سسسميفٙمال٤مدسأسؾمالٛمٞميفُ سسظمؽمسقمال٤مأهسوًمٙمالتسسًمٜم٘مٓمال٦مس ال سٟمٗملالٝم٤مسوشمٜمٓمعال سقمالغمس

سماللمسيمالاسسًمعنمسسمٜمٗموسسًم٘ميدسسًمىيسشمٜمٓمع سومٞم سقمغمسسًمٕمٜم٤ميم٥مسوسحلٞميف٤منسو  ندسسٕوديمٞماليمسوُمالتس

سٓظمؽمسقم٤مأسسًم س ٕم٦مسسًميف سٓسشمٕميسوٓسلَمسسعمٕم وم٦مسذمسقميدسٓسطمٍمسًم سُمالتس ؿمالٙم٤ماسسحلٞمال٤مةس

س.ُمٜمٝم٤مسسةٟميفذ٤منسسًمٓمعٞمٕم س ر٤مًسسًم س ٕم٦مهسٓسرٗمرسس

ُمالتسظمالأاسسالالسٟمع٤مسوم٤مهمٜم سهبىسسسًمٜم٘ميسسعميُم سًمٚميسدورٜمٞم٦مسسمٜمٗموسسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سسشمعٕمٝم٤مسومنٟميف٤مٟم٤مسوسمنك

ـم  سومٙم شم سقمتسسحلامسوُمتسسعم١ميميس ٟم سوجسسيم٤منسطماسوم٤مهمٜم سرٛماللسسًمٗمعالنةسسم٤مًمٗمٕمالاهسوم٢مٟمال سرٜمعٖمال س

ُمتسسًمٗمِمامسيمالنريسقمالغمسددسرال٦مسقم٤مُم٤ًمسس011 نسُرِم٤مدسسمِ سيم٢مٟمع٤م سدس ثهسُمتسطمٞم٨مس ٟم سومثسطميًسسًمالس

سم٤معمنسمٞمثسسًميف سريفٕم٤مُماسُمٕمٝم٤مهس ؾميفٓمٞمثس نس ظمؼميمنسعم٤مجسس قميف٘ميس ٟم س سرٜمع هسوًمٙمتسُمالتسسًمٜم٤مطمٞمال٦مس

 نسشم ٘منسستس يم ال سُمٜمال هسطمٞمال٨مسٓس طماليسُمٜمال٤مسراليسجًمالوسُم٘مٜمٕمال٤ًممسسماليًٓسُمالتسسنسًمٗمٕمٚمٞم٦مسؾم٠مـمٚم٥مسُمٜمٙم

س.ٙمنجًموهسيم٤منسهم  سيمٚم س نسًميفٝمٞم٠مشمٙمنسٕنسشم ٘منسسسمعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسخل٤م ٦مسسم

س:و  رسوسهمٜم سيميف٤مسم سُمثس ىسسسعمٚمذلسُمتس ـم وطميف 

سمٕميدسحميودسُمتسسًمٚمعٜم٤مأسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسذمسقميدسحماليودسُمالتسسًمٓمال  هسرٛمٙمٜمالوسوٟمِمال٤ميسقمال٤م سيم٤مُمالامس

وُمالالتس الالىهسسًمٚمعٜمالال٤مأسسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسوسًمالال وسسم سسعمٕمٞم٤مدرالال٦مسسًميفالال سسمٞمٜمٝمالال٤مهسظمٚم٘مالال٧مسسًمٓمعٞمٕمالال٦مسقم٤معمالال٤ًمسُمالالتس

 ٞماسسًمٖمىس   سسًميف سل٤موماسقمغمسسحلٞمال٤مةهسسًميفٛماسسًمؼموشمٞمٜم٤مأهسودوس  سسًميفٜمٔمٞمنهسوسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسٕرْمٞم٦م
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وسًميف س ٟميفع٧مسسًمٗمػموؾمال٤مأسسًمعلالٞمٓم٦مسوسًمعنمالسسعمٕم٘ماليرتهسوسم٤مًميفال٤مزمسصم٘م٤موميفٜمال٤مسوشمٙمٜمنًمنضمٞميفٜمال٤مهسُمالتس

س. 3اوممسسٔرع٤مدس 0اسةًمٞم٤مد

يميفال٥مسومال٤مهمٜم سيميف٤مسمال سسمالٜمٗموسسهسوم٘ماليٗم٤مقماس نس ٟم٧مسالس  س ثٞمث٦مسسم٤مًميف٠ميمٞماليسٕوممسالسطمٞم٨مسسًمس مجٚميف

 رتسًمعٜم٦مس سمعير٦مساقميدسطم و سسًمٚمٖم٦مسالسًمٓم ر٘م٦مسسًميف س يميف٥مسهب٤مسيميف٤متسالسقمتسـم ر سدسم سؾميف٦مسوقمِم

ثّمالناسقمالغمسسًمؼم ٞمال٤مأسر٘منُمالننسسمال سم سسٕوسُمال سوُمالتسصمالنسدمٛمٞمٕمٝمال٤مسًمٚمسسسةٟمٙمٚمٞمير٦م مسُمٓمالندو

وسٔطمال٤مدسسعميفّمالالٚم٦ممسورالٜمٔمنسسداليواسسًماليوديسًمٚمٕمٜمال٤م سسًمٚمعٜمالال٤مأسسىمالنس نسـمنرٚمال٦مسُمالتسسٕ الٗم٤مد

سٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسًمٚمٛمالالنسدسسمٓم ر٘مالال٦مسشمٗمرسالالسسًمالال وسسم سسًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞمالال٦مسسًم٘مٞم٤مؾمالالٞم٦مسومالالٞمرسسمٞمٜمٝمالال٤ممس الالىهسسًمٕمٜمالال٤م س

وسشمّم٤مٓ ٤مسدمٕماسيماسيشيسُم٤مديسٟمّمٜمٕم سٟمثتسسًمعنمسممٙمٜم٤ًمس ٤مُمال٤ًمهسسمالرسذمسجًمالوسسٔرعال٤مدمسوًمٙمالتس

طمل٥مسسًم ودةسٕنسيماس الىهسسًمٚمعٜمال٤مأس ال سٕٟمِمالٓميفٜم٤مسسٓسميفٙم٤مدرال٦مهسومٝمال سًمٞملال٧مسخمؽمقمال٦مسسمالاس

 . 2اٟمثتسسعمذؽمقملم

ؿمالذلسشمعاليوسويم٠م ال٤مسظم سومال٦مسًمٙمالاسسال النسسًمٓمعٞمٕمال٦مسسٗم٤مقمالاطمٞم٨مسسًمسالسًم ٤مٟمٞم٦مس وسم٤مًميف٤مزمهسمجٚم٦مسوم٤مهمٜم 

ؾمالالٚمٞمٛم٦مسًميرالال مسوُمالال ةس ظمالال ىهسوم٠م الال٤مسشمعالاليوسويم٠م الال٤مسظم سومالال٦مسوٓسوجسسيمٜمالال٤مسسسميفٞمالال٦مسسًميفّمالالٛمٞمنسٓشمالاليسا

خمٓم لمسضميًسسذمسشمٗمٙمػمٟم٤ممسطمل٤ميسسٕسمعير٦مس نسُمالكميسسم٤مًمٚمعٜمال٤مأسسٕؾم٤مؾمالٞم٦مهسوًمٙمالتسسًمٓمعٞمٕمال٦مسهمالػمس

سم سقمغمسسًم٘مٞم٤ممسسمرسٟم٘منمسسم سُمثسسًمٚمعٜم٤مأسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسسمثٞم٨مس ٟمٜم٤مسقم ومٜم٤مسقمالغمسسًمٗمالندسىم٤مددةسسمِمٙماسو

 نسشمٗملػمسطمل٤ميسسٕودسيماسٓسرٛمٙمتس نسرٙمننس ثٞمث٤ًممسويمالرس دديمٜمال٤مسذمسسًمٗمّمالاسسًم ال٤مريهسومال٢منس

سةصمع٤مأسسًمنطمٞميسسًمىيسٓسرٛمٙمتسدطمْم سيىسسسحلل٤ميسسًمٖم٤مُماسُم٤مس نسوٓس نسؿمذّم٤ًمسهمػمسُم  ال س

 .ر٘منمسسمؽمشمٞم٥مسسحل و 

                                                           
 ( وتعٍت األلياذة وىي ملحمة اغريقية.1)

إليها يف الفصل السادس، وىو أن الكون ادلادي ىو يف حد ذاتو اخًتاع رتيل ورائع بشكل مذىل. فادلراد ىنا ىو أنو ليس  ت( ىنا، ينبغي تضخيم الفكرة اليت أحمل3)
ِعراً  ًتر  .سلخ
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 سًمالٞموسودسيماسٓسدمٕماسؿمٕم سد ؾمٜم٤مسر٘مالاسًملالع٥مسسملالٞم سو النس ٟمالسٕ نس  دسطمٙم٤مر٦مسطمل٤ميسسوٓ

طمٙم٤مرال٤مأسوسميفٙمال٤مدسسًمٓمعٞمٕمال٦ممسسمٕماليسسيمىًموس نسسحلال٤ماسُمالثسيمالامسو٦مًميرٜم٤مسؾمع٥مسٓقميفع٤مد ٤مس ثٞمث

 يم  سُمتسىم نسوٟمّماسُمتس ىهسسًم٘مّملهسسم٤مًميف٠ميمٞميس  سًمٜم٤مس نسٟمل٠ماسقمتسيشيس يم ال سُمالتسجًمالومس

س سسدٛمٞمالثسوىمٜمال٤م سذمسرال٠مُمٚمننسسًمالىرتسٕوًم الوس ىمناسوًمٙمتسسًمٕمٚمنهسذم ْ٘ميَف٣ًمسسعمُسسُمٙم٤مٟم سًم  َٙمَأمسًمون

السوجسسيمٜم٧مسشم٘مناسًمٜم٤مسوم٘م س نسسًمٜمع٤مشم٤مأسلي سقمٜميُم٤مسر يسسًمْمالنيسسممٙمتسسًمٕم  سسٓظمؽمس سسم٠من

سسٕدضمال سقمالغم سًميَفَعال٤مُون قمغمسجدسأسقمِمنس ٞم٦مس وس نسسًمٓمعٞمٕم٦مسظمٚم٘م٧مسقم٤م سُمتسسًمؼموشمٞمٜم٤مأهسوم٢من

س قمٓمٜمال٤ممسُمٜمال٤مسوسؾمالثٍسسسمال٢م يفرمٍسسوؾماليفثٔمرسسًملالث ر٦مهسؿمٞم٤ميسٕس ىهسُم اس دٟم٤ممسًمعُم٤ماسخمٞمع٤مًسسؾمٞمٔما

قميفعال٤مدس سقمالغمسو سد سُمتسطمػمةسذمسٟمع٘مرسؾمن سوٟمثتسهسم٤م  سسمٜمع٤مٍ سسسًم٘معٕم٦مسوظميفع٤مدسريف٤م ُسسوصمع٤مأ

 سس.هسوًمٙمتسؾميفث٣مسسم٢م يفرُمٜم٤مسًملث سُم٠مًمنوم٤مًس

ٗٓٛ االختبازاإلٌطحاب وَ  قابم

سعميسومٕملمسقمتسسًم ؤر٦مسيفٗم٤مضم٠مٕنسسحلع٩مسوسٕدًم٦مسشميفٜم٤مىماسُمثسومٙم ةسدسدورتهسدسمرسٓسر٥مس نسٟم

ُم٠م ىمٝمنمس نسس0م03 ىهسسًمٗمٙم ةسرؽمسضمٕمننسو عٛمننسقمتسسخلٓم٤منسسًمٕمٚمٛم مسورنم سسًمِمٙماس

شمٕميوسسظمؽمس سيماسسحلٞم٤مةسسعمٕم٘ميةسوممسمًمٞم٦مسـمعٞمٕمٞم٦مسسمي  ٤مسسواسطمٞم٤مةسسملٞمٓم٦مسرٕمٜم س نسشمٜمل٥مسىمنةس

س سسًٔمٞم٦م سو ُمأ  س ىه س ٟم٤م سلير٧ُم سقمٜميُم٤م سجًموه سوُمث سًميفٚموسسًٔمٞم٦مم سُمى ٚم٦م سًميفٓمندر٦مسوسميسقمٞم٦م

قمتسـم ر سشمٖمٞمػمسوٟميرنسُمنضمندسٕدسيسوفمٞمٗم٦مسضميريةسس—ًمأسميفٙم٤مدسقمغمسٟمٓم٤م س ىماسوهب٤مدًسسسمٙم ػمس

وضميٟم٤مس  ٤مسشمٗمِمامسُمتسسًمّمٕم٥مسسعمع٤مًمٖم٦مسذمسطمعنس ىسسسًميفٜم٤مىمامسهٞماس ٛمنقم٦مسُمتسسًمٜم٤مكسس—

ُمِمٙمٙملمهسؾمٜميفثيىس ىسسسهسسمٙمنٟمٜم٤مرٍمونسقمغمس نسدضمًأسُمٕمٞمٜم٤ًمسرٛمٙمٜم س نسر٘مٗميسوممسسًم٘مٛم مسٟمثت

سيماسسًمعٕميسقمتسسًمن ناسوممسس 0اذمس نسرٕمٛماسدسٟموسسًم ضما سيم٤منسسمٕمٞميًس س ٟم  سوٟمعي سسًملٚم٦مه ًمٙم ة

                                                           
 ( دفع الكرة بقوة من األعلى إىل األسفل داخل السلة1)
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سٟمثّماسقمغمسسًمٙم ػمسُمتسسًمِمٙم٤موىسوسًميفىُم سأس سسًمٞم ه سظمٚمّمٜم٤م سٟمٜمنمسُم٤م سوقمٜميُم٤م سسًملٚم٦مم طمٚم٘م٦م

سسٟم سرٛمٙمٜم س نسرٕمٛماسدسٟموسًمٙم ةسسًملٚم٦ممسمسمس وس" ىسسسًم٘معٞماسسٝم٤مسُمتوسة ٤مُم٤مأهسيمٚم  سٟم٘ماس سميًس

س" !سًمٙم ةسقمغمسجًموسسًمٓمن سهقمغمسسٕىماسًمٞمل٧مس ى

س

س

س

 

س

ذمسدمٛمثسسًمعٙميفػمر٤مسسًمىيسرّمٜمثسُملع٘م٤ًمسوٟميرنسمم٤مصماسوممسطميسيمعػمسا قمغمسسًمٞمٛملم هسوسًميَفَثّناسسًميفٓمنديس

سسوممُمت سمُمٙمِٜم٤ًم سهمػم سرعيو سسًمِمٙماسقمٛمٚمٞم٤ًم سُمت سسًمٜمّماسسًملٗمكم سورنم  سددسؾم٤مشمٜم٤مم سقمغم سمٜم٤مي

يم٤منسُمتسسعمٗمؽم سقمغمسسًميفٓمندس نسسًمىسسةظمؽمس سقمغمسُمليفنىس قمغمسسمٙم ػمسُمتس ؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسسعمٕم٘ميةمس

س.رٗمؽم س نسشمٙمننسسٕؾمأ سسٕوس اسًمعيس ٞم٦مسسًميف س ؽم سيماسسحلٞم٤مةسُمتسسمٕماسسٕٟمنس سسًمعٙميفػمر٦مس

س  سوسمٕمع٤مدة سدضمٚمٝمن س رّم٤ما سًمّمٕمنسم٦م سُميديملم سوًمٙمن ن سسًملٚم٦مهسس"سخل٤مد "ظم ىه سطمٚم٘م٦م ومم

سسًميفٜم٤مىمامس سةطميفنسي سضم٤م يرت س ٤موًمنن سدسدورت سقمت سسعميسومٕملم سُمٕمٔمن سسًم٘مٛم ه سقمت ٟم٤م ٞمَو

وسعم٘مّمندس نس نسسٟمٕميسمسسًمٙمٗم٤ميةسسًميفٓمندر٦مسذمسطماسسعمِم٤ميماسسًميف سٓسريقم س طميس  ٤مسطمٚم٧مسذمس

سذمس سٓس ناسدونسسًمٙمٗم٤مية سوًمٙمتسُمل٠مًم٦مسسشمٚموسطماشم٤مدريسسحلٞم٤مة سسعمٗمؽمم٦مم سعمِم٤ميماسسًميف٤مد ٞم٦م

سًمٙمٗم٤ميةسر٥مس نسلٔمرسسم٤مٕوًمنر٦مسقمغمسسٓومؽمسم٤مأسسًميف٤مد ٞم٦ممسرٕمٜم س نسسةدقم٤ميسسم٠منسسًميفٓمندس

سسحلٞم٤مة سو ؿمٙم٤ما سوسٕقمْم٤ميه سسخلأر٤مه سو ٟمنس  سسًمؼموشمٞمٜم٤مأه سسم٢مظمؽمس  سوٓىم٤مم س ن سُم٤م ُمنمو سسه

ؽم س ىهسسٕؿمٞم٤ميمسوسم٤مًميف٤مزمهسوم٢منسدًمٞمٚمٜم٤مسقمٚمٛم سوم٘م سذمسطم٤ماسيمٜم٤مسٟمٕمٚمنس نسسًميفٓمندسرٛمٙمٜم س نس 

السوفمٞمٗم٦مسضميريةسةٟميرنسُمنضمندسسالًمٕميمسسًمٙمٗم٤ميةسسًميفٓمندر٦مسيمٛم ٤ماسقمغمس ىماس ىهسسٓظمؽمسقم٤مأس

 اذا ناٌت األضباب العسضية ال ميهَ أُ خترتع

 إذًا نيف ميهٍّا اُ خترتع نن ِرا؟                               يبدأ وَ ِرا ؟

 ِرايبدأ وَ ِرا 
سًميفع٤مرتسسًمّم٤مدينسسملمسسظمؽمس سسملٞم سضميًسسهمالػمسىم٤مسمالاسس0-03سًمِمٙماس

ا قمالغم سوسٓظمؽمسقمال٤مأس  الالالالٜمالٓمندسسًميسدورالالالعاسسًميفالالالالًمٚميفٜمٗمٞمىسُمتسىم

رٔمٝمال سسا ؾمالٗما مسذمسسعمٕم٘ميةسسًميف سسومؽم سدسدورتسو ٤مسيم٤مٟم٧مسممٙمٜمال٦م

 ُمالالتسسًمٗمّمالالاسسًملالال٤مدكم  سسةٟمالاليرنالسًمٕمٚمالالنيسسٕرلالال ذمسسدالاليي
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سممسسسًميفٓمندر٘من سُمنمو سوؾميفٜميف٤مثسسًميف٤مدريسسًميفٓمنديسسم ُميف مسوجسسيم٤منسٓسرنضميسيشيسرٛمٙمٜم س

 .سًمنضمندهسوجًسسٓسيشيسىميسشمٓمندسسممسسًمنضمند

و ٟمنس سسخلأر٤مهسوسٕقمْم٤ميهسو ؿمٙم٤ماسسحلٞم٤مةسسهسًميفٓمندسىم٤ممسسم٢مظمؽمس سسًمؼموشمٞمٜم٤مأ نسسةدقم٤ميسسم٠منس

 ُمنمو سقمٚمٛم سوم٘م سذمسطم٤ماسيمٜم٤مسٟمٕمٚمنس نسسًميفٓمندسرٛمٙمٜم س نس ؽم س ىهسسٕؿمٞم٤ميمُم٤مس نسوٓس

ٟمٕمٚمنس ٟمٜم٤مسىميسو ٚمٜم٤مسوممسسعمثٓم٦مسومعىًموس ىسسسًمعٞم٤منسسًمل٤مسم س ثٞمث٤ًمهسسُرٗمؽم س نسقمٜميُم٤مس سرٕمي

عمٜمٔمنسُمتسىم٤مسمٚمٞم٦مسسٓظميفع٤مدمسويمرسجيم أسذمس ٤مر٦مسسًمٗمّماسسًمل٤مدكهسسٕظمػمةسُمتسسةٟملث٤منسس

وم٢منس ىسس نسسعمٙم٤منسسًمىيسشم٘ماسومٞم سسعمٜم٤مىمِم٦مسسٔنمسوسعمنىماسسحل٤مزمس نس نسسًميفٓمندسيم٤منسٟم٤مضمث٤ًمس

سرٕماسسًمٕمٛمٚمٞم٦مس سمم٤م سشميفٓمنده سشمٕميسومٞم سسٕؿمٙم٤ماسسحلير ٦م سوممسسحليسسًمىيس  س شم٘متسسحلٞم٤مة سٕٟم  ضميًس

ًمٔمنس  سسعمٚمثنفم٦ممسوُمتسظمأاس ىسسسًم  يهسوم٢منسسعمأطمٔم٦مسسعمع٤م ةسسم ُميفٝم٤مس يم  سقميًم٦مسقمتسوم ٦مسس

ًمأظمؽمس سسًميفٓمنديسشميفٓمٚم٥مسسًمن ناسوممسقم٤م س سرٕميسُمنضمندًسهسوٕنسُمتسسعمٗمؽم س نسشمٙمننس

سذمسسعمذيفؼمس سُمٜم  سىمٓمٕم٦م سسمٜم٤مي سوم٢منس يسحم٤موًم٦مسةقم٤مدة سسًمٕم٤م ه سُمتسؾمرأس ىس سسًميفٓمندسؾمٛم٦م ىم٤مسمٚمٞم٦م

سيم٤من سوجس سقمغمس ؾم٤مكسُم٤م سرعيوس نسسىميسؾمٞمثٙمنسقمٚمٞمٝم٤م سسًمٓم ر٘م٦م سوهبىه سسًميفٓمندم شمنسشم٠ميمٞميسىم٤مسمٚمٞم٦م

سجًموهس سقمت سوسمٖماسسًمٜمٔم  سيمعػمةم سشمٙمٚمٗم٦م سدون سُمت سًمٞمو سوًمٙمت سوطمع٤مـم ه سشمن سًميطماسىمي

سضمى س سهب٤م س  ع  سسًميف  سسًمٓم ر٘م٦م سسمٜمٗمو سسًميطما سمي سحمّمٜم٦م سسًميفٓمندر٦م سسًمٜمٔم ر٦م   عث٧م

س.سًمِمع ةسحمّمٜم٤ًمسُمتسسعميريسُمتسسًميف٘مٚمٞمن

سًميفال سوضمٝمال٧مسوممس ٟمّمال٤مدسسًميفّمالٛمٞمنسس"ٜم٤م ْمال٦مسًمٚمٕمٚمالنسعمُس"وُمتسسًمٖم ر٥مس ٟم سسمٕميسيمالاسسةؾمال٤ميسأس

س.سًمىيم هسرعيوس ٟمٜم٤مسُمتسسملمسسًم٘مأ اسسًمىرتسر همعننسذمسسؾميفذيسمسسًمٕمٚمنسًميفلنر٦مسسعمل٠مًم٦م
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اإلٌطحاب وَ ِرا اللُٕ

هس قمٓمالالرسرالالنضملمسيمالالنٟملمهسقمالال٤م سسٕطمٞمالال٤ميسسًميفٓمندرالال٦مسسًمعالال٤مد سذمسسعم يمالاليسسًمالالنـمٜم س3118ذمسقمالال٤ممس

سًمٕمٚمالالريسذمس ٤مًمالال س الاليُم٦مسُميدوضمالال٦ممسسًمّمالاليُم٦مسسٕوممسعمٕمٚمنُمالال٤مأسسًميف٘م٤مٟمالال٦مسسحلٞمنرالال٦مسذمسُمػمرأٟمالاليهس

ًمّمالٜمثسسًمؼموشمٞمٜمال٤مأسسضمٞمٜمٞمال٦مسشمٕمٚمالٞمرأسلٛماسسًميف سسٕوممسسخلٚمٞم٦مس  اسسم٠منسسًمٍمر  هيم٤مٟم٧مسوىْم سد

اسعمٓم ىمالال٦مسسسد٤ميمٝمالال٤مُم سىسيالالسوؾمالاليفذيسُم مسسمٕمالاليس 0ا"ًمٖمالاليسفالاليمسسًميفٗمٙمالالػمسسًميفٓمالالنديسسًميف٘مٚمٞمالاليي" الالنس

سًم ٤مىمع٦م هسيم٤منسُمٚميُم٤ًمسعمايسسًم ٘مال٥مسسًمٜمال٤مشم٩مهسسًمالىيسطمال٤مواسسًم٘مٞمال٤ممسسمال سسمٓم ر٘مال٦مسهمالػمسشم٘مٚمٞميرال٦ممسىماليمس

سالددسؾم٦مس  اسوؾمٚمن سسًمٙمننسيمٙمالاسساليمنٟملمس يُميف سسًم ٤مٟمٞم٦مسُمتسظمأاسُمٜم٤مؿميةسقمٚمنسسًمٙمنٟمٞم٤مأس

قمغمسوضمال سسًميفثيراليهسسؾماليفٗم٤مدس ًميفّمثٞم سيماسيشيمسًمأؾميفٖمٜم٤ميسقمتسُمِمٙمٚم٦مسسًمأسوطميفرًمٞم٦مسسخلٞم٤مًمٞم٦م

ومٙم ةسسٕيمالنسنسسعميفٕماليدةسسًمالأسُميفٜم٤م ٞمال٦مهسسًميفال سىماليسٟمٗمٙمال سومٞمٝمال٤مسيمٛمعٛمنقمال٦مسٓسطمٍمالسيال٤مسُمالتسُمتس

 .ُمٜمٝم٤مسوسطميسوسًمٙمننسسخل٤ماسسمٜم٤مسٕيمنسنسسًمٗمٕمٚمٞم٦مهس

وُمتسسعمٗمٝمنمس نسُمٕمٔمنسسًمٜم٤مكسرٕميفؼمونس نس الىسسسًمٙمالننسسعميفٕماليدسسعمٗمالؽم س النسسمٕمٞماليسضماليًسسقمالتس

سداليمسوًمٙمالتسذمسطماللمس نس الىسسسًميفع سم٦مسسحل٘مٞم٘مٞم٦مسسًميف سرنسضمٝمننس ٕمنسم٦مسذمس ظمى ٤مسقمالغمسحمٛمالاس

سعمنىماسسعميفِمٙموسرٜمعٖم س نسر  يسسًمٜم٘م٤م سطمناس رتسشم٘مثسطميودسسًمٕمٚمنهسسحل٘مٞم٘مال٦مس ال سُمنمالن س

 يمؼمسو يم  سقمٛم٘م٤ًمسُمتسسًمٕمٚمنمسوُمتسضمٝميف هسقمغمسسًم همنسُمتس ٟمٜم س دومالاسوضمالندس يمالنسنس ظمال ىهس

عم الاسوم٢مٟمٜم سهمػمسُم٘ميفٜمثسسمىًموسعمع دس ٟمٜم٤مسٓسٟمليفٓمٞمثسسًميفث٘م سُمتسوضمند ٤مهسٕٟمال سرّمال سسًم٘مالناسسم٤م

 رْم٤ًمسسم٠مٟمٜم٤مسٓسٟمليفٓمٞمثسسًميفث٘م سُمتسقميمسوضمند ٤ممسوسًمل١مساسسٕ نس نسُمال٤مسوجسسيم٤مٟمال٧مسسةُمٙم٤مٟمٞمال٦مس

س. سي٤مسرٜمعٖم س نسشمٖمػمسـم ر٘م٦مسشمٗملػمسسحلٞم٤مةسذمس ىسسسًمٙمننالسٓومؽمسمٞم٦مسٕيمنسنسُميفٕميدةسٓسطمّم
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يمنٟملمسقمغمسسةقميف٘م٤مدسسم٠منسسةُمٙم٤مٟمٞم٦مسسٓومؽمسمٞم٦مسٕيمنسنسُميفٕميدةسٓسطمٍمالسسًمىيسحاسسًملع٥مسونس

٤مسرٜمعٖم س نسشمٖمػمسـم ر٘م٦مسشمٗملػمسسحلٞم٤مةسذمس ىسسسًمٙمالننسر٘مالنمسقمالغمس ؾمال٤مكسُمٗمٝمالنمسرلالٛمرسسعمعالي سي

شمعلمسيمٞماسرٕمٛمالاس الىسسس"قمِم٧ُمسٕدوي"مسسًمّلػمسسًمّىسشمّٞم٦مسُمتسٟمن سا وسسعمعي سسةٟمل٤مري سسٟٓم  وت

سعمعي مسذمس ىهسسًمٙميف٥مهسر ويسسعم١مًماسسًمٔم و سسًميف سرعيوسومٞمٝم٤مسسعمنأسُم١ميميًسسشم٘م رع٤ًمهسوُمثسجًموس

نسسحل٘مٞم٘م٦مسسًميف سقم٤مؿمٝم٤مسةظمع٤مدسسحلٙم٤مر٦مسشم١ميميسًمٜم٤مس نسوطماليفرٓأسسًمع٘مال٤ميسقمالغمسىمٞماليسسحلٞمال٤مةهسُمٝمالرسوم٢م

يم٤مٟم٧مسمال ٞمٚم٦مهسىماليسشمالنسسًميفٖمٚمال٥مسقمٚمٞمٝمال٤مسسمٓم ر٘مال٦مس وسسمال٠مظم ىمسوذمس ؿماليسسحلال٤مٓأسشمٓم ومال٤ًمهسر٘مالناس

يم ػمونسُمٜم٤مسونسسهللسشميظماهسوسم٤مًميف٤مزمسوم٢منسسًمّميوم٦مسٓسقمأىم٦مسي٤مسسميفٖمالػمسسٕطماليس هسوًمٙمالتسسعملال٠مًم٦مس

ٝمالالرسيمالال٤منسسًمنمالالثسرعالاليوسُملالاليفثٞمًأسوٟمثالالتسٟم٘مالال  س الالىهسسًملالالػمهسوم٢مٟمٜمالال٤مسٟمٕمٚمالالنس نسسمٕمالالاس الال س ٟمالال سُم

س.ووٓسوم٢منسسًمٙميف٤منس سرٙمتسىميسيميف٥مسالسٕطميس سسًم س ٕم٦مسسًميف س ُمٙمتسومٞمٝم٤مسدمٜم٥مسسعمنأس

سعمعي سسةٟم  وتسرٓمع سومٙم ةسمم٤مصمٚم٦مسقمغمسوضمندٟمال٤ممسوجسسسومؽممالٜم٤مهسطميفالرسُمالتسسًمٜم٤مطمٞمال٦مسسًمٜمٔم رال٦مهس نس

ُمتسسٕيمنسنسسعمنس ر٦مسسًميف سٓسشمٕماليسوٓلَمالهسو نسسًمٔمال و سسسًمٙمننسسخل٤ماسسمٜم٤مس نس  دسوسطمي

 سيال٤مسومٕمٚمٞمال٦مسذمسالهيفٚماسُمتسيمننسوممسمظم هسسمثٞم٨مسشمّمع سمجٞمثسسةُمٙم٤مٟم٤مأسسعم٤مدرال٦مسسًميفال سٓسطمّمال

ُمٙم٤منسُم٤مس ٜم٤م سذمسسٕيمنسنسسعميفٕميدةهسوجًسس اسًمٜم٤مسٟمثتسسًمعنمسًمٜمٙمننسُم اسسعم١مًمٗملمسسًمالىرتسقم٤مؿمالنسس

سمي سسم٤مومؽمس س نسسطميفراسوٟميف٤مثسسًمٙمننسًمٙم٤م ٜمال٤مأسجيمٞمال٦مسُم ٚمٜمال٤مسًمػموسسسحلٙم٤مر٦م؟سةشمع٤م سسعمٜمٓم س ٜم٤مهسس

قمالالتسـم رالال سسًمّمالاليوم٦مس الالنس يمالالؼمسُمالالتسسًمّمالالٗم ساؾمالالٜمٕمندسوممس الالىسسٓطم٘مالال٤م مسسم٤مؾمالاليفذيسمسهمالال٤م رٚمٞمننس

هسؾمالٜم٘مناس ٜم٤مسر ُميسسممس يسقماليدسيمعالػمسُمٕماللم مس"هم٤م رٚمٞمنن"ايمٕمٜمٍمسرٜمننسقمتسقميدسيمعػمسضميًسس

ًمٙمالالاسسؾمالالٞمٙمننسجًمالالوهس ٟمالال سونس الالىسسسٓطمالاليفراسرّمالالاسوممسوسطمالاليسذمسهمالال٤م رٚمٞمننمسورؽمشمالال٥مسقمالالغم

ُريفنىمالثس نس يفالنيسقمالغمسخمٚمنىمال٤مأسجيمٞمال٦مسضم٤م ال٧مسقمالتسـم رال سسوم٘مال سهم٤م رٚمٞمننسيمننهسوسطميًسسُمٜمٝم٤م

سًمّميوم٦ممسوٕنس ٛمنقم٦مسٓسطمٍمسي٤مسُمتسسٕيمنسنسليفنيسقميدسٓسطمٍمسًم سُمالتسسًمٖم٤م رٚمٞمنٟمال٤مأهس
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س سًم سُمتس الىهسسٕيمالنسنساوسطماليسذمسهمال٤م رٚمٞمنن سسعمٛمٞماليةالٕمٚمٞم سٓسميس نسرٙمننس ٜم٤م سقميدسٓسطمّموم

سالسًمٞمل٧مسُمتس ٜمثسسهللسوًمٙمتسقمتسـم رال سسًم٘مالنةسسًمٙمعالػمةس ضميًسسوسًميف س  سُمنـمتسسعمٗمٙم رتس ُم ٤مًمٜم٤م

سسخل٤م ٦مسسم٤مًمأشمٜم٤م  !

الوط سًمنسىمالثمسسُمالثسريفٓمال٤مسم سٓ وًمٙمتسُم٤مسرعيوسًمٚمن ٚم٦مسسٕوممس ٟم سقمغمسسٕىمالاسسطماليفراسٟمٔمال يسَُمنْمُ

سيمٜمالال٤مسىمالاليسٕددس س الالىسهسسؾمالال٠ماسٟمٗملالالوسُمالال٤مسرٜمعٖمالال س نسٟمالال ىسذمسقم٤معمٜمالال٤مسوجسسيم٤مٟمالال٧مسسُٕمالالندسطم٘مالال٤ًمسيمالالر

سومؽممالالٜم٤ممسسدالالنسنس الالنس ٟمٜمالال٤مسيمٙم٤م ٜمالال٤مأسشميفلالال٤مياسقمالالتس  الالٚمٝم٤مسرالال٥مس نسٟمالال ىس يم الال سسًمٔمالال و س

سٕؾم٤مؾمٞم٦مسًمٚميفل٤مؤاس نسيم٤مٟم٧مسممٙمٜمال٦ممسوسٕؾمال٤مكسسعمٜمٓم٘مال سيالىهسسةضم٤مسمال٦مسًمالٞموسُمٕم٘ماليسهسوًمٙمالتس

سًملٞمٜم٤مدرنسيمٚم سهم ر٥مسسمثٞم٨مسىميسريفٓمٚم٥مسسمٕماسسدٝميسةؾميفٞمٕم٤مسم مسويمرس نسسحل٤ماسُمثسُمل٤مطم٤مأس

سسًمٗمّماسسًم ٤مُمتهسوم٢منس ىهسسٕيمنسنسسعميفٕميدةسسٓومؽمسمٞم٦مسؾمن سشميفٙمالننسسًمعث٨مسسًميف سٟم٤مىمِمٜم٤م ٤مسذم

سمِمٙماسيم٤مُماسشم٘م رع٤ًمسُمتسسميس اسهمػمسُميدوؾم٦ممسوؾميفٙمننس ىهس يمنسنسقم٤مدر٦مسطمٞمال٨مسسًمالأسوطميفرًمٞمال٦مس

سخلٞم٤مًمٞم٦مسًمأظمالؽمس سسًمٕمال  سشمٕمال٤مداسسٓؾماليفث٤مًم٦مسسعم٤مدرال٦مهسًمالىًموسٓس الي سسظمالؽمس مسوًمٙمالتسوجسس

 ٤مُم٤ًمسقمالغمسسًمٕمٛمٚمٞمال٤مأسسًمٗمٞمير٤م ٞمال٦مس نسشمٜماليف٩مسيم٤م ٜمال٤مأسىمال٤مددةسسسومؽممٜم٤مهس وًٓس ٟم سًمٞموسُمتسسعمليفثٞما

قمغمسسًميفلال٤مؤاهسوصم٤مٟمٞمال٤ًمس نسسٕيمالنسنسسعميفٕماليدةسسًمالأسُميفٜم٤م ٞمال٦مس ال سطم٘مٞم٘مٞمال٦مهسوسم٤مًميفال٤مزمسومٕمٚمٜمال٤مسسحلال٤مزمس

ٙمنٟم سوسطماليًسسُمالتسشمٚمالوسسٕيمالنسنسسًمٜمال٤مددةسسمّمالندةسظمٞم٤مًمٞمال٦مسًمًمٚميفل٤مؤاسرٛمٙمتس نسُرٕميىسسممسقم٤معمٜم٤مس

مسوُم الاس 0اسعمى ٚم٦مسةظمؽمس سسعميفعالّنًملمسقمالتسـم رال سسًمّماليوم٦مطمٞم٨مسشمنسسًميفٖمٚم٥مسقمغمسسًمأسوطميفرًمٞم٦مس

س.سًملػمةسسًمىسشمٞم٦مهسوم٢منسوضمندٟم٤مسؾمٞمٙمننسسًميًمٞما

مسوجسسيم٤منس ثٞمث٤ًمس نسسًميفٓمندسرٕمٛمالاسيمٛمذالؽم سدس الثسسًمٞمٙمنسسعمٙم٤منسسًمىيسضم٤ميسُمٜم سسًميفٓمندسٔنهس

ثسو نسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسًمىيمٞم٦مسُم ٚمٜم٤مس  سُمالتسسماللمسسٕؿمالٞم٤ميسسًميفال سرٛمٙمالتس نس ؽمقمٝمال٤مهسوجًسسوم٠مٟمال٤مس شمٗمال سُمال
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شمٗملػمسسؾم٤م سسم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤مسؾمٞمٙمننس نسطمٞم٤مةسظمٚمنر٦مسسملٞمٓم٦مسشمِمٙمٚم٧مسدهمنسيمالاس الىهس يم  سيمنٟملممس

 ُم سيماسيشيمسًمىسسوم٢منسدنيسيمنٟملمسوممسسٕيمنسنسسعميفٕماليدسسسًمٔم و سسعمٜم٤مو ٦مهسوسمٕمي ٤مسشمنممسسًميفٓمند

وطميفرًمٞمال٦مسسخلٞم٤مًمٞمال٦مسًميفٚمالوسسخلٚمٞمال٦مسسٕوممسريفٗمال سسيمنؾمٞمٚم٦مسًميفنمٞم سيمٞماسرٛمٙمتسسًميفٖمٚمال٥مسقمالغمسسًمالأ

 .ُمثس ٛمنقم٦مسسومؽمسم٤مشم  ٤مُم٤ًمس

وُمثسجًموهسوسمٛمعال دس نسٟماليد سُماليىسقماليمسيمٗمال٤ميةسسًميفٓمالندسيمٛمذالؽم هسرٜمٝمال٤مدسشمٗملالػمسسٕيمالنسنس

سالسقمالتسيمٞمٗمٞمال٦مسساسومٞم س وم سدس طماليسسٕٟمالنس  سعميفٕميدةسسم٠ميمٛمٚم مسوم٢مٟمٜم٤مسٟمعيس ٟمٗملٜم٤مسذمسقم٤م سريفل٤م الالسٟمنقمٜمال٤م

ًمنسمالث٦مسسمال٠منسسممسسًمنضمندهسوًمٙمتسضمييًسسيمعػمًسسُمتسشمل٤مؤًمٜم٤مسًم سقمأىمال٦مسسم٤محل٘مٞم٘مال٦مسس  يسيماسيشيس

عمالال٤مسيمالال٤منسيمالالاسوسطمالاليسُمالالتسسسمالالاسقمالالغمسسًمٕمٙمالالوس ٤مُمالال٤ًمهسمسسمٕمالاليسُمالال٤مرٙمننسقمالالتسسًمٕمالال٤م سسٕؾمالال٤م  الالىسس

سٓظمؽمسقم٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسسًميف سلٞم سسمٜم٤مسهمػمسحميفٛماسسمِمٙماسظمٞم٤مزمهسُمالثسشمٓمالندسٓسرٗمرسالس يسيشيس

رسسوم٘م سشمٚموسسًميفال سٓسهمٜمالرسقمٜمٝمال٤مسًمٞمٙمالننسسًميفلال٤مؤاسممٙمٜمال٤ًمهسالوم مٞم٦مسسًمٙمننسسعميفٕميدسسًميف سشمٗمُمثسو

 نس ىهسسًمٗم مٞم٦مسشمٗمِمالاسذمس  سُمال٤مسٟمال سهمسوُمالتسسعمٛمٙمالتسشمّمالندس ٟمٗملالٜم٤مسٟميفلال٤مياسقمالغمسٟمليفٜميف٩مس

يمنيم٥مسىم٤مكسرلٙمٜم س يم  سُمالتس ال دسُمٗمٙمال رتسوطمٞماليرتسٓسشملاليفٓمٞمثس ضملال٤مد نسسنسشم٘مالنمسسمٖمالػمس

 الىهسسةىم٤مُمال٦مسس نس دضمال سسمٙم الػمسُمالتسىم٤مكٍسسيمنيم٥مىسسٙمشمٚموسسعمٝم٤ممسسًم ودر٦مسًمٚميفٗمٙمػممسوٕنس 

 سٟملالٛمٞمٝم٤مسسٕد هسيمٜمال٤مسسم٤مًميف٠ميمٞماليسًمٜمعاليس ٟمٗملالٜم٤مس ٜمال٤م سسخلٛموسٟمعنمسسعمَُنفّمٗم٦مسسمِمٙماسوم٤مظم سسًميفال

س.سميًٓسُمتس ٜم٤مسوجسسيمٜم٤مسطم٘م٤ًمسُمتسطمنسد سسًمٓمعٞمٕم٦م
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فْٗن يف الػسفٛ
(0)

 

ٕنسسًمنسىمثسٓسرٛمٙمتسذمس ٤مر٦مسسعمٓم٤م س نسر شمٙميسقمغمسسٕؿمٞم٤ميسسعم٤مدر٦مهسشمٗمِماسسعم٤مدرال٦مسدس الًرسقمٜماليُم٤مس

ٟمٓم  س ؾم ٚم٦مسيمعػمةسقمٚمٞمٝم٤ممس ىسسسًم٘مّمندسسًميف٤ممسذمسسعمع٤ماسسعم٤مديسرٕماسقميدسسٕيمالنسنسسعم٤مدرال٦مسهمالػمس

سسًمٜمٔم سقمالتجيس اٞم٦ممسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسًمٗمٞمير٤م ٞم٦مسسمعل٤مـم٦مسٓسرٛمٙمتس نسشمٙمننس ؾم٤مكسيماسيشيهسسمٖماس

س.ىهسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسًمٚمٕمٛمايسرُم٘ميسدسسعمل٤مطم٦مسسًميف سشمٕمٓم

سمال سسًمٕمٚمٛمنرال٦مهسٓسرٛمٙمٜمٜمال٤مسذمس ٤مرال٦مس ٤مسشميقمنعمسظمأوم٤مًسو ٜم٤م سُمعي سمم٤مصماسرٜمٓمع سقمغمسومٝمٛمٜم٤مسًمٚمنسىمثمس

سعمٓم٤م س نسٟمعٜم سُمٕم وميفٜم٤مسسم٤محل٘مٞم٘م٦مسقمغمسسؾم٤مكسسًمٕمٚمنمسوةددس سجًموهسدقمنٟم٤مسذمسسًمنىم٧مسسحلال٤مرس

يماسُم٤مسرٛمٙمالتس نسرٙمالننسُمنمالثسؿمالومسٓس طماليسؿمذلسرِموسذمسالسٟمٗمٙم سسمٕم٘مٚمٞم٦مسسًمِم٤م سسعمٓمٚم س

ُرٕميفؼمسطم٘م٤ًمسؿم٤ميم٤ًمسُمٓمٚم٘م٤ًمهسوُمٕمٔمٛمٜم٤مسٓسريفٕمال٥مسٟمٗملال سطميفالرسسمال٤مًميفٗمٙمػمسذمسسًمِمالوسسعمٓمٚمال مسهمالػمسسٟمال س

ؾمن سرٙمننسُمتسسعمٗمٞميسسًم٘مٞم٤ممسسمال سًمٚمثٔمال٦مهسوم٘مال سًمٜمال ىسُماليىسوؾماليفث٤مًم٦مس نسٟمعٕمالاسسًمِمالوسقمالغمس

س.د كس وًمنر٤مشمٜم٤م

٧ُمسُمنضمندًسسىمعاسدىمٞم٘مال٦م؟س الاسرٙمٗمال سومٙم سُمٕم سًمٚمثٔم٤مأسسمّمٞمٖم٦مسسعميُفٙمٚمنمسيمٞماس قم ُ س ٟمٜم سيمٜم

 الىسسيم٤مومٞمال٤ًمسسمٓمعٞمٕمال٦مسُمال٤مسرٙمالننس دًم٦مسقمالغمسسعمال٤م ؟سقمال٤مدةسسممسسٟمٔم سسوس نس ىمناسوٟمٜم س شمىيم سسعم٤م س

سحل٤مامسذمس ٤مر٦مسرنمسسًمٕمٛماهس ضميسدس ًرسؾمٞم٤مدةسُم٠مًمنوم٦مسذمسسعمٙم٤منسسًمىيس جيم سومٞم سوىمالن سؾمالٞم٤مد هس

سعمٓمٚم هسٓسسميسزمسُمتسسٕقمؽمس سسم٠منسسو ىسسرعيوسًميف٠ميمٞميسجسيم  مسوعم٤مس ٟمٜم س قمٛماسذمسومثسسًمِم٤م 

 ىهسسًم وسسم سُمالثسسعمال٤م سًمٞملال٧مسؾمالنىسسٟمٓمع٤مقمال٤مأسطم٤مًمٞمال٦مهسوٓس ؾماليفٓمٞمثس نس ىمٜمالثسٟمٗماالسسمال٠منس

سٟمٓمع٤مقم٤م سسحل٤مًمٞم٦مسُمٕمّمنُم٦ممسوم٠مٟم٤مس قميف٘ميسهب٤مهسوًمٙمٜمٜم س ضميسٟمٗماس رْمال٤ًمسُ دسضمالثس الىهسسعمٕميف٘ماليسأس

                                                           
أيًضا  اجملازية رلازية وتعٍت حقيقة واضحة يتم جتاىلها أو عدم معاجلتها وتنطبق تلك العبارة إصلليزية وىي عبارة Elephant in the room)( فيٌل يف الغرفة )1)

ن األشخال ترتكز الفكرة على أن ىناك فيل يف الغرفة من ادلستحيل التغافل عنو وابلتايل فإعلى مشكلة او خطر حقيقي حاصل وال أحد يريد التحدث فيو. 
 .ذين يتظاىرون بعدم وجود الفيل اختاروا عدم التعامل أو حل تلك ادلشكلة الكبَتة اليت تلوح ابألفقادلوجودين ابلغرفة وال



 

259 

 

مسومٙمٞمالاس قمال  س نسسمِمٙماسُمٜميفٔمنهسيمرس نسسحل٤ماسقمٜميسسٓؾميفٞم٘م٤معسُمتسطمٚمالنهسقمالغمسؾمالعٞماسسعم ال٤ما

سًمنضمندسىمعاسحلٔم٦مسُمتسسًماليُمت؟سُمال ةسطمٞميس ىهسسًميفع سم٦مسسحلٞم٤مشمٞم٦مسسم ُميفٝم٤مسًمٞمل٧مسطمٚمًرسسم  سًمٚميفنسوممس

 ظم ىهس ضميسٟمٗماسُمٙميفٗمٞمال٤ًمسسم٤مٓقميف٘مال٤مدسسمذالأ سجًمالوهسو النس ُمال سضمٞماليسضماليًسسسمال٤مًمٜمَّٔمِ سوممس ّٟمال سٓس

عٕماسسمالس١مُمتر٥مس نسٟمالًمىسسوم٠مٟم س رْم٤ًممسجًموسوٓسرٛمٙمٜموسسهرٛمٙمٜمٜم سومٕماسُم٤مس نس ومْماسُمتسجًمو

س.سٕؿمٞم٤ميسسٕؾم٤مؾمٞم٦مسٕٟم سٓسرنضميسسميراسذمسسًمنسىمث

وضمٝم٦مسٟمٔم يسًمٞمل٧مس نس يسؿمذلسرٙمننس وسرال٥مس نسرٙمالننسُمِمالٙمٙم٤ًمسُمٓمٚم٘مال٤ًممسسمالاسونسوضمٝمال٦مس

ٟمٔم يس  س نسسةررنسوطميهس نسُم٤مسرٜم٘مىٟم٤مسُمتسقم٘منسسًمِمالوسسعمٓمٚمال مسوجسسيمٜمال٧مسشمٕميف٘ماليس نسسًمٕمٚمالنس

٘م٦مس ىهسسًميف سرٛمٙمتس نسشمْمالٕمٝم٤مس٤مؾم٠ماسٟمٗملوس ُيسصمومرٛمٙمتس نسف٥مسوممسسةٟم٘م٤مجسقمنم٤ًمسُمتسجًموهس

 ٟموسيمٜم٧مسُمنضمندًسسىمعاسدىمٞم٘م٦ممسوجسسيم٤منسُم٤ممالٞموسسم٠ميمٛمٚمال س النسُملع سذمسذمسسًمٕمٚمنسدونسسومؽمس س

ٓسرٙمننسوا٤ًمس رْم٤ًم؟سوسحل٘مٞم٘مال٦مس ال سنس س"سًمٕمٚمن"و نهسيمٞماسرٛمٙمتسيىسسسًمٌميسسًمىيسشملٛمنٟم س

 سذمسسًمٜمٔم رال٤مأس نسسًمٕمٚمنسٓسرٛمٙمٜم س نسرٕمٓمٞمٜم٤مسطميفرسؿمالٞم ٤ًمس يم ال سشم٠ميمٞماليًسسُمالتسسةرالرنسسًمالىيسٟمْمالٕم

سٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسسًميفالال سشم٘مالالاسودسيسسًمٕمٚمالالنهسممالال٤مسرٕمٜمالال س نسسًمٕمٚمالالنسًمالالتسرٙمالالننس سمالاليًسسسًمٓم رالال سسًم  ٞماالالسوممس

 نسرٙمالالننسسًمٓم رالال سسًمنطمٞمالاليسوممسسعمٕم ومالال٦ممسيمالال٤منسسةرالالرنسدس الالًرس يم الال س اٞمالال٦مسسٟم٤م ٞمالالَوسقمالالتسعمٕم ومالال٦مهس

س.ًمٚمٛمٕم وم٦مسسًمعنمر٦مسُمتسسًمٕمٚمنهسو ىسسًمتسريفٖمػمس سميسًس

ٟمٜم٤مسمجٞمٕم٤ًمسٟم٘معاسسًمٜمٔم رال٤مأسسٕؾم٤مؾمالٞم٦ممسوقمٜماليُم٤مسٓسٟمْمالٞماسؿمالٞم ٤مسُم٤مسرٕماسسًمٕمٚمنسُم٘مٜمٕم٤ًمسضميًسس نس 

وممسشمٚموسسًم ودر٤مأهسوم٢منسسًمٕمٚمنسسعمِمؽم سوسحلوسسًملٚمٞمنسر١مدرال٤منسسمٓمعٞمٕمال٦مسسحلال٤ماسوممس نسٟمٕماليوس

سحلٞم٤مةسوممسسهللهسيمًرسرٗمٕماسطميفرس ـمٗم٤ماسسعمٚمثيرتمس ؾميفٓمٞمثس نس شمّمندسسمِمٙماسهم٤مُماسٟملالذ٦مسُمالتس

طمٞم٤ماسوضمالندهمسونسشمّمالندس الىسسسًمٕمال٤م سس٤منس س ٤مُميفسًمنسىمثسطمٞم٨مسرنضميسسهللسوًمٙمتسسًمٕمٚمنسوسةدد

 .نس ىسسسًمٕم٤م سخميفٚماس ٤مُم٤مًسٕ يم  سُميقم٤مةسًمٚمي ِم٦مسس سخلٞم٤مزمسرٕماسُمٜم
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 و ٜم٤مسشمٙمرسسضميسدسسًمّمٛم٧مم

سًمٕمٚمالالنسٓسرٛمٙمٜمالال س نسرٕمٓمٞمٜمالال٤مسطميفالالرسؿمالالٞم ٤ًمس يم الال سشم٠ميمٞمالاليًسسُمالالتسسةرالالرنسسًمالالىيسٟمْمالالٕم سذمسسًمٜمٔم رالال٤مأس

سٕؾم٤مؾمالالٞم٦مسسًميفالال سشم٘مالالاسودسيسسًمٕمٚمالالنهسممالال٤مسرٕمٜمالال س نسسًمٕمٚمالالنسًمالالتسرٙمالالننس سمالاليًسسسًمٓم رالال سسًم  ٞماالالسوممس

 نسرٙمالالننسسًمٓم رالال سسًمنطمٞمالاليسوممسسعمٕم ومالال٦ممسيمالال٤منسسةرالالرنسدس الالًرس يم الال س اٞمالال٦مسسٟم٤م ٞمالالَوسقمالالتسعمٕم ومالال٦مهس

س.عنمر٦مسُمتسسًمٕمٚمنهسو ىسسًمتسريفٖمػمس سميسًسًمٚمٛمٕم وم٦مسسًم

 أَٖ ٍٖتّ٘ كن ش٘ٞ

ًمٞموس ٜم٤م سـم ر٘م٦مسًميفٗم٤مديسطم٘مٞم٘م٦مس نسيمالاسيشيسرِمالع سسحلٞمال٤مةسسًميٟمٞمنرال٦مسريفٓمٚمال٥مس ٤مؾمالٙم٤ًمسوفمٞمٗمٞمال٤ًمس

دومٞمثسسعملاليفنىمسوٓس ٜمال٤م س يسـم ر٘مال٦مسًميفٗمال٤مديسطم٘مٞم٘مال٦مس نس الىسسرٕمالاسسعمعٛمالن سسًمٙمالكمسدٛمٞمالثس

٦مسحلٞم٤مةسسًميٟمٞمنر٦مسٟم٤مددًسسسمّمندةسُمليفثٞمٚم٦ممسذمسًمٖمالسُم اسسٕؿمٞم٤ميسسعمٛمٙمٜم٦مسسًميف سرٛمٙمتسسًميفٕم  سقمٚمٞمٝم٤مس

سحلٞم٤مةسسعمٛمٙمٜم٦مسسمِمٙماسُمٞم١موكسُمٜم سذمسومْمال٤ميسهمالػمسُميفٜمال٤مهسس ىهس ؿمٙم٤ماسًمٗمّماسسًم ٤مُمتهسريفنسوم٘ميسنس

س دؤرال٦مسسٓطماليفرٓأسسًميفال سٓسشمنضماليس ٜمال٤م هسوسؾماليفٖمأاسالسشم٘م رع٤ًممسوُم٤مسرٛمٙمتسًمٚمٛمذؽم سسًم٘مٞم٤ممسسمال 

س.ٓسرٛمٙمتس نسريفنسقمتسـم ر سسًمّميوم٦مسالسًمٗم اسسًميف سشمنضميسوم٘م سٕ ٤مسُميفّمندةس

ٟمٕمنهسشمل٘م سومٙم ةسدسدورتسقمٜميُم٤مسٟماليد سجًمالوهسويمالىًموسشملال٘م سيمالاسحم٤موًمال٦مسشماليقم س نسسحلٞمال٤مةس

هسسمٖماسسًمٜمٔم سقمتسُماليىسشمٕم٘مٞمالي ٤ممسوجسسطم٤موًمٜمال٤مسدمٜمال٥مسسهللسسمٗمال  سيمالاسسًمٕمٜمال٤م س  دسشمّم٤مد 

نسسًم ودر٦مسًمٙماسظمٓمنةسشمٓمندر٦مس ٤مدوم٧مسًميفٙمننسذمسسعمٙم٤منسسعمٜم٤مؾم٥مسذمسسًمنىمال٧مسسعمٜم٤مؾمال٥مهسدهمال

يماسسًمٕم٘مع٤مأسسي٤م ٚم٦مهسوجًسسٟمثتسوم٘م سٟم ضمثسقمٛمٚم سسةسميسقم سُم ةس ظمال ىسُمالتسسعمذٚمنىمال٤مأسٟمٗملالٝم٤مس

سممسفمال و سسًميفال س طماليصميفٝمنمسوجسسطم٤موًمٜمالال٤مسدمٜمال٥مسسهللسُمالتسظمالالأاسسومالؽمس س نسسحلٞمال٤مةسضمالال٤ميأسوممس

 ظمال ىمسوجسسسٕد سُمتسسًمٗمْم٤ميسسخل٤مدضم هسٟمثتسوم٘م سٟم ضمثس ومٕم٤مًمال سوممسيمنيمال٥مسمظمال س وس ال ةس

سحلٞمال٤مةسشمٙمِمالٗم٧مسُمالتسسًمٔمال و سسٕوًمٞمال٦مسًمٚمٙمالننس وسُمالالتسسنساسسومالؽمس سطم٤موًمٜمال٤مسدمٜمعال سُمالتسظمالأ
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ىمنسٟملمسسًمٗمٞمير٤ميهسٟمثتسٟمعٕماس ىهسسُٕمندسُمنضمٝم٦مسُمتسىمعاسسحلٞم٤مةسسمِمٙماسسم٤مد سسمثٞم٨مس ٟمٜمال٤مسوم٘مال س

ٟم ضمثسقمٛمٚم سُم ةس ظم ىسذمسسًمنىم٧مسسعمٜم٤مؾم٥ممسووجسسطم٤موًمٜم٤مسدمٜمع سُمتسظمأاسهٞمالاسسمال٠منسقم٤معمٜمال٤مس النس

نسنهسوم٢مٟم سريفعغمسًمٞمٙمننسطم٤مرًسس ٜم٤مسُمثسجًمالومسونسُمال٤مسوسطميسوم٘م سُمتسسملمسقميدسٓسُميفٜم٤مِهسُمتسسٕيم

س.ىم٤ممسسم س نس ُم سوسم هسوٓسرٛمٙمتسٕيسٟمٔم ر٦مس نس ثنسُم٤مسٟم سه

يمال٤منسسسعُمّمال٤مدوم٤مأس رال٤مًسسحلٞمال٤مةسقمالتسـم رال طميفرًمٞمال٦مسسخلٞم٤مًمٞمال٦مسحلاليو سسوأويماس الىسسٟم٤مؿماللسقمالتسسًم

٤ًمسيمال٤منًسسضماليسدسسًمّمالٛم٧مهسو ال٤مدظمس—ٟمنقمٝم٤ممسيماسجًموسرٕمٚمتسوضمندسسهللسوُمِمال٤مديميف سذمسقم٤معمٜمال٤مس

 .عمتسًمير سمجسنسًمٞملٛمث

سويم٠مَنسجًموس سرُٙمتسؿم٤م يًسسسمرسرٙمٗم هسُ ٜم٤مَ سسعميريم
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 العامل األوه: الفصن الجالح عػس

مسٓس دىس رال٦مسـم ر٘مال٦مس ظمال ىسنسقم سسًمالىيسظمٚم٘مٜمال٤مسعمّماليدسسًمالس نسسهللسنوس س   نس سميًسسُمتسسقميفع٤مد

ًمٗمٝمنسيماسُم٤مسوسضمٝمٜم٤مسذمسدطمٚميفٜم٤ممسُمتسظمأاسسٓقمالؽمس سسمال٠منسسحلٞمال٤مةسٓسرٛمٙمالتس نسشمٙمالننسطمال٤مد س

ٜمٗمٞمالىسهبال٤مسشمالنسشمقم  هسٟمثتسٟم١ميميسسم٠منسسحلٞم٤مةسيم٤مٟم٧مسُم٘مّمندةهسسم٤مًمٜمٔم سوممسسًمٕمع٘م ر٦مسسعمى ٚم٦مسسًميف س

س.دىسسهللسيمٕمع٘م يسودسيسجًمو نس  ىسسسًم٘مّميهسًمىسسر٥مسقمكمس

وُمثسجًموهسسم٤مًميفٗمٙمػمسسمّمٗم٦مسظم٤م ال٦مسذمسشمنُمال٤مكسٟم٤مضمٞمالاهس دراليسُمٕم ومال٦مسُمال٤مسسًمالىيسرٕمالاسوم مالٞم٦مس

مالٕمٞمٗم٦مسسم٤مًمٜملالع٦مسزممسوُمالثسسىمؽمسسمٜمال٤مسُمالتسس–سممسسًمالىسأسًمٙمٜم سرٗميف٘مال سس–سميرٚم٦مسًمٜمٔم٤ممسـمعٞمٕم س ٤مد س

س. ٤مر٦مسدطمٚميفٜم٤مهسطم٤منسسًمنىم٧مسعمٕم٤مد٦مسجًمو

وصمال٤مدةسًمٚم  عال٦مسذمسسًمٕمال٤م سٟم٤مضماسرٛمٞماسوممسُمنمن سسًمٕم٘ماهسويمىًموس ٟم٤ممس وًٓسدسمرسسد٤مٟمال٥مسسٕيم ال س

سخل٤مدضم س نس نسيماسوسطميسُمٜم٤مسرٜمٔم سوًمٞم سُمالتسقم٤معمال سسًماليسظمكممسًمالٞموسجًمالوسومثلال٥مهسسمالاسٟمثالتس

ُمِم٤مديمننسٟمِمٓمننسذمسسًمٕم٤م سسخل٤مدضم مسويمرس نسسحلال٤ماسسم٤مًمٜملالع٦مسعمِمالٖمكمسمٓأسسحلٗمال سسٕدمالٞم٦مس

رسرٕمٛمالاسسًميف سشمٕمٛماسسم٤مًميرياهسيماسوسطميسُمٜم٤مسًمير سُم٘مٕميسذمسسًميسظماسر ىسومٞم سسًمٕم٤م سسخل٤مدضم سسمٞمالٜم

 رْم٤ًمسقمغمسشمٖمٞمالػمهمسيمٞمالاسرٙمالننس الىسسممٙمٜمال٤م؟سُمالتسسًمنسمال س ٟمال سممٙمالتهس وس ٟمٜمال٤مسًمالتسٟمٙمالننس ٜمال٤مس

ًمٚمثير٨مسسمِم٠مٟم مسوُمثسجًموهسوسمٛمع دس نسٟميفع٤مو سُمٕم وميف هسر٥مس نسشم الػمس الىهسسحل٘مٞم٘مال٦مسسًم س ٕمال٦مس

س.سًمٕمع٥مسوسًمي ِم٦مسومٞمٜم٤م

شمال سسدٛمٕمٞمال٦مسسًمعلٞمٓم٦مسًمٚمثٞمال٤مةسىماليس صمعيفال٧مسشمٗمنىمٝمال٤مسقمالغمسسًمال  يسسًمالىيس ىم س نسٕـمٗم٤ماسسًمىرتسٟمٔم 

سعمٚمٙمٞم٦مسوسٕيم٤مدرٛمٞم٦مسسًمنـمٜمٞم٦مسويمىًموسرٛمٚمٙمننسشمّمالندًسسسملالٞمٓم٤ًمسقمالتسسًمالنقم هسوشمعالي سٟمٔمال  نسذمس

سًمٖمّٛمٞمْمالال٦م هسطمٞمالال٨مسسٕرالالييساسسًميفِمالالٙماسذمسُم طمٚمالال٦مسسًمٓمٗمنًمالال٦مسسعمعٙمالال ةسُمالالثس ًمٕمالال٤منسُم الالاسسمٞمٙمالال٤مسمن

سًمّمٖمػمةسقمغمسسًمٕمٞمننسسًمّمٖمػمةسشمِمٙماسسًمليف٤مدسسًمىيسرٕمالياسسمِمالٙماسُم١مىمال٧مسسًمٕمال٤م سسًماليسظمكمسقمالتس
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هسشمٙمننسسًم ؤر٦مسُمتسسًميسظماس  سسًم ؤر٦مسسًميف سشميفلنسسم٤مًمٔمأمسسمنضمندس ىسسسًمليف٤مدسضم مسًمٕم٤م سسخل٤مد

وسًميفنىمثسسعميفّم٤مقميمسصمنسشم ومثسسٕرييسُمتسسًمٕمٞمٜملمسورٙم٤موملسسًمؽمىم٥مسدس ًرسُمثس ظمال٤مأسسعمنسوم٘مال٦ممس

ٓسشمٕميسوٓسلَمسُمتس ىسسسًم٘معٞماهسرعٜمال سسٕـمٗمال٤ماسسشمّمال٤مًٓسسماللمسسًميف سُمتسظمأاسحلٔم٤مأسسًميفٕمٚمنس

 يم الال سقمٛم٘مالال٤ًمسسمٙم الالػمسُمالالتس يسيشيسىميُميفالال سًمٜمالال٤مسسسوسًمٕمالال٤م سسخلالال٤مدضم هسسشمّمالال٤مًٓسقمالال٤معمٝمنسسًمالاليسظمكمس

س.سًميفٙمٜمنًمنضمٞم٤م

رعي سسًمٓمٗماسذمسسٓقمؽمس سسم٠منسسمٕمالاسسعمِمال٤مديملمسهسطمٞم٨مسُميريسُمتسسٓؾميفٙمِم٤م سرٕمٛم سسٓشمّم٤ما

س-سخل٤م لمسذمسسًمٕم٤م سسخل٤مدضم ساسٕمهسسٕنهسسٕظم٧مهسسٕين سرِم٤م يوٟم س رْم٤ًمسُمتسقمال٤م سدسظمالكمس

ٗمٝمنسهمالػمسيم٤مُمالاسذمسسًمعيسرال٦ممسورٕميف٘ماليسسًمٓمٗمالاسذمسسًمعيسرال٦مس ٟمال سُمالتسظمالأاسقم٤معمٝمنسسخل٤مامس ىسسسًم

شمٖمٓمٞم٦مسقمٞمٜمٞم س ٟم سرٖمٚم سسًمٕمال٤م سسخلال٤مدضم سًمٚمعٛمٞمالثمسوذمسوىمال٧مسٓطمال سراليفٕمٚمنس نسقمٞمالننسسٕمس ال س

 ٤مُم٤ًمسُم ٚمرسقمٞمٜمٞم س  سٟم٤مومالىةسًمٕم٤معمال سسًماليسظمكمهسو ٙمالىسسراليفنس ال٘ماسٟمٛمالنجثسسًمٕم٤معمٝم٤مسسًميسظمكمٟم٤مومىةس

س.سًمٓمٗماسسًميسظمكمسًمٚمنسىمث

سًمٗمٝمالنسسًمالاليسظمكمسشمال٠م س رالال٤مدةسسًميفنىمٕمال٤مأسسخل٤مدضمٞمالال٦مهسضمٜمعال٤ًمسوممسضمٜمالال٥مسُمالثسسٔصمالال٤مدسقمالالغمسسُمالثس رالال٤مدة

سًمٜمع٤مطم٤مأسوسةظمٗم٤مىم٤مأسذمسشمٚمعٞم٦مسشمٚموسسًميفنىمٕم٤مأمسسم٤مًميفٕمٚمنسُمالتسيمٚمالٞمٝمرهس ٘مال سسًمٓمٗمالاسذمس ٤مرال٦مس

سعمٓم٤م سسًمنقم سسًمىس سسًمٙم٤مُماهسوسهال٤مجسسًم٘مال سدسأسقمالغمس ؾمال٤مكس نسرٙمالننسيال٤مسشمال٠مصمػمسقمالغمسسًمٕمال٤م س

٠مصمػمسأسؾمالن سشُمأطمالاسُمالتسىمعالاس ؿمالذ٤ماسمظمال رتهسو نسسعمال سىمعلمسىماليسسخل٤مدضم هس نس ىهسسًميفال

ىهسسًم ؤرال٦مسًمٚمنسىمالثسٓس طماليسيالرليفعٞمعننسسم٘م سدسأسظم٤م ٦مسهبنمسوسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماهسًميىسسًميفن الاس

ُمٜمٝمنسرِمٕم سويم٠مٟم سرالردكسسًمٕمٚمالنس وسسًمٗمٚملالٗم٦ممسوسًمنسىمالثس نس الىسسسًمال  يسسعمٜمٓم٘مال سرعاليوسـمعٞمٕمٞمال٤ًمس

 .سم سىمٚمٞمٚمننسُمٜم٤مسوم٘م س نسُمتسرٕمٞميونسسًميفٗمٙمػمسسمثٞم٨م

 ُمٗمٙم ونسو ومٙم٤مدسو ؿمٞم٤مي
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صمالأ سوم ال٤مأمسؾمال٠مـمٚم سسذمومثسقمٜمال٤م سسًمنسىمالثسس قمٜميُم٤مسٟميف٠مُماس ىسسسًم  يسًمٚمثٔم٦مهسرعيوسًمٜم٤مس ٟم

قمٚمالالٞمٝمنسسعمٗمٙمالال رتهسوسٕومٙمالال٤مدهسسٕؿمالالٞم٤ميساسُٕمالالند مسسًمٕمالال٤م سسخلالال٤مدضم سريفٙمالالننسُمالالتسسٕؿمالالٞم٤ميس

ساسعمع سأهسسًمىدسأهسسٕؿمع٤مدهسسحلنسؾمالٞم٥مهسسًمالي هسذمسطماللمس نسيمالاسقمال٤م سدسظمالكمسريفٙمالننسُمالت

 سيمثٚم٘م٦مسقمٛماسالسًمٗمْم٤ميسسًمٕم٘مكمسسًمىيس ينسومٞم سسعمٗمٙم س ومٙم٤مدهمسو  أسوممس ىهسسحلٞميسسًمِمذّم

س.ذمسظميف٤ممسسًمٗمّماسسًمٕم٤م سٕنسيماسؿمذلسرٕمٛماسقمغمسُمِم٤مدرٕم سسًمٗمٙم ر٦مسسخل٤م ٦مسسم سدسظمٚمٝم٤م

 ىسسسًم  يسر ػمسسدياسقمٜميُم٤مسٟمٕمندسوممسسًمل١مساسسًمىيسسمي سدطمٚميفٜم٤م سُم٤مس نسسعمّميدسسًمىيسضم٤ميسُمٜمال س

سمظم ؟س
ٍ
رٜمِم٠مسقمغمسسًمٗمندسؾم١مساسمظم سُم ػمسًمأ اليفرممسوجسسيمال٤منسسًمنسىمالثسريفٙمالننسطم٤مًمٞمال٤ًمسُمالتسيماسيشي

سم٤مقميفعال٤مدهسس الىسسسعمٗمٙمال سرال٥مس نسٟمال ىسوم٢مٟمال سسعمٗمٙم رتسوسٕومٙم٤مدسوسٕؿمالٞم٤ميهس يسُمالتس الىهسسًم أصمال٦م

 ؾم٤م سوضمن  يسسمٛمٕمٜمرس ٟمال سيمال٤منسُمّماليدسسةصمٜماللمسسٔظمال رت؟سويمالرسجيمال أسذمسسًمعيسرال٦مهسومال٢منس

سعمالال٤مدرلمسرٕميف٘مالاليونس نسسٕؿمالالٞم٤ميس الال سسٕؾم٤مؾمالالٞم٦مهسذمسطمالاللمس نسسعمالال١مُمٜملمسرٕميفالالؼمونسسعمٗمٙمالال رتس الالنس

س.وسم٤مًميف٤مزمسرعي سسًميفنشم سه اٝمنسسعمٗمٙم سسةي سسًمىيسٟملٛمٞم سسهللسالسٕؾم٤مؾمٞملمس

دس ًرسُمالتس ضمالاس  سيمٞمالاسرٛمٙمالتس نسشمٙمالننسسٕؿمالٞم٤ميسطم٘مال٤ًمس ؾم٤مؾمالٞم٦ممسسويم٤مٟم٧مسُمل٤مقم سسعم٤مدرلم

ُمّماليدسيمالاسيشيسشمعاليوسُملاليفثٞمٚم٦ممسضمٝمال٤م سسًمٖمالياسذمسسًمٕمٜمٙمعالنأس النسس٤ميومٗمٙم ةس نسشمٙمننسسٕؿمٞم

سم٤مًميف٠ميمٞمالاليسيشيهسوًمٙمالالتسٕٟمالال سوسطمالاليسُمالالتسشمٚمالالوسسٕؿمالالٞم٤ميسسخل٤م الال٦مسسًميفالال سٟمالاليقمن ٤مسسٓظمؽمسقمالال٤مأهس

مسسعمٗمٙم سوطميهس نسُمتسًمير سسًم٘ماليدةسٟمِم٠مسقمتسـم ر سسًمّميوم٦مسىميسسؾميفٜميفعٜم٤مس ٟم سٓسرٛمٙمتس نسرٙمنن

س.قمغمسضمٚم٥مسُِمْٖميساسسًمٕمٜمٙمعنأسسممسطمٞميسسًمنضمندسُمتسسًمٕميمهسوُمٗمٙم سجيم سًمٚمٖم٤مر٦مسذمسجًمو

 ىهسسًمٜم٘مٓم٦مهسديميأسُمٜم٤مىمِماليفٜم٤مسسمِمالٙماسيم٤مُمالاسشم٘م رعال٤ًمسقمالغمس الىسسسًمٗمِمالاسسًم  ٞماالسًمٚمردرال٦م سطميفرس

ظمال رتسوممسوىميس ؿم٤مدسٟم٤مضمٞماسوقماليدسيمعالػمسُمالتسسٔسعميفٛم اسسمٕميمسىميد ٤مسقمغمس  سسٓظمؽمسقم٤مأمس

نسسًمٗمِمالاسسًمالىيسضمٜمثال٧مسذمسسًمعيسرال٦مسسًمٞمال سشمال٠مُمأ سسخل٤م ال٦مسومِماسمظم هسوسًمىيس ٤مد س نسرٙمن
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سظمأاس ر٤مُم سسد٤مُمٕمٞم٦ممس ىسسسًمٗمِماسسٔظم هسسًمىيس نس يم  سقمٛم٘مال٤ًمسُمالتسومِمالاسشمٗملالػمسسٓظمالؽمس ه

 نس نسسعم٤مدر٦مسهمػمسىم٤مددةسسمِمٙماسىم٤مـمثسقمالغمسشمٗملالػمسسعمٗمٙمال رتس وس ومٙمال٤مد نمسيمٓم٤مًمال٥مسذمسسًمٕمٚمالنمس

هس دديمالال٧مس ٟمال سُمٝمالالرسيم٤مٟمال٧مسسٕو الال٤م سسًمٗمٞمير٤م ٞمال٦مسوسًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞمالال٦مسسًم٘منرال٦مسًمٚمالالردةسمالالٛمتسسًمٗمٞمير٤م ٞمال٦م

 ٤مٓ الال٤مسسخل٤م الال٦مهسوم٢م الال٤مسٓسرٛمٙمالالتس نسشمّمالالاسسدنسٟمالال٥مسسٕيم الال س اٞمالال٦مسسم٤مًمٜملالالع٦مسًمٜمالال٤ممسوطمالاليىس

ُمأطمٔمالال٤م سسعمٙميفنسمالال٦مسسمذالال سسًمٞمالاليسقمالالغمسًمنطمالال٦مسوقمأٟمالال٤مأسسًمٓمالالأنسسعمالالىيمندةسذمسسًمٗمّمالالاسسًم سسمالالثس

س:سًميف٤مزمسسًمٜمثنسقمغم خلّم٧مسشَمَٗمٙم  ي

هْمثسسٕٟمٔمٛم٦مسسًمٗمٞمير٤م ٞم٦مسًمٚم٘منسٟملمسسعم٤مدر٦ممسسمٕم٘منًمٜم٤مسٟمثتسىم٤مددونسقمالغمسسًملالٞمٓم ةسقمالغمس ضملال٤مدٟم٤مس

سًمعيٟمٞم٦ممسقم٘منًمٜم٤مسرٛمٙمتس نسشمٙمننسي٤مسسٕؾمع٘مٞم٦مسقمغمسسًم٘منسٟملمسسعم٤مدرال٦مسوسم٤مًميفال٤مزمسومٝمال سهمالػمسـمعٞمٕمٞمال٦ممس

سًم٘مالنسٟملممسجًموسسًمىيسشم٘مٞميهسسًم٘منسٟملمسسعم٤مدر٦مسٓسرٛمٙمتس نسر١مديسوممسيشيسًم سسٕؾمع٘مٞم٦مسقمغمسشمٚمالوس

س.وًمىًموهسوم٢منسسةٟمل٤منس سريفٓمندسُمتسسعم٤مدر٦م

 ال دس نسسًمٕم٘مالاسودسيسُميفٜمال٤مواسسًمن الاسسعمال٤مديسسٝم٤مس سشمٙمتوسمٕمع٤مدةس ظم ىهسوم٢منسسعمِمٙمٚم٦مسيمرسد ريف

وًمٙمتسسم٤مٕطم ىس نسسًمٕم٘ماس نسومن سسًمٗمٞمير٤ميسسمِمٙماسىم٤مـمثمسظمّم٤م لسسعم٤مدةسدمٕماسيمالاسسٕؿمالٞم٤ميس

قمغمسٟمثنسُمال٤مسٟملالٛمنسومالن سجًمالومسٟمثالتسًملالٜم٤مسسٜم٤مسعمع دةسشميفٍم سسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سرٗمٕمٚمن ٤مهسوًمٙمٜم

  دس ؿمٞم٤ميمسذمسطماليودسىماليدسشمٜم٤مهسٟمثالتسٟمٗمٕمالاسيمالاسُمال٤مسٟم راليسسًم٘مٞمال٤ممسسمال سدونسسنسٟمعٞمال٥مسقمالغمس يس

 .ُمٕم٤مدًم٦م

وًمٙمتسسمٞمٜمرسٟمثتسؾم٤مدةسقمغمسسعم٤مدر٦مسذمس ىسسسعمٕمٜمرهسٟمثتسسًمٕمعٞميسي٤مسذمسُمٕمٜمرسمظمال مس ضملال٤مدٟم٤مس ال س

 و سسعم٤مدرال٦ممسومعاليونسسًمٖمالىسيسوسعمال٤ميس ؿمٞم٤ميسُم٤مدر٦مهسهْمثسًمأطميفٞم٤مضم٤مأسسعم٤مدر٦مسشمْمٕماس ُم٤ممسسًمٔم

وسًم سطمالال٦مهسشميفنىمالالاسقمالالتسسًمٕمٛمالالاسسمِمالالٙماسؾمالالٚمٞمنهسوشميفعٕمٝمالال٤مسقم٘منًمٜمالال٤مسسمرسالالقم٦ممسذمسسًمنسىمالالثهسقم٘منًمٜمالال٤مس

طمل٤مؾمالال٦مسسمِمالالٙماسظمالال٤ماسًمالالعٕماسسًميفالال٠مصمػمسأسسعم٤مدرالال٦ممسسعمٗمٙمالال سسٕيم الال سٟمِمالال٤مـم٤ًمسسمٞمٜمٜمالال٤مسٓسرلالاليفٓمٞمثس
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يفال٤مزمسومال٢منسسًمّمٛمندسسُم٤ممسضم قم٦مسُمتسسًمؼموسمنومناهسو نسدوسيسؿم٤م ثسةطميس سسًميفذير سسًمٕم٤مممسوسم٤مًم

سٟمِمالٓم٦مس ٤مُمال٤ًمسسمٙمٛمٞمال٦مسُمل٠مًم٦مسُم٤مسشمّمالع سهمالػمسذمسُمٕم٤مد٦مٟمٗموسسًمٕم٘مناسسًميف س  سؾم٤مقم٤مأسر٘مٔميفٝم٤مس

ُمتسٟمن سُمٕملممسوم٤معم٘مّمندس ٜم٤مس ٟمٜمال٤مسٓسٟم شمٗمالثسسمِمالٙماسيمالكمسومالن سسًمٕمال٤م سسعمال٤مديهسسُم٤مدة ٖمػمةسُمتس

سهللهسوًمٙمتسسميًٓسُمتسجًموسٟمثتسٟمثيفاسُمنىمٗمال٤ًمسريفثاليىسسمِمالٙماسىمال٤مـمثسسًميفٗملالػمسسعمال٤مديسيمال سسُم ا

 سعم٤مديهسوم٤موم٦مسسممسسًميطماسسًمىيسيم٤منسُمٕمٔمنس ىسسسًمٙميف٤منسُمٙم ؾم٤ًمسًم مسنىماسعمٟميطماس

و ٜم٤م سدم سمال٦مسومٙم رال٦مسسملالٞمٓم٦مسٓسماليسسنسشم٘مٜمالثسسدٛمٞمالثسهبالىسمسهٞمالاسٟمٗملالوسضم٤مًملال٤ًمسدسظمالاسخميفالؼمس

شمّمنر سدُم٤مهم سولٞم سسموسُمٕميسأسُمٕم٘ميةهسوسمٕمْمٝم٤مسُميفّمالاسسمالوسقمالتسـم رال س لال٤مأسؾمالٚمٙمٞم٦مس

وسوًمل٧مسىمٚم٘م٤ًمسسمالرس ٞمٓمالوسقمالغمسسةـمالأ هسُُمْٚمَّم٘م٦مسسمٗم وةسسًم  كسوسدعلممسو ٟم٧مسسمٙم٤مُماسوقمٞم

وٓسليفالال٤مثسوممسسًميفذالالير سارٛمٙمٜمٜمالال٤مس نسٟمٗمٕمالالاسجًمالالوسذمسسًميفع سمالال٦مسسًمٗمٙم رالال٦م مسذمسسًمنسىمالالثهسوسٟمالال٧مس

شميفثي سهبيويسُمثسقم٤م سدُم٤ماسر٘مالاس ُم٤مُمالوسُم شمالير٤ًمسُمٕمٓمٗمال سسعمذيفالؼميسسٕسمالٞمامسيمٜمال٧مسظم٤م ٗمال٤ًمس

سهىأسُم اس الىسسسًماليودس ٤مُم٤ًمسُمٜم سقمٜميُم٤مسشمنسس ٓمث٤مسموسوممسسعمذيفؼمهسوًمٙمتسسعمث٤مدصم٦مسنقم٤منسُم٤مس

 .سعملكمسسمثٞم٨مسسظميفٗمرسيماسجًموسسخلن 

هسىمال٤ماسجًمالوسيميفٚمٛمالٞم س"شم٘مّميهسقمٜميُم٤مسشم٘مالناسسصمٜماللمسسًمىيسُم٤مس ًم٧مس طم٤مواس نسسطميدسسم٤مًمْمع سُم٤م"

س.قمتسسطمع٤مـم 

وسطماليس يم ال سُمالتسس—سسًميفال٤مزمسسمٕماليسوسطماليسسًمّمالثٞم سًمٕميدسس نسسصمٜم٤منمس قمٜمٞم سُم٤م  قمٞمُيسو يم دسًمَوس"

س." وسطمي

س."يشيوسًمىيس نسوسطميس يم  سُمتسٓس"

س"مسم٤مًمْمع "
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ٟمٕمنهسطملٜم٤ًمهسيمالاسجًمالوسرعاليوسضمٞماليًسسضماليًسهسوًمٙمالتسرٛمٙمٜمٜمال س نس ؤيماليسًمالوس نسيمالاسومٙمال ةسُمالتس"

 ومٙم٤مد سًمٞمل٧مسؾمنىسُمٔمٝم سُم٤مديسُمتس الىهسسًمٙميفٚمال٦مسُمالتسسخلأرال٤مسسًمٕمّمالعٞم٦مسسًميفال سدمٚمالوسدسظمالاس

مجعٛميفوهسورٛمٙمٜمٜم س نس ؤيميسًموس رْم٤ًمس ٟمٜم سسىمنمسسميفلعٞماسوشمّمنر سيماسُم٤مسرال يس ٜمال٤م سقمالغمس

٦مس ىهسسعمٕميسأسسعمٙمٚمٗم٦مسضميًسسوسحلير ٦مسضميًسهسوًمٙمتسيمٚمرسيمٜم٧مس فمٝم سًموسؿمالٞم ٤ًمسسمنسؾمٓمسالسٓـمأ س

 سقمغمس ٟم سًمٞموسوـمأىم٤ًمسالرعيوسوسقميًسسضميًسسسم٤مًمٜملع٦مسزممسمسمسيمٜم٧مسشمّموسًمىيسيم٤منسقمغمس ىهسسًمِم٤مؿم٦مس

مسدسمرسيمٜم٧ُمسىميس همٗمٚم٧مس ىسسًمنسيمٜم٤مسىماليسطم٘م٘مٜمال٤مسٟميفال٤م ٩مس ومْمالاسُمالثسسًمٙمٚمالرأس"سصمٜملم"ُم٤مسشم٘مّميهسسمالس

سٕظم ىسسًميف سطم٤موًمٜم٤م ٤م سدس  ةهسُم ٚمال٨مهسظمال هسطمالناهسسماللمهسطمال٥مهسيم س ٞمال٦مهس الثٞم هسظمٓمال٠مهس

وسطميهسوٓسيشيمسوًمٙمتسيمرسشمعاليوسسُٕمالندهس ٟمال٤مسسمالي أس قميف٘ماليس نس الىهسسًمٕمٛمٚمٞمال٦مسسم ُميفٝمال٤مسيم٤مٟمال٧مس

 ٟمال٤مسسم٤مًميف٠ميمٞماليسٓس دراليس نس قمال  سُمال٤مسشم٘مّماليهسسوىميفال هسو الىسسيمالاسيشيمسالْمالٞمٕم٦مسيمعالػمةسًمٚمنىمال٧مسُم

س!" سم٤مًمنىم٧م

 الالاسشمالال ىسسعمِمالالٙمٚم٦م؟سسعمٕمٜمالالرسسًمالالىيسُٟمٚمِث٘مالالُ سهبالالىهسسًمٙمٚمالالرأسٓسرٛمٙمالالتسسًمٕم الالندسقمٚمٞمالال سذمسدُمالال٤ماس

سًمِمذلهس وسذمس يسُمٙم٤منسُم٤مديسمظم هسيىهسسعمل٠مًم٦ممسوسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماهسوم٢منسسمٕماس ىهسسًمٙمٚمالرأس

خميفٚمٗم٦مسُمتسسًميُم٤ماهسوًمٙمالتس نسشمّمالاسؿمالٞم ٤ًمسُمال٤مس النسًمالٞموسٟمٗمالوسسُٕمال سقمالغمسسىميسشمّماسضمنسٟم٥م

ُميفٓم٤مسم سُمٕم مسٟمٕمالنهسسًمٕماليدسسصمٜماللمس الي س نسسالس ٞمٞميهسقمٜم سُمتسهمػمسسعمٛمٙمتسٓـمأ سقمٜميُم٤مسرٙمننس

 رْم٤ًمسقميدس ىمردسسعم ريهسوقميدسضمال٤مٟمع سسًمٕمٛمٚمال٦مهسوقماليدسسوًمٙمٜم رٙمننسقميدسٟمّمٗم سسًمٙم ةسسعمذٞم٦مهس

سذممس"دوٓدسأسطمٗمٜمال٦م  ضمالاسُمالت" هسوقماليدس ضماليسيسومٚمالنسضمنس يسٟمنسمالاسسعمٛمٜمنطمال٦مسًمٗم راليسؾمال٤مٟمع

ٟمٗملال سس"سصمٜماللم"سعمذٓم سسٕيمؼمهسيماس ىهس  سطم٘م٤م  س الٖمػمةهسوُمنمالوـم٦مهسذمسطماللمس نسسًمٕماليدس

س.قم٤معمٞم٦مهسوٓ ُم٦مورٕمٚمنسومنىمٝمتسيمث٘مٞم٘م٦مسدس ٛم٦مهس
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 وسقمغمسسٕىماسٓس ؾميفٓمٞمثسومٝمنس يسُمٕمٜمرسُمتس يسيشيسقميسس ىسسسًم  يمسسًم٘مالناسسمال٠منسسمٞمال٤منسُمال٤مس النس

 ظمال ىسُمالتس الىهسسطم٘مٞم٘مال٦مسشم٘مناسؿمٞم ٤ًمسممٞميًسسقمغمسوضم سسًميفثيراليسٕنس الثٞم س الن ثٞم س نس نس

ذمسوماللسسًماليُم٤ماهسُم٤مدرال٦مسقمٛمٚمٞم٦مسسالسحل٘م٤م  سسًم ودر٦ممسوجسسيم٤منس ثٞمث٤ًمس نس يسيشيسدونسجًموس

سس11 وسُم٤مدةسرٛمٙمالتس نسشمٙمالننسُمٕمعال٠مةسذمس ىمال ساس وَمال٢مَنسسالُمٚمٞمٖمال سمهس وسيمال٤م تسُمال٤مسرٛمٙمالتسشمّمالنر ه

٘م٦مسؾمٞمٙمننسنسسم٤ًمهسو ىسسسًمٜمِم٤مطسسًمىيسٟم٘منمسسمال سسٔنسسعمُلالٛمرسسعمٕمٜمرسسًم ومٞمثسسًمىيسُٟمٚمِث٘مُ سسم٤محل٘مٞم

سٓؾميفٜميف٤مثسؾمن سرٜمٝم٤مدسقمغمسسًمٗمندسوممسيمنُمال٦مسُمالتسسيال سيسسعمعال٤مًملسومٞمال مسٟمثالتسٟمٍمالسسم٘مالنةسقمالغمس نس

وونسوقميف٘م٤مدٟمال٤مسهبالىسسسًمٗمال٤مد س النس قمٛمال سهمػمسسًمّمالثٞمث٦مسسمٕمْمٝم٤مسسمٕماسسٓدقم٤ميسأسسًمّمثٞمث٦مسو

وجسسيم٤مٟمال٧مسسحل٘مٞم٘مال٦مس سشمٙمالتسؾمالنىهسٟمٛمال سُمٕماللمسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماسمسوًمٙمتسسمٙم ػمسُمتس  دسسًم همع٦م

ُمتسقمٛماسسخلأر٤مسسًمٕمّمعٞم٦مسذمسسًمٗملسسدعٝم سٕطمي نهسوم٢منسسة سدسقمغمسشمٗمْمٞمٚمٜم٤مسسحل٘مٞم٘م٦مسقمغمس

سًمع٤مـماسؾمٞمٙمننسُم اسسة سدسقمالغمسشم عٞميفٜمال٤مسًمٗمال٦مسسعمٜم٤مدرالاسسًمندىمٞمال٦مسهبالىهسسًمٓم ر٘مال٦مسوًمالٞموسسميفٚمالومس

س.سًمٙم ػمسُمتسسًمٚمٖم سطمناسٓسيشي

  سقمغمسسعمثوس ٜم٤ممسوجسسيم٤مٟمال٧مسسعمٕمال٤مريسسًميفال سٟمٜملالعٝم٤مسوممسيمالاسيمٚمٛمال٦مسسذمسسًمنسىمثهسؾمأُميفٜم٤مسسًمٕم٘مٚمٞم٦م

ٟمليفذيُمٝم٤مسشم٘م رع٤ًمس  سخمٓم ٦مس ٤مُم٤ًمسسمٜمٗموسسًم٘ميدسسًمىيسـم طم سسًمٕم٤م سذمسدم سميفٜم٤مسسًمٗمٙم ر٦مهسوم٢منسيمالاس

سمِمالالٙماس ؾمالال٤م هسسيم٤مٟمالال٧مسُمعٝمٛمالال٦ممجٚمالال٦مسٟمٓم٘مالال٧مس وسيميفعالال٧مسقمالالغمسُمالال سشمالال٤مدريسسًمٗمٙمالال سسًمعنمالاليسىمالاليس

سم٤مًمْمع سسمٜمٗموسوهب٤ممسيمٚمرشمٜم٤ممسذمسسًمنسىمثس ٟمٜمال٤مسٓسسوسم٤مًميفٗمٙمػمسسمذأ سجًموسٟمٕم  س ومٙم٤مدٟم٤مسًميفٙمنن

 ٟمٜمالال٤مسٟم٘مالالنمسسوجسسسقميف٘مالاليٟم٤ميمالالاسيشيسسظمٚمالالا٤معمعالال٤ماسسعمٗمالال٤م ٞمٛم سومسهرٛمٙمالالتس نسٟمٛمٚمالالوسطميفالالرس ومٙمالال٤مد

سم٤مًميفٗمٙمػمهسًمىًموسوجسسيم٤منس ىسسسعمع٤ماسٓسرنضميسطم٘م٤ًمسذمسُمٙم٤مٟم سسًمّمثٞم سومن سسعمع٤ماسسعمال٤مديهسوجًسس

س.ومٜمثتسخميوقمننسًمٚمٖم٤مر٦م
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٤مدر٦مهسٟم ىسسنس ٜم٤م سُمٗم٤مدىم٦مسشميقمنسسممسسًملالذ ر٦مسسمالياسسدٜمالننمسوًمٙمتسقمٜميُم٤مسٟم وماسسًمٗم مٞم٦مسسعم

وسىمثسسحل٘مٞم٘م٦مسرٕماسسًمٕم٘ماسممٙمٜمال٤ًمهسسًمالىيسُمالثسسعمأطمٔمال٦مسسعم٤مدرال٦مسرٕمالاسسًمٕمٚمالنسممٙمٜمال٤ًممسوٓسرٜمعٖمال س

ٕطميس نسرٜمٙم س اٞم٦مسسًمٕمٚمنهسوًمٙمالتسٓسرٜمعٖمال سٕطماليس نسرٜمٙمال س اٞمال٦مسسحل٘مال٤م  سسٕيم ال سضمن  رال٦مس

٤ممسسمىًموسوم٘مال هسسعم٤مدرال٦مسوسًمٕمٚمٛمنرال٦مسرٜم٘مْمالننسسًمٜمٔمال٤ممسوسًميف سشمٕمٓم سُمٕمٜمرسًمٚمٕمٚمنمسُمتسظمأاسسًم٘مٞم

س.سًمىيسرلٕمننسوممسسٓدشم٘م٤ميسسم 

طم٘مٞم٘مال س ٤مُمال٤ًمسيمالرس النسس الن ذمسسًمٜمٝم٤مر٦مهسرعيوس نسسٕـمٗم٤ماسقمغمسطم سُمال ةس ظمال ىمسسًمٕمال٤م سسًماليسظمكم

ًمٞملال٧مس و ال٤ممسوًمٙمالتسضمنسٟمال٥مسشم٠مؾمٞملالٞم٦مسًمٚمنسىمالثهس  سسسًمٕم٤م سسخل٤مدضم مسسًمنقم سوسةدسدةسسحل ة

 صم سسٕـمٗم٤ماهسوجسسؾمٛمثٜم٤مسٕٟمٗملالٜم٤مسسقمغمؿمٞم٤ميسُمتسسًمٕم٤م سسخل٤مدضم مسوُميفٛمٞميةسسمِمٙماسىم٤مـمثسقمتسسٓ

يماسيشيسرّمع سُمٜمٓم٘م سوًمال سُمٕمٜمالرمسوم٢منس نسٟم ىسسًمٕم٤م سسخل٤مدضم سيميفٕمعػمسقمتسومٙم سسهللسسخلأ هس

وسمٕمٞميًسسقمتسسخلّم٤م لسسًميف سرٛمٙمتسشمٗملػم ٤مهسومال٢منسسًمالنقم سوسةدسدةسسحلال ةساال٤مسذمس الٛمٞمنسيمالاس

تسٟمث٥مس نسٟمٗمٙم سوٟمذؽم سوٟمٕمؼمسقمتس ٟمٗملالٜم٤مسٕٟمٜمال٤مسظمٚم٘مٜمال٤مسسًمنسىمثهس ٤مُم٤ًمسيمرسا٤مسذمس ٛمٞمٛمٜم٤ممسٟمث

س.ًمٚم٘مٞم٤ممسسمىًموسُمتسىمعاسسهللسسًمىيس طم٤مـمٜم٤مسسميًمٞماسدس ثس نس ٟم س ٥مس ىهسسٕٟمِمٓم٦مسٟمٗملٝم٤م

 ضٗادٚ الرات

س ضميس سسًمٜم٘مٓم٦م س ظم ىسًمٚمنسىمث؟سطمناس ىه سُميفرؾمٙم٦م س اسرٛمٙمتس نسشمٙمننس ٜم٤م س ر٦مسدؤر٦م وجنه

سًمٚمٖم٤مر٦ممسيمرسجيم أسذمسسًمٗمّماسسٕواهس ٝمنسر ريس نسرٙمننس ٜم٤م سوميمأمسشمنُم٤مكسٟم٤مضمٞماسؿمٗم٤موم٤ًم

سميرًأسُم٘مٜمٕم٤ًمسوُمٜمٓم٘مٞم٤ًمسًمٙمتسًمٞموسومٞم سوضمندسهللهسًمٙمٜم سٓسسؿمٕم سسمث٤مضم٦مسسممس ىسسسًمعيراهسُمثسسٟم س

هسسٟم سر ريسسميرًأس"ُمِمٙمٚم٦مسسًملٚمٓم٦مسسًمٙمنٟمٞم٦م"٤مضمٞماسسًمل٤مسم سوسًمىيسقمؼمسقمٜم سسمالالسرٛمٙمتسومٝمنسيمأمسٟم

ٚم٦مس شمٙمننسؾمٚمٓميف سسخل٤م ٦مسظم٤ممٕم٦مسعمل٤مسظم٤مًمٞم٤ًمسُمتسوضمندسؾمٚمٓم٦مسسهللسقمٚمٞم هسومٙماسُمٜم٤ّمسٓسر ريس ن
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سطمٞمٜم ىس نسرٙمننسسهللسظم٤مدثسسًمنضمندهس سٓس  ٜمرس سميًس سسٟم٤م  يس طميسؾمنىسٟمٗمل ؟سًمٙمتسُمثس ىس

ستسسعمْم٤مر٘م٦مموملٚمٓميف سشمِمٕم سٟم٤مضمٞماسسمٌميسُم

وُمثسجًموهسذمسطملمس ٟمٜم سُمٕمع٥مسسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سرٗمٙم سهب٤مسٟم٤مضماسو شمٗم سُمثسسًمٙم ػمسُمتسمدس  هس

سسٕظمأىمٞم٦مس" ضميس نسُمنىمٗم سسةحل٤مديسٓسرٛمٙمتسسًميوم٤م سقمٜم س ؾم٤مؾم٤ًممسور١ميميسٟم٤مضمٞماس نس مدس ٜم٤م

سسعمنمنقمٞم٦م سسًمٜم٤مطمٞم٦م سُمت س ثٞمث٦م س   سومنطم٤ًم سسٕيم   سسًمٜمٔم س 0ا"وسعمٜمٓم٘مٞم٦م سودوماسوضمٝم٦م ه

قمغمس ؾم٤مكس  ٤مسشمٗميف٘م سطميفرسوممسوم ٤مأسعمٕم٤مد٦مس ىهسسحل٘م٤م  سقمغمس  ٤مسطم٘مٞم٘مٞم٦ممسسم٠مؾميفٖمٜم٤م  سسسعم٤مدر٦م

س سسًمٓم ر٘م٦مه سهبىه سسعمٝمٞمٛمٜم٦م سسٕيم٤مدرٛمٞم٦م سقمتسسًم ؤر٦م سميس اسدمٕماسسًمٕم٘ماسوسعمٕمٜمرس"رلٕمرسوممسوم٢مٟم 

قميسسؾم٠مىمناس يم  س اٞم٦مهسوًمٙمتسسيمٜم٧ُمسمس 3ا"وسًم٘مٞمٛم٦مسسم٠ماٞم٦مسسعم٤مدةسوسًميُمٙم٤منسذمس قميفع٤مدسُم٤مسرنضمي

 شمٗم سُمثسيماس ىسهسيمرس نسسحل٤ماسُمثسو اسٟم٤مضمٞماسسٕيم  سسيميفرًٓسعم٤مسر٥مس نسٟمعث٨مسس ٟم٤مجًموس

س:قمٜم 

سُمٜمٞمثسوًمٙمتسةر٤مدس سمُمٜم٦مسقمغمسٟمثٍن وسُٕماس نسقميمسسيميفِم٤م سسٕؾم٤مكسسًمىيسرٕماسُمٕم وميفٜم٤م

س ٟمٗملٜم٤م سًمٗمٝمن سسًمنسم مسسهوؾمٞمٚم٦م سٟمٜمٙم  س ن سشميفٓمٚم٥مسُمٜم٤م سوٓ سشم٘من سسًمىسأسضمىدر٤ًم سٓ وؾمٞمٚم٦م

س2).اٛميفٜم٤مسًمٚمٕم٤م  يرنس ندةسُمٕم٘منًم٦مسقمتسيمٞمٗمٞم٦مسُمأوسيي سُمتسجًموس نسشم٘م

وُمثسجًموسرعيوسزمس نسومثلسٟم٤مضماسسًميىمٞم سٕوضم سسًم٘مّمندسذمسسعم٤مدر٦مسرٔمٝم س نسسًمٗم ٦مسسهطملٜم٤م

س.سعمٗم٘مندةسًمٞمل٧مس  دسسًميفٗمٙمػمسسٕظمأىم س وسسعمٜمٓم٘م سوًمٙمتسؿمٞم ٤ًمس يمؼمسسمٙم ػم

سًمٕم٤م سسًمٓمعٞمٕم سسًمىيسيمرسجيم أسذمسسميسر٦مسسًمٗمّماسسًمٕم٤م هسرلٕمرسٟم٤مضماسوممسور٤مدسٟملذ٦مسُمتس

سسمىسأسسًمٗم د سسعميفٕمٚم٘م٦م سسالسرٜميف٩مسسُٕمند سسعميفنىمثسساليم٤مًمنقم سوسًمٕم٘ماسوسًمنضميسن سُمتسسعمل٤مد يمعيي
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سشميراسسًمٖمٛمن س سىمعني٤مه سسمٛمع د سسًميف ه سُمتسسًمٓمعٞمٕم٦م سر ريسٟملذ٦م س ظم ىه سوسمٕمع٤مدة ًملطميس م

جًموسسسًمىيسرٖمٚماسفمٝمندسيماس ىهسسٓظمؽمسقم٤مأسسًم س ٕم٦مسسًميف سيمٜم٤مسٟمٗمٙم سهب٤مسـمنساسدطمٚميفٜم٤مهسسمرسذم

سسمرسذمسجًموسٟم٤مضماس سٟم٤مضماه سسًمٞم  سريقمن سُم٤م سسمٜم٤مي سسدٛمٞمثسر ىس ٕمنسم٦م  قمغمسىمنىسسًمعنمسسًمٕم٘مٚمٞم٦مم

س.ٟمٗمل هسوًمٙمتسٟمثتسٓسٟم ريس نسٟم وماسسعمنمو سعمع دس ٟم سرعيوس ٕمع٤مًس

 ضميسٟمٗماسُمْمٓم ًسسوممسدومْم سًملععلمسمظم رتمس وًٓسقمٜميُم٤مس طم٤مواس نس هٞماسـم ر٘م٦مسًمٗمٝمنسسًمٕم٤م س

س سٟم٤مضماه سسمنموط سرٗم  سوم٢مٟمٜمسًمىي سسًميفذٚملسُمٜمٝم٤مس  سر ري سسًميف  سسعمُْٕمِْمَٚم٦م س ن سٟمٗماس قميف٘مي  ضمي

سسًمّمندةس سيم٤مٟم٧مس ىه سوجس سسعميفنىمٕم٦م سسًمٜميفٞمع٦م سسًمعنمس ن سرٙمنن سىمي سضم٤مٟمِع٤ًمم سَوَمٕمٝم٤م سوم٘م  رٛمٙمت

سعمٗمؽمم٦مسًمٚمٓمعٞمٕم٦مس ثٞمث٦مهسوًمٙمتس ىسسوطميهسسًمىيسرٕماسسًمّمندةسٟمٗملٝم٤مسهم٤مُمْم٦ممسُمتسسملمس

سًمىسأسسًمىيسٟمٓمٚم سقمٚمٞم سسؾمنسسًمٓمعٞمٕم٦مهس ىسسسًمٌميسسعمع دسُمتسسىميسرٛمٚمٙمٝم٤ممجٞمثسسًمّمٗم٤مأسسًميف س

 عم٤مجسسىميسطمٔم سهبٙمىسس ٗم٤مأسُمي ِم٦مسسًميف سشمٚميمسةٟميف٤مثسُم اس ىهسسُٕمندسسعمى ٚم٦م؟

سسمٍمسطم٦م س ٟمٜم س قميف٘مي سسونسسًملع٥مسسًم ٤مريس ن سسميف ٟم٤مضما س ن سر وماسُم٤م سم سُمٝمٛماسٓن س ن ُم٤م

س س  سسًمِمذّمٞم٦م سوذمسسميراسٟم٤مضمٞماسسعم٠مُمناسقمتسسعم٤مدر٦م سًمٞموسيمٌميسالسمِمٙماسوسم سذمسسعم٤مدر٦م

ُمِميف سوًمٙمتسيمٌميس ؾم٤م مسوسًمنسىمثس ٟم سوجسسيم٤منسسيي س نسومٝمنسيمٞمٗمٞم٦مسشمٜم٤مؾمعٜم٤مسُمثسسًمٕم٤م هسوم٢منس

سٟمثتسرليفث سس يفرُم٤مًس س ٤مدظم٤ًمسسُمنمنقمٜم٤م سوىميسسدشمٙمع٧مسسعم٤مدر٦مسظمٓم ٤ًم سيمٛمنمن سسًمٕم٤م م يمعػمًس

ٟم٤مضماسر٥مسسذمسسحل٘مٞم٘م٦مسونسومٙم ةس ٤مُمِمٞم٦مهسم٠مقميفع٤مد ٤مسسٓسذمسسًمٜمٝم٤مر٦مهسس"ٟمثت"  اسذمسقميمسوم٤موم٦مس

سجًموس سسمم سًم ؿم٤مدة سرِمٙم  س ن سطميفر سوًمٙمت سسةقمع٤منم سسمم سريقمن سومٙم ةسس نسمنمن  رْمٛم 

 .هسقمغمسُم٤مس قميف٘مي"ٟمثت"ُم٘مٓمٕم٦مسو ي ةسقمتس

س سٟميرت سسًملع٥مسسًمىي س ن سٟم٤مىمِمٜم٤مه سمم٤م سٟمٕمٚمن سقم مٞم٤ًممسًموٟمثت سرٙمنن س ن سرٛمٙمت سٓ سسمنضمندٟم٤م  

سرلٕمرسوممسل سوًمٙمتسًمٞميفعٜم٥مسسًمٗمٝمنسسًمِمذيصسًمٚمٖم  ه ٘مٞم سومٝمنسورنسوم سٟم٤مضماسقمغمسجًموه
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سُمتسجًموهسطمٞم٨مس سقمغمسـم ر سر١مديسوممسٟميف٤م ٩مسُمٕمٞمٜم٦م"ـمعٞمٕم سسميًٓ وٓسسال لي سسُٕمندسٕ ٤م

مس ىسسسًملع٥مس نسسًمىيسظم ثسسمٜم٤مسوممسطمٞميسسًمنضمندس 0ا"ؾمٞمرسوضمندسيم٤م ٜم٤مأسطمٞم٦مهسوسقمٞم٦مسًمٚمٖم٤مر٦م

سًمٜم٤مسجًموهس ر٥مس نسرٙمننس ىسسسًملع٥مسسمثن ةسُم٤مسر ىمرسوممسسمّمػمةسسطمٞم٨مسسٟم يمرسًمنسيم٤منسُم سدًس

مسيماس ىسسوسم مس ماسوممسجًموسطم٘مٞم٘م٦مس نس ىسسسًملع٥مسر٥مس نسرِمٛماسًمٚم٘مٞم٤ممسسمىًموسُمى ٚم٦م

سسسًمٕم٘ماسسًمنسقم سوسًم٘منىسسًمٕم٘مأٟمٞم٦مسوسًمنضميسنسالسًمٗم ٤مأسسًميف سرٕم٤مدٝم٤مسٟم٤مضماس وًمنسيمٜم٧مسُمٙم٤منسال

س.ًمنضميأسسنسسًم٘مٞمنسسًمٜم٤مدم٦مس  سؿمذّمٞم٦مسسمِمٙماسُم٘مٚم ٟم٤مضماهس

وممسسًمنضمند؟سيمٞماسرٛمٙمتسسذمسسًمنسىمثهسيمٞماسرٛمٙمتسًمٌميسرٗميف٘م سوممسسًمنضمندس نسرٕم  سسًمٓم ر 

سًمٌميسرٜمنيسوٟميف٤مثس ؿمذ٤ماسدونس نسرٗمٝمنس وًٓسُم٤مسرٕمٜمٞم سجًمو؟

سوًم س سجسأسووضمنده سًم  سوًم  سوضمند سسٓقمؽمس سسمث٘مٞم٘م٦م س ن س ىس سًمٙما سسًمنسم  سسحلا سيم٤من وجس

س نس سسمٕمي سسٓقمؽمس ؟ سحلع٥مس ىس سسعمعٝمندسأسسعُمٜمٝمٙم٦م سسمٙماس ىه سٟم٘منم سعم٤مجس سسهلله طم٘مٞم٘م س ن

س سذم سىميُمٞمٜم٤م س  ٤مسمث سسٔن سسًميسظمكمسهمٓمٞمٜم٤م سسًمٕم٤معملم سسملم سًمٚميفنومٞم  سًمأ يفرم سسعم ػمة سسعمٞم٤مه  ىه

س سذم سٟمٖمناسومٞمٝم٤م؟ سٓ س َ سس036وسخل٤مدضم ه سقمت سيمِماسٟم٤مضما سسًمٗمٙم سس011 ٗمث٦م سُمت ؾمٜم٦م

سًمٖم تسوم٘م سقمتسـم ر سسٕظمىسسمعير٦مسسمٕماسسدنسٟم٥مسسًمنسمث٦مسًمٚمعنمر٦ممسعم٤مجسسٓسٟمى ٥مس سمٕميس

س  سوًمٙمت سوٟمٛمٚموسوضميسٟم٤ًمه سوسقمنن سُمٗمٙم ون سٟمثت سٟمٕمنه سجًمو؟ سيم٤مومٞم٤ًممسُمت سو ٗم٤ًم سسم٤مًمٙم٤مد ىس

سودؤ سوطم٤معمنن سوُميفٜم٤مفم ون سوُم٤مٟمثنن سوقمِم٤م  س  يىم٤مي س رْم٤ًم سوومأؾمٗم٦مسرٟمثت سودوسد نرنن

وُميسومٕمننسوُم سىمعننسوُميفٕم٤مـمٗمننسوُمْمثننسوُميفٝمٛمننسوُمل٤محمننسوحم٤مدسمننسو ٜم٤م سؾمأمس

وُمٜمِميونسوٟمث٤مشمننسودؾم٤مُمننسوؿمٕم سيسوُمّمٚمننسودر٤ممٞمننسومم ٚمننسويمنُمٞميرننسوـمٝم٤مةس

نسوُمٜم٘مىونسوُمٕم٤مدننسوخمٓمٓمننسوُمٜم٤موملننسوخم٤مـم ونسوسم٤مطم ننسقمتسو ٜم٤م سقمّمػمسوحميفٗمن
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سوٟم٤مدُمنن سوُمِميف٤مىمنن سوُميف٤مسمٕمنن سوىم٤مدة سوُمعيقمنن سوسمٜم٤م نن سوُمليفٙمِمٗمنن سسًميفِمنر 

س.وم٤مطمٙمننسوسم٤ميمننمسمسمسوهمػمسجًموسسًمٙم ػمسوُمليفىيم ون

وسمٕمع٤مدةس ظم ىهسوم٢منسسًم  سيسسي٤م اسسًمىيسر٘ميُم سًمٜم٤مسسًمٕم٤م سسخل٤مدضم سشمٙمٛمٚم سدم سم٦مسدسظمٚمٞم٦مسهمٜمٞم٦مس

س.يمرسًمنس نسسٓصمٜملمسيم٤مٟم٤مسُميفأ ُملمسالٜمٗموسسًم٘ميدسسم

سوىميس يميفٗمٞمٜم٤مم

الػٕص فّٗا

دقمنٟم٤مسٟميفنىماسًمٜمذن سذمسسعمٞم٤مهسسًمْمثٚم٦مسىمعالاس نسٟمٖمالناسذمسسعمٞمال٤مهسسًمٕمٛمٞم٘مال٦ممس ًم٘مال سٟمٔمال ةسقمالغمس

هسطمٞم٨مسؾمؽمىسسٕؿمٞم٤ميسسًميف سؾميفٛمٞمي ٤مسقمالغمسسًمٗمالندسيم٠مؿمالٞم٤ميسُمّمالٜمٕم٦مهسطميفالرسًمالنس س0م02سًمِمٙماس

شملاليفٜميسسسًميف سُمتسسعمنسدسسًمّمٚمع٦مسـرٙمتسًميروس يسومٙم ةسقمرس  سقمٚمٞم مسطمٞم٨مسريفنسشمّمٜمٞمٕمٝم٤مسسم٤مًمٗمٕماس

سم٤مٕوسم٤مامسؾم٠مىمناسًموس رْم٤ًمس نسيماسوسطماليسُمٜمٝمال٤مس الٖمػمسسمالرسومٞمال سسًمٙمٗم٤مرال٦مسسٞمٝم٦مسًمِمعقمغمسسًملٞمٚمٞمٙم٤مس

يفٜم٤مؾم٥مسُمثس ٤مر٦مسؿمٕم ةسُمتسسًمِمٕم سسًمعنميمسُمثسجًموس قميف٘ميس ٟمٙمنسشمنسوم٘مننسقمغمس  ٤مس همال س سٞمًم

رٔمٝم سسمٕمالاسس3م02ُمّمٜمٕم٦مسدس ٕم٦مهسشمٔمٝم سيماسُمتسسًميفٓمندسسًميفٙمٜمنًمنضم سو ٟم٤مىم٦مسسًمِمٙماساسًمِمٙماس

سٕؿمالٞم٤ميسسعمّمالٜمٕم٦مسسًم س ٕمال٦م؟سدسمالرسسٟمال٧مسشميفّمالندسُمٜمِمال٠مةسسًميفٗم٤م ٞماسقمتسىم ن مسُمتس رتسشم٠م س الىهس

شمّمٜمٞمثسٟم٤مٟمنيسقمٛمأىم٦مسذمسوسديسسًملٞمٚمٞمٙمنن؟سوجسسيم٤منسسُٕمال سيمالىًموهسٓسماليسسنسشمٙمالننسُمٜمي ِمال٤ًمس

ًملرقموس نس ىهس  سذمسسًمنسىمثس همٚمٗم٦مسظم٤مدضمٞم٦مسًمٓمث٤مًمال٥مسسطم٤مدرال٦مسسخلٚمٞمال٦مسشملالٛمرسسًمالير٤مشمنُم٤مأ

سًم س ٕمال٦مسُمالتسسًمٗمالتسسًميف٘مٜمال سيم٤مٟمال٧مسمسس ٤مسطم٘مٞم٘م٦ممسسعمّم٤مٟمثسسًميف س ٟميفع٧مس ىهسسًم٘مٓمالثس

س!سخلأر٤مسسًمٓمثٚمعٞم٦مسسًمٗم در٦مسسًميف سقم٤مؿم٧مسدسظمٚمٝم٤م

وىميسو ٗم٧مسؾمال٤مدةسؾمالعنًميرٜملهسو ال سظمعالػمةسذمسسًمِمال١مونسسًمعٞم ٞمال٦مسذمس ٞم ال٦مسسعملال سسدٞمنًمالنضم س

سُٕم رٙمٞم٦مهسسًميف سطميدأسسًمٕمنمسأسُمتس ٟمنس سسًمير٤مشمنُم٤مأهسو ٗم٧مسطمعٝم٤مسي٤مسيمٝمالنكسسمالي سُمالثس
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 قميف٘ماليس ٟمال سوجسسيمالال٤منس ٜمال٤م س ؿمالذ٤ماسمظمالال ونس"ٚمر الال٤مهس واسعمثال٦مسيال٤مسقمالالتسـم رال سسعمعٝمال مسذمسيم

 قمال  سجًمالوسسًمِمالٕمندمس سم 0ا"رليفٓمٞمٕمننسدؤر٦مسسًمير٤مشمنُم٤مأهسوم٢م نسؾمٞمٙمنٟمننسُمٝمنوؾماللمسُمال كم

ومٛمع دسقم  س ندسُم اس ىهس صم٤مدسؿمٖماسمم٤مصماسذمسدسظمكمهسشم٘م رع٤ًمسيمرسًمنس ٟمٜمال س دىس ؿمالٞم٤ميسُمالتس

٦مسسًميفال سؾماليفٙمننسقمٚمٞمٝمال٤مسعمٕم ومال٦مسمسهٞماسيمٛمٞم٦مسسًمعٝمعًمىيم٤ميسومْم٤م  سوم٤م  سم سقم٦مسدس ٕم٦مسس—قم٤م سمظم س

س!ٚمثٞم٤مةسهمػمسوقميفٞم٤مدر٦مًم ٟموس واسوٟمل٤منسر ىسورّماسوسطميةسُمتس ىهسسٕؿمٙم٤ماس

و ٜم٤مسومٙم ةسُم ػمةسًمأ يفرمهسوجن سُم٤مجسسًمنسيم٤منسُم٘ميدًسسًمٜم٤مس نسٟمٙمننسُمعيفٝمعلمسُمتسدم٤مدنسُمتس الىسس

س–ر سسًمٜمن ؟سوقمأوةسقمغمسجًموهسُم٤مجسسًمنسيم٤منسُم٘ميدًسسًمٜم٤مس نسٟمٕم  سجًمو؟سُم٤مجسسًمنسسنس ىسسسًميفِمالن

يمال٤منسُم٘مّمالندًسسذمس نسرٙمالننسؿمالٞم ٤ًمسسالالسسخلال٤مدضم سقم٤معمٜمال٤مسطمٞمال٤ماسُميفثّٛملال٤مًسسسًميسظمكمسقم٤معمٜم٤مسرّمع س ن

 قمٛم سو يم  سؿمذّمٞم٦مسُمتس  دسسٓيميفِم٤م ؟سُم٤مجسسًمنسيم٤منسُم٘مّمندًسسًمٚمٕمٚمنس نسرٙمننسُم اس نسرال٦مس

؟سوم٢منسُمال٤مسرٕمالاسسًمٕم الندسقمالغمسخمعاللسحمٙمالنسسٚمٛم يمع٤مأسسًمٕمْمنر٦مًمسًمٕم ندسقمغمسسعمذ٤مسملس

قمالغمسسًمال همنسُمالتسسالسٕظمٗم٤ميسُمعٝمع٤ًمسضميًسسًمٞموس  دسؿمٕمندسسًمٕم ندسقمغمسيشيسيم٤منس ٕم٥مسسٕرال٤مدس

س سمالىيم٤ميسوًمٙمتسسًمِمٕمندسسمنضمالندسيشيسيمال٤منسُم٘مّمالندًسسًمال سسنسرٙميفِمالاسوومالثسسال نس ىسسضمييسُمٜم 

نسـمِلًمٞمٙميفِماسسمّمٕمنسم٦مسذمسمٍنسُمٕم٤مًس ُثسسًمِم  سعمٕمال٤مدنسرٗمالن س ال٤مويسُمثسضمٝم٤م سسًمٙمِماسقمتسسمسُُميَفَلٙم 

سًمٕم ندسقمغمسسعمذ٤مسملسُمتسطمٞم٨مسسعمٙم٤مؾم٥مسسًمٜم٘مير٦مهسوًمٙمتس ٤مويسسًمٕم الندسقمالغمسسعمذال٤مسملسؾمالٞمذ ثس

سمٌميس يم  سىمٞمٛم٦مسُمتسسًمٕمٛمأأسسعمٕميٟمٞم٦مسسًمّمالٖمػمةسوسعمعالن  سأسسعمٗم٘مالندةمس ال٤مويسسًمٕم الندسقمالغمس

سعمذ٤مسملس  ثسسميفنس اسؿمذيصسُمثسسٔظم رتسسًمىرتس نسهمػمسُم  ٞملمسوًمٙمالتسحملنؾماللمسسمِمالٙماس

سقم٤معمال سؿمالذلسرلاليفذيمسقمٜماليُم٤مسسدٛمٞمٚمال٦مسسًمٚمثٔمال٤مأسشمٚمالوسسملمسُمتس– ْمننسسميف٘مير سُمٚمٛمنكس

س.ُمتس ضماسهم٤مر٦مسوسطميةسو  سًم شمّم٤ماسسم سظم٤م ٦مسسمٓم ر٘م٦مسسخل٤مدضم سسًمٕم٤م سًميفث روسسًميسظمكم
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سقمٞمٜم٦مس ٖمػمةسُمتسسٕهمٚمٗم٦مسسخل٤مدضمٞم٦مهسشملٛمرسس0م02سًمِمٙماس

سس011س111هسسًميف سشمنضميسذمسطمنسزمسس سًمٗم وؾميفنٓأ

س.ؿمٙماسخميفٚما

س

س ندسقمتسىم نسشمٔمٝم سسًميىم٦مسسًمٗم٤م ٘م٦مسحل ومٞم٦مس3م02سًمِمٙماس

سسًمٗم سؾميفامسسًميفٙمعػمس نسٟمٗمل سذمسيمأسسًمّمندشملمهسُمثس ر سس

س سمٞماسرِمػمسوممسـمناسقمنمةسُمأرلمسُمتسُمؽمهس وسُم ٦مسُمتس

س.ُمٚمٚمٞمٛمؽم

ًمتسشميف٤م س ُم٤مُمٜم٤مسوم  ٦مسمجثسسًمير٤مشمنُم٤مأسُمتسسعمٞم٤مهسسًمٜم٤م ٞمال٦مس وسومالٕمٝم٤مسلال٧مسؿمالٕم٤م سس ٟم٤مسو ٟم٧مسدسمر

هسًمالوسسهميفالٜمنسسًمٗمال اسسًمٜمال٤مددةسُم الاس الىهسُميفالرسُمال٤مسسشمٞمثال٧مسهسعمعٝم سسةًمٙمؽموريسسًم٘مالنيمسطملالٜم٤مًس

وًمٙمتسشم٠ميميسُمتس ٟمٜم٤مسحم٤مـمننسسمال٤مًمٗم اسسًمٞمنُمٞمال٦مسًميفع سمال٦مس الىسسسًمٜمالن سُمالتسسًمعٝمعال٦مسسًميفال س لالي س

ٜماليُم٤مسيمٜمال٧مسـمٗمالًأس ؿمال٤م يسسًمالىسم٤منسرٛمال  سوريفال٠مٟم هسوسؿمال٤م يس سقم قمٜمٝم٤ممس جيم سسًملث سسًمأُميفٜم٤م

شمٚمالاس ٟمٗملالٝم٤مسذمس سٕدُمال٤مدرأ نمسأال ر٦مهسو ؿمال٤م يسطمالالسًمٜمٛماسرلػمونسقمغمسـمناسممال س نسسًملال

يم سأسوسىمٞم٦مسسممسسنسرٛم سسخلٓمال هسو شملال٤مياسيمٞمالاسرٛمٙمالتسيالىهسسعمذٚمنىمال٤مأسسًمّمالٖمػمةس نسشمٙمالننس

يم٤مُمٚم٦مسضميًسسذمسؾمٚمنيمٝم٤مسسحلٞمنسريمسًمىًموسقمٚمٞموسسًميفٕمٚمنسُمتسسٕـمٗمال٤مامسومال٢مجسسج عال٧مسسًمعٝمعال٦مهس ٟمال٤مس

ٕمع٤م ٥مسىميسشمنىمٗم٧مس وسٕنسشمٗمٝمٛموسسعميف٘ميمسىميس وم همٝمال٤مسُمالتسسًمعمِمٙمٚم٦مسًمٞمل٧مسٕنس ىهسوم٤م مٛمتس

 .سماسسعمِمٙمٚم٦مسيشيسمظم سسد ٤ميماس ن

ضيهوُ ضعف  6يف ٌفظ الٍطام فإُ بهطن واحد وَ غاغة عسض زتيٍا دتّاش أي فوُ 

 ِرا العسض
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ٓسشمي سسةٟمؽمٟم٧مس اسحماسدم سميفوسسعمع٤م ةسًمٚمثٞم٤مةهسوًمٙمتسوؾمٛم سًم سسميفنؾمٞمثسدم سميفومسسمٕماليس نس

 قمٜمال س ال دسوًم٘مال٤ميسٟمٔمال ةسسههمّم٧مسذمسسًمٕمٛم هس ًم٘م سٟمٔم ةس ظم ىسقمغمسسٕؾمر هسقمغمسؾمعٞماسسعم ال٤ما

هسوًمٙمالتس الٜمٗمٝمنسقمٚمٞمٝم٤مهسدونسحم٤موًم٦مسسًميفٕم  سقمٚمٞمٝم٤مس وسشمّمٜمٞمٗمٝم٤ممسسمٕميسسًميفٗمٙمالػمهسىمالنسسميفّمالٜمٞمٗمٝمن

قمٚمنسسٓؾمر هسود س الىهسسعمردؾمال٦مسشم الػمسذمسدسظمٚمالوسسًميفلال٤مؤٓأمسسذمًملومأمسٓسيمذعػمسسيف٤مسمثيمٛم

يمٞماسٟمعيس ٟمٗملٜم٤مسقمغمسيمنيمال٥مسومٞمال سوم ال٤مأسقم٤مـمٗمٞمال٦مسيمعالػمةسُمالتسسًمٗمالٞمٚمنسوسًم٘مّمال٦مسوسعمرسال سمُم ٚمال٦مس

سمِمٙماسمجٞماسذمسسٕؾمر هسسمٙماسسٟمنسقمٝم٤م؟س الاس ٟمال٧مسذمسُماليسثسسخلٞمال٤ما؟سضمال نس ؾمالر سقم٘مال٤مدنس

سٟمثنسسًماليدسُم٤مس وسسًم وُم٤مٟملالٞم٦م؟سُمٞمأًسس يم  سيمٜم٧مسوجس مس2سًمنطم٦مسسٟمٔم ا  ؾمر سسعم٤مٟميسدرتسًمعث س وس

ٓسرٛمٙمٜموسدم٤مو س ؾمر سسًمٗم٤مرؽمساسًمعٞميف٤مسؾمٞم٤مُم  سسعمٕم ووم٦ممسُم٤مجسسقمتسسًمٙمنُمٞمير٤م؟سقمغمسسًم همنسُمالتس

 نسسخلٞم٤مدسأسقميريةسوٓس نسؾمٛمٙم٤م سسًمِمذّمٞم٦مسسعمٗمْمٚم٦مس  سسعمٝمّيسم٦مسسًمال  كسوؾمالٛمٙم٦مسسخلٗمال٤م س

ؾمالاليفٙمننسؾمالاليف٤مدضميدسجسأسسًمِمالالٗم٤مهسسحلٛمالال سيهسسًمٙم الالػمسُمالالتسسٓطمالاليفرٓأس ٜمالال٤مسيمالالىًمومس ظميفٞمالال٤مدس س

ؾمالٞميةسسسم٠م ال٤مىميسسقميفؼمٟم٤مسؾمٛمٙم٦مسسًملٚمٛمننسسًمٕمٔمٞمٛم٦مسؾمع سوسًمٕمٛمأىم٦مسوسًمٗم٤مٟم٩مسشمن مسوسم٤مًمٓمعثسٟمثتس

س.سًمؽمسضمٞمير٤مسسعمٚمثٛمٞم٦م

ُمالالال٤مسسًمالالالىيس الالالي س ٜمالالال٤م؟سعمالالال٤مجسس الالالىسسسًميفعالالال٤مونسسًم٘مالالالنيسسمالالاللمسسعمٔمٝمالالال سسعمالالال٤مديسًملؾمالالالر س

س نسوم٘مال سًمٞموسٟمأطماس نسوٓسرلٕمٜم٤مسوٓسسحلٞم٤مة؟سذمسضميسًسسـمعٞمٕم س ىسسوعم٤مجسسسًمٕم٤مـمٗم ؟ وشَمْٙمِنرٜمٜم٤م

 نسسًمٙم ػمسُمتس الىهسسٕؿمالٙم٤ماسشم النسس رْم٤مًسسوًمٙمتسسٕؿمٙم٤ماسُمتسُمى ٚم٦مسسمٛمعٛمنقم٦مسشم٠م سسحلٞم٤مة

قمغمسسًمنشم سسًمٕمٛمٞم سدسظماسيماسوسطمٍيسُمٜم٤مهسيمرسًمنسيم٤منسُم٘مّمندًسسيال٤مس نسشمٗمٕمالاسجًمالوس ٤مُمال٤ًممسًمالىًموس

سٓسماليس نسُ الؽم سٓيمال٤منسُمالتس ؿمالٙم٤ماسسحلٞمال٤مةسسم٤مًمٜملع٦مسًمٜم٤مس نسٟمذٚماللسوممسطم٘مٞم٘مال٦مسا نسيمالاسؿمالٙماس

سحلٞمال٤مةسًماليرٜم٤مسدًمٞمالاسس يم   سؾميفٙمننسسمٛم ٤مسم٦مسسنسٟميد سؿمٞم ٤ًمسسم٤مًمٕم٘ماسًمٜمْمٞمثسؿمالٞم ٤ًمس يمالؼمسسم٤مًم٘مٚمال٥ممسذم

ًمٞموسقمغمس نسسعمذؽم سسًمٙمعػمسُمنضمندسومثل٥مسوًمٙمالتهسوسٕ النسُمالتسجًمالوهس نسسخلال٤مًم سسًمٕمٔمالٞمنس
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يمالرسس ٤مُمال٤مًسسسرْمال٤ًمهسسًمٕمال٤مـمٗم سطميفالرسسماسسًمٗمٙم يسسد٤مٟم٥مسسؾميف ردسر٘ميفٍمقمغمس سؿمذلس–ُمنضمندس

س.وسميسقم٤مشمٜم٤مٟمليف ٛم سذمس

س ٤مِ ٦َمسخل

سسم٤مًمالىسأسرٙميفٛمالاسسًمىيس ؿمذ٤ماهسقم٤م سسماسُمٗمٙم رتسقم٤م  رعيوس ٟم سحَمْآسوم٤مًمٕم٤م سسٕواهسوجنهس

سمِمالٙماسٟملالع سوًمٙمالتسسمِمالٙماسىمال٤مـمثهسسُٕمال سسوم٘مال سًمالٞموسقم٤م هس همٜمرس نس ىسسسم٤مًميف٠ميمٞميمسوسًمٙمٞم٤من

 .سًمىيسرٕماسُمتس يسومٙم ةسشمٗمٞميسسم٠منسسٕدٟمرسضم٤ميسسم٤مٕدىمرسسممسطمٞميسسًمنضمندس  دس  سي

وقمٜميُم٤مسٟم٠مظمىسجًموسسم٤مًمّمندةسسًمّمثٞمث٦مسًمٚمنسىمثهسشمّمع سسٓؾميفٜميف٤مضم٤مأسسًميف سشمن ٚمٜم٤مسوًمٞمٝم٤مس يم  س

ىم دٟم٤مس نسسًمعّمػمةسوسًمٖم  سُمالتسسعمٙمنٟمال٤مأسسٕؾم٤مؾمالٞم٦مسًمأظمالؽمس هسوهبالىهسسًمٓم ر٘مال٦مسًمىسسسومٕم٤مًمٞم٦مم

سٔنسوسم٠منس ىسسسًميفٛمٞمٞميسجوسدًٓمال٦مسقمٛمٞم٘مال٦ممسسويمٜم٤مسٟمِمٕم سـمنساسسًمنىم٧مُمٞميٟم٤مسسعميفٕمٛميسُمتسسًمٕم  هس

ٝم٤ممسونسسعمذؽمقملمسًمٞملنسس ال دسخمؽمقماللمسسمالاسُمعاليقملمهسوسعمعاليقمننسًمٞملالنسس ال دسٟم ىسُميىسقمٛم٘م

ُمعيقملمسسماس ؿمذ٤مامسوسم٤مًم همنسُمتس  سدسسعم٤مدرننسقمغمس نسسًمِمذلسًمالٞموس يم ال سُمالتسشم شمٞمال٥مس

ظم٤ماسُمتسسًمٕمٜم٤م سُمتسسديواسسًميوديهسوٓسسٟمٜم٤مسٟمٕمٚمنسسٔنسسمٞم٘ملمسىم٤مـمثس نس الىسسٓسرٛمٙمالتس نس

سًمٚمثٔمال٦مسذمسرٜمذٗماسوممس يسقمٛمٚمٞم٦مسُم٤مدرال٦مسٕٟمال سؾمالٞمٜمٝم٤مدسيفٗمٙمػمٟم٤مسسخل٤ماس نسًمرٙمننمسومأسرٛمٙمتس

 النس همٜمالرسمجٞمالثسسًمٕمالنس هسسًمالىيسسًميف سٟمٗمؽم سظمأ سجًمومسٟمثتس ؿمذ٤ماسوؾمٙم٤منسذمسسًمٕمال٤م س

و ىسسسًمٕم٤م سسًمٖمٜم سسم٤مًمِمذّمٞم٦مسسًمىيسٟمٕمٞم سومٞم سيم٤منسٓسميس نسر٠م سُمتسُمّميدسومٞمال سسًم ال وسأسُمالتس

س. ىسسسًمٜمن سُمٕم ووم٦مسضمٞميسًس

وجنس ٙمىسسشمن ٚمٜم٤مسسممسسةضم٤مسم٦مسسًميفال سٟملالٕمرسسًمٞمٝمال٤مهسوٟملاليفٓمٞمثس نسٟمِمالٙم سسٕـمٗمال٤ماسقمالغمسوقمالأنس

؟سُمتسسماللمسسعمأراللمسُمالتسسٕٟمالنس سُمتسعمّميدسسًمىيسضم٤ميسُمٜم سيماسيشيسمظم سًمٞموسُم٤مسوًمٙمتسجًمومس

قمٓمال سسًم٘ماليدةسقمالغمسومٝمالنسرسسحلٞم٤مةهسوم٘مال سٟمثالتسُمالتس ُسشملٛمسًميف سسعمِم٤مديم٦مسذمس ىهسسعمٖم٤مُم ةسسًم س ٕم٦مس
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يم  س اٞم٦ممسطمٞم٨مسرٛمٙمٜمٜم٤مسسددسيمٝم٤مسسماسٟمثتسٟميديمٝم٤مسسم٤مًمٗمٕماسُمٜمُىسٟمٕمنُم٦مسسفمٗم٤مدٟمال٤ممس ىهسسحل٘مٞم٘م٦مسسٕ

دسمالرسرٜمعٖمال سسهودسمرسرٜمعٖم سًمٜم٤مس رْم٤ًمس نسٟمٗمٝمٛمٝم٤مهسوسمٕميس نسٟمٗمٝمٛمٝم٤مهسدسمرسرٜمعٖم سًمٜم٤مس نسٟمٕميفٛميسقمٚمٞمٝم٤م

 نسٟمنزمسس يفرُم٤ًمس ىماسًمٚميفنشم سأسسًميسظمٚمٞم٦مسسًميف سُمتسؿم٠م ٤مس نسشمعٕميس ىهسسحل٘مٞم٘م٦مسقمٜم٤مسو  يفرُم٤ًمس يم ال س

ث٘مٞم٘م٦مسٟمٗملٝم٤ممس ىهسسحل٘مٞم٘م٦مهسسمٕميسيماسيشيهسشميفٛميفثسسمٙمالاسسعمٔمال٤م  سسًميفال سشمالنطم سسمٛمّماليسىمٞميفٝم٤مهسًمٚم

ًمىًموسدسمرسٟم٘م٤موُمٝم٤مسُمتسدونسؾمع٥مسوضمٞم مسوم٢مجسسيم٤مٟم٧مسسًمِمذّمٞم٦مسذمس الٛمٞمنسسًمنسىمالثهسووجسسيمال٤منس

  ىسسسًميفع٤مونسسمٞمٜمٜم٤مسوسملمسظم٤مًم٘مٜم٤مسقمٛمٞم٘م٤مسيمرسد رٜم٤مهسوم٢منسقمأىميفٜم٤مسُمٕم سٓسرٛمٙمتس نسشمٙمننسسمٕمٞمية
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 دةاملدزضة ادتدي: السابع عػسالفصن 

سسمال٤مًميفٗمٙمػممس ٕاٞمال٦مسهم٤مرال٦مسذمسسُمال س الن وٟمثتسٟمنؿمُوسقمغمسسةٟميفٝم٤ميسُمتسدطمٚم٦مسٟم٤مضمث٦مسوم٠منسسًميَفَٗمّٙم 

ضماليًسمس سرٙمالتسًماليرٜم٤مس يسيشيسؾمالنىسُملال٠مًم٦مسُمٕمٚم٘مال٦مساُمالتس رالتسسىمٚمٞمأًسسسميسسُم٤مسُمثسسمي ٟم٤مسُم٣مهسومٞمر

ٟمٜم٤مسٓسٟمٛمٚموس يسوضم٤مسم٦مسوًمٙمالتسضم ٜم٤م؟ سوقميمسقمغمسُميف٤مسمٕم٦مسسحل٘مٞم٘م٦مسًم ضم٤مسم٦ممسسعمِمٙمٚم٦مس سشمٙمٛمتسذمس 

سسم٤مٕطم ىسشمٙمٛمتسذمسسٟمٜم٤مسٟمٛمٚموسوضم٤مسميفلمسشمٜم٤مىماس طميسا٤مسسٕظم ىمسذمسـمٗمنًميفٜم٤مساونس سرٙمالتسُمٜمالى

رٛمٙمتسوٓسسنسشمٙمالننسقمٛمالاسُمالتس الٜمثسسهللمسس هس يميأسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤مس نسسحلٞم٤مةسٓـمٗمنًميفٜم٤م

٤ًمسُمالتسىمعالاسسخلالؼمسيسقمغمسسًم همنسُمتسؿمٛمنًمٞم٦مس ىهسسًمعيفٞم٦مهسوم٠م ال٤مسشمٙمال٤مدس نسشمٙمالننسُمٕم٤مدمال٦مسقم٤معمٞمال

سًميف٘مٜمٞملمسسعمذيفّملمسسميدسؾم٦مسسحلٞم٤مةمس سر٘ميدس طميسُمٜم٤مسقمغمسحمنس ىهسسًمعيفٞم٦مهسوًمٙمتسسًمٙم ػمرتسُمٜمال٤مس

س. وسطميفرسعمٕم وم٦مسُم٤مسوجسسيم٤منسر٥مسسًميوم٤م سقمٜمٝم٤مساليم٤موم سًمٚميوم٤م سقمٜمٝم٤مسميس ىهسسعمٕم٤مدم٦مسسعمٝمٜمٞم٦مس

 ٜمال٤م سسسعمٛمٙمالتسسنسرٙمالننُمالتس قمٜم٤مسعمٕم وم٦مسُمال٤مسوجسسيمال٤منسوسمٕميسمجٕمٜم٤مسيماسُم٤مسٟمٛمٚموسُمتسؿمع٤مقم٦مهس

مسٓسماليسسنسرٙمالننس ٜمال٤م سسعميراليسعميريسُمتسسًمعيفٞم٤مأسسًمعلٞمٓم٦ممسيماسيشيسذمسدم سميفٜم٤مسىمال٤ماسًمٜمال٤مسيمال٤منس

سمٕماسسٕؿمٞم٤ميس  س ومْماسُمتس نسلي سقمتسـم ر سسًمّماليوم٦مهسووجسسيم٤مٟمال٧مسسًميفع سمال٦مسشم١ميماليس الىسس

ؿمالٞم٤ميسسعمعي سطميفرسسم٤مًمٜملع٦مسًملؿمٞم٤ميسسًميٟمٞمنر٦مسُم اسسًمٓمننسوسٕطمىر٦مهسومٙمٞماسرٛمٙمتسسنسشمٙمالننسسٕ

سسًم س ٕم٦مسيم٤مًمٕمٜم٤ميم٥مسوطمٞميف٤منسسٕوديم٤مسُمتسسةؾميف ٜم٤ميسأ؟

سٔنسوسمٕميس نس مٗمٜم٤مسوممسدم سميفٜم٤مس ىهسسًم طمٚم٦مسسًميف سؿم٤مدومٜم٤مسقمغمسسيمري٤مهسٟم ىسسم٠منسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞمال٦مس

  سُمتس سم  سسُٕم ٚمال٦مسقمالغمس الىسسسعمعالي مسٓسراليفنس سماليًسسوٟمعال٤م س يسس-سمٕمٞميًسسقمتسيمن ٤مسسؾميف ٜم٤ميسأسس-

لسرٗمٙم سذمسشم شمٞم٥مسظم٤ماسًملؿمٞم٤ميسوسًمٔمال و سيالىسسسًمٖمال  سوفمٞمٗم٦مسقم٤مًمٞم٦مسسعمليفنىسدونسؿمذ

سم٤مًمالالىسأسوُمالالتسصمالالنسومالالثسشمٚمالالوسسٕومٙمالال٤مدسذمسسًمٕمٛمالالامسوسًملالالٛم٦مسسعمٛمٞمالاليةسدٛمٞمالالثس الالىهسسًمؽمشمٞمعالال٤مأس
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سخل٤م ٦مس  سسًميفرؾموسسًمنفمٞمٗم سسًم ومٞمثسسعمليفنىهسسًمىيسٟمٕم وم سسٔنسسم٠مٟمال سٓسرال٠م سوٓسقمالتسـم رال س

س.سًمّميوم٦مسقمتسـم ر سوًمٞموس–سمّمػمةس

ًميرٜم٤مسيم٤منسوسطميًسسُمتسسةٟمع٤م سأسسًم  ٞملٞم٦مسقمغمسسُميفيسدسدطمٚميفٜم٤مهسوًمٙمالتسوم٢مصمع٤مأسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنس

يمالال٤منس ٜمالال٤م سهمالالػمهمسسمٕمالاليس نسشمالالنسشمالالىيمػمٟم٤مسسمٛمالاليىسسمنمالالر٦مسسًمٕمٚمالالريهسشمٕمٚمٛمٜمالال٤مسسًمالاليفذكمسقمالالتسسًمٜملالالذ٦مس

سًمٓمنسم٤مور٦مسًمٚمٕمٚمنهسسًميف س سشمِمالع سسًمٕمٚمالنسسحل٘مٞم٘مال سقمالغمس يسطمال٤مامسوقمالغمسٟمثالٍنسمم٤مصمالاهسُمالثسشم٠ميمٞماليس

٤مسٟم٘مالنمسسمال سمجٞمٕمال٤ًمسسمِمالٙماسنسسًميفٗمٙمالػمسسًمٕمٚمٛمال س النسضمالييسممالسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسًميرٜم٤مسضمال٤ميسسةددس س 

يفٛمثسسًمٕمٚمريسسعمذيفّملمسرّمٞم٥مسذمسسُمندسيم ػمةسو ٓم٠مسذمسسُمندسيم الػمةهس ٤مُمال٤ًمسيمالرسشمٗمٕمالاس ـمعٞمٕم مس

س.يماسسعمعيفٛمٕم٤مأسسٕظم ىمسومٙماسسًمعنمسقمٚمريهسومجٞمثسسًمٕمٚمريسسمنم

ًمٙمعالػمسذمسيمالاسوسةٟمع٤م سسًمىيسريفّميدسيماس ىهسسةٟمع٤م سأس النسسةددس سسًم٘مالنيسسمال٠منسسًملالع٥مسس

يشيسرٙمِمالالاسٟمٗملالال سسمنمالالن سًمالالٞموسيم٘مالالنةسهمالالػمسجسشمٞمالال٦مسسمالالاسيم٢مًمالال سًمالال سجسأسووضمالالندمسطميفالالرس الالىسس

ريفٜم٤مؾم٥مسُمثسسميفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦ممسوٓسرٜمِم٠مسسخلٚم سوٓسسم٤مٓقميفردسقمالغمسُمال٤مس النسُمنضمالندهسوُمالتس

صمنسوم٢منسسًمىسأسوسًمنضمندهسسًمٚمىسنسا٤مس ؾم٤مؾمٞم٤منسضميًسسًمنضمندٟم٤مهسر٥مس نسر٠مشمٞم٤مسُمالتسؿمالذلسيم٤مٟمال٤مس

 .ُمنضمند٤ًمسومٞم مسومأسرٛمٙمتس نسر٠م سسٕؿمذ٤ماسسممسسًمنضمندسوٓسُمتسىمعاسوًم سُمنضمندرتسسؾم٤مؾم

يم٤منسًماليرٜم٤مسسةضم٤مسمال٦مسسًمّمالثٞمث٦مسقمالغمسؾمال١مسًمٜم٤مسسًمٙمعالػمسذمسـمٗمنًميفٜمال٤مهسقمالغمسسًمال همنسُمالتس  ال٤مسيم٤مٟمال٧مس

سم٤مًمٜملع٦مسًمٚمعٕماسُمٜم٤مسذمسهمػمسحمٚمٝم٤مسذمسُمٙم٤منسُم٤مسسملمسسحلاللمسوسٔظمال مسسحلٛماليسهللهسومال٢مَنسُمال٤مسوم٘ماليسشمالنس

ٚمالنسٟمٙمالتسومسهٜمننسسمنضمندٟم٤مسوممسوًم س  زمسسًمنضمندسسًمىيسرٗمٝمنسوضمندٟم٤مسًمٕم ندسقمٚمٞم سسٔن سٟمثتسُمير

 .وطميٟم٤م

ٓسيشيسممالال٤مسؾمالال٠مىمناسذمسسًمّمالالٗمث٤مأسسعميفع٘مٞمالال٦مسرٛمٙمالالتس نسرْمالال٤م  س اٞمالال٦مس الالىهسسحل٘مٞم٘مالال٦مسسعمٕمالال٤مدس

 يميفِم٤مومٝم٤مهسًمىًموس ٟم٤مسًمتس طمال٤مواسجًمالوسطميفالرهسسماليًٓسُمالتسجًمالوسمُمالاس نسرلال٤مقميٟم٤مسقمالغمسسًمعالييسذمس
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سمٛملال٠مًم٦مسسُميفٕمٚم٘مال٦مسيمٚمٞمال٤مًسسُمالتسٟمٙمالننسذمسسًمعيسرال٦مس نسُملال٠مًم٦مسًميفٗمٙمػمسذمسسشمل٤م س اٞميفٝم٤ممسومٕمٜميُم٤مسىمٚم٧مس

هس س يمتس ىمّميس ىسسسم٤معمٕمٜمرسسٕظمأىم مسوُمتسسعم١ميماليس نسسًم ؾمال٤مًم٦مسسًمٕميُمٞمال٦مسيمٞماسر٥مس نسٟمٕمٞم 

وضمالندسسهللسوسٓشمّمال٤ماسسومال٠منس سهب٤مسدرٗمٞميسسم٤مدس سًمٓمأسم سيم٤مجسم٦مهسوًمٙمتسيمالرسسمالي ٟم٤مسٟمال ىهالسًميف سرعِم

س.٤مدةسسمٙم ػمسُمتسوسىمثسسحل سوسخلٓم٠مسًمٕمٛمٞم سُمٕم سقمتسـم ر سجسشم سًم س ٟمٕمٙم٤مؾم٤مأس يم  سوصم

وًمٙم س قمٓمٞمٙمنسوم  ٦مسًمٚمنىمن سقمغمس ىسهس دريس نس ظميفيفنسسمٞم٤مريسسم٢مقمٓمال٤ميسعمثال٦مسقمالتسُماليىسوصمال٤مدةس

مسووجسس نسرؽمؾماليسًميفثناسذمسقمٚمنسسٕطمٞم٤ميسوجسسُم٤مسسدريسًمٚمٗمٝمنسسحل٘مٞم٘م سعمنىمٕم سذمسسًمّمندةسسٕيمؼمس

ونس رْم٤ًمسوممسل٘مٞمال سجًمالو؟سيم٤منسرٛمٙمتسلنراسسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسهبىهسسًمٓم ر٘م٦مهسومٚمرجسسٓسرلٕمرسسٔظم 

ونسسعمٓم٤مًمع٦مسهبىهسسًمٜميفال٤م ٩مسؾمالٞميفٓمٚم٥مسسًمٙم الػمسُمالتسسًمٕمٛمالاسسًمِمال٤م هسوًمٙمالتسذمسسًمّمالٗمث٤مأسسًم٘مٚمٞمٚمال٦مس

سعميفع٘مٞم٦مس  ٜمرسقمغمسسٕىماسوىمٜم٤مقمٙمنسسم٠منسٟميف٤م ٩مسُمتس ىسسسًمٜمن سُمتسسًميفثناس  سذمسسحل٘مٞم٘م٦مس ٜمال٤م سذمس

س.شمليفث سسًمٕمٜم٤ميسالسسٟميفٔم٤مدس نسُرٓم٤مًم٥مسهب٤م

وظْميفَِّمال٤مٌاسيمال٤منسريظمال سالالسسسٕطمٞم٤ميسوًمٙمتسذمسوظْميفَِّم٤ماسٍمظم سؾمن سٟمعي سسم٤مًميفٗمٙمػمسًمٞموسذمسقمٚمن

س..سم٤محليسصم٦مسُمٜمىسوىم٧مسًمٞموسسمعٕمٞمي

ضٗطسٚ العقن عمٜ املآدٚ
(1)

 

 ؾم٤مؾمٞم٤مأسسًمٜمٔمال٤ممسسمُِ ُّميفِِٝمال٤مسذمسج التسؿمال٤منسسشمِمٙمٚم٧مسذمسُمٜميفّماسسًم أصمٞمٜم٤مأسُمتسسًم٘م نسسًمٕمنمرت

مٓنسشمالالندرٜم٩ممسقمالالغمسسًمالال همنسُمالالتس نسسٔٓأسسحل٤مؾمالالع٦مسيم٤مٟمالال٧مسىمالاليسُ الالٛمٛم٧مسسُرالاليقمرسٟمعٚمٞمالالييس

وُ ٜمِٕم٧مسىمعاسجًموسوٓس نسسظمؽمس سشمندرٜم٩مسيم٤منسخميفٚمٗم٤ًمسوسومْمالاس ٤مُمال٤ًمسقمالرسؾمالع٘م مسطماللمسسظمالؽم س

مظم ونس ؿمٞم٤ميسُمي ِم٦مهسسظمؽم س نسومٙم ةسُمي ِم٦مسضمٕمٚم٧مسومع٠مةسيماسيشيسقمع٤مدةسقمالتسيمعلال٦مس دمس

                                                           
 .، ىي عبارة تخستعمل للداللة على قدرة العقل البشري على التأثَت على العامل الفيزايئي Mind-over-Matter ابإلنكليزية (1)
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هسسًمٜمٛمالنجثسسعمٛمٞماليس"يمآًمال٦مسشمالندرٜم٩م"سم٢مؾمالنسريسوىميس  ع سضمٝم٤م هسسعمٗم٤م ٞمٛم هسسًمىيسظمٚماليهسسًميفال٤مد

س. 0م06ٔٓأسسحلل٤منسسًم٘م٤مسمٚم٦مسًمٚمؼم ٦مسسًميف سٟمٕم ومٝم٤مسيم٠مضمٝميةسيمٛمعٞمنشم ساسًمِمٙماس

ٟمعالال سشمالالندرٜم٩مسسمِمالالٙماسمميفالال٤م سسمثٞمالال٨مسشمعالاللمس نسيمالالاسيشيسمظمالال سسمالالرسذمسجًمالالوسسًمٙم الالػمسُمالالتسُمٕم وميفٜمالال٤مس

يم٠م ال٤مس ضمٝماليةسسعمِمؽميم٦مسقمتس ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم سيم٤منسـم٤مد ال٤ًممسومالٜمثتسٟمٗمٙمال سذمس ضمٝماليةسسًمٙمٛمعٞمالنشم س

ذمسسخل٤مدثسودىم٤مىمال٤مأسسًملالٚمٞمٙمننسذمسسًماليسظماسسؿم٤مؿم٤مأسقم   ًمٙمؽموٟمٞم٦مسُمثسًمنطم٤مأسسعمٗم٤مشمٞم سو

ٕٟم سذمسدم سميفٜم٤مس ىسس نسُم٤مس  سقمٚمٞم مسوًمٙمتس ىهسسٕؿمٞم٤ميسسعم٠مًمنومال٦مس ال سسًمٓم ر٘مال٦مسسًمنطمٞماليةسوم٘مال س

ةقمٓم٤ميسسًمِمٙماسسعم٤مديسًٔم٦مسشمندرٜم٩ممسذمسسًمنسىمثهسىمعاسوىم٧مسـمنرالاسُمالتسوٓدةسشمالندرٜم٩مهس الٛمنس

س الىهسُم الاسس العث٧ممسدوسدة ٟم٤مأوسؾمالٓمنس سم٤مسم٤مثسمٓأسسحلنؾمع٦مسسًم ىمٛمٞم٦مسُمثسُملالٜمٜم٤مأسشمِم٤مدًمي

ُمال٤مسسسًملالٚمٞمٙمننسسم ىم٤مىم٤مأسي٤مسٓقمأىم٦مسطم٤مؾمنسمٞم٦مسوؾم٤م  سذمسسٓ يفرمسوًمٙمتسسًمٜملٞم٤منهسـم سسُٕمند

مسونسُم٤مسرْمٗم سُمٕمٜمالرسقمالغمسيمالاسجًمالوس النسسؾمالٚمننسشمالندرٜم٩مسسًم ٤مىمال٥مسًمٗمٝمالنسسًمٕمٜمال٤م س ساسُم٤مصمأًس

س. ؿمٙم٤ماسسحلنؾمع٦مسسًم ىمٛمٞم٦مسٕؾم٤مؾمٞم٦مسسعمِمؽميم٦مسسملمسمجٞمثس

 

مًم٦مسشمندرٜم٩مساسًمٜمٔم ر٦م سسًميف سدم يسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسحلل٤مسمٞم٦مسقمتسـم ر سقمٙموسسمٜملال٤مأس0م06سًمِمٙماس

ُم شمعالال٦مسذمس الالاسـمنرالالامس يسيشيسرٛمٙمالالتس نسريفثالالناسسمالاللمسطمالال٤مًميفلمسُمالال٤مدريفلمسخميفٚمٗميفالاللمسرٛمٙمالالتس

عٜملال٤مأهسو الىسس النسسًملالع٥مسذمس ٟمٜمال٤مسٟمٗمٙمال سسحلنؾمالع٦مسُمالتسطمٞمال٨مسسًم ُمالن سسًمسؾميفذيسُم سسميًٓسُمالتس

س"ر٘مال  "سدٝم٤م سوم٢منسنمو سسٕوًمٞم٦مهسالٓأسسعم٤مدر٦ممسُمتسطم٤مًم٦مسسًماسٕ ٗم٤مدسوسٔطم٤مد سسميًٓسُمتسسحل٤م

ع حاالت اآللة الداخمية املىهٍة

ع وعايري العىن، إخباز وا جيب فعمْ لدى قساءة 2 

يف نن حالة تهوُ فيّا  (ة أو ٌكؼطّس)أوجْ العىمة 

 اآللة

 قازئ وُوَكِمب العىمة املعدٌية
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سًمعٜموسل٧مسسعم١م سصمنسرٗمٕماسُم٤مسشم٘مناسىم٤مقميةسسةضم سيسأسسعمنس ر٦ممسىميسشمِمٛماسسةضم سيسأسىمٚمال٥مس

جًموسسًمعٜموسوس/س وسشمٖمٞمػمسسحل٤مًم٦مسسًميسظمٚمٞم٦مسىمعاسسٟٓميف٘م٤ماسوممسسًمعٜموسسعم٘معاهسوُم٤مسسًمٞمل٤مدس وسسًمٞمٛماللمس

ذمسضمالن  ههسرٕمٛمالاس الاسسًمعٜملال٤مأس الىسسيمالىسيم ةسًم دظمال٤ماسيمرس نسحماليدسُمالتسىمعالاسسًم٘م٤مقماليةمس

ذمسوسةظمال سثسو دسيسسًمٕمٛمٚمٞمال٤مأسسحللال٤مسمٞم٦ممسسدٝمال٤م س النسُم الاسوطماليةسسعمٕم٤مدال٦مسسعم يميرال٦م

٤مٓأسسًميسظمٚمٞمال٦مسسحلالًمال سسمٜمٞمال٦مسصم٤مسميفال٦مسرٛمٙمالتسومالٕمٝم٤مسذمس يسطم٤مًمال٦مسُمالتسس;ضمٝم٤م سسًمٙمٛمعٞمنشم سسحلير٨م

طم٤مًمالال٦مسُمالالتسظمالالأاسشمٓمعٞمالال سىمنسقمالاليسسعم١مىميفالال٦مسسًمٙم الالػمةهسوسمٕمالاليسجًمالالوسشميفثالال  سشمٚم٘م٤م ٞمالال٤ًمسُمالالتسطم٤مًمالال٦مسوممس

سةضم سيسأسسعمي ٦مسذمسسحل٤مًم٦مسسم٠ميمٛمٚمٝم٤مساسمالرسذمسجًمالوسطم٤مًمال٦مسسًمعالٜموسسًمالىيسدمال يسىم س يفال  مسوقمالغمس

سًم همنسُمتس نسسًمٖم٤مًمعٞم٦مسسًمٕمٔمٛمرسُمتسمٓأسشمندرٜم٩مسسعمثيفٛمٚمال٦مسٓسشمٗمٕمالاسؿمالٞم ٤ًمسممٞماليهسومال٢منس ٛمنقمال٦مس

ٞمالال٦مسطملالال٤مسمٞم٦مسصم٤مٟمنرالال٦مسظم٤م الال٦مسشمٕمالال  سسم٤مؾمالالنسمٓأسشمالالندرٜم٩مسسًمٕم٤معمٞمالال٦مسىمالال٤مددةسقمالالغمسوضمالال سيس يسقمٛمٚم

سمّماسُمتسسًمعٜمل٤مأسلٛمالاسسعمٕمٚمنُمال٤مأسسًمأ ُمال٦مهسوممسس"ُمؼم ٦م"اظمنسد ُمٞم٦م هس رٓم٦مس نسشمٙمننس

ضم٤مٟم٥مسُم٤مسرٙمٗم سُمتسسمٜملال٤مأسومال٤مومٞم٦مسًمالىسيم ةسقمٛمالاسيم٤مومٞمال٦ممسُم الاسمجٞمالثسسٓظمؽمسقمال٤مأسسًم س ٕمال٦مهس

مٓأسشمندرٜم٩مسسًمٕم٤معمٞم٦مسشميفٓمٚم٥مسسشملال٤م سوفمٞمٗمال سوسؾمالثسسًمٜمٓمال٤م هسممال٤مسرٕمٚمٝمال٤مسٟمال٤مددةسضماليًسسدسظمالاس

س0).اتسمٓأسشمندرٜم٩مسسعمٛمٙمٜم٦مُمل٤مطم٦مس ٤م ٚم٦مسُم

ًم٘ميس  عثٜم٤مسٟمٕميفٛميسقمغمسسحلنؾمع٦مسسًم٘م٤م ٛم٦مسقمغمسسًم ىم٤مىم٦مسذمسسًمٕم٘مندسسٕظمػمةهسًمٙمٜمٜم٤مسيمٜم٤مسدس رس يم  سسقميفردًسس

سمِمٙماسُمع٤م سقمغمسٟمن سمظم سُمتسسحلنؾمع٦مهسو ىسس نسسًمٜمن سسًمىيس ي سدسظماس دُمٖميفٜمال٤ممس ٟمال٤مسٓس ؿمالػمس

٦مسدسظمالاسمج٤ممجٜمال٤ممسقمالغمسوممسسحلل٤منسسًمى ٜم سسماسوممسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسًمٗمٞمير٤م ٞم٦مسسًميف سشم٘منمسهبال٤مسسعمال٤مدةسسًم ُم٤مدرال

ًمْمنيسسًمىيسريظماس قمٞمٜمٜم٤مسوممس ندةسسمٍمر٦مسحملنؾم٦مهسر٥مس وًٓسومٛمتس ضماس نسرؽمضمنسسؾمعٞماسسعم ٤ماهس
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 نسشميفنسُمٕم٤مديفٝم٤مسُمالتسىمعالاسؿمالعٙم٦مسُميفٓمالندةسًمٚمٖم٤مرال٦مسُمالتسسخلأرال٤مسسًمٕمّمالعٞم٦مسذمسسًمٗماللسسًم٘مالىسزمسذمسسدالييس

قمالتس سمثال٤م سسًماليُم٤ماسسسخلٚمٗم سُمتسدؤوؾمٜم٤ممسىميسٟمٗمؽم س نس نسدسُمٕم٤مد٦مسسةؿم٤مدسأس ىهسىميس صمٛم أ

سحلير ٦مهسوًمٙمتسسحل٘مٞم٘م٦مس  س نسسًميفٗم٤م ٞماسشمع٘مرسهم٤مُمْم٦مس ٤مُم٤ًممسوىم٤ماسسخلؼمسيسذمسودؿمال٦مسقمٛمالاسقم٘ماليأس

سم٤معمٕمٜمرسسٕقمٛم هسٓسٟمٕم  سيمٞماسشميفنسُمٕم٤مد٦مسسعمٕمٚمنُم٤مأس وسهيرٜمٝم٤مس وسُم١مظم ًسسطمناسوفمٞمٗم٦مسسًميُم٤ما س

س.ذمسسًميُم٤ماسشمىيم  ٤م

٤م ال٦مسشم رٚمٞمالننسو الٚم٦مهس النسسم٤مًميف٠ميمٞماليسشمٗمن سسعمسًميف سسسًميفٕم٘مٞميسسعمى اسًمؽميمٞم٥مسسًميُم٤ماهسسمن أشم سسًمٕمّمعٞم٦م

 طميس ؾمع٤منسسًميف٘ميمسسًمعٓم يهسوًمٙمتسٓسسميسزمسُمتس نس قميف٘ميس نسسًميفّمندسأسسخل٤مـم ال٦مسسعملالع٘م٦مس ال سُمالتس

سٕؾمع٤منسسٕظم ىمسوم٤معم٤مدر٦مهسقمغمسوضم سسخلّمناهسىميسقم ىمٚمال٧مسسًميفٗمٙمالػمسذمسقمٚمالنسسًماليُم٤ماسقمالغمسٟمثالٍنس

ُمتسسدير ال٤مأسوممسس-وطميفرسقمٜمنسنسشمٚموسسًمندؿم٦مسظمٓمػمسُم ٚمرسقم ىمٚم٧مسسًميفٗمٙمػمسذمسسعمع٤مٓأسسٕظم ىمس

س. نسوقمأنسًمٚم  يسسًم٘م٤م اسسم٠منسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسًمٕم٘مٚمٞم٦مسشم شمٙميسقمغمسسًمٕمٛمٚمٞم٤مأسسدير ٞم٦مس-سًمٕم٘مناس

ورالال ىسسًمٕميرالاليسُمالالتسسخلالالؼمسيسسًمعالال٤مد رتسُمالالتسظمالالأاسجًمالالومسومٕمالالغمسؾمالالعٞماسسعم الال٤ماهسيميفالال٥مسضمٞمٗمالال يس

دٟمٞمال٤مهسيميف٤مسمال٤ًمسسمٕمٜمالنسنسؿمنسدشميهسو نسقم٤م سذمسىملنسسًمٓم٥مسسًمٜمٗماالسذمسيمٚمٞمال٦مسسًمٓمال٥مسسمع٤مُمٕمال٦مسيم٤مًمٞمٗمن

ريفثالاليىسسًمٗمٙمالال ةسسًم٘م٤م ٚمالال٦مسسم٠مٟمٜمالال٤مس الال دسمٓأس وشمنُم٤مشمٞمٙمٞمالال٦مسُمؼم الال٦مس"و الالنسس السسًمٕم٘مالالاسوسًمالاليُم٤ما

ُ ٟم٤مٍكسُم الاسؿمالنسدشميهسرٕمٚمالنريسس 0ا" دُمٖميفٜم٤ممسًمّمٞم٤مهم٦مس]سًمٕم٘مٚمٞم٦م[سمٞمنًمنضمٞم٤ًمهسور ع٧مس نسًميرٜم٤مسسًم٘منةس

س.سعم٤مدر٦مسقمتسُمنىمٕمٝم٤مسسًملٚمٓمنيسسًمىيسٓسشمليفث٘م  سطم٦مس قميف٘ميس ٟم سُمتسسعمٛمٙمتس 

ذمسسًمنىم٧مسٟمٗمل س ؾميفٓمٞمثس نس دىسيمٞماس نسسًمٜم٤مكسرٜمٖمٛملالننسذمسسًمٜمٔمال ةسسعم٤مدرال٦مسًمٚمٕم٘مالامسوطميفالرس

مٓأس"سحلنسؾمالٞم٥مسسيمالننقمٜميُم٤مسيم٤مٟم٧مسشمٙمٜمنًمنضمٞم٤مسسحل٤مؾمننسذمسُم سطمٚمٝم٤مسسٕوممسيم٤مٟمال٧مسومٙمال ةس

يمالال٤منسيالال٤مسضم٤مجسمٞمالال٦مسُمٖم رالال٦مسُمٕمٞمٜمالال٦ممسرعالاليوس  الالنسرٕميف٘مالاليونهسقمالالغمسسٕىمالالاسسم٠م الال٤مسشمّمالالاسوممسس"ًمٚميفٗمٙمالالػم

وًمٞمٝم٤مسوٓسسمٕميسسًمٙم ػمسُمتسسًميفٗمٙمػممسوسمالرس نسسًمٕم٘مالناس ال س ؿمالٞم٤ميسُم٤مدرال٦مهسسةضم٤مسم٤مأسسًميف سٓسٟمّماس
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ومٝمالالاسرٜمعٖمالال سًمٜمالال٤مس نسٟمِمالالوسذمس نسشمٗمٙمػم الال٤مسذمسسُٕمالالندس رْمالال٤ًمسرٕمالالاسسًمٗمٙمالال س يم الال سشمٓمالالندًسسو ىمالالاس

سُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦مسُمتسسحلنؾمع٦مهسوًمٙمتسًمٞموس ىماسُم٤مدر٦م؟

ُمٕم٘منًٓسقمٜميُم٤مسريفنسشمٜم٤موًم سُمتس ىهسسًميسور٦مهسوٓس نسدم سم٦مسسًمٗمّمالاسسوُمٝمرسيم٤منسرعيوس ىسسسًميفل٤مؤا

سًمل٤مسم سسًمٗمٙم ر٦مسشمٗمْم سسعمٖم٤مًمٓم٦مسسًمْمٛمٜمٞم٦مسسًمٙم٤مُمٜمال٦مسودس ال مسوسحل٘مٞم٘مال٦مسسًمنسمالث٦مس ال س ٟمٜمال٤مسٟمعٜمال س

ًمىسس نسشم٘مناسسم٠منسسحل٘مٞم٘م٦مسسًمٙم٤مُمٜم٦مس ومٙم٤مدٟم٤مسسمنقم سذمسسحل٘م٤م  سسعمٗم٤م ٞمٛمٞم٦مسوًمٞموسذمسسًمنسىمثسسعم٤مديمس

ُم٤مدر٦مسرٕمٜم س نسشم٘مناسُم٤مس ي سسم٤مًمٗمٕماسقمٜميُم٤مسٟمٗمٙم س يفٚماسسظميفأومال٤ًمسودسيسقمٛمٚمٞم٤مأسشمٗمٙمػمٟم٤مس  س

قمٛمٞم٘م٤ًمسقمرسٟمٕميف٘ميس ٟم س ي سقمٜميُم٤مسٟمٗمٙم مسوسمرس نسسعمع٤ماسسعمٗمال٤م ٞمٛم س النسسعمٙمال٤منسسًمالىيسرال٥مس نس

 ي سومٞم سسًميفٗمٙمػمهسوجسسيم٤منسُمتسسعم٘م دسًمال س نس الي سوـمأىمال٤ًمسومال٢منسسٓومالؽمس سسمال٠منس الىسسسعمعال٤ماس

٤مس ظمىسقمغمسحمٛماسسديسرؼمٟم٤مسقمغمسسًميفذكمسقمتسسًمٕم٘مالاسسم٤مقميفعال٤مدهسًمٞموسطم٘مٞم٘مٞم٤ًمسسمِمٙماس ؾم٤م سوجسسُم

س.ُملٕمرسر٤م و

 يم  سُمتسجًموسسمٙم ػممسقمٜميُم٤مسٟم٘معاسسًمنسىمثسسٕؾم٤م سًمٚمٛمعال٤ماسسوسحلٛميسهللهسونسًميرٜم٤مسسميراسُم  ٍس

سعمٗم٤م ٞمٛم هسدهمنسيماسيشيسٟم ىس نس ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم سٓسشمٗمٙم سذمسسحل٘مٞم٘م٦ممسُم ٚمٝم٤مسُم الاسوميف٤مطمال٤مأس

سًم وسمنشمالال٤مأسسعمٜمٔمٗمالال٦مسًمؼميمالال٦مسسًملالالع٤مطم٦مهسومٝمالال س ؿمالالٞم٤ميسشمٕمٓمالال سسٟمٓمع٤مقمالال٤ًمسُمّمالال٤م يسسًمٗم الال سنسوسًمٕمٚمالال٥مس

سمٛمٕم وم٦مسُم٤مسشمٗمٕماسوم٘م سٕنسخمؽمقمٞمٝم٤مهسسًمىرتسرٕم ومننسطم٘م٤ًمسُم٤مسشمٗمٕماهسىم٤مُمنسسسمٜم٘ماسسًمىيم٤ميسسحل٘مٞم٘مال س

ًميفّم٤مُمٞمٛمٝم٤ممسويمرسد رٜمال٤مسذمسسًمٗمّمالاسسًميف٤مؾمالثهسومال٢منسسيٞم٤ميمالاسسي ُمٞمال٦مسيالىهسسٓظمؽمسقمال٤مأسشمٙمِمالاس

نسشمٙمالالننسسؾمالاليف ٜم٤ميسأسيالالىسسسعمعالالي هسوم٤محلنسؾمالالٞم٥مسيمٞمالالاسومٙمالال سخمؽمقمن الال٤ممسيمن الال٤مس سمٕمالاليسُمالالتسس

س.وسًميفٓمعٞم٘م٤مأسسًميف سشمير  ٤مس  س ُم ٚم٦مسسم٤مد ةسقمغمسجًمو
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همػمسونسسًميُم٤ماسسًمعنميس نسخميفٚمامسيمنٟم سسًمٕمٜمٍمسسٕيم  س ٞميًسسذمسضملالنسسةٟملال٤منهسوم٢مٟمال سرٛمٙمالتس

سًم٘مناسوٟم سسٓظمؽمس سسعم٤مديسسٕيم  س ٞماليًسسذمسسًمنضمالندمسوسٕيم ال سوصمال٤مدةسُمالتسجًمالوس نسسًماليُم٤ماس النس

س.ٓظمؽمس سسعم٤مديسسًمنطمٞميسسًمىيسرٕمٛماسيمنسضمٝم٦مسسملمسسًمٕم٤معملمسسعم٤مديسوسعمٗم٤م ٞمٛم س

مس الىسسسًمٙمالننسًميرال سضمٕمٚم٧مسسًم٘مِمٕم ر ةسشمرسيسذمسضملالي ظمىسحلٔم٦مسًمؽمىسيمٞماس نس اٞم٦مسجًموس

مٛمتسظمّمأشم سسًمٙمعػمةسسعمٚميفٗم٦مسُمتسسًمٕمٜم٤م سسعميفٜم٤مصم ةسقميدسصم٤مسمال٧مسُمالتسٟم٘مال٤مطسسًمال سم سسماللمسسعمعال٤ماس

سًمالال سُمالالتسسٕومٙمالال٤مدمس ٟمالال٧مسشمٕمالال  س الالىسسٕنسوطمالاليىسٟم٘مالال٤مطسسي٤م الالاسُمالالتسسٕؿمالالٞم٤ميسو الال٤ماسٓسطمٍمالال

سٓشمّم٤ماس ىهسشمْم٩ُمسسم٤مًمٜمِم٤مطسسٔنهسدسظماسمجعٛميفالوهسممال٤مسريفالٞم سًمالوسوقمال٤مدةسسمٜمال٤ميسسٕومٙمال٤مدسُمالتس

س.سًم ُمن سسعم٤مدر٦مسقمغمسسًمند س وسقمغمسؿم٤مؿم٦مسوًمٙمؽموٟمٞم٦م

سمِمٙماسُمى اس ىمالُاسقماليدًسسسالوسمٕمع٤مدسأسُم٤مدر٦مسسمثيف٦مهسوم٢منسٟم٘م٤مطسسًم سم ساسًمٕم٘منا س ىهس  سٓيشيس

  ةمسوًمٙمالتس الىسسسًميف٘مٞمالٞمنس٤م ٦مسُمٚمٞم٤مدسوـم٤مىم٦ًمسُمتسسًمٜمعنمسذمس  شمٜم٤مهسسًميف سشمٕميسوسطميةسُمتسُمسوو ٟم٤مًس

ُر٘مٚم٥مسذمسسًمٚمثٔم٦مسسًميف سٟم٠مظمىسومٞمٝم٤مسيماسسًمنسىمثسسمٕملمسسٓقميفع٤مدمسٓسشم٘م٤مكسسٕاٞمال٦مسسمال٤مًمٙمٞمٚمنهم سمس وس

نسسًملٜمنسأسسًمْمن ٞم٦مسٕ ٤مهسُم اسسحل٘مٞم٘م٦مهسشمٜميفٛم سوممسقم٤م سسٕومٙم٤مدمسوسم٤مًميف٤مزمسومال٢منسسٕاٞمال٦مسٓسشمالن 

وٓسُمتسىمعاسسًم٘م٤مددرتسقمغمسو نسسٕومٙم٤مدمسوسمٛمع دس نسٟميد سجًموسشميفْم سسٕاٞمال٦مسسًمع٤مًمٖمال٦مسيالىهس

سالسسسعمنسىمثسسخل٤م ٦مسذمسقم٤معمٜم٤ممسٟم٘م٤مطسسًم سم س ىهس  سسُٕم٤ميمتس سًميفال سومٞمٝمال٤مسريفّمال٤موم سقمال٤م سسالسًمنطمٞمالية

سًمىدسأسوقم٤م سسٕومٙم٤مدمسطمٞم٨مسرٚميف٘م سسًمِم٤مقم سسم٤مٕي٤مممسورٚمٛموسسًمٜمث٤مأسسحلع مسوراليسسًمٚمثالتس

س.مسوشملٞماسسٕومٙم٤مدسقمغمسسًمند مسور وىسسًمٕمٓم مسوشمٜميفٝم سسًمنطميةسًمنشم 

 ٤مُم٤ًمسيماسيشيسجوس اٞم٦مسيمعػمةسذمس ىسسسًمٙمننس ي سذمس ىهسسًمٜم٘مال٤مطسسخل٤م ال٦مساسًمٕم٘مالنا هسو الىسس

ٟمثيفٗمالاسسمالنٓد نسوٟمثالينسًمنومال٤م نمسومٚمالنسيم٤مٟمال٧مسساللٛم سوٟمٕميفاليسسم٠م الث٤مهب٤مسٟم نسسًملع٥مسذمس ٟمٜم٤مس

نهسوم٢منسس يفرُمٝم٤مسؾمٞمٜمّمال٥مسقمالغمسيمنيمال٥مسوسطماليسسعمع سأس ٜم٤م سىم٤مددةسقمغمسسؾميفٞمٕم٤منسُمٕمٜمرسسًمٙمن
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ٚميوٟمٞمال٦مسسعمعال ةسسحلس٘مثسذمسسًمىدس سسًمٗم قم سُمتس  ةسشمٕمال  سسم٠م ال٤مر ٖمػمسريودسطمناسٟمعٍنسقم٤مديس

ددنسسعملرةسسسالسًمٕم٤مدر٦ممسوُم٤مسرنضميسقمغمسؾمٓم س ىسسسًمٙمنيم٥مسسًمّمٖمػمسرٕماس ىهسسعمع ةسسم٤مًمىسأس

س.وؾميف ٜم٤م ٞم٦مس ٤مُم٤مًسسالسسًمٚمع٤مٟم٦م

الطسٖقاُ

ونسوددسيم٤ًمسوسقمٞم٤ًمسر٘ميمسٟمٗمل سذمس ىهسسعم طمٚم٦مهسؾمن سرٕم٘معُ سوددس سُم الػممسوجسسسؾماليفٛم أسسعم٤مدرال٦مسذمس

سًملٞمٓم ةسقمغمسسًمٕمٚمنمهسوم٢منس سمث٤م سسًميُم٤ماسؾميفٔماسُميومنقم٦مسسم٤مًملٕم سودسيسيشيسهمػمسوسىمٕمال هس يس

سٕؾم٤مكسسدير  سًمٚمٕم٘مامسذمس ىهسسحل٤مًم٦مسؾمٜمٙمننسىميسومنشمٜم٤مسوم  ٦مس ٤م ٚم٦مسعمٕم وم٦مسُمال٤مس النسطم٘مٞم٘مال مس

٦مسسحل٤ماهسؾمٞميفنسسيميفِم٤م سوومٝم ؾم٦مسسيسقميدسيم٤منسُمتسسحل٘مال٤م  سوسًميفٗم٤م الٞماسسعم٤مدرال٦مسوٟمثالتسوسمٓمعٞمٕم

ٟمنس اسذمس ىسسسًمٓم ر سسًم٘ميرنهسوًمٙمتسسٕاٞمال٦مسسًمٙم٤مُمٚمال٦مسًميفٚمالوسسحل٘مال٤م  سٓسرٛمٙمالتس نسشمٗمٝمالنسذمس

سًمنىم٧مسسًمىيسٟمٕمٛماسل٧مسُمٗمٝمنمسظم٤مـم يسعم٤مس النسسًماليُم٤مامسُمالتسٟم٤مطمٞمال٦مس ظمال ىهسوجسسيمال٤منسرٛمٙمالتس

س- ىهسووقم٤مدةسشمنضمٞم سىم٤مومٚم٦مسسدٝميس ىهسسم٠ميمٛمٚمٝمال٤مسوممسـم رال سضميراليسو سًم٦مسسًمٖمرُم٦مسسمٓم ر٘م٦مس وسسم٠مظم

ٝماسرٛمٙمتس نسٟمال ىسشم٘ماليُم٤ًمسيمعالػمًسسذمسومس-رعي سسمث٘م٤م  سسملٞمٓم٦مسقمتسسحلٞم٤مةسوريفعٕمٝم٤مسًمٚمث٘م٤م  سسًميف٘مٜمٞم٦مس

وممسيشيس يمالؼمسس١مديوىم٧مسىمّمػم؟س اسرٛمٙمٜمٜم٤مس نسٟمعيسطميفرس نسسحل٘م٤م  سسًميف سىمٛمٜمال٤مسسمٗمٝم ؾماليفٝم٤مسشمال

ظمأاسسًمٕميؾم٦مسسًمٞمٛمٜمر؟سوُمٙم٤مٟمٞم٦مسُم ػمةسًمأ اليفرمساسًمِمالٙماسسو يم  س ٤مؾمٙم٤ًمسسمٙم ػمسقمٜميُم٤مسشمٗمرسسُمت

س م3م06

وُم٤مجسسقمتسسم٘مٞمال٦مسقمٚمالنسسٕطمٞمال٤مي؟سسمٕماليسيمالاسيشيسومال٢مَنسسًمٓم رال سسعمال٤مديسسًم٘ماليرنسًميرال سسًمٕميراليسُمالتس

سشمّمالندٟم٤مسعمل٤مدسأسسد٤مٟمعٞم٦مسسعميفٗم قم٦مسقمٜم هسطمٞم٨مسريفنسددسؾم٦مسضمنسٟم٥مسحميدةسُمالتسسحلٞمال٤مةهسومال٢مجسسُمال٤مس

ؾمالٜم ىسُملال٤مدسأسُميفٗم قمال٦مسمم٤مصمٚمال٦مهسوملالٜم ىسوؿمال٤مدسأسسًمٓم ر سسديريس سمٕميسسمٕمالاسسًمٌماليسوم٢مٟمٜمال٤مس

ير٤مشمنُم٤مأسوسًمؼموشمٞمٜم٤مأسوسٔٓ سُمتسسعمنسمالٞمثسسٕظمال ىسُ الّٗم٧مسسًمُُمٕمٚمٛم٦مسسم٤مًمعٙمؽمر٤مسسًميدىم٤ميسو
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قمغمسيمأسسًمٓم ر٘ملمسسًم  ٞملٞملممسوسًمٕمٚمريسسًمىرتسرّمٚمننسوممسقمٛمٚمٝمنسُمتس يسُمتس الىرتسسًمٓمال ر٘ملمس

ًمال٥مسٟمٗمالوسسًمٓمال  سًم ضم٤مسمال٦مسؾمن سرٓم طمننسسًمٕميريسُمتسسٕؾم ٚم٦مسٟمٗملالٝم٤مسورلاليفذيُمننسذمسسًمٖم٤م

قمغمسشمٚموسسٕؾم ٚم٦ممسومٕمغمسؾمعٞماسسعم ال٤ماهسسًمعثال٨مسقمالتس ٟمالنس سسًمالير٤مشمنُم٤مأسسديراليةسوقمالتسـمال  س

هسوُمالثسجًمالوسوم٢مٟمٜمال٤مسٟميفنىمالثس نسرقميفاللمًميفّمندس همٚمٗميفٝم٤مسسخل٤مدضمٞم٦مسسعمٕم٘ميةسؾمٞمٙمننسُميفرصمًأسًمٙمأسسد

س.سٓظميفأوم٤مأسسًم  ٞملٞم٦مسقمغمسسعمل٤مدرتس  سسمِم٠منسوفمٞمٗم٦مسسًميُم٤ما

س٤مأسسًم  ٞملٞم٦م؟ُم٤مس نسؾمع٥مسسٓظميفأوم

 طميسسٕؾمع٤منس نس نسقمٚمريسسٕطمٞم٤ميسسًمىرتس هىوسسسًمٓم ر سسعم٤مديسذمسهّمّم٤م نس سرل٠مًمنسسعمال٤مجسس

سُٕمندس  سقمغمسُم٤مس  سقمٚمٞم هسقمغمسسٕىماسًمٞموسذمس قمٛم سُمٕمٜمرسسًمٙمٚمٛم٦ممسوجسسيم٤مٟمال٧مسسًمالير٤مشمنُم٤مأس

 سسٕوديم٤مسوسًمعنمسًمٞملالنسس يم ال سُمالتس ودس سدُمال  سقمالغمسسعمال٤ميسشمِماليف٧مسُمالتسٟم٘مٓمال٦مسوٟمٓمالأطمٞميف٤منسو

ُمِمؽميم٦مسسملع٥مسشمٞمال٤مدسأسُميفٛمنضمال٦مهسوسم٤مًميفال٤مزمسومال٢منس يسشملال٤مؤاسسمِمال٠منسسًمٖمال  سؾمالٞمٙمننسذمسهمالػمس

حمٚم مسرٛمٙمٜمٜم٤مسوم٘م س نسٟميفثي سقمتسسًمٙمٞمٗمٞمال٦مسسًميفال سفمٝمال أسهبال٤مس الىهسسًمندىمال٦مس ٜمال٤مهسشمٚمالوسسًمندىمال٦مس

 ٜم٤م هسوًمٙمتسٟمٔم ًسسوممس نسُمل٤م اسسًمٙمٞمٗمٞم٦مسشم٘مؽم س اٞميفٝم٤مسسمِمٙماسقم٤ممسُمتسُمل٤م اسسًملع٥مهسومال٢منس

ًرسذمسسًميفث٘مٞم مسةم٤موم٦مسُم٘ميسدسمظم سُمتسسعمٚمالاهسسمالي أسشمّمالع سسةضم٤مسمال٤مأس ىسسٓسرٕميسُمل٤مدًسسُمٚمٝم

سًميسدورٜمٞم٦مسقمغمسُمل٤م اسسًمٙمٞمٗمٞم٦مسُميفِم٤مهب٦مسًمٚمٖم٤مر٦مسسمٕميس نسيمٜميفنسىميسؾمٛمٕميفنسسًم٘مٚمٞماسُمٜمٝمال٤ممسقمالغمسطمالّيس

قمال  سسحلٞمال٤مةسذمسس قمٚمٛم هسسًملع٥مسسًمنطمٞميسًم صم٤مدةسقمغمسُمل٤مدسسًميفٓمندس النس ٓس طماليسطم٘مال٤ًمسرٛمٙمٜمال

ضماليًسسقمالغمسٟمثالٍنسدس الثسسمثٞمال٨مسشمّمالع سسًميفنسسمالاسقمالغمسُمال٤مسس  سضمىسسم٦م ىسسسًمٓم ر سسعُمْْمِع مسسحلٞم٤مةس

س .ـمعٌ سسمِأسـَمْٕمنقمغمسٟمثٍنسحمع سرٛمٙمتس نسرٕميفؼمس

س

س
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سشمٗملػمسأسسًمٓم ر سسديريسس3م06ًمِمٙماسا

سمسُمتسظمأاس0م9وسًمٓم ر سسًم٘ميرنسًمٚمِمٙماس

سوٟمٙم٤مدسمجٞمثسسدنسٟم٥مسسعمٗم٤م ٞمٛمٞم٦مسًمأظمؽمس س

سسًمعٞمنًمنضم هسوم٢منسسًم  يسسعم٤مديسرٍم س

سسًمٜمٔم سقمتس اٞم٦مسسٓظمؽمس مسسم٢مسمٕم٤مدسسٕاٞم٦مس

سُمتسسديواهسوسم٢مسمٕم٤مدسسًمٖم  سُمٕمٝم٤مهسًمٞموس

س ٜم٤م سسًمٙم ػمسمم٤مسرٛمٙمتس نسر٘م٤ماسقمتسسظمؽمس س

س. سمٕميسُمتسيمٞمٗمٞم٦مسقمٛمٚم سوُميىسشم٠مصمػمه

 عصير بال ثمن

س ىهسسًمٗمعنةسسًمٕمٛمٞم٘م٦مسسملمسومٝمنسسًميسدورٜمٞم٦مس

رٛمٙمتس نس قمٓمٞم س ٜم٤ممس ٟم٤مس جيم سسةقمأنسسًمالىيسدقمال٤مهسًمٚمثٞم٤مةسوسًمٗمٝمنسسحل٘مٞم٘م سشمليفث سس يفرُم٤ًمس يمؼمسمم٤مس

دسمالرسٓرٙمالننس ٜمال٤م سوًمال ممسس"دويمٞمٜميسوسًمىيسفمٝم سقمغمسضم٤مٟمع سطمال٤مومأأسًمٜمالينهسُمٕمٚمٜمال٤ًمسسمال٠مًمنسٍنسسم سىمال٦مهس

شم٤مومال سوُمالتسٟم٤مشم٩مسقم  سمسر٤مًم سُمٜمٓم سُم ػمسًمأ يفرممسسٟم٧مس"وسٓنسشمنىمٗمنسسقمتسسًم٘مٚم سو يفٕمنسسسمثٞم٤مشمٙمنس

سعمالنسدسسًمٙمٞمٛمٞم٤م ٞمال٦مسسعمٞميفال٦مسسوؾماليفٕمندسىم رعال٤ًمسسمميم٦مسىميرٛمال٦مسُمال٤مهسدونسُمٕمٜمرسًم وسؾم٥مسـمٞمٜمٞم٦مسُمؽمؿمث٦مسذمسسم 

سًميفالال سدَمَِمالال٠مأسوم٠مظم ضمالال٧مس ؾمالالأوموهسًمالالىسسمسمسمسسج الال٥مسوسؾمالاليفٛميفثسسمثٞم٤مشمالالو!سوُمالالتسسًمٖم رالال٥مس نس الالىهس

سًمٜمّمٞمث٦مسشمعيوسًملؿمذ٤ماسسًمىرتسٓسر ونسسٕؿمٞم٤ميسسم٤مًمٓم ر٘م٦مسسًميف سر س ٤مسدسويمٞمٜميهسوم٢مٟم سؾمٞمعيوسسُٕمال س

ؿمالٞم٤ميسسًم س ٕمال٦مسٓسرؽمشمال٥مسقمٚمٞمال سسيسسًميفاليسمسسميف٘مالير سُمّماليد ٤ممسُمٜمٓم٘مٞم٤ًمسوجسسيمٜمال٧مسشماليقم س نسسًميفٛميفالثسسم٤مٕ

سم٤مًمٜملع٦مسعمٕمٔمٛمٜم٤مس ٜم٤م سسًمٙم ػمسًمأؾميفٛميف٤م سذمسسحلٞم٤مةهسوقمأوةسقمغمسجًموس الىسسسحلال٤موميس النسُمال٠مًمن سضماليًسس

ًميدضم٦مس نسسًمٙم ػمسُمٜم٤مسسقميفؼمهس ُم سسُمٗم وهم٤ًمسُمٜم مسسمٛمع دسومٕمٚمٝمنسجًموهسوسعمٚمثيونسُمتسٟمالن سدويمٞمٜماليسٓس

سمٖمالاسسًمٜمٔمال سُمأ ٛمال٦مسػمسُمتسسعميفٕم٦مسُمثس يسـمع سُمتسسًميفٗملػمسريوهس يم  سرؽمددونسذمسوىم سنس ىسسسًمٕمّم

قمتسُميىسقماليمسسًميفنسومال سسًمٗمٔمٞمالثسسًمالىيسىماليسرٙمالننسسمٞمالٜمٝمرمس ٟمال٤مسو ٟمال٧مسىماليسٟمٛماليفٕماسُمالتسسًمٓمٕمال٤ممسقمالغمس

 األِىية
 الطسيل ادتديد

 التػػين

 التػػين

ويهاٌيهي وٍّجي                              عكمي             

 عسضي         ويهاٌيهي
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سـمع٤مىمٝمنهسسمٕميسشمن ٚمٜم٤مسذمس ٟم سرلٚم٥مسُمتسسحلٞم٤مةسُمتس ُمٍاسوُمٕمٜمالرهسوًمٙمالتس الىسسوم٘مال سٕٟمٜمال٤مسٟم٠مظمالىس الىهس

رٗمٕمٚمننمسسم٤مًمٜملع٦مسينسسًمٓمع س نس ال دسقمالىٍدسًمٞملاليفٛم وسسسمٛمٚماللس يمالنسهبنسسٔصم٤مدسقمغمسحمٛماسسديس يم  سمم٤مس

س.هبىسسسًمٕمّمػم

سقميف٘ميسسنسٟملذ٦مسٟم٤مضمٞماسُمتسسةحل٤مدس  سسيم  سًمٞم٤مىم٦مسُمتسٟملذ٦مسدويمٞمٜميهسطمٞم٨مسراليفنسسٓقمالؽمس سسم٤مًم همعال٦مس

ذمس نسسًمٕمّمػمسقمغمس وطسسًمِمذلسٟمٗمل هسوًمٙمتسًمٞموسُمتسدونسسًميفيسمسُمٕمالؽم سسمال سًمٚمٕمالٞم سُمالتس

ًم قمعال٤منسس النسُم الػمٌسسسخل٤مامسسونس ظمالىس الىسسسًٓميفاليسمسقمالغمسحمٛمالاسسداليسسًمٓمٕم٤ممسقمغمسـمع سسًمِمذل

ذمسسًمٜمٝم٤مر٦مسىميسٓسرٙمننس ٜم٤م سـمع سرؼمدس ظمىسسًمٕمّمػمسقمغمس ؾم٤مكسس-وظمٓمػمسقمغمسٟمثٍنسُم ػمسًم قمع٤منس

س. وـم سسخل٤م ٦م

سًمنمثسذمسقمٚمنسسٕطمٞم٤ميسرنس يسومعنةسدويمٞمٜميمسيماسقمٚمريسسٕطمٞمال٤ميس قمععالنسسسم٤محلٞمال٤مةمسطمل٥مسد ر سونس

رٙمنٟمنسسيمىًموهسعم٤مسيم ؾمنسس ٟمٗملٝمنسًميدسؾميفٝم٤ممسوسعمِمٙمٚم٦مس  س نسدوقم٦مسسحلٞم٤مةسوسمث٦مسضماليًسسًمنس  نس س

ًميدضم٦مسس نسرٛمٞمٚمننسوممسسقميفؼمس ٤مس ُم ًسسُمٗم وهم٤ًمسُمٜم هسدسومٕملمسهب٤مسوممسسخلٚماسةومل٤م سسعمع٤ماسًميفٜمٔمالػم نس

طمٞمال٤ميسسٕيم٤مدرٛم مسوًمٙمتسسماليًٓسُمالتس نسر دومالنسسمصمال٤مدسٟمٔم رال٤م نسسممس  اليسومٝم٤مسسعمٜمٓم٘مٞمال٦مهسر٘مالنمسقمٚمالريسسٕ

سم٤مًميفعي ٦ممسٟمٕمنهسطمٞميف٤منسسٕوديم٤مس  سٟميف٤مثسىمنىسسعمنسدسسًمٕمٛمٞم٤ميسسًميف سًمٞموسًميف٤مسسًم٘ميدةسقمالغمسشمّمالند ٤مهس

وٟمٕمنهسس ٤مسلعُوسسٟمٗم٤مؾمٜم٤مسيمٚمرسٟمِم٤م ي ٤ممسٓفنسيمٞماس ُمٙمتسيىرتسسًميف٠ميمٞميرتسسنسريفٜم٤مؾمع٤مسُمٕم٤ًممسشمٔمال٤م  س

سمجٞمًأ؟وم٘م سس رسُميفٜم٤مؾمع٤منمسسم٤مًمْمع سيم٘منًمٜم٤مسسم٠منسسحلٞم٤مةسٓسُمٕمٜمرسي٤ممس ًمٞموسجًموس

املدزضتاُ

وم٘م هسقميدسىمٚمٞماسضميًسسُمتسقمٚمريسسًمعثن سًميفنسسًمٗم  ٦مسًمٚمٕمٛماسميس ىهسسًم ؤر٦مسسعمٗمٙمٙم٦مسُمتسظمالأاس

ًمٚمثٞمال٤مةسيمٌماليسوسمال سوُمّمالٛمنسسمالىيم٤ميمس ٟمال٤مسوسطماليسُمالتس ال١مٓيهسورٛمٙمٜمٜمال س نس قمالّيسس  ٦مددسؾم٦مس

مس ٜم٤م سسعميريسُمالتسسًمالىرتسر همعالننسذمسسحلّمالناسقمالغمس الىهسسًمٗم  ال٦مهسيمالرس 0اسٔظم رتسقمغمس  ٤مسمثسريي

                                                           
مثلي، جيب على كل سأكون مسروراً يف حال وجدت انٍت كنت مبالغاً يف ندرة علماء األحياء يف ادلؤسسات البحثية الذين ذلم حرية العمل خارج حدود ادلادية. ( 1)

 شخص تقريبا يف ىذه اجملموعة الصغَتة من العلماء أن خيرجوا من ادلؤسسات الكربى لكي يتخلصوا من نفوذىا.
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رٔمٝم سسملمسسًمٗمٞمٜم٦مسوسٕظم ىسُمتسظمأاسسمث٨مسريفذٓمرسسًمٜمٔم٤ممسسًمعنًمٞماالسسًميفال٤مسمثسعم١مؾملال٦مس ٚمال٦مسسًمٕمٚمالنممس

سًميفّمالٛمٞمنسسًملالٚمٞمنسُمالتسىمعالاسسخلال٤مًم س"وُمتسسُٕم ٚم٦مسسحلير ٦مسقمغمسجًموسو اسًمعٜمٞم٦مسراليسسةٟملال٤منسسم٠م ال٤مس

مسونسظم وىم٤ًمسُم اس ىهسشمليفيقم سدس ًرسفمٝمالندسسعمعٚمٖماللمس 0ا"نُمٞم٦مسسمٓم ر٘م٦مسُم  ٦مٕدسيسسًمٕميريسُمتسسعمٝم٤ممسسًمٞم

قمتسسعمذ٤مًمٗم٤مأهسوسًميف سذمسمجٞمثسسحل٤مٓأسشم٘م رع٤ًمسشم١مديسسممسسًميفنسمٞميمسر٥مسقمغمسسدٛمٞمثس نسر٘مال دسًمٜمٗملال س

ُم٤مسرٛمٙمتسسًم٘مٞم٤ممسسم سل٧مسفماسسًم سر٦مسسعم٤مدر٦مهسقم٤مدوملمس  نسوجسسمٖمٓمنسسسمِميةسىميسرٗم٘ميونسطميفرسسًمٗمال اس

س.سًميف سطمٔمنسسهب٤مسجسأسُم ةسًمّمٖمػمةس

شم٤مدريسسحلع٩مسسحل٘مٞم٘مٞم٦مسرِمٝميسقمغمسجًموهسُم سدًسسوشمٙم سدسمسسمٕميسؿمٝم رتسُمتسٟمنمس ىسسسًمعث٨مسطمناسراليس

س،ًمالٞموسُمالتسىمعالاسسعمال١مًمٗملمسوًمٙمالتسُمالتسىمعالاس ٚمال٦مساسمٚمالنكسونس—سةٟمل٤منهسشمنسؾمثع س

سًمٕمٚمٛمال سسسينسضموسسعميفٕمٚم٘م٦مسسم٤مٕؾم٤مكسسعمٜمٓم٘مال "وًمٞموسٕيسظمٓم٠مسشم٘مٜم سرٛمٙمتسو ٗم هسوًمٙمتسسملع٥مس

مس ىسسرعيوسوممسطميسيمعػمسُم اس ٞمٖم٦مسُُمعٝمٛم٦مسُمالتسسةضمثال٤م مسو ٤مؿمالٞم٤ًمسُمالثسجًمالوهس3"وسًمٕم  سوسًمٚمٖم٦مس

سمٕميسسًمٜمنمهس قم نسسًم٘م سيسقمالتسىمٚم٘مٝمالنسو سيسسًمٚمٖمال٦مسذمسسعم٘م٤مًمال٦مسرِمػمسسًمؽمسضمثسوممسسقمؽمس سوسطميسوم٘م  س

س.شملػمسقمٜميسسُٕم سيمٚمرسشُمٓمٚم سسًمّم٤موم ةسُمتسسًمنسم س نس ٚم٦مسسمٚمنكسونس 2ا' ظم٤مًم'سًميف سشمِمػمسوممس

سٔنهسوجسسيم٤مٟمالال٧مس ٜمالال٤م سىم٤مقمالاليةسُمٕم وومالال٦مسوشمٓمعالال سسم٤مؾمالاليفٛم سدسلٔمالال سسةؿمالال٤مدسأسوممسسةًمالال سذمسسٕودس س

سًمٕمٚمٛمٞم٦مهسوىميف ٍىسؾمن س ومؽم س نسُم اس ىسسسًمٜمن سُمتسسٕومٕم٤ماسؾميفٙمننسىم٤مسمٚم٦مسًمٚميفؼمر مسوًمٙمتسسميًٓسُمتس

 ِّمّم٧مسؾمعثسقمنمةس ٗمث٦مسُمتس ٚم٦مسضملمجًموس ٜم٤م سُمٕمٞم٤مدسُميدوثسؾم٤موم مسوم٘معاسقم٘ميسُمتسسًميُمتهسظُمس

عمٝم٤ممج٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمىيم سويم٤منسًميف٤مسسًمٙم ػمسًميف٘منًمال سقمالتسسهللهسمجٞمٕمال سيمال٤منسؾمالٚمعٞم٤ًمسسمال٤مًمٓمعثمسوذمس

سًمّمٗمث٤مأسسخل٤ممٕم٦مسةؾميفٕم س سسٕىم سنسذمس ىهسسعمعٚم٦مهسؾمٛم سةُمٞماس ويم يم٤مٟمياسسم٤مًميفثالي سقمالتس
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 نسسةًم سسًمىيسٓسرٛمٙمتس نسرٜمٙمال هسس 0ايم وٟمنك"د ر سدونسشميظماسُمتس ـم٦مسسحلرر٦مسسًمٗمٙم ر٦ممسومٙميف٥مس

مسوسمٕميسقمنمسؾمالٜمنسأهسُمال٤مس 3ا"ٓسرنضميسوًم سقمكٌمسىمير   يسوًم سمظم مسوٓسطميفرسُمتسىمعاسوًم سسٕدر٤منمسمسمس

س. سًم٧مس ىهسسعم٘م٤مًم٦مس سريفنسسًمؽمسضمثسقمٜمٝم٤ممسدسمرسٓس طميس قم نسقمتسىمٚم٘م 

ًميفال سشُم١مؾمالوسسممسيمالاس قميف٘ميس ٟم سيم٤منسسم٢مُمٙم٤مريسلنراس ىسسسًمٙميف٤منسوممسسطميفع٤مثسُميفنس اسميسسًم ٘م٤مومال٦مسس

 ىسسسًمٔمٚمنمسُمثسجًموسؿمٕم أسسٟم سًمٞموسجًموسسًمٙميف٤منسسًمىيسيم٤منسٓسميس نسُرٙميف٥ممسسميًٓسُمتسجًموهسيمال٤منس

 يذمس نس نس فمٝم سًمٙمنس نس ٜم٤م سدؤر٦مس يم  سوىمٜم٤مقم٤ًمسًمٚمثٞم٤مةسُمتسسًم ؤر٦مسسعم٤مدر٦مهسو نس ىهسسًم ؤر٦مسسعم٘مٜمٕمال٦مس

س ٓمٗمنًمال٦مسسعمعٙمال ةسوشمنس الاسقمالغمسًماليرٜم٤مسذمسُم طمٚمال٦مسسًمسشمٕمال  سال ٤مدوم٧مس رًْم٤مسسم٠منسشمٙمننسٟم٤مؿم ٦مسسم٤مًملٚمٞم٘م٦م

ٟمثٍنسقمٜمٞميسسمٕميسجًموهسسمثٞم٨مسونسوٟمٙم٤مد ٤مسريفٓمٚم٥مسضمٝميًسسُميفنس ًأمسًميفث٘مٞمال س اليذمسديماليأس وًٓسقمالغمس

سحلٞم٤مةسقمٛمنُم٤ًمسوُمتسصمنسقمغمسسةٟمل٤مٟمٞم٦مسظمّمن ال٤ًمهسقمالغمس ُمالاس ٟمال سقمٜماليُم٤مسرال ىسسًمٜمال٤مكسُماليىسسؾماليفٛم سدس

يدسوي٤ممسًمٚمعث٨مسقمتسشمٚموسسحل٘م٤م  سسًمعلٞمٓم٦مسسمِم٠منسيماسُمتسسحلٞم٤مةسوسحلٞم٤مةسسةٟمل٤مٟمٞم٦مهسؾمن سشمٙمننسُمّم

سحل٘مالال٤م  سسٕظمالال ىسسًميفالال سٟمثيفالال٤مثسوًمٞمٝمالال٤مسًمٗمٝمالالنسيمالال٤مٍ سًمٚمنسىمالالثمسوسمٕمعالال٤مدةس ظمالال ىهسمُمالالاس نس سمالالي سقمٛمٚمٞمالال٦مس

س.سًميفث٘مٞم هسوًمٞموس نس  ٝم٤م

وومٞمرسريفٕمٚم سسم٤محلٞم٤مةسقمٛمنُمال٤مهسومال٢منسسعمِمال٤مديم٦مسسًمنسؾمالٕم٦مسسًمٜمٓمال٤م سذمس الىسسسًمعثال٨مسسدال٤مديسُمالتسؿمال٠مٟم س نس

رٕمٓم سطمٞمنر٦مسضميريةسًميدسؾم٦مسسحلٞم٤مةمسومٗم سسعم٘م٤ممسسٕواهسسؾم ٚم٦مسسًملع٥مسشمٚموساعم٤مجس سسًميف سٓسُمٙم٤منسيال٤مس

 سو دطم٤مُم٤ًمهسقمغمسسًمٓم ر سسًم٘ميرنسشمّمع سسًمٜمنسةسسًمٗمٙم ر٦مسًمٚمٓم ر سسديريمسسممس نسرّمع س ىسسسًمٓم ر س يم 

 ٜم٤م سطم٤مضم٦مسوممسسمٕماسسخلٞم٤ماسًميفّمندسسًمٓم ر٘م٦مسسًميف سرٛمٙمتس نسشمٙمننسهب٤مسسُٕمالندمسسٕؾمالٚمننسسًمنطمٞماليس

ًمٚميفٕم  سقمغمسـم ر سسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسسديريس نسسمٛم٘م٤مدٟم٦مسسٟٓمْمع٤مطسسيٜمي هسطمٞم٨مسشمٙمننسسؾمال ٚم٦مسسًملالع٥مس

ًموهسهٞمالاس نساعم٤مجس سسمٛم ٤مسم٦مسسًميقم٤م نهسُمثسٟملذ٦مسواٞم٦مسُمالتسسًمٓم رال سسًم٘ماليرنسذمسطماليسجسشمال مسًمٚم٘مٞمال٤ممسسمالى

سًمعنمالالر٦مسيمٚمٝمالال٤مسقم٤مٟمالال٧مسومعالال٠مةسٟمنقمالال٤ًمسسٟميف٘م٤م ٞمالال٤ًمسًمٚمٖم٤مرالال٦مسُمالالتسوم٘مالاليسنسسًمالالىسيم ةسحمالال٧مسيمالالاسسعمٕم ومالال٦مسسمالال٠مضمٝميةس

                                                           
 ( إلو الزمن يف األساطَت األغريقية1)
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سًمٙمٛمعٞمنشم مسوًمٙم سشميريسسًمٓملمسسمٚمال٦مسذمس الىهسسًمٙم٤مدصمال٦مسسعمَْيقُمنُمال٦مهس ومالؽم س نسيمالاسسعمٕم ومال٦مسسعمنصم٘مال٦مسقمالتس

ؾمٞم٦مسٕ ـم٦مسسًمٗمٞماليرنمسوممسسًمٙميف٥مسسعميدسسةًمٙمؽموٟمٞم٦مسيماسيشيسُمتسسعمنسىمثالس ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم سسظميفٗم٧مس

ىمعاسحلٔم٦مسيم٤منسًميىسسًمعنمسومٝمنسقمٛمٞم سٕضمٝماليةسسًمٙمٛمعٞمالنشم هسوًمٙمٜمٜمال٤مسسٔنسٟمعاليس ٟمٗملالٜم٤مسذمسطم٤مًمال٦مسُمالتس

س.سدٝماهسٟميف٠مُماسذمس ىهسسٔٓأسسعمٕم٘ميةسوٟميفل٤مياسيمٞماسشمٕمٛما

وُمالالثسشميسرالاليسقمالاليدسسٕؿمالالذ٤ماسسعمٗمٙمالال رتسسمِمالالٙماسشم٘مٜمالال سسًمالالىرتس قمالالنسسذمسشمٗمثالاللس الالىهسسٕضمٝمالاليةس

سةًمٙمؽموٟمٞم٦مسسًمٖم٤مُمْم٦مهسؾميفٔمٝم سُميدؾميفلمسومٙم ريفلممسسعميدؾم٦مسسًم٘ميرٛمال٦مساقمالغمسسًمٓم رال سسًم٘ماليرن سشميفعٜمالرس

سم٠منس ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم سٟميفع٧مسقمتسـم ر سسًمّميوم٦مهسُمتسظمأاسسًميف٘مال٤ميسسًمٔمال و سسدٞماليةسسسًمٗمٙم ةسسًم٘م٤م ٚم٦م

ّمندةهسذمسطملمس نسسعميدؾم٦مسسديريةسشمليفٕملمسسمعيفٞم٦مسسًميفّمٛمٞمنسسًمٕم٤مُم٦مهسسمثع٦مس ٟمال سٟمٔمال ًسسًمٙمتسسًمٖمػمسُم٘م

ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم سشمٔمٝم سيماسسًملرأسسعمٛمٞميةسًمأظمؽمسقم٤مأهسومأسميسُمتس  ٤مسىميسسظمؽمقم٧ممسـمالأنسنس ٕ

سعميدؾميفلمسذمسسًمعيسرال٦مسر٘مْمالننسوىماليفٝمنسذمسُم سىمعال٦مسُمال٤مسشم٘مالنمسسمال س ضمٝماليةسسًمٙمٛمعٞمالنشم سىمعالاسسًميفنضمال سٟمثالنس

س.طمٞم٨مس ٤موًمننسومٝمنسيمٞماس نسسٕضميسيسسعمذيفٚمٗم٦مس ٙمٜمٝمنسُمتسسًم٘مٞم٤ممسسمرسر٘منُمننسسم سسًميفع سم٦مه

 ىسس نسسعمٙم٤منسسًمىيسٟمعي سومٞم سدؤر٦مسسعميسدكسسعمذيفٚمٗم٦مسشم٘مندسـمأهبال٤مسذمسسدمال٤م لمسخميفٚمٗماللمسضماليًسمسوراليس

سًمٓمأنسذمسخميفؼمسقمٚمنمسسحل٤مؾمننسذمسسعميدؾمال٦مسسًم٘ميرٛمال٦مس ٟمٗملالٝمنسحمال٤مـملمسسمٛمٕمال٤مد سُمؽمسمال٦مسٕضمٝماليةس

ّماسُمنمطم٦مسُمثسسمٓم٤مىم٤مأسشمٕم راسؿمع سمملنطم٦مسشملٛم سسٕضميسيسسًم  ٞملٞم٦ممسُمٙم٤منسسًمنمال سيمٛمعٞمنشم سٟم

سًم ىم٤مىمال٤مأسذمسسدييسسُٕم٤مُم سُمتسسًمٖم وم٦مسظُمّملسًمٚمٛمٕمال  سسٕيم ال سوصمال٤مدةسًم قمعال٤من س ٛمنقمال٦مسُمالتس

ُم شمع٦مسووم٘م٤ًمسًمٕميدس دضمٚمٝم٤مهسيماسوسطمٍيسُمٜمٝم٤مسُمٕمٚم سسمٕمٜم٤مر٦مسسمنسؾمٓم٦مسدسمنكسوُُمَٕمّ ومال٦مسسسًٕمٙمؽموٟمٞم٦مسسًميىمٞم٘م٦م

هسقمٚمالريسسًمٙمٛمعٞمالنشم سسًمِمالع٤منسر٘منُمالننسقم٤مُمٚملمسذمس ٛمنقمال٤مأسصمٜم٤م ٞمال٦مسٙميفننسسمذ سسًمٞميمسم٤مؾمنسٓشمٞمٜم سُم

دؾمالٛمٝم٤مسسميىمال٦مسذمسوُمتسصمنسسمٗمثلسسًم٘مٓمثسسًمّمٖمػمةسُمتسًمنطم٤مأسُم٠مظمنجةسُمتس ضمٝميةسسًمٙمٛمعٞمنشم سسعمٞميف٦مهس

دوم٤مشم  نسسعمذيفؼمر٦مهسقم٤مدوملمسسم٠م نسؾمٞمْمٓم ونسوممسطمٗماسسٕؾمنسسًميف٘مٜم سوُمنىمالثسيمالاسوسطمالٍيسُمٜمٝمال٤مسُمالتس

وسد٤مُمٕمال٤مأسسًمعث ٞمال٦مسسًمٙمعالػمةسشمْمال٩مسسمٕمٛمالاس يم ال سشم٘ماليُم٤ًمسسمٙم الػمهسسمال٤مًمٓمعثمسراليفنسس ضماسسظميفع٤مدسسدٛمٕمال٦مم

سؾميفذيسمسسًميفّمنر سسحل سديسعمٕم وم٦مسُميىسطم سدةس ضميسيسسًمٙمٛمعٞمنشم سسعمذيفٚمٗم٦مسسًمٜم٤مدم٦مسذمسسًمنىم٧مسسًمٗمٕمكمهس
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ويمٞماسرٕميفٛميس ىسسقمغمسشمِمٖمٞماسسًميفٓمعٞم مسورٛمٙمتسي١مٓيسسًمٕمٚمريسسًمٙمع٤مدسىم سيةسسٕ الٗم٤مدسوسٔطمال٤مدسُمالتس

سم٠ميمٛمٚمالال سوسظميفعالال٤مدسمصمالال٤مدسشمٖمٞمالالػمسسًمّمالالٗم سوممسوسطمالاليهس وسسًمٕمٙمالالوسسمالال٤مًمٕمٙمومسيمٚمٝمالال٤مسسسًم٘مالال اسسًمّمالالٚم٥م

س.شمٙمٜمنًمنضمٞم٤مسقم٤مًمٞم٦مسضميسًس

وُمثسجًموهسوم٢منسُم٤مسشمٕمالىدسقمالغمسمجٞمالثسقمٚمالريسسحل٤مؾمالننسذمسسعميدؾمال٦مسسًم٘ميرٛمال٦مسل٘مٞم٘مال سقمالغمسسًمال همنسُمالتس

ذمسومٝمنسُم٤مس نسسًمٙمٛمعٞمنشم مسوم٢منسُمٕم وم٦مسُمنس ٜمثسضمٝم٤م سسًمٙمٛمعٞمالنشم سسسًمْمذٛم٦مقمٛمٚمٝمنسسًمِم٤م س نسسعمل٠مًم٦مس

وُم٤مس  سسٕؿمٞم٤ميسسًميف سرٛمٙمٜم سسًم٘مٞم٤ممسهب٤مس  سيشيهسوونسُمٕم وم٦مسُم٤مس نسضمٝم٤م سسًمٙمٛمعٞمنشم س  سيشيسمظم مس

سٕوممسجسأس اٞم٦مسُمٕمٞمٜم٦مهسوًمٙمالتس الىهسسًم٘مٞمٛمال٦مسؾمالن سشمٙمالننسحماليودةسًمٚمٖم٤مرال٦مسدونسسًم ٤مٟمٞمال٦ممسوًمالنسيمال٤منس

سًمِمالال٤منسمٓنسشمالالندرٜم٩مسىمالاليسٟمِمالال٠مسذمس الالىسسسًمٕمالال٤م سسعميفذٞمالالاهسًمٙمالال٤منسىمالاليسوم٘مالاليسسًمٙم الالػممسطمٞمالال٨مسرٕمٓمالالرسمجٞمالالثس

ٗمٙم رتسؾمٞم٤مىم٤ًمسًمٚميفٗمٙمػمهسوقمٜميُم٤مسرٙمننسضمييسُمتس ىسسسًملالٞم٤م سسومؽمسمال٤ًمسُملالٚمًرسسمال سسمال٠منسسُٕمالندسسًميفال سسعم

دم يسددسؾميفٝم٤مس سشمٙمتسٟم٤ممج٦مسوٓسقمتس ؿمٞم٤ميس ظمال ىهسومال٢منسسٕومٙمال٤مدسسًميفال سىماليسشمٙمالننسسًملالع٥مسسحل٘مٞم٘مال س

 .ؾمٞمٖمٗماسقمٜمٝم٤م

يرٜم٤مسٟمٗم٘ماليسضمٝمال٤م سونسىمٍمسسًمٜمٔم سُمتس ىسسسًمٜمن سرعي سسمٗمِماسسةىمٜمال٤م مسقمٜماليُم٤مسٟمالؽم سسميفٞمال٦مسسًميفّمالٛمٞمنسًمال

سةٟمىسدسسٕيم  سومٕم٤مًمٞم٦مسسًمىيسُمتسؿم٠مٟم س نسلىر ٟم٤مسسم٠مٟمٜم٤مسىميسسهىٟم٤مسسًمٓم ر سسخلٓمال٠ممسوسمٕماليسوؾمالٙم٤مأس الىسس

وٟميفال٤مضمٞميفٝمنسٕٟمٗملالٝمنسسُم١ميماليرتُمالتسسٕضمٞمال٤ماهسسًمٕميراليٍسسةٟمىسدهسىميسرليفٛم سسًمٕمراسقمغمسسًمٓم ر سسًم٘ميرنس

ٗمٙمػمسذمسسةظميفأ سسملمسسعمٕم وم٦مس سميًسسًمٚميفسسًمنىمن قمتسـم ر سسةؿم٤مدةسوممسسًمٜمٛمنسسعمليفٛم سًمٚمٛمٕم وم٦مهسدونس

وسًمٗمٝمنمسوُمتسسعمٗم٤مدىم٤مأس نسقميمسيمٗم٤م ال٦مسُمٜمٔمالندسسعميدؾمال٦مسسًم٘ميرٛمال٦مسراليرنسقمٛمٚمٝمال٤مسسمْمالرنسقماليمسسمٚمالناس

 . ي سسعمٕم وم٦مسسًمٙم٤مُمٚم٦مس سميسًس

سمسًمٓم ر سسًم٘ميرنسًمٞموسًم س ٤مر٦م

تطمٗط الطٕٞ عمٜ اجلدٖد

ندس ٤مر٦مس نسيشيسضمٞميسًمييسؿمٕمندسىمنيسسم٠منسسًمٓم ر سسديريسًمٞموسًم س ٤مر٦مس رْم٤ًمهسوًمٙمتس ٜم٤مسقميمسوضم

ضميًسمسومٜمثتسُم٤مسٟميساسٟم ىس ؿم٤مدسأسقمتسُمٙم٤منسسًمٓم ر سسديريهسيمرسًمالنسيمال٤منسسماللمسسحلاللمسوسٔظمال سقمال٤م س
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ر٠مظمىسـم ر٘م٤ًمسضم٤مٟمعٞم٤ًمسُمتسسًمٓم ر سسًم٘ميرنسسممسددضم٦مس ٟم سرّماسقمغمسسمٕميسدُمٞم٦مسطمع سُمتسسًمٓم رال سسديراليهس

سمٞم٤مًموهسسًمىيسر  كسوم ر سسمثال٨مسسودسمرسدونس نسريد سجًمومسسومٙم سسم٤مًمٕم٤م سسًمٗمٞمير٤م  سسم رٜمليفننسورٚمٞم٤مم

ر٘مٞموسُميىسضمندةس دسيسخميفٚماسسًمنفم٤م اسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسُم٘م٤مدٟم٦مسسم٤معمٕمٞم٤مدسسًمل٤مُم سًمٚمٙمالراسسًمعاليريمسسمٞم٤مًمالوس

س:ر٘منا

وُمتسسعم ػمسًمٚمى ناهسقمٜميُم٤مسٟم٘منمسسمىًموساوًمٞموس ٜم٤م سسًمٙم الػمسُمالتسسحلال٤مٓأسطمٞمال٨مسشمالنسسًم٘مٞمال٤ممسسمال ! هس

 سومٕميفٝم٤مسسعمع٤مدتسسعم٤مدر٦مسسٕؾم٤مؾمالٞم٦ممسذمسطماللمسهم٤مًمع٤ًمسُم٤مسرعٚملس دسيسسًمٜمٔمنسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسسمٕماسسحليودسسًميف

 ٟم سُمتسسًمِم٤م ثس نسرٜمٔم سوممسسًٔمٞم٤مأسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسيملعاسشم٤مد  سًمٚميفٜم٤م ٓأسسًميفٓمندر٦مسوسًميفٜمٛمنر٦مهسوم٢منس

 ىهسسعمأطمٔم٤مأسطمناسسٕدسيسسًمنفمٞمٗم سشمِمػمسوممسوضمٝم٦مسٟمٔم سخميفٚمٗمال٦مسضماليًسسًمٚمثٞمال٤مةسقمالغمس  ال٤مسسظميفال٤مدأس

ُمٝم٤مُمٝم٤ممسمسمسمسومٙم ةسسٕدسيسسم٤مًم٘م نسُمتسسحلاليودسسعم٤مدرال٦مسشمٕمالؼمسس ٛمنقم٦مسُمتسسًٔمٞم٤مأسسعم غمسسًم٘م رع٦مسٕ ن

سًمٕميريسُمتسُمليفنر٤مأسسًميفٜمٔمٞمنسسًمعٞمنًمنضم هسُمتسضمير ٤مأسوسطماليةسوممسسخلأرال٤مسوممسسةددس سوسًماليفٕمٚمنسذمس

س0).اسًميُم٤ماهسوًم٘ميسطم٤موًم٧مسسعمل٤ما٦مسذمس ىهسسعمعٛمنقم٦مسسًمٙم٤مُمٚم٦مسُمتسسعمل٤م ا

سعمٝمٜميؾمالالننسسًمعنمالالرننسذمسشمنؾمالالٞمثسٟمٓمالال٤م سوسمٕمعالال٤مدةس ظمالال ىهسذمسطمالال٤مٓأسسًميفّمالالٛمٞمنسطمٞمالال٨مسر همالال٥مس

سةُمٙم٤مٟمٞم٤مأسسعم٤مدر٦مسوجسسسؾميفٓم٤مقمنسسجًموهسيم ػمًسسُم٤مسٟمعيس نسسٕٟمٔمٛم٦مسسًمعٞمنًمنضمٞم٦مسشمٕمٛماسقمٜميس ىسسسًمٜمٓم٤م س

س. وسسم٤مًم٘م نسُمٜم 

ُمتس نس ظميفٍمهسذمسسمْمثسيمٚمرأهسوسًمعٕماسىميسرٛمٞماسوممسدوماسجًموسيالىسسسًملالع٥ممسس ىسسسعمٓمٚم٥مس د 

ٚمٞموس نسشمٜمٔم سسمٕمٛمال سيمعالػمسسممسىمٞمالندسو  اليس سسًميفّمالٛمٞمنسوًمٙم سشمليفنقم٥مس ىهسسًمٜم٘مٓم٦مسسمِمٙماسيم٤مُماسقم

سًمٗمٕمكممسقمغمسؾمعٞماسسعم ٤ماهسؾمٞم٘م٤منسسًمٖميٓنسٓسشميومثسسًمٖميٓنسوممسنقم٤مأسشم٘مؽمنسطميفرسوًمنسُمالتسسمٕمٞماليس

 قم٦مسسعم٤مدرال٦مسسعمٓمٚم٘مال٦م هسوًمٙمالتسٓس طماليسُمالتسسعمٝمٜميؾماللمسسًمعنمالسالرسًمٚملالالُمتسنقم٦مسسًمْمنيساسحليسسٕىمّم

شم٘مؽمنسُمتسشمٚموسنقم٦ممسُمتسٟم٤مطمٞم٦مسسًميفث  سسمرسقم٦مسسرٛمٙمٜمٝم٤مشمّميىسًمّمٜمثسُم يمع٦مس ٤محل٦مسًمٙماسسًمٓم  س

 ظم ىهسوم٢منسقمٞمننسسًم٘مٓمال سشم٘مالؽمنسُمالتسسحلاليسسعمال٤مديسحلل٤مؾمالٞم٦مسسًمٗمنشمالننسسًمنسطماليهسيمالرس نس نس ٞمال٤مأس
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سمٕماسسًمٕم٨مسسًمىيم يسل٘م سطمل٤مؾمٞم٦مسضميييسوسطميسًمٚمٗمػموُمنٟم٤مأسسدٜملٞم٦مهسيمرس نسسمٕماسسةٟماليررأس

س سم٤مًمٜملع٦مسًمٙماسُمالتسٚم٦مسسمٜمٗموسنقم٦مسوٟميفِم٤مد ٤ممسشمٕم٤مًم٩مسضمير ٤م ٤مسسعميفٗم٤مقمسالشم٘مؽمنسُمتسسحليسسعم٤مديسًمٚمٙمٗم٤مية

سًميف٘مير سسممسلير٤مأسسًميفّمٛمٞمنهسوم٢منسسًم٘م٤م ٛم٦مسسًمٓمنرٚم٦مسسًم٘م٤مدُم٦مسُمالتسقمٚمالنسسٕطمٞمال٤ميسسًميفال سشمٕمال٩ُمسسرٜمٔم سسمٕملم

س.سمث٘م٤م  س ي سسوسٓسشمّمي سُم اس ىهس  س ُمٌ سُمى ٌاسطم٘م٤مًس

ىميسشميفلال٤مياس ىهسسحل٘م٤م  سظم ضم٧مسُمتسدطمنسسعميدؾم٦مسسًم٘ميرٛم٦مسسًمنسىمٕم٦مسقمغمسسًمٓم ر سسًم٘ميرنهسسسمرس نسيما

قمتسوم٤م يةسٟم٘ماسسًمعٞمنًمنضمٞم٤مسوممسُميدؾم٦مسضميريةسقمغمسسًمٓم ر سسديريمسو ٜم٤مس قمندسوممس الندشمٜم٤مسسًمى ٜمٞمال٦ممس

ونس يمالالؼمسظملالال٤مدةسشمٙمعالالي ٤مسقمٚمالالريسسًمٙمٛمعٞمالالنشم سسخلٞمالال٤مًمٞمننسذمسسعميدؾمالال٦مسسًم٘ميرٛمالال٦مس سشمٙمالالتسسملالالع٥مسٟم٘مالاللس

نسهسسمالاسٕ النسسؾماليفعٕميوسس ٟمٗملالٝمنسُمالتس سضم و ال٤مسيمٖم سمال٤ميسُميفٗمثّماللمسُمنمالنقمٝمنسعمأطمٔمال٤مأسسًميفال س

ُمتسسؾميفٞمٕم٤منسُمنمالنقمٝمنسسمٕمٛمال سيمال٤م سًمٞمّمالعثنسسُمِمال٤مديملمسسالرّمعثنسس ؿمذ٤ماسدسظمٚمٞملمسُُمّٓمٚمٕملمس

ومٞمالال مسسٔنسُمالالتسظمالالأاسسٕ الال٤ميسسمالال٠منسسًٓميفالاليسمسسعمالال٤مديسسؾمالاليفعٕميس رْمالال٤ًمسقمٚمالالريسسٕطمٞمالال٤ميسُمالالتسسعمِمالال٤مديم٦مسذمس

هّمّمٝمنهس ٟم٤مسٓس ىمّميس نسقمٚمريسسٕطمٞم٤ميسيم٤مٟمنسسؾمٞمّمٛمٛمننسورعٜمننسسؿمٙم٤ماسضميريةسُمتسسحلٞم٤مةسًمنس نس

مس قمٜمال سرٗمالؽم سقمالغمسقمٚمالريسسًمعٞمنًمنضمٞمال٤مسسٔنس نسرٙمنٟمالنسسىماليس 0ارتس سر٠مظمىٟم٤مسسممسسًمٓم ر سسخل٤مـملدسدو

سؾميفنقمعنسسسحلٞم٤مةسُم٤مسرٙمٗم سُمتسسًمنمن سخلٚم سشم٘مٞمٞمنسقمتسسحلٞم٤مةس يم ال سقم٘ملٟمٞمال٦ًمسوقمٛم٘مال٤ًممس الىهسسًم ؤرال٦مهس

سًمْمالنيسُمالتس سورال٦مسضميراليةسقمالغمسيمالاسسشملالٚم سعمٗم٘مندةس ٤مُمال٤ًمسُمالتسقمٚمالنسسٕطمٞمال٤ميسسًمٞمالنمهسُمالتسؿمال٠م ٤مس نس

 م 3اُمليفثٞمأًسسًميفذّمّم٤مأسسًمٗم قمٞم٦ممسًملع٥ٍمس ؾم٤م سيم سٓسرٙمننس ىسسسًميف٠مصمػمسسًمِم٤مُماس ُم ًسس

                                                           
ال  الذي حتملو بعض الكائنات احلية، إال أن ىذا ( وعلى الرغم من أن العلماء دتكنوا لعقود من الزمن من إجراء تغيَتات مصممة على احلمض النووي 1)
تصور وتصميم شكل جديد من أشكال احلياة. يف الواقع، بعد أن خلصنا إىل أن العقل ال ديكن أن يكون لو أساس مادي، نستنتج أنو  شبو أبي حال من األحوالي

فكار ة، وبعض ىذه األمن ادلستحيل للبشر أن خيًتعوا العقول، وابلتايل من ادلستحيل أيضا على البشر إخًتاع كائنات حية دتلك عقول. ضلن طلًتع األفكار مباشر 
 .فكارتلهم اخًتاعاتنا ادلادية. بيد أن العقول ليست أشياء جوىرية وال أفكارا؛ بدال من ذلك، العقول ىي الكيا ت غَت ادلادية اليت لديها أ

ليحل زلل الوصف ادلادي  ( وىناك خطأ شائع ىو الفكرة القائلة أبن ادلدرسة اجلديدة ال ديكن إطالقها حىت دتلك الوصف ادلادي ألصول سلتلف أشكال احلياة2)
ىو ابلتحديد االدعاء الذي  الذي تقدمو ادلدرسة القددية. واإلصرار على أنو ال يوجد شيء ديكن أن يقال عن احلياة بعيدًا عن األوصاف ادلادية للعمليات الفيزايئية

ابألفكار وراء احلياة، وادلدرسة اجلديدة تطلق نفسها يف اجتاه سلتلف دتاماً. إن  تواجهو ادلدرسة اجلديدة. من خالل فتح الباب أمام األسئلة األكثر إاثرة فكرايً احمليطة
 .رسة اجلديدةالسؤال القدمي حول ما إذا كانت أحداث أصول سلتلفة قد تبدو وكأهنا قد مت التقاطها على الفيديو ال حيتل مرتبة عالية يف أولوايت ادلد
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سحلٙمٛم٦مسسًمل٤م يةسطمناسسدٞمٜم٤مأسوسحلٛماسسًمٜمنويمسويمرسرٕميف٘ميسُمٕمٔمنسسًمٜم٤مكس نسسًمٕمٚمالريسىماليسسشم٠مُماسذم

ِمالٗمنسسيمٞمالاسرٕمٛمالاسسحلٛمالاسسيميفِمٗمنسسيمٞماسرٕمٛماسسًميُم٤ماهسوم٢م نسرٕميف٘ماليونس رْمال٤ًمس نسسًمٕمٚمالريسىماليسسيميف

وسمٕمالاسسًمٕمٚمالالريسس—هسومال٢منسُمٕمٔمالنسسًمٖمالػمسسًمٕمٚمالريسسًمعلالٞمٓم٦ممسوُمالتسظمالأاسُمأطمٔميفال سسًمٜمالنوي

 نسسعمذٓم سسًمىيسريفٙمننسُمٜمال سيمالاسيمال٤م تسطمال سُمٙميفالننسقمالغمسضمٞمٜمالنمسسًمٗمال دسسمٚمٖمال٦مسس—رٕميف٘ميونس رْم٤ًمس

ِمال٤مطسسًمٙمالأنسجسأسسًمٜمشمٜمالع سسدٞمٜم٤مأمسوسمٜم٤ميسقمغمسجًموهسرّمٞم سسةَوّ سٕٟم سًماليفنسضماللمسسًمّمالٞم٤م سهسو

سعمٗم طسٕنسًميفنسضمٞمٜم٤مأسُمٗم ـم٦مسسًمٜمِم٤مطمسوسم٤معم اهسُمالتسظمالأاس الىسسسًمال  يسسًمِمالٕمع سسًمٜمال٤مكسسًمالىرتس

رٛمٙمٜمٝمنسسًمٖمٜم٤ميسوسًمّمٗمػمس ّمٚمننسقمغمس الىهسسًم٘ماليدسأسُمالتسظمالأاسطمّمالنينسقمالغمسضمٞمٜمال٤مأسُُمَنسِ رال٦ممس

ومٛمتسسعمٗمؽم سس نسسًم٘م٤مًم٥مسسًم  ٞماسًميفثيريسيماسظمنس ٜم٤مس  ع سقم٤مُم٤ًمسسمٜمنمسسدٞمٜمنمسسًمعنميسهسًمالىًموس

ريفع٘مرسسٓسو ٤ميسُمٝمٛم٦مسشمٕمٞملمسسًمّمٗم٤مأسًمٚمعٞمٜمال٤مأسو ٙماللمسيمالاسؿمالذلسُمالتسىمال سيةسوشمٗملالػمسخمٓمٓمال سس 

 .سًمِمذيصسسخل٤ماسسم 

وسٟمٓمأىم٤ًمسُمتس ىهسسًم ؤر٦مهسوم٢منسسهمٚمعٜم٤مسؾمٞمّم٤منسسم٤مًمّميُم٦مسقمٜماليسُمٕم ومال٦مسطم٤مًمال٦مسسدٝمالاسسًمٗمٕمٚمٞمال٦مسسعميفٕمٚم٘مال٦مس

 نسشمٕميىسسميىمال٦مسسسم٤محلٛماسسًمٜمنويمسوىميسسقميفؼمسقمٚمريسسًمندسصم٦مس نسُمٕمٔمنسضمنسٟم٥مسسًمٙم٤م ٜم٤مأسسحلٞم٦مسرٛمٙمت

وممسضمٞمٜم٤مأسحميدةسقم وم٧مسسم٠م ٤مسيم٤مجسم٦مسًميىس ظمّم٤م ٞمنسقمٚمنسسًمندسصم٦مسسًمٗمؽمةسـمنرٚم٦مهسو ىهس واس ؾمالٓمندةس

مس ُم٤مسسٕؾمٓمندةسسٕظم ىسوسًميف س سشمل٘م سوٓسُمتسومالؽمةسوضمٞماليةسشمل٘م سسمِم٠منسسحلٛماسسًمٜمنوي

ُم١مظم ًسسذمس ٚمال٦مس  س نسسًمٕمٚمريسًميفنسومٝمنسوسم سعم٤مس نسسدلممسوسميونسسعمع٤مًمٖم٦مهسجيم أسُم٘م٤مًم٦مسٟمنمأس

مسوشمعلمس 0ا"ُمٗمٝمنمسسدٞمٜم٤مأسذمس  ُم٦مسطم٤مًمٞم٤م" نسسؾم٤مرٜموسمٟميسودرنيمٞمِمتس

 نسسًمّمندةسسًمعلٞمٓم٦مسًمٚمعلمسيم٘ملنسُمتسسحلٛماسسًمٜمنويسسًمالىيسرِمالٗم سسًمؼموشماللمهسيمالرس النسُمنمال سذمس

سًميفٗمٙمالػمسسحلال٤مزمسقمالتسسسسميفٕمال٤مدهس سشمٕميسشمّمي سوٓسقمغمسسًمعٙميفػمر٤ممسًميف٠مظمىسومٙم ةسقمتسُماليىسسًم ٤مًم٨مسًمٗمّماس
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وضمٝم٦مسسًمٜمٔم سسًمعلٞمٓم٦مسذمسسًملٜمنسأسسٕظمػمةهسشم٠مُماسذمس ىسسسعم٘ميفٓماسُمالتس طماليىسسعم٘مال٤مٓأسسًمعال٤مد ةسذمس

 س ٚم٦مس سمث٤م سسدٞمٜمنم

سًميفٗمٙمالػمسومٞمٝمال٤مسُمالتسُمٜمٔمالندسسًمالؼمسُم٩مسسنكسًميفِمعٞم سسًمىيس ٔمرسسمِمٕمعٞم٦مسُميفيسراليةسًمن الاسسدٞمٜمال٤مأس ال

 مسـم٤معم٤مسريفنسومثسسًمٜمنيمٚمٞمنشمٞميسأسًمٚمعٞمٜمالنمسُمٕمال٤ًمسذمسسًميفٕمٚمالٞمرأساسمذنسشمِمٖمٞماسٟمٔم٤ممسذم سًمٗم قمٞم٦م

سًمؼم ٞم٦مسسًميف سريفنسشمٜمٗمٞمى ٤مسُمتسظمأاسقمٛمٚمٞم٦مسسًمٜمليسوسًمؽممج٦مهسومٞمٛمٙمتسسقميفعال٤مدسسدٞمٜمالنمسيمٜمٔمال٤ممسشمِمالٖمٞماس

سم سُم٩مسوم قمٞم٦مسذمس ىسسسًمٜمٔم٤ممسسًمِم٤مُماسسًميف سشملاليفيقمرسسمِمالٙماسُميفٙمال دس وم٤مدٞمٜم٤مأس  سسجنًمٚمٙم٤م تسسحل مس

س. 0اذمسقمٛمٚمٞم٦مسسًمٜملي

 نس ومٙم٤مدسُم اس ىهس وسُم اسشمٚموسسًميف٤مسمٕم٦مسًمنًمٞم٤ممسسمٞم٤مًموسرٛمٙمتسسًميفٕمعػمسقمٜمٝمال٤مسلال٧مسسًم سرال٦مسسعم٤مدرال٦مسسطم٘مٞم٘م٦م

  سيشيسضمٞميمسسعمِمٙمٚم٦مسشم٠م سقمٜميُم٤مسر ريسسًمٜم٤مكس نسر٠مظمىوسسُم اس ىهسسٕومٙم٤مدسسدىدرال٦مسسمعيرال٦ممسقمالغمس

سؾمالعٞماسسعم ال٤ماهسوجسسيم٤مٟمال٧مسسدٞمٜمنُمال٤مأسطم٘مال٤ًمسُم الاس ٟمٔمٛمال٦مسسًميفِمالٖمٞماهسومال٢منسومٙمال ةسسم٠م ال٤مسلٛمالاسخمٓمٓمالال٤مأ

سخل٤م ٦مسسمعٜم٤ميس ضمل٤ممسطم٤م يف٤مس  سظم٤مـم ٦مسُم اسومٙم ةس نسٟمٔم٤ممسشمِمالٖمٞماسسيسومالننس ٛمالاسخمٓمال سشمّمالٜمٞمثس

سٔيسومالالننسٟمٗملالال مسووجسسؾمالالٛمثٜم٤مسٕٟمٗملالالٜم٤مس نسٟم٠مظمالالىس الالىهسسًمٗمٙمالال ةسقمالالغمسحمٛمالالاسسدالاليهسومالال٢منسومٙمالال ةسونس

 سًمٓمٗم سأسسدٞمٜمٞم٦مساسًمٓمٗم سأسسًمندسصمٞم٦م سىم٤مُمال٧مسسميفٖمٞمالػمسيمال٤م تسسماليس  سسممسمجٞمالثس ؿمالٙم٤ماسسحلٞمال٤مةسسحلير ال٦م

سسيسوممس1سومالننسسيسلنرالاسومال٢منمسقم مالٞم٦مس ؾمالع٤منسقمالغمسسخل٤مـملسسقميفرد ٤مسقَمتْسسوَمْْمأًس وَمْنَمِنّر٦مسؾميفعيو

مسسًمعّمالػمةسسماليونس وسُمالثس-سىم٤مـمثسسمِمٙماسُمليفثٞماس نسسًميفِمٖمٞماسٟمٔم٤ممسُمليفنىسدومثسـم ر سقمتس8سومنن

عي سذمسسحلٞم٤مةسؾمٞم٠مظمىٟم٤مسوممسُم٤مس النس سمٕماليسُمالتسسؾماليفٜميف٤مضمٜم٤مسسمال٠منسسحلٞمال٤مةسسحلير ال٦مسٓسسعمس ىسسٟمٓم٤م سشمنؾمٞمثسون

س ممال٤مسرٕمٜمال س ٟمال سٓسرٛمٙمالتس نسرٙمالننسٟميفال٤مثسسًمٓمٗمال سأسقمالغمسسالرٛمٙمتس نسشمٙمننسٟميف٤مضم٤ًمسًمٚمٓمٗم سأسسًمٕم مالٞم٦م

س.سةـمأ 

سوجسسيم٤منس ىسس نسسعمٙم٤منسسًمىيسشمى ٥مسسًمٞم سسٕومٙم٤مدهس اسؾمٛم سًمٜم٤مسًمٚمى ٤منسُمٕمٝم٤م؟ًمىسس
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  س ٟم سرٜمعٖم سشمِمعٞمثسسًمٕمٚمريسًمالٞموسوم٘مال سقمالغمسشمٓمالنر سسٕومٙمال٤مدسسًميفال سشمٚمٛمالوسساليسٟميسيسالوضمٝم٦مسٟمٔم يس

قمٚمنسسٕطمٞم٤ميسسمٕمٛم سوًمٙمتس رْم٤ًمسٓه٤مجسشمٚموسسٕومٙم٤مدسسم٘ميٍدسيم٤مٍ سُمتسسديرال٦مسٓظميفع٤مد ال٤مسوشمٓمنر  ال٤ممس

وٓسسميسُمتسسةؿم٤مدةسسم٤مدٝمندسسًميف سشمعىاسُمتس ىسسسًمٜمالن سسم٤مقميفع٤مد ال٤مس مالٛمتسقمأُمال٦مسقمالغمس نسسٕوؾمال٤مطس

سحلٞم٤مةسوقمغمسُمال٤مسرال سممسوجسس ُمٙمٜمٜمال٤مس نسٟميفٗمال سقمالغمسجًمالوهس جنسٟمثالتسُم٘معٚماللمسقمالغمسسرال٤ممسسًمٕمٚمٛمٞم٦مسقمغمسىمٞميس

ُمنمىم٦ممسذمسسًمنسىمثهس ٟم٤مسُم٘ميفٜمثسسم٠منس ومْماسسٕرال٤ممسذمسددسؾمال٦مسسحلٞمال٤مةس سشمٙمالتسسٕرال٤ممسسًميفال س الٕميأسهبالىسس

سٕر٤ممسسًميف سشمنسومٞمٝم٤مسسًمٙمِمالاسقمالتس  الٖم سس—سعمذيفؼمسل٧مسو س سُم٤ميموسسمػموشميسوممسسًمِمٝم ةسسٕسمير٦مس

ةسًمٚمعنمر٦مسٕواسُم ةمسوم٢منس ومْماسسٕر٤ممسُم٤مس سًمال٧مس سشمال٠م سسمٕماليهسؾماليف٠م سقمٜماليُم٤مسدميفٛمالثسمجٞمالثسىمٓمثسسحلٞم٤م

س.سًم٘مٓمثسُمٕم٤ًمسل٧مس ٛمنقم٦مسُمتسسعمع٤مدتسسعمٜمٔمٛم٦مسسًميف سُمتسظمأي٤مسرّمع سي٤مسُمٕمٜمر

سومٕمٚمنسسٕطمٞم٤ميسرٜميفٔم سمًم٦مسشمندرٜم٩مسسخل٤م ٦مسسم م

املصمحٛ العاوٛ

قمٚمٞمٝم٤مسطميفرسسٔنسجًمالوسرٕمٜمال س  ال٤مسٓسشماليساسشمٓم٤مًمال٥مس نس قمٛم سسٕؾم ٚم٦مسذمسقمٚمنسسٕطمٞم٤ميس سريفنسسةضم٤مسم٦مس

سم٤مةضم٤مسم٦ممسيماسُمتسفيفنسسمٗمثلسسحل٘م٤م  سسمٕمٜم٤مر٦مسؾمػمىس نسسةضم٤مسم٤مأسسًم٘ميرٛم٦مسيم٤مٟم٧مسظم٤مـم ال٦ممسًم٘ماليسشمالنس

حمن الال٤مسسٔنهسذمس ج ٤مٟمٜمالال٤مسقمالالغمس يسطمالال٤ماهسورالال٥مس نسٟمعٚمالالوسةضمالال سيسسٓظميفعالال٤مدسُمالال ةس ظمالال ىهسسمٕم٘مالالناس

دورالتهسًماليرٜم٤مسيمالاسسٕؾمالع٤منسًمٚميفٗمال٤مؤاس الىهسضميريةسوقميمسضميريمسسمٕميس نسشمٕمٚمٛمٜم٤مسسًمٙم ػمسُمٜمىسوىم٧مسدس

سعم ةمسُُميفثيصم٤ًمسسمّمٗميف سقم٤م هسٓس ؾميفٓمٞمثس نس ومٙم سذمسدؾم٤مًم٦مس يم  سضم٤مجسمٞم٦مسةرّمال٤مي٤مسسممسسًمِمالع٤منسسًمالىرتس

س.رٛمٚمٙمننسىميدسأسشم٘مٜمٞم٦م

سمّمٗميف سسٕٟمل٤مٟمٞم٦مسوم٢مٟمٜم س دىسؿمٞم ٤ًمس يم  سمج٤مًٓمسٟمٕمنهسوم٢منس قمٛم سسٕؾم ٚم٦مسذمسسًميدسؾمال٦مسسًمٕمٚمٛمٞمال٦مسًمٚمثٞمال٤مةس

و ىسس ُم سُم ػمسسم٤مًمٜملع٦مسًملؿمذ٤ماسس ث٤منسسًمٕم٘مناسسًميف٘مٜمٞم٦ممسوًمٙمتس قمٛم سسحل٘مال٤م  سس  سذمسسعميفٜم٤مواه

قمتسسحلٞم٤مةسٟمٗملٝم٤مهسوسحلٞم٤مةسسًمعنمر٦مسقمغمسوضم سسخلّمناهس  سًمٞمل٧مسذمسسعميفٜم٤مواسطم٘م٤ًممسومٝم سٓسشم٘ميفٍمس

 سميًسسقمغمسُمتس نس يم  سجيم٤ميمسومعٕماسسُٕمندهسسمٓمعٞمٕم٦مسسحل٤ماهسٓسرٛمٙمالتس نسرٜمٔمال سوًمٞمٝمال٤مسوٓسُمالتسظمالأاس
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س يميف٤م سسًمٕمرًم٘م٦مهسوًمٙمتسًمٓم٤معم٤مسيم٤مٟم٧مس يم  سسُٕمندس اٞم٦مسشُم ىسسمِمالٙماس ومْمالاسُمالتسظمالأاسسًمنىمن سقمغم

 .سًمنىمن سقمغمسسٕد 
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س

س مسشمل٤مىموقميمسسٕدٟمرسسًميف٠مصمػمسأسسًمعٍمر٦مسٓشمل٤م سسًمعٙملاسذمسسعمليفنىسس0سًمٚمنطم٦مس

سسس

س

س

س

س

س

ٞمٛمالاللم هسشمالالنسسحلّمالالناسقمالالغمسسًماس٦مهمالالػمسقمِمالالنس ٞمسسظمالال ىٞملالال٤مد سوقمالالغمسسًم الالندةسقمِمالالنس ٞم٦مساس3ًمنطمالال٦مس

ذمسسم ٟمالال٤مُم٩مسسوشمٚمالالنرتسشمٖمٞمالالػمسطمعالالنسسًمّمالالندةقمٚمٞمٝمالال٤مسُمالالتسظمالالأاسُمٕم٤مدالال٦مسسًمّمالالندةسسٕوممسُمالالثس وسُمالال س

سُم٤مصمٞمرشمٞمٙم٤مم

 س
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سٕؾمالالالر سطملالالال٥مسس2ًمنطمالالال٦مس س

سًمٜمالالالن مسسًمّمالالالاسسًمٕمٚمالالالني س

قم٘مالالال٤مدنسسًمعثالالال س وس ؾمالالالر س

مسسًمّمالالالالالالالالالاسسعم٤مٟمالالالالالالالالاليسدرت

 ؾمالالالالالر سسًمٗمالالالالال٤مرؽمسسًم الالالالال٤مري س

مسسًمّمالالالاساسًمعٞميفالالال٤مسؾمالالالٞم٤مُم  

سعمٝمّيسمالالالال٦مسسًمالالالال  كسسًم ٤مًمالالالال٨م س

جسأسسوؾمالالالالالٛمٙم٦مسسخلٗمالالالالال٤م 

سًمِمالالالٗم٤مهسسحلٛمالالال سيمسسًمّمالالالاس

 سؾمالالالالالالالالاليف٤مدضميدسسًملالالالالالالالالالٗمكم

 مسًمٕمٛمأىمالالال٦مسوسًمٗمالالال٤مٟم٩مسشمالالالن 
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