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 .للماء بالمذينت المغربيت واالجتماعي التذبير االقتصادي

 

 التذبير االقتصادي:

 

رمزؼٟ دساعخ اٌزذث١ش االلزظبدٞ ٌٍّبء، ػشٚسح اٌز١١ّض ث١ٓ ٔٛػ١ٓ 

أعبع١١ٓ ِٓ ا١ٌّبٖ ّ٘ب: ا١ٌّبٖ اٌٍّّٛوخ ٍِى١خ خبطخ، ١ِٚبٖ اٌٍّى١خ اٌؾجغ١خ، ٚ٘زا 

١ؼخ ٘زٖ اٌّؼبِالد اٌّبئ١خ  فٟ وً ٔٛع اٌز١١ّض ٠ف١ذ ثبٌزؤو١ذ فٟ اٌفُٙ األفؼً ٌطج

 ِّٕٙب.

 

 المياه المحبست: -1

ٚف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؼبِالد اٌّبئ١خ فٟ ١ِبٖ األؽجبط فمذ خؼؼذ ٌمبػذح أعبع١خ، 

  ٠ٍخظٙب اٌج١ذ اٌزبٌٟ. 

 ِٚب ثٗ ٌٍؾجظ أزفبع ٚف١غ ِبء ؽجظ ٠جبع

 

ٍٝ أعبط أْ اٌج١غ ٌزٌه ٔبدسا عذا ِب ٔغذ ٔظبس األؽجبط ٠ج١ؼْٛ ا١ٌّبٖ اٌّؾجغخ، ػ

٠ؤدٞ إٌٝ أمطبع إٌّفؼخ، ٌزٌه وبْ اٌغضاء ِٓ ثبة أٌٚٝ ٌؼذَ أمطبع إٌّفؼخ 

 .ٚاعزّشاس٘ب ثّب ٠ؼط١ٗ اٌّغزضٞ وً عٕخ أٚ شٙش

ٌٚغٛاص ث١غ ٚعضاء ١ِبٖ األؽجبط ٠غت رٛفش ثؼغ اٌششٚؽ اٌؼشٚس٠خ، ِٓ 

٠مً ِشح ٠ٚىضش أخشٜ  عٍّزٙب اٌؼٍُ ثمذس اٌّبء اٌّجبع أٚ اٌّغضٜ، أِب إرا وبْ اٌّبء

ؽم١مخ ٌُ ٠غض ث١ؼٗ ألٔٗ ِغٙٛي ٚث١غ اٌّغٙٛي ال ٠غٛص. لبي ال ٠زُ اٌٛلٛف ػٍٝ ٚ

 إٌبظُ:

 

 فج١ؼٗ ٌغٍٙٗ ١ٌظ ٠ؾً  ٚاٌّبء إْ وبْ ٠ض٠ذ ٠ٚمً

 

ٚإٌٝ عبٔت اٌغضاء اٌشٙشٞ أٚ اٌغٕٛٞ، رذفغ اٌغجطخ، ومذس ِبٌٟ عضافٟ 

اء، ٚوبْ أسثبة اٌجظش ٠ؾذدْٚ ٌفبئذح خض٠ٕخ األؽجبط ثّٕبعجخ رٛل١غ ػمذ اٌغض
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اٌغضاء ٚاٌغجطخ، ٚإرا رج١ٓ ٌٍٕبظش أْ أصّٕخ اٌغضاءاد ل١ٍٍخ، ٚسغت فٟ  أصّٕخ

اٌض٠بدح ف١ٙب، ٠زؼ١ٓ ػ١ٍٗ أْ ٠زمذَ ثطٍت إٌٝ اٌمبػٟ، اٌزٞ ٠ؤرْ ثذٚسٖ ألسثبة 

ٌٍٛلٛف ػٍٝ ِبدح اٌّبء، ٚإػبدح رم٠ُٛ اٌغضاءاد ثؾغت اٌضّٓ « اٌخجشاء»اٌجظش 

ٟ ٘زا اإلؽبس ٔغذ أٔفغٕب ث١ٓ فٛاسق وج١شح فٟ أصّٕخ اٌغضاءاد ث١ٓ اٌٛلزٟ، ٚف

اٌّؤعغبد اٌؾجغ١خ، ففٟ اٌٛلذ اٌزٞ وبْ وؤط ػذي ِٓ ِبء ششوخ اٌضا٠ٚخ 

 فٟ ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػششىجضالس أٚالٟ ٚٔظفاٌش٠غ١ٔٛخ ٚأٚالد اٌؾؼشٞ، 

ٟ اٌغٕخ، فٟ اٌشٙش، وبْ صّٓ عضاء وؤط ػذي ِٓ ِبء عبِغ ٌٛلش أسثؼخ أٚالٟ ف

ٚوبْ عضاء وؤط ػذي ِٓ ِبء ِغغذ اٌّظ١ّذٞ عزخ ثال١٠ٓ فٟ اٌغٕخ، ٚوبْ 

 عضاء وؤط ػذي ِٓ ِبء صا٠ٚخ ع١ذٞ ِؾّذ ثٓ اٌفم١ٗ، صّب١ٔخ ثال١٠ٓ فٟ اٌغٕخ.

ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أْ ٘زٖ االخزالفبد ال رظٙش ث١ٓ اٌّؤعغبد اٌؾجغ١خ فمؾ، 

اٌّبئٟ، ففٟ عٕخ  ثً ؽزٝ فٟ إؽبس ٔفظ اٌّؤعغخ اٌؾجغ١خ ٚٔفظ اٌخؾ

َ ؽذد أسثبة اٌجظش صّٓ عضاء وؤط ػذي ِٓ ِبء اٌضا٠ٚخ 1889٘ـ/1306

اٌمبدس٠خ اٌّبس ثبٌّظٍٝ اٌمذ٠ّخ ثج١ٔٛ١ٍٓ فٟ اٌغٕخ ٌٍذٚس اٌزٟ رششة رؾذ لٕبح 

اٌغّبس، ٚأسثؼخ ثال١٠ٓ ٌٍّؼذ اٌزٟ رششة فٛلٙب. ٚثؼذ رٌه ثؤسثؼخ ػشش ػبِب 

ِؼذاد اٌّبء اٌزٟ رششة لجً دخٌٛٗ َ ؽذد أسثبة اٌجظش عضاء 1903٘ـ/1320

 ٌٍضا٠ٚخ ٚثؼذ خشٚعٗ ِٕٙب إٌٝ ثبة اٌشِٛص ثغزخ ثال١٠ٓ فٟ وً عٕخ.

َ عضاء 1891٘ـ/1308ٚلَٛ أسثبة اٌجظش أؽّذ ١٘ذٚس ٚأؽّذ اٌجطبٚسٞ عٕخ 

وؤط ػذي ِٓ ِبء عبِغ غ١الْ ثج١ٔٛ١ٍٓ فٟ اٌغٕخ، ٚثؼذ رٌه ثؼشش عٕٛاد رٛعٗ 

ِب عضاء وؤط ػذي لجً ٚطٌٛٗ ٌٍغبِغ ثغزخ أؽّذ ١٘ذٚس ِٚؾّذ اٌخشاص ٚلٛ

 َ.1901٘ـ/1318ثال١٠ٓ ٌىً ِؼذح ٚاٌزٞ ثؼذ ٚطٌٛٗ ٌٍغبِغ أسثؼخ ثال١٠ٓ. 

إْ اٌّطٍغ ػٍٝ األصّٕخ اٌّزجب٠ٕخ ٌغضاءاد اٌّبء ث١ٓ اٌّؤعغبد اٌؾجغ١خ، 

)صالس أٚالٟ ٚٔظف فٟ اٌشٙش، إٌٝ أٚل١خ فٟ اٌغٕخ( ٚفٟ إؽبس ٔفظ اٌخؾ اٌّبئٟ 

ٚثؼذٖ( ال ٠غؼٗ إال أْ ٠طشػ االعزفٙبِبد اٌزب١ٌخ: ثّبرا ٔفغش ٘زٖ  )لجً اٌّغغذ

 االخزالفبد اٌظبسخخ؟ ِٚب ٟ٘ اٌّؼب١٠ش اٌّؾذدح ألصّٕخ اٌغضاءاد؟
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ثذا٠خ ٠غت رٛػ١ؼ ِغؤٌخ عٛ٘ش٠خ، ٟٚ٘ أْ رم٠ُٛ ل١ّخ عضاء ا١ٌّبٖ اٌّؾجغخ وبْ 

ِجشساد أؽذ اخزظبطبد أسثبة اٌجظش، ِٚٓ صّخ فٙزٖ االخزالفبد وبٔذ ٌٙب 

ِٕطم١خ رشرىض ػ١ٍٙب، ٚػٍٝ وً ؽبي ٠ّىٓ ؽظش اٌّؼب١٠ش اٌّؾذدح ٌم١ُ اٌغضاءاد 

اٌشٙش٠خ ٚاٌغ٠ٕٛخ ١ٌٍّبٖ، فٟ ِؼ١بس٠ٓ اص١ٕٓ، ّ٘ب األلشة إٌٝ رفغ١ش ٘زٖ 

 اإلشىب١ٌخ، ّٚ٘ب:

األٚي، لٛح ا١ٌّبٖ اٌّزبؽخ ٚاٌٛاطٍخ إٌٝ ِؼذ اٌذٚس، ثّؼٕٝ أْ و١ّبد ا١ٌّبٖ  

ؼذ فٟ ػاللزٙب ِغ اٌضِٓ رؾذد ل١ّخ اٌغضاء، ٚ٘زا ٠الؽع فٟ فٟ ٘زٖ اٌّ اٌّزذفمخ

رف١ذ ثؼغ اٌٛصبئك اٌؾجغ١خ ثطٍت أخفبع ل١ُ اٌغضاء فٟ ٔٙب٠خ اٌخؾ اٌّبئٟ. ٚ

رخف١غ ل١ّخ اٌغضاء ثؼذ رٕبلض و١ّبد ا١ٌّبٖ اٌٛاطٍخ إٌٝ اٌّغزف١ذ٠ٓ ثؼغ 

بة ِؼذُ٘. ٚ"ٌؾّب٠خ اٌّغزٍٙه" وبْ ٠زُ اشزشاؽ شٙبدح خجشح ِٓ ؽشف أسث

اٌجظش أصٕبء ػمذ اٌغضاء، رف١ذ ثمٛح ِبء اٌخؾ اٌّبئٟ اٌّشاد اٌغضاء ِٕٗ ٚاؽزّبٌٗ 

 عضاءاد عذ٠ذح.

أِب اٌّؼ١بس اٌضبٟٔ، فٙٛ اٌغٛدح، ثّؼٕٝ أْ ١ِبٖ اٌشجىخ ٌُ رىٓ راد عٛدح ٚاؽذح، 

ٚ٘ىزا فّبء اٌضا٠ٚخ اٌش٠غٛٔغخ ٚأٚالد اٌؾؼشٞ اٌزٞ وبْ ٠ؤرٟ ِجبششح ِٓ اٌؼ١ٓ 

بٖ ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ِبء اٌششة فىبْ صّٓ عضائٗ ِشرفؼب )صالس أٚالٟ وبْ أعٛد ا١ٌّ

 ٚٔظف(. 

ٚفٟ ٘زا اٌظذد ٔغذ أسثبة اٌجظش ٠ششؽْٛ ٌٍّغزضٞ اٌغذ٠ذ ِظذس اٌّبء 

ٚاٌطش٠ك اٌزٞ ٠مطؼٗ ؽزٝ ٠ظً إ١ٌٗ، ٚ ٠ج١ْٕٛ ٌٗ ٔٛع ِبئٗ ً٘ ٘ٛ ِٓ ِبء 

عبء فٟ ٚص١مخ  اٌخظخ أٚ ِبء ا١ٌّبػٟ أٚ ِبء إٌم١ش أٚ ِبء ثبة اٌؾفبح، فّّب

عضاء ف١غ ِبء عبِغ اٌغٛق اٌفٛلٟ ألً٘ اٌزِخ ِؤسخخ ثؼبَ 

ٚدخً اٌز١ِبْ ثؤْ ِبء اٌظٙش٠ظ ٠غغً إٌبط ف١ٗ أسعٍُٙ ػٕذ »1842َ٘ـ/1258

دخٌُٛٙ ؽفبح ِٓ اٌّطب١٘ش ٚ غ١ش٘ب ٚ أػٍّب ثبعزؼّبي ِبء اٌخظز١ٓ فٟ اٌٛػٛء 

 «.ٚغ١شٖ ػٍٝ اٌؼبدح
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ذث١ش اٌّٛاسد اٌّبئ١خ أٔٛاع أخشٜ ِٓ إٌٝ عبٔت عضاء ا١ٌّبٖ، اسرجطذ ثز

 اٌغضاءاد، ٔزوش ِٓ ث١ٕٙب:

٠ٚزُ اٌٍغٛء إٌٝ ٘زٖ اٌٛع١ٍخ الخزظبس  جساء مرور قنواث الماء بملك الغير: -

اٌّغبفبد ػجش ِٕؼشعبد اٌذسٚة ٚاألصلخ، ٚثبٌزبٌٟ اخزضاي إٌفمبد ثؾ١ش رمطغ 

أٚ عٕٛٞ، ٠ٚف١ذ  اٌمٕٛاد ثؼغ األِالن )دٚس دوبو١ٓ( ِمبثً أداء عضاء شٙشٞ

٘زا اٌّؼطٝ ثؤْ شجىخ لٕٛاد ا١ٌّبٖ ال رزطبثك ثبٌؼشٚسح ِغ شجىخ اٌطشق 

 ٚاٌذسٚة.

ٚرغٕت ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ طبؽت اٌّبء ِٓ ِذ  جساء نقل المياه في قنواث الغير: -

اٌمٕٛاد ٌّغبفبد ثؼ١ذح، ثّب رزطٍجٗ ِٓ رىٍفخ ِب١ٌخ ِشرفؼخ، ٌٍٚفُٙ اٌغ١ٍُ ٌٙزا 

 ِضبال ٚالؼ١ب. إٌٛع ِٓ اٌغضاء ٔمذَ

ِٓ ِبء اٌغ١ذ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌغالَ « ١ِضاث١ٓ»ٌّب اشزشٜ اٌغ١ذ أؽّذ ِذ٠ٕخ 

اٌؾظبس، ٚأساد أْ ٠ٛطً ِشزشاٖ ٌش٠بػٗ ثجبة اٌؼمٍخ ٚوبْ ِبء لٕبح ثبة اٌؼمٍخ 

اٌخبسط ِٓ ػش٠ؼ ع١ذٞ ػٍٟ ثشوخ ثبٌغٛق اٌفٛلٟ  ٠ّش فٟ لٕٛارٙب إٌٝ اٌمٕبح 

ٔبظش أؽجبط اٌؼش٠ؼ أْ ٠غؼً ِبءٖ فٟ ػًّ اٌّزوٛسح، فطٍت أؽّذ ِذ٠ٕخ ِٓ 

اٌمٕبح اٌّزوٛسح ِمبثً عضاء عٕٛٞ، فٛافمٗ ػٍٝ ؽٍجٗ، ػٍٝ أْ أً٘ اٌّؼشفخ 

اٌغضاء، فزمذَ  اٌّؼٍُ أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ ثخٛس ٚاٌّؼٍُ ِؾّذ ١٘ذٚس  ٠مذسْٚ ل١ّخ

ٚلبعب ِبء ِذ٠ٕخ، ٚلذساٖ صّٓ ِبء اٌمٕبح، ٚلذسا ل١ّخ عضاء ِشٚسٖ فٟ اٌؼًّ 

وٛس ثؼشش٠ٓ أٚل١خ فٟ وً عٕخ، فؤِؼٝ إٌبظش عضاء ِشٚس اٌّبء فٟ ػًّ اٌّز

اٌمٕبح ِٓ اٌّؼذح اٌّالطمخ ٌغذاس اٌؼش٠ؼ إٌٝ لشة ثبة اٌؼمٍخ، ٚاشزشؽ ػٍٝ 

 ِذ٠ٕخ اٌّغبّ٘خ فٟ إطالػ اٌمٕبح إرا ؽذس ثٙب فغبد ػٍٝ لذس ِبئٗ.

ي اٌطش٠ك ٚلذ وبٔذ وً ِؤعغخ ؽجغ١خ رمَٛ ثبٌزٛص٠غ فٟ ؽِٛخ أٚ أوضش ػٍٝ ؽٛ

 اٌزٟ ٠ّش ِٕٙب خطٙب اٌّبئٟ، ٚ٘زا عذٚي ِخزظش ٌغضاء ا١ٌّبٖ اٌّؾجغخ.

 

اٌّؤعغخ  أطً ِبئٙب ِغبي رٛص٠ؼٙب ػذد اٌغضاءاد ل١ّخ اٌغضاء

 اٌؾجغ١خ
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إٌّغشح -صٔمخ اٌّمذَ 108 دسُ٘ ٌىً داس  عبِغ ٌٛلش  

عزخ أٚالٟ ٚأسثؼخ 

 أٚالٟ فٟ اٌغٕخ

بء خؾ اٌّ اٌّطّبس دٚس ثغٛاس اٌّغغذ 47

 اٌىج١ش

 عبِغ غ١الْ

خؾ اٌّبء  ؽِٛخ اٌغ٠ٛمخ اٌغبل١خ اٌفٛل١خ 136 أٚل١خ ٚسثغ فٟ اٌغٕخ

 اٌىج١ش

 عبِغ اٌغ٠ٛمخ

اٌؾذاد٠ٓ ثبة اٌشٚاػ اٌغبل١خ   239 أٚل١زبْ فٟ اٌغٕخ

 اٌفٛل١خ ٚاٌّظذاع.

عبِغ اٌغبل١خ  ػ١ٓ ثب١ٌٕبس٠ٓ

 اٌفٛل١خ

ؽّبَ  -ؽّبَ ِذ٠ٕخ -اٌّالػ - رغضٞ اٌف١غ

س ثبٌغٛق اٌفٛلٟ دٚ -اٌطٛة

 ٚاٌشثغ األعفً.

ػ١ٓ ثذسة 

 اٌض٘بلخ

عبِغ اٌشثغ 

 األػٍٝ

 عبِغ اٌىج١ش اٌّبء اٌىج١ش ؽِٛخ اٌجٍذ - -

أؽف١ش -ؽِٛخ عبِغ اٌمظجخ -  خؾ اٌّبء  

اٌىج١ش، ٚخؾ 

ِشزشن ِغ 

 عبِغ ٌٛلش

 عبِغ اٌمظجخ

عبِغ  ػ١ٓ ثذاخٍٙب اٌطشٔىبد 20 عزخ ثال١٠ٓ فٟ اٌغٕخ

 اٌّظ١ّذٞ

اٌشٙش  دسّ٘بْ فٟ  عبِغ اٌغذ٠ذح  اٌشثغ األعفً 25 

أٚل١خ ٚٔظف فٟ 

 اٌغٕخ

فٕذق إٌغبس ثبة اٌغذ٠ذ  

 ٚاٌؼمٍخ.

خؾ اٌّبء 

 اٌىج١ش

 عبِغ اٌشص٠ٕٟ

أٚل١خ ٚٔظف فٟ 

 اٌغٕخ

ػ١ٓ ثذسة  ؽِٛخ اٌؼ١ْٛ -

 ؽج١جٟ ثبٌؼ١ْٛ

 عبِغ اٌؼ١ْٛ

اٌّالػ -اٌّظٍٝ - عزخ ثال١٠ٓ فٟ اٌغٕخ ػ١ٓ ثذسة  

 ػٛاد ثبٌؼ١ْٛ

٠خ اٌضاٚ

 اٌمبدس٠خ

صالس أٚالٟ ٚٔظف 

 فٟ اٌؼٙش

ػ١ٓ ثذسة  اٌّالػ اٌغذ٠ذ 26

 اٌّطٙشح

اٌضا٠ٚخ 

 اٌش٠غ١ٔٛخ

عزخ ػشش ِٛصٚٔخ فٟ 

 اٌغٕخ

ػ١ٓ ثذسة  اٌّالػ اٌغذ٠ذ -

 اٌّطٙشح

اٌضا٠ٚخ 

 اٌؼ١غب٠ٚخ

صا٠ٚخ ع١ذٞ   اٌغٕٛٞ 33 صّب١ٔخ ثال١٠ٓ فٟ اٌغٕخ

ِؾّذ ثٓ 

 اٌفم١ٗ

ثبة اٌغفٍٟ  اٌّطّش - صالس أٚالٟ فٟ اٌغٕخ – ؽِٛخ  

 اٌغبِغ األػظُ.

ػ١ٓ ثغٍٛل١خ 

 ع١ذٞ اٌغؼ١ذٞ

ػش٠ؼ ع١ذٞ 

 اٌغؼ١ذٞ

 

٠زؼؼ ِٓ خالي ٘زٖ اٌّؼط١بد أْ ِذاخ١ً اٌّؤعغبد اٌؾجغ١خ وبٔذ ِّٙخ 

ِٓ عضاء ا١ٌّبٖ، غ١ش أْ ٘زٖ اٌّذاخ١ً وبٔذ ِزفبٚرخ ِٓ ِؤعغخ ألخشٜ، فئرا 

ؾمك أسثبؽب ٘بِخ، ٚرٌه وبٔذ "ششوخ" اٌضا٠ٚخ اٌش٠غ١ٔٛخ ٚٚسصخ اٌؾؼشٞ ر

ٌزٕظ١ّٙب اٌّؾىُ، فئْ ثؼغ اٌّؤعغبد وبٔذ رؼبٟٔ ِٓ اٌؼغض، ثؾ١ش وبٔذ 

ِظبس٠ف اإلطالػ اٌّزىشسح، ِضٍّب ٘ٛ  رغطٟاٌغضاءاد اٌغ٠ٕٛخ إٌّخفؼخ ال 
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ؽبي صا٠ٚخ ع١ذٞ ِؾّذ ثٓ اٌفم١ٗ، اٌزٟ اػطش ٔبظش٘ب إٌٝ اعزظذاس إرْ اٌمبػٟ 

 اء.ػذح ِشاد ثبٌض٠بدح فٟ ل١ّخ اٌغض

 

 المياه المملوكت للخواص: -2

إٌٝ عبٔت رذث١ش اٌّؤعغبد اٌؾجغ١خ ١ٌٍّبٖ اٌّؾجغخ ػ١ٍٙب، اعزضّش ثؼغ 

اٌخٛاص فٟ ِغبي ا١ٌّبٖ، فمذ عجك ٚأششٔب إٌٝ أْ طبؽت فٕذق اثٓ صس٠ك )لشة 

عٛق اٌضسع( وبْ ٠غضٞ ف١غ ِبء فٕذلٗ ٌٍضا٠ٚخ اٌؼ١غب٠ٚخ ثبٌفذاْ ِجبششح ثؼذ 

أْ ع١ذح  اٌؼذ١ٌخ ٕب ػشش أٚل١خ فٟ اٌغٕخ، ٚرزوش إؽذٜ اٌٛصبئكثٕبئٙب ثضّٓ لذسٖ اص

وبٔذ رذػٝ فطّخ طجبغخ، وبٔذ رّزٍه شجىخ ٌزٛص٠غ ا١ٌّبٖ ثبٌّالػ، ٚفٟ ٚص١مخ 

 ، رُ رّذ٠ذ ػمذ عضاء ِبء ؽّبَ دسة اٌطش٠ظ ثبٌٛؽ١خ1963ِؤسخخ ثفبرؼ ١ٔٛ٠ٛ 

ٕٛٔخ ِٚؾّذ ، ِٓ ؽشف أطؾبثٗ اٌششوبء اٌضالصخ، أؽّذ ٘بسْٚ ِٚؾّذ ثثزطٛاْ

 ِذ٠ٕخ، ثضّٓ لذسٖ ػششْٚ دسّ٘ب فٟ اٌشٙش.

غ١ش أٔٗ ٠جذٚ أْ اٌخٛاص ٌُ ٠غزُٙٛ٘ وض١شا عضاء اٌّبء ٌٍذٚس ثّمبثً شٙشٞ، أٚ 

ثبألؽشٜ ٌُ ٠ىٛٔٛا لبدس٠ٓ ػٍٝ ِٕبفغخ أصّٕخ اٌغضاء إٌّخفؼخ ١ٌّبٖ األؽجبط، 

ٚاٌششاء ٚاٌزٟ  ٌزٌه فؤغٍت اٌّؼبِالد اٌّبئ١خ ٌٍخٛاص وبٔذ رزؼٍك ثؼ١ٍّبد اٌج١غ

٠جذٚ أٔٙب وبٔذ رؾمك أسثبؽب ِّٙخ، ٚعؤوزفٟ ثزمذ٠ُ ِضبي ٚاؽذ، ٚإال فئْ األِضٍخ 

 وض١شح عذا ِٚزشبثٙخ.

اشزشٜ األ١ِٓ ػجذ اٌىش٠ُ ثٓ ِؾّذ ثش٠شخ ١ٔبثخ ػٓ شم١مٗ اٌمبئذ اٌؼشثٟ ِٓ اٌغ١ذح 

ِٕبٔخ ثٕذ ػجذ اٌخبٌك اٌظفبس ع١ّغ اٌّبء اٌزٞ ٠ذخً ٌّؼذح داس٘ب اٌىبئٕخ 

زبس٠خ أٚاعؾ خّغخ ػشش س٠بال، ٚرٌه ثٓ لذسٖ ِبئخ لاير ٚاؽذح ٚثبٌّطب١ِش، ثضّ

َ(. ٚثؼذ خّظ عٕٛاد ٚرؾذ٠ذا 1887صالس ػششح ِبئخ )طفش اٌخ١ش عٕخ خّظ ٚ

ثبع اٌؼشثٟ ثش٠شخ  صالس ػششح ِبئخ،ٟ ػبشش عّبدٜ األخ١شح ػبَ ػششح ٚف

ِشزشاٖ ِٓ اٌّبء ٌٍغ١ذ اٌؼشثٟ ثٓ اٌّٙذٞ ثٕٛٔخ ثضّٓ لذسٖ ِب٠خ لاير ٚاؽذح ٚ 

أسثؼْٛ س٠بال، ٚ٘زا اٌّضبي ٠ّىٓ اػزجبسٖ ِؤششا ػٍٝ اسرفبع أصّٕخ ا١ٌّبٖ خالي 

  ٚاٌزٟ ر١ّضد ثجذا٠خ ظٙٛس ثٛادس إٌذسح فٟ اٌّٛاسد اٌّبئ١خ.اٌفزشح اٌّذسٚعخ 



7 

 

 

 االستثمار في توزيع الماء، نمورج شركت أحمذ مذينت وقاسم الحضري. -3

أفؼً ِضبي ٌشغجخ اٌخٛاص فٟ االعزضّبس فٟ رٛص٠غ اٌّبء ٠غغذٖ رؤع١ظ 

 ششوخ ِٓ ؽشف أؽّذ ِذ٠ٕخ ٚلبعُ ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ اٌؾؼشٞ، اٌٍز٠ٓ ػجشا فٟ ػمذ

 اٌزؤع١ظ ثٛػٛػ ػٓ اٌشغجخ االعزضّبس٠خ، فمذ عبء فٟ ٔض اٌؼمذ:

اٌؾّذ هلل ؽؼش ٌذٜ شٙذ٠ٗ اٌزبعش األثش اٌغ١ذ اٌؾبط أؽّذ ثٓ اٌفم١ٗ اٌغ١ذ »

اٌؾبط ػٍٟ ِذ٠ٕخ األٔذٌغٟ اٌزطٛأٟ ٚاٌزبعش االسػٝ اٌغ١ذ لبعُ اثٓ اٌؾبط ػجذ 

ألٚي ٔظف ف١غ اٌّبء اٌىش٠ُ اٌؾؼشٞ اٌزطٛأٟ ٚ رمبسسا ِؼب أْ اٌضبٟٔ ثبع ٌٍ

اٌزٞ ثذاسٖ ثضٔمخ اٌّطٙشح ِٓ عٛق ع١ذٞ اٌؾبط ػٍٟ ثشوخ ِٓ رطٛاْ اٌزٟ وبٔذ 

فٟ اٌمذ٠ُ الثٓ اٌؾبط ث١ؼب ربِب ثضّٓ لذسٖ صالصْٛ س٠بال ِٓ اٌش٠بي اٌذٚسٚ اػزشف 

ثمجؼٙب ِٕٗ ٚأثشاٖ ِٕٙب ٍِٚىٗ رٌه ر١ٍّىب ربِب ػٍٝ اٌغٕخ ٚاٌّشعغ ثبٌذسن ثؼذ 

ؼشفخ اٌمذس وّب ٠غت صُ ٌّب وبْ اٌّبء اٌّزوٛس ث١ّٕٙب ِٕبطفخ إٌظش ٚاٌشػٝ ِٚ

أخشعبٖ ػٍٝ ثبة اٌذاس اٌّزوٛسح إٌٝ لٛط اٌؾّبَ ٕ٘بٌه إٌٝ اٌؾذاد٠ٓ إٌٝ ثبة 

اٌغغٓ إٌٝ اٌّشٛس إٌٝ فذاْ اٌخ١ً إٌٝ أْ ٚطً إٌٝ عشٔخ أً٘ اٌزِخ اٌّؾذصخ فٟ 

اٌزٞ أؽذصٗ ِذ٠ٕخ ٍِه اٌٍجبدٞ ٚأخزد ِٕٗ وؤط ػذي إٌٝ اٌفٕذق اٌغذ٠ذ ٕ٘بن 

اٌّزوٛس ٠ذخً إٌظف ِٕٗ إٌٝ ِؼذح ثبٌفٕذق اٌّزوٛس ِٕٚٙب ٠خشط ٚ ٠ؼبف 

ٌٕظف ا٢خش ٠ّٚش ػٍٝ داس اٌؾؼشٞ اٌّزوٛس ٕ٘بن فٟ ؽجظ أسع ساغْٛ 

ٚرؤخز وؤط ػذي ٚثؼذ رٌه ٠غضٜ اٌّبء اٌّزوٛس ٠ٚىْٛ ِب ٠مجغ فٟ عضائٗ لجً 

اٌؾؼشٞ ٠ؤخز عضاء ِبء داس  اٌفٕذق ٚثؼذٖ أ٠ّٕب ر٘ت ث١ّٕٙب ِٕبطفخ ػذٜ أْ

ٚاؽذح ١ٌزؼبٚع ِغ ِذ٠ٕخ فٟ اٌفٕذق ٚاٌغشٔخ ٚأْ ِب طشفبٖ ػ١ٍٗ ؽزٝ ٚطً 

ؽ١ش روش طشفبٖ ِؼب ِٕبطفخ رمبسسا ربِب ػشفب لذسٖ شٙذ ثٗ ػ١ٍّٙب ثؤوٍّٗ 

 «. َ(1811ٚػشفّٙب فٟ أٚائً اٌمؼذح اٌؾشاَ ػبَ عزخ ٚػشش٠ٓ ِٚبئز١ٓ ٚأٌف )

أْ ٘زٖ اٌششوخ رؤعغذ ِجبششح ثؼذ ثٕبء اٌّالػ ٠زؼؼ ِٓ خالي ربس٠خ اٌؼمذ 

اٌغذ٠ذ، ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ رذخً ػّٓ ػ١ٍّبد رغ١ٙض اٌّالػ ثبٌج١ٕبد اٌزؾز١خ األعبع١خ 
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ٚػٍٝ سأعٙب شجىخ رٛص٠غ اٌّبء. وّب ٠ش١ش ٔض اٌؼمذ ثشىً طش٠ؼ إٌٝ سغجخ 

ِب  اٌشش٠ى١ٓ فٟ االعزضّبس ٚرؾم١ك األسثبػ، غ١ش أْ اعزغالي اٌششوخ لذ رؤخش إٌٝ

ثؼذ ٚفبح اٌّؤعغ١ٓ، فؾجظ أؽّذ ِذ٠ٕخ ٔظ١جٗ فٟ اٌششوخ ػٍٝ اٌضا٠ٚخ 

اٌش٠غ١ٔٛخ، ث١ّٕب رشن لبعُ ثٓ ػجذ اٌىش٠ُ اٌؾؼشٞ ٔظ١جٗ ألً٘ اإلؽبؽخ ثئسصٗ، 

 ِغ ٚط١خ وبْ لذ أٚطٝ ثٙب.

ٚوبْ اٌّغضْٚ ٠شزشؽْٛ ػٍٝ اٌّغزضٞ اٌغذ٠ذ، أصٕبء رٛل١غ ػمذ اٌغضاء 

 ِغّٛػخ ِٓ اٌششٚؽ، ِٓ ث١ٕٙب:

صُ ص٠ذ ف١ٗ إٌٝ صالصخ ثال١٠ٓ ٚٔظف فٟ  صّٓ اٌغضاء صالصخ ثال١٠ٓ فٟ اٌشٙش -

 .اٌشٙش 

ِغبّ٘خ ع١ّغ اٌّشزشو١ٓ فٟ ِظبس٠ف اإلطالػ إرا ٚلغ فغبد أٚ وغش فٟ  -

 اٌمٕبح اٌشئ١غ١خ.

 إرا ٚلغ ػطً فٟ اٌمٕبح اٌخبطخ ٌٍّشزشن فؼ١ٍٗ إطالؽٗ ٌٛؽذٖ. -

 ٜ فٟ اٌّغزمجً.ال ٠ؼزشع اٌّغزضٞ ػٍٝ اشزشاوبد أخش -

 االعزفبدح ِٓ ِبء اٌشجىخ ِمزظش ػٍٝ اٌّغزضٞ ٚال ٠غٛص ٌٗ أْ ٠ّىٓ اٌغ١ش ِٕٗ. -

 ٚفٟ اٌّمبثً، وبْ ِٓ ؽمٛق اٌّغزض٠ٓ ػٍٝ أسثبة اٌششوخ:

٠ج١ٓ أسثبة اٌجظش ٌٍّغزضٞ اٌغذ٠ذ ِغبس اٌخؾ اٌّبئٟ ِٓ ِٕجؼٗ إٌٝ داس  -

 لجً ػمذ اٌغضاء. اٌّغزضٞ

 مشس٘ب أسثبة اٌجظش.اٌض٠بدح فٟ اٌغضاء ٠  -

 إرا ؽذس فغبد فٟ اٌمٕبح اٌشئ١غ١خ لجً ؽبٔٛد ثبٌفذاْ فؼٍٝ أسثبة اٌششوخ. -

ال ٠غّؼ ثغضاء عذ٠ذ إال ثؼذ اإلدالء ثشٙبدح خجشح ِٛلؼخ ِٓ ؽشف أسثبة  -

اٌجظش، رف١ذ ثؤْ ِبء ٘زٖ اٌشجىخ لٛٞ ٠ٚؾزًّ عضاءاد عذ٠ذح ِٓ رٌه شٙبدح 

شفخ ٚ اٌّؼٍُ ِؾّذ ثٓ ػجذ اٌشؽّبْ إٌبطش اٌّؼٍُ اٌؼشثٟ ػغٌٛٛا اٌجٕبء ؽ»

اٌمٛدعٟ ؽشفخ شٙبدرّٙب ثٛلٛفّٙب ػٓ إرْ ِٓ ٠غت عذدٖ هللا ػٍٝ ػ١ٓ ِغش 

ِبء اٌضا٠ٚخ اٌش٠غ١ٔٛخ اٌغبسٞ ثذاخً ِالػ رطٛاْ اٌزٞ اعزضٜ ِٕٗ ا٢ْ 
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ا١ٌٙٛدٞ داف١ذ ثٓ ٠ؼمٛة ثٓ عؼذْٚ وؤط ػذي وّب ثؤػالٖ ٚوّب اعزضٞ ِٕٗ 

ب ١ٕ٠ف )عزخ ٚػششْٚ( ػٓ اٌؼشش٠ٓ داسا فٛعذاٖ ِبء ل٠ٛب لجٍٗ ٌؼشش٠ٓ أٚ ٌّ

عذا ٠ط١ك ٠ٚؾًّ أْ ٠ؾًّ ِٕٗ ٘زا اٌىؤط اٌّغضٜ ا٢ْ ٌٍّزوٛس ثً ٚ ٠ؾًّ 

 «.أ٠ؼب أْ ٠غضٜ ِٕٗ وـؤٚط أخشٜ

 

 الحرف المرتبطت بالماء: -4 

 

اٌؾشف فٟ  ِٓ د اٌؼذ٠ذزّذإٌٝ عبٔت اٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ فٟ اٌّبء اػ

ػٍٝ اٌّبء ثى١ّبد ِزفبٚرخ ٚعٕمزظش ف١ّب ٠ٍٟ ػٍٝ رغ١ٍؾ اٌؼٛء ػ١ٍّبد اإلٔزبط 

 ػٍٝ أُ٘ اٌؾشف راد اٌؼاللخ اٌٛص١مخ ثبٌّبء.

 

 حرفت الذباغت. -

رؾزبط ؽشفخ اٌذثبغخ إٌٝ و١ّبد وج١شح ِٓ ا١ٌّبٖ فٟ ػ١ٍّبد اإلٔزبط، ثؾ١ش 

 ال ٠ّىٓ أْ ٔزؾذس ػٓ ٘زٖ اٌؾشفخ.أٔٗ ثذْٚ ٚفشح اٌّبء 

 

  :الفخار حرفت -

بٔذ دٚس طٕبػخ اٌفخبس رمغ خبسط أعٛاس اٌّذ٠ٕخ ٚثبٌزبٌٟ فمذ اػزّذد و

ػٍٝ ِظبدس ِبئ١خ رمغ خبسط أعٛاس اٌّذ٠ٕخ، إال أْ ٘زٖ اٌؾشفخ وبٔذ شذ٠ذح 

ٚغ١ش٘ب ِٓ أعضاء االسرجبؽ ثٕظبَ اٌزٛص٠غ ِٓ خالي رٛف١ش٘ب ٌٍمٕٛاد ٚاٌّؼذاد 

 اٌشجىخ اٌّبئ١خ.

 

 

 حرفت الصباغت. -

دوبو١ٓ ٌٍظجبغخ فٟ ٍِى١خ  10ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش  ذ فٟ رطٛاْ فٟوبٔ

 ِغ١ٍّٓ، ٚوبٔذ ٕ٘بن دوبو١ٓ أخشٜ ثبٌّالػ رٍجٟ ؽبع١بد ا١ٌٙٛد. 
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 حرفت األرحاء: -

٠زٛلف إٔشبء اٌشؽٝ وٛؽذح إٔزبع١خ ػٍٝ ِظذس اٌطبلخ اٌّؾشوخ اٌزٟ 

ٚلٛح رٛفش٘ب لٛح عش٠بْ اٌّبء، ٌزٌه فىضبفخ األسؽبء رشرجؾ ثؾغُ اٌّغشٜ اٌّبئٟ 

عش٠بٔٗ، ِٚٓ صُ فمذ أزششد ثؼغ األسؽبء داخً أعٛاس اٌّذ٠ٕخ ٚأخشٜ خبسعٙب 

 ث١ٓ ثبة اٌؼمٍخ ٚثبة اٌزٛد ِؼزّذح فٟ دٚسأٙب ػٍٝ لٛح اٌّبء اٌّؼبف.

 

 حرفت حفر اآلبار. -

رُ رم١ٕٓ ؽفش ا٢ثبس ثشىً ٠ّٕغ اٌؼشس، فٟ إٌّبصي اٌّزغبٚسح، ثؾ١ش لذ 

ثئش اٌغبس، ٚػ١ٍٗ فئرا أساد أؽذ ؽفش ثئش فٟ  ٠زغجت ؽفش ثئش فٟ اعزٕضاف ِبء

داسٖ، ٚاشزىٝ عبسٖ ِٓ أْ ؽفش ٘زٖ اٌجئش ٠ٕشف ػ١ٍٗ ِبء ثئشٖ فئْ اٌؾىُ فٟ رٌه 

 الألً٘ إٌظش، فئْ وبٔذ األسع طٍجخ ٚلبي أً٘ اٌّؼشفخ ال ػشس فٟ رٌه 

٠ّٕغ، ٚإْ وبٔذ األسع سخٛح ٚوبْ فٟ رٌه ػشس ِزٛلغ ِٕغ. ٚلذ رؼذدد 

ٕبعّخ ػٓ ِغبٚسح آثبس اٌّبء ١ٌّؼآد اٌغ١شاْ أٚ آثبس٘ب، ِّب ٠ؤدٞ اٌّشبوً اٌ

إٌٝ رٕغ١ظ ا١ٌّبٖ، ٚرىْٛ األؽىبَ فٟ اٌغبٌت ثّٕغ اٌؼشس ثٕبء ػٍٝ اٌمبػذح 

 «.ال ػشس ٚال ػشاس»اإلعال١ِخ 

 

 حرفت السقايت. -

ٔمً ا١ٌّبٖ ِٓ اٌؼ١ْٛ ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ  اِزٙٓ ػذد ِٓ األشخبص ؽشفخ

 .، إٌٝ عبٔت ث١غ اٌّبء فٟ األعٛاقاٌضثبئٓ فٟ ِٕبصٌُٙ

 حرفت القوادسيت. -

"اٌمٛادع١خ" أٚ "اٌمٕب٠ْٚٛ" ُ٘ اٌّؼٍّْٛ اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثئٔغبص اٌمٕٛاد 

ٚاٌّؼذاد أٚ إطالؽٙب أٚ رغ١١ش٘ب فٟ ؽبالد أىغبس٘ب أٚ رؼطٍٙب. ٚلذ الزجغذ 

رغ١ّزُٙ ِٓ اٌمٕٛاد ٚاٌمٛاد٠ظ اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب.
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 ماء.التذبير االجتماعي لل

 

ر١ّض اٌزذث١ش االعزّبػٟ ٌٍّبء ثبٌؾشص ػٍٝ رٛف١ش ٘زٖ اٌّبدح األعبع١خ 

، وً ؽغت ؽبعزٗ، ِظذالب ٌمٌٛٗ طٍٝ اٌؾؼشٌٞغ١ّغ فئبد ِٚىٛٔبد اٌّغزّغ 

«. اٌّغٍّْٛ ششوبء فٟ صالس: فٟ اٌّبء ٚاٌىأل ٚإٌبس ٚصّٕٗ ؽشاَ»هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ 

ثغٕٝ ٕ٘ذعزٙب  دّذ٠ٕخ ر١ّضبٌعزّبػ١خ ثأطاللب ِٓ ٘زا اٌّجذأ فبٌؼّبسح اٌّبئ١خ اال

غٕٝ ٚرٕٛع اٌّغزّغ ٚثشاػزٗ فٟ رذث١ش اٌّٛاسد  ٚ٘ٛ ِب ٠ؼىظٚرم١ٕبرٙب ِٕٚشآرٙب، 

 اٌّبئ١خ اٌّزبؽخ.

 تسود الذور بالماء: -1

٠ّزٍه أطؾبة اٌذٚس اٌىج١شح ؽظظب ِبئ١خ رؼشف ثـ"اٌف١غ" ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٟ 

ثٗ فٟ األغشاع إٌّض١ٌخ ٚ ٌُٙ  أٞ ألسثبثٗ االٔزفبع أْ ِبء ٘زٖ اٌذٚس عبسٞ،

اٌؾك فٟ اٌزظشف فٟ اٌفبئغ ٚاٌضائذ ػٍٝ اٌؾبعخ ثج١ؼٗ أٚ عضائٗ أٚ ٘جزٗ أٚ 

طشفٗ فٟ اٌٛاد اٌؾبس، ٚوبْ اٌف١غ ٠ز١ؼ إِىب١ٔخ رٛظ١ف اٌّبء وؼٕظش عّبٌٟ، 

ػٍٝ شىً خظبد ؽبئط١خ ِض٠ٕخ ثبٌفغ١فغبء، أٚ فٟ شىً ٔبفٛساد سخب١ِخ 

 ْ ٠ؼفٟ ػٍٝ اٌذٚس ٔظبسح ٚ عّبال ١ِّض٠ٓ.رزٛعؾ اٌفٕبء، ٚ٘ٛ ِب وب

 

ثبٌّمبثً ٌُ رزٛفش اٌذٚس اٌّزٛعطخ ٚاٌظغشٜ عٜٛ ػٍٝ ِؼذاد "وؤط 

ثغشف ِب شبءٚا ِٓ اٌّبء دْٚ اٌزظشف فٟ ٙب ػذي" ٚ٘ٛ ِب عّؼ ألطؾبث

اٌفبئغ ػٓ اٌؾبعخ. ٚٔز١غخ ٌٙزٖ اٌٛػؼ١خ ٌُ ٠ىٓ ِزبؽب ألطؾبة ٘زا إٌٛع ِٓ 

بفٛساد، فؤٔشؤٚا ِؼذاد ػبدٌخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ أٚػ١خ اٌّغبوٓ إؽذاس خظبد أٚ ٔ

فخبس٠خ أٚ طٙبس٠ظ طغ١شح ِج١ٕخ، ٠زُ ٚػؼٙب فٟ أٞ سوٓ ِٓ اٌّغىٓ ثبٌّذخً 

 أٚ اٌفٕبء أٚ اٌّطجخ.

ٚرش١ش اٌٛصبئك إٌٝ اشزشان أعشر١ٓ أٚ صالس أعش فٟ ِؼذح ػذي ٚاؽذح، ِغ 

ضاء، أْ ٠ىْٛ اٌؼٍُ أْ ثؼغ اٌغٙبد اٌّٛصػخ ٌٍّبء وبٔذ رشزشؽ فٟ ػمذ اٌغ

 االٔزفبع ؽظشا ػٍٝ داس اٌّغزضٞ ال غ١ش.
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ث١ّٕب وبٔذ األعش اٌفم١شح اٌزٟ ٌُ رىٓ رزضٚد ثبٌّبء فٟ دٚس٘ب ِجبششح وبٔذ 

رغزف١ذ ِٓ ١ِبٖ اٌغمب٠بد اٌؼ١ِّٛخ اٌزبثؼخ ٌّؤعغخ األؽجبط ثبٌّغبْ. ٚاٌزٟ وبٔذ 

 ِٕزششح فٟ األؽ١بء اٌغى١ٕخ ٚاألعٛاق ٚأثٛاة اٌّذ٠ٕخ.

ذ اٌؾّبِبد اٌؼ١ِّٛخ رزضٚد ثى١ّبد ِّٙخ ِٓ ا١ٌّبٖ، ١ٌغزف١ذ ِٕٙب وّب وبٔ

ػَّٛ عىبْ اٌّذ٠ٕخ. ٚثبإلػبفخ إٌٝ اٌؾّبِبد اٌؼ١ِّٛخ وبٔذ ٕ٘بن ِشافك ِبئ١خ 

 اعزّبػ١خ أخشٜ ٔزوش ِٕٙب:

 

، ٚ٘ٛ ثبٌّذ٠ٕخ اٌّغشث١خ)أٚ ثبة اٌؾفبح( أؽذ ػٕبطش اٌؼّبسح اٌّبئ١خ  باب الحفا: -

ظؾٓ ٠ٚىْٛ فٟ اٌغبٌت ِمبثال ٌجبة ا١ٌّؼؤح، اٌخالٌٗ إٌٝ  ثبة ٠زُ اٌذخٛي ِٓ

 15ٚ 10شىٍٗ إٌٙذعٟ ػجبسح ػٓ ثبة فٟ أعفٍٗ طٙش٠ظ ل١ًٍ اٌؼّك )ث١ٓ 

عٕزّزش( ٠غشٞ ف١ٗ ِبء شجىخ اٌزٛص٠غ ثذْٚ أمطبع. ٚاٌٙذف ِٕٗ ثبٌطجغ ٘ٛ 

 اٌؾفبظ ػٍٝ ٔظبفخ اٌظؾٓ، ففٟ طٙش٠ظ ٘زا اٌجبة ٠غغً ِٓ ال ٠ٕزؼٍْٛ األؽز٠خ

ٚاٌمبدِْٛ ِٓ ا١ٌّؼؤح أٚ غ١ش٘ب، أسعٍُٙ لجً اٌٌٛٛط إٌٝ طؾٓ اٌّغغذ ٌٍٛػٛء 

 ِٕٚٗ إٌٝ لبػخ اٌظالح،.

 

، رجٕٝ ا١ٌّؼؤح وؼٕظش «اٌّغزشاػ»ٚرزوش فٟ اٌٛصبئك أ٠ؼب ثـ الميضأة: - 

ِؼّبسٞ ِٕفظً ػٓ عغُ اٌّغغذ، ٟٚ٘ ِشفك ػِّٟٛ ٠غزؼًّ ِٓ ؽشف سٚاد 

ٚرزشىً ِؼّبس٠ب ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌغشف  اٌّغغذ ٚأ٠ؼب ِٓ ؽشف ػبِخ إٌبط،

رؾ١ؾ ثفٕبء، ِغ ٚعٛد خظخ أٚ طٙش٠ظ ِبء فٟ اٌٛعؾ أٚ أؽذ اٌغٛأت، ٚفٟ وً 

 غشفخ طٙش٠ظ طغ١ش )ٔم١ش( ِضٚد ثّبء اٌشجىخ اٌزٞ ٠غشٞ ثذْٚ رٛلف. 

 


